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આપણા દેશમા ંઅ�પિત નામે અેક રા� હતાે� તનેે મમતા નામે રાણી હતી�

રા� ઘણાે પિવ� અને દયાળ ુહતાે� અેના રા�માં �� સવ� વાતે સખુી હતી� રા� ઉપર
��નાે �ેમ હતાે� અેટલે અેને કાેઈ વાતે દુઃખ ન હતંુ� મા� અેને સતંાનની ખાેટ હતી�

નારદ�ના કહેવાથી રા��રાણી ��ા�ની પરમશ�� ગાય�ીનંુ �સાિવ�ીનંુ� �ત કરવા
લા�યાં� 
દેવી ગાય�ી રા��રાણીની ��ા ભ��થી �સ� થયાં અને બાે�ાં : �હે રા� ! હંુ તમાર�
ભ��થી �સ� થઈ છંુ� જે માંગવું હાેય તે વરદાન માગાે�� 

રા�અે ક�ંુ : �દેવી� માર ેસવ� �કાર ેસખુ છે� પણ સતંાનની ખાેટ છે� માર ે�ાં અેક પુ�
થાય અને વાં�ઝયામે��ં ભાંગે અેટલી માર� ઈ�છાછે��

ગાય�ીદેવીઅે ક�ંુ : �તમાર ે�ાં ભા�યશાળ� પ�ુીનાે જ� થશ ેઅને અે પુ�ીથી તમારા
કુળનાે ઉ�ાર થશ�ે� અેમ કહી ગાય�ીદેવી અંતધા�ન થયાં !

થાેડા િદવસાેમાં રાણીને ચડતા િદવસ થયા� નવ મિહને તનેે �પવાન ક�યાનાે જ� થયાે�
માતા ગાય�ીનંુ બીજંુ નામ સાિવ�ી હાવેાથી રા�અે ક�યાનંુ નામ સાિવ�ી પા�ું�

સાિવ�ી તાે બીજના ચ�ંની પેઠે િદવસ ેિદવસ ેવધવા લાગી� સાિવ�ીને સમજણી થયેલી
�ેઈને રા� અ�પિતને � �ચ� તા થવા લાગી�

સાિવ�ીનંુ �પ �ેઈ દેવાે પણ શરમાવા લા�યા� તાે મનુ�યની વાત જ શી ? કાેઈ રા�
સાિવ�ીનંુ માંગુ કરવાનંુ સાહસ કરતાે નથી અને રા�ની � �ચ� તા વધતી �ય છે !

|| વટસાિવ�ી �ત કથા ||
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અેક િદવસ રા�અે સાિવ�ીને ક�ું : �બહેન !, તંુ હવે િવવાહ યાે�ય થઈ છે� હ� સધુી કાેઈ
રા�અે તા�ં માંગું કયુ� નથી� તાે તંુ જ તાર� મેળે કાેઈ સ�ુણી� બળવાન અને �પવાન વરની
શાેધ કર��

રા�અે �ેઈઅે તેટલી સામ�ી આપીને સાિવ�ીને �વયવંર માટે િવદાય કર�� રા�
અ�પિત મં�ીઆે સાથ ેસભામાં વાતચીત કરતા હતા�

અેટલામાં નારદમુિન �ાં આવી ચ�ા� નારદમુિનને પાેતાને �ાં આવેલા �ેઈ� રા�અે
આદરસ�કારપવૂ�ક આસન પર બેસા�ા�

અેટલામાં સાિવ�ી �ાં આવી પહા�ચી� તે પાેતાના િપતાને તથા નારદ�ને પગે લાગી� પાસે
ઊભી રહી�

સાિવ�ીને �ેઈ નારદ�અે પૂછ�ંુ : �રાજન્ ! સાિવ�ી તાે હવે માેટ� થઈ છે� અેનાં લ��� કેમ
કરતા નથી ? અર ેસાિવ�ી ! તંુ કેમ કાંઈ બાેલતી નથી ? તાર� શુ ંઈ�છા છે ?’

સાિવ�ીઅે ક�ંુ : �પાસનેા આ�મમાં ઘુમ�સને નામે અેક રા� છે� તેમના પ�ુ સ�વાનને
મ� વરમાળા આરાપેી છે ; તેમને મ� �વામી �પે �વીકાયા� છે��

નારદ�ને વાત સાંભળ� નવાઈ લાગી� તેમણે રા� અ�પિતને ક�ું : �સ�વાનનાં
માતાિપતા સ� બાેલનારાં છે અને સ�વાન પણ હંમેશાં સ� પાળનારાે છે� તે �પમાં�
ગુણમાં સવ�થી �ે� છે� પણ અેક વાત અેવી છે કે� જેની આગળ બધા ગુણાે હાવેા છતાં યે
નકામા છે !’

રા� અ�પિતને � �ચ� તા થઈ તેમણે પૂછ�ું : �કહાે� કહાે મુિનરાજ ! અેવી શી વાત છે ?’
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નારદ�અે ક�ંુ : �સ�વાનના આય�ુયમાં મા� હવે અેક જ વરસ ખૂટે છે��

આ સાંભળતાં જ રા�ને ઘણાે આઘાત થયાે� રા�અે સાિવ�ીને બી�ે યાે�ય વર શાેધવા
માટે સમ�વી� નારદ�અે પણ બી�ે વર શાેધી લવેાની �શખામણ આપી� પણ સાિવ�ી
અેકની બે ન થઈ !

અેણે તાે ક�ંુ કે� કુલીન �ીઆેનંુ વચન અેકજ હાેય છે� મ� જેને હૃદયથી પિત મા�યાે અે જ
ખરાે ! હવે બી�ે માર ેભાઈ સમાન છે ! જે ભા�યમાં હશ ેતે થશ ે! જેવા િવિધના લખે !’
સાિવ�ીની અડગ ��ા આગળ રા�નંુ કાંઈ ન ચા�ું� નારદ� પણ તેમને સાિવ�ીની
ઈ�છા �માણે કરવાની સમંિત આપી ચાલતા થયા�

અ�પિત સાિવ�ીને લઈ ઘુમસનેના આ�મમાં ગયા� ઘુમ�સને અેક ઝાડ નીચ ેબેઠા હતા�
�ાં જઈ તેમને પગે લા�યા� આખંે આધંળા હાવેાથી ઘુમ�સનેે પૂછ�ું : �તમે કાેણ છાે ? કેમ
આવવું થયું��

અ�પિતઅે ક�ંુ : �હે રાજન્ ! મા�ં નામ અ�તપિત છે� માર� પ�ુી સાિવ�ીનંુ આપના પ�ુ
સ�વાન સાથ ેલ��� કરવા આ�ાે છંુ�� લ���ની વાત સાંભળતાં ઘુમ�સને બાેલી ઊ�ા :
�રાજન્ ! શુ ંકહાે છાે ! તમાર� પ�ુીનાં લ��� સ�વાન સાથ ે!’

અ�પિતઅે ક�ંુ : �અેમાં નવાઈ જેવું શુ ંછે ? માર� પ�ુીઅે પાેતાની ઈ�છાથી જ સ�વાનને
પસદં કયા� છે�

ઘુમ�સનેે ગંભીરતાથી ક�ંુ� �રા�� તમે �ણાે છાે કે� મા�ં રા� ઋ�મી નામના બળવાન
શ�ુઅે પડાવી લીધંુ છે ! હંુ આધંળાે અને ��� હાવેથી રા� પાછંુ મેળવી શકંુ તેમ નથી ! હંુ
વનમાં ઝંૂપડી બાંધીને પડી ર�ાે છંુ�
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વનફળ ખાઈ ને દા�ડા વીતાવું છંુ ! મારાે પ�ુ પણ વનનાં ફળાે પર �વે છે� મને આ સબંંધ
યાે�ય લાગતાે નથી ! હંુ તમાર� ફૂલ જેવી કાેમળ પ�ુીને દુઃખ દેવા માગતાે નથી��

અનેક ર�તે સમ��ા છતાં સાિવ�ી લગાર ેન ડગી� છેવટે ઘુમ�સનેે અ�પિતની વાત
�વીકાર� અને સ�વાનનંુ લ��� સાિવિ� સાથ ેકયુ�� સ�વાન અને સાિવ�ી હળ�મળ�ને
રહેવા લા�યાં�

સાિવ�ીના હૃદયમાં ઊંડી � �ચ� તા હતી� નારદ�અે તનેા પિતનંુ આયુ�ય ટંૂકુ છે� અેમ કહેલું�
તે િદવસથી સાિવ�ી વેદમાતા સાિવ�ીનંુ �ત કરવા લાગી� પાેતાના �વામીનંુ ���ુ અમુક
િદવસ ેછે� અેવાે િનણ�ય કર� મનમાં િદવસાે ગણવા લાગી�

હવે સ�વાનના ���ુને �ણ જ િદવસાે ખૂટતા હતા� સાિવ�ીનંુ મન આકુળ�ાકુળ થવા
લા�યું ! અેણે અેક મન અને અેક �ચ�થી સાિવ�ી��ત કરવા માં�ંુ� તે ગ�દ્ હૃદયે રાત
િદવસ માતા સાિવ�ીનંુ �યાન ધરવા લાગી�

બે િદવસ વીતી ગયા ! આજે તાે સ�વાનનંુ ���ુ હતંુ ! હંમેશના િનયમ �માણે સ�વાન
કુહાડાે લઈને વનમાં લાકડાં કાપવા નીક�ાે� સાિવ�ીની ઈ�છા હતી કે� આજે આખાે
િદવસ પાેતાના �વામી સાથ ેરહેવું�

અેણે ક�ંુ : �નાથ ! આજે અેક વરસ થયું� છતાં તમે કાેઈ િદવસ મને વન બતા�ું નથી�
આજે માર� વન �ેવાની ઈ�છા છે�� સ�વાને ક�ું : �માર� ના નથી� માતાિપતાની આ�ા
મળે તાે ચાલાે�� સાિવ�ીઅે સાસ�ુસસરાની આ�ા લીધી અને સ�વાન સાથ ેવનમાં જવા
નીકળ��

વનમાં �ત�તનાં ઝાડવાં અને પશપુ�ીઆેનાં નામ પૂછતાં પૂછતાં સાિવ�ી પિતની સાથ ેને
સાસાથ ેને સાથ ેચાલતી હતી� બંને જણાં થાેડ ેછેટે ગયાં� �ાં અેક સકૂાયેલું ઝાડ હતું�
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સત◌્યવાન કુહાડાથી ઝાડ કાપવા ગયાે� પરંતુ સ�વાને જેવાે કુહાડાે માયા� તવેાે જ તનેા
માથામાં ભાર ેસણકાે આ�ાે� આખંે અંધારા આવવા લા�યાં અને ઘડીકમાં તાે અે ભાેય
પર ઢળ� પડયાે�

સાિવ�ી પાેતાના �વામીનંુ માથુ ંખાેળામાં લઈ દાબવા લાગી�અેટલામાં અેક ભયંકર કાળા
રંગવાળાે� તેજ�વી અને
િવશાળ આકૃિતવાળાે પુ�ષ આવીને ઊભાે ર�ાે ! આવી ભયંકર આકૃિત �ેઈને પણ
સાિવ�ી લેશ પણ ન ડર��

સાિવ�ીઅે પૂછ�ંુ : �તમે કાેણ છાે ? અને અહી ંકેમ ઊભા છાે ?’ આવનાર બાે�ાે : �હે પુ�ી
! હંુ યમ છંુ અને તારા પિતનંુ આયુ�ંય પૂ�ં થવાથી� તનેે લઈ જવા આ�ાે છંુ��

સાિવ�ીઅે યમરાજને આેળ�ા અને કહેવા લાગી : �હે યમરાજ ! મ� સાંભ�ંુ છે કે� આપના
દૂતાે મનુ�યને લેવા આવે છે� તાે પછ� આપ પાેતે કેમ આ�ા છાે ?’

યમરા� બાે�ા : �સ�વાન સદા સ� બાેલનારાે અને સદાચાર� છે� અેટલે અેને લઈ જવાે
અે મારા દૂતાનંુે કામ નથી� આવા પિવ� પુ�ષાનેે લવેા હંુ પાેતે જ આવું છંુ અેમ કહીને
યમરા�અે પાશ નાખંી સ�વાનના દેહમાંથી અંગૂઠા જેવડા �ાણને બળપવૂ�ક ખ�ચી
કાઢ�ાે��

�ાણ ખ�ચાયાે ! સ�વાનનાે દેહ િન��ાણ થઈને પ�ાે ! યમરા� સ�વાનનાે �ાણ લઈને
દ��ણ િદશાઅે ચાલતા થયા�

પિતના ���ુથી સાિવ�ીને અપાર દુઃખ થયું ! તનેે મૂછા� આવી ગઈ� ઘડીભર તાે તનેે યમરાજ
પર �ાેધ આ�ાે� પણ અેમાં યમરા� શુ ંકર ે?
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સાિવ�ી પાેતાના પિતના ��તદેહને ઝાડ નીચ ેમૂક� દુ�ખી હૃદયે િવલાપ કરતી� યમરા�ની
પૂંઠે પૂંઠે ચાલવા લાગી� સાિવ�ીને પાછળ પાછળ આવતી �ેઈ યમરા� બાે�ા : હે
સાિવ�ી ! હવે પાછળ આવવું નકામું છે અહી ંઆગળ મનુ�યાનેી સીમા પૂર� થાય છે�

તંુ અહીથંી આગળ આવી શક�શ નહી�ં માટે પાછ� વળ ! િવિધના લખે �મ�યા થતા નથી�
માટે શાેક કરવાે નકામાે છે� �� પાછ� � અને તારા પિતની અંિતમિ�યા કર��

સાિવ�ી ધૈય�પવૂ�ક બાેલી : �માર� ��ા અને િન�ય અડગ છે કે� �ાં �ાં મારા પિત �ય�
�ાં �ાં માર ેસાથ ેજવું� હંુ સાથ ેજ રહીશ� તમે કહાે છાે કે મનુ�યાનેી સીમા અહી ંપૂર�
થાય છે� પણ મારા પિત�તધમ�ના બળે� ગુ�ભ��ના બળે� મારા �તના બળે અને તમારા
કૃપાના બળે માર� ગિતને કાેઈ અટકાવી શકે તેમ નથી !

વળ� હે દેવ ! સાત પગલાં સાથ ેચાલવાથી �મ�તાનાે અિધકાર મળે છે� હંુ તમાર� સાથે
સાત પગલાં ચાલી છંુ અેટલે તમને �મ�ભાવે પૂછંુ કે �ાની પુ�ષાે મન� વચન અને કમ�થી
ધમ� પાળવાની શીખામણ આપે છે અને કહે છે� જગતમાં ધમ� જ મનુ�યનાે ઉ�ાર કર ેછે ;
તાે પછ� આપ મારાે પિત�ત ધમ� પાળતાં શા માટે અટકાવાે છાે ?’

યમરા� બાે�ા : �હૈ સાિવ�ી ! તારાં મધુર અને સ�વચનાેથી હંુ �સ� થયાે છંુ� તારા
પિતના �વન િવના તાર ેજે વરદાન માગવું હાેય તે માગ�� સાિવ�ી કહે : મારા સસરાનાે
અંધાપાે દૂર થાય અને તેમને સયૂ� જેવાં �તાપી ને�ાે મળે તેવું વરદાન આપાે��

યમરા� કહે : �સાિવ�ી ! બહુ ચાલવાથી થાક લાગશ�ે તંુ પાછ� વળ� તારા ક�ા �માણે
તેમને ને�ાે મળશ�ે� સાિવ�ી કહે : �પિતની સાથ ેસાથ ેચાલવામાં થાક શાનાે ? �ાં �ાં
પાેતાનાે પિત �ય �ાં �ાં જવું અે ��ેક નાર�નાે પરમધમ� છે�

હે યમરાજ ! સતંપુ�ષાનેાે સ�સગં કદ� નકામાે જતાે તાે શુ ંતમારાે સ�સગં નકામાે જશ ે?’
નથી�
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યમરાજ કહે : �સાિવ�ી ! તે મને ન�તાપવૂ�ક અને ચતુરાઈથી મારાે ધમ� સમ��ાે છે� તાર�
ચતુરાઈ અને ન�તાથી હંુ મુ�ધ થયાે છંુ� તાે તંુ તારા પિતના �વન િવના જે માંગવું હાેય તે
ફર�થી માગ��

સાિવ�ી બાેલી : �હૈ યમરા� ! મારા સસરાને ગયેલું રા� પાછંુ મળે અને મારા પિત
તમારા ધમ�ને લીધે મારાે �ાગ ન કર ેઅેવું વરદાન આપાે !’

યમરાજ બાે�ા : ઘુમ�સનેને ગયેલું રા� પાછંુ મળશ ેઅને તારાે પિત પાેતાનાે ધમ� પાળશ�ે
હવે તંુ પાછ� � ! 
સાિવ�ી બાેલી : હૈ યમરા� ! તમે સવ�ને િનયમમાં રાખાે છાે અેટલે તમા�ં નામ યમ છે�
સવ� �ાણીઆે ઉપર દયા રાખવી અને શરણે આવેલાની ર�ા કરવી અે માનવીનાે પરમધમ�
છે ; અેવાે તમે ઉપદેશ આપાે છાે� તાે હંુ પણ આપને શરણે છંુ� તમે માર� ર�ા કરાે��

યમરા� બાે�ા : �તારાં પિવ� વચનાે સાંભળતાં માર� તરસ છ�પાતી નથી� ખરેખર અેમ
થાય છે કે� તાર� પાસથેી ધમ�વચનાે સાંભ�ા જ ક�ં� હંુ તારાં પર અ�ંત �સ� છંુ�
તારા પિતના �વન િવના જે �ેઈઅે તે �ીજંુ વરદાન માગ�� 

સાિવ�ી બાેલી : �હે યમરાજ ! મારા માતા�િપતાને પ�ુ નથી� તાે તેમને સાે પુ�ાે થાય અને
તેમનાે વંશ ચાલુ રહે� અેવું મને વરદાન આપાે��

યમરાજ કહે : �� તારા માતા�િપતાને સાે �તાપી પ�ુાે થશ ે! હવે તું પાછ� � ! કારણ કે તું
ઘણી દૂર આવી છે��

સાિવ�ી બાેલી : હે યમરા� ! મારા પિત અને આપ જેવા સ�પુ�ષાે પાસ ેહાવેાથી મને દૂર
લાગતંુ નથી� સ�પુ�ષાનેાં હૃદય સદા પિવ� હાવેાથી બધા જ માણસાે સતંાનેાે િવ�ાસ કરે
છે� હંુ પણ આપના િવ�ાસ ેજ ચાલી આવું છંુ��
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યમરાજ કહે : �હે સતી ! તારા વચનાેથી હંુ ઘણાે �સ� છંુ માટે તારા પિતના �વન િવના જે
�ેઈઅે તે વરદાન મ◌ાગ�� તંુ ઘણી જ દૂર આવી છે ! માટે પાછ� � !’

સાિવ�ી બાેલી : �મને સાે બળવાન પ�ુાે થાય અેવું વરદાન આપાે !’
યમરાજ બાે�ા : �� તને સાે બળવાન પ�ુાે થશ�ે� હવે તું અેક ડગલું પણ આગળ ભય�◌ા
િવના પાછ� વળ�

સાિવ�ી બાેલી : �હૈ યમરા� ! સસંારમાં સ�પુ�ષાનંુે વચન અેક જ હાેય છે� સતી �ીઆેને
પિત અેક જ હાેય છે� સતી �ીઆેને પિત િવના �વગ� પણ નકામું છે� પિત િવના લ�મી
નકામી છે અને પિત િવના �વન પણ નકામું છે��

યમરાજ કહે : �હવે તંુ પાછ� �� તાર� વાણી સાંભળતાં હંુ થાકંુ તેમ નથી� પરંતુ તારે
આવવાની શીષા ઘણી દૂર રહી ગઈ છે� માટે જે �ેઈઅે તે છે�લું અિત ઉ�મ વરદાન
માગીને તંુ પાછ� � !’

સાિવત્ર� બાેલી : �તમા�ં વચન સ� થાય અે જ માગું છંુ� મને સાે બળવાન પુ�ાે થાય અેવું
તમે વચન આ�યું છે� પણ �ે તમે સ�વાનને લઈ જશાે તાે માર ેસાે પુ�ાે �ાંથી થશ ે?
માટે મારા �વામીને �વતદાન આપી� નહી તાે તમા�ં વચન �મ�યા જશ ે!’

યમરાજ બાે�ા : �હે ભ� ે! હે સતી ! હંુ તાર◌ા પિતને �વતદાન આપું છંુ� � ! તારા
�વામીને લઈ � ! તારા �વામીનંુ આય�ુય ચારસાે વષ�નંુ થશ�ે�

યમરાજના આશીવા�દ લઈને સાિવ�ી પાછ� વળ�� જે વડના પિવ� ��� નીચ ેપાેતાના
�વામીનાે દેહ હતાે� �ાં તે આવી� સ�વાનનંુ માથુ ંતેણે ખાેળામાં લીધંુ� થાેડીકવારમાં
સ�વાન �ગી ઊ�ાે� આળસ મરડીને બેઠાે થયાે ! તે �ેઈ સાિવ�ીનંુ હૃદય આનંદથી
ડાેલી ઊ�ું�
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સ�વાને ક�ંુ : �હૈ ��ય ! આજ તાે મને અેક સરસ �વ� આ�ું� તેમાં મ� તારાે અને
યમરાજનાે સવંાદ �ેયાે�� સાિવ�ીઅે બધી વ◌ાત કહી સભંળાવી અને ક�ું કે� �વામી
તમા�ં અે �વ� સાચુ ંહતંુ�

અહી ંસ�વાનના િપતાઅે દાેડાદાેડ કર� મૂક� ! તેઆે િવચાર કરવા લા�યા કે� હ�
સ�વાન અને સાિવ�ી ઘર ેકેમ ન આ�◌ા ? અેમણે ચાર ેિદશાઅે ખાેળાખાેળ કર� મૂક��
પણ આ શુ ં? અચાનક તેમનાં અંધને�ાે ઉઘડી ગયાં� તેઆે દેખતા થયા ! તેમના આ�ય�નાે
પાર ર�ાે નિહ�

આખંાે મ�ા પછ� તાે તેમને પ�ુ અને પ�ુવધૂને �ેવાની આતુરતા વધી ગઈ ! થાેડીવારમાં
સ�વાન અને સાિવ�ી આવી પહા��યાં અને માત�િપતાને પગે લા�યાં� ઘુમ�સનેને હવે
શા��ત થઈ�

સ�વાને બધી વાત કહી� િપતાને આખંાે મળવાનંુ કારણ પણ સાિવ�ીના �તનાે �ભાવ
છે� અેમ તેમને સમ��ું� ઘુમ�સને તાે સાિવ�ીના માથ ેહાથ ફેરવવા લા�યા�

અેટલામાં અેક દૂત આ�◌ાે� અેણે સમાચાર આ�યા કે� આપ�ં રા� દુ� ઋકમીઅે
પડાવી લીધંુ હતંુ� તેના પર બી� રા�અે ચડાઈ કર� પાછંુ મેળ�ું છે� તેઆે આપને આપનંુ
રા� સભંાળ� લેવા બાેલાવે છે� ઘુમ�સને સ�વાન અને સાિવ�ીને સાથ ેલઈ �ાં ગયા
અને સખુેથી રા� કરવા લા�યા !

ગાય�ી માતાની કૃપાથી થાેડા િદવસ પછ� સાિવ�ીન◌ા િપતાને સાે બળવાન પ�ુાે થયા�
સાિવ�ી પણ સાે પ�ુાનેી માતા થઈ� અેવાે વટ�સાિવ�ી �તનાે �ભાવ છે�

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