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બદમાશ 

આગગાડીનાાં પૈડાાંએ પહલે ાં ચક્કર ફરી લીધ ાં હત ાં. રામલાલભાઈએ બારણ ાં ખોલી પત્નીને છેલ્લા 

ડબામાાં હડસેલી તેટલામાાં તો પૈડાાં ગ ાંજવા લાગ્ાાં. ત્રણ બાળકોન ે તેમ જ ટ્રાંક-પોટલાાંને તો 

રામલાલે બારીમાાંથી જ અંદર ફગાવ્ાાં. ર ક્ષ્મમણીએ એ પછડાટમાાંથી ઊઠી પેટી તથા બાબો 

સાંભાળ્ાાં નહહ ત્્ાાં તો ટે્રઇન સ્ટેશન-્ાડડન ેવટાવી ગઈ. 

ખાલી પડલેા પ્લૅટફોમડ પર જે કોઈ આ દૃશ્્ના સાક્ષીઓ હતા તેમણ ેરામલાલના માથા 

ઉપર તડાપીટ વરસાવી: “સા’બલોકના પોહર્ા થઈ ગ્ા બધા! ‘પાંક્ચ્ય અલ’ ટાઇમ પર જ 

આવનારા!” 

“ને પછી બૈર ાં કોને ભળાવ ેછે તેનો્ વવચાર ન કરે!” 

આ વાક્ય ે રામલાલને ચમકાવ્ો. ડબામાાં કોણ હત ાં? પોત ે કોને ભલામણ કરી હતી? 

્ાદદાસ્તને વનચોવી જોઈ. 

એના નાકન ેદેશી બીડીના ગોટેગોટ ધ માડાની દ ગંધ ્ાદ આવી. એના કાન પર આઠ-દસ 

ઘોઘરા અવાજોમાાંથી ગલીચ વાક્યોના ટ કડા અફળા્ા. એની આંખોએ તો સ્પષ્ટ કોઈ ચહરેો 

પકડયો જ નહોતો; માત્ર જે અસ્પષ્ટ આકારો આંખો સામ ેઘમૂતા હતા તેમાાં કાળી ટોપી, કાળી દાઢી, 

કાળી લ ાંગી વગેરેની કાળાશ જ વધ  જોર કરી મન પર એક કાળી ચચિંતાન ાં વાદળાં રચતી હતી. 

ફાટકમાાંથી બહાર નીકળતાાં એક જાણીતા ગહૃસ્થે રામલાલન ેપછૂ્ ાં: “કોણ – સાંગાથ કોણ હતો, 

રામલાલભાઈ?” 

“સાંગાથ તો કોઈ જ ન મળ્ો.” 

“ત્્ારે તમે એ કોન ેકહતેા’તા કે આ બ્ચાાંન ાં ધ્્ાન રાખજો!” 

“મેં કહ્ ાં ખર ાં… પણ કોને કહ્ ાં તેન ાં તો મને્ ભાન નથી.” 

“આટલી ઉતાવળ નહોતી કરવી; કાલે મોકલવાાં’તાાં.” 

“હવ ેમને પસ્તાવો થા્ છે.” 
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“કોણ જાણ,ે આપણાાં લોકો આગગાડીને દેખીને ભ રાાંટા જ થા્ છે, ભ રાાંટા.” 

‘ભ રાાંટા’ શબ્દ રામલાલની છાતી સોંસરો ગ્ો. એ કાહઠ્ાવાડી ગલોફામાાંથી છૂટેલ શબ્દમાાં 

રામલાલના આ આચરણન ાં આબેહબૂ ચચત્ર હત ાં. લાલ લગૂડ ાં દેખીને ગોધો વકરે, ઊંટને ભાળીને 

ભેંસ વીફરે, વમલ-માચલકન ેજોતાાં આજકાલનો મજૂર-નેતા ચમકે, તેમ જ રામલાલ રેલગાડીના 

ગાડડ-ડબાન ાં લાલ ફાનસ ચલા્માન થય ાં જોઈ પાગલ બની ગ્ો – એટલો બધો પાગલ બની 

ગ્ો કે કીકા અન ેકીકાની બાન ેજીવતાાં, વહાલસો્ાાં સ્વજનો લેખ ેવીસરી જઈ સામાનનાાં વનષ્રાણ 

પોટકાાં સમજી લીધાાં. અરે રામ! માણસ પોટકાને પણ કોઈક જાણીતા અથવા ભરોસાપાત્ર સથવારા 

જોગ જ રવાના કરે. એક વાર દેશમાાં કાચી હાફુસનો કરાંહડ્ો મોકલવો હતો ત્્ારે પોતાના એક 

સાંબાંધીની જોડ ેમોકલવાનો્ વવશ્વાસ નહોતો ક્ો રામલાલ;ે કેમકે એ સાંબાંધી રસ્તામાાંથી કચ ાંબર 

કરવા્ એકાદ કાચી કેરી કાઢી લેશે, એવો એન ેઅંદેશો થ્ેલો. તો પછી આજ આ પોત ેશ ાં કરી 

બેઠો? 

બીજો એક માણસ રામલાલન ેકાનમાાં વાત કહી ગ્ો. વાત કહતેાાં કહતેાાં એ કહનેારની 

આંખો ચારે્ બાજ  જોતી હતી : જાણ ે કે રખેને કોઈક આ સ્ટેશનની દીવાલોના અથવા લાદીના 

પથ્થરો ઊંચા કરીને છુરી હ લાવવા નીકળી પડવાનો હો્! 

તેણ ેવાત કહી તે આ હતી: 

“શેઠ, એ ડબામાાં તો અમદાવાદ શહરેના બદમાશોનો સરદાર અલારખો બેઠો’તો, ને બીજા 

આઠ-દસ એના ભાંગેડીગાંજેડી ગળાકાટ  સાથીઓ હતા. હ ાં ત્્ાાં જ ઊભેલો હતો. ભેગી એક રાાંડ હતી. 

તમામ મળીને રાાંડની ઠઠ્ઠા કરતા’તા. એ રાાંડને બધા ધકાવી ધકાવી અલારખાન ેમાથ ેનાખતા’તા. 

એ બધી ચેષ્ટાઓ મેં નજરોનજર ભાળી. ત્રીસ પાસીન્જરોનો ડબો છતાાં એમાાં દસ ઉપર અચગ્ારમ ાં 

કોઈ પાસીન્જર નહોત  ાં બેઠ ાં. મોઢાાં જોઈ જોઈન ેજ તમામ લોકો આગલા ડબાઓમાાં જઈને ભરા્ાાં. 

શેઠ, તમે તમારાાં બાલબ્ચાાંને વાઘવર ની વ્ચ ેદેખી પેખીને ક્યાાં ફેંક્યાાં?” 

રામલાલ તો થીજી જ ગ્ો. પેલાએ ફરી એકવાર ચોમેર નજર ખેંચી ખેંચી ચહરેા આડ ે
હાથનો પડદો ક્ો, ને કહવેાન ાં હત ાં તે પરૂ ાં કય :ં “શેઠ, આઠે-પાંદરે દાડે અલારચખ્ો આંહીંના ફેરા 

મારે છે. એના ફેરા શરૂ થ્ા પછી રેલગાડીના ડબાઓમાાંથી પાાંચ વાર તો ખનૂની લાશો હાથ 

આવી, ને આ શહરેમાાં સાતકે લ ૂાંટો થઈ. આ કાળાાં કામોનો કરનાર કોણ તે તો સહ  કોઈ જાણ ેછે. 
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પોલીસ શ ાં નથી જાણતી એમ તમે કહો છો? હ ાં કહ ાં છુાં કે પોલીસ ચોક્કસ જાણ ેછે – પણ પોલીસને 

અલારખાએ ગળા લગી ધરવી નાખ્્ા છે. હવે શ ાં કહો છો, મારા સાહબે! એ તો ‘કેના બાપની 

ગ જરાત’ જેવ ાં છે! સરકારના રાજમાાં ‘ઢેઢ મારે ધકે્ક, દેવ ચગ્ા ડ ાંગરે ને પીર ચગ્ા મકે્ક’ વાળી 

વાત થઈ છે. વરણાવરણી ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ : ગાાંધીએ ભ ૂાંડ ાં કરી નાખ્ય ાં. આમાાં શ ાં રાખ સવરાજ 

મળવાન ાં હત ાં? સારા રતાપ માનો અંગરેજી રાજના…” 

આવ ાં તો બહ  બહ  તત્ત્વદશડન ઠાલવી દઈ પોતાના હૃદ્નો ઊભરો હળવો કરવાની એ 

આસામીન ેતલપાપડ હતી; પરાંત   જ્્ારે એ આસામીએ જોય ાં કે રામલાલન ાં તો ધ્્ાન જ બીજે કોઈ 

સ્થળે ગ મ થય ાં છે, ત્્ારે પછી એ ત્્ાાંથી ખસ્્ો; ખસીન ે દૂર જઈ એક બીજા માણસ સાથ ેકશીક 

વાત કરવા લાગ્ો. બેઉ વ્ચે ઠઠ્ઠા ચાલતી હતી. બેઉ રામલાલની સામ ેહાથની એવી ચેષ્ટા કરતા 

હતા કે જે ચેષ્ટાનો, દૂરથી જોનારાાંને ‘મીઠા વવનાનો લાગે છે’ એવો કાંઈક અથડ બાંધ બેસ.ે 

રામલાલન ે તાર-ઑહફસ પર જવ ાં હત ાં. તાર-ઑહફસ પોતાની સામ ે જ હતી. આંધળો્ 

વાાંચી શકે એવા અક્ષરો ‘તાર-ઑહફસ’ વીજળીના તેજે સળગી રહ્યા હતા. છતાાં, રામલાલ એટલો 

ગ મસાન હતો કે એણે બાજ એથી જતા માણસને પછૂવ ાં પડ્ ાં. 

તારન ાં ફારમ મેળવીન ેએ અંદર સાંદેશો બેસારવા લાગ્ો. ગાડી અત્્ારે ક્યાાં હશ ેએની 

પછૂપરછ કરી જોઈ. સાંભવવત સ્ટેશનના માસ્તર પર તાર લખ્્ો. ઓછામાાં ઓછી શબ્દ-સાંખ્્ા 

બનાવી નવ આનામાાં પતી જા્ છે એવ ાં જણાતાાં પોતાની અક્કલમાંદી પર આફરીન અન ભવય ાં. 

તાર બારી પર મકૂી બાધો એક રૂવપ્ો સેરવ્ો. 

“બીજા બ ે રૂવપ્ા,” તાર-માસ્તરે જરાક ડોક ાં ઊંચ ાં કરી પાછુાં કાંઈક લખતાાં લખતાાં ટૂાંકી 

માગણી કરી. 

“શાના?” રામલાલ સહજે તપ્્ો: “અજાણ્્ા જાણીન ેશ ાં…” 

“એક્ચસેસ ચાર્જ.” તાર-માસ્તરે જવાબ આપ્્ો. 

“શાનો?” 

“લેઇટ ફી, પ્લસ સન્ડ.ે” 
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રામલાલન ેજાણ ેકોઈએ ગાઢી વનદ્રામાાંથી ઢાંઢોળ્ો. ત્રણ રૂવપ્ા? ત્રણ રૂવપ્ાની રકમ એણે 

ખાનગી તારમાાં અવતાર ધરીને ખરચી નહોતી. ખરેખર શ ાં ત્રણ રૂવપ્ા ખરચવા જેવ ાં સાંકટ ઊભ ાં 

થય ાં છે? શ ાં મારી પત્ની પોતાની જાણ ેજ અક્કલ ચલાવી ડબો બદલી નહહ નાખે? શ ાં મારા આટલાાં 

વર્ષોના સહવાસ પછી પણ એનામાાં અક્કલ નહહ વધી હો્…? કોણ જાણ!ે બૈર ાં છે : સ્ત્રીની બ દ્ધિ 

હાંમેશા પાનીએ જ હો્ છે; ભલૂ ખાઈ બેસશ…ે પણ શ ાં એ કાંઈ વવપવિ પડતાાં સાાંકળ નહહ ખેંચી 

લ્્ે? એ બેઠી હશ ેત્્ાાંથી સાાંકળ તો નજીક જ હશ ેને? પણ સાાંકળ ચાલ  હાલતમાાં તો હશે ને? અરે 

રામ! આ ચોમાસામાાં સાાંકળ કદાચ જામ થઈ ગઈ હશ ેતો? અમસ્થા્ આ રેલ્વેવાળાઓ સાંકટ-

સાાંકળને ક્યાાં ચાલ  ક્ષ્સ્થવતમાાં રાખ ેછે?... પણ તો પછી શ ાં એ ચીસ નહહ પાડી શકે? શ ાં કીકો ચીસ 

નહહ પાડ?ે પેલા ડાક  અલારખાનો પાંજો એના મોંન ેદબાવી રાખશ ેતો?... 

આવી વવચાર-પરાંપરા વહતેી થઈ હતી. તેમાાં તાર-માસ્તરે પેલો રૂવપ્ો તથા તારન ાં 

પતાકડ ાં બહાર હડસેલીને ભાંગ પાડયો : વવશેર્ષમાાં ઉમેય :ં “શેઠજી, વવચાર કરી સવારે જ આવજો – 

સોમવાર થઈ જશે!” 

રામલાલન ેપોતાની જાત રત્્ ેતે જ પલે ઊંડો વતરસ્કાર ઊપજ્્ો. એની કલ્પનાએ સ્ત્રીને 

જ ાંગલના અંધકારમાાં, અસહા્તાની ચીસો પણ ન પાડી શકે તેવી ક્ષ્સ્થવત વ્ચ,ે ચ ૂાંથાતી દીઠી; 

એન ાં નાન ાં બાળક તો જાણ ેફડકીને ક્યારન ાં ફાટી પડ્ ાં હશ!ે 

“ઓ મારા રભ ! ચૌદ લોકના નાથ! ગર ડગામી!” એવી રાથડના એના વનશ્વાસમાાંથી 

ઉ્ચારણ પામી. એણે તારન ાં કાગચળય ાં પાછુાં બારીમાાં સેરવી પાાંચ રૂવપ્ાની નોટ નાખી. 

“હરપ્લા્ રીપેઇડ?” તાર-માસ્તરે પોતાની પહરભાર્ષામાાં જ ટૂાંકો રશ્ન ક્ો. દરેક મન ષ્્ 

પોતાના ધાંધાની ભાર્ષાને જ રથમ પદ આપ ે છે, ને સમજી લ્્ ે છે કે બીજાાં સહ એ એની ભાર્ષા 

શીખી લેવી જ રહી. 

“હેં જી?... એં-ના-હા જી, હા જી, હરપ્લા્ માંગાવી આપો.” રામલાલ માાંડ બોલી શક્યો. 

જાણ ે કે રામલાલના હૃદ્માાં એક ગળણી ગોઠવા્ેલી હતી. એ ગળણી હતી વ્વહાર  

ડહાપણની. પોતાના હરેક વવચારન ેપોત ેએ ગળણીએ ગાળ્ા પછી જ અમલમાાં મકૂતો. 
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તાર-માસ્તરે આઠ આના પોતાના ગજવામાાં સેરવીન ેથોડાક પૈસા પાછા ફેંક્યા. તે પછી 

ઘણી ઘણી વવવધહિ્ાઓ બાદ તાર જ્્ારે ્ાંત્ર પર ખટખટવા લાગ્ો ત્્ારે રામલાલન ે હહિંમત 

આવી. એ રત્્ેક ખખડાટમાાંથી એની કલ્પનાના કાન પર પોલીસનાાં કદમો સાંભળા્ાાં, હાથકડીના 

ઝાંકાર ગ ાંજ્્ા, અલારચખ્ા બદમાશન ેકાાંડે એ કડીને ભીડતી ચાવીના હકચ ડાટ ઊઠયા. 

જવાબન ાં પતાકડ ાં કવરમાાં બીડીને જ્્ારે તારવાળાએ રામલાલન ેઆપ્ય ાં ત્્ારે એન ેએક 

પલ કેવી શાતા વળી ગઈ! ફોડીને વાાંચે ત્્ાાં આટલ ાં જ લખેલ ાં: ‘ગાડી પાાંચ વમવનટ પહલેાાં જ છૂટી 

ગઈ છે.’ 

વધ  પૈસા ખરચવાની હહિંમત હારી જઈ રામલાલે ઈશ્વરનો જ આધાર લીધો. એ છેક 

પ રાતન ય ગનો માણસ હોત તો ક ળદેવતાને કશીક માનતા માની લેત; ને છેક અવાડચીન 

જમાનાનો હોત તો પરેૂપરૂો પ ર ર્ષાથડ અજમાવત. પણ વચલી દશામાાં લટકતો હોવાથી ઘરે 

પહોં્્ો, ને પલાંગમાાં પડયો ત્્ારે એની ચોગમ ભ્ના આકારો ભમવા લાગ્ા. 

નીંદ નહોતી. પણ મગજ થાકી લોથ થઈ ગય ાં હત ાં. જ્ઞાનતાંત  ઓ ઉગ્ર બન્્ા હતા. ને ન 

સ્મવૃત કે ન સ્વપ્ન, પણ બન્નેની વમલાવટમાાંથી નીપજેલ એક ભ્ાનકતાએ એન ેપસીને રેબઝેબ 

ક્ો હતો. 

એન ેએવો ભાસ થ્ો કે પોત ેજે માણસન ે‘મારાાં બાલબ્ચાાંન ેસાંભાળજો…’ એવ ાં કહ્ ાં હત ાં 

તે માણસનો પોતાન ેઅગાઉ એક વાર ક્યાાંઈક ભેટો થ્ો હતો. 

ક્યાાં થ્ો હશે? 

હા, હા, ્ાદ આવય ાં : રેલગાડીની જ એક મ સાફરીમા. ઓચચિંતાનો એક રાતે એ અમારા 
નાના ખાનામાાં આવી ચડલેો. એન ાં મોં ભ્ાનક હત  ાં, છતાાં એણે મારી સામ ે હાથ જોડલેા કે, 
“ભાઈસાબ, થોડી વાર વછપાવા આપો. એકરાર કર ાં છુાં કે મારી પાસે અફીણના ચાર ગોટા છે, ને 
મારી પાછળ પોલીસ છે.” 

આ કાલાવાલાના જવાબમાાં પોત ેકહ્ ાં હત  ાં કે, “નહહ, નહહ, બદમાશ! ્હાાં નહહ… વનકલ 
જાઓ ્હાાંસ.ે” 
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એ મારી પત્ની ર ક્ષ્મમણી સામે ફરીને કરગ્ો હતો કે “ત  ાં મેરી અમ્મા! મ ઝ ે વછપને દે.” 
પત્નીએ કહલે  ાં કે “છોન ેબેઠો!” મેં પત્નીન ેઝાડી નાખી ‘પોલીસ-પોલીસ’ની બમૂ પાડલેી. પોલીસ ે
આવીન ેએન ેપકડયો હતો. મને અદાલતમાાં સાબાશી મળી હતી, ને એ બદમાશન ેત્રણ વર્ષડની ટીપ 
મળી ત્્ારે મારી સામે જોઈ એણે શપથ લીધા હતા કે “રામલાલ, છૂટયા પછી તને તો જોઈ 
લઈશ…” 

એ જ એ માણસ : એણે મારી પત્નીને પછૂપરછ કરી વેર વાળય ાં – ખનૂ પીધ ાં – હા્! 
ઓ્!... રામલાલ પોતાના ઓ્કારાથી જ જાગી ઊઠયો. 

 રભાત આખરે પડવાન ાં તો હત ાં જ, તે પડ્ ાં. દસેક વાગ્ે રામલાલન ેપોતાના સાળાનો 

તાર મળ્ો કે બધાાં ઘણાાં જ સ ખરૂપ પહોંચી ગ્ાાં છે. ત્રીજે હદવસે પત્નીનો લાાંબો કાગળ આવ્ો. 

રામલાલન ેઅચાંબો થ્ો. ર ક્ષ્મમણીએ કોઈ વાર આટલી ઝડપ ેપહોંચવાનો કાગળ નહોતો લખ્્ો. 

આ કાગળ એક ઓછુાં ભણલેી, અણઘડ સ્ત્રીની ભાર્ષામાાં હતો. શરૂઆત ‘વહાલા’ અથવા 

‘મારા રાણવર્ વહાલા સ્વામીનાથ’ જેવા કોઈ સાંબોધન વડ ેન થતાાં સીધેસીધી વેપારી શૈલીએ, 

મ દ્દાની વાત વડ ેજ થઈ હતી; એથી કરીને એ પત્ર એન્ન્જનથી શોભતી જૂની આગગાડીને બદલ ે

વગર એન્ન્જનની વીજચળક ટે્રઇન જેવો બાાંડો ને બેડોળ લાગતો હતો. આ રહ્યો એ કાગળ – એમાાં 

ફક્ચત વવરામચચહ્નો અમારાાં કરેલાાં છે : 

તમને તે કાાંઈ વવચાર થ્ો? મેં કેટલ ાં કહ્ ાં કે મને, ભલા થઈને, પાણીનો 
એક ક ાંજો અપાવો – વપિળનો નહહ તો માટીનો અપાવો. પણ તમે તો એકના બ ેન 
થ્ા; કહ્ ાં કે, ટેશને ટેશને પાણી મળે છે તો લોટાથી કેમ ન ચાલે? ઠીક લ્્ો : 
તમારો બોલ હર્ો. રસ્ત ેપાણીની વપત પડી. છોકરાાં નાનાાં. રાડયો પાડ.ે ભેળા હતા 
તેમણ ેખાવાન ાં ચોખામ ાં હહન્દ ન  ાં અપાવય ાં. છોકરાાં ‘પાણી’ ‘પાણી’ કરે, ને ટેશને ટેશને 
એ ભાઈ દોડી દોડી પાણી આણી આપે; મને તો કાાંઈ પછેૂ કરે નહહ, પણ જોડનેાને 
ક્ા કરે: “ઇસકા ધણીએ અમક ાં બોલ્્ા, ઇસક ાં ધ્્ાન રખજો!” 

નૈ નૈ ને પચાસ વાર એણે આ-ન ાં આ વચન ગોખ્ય ાં હત  ાં: “ઇસકા ધણીને 
અમક ાં ક્ા હ ેકે, ઇસકા ધ્્ાન રખજો!” 

બોલતો જા્ ને શ ાં રાજી થા્! 



7 
 

હવ ેમાાંડીને વાત કર ાં છુાં : ગાડી ઊપડયા પછી તરત જ એણે પેલી બાઈને 
પોતાના – મવૂ ાં શરમ આવે છે – ખોળામાાંથી ઉતારી મકૂી કહ્ ાં કે, થોડી છેટી બેશ. 
ભેળા હતા તેમને તમામન ેકહ્ ાં કે “ચખલચખલ હસવાન ાં બાંધ કરો, ને બીડીના ધ માડા 
ઓ બાજ  મત કાઢો; કેમકે ઇસકા ધણી અમક ાં બોલ ચગ્ા કે, ઇસક ાં ધ્્ાન રખજો.” 

પછી બધા ધીરે ધીરે વાતો કરતા હતા. પછી તો ઘણાખરા ઊંઘી ગ્ા; 
પણ એ ભાઈ કે’ કે, “અમ નૈં ઊંઘ ાં; ઇસકા ધની અમક  કહ ેચગ્ા કે…” વગેરે. 

એ બેઠો જ રહ્યો. મને તો કાાંઈ ફાળ ને ફડકો – કાાંઈ ફાળ ને ફડકો! કોણ 
જણ ેશા કારણે જાગતો હશ.ે મને કહ ેકે અમ્મા, તમ સઈૂ જાવ. પણ હ ાં શે સ ખ ેસઉૂં? 
ખોટેખોટ ાં સતૂી. બબલી ર વે… ર વે… બૌની બૌ ર વે. એ ભાઈ ઊઠયો; મને કહ ે કે, 
“અમ્મા, કપડા દે.” મેં ધાય  ં કે લ ૂાંટવા આવ્ો છે. મેં હાથ જોડીને રોતે રોતે કહ્ ાં : 
“ભાઈ, વીરા, આ બધ ા્ં  લઈ જા : ફક્ચત મારા શરીરને અડકીશ મા, ને મારાાં  
છોકરાાંન ેઝાલીશ મા.” હ ાં તો ઉતારવા માાંડી ડોકના દાગીના. એ તો ઊભો ઊભો 
દાાંત કાઢે. ઘોહડ્ાન ાં ખોય ાં પોટકીમાાં ખોસેલ ાં, તે એણ ેપોતાની જાત ેજ ખેંચી લીધ ાં. 
પોતાની કન ે દોરી હતી. ડબાનાાં પાહટ્ાાં જોડ ે ઘોહડય ાં બાાંધ્ય ાં. બબલીને અંદર 
સ વાડી. છેટે બેઠો બેઠો હીંચોળ્ા કરે, ને એની પઠાણી બોલીમાાં કોણ જાણ ેશાા્ં  ે
હાલાાં ગા્! મને થય ાં કે, ‘જો તો ખરી, મોઈ! તાલ છે ને! એક તો હસવ ાં, ને બીજી 
હાણ્્. આ દાઢીમછૂોનો ધણી, સાત હાથનો ઊંચો ખવીસ, કોણ જાણ ે ક્યાાંથી 
બા્ડીના જેવો કાંઠ કાઢીન ેગા્ છે!’ ગાતો ગાતો એ તો માંડયો રોવા : આંસ ડાાં તો 
ચોધાર ચાલ્્ાાં જા્. ખબૂ રોઈન ેવચમાાં વચમાાં બોલતો જા્ કે “બીબી! બ્ચા 
હકધર! ત ાં હકધર! હમ હકધર!” 

બબલી્ે રાાંડ કેવી! હ ાં રોજ મારી-પીટીને ઉંઘાડ ાં ને આંઈ તો આન ેહીંચોળે 
ઘોંટી ગઈ. અરેરે! તમે કોઈ દાડો મારી બબલીને હીંચોળી છે? કોઈ દાડો હાલાાંનો 
એક રાગડો્ કાઢયો છે! તમ ેતો જ્્ારે હ ાં વીનવ ાં ત્્ારે, બસ, એમ જ કહીને ઊભા 
રહો કે “એ માર ાં કામ નહહ; હ ાં મરદ છુાં.” જોજો મરદ જો્ા ન હો્ તો! 
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ઠીક, મકૂો એ વાત. એમ કરતાાં તો રાતના ત્રણક વાગ્ા હશ.ે એક જ ાંક્ચશન 
આવય ાં. અમારા ડબાની સામોસામ બગલથલેીઓ ને ચબસ્તરાનો એક ઢગલો લઈ 
વીસેક ખાખી દરેસવાળા આવી ઊભા. રથમ તો એ ભાઈ બેઠા હતા તે ખાના ઉપર 
ગ્ા… પણ જઈને તરત પાછા ફ્ાડ. મારા ખાના ઉપર આવીન ેકહ ેકે “બાઈ, આ 
ખાન ાં તમારે ખાલી કરવ ાં પડશ.ે” 

મેં કહ્ ાં: “શા માટે?” 

એ કહ:ે “ખબર નથી? લોકસેવકની સવારી જા્ છે.” 

હ ાં સમજી ન શકી. મેં પછૂ્ ાં: “તમે સરકારવાળા છો?” 

એ લોકો હસ્્ા; કહ ે કે “હા, હા, આજની નહહ પણ આવતી કાલની 
સરકારવાળા! ચાલો ઊતરો; તમને બાજ ના ડબામાાં બેસારી દઈએ.” 

મેં દીન બનીને કહ્ ાં: “ભાઈ, મારાાં નાનાાં છોકરાાં ઊંઘી ગ્ાાં છે. મારી કને 
ઝાઝો સામાન છે.” 

એ કહ:ે “શરમ છે, બાઈ! લોકસેવકને ચરણે જ્્ારે બીજી સ્ત્રીઓ દરદાગીના 
ને હીરા-મોતીના હાર ઠલવે છે, ત્્ારે તમે એક ખાન ાં ખાલી નથી કરી શકતાાં? 
તમને એટલ ા્ં  નથી થત ાં કે લોકસેવકને ત્રીજા વગડના ડબામાાં જ બેસવાન ાં વ્રત છે? 
અરેરે, તમને પેલી ‘શ્રેષ્ઠ ચભક્ષા’વાળી કથા્ નથી ્ાદ?” 

હ ાં તો કશ ાં સમજી નહહ. મારાથી બોલા્ ગય ાં કે “મવૂા તમારા લોકસેવક! 
જીવ શીદ ખાવ છો?” 

મારા મોમાાંથી કવેણ તો નીકળી ગય ાં; પણ સાાંભળીને પેલા કહ ે કે, ક્યાાં 
જઈશ! ટૂાંકમાાં મારા માથ ેમાછલાાં ધોવા માંડયા, ને મારાાં પોટલાાં ઊંચકી બાજ માાં 
કાઢવા ઉપર ચડયા. હ ાં “એ ભાઈશાબ…” એટલ ાં કહ ાં ત્્ાાં તો સામેના ખાનામાાંથી 
પેલો ઊઠયો : ઉપર ચડલેા પીળા દરેસવાળાની બોચી ઝાલી : ઝાલીને આંખો ફાડી 
એટલ ાં જ બોલ્્ો કે “ઇસ્કા ધનીએ અમક ાં કહ્યા હ ેકે ઇસકા ધ્્ાન રખના – માલમૂ?” 
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પેલા બધાની તો આંખો જ ફાટી રહી; ને પેલો બોચીએથી ઝાલેલો તો 
વાદીના હાથમાાં જેમ ચાંદન-ઘો ટટળે એમ ટટળી હર્ો. પછી કોની મગદૂર કે મારા 
ખાનામાાં ચડ!ે પેલો જે મને ઊતરવાન ાં કે’તો હતો, ને ‘લોકસેવક’ ‘લોકસેવક’ 
કરતો’તો તે જ તરત કહવેા માંડી પડયો કે “ભાઈઓ, ચાલો બીજે ડબે. કોમી 
એકતાન ેતોડવી ન જોઈએ. આપણ ેગમે ત્્ાાં સાાંકડમોકડ ેભરાઈ જઈશ ાં. પઠાણો તો 
આપણા સાચા ભાઈઓ છે.” 

ને પછી કોઈકની જ્ બોલાવી, ‘અલા હ ાં અકબર’ના અવાજ ક્ાડ ને 
રવાના થઈ ગ્ા. 

એકલો પડીને્ પેલો તો જાણ ે કે પોતાના મનને કહતેો હતો કે “અમક ાં 
બોલા – ઇસક ાં ધ્્ાન રખના! એં…? અમક ાં બોલા? અમક ાં? શાબાશ! અમક ાં બોલા 
કે, ધ્્ાન રખજો : શાબાશ!” 

એમ લવતો લવતો એ પોતાને હાથે જ પોતાની છાતી થાબડતો હતો; 
ઘડીક પોતાની છાતી થાબડ,ે ને ઘડીક પોતાની પીઠ થાબડ ે : ગાાંડો જ થઈ ગ્ો 
હતો એ તો! 

સવારે હ ાં ઊતરી ત્્ારે એણે બચલાને, જેન્તીડાને તમે જ ટપ ડાને ઝાલી 
ઝાલીને બચીઓ ભરી : માથા ઉપર હાથ મકૂી કહ્ ાં કે “સલામ માલેક મ.” 

મેં કહ્ ાં: “ભાઈ, તમે મારી બહ  પત રાખી. મ ાંબઈ આવો તો અમારે ઘરે 
આવજો. અમાર ાં ઘર અમ ક અમ ક ગલીમાાં છે, ને જેન્તીડાના બાપન ાં નામ ‘ર’ અક્ષર 
ઉપર આવે છે. મારા ભાઈને મેં કહ્ ાં: “ભાઈ, આમન ેતમારા બનેવીન ાં પરૂ ાં નામ તો 
આપો.” મારા ભાઈએ કહ્ ાં: “રામલાલ ચ નીલાલ મેશરી.” કહતેાાં જ એના કાન 
ચમક્યા : ઘડીક તો એના ડોળા ફાટી રહ્યા. પછી એ હસી પડયો. 

મારા ભાઈએ એન ેઆપણ ાં સરનામ ાં લખીન ેચબરખી આપવા માાંડી. પણ 
એણે હસીને ના પાડી; આકાશ સામ ેઆંગળી ચીંધાડી. લચખતાંગ ર ખમણી. 

* 
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પત્ર વાાંચીન ેરામલાલે વળતી જ ટપાલે એક કાગળ લખી પત્નીન ેતેમ જ ભાઈને પ છાવય ાં 

કે ‘પેલી મારા સરનામાની ચબરખી તમે એને આપી નથી એની તો ખાત્રી છે ને? જો એ ન આપી 

હો્ તો એના ટ કડા કરી નાખજો. ને આપી હો્ તો, ધમડના સોગાંદ દઉં છુાં, મને સત્્ જણાવશો – 

કે જેથી હ ાં મારા ઘર ઉપર પોલીસનો બાંદોબસ્ત કરાવ ાં.’ 

જવાબમાાં સાળાએ બનેવીન ેએ ચબરખી બીડી મોકલી. ભલૂભલૂમાાં એ લખલેી ચબરખી 

સાળાની નોટ-બકૂમાાં જ રહી ગ્ેલી. 

આમ છતાાં, રામલાલ ભોળવાઈ ગાફલ બની જા્ તેવો આદમી નહોતો; એણે પોલીસને 

આ બધી વાતની બાતમી આપી દીધી. 

પોલીસના અવધકારીઓએ પણ, ‘આ મામલો ગાંભીર છે’ એવી ચેતવણી આપી, રામલાલના 

મકાન ઉપર રામલાલન ેખરચે રાતનો ખાસ ચોકીદાર ગોઠવી દીધો. 

ર ક્ષ્મમણી વપ્રથી પાછી આવી ત્્ારે રામલાલે એન ેમોટો ઠપકો આપ્્ો: “તને કોણે ડાહી 

કરી હતી કે એ બદમાશન ેઆપણા ઘરન ાં સરનામ ાં આપજે…” 

ર ક્ષ્મમણીની આંસ ભરી કીકીઓ અલારખાભાઈની કન્લ્પત આકૃવતને જાણ ેઆંસ માાં નવરાવી 

રહી હતી. 

 

 


