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અેક કણબી હતાે� અેને સાત છાેકરા અને અેક છાેકર� હતાં� છાેકર� પરણાવેલી ખર� પણ
સાસિરયામાં િવરાેધ થયેલાે� અેટલે કાેઈ તેડવા ન આવે� છ ભાઈઆે તાે કમાઈ કમાઈને
ઘણા ધનવાન થયા અને અલગ ર�ા�

સાતમાે ભાઈ સાૈથી નાનાે� થાય તેટલાે પિર�મ કર�ે �ાર ેપેટ પૂરતું મળે� ડાેસાે� ડાેશી�
બહેન અને તેની �ી બધાં ભેગા રહે� ખાનારાં ઝાઝા અને કમાનાર અેકલાે� અેટલે અે
િનધ�ન જ ર�ાે�

બહેનને થયું કે મારાથી બને તાે મારા ભાઈને ટેકાે ક�ં� અેમ સમ�ને તે છયે ભાઈઆેના
પાસ ેકામ માગવા ગઈ� ભાઈઆે અ�ભમાનના ભરલેા અને ભાભીઆેનંુ તાે પૂછવું શુ ં?
અેમણે પહેલાં તાે કામની ના જ પાડી�

પછ� ભાભીઆે બાેલી ��કામ તાે નથી પણ અમારાં ઢાેર�ઢાખંર ચારવા જ�ે� અેક વેળાનંુ
વ�યું�ઘટ�ંુ ખાવાનંુ આપીશુ ં!’

બહેન તાે ઢાેર ચારવા �ય છે અને છયે માેટા ભાઈઆેને ઘરથેી વ�યું�ઘટ�ું લાવીને ખાય છે�
અેક વેળા બહેન ઢાેર ચરાવવા જતી હતી� �ાં નદ�કાંઠે સરખે સરખી છાેિડયાે નાહતી�
ધાેતી �ેઈ�

અેટલે પૂછ�ંુ ��બહેનાે ! તમે આ શુ ંકરાે છાે ?’ છાેિડયાે બાેલી : �આજે વીરસપલી છે�
વીરપસલીના દાેરા લઈઅે છ�અે���દાેરા લીધે શુ ંથાય ?’

છાેિડયાે બાેલી : �બાર ેમાસ ભાઈને સખુ મળે�� �માર ેય વીરપસલીનંુ �ત લવેું છે� પણ અે
�ત શી ર�તે થાય અે મને શીખવાડાે��

|| વીરપસલી �ત કથા ||
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છાેિડયાે બાેલ◌ી : �આજે ભાઈને દાેરાે બાંધવાે� ભાઈ જે આપે તે જમવું�� બહેને િવચાર કયા�
કે� માર ેસાત ભાઈઆે છે� સાત ભાઈઆેમાં છ ભાઈઆે તાે બાેલતા ય નથી� નાનાે ભાઈ
િનધ�ન છે� મા�ં �ત ઉજવશ ેકાેણ ?

તાે યે અે દાેરાે લેવા બેઠ�� છાેિડયાેઅે પાેતાના લુગડામાંથી આઠ તાંતણા કાઢ�� ગાંઠાે
વાળ�ને દાેરાે આ�યાે અને ક�ંુ : �આઠ િદવસ સધુી નાહી ધાેઈ દાેરાને દેવતાથી ધૂપ દેજે�
દાેરાને ધૂપ દ◌ીધા પછ� જમજે� આઠ િદવસ ેદાેરાે ઉજવીને પીપળાને બાંધજે��

બહેન તાે દાેરાે લઈને આવી અને માતાને કહેવા લાગી : મા મા ! આજે તાે મ� વીરપસલીનાે
દાેરાે લીધાે છે� ચલૂામાં દેવતા ઠારશાે નહી�ં�

મા કહે : �સા�ં�� આ વાત છઅે ભાભીઆે �ણી ગઈ� ભાભીઆેના મનમાં તાે ઝેર ભરલેું
હતંુ� અે તાે ચપૂચાપ આવીને ચલૂામાં પાણી રડેી ગઈ� દેવતા ઠર� ગયાે !

બહેન તાે નદ�અેથી નાહીને આવી� દાેરાને ધૂપ દેવા દેવતા લવેા ગઈ� �ાં જુઅે છે� તાે
ચલૂામાં પાણી જ પાણી ! અેને થયું કે અવ�ય આ ભાભીઆેના જ કામ છે�

અે પછ� તાે અે હંમેશા સીમમાં દેવતા લઈને જવા લાગી� સીમમાં જઈને અે દાેરાને ધૂપ દે
અને ગાયમાતાને વાત સભંળાવે� અેમ કરતાં કરતાં આઠ િદવસ પૂરા થયા�

આજે વીરપસલીનંુ ઉજવ�ં કરવું હતંુ� અેટલે તેણે માને ક�ંુ : �મા ! આજે તાે માર ે�તનંુ
ઉજવ�ં કરવું છે� ભાઈ જે આપશ ેતે જ જમીશ��

અે તાે ભાઈઆેને �ાં ગઈ અને પૂછ�ું ��ભાભી ! ભાભી ! મારા ભાઈ ઘર ેછે ને ?’
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ભાભી છણકામાં બાેલી : �તારા ભાઈને તંુ �ણે� હંુ શુ ં��ં !’ બહેન તાે �ાંથી ચાલી
નીકળ�� બી� ભાઈને ઘર ેગઈ� �ી�ભાઈને ઘર ેગઈ� અેમ થયે ભાઈઆેના બારણે જઈને
પાછ� ફર��

છેવટે અે નાનાભાઈને �ાં આવી ને ડૂસકંુ ભરતાં પૂછ�ું : �ભાભી ! મારા ભાઈ �ાં છે ?’
નાની ભાભીઅે નણંદબાને બાથમાં લીધા�

માથ ેહાથ ફેરવીને ક�ંુ : �બહેન ! હંુ �ણતી હતી કે માેટેરાં તાે બાેલશ ેપણ નિહ��
અેણે બહેનને ક�ંુ : �તમારા ભાઈ હમણાં જ ખેતર ેગયા છે� માંડ પાદર ેપહા��યાં હશ�ે
બહેન �ાંથી દાેડવા લાગી� પાદર ેજઈને જુઅે તાે ભાઈ તાે ઘણાં છેટે દેખાય�

અેણે સાદ દ�ધાે : �ભાઈ ભાઈ !…. વીરપસલી !’ ભાઈ તાે ખેતર પાસ ેપહા�ચલેાે� બહેનનાે
સાદ સાંભળ�ને ઊભાે ર�ાે�

બહેનની વાત સાંભળ�ને ભાઈ બાે�ાે : �અરરે ે! બહેન� હંુ તાે તને શુ ંઆપું ? માર� પાસ ેછે
શુ ં?’ �ભાઈ ! તમે જે આપશાે તે હંુ સવાલાખનંુ ગણીને લઈશ�� બહેન બાેલી�

ભાઈઅે તાે બહેનને બી માટે લીધેલા સવાશરે કાેદરા આ�યા� અેક માટ�નંુ ઢેફંુ આ�યંુ અને
પછેડીથી છાેડીને અેક પૈસાે આ�યાે�

બહેને કાેદરાને ઘઉં માનીને લીધા� ઢેફાને ગાેળ માનીને લીધંુ�
પૈસાને સાનેાના�ં માનીને લીધાે !

અે તાે રા� થતી ઘર ભણી નીકળ�� ઘર ેઆવીને જુઅે તાે અેનાે વર તેડવા આવેલાે� કાેઈ
દા�ડ ેનિહ ને આજે તેડવાનંુ �ાંથી સ�ંુૂ ? અેને તાે �ત ફ�ું�
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જમાઈ બા�ેાે : �હંુ તાે તેડવા આ�ાે છંુ� આજને આજ માેકલાે� હંુ તેડીને જ જઈશ�� સાસુ
કહે : �અેવી ઉતાવળ શી છે ? ઘણા દા�ડ ેઆ�ા છાે તાે આજનાે દા�ડાે રહી �વ� કાલે
જ�ે !’

જમાઈઅે હઠ પકડી : �ના� હંુ તાે આજે જ તેડીને જઈશ�� સાસઅુે દ�કર�ને વળાવવાની
ગાેઠવણ કરવા માંડી�

ઘરમાં �ેયું તાે દ�કર�ને આપવા જેવું કાંઈ ન મળે ! છયે ભાભીઆેને ટ�ખંળ કરવાનંુ મન
થયું� અેમણે ચીથંરા� સાવરણી� જુની ઈંઢાેણી અને કપડાનંા ડૂચાનંુ પાેટલું વાળ�ને નણંદને
માથ ેચઢા�ું�

ડાેશી દ�કર�ને જમાઈ સાથ ેવળાવી ઘર ેઆવી� �ાર ેડાેશીને થયું કે� દેવતા િવના દ�કર�
દાેરાને ધૂપ �ાંથી દેશ ે? દાેરાને ધૂપ નિહ દેવાય તાે દ�કર� ભખૂી ને તરસી રહેશ�ે

અે તાે હાથમાં દેવતા લઈને દાેડતી ગયી અને સાદ દેવા લાગી : �દ�કર� ! દ�કર� !…. દેવતા
લેતી � !’

વર કહે : �તારાં મા કંઈ નિહ ને દેવતા આપવા કેમ આ�ા ?’
વહુ કહે : ��ડા �તાપ અે દેવતાના કે� તમે નહાેતા તેડતા તે મને તેડી� આજે મારા �તનંુ
ઊજવ�ં છે��

અેમ કહી વરને વાવને ટાેડલે બેસાડી� વહુ નહાવા ઉતર�� નાહીને ભીને કપડ ેબહાર આવી
અને વરને ક�ંુ : �પેલા પાેટલામાંથી લુગડંુ નાખાે ને ?’
વર ેપાેટલંુ છાે�ું અને ક�ંુ : �કયંુ ચીર આપું ?’
વહુને થયું : �કેવા માર� ઠેકડી કર ેછે !’
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અે બાેલી : �અમાર ેિનધ�નને હીર ને ચીર �ાંથી હાેય ? વર ેલુગડંુ ના�ુ�ં વહુ લુગડંુ જુઅે
છે� તાે કસબી કાેરનુ �પાળું  અ�બર ! ખરેખર ! પાેટલામાં �ત�તની મા�ઘા મૂલની
સાડીઆે થઈ ગઈ ?

અેણે તાે બહાર આવી હરખમાં ને હરખમાં દાેરાને ધૂપ દ�ધાે� અેના મનમાં થયું કે� પૈસાે
આપું તાે અે પાસનેા ગામમાંથી સીધંુ લઈ આવે�

છેડથેી પૈસાે છાેડીને જુઅે છે� તાે સાનેાનંુ ના�ં !
ઢેફંુ જુઅે છે તાે ગાેળ થઈ ગયાે !
કાેદરા જુઅે છે તાે ઘઉં થઈ ગયા ! અેના આ�ય�નાે પાર ર�ાે નિહ�

અેણે સાનેાના�ં આપી પાેતાના �વામીને સીધંુ લવેા માેક�ાે� �ાં તાે વાવની પાસ ેમાેટ�
હવેલી થઈ ગઈ ! સીધંુ લઈને વર આ�ાે�

વહુને સાતમા માળના ઝ�ખામાં બેઠેલી �ેઈ તનેે નવાઈ લાગી� વર તાે ધીમે ધીમે મેડીઅે
ચ�ાે�
બંને જણે પેટ ભર�ને વાતાે કર�� વહુઅે રસાેઈ કરવા માંડી પણ �ાં ખાેદે �ાં સાનંુે જ
સાનંુે !
તેણે ધરતીમાતાને �ાથ�ના કર� : હે ધરતીમાતા ! અેકલા સાનેાને હંુ શુ ંક�ં ? થાેડી ભા�ય
ઉઘાડી આપાે !’

�ાં તાે ચલૂાે થાય અેટલી ધરતી ઉઘાડી થઈ ગઈ ! વહુઅે રસાેઈ કર�� બંને જણા જમવા
બેઠાં� જમી પરવાર�ને વાતે વ�ાં અને �ાં જ રહેવાનાે િન�ય કયા��

અેમને તાે ખેતીવાડી� વણજ વપેાર ચાલવા માં�ાં� થાેડા વષા� વીતા�ા ને વહુના િપયરમાં
દુકાળ પ�ાે� છયે ભાઈ �ભખાર� થઈ ગયા !
ડાેસાે� ડાેશી સાત દ�કરા અને સાત વહુઆે પેિટયા માટે પરગામ જવા નીક�ાં !
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બધાં ચાલતાં ચાલતાં દ�કર�ની હવેલીઅે આ�ાં� માેટ� હવેલી �ેઈને કામનંુ પૂછવા
લા�યાં� સાતમે માળેથી દ�કર�અે પાેતાના ભાઈઆે અને મા�બાપને આેળ�ાં અને
તેમને પાેતાને �ાં રા�ા�

છ ભાઈઆે અને છ ભાભીઆેને વૈતરાનંુ કામ સા��યું� તગારાં� કાેદાળ� ને ઈંઢાેણી
આ�યાં� નાના ભાઈને અને નાની ભાભીને કશુ ંકામ કરવાનંુ નિહ અને બે વાર જમવાનંુ�
ડાેસાે�ડાેશી છાેકર◌ા ંરાખે ને �ભુ ભજન કર�ે અેક િદવસ બધાં સાથ ેજમવા બેઠાં�
બહેને છયે ભાઈઆેની થાળ�માં સાનેાના ટુકડા મૂ�ા� છયે ભાભીઆેની થાળ�માં �પાના
ટુકડા મૂ�ા અને નાનાભાઈને લાપશી પીરસી !

છયે ભાઈઆે અને ભાભીઆે જુઅે છે� તાે બહેનને દ�ઠાં અને તેમની આખંાે ઉઘડી ગઈ�
પાેતાની બહેનન◌ે દુઃખ દેવા માટે બધાં પ�તાવાે કરવા લા�યાં�

અેમની આખંાેમાં પાણી વહેવા લા�યું� બહેનને દયા આવી� બધા ભાઈઆેને અેક અેક
ઘર આ�યું અને ભાભીઆેને પણ જે �ેઈઅે તે આ�યું� બધાં આનંદમાં રહેવા લા�યાં�

�જેવું બહેનને વીરપસલીનંુ �ત ફ�◌ું� અેવું અમને ફળ�ે�

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