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અેક �ા�ણને અેક છાેકર� હતી� અેણે ગાય�તુલસી �ત કરવા માં�ું� પણ �ત પૂ�ં થાય
તે પહેલાં તે મર� ગઈ અને કાેળ�ને પેટ પડી ! છાેકર�ને �ેઈ કાેળ�લાેકાે કહેવા લા�યા :
આવી �પાળ� છાેકર� �ાંથી ? ઢાંકણીમાં ધાણી આલાે� રાંકને ઘેર રતન �ાંથી ?
કુલડીમાં પાણી આલાે�

છાેકર� તાે ધાણી ખાય છે� પાણી પીઅે છે અને માેટ�પાેટ� થાય છે�

અેકવાર અેક રા�નાે કંુવર ��ગયા રમતાં રમતાં અહી ંઆવી ચઢ�ાે� અેણે છાેકર�ને �ેઈ
અને ક�ંુ� �છાેડી ર ેછાેડી ! તંુ કાેણ છે ? ભૂત છે ? �ેત છે ? ડાકણ છે ?’

�ના� ર ેના હંુ ભૂત નથી� �ેત નથી� ડાકણ નથી�� કંુવર ેક�ંુ : તારા જેવી છાેડી મ� �ાંય ન
દ�ઠ� !’

�તંુ મને ગમે છે� હંુ તને ગમંુ તાે તંુ મને વર !’ છાેકર� કહે� �તમે મને ગમાે છાે પણ હંુ �વ�� શી
ર�તે ? તેમે તાે રા�લાેક ને અમે તાે કાેળ�લાેક��

વરાય તાે યે વર ને ન વરાય તાે યે વર !’ રાજકંુવર ેહઠ લીધી� છાેકર�અે ક�ું : �આજથી
આઠમે દહાડ ેઆવ�ે�� મંગળ માટલી લાવ�ે� મંગળ ઘાટડી લાવ�ે�

કંકુનાે પડાે લાવ�ે� નાડાનાે છડાે લાવ�ે�
લીલુડા વાંસ વઢાવ�ે� નવરંગી ચાેર� ચીતરાવ�ે�
પીળું  પાનેતર લાવ�ે� સાત સાપેાર� લાવ�ે� વાગતે ઢાેલે આવ�ે�
આઠ દહાડા વી�ા ને રાજકંુવર ધામધૂમથી વાજતે ગાજતે આવી પહા��યાે�
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�આઠમે દહાડ ેઆ�ાે� કંકુનાે પડાે લા�ાે� મંગળ ઘાટડી લા�ાે� મંગળ માટલી લા�ાે�
નાડાનાે છડાે લા�ાે� પીળું  પાનેતર લા�ાે� સાત સાપેાર� લા�ાે� વાગતે ઢાેલે આ�ાે��
પહેલંુ મંગળ� બીજંુ મંગળ� �ીજંુ મંગળ� ચાેથુ ંમંગળ વરતાયું અને અેતાે પાંચમાં મંગળે
પરણી ઊ�ાં�

રા� કહે : �રાણી ર ેરાણી ! ચાલાે� કાલે પરદેશ જઈઅે�
ખવાય તેટલંુ ખાઈ લ�ેે� પીવાય તેટલું પી લ�ેે�� રાણી કહે : �આજનાં ખાધાં તે કાલ
પહા�ચતા હશ ે?’

રા� કહે : �પહા�ચ ેતાે ય ને ન પહા�ચ ેતાે ય�� બીજે દહાડ ેતાે રા�રાણી વનમાં આ�ાં�
રાણીને ભખૂ લાગી� તરસ લાગી�
રા� તાે ઝાડ ઉપર ચઢ�ાે� ચારકેાેર �ેયું તાે છેટે અેક સરાવેર દ�ઠંુ�

રા� કહે : ��આે� ઉગમ�ં સરાવેર છે અેક પાેસ પી�ે� બે પાેસ પી�ે� �ી� પાેસ પીશાે
નિહ� આડા અવળ� �ેશાે નિહ�� રાણી તાે પાણી પીવા ગયાં� અેક પાેસ પીધી� બે પાેસ
પીધી� �ી� પાેસ પીધી અને આડા અવળ� �ેયું� તાે સરખી સિહયરાે નાહતી દ�ઠ�� ધાેતી
દ�ઠ�� ગાય�તુલસીને પજૂતી દ�ઠ��

રાણીઅે પૂછ�ંુ : �બહેન તમે શાનાં �ત કરાે છાે ?’
છાેકર�આે કહે : �ગાયમાનાં� તુલસીમાનાં �ત કર�અે છ�અે�� રાણી કહે : �અે �ત મને
શીખવાે� તાે હંુ ક�ં��

છાેકર�આે કહે : �તમે રા�લાેક� અે �ત તમારાથી થાય નિહ�� રાણી કહે : �થશ�ે પાળ�શ
ને કર�શ��
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છાેકર�આે કહે : �દાેરાન◌ી �ીસ સરે ે�ીસ ગાંઠાે વાળવી� પીળા પ�તે દાેરાે બાંધવાે અને
ગાય�તુલસીની વાત કહેવી� સાંભળનાર ન હાેય તાે �ગાયમાને ગાળે કહેવી�
તુલસીમાને �ાર ેકહેવી� પીપળાને પાને કહેવી�
સરૂજદેવની સાખે કહેવી� ધરતીમાને �યાને કહેવી�
લીલંુ ઝાડ તાેડવું નિહ� લીલંુ વ� પહેરવું નિહ� લીલું અ� ખાવું નિહ� અે �માણે �ત
કરવું��

રાણીઅે તાે �ત લીધંુ અને ચાલવા માં�ું� ચાલતાં ચાલતાં ગામ આ�ું� રા�રાણી ગામને
ઝાપંે આ�ા� વાજતે ગાજતે ઘર ેગયા�

બી�ે દહાડાે થયાે� ડાેશી બાે�ાં : ઊઠાે રાણી� ! દાતણ કરાે�� રાણીઅે દાતણ કયુ��
ઊઠાે રાણી� ! નાવણ કરાે�� �માર ેનાવણ કરવું નથી�� �અેવું શુ ંછે ?’ �ગાય�તુલસીનાં �ત
છે�

ડાેશીને �ાેધ ચ�ાે : �આવી �ારથી �ત લાવી� વરતુલાં લાવી� ખૈયાને છંછેડતી આવી�
ભાઈને ભંભેરતી આવી�� રાણી બાેલી : �ગાળાે દેશાે નિહ� �ત થશ�ે પાળ�શ ને કર�શ��

અેમ કહી રાણી નદ�અે ના�વા નીકળ�� ડાેશીઅે તેને લીલાં રંગના કપડાં આ�યાં� નાહીને
અેણે લીલાં કપડાં પહેયા� નિહ અને ભીને લુગડ ેઘર ેઆવી�ના�તી આવી� ધાેતી આવી�
જળની ઝાર� ભરતી આવી� ગાય�તુલસી પજૂતી આવી ! ઘેર આવીને જમવા બેઠ��

ડાેશીઅે તાે રાેટલાે અને દૂધીનંુ શાક મૂ�ું� રાણીઅે શાક શાક ભા�યમાં ભંડાયુ� અને
રાેટલાે�રાેટલાે ખાઈને ઊઠ�� �જે તુલસીમા ! જે ગાયમા !’ કહીને ઊઠ��
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ડાેશીઅે તાે બીજે દહાડ ેભીડંાનંુ શાક� �ી� દહાડ ેકારલેાનંું શાક અને ચાેથ ેદહાડ ેતુિરયાનંું
શાક કયુ�� રાણીઅે ચાર ેદહાડા શાક શાક ભા�યમાં ભંડાયુ� અને રાેટલાે�રાેટલાે ખાધાે !
રાણીને ગાય�તુલસીનાં �ત ફ�ાં� રાણીને મિહના ર�ા�

અેક માસ�
બે માસ� �ણ માસ� ચાર માસ અને પાંચ માસ થયા�
રાણી કહે : પાંચ માસ ેપંચમાસી�રાખડી બાંધાનેે ?’
ડાેશી કહે : �કાેળ�ની છાેકર�ને રાખડી શી ને આખડી શી ?’ રાણી કહે : �બંધાય તાે ય
બાંધાે ને ના બંધાય તાે ય બાંધાે��

ડાેશી કહે : ચાર વાટાનેી રતે લાવાે� હનુમાનની મળ� લાવાે� અેક કાળ� ચીદંળ� લાવાે��
અેમ કર�ને રાખડી બાંધી�
છ માસ થયા� સાત માસ થયા� રાણી કહે : �બા� ખાેળાે ભરાવાનેે ?’

ડાેશી કહે : કાેળ�ની છાેકર�ને ખાેળા શા ને આેળા શા ?’ ચાર દાણા ચાખેાના� અેક લીલું
ના�ળયેર અેમ કર�ને ખાેળાે ભરા�ાે� આઠ માસ વી�ા ને પૂરા નવ માસ ેરાણીને છાેકરાે
અવતયા�� રા� તાે ભર� સભામાં બેઠા હતા� �ાં ફૂલનાે દડાે પ�ાે�

છાેકરાે જ�યાની વધાઈ મળ�� રા�નંુ માેઢંુ મલકા�ં�

ડાેશી કહે : �કાેળ�ની છાેકર� છાેકરાે શુ ંજણે ? સાવરણી ને સૂ�ંથયું જ તાે !’ સાસ ુઝેર�લી
હતી� છ વહુઆેને છાેકરાે નિહ ને કાેળ�ની છાેકર�ને જ�યાે ? તેણે ભાેયમાંથી ભાલા
ઉગાડવા માં�ા� છાેકરાે માર� નાખવાનાે ઉપાય કયા�� છાેકરાને ઉકરડાની ટાેચ ેનાખી
દેવડા�ાે� છાેકરાે �ાંથી ગબડતાે ગબડતાે�
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ગાયમાના ગાળે ગયાે� તુલસીમાને �ાર ેગયાે�
પીપળાનેં પાને ગયાે� સરૂજદેવની સાખે ગયાે�
ધરતીમાને ખાેળે ગયાે� ગાયમા ધવરાવે છે�
પીપળાે પાળે છે� ધરતીમાતા રખાવાળું  કર ેછે�
અેવામાં અેક સતુારની છાેકર� ગાય�તુલસીનાં �ત કરતી હતી� તે ગાયમાને પજૂવા આવી�
અેણે કંુવરને રમતાે �ેયાે� ને બાેલી :
�ગાયમા ર ે! તુલસીમા ર ે! આ ભાઈ કાનેાે ?’ �તને ગમે તાે તું લઈ � !!

�ના ર ે! ના� કાનેાે હાેય ને કાનેાે નિહ !’
�હંુ આપું છંુ� તંુ લઈ � ને !’ છાેકર� તાે ભાઈને લઈને ઘર ેગઈ�
�મા ! મા ! ભાઈ લાવી��

�કાનેાે હાેય ને કાનેાે નિહ ? ભૂતનાે હાેય� �ેતનાે હાેય�
ડાકણનાે હાેય !’
છાેકર� કહે� �ના ર ે! ના��
ગાયમાઅે આ�યાે ને લાવી� તુલસીમાઅે આ�યાે ને લાવી�
પીપળાઅે આ�યાે ને લાવી� સરૂજદેવે આ�યાે ને લાવી��

ભાઈને પારણામાં સવૂા�ાે� બહેન તાે હાલરડાં ગાય છે� હાલાે ર�ે હાલાે� મારાે ભાઈ છે રે
વા�લાે� છાેકરાે તાે માેટાે થયાે� કાકા�બાપા કહેવા લા�યાે�

�બાપા બાપા ! મને લાકડાનાે ઘાેડાે ને કાચનંુ પલાણ કર� આપાનેે !’
સતુાર ેતાે લાકડાનાે ઘાેડાે ને કાચનંુ પલાણ કર� આ�યું� બીજે દહાડ ેછાેકરાે ઘાેડાને પાણી
પીવડાવવા લઈ ગયાે�
લાકડાનાે ઘાેડાે અને કાચનંુ પલાણ�
પી ર ેપાણી��પાે�પાે��
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અેટલામાં રા�ની છઅે રાણીઆે પાણી ભરવા આવી�
તેમણે ક�ંુ ��ગાંડા છૈયા ! ઘેલા છૈયા ! લાકડાના ઘાેડા તે પાણી પીતા હશ ે?’ લાગ �ેઈને
છાેકરાે બાે�ાે ��ગાંડી રાણી ! ઘેલી રાણી ! રા�ની રાણી તે કંઈ સાવરણી ને સૂ�ંથયું
જણતી હશ ે?’ રાણીઆેને ખાેટંુ લા�યું�

ઘેર જઈને રા�ને વાત કહી ��સતુારના છાેકરાઅે મ�ેણા દ�ધાં��
રા�અે તાે છાેકરાને બાેલા�ાે� કાળાે ઘાેડાે� કાળાં કપડાં અને કાળું  અ� આપી� અંધાર�
રાતે તેને નગરમાંથી કાઢ� મૂ�ાે�

છાેકરાે �ાંથી ચાલી નીક�ાે !
બી� ગામનાે રા� ય� કરતાે હતાે� તેણે છાેકરાને જતાં �ેયાે� રા�અે છાેકરાને પાસે
બાેલાવી ક�ંુ : �ભાઈ ! તંુ અહી ંરહે� આજે માર ે�ાં જમણ છે�

તંુ પીરસ જે�� �ના ર ેના� હંુ સતુાર છંુ� મારાથી કેમ પીરસાય ? પીરસાય તાે યે રહે અને ના
પીરસાય તાે યે રહે��

સાતે રાણીઆેને �ાં જમવાનંુ હતંુ� કાેળણરાણી કહે : �મા ! મા ! શુ ંપહે�ં ?’ �ઝાડે
ફરવાનાે સાડલાે અને ઝાડ ેફરવાનંુ કાપડંુ જ તાે�� ફર� પૂછ�ું : �મા ! મા ! શુ ંલઉ ?’ �ઝાડે
ફરવાનાે ચવડાે જ તાે��

સાતે રાણીઆે જમવા આવી� કાેળણરાણી ઉકરડ ેબેઠ��
છાેકરાે પીરસતાે પીરસતાે મા પાસ ેઆ�ાે� �ાં તાે કપડાની કસ તૂટ�� ધાવણન◌ી સરે
છૂટ� !
�આ મ◌ા� ને આ જ અેનાે બેટાે !’ આખું ગામ બાેલી ઊ�ું� રા� રા� થઈ ગયા�
સતુારની છાેકર�ને બાેલાવીને પૂછ�ું : �આ ભાઈ �ાંથી લાવી ?’
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છાેકર�અે ક�ંુ� �આ ભાઈ મન◌ે ગાયમાઅે આ�યાે� તુલસીમાઅે આ�યાે��

રા�અે બધી વાત સાંભળ� અને રા� થઈ ગયા� છઅે રાણીઆેઅે �ત કરવાનાે િવચાર
કયા�� છાેડીઆે પાસથેી �ત લીધંુ� પણ �ત કા�ં�કૂબડંુ કયુ�� છયનેે કાણી�કૂબડી
છાેકર�આે અવતર� ! ફર�થી �ત કયુ�� અેક મને� અેક �ચ�ે ને અેક �યાને� છયનેે માેતીના
દાણા જેવાં કંુવર અવતયા��

રાજમાં બધે આનંદ વરતાયાે� બધાં રા�ને �ાં વધાવવા ગયાં� રા� કહે : �મને શુ ંવધાવાે
છાે ? વધાવાે �ડાં ગાયમાં� તુલસીમા��

ઊંચી ખડક� નીચી ખડક�� માંહી વા�ા તલ ને તુલસી� લાલ� બાળ� જયગાપેાળ�
રામબાઈ� શામબાઈ� પાનબાઈ� અમરબાઈ� સાૈઅે પહેયા� અમરપાન� િ �હ� ડાેળાખાટે હીચંે
છે� પાનનાં બીડાં ચાવે છે� લાલને ધવરાવે છે�

લાલ હીડ ેતાે કંુકુમનાં પગલાં પડ�ે હસ ેતાે હીરા ખર ે!

જય ! �ડાં ગાયમા� જય �ડાં તુલસીમા ! સાનેૈ ફ�ાં અેવાં અમને ફળ�ે�
 

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