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એક બ્રાહ્મણને સાત પતુ્રો અને ળીરળતી નામની એક માત્ર પતુ્રી હતી. સાત ભાઈઓની એકમાત્ર 

બહને હોળાથી, ળીરાળતી તમામ ભાઈઓની પ્રિયતમ હતી અને બધા ભાઈઓ તેને તેમના જીળન 

કરતાાં ળધારે િેમ કરતા હતા. થોડા સમય છી ળીરાળતીના ગ્ન એક બ્રાહ્મણ યળુક સાથે થયા. 

ગ્ન છી, ળીરાળતી તેના મામાના ઘરે આળી અને છી તેણે તેની ભાભીઓ સાથે કરળ ચોથનુાં 

વ્રત રાખયુાં, રાંત ુસાાંજના અંત સધુીમાાં તે ભખૂથી ત્રાસી ગઈ. બધા ભાઈઓ ભોજન કરળા બેઠા 

અને બહનેને ણ જમળા પ્રળનાંતી કરળા ાગ્યા, ણ બહનેે કહ્ુાં કે આજે તેની ાસે કરળ ચોથનુાં 

ાણી ળગરનુાં વ્રત છે અને તે ચાંદ્રને જોઈને અને અર્ઘયય ચ offeringાાવ્યા છી જ ખાઈ કાય છે. 

રાંત ુચાંદ્ર હજી બહાર આવ્યો નથી, તેથી તે ભખૂ અને તરસથી રેાન છે. 

ળીરાળતીની આ હાત તેના ભાઈઓએ જોઈ નહોતી અને છી એક ભાઈ ીલાના ઝાડ ર 

દીળો િગટાળે છે અને ચાલણીમાાં મકેૂ છે. દૂરથી જોતાાં તેને ાગ્યુાં કે જાણે ચાંદ્ર બહાર આવ્યો છે. 

ત્યારે એક ભાઈએ આળીને ળીરળતીને કહ્ુાં કે ચાંદ્ર બહાર આવ્યો છે, તમે તેને અર્ઘયય ચઢાળીને 

ભોજન કરી કો છો. બહને આનાંદથી સીડીઓ ઉર ચડી અને ચાંદ્રને જોયો અને અર્ઘયય અયણ 

કરીને ભોજન કરળા બેઠી.તેમણે હેો ટુકડો મોંમાાં મકૂતાાં જ તેને છીંક આળી. જ્યારે બીજો ટુકડો 

નાખયો ત્યારે તેમાાં ળાલ બહાર આવ્યા. આ છી, તેણીએ ત્રીજો ટુકડો મોંમાાં નાખળાનો િયાસ કયો 

કે તરત જ તેને તેના પ્રતના મતૃ્યનુા સમાચાર મળ્યા. 

તેની ભાભી તેને સત્યની જાણ કરે છે કે તેની સાથે આવુાં કેમ થયુાં. ખોટી રીતે કરળા ચોથનુાં વ્રત 

તોડળાને કારણે દેળતાઓ તેમનાથી નારાજ છે. એકળાર ઈન્દ્દ્રાણીની ત્ની ઈન્દ્દ્રાણી કરળચૌથના 

દદળસે પથૃ્ળી ર આળી અને ળીરાળતી તેની ાસે ગઈ અને તેના પ્રતની સરુક્ષા માટે િાથયના 

કરી. દેળી ઈન્દ્દ્રાણીએ ળીરળતીને પણૂય ભક્તત અને ધાપ્રમિક પ્રળપ્રધઓ સાથે કરળા ચોથનુાં વ્રત કરળાનુાં 

કહ્ુાં. આ ળખતે ળીરળતીએ પણૂય ભક્તત સાથે કરળા ચોથનુાં વ્રત રાખયુાં. તેમની ભક્તત અને ભક્તત 

જોઈને ભગળાન િસન્ન થયા અને ળીરળતી સદસહુાગનને તેમના પ્રતને પનુજીપ્રળત કરળા 

આીળાયદ આપ્યા. ત્યારથી, મદહાઓએ કરળ ચોથ વ્રતમાાં અતટૂ શ્રદ્ધા રાખળાનુાં રૂ કયુું. 
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