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�ી ગણેશાય નમ: 

�ી સ�યનારાયણ �ભ ુની મહાકથા 
 

 

એક વખતે નૈિમષાર�ય મા ંરહનારાે  શૌનાકાિદ äિષઓએ સતપરાિણુ ુ  ને �' કય( કે કય ુ*ત કરવા થી ઈિ-છત 

ફળ �ા1ત થાય છ2 તે જણાવો. શૌનાકાિદ äિષઓ નો �' સાભળીં  ને સત8ુ  કહ ેછે, આજ �' નારાદમનીુ  એ 

િવ;ણ ુભગવાનને કય( હતો અને િવ;ણ ુભગવાને નારદમનીુ ને ક> ુહત ુકે �ી સ�યનારાયણ ન ુ*ત ઘણ ુપ�યુ  

આપવાવાCં મન;યલોEમાુ  ંઅને FવગલોEમાG  ંપણ દલભુ G  છે. સ�યનારાયણ નુ ં*ત ઉJમ �કારે અને િવિધપવૂકG  

કરવાથી માણસ ત�કાળ સખુ પામશે અને દહે  Mટયા પછી પરલોEમા ંમોP પામશે. આ સ�યનારાયણ ન ુ*ત 

દુ:ખ, શોક વગરે ે ને મટાડનાર અને ધન ધાRયને વધારનાર એવ ુ ઉJમ ફળ આપનાર છે. આ *ત Tીઓને 

સૌભાUય અને સતિતં  તમજે  પરષોુ ુ  ને િવજય આપવાવાC છે. નૈવદે મા ંકળાે , શીરો સવાયા માપે બનાવી ધરવો 

અને �ી સ�યનારાયણ *તકથા પોતાના સગાવહાલા ઈ;ટ િમXો સાથે સાભળવીં . આ રીતે આ *ત Y કોઇ કરશે 

તનીે  મનોકામના િસ[ થશે.    

સત8ુ  કહ ેછે "બી8 એક કથા કહુ ંM,ં કાશીPXે મા ંરહનારોે  એક ^ા_ણ ખબજુ  ગરીબ હતો. ભaયોુ  અને તરFયો 

કાશીPXે મા ં ભીખ માગીં  ખાતો હતો. તે ^ા_ણને સ�ય Fવbપ ભગવાને ઘરડા ^ા_ણન ુ Fવbપ લઈને 

સ�યનારાયણની કથા નો સાર સમcવી અdeય થયા. બીY િદવસે સવારે ^ા_ણે *ત કરવાનો સEfપં  કરી 

હમશં ે  મજબુ  િભPા માગવાં  નીકળી પડયો અને તનેે રોજ કરતા બમણુ ં hiય મjય ુ અને તે સાથજે  તણેે 

સગાવહાલા ઈ;ટ િમXો સાથે �ી સ�યનારાયણ ની કથા કરી અને થોડા જ િદવસો મા ં અગિણત સkપિતં  નો 

માિલક થયો. એક િદવસ તે ^ા_ણ િનયમ �માણે �ીસ�યનારાયણ નુ ં*ત કરતો હતો. એવામા ંએક કિઠયારો 

લાકડાનો ભારો લઈ એ ઠકાણે  ેપહો-યો. તરFયો હતો તો પણ એક િચJથીે  તણેે ^ા_ણે કરલે  ુપજૂન જોય ુઅને 

એની િવિધ સમ8 લઈ પોતાના નગર તરફ રવાના થયો. બીY િદવસે ભારો વચવાે  સારુ જતી વખતે મનમા ં

સ�યનારાયણ કથા કરવા નો સકfપં  કરી એક સદરું  નગર મા ંકે oયા ંશઠે -સાહકારુ  લોકો રહતાે  તે મહોfલા મા ં

આiયો અને �યા ંએક શઠેે બમણી િકંમત આપી ભારો ખરીદી લીધો. બમણી િકંમત મળતા વાર જ ઘણો rનદ 

પામી પcૂ ની સામsી લઈ ને ઘરે  આવી સગાવહાલા ઈ;ટિમX તથા ^ા_ણ ને બોલાવી િવિધપવૂકG  *ત કયુG 

અને tતે વૈકઠુ ં  ને પાkયો. 

સત8ુ  કહ ેછે "હ ેશૌનકાિદ bિષઓ, ફરી આપને �ીસ�યનારાયણદેવ ના *ત ની કથાનો બીજો ઈિતહાસ કહં ુ M ંતે 

તમે સાભળોં , પવૂv ઉfકામખુ નામનો રાc wxવીુ  ન ુપાલન કરનાર પોતાની પ�ની સાથે ભhિશલાનદી ને િતરે �ી 

સ�યનારાયાણન ુ *ત કરતો હતો, એવા મા ં તે નદી ને કાઠેં સાધ ુ નામનો એક વાિણયો વપારે  અથv �યાથી 

િનકjયો. રાc રાણી ને *ત કરતા જોઇ તમનીે  પાસે આવી િવનતz પવૂકG  ઘણીજ ન{તાથી �' કરવા લાUયો 

આપ શન2  ુ *ત કરો છો અને એથી શો લાભ થાય છે? રાcએ ક> ૂ આ *ત કરવાથી સપિતં  તથા સતતીનીં  

�ાિ1ત થાય છે. એવ ુ રાc ન ુ વચન સાભળીં  સાધ ુ વાિણયા *તની િવિધ સમ8 લઈ ઘરે આવી ને પોતાની 

પ�ની લીલાવતી ને *તની વાત કહી ને સકfપં  કય( કે oયારે મને સતિતં  થશે �યારે ચો|સ *ત કરીશ. સમય 

જતા તનેે �યા એક કRયા જRમી તને  ુનામ કલાવતી રાખવામા આiય.ુ લીલાવતીએ પોતાના Fવામીને *ત કરવા 

ક>તોુ  સાધ ુવાિણયાએ સમજણ આપી કે કRયાના િવવાહ સમયે કરીશુ.ં કRયા િવવાહ યોUય થઈ સાધ ુવિણયા ના 



કહવાે  �માણે મિનમુ  કાચનં  નગરથી એક વિણEપXનુ  ેલઈને આiયો તે યોUય લાગતા સાધ ુવાિણયા કRયા ને 

િવવાહ એ વિણક પXુ સાથે કયાG પણ કમG ના tતરાય કરીને સાધવાિણયોુ  �ી સ�યનારાયણન ુ *ત કરવાન ુ

ભલીુ  ગયો, Yથી કરીને તનેે ઘણા દુ:ખોનો સામનો કરવો પડયો. લUન પછી સાધ ુવાિણયો જમાઈ ને લઈ ને 

ર�નસારપરૂી નામના નગરમા ંવપારે  અથv ગયો. �યાના ચRhકતે  ુરાc નો ખcનો ચોરી ચોરલોકો સાધવાિણયાુ  

ના ઘર મા ંMપાઇ ગયા. પાછળ રાc ના િસપાઇ ને આવતા જોઇ સાધ ુવાિણયા ના ઘર મા ંધન નાખી ચોર 

લોકો �યા થી નાશીં  ગયા. િસપાઇઓ સાધ ુવાિણયા ને �યા રાcનો ખcનો જોઇ સાધ ુવાિણયા તથા જમાઇ ને 

ચોર સમ8ને કદે  કરીને રાc પાસે લઈ આiયા. �ી સ�યદવે  ની માયાથી મોિહત થઈ રાcએ પણ કોઇ નુ ં

સાભjયં  ુનહી અને અિવચારે ચોરાયલ ુધન તસાથે  ેસાધ ુવાિણયાન ુધન પણ લઈ લીધ.ુ બી8 તરફ �ી સ�યદવે  

ના શાપં થી સાધ ુવાિણયાની Tી પણ ઘણી દુ:ખી થઈ અને પોતાના ગામે પોતાના ધર મા ંમકલુ ે  ુધન ચોરો લઈ 

ગયા. અને  પછી ત ે ઘણા દઃખથીુ  અને ઘણી તરસ તથા ભખુ થી ઘરઘરે ે  ભીખ માગીં  ખાતી. એક િદવસે કRયા 

કલાવતી ઘણીજ ભખુ આકળiયાકળૂ ૂ  એક ^ા_ણને ના ઘરમા ંગઈ �યા �ી સ�યનારાયણ ન ુ*ત તથા પજૂન 

થત ુહત ુતે જોય ુઅને �સાદ લઈ ને દરરોજ કરતા ઘણી જ મોડી પોતાના ઘર ે આવીને માતા લીલાવતી ને *ત 

ની વાત કરી . એવ ુતે કRયા કલાવતી ન ુબોલવ ુસાભળીનં  ેસાધવાિણયાનીુ  Tી લીલાવતી �ી સ�યનારાયણ ન ુ

*ત કરવા સારુ ત�પર થઈ. પછી પોતાના સગાવહાલાઓને બોલાવીને �ી સ�યનારાયણન ુ*ત કરવા લાગી 

અને પજૂન કરતી વળાે  હરઘળી એવો વર માગતીં  કે મારા પિત તથા જમાઈનો અપરાધ Pમા કરો અને �શ� 

થાઓ. એવી વારવારં ં �ાથનાથી �શ� થઈ સ�યનારાયણ ભગવાને ચRhકતે  ુરાcને Fવ1ન મા ંઆવીને આop 
કરી કે બ�ે વિણક પXોુ  ને બધનમEતં ુ  કરો, લીધ ુછે એથી બામણ ુhiય આપી ખશુ કરીને િવદાય કરો. રાcએ તે 

�માણે કરતા બ�ે વિણEપXોએુ  રાc ને નમFકાર કરી ક> ુ કે તમારી �પા થી અમે અમારા દશે  જઈશુ.ં અને 

પછી મગળયEતં ુ  યાXાકરવાની તૈયારી કરી. દિરયા િકનારે સાધવાિણુ યાન ુ વહાણ લગારલં ે  ુ જોઇ �ી 

સ�યનારાયણ ભગવાનને તનાે  વહાણ મા ં શુ ં છે તે પછવાનીુ  ઈ-છા થઈ સRયાસીં બાવાન ુ bપ લઈ બ�ે 

વિણકપXોુ  ને પછયુ  ુ કે "તમારા વહાણ મા ંશુ ં છે?" બદીં ખાને થી હમણાજ Mટલોે  સાધવાિણયોુ  સRયાસીં બાવાની 

મeકરી કરી ને કહવાે  લાUયો કે અમારા વહાણ મા ંતો વલાે  તથા પાદડાં  છે. એવ ુસાધવાિણયાનુ  ુવચન સાભળીં  

ને સ�યનારાયણ ભગવાન "તથાFત"ુ કહીને �યાથી આઘે ચાfયા ગયા. પોતાન ુ િન�યકમG કરી સાધવાિણઓુ  

પોતાના વહાણ મા ંજએુ  છે તો વલાે  તથા પાદડાં  છે તે જોઈને શોક થી ભોય પર પડી ગયો પછી થોડી વારે 

ભાનમા આiયો �યારે જમાઈ કહ ે છે કે હમણાજ આવલાે  સRયાસીં બાવા એ શાપ આ1યો છે અને એમનાજ 

કહવાથીે  આ થય ુ હશે, માટે આપણે એમની પાસે જઈએ અને માફી માગીયં  ે એવ ુ જમાઈન ુ બોલવ ુ સાભળીં  

સાધવાિણકુ  સRયાસીં બાવા પાસે જઈ પોતાના અપરાધની Pમા માગવાં  લાUયો. આવ ુજોઈ સRયાસીં બાવા કહ ેછે 

"અરે વાિણયા, ત ુરડીશ નહી મારી પcૂ થી ત ુબહ�મખુ થયો છે." પછી સાધવાિણયાુ  ને મનવાિRછતં  ફળ આપી 

tતર�યાન થયા એટલા મા ંસાધવાિણયોુ  જવુ ે છે તો પોતાન ુવહાણ �થમ �માણે ધન થી ભરલે  ુછે. એ જોઈ ને 

ખશુ ખશુ થઈ સ�યનરાયણને �ાથના કરી, *ત કરવાન ુવચન આપી પોતાના દશે  તરફ રવાના થયો. પોતાની 

નગરી ની ન8ક નદી િકનારે વહાણ લગારીનં  ે ઘરે ખબર મોકfયા, તે સાભળીં  સાધવિણયાુ  ને Tી ઘણા હષG 

વાળી થઈ પોતાની પXીુ  કલાવતી ને �ી સ�યનારાયણ ને *ત કરી નદીિકનારે આવાન ુ જણાવી �થમ પોતે 

પોતાના Fવામી નુ ંદશનG  કરવા આવી, કલાવતી *ત ની સમાિ1ત કરી, �સાદ લીધા વગર પોતાના Fવામીન ુ

દશનG  કરવા નદી િકનારે આવી, તે અપરાધે કરીને �ી સ�યદવે  તનાે  પર કોપાયમાન અને જમાઈ અને ધન Y 

વહાણમા ંહતા તે વહાણ દિરયા મા ંઅheય થઈ ગય.ુ કલાવતી કRયાએ પોતાના Fવામીને િદઠો એટલે તે મછ�તુ  



થઈ ભોય પર પડી. થોડી વારે ભાન મા આવતા પોતાનો પતી મરી ગયો છે એવ ુધારી તનીે  પાદકાઓુ  લઈને 

પોતે સતી થવાને તૈયાર થઈ એ જોઈ સાધવાિણયોુ  તથા તનીે  Tી �ી સ�યનારાયણની �ાથના કરે છે �યારે 

આકાશવાણી થાય છે કે તારી કRયા મારુ પજૂન કરી �સાદ લીધા વગર પોતાના Fવામી ને જોવાના મોહથી 

ઊતાવળે tહીયા આવી માટે જો એ ઘરે  જઈને �સાદ લઈ ને પાછી આવશે તો પોતાના પતીને પામશે. તે 

�માણે કરતા કલાવતી ને પોતાનો Fવામી નજરે પડયો તે પછી સાધવાિણયોુ  ઘણં ુ ધન ખચ�ને પોતાના 

સગાવહાલા ઈ;ટિમXો સાથે દરકે  પનૂમ તથા સયુG સR�ાતીં  ના િદવસે �ી સ�યનારાયણ ન ુપજૂન કરતો. અને 

અRતે સખીુ  થઈ ને સ�યપરૂ િવશે ગયો. 

સત8ુ   äિષમનીઓનુ  ે �ી સ�યદવે  િવશે બી8 એક કથા કહ ે છે તગ�વજું  નામનો રાc એક વખત હરણનો 

િશકાર કરવા વનમા ગયો. િશકાર કરી વનમા એક વડ ના ઝાડ ન8ક આiયો oયા ગોવાળીયાઓ ભિEતપવૂકG  

�ી સ�યદવને  ુ*ત કરતા હતા. રાc તમનીે  પાસે ગયો પણ નહી તમજે  દરૂ  થી નમeકાર પણ ન કયાG. કથા 

કયાG પછી ગોયળીયાઓએ �સાદ રાc પાસે મ�ોુ , રાcએ �સાદ ન લતાે  �યાજ રહવાે  િદધો Yથી કરીને તનેે 

ઘણા દઃખોનોુ  સામનો કરવો પડયો તને  સો પXોુ  મરી ગયા, ધન-ધાRય આિદ Y કાઇ હત ુતે જત ુર>,ુ �યારે રાc 

ના મન મા િવચાર આiયો આ સવG �ી સ�યદવે  ેતો હરણ નહી કયુG હોય.  તે પછી તે વન મા આiયો ગોપગણો 

સાથે કથા કરી �સાદ લઈને પોતાના શહરે મા ંઆiયો તો બધી વાતે શાતીં  થઈ અને સારી રીતે રાoય કરી 

સ�યલોક િવશે ગયો. 

 આવ ુદલભુ G  �ી સ�યનારાયણ નુ ં*ત Y કોઈ ભિEતપવકુ G  કરશે તનેે ફળ આપનાર �ી સ�યદવે  સમથG છે. �ી 

સ�યનારાયણના �સાદ થી ધનસપિJં  �ા1ત થાય છે. દિરh હોય તનેે ધન મળે છે બદીખાનં  ે પડયો હોય તો 

બધનમાથીં ં  મEતુ  થાય છે. Yને ભય �ા1ત થયો હોય તે ભય થકી મEતુ  થાય છે એમા કોઇ પણ સદહં ે  નથી. 

સત8ુ  કહ ે છે આ *ત કરવા થી બધા દઃખોુ  થી માણસ મEતુ  થાય છે. ખાસ કરીને આ ઘોર કળયગમાુ  �ી 

સ�યનારાયણની કથા ફળ આપનારી છે. કટલાકે  તમને  ેકાળ કહ ેછે કટલાકે  સ�ય ઈ�ર કહ ેછે કોઇ સ�યનારાયણ 

કહ ેછે કોઇ સ�યદવે  કહ ેછે. એકજ �ભ ુઅનકે  cતના bપો ધરી બધાને મનવાિRછતં  ફળ આપે છે. હ ેમિનુ �રો 

હવે હુ ંYમણે પવુv સ�યનારાયણ નુ ં*ત કયુG તમનાે  પન�Rમુ  કયા કયા થયા તે તમને કહુ ંM.ં શતાનદં નામનો 

^ા_ણ સ�યનારાયણન ુ *ત કરવાથી બીc જRમમા ં સદામાુ  નામનો ^ા_ણ થયો, લાકડાના ભારાવાળો ભીલ 

સ�યનારાયાણન ુ*ત કરવાથી બીc જRમમા ંદશરથ નામનો રાc થયો, સાધવાિણયોુ  �ી સ�યનારાયણન ુ*ત 

કરવાથી બીc જRમમા ંમયરૂ�વજ નામનો રાc થયો, એ રાc પાસે ભગવાને અધુG શરીર માUયુ ંઅને પોતાન ુ

અધુG શરીર કરવત વડે વરાવીે  ભગવાને અપણG  કયુG અને મોP ને પાkયો. તગ�વજું  રાc સ�યનારાયણ ન ુ*ત 

કરવાથી બીc જRમમા ં Fવયભ ૂં  મન ુથયો અને પોતાની �c ને સખુ આપી ભગવાની ભિEત કરી tતે વ�કઠુ  

ગયો 

અ-યતુ ંકેશવ ંરામનારાયણ,ં �;ણદામોદરં વાસદેવુ  ંહિરમ,ૂ 

�ીધરં માધવ ંગોપીકાવfલભ,ં �ી cનકીનાયકં રામચhં ભY. 
 

સૌજRય : જયિRતલાલં  કરમશી ઊનડકટ 


