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ઘણા સમય પહેલાં સાેમશમા� નામે અેક �ા�ણ થઈ ગયાે� તે સવ� શા�ાનેાે �ણકાર
અને મહાપંિડત હતાે� તે િવ�ાન હતાે અેટલું જ નિહ� પરાપેકાર� પણ હતાે�

તેને સશુીલ અને સદાચાર� �ી હતી� તે પાેતાના પિત ઉપર ઘ�ં જ હેત રાખતી� �ા�ણ
�ભ�ા માગવા જતાે અને જે કાંઈ મળે તેમાંથી થાેડંુ ઘ�ં દાન કરતાે� કાેઈ દ�ન દુઃ�ખયું
આવી ચડ ેતાે પાેતાની પાસ ેજેટલું હાેય તેમાંથી અડધંુ અ� આપી દેતાે અને અડધાનંુ
ભાજેન બનાવી� ભગવાનને નૈવેધ ધરાવી પાેતે જમતાે�

�ા�ણ આટલાે બધાે સદાચાર� હાવેા છતાંયે દુભા��યે તેને પૂરતી �ભ�ા મળતી નહી�ં કાેઈ
કાેઈવાર તાે પિત�પ�ીને ભાગે �સાદ� જેટલું જ ભાજેન આવતંુ�

આવી દિર� ��િતથી �ા�ણ �ાસી ગયાે હતાે� �ે અેકલાે હાેત તાે તે �ારનાેય પરદેશ
ચા�ાે ગયાે હાેત પણ પાેતાની પ�ીને લઈને ઠામ ઠેકાણા િવના �ાં �ય ?

બે િદવસથી તાે તેને નામની જ �ભ�ા મળતી� આજે તાે તે સાવ ભ�ૂાે હતાે� કંટાળ�ને તે
ભગવાન સાેમે�રના મંિદર ેગયાે ! મંિદરની પાસ ેઅેક તળાવ હતંુ� 

તળાવ બાર ેમાસ િનમ�ળ પાણીથી ભરલેું રહેતંુ હતંુ� તેમાં �ત�તનાં કમળાે ખીલેલાં
હતાં�

�ા�ણે તળાવમાંથી કમળાે લઈ ભગવાનને ભ��ભાવથી ચડા�ાં અને બે હાથ �ેડી
�ાથ�ના કર� ઘર ેજવા નીક�ાે� �ાં ભગવાન સાેમે�ર તનેે ઘરડા �ા�ણના �પમાં સામા
મ�ા�

તેમણે ક�ંુ ��હે સાેમશમા� ! તંુ આટલાે બધાે િવ�ાન હાવેા છતાં શા માટે દુઃખી છે ?’
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સાેમશમા�અે કહ◌્યું : �મહારાજ ! મને અેની કાંઈ સમજણ પડતી નથી� હંુ કાેઈની ઇષા�
પણ કરતાે નથી� આમ છતાં ભગવાનની મારા ઉપર દયા નથી�� આટલું કહેતામાં
સાેમશમા�ની આખંમા આસં ુઆવી ગયાં !

પેલા ��� �ા�ણે તેને આ�ાસન આપતાં ક�ું : �તંુ ઉપાિધઆેથી િનરાશ થઈશ નિહ�
તા�ં દુઃખનંુ કારણ તારા ગયા ભવનાં કયા� છે�

તંુ િવિધપવૂ�ક ભાખર�આ સાેમવારનંુ �ત કર� જેથી તંુ અઢળક લ�મી મેળવીશ� ભગવાન
સદા�શવ તારા ઉપર �સ� થશ�ે

પાંડવાે �ાર ેદુઃખી અવ�ામાં ગુ�ાસ ભાેગવતા હતા� �ાર ેયુિધ��ર ેઆ �ત કયુ� હતું�
જેના �તાપે તેમનાે યુ�માં િવજય થયાે હતાે અને ગયેલી સ���� પાછ� મળ� હતી��

સાેમશમા�અે પૂછ�ંુ : �મહારાજ ! ભાખર�આ સાેમવારનંુ �ત શી ર�તે થાય ? અે મને કૃપા
કર�ને કહાે !’

ભગવાન સાેમે�ર બાે�ા : �ાવણ માસના પહેલા સાેમવાર ે�તનાે આરંભ કરવાે અને
સાડા �ણ માસ સધુી િવિધ �માણે �ત કરવું�

��ેક સાેમવાર ે�ણ� પાંચ કે સાત બીલીપ�ાે મહાદેવ�ને ચડાવવાં અને મહાદેવ�નંુ
પજૂન કરવું� ભાખર�આ સાેમવારની વારતા સાંભ�ા પછ� જ અેકટા�ં કરવું��

��ેક સાેમવાર ેપાંચ ભાખર�આે બનાવવી� તેમાંથી અેક ભગવાનને નૈવેધ ધરાવવી� બે
દાનમાં આપવી અને બે ભાખર�આે પાેતાને માટે રાખવી�
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કારતક મિહનાન◌ી અજવાળ� ચાૈદશ ે�તનંુ ઉજવ�ં કરવું� તે વેળા મહાદેવ�ને ફળ તથા
મેવાે ધરાવી ચદંન� અબીલ� ગુલાલથી ભગવાનનંુ ભ��પવૂ�ક પજૂન કરવું� યથાશ�� દાન
આપવું�

આ �માણે �ત કરવાથી �ીઆે પરમ સાૈભા�ય �ા� કર ેછે� િનધ�નને ધન મળે છે અને
પાેતાની મનાેકામના પૂણ� થાય છે� આમ કહી ભગવાન અંતરધાન થઈ ગયા�

�ા�ણ પાેતાને ઘર ેગયાે અને �ાર ે�ાવણ મિહનાે આ�ાે �ાર ેતેણે ભાખર�આ
સાેમવારનંુ �ત લીધંુ� કારતકની અજવાળ� ચાૈદશ ેતેણે �તનંુ ઉજવ�ં કયુ��

આ �માણે સાેમશમા�અે ��ાભ��થી ભાખર�આ સાેમવારનંુ �ત કયુ�� �ા�ણને સખુ
સપં��માં ખાેટ ન રહી� તેના મનના મનાેરથાે પૂરા થયા� થાેડા સમયમાં �ા�ણીને પણ
દેવ જેવાે દ�કરાે અવતર◌્યાે�

સદા�શવની કૃપાથી બંનેને ભાખર�આ સાેમવારનંુ �ત ફ�ું�
 

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