
સત્યવ્રત 

એક જૈન સાધ ુગાભેગાભ પયતા અને અલે યસ્તે ચડેરાને સધુાયતા. એક લખત એ લહોયલા 
નીકળ્મા હતા. એભને એક ભાણસે વલનવંત કયી કે “ભહાયાજ, ભાયે તમા ંલહોયલા ધાયો.” 

એભણે એ ભાણસ વલળે ઘણુ ંઘણુ ંસાબંળ્્ુ ંહત ુ.ં એ દારૂ ીતો હતો, જુગાય યભતો હતો અને ચોયી 
ણ કયતો હતો. સાધનેુ થ્ુ,ં “રાલ, આ ભાણસ સાયે યસ્તે ચડે એવુ ંકાઇં કયતો જાઉં.” 

એ ફોલ્મો, “બાઇ, તાયે તમા ંહુ ંલહોયલા કેભ કયીને આવુ?ં તેં કંઇ નીભ તો રીધો નથી!” 

“તો હુ ં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 વલચાયભા ંડી ગમા. થોડી લાય છી એ કહ,ે “બરે, તો સાચુ ંફોરલાનુ ંવ્રત રે.” 

ેરો કહ,ે “ભહાયાજ, એ વ્રત 
આજથી રીધુ.ં” 

વ્રત તો રીધુ ંણ ફીજે દદલસે 
દારૂ ીલાની ઇચ્છા થઇ. તયત 
વ્રત માદ આવ્ુ.ં દારૂના કેપભા ં
કમાકં જૂઠું ફોરાઇ ગ્ુ ંતો? 

જુગાય યભલાની ઇચ્છા થઇ. ણ 
એભા ંતો સાચુ ંફોરનાય ાછો જ 
ડે! એ ફે તો સતમને ખાતય 
એણે છોડ્ા.ં ણ ચોયી કયલી એ 
તો એનો ધધંો હતો. ચોયી ન કયે 
તો ખામ શુ ં? 

એણે ખફૂ વલચાય કયી જોમો. છેલટે એણે નક્કી ક્ુું કે છેલ્રી લાય ભોટી ચોયી કયી રેલી. એભાથંી 
આખી જજિંદગી ગજુાયો થઈ ળકળે. એભ વલચાય કયી એ નીકળ્મો અને યાજભહરેભા ંચોયી કયલા ેઠો. 
તમા ંએ ફધી ચીજો જોલા રાગ્મો. છેલટે એની નજય એક દાફડી ય ડી. જુએ છે તો એભા ંસાત 
યતન ! ચોયને થ્ુ ંકે ભાયે આમખાબય ગજુાયો કયલા સારંુ ચાય યતન ફસ છે. એટરે એણે ત્રણ 
દાફડીભા ંયહલેા દીધા અને દાફડીને હતી તેભ ઠેકાણે મકૂી. ચાય યતન રઇ, એ ઘયને યસ્તે ડ્ો. 
યાતે્ર યાજા ોતે લેળરટો કયીને નગયચચાા જોલા નીકેરા તે એને યસ્તાભા ંભળ્મા. ચોયને ઊબો 
યાખી એભણે છૂ્ુ:ં 
“અલ્મા કોણ છે?” 

“ચોય છ.ં” 

“કમાથંી આલે છે?” 
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“ચોયી કયીને આવુ ંછ.ં” 

“કોને તમાથંી?” 

“યાજાના ભહરેભાથંી.” 

“શુ ંચોયી રાવમો?” 

જલાફભા ંેરાએ છેડે ખોસેરા ંચાય યતનો હથેીભા ંધયીને ફતાવમા.ં યાજાએ કહ્ુ,ં “લાત તો સાચી. 
કમા ંયહ ેછે?” ેરાએ ઠેકાણુ ંઆપ્ુ ંને ફનેં છૂટા ડ્ા. યાજભહરેભા ંજઇને યાજા તો સઇૂ ગમા. 
સલાયભા ંબભૂ ડી કે યાજભહરેભા ંખાતય ડ્ુ ંછે. તયત જ પ્રધાનજીએ તાસ હાથ ધયી. હરેા ં
તો કશુ ંગમેલુ ંદેખા્ુ ંનદહ. લધ ુતાસ કયતા ંેરી દાફડી ય એભની નજય ડી. દાફડી ખોરીને 
જુએ છે તો અંદય સાતને ફદરે ત્રણ યતન ડેરા ંછે ! તયત ત્રણ યતન એભણે ઉઠાલી રીધા ંને 

દાફડીને ઠેકાણે મકૂી. યાજા ાસે જઇને કહ,ે “ભહાયાજ , ચોય ભાત્ર દાફડીભાનંા ંસાત યતન ચોયી 
ગમો છે.” 

યાજા કહ ે, “ ચોયને જરદી કડી ાડો.” 

યાજ્મના અવધકાયીઓએ ચોયને કડલા ઘણી ભહનેત કયી, ણ એ કેભે કમો હાથભા ંન આવમો. 
છેલટે એક દદલસ યાજાએ ોતે એક ચચઠ્ઠી રખીને દૂતને આી અને ચોયને સબાભા ંહાજય કમો. 
સૌની હાજયીભા ંયાજાએ છૂ્ુ,ં “તુ ંળો ધધંો કયે છે?” 

“ચોયીનો ધધંો કયતો હતો, અન્નદાતા !” 

“હલે નથી કયતો?” 

“યાજભહરેભાથંી ચોયી કયી તમાયથી નથી કયતો.” 

“યાજભહરેભાથંી શુ ંચોયી ગમો હતો?” 

“યતનો.” 

“કેટરા?ં” 

“ચાય.” 

“અલ્મા, દાફડીભા ંતો સાત યતન હતા.ં તેં સાતભાથંી ચાય જ ચોયેરા?ં” 

“એટરા ંભાયે આમખાબય ેટગજુાયો કયલા ભાટે યૂતા ંહતા.ં” 

“તો, ફાકીના ંત્રણ ક્ા ંગમા?ં” 

“ચોયીની તાસ જેણે કયી હળે એણે રીધા ંહળે.” 

“ચોયીની તાસ તો પ્રધાનજીએ જાતે કયી હતી.” 

“તો એ વલળે પ્રધાનજીને છૂો, ભહાયાજ !” 

યાજા કહ,ે “પ્રધાન, સાચુ ંફોરો. ળી હકીકત છે ?” 

પ્રધાન કયગયીને કહ,ે “હા, ત્રણ યતન ભાયી ાસે છે.” 

આ ફધુ ંજોઈને સૌના આશ્ચમાનો ાય ન યહ્યો. 
યાજાએ ચોયને છૂ્ુ,ં “આ ફધુ ંશુ ંછે ? ોતે ચોયી કયી ગમો છે એ લાત ણ સાચી. અને ફધુ ં
યજેયજ ત ુ ંકબરૂ ણ કયે છે !” 



છી ચોયે સાધ ુાસેથી ોતે સાચુ ંફોરલાનુ ંવ્રત રીધેલુ ંતે ફધી લાત કહી. 
એ સાબંી આખી સબાને આશ્ચમા થ્ુ.ં યાજા પ્રસન્ન થમા. એભણે કહ્ુ,ં “પ્રધાન, આ ભાણસે તો ેટનો 
ખાડો યૂલા ચોયી કયી હતી. છતા ંસાચુ ંફોરલાનુ ંચકૂ્ો નથી. અને તભને તો કળીમ લાતની ખોટ 
ન હતી. છતા ંલધ ુસઘંયો કયલા તભે ત્રણ યતનો ચોયી ગમા. તો જે જગ્માએ એને જલાનુ ંહત ુ ંતે 
જગ્માએ- કેદખાનાભા ંતભે જાઓ અને હલેથી અહીં તભાયી જગ્માએ પ્રધાનદે, સતમનુ ંવ્રત 
ાનાય આ સતમવ્રત ફેસળે.” 

ઉમાશકંર જોશી  


