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બચપન મેં પચપન કા એહસાસ - અનંત મામતોરા 

 

 

 સામાન્ય રીતે ૧૫ વર્ષના વવદ્યાર્થી એસ.એસ.સી પાસ કરતાાં હોય છે, પણ ઘણા 

એવા કુદરતી બવિસ ધરાવતા વિવનયસ હોય છે િ ેબહુ નાની ઉાંમરમાાં મોટી 

વસવિ હાાંસલ કરતા હોય છે. એક એવા પ્રકારના લોકો હોય િ ેએક ધોરણ પાસ 

કરવામાાં બે-ત્રણ વર્ષ કાઢી નાખતા હોય છે, બીજી બાિુ કુશાગ્ર બુવિ 

ધરાવનારા બાળકો એક િ વર્ષમાાં બે-ત્રણ ધોરણ ભણીને પાસ ર્થઇ િતાાં હોય 

છે. અલબત્ત બહુ ઓછા લોકો આવા પ્રવતભાશાળી હોય છે, પણ એમાાં મૂળ 

ભારતીય એવા અમવેરકનનુાં નામ આવે તો ભારતવાસી તરીકે આપણી છાતી 

ગિ ગિ ફૂલે એમાાં શાંકાને સ્ર્થાન નર્થી. 

      તનીષ્ક અબ્રાહમ હજી ટીનએિમાાં પણ ન હતો પ્રવેશ્યો એટલ ેકે માાંડ ૧૧ 

વર્ષનો હતો ત્યાર ેતો અમેવરકામાાં ગે્રજુ્યએટ બની ગયો હતો. અને આ િૂન 



મવહનામાાં િ ૧૫ વર્ષની ઉાંમર ેએ વધુ એક કમાલ દેખાડીને બાયોમેવડકલ 

એવન્િવનયર બની ગયો છે.  

       ૧૭મી િૂન, િ ેવદવસ વવશ્્રવમાાં ફાધસષ ડે તરીકે ઉિવાય છે, એ િ વદવસે 

તેને એવન્િવનયરની વડગ્રી મળી. તનીષ્કની માતા તાજી અબ્રાહમ િ ેભારતના 

કેરળ રાજ્યર્થી અમેરકા િઇ વસ્યા છે એ હર્ષર્થી િણાવે છે કે આ વદવસે મળેલી 

વડગ્રી બે વપતા માટે ફાધસષ ડેની વગફ્ટ હતી. એક તો તેના વપતા માટે અને બીજી 

મારા વપતા માટે. તાજી પોતે પશુઓની ડૉક્ટર છે. અને તેના પવત - તનીષ્કના 

વપતા બીિોઉ સોફ્ટવરે એવન્િવનયર છે. આમ તો એમના કુટુાંબમાાં ઉચ્ચ 

ભણતર તો જાણ ેવારસામાાં િ ઉતરી આવયુાં છે. તનીષ્કના નાના-નાની ઉફે 

તાજી અબ્રાહમના માતા-વપતા પણ વનવૃત્ત પશુ વચવકત્સક છે િઓે એમના 

સમયમાાં ડૉક્ટર તો બન્યા િ હતા, સાર્થ ેપીએચ.ડી પણ કરી હતી.  

       તાજી કહે છે કે અમ ે ખુશ છીએ કે મારા વનવૃત્ત માતા-વપતા બેઉ 

હૃદયરોગના દદી છે તઓે તેમના દોવહત્રને એાંવિવનયર બનતો િોઇ શક્યા.  

 

        તનીષ્ક, િ ેહવે આ િ િેત્રે પીએચ.ડી કરવાનો છે તનેામાાં બાળપણર્થી િ 

અસાધારણ બુવિ પ્રવતભા હતી. કે.જી.માાં દાખલ ર્થયો ત્યાર ેપણ તેના સાર્થીઓ 

કરતાાં ત ેભણવામાાં ઘણો આગળ હતો. માત્ર બ ેવર્ષની ઉાંમર ેતો એ બાળકોના 

પુસ્તકો-વાતાષઓ વાાંચતો-સાાંભળતો ર્થઇ ગયો હતો અને એ પુસ્તકોમાાં રહેલુ 

વણષન આબેહૂબ કહી સાંભળાવતો. એટલુાં િ નહીાં, આ ઉાંમર ેએ ઘવડયાળ 

િોઇને સમય કહેતાાં પણ શીખી ગયો હતો. ચાર વર્ષની ઉાંમર ેમેન્સા નામની 

એક સાંસ્ર્થાનો સભ્ય બની ગયો હતો. આ સાંસ્ર્થા પોતે એકદમ ઊાં ચા ધોરણ ે

બાળકોની પ્રવતભાની પરીિા (આઇ .કૂ્ય. ટેસ્ટ) લેતી હોય છે. મેન્સામાાં િોડાવા 

માટે આ પરીિામાાં ઓછામાાં ઓછા ૯૮ ટકા માક્સષ લાવવા િરૂરી હોય છે. 

એનાર્થી એક માકષ  પણ ઓછો હોય તો પ્રવેશ મળતો નર્થી. િોકે, આપણા આ 

તવનષ્ક મહાશયને તો ૯૯.૯ ટકા માક્સષ મળ્યા હતાાં. (એની બહેન વટઆરા પણ 

ખૂબ હોાંવશયાર છે. એન ે૯૯ ટકા માક્સષ મળ્યા હતાાં.)  

      અમેવરકાની સ્ટેનફોડષ  યુવનવવસષટી આવી કુદરતી પ્રવતભા ધરાવનારાઓ 

માટે સ્પેવશયલ શૈિવણક કાયષક્રમ ચલાવ ેછે િ ેતેના અાંતગષત ગવણતનો કોસષ 

આપણા આ તવનષ્કભાઇએ તો છ મવહના કરતાાંય ઓછા સમયમાાં પૂરો કરી 

નાખ્યો હતો. નવાઇની વાત તો એ છે કે આ સમયે તવનષ્કની ઉાંમર હતી માત્ર 



પાાંચ વર્ષ. ત્યાર બાદ તો અમેવરકન વરવર કોમ્યુવનવટ કૉલિે ેતનેે દાખલ કરી 

દીધો અને ૬ વર્ષની ઉાંમર ેતો આ ભાઇ તો ઓનલાઇન હાઇસ્કુલ અને કૉલિે 

સ્તરના ધોરણો એક સાર્થ ે ભણવા લાગ્યા અને એ પણ રસાયણ શાસ્ત્ર, 

જીવશાસ્ત્ર અને ભસૂ્તરશાસ્ત્ર િવેા ભારખેમ વવજ્ઞાનના વવર્યો સારે્થ. સાત 

વર્ષની ઉાંમર ે તો આ ભાઇએ વિયોલોજી (ભૂસ્તરશાસ્ત્ર) અને એસ્ટર ોનોમી 

(ખગોળશાસ્ત્ર)નો કોસષ પૂરો કરી લીધો. એટલુ િ નહી, બેઉ વવર્ય પર ટોપર 

રહ્યો( પ્રર્થમ ક્રમાાંકે રહ્યો).  

      કોઇ બાળક જ્યાર ે વશિણ િતે્રે આવી હરણફાળ (હરણ કરતાાંય કોઇ 

ઝડપી અર્થષ ધરાવતો શબ્દ હોય તો તમે વાપરી શકો છો) ભર ેત્યાર ેલોકોમાાં 

ચચાષ ર્થવા લાગે એ સ્વાભાવવક છે. આ છોકરો બાળપણનો કુદરતી આનાંદ 

માણતો હશ ે કે નવહ? શુાં ત ેવદવસ રાત અભ્યાસ િ કરતો રહેતો હશ?ે શુાં ત ે

પુસ્તકીયો કીડો બની રહેતો હશ?ે ભણવા વસવાયની પ્રવૃવત્ત કરતો હશ ેકે નહીાં? 

રમતગમતમાાં ભાગ લેતો હશ ેકે નહીાં? આવા બધા પ્રશ્્રનોનો િવાબ આપતાાં 

તવનષ્કની મમ્મી તાજી અબ્રાહમ કહે છે કે તવનષ્ક અને તેની બહેન વટઆરા 

ભણવા સમય ેભણે પણ છે. રમવા સમયે રમે પણ છે. બેઉ િણ તરતાાં શીખ્યા 

અને સવટષ વફકેટ્સ પણ મેળવયા છે. આ ઉપરાાંત ફૂટબોલ, ટેવનસ અન ેવપન્ગપોગ 

િવેી રમતોમાાં ભાગ પણ લે છે. એટલુાં િ નહીાં, તેઓ વફલ્મો િોવાનો આનાંદ 

પણ માણે છે. માત્ર હોલીવુડની િ વફલ્મો નહીાં, બોલીવુડની વફલ્મોનો પણ 

એટલી િ િુએ છે. આઇ.એમ.ડી.બી. ( ઇન્ટરનેટ મુવી ડેટાબેસ -હાલમાાં 

એમેઝોનને આધીન એવી સાંસ્ર્થા િ ેવફલ્મો, કલાકારો અને વીવડયો ગમે્સ વવશે 

લેટેસ્ટ જાણકારી એકત્ર કરીને ઇન્ટરનેટના માધ્યમર્થી ઉપભોક્તા સધુી 

પહોાંચાડે છે)નો ઉપયોગ કરીને પૂરા વફલ્મ અને વીવડયો ઉદ્યોગની જાણકારી 

રાખે છે. 

      િોકે, એક વાતનો એકરાર કરતાાં તવનષ્કના મમ્મી કહે છે,‘હાલમાાં 

અમેવરકાની ડેવીસ ખાતે આવેલી યુવનવવસષટી ઓફ કેવલફોવનષયામાાં એમ.ડી 

કરી રહ્યો છે ત્યાર ેતેના સૂવાના અને આરામના સમયમાાં ઘણો ઘટાડો ર્થયો છે. 

એક માબાપ તરીકે અમ ેએવુ ઇચ્છીએ કે તેણે નવ-દસ કલાકની ઉાંઘ તો લેવી 

િ િોઇએ, પણ આ વર્ષ ખરખેર તેના માટે મહત્ત્વનુાં છે. ક્યારકે તો કૉલિે 

કેમ્પસમાાં િ વડઝાઇન પ્રોિકે્ટ પર કામ કરતાાં કરતાાં રાતના અવગયાર વાગી 

જાય છે. છેલ્લા કેટલાક મવહનાર્થી એની ઉાંઘ ઘટીને પ્રવતવદન ત્રણર્થી ચાર 



કલાકની ર્થઇ ગઇ છે. આ બાબત મને િરા ખટકે છે, બાકી તો એ એની લાઇફ 

એ મસ્તીર્થી જીવી રહ્યો છે. ૨૨ વર્ષના વવદ્યાર્થીઓ સાર્થ ેભણી રહેલો ૧૫ વર્ષનો 

તવનષ્ક આગલા ચાર વર્ષમાાં તો તનેો એમ.ડીનો અભ્યાસ પૂરો કરી લેશ.ે પણ 

તેનો આખરી હેતુ તો કાંઇક હટીને િ છે. આ ભાઇને મોટા ર્થઇને જાહેર જીવનમાાં 

ઝાંપલાવવાની ઘણી ઇચ્છા છે. હજી તો મત આપવાનો અવધકાર પણ નહી 

મળ્યો હોઇ એવા આ નાનકડા તવનષ્કના સપના તો રાિકીય િતે્રે મસમોટા છે. 

તવનષ્કને મોટા ર્થઇને શુાં બનવુાં છે, ખબર છે? અમેવરકાના પ્રેવસડેન્ટ. એનાર્થી 

ઓછુ કશુાંય ખપે નહીાં.  

     નાનપણર્થી િ ઉચ્ચ સ્તરીય વશિણ સમયર્થી વહેલા પાર પાડતા તવનષ્કના 

વનશાન ઊાં ચા છે અન ે આવા વનશાન એ ચકૂતો પણ નર્થી એ િોતાાં એ 

ભવવષ્યમાાં ય.ુએસ.એ નો પ્રમુખ બની જાય તો એની બુવિ પ્રવતભા િોતાાં 

આપણને નવાઇ લાગવી િોઇએ નહીાં.   બેસ્ટ ઓફ લક, તવનષ્ક. 
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