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ઉભાળંકય જોળી

ુ ાયતા. એક લખત એ
એક જૈન સાધ ુ ગાભેગાભ પયતા અને અલે યસ્તે ચડેરાને સધ
લહોયલા નીકળ્મા હતા. એભને એક ભાણસે વલનંવત કયી કે “ભહાયાજ, ભાયે ત્માં લહોયલા ધાયો.”
એભણે એ ભાણસ વલળે ઘણંુ ઘણંુ સાંબળ્્ ંુ હત.ંુ એ દારૂ ીતો હતો, જુગાય યભતો હતો અને ચોયી
ુ ે થ્,ંુ “રાલ, આ ભાણસ સાયે યસ્તે ચડે એવ ંુ કાંઇ કયતો જાઉં.”
ણ કયતો હતો. સાધન
એ ફોલ્મો, “બાઇ, તાયે ત્માં હું લહોયલા કેભ કયીને આવ?ંુ તેં કં ઇ નીભ તો રીધો નથી!”
“તો હું નીભ રઉં. છી તો આ ધાયળો ને?”
“ફોર, ળો નીભ રઇળ?”
“દારૂ, જુગાય અને ચોયીને છોડલા લગય ફીજો કોઇ નીભ રેલડાલો.” ેરો હસીને ફોલ્મો.
ભહાયાજ વલચાયભાં ડી ગમા. થોડી લાય છી એ કહે, “બરે, તો સાચ ંુ ફોરલાન ંુ વ્રત રે.”
ેરો કહે, “ભહાયાજ, એ વ્રત આજથી રીધ.ંુ ”
વ્રત તો રીધ ંુ ણ ફીજે દદલસે દારૂ ીલાની ઇચ્છા થઇ. તયત વ્રત માદ આવ્.ંુ દારૂના કેપભાં
કમાંક જૂઠું ફોરાઇ ગ્ ંુ તો? જુગાય યભલાની ઇચ્છા થઇ. ણ એભાં તો સાચ ંુ ફોરનાય ાછો જ
ડે! એ ફે તો સત્મને ખાતય એણે છોડ્ાં. ણ ચોયી કયલી એ તો એનો ધંધો હતો. ચોયી ન કયે તો
ખામ શંુ ?
એણે ખ ૂફ વલચાય કયી જોમો. છે લટે એણે નક્કી ક્ું ુ કે છે લ્રી લાય ભોટી ચોયી કયી રેલી. એભાંથી
ુ યો થઈ ળકળે. એભ વલચાય કયી એ નીકળ્મો અને યાજભહેરભાં ચોયી કયલા ેઠો.
આખી જજિંદગી ગજા
ત્માં એ ફધી ચીજો જોલા રાગ્મો. છે લટે એની નજય એક દાફડી ય ડી. જુએ છે તો એભાં સાત
ુ યો કયલા સારં ુ ચાય યત્ન ફસ છે . એટરે એણે ત્રણ
યત્ન ! ચોયને થ્ ંુ કે ભાયે આમખાબય ગજા
દાફડીભાં યહેલા દીધા અને દાફડીને હતી તેભ ઠેકાણે મ ૂકી. ચાય યત્ન રઇ, એ ઘયને યસ્તે ડ્ો.
યાત્રે યાજા ોતે લેળરટો કયીને નગયચચાા જોલા નીકે રા તે એને યસ્તાભાં ભળ્મા. ચોયને ઊબો
યાખી એભણે  ૂછ્:ંુ
“અલ્મા કોણ છે ?”
“ચોય છં.”
“કમાંથી આલે છે ?”
“ચોયી કયીને આવ ંુ છં.”
“કોને ત્માંથી?”
“યાજાના ભહેરભાંથી.”
“શંુ ચોયી રાવમો?”

જલાફભાં ેરાએ છે ડે ખોસેરાં ચાય યત્નો હથેીભાં ધયીને ફતાવમાં. યાજાએ કહ્,ં ુ “લાત તો સાચી.
કમાં યહે છે ?” ેરાએ ઠેકાણંુ આપ્ ંુ ને ફંને છૂટા ડ્ા. યાજભહેરભાં જઇને યાજા તો સ ૂઇ ગમા.
સલાયભાં બ ૂભ ડી કે યાજભહેરભાં ખાતય ડ્ ં ુ છે . તયત જ પ્રધાનજીએ તાસ હાથ ધયી. હેરાં
તો કશંુ ગમેલ ં ુ દે ખા્ ંુ નદહ. લધ ુ તાસ કયતાં ેરી દાફડી ય એભની નજય ડી. દાફડી ખોરીને
જુએ છે તો અંદય સાતને ફદરે ત્રણ યત્ન ડેરાં છે ! તયત ત્રણ યત્ન એભણે ઉઠાલી રીધાં ને
દાફડીને ઠેકાણે મ ૂકી. યાજા ાસે જઇને કહે, “ભહાયાજ , ચોય ભાત્ર દાફડીભાંનાં સાત યત્ન ચોયી
ગમો છે .”

યાજા કહે , “ ચોયને જરદી કડી ાડો.”
યાજ્મના અવધકાયીઓએ ચોયને કડલા ઘણી ભહેનત કયી, ણ એ કેભે કમો હાથભાં ન આવમો.
છે લટે એક દદલસ યાજાએ ોતે એક ચચઠ્ઠી રખીને દૂ તને આી અને ચોયને સબાભાં હાજય કમો.
સૌની હાજયીભાં યાજાએ  ૂછ્,ં ુ “ત ંુ ળો ધંધો કયે છે ?”
“ચોયીનો ધંધો કયતો હતો, અન્નદાતા !”
“હલે નથી કયતો?”
“યાજભહેરભાંથી ચોયી કયી ત્માયથી નથી કયતો.”
“યાજભહેરભાંથી શંુ ચોયી ગમો હતો?”
“યત્નો.”
“કેટરાં?”

“ચાય.”
“અલ્મા, દાફડીભાં તો સાત યત્ન હતાં. તેં સાતભાંથી ચાય જ ચોયે રાં?”
ુ યો કયલા ભાટે  ૂયતાં હતાં.”
“એટરાં ભાયે આમખાબય ેટગજા
“તો, ફાકીનાં ત્રણ ક્ાં ગમાં?”
“ચોયીની તાસ જેણે કયી હળે એણે રીધાં હળે.”
“ચોયીની તાસ તો પ્રધાનજીએ જાતે કયી હતી.”
“તો એ વલળે પ્રધાનજીને  ૂછો, ભહાયાજ !”
યાજા કહે, “પ્રધાન, સાચ ંુ ફોરો. ળી હકીકત છે ?”
પ્રધાન કયગયીને કહે, “હા, ત્રણ યત્ન ભાયી ાસે છે .”
આ ફધ ંુ જોઈને સૌના આશ્ચમાનો ાય ન યહ્યો.
યાજાએ ચોયને  ૂછ્,ંુ “આ ફધ ંુ શંુ છે ? ોતે ચોયી કયી ગમો છે એ લાત ણ સાચી. અને ફધ ંુ
યજેયજ ત ંુ કબ ૂર ણ કયે છે !”
છી ચોયે સાધ ુ ાસેથી ોતે સાચ ંુ ફોરલાન ંુ વ્રત રીધેલ ં ુ તે ફધી લાત કહી.
એ સાંબી આખી સબાને આશ્ચમા થ્.ંુ યાજા પ્રસન્ન થમા. એભણે કહ્,ં ુ “પ્રધાન, આ ભાણસે તો ેટનો
ખાડો  ૂયલા ચોયી કયી હતી. છતાં સાચ ંુ ફોરલાન ંુ ચ ૂક્ો નથી. અને તભને તો કળીમ લાતની ખોટ
ન હતી. છતાં લધ ુ સંઘયો કયલા તભે ત્રણ યત્નો ચોયી ગમા. તો જે જગ્માએ એને જલાન ંુ હત ંુ તે
જગ્માએ- કેદખાનાભાં તભે જાઓ અને હલેથી અહીં તભાયી જગ્માએ પ્રધાનદે, સત્મન ંુ વ્રત
ાનાય આ સત્મવ્રત ફેસળે.”


