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બ્ર�ણ અને �ા�ણી હતા� સાતે કાેઠાર ભરલેા� શર�ર ેસખુી પણ ઘરમાં છાેકરાે ન
મળે� પુ�ષાે�મ માસ આ�ાે� �ા�ણ��ા�ણી તાે િન� નદ�અે નહાવા �ય�

નાહી ધાેઈ પજૂન કર ેપણ અેમને ખાવાપીવાની અગવડ પડ�ે �વહુ હાેય તાે કેવું ? રસાેઈ
કર�ને તાે મૂકે ને ? અેવાે અેમને િનરંતર િવચાર આવે� પણ વહુ �ાંથી લાવે ? છાેકરાે હાેય
તાે વહુ આવે ને ?’

�ા�ણને �ા�ણીઅે ક�ું� �ગમે તે ર�તે વહુ લાવાે !’ �ા�ણ કહે : �વહુ �ાંથી લાવું
? છાેકરાે �ેઈઅે ને ?’

�ા�ણી કહે : �કાેઈ પૂછે તાે કહે�ે કે છાેકરાે તાે કાશીઅે ભણવા ગયાે છે��

�ા�ણીઅે તાે ભાતંુ પાેતું ભેગું કયુ�� �ા�ણે ખિડયાે ભર�ને �િપયા લીધા અને પરગામ
જવા નીક�ાે�

�ા�ણ પૂછતાે પૂછતાે અેક ગામ� બીજંુ ગામ અેમ ચા�ાે �ય છે
અેક ગામમાં �ા�ણને કંુવાર� છાેકર�ની ભાળ મળ�� 

અે તાે અેને �ાં ગયાે અને તેના િપતાને કહેવા લા�યાે : �મારાે છાેકરાે કાશીઅે ભણવા ગયાે
છે� પુ�ષાે�મ માસ ઉતર ેઆવશ�ે માટે તમાર� છાેકર� મારા છાેકરા સાથ ેપરણાવાે��

 �અર ેભાઈ ! છાેકરા િવના છાેકર� કાનેી સાથ ેપરણાવું ? છાેકર�ના બાપે ક�ું� લખેણ
સાથ ેફેરા ફેરવાે� ચાેથાે ફેરાે અધૂરાે રાખાે� છાેકરાે આવે �ાર ેફેરવીશુ�ં� છાેકર�ના બાપે
હા� ભણી�
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નવરંગી ચાેર� બંધાવી� મંગળવા�ં વાગતાં થયાં અને છાેકર� તાે પરણવા બેઠ��
છાેકર�ને તાે લેખણ સાથ ે�ણ ફેરા ફેરવીને પરણાવી દ�ધી� 

�ા�ણ વહુને લઈને ઘર ેઆ�ાે� વહુ િન� રાંધી આપે છે� �ા�ણ��ા�ણી જમી
પરવાર� પ�ૂ કર ેછે�

અેક િદવસ �ા�ણ �ા�ણી નદ�અે નાહવા ગયાં� વહુ રાંધવા માટે દેવતા લવેા
પડાેશણને �ાં ગઈ� વહુઅે ક�ું : �કાક◌ી ર ેકાક� ! મને દેવતા આપાનેે !’

પડાેશણ બાેલી : �કાક� શી ને સાસ ુશી ! તાર ેવળ� વર જ �ાં છે તને તાે છેતર�ની
પરણાવી લા�ા છે� અે તાે વાં�ઝયા છે� અેમને વળ� છાેકરાં જ �ાં છે ?’

પડાેશણની વાતથી વહુ મંુઝાણી� અે તાે ઘર ેઆવીને રડવા બેઠ�� રાવેાના ભાનમાં રસાેઈ
કરવાનંુ યે ભૂલી ગઈ� સાસ ુસસરા નદ�અે નાહીને આ�ા�

વહુને રડતી �ેઈને પૂછ�ું : �વહુ� રડ ેછે કેમ ? શુ ંથયું ?’

વહુઅે બધી વાત કર� અને કહેવા લાગી : �તમારાે દ�કરાે મને બતાવાે !’

સસરાઅે ક�ંુ : �તંુ ધીરજ રાખ� છાેકરાે આવશ�ે અવ�ય આવશ ે?

સાસઅુે તાે સાતે કાેઠારની ચાવીઆે અને બધંુ ઘર વહુને સા��યું� સાસનુા મનમાં અેમ કે કંઈ
કરતાં વહુનાે �વ ગાેઠે છે ? વહુઅે તાે સાસ�ુસસરા નહાવા ગયેલાં તે વેળા કાેઠાર
ઉઘા�ા�
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પહેલાે કાેઠાર ઉઘા�ાે તાે અનાજનાે ભરલેાે� બી�ે કાેઠાર ઉઘા�ાે તાે વાસણકુસણનાે
ભરલેાે� �ી�ે કાેઠાર ઉઘા�ાે તાે �ત�તના વ�ાેથી ભરલેાે� ચાેથાે કાેઠાર ઉઘા�ાે�

તાે સાનેા��પાના ઘરણેાંથી ભરલેાે� પાંચમાે કાેઠાર હીરામાેતીથી ભરલેાે !

વહુઅે તાે સાતમાે કાેઠાર ઉઘા�ાે� �ાં તાે આ શુ ં! દ�વાના તેજથી આખાે આેરડાે
ઝગમગ ઝગમગ થઈ રહેલાે અને દ�વાને અજવાળે અેક પુ�ષ પાેથી વાંચ ે! કેવાે પુ�ષ !

પીળું  પીતાંબર પહેરલેું� કપાળે કેસરની આડય કરલેી� ખભે જનાેઈ પહેરલેી� રશેમી
ઉપર�ં નાખેલંુ અને પાેથી ભણે�

વહુને �ેતાં જ પેલાે પુ�ષ બાેલી ઉ�ાે : �આેરડાે બંધ કરાે� કમાડ ભીડાે� મારાં મા�
બાપનાં �ત ભાંગશ�ે પુ�ષાે�મ માસ પૂરાે થયે મને બાેલાવ�ે� હંુ આવીશ અને તમારા
સાથ ેચાેથુ ંમંગળ વરતીશ ને પરણીશ��

વહુઅે ઝટ દઈને કમાડ ભી�ાં� અેના મનમાં હરખ સમાતાે નથી� અેને સાસ ુસસરાની
વાત સાચી લાગી�

પુ�ષાે�મ માસ પૂરાે થયાે� આજે ઉજવ�ં હતંુ અેટલે વહુ તાે ઘરઘેર ેના�તરાં દઈ આવી�
થાેડીવારમાં �ા�ણાે આ�ા અને વેદના મં�ાે બાેલવા લા�યા� વહુ કહે : �સાસ�ુ ચાેર�
બંધાવાે ને ! આજે તાે તમારાે દ�કરાે આવવાનાે છે ! ભૂલી કેમ ગયાં ? હજુ તાે માર ેચાેથું
મંગળ વરતવાનુ અધૂ�ં છે�

સાસ ુતાે િવમાસણમાં પડી� છાેકરાે શાે ને વાત શી ? અેણે ભગવાનના ભરાેસ ેચાેર�
બંધાવી અને મંગળવા�ં વાગવા માં�ાં� �ા�ણાે કહે : �હવે વર�ક�યા પધરાવાે��
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સાસનેુ મંુઝાતી �ેઈ વહુ બાેલી : �કેમ મુંઝાવ છાે ? તમે તાે કહેતા હતાં કે� મારાે છાેકરાે
કાશી ગયાે છે પણ તે સાતમા કાેઠારમાં પાેથી વાંચ ેછે� 

અેમણે મને કહેલું : �મા�ં નામ પુ�ષાે�મરાય છે� મને છે�લે દહાડ ેબાેલાવ�ે અેટલે હંુ
આવીશ��

સાસઅુે સાદ કયા� : �બેટા પુ�ષાે�મરાય ! બહાર આવાે ! �ાં તાે નવ◌ાઈ જેવાે બનાવ
બ�યાે�� થાેડીવારમાં આેરડાનંાં બારણાં ઉઘ�ાં� ચાખિડયાે બાેલવા લાગી અને
પુ�ષાે�મરાય બહાર આ�ા�

પીળું  પીતાંબર પહેરલંુે� કપાળે કેસરની આડ કરલેી અને લાલ ચાખિડયે ચઢેલા !
�ા�ણી તાે પુ�ષાે�મરાયને ભેટ� પ�ાં અને અેમને પરણવા બેસા�ા�

ચાેથુ ંમંગળ વરતાયું અને પાંચમે મંગળે પુ�ષાે�મરાય પરણી ઊ�ા� ઘરમાં આનંદ
થઈ ર�ાે�

જય પુ�ષાે�મરાય ! જેવા �ા�ણ��ા�ણીને ફ�ા અેવા અમને ફળ�ે !
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