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ઈ�ર�પારવતી ઘર�પારવતી બેઠાં હતાં� સાેગઠાં�બા�ની રમત માંડી�

કાેઈ હાર ેનિહ� કાેઈ �તે નિહ� હાયુ����ું કાેણ કહે ? અેટલામાં અેક તપાેધન આ�ાે�

મહાદેવ� કહે : �ઊભાે રહે ! હાયા� ને હાયુ� કહેજે ને ��ાને ��ું કહેજે��
પહેલા પ�તે પાસા ના�ા� �કાેણ હાયુ� ને કાેણ ��ું ?’

તપાેધન કહે : �ભગવાન ��ા ને માતા� હાયા���
બીજે પ�� પાસા ના�ા� �કાેણ હાયુ� ને કાેણ ��ું ?’

તપાેધન કહે : �ભગવાન ��ા ને માતા� હાયા���
�ી� પ�ે પાસા ના�ા� �કાેણ હાયુ� ને કાેણ ��ું ?’

તપાેધન કહે : �ભગવાન ��ા ને માતા� હાયા���
�ણ વાર તપાેધન જૂઠંુ બાે�ાે� મહાદેવ�ની બીકે પાવ�તીને હાયા� ક�ા�

પાવ�તીને �ાેધ ચઢ�ાે અને તપાેધનને શાપ આ�યાે કે� � ! તને ર�િપ� કાેઢ થ�ે !
તપાેધનને તાે કાેઢ નીક�ા ! તે બેબાકળાે બની રડતાે રડતાે કૈલાસ પરથી ચાલતાે થયાે�

ચાલતાં ચાલતાં માગ�માં અેક ગાય મળ�� ગાય કહે : �ભાઈ� તું �ાં �ય છે ?’ કાેિઢયાે કહે :
�મને માતા પારવતીઅે શાપ આ�યાે છે� શાપનંુ િનવારણ કરવા �ઉં છંુ��

ગાય બાેલી : �ભાઈ ! મા�ં દુઃખ સાંભળતાે �� મારા ભયા� આચંળ ફાટે છે� મા�ં દૂધ કાેઈ
પીતું નથી� વાછરડાં ધાવતાં નથી �અેવાં મ� શા પાપ કયા� હશ ે? મારા પાપનંુ િનવારણ
પૂછતાે આવજે��
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આગળ જતાં અેક ઘાેડાે મ�ાે� કાેિઢયાની વાત સાંભળ� ઘાેડાે બાે�ાે : �મારા ઉપર
માેતીજ�ાં પલાણ છે� પણ કાેઈ સવાર� કરતંુ નથી� અેવાં મ� શા પાપ કયા� હશ ે? મારા
પાપનંુ િનવારણ પૂછતાે આવજે��

આગળ જતાં અેક આબંાે આ�ાે� કાેિઢયાે િવસામાે ખાવા બેઠાે� �ાં આબંાને વાચા થઈ�
�ભાઈ� તા�ં દુઃખ હંુ ��ં છંુ� પણ મા�ં દુઃખ સાંભળતાે � ! મા�ં સવાશરેનંુ ફળ ઉતરે
છે� પણ જે ખાય તે મર� �ય છે� અેવાં મ� શાં પાપ કયા� હશ ે? મારા દુઃખનંુ િનવારણ
પૂછતાે આવજે��

આગળ જતાં અેક તળાવ આ�ું� કાેિઢયાે પાણી પીવા ગયાે� પાણીમાંથી અેક મગર
આ�ાે અને બાે�ાે : �ભાઈ ! હંુ દુઃ�ખયારાે �વ છંુ� મારા શર�રમાં આગ જેવી બળતરા
બ�ા કર ેછે� પાણીમાં રહંુ કે બહાર રહંુ� �ાંય ટાઢક વળતી નથી� અેવાં મ� શાં પાપ કયા�
હશ ે? મારા દુઃખનંુ િનવારણ પૂછતાે આવજે��

કાેિઢયાે ઘાેર વનમાં ગયાે� �ાં અેક મહાદેવ�નંુ દહે�ં દ�ઠંુ� દહેરામાં પેસી� મહાદેવ�ની
�દ��ણા કર�ને તે અેક પગે ઊભાે ર�ાે� આમ કેટલાય દહાડા વીતી ગયા�

કાેિઢયાનંુ કઠણ તપ �ેઈ મહાદેવ� �સ� થયા અને બાે�ા : �માગ માગ ! માગે તે આપું��
કાેિઢયાે બાે�ાે : �માતા�નાે શાપ છે� શાપનંુ િનવારણ કરવા આ�ાે છંુ� આખા શર�રે
ર�િપ� કાેઢ નીક�ા છે� દુઃખ સહન થતું નથી� ભગવાન ! મા�ં દુઃખ મટાડી દાે !’

મહાદેવ� બાે�ા : �� ! અેક મનથી અને અેક �ચ�થી સાેમવારનંુ �ત કરજે� તા�ં દુઃખ
મટ� જશ�ે�
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�સાેમવારનંુ �ત શી ર�તે થાય ?’ કાેિઢયે પૂછ�ું�

મહાદેવ� બાે�ા : �ાવણ માસ આવે� િદવાસાનાે િદવસ આવે� દાેરાની સરે ેચાર ગાંઠાે
વાળ�� પીળા પ�ે દાેરાે બાંધવાે� મહાદેવ�નંુ દશ�ન કરવંુ� સાેમવાર ેઅેકટા�ં જમવું�
�ાર ેકારતક માસનંુ અજવા�ળયું આવે� �ાર ેઘઉંનાે સવાશરે લાેટ લવેાે� સવાશરે ઘી
લવેું� સવાશરે ગાેળ લવેાે� તનેાે ચાેળ�માેળ� લાડુ કરવાે� લાડુના ચાર ભાગ કરવા� અેક
ભાગ મહાદેવના પ�ૂર�ને� બી�ે રમતા બાળકને� �ી�ે ગાયાનેા ગાવેાળને આપજે અને
વધેલાનાે ભૂકાે કર� ક�િડયા�ં પૂરજે� અેમ કરતાં વધે તાે ભા�યમાં ભંડારજે� રાત રહેવા
દઈશ નિ �હ� � અે ર�તે �તનંુ ઉજવ�ં કરજે� સાેળ સાેમવાર ખરા ભાવથી કરજે� તા�ં દુ�ખ
મટ� જશ�ે કંચન જેવી કાયા થશ�ે�

કાેિઢયાે બાે�ાે : �ભગવાન મને માગ�માં અેક ગાય મળ�� તે કહેવા લ◌ાગી : �મારા ભયા�
આચંળ ફાટે છે� પણ દૂધ કાેઈ પીતંુ નથી� વાછરડાં ધાવતાં નથી�� અેણે શાં પાપ કયા� હશે
?’

મહાદેવ� બાે�ા : પરભવમાં અે �ી હતી� અેણ ેધાવતાં બાળક વછાે�ાં હતા� અે
પાપથી અેનંુ દૂધ કાેઈ પીતું નથી� તું અેના દૂધથી માર� પ�ૂ કરજે� સાૈ સારાવંાનાં થશ�ે�

કાેિઢયે ઘાેડાની વાત પૂછ�� મહાદેવ�અે ક�ું : �સાંભળ ! ગયે ભવ અે વા�ણયાે હતાે�
અેણે જૂઠાં કાટલાથી� જૂઠાં બાેલથી િનધ�ન લાેકાનેે બહુ ઠ�યા હતા� અે પાપે અેની આવી
દશા થઈ છે� તું અેની સવાર� કરજે� અેનંુ દુઃખ મટ� જશ�ે� કાેિઢયે આબંાની વાત પૂછ��

મહાદેવ�અે ક�ું : �પરભવમાં અે ઘણાે કંજૂસ હતાે� ધન ભેગું કરવામાં સમ�ાે અને
પૂ�યને નામે અેક પૈસાે પણ ના વાપયા�� અે પાપે અે આબંાે થયાે� અેના નીચ ેધનના ચાર
ચ� છે� અે ધનથી તું પરબાે મંડાવજે અને ભ�ૂાનેં ભાજેન આપજે� તેથી અેનંુ દુઃખ દૂર
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કાેિઢયે મગરની વાત પૂછ�� મહાદેવ� કહે : �પરભવમાં અે �ા�ણ હતાે� વેદ ભ�યાે�
શા�ાે ભ�યાે� �ાનનાે કંઈ પાર નહી�ં પણ કાેઈને િવ�ાદાન દ�ધંુ નિહ� અે અેવા િવચારમાં
બળતાે કે� �ે હંુ કાેઈને િવ�ા શીખવીશ તાે મારાે કાેઈ ભાવ નિહ પૂછે� માર� આવક જશ ે!
આવું સમજનારાઆેની બી� શી દશા થાય ? � ! તંુ માર� �સાદ� બીલીપ� અેની આખંે
અડાડી નમન કરાવજે� અેનંુ દુઃખ દૂર થશ�ે�

કાેિઢયાે તાે મહાદેવ�ને નમન કર�ને ચાલતાે થયાે�

આગળ જતાં તળાવ આ�ું� �ાં મગરને મહાદેવ�નંુ બીલીપ� અડાડી નમન કરા�ું�
અેની બળતરા મટ� ગઈ અેટલે તે પાેતાનંુ �ાન કહેવા લા�યાે� બી�ને �ાન આપવાથી
તનેી સ�િત થઈ�

આગળ જતાં આબંાે આ�ાે� કાેિઢયાઅે મહાદેવ�અે કહેલી વાત કહી સભંળાવી� કાેદાળ�
લઈ આવી ધનના ચ� ખાેદ� કાઢ�ા� ભ�ૂાં�દુ��ાને ધન વહ�ચી દ�ધંુ અને પરબાે મંડાવી�

આબંાનાં ફળ અ��ત જેવા મીઠાં થઈ ગયાં ! આગળ જતાં ઘાેડાે મ�ાે તનેે મહાદેવ�ની
વાત કહી સભંળાવી અને પાેતે જ સવાર� કર� અેટલે ઘાેડાે પણ દુઃખમાંથી છૂટ�ાે�

આગળ જતાં ગાય મળ�� તનેે પણ મહાદેવ�ની વાત કહી સભંળાવી� તનંુે દૂધ દાેહી
મહાદેવ� પર ભ�� ભાવથી ચડા�ું અેટલે ગાય પણ દુઃખમાંથી છૂટ��

કાેિઢયે �ત આદયુ�� િદવસ ેિદવસ ેતનેા કાેઢ મટવા લા�યા� કારતક મિહનાે આ�ાે�
મહાદેવ�ના કહેવા �માણે અેણે �ત પુ�ં કયુ�� મહાદેવ�ની દયા થઈ� કંચનવરણી કાયા
થઈ� �પ�પનાે અંબાર ને ગુણગુણનાે ભંડાર ! ચાલતાં ચાલતાં તે પાેતાના ગામના ગા�દરે
આ�ાે� ગામના લાેકાે કહેવા લા�યા : ડાેશી ડાેશી ! તમારાે દ�કરાે આ�ાે��
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ડાેશી તાે રા� થઈ ગઈ� પણ ડાેશી માેતીના દાણા �ાંથી લાવે ? ડાેશીઅે તાે �રના દાણે
છાેકરાને વધાવી લીધાે� આજે રા�ની કંુવર�નાે �વયવંર હતાે� 

છાેકરાઅે ડાેશીને પૂછ�ું : �મા� હંુ �વયવંર �ેવા �ઉં ?’ ડાેશી કહે : �ના બેટા આપણે
િનધ�ન લાેક� �વયવંર �ેઈને શુ ંકામ છે ?’

છાેકરાે કહે : �ના� હંુ તાે જઈશ�� છાેકરાે તાે રાજસભામાં જઈને અેક કાેર ેઊભાે ર�ાે�
શણગારલેી હાથણી ઝૂલતી ઝૂલતી આવી અને વરમાળા છાેકરાના ગળામાં આરાપેી !

રા� બાેલી ઊ�ા : �હાથણી ભૂલે છે� ચકેૂ છે�� હાથણી કહે : �ભૂલતી નથી� ચકૂતી નથી��
આખી રાજસભા બાેલી� �ભગવાને ધાયુ� હાેય તે ખ�ં�� રા�અે પાેતાની કંુવર�ને છાેકરા
સાથ ેપરણાવી� 

પહેરામણીમાં હાથી આ�યા� ઘાેડા આ�યા� ગામ ને ગરાસ આ�યાં� મનગમતી પહેરામણી
આપી કંુવર�ને વળાવી� રા� બનેલાે છાેકરાે રાણીને લઈને પાેતાને ગામ ગયાે� રાજકંુવર�ને
પરણીને આ�ાે� રંકમાંથી રા� થયાે�

ડાેશી તાે વળ� પાછા �રના દાણા લઈને વધાવવા ગયાં� �ાં તાે દાણા માેતીના થઈ ગયા !
ઘણા િદવસ વીતી ગયા ! �ાવણ માસ આ�ાે� રા� રાણીને કહેવા લા�યા : �મારે
મહાદેવ�નંુ �ત છે� માટે સવાશરે ઘઉંનાે લાેટ� સવાશરે ઘી ને સવાશરે ગાેળ લઈ લાડુ
કરજે� 

લાડુના ચાર ભાગ કર� અેક ભાગ મહાદેવના પ�ૂર�ને� અેક ભાગ રમતા બાળકને� અેક
ભાગ ગાયના ગાવેાળને આપજે અને અેક ભાગ મારા માટે રાખજે�� રાણીઅે િવચાર
કર◌્યાે કે� આવા સકૂાભ� કાેઠા જેવા લાડુ તે મારા �વામી ખાતા હશ ે? અેણે તાે બ�ીસ
શાક અને ત�ેીસ પકવાન કયા�� Panotbook.com
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રા� જમવા બેઠા� રસાેઈ �ેઈ રાણી ઉપર કા�ેયા� તેમણે મહાદેવ�ની �તુિત કર� �ત
પૂ�ં કયુ�� અનાજના ચાર દાણા લઈ ચાર ેિદશામાં ના�ા અને ભ�ૂા પેટે સઈૂ ગયા�

રા�ે �વ���માં મહાદેવ� આ�ા અને રા�ને કહેવા લા�યા : �રા� ! ઊંઘે છે� કે �ગે છે ?’
રા� કહે : ��ગુ છંુ� ભગવાન !’ મહાદેવ� બાે�ા : તાર� રાણીને દેશવટાે દે��

રા� કહે : �જેવી આ�ા�� સવાર થયું� રા�અે �ધાનને ક�ું : �રાણીને દેશવટાે આપાે��
�ધાન રાણીને કાળાં લુગડાં પહેરાવી� કાળા ઘાેડા ઉપર બેસાડીને ઘાેર વનવગડામાં મૂક�
આ�ાે�

રાણી તાે રખડતાં રખડતાં અેક ગામમાં આવી� તેણે �ાં અેક ઘાંચણનંુ ઘર �ેયું� રાણી
ઘાંચણને કહેવા લાગી : �બહેન કાેઈ પેટવરાણીઅે માણસ રાખશાે ?’

ઘાંચણને દયા આવી અેટલે લાગી : �હા બહેન �આવી તાે ભલે આવી� પેટવરાણીઅે
માણસ �ાંથી ?’ ઘાંચણના તાે તેલના કુ�લાં ઢળ� ગયાં અને ઘાંચી માંદાે પ�ાે�

ઘાંચણ રાણીને કહેવા લાગી : �બહેન ! તારા આ�ાથી મા�ં ખાેટંુ થયું� માટે તું અહીથંી
��� રાણી �ાંથી ચાલી નીકળ��

જતાં જતાં અેક ડાેશી દ�ઠ�� રાણી ડાેશીને કહેવા લાગી : મા� મા ! કાેઈ પેટવરાણીઅે
માણસ રાખશાે ?’

ડાેશી કહે : �હા બહેન ! આવી તાે ભલે આવી� પેટવરાણીઅે માણસ �ાંથી ?’ ડાેશીમાની
તાે પૂણીઆે ઊડી ગઈ અને ડાેશી માંદ� પડી� ડાેશી કહેવા લાગી : �બહેન ! તાર ેઆવે મા�ં
ખાેટંુ થયું� માટે તું અહી ંથી ���
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વરાણી �ાંથી ચાલવા લાગી� જતાં જતાં અેક માળણના ઘર પાસ ેઆવી� રાણી માળણને
કહેવા લાગી� �બહેન� કાેઈ પેટવરાણીઅે માણસ રાખશાે ?’

તાે માળણ કહે : �હા બહેન� આવી તાે ભલે આવી� પેટવરાણીઅે માણસ �ાંથી ?’

માળણને તાે િન� સવામણ ફૂલ ઉતરતાં હતાં� તનેાં પાશરે ફૂલ ઉતરવા લા�યાં ! માળણે
ક�ું� �બહેન ! તાર ેઆવે મા�ં ખાેટંુ થયું� માટે અહીથંી ���

રાણી �ાંથી પણ ચાલવા લાગી� જતાં જતાં તે અેક સરાવેરની પાળે ગઈ ને
પાણીઆર�આેને કહેવા લાગીઃ �બહેનાે� કાેઈ પેટવરાણીઅે માણસ રાખશાે ?’

પાણીઆર�આેઅે ક�ું : �હા બહેન ! આવી તાે ભલે આવી� પેટવરાણીઅે માણસ �ાંથી
?’ �ાં તાે સરાવેર સકૂાઈ ગયું અને પાણીઆર�આે માંદ� પડી ! પાણીઆર�આે કહે :
બહેન ! તાર ેઆવે અમા�ં ખાેટંુ થયું� માટે તું અહીથંી ���

રાણી �ાંથી પણ ચાલી નીકળ�� જતાં જતાં વાટમા ંઅેક બાવાની મઢ� આવી� રાણી તાે
મઢ�માં રહી ગઈ� બાવાે બાર ઘર ફરતાે ને બારશરે આટાે લાવતાે�

આજે તે બાર ગામ ફયા� તાે ય પાશરે આટાે ના મ�ાે ! બાવાે મઢ�માં આ�ાે�

મઢ�નંુ બાર�ં બંધ �ેઈ કહેવા લા�યાે : �માર� મઢ�માં કાેણ છે ? માેટ� હાેઈશ તાે મા
કહીશ� નાની હાેઈશ તાે બહેન કહીશ� અેથી ય નાની હાેઈશ તાે દ�કર� કહીશ� બાર�ં
ઉઘાડ !’
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રાણીઅે �જૂતાં �જૂતાં મઢ�નંુ બાર�ં ઉઘા�ું� બાવાે કહે : �તંુ બીશ નિહ� આપણે બાપ
દ�કર� થઈને રહીશુ�ં� બી�ે િદવસ થયાે� બાપ�દ�કર� સાથ ેજમવા બેઠાં�

દ�કર�ના ભાણામાં તાે ભાજેનના �વડાં થઈ ગયાં ! બાવાે કહે : દ�કર� ! પુ�તક લાવાે�
પાેથી લાવાે� ખિડયાે લાવાે� કલમ લાવાે� તમારા ભા�યની રેખાઆે �ેઉં��

દ�કર� લવેા ગઈ પણ પુ�તક�પાેથી જડતાં નથી� ખિડયાે�કલમ જડતાં નથી� લવેા �ય છે
તાે કાનખજૂરા અને વીછં� કરડવા આવે છે ! �ાર ેબાવાે �તે પુ�તક�પાેથી અને ખિડયાે
કલમ લઈ આ�ાે�

પહેલું પુ�તક ��ાનંુ �ેયું� બીજંુ પુ�તક મહાદેવ�નંુ �ેયું� બાવાે કહે : દ�કર�� તમે
મહાદેવ�નંુ �ત વખાે�ું છે� માટે મહાદેવ�નંુ �ત કરાે��

દ�કર� કહે : �બાપુ અે �ત શી ર�તે થાય ?’ બાવાે કહે : �સરાવેરની પાળે જઈ છાેકર�આેને
પૂછાે ! દ�કર� સરાવેરની પાળે ગઈ અને છાેકર�આેને પૂછવા લાગી� �બહેન� તમે શાનાં �ત
કરાે છાે ?’

છાેકર�આે કહે : �અમે મહાદેવ�ના �ત કર�અે છ�અે�� રાણી કહે : �અે �ત મને આપાનેે !’ 
બહેન ! તારાથી થશ ેનિહ� કરાશ ેનિહ�� �કરાશ ેતાે યે કર�શ� નહી કરાય તાે યે કર�શ��
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છાેકર�આે કહે : �િદવાસાનાે િદવસ આવે �ાર ેદાેરાને છેડ ેચાર ગાંઠાે વાળ� પીળા પ�ે
દાેરાે બાંધવાે� મહાદેવ�ની વાત સાંભળવી� મહાદેવ�નાે દ�વાે કરવાે� મહાદેવ�નાં દશ�ન
કરવાં� વાત ના સાંભળ� હાેય તાે ઉપવાસ કરવાે� દ�વાે ન કયા� હાેય તાે લખૂું ખાવું અને
દશ�ન ના કયા� હાેય તાે ભા�ય પર સઈૂ રહેવું� કારતક માસ આવે� અજવા�ળયંુ પખવાિડયંુ
આવે �ાર ેસવાશરે ઘઉંનાે લાેટ� સવાશરે ઘી અને સવાશરે ગાેળ લજેે� ચાેળ�માેળ� લાડંુ
કરજે� તેમાંથી અેક ભાગ મહાદેવ�ની મઢ�માં માેકલજે� બી�ે હસતાં રમતાં બાળકાનેે
આપજે� �ી�ે ભાગ ગાયાનેા ગાેવાળને આપજે� ચાેથા ભાગનાે ભૂકાે કર� ક�િડઆ�ં પૂરજે�
અેથી વધે તાે ભા�યમાં ભંડારજે� રાત દેખાડીશ નહી�ં અે �માણે �ત કરજે��

રાણી �ત લઈને ચાલી� અેક વરસ કયા�� બે વરસ કયા�� �ાં તાે મહાદેવ� રા�ના �વ�માં
આવીને બાે�ા : �રા� ! �ગે છે કે ઊંઘે છે !’ રા� કહે : �ના ર ે�ભુ �ગું છંુ�� �રાણીને
દેશવટાે દ�ધાે હતાે� તનેે પાછ� લઈ આવ��

રા� કહે : �હવે �ાંથી લાવું ? કાેયલ જેવું માણસ હતું� વાઘે માયુ� કે વ�અે માયુ� ! હવે
�ાંથી હાેય ?’

મહાદેવ� કહે : �વાઘે નથી માયુ�� વ�અે નથી માયુ�� જે વાટે ગઈ છે� તે વાટે ��� રા�
�ાંથી ચાલી નીક�ાે�

વાટે જતાં ઘાંચણનંુ ઘર આ�ું� રા� કહે : �બહેન ! અહીયંાં કાેઈ રા�ની રાણી આવી
હતી ?’ ઘાંચણ કહે : �રાણી જેવા �પ હતાં પણ રાણી જેવાં લ�ણ ન હતાં��

રા� �ાંથી ચા�ાે �ય છે� ડાેશીને ઘર ેગયાે અને પૂછ�ું� માં અહીયંાં કાેઈ રા�ની રાણી
આવી હતી ?’ ડાેશી કહે : �રાણી જેવા �પ હતાં પણ રાણી જેવાં લ�ણ ન હતાં�
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રા� આગળ ચા�ાે� માળણને ઘર ેગયાે� બહેન ! અહીયંાં કાેઈ રા�ની રાણી આવી હતી
?’ માળણ કહે : �રાણી જેવા �પ પણ રાણી જેવાં લ�ણ ન હતાં�� રા� �ાંથી ચા�ાે
�ય છે�

સરાવેરની પાળે ગયાે� રા�અે પૂછ�ું : �અહી ંકાેઈ રાણી આવી હતી ?’ પાણીઆર�આે
કહે : �રાણી જેવા �પ હતાં પણ રાણી જેવાં લ�ણ ન હતાં��

રા� ફરતાે ફરતાે પેલી મઢ� પાસ ેગયાે� રા�ને િવચાર થયાે કે� કાેઈ કકડાે રાેટલાે આપે
તાે ખાઈપીને પાછાે �ઉં� �ાં કાેઈ છાેકર�અે �ત ઉજ�ું હતું� તેથી અેક લાડવાે મઢ�માં
આ�યાે હતાે�

આ લાડવાે બાવાઅે રા�ને ખાવા આ�યાે� લાડવાે રા�અે ખાધાે� રંકે ખાધાે� હાથીઅે
ખાધાે� ઘાેડાઅે ખાધાે� તાે યે લાડવાે અેકનાે અેક ! પીવા માટે પાણીનાે લાેટાે આ�યાે�
રા�અે પાણી પીધંુ તાે યે લાેટાે ભયા� ને ભયા� ! રા�ને નવાઈ લાગી� તનેે મનમાં થયું કે� આ
મઢ�માં કાેઈ સતી હશ�ે ચાલાે ! દશ�ન કર�ને જઈઅે�

અેમ િવચાર� રા� મઢ�માં ગયા� રા�અે રાણીને આેળ�ાં� રાણી બાવાને કહેવા લાગી :
બાપુ સાસર�આનાં તેડાં આ�ા��

બાવાે કહે : �દ�કર� ! દ�કર� સાસર�અે શાેભ ને હાથી રજવાડ ેશાેભે ! રાણી કહે : �બાપુ !
તમને દુઃખ પડ ેતાે હંુ શી ર�તે ��ં ?’

બાવાઅે ફૂલનાે દડાે આ�યાે� ઘીનાે દ�વાે આ�યાે ને ક�ું� �દ�કર� �ે દ�વાે ઠર� �ય�
ફૂલનાે દડાે કરમાઈ �ય તાે �ણજે કે તારા બાપુને દુઃખ પ�ાં��

Panotbook.com

https://panotbook.com/


રા� અને રાણી અડધી વાટે ગયાં� �ાં તાે ઘીનાે દ�વાે ઠર� ગયાે અને ફૂલનાે દડાે કરમાઈ
ગયાે ! રાણી કહે� �રા� ! ર ેરા� ! વેલ પાછ� વાળાે� મારા િપતાને દુઃખ આ�ાં��

રા�અે વેલને પાછ� વાળ�� મઢ�માં જઈને જુઅે છે� તાે બાવાે માથુ ંબાંધીને સઈૂ ર�ાે હતાે�
રાણીઅે ક�ું : �બાપુ �તમને શુ ંથયું ?’

�બેટ� ! મને કંઈ થયું નથી� હંુ તાે તમા�ં પારખું �ેતાે હતાે�� બાવાઅે બી�વાર દ�કર�ને
સવા લાખનાે ગવારાે અને અેક અમીનાે કંૂપાે આપીને ક�ું : �દ�કર� ! �ાં બાળતા
આ�ાં� �ાં ઠારતાં જ�ે��

�ાંથી રાણી ચા�ાં �ય છે� સરાવેરની પાળે આ�ાં� સરાવેર સકૂાઈ ગયંુ હતું� તે લહેરાે
લવેા માં�ું� પાણીઆર�આે રા� થઈ ગઈ� પાણીઆર�આે કહે : બહેન ! અેક ઘડી બેસતી
હાેય તાે બે ઘડી બેસ� તાર ેઆવે અમા�ં સા�ં થયું�

અેક રાંડ આવી હતી� તે બાળતી ગઈ� ઝાળતી ગઈ�� રાંડ ન કહેશાે� ભાંડ ના કહેશાે�
પહેલાં હંુ જ હતી� પહેલાં મહાદેવ� ��ા હતા અને હવે ર��ા છે�� �ાંથી ચા�ા �ય
છે�

ઘાંચણને ઘેર આ�ા� ઘાંચણના તેલનાં કુ�લાં ભરાઈ ગયાં� ઘાંચી સા�ે થયાે� �ારે
ઘાંચણ કહે : �બહેન ! અેક ઘડી બેસતી હાેય તાે બે ઘડી બેસ� તાર ેઆવે મા�ં સા�ં થયું��
�ાંથી ચા�ાં �ય છે� ગામને ગા�દર ેઆ�ાં� રાણીઅે ક�ું : �આખું ગામ જમાડાે��
રા�અે આખું ગામ જમા�ું� પછ� રાણીને અેકાટ કરવા બાેલા�ાં�

રાણી કહે : �માર ેહ� મહાદેવ�ની વાત કહેવાની છે�� બધાં જમીને ઊ�ા� વાત કાનેે
કહેવી ? વાત ભ�ૂાં માણસને જ કહેવાય ! રા� કહે : �આખું ગામ જમા�ું� હવે કાેણ
ભ�ૂુ ંહશ ે?’ રા�અે ગામમાં ઢંઢેરાે પીટા�ાે�
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અેક કંુભારના ઘરમાં સાસવુહુને લડાઈ થઈ હતી� ડાેશી ભખૂી હતી� રા�અે �ધાનને તેડવા
માેક�ાે� ડાેશી કહે : �બાપ ! જમનાં તેડાં આવ�ે� રા�નાં તેડાં ના આવ�ે��

�ધાન કહે : �ડાેશી ! તમને મારવાં નથી� ઝૂડવાં નથી� વાત સભંળાવવી છે�� ડાેશી કહે :
�કાને બહેર� છંુ� આખંે આધંળ� છંુ� પગે લૂલી છંુ� કેડ ેઅપંગ છંુ� શી ર�તે આવું�� �ધાને
આવીને રા�ને ક�ું�

રા�અે �ધાનને વેલ લઈને માેક�ાે� �ધાન ડાેશીને વેલમાં બેસાડીને લા�ા� ડાેશી બેઠાં
પાટલે� રાણી બેઠાં ખાટલે�

રા� કહે : �ડાેશીમા ! સાંભળાે તાે યે મહાદેવ�� કહે�ે� ના સાંભળાે તાે યે �મહાદેવ��
કહે�ે�

રાણીઅે વાત કહેવા માંડી� પહેલા હંુકાર ેડાેશીને કાન આ�ા� બી� હંુકાર ેઆખંાે આવી�
�ી� હંુકાર ેપગ આ�ા� ચાેથા હંુકાર ેક�મર આવી અને પાંચમે હંુકાર ેડાેશી ટગુમગુ થઈ�
ડાેશીને દ�કરાે કહેવા લા�યાે : �મા મા� આવંુ �ડંુ કાેણે કયુ��� મા કહે : �મને મહાદેવ�ની
વાત સાંભળે આવાં ફળ મળ◌્યાં� તાે આ �ત કર ેકેવાં ફળ મળતાં હશ�ે�

અેક વેળા રાણી અેકાટ કરવા બેઠ�� �ાર ેપડાેશણ દેવતા લવેા આવી� રાણી કહે : �હંુ
અેકાટ કરવા બેઠ� છંુ� દેવતા શી ર�તે આપું ?’ પડાેશણે મે�ં માયુ� : મ�સરની ભરલેી�
અ�ભમાનની ભરલેી� તાર ેતાે �ણે દ�કરાે પારણામાં પગનાે અંગૂઠાે ધાવે છે અને હાથે
સાનેાનાં સાંકળા છે ને !’

રાણી કહે : �બહેન� તું અેમાં મહેણાં શાની માર ેછે� દ�કરા યાે�ય થઈશુ ં�ાર ેદ�કરાે પણ
થશ ે!’
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રાણી અેકાટ કર�ની જુઅે છે� તાે દ�કરાે સતૂાં સતૂાં પારણામાં અંગૂઠાે ધાવે છે અને હાથે
સાનેાનાં સાંકળાં છે� દ�કરાે કહેવા લા�યાે : �મા� માર ેમહાદેવ�નંુ �ત છે��

�ના� બેટા ! આપણાથી �ત થાય નિહ�� �થાય તાે યે કર�શ� નિહ થાય તાે યે કર�શ��
સાેમવાર આવે છે ને છાેકરાે અેકવાર ધાવીને રહે છે�

અેક ગામમાં રા� મર� ગયેલાે હતાે� અેટલે ��અે નવાે રા� શાેધવા ઉ�સવ ર�યાે હતાે�
છાેકરાે કહે : �મા� હંુ �ેવા �ઉં ?’

�ના� બેટા આપણે શુ ં�ેવું છે ?’ તાે યે છાેકરાે ભાિડયે ચાલીને ગયાે� છાેકરાે રાજસભામાં
બેઠાે છે� ગામ લાેકાેઅે હાથણી શણગાર�� હાથણી ઝૂલતી ઝૂલતી ગઈ અને છાેકરાને
ફૂલમાળા આરાપેી�

ગામના લાેકાેઅે છાેકરાને ઝાપંાની બહાર કાઢ� મૂ�ાે� હાથણી ફર� શણગાર�� હાથણીઅે
ફર�થી પણ પેલા છાેકરાને જ ફૂલમાળા આરાપેી�

ગામના લાેકાે કહેવા લા�યા : �હાથણી ભૂલે છે, ચકેૂ છે� અે ગંદુ�ગાેબ�ં છાેક�ં રા� શું
કરશ ે?’
હાથણી કહે : �અે છાેક�ં કરશ ેઅેવું કાેઈ નિહ કર�ે� છાેકરાને તાે ધામધૂમથી રાજગાદ�
ઉપર બેસા�ાે�

ચકલાને ચણ� ક�ડીને કણ� હાથીને મણ ! જય ભાેળાનાથ ઝાલાે હાથ� રા�રાણીને જેવાં
�ત ફ�ાં અેવાં અમને ફળ�ે ! જય મહાદેવ� !
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