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�વિંતકા �ત કથા પૂ� િવિધ

�૧� �તનાે આરંભ �ાવણના પહેલા શ�ુવારથી થાય છે� પણ કાેઈ અડચણ હાેય અને
પહેલા શ�ુવાર ેપજૂન ન થઈ શકે તાે બી� શકુવાર ેઆરંભ કરવામાં કાેઈ બાધ નથી�
�ાવણનાે દરકે શ�ુવાર આ �ત માટે શભુ ગણાયાે છે�

�૨� શ�ુવારની સવાર�ે સયૂા�દય પહેલાં �નાનાિદ કમ� કર�� અેક બા�ેઠ કે પાટલા પર મા
�વંિતકાનાે ફાેટાે કે મૂિ �ત�  પધરાવવા� પ�ૂના આરંભ પવૂ� ��ાપવૂ�ક સકં�પ કરવાે�
�હે �વંિતકા મા ! હંુ પૂણ� ��ાથી તમા�ં �ત ક�ં છંુ� મારા પર અમીિદ� કર�ે� મા�ં
અને મારા પિરવારનંુ ભલું કર�ે� અમારા સકંટ હર� અમને હંમેશા ખુશ રહેવાના
આ�શપ આપ�ે� મારા સતંાનાનેે સવ� �કાર ેસહાય કર�ે��

�૩� માતા�ના ફાેટા કે મૂિતની ��ાપવૂ�ક પ�ૂ કરવી� �નાન� અ�બલ�ગુલાલ� કંકુ�
ચાખેા� ફુલ� ફુલહાર� ધુપ�દ�પક અને નૈવે� અપ�ણ કરવા� પ�ૂમાં લાલ ફૂલનાે જ
ઉપયાેગ કરવાે� નૈવે�માં સાકર કે કંસાર ધરવા� નૈવેધ ધરાવી અેક અગર પાંચ િદવેટથી
માની આરતી કરવી� આરતી બાદ �તુિત કર� ભૂલચકૂ થઈ હાેય તાે આપવા માટે િવનંતી
કરવી�

�ત કરનાર બહેને જમણા હાથમાં ચાખેા લઈ મનાેમન �ાથ�ના કરવી� �હે મા �વંિતકા !
�ણે ભવુનમાં તારાે જય�જયકાર છે� હંુ મારા સતંાનાનેે સખુ આપજે� લાંબુ આયુ�ય
આપજે� તનેી સવ� �કાર ેર�ણ કરજે� માર� મનાેકામનાઆે પૂણ� કરજે��

આ �માણે �ાથ�ના કર� ચાખેાના દાણા પાેતાના સતંાન પર નાખંવા� સતંાન બહારગામ
હાેય તાે ચાખેાના દાણા ચાેતરફ વેર� દઈ� સતંાન પર ના�ા છે તવેાે સકં�પ કરવાે� અે
પછ� કાેઈ ભૂલચકૂ થઈ હાેય તાે અે બદલ માતા�ની માફ� માંગવી�
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�૪� �ત દર�મયાન અેક જ વાર ભાજેન કરવું� �સાદમાં કંસાર ધરાવી અે કંસારનંુ ભાજેન
અેક વાર થઈ શકે તાે ઉ�મ� બની શકે તાે માના ફાેટા મૂિ �ત�  સામે જ ભાજેન �હણ કરવું�
ત�બયતના કે અેવા કારણથી ભ�ૂા ન રહી શકાતું હાેય તાે ફળાહાર કર� શકાય� પણ
ભાજેન તાે અેક જ વાર લવેું�

�૫� �ત કરનાર બહેને પીળાં વ�ાે કે પીળાં ઘરણેાનંાે �તના સમયે �ાગ કરવાે� લાલ
વ�ાે જ ધારણ કરવાં� િવધવા બહેન સફેદ વ� ધારણ કર� શકે છે� �તના િદવસ ેલીલા
કે પીળા કપડાથી બનેલા મંડપની નીચ ેજવું નિહ કે વહેતું જળ આેળંગવું નિહ�

�૬� �તની રા�ે �ગરણ કરવાનંુ હાેય છે� ઘણાં બહેનાે �ત કર ેછે� પણ �ગરણ કરવા
માટે િફ�મ જુઅે છે� આ સરાસર ખાેટંુ છે� રા�ી �ગરણ ભ�� માટે છે� મનનંુ સમુાગ�
દાેરવા માટે છે� રા�ે �વંિતકાની કથા કે વાતા� સાંભળવી� ગરબાનાે પાઠ કરવાે� મનના
ભજન�ક�ત�ન કરવાં� આમ સારાં કમ� અને સારા િવચારમાં રા�ી પસાર કરવી� આખી
રાત �ગરણ ન થઈ શકે તાે મ�યરા�ી સધુી અવ�ય �ગવું�

�૭� �તના િદવસ ેઅસ� બાેલવું નિહ� કાેઈની િ �ન� દા કરવી નિહ કે સાંભળવી નિહ�
�ાેધનાે �ાગ કરવાે� ��ચય�નંુ પાલન કરવું� ખાેટા વાદ િવવાદ કે ચચા�થી દૂર રહી
માતાનંુ �મરણ કે ભજન કરતાં રહેવું�

આમ �તની િવિધ સાદ� અને સરળ છે પણ આ િવિધ પૂણ� ��ાથી કરવી �ેઈઅે�
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�વિંતકા �ત કથા

ઘણા ંવષા� પહેલા ંસશુીલ નામે અેક રા� હતા�ે રા� અને રાણી સલુા�ણાને કાઈેપણ વાતનંુ
દુઃખ ન હતંુ� મા� તેમને સતંાનની ખાટે હતી� રાણી � �ચ� તામા ંને � �ચ� તામા ંસકૂાતી જતી હતી�

રાણીવાસમા ંરાણી ઉદાસ મને બેઠ� હતી� તવેામા ંઅેક દાસી �ા ંઆવી ચઢ�� દાસી
સયૂાણીનંુ કામ કરતી અટેલ ેગામમાં કાઈેને સવુાવડ આવ ેતા ેસા ૈતેને બાલેાવ�ે

દાસી રાણીના મનના ભાવ સમ� ગઈ ત ેબાલેી� �રાણી� ! આટલી બધી � �ચ� તા શુ ંકરા ેછા ે?
તમે આ�ા આપા ેતા ેહંુ અેક ઉપાય બતાવુ�ં�

�અેવા ેશા ેઉપાય છે� કે જેથી મા�ં વા�ંઝયામહે�ં ટળે� રાણીઅ ેપૂછ�ુ�ં

દાસીઅે બારણા બંધ કયા� અને રાણીના કાનમા ંક�ુ ં: �જુઆે� ગામમા ંઅકે �ા�ણી ને
પાચંમા ેમિહના ે�ય છે� આજથી તમ ેસગભા� છા ેઅવેા ેઢા�ગ કરા�ે� પછ� આગળનંુ કામ હંુ
સભંાળ� લઈશ�

દાસીની વાત રાણીને ગળે ઉતર� ગઈ અને પાતેે ગભ�વતી છે� અેવી વાત ફેલાવવા માડંી�
અે વાતને ચાર મિહના વીતી ગયા� �ા�ણીઅ ેદાસીને તડેાવી� મધરાત પછ� તનેે પ�ુનાે
જ� થયા�ે દાસી બધાની િવદાય લઈ ચાલતી થઈ�

થાડેીવારમા ંબધા ંઘસઘસાટ ઊંઘવા લા�યા�ં અેવામા ંદાસી પાછલી બાર�થી ગારેાણીની
આેરડીમા ંપેઠ� અને બાળકને ઊઠાવી રાણી પાસ ેલઈ આવી� બાળક રાણીને આ�યુ�ં

સવારમા ંઆખા રાજભવનમા ંઆનંદ આનંદ થઈ ર�ા�ે સા ૈકહેવા લા�યા ં: �રાણીને કંુવર
જ�યા�ે રા� રાણીનંુ વા�ંઝયામં�ે�ં ટ�ુ�ં�
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ગારેાણી �વ��તકાદેવીનંુ �ત કરતી હતી� અટેલે દેવી તેના બાળકનંુ ર�ણ કરવા
રાજભવનમા ંપણ આ�ા�ં રાજકુમાર ઊંઘતાે હાેય તા ેપણ તઆેે આેશીકે ઊભા ંરહેતા�ં

આમ ને આમ વષા� વીતી ગયા�ં રાજકુમાર અભય માટેાે થયા�ે થાેડા ંવષા� પછ� રા� સશુીલ
��� ુપા�યા અને અભયકુમાર રાજગાદ�અ ેબેઠા�ે ત ેઘણા ેદયાળ ુઅને ધ� �મ� � હતા�ે ��ને
પુ� સમાન પાળતા�ે

અેક િદવસ તે પાતેાના િપતાનંુ �ા� કરવા ગયા� જવા નીક�ા�ે ચાલતા ંચાલતા ંત ેથાક�ને
લાથેપાથે થઈ ગયા ેહતા�ે તેવામા ંઅેક ગામ આ�ુ�ં અભયકુમાર ગામમા ંઅકે વા�ણયાને ઘરે
ગયા ેઅને ક�ુ ં: �ભાઈ ! મને આજની રાત રહેવા દેશા�ે

�ભલે� ભાઈ આનંદથી રહે ! માર ે�ા ંઅિત�થ �ાથંી !’ વા�ણયાઅ ેઅભયકુમારને ઉતારાે
આ�યા�ે

વા�ણયા ેપૂરા ેઅભા�ગયા ેહતા�ે તનેે �ા ંજે સતંાના ેથતા ંત ેમા� છ િદવસ �વીને સાતમા
િદવસ ેમરણ પામતા� વા�ણયા ેબાપડાે શુ ંકર ે? િવિધના લખે કંઈ �મ�યા થાય ?

વા�ણયાને �ા ંપુ�ના ેજ� થય ેઆજે છ િદવસ થયા હતા� ત ેમનમા ંને મનમા ંરડતા ેહતા�ે
પાતેાને �ા ંઅિત�થને ઉતારા ેઆ�યા ેહતા�ે છતા ંપાતેાની � �ચ� તાને કારણ ેત ેતનેી સાથ ેવાત
પણ કર� શકતા ેન હતા�ે

મધરાત થઈ �ા ંતા ેવા�ણયાને �ાં દેવી િવધા�ી આ�ા�ં િવધા�ી બારણામા ંપગ મકૂવા �ય
છે� �ા ંતા ેદેવી �વ��તકાઅે આડંુ િ�શળૂ ધયુ� અને પૂછ�ુ ં:

�દેવી િવધા�ા ! તમે અહી ં�ાથંી ?’
�વા�ણયાના દ�કરાને આજે છ િદવસ થયા છે� તથેી તનેા ેભા�યલખે લખવા આવી છંુ !”
�બહેન !’ લેખમા ંશુ ંલખશા ે?’
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�અેના ભા�યમા ંછે� અે જ લખવુ ંપડશ�ે લખીશ કે� છાકેરા ેસવારમા ંમરણ પામશ ે!’

�ના� ના િવધા�ી ! તમે અેવુ ંનહી ંલખી શકા ેહંુ તમાર� માટે� બહેન છંુ� તમાર ેમાર� વાત
માનવી પડશ�ે �ા ંમારા ેવાસ હાેય� જે ઘર ેમારા ંપગલા ંપ�ા ંહાેય� ત ેઘરના બાળકાનંુે હંુ
અમંગળ નહી ંથવા દઉં��

િવધા�ીદેવીને �વ��તકામાની વાત માનવી પડી� છાકેરાના ભા�યમા ં�દ�ઘા�યષુ� લખીને તઆેે
ચાલતા ંથયા�ં

સવાર થયુ�ં વા�ણયા ેપાતેાના છાકેરાને �વતા ે�ેઈ આ�ય� પા�યા�ે ત ેઘણા ેજ રા� થઈ
ગયા�ે આ તેણે યા�ાળ ુઅિત�થના ંપગલાનંા ે�ભાવ મા�યા�ે તથેી ત ેઅિત�થની ભાવપવૂ�ક
સરભરા કરવા લા�યા�ે

અભયકુમાર �ાથંી ગયા� જવા નીક�ા�ે વા�ણયાઅ ેતમેને િવદાય આપતા ંક�ુ ં: �ભલે
�વ� પરંતુ વળતા ંઅહી ંથઈને જ�ે��

અભયકુમાર ેવા�ણયાની વાત �વીકાર� અને િવદાય લઈને �ાથંી ચાલવા મા�ંુ�ં

ચાલતા ેચાલતા ેઅભય કુમાર ગયા� પહા��યા�ે પાેતાના િપતાની �ા�િ�યા કર� િ �પ� ડ આપવા
હાથ લાબંા ેકયા�� �ા ંતેને અકે ને સાટે બે હાથ દેખાયા ! પરંતુ તે કારણ સમ� શ�ા ેનહી ં

.
તેણે તે પંિડતાનેે પછૂ� �ેયુ�ં તા ેપંિડતાેઅ ેપણ કશા ેઉ�ર આ�યા ેનહી�ં બી�ે હાથ કાઈે
દેવીના હાથ જેવા ેદેખાતા ેહતા�ે

�ા�િ�યા પૂર� કર� અભયકુમાર �ાથંી પાેતાને ગામ જવા ચાલી નીક�ા�ે જતા ંજતા ંમાગ�માં
પેલા વા�ણયાનંુ ગામ આ�ુ�ં વા�ણયાના ેપહેલા ેદ�કરા ેહસતા ેરમતા ેથઈ ગયા ેહતા ેઅને
ફર�થી તેને �ા ંબી�ે પુ� જ�યા ેહતાે�
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આજે વા�ણયાને �ા ંપુ� જ�યાને છ િદવસ થયા હતા� અભયકુમારને �ેઈ વા�ણયા ેઅડધાે
અડધા ેથઈ ગયા ેઅને તનેા ેખરા ભાવથી આદરસ�કાર કયા��

બાળકના ેજ� થય ેછ િદવસ થયા હતા� અેટલ ેપાછાં મધરાત થતામા ંિવધા�ી દેવી આ�ા�ં
િવધા�ી ઘરમા ંઆ�ા�ં

�ા ંતા ેદૈિવ �વ��તકાઅે તેમને પૂછ�ુ ં: �બહેન ! આજે શુ ંલખશા ેઅે તા ેકહા ે!’
�દેવી ! ગઈ વેળા જે લખવાનંુ હતંુ અે જ ફર�થી લખીશ કે� સવાર ેઆ બાળક ��� ુપામશ�ે��
�ના બહેન� અવેુ ંન લખશા�ે �ા ંમારા ંપગલા ંપડ ે�ા ંઅમગંળ ન થાય��

�દેવી ! ગઈ વેળા મ� તમા�ં કહેવુ ંમા�યુ ંહતુ�ં પણ આ વળેા મને ના અટકાવશા ે! કમ�ના ફળ
�માણે હંુ ભા�યલખે ન લખુ ંતા ે����ના ેિનયમ ભાગં�ે પણ હા� દેવી �વ��તકા ! તમ ેઆ
વા�ણયાને ઘર ેકેમ પધાયા� છા�ે અ ેતા ેકહાે ?’

અેટલામા ંરાજકુમાર અભયની ઊંઘ ઊડી ગઈ� ત ેગપુચપુ પથાર�મા ંપ�ા ેપ�ા ેદેવીઆેનાે
વાતા�લાપ સાભંળવા લા�યા�ે

�વ��તકા દેવી બા�ેા�ં� દેિવ િવધા�ી ! આ રાજકુમારની માતા વષા�થી શ�ુવાર ેમા�ં �ત કરે
છે� પીળું  વ� પહેરતી નથી� પીળા અલંકારા ેધારણ કરતી નથી� ચાખેાના પાણીને આેળંગતી
નથી� અટેલે માર ેઆ રાજકુમારની ર�ા કરવી પડ ેછે� અ ે�ા ં�ય �ા ંમાર ેપણ જવુ ંપડે
છે� પરંતુ આ વા�ણયાને �ા ંમારા ેવાસ હાયે �ા ંસધુી હંુ તનેા બાળકનંુ અિહત શી ર�ત ેથવા
દઉં ? બહેન ! તાર ેમાર� આ�ા પાળવી પડશ�ે�

િવધા�ી : �જેવી આશા�� કહી ભા�યલખે લખવા બેઠા�ં
લેખમા ંલ�ુ�ં �આ છાકેરા ેદ�ઘા�યુષી થશ ેઅને તનેે અનેક �કારના ંસખુ સપં�� �ા� થશ�ે�

સવાર પ�ુ�ં વા�ણયાના ેછાકેરા ેતા ે�વતા ેર�ા ે! વા�ણયાને થયુ ંકે� અવ�ય આ કાઈે
પૂ�યશાળ� મહાપ�ુષ છે�
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અભયકુમાર ેવા�ણયાની િવદાય માગી અને �ાથંી પાેતાના ગામ જવા ચાલી નીક�ા�ે

રા�ે દેવી િવધા�ી અને માતા �વ��તકાના ેજે સવંાદ થયલેા ેત ેહજુ તનેા કાનમા ંગૂજંતા ેહતા�ે
ઘર ેજઈને તેણે રાણીને પૂછ�ુ ં: �મા ! તમ ેકાેઈ �ત કયુ� હતુ ં?”

રાણીઅે ક�ુ ં: �ના બેટા� મ� કાઈે �ત કયુ� નથી��
અભયકુમારને નવાઈ લાગી� તેને આખાે ભદે સમ�ઈ ગયા�ે �ાવણ મિહના ેઆ�ા�ે
�ાવણના ેશ�ુવાર આ�ા�ે

અભયકુમાર ેઢંઢેરા ેપીટા�ા ેકે� આજે રાજભવનમા ંઉ�ણી છે� માટે સાઅૈ ેપીળા ંવ�ાે
પહેર�ને જમવા આવવુ�ં સા ૈજમવા આ�ાં�

પછ� રા�અે ગામમા ંફર� પૂછા�ુ ંકે� કાેઈ આવવાનંુ રહી ગયુ ંતા ેનથી ને ! �ા ંતા ેઅકે દાસી
સમાચાર લાવી કે� અકે �ા�ણી જમવા આવવાનંુ ના કહે છે� કહે છે કે� માર ે�વ��તકાનંુ
�ત છે� અટેલે પીળા ંવ�ા ેપહેર�ને હંુ નહી ંઆવંુ�

અભયકુમાર આખી વાત સમ� ગયા�ે તણે ે�ા�ણી માટે લાલ વ�ા ેમાકે�ા�ં �ા�ણી
લાલ વ�ા ેપહેર�ને રાજભવનમા ંઆવી� મા�દ�કરા ેસામસામા ંમ�ા�ં

�ા ંતા ે�ા�ણીને ધાવણ ચઢ�ુ ંઅને દૂધની શડે છૂટ� ! શડે રાજકુમારના મા�ઢામા ંપડી�
બધાનેં નવાઈ લાગી� બધા ંિવચાર કરવા લા�યા ંકે� આ શુ ં?

અભયકુમાર ેપાતેાની માને આેળખી કાઢ� અને ક�ુ ં: �હવ ેતમ ેઆ રાજભવનમા ંરહા�ે તમ ેજ
માર� મા છા ે!’

�ા�ણીઅે અભયકુમારને પૂછ�ુ ં: �બેટા� હંુ તાર� મા છંુ� અમે તને કાણે ેક�ુ ં?’
અભયકુમાર ેમાતા�ની કહેલી વાત કહી સભંળાવી અને ચમ�કાિરક હાથના ંદશ�નની પણ
વાત કર��
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�ારથી આખા ગામની �ીઆેઅ ેપાેતાના બાળકાનેી ર�ા માટે દેવી �વ��તકાનંુ �ત
આરં�યંુ�

સા ૈગારેાણીને પૂછવા લા�યા ંકે� ગારેાણી ! અમ ે��વ��તકા �ત� શી ર�ત ેકર�અ ેઅ ેકહા�ે
ગારેાણી બા�ેા ં: �બહેન� �ાર ે�ાવણ મિહનાના ેશ�ુવાર આવ ે�ાર ેઆ �ત લવેુ�ં તે
િદવસ ેપીળા ંવ�ા ેપહેરવા ંનહી�ં પીળા અલકંાર ધારણ કરવા નિહ� પીળા માડંવા હેઠળ
બેસવંુ નિહ� ચાખેાનંુ પાણી આેળંગવંુ નિહ� માતા�ના નામના ેપાંચ દ�વટેવાળા ેદ�વાે
�ગટાવવા�ે પૂજન કર� બાળકાનેી ર�ા માટે �ાથ�ના કરવી� સાકરના કંસારનંુ નૈવધૈ ધરાવવું
અને ધરાવેલા નૈવધેનંુ અેકટા�ં જમવંુ� નવ વષ� પૂરા ંથાય �ાર ેઆ �તનંુ ઉજવ�ં કરવુ�ં અકે
સાભૈા�યવતી �ી� અકે કુમાિરકા અને અેક બાળકને પાતેાને �ા ંના�તર�� ફૂલહારથી તમેનંુ
પૂજન કર� જમાડવા�ં આ �ત કરાનારના બાળકાનંુે �દેવી �વ��તકા� સદા રખવાળું  કરશ�ે
તેમને ઉની આચં પણ આવવા નિહ દે��

દેવી �વ��તકાના �તના �ભાવ ેગાેરાણીને પાેતાના ેખાવેાયલેા ેપ�ુ મ�ા ેઅને માતાઅ ેતમેનંુ
ર�ણ કયુ��

જય �વ��તકામા જેવા ગારેાણીને ફ�ા� અવેા સાનૈ ેફળ�ે�
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�વ��તકા માતાની આરતી

જય �વ��તકા માતા� જય �વ��તકા માતા�
ભ�જના ેગણુ ગાતા �૨� તમ ેસતંિત સખુ દાતા� ૐ જય�
�ાવણ કેરા શ�ુવાર�ે કર� દશ�ન તજુ �ાર�ે �૨�
ર�ાબંર ધર� અંગ ે�૨� માડી તા�ં �ત ધાર�ે ૐ જય�
મધ રાતે કર� ચાકે�� િવધાતાને તે રાકે�� �૨�
લેખ િવિધના બદલા�ા �૨� કૃપા કર� માટે�� ૐ જય�
�ત �તાપે તારા� ગારેાણી પુ� પામી� �૨�
મા ને િદકરા ેમળ�યા �૨� ના રહી કાેઈ ખામી� ૐ જય�
વંઝાને ઘર ઝુલે પાર�ં� �વ��તકા મા અવેા� �૨�
�ત કરતા ંમાડી તા�ં �૨� મહે�ં ન દે રહેવા� ૐ જય�
�વ��તકા માની આરતી� જે કાઈે કરશ ે�૨�
મનવા�ં�છત ફળ આપી �૨� માડી દુઃખ હરશ�ે ૐ જય�

 

�ી �વિંતકાના ે�યાનમ�ં
 

મા �વંિતકાના ેઆ �યાનમ�ં છે� બની શકે તા ેઅ ેમખુપાઠ કર� લવેા ેઅને તનેા ેપાઠ કરવા�ે
જેટલા બને અેટલા વધાર ેપાઠ કરવા �ેઈઅ ેકારણ કે �ગાળે નાખા ેઅટેલુ ંગ�ુ ંથાય� અે
�યાયે વધાર ેભ�� વધાર ેઉ�મ ફળ આપ ેછે�

શલૂ ંચ�મ� �સ�  ચ શખંકમલ ેસ�ંયારચતંી ગદા 
ભ�ા ભી� �દાવરા ભયકરા ંકાર�ય પણૂ� �શવા ં।

ક�ડ�તબે�હુબાલ કૈ પિર��તા માગં� �સ�� �દા ં
�ચદૃપા જગદ��ર� ભગવતી �વિંતકા ં�ચ�તય ે||
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�ી �વિંતકાના ેથાળ

આવા ેજમવા માત� �વિંતકા આવા ેજમવા માત�
ભાજેનની થઈ વળેા� પાડંુ તમને સાદ� આવા ેજમવા માત�
�મઝૂમ પગલે આવા�ે મા�ં મિંદર શાભેાવા�ે
િર����સ�� યશદાતા� શભુ છે તાર� યાદ� આવા ેજમવા માત�
ભાજેન પીર�ા ંભાવ ેમાતા ભાજેન પીર�ા ંઆજ�
ભાવ અમારા ે�ણા�ે સાચા ેછે અ ે�વાદ� આવા ેજમવા માત�
જમ�ે ધીર ેધીર ેજનની� જમ�ે ધીમ ેમાત�
��ાથી લાવી છંુ� �મે ભક◌્િતના ેથાળ� આવા ેજમવા માત�
મન ઉભરાય ેસખુથી� માતા િદલમા ંમાેટ� આશ�
કૃપા અમાર� પામી� મટશ ેજગના તાપ� આવા ેજમવા માત�
��પ◌્ત થઈ આે માતા� સણુ�ે નાની અેવી વાત�

આ�શષ આપા ેઅમને� રાખા ેસહુની લાજ� આવા ેજમવા માત��

�વંિતકા માતા પાવ�તી માતા નંુ જ અેક �વ�પ માનવામા ંઆવ ેછે� જેમની પ�ૂ તથા કથા
�ંદ પરુાણ મા ંવણ�વામા ંઆવલે છે�
સવ� મગંલા �વિંતકા માતા નંુ પૂ� મ�ુ�વ ેગજુરાત અને મહારા��  રા�ા ેમા ંથતી હાયે છે�
રાજકાટે ��લા મા ંમાતા નંુ અેક મિદર પણ આવલે છે�

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