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 'વ$ર%ટોનો વડલો શાિંત સ*ુંલ' ખર,ખર વયો.0ૃ િન.1ૃ,એકલા પડ� ગયેલા પિત  ક, પ6ની 

માટ,નો અિત :ુદંર આવકાય= કો>સે?ટ હોવાથી તેમ જ 6યા ં મળતી અનોખી િવિશ%ટ સગવડ- 

:િુવધાઓ મળતી હોવાથી જોતજોતામા ંતો એ વડલો લોકિFય થઇ ગયો,તેનો છાયંડો આવા સIુ 

કોઈને મનભાવન હોવાથી ગમવા લાLયો.ફાઈવ Nટાર હોટલ Oવા એ.સી.Pમો,:શુોભત પરદાઓ 

અને િવધિવધ Fકારની નાની મોટ� લાઈટો,ટ,બલ લેRપો,મોટો એવો ટ� .વી.,જોડાયેલા ક, અલાયદા 

પલગંો,ડનલોપના નરમ નરમ ગાદલાઓ,એવા જ નરમ નરમ દર,ક પલગં પર બSબે 

ઓિશકાઓ,સફ,દ બાNકા Oવી ચાદરો અને રUઈઓ, સફ,દ નેપ$કનો અને ટોવેલો,સોલાર 

એનજVથી  ગરમ થWુ ંઅને આવWુ ં ગરમ પાણી,િનયિમત Fિત$દન થતી  સાફસફાઈ,એરો ?લા>ટYુ,ં 

જગ ભર�ને રોજ બદલાW ુ ંપાણી,કોફ� ક, ટ� મેકરની ક,ટલી,પલગંોની બેઉ બા[ુમા ંખાનાવાળા સાઈડ 

ટ,બલો ,સામે બે લોકર સાથેના કબાટ અને વચમા ં \,િસ]ગ ટ,બલ આમ ભર^રૂ સગવડો મળતા 

વ$ર%ટ નાગ$રકો રહ,વા જમવાનો ચા` વધાર, હોવા છતા ંસWં%ુટ જ ન$હ,Fસa પણ હતા .ડાયનbગ 

હોલમા ંચાર ચાર cરુસીઓ વdચે ટ,બલ પર સવાર, બSબે કપ ચા-કોફ�-eૂધ  અને ગરમ નાNતો 

મળે, બપોર, રોજ ફરW ુ ંફરW ુ ંગરમાગરમ  લચં  મળે,સાજંના ફર� Nનેfસ અને ચા કોફ� મળે અને રાતે 

eૂધે વાg O.ુ ંવૈિવiય^ણૂ= $ડનર  મળે એ તો ઘરમા ંય ન મળે એવી અનોખી,અનેર� અને અદkતુ 

lયવNથાના કારણે  આ શાિંત- સ*ુંલ રહ,નારાઓને તો ફાવી જ ગmુ ંહW ુ,ંઅને નવા આવવા જોડવા-

માગંતા nી ^oુુષો q$ુક]ગ કર� કર� સ*ુંલમા ંબની રહ,લા બીU અને તે પછ� બનનારા rીU sલોર 

માટ, અગાઉથી q$ુક]ગ કરાવી Fતીtા કરવા પણ તૈયાર -ત6પર રહ,તા હતા.. 

આ જ શાિંત- સ*ુંલમા ં શાિંતલાલે એન.આર.આઈ તર�ક, 25 ટકા વધાર, ભર� અમે$રકાથી જ 

આમા ં રહ,વાYુ ં q$ુક]ગ કરાવી લીuુ ં હW ુ,ં  કારણ ક, સાએઠ વષ=નો સાથ આપનાર� સેવાભાવી 

Fેમાળ પ6નીના Nવગ=વાસ પછ�ની એકલતા તેમને  ભયકંર સાલવા લાગી .એકલા જ એકલા અને 

તે ય માયwોવેવમા ં બનાવેલી ચા અને ટોNટરમા ં શેકાયેલા xેડના ટોNટથી તેઓ થાક� ગયા 
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હતા,rાસી ગયા હતા .પાછલી રાતના વધેલા બચેલા ખોરાકનો લચં ખાઈ ખાઈ તેઓ કંટાળ� ગયા 

હતા.પોતે જ ગરમ કર�, પોતે જ પોતાની ગોઠવેલી ?લેટમા ંપીરસી એકલા એકલા િનમાણા થઈને 

ખાતા- ગળચતા  રહ� તેઓ િનરાશ જ ન$હ,eુખી eુખી રહ,વા લાLયા.રાતના $ડનરમા ં પણ 

પાNટા ,પીઝા,સબવેથઈ વી.ખાઈ તેઓ rાસી ગયા. કંઈ કહ, તો સાભંળ.ુ ંપડWુ:ં"અમે ડોકટરો જોબ 

કર�એ ક, ફરW ુ ં ફરW ુ ં ઇ{>ડયન  ખાવાYુ ં રાધંીએ? એવામા ં પોતાને હર હમેશ ગમતા વતનમા ં

સીનીયર લિવ]ગ  સ*ુંલો બનતા જોઈ-Uણી  |ગૂલમા ંજોઈ-તપાસી  તેઓ િવગતો મેળવી  આ નવા 

જ બનેલા શાિંત સ*ુંલમા ંq$ુક]ગ કરાવી 6યા ંઆવી પહ}dયા. 

એકના એક ડોfટર ^rુ-^rુવu ૂઅને તેમના હવે eૂર કોઈ મે$ડકલ કોલેજમા ંભણતા ^rુનો 

 -ન$હ Oવો જ મળતો સાથ છોડ� તેઓ અણગમતા અમે$રકાને છોડ� મનગમતા ભારતમા ંઅને તે 

ય પોતાના જ>મNથાન એવા અમદાવાદમા ં આવી પહ}dયા.સમeુખયા કહો ક, સમ:ુખયા  કહો 

એવા nી ^oુુષો અને દંપિતઓ વdચે તેઓ લહ,રથી રહ,વા લાLયા.ફરતા Pમો  સામે બIુ જ મો~ંુ 

િવશાળ   રંગ બેરંગી ^%ુપોથી શોભતા ગાડ=નmfુત લોનમા ંબેસી ગ?પા મારવાની O મઝા આવવા 

માડં�,નવી નવી કંપનીની O મોજમઝા આવવા માડં� તેમા ંતેઓ ^rુ,^rુવu ૂઅને પૌrને લગભગ 

િવસાર� જ બેઠા .ગાડ=નમા ંબે rણ સાથે બેસી શક, એવા �લા પણ હોવાથી તેમને �લતા �લતા 

વાતો કરવાની,�ગણે બેસી  :યૂ=Nનાન કરવાની લહ,રખી આવવા માડં�. અને 6યા ંજ તેમનો, નવી 

જોડાયેલી શાિંત નામની િવધવા સાથે સપંક= થતા તેઓ  રા� થઇ ગયા કારણ ક, એ Nવભાવે 

મળતાવડ�,એટ�ટ�ડુથી ફોરવડ=,દ,ખાવે ભાLંmુ ં તો ય ભPચ Oવી Uજરમાન લાગતી હોવાથી તેમના 

મનમા ં એ શાિંત સાથે જોડાઈ શાિંત જ શાિંતનો સ$હયારો આનદં માણવાનો અભરખો ULયો 

.શાિંતબેનને પણ આ અમે$રકાથી આવેલ એન.આર.આઇમા ંસારો એવો રસ પડ�ો. 

બેઉનો પ$રચય મૈrીમા ંઅને પરNપર Fેમ તેમ જ આકષ=ણમા ં િવકિસત થવા લાLયો.શાિંત 

|જુર� ગયેલા Fોફ,સર  પિતYુ ંપચાસ ટકા પે>શન મળWુ ંહોવાથી mિુનવસVટ�Yુ ંfવોટર ખાલી કર� 

આ નવા બનેલા શાિંત સ*ુંલમા ંq$ુક]ગ કર� જોડાઈ ગઈ હતી-કાયમ માટ,  અને બાર  માસ રહ,વા 

માટ, તેને િવધવા તર�ક, એક મ$હનાના ચા`નો $ડNકાઉ>ટ પણ મ�યો હોવાથી તે cશુ હતી .પણ તો 

ય શાિંતલાલને જોઈ મળ�,િનકટ સસંગ=મા ં આવતા આકષા=ઈ અમે$રકા પહ}ચવાના સપના જોવા 

લાગી ગઈ. વે$દયા -લોભયા પિતએ તો ન બાળક આ?mુ ંક, ન િવદ,શનો ક$દ  Fવાસ પણ  કરાlયો 

તેYુ ંતેને મનોમન પારાવાર eુખ ર�ા કરW ુ ંતેનો આ શાિંતલાલ સાથે પરણી જઈ નવજવાન Oવા 

જ લાગતા નવા સાથીદારનો સાથ- સગંાથ સહવાસ વાછંવા  લાગી ગઈ.એક વાર પોતે વહ,લી નાહ� 
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- ધોઈ તૈયાર થઇ ગાડ=નના �લા પર બેઠ�  ધીર, ધીર, �લતી હતી તો શાિંતલાલ પણ 6યા ં

વહ,લા આવતા જ "આવો અહ� બેસો માર� પાસે  અને  '�લો ર, સબ eુખ kલૂો ર," ના [ુના ગીત-

સગંીતનો અYભુવ કરો." આ.ુ ં Fેમભmુ� આમrંણ મળતા cશુ cશુ થઇ તેઓ શાિંતની બા[ુમા ં

બેસી તેના સામી?યનો,nીસહજ :ગુધંનો,તેના હવામા ંઉડતા વાળનો આનદં માણવા લાLયા. મનમા ં

શાિંત જ શાિંત સમાઈ ગઈ હોય  તેમ લાગવા માડં� ુ ં.જો આ શાિંત મારા �વનમા ંઆવી Uય તો 

શાિંત જ શાિંત એમ મન  પોકાર� પોકાર�  કહ,વા લાLmુ ં.6યા ંતો શાિંતએ Fેમ^વૂ=ક ક�ુ ં:'�ાર,ક મારા 

Pમ મા ંતો આવો  .[ુઓ Iુ ં ક,વો મારો Pમ સUવીને રાcુ ં � ં  .આવો અ6યાર, જ આવો . શાિંત 

ઊભી  થઇ શાિંતલાલને Fેમ^વૂ=ક આ�હ^વૂ=ક પોતાના Pમ તરફ લઇ જવા માડં�.તેના મનમા ંય 

શાિંતલાલ વસીને િવરાટ Pપે lયાપી ર�ો હતો . Pમમા ં પહ}ચતા :ધુીમા ં તો તેણે  પોતાના 

Fેમભાવને �ખુ$રત કરતા કહ� જ દ�uુ:ં"આપણે  એકલા અ~લૂા થઇ ગયેલા હવે પરણી જઈએ તો 

ક,મ?"  

Fસa Fસa ભાવથી ભરાઈ -ઊભરાઈ જતા શાિંતલાલ બો�યા:"તમે તો મારા મ} ની અને 

મનની વાત કહ� દ�ધી.  તમારા મ}મા ં ઘી સાકર ! વસતંપચંમી  આવી રહ� છે .�ભુNય શી�મ 

!  પછ� તો હોળ�મા ંરંગે રમ�ુ,ંક,મ?"  જવાબમા ંમી�ુ ં�Nુકરાઈ પોતાનો  Pમ આવી જતા તાgં ખોલી 

શાિંતલાલ સાથે Pમમા ંFવેશ કય� તો શાિંતલાલ દંગ રહ� ગયા .Pમમા ંNFે ની :ગુધં,\,િસ]ગ ટ,બલ 

પર કોNમે$ટfસનો ઢગલો,વાચંવા-જોવા માટ, $ફ�મફ,ર,Nw�ન વી.સામિયકોની થ?પીઓ .શાિંતલાલ 

આનદંમા ંઆવી ગયા અને પોતે હ�રો હોય અને શાિંત $હરોઈન હોય તેવો ભાવ અYભુવવા લાLયા 

.અમે$રકા લઇ જઈ શાિંતને અમે$રકા બતા.ુ-ંફ,ર.ુ ંઅને ઘરમા ંતેYુ ંરાધેં�ુ ંગરમ ગરમ  

લચં-$ડનર  ખા� એટલે શાિંત જ શાિંત.પડખામા ંરાતે શાિંત હોય એટલે શાિંત જ શાિંત ! પણ 6યા ં

તો શાિંતલાલ ની  નજર એક cણૂામા ં પડ,લ ડ,>ચરfલે>�ર ના ડSબા પર અને બા[ુમા ં જ 

પડ,લા  ડ,>ચર બોfસ પર પડ� અને તેની બા[ુમા ં જ પડ,લી ઢગલાબધં દવાઓની �,  ર, પર 

પણ પડ�.વાળ કાળા કરવાની ગોદર,જની બોટલ પણ દ,ખાઈ.   પોતાને તો નખમા ંય રોગ ન$હ અને 

આ શાિંત તો આcુ ંદવાખાYુ ંજ સાથે રાખતી લાગે છે.પરણીને શાિંત સાથે દવાખાYુ ંપણ પાળવા-

પોષવાYુ ં છે એ વાNતિવકતા પળ ભરમા ં સમUઈ ગઈ .�ુ ંઅહ� ભારતમા ં ક, પછ� 6યા ં

અમે$રકામા ંદવાઓ-ઈલાજોના ખચ= તો Uલમ વધી ગયા છે એ યથાથ= તેમની સામે ડોળા  ફાડ�ને 

જોવા લાLmુ ં.અને અમે$રકામા ંતો આવી મોટ� ઉમરની શાિંતનો વીમો પણ કોઈ ન લે અથવા મ}ઘો 

દાટ હોય અને કાલે ઊઠ� બાયપાસ સ`ર� કરાવવી પડ, તો પોતાના અને દ�કરા- વIુના તો ડ,બા 
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Wટૂ� Uય એ સdચાઈ પણ સામે Nપ%ટ દ,ખાવા લાગી.Pમની સUવટ  :ુદંર હતી ,શાિંતની પોતાની 

પણ બા� સUવટ :ુદંરતમ હતી;પરંW ુબકoંુ કાઢતા �ટ પેસવા Oવી �Nથિત દવાખાના સાથેની 

શાિંત સાથે  પરણવાથી થશે એ હક�કતે તેમને સUગ કયા= અને ખોટા સપનાના આસમાનથી જમીન 

પર ઊતર� જતા તેઓ મનોમન બો�યા;"હવે પાછલી �જ]દગી તો Fk ુભજનમા ંશાિંતથી ગાળવાની 

હોય.અઆવી દવાખાના- NવPપ શાિંત તો અશાિંત NવPપ જ બની જઈ શક, ."   

        6યા તેમનો સેલ ફોન રણ�ો અને "અમે$રકાનો કોલ છે"કહ� તેઓ બહાર નીકળ� વાતચીત 

કરવા લાLયાતો cશુીના સમાચાર એ હતા ક, પૌr મે$ડકલ fલાNમેટને Fપોઝ કર� ��ૂો છે અને 

વસતં પચંમીના રોજ લLન-$રસે?શન ન�� કર� લીધા છે તો ત6કાલ આવી પહ}ચો." 

  "માર, તા6કાલક  અમે$રકા જ.ુ ંપડશે અને અ6યાર, તો મારો ^rુના લLન લેવાયા છે 6યા ંમારા 

લLનની તો વાત જ �ાથંી િવચારાય? સોર�,આO જ Iુ ંપહ,લી જ મળતી sલાઈટમા ંરવાના થઈશ 

.આપના લLનની વાત ક,>સલ ."શાિંત અશાિંતમા ં આવી ગઈ અને શાિંતલાલ ઝડપી તૈયાર� 

કર�,sલાઈટ qકુ કર� એરપોટ=  જવા રવાના થયા.હવે તેમના મનમાથંી સાકાર �ામક 'શાિંત'Yુ ંkતૂ 

નીકળ� ગm ુહW ુ ંઅને  તમ=મનમા ંશાિંત જ શાિંતનો સાtા6કાર થઇ ર�ો હતો .  
 

(સમા?ત)   

      

 
 


