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પાપી! 

 

રાતના બ ે વાગ્યાથી કાળુ એના આંગણાની આંબલી નીચેના જૂના ભાાંગલા 

બાાંકડા ઉપર બેઠેલો હતો. બેઉ ગોઠણ વચ્ચ ેમાથ ાં દબાવીન ેએ અંધારામાાં તાકી 

તાકી જોતો હતો કે પોતાના ઘરન ાં કમાડ ક્યારે ઊઘડે! આટલા સરવા કાન એણ ે

આજ જીવતરમાાં પહલેી જ વાર માાંડયા હતા. ઘરની અંદર શો શો સાંચાર થાય 

છે, કષ્ટની ચીસો કેટલી વાર પડે છે, એ ઉંહકારો પાંદરમી વારનો હતો કે 

ચૌદમો… એ બધ ાં એના કાન તલ્લીન બનીને વીણતા હતા – તરૈયાઓ દરરયાન ે

તળે જઈ બીજી તમામ વાતો પ્રતત આંધળા બની સાચાાં મોતી વીણ ે છે તેવી 

રીતે. 

સાડાચાર વાગ્યે ઘરમાાંથી ગાંભીર સ ખનો શબ્દ સાંભળાયો કે “વાહ! 

શાબાશ, બેટી!” 

પાાંચ બજ્યા અને કમાડ બહ  ધીરેથી, જરીકે કચડૂાટ કયાા વગર, 

ઊઘડ્ ાં. અંદરથી હાથમાાં બેગ લઈન ેદાક્તરદાદા બહાર નીકળ્યા. કાળુ સફાળો 

ખડો થઈને સામો દોડયો. એન ેપોતાના તકદીરનો ફેંસલો સાાંભળવો હતો. 

ધસી આવતા જોધાર કાળુન ે ખાંભ ે હળવો પણ મક્કમ હાથ મકૂીને 

નસરવાનજીદાદા ઘરેા નાદે બોલ્યા: “કાળુ! બેટા! જો, તારી વહ ને બહ  થાક 

લાગ્યો છે. કેટલા કલાકની મહનેત કયાા પછી એન ેમાાંડમાાંડ નીંદ આવી છે. ત ાં 
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ઉતાવળ કરીશ ના, હો ગાાંરડયા! નસા અંદર છે તે તને બોલાવે ત્યારે જ ઘરની 

અંદર દાખલ થજે; નરહતર આ બ ઢ્ઢાના હાથના પાાંચ ગડદા તારી પીઠનાાં 

હાડકાાંનો ચરૂો કરી નાખશ,ે હાાં કે!” 

કાળુના માથા પર હાથ ફેરવીને દાક્તરદાદા સવાપાાંચે ગયા. મોટરના 

શોફરને કહ્ ાં કે “બબલક લ હોના ના મારતો, હાાં કે! અન ેખબૂ ‘સાઇલેન્ટલી’ ગાડી 

બહાર કાઢી લ.ે” ગાડી દૂર ન થઈ ત્યાાં સ ધી બારણ ાં પણ દાદાએ બીડયા તવનાન ાં 

જ રાખ્ ાં. આંબલી પરનાાં નાનાાંમોટાાં તમામ પક્ષીઓ જરીકે ચોંક્યા વગર જ ાંપેલાાં 

રહ્ાાં. 

દાદા હજ  જાણ ેએની સફેદ દાઢીમાાં હાથ પરોવતા સામ ેજ ઊભા હોય 

એવી અદબ રાખીન ેકાળુ પાછો બાાંકડા પર બ ેગોઠણ વચ્ચ ેમોં દાટીને બેસી 

રહ્ો. રેલગાડીમાાં વીજળી-બત્તીન ાં ખાન ાં સાચવતો કાળુ દર એકાાંતરે આટલી 

આટલી રાતો થયાાં મ સાફરીઓ ખેંચતો હતો; પણ અત્યારે એણે આકાશનો એક 

ચળકતો તારો જેવો એકીટશે જોયો તેવી રીતે કદી નહોતો જોયો. પોતાની સ્ત્રી 

સ ખ ેજ ાંપીન ેસતૂી છે એટલ ાં જાણ્યા પછી જ પરોઢના સ ાંવાળા પવનની ઠાંડકન ાં 

એને ભાન આવ્ ાં. પરસેવે રેબઝેબ થઈ ગયેલ ાં પહરેણ શરીર પર ચોંટી ગ્ ાં છે 

તેની એન ેહજ  હવ ેજ ખબર પડી. ‘સતવતા થાકીને સતૂી છે!’ એન ેતનરાાંત વળી. 

પણ હજ  એન ેપરૂી ખબર નહોતી પડી. ઘણાાં છોકરાાં નાનપણથી જેમ 

વધ  પડત ાં સમજી જાય છે તેમ ઘણા જ વાનો મોટી ઉમ્મરે પણ એવી જાડી 

બ દ્ધિના, બોઘા રહી જાય છે કે એની સાંસારી સાન જલદી જલદી વાત પકડતી 
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નથી. કાળુ એવો એક બોઘો બ્રાહ્મણપ ત્ર હતો. અરે, એન ેબ્રાહ્મણન ાં ફરજ ાંદ જ કોણ 

કહ?ે એની જાતી ‘ઝોડ’ની હતી. ઝોડની માફક ઊંધ ાં માથ ાં ઘાલીન ેઉદ્યમ કરવાન ાં 

જ એ સમજતો. એકલ તમજાજનો કાળુ વયવહારતવદ્યા શીખવાની દ તનયાઈ 

શાળામાાં ભમ્યો જ નહોતો. 

“કાળુ, તારે ઘરે દીકરો અવતરેલ છે – દાદાએ કહ્ ાં ને?” અંદરથી 

આવીન ેદાઈએ ખબર દીધા ત્યારે પ્રભાતનો પવન કાળુનાાં નયનોમાાં એક ઝોલ ાં 

ભરી રહ્ો હતો. 

કાળુએ જાણ ેકે સ્વપ્નમાાં સાાંભળ્્ ાં. દાઈને એણે તનહાળી તનહાળીન ેજોઈ 

ત્યારે ખાતરી થઈ કે આ સ્વપ્ન નથી – સત્ય છે. 

‘સતવતાએ મને દીકરાની ભેટ દીધી! એણે મને જીવત ાં માનવી અપાણ 

ક્ ું!’ આ રોજની સાદી વાતમાાં પણ કાળુ જેવા બોઘા જ વાને કો મહાતપસ્યાન ાં 

ફલ, કો દેવન ાં વરદાન દીઠ ાં. સતવતા એન ેપરમેશ્વરી-શી લાગી. પત્નીએ હૃદયના 

કયા ગ પ્ત આવાસમાાં આ બાલન ેસાંઘરી રાખ્ ાં હત ાં! 

દાઈએ કહ્ ુઃ “અંદર આવ : જોવો છે ને બચ્ચાન?ે” 

“સતવતા જાગી છે? એણે કહ્ ાં છે?” દાદાના પાાંચ ગડદા સાંભારીને કાળુએ 

પછૂી જો્ ાં. 

“હા; આવ.” 
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કાળુ અંદર ગયો. કોઈ દેવાલયમાાં – કોઈ પ્રાચીન ખાંડરેમાાં – દાખલ 

થાય તેવી શાાંત પગલીઓ ભરીને એ સતવતાના ખાટલા સ ધી પહોંચ્યો. એનો 

હાથ હળવેથી ઝાલીને પોતાના મોં પર મેલવાની, પોતાના ગાલ પર ફેરવવાની, 

પોતાની છાતી પર ઠેરવવાની ઇચ્છા થઈ – પણ આભડછેટ નડી. 

‘આ-હા-હા-હા!’ ગમાર કાળુના અંતરમાાંથી હજ યે અચરજ મટત ાં નથી કે 

‘આવા જીવતા જીવની, માનવી જેવા માનવીની ભેટ મને મારી સતવતાએ ક્યાાંથી 

આણીને આપી? ક્યાાં સાંઘ્ ું હત ાં આ ગ પ્ત ધન! કેવ ાં રૂપાળુાં બાળક!’ 

સતવતા કશ ાં બોલી નરહ; પણ ધણીની આ મ ૂાંગીમ ૂાંગી ભક્ક્ત દેખીને એની 

આંખો ભીની થઈ. કોણ જાણે શાથી, પણ કાળુએ પ્રથમ બારણામાાં પગ મકૂ્યો 

ત્યારે સતવતાન ાં મોં લોહી તવનાન ાં, ભયભ્ ું અને લજ્જજાથી તટૂી પડત ાં હત ાં. એન ે

ધણી આટલી મમતા કરશે એવો ભરોસો નહોતો. જાણે એ કોઈ ભયાંકર ફેંસલો 

સાાંભળવા તૈયાર થઈ રહલે અપરાતધની હતી. 

પણ તેન ેબદલ ેસતવતાએ ધણીની આંખમાાં મીઠાશનાાં સરોવરો ભાળ્યાાં 

ઘરમાાં કોઈ મોટેર ાં-નાનેર ાં આત્મજન નહોત  ાં. સતવતાના બાપ કાશીની 

જાત્રાએ ચાલ્યા ગયા હતા; મા મએૂલી હતી. કાળુન ે તો નાનપણથી જ 

એકલદશા મળી હતી. પોતે પાંદર રદવસની રજા પર ઊતરી ગયો હતો. એના 

ખરા આપ્તજન નસરવાનજીદાદા જ હતા. એ પારસી દાક્તર ગામ સમસ્તના 

આધાર હતા. એમણે એક આયાન ેકાળુન ેઘરે કામકાજમાાં રોકી દીધી. 
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એક મરહનો થઈ ગયો. પણ હજ યે કાળુન ેઘરમાાં જાણ ેકે કોઈ ચમત્કાર 

બનેલો લાગ્યા કરે છે: ‘આહા! સતવતાએ મને એક માનવીની ઓબચિંતી ભેટ 

આપી. સતવતા પરમેશ્વરની કેટલી બધી નજીક હશ!ે’ બાળકોન ેજન્મ દેનારી બધી 

જ જનેતાઓ એન ેસર્જનહાર સાથ ેસીધી ઓળખાણવાળી લાગી. અને પ ર ષોમાાં 

તો એવા એણે એકને જ માન્યા હતા : દાદાને. 

પણ… આ બધાાં લોકો મારી પછવાડ ે હસતાાં શા માટે હશે? કાળુના 

મનમાાં સમસ્યા ઊપડી. એ ચાલ્યો જતો હોય તો પાછળ બાઈઓ ગ સપ સ કરી 

રહતેી: 

“આ ઓલીનો વર – તવવાહ પછી પોણાસાત મરહને જ…” 

એટલે આવીન ે એ વાક્ય ભાાંગી જત ાં. બખબખયાટાથી એ અધરૂ ાં વેણ 

પણૂાતવરામ પામત ાં. 

ગાડી ઉપર કાળુ કામે જાય ત્યારે પાનપટ્ટી ઉપર ચનૂો-કાથો ચોપડતા 

ઊભેલા નાનામોટા અમલદારોથી લઈ હાથમાાં ઝાંડી-ફાનસ લઈ ફરતા 

સાાંધાવાળાઓ પણ મોં મરોડીને હસતા: “કાાં, કાળુ! છોકર ાં મજામાાં છે ને! 

ચહરેોમોરો કોન ે– તને મળતો છે, કે એની બાન?ે” 

“હજ  અત્યારથી શી ખબર પડે?” કાળુ સહજે મોં મરકાવીને જવાબ 

આપતો. ને સાચેસાચ, એન ાં બાળક બેમાાંથી કોની સરૂત પ્રગટ કરે તો સાર ાં, તે 
વાતની એના મનમાાં મીઠી ચળ ઊપડતી. આખરે એ મનથી નક્કી કરતો કે, 
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‘બસ, મારો બાળક સતવતાનાાં જ રૂપરાંગ ધારણ કરે તો સાર . મારા રૂપમાાં શ ાં 

બળ્્ ાં છે!’ 

આખી રાત ગાડીમાાં જાગતો એ વીજળી બત્તીની જ્યોતોન ે બાળકની 

આંગળીઓ સાથ ેજ સરખાવી રહતેો. 

પરાંત  … આજ આટલાાં વષો લગી મારી એક ક તરા જેટલી પણ ગણતરી 

નહોતી ને હવ ેઆ બધાાં લોકો કેમ મારા ઉપર આવડ ાં ધ્યાન આપી રહલે છે? 

મારા જ ાંત   જેવા ક્ષ દ્ર જીવનમાાં આ તમામન ેનવો રસ ક્યાાંથી ઊભરાઈ નીકળ્યો 

છે? મારા સામ ેઆંગળીઓ કાાં ચીંધાઈ રહી છે? લોકો આટલા સ્નેહભાવે મારાાં ને 

મારાાં વહ -બાળકનાાં ખબર કાાં પછેૂ? 

બોતડ કાળુને ધીરે ધીરે રહસ્ય સમજા્ ાં: ‘આ લોકો માર ાં ટીખળ કરે છે. 

મારી સતવતાને લગ્ન પછી સાત જ માસ ેબાળ જન્મ્્ ાં, એ બનાવની પાછળ મોટો 

એક લોકોપવાદ ઊભો થયો છે. 

‘બાળકનો સાચો બાપ હ ાં નથી – કોઈ બીજો…’ 

પછી તો આખી સાાંકળના મકોડા કાળુના મનની સ્મતૃતમાાં બેસતા ગયા… 

સતવતાનો બાપ મારો પાડોશી હતો. હ ાં જ્યારે જ્યારે ‘લાઇન’ પર જતો 

ત્યારે કાંઈક ને કાંઈક ચીજ લાવીન ેસતવતા સાર  દઈ આવતો. એના બાપા મને 

આવકાર આપતા; પણ સતવતાના અન ેમારા તવવાહની વાત તો એને સ્વપ્નેય 

સઝૂ ે તેવ ાં નહોત  ાં. ક્યાાં એ શ િ ક લીન બ્રાહ્મણ, ને ક્યાાં હ ાં ક ળહીણો, લઘરવઘર, 
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ઊતરેલ ધાન સમાન, નામનો જ માત્ર જનોઈધારી! હ ાં સતવતાને ભતવષ્યની 

અધાુંગનાના ભાવ ેજોઈજોઈને જ એ બધી ભેટો લાવ ાં છાં એવ ાં લાગ ેતો તો એ 

બ્રાહ્મણ મને ક ત્તાને હવાલે જ ઘરન ાં બાર છોડાવે તેવો હતો. એમાાં એકાએક 

ઓબચિંતા એણ ે તે રદવસ મન ે કન્યા દેવાન ાં મન જાહરે ક્ ું, અન ે ‘કાળુ શમાા, 

દરદાગીના કે લગૂડાાંની કશી તરખડ કરવાની નથી…’ એવ ાં અભયવચન દીધ ાં : 

પરૂી તતતથ પણ બરાબર જોયા વગર મ ૂાંગામ ૂાંગા અમારો હસ્તમેળાપ કરાવી 

આપ્યો; અન ેસતવતાને મારા શનૂ્ય, તનર્જન ઘરમાાં તે ને તે સાાંજરે વળાવી આપી. 

પોતે, એકદમ વૈરાગ્ય ઊભરાયો હોય તેમ, જાત્રાએ નીકળી પડયા : જતી વેળા 

ન એની પ ત્રી પ્રત્ય ેકે ન મારી પ્રત્ય ેકોઈ મમતાની લાગણી પણ બતાવી : જાણ ે

કોઈ ચ ડલેની ચડૂમાાંથી છૂટવા માગતા હોય તેમ નાસી ગયા : એ બધ ાં શા માટે 

એમ બન્્ ાં? 

કાળુન ેએ કોયડાનો ઉકેલ હવ ે જડયો: સતવતાના ઉદરમાાં પાપ હત ાં. 

એના બાપ ેમને ‘બળત ાં ઘર કૃષ્ણાપાણ’ ક્ ું હત ાં. કન્યાદાન નરહ પણ સપાદાન 

દીધ ાં હત ાં. 

બીજી વાતો પણ સાાંભરી આવી: વેતવશાળ થ્ ાં તેના આગલા રદવસોમાાં 

સતવતા મોં સાંતાડીને જ ઘરમાાં પેસી રહતેી. સગપણ થ્ ાં તે પછી પણ એની 

આંખોમાાં આનાંદ નહોતો; જાણે કોઈ અકળ મનોવદેના એન ેઅંદરથી ભક્ષી રહી 

હતી. લગ્નમાાં પણ એન ેજાણે લાગત ાં વળગત ાં નહોત  ાં. હસ્તમેળાપમાાં પણ એના 

હાથ શબના હાથ જેવા ટાઢાબોળ હતા. એ ઘરે આવી ત્યારે રાતે સવૂાના 

ઓરડામાાં પગ મકૂતાાં પહલેાાં એન ેજાણ ેભાગી છૂટવ ાં હોય તેવા એના હાવભાવ 
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હતા. અંદર આવયા પછી જ્યારે શરમાળ કાળુએ પહલેવહલેી ભ જાઓ પહોળી 

કરીને એ જીવનસખીન ેજકડી લીધી હતી – જાણ ે‘તને હ ાં હૈયાની સાથે મરણાન્ત 

સ ધી જડી લઉં છાં’ એવો પ્રગાઢ ભાવ ઠાલવયો હતો ત્યારે પણ સતવતાન ાં કાળજ ાં 

એણે કોઈ તવિંધાયેલી મગૃલીના સમ ાં થડકત ાં સાાંભળ્્ ાં હત ાં. અંધકારમાાં જાણ ેએ 

કશ ાં ટેકણ શોધતી હતી. 

એ ફફડાટ એના ઉદરમાાં પડલેા મહાપાપનો જ હતો : ખર ાં! 

તે પછીના સાત મરહના! દાંપતીસ ખની અખાંડ સરરતા જેવો એ સમય 

વહતેો જતો હતો. કાળુ દરેક મ સાફરીથી જ્યારે ઘરે આવ ે ત્યારે એને કાંઈક ને 

કાંઈક નવીનતા ઘરમાાં જોવાની જ હોય. એની થાળીમાાં વારે વારે બભન્ન બભન્ન 

મીઠી વાની તપરસાતી, તેથી કાળુ બોલી ઊઠતો કે “આ શો ગજબ માાંડયો છે? 

ગરીબન ાં ઘર શ ાં તારે ફના કરી દેવ ાં છે, સતવતા?” 

એ તો પાડોશીને ત્યાાંથી આવ્ ાં છે… આમ છે… તેમ છે… વગેરે ઉડાઉ 

જવાબ દીધા પછી સતવતા મોડો મોડો ફોડ પાડતી કે “એ તો મેં ટાઢી વધેલી 

રોટલીનાાં બટકાાંન ેજરીક ઘીમાાં વઘારી કટકોક ગોળ અન ેબ ેએલચીદાણા વાટી 

ભભરાવેલ છે : બીજ ાં કશ ાં જ એમાાં નથી!” 

ઉનાળે સતવતા વારાંવાર શ્રીખાંડ પીરસતી, ને કાળુન ે ટગવતી કે 

“ગામમાાંથી વેચાત  ાં માંગાવ્ ાં”. પછી મોડોમોડો ખ લાસો મળતો કે “રાતે મારા વાળુ 

માટે રખાવેલ ાં દ ધ હ ાં મેળવી દઉં : સરખ ાં મેળવણ પડવાથી ઢેફા જેવ ાં જામી જાય 

: સવારે કપડામાાં બાાંધીને લટકાવી દઉં : પછી જેરણીથી ઝેરી નાખ ાં : જરીક તેમાાં 
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દૂધ ભેળવીન ેથોડ ાં જાયફળ ભભરાવ ાં : એ આ શ્રીખાંડ છે! હ ાં આ ખરચ નથી 

કરતી; બીઓ મા : ખાઓ તમતમારે!” 

કોઈ વાર સાાંજે એ આવ ે ત્યારે ખાટલો, બાાંકડો, અન ેફાનસ મકૂવાની 

ઘોડી સફેદા વતી રાંગેલાાં નવાાંનકોર નીરખીન ેકહુેઃ “આ શી ફનાગીરી માાંડી છે! 

આપણ ેસાહબેલોક કે’દ નાાં થઈ ગયાાં!” 

એન ાં મોં દાબી દઈને સતવતા સમજાવ ેકે “સાાંભળો તો ખરા! બ ેપૈસાનો 

સફેદો અન ેપૈસાન ાં બેલતલે માંગાવીન ેમેં જ રાંગ્યાાં છે આ.” 

“તેં પોત ેજ?” કાળુ ચરકત થતો. 

“હા, પણ તમે કહો જોઉં, ભલા : અધાા પૈસાનો તપરોજી રાંગ માંગાવીન ે

આન ેમાથ ેઅકે્કક આછી દોરી કાઢી હોત તો કેવ ાં સરસ લગત!” 

હાઇકોટાની ફુલ બેન્ચના જજોન ે પણ ઝાાંખા પાડ ે તેવ ાં ભારેખમ મોઢ ાં 

કરીને કાળુ જોઈ રહતેો. ને પછી ડોક ાં ધ ણાવીને કહતેો કે “ના રે! તો તો સફેદ 

રાંગની ખબૂી મારી જાય!” 

એ રીતે કાળુના ફાટેલ ધોતતયામાાંથી આછા જળેલા ટ કડા રાંગત 

સાડલાની રકનાર ભરેલ પડદાઓ બનીને ઘરની બારી આડા લટકતા થયા. 

જૂનાાં, ઊતરેલાાં પહરેણોની ચાળમાાંથી ટ કડા કાઢી, તેની કોર ઓટી, છ-બાર 

નેપરકન સતવતા સાંઘરી રાખતી, અન ે કોઈ મહમેાન જમવા આવે ત્યારે દરેક 

થાળીની બાજ માાં અકે્કકઅકે્કક મકૂતી. 
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આમ સતવતાએ કાળુના શનૂ્ય ઘોરખોરદયા તનવાસન ેસાચી કતવતા વડ ે

સજાવયો હતો. એ સાત મરહના તો સાત રદવસની પેઠે વહી ગયા હતા. ને છતાાં 

કાળુ યાદ કરતો ગયો કે છેલ્લા એક માસથી સતવતાની જૂની અકળામણ 

સજીવન થઈ હતી. એ જાણે ક્યાાંક નાસી છૂટવાના મનસબૂા કરતી હતી; તવના 

કારણે રો રો કરતી હતી. 

આ બધા ફૂલ-ઢગલાની નીચે પેલો પાપનો સપા બેઠો હતો – ખર ાં? 

કાળુન ે કલેજે ઝેર ચડવા લાગ્્ ાં. લોકમ ખના બોલની બદબો એનાથી 

સહી જાતી નહોતી. ઘડીક થત ાં કે આ ગાંદ ાં બોલનારાાંની ગરદનો મારાાં પાાંચ 

પહોળાાં આંગળાાંમાાં પીસી નાખ ાં! ઘડીક સતવતા પર કાળ ચડતો : ઘડીક પોતાની 

જજિંદગી ખતમ કરવાન ાં મન થત ાં. 

નાસી જાઉં : આંહીંથી ક્યાાંઈક દૂર નીકળી જાઉં : આ સાત મરહનાના 

સાંસારને છેક ભ ૂાંસી નાખ ાં : એવા તવચાર ઊપડયા. સતવતા અન ેબાળક સાાંભરી 

આવયાાં, તેન ેજાણ ેઆંખોની સામેથી ખેસવી નાખતો હોય એવી રીતે એ વારાંવાર 

હાથ પસારવા લાગ્યો. 

આજે સવા મરહને નાહીને સતવતા ઊઠી છે. ક્યાાંઈક બહાર ગઈ છે. 

પોતાન ે ‘ઑફ ડ્ ટી’નો રદવસ છે. છેલ્લો તનકાલ લાવયા તવના એક રાત પણ 

કાઢવી કઠણ છે. કાળુન ેએક વાત સઝૂી: ‘દાદાને ખોળે રદલ ઠાલવીને એક વાર 

રસ્તો સમજી લઉં, પછી મન નરહ માન ેતો એક જ ઠેકે દ તનયાની બહાર ભ સ્કો 

મારીશ. લોકોન ાં બોલ્્ ાં હવે મારાથી સહ્ ાં જત ાં નથી.’ 
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નસરવાનજીદાદાના દવાખાનાના કમ્પાઉન્ડમાાં કાળુ પહોંચ્યો ત્યારે 

અંધાર ાં થઈ ગ્ ાં હત ાં. પચીસેક સ વાવડીઓના ખાટલા સમાય તેવી નાનકડી 

દરરદ્રનારાયણ ઇક્સ્પતાલ શાાંતતમાાં પડી હતી. બાળકોના ર દન-સ્વરો એ આખા 

ધામન ે સજીવન બનાવતા હતા. કોઈ કોઈ ભાડતૂી ઘોડાગાડી આવીન ેઊભી 

રહતેી, અન ેઅબોલ દાઈઓ શ્વતે પડછાયાઓ જેવી તરવરતી હતી. આત્માન ે– 

દ રાત્માને પણ – નમવાન ાં મન થાય એવ ાં એ વાતાવરણ હત ાં. જાણ ેકોઈ અકળ, 

અગમ ધપૂ ફોરતો હતો. દવાખાનાની નજીકમાાં જ તનરાળો, બેઠા ઘાટનો દાદાનો 

બાંગલો હતો. મોખરે ફૂલઝાડોની ઘટાદાર ક ાંજ હતી. 

કાળુના પગલાાં થાંભયાાં. ક ાંજની અંદર દાદા કોઈ બીજા એક માનવીની 

સાથે વાતો કરી રહલે હતા. સરૂ પરખાયો… અને શબ્દો પણ પકડાયા. 

એ તો સતવતા જ હતી! બાળકન ેખોળામાાં ધવરાવતી એ ભોંય પર બેઠી 

હતી. દાદા જરીક છેટે બાાંકડા પર બેઠા હતા. વાતના તાર બાંધાઈ ગયા હતા; 

તેમાાંથી કાળુન ેકાને શબ્દો પડયા: 

“શ ાં કર ાં, દાદાજી! હ ાં તે રદવસ પાપમાાં લપસી પડી. રજપતૂ પાડોશીને 

ઘરે હ ાં લગ્નનાાં ગીત ગાવા કોણ જાણ ેક્યાાંથી જઈ ચડી, અન ેએ અમલદારના 

દીકરા કરણ ભાનો હ ાં ભોગ થઈ પડી, દાદાજી!” 

કાળુના રોમેરોમે શળૂા પરોવાઈ ગયા. 
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“તે પછી તો, દાદાજી, મેં પ્રભ ને પ્રાથાના કરી કે મારી પ્રાણદોરી ખેંચી 

લ્યે. હ ાં તો તે રદવસ ેમારી આવરદા ટૂાંકી કરવા જ બેઠી હતી; અંધારા ઊતરે 

એટલી જ વાર હતી. ત્યાાં તો આ આવયા, ને મારા બાપાએ એની પાસ ેવાત 

મકૂી. એણ ેકબલૂ ક્ ું. મને લાગ્્ ાં કે જગદીશ્વરીએ જ મારી ધા સાાંભળી.” 

“બેટા!” દાદા બોલ્યા: “એમ સમજીન ે તેં કાળુનો અવતાર બગાડી 

નાખયો?” 

સતવતાના ધ્ર સકા સ્પષ્ટ સાંભળાતા હતા: 

“સાચ ાં છે. મારા પોતાના પાપન ાં મને જેટલ ાં લાગી આવેછે તે કરતાાં 

વધારે તો મને આ છેતરતપિંડીની વાત પીડ ે છે. મેં શીદ આ ભોળા જ વાનન ાં 

જીવતર રોળી નાખ્ ાં…” સતવતા ખબૂ રડવા લાગી: “મને આ છેતરતપિંડી બહ  ન 

ડાંખત જો મારે ને એન ેસાધારણ ઘર-સાંસાર હોત તો. પણ, દાદાજી, એ બાપડો 

મને શ ાં પજૂે છે! અરે, મને ઈશ્વરથી બીજી ગણીન ેભજે છે. એન ેમેં…” 

“અન ેતને એના ઉપર કેવ ાં વહાલ છે, બેટા?” 

“હ ાં શ ાં કહ ાં, દાદાજી!“ સતવતાએ છોકરાના માથા પર હાથ મકૂ્યો: “એન ાં 

કલાંક ધોઈ નાખવા સાર  તો હ ાં મરવાના જ મનસબૂા કર ાં છાં. હ ાં તો હવ ેગાંધાઈ 

ગયેલ હાાંડલ ાં થઈ ગઈ. મને હવ ેકોઈનો ભો નથી. પણ આની સાથે જીવ એવો 

મળ્યો છે કે જળમીનની ગતત છે. એના હતેને કારણે હ ાં એ કહ ેત્યાાં ચાલી જઈશ.; 
કહશેે તો ટૂાંપો ખાઈશ.” 
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સાંતાયેલો કાળુ વધારે સાાંભળી ન શક્યો. એ ત્યાાંથી ચાલવા ઊભો થયો. 

દાદાન ાં છેલ્લ ાં વેણ એના કાનમાાં બઝલાત  ાં ગ્ : 

“જા, બેટા! આવડો બધો પ્યાર તો ચાહ ેતેવા પાપન ેપણ જલાવી નાખ ે

છે. પાપ રહ્ ાં જ ક્યાાં! અને બાળક? બાળક તો બીજા કોઈન ાં નથી – ભગવાનન ાં 

છે : એન ેકોણ પાપ કહી શકે! આવડા બધા હતેની આગ પાસ ેપાપ ખાક થઈને 

જ પડે. ત ાં જા; અન ેઘરે જઈન ેબધી કબલૂાત કરી દેજે. જો એનો પ્યાર ખરો હશ ે

તો દ તનયા જખ મારે છે. છતાાં જો એન ાં રદલ ન ચાહ,ે તો ત ાં બચ્ચ ાં લઈન ેખ શીથી 

આંહીં ચાલી આવજે.” 

કાળુ ત્યાાંથી નીકળી ગયો; અંધારે અંધારે તળાવની સડકે ચાલતો થયો. 

દાદાના છેલ્લા બોલ એના અંતુઃકરણમાાં ગ ાંજતા હતા: સાચા પ્યારની આગમાાં 

પાપ બળીન ેખાક થાય છે… બાળક તો કોઈન ાં નથી – એકલા ભગવાનન ાં છે… 

સાચો પ્યાર હોય તો દ તનયા જખ મારે છે. 

વાળુટાણ ેએ ઘરે ગયો. હાંમેશની માફક એણે સતવતાન ાં માથ ાં બન્ન ેહાથમાાં 

લીધ ાં. પોત ેપતતને અભડાવતી હોય એમ એ ધીરેથી દૂર હટી ગઈ. એણે શરૂ ક્ ું: 

“આજે હ ાં દાદા પાસે ગઈ હતી.” 

“મને ખબર છે.” 

“ક્યાાંથી?” 
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“હ ાં ત્યાાં હતો.” 

“તમે બધ ાં સાાંભળી ગયા છો?” સતવતા ફફડી ઊઠી. 

“ના, બધ ાં સાાંભળવાની જરૂર નહોતી. ફક્ત એટલ ાં જ યાદ રાખ્ ાં છે કે – 

સાચા પ્યારની આગમાાં પાપની ખાક થાય છે : બાળક ઈશ્વરન ાં છે :  ને દ તનયા 

જખ મારે છે.” 

ઘોરડય ેપોઢેલા બાળક ઉપર એ લળી પડયો. 

અન ે પછી કાળુએ જ્યારે સતવતાને હૈયાસરસી લીધી, ત્યારે આઠ 

મરહનામાાં તે રદવસ પહલેી જ વાર કોઈ તનષ્પાપ, હળવાફૂલ જેવી બનીને 

સતવતા એની છાતી ઉપર ઢળી પડી. 


