પો ટઑફીસ
–ધુમકેતુ
પાછલી રા ીનું ભુ ં આકાશ, માનવ વનમાં અનેક સુખદ યાદગીરી ચમકી રહે તેમ,
નાનામોટા તારાઓથી ચમકી ર ું હતું. ઠંડા પવનના સુસવાટાથી પોતાના જુ ના અને ફાટેલા
ઝ ભાને શરીરે વધારે ને વધારે લપેટી લેતો એક વૃ ડોસો, શહે રના મ યભાગમાં થઈ ને જતો
હતો. વાધીન અવ થા ભોગવતાં કેટલાંક ઘરોમાંથી આ વખતે ઘંટીનો મધુર લાગતો અવાજ,
કોઈક વહે લાં ઉઠનારનાં પગરખાંનો છેટથે ી સંભળાતો શ દ કે કોઈ અકાળે

ગેલા પ ીનો વર :

એ સીવાય શહે ર ત ન શા ત હતું. લોકો મીઠી ની ામાં ઘોરતા હતા અને શીયાળાની ઠંડીથી રા ી
વધારે ગાઢ બનતી હતી. કહે નહ ; છતાં કતલ કરી નાખે એવી મીઠા મનુ યના વભાવ જ ેવી
શીયાળાની ઠંડી કાતીલ હથીયારની માફક પોતાનો કાબુ સવ ફે લાવી રહી હતી. વૃ ડોસો ુજતો
ને શા ત રીતે ડગમગ ચાલતો હતો. શહે રના દરવા

બહાર થઈ, એક સીધી સડક પર આવી

પહ યો ને ધીમે ધીમે પોતાની જુ ની ડાંગના ટેકાથી આગળ વ યો.
સડકની એક બાજુ વૃ ોની હાર હતી ને બી

બાજુ શહે રનો બાગ હતો. અહ ઠંડી વધારે

હતી ને રા ી વધારે ‘શીમણી’ બનતી હતી. પવન સ સરવો નીકળી જતો હતો ને શુ ના તારાનું
મીઠુ ં તેજ, બરફ પડે તેમ પૃ વી ઉપર ઠંડીના કટકા જ ેવું પડતું હતું . યાં બાગનો છેડો હતો યાં
છે ામાં છે ી ઢબનું એક રોનકદાર મકાન હતુ,ં ને તેની બંધ બારી તથા બારણામાંથી દીવાનો
ઉ શ બહાર પડતો હતો.
ભાવીક મનુ ય દાતારનું શીખર
મકાનની લાકડાની કમાન

ઈ જ ેમ

ાથી આનંદ પામે, તેમ વૃ

ડોસો આ

ઈ આનંદ પા યો. કમાન પર એક જરીપુરાણા પાટીયામાં નવા અ ર

લ યા હતા : ‘પો ટ ઓફીસ’. ડોસો ઑફીસની બહાર પડથાર પર બેઠો. અંદરથી કં ઈ ચો સ
અવાજ આવતો ન હતો; પણ બેચાર જણા કામમાં હોય તેમ યાવહારીક ‘ગુસપુસ’ થતી હતી.
‘પોલીસ સુપરી ટે ડ ટ!’ અંદરથી અવાજ આ યો. ડોસો ચમ યો. પણ પાછો શા ત બનીને
બેઠો.

ા અને નેહ આટલી ઠંડીમાં એને ઉ મા આપી ર ા હતા. અંદરથી અવાજ પર અવાજ

આવવા લા યા. કારકુ ન અં ે

કાગળનાં સરનામાં બોલી બોલી પો ટમેન તરફ નાખતો જતો હતો.

કમી ર, સુપરી ટે ડ ટ, દીવાનસાહે બ, લાઈ ેરીયન, એમ એક પછી એક અનેક નામ બોલવાનો
અ યાસી કારકુ ન ઝપાટાબંધ કાગળો ફ યે જતો હતો.
એવામાં અંદરથી એક મ કરીભય અવાજ આ યો : ‘કોચમેન અલી ડોસા!’ વૃ ડોસો હતો
યાંથી બેઠો થયો,

ાથી આકાશ સામે

યુ,ં આગળ વ યો અને બારણા પર હાથ મુ યો.

‘ગોકળભાઈ!’
’કોણ?’
‘કોચમેન અલી ડોસાનો કાગળ કીધો નાં?….. હું આ યો છુ .ં ’ જવાબમાં ની ુર હા ય
આ યુ.ં
‘સાહે બ! આ એક ગાંડો ડોસો છે. એ હ મેશાં પોતાનો કાગળ લેવા પો ટઑફીસે ધ ો
ખાય છે.’ કારકુ ને આ શ દો પો ટમા તરને ક ા, યાં તો ડોસો પોતાના થાન પર બેસી ગયો
હતો. પાંચ વષ થયાં એ જ યાએ બેસવાનો તેને અ યાસ હતો.
અલી મુળ હોશીયાર શીકારી હતો. પછી ધીમે ધીમે એ અ યાસમાં એવો કુ શળ બ યો હતો
કે હ મેશાં જ ેમ અફીણીને અફીણ લેવું પડે, તેમ અલીને શીકાર કરવો પડે. ધુળની સાથે ધુળ જ ેવાં
બની જતાં કાબરચીતરાં તેતર પર અલીની
હોય! એની તી ણ

ી પડે કે તરત તેના હાથમાં તેતર આવી જ પ ું

ી સસલાની ખોમાં જઈ પહ ચતી. આસપાસના સુકાં, પીળાં ઘાસમાં સંતાઈને

થીર કાન કરી બેઠલ
ે ા ચતુર સસલાના ભુરા મેલા રં ગને યારે ક ખુદ શીકારી કુ તરા જુ દો ન પાડી
શકતા, આગળ વધી જતા ને સસલું બચી જતુ,ં પરં તુ ઈટાલીના ગ ડ જ ેવી અલીની
સસલાના કાન પર ચ ટતી અને બી

ી બરાબર

જ પળે તે રહે તું નહી. વળી યારે ક અલી મ છીમારીનો

મી બની જતો.
પણ યારે

વનસં યા પહ ચતી લાગી, યારે આ શીકારી અચાનક બી

દીશામાં વળી

ગયો. એની એકની એક દીકરી મરીયમ પરણીને સાસરે ગઈ. એના જમાઈને લ કરમાં નોકરી હતી
તેથી તે પં બ તરફ તેની સાથે ગઈ હતી; અને જ ેને માટે તે
છે ાં પાંચ વષ થયાં કાંઈ સમાચાર હતા નહ . હવે અલીએ
પહે લાં તો એ તેતરનાં બ ચાંને આકુ ળ યાકુ ળ દોડતાં
હતો.

વન નીભાવતો હતો તે મરીયમના
યું કે નેહ અને વીરહ શું છે.

ઈ હસતો. આ એનો શીકારનો આનંદ

શીકારનો રસ એની નસેનસમાં ઉતરી ગયો હતો; પરં તુ જ ે દીવસે મરીયમ ગઈ ને તેને
દગીમાં એકલતા લાગી, તે દહાડાથી અલી શીકારે જતાં શીકાર ભુલી, થીર
ભરચક લીલાં ખેતર

ઈ રહે તો! એને

ીથી અનાજનાં

દગીમાં પહે લી વખત સમ યું કે કુ દરતમાં નેહની

સૃ ી અને વીરહનાં આંસુ છે! પછી તો એક દીવસ અલી એક ખાખરાના ઝાડ નીચે બેસીને
હૈ યાફાટ રોયો. યાર પછી હ મેશાં સવારમાં ચાર બજ ે ઉઠીને એ પો ટઑફીસે આવતો. એનો
કાગળ તો કોઈ દીવસ હોય નહ ; પણ મરીયમનો કાગળ એક દીવસ આવશે એવી ભ તના જ ેવી
ામાં ને આશાભયા ઉ ાસમાં તે હ મેશાં સૌથી પહે લો પો ટઑફીસે આવીને બેસતો.
પો ટઑફીસ – કદાચ જગતમાં સૌથી રસહીન મકાન, એનું ધમ ે –તીથ થાન બ યુ.ં એક
જ

યાએ ને એક જ ખુણે તે હ મેશાં બેસતો. એને એવો

મ કરી કરતા ને યારે ક મ કમાં એનું નામ દઈ એને એ
સુધી, કાગળ ન હોય છતાં; ધ ો ખવરાવતા. અખુટ

યા પછી સૌ હસતા. પો ટમેન
યા પરથી પો ટઑફીસનાં બારણાં

ા ને ધૈય હોય તેમ એ હ મેશાં આવતો ને

દરરોજ ઠાલે હાથે પાછો જતો.
અલી બઠો હતો એટલામાં એક પછી એક પટાવાળાઓ પોતપોતાની ઑફીસના કાગળો
લેવા આવવા લા યા. ઘ ં કરીને પટાવાળા એ વીસમી સદીમાં અધીકારીઓની

ીઓના ખાનગી

કારભારી જ ેવા છે, એટલે આખા શહે રના દરે કેદરે ક ઑફીસરનો ખાનગી ઈતીહાસ અ યારે
વંચાતો.
કોઈના માથા પર સાફો. તો કોઈના પગમાં ચમચમાટી કરે તેવા બુટ-એમ સૌ પોતપોતાનો
વીશી

ભાવ દશાવતા હતા. એટલામાં બાર ં ખુ યું, દીવાના અજવાળામાં સામેની ખુરશી પર

તુંબડા જ ેવું માથું ને હ મેશનો દીલગીરીભય ઉદાસીન જ ેવો ચહે રો લઈ પો ટમા તર બેઠા હતા.
કપાળ પર, મ પર કે આંખમાં યાંય તેજ ન હોય યારે માણસ ઘ ં કરીને ગો ડ મીથનો
‘વીલેજ કુ લ મા તર’, આ સદીનો કારકુ ન કે પો ટમા તર હોય છે!
અલી પોતાની જ યાએથી ખ યો નહ .
‘પોલીસ કમીશનર!’ કારકુ ને બુમ પાડી, ને એક થનગનાટ કરતા જુ વાને પોલીસ
કમીશનરના કાગળ લેવા હાથ આગળ ધય .
‘સુપરી ટે ડ ટ!’

બી

એક પટાવાળો આગળ આ યો – અને આમ ને આમ એ સહ નામાવલી

વી ભ તની જ ેમ કારકુ ન હ મેશાં પઢી જતો. અંતે સૌ ચા યા ગયા. અલી ઉ ો. પો ટઑફીસમાં
ચમ કાર હોય તેમ તેને ણામ કરી ચા યો ગયો! અરે ! સૈકાઓ પહે લાંનો ગામડીયો !
‘આ માણસ ગાંડો છે?’ પો ટમા તરે પુ

.ું

‘હા, કોણ? અલી? હા સાહે બ; પાંચ વરસ થયાં ગમે તેવી ઋતુ હોય છતાં કાગળ લેવા
આવે છે! એનો કાગળ ભા યે જ હોય છે!’ કારકુ ને જવાબ આ યો.
‘કોણ નવ ં બેઠુ ં છે? હ મેશ તે કાગળ યાંથી હોય?’
‘અરે ! સાહે બ, પણ એનું મગજ જ ચસકી ગયું છે! તે પહે લાં બહુ પાપ કરતો, એમાં કોઈ
થાનકમાં દોષ કય ! ભાઈ, કયા ભોગવવાં છે!’ પો ટમેને ટેકો આ યો.
‘ગાંડા બહુ વીચી હોય છે.’
‘હા, અમદાવાદમાં મ એક વખત એક ગાંડો
કરતો : બસ, બીજુ ં કાંઈ નહ . બી

યો હતો. તે આખો દીવસ ધુળના ઢગલા જ

એક ગાંડાને હ મેશાં નદીને કાંઠ ે જઈ સાંજ ે એક પ થર પર

પાણી રે ડવાની ટેવ હતી!’
‘અરે , એક ગાંડાને એવી ટેવ હતી કે આખો દીવસ આગળ ને પાછળ ચા યા જ કરે ! બી
એક કવીતા ગાયા કરતો! એક જણ પોતાને ગાલે લપાટો જ માયા કરતો. ને પછી કોઈક મારે છે
એમ માનીને રોયા કરતો!’
આજ ે પો ટઑફીસમાં ગાંડાનું પુરાણ નીક ું હતુ.ં હ મેશાં આવું એકાદ કરણ છેડીને
એના પર બે-ચાર મીનીટ વાત કરી આરામ લેવાની ટેવ લગભગ બધા જ નોકરવગમાં દા ની
ટેવની જ ેમ પેસી ગઈ છે. પો ટમા તર છેવટે ઉ ા અને જતાં જતાં ક ું : ‘ માળુ,ં ગાંડાની પણ
દુનીયા લાગે છે! ગાંડા આપણને ગાંડા માનતા હશે અને ગાંડાની સૃ ી કવીની સૃ ી જ ેવી હશે!’
છે ા શ દ બોલતા પો ટમા તર હસીને ચા યા ગયા. એક કારકુ ન વખત મ ે જરાં ગાંડાઘેલાં
ડી કાઢતો ને એને સૌ ખીજવતા. પો ટમા તરે છે ું વા ય એટલા જ માટે હસતાં હસતાં એના
તરફ ફરીને ક ુ હતુ.ં પો ટઑફીસ હતી તેવી શા ત બની રહી.
એક દીવસ અલી બે- ણ દીવસ સુધી આ યો નહ . પો ટઑફીસમાં અલીનું મન સમ
ય એવી સહાનુભુતી કે વીશાળ

ી કોઈનામાં ન હતી. પણ એ કેમ ન આ યો, એવી કૌતુકબુ ી

સૌને થઈ. પછી અલી આ યો; પણ તે દીવસે એ હાંફતો હતો, ને એના ચહે રા પર

વનસં યાનાં

પ ચી હતાં.
આજ ે તો અલીએ અધીરા બનીને પો ટમા તરને પુ

ું : ‘મા તરસાહે બ, મારી મરીયમનો

કાગળ છે?’
પો ટમા તર તે દીવસે ગામ જવાની ઉતાવળમાં હતા ને તેમનું મગજ સવાલ ઝીલી શકે
એટલું શા ત ન હતુ.ં
‘ભાઈ, તમે કેવા છો?’
‘મા ં નામ અલી!’ અલીનો અસંબ જવાબ મ ો.
‘હા. પણ અહ કાંઈ તમારી મરીયમનું નામ ન ધી રા યું છે?’
‘ન ધી રાખોને, ભાઈ! વખત છે ને કાગળ આવે, ને હું ન હો તો તમને ખપ આવે!’ પોણી
દગી શીકારમાં ગાળી હોય એને શી ખબર કે મરીયમનું નામ એના પીતા સીવાય બી ને મન
બે પૈસા જ ેટલી ક મતનું છે!
પો ટમા તર તપી ગયા : ‘ગાંડો છે કે શુ?ં

,

, તારો કાગળ આવશે તો કોઈ ખાઈ નહ

ય!’
પો ટમા તર ઉતાવળમાં ચા યા ગયા અને અલી ધીમે પગલે બહાર નીક ો. નીકળતાં
નીકળતાં એક વખત ફરીને પો ટઑફીસ તરફ
છાલક હતી; અ

ઈ લીધું! આજ ે એની આંખમાં અનાથનાં આંસુની

ા ન હતી પણ ધૈયનો અંત આ યો હતો! અરે ! હવે મરીયમનો કાગળ યાંથી

પહ ચે?
એક કારકુ ન એની પાછળ આવતો લા યો. અલી તેના તરફ ફય : ‘ભાઈ!’
કારકુ ન ચમ યો ; પણ તે સારો હતો.
‘કેમ?’
‘જુ ઓ, આ મારી પાસે છે.’ એમ કહી પોતાની એક જુ ની પતરાની દાબડી હતી તેમાંથી
અલીએ પાંચ ગીની કાઢી.

ઈ કારકુ ન ભડ યો.

‘ભડકશો નહી, તમારે આ ઉપયોગી ચીજ છે. મારે હવે તેનો ઉપયોગ નથી, પણ એક કામ
કરશો?’
‘શું?’

‘આ ઉપર શું દેખાય છે?’ અલીએ શુ ય આકાશ સામે આંગળી ચ ધી.
‘આકાશ.’
‘ઉપર અ ા છે તેની સા ીમાં તમને પૈસા આપું છુ .ં તમારે મારી મરીયમનો કાગળ આવે
તો પહ ચાડવો.’
કારકુ ન આ ય માં થીર ઉભો : ‘ યાંથી યાં પહ ચાડવો?’
‘મારી કબર ઉપર!’
‘હ?’
‘સાચું કહું છુ .ં આજ હવે છે ો દીવસ છે! અરે રે, છે ો! મરીયમ ન મળી-કાગળે ન
મ ો.’ અલીની આંખમાં ઘેન હતું. કારકુ ન ધીમેધીમે તેનાથી છુ ટો પડી ચા યો ગયો. તેના ખીસામાં
ણ તોલા સોનું પ ું હતુ.ં
પછી અલી કોઈ દીવસ દેખાયો નહી અને એની ખબર કાઢવાની ચી તા તો કોઈને હતી જ
નહી. એક દીવસ પો ટમા તર જરાક અફસોસમાં હતા. એમની દીકરી દુર દેશાવરમાં માંદી હતી,
અને તેના સમાચારની રાહ

તા એ શોકમાં બેઠા હતા. ટપાલ આવી ને કાગળનો થોક પક ો.

રં ગ ઉપરથી પોતાનું કવર છે એમ ધારી પો ટમા તરે ઝપાટાબંધ એક કવર ચકી લીધુ.ં પણ એના
ઉપર સરનામું હતુ,ં ‘કોચમેન અલી ડોસા!’
વીજળીનો આંચકો લા યો હોય તેમ એમણે તે નીચે નાખી દીધું! દીલગીરી અને ચી તાથી
થોડી ણમાં એમનો અધીકારીનો કડક વભાવ જતો રહી માનવ વભાવ બહાર આ યો હતો.
એમને એકદમ સાંભયુ કે આ પેલા ડોસાનું કવર – અને કદાચ એની દીકરી મરીયમનુ.ં
‘લ મીદાસ!’ એમણે એકદમ બુમ પાડી. લ મીદાસ તે જ માણસ હતો કે જ ેને અલીએ
છે ી ઘડીએ પૈસા આ યા હતા.
‘કેમ સાહે બ?’
‘આ તમારા કોચમેન અલી ડોસા ….. આજ ે હવે યાં છે એ?’
‘તપાસ કરશુ.ં ’
તે દીવસે પો ટમા તરના સમાચાર ન આ યા. આખી રા ી શંકામાં વીતાવી. બીજ ે દીવસે
સવારે ણ વા યામાં તે ઑફીસમાં બેઠા હતા. ચાર વાગે ને અલી ડોસા આવે કે, હું પોતે જ તેને
કવર આપુ,ં એવી આજ એમની ઈ છા હતી.

વૃ ડોસાની થીતી પો ટમા તર હવે સમ

ગયા હતા. આજ આખી રાત તેમણે સવારે

આવનાર કાગળના યાનમાં ગાળી હતી. પાંચપાંચ વષ સુધી આવી અખંડ રા ીઓ ગાળનાર તરફ
એમનું દય આજ ે પહે લવહે લું લાગણીથી ઉછળી ર ું હતુ.ં બરાબર પાંચ વા યે બારણા પર ટકોરો
પ ો. પો ટમેન હ

આ યા ન હતા, પણ આ ટકોરો અલીનો હતો, એમ લા યું. પો ટમા તર

ઉ ા. પીતાનું દય પીતાના દયને પીછાને તેમ આજ ે એ દો ા, બાર ં ખો યુ.ં
‘આવો અલીભાઈ! આ તમારો કાગળ!’ બારણામાં એક વૃ દીન ડોસો લાકડીના ટેકાથી
નમી ગયેલો ઉભો હતો. છે ાં આંસુની ધાર હ

તેના ગાલ પર તા

હતી, ને ચહે રાની

કરચલીમાં કરડાઈના રં ગ પર ભલમનસાઈની પ છી ફરે લી હતી. તેણે પો ટમા તર સામે

યું ને

પો ટમા તર જરાક ભડ યા. ડોસાની આંખમાં મનુ યનું તેજ ન હતુ!ં
‘કોણ સાહે બ? અલી ડોસા….!’ લ મીદાસ એક બાજુ સરીને બોલતો બારણા પાસે આ યો.
પણ પો ટમા તરે તે તરફ હવે લ ન આપતાં બારણા તરફ જ

યા કયુ – પણ યાં કોઈ

ન લા યુ.ં પો ટમા તરની આંખ ફાટી ગઈ! બારણામાં હવે કોઈ જ હતું નહી, એ શુ?
ં તે લ મીદાસ
તરફ ફયા.
એના સવાલનો જવાબ વા ો :
‘હા, અલી ડોસા કોણ? તમે છો ના?’
‘ , અલી ડોસો તો મરી ગયો છે! પણ એનો કાગળ લાવો મારી પાસે!’
‘હ? કે દી? લ મીદાસ!’
‘ , એને તો ણેક મહીના થઈ ગયા!’ સામેથી એક પો ટમેન આવતો હતો. તેણે બી
અરધો જવાબ વા ો હતો.
પો ટમા તર દીશામુઢ બની ગયાં. હ

મરીયમનો કાગળ યાં બારણામાં પ ો હતો!

અલીની મુત એની નજર સમ તરી રહી. લ મીદાસે, અલી છે ે કેમ મ ો હતો તે પણ ક .ું
પો ટમા તરના કાનમાં પેલો ટકોરો ને નજર સમ અલીની મુત બં ે ખડાં થયાં! એમનું મન
મમાં પ ું : મે અલીને

યો કે એ મા શંકા હતી, કે એ લ મીદાસ હતો?

પાછી રોજનીશી ચાલી : ‘ પોલીસ કમીશનર, સુપરી ટે ડ ટ, લાઈ ેરીયન- ‘ કારકુ ન
ઝપાટાબંધ કાગળ ફ યે જતો હતો. પણ દરે ક કાગળમાં ધડકતું દય હોય તેમે પો ટમા તર આજ ે
એકીનજરે એ તરફ

ઈ ર ા છે! કવર એટલે એક આનો ને પો કાડ એટલે બે પૈસા એ

ી

ચાલી ગઈ છે. ઠેઠ આ ીકાથી કોઈ વીધવાના એકના એક છોકરાનો કાગળ એટલે શુ?ં પો ટમા તર
વધારે ને વધારે ડા ઉતરે છે.
મનુ ય પોતાની

ી છોડી બી ની

ીથી જુ એ તો અરધું જગત શા ત થઈ

ય.

તે સાંજ ે લ મીદાસ ને પો ટમા તર ધીમે પગલે અલીની કબર તરફ જતા હતા. મરીયમનો
કાગળ સાથે જ હતો. કબર પર કાગળ મુકી પો ટમા તર ને લ મીદાસ પાછા વ ા.
‘લ મીદાસ! આજ ે સવારે તમે પો ટઑફીસે વહે લા આ યા કાં?’
‘ . હા.’
‘– અને તમે કીધુ,ં અલી ડોસા…..’
‘

હા.’

‘પણ – યારે …. યારે , સમ યું નહી કે….’
‘શું?’
‘હાં ઠીક, કાંઈ નહી!’ પો ટમા તરે ઉતાવળે વાત વાળી લીધી. પો ટઑફીસનું આંગ ં
આવતાં પો ટમા તર લ મીદાસથી જુ દા પડી વીચાર કરતા અંદર ચા યા ગયા. એમનું પીતા
તરીકેનું દય અલીને ન સમજવા માટે ડંખતું હતું ને આજ ે હ

પોતાની દીકરીના સમાચાર ન

હતા, માટે પાછા સમાચારની ચી તામાં તે રા ી ગાળવાના હતા. આ ય, શંકા અને પ ા ાપના
ીવીધ તાપથી તપતા એ પોતાના દીવાનખંડમાં બેઠા, ને પાસેની કોલસાની સગડીમાંથી મધુર તાપ
આવવા લા યો.

–ધુમકેતુ (ગૌરીશંકર ગોવધનરામ

શી – જ મ –૧૨/૧૨/૧૮૯૨. એમની આ

અતી સી વાતા તે કાળે અમેરીકાથી કાશીત થતા સામયીક ‘Stories From Many Lands’માં
કાશીત થઈ અને પછીથી ઓ ફડ યુનીવસ ટીએ ‘વી ની ે

દસ વાતાઓ (ટેન ટે સ)’ નામક

પોતાના વાતાસં હમાં પણ આ વાતા ‘પો ટઑફીસ’ને થાન આ યું હતુ.ં
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