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'અરે, વાહ...આજે ર્ો ધણાની ટપાલ છે ન?ે' 

સ ખદ કલ્પનામાું રાચર્ા હરરશુંકરે બધી ટપાલ સરખી ગોઠવવા માુંડી. 
વાણણયાવાડ, ભ્રાહ્મણફણિય ું, મમસ્ત્રી મહોલ્લો અન ેઈસ્માઈલ મહોલ્લો. આ જગમોહન શેઠે પણ ઠીક ઠીક ઘાસનો 
વેપાર જમાવી દીધો છે. રોજની ચાર પાુંચ ટપાલ ર્ો ખરી જ. ચાલો આ મનસ ખલાલ, આ 
ધીરજલાલ...હું...હું...અને આ, ઓહ્હો! આજ ર્ો મેનકા બહનેના નસીબ પણ ઊઘડી ગયા. ણબચારી રોજ 
મારી...અરે ભલૂ્યો મારી નહીં પણ મેનકાબને ર્ો પેલા કોલેજીયન સ ધીરના કાગિની રાહ જોર્ી હર્ી, ઠીક 
છે. આજે મન ેજોઈને રાજી થશે. હા, મશવશુંકર, ભોિાશુંકર...મોર્ીરામ...રામશુંકર, આ રામશુંકર કાકા ણબચારા 
કેટલા દયાળુ છે! જ્યારે એને ખબર પડી આ ટપાલી હરરયો ર્ો બ્રાહ્મણનો દીકરો છે ને મેટ્રીક સ ધી ભણલેો 
છે ત્યારે ર્ો એની આંખમાું ઝિઝણિયાું આવી ગયા. હા, એક રદવસ ર્ો ખબૂ ખબૂ આગ્રહ કરીને શ્રાદ્ધ પક્ષમાું 
જમવા યે બોલાવેલો. આજે એના ભત્રીજા ઉમેશનો કાગિ લાગ ેછે. 
ચાલ જીવ આગિ ચાલ. હું હવે મમસ્ત્રી મહોલ્લો..કાનજીભાઈ..ણચમનભાઈ...હું...હું...રણછોડભાઈ અરે! આમાું 
વચ્ચ ેનાથ કાકાનો કાગિર્ો જણાર્ો જ નથીને? ણબચારા રોજ એના ણબમાર જમાઈના સમાચારની રાહ જ એ 
છે. પ્રભ  સૌ સારા વાના કરે. હું હવે હ સેન...અહમદમમયાું..અબ્દ લભાઈ..સલીમભાઈ, આ સલીમભાઈન ે ત્યાું 
હમણાું હમણાું રોજ કાગિ આવર્ા થઈ ગયા છે. કુંઈક ડબલ થવાની ર્ૈયારી કરર્ા હોય એમ લાગે છે. માળુ 
દાિમાું કુંઈક કાળુું જ લાગે છે. જે હશે ર્.ે આપણે શી પુંચાર્? 

આમ મનોમન વાર્ો કરર્ાું ક્યારેક બબડર્ો ફફડર્ો ર્ો ક્યારેક વિી મસનેમાના ગીર્ની એકાદ કડી 
ગણગણર્ો હરરશુંકર ગામની મનશાિન ેઓટલ ેબેસી ટપાલો ગોઠવી રહ્યો હર્ો. અંર્ે ટપાલની થોકડીમાુંથી 
એક કવર કાઢ્ ું....આર.એમ.એસની છાપવાળુું...કુંઈક મ ુંઝર્ો હોય એમ રે્મ લાગય ું.પણ ર્ેની આંખો ચમકી, 



રે્ણે રે્ કવર પોર્ાના કપાિે અડકાડી ટપાલ થોકડીની નીચે મ ુંક્ ું. હવે પછી આવનારી સ ખદ ઘડીના 
ખ્યાલે ર્ેણ ેઅનેરા ઉત્સાહથી પગલા માુંડવા શ ક કયાા. ક્યારેક રે્ન ું હૃદય જોરથી ધડકી ઉઠત ું. આશુંકા, 
ક શુંકાના વમિો જામર્ા અને મવખરાઈ જર્ાું. 
આમ મવચારમાું અને મવચારમાું રે્ણે ક્યારે બધી ટપાલો વહેંચી નાુંખી રે્ રે્ને પોર્ાને પણ સમજાય ું નહીં. ર્ ે
અમ્માના ઘર આગિ આવીને અટક્યો. રે્ના અંગમાું એક આછી ધ્ર જારી પ્રસરી ગઈ. ઘડીભર ર્ો થય ું કે, ના 
આ કવર આપવ ું જ નથી. પણ રે્નાથી બમૂ પડાઈ ગઈ. 'અમ્મા અબ્બાસની ણચઠ્ઠી આવી છે.' 
અને પછીર્ો બનય ું પણ બધ ું ધારણા મ જબ જ. મહીનાભરથી પથારીવશ અને જીવનના પહાડ પરથી 
મતૃ્ય ની ખીણમાું ઝુંપલાવવાની રૈ્યારી કરર્ી એ કૃશકાય વદૃ્ધાના જીવનમાું હરીએ અબ્બાસનો કાગિ 
લાવીને એક અમીકપૂ્પો ઠાલવી દીધો. 
અબ્બસ એમનો એકનો એક દીકરો હર્ો. એક રદવસ કશાય કારણ મસવાય રે્ ઘરેથી ઘરેથી નાસી છૂટયો 
ત્યારે રે્ની ઉમ્મર ફક્ર્ સાર્ વર્ાની હર્ી. એ વાર્ને આજે વીસ વર્ાના વ્હાણાું વાયા, દરમ્યાન ન ર્ો એની 
ભાિ મિી કે ન ર્ો એનો પત્ર. કહવેાય છે કે દ ુઃખન ું ઓસડ દહાડા. પણ ના..આમ્માન ું દ ુઃખ ર્ો ચક્રવદૃ્ધદ્ધ 
વ્યાજની જેમ વધત ું જત  ું હત  ું. ગામ લોકોને માટે ર્ો અબ્બાસ મરી પરવાયો હર્ો. વીસ વીસ વર્ા સ ધી જેના 
કાુંઈ સમાચાર ન હોય રે્ને માટે બીજ ું ધારી પણ શ ું સકાય? પણ  છર્ાુંયે અમ્મા, અબ્બસની  ટપાલની રાહ 
જોર્ા. હરરને કહરે્ા, હરર આજેર્ો મારા અબ્બાસનો કાગિ જ કર આવ્યો છે. લાવ મને એ કાગિ આપ. હરર 
રફક્કા હાસ્ય સાથે સાુંત્વન આપર્ો. અમ્મા આજ ર્ો નથી. પણ કાલે જ કર આવશે. અને અમ્મા ઊંડો મનસાસો 
મકૂી બારણા પાસે બસેી પડર્ા. ધીમે ધીમ ેમન અને શરીર ભાુંગર્ા ગયા. છેલ્લા એકાદ માસથી પ્થારીવશ 
થયા. છેલ્લા બ ે રદવસથી ખોરાક બુંધ થઈ ગયો હર્ો. અમ્મા મુંઝીલને છેવાડ ેઆવીને ઉભા હર્ા. બેટા 
અબ્બાસ ત  ું ફક્ર્ એક વાર આવી જા. મારે ર્ાર ું ફક્ર્ એક વાર મોં જોવ ું છે અરે કુંઈ નહીં ર્ો ત  ું સલામર્ છે 
એવી ણચઠ્ઠી મોકલ...ર્ો બસ થશે. બસ આજ ધનૂમાું અમ્માની ઘડીઓ ગણાર્ી હર્ી. અન ે હરરશુંકર 
અબ્બાસની ણચઠ્ઠી લાવ્યો, અમ્માને ર્ો એ પયગુંબર કરર્ાુંયે વધ  પરોપકારી લાગયો.ર્ેણે જ કવરમાુંથી પત્ર 
કાઢી વાુંચવા માુંડયો. 
અમ્મા, 
હ ું અહીં ઘણો જ ખ શીમાું છું. અમ્મા મારી પાસે અહીં બધ ું જ છે. ફક્ર્ ત  ું જ નથી. અમ્મા આજ ર્ો 
પહલેવહલેો પત્ર લખ ું છું. આટલા વરે્ શ ું લખવ ું એ પણ સમજાત ું નથી. હ ું ત્યાું જ કર આવીશ, પછી આપણ ે
સાથે જ રહીશ ું. અમ્મા, મહોલ્લમાું બધાન ેમારી સલામ ફરમાવજે. પરવરરદગાર સૌન ેસલામર્ રાખે. 
ણલ. ર્ારો અબ્બાસ. 
હરરશુંકરે પત્ર પરૂો કયો. અમ્માને ર્ો જાણ ેઅલ્લા મિી ગયા. ર્ેમનો આનુંદ જોઈને મુંદગી અન ેઘડપણ 
પણ નાસી ગયા. ર્ેમણ ેર્ો આખ્ખો મહોલ્લો ગજાવી મકૂ્યો અને સૌને આનુંદ આનુંદ થઈ ગયો. હરરશુંકર 
હર્ાાશ્ર   સાથે આનુંદના એ જ વાિમાુંથી બહાર આવ્યો. અમ્મા ખરેખર બચી ગઈ. જે વદૃ્ધા સાર્ રદવસ પણ 
ભાગયે જ જીવી શકે એમ હર્ી રે્નામાું હવે સાર્ વર્ા સધૂી જીવવાની શક્ક્ર્, શ્રદ્ધા અને ઉમેદનો સુંચાર થયો 



હર્ો . હરરશુંકર એવી કઈ સુંજીવની આપી આવ્યો હર્ો? રે્ણે એવ ું રે્ કેવ ું અમરૃ્ આપ્ય ું હત  ું? સુંજીવની? ના, 
ત્યારે અમરૃ્? ના, ત્યારે શ ું? ફક્ર્ એક પત્ર. પણ કોનો? અબ્બસનો? 

ના...ના...ના...ત્યારે કોનો? હરરશુંકરન  હૃદય જોરથી ધબકી ઉઠ્ ું. જાણે ખબૂ પરરશ્રમ થયો હોય રે્મ રે્ 
હાુંફવા માુંડયો. મશયાિો હોવા, છર્ાુંયે એના કપાિે પરસવેો જામી ગયો. ર્નેા મગજ પર કોઈ પ્રશ્નોના હથોડા 
મવિંઝત  ું હોય એમ રે્ને લાગવા માુંડ્  ું. ક્યાુંકથી અવાજ, આવ્યો એ પત્રર્ો ર્ેં જ લખ્યો હર્ો. કોણે મેં? હા, હા, 
ર્ેં જ...ના, ના, મેં એ પત્ર નથી લખ્યો. ર્ો એ પત્ર આવ્યો ક્યાુંથી? શ ું અબ્બાસ જીવ ેછે? શ ું ર્ેં એક વદૃ્ધાના 
આત્માને છેર્યો નથી? શ ું આ ર્ાર ું ક્રુર ભોિપણ નથી? એ ઘરમાું આવર્ાું જ ફસડાઈ પડયો. રે્ બ મ પાડી 
ઉઠયો. મારી ભાવના શ દ્ધ હર્ી. હ ું ર્ો ફક્ર્ અમ્માની જજિંદગી બચે એ જ ઈચ્છર્ો હર્ો. પણ જો અબ્બાસ જ 
જીવર્ો ન હોય ર્ો? અને એ 'ર્ો' ના પ્રશ્ન ેમનોમન અનેક હ મલાઓ કરી એને અકિાવી મકૂ્યો. 
હા, એ વાર્ સાચી હર્ી. હરરશુંકરે અબ્બાસના નામથી પત્ર લખ્યો હર્ો. સુંવદેનશીલ સ્વભાવને કારણ ે
અમ્માની "ણચઠ્ઠી" માટેની ઝુંખના જોઈને રે્ન ું હૈય ું વલોવાઈ જત ું હત  ું. એ અલ્લા પર યકીન રાખવાન ું કહરે્ો. 
બાિપણમાું શીખલેા "માત ૃઝુંખના"ન ું કાવ્ય રે્ પ્રત્યક્ષ રીરે્  અન ભવર્ો હર્ો. જ્યારે રે્ને લાગય ું કે હવે 
અમ્મા વધ  રદવસ નહીં કાઢે, ત્યારે રે્ રે્ને બચાવવાની કોશીર્ કરવા લાગયો. અમ્માની જીવનદોરીનો છેડો 
ખબૂજ નાના એકમમાું મપાવવા લાગયો. શ ું અમ્મા ન જ બચી શકે? ના...ના...ના..આમ્માર્ો મારી પણ માું જ 
છે. શ ું રે્ને મરવા દેવાય? શ ું કર ું ર્ો રે્ બચી શકે? ર્ેના માનસ પટ પર અનેક વીજિીઓ ઝબકારા મારવા 
લાગી, એક કડાકો થયો, મવચાર સજૂ્યો અને રે્ અમલમાું મકૂ્યો. ર્ેણે નાદાની કરી નાુંખી. અબ્બસના નામથી 
ર્ેણે જ પત્ર લખી નાુંખ્યો. પણ હવે ર્ે ગભરાર્ો હર્ો. નવા નવા ભય સ્થાનો એની સમક્ષ ડોરકયાું કરર્ા 
હર્ા, જો અબ્બાસ જીવર્ો જ ન હોય ર્ો? 

ર્ો ર્ો ર્ણેે અમ્માની ભાવના સાથે ક્રુર નાદાની કરી હર્ી. રે્ણે અમ્માને આશાના ખબૂ ઊંચા મમનારા પર 
ચઢાવીને નીચે ધક્કો મારવાની ર્ૈયારી કરી હર્ી. 
આમ ને આમ રદવસે રદવસે હરરશુંકરની મ ુંઝવણ વધર્ી ગઈ. પોર્ે જ રચલેી રહસ્ય જાિમાું પોર્ેજ 
ગ ુંચવાઈ ગયો. આ ર્રફ અમ્માની પત્રલાલસા પણ વધર્ી ગઈ. પહલેા ર્ો પત્ર મળ્યો એ જ એને સ્વગા 
મળ્યા જેવ ું હત  ું. હવે એન ેએ જ સ્વગા માણવાની ઈચ્છા થર્ી હર્ી. સ્વાભામવક માનવ લાગણીથી અમ્મા શી 
રીરે્ પર હોઈ શકે? હવે રે્ને અબ્બાસ ક્યાું રહરે્ો હશે? શ ું કરર્ો હશે? ક્યારે આવશે? વગેરે જાણવાની ઈચ્છા 
પ્રબિ વગેથી થર્ી હર્ી. અને એ સ્વાભામવક પણ હર્ી. 
એક બાજ  હરરશુંકર આમાુંથી છૂટવા માુંગર્ો હર્ો, જ્યારે અમ્માની લાગણીના પરૂ રે્ને રહસ્યજાિમાું જોરથી 
ફેંકી દેર્ા હર્ા. લાચાર થઈને ર્ે ર્ેમાું ઘસડાઈ જર્ો હર્ો. બે માસના અંર્ સ ધીમાું ર્ો રે્ણ ેબીજા બ ેપત્રો 
લખી નાુંખ્યા, બલ્કે લખવા પડયા. 
હરરશુંકરને ઊંડ ેઊંડ ે'કોઈક' કહતે  ું હત  ું કે અબ્બાસ જીવે છે. ર્ ેએક રદવસ જ કર પાચો આવશે. પણ બુંડખોર 
મન માનત ું ન હત  ું. લાગણીના પરૂમાું ઘસડાઈ જઈને રે્ણે મ ખાાઈની પરાકાષ્ટા સજી હર્ી. ર્ણેે કાયદાકીય 
ભયુંકર ગ નો કયો હર્ો. સાથે સાથે એનો આત્મા સાક્ષી પ રર્ો હર્ો કે અબ્બાસ હજીએ ક્યાુંક જીવે છે. એણ ે



કદી પોર્ાની વીસ વર્ાની ઉમ્મર દરમ્યાન પોર્ાના આત્માને છેર્યો ન હર્ો, ર્ો પછી આત્મા એને શા માટે 
છેર્રે? 

અને એ બ્રાહ્મણ ય વાન, આત્મા પરમાત્માના ર્ત્વજ્ઞાન પર ઊર્રી પડયો. બ્રાહ્મણ હોવા છર્ાુંપણ ઢોંગ 
ધમર્િંગોને ર્ે મધક્કારર્ો હર્ો. વોજ્ઞાનની દલીલો અને બ્રાહ્મણો દ્વારા ચાલર્ા કેટલાક પાખ ુંડોએ રે્ને પરમાત્મા 
અને ધમાથી મવમ ખ બનાવ્યો હર્ો. એને માટે આત્મા એ જ પરમાત્મા હર્ા. સદાચાર અને માનવર્ા એ જ 
ધમા હર્ો. આત્મા હુંમેશા સત્ય ર્રફ જ દોરે છે. હા, રે્ સત્ય અવ્યવહાર  હોઈ શકે. મન હુંમેશા વ્યાહવારરકર્ા 
ર્રફ દોરે છે; પછી ર્ ેભલ ેઅસત્ય પણ હોય. હરરશુંકર આત્મા અન ેમનના આંદોલનો વચ્ચે ઝોલાું ખાર્ો 
હર્ૉ. 
એમનો અબ્બાસ જીવે છે, અબ્બાસ એક રદવસ જ કર આવશે. અબ્બાસ એની માને કદી નહીં ભલૂે. પરુંત   
વ્યવહાર  બ દ્ધદ્ધ ર્રર્ જ દલીલ કરર્ી કે મ રખ મવચાર ર્ો કર, કે અબ્બાસને ગ મ થયાને વીસ વીસ વર્ો 
થઈ ગયા. જો જીવર્ો હોર્ ર્ો કુંઈ સમાચાર ર્ો મળ્યા હોત ! 
મશવશુંકરે આ રહસ્ય જાિમાુંથી છૂટવા ઘણાું ફાુંફા ું માયાા. ર્ે ર્ુંગ આવી ગયો. ર્ેન ેખોટા નામે પત્ર લખીન ે
ગ નો કયો હર્ો. કુંઈક પાપ કય ું હત  ું એમ રે્ને લાગવા માુંડ્  ું. અંરે્ રે્ણ ેજ ગારી માનસથી નક્કી કય ું કે જો 
આ માચાની એકત્રીસમી સ ધીમાું અબ્બાસના સમાચાર ન આવે ર્ો અમ્માને ખબર પહોંચાડવી કે અબ્બાસ 
અકસ્માર્થી મતૃ્ય  પામ્યો છે. અન.ે... 
અને હવે ફક્ર્ વીસ રદવસ બાકી હર્ા. અશક્યની ખાત્રી અને શક્યર્ાની ખોટી આશામાું રદવસો અને કલાકો 
ગણર્ો હર્ો. જે વ્યક્ક્ર્ની ભાિ વીસ વર્ામાું ન મિી ર્ેની ભાિ, સાચી ભાિ, ર્ે વીસ રદવસમાું મેિવવા 
ઝુંખર્ો હર્ો. ણબચારો ગાુંમડા નો ટપાલી... 
પરમાત્મા અને ઘમામાું ગ માવેલી શ્રદ્ધા ધીમે ધીમે જાગરૃ્ થવા લાગી. હવે રે્ રોજ રાતે્ર બાર વાગયા સ ધી 
ગાયત્રીની માિા ફેરવવા લાગયો. જ્યારે મ સીબર્ આવી ત્યારે માિા સાુંભરી!!! રે્ન ું જ મન રે્ની ઠેકડી 
ઉડાડવા લાગય ું. 
હવે ફક્ર્ પાુંચ રદવસ. ર્ે બહાવરો બની ગયો હર્ો, ક્યારેક બમૂ પાડી ઊઠર્ો 'હ ેભગવાન મને બચાવ'. 

પાડોસીઓને લાગત ું કે 'હરરયામાું ગાુંડપણ પ્રવેશય ું છે.' એઓ ર્ેની  માનમસક ક્સ્થમર્ જાણર્ા ન હર્ા. 
ફક્ર્ બે રદવસ...અને આજે એકત્રીસ માચા. 
આજે અંમર્મ રદવસે  
 એકાદ કાલ્પમનક મમત્રને નામે ક્રુર પત્ર લખી નાુંખ્યો. "અબ્બાસન ું અકસ્માર્માું મતૃ્ય  થય ું છે". રે્ સ્ટેશન પર 
જઈને ને આર.એમ.એસ.ના ડબ્બામાું નાુંખી આવ્યો. અને પોર્ાન ું રાજીનામ ું પણ લખીને રાખી મ ક્ ું. રે્ન ું 
માનસ, રે્ન ું હૃદય આ નોકરીને અન કિૂ ન હત  ું. આર.એમા.એસ. ના ડબ્બામાું થોડી મ સાફરી કરીને રે્નો પત્ર 
ર્ે જ જગયાએ પાછો આવી ગયો. 
એ જ મનશાિનો ઓટલો અને એજ હરરશુંકર ટપાલી. આજે રે્ નર્ો બોલર્ો હર્ો કે ન ર્ો ગણગણર્ો. ફક્ર્ 
શનૂય મનસ્ક રીરે્ પોર્ાન ું કામ યુંત્રવત  કયે જર્ો હર્ો. ટેવના બિે પત્રો આપોઆપ મહોલ્લા પ્રમાણ ે



ગોઠવાર્ા જર્ા હર્ા. વાણણયાવાડ, બ્રાહ્મણ ફણિય ું, મમસ્ત્રી મહોલ્લો, ઈસ્માઈલ મહોલ્લો અન ે અંર્ ે
અમ્મા....અરે!....પણ આ શ ું?... આબીજો કાગિ કોનો છે? આ ભરૂ  કવર?... એર મેઈલ? અને સરનામ ું?... 

અમ્મા સકીનાબાન ું સૈયદ, 

ઈસ્માઈલ મહોલ્લો, રામપ ર.  
ગ જરાર્ ભારર્ 

રવાના: 
ડૉ. અબ્બાસ એમ. સૈયદ 

૩૭ જોસેફ સ્ટ્રીટ, 

માનચેસ્ટર ય .કે. 
હરરસુંકર કદૂ્યો. ગોઠવેલી બધી ટપાલોના ઢગલાન ે ઝોિીમાું નાુંખીન ે અમ્માની ટપાલ લઈને દોડયો. 
મહોલ્લામાું પ્રવેશર્ાું જ ર્ણેે લગભગ ચીસ જ નાુંખી 'અમ્મા અબ્બાસની ણચઠ્ઠી છે.' અમ્મા પણ દોડર્ા 
રસ્ર્ામાું આવ્યા. અમ્મા કુંઈ કહ ેરે્ પહલેા જ રે્ણ ેકવર ફોડીને પત્ર વાુંચવા માુંડયો. 
અમ્મા,આજ હ ું કેટલા આનુંદમાું છું? હ સેનચાચાએ સમાચાર આપ્યા. અમ્મા, હ ું વીસ વર્ા પહલેાું 
નવગુંજપ રમાું એક સ્ટીમર લાુંગરી હર્ી રે્ જોવા એકલો એકલો ચાલી નીકળ્યો. ત્યાું ગયા પછી અંદરથી 
સ્ટીમર જોવાન ું. મન થય ું. 
મારા મા-બાપ મરી ગયા છે, હ ું અનાથ છું કહી રડયો. કપ્ર્ાનની સહાન ભમૂર્ મેિવી એ જહાજમાું ઉપડી ગયો 
આરિકા. ત્યાું પણ રખડયો. ત્યાું મને આપણા પાડોસી ગામનો મવઠ્ઠલદાસ મળ્યો. રે્ણે કહ્ ું કે ર્ારા મવયોગમાું 
ર્ારી અમ્મા ર્ો મરી ગઈ.રે્ રદવસે ર્ો હ ું કેટલ ું રડયો! પછી ત્યાના એક પાદરી મને અનાથ સમજી 
મવલાયર્ લઈ ગયા> ર્ેનની શાિામાું ભણ્યો. કોલલજેમાું ગયો. ડોક્ટર બનયો. અહીંના મમશનમાું ડૉક્ટર 
ર્રીકે નોકરી કરર્ો હર્ો. 
એક રદવસ મને સાથ ે નાકરી કરર્ી ઝરીન ર્ેને ત્યાું લઈ ગઈ. ઝરીન ર્ ે પેલા અમદાવાદવાિા 
હ સેનચાચાની દીકરી. હ સેનચાચા પણ માુંચેસ્ટર આવ્યા હર્ા. મેં મારી વાર્ કાઢી ર્ો રે્ઓએ જૂની 
ઓિખાણ કાઢી મને ઓિખી કાઢયો. પછી ર્ો મને કહ્ ું...અમ્મા પછીર્ો મને કહ્ ું...મને કહ્ ું કે મવઠ્ઠલદાસની 
વાર્ સદુંર્ર ખોટી છે. અમ્મા ત  ું હયાર્ છે. એ ખબર પડર્ાું જ મેં આ કાગિ લખી નાુંખ્યો છે. અને હા હ ું 
અહીંથી પરમ રદવસે નીકિનાર છું. ર્ારરખ છઠ્ઠીએ ર્ો આપણે ગામ. ઝરીન પણ સાથે આવશે. ર્ારી દ આ 
હોય ર્ો...અમેર્ો શાદીન ું નક્કી જ કય ું છે. હ સેનચાચા પણ રાજી છે. ર્ારા અબ્બાસની સલામ. 
સાધના ફિી. ક દરર્ની દૂઆ અને આશીવાાદ વષ્યાા. હરરશુંકર આનુંદસાગરમાું ર્ણાવા લાગયો. અરે! ડબૂી 
ગયો. ર્ેની શ્રદ્ધા ફિી. આત્મા બોલી ઉઠયો, 'જો આ ગાયત્રીનો પ્રર્ાપ. ચુંચિ મને દલીલ કરી, એ ર્ો 'કાગન ું 
બેસવ ું અને ર્ાડન ું પડવ ું.' ઊંડથેી અવાજ આવ્યો 'પ્રભ એ જ ર્ારી લાજ રાખી, અમ્માને બચાવી ન ેર્ને પણ 
બચાવ્યો'. ગેલમાું આવી ગયેલ ું ચુંચિ મન બોલી ઉઠ્ ું આવૈજ્ઞામનકોએ પથૃ્વી પર પ્રભ ને રહવેા જગયા જ 
ક્યાું રાખી છે? 

આત્માુંથી પ્રબિ અવાજ આવ્યો, "અબ્બાસના ભરૂા કવરમાું". રે્ મવચાર સમામધમાું ડબૂી ગયો. 



અમ્મા પણ પત્ર સાુંભિી ઘડીભર ર્ો અવાક થઈ ગઈ. પત્રની મવગર્થી કુંઈક ગ ુંચવાઈ ગઈ. અબ્બાસનો 
આ પહલેો જ પત્ર હોય ર્ો આગલા પત્રો કોના હર્ા? શ ું એ અબ્બાસે નહોર્ા લખ્યા? ર્ેણે હરરને ર્ુંદ્રામાુંથી 
જગાડર્ાું પછૂ્ ું 'બેટા, મનેર્ો કુંઈજ સમજાત ું નથી. શ ું અત્યાર પહલેા આવેલી ણચઠ્ઠીઓ મારા રદકરાની નથી?' 

હવે એકરાર કરવામાું હરરશુંકરને વાુંધો ન હર્ો. છર્ાું કુંઈ બોલી શકાય ું નહીં. છેવટે સ્નેહસભર કુંઠથી રે્ણ ે
કહ્ ું, 'અમ્મા, શ ું હ ું ર્મારો દીકરો નથી?' 

અમ્મા અધ ું સમજી, અધ ું ન સમજી પણ રે્ની આંખમાુંથી અશ્ર  સરી પડયા.  
                                                                            
                                                                                 OOOOOO 

અને પછી ર્ો નવ ું જીવન, નવ ું ચેર્ન અને નવી શ્રદ્ધા. હરર મનશાિને ઓટલે પાછો બેઠો. આર.એમ.એસ 
છાપવાિી ટપાલ ધીરે રહીને ગજવામાું મકૂી. થેલામાું મવખરાયલી ટપાલ ફરીથી ગોઠવવા લાગયો. ર્ ેફરીથી 
ગણગણવા લાગયો. 
આ વાણણયાવ્વડ આ જગમોહનશેઠ...સનમ ખલાલ...હું..હું..હું..કાુંર્ીલાલ...કમલાક્ષી કૌંસમાું લખે છે કમિા, અરે 
વાહ, કમલાક્ષીબેન અજબ લીલા છે આપની...ના બેન ના...લીલા ર્ો અમ્મના દીકરા હરરની.... 
 

   Happy Mother’s Day.  

 
આ વાર્ાા મેં ૧૯૫૮માું લખી હર્ી. ૧૯૫૯માું 'આનુંદ' માું પ્રગટ થઈ હર્ી. આજ થી ૫૪ વર્ા પહલેાની રે્ 
સમયની ભમૂમકા પર રચાયલી આ વાર્ાા ૫૪ વર્ા પછી ફરી થી ગ જરાર્ દપાણના પષૃ્ટ પર ૨૦૧૩ મેના 
અંકમાું પ્રગટ થઈ. મધસા ડ ે માટે એ ઉણચર્ લાગર્ા આજના બ્લોગ પર રજ  કરી છે. હવે પછી આ જ 
વાર્ાાની રસપ્રદ સમીક્ષા રજ  કરીશ. ર્ે દરમ્યાન આપનો પ્રમર્ભાવ જણાવશો ર્ો આભારી થઈશ. રટનેજ 
પ્રવીણ શાસ્ત્રી અને ર્ોત્તેરના પ્રવીણ શાસ્ત્રીને આપ કઈ રીરે્ મ લવો છો રે્ મારે માટે માગાદશાક બનશે. 
 
 
 
   


