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કેમ છાે ? કુશળ હશાે ને, ખરંુ ને ? અા મહામારીના 
0દવસાે વેળા તમારે સારુ અા વાચનસામ6ી પેશ કરીઅે. 
હાેઈ શકે કે તમે તે અ9: ;ેઈવાંચી પણ હાેય. 

ચાલાે, … અાવ;ે ને માણ;ે. શુભ કામનાઅાે.
••••••••••••••••••

લાૅકડાઉનમાં CમDવી લાલકીડીઅાેનું સરઘસ 
• FGતHા પંIા

જમવાનું પતાવી અાજ ેરાેજની જમે ટી.વી. પાસે જવાનું અેણે ટાLું. 
અાજ ે સાંજના જમવામાં છાેકરાઅાેઅે 'વેMજટેબO ઈન શેઝવાન 

સાૅસ Gવથ રાઈસ'ની માંગણી કરેલી. સવારે શાકવાળા પાસે લાલ કે 

પીળા કેિTસકમ નાેહતા. અેણે ફ0રયાદ કરી કે અે રાેજ અેના અે શાક 

લઈને અાવે છે તાે શાVાળાઅે પાેતાનું પુરાણ શW કયXું, "વંડાે ખૂલતાે 
નથી, બહેન. અેક તાે લાૅકડાઉન અને ઉપરથી કરZુ! શાકભાD 

[ાંથી લાવવા, કહાે? અા જટેલાં છે તે ય કેટલે દૂર ખેતરથી લઈને 
અાવું છંુ."

શાકવાળાઅે અેની તકલીફાેની કથા [ાં ય સુધી ચલાવે રાખી, પણ 

અેને સાંભળવાનું બંધ કરી દીધેલું. અેનું મગજ હવે સાંજ ેફરમાઈશ 

Fમાણેની રસાેઈમાં શી સજXના]કતા વાપરવી પડશે તરફ હતું. પણ 

છેવટે 0દવસના અંતે પાેતાના કાેક અને ચાઇનીઝ - ટાઈ 6ેવીના અે 
અાઈIાથી અે રાD હતી. કમસેકમ છાેકરાઅાેના કકળાટથી તાે 
બ_ા.  પણ અા ટી.વી.માં અેને જરા ય રસ નહતાે.
સાૈથી વધારે અણગમાે અા 9ૂઝ ચેનલાેથી થતાે. અાખાે દહાડાે અે 
અેકની અેક, અેકની અેક છબીઅાે બતાaા જ કરતા હાેય bcન પર. 

અેના અે ઝંૂપડપdીમાં પાણી વગરનાં ગરીબાે, સુરeાસાધનાે ને 
પહેરવેશ Gવનાના સફાઈ કામદારાે, અને સાૈથી વધારે અકળામણ 

કરાવતા હાેય તાે પેલા લાખાેની સંfામાં gળાંતર કરતા કામદારાે - 
કાેઈ ઘરે જતા રhતામાં અટવાયેલા, કાેઈ શહેરમાં ભરાઈ પડેલા, 
દવા-દાW Gવના, ભૂખે મરતાં, અા]હiા કરતાં, તાે વળી રhતા પર 

ઊતરી દેખાવાે કરતા, માંગણીઅાે કરતા, હુkડ કરતા અેમના ધણ 

ના ધણ!

કાેઈ [ાં સુધી અા ઉધઈઅાે જમે ઉભરાઈ અાવેલાઅાેનું ગાંડપણ 

અને અંધાધૂંધીનાે ખેલ ;ેયા કરે? અેણે ફાેનને હાથમાં લઇ 

વાૅટ્સઅેપ ખાેmું. nમ:ાેના 6ુપ પર રસાેડામાં ઘૂસી અાવેલા નવા 

0નશાoળયાઅાે પાેતાની કાયXpસMqના ફાેટાઅાે મૂકતા હતા. અેણે અેક 

ફાેટાે પાેતાના ડાઇ0નr ગ ટેબલનાે ;ેIાે. બી; 6ુપ પર લાેકાે 
અવનવા વી0ડયાે શેર કરી રsા હતા -- મુંબઈના tીચકેuી vબના 
દ0રયા 0કનારે ઊછળકૂદ કરતી ડાૅbwનના, નવી મુંબઈમાં 
xલૅnમr ગાેના, કાoલકટમાં રhતા પર ઘૂમતી મલબાર pસGવટના, 
ચંડીગઢમાં સાબરના. અચાનક અેને અેના માેબાઈલ પર ચાલતી 
અેક લાલ કીડીઅાેની હાર દેખાઈ .......

અા કGવતા સાથેનું Mચ: અે કીડીઅાેના સરઘસનું અેક કલાકારની 
zo{અે 0નરુપાયેલું z|ય છે. લબાની જંગી અેક Mચ:કાર છે. 

Mચ:કલાનું }ાન અેમણે ~યં સાધનાથી Fા� કયXું છે. તેઅાે હાલમાં 
સે�ર ફાેર સાેpશયલ સાય�ીસ, કલક�ામાં મજૂરાેના gળાંતરના 
Gવષયમાં પીઅેચ.ડી.નાે અ�ાસ કરી રsાં છે.

                લાલ કીડીઅાે 
રસાેડાના �ટફાેમૅ પર  

ખાંડ ઢાેળાય iારે  

કે પછી કાેઈ વંદાે મરી ગયાે હાેય iારે 

બારસાખના નીચેના ખૂણામાંના  
દરમાંથી નીકળી 
ઊભી સીધી .. જમણે … નીચે ... 
ને પછી અેક લાંબી લીટીમાં 
થઈ અાવી પહા�ચતી 
અેક પાછળ અેક 

pશhતબq હરાેળમાં ચાલતી 
કામદારાે જવેી  
ઝીણી લાલ કીડીઅાે



               અેક ખાંડના ેટુકડાે 
અાખેઅાખું વંદાનું ખાેoળયું 
ઝાલી, ખ�ચી  પાછી વળતી 
અેમ જ અેકની પાછળ અેક. 

અે કીડીઅાેને ;ેઈ અેને  
બહુ ચીતરી ચડતી 
ઘાંટા પાડી પાડીને અે 
માને બાેલાવતી કીડીઅાેની ખબર લેવા

               તે અાજ ે;ણે  
વરસાે જૂનાે 0હસાબ  

બરાેબર કરવા માગતી હાેય 

અેમ ચડી અાવી 
ખબર ન0હ કેમની 
અા અડધી રાતે  
કાેઈ ભયાનક સપનાંની જવેી 
અઢળક લાલ કીડીઅાે 
અેના ઘરમાં.  
કાેઈ હરાેળ Gવના 
કાેઇ 0નયમ કાેઈ pશhત Gવના  
મા દર પર ગેમે��r નાે પાઉડર છાંટે 

iારે બહાર નીકળી અાવતા  
બેબાકળી તરફડતી કીડીઅાેનાં ટાેળાંમાં ના હાેય 

અેમ ઉભરાઈ રહી અા કીડીઅા ેઅેના ઘરમાં. 
               અેક વાર ઝડપથી ઝાડુ કરી  

બહાર બગીચામાં ફ� કી   
ફટાફટ બંધ કયXા દરવા;  

iાં તાે 
બારીઅાેની ફાટમાંથી 
દરવા; નીચેની સાવ સાંકડી  
ના દેખાય અેવી જગામાંથી 
ચાવીના નાના કાણામાંથી  
બારસાખની Gતરાડમાંથી 
બાથWમના ખાળની ;ળીના 
અેકેક ઝીણાં કાણાંઅાેમાંથી 
ફરસપર અેક અેક લાદીની વ�ે 
ભયXા સફેદ pસમે�ના પાેલાણમાંથી 
�~ચબાેડX  ને દીવાલ વ�ેની 
સાવ અમhતી તડમાંથી 
કબાટાેની અંદરના અંધારામાંથી 
અેના ખાટલા નીચેના ખાલીપામાંથી 
ઉભરાઈ, ઉભરાઈ ને અાવી રsાં 
બેબાકળી કીડીઅાેનાં 

ટાેળે ટાેળાં  
કાેઈઅે વેરGવખેર કરેલા 
તાેડેલા, ખતમ કરી નાખેલા 
અેમનાં ઘર શાેધતી  
કાેઈની ચપટીમાં 
કાેઈના ચંપલ તળે  

ગૂંગળાઈ ગયેલા  
Dવન શાેધતી 
પાેતાનાં દર શાેધતી 
ભૂખી, તરસી,  
ભરીને અંદર 

ભરાેભાર ચટકા 
તરફડતી લાલ કીડીઅાે. 

————————————————————-

‘અરે માેહનભાઈ, તને પગ ેલાગવા દે’ …

• મનુબહેન ગાંધી

હંુ બહારના વરંડામાં બેઠી હતી. મં0દરમાં અારતી થતી હતી તે 

વેળા અેક રમૂD બનાવ બ9ાે.

પાેરબંદર તરફના અ�સી વરસના અેક મેર અને તેનાે દીકરાે, 

દીકરાની વહુ વગેરે અાaાં. તેઅાે અા અારતીનાે અવાજ થતાે 

હાેવાથી પહેલાં સીધાં જ iા ંઅાaાં. હંુ તાે તેઅાેના પાેશાક પરથી 

અાેળખી શકી કે અા લાેકાે કા0ઠયાવાડ તરફના છે. મ� કુતૂહલથી 

ગુજરાતીમાં જ પૂ�ું કે [ાંથી અાaાં છે ? પેલાં મેરાણી કહે : “અા 

મારા સસરા છે, ગાેકુળ મથુરાની યા:ા કરવા અાaાં. તેણે વેન લીધું 

કે, ‘મ� સાંભLું છે કે પાેરબંદરના દીવાનના ેછાેકરા ેમાેહન છે તે બધા 

સાથે રમેલા, અને માેહન અા ગાંધી બાપુD, માેટા મહા]ા છે તે. 

તપાસ કરતાં ખબર પડી કે તેઅાે 0દ�ીમાં છે અેટલે થયું ;:ા કરવા 

નીકLા છીઅે તાે અહ� પણ અાવી જઈઅે.’”

પાેરબંદરનું નામ પડતાં મને Mજ}ાસા વધી. (મ� પહેલા ંતાે અે ન 

બતાaું કે હંુ પણ પાેરબંદરની છંુ.) પેલા બુ�ા બાપાની સાથે જ વાત 

કરવાની શWઅાત કરી − કેમ બાપા, [ા ંરેવું ? …

મેર બાપા − “અરે અામ અાઘ ેઅાઘે રહીઅે સીયે … પાેરબંદર - 

સુદામાપુરીમાં. અા તાે ;તરા કરવી નીકLા સીયે. iાં હાંભLું કે 

અમારા દવાનનાે દીકરાે માેહનભાઈ મારી હારે રમતાે અે તાે બઉ માેટાે 

માતમા થઈ ગયાે સે, અને સવરાજ પણ અે લાaાે સ.ે હવે તાે અે 

�બસારાે મને કાંથી અાેળખે ? પણ અા ગાેકુળ મથુરા અાaાે તઈં 

મારા ભાઈના દરહન પણ કરતાે ;ઉં. હવે તાે ખયXું પાન સું … અે 

અહ� રયે સે અેમ હાંભળીને અઈં અાaા સીયે. હાસી વાત ? અેનાે 

બાપ તાે પડછંડ હતાે.” (પાેરબંદર તરફની ભાષા લગભગ અેક નામે 



જ બાેલાવે.) મ� કsું, બાપા બેહાે. હમણા ં ગાંધીબાપ ુ અહ�થી 

નીકળશે અેટલે તમે દરશન કરી લે;ે.

પાંચેક nમ0નટમાં બાપુD અાવી રsા હતા. મ� કsુ,ં બાપા, અા 

તમારા બાળપણના માેહન અાવે છે હા.ે અેમણે પાધડી માથા પર 

ચઢાવી, લાકડી લીધી. હંુ બાપુD પાસ ે સામે ગઈ. હસતા ં હસતાં 

કsું,  બાપુD, અાજ ેઅાપને બાળnમ: મળવા અાaા છે. અને બધું 

ટંૂકમાં કsું અને અમે અમારી ભંગી કાેલાેનીના અાેરડા પાસેના મંડપ 

નીચે અાaાં.

પેલા બાપા ‘અરે માેહનભાઈ, તને પગ ેલાગવા દે’ …અેમ કહી 

પગ પાસે નમી પIા. �|ય તાે અેવું રાેમાંચક હતું કે દુ0નયામાં 

દાેhતીનાે નાતાે પણ અાવાે કીમતી છે, અેમ થયું.

બાપુD પણ અાગળથી મારા કહેવાથી બધું ;ણી ગયા હતા, 

અેટલે ખડખડાટ હસીને બાપાન ે ઊભા કયXા. રાજ�ેzબાબુD પણ 

;ેઈ જ રsા. અમને તાે પેલા બાપાઅે બાપુDન ે ‘તું’કારથી સંબાે�ા 

અેમાં જ ેઅપૂવX Fેમ નીતરતાે હતાે અે જ સાંભળવાની લહેર પડી.

પેલા બાપાને અેમ થયુ ંકે, બાપુDન ેજવેા તેઅાે નથી ભૂmા તેવા 

જ બાપુD પણ તેમને નથી ભૂmા. (કારણ કે બાપુDને મ� કહેલું 

અેટલે વષXાેની અાેળખાણ જ છે અેમ જ વરiા.)

‘ભાઈ, તું તાે બઉ માેટાે માણસ થઈ ગયા,ે મને હવે કાંઉ કરતા ં

અાેળખે ? પણ અાેળખી �યા ે ! હા, અાપણ ેહારે રમતા. હંુ તાે મા 

પાંહે કામ કરાવતાે, સાઈના ે રાેટલાે મા રાેજ ખવરાવતાં. રાતે 

રામમં0દરમાં જતા. અા હંુ તાે ઈનાે ઈ રયા ેઅને તું �ાે માતમા. નહીબ 

;ેઈઅેને !! બાપા પણ કેવું ભલું માણહ હતા ?”

બાપુDન ે પણ અા વાતમા ં ઘણાે રસ પIાે, અને વધારે તાે 

પાેતાનાં માતાnપતાની �ૃGત યાદ કરી અેટલે ઘડીભર પાેત ે તેમ જ 

પેલા બાપા ફરી ;ણે બાળપણના ગાે0ઠયા હાેય અને પાેરબંદર 

શહેરમાં હાેય અેવુ ંવાતાવરણ સરD દીધું.

પછી બાપાઅે પૂ�ું : “હં ભાઈ, મારી ભાભી પણ અાઈ સેને ? 

અેને ય પગે લાગી લઉં. હવ ેમારી ;:ા પૂરી થઈ. અા સાેકરાને કીધું, 

મારે માતમા પાંહે તા ે;વું જ સે. �બસારા ેમને લાaાે.”

ઘડીભર ‘ભાભી’ શ�ે કાનને સતેજ કયXા, પછી તુરત જ �રણ 

થયું કે કhતૂરબાની વાત કરે છે.

બાપુD કહે, અે તાે જલેમાં ઈ�રના દરબારમાં પહા�ચી ગઈ. અે 

હતી તાે જ હંુ માતમા થયા ેસું હા.ે

બાપુD અેની ભાષા બાેલવા ગયા. પણ પૂરી ન બાેલી શ[ા, 

અને અમે તાે પેટ પકડીને હ�ાં.

પછી બાપુDઅે તેમના કુટંુબના ખબર અંતર પૂ�ા, અને પાેતાની 

પાસે વધારે સમય ન હતા,ે અેટલે મારા ેહવાલાે અાપતાં કહે, અા 

છાેકરી, અમૃતલાલને અાેળખા ે ને? અેના દીકરાની દીકરી છે. અે 

તમને બધું કહેશે. અેમ કહી બાપુD અંદર ગયા.

બાપાઅે મને પકડી. મારા દાદાની વાતાે પૂછી. કયા દીકરાની હંુ 

દીકરી છંુ તે બધું પૂ�ું, અને બધું ;ણી રાD થયા. “પણ દીકરી, ત� 

અા સાેરણાે ને ખમીસ (પં;બીપાેષાક) પેયXા તે મ� તુને કા0ઠયાવાડની 

નાેતી હમD. અા મને નથી ગમતું.” હંુ સાંભળી રહી. દલીલ કરવાનાે 

કાેઈ અથX ન હતાે. મ� જમવા વગેરેનું પૂ�ું. તેમણે ના કહી. અને 

બાપુDને ધરવા માટે પેલા મેરાણીના કાનમાં સાેનાના વેઢલા હતા. તે 

કઢાaા. કહે “અાવાે અવહર ફરી ફરી નહ� મળે. વેઢલા તાે હંુ ‘પાેર’ 

પા��ા કે તરત કરાવી અાપહ.” અને બાપુD તાે માoલશમાં ગયા 

હતા અેટલે મને અાપીને ગયા. જતાં જતાં પણ તેમની ભ�� અેવી 

હતી કે બાપુD જ ેગાદી પર બેસે છે iાં દંડવત્  કરીને ગયા.

હંુ ઘણી વાર સુધી દાેhતીના મ0હમાનાે Gવચાર કરતી અેમને જતાં 

;ેતી ઊભી રહી.
[‘;બહાર પછી ,દ>ી’, 24 જુલાઈ 1947; નવBવન ટDE, પુનમFુGણ જૂન 
2013; પૃJ 388-390] 

================================= 

અમે અાવા 0દવસ નહાેતા ;ેયા,

અાંસુ Gવનાની હાેય અાંખાે ને 

અામ અમે �ૂસકે ને �ૂસકે નહાેતા રાેયા !

અમે અાવા 0દવસ નહાેતા ;ેયા !

માડીનાે હંૂફભયXાે હાથ નથી અડતાે

દીકરાના pશર પર બીકથી,

અાવી તે અાભડછેટ હાેય મારા ભૈ,

રહેવાનું દૂર કાેGવડથી,

અમે સંબંધાે Fેમના ય ખાેયા !

અમે અાવા 0દવસ નહાેતા ;ેયા!

અાંસુ Gવનાની હાેય અાંખાે ને 

અામ અમે �ૂસકે ને �ૂસકે નહાેતા રાેયા !

ઈ�ર પણ દૂર દૂર રહે છે અમારાથી

શાેધીઅે તાે [ાં ય નથી મળતાે,

બે ગજનું બહાનું કાઢી અમારામાં

અાજકાલ અે ય નથી મળતાે,

અમે અેનાથી પણ હાથ ધાેયા,

અમે અાવા 0દવસ નહાેતા ;ેયા!

—Kવનાેદ ગાંધી
સાૈજ9 : “0નરીeક” − 0ડMજટલ અાવૃ��; 22 મે 2020



અા મુNકેલ સમયમાં (16) 
                                                        • સુમન શાહ 
= = = = ડૅRનયલ ,ડફાૅઅે 1665-માં લTન શહૅરમાં ફાટી નીકળેલા ‘ધ 

Vેટ Wેગ અાૅફ લTન’ નામ ેઅાેળખાતા XુબાૅRનક Wેગની જ ેવણFના 
કરી છે તે અહY સKવશેષે #રણીય છે = = = =

અા લેખ-Cેણીમાં, હંુ કામૂ-રMચત ‘�ેગ’ નવલકથામા ંતેમ જ Fાચીન 6ીક 

ઇGતહાસકાર �હુ ¡0ડડેસે ‘0હ¢રી અાૅફ ધ પે£નેpશયન વાૅર’-માં �ેગ 

Gવશ ેજ ેકહેવાયું છે તેની ઘણી વાતાે કરી ચૂ[ાે છંુ.

અાજ ે હંુ અેમાં અં6ેજ લેખક ડૅ0નયલ 0ડફાૅઅે વણXવેલા �ેગની વાત ઉમેરી 
રsાે છંુ. 0ડફાૅનાે સમય છે, c. 1660-1731. અામ તાે 0ડફાૅ ‘રાૅ�બનસન 

¤ુઝાે’ નવલકથાથી ;ણીતા છે. કહેવાય છે કે 'બાઇબલ' પછી સાૈથી વધુ 
ભાષા¥રાે કાેઈ પુhતકનાં થયાં હાેય તા ે તે 'રાે�બનસન ¤ુઝાે'-નાં. 
ગુજરાતીમાં, અેકથી વધ ુ થયાં લાગે છે. સાધના નાયક દેસાઈઅ ે અેના ે
ભાવાનુવાદ કયXાે છે.

0ડફાેનું 1722-માં Fકાpશત પુhતક છે ‘અે જનXલ અાૅફ ધ �ેગ યર’. અેમાં 
અેમણે 1665-માં લuન |હૅરમાં ફાટી નીકળેલા ‘ધ 6ેટ �ેગ અાૅફ લuન’ 

નામે અાેળખાતા ¦ુબાૅ0નક �ેગની જ ેવણXના કરી છે તે અહ� સGવશેષે 
�રણીય છે. અેમાં, બગલ કે કમર અને ;ંઘના સાંધામા ંપીડાદાયક ગાંઠા ે
નીકળવાથી અે �ેગની શWઅાત થતી હાેય છે.

અા 6§ અેક જનXલ છે, વૃતા¥, અેટલ ે 0નWપણ લગભગ ¤માનુસારી 
ઢબમાં છે. અેમાં ડેટા, ચાટ્Xસ, ઉપરા¥, અાંકડા અન ેસરકારી દhતાવે; ે

પણ મૂ[ા છે. અે રીતે ;ેતાં, હકીકતા ેઅને તવારીખ સંદભ ̈6§ ઘણાે 
ઉપયાેગી થયાે છે.

પર¥ુ નાૅંધપા: વાત અે છે કે 0ડફાૅઅ ેઅે દુઘXટનાન ેવાતXાની રીત ેરજૂ કરી છે 

અને તેથી અે જનXલ, જનXલ ન રહેતાં, નવલકથા ભાસ ેછે. નાયક નામે H. F. 

કથક છે અને કથા અે પાેતે જ કહે છે. અપ0ર©ણત છે. �ેગ હાેલૅuમાં 
અાવી લા�યાે છે અેવી અફવાથી અેણે કથાની શWઅાત કરી છે. અેણે 
ઉમેયXું છે કે પાેતે ‘�બO અાૅફ માૅટX ાoલટી’ને ;ેતા-ેવાંચતા ે રsાે છે. iારે 

‘�બO અાૅફ માૅટX ાoલટી’ નામનું અેક સા�ા0હક હતું ને અેમાં લuનમાં થતાં 
રહેતાં મૃiુદરના અને દફનના અાંકડા અપાતા’તા.
H.F.-ને હવે હંુ કથક કહીશ. અા લેખના વાચકા ેઅેણ ેપીરસેલી વાતા ેસાથે 
FવતXમાન કાેરાેના-પ0રgGતને hહૅલાઈથી સરખાવી શકશે.
બને છે અેવું કે �ેગથી કેટલાંક પરગણાં FભાGવત થયેલાં પણ pશયાળાે 
હતાે અેટલે �ેગ ખાસ Fસરી શકેલા ેનહ�. પર¥ુ મે-જૂનમાં મૃiુનાે અાંકડાે 
ઊચંે ચડવા લાગે છે, ને iારે, અાપણા કથકને ચટપટી થાય છે કે - |હૅર 

છાેડીને જªી જªી ઘરે Tહાૅંચી ;ઉં તા ેકેવું … થાેડીક માથાકૂટ પછી અેને 
થાય છે, ના, રાેકાઈ ;ઉં. કેમ? અે કહે છે, કેમ કે ઈ�ર ઇ«ે કે અહ� મારંુ 

રાેકાઈ જવું જWરી છે.

અેવા શાણા કથકભાઈઅે ;ેયું કે તવંગરા ે|હૅર છાેડીને ચાલી જઈ રsા છે, 

પર¥ુ ગરીબાે ફસાઈ ગયા છે - કેમ કે અેમન ે ‘0ડ¢ૅ¬રે’ ઝડા છે. 

;નવરાેને અન ેખાસ તાે, કૂતરાંને થતા વાયરલ રાેગનુ ંનામ ‘0ડ¢ૅ¬ર’ છે - 

અેમા,ં તાવ ચડે, ખાંસી બહુ અાવે, ને લાળ દદડે …

કથક જણાવે છે કે અે રાેગની પાછળ પાછળ ચાલી અાવનારા �ેગની 
ગરીબાેને બીક તાે છે જ. અેમન ેઅેની Mચ¥ાઅા ેસતાવી રહી છે. ઉપરા¥, 

તેઅાે ઊટંવૈદાે, ;ેશીમા’રા;ે તેમ જ પટાવીન ે પૈસા પડાવી લેનારા 

ગ0ઠયાઅાેને તાબે થઈ રsા છે. હા, અે ખરંુ કે �ેગના Fસારને રાેકવા માટે 

|હૅરના અફસરાે સયુ��ક છે અન ેaવgાત®ન ેઅધીન છે. તેઅાે pસટી 
અાૅફ લuનના લાૅડX  મેયર અને બરાે કાઉ¯�લના સ�ા ે વતી અાૅડXસX 
અાપતા હાેય છે. તદનુસારી 0નયમાે અને અંકુશાે અ�વયે લાેકાેનાં ઘરાેને 
સુર�eત રાખવા માટે સંશાેધકા,ે પરીeકાે અને ચાૅકીદારાેની 0નમણૂકાે થાય 

છે. ચેપ લા�યાે હાેય અેવાં ઘરાેને બંધ કરાવી શકાય છે. લાેકટાેળા ંભેગાં 
થતાં હાેય અે gળાેને પણ બંધ કરાવી શકાય છે.

પણ અા પર°ે અાપણા અા કથકનાે મત જુદા ે છે. ઘરાેને અે બંધ કરી 
દેવામાં નથી માનતાે. કહે છે, અેથી માેટા ભાગના કેpસસમા ંફાયદાે તાે નહ� 
થાય, હા0ન વધારે થશે. �ેગના ફેલાવાન ેતાે જરા પણ ડામી શકાશે નહ�. 
કેમ કે લuનવાસીઅાેને છટકી જતાં બહુ અાવડે છે બલકે અફસરાેને તેઅાે 
અારામથી છેતરી શકે અેવા કુનેહબાજ છે.

કથકે કથામાં અનેક નાના 0ક¡ા અન ે�|યાે ઉમેરીન ેપાેતાની વાતને સાધાર 

પુરવાર કરી છે : જમે કે : સ¥ાનના મૃiુથી aoથત nપતાઅા.ે પાેતાનાં 
કુટુ±ાેને બચાવવા મથતા પGતઅાે. પાગલ થઈ ગયેલાંઅાે શેરીઅાેમાં 
દાેડતાં હાેય. પીડા વેઠી શકાતી ન હાેય અેટલે a��અાે દફનને માટેના 
ખાડાઅાેમાં ઝંપલાવતી હાેય. ઈ�રને Gવશે અૅલફૅલ બાેલતા લાેકાે. ઘરાેની 
ચીજવhતુઅાે માટે શW થયેલી લૂંટાલૂંટ. |હૅર છાેડીને બીજ ે વસવા જઈ 

રહેલાઅાેની 0હજરતાે. વગેરે.

�ેગ દર²ાન |હૅરમાં સાવ અંધાધૂંધી હતી અેવી ઘૃણા³દ અફવાઅાેને 
કથક ચલાવી લેતાે નથી, વખાેડી નાખે છે. ગરીબાેની હાડમારી માટે અેને 
અનુક¬ા છે. �ેગ દર²ાન થયેલા ંદાન અને દયાનાં ધમXકાયXાેની નાૅંધ લે છે. 

કેટલાંકને ઉગારી લેવાયાં'તાં, અે સેવાકાયXાેની વાતા ેપણ ઉમરે છે. છેવટે અે 
અેક જ સાર પકડાવે છે કે �ેગથી છૂટકારાે મેળવવાે હાેય તાે ભાગાે 
અેનાથી, બને અેટલા દૂર રહાે.
અેને અેવું પણ થાય છે કે પાેતે રાેકાઈ ગયાે અે ભૂલ હતી. ઈ�રને �રીને 
અે પાેતાનાં પાપ કબૂલે છે, eમા માગે છે. ઘણા 0દવસાે લગી ઘરમાં 
પુરાયેલા રહીને અેણે પાેતાનાે સમય વીતાaા ેછે; પણ અે યે ´ારે અેનાથી 
hહૅવાતું નથી, |હૅરમાં ચાલવા નીકળી પડે છે. �ેગ કેમ અાaાે ને FસયXાે 
અેનાં કારણાે Gવશે અે Mચ¥વે છે; ઢંગધડા Gવનાના ખુલાસાઅાેને નકારી 
કાઢે છે; પણ ઉપસંહારWપે અેમ કહે છે કે �ેગ કેટલાંક માનવીય કારણાેથી 
જ છે, તેમ છતાં, અેને માેકmાે છે તાે ઈ�રે જ !

સµે±રમાં �ેગ અGતશય વકયXાે પણ તે સાથે અેવા સમાચારાે પણ 

મળવા લાગેલા કે 0ડ¢ૅ¬ર-રાેગ મ¶ પડી રsાે છે. ચેપના કેpસસ ઘટી 
રsા છે અને રાેગ6hતાે જªીથી સા; થઈ રsા છે. ;ે કે અા સમાચારાેની 
અવળી અસર થઈ. અે કે અે ;ણીને લાેકાે બેપરવા થઈ ગયા. પ0રણામે, 
�ેગ વળી પાછાે ફેલાયા.ે ;ે કે ખુશીની વાત અે હતી કે થાેડા વખત પછી 
જતાે રહેલાે.
અાપણા અા કથકે તારaું છે કે �ેગ ગયાે પછી માેટાભાગના લાેકાે જુદી 
રીતે Dવવા લા�યા છે, પણ કેટલાક તાે અેમની અ ેજ જૂની અાદતા ેFમાણે 
પાછા ચાલુ થઈ ગયા છે. અેમના અે જ પાપાચારા ેફરીથી શW થઈ ગયા છે 

- સાર અે કે અા મહામારીનાં વીતકાે પરથી તેઅા ેકશું જ શીfા નથી.
છેkે કથક નાનકડા પ·થી પાેતાનાે ઉમંગ a� કરે છે કે સરવાળે પાેતે 
બચી ગયાે છે.
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