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લ&ન અને (રસે*શન તો ,ઝ- કમ- િસ1ગા4રુના ડ���ટનેશન મેર�જમા ં સારા થવાના જ 

હતા. પરં: ુ તે;ુ ં કાડ< પણ ભલભલાને ચક કર� દ� તેAુ,ં વર -કBયાના  Dપોઝલના 

લેિમનેટ�ડ   ફોટા અને Fુદંર પોઝની  સાથે  સોનેર�-Hપેર� કવરમા-ં મોતી -હ�રાની ચમકતી-

ચળકતી  દોર� સાથે।  
 

અને તેમા ં ,ઝમા ં યોKનાર મેહદં�,પીઠ�,સગંીત સMંયા,રાસ ગરબા,ઈPયા(દ   િવિવધ 

Dસગંોની રસભર� િવગતો  અિત કલાPમક �વHપે કોતર�ને Rકૂ� હોય તેમ શોભતી  હતી. .આ 

Fુદંર, આકષ<ક Fવુાિસત  કાડ<ની (ક1મત જ  બે Vણ હKર હશે એમ જોનાર-વાચંનાર પોતાની 

હXિસયત Dમાણે કYપના જ કરતો રહ� Kય તેAુ ંકાડ< ભલે પોતાને Pયા ંકોઈ Dસગેં છપાવી તો ન 

શકાય તોય સાચવવા [Aુ ંતો હર કોઈને લા&\ુ ંજ લા&\ુ ંહ: ુ ં. 
 

કાડ<ની સ]ુથી મોટ� િવશેષતા એ હતી ક� િપતા ^ી પરમાનદં શેઠ� પોતાના Fુદંર અ_રોમા ં

જ ભાવભ\ુ ̀ કાડ< લa\ુ ં  હોય તેમ તેમના હ�તા_રમા ં જ લખેલ ભાવસભર હરખ તેડાના 

લખાણનો bલોક બનાવી છાપવામા ંઆવેcુ ંહ: ુ ં .,ઝ Rુબંઈથી િસ1ગા4રુFધુી;ુ ં Vણ ચાર (દવસ;ુ ં

હોવાથી તેમ જ બેVણ (દવસ િસ1ગા4રુની બે�ટ ફાઈવ-�ટાર  હોટલમા ંd(ુક1ગ થયેcુ ંહોવાથી Dસગેં 

Dસગેં પહ�રવાના વeો-ઘર�ણા વી.િનમિંVતો   સાથે 4રૂા અઠવા(ડયા માટ� ભર4રૂ હતા.શેઠ પરમાનદં 

હ�રા ઝવેરાતના અિત ધનવાન વેપાર� હોવાથી તેમ જ એકના એક ડોgટર 4Vુ નયનના  લ&ન 

માટ�નો અRYૂય અવસર હોવાથી તેમની તેમ જ શેઠાણી Dેમાબેંનની હhસનો કોઈ પાર ન હતો.સામે 

વેવાઈ પ_ે ડોgટર iતેન શાહ અને તેમની ડોgટર પPની જYપા શાહ પણ હરખાઇ  હરખાઇ સ]ુ; ુ ં

માન-  સBમાન કર� આkહ4વૂ<ક  તેમને સાચવી રlા હતા. 
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  ,ઝમા ંસવારના ના�તાથી લઈને બપોરના લચં,સાજંના �નેgસ તેમ જ  રાતના ભmય 

ડ�નર Fધુીની mયવ�થા એકદમ અફલા:નૂ હતી .ચા-કોફ�-િમYકશેક આઈ�n�મ તો જયાર� જોઈએ 

Pયાર� ચોતરફ ફ�લાયેલા અસaંય કાઉBટરો પર હસતી હસતી પ(રચા(રકાઓ Dેમ4વૂ<ક સવ< કરતી 

જ  રહ�તી હતી પોતાનો ખાસ qન ક�ટરર સાથે રાaયો હોવાથી બધી જ qન વાનગીઓ કોઈ પણ 

વાનગી ફર� ર�પીટ ન થાય તેમ પીરસાતી રહ�તી હતી .rટ તો rટમાકsટની  ની [મ દર કોન<ર પર 

સKવી સKવી ગોઠવેલા હતા.અને rટ પણ દ�શ િવદ�શના,સીઝનના અને   સીઝન વગરના દર�ક 

Dકારના જોવા- ખાવા મળ� રlા હોવાથી મહ�માનોને સમK:ુ ંજ નહો: ુ ંક� tુ ંખાAુ ંtુ ંન ખાAુ.ંuાય 

rટના તો દર�ક મહ�માનને પેક�ટો જ રોજ અપાયા  કરતા હતા .viર,ખwૂર,કાwુ,બદામ ,િવધ િવધ 

Dકારની (કસિમસ ના પેક�ટો તો મહ�માનો પોતાની બેગોમા ંભરવા માડં� પડxા હતા. ખાઈ ખાઈને 

ખવાય ક�ટcુ?ં �બ��કટો -ચોકલેટો તો અનેક Dકારની yાBડના જોઈ મહ�માનો આભા જ થઇ રlા 

હતા.Fગુિંધત �Dે સાથે Fગુમ સગંીતના ધીમા મીઠા Fરૂ વાતાવરણને Fવુાિસત તેમ જ મzરુતમ 

બનાવી રlા હતા. 

   આ બધા વ{ચે એક ગલગોટા [વો હસતો રમતો ખેલતો |દૂતો ચાર�ક વષ<નો 

બાળક સ]ુ કોઈના આકષ<ણ;ુ ંક�B} બની રlો હતો.બધા જ તેને રમાડ� રમાડ� રાi થઇ રlા હતા 

અને |ુ:હુલ4વૂ<ક કોઈ 4છેૂ તો શેઠ પરમાનદં કહ�તા કરતા :"રમાડંોને Dેમથી ! બાળક તો 

ભગવાન;ુ ં �વHપ છે.અમારા �ટાફનો છે ".Kગતો હોય Pયા ંFધુી એ બાળક ગાતો-નાચતો સ]ુ કોઈ 

જોનારાઓને �શુ �શુ કર� દઈ રlો હતો .  

,�ના ભરચક કાય<nમો વ{ચે �શુ�શુાલ થતા થતા બેઉ પ_ોના સ]ુ લોકો  િસ1ગા4રુ 

પહh{યા. Pયા ં ફાઈવ �ટાર હોટલનો ઠાઠ અને Pયાની શાનદાર રોનકભર�  આગતા-�વાગતા જોઈ- 

માણી  મહ�માનો મોજ મ�તીમા ંઆવી ગયા .લ&ન ભાર� zમૂધામ અને દબદબા સાથે સપં�  થયા 

અને બી[ (દવસે (રસે*શન તો �વગ<લોકના જલસા [Aુ ંજોઈ સ]ુ કોઈ "વાહ, વાહ ! આવા લ&ન 

અને ર�સે*શન તેમ જ ,ઝની આવી અનેર� મોજ મઝા તો  �લૂી  �લૂાશે ન(હ ." શેઠ  પરમાનદં� 

અને તેમના વેવાઈ ડોgટર iતેન શાહ�  આપણને ભાર� લહ�ર કરાવી. 
    

(રસે*શનમા ંશેઠ પરમાનદં� અને તેમના વેવાઈ ડોgટર iતેન શાહ� પોતાના �વાગત-સPકાર-

અ�ભનદંન દર�યાન [ સરDાઈઝની   વાત કર� તે સાભંળ� બધા જ દંગ રહ� ગયા અને 

સા�યા<નદંમા ંગરકાવ થઇ ગયા  ડોgટર iતેન શાહ� અને શેઠ પરમાનદં� [ ક�ુ ંતેનો સાર એટલો 
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જ હતો ક� ,ઝમા ં રમતો -ખેલતો બાળક નવપ(રણીત ડો.નયના અને ડોgટર નયનનો   હતો [ને  

મે(ડકલ કોલેજના પહ�લા જ વષ<મા ં�લૂથી લ�મણ ર�ખા ઓળંગી જતા બેઉ Dેમીઓએ જBમ આ*યો 

હતો અને સમwુ માબાપોએ એબોશ<ન ન કરાવતા એ બાળકનો જBમ કરાવી બેઉ ડોgટર Dેમીઓનો 

મેડ�કલ અ�યાસ 4રૂો થાય Pયા ં Fધુી તેનો ઉછેર એક એડો*શન ઘરમા ં કરાવી તેને મોટો થતા 

સાર� *લે �|ુલમા ંRકૂ� અPયાર� ,ઝમા ંસાથે લઇ આmયા હતા અને તે જ સમયે કર� લીધેલ રi�ટડ< 

મેર�જને આ[ ફાયનલ સામા�જક માBયતા આપતો િવિધવત લ&ન Dસગં ધામ zમૂથી ઉજવી 

પોતાના બાળકને Dેમે Dેમ ે અપનાવી-Kહ�ર કર� ધBયતાનો,�શુાલીનો,ગૌરવનો અ;ભુવ કર� 

છે.તે;ુ ંનામ Dથમ ઘોિષત કરવામા ં આm\ુ.ં આ સરDાઈઝે ડ��ટ�નેશન મેર�જની �શુાલીમાચંાર 

ચાદં  લગાવી દ�ધા.    
 

(સમા*ત) 
 


