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અભાગી વ્યથિત ‘ માં ‘ નો દીકરીને પત્ર 

 

મારી વ્હાલી દીકરી, 

તં તો તાયી હૈમાલયા ઠારલીને ભનને હલું 
કમંુ. યંતુ દીકયી હંુ તો  એલી અબાગી ભાં છંુ કે 
જ ેોતાના હૈમાની લેદના કોઈને કહી ણ 
ળકતી નથી અને સહી ણ ળકતી નથી. 

દીકયી તાયી લાત સાચી છે. તાયી લેદનાનો 
એક ઉદગાય સાચો છે , કાયણ કે ભં  ભાયી 
કૂખભાં ઉછયી યહેર કુભા પૂર જલેી દીકયીને 
જન્ભતા હેરા જ ભોતને ઘાટ  ઉતાયી કુભા પૂરને ભસી નાખ્મંુ છે. યંતુ દીકયી , 

આભાં ભાયો એકરીનો કઈ લાંક  નથી. હંુ જ્માયથી યણીને આલી છંુ ત્માયથી ઘયના 
ફધાની એક જ ઈચ્છા હતી કે  ભાયી કૂખેથી દીકયો જ જન્ભે. જ્માયથી ફધાને ખફય 
ડી કે ભાયા ેટભાં ફાક  ઉછયી યહ્યું છે ત્માયથી ઘયના સૌ – તાયા પ્ા, દાદા, 
દાદી, પોઈ ફધા ભાયી ાછ ડી ગમા કે જલ્દી ડોક્ટય ાસે ચેક કયાલો, દીકયો છે કે 
દીકયી. હંુ તો  ભક્કભ હતી કે ડોક્ટય ાસે ગબભની જાતત અંગે તાસ કયલી જ નથી જો 
તાસ કયાલુ ંતો ગબભાતનો સલાર આલે ને ? એભામ હંુ તો ભાં છંુ. 

યંતુ આણા ઘયના રોકોએ ભાયા ય અસહ્ય ત્રાસ કમો. અબાગણી , છપ્યગી, 
બભયાી આલા ભહેણાં-ટોણા તો ઠીક ણ ભને તનયાંતે ખાલા ણ નહોતા દેતા આ 
રોકો !  અયે દીકયી , છેલ્લે તો પ્ા , દાદા, દાદી, પોઈ ફધા સંીને ફજફયીૂલભક 
ભને ધક્કા ભાયીને ડોક્ટય ાસે રઇ ગમા. ફસ એક જ લાત , ગબભાત કયાલી નાખ, 

દીકયી હોમ તો કઢાલી નાખ. વ્હારી દીકયી હલે તંુ જ કહે , જ ેરોકો તને જન્ભતા હેરા 
જ ભાયી નાખલાની લાત કયતા હોમ એ રોકો તને જન્ભમા છી ણ સુખેથી યહેલા 
દેત ખયા  ? છેલટે ભં ભાયા હૈમા ય ત્થય યાખી , ઈશ્વયની ભાપી ભાંગીને ભં ભાયા  
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કાજાના કટકા જલેી દીકયીના ભાયા કૂખભાં જ કટકા કયી નાખ્મા ડોક્ટયની યાક્ષસી  

કાતય લડે ! આણા ઘયના રોકોના ાભાં હંુ ણ બાગીદાય છંુ. ફની ળકે તો ભને  

ભાપ કયજ ેદીકયી. 

ભાયી વ્હારી દીકયી, તાયો ત્ર લાંચ્મા છી ભને ખુફજ સ્તાલો થામ છે. અયે  યે ! ભં 
કેટરંુ ભોટંુ ા કમંુ છે ! આ ાભાંથી ભુક્ત થલા હલે હંુ આખી  તજદંગી ‘ સ્ત્રી ભ્રુણ 
હત્મા ‘ તલયોધી આંદોરનો ચરાલીળ. ભહહરાઓને સભજાલીળ.  લૈચાહયક ક્રાંતત અંગે 
હંુ યાત-હદલસ ભહેનત કયીળ , સભાજને જાગૃત કયીળ. અનેક સ્ત્રીઓના ેટભાં ઉછયી 
યહેરી તાયા જલેી રાખો દીકયીઓના જીલ ફચાલલા એ જ ભાયો  ધભભ છે. ‘ સ્ત્રી ભ્રુણ 
હત્મા ‘ અટકાલલા આકાળ-ાતા એક કયીળ. નાયી ળતક્તને  જાગૃત કયીળ. ફસ, 

આ યીતે હંુ ભાયા ાનંુ પ્રામતિત કયીળ. હલે તો તાયા  આત્ભાને ળાંતત ભળે ને 
દીકયી ? આલજ ેદીકયી. તાયી અબાગી ભાને ભાપ કયજ ેહો ને ? 

                                              લલ. તારી મમ્મી 

 


