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પ્રસ્તાવના 

“નનવનૃિમાાં પ્રવનૃિ” જ્યારે લખાતી હતી ત્યારે એક વાત મનમાાં ઘમુરાતી રહતેી, અન ેત ે

એ કે દરેક અવસ્થાની વાતો જુદી હોય છે, અને ત ેઅવસ્થાની લાગણીઓ પણ ખાસી 
જુદી..  ભારતથી બધુાં છોડી, ૭૫ વર્ષની ઉંમરે અમેરરકામાાં વસવુાં એ ખાસી મોટી વાત હતી. 
મારા બાપજુી તો અમેરરકા આવી ગયા પછી અમન ેભાઇઓન ેકહતેા કે મોટી ઉંમરે હવે 
અમારા ઝાડન ેનવી જમીનમાાં ના રોપો.. તેવા સમય ે દાવડા સાહબે ેઇ મેલ દ્વારા જણાવ્ુાં 
કે હુાં તો મુાંબઈનુાં ઘર વેંચીન ેહવ ેઅહીં સ્સ્થર થવા આવયો છાં, તેથી પહલેી સલામ તો 
એમના એ નનણષય ઉપર જ અપાઇ ગઈ.. 

ઇ મેલની લેવડદેવડ સાથ ેફોન ઉપર પણ ચચાષ ચાલતી.. મેં તેમન ેઅહીં સમય 

ગાળવાની બાબત,ે અમારા મ.ુ ધીરુભાઇનુાં ઉદાહરણ મનમાાં રાખતાાં, સચુવેલુાં કે નનવનૃત 

અવસ્થા સાચેજ માણવી હોય તો સમાજન ેપાછાં, આપો જરુરી નથી કે પૈસા જ 

આપવા.....તમન ેજજિંદગીએ આપેલ ખાટામીઠા અનભુવોન ેઅંત ેઉદભવેલી સમજ કે જ્ઞાન 

આપો. અને ત ેચચાષન ેલીધે જ “અંનતમ પડાવ”નો જન્મ થયો. 

સાન્રાસ્ન્સસ્કોમાાં મારા હતેલૂક્ષી બીજા પસુ્તક “ નનવનૃિનુાં નવજ્ઞાન” નાાં નવમોચન સમય ે 

તેમન ેમળવાનુાં થ્ુાં, ત્યારે ચાંદ્રલખેાબેન ની હાજરીમાાં મેં મારુાં સચુન દોહરાવ્ ુ“ લખતા 
રહો..સમાજ અન ેસાંતાનો ન ેકાયમ માગષદર્ષનની જરુર હોય છે.” તમેણે મારી નવનાંનતન ે

ધ્યાનમાાં રાખી, તો સમાજ ન ેએક સર્જક, નનરરક્ષક અન ેઉચ્ચ માગષદર્ષક મળ્યો . 

આજે તેમના પ્રથમ ગ્રાંથસ્થ લખાણોન ેઆવકારતા હુાં આનાંદ અનભુવુાં છાં, અને સાથ ેસાથ ે

તેમના આવતા સાંકલનો માાં “મળવા જેવા માણસ”, “ગીતા (મારી સમજ)”, “આઝાદીનો 
ઈનતહાસ(૧૯૪૨-૧૯૪૭)” ન ેપણ આવકારુ છાં, અને ધન્યવાદ આપુાં છાં, કે તેમણ ેતેમના 
સમયન ેઅન્યન ેઉપયોગી થવામાાં વાપયો, જે પ્રેરણાત્મક અન ેમાગષદર્ષક બન્યો છે. 
ફરીથી તેમના સર્જનન ેપવૂષક વધાવુાં છાં 

નવજય ર્ાહ.  (૧૧/૨૯/૨૦૧૬) 
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અમેરરકામાાં આગમન 

જીવનના ૭૫ વર્ષ, સતત કાયષરત રહતેા મુાંબઈ ર્હરેમા ગાળ્યા પછી, જીવનનો 
અંનતમ પડાવ ગજુારવા ૧૮મી જન્્આુરી, ૨૦૧૨ ના, અમેરરકાના કેલીફોનનિયા 
રાજ્યના રીમોન્ટ ર્હરેમાાં આવી પહોંચ્યો. 

આજે, મુાંબઈમા ગજુારેલા પાછલા ૭૫ વર્ષ ઉપર અછડતી નજર કરવાની ઈચ્છા થઈ 
છે. પાછલા વર્ો દરમ્યાન ઈશ્વરે મારા ભાગનુાં સખુ આપ્ુાં, મારા ભાગનુાં દુખ પણ 
આપ્ુાં અન ેએ દુખ સહન કરવાની ર્સ્તત પણ આપી. 

છ બહનેો અને ચાર ભાઈ, આમ દસ ભાઈ-બહનેોના નવર્ાળ કુટુાંબમા ઉછેર, 
ગજુરાતી-અંગે્રજી નમક્ષ નમરડયમની ર્ાળામા ભણતર, એંજીનીઅરીંગ કોલેજમા 
અભ્યાસ માટે ચાર વર્ષ વડોદરામાાં વસવાટ, આ બધુાં નજર સામથેી જાણ ેકે પસાર 
થઈ રહ્ુાં છે. લાસષન એન્ડ ટુબ્રો જેવી નવર્ાળ કાંપનીમા સાત વર્ષ સધુી નોકરી, ત્યાર 
બાદ પાંદર વર્ષ સધુી સ્રતચરલ એંજીનીઅર તરીકે પ્રાઈવેટ પ્રેકટીસ અન ેપચાસ 
વર્ષની ઉમ્મરે જ વયવસાયમાાંથી નનવનૄત. 

ચાલીસથી વધારે વર્ોનુાં લગ્નજીવન, એક રદકરો અન ેએક રદકરીનો ઉછેર એકાંદર 
સામાન્ય રહ્ુાં. બાળકો અભ્યાસમા આગલી હરોળમા હોવાથી ખાસ કોઈ મહનેત ન 
પડી. ૧૯૯૪મા મારો પતુ્ર ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા અમેરરકા ગયો અન ેમાસ્ટસષ ઈન 
કોમપ્ટુર સાયન્સ કરી અમેરરકામા જ એક સારી કાંપનીમા નોકરી મેળવી સ્થાયી 
થયો. ૧૯૯૮મા મારી પતુ્રી ઉચ્ચઅભ્યાસ કરવા અમેરરકા ગઈ અને ફામષસ્્ટુીકલમા 
પી.એચડી. કરી, સારી કાંપનીમા નોકરી મેળવી, અમેરરકામા સ્થાયી થઈ. બન્ન ેદર 
વર્ ેઅમન ેમળવા મુાંબઈ આવતા અન ેદર બે ત્રણ વર્ ેઅમ ેથોડા મરહના માટે 
અમેરરકા જઈ આવતા. ચોવીસે કલાક જાગતા મુાંબઈથી ટેવાયલા અમન,ે રદવસ ેપણ 
સતુેલા હોય એવા ડેનવર, ઓમાહા અન ેઈન્ન્ડયાનાપોલીસથી મુાંબઈ પાછા ફરતાાં 
ખબૂ આનાંદ થતો. 
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સમયની સાથ ેઉમર વધવા લાગી, બાળકો નવચારવા લાગ્યા કે હવ ેમા-બાપ એકલા 
રહ ેએ યોગ્ય નથી. તમેણ ેબ ેનવકલ્પ રજૂ કયાષ, કાાંતો અમે કાયમી વસવાટ માટે 
અમેરરકા આવી જઈએ અથવા તો તેઓ અમેરરકાથી બધુાં સમેટીને ભારત પાછા 
આવી જાય. એક વરસ સધુી નમત્રો અન ેસગા-સાંબાંધીઓની સલાહ લઈન ેનનણષય 
લીધો કે અમે જ અમેરરકા આવી જઈએ એમા જ બધાની ભલાઈ છે. બસ નનણષય લઈ 
લીધો. ગ્રીનકાડષની પ્રરકયા ર્રૂ થઈ, એક વર્ષમા એ પરૂી થઈ. ૧૨મી 
સપટેમ્બર.૨૦૧૧ ના ગ્રીનકાડષ મળી ગ્ુાં. બસ હવ ેજ આ નનણષયની ગાંભીરતા 
સમજવાની ર્રૂઆત થઈ. 

પહલેો નનણષય એ લીધો કે અમેરરકામા ર્ેર્ જીવન નવતાવવાના નનણષયનો જો પાકો 
અમલ કરવો હોય તો મુાંબઈનુાં બધુાં જ સમટેી લેવુાં, ઘર વેચી નાખવુાં, અન ેનમલકત 
અમેરરકા લઈ જવી. ઘર વસાવવામા ચાલીસથી વધારે વર્ષ લાગેલા, માત્ર ચાર 
મરહનામા કેમ સમેટાય? ચાર રક ભરાય એટલો સામાન માત્ર ૨૩ રકલોની ચાર 
બેગમા કઈ રીતે લઈ જવાય? સહલેો ઉપાય સઝુયો. બધી ઘરવખરી હતે ુસાંતોર્ીન ે
કોઈપણ જાતનુાં વળતર લીધા વગર આપી દેવી. જે જલ્દી પરૂા પૈસા આપી ર્કે 
એવી વયસ્તતને ઘર વેંચી દેવુાં, ભલ ેપછી બજાર કીમત કરતાાં થોડા ઓછા પૈસા મળે. 
રૂનપયા-ડોલરના ભાવની પરવા કયાષ વગર, જેમ બન ેતેમ જલ્દી બેંકની મારફત 
“રેનમટન્સ” મોકલી દેવુાં, વગેરે વગેરે. રાત રદવસ દોડધામ કરી, આ બધુાં સમેટી, 
સખુરૂપ અમેરરકા આવી પહોંચ્યા. 

જીદગીના અંનતમ પડાવમા ખાસ કોઈ અધરૂી ઈચ્છા પરૂી કરવાની ખ્વાઈસ નથી. 
બસ સારૂાં સ્વાથ્ય અન ેસખુ-ર્ાાંનતની જ માત્ર ઈચ્છા છે. ટેલલફોન અન ેઈંટરનેટ દ્વારા 
નમત્રોનુાં સાનનધ્ય, સખુ-દુખની વાતો અન ેનવચારોની આપ-લે એ જ મખુ્ય પ્રવનૃત. 
કુટુાંબ સાથ ેર્ેર્જીવન ગજુારવા મળવુાં એ ઈશ્વરે આપેલુાં બોનસ. 
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અમેરિકામાાં આવકાિ 
ભાઈશ્રી અમેરિકામાાં િમારાં સ્વાગિ છે. હુાં ફ્લોરિડામાાં િહુાં છાં. િમાિી બહનેનુાં ઘિ છે િો 
જરિ આવજો, મન ેઆનાંદ થશ.ે 

-સીમા દવ.ે 

 
 

દાવડા સાહબે 

     અમેરિકા આગમન આનાંદ પ્રદ હો...અનકુુળિાએ ફોન કિશો  . ૨૮૧-૫૬૪-૫૧૧૬ 

    -તવજય શાહ   

 

 

My Dear Davdaji,  

Welcome to California-USA. I am so happy that you have taken firm 
decision to come to this Country and to spend the remaining part of 
your life with your Family in USA. I pray God to give you health and 
Happiness throughout your life.  

Murthy. Folsom.CA.95630.USA.  

 

Davda Saheb,  
Heartiest congratulations..... 
I sincerely feel, you did a right thing. Nothing is more, valuable then a 
family.   
YOU DID THE BEST. 
SALUTE TO YOU DAVDA SAHEB. 
regards 
-Rohit 
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Dear Friend Davdaji.  
I am glad to know that you came back here to live permanently. By 
Grace of God, you will pass your life happily here with your family.  
Nayak. M.S. 
 

Dear kaka, 
Thane will not be same now onwards. 
I am happy that you are now with whole family, 3 generations under 
one roof. 
Best regards 
Himanshu Jani & family 
 

Wish you all the very best for this wonderful decision, although you 
should have done it a long time back. I personally feel very happy for 
both of you.  
regards 
-Navin Daga 
 

All the best in USA Mr & Mrs Davda!!!! You have so many good friends 
there who will make you laugh and enjoy life. I found friends make life 
more enjoyable than relatives. So be happy and healthy. 
with regards 
-Prafulla Reddy 

 

ખબૂ મજા આવી િમાિા જીવનની વાિો સાાંભળીન.ે જીવન કેટલુાં વહલે ુાં પરુુાં થઈ જત ુાં 
હોય છે. િમાિા તવિેલા વર્ો િમાિી આંખ સામેથી બે તમતનટમા પસાિ થઈ જાય છે. 

ખિેખિ એવુાં લાગે છે કે જીવન ફક્િ ચાિ રદવસનુાં હોય છે. આખો જન્માિો જીવન 
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નવા નવા પ્રશ્નો પછેૂ છે... એક પ્રશ્નનો જવાબ નથી મળિો તયાાં િો પ્રશ્ન જ બદલાઈ 
જાય છે... જો કે મન ેખ્યાલ છે કે િમ ેજીવનના દિેક પશ્નનો ખબૂ જ સાિી િીિે 
જવાબ આપ્યો હશ,ે પણ આવુાં ક્યાિે ના બોલો કે જીવનનો અંતિમ પડાવ નજીક છે. 

દિેક અંિ એ નવા કાયષની શરઆિ છે...િમ ેઅમેરિકા ગયા છો એ સાાંભળીને દુખ 
થયુાં, કાિણકે ભાિિમાાંથી એક વડલો ઓછો થયો છે.. અને િમાિો છાાંયો અમાિા 
જેવી વ્યક્ક્િઓ ન ેકદાચ નરહિં મળી શકે..પણ િમે િમાિા સાંિાનો પાસ ેસખુેથી િહો 
છો એ વાિનો આનાંદ પણ છે. ઓ.કે. wish you all the best for your new life in 

America...ક્યાિેક ક્યાિેક ગજુિાિી.ન ુપિ મળિા િહજેો િો આનાંદ થાશ.ે 

-તપયરુ્ ઠક્કિ 
 

સ્વાગિ.. 
આપ રિમોન્ટ પહોચ્યા છો..અને હુાં રિમોન્ટ નજીક ના વોલ નટ રિક થી હાલ 
અમદાવાદ પહોંચ્યો છાં ..પાછો િા .૬/મે  / ૨૦૧૨ ના િોજ આવવાનો છાં.. 
તયાાં પહોંચી ન ેઆપનો સાંપકષ કિીશ.. 
માિા અને આપણા જીવન માાં ઘણુાં સામ્ય છે ..આપ ના લખાણો /તવચાિો નો હુાં 
ચાહક છાં.. 
આપના સાનીધ્યાનો લાભ હુાં જરિ લઈશ.. 
શૈલેર્ મહિેા  
 

શ્રી દાવડાજી 

આપનો ખબુ ખબુ આભાિ.. 
આપ દુતનયાના ગમિે ેખણૂે સ્થાઇ થાવ પણ આપના તવચાિો લેખન રપી જરિથી 
દશાષવશો. 
જય શ્રી કૃષ્ણ 
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-અતનલ ભટટ્ટ  

 

શ્રીમાન દાવડા સાહબે, 

      આપ ેમુાંબઈના જીવનની ઝિમિ િજુ કિીને અમને કાાંઈક કિવાની પ્રેિણા આપી 
િ ેબદલ આભાિ. 

      બીજુ ાં આપનો રદકિો-દીકિી , એન્જીતનયિ, પી.એચડી. છે િ ેજાણીને ખબુ જ ગૌિવ 
થયુાં સાહબે. િેમને સુાંદિ ઉચ્ચ કક્ષાનો અભ્યાસ બદલ અભભનાંદન. 

      અમો આપન ેતમસ કિીએ છીએ, આ માધ્યમથી મળિા િહશેોજી, 

      -ડો. રકશોિ મોહનભાઈ પટેલ  

 

તનિાંજન તનિાકાિ ત ુજ છે ત ુાં જ છે. આશા આકાાંક્ષાનો ગણુાકાિ છે. વિિને ભાગાકાિ, 

સિવાળે બાદબાકી માાં શનૂ્ય ની શેર્ છે. 

દાવડા સાહબે મન ેઆ માિી ઉપિની પાંક્ક્િમાાં શનૂ્યની કીમિ દેખાય છે.  
શાબાશ , જજિંદગીનો ભાિ ઉપાડી સખુમય અંતિમ પડાવ િિફ નાાં પ્રયાણ ને શભુચે્છા  
- પ્રહલેાદભાઈ પ્રજાપતિ  
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અમેરિકામા અંતિમ પડાવ શા માટે? 

ભાિિીય યવુાનો, જેમના માબાપ ભાિિમા છે, િેમના મનમા સિિ આ સવાલ 
ઊઠિો િહ ેછે કે હુાં અમેરિકામા િહુાં કે ભાિિ પાછો ફરાં? મોટી ઉમિના માબાપન ે
ભાિિમા એકલા મકૂવાથી કાંઈક સાંવેદના, કાંઈક ગનુેગાિ જેવો ભાવ ઘણાના મનમા 
જાગે છે. પોિાના માબાપન,ે જેમણ ેપોિાના દાદા-દાદીની દેખભાળ કિિા જોયા 
હોય, એવા લોકોન ેિો ખબૂ જ ક્ષોભ થાય છે. 
 

તનણષય લેવો બહુ મશુ્કેલ છે. અમેરિકામા સાિો પગાિ મળે છે, ઊંચી પદવી છે, 
ભ્રષ્ટાચાિ વગિનુાં વાિાવિણ છે, સ્વચ્છ વાિાવિણ છે, કોઈપણ પ્રકાિના સામાજીક 
દબાણ નથી અન ેએમના બાળકો સાિી શાળાઓમા ભણ ેછે. આ બધુાં શા માટે છોડી 
દેવુાં જોઈએ? 
 

પણ ભાિિમા વધૃ્ધ માબાપની કોણ સાંભાળ િાખશ?ે જેનો એકાદ ભાઈ કે બહને 
ભાિિમા હોય િેન ેથોડી ઓછી ભચિંિા થાય છે, પણ જે એકલા સાંિાન છે િેમન ેખબૂ 
ભચિંિા થાય છે. આવા લોકો માબાપન ેપછેૂ છે, “િમ ેકહો િો પાછો આવી જાઉં”, મોટા 
ભાગના માબાપ કહ ેછે, “જરિ નથી. અમે અહીં ઠીક છીએ. િાિી પ્રગતિ જોઈ અમ ે
ખશુ છીએ.” કોઈક જ માબાપ કહ ેછે, “હા રદકિા આવી જા, અહીં જે મળશ,ેિેમા 
ગજુાિો કિશુાં, ચાિ આંખો ભેગી કિીન ેિહીશુાં.” બન્ન ેરકસ્સામા માબાપનો પ્રેમ જ નજિે 
ચડ ેછે. બાળકોન ેઆ સમજાય તયાિે ઘણુાં મોડુાં થઈ ગયુાં હોય છે. 

મા અન ેતપિા બન્ન ેજીવિાાં હોય તયાાં સધુી િો િેમની રહમ્મિ ટકી િહ ેછે, છિાાં 
એમના મનના એક ખણુામા સિિ બીક હોય છે કે બ ેમાાંથી એક નરહિં હોય તયાિે શુાં 
થશ?ે 

 

કેટલાક લોકો માબાપને કહ ેછે કે િમ ેલોકો ગ્રીનકાડષ લઈ અમેરિકા આવી જાવ. 
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માબાપ જીવનના આ મકુામ ેસગાસાંબાંધી અને ઓળભખિા લોકોને છોડી નવી 
દુતનયામા એકડેએકથી શર કિિાાં અચકાય છે. કદાચ અમેરિકા આવી જાય િો પણ 
એમના માટે એ મોટા સમપષણથી કાંઈ ઓછાં નથી. 

કેટલાક લોકો તવચાિે છે કે હુાં વધાિે પૈસા મોકલુાં, નોકિ ચાકિની મદદથી ચલાવી 
લો. નોકિો, વહ-ુરદકિા અન ેપૌત્ર-પૌત્રીનુાં સ્થાન લઈ શકે? પૈસાથી પ્રેમ અન ે
લાગણી ખિીદી શકાય? 

િમન ેજો ભાિિ પાછા ફિવાનુાં અઘરાં લાગત ુાં હોય િો એમન ેઆ વય ેઅમેરિકા 
આવવુાં કઈ િીિ ેસહલેુાં લાગી શકે? 

તનણષય લેવો બહુ અઘરાં કામ છે. આ તવર્યમા સલાહ આપવાની માિી કોઈ પાત્રિા 
નથી. પ્રતયેક વ્યક્ક્િએ પોિાના આતમાના અવાજ ન ેઅનસુિીન ેતનણષય લેવાની જરિ 
છે. હુાં અન ેમાિી પતની, ભાિિ છોડી બાળકો સાથે િહવેા અમેરિકા આવી ગયા છીએ. 
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અંનતમ પડાવનુાં એક વર્ષ 
ગ્રીનકાડષ લઈ, કાયમ માટે અમેરરકા વસવાટ માટે આવયો એન ેઆજે એક વર્ષ પરુૂાં 
થ્ુાં. એક વર્ષન ેઅંતે હુાં એટલુાં સમજી ર્ક્યો છાં, કે ભારત અન ેઅમેરરકા બન્ન ેપાસ ે
મનષુ્ય જીવનન ેઆપવા જેવુાં ધણુાં છે. બે માાંથી એકની પસાંદગી કરવા બીજાની 
બરુાઈ કરવાની જરૂર નથી. બન્નેમા ઘણુાં સારૂાં છે તો ઘણી ખામીઓ છે. સાંજોગોન ેજ 
એ નક્કી કરવા દો કે તમારે ક્યાાં જીવન વયનતત કરવુાં જોઈય.ે 

મેં ભારત છોડ્ુાં ત્યારે મને મનમા દુખ થતુાં હત ુાં કે હુાં સગાાં-સાંબાંધી, અડોસી-પડોસી 
અન ેનમત્રોન ેછોડીન ેખબૂ દૂર જાઉં છાં. પણ આજે હુાં કહી ર્કુાં કે આમાથી મેં કોઈન ે
ગમુાવયા નથી. વોનેજ ફોનની સગવડન ેલીધ ેહુાં આ લોકોના સતત સાંપકષમા રહુાં છાં. 
અહીં પણ ઘણાાં નવા નમત્રો મળ્યા છે. ઈંટરનેટની વધારે સારી સગવડ હોવાથી ઈ-
મેલ અન ેબ્લોગીંગની પ્રવનૃત વધી છે, જેન ેલીધ ેઘણાાં નવા નમત્રો બન્યા છે. આ 
નવા નમત્રોમાાંથી મોટા ભાગના અમેરરકામા રહતેા હોવાથી એમની સાથ ેપણ ફોનમાાં 
વાતચીત થઈ જાય છે. 

હુાં મુાંબઈની ૧૫ થી ૩૫ ડીગ્રી સેં. તાપમાનમાાં રહનેાર, અચાનક કેલીફોનનિયાની ૬ થી 
૪૧ ડીગ્રી. સેં. ના તાપમાનમાાં આવીન ેર્રૂઆતમાાં તો હરેાન થઈ ગયો, પણ વસ્ત્રોમા 
ફેરફાર કરી ધીરે ધીરે અહીંની ઠાંડીન ેઅનકુુળ થઈ ગયો. ર્રૂઆતમાાં અમેરરકનોના 
ઉચ્ચાર સમજવામા મશુ્કેલી આવતી, હજી પરૂી ફાવટ આવી નથી, પણ પહલેા જેટલી 
મશુ્કેલી નથી પડતી. એકાંદર મારો અનભુવ એ છે કે ગોરા અમેરરકનો મળતાવડા છે, 

અન ેઆપણ ેમાનીએ છીએ એવા attitude વાળા નથી. અહીં હવે કાળા-ગોરાનો ભેદ 
નાબદુ થવા આવયો છે. ભારનતય લોકોને પહલેા કરતાાં વધારે સન્માન મળે છે. 

અહીં ભારતની જેમ જ દરેક ધમષના દેવાલયો છે, નોથષ અને સાઉથ બન્ને પ્રકારના 
રહન્દુ માંરદરો, અક્ષરધામ, ગરુૂદ્વારા, જૈન દેરાસરો અન ેસાાંઈબાબાના માંરદર છે. 
ભારતીય લોકોમાાં ધાનમિક શ્રધ્ધા અહીં વધારે પ્રમાણમા જોવા મળે છે. માંરદરોનો 
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રખરખાવ અન ેપ્રબાંધન સારા છે. માંરદરોમા પ્રસાદ, ભોજન અને લાંગર ખરેખર ખબૂજ 
વખાણવા લાયક છે. લોકો ભેગા મળીન ેબધા જ ભારતના તહવેારોની ઉજવણી કરે 
છે. થોડા થોડા રદવસ ેબે ચાર કુટુાંબો ભેગા મળી સાથ ેજમ ેછે. આમ ભારત છોડી 
પરદેર્મા રહવેા આવવાના અહસેાસમા ઘટાડો થાય છે. 

ભારતન ેજો આપણ ેઆપણી જન્મભનૂમ તરીકે પ્રેમ કરીએ તો અમેરરકાન ેપણ આપણ ે
આપણા બાળકોની કમષભનૂમ તરીકે માન આપવુાં જોઈએ. 
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અમેરરકનોનો અલગ ચોકો 
હવ ેજ્યારે કાયમી વસવાટ માટે અમેરરકા આવી ગયો છાં ત્યારે મારી અમેરરકાની 
પ્રથમ મલુાકાતન ેપણ યાદ કરી લઉં. 

૧૯૯૪મા હુાં મારા પતુ્રની Graduation Ceremony માટે, પહલેીવાર, ૨૮ રદવસ માટે 
અમેરરકા આવેલો. સૌથી પહલેા મારૂાં ધ્યાન ખેંચા્ુાં કે અરહિં પેરોલ પમ્પ નથી, ગેસ 
સ્ટેર્ન્સ છે. ભારતમા ત્યારે સીએનજી ગેસના પમ્પની ર્રૂઆત ન થઈ હતી. મારા 
રદકરાએ સમજાવ્ુાં કે અહીં પેરોલન ેગેસ કહ ેછે. આ જ સાંદભષમા બીજી વાત એ 
જાણવા મળી કે અહીં ગેસ લીટરમા નરહિં પણ ગેલનમા મપાય છે. મન ેથ્ુાં હર્ે, 
ભારતમા પણ ૧૯૫૦ સધુી ગેલનનુાં જ માપ હત ુાં. મન ેએ પણ ખબર હતી કે એક 
ગેલન એટલ ે૪.૫૪ લીટસષ. પણ અહીં જાણવા મળ્્ુાં કે અરહિં એક ગેલન એટલ ે
૩.૭૮૫ લીટસષ. મેં રસ્તામા જો્ુાં તો સ્પીડ લીમીટ બધ ેMiles/Hour લખેલી હતી, 
આપણ ેત્યાાં Kilometers/Hour માાં લખેલી હોય છે. ગાડીના સ્પીડોમીટર પણ 
માઇલ્સમાાં સ્પીડ દર્ાષવતા હતા. મેં જો્ુાં કે આપણ ેત્યાાં સ્ટીઅરીંગ વહીલ જમણી બાજુ 
હોય છે, અમેરરકામા ડાબી બાજુ. આપણ ેત્યાાં Keep Left તો અમેરરકામા Keep Right 
છે. 

બીજે રદવસ ેજો્ુાં તો બધી વસ્તઓુનુાં વજન અહી પાઉંડ્સમા લખેલુાં હત ુાં, 
કીલોગ્રામમાાં નહીં. માપ પણ ઈંચમાાં, સેન્ટીંમીટરમાાં નહીં. તાપમાન પણ અહીં 
ફેરફનાઈટમાાં મપાય છે, સેંટીગે્રડમાાં નરહિં. આખી દુનનયામાાં જ્યારે ડેસીમલ પધ્ધનત 
અમલમા આવી ગઈ છે ત્યારે અમેરરકામાાં આ હજી અઘરી જૂની પધ્ધનત જ ચાલ ુછે. 
માત્ર તેમના એક ડોલરના ૧૦૦ સેન્ટ થાય છે. 

નવશ્વના જૂજ દેર્ન ેછોડીન ેબાકીના બધા દેર્ Metric System of Units વાપરે છે, 
પણ અમેરરકા પોતાનુાં આગવાપણુાં જાળવી રાખવા પોતાના જૂના જમાનાના માપ-
તોલ જ વાપરે છે. કયારેક આન ેલીધ ેએમને મોટુાં નકુર્ાન પણ ઊઠાવવુાં પડ ેછે, 
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કારણ કે નવજ્ઞાનની કેટલીય ેર્ોધનુાં ગલણત મેરીક નસસ્ટમમાાં હોય છે, અન ેઅમેરરકનો 
એન ેકનવટષ કરવાનુાં ભલૂી જાય તો પરરણામ ખબૂ નકુર્ાન કારક હોઈ ર્કે.  

મોટા સ્ટોસષમાાં અને બીજા અનેક સ્થળોએ મન ેRest Rooms ના પારટયાાં જોવા 
મળ્યા. મન ેએમ કે અરહિં જો કોઈ થાકી ગ્ુાં હોય તો એમના માટે બેસવા કે આરામ 
કરવાની સગવડ હર્,ે પણ મન ેખબર પડી કે એ તો Toilets છે. Toilets ન ેએ લોકો 
Rest Rooms ર્ા માટે કહ ેછે ત ેતો રામ જાણ.ે  

એતવાર મારા રદકરાના એક અમેરરકન નમત્રને ત્યાાં અમે જમવા ગયા હતા. વાતચીત 
દરમ્યાન હુાં બોલ્યો, 

“You Americans have everything different.” મારા રદકરાએ મન ેકહ્ુાં, “પપા આવુાં ન 

બોલાય.” પછી એણ ેકહ્ુાં, “What my father means to say, things are different in 

America.” પછી એણ ેમન ેસમજાવ્ુાં, “You American” થી વાક્ય ર્રૂ કરીએ તો એમન ે

ખરાબ લાગે, એમન ેલાગે કે આપણ ેએમની ટીકા કરીએ છીએ. મેં કહ્ુાં, આપણ ેપહલેા 
ગજુરાતીમા નવચારીએ છીએ અને પછી એનો તરજુમો કરી બોલીએ છીએ એટલ ેઆવુાં તો 
થતુાં રહવેાનુાં. આ સાંદભષમા મારા એક ગજુરાતી નમત્રન ેથયેલો અનભુવ યાદ આવ ેછે. 

તેઓ એક ફામષસીમા નોકરી કરતા હતા. એકવાર એમની રાતપાળી હતી ત્યારે એમણ ેજ્યાાં 
દવાઓ રાખવામા આવેલી ત્યાાં જીવડાાં ફરતાાં જોયાાં. બીજે રદવસ ેએમણ ેએમની 
અમેરરકન મેનેજર, જે ્વુાન અન ેરૂપાળી છોકરી હતી, તેન ેવાત કરી. મેનેજરે કહ્ુાં, “I 

have never seen them”. મારા નમત્ર કહવેા એમ માાંગતા હતા કે જો તમ ેરાતપાળીમા 
અહીં હો તો તમન ેહુાં દેખાડી ર્કુાં. એમણ ેગજુરાતીમા નવચારીન ેઅંગે્રજીમા કહ્ુાં, “If you 

stay with me at night, I can show you.” બસ એમના ઉપર તો આસમાન ટુટી પડ્ુાં, 
પણ બીજા એક ગજુરાતી સ્ટાફ મેમ્બરે વહારે આવી, મેનેજરન ેસમજ પાડી કે આ ભાઈ 

એમ કહવેા માગે છે કે જ ાંતઓુ રાતે નીકળે છે, એટલ ેજો આપ રાતે જોવા આવો તો તમન ે

ખાત્રી થર્.ે 
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અમેરરકામા રહવે ુાં હોય તો કેટલીક પાયાની વાતો સમજી લેવી સારી, કારણ કે એમનો 
ચોકો અલગ છે. 

અન ેઆ અલગ ચોકો સમજી લઈન ેઆપણા લોકો અમેરરકામા મહત્વના સ્થાનો પર 
કબજો જમાવી રહ્યા છે. અમેરરકામા ૩૮ % ડોકટરો ભારતીય છે, ૧૨ % નવજ્ઞાનનકો 
ભારતીય છે, નાસામા ૩૬ % નવજ્ઞાનનકો ભારતીય છે, માઈક્રોસોફ્ટ્મા ૩૪ % સ્ટાફ 
ભારતીય છે, IBM મા ૨૮ % સ્ટાફ ભારતીય છે, INTEL મા ૧૭ % સ્ટાફ ભારતીય છે 
અન ેઝેરોક્ષમા ૧૩ % સ્ટાફ ભારતીય છે. 
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ચેિી તપકીંગ 

કાયમી વસવાટ માટે અમેરિકા આવ્યા પછી પહલેો તનણષય એ લીધો કે અહીં જો 
આનાંદથી શેર્ જીવન ગજુાિવુાં હોય િો અહીંના િીિ-િીવાજ, િહણેી-કિણી અને 
િહવેાિ-ઉતસવો સમજી લેવા જરિી છે. અમેરિકન પ્રજા આનાંદતપ્રય પ્રજા (Fun loving 
people) છે. જીવનની પ્રતયેક પ્રવતૄિમાાંથી આનાંદના અવસિો શોધી કાઢે છે. આવો 
એક પ્રસાંગ છે, “ચેિી તપકીંગ.” 

દિેક પ્રકાિના ફળોની અલગ અલગ સીઝન હોય છે. અમેરિકામા ચેિીનો પાક મે-
જૂન માાં િૈયાિ થાય છે. આ સમયન ેસ્થાતનક લોકો “ચેિી તપકીંગ” નો સમય ગણ ેછે. 
શહિેથી ૫૦-૬૦ માઈલ દૂિ આવેલા ચેિી ફામષસમાાં િજાન ેરદવસે સેંકડો લોકો 
પોિાના કુટુાંબ સાથ ે“ચેિી તપકીંગ” માટે જાય છે. આવા ફામષસ “ય-ુતપક” ફામષસ િિીકે 
ઓળખાય છે. 

સીઝનમા િજાન ેરદવસે ફામષ િિફ જિા િસ્િાઓ ચેિી િોડવા જિા લોકોના 
વાહનોથી ભિાઈ જાય છે અને ટ્રાફીક ધીમી ગતિએ ચાલ ેછે. સવાિના આઠ 
વાગ્યાથી ફામષમાાં જનાિા લોકોની ભીડ શર થઈ જાય છે. પ્રતયેક ફામષનુાં એક મોટુાં 
પારકિંગ લોટ હોય છે, જેમા ૧૦૦-૨૦૦ ગારડયો માટે વ્યવસ્થા હોય છે. બીજી અનેક 
ગારડયો િસ્િાની બન્ન ેબાજુ પાકષ થયેલી જોવા મળે છે. 

ફામષના પ્રવેશ દ્વાિ પિ જ િમન ેબધી જરિી મારહિી મળી િહ ેછે. ફામષ એક કુટુાંબની 
માભલકીનુાં છે કે સરહયારાં? પાક લેવા કેતમકલ ખાિિ વાપિવામા આવ ેછે કે નરહિં? 
પાકન ેસિુભક્ષિ િાખવા િસાયણો છાાંટવામા આવ્યા છે કે નરહિં? પ્રવેશ દ્વાિ પિ િમન ે
પ્લાસ્ટીકની બાલ્દી આપવામા આવ ેછે. અંદિ ફળના ઝાડ એક સિખી લાઈનમા 
જોવા મળે છે. બ ેલાઈન વચ્ચ ેવ્યાજબી અંિિ હોય છે. ઊંચી ડાળ ઉપિથી ફળ 
િોડવા એલ્યતુમતનયમને ફોલ્ડીંગ સીડીઓ ઠેકઠેકાણ ેપડી હોય છે. િમન ેગમ ેએ ઝાડ 
ઉપિથી િમન ેગમ ેએ ફળ િોડી િમાિી બકેટમા ભેગાાં કિો. ફળ મીઠાાં છે કે નરહિં એ 
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નક્કી કિવા િમન ેગમે એટલા ફળ ખાવાની છૂટ હોય છે, શિિ માત્ર એટલી જ કે 
િમ ેિોડી ન ેબકેટમા એકઠા કિેલા ફળ બહાિ નીકળિી વખિ ેિમાિે ખિીદવા પડે. 

ફામષની અંદિ નાના મોટા બધાન ેઉતસાહભિે ફળ િોડિા જોવાનો એક લહાવો જ કહી 
શકાય. નાના બાળકો િો ઝાડ ઉપિ ચડીન ેપણ સાિા ફળ કબજે કિવાની કોશીશ 
કિિા જોવા મળસ.ે એકાદ કલાકમા ફળ ખાવાની અને િોડવાની પ્રિીઆ પિૂી કિી, 
લોકો ઝાડના છાાંયામા બેસી, ઘિેથી લાવેલુાં ભોજન જમ ેછે. ફામષમા ટેંપિિી ટોઈલેટસ 
અન ેહાથ ધોવા વોશબેસીન વગેિેની સગવડ પણ હોય છે. વધાિે પડિા માણસો 
એક સાથ ેફામષમા ભેગા ન થઈ જાય એટલ ેપ્રવેશ આપિી વખિ ેગણત્રી િાખવામા 
આવ ેછે. બ ેત્રણ કલાક આનાંદમા તવિાવ્યા બાદ લોકો ફામષમાાંથી બહાિ આવી, 
પોિાના વાહનોમા પાછા ફિે છે. 

આપણ ેતયાાં િહવેાિોમા અપવાસ એકટાણા કિવામા આવ ેછે, તયાિે અમેરિકામા 
િહવેાિોમાાં લોકો ખાય તપયે છે અને મોજ મસ્િી કિે છે. “હવે ફન” એ એમનો 
મહામાંત્ર છે. 
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ગોરા અમેરરકન 

અમેરરકામાાં સ્થાયી વસવાટ માટે આવી પહોંચ્યા પછી નક્કી ક્ુું કે અહીંના લોકોના 
સ્વભાવ, રહણેી-કરણી અને રીત-રીવાજ જાણી લેવા. ઈન્ટરનટેની મદદથી એટલુાં તો 
જાણી ર્ક્યો કે ૨૦૧૦ના આંકડા પ્રમાણ ેઅમેરરકામાાં આસરે ૮૦ ટકા ્રુોપવાંસી 
ગોરાઓ છે, ૧૩ ટકા આરીકાવાંસી કાળાઓ છે અન ેબાકીના ૭ ટકા એનર્યાવાંસી લોકો 
છે, જેમા ભારતીયો, ચીનીલોકો અને જાપાનીઓનો પણ સમાવેર્ થાય છે.  

અંગે્રજોએ આપણા ઉપર દાયકાઓ સધુી રાજ ક્ુું હત ુાં, તેથી ગોરી ચામડી પ્રત્ય ે
આપણા મનમાાં અનેક પ્રકારની ગ્રાંથીઓ બાંધાઈ ગઈ છે. હુાં પહલેીવાર ૧૯૯૪ મા 
અમેરરકા આવયો હતો ત્યારે હુાં પણ ગોરા લોકો સાથે વાત કરતાાં અચકાતો હતો. પણ 
એક ગોરા કુટુાંબ ેમારી આ જીજક દૂર કરી દીધી. લ્યો માાંડીન ેજ વાત કરૂાં. 

૧૯૯૪મા મારો પતુ્ર ભાવેર્ મુાંબઈથી B.E. (Electronics) કરી અમેરરકાની University 
of Denver મા M.S. (Computer Science) કરવા ગયો. કોલેજની નજીક એક 
ભાડાના Appartment માાં રહવેાનુાં ર્રૂ ક્ુું. ર્રૂઆતમા જેમ ઘણાને આવ ેછે તેમ 
એનો પણ Home sickness નો દોર આવયો. એક રદવસ એ Apartmentમાાં ભીની 
આંખ ેએકલો ગમગીન બેઠો હતો, ત્યારે Tim Lindsey નામનો એનો એક નવો નમત્ર 
આવયો. એણ ેહકીકત પછૂી. ભાવેર્ ેકહ્ુાં કે કાંઈ નરહિં એ તો જરા ઘર યાદ આવી ગ્ુાં. 

બીજે રદવસ ેટીમ ેએના Parentsન ેઆ વાત કરી. ટીમના Mother Mrs. Barbara 
Lindseyએ ભાવેર્ન ેફોન કરીન ેકહ્ુાં કે સાાંજે એ એને મળવા આવસ.ે ર્રૂઆતમા 
ભાવેર્ પાસ ેcar ન હતી એટલ ેMrs. Lindsy પોતાની ગાડીમા એને પોતાના ઘરે 
તેડી ગયા અન ેબ ેકલાક બાદ પાછા મકૂી ગયા. આ બ ેકલાક દરમ્યાન એમણ ેઅને 
Mr. David Lindsey એ ભાવેર્ન ેકહ્ુાં કે અમારા બે રદકરા છે, Tim અને Joe પણ 
આજથી અમારા ત્રણ રદકરા છે, Tim, Joe અન ેભાવેર્. અમેરરકામાાં અમે તારા મા-
બાપ છીએ. જ્યારે પણ તન ેએકલુાં લાગે ત્યારે ફોન કરજે, અમ ેતન ેતેડી જઈશુાં. 
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બસ ત્યાર બાદ એમના દરેક તહવેાર અન ેઊજવણીઓમા ભાવેર્ને સામેલ કરતા, 
સગાાં-સાંબાંધીઓ જોડે ભાવેર્ની ઓળખાણ પોતાના પતુ્ર તરીકે કરાવતા. ભાવેર્ આ 
વાત અમન ેટેલીફોન પર કરતો, અમન ેઆનાંદ સાથ ેઆશ્ચયષ પણ થતુાં. ૧૯૯૬મા 
અમ ેઅમેરરકા ગયા ત્યારે લીંડસી કુટુાંબ સાથે અમારી પહલેી મલુાકાત થઈ. એમણ ે
અમન ેDinner માટે બોલાવયા. અમ ેસાંપણૂષ ર્ાકાહારી હોવાથી તમેણ ેએક અઠવારડયા 
પહલેા ર્ાકાહારી ખોરાક રાાંધવાના પસુ્તકો ખરીદયા, સામગ્રી ખરીદી, Test meal 
રાાંધી જો્ુાં, અન ેપછી અમન ેઘરે બનાવેલી બ્રેડ, મસરૂની દાળ, ભાત અન ેર્ાક અન ે
ર્ાકાહારી ડેઝટષ જમાડ્ુાં. જમતી વખત ેએમણે અમન ેભાવેર્ની જરાપણ લચિંતા ન 
કરવાનુાં કહ્ુાં. Mr. Lindsey અમેરરકન સરકારના senior Geologist છે અને Mrs. 
Lindsey ર્ાળામા નર્લક્ષકા છે. 

ભાવેર્ના લગ્ન ૧૯૯૯ માાં મુાંબઈમાાં થયા હતા. લગ્ન પછી ભાવેર્ અન ેએની પત્ની 
કનવતા અમેરરકા ગયા બાદ તરત લીંડસી ન ેમળવા ગયા. એમણે કનવતાન ેકહ્ુાં 
ભાવેર્ અમારો રદકરો છે, આ રહસાબ ેતુાં અમારી પતુ્રવધ ુથઈ, અમે તારા સાસ ુ
સસરા છીએ. કનવતાએ રાજી થઈ આ સાંબાંધ સ્વીકારી લીધો. ટીમ તો કનવતાનો સગો 
રદયર જ થઈ ગયો. 

એનપ્રલ ૨૦૦૨ મા મારી પૌત્રી નપ્રર્ાના જન્મ વખત ેઅમન ેકાંઈક અડચણ હોવાથી 
અમ ેઅમેરરકા ન જઈ ર્ક્યા. કનવતાના માતા-નપતાન ેનવઝા ન મળ્યા. અમે ખબૂ 
રફકરમા હતા પણ લીંડસીએ બધુાં સાંભાળી લીધુાં. નપ્રર્ા માટે ૨૦૦ ડોલરની બાબા 
ગાડી અને બીજી અનકે વસ્તઓુની ખરીદી એમણ ેકરી, અને પોતાના Drawing room 
મા નાની નપ્રર્ાનો ફોટો ટાાંગ્યો (જે હજી પણ ત્યાાં જ છે.) ભાવેર્ અને કનવતાન ેકોઈ 
કારણસર બહાર જવુાં હોય તો બે ત્રણ કલાક માટે નપ્રર્ાન ેલીંડસીને ત્યાાં મકૂી જતા. 
એમણ,ે છી છી, સ ૂસ,ૂ મમ મમ વગેરે ર્બ્દો ર્ીખી લીધેલા. પોતાના સગાાંસ ાંબાંધી 
અન ેનમત્રોન ેએ નપ્રર્ાનો ફોટો બતાવી, આ મારી પૌત્રી છે એમ કહતેા. 
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આ પરૂા સમય દરમ્યાન ભાવેર્ અન ેકનવતા Father’s day, Mother’s day, 
લીંડસીના અન ેએમના છોકરાઓના જન્મરદવસ યાદ રાખી ઊજવણીમા સામેલ થતા. 
લીંડસી પણ રક્રસમસ, થેંતસગીનવિંગ વગેરે પ્રસાંગોમા ભાવેર્-કનવતા-નપ્રર્ાન ેસામેલ 
કરતા. નપ્રર્ાન ેરક્રસમસ અન ેએના જન્મરદન ેમોંગી મોંગી ચીજો ભેટમા આપતા. 

૨૦૦૨ અને ૨૦૦૫ની વચ્ચ ેઅમારી અમેરરકાની બે મલુાકાતો થઈ. બાંન ે
મલુાકાતોમાાં એમના ઘરે જમવાનુાં થ્ુાં. એમનુાં કુટુાંબ પણ પ્રસાંગોપાત ભાવેર્ન ેઘરે 
જમવા આવતુાં. બન્ન ેમલુાકાતમાાં એમના આગ્રહથી એક આખા રદવસનો programme 
કરતા. એમા હુાં, મારી પત્ની અન ેમીસ્ટર અને મીનસસ લીંડસી, ચારે જણ એમની 
Lexusમાાં ફરવા જતા. એ અમન ેએમની પસાંદગીના જોવા લાયક સ્થળોએ લઈ 
જતા, ત્યાાંની ખાસ ખબૂીઓ સમજાવતા. આખા રદવસની ટુર હોવાથી બપોરે એક 
સારા ઈન્ન્ડયન રેસ્ટોરાાંમા જમવા લઈ જતા, સાાંજે ઈંડા વગરની આઈસ્ક્રીમ 
ખવડાવતા અન ેસાાંજે અમારા ઘરે મકૂી જતા. આ બન્ને નવઝીટ દરમ્યાન Mother’s 
day બન્ન ેકુટુાંબોએ લીંડસીન ેત્યાાં ઊજવેલા તો Father’s day ભાવેર્ના ઘરે ઊજવેલા. 

૨૦૦૫મા ભાવેર્ કેલલફોનનિયા shift થયો. લીંડસીએ હસત ેમોઢે જવા રજા તો આપી, 
પણ આટલા સમયમા એમણ ેખરા હ્રદયથી જે સાંબાંધ સ્વીકારેલો, તેથી ત્રણેક 
મરહનામાાં જ ભાવરે્ અન ેએનુાં કૂટુાંબ વયવસ્સ્થત settle થ્ુાં છે કે નરહિં ત ેજોવા 
કેલીફોનીયા આવયા, અન ેભાવેર્ કનવતાના આગ્રહન ેલીધ ેચાર રદવસ માટે 
ભાવેર્ના ઘરે જ રોકાયેલા અન ેઆપણો જ નાસ્તો અન ેખોરાક લીધેલો. 

બસ પછી રૂરટન ર્રૂ થ્ુાં. થોડા થોડા રદવસે બાબષરા લીંડસી અને કનવતા ટેલીફોનથી 
એતબીજાના ખબર અંતર પછૂી લે, બાંને કુટુાંબ એક બીજાન ેતહવેાર અન ે
જન્મરદવસની વધાઈ અન ેભેટ સોગાદ મોકલે, અન ેવરસમા એતવાર ડેનવડ અન ે
બાબષરા કેલલફોનનિયા આવી ચાર રદવસ નપ્રર્ા સાથે રમી જાય. ભાવેર્ન ેકોઈ વરડલની 
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સલાહની જરૂર હોય તો એ ડેવીડ લીંડસીની સલાહ લે. અમારી ૨૦૦૮ની અમેરરકાની 
નવઝીટ દરમ્યાન, અમારી ઈચ્છાથી એ અમને મળવા કેલીફોનનિયા આવયા અને ચાર 
રદવસ અમારી સાથ ેરોકાયા.  

અમન ેક્યારે પણ એવુાં ન લાગ્્ુાં કે અમે એક ગોરા અમેરરકન કપલ સાથ ેરરહય ે
છીએ. 

બસ આમ આ એક જ કુટુાંબ ેગોરાઓ નવર્ેની મારી મુાંઝવણ દૂર કરી દીધી. હવ ેહુાં 
ગોરાઓ સાથ ેઅચકાયા વગર વાતચીત કરી ર્કુાં છાં. 
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ભેટનુાં એનપ્રનસએર્ન 

જ્યારે ગોરા અમેરરકનોની વાત આદરી છે તો બીજો એક પ્રસાંગ પણ કહી દઉં. 
નમત્રોન ેભેટ આપવા હુાં ભારતમાાંથી ધાતનુી બનેલી નટરાજની તથા ગણપનતબાપાની 
મનૂતિઓ લઈ આવેલો. એક અમેરરકન પરરવારમાાં મારે ચા માટે જવાનુાં થ્ુાં. 
પહલેીવાર એમન ેત્યાાં જતો હોવાથી હુાં નટરાજની મનૂતિ “લગફટ રેપ” કરીન ેલઈ ગયો. 
ઔપચારરક હલો-હાય થઈ ગયા પછી મેં તમેન ેલગફ્ટટ પેકેટ આપ્ુાં. એમણ ેથેંક્ય ુ
અન ેઆની કોઈ જરૂર ન હતી વગેરે બોલી, મન ેપછૂ્ુાં, “શ ુહુાં આ ખોલી ર્કુાં છાં?” મેં 
હા પાડી, એટલ ેએમણ ેસાચવીન ેપેકેટ ખોલ્્ુાં, મનૂતિન ેબ ેહાથથી પકડી અન ેએની 
સામ ેનજર માાંડી રાખીને “વાવ, વાવ, વાવ” એમ ત્રણ વાર એક એક નમનીટના 
અંતરે કહ્ુાં. મનૂતિના વખાણ કયાષ. પછી એમણે મનૂતિ એમની પત્નીને હાથમા આપી, 
એમણ ેપણ વખાણ કયાષ. પછી એમણ ેએમના પનતન ેપછૂ્ુાં આપણે એન ેનપયાનો 
ઉપર રાખીશુાં? પનતએ સાંમનત દર્ાષવી એટલ ેમનૂતિન ેનપયાનો પર ગોઠવી. થોડીવાર 
મનૂતિ સામ ેજોઈન ેપછી ફરી થેંક્ ુકહ્ુાં. આમ ભેટની રસમ પરૂી થઈ. 

આપણ ેત્યાાં, મોટાભાગે ભેટનુાં પેકેટ થેંક્ય ુકહી લઈ લીધા પછી એક બાજુ મકૂી દઈ 
બીજી વાત ર્રૂ કરી દે છે. મન ેજાણવા મળ્્ુાં કે અમેરરકનોમાાં “એનપ્રસીએટ” કરવાનો 
રીવાજ છે. 

ભેટ મોંઘી છે કે સસ્તી એનુાં મહત્વ નથી, ભેટ પાછળની ભાવનાની તેઓ કદર કરે છે. 

આવા તો કઈક અમેરરકન રીત-રીવાજ જોવાના અન ેજાણવાના બાકી છે. 
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દેર્ી દેર્ી ભાઈ ભાઈ 

અમેરરકામા રહવેા આવયા પછી થોડા સમય સધુી તો રસ્તે ચાલતા, કે સ્ટોસષમાાં, 
આપણી આંખો ભારતીય લોકોન ેખોળતી હોય છે. જો કોઈ મળી જાય અન ેવાતચીત 
કરવા જેવા લાગે તો ત્રણ સ્ટાન્ડડષ સવાલ પછૂવામાાં આવ ેછે. ભારતના કયા 
રાજ્યમાાંથી આવો છો? અહીં નવઝીટર છો,  ગ્રીનકાડષવાળા છો કે સીટીજન છો? અહીં 
કોની સાથ ેરહો છો? અહીં ગમ ેછે કે ભારતમા રહવે ુાં વધારે પસાંદ છે? આ વાતચીત 
લાંબાય તો સાંબાંધ બાંધાય છે, અને લાાંબા સમય સધુી એક બીજા સાથ ેટેલલફોન 
વયહવાર કે હળવા મળવાનુાં થાય છે. 

રીમોન્ટમાાં હુાં જ્યાાં રહુાં છાં ત્યાાંથી દર્ નમનીટમાાં ચાલીને પહોંચાય એટલા અંતરે એક 
નવર્ાળ પાકષ છે. સોમથી શકુ્ર, રોજ સાાંજે અહીં ભારતીય નસનીઅર નસટીજન ભેગા થઈ 
લાફટર કલ્બ ચલાવ ેછે. એક કલાક હલકી કસરત અન ેપછી પાંદરેક નમનીટ હળવા 
મળવાનુાં ચાલ ેછે. આસરે ૩૦-૪૦ સ્ત્રી પરુૂર્ આમાાં ભાગ લે છે. ભારતના લગભગ 
બધા પ્રદેર્ના લોકો આમાાં ભાગ લ ેછે. અહીં કોઈ ગજુરાતી નથી, મરાઠી નથી, નોથષ 
ઇન્ડીઅન નથી કે સાઉથ ઈન્ડીઅન નથી. બસ બધા ભારતીય છે. ભાર્ા સાંબાંધોમાાં 
વચ્ચ ેઆવતી નથી, જેવુાં આવડ ેતેવુાં અંગે્રજી કે હીન્દીથી કામ ચાલી જાય છે. અહીં 
થયેલી મૈત્રી ઘણાાંખરા લોકો લાાંબા સમય સધુી જાળવ ેછે. ભારતમાાં આવુાં ઓછાં 
જોવા મળે છે. 

નર્ષ્ટાચાર 

હુાં રોજ સવારે ચાલવા માટે “વોકીંગ રેક” પર જાઉં છાં. આવતાાં જતાાં અનેક ગોરા, 
કાળા અને અન્ય જાતના અમેરરકનો મળે છે. જો એમની અને તમારી નજર મળે તો 
Hi, Hello, Good Morning, How are you doing, આ ચારમાાંથી કોઈપણ એક બોલે 
છે. તમ ેસામ ેહાથ ઉંચો કરો કે હાય-હલો કરો એટલ ેવાત પતી ગઈ! આ નર્ષ્ટાચાર 
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માટે કોઈ  ઊભુાં રહતે ુાં નથી, બસ ચાલતાાં ચાલતાાં જ પતી જાય છે. આ માત્ર એક 
રીવાજ છે. આનો વધારે પડતો અથષ લઈ, કોઈ પણ જાતની પહલે કરવા જેવુાં નથી. 
હા, લાાંબા સમય સધુી રોજ એક જ વયસ્તત સાથ ેઆવુાં હલો હાય થતુાં હોય તો ક્યારેક 
થોડી વાતચીત, જેવીકે “આજ મોસમ સારી છે”, થવાનો સાંભવ રહ ેછે. 
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બે વર્ષ પછી, અઠ્ઠ ેદ્વાિકા 
કાયમી વસવાટ માટે અમેરિકા આવ્યાને આજે બે વર્ષ પિૂા થયા. આ બ ેવર્ષમાાં 
ક્યાિે પણ Home sickness જેવી લાગણી નથી થઈ. ભાિિમાાં જે તમત્રો હિા િેમનો 
સિિ સાંપકષ હજી પણ છે, અમેરિકામાાં અનકે નવા તમત્રો મળ્યા. 

કેભલફોતનિયાની આબોહવા અમેરિકાના બીજા અનેક િાજ્યો કિિાાં વધાિે સાિી છે. 
ભાિિીય લોકોની સાિી એવી વસ્િી અહીં જોવા મળે છે. ગજુિાિી પ્રજા પણ અહીં 
ઘણી જોવા મળે છે, અન ેગજુિાિીઓ એક બીજાના સાંપકષમાાં િહ ેછે. અહીં ભાિિ 
બઝાિ અને ઈન્ન્ડયા કેશ એન્ડ કેિી જેવા મોટા સ્ટોસષમાાં ભાિિમાાં મળિી એકે એક 
વસ્ત ુમળી િહ ેછે. ભાિિમાાં મળિા બધા ફળ અન ેશાકભાજી અહીં સહલેાઈથી મળે 
છે. ભાિિીય ખોિાક તપિસિી અનેક હોટેલ છે. 

ગજુિાિી લોકો માટે નાના મોટા ઘણા સાાંસકૃતિક સાંગઠનો છે. Bay Area ગજુિાિી 
સમાજ, ડગલો અન ેસભા ગરુ્જિી, સાાંસકૃતિક પ્રવતૃિઓ માટે જાણીિા છે. ઈન્સાફ 
નામની સાંસ્થા બધા ભાિિીયો માટે છે, અને ભાિિીય લોકોને મદદરપ પ્રવતૃિઓ 
ચલાવ ેછે. અહીં ગજુિાિીઓ ભાિિમાાં ઉજવાિા બધા ઉતસવો બહુ જ સાિી િીિ ે
ઉજવ ેછે.  

અહીંના માંરદિોમાાં આવિા લોકોમાાં શ્રધ્ધા અન ેભક્ક્િભાવ જોવા મળે છે. માંરદિોમાાં 
તશસ્િ અને સ્વચ્છિા ધ્યાન ખેંચ ેછે. હુાં દેિાસિ અન ેગરુદ્વાિામાાં પણ બ ેત્રણ વાિ 
જઈ આવ્યો. કોઈ ભેદભાવ નજિે ન પડયો. સ્વામી નાિાયણના માંરદિોમાાં 
સ્વયાંસેવકોનો ઉતસાહ જોઈ આશ્ચયષચરકિ થઈ જવાય. 

અમેરિકામાાં તવશ્વભિના લોકો જોવા મળે છે અન ેબધા એકબીજાની પડોસમાાં શાાંતિથી 
િહ ેછે. બે વર્ષમાાં માિી અનેક ગોિા અમેરિકન, આિીકન અમેરિકન, ચાઈનીઝ અને 
મેક્સીકન સાથ ેતમત્રિા થઈ છે. માિા અતિ નીકટના તમત્ર, એલન લી ચાઈનીઝ છે. 
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અહીંની વાિાવિણની સ્વછિા, તશસ્િબધ્ધ લોકો, ભબમાિીમાાં સાિી સાિવાિ અન ે
કુદિિી નજાિાએ મારાં ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યુાં છે. અહીં બીજી એક વાત ેમારૂાં ધ્યાન ખેંચ્્ુાં, 
અહીં પાળેલા કુતરાન ેબહુ લાડ કરવામાાં આવ ેછે, એને બહ ુસારી રીતે રાખવામાાં 
આવ ેછે, અને લોકો એના પપા- મમ્મી કહવેડાવવામાાં ગૌરવ અનભુવ ેછે. 

માિા માટે િો હવ ેઅઠ્ઠ ેદ્વાિકા. 

૧૮ જાન્યઆુિી ૨૦૧૪ 
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અમેરિકન બાળકો 
અહીં હુાં જે અમેરિકન બાળકોની વાિ કરાં છાં, એ મળૂ યિુોતપયન વાંશના અને જેની 
અનેક પેઢીઓ અમેરિકામાાં િહી હોય, એવા બાળકોની વાિ કરાં છાં. 

અમેરિકામાાં ૬૬ % કુટુાંબોની વાતર્િક આવક ૬૦,૦૦૦ ડોલિ કે એનાથી ઓછી હોય 
છે. અમેરિકન કુટુાંબમાાં બાળકોની સાંખ્યા બે કે ત્રણની હોય છે. ૧૨ ધોિણ સધુીનુાં 
તશક્ષણ આખા અમેરિકામાાં મફિ છે.  

અમેરિકન માબાપ બાળકોન ેખબૂ લાડ-પ્યાિમાાં ઉછેિે છે. તશક્ષણ મફિ હોવાથી, 
એમાાંથી બચેલા પૈસા બાળકોના વસ્ત્રો, િમકડાાં અને ઈિિપ્રવતૃિઓ પાછળ ખચી 
નાખ ેછે. અમેરિકન બાળકોન ેઅતિ આધતુનક િમકડાાં, સેલફોન, ટેબલેટ્સ અન ે
લેપટોપ નાની વયમાાં જ મળી જાય છે. મા-બાપ બન્ન ેનોકિી કિિા હોવાથી, 
બાળકોન ેટી.વી., કાટુષન ફીલ્મો વગેિે વધ ુપ્રમાણમાાં જોવા મળે છે. મા-બાપ િો જે 
સમય મળે એમાાં બાળકોન ેસાિી િીિભાિ અને સારાં વિષન શીખવ ેછે, પણ શાળામાાં 
અનેક દેશ અને અનેક સાંસ્કૃતિના બાળકો સાથ ેભણિા હોવાથી, બાળકો અનેક ખિાબ 
વાિો શીખી આવ ેછે. વળી અમેરિકન ઘિોમાાં વાઈન અને અન્ય પ્રકાિના દારનો 
વપિાશ સહજે હોઈ, નાની ઉમ્મિમાાં જ બાળકો એનો સ્વાદ ચાખી લ ેછે. 

અમેરિકન પ્રજાની િાંદુિસ્િી સાિી હોવાથી, ૧૨-૧૪ વર્ષના બાળકો SEX ની 
બાબિમાાં Active થઈ જાય છે. ૧૬ થી ૧૮ વર્ષના બાળકોના માબાપ આ વાિન ે
બાળકોની અંગિ વાિ ગણી એમાાં માથુાં માિિા નથી. 

૬૬ % કુટુાંબોની આવક ૬૦,૦૦૦ ડોલિ કે એથી ઓછી હોવાથી, અમેરિકન કુટુાંબો 
પાસ ેબચિ હોિી નથી. અહીં કોલેજનુાં ભણિિ અતિશય મોંધુાં છે. મા-બાપ બાળકોન ે
કામ કિી અથવા લોન લઈન ેભણવાનુાં કહ ેછે. બાળક અનેક પ્રકાિના કામ કિી 
ભણિિ શર િો કિે છે, પણ એનાથી ઉતપન્ન થિા Stress ન ેપહોંચી વળી શકિા 
નથી. અનેક બાળકો ભણવાનુાં અધવચ્ચમાાં જ મકૂી દે છે. આન ેઅહીં Dropout 
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કહવેાય છે. અમેરિકન બાળકો ગભણિ અન ેતવજ્ઞાનના તવર્યમાાં પણ ભાિિીય 
બાળકો કિિાાં કાચા છે, એટલ ેિેઓ તવજ્ઞાન અને એંજીનીઅિીંગ જેવા તવર્યોથી દૂિ 
િહ ેછે. અમેરિકન કુટુાંબોની ઓછી આવકનુાં આ પણ એક કાિણ છે. 

અમેરિકન બાળકો શાિીરિક શ્રમ કે મહનેિથી દૂિ ભાગિા નથી. હાથમાાં લીધેલુાં કામ 
ચીવટથી અને પિૂી ઇમાનદાિીથી કિે છે. માિી પડોસમાાં િહિેા અમેરિકન મા-બાપ ે
પોિાના ૧૪-૧૫ વર્ષના રદકિાન ેભાંગાિમાાંથી એક ગાડી લાવી આપી. એ ગાડીનુાં 
િીપેિ મેન્યઅુલ અન ેટુલબોક્ષ લાવી આપ્યુાં. અને સ્પેિપાટષસ ખિીદવા િેડીટકાડષ 
આપ્યુાં. છેલ્લા એક વર્ષથી એ છોકિો િોજના ત્રણચાિ કલાક એ ગાડી ઉપિ કામ કિે 
છે, ગાડી લગભગ નવી જેવી દેખાય છે, એંજીન કામ કિત ુાં થઈ ગયુાં છે. એકાદ 
મરહનામાાં એ DMV માાં પાસ કિાવી, િજીસ્ટે્રશન મેળવી લેશ ેએવુાં લાગે છે. હુાં એને 
ઘણીવાિ કહુાં છાં કે મને Ride આપજે. 
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અમેરિકન સાંસ્કૃતિ 

અમેરિકામાાં લોકો આવડિન ેમાન આપ ેછે. સમયબધ્ધ કાયષસચુીન ેમાન આપ ેછે. 
પોિાના પગ ઉપિ ઊભા િહવેામાાં ગવષ અનભુવ ેછે. અમેરિકનોમાાં આ ગણુો િિિ જ 
નજિે પડ ેછે. 

અજાણ્યા માણસો સાથ ેશરુઆિમાાં અમેરિકનો માત્ર ક્સ્મિ કિી કે Hi કહીન ેપિાવ ે
છે, પણ પરિચય થયા પછી આપણા લોકોની જેમ જ વાિચીિ કિે છે, ખબિ-અંિિ 
પછેૂ છે. 

પ્રતયેક અમેરિકન કોઈ ને કોઈ શોખ કેળવ ેછે. મોટા શહિેોમાાં િેમને આવા શોખ માટે 
ઘણીબધી સગવડો મળી િહ ેછે. અનેક અમરેિકનોન ેપ્રવાસ, િાાંધણકળા, લેખન, 
નદી-સિોવિોમાાં હોડી ચલાવવી, િમિ-ગમિ, વાાંચન વગેિે વગેિે પ્રકાિના શોખ 
હોય છે. ફૂટબોલ, બાસ્કેટબોલ, ગોલ્ફ, હોકી અન ેટેનીસ િેમની માનીિી િમિો છે. 

મોટા ભાગના અમેરિકનો ચોખ્ખાઈના રહમાયિી હોય છે. રદવસમાાં બ ેવાિ બ્રસ કિવુાં, 
િોજ ઓછામાાં ઓછાં એકવાિ સાંપણૂષ સ્નાન કિવુાં એ એમની ખાતસયિ છે.  

આજના સમયમાાં િાંગભેદ લગભગ નાબદુ થઈ ગયો છે. અલગ અલગ સાંસ્કૃતિના 
લોકો સહલેાઈથી એકબીજા સાથ ેહળેમળે છે. 

અમેરિકનો સફળિાને ખબૂ મહતવ આપે છે. જે પણ કામ કિે એમાાં એમની સફળ 
થવાની િીવ્ર ઈચ્છા હોય છે. િેઓ સ્વિાંત્રિા અને પ્રાઈવસી ને સવોચય સ્થાન આપે 
છે. એકબીજાના કાયષક્ષેત્રમાાં કે અંગિ જીવનમાાં માથુાં માિવાથી દૂિ િહ ેછે. િેઓ 
વણમાગી સલાહ આપિા નથી. 
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જીવનમાાં પ્રતયકે પ્રવતૃિમાાંથી આનાંદ મળેવવા િેઓ હાંમશેાાં ઉતસખુ હોય છે. ખિીદી 
કિવામાાં, ખવા-પીવામાાં, િમિ-ગમિમાાં એમ પ્રતયેક પ્રવતૃિમાાં િેઓ આનાંદનો 
અનભુવ કિે છે. આનાંદ એમનો જીવનમાંત્ર છે. 

અમેરિકનો એમના હક્ક માટે ખબૂ જ સજાગ છે. પોિાના અંગિ જીવનમાાં કોઈની 
પણ દખલ િમેને માન્ય નથી. સમયની કીમિ િેઓ સાિી િીિે સમજે છે અને કોઈ 
પણ વ્યક્ક્િ કાિણ વગિ એમનો સમય બગાડે િો િઓે સ્પષ્ટ િીિે નાિાજી દશાષવે 
છે. 

મોટા ભાગના અમેરિકનોને ધમષ કિિાાં કમષમાાં વધાિે તવશ્વાસ છે. િઓે માને છે કે િમે 
હાથ જોડીન ેબેસી િહો િો ઈશ્વિ િમને કાંઈપણ મદદ નરહિં કિે. કામ કિો િો જ કાંઈ 
મળસે. 
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અમેરિકામાાં સમય 

સયૂોદયથી સયૂાષસ્િ સધુીના સમયગાળાન ેઆપણ ેરદવસ કહીએ છીએ અને 
સયૂાષસ્િથી સયૂોદય સધુીના સમયગાળાન ેિાિ કહીએ છીએ. 

અમેરિકાના પવૂષ રકનાિાથી પતશ્ચમ રકનાિા સધુીનુાં અંિિ આસિે ૩૦૦૦ માઈલનુાં છે. 
પવૂષ રકનાિે સયૂોદય થાય પછી આસિે ત્રણ કલાક િહીન ેપતશ્ચમ રકનાિે સયૂોદય 
થાય છે. આમ અમેરિકાના બે કાાંઠા વચ્ચ ેરદવસ અન ેરદવસ વચ્ચે આસિે ત્રણ 
કલાકનો overlap થાય છે. અમેરિકાએ આના ઉપાય િિીકે, અમરેિકાન ેનવ Time 
zones માાં તવભાજીિ કયુું છે. આમાના ચાિ Time zones માાં મહ્દ અંશે આખા 
અમેરિકાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. 

પવૂષ રકનાિા, એટલ ેકે એટલાાંટીક મહાસાગિન ેઅડિા રકનાિાન ે Eastern Standard 

Time zone (EST) નામ આપવામાાં આવ્યુાં છે, મધ્ય અમેરિકાન ેCentral Standard Time 

(CST) નામ આપવામાાં આવ્યુાં છે, આની પતશ્ચમ ેડુાંગિાળ પ્રદેશને Mountain 

Standard Time (MST) નામ આપવામાાં આવ્યુાં છે અન ેઅમેરિકાના પેતસફીક 
મહાસાગિન ેઅડિા પતશ્ચમ રકનાિાન ેPacific Standard Time (PST) નામ આપવામાાં 
આવ્યુાં છે. 

EST કિિાાં CST એક કલાક પાછળ છે, EST કિિાાં MST બે કલાક પાછળ છે અને 
EST કિિાાં PST ત્રણ કલાક પાછળ છે. 

સમય સાથેની િમિમાાં અમેરિકનો માત્ર આટલેથી જ અટક્યા નથી. શીયાળામાાં અને 
ઉનાળામાાં સયુોદય અને સયુાષસ્િના સમયન ેધ્યાનમાાં લઈન ેવર્ષમાાં બે વાિ િેઓ 
ઘરડયાળના કાાંટાન ેઆગળ પાછળ કિે છે. આન ેએ લોકો Daylight Saving Time 
(DST) કહ ેછે. દિ વર્ ેમાચષ મરહનાના બીજા િતવવાિે ઘરડયાળ એક કલાક આગળ 
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કિવામાાં આવ ેછે અન ેનવેમ્બિના પહલેા િતવવાિે પાછાાં એક કલાક પાછળ કિી 
દેવામાાં આવ ેછે. આ પ્રરિયા યાદ િાખવા માટે બાળકોન ેશીખવવામાાં આવ ેછે કે 
spring forward, fall backward; કાિણકે માચષમાાં અહીં spring હોય છે અન ે
નવેમ્બિમાાં fall હોય છે. 
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અમેરિકામાાં પાળેલા કુિિા  
આજે સવારના વોક દરમ્યાન મન ેએક અનોખો અનભુવ થયો. અહીં ઘણી મોટી 
સાંખ્યામા લોકો પોતાના કૂતરાાંન ેવોક કરાવવા લઈ આવ ેછે. આ કુતારાઓ બધી 
જાતના હોય છે. નાના નાના સુાંદર ગલરુડયાાં અને મોટા વાઘ જેવા કુતરાાં. હુાં તો 
જોઈન ેછક થઈ ગયો કે આ કુતરાઓ કેટલા બધા રેઈન્ડ છે. માલલકની અંગે્રજીમા 
બોલાયલી બધી વાતો કુતરાાં સમજે છે. એક ઉદાહરણ આપુાં. એક નાનુાં ગલરુડ્ુાં મન ે
જોઈન ેભસ્્ુાં. એની માલકણ ેકુતરાન ેકહ્ુાં, “બેડ બોય. ગો એન્ડ એપોલોજાઇસ”. કુતરૂાં 
મારી પાસ ેઆવીન ેચપુચાપ ઊભુાં રહ્ુાં. મેં કહ્ુાં, “ઈ્સ ઓ.કે.” ત્યારે જ એ પાછાં ગ્ુાં. 
આવા તો અનેક અનભુવો મન ેથયા છે. હવે મન ેપણ આ નર્સ્તબધ્ધ કુતરાાં ગમવા 
લાગ્યા છે. જ્યારે પણ હુાં કોઈ કુતરા સામ ેપ્રેમથી જોઉં છાં, ત્યારે એમના માલલક મારી 
સામ ેહસીન ેઆભાર વયતત કરે છે. જ્યારે પણ હુાં કુતરાના વખાણ કરૂાં છાં ત્યારે કુતરા 
કરતાાં એના માલલક વધારે રાજી થાય છે!! માભલકો િો એ બધુાં સમજિા હોય એવી 
િીિ ેએની સાથ ેવાિચીિ કિે છે. જો ન માન ેિો એને ઠપકામાાં માત્ર Bad boy કે 
Bad girl એટલુાં જ કહ ેછે. 

અમેરિકામાાં ૨૦૧૧ માાં એક સવેક્ષણમાાં જાણવા મળ્યુાં કે અમેરિકામાાં બેતતૃિયાાંસ 
ઘિોમાાં કોઈન ેકોઈ પાળેલુાં પ્રાણી છે, અન ેઆમાાં સૌથી વધાિે સાંખ્યા કુિિાઓની છે. 
આજે જ્યાિે માણસ એક બીજા પ્રતય ેતવશ્વાસ ગમુાવિો જાય છે, તયાિે પ્રાણીઓની 
વફાદાિી માણસ કિિાાં બ ેવેંિ ઉંચેિી મનાય છે. 

અમેરિકામાાં પાળેલા કુિિા ઘિના એક સભ્યના જેટલો હક ભોગવ ેછે. ૯૦ % 
અમેરિકનોએ આ વાિનુાં સમથષન કયુું છે. સવેમાાં એ પણ જાણવા મળ્યુાં કે અમેરિકાની 
૪૦ % ગહૃીણીઓ માન ેછે કે એમના પતિ અન ેએમના સાંિાનો કિિાાં એમનુાં કુિરાં 
એમન ેથોડો વધાિે પ્રેમ કિે છે. 
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અહીં અમેરિકનો કુિિા પાછળ સમય અને ધન બન્નનેો રદલ ખોલીન ેખચષ કિે છે. 
પોિ ેકામ ેગયા હોય તયાિે કુિિાન ેDay Care માાં મકૂી જાય છે, જેથી એની ખાવા-
પીવાની અન ેઅન્ય સગવડ સચવાય. કુિિાઓ માટે ખાસ Clinics અને Hospitals 
ની બધે જ સગવડો છે. માિા એક તમત્ર પશઓુના ડૉકટિ છે, અને એમની માભલકીની 
સાિ પશ ુહોક્સ્પટલ છે. એ ધાંધામાાંથી એ એટલુાં કમાયા છે કે એમની માભલકીની Real 
Estate માાં ૧૨૦૦ ભાડુિ છે, અને એમની સાંપતિ કિોડો ડોલિની છે. 

અમેરિકનો પોિાની Wallet માાં પોિાના સાંિાનોના ફોટા િાખે છે, અને સાથે પોિાના 
કુિિાનો પણ ફોટા િાખે છે. કુિરાં મિી જાય િો િેઓ અતિ ગમગીન થઈ જાય છે, 
અન ેશોક પાળે છે. અહીં કુિિાાં માટે અલગ કબ્રસ્િાનો છે, અન ેએની ઉપિ મોંઘા 
મોંઘા Tomb Stone મકૂવામાાં આવ ેછે. ખોવાયલા કુિિાન ેશોધવા માટે ઈનામની 
જાહિેાિો આપવામાાં આવ ેછે. ગ્રીટીંગકાડષ બનાવનાિી હોલમાકષ કાંપનીના કુિિાઓન ે
શભુેચ્છા આપિા કાડષસ મોટા પ્રમાણમાાં વેચાય છે. 

અમેરિકામાાં પાળેલા કુિિાઓનુાં મહતવ એટલુાં વધી ગયુાં છે કે Genetech નામની જગ 
પ્રતસધ્ધ બાયોટેક કાંપનીએ િો કામપિ, કુિિા સાથે લાવવાની છૂટ આપી છે, અને 
એમની સાિસાંભાળ લવેા વ્યવસ્થા કિી છે. સ્ટોિોમાાં કુિિાઓના વપિાશની નવી 
નવી વસ્તઓુ અને કુિિાઓ માટેનો ખોિાક મોટા પ્રમાણમાાં વેચાય છે. 

માભલકો પોિાના કુિિાને અબાતધિ પ્રેમ કિે છે. બદલામાાં કુિિાઓ પણ એમના 
માભલકન ેખિા રદલથી પ્રેમ કિે છે. માભલકની ગાંધથી પણ એ પરિભચિ હોય છે. આખો 
રદવસ ઘિમા પિુાયેલા હોવા છિાાં, માભલકની ગાડી ઘિના ગેિેજ પાસ ેઆવ ેિો 
એમન ેિિિ ખબિ પડી જાય છે, અન ેભસીને એમન ેઆવકાિ આપ ેછે. ઘિ ખલુિાાં 
જ માભલકન ેવળગી પડે છે. અમેરિકામાાં બાળકો મોટા થાય તયાિે પોિાનુાં અલગ ઘિ 
વસાવવા માબાપન ેછોડી જિા િહ ેછે તયાિે માબાપની એકલિા ટાળવામાાં પાળેલા 
કુિિા મોટો ભાગ ભજવે છે.  
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અંનતમ પડાવના ત્રણ વર્ષ પરૂા 
૧૮ મી જન્્આુરી ૨૦૧૨ ના જીવનના અંનતમ પડાવ તરીકે કાયમી વસવાટ માટે 

અમેરરકા આવયો. લાગલગાટ ત્રણ વર્ષ અહીં રહ્યા પછી મન ેઅનભુતૂી થાય છે કે અહીં 
કાયમ માટે આવતાાં પહલેા મારા મનમાાં જે ર્ાંકાઓ હતી એ અસ્થાન ેહતી. અલબત 

ર્રૂઆતના થોડા મહીના અડચણો આવી, જેવી કે અમેરરકનો સાથ ેવાતચીત કરવામાાં, 
અન ેખાસ કરીન ેતેમના ઉચ્ચારો સમજવામાાં તકલીફ પડતી. હુાં બોલુાં ત ેઅમેરરકનો ન 

સમજી ર્કે એવુાં પણ બનતુાં. ઘણી બાબતોમાાં આપણ ેજે ર્બ્દો વાપરીએ છીએ એ જ વાત 

કહવેા અમેરરકનો જુદા ર્બ્દોનો ઉપયોગ કરે છે, અને આવા સેંકડો રોજીંદા વપરાર્ના 
ર્બ્દો છે. ધીરે ધીરે મેં એ ર્બ્દો વાપરવાની ર્રૂઆત કરી દીધી છે, છતાાં હજી પણ 

આપણ ેજે ર્બ્દો વર્ો સધુી વાપયાષ છે ત ેજ ર્બ્દો બોલી જવાય છે. 

અમેરરકનો સાથ ેવાતચીત કરવાનો ભય દૂર કરવા મેં બે નનણષય લીધા. (૧) મન ેસમજ 

પાડવાની ફરજ એમની છે અને (૨) હુાં કહુાં છાં એ તેઓ ન સમજે તો એમના નર્ીબ ! બસ 

મારૂાં કામ સરળતાથી ચાલે છે. 

બીજી મશુ્કેલી હતી હવામાનન ેઅનકુુળ થવાની. ૨૫ થી ૩૫ ડીગ્રી સેંટીગે્રડ વાળા મુાંબઈ 

ર્હરેમાાંથી આવેલા મન ે૬ થી ૪૦ ડીગ્રીવાળા વાતાવરણમાાં ર્રૂ ર્રૂમાાં ખબૂ તકલીફ પડી. 
વસ્ત્રોમાાં ફેરફાર, અન ેર્રીરની ટેવાઈ જવાની ર્સ્તતન ેલીધ ેહવ ેહુાં ૬ ડીગ્રી સેંટીગે્રડમાાં 
પણ વોક કરવા નીકળી જાઉં છાં. અહીં રદવસ અન ેરાતની લાંબાઈ પણ વધઘટ થયા કરે છે. 

ક્યારેક રાતના આઠ વાગે તડકો હોય છે તો ક્યારેક સાાંજે ચાર વાગે અંધારુાં થઈ જાય છે. 

હવ ેરદવસ રાત માટે સરૂજ નરહિં પણ ઘરડયાળ ઉપર જ આધાર રાખવો પડ ેછે. વળી અહીં 
વરસમાાં બે વાર ઘરડયાળને એક કલાક માટે આગળ-પાછળ કરવા પડ ેછે. ક્યારે આગળ 

કરવા અને ક્યારે પાછળ કરવા એ યાદ રાખવા માટે મેં ગોખી લીધુાં, Spring Forward અને 
Fall Back.  બસ સ્પ્રીંગમાાં આગળ કરો અને પાનખરમાાં પાછળ કરો ! 
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મારા મુાંબઈના બહોળા નમત્ર વગષન ેછોડી અમેરરકા આવીન ેહુાં એકલો પડી જઈસ એ બીક 

પણ ખોટી નીકળી. અહીં High Speed Internet અને Vonage Telephone ની સગવડ ે

મુાંબઈ સાથેનો સતત સાંપકષ  ચાલ ુરાખવામાાં મદદ કરી, એટલુાં જ નરહિં, અમેરરકામાાં મન ે

મુાંબઈથી પણ વધારે નમત્રો મળ્યા. નામ લખવા બેસીસ તો પાનુાં ભરાઈ જર્.ે મુાંબઈમાાં તો 
મારા કચ્છી અને ગજુરાતી નમત્રો જ હતા, અહીં તો ચાઇનીઝ, આરીકન અમેરરકન, ગોરા 
અમેરરકન અન ેભારતના અનેક પ્રદેર્ના નમત્રો છે. ગજુરાતી નમત્રોની તો વાત જ ન પછૂો, 
આટલા નમત્રો તો મન ેપ્રથમ ૭૫ વર્ષમાાં પણ નહોત મળ્યા. આ નમત્રોનો પ્રેમ મન ે

અમેરરકામાાં સ્થાયી થવાના નનણષયન ેસાચો ઠેરવવામાાં ખબૂ જ ઉપયોગી થયો છે. 

૧૯૯૪ માાં જ્યારે હુાં પહલેીવાર, માત્ર ૨૮ રદવસ માટે અમેરરકા આવલેો ત્યારે મને મોટે 

ભાગે ત્રણ પ્રશ્નો પછૂવામાાં આવેલા. (૧) આ તમારી અમેરરકાની પહલેી મલુાકાત છે? (૨) 

તમન ેઅહીં ગમે છે? અને (૩) તમન ેતમારો રદકરો કાયમ અહી રહ ેએ ગમ ેકે ભારત પાછો 
આવી જાય એ ગમ?ે  

૨૦૧૨ માાં હુાં ગ્રીનકાડષ લઈન ેઅહીં આવયો ત્યારથી આજ રદવસ સધુી કોઈએ મન ેઆમાનો 
એક પણ સવાલ પછૂયો નથી. આજે ગ્રીનકાડષ માટે પડાપડી છે, લોકોને અમેરરકામાાં 
રહવેાનુાં ગમવા લાગ્્ુાં છે. 

૧૯૯૪ માાં પાંકજ ઉધાસનુાં “ચીઠ્ઠી આઈ હૈ” ગીત સાાંભળી લોકો રડી પડતા, અન ે“ઘર 

આજા પરદેર્ી તેરા દેર્ બલૂાય ેરે” ગીત સાાંભળી ઉદાસ થઈ જતા. આજે આવુાં કાંઈપણ 

થતુાં નથી. 

થોડા મરહના અગાઉ “સભાગરુ્જરી” ના એક કાયષક્રમમાાં હમવતની શ્રોતાઓન ેમેં મારી આ 

કનવતા સાંભળાવેલી જે સાાંભળીન ેલોકોએ ખબૂ તાળીઓ પાડી હતી.  

વતનના  ગીત  ગાઈ  ગાઈન ેઅમ ેમોટા થયા, 

મોટા થઈ, સ્વદેર્ના ગણુગાનના ગીતો લખ્યા, 

લેખો લખ્યા, ભાર્ણ કયાષ, તાળી પડી, ચાંદ્રક મળ્યા. 
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વર્ો પછી, અભ્યાસ  કરવા બાળકો અમેરરકા  ગયા; 

કાર,   ડોલર,  બાંગલાના  મોહમાાં  અટવાઈ  પડયા, 

હાલ  જોવા બાળકોના, અમ ે પણ અમેરરકા ગયા, 

મોહી પડયા ચકાચોંધથી, અમેરરકામાાં સ્થાયી થયા. 

વતન કેવુાં?  વાત કેવી?  અતીતન ે ભલૂી   ગયા, 

કહ્ુાં, ર્ાણા  થઈ, છોડો  વતનની  ખોખલી વાત ુાં, 

જયાાં સખુ છે, સગવડ છે, વતન તો એજ છે સાચુાં. 
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આ અમેરિકા છે 

એક નાના છોકિાની બથષ ડ ેપાટી દિમ્યાન નાના છોકિાઓ ઘિના બેકયાડષમાાં િમિા 
હિા. બધાના હાથમાાં યજમાન ેઆપેલા િાંગબેિાંગી ગેસ ભિેલા ફૂગા હિા. અચાનક 
એક બાળકના હાથમાાંથી એનો ફૂગો છૂટી ગયો. અંદિ ભિેલા ગેસ અને હવાના 
પ્રવાહોન ેલીધ ેફૂગો ખબૂ જ ઉપિ સધુી ગયો. બિોબિ એ જ સમય ેએક નીચુાં ઉડત ુાં 
તવમાન તયાાંથી પસાિ થતુાં હત ુાં. એક બાળકના તપિાએ કહ્ુાં, “બસ થઈ િહ્ુાં, આ 
અમેરિકા છે, હવ ેઆની ઈનક્વાયિી થશ.ે” પછી જે વાિાષલાપનો દોિ ચાલ્યો િ ેઆ 
પ્રમાણ ેછે. 
હવ ેતવમાનનો પાયલટે િિિ આની જાણ ATC ન ેકિશ ેઅન ેકહશે ે“મેં માિી 
ચપળિા વાપિી એટલે disaster માથી બચી ગયો.” 
ATC િિિ આની જાણ Disater Management ને કિશ.ે આ ડીપાટષમેન્ટ કહશે,ે 
« ભલ ેહાદસો થિાાં થિાાં િહી ગયો, પણ આની પાછળ કોઈ કાવત્ુાં હત ુાં કે નરહિં એ 
શોધી કાઢવુાં જરિી છે. » એટલ ેિેઓ FBI પાસેથી નીચેના સવાલોના જવાબ માાંગસ.ે 
(૧) બલનુ ચોક્કસ કઈ જગ્યાએથી છોડવામાાં આવ્યુાં? 
(૨) બલનુ કોણ ેછોડ્ુાં? 
(૩) બલનુ છોડવાનુાં કાવિત્ુાં એનુાં એકલાનુાં જ હત ુાં કે અન્ય લોકો સાથ ેમળીન ેએણ ે
કાવત્ુાં િચેલુાં? 
(૪) બલનુ એણ ેક્યાાંથી ખિીદેલુાં? 
(૫) બલનુ કોણ ેમેન્યફેુક્ચિ કિેલુાં? 
(૬) એમાાં વપિાયલુાં િબ્બિ કયા પ્રકાિનુાં હત ુાં? 
(૭) એ િબ્બિ અમેરિકામાાં િૈયાિ થતુાં ન હોય, િો કયા દેશમાાંથી આયાિ કિેલુાં? 
(૮) બલનુમાાં ગેસ કોણ ેભયુું? 
(૯) ગેસ કયા પ્રકાિનુાં હત ુાં? 
(૧૦) એ ગેસની તવમાન ઉપિ શી અસિ થાિ? 
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(૧૧) એ ગેસન ેલીધ ેપયાષવિણ પિ કેટલી અસિ થાિ? 
(૧૨) બલનુની દોિી તવમાનની પાાંખને વીંટળાિ િો તવમાનના સમતલુન ઉપિ શી 
અસિ થાિ? 
(૧૩) ભતવષ્યમાાં આવુાં ન થાય એના માટે કયા ઉપાયો કિવા જોઈય?ે 
આ બધા સવાલોના જવાબ દસ વર્ષની અંદિ મળી જવા જોઈય.ે આ તપાસ માટે 
પાાંચ નમલીયન ડૉલરનુાં પ્રોનવઝન કરવામાાં આવ્ુાં છે. 
એટલામાાં યજમાન ેકહ્ુાં, “Ladies and Gentlemen, the dinner is served.” 
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અમેરરકામાાં ર્ાળાનર્ક્ષણ 

અમેરિકામાાં શાળાનુાં તશક્ષણ ફિજીઆિ છે. તશક્ષણ કોઈપણ જાિના જાતિ, ધમષ કે 
આતથિક પરિક્સ્થતિના ભેદભાવ વગિ સૌને કોઈપણ જાિની ફી વગિ ઉપલબ્ધ છે.  
અહીં ૫ વર્ષની વય ેકે.જી. માાં દાખલ કિવામાાં આવ ેછે અન ેતયાિ બાદ ધોિણ ૧ થી 
૧૨ સધુીનો અભ્યાસ ૧૮ વર્ષની વય ેપિૂો થાય છે. આ ૧૩ વર્ષનુાં શાળાનુાં તશક્ષણ 
મફિ છે, જેનો લાભ આસિે ૮૮ % લોકો લે છે. માત્ર ૧૨ % લોકો જ પોિાના 
બાળકોન ેખાસ પ્રકાિની શાળાઓમાાં ભાિે ભિખમ ફી આપી ન ેમોકલ ેછે. શાળાનો 
ખચષ િાજ્ય સિકાિ અને સ્થાતનક સિકાિી સાંસ્થાઓ ઉપાડ ેછે. થોડે ઘણે અંશ ે
બાળકોના વાલીઓનો અનદુાન પણ આમા સાતમલ છે. 

શાળાઓમાાં કોઈપણ જાિના ભેદભાવ વગિ સ્થાતનક લોકોન ેવહલેો િ ેપહલેો ના 
ધોિણ ેદાખલ કિવામાાં આવ ેછે. એક શાળામાાં જગ્યા ન હોય િો નજીકની બીજી 
શાળામાાં મોકલવામાાં આવ ેછે, પણ કોઈન ેપણ એડતમશન નકાિવામાાં આવતુાં નથી. 

સિકાિી શાળાઓમાાં કોઈપણ ધમષની તશક્ષા આપવામાાં આવિી નથી. માત્ર સાિા 
સાંસ્કાિ અન ેસાિા વિષન ઉપિ જ ભાિ આપવામાાં આવ ેછે. 

કુલ ૧૩ વર્ષના શાળાના તશક્ષણન ેત્રણ પ્રકાિની શાળાઓમાાં વહેંચવામાાં આવ્યુાં છે. 
કે.જી. થી ૬ ઠ્ઠા ધોિણ સધુી બાળક એક જ પ્રાથતમક શાળાાં િહ ેછે. તયાિ બાદ ૭ મા 
અન ે૮ મા ધોિણના તશક્ષણ માટે એને માધ્યતમક શાળામાાં મોકલવામાાં આવ ેછે. ૯ 
થી ૧૨ મા ધોિણ સધુીનુાં તશક્ષણ ઉચ્ચ તશક્ષણ આપિી શાળાઓ (High Schools)માાં 
આપવામાાં આવ ેછે. કેટલાક િાજ્યોમાાં આ વહેંચણીમાાં થોડો ફેિફાિ જોવા મળે છે. 
High School ના ચાિ વર્ષન ેકેટલીક જગ્યાએ કોલેજના વર્ોની જેમ Freshman, 
Sophomore, Junior અન ેSenior વર્ો કહવેામાાં આવ ેછે. 

પ્રાથતમક શાળામાાં વાાંચાવા લખવાનુાં, મેથ્સ, આટષ , તવજ્ઞાન, સોશ્યલ સ્ટડી, અને િમિ 
ગમિને આવિી લવેામા આવ ેછે. તમડલ સ્કૂલમાાં એક પિદેશી ભાર્ા ઉમેિવામાાં 
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આવે છે અને હાઈસ્કલૂમાાં નોકિી કે વ્યવસાયમાાં ઉપયોગી તવર્યો ઉમેિવામાાં આવે 
છે. 

અમેરિકામાાં શાળા સોમ થી શિુ એમ અઠવારડયામાાં પાાંચ રદવસ હોય છે. વર્ષમાાં કુલ 
૧૮૦ રદવસ શાળા કામ કિે છે. િોજ આસિે ૭ થી ૮ કલાકની શાળા હોય છે, આમા 
આસિે એક કલાક નાસ્િા માટે અને જમવા માટે ફાળવવામાાં આવ ેછે. ઓગસ્ટના 
ત્રીજા અઠવારડયાથી માાંડીન ેસપ્ટેંબિના પહલેા અઠવારડયા સધુીમાાં શાળાનુાં નવુાં વર્ષ 
શર થાય છે અને જુનના અંિ સધુી ચાલ ેછે. વચ્ચ ેતશયાળામાાં વીસેક રદવસની અને 
વસાંિ ઋતમુાાં દસેક રદવસની િજા હોય છે. શાળાના વર્ષન ેઅંિ ેઆસિે બે થી અઢી 
મહીનાનુાં વેકેશન મળે છે. 

શાળમાાં િમિ ગમિને બહ ુમહતવ આપવામાાં આવ ેછે. છઠ્ઠા ધોિણથી કે સાિમા 
ધોિણથી શાળાની ટીમ્સ વચ્ચ ેહિીફાઈઓ થાય છે અન ેિમિ ગમિમાાં આગળ 
પડિા લોકોનુાં શાળામાાં સારાં માન હોય છે. 
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અમેરરકામાાં ભારતીય સાંસ્કૃનત 

અમેરરકામાાં વસવાટ દરમ્યાન મન ેઆનાંદ સાથ ેઆશ્ર્ચયષ એ વાતનુાં થ્ુાં કે 
અમેરરકાની ખબૂ જ ર્સ્તતર્ાળી સાંસ્કૃનત વચ્ચે પણ ભારતીય સાંસ્કૃનત એના ઉચ્ચતમ 
ધોરણ ેટકી રહી છે. આનો શ્રેય મહદ અંર્ ેઅહીં અસ્સ્તત્વમા આવેલા ધાનમિક સ્થાનોને 
જાય છે. અમેરરકાના પ્રત્યેક ર્હરેમા ઉિર ભારતના અને દલક્ષણ ભારતના દેવી-
દેવતાઓના માંરદરો છે. નર્વ, ગણેર્, રામ, હનમુાન વગેરે ઉિર ભારતના રહિંદુ માંરદરો 
અન ેબાલાજી જેવા દલક્ષણ ભારતના માંરદરો, નર્રડીના સાાંઈબાબાના માંરદરો, જૈન 
દેરાસરો, અક્ષરધામ જેવા સ્વામી નારાયણના માંરદરો અને નર્ખોના ગરુૂદ્વારા ઘણી 
જગ્યાએ જોવા મળે છે. 

આ ધાનમિક સ્થાનોમા મલુાકાનતઓની સાંખ્યા આશ્ર્ચયષ જનક રીત ેમોટી છે. લોકો 
ગમેતેમ સમય કાઢી માંરદરોમા જવાનુાં પસાંદ કરે છે, એના રખરખાવમાાં ફાળૉ આપ ેછે 
અન ેમનની ર્ાાંનતનો અનભુવ કરે છે. આ ધમષસ્થાનો ભારતના બધા તહવેારોની 
ઉજવણી માટે જગ્યા અન ેઅન્ય સગવડો પરૂી પાડે છે. માત્ર હોળી-રદવાળી જ નરહિં 
પણ જ્નન્માષ્ટમી, રામનવમી, મહાવીર જયાંનત, ગરુૂનાનક જયાંનત, મકર-સાંક્રાસ્ન્ત અને 
અનેક નાના મોટા તહવેારોની ઊજવણી લોકો હોંર્ે હોંર્ ેકરે છે. હા, માત્ર આ 
ઊજવણી એની નતથી પ્રમાન ેન કરતાાં એની નજીકના ર્નનવાર કે રનવવારે કરે છે, 
જેથી નોકરી કરતા લોકોન ેસગવડ થાય. 

આ ધાનમિક સ્થાનોની સૌથી વધારે ધ્યાન ખેંચે એવી વાત એ છે કે અહીંના માંરદરોમાાં 
જે પ્રસાદ આપવામા આવ ેછે, એ ભારતમાાં પણ મન ેઓછાં જોવા મળ્્ુાં છે. કેટલાય 
માંરદરોમાાં તો રીતસરનુાં જમવાનુાં જ આપવામા આવ ેછે. અનેક માંરદરોમાાં ચા સાથ ે
સારા પ્રમાણમાાં નાસ્તો રાખવામા આવ ેછે. ગરુૂદ્વારાઓમાાં તો દર્ષન કરી, ઘીમાાં 
લસલ્સતો ર્ીરો પ્રસાદમાાં આપવામા આવ ેછે અન ેપછી લાંગરમાાં ઉિમ પ્રકારનુાં 
ભોજન પીરસવામા આવ ેછે. આ બધી સગવડ નવના મલુ્ય ેહોય છે, પણ ભતતો 
દાનપેટીઓમા સારી એવી રકમ મકૂી માંરદરમાાં યથા યોગ્ય ફાળૉ આપ ેછે. નાનામાાં 
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નાના માંરદરમાાં પણ ભતતોએ ચડાવેલા ફળ-ફળાદી અન્ય ભતતોને પ્રસાદના રૂપમા 
આપી દેવાય છે. 

અમેરરકામાાં પણ લોકો પોતાને ઘરે સત્યનારાયણની પજૂા રાખ ેછે અન ેકુટુાંબીજનો 
અન ેનમત્ર વગષન ેઆમાંત્રે છે. ભારતમાાંથી પજૂારીઓન ેબોલાવી, માંરદરોમાાં નોકરીએ 
રાખવામા આવ ેછે. આ પજૂારીઓન ેદાન-દલક્ષણામા પણ સારી એવી રકમ મળે છે. 
અહીં જ્યોનતર્નુાં કામકાજ કરતા લોકોને પણ ઘરાકો મળી રહ ેછે. 

અમેરરકાના લગભગ બધા જ મોટા ર્હરેોમાાં પાાંડુરાંગ ર્ાસ્ત્રી દ્વારા સ્થાનપત સ્વાધ્યાય 
કેન્દ્રો ચાલ ેછે. આ કેન્દ્રોમાાં ભાગ લેનારાઓમાાં મોટા ભાગના ગજુરાતીઓ છે. આ 
કેન્દ્રો વર્ષ દમ્યાષન અનેક પ્રકારની ધાનમિક, આધ્યાજત્મક અન ેસાાંસ્કૃનતક પ્રવનૃતઓ 
ચલાવ ેછે. આ કેન્દ્રોમાાં ભાગ લેનારો વચ્ચ ેઅજબની કુટુાંબ ભાવના જોવા મળે છે. 

હજુએ અંગ્રજી ર્ાળાઓમાાં અમેરરકનો સાથ ેભણતા ભારતીય બાળકો ઘરમાાં 
માત્રભુાર્ામા જ વાત કરે છે, જો કે એમા અંગે્રજી ર્બ્દો અન ેવાક્યો આવી જાય છે, 
પણ એ સ્વભાનવક છે. 

મારા જીવનના આખરી પડાવમા મન ેજે જોવા મળે છે અન ેજે અનભુવુાં છાં તેનો 
સરળ ર્બ્દોમા લચતાર રજૂ કરવાનો મારો આ નમ્ર પ્રયત્ન છે. 
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અમેરિકામાાં ગજુિાિીઓ 

ન ગજુિાિમાાં િહ્યા, ન અમેરિકાના થઈ શક્યા; માત્ર એટલાાંટીક અન ેપેસેફીક 
મહાસાગિો ઉપિ ચક્કિ લગાવિા િહ્યા. ન ગજુિાિીન ેભલૂી શક્યા, ન સારાં અંગે્રજી 
શીખી શક્યા; ગજુિાિી લહકેાથી અંગે્રજી બોલી અમેરિકનોન ેconfuse કિિા િહ્યા. 
સગાાંસ ાંબાંધીઓન ેશીિો ખવડાવી Thanks giving રદવસ ઉજવિા િહ્યા. ન િીસમસ 
ઉજવી શક્યા, ન બાળકોન ેસમજાવી શક્યા કે સાન્િાક્લોઝ રદવાળીમાાં ન આવ,ે 
આપણ ેતયાાં રદવાળીમાાં લક્ષ્મીજી પધાિે. અધી ચડ્ડી પહિેવાનુાં મન થાય પણ 
સલવાિ ન છૂટી ર્કી; બહુ બહ ુિો જીન્સ ઉપિ કુિો પહિેીન ેનીકળી ર્ક્યા. જીન્સની 
લાંબાઇ એડીથી એકાદ ફૂટ ઊંચી િહ ેિો ચાલ.ે અમેરિકાની ઠાંડીથી િો િોબા િોબા, 
પણ અહીં ચોદ ડીગ્રી સેંટીગે્રડ થાય િો પણ આજે બહ ુગિમી છે એમ બોલવુાં પડે. 
પીઝા, એનચીલાડા, કેસેરડયા સાથ ેદાળ-ભાિ િો જોઈય.ે સવાિના નાસ્િામાાં ખાખિા 
સાથ ેડૉનટ્સ હોય િો ચાલે. પીઝા ઉપિ મીઠુાં મિચુાં ભભિાવીન ેટેસ્ટી કિી શકાય. 

ભાિિની મલુાકાિિો લેવી જ જોઈય,ે અને તયાાં હાથમાાં પાણીની બોટલ લઈન ેફિવુાં 
જોઈય,ે નરહિં િો લોકોને ખબિ કેમ પડ ેકે િમ ેઅમેરિકાથી આવ્યા છો? પણ 
પાણીપિુી ખવાય, પોટ આઈસ્િીમ ખવાય. Good Night ચાલ ુહોય િો પણ Bug 
Spray છાાંટવુાં પડ,ે મચ્છિન ેકેમ ખબિ પડ ેકે આ NRI છે? ભલે ડોલિમાાં કમાિા હો, 
પણ દુકાનદાિ સાથ ેબે-પાાંચ રતપયાનુાં Bargain કયાષ વગિ કેમ િહવેાય? 

િેંચ, ઈટાલીઅન, ભબ્રટીસિ કે ડેનીસ, આ બધાની આવી દશા થઈ હશે? કે પછી એ 
બધાએ અમેરિકાન ેવિન િિીકે અપનાવી લીધુાં એટલ ેઆવી બધી દુતવધામાાંથી 
બચી ગયા? 

િામ જાણ ે! 
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અમેરિકાના વયોવધૃ્ધ ભારતીયો 
આપણા બાળકો ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ૨૦-૨૨ ની ઉમ્મિે અમેરિકા જાય છે. તયાાં પહોંચ્યા 
પછી થોડા રદવસ Home sickness અને Cultural shock અનભુવ ેછે, પણ તયાિ બાદ ધીિે 

ધીિે અમેરિકનોની િહણેીકિણી, ભાર્ા, ઉચ્ચાિ, પહિેવેશ વગેિે અપનાવવાનુાં શર કિી દે 

છે. તયાિબાદના ટૂાંકા સમયમા જ િેઓ તનણષય લઈ લ ેછે કે િેમન ેતયાાં જ િહવે ુાં છે અને 
પોિાની Carrier બનાવવી છે. 

બીજા થોડા ભાિતિય યવુાનો H1 B Visa લઈ, નોકિી કિવા અમેરિકા જાય છે, િેઓ પણ 

Cultural shock અન ેHome sickness અનભુવ ેછે પણ િેમાથી વહલેા બહાિ આવી જાય 

છે. 

માબાપ પણ આ પરિક્સ્થિીનો સ્વીકાિ કિી લે છે કે જેથી િેમના બાળકોન ે સાિી જીંદગી 
જીવવા મળે. બાળકોન ેસાિી જીંદગી મળે એ માટે િેમણ ેકિેલી મહનેિ સફળ થિી લાગે 

છે. 

એકવાિ નોકિીમા ઠિીઠામ થયા પછી િેઓ અમેરિકામા સ્થાયી થયેલી ભાિતિય છોકિી, 
જેન ેકદાચ િેઓ િેમના શાળા-કોલેજના સમયથી ઓળખિા હોય અથવા નોકિી દમ્યાષન 

સાંપકષમા આવ્યા હોય િેની સાથ ેલગ્ન કિી લે છે. કેટલાક યવુાનો ભાિિમા માબાપની 
પસાંદગીની છોકિી સાથ ેભાિિમા આવી લગ્ન કિે છે, અને પતનીન ેH1B કે H4 visa પિ 

અમેરિકા લઈ જાય છે. જો પતની પણ તયાાં નોકિી કિિી હોય િો Double Income Couple 

િિીકે ખબૂ જ સાિી આતથિક ક્સ્થતિમા આવી જાય છે. મોટુાં ઘિ, બે ગાડી વગેિે સામાન્ય 

બની જાય છે, અન ેઆનાંદથી જીંદગી પસાિ થાય છે. 
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આ દિમ્યાન પોિાના માબાપ, ભાઈ-બહને અને તમત્રો સાથ ેઈ-મેલ, ટેભલફોન અને વાતર્િક 

India Trips થી સાંપકષ  જાળવી િાખ ેછે. િેમના માબાપ અને ભાઈ-બહને પણ ક્યાિેક 

અમેરિકા એમને મળવા જાય છે અને એમનો વભૈવ જોઈન ેખબૂ હિખાય છે. 

આમ જીવન સિળિાથી ચાલ ેછે. હવ ેિેઓ પોિાનુાં બાળક ઈચ્છે છે. બાળક જો 
અમેરિકામા જન્મ ેિો આપમળેે અમેરિકન નાગરિક બની જાય. તવચાિ િો સાિો છે પણ 

થોડા સમય માટે કોઈ ત્રીજી વ્યક્ક્િની મદદની જરિ પડસ ેએમ તવચાિી માબાપન ેકે 

સાસ-ુસસિાન ેતવનાંતિ કિે છે, જેનો સહલેાઈથી સ્વીકાિ થઈ જાય છે. વરડલો છ મરહના 
માટે અમેરિકામા િહવેા િૈયાિ થઈ જાય છે. 

હવ ેમશુ્કેલીઓ શર થાય છે. પતિ-પતની બન ેકામ કિે છે. બાળકોની સાંભાળ કોણ િાખે. 
શાળાના કડક તનયમો, િોજ શાળામા મકૂવા અને લેવા જવાનુાં (શાળા પણ એમની 
ઓફીસની તવરધ્ધ રદશામા જ હોવાની). કોઈ બાળકોન ેશાળામાાંથી લઈ આવ,ે પછી મા-
બાપ ઓફીસથેી આવ ેતયાાં સધુી સાચવ ેવગેિે અહીં ખબૂ જ મોંગુાં છે. પાછાં ઘિે આવીન ે

િાાંધવાનુાં, બાળકોન ેહોમવકષ  કિાવવાનુાં- ઉફ આ િો ખબૂ જ કઠીન કામ છે. 

અહીં ભાિિમા પણ માબાપની ઉમિ મોટી થાય છે, એમની ભચિંિા થાય એ પણ સ્વભાતવક 

છે. િેઓ તવચાિે છે કે હવે િો િેઓ િીટાયડષ છે, િો અહીં અમેરિકામા આવીન ેઅમાિી સાથ ે

શા માટે નથી િહિેા? મજાનુાં મોટુાં સાંયકુ્િ કુટુાંબ બનાવીન ેિહશેુાં. પણ િેઓ એ ભલૂી જાય 

છે કે સાંયકુ્િ કુટુાંબમા િહવેાની િેમની આદિ િો િદન છૂટી ગઈ છે. મા-બાપન ેસાંયકુ્િ 

કુટુાંબનો થોડો અનભુવ હોવાથી િેઓ થોડા પ્રોતસારહિ થાય છે. 

માબાપ ઘણા સપના લઈન ેએક રદવસ અમેરિકા આવી પહોંચ ેછે. પૌત્ર-પૌતત્રઓ જોડ ે

િમશુાં, એમન ેશાળામા મકૂવા લેવા જશુાં, સાાંજે એમન ેબાગમા િમવા લઈ જશુાં, રદકિાના 
મોટા બાંગલામા આનાંદથી િહશેુાં, રદકિાની મોટિમા ફિશુાં, રદકિા અન ેપતુ્રવધનુી સેવા 
પામશુાં વગેિે વગેિે.  



 

48 
 

થોડા રદવસમા જ સચ્ચાઈ સામ ેઆવ ેછે. એમન ેઅંગે્રજી બોલિાાં કે સમજિાાં આવડતુાં 
નથી, જે થોડુાં ઘણ ુઆવડે છે િ ેઅમેરિકન ઉચ્ચાિોને લીધ ેઅપિૂત ુાં થઈ જાય છે. ડ્રાઈતવિંગ 

આવડતુાં ન હોવાથી જાિે િો ક્યાાંયે જઈ જ ન શકે. જ્યાિે રદકિો કે વહુ લઈ જાય તયાિે જ 

ઘિની બહાિ નીકળાય. ટી.વી. મા રહિંદી ચેનલો મોંઘી હોવાથી ઓછી હોય છે. અમેરિકાની 
અંગે્રજી ચેનલોના સમાચાિ સમજવામા સમય લાગે છે.બાળકોન ેિજા હોય તયાિે કાટુષન 

જોવા ટી.વી. પિ િેમનો કબજો હોય છે. વહુ-રદકિો સાાંજે થાક્યા પાક્યા ઘેિ આવ ેતયાિે 

િેમન ેથોડુાં એકાાંિ અન ેશાાંતિ જોઈએ છે. 

થોડા રદવસમા એ પણ સમજાઈ જાય છે કે ઘિની બાબિોમા કોઈ પણ તનણષય લેવામા 
એમનો કોઈ િોલ નથી. કોઈ પણ વસ્ત ુએમન ેપછૂીન ેકિવામા નથી આવિી.  હા, િેમની 
જરિીઆિોનો પિુો ખ્યાલ િાખવામા આવ ેછે 

જે માબાપ પોિાના રદકિા અન ેિેના કુટુાંબ સાથે અહીં િહવેા આવ્યા છે, િેમન ુભાિિમા 
ખબુ જ સાંિોર્કાિક જીવન હત ુાં. એમન ુમાન સન્માન ભિેલુાં સામાજીક સ્થાન હત ુાં. અડોસ-

પડોસ અને સગા-સાંબાંધીઓમા પ્રેમ ભયો આવકાિ મળિો. એમનુાં પોિાનુાં ઘિ હત ુાં. અહીં 
િેમન ેલાગે છે કે રદકિાની છિની નીચ ેિહ ેછે. દેશમા જે વરડલોનુાં માન સન્માન હત ુાં, 
િેમની સખુ સગવડ પ્રતયે જે તવર્ેશ ધ્યાન અપાત ુાં એ અહીંની સાંસ્કૃતિમા નથી. િેમના 
બાળકો અજાણિા જ અમેરિકન સાંસ્કૃતિની અસિમા આવી ગયા હોય છે. અહીં અજાણિા 
જ િેઓ પોિાના માબાપની નાની નાની ભલૂોનુાં પણ ધ્યાન દોિે છે. માબાપની લાગણી 
આવી ચીજોથી થોડી દુભાય છે. 

એમન ેલાગે છે કે ભલે ભાિિમા એમના ઘિ નાના હિા, ભલ ેએ.સી અન ેરમ-હીટિ ન 

હિા, ભલ ેચોવીસ ેકલાક નળમા પાણી નહોત ુાં આવતુાં પણ તયાાં એ વધાિે comfortable 

હિા. એમની સાંયકુ્િ કુટુાંબની કલ્પના ભાિિના સાંયકુ્િ કુટુાંબની હિી. અમેરિકન 

સમાજમા એ પ્રથા નથી. િેમના બાળકો અમેરિકન પધ્ધતિન ેઅજાણિા પણ અપનાવી 
ચકૂ્યા હોય છે. 
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યવુાન પતિ-પતનીન ેકુટુાંબ ચલાવવા ખબૂ મહનેિ કિી કમાવુાં પડ ેછે. એમન ેએમ લાગે છે 

દાદા-દાદી છોકિાઓ સાથે િમીન ેખબૂ જ ખશુહાલ જીવન જીવ ેછે. એમન ેએ સમજાતુાં 
નથી કે ફક્િ બાળકો સાથે િમવા તસવાય પણ વધૃ્ધ લોકોની બીજી જરરિયાિો હોય છે. 

એમન ેપોિાની ઉમિના લોકોમા ઊઠવુાં બેસવુાં છે, રદકિા અન ેવહ ૂસાથ ેસખુ દુખની વાિો 
કિવી છે, ધઉં ચોખાના ભાવ જાણવા છે, એક અક્સ્િતવ પવૂષકનુાં જીવન જીવવુાં છે. 

ભાિિમા િેઓ પગે ચાલીને વાભણયાની દુકાનથેી ભાવિાલ કિી વસ્તઓુ ખિીદી લાવિા, 
પડોસી અન ેતમત્રોન ેચાપાણી માટે બોલાવિા, ગમ ેતયાિે પડોસમા ગપ્પા માિવા ચાલ્યા 
જિા અન ેઆમ એમની એકલિાન ેદુિ ભગાડિા. અહીં આવુાં કાંઈ પણ શક્ય નથી. 

એમનુાં આ દુખ કોઈન ેદેખાત ુાં નથી કાિણ કે પોિાના બાળકોનુાં ખિાબ ન લાગે એટલ ે

આવી વાિો એ કોઈન ેકહિેા નથી, ટેલીફોન પિ દેશના સગાવહાલાઓન ેપણ નરહિં. હા 
કોઈવાિ પોિાની ઉમ્મિના લોકો જ્યાિે ક્યાાં માંરદિ કે ગાડષનમા મળી જાય છે તયાિે િેઓ 

ખબૂ જ આનાંદમા આવી જાય છે. ક્યાિેક દબાિા સિૂમા એકબીજાન ેસખુદુખની વાિો કહી 
દે છે. 

હવ ેઆ પરિક્સ્થતિમા કોઈનો વાાંક નથી. છે કોઈની પાસ ેઆ elderly immigrants ના 
પ્રશ્નોનો ઉકેલ? જો હોય િો જરિ આ બ્લોગ ઉપિ મકૂો, ખબૂ આતશવાષદ મળશ.ે 

અહીં મેં જે લખ્યુાં છે એવી જ પરિક્સ્થતિ બધા કુટુાંબોમા છે એવુાં મારુાં કહવે ુાં નથી. મેં તયાાં જે 

જોયુાં છે અન ેજે હુાં સમજ્યો છાં િ ેમેં લખ્યુાં છે.  
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H1B Visa  
૧૯૯૦ પહલેા પણ અમેરિકામાાં ભાિિીય લોકો હિા. કેટલાક ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે 
અમેરિકામાાં આવ્યા પછી અહીં જ સ્થાયી થઈ ગયા, જ્યાિે કેટલાક લોકો િોજી િોટીની 
િલાસ માટે Skilled અન ેUnskilled worker ની category હઠેળ વીસા લઈન ે
આવેલા. અહીં િહિેા મોટા ભાગના ભાિિીય લોકોના રદલમા વિનનો િલસાટ 
જોવા મળિો. િેમની વાિચીિમાાં વિનની યાદો અને વિન પ્રતયેનુાં ખેંચાણ સ્પષ્ટ 
િીિ ેજોવા મળતુાં. હુાં ૧૯૯૪ માાં પહલેીવાિ અમેરિકા આવ્યો તયાિે મન ેમળનાિ દિેકે 
દિેક વ્યક્ક્િએ એના એ જ સવાલ પછૂયા; “િમને અહીં ગમે છે? અન ેિમ ેશુાં ઈચ્છો 
છો, િમાિો પતુ્ર અહીં જ સ્થાયી થાય કે પાછો ભાિિ ફિે?” એમની સાથેની સામાન્ય 
વાિચીિમાાં વિન માટેનો ઝુિાપો અન ેવિનથી દૂિ િહવેાની મજબિૂી િિી આવિી 
હિી. એ અિસામાાં પાંકજ ઉધાસની ચીઠ્ઠી આઈ હૈ ગજલ બધાની આંખો ભીની કિી 
દેિી. એ અિસામાાં આવેલી ફીલ્મનુાં ગીિ “ઘિ આજા પિદેશી િેિા દેશ બલુાયે િે..” 
સાાંભળી િેઓ ગમગીન થઈ જિા. 

૧૯૯૪થી જ H1B Visa નો જુવાળ ચડયો અને હજાિોની સાંખ્યામાાં યવુાનો IT 
કાંપનીઓમાાં નોકિી કિવા અમેરિકા આવવા લાગ્યા. છ વર્ષના ગાળા માટે અપાિા 
આ તવસા દિમ્યાન જ એ લોકો ગ્રીનકાડષ કિાવી લઈ અહીં સ્થાયી થવા લાગ્યા. 
એમની પાછળ એમના મા-બાપ અન ેઅન્ય કુટુાંબીજનો પણ આવવા લાગ્યા. 
લોસએંજેલસ, િીમોન્ટ, ન્યજુસી, ચીકાગો વગેિે શહિેોમાાં ભાિિીયોની સાંખ્યા એટલી 
વધવા લાગી કે એકલિા દૂિ થવા લાગી. લોકોન ેભાિિમાાંન ુાં િમેના જીવન-ધોિણ 
અન ેઅમેરિકામાાં િેમના જીવન-ધોિણમાાં ફિક સમજાવા લગ્યો. ઈંટિનેટ અને 
ટેભલફોન સસ્િા થવાથી ભાિિમાના સગા-સાંબાંધીઓ સાથેનો સાંપકષ સહલેો બની ગયો, 
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અન ેબસ વિન માટેનો ઝુિાપો ઘટવા લાગ્યો. આજે અમેરિકા ક્સ્થિ ભાિિીયો કહવેા 
લાગ્યા છે કે આ દેશ સાિો છે, અહીં આવવામાાં અમે કોઈ ભલૂ કિી નથી. 

લગભગ આવી જ પરિક્સ્થતિ તવશ્વના અન્ય દેશોમાાં િહિેા ભારતીયોની છે. હવ ેલોકો 
વતન માટે લાગણી અન ેમજબરૂીની વાતો નથી કરતા, હવે વાતો કરે છે રોજગારની 
તકો અન ેજીવનધોરણની. 

હજરો વર્ષ પહલેા આપણા ર્ાસ્ત્રોમાાં “વસધુવૈ કુટુાંબકમ” ની જે વાત કરી છે, આપણ ે
એની નજદીક પહોંચી રહ્યા છીએ. 
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આ અબ લોટ ચલે 
છેલ્લા બે ત્રણ રદવસમાાં અલગ અલગ નમત્રો પાસેથી આ નવર્ય પર મન ે૧૫-૨૦ 
ઈ-મેઈલ મળ્યા. આમ તો આ Storm in Tea Cup જેવુાં લાગ્્ુાં પણ મન ેલાગ્્ુાં કે હુાં 
પણ આ તોફાનમાાં ભાગ લઉં. 

આજે આપણો નર્લક્ષત વગષ બદા્નુ જેવી જીંદગી જીવ ેછે. આજે બેંગલોરમાાં, આવતી 
કાલ ેલાંડનમાાં, પરમરદવસ ેકુપરટીનોમાાં. જ્યાાં ઘાસ લીલુાં દેખાય ત્યાાં ચરવા નનકળી 
પડ ેછે. દરેક જગ્યાએ અલગ સાંસ્કૃનત, અલગ કાયદા-કાનનુ, અલગ ખાનપાન અને 
અલગ ઋતમુાન, અન ેછતાાંય ઉંચી આવક આ બધી વસ્તઓુન ેગૌણ બનાવી દે છે. 
મન ેલાગે છે કે પાંકજ ઉધાસની “ચીઠ્ઠી આઈ હૈ” સાાંભળીન ેરડી પડવાના રદવસો જતા 
રહ્યા છે. વોનેજથી મફત ફોન થાય છે અન ેછ સેકાંડમાાં પત્ર (ઈ-મઈેલ) પહોંચી જાય 
છે ત્યારે દેર્ અન ેનવદેર્ વચ્ચ ેઅંતર ક્યાાં રહ્ુાં? અને એટલ ેજ મેં આ કનવતા લખી 
હતી. 

વિનના  ગીિ  ગાઈ  ગાઈને અમે મોટા થયા, 

મોટા થઈ, સ્વદેશના ગણુગાનના ગીિો લખ્યા, 
લેખો લખ્યા, ભાર્ણ કયાષ, િાળી પડી, ચાંદ્રક મળ્યા. 
વર્ો પછી, અભ્યાસ  કિવા બાળકો અમેરિકા  ગયા; 
કાિ,   ડોલિ,  બાંગલાના  મોહમાાં  અટવાઈ  પડયા, 
હાલ  જોવા બાળકોના, અમે  પણ અમેરિકા ગયા, 
મોહી પડયા ચકાચોંધથી, અમેરિકામાાં સ્થાયી થયા. 
વિન કેવ ુાં?  વાિ કેવી?  અિીિને  ભલૂી   ગયા, 
કહ્ુાં, શાણા  થઈ, છોડો  વિનની  ખોખલી વાત ુાં, 
જયાાં સખુ છે, સગવડ છે, વિન િો એજ છે સાચુાં. 
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ધરતીના બે છેડા 
નાનપણથી “ધરતીના બે છેડા” ર્બ્દોનો પ્રયોગ સાાંભળતો આવયો છાં, પણ કાયમ 
માટે અમેરરકામા રહવેા આવયા પછી એનો ખરો અથષ સમજાય છે. આમ તો અગાઉ 
ચાર વાર અમેરરકા આવી ગયો છાં, પણ દર વખત ેવધારે ધ્યાન હરવા ફરવામાાં, 
ખરીદી કરવામાાં, અને નવુાં નવુાં જોઈન ેઆશ્ચયષચરકત થવામાાં જ હત ુાં. હવે જ્યારે 
રોજમઝાની જીંદગી જીવવાનુાં ર્રૂ ક્ુું ત્યારે ભારત અને અમેરરકા વચ્ચેનો ફરક 
સમજાવા લાગ્યો છે. જેમ જેમ ફરક સમજાય છે, તેમ તેમ ભારત અને અમેરરકા 
ધરતીના બે છેડા હોય એવુાં લાગવા માાંડ્ ુાં છે. એક પછી એક નવરોધાભાસની વાત 
કરૂાં. 

ભારતમા લોકો તડકાથી બચવા, ટોપી, ફેંટો, સ્કાફષ , છત્રી વગેરેનો ઉપયોગ કરે છે, 
જ્યારે અહીં લોકો તડકા માટે તરસ ેછે. જે રદવસ ેથોડો તડકો મળે ત ેરદવસ ેલોકોની 
વાતચીતમા “આજે સારો રદવસ છે” વાક્ય જરૂર સાાંભળવા મળે છે. અમેરરકામા 
તડકાના અભાવમાાં ર્રીરન ેથાંડકથી બચાવવા કઈક જાતના જેકેટસ, હાથના અન ે
પગના મોજા અન ેમાથાની ટોપીઓ જોવા મળે છે અન ેછતાાંય હૈયા સધુી હુાંફ 
પહોંચતી નથી. 

અહીં દરવાજાના તાળાાં માત્ર ઘરની અંદર આવવા અથવા ઘરથી બહાર જવા માટે 
જ ખોલવામાાં આવ ેછે, જ્યારે ભારતમા માત્ર રાત્ર ેસતૂી વખત ેજ અંદરથી “લોક” 
બાંધ કરવામા આવ ેછે. હજી પણ ગામડામા અન ેર્હરેોની ચાલોમા વહલેી સવારથી 
મોડી રાત સધુી ઘરના બારણાાં ખલુ્લા હોય છે. કહવેાય છે કે અમેરરકામા ગનુ્હાખોરી 
ઓછી છે, પોલીસ બહુ સજાગ છે, તેમ છતાાં અહીં અસલામતીની ભાવના વધારે છે. 
અહીં મોટાભાગના ઘરોની “નસક્યરુીટી” ખાનગી કાંપનીઓન ેસોંપવામા આવ ેછે. 
પ્રત્યેક ઘરની બહાર, કઈ કાંપની ઘરનો ચોકીપેરો કરે છે તેના નામનુાં પાટી્ુાં 
લગાડેલુાં હોય છે. 
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ભારતમા કોઈપણ ર્હરેમા રસ્તાપર નીકળો તો સૌથી વધારે માણસો, થોડા વાહનો 
અન ેસૌથી ઓછા ઝાડ નઝરે પડ ેછે. અમેરરકામા સૌથી વધારે ઝાડ, એટલી જ મોટી 
સાંખ્યામા વાહન અન ેજૂઝ સાંખ્યામા માણસો જોવા મળે છે. સવારના અલગ અલગ 
સમય ેમેં અરહિં રીમોન્ટમા “મોનીંગ વોક” માટે નીકળી જો્ુાં. ૪૦ નમનીટના વોકમાાં 
મન ેપાાંચ-સાતથી વધારે માણસો જોવા મળ્યા નથી. મુાંબઈની ભીડભાડમાાં રહલેા 
મન ેમાણસ દર્ષનનો અભાવ ખબુ કઠે છે. 

ભારતમા બે જણ થોડીવારમાાં જ નમત્રો બની જાય છે, અને જાણ ેવર્ોથી એતબીજાન ે
જાણતા હોય તેમ વાત ેવળગે છે. અરહિં અજાણ્યા લોકો માત્ર “હાય” કે “ગડુ મોનનિંગ” 
થી વધારે બોલતા નથી. નાની મોટી દુકાનોમા પણ સ્ટાફના માણસો માત્ર “ઈસ 
એવરીથીંગ ગડુ ધીસ મોનનિંગ?”, “થેંક્ય”ુ અને આવા થોડા ર્બ્દો જ બોલે છે. માત્ર 
પનત-પત્ની એકબીજાને રદવસમા દસવાર “લવ ્”ુ કહ ેછે, જો કોઈવાર ઓછીવાર 
બોલાય તો તેમન ેપ્રેમ ઓછો થઈ ગયો છે એવુાં લાગત ુાં હર્.ે (મેં છેલ્લા ૫૦ વર્ષમા 
મારી પત્નીન ે“લવ ્”ુ કહ્ુાં હોય એવુાં યાદ આવતુાં નથી, અન ેછતાાંપણ પ્રેમ તો 
એટલો જ રહ્યો છે!!!) 

આમ માત્ર હવામાન જ નરહિં, સાાંસ્કૃનતક, સામાજીક અન ેજીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમા ફરક 
જણાય છે. મન ેલાગે છે કે હુાં ધરતીન ેબીજે છેડે આવી ગયો છાં. પણ હવ ે“અઠ્ઠ ે
દ્વારકા”, બીજુ ાં શુાં? 
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હીપ્પી ચળવળની આડઅસરો 
૧૯૬૦ ની આસપાસ, અમેરિકામાાં કેભલફોનીયા િાજ્યના સાનિાન્સીસ્કો શહિેમાાં આ 
ચળવળ શર થઈ. ૧૯૬૫ સધુીમાાં એ અમેરિકાભિમાાં ફેલાઈ ગઈ, અન ેદુતનયાના 
અનેક દેશોમાાં આ ચળવળમાાં માનનાિા પહોંચી ગયા. આ ચળવળન ેસાંસ્કૃતિ તવિોધી 
ચળવળ ( Counter culture movement) િિીકે ઓળખવામાાં આવે છે. આ 
ચળવળમાાં સમાજના બધા, આતથિક, સામાજીક, ભૌગોભલક અને સાાંસ્કૃતિક વગષના 
યવુક-યવુિીઓએ ભાગ લીધો હિો. 

આ ચળવળના પાયામાાં એક તવચાિધાિા હિી કે જીવન ખશુી માટે છે, બીજાઓન ે
સારાં લગાડવા માટે નથી. “જેમાાં િમન ેઆનાંદ મળે, િ ેકિો, પછી ભલ ેજે થવાનુાં 
હોય િ ેથાય.” આ એમનો માંત્ર હિો. આ યવુાનો િ ેસમયની સમાજ િચના, 
િીિરિવાજ અને સાંસ્કૃતિથી નાિાજ હિા. સમાજમાાં સખુ સગવડ અન ેપૈસા માટેની 
દોડથી િેઓ િાંગ આવી ગયેલા. લોકો કુદિિથી દૂિ થઈ કૃતત્રમ જીવન જીવિા હિા, 
એવી િેમની માન્યિા હિી. અમેરિકાના તવયેટનામ સાથેના યધુ્ધ અને અણ ુશસ્ત્રોની 
દોડનો પણ એમન ેતવિોધ હિો. 

કુદિિ િિફ પાછા વળો (Back to Nature) એ એમનો નાિો હિો. આ વાિના પ્રતિક 
િિીકે એ પોિાના વાળમાાં ફૂલો લગાડતા, હાથમાાં ફુલોના ગજિા અને ગળામાાં 
ફૂલોના હાિ પહિેિા અન ેએક્બીજાન ેફૂલો આપિા. આન ેલીધ ેિેઓ Flower 
Children િિીકે પણ ઓળખાિા. પોિાની અલગ ઓળખ બનાવી િાખવા િેઓ 
અસામાન્ય ડીઝાઈનના અન ેભડક િાંગોના કપડાાં અપનાવ્યા. આ કપડાાં પણ એ 
સસ્િી દુકાનો કે Second Hand Shops માાંથી ખિીદિા. છોકિા છોકિી બન્ન ેલાાંબા 
છૂટ્ટાવાળ રાખતા અન ેછોકિાઓ દાઢીતા. આ લોકોએ ખોિાકમાાં ફળ અન ેબીજા સાદા 
શાકાહાિી ખોિાકન ેઅપનાવ્યો. ભબમાિીમાાં આયિુવેરદક ઔર્ધોનો વપિાશ શર કયો. 
ગીિ સાંગીિન ેપણ બહુ મહતવ આપ્યુાં. ભણવાનુાં છોડી, ઘિ છોડી, ટોળાાંમાાં િહવેાનુાં 
શર કયુું. સિાવાળાઓના ગેિવાજબી હુકમોનો અનાદિ કિવાનુાં શર કયુું, અન ે
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Personal Liberty નો તવચાિ આગળ કયો. આ ચળવળમાાં જે થોડા ખિાબ િતવો 
ભળી ગયા, િેમાાં અબાતધિ Sex અને નશીલા પદાથોના સેવનનો સમાવશે થાય છે. 
નશીલા પદાથષમાાં મખુ્યતવ ેિેઓ LSD નો ઉપયોગ કિિા, જેનાથી િેઓ એમની 
આસપાસની દુતનયાન ેભલૂી જવાનો પ્રયતન કિિા. 

મોટાભાગે રહપ્પીઓ ટોળાાંમાાં િહિેા, પ્રવાસ માટે ખાસ પ્રકાિની ભચિિેલી બસનો 
ઉપયોગ કિિા, અને વણઝાિાની જેમ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફિિા િહિેા. 
પ્રેમ, સૌંદયષ, SEX, સાંગીિ, સરહયાિી માલીકી અને સરહયારાં જીવન, એમના 
આકર્ષણના તવર્યો હિા. 

૧૯૬૭ ના મધ્યમાાં સાનિાન્સીસ્કોમાાં એમની ચળવળ નિમ પડી એટલ ેએમણે પવૂષ 
કાાંઠા િિફ પ્રયાણ કયુું, અને ન્યયુોકષન ેચળવળનુાં મખુ્ય કેન્દ્ર બનાવ્યુાં. ૧૯૭૦ થી 
ચળવળના વળિા પાણી થયા અને ૧૯૭૫ સધુીમાાં હીપ્પી સાંસ્કૃતિ લગભગ અદૃષ્ય 
થઈ ગઈ. 

રહપ્પી ચળવળની આડઅસિોમાાં કેટલીક સાિી હિી. સાંગીિની લોકતપ્રયિા વધી, 
ટેભલવીજન, ફીલ્મ ઉદ્યોગ, આટષ અન ેસારહતયમાાં નવા આયામો ઉમેિાયા. સ્ત્રી પરુર્ના 
સાંબાંધોમાાં મોટો બદલાવ આવ્યો, લગ્ન વગિની Sex માાંથી શિમ અને તિિસ્કાિની 
ભાવના ઘટી ગઈ, સાંબાંધોમાાં જાતિ અન ેધમષનુાં મહતવ ઘટી ગયુાં, કાળા-ગોિાના 
ભેદભાવ ઓછા થયા. વસ્ત્રોની પસાંદગીનુાં મહતવ ધટી ગયુાં, શાકાહાિી અને કુદિિી 
ખોિાક પ્રતયેનુાં આકર્ષણ વધ્યુાં અન ેબાળકોને ઉછેિવાની બાબિમાાં ફેિફાિ થયા. 

મન ેછેલ્લા ચાિ વર્ષમાાં અમેરિકામાાં યવુાનોમાાં રહપ્પી કલ્ચિ જોવા મળ્યુાં નથી, પણ 
અહીં ૧૯૬૦ થી િહિેા તમત્રો કહ ેછે, કે હાલમાાં આપણ ેવસ્ત્રો, વ્યહવાિ અને વિષનમાાં 
જે સહજે સ્વભાતવકિા જોઈએ છીય,ે એ રહપ્પી ચળવળનુાં પરિણામ છે. 
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નસલીકોન વેલી 
અમેરરકાના પનશ્ચમ રકનારે, પેનસફીક મહાસાગરન ેઅડીન ેઆવેલુાં કેલલફોનનિયા રાજ્ય 

આબોહવાની દૃન્ષ્ટયે સૌથી વધારે આકનર્િત રાજ્ય છે. અહીંના Bay Area ના દલક્ષણ 

ભાગના એક નાના રહસ્સાને નસલલકોન વેલી એવુાં હુલામણુાં નામ આપવામાાં આવ્ુાં છે. અહીં 
નવશ્વની મોટામાાંમોટી HIghtech કાંપનીઓની નવર્ાળ ઓફીસો કાયષરત છે. ઉચ્ચ નર્ક્ષણ 

પ્રાપત કરેલા હજારો નનષ્ણાતો અહીં રોજ નવીનવી ર્ોધ કરી, ઈલકેરોનનક ક્રાાંનતન ેઆગળ 

ઘપાવ ેછે. 

૧૯૫૬માાં નવલીયમ ર્ોકલી નામના વજૈ્ઞાનનકે અહીં Shockly Semiconductor Laboratory 

ર્રૂ કરી. એણ ેએ સમયમાાં સેમીકાંડતટર બનાવવા માટે વપરાતા Germanium ની 
જગ્યાએ silicon વાપરવાની ર્રૂઆત કરી. ૧૯૫૭ માાં એની કાંપનીમાાં કામ કરતા આઠ 

વૈજ્ઞાનનકોએ, ર્ોકલીની વતષણકૂથી નારાજ થઈ, Fairchild Semiconductor નામની કાંપની 
ર્રૂ કરી.  

૧૯૫૭ માાં રનર્યાએ સ્પટુનીકન ેપથૃ્વીની પરરભ્રમણ કક્ષામાાં સ્થાપી, અમેરરકા ઉપર 

ટેકનનકલ સરસાઈ મેળવી કે તરત અમેરરકાએ કમર કસી. આ રેસમાાં રનર્યાથી આગળ 

નીકળી જવા આધનુનક Electronic સાધનોની જરૂર હતી, અન ેએ જરૂરત પરૂી કરવા 
અમેરરકાની ્નુીવનસિટીઓ અને ઉદ્યોગોએ બીડુાં ઝડપ્ુાં. ૧૯૫૮ માાં અમેરરકાની સરકારે 

NASA ની સ્થાપના કરી,  સાથ ેસાથ ેFairchild Semiconductor કાંપનીને પણ જરૂરી મદદ 

કરી. 

આ નવસ્તારમાાં આવલેી અમેરરકાની પ્રખ્યાત Stanford University નો આ નવસ્તારના 
નવકાસમાાં ઘણો મોટો ફાળો છે. ્નુીવસીટીએ પોતાના નવદ્યાથીઓન ેઉદ્યોગો ર્રૂ કરવા 
માગષદર્ષન અને પ્રોત્સાહન આપ્ુાં. આ નવસ્તારમાાં સ્થપાયેલી HP જેવી અનેક જગપ્રનસધ્ધ 

કાંપનીઓ આ ્નુીવસીટીના નવદ્યાથીઓ દ્વારા ર્રૂ કરાઈ હતી. 
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Silicon Valley ર્બ્દનો સૌ પ્રથમ ઉપયોગ ૧૯૭૧ માાં Microelectronics News 

મેગેઝીનના તાંત્રીએ, એ નવસ્તારમાાં થતા નવકાસ નવર્ ેલખેલી એક લેખમાળાના નર્ર્ષક 

તરીકે કરેલો. ૧૯૮૦ સધુીમાાં એ નવસ્તારની ઓળખ માટે એ ચલણી ર્બ્દ બની ગયો. 

આજે ઈલેકરોનનતસ ઉદ્યાગની બધી નવશ્વ નવખ્યાત કાંપનીઓની આ નવસ્તારમાાં હાજરી 
છે. જો થોડાક નામ ગણાવુાં તો Adobe, AMD, Apple, Cisco, Face Book, Google, 
HP, Intel, Oracle, Sun Microsystems, Symantec, અન ેYahoo. 

નસલીકોન વેલી આજે Hub of Startup Companies  તરીકે નવશ્વભરમાાં પ્રખ્યાત છે. 
સૌથી વધારે Venture Capital આ નવસ્તારમાાં વપરાય છે. 

આ નસલીકોન વેલીના નવકાસમાાં ભારતીય એંજીનીઅરોનો પણ ગણના પાત્ર ફાળો છે. 
આ ક્ષેત્રમાાંથી સફળ થઈ, અઢળક ધન કમાયલા ભારતીયોના થોડા નામ ગણાવુાં તો, 
નવનોદ ખોસલા, કાંવલ રેખી, પદ્મશ્રી વોરીયર, નવવેક વાધવા, નવનોદ ધમ, સત્યા 
નાદેલા, સબીર ભાટીયા, રુચી સાંઘવી અને બીજા અનેક લોકોના નામ ગણાવી ર્કાય. 

એક સમય ેનસલીકોન વેલીમાાંથી જ સ્ટીવ જોબ્સ ેદુનનયા બદલવાની ગર્જના કરી હતી 
અન ેઅહીંથી જ લબલ ગેટે દુનનયા સર કરી હતી. 

આજથી પચાસ વર્ષ પહલેા જ્યાાં ફળના નવર્ાળ બગીચા હતા, ત્યાાં આજે આલીર્ાન 
ઓફીસોમાાં ફળદાયી ઉદ્યોગોનુાં સાંચાલન થઈ રહ્ુાં છે. 

એક વાત જે ખાસ ધ્યાન ખેંચ ેછે ત ેછે નસલીકોન વેલીનુાં કોપોરેટ કલ્ચર અને વકષ 
કલ્ચર. અહીં કાંપનીઓ વચ્ચ ેBest talent ન ેઆકર્ષવાની હોડ લાગી છે, અને આન ે
માટે અનેક પ્રકારના Perks નુાં પ્રલોભન આપવામાાં આવ ેછે. કામ ેઆવવા જવા માટે 
Wi-Fi સજ્નજ A.C. બસ એ તો સામાન્ય વાત છે, પણ કામ પર પહોંચ્યા પછીના 
આકર્ષણો હરેત પમાડ ેએવા છે. ગગુલની જ વાત કરૂાં તો ત્યાાં પાાંચ-નસતારા હોટેલની 
કક્ષાનુાં ખાવા-નપવાનુાં, જાત જાતની indoor અન ેoutdoor રમતો માટેની સગવડ, 
સ્વીમીંગપલૂ, વાળ કપાવવા માટે સલનૂ, કપડા ડ્રાય તલીન કરવાની સગવડ, 
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કારવોર્, ઈલેતરીક કારની બેટરી ચાર્જ કરવાની સગવડ, જીમનેર્ીયમ અન ેઆવી 
અનેક સગવડો તદ્દન્ મફત. કામ અંગે મોડ ેસધુી રોકાવુાં પડ ેતો ત્યાાં રહવેા માટે 
પાાંચ નસતારા હોટેલ જેવી સગવડ. કેટલીકવાર તો એમ લાગે કે કામપર આટલી 
બધી સગવડ હોય તો વગર પરણેલાઓએ ઘરે જ ર્ા માટે જવુાં જોઈએ?!! 

જો તમારામાાં આવડત હોય, અને તમારે ધનકુબરે થવુાં હોય, તો સરનામુાં છે 
નસલીકોન વેલી. 
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જોવા લાગય સ્થળ 

આમ તો અમેરરકામાાં સેંકડો જોવા લાયક સ્થાનો છે, પણ એના વણષન માટે એકથી 
વધારે પસુ્તકો લખવા પડે. આ નાનકડા લખેમાાં હુાં માત્ર ત્રણ સ્થાનોનુાં ટુાંકમાાં વરણ 
આપુાં છાં. 

ગ્રાાંડ કેનનયન 
અમેરિકાના જોવા લાયક સ્થળોમાાં ગ્રાાંડ કેનીયન નુાં નામ મોખિે છે. અમેરિકાના 
એિીઝોના િાજ્યમાાં આવેલી આ ખીણ, દુતનયાની સાિ અજાયબીઓમાની એક છે. 
૨૨૭ માઈલ લાાંબી, ૧૮ માઈલ પહોળી અને એક માઈલથી પણ વધાિે ઊંડી આ 
ખીણમાાં પથૃ્વીનો લાખો વર્ષનો ઈતિહાસ જોવા મળે છે. કુલ ૧૯૦૦ ચોિસ માઈલ 
જેટલા પ્રદેશન ેઆવિી લેિી આ ખીણની બન્ને બાજુએ ઉપિ સધુી નજિ કિો િો 
અનેક િાંગના પથ્થિોના થિ જોવા મળસ.ે ૧૭૦ લાખ વર્ષ પહલેા અહીંથી શર 
થયેલી કોલોિાડો નદીનો પણ આ ખીણની િચનામાાં મોટો ફાળો છે. િમ ેએમ કહી 
શકો કે કોલોિાડોના ઉચ્ચપ્રદેશમાાં પડલેી આ એક મોટી દિાિ છે. 

૧૯૧૯ માાં અમેરિકન સિકાિે એન ેિાષ્ટ્રીય ધિોહિ જાહિે કિી. આજે દિ વર્ે ૧૦૦ 
દેશોમાાંથી આસિે ૫૦ લાખ માણસો આ ખીણ જોવા આવ ેછે. 

યલોસ્ટોન નેશનલ પાકષ 

યલોસ્ટોન નેશનલ પાકષ અમેરિકાના ત્રણ િાજ્યોમાાં ફેલાયલુાં છે, વાયોતમિંગ, મોન્ટાના 
અને ઈડાહો. ૧૮૭૨ માાં એને નેશનલ પાકષ િિીકે માન્યિા આપવામાાં આવી. આ 
પાકષ એના ભગૂભષમાાં િહલેા ગિમ પાણીના ફૂવાિા, કુદિિી નજાિા, જ ાંગલો અને વન્ય 
પશ-ુપક્ષીઓ માટે જાણીત ુાં છે. 
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આસિે ૩૪૭૦ ચોિસ માઈલમાાં ફેલાયલા આ પાકષમાાં ડુાંગિો, ખીણો, સિોવિો અને 
નદીઓ બધુાં જ છે. યલોસ્ટોન સિોવિ એ ઊંચાઈએ આવલેા સિોવિોમાાં સૌથી મોટુાં 
સિોવિ છે. અમેરિકાનો સૌથી મોટો જવાલામખુી કેલેન્ડ્રા પણ આ પાકષમાાં જ છે. મોટા 
ભાગની પાકષની જમીન આ જ્વાળામખુીના લાવા અને ભસ્મથી ઢાંકાયલી છે. 

પાકષમાાં સેંકડો પશઓુ, પક્ષીઓ અને જળચિ જીવો જોવા મળે છે. અનેક જાિના 
ઝાડોથી છવાયલા જ ાંગલો, ઘાસના તવશાળ મેદાનો, ઝિણાાં, ધોધ, નદીઓ અને 
સિોવિો જોઈ કુદિિના સાતનધ્યનો અનભુવ થાય છે. અહીં જ ાંગલી ભેંસોના ધાડાાં, 
જ ાંગલી ધેટાાં-બકિાાં, ઘોડા, હિણ અને સાબિના ટોળાાં, વરઓ અને િીંછ સહલેાઈથી 
જોવા મળે છે. 

આ પાકષન ુાં મખુ્ય આકર્ષણ છે પાિાળમાાંથી ખબૂ ઊંચે સધુી ઉડિા ગિમ પાણીના 
ફૂવાિા છે. આવા ફૂવાિા સેંકડોની સાંખ્યામાાં દૂિ દૂિ સધુી ફેલાયલા જોવા મળે છે, 
પણ એમા સૌથી પ્રખ્યાિ ફૂવાિો છે ઑલ્ડ ફેઈથફુલ. દિ દોઢ કલાકે આ ફુવાિો 
જીવિો થાય છે. શરઆિમાાં એમાાંથી વિાળના ગોટે ગોટા નીકડ ેછે અને પછી જોિથી 
ગિમ પાણીનો ફૂવાિો નીકળે છે. આ ફૂવાિો જોિ પકડીને ૧૫૦ ફૂટ જેટલી ઊંચાઈને 
આંબે છે, અને પછી ધીિે ધીિે એનો જોશ ઓછો થઈ શાાંિ થઈ જાય છે. 

પાકષ સાંપણુષ પણે જોવા માટે બે આખા રદવસનો પણ સમય ઓછો પડે. 

નાયગ્રા ફોલ્સ 

અમેરિકા અને કેનેડાની બોડષિ પિ આવલેા નાયગ્રાધોધની ત્રણ ધાિાઓ છે. બે 
ધાિાઓ અમેરિકામાાં છે અને ત્રીજી ધાિા કેનેડામાાં છે. સૌથી પહોળી ધાિા “હોસષ શ ુ
ફોલ” કેનડેામાાં છે. “અમેરિકન ફોલ” અને “બ્રાઈડલ ફોલ” અમેરિકામાાં છે. 
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નાયગ્રા નદી પિ આવેલા આ અમેરિકામાાં આવેલા ધોધ આસિે ૭૦ થી ૧૦૦ ફૂટની 
ઊંચાઈ ધિાવે છે, અને ધોધની પહોળાઈ આસિે ૧૦૬૦ ફૂટ જેટલી છે. તવશ્વના 
શક્ક્િશાળી ધોધમાાં એની ગણત્રી થાય છે. દિ તમનીટે સિેિાસ ૪૦ લાખ ઘનફૂટ 
પાણી ઉપિથી નીચે પડે છે. 

ઊનાળામાાં વધારે સહલેાણીઓ નાયેગ્રા જોવા આવે છે. આ ધોધ રદવસે અને રાત્ર 
એમ બે વાર જોવા જેવા છે. રાત્રે રોર્નીમાાં એનો નઝારો અલગ જ હોય છે. વરસમાાં 
આસરે ત્રણ કરોડ સહલેાણીઓ આ ધોધની મલુાકાત લે છે. સૌથી વધારે આકર્ષણ 
બોટમાાં બેસીને ધોધની નજીક જવાનુાં છે. પાણીની પછડાટથી છવાત ુાં ધમુ્મસ જેવુાં 
વાતાવરણ ખબૂ જ અનભુવ કરવા જેવુાં છે. તમે બીંજાઈ ન જાવ એટલા માટે 
પલાન્સ્ટકના રેઈનકોટ આપવામાાં આવે છે, છતાાં તમે તદ્દન કોરા તો ન જ રહી ર્કો. 
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ઉપસાંહાિ 

અમેરિકા આંગતકુોનો બનેલો દેશ છે. મોટા ભાગના લોકો યિુોપના જુદા જુદા 
દેશમાાંથી આવલેા છે. શરઆિમા આ યિુોતપયનો આિીકાના લોકોને ગલુામો િિીકે 
લઈ આવલેા, એટલ ેઅહીં આિીકનોના વાંશજો પણ છે. આજે અમેરિકામાાં ૮૦ % 
યિુોપમાાંથી આવેલા ગોિા અમેરિકનો છે, ૧૩ % આિીકી વાંશના કાળા અમેરિકનો છે, 
૪ % લોકો એતશયામાાંથી આવેલા લોકો છે, જેમા ભાિિીય લોકોનો પણ સમાવેશ થઈ 
જાય છે, ૧ % અમેરિકાના મળૂ વિનીઓ છે અન ેબાકીના ૨ % અન્ય દેશોમાાંથી 
આવેલા લોકો છે. 

આમ ૮૦ % યિુોતપયન લોકોના વાંશજો હોવાથી અહીંની સાંસ્કૃતિ ઉપિ યિુોપની 
અસિ વધાિે હોય એ સ્વભાતવક છે, પણ અન્ય લોકો પોિાની સાંસ્કૃતિ વગિ િોકટોકે 
જાળવી શકે છે. રહન્દુ માંરદિો અન ેગરુદ્વાિાઓ આનો પિુાવો આપ ેછે. 

અમેરિકનો અઠવારડયામાાં પાાંચ રદવસ કામ કિે છે પણ એમન ેશતન-િતવનો 
બેસબિૂીથી ઈંિજાિ હોય છે. આ િજાના બ ેરદવસો માટે િેઓ અગાઉથી કાયષિમ 
ઘડી િાખ ેછે, જેમા કપડા ધોવાનો, ખિીદીનો, ફિવા જવાનો અને તમત્રોન ેઅન ે
સાંબાંધીઓન ેમળવા જવાના ફાયષિમોનો સમાવેશ થાય છે. ટી.વી. માાં િમિ-ગમિના 
કાયષિમોમાાં એમની રચી વધાિે હોય છે. 

૫૦ જેટલા િાજ્યોનો બનેલો આ દેશ એટલો બધો તવશાળ છે અને ઉપિ કેનેડા અને 
નીચ ેમેભક્ષકો તસવાય બીજા કોઈ દેશની સિહદ ન હોવાથી અમેરિકાની પોિાની જ 
એક આગવી દુતનયા છે. મોટાભાગના અમેરિકનો પોિાના જીવનકાળ દિમ્યાન આખો 
દેશ પણ જોઈ શકિા નથી. 

મોટાભાગની િમિ-ગમિની હરિફાઈઓ આંિિ-િાજ્યો વચ્ચ ેહોય છે, દા.િ. 
એટલાાંટાની ટીમ ન્યયુોકષની ટીમ સામ ેિમ.ે જો કે ઓલાંતપક, ટેતનસ વગેિે 
આંિિિાષ્ટ્રીય િમિોમાાં પણ અમેરિકનો િસ ધિાવ ેછે. 
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મોટા ભાગના અમેરિકનો દેશાભભમાન ધિાવ ેછે અને “આઇ લવ માય કન્ટ્રી” આ વાિ 
એમની જીભ ેસિળિાથી આવ ેછે. એમના દેશ-પ્રેમન ેધ્યાનમાાં લેિાાં, અમેરિકા તવર્ે 
ટીકા કિવા પહલેા બ ેવાિ તવચાિ કિવાની માિી સલાહ છે. 

આમ િો અતમરિકનો અન્ય લોકો સાથ ેસહલેાઈથી હળી-મળી જાય છે, પણ માિી આ 
વાિન ેસમજવામા ભલૂ ન કિિા અને બહ ુસહલેાઈથી એ િમાિા તમત્ર બની જશ ે
એમ ધાિી ન લેિા. અમેરિકનો એમની privacy ન ેખબૂ જ મહ્તવ આપ ેછે. 
અગાઉથી નક્કી કયાષ વગિ કોઈ અચાનક એમના ઘિે પહોંચી જાય એ એમન ે
જિાપણ ન ગમ,ે ભલ ેએમન ેવાિચીિમા “ગમ ેતયાિે આવો” કહ્ુાં હોય, અહીં “ગમ ે
તયાિે” નો અથષ ગમ ેતયાિે નક્કી કિીન ેઆવો, એવો કિવો. 

મોટા ભાગના અમેરિકનો “ફન લવીંગ” છે અન ેપોિાનો િી સમય પોિાન ેઆનાંદ 
આવ ેએવી પ્રવતૃિમાાં ગાળવા માાંગે છે. િઓે અતધિ જરિ છે પણ અતશસ્િ નથી. 
લાઈનમાાં ઉભા િહવેાનુાં ન ગમતુાં હોય િો પણ તશસ્િબધ્ધ િીિે લાઇનમાાં ઉભા િહ ે
છે. એમની સાથ ેવાિચીિ કિિી વખિ ેહોંકાિો આપજો, માથુાં હલાવજો, હા, હા, 
કિજો, નરહિં િો એમન ેલાગસે કે િમ ેએમની વાિ સાાંભળિા નથી. 

િસ્િ ચાલિા કોઈ સામા મળે િો ‘સ્માઈલ’ કિસ,ે હાય કહસે ેકે ગડુમોતનિંગ કહસે;ે 
પણ બસ આટલુાં જ. આ એક તશષ્ટાચાિ છે, એથી વધાિે કશુાં નથી. વાિ કિિી 
વખિ ેભાર્ાનુાં ખાસ ધ્યાન િાખવુાં પડ,ે એમને માઠુાં િિિ લાગી જાય. 

અહીંની જીંદગીમાાં ઝડપ છે, લોકો ઇમાનદાિીથી કામ કિે છે. અઠવારડયામાાં પાાંચ 
રદવસ પૈસા કમાવા ઉપિ જ ધ્યાન કેંરદ્રિ કિે છે. કામ હોય તયાિે ખાવા-પીવાનુાં પણ 
અધાષ કલાકમા પિાવી લ ેછે. કામ કિિી વખિ ેવસ્ત્રો િદ્દન્ સાદા અને સામાન્ય હોય 
છે, ઘિેણાાં િો દેખાિા જ નથી. િમ ેશુાં પહિેીને કામે આવ્યા છો એની કોઈન ેપડી 
નથી. 
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આખિી પડાવના એક વર્ષ દિમ્યાન માિા ધ્યાનમાાં માત્ર આટલુાં આવ્યુાં છે. પ્રતયેક 
વ્યક્ક્િને અલગ અલગ અનભુવો થયા હશ,ે મેં િો માત્ર માિા અનભુવો અન ે
તનિીક્ષણોની વાિો જ અહીં કિી છે. 
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પ્રનતભાવ 

(૧) એક નવલકથામાાં સમાય એવુાં રોમાાંચક જીવન કેટલાક પૅરેગ્રાફમાાં સાંકેલી આપ ે

અમન ેચરકત કયાષ અન ેનનરાર્ પણ. નનરાર્ એટલા માટે કે માતાનપતાની છત્રછાયા અન ે

દસ ભાઈ-બહનેોના પરરવારમાાં અનભુવેલુાં - આપના ર્બ્દોમાાં - આપના ભાગનુાં સખુ અને 
આપના ભાગનુાં દુ:ખ - જેના નવર્ ેકશુાં ન લખ્્ુાં. જો કે તેનો અણસાર આપીન ેવાચકન ે

નવચાર કરતા કયાષ!   

એક રીત ેજોવા જઈએ તો આપ ેહવ ેનવા પડાવ તરફ પ્રયાણ ક્ુું છે - સારહત્યના ક્ષેત્રમાાં. 
આપની સાથ ેનમત્રતા થઈ અન ેઆપની કલમ દ્વાર સમ્પકષ  ચાલ ુરાખ્યો ત ેમાટે આપનો 
આભાર. આ ભાઈચારો તથા આપના પરરવાર સાથેના સાહચયષનો આનાંદ લાાંબો સમય 

સધુી ચાલતો રહ ેતેવી પ્રભ ુપાસ ેપ્રાથષના. 

નરેન્દ્ર ફણસ ે 

(કેપટન નરેન્દ્ર ફનસ)ે 

(૨) Dear Davda bhai, 

Greetings from Nadiad, Gujarat where I came a week ago from 
Florida. It appears that you are fortunate for making a rational 
decision and to have absolute faith in your children. Unfortunately, I 
have seen reality of American influence in children who have settled 
down in USA, which is not very comfortable to parents who have lived 
in India most of their lives!  

I know many parents who have returned back to India even though 
they and their children have spent many years in USA. For some 
people, the friends, relatives and social structure as well as what 
cultural programs India offers may be a strong force for returning to 
India. You and your wife are fortunate to be able to adapt to USA at a 
later stage in life. I come to India over the past seven years for six 
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months a year to do teaching and research at Dharmsingh Desai 
University in Nadiad as volunteer professor after spending fifty five 
years in America!  What I receive from my colleagues and students is 
most satisfying in my retirement years! The cultural programs I am 
able to see is the icing on the cake!  

Best of Luck in USA in your retirement years and it looks that you 
have adapted very well to what America offers!! 

Dinesh O. Shah 

(Dr. Dinesh O. Shah, Professor Emeritus and the First Charles Stokes 
Professor of Chemical Engineering and Anesthesiology, University of 

Florida)  
 

(૩) આપણી નનખાલસતા અને અમેરરકામાાં સેટ થવાની સમજ ખબુ સારી અને પ્રેરણા 
લેવા જેવી છે. પોતાની અંગત સત્ય વાતો, સહજ ભાવ ેસહુન ેજણાવી છે એ આપની 
નમ્રતા અને મહાનતા છે. આપન ેખબૂ ખબૂ અભીનાંદન. 

પ્રતાપભાઈ પાંડયા 

વડોદરા, ઈન્ન્ડયા. 

(ડો. પ્રતાપભાઈ પાંડયા, પસુ્તક પરબના પ્રણેતા) 

 (૪) વહાલા ભાઈ, 

     તમારા લખાણનો પહલેો હપતો બહ ુજ ગમ્યો. તમારા અમેરીકા વસવાટના 
આવી અંગત અનભુતુી, ત્યાાં બનેલા પ્રસાંગો, તમન ેથયલેા સારા-મીઠા-માઠા 
અનભુવો, અવનવા પ્રસાંગો વાાંચવાની અમારી ઇન્તેજારી રહરે્.ે અમેરીકા વીર્ ે
અવનવુાં જાણવામાાં લોકોને હજી ભારે રસ છે. તમારી કલમન ેસફળતા ઇચ્છાં.. 

..ઉ.મ. 
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(શ્રી ઉિમ ગજ્નજર, સન્ડે-એ-મહફેીલ ના સાંચાલક) 

 (૫) વાાંચીન ેખબુ આનાંદ થયો. હાલના ્ગુમાાં સમયની દોડ સાથ ેદોડતાાં સાંતાનો સાથ ે

ગોઠવાવાનુાં આવ ેત્યારે અરસપરસના પ્રેમન ેકારણ ેગોઠવાઈ તો જવાય છે  પણ માબાપ 

માટે બાળકોની જીવનરીતીમાાં ગોઠવાવાનુાં અત્યાંત કપરૂાં છે. ત ેકરી ર્કવા માટે આપન ે

અન ેઆપના સાંતાનોન ેબાંનેન ેધન્યવાદ! આપના લખાણોમાાં આપના સ્પષ્ટ અને સત્ય 

નવચારોનુાં પ્રનતલબિંબ જોઈ ર્કાય છે. આપની અનેરી અન ે ઊંચી પ્રનિભાન ેવાંદન સહ...  

રેખા નસિંધલ  

 

(૬) "અંનતમ પડાવ(૧)" લેખમાાં “દાવડાજીવનના ૭૫ વર્ષ” નુાં તમ ેકહી દીધુાં, 

વાાંચી હૈય ેખરુ્ી થઈ, કેમ કે ચાંદ્ર ેતો એક નમત્ર નવર્ ે ખબુ જ જાણી લીધુાં. 

૭૫ વર્ષ બાદ પણ, જગમાાં જીવન તો જરૂર વહતે ુાં જ રહ,ે જે હર્ ેતેમાાં પ્રભકૃુપા જ હ્ર્ ેએવુાં 
આજે ચાંદ્ર સૌન ેકહ.ે 

બ્લોગ જગત ેપ્રવેર્ી, દાવડાજીન ેનવર્ાળ અમેરીકાનો દેર્ નાનો લાગે, 

નમત્રતાના ભાવ એમનો ભારત નસવાય નવશ્વમાાં પણ મહકેી રહ,ે 

તમારા  લેખનના પ્રનતભાવો ૨૧ વાાંચ્યા, પણ જરૂર બીજા ઘણા હર્,ે 

કુલ્લ ેજે હર્ ેત,ે પણ ત ેસવષમાાં આ "ચાંદ્ર પ્રનતભાવ" હાંમેર્ તમોન ેયાદ રહ,ે 

"પીકે" બસ, આટલી જ છે ચાંદ્રની આર્ા, વધ ુહુાં કાાંઈ ના માાંગ,ુ 

નમત્ર છાં તમારો તો માાંગવાનો હક્ક છે મારો, અંત ેઆટલુાં જ હુાં કહુાં ! 

....ચાંદ્રવદન 

(ડો. ચાંદ્રવદન નમસ્ત્રી) 
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(૭) દાવડાભાઈ, 

    તમારા અમેરરકાના આગમન માટે સ્નેહીઓએ કેટલો બધો સ્નેહ વયકત કયો એ 
જાણી મન ેઘણી ખરુ્ી થઈ. હુાં તો તમારા પડોર્ના એરરઝોનાના રણમાાં ઝાંપડુાં 
બાાંધીન ેએકલો રહુાં છાં, તમારા જેવાના કાગળો વાાંચુાં છાં અને મઝા કરૂાં છાં. તમારા 
કુટુાંબીજનોન ેઅન ેતમારા ત્યાાંના નમત્રમાંડળને આતાશ્રીના જય જીનેન્દ્ર 

(શ્રી રહમ્મતલાલ જોર્ી-આતા) 
 

(૮) સરસ ! ઈવન "ઈશ્વર ન ે" અવયતત દર્ામાાંથી "  અલભવયસ્તતની મહચે્છા જાગી .... 

અન ે જેવુાં ઉિમ સર્જન થ્ુાં  .  તમન ેપણ અંતરનો ઉઘાડ થાય ત ેગમ્્ુાં ....કરતા રહો છો. 

ભીતરમાાં  "સારુાં" લાગે અન ેઆનાંદની લહાણ અનભુવાય એથી નવર્ેર્ ખપ ેશુાં? 

આઈ ટુ  જોઈન ધી  પરેડ ઓફ "બેસ્ટ નવર્ેસ" એટ ધીસ જન્તચર  . 

LOVE ...PEACE  AND  JOY  4 U  

- La' Kant  /    

(૯) વહાલા દાવડા સાહબે, 

‘અંિીમ પડાવ – 1 અને 2’ બન્ને મળ્યા. પોણોસો વિસની આપની જીવનઝિમિ 
અને િ ેપિતવ ેમીત્રોના પ્રિીભાવ માણી હૈયુાં પલુકીિ થઈ ઉઠ્ુાં. આપશ્રી સુાંદર 

સમાજસવેા કરી િહ્યા છો, િ ેમાટે િેમજ આપશ્રીએ મન ેબે વખિ ફોન કિીને ખબુ જ 
નમ્રતાથી લખવા િાજી કયો િ ેમાટે આપશ્રીન ેનિમસ્િક વાંદન...ધન્યવાદ. 

વહાલા વડીલ, 

તમ ેમોકલાવલે સાતેય પડાવ ધ્યાનથી વાચ્યા.. હુાં ખબુ જ પ્રભાવીત થયો. તમન ે 
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નત મસ્તક વાંદન...કુર્ળ હર્ો. ધન્યવાદ. ..ગો.મારુ.. 

 (૧૦) આદરણીયશ્રી  દાવડા સાહબે, 

  આપની આ લેખમાળા એટલ ેજીંદગીનુાં જીવાંત પ્રસારણ....એક આગવી રીત ેસમાજમાાં 
જીવયા..આગળ વધ્યા...સૌને ડાળે વળગાડયા ન ેબે માળાનુાં પાંખી બન્યા (આપણુાં વતન ન ે

પતુ્રનુાં વતન). સ્વાસ્થ્ય સારુાં, એ મોટી ઉપલબ્ધી..માણો..ન ેમળતા રહીએ.... 

આપ ેઅમેરરકામાાં આવી ઈન્ટરનેટથી ..સરસ લેખમાળાઓ થકી, જીવનની અલભવયસ્તત 

પોતાની અને નમત્રોની કરાવી, એક સારહજત્યક યોગદાન દઈ દીધુાં છે.સારહત્યકાર 

કાકાસાહબે કાલેલકરના પ્રવાસ વણષનની, જેમ આપની દરેક શ્રેણીઓ, અનભુવથી ઊભરી 
છે, ન ેમહત્ત્વની છે.જીવનમાાં અનેક પ્રશ્નો આવે, પડકાર દે ન ેઅલગ અલગ રીત ેપરચો 
દે.સમાજમાાં પણ અનેક તરહના લોકો ભેગા થાય...અમેરરકા એટલ ેજાણ ેપથૃ્વી પરની 
દરેક સાંસ્કૃનતનાાં મોડેલનુાં મ્્ઝુીયમ...દરેક દેર્નાાં જમણ ને પહરેવરે્..બધુાં જ 

જાણવા..ખાવા ન ેમાણવા મળે..જો કમાઈ જાણો તો!....પડાવ પર પડાવ નાખી, 
તાંબતુાણી...પ્રવાસી ગાથા કહતેા જાઓ...એવી શભુેચ્છાઓ. 

રમેર્ પટેલ(આકાર્દીપ) 

 

(૧૧) ભાઇશ્રી દાવડા  

   આટલા બધા નમત્રોના પ્રનતભાવ અન ેશભુેચ્છાઓ વાાંચી ખબુ આનાંદ થયો આપનુાં 
સ્વાસ્થય અને ફેનમલીનો પ્રેમ અકબાંધ રહ ેએવી પરમાત્માન ેપ્રાથષના 

પ્રભલુાલ ટાટારીયા 

(૧૨) સતત બદલાવન ુનામ જ જીવન છે. ૭૫વર્ષના જીવનન ેખબુ યાદ કરીએ તો માાંડ 

૭૫ નમનનટ ની કથા કરી ર્કાય. અંતસમય ેદરેકન ેલાગે કે જીવન સ્વપનવત વહ્ુાં ગ્ુાં 
અન ેહાથ રીતત રહ્યા. માણસનો સ્વભાવ જ એવો છે જે નથી મળતુાં તેની કામના કરે છે, જે 
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મળી જાય છે તેનીપર હક્ક-દાવો-અનધકાર કરે છે, અને જે ચાલ્્ુાં જાય છે તેની પર 

અફસોસ. ર્ેર્ જીવન માંગળમય બન ેતેવી શભુેચ્છાઓ. 

પારકસ્તાની સફુી સાંલગત ગાનયકા આલબદા પરવીનનો એક સાંલગતનો કાયષક્રમ 

તાજમહલના પ્રાાંગણમાાં રાખવામાાં આવયો હતો. પરવીનની ગાયકી અન ેતાજની પનુમની 
રાત્રી, લોકોએ માંત્રમગુ્ધ થઈ પ્રોગ્રામ માણ્યો. પ્રોગ્રામના અંત ેએક 

પત્રકારે પરવીન પાસ ેજઈ સવાલ પછૂયો, " આપન ેપારકસ્તાનની સરખામણીમાાં ભારત 

કેમ લાગ્્ુાં?" 

પરવીનનો ઊિર હતો," જમીનપર લકીરેં ખીંચનેસ ેકહીં ભારત તો કહીં પાકીસ્તાન 

બન જાય, ઉસસ ેસાંલગતકો કોઇ ફકષ  નહીં પડતા. સાંલગતકે પ્રેમી વહાાંભી હૈ ઔર 

યહાાંભી હૈ. ઔર લકીરે પ્રેમમેં દરાર નહી કર સકતી. અચ્છાઈયા ઔર બરુાઈયા 
વહાાંભી હૈ ઔર યહાાંભી હૈ. સવાલ યહ હૈ કી હમ ક્યા ચનુત ેહૈ." 

ભારત હોય કે અમેરરકા કે અન્ય દેર્. આ નનયમ બધ ેલાગ ુપડ ેછે. આપણી વનૃિ 

ઉકરડા ફેંદવાની હોય તો અમેરરકામાાં અન ેભારતમાાં ઉકરડા મળી જ રહ ેછે. અસલી 
સવાલ ઉકરડાઓનો નહીં પણ આપણી વનૃિઓનો હોય છે. એટલ ેમારા ગરુુ કહતેાાં," 

પ્રવનૃિ બદલવાથી કાાંઈ નહી વળે, વનૃિઓ બદલાય ત ેમહત્વન ુછે." ભારતમાાં 
રહીએ કે અમેરરકામાાં વનૃિઓ કેટલી બદલાય છે તેની ઉપર જીવનમાાં ફુલો 
લખલવાની સાંભાવના વધે છે.ર્ેર્ જીવનમાાં અનેક ફુલો લખલ ેતેવી શભુેચ્છાઓ. 

આપ ેઉલ્લેખ કયો છે કે ગોરા લોકો પ્રત્ય ેઆપણા મનમાાં એક પ્રકારની ગ્રાંથી 
બાંધાયેલી છે. પરાંત ુથોડુાં ઉંડાણથી જોર્ો તો જણાર્ ેકે આપણ ેઅનેક પ્રકારની 
ગ્રથીઓ બાાંધી છીએ અને એ ગ્રાંથીઓ આપણી પીડાન ુકારણ બન ેછે. પારકસ્તાનન 

માટે , મસુ્સ્લમ માટે, સ્ત્રી માટે, વાલણયા માટે, પતુ્ર માટે, પત્ની માટે, 

પડોર્ી માટે આમ આપણા દરેક સાંબધો ગ્રાંથી ગ્રસ્ત હોય છે. પરરણામ સ્વરુપ 

સાંબધોમાાં થી નમઠાર્ ઉડી જાય છે અને જીવન નકષ  બની જાય છે. પણ આપણી બેહોર્ી 
એટલી સઘન હોય છે કે ક્યારેય આપણન ેઆપણા પોતાના રોગ દેખાતા નથી. જેવા રોગ 
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દેખાય (ડાયોગ્નોનસસ થાય) તો કોઈ ડોતટર પાસ ેજવાય અને તેનો ઈલાજ કરી ર્કાય 

અન ેરોગ મતુત થઈ ર્કાય. અસલ ધમષન ુકાયષ છે રોગ મસુ્તત. નકલી ધમષન ુકાયષ છે રવાડ ે

ચઢાવવુાં. 
બાકી રુણાનબુ ાંધનો ખબુ અકળ છે. કયા જીવ લેણીયા છે અન ેકયા જીવ દેણીયા ત ે

નથી કળી ર્કાત ુાં.ક્યારેક ખબુ નજીકના જીવો જ લેણીયા હોય અન ેત ેલઈન ેજાય 

અન ેદુરના જીવો દેણીયા હોય અને દઈન ેજાય છે.મારા એક નમત્ર નામ ેનનપણુભાઈ 

ર્ાસ્ત્રી અમેરરકા આવયા અને ર્રુઆતમાાં ખબુ સ્રગલમાાંથી પસાર થતાાં હતાાં 
ત્યારે એક પારકસ્તાનીએ તેમની ખબુ મદદ કરી અને આજે બન્નનેી વચ્ચ ેસગા ભાઈ 

કરતાાં વધ ુગહરેા સાંબાંધો છે.બસ આવુાં આ જગત રહસ્યોથી ભરપરુ છે.કેટલાાંક 

રહસ્યો ઊકેલી ર્કાય છે પણ મોટાાંભાગના ફતત જીવવા માટે છે,તેનો આનાંદ લેતા 
જવુાં. આમ કેમ? કરતાાં આ જ છે તેમ સ્સ્વકાર જીવનન ેઆનાંદથી ભરે છે. 

ર્ેર્ શભુ. 

પ્રભશુ્રીના આનર્ર્. 

ર્રદ ર્ાહ 

(૧૩) આદરણીય દાવડા સાહબે, આપની નવચક્ષણ પ્રનતભાન ેકારણ ે કોઈ દસ વરસ ેન 

સમજે એવી વાતો એક વરસમાાં સમજી લીધી છે. આનાંદની વાત છે. 

હરનનર્ના સ્નેહવાંદન. 

 

 (૧૪) Very happy to read this.This shows your open and broad mind to 

accept people the way they are. I also respect Americans and their 
manners equally like us even though I am proud to be  an Indian. All 
human beings have plus & minus including us. So best way is to respect 
and love each other. 

Very good Davda Saheb. - Devika Dhruva 


