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પ�ાવતી નામે અેક માેટંુ નગર હતંુ� અહી ંઅઢાર ેવણ�ના લાેકાે સખુપવૂ�ક રહેતાં હતા� આ
નગરમાં બે બહેનપણીઆે રહે� અેકનંુ નામ વૈભવ અને બી�નંુ નામ લ�મી�

બ�ે સાધારણ ��િતનાં હતાં� જેમતેમ કર� ઘર ચલાવે� લ�મીને �ાં દાળશાક કયા� હાેય
તાે વૈભવ લઈ આવે અને વૈભવને �ાં દાળશાક કયા� હાેય તાે લ�મી લઈ આવે� બ�ેમાં
અેટલંુ તાે હેત કે અ��યા તાે અેમને સગી બહેનાે જ માને�

ઈ�રનંુ િનમા�ણ કેવું કે� બ�ેનાં �વન નામ કરતાં ઉલટાં હતા� લ�મીને �ાં લ�મી નહી ં

અને વૈભવને �ાં વૈભવ નહી ં! બ�ે સખીઆે રા�ે વાળું  કર�ને બેસ ેઅને સખુ દુઃખની વાતાે
કર� �હાશ� અનુભવે�

અેક િદવસ લ�મી પાણી ભરવા કૂવા કાંઠે ગઈ� �ાં અેક પાણીઆર� સાથ ેપાેતાની
આપવીતીની વાતાે કરવા લાગી�

વાતવાતમાં પાણીઆર�અે ક�ંુ : �બહેન ! તંુ નાહક દુઃખ ભાેગવે છે� વૈભવલ�મીનંુ �ત
કર� સાૈ સારાવંાનાં થશ�ે માર� ��િત તાે તારા કરતાંય ભૂંડી હતી� પણ આ �તના �તાપે
હવે મને પૈસા� ટકાનાે અભાવ ર�ાે નથી��

લ�મીઅે પૂછ�ંુ : �બહેન ! અે �ત શી ર�તે થાય ?’
પાણીઆર� બાેલી : �બહેન ! આ �ત તાે સાવ સહેલું છે� શ�ુવાર આવે �ાર�ે સ�ંયાટાણે
પાટલા કે બા�ેઠ ઉપર લાલ કપડાનંુ આસન�ટૂકડાે પાથરવાે�

તેના ઉપર ચાખેાની ઢગલી કર�� તેમાં �ાંબાનાે ભરલેાે કળશ મૂકવાે� કળશ ઉપર અેક
વાટક� મૂકવી� આ વાટક�માં દૂધમાં ધાેઈ પાણીથી �વ�છ કર� સાનેા કે �પાનંુ ઘર�ંે મૂકવું�
ઘર�ંે ન હાેય તાે રાેકડાે �િપયાે મૂકવાે��
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કળશની પાછળના ભાગમાં લ�મીદેવીની છબી અથવા તાે �ી ય�ં ગાેઠવવાે� તનેી આગળ
ઘીનાે દ�વાે �ગટાવી� ધૂપ સળગાવવાે� છબી અથવા �ી ય�ંનંુ અ�ત�ચાખેા કંુકમ� હળદર
તથા લાલ પ�ુપાેથી પજૂન કરવું�

બે હાથ ેનમ�ાર કર� ઘરણેાં કે �િપયાને પણ કંુકમ અને હળદરના છાંટા નાખવા� તે પછ�
નીચનેા બે અથવા અેક �તવનનાે પાઠ કરવાે�

�તવન
શાેભી રહી જે લાલ કમળે� સયૂ�શી તેજ��વની�
ધારણ કર ેજે ર�વણ�� લાલ વ� હિર�સખી�

�ગટ� �વયં �ીરસાગરથેી િવ��ની ��હ�વામીની�
ર�ા કરાે ! હે ભગવતી ! હે લ�મી ! હે પ�ાવતી !

 
સ�ૃંત �તવન

યા ર�ાંબુજરા�શની િવલ�સની� ચડાંશુ ંતજે��વની�
યા ર�ા �િધરાંબરા હિરસખી� યા �ી મનાે�ાિદની�
યા ર�ાકર મંથના �ગિટતા� િવ�ણાે �વયાગેિહની�
સા મા પાતુ મનાેરમા ભગવતી�લ�મી� પ�ાવતી�

 
આ �માણે બંને અથવા બંનેમાંથી અેક �તવન બાેલી નમ�ાર કરવા�
�ાર ેઆપણી મનાેકામના પૂર� થાય �ાર ેઅેક �ીફળ વધેર� દૂધની ખીરનંુ નૈવે� ધરાવી
�સાદ વહ�ચવાે અને કુમિરકાઆે અથવા સાૈભા�યવતી �ીઆેને પાંચ અથવા સાત પુ�તકાે
વહ�ચવા�

�ભલે� કહી લ�મી પાણીની હેલ લઈને ઘર ેગઈ અને પાણીઆર�ના ક�ા �માણે શ�ુવાર
આ�ાે� �ાર ે�તનાે �ારંભ કયા�� તનેી પાસ ેસાનેા�ચાંદ�ના ઘરણેા તાે ન હતાં�
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તેથી વ◌ાડક�માં �િપયાે મૂક� પજૂન કયુ� અને વૈભવ�લ�મીની વાતા� વાંચી� દ�વાની �ાેત
તથા મહાલ�મીને નમ�ાર કર� �ત પુ�ં કયુ�� આ �માણે લ�મીઅે છ શ�ુવાર કયા��
સાતમા શ�ુવાર ેતેને �પાનાં સાંકળાં સાંભર� આ�ાં�

સાંકળા તેના િપયરમાંથી આપેલાં હતાં� પણ તનેાે જુગાર� અને �સની પિત િવ�� વેચી ન
ખાય� અેટલે તેણે સતંાડીને મૂક� દ�ધાં હતાં�

તે કાઢ� લાવી અને વાટક�માં પધરાવી પજૂન પુ�ં કયુ�� નામ િવ�� હતું� તે અઠંગ જુગાર�
અને �સની હતાે� પરંતુ બુ��શાળ� અને ચપળ હતાે�

કમાતાે ખરાે� પરંતુ બધી કમાણી કૂટેવાેમાં વાપર� નાખંતાે� રખડતાે રખડતાે માેડી રાતે ઘરે
આવે� ઘનેમાનેં ઘનેમાં ખાઈને સઈૂ �ય�

લ�મી સચતે હતી� તેને થયું� કે �ે મારાં સાંકળા તેઆે માગશ ેતાે માર ેઆપવાં પડશ�ે માટે
જમીનમાં સતંાડી દઉં� તે કાેશ લઈ આેરડાનાે ખૂણાે ખાેદવા બેઠ��

થાેડંુક ખાે�ંુ �ાં તાે તેની કાેશ ખણણણ કરતી કાેઈ વાસણ સાથ ેઅથડાઈ� ઉતાવળે તેણે
ખાે�ંુ તાે અંદરથી �ાંબાની ગાગર નીકળ��

ગાગરમાં જુઅે છે તાે સાનેાનાં ઘરણેાં અને સાનેાના� ! અે તાે �ેઈને ચિકત થઈ ગઈ અને
આ બધંુ પાછંુ અેજ ખૂણામાં દાટ� દ�ધંુ�

સવાર ે�ાર ેિવ�� િન�કમ�થી પરવાર� બેઠાે હતાે� �ાર ેતેણે ધીમેથી કહેવા માં�ુ : નાથ
! િદવસ�ેિદવસ ેઆપણા ઘરની હાલત બગડતી �ય છે� બાળકાે પણ ફાટેલે લૂગડ ેફર ેછે� 
કાેઈ વપેાર ધંધાે કરાે તાે સા�ં�� પૈસા ટકાની �વ�ા તાે મહાલ�મીની કૃપાથી થાય તેમ
છે� પરંતુ તમાર� કૂટેવાે છૂટે તાે કાેઈ પૈસાે ટકાે ધીર�ે તે િવના કાેણ આપે ?’
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�લ�મી ! હંુ કામધંધાે કર� શ�ાે નથી� તેથી જ કંટાળ�ને �સનન ક�ં છંુ� �ે મને ધંધાે
કરવા જેટલા �િપયા મળે તાે હંુ આપણા બાળકાનેા સાેગંદ ખાઈને કહંુ છંુ કે� કદાિપ ખાેટે
માગ� નહી ં�ઉં��

�નાથ ! મને તમાર� બુ�� ઉપર અને તમારા અડગ િન�ય ઉપર િવ�ાસ છે જ� તમે કદ�
જૂઠંુ બાે�ા નથી� તાે જૂઠા સાેગંદ શી ર�તે ખાવ� �ાર ેતમે �સન કયુ� છે કે જુગાર ર�યા
છાે� �ાર ેતે વાત પણ ખરેખર� મને કહી જ દ�ધી છે�

તમે મારાથી કદ� કશુ ંછૂપા�ું નથી� તાે નાથ ! સાંભળાે� હંુ સાત શ�ુવારથી મા વૈભવ�
લ�મીનંુ �ત ક�ં છંુ� ગઈ કાલે સાતમાે શ�ુવાર હતાે�

તમારાથી હંુ મા�ં �પાનંુ સાંકળું  છૂપાવવા ભા�ય ખાેદવા ગઈ� �ાં ભા�યમાંથી મને અેક
દાગીના ભરલેી ગાગર મળ� ! અેમ કહી લ�મી આેરડામાં ગઈ અને પેલી ગાગર કાઢ�
લાવી�

િવ�� તાે ગાગર �ેઈને આભાે જ બની ગયાે� અે લ�મી સામે �ાંય સધુી તાક� ર�ાે�
તેણે ક�ંુ : �લ�મી ! મને આ કાેઈ દેવી કૃપાનંુ પિરણામ લાગે છે��

�હા નાથ� આ મા લ�મીની અપાર કૃપાનંુ જ ફળ છે�� લ�મીઅે ક�ું અને ગાગર િવ��ને
આપી� િવ�� બે મહાેરાે લઈને નગરમાં ગયાે� �ાં મહાેરાે વેચીને બાળકાે માટે લુગડા�
લ�ાં અને થાેડાંક વાસણ�કુસણ લઈ આ�ાે�

વૈભવે આ બધી વ�તુઆે �ેઈ લ�મીને અેકા�તમાં પૂછ�ું : �બહેન ! આ બધંુ શાથી બ�યંુ ?’
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લ�મીઅે ક�ંુ : વૈભવ ! તે ન પૂછ�ું હાેત તાે પણ હંુ કહેવાની જ હતી� મને આ સપં�� મા
લ�મીની કૃપાથી �ા� થઈ છે� હંુ સાત શ�ુવારથી વૈભવ�લ�મી �ત ક�ં છંુ� વૈભવ બાેલી :
�બહેન ! અે �ત શી ર�તે થાય ? મને શીખવાે તાે હંુ પણ ક�ં��

લ�મીઅે પાેતાની સખી વૈભવને �ત તથા િવિધ શીખવા�ાં� શ�ુવાર આવતાં જ વૈભવે
વૈભવ�લ�મી �ત િવિધ સાથ ેકયુ�� બીજે િદવસ ેપાેતાના પિત િહરને બધી વાત કર��

િહર તાે કિરયાણાના ધંધામાં ગ�ાવૈત�ં કરતાે� શઠે પેટ પૂરતાે પગાર પણ આપતાે નહી�ં તે
ધંધામાં �ણકાર બની ગયાે હતાે� પરંતુ મૂડી િવના ધંધાે શી ર�તે થાય !

િહર વૈભવ સાથ ેવાતાે કરતાે હતાે� તેવામાં િવ�� �ાં આ�ાે અને ક�ું : �હિરભાઈ ! હવે
તમે કહાે તાે આપણે કિરયાણાની હાટડી કર�અે� મૂડીની � �ચ� તા ન કરશાે��હિરભાઈ અને
િવ��ભાઈ બંને �મ�ાે અેકમત થયા અને કિરયાણાની હાટડી ચાલુ કર��

બંને �મ�ાે ધંધામાં પૂરતંુ �યાન આપતાં� લ�મી અને વૈભવ પણ ઘરકામથી પરવાર�
હાટડીમાં વ�તુઆેની ઝાડઝપટ કરવા જતાં� અનાજ કે મસાલાનાે અેક દાણાે િનરથ�ક જવા
દેતાં નહી�ં

બંને �મ�ાે પિર�મ કર�ને ઘ�ં કમાયા� તે પછ� તેમણે કાપડની હાટડી કર�� કાપડમાંથી
કમાણી કર�ને હવે તે સાનેા ચાંદ�ના ધંધામાં પ�ા�

તેમની �મા�ણકતાના લીધે દેશ�દેશાવરમાં તેમની �ાિત ફેલાવા લાગી� દૂર દૂરથી
આડિતયા પણ તેમને �ાં આવવા લા�યા� બંને �મ�ાનેા ઘરમાં કાેઈ વાતનંુ દુઃખ ર�ું નહી�ં
વૈભવ બહેનને બે દ�કરા હતા� આ બંને દ�કરા સારા ગુણ મેળવી પાસ થયા� લ�મી બહેનને
અેક દ�કરાે અને અેક દ�કર� હતી�
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દ�કરાે સારા ગુણ મેળવી પાસ થયાે અને દ�કર�નંુ પણ અેક ઝવેર�ના દ�કરા સાથે
વવેીશાળ થયું� �તન◌ા �તાપે વૈભવને �ાં લ�મીની મણા રહી નહી ંઅને લ�મીન◌ે �ાં
વૈભવની ઉણપ રહી નહી�ં આવાે વૈભવ�લ�મી �તનાે �ભાવ છે�

આ �ત જેવું બંને બહેનપણીઆેને ફ�◌ુ ંતેવું સાનેૈ ફળ�ે�

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