
ભતૂની પોલ 

ભારત આઝાદ થય ું ત્યારે ગામડાની સ્થથતત બહ  કુંગાળ. કોઈના ઘરમાું ભાગ્યે જ 50-100 રૂતિયા રોકડા મળી આવે.  

1950-60 ના દાયકામાું નાનડડયાનાું મોટા ભાગના ઘર નળળયા વાળા. ઘર એટલે માટીની કાચી દીવાલ, બાવળના 

લાકડાના માિ સાઈઝ વગરના બારી બારણાું ને દીવાલો ઊંટની જેમ વાુંકીચકૂી. ઘરમાું ઢોર િણ બુંધાય ને 

ખેતીનો સામાન, ઢોરનો ચારો ને ફળળયામાું ઢોળલયા િડયા હોય. ઘર એટલે મોટો ઓરડો ને ઉિર નળળયા. 

બજારની દૂકાનો િણ લગભગ આવી જ. નળળયા ગોઠવવા દીવાલો ઉિર લાુંબા જાડા લાકડા ગોઠવ્યા હોય, 

મ ખ્ય લાકડાને જેને આડસર કહવેાય, તેની વચ્ચ ેઘરની મધ્યમાું ટેકા માટે  ઉભો થાુંભલો હોય. જાડા 

લાકડાની ઉિર આડા નાના લાકડા ને ડાળીઓ ગોઠવી તેની ઉિર લાઈનબુંધ નળળયા ગોઠવ્યા હોય.    

નાનડડયા નવાબન ું ગામ. ખતેીની િેદાશનો ત્રીજો ભાગ નવાબ ટેક્સ િેટે લઇ જાય. અત્યારે ઓનલાઇન ટેક્સ 

ભરનારન ેત્યારની ટેક્સ ઉઘરાવવાની િદ્ધતત જાણીન ેનવાઈ લાગશ.ે ગામની ફરત ેકાુંટાની વાળ. ગામની અંદર 

આવવાનો એક જ રથતો જયાું નવાબના માણસો ટેક્સ ઉઘરાવવા ઉભા રહ.ે ત્યારના ગામડામાું આવક માત્ર ખેતીની 

જ. ખેતીની જે કુંઈ િેદાશ થાય તે ગામમાું ગાડાથી કે જાત ેઉિાડીને લાવવાની. ગામના ઝાુંિ ેમાલ લઇન ેનીકળે 

એટલે દરબારના માણસો ત્રીજો ભાગ લઈન ેજ ખેડતૂને ગામમાું પ્રવેશ આિે ને એનો કોઈ ડહસાબ ડકતાબ 

નડહ કે ના મળે એની િુંહોચ.  

ગામમાું બહ  થોડા ખેડતૂ સ ખી બાકી બધા ખાતાુંિીતા. ઠીકઠીક મોટા ખેડતૂ િોતાના ખેતરન ું ને ઢોરઢાુંખરન ું કામ 

કરવા સાથી રાખ.ે સાથી 24 કલાક ખેડતૂના ઘરે જ રહ.ે સવાર સાુંજ ઢોરન ું વાસીદ ું, િાણી િાવાન ું, ચારો 

નાખવાન ું કામ કરી તશરામણ કરી ખેતરે જાય. સાુંજ સ ધી ખેતરન ું કામ કરે ને ખેડતૂ સાથીને બિોરે ભાટ 

આિી આવ.ે સાુંજે ખેતીન ું કામ કરી, સાથ ેઢોર માટે ચારો લાવવાનો ને ખેતીની િેદાશ થઇ હોય તે ગાડામાું 

નાખી લાવવાની. સાુંજે વાળું િાણી કરી ઢોરને નીરણ નાખી ઢોર બાુંધવાની કોઢ કે ડલેે સ ઈ જવાન ું. મારા 

તિતા અમારા એક ક ટ ુંબી કાકીને ત્યાું સાથી તરીકે કામ કરે. સાથીનો વાતષિક કરાર હોય, ધ ળેટીથી આવતી 

હોળી સ ધીનો. વષષન ું મહનેતાણ ું રૂતિયા છસો, બ ેજોડી કિડાું, િગરખાું ને જમવાન ું ખેડતૂને ત્યાું જ.  

કચરભાઈની જ વાની, ત્રીસેક વરસની ઉમર. નવા નવા સાથી તરીકે રહ્યા ત્યારે 'જવી મા' જે એમના 

નજીકના કાકી થાય તેમણ ેચેતવ્યા કે આિણ ેડલેે ભતૂ થાય છે એટલે તારે ડલે ેઢોરને નીરણ નાખી સ વાન ું 

ઘરે જ.  મારા તિતા કહ ેભતૂ બ્રતૂ હોય નડહ, એ તો તતૂ હોય ને ભતૂ હોય તો મારે જોવ ું છે. કાકીએ બહ  કહ્ ું 

િણ મારા તિતાએ હઠ િકડી કે મારે ભતૂ જોવ ું જ નથી િણ િકડવ ું છે. િેલ ેડદવસ ેડલેે ઢોરન ેનીરણ નાખી 

ને ખાટલે સ વા જાય ત્યાું અવાજ આવ્યો ભતૂ જેવો જ હ . હ   હ . હ  હ . હ  હ ું. તિતાન ેઅમે બાપ જી કહતેા, 



તેમણ ેગભરાયા વગર િોતાન ું ફાળળય ું છોડીને ખાટલામાું સ તેલા ભતૂને બાુંધી દીધ ું. ભતેૂ છૂટવા બહ  કોતશશ 

કરી, િણ કુંઈ મેળ ના િડયો એટલે બોલ્યો કચરાભાઈ મને છોડી દ્યો હ ું કરસુંગ છું. કરસુંગે િોત ેકઈ 

જ્ઞાતતનો છે તે િણ કીધ ું. િણ અત્યારે તો કોઈ જ્ઞાતતન ું વાતાષમાું નામ લખો તો આખી જ્ઞાતત તટૂી િડ ેએટલે 

એટલે એવ ું લખવાન ું ટાળવ ું િડ ેછે. જોકે કોઈ જ્ઞાતત કે ક ટ ુંબમાું એક માણસ ખરાબ હોય તો કાુંઈ આખી 

જ્ઞાતત ખરાબ હોતી નથી. કચરબાિાએ કરસુંગને િછેડીથી બાુંધી દીધો ને ગામના િોલીસ િટેલને બોલાવી 

િકડાવી દીધો.  

ગામમાું િટેલ તસવાયના વસવાયાું કહવેાય. નાનડડયા ગામમાું એક વસવાયાું ભાઈ રહ ેજેન ું નામ કરસન્ગ.  

કરસન્ગ કામનો તો ચોર િણ રાતનો એનો ધુંધો િણ ચોરીનો. રોજ રાતે આવી ને 'જવી મા' ને ડલેે સ ઈ 

જાય. મોકો મળે એટલે ગામમાું ચોરીનો ખેલ િાડ.ે િોલીસ િટેલ ેભતૂની ઉલટતિાસ કરી તો ગામની કેટલી 

બધી ચોરીનો ડહસાબ મળી ગયો.  કરસુંગ ગામમાું રહ ેએટલે કોણ િૈસાિાત્ર છે અન ેકોન ું ઘર ક્ાું છે ને કેવ ું છે તેની 

રેકી કરે. રાત િડ ેએટલે ઘરની ઉિર ચડી વચ્ચથેી નળીયા ઉખાડી જયાું થાુંભલો હોય ત્યાુંથી ઘરમાું નીચ ે ઉતરે. 

એન ેચોરી કરી ભાગવાની કોઈ ઉતાવળ નડહ. જો ઘરમાું ચોરી કરતો હોય તો, રસોડામાું ભજીયા બનાવી 

ખાય, સુંડાસ િાણી કરે ને િછી અગાઉ ચોરી ના માળના િોટલાું તૈયાર કયાાં હોય તે થાુંભલેથી ઉિર ચડી 

લેતો જાય. ઉખાડલેા  નળીયા સરખો કરી કોઈના ડલેે સ ઈ જાય. િછી તો િુંથકમાું આવી ચોરીની િેટનષ 

હોય તો ચોર કરસુંગ જ હોય એવ ું િોલીસ માનતી ને ખરેખર એવ ું જ હોય. કરસુંગ ચોરી કરે એટલે ત્યાું 

નાથતો કરે ને સુંડાસ જાય. િછી તો એણે ગામ છોડી દીધ ું, ને 30-35 વષષ િછી એક ડદવસ સોંરાષ્ટ્રન  છાપ ું 

વાુંચ્ય ું તો ગીરમાું એક ગામમાું એવી ચોરી થઈ એમાું કરસુંગન ું જ નામ હત ું. મતલબ કે 40-50 વષષ િછી 

િણ કરસુંગ ઘરડો થયા િછી િણ સાથષક કરતો હતો કે વાુંદરો ઘરડો થાય િણ ગ લાુંટ ના ભલૂ.ે  

    


