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યમરા� અને યમુના� બ�ે સગાં ભાઈ બહેન� અેક વાર યમુના� પાેતાના ભાઈ યમરાજને
�ાં ગયાં અને ક�ંુ : �ભાઈ ! કાલે માર ેઘર ેજમવા આવ�ે�� છતાં યમરા� ન ગયાં�

બીજે િદવસ ેયમુના�અે પૂછ�ું : �ભાઈ ! તમે જમવા કેમ ન આ�ા ?’ યમરા�અે તાે
બહાનંુ બતા�ું� અેટલે યમુના� બે વાર� �ણ વાર� ચાર વાર નાેત�ં દઈ ગયાં� છતાં
યમરા� તાે ન ગયા તે ન જ ગયા�

અેમને નવરાશ હાેય તાે �ય ને ! અે તાે આખાે િદવસ કામમાંથી નવરા જ ન પડ�ે બહેનને
ના તાે કહેવાય નિહ ! અેટલે આજે આવીશ� કાલે આવીશ� પરમ િદવસ ેઆવીશ� અેમ
ક�ા જ કર�ે યમુના� કંટા�ાં�

અેક િદવસ યમુના�અે ભાઈને ઘણા આ�હથી આમ�ંણ આ�યંુ� યમરા�અે અિતશય
આ�હને વશ થઈ બહેનને �ાં જમવાનાે સકં�પ કયા�� પણ નરકની સભંાળ કાેણ રાખે !
અેમણે તાે નરકમાં પડલેા બધા �વાનેે છાેડી મૂ�ા� કારતકની અજવાળ� બીજના િદવસે
યમરા� પાેતાના દૂતાે સાથ ેબહેનને �ાં જમવા આ�ા !

યમુના�અે તાે સુગંંધીદાર તેલથી ભાઈને નવરા�ા અને ભાતભાતની રસાેઈ કર�ને �ેમથી
જમા�ા� બહેનના સ�કારથી યમરા� �સ� થયા અને બહેનને વરદાન માગવા ક�ું !

યમુના�અે ક�ંુ� �ભાઈ ! હંમેશા નિહ તાે વરસમાં કારતકની બીજના િદવસ ેતમાર ેમારે
�ાં જમવા આવવું અને પાપીઆેને નરકમાંથી છાેડી દેવા� કારતક સદુ બીજને િદવસ ેજે
ભાઈ પાેતાની બહેનના હાથ ેજમે તનેે સખુ આપવું��

|| ભાઈબીજ કથા ||
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યમરા� બાે�ા �બહેન ! મા�ં વચન છે કે� હંુ કારતકની અજવાળ� બીજના િદવસ ેતારે
�ાં ભાજેન કર�શ ! અને જે ભાઈઆે ભાઈબીજન◌ા િદવસ ેપાેતાની બહેનને �ાં જમશ ેતે
નરકનંુ બાર�ં નિહ જુઅે��

યમુના�અે પૂછ�ું : �કાેઈને સગી બહેન ન હાેય તાે !’ યમરા� બાે�ા : સગી બહેન ન હાેય
તાે િપતરાઈની દ�કર�� મામાની દ�કર�� માસીની દ�કર� અથવા ફાેઈની દ�કર�ને �ાં જમવું�
અેમ પણ બહેન ન હાેય તાે પાેતાના �મ�ની બહેનને �ાં જમનાર ભાઈને પણ અેવું જ ફળ
મળશ�ે�

આ �માણે બહેનને વચન આપી� યથાશ�� ભેટ આપી યમરા� ચાલતા થયા� ભાઈ
રાેગી હાેય� બંધનમાં હાેય અથવા તાે બહેનને �ાં જવાનંુ ન જ બની શકે તાે આ
ભાઈબીજની વાતા�નંુ �મરણ કરનારને પણ ભાજેન કયા� જેટલું જ ફળ મળે છે�

આ િદવસ ેભાઈ બહેનને �ાં જમે અને શ�� �માણે ભેટ આપી બહેનને રા� કર�ે
 

તમામ �ત કથાઓ તથા ધા�મ�ક �ુ�તક
આ વેબસાઈટ પર ઉપલ�ધ છે 
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