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કંકાવટ� નામે નગર હતંુ� �ાં અેક �ા�ણ રહે� �ા�ણને આખા શર�ર ેકાેઢ નીકળેલા�
અેટલે અેને કાેઈ ક�યા દે નિહ� કાેઢ મટાડવા �ા�ણે ઘણા ઘણા ઉપાયાે કયા� પણ ફાેગટ
ગયા�

છેવટે અેણે સાેળ સાેમવારનંુ �ત આદયુ�� �ત પૂ�ં થતાંમાં મહાદેવ�ની કૃપા અને તનેા
કાેઢ મટ� ગયા� કંચનવરણી કાયા થઈ ! થઈ ગામગામથી તનેાં માગાં આવવા લા�યાં�

છેવટે તેણે અેક ગુણવાન અને �પવાન ક�યા સાથ ેલ��� કયુ�� ધણીધણીયાણી સખુથી રહેવા
લા�યાં� પરંતુ તેના ભા�યમાં હ� દુઃખ લખાયેલું હતંુ� ગયા ભવનાં પાપનાં ફળ ભાેગવવાનાં
અધૂરાં હતાં�

ચાેમાસાના દહાડા હતા� મધરાતે ગાજવીજથી આકાશ ખળભળ� ઊ�ંુ� �ેત�ેતામાં
મૂશળધાર વરસાદ તૂટ� પ�ાે� અચાનક કડાક કરતી �ા�ણના ઘરની ભીતં ફાટ� !
�ા�ણ અને �ા�ણી �વ લઈને ઘર બહાર નીકળ� ગયાં� ઘડીકવારમાં આખું ઘર
ઢગલાે થઈને પ�ું !

અઠવાિડયું થયું પણ વરસાદ બંધ રહે નહી�ં કંકાવટ� નગર�ના લાેકાે ભાર ે� �ચ� તામાં પ�ાં�
ઘણાં ઘર પડી ગયાં� ખેતીવાડી તણાઈ ગઈ� લાેકાેમાં �ાસ �ાસ થઈ ગયાે !

થાેડા િદવસ પછ� �ા�ણે પાેતાના ઘરને ઠેકાણે ઝૂપડંુ બાં�યું� પણ હવે ખાવું શુ ં? ગામના
લાેકાે િનરાધાર દશામાં આવી પ�ા હતા� સાનેૈ પાેતપાેતાની પડી હતી� �ાં �ા�ણને
કાેણ ટેકાે આપે ? છેવટે �ા�ણે પરદેશ જઈ કમાવાનાે િવચાર કયા� અને પાેતાની �ીને
વાત કર��
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�ા�ણીઅે કહ◌્યું : �ભલે� તમે સખુેથી �વ� માર� � �ચ� તા ન કરશાે� હંુ ગમે તે ર�તે
પિર�મ કર�ને મા�ં �વન ચલાવીશ��

�ા�ણ �ાંથી ચાલી નીક�ાે� ઘણાે ઘણાે ફયા� પણ �ાંય ઠેકા�ં પ�ું નિહ ! આમ
ઘણા િદવસાે વીતી ગયા� છેવટે ફરતાે ફરતાે તે અેક ઋ�ષના આ�મે આવી પહા��યાે�

આ�મની ભૂ�મ ઘણી ર�ળયામણી હતી� અહી ંઆબંા� આસાપેાલવ અને લીમડાનાં ઘણાં
���ાે હતાં� આ�મના ઉપવનમાં દાડમ� નારંગી� સીતાફળ સાથ ે�ત�તના ફૂલછાેડાે પણ
હતા�

આમ અહીનંું વાતાવરણ ઘ�ં જ મનાેહર હતું� વળ� પાસ ેજ નદ�નંુ �વ�છ પાણી વહેતું
હતંુ� રખડી રઝળ�ને કંટાળેલા �ા�ણને અહી ંથાેડાક િદવસ રહેવાની ઇ�છા થઈ�

 �ા�ણ આ�મમાં ગયાે અને ઋ�ષને �ણામ કર�ને બેઠાે� �ા�ણની વાત સાંભળ�
ઋ�ષને બહુ દુઃખ થયું� તેમણે �ા�ણને રહેવાની સખુેથી હા પાડી�

થાેડા િદવસ પછ� �ા�ણે આગળ જવાનાે િવચાર કયા�� તે ઋ�ષ પાસ ેગયાે અને જવાની
આ�ા માગી�

ઋ�ષઅે ક�ંુ : �ભાઈ ! તા�ં દુઃખ હંુ શી ર�તે ભાંગું ! માર� પાસ ેધન હાેત તાે હંુ તને અવ�ય
સહાય કરત� છતાં લે� આ સ�વનિ� ! હંુ તને આપું છંુ� તે તને સહાય�પ થઈ પડશ�ે આ
બુિ�નાે અેવાે �ભાવ છે કે� તેને ઘસીને પાવાથી મરલેું માણસ �વતું થાય� તનેાથી તું અેક
માણસને સ�વન કર� શક�શ�

ઋ�ષના આશીવા�દ મેળવી �ા�ણ સ�વનબુિ� લઈને ચાલી નીક�ાે�
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�ા�ણ ફરતા ેફરતાે અેક નગરમાં આવી પહા��યાે� તે નગરમાં પેઠાે તાે અહીનંા બધા જ
માણસાનેે તેણે શાેકમાં દ�ઠા� તે થાેડ ેદૂર ગયાે� �ાં તાે હૈયાફાટ �દનની ક�ણ ચીસાે
સભંળાવા લાગી ! પાસ ેજ રા�નંુ રાજભવન હતું�

રા�નાે કંુવર મર� ગયાે હતાે તેથી આખું રાજકુટંુબ હૈયાફાટ �દન કરતું હતું�

�ા�ણને ઝટ પાેતાની સ�વનબુિ� સાંભર� આવી� તે સીધાે જ રાજભવનમાં ગયાે અને
રા�ને �ણામ કર� ક�ંુ : �રા�� ! �ે આપ આ�ા આપાે તાે� હમણાં જ હંુ તમારા
કંુવરને સ�વન ક�ં��

રા�અે પહેલાં તાે �ા�ણની વાત ન માની� પણ તનેાે ઘણાે જ આ�હ �ેયાે �ાર ેક�ું :
��ે તમે મારા પ�ુને �વતાે કરશાે તા ેતમે જે માગશાે તે આપીશ��

�ા�ણે પાેતાની પાસથેી સ�વનબુિ� કાઢ�� પ�થર ઉપર ઘસી અને તનંુે પાણી બનાવી
કંુવરના મા�માં ર�ેું� થાેડીવારમાં કંુવરના દેહમાં ઊનમ આવવા લાગી�

કંુવર ેતાે પાસુ ંફેર�ું ! આ ચમ�કાર �ેતાં જ રાજકુટંુબના માણસાનેા માેઢાં ઉપર આનંદ
તરવરવા લા�યાે� થાેડીવારમાં કંુવર આખંાે ઉઘાડીને બેઠાે થયાે અને વાતાે કરવ� લા�યાે�
રા�અે પાેતાના વહાલસાેયા પ�ુને છાતી સરસાે ચાપંી લીધાે� તેણે �ા�ણનાે ઘણાે જ
આભાર મા�યાે અને આ�હ કર�ને પાેતાને �ાં રા�ાે�

અહી ંકંકાવટ� નગર�માં �ા�ણી દુઃખમાં િદવસાે વીતાવતી હતી� મિહના ઉપર મિહના
વીતી ગયા� છતાં તેના પિતના કાેઈ સમાચાર ન હતા� અેટલે � �ચ� તામાં ને � �ચ� તામાં તે દુબળ�
થઈ ગઈ હતી� હવે તાે તેનાથી વધાર ેપિર�મ પણ થઈ શકતાે ન હતાે�
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�ાવણ માસ આ�ાે� �ાવણનાે સાેમવાર આ�ાે� કંકાવટ� નગર�ની બધી �ીઆે
સાેમવારનંુ �ત કર�ે �ા�ણીઅે પણ સાેમવારનંુ �ત લીધંુ�

બી� બધા સાેમવાર કર� અેકટા�ં જમે પણ �ા�ણીના ઘરમાં આજે અ�નાે દાણાે પણ
ન હતાે� અે તાે મહાદેવ�ને સભંારતી ભખૂની માર� બેસી રહી� નમતાે પહાેર થયાે� કકડીને
ભખૂ લાગી� તેના પેટમાં બળતરા થવા લાગી� પણ કર ેશુ�ં

અહીનંા રા�ને કંુવર જ�યાે હતાે� અેટલે રા�અે આખા નગરમાં સાકર વહ�ચવાની આ�ા
કર�� રાજગાેર સાકર વહ�ચતા વહ�ચતા �ા�ણીને ઘર ેઆ�ા અને સાકર આપી�

�ા�ણીઅે સાકરનંુ પાણી કર�ને પીધંુ� અેના પેટની બળતરા શાંત થઈ� રાત પડી અેટલે
અે મહાદેવ�નંુ રટણ કરતી કરતી ઊંઘી ગઈ�

�ા�ણી ભર ઊંઘમાં હતી� �ાં તાે તનેે �વપું આ�ું અને સા�ાત્ મહાદેવ�અે દશ�ન
દ�ધાં આશીવા�દ આપતાં મહાદેવ� બાે�ા : હે �ા�ણી ! �ણે અ�ણે પણ તે આજે
સાકિરયા સાેમવારનંુ �ત કયુ� છે� જે �ત પહેલવહેલું દ� ક�યા સતીઅે કયુ� હતું� જેના
�તાપે તે મને પામી હતી��

�ભગવાન ! અે �ત િવિધ સિહત શી ર�તે થાય ? �ા�ણીઅે હાથ �ેડીને પૂછ�ું��
મહાદેવ� બાે�ા : ��ાવણ મિહનાે આવે� �ાવણનાે પહેલાે સાેમવાર આવે� �ાર ેઆ �ત
થાય� 

આ �ત કરનાર ેવહેલા ઊઠ� નાહી ધાેઈ �વ�છ કપડાં પહેરવાં અને સાકરનાે અેક ગાંગડાે
લેવાે� સાકર લઈ મહાદેવ�ના મંિદર ેજવું� �ાં જઈ સાકરના ચાર સરખા ભાગ કરવા�
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અેક ભાગ મહાદેવ�ને ચઢાવવાે� બી�ે ભાગ રમતા બાળકને આપવાે� �ી�ે ભાગ પાેતે
આરાેગવાે અને ચાેથાે ભાગ નદ�� તળાવ કે કૂવાના પિવ� જળમાં પધરાવવાે� આખાે િદવસ
નકાેરડાે ઉપવાસ કરવાે અને મહાદેવ�ની કથા વાતા� સાંભળવી� સાજેં મહાદેવ�નંુ પજૂન
કરવું� રા�ે ભા�ય પથાર� કર� સઈૂ જવું��

આ �માણે સાેળ સાેમવાર કરવા� છે�લા સાેમવાર ેસવાશરે ગાેળ� સવાશરે ઘી અને
સવાશરે ઘઉંનાે લાેટ લઈ તેના લાડુ કરવા� અેક લાડુ મહાદેવ�ને ધરાવવાે� બી�ે લાડુ
રમતા બાળકને આપવાે� �ી�ે લાડુ પાેતે જમવાે અને ચાેથા લાડુનાે �સાદ કર� વહ�ચી
દેવાે� આ બધંુ દ�વાવેળા થતાં પહેલાં કરવું� લાડુ દ�વાને બતાવવાે નિહ� આ ર�તે �તનંુ
ઉજવ�ં કરવું� આમ કહીને મહાદેવ� અંતરધાન થયા અને �વ� ઊડી ગયંુ�

�ા�ણીઅે સાકિરયા સાેમવારનંુ �ત લીધંુ� �ત પૂ�ં થયું� �ાં તાે રા�અે આપેલું ખાધે
ખૂટે નિહ અેટલંુ ધન લઈને �ા�ણ ઘર ેઆ�ાે�

�ા�ણને સખુ�પ ઘર ેઆવેલાે �ેઈ �ા�ણીના હરખનાે પાર ન ર�ાે� તેણે �ા�ણને
સાકિરયા સાેમવારના �તની વાત કહી�

બંને જણે સાથ ેમળ�ને આનંદપવૂ�ક �ત ઊજ�ું� �ા�ણે પાેતાની ઝંૂપડીની જગાઅે
હવેલી ચણાવી અને બંને સખુપવૂ�ક રહેવા લા�યાં� થાેડા સમયમાં મહાદેવ�ની કૃપા ફળ�
અને તેમને ઘેર દેવ જેવાે દ�કરાે અવતર◌્યાે�

જય મહાદેવ� ! સાકિરયા સાેમવારનંુ �ત જેવું �ા�ણીને ફ�ંુ અેવું અમને ફળ�ે !

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