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કલ્ચરલ મેલ્ટીંગ પૉટ : અમેરીકા 
–પ્રવીણકાન્ત શાસ્ત્રી(અમેરીકા) 

 
‘શાસ્ત્રી, આજ ેડનેીને ત્ાાં જવાન ાં છ ેતે ્ાદ છ ેન?ે’ 

‘હ  ઈસ ધીસ?’ હયું એકદમ ચમક્્ો! અવાજ જાણીતો; પણ ન ઓળખા્ો. મારાથી પયછાઈ 
ગ્યું. 

તરત ખડખડાટ હાસ્્. ‘સાસ્ટરી હ ાં  ટારો ચન્ડ , વન એન્ડ ઓન્લી ‘ચન્ડ  ચાવાલો’. હ ાં  
સ ઢરવા માાંગ ાં; ટો પન ટ ાં મને સ ઢરવા જ નઠી ડવેાનો. ટને ફોન કટાા પેલ્લા, ડશ વખટ મનમાાં 
પ્રેક્ટીસ કરી, સ ઢ્ઢ ગ જરાટીમાાં ફોન કૈરો. ટો તને મારી ઓખાાન પન ન પરી?’ 

‘ના ના, ચાંદ ભાઈ ઓળખાણ પડી. બસ, કા્મ મારી સાથે ચોખખ ાં ગ જરાતી બોલતા રહેજો. 

હા, મને ્ાદ છ ેઆપણે ડનેીને ત્ાાં જવાન ાં છ.ે’ 
ગ્ે મહીને ડૉ. રાગીણીની બથુડ ે સમ્ે ડનેીભાઈની અચાનક જ મયલાકાત થઈ ગ્ેલી. 

ડનેીભાઈ તો અમે કહીએ; બાકી એમનયું સાચયું નામ દીનેશ તો પાસપોટ ુપર જ રહી ગ્ેલયું. ઘરનયું 

નામ દીનય. શેરીનયું નામ દીનેશભાઈ અને અમેરીકામાું ડનેી્લ; પણ ઓળખા્ માત્ર ‘ડનેી’ તરીકે. 

અમારા મહોલ્લામાુંના મનય પુંડ્યાનો એ ભાણેજ. મયુંબઈમાું ઉછરેલા, વેકેશનમાું મામાને ત્ાું આવે. 
અમારા કરતાું ચારેક વરુ્ મોટા. ગોરા અને ઉંચા. પારસી બાવા જવેી પસુનાલીટી. સયરત આવે ત્ારે 

અમારા ટોળામાું ભળી જા્. અમે એને દીનેશભાઈ કહેતા. મામા મનય પુંડ્યા ગયજરી ગ્ા પછી 
એમનયું સયરત આવવાનયું બુંધ થ્યું. અચાનક અહીં અમેરીકામાું, મુંગયને ત્ાુંની પાટીમાું ભેટો થઈ ગ્ો. 

પાટીની ધમાલમાું વધય વાતો ન થઈ; પણ એમણે અમને એમને ત્ાું ‘ગેટ ટય ગેધર’ માટ ેઆમુંત્રણ 

આપ્યું હતયું. 
એ ્ાદ કરાવવા જ ચુંદયએ ફોન ક્ો. એમની રાબેતા મયજબની સયરતી ભાર્ામાું નહીં; પણ 

ચોખ્ખી ભાર્ામાું. એમ તો તેઓ બધા સાથે સીધી વાત કરતા. મને જોઈને જ એમનયું સયરતીપણું 



સળવળતયું. મારી સાથે ધીમે ધીમે નોમુલ થવાની કોશીશ કરતા હતા. અમે ત્રણચાર મીત્રો જ 

દીનેશભાઈને ત્ાું જવાના હતા. કાુંઈ મોટી પાટી ન હતી. 
અમે સાુંજ ેએમને ત્ાું ભેગા થ્ા. તેઓ મામાને ત્ાું આવતા, ત્ારનાું સુંસ્મરણો વાગોળ્ાું. 

અમારા સમ્બન્ધો એટલા અુંગત ન હતા કે એમના અુંગત જીવન વીશે એમને કુંઈ પયછી શકીએ; 
પણ જાણવાની ઈર્ચછા તો ખરી જ. બધા કરતાું મેં દીનેશભાઈ વીશે ઘણી વાતો સાુંભળી હતી. 

અમારો મુંગય સીધી જ વાત કરનારો. એણે સીધયું જ આશાભાભીને પયછ્યું, ‘ભાભીજી, આપ 

અમારા દીનેશભાઈ સાથેની કોઈ રોમાન્ટીક પોલ જાણતા હો્ તો જણાવો ને! તેઓ તો અમારા 

ખ બ જ સીરી્સ વડીલ. એમને તો પ છવાની હીમ્મત ન જ થા્!’ 

‘તમારા ભાઈ તો સીરી્સ હોવાના ડરામા કરે છ.ે બાકી એણે જ અમને બાલી ઉમ્મરમાાં 
ફસાવ્્ા છ.ે’ દીનેશભાઈ સ્મીત કરતા રહ્યા. 

‘અમે બન્ને નોથા કેરોલીના ્ નીવસીટીમાાં ફામાસીમાાં ડૉક્ટરેટ કરતા હતા. ઓળખાણ થઈ. 
એ મને મસકા મારીને પ્રોજકે્ટ વકા માટ ેએમના એપાટામેન્ટમાાં બોલાવતા. જાતે રસોઈ કરતા; પણ 

રસોઈમાાં કોઈ જાતના ઢાંગઢડા નહી. વાાંકીચ કી ભાખરી, કાચા રાઈસ અને બળેલી દાળ બે વખત 
ખાધાાં. પછી મારે જ કહેવ ાં પડત ાં કે, ‘ડનેી, હયું  આવીને મારી રીતે રસોઈ બનાવીશ.’ તડકા દાલ, 
રાઈસ, પરોઠા, ચીકન, મટરપનીર હ ાં  બનાવતી. પછી તો એના એપાટામેન્ટમાાં વીકેન્ડમાાં બે વાર મારે 
ક કીંગ કરવાન ાં માથે જ પડી ગ્ ાં. પાાંચ દીવસ બહાર ખાવાન ાં. ફ્રેન્ડશીપ, લવ અને લીવીંગ ટ  

ગધેરમાાં, આ ક ડી પાંજાબન, ગ જ્જ  કી બાતોં મેં ફઁસ ગઈ. સતીશના જન્મના એક મહીના પહેલાાં જ 
અમે લગ્ન ક્ાાં. ઈટ વોઝ નાઈન્ટીન ફીફ્ટી એઈટ.’ 

‘હા, મને ્ાદ છ ે કે તમે બાબાને લઈને મામાને ત્ાાં આવ્્ાાં હતાાં. દશેક મીનીટ મારા 
પેરન્્સને પણ પગે લાગવા મારે ત્ાાં આવ્્ાાં હતાાં.’ 

‘હા શાસ્ત્રીભાઈ, મેં પાંજાબણ સાથે લગ્ન ક્ાાં એટલે અમારા ફેમીલીને જ્ઞાતવાળાઓએ જ્ઞાત 
બહાર મ ક્્ા હતા. મારા ફાધર અને અાંકલને કાાંઈ પડી ન હતી; પણ મધરને વસવસો આખી 
જીન્દગી રહ્યો હતો. અમારાાં લગ્નનો નહીં; પણ ન્્ાત બહાર થ્ાનો.’ 

ડીનર પછી એમણે બીગ સ્રીન પર એમના ફેમીલી અને લાઈફ ઈવેન્્સની સ્લાઈડ બતાવી. 
એમનયું લગ્ન પહેલાુંનયું સહજીવન, મોટી ફામુસ્્યટીકલ કુંપનીઓના રીસચુ ડીપા્મેન્ટમાું કામ કરતાું 



ફોટાઓ. એમના ત્રણ દીકરા અને બે દીકરીના ઉછરે અને તેમનાું લગ્ન અને ગ્રાન્ડ ચીલ્ડરનના 
ફોટાઓ અને આશાભાભીની રનીંગ કોમેન્ટરીએ એટલો તો ખ્્ાલ આપી દીધો કે અમે કોઈ 

ઈન્ડી્નને ત્ાું નહી; પણ અમેરીકનને ત્ાું બેઠા હતા. અમે અમેરીકામાું પણ સયરતી જ રહ્યા 

હતા. અમારા અમેરીકાના ચાળીસ પચાસ વર્નુા વસવાટ પછી પણ; પયરા અમેરીકન થ્ા ન હતા. 
અમારા અહીં જન્મેલા છોકરાુંઓ પુંચોતેર ટકા અમેરીકન અને અમારા ગ્રાન્ડ ચીલ્ડરન પુંચાણ ટકા 

અમેરીકન. અમે તો પુંચાણું ટકા દેશીના દેશી જ રહ્યા. અમારાું ડનેી અને આશાભાભી પહેલી 
જનરેશનથી જ અમેરીકન થઈ ગ્ાું હતાું! 

ડનેી, દીનેશભાઈ, ગુંભીર વડીલમીત્ર. વાતોનો વીર્્ હતો, ‘અમેરીકા’. ‘લેન્ડ ઓફ 
ઓપોર્ચ્યુનીટી’ અને ‘કલ્ચરલ મેલ્ટીંગ પૉટ’. તે દીનેશભાઈનયું અન ે તેમના પરીવારનયું જીવન 

પરથી સાક્ષાત નજરે પડતયું હતયું. એમનો સૌથી મોટો દીકરો સતીશ અહીં જ જન્મેલી તમીલ છોકરી 
સાથે પરણ્્ો હતો. કહેવા્ તો ઈન્ડી્ન; પણ કલ્ચર અમેરીકન જ. બીજા નુંબરનો રશી્ન 
ઈમીગ્રાુંટને પરણ્્ો હતો. ત્રીજા નુંબરના છોકરાએ જમૈકન બ્લેક અમેરીકન છોકરી સાથે લગ્ન ક્ાાં 
હતાું. એની એક દીકરીએ આઈરીશ અમેરીકન સાથે લગ્ન ક્ાાં હતાું. અને બીજી જપાનીસ સાથે 

પરણી હતી. 
આશાભાભીએ કહ્યયું કે, ‘્ નાઈટડે સ્ટે્ સ એ ઈમીગ્રન્્સનો દેશ છ.ે અમેરીકા લેન્ડ ઓફ 

ઓપોર્ચ્ ાનીટી કહેવા્ છ.ે સમગ્ર વીશ્વમાાંથી લોકો, વધ  સારી રીતે જીવન જીવવા માટ ેઅહીં આવ ે

છ.ે દરેક ઈમીગ્રન્ટ તેમની સાથે તેમની સાંસ્કૃતી લાવે છ.ે તેમના રીતરીવાજો અને માન્્તાઓ લાવે 

છ.ે દ ની્ાભરમાાંથી આવતી પહેલી પેઢીની સાંસ્કૃતીન ાં, અહીં બીજી અને ત્રીજી પેઢીએ ‘મેલ્ટીંગ’ 
થઈને એક ‘નવી જ સાંસ્કૃતી’ બને છ ેઅને તે છ ે‘અમેરીકન સાંસ્કૃતી’– ‘અમેરીકન કલ્ચર.’ 

‘અમારે ત્ાાં ક ટ ાંબ સાથે અવારનવાર અમે ગ જરાતી અને પાંજાબી તહેવારો ઉજવીએ છીએ. 
દીકરાઓને ત્ાાં એમની પતનીના કૌટ ાંબીક કે ધામીક તહેવારોમાાં પણ અમે સામેલ થઈએ છીએ. 
ઘરમાાં વહ ઓનાાં માબાપ તેમના દેશની ભાષા બોલે છ;ે પણ છોકરાાંઓ તો અમેરીકન ઈંગ્લીશ જ 
બોલે છ ેઅને સમજ ેછ.ે’ 

દીનેશભાઈએ કહ્યયું, ‘આ દેશ એક વીશાળ સ પના મોટા પૉટ જવેો છ.ે એમાાં બીજા 

દેશોમાાંથી આવતા બધા ઈમીગ્રન્ટસ કાંઈકના કાંઈક ઈન્ગ્રેડી્ન્સ ઉમેરતા જા્ છ.ે એક નવો 



સ્વાદ ઉમેરે છ.ે માની લો કે એક સ્વાદીષ્ટ પાવઁભાજી. આ જ ‘અમેરીકન કલ્ચર’ છ.ે દરેક 
ઈમીગ્રાન્ટ અમેરીકા આવ્્ા પછી, તેઓ અન્્ લોકો સાથે જોડાઈ જા્ છ.ે એકબીજાની સાંસ્કૃતી 

વીશે શીખે છ.ે આ ‘અમેરીકન મેલ્ટીંગ પૉટના સ પની’ વીશીષ્ટતા એવી છ ે કે બધા અલગ 
હોવા છતાાં; બધા એક છ ેએવો અન ભવ થા્ છ.ે’ 

આશા ભાભીએ કહ્યયું ક,ે ‘અમારા ફેમીલીમાાં ‘ક્રોસ-કલ્ચરલ લગ્નો’એ અમારે માટ ે

‘રેસી્લ ટોલરન્સ’ સજ ાવાન ાં કામ ક  ્ાં છ.ે ‘પ્્  રીસચા સેન્ટર’ના સવે મ જબ 2010માાં 

અમેરીકામાાં બ્લેક અને કોકેઝી્ન વ્હાઈટના ‘ઈન્ટર રેસી્લ’ લગ્નો 15 ટકા હતાાં; તે દર વષ ે

વધતાાં જ રહ્યાાં છ.ે આ લગ્નની સાંખ્ામાાં વધારો પણ રેસી્લ ટોલરન્સ વધારવામાાં સારો એવો 

ફાળો આપે છ.ે એક નવી જ ‘માનસીક સહીષ્ણુતા’ સજાા્ છ.ે ‘પ્્  રીસચા સેન્ટર’ના અભ્્ાસ 

મ જબ, 35 ટકા અમેરીકનોનાાં ક ટ મ્બમાાં પોતાની જાતીમાાં જ લગ્ન ક્ાાં છ.ે જ્્ારે 65 ટકા 

અમેરીકનોએ આાંતરજાતી્ લગ્નો ક્ાાં છ.ે ્ વાન લોકોમાાં ‘ક્રોસ-સાાંસ્કૃતીક’ લગ્નને સ્વીકારી 

શકવાની ક્ષમતા વધારે હો્ છ.ે 
‘ઓલ મીલીની્લ્સ સ્વીક ઈન્ટરફેરી ડટેીંગ એન્ડ મેરેજ’, સાંસ્થાના સવે મ જબ 88 ટકા 

લોકોએ જણાવ્  ્ાં હત ાં કે તેઓ કોઈ અન્્ જ થ સાથેનાાં લગ્ન સ્વીકારે છ.ે આ કારણોસર, વધ  ક્રોસ-

સાાંસ્કૃતીક સાંબાંધોની અપેક્ષા રાખી શકા્ છ.ે  
‘કેટલાક ‘પ્રોફેશનલ એથ્લે્સ’ કે પ્રખ્ાત લોકોએ પણ આાંતરદેશી્ કે આાંતરજાતી્ મેરેજ 

ક્ાાં છ.ે તેમાાં રોબટા ડી નીરો અન ેગ્રેસ હાઈટવર, જ્્ોજ ા લ કાસ અને મેલોડી હોબસન, ઓડરા 
મેકડોનાલ્ડ, વીલ સ્વેન્સન, માકા ઝ કરબગા, પ્રીસીલા ચાનનો સમાવશે થા્ છ.ે  લોકો તેમને સ્વીકારે 

છ.ે ‘્ .એસ. સેન્સસ બ્્ રો’ના જણાવ્્ા અન સાર, 30 વષામાાં, શક્્ છ ેક ેવ્હાઈટ કરતાાં બ્લેક કે 

મીક્સ વધારે હશે.  
       આપણા ભારતની ચચાુ નીકળી. દીનેશભાઈએ અમને પણ ઝપેટમાું લીધા. ‘તમે તો 
અમેરીકામાાં પણ સ રતી જ બની રહેવા માાંગો છો.’ કહ્યયું અમને બધાને; પણ એમની મમાુળય નજર 

તો અમારા ચુંદય પર જ હતી. ‘એક ‘સમાન સનાતન હીન્દ ’ પણ બની શકતા નથી. એમાાં 
પણ પાછી અનેક સાંપ્રદા્ોની મારામારી.’  



       દીનેશભાઈ જાણે ક્લાસ રુમમાું છોકરાું ભણાવતા હો્ એમ કહેતા હતા. ‘હ ાં  માન ાં છ ાં કે 

અમેરીકાની જમે જ જો ભારતને એક દેશ બનાવવો હો્ તો ક્રોસ કલ્ચર મેરેજીસ કરવા દો. 
આપોઆપ જાતીવાદ બાંધ થશે. મારા એક ડૉક્ટર પટલેમીત્ર તો અમેરીકામાાં પણ પોતાના સાંતાન 

માટ ે‘પાાંચ ગામ’ કે ‘સાત ગામ’નાાં છોકરા–છોકરી શોધતા રહે છ.ે પછી સાંતાનો ધડાકા કરે ક ે
તેઓ તો અમેરીકનના પ્રેમમાાં છ ેઅને પોતાની મરજી મ જબ પરણવાનાાં છ.ે ત્ારે રાતાપીળા થઈ 
જા્ છ.ે બીચારા દેશી ડોસાઓ!!’ 

ઈન્ડી્ામાું જાતીવાદી રાજકારણે જ ે વાતાવરણ ઉભયું થ ય્ું છ ે તેની ચચાુ કરતાું 
દીનેશભાઈએ એમના ડલેાવેર ્યનીવસીટીના પ્રૉફેસર મીત્ર ડો. દીવ્્ેશભાઈનો અભીપ્રા્ જણાવ્્ો. 
દીવ્્ેશભાઈના કહેવા મયજબ : ‘જ્્ાાં સ ધી આપણા ગ જરાત અને દેશમાાં, જ્ઞાતીના ભેદભાવની 
વાતો થતી રહેશે, ‘ઉર્ચચ જ્ઞાતી’ અને ‘નીચી જ્ઞાતી’ની ચચાાઓ થતી રહેશે, પોતાની જ્ઞાતીના 
ગૌરવની લાગણીની વાતો કરતા રહેશે, (જાણે કેમ પોતે નક્કી કરીને કોઈ ચોક્કસ જ્ઞાતીમાાં જન્મ ન 

લીધો હો્, તેમ!), જ્્ાાં સ ધી આપણે આવી માનસીકતામાાંથી બહાર નીકળીશ ાં નહીં, ત્ાાં સ ધી દેશ 
અરાજકતામાાંથી બહાર આવશે જ નહીં અને રાજકારણીઓ ચ ાંટણીના સમ્મ઼ાાં ધમા અને જાતીના 
આવા ન સખાના આધારે લાભ લેતા રહેશે. જ ે જ્ઞાતીના લોકો સાચી પરીસ્થીતી સમજશે તેઓ તો 
આવી લપમાાં નહી પડ.ે 

‘દીનેશભાઈ ડનેી્લ બની ગ્ા હતા. એમનાાં બાળકોને કોઈ જાતીવાદ ન હતો, કોઈ 
પ્રાાંતવાદ ન હતો, કોઈ ભાષાવાદ ન હતો કે કોઈ પણ વાદનો હઠાગ્રહ ન હતો. જો ભારતમાાં 
આાંતરપ્રાાંતી્ અને આાંતરજાતી્ લગ્નો થા્ તો જ ભાષાવાદ અને જાતીવાદ નાબ દ થા્.’ 

એમની વાત સો ટકા સાચી જ છ.ે અમે બધા પહેલી પેઢીના ઈમીગ્રાન્્સ બીજી અને ત્રીજી 

પેઢીનાું ગ્રાન્ડચીલડરનનાું આુંતરજ્ઞાતીનાું અને આુંતરજાતીનાું લગ્નો જોતાું આવ્્ા છીએ અને 
સ્વીકારતા પણ થ્ા છ.ે ભારતમાું પણ આવાું લગ્નો થશે તો જ એકતા સ્થપાશે. જાતી્ 

રોસબ્રીડીંગથી ઉતપન્ન થતી પ્રજા વધય શક્તીશાળી હો્ છ.ે ભારતને એ જરુરી છ.ે 

ત્ાર પછી તો અમારી વાતોના ઘણા વીર્્ો બદલા્ા. દીનેશભાઈ અને આશાભાભી સાથ ે
ઘણી વાતો થઈ. એક ખાસ મજાની વાત એ થઈ કે, ચુંદયભાઈએ જાતે જ જાહેર ક્યાં કે હવે હયું  

‘શાસ્ત્રી’ન,ે ‘સાસટરી’ નહીં કહયું ; પણ ‘શાસ્ત્રીભાઈ’ જ કહીશ. અને હવેથી મારે મને ‘ચુંદયભાઈ’ 



નહીં; પણ ‘ચુંદય’ જ કહેવાનયું. આપણા કરતાું મોટા છ.ે તેમાું વળી, અમારા મુંગયએ પાછી સળી કરી, 
‘ચાંદ , તને આટલાાં વષે આ બ્રહ્મજ્ઞાન કેવી રીતે થ  ્ાં કે શાસ્ત્રીજી આપણા કરતાાં મોટા છ?ે’ ચુંદયની 
પયુંછ કદી્ે સીધી નહીં જ થા્. જટેલી વાર ‘શાસ્ત્રીભાઈ’ને બદલે ‘સાસ્ટરી’ કહે એટલી વાર તારે 

શાસ્ત્રીજીને સો ડોલર આપવા.’ 
‘માંગ , ટ  ડોસો ઠી્ો ટો બી એવોને એવો જ રે’વાનો. ઢીસ ઈસ ઈન બીટ્વીન સાસ્ટરી એન્ડ 

આઈ. ટારે વચમાાં પરવાની જરુર નઠી.’  
હસતાું રમતાું અમે છય ટાું પડ્યાું. 

 

  માચુ, 2018માું અમેરીકાના ગયજરાતી અખબાર ‘તીરુંગા’માું પ્રકાશીત થ્ેલો આ 

હાસ્્લેખ, લેખકની અને ‘તીરુંગા’ના તુંત્રી–પ્રકાશકની મુંજયરીથી સાભાર. ..ઉત્તમ.મધય ગજ્જર.. 

–પ્રવીણકાન્ત શાસ્ત્રી 
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સજકુનયું સજનુ : 

લેખકની પ્રથમ નવલકથા ‘શ્વેતા’; અમેરીકાના પ્રસીદ્ધ ગયજરાતી માસીક ‘ગયજરાત 

દપુણ’માું ધારાવાહીક રીતે પ્રકાશીત થ્ેલી, અમેરીકાની રુંગીન જીવનશૈલીને ઉજાગર કરતી, 

સજકુની પ્રથમ નવલકથા ‘શ્વેતા’ (પ્રથમ આવૃત્તી : 2011; પ્રકાશક : લેખક પોતે; 

ટાઈપસેટીંગ અને મયદ્રક : ચીન્મ્ જોશી, શ્રી રુંગ પ્રીન્ટસુ, સયરત. તેની ઈ.આવૃત્તીનયું પ્રકાશન : 

2017માું થ ય્ું, જ ે તમે મફ્ફત ડાઉનલોડ કરી શકો છો, વાુંચવા અન ે ગમે તો મીત્રોને તેની 

ની:શયલ્ક લહાણ કરવા નીચેની લીંક પરથી તે મળશે :  
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