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'ભીલો�ું ભારથ' મૌ�ખક લોકમહાકા�ય�ું કથાનક

      વીસમી સદ�ના �ત ભાગમાં ડૉ.ભગવાનદાસ પટ�લ �ારા સશંોિધત–સપંા�દત �ખુપરંપરાનાં સવ��થમ શ�દ�થ લોકમહાકા�યોઃ
‘�જુરાનંો અર�લો’  ,  ‘રાઠોર વારતા',  'રૉમ–સીતમાની વારતા'  અને,  'ભીલો�ું ભારથ' સમ� �જુરાતના લોકસા�હ�યની િવરલ
ઉપલ��ધઓ છે. આ ��ુતકો રા���ય આ�દવાસી અકાદમી, તેજગઢ અને મહા�મા ગાધંી �તરરા���ય �હ�દ� �િુનવિસ�ટ�, �દ�હ�ના
�ે��એુટ (એમ.એ), એમ.�ફલ. અને પીએચ.ડ�.ના ઉ�ચ અ�યાસ�મમાં સદંભ��થંો તર�ક� �થાન પા�યાં છે. રા���ય સા�હ�ય અકાદમી
�દ�હ�એ ‘ભીલો�ું ભારથ’ ભીલ લોક મહાકા�ય�ું �હ�દ�, ��ે�માં ભાષાતંર ક�ુ� છે. તેમાં �યકત બ�આુયામી માનવિવ�ાઓને �યાનમાં
લઈએ આ ��ુતકો ઈ�ડો અમે�રકન �ઝૃ�,ુ ઈ�ડોએિશયન�ઝુ�ુ અને બાયો�ાફ� ઈ�ટરનેશનલમાં �થાન પા�યાં છે.

     અરવ�લી પહાડ� �દ�શ (ઉ�ર �જુરાત)ની ભીલી બોલીના મૌ�ખક સા�હ�યના સશંોધન–સપંાદન અને ભીલ બોલીને ભાષા� ું �થાન
અપાવવા બદલ ડૉ.  ભગવાનદાસ પટ�લને ક����ય સા�હ�ય અકાદમી,  �દ�હ�નો ૧૯૯૮નો ગૌરવવતંો ભાષા સ�માન એવોડ� અને
�જુરાતી વનવાસી કલા સા�હ�યને દ�શ–િવદ�શમાં માન–સ�માન બદલ ર૦૦રનો અ�ખલ ભારતીય સા�હ�ય પ�રષદનો ‘સ�માન એવોડ�
અપ�વામાં આ�યો છે.

      ડૉ. ભગવાનદાસ પટ�લ સપંા�દત ‘ભીલો�ું ભારથ મહાકા�યની કથાબધંારણ ર�િત જોઈએ તો આપણને દર�ક �સગં(પખંડ�) બી�
�સગં સાથે સકંળાયેલો જોવા મળે છે. ભીલો� ું ભારથ મહાકા�ય �ુલ ર૭ પખંડ�(�સગં)માં િવ�તર�લ છે. શ�આત શા�ત�ુ અને ગગંા
પખંડ�થી થાય છે અને‘રાધા અને સાવંરા પખંડ�એ એ�ું સમાપન થાય છે.  �ુલ ર૭ પખંડ�માં વહ�ચા�ું આ મહાકા�ય �જુરાતી
લોકસા�હ�યની મોઘ� િમરાત છે. કથાબધંારણ ર�િતની દ��ટએ જોઈએ તો આ આ�ુ મહાકા�ય એક મૌ�ખક મહાકા�ય છે. ખેડ��ાના
આ�દવાસી �િતના લોકોમાં ધાિમ�ક �સગં ક� તહ�વારોમાં આ મહાકા�યની ર�ૂઆત થતી હોય છે. આમ, ‘ભીલો�ું ભારથ’ મૌ�ખક અને તે
પણ ભીલી ભાષામાં હોવાથી તે� ું સપંાદન કાય� કર�ું ઘ�ું જ કપ�ંુ કામ છે. તેમ છતા,ં ડૉ. ભગવાનદાસની અખડં સાધનાની મહ�ક �પે
આપણને �જુરાતી લોકસા�હ�ય �ે�ે �દશા�ચૂક યોગદાન મળે છે. ‘ભીલો�ું ભારથની કથાબધંારણ ર�તી નીચે �જુબ છે.

     �થમ પખંડ�(�સગં) ‘શા�ત�ુ અને ગગંા’માં શ�આત દ�ડકાથી થાય છે. દ�ડકો ગાયના ધણ નીચે કચડાઈ �ય છે. તેનો �શ
વા�ણયાની વ�મુાં ગયો. વા�ણયાનો �દકરો બની તે ઈ���રુ�માં નોકર� કરવા માટ� �ય છે. વા�મી�ક �ીને પોતાની ધમ�ની બહ�ન બનાવે
છે. તેને સોનાનો સાડલો આપે છે. તેથી ઈ�� નારાજ થઈ ને વા�ણયાને નોકર�માથંી કાઢ��કુ� છે. તે બધી કમાણી લઈને ગગંાના દશ�ન
કરવા �ય છે. �યાં ર�તામાં બળદ મર� �ય છે. વા�ણયો બ�ું ધન ગગંામાં પધરાવી દ� છે. �રૂજદ�વના વચન �માણે અડ�ુ ધન
તેમને ન આપવાથી �રૂજદ�વ શાપ આપે છે. ‘છ�્ િશયા�ળયા ! મારા ભાગનો માલ તો લાવવો હતો ? આમ, વા�ણયો િશયાળ બની
�ય છે.  ગગંા ભ�મકાકંણથી ભ�મ કર� દ� છે.  આ ભ�મ માથંી સાલ નામ�ું ��ૃ થાય છે.  બાર વષ� પછ� આ ��ૃના થડમાથંી
મહાભારતનો શા�ત�ુ રા� બેઠો થાય છે. શા�ત�નુા ગગંા સાથે લ�ન થાય છે. ગગંા વચન માગે છે ક� ‘મારા પેટ� �દકરો ક� દ�કર� જ�મે
તો સમાચાર લઈને તારા હાથે ગગંાઘાટ પધરાવીશ? મારામાં જ દ�કરો–દ�કર�ને પધરાવીને તાર� પાછા આવ�ું પડશ.ે ! શા�ત�ુ રા�
વચને બધંાઈ �ય છે. રા� શા�ત�ુ વચન �માણે પોતાના બાળકોને ગગંા નદ�માં પધરાવી આવે છે. પરં� ુ બાળક�ને પધારાવતા
નથી. આમ, વચન ભગં થાય છે. તેથી ગગંા શા�ત�ુ રા�ને �ડૂો આપી અલોપ થઈ �ય છે અને જળની માછલી બની �ય છે. આ
ગગંા�પી માછલી માછ�માર પકડ� છે.  તે રંગરા�ને માછલી સોપે છે.  તે રંગરા�ને માછલી સોપે છે.  નવ મ�હને નવ �દવસે
માછલીમાથંી બાળક� નીકળે છે. બાળક� મોટ� થાય છે. તે ક�યાના લ�ન ��ૃ શા�ત�ુ રા� સાથે થાય છે. �ંુવાર� ક�યા સાથે લ�ન પછ�
શા�ત�ુ રા� ��ુકત પામે છે. શા�ત�ુ રા�ને �ંુવાર� જમીન ઉપર બાળ�ને �ણે �દકરા �યાં હ��તના�રુની �થાપના કર� છે. ગાગેંય,

�ચ�વીય� અને િવ�ચ�વીય� �ણેયે િવચાર કય� ક� માતાની સેવા કોણ કરશે. ગાગેંયને માતાની સેવા કરવા� ું કામ સોપવામાં આ��ુ.ં
પરં� ુ �ચ�વીય� અને િવ�ચ�વીય�ને મનસાપાપ થાય છે. તેથી બ�ે ભાઈ મનસાપાપ ધોવા માટ� તે બ�ે પીપળના ઝાડમાં સમાઈ ગયા.
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મતરા પારગીએ તેમનો અ��ન સ�ંકાર કય�. સા�નુા ક�ા �માણે �ચ�વીય� અને િવ�ચ�વીય�ની રાણીઓ �યૂ�નાં ઊગતાં �કરણોમાં
ગાગેંય આગળ વ� િવહ�ન થઈને નીકળે છે. એક રાણી �ખો પર હાથ ઢાકં�ને નીકળ�. તે રાણીને �ધ�ુવર જ��યો. બી� રાણી
સાથળના ��ુતભાગને ઢાકં�ને નીકળ� તેને પા�ું નામનો �ંુવર જન�યો. �ધરા� �તૃરા��ને ધવળાગઢ�ું રા�ય આ��ું અને પા�ું રા�ને
હ��તના�રુ�ું રા�ય આ��ુ.ં

‘ગાધંાર� અને �ંુતા’ બી� પખંડ�માં વનમાં સાત ૠિષ તપ કર� છે. �યા‘ંસાવસ��ત સમડ��ું �પ લઈને િ��ળૂની અણી પર બેસે છે
અને િ��ળૂ આરપાર નીકળ� �ય છે. આ સમડ�ના હાડિપ�જરની ગાધંાર� અને લોહ�માસંની �ુંતા પેદા થાય છે. �ંુતાને �યૂ�ના �કરણોનાં
બાણ વાગે છે અને કણ�નો જ�મ થાય છે. �ુંતા કણ�ને ગોકરગઢના ગાદંર� ઉકરડામાં ખાડો ખોદ� ��ુને �કૂ� આવે છે. બી� બા�ુ
સ�તૠિષ ગાધંાર�ના �તૃરા�� અને �ંુતાના પા�ું સાથે લ�ન કરાવે છે. સ�તૠિષ ગાધંાર�ને આશીવા�દ આપતાં કહ� છે, ‘તાર� ઈ�ોતેર
��ુો થશે અને ધવળાગઢ�ું રાજ કરશ.ે �ંુતાને પાચં ��ુો થશે અને હ��તના�રુ�ું રાજ કરશ.ે �ંુતા યમરાજની ઉપાસનાથી ધમ�રા�
�િુધ��ઠર, અ��નદ�વની ઉપાસનાથી અ�ુ �ન, પવનદ�વની ઉપાસનાથી ભીમ, મહાદ�વની ઉપાસનાથી સહદ�વ, ઈ��દ�વની ઉપાસનાથી
ન�ુળ એમ પાચં ભાઈ જ��યા.

‘પા�ું રા�’ પખંડ�માં પા�ું રા� મેર–િસમેર પવ�ત પર િશકાર કરવા �ય છે. બાર વષ� પછ� એક બી�ને મળતા હરણ હરણીના
િમલનમાં ભગં પાડ�ને પા�ું�ું બાણ હરણને વાગે છે. હરણ પા�ું રા�ને શાપ આપે છે. રા� બાર વરસે અમા�ંુ આ ર�તે િમલન થ�ું હ� ુ.ં
તે અમારો સજંોગ તોડયો. અમા�ંુ ઘર ભા��ું તને અમારો હ�યાદોષ લાગશ.ે � ું પણ સજંોગ કરતાં ��ૃ�ુ પામીશ. પા�ું રા� ��ૃ�ુ પામે
છે. પાડંવો મેર–િસમેર પવ�ત પર િશકાર કરવા �ય છે. �યાં તેમને �ૌપદ� મળે છે. પાડંવો �ૌપદ�ને પોતાના ઘરની નાર બનાવે છે.

�ૌપદ�ને હ��તના�રુ લઈને આ�યા. ભાઈઓ �દરો �દર વાત કર� છે, એક ભાઈને મળ� હોત તો એક જણ �ુંવર�ને રાખત. પાચં
ભાઈને મળ� છે માટ� સ�હયાર� રાખીએ. પાચં ભાઈ વારા �માણે �ૌપદ�ની સેજમાં �ય છે. રાણીએ ચાર ભાઈને તો માયામાં બાધંીને
છેતયા�, પણ �િુધ��ઠર મોહપાશમાં બધંાતા નથી. �ૌપદ� ઘડ�કમાં બાળક� ઘડ�કમાં �પાળ� ક�યા અને ઘડ�કમાં ડાકણ બની �ય છે.

�િુધ�ઠર સવાર� �ૌપદ�ની આરતી ઉતાર� છે.

‘કણ�’ પખંડ�માં કૌરવો માળ�ને �વૂો, ખેતર અને એક ઉકરડો દાનમાં આપે છે. માળ�ની પ�ની ભમરિશલાને ખસેડ�ને જોવે છે. તો
તેને એક બાળક મળે છે. આમ, કણ� માળ�ને મળે છે. કણ� માળ�ના ઘર� મોટો થાય છે. ધવળાગઢથી કૌરવોનો મકનો હાથી આવે છે. કણ�
ર�ટ હ�ક� છે. હાથી નીક�ું બ�ું જ પાણી પી �ય છે. કણ� ગોવાળને હાથી �ૂર લઈ જવા કહ� છે. પણ ગોવાળ માનતો નથી. કણ� ર�સનો
ભય� હાથી પર �હાર કર� છે. હાથી�ું મ�તક ઊડ�ને ખારા સ��ુમાં પડ� છે અને ધડ �વૂા પર પડ� છે. કૌરવો આ જોઈને િવચારમાં પડ�
�ય છે ક� આવ�ું ના�ુ બાળક આ�ું કામ કર�ના શક�. �ુય�ધન િવચાર� છે, સકંટ સમયે આ વીર જ કામમાં આવશે. તેને સ�માને છે અને
સેનાપિત બનાવી ગોકળગઢ�ું રાજ આપે છે.

‘�ૌપદ�’ અને વા��ુક પખંડ�માં �ૌપદ� ભર ન�દરમાં છે. તેને સોનાના ક�શ છે. દાસીઓ માથામા ં‘પાથંી પાડ� ક�શ હોળે છે. ક�શ
હોળતાં સોનાનો એક વાળ �ટૂ� છે. પવન ભમરબાર�એ ભરાવલેી વાળની � ૂચંળ�ને ઊડાડ� પાતાળમાં વા��ુકનાગની છાતીમાં જઈને પડ�
છે. વા��ુક સોનાના વાળવાળ� �ીની શોધમાં ધરતી ઉપર આવે છે. તે �ૌપદ�ના મહ�લ �ધુી પહોચી �ય છે. અને �યાં અ�ુ �ન અને
વા��ુક વ�ચે ��ુ થાય છે. વા��ુક અ�ુ �નને �છૂના એક વાળે અ�ુ �નને બાધેં છે. વા��ુક રોજ સા�ં આવે અને �ૌપદ� સાથે સજંોગ સાધે
અને �ભાતકાળે પાતાળમાં જતો રહ�. �ૌપદ�એ તેના પેટમાથંી તેના ��ૃ��ુ ુ રહ�ય �ણી લે છે. �ૌપદ� અને અ�ુ �ન વા��ુકને મારવાનો
તખતો ગોઠવે છે. અ�ુ �ન કણ�ને મહ��ું માર� છે. કણ�ની માળ� માતા કહ� છે ક� � ું મારો �દકરો નથી. � ું અમને ઉકરડામાં મ�યો હતો. �યાર�
કણ� પોતાના િપતા કોણ છે તે �ણવા માટ� �ંુતા પાસે �ય છે. �ંુતા તેને જણાવે છે ક� તારા િપતા �રૂજદ�વ છે. �ંુતા કણ�ને અગનપછેડો
અને મીણનો ગોળો આપે છે. કણ� �યૂ�દ�વને મળે છે. �યૂ�દ�વ કણ�ને પોતાના શ� આપે છે. �ૌપદ� કણ�ને પોતાના �ુઃખની વાત કર� છે.

કણ� વા��ુકને પોતાની મીણના �યાનમાથંી કટાર� કાઢ�ને વા��ુકના આઠ ફણને બાળ� નાખે છે. વા��ુક કરગર� છે તેથી એક ફણ વાળા
વા��ુકને કણ� �કુત કર� છે.

‘�ૌપદ� અને ભીમ પખંડ�માં ભીમ જગંલ ઝાડ� ફરવા �ય છે. �યાં તે િવચાર� છે ક� મોટા ભાઈ નવી રાણી સાથે �ખુી છે ક� �ુઃખી તે
જોવા �ય છે. ભીમ �િુધ�ઠરને �ૌપદ�ની આરતી ઉતારતા જોઈ �ય છે. તે િવચાર� છે ક� �િુધ��ઠર� આ�ુ ક�મ ક�ુ�. �યાર� �ૌપદ�
સમા�વે છે ક� તાર� બ�ુ �ણ�ું હોય તો � ુ �રુ ગામના િસ��ૂરવણ�ના વડલે જ�. કોઈ �ુએ નહ� એ ર�તે �ચા વડલે ચડ�ને બેસ�.

આખી રાત વડ પર બેઠા બેઠા � ઘટના ઘટ� તે જોયા કર�. ભીમ વડ ઉપરથી �ૂએ છે ક� ઈ���રુ�થી ઈ�� આવીને માણેકચોક લીપી
તૈયાર કર� છે. �વગ�માથંી સોના�પાનાં િસ�હાસન આવીને દ�વોના દર�� �માણે આપમેળે ગોઠવાય છે. ભીમ �ૌપદ� અને �ુંતા બ�ે
ડાકણ દ�વી છે તે �ણી �ય છે. �ૌપદ� સમ�વે છે ક� અમે કહ�એ તેમ કરો તો �ી �ૃ�ણ અહ� આવશે અને તમારો નાશ થતા અટકશે.
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‘ભ��ત�ું �ાગટ�’માં પાચં પાડંવો સતીઓના પગમાં પડ� ઊભા થાય છે અને હાથ જોડ�ને કહ� છે, માતા તમે જ�મ આ�યો, મોટા
કયા�. હવે ખાઈ જશો તો જગતમાં ખો�ંુ થશ.ે તમાર� આ�ા �માણે કર��ુ.ં �ંુતા માતા પાચંે પાડંવોને ઉપદ�શ આપે છે અને ભ��તના
મારગે વળવા�ું જણાવે છે.ભ��ત માટ�ની જ�ર� વ��ઓુની તૈયાર� કર� છે. ભ��તમાતાને આમ�ંણ આપવા પાડંવો પાતળના માગ� �ય
છે. ભ��તમાતા ને પાતાળમાથંી લઈને હ��તના�રુ માં �થાપના કર� છે અને ભજનો ગાય છે.

‘પાડંવોનો સેનોતરો’ ય�માં પા�ું રા� ��ૃ�ુ પા�યા છે. તે નરક ખાઈમાં પડ�ા પડ�ા �ુઃખથી પીડાય છે. પા�ું રા�ને કાળા
�તૂરાનો અવતાર આપે છે. હ��તના�રુની શરે�માં મોટો થઈ કાળો �તૂરો ફરતો ફરતો સહદ�વના �ાર� આવે છે. કોઈ પા�ું રા�ને
ઓળખતા નથી. પણ ભગવાનની બહ�ન �ભુ�ા ભિવ�ય �ણનાર �ી હોવાથી પોતાના સસરાને ઓળખે છે. �ૌપદ� કાળા �તૂરાને ભોજન
આપે છે તેથી ભીમ �ોધે ભરાઈને બ�ે લડ� છે. બ�ે ઝઘડતા ઝઘડતા પાડંવોની કચેર�માં આવે છે. �ૌપદ� જણાવશેે ક� તેમના િપતા
પા�ુંને પીડા થઈ તેમનો ��યાકરમ યો�ય ર�તે ન કરવાથી આમ થ�ુ.ં બધા પાડંવો �ી�ૃ�ણને કઈ ર�તો કાઢવા માટ� કહ�શે. �ી �ૃ�ણ
તેમને �ંુવા�ંુ સો�ુ,ં �ંુવાર� માટ�, નાર�નો વચેેલો નર, �ુંવા�ંુ જળ, જળા�દરા�ું મા�ુ,ં િવના ગાઠં�ું દાતણ વગેર� વ��ઓુની આઠમા
ય�માં ખાસ જ�ર હોવાથી મગંાવે છે. આ ઉપરાતં �ૌપદ�ના ��ુુ બાળો હર�રુો, �ંુતા માતાનો ��ુુ ગતરોવાસી અને પા�ું રા�ના ��ુુને
ઘણા જ માન સાથે િનમ�ંણ આપવા જણાવે છે.

      આજ �સગંમાં �ંુવા�ંુ સો�ું લેવા જવા�ું બી�ું અ�ુ �ન ઉપાડ� છે. અ�ુ �ન પાતાળમાં જવા માટ� ‘વાજમી વહ�લ શણગારવામાં આવે છે.

અ�ુ �ન વહ�લ ઉપર બેસીને તે પાતાળના કનોગરાના સરોવરની પાળે આવી વહ�લને ઊભી રાખે છે. �યાં અ�ુ �ન મીઠ� ન�દરમાં પોઢયો
તેવામાં નાના નાગ તેને ડખં માર� છે. અ�ુ �ન ��ૃ�ુ પામે છે. વા��ુકની �ંુવર� હ�રાવર કનોગરા સરોવરમાં નાહવાની મહ��છાથી �યાં �ય
છે અને �યાં અ�ુ �નને જોઈને આઘાત પામે છે. તે દાસીઓ પાસે અમર�ૂંપો અને ક�ણયોરની કાબં મગાવે છે. �યાં �તૃ અ�ુ �નના શબ
સાથે લ�ન કર�લે છે. અમર�ૂંપો અને ક�ણયોરની કાબં થી અ�ુ �નને �વતો કર� છે. અ�ુ �નનાં ને�બાણ વાગે છે �થી હ�રાપથને ગભ� રહ�
છે. �યાર બાદ હ�રાપથ િપતાથી છા� ું �ંુવા�ંુ સો�ું અ�ુ �નને સોપે છે. તે �ંુવા�ુ સો�ું લઈને હ��તના�રુ પહોચે છે. �યાં તે� ું સામૈ� ુ
કરવામાં આવે છે.

      નાર�નો વચેેલો નર લાવવા�ું બી�ું ભીમ ઉપાડ� છે. ભીમ �ીઓને જોઈને કહ� છે, ‘‘મોઢ�થી માગો એટ�ું ��ૂય આ�ુ.ં કહો એટલા
�િપયા આ�ુ.ં સો�ું માગો; ��ું માગો; ઘોડા માગો પણ મને વેચેલો તમારો પિત આપો; નર આપો''૧ �ીઓ ભીમને �ખૂ� સમ�ને તે� ું
હા�ય કટા� કર� છે. ભીમને કામ� દ�શમાં નાથી �ય�રના આવાસેથી વચેેલોનર મળે છે. તે નરને લઈને ભીમ હ��તના�રુ આવે છે.

      �ંુવા�ંુ જળ લાવવા�ું બી�ું ન�ુળ ઉપાડ� છે. તે સાર� વાવે �ય છે. �યાં તે �ુંવા�ંુ જળ ભર� છે. પણ જળજોગણી �ગટ થાય છે
અને તેના નજરનાં બાણ વાગતા ન�ુળ ��ૂ�છ�ત થાય છે. ન�ુળની શોધમાં ભીમ વાવે �ય છે. �યાં ભીમને પણ જળજોગણીના નજર
બાણ વાગતાં તે પણ ��ૂ�છ�ત થઈને ન�ુળ ઉપર પડ� છે. ભીમ અને ન�ુળની ભાળ મેળવવા માટ� સહદ�વ �ય છે. �યાં તે જળજોગણીને
પરણવા�ું વચન આપીને �ંુવા�ંુ જળ અને બ�ે ભાઈઓને લઈને હ��તના�રુ આવે છે.

      બાળો હર�રુો �ૌપદ�ના ��ુુને હ��તના�રુ તેડાવા�ું કાય� �ૌપદ� કર� છે. પણ ભીમ �ારા તેમ�ું અપમાન થયે�ું હોવાથી તે માનતા
નથી. તે કહ� છે ક� પાડંવોને મને આમ�ંવો હોય તો ભીમ�ું નાક ફાડ� �ુજં નામના ઘાસની નાથ ઘાલી; બળદ બનાવી ગા�ું જોડો. ગા�ુ
માર� ��ૂણયે આવ.ે  �યાર� ગાડ�થી છોડ� �ુ ં ભીમને ઘાસ ના�ુ.ં  ભીમ ઘાસનો �ળૂો ખાય.  તે પછ� મને ગાડ� બેસાડ� �તે ખ�ચીને
હ��તના�રુ લઈ �ય. તો જ પા�ુંના જગનમાં આ�ુ.ં  ભીમ બળદ બનીને તે તેમની ��ૂણયે જઈને ઘાસ ખાયને તે �ૌપદ�ના ��ુુને
હ��તના�રુ લાવે છે.

      �ૌપદ�નો ��ુુ બાળો હર�રુો સનેતરા ય� માટ� ઝળાઝ�દરા(જય�થ)�ું મા�ું મગાવે છે. આ કામ ��ુુ કરવા ભીમ બી�ું ઉપાડ� છે.

વનખડંમાં જઈને તે ઝળાઝ�દર સામે ��ુ કર� છે અને છે�લે ભીમ ખા�ું વડ� ઝળાઝ�દરા�ું મ�તક ધડથી અલગ કર� દ� છે. મ�તક લઈને
ભીમ હ��તના�રુ પરત ફર� છે. બાળો ��ુુ કહ� છે ક� ય�માં મ�ં સાથે હોકારો દ�વા �ંુતાના ��ુુ ગધરાવાસીને બોલવા. ભીમ �ુંતાના ��ુુ
ગધરાવાસીને લાવે છે. તે પછ� સહદ�વ લકંામાથંી ગાઠંિવના�ું દાતણ લાવે છે. �િુધ��ઠર પીપળાનાં પાન લાવે છે. આમ, સનેરાની બધી
સામ�ીઆવી �ય છે. ય�નો સનેરો થાય છે. પા�ુરંા�નો �વ ��ુત થઈ �વગ� સીધાવે છે.

‘ભીમ પાડંવ’ પખંડ�માં ભીમ કૌરવોના બધા વ�ો ફાડ� નાખે છે. વડ ઉપર ચઢ�લા ઈ�ોતેર કૌરવોને �મ ટ�ટા પડ� તેમ પાડ� છે.

આમ, આ પખંડ�માં ભીમના પરા�મ�ું વણ�ન છે.

‘હ�ડંબા’ પખંડ�માં ભીમ પાડંવો અને �ંુતા માતાને શોધતો શોધતો વનમાં જઈ પહોચે છે. �યાં તેને હ�ડબંા મળે છે. ભીમની નજરના
બાણ હ�ડબંાને વાગે છે અને હ�ડબંા �છૂ�ત થઈને પડ� છે. હ�ડબંાને ઘટો�કચ નામના ��ુને જ�મ આપે છે. ભીમ આગળ વધતા તે
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�ંુભીદ�વીના દ�વળે આવે છે. �યાં કબીરો કૌરવ અને ભીમ વ�ચે ��ુ થાય છે. ભીમ કબીરાને ચીર�ને વ�ચે હ�તર��ું પાન �કુ� કબીરાને
માર� નાખે છે.

‘��ૃણ અને દાનવ’ �સગંમાં નારદ દાનવો�ું રા�ય �ધા�રયાખડંમાં જવાની હઠ લે છે. આથી �ૃ�ણ અને નારદ �ધા�રયા ખડંમાં
�ય છે. �યાં તેમને દાનવો બધંી બનાવે છે. �ૃ�ણ યોજના બનાવે છે. તે ક�યાના માગંા લઈને દાનવો પાસે આ�યા છે એમ કહ�તા
દાનવો તેમને છોડ� છે. દાનવો ઊગતી �નૂમે પરણવા માગે વૈ�ંુઠ આવી પહોચે છે. �યાં �ૃ�ણે પહ�લે થી તેમના માટ� કાળ� �ુતર� અને
�બલાડ�ને પીઠ� લાગાવીને બેસાડ� હોય છે. �ૃ�ણ વ�ંુૈઠના દરવા� બધં કર� દ� છે. પવનદ�વ વાવાઝો�ું અને ઈ�� વીજળ� અને વરસાદ
લઈને આવે છે. વીજળ�થી દાનવો ભ�મ થઈ �ય છે. અને દાનવગો�નો સવ�નાશ થાય છે.

‘ઈકોદાનવ’ �સગંમાં વ�ંુૈઠ�રુ�માં અબાલ��ૃ, �ી��ુુષ બધા જ દાનવ ��ૃ�ુ પા�યા. પણ ભ�સા દાનવની પ�ની લ�ન સમયે
જગંલઝાડ� ફરવા ગઈ છે. તે ગભ�વતી હતી. તે નાસી �ય છે. તે એક બાળકને જ�મ આપે છે. બાળક� ું નામ ઈકો રાખવામાં આવે છે.

તેને ખબર પડ� છે ક� �ૃ�ણે કપટથી પોતાના િપતા, કાકા, કાક� ને માર� ના�યાં છે. આથી તે બદલો લેવા માટ� એક પાજં�ંુ બનાવે છે.

�માં �ૃ�ણને ક�દ કર� શક�. બી� બા�ુ �ૃ�ણ �ા�ણનો વશે લઈને ચ�રુાઈથી ઈકો દાનવને પાજંરામાં �રુ� દ� છે.

‘અ�ભમ��’ુ પખંડ�માં �ભુ�ા પાજંરા�ું તા�ં ખોલીને �ાર ઉઘાડ� છે. ઈકોદાનવ �મર થઈને �ભુ�ાના પેટમાં જતો ર�ો. �ભુ�ાને
ગભ� ર�ો. �ી �ૃ�ણે �ભુ�ાને ��ુના ચ���હૂના છ કોઠા ક�ા �યાં �ભુ�ા �ઈૂ ગઈ છે. પણ પેટમાં રહ�લો ભાણેજ આ કોઠા પાકા કર� ર�ો
છે. �ભુ�ા�ું પેટ �દવસે �દવસે મો�ંુને મો�ંુ થ� ું �ય છે. �ૃ�ણને �ચ�તા થવા લાગે છે. તે કૌરવોના રા�યમાં જઈને પોતાની બહ�નના
લ�ન�ું �ીફળ લેવા માટ� કહ� છે. પણ કૌરવો તે �વીકારતા નથી. આથી, �ૃ�ણ પાડંવો પાસે �ય છે. �યાં �ંુતામાતાના આદ�શથી
�ભુ�ાના લ�ન અ�ુ �ન સાથે થાય છે. હ��તના�રુમાં �ભુ�ા અ�ભમ��નુે જ�મ આપે છે.

‘નારદ અને કૌરવો’માં નારદ વ�ંુૈઠમાથંી નીકળ� કૌરવોના રા�ય ધવળાગઢની કચેર�માં આવે છે. �યાં �ુય�ધન નારદ�ને કહ� છે
ક� અમે કહ� તેટલી વ�� ુ પાડંવો પાસેથી તા�કા�લક લઈને પાછા આવો. ‘‘�ૂય�ધન �બાની ગોટલી આગમાં બાળ�ને આપતાં કહ� છે,

નારદ, પાડંવોને જઈને કહ�� ક� આ ગોટલી અ�યાર� જ રોપી , ક�ર� લગાડ�ને આજ ઘડ�એ પાછ� આપવાની છે. આ ઉપરાતં નારદ
ગૌશાળામાથંી �ંુવાર� ગાય લેતો �ઈ આ જ ગાય�ું �ૂધ લઈને ઝટ પાછો આવ. �ૂતો કૌરવ ચપંાની ડાળ� આપતાં કહ� છે, આ ડાળ�
પાડંવોને આપ�, તેઓ અ�યાર� જ રોપીને હ�રયો બાગ બનાવ.ે � ું ત�કા�લક ચપંાનાં �લ લઈને આવતો રહ�. એક કૌરવ ખાડં�લી ડાગંર
આપતાં કહ� છે,  ‘‘નારદ,  એ સિતયાનંે કહ�� ક� અ�યાર� જ રોપીને ડાગંર પકવ.ે  અમાર� અ�યાર� જ ભોજન બનાવવાં છે.ર નારદ
હ��તના�રુમાં આવીને બધી વ��ઓુ માગે છે. �યાં પાડંવો �ી હર� �ૃ�ણ�ું �મરણ કર�ને ભજન ગાવા લાગે છે. કૌરવોએ માગેલી દર�ક
વ�� ુ નારદ સામે �ગટ થાય છે. નારદ વ��ઓુ લઈને કૌરવો પાસે �ય છે.

‘ઈ��ાણી અને અ�ભમ��’ુ પખંડ�માં ઈ�� સા�ઓુને પોતાના ઘર� બોલાવે છે. પણ સા�ુ કહ� છે ક� તે સતીના ઘર�ું જ ભોજન લે છે.

�યાર� તે ઈ��ાણીની સા�ઓુ પર��ા લે છે. તેમાં ઈ��નાણી પાસ થઈ શકતી નથી. આથી તે ઈ��થી ર�સાઈને ધરતી ઉપર કૌરવો પાસે
�ય છે. પણ કૌરવો ઈ��થી ડરતા હોવાથી તેને શરણ આપતા નથી. ઈ��ાણી પાડંવોને �યાં �ય છે. �યાં અ�ભમ�� ુ તેને પોતાનો �ડૂો
પહ�રાવે છે. ઈ�� પાડંવો સામે ��ુ કર� છે. તેમાં પવનદ�વ અને અ�ભમ��ુ વ�ચે ��ુ �મે છે. છે�લે પવનદ�વની હાર થાય છે.

‘િવરાટરા�’ �સગંમાં અ�ભમ��નુા લ�નની વાત થાય છે. તેમાં ભીમ િવરાટરા�ની �દકર� ઉ�રાની વાત કર� છે. ક� તે ઘણી જ
�પાળ� ક�યા છે. તેના પગલાથંી આપ�ું �ગ�ું શોભશ.ે ભીમ િવરાટનગર�માં �ય છે. �યાં િવરાટરા� તેમની આગતા સાગતા કર� છે.

િવરાટરા� ભીમને મા�ું ભર�લી રાઈ આપી કહ� છે ક�, આ રાઈના કણો �ટલા માણસો �નમાં આવે તો જ સગાઈ કર� અને લ�ન
કરાવીશ. �ંુતા માતા નવલાખ દ�વી–દ�વતા, હ��ંુ, રા�ં ુ ં, કરોડો ��ાન, કરોડો લ�મીને આમ�ંણ આપીને િવરાટનગર� લઈ �ય છે.

�ંુતામાતા ભીમને હ��તના�રુમાં રહ�વા�ું કહ�શે. પણ ભીમ �યાં ચોર��પી જતો હોય છે. �ુંતામાતા જોઈ �ય છે. ભીમને પરાગ વડ પાસે
ઉભા રહ�વા�ું કહ� છે. �ંુતા માતા અ�ભમ��નુી �ન લઈને િવરાટનગર� પહોચે છે. વવેાણ કહ� છે, ‘‘વવેાઈ, માર� વાત સાભંળ. પહ�લા
� ું �ુઢાની પાન �કૂ�, આમળ�ને દોર� બનાવી લાવ. આ દોર�ને �બાનાં પાન બાધંી માડંવો બનાવીએ. પછ� જ તમને તોરણે આવો.
કંતા માતા આ ઉખાણાના જવાબ માટ� ભીમને બોલાવે છે. ભીમ કહ� છે, વવેાણ, તમાર� વાત તો સાચી છે. પણ ઝટઝટ ચારણીમાં પાણી
લેતાં આવો. પાણીમાં �ુઢાં ભ�જ�ું અને જલદ�થી દોર� વ�ુ.ં વવેાણ કહ� છે, ચારણીમાં પાણી નહ� રહ�. ભીમ કહ�, તો પછ� �ુઢા�ું પાન
પણ નહ� �કુાય!’’૩ ઉખાણાનો અથ� �ટ�ો અને અ�ભમ��નુા ઉ�રા સાથે લ�ન થયાં પણ આણાં બાક� ર�ા.ં

‘ખડં વ�ચણી’ �સગંમાં કૌરવો વ�ંુૈઠમાં બાર મણના ધ��ુય અને તેર મણના તીર વડ� સદં�શો મોકલાવે છે. કૌરવો ખડંની વહ�ચણી
માટ� �ૃ�ણને બોલાવે છે. �ૃ�ણ વહ�ચણીમાં આ�નુી બેઠક, દ��ણખડં, રાજ�થાન અને મેવાડ �દ�શ પાડંવોને આ�યો. કૌરવો અસમાન
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વહ�ચણી સામે રોષે ભરાય છે. �ૃ�ણ ઉપર �ટૂ� પડ� છે. �ૃ�ણ અને નારદ �યાથંી નકળ�ને હ��તના�રુ �ય છે. �ૃ�ણ પાડંવોને કહ� છે,ક�
થોડા સમયમાં ભારત(��ુ) છેડશ.ે માટ� જો તમાર� ભારત �ત�ું હોય તો �ું ક�ુ ં એટલી વ��ઓુ ઝટઝટ મેળવી લો. પાડંવો વ��ઓુ
એકઠ� કરવામાં લાગી �ય છે.

‘��ુની તૈયાર�’માં �ૃ�ણે કહ�લી િવિવધ વ��ઓુ એકઠ� કરવા લાગે છે. �માં પહ�લાં અગન પછેડો અને ધ��ુયબાણ લાવવા માટ�
�ંુતા માતા કણ�ને �યાં �ય છે. �યાં જઈને તે કણ� પાસેથી અગન પછેડો અને ધ��ુયબાણ મેળવીને હ��તના�રુ પહ�ચે છે. ક�િત��તભં
લેવા માટ� સહદ�વ અને ન�ુળ �ય છે. તે �ભુ�ાભાભીની સલાહ લઈને �ય છે. તેઓ એકટા�ંગયા �દ�શમાં એક પગે ચાલી આગળ
વધતા �ધા ��ુકમાં આવે છે. ન�ુળ અને સહદ�વ �લતા �લતા રણખેતમાથંી તીથ��તભં �ા�ત કર� માણેકચોક વ�ચે ઊભો કર� છે.

ગ�ડાની ખાલ લાવવા અ�ુ �ન પાતાળમાં �ય છે. �યાં તે પાટવીગ�ડાનો િશકાર કર� છે. નેપ� ગોવાળ અ�ુ �નના માથામાં ડાગં માર� છે.

અ�ુ �ન ��ૃ�ુ પામે છે. નેપ� ઘર� જઈને હ�રાપથને આખી વાત કર� છે. હ�રાપથ સમ� �ય છે. હ�રાપથ આઘાત અ�ભુવે છે. અને
પોતાના ��ુ નેપ�ને સમ�વે છે, ક� એ તારા િપતા છે.

‘��ુ�ું કહ�ણ’ પખંડ�માં ખડં વહ�ચણીમાં અસમાનતાના કારણે �ુય�ધન બાર મણ�ું ધ��ુય અને તેર મણ�ું તીર હાથમાં લઈને
પાડંવોને સદં�શો મોકલે છે ક� ��ુ(ભારથ) માટ� તૈયાર થઈ �ય. આ પાન�ું બી�ુ વાચંીને ચાર� પાડંવો િવચારમાં પડ� ગયા. અ�ુ �ન
પાતાળમાથંી ગ�ડાની ખાલ લઈને આ�યો નથી આથી તેઓ �ચ�તીત હતા. બી� બા�ુ અ�ભમ��ુ સોનાની ગેડ� અને �પાનો દડો રમતો
કલમ કચેર�માં પહ�ચી �ય છે. આ ��ુ�ું કહ�ણ વાચંી તેની �ખમાથંી �વાળા વરસવા લાગે છે. તે ��ુ�ું બી�ું ઉપાડ� છે. ભીમ પાડંવ
કહ� છે, ક� અ�ભમ��ુ આ બાળકના ખેલ નથી. �યાં તો �ુશમનના સાત કોટ તોડવા�ું તારા િપતા �ણે છે. અ�ભમ��ુ ��ુસા સાથે કહ� છે,

ક� �ુ ં છ કોટ તોડવા�ું તો ��ું �ં પણ સાતમા કોટ� જો તમારો સાથ મળ� �ય તો સાતમો કોટ પણ તોડ� પા�ુ.ં આમ, માતા �ંુતા
અ�ભમ��નુે રાખડ� બાધેં છે. અ�ભમ��ુ ભારથ(��ુ) ચડવા માટ� તૈયાર થઈ �ય છે. બી� બા�ુ �ભુ�ા િવલાપ કર� છે ક�, પોતાના પિત
અ�ુ �ન હ�ુ �ધુી આ�યા નથી. અને �દકરો ભારથે ચડ� છે.

‘ઉ�રાનાં આણા’ં �સગંમાં અ�ભમ��ુ એ ભારથ(��ુ)�ુ બી�ું ઉપાડ� છે. પણ જો તે �ંુવારો મર� તો તો જગમાં ખો�ંુ કામ થાય.

આથી �ંુતા માતા ઉ�રાનાં આણાં તેડવા માટ� િવચાર� છે. પરં� ુ િવરાટનગર� ઘણી �ૂર હોવાથી જવા આવવામાં છ માસ લાગી �ય.

�ંુતા માતા �ી �ૃ�ણને વાત કર� છે. �ી �ૃ�ણ કહ� છે, �ચ�તા કરો નહ� �ુ ં છ માસની એક રાત ક�ંુ �.ં તમે િવરાટ નગર�માં જઈને ઉ�રાન
તેડ� લાવો. ઉ�રાના આણાં લેવા માટ� �પાર�ના, કાનાકાઝાને મોકલવામાં આવે છે. �પો અને ર�નો બ�ે ઉડતી સાઢં લઈને િવરાટનગર�
જવા નીકળે છે. સાઢં �વગ�માં થઈને એટલી ઝડપથી િવરાટનગર� તરફ જવા લાગી. બી� બા�ુ ઉ�રાને �વ�ન આવે છે, ક� તેને કાળો
સાડલો પહ�ર�લો છે. આથી તે ઘણી �ુઃખી થાય છે. ર�નો અને �પો બ�ે �યાં પહોચી �ય છે. ઉ�રાનાં આણાં લઈને હ��તના�રુ ફરતા
હોય છે. એ જ સમયે ઉ�રા અમર�ૂંપો અને ક�ણયોરની કાબં �લૂી �ય છે. આથી, તે લેવા �પા રબાર�ને ફર�થી િવરાટ નગર� મોકલે
છે. પણ �પા રબાર�ને ઠ�સ વાગતા �લુથી તે ખાલી તેલ�ૂંપો અને કાસંકો લઈને આવે છે. ઉ�રા તેલ�ૂંપો અને કાસંકો જોઈને િવલાપ
કર� છે.

‘��ુ’(ભારથ) �સગંમાં અ�ુ �ન હ�ૂ ગ�ડાની ખાલ લઈને આ�યો નથી. અ�ભમ��ુ ��ુ માટ� તૈયાર થઈ �ય છે. તે ��ુ જવા નીકળે
છે. તે જ સમયે ઉ�રાના આણા હ��તના�રુમાં આવે છે. પણ જો અ�ભમ��ુ પાછળ વળ�ને �ૂએ તો તેનો ધમ� �ટૂ�. આથી તે ઉ�રાની
પાયલનો મીઠો અવાજ સાભંળે છે. તે ��ુમાં આગળ ધપી �ય છે. ��ુમાં તે ચ���હુના છ કોટ તોડ� પાડ� છે. પણ સાતમો કોટ તોડવા
�ય છે.  �યાં �ૃ�ણ ઈકોદાનવ ને મારવાની રાહ જોઈ ર�ા હોય છે.  આથી તે ��ુ મેદાનમાં �દરનો વશે લઈને અ�ભમ��નુા
ધ��ુયબાણની પણછ કાપે છે. �યાં અ�ભમ���ુ ુ મા�ું છેદ થઈ ને �ૂર પડ� છે.

‘અ�ુ �નનો શોક’ �સગંમાં હ�રાપથ દોડતી વાદળમહ�લમાથંી અમર�ૂંપો અને ક�ણયોરની કાબં લઈને દોડતી કનોગરા તળાવની
પાળે આવે છે. અમર�ૂંપાથી અ�ુ �ન બેઠો થાય છે. નેપ� પાટવી ગ�ડાને માર� તેની ખાલ ઉખેડ�ને અ�ુ �નને આપે છે. અ�ુ �ન ખાલ લઈને
હ��તના�રુની વાટ� વળે છે. અ�ુ �ન હ��તના�રુના વાદળમહ�લમાં આવે છે. વાદળમહ�લમાં �નૂકાર છવાયેલો છે. અ�ુ �ન રાત અને �દવસ
શોક કર� છે. �મશાન અ�ુ �નને સમ�વે છે, ક� શોક કરવાની કોઈ જ�ર નથી. તારો �દકરો તાર� પાસે હતો �યાર� તે તારો હતો �યાર� તે
માર� પાસે છે, �યાર� તે મારો છે. આમ �મશાન પોતે �ગીને અ�ુ �નને સમ�વે છે, �નાથી અ�ુ �નનો શોક �ૂર થાય છે. અને ફર�થી તે
કલમ કચેર�માં �ય છે. અને ��ુની તૈયાર�માં લાગી �ય છે.

‘��ૃણલીલા’ પખંડ�માં પાડંવોના ઘર� �ી�ૃ�ણ મહ�માન બનીને આવે છે. �ૃ�ણ કહ� છે ક�, ર�તામાં તેમણે કૌ�કુ જો�.ુ માગ�માં ક�ડ�એ
હાથીને જ�મ આ�યો હતો. હાથી દરવા�થી નીકળ� ગયો અને � ૂછં�ું રોકાઈ ગ�ુ.ં પાડંવો આ વાત માનતા નથી. �ૃ�ણ અ�ુ �નને લઈને
ગગંાઘાટ� નાહવા �ય છે. �યાં અ�ુ �ન �ી બની �ય છે. તે બાર બાળકોને જ�મ આપે છે. છે�લે તે ભગવાન �ી �ૃ�ણને �ાથ�ના કર� છે.
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ભગવાન અ�ુ �નને નાર�માથંી નર બનાવે છે. અ�ુ �ન અને �ૃ�ણ કલમ કચેર� પાછા ફર� છે. ભગવાન �ૃ�ણ પાડંવોને �ાનના શ�દો
સમ�વતાં કહ� છે, ‘‘વડલા�ું બીજ, ક�ડ� �વ�ું ��ૂમ હોય છે. તેમાથંી હાથી �વડો વડલો બને છે. માતા �યાર� બાળકનો જ�મ આપે છે
�યાર� �માણમાં મો�ંુ બાળક પેટમાથંી બહાર આવે છે અને � ૂછંડ� �વી નાડ પેટમાં રોકાઈ �ય છે.’’૪ ભગવાન વ�ંુૈઠ�રુ�ના માગ� જતાં
જતાં િવચાર� છે. પાડંવો હ� �ઢૂ છે. તેઓને �ાનની જ�ર છે. ભગવાન અસી�પાળો ઘોડો બને છે. અ�ુ �ન આ ઘોડા ઉપર સવાર થઈ
�ય છે. ઘોડો આકાશમાં ઉડવા લાગે છે. ઘોડો સ��ુ વ�ચે એકલા અ�ુ �નને �કુ� આવે છે. �યાં જળ જોગણી �ગટ થાય છે. અ�ુ �ન સાથે
લ�ન કરવા માટ� તેણે �ત કર��ુ.ં અ�ુ �ન જોત જોતામાં તો સવાસો સતંાનોનો િપતા બની �ય છે. અ�ુ �ન તેમને આખા વન�ુ રાજ
આપી હ��તના�રુ પરત ફર� છે. ‘ધરમાબાઈ�ું મામે�ંુ’ �સગંમાં ભીમ હાથીનો ગોવાળ બ�યો છે. વનખડંમાં હાથી ચારતો ભીમ મારગે
મારગે રતનાગર દ�રયે આવે છે. ભર બપોર થઈ છે. વનરા�ની શીળ� છાયા છે. પાડંવ છાયામાં આસન નાખી �તૂો �તૂો િવ�ામ કર�
છે. દ�રયાનાં મો�ં પરથી શીતળ પવન આવે છે, અને ભીમને ન�દર આવે છે. બી� બા�ુ ગોરણાગઢની ધરમાબાઈને દ�રાણી �ઠાણીએ
મહ��ું મા�ુ� ક�, િપયરમાં તો કાળો ખીજડો ઊ�યો છે !  રાડં, દ�કર�ના િવવાહ લઈને બેઠ� છે. હવે તે� ું મામે�ંુ લઈને કોણ આવશે ?
ભાઈઓ િવના �ગણાં કોણ શોભાવશે ? ધરમાબાઈ મહ�ણાનંે યાદ કર�ને રતનાગર દ�રયે ��ુ સાર� છે, અને ભગવાનને �ાથ�ના કર�
છે. �તૂેલો ભીમ આ િવલાપ કરતી ધરમાના �ુદનનો અવાજ સાભંળ� તેની પાસે જઈને િવલાપ�ું કારણ �ણે છે. ભીમ ધરમાબાઈને
પોતાની ધમ�ની બહ�ન બનાવે છે. એક �દવસનો સમાજોગ આ�યો અને સમાજોગનો મહાજોગ આ�યો છે. ગોરણાગઢમાં તેરસી છોકર�નો
િવવાહ માડં�ો. દ�રાણી �ઠાણી મહ�ણાં માર� છે. ધરમાબાઈ લ�ન�ું આમ�ંણ પહ�લા પોતાના િપયરમાં મોકલાવે છે. ધરમાબાઈ મામેરા� ું
આમ�ંણ આપવા �ા�ણને હ��તના�રુ મોકલે છે. હ��તના�રુમાં કોઈને ખબર ન હતી ક� ભીમે ધરમાબાઈને પોતાની ધમ�ની બહ�ન
બનાવી હતી. મ�યરાિ�એ ભીમ હ��તના�રુ આવે છે. પાડંવોના ��ો હલ થાય છે. તેમને ખબર પડ� છે ક� ભીમે ધરમાબાઈને ધમ�ની
બહ�ન બનાવી છે. �ંુતામાતાને પણ �દકર� ન હતી. તેથી તે પણ મામે�ુ લઈ જવા તૈયાર� કરવા માડ� છે. નવલાખ દ�વીઓને આમ�ંણ
આપે છે. પાડંવો મામેરાની તૈયાર� કરવા લાગે છે. �ૌપદ� કહ� છે ક�, આ સમય મામેરાનો નહ� �હમાલય જવાનો છે. કારણક� કળ�ગુ
આવી ર�ો છે તે પાડંવોને ભરખી �શ.ે આમ, આ �સગં અહ� �ણૂ� થાય છે.

‘ક�ળ�ગુનો �વેશ’માં અ�ુ �ન �ૂરથી એક ��ુુષને આવતો �ુએ છે. તેણે �વુાન �ી ખભા પર બેસાડ� છે અને બી� ��ૃ �ીને
પોતાના એક પગે દોરડાથી બાધંી છે અને ચાલે છે. �યાર� વદેનાથી રડતી રડતી તેની પાછળ ઢસડાય છે. ન�ક આવે છે �યાર� અ�ુ �ન
�છેૂ છે, ભાઈ, આ એક �વુતી ખભા ઉપર બેસાડ� છે, અને બી� ��ૃ પાછળ ઢસડાય છે ! � ું છે કોણ ? �યાર� તે ��ુુષ કહ� છે, ભાઈ
તને ખબર નથી ? �ું કળ�ુગ �.ં હવે મારો વારો આવી ર�ો છે. પહ�લા દ�યા �ુગ, પછ� સત�ુગ, અને પછ� �ેતા�ગુ. હવે �ેતા�ગુનો
વારો �રુો થાય છે, અને મારો વારો આવે છે. �ું આ ��ૃવીના માથે રાજ કરવા આવી પહો�યો �.ં કળ��ગુ પોતાનો આ ��ૃવી પર ક�વો
�ભાવ પડશે તે અ�ુ �નને કહ� છે. ‘‘ � ું �ણવા માગતો હોય તો સાભંળ! મારા �ભાવથી મીઠામાથંી ખારાશ જશ,ે ગોળમાં થી ગળપણ
જશે અને મનમાથંી હ�ત ચા��ું જશ.ે રા� ખે�ુ થઈને હળ હાકંશ,ે અને જોગી રા�ય કરશ.ે ભાઈ, મારા વારામાં કોઈપણ �કારની ખામી
રહ�શે નહ�. બાર વષ�ની ક�યા બાળકને જ�મ આપશ.ે િવના સકંોચે બાળક તેડ�ને ફરવા લાગશ.ે �ુમાર� અવ�થાથી જ વસિત તો એટલી
બધી વધશે ક� �ુગંર��ુગંર� અને ��ૃે ��ૃે પારણાં બધંાશ.ે ભાઈ ભાઈ એક બી� પર ઈ�યા�થી બળતા ફરશે અને માણસ માણસને માર�
નાખશે. માનવી ��ુ મેળવવા બાધા આકર� કરશ.ે ��ુ મોટો થશે �યાર� ઘરડાં માતાિપતાને રોટલા તો નહ� જ આપવા દ�. ધન માટ�
બાપ પાસે દ�કરાને મરાવીશ અને દ�કરા પાસે બાપને મરાવીશ.’’પ એટલામાં તરસી ��ૃ માતા પાણી મા��ુ.ં �યાર� ક�ળ�ગુની પ�ની
કહ� છે, �વામી માર� પણ પાણી પી�ું છે, મને પાણી આપ. �યાર� ક�ળ�ગુ તરતજ પાણી આપે છે અને તે ��ૃ માતાને પાણી આપતો
નથી. અ�ુ �ન આ ક�ળ�ગુનો �ભાવ જોઈને હ��તના�રુમાં જઈને કલમકચેર�માં જઈને વાત કર� છે. �ંુતામાતા અને ભીમ મામે�ુ કર�ને
�હમાલય તરફ જવા�ું કહ� છે. પાડંવો જટ જટ મામેરાની તૈયાર�માં લાગી �ય છે. �ુંતામાતા ધરમાબાઈ�ુ પાર�ુ કરવા માટ� ��ૃ
વા��મક� �ી�ું �પ લઈને ગોરણાગઢમાં �ય છે. �યાં જઈને તે ધરમાબાઈને મળે છે. ધરમાબાઈ તેમને હ�તથી ભેટ� પડ� છે. ધરમાબાઈ
કહ� છે, િપયર�ું �ુત�ુ પણ વાહ�ુ લાગે. આમ, �ંુતામાતા કહ� છે, ભીમે તો ખર� બહ�ન શોધી કાઢ� છે. �ંુતા માતાને સાપલી સાડ� લઈને
મામેરામાં આવવા�ું ધરમાબાઈ કહ� છે. પાડંવો િવચાર કરવા લાગે છે ક�, સાપલી સાડ� કયા થી લાવવી. એટલામાં માતા �ુંતા કહ� છે
ક�, પાતાળમાં મળે છે. પાતાળમાં અ�ુ �ન �ય છે. પાતાળમાં તેની પ�ની હ�રાપથને �યાં પણ શરણાઈના �રૂ વાગી ર�ા છે. હ�રાપથ
અ�ુ �નને સાપલી સાડ� આપે છે. અ�ુ �ન હ�રાપથને �છેુ છે, ક� આપણા ��ુ નેપ�ની �ન કયાં જઈ રહ� છે. હ�રાપથે ક�ું ગોરણાગઢની
ધરમાબાઈની તેરસી �દકર�ને �યાં �ન જઈ રહ� છે. આ સાભંળ�ને અ�ુ �નને �ાસકો પડ� છે. ક� પોતાનો �દકરો પોતાની ભાણી સાથે લ�ન
કરવા જઈ ર�ો છે.

      અ�ુ �ન સાપલી સાડ� લઈને હ��તના�રુ પહોચે છે, તે �યાં ભાઈ અને માતાને ભેગા કર�ને પોતાની વાત કર� છે. જગતમાં અિન�ટ
આવી ર�ું છે. પાતાળખડંમાં પણ હોરમાં વા�ં વાગે છે, અને �યાં પણ લ�નની તૈયાર�ઓ ચાલે છે. હ�રાપણ અને મારો ��ુ નેપ�
ગોરણાગઢમાં આપણી ભાણી તેરસીને પરણવા આવી ર�ો છે. આ બા�ુ આપણી ભાણેજ છે, અને પેલી બા�ુ આપણો દ�કરો છે. આપણે
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મામેરાં કઈ ર�તે કરવાં ? ક�ળ�ગુ આવી ગયો છે તે� ું �માણ આપણને અહ� જ મળ� ગ�ું છે. �ંુતામાતા કહ� છે, ��ુો, ક�ળ�ગુ તો
આપણામાં �વશેી ગયો જ છે. હવે અનેક �કાર� આપ�ું સત �કૂવશે. આમેયે નેપ�ની �ન આવી રહ� છે �યારથી આપ�ું અડ�ું સત
ચાલી ગ�ું છે.

‘પાડંવો �હમાલયના પથંે’માં ભગવાન �ૃ�ણ પાડંવોને કહ� છે, ક� � થ�ું હોય તે થાય પણ મામેરાં �રૂા ં કરો. અ�ુ �ન સાપલી સાડ�
લાવીને મામેરાનાં લોકોની વચમાં ઉક�લવા માડં�ો છે. સાવ સોનાની સાડ�, સોનાના તારથી ભર�લી, વલેની ભાત જોઈને �યૂ� ઝાખંો
થાય છે. બધી જ તૈયાર� હોવા છતાં પાડંવો મામે�ંુ ભર� શ�ા નહ�. મામેરાના લોકો એક પછ� એક િવખરાવા લા�યા છે. પાડંવો
�હમાલય જવાની તૈયાર� કરવા લા�યા છે.

      માતા �ંુતા, સતી �ોપદ� અને પાચં પાડંવો �હમાલયના મારગે મારગે જવા લા�યાં છે. તેઓ પોતાની કરણી �માણે �ખુ�ુઃખ
સહતા �હમાલય �ધુી આવી પહ��યાં છે. બધાં એકબી�ની સામે �ુએ છે અને વાતો કર� છે. ભીમ બરફમાં ગળતો �ય છે. એક બા�ુ
ગળતો ગળતો ન�ુળ �મૂો પાડ� છે તો બી� બા�ુ સહદ�વ ઓગળે છે. યો�ા અ�ુ �નની પણ એ જ ગત થાય છે. થોડ� �ૂર જતાં તો
�ંુતામાતા અને �ૌપદ� ગળવા લા�યાં છે. સત કરણીથી ધમ�રા� એકલા જ �હમાલયને પાર કર� વ�ુૈંઠ�રુ�માં �ય છે. વ�ંુૈઠમાં ભગવાન
અને ધમ�રા� સાથે મળ� આનદં કર� છે.

      છે�લી પખંડ� ‘રાધા અને સાવંરા’માં �ૃ�ણ રાધાને કહ� છે, ક� રાણી � ુ,ં ખા�, પી� અને મોજ કર� �, �ું �ારકા �વ �ં છ માસે
પાછો આવીશ. રાધા કહ� છે, ક� �ુ ં તમારા વગર એક પળ પણ �વી શક�શ નહ�. �ૃ�ણ તેને પોતની ��ઠુ� આપે છે. રાધા રોજ યાદ
કરવા�ું વચન આપે છે. �ૃ�ણ િવચાર� છે, ક� લાવ રાધાની પર��ા ક�ંુ. �ૃ�ણ મ�ણયારાનો વશે ધારણ કર�ને નગરમાં હાથીદાતંના �ડૂા
વચેવા લાગે છે. રાધાની દાસીઓ હાથીદાતંના �ડૂા લેવા �ય છે. મ�ણયારો તે �ડૂા આપતો નથી. તે કહ�શે ક�, આ �ડૂો તો રાધાગોર�
માટ� જ છે. આમ, રાધા �ડૂો લેવા �ય છે. �યાં તે મ�ણયારા� ુ �પ જોઈને મોહ�ત થઈ �ય છે. રાધા �ૃ�ણના ફોટો તેમની આપેલી
��ઠુ� પણ ફ�ક� દ� છે. તે મ�ણયારાના �ેમમાં પડ� �ય છે. થોડા �દવસ પછ� મ�ણયારો �ૃ�ણનો વશે લઈને આવે છે. તે રાધાને
પોતાનો ફોટો અને ��ઠુ� માગે છે. �યાર� રાધા �ુદા �ુદા બહાના બનાવે છે. છે�લે તે કહ� છે ક� ��ઠુ� મારા પેટમાં છે. �યાર� �ૃ�ણ
સૈિનકોને આદ�શ આપે છે. ક� રાધા�ું પેટ ચીર�ને ��ુઠં� બહાર કાઢો �યાર� રાધા એકવાર મને �વતી છોડ, તમે ��યા અને �ુ ં હાર�. �ું
તો તમારા પર જ િનછાવર થઈ �.ં રાધા �ણતી હતી ક� મ�ણયારો તે બી�ુ કોઈ નહ� પણ �ૃ�ણ જ હતા. આમ, અહ� ‘ભીલો�ુ ભારથ
�ણૂ� થાય છે.

      આમ, ‘ભીલો�ું ભારથ’ લોકમહાકા�ય માં �ુલ ર૭ �ુદા �ુદા �સગંો એક પછ� એક આવે છે અને આ દર�ક �સગં એક બી� �સગં
સાથે જોડાયેલા છે. ‘શા�ત�ુ અને ગગંા’ થી શ� કર�ને ‘રાધા અને સાવંરા’ �ધુી �ુલ ર૭ �સગંોમા ં‘ભીલો�ુ ભારથ’ િવ�તારાયે�ુ છે.

અહ� કથા એક સળંગ �વાહની �મ વહ�તી �ય છે. પરં� ુ થોડા �સગંોમાં �ટૂકતાનો અ�ભુવ થવા લાગે છે. �મક�, ‘�ૌપદ� અને
વા�કુ� �સગં પહ�લા આવલેો છે અને �યાર બાદ તેના પછ� એજ �સગંમાં �ૌપદ� પાડંવોને વનમાથંી મળે છે. તે� ું દશા�વવામાં આ��ું
છે. આમ, અહ� સળંગ��ુતા જળવાતી નથી. બાક� બી� બધા �સગંો એક પછ� એક ઢાળમાં વહ�તા �ય છે. ‘ભીલો�ું ભારથએ મૌ�ખક
લોકમહાકા�ય છે. ડૉ. ભગવાનદાસ પટ�લે તેને ભીલી ભાષામાથંી �જુરાતી ભાષામાં �પાતંર કર�લ છે. ડૉ. ભગવાનદાસ પટ�લના અખડં
પ�ર�મ બાદ આ લોકમહાકા�ય આપણને �ા�ત થાય છે. ‘ભીલો� ું ભારથમાં દર�ક �સગં�ું આગ�ું મહ��વ છે અને તેના આધાર� તે
�સગંોને સબટાઈટલ પણ આપવામાં આ��ું છે. �મ ક�, પહ�લા �સગંમાં શા�ત�ુ રા� અને ગગંાની વાત કરવામાં આવી છે. શા�ત�ુ
રા� અલગ અલગ અવતાર લઈને છે�લે ગગંા સાથે લ�ન કર� છે. ગગંા તેમને વચને બાધેં છે અને છે�લે વચન ભગં થતાં ગગંા
શા�ત�ુ રા�ને છોડ� �ય છે. આમ, આ પખંડ�માં શા�ંત�ુ રા� અને ગગંાના �વનની વાત કરવામાં આવી છે. આથી, તે પખંડ�� ું
સબટાઈટલ ‘શા�ત�ુ અને ગગંા રાખવામાં આ��ું છે. આમ, દર�ક પખંડ��ું સબટાઈટલ તેમાં આવતા �સગં, પા�, કાય� વગેર�ને
�યાનમાં રાખીને આપવામાં આ��ું છે.
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