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મથરુામાં રા� ઉગર્સને રા� કરતાે હતાે� તનેે પવનરેખા નામે રાણી હતી� અેક િદવસ તે
પાેતાની સખીઆે સાથ ેવનિવહાર કરવા ગઈ�

�ાં દુ�મલક નામનાે રા�સ આવી ચ�ાે� તનેી દૃ�� રાણી પવનરેખા ઉપર પડી� રા�સે
રા� ઉ�સનેના જેવું માયાવી �પ ધારણ કયુ� અને રાણી સાથ ેઆનંદ કરવા લા�યાે�

પવનરેખા કાંઈ સમ� નિહ ને તનેે ગભ� ર�ાે� આ ગભ�માં રા�સ કાળનેમીઅે �વેશ કયા��
નવ મિહને રાણીને પ�ુ જ�યાે� તનંુે નામ કંસ રાખવામાં આ�ું� આ કંસ કાળનેમીનાે
અવતાર હતાે�

કંસમાં જ�થી જ રા�સનાં લ�ણાે હતાં� આઠ વષ�ની વયે તાે તે મગધદેશમાં ગયાે અને
જરાસધં �ેડ ેમ�લયુ� કર�ને ��ાે� આવાે તે બળવાન હતાે�

કંસના કાકા દેવકને અેક પ�ુી હતી� તનંુે નામ દેવક� હતું� કંસ ેતનેે પાળ�પાષેીને માેટ� કર�
હતી� દેવક� સમજણી થતાં વસદેુવ નામના યાદવ સાથ ેતનેાં ધામધૂમથી લ��� થયાં�

આજે કંસના આનંદનાે પાર ન હતાે� તે પાેતાની બહેન દેવક�ને સાસર ેવળાવવા નીક�ાે
અને પાેતે રથ હાંકવા બેઠાે�

રથ થાેડ ેદૂર ગયાે� �ાં આકાશવાણી થઈ : �હૈ કંસ ! આ દેવક�નંુ આઠમું બાળક તારાે નાશ
કરશ�ે� આટલું સાંભળતાં કંસની ����આે પલટાઈ ગઈ� તનેે થયું�

�ે હંુ દેવક�ને માર� નાખંુ તાે તનેે બાળક �ાંથી થશ ે! તેણે ઝટ ખડગ કાઢ�ું અને દેવક�ને
મારવા ગયાે� �ાં વસદેુવ વ�ચ ેપ�ા અને ક�ું� �ે તમાર� બહેનનાે વધ કરશાે તાે તમને
�ી�હ�ાનંુ પાપ લાગશ�ે
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તમને દેવક�ના બાળકનાે ડર લાગતાે હાેયતાે દેવક�ને મારવાનંુ કારણ શુ ં? તનેે જેટલાં
બાળકાે જ�શ ેતેટલાં હંુ તમાનેે આપતાે જઈશ�

વસદેુવની વાત કંસને ઠ�ક લાગી� પાછાે ઘડીકમાં તનેાે િવચાર ફયા� કે� કદાચ વસદેુવ
બાળકાે ન લાવી આપે તાે હાથ ેકર�ને શા માટે માેત ઊભું કરવંુ ? ઝટ તેણે રથ પાછાે મથરુા
હંકાર� મૂ�ાે અને પાેતાના બહેન�બનેવીને કારા��હમાં પૂયા��

કંસના િપતા ઉ�સને કાંઈ �હા� ના� કહે તે પહેલાં તેમને પણ ગાદ� ઉપરથી ઊઠાડી મૂક�
કારા��હમાં પૂયા�� આમ કંસ પાેતાના િપતાના �વતાં જ મથરુાની ગાદ� ઉપર ચડી બેઠાે�
�� તનેા �ાસથી કંટાળ� ગઈ�

થાેડા સમયમાં દેવક� સગભા� થઈ અને તનેે અેક પ�ુ જ�યાે� કંસને આ વાતની �ણ થતાં�
તેણે તનેે દેવક� પાસથેી ઝંૂટવી લીધાે અને પ�થર પર પછાડી માર� ના�ાે ! આમ દેવક�ના
અેક પછ� અેક છ પ�ુાનેાે કંસ ેનાશ કયા��

આ સમયે �િ�ય કુળમાં ઉ�પ� થયેલા દૈ�ાેથી ���વી પીડાતી હતી� દૈ�ાનેાે �ાસ સહન ન
થવાથી ���વી ��ાને શરણે ગઈ� બધા દેવાે ભેગા થયા અને ���વીને આ�ાસન આપી તનંુે
દુઃખ િનવારવાનંુ જણા�ું�

દેવાેઅે અેક પછ� અેક ���વી ઉપર અવતાર લવેા માં�ાે� દેવાંગનાઆે �જભૂ�મમાં
ગાપેીઆે બની� દેવાે ગાવેા�ળયાઆે બ�યા�

દેવક� સાતમી વાર સગભા� થઈ� તે સમયે શષેે પાેતાના અંશ વડ ેદેવક�ના ગભ�માં �વેશ
કયા�� પરંતુ યાેગમાયાઅે દેવક�નાે ગભ� વસદેુવની બી� �ી રાેિહણીના ઉદરમાં મૂ�ાે�
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આમ દેવક�નાે ગભ� િનિ �વ� �ે પહા�ચી ગયાે� રાેિહણીને નવમાસ ેપ�ુ જ�યાે� તનંુે નામ રામ
પા�ું� રામે બલપવૂ�ક �લંબાસરુને માર� ના�ંાે� તેથી તે બલરામ કહેવાયા� બલરામ
શષેાવતાર ગણાય છે� દેવક� આઠમીવાર સગભા� થઈ�

ગાેકુળમાં નંદરાજ વસદેુવના પરમ �મ� હતા� તનેે જશાેદા નામે પ�ી હતી� તે પણ આજ
સમયે સગભા� હતી� તનેા ગભ�માં યાેગમાયાઅે �વેશ કયા��

દેવક� ને વસદેુવ કારા��હમાં હતા તેવામાં �ાવણ મિહનાની આઠમની મધરાતે દેવક�ને પ�ુ
જ�યાે� પુ� જ�તાનંી સાથ ેકારા��હમાં િદ� �કાશ ફેલાયાે�

�કાશમાં વસદેુવે શખં� ચ�� ગદા તથા પ� ધારણ કરલેા ભગવાન િવ��ને �ેયા� વસદેુવ
ભગવાનના ચરણાેમાં ઢળ� પ�ા� ઘડીકમાં ભગવાન િવ�� દેવક�ના બાળકમાં સમાઈ
ગયા�

વસદેુવના હૃદયમાં હવે ધીરજ આવી� તેમણે �ેયું તાે કારા��હનાં લાખેંડી બારણાં ઉઘાડાં
રહી ગયાં હતાં� દ�વાના �કાશમાં ચાેક�દાર પર દૃ�� કર�� તાે બધા ઘસઘસ◌ાટ ઊંઘતા
હતા� વસદેુવ સાવધ થયા અને ગમે તે ભાેગે દેવક�ના બાળકને બચાવવાનાે તેમણે િન�ય
કયા��

તેઆઅેે બાળક�કૃ�ણને છાબડીમાં મૂ�ા અને છાબડી માથ ેમૂક� સાવધાનીપવૂ�ક ચાલી
નીક�ા� તેઆે યમનુા નદ�ના કાંઠે આ�ા� યમનુામાં પાણી ઘૂઘવાટા લઈ ર�ું હતું�

આજે તેમના શર�રમાં દૈવી શ��નાે સચંાર થયાે હાેય તા તેમણે ગમે તે સકંટનાે �િતકાર
કરવાનાે િન�ય કયા�� સાહસપવૂ�ક તેમણે નદ�ના પાણીમાં પગ મૂ�ાે� ઘૂઘવતી યમુના
�ણે શાંત બની ગઈ !

Panotbook.com

https://panotbook.com/


વસદેુવ �ેમકુશળ ગાેકુળમાં નંદરા�ને ઘર ેગયા� તેમણે નંદરા�ને બધી વાત કર� અને
પાેતાનંુ બાળક તેમને સાચવવા સા��યું�

જશાેદાને આ જ સમયે અેક છાેકર�નાે જ� થયાે હતાે� તે �ણતી હતી કે કંસ અવ�ય
માર� બહેનપણી દેવક� ઉપર અ�ાચાર કરશ ેઅેટલે તેણે કૃ�ણના સાટામાં પાેતાની નાની
બાળક� વસદેુવને આપી� તનેે ��ા હતી કે� તે છાેકર� છે અેટલે કંસ નિહ માર�ે

વસદેુવ છાેકર�ને લઈને કારા��હમાં પહા�ચી ગયા� વસદેુવે છાેકર� દેવક�ના ખાેળામાં મૂક�
અને બધી વાત કહી કારા��હનાં બારણાં બંધ કર� દ�ધાં� વાત સાંભળ� દેવક�ને િનરાંત
વળ��

સવાર ેકંસને ખબર પડતાં અે જ �ણે તે કારા��હમાં આ�ાે અને બાળકની માગણી કર��
વસદેુવે િવનંતીપવૂ�ક ક�ું : �રાજન્ ! દેવક�ને પુ�ી જ�ી છે� પ�ુી �ારા આપને કંઈ િવ�
નિહ આવે��

કંસ ેક�ું : �વસદેુવ ! તમા�ં કહેવું ખ�ં છે� પરંતુ બતાવાે તાે ખરા ! વસદેુવે વહાલથી
છાેકર�ને કંસના હાથમાં આપી� કંસ છાેકર� �ેઈ ખડખડાટ હસી પ�ાે�

અને બાે�ાે : �વસદેુવ ! હંુ મૂરખાે નથી કે હાથ ેકર�ને કૂવામાં પડંુ ! આમ કહી િનદ�ય કંસે
છાેકર�ને પ�થર ઉપર બળપવૂ�ક પછાડી�

પણ આ શુ ંછાેકર� અદૃ�ય થઈ ગઈ અને જતાં જતાં બાેલી : �કંસ ! ઈ�રલીલા તું શુ ંસમ�
શકે ? ���ુ ટાળવા ત� અનેક બાળહ�ાઆે કર�� પણ મખૂ� ! તારાે શ�ુ બાળ �પે ગાેકુળમાં
ઊછર� ર�ાે છે !’
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આ દૈવવાણી સાંભળ� �ારથી કંસનાે અજંપાે વધવા લા�યાે� તેણે પાેતાના રા�સ�મ�ાે
અને પૂતના જેવી દાસીઆેને ગાેકુળ�મથરુાનાં બાળકાનેે માર� નાખંવાનંુ કામ સા��યંુ�

પૂતના માસી�પે નંદરા�ને ઘર ેગઈ અને �તન ઉપર હળાહળ િવષ ચાપેડી કૃ�ણને�તનપાન
કરાવવા ખાેળામાં લીધા પરંતુ કૃ�ણે પાેતાને સાટે નાગને �તનપાન કરા�ું� ઘડીકમાં પૂતના
���ુ પામી�

કંસની આખી યાજેના ફાેગટ ગઈ� �ાર પછ� કંસ ેબકાસરુ� ધૈનુકાસરુ� કેશી� આધાસરુ
જેવા રા�સાનેે મારવા માેક�ા� પરંતુ કૃ�ણે તે બધાનાે નાશ કયા��

કંસ જેમ જેમ યુ��આેમાં િન�ફળ ગયાે તેમ તેમ તનેી � �ચ� તા વધવા લાગી� છેવટે તેણે
અ�ૂર�ને રથ લઈ કૃ�ણને તેડવા માેક�ા�

ગાપેીઆેની િવદાય લઈ અ�ુર� સાથ ેભગવાન કૃ�ણ મથરુામાં આ�ા� અહી ંકંસ ેકૃ�ણને
મારવા �ત�તની યુ��આે કર� રાખી હતી�

કૃ�ણ મથરુાની સાંકડી ગલીમાં �વેશ કયા�� તે વેળા કંસ ેકુવલયાપીડ નામના મદા�ે�
હાથીને છૂટાે મૂ�ાે�

હાથી ને પાેતાના સામે ધસી આવતાે �ેઈ કૃ�ણ સાવધાન થયા અને સૂઢં પકડી બળપવૂ�ક
તનેા અેક દંતુશળને ઉખાડી લીધાે અને અે જ જંતુશળના ફટકાથી અે ભયાનક હાથીને માર�
ના�ાે�

�ાં તાે કંસ ેબી� યુ�� કર� રાખી હતી� તેણે ચા�ર અને મૂ��ક નામના મ�લાે સાથે
મ�લયુ� લડવાનાે કૃ�ણને આ�હ કયા�� કૃ�ણે મ�લયુ�નાે પડકાર ઝ�લી લીધાે�
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આ યુદ◌્ધ મા� રમત પૂરતું ન હતું� કૃ�ણને મારવાનંુ કાવ�ું હતંુ� કૃ�ણ મ�લાનેી �ૂરતા
સમ� ગયા� યુ�નાે �ારંભ થયાે�

િવશાળકાય મ�લાનેી સામે કૃ�ણ બાળક જેવા લાગતા હતા� છતાં તેમણે બંને મ�લાનેે
પછાડી યમપુર� પહા�ચાડી દ�ધા�

કૃ�ણમાં આવું અપવૂ� બળ �ેઈને કંસ ��ૂ ગયાે� છતાં �ણે વહાલ બતાવતાે હાેય તેમ
કૃ�ણને �ેમથી ભેટવા ગયાે� કૃ�ણ પાસ ેઆ�ા� �ાં તાે કંસ ેતેમને પાેતાના બાહુપાશમાં
જકડી લીધા�

કંસની �ૂરતા કૃ�ણ �ણી ગયા� કંસ બળપવૂ�ક દબાવે તે પહેલાં તાે કૃ�ણ આચંકાે માર�
છૂટ� ગયા અને કંસના માથામાં �ેરથી મૂ���હાર કયા� ! કંસ મૂછા� ખાઈ ધરતી પર ઢળ�
પ�ાે� કૃ�ણ કંસની છાતી ઉપર ચડી બેઠા અને મૂ���હારાેથી તનેાે �ાણ લીધાે�

કંસના ���ુથી �ણે �ાસનાે અંત આ�ાે હાેય અેમ નગરજનાનેા આનંદનાે પાર ન ર�ાે�
ભગવાન �ીકૃ�ણના જય�વિનથી રાજભવન ગા� ઉ�ું�

કંસને માર� કૃ�ણ કારાગારમાં ગયા� પાેતાનાં માતા િપતાને મુ� કયા�� દેવક� અને વસદેુવ
�ી કૃ�ણને વહાલથી ભેટ� પ�ાં� તેમના આનંદનાે પાર ર�ાે નિહ�

કંસના ��� િપતા ઉ�સનેને બંધનમુ� કર� રા�લાેભ રા�ા િવના કૃ�ણે તેમને ફર�થી
� �સ� હાસને બેસા�ા� �ાર પછ� તેઆે અનેક રા�સાનેાે નાશ કર�� �ાિરકા ગયા અને �ાં
યાદવાે માટે રાજધાની �ાપી�
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મહાભારતના યુ� વેળા તેઆેઅે પાંડવાનેા પ�માં રહી� અજુ�નને ગીતા �પી પરમ �ાનનાે
બાેધ આ�યાે અને પાેતાનાં બળ� બુ�� અને ચાતુય�થી કાૈરવાનેાે સહંાર કરા�ાે�

આ ર�તે ભગવાન �ીકૃ�ણે સમ� ભારતમાંથી આતતાયીઆેનાે નાશ કયા�� તેઆે િવ��ના
આઠમા અવતાર હતા અને જ� પણ આઠમના િદવસ ેથયાે હતાે� આથી આ િદવસ
જ�ા�મીના નામે આેળખાય છે�

જ�ા�મીનંુ �ત સખુ� સ����� સતંિત અને સપં�� આપના�ં છે� આ �ત સાૈથી પહેલું
રા� યુિધ��ર ેકયુ� હતું� તનેા �ભાવે તેઆે ગયેલાે વૈભવ પાછાે મેળવી શ�ા હતા�
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