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�ા�ણ અને �ા�ણી હતાં�
તેઆે બધી વાતે સખુી� પણ સતંાન િવના અેમનંુ મન � �ચ� તામાં બ�ા કર�ે

�ા�ણ તાે તપ કરવા નીક�ાે� ગામથી દૂર ઘાેર વનમાં ગયાે� �ાં તેણે મહાદેવનંુ અેક
દહે�ં �ેયું� �ા�ણ દહેરામાં ગયાે� છ િદવસ થયા� છતાં મહાદેવ� �સ� ન થયા�

અેટલામાં �ાં અેક પારધી બક�ં લઈને આ�ાે� અેણે તાે જય મહાદેવ� ! કહીને બકરાના
ગળા પર તલવારનાે ઝાટકાે દ�ધાે��

મહાદેવ� �સ� થયા અને બાે�ા : �માગ માગ ! માગે તે આપું ! પારધીઅે ક�ું :
�ભગવાન� માર ેસાત છાેકરા �ેઈઅે�� મહાદેવ� કહે : ��� તાર ેસાત છાેકરા થશ�ે�
પારધી વરદાન લઈ ચાલતાે થયાે�

�ા�ણ િવચારમાં પ�ાે કે� હંુ આટલી બધી ભગવાનની ભ�� ક�ં છંુ� છ િદવસથી તાે મ�
અનાજ પણ ખાધંુ નથી� છતાં ભગવાન �સ� ન થયા ! અને પારધીઅે ન કરવાનંુ કામ કયુ��
તાે યે ઘડીકમાં �રા� થયા !

શુ ંભગવાનના ઘર ેઅ�યાય જ હશ ે? અેણે તાે મહાદેવ�ની િ �પ� ડી ઉપર માથુ ંપછાડી મર�
જવાનાે િન�ય કયા�� �ા�ણ જેવું માથુ ંપછાડવા �ય છે�

તેવા જ મહાદેવ� �ગટ થયા અને ક�ું : �હે �ા�ણ ! આપઘાત શીદ કર ેછે �ેઈઅે તે
માગ�� �ા�ણ બાે�ાે : ��ભુ ! હંુ િન� તમાર� સવેા ક�ં છંુ� છતાં માર ેઘર ેપાર�ં નિહ
અને પેલા પારધીને અેક ઘડીમાં સાત છાેકરા !’

|| અવેરત �વરત �તકથા ||
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ભગવાને �ા�ણને શાંત કયા� અને ક�ંુ : ��ે� પેલાે છાણનાે પાેદરાે ! કેટલા ક�ડા ખદબદે
છે ? પારધીને સાત છાેકરા આ�યા પણ અેવા �ણજે� �� તાર ેઅેક છાેકરાે થશ�ે છાેકરાને
પૂ�ં ભણાવજે� ભણી ર�ા પહેલાં પરણાવીશ નિહ��

�ા�ણ તાે ઘર ેગયાે� થાેડા િદવસ ે�ા�ણીને ગભ� ર�ાે� અેક માસ� બે માસ� ચાર
માસ� આઠ માસ ને નવ માસ ે�ા�ણીને તાે દૂધ જેવાે �પાળાે છાેકરાે જ�યાે� અે તાે
િદવસ ેિદવસ ેમાેટાે થવા લા�યાે�

છાેકરાે પાંચ વરસનાે થયાે ને િનશાળે મૂ�ાે� બધા િનશા�ળયા કરતાં અે ભણવામાં ઘણાે
જ ચપળ� જે વાંચ ેતે �યાનથી વાંચ�ે અેને તાે બધા પાઠ માેઢે જ થઈ �ય�

આમ છાેકરાે બાર વરસનાે થયાે� ગામેગામથી છાેકરાના સગપણ માટે ના�ળયેર આવવા
માં�ા� �ા�ણનાે �વ ઝા�ાે ન ર�ાે� છાેકરાનંુ સગપણ કર�લ���નંુ મુહૂત� કઢા�ું અને
�ન �ેડી�

કાકા� મામા� સબંંધી સાથ ે�ન ઉપડી� છાેકરાને પરણાવી �ન પાછ� વળ�� �ન
અડધામાં આવી� �ાં તાે અષાઢ માસની અમાસ� અંધાર� રાત અને વાદળાં ચઢ�ા !
વીજળ� ઝબૂકવા લાગી� �ેત�ેતામાં મેઘ મૂશળધાર તૂટ� પ�ાે� વરસાદના પાણીમાં
બળદ થભંી ગયા� ગાડાં ચાલતાં બંધ પ�ા !

બધાં નીચ ેઊતર�ને ચાલવા માં�ાં� અેવામાં આે� �ચ� તાનાે વરના પગે સાપે ડંખ દ�ધાે ! વર
તાે �આે બાપ ર ે!’ કહી કારમી ચીસ નાખી ધરતી પર ઢળ� પ�ાે�

બધા થભંી ગયા� વીજળ�ના ઝબકાર ેજૂઅે છે� તાે માેટાે કાળાેતરાે નાગ સડસડાટ ચા�ાે
�ય છે ! થાેડીવારમાં વરનંુ શર�ર લીલું છમ થઈ ગયું ! આખંાે ફાટ� ગઈ� માેઢે ફ�ણ
આ�ાં અને દેહમાંથી �ાણ પખંે�ં ઊડી ગયું !
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બધાઅે િવચાર કયા�� જે થનાર હતંુ તે થયું� પણ હવે શુ ંકરવું� �ે આપણે અહી ંબહુ વાર
રહીશુ ંતાે �વથી જઈશુ ં! શબની કાલે સવાર ેઆવીને �વ�ા કર�શુ�ં અેમ કહી બધાં
ચાલતાં થયાં ! છાેકરાનાં મા બાપ પણ રડતાં રડતાં ચાલતાં થયાં !

વહુને ઘણીઘણી િવનવણી કર�� પણ વહુ અેકની બે ન થઈ� અે તાે પાેતાના પિતનંુ માથું
ખાેળામાં લઈને ભયાનક વનમાં� વરસતા વરસાદમાં ભી�ંતી અેકલી બેઠ��

અેણે િવચાર કયા� કે� મારા �વનાે તાે ભય નથી� પણ મારા પિતના શબને વાઘ�દ�પડાં
ખ�ચી જશ ેતાે અવગિત થશ ે! અેણે તાે શબને ખભે ઉપા�ું અને પડતી આખડતી ચાલવા
માંડી !

�ાં અેકાઅેક વીજળ�નાે ઝબકારાે થયાે� અેના અજવાસમાં છેટે અેક દહે�ં દેખાયંુ� વહુ
શબને લઈ દહેરામાં પેઠ� અને અંદરથી સાંકળ ભીડી� મધરાત થઈ અને અેવરતમા આ�ા�
જુઅે છે� તાે દહે�ં બંધ અને અંદરથી સાંકળ ભીડલેી !

અેવરતમા બાે�ાં : �મારા દહેરામાં કાેણ છે ? ભૂત છે ? �ેત છે ? િપશાચ છે ?’

વહુનંુ કાળજંુ કંપી ઊ�ું ! �ૂજતાં �ૂજતાં કમાડ ઉઘા�ાં� અેવરતમાને �ેતાં જ વહુ બાેલી :
�માતા� ! ખમા કરાે ! હંુ ભૂત નથી� �ેત નથી� દુઃ�ખયાર� �ી છંુ� દુઃખની માર� તમારે
આશર ેઆવી છંુ� પરણીને આવતાં મારા �વામીને સાપ ડ�ાે�

માતા� ! મારા �વામીને �વતા કરાે ! બાેલતાં બાેલતાં વહુનાે કંઠ �ંધાઈ ગયાે !’
અેવરતમા બાે�ાં : �તારા ધણીને �વતાે ક�ં� પણ મા�ં ક�ું કર�શ ?’

વહુ બાેલી : �તમે જે કહેશાે તે કર�શ�� અેટલું કહેતામાં શબે પાસુ ંફેર�ું�
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બી�ે પહાેર થયાે ને �વરતમાં આ�ા દેહરાનાં કમાડ બંધ �ેઈને પૂછ�ું : મારા દહેરામાં
કાેણ છે ? ભૂત છે ? �ેત છે ? કમાડ ઉઘાડ નિહ તાે બાળ�ને ખાખ કર�શ�

વહુઅે કમાડ ઉઘા�ું� જુઅે છે તાે �વરતમા ! વહુ બાેલી : �હંુ ભૂત નથી� �ેત નથી�
દુઃખીયાર� �ી છંુ �મારા �વામીના શબનંુ રખવાળું  ક�ં છંુ� માતા�� મારા �વામીને
સ�વન કરાે !’

�વરતમા બાે�ા : �તારા �વામીને �વતાે ક�ં� પણ મા�ં ક�ું કર�શ ?’
હા માડી ! જે કહેશાે તે કર�શ�� અેટલું કહેતામાં શબે બીજંુ પાસુ ંફેર�ું�

�ી�ે પહાેર થયાે ને જયામા આ�ાં� અેમણે પણ દહે�ં બંધ �ેઈને પૂછ�ું : �મારા દહેરામાં
કાેણ છે ? કમાડ ઉઘાડ નહી ંતાે બાળ�ને ખાખ કર�શ�� વહુઅે કમાડ ઉઘા�ંુ�

જયામા જુઅે છે� તાે અેક શબ પડલેું� વહુઅે જયામા આગળ પાેતાના પિતને �વતાે
કરવાની િવનવણી કર��

જયામાં બાે�ાં : �તારા �વામીને સ�વન ક�ં� પણ મા�ં ક�ું કર�શ ?’
વહુઅે ક�ંુ : �માડી ! તમારાે અેક અેક બાેલ પાળ�શ�� અેટલું કહેતામાં તાે શબમાં �ાસ
ચાલતાે થયાે�

ચાેથા પહાેર ેિવજયામા આ�ાં� અેમણે દહે�ં બંધ �ેયું� અેમણે પણ કમાડ ઉઘાડવા
ક�ંુ� વહુઅે કમાડ ઉઘા�ું અને િવજયામાને પણ તેમના ક�ા �માણે કરવાનંુ વચન
આ�યું�

િવજયામાઅે પાણી ભર�ને ��તદેહ પર અંજ�લ છાંટ� ! �ાં તાે વરરા� સ�વન થયા ! વહુ
તાે હરખમાં ગાંડીઘેલી બની ગઈ�
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વર ેપૂછ�ંુ : �આપણે અહી ં�ાંથી ! મને ભખૂ લાગી છે� તરસ લાગી છે�� વહુઅે પાણી પાયું
અને દાેડતી વનફળ લઈ આવી� જ�યા પછ� બંને જણાં કાંકર�આે વીણીને રમવા માં�ાં�
અેટલામાં સવાર થયું�

ગાયાનેા ગાવેાળની તેમના પર દૃ�� પડી તાે વરવહુને કાંકર�આે રમતાં �ેયાં� ગાવેાળે
ગામમાં વાત કર� કે� દહેરામાં વર અને વહુ તાે કાંકર�આે રમે છે�

વરનાં માબાપ ગામમાં હતાં� અેમને કાને વાત પહા�ચી� �ા�ણ તાે રાેકકળ મૂક�ને
દહેરામાં આ�ાે� આવીને જુઅે છે� તાે પાેતાના છાેકરાને સ�વન દ�ઠાે�

�નનાં બધા માણસાે �ાં આવી પહા��યાં અને વર વહુને વેલમાં બેસાડી બળદ �ે�ા�

 ઢાેલ વાગતા થયા અને �ન ઉપડી� વરક�યા ઘર ેઆ�ાં� તેમની માઅે વધાવી લીધાં�

વરવહુ તાે આનંદમાં રહેવા લા�યાં� થાેડા દહાડા વી�ા �ાં તાે વહુને છાેકરાે જ�યાે� કેવાે
�પાળાે છાેકરાે ! �ણે ગુલાબનંુ ફૂલ !

મધરાત થઈને અેવરતમા આ�ા� તેમણે પૂછ�ું : �વહુ� ઊંઘે છે કે �ગે છે ?’ ���ં છંુ
માતા� !’

�મારાે બાેલ પાળ�શને ?’ �હા જ તાે�� �તાે લાવ છાેકરાે� મને આપ��
વહુઅે તાે છાેકરાને બાેળાેિતયામાં વીટં�ને માતા�ને આ�યાે� 

માતા� છાેકરાને લઈને અલાપે થઈ ગયાં� સવાર ેસાસ ુઘાેિડયામાં જુઅે છે� તાે છાેકરાે ન
મળે !
સાસઅુે પૂછ�ંુ : �વહુ ! છાેકરાે �ાં ગયાે ?’ વહુ કહે : �હંુ શુ ં��ં ?’
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વહ◌ુના આવા ઉ�રથી સાસનેુ વહેમ પ�ાે કે રા�ે અેકલી મસાણમાં રહેલી� તાે ના ર ેરાંડ
ચડૂલે થઈ હાેય !

સાસઅુે ફર� પૂછ�ું ��વહુ ! છાેકરાે �ાં ગયાે ? રાંડ ! ખાઈ તાે નથી ગઈને ?” ગામમાં
હાહાકાર વરતાયાે !

વહુને તાે બી�વાર મિહના ર�ા� નવ મિહને તનેે છાેકરાે અવતયા��
સાસઅુે તાે આેરડામાં ઘાેિડયું મૂ�ું અને ઘાેિડયા પાસ ેસઈૂ રહી�

મધરાત થઈને �વરતમાં આ�ા�
�વહુ� ઊંઘે છે કે �ગે છે ?’
��ગું છંુ માતા� !’ મારાે બાેલ પાળ�શને ?’
�હા જ તાે�� �તાે લાવ તારાે છાેકરાે !’
�મા� ! છાેકરાે તાે માર� �તંુ આપે છે તાે ખર� ને ?’
�હા જ તાે��
�તાે લાવ બાળાેિતયું��

વહુઅે બાળાેિતયું આ�યું� સાસ ુતાે ઊંઘતી રહી ને �વરતમાં છાેકરાને લઈને અલાપે થઈ
ગયાં ! અેણે તાે વહુને ચડૂલે કહી ભૂંડી ગાળાે દ�ધી�

વહુને �ી�વાર મિહના ર�ાં� નવ મિહને છાેકરાનાે જ� થયાે�

સાસઅુે િવચાયુ� : �રાંડ બે વાર છાેકરાને ખાઈ ગઈ� આ વેળા તાે આખીરાત ચાેક� ક�ં��
અેણે ફળ�નાં બધાં માણસાે ભેગાં કયા�� હાથમાં લાકડીઆે લઈને બધાં ચાેક� કર ેછે�
મધરાત થઈને જયામા આ�ા�
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વહુન◌ે કહેવા લા�યાં : �વહુ� ઊંઘે છે કે �ગે છે ?’
�ગું છંુ માતા� ! �મારાે બાેલ પાળ�શને ?’
�હા જ તાે��
�તાે લાવ તારાે છાેકરાે !’
�મા� છાેકરાે તાે માર� સાસ ુપાસ ેછે��
�તંુ આપે છે તાે ખર� ને ?
�હા જતાે��
�તાે લાવ બાળાેિતયું��
વહુઅે બાળાેિતયું આ�યું�માતા�અે ચાેક� કરનારાઆેની આખંાેમાં ધાેરણ મૂ�ું� બધાં
ઘાેરવા લા�યાં� માતા� છાેકરાે લઈને ચાલતાં થયાં�
સવાર ેસાસ ુજુઅે છે� તાે છાેકરાે ન મળે ! અે તાે રાવેા ને કળવા લાગી�
ગામમાં બધાને નવાઈ લાગી� વાત છેક રા�ને કાને પહા�ચી� વહુને ચાેથીવાર મિહના ર�ા
ને છાેકરાનાે જ� થયાે�

આ વેળા તાે રા�અે પાેતે ચાેક� કરવાનંુ માથ ેલીધંુ� ચાર િદશાઅે ચાેક�આે મૂક�� રા�
પાેતે પણ ઘાેિડયા પાસ ેઉઘાડી તલવાર ેબેઠા�

મધરાત થઈને િવજયામા આ�ાં� �વહુ� �ગે છે કે ઊંઘે છે ?’
��� છંુ માતા� !’
�મારાે� બાેલ પાળ�શ ને ?’
�હા જ તાે��
�તાે લાવ તારાે છાેકરાે��
છાેકરાે તાે માર� પાસ ેનથી� છાેકરાની તાે રા� ચાેક� કર ેછે��
�તંુ તાે આપે છે ને ?’
મારાથી ના કેમ કહેવાય ?’
તાે લાવ બાળાેિતયું��
વહુઅે બાળાેિતયું આ�યું ને માતા� તાે બધાનેં ઊંઘાડીને છાેકરાે લઈને ચાલતાં થયાં� સવારે
રા� ઘાેિડયામાં જુઅે તાે છાેકરાે ન મળે�
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�સાસ ુતાે માથુ ંને પેટ ફૂટવા લાગી : �રાંડ ચડૂલે ! મારા ચાર છાેકરા ખાઈ ગઈ ! રાજ◌ા
પણ િવચારમાં પ�ાે�

પાંચમીવાર વહુને છાેકર� થઈ અને અે �વતી રહી ! વહુ કહે : �બાઈ� ! માર ેતાે
ગાેરણીઆે જમાડવી છે� આજે મા�ં �ત પૂ�ં થયું��

સાસ◌ુ રાતીપીળ� થઈ ને બાેલી : �તને ફાવે તેમ કર� મને કાંઈ પૂછ�શ નિહ� વહુ તાે સવારે
નાહીધાેઈ દહેરામાં ગઈ�

ચાર ેદેવીઆેને ચાં�લા કયા� અને બાેલી : �અેવરતમા� �વરતમા� જયમા� િવજયામા ! ચારે
બહેનાે માર ે�ાં ગાેરણીઆે થઈને જમાવા આવ�ે�� સાજં પડી અેવરતમા� �વરતમા�
જયમા� િવજયામા ચાર ેબહેનાે જમવા આવી�

તેઆે જમતાં હતાં� �ાં તાે ઘાેિડયામાં છાેકર� રડી� માતા� પૂછે છે : �છાેકર� કેમ રાેઈ !’
છાેકર� કહે : �સાનેૈ બ�બે ભાઈ ને માર ેઅેકે નિહ�� ચાર ેમાતા�આેઅે અેક અેક છાેકરાે
આ�યાે�

વહુને તાે ચાર દ�કરા પાછા મ�ા� ચાર ેમાતા�આે દ�કરા આપીને ચાલતાં થયાં� તે પછ�
વહુઅે માંડીને બધી વાત કહી� હવે બધાં સમ�ાં કે પાેતાના �વામીને બચાવવા વહુઅે
ચાર ચાર છાેકરાઆેનાે ભાેગ આ�યાે ! બધાં વહુનાં વખાણ કરવા લા�યાં�

અવેરતમા ! �વરતમા ! જયામા ! િવજયામા� જેવાં નાની વહુને ફ�ાં અેવાં અમને ફળ�ે
!

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

Panotbook.com

https://panotbook.com/Gujarati/

