
       

    



સાચો �મે કદ� �રૂો થતો નથી

"જશોદા આમ અડધી રા� એેકલી અહ� કમે બઠે� છો?
" કણૂબીના પાદર ના અધંકાર માથંી એક અવાજ
આ�યો. જશોદા એ પાછળ ફર�ન આેમ તમે જો�ું
પણ અધંારા મા કંોઈ ચહરેો નજર ને પ�ો. થોડ�વાર
આમ તમે ફા�ફા�માયા� પણ કોઈ દખેા�ુંન�હ. જશોદા
થોડ� ગભરાઈ ક રેાતના ૩ં:૦૦ વાગ કેોણ સાદ કર�ુ
હશ?ે

"જશોદા ત મેન ને ઓળ�યો? હુ�અ�વનાશ..." આટ�ું
સાભંળતા જ જશોદા ના �વાટંા ઉભા થઇ ગયા.
જશોદા ડર ના માય�પાણી થી રબેઝબે થવા માડં�.
અ�વનાશ શ�દ એ �ણ એેના હોશ ઉડાડ� દ�ધા.
કણૂબી ના પાદર મા રંા� ૩ે:૦૦ વાગ કેોઈ ચક�ુંએ ન
ફરક અેન એે વડલા નીચ બેઠેલેી જશોદા ન હેવ �ેાં
જ�ુંએ સમ��ુંન હ�ું. ઘર થેી પ�ત સાથ ઝેગડો



થયો ન રેા� જે કહ� દરૂ જતા રંહે�ું�યા કંોઈ એને
શોધી ન શક એેવા �વચાર સાથ જેશોદા ગામ ના
પાદર બેઠેલેી. પણ હવ એે ના ઘર જેઈ શક કે નેા
અહ� પાદર મા રંહ� શક.ે અ�વનાશ એ જશોદા નો
બાળપણ નો �મ� હતો પણ આજ એે આ દ�ુનયા માં
નથી. એટલ જેશોદા �બુ જ ડર� રહ� હતી.

"જશોદા �ુંડર નઈ, હુ�તન �ેકુસાન પહ�ચાડવા નથી
આ�યો. �ુંઘર પેાછ� ચાલી �... તાર� પ�ર��થ�ત
�વષ મેન �ેણ છ.ે પ�ત પ�ની મા ઝંગડા થતા રહે
બસ �ુંએન આેટ�ુંમન પર ન લ.ે.." થોડ�વાર પછ�
ફર�વાર વડલા ની વળવા�ુંમાથંી અ�વનાશ નો
અવાજ �ું� ર�ો. જશોદા ન અે�વનાશ ના ��ૃ�ુ
પછ� આવો પહલેીવાર અ�ભુવ થયો એટલ જેશોદા
અવાચક બની ન જે સાભંળતી રહ�. થોડો �વચાર કર�
અન ફેર�વાર ઘર પેાછ� ફર�.



�મ�ો તમન એેમ થ�ુંહશ ને કે જેશોદા અન અે�વનાશ
વ�ચ �ેુંહશ?ે અન અે�વનાશ �ું��ૃ� કુમે થ�ું? સા�ું
ન?ે તો ચાલો આપણ થેોડા વષ� પાછળ જઇય.ે.........

જશોદા સાત વષ� ની હતી. ધોરણ-૨ મા અં�યાસ કર�
રહલેી જશોદા �બુ જ દખેાવડ� અન નેખરાળ� હતી.
કણૂબી વાસ (પટલે વાસ) મા રંહતેી જશોદા ના ખાસ
�મ�ો ન હતા એટલ એે ઘરમા નં ઘેરમા જં રમતી.
થોડા સમય બાદ �યા પંાડોશ મા એંક ન�ુંપ�રવાર
રહવેા આ��ું. �ા�ત એ �ા�ણ હતા પણ ગામ માં
સારો �વ�તાર કણૂબી વાસ કહવેાતો એટલ આે
�ા�ણ પ�રવાર એ �યા જં રહવેાનો �વચાર કય�.
જશોદા ના ઘરમા એંના મ�મી અન પે�પા �સવાય
બીજ�ુકોઈ ન હ�ું. પણ આ નવા પાડોશી આવવાથી
એની �મર ના સાથી મળ� ગયા. �ા�ણ પ�રવાર માં
એક દ�પતી અન એેમના બ સેતંાનો સ�ંયા અને
અ�વનાશ હતા. ધીરધેીર �ેદવસો પસાર થતા ગયા ને



જશોદા સ�ંયા અન અે�વનાશ સાથ ભેળવા લાગી.
�ારકે જશોદા ની ઘર તેો �ારકે અ�વનાશ ન �ેયાં
આ ���ટુ� નજર પેડતી. બાળપણ ના આ સમય માં
આ �નખાલસ બાળકો એકબી� સાથ ગેાઢ મ�ૈી માં
જોડાઈ ગયા. �ારકે નાની સાયકલ મા એંક બી�
સાથ �ેકલૂ જેતા તો �ારકે એક બી� ના ઘરની
�વા�દ� વાનગીઓ નો આનદં ઉઠાવતા. �ારકે
"અડવાદોક, લગડ�, ચોપાટ, અધંાપોપટ, નવો વપેાર,
ચસે" જવેી રમતો ની મ� માણતા.

�દવસો પસાર થતા ગયા ન જેશોદા અન અે�વનાશ
પણ મોટા થતા ગયા. ધોરણ-૨ થી માડં� ન ધેોરણ-૧૦
�ધુી એક જ વગ� મા સંાથ અે�યાસ અન �ેન�વાથ�
મ�ૈી. �નખાલસ �દલ વાળા આ �મ�ો ન �ેા ખંબર
હતી ક �ેમે �ુંછ?ે?? એમણ તેો બસ એક બી�
સાથ રેમ�ું, શાળા એ જ�ું, વગ� મા સંાથ બેસે�ું,
એકબી� ના ના�તા મળ� ન ખેાવા. ર�ઓમા બંનંે



ના પ�રવાર સાથ પેીકનીક પર જ�ું, શાળા ના �વાસો
મા એંક બી� સાથ અેવનવા �થળો પર જ�ુંબસ
આજએમની દ�ુનયા હતી.

અ�વનાશ વ� અુ�યાસ માટ અેમદાવાદ ગયો અને
જશોદા પણ ભણવામા હંો�શયાર હતી એટલ �ેપતા
એ એન મેહસેાણા શહરે ની સરદાર પટલે �કલુ માં
સાય�સ મા એં�મીસન અપા��ું. અ�વનાશ પણ
અમદાવાદ ની એ સમય ની નામચીન �કલુ દ�વાન
બ��ભુાઈ મા સંાય�સ મા અં�યાસ કર� ર�ો હતો.
બનં જેણ ઘર થી અન એેકબી� દરૂ હો�ટલે મા રંહ�
ન ે અ�યાસ કરતા. કહેવાય છ કે "ેમાણસ ઘર ની
બહાર નીકળ તેો જ ક�ઈક શીખ.ે.. " હો�ટલે ના �મ�ો
અન બેહનેપણીઓ સાથ રેહ� ધીર ધેીર જેશોદા અને
અ�વનાશ ઘ� શંી�યા. તમ �ેહ�દ� �ફ�મ નો એક
ડાયલોગ સાભં�ો હશ નેઈ...



"એક લડકા ઔર એક લડક� �સફ�દો�ત ન�હ
હોત.ે..."

કાચી વય આે બનં ને પેણ હો�ટલે મા આં�ુંજ ક�ક
�ણવા મ�ું. મોટા હોત તો કદાચ આ ડાયલોગ ને
સમ� સ�ા હંોત ક મે�ૈી કોઈ પણ વ�ચ થેઇ સકે
અન મે�ૈી થી આગળ કોઈ સબંધં ન બન તેો પણ એક
છોકરો છોકર� સાથ �ેવનભર ��ુ અન �ેન�વાથ�
સબંધં �નભાવી શક.ે ધીરધેીર સેમય વીતતો ગયો અને
બનં નેા �દય મા �ંમે એ જ�મ લીધો. બનં રે�ઓ માં
આવતા �યાર એેકબી� ન મેળતા પણ �મે �વષ કેે
નવા જ�મલેા એ એહસાસ �વષ કે�ુંકહેતા ન�હ. બનંે
ની આખંો મા કં�ઈક અલગ જ ચમક દખેાતી. આજ
ર�ત સેાય�સ નો અ�યાસ �ણૂ� કર� ન હેવ કેોલજે માં
એ�મીસન લવેાનો સમય હતો. હ� �ધુી એ
એહસાસ �વશ કેોઈ પહલે ન થઇ હતી. અ�વનાશ એ
મ�ેસ �પુ રા��ુંહ�ુંતથેી એન અેમદાવાદ ની



નામચીન કોલજે એલ.ડ�. એ���યર�ગ કોલજે માં
�મક�ેનકલ �ા�ચ મા એં�મીસન લી�ું. જશોદા એ
બાયોલો� �પુ લી�ુંહ�ુંએટલ એેન બેી.જ.ે મ�ેડકલ
કોલજે અમદાવાદ મા એંમ.બી.બી.એસ ના કોસ� માં
એ�મીસન લી�ું. હો�ટલેો બદલાઈ, �મર બદલાઈ,
અ�યાસ બદલાયો અન શેહરે પણ. બનં હેવે
અમદાવાદ મા જં જદુ� જદુ� કોલજે અન હેો�ટલે માં
હતા. લાબંી ર�ઓ મા ઘંર જેતા પણ શ�ન-ર�વ
એટલ કે �ેવક�ેડ મા તંો બનં અેમદાવાદ મા જં મ�
માણતા. �ારકે �રવર��ટ તો �ારકે કા�ક�રયા.
�ારકે માણકેચોક તો પછ� �ારકે આ�ફાવન મોલ.
નાનપણ ની આ મ�ૈી એના �રૂો જોશ મા પંાખંો
ફલેાવી ન અેમદાવાદ મા ઉંડ� રહ� હતી.

એક �દવસ આમ જ ર�વવાર એ સાજં અે�વનાશ એ
જશોદા ન ફેોન કર� ન ડે�નર કરવા માટ કે�ું. જશોદા
તો રાહ જ જોઈન બેઠે� હતી ક અે�વનાશ �ાર એેની



��કટે મચે રમી ન આેવ અેન એે એન મેળવા �ય.
સાજં કે�ા �જુબ અ�વનાશ જશોદા ન લેવેા એની
હો�ટલે એ પહ��યો. આજ જેશોદા ક�ક અલગ જ
લાગતી હતી. ��ુલા સ�ટે વાળ, �લકે ની લ�ેથ વન
પીસ, કાન મા લંો�ગ �સ�વર ���પ વાળા ઍ�ર��સ,
ગાળામા ડંલેીકટેડે પ�ેડલ વાળ� ચને અન �ેણ �ચ ની
હાઇટ વાલી હાઈ �હલ �લકે સ�ેડલ સાથ એે આજે
એક અ�સરા લાગી રહ� હતી. અ�વનાશ તો એને
જોતા જ �લટે થઇ ગયો. અ�વનાશ ની �� હુો�ડા
સી.બી.આર. પાસ આેવીન જેશોદા ઉભી રહ�. થોડ�
સમય હાય-હ�ેલો કર� બનં જેમવા નીક�ા.

આખા ર�ત અે�વનાશ એ પોતાના ના બાળપણ ની
અનકે યાદો ની વાત કર� પણ જશોદા ના આજ ના
�કુ �વષ કેઈ ન ક�ું. જશોદા પણ મન મા નં મેનમાં
�વચાર મા પંડ� ક અે�વનાશ એ એન સેરખી ર�ત જેોઈ
નથી ક પેછ� મારા આ �કુ થી એન કેઈ ફરે ન પ�ો...



બનં રે�ેટોર�ટ એ પહ��યા. એ�ટર થતા પહલેા
અ�વનાશ એ પોતાના પોકટે માથંી એક �લકે ર�બીન
કાઢ� અન જેશોદા ન કે�ુંક તેારા માટ એેક સર�ાઈઝ
છ.ે એટ�ુંકહ� ન અે�વનાશ એ જશોદા ની આખં પે��
બાધંી. જશોદા નો હાથ પકડ� ન અે�વનાશ એન અેદંર
લઇ ગયો. જશોદા મન મા નં મેનમા �ંશુ હતી કે
�વન મા પંહલેી સર�ાઈઝ મળ� એ પણ અ�વનાશ
તરફ થી. અદંર જઈ ન હેળવ થેી અ�વનાશ એ પ��
ખોલી. ધીમા �કાશ મા ચંાર બેાજ પુાણી અન વે�ચે
�ડુન પાટ�મા રં�ગબ રે�ગી ક�ેડલ , �સુ�દુાર
�લૂો,લાઈટ પર�મુ અન હેાટ�શપે વાળા રડે ���ુસ
થી એ �લસે જશોદા �ું�વાગત કર� રહ� હતી.
જશોદા બ ઘેણી આ સ�વટ ન જે જોઈ રહ�. થોડ�
જ �ણ મા બં ફેોકસ લાઈટ જશોદા અન અે�વનાશ
પર પડ�. અ�વનાશ પોતાના એક �ૂંટણ પર બસેી હાથ
મા �ંલુાબ સાથ જેશોદા ની સામ હેતો.



"I Love You..... Jashoda..... "à

આટ�ુંસાભંળતા જ જશોદા ની આખંો ભીની થઇ
ગઈ. એનો બાળપણ નો �મ� અ�વનાશ પણ એને
એટલો જ ચાહ છે જેટે�ુંએ અ�વનાશ ન મેનોમન
ચાહતી હતી. એન પેણ અ�વનાશ ન.ે..

"I Love You... Too... Avi.... "à

કહ� ન પેોતાના મન ની ઈ�છા �હરે કર�. બનં એે
સાય�સ ના અ�યાસ થી લઈન આેજ �દવસ �ધુી
મનમા દંબાવી ન રેાખલેા �મે ન �ેગટ કય�. બનંે
એકબી� ન ગેળ મેળ�ન,ે કપાળ પર �ુંબન કર� ન,ે
હોઠો નો રસપાન કર� ન આે વષ� થી મનમા રંહલેી �મે
ની સ�રતા ન વેહાવી દ�ધી. થોડ�વાર પછ� �યા વંઈેટર
આ�યો......



"સાહબ ખાના લગાદ.ુ..."

અ�વનાશ એ પાચં �મ�નટ પછ� જમવા�ુંલાવવા ક�ું.
બનં રેાઉ�ડ ટબેલ પર સામસામ ગેોઠવાયા ને
એકબી� ની આખંો મા �ંમે ન �ેણ રેસપાન કર�
ર�ા હોય એમ એક� ટસ જેોઈ ર�ા.

�દવસો વીતતા ગયા અન બે� નેી કોલજે પણ �રુ�
થવા આવી. અ�વનાશ અન જેશોદા �બુ જ ગાઢ �મે
મા હંતા. પણ બનં નેા માતા �પતા આ વાત થી
અ�ણ હતા. જશોદા ન ે છ�ે�ુંવષ� હ�ુંએટલ એે
�કેટ�સ માટ સેોલા �સ�વલ મા જંતી અન અે�વનાશ
પણ L & T મા �ંસલ�ેટ થઇ ગયો હતો એટલ એે પણ
��ેન�ગ માટ કે�પની એ જતો. બનં છે�ે�ુંવષ� હોવાને
કારણ �ેબુ ઓછુ�મળ� સકતા.



અ�વનાશ એક �દવસ ��ેન�ગ �રુ� કર� ન �ેને માં
અમદાવાદ આવી ર�ો હતો. એના ચહરેા પર �શુી
દોડ� રહ� હતી. ઘણા સમય પછ� જશોદા ન મેળવાનો
મોકો હતો. �વક�ેડ પણ હ�ુંએટલ શે�ન-ર�વ સાથ જે
અમદાવાદ મા �ંવતાવાના �વચારો એના મગજ માં
ચાલી ર�ા હતા. �યા અંચાનક એક ઝટકો વા�યો ને
�ને અચાનક જ પોતાના પાટા પરથી પ�ટ� ખાઈ ગઈ. 
ડ�બા મા બંસેલેા ઘણા લોકો ન ઇે� થઇ. ઘણા
લોકો ના ��ૃ� નુા સમાચાર ટ�વી પર આ�યા. જશોદા
પોતાના પસે�ટ ની તપાસ કર� પોતાના કબેીન તરફ
જઈ રહ� હતી. �યા વંઇે�ટ�ગ હોલ મા લંાગલે ટ�વી પર
નજર પડ�. થોડ� વાર તો એન આેસપાસ વાળા ને
��ૂુંક �ેા થં�ુંછ આે એ��સડ�ટ?? ન અેચાનક
ટ�વી પર અ�વનાશ નો ચહરેો આ�યો. એના પગ નીચે
થી �ણ જેમીન ધસી ગઈ. એઆ આઘાત �રવી ન
�ક� ન જેમીન પણ લોથપોથ થઇ ન પેડ� ગઈ. પોતાનો



બાળપણ નો �મ�, પોતાનો પહલેો �મે, આવનાર�
�જ�દગી નો સાથી, સપનાઓ બ�ુંપળ મા �ંરૂ થઇ
ગ�ું. અ�વનાશ સાથ �ેવતાવલે પળો ની ર�લ આખંો
સામ ચેાલવા લાગી અન જેમે ઘસાયલેી સી.ડ�. કસેટે
ચ�ટ� �ય એમ વ�ચ વે�ચ એે ર�લ રોકાઈ ને
સમાચાર મા આંવલે અ�વનાશ નો લો�હયાળ ચહરેો
સામ આેવી જતો....

અ�વનાશ ના માતા-�પતા અન બેને સ�ંયા �બુ જ
શોક મા હંતા. જશોદા પણ અ�યાસ �રૂો કર� ને
પોતાના જ ગામ મા એંક દવાખા�ુંખોલી ન નેીરસ
�વન �વતાવી રહ� હતી. જશોદા ના માતા �પતા એમ
�વચારતા હતા ક દે�કર� નો નાનપણ નો �મ� �મુા�યો
એટલ એે આઘાત મા છં.ે પણ જશોદા જ �ણતી
હતી ક અે�વનાશ એની �જ�દગી હતો. વષ� વીતતા
ગયા ન જેશોદા માટ સેારા ઘરના માગંા આવવા
લા�યા. જશોદા ન હેવ �ેવન મા કંોઈ મોહ ન હતો



�વવા ખાતર �વતી. માતા �પતાની �બુ આ��
કરવાથી એન લે� માટ એેક છોકરા ન હેા ભર�.
સકં�પ પટલે નામનો એ �વુક નાયબ મામલતદાર અને
પોતાના જ ગામનો હતો. લ� પછ� જશોદા સકં�પ ને
કઈ ખાસ �યાન ક �ેમે ભય� વહવેાર ન આપતી. એના
મગજ અન મેનમા અં�વનાશ જ ��વત હતો. એ
કારણ સેકં�પ અન જેશોદા વ�ચ નેાના મોટા ઝગડા
થતા. એક �દવસ સકં�પ એ જશોદા ન �ેબુ
સભંળા��ું. જશોદા સમજદાર, લાગણીશીલ અને
�વ�ંભમાની �ી હતી એટલ એે રા� જે ઘર થેી બહાર
નીકળ� ગઈ અન એે વડલા નીચ જેઇ ન બેઠે�.....

તો �મ�ો આ હતો અ�વનાશ અન જેશોદા વ�ચ નેો
સબંધં. બનં મે�ા પણ એક ન થયા. જશોદા �વી
�યા �ંધુી એના અ�વનાશ ન ચેાહતી રહ�. અને
અ�વનાશ ની એ અસં�ં�ુ આ�મા જયાર પેણ
જશોદા એકલી પડતી ક હેાર� ન �ેવન મા કંઈ ઉલટ�ુ



પગ�ુંભરવા જતી તો એન સેમ�વી ન ફેર�વાર
�વન ન સેાર� ર�ત �ેવવા સલાહઆપતી....

એટલ જે કોઈક એ ક�ુંહશ.ે..

"સાચો �મે કદ� �રૂો થતો નથી......"

અ��.ુ..

----------------------

આભાર:

�મ�ો આ વાત કા�પ�નક છ.ે ના કોઈ �ય��ત ક વે��ુ



સાથ મેારો સબંધં છ.ે નામ અન �ેથળો �ણીતા
રા�યા છ જેથેી વાતા� ન એેક સા���વ�પ આપી સક.ુ
માર� એક �મ� છ એે છ�ેલા ઘણા સમય થી મને
કહતેી ક "ેસાચો �મે કદ� �રૂો થતો નથી" આ �વષય
પર ક�ઈક લખન.ે.. તો માર� આ ત�ન કા�પ�નક વાત હુ�
માર� એ ��ય �મ� ન ડેડે�કટે ક��છુ�. તમ �ેમ�ો તમારા
અ�ભ�ાયો અન કેોઈ �વષય પર હુ�કઈ લખી સક એુમ
લા� તુો મન તેમારો ગમતો �વષય અન અે�ભ�ાય
મારા નીચ લેખલે ઈમલે પર મોકલી આપશો...

iajuneja@gmail.com

---

આપનો ��ય

ઈરફાન જણુ�ે


