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ઘણાં વષા� પહેલાં આપણાં દેશમાં અેક રા� થઈ ગયાે� અેનંુ નામ �ચ�વમા� હતું� તે બહુ જ
સદાચાર� અને દયાળ ુહતાે� ઠેકાણે ઠેકાણે સદા�તાે માંડી દ�ન�દુઃ�ખયાનેં અનાજ આપતાે�

ગાે �ા�ણની સવેા કરતાે� લાેકાનંુે ક�ાણ કરવામાં તે સદા ત�પર રહેતાે� આમ તાે તે
સવ� વાતે સખુી હતાે પણ તેને સતંાન ન હતંુ�

અેટલે તેનંુ મન � �ચ� તામાં બ�ા કરતું� રા� દહાડ ેદહાડ ે� �ચ� તામાં સકૂાતાે જતાે હતાે� અેક
િદવસ �ધાને ક�ંુ� �ભુ આમ � �ચ� તા કર ેશુ ંવળશ ે? �ે આપ આ�ા આપાે તાે હંુ આપને
માટે બી� લ���ની ગાેઠવણ ક�ં��

રા� બાે�ાે : ��ધાન� ! તમાર� વાત ખર� છે� પણ બીજંુ લ��� કરવાથી શુ ં? �ે મારા
ભા�યમાં સતંાન નિહ જ થવાનંુ હાેય� તાે બી� �ીને �ાંથી થશ ે?’ રા� અેક પ�ી�ત
પાળતાે હતાે� ઘણીવાર રાણીઅે પાેતે કહેલું� છતાં રા�અે લ��� કરવાની ના પાડી હતી�

રા�ની �ભુ ��ેની અેકિન�ાથી �સ� થઈ� અેક િદવસ નારદમુિન �ાં આ�ા� નારદ�ને
રા�અે માનપવૂ�ક બેસાડી ભ��ભાવે પ�ૂ કર� �વાગત કયુ��

નારદે સતું� થઈ પૂછ�ંુ : �રા� ! તમે શાની � �ચ� તામાં પ�ા છાે ?’ રા� બાે�ાે� �મુિનરાજ !
મને બી� કાેઈ વાતની � �ચ� તા નથી� આપની કૃપાથી હંુ સવ� વાતે સખુી છંુ� પણ સતંાન િવના
મા�ં મન મંુઝાય છે !’ નારદ બાે�ા : ��ે સતંાનની ઈ�છા હાેય તાે ય� કરાે� �ભુ તમને
અવ�ય સતંાન આપશ�ે�

રા�અે ય�નાે આરંભ કયા� અેટલામાં આકાશવાણી થઈ : �રા� ! અમે તમાર� ��ા અને
ભ��થી �સ� થયા છ�અે� ય� પૂરાે થયે તંુ તાર� રાણીને ય�ની �સાદ��ખીર આપજે�
અેટલે રાણીને અેક ગુણવાન �પવાન અને ક�યાનાે જ� થશ�ે�
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ય� પૂરાે થયાે� રા�અે રાણીને �સાદ� આપી� થાેડા િદવસ પછ� રાણી ગભ�વતી થઈ�
મિહને રાણીને ચ�ં જેવી �પાળ� કંુવર�નાે જ� થયાે� રા�અે તાે �ેષીઆેને તેડાવી
જ�ા�ેી કરાવી�

�ેષીઆેઅે કંુવર�નંુ ભિવ�ય �ેઈ ક�ંુ : �હે રા� ! તમાર� ક�યાનંુ નામ �સમંિતની રાખાે�
તે �પમાં ગુણમાં બધી ક�યાઆે કરતાં ચિડયાતી થશ�ે અેક મહાન �તાપી રા� સાથ ેતનંુે
લ��� થશ�ે પણ ચાૈદમાં વષ� તે િવધવા થશ�ે�

�ચાૈદમાં વષ� િવધવા થશ ે!’ સાંભળ� રા� તાે ભયભીત થઈ ગયાે� અેટલામાં અેક �ેષી
બાેલી ઊ�ાે : મહારાજ ! � �ચ� તા ન કરશાે� અેક યાેગ ઘણાે જ સારાે છે�ચાૈદમાં વષ� િવધવા
થશ ેપણ ભગવાન શકંરની કૃપાથી તનેે ગયેલું સાૈભા�ય પાછંુ મળશ�ે� આ સાંભળ� રા�ને
શાંિત વળ� તેમણે �ેષીઆેને દ��ણા આપી િવદાય કયા��

�સમંિતની િદવસ ેિદવસ ેબીજના ચ�ંમાની પેઠે માેટ� થવા લાગી� પાઠશાળામાં તે ભણી
ઊઠ� ધમ�શા�ાનેાે પણ તેણે ઊંડાે અ�યાસ કયા�� ધીમે ધીમે તે સમજણી થઈ� 

રા�અે તેના લ���ની ગાેઠવણ માંડી� અેક વાર �સમંિતની ફૂલવાડીમાં પાેતાની સખીઆે
સાથ ેરમતી હતી� હસતાં હસતાં અેક બહેનપણી બાેલી : �બહેન ચાૈદમું વષ� સા�ં �ય તાે
બસ��

� �સ� મિતની બાેલી : �કેમ� અલી ચાૈદમાં વષ� શુ ંછે ?’
��ેષી કહેતા હતા કે� ચાૈદમાં વષ� તંુ િવધવા થવાની !’

�િવધવા� શ�દ સાંભળતાં જ �ણે �સમંિતનીના માથ ેવીજળ� પડી ! અેનંુ મન ��ૂ ઊ�ંુ !
�સમંિતની શાંત �ચ�ે િવચાર કરવા લાગી અને પાેતે યા�વ�ય ઋ�ષનાં પ�ી મૈ�ેયી પાસે
ગયી� મૈ�ેયી ઘણાં �ેમાળ હતાં�
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અેમન◌ી પાસ ે�સમંિતનીઅે મન મૂક�ને બધી વાત કર� અને પૂછ�ું : �માતા હંુ કયુ� �ત ક�ં
? શુ ંક�ં તાે મારા પિતનંુ �વન બચ ે?’ અે મને બતાવાે� તમે કહેશાે તે કરવા હંુ રા� છંુ�
મારાે �ાણ આપવાે પડશ ેતાે યે હંુ આપીશ��

મૈ�ેયી બાે�ાં �બેટા ! � �ચ� તા ન કર�શ� પિતનંુ �વન બચાવવાનાે અેક ઉપાય છે અને તે અે
કે� ભગવાન શકંર અને પાવ�તીને �સ� કરવાં� અે જ અખંડ સાૈભા�ય આપશ�ે� �શી ર�તે ?
કયા �તથી �સ� ક�ં ?’ �સમંિતનીઅે પૂછ�ું�

મૈ�ેયી બાે�ા : સાેળ સાેમવારના �તથી મહાદેવ� �સ� થશ�ે� �સમંિતિન ઘર ેગઈ અને
તેણે સાેમવારના �તનાે આરંભ કયા�� િન� શકંર�પાવ�તીની પ�ૂ કરવા લાગી�

થાેડા િદવસ િવ�ાને �સમંિતિનનંુ લ��� તનેા િપતા �ચ�વમા�અે નૈષધદેશમાં નળરા�ના પા�ૈ
�ચ�ાંગદ સાથ ેબહુજ ધામધૂમથી કયુ��

હીરા� માેતી� માણેક� હાથી� ઘાેડા જેટલું અપાય તેટલું આ�યું અને મનગમતી પહેરામણી
આપી �સમંિતનીને સાસર ેવળાવી� �સમંિતની પાેતાના ઉ�મ ગુણાનેે લઈને સાસિરયાંમાં
બધાને ��ય થઈ પડી�

સાસ ુસસરા અને પિતની તે ખરા ભાવથી સવેા કરવા લાગી� નાની વયમાં આટલાં બધાં
�તાે અને ઉપવાસ કરવાની તેના સાસ�ુસસરાઅે ઘણીવાર ના પાડી� છતાં અેણે
િન�િનયમ �માણે �તાે ચાલુ જ રા�ાં�

અેક િદવસ �સમંિતની પાેતાના પિત સાથ ેયમુના નદ�ના તીર ેફરવા ગઈ� �ાં અચાનક
�ચ�ાંગદ�ાં ના �મ�ાે આવી ચ�ા� તેમણે �ચ�ાંગદને ક�ું : �ચાલાે� આપણે હાેડીમાં
બેસી થાેડાેક જલિવહાર કર� આવીઅે��

�સમંિતનીઅે ઘણી ર�તે �ચ�ાંગદને હાેડી પર જતાં અટકા�ાે� પણ તે અટ�ાે નિહ� બધા
�મ�ાે હાેડીમાં બેઠા અને હાેડી હંકાર� મૂક�� Panotbook.com
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અેવામાં આે� �ચ� તાનાે પવન ભાર ેવેગથી ફંૂકાવા લા�યાે� હાેડી હાલમડાેલ થવા લાગી�
ભયંકર વાવાઝાેડંુ થયું અને હાેડી �ેત�ેતામાં નદ�ના ઉછળતા પાણીમાં ડૂબી ગઈ !

�સમંિતની હૈયાફાટ �દન કરવા લાગી� ઘણા માણસાે દાેડી આ�ા� રાજમહેલમાં પણ આ
અશભુ સમાચાર પહા��યા� આખું નગર શાેકસાગરમાં ડૂબી ગયું�

�ચ�ાંગદ જેવાે ડૂ�ાે� તેવાે તેને અેક નાગક�યાઅે �ેયાે અને બચાલી લીધાે� નાગક�યા
�ચ�ાંગદને નાગરા� પાસ ેલઈ ગઈ�

નાગરાજે તેનંુ ભાવપવૂ�ક �વાગત કયુ�� �ચ�ાંગદને ઘર ેજવાની બહુ ઈ�છા હતી� અેટલે
નાગરાજે અેક સશ� ઘાેડાે આપી તનેે બહાર પહા�ચતાે કયા��

અે જ સમયે �સમંિતની નાહવા આવી હતી� અચાનક નદ�ના પાણીમાંથી ઘાેડાે બહાર
આ�ાે� �સમંિતનીની દૃ�� ઘાેડા પર પડી� 

પાેતાના પિતને �ેઈને તે ગાંડીઘેલી બની ગઈ !
પિત�પ�ી અેક બી�ને �ેમથી ભેટ� પ�ાં� �ચ�ાંગદ બાે�ાે : �તમારા �તના �તાપે જ હંુ
તમને મ�ાે છંુ�� �ચ�ાંગદ �વતાે હાવેાના સમાચાર નગરમાં પહા��યા� આખા નગરમાં
આનંદ આનંદ થઈ ર�ાે�

�સમંિતનીને પાેતાનંુ સાૈભા�ય પાછંુ મ�ું� અેણે આખું �વન�ત કરવાની �િત�ા લીધી�
સમય જતાં �શવ�પાવ�તીની કૃપાથી �સમંિતનીને આઠ પ�ુાે થયા� અેના િપતાને �ાં પણ
માેટ� વયે પ�ુ થયાે� �તના �ભાવથી આખું કુટંુબ આનંદમય બની ગયંુ�

જે કાેઈ આ સતી �સમંિતનીની વારતા સાંભળશ�ે તનેે પણ આવું જ ફળ મળશ�ે પરમ
સાૈભા�ય �ા� થશ�ે

 
તમામ �ત કથાઓ તથા ધા�મ�ક �ુ�તક આ
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