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ની લીખીત આજની ‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’....

દુનીયા રં ગ રં ગીલી – અમેરીકા
–હરનીશ
સાલ હતી ૧૯૪૭, યારે હું બી

ની

ધોરણમાં હતો. રાજપીપલાની યોગશાળામાં બી

ધોરણમાં હતો. મારા તે વરસમાંથી મને કશું જ યાદ નથી. સાત વરસની તો મારી મર હતી!
પરં તુ એક સંગ હજુ યાદ છે. કુ લનો પહે લો દીવસ હતો. અમે બધા લાસની બહાર ઉભા હતા.
અને યાં બાબુ આ યો. બધાં

ણતા હતા કે બાબુ તે જમાનામાં અ પૃ ય ગણાતા એક હરીજન–

દલીતનો દીકરો હતો. સરસ ધોયેલાં કપડાં પહે યા હતાં. તેનું માથું તેલ નાખીને સથા વીનાનું ઉભું
ઓળેલું હતુ.ં એક સામ તસ હ નામના રજપુતના છોકરાએ એને ધ ો મારી દુર કય અને બો યો,
‘આને કાઢો.’
બાબુ મને ઓળખતો હતો. કારણ કે અમારા ઘરને અડીને જતો ર તો, દલીતવાસમાં જતો.
યાં હું બાબુને એના ભાઈ
બાબુને બહાર ઉભેલો

ડે જતાં–આવતાં

તો હતો. લાસ ચાલુ થયો. શી ક આ યા.

ઈ શી કે એને બેસી જવા ક .ું બાબુ કહે , ‘મને કોઈ બેસવા દેતું નથી.

અને મારવાનું કહે છે.’ શી કે તેને ક ,ું ‘પહે લાં એક કામ કરીએ. તું એકેએક છોકરાને જઈને ખભે
અડક.’ બાબુ શ આતમાં તો ગુચ
ં વાયો. પછી બાબુએ વારાફરતી એકેએક જણને પશ કય . પછી
સાહે બે ક ,ું ‘હવે તારે યાં બેસવું હોય યાં બેસ.’ બાબુએ મારી સામું

યું અને થોડા ગભરાટ

સાથે મારી પાસે બેઠો. તોય હું તેને ન અડ યો. બાબુએ પણ મને અડકવાની ચે ા ન કરી. ઘેર
જતાં જ મ ઘરની બહારથી બુમ પાડીને બધાંને

હે ર કયુ કે, ‘મને હરીજન અડ યો છે.’ મારાં

દાદીમાએ અંદરથી ઠંડા પાણીની ડોલ લાવી મારા પર રે ડી દીધી. સાથેસાથે ગાંધી ને બે ણ
ચોપડાવી દીધી.
મારા બાપુ એ મને સમ

યો કે, ‘ત બાબુ માટે ‘હરીજન’ શ દ વાપય તે આમ તો

બરાબર છે; પણ હવે તેમને માટે ‘દલીત’ શ દ જ વાપરવો.’ અને ઠંડા પાણીથી બીને મ બીજ ે
દીવસે ‘દલીત’ને અ ાની વાત જ ન કરી. પછી તો આઝાદીનો પવન ફું કાયો હતો. કુ લ તરફથી
હરીજનવાસમાં સાફસફાઈ કરવા પણ અમે જતા. બાબુ તો ખુબ હોશીયાર નીક ો ! તે હસમુખો
હતો. ગણીતમાં પણ એ ો હતો. તેને મ હાઈ કુ લમાં પણ

યાનું યાદ છે.

આ બાબુ મને એકાએક ૧૯૭૦માં અમેરીકામાં વે ટ યુયોકમાં યાદ આ યો. કેમ? યારે હું
એપાટમે ટ શોધવા નીક ો યારે , એપાટમે ટ ખાલી હોય; પણ મને જુ એ એટલે લે ડલોડ કહે :
‘એપાટમે ટ ખાલી નથી.’ પછી મારી કં પનીના બોસે મને સમ

યું કે એ લોકો ફ ત હાઈટને જ

ઘર આપશે. મને બાબુની યથા આંખ સામે આવી. મારા જ ેવો ભારતનો ઔદી ય ા ણ, અ યારે
ાઉન છે એટલે નીચો– ણે ‘અ પૃ ય’ ગણાય છે ! આયલંડમાં તો આઈરીશ અને
જ કલરના છે. એમના ભગવાન

લીશ એક

સસ પણ એક છે; છતાં ધમના નામે એક બી ને મા ં –મ ં પર

છે. ઈરાક, ઈરાન અને પાકી તાનમાં શીયા–સુ ી એક મેકને ધી ારે છે. બ ે પોતપોતાની

તને

ચી ગણે છે. આખી માનવ ત આ રં ગોથી રં ગાયેલી છે. કોઈ ધમથી; તો કોઈ નાત તથી. કોઈ
સામા ક યવ થાથી; તો કોઈ રં ગ ેષથી. દેશેદેશમાં કોઈકને કોઈકથી તકલીફ હોય છે અને તેથી
માનવ તમાં એકમેક માટે ધી ાર ઘુસી ગયો છે.
થોડા વખત ઉપર અલાબામા ટેટમાં એક વૃ ગુજરાતીને પોલીસે માર મારીને ફુ ટપાથ પર
પાડી ના યા અને ઉપરથી વધુ માર પણ માય . જ ે

ય સૌએ ટીવી પર વારં વાર

યું છે. હું એ

વાત નથી કરવા માંગતો; પણ એ સંગ પર કૉમે ટ કરવા માંગું છુ .ં અમેરીકામાં પોલીસો પર
હ મેશાં આ ેપો થતા રહે છે કે તેઓ, ‘માઈનોરીટી’ તરફ કોઈ પણ

તની સહાનુભુતી નથી

રાખતા અને ગુનો સાબીત થાય તે પહે લાં મારપીટ ચાલુ કરી દે છે. આ વાતમાં ત ય છે. એ વાત
વારં વાર પુરવાર થતી રહી છે. કાળા આ ીકન સીટીઝનોએ તો પોલીસની આ નીતી સામે
રીતસરની ચળવળ ચાલુ કરી છે.
અમેરીકામાં ગોરા અમેરીકનો મે રીટીમાં ગણાય છે અને બાકીના આ ીકન–
અમેરીકન(કાળા), પેનીશભાષી લાટીનો, અને દુનીયાની બી
આરબો, ઓરીએ ટ સ, બી

એશીયનો બધાં માયનોરીટીમાં આવી

કે પોલીસો રં ગ ેષી હોય છે. જરા બી
માઈનોરીટીના હોય છે. મારી

રીતે

બધી ઈમી

સ

જ ેમાં

ય. સૌને હ મેશાં લા યું છે

ઈએ તો અમેરીકાની જ ેલોમાં એંસી ટકા લોકો

ીએ આ દેશનો મોટામાં મોટો ો લેમ હોય તો તે ગન (બંદુક) છે.

મોટા ભાગના ીમીનલ ગન રાખે છે અને તેમને ખબર છે કે પોલીસ પાસે પણ ગન છે. એટલે
‘પહે લો ઘા રાણાનો.’ પોલીસ યારે કોઈની પણ કાર રોકે તો પોતાની કાર પેલી કારની પાછળ
ઉભી રાખે છે. પછી ચાલીને ઉભેલી કારના ડાયઈર પાસે

ય છે અને એનું લાયસ સ વગેરે ચેક

કરે છે. હવે યારે તે પેલી કારના ડાઈવર પાસે

ય યારે તેને ખબર નથી હોતી કે કારનો ડાઈવર

કોણ છે? એવું કેટલીય વાર બ યું છે અને બને છે કે અંદરનો ડાઈવર ગન લઈને બેઠો હોય છે.
એવી ગન કે તે એક વખતે ટીગર દબાવે તો ૯ ગોળીઓ છુ ટે. આ રીતે કેટલાય પોલીસો મયા કરે
છે. તેથી આ માટે તેઓ તૈયાર રહે તા હોય છે. એટલે કારનો ડાઈવર જ ે હોય તે, એક છોકરી કે
કોઈ પોલીટીશીયન કે ગમે તે; પોલીસ તે કાર પાસે જતાં પોતાની ગન કોઈપણ ણે ખચવા તૈયાર
રહે છે.
મ મારા દીકરાને ડાઈવ ગ શીખવા ું યારે સૌથી પહે લી વાત શીખવાડી હતી કે યારે
પોલીસ તારી કાર પાસે આવે, યારે તે તારા બ ે હાથ

ઈ શકે તેમ, તેને ડેશ–બોડ પર રાખવા.

ગજવામાં હાથ કદી નહ મુકવા. ગજવામાં રખાયેલા હાથને કારણે પોલીસોએ કેટલાયના પર
પહે લાં ગોળીઓ છોડી છે. પોલીસ સાથે વીવેકથી ગભરાયા વીના ‘ઓફીસર, સર’ના સ બોધનથી
વાત કરો તો પોલીસ તમને શંકાની

ીએ ન જુ એ.

ચોથી ચોપડી પાસ મારાં બા યારે અમેરીકા આ યાં હતાં, યારે મ તેમને લેનની જન
સરસ બને એટલે અમુક

લીશ શ દો ગોખાવડા યા હતા. બીજુ ં કાંઈ નહ તો અમે ડાઈવ પર

જઈએ તો ર તામાં ‘પીઝા’નું સાઈનબોડ તો તે શોધી જ કાઢે.
યુ યોક શહે રમાં છે ાં દસ વરસના એવરે જ એક વરસમાં લગભગ ૫૦૦ મડર થયાં છે.
અને લંડનમાં ૧૦૦થી ઓછાં થાય છે. આ આંકડાબા ની વાત છોડીએ તો એટલું ચો સ છે કે
અમેરીકામાં વરસનાં હ રો મડર થાય છે. મારા હીસાબે અમેરીકન પોલીસો પી તોલ રાખે છે;
યારે લંડનના બોબી–પોલીસ સાથે ડંડો રાખે છે.
ભારતની વાત ક ં . ૧૯૯૦માં ભારત સરકારને નવી ટેકનોલૉ વાળા ફાયર ુફ ટેલીફોનના
વાયરની જ ર પડી. ટેલીફોન કં પનીઓએ તે માટે ટે ડર ભરવાના હતા. તે કં પનીઓને માટે તાતાની
વૉ ટાઝ કં પનીએ મારી અમેરીકન કં પનીની મદદ માંગી. મારી કં પનીમાં તે વાયરની ટે નોલૉ પર
હું રીસચ કરતો હતો અને તેનો ઈન–ચાજ પણ હું હતો. એટલે મારી કં પની ‘એ ઝો’એ મને બે
મહીના માટે ભારત જઈને વૉ ટાઝના ક ટમસને માગદશન–મદદ કરવાનું ગોઠ યુ.ં આ ક ટમસ
આખા ભારતમાં બાર મોટાં શહે રોમાં હતા. મારે તેમના એ

નીયરોને લેકચસ આપીને ટેકનોલૉ

શીખવવાની હતી અને ઓપરે ટરોને મશીનો પર વાયરો બનાવવાનું શીખવાડવાનું હતુ.ં

હવે મઝા જુ ઓ ! વો ટાઝમાંથી પ
અમારે અમેરીકન એ સપટ

આ યો : ‘અમારે ઈ ડીયન એ સપટ ન

ઈએ.’ હવે આ કઈ

ઈએ.

તનો રં ગભેદ? મારા જ દેશમાં હું ‘અ પૃ ય–

અ વીકાય?’ અમેરીકનો આપણામાં માને અને આપણને આપણામાં જ વી ાસ નહ ! મારી
કં પનીના ેસીડ ટે વો ટાઝવાળાઓને સમ વવા પ ા કે, ‘હરનીશ અમેરીકન સીટીઝન છે અને
અમારો ‘વાયર ગુ ’ છે.’ યારે તેઓ મા યા. પછી મોટી રામાયણ એ થઈ કે વો ટાઝે એમના
ક ટમસને ક ું હતું કે અમે અમેરીકાથી એ સપટ બોલા યો છે. તે તમને શીખવશે. હવે જ ેવો હું
વૉ ટાઝના સે સમેન સાથે તેમના ક ટમસને યાં જ કે મને

ઈને પેલા લોકોને ચ ર ચઢે !

હવે આ વખતે મને બાબુ યાદ આવતો. હું ફ ત મારી સે સ ઓફ

ુમરને લીધે જ ટકી

શ યો. કીલ કરના સતનાના ગે ટ હાઉસમાં તો મને પેસવા દેવાની ના પાડી. કહે : ‘યે તો ફોરે નર
કે લીયે હૈ .’ મારે પાસપોટ બતાવવો પ ો હતો.
કહે વાની જ ર નથી કે મારા અમેરીકન ડેસની કોઈ વે યુ નહોતી. લોકો મારી ચામડી

તા

હતા. હવે આ રં ગભેદની કોને ફરીયાદ ક ં ?

–હરનીશ

ની

(અમેરીકાના વી યાત હા યકાર એમની ‘તીરછી નજર’ માટે સી છે. સને ૨૦૧૪થી
તેઓ સુરતના લાડીલા દૈનીક ‘ગુજરાતમી ’ની બુધવારીય વાચનપુત ‘દપણ’માં અમેરીકાની
ભાતીગળ દુનીયાનો પરીચય આપે છે. એમની કૉલમ ખા સી લોક ીય થઈ છે. તેમાં અ યાર સુધી
કાશીત થઈ ચુકેલા લેખોમાંથી વીણીવીણીને, હા યકાર ભાઈ રતીલાલ બોરીસાગરે એક પુ તક
કયુ અને ગુજરે તે ભાવથી

કાશીત કયુ. તેમાંનો તા. ૨૫ માચ. ૨૦૧૫ના દીવસે ‘ગુ.મી.’

છપાયેલો અને આ પુ તકમાં સંઘરાયેલો આ લેખ, લેખક ીની અનુમતીથી સ ેમ..)
હરનીશ

ની લીખીત અમેરીકાની હળવી શૈલીની અનુભવયા ા ‘તીરછી નજરે –

અમેરીકા’ – ( કાશક : ગુજર થ
ં ર ન કાયાલય, રતનપોળનાકા સામે, ગાંધી માગ, અમદાવાદ380001 Phone : 079-2214 4663 eMail : goorjar@yahoo.com પાન : 8+128; નકલ :
750; મુ ય: પીયા – 125) પુ તક મેળવવા તમે સ પક કરી શકો છો ..ઉ મ.મધુ ગ ર..

સજક–સ પક :
Harnish Jani
4-Pleasant Drive, Yardville, NJ-08620-USA
Phone-609-585-0861 Email : harnishjani5@gmail.com
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