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અેક ઘરમાં બે વહુઆે હતી�

રાંધણછઠનાે દા�ડાે આ�ાે� નાનીવહુને રાંધવા બેસાડી� નાનીવહુ મધરાત સધુી રાંધી
રાંધીને થાક� ગઈ� અેટલમાં છાેકરાે ર�ાે� અેટલે અે ધવરાવવા બેઠ��

આખા દહાડાની થાકેલી અને માેડી રાત સધુી �ગેલી� અેટલે નાનીવહુને ઊંઘનાં ઝા�કા
આવવા લા�યાં�

ચલૂાે સળગતાે રહી ગયાે� મધરાત પછ� શીતળામા ફરવા નીક�ાં�

નાનીવહુનાં ઘર ેઆવીને ચલૂામાં આળાેટ�ાં� શીતળામા આખે શર�ર ેદાઝ� ગયાં� 
અેમણે શાપ આ�યાે ; �જેવું મા�ં શર�ર બ�ું તવેું તા�ં પેટ બળ�ે !’ વહુ તાે સવારમાં
વહેલી ઊઠ�� ચલૂાે સળગતાે હતાે� ઘાેિડયામાં જુઅે છે� તાે છાેકરાે ભડથુ ંથઈને પડલેાે�
આખંુ શર�ર બળેલું !

વહુ સમ� ગઈ કે અવ�ય શીતળામાનાે શાપ લા�યાે ! અે તાે ચાેધાર આસંઅુે રડવા બેઠ��
જેઠાણીને તાે ઘણા દહાડાની મનની દાઝ આેલાણી� 
પણ સાસનેુ નાનીવહુ ઉપર અપાર હેત હતું� સાસઅુે તનેે ધીરજ બંધાવતાં ક�ું : �આમ
રડ ેશુ ંવળશ ે? શીતળામા પાસ ે�� અે તારાે છાેકરાે સ�વન કરશ�ે�

સાસનુા આશીવા�દ લઈ નાનીવહુ છાેકરાે ટાપેલામાં નાખંી ચાલી નીકળ��

વાટે જતાં બે તલાવડી આવી� બ�નેાં પાણી અેક બી�માં જતાં હતાં� બ�ે છલાેછલ
ભરલેી� પણ ચકલુંય પાણી બાેટતંુ નિહ ! વહુને જતી �ેઈને તલાવડીઆે બાેલી : �બહેન !
તું �ાં �ય છે ?’
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નાનીવહુ બાેલી : �મને શીતળામાનાે શાપ લા�યાે છે ; મારાે છાેકરાે મર� ગયાે છે� હંુ
શીતળામા પાસ ેશાપનંુ િનવારણ કરવા �ઉં છંુ��

તલાવડીઆે બાેલી : બહેન ! અમા�ં પાણી પીશ નિહ� અમા�ં પાણી જે પીઅે છે� તે મર�
�ય છે ; અેવાં અમે શાં પાપ કયા� હશ ે? અમારા પાપનંુ િનવારણ પૂછતી આવજે��

આગળ જતાં વાટમાં બે આખલા મ�ા� તેમની કાેટે ઘંટ�ના પડ બાંધેલાં અને લ�ા જ કરે
!
વહુને �ેઈ આખલા કહેવા લા�યા ��બહેન ! તંુ �ાં �ય છે ?’

વહુ બાેલી : �શીતળામા પાસ�ે શાપનંુ િનવારણ કરવા �ઉં છંુ�� આખલા બાે�ા : �અમે
અેવાં શાં પાપ કયા� હશ�ે કે અમાર� લડાઈ અટકતી જ નથી ? અમારા પાપનંુ િનવારણ
પૂછતી આવજે��

વહુ તાે ચાલતાં ચાલતાં વનવગડામાં ગઈ� બાેરડીના ઝાડ નીચ ેઅેક ડાેશી બેઠાં હતાં�
ઉઘાડંુ માથુ ંને ખજંવા�ા કર�ે

વહુને �ેઈ ડાેશી કહેવા લાગી : �બહેન� �ાં �ય છે ? જરા મા�ં માથુ ં�ેતી � ને ?’
વહુઅે ડાેશીમાના ખાેળામાં છાેકરાે મૂ�ાે અને માથુ ં�ેવા બેઠ�� ડાેશીમાઅે આશીવા�દ
આ�યાે�

ડાેશીમાના માથાની ખજંવાળ મટ� ગઈ�
�જેવું મા�ં માથુ ંઠયુ�� અેવું તા�ં પેટ ઠર�ે��

આટલું કહેતામાં તાે ડાેશીમાના ખાેળામાં છાેકરાે સળવળવા લા�યાે� છાેકરાે સ�વન થયાે
!
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વહુને તાે નવ◌ાઈ લાગી� હૈયામાં હરખ માતાે નથી�

છાેકરાને ઝટ દઈને ખાેળામાં લઈ બચીઆે દેવા લાગી� વહુ ડાેશીમાને પગે લાગી� અે
સમ� ગઈ કે� આ જ શીતળામા !

વહુ હાથ �ેડીને કહેવા લાગી� �મા ! તમારા આશીવા�દથી જ મારાે છાેકરાે �વતાે થયાે�
નિહ તાે થાત નિહ� શીતળામા ! મા�ં પેટ તમે જ ઠાયુ���

પછ� વહુઅે પૂછ�ું : �મને આવતાં વાટમાં બે તલાવડીઆે મળ�� પાણીથી છલાેછલ ભરલેી
છે� પણ તેમનંુ પાણી કાેઈ પીતું નથી� અેવાં અેમનાં શા પાપ હશ ે?’

શીતળામા બાે�ાં : ગયે ભવે બંને શાે�ાે હતી� ઘરમાં રાજે ક�યાે કરતી� કાેઈને છાશ�
શાક આપે નિહ અને આપે તાે પાણી નાખંીને આપે� અે પાપે અેમનંુ પાણી કાેઈ પીતું નથી�
તું અેમનંુ પાણી પીજે ! અેટલે અેમનાં પાપ દૂર થશ�ે�

વહુઅે પૂછ�ું : �વાટમાં બે આખલા મ�ાં� તેમની કાેટે ઘંટ�નાં પડ બાંધેલા હતા� તેઆે
િન� લ�ા કર ેછે પણ તેમને કાેઈ છાેડાવતું નથી� અેવાં અેમના શાં પાપ હશ ે?’

શીતળામાં બાે�ાં : ગયે ભવે અે બંને દેર◌ાણી જેઠાણી હતાં� કાેઈને દળવા ખાંડવા દેતાં
નિહ ! અે પાપે અેમની કાેટે ઘંટ�નાં પડ છે� તું અે પડ છાેડજે��

અેમનંુ પાપ ટળ� જશ�ે

વહુ તાે શીતળામાના આશીવા�દ લઈને છાેકરાને રમાડતી રમાડતી ઘર ેજવા નીકળ�� જતાં
જતાં પેલા આખલા મ�ા�
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અેમને શીતળામાની વાત કર� અને કાેટેથી ઘંટ�ના પડ છાેડી ના�ાં� બંને આખલા લડતા
બંધ થયા� આગળ જતાં તલાવડીઆે આવી�

વહુઅે શીતળામાની વાત તલાવડીઆેને કર� અને પાણી પીધંુ� તલાવડીઆે પશઆુે ને
પંખીઆેથી ભરાઈ ગઈ !

બધાં જ અેમનંુ પાણી પીવા લા�યાં�

વહુ છાેકરાને લઈને ઘર ેગઈ� સાસ ુછાેકરાને �ેઈને રા� થઈ ગયાં� પણ જેઠાણીના મનમાં
વેર વ�યું�

બી� વરસ ેરાંધણછઠ આવી� જેઠાણીને થયું� હંુ પણ અેના જેવું જ ક�ં� અેણે રા�ે ચલૂાે
સળગતાે રા�ાે અને સઈૂ ગઈ�

રા�ે શીતળામા આ�ાં અને ચલૂામાં આળાેટ�ાં� અેમનંુ તાે આખું શર�ર દાઝ� ગયંુ !
અેમણે શાપ આ�યાે : �જેવું મા�ં શર�ર બ�ું અેવંુ અેનંુ પેટ બળ�ે !’ બીજે િદવસે
જેઠાણી ઘાેિડયામાં જુઅે છે� તાે છાેકરાે મર� ગયેલાે !

શીતળામાનાે શાપ લા�યાે� દેરાણીને પેઠે અે પણ છાેકરાને ટાપેલામાં નાખંી ; ચાલી
શીતળામા પાસ�ે

ચાલતાં ચાલતાં વાટમાં બે તલાવડીઆે આવી�

તલાવડીઆેઅે પૂછ�ું �બહેન� બહેન� �ાં �ય છે ?’
�શીતળામા પાસ�ે� �અમારાે સદેંશાે લેતી � ને !’
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જેઠાણી તાે પારક� વેલ ઉલાળ� મેલ� ગણી ઠ�સામાં બાેલી� �હંુ કાંઈ તમારા જેવી નવર�
નથી� માર ેતાે છાેકરાે મર� ગયાે છે�� આગળ જતાં બે આખલા મ�ા� તેમણે પૂછ�ું :
�બહેન� બહેન� �ાં �ય છે ?’

�શીતળામા પાસ�ે� �અમારાે સદેંશાે લેતી � ને ?’

�હંુ કાંઈ નવર� નથી�� અેમ કહીને આગળ ચાલવા માંડી� જેઠાણી તાે દૂર વગડામાં ગઈ�
વગડામાં અેક બાેરડી નીચ ેશીતળામાં ડાેશીનંુ �પ લઈને માથુ ંખજંવાળતાં બેઠેલા !

તેમણે ક�ું�બહેન� બહેન� �ાં �ય છે ?’
જેઠાણી કહે : �શીતળામા પાસ�ે�
ડાેશી કહે : �જરા મા�ં માથુ ં�ેતી � ને ?

જેઠાણી તાે છણકામાં બાેલી : �હંુ કાંઈ તારા જેવી નવર� નથી� માર ેતાે છાેકરાે મર� ગયાે
છે�

�આમ કહીને ચાલવા માંડી� આખાે દહાડાે રખડીને વગડાનાં ઝાડવે ઝાડવાં ગણી ના�ાં�
પણ �ાંયે શીતળમા ના દ�ઠાં ! છાેકરાનંુ શબ લઈને માથુ ંકૂટતી ઘર ેઆવી�

જય ! શીતળામા જેવાં દેરાણીને ફ�ાં અેવાં અમને ફળ�ે�
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