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મા તાે ગઇ, હવે ખા લ+  મા,ુભાષા રા હ1 . અેટલે અાજ ેહંુ ગુજરા ત6 માં બાે લ+ શ. (My 
mother is gone, and now only my mother tongue is left. So today, I will 
speak in Gujarati.)

કાે ક1 લાનાં પહેલા ૮ વ =ષ કુટંુબ સાથે હતા. પછીનાં ૮ વ =ષ ભાવનગરની ઘર-શાળા અને 
તા પD બાઇ  છા,ાલયમાં ગાFા. (Her first 8 years were with her family. The 
next 8 years she was in Bhavnagar, at Ghar-Shala and Tapibai Ladies 
Hostel.)

છા,ાલયમાં અેક વ6 Gા, શા =દાબેન શાહ, પણ રહેતા. તેમની ગાં ધK L influence તાે મારી 
મMી ઉપર જO P દગી ભર ર હ1 . અા સમયમાં અેક ક1 શાેરભાઇ રાવળની પણ ઘણી 
influence થઇ. (At the ladies hostel, there also lived a widow named 
Shardaben Shah. Shardaben’s Gandhian influence remained with my 
mother all her life. During this period, a Kishorbhai Raval also had an 
influence on her.)

Qાર પછી ૪ વ =ષ પાછા કુટંુબ સાથે અને પછી તાે તેમનાં love marriage થયા. ૨૦ વષU 
વર તાે મFાે, અન ેતેની સાથે સાસુ અને 3 દેર પણ. થાેડા વ =ષ પછી હંુ અને ભાઇ અમીત 
તેની જO P દગીમાં અાWા. (After this, she was back with her family for 4 years, 
and then eloped for a love marriage. At age 20, not only did she find 
herself with a husband, but also a mother-in-law and 3 brothers-in-law 
to care for. A few years later, I and brother Ameet came into her life.)

ઘર ચલાવવા માટે બાહુ પૈસા નહાેતા, પણ Zેમ અન ેpatience ઘણું. અમને ઘરે બનાવેલ,ુ 
healthy ખવરાW,ુ અને schoolનું tuition તાે કાયમ ભ =ય.ુ ખબર નથી કેવી ર1 તે. તે 
વખત ેપાેતા માટે નવી સાડી પણ નહાે ત6  ખ ર1 દ ત6 ; જ ેgift મા ંમણી તે જ પહેરતી. (She 
didn’t have much money to run the household, but she did have a lot 
of love and patience. All meals, including snacks, she made at home. 
She made a point to feed us kids fresh fruit. And always paid the 



school tuition. I have no idea how she did this. During this period, she 
didn’t buy herself any new saris, wearing only those received as gifts 
— whether she liked them or not!) 

હવે, તેના કબાટા ેખા લ+  કરુ Qારે મારા જુના કપડા મળે છે, જ ેમન ેવષાU પહેલા દાન કરવા 
હતા. મા અે સાચ વ6 ન ેરા[ા હતા, \ારેક કામમાં લાગે ક હ1 ને. (Even now, as I 
clean out her closet, I find my old clothes, clothes that I had wanted to 
donate. Mom had carefully saved them, in case they could be used 
again in the future.)

અા વ6 ચારાે ઘણી ચO ]ેમાં દેખાઇ છે, અને બધાને કહે ત6  કે તે તાે મ હ1 ના ન1  social 
security income ઉપર મા] ન1  રહેતી. (This frugality persisted in many 
things, and she was proud to state that she lived well on just her 
monthly social security income.)

બાળપણ, ઘર-શાળા, લ^- જO વાન — અા બધુતાે સમ_ા, પણ કાે ક1 લા કાેણ?
(Childhood, boarding school, married life — we get all that. But what 
makes Kokila Kokila?)

જુવા ન1 માં તેને વાંચવું બહુ ગમતુ. (As a teenager, she loved reading.) 

પણ ઘર ચલાવતા વાંચવાનાે બહુ સમય ન મFાે. (But running a household didn't 
leave her much time or energy for this.)

_ારે તેના પ `a  retire થયા, અને ગુજરા ત6  વા =તાઅાે લખતા શરુ ક =યુ, Qારે તેઅાે ખરા 
partner બbા. અા 10 વ =ષ કેસુડા magazine ચલાWુ ંતે તાે કાે ક1 લાનાં ખુબ 
favorite. (When her husband Kishor retired and began writing short 
stories in Gujarati, they became true partners in the writing and 
publishing of Kesuda, the first Gujarati web magazine. This they 
enjoyed for over a decade, until Kishor died in 2013.) 

પ છK ના ૬ વ =ષ, તે પાેત ેલખવા મં ડ1  — ના ન1  વા =તાઅાે, પુdતક પ ર1 ચય, etc. અા સમયમાં 



અમે બેગા મળીને ક1 શાેરબાઇની વા =તાઅાેની અેક બe L પુdતક publish કરી — અમ ે
ભાનવાગરના ંભાગ ૨. (The next 6 years, she began writing on her own -- 
Mami vignettes, book reviews and more, with my technical assistance. 
We also published a second book of my dad's short stories, Ame 
Bhanvagarna part 2, which she was very proud of.)

અેક-બે મ હ1 ના પહેલા, મ Ma અે અા fg નને કhું કે ૩ વાંદરાનુ ંપુતળુ ગાેતી કાઢ. યાદ છે? 
ગાં ધK L અાક “બાપુ, કેતન, બંદર”નું પુતળુ રાખતા. અાફ શl ન તેનાે hero, બ ધK  ખ ર1 દ1 માં. 
અમે અા order ન ક mયુ, પણ મને લાગે છે કે અા મMીની values હ ત6 . (A couple of 
months ago, she asked Afshin, her hero for ordering stuff from the 
internet, for statues of Gandhi’s three wise monkeys. We never did 
order this, but I think “see no evil, hear no evil, speak no evil” were her 
values — she was kind to all, and ever tolerant of our moods.)

મMી, ત ુકાયમ મારી સાથી! (You will always be with me, Mom!)

ચO P તા ન હ1  કર ત6 . અમે બધાને સાચવશુ.ં (Don’t worry, we will care for all.)

---


