અમેરીકા થીત નટવર ગાંધી
લીખીત

‘એક અ

યા ગાંધીની આ મકથા’
ના કેટલાક અંશો

1.
2007ના નવે બર મહીનાની સાતમી તારીખને હું

દગીમાં યારે ય ભુલવાનો નથી.

મારા

વનમાં, મારી કારકીદ માં, એ દીવસે મોટો ધરતીકં પ થયેલો. હું યારે અમેરીકાની રાજધાની

વોશી ટનનો સી.એફ.ઓ. એટલે કે ચીફ ફાઈના સીઅલ ઑફીસર હતો. એ દીવસે યુ.એસ.એટન ની ઑફીસમાં
ેસ કો ફર સ હતી. વોશી ટનના મેયર, એફ.બી.આઈ.ના અને શહે રના ઉ ચ અધીકારીઓ હાજર હતા.
વોશી ટન પો ટના અને બી ં છાપાંઓ તેમ જ ટીવીના ભરાડી રીપોટરોથી ખીચોખીચ આખો હોલ ભરાઈ ગયો
હતો. એ બધા અમારા આવવાની રાહ

તા ‘માણસ ગંધાય, માણસ ખા ’ એમ કરતા અધીરા થઈને બેઠા હતા.

મારા હાથ નીચે જ ે ટે સ ઑફીસ ચાલતી હતી એમાં પચાસ મીલીયન ડોલરનું કૌભાંડ થયું હતું.
સી.એફ.ઓ. થયો એ પહે લાં ણ વરસ હું વોશી ટનનો ટે સ કમી ર હતો.

કે આ કૌભાંડ લગભગ વીસેક

વરસથી ચાલતું હતું. પણ મુ ાની વાત એ હતી કે યારે ચોરી પકડાઈ યારે હું સી.એફ.ઓ. હતો, અને એ ચોરી
કરનારા ટે સ ઑફીસરો મારા હાથ નીચે કામ કરતા હતા. એમના ગેરવતનની જવાબદારી મારી.

2.
આ ેસ કો ફર સમાં વોશી ટનના રીપોટરો મેયરને એક પછી એક, એમ આકરા

ોથી પજવવા

લા યા. કહે તા હતા કે : ‘જુ ઓ તમારા હાથ નીચે કેવું મોટુ ં કૌભાંડ થયુ!’ં એ વખતે હું મેયરની બાજુ માં જ; પણ
પાછળ ઉભો હતો. યાંથી તરત આગળ આવીને મ ક ું કે : ‘આ બાબતમાં બધી જ જવાબદારી મારી છે. એમાં
જ ે બદનામી થવી

ઈએ, તે મારી થવી

ઈએ; મેયરની નહ . જ ે કં ઈ સવાલ પુછવા હોય એ મને પુછો.’ પછી

તો એ ેસ કૉ ફર સનું ટારગેટ હું બની ગયો. બધા મારી ઉપર તુટી પ ા. હવે ટીવી કેમેરાઓએ મારી પર મીટ
માંડી. આંખને આં

દેતી કેમેરાની એ લાઈ સ, હાથમાં રે કોડ ંગ મશીન લઈને ધ ામુ ી કરતા અનેક રીપોટરો,

ટોક ગ પોઈ સ અને નો સ લઈને તમને તૈયાર કરતો ટાફ- - લાસીક વોશી ટન ેસ કૉ ફર સમાં જ ે બધું
હોય તે અહ હતું.

3.
બીજ ે દીવસે અને પછી મહીનાઓ સુધી, વોશી ટન પો ટ અને બી ં છાપાંઓમાં મારા ફોટા સાથે એ
કૌભાંડના સમાચારો પહે લે પાને ગટ થયા. કહે વામાં આ યું કે વોશી ટનના ઈતીહાસમાં યારે ય પણ આવું મોટુ ં
કૌભાંડ થયું નથી. યાર પછી તો મહીનાઓ સુધી મારી ઉપર કં ઈક માછલાં ધોવાયાં. અમેરીકામાં છાપાંવાળા

યારે કોઈની પણ પાછળ પડે યારે એનાં છોતરાં જડમુળથી કાઢી નાખે. ભલભલાને

ત

તામાં ભ ય ભેગા

કરી દે!

4.
આજ ે હું નીવૃ થઈને બેઠો છુ ં યારે વીચાર આવે છે કે આ

દગીમાં હું યાંથી નીક ો અને યાં

પહ યો! મારી ગતી અને ગતી એવી અને એટલી તો અણધારી નીવડી છે કે મારા જ મ સમયે કુ ં ડળીમાં જ ે
કાંઈ લખાયું હશે અથવા

ષીએ જ ે કાંઈ ભવી ય ભા યું હશે, તેમાંથી ભા યે જ કં ઈ સાચું પ ું હશે. યાં

અમા ં ધુળીયું ગામ, જ ેમાં મારા જ મ વખતે હ

ઈલે ટીસીટી પણ આવી નહોતી અને યાં પીવાનું અને

નાવાધોવાનું પાણી નદીએથી લાવવું પડતુ,ં અને યાં વી ની મહાન સ ા અમેરીકાની રાજધાની વોશી ટન?
યાં મુંબઈની મુળ

જ ેઠા મારકેટમાં કરે લી અદના ગુમા તાની નોકરી અને યાં વોશી ટનના પાવરફુ લ ચીફ

ફાઈના સીયલ ઑફીસરની પો શન? યાં મુંબઈમાં એક ઘોલકી શોધવા માટે અસ
આંધળો રઝળપાટ અને યાં અ તન સુવીધાઓથી સ

મુ કેલીઓ વ ચે કરે લો

અમા ં વીશાલ ઘર અને એનું એકાદ એકરનું હરીયાળું

બેક યાડ? યાં મારી મુંબઈની ગુલામગીરી અને યાં અહ ‘વોશી ટનોઅન ઑફ ધી ઈયર’ કે ‘મો ટ પાવરફુ લ
વોશી ટનોઅ સ’માં મારી ગણતરી? યાં નાતની વીશીઓમાં જ ેમતેમ લુસલુસ ઉભડક ખાવાનું અને યાં હાઈટ
હાઉસનું ટેટ ડીનર? આવી એ ટીમ પરી થીતીઓ વ ચે થયેલી મારી અણધારી

વનયા ાનું મને જ મોટુ ં

આ ય છે.

5.
અને આ બધાં ઓછાં હોય તેમ મારા

વનમાં કોઈ એક ય તીને આદશ તરીકે ઠેઠ કીશોરવયથી મ

માની હોય તો એ છે : ‘ગાંધી ’. હાઈ કુ લમાં ગુજરાતી ગ પ ના પા પુ તકમાં ગાંધી ની આ મકથાના
થોડાંક કરણ હું ભ યો હતો. એ મારો ગાંધી નો પહે લો પરીચય. એ કરણોમાં તેમના શ આતના આ ીકાના
દીવસોની, ખાસ કરીને ટેનમાંથી તેમને ધ ો મારી કાઢી મુકાયેલા અને સીગરામમાં એમની પર પડેલો સખત
માર, યાં તેમનો જ ે હુ રીયો બોલાયેલો તે બધી વાતો હતી. નીરાડંબર અને સરળ ગુજરાતીમાં લખાયેલી આ
વાતો મને એટલી તો ગમી કે દોડીને લાય ેરીમાં જઈ એમની આ મકથા લઈ આ યો.
બસ, યારથી મને ગાંધી નું ઘેલું લા યું. એમણે જ ે ામાણીકતાથી પોતાને વીષે લ યું હતું - એમના
બાળલ , યૌવનસહજ

તીય ઉ સુકતા, ભી તા, લંડનમાં એમના ખાવાપહે રવાના હા યા પદ યોગો, મુંબઈમાં

એમના વકીલ થવાના ની ફળ

ય નો, દ ીણ આ ીકામાં પડેલી અસ

હાડમારીઓ- -આ બધી વાતો

આ મકથાને અ યંત રસ દ બનાવે છે; પરં તુ સાથે સાથે એ એમના ચારી ય અને એમના ની ય પરીવતનશીલ
વનની પણ ઝાંખી કરાવે છે. સરળ, નીખાલસ અને નીરાડંબર શૈલીમાં લખાયેલી આ આ મકથા મા ગુજરાતી
સાહી ય જ નહ ; પણ વી સાહી યનું એક ઉ મ આ મનીવેદન છે.

6.
સાડા સાત દાયકાની આ

દગીની સફર પછી મારી સફળતા અને ની ફળતાની યા યા પણ ધુંધળી

બની ગઈ છે. હવે મને ખબર નથી પડતી કે કોને મહાન કહે વા અને કોને પામર? હવે કોઈને એવાં લેબલ
લગાડવાં એ પણ મને યો ય નથી લાગતું. એક વ તુની પ તા જ ર થઈ છે. જ ે લોકો એમ કહે છે કે એમની
અસાધારણ સી ીઓ અને સફળતાઓ આપકમાઈની છે; તો એ વાતમાં હું મા એમની બડાશનાં બણગાં
છુ .ં ઉલટાનું આવા સફળ માણસની પાછળ હું એના જ મ, કુ ટુ બ, સમાજ, ઉછેર, ભણતર, મી ો,
નસીબ, વગેરે વ તુઓ
નથી. કહે વાનું મા

વનસાથી,

છુ .ં એનો અથ એ નથી કે ય તીગત બુ ી, ય ન, ધગશ, પરી મ વગેરે જ રી

એટલું જ કે, જ ેને

લીશમાં આપણે ‘self-made man' કહીએ છીએ તે વાત

કપોળક પીત છે!

7.
છતાં આ લખું છુ ,ં તે કદાચ કોઈને ઉપયોગી નીવડી શકે, એવો છુ પો આશય પણ છે.
ગઈ સદીના વચલા દાયકાઓમાં દેશનાં નાનાં ગામોમાં તેમ મુંબઈ જ ેવા શહે રમાં, સામા ય લોકો
હાડમારીભયુ

વન કેમ

વતા એનું અહ વણન કરવા ય ન છે. સાસરે ગયેલી વહુ , પીયરની વાત કરતા જ ેમ

લાગણીશીલ કે રોમે ટીક બને છે; તેમ દેશ છોડીને વષ થી પરદેશમાં વસતા લોકો વતનની વાતો કરતા આવી
લાગણીઓ દશ ત કરે છે. હું એવી લાગણીઓથી બ યો છુ ં કે નહ એ તો વાચકે જ ન ી કરવાનું છે.
અહ જ ે ઘટનાઓ રજુ થઈ છે તેને થયે તો ભવ વીતી ગયો છે. મારા વતનમાં યાં મારો જ મ અને
ઉછેર થયો, મુંબઈમાં યાં યાં મ નોકરીઓ કરી, અને અમેરીકામાં મ યાં યાં શ આતમાં વસવાટ કય - -એ
વીશેની વાતો પચાસ–સાંઠ વરસ જુ ની છે. એ બધી હકીકતો પર, એ અનુભવો પર મૃતી-વી મૃતીના કં ઈક થરો

લદાયેલા છે. અહ એ ઘટનાઓ, એ અનુભવોની વાત જ ર છે; પણ એ બધું જ ેમ અને જ ેવી રીતે યાદ ર ું છે તે
માણે લખાયું છે. યારે ક મૃતી દગો દે છે, તો યારે ક એવું પણ બને છે કે, જ ેમ કોઈ જુ ના તા પ પર જ ે
લખાયેલું હોય તે ભુંસાઈ
સાચું માનવું એ

ય છે; છતાં ઈતીહાસકાર એ કાળનો ઈતીહાસ તો લખે જ છે. એ ઈતીહાસમાં કેટલું

પણ ઉભો રહે છે. કોઈ પણ આ મકથના મક લેખનમાં આવી મયાદા પણ રહે છે.

માનસશા ીઓ આ કારના લેખનને palimpsest કહે છે. એવું લખાણ પણ અહ હશે જ એમ હું માનું છુ .ં અને
છતાં વી યાત મનોવી ાની ઓલીવર સે સ કહે છે તેમ મોટે ભાગે આપણી મૃતીઓ ભા યે જ ખોટી પડતી હોય
છે. હા, એ બધી મૃતીઓ આપણા આ મરં ગે જ ર રં ગાયેલી હોય છે. અને જ ેમ જ ેમ પરી થીતી બદલાતી રહે
છે તેમ તેમ એ રં ગ બદલાતો રહે છે. છતાં આ મૃતીઓ બનેલી ઘટનાઓને વફાદાર રહે તી હોય છે. આ
આ મકથનમાં કેટલીક

વ ત ય તીઓનાં નામ લ યાં નથી અથવા તો ફે ર યાં છે. છતાં હકીકતો અને બનેલા

બનાવો વીષે સ ચાઈ અને ામાણીકતા

ળવીને જ લ યું છે.

આ ા તાવીક નીવેદન પછી પણ
આગળ વધે ! પોતાના હીસાબે અને

વાચકમી ો ચે યા ન હોય અને આગળ વધવું જ હોય તો જ ર

ખમે !

–નટવર ગાંધી
સજકસ પક:
Natwar M Gandhi
4301 Military Road NW, Suite 510, Washington, DC 20015
Telephone 202-302-5844 Website: www.natwargandhi.com
(સજકનો વીગતપુણ પરીચય, એમની સાહી યીક વૃ ી અને એમનાં સઘળાં કાશનોની વીગતવાર માહીતી માટે
લેખકની વેબસાઈટ : www.natwargandhi.com

વા વીન તી..)

વહાલા વાચકો,
વાંચી ગયાને ઉપરના બધા અંશો ? તમને થશે : ‘આ તો જબરો ગાંધી છે ને! કામેય જબરાં કયા છે!’
પણ ભાઈ, હું તમને છેત ં નહ . આ આ મકથાના અંશો છે જ નહ ! આ તો છે 344 પાનાંના
આ મકથાના આ ંથની શ આતમાં, લેખકે

તે લખેલી પુ...રાં બાવીસ પાનાંની ‘ તાવના’ના કેટલાક અંશો..

આમાં આ મકથાનો એકે અ ર નથી. આ મકથા વાંચવા તો તમારે તે પુ તક પાસે જ જવું પડે.. લો, તેની વીગત
નીચે આપું :

‘એક અ

યા ગાંધીની આ મકથા’

કૉપીરાઈટ : નટવર ગાંધી
ઈ.મેલ : natgandhi@yahoo.com
કાશક : ઈમેજ પ લીકેશન ા. લીમીટેડ, ગોપાલભુવન, ી સેસ ટીટ, મુ બઈ-400 002
ફોન : +91 22 2200 2691; 2200 13588
1-2, અપર લેવલ, સચુરી બ ર, આંબાવાડી સકલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-380 006
ફોન : +91 79 2656 0504; 2644 2836 ઈ.મેલ : imageabad1@gmail.com
Visit us on : http://suresh-dalal.in
થમ આવૃ ી : મુ ય : 400 પીયા; એરમેલ સાથે વીદેશમાં : 15 ડૉલર પાન સં યા : 344
હવે આ પુ તકની ઈ.બુક નીચેની લ ક પર ઉપલ ધ છે :
e-Shabda link :
http://www.e-shabda.com/Ek-Ajaanya-Gandhini-Atmakathaa-Natwar-Gandhi-Autobiography-Gujarati1803196725079
Amazon link
http://www.amazon.in/gp/aw/d/B073CP4GQ8/ref=mp_s_a_1_1?ie=UTF8&qid=1499742932&sr=81&pi=AC_SX118_SY170_FMwebp_QL65&keywords=natwar+gandhi
આભાર :
‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ને આ પુ તક ભેટ મોકલવા બદલ લેખક ીનો અને ઈમેજ પ લીકેશનનો ખુબ ખુબ આભાર.. ..ઉ મ ગ ર..

♦●♦
સને 2006માં અમે અમેરીકા હતાં યારે ભાઈ હરનીશ

નીના સહયોગથી અમે પહે લી જ વાર

વીદેશ થીત ગુજરાતી સજકોની ‘સ.મ.’ કરે લી. તેમાં તા. 09-07-2006માં કરે લી 57મી ‘સ.મ.’, નટવર ગાંધીનાં
ચાર સૉનેટની હતી. સાહી ય ે ે એમની ઓળખ મુ ય વે કવીની. યારે કવીની ત વીર અને પરીચય પણ
અપાતો. તેમાં ભાઈ હરનીશ

નીએ એમના પરીચયમાં લ યું હતું :

કવી–પરીચય
અમેરીકન કૉ ેસમાં ગુજરાતના વાણીયાઓને બેસાડી દો; પછી જુ ઓ કે દેશ નફો કરે છે કે નહ !
ઉદાહરણ હાજરાહજુ ર છે. અમેરીકાના કેપીટલ વૉશ ટન શહે રનું નાણાતં

ખાડામાં હતું. ડી ટી ટ ઓફ

કોલંબીયા 2000ની સાલ સુધી દર વષ 500 મીલીયન ડૉલરની ખાધ કરતું હતું. ગુજરાતના આ ‘બી

ગાંધી’

ચીફ ફાયના શીયલ ઑફીસર બ યા. આખા તં ને સીધું દોર કરી ના યું ! આજ ે વૉશ ટન શહે ર પાસે દોઢ
અબજ ડૉલર ખાતામાં જમા બોલે છે. તેમાં 400 મીલીયન ડૉલર કેશ છે. પીતાના હાથમાં હાટડી હતી; દીકરાની
બાથમાં અમેરીકાની રાજધાની છે.
સને 1940માં સાવરકુ ં ડલામાં જ મેલા ી. નટવર ગાંધી લગભગ ચાર દાયકાથી અમેરીકામાં વસે છે.
મગજમાં લ મી ને રાખે છે અને દયમાં સર વતી. સૉનેટ સજનમાં સારી ફાવટ ધરાવે છે. થમ કા યસં હ

‘અમેરીકા અમેરીકા’ 2005માં ગટ થયો અને ‘ઈ ડીયા ઈ ડીયા’ 2006માં. એમના કા યસં હ ‘અમેરીકા
અમેરીકા’માંથી વીણેલાં આ ચાર કા યો, આપને ગમશે. ‘ખતવણી’ કા ય તો ગુજરાતી ભાષાના પા પુ તકમાં
થાન પામવાને યો ય છે.
–હરનીશ

ની - harnishjani5@gmail.com અને ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com

વાચક
‘બી

ઈ શકશે કે તે વેળા ૨૦૦૬માં ‘સ.મ.’ના અતીથી સ પાદક ભાઈ હરનીશ

ગાંધી’ કહે લા. પહે લા ‘ગાંધી’ કયા તે તો આપણે સૌ

ણીએ. પણ આજ ે એમની પાસેથી ‘એક અ

ગાંધીની આ મકથા’ શીષકની આ મકથા મળતાં, તે ‘બે શ દ’ સાચા પડતા જણાયા છે..
..ઉ મ ગ ર..

♦●♦

નીએ એમને
યા

સોમવાર 14 ઓગ ટ, 2017ની રાતે 8 વા યે, અમેરીકાના યુ જસ ના એડીશનમાં,
‘ઓમકારા’ અને ‘ઈમેજ પ લીકેશન’ના એક ભ ય કાય મમાં, ભાઈ ‘નટવર ગાંધી’ની આ
આ મકથા અને બહે ન ‘પ ા નાયક’ના ‘વીદેશીની– ીદેશીની’ ંથનું લોકાપણ થઈ ર ું છે,
તે બહુ જ ખુશીની વાત છે. બ ે સજકો, કાશક અને આયોજકોને અભીનંદન..
..ઉ.મ.. (2017-08-10)
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?

More than 3,38,70,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com

More than 79,73,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com

More than 9,36,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com

More than 6,37,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com
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