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�મ�ો:

આ દેશ-�વદેશનો અંક આપણે આંતરરા��ય મા�ૃભાષાના �દવસ ફે�ુઆર� ૨૧ ના �દવસે 
મોકલાઈ ર�ો છે. ૨૧મી ફે�ુઆર�ને આંતરરા��ય મા�ૃભાષા �દવસ તર�કે ઉજવનાના �વચારને 
૧૯૯૯માં �ુને�કોએ મા�યતા આપી હતી. અને આ અંક આંતરરા��ય કવ�ય�ી પ�ા નાયક 
અંક ત�રકે તૈયાર થયેલ છે. 

આપણે અમે�રકામાં રહેવા�ંુ પસંદ ક�ુ� છે એટલે આપણે આપણી ભાષા �ૂલીએ ન�હ અને આપણા બાળકો આપણી ભાષા શીખે એ ઘ�ં
જ�ર� છે. એનાથી એમને આપણે સાં�કૃ�તક વારસોઆપી શક��ંુ. એકેડેમી બેતાળ�સમા વષ�માં પહ�ચી �ુક� છે. આ સં�થાના ઉ�ેશને સાથ�ક
કરવા માટે નીચેની ��ૃ��ઓ હાથ ધરાય છે.
 
• �ુજરાતી સા�હ�ય પર સંશોધન, એમાંથી ભાષાંતરો, અને એનાં �કાશનોના કામમાં �ો�સાહન આપ�ંુ અને સ��ય ભાગ લેવો. 
• ઉ�ર અમે�રકામાં �ુજરાતી ભાષા, સા�હ�ય અને સં�કૃ�તના �વકાસને �ો�સાહન આપ�ંુ. 
• અ�ય યો�ય સા�હ��યક, સાં�કૃ�તક અને માનવતાવાદ� સં�થાઓ સાથે સંપક�  બાંધવો અને સાચવવો. 

આ ઉ�ેશોને �યાનમાં રાખીને થતી ઍકેડેમીની ��ૃ��ઓ નીચે �માણે છે.
• 1998ની સાલમાં પહે�ંુ �ુજરાતી સા�હ�ય સંમેલન થ�ંુ. એ પછ� દર બે વષ� સંમેલનો થતાં આ�યાં છે. ��ૂ જસ�-��ૂ યોક� ના સીમાડા
ઓળંગીને આ સંમેલનો કૅ�લફો�ન�યા, વૉ�શ��ટન ડ�સીમાં અને ટૅ�પા, �લો�રડામાં પણ થયાં છે.
• ભારતથી આવેલા અને �થા�નક સા�હ�યકારોના વાતા�લાપો વાર� વાર ગોઠવાતા રહે છે. 
• �ણીતા તેમ નવો�દત �થા�નક લેખકોને �ો�સાહન આપતો કાય��મ 'સજ�કો સાથે સાંજ' વરસમાં એક વાર થાય છે.
• ઉ�ચ કો�ટનાં કા�યો સંગીતના મા�યમ�ારા લોકો �ુધી પહ�ચાડવાની ��ૃ�� સતત ચા�ુ રહ� છે. ભારતથી આવેલાં �ણીતા કળાકારો તેમ
જ �થા�નક કળાકારોના કાય��મો ગોઠવાય છે. 
• ઍકેડેમી તરફથી અમે�રકામાં વસતા ઉ�ચ ક�ાના સા�હ�યકારો�ંુ બહુમાન દર બે વરસે પા�રતો�ષકોથી કરાય છેઃ �ી �ુ�નલાલ વેલ�
મહેતા પા�રતો�ષક, �ી રમેશ પારેખ પા�રતો�ષક અને 2014ના વષ�થી ઉમેરા�ંુ ટ�.વી. એ�શયા પા�રતો�ષક. 
• �ુજરાતી સા�હ�યને �ો�સાહન આપવાના અને અ�ુવાદો કરાવવાના ઉ�ેશ �માણે અગાઉ બહાર પડેલા 'સંત દેવીદાસ' અને
'સર�વતીચં�'ના અં�ે� અ�ુવાદો પછ� આ યોજના હેઠળ તૈયાર થયેલો કાકાસાહેબ કાલેલકરના �ુ�તક ‘�હમાલયનો �વાસ’નો અશોક
મેઘાણીએ કરેલો અ�ુવાદ સા�હ�ય અકાદમી, �દ�હ� મારફત 2014માં �કાશન પામેલો. એ ઉપરા�ત હર�નશ �નીના વાતા�સં�હ '�ુધન'ના
�કાશન�ંુ �ેય ઍકેડેમીને �ય છે. 2011માં બહાર પડે�ંુ મ�ુ�ૂદન કાપ�ડયા �લ�ખત �ુ�તક ‘અમે�રકાવાસી કેટલાક �ુજરાતી સજ�કો’ પણ
આ ��ૃ��નો એક ન�ૂનો છે. રાજકોટની ગાડ� �રસચ� ઇ���ટ�ુટ ફોર ડાય�પોરા �ટડ�ઝના અમે�રકામાં થતા સજ�ન �વશેની �ુ�તક-�ેણીની
યોજનામાં ઍકેડેમીએ આ�થ�ક અને બીજો ફાળો આ�યો છે.
• ઍકેડેમીના દરેક કાય��મની મા�હતી દરેક સ�યને પહ�ચાડવાની ઍકેડેમીની નેમ હોય છે. વધતા જતા ટપાલ ખચ�ની �ુ�કેલી દૂર કરવા,
આવી અને બી� મા�હતી ઈ−મેઇલથી સ�ય�ુગલોને મોકલાય છે.

આશા રાખીએ કે આ વષ� આપણે આપણી ��ૃ�ન�ઓે વધારે �વ�તાર��ંુ. જે પણ નવા સ�યો બ�યા છે તેઓ�ંુ  હુ�  ફર�થી એક વાર �વાગત
ક��  છુ� .

આભાર.
રામ ગઢવી
��ુખ
�ુજરાતી �લટરર� એકેડેમી ઓફ નોથ� અમે�રકા



આજે ભર ભર �શયાળાના
પીળા રણમાં
ઝં�ંુ છુ�

�ુલમોરની ઝૂમતી �વાળાનો �પશ�
પછ�,

હુ�  �ુદ વસંતપંચમ.

આ પીળા રણમાં પોતાના અ��ત�વને વસંતપંચમી બનાવીને મહ�ક� શકે એ �ય��તની વાત માંડવાની છે. જેમની ક�વતાને ભાવકો ખોબલે ખોબલે
વખાણે છે.�શસંકો ટાચકા� ��ટ ેએવાં હેતભયા� ઓવારણાં લે છે. �વવેચકો ઈનામોથી પ�ખે છે. ડાય�પોરા કે ભારતીય સા�હ�યમાં જેમની ક�વતાનો
અવાજ બ�ૂકા �વરે �ગ�ો છે અને મ�ુરા� ગીત થઈને કાનમાં �ું�યો પણ છે. એ કવ�ય�ીની વાત માંડ� છે મ�.

કવ�ય�ીની ક�વતા સાથે તેમનાં ઋજુભાષી,��મતભાષી અને  �ૃદભુાષી �ય��ત�વની વાત નહ� ક��  તો માર� માંડલેી વાતમાં અ�ૂર� જ રહેશે.
તમે આંખો બંધ કર�ને એમ�ું નામ બોલો એટલે કાનમાં �વદે�શની અને ��દે�શનીનાં કા�યોનો મ�ુર રણકાર સંભળાય. મનનાં કે�વાસ પર એક
ગૌરવણ�,મોટ� �બ�દ�થી શોભતો, કાજળભર� આંખોવાળો અને આ�ભ��યભય� ચહેરો �ઝલાય. માંડલેી આ વાતમાં હુ�  થોડ�ક ક�વતાની વાતની
�ૂંથણી પર કર�શ. એમની ક�વતાની, એમનાં ક�વકમ�ની વાત. તેમની અછા�દસ, ક�વતા, હાઈકુ અને ગીતમાં અપાર �વષયવૈ�વ�ય જોવા મળે છે.
કેટલીય ક�વતાઓ તમને વાંચીને થાય કે આ તો માર� જ વાત છે. કારણકે ક�વતામાં છે આ�મકથન, કુટુ�બીજનોનો �ેમ, એમનો �વરહ,ફેમીનીઝમ,
રો�જ�દા �વનની ઘટમાળ અને ચૈત�ય �વાહ. અને આ ચૈત�ય�વાહ એટલો તો ધસમસતો છે કે તમે એમાં વ�ાં વગર રહ� જ ન શકો.
કવ�ય�ીની સંવેદના તમને સાંગોપાંગ ભ�જવી �ય તેની શ�તા કોઈ વાચક નકાર� જ ના શકે. એમની ક�વતા એટલા હદ �ુધી �ામા�ણક છે
�ારેક એને મયા�દા ઉ�લંઘન�ું પણ લેબલ લા��ું છે. ક�વતા અંકુ�રતની �ણ કે પોતાની કવ�ય�ી થવાની ���યા અંગે�ું સઘ�ું �ેય એ એન
સે�સટનની ક�વતાને આપે છે. આમ જુઓ તો એ સામા�ય ઘટના લાગે. પણ �ડાણમાં ઉતરો તો જણાય કે એન સે�સટનની ક�વતા ચાલકબળ કે
�ેરણા તર�કે �ૂકો પણ કવ�ય�ીનાં મનમાં, �દયમાં કેટ�ું ગોર�ભાયે�ું હશે જે અઢળક, ધોધમાર ગ� પ� થઈને વર��ું. એટલે ધરબાયે�ું  જે હ�ું
જ તે નાનકડા �ૂય��કરણના અજવાસભયા� ધ�ાથી ધરતી ફાડ�ને ઊ��ું,ખી��ું અને મહે�ું ય ખ�� . એમના ક�વતાસં�હનાં શીષ�ક જુઓ.
'�વેશ'થી શ� થયેલી કા�યસફર છે. જેમાં લખવાની '�ન�બત' છે.'અરસ પરસ'માં પર�પરની વાત છે. 'આવન �વન' એટલે બે દેશ વ�ચે
વહ�ચાયાની ��ધા છે.

'ર�ગઝ�ખે' �જ�દગીના �વધ �વધ ર�ગોની વાત છે.'ચેર� �લોસમ' નામ સાથે જ ��લોથી લથપથ વસંત નજરમાં વસી રહે. દેશ થી પરદેશની સફરમાં
મનના કૅમેરાએ ઝડપેલી વાતો એટલે ' �ુલમહોરથી ડફેો�ડ�સ'.

ભારતીય સં�કૃ�તને છલોછલ રાખીને તટ�થતાથી અહ�ની �કૃ�ત અને ��ૃ�� ઝ�લી   શકવાની વાત એટલે 'અ�ર અ�ર'. એટલે બંને દેશોની 
 મહ�ક અ�રોમાં આલેખાયેલી છે. �વતં�પણે કોઈ પણ છોછ વગર લખવાની વાત એટલે 'અબ તો બાત ફૈલ ગઈ.' ક�વતા અને હાઇકુ લખતાં
કવ�ય�ી�ું ક�વકમ� જેટ�ું આકષ�ક એટ�ું વાતા�કમ� પણ �યાનાષ�ક અને વૈ�વ�યસભર. સંગો�પત રાખવાની બેડ�મની વાત અહ� મોકળા મને પાનાં
પર �ન�ભ�કતાથી આવી છે. ભારતીય સં�કૃ�ત અને અમે�રકાનાં �વન વ�ચે બે છેડાનાં અં�તમ જેવી વાતો વાતા� બની છે અને એ�ું �સવણ બાર�ક
અને સીમલેસ થ�ું છે. દરેક વાતા�ઓ �ણે �ાંક આસપાસના માહોલમાં બની હોય એટલી ન�ક લાગે આપણને. 

કવ�ય�ી કહે છે, " મારા લખાણની �ૂળ વાત છે ચૈત�યનો �વાહ. બધી જ અપે�ાઓ ખંખેરાઈ ગયા પછ� મન કઈ ર�તે �તને અને જગતને
લગભગ સા�ીભાવે જુએ છે એનો અહ� કોઈને નકશો મળે તો મળે." જો�ું તમે? �વવેચકો જેને કવ�ય�ી�ું ��ત�બ�બ કે �વભાવગત આરસી કે જે
ક�ઈ કહે છે તેને અહ� નકશા�ું નામ અપા�ું છે. નકશો એટલે જે�ું ગંત�ય�થાન ન�� છે �યાં પહ�ચવાની પગદ�ડ� કહો તો પગદ�ડ� અને રાજમાગ�
કહો તો રાજમાગ�, એ ર�તો ચ��યો છે. અને સાચે જ કેટલીય �ીઓ, કોઈ પણ �મરની �ીઓ આવીને કવ�ય�ીને કહે છે તમાર� ક�વતાઓ
માર� જ વાત છે.

કારણકે અંતયા�મીની જેમ જુદ� જુદ� વયની �ીઓનાં ભાવજગતને, મનો જગતને �ડાણથી સાચા અથ�માં સમ� શ�ાં છે અને એટલે જ
�પશ� શ�ાં છે. �ુખની �યા�યા દરેક �ય��તની જુદ� હોઈ શકે પણ પીડાની �યા�યા દરેક દેશ કે દરેક દેશની �ીઓની એક જ રહે છે. કવ�ય�ી
કહે છે કે, "વેદનાથી �ાર�ભ થયેલી માર� ક�વતા કોઈ �વ�મયનાં �વ�માં મને લઈ �ય છે."

વેદનાથી �ાર�ભ થયેલી પીડાને �જન ટો�નકમાં પીતા આવડ ેએ કવ�ય�ીની વાત હુ�  કર� રહ� છુ� . જે વેદનાને �વ�મયમાં કે ગણગણવાં ગમે એવા
ગીતમાં ઢાળ� શકે છે. આ પીડાનાં ચ�ને ઉ�ું ફેરવીને જે સજ�ન થ�ું છે તે �શંસનીય છે. પીડાને સંગોપીને થયે�ું આ સજ�ન પાછુ�  ગમી �ય એ�ું
સ�ય છે. અને હા, કાળજયી છે, �ૂળ પર લ�પણ જે�ું અ�પ�વી નથી. કવ�ય�ીનાં શ�દો છે.
સમ� ક�વતા થઈ,
કા�ય �ૂણ� �ારે થશે?

કવ�ય�ીનાં મતે ક�વતા તો સમ� થઈ ગઈ છે પણ કા�ય �ૂણ� થવાનો �� વાચકને �ૂછાયો છે. વાચક અને ભાવક તર�કે મારો જવાબ એ છે કે,
��ય પ�ા બેન, જે�ું આ�ભ��યભ�ુ�, �ુમાર�ભ�ુ�, ગ�રમા�ૂણ�,સ�દયી, ઋજુ, ર�ૂજની તી�ણ છા�ટવા�ું અને ગમતી�ું �ય��ત�વ જ એક
�ુજરાતી સા�હ�યની નખ�શખ ક�વતા જે�ું લાગે છે. જે કોઈ તમારા� સંસગ�માં આ��ું એ તમાર� મેઘધ�ુષી ��તભાના ર�ગમાં ર�ગાયા વગર રહ� જ
ના શકે.

નખ�શખ ક�વતા જેવી ��તભા અને �ય��ત�વને એક �ૂણ� કા�ય જ કહ� શકાય. 
ક�વતાને �ેમ કરતાં શીખવાડવા માટ,ે

~ ગીની માલ�વયા



(અ )મા ર�  �ુ ��
 

હાથ  તો  હુ�  લંબાવી  શ કુ�
પણ  તમે  તો  �ુ ��  વાળ� ને  બે ઠા  છો .

તમા ર�  �ુ �� માં  �ું  છે
એ  હુ�  નથી  �ણતી

પણ
મા ર�  �ુ �લી  હથેળ�માં
હ�યે  પંખીઓના
તા�  ટ હુ કાઓ  છે

હમણાં  જ  ખીલે લાં  �ુલાબ  જેવા .
તમે  ઝ�ણવટથી  જોશો  તો

મા ર�  હથેળ�માં
તમા રે  મા ટે

જતન�ૂ વ� ક  સાચવી  રાખે લી
ચં �લેખાય

એવી  ને  એવી  મો જૂ દ  દેખાશે .
તમા ર�  �ુ �� માં
જે  હોય  તે

મને  એની  કોઈ
તમા  નથી .

હુ�  તો  હાથ  લંબાવી  શ કુ�
પણ  �ું  ક�� ?

તમે  જ  �ુ ��  વાળ� ને  બે ઠા  છો .
તમે  જ…

 

તારા બગીચામાં રહેતી ગઈ
 

તારા બગીચામાં રહેતી ગઈ ને ટહુકા�ંુ પંખી એક દેતી
ગઈ

અને કહેતી ગઈ કે હવે �� છુ� .
                    ઝાડવાની લીલેર� માયા મને,

��લની �ુગંધની છાયા મને,
અને વહેતા આ વાયરામાં વહેતી ગઈ, ક� ઈક જ�મોની

વાતને ઉકેલતી ગઈ
અને કહેતી ગઈ કે હવે �� છુ� .

                    આ �દવસ ને રાતની કળ�ઓ �ૂલી,
અહ� પળપળના �ંુજનની ગાથા ઝૂલી,

હુ�  તો ભમતી ગઈ ને ક�ંુ �ૂલતી ગઈ ને યાદ કરતી
ગઈ

અને કહેતી ગઈ કે હવે �� છુ� .



દર બી� ઑ�ટોબરે મને સપ�ંુ આવે છે

‘તમે ગાંધી�ને જોયા હતા?’

હુ�  હા પાડુ�

અને એ મને બીજો સવાલ કરે:

‘�ાં? �ારે?’

હુ�  કહુ� :

નાની હતી �યારે

બાપા� રોજ સાંજે અમને

જુહૂના દ�રયા�કનારે આવેલા

અમારા ઘર પાસે થતી

ગાંધી�ની �ાથ�નાસભામાં

લઈ જતા.

અમે વહેલાં જઈ આગળ બેસતાં.

ગાંધી� સમય સાથે �પધા� કરતા હોય

એમ દોડતા આવતા અને પાછળ પગ રાખીને બેસતા.

હુ�  ટમટમતા તારાઓ�ું ઝૂમ�ું જોતી હો�

એમ એમને જોયા કરતી.

એમના ચહેરા પર

�ુ�ની આભા

આંખોમાં

ઈ�ુની ક�ણા.

હમણાં જ મહાવીરને મળ�ને ન આ�યા હોય!

અને પછ� શ� થ�ું:

‘વૈ�ણવજન તો તેને કહ�એ..’

પછ� બાપા� ગાંધીવાદ� બ�યા,

જેલમાં ગયા.

ખાદ�નાં કપડા� પહેરે

એ પણ બે જોડ� જ.

ભોજન પણ એક કે બે કો�ળયા લે.

પછ� તો બા બાપાવાદ� બ�યાં

અને અમે બાવાદ�.

 

અમારા વૈ�ણવના ઘરમાં

બધાં જ ગાંધીજન બની ગયાં.

આજે આટલાં વરસો પછ� પણ

દર બી� ઓ�ટોબરે

ગાંધી� મારા સપનામાં આવે છે

ને મને �ૂછે છે:

�ાથ�નાસભામાં આવીશને?’

અને

હુ�  ગાવા માંડતી હો� છુ�

‘વૈ�ણવજન તો તેને કહ�એ.’

બી� �દવસે સવારે

ચા પીતાં

મારા પ�ત મને �ૂછે છે:

‘તને ખબર છે?

�ું �ઘમાં વૈ�ણવજન જે�ું ક�ઈક ગાતી હતી એ?’



મા�ૃભાષા
 

આપણને

જે ભાષામાં સપનાં આવે

એ

આપણી મા�ૃભાષા.

મને

હ�ય �ફલાડ�ે�ફયામાં

સપનાં

�ુજરાતીમાં આવે છે.

પણ

માર� આસપાસના

�ુજરાતીઓ

ઉમાશંકરની છ�બ જોઈને

સતત �ૂ�ા કરે છે :

‘આ કોની છ�બ છે?’

અને

મા��  સપ�ું નંદવાઈ �ય છે.

(સપનાંનાં હૈયાંને નંદવામાં વાર શી?)

�ુ�લી બાર�

હુ�  તો �ુ�લી બાર� પાસે જ બેસીશ
છોને વરસતો વરસાદ �ુશળધાર

ભ�જવતો મને—
કેટલે વખતે કૅલે�ડરનો આષાઢ ગગન ભર�ને ઝ�ૂં�યો
કેટલો વખત કોર� રહ� અને ફફડતી રહ� બાર�ના

પડદાની જેમ
આજે તો ભ��યા પછ� ભારે—
છોને વરસતો વરસાદ �ુશળધાર

ભ�જવતો મને ને
આ �યવ��થત ઓરડાનાં
પડદા, �જમ અને ફ�ન�ચર

(અ� �ત ઇ��ટ�રયર ડકેોરેશન!)
��� કાવા દો પવનને પણ તી� ગ�તથી
�ણે ઓરડામાં દોડ�ું કોઈ વ�ય પ�ુ

કેટલાં વષ� �વે��ું,
હુ�  તો બસ �ુશ છુ�

હ�ું જે કા�—જેમાં �ૃત �ૃ�ોની તરસ
એ જ ભ��ય છે
લથબથાય છે

પાણી�ું �ૂં�ું ગીત ગાય છે—
ડોકાઈ શકાય એવી રાખી’તી

એક બાર�
ને એથી ભલેને આ

�યવ��થત ગોઠવણીમાં
વરસતો વરસાદ �ુશળધાર

હુ�  તો �ુ�લી બાર�…
માર� આંખમાં ઊગે છે

લીલાંછમ ઘાસનાં આકાશ.



�બ�લી
 

�ંુ તારા� આંગળાં મારે ગળે ફેરવી શકે છે

હુ�  �ૂર�કયાં નહ� ક��

હવે તો હુ�  સાવ પાળે�ંુ પ�ુ બની ગઈ છુ� .

હુ�  ભયાનક છુ�

વાઘના સગપણમાં ક�ઈક છુ�

એવો સંશય જ કાઢ� નાંખ.

જો, જો, એક �બ�લી

તારા હાથ, ગાલ, નાક ચાટ ેછે

તારા પગ પાસે આળોટ� પડ ેછે.

તને એની �ંુવાળ� �વાંટ� જરાય નથી �પશ�તી?

માર� જ��રયાત—

તા��  દ��ંુ દૂધ

અને તારા ભ�ય આ મહેલનો એકાદ �ૂણો.

�ંુ �ુ�ષ—

અને હુ�  નાની શી (�નદ�ષ?) �બ�લી.

�ંુ મને �ચક�ને ઉછાળ� શકે છે

હુ�  તને નહોર નહ� ભ�� ;

જો, અહ�, મારે ગળે, મારે મ�એ હાથ �ૂક

માર� નરમાશનો �યાં તને �ૂરો �ુરાવો મળશે.

જો, જો, હુ�  પાળે�ંુ પ�ુ બની ગઈ છુ� .

પણ તારે મને �ાં પાળવી છે?

દૂર દૂર વનમાં

�ાંક નગરની બહાર �ૂક� આવવી છે, ખ��  ને?

કારણ મારે તાર� શરત પાળવી �ુ�કેલ છે.

તારે �ારેય �યા� �યા� ન કરે એવી �બ�લી જોઈએ છે

ભલા, �યા� �યા� �વનાની કોઈ �બ�લી હોઈ શકે ખર�?

ક� કુ
OH, MOMMY!

SEE

HER FOREHEAD IS BLEEDING!

અમે�રકન બાળકની

આ

�નદ�ષ ટકોર સાંભળ�

કપાળે હાથ �ૂક� દઉ છુ�…

માર� �ુ�લી હથેળ�માં

ક� કુ જોઈ

મને મા��  સૌભા�ય �પશ� �ય છે…

હમણાં જ મળેલાં

મને �ેમથી ભેટલેાં

મધર ટરેેસા યાદ આવી �ય છે.

આશીવા�દ આપવા

કે

પરમાથ� કરવા અશ��તમાન

મારા હાથને સંતાડ� રાખવા

હુ�  �ુ�� વાળ� દ� છુ�

અને

મારા જ �ભડાયેલા નહોરથી

હથેળ��ું ક� કુ

ર�ત થઈ

ટપકવા માંડ ેછે…!



આજે પાછો નવે�બરનો ચોથો �ુ�વાર. અમે�રકામાં થ��સ�ગ�વ�ગનો તહેવાર. માર� ભ�ી� વ�નતા દર વરસની જેમ ઠાઠમાઠથી આ તહેવાર
ઉજવશે. �ીસ જણા�ું સીટ ડાઉન �ડનર. �ડનર ટબેલ પર રોયલ ડો�ટનની �લેટસ, ચાંદ�ના કા�ટા-ચમચા, બો�સ, કટ �લાસના પીવાના અને દા�ના
�લાસ, એ��ોઇડર કરેલાં નેપ�ક�સ. વેજ અને નોન-વેજ ખાવા�ું. સાથે ક્ેરનબર� સોસ. ડ�ઝટ�માં પમક�ન પાય. ટબેલને એક છેડ ેફ�ફટ��ું �ુપ અને
બીજે છેડ ેપ�ચીસની નીચે�ું.

જમવા�ું સાંજે છ વાગે. હુ�  મદદ કરવા બપોરે બાર વાગે પહ�ચી ��. અમે રસોઈ કરતાં કરતાં વાતો કર�એ. કુટુ�બની, માર� મોડા મોડા પીએચ.ડ�.
કરવાની, �મ�ોની, �મ�ો કે સગાંની માંદગીની, �ુ�તકોની, �ુવીની. ‘ફોઈ, મસાલો તમારે કરવાનો.’ વ�નતા હ�મેશા કહે.

વ�નતા અને એનો હસબ�ડ ���નન બ�ે ડો�ટસ� એટલે એમના મોટા ભાગના �મ�ો પણ ડો�ટસ�. કોઈ કા�ડ�યોલો��ટ, કોઈ રે�ડયોલો��ટ, કોઈ
ઓ�કોલો��ટ તો કોઈ જનરલ �ેકટ�શનર. એમનાં છોકરા�ઓ હો�શયાર એટલે હાવ�ડ� , �ટનેફડ� , યેલ, અને �હોટ�ન જેવી �કૂલોમાં ભણે. મને
એમની સાથે વાત કરવાની મઝા આવે. હુ�  પ�ચીસને પચાસની વ�ચેની એટલે એમની �મ� જેવી. માર� સાથે એમનાં મા-બાપનાં ધગશ, ખંત,
નબળાઈઓ અને રહેણીકરણીની વાતો કરે ને મ�ક પણ કરે.

‘કુ� દનઆ�ટ�, આપણા ઈ��ડય�સ એમનાં છોકરા�ઓનાં નામ ‘અનલ’ કે ‘વીરલ’ કે ‘ગોપી’ કે ‘અ�શત’ કેમ પાડ ેછે?’ કોઈનો દ�કરો �ૂછે.
પછ� અમે�રકન ઉ�ચારોમાં કેવા અનથ� થાય છે એ ઉ�ચાર�ને �ૂબ હસે. 

‘કુ� દનઆ�ટ�, �વામીનારાયણ મં�દરમાં �ી-�ુ�ષોને કેમ છુટા� છુટા� બેસવા�ું? અને તેય અમે�રકામાં? તમે કેમ ક�ું કહેતાં નથી? આ �વામીઓને
�ીઓના હાથની રસોઈ ખાવાનો તો વાંધો નથી આવતો.’ કોઈની દ�કર� �ૂછે અને કહે.

‘કુ� દનઆ�ટ�, આપણને કાળાઓ ��યે કેમ �ૂગ છે? આજે કોઈ કાળા ડો�ટરને કેમ જમવા નથી બોલા�યો? એમને પણ આપ�ં ખાવા�ું ભાવે છે.’
કોઈ કહે.
‘કુ� દનઆ�ટ�, આપણે મળ�એ �યારે કેમ પૈસા બનાવવાની જ વાતો કર�એ છ�એ? લોકોને કેમ પૈસાથી જ માપીએ છ�એ?’ કોઈ�ું �નર��ણ. અને હુ�
�વચારમાં પડ� ��.

વ�નતાના �ુપમાં એક ડો�ટર અભય ��વેદ� જરા જુદો પડ.ે અતડો રહે. બધા ડો�ટસ� ઈ�વે�ટમે�ટ અને �ટોક માક�ટની વાતો કરે �યારે એ �ૂપ બેઠો
હોય. બધા બે�ઝ અને લે�સસ ગાડ�ની વાત કરે �યારે એને પોતાની ટોયોટાથી સંતોષ છે એમ કહેતો હોય. બધા અલા�કા, ઓ���ેલયા, ચાઈના
અને સાઉથ અમે�રકા જવાના �લાન કરતા હોય �યારે એ મીસીસીપીની ઝંુપડપ��ની વાત કરતો હોય. બધાના હાથમાં �કોચના �લાસ અને તળેલા
કાજુ હોય �યારે એ ઠ�ડા પાણીના �લાસને હાથમાં રમાડતો રમાડતો સમાજમાં પેસેલા સડા�ું કારણ ‘હેવ’ અને ‘હેવ નોટ’ છે એમ કહેતો હોય. એ
બધાંને �ૂછતો હોય કે �કેન�ડને�વયન દેશો �યાં સમાજના લોકો�ું �વનધોરણ લગભગ એક સર�ું છે એ�ું મોડલે આપણે પણ અપનાવીએ તો
એ �� હલ ન કર� શકાય? અભયના �યાલો રોમે��ટક છે કહ�ને બી� ડો�ટસ� આડ�અવળ� વાત પર ચડ� �ય �યારે એ રસોડામાં આવે.
થોડ�ઘણી મદદ કરે. હુ�  ભણીને પાછ� ઈ��ડયા જઈશ કે બી� ઈ��ડય�સની જેમ અહ� રહ� પડ�શ એ �ૂછે. રહ� પડ�શ તો �ગ�ટ� ફ�લ કર�શ કે
કેમ એ �ૂછે. અહ�ના સમાજના મારા અ�ુભવ �ૂછે. અહ�ના સમાજની ગર�બી �વશે કેટ�ું ��ં છુ�  એ �ૂછે. કોઈને ખાવાના સાંસા હોય એવી
�ય��તને ઓળ�ું છુ�  કે કેમ એ �ૂછે. કોઈ �ય��ત કે �વ�ાથ� �ડ�ેશનનો ભોગ બ�યા છે કેમ એ�ું �ૂછે. ભોગ બ�યા હોય તો એ લોકો એની
�ુ�લેઆમ ચચા� કરતા હોય છે કે કેમ એ �ૂછે. એમને મદદ કરે એવી સં�થાની મને ખબર છે કે નહ� એ �ૂછે. મારે કોઈ �ુ��લમ �મ� છે કે નહ� એ
�ૂછે. ૨૦૦૨નાં �ુજરાતનાં કોમી રમખાણો �વશે મા��  �ું માન�ું છે એ �ૂછે. હુ�  �બનધા�ત કોઈ �ટ�ેડ લઈ શકુ�  કે નહ� એ �ૂછે. આપણા �ુજરાતી
સમાજમાં ’ડોમે��ટક વાયોલ�સ’ �વત� છે એની મને �ણ છે કે નહ� એ �ૂછે. હુ�  એવી બહેનો માટ ેસમય ફાળ�ું છુ�  કે નહ� એ �ૂછે. �વપ�યનામાં
રસ ધરા�ું છુ�  કે નહ� એ �ૂછે.

હુ�  તો બપોરે બાર વાગે વ�નતાને �યાં પહ�ચી ગઈ. અભયની પ�ની �ુભગા અને એમની દ�કર� સીમા રસોડામાં બેસીને ચોધાર આં�ુએ રડતાં હતાં.
હુ�  થોડ� હેબતાઈ ગઈ. મને થ�ું �ું થ�ું હશે? મ� �ુપચાપ સેલેડની તૈયાર� કરવા માંડ�. થોડ� વાર પછ� વ�નતાએ ક�ું કે છે�લા બે અઠવા�ડયાંથી
અભયનો પ�ો નથી. �મ�ોમાં એમ ખબર છે કે કામ માટ ેઈ��ડયા ગયો છે. અહ� બધે તપાસ કર� છે. પો�લસ �ટશેનોમાં, હો��પટલોમાં, ઈ��ડયામાં.
છેવટ ેમી�સ�ગ પસ��સ લી�ટ પર છે. પો�લસ �ડટકેટ�વ�ું માન�ું છે કે રે�સમ માટ ે�કડનેપ કય� હોય કારણ �ુભગા પર એનો�નમસ ફોન આવે છે.

કાકડ� સમારતાં મને �વચાર આ�યો કે અભય�ું સાચે જ �ું થ�ું હશે? �ાં ગયો હશે? મીસીસીપીની ઝંુપડપ��માં કાળાઓને મદદ કરવા દોડ� ગયો
હશે? ઈરાકના �ુ�માં તબીબી સેવા આપવા ભરતી થઈ ગયો હશે? એકલતાનો અથ�, �વનનો અથ�, �ૃ��ુનો અથ� — એવા બધા �વશે મૌન સેવતાં
સેવતાં �વચારવા �વપ�યનાના કોસ� કરવા બો�ટન ગયો હશે?

ખાવા�ું લગભગ થવા આ��ું હ�ું. મ� વ�નતાને ક�ું કે સીમાને હુ�  મારે �યાં લઈ ��. એ�ું મન હળ�ું થશે. પછ� તૈયાર થઈને છ વા�યા �ુધીમાં
પાછા� આવી જઈ�ું. વ�નતા અને �ુભગાએ હા પાડ�. સીમા રા� થઈ. અમે નીકળતાં હતાં �યાં જ વ�નતાનો દ�કરો રા� ને એનો �ે�ડ �ડલન
શોપ�ગ કર�ને ઘરમાં આ�યા.

‘મ�મી, હુ�  ને �ડલન ડાઉનટાઉન જઈએ છ�એ. છ �ુધીમાં આવી જઈ�ું.’ રા�એ ક�ું.
‘�ાં �વ છો?’ મ� �ૂ�ું.

’�ડલનનો દર વરસનો �ોજે�ટ છે. એ ગર�બોને ખાવા�ું પહ�ચાડ ેછે. આ વરસે હુ�  પણ જોડાયો છુ� .’
‘હુ�  આ�ું?’
‘ચાલો, પણ ઇટ વો�ટ બી અ �લેઝ�ટ સાઇટ.’ રા�એ ક�ું.
‘સીમાને પણ લઈ �.’ વ�નતા બોલી.
‘આઈ ડો�ટ વો�ટ ટુ ગો.’ સીમા બોલી.
‘ચાલને, આપણે ગાડ�માં બેસી રહ��ું.’



સીમા કમને તૈયાર થઈ. રા� અને �ડલન સાથે ખાવાનાના બો�સીસ લઈ અમે ડાઉનટાઉન ગયા.

રા�એ ગાડ� પાક�  કર�. સીમા�ંુ મન નહો�ંુ તોય કુ�ૂહલ માટ ેપંદરમી અને વો�નટ ���ટના અ�ડર�ાઉ�ડ �ટશેન પર ગયા. કાડ�બોડ�ના બનાવેલા
બો�સના ઘરમાં માણસો રહેતા હતા. કોઈ બે�ચ પર બેઠુ�  હ�ંુ. કોઈ આંટા માર�ંુ હ�ંુ. કાળા અને �ફ�ા પડ� ગયેલા માણસોના �ંથરા જેવા લાંબા
લાંબા વાળ. �દવસોથી ન કરેલી વધેલી દાઢ�. ગંદા વાસ મારતાં કપડા�. કોઈએ ઝ�ભો પહેરેલો. કોઈએ મે�ંુઘે�ંુ શટ� . કોઈએ ઠ�ડ�થી બચવા
કાણાંવાળો લાંબો ડગલો. �પશાબની અસ� દગુ��ધ ચારે બાજુ ફેલાયેલી હતી. એટલામાં �ઇેન આવી. પેસે�જરો ઊતયા�. કેટલાક નાક પર �માલ
દાબી સડસડાટ એ�કલેટર ચડ� ગયા. કોઈએ એમ�ંુ પર�ુરણ �યાં બેઠેલા એક માણસના �ટન કપમાં નાં��ંુ. કોઈએ વાળેલી ડોલર �બલની નેોટ
બી� માણસના હાથમાં �ૂક�. કોઈએ �ટારબકની કોફ�ના ક�સ તો કોઈએ ડ�ક�ન ડોનટસ �યાં ઊભેલા માણસોના હાથમાં આ�યા. દગુ��ધના એ
વાતાવરણમાં ઊભા રહ�ને વાત કરવાનો નહોતો કોઈ પાસે સમય કે નહોતી કોઈની ઈ�છા. સૌને ઉતાવળ હતી �યાંથી ભાગી છૂટવાની.

‘તમે ને સીમા પણ ઉપર જતા રહો. અમે આ લોકોને ખાવા�ંુ આપીને ઉપર આવીએ છ�એ.’ રા�એ ક�ંુ.
હુ�  અને સીમા આ અક��ય ��ય જોઈને સડક થઈ ગયેલા. અમે પણ એ�કલેટર લઈ ઉપર ગયા અને �ટશેનની બહાર ઊભા ર�ા. થોડ� વાર પછ�
રા� ને �ડલન આ�યા.

‘વી ટો�ડ �ુ ઇટ વો�ટ બી અ �લેઝ�ટ સાઇટ.’ પાક�  કરેલી ગાડ� તરફ જતા �ડલન બો�યો.
‘તમે આ માણસો સાથે વાત કરો ખરા?’ મ� �ૂછ�ુ.
‘હા.’
‘શા માટ ેમાણસ આવી ર�તે રહેતા હશે? ખરેખર પૈસા નહ� હોય એટલે? આપણે એમને મદદ કર� બહાર ન લાવી શક�એ?’ મ� �ૂ�ંુ.
‘પૈસા ન હોય એ�ંુ હ� મેશા નથી હો�ંુ. એ લોકો મદદ �વીકારવા જ તૈયાર નથી હોતા.’ �ડલને ક�ંુ.
‘પણ વરસમાં એક કે બે વાર ખાવા�ંુ આપવાથી �ંુ થાય? આ �� હ� મેશનો નથી?’
‘થ��સ�ગ�વ�ગ અને ���મસ પર આપણે સા��  સા��  ખાઈએ અને આ લોકો �ૂખે મરે એ કેવી ર�તે જોવાય?’ રા� બો�યો.
‘હવે ઘેર જઈ�ંુને?’ મ� �ૂ�ંુ.
‘ના, હ� એક જ�યા બાક� છે.’
‘કઈ?’
‘ર�ટનહાઉસ ��વેર પાક� . �યાં ઘણા ગર�બો બે�ચ પર �ૂતા હોય છે.’

મને માર� લાઇ�ેર� યાદ આવી. લાઇ�ેર�ની બહાર હુ�  રોજ એક પાગલ માણસને જોતી. �ારેક એના �ટનના ગોબાઈ ગયેલા ડ�બામાં પાંચ કે દસ
ડોલરની નોટ �ૂકતી. �ારેક એને ન જોયો કરતી. �ારેક એ માણસ ઊતરચડ થતાં પગ�થયાં સાથે વાતો કરતો, ખરેલાં �ૂકા� પાંદડા�ને ��લો સમ�
વી�યે જતો, આંખો �વનાના ચહેરાઓમાં અથડાતો અટવાતો �ંૂચવાતો. થોડા �દવસો પછ� ખબર પડ� કે એ તો બે�ચ પર જ �ુજર� ગયો અને
અમે લાઇ�ેર�માં અભરાઈ પર �ૂકેલાં �ુ�તકોની જેમ જોતાં જ રહ� ગયા.
‘�ંુ �વચાર કરે છે’? સીમાએ �ૂ�ંુ.

‘ક�ઈ નહ�.’ હુ�  એ �ુજર� ગયેલા પાગલનો �વચાર ખંખેરતા બોલી.
રા�એ ગાડ� ર�ટનહાઉસ ��વેર પાક�  પાસે ઊભી રાખી. હુ�  અને સીમા ગાડ�માં બેસી ર�ા. પાક� ના બે બે�ચ પર એક એક માણસ બેઠા હતા. રા�
અને �ડલન ખોખામાં �ૂકેલા �ેડ, બી�સનાં ખોલેલાં કેન, કેઈકના નાના ટુકડા, થોડા� ફળ અને પાણીની બોટલ લઈ બે�ચ પાસે ગયા. રા�એ એક
ખો�ંુ એક માણસના હાથમાં �ૂ�ંુ. પેલા માણસે મા�ંુ ��ંુ કયા� �વના જ એ ખો�ંુ �વીકાર� લી�ંુ. મને વ�નતા�ંુ ગોઠવે�ંુ �ડનર ટબેલ યાદ આવી
ગ�ંુ. રોયલ ડો�ટનની �લેટસ, ચાંદ�ના કા�ટા-ચમચા, બો�સ, કટ �લાસના પીવાના અને દા�ના �લાસ, એ��ોઇડર કરેલાં નેપ�ક�સ..
�ડલને બી� બે�ચના માણસના હાથમાં ખો�ંુ �ૂ�ંુ. પેલા માણસે મા�ંુ ��ંુ કર�ને જો�ંુ.
‘થે�ક �ુ સો મચ. ગોડ �લેસ �ુ.’ પેલો માણસ બહુ જ પ�ર�ચત અને સ�ય ભાષામા બો�યો.
મારા કાન સરવા થયા.

મ� એ અવાજની �દશામાં જો�ંુ. પેલો �ુ�ષ બીજો કોઈ નહ� પણ અભય હતો. એને જોઈને �ાસકો પડયો. ઘડ�ભર માટ ે�દ��ૂઢ થઈ ગઈ. મને
થ�ંુ, લાવ, એની પાસે ��. એની સાથે વાત ક�� . �ુભગા અને સીમાની મન:��થ�તની વાત ક�� . ઘર છોડવા�ંુ કારણ �ૂછુ� . એણે �ૂછેલા અનેક
��ો �વશે મ� �વચા�ુ� છે એ એને કહુ� . મારા કેટલાક અ�ભ�ાયો બદલાયા છે એની વાત ક�� . �વન ��યેના મારા અ�ભગમને અને વ�નતાના
થ��સ�ગ�વ�ગના �ડનર ટબેલ પર �યવ��થત ગોઠવાયેલાં રોયલ ડો�ટનની �લેટસ, ચાંદ�ના કા�ટા-ચમચા, બો�સ, કટ �લાસના પીવાના અને દા�ના
�લાસ, અને એ��ોઇડર કરેલાં નેપ�ક�સ સાથે બાક�ના �ણસો ને ચોસઠ �દવસને ક�ઈક જુદ� જ �નસબત છે એની વાત ક�� . પણ હુ�  �ૂપચાપ બેસી
જ રહ�. વ�નતાના ટબેલ પર ગોઠવેલી �વ�ુલ વાનગીઓ અને પેલા બે�ચ પર બેઠેલા માણસોને આપેલાં ખોખાં અને ખોખાંની ચાર ચીજો આંખોમાં
ભેળસેળ થઈ ગઈ.

ખાવા�ંુ આપીને �ડલન અને રા� પાછા આ�યા. ગાડ�માં બેઠા. કોઈ ક�ંુ બો��ંુ નહ�.

મ� અભયને જોયો એ વાત વ�નતાને અને �ુભગાને કરવા�ંુ �વચા�ુ�. પાછુ�  એમ પણ �વચા�ુ� કે અભયે જે પગ�ંુ લી�ંુ હશે એ સમ� �વચાર�ને જ
લી�ંુ હશે. આ સમાજ એને માટ ે‘�મસ�ફટ’ હશે કે આ સમાજ માટ ે’એ’ �મસ�ફટ હશે.

મ� જો�ંુ કે માર� સામે બે દરવા� છે. બ�ે પર ’EXIT’ લખે�ંુ છે. હુ�  કોઈ પણ દરવાજો ખોલી બહાર જઈ શકુ�  એમ છુ�  પણ બે બંધ દરવા�ની
વ�ચે અટવાયા ક��  છુ� , અટવાયા ક��  છુ� .

Thanksgiving Time



મધર ટેરેસા (૧૯૧૦-૧૯૯૭) એ મારા �વનની આદશ� �ય��ત છે. એમને �વશે મ� ઘ�ં સાંભ�ંુ હ�ંુ, વાં��ંુ હ�ંુ. સ�ા�યે એમને �બ� મળવા�ંુ પણ થયે�ંુ.
અમે�રકાના �ફલાડ�ે�ફયા શહેરમાં �યાં હુ�  રહુ�  છુ�  �યાં એમની સં�થા “�સ�ટસ� ઑફ ચે�રટ�”ના એક સે�ટર�ંુ ઉ�ાટન કરવા મધર આવેલા. પોતે એક
�વ��વ�ૂ�ત છે એવા કોઈ આડ�બર �વના �યાં ભેગા થયેલા લોકો સાથે વહાલથી હ�ાંમ�ાં. કેથો�લક સં�દાયની એક અ� �ત �થા �ુજબ એમણે આવેલા
લોકોના પગ પણ ધોયા! મને ક�ંુ કે મારે તારા પગ ધોવા છે! મ� થોડ� આનાકાની કર�. આવી સંત સમાન �નમ�ળ �ય�કત મારા જેવી સાધારણ �ીના પગ �ુએ?
ભારતીય �ણાલી �ુજબ તો મારે તેમના પગે પડ�ંુ જોઈએ અને એમના પગ ધોવા જોઈએ. મધર માને તો ને? એમણે આ�હ કર� મારા પગ પાણીમાં
બોળા�યા. માર� આંખોમાંથી આં�ુની ધાર શ� થઈ. મધરે મારા ગાલ અને વાંસા પર વહાલનો હાથ ફેર�યો. આજે પચાસ વરસે પણ એ વા�સ�યભય� હાથ,
એ અપાર ક�ણાભય� ચહેરો, એમ�ંુ આ�ંુયે �નમ�ળ �ય��ત�વ હ� ગઈ કાલે જ એમને મળ� હો� એ�ંુ મનમાં તાજુ� છે.

મધર ટરેસા �વશે જો કોઈ એક વ��ુની મારા મનમાં વ�ુમાં વ�ુ છાપ પડ� હોય તો કોઈ પણ ભેદભાવ �વના �ન�યા�જ સેવા કરવાની એમની �ૃ��ની. એમને મન
માણસ એ જ મોટ� વ��ુ હતી — न मानुशात् �े�तरं ही �क��चत. કાળો કે ધોળો, ર�ક કે રાજવી, �ુ�ખયો કે દઃુ�ખયો, નાનો કે મોટો, �ી કે �ુ�ષ એવા કોઈ
ભેદભાવ એમને નહોતા. પણ જે �નરાધાર છે, જે�ંુ કોઈ જ નથી, સાવ અનાથ છે, તેવા દભુાયેલા લોકો માટ ેએમના �દયમાં �વ�શ� �થાન હ�ંુ. એમણે
પોતા�ંુ સમ�ત અ��ત�વ — �વન, �ય��ત�વ — દ�ુનયાભરના આવા અનાથ, ક�ગાળ, ગર�બ �ુરબા, દઃુખી અને ર�ત�પ��યાની �ન�યા�જ સેવામાં જે ર�તે
ઓગાળ� દ��ંુ હ�ંુ તે મારે માટ ેહ� પણ મોટ� અ�યબીની વાત છે.

મધરનો હુ�  �યારે પણ �વચાર ક��  છુ�  �યારે મને ભારતના એક સંપ� સ�ાર�ની યાદ આવે છે. અમે�રકાની કોઈ મોટ� �ુ�નવ�સ�ટ�માં અથ�શા�ની �ચી ડ��ી
લઈ આવેલા. ગામડા�ઓની, ખાસ કર�ને ગર�બ લોકોની સેવા કરવાની એમને ધગશ ઘણી. ગામડા�ઓની દદુ�શા કેમ દૂર કરવી એ �વશે �ચ�તન�ધાન લેખો લખે.
દ�ુનયા ભમે. જોરદાર ભાષણો આપે. મોટા ઘરની દ�કર� આમ ગામડા�ઓમાં જઈને સેવા કરે એ હક�કતની બધે ન�ધ લેવાઈ. સમાજમાં એક સેવાભાવી
�ામસેવક તર�કેની એમની આબ� બંધાયેલી. આ બહેન ગામડા�ઓમાં �નય�મત �ય. જોકે �યારે �ય, �યારે પોતાની ગાડ�માં જ �ય. ગામ�ડયાઓથી
ભરેલ ખખડધજ અને ગંદ� અને ગંધાતી બસમાં એમને ન ફાવે! �યાં માખીઓ બણબણતી હોય, પાનની �પચકાર�ઓ ઊડતી હોય. ખીચોખીચ �ગરદ�માં એમની
સાડ� ચોળાઈ �ય! કહેતા કે એમનો �ૂડ ખરાબ થઈ �ય. સેવા કરવા �ય �યાં એમને સારા �ૂડમાં પહ�ચ�ંુ હ�ંુ.

મને હ� મેશ થ�ંુ કે આ સ�ાવી બહેન �ંુ ખરેખર ગામડા�ઓની દદુ�શા સમ� શકતાં હશે? હુ�  એમના સેવાભાવી �વભાવ અને �ામ�ુધારાના એ જે �ય�નો કરતા
હતા તેને આદરથી જોતી. પણ એમના આ �ય�નોથી ગામડા�ઓની પ�ર��થ�ત બહુ �ુધરે એવી શ�તા મને દેખાતી નહોતી. હા, પોતે સેવા�ંુ મોટુ�  કામ કર�
ર�ા છે તેનો એમને આ�મસંતોષ જ�ર. પાટ�ઓમાં જતા �યાં �મ�ો અને સગાંવહાલાંઓની પાસે પહોળા થઈને ગામડા�ઓમાં જઈને સેવા કરવાની જે ર�તે
વાતો કરતા તેમાં એમને �વન�ંુ એક �મશન મળ� ગ�ંુ હોય એની ધ�યતાનો ભાવ એમના ચહેરા ઉપર �પ� દેખાતો.

જે�ંુ આ સ�ાર��ંુ એ�ંુ જ દેશના બી� અનેક સેવાભાવી ધ�નક લોકો�ંુ. પરદેશથી, ખાસ કર�ને �ુરોપ-અમે�રકાથી આવતા પરગજુ લોકો�ંુ પણ આ�ંુ જ.
એમને ગર�બ લોકોની સહાય જ�ર કરવી છે, પણ દૂર રહ�ને, ગર�બો સાથે આ�મસાત થઈને નહ�. આ સેવાભાવી લોકો ભલે ગામડા�ઓમાં �ય અથવા મોટા�
શહેરોના �લમ �વ�તારમાં �ય, પણ સાંજના પાછા એમના �ુખાવળા માળામાં આવીને ભરાઈ �ય. એમનો શોફર આવીને ઊભો જ હોય. એ એમને કામ
પ�યે અ�તન �ુખસગવડતાવાળા એરક��ડશ�ડ ઘરે અથવા તો ફાઇવ �ટાર હોટલેમાં લઈ �ય. આ વાત કરવામાં મારો આશય એમની સેવા�ૃ��ની
અવગણના કરવાનો નથી, પણ એટ�ંુ જ કહેવાનો છે કે ગર�બ �ુરબાઓની સેવા આમ ન થાય. કારણ કે ગર�બોનાં અસાધારણ દઃુખ, �યથા અને હાડમાર�
�યારે જ સમ�ય �યારે એ એમની સાથે એમના જેવા જ સંજોગોમાં રહે, એકબે �દવસ માટ ેનહ�, પણ �જ�દગીભર.

આ હતો મધરનો ક��મયો. અહ� આપણને મધર�ંુ મહ�વ સમ�ય. એમને સમ��ંુ કે જો ગર�બોની સેવા કરવી હોય તો ગર�બોની સાથે જ રહે�ંુ જોઈએ.
૧૯૪૬ �ુધી તો એ કો�વે�ટના શાંત અને �યવ��થત વાતાવરણમાં રહેતા હતા �યાં �વનની બધી જ��રયાતોની સંભાળ લેવાતી. એક વાર કલક�ાથી
દા�� �લ�ગ જતા એમને એકાએક જ �ૂ��ંુ કે “I WAS TO LEAVE THE CONVENT AND HELP THE POOR WHILE
LIVING AMONG THEM…” આ વાત ઉપર એમણે કૉ�વે�ટ છોડ� અને કલક�ાના ક�ગાળ લોકોની સાથે એમની જેમ જ રહેવા�ંુ શ� ક�ુ�. હવે
એમને ખરેખર ખબર પડ� કે કલક�ામાં ગર�બ હો�ંુ એટલે �ંુ, અને એમને કેવી કેવી હાડમાર� સહન કરવી પડ ેછે?! “THE POVERTY OF THE
POOR MUST BE SO HARD FOR THEM. WHILE LOOKING FOR A HOME I WALKED AND WALKED
TILL MY ARMS AND LEGS ACHED. I THOUGHT HOW MUCH THEY MUST ACHE IN BODY AND
SOUL, LOOKING FOR A HOME, FOOD AND HEALTH.”

ગર�બો સાથે રહેતા એમને ખબર પડ� કે ગર�બો કેવી હાડમાર� સહન કરે છે. એમને આ બ�ંુ સહન કરતાં ઘણી વાર થ�ંુ કે ચાલ, પાછ� કો�વેટમાં પાછ� ચાલી
��. પણ મન મ�મ કર�ને મધર ગર�બો સાથે જ ર�ાં. એ �યારે ગર�બોનાં દઃુખોની વાત કરે, કે ર�ત�પ��યાઓની અસહાયતાની વાત કરે �યારે પોથીમાંનાં
ર�ગણાંની વાત નહોતાં કરતાં. �તઅ�ુભવની વાત કરતા. એટલા માટ ેજ એમ�ંુ �વન મારે માટ ેઆદશ� બની ર�ંુ છે. પોતે �ૂળ આ�બે�નયાના. બંગાળમાં
જઈને એમને લોકસેવા કરવી હતી તેથી ���લશ શીખવાની જ�ર હતી. એ માટ ેઆયલ��ડ ગયા. અઢાર વરસની કુમળ� વયે આમ એમણે ઘર છો�ંુ. એ પછ�
એમણે મીઠ� મા કે વહાલસોયી બહેન�ંુ મોઢુ�  �ારેય જો�ંુ નહો�ંુ! દેશમાં આ�યા �યારે �કૂલમાં ભણાવવા�ંુ શ� ક�ુ�, પણ બંગાળના ભયંકર દકુાળમાં અને
કોમી હુ�લડોમાં ગર�બોની જે અવદશા થઈ તે એમનાથી જોવાઈ નહ�. ખાસ કર�ને ર�ત�પ� અને બી� �વલેણ દદ�થી પીડાતા અને મરવા પડલેા અનાથ
લોકોની �ુ�ૂષા કરવાની એમને તી� ઝંખના થઈ. એ માટ ે�ૂરતા સ�જ થવા એમણે પટના જઈ જ�ર� મેડ�કલ �ને�ગ લીધી. આમ એમ�ંુ મહાન �વનકમ� શ�
થ�ંુ. આ હતા મધરના “STREET CREDS.”

કલક�ામાં મા� તેર જ સાથીઓના સહકારથી શ� થયે�ંુ એમ�ંુ �મશન આજે દ�ુનયાના અનેક દેશોમાં લોકસેવા�ંુ કામ કર� ર�ંુ છે. લગભગ ૪૦૦૦ જેટલી
�સ�ટસ� એમાં જોડાયેલી છે. આ �સ�ટસ� �નરા��તો, અપંગો, અંધજનો, �ૃ�ો, ગર�બો, ઘરબાર વગરના રખડતા લોકો, દા��ડયાઓ, દકુાળ કે કુદરતી
હોનારતોનો ભોગ બનેલા લોકો — આમ અસં�ય લોકોની �નઃ�વાથ� સેવા અને કોઈ પણ �કારના ભેદભાવ વગર સારવાર કરે છે. હુ�  �યારે માર� અહ�તહ�ની
નાનીમોટ� અગવડતા�ંુ પેટ ચોળ�ને દઃુખ ઊ�ંુ ક��  છુ�  �યારે આ બધી �સ�ટસ� અને એમની �ેરણા�ૂ�ત� મધરને યાદ ક��  છુ� . થાય છે કે એમના મહાન �યાગ અને
બ�લદાનનો હુ�  �ારે દાખલો લઈશ? હુ�  �ારે મારા ���ુક �વનની આળપંપાળ છોડ� આજુબાજુ અને દૂરના લોકોનો �વચાર કર�શ? લોકો જે અસ� દઃુખો
વેઠે છે તેમાં સહાય કરવા હુ�  �ારે તૈયાર થઈશ? અને એકાએક માર� આંખમાંથી આં�ુની ધાર વહેવી શ� થાય છે.



આજે �યારે હુ�  માર� લેખન��ૃ�� અને �કાશનો ઉપર નજર ક��  છુ�  �યારે બે વાત�ંુ મને સહજ જ આ�ય� થાય છે. એક તો એ કે અ�યાર �ુધીમાં મ� એક
વાતા�સં�હ, દસ ક�વતાસં�હો અને ઘણાબધા લેખો �ુજરાતીમાં �ગટ કયા�. ગયા વષ� એક કા�યસં�હ અં�ે�માં પણ થયો. આ બ�ંુ જો� છુ�  �યારે પહે�ંુ
આ�ય� તો એ થાય છે કે �ંુ મ� જ આ બ�ંુ લ��ંુ છે? આ બ�ંુ �ારે લખા�ંુ?

બીજુ� આ�ય� એ છે કે આ બ�ંુ કામ મ� અહ� અમે�રકામાં આવીને જ કેમ ક�ુ�? દેશમાં હતી �યારે મ� ક�ંુ જ કેમ લ��ંુ નહ�? જોકે આમ તો �ંુબઈમાં સ�ટ
ઝે�વયસ� કૉલેજમાં �ુજરાતી અને સં�કૃત �વષયો સાથે ભણી. �ી મન�ુખલાલ ઝવેર� જેવા �ા�યાપકનો પણ મને લાભ મ�ો. છ� દોના ચહેરાઓ પણ ક�ઈ
અ��યા નહોતા. મન�ુખભાઈને કારણે ક�વતાને માણવાનો ભર�ૂર આનંદ મળેલો. સ�જતા હતી અને તી� ઇ�છા હોવા છતાં દેશમાં ક�વતાનો ‘ક’ ન
�ંૂટાયો તે ન જ �ંૂટાયો. કૉલેજમાં હતી �યારે ખબર નહ� કેમ પણ ક�વતાએે �વમાં �ંૂગો �ંૂગો માળો બાંધેલો. એ ક�વતાને અમે�રકામાં એવી તો પાંખો
મળ� કે એણે મારા દૂર ને ન�કના આકાશમાં જે ઊડવા�ંુ શ� ક�ુ� તે પચાસ વરસો પછ� આજે પણ ચા�ુ છે. એ�ંુ તો �ંુ હ�ંુ કે દેશમાં જે �ભ �ંૂગી હતી
તે અમે�રકામાં બોલક� બની ગઈ? હુ�  તો એની એ જ છુ� .

આ બાબતનો મ� ઘણો �વચાર કય� છે. પચાસના જે ગાળામાં હુ�  કૉલેજમાં ગઈ તે �ુજરાતી ક�વતાનો, કહો કે �ુજરાતી સા�હ�યનો એક સોનેર� �ુગ હતો.
વયો�ૃ� બળવંતરાય ઠાકોર પણ હ� �વતા હતાં. રામનારાયણ પાઠક પણ ��ૃ� હતા. �ુ�દરમ્, ઉમાશંકર એક પછ� એક કા�યસં�હો અને વાતા�સં�હો
આ�યે જતા હતા. દશ�કની શકવત� નવલકથા ‘ઝેર તો પીધાં છે �ણી �ણી’ તાજેતરમાં જ ��સ� થઈ હતી. રાજે�� શાહના કા�યસં�હ ‘�વ�ન’ની અને
�નર�જન ભગતના ‘છ� દોલય’ની બોલબાલા હતી. �ુરેશ જોષીએ �ુજરાતી ક�વતાના રસા�વાદ કરાવતી એક અ� �ત �ેણી ‘�વ�માનવ’ મા�સકમાં શ�
કરેલી. નવીન અ�સરોમાં �ુરેશ દલાલ અને હર��� દવે �ંુબઈમાં થનગની ર�ા હતા. એ ઉપરા�ત કેટલા બધા ક�વઓ ક�વતાઓ લખતા!

લોકો ક�વતા વાંચતા અને એ બાબતની ચચા�ઓ પણ કરતા. મને બરાબર યાદ છે કે એ જ વષ�માં �વ���સાદ ��વેદ�એ �ુ�દરમ્ ના એક કા�યસં�હ
‘યા�ા’�ંુ �વવેચન કરતાં કહે�ંુ કે વત�માન ક�વઓમાં ��ાનો અભાવ છે. અને પછ� ઉમે�ુ� કે એમાં મા� �ુ�દરમ જ એક �ુખદ અપવાદ છે. એ અવલોકન
ઉમાશંકર જોશીએ ‘સં�કૃ�ત’માં જ�ર છા��ંુ, પર� �ુ એમણે �વ���સાદ ��વેદ�ની ક�વની અ��ા �વશેની વાતનો �પ� �વરોધ કરતો લાંબો લેખ પણ
લ�યો. �ુજરાતી સા�હ�યજગતમાં આ બાબતમાં ઊહાપોહ થઈ ગયો. કહેવાનો આશય એટલો જ કે એ સમયે આવી ર�સક કા�યચચા�ઓ થતી. પણ આ
ચચા�ઓ �ણે કે �ુ�ષો માટ ેજ મયા��દત હતી એ�ંુ લાગ�ંુ. એ જમાનામાં �ુ�ષક�વઓનો �ણે કે રાફડો ફા�ો હતો, �યારે �ીક�વઓ આંગળ�ના વેઢે
ગણાય તેટલી પણ જોવા નહોતી મળતી. અરે, �ીઓની લાગણીઓને �ય�ત કરતી ક�વતાઓ પણ મોટ ેભાગે �ુ�ષો લખતા!

જે�ંુ �ુ�ષ�ાધા�ય ક�વતામાં હ�ંુ તે�ંુ જ સા�હ�યનાં અ�ય �ે�ોમાં. એ સમય �ુધીના �ુજરાતી સા�હ�ય પ�રષદના ��ુખોની યાદ� જોઈએ તો એમાં ભા�યે
જ કોઈ �ી-સા�હ�યકાર મળે. ૧૯૦૫થી શ� થયેલી પ�રષદના અ�યાર �ુધી ૫૧ ��ુખો થયા. તેમાં ૪૫ �ુ�ષ-સા�હ�યકારો છે. કનૈયાલાલ �ુનશી તો વળ�
�ણ �ણ વાર (૧૯૩૭, ૧૯૪૩, ૧૯૫૫) ��ુખ રહ� �ૂ�ા છે. લગભગ એકસો ને પંદર વરસના પ�રષદના એ ઇ�તહાસમાં અ�યાર �ુધી મા� �ણ જ �ી
સા�હ�યકારોને ��ુખપદ મળે�ંુ. એ યાદ�માંથી અપવાદ�પ �વ�ાગૌર� નીલક� ઠને (૧૯૪૩) બાદ કરો તો ધી�બહેન પટલેનો નંબર પ�રષદની �થાપના કયા�
પછ� લગભગ સો વષ� ઠેઠ ૨૦૦૩માં લા�યો. વષા�બહેન અડાલ� (૨૦૧૨)ને બી�ં નવ વષ� રાહ જોવી પડ�. એવી જ ર�તે �ુજરાતી સા�હ�ય�ંુ સૌથી મોટુ�
બહુમાન રણ�જતરામ �ુવણ�ચં�ક ૨૦૧૨ �ુધીમાં ૮૨ સા�હ�યકારોને અપા�ંુ છે. ૧૯૨૮માં શ� થયેલ આ ચં�ક �ી-સા�હ�યકાર હ�રાબહેન પાઠકને તો
ઠેઠ ૧૯૭૪માં મ�ો. બી�ં બે �ી-સા�હ�યકારો ધી�બહેન પટલે (૧૯૮૦) અને વષા� અડાલ� (૨૦૦૫)ને એ ચં�ક મળતાં વરસો વીતી ગયાં.
કોઈ એમ જ�ર કહ� શકે કે સા�હ�ય�ંુ આ�ંુ બહુમાન તો �ય��ત અને તેના સજ�નની �ુણવ�ા ઉપર અપાય છે. એમાં કોઈ જે�ડર, ��ત કે વણ�નો �વચાર
ન કરાય. પણ જો �ીઓને ઘર કે સમાજમાં સા�હ�યસજ�ન કરવા�ંુ કોઈ �ો�સાહન �ારેય ન મળ�ંુ હોય તો એ કેવી ર�તે એ ક�વતાનો ‘ક’ �ંૂટવાની છે?
અને જો મોટ ેભાગે �ીલેખન થ�ંુ જ ન હોય, તો પછ� ચં�કયો�ય �ંુ ગણ�ંુ? વ�ુમાં જે કોઈ ગણીગાંઠ� બહેનોએ સા�હ�યસજ�ન�ંુ સાહસ ખે�ંુ હ�ંુ
તેમની �ુણવ�ા ન�� કરવાવાળા �વવેચકો કોણ હતા? એ બધા �ુ�ષો જ હતા ને? જે �ુ�ષ-�વવેચકોએ મારા સજ�ન�ંુ �વવેચન ક�ુ� છે તેની વાત ક��  તો
કેટલાક �વવેચકો ઉપર મને જ�ર શંકા ઊપજે છે. એમના �વવેચનમાં સા�ંુ કેટ�ંુ? કોઈ કોઈમાં મને સા�હ�ય કરતાં બી� આશયની ગંધ આવે છે. બી�
�ીક�વઓ સાથે વાત કરતા તેમનો પણ અ�ુભવ આવો છે એમ �ણવા મળે છે. આ�ય�ની વાત તો એ છે કે વત�માન �ુજરાતી સા�હ�યનાં દોઢસોથીય
વ�ુ વષ�ના ઇ�તહાસમાં સમ ખાવા �ૂરતી આપણને એક પણ બહુમા�ય �ી�વવેચક મળ� નથી. આમાં શર�ફા વીજળ�વાળા એક જ અપવાદ છે. અને
તેમને પણ ઠેઠ ૨૦૧૮માં �દ�હ�ની સા�હ�ય અકાદમીનો ઍવૉડ�  મ�ો.

�ીઓની આ સા�હ��યક અવગણના આક��મક નથી. એમાં હુ�  આપણા �ૃહદ દ�ભી સમાજ�ંુ ��ત�બ�બ જો� છુ� . એક બાજુ આપણે �યાં �ીઓ�ંુ
શા�ોમાં બહુમાન થાય છે. કહેવાય છે કે �યાં �ીઓ �ૂ�ય છે �યાં દેવો રમે છે! શ��ત, સર�વતી, લ�મી, એવાં એવાં �વશેષણોથી એમને નવાજવામાં
આવે છે, પણ વા�ત�વકતા સાવ જુદ� છે. �ુદ રાજધાની �દ�હ� જેવાં મોટા� મોટા� શહેરોમાં ગ�ગ રેપ થાય એ ક�ઈ હવે નવી નવાઈની વાત નથી. ગામડા�ઓમાં
નવવ�ૂઓને �વતે�વ બાળ� નાખવી એ પણ હવે બહુ મોટા આ�ય�ની વાત નથી. મારા જમાનામાં પૈસાપા� કુટુ�બોની દ�કર�ઓ કૉલેજમાં ક�ઈ કોઈ
ક�રયર કરવા માટ ેનહોતી જતી. મૅરેજ મારકેટમાં એમના ભાવ વધે એ માટ ેમાબાપ એમને કૉલેજમાં દાખલ કરતાં. અને તેમનો અ�યાસ �ુ�ય�વે આ��સ
કૉલેજમાં જ થતો. આમ હુ�  પણ કૉલેજમાં દાખલ થઈ. પણ મારા અ�યાસનો �ુ�ય �વષય હતો: �ુજરાતી સા�હ�ય!



‘આજે આ બધી પ�ર��થ�ત ઘણી બદલાઈ ગઈ છે, ખાસ કર�ને મોટા� શહેરોમાં અને તે પણ ઉ�ચ અને ઉ�ચમ�યમ વગ�માં. કૉલેજમાં આ��સ ઉપરા�ત અ�ય
�વષયોમાં — સાય�સ, મે�ડ�સન, એ��જ�નય�ર�ગ અને અ�ય ટ�ે�નકલ �વષયોમાં હુ�  બહેનોને અ�યાસ કરતી જો� છુ� . ઘણી બહેનોને હુ�  ક�વતા લખતી જો�
છુ� . એમનાં ક�વ�મલનો — જૂઈ મેળો — વાર�વાર થાય છે. મારા જમાનાની બહેનોને આ જોઈ આ�ય� અને આનંદ થાય છે. જોકે �ુજરાતનાં ગામડા�ઓ અને
નાનાં શહેરોમાં પ�ર��થ�ત બહુ બદલાઈ હોય એ�ંુ દેખા�ંુ નથી.

મારા જમાનાના �ુજરાતમાં �ીઓને સતત �ંધતા આવા વાતાવરણમાં બહેનો ક�ંુ સા�હ�યસજ�ન નથી કર� શક� એ સમ� શકાય છે. પણ જેવી હુ�  દેશના
પ�જરામાંથી છૂટ� કે તરત જ મ� ક�વતા લખવા�ંુ શ� ક�ુ�. એટ�ંુ જ નહ�, પણ હુ�  ક�ંુક જુદુ�  જ કા�યવ��ુ લઈ આવી. એ કેમ બ��ંુ? અચાનક એક �દવસ
અમે�રકન કવ�ય�ી એન સે�સટનને મળવા-સાંભળવા-વાંચવાનો લહાવો મ�ો. એનાં કા�યો હુ�  વાંચતી �� અને એ વાતાવરણમાં ડૂબતી ��. એનાં
કા�યોની �નખાલસતા અને પારદશ�કતા મને વ�ધી ગઈ. �ણે કે મારા ખોવાઈ ગયેલા અ��ત�વનો �ાંક એમાં તાળો મળતો હોય. એક �ી પોતા �વશે કોઈ
પણ �કારના �નષેધ �વના કેટલી હદે બેધડક બયાન કર� શકે છે એનો મને �યાલ આ�યો. એનાં કા�યોમાં ગભા�શયની વાતો, મા�ટરબેશન અને મે��ટ�એશનની
વાતો એ છોછ �વના કર� શકે છે — દ�ભના પડદા ચીર�ને. હુ�  એ પણ સમજુ� છુ�  કે આવા �વષયોની વાતો કરવાથી જ ક�વતા નથી થતી. પણ અંદર�ંુ કોઈ
ત�વ આવી વાતોની અ�ભ�ય��ત માટ ેધસમસ�ંુ આવ�ંુ હોય તો કેવળ સામા�જક ભયથી એનો ઢા�ક�પછોડો કરવો એ કાયરતા છે.

પચાસથીયે વ�ુ વરસના મારા અમે�રકન વસવાટ દર�મયાન હુ�  સતત જુદા જુદા �વષયો ઉપર ક�વતા અને વાતા�ઓ લખતી રહ� છુ� . ઝાઝે ભાગે અછા�દસ, તો
�ારેક સૉનેટો પણ લ�યાં છે. છ� દોબ� સૉનેટની સાથે ગ� સૉનેટ કે મરાઠ�માં જેને ‘�ુનીત’ કહેવાય એવા �યોગો કયા� છે. વ�ચે એક એવો તબ�ો આ�યો
કે પં��તઓ ગીતનો લય લઈને આવતી રહ� અને આમ ગીતોપણ લખાયાં જેનો અલાયદો સં�હ ‘આવન�વન’ પણ �ગટ થયો. ક�વતા લખતાં લખતાં એક
નવી �દશા પણ મળ�. કેટલાક �વષયોની વાત અને અ�ભ�ય��ત માટ ેક�વતાની કેડ� નાની પડ� એટલે વાતા� તરફ વળ� અને ‘�લે�મ�ગો’ વાતા�સં�હ થયો.

ર�ગઝ�ખે’ કા�યસં�હમાં દ�ઘ� અ�ગયાર કા�યો છે. એમાં વેદનાથી �ાર�ભ થયેલી ક�વતા કોઈ �વ�મયના �વ�માં મને લઈ �ય છે. �વન ��યેનો જે
અ�ભગમ છે તે પણ એમાં �ગટ થયો છે. અ�ગયારે અ�ગયાર કા�યોમાં �ૂળ વાત તો ચૈત�યના �વાહની છે. એની ધીમી પણ મ�મ ગ�ત. બધી જ
અપે�ાઓ ખંખેરાઈ ગયા પછ� મન કઈ ર�તે �તને અને જગતને લગભગ સા�ીભાવે જુએ છે એનો કદાચ નકશો મળે.

અછા�દસ કા�યોથી શ� કર� એ �વ�પમાં ટક� રહેનાર અને આવાં દ�ઘ�કા�યો પછ� હુ�  હાઈકુના �પાનીઝ �વ�પ ��યે શી ર�તે આકષા�ઈ એ �� મને જ�ર
થાય છે. ��ત સજ�ક નવા નવા �વ�પ અપનાવતો રહે છે. હુ�  બહુ જ સભાન હતી કે આ �વ�પ દેખાય છે એટ�ંુ સરળ નથી. લોભામ�ં છે. લપસ�ં છે.
એય ખબર કે એ શ�દરમત નથી અને નથી પાંચ, સાત, અને પાંચ અ�રો�ંુ જોડક�ં. હાઇકુમાં સઘનતા, �ડાણ, અને �ચ�ા�મકતા લાવવાં એ મારે માટે
પડકાર હતો. વાચકોને સહે�ંુ પડ ેમાટ ે�વવેચકો કોઈક ને કોઈક ઓળખ�ચ�� ક�વને કે ક�વતાને લગાડ.ે �વવેચકોએ માર� ક�વતા એ
CONFESSIONAL POETRYનો �કાર છે એ�ંુ પણ ક�ંુ છે. એમાં નાર�સંવેદના અને નાર��વાતં�યને મ� વાચા આપી છે એમ પણ કહેવા�ંુ છે.
જેમ એક ર�ગની ઝાંય હોય તેમ આ બધાં તારણોની પણ �વ�વધ ઝાંય હશે એમ મા�ંુ છુ� .

હુ�  �ુજરાતીમાં લ�ંુ છુ�  પણ અમે�રકામાં રહેતી લખતી �ુજરાતી કવ�ય�ી છુ� . મારા જેવા �વદેશી �ુજરાતીઓ માટ ે�ુજરાતી ભાષા અમાર� ઓળખાણ છે.
પણ �વ�ચ�તા તો એ છે કે અહ�નો �ુજરાતી સજ�ક �ુજરાતી �� વ�ચે રોજ-બ-રોજ �વતો નથી, એટલે કે જે �� માટ ેએ લખે છે ને જે વાચકો માટે
સજ�ન કર� ર�ો છે તેના �વંત �પશ�થી એ દૂર છે. દેશની જેમ અહ� ઘરની બહાર પગ �ૂક�એ એટલે શેર�ની �ૂળથી અમારા પગ ખરડાતા નથી, બાળકોની
કાલીઘેલી ભાષા સંભળાતી નથી, રસોડાની વાતચીતનો રણકાર કાને પડતો નથી, �ુરતીઓના હકાર સંભળાતા નથી, સામા�ય લોકોના એકબી� સાથેના
ઝઘડાઓનો—મેણાંટોણાંનો અવાજ સંભળાતો નથી.

આ �વંત �પશ�નો અહ� પરદેશમાં અભાવ છે. આ કારણે ��માં, ��ની અ�ભ�ય��તમાં, ભાષામાં, બોલીમાં, જે કા�ઈ ફેરફાર થઈ ર�ા છે તેનાથી અમે
વેગળા છ�એ. અમે ગમે તેટલી વાર દેશ જઈ આવીએ અથવા તો પરદેશમાં �યાં રહ�એ છ�એ �યાં ગમે તેટલાં �ુજરાતી સંમેલનો યો�એ તોપણ એ
બધાથીય રોજબરોજનો, �વતો�ગતો, �� અને એની ભાષાનો સંપક�  અમને મળવાનો જ નથી. આ હક�કત છે. અમે�રકામાં રહ�ને �ુજરાતીમાં લખ�ંુ
એ સામે �ૂરે તરવા જે�ંુ છે. અમે�રકાના લાંબા વસવાટ પછ� ક�વ�ી કૃ�ણલાલ �ીધરાણી દેશમાં પાછા ગયા �યારે તેમણે તેમની કા�ય��ૃ�� ફર� શ�
કરવાનો �ય�ન કય�, પણ એમને ધાર� હતી તેટલી સફળતા મળ� નહ�. એમની સાથે જ દેશમાં ઊછરેલા ક�વ સહોદરો ઉમાશંકર જોશી અને �ુ�દરમ તો
સા�હ�યના એક પછ� એક �ચાં �ચાં �શખરો સર કય� જતા હતા �યારે પોતે ક�વતા ઉપર�ંુ પોતા�ંુ ��ુ�વ �ુમાવી દ��ંુ હ�ંુ તેમ એમને થ�ંુ. એમનાથી
એકાએક ચીસ પડાઈ ગઈ: ઉખેડલેા આંબા નહ� ઊગે, ઘરે ઊગેલા આભે �ૂગે. આમ અમે દેશથી દસ હ�ર માઈલ દૂર બેસીને ભલે ક�વતા લખીએ, પણ
એ ક�વતા આખરે તો ઉખેડલેા આંબાની ક�વતા છે.



�ુજરાતી �લટરર� અકાદમી ઑફ નૉથ� અમે�રકાના ઉપ�મે લૉસ ઍ�જલસમાં ભરાયેલા �ી� સા�હ�ય સંમેલનમાં કવ�ય�ી પ�ા નાયકને �ુનીલાલ વેલ� મહેતા
પા�રતો�ષક એનાયત થ�ંુ હ�ંુ. વષ�થી �ફલાડ�ે�ફયા રહ� તેમણે કરેલી �ુજરાતી સા�હ�યની ��ૃ��ની કદર �પે �ુજરાતી સા�હ�ય પ�રષદ (અમદાવાદ)ના ��ુખ
ર�ુવીર ચૌધર�ના હ�તે તેમને ૧૦૦૦ ડૉલરનો ચેક અને આ ��ત��ત પા�રતો�ષક અપ�ણ કરવામાં આ�યાં હતાં. મા� અમે�રકામાં જ નહ� પણ કેનેડા, ��ટન, સમ�
�ુજરાત અને �યાં �યાં �ુજરાતીઓ વસે છે �યાં પરદેશમાં પ�ા નાયક�ંુ નામ �ણી�ંુ છે, છવાએ�ંુ છે. તેમનાં કા�યોમાં સંવેદના અને સ�ચાઈનો રણકો �પ�
દેખાય છે. ક�વતા ઉપરા�ત વાતા� અને �નબંધ જેવા સા�હ�યના ગ��વ�પમાં પણ તેમણે લખવા�ંુ ચા�ુ ક�ુ� છે એ આનંદની વાત છે. સા�હ�યસજ�ન ઉપરા�ત
�ુ�નવ�સ�ટ� ઑફ પે��સલવૅ�નયામાં લાઈ�ે�રયન તર�કે સેવા બ�વતાં બ�વતાં કૉલેજમાં ભણતા �વ�ાથ�ઓને �ુજરાતી ભણાવવાની ��ૃ��માં પણ તેઓ વષ�
�ુધી સ��ય ર�ાં છે. આ ��ત��ત ઍવૉડ�  મેળવવા માટ ેપ�ાબેનને હા�દ�ક અ�ભનંદન.
�ુજરાતી �લટરર� અકાદમી તરફથી દર બે વષ� નોથ� અમે�રકાના વ�ર� �ુજરાતી સા�હ�યકારને આ પા�રતો�ષક આપવામાં આવે છે. ૨૦૦૦ની સાલમાં આ
પા�રતો�ષક ના�કાર અને વાતા�કાર મ�ુ રાયને આપવામાં આ��ંુ હ�ંુ. આ પા�રતો�ષકનો આર�ભ ��ૂયૉક� ના �ણીતા દાનવીર ડૉ. મહેતાએ તેમના �પતા�ની
��ૃ�તમાં કય� છે. પા�રતો�ષક �વીકારતાં પ�ા નાયકે આપે�ંુ �વચન તેમના �ય��ત�વને ખડુ�  કરે છે.
પ�ા નાયક�ંુ �વચન:

અકાદમીના ��ુખ �ી રામભાઈ, અ�ત�થ�વશેષ �ી ર�ુવીર ચૌધર�, �ી ચં�કા�ત શેઠ તથા સા�હ�યર�સક �મ�ો—
આજે તમે સૌ મા��  સ�માન કર� ર�ાં છો �યારે મને આનંદ અને આ�ય� બંને થાય છે.

આપણે એમ માનીએ છ�એ કે આપ�ં �વન આપણે ગોઠવીએ છ�એ. ક�ઈક અંશે એ સા�ંુ હશે પણ વષ� વહ� �ય પછ� આપણે આપણા �વન પર અમ�તીય
નજર કર�એ તો �યાલ આવે કે આપ�ં �વન જે ગોઠવા�ંુ છે એમાં કેવળ આપણો જ હાથ નથી હોતો. કોઈક બી� ત�વનો પણ હાથ હોય છે. એ ત�વને
આપણે �નય�ત કહ�એ કે ઈ�ર કહ�એ.

મા��  �વન કલા સાથે વણાયે�ંુ હશે એની મને ક�પના હતી. પણ હુ�  ક�વતા લખીશ કે મારા પાંચ સં�હો �ગટ થશે અને સમ� ક�વતા �પે ‘�વદે�શની’ના શીષ�ક
હેઠળ �ગટ થશે તો વા�ત�વકતા એટલી મોટ� લાગે છે કે એ�ંુ આ�ય� હ� શ��ંુ નથી. ‘�વદે�શની’ એ મારે માટ ેમોટો ચમ�કાર છે. મા��  �વન — કેવળ કલાના
ભાવક તર�કે નથી ર�ંુ પણ ક�વતા�ંુ હુ�  મા�યમ બની શક� છુ�  એનો મને �ૂબ આનંદ છે.

હુ�  �ુજરાતીમાં લ�ંુ છુ�  પણ અમે�રકામાં રહ�ને એટલે પરદેશમાં રહેતી લખતી �ુજરાતી કવ�ય�ી છુ� . મારા જેવા �વદેશી �ુજરાતીઓ માટ ે�ુજરાતી ભાષા અમાર�
ઓળખાણ છે. એટલે આજે �યારે મા��  સ�માન થાય છે �યારે ભારત બહાર રહેતા તમામ �ુજરાતી સા�હ�યકારો�ંુ હુ�  ��ત�ન�ધ�વ ક��  છુ� . તમે મા� મા��  જ નહ�
પણ હક�કતમાં �ુજરાતી ભાષા અને એના સં�કારવૈભવ�ંુ ગૌરવ ક�ુ� છે.

આ બહુમાન �વીકારતાં સહેજે જ થોડા ��ો ઊઠે છે. હુ�  શા માટ ેલ�ંુ છુ� ? ક�વ થવાનો, વાતા�કાર થવાનો મને આટલો અભરખો કેમ છે? દેશમાં હતી �યારે કેમ ક�ંુ
લ��ંુ નહ�? અને અમે�રકા આવીનેજ કેમ લખવા�ંુ શ� ક�ુ�?

અમારા ઘરમાં સા�હ�ય�ંુ વાતાવરણ છવાયે�ંુ જ હ�ંુ. મારા દાદા�એ આજથી લગભગ સો વષ� પહેલાં ‘ઇરાવતી’ નામની નવલકથા લખેલી. બાપા� પણ
સા�હ�યર�સક. એમના સા�હ�યરસ અને ટાઇપસે�ટ�ગના ધંધાને કારણે ઘણા સા�હ�યકારો સાથે અમારો ઘરોબો હતો. વળ� અમાર� સવાર દરરોજ બાના મ�ુર ક� ઠે
ગવાતાં પદો ને �ભા�તયાંથી ઊગે એમ કહ�એ તો ચાલે. સંતોની ક�વતા મને ગળ�ૂથીમાં મળ�. બાને �હાનાલાલ, મેઘાણી અને કલાપીની કેટલીક રચનાઓ પણ
ક�ઠ�થ હતી.

સ�ટ ઝે�વયસ� કૉલેજમાં ભણતી હતી �યારે ��સ� ક�વ અને �વવેચક મન�ુખલાલ ઝવેર�ના હાથ નીચે ભણવાની તક મળ�. મન�ુખભાઈની સં�કૃત��ુર ભાષા
હ�ય કાનમાં �ંુજે છે. એમની પાસેથી સા�હ�યના પાઠ ભણી તો સં�કૃતના પં�ડત એવા ઝાલાસાહેબ પાસે કા�લદાસ�ંુ ‘શાકુ� તલ’ મા��ંુ. પચાસ અને સાઠના
દાયકાઓમાં �ુજરાતી ના��ે�ે જેમનો �સતારો ચમકતો હતો તે �વીણ જોશી અને સાથે થોડા�ઘણાં નાટકો પણ ભજ�યાં હતાં, આવી સા�હ��યક સ�જતા હોવા
છતાં દેશમાં �ારેય કલમ ઊપડ� નહ� અને અમે�રકામાં �યારે એકાએક જ ઊપડ� તે �ારેય અટક� નથી. અમે�રકાએ એવો તે શો �દ ુકય� મારા પર?

અમે �યારે અહ� આ�યાં �યારે અમે�રકા જ�ંુ તે મોટ� વાત હતી. કુટુ�બીઓ જોશી પાસે જઈ પરદેશગમન�ંુ ચોઘ�ડ�ંુ જોવડાવે. છાપામાં ફોટા છપાય, �વદાય
સમાર�ભ ગોઠવાય, સવ� કુટુ�બ અને �મ�મંડળ એરપૉટ�  પર વળાવવા આવે. અમે�રકા માટ ેઅમે પણ નવી નવાઈનાં હતાં. ર�તા પર ઊભાં રાખી લોકો સાડ�નાં વખાણ
કરે. ચાં�લા માટ ે�ૂછે. ગામડા�ઓ કે નાનાં શહેરોમાં �યાં આપણી વ�તી ન�હવત્ �યાં તો એમ પણ �ૂછે કે કઈ �ાઇબનાં? મોટા� શહેરોમાં પણ આપણી વ�તી જૂજ.
મોટાભાગે �વ�ાથ�ઓ વૉ�શ��ટન અને ��ૂયૉક� માં એ�બેસીના થોડા માણસો. ડૉ�ટરો અને એ��જ�નયરોનો ધસારો હ� આ�યો નહોતો. ��ૂ જસ��ંુ એ�ડસન હ�
પટલેો�ંુ ગામ થ�ંુ નહો�ંુ. મા� ��ૂયૉક� માં જ એકાદ-બે �ોસર�ના �ટોર હતા. નવરા��ના ગરબા માટ ેમોટા તં�ૂઓ તણાતા નહોતા. �દવાળ�ના દ�વા �ાંય દેખાતા
નહોતા. ��સમસ એ જ અમાર� �દવાળ� હતી.

એક �સંગની વાત કરવી છે જે હ� મેશ માટ ેમારા �ચ�માં જડાઈ ગયો છે. એ �સંગ તે હુ�  પહેલી વાર અમે�રકા આવી �યારનો. અઢાર કલાકની �ુસાફર� કર�ને
��ૂયૉક� ના એરપૉટ�  પર ઊતર� હતી. મ� સાડ� પહેર� હતી. કોરા ક� કુનો ચાં�લો કય� હતો. પાસપૉટ�  પર �સ�ો મરાવવા લાઇનમાં ઊભી હતી. માર� પાછળ એક
અમે�રકન બાળક એની મા સાથે ઊ�ંુ હ�ંુ. એ ટ�ક� ટ�ક�ને માર� સામે જોયા કર�ંુ હ�ંુ. થોડ� વાર પછ� એણે એની માને ક�ંુ, OH MUMMY, SEE SEE,
HER FOREHEAD IS BLEEDING. પરદેશી હોવાનો, અમે�રકામાં ભારતીય હોવાનો, આ મારો �થમ અ�ુભવ હતો. આ �સંગને મ� મારા ‘ક� કુ’ નામના
કા�યમાં વણી લીધો છે. આવા IMMIGRANT EXPERIENCESનાં ઘણાં કા�યો મ� લ�યાં છે.

અમે�રકા આ�યા પછ� નવા દેશનો રોમાંચ અને નવા અ�ુભવનો �ુમેળ હતો. છતાં અસં�ય માણસોથી વ�ટળાયેલી હુ�  એકાએક એકલી પડ� ગઈ હો� એ�ંુ લા��ંુ.
મનમેળ માણસોનો મેળો નહોતો.



આપણા �ુજરાતીઓ તો જે મ�ું છે તેમાં સંતોષ માનીને જેમ ધીમે ધીમે ગોઠવાઈ �ય તેમ હુ�  �ારેય કર� શક� નહ�. ક�ઈક �ૂટ ે છે એમ
મનોમન થયા કરે. માં�લો ઓસવાયા કરે. માર� પાસે હતાં ઘર, નોકર� અને એકલતા તથા �ૂ�યતાનો અ�ુભવ કરાવે એવો પોકળ પોકળ સમય.
કદાચ આ એકલતા અને �ૂ�યતામાંથી ઉગારવા ક�વતા �ગટ� હોય એ�ું પણ �ારેક લા��ું છે. મારા એક કા�યની પં��ત છે કે “ક�વતા લખતા
હાથનો ટકેો ન મ�ો હોત તો સાચે જ ઢળ� પડાત.”

હુ�  �ફલાડ�ે�ફયામાં �ુ�ન. ઑફ પે��સલવે�નયામાં વષ�થી લાઇ�ે�રયન છુ� . અમાર� �ુ�નવ�સ�ટ�માં અનેક સા�હ�યકારો આવે. એમને સાંભ�ું અને
રા� થા�. એક વખત બો�ટનની બહુ જ �ણીતી કવ�ય�ી એન સે�સટનેને સાંભળવાનો લહાવો મ�ો. પછ� મ� એનાં કા�યો �નરા�તે વાં�યાં.
એનાં કા�યોની �નખાલસતા અને પારદશ�કતા મને વ�ધી ગઈ. એનાં કા�યો વાંચતી �� અને માર� લાગણીનો તાળો મેળવતી ��. એનાં
કા�યોની અસર તળે મને ����ુ� મા��  પહે�ું સાવ નાનકડુ�  કા�ય ‘�નૅપશૉટ’.

આજે �ુશ છુ�
કેમ એ તો નથી સમ��ું

આ �ુશીનો
�નેપશૉટ લઈ, મઢાવી

�ૂવાના ઓરડામાં ટા�ગી શકાય તો?
કદાચ પહેલી વાર શ�દ મ�ો હોય એની �ુશી હોઈ શકે.

 
આ દર�મયાન નવા ઘરમાં અમે ન�ું ફ�ન�ચર વસા��ું. દ�વાનખા�ું સ���ું. �ૂબ ફેરફાર પછ� ફ�ન�ચર બરાબર ગોઠવા�ું છે એમ લા��ું. પણ એ
બધી સ�વટ જોયા પછ� એકાએક મનમાં ચીસ પડ� ગઈ કે આ બધાંમાં હુ�  �ાં? મને �ાં ગોઠ�ું? એ હૈયાવરાળમાંથી ઊપ��ું મા��
‘દ�વાનખાનામાં’ કા�ય. આઇ� ની એ કે ક�વતાની રચના છ� દોબ� રચનાઓથી કે ગીતોથી નહ� પણ અછા�દસથી શ� થઈ. સાવ બોલચાલની
ભાષા અને �વષયો પણ રોજ-બ-રોજના.

શ�આતની ક�વતામાં ઘરઝુરાપો હતો. સાથે સાથે ઉભડક �જવાતા રસહ�ન �વનની વાત હતી. મારા ક�ઠન લ��વનના અ�ુભવો ક�ઈ નવી
નવાઈના ન હતા. અસં�ય ભારતીય �ીઓના, ખાસ કર�ને �ુજરાતી �ીઓના, એવા જ ક�ઈક અ�ુભવ હતા. એ વાતની મને સા�બતી મળ�
એમના અનેક પ�ો પરથી અમે�રકામાંથી અને �ુંબઈમાંથી; �ુજરાતથી કાગળો આવવા માં�ા. દરેક પ�ની હક�કત ભલે જુદ� હોય પણ છેવટે
�ુ�ો એક જ હોય કે આ તો તમે માર� વાત કર� છે. માર� વાતની તમને કેમ ખબર પડ�? મારા પોતાના કોચવાતા મનની જે મથામણ ક�વતામાં
રજૂ થઈ તે આમ અનેક સ�દયી �ીઓને �પશ� જશે તો માર� ક�પના બહારની જ વાત હતી. દૂર દૂરથી આવતા �ીઓના પ�ોમાં મને આજ
�ુધી એક સહારો મળતો ર�ો છે અને એ જ મને લખાવે છે. મને થાય છે કે આ તો એમની વાત છે અને એને વાચા અપાવી જ જોઈએ. દર
વષ� હુ�  �યારે દેશ �� �યારે આ �ીઓ મને ઘેર� વળે છે. આમ માર� ને એમની વ�ચે �ણે ક�વતા �ારા એક ગાઢ સંબંધ બંધાઈ ગયો છે. આ
સ�ય મને ગમે છે. પણ નાતો જ મને લખાવે છે.

ઘણા એમ કહે છે કે હુ�  લ�ું છુ�  કેવળ મારે માટ.ે એમની �ામા�ણકતા �વશે મારા મનમાં કોઈ મતભેદ નથી પણ મને એક �� ર�ા કરે છે કે જો
કોઈ પોતાને માટ ેજ લખ�ું હોય તો એ ડાયર�માં જ રાખી �ૂકે પણ �ય��ત પોતાની કૃ�ત �ગટ કરે છે એનો અથ� એટલો તો થયો કે �ડ ે�ડ,ે
એને પોતાને પણ ન ખબર પડ ેએવી તી�તાથી, એ ઝંખે છે કે એને કોઈ વાંચે, એને કોઈ સમજે, એને કોઈ �વીકારે. મને એ�ું કહેવામાં સંકોચ
નથી કે �યારે કોઈ માર� ક�વતાની વાત કરે છે �યારે તે મને ગમે છે. ક�વતાની �શંસા થાય એટલે જ ગમે છે એ�ું નથી. પણ મને એક સંતોષ
થાય છે કે હુ�  માર� વાત શ�દના મા�યમ �ારા કોઈને પહ�ચાડ� શક�. માર� લાગણીનો તાળો કોઈની લાગણી સાથે મળ� શ�ો. અને એટલે જ
દૂર દૂરથી આવતા મારા વાચકોના કેટલાય પ�ોથી મ� આનંદ મા�યો છે એ વાત નહ� છુપા�ું. �વવેચકોના અ�ભ�ાયોની અદબ હુ�  �ળ�ું છુ� .
એમણે બતાવેલી મયા�દાઓને સમજુ� પણ છુ� .

હુ�  ના નહ� પાડુ�  કે ક�વતા �ારા �વનની �ૂ�યતા જ�ર સ� બની છે. લોકોના પ�ો આવે, મા��  નામ અને �ારેક ફોટા છાપાં અને મૅગે�ઝનોમાં
છપાય, ટ�વી પર ઇ�ટર��ૂ થાય — આ બ�ું મને ગમે છે. ક�વતાવાચનના કાય��મો યો�ય, સંમેલનોમાં સ�માન થાય, પા�રતો�ષક મળે એ બ�ું
પણ મને ગમે છે. છતાં પેલી �ીઓ સાથે ક�વતા �ારા જે સંબંધ બંધાયો છે તે�ું મારે મન વ�ુ મહ�વ છે.

હુ�  એમ મા�ું છુ�  કે તમે સૌ સ�દયીઓ સાથે પણ આવો જ કોઈ નાતો બંધાયો છે એટલે જ તો તમે સૌ મા��  સ�માન કર� ર�ાં છો. મારે માટ ેઆ
�ૂબ જ આનંદની વાત છે. આ સ�માન માટ ેઆપ સૌની આભાર� છુ� .



ક�વ, વાતા�કાર, �નબંધકાર પ�ા નાયક
 

પ�ા છે�લાં કેટલાંય વષ�થી �ફલાડે�ફ�આમાં ર�ાં ર�ાં ક�વતાને �ે�ે એણે જે સાધના કર� છે એનાં ઉ�મ ફળ

આપણને અનેક કા�યસં�હો �ારા તેમજ '�વદે�શની' અને ��દે�શની' જેવા સમ� ક�વતાસંચય �ારા સાંપ�ાં છે.

પ�ાની �વ�શ�તા એ છે કે એ કોઈ પણ છોછ કે સંકોચ �વના જે ક�ઈ લખે તે �ૂરે�ૂર� �નખાલસતાથી અને

પારદશ�કતાથી લખે છે.

 

પ�ા નાયક પરદેશમાં વસતી �થમ સજ�ક છે, જેણે �ુજરાતી ભાષામાં ક�વતા લખવાનો �ાર�ભ કય�. આ કથનમાં

ઇ�તહાસ પણ છે અને સ�ય પણ છે.

 

�ુજરાતી �લટરર� એકેડેમીના સમ� પ�રવાર -

સ�યો અને ક�મટ� મે�બસ� - પ�ાબેનનો આભાર

માને એટલો ઓછો છે. 

ઈ�રને �ાથ�ના કે તમે હ� મેશા �વ�થ રહો 

અને આમ જ લ�યા કરો.


