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લગભગ મધરાતનો સમય,લ+ન--રસે/શનમાથંી 3ૂરના ર�સોટ6થી,વહ�લા નીકળ� જવાની 

 પડ�લી જ;-રયાત અને અધવ=ચે  બગડ� ગયેલી કાર. િન@િૃB પછ� રાતના ચલાવવાની લગભગ 

છોડ� દ�ધેલી કાર આF અિનવાય6 સજંોગોમા ંચલાવવી પડ� તેનો મનમા ંઅફસોસ કરતા વયો@Hૃ 

Iોફ�સર િપના-કન મનોમન ગભરાઈ ગયા .સાથે પKની અને પૌMી.બNે સોના હ�રાના દાગીનાઓથી 

સFલા.લ+ન--રસે/શન PQંુૂ થયા બાદ નીકSયા હોત તો આગળ પાછળ ચાલતી  કારો આથી કોક 

કરતા કોકની મદદ મળ� શક� આ તો -ડબાગં TધાQંુ ,થોડ� થોડ� Tતર� લાઈટના થાભંલા અને 

વરસાદ� વાદ�ળયા વાતાવરણના કારણે ચVWનો  તો ઠ�ક, તારાઓનો  ઉZસ પણ અ3ૃ[ય.નીચે 

ઊતર� કાયમ સાથે રાખવાની આદતના કારણે ભેગી લીધેલી બેટર� હાથમા ંલઇ નીચે ઊતર� કાર 

ખોલી Tદર જો^ુ ંપણ કાઈં   કરતા કાઈં સમZ^ુ ંન-હ એટલે ` ૂઝંાઈને પાછા કારમા ં બેસી કાર 

bટાટ6  કરવા મર�ણયો Iયાસ કરવા લા+યા.કારની બેટર�  ગયેલી ક� પછ� બીજો કોઈ ફોcટ હોય;પણ 

કાર bટાટ6  ન થઇ તે ન જ થઇ .પKની Pછેૂ:"હવે eુ ંથશે?" તો  fbુસો રોક� મનમા ંસમસમી જતા 

બોલે:'' આ વહ�વારની મોકાણમા ં મgઘા ભાવના પેiોલjુ ં  kધણ થ^ુ ં એ તો ઠ�ક;પણ હવે કાર 

ખોટવાઈ ગઈ એટલે lાયંના ન રmા." 

           હn મોબાઈલ ફોન આoયા નહોતા ક� કોઈ સગા વહાલાને કોલ કર� મદદ માટ� બોલાવી 

શક�. પKની બોલી:' "તમાર� nદના કારણે pાઈવર પોષાય તેમ હોવા છતા ંરાખતા નથી કારણ ક� 

તમને બધા pાઈવર ચોર લાગે છે,બદમાશ લાગે છે. વષr પહ�લા એક pાઈવર  રાખેલો તેને તમે 

bsુલેથી આ બેબી btિુતને લાવવામા ંતેનાથી મોuુ ંથ^ુ ંતો તેની vળૂ કાઢ� નાખી,તમાચો માર� કાઢ� 

`કૂ�લો Kયાર પછ� આજ xધુી pાઈવર ન જ રાખવાનો અફર િસHાતં બનાવી સેcફ pાઈિવyગના 

-હમાયતી અને આzહ� થઇ ગયા.રાત વેળાએ કોઈ ભાuુતી pાઈવર બોલાવવાની વાત કર� તો 

તમને તો કોઈનો ભરોસો જ ન બેસે.હવે થાઓ હ�રાન !" 
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"tુ ંમને વધાર� બોલી બોલી નકામી વધાર� હ�રાન- પર�શાન ન કર. જોઈએ કોઈ પો�લસ કાર 

ક� ક|ક નીકળે તો કોઈ મદદ મળે ."મદદ મળવી આકાશ- sુxમુવત હોવા છતાય આશા છોડ}ા 

િવના નીચે ઊતર� આમ તેમ કોઈ કાર,ર�~ા ક� iક  આવે તેની રાહ જોવા લા+યા .બા�ુની સીટ પર 

બેઠ�લી પKની ફર� ફર� પાછળ લગભગ xઈૂ ગયેલી પૌMીની સામે જોઈ જોઈ ગભરાવા લા+યા ક� 

કોઈ ગ-ઠયો ક� લબાડ મળશે તો ઘર�ણા � ૂટં� લેશે,અને આ ગભQુ છોકર�ને હ�રાન કરશે ." 

કાર તો અધવ=ચે -રસાઈને ન હલે ક� હાલે  એવી હાલતમા ં  Iોફ�સરને ન સહ�વાય,ન 

કહ�વાય એવી `[ુક�લભર�  ` ૂઝંવણમા ં `કૂ� �કૂ� હતી.કાર ચલાવતા માM આવડ� અને 

�ેક,બેટર�,પેiોલ  ક� ઓઈલ ચે-કyગ અને એ@ુ ંજ સામાVય �ાન હોવાથી નવી સમbયા કઈ હોઈ શક� 

તે તો તેમની સમજ ક� કcપનાની પણ બહારjુ ં હt ુ ં.પાછળ ભર િનWામા ંહોય તેમ btિુત xઈૂ રહ� 

હતી Fની કાલે થનાર� પર�~ાના કારણે  જ તેમને -રસે/શનમાથંી વહ��ુ ં નીકળ� જ@ુ ં પડ�ુ ં હt ુ ં

 . તેને તો આવ@ુ ંપણ ન હt ુ;ંપરંt ુતેના મામાના દ�કરાના લ+ન--રસે/શનમા ંહાજર� તો આપવી 

જ જોઈએ એવો આzહPણૂ6 ઓડ6ર PMુ-PMુવvનૂો  અમે-રકાથી આવેલ હોવાથી btિુત અિન=છાએ 

પણ હાજર� આપવા Pરૂતી આખો -દવસ વાચંી વાચંી Fમ તેમ પરાણે તૈયાર થઇ મામા-મામીને 

અને તેથી વv ુતો પોતાના પ/પા-મ�મીને �શુ કરવા -રાn રાખવા દાદા-દાદ� સાથે આવી હતી 

અને લાબંો ચાલનારો -રસે/શનનો કાય6�મ પર�~ાjુ ં કારણ બતાવી અvરૂો જ છોડ�ને નીકળ� 

જવાની Zહ�રાત  માફ� માગંીને  કર�ને નીકળ� ગયેલા. અને હવે કાર� Iોફ�સર િપના-કનની પર�~ા 

લઇ તેમને ફ�ઈલ જ કરવાનો િનણ6ય જ કર� લીધો હોય તેમ કાર િન�ેતન થઇ શાતં પડ�લી હતી. 

હવે તો કોઈ ચમKકાર  જ આ �bથિતમાથંી બચાવી શક� તેમ સમn મનોમન હjમુાન 

ચાલીસા ગાવા લાગી ગયા.  ..પKની પણ મનોમન "નમ:િશવાય નમ:િશવાય" કરવા લાગી ગઈ 

 .એટલામા ંએકાએક વરસાદ tટૂ� પડ}ો અને તેની સાથે જ ર�ઇનકોટ પહ�ર�લો,હ�cમેટધાર� એક bsટૂર 

વાળો આવી તેમને અટક�લા જોઈ તેમની મદદ� આoયો અને બોcયો:"કોઈ Iો�લમ હોય તો મદદ 

કQંુ?" 

"આ અZ�યો માણસ Iો�લમ વધારશે તો ન-હ ઘર�ણા પહ�ર�લ પKની અને નવજવાન પૌMી 

સાથે?"એ જ I� મનમા ં�ટની Fમ ડોsંુ કાઢ� તેમને વધાર� ` ૂઝંવણમા ં  `કૂવા લા+યો .પણ તોય 

ન ગભરાયેલા હોવાનો અ�ભનય  કરતા બોcયા:"અમાર� કાર ખોટકાઈ ગઈ છે eુ ંખરાબી છે તે જ 

સમZtુ ંનથી." 
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એ bsટૂર ચાલક� કારjુ ં બોનેટ ખોલી eુ ં ય ક^ુ� ક� કાર bટાટ6 થઇ ગઈ  અને બોcયો:"�ુ ં

pાઈવર-કમ િમકાિનક � ંઅને આપને ઓળ�ુ ં�.ં માQંુ નામ હjમુાન.તમારો વષr �ુનો pાઈવર 

Fને આપે તમાચો માર� કાઢ� `lૂો હતો .ચાલો આF આપના અપકારનો બદલો ઉપકારથી કર� �ુ ં

�શુ � ં.મ� ખાલી હાથ લગાડ}ો અને કાર  ઠ�ક કર� દ�ધી  અને આપની કાર bટાટ6  થઇ ગઈ . ચાલો, 

આપ ઘર xધુી પહgચો Kયા ંxધુી આપની પાછળ પાછળ bsટૂર ચલા@ુ ં �,ંFથી ફર� Iો�લમ ન 

થાય અને રbતામા ંમધરાતે કોઈ હ�રાન પર�શાન ન કર� ."કહ� તે Iોફ�સરની કારની પાછળ પાછળ 

bsટૂર ચલાવવા લા+યો  .ઘર પાસે આવતા જ "આપjુ ંઘર આવી ગ^ુ.ંચાલો,જયિસયારામ !!"કહ� 

તરત જ તે અ3ૃ[ય થઇ ગયો  . 

  પKનીના કહ�વાથી અને તેથી પણ પહ�લા પોતાને પણ  લા+^ુ ંહોવાથી એ �ુના pાઈવર  કમ 

િમકાિનકને  ક|ક ઇનામ આપવાના િવચારને અમલમા ં પણ `કૂ� શક� તે પહ�લા તો એ �ુનો 

pાઈવર હjમુાન  નજર થી થઇ ગયો અને Iોફ�સર એ િમકાિનકની આ કરામતથી ` ૂગંા મતંર થઇ 

ગયા અને પૌMી btિુતને જગાડ� તેન ેઅને પKનીને લઇ પોતાના �લેટમા ંપહg=યા.એ આખી રાત 

તેમને એ �ુનો pાઈવર-કમ િમકાિનક  હjમુાન bવ/નમા ં વારંવાર આવતો જ રmો, આવતો જ 

રmો,આવતો જ રmો.  
     

(સમા/ત )                                                   

(સKય કથા)                                                          

 


