અજફ ચોય
એક શતો ચોય. એને એવ ું નીભ કે એક લયવભાું એક જ લાય ચોયી કયલી, ફીજી લાય નશી.
એક દીલવે એ ચાલ્મો ચોયી કયલા.
યસ્તાભાું એક નદી આલી તમાું એ ફેઠો. એટરાભાું એક લાણણમો નીક્ળ્મો. લાણણમાને ફહ તયવ
રાગેરી. ખોફો બયીને જમાું ાણી ીલા જામ તમાું તો ચોયને જોમો. લાણણમાના ેટભાું પા ડી.
ાણી  ૂરું ીધા વલના એ ઊઠમો.
ચોય કશે :‘‘ળેઠજી,  ૂરું ાણી તો ીલ્મો !’’
લાણણમો કશે : ફવ બાઇ, ભાયે લધાયે નથી ીવ.ું ’’
ચોય કશે :‘‘ળેઠ તભે બડકો ભા. હું તભને નથી લ ૂટલાનો. વલશ્ર્લાવ યાખો, ને ાણી ી લ્મો. ભાયે તો
ભોટી ચોયી કયલાની છે .’’
લાણણમે ાણી ીધ.ું ચોય કશે: ‘‘ળેઠ! તભાયી ાવે આ રાકડી છે , તે ભને આો. ૈવા દઉં.’’
લાણણમાના ભોઢા ઉયથી રોશી ઉડી ગય.ું એ ફોલ્મો : ‘‘બાઈ, ભાયાથી રાકડી વલના શરામ નશી.
રાકડીને ટેકેટેકે તો હું શાલ ું છું. આંશીં લગડાભાું ફીજી રાકડી કમાુંથી કાઢું ?’’
ે ી ચાય યતનો નીક્માું.
ચોયે રાકડી ઝુંટલી રીધી, અને એને ચીયી તમાું તો ભાુંશથ
દાુંત કાઢીને ચોય કશે કે,‘‘ળેઠજી, તભને ભેં અબમલચન દીધેલ,ું તો મે તભે ભાયી ાવે ખોટું ફોલ્માું !
લ્મો તભાયાું યતન.
ભાયે એ ખે નશી. તભે ક્યે ગાભ જાઓ છો?’’
ળેઠ કશે : ઉજેણી નગયી.’’
ચોય કશે: ‘‘ઉજેણીના યાજા લીય વલક્ર્ભને એટલ ું કશેજો કે આજ યાતે હું ચોયી
કયલા આલીળ, ભાટે હવળમાય યશે.’’
લાણણમાએ જઈને લીય વલક્ર્ભને ખફય દીધા.
યાજા લીય વલક્ર્ભ તો વલચાયલા રાગ્મા કે ઓશો ! આલો ફશાદય ચોય કોણ શળે ? આ ચોય તો
વાભેથી વભાચાય ભોક્ળરાલે છે !
યાજાએ હકભ કમો કે ‘‘આજે યાતે હું એક્ળરો આખા નગયની ચોકી કયલાનો છું, ભાટે ફધા વવાઇને
યાતે યજા આલી. કોઇએ આજ યાતે જાગલાન ું નથી. નગયન ભાણવોને ણ કશેજો કે વનયાુંતે સ ૂઇ
જામ.’’
યાજાજી તો દે લતાઈ ર શતા. એના લચન ઉય ફધાને વલશ્ર્લાવ. યાત ડી. ચોકીદાય ફધા
ોતોતાને ઘેય ગમા. ગાભનાું ભાણવો ણ સ ૂઇ ગમાું. નગયના ગઢના દયલાજા દે ખાઇ ગમા.

યાજાજી એક્ળરા ચોયનો લેળ રઈને નગયની અંદય ગઢની યાુંગે યાુંગે પયલા રાગ્મા. પયતાું પયતાું એક
જગ્માએ ઊબા યશમા. એને રાગ્ય ું કે આંશીંથી ચોય ઉતયળે. તમાું તો ફશાયથી ેરો ચોય ગઢ ઉય
આવ્મો. ચોયે જોય ું કે અંદય એક આદભી ઊબો છે . એટરે તે ાચો ઉતયલા ભાુંડયો. તમાું તો યાજાએ
વવવોટી ભાયી. ચોય એકફીજાને જોઈને વવવોટી ભાયે તેલી જ શતી આ વવવોટી.
ચોય વભજ્મો કે આ કોઇ ભાયો જ બાઇફુંધ રાગે છે .
એટરે એ અંદય આવ્મો. વલક્ર્ભ યાજા કશે કે, ‘‘ચાર દોસ્ત, હું આ ગાભનો બોવભમો છું, તને વાયાું
ઠેંકાણા ફતાવ.ું ’’
ફન્ને જણા ચાલ્મા. ચારતાું ચારતાું એક ળાહકાયન ું ઘય આવ્ય.ું યાજાએ અંદય જલાનો યસ્તો
ફતાવ્મો. ચોય અંદય જામ,તમાું ળેઠ‘ળેઠાણી બય ઊંઘભાું સ ૂતેરા. ચોય થોડી લાય ઊબો તમાું ઊંઘભાું
ને ઊંઘભાું ળેઠાણી ફોલ્માું કે,‘‘કોણ એ, બાઈ !’’
આ વાુંબી તયત ચોય ફશાય નીક્ળ્મો. યાજાને કશે કે ‘‘ચારો ફીજા ઘેય. આંશી ખાતય નથી
ાડવ.ું ’’
યાજા કશે, ‘‘કાું?’’
ચોય ફોલ્મો: ‘‘ળેઠાણીએ ભને ‘બાઈ’ કશમો. ફશેનને તો કાુંઈક દે લામ.’’ એભ કશીને ાછો અંદય
ગમો. ોતાની ાવે વોનાનો એક લેઢ શતો તે ળેઠાણીની થાયીભાું મ ૂકી આવ્મો.
છી ફેઉ જણા ફીજે ઠેકાણે શોંચ્મા.
ચોય અંદય જામ તમાું ળેઠાણી સ ૂતેરાું. ચોયનો શાથ એક ભીઠાની ગણ ઉય ડયો. અએના ભનભાું
એભ થય ું કે આ શકનની વાકય છે .
એક એક ગાુંગડો રઈને ભોઢાભાું મ ૂકે તમાું તો ભીઠું . ચોય તયત ફશાય નીક્ળ્મો.
યાજા કશે : ‘‘કેભ થય?ું ’’
ચોય ફોલ્મો :‘‘બાઈ ! આ ઘયન ું લ ૂણ (ભીઠું ) ભાયા ેટભાું ડ્.ું ભાયાથી લ ૂણશયાભ થલામ નહશ,
ચારો, ફીજે ઘેય !’’
યાજાને થય ું કે ‘આ તે ચોય કે વતું !’’
ત્રીજે ઘેય ગમા; યાજાએ યસ્તો દે ખાડયો. ચોય અંદય જઈને અંધાયાભાું શાથ પેયલે તમાું એક જૂલાયના
કોથાભાું એનો શાથ ડયો. ચોય ફશાય નીક્મો ને યાજાને કહ્ું કે, ‘‘બાઈ ! શકન તો વાયાું થમાું.
જાય શાથભાું આલી. ણ જે ઘયભાું શકન થમાું તે ઘયને કાુંઇ લટૂું ામ? એ શકન તો શલે પલાનાું.
ચારો ફીજે ઘેય.’’
યાજા કશે: ‘‘ચાર તમાયે યજભશર પાડીએ.’’
ફેઉ જણા ચાલ્મા યાજભશરભાું. યાજભશરની અંદય દાખર થમા; તમાું એક ણ ચોકીદાય ન જોમો.

ચોય  ૂછે છે : ‘‘બાઈ ! આતે શ?ું
ગાભભાું કોઇ ચોકીદાય જ નહશ !
દયફાયગઢભાું મે કોઈ ભાણવ નહશ.
યાજા લીય વલક્ર્ભનો ફુંદોફસ્ત તો ફહ
લખણામ છે ને !’’
યાજા કશે : ‘‘અયે બાઈ! એ ફશાય ભોટી
ભોટી લાતો વુંબાતી શળે. આંશી તો
આવ ું જ અંધેય ચારે છે . યાજા કશું
ધ્માન નથી દે તા.’’ ભશેરભાું યાણીજી
શેંડોાખાટ ઉય સ ૂતેરાું. યાજા ચોયને
કશે કે ‘‘આ ખાટના ામા વોનાના છે .
ામા રઈ રઈએ. એટરે છોકયાુંનાું
છોકયાું ફેઠાું ફેઠાું ખામ.’’ ણ ખાટ ળી
યીતે કાઢલી ! યાણીજી જાગી જળેતો !
છી ચોય એ ખાટ શેઠ ઉયાઉયી ગાુંદરાું ખડકલા ભુંડયો. ખાટને અડે એટરો ભોટો ખડકરો
કમો. છી છયી રઈને ચાયે મ તયપથી ખાટની ાટી કાી નાુંખી. એટરે યાણીજીન ું ળયીય, નીચે
ગાદરાું શતાું તેના ઉય યશી ગય.ું
છી ચોયે દાુંત બયાલીને ખાટને આંકડીમાભાુંથી ખેંચી રીધી. એને લીંખીને ચાય ામા જદા કાઢયા,
અને ચાયે મ ામા રઈને ફન્ને જણા ાછા ગઢની યાુંગે શોંચ્મા.
ેરો ચોય કશે : ‘‘રે બાઈ ! આ ફે ામા તાયા ને ફે ભાયા. વયખો બાગ.’’
યાજા કશે :‘‘હું એક જ ામો રઈળ. ભશેનત તો તાયી છે .’’
ચોય કશે : ‘‘ના,તેં જ ભને ઠેકાણું ફતાવ્ય.ું તાયી ભશેનત ણ ઘણી છે .’’
તમાું તો ઝાડ ઉયથી એક ચીફયી ફોરી. તયત ચોયે યાજાને કહ્:ું ‘‘ઓખ્મા તભને. ળાફાળ છે ,
યાજા ! ભાથે યશીને ચોયી કયાલી કે?’’
યાજા શવી ડયા અને  ૂછ્ ું : ‘‘તેં ળી યીતે જાણય ું કે હું યાજા છું?’’
ચોયે કહ્ું : ‘‘યાજાજી ! હું ુંખીની ફોરી ણ વભજ ું છું. આ જે ચીફયી ફોરી એનો અથથ એભ થામ
છે કે આ ચોયીના ભારનો ભાણરક તો આંશીં જ ઊબો છે !’’ યાજાએ ળાફાળી આી. ચોયને ોતાના
ભશેર રઈ ગમા. ફીજે હદલવે ભોટી કચેયી બયીને ચોયને ઈનાભ દીધ.ું એની નીવતનાું લખાણ કમાથ .
એને યાજભાું નોકયી દીધી.



