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�ા�ણ અને �ા�ણી હતાં� તેમને બે છાેકરા ને અેક છાેકર� હતાં� આખું યે કુટંુબ િનધ�ન
હાવેા છતાં ઘ�ં નીિતમાન હતંુ� તેઆેને આગંણે આવેલાે કાેઈ અિત�થ હજુ સધુી પાછાે
ગયાે ન હતાે�

હમેશાં અેક અિત�થને જમાડીને જમવાનાે તેમનાે િનયમ હતાે� સ�ેંગવશાત્ કાેઈ અિત�થ
ન આવે� તાે ચકલાનેં દાણાં નાખીને પછ� જ તેઆે જમતાં� તેઆે િનરાધાર ��િતમાં હતાં�
પણ અ�ાર સધુી તેઆે કાેઈ િદવસ િનયમ ચ�ૂાં ન હતાં�

ઘણાે પિર�મ કરવા છતાં� તેઆે માંડ માંડ પેટ પૂરતું અનાજ પામતાં તેથી બંને
છાેકરાઆેઅે િવચાર કયા� કે� આપણે પરદેશ જઈને કંઈક કમાઈઅે તાે ઠ�ક�

બંને છાેકરાઆે પરદેશ જવા ચાલી નીક�ા� �ા�ણ� �ા�ણી અને તેમની િવધવા
છાેકર� મળ�ને �ણ જણાં ઘર ેર�ાં�

ચાેમાસાના િદવસ આ�ા� આકાશમાં વાદળાે છવાયાં� વરસાદ ભાર ેવેગથી વરસવા
માં�ાે અને અચાનક વાવાઝાેડંુ થયું� �ા�ણને �ાં ન કાેઈ અિત�થ આ�ાે કે ન ચકલુ ય
ફર�ું�

આખાયે કુટંુબને ઉપવાસ થયાે� અેક િદવસ� બે િદવસ� દશ િદવસ અને પંદર િદવસ થયા�
છતાં વરસાદ બંધ ન ર�ાે� હેલી મંડાણીઅે મંડાણી ! આખું કુટંુબ પંદર િદવસ સધુી
અ�નાે દાણાે ન પા�યું�

છેવટે ભગવાન �ણે જણાની ��ા�ભ�� ઉપર �સ� થયાં� ભગવાન અને લ�મી હંસ અને
હંસલીનંુ �પ લઈ ઊડતાં ઊડતાં �ા�ણને ઘર ેઆ�ા�
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ઘણા િદવસ ેહંસ અને હંસલીને �ેઈ �ા�ણી રા� રા� થઈ ગઈ� �ા�ણી તાે
અનાજના ખાેબે ખાેબા ઉછાળવા લાગી� ભગવાનને હ� કસાેટ� કરવાનંુ મન થયું ! હંસ કે
હંસલીઅે અેક પણ દાણાે ન ખાધાે�

તેથી �ા�ણને ઘ�ં દુ�ખ થયું� પ�ીઆે સામે �ેઈ તે બાે�ાે : �અમે અેવાં શાં પાપ કયા�
હશ�ે કે તમે પ�ીઆે પણ અમા�ં અનાજ ખાતાં નથી�

હંસ બાે�ાે : �હૈ �ા�ણ ! દુઃખી ન થઈશ� તારાં કાેઈ પાપ નથી� પણ અમે રાજહંસ
છ�અે� સાચાં માેતી િવના અમે બી�ે ચારાે ન ચર�અે��

આ સાંભળ� �ા�ણ તાે ઠર� જ ગયાે ! તે મનમાં િવચારવા લા�યાે� અમે અનાજના દાણા
તાે પૂરા પામતાં નથી અને માેતીના દાણા લાવવા �ાંથી ?

પિતને િનરાશ થયેલાે �ેઈ પ�ી બાેલી : �હંુ નગરશઠે પાસ ે�ઉ છંુ� �ે તેમને �ાં સાચાં
માેતી હશ ેતાે હંુ અચકૂ લાવીશ�� �ા�ણી સાચાં માેતી લવેા નગરશઠેને �ાં ગઈ�

નગરશઠે તાે સાતમે માળે સાનેાને હીચંકે હીચંતા હતા� �ા�ણીને આવેલી �ેઈ શઠે
બાે�ા : �આવાે બહેન ! કેમ આવવું થયું ? જે કામ હાેય તે સખુેથી કહાે�

�ા�ણીઅે ક�ંુ : �શઠે ! માર ેસવાશરે સાચાં માેતી �ેઈઅે છે�� �સવાશરે માેતી !’
સાંભળ� શઠે તાે િવચારમાજં પડી ગયા�

અેમને લા�યું કે �ા�ણી ગાંડી થઈ છે કે શુ ં?’ છતાં તેમણે પૂછ�ંુ : બહેન� સવાશરે
માેતીને તમેશુ ંકરશાે અને �ણાે છાે કે સવાશરે માેતીનંુ મૂલ કેટલું થાય�
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�ા�ાણ◌ી બાેલી : �મૂલ ગમે તેટલું થાય� પણ સવાશરે માેતી માર ે�ેઈઅે જ છે� માર�
પાસ ેપૈસા નિહ હાેય તાે મા�ં ઘર વેચીને આપીશ��

શઠે �ા�ણને આેળખતા હતા� તે કદ� જૂઠંુ બાેલે તવેી ન હતી� તેથી તેમણે સવાશરે માેતી
તાેલી આ�યાં� �ા�ણી માેતી લઈને ઘર ેઆવી અને પાેતાના આગંણામાં બધાં માેતી
વેયા�� પાણી ભર�ને �ાંબાકંૂડી મૂક��

હંસ�હંસલી માેતી ચર�� પાણી પીને ઊડી ગયાં� આજે પંદર િદવસનાં ઉપવાસી �ા�ણ�
�ા�ણી અને છાેકર� જમવા પા�યાં�

જમી પરવાર� બહાર નીક�ા પછ� છાેકર�ની દૃ�� અેક માેતી ઉપર પડી� માેતી લઈને
છાેકર� તેની મા પાસ ેદાેડી અને બાેલી� �મા ! મા ! આ અેક માેતી રહી ગયંુ છે��

�ા�ણી બાેલી : �બેટ� ! અે માેતી આપણા ઘરમાં ન રખાય� તુલસી�ારામાં મૂક��
છાેકર�અે માેતી તુલસી�ારામ◌ાં મૂ�ું� બીજે િદવસ ે�ા�ણની દૃ�� તુલસી�ારામાં
તાે તુલસીની ડા�ળયે ડા�ળયે માેતીની સરેાે લટકે !

�ા�ણી તાે માેતી ઉતાર�ને શઠેને �ાં આપી આવી� નગરશઠેને પાેતે આપેલા માેતી
કરતાં વધાર ેપાણીવાળાં માેતી પાછાં મ�ાં� તેથી શઠેને ઘણાે આનંદ થયાે અને પાેતાની
છાેકર�ને માટે અે જ માેતીનાે હાર બનાવરા�ાે�

અેક િદવસ નગરશઠેની છાેકર� રા�ને �ાં રમવા ગઈ� છાેકર�ના ગળાનાે હાર �ેઈ�
રાજકંુવર� હઠે ચડી� રાજકંુવર� રા� પાસ ેગઈ અને અે જ હારની માંગણી કર��

કંુવર�ની હઠ પૂર� કરવા રા�અે નગરશઠેને બાેલા�ા અને તેમની દ�કર�નાે હાર મા�યાે�
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શઠેે ક�ંુ : �મહારાજ ! માર� દ�કર�ને અે હાર ઘણાે જ વહાલાે છે� અેટલે અે નિહ જ આપે�
�ે આપને અેવાે જ હાર �ેઈતાે હાેય તાે �ા�ણને �ાં �વ� આ માેતી મને �ાંથી મ�ાં
છે��

રા� �ા�ણને ઘર ેગયાે� તુલસી �ાર ે�ેયું તાે માેતીની સરેાે જ સરેાે �ેઈ ! આ �ેઈને
રા�ની ���� બગડી� રા�અે સવેક ને આ�ા કર�� �આજ ને આજ આ આખાે �ારાે
રાજમહેલમાં ઊઠાવી �વ��

આમ રા�અે પાેતાના �વાથ� માટે રંક �ા�ણનંુ ધન ખૂંચવી લીધંુ�

બીજે િદવસ ેરા� તુલસી પરથી માેતી ઉતારવા ગયાે� પણ આ શુ ં! રા� જેવાે અડ�ાે
કે તુરત તેના હાથ ચા�ટ� ગયા ! રા�અે બૂમ પાડી� રાણી દાેડતી આવી� રાણી અડક� તાે
તેના હાથ પણ ચા�ટ� ગયા ! આખા રાજભવનનાં માણસાે ગભરાઈ ગયાં�

હવે શુ ંકરવું ? છેવટે રા�અે �ા�ણને બાેલા�ાે� �ા�ણ આવીને અડ�ાે કે તુરત
રા��રાણીના હાથ છૂટા થયા� રા� વીલે માેઢે પાછાે વ�ાે�

�ા�ણને �ાં િન� પાછાં સવાશરે માેતી ઉતરવા લા�યાં� �ા�ણે પાેતાના બંને
છાેકરાઆેને પરદેશથી પાછા તેડા�ા અને ક�ંુ� �હવે અમા�ં આયુ�ય પૂ�ં થવા આ�ું છે�
આજ છ�અે ને કાલ નથી� દેહનાે િવ�ાસ ન રખાય� જુઆે� આ જે કંઈ છે અેના �ણ ભાગ
કર�ે� બે ભાગ તમે લ�ેે અને અેક ભાગ બહેનને આપ�ે��

િદવસ િવ�ા અને �ા�ણ��ા�ણી મર� ગયાં�
અેક િદવસ માેટા છાેકરાની વહુઅે મે��ં માયુ�� �તમાર� બહેન �ી�ે ભાગ લે� અહી ંરહે અને
રાેટલા માર ેટ�પવાના ! અે મારાથી નહી ંબને� �ી�ે ભાગ લવેાે હાેય તાે અળગાં મૂકાે !
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બહેનને ભાભીના આ શ�દાેથી ઘ�ં દુ�ખ થયું� બહેન તાે અલગ રહી� િન� િનયમ �માણે
ચકલાનેં ચણ નાખંતી� અિત�થને જમાડતી અને �ભુભજન કરતી�

અેક િદવસ અેને તાવ ચ�ાે ! ભાઈઆેઅે િવચાર કયા�� �બહેનને �ેયે ઘણા િદવસ થયા�
ચાલાે� આજે મળ� આવીઅે�� બંને ભાઈ મળવા આ�ા� આવીને જુઅે છે� તાે બહેનનંુ શબ
પડલંુે બંને ભાઈ પાેક મૂક�ને ર�ા�

બહેન સતી હતી� અેનાે �વ લઈને ધમ�રા�ના દૂતાે ચાલવા માં�ા� જતાં જતાં વૈતરણી
નદ� આવી�

બહેને ગાયાનેાં દાન કયા� હતાં� અેટલે અેક ગાય આવી� તેઆે ગાયને ટેકે ટેકે વૈતરણી નદ�
તર� ગયાં� આગળ જતાં ગાખે�નંુ વન વટાવી દ�ધંુ�

બહેન �ેડાનાં દાન કયા� હતાં� અેટલે બહેનને �ેડા મ�ાં� તેમણે �ેડા પહેર� ગાખે�નંુ વન
વટાવી દ�ધંુ�

આગળ જતાં તાપના અંગારા વરસવા લા�યા� બહેને છ�ીનાં દાન કયા� હતાં� અેટલે
બહેનને છ�ી મળ� અને તડકાે વટાવી ગયાં�
બહેન અ�દાન આ�યું હતંુ� અેટલે બહેનને તાે ભાજેન મ�ું� આગળ જતાં લાખેંડનાે
ધખધખતાે થભં આ�ાે� બહેને કપડાનંાં દાન કયા� હતાં અેટલે કપડાં વીટંાઈ ગયાં� અેમ
કરતાં કરતાં બહેન ધમ�રા�ની સભામાં આ�ાં�

ધમ�રા�અે બહેનના ચાપેડા તપાસવા માં�ા� બધાં �ત નીક�ાં પણ ધમ�રા�નંુ �ત ન
નીક�ું ! ધમ�રા� કહે : �તમે મા�ં �ત કયુ� નથી� માટે તમે પાછા ���ુલાેકમાં �વ !’ બહેન
કહે : �તમા�ં �ત શી ર�તે થાય ?’
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ધમ�રા� બાે�ાં : �મા�ં �ત છ મિહનાનંુ છે� ગમે તે િદવસથી �ત લવેાય� મારા નામનાે
ઘીનાે દ�વાે કરવાે� હાથમાં �રના દાણા રાખી માર� વાત સાંભળવી� કાેઈ સભંળાવનાર ન
હાેય તાે ઉપવાસ કરવાે� છ મિહના પૂરા થાય �ાર ે�ત ઉજવવું� 

વાંસનાે ટાપેલાે� સવાશરે જુવાર� લાલ કપડાનંાે કટકાે� અેક �ેડી કપડાં� છ�ી� ફાનસ�
�ેડા� સવાશરે સાચાં માેતી� સવાશરે વજનનાં નાવ અને િનસરણી અને બે સાનેા�પાની
મૂિ �ત� આે અે બધંુ સપુા� િવ�ાનને દાનમાં આપવું� બધંુ ન આપી શકાય તાે આમાંથી જેટલું
બને તેટલંુ આપવું� 

સવાશરે ઘીની સખુડી કર� ચાર ભાગ કરવા� અેક ગાયના ગાવેાળને� બી�ે �ા�ણને�
�ી�ે રમતા બાળકને અને ચાેથાે ભાગ ઘરના માણસાે સાથ ેજમવાે��

બહેન બાેલી : જેવી આપની આ�ા !’
અહી ં�મશાનમાં લાેકાે અ���� મૂકવા જતા હતા� અેટલામાં લ�મી� ડાેશીનંુ �પ લઈને �ાં
આ�ાં અને કહેવા લા�યાં� માટે સતીનંુ માેઢંુ �ેવું છે !’

લાેકાેઅે ક�ંુ : �મા� ! ��તકમાં શુ ં�ેશાે ?’
ડાેશી તાે ના કહેવા છતાં ��તક પાસ ેગયાં� માેઢાં ઉપરથી કપડંુ ખસડેી હાથ ફેર�ાે �ાં તાે
શબમાં �વ આ�ાે અને સતી �વતી થઈ� લાેકાનેે નવાઈ લાગી�

ભાઈઆેના હરખનાે પાર ન ર�ાે� બધા ડાેશીને પગે લા�યા� ભાઈઆે બહેનને તથા
ડાેશીમાને લઈને ઘર ેગયા�

ડાેશી કહે : �તમે �વગ�માં જશાે� �ાર ેમાર ેતાે ભીખ જ માગવી પડશ ેને ?’
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બહેન કહે : જઈશ �ાર ેસાથ ેલઈ જઈશ� બસ ?

થાેડા િદવસ થયા ને બહેન માંદા પ�ાં� ધમ�રા�ના દૂતાે તેડવા આ�ા� બહેન મર� ગયાં !
ડાેશીમાને પણ સાથ ેલેતાં ગયાં� આે� �ચ� તા ઘરમાં દ�વા થયા�

કંુકુમનાં પગલાં પ�ાં�
માેતીના સા�થયા પૂરાયા�

હવે બધાં સમ�ાં કે સાચસેાચ બહેન �વગ� ગયાં !
બહેનને તાે ધમ�રા�નંુ �ત ફ�ું�

જય ધમ�રા� ! જેવાં બહેનને ફ�ા અેવાં અમને કળ�ે !
 

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