રામાયણનાં પાો
રામ
 ૂયવશ
ં ી ઇવાુ ુલોપ અજ રા!ના "ુ દશરથને કૌશ'યાથી િવ)*ુના +શથી થયેલ "ુ.
ચૈ /ુ0દ નોમને 0દવસે તેનો જ2મ થયો હતો. તેથી આ દ5 શમાં તેનો જ2મ રામનવમી અથવા
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રામજયંતીથી ઉજવાય છે . ય8ના ર9ણ માટ5 િવ;ાિમની માગણીથી રામલમણે જઈ ઘણા

રા9સોનો નાશ કય>. ય8 સમા?ત થયા પછ@ િવ;ાિમની સાથે રામ િમિથલા નગર@માં Aયાં
સીતાનો Bવયંવર હતો યાં ગયા. રBતામાં પCથર Dપે પડ5લી અહ'યાનો ઉEાર કય>. િશવે

આપેF ું Gચંડ ધIુ)ય તોડ@ સીતા સાથે િવવાહ કય>. િવવાહ પછ@ અયોJયા પાછા જતાં રBતામાં

ja

!મદK2યે રામને Lતયા. તે વેળા તેમનામાંથી િવ)*ુતેજ નીકળ@ રામમાં Gિવ)ઠ થવાથી

જગદK2ય પોતાને આOમે ગયા. રામ અયોJયા આવતાં દશરથે તેના રાAયાPભષેકની તૈયાર@
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કર@ પણ કR ક5યીએ તેમાં િવJન નાખી રામને બદલે ભરતને ગાદ@ અને રામને ચૌદ વરસ
વનવાસ એવાં વરદાન માKયાં. રામ અયોJયા છોડ@ ચાલી નીકVયા. લમણ અને સીતા પણ
તેમની સાથે ગયાં. તેઓ Pચૂટ પવત ઉપર આવી. પણુ0ટ બનાવી તેમાં ુખે રહ5વા લાKયાં.
યાં રામે ઘણા રા9સોનો નાશ કય>. / ૂપણખાનાં કાન ને નાક કા?યા. ખર નામના રા9સને પણ
સૈ2ય સ0હત માય>. આથી રાવણે માર@ચ પાસે X ૃગ Dપ ધારણ કરાવી, પોતે સં2યાસીનો વેષ
ધારણ કર@, રામ અને લમણને અરZયમાં લલચાવી, તેણે સીતાIું હરણ ક[ુ.\ રામ અને લમણ

.m

Aયાર5 સીતાને શોધવા નીકVયા યાર5 મરણો2Xુખ થયેલા જટા[ુએ તેને ખબર આ?યા. ચાલતાં
ચાલતાં પંપા સરોવર5 થઇ તેઓ ઋ)યX ૂક પવત સમીપ આ^યા. યાં ુ_ીવ સાથે મૈી કર@,

w

વાલીનો વધ કર@ ુ_ીવને ગાદ@એ બેસાડ`ો. ુ_ીવે સીતાની શોધ કરવા +ગદ, હIુમાન
વગેર5 વાનરોને મોક'યા. હIુમાને લંકામાં સીતાની શોધ કર@. વાનરસેના સાથે રામચંa લંકા

w

જવા નીકVયા. નીલ વાનર િવ;કમા ના +શથી જ2મેલો હતો. તેની પાસે સXુa ઉપર સેb ુ

w

બંધાવી રામ લંકામાં ગયા. રામરાવણIું [ુE થ[ુ.ં તેમાં cadજત, ુંભકણ અને બધા રા9સોનો

નાશ થયો. સીતાએ અeKનGવેશ કય> અને ુરP9ત બહાર નીકVયા. પછ@ િવભીષણને લંકાની

ગાદ@ આપી રામ "ુ)પક િવમાનમાં બેસી અયોJયા ગયા. ભરતને અગાઉથી સમાચાર

મોકલા^યા હતા તેથી તેમને અયંત હષ થયો હતો અને નંદ@_ામમાં તે રામને મVયા. યાર
પછ@ અયોJયામાં રામનો રાAયાPભષેક થયો અને રામે ભરતને [ુવરાજ પદ ઉપર Bથા?યા. રામે
અPગયાર હ!ર વષ રાAય ક[ુ.\ તે ગાળામાં કોઇIું અકાળ Xૃ [ું સરfું પણ થ[ું ન0હ, તેમ કોઇ
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gીને વૈધ^ય પણ આ^[ું ન0હ. સીતા રાગમથી સગભા થયાં તેમણે ઋિષના આOમે વાસ કરવો
એમ નh@ થ[ુ.ં એ ઉપરથી રામે તેને વા'મી0ક ઋિષને આOમે મોક'યાં. પછ@ રામે અ;મેધ
ય8 કય>, iમાં અનેક ઋિષ આ^યા હતા. તેમાં વા'મી0ક પણ હતા. તેમની સાથે ુશલવ આ^યા

n

હતા. રામની આૃિત ભ^ય હતી. તેઓ સીતા િસવાય બીj gીઓને માતા સમાન માનતા. તેઓ
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િવ)*ુના મયા દાવતાર તર@ક5 ગણાતા. રામે ઘણા કાળ પય\ત 2યાય" ૂવક રાAય ચલા^[ું તેથી
રામરાજ શkદ ઉlમ રાજનીિતના પયા ય તર@ક5 લોકોમાં પ0રPચત છે .

લમણ

uj

અયોJયાના રા! દશરથનો ુિમાથી જ2મેલ "ુ; રામનો નાનો ભાઈ. રામ સાથે વનમાં જઈ
રામ તથા સીતાની અન2ય ભાવથી તેણે સેવા કર@ હતી. મેઘનાદને માર@ તેણે રાવણને ભાર5

ug

હ5રાન કય> હતો. તે શેષનો અવતાર ગણાય છે . વનવાસ દરિમયાન ચૌદ વરસ પય\ત તેણે
આહાર, િનaા તj ભાર5 mnચય પાV[ું હbુ.ં લમણjIું mnચય ક5o ું હbું ? સીતાjIું હરણ
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થ[ુ,ં રામચંaj સીતાj માટ5 બpુ િવકલ અને qુઃખી થઈ !ય છે , વનવનમાં, જગલે
ં જગંલ અને
ગામેગામ ભટક5 છે , પણ sાંય પlો લાગતો નથી. જતાં જતાં એક પવત ઉપર પહtચે છે . રામ

w
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અને લમણ બેઠા છે . તેવામાં ુ_ીવ ક5ટલાંક આu ૂષણ લાવે છે અને કહ5 છે ક5, જગલમાં
ં
ફરતાં
આ આu ૂષણ મVયાં છે . તે માતા સીતાjનાં તો નથી ને ? રામચંaj લમણને ને ઘર5 ણાં
જોવાIું કહ5 છે . લમણ તે જોઈ કહ5 છે ક5 pુ ં બાwુબધ
ં ને !ણતો નથી, ુંડલને !ણતો નથી.
આમાંની એક ચીજ જોઈને તે સીતાjની છે એમ કહ@ શું xં તે ચીજ આ ઝાંઝર છે . આ ઝાંઝર

w

તેમના પગમાં રહ5તાં હતાં. સીતાjને pુ ં હંમેશ નમBકાર કરતો હતો તેથી pુ ં આ ઝાંઝરને
ઓળખી શું xં. ચોવીસે કલાક સીતાj સાથે રહ5વા છતાં, રાત0દવસ તેની સેવા બ!વતાં છતાં

w

લમણ પોતાની ભાભીIું મોzુ ં ક5o ું હbું અને તેના શર@ર ઉપર ક5વાં ઘર5 ણાં હતાં તે પણ !ણતા

ન હતા. ખરો mnચાર@ આવો હોય. આ કારણથી લમણના mnચયનાં આજ પણ {ુણગાન
કરવામાં આવે છે . તેની પનીIું નામ ઊિમ}લા હb.ું તે સીતાની બેન હતી. તેનાથી લમણને
+ગદ અને ચંaક5b ુ નામે બે "ુરન થયા હતા. લમણની રામ ઉપર અયંત Gીિત હતી.
લમણ રામને રાવણ સાથેના [ુEમાં "ુ)કળ ઉપયોગી થઈ પડ`ા હતા. તેણે અનેક રા9સોને

માર@ છે વટ5 રાવણના પરમ બલાઢ "ુ cadજતને પણ માય> હતો. રામે રાવણને માર@
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િવભીષણને રાAય સt?યા પછ@ લમણ રામ સાથે અયોJયા પાછા ગયા હતા. રામને
રાAયાPભષેક થયા પછ@ Aયાર5 રામે લમણને યૌવરાજપદ આપવા માંડું યાર5 તે તેમણે લીું
ન0હ અને ક5વળ બીj સેવા કરવાIું જ તમેણે પસંદ ક[ુ.\ આ ઉપરથી તેમને વૈરાKયશીલ જોઈ,

ra
t.i
n

8ાનના અિધકાર@ ગણી, તેમણે Gાથના કરવાથી રામે તેમને mnિવા કહ@ હતી.

ભરત

 ૂયવશ
ં ી ઇવાુુળના દશરથ રા!ને કR કયીથી થયેલો એ નામનો એક "ુ; રામચંajનો

ja

ઓરમાન ભાઈ. રામને [ુવરાજપદ આપવાનો Aયાર5 દશરથે િવચાર કય>, યાર5 કR કયીએ તેમાં
િવJન નાખી, રામને વનવાસ અપા^યો. આ વખતે ભરત પોતાના મામાને યાં હતો. રામના
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િવયોગના શોકને લીધે દશરથIું Xૃ [ું થ[ુ.ં તે વખતે ભરતને qુ:Bવ?ન આવવાથી તે અયોJયા
જવા નીકVયો. યાં જતાં તેને ખબર પડ@ ક5 તેની માતા કR કયીએ દશરથ પાસેથી, એક
વરદાનથી રામ દં ડકારZય !ય અને બી! વરદાનથી ભરતને રાAયGા?ત થાય એમ માગી
લીું હb.ું આથી ભરતને ઘણો શોક થયો. તે રામને પાછા આણવા માટ5 માતાઓ સાથે સૈ2ય
લઇને નીકVયો. {ુહ5 તેને ભાગીરથીની પેલી પાર ઉતાય> અને Pચૂટ પવત ઉપર જઇ રામને

.m

મVયો, પણ રામે તેને પાછો અયોJયા મોક'યો. પછ@ શ Jુ નને રાAયની ^યવBથા સtપી રામ
ુ ી તે નં0દ_ામમાં જ રો. રામચંa પાછા આ^યા
અરZયમાંથી ચૌદ વષ પાછા આ^યા યાંધ

w

યાર5 જ તે ગામમાં પાછો આ^યો અને રામના આ8ાધાર@ થઈ રો. ભરતની gીIું નામ
ુ ીિત તો ભરતની જ િવનોબા લખે છે ક5: અયોJયાકાંડમાં ભરતની u ૂિમકા
માંડવી હb.ું બંG

w

અત Pચિત થઇ છે . ભરત bુલસીદાસના JયાનX ૂિત} હતા. આ JયાનX ૂિત}ને ટવામાં
ંૂ
તેI ું
ઔPચય છે . લમણ અને ભરત બંને રામના અન2ય ભત હતા, પરં b ુ એકને રામની સંગિતનો

w

લાભ થયો અને બી!ને િવયોગનો. પરં b ુ િવયોગ જ ભાKયDપ થઈ ઊઠ`ો, એટલા માટ5 ક5
િવયોગમાં જ ભરતને સંગિતનો અIુભવ મVયો. અમારા નસીબમાં પરમામાના િવયોગમાં

રહ@ને જ કામ કરoું લખેલ છે . લમણના ioું સંગિતIું ભાKય અમાDં sાંથી ? એટલા માટ5
િવયોગને ભાKય Dપમાં ક5વી ર@તે બદલી શક5 છે , તેને સમજવામાં ભરતનો આદશ જ આપણે
માટ5 ઉપયોગી છે . bુલસીદાjના ભરત ભeતભાKયની X ૂિત} છે . ભરતમાં િવયોગભeતનો ઉકષ
દ5 ખાઇ આવે છે , તેથી bુલસીદાસjના તે આદશ થયા. ભરતે સેવાધમને f ૂબ અપના^યો, નૈિતક
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મયા દાIું સં" ૂણ પાલન ક[ુ,\ ભગવાનIું sાર5 ય િવBમરણ થવા દ@ું ન0હ. આ8ા સમjને
G!Iું પાલન ક[ુ,\ પરં b ુ તેI ું Oેય રામના ચરણોમાં અપણ કર@ને પોતે િનPલ?ત રા. નગરમાં
રહ@ને વનવાસનો અIુભવ કય>. વૈરાKય[ુત Pચlથી યમિનયમા0દ િવષમ તોIું પાલન

n

કર@ને આમાને દ5 વથી qૂ ર રાખનાર દ5 હના પડદાને qુબલ બનાવી દ@ધો. bુલસીદાસ કહ5 છે ક5,
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આવા ભરતનો જ2મ ન થયો હોત તો મારા iવા પિતતને રામસ2Xુખ કોણ કરત ? રામાયણમાં
રામસખા ભરત, મહાભારતમાં શુંતલાનો પરામી ભરત અને ભાગવતમાં jવ2Xુત જડભરત

એ ણ ભરત Gાચીન ભારતમાં િવયાત છે . 0હqુBતાનને ભારતવષની સં8ા શુંતલાના વીર

ભરતથી મળ@, એવો ઇિતહાસ8ોનો મત છે . એકનાથે 8ાની જડભરતથી તે મળ@, એમ મા2[ું છે .
સંભવ છે ક5, bુલસીદાjને લાK[ું હશે ક5, તે રામભત ભરતથી મળે લ છે . પરં b ુ ગમે તેમ હો,

આજના િવયોગી ભારતને માટ5 ભરતની િવયોગભeતનો આદશ સવ Gકાર5 અIુકરણીય છે .
bુલસીદાjએ તે આદશ પોતાના પિવ અIુભવથી ઉજવલ બનાવીને આપણી સામે રાખેલ

ar
u

છે . તે Gમાણે આચરણ કરoું આપ*ું કામ છે .

શ ુ ન

.m

5 ો કિન)ઠ "ુ; લમણનો નાનો ભાઈ. તે ુશJવજ
દશરથને ુિમાને પેટ5 થયેલા બે માંહન
જનકની દ@કર@ ુતક@િત} જોડ5 પરZયો હતો. રામને નામે ચૌદ વષ પય\ત તેણે અયોJયામાં સાર@
ર@તે રાAય ચલા^[ું હb.ું તેના મોટા "ુ ુબાpન
ુ ે રાAયાસન પર બેસાડ@ પોતે રામની સાથે

w

w

ગયો.

w

દશરથ

 ૂયવશ
ં ી ઇવાુ ુળમાં થયેલ રુ રા!નો એ નામનો પૌ અને અજ રા!ને િવદભરાજની

ક2યા cqુમતીથી થયેલ "ુ. એ અયોJયામાં રાAય કરતો હતો. તેણે દ5 વતાઓ તરફથી ઘણી
વાર અુરો સાથે લડ@ને તેઓને પરાBત કયા હતા. દશરથ રા!ને કૌસ'યા, કR ક5યી અને ુિમા
એ ણ પટરાણીઓ અને ૩૬૦ બીj રાણીઓ હતી. ઘણા કાળ ુધી તેને કંઈ સંતિત થઈ ન
હતી. એથી તેણે પોતાના Xુય ુળ{ુુ વિસ)ઠની સલાહ લઈને "ુકામે)ટ ય8
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િવચાર કય>ને ઋ)ય/ૃગ
ં ઋિષને હાથે સર[ુ નદ@ને 0કનાર5 ય8 કરા^યો. ય8 સમા?ત થતાં
અeKનુંડમાંથી Gા!પય "ુુષ નીકVયો. તેણે રા!ને qૂ ધપાકIું પા આ?[ુ.ં રા!એ એ
પોતાની ણે રાણીઓને ખવરાવવાથી ણે ગPભણી થઈ. કૌસ'યાએ ચૈ ુ0દ નોમને 0દવસે
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રામને જ2મ આ?યો. કR ક5યીને ભરત અને ુિમાને લમણ તથા શ ુ ન એમ "ુ અવતયા . એ
પહ5લાં રા!ને શાંતા નામની એક દ@કર@ થઈ હતી, તે તેમણે પોતાના િમ +ગ દ5 શના રા!
રોમપાદને દlક "ુી તર@ક5 આપી હતી. રોમપાદ5 તેને ઋ)ય/ૃગ
ં સાથે પરણાવી હતી. વિસ)ઠ5

રામ વગેર5 ચાર5 "ુોને વેદ વેદાંગમાં પારં ગત કર@ ધIુિવ}ામાં Gવીણ બના^યા. તેવામાં
િવ;ાિમ ઋિષએ આવીને માર@ચ અને ુબાpુ નામના રા9સોથી પોતે શD કર5 લા ય8નો
બચાવ કરવા માટ5 રામની માગણી કર@. આ સાંભળ@ને Gથમ તો "ુ ઉપરના મોહને લીધે

દશરથે ના પાડ@, પણ પાછળથી પોતાની ફરજનો િવચાર કર@ને રામલમણને િવ;ાિમને
સt?યા. િમિથલામાં િવદ5 હરાજુમાર@ સીતાનો Bવયંવર થતાં તેમાં શંકરના ધIુ)યનો ભંગ કર@

રામ સીતાને પરZયા. દશરથે ઉlરોlર o ૃEાવBથાને લીધે આગળ જતાં વિસ)ઠની સલાહ લઈ

.m
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u

રામને યૌવરાAયાPભષેક કય>. આથી બધાં fુશી થયાં. મંથરા નામની દાસીની િશખવણીથી
મા કR ક5યીને િવપર@ત ુE ઉપ થવાથી તે ોધે બળ@ ગઈ. તેણે દશરથને કું ક5, તમે મને
" ૂવ બે વરદાન આપવાIું કું છે , તે માર5 આi જોઈએ છ@એ. પહ5F ું એ ક5 તમે ભરતને

[ુવરાજપદ આપો અને બીwુ ં એ ક5 રામને ચૌદ વષ વનવાસ મોકલો. રા!ને આથી અયંત
qુ:ખ થ[ું અને બધી G! પણ અયંત શોકમાં ૂબી ગઈ. રામ કR ક5યીની આ8ા માથે ચડાવી

w

વનમાં જવાને તૈયાર થયા અને સીતા અને લમણના અયંત આ_હથી તેમને પણ સાથે લઈ
ગયા. છે વટ5 િવયોગ સહન ન કર@ શકવાથી "ુશોકમાં દશરથે ઓ રામ, એમ એકાએક ઉચાર

w

કર@ Gાણયાગ કય>. એક વખત યૌવનાવBથામાં દશરથ રા!એ Oવણને હાથીના મથી
શkદવેધી બાણ વડ5 માય> હતો. આથી તેનાં o ૃE અને Lધળાં માબાપે i Gમાણે અમે

w

"ુિવયોગથી મર@એ છ@એ તે Gમાણે b ું પણ "ુિવયોગના qુ:ખથી મરણ પામીશ એવો શાપ

દ@ધો. એને પ0રણામે દશરથIું રામના િવયોગમાં Xૃ [ુ થ[ું મનાય છે .

કૌશ'યા
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અયોJયાના રા! દશરથનાં પની અને રામચંaની માતા. કોશલ દ5 શના રા! ભાIુમાનની તે
"ુી હતી. રાવણની ધાકથી તેના લKન વહાણમાં દશરથ સાથે કરવામાં આવતાં હતાં, તેટલામાં
રાવણે દશરથ રા!ને દ0રયામાં ુબાડ@ દ@ધા, પણ અચાનક એક પા0ટ[ું હાથ આવતાં એક બેટ
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ઉપર તણાઈ ગયા. કૌશ'યાને પણ પેટ@માં ઘાલી દ0રયામાં ધક5લી દ@ધાં. અનાયાસે i બેટ

ઉપર દશરથ તણાઈ આ^યા હતા, તે જ બેટમાં તે પેટ@ તણાઈ આવી. નારદ5 કૌશ'યાને દશરથ
સાથે પરણા^યાં. ફર@ તેઓ રાવણના હાથમાં પકડાયાં. તે બંનેને માર@ નાખતો હતો, પણ
mnાએ તેમને બચા^યાં અને અયોJયામાં મોક'યાં.

કR કયી

ક5કય રા!ની "ુી; દશરથની એક પની; કR કયી; ભરતની મા.

ar
u

ુિમા

સીતા

.m

દશરથ રા!ની એક પની.

w

જનકની "ુી; એક સતી. િવદ5 હવંશીય સીરJવજ જનકને આ ક2યા હળ વડ5 ચાસ પાજચાં
મરની થતાં

w

ખેતરમાંથી મળ@ હતી. એમનો જ2મ0દવસ વૈશાખ ુદ ૮નો મનાય છે . તે યોKય

i તેની પાસેI ું િશવIું ધIુ)ય તોડ@ શક5 એવીની સાથે જ સીતા પરણે એoું !હ5ર કર@ જનક5

w

સીતાનો Bવયંવર આરં ¡યો. એ ધIુ)ય દશરથ "ુ રામચંajએ તોડુ.ં અને સીતાની સાથે

તેમIું લKન થ[ુ.ં થોડો સમય વીયા પછ@ િપતાની આ8ાIુસાર રામ વનમાં ગયા. સીતાને
અયોJયામાં રહ5વા રામે ઘ*ું કું છતાં આ_હ કર@ તે તથા રામનો ભાઈ લમણ રામની સાથે
વનમાં ગયા. રામ ઘણો કાળ સીતા સાથે અરZયમાં ફરતાં છે વટ5 પંચવટ@માં આવી રાં. યાં
ૃ Iું Dપ ધારણ કર@ને આ^યો. એને જોઈને
એક વખત રાવણનો Gેર5લો માર@ચ રા9સ ુવણXગ
સીતાને એના ચામડાની ચોળ@ કરાવી પહ5રવાIું મન થ[ુ.ં એણે રામચંaને કહ5તા એ ધIુ)ય
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ૃ ને મારવા ગયા અને તેને માય>. પણ મરતી વખતે Xગ
ૃ ે `
બાણ લઈને Xગ

લમણ ધાi

`,

એવી ખોટ@  ૂમ પાડ@. આથી સીતાએ રામચંa ભયમાં છે એમ ધાર@ તેને સહાય કરવા
લમણને પરાણે મોક'યો. પાછળથી રાવણ Pભ¢ુકનો વેશ ધારણ કર@ સીતાને હર@ ગયો અને

n

એને લંકા લઈ જઈ અશોક વા0ટકામાં રાખી. યાં સીતા પોતાને વશ વત એમ કરવા રાવણે
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ઘણી [ુeતઓ કર@. પણ તેમાં િન)ફળ ગયો. અશોક વા0ટકામાં સીતાIું ર9ણ કરવા રા9સીઓ

રાખી હતી. એના ાસથી એક િજટા નામની o ૃE રા9સી સીતાને બચાવતી. તે સીતનાન

સંભાળ લેતી, ધીરજ આપતી અને રામના સમાચાર કહ5તી. એક વખત પોતાના qુ:ખથી કંટાળ@ને

સીતાએ ગળે ફાંસો ખાઈ માર@ જવાનો Gયન કય> હતો. ુભાKયે તે જ વખત સીતાની શોધ
માટ5 ગયેલ હIુમાન એને પlો મેળવી અશોક વા0ટકામાં ઉપર સંતાઈને બું જોતા હતા. તેણે

તે વખત રામચંajની વ£ટ@ તેની પાસે નાખી પછ@ પોતે છતા થઈ રામના ુશળ સમાચાર
આ?યા અને સીતાને આ;ાસન આ?[ુ.ં તે ભાળ લઈને ગયા પછ@ રામ વાનર સેના લઈને લંકા

પર ચડ`ા. સXુa પર એમણે સેb ુ બાંJયો. અને વાનર સેના લંકાના ુવેળાચળ પવત પર

ar
u

ચડ@ને ઊતર@. રાવણની સાથે [ુE થતાં સપ0રવાર રાવણ હણાયો. રામે સીતાનો Bવીકાર
કરવાની ના કહ5તાં સીતાએ Pચતા તૈયાર કરાવી તેમાં Gવેશ કય>. તેમાંથી સા9ાત અeKનદ5 વ
સીતાને ખોળામાં લઈને બહાર આ^યા અને કું ક5 હ5 રામ ! pુ ં આ8ા કું xં ક5 , પાપર0હત

.m

/ુEભાવવાળ@ અને પહ5લાંના iવી /ુE જનક"ુીનો Bવીકાર કરો. પછ@ રામે સીતાનો +ગીકાર
કય>. યાર બાદ સીતા સ0હત રામ અયોJયામાં આ^યાં. આયોJયામાં ુખે રાAય કરતા હતા

w

તેવામાં ઘણાં સમય બાદ સીતાએ ગભ ધારણ કય>. એ વખતે અયોJયાના કોઈ ધોબીએ સીતા
સંબધ
ં ે િનદા કર@, એ વાત સાંભળ@ રામે સીતાનો યાગ કર@ એને વનમાં મોકલી દ@ધી. આગળ

w

જતાં સીતા વા'મી0ક ઋિષના આOમમાં રહ5તી હતી યાં એને લવ અને ુશ નામે બે "ુોIું

w

[ુગલ Gસ^[ુ.ં વા'મી0કએ હ!રો લોકોની સમ9 સીતાનાં /ુEાચરણ અને પાિતય સાPબત

કર@ એને "ુો સ0હત રામને Bવાધીન કર@ એને "ુો સ0હત રામને Bવાધીન કર@ ઋિષ પોતાને

આOમે પાછા ગયા. અહ£ સીતા એકાએક u ૂિમમાં સમાઈ ગયાં. તેને અયોિન!, u ૂિમ!,

ધરણી ૂતા, પાિથ}વી વગેર5 ઘણાં નામ આપવામાં આ^યાં છે .

ઉિમ}લા
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લમણને પરણેલી સીતાની નાની બેનIું નામ.

ra
t.i
n

માંડવી
સીરJવજ જનકના ભાઈ ુશJવજ રાજની એક "ુી. તેનાં લKન દશરથ "ુ ભરતની સાથે
થયાં હતાં. તેને ત9 અને "ુ)કર નામે બે "ુ હતા.

gu
ja

ુતક@િત}

ુશJવજ જનકની દ@કર@ ુતક@િત}. તેનાં લKન દશરથ "ુ શ ુ નની સાથે થયાં હતાં

ar
u

મંથરા

દરરથની પની કR કયની દાસી. તે આગલા જ2મમાં એક ગંધવ¥ હતી. રામચંajને રાજગાદ@
આપવાનો સમારં ભ થતાં તેણે કR કયીને આુઅ
ં વ¦ં સમ!વી ભય Gદિશ}ત કર@ને " ૂવ દશરથે

.m

આપેલા બે વરIું Bમરણ તાwુ ં કરાવીને એર વરથી રામ અરZયમાં !ય અને બી! વરથી
ભરતને રાજગાદ@ મળે , આoું રા! પાસેથી માગી લેવાIું શીખ^[ુ.ં એ શર@ર5 ણ ઠ5કાણે વાંક@

w

હોવાને લીધે તેનાં િવા, ુk! એવાં બી!ં નામ પણ હતાં.

w

ુમ
ં

w

દશરથ મહાગા!નો એ નામનો સારિથ. તે રામ, લમણ, અને સીતાને વનવાસ માટ5
દં ડકારZયમાં X ૂકવા ગયો હતો.
જનક
રામાયણના Xુય નાયક રામચંaનો સસરો; સીતાનો િપતા અને િવદ5 હ અથવા િમિથલાનો તે
વખતનો Gયાત તવ8ાની રા!. mnિવાના ઉlેજક અને યોગી;ર યા8વ'sનો તે િશ)ય
હતો. તેને સીતા િસવાય બીwુ ં છોકDં નહોbુ.ં અયોJયાના રા! રામચંa સાથે સીતાને તેમણે
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Bવયંવર કર@ને પરણા^યાં હતાં. રામ રાવણને માર@ને સીતાને લઈ વનવાસ " ૂરો કર@ને

અયોJયા આ^યા. યાર પછ@ લોકિનદાને લીધે રામે ગભવતી સીતાનો યાગ કય>. આથી જનક
રા!ને રાAય અને સંસાર અયંત અિGય થઇ પડ`ાં. પછ@ તેમણે તપોવનમાં જઇને

w

w

w
.m

ar

ug
uj

ar
at
.i

n

તવા2વેષણમાં વાસ " ૂરો કય>.

હIુમાન
પવનને +જનીનો "ુ માુ િત; રામનો એક બળવાન વાનર ભત; mnચર@ઓના આદશ,
પનોતીને દબાવી રાખનાર દ5 વ. હIુમનો યોPગક અથ હIુ એટલે હડપચીવા¦ં એવો થાય છે .
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D0ઢથી એ અથ સંકડાઈ ને હIુમાન નામના વાનરદ5 વ, iની હડપચી બહાર પડતી છે તે એવો
થાય છે .  ૂયના વરદાનથી સોનાના બનેલા મેુ પવત ઉપર ક5સર@ નામે એક વાનર અને તેની
ુદર
ં
gી +જની રહ5તાં હતાં. +જની એક વખત પવત ઉપર ફરતી હતી, તેવામાં તેને જોઇ

gu
ja
ra
t.i
n

વા[ુને કામ ^યા?યો અને તેણે પોતાIું વીય +જનીના કણ §ારા X ૂ¨ુ.ં તેથી +જનીને ગભ રહ@

હIુમાનનો જ2મ થયો. "ુજ2મ થયા પછ@ તરત જ +જની ફળ લેવા જગલમાં
ં
લાચી ગઈ
હતી. હIુમાનને u ૂખ લાગવાથી રડવા માંડુ.ં તેવામાં ઉદય પામતા  ૂયને જો હIુમાને તેને

ફળ ધા[ુ\ અને તે લેવાને ૂઘો. તે Gમાણે  ૂય તરફ ૂદતો હતો યાર5 વા[ુ 0હમ iવો થઇ

 ૂયના તાપથી તેI ું ર9ણ કરતો હતો. તે છે ક  ૂય પાસે પહtયો એ વખતે  ૂય_હણ હbું
એટલે રાpુ  ૂયને _હણ કરવા જતો હતો, પણ હIુમાનની હઢફટમાં આવવાથઈ ાસ પામીને
qૂ ર નાસી ગયો. પછ@ ોધ પામી ca પાસે ગયો. યાં જઈ `મને આપેલ ભય બહ@જો ક5મ લઈ

!ય છે ?` એમ કુ.ં આથી ca ઐરાવત ઉપર આુઢ થઈ તેની સાથે ગયો. તેઓ  ૂય અને
હIુમાન હતા યાં આવી પહtયા. રાpુ Gથમ  ૂય પાસે આ^યો અને તેને પણ ફળ ધાર@

ar
u

હIુમાન તેને પકડવા ૂો. પોતાIું ર9ણ કરવાIું કું એટલામાં તો હIુમાન ઐરાવતને પણ

ફળ ધાર@ તેને લેવા દોડ`ો. ca5 આથી {ુBસે થઇ વªનો અ_ભાગ તેને માય> iથી તે પવત
ઉપર પડ`ો અને એની હડપચી એટલે હIુ ભાંગી ગઇ. આ જોઇ વા[ુ {ુBસે થઇ પોતાના "ુને

.m

લઇને એક {ુફામાં ભરાઇ ગયો અને પોતાનો Gચાર બધેથી બંધ કય>. આથી ણે લોકમાં દ5 વ,
અુર અને મIુ)ય સવ G! qુ:ખી થઇ. દ5 વો G!પિત પાસે ગયા અને તેને Gાથના કર@.

w

G!પિત બધા દ5 વો સાથે વા[ુ હતો યાં ગયા હIુમાનને તેમણે પંપાVયો. તેથી તે ફર@થી
jિવત થયો. આથી Gસ િથને વા[ુ " ૂવવત વહન કરવા લાKયો સવ દ5 વોએ તેને વરદાન

w

ુ ે ાસ ઉપ!વનાર અને
આ?યાં. પછ@ mnાએ કું ક5 હ5 વા[ુ ! તારો વીર"ુ માુિત શ ન

w

ઘણો બળવાન થશે; તેની ગિત કોઇ અટકાવી શકતે ન0હ. એમ કહ@ BવBથાન Gિત ગયા. પછ@
વા[ુ પોતાના "ુને +જની પાસે X ૂક@ આ^યો. મોટો થતાં હIુમાન ઋિષઓને બpુ સંતાપતો

તેથી તેમણે `bું તાું બળ મોહવશ થઇ u ૂલી જઈશ. અને Aયાર5 કોઇ તાર@ ક@િત} તાર@ પાસે

કહ5શે એટલે જ ફર@ર@ બળવાળો થઈશ.` એમ શાપ આ?યો. તેને ઋ9રજસ વાનરના "ુ
ુ_ીવની સાથે ઘણી મૈી હતી. તેણે  ૂન પાસેથી ઘણા _ંથો અને શાgોનો અ¡યાસ કય>. તે
ઘણો િવ§ાન અને મહાન તપBવી હતો. સીતાની શોધ માટ5 નીકળે લા રામ અને લમણને પણ
તે ુ_ીવના કહ5વાથી ચbુરાઈથી લઈ આ^યો. રામે ુ_ીવને રાAય મેળવી આ?યા પછ@ ક5ટલેક
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વખતે વાનરોને સીતાની ભાળ કાઢવા મોક'યા હતા. તેમાં હIુમાનને, +ગદ ને થોડા વાનરો
સાથે દP9ણ 0દશા તરફ મોક'યા. યાં મયદાનવે પોતાના ઉપભોગ સાુ બનાવેલી માયાવી
{ુફામાં રહતી મેુસાવPણની "ુી BવયંGભાને મVયા. યાં વાનરો ફળ ખાઈ અને જળ પીને

n

b ૃ?ત થયા પછ@ તેણીને તેમને {ુફાની બહાર કાઢવા િવનિત કર@. BવયંGભાએ તેમને ને બંધ

ar
at
.i

કરવાIું કહ@ એક 9ણમાં {ુફાની બહાર સXુa પાસે લાવી X ૂsા. પાછા ફરવાની Xુ«ત થઇ ગઇ

છતાં સીતાની ભાય લાગે તેમહbું ન0હ. તેથી સવએ યાં મર@ જવાનો િવચાર કય> એવામાં
સંપિત તેમને મVયો, તેણે સીતાની ભાળ આપી તેમને લંકા જવા કુ,ં પણ સXુa ક5મ ઓળંગવો

ુ ાને તેનાં આગળનાં
એ િવચારમાં તેઓ પડ`ા. એ વખતે હIુમાન સXુa ઓળંગવાIું કહ@ !ંવ

પરામ યાદ કરા^યાં. આથી ઋિષના શાપ Gમાણે હIુમાન વીરવ ^યાપી ગ[ું અને પોતાIું

uj

BવDપ ઘ*ું જ વધાર@ને ૂો. તેને મદદ કરવા સXુa 5 મૈનાક પવતને fુ'લો કય>, પણ તેમને

િવવેક કર@ થાક ખાવા ન થોભતાં તે આગળ ધ?યો. રBતામાં mnદ5 વના કહ5વાથી તેના બળની

ug

પર@9ા કરવા આવેલી રા9સોને મહાત કર@ નાથી; સંJયાકાળે લંકા પહtચી, લંકાના ર9ણ
કરનારની પરાભવ કર@ તેણે +દર Gવેશ કય> અશોકવનમાં આવતાં તેણે ઉપવાસને લીધે ૃશ

ar

થઈ ગયેલી qુ:Pખત સીતાને જોઈ. Gભાત થતાં યાં રાવણ પોતાની gીઓ તથા દાસીઓ સાથે
આ^યો અને સીતાને પોતાની પની થવા સમ!વવા લાKયો પણ તેણીએ તેનો િતરBકાર કય>.

w
.m

આથી રાવણ {ુBસે થઈ સીતાને કોઈ પણ ર@તે વશ કરવાIું રા9સીઓને કહ@ જતો રો. પછ@
રા9સીના ાસથી િજટા નામની o ૃE રા9સીએ સીતાને બચાવી. તે વખતે હIુમાન  ૂમ Dપ
ધારણ કર@ રામના {ુણાIુવાદ ગાવા માંડ`ા અને પોતાને શા માટ5 મોલsો છે તે પણ કુ.ં
સીતાના કહ5વાથી તે તેમની સમ9 Gય9 થયો. પણ આ રાવણ હશે તેવો વહ5મ સીતાને

w

આવવાથી તેણે રામની વ£ટ@ સીતાને આપી. પછ@ સીતા પાસેથી સમાચાર લઈ અને િનશાની

w

તર@ક5 તેનો  ૂડામPણ લઈ તે િવદાય થયો. પણ તાં પહ5લાં અશોકવા0ટકામાં ઘ*ું Iુસાન ક[ુ.\
તેને પકડવા આવેલા રા9સોને પણ હZયા. આથી રાવણે આથી {ુBસે થઇ cadજતને મોક'યો; તે

હIુમાનને mngાથી બાંધી રાવણના દરબારમાં લા^યો, યાં હIુમાને બpુ છટાથી રાવણને બોધ

કય>. તેને મારવાના હ5b ુથી તેI ું " ૂછું સળગા^[ુ.ં હIુમાને લંકામાં ઘણે Bથળે આગ લગાડ@.
ુ ાનને તેણે સવ
પછ@ અ0ર)ટ પવત ઉપરથી ૂદ@ પાછો મહ¬a પવત ઉપર આ^યો. યાં !ંવ
ુ ાને રામને સઘળ@ હક@કત
હક@કત કહ@ સંભળાવી. પછ@ બધા રામ પાસે આ^યા, યાર5 !ંવ
જણાવી. હIુમાને સીતાએ આપેલ  ૂડામPણ રામના ચરણમાં X ૂકયો. [ુEમાં પણ વખતોવખત
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રામાયણનાં પાો
હIુમાન ઘવાયેલા વાનરોને ઉપચારાથ ઋષભ પવત ઉપરથી ઔષિધ લાવીને, લમણને શeત
વાગી તે વખથે કાળનેમીને વધ કર@ને અને 0દ^ય ઔષિધ લાવીને ઘણી ઘણી સેવા ઉઠાવી.
રામનો રાAયાPભષેક થયા પછ@પણ હIુમાન તેમની સાથે જ રા. તેણે રામને પોતાની સેવાથી

ra
t.i
n

Gસ કયા , રામે તેને mnિવા િશખી. રામચંa િનજધામ જતા હતા તે વખતે હIુમાન સાથે

જવા લાKયા. તેને એમણે `આ ક'પના +ત ુધી તાર5 આ u ૂિમ ઉપર રહ5o`ું એવી આ8ા કર@.

ુ ુ ષ વનમાં રહ5
હIુમાન બpુધા 0હમાલયના ગંધમાદન િશખર ઉપર રહ5 છે . કોઇ કોઇ વખત 0ક"
છે , એણે એક રામાયણ લ[ું છે i હIુમાન નાટક નામે GિસE છે . ભાગવતમાં કું છે ક5, એ

સતત બધાને રામકથા સંભળાવે છે તેણે લંકા બાળ@ હોવાથી તેને લંકાદાહ@ તેo ું નામ

ja

આપવામાં આ^[ું છે . આ ઉપરાંત તેને મર"ુ, માુિત, Lજનેય, યોગચર, રજતુિત વગેર5

ar
ug
u

ુ હતા.
ઘણાં નામોથી ઓળખવામાં આવે છે . તે ભીમનો ભાઈ કહ5વાય છે . ક5મક5, તે બંને વા[ુ"
તેના "ુIું નામ મકરJવજ હb.ું તે શંકરનો અવતાર મનાય છે . તે એક િવ§ાન ^યાકરણકતા
મનાય છે . તેને કા¦ં મોzુ ં, ભરમ ઉપર !ડા અને બરછટ વાળ, નાwુક બદન અને લાંબી "છડ@
ંૂ
હોય છે .તે જ બાંધાના હતા ને ગુડની માફક ૂદ@ શતા હતા. આ દ5 વની અBપ)ઠ X ૂિત}ને
િસqૂર, તેલ, અડદ અને આકડાના ®લની માળાથી " ૂજન કરાય છે . આ ર9ક અને આ[ુ)ય

w

ુ_ીવ

.m

વધારનાર દ5 વ ગણાય છે . તેને [ુવાન ને Pચરં jવ બના^યા છે . તે નૈ)ઠક mnચાર@ કહ5વાય છે .

5 ો નાનો "ુ. એના મોટાભાઈIું નામ વાલી હbુ. ુ_ીવ
ઋ9ર! નામના વાનરના બે માંહન

w

 ૂયના વીયથી જ2¯યો હતો. તે બંને ઘણા વખત ુધી સંપીને Gેમથી સાથે રા પણ એક
માયાવી રા9સ સાથેના [ુEને લીધે બંનેમાં િવખવાદ થઈ પડ`ો. વાલીએ ુ_ીવને

w

0ક)ક°ધામાંથી દ5 શવટો દ@ધો. ુ_ીવે હIુમાન વગેર5 સPચવો સ0હત ઋ)યX ૂક પવત ઉપર રહ5વા
માંડુ.ં પાછળથી સીતાની શોધ કરા રામ અને લમણ યાં આવી ચડ`ા યાર5 ુ_ીવે તેમની

સાથે મૈી કર@. સીતાએ વાનરોમાં ફ5કંલાં વgાuુષણ તેમને બતા^યા. તે સીતાનાં જ વgો છે
જ એમ રામની ખાી થઈ. ુ_ીવે રામની સહાય લઈ વાલી સાથે § ં§ [ુE ક[ુ.\ તેમાં રામે
વાલીને બાણથી માય>. પછ@ રામે લમણને હાથે ુ_ીવને ગાદ@ ઉપર બેસાડ`ો. +ગદને
[ુવરાજ ની¯યો. પોતે લમણ સાથે Ggવણ નામના પવત ઉપર રા. રાAય મળતાં ુ_ીવ
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રામાયણનાં પાો
મોજશોખમાં પડ@ ગયો; પણ હIુમાને તેને રામને આપેF ું વચન યાદ આપવાથી તેણે બધા
વાનરોને એકઠા કયા\. રામના કહ5વાથી લમણ, ુ_ીવ પાસે આ^યા. યાં માુિતએ તેમની
કાયિસE માટ5 વાનરો હાજર થયા છે એમ જણાવીને તેને સ2માન" ૂવક રાજમં0દર લઈ ગયો.

ra
t.i
n

આથી લમણનો કોપ શ¯યો. ુ_ીવ લમણ સાથે બધા વાનરોને લઈ રામ પાસે ગય.

પાછળથી હIુમાને સીતાની ભાળ કાઢ@ રામે સXુa પર " ૂલ બાંધી લંકા ઉપર ચડાઈ કર@

રાવણને માય>. સીતાને Xુત કય> અને સીતા સાથે રામ અયોJયા આ^યા. યાં ઘણાં વષ રાAય

સાથે Bવધામ ગયો.
વાલી

ar
ug
u

ુ_ીવનો મોટો ભાઈ; +ગદનો િપતા.

ja

કર@ Bવધામ જતા હતા યાર5 ુ_ીવ પણ +ગદને 0ક)ક°ધાની ગાદ@ પર બેસાડ@ પોચે રામચંa

તારા

ુષેણ

.m

વાલીની પિતતા પની. તે ુષેણ નામના વાનરની ક2યા હતી. તેના "ુIું નામ +ગદ.

w

એ નામનો એક વાનર વૈ. તે રામના લ±કરમાં હતો. તેણે મર@ ગયેલ ઘણાને jવતા કયા

w

હતા. એને મ²દ અને §િવદ નામે બે "ુ હતા અને તારા નામે એક ક2યા હતી. તારાને એણે

w

વાલીને પરણાવી હતી.

મ²દ

5 ો મોટો "ુ; §િવદનો મોટો ભાઈ. આ બંને ભાઈઓ વાલીની gી
ુષેણ વાનરના બે માંહન
તારાના ભાઈ એટલે +ગદના મામા હતા. વાલીના વધ પછ@ સીતાની ખોળ માટ5 i વાનરો
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રામાયણનાં પાો
ુ_ીવે મોક'યા હતા તેમાં ભાઈ સ0હત આ પણ ગયો હતો. તેણે રામાયણના [ુEમાં વજXુ)ટ,
િવુપા9 ઈયા0દ મોટા મોટા રા9સ માર@ને રામને ઉlમ સહાય કર@ હતી.

ra
t.i
n

§િવદ

5 ો નાનો "ુ. એના મોટા ભાઈIું નામ મ²દ વાનર હb.ું તે દશ હ!ર
ુષેણ વાનરના બે માંહન
હાથીIું બળ ધરાવતો હતો. +ગદનો તે મામો અને ુ_ીવનો સPચવ હતો. તેણે રાવણ સાથેના

gu
ja

[ુEમાં રામને ઘણી મદદ કર@ હતી.

+ગદ

0ક)ક°ધાના વાનર રા! વાલીનો એ નામનો દ@કરો. તે  ૃહBપિતનો અવતાર મનાય છે . ભાષણ

ar
u

કરવામાં તે ુશળ હતો. વાલીના મરણ વખતે તે નાની ઉમરનો હોવાથી એને સાચવવાIું તેના
ભાઈ ુ_ીવને સtપી રામે એને [ુવરાજનો અિધકાર અપા^યો હતો. સીતાની શોધ માટ5
મોકલેલા માુિત વગેર5 વાનરોનો તે GXુખ હતો. વાયદા કરતાં એક મ0હનો વધાર5 વીતી જતાં

.m

પણ સીતાની શોધ લાગી ન0હ તેથી એણે Gાણ યાગવાનો િન³ય કય>. એટલામાં એને સંપાિત
નામના પ9ીરાજનો ભેટો થયો. એનાથી ભાળ મળ@ ક5 સીતા લંકામાં છે . મરવાનો િવચાર માંડ@
વાળ@ એણે માુિતને લંકા મોક'યો. માુિતએ ખબર આZયા પછ@ તેઓ રામચંa પાસે 0ક)°ધા

w

પાછા ગયા. Aયાર5 બધા વાનરો સ0હત રામચંaj લંકા પર ચડ`ા યાર5 એ પણ જોડ5 ગયો અને

w

તેને રામે રાવણ સાથે િવ)ટ એટલે સમાધાની કરવા મોક'યો. તેણે રાવણને બpુ સમ!^યો
છતાં રાવણ મા2ય ન0હ. રાવણને નાનપણમાં વાલીએ +ગદને ઘો0ડયે બાંJયો હતો, યાર5 એ

w

રાવણની દાઢ@ ખ´ચી બpુ પીડા આપતો તે યાદ કરા^[ુ.ં Aયાર5 રામ અને રાવણની લડાઈ થઈ
યાર5 એણે કંપન, Gજઘ,
ં િવટ ઈયા0દ અનેક મહાન રા9સોને માયા . રાવણનો વધ કર@
રામચંaj અયોJયા ગયા પછ@ અPગયાર હ!ર વષ રાAય કર@ Aયાર5 Bવધામ પધાયા યાર5
ુ_ીવ તેમની સાથે ગયો, અને +ગદને 0ક)ક°ધાનો રા! બના^યો હતો.

ુ ાન
!ંવ
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રામાયણનાં પાો
રામની સેનાનો એ નામનો એક વાનર.
િવનત

gu
ja
ra
t.i

n

રામની સેનામાંનો એ નામનો એક વાનર.

તાર

રામની સેનાનો અિધપિત એક મોટો વાનર. તેની ક2યા ુમા ુ_ીવની gી હતી. વળ@ એમ
કહ5વાય છે ક5 તારાનો િપતા હતો અને  ૃહBપિતના +શથી ઉપ થયો હતો.

જટા[ુ

ar
u

રામાયણમાં જણાવેલ એક {ૃµરાજ. તેના િપતા  ૂયના સારિથ અુણ અને તેની માતાIું નામ
±યેની હb.ું સંપાિત તેનો મોટો ભાઈ થાય. તે ગીધનો રા! હતો. રામાયણ ઉપરથી એ િવ)*ુના
વાહન ગુડનો "ુ હતો એમ જણાય છે . "ુરાણોમાં એને દશરથનો િમ કો છે . દશરથ

.m

શિનની પાસેથી સીતાને લેવાને ાંિતમંડળમાં ગયો હતો. શિનની a)ટને લીધે એનો રથ બળ@
ગયો અને રા! નીચે પડ`ો. જટા[ુએ એને પડતો ઝીલી લઈને ઉગાય> હતો. પ¶ "ુરાણમાં
વળ@ એવી કથા છે ક5 પોતાના રાજમાં qુકાળ પડ`ો હતો યાર5 દશરથ શિન ઉપર ચડ@ ગયો.

w

પણ એને રથ સ0હત Bવગમાંથી ફ¬ક@ દ@ધો. તે જટા[ુએ ઝીલી લીધો હતો. રામ પંચવટ@માં રા

w

યાર5 સીતાIું ર9ણ કરવાIું તેણે માથે લીધેF.ું તે રામભત હતો. સીતાને હરણ કર@ લઈ જતાં
તેણે રાવણને રોsો હતો. પોતે o ૃE હોવા છતાં તેણે રાવણ સાથે [ુE ક[ુ,\ પણ રાવણ તેની

w

પાંખો કાપી નાખી ઘાયલ કર@ને નાસી ગયો હતો. સીતાની શોધ કરતા રામ લમણને તેણે
ભાળ આપી. જટા[ુને આ દશામાં જોઈ રામ લમણ બpુ ^યાુળ થયા. રામે તેને ગોદમાં લીધો

અને તેમનાં દશન કર@ જટા[ુ મો9 પા¯યો. રામે !તે તેની +યે)ટ 0યા કર@ હતી.

નલ
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રામાયણનાં પાો
રામની સેનાનો એ નામનો એક વાનર. તેણે રામ રાવણના [ુE વખતે લંકામાં સેના વગેર5 લઈ
ુ ધ
જવા સાD સXુa ઉપર સેbબ
ં ન ક[ુ\ હb.ું નલ અને નીલ Aયાર5 બાળકો હતા યાર5 સXુa
0કનાર5 રમતાં રમતાં ઋિષXુિનઓના આOમમાંથી શાPલ_ામ આ0દ પCથરની X ૂિત}ઓ લાવી

n

સXુaમાં નાખતા. આથી એક Xુિનએ તેમને બાળકો !ણી તેમના ઉપર {ુBસે ન0હ થતાં એમ

gu
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કું ક5, !ઓ તમારા હાથનો Bપશ પામેલ પCથર પાણીમાં ન0હ ૂબે. આ Gમાણે Xુિનઓએ
પોતાના ઉપઃBય X ૂિત}ની ર9ા કર@ અને તેમના આશીવા દથી નલ નીલે સેb ુ બાંધી પોતાના
ઉપાBય દ5 વ રામની સેવા કર@.

નીલ

રામની વાનરસેનાનો એ નામનો એક સેનાપિત. તે અeKનનો "ુ અને િવ;કમા ના +શ વડ5
જ2મેલો મનાય છે . તેણે તથા નલ નામના વાનર5 સXુa ઉપર પCથરનો "ુલ બાંJયો હતો. એવી

ar
u

કથા GિસE છે ક5, Aયાર5 નલ અને નીલ નાના બાળકો હતા, યાર5 સXુa 0કનાર5 રમતાં રમતાં
ઋિષXુિનઓના આOમમાંથી શાPલ_ામ વગેર5 પCથરની X ૂિત}ઓ લાવી સXુaમાં નાખતાં હતા.
આ Gકાર5 X ૂિત}ઓ ખોવાવાથી Xુિનઓ નલ અને નીલને બાળક !ણી તેમના ઉપર {ુBસે ન

.m

થતા અને તેમને િશ9ા પણ ન કરતા. એક 0દવસ એક Xુિનએ એમ કહ@ દ@ું ક5, ઓ, તમારા
હાથનો Bપશ પામેલ પCથર પાણીમાં ન0હ ૂબે. આ Gમાણે Xુિનઓએ પોતાની ઉપાBય X ૂિત}ની
ર9ા કર@ અને તેમના આશીવા દથી નલ અને નીલે સેb ુ બાંધી પોતાના ઉપાBય દ5 વની સેવા

w

w

કર@.

w

સંપાિત

િવનતાની ુખે થયેલો ક±યપ "ુ અુણાનો મોટો પ9ી"ુ. જટા[ુ એનો નાનો ભાઈ થાય. એ

મહા પરામી હતો. એક વખતે તેની અને જટા[ુની વચે  ૂયમડં ળમાં પહ5લો કોણ જઈ પહtચે
એવી શરત થઇ. તે માટ5 તેઓ  ૂયમડં ળમાં જવા ઊડ`ા.  ૂયના તાપથી નાના ભાઇIું ર9ણ
કરવાને સંપાિત પોતાની પાંખો તેના ઉપર Gસાર@ને ઊડતો હતો. એ Gમાણે  ૂયમડં ળની છે ક
નjકમાં જઈ પહtયા. યાં સંપાિતની પાંખો એકાએક બળ@ ગઈ અને મહ¬a પવત ઉપર પડ`ો.
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જટા[ુની પાંખ દાઝી ન હોતી તેથી તે પાછો ઊડ@ને " ૃCવી ઉપર આ^યો. ઘણા વખત પછ@
સંપાિત X ૂછામાંથી સાવધ થઈને wુએ તો પોતાનો ભાઇ પાસે નથી અને પોતે દP9ણ સXુaમાં
પડ`ો છે . ઉડાbું ન હોવાથી એક વખત u ૂખ તરશ િછપાવવા ખોડંગતો ૂદ@ને જતો હતો તે

n

વખતે તેને તે જ પવત ઉપર રહ5નારા ચંaમા નામના ઋિષ મVયા. Xુિનએ તે કોણ છે તેમ

ar
at
.i

"ુછયાથી સંપાિતએ બધી હક@કત કહ@ અને પોતાIું ¢ુધાIું િનવારણ કરવાનો ઉપાય " ૂછો.

આ ઉપરથી Xુિનએ તેને અJયામાિવાનો બોધ કય>. આથી સંપાિતના મનIું સમાધાન થ[ું
અને તેની u ૂખ પણ મટતી ગઇ. આ Gમાણે ઘણા વખત ુધી સંપાિત અને Xુિન ભેગા રા.

એક વખત ચંaમા Xુિનને પરલોકગમનની ઇછા થતાં તેણે સંપાિતને કું ક5, ઇવાુના વંશમાં
રામનો જ2મ થશે. િપતાની આ8ા પાળવા એ ભાઇ તથા gી સાથે દં ડકારZયમાં આવશે. અહ@થી

ug
uj

રાવણ એની gીIું હરણ કર@ જશે. રામને ુ_ીવ સાથે મૈી થશે. ુ_ીવ પોતાના વાનરોને

સીતાની ભાળ કાઢવા દP9ણ 0દશામાં મોકલશે. પણ ભાળ ન0હ મળવાથી એ વાનરો સXુa
0કનાર5 અજળનો યાગ કર@ મરવાને તૈયાર થશે. તે વખતે bું તેમને મળ@ને સીતાની ભાળ
બરોબર આપીશ અને તાર@ પાંખો પહ5લાં હતી તેવી થશે અને bું ુખી થશે એમ વરદાન

ar

આપીને Xુિન આ લોક તj 0દ^ય લોકમાં ગયા. આગળ જતાં ચંaમા Xુિનના કહ5વા Gમાણે જ
+ગદની આગેવાની નીચે વાનરો સીતાને શોધવા આવેલા. તે ફળ@u ૂત ન થવાથી મરવા સાુ

.m

ધાનપાણીની આખડ@ લઈને બેઠા હતા. એમનો અને સંપાિતનો મેળાપ થયો. વાનરોને મોઢ5
પોતાના નાના ભાઈ જટા[ુન
ં ા Xૃ [ુના o ૃતાંત !ણી સંપાિતને બpુ ખેદ થયો. વાનરોને

w
w

સંપાિતએ સીતાની ભાળ આપી અને તમે લોકો સXુa ઓળંગવાની પેરવી કરો એવી  ૂચના
આપી. પછ@ તેને પહ5લાંની માફક પાંખો ®ટ@ અને તે યાંથી ચાલી નીકVયો. સંપાિતની ઉપર

w

િવષે sાંયે ઉ'લેખ કર5 લો જણાતો નથી. એને ુપા;, બ·ુ, શી¸ગ વગેર5 અનેક "ુો હતા.

િવ;ાિમ
એક 9િય ઋિષ; કૌિશક; ગાિધજ; ગાિધનંદન; અયોJયાના  ૂયવશ
ં ી રાજુ¹ુંબના ઉપાJયાય;

કા2યુkજના "ુુવશ
ં ી ગાિધ રા!નો "ુ. 9િય વંશમાં ઉપ થઈ પોતાના તપોબળથી તેણે
mાnણવ Gા?ત ક[ુ\ હbુ.ં તેની ઉપિl સંબધ
ં માં એoું વણન છે ક5, ગાિધરા!ની ક2યા સયવતી
ઋચીક ઋિષને પરણાવી હતી. ગાિધરાજ અને ઋચીકને કાંઈ સંતાન ન થ[ુ.ં તેથી ઋચીક5
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ય8ાવશેષ ચુના બે ભાગ કયા. એકની સાથે mાnણ સંતાનનો અને બીjની સાથે 9િય
સંતાનનો આશીવા દ હતો. બંને ચુ ઋચીક ઋિષએ પોતાની gીને આપી mાnણવાળો ચુ
પોતાને ખાવાIું અને બીજો ચુ ગાિધરા!ની gીને ખાવા આપવાIું કુ.ં ગાિધરા!ની gીએ

n

િવચાર કય> ક5 કદાચ સયવતીનો ચુ અિધક Oે)ઠ હશે, ક5મક5 તેના Bવામીએ તે તૈયાર કર5 લ છે .

gu
ja
ra
t.i

ઉપરથી તેનો ચુ પોતે લઈ લીધો અને પોતાનો તેને આપી દ@ધો. પ0રણામે ગાિધરાજની gીને
િવ;ાિમ અને સયવતીને જમદeKન થયા, i mાnણ હોવા છતાં 9ા {ુણથી [ુત હતા. તેણે
ઋચીક ઋિષ પાસે સવ િવાIું િશ9ણ લીું હb.ું તેણે G!ને "ુ પેઠ5 પાળ@ હતી. રાAયનો
િવBતાર ઘણો વધાય> હતો, a^ય ભંડાર ભર"ુર હતો. મંીમંડળ િવ§ાન, નº અને દ@ધદ)ટવા¦ં

ૃ યા રમવા નીકVયો, રBતામાં વિસ)ઠ ઋિષના આOમે
હb.ું એકવાર આ રા! સૈ2ય સ0હત Xગ
ુ ી મદદથી રા!નો સારો સકાર કય>, છે વટ5 ઋિષની ના છતાં બળાકાર5
ઋિષએ નં0દની કામધેIન

કાણધેI ું લઈ જવા રા! તૈયાર થયો, નં0દનીમાંથી અસંય "ુુષો Gગટ થયા, તેણે િવ;ાિમના

સવ સૈ2યનો નાશ કય> ને રા! લ! પામી પોતાને નગર પાછો આ^યો. 9િયબળ કરતાં

ar
u

mnતેજIું પરામ ચ0ડયાb ું છે એમ તેને ખાતર@ થવાથી તેણે હ!રો વષ તપ ક[ુ.\ તે તપના
Gભાવથી દ5 વોએ તેને mnિષ} કા પણ વિસ)ઠ તો તેને રાજિષ} કહ@ને બોલાવતા. આથી

િવ;ાિમે વિસ)ઠના સો "ુોને મરાવી નાયા ને તેને માર@ નાખવા તૈયાર થયા. એક રાે

.m

વિસ)ઠના મોઢ5થી િવ;ાિમના તપનાં વખાણ સાંભળ@, મારવા આવેલ િવ;ાિમ વિસ)ઠને પગે
પડ`ા, Aયાર5 તેI ું િનરાPભમાન જો[ું યાર5 વિસ)ઠ5 િવ;ાિમને mnિષ} કા. યારથી તે બંને

w

વચે ગાઢ Bનેહ બંધાયો. આ પછ@ મહા તપોબળ@ િવ;ાિમે િસEાOમમાં ઘણા ય8ો કયા .
રા9સોIું જોર બpુ વધી ગ[ું હbું અને ય8માં આવી િવµ કરતા. ય8ના Gસંગમાં કોઈને શાપ

w

દ5 વાય ન0હ એવી શાgમયા દા હોવાથી િવ;ાિમે દશરથ રા! પાસેથી રામની માગણી કર@ ને

w

રામ લમણ પાસે ઘણા રા9સોનો નાશ કરા^યો. િવ;ાિમને ગા'લવ નામે "ુ હતો અને
ગા'લવ નામનો એક િશ)ય પણ હતો. તેને માધવીથી અ)ટક નામે એક "ુ થયો હતો.
િવ;ાિમના ુળમાં પોતે ુEાં તેર5 મંદ)ટા ઋિષ થઈ ગયા છે . િવ;ાિમ પોતે, દ5 વરાત-

ૃ ક@લ, માંુ E, દ5 વOવા, દ5 વરત,
/ુન:શેપ, મુછંદ, અધમષણ, અ)ટક, લો0હત-રો0હત, uત
ધનંજય, િશિશર, શાલકાયન. આ િસવાય પણ તેને ઘણા "ુો થયા છે : િવ;ાિમ G!પ9ી
હતા, i રા!ના રાAયમાં G!ને દાદ મળતી ન હોય ને અિધકાર@ઓ wુ લમી હોય તેની સામે
G!પ9ે થતા ને ભાષણો§ારા ટ@કા કર@ b ૂટ@ પડતા. રા!ઓને સલાહ આપવામાં એ એક મોટા
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Gધાન iવા હતા. તેમણે ધIુવદ Gથમ 9િયોને શીખ^યો હતો. તેમે ધIુિવાનો મહાન _ંથ
રયો છે . તે િવામાં તેઓ ઘણા જ GિસE થયેલા છે . રા!ઓ એકાંતમાં તેની સલાહ લેતા અને
િવ;ાિમ દ5 શની G!ની દાહ હRયે ધર@ તેમને ુખી કરવાને Gયન કરતા. એ G!પ9ી mnિષ

n

સ?તઋિષના રાAય પંચમાં િનમાયા હતા. એ ચાFુ મ2વંતરમાં સ?તિષમાં ગણાય છે . રાAય

ar
at
.i

iવી સXૃ E અને વૈભવને છોડ@ mnપદની Gા?તમાં અને G!ને ુખી કરવામાં એણે દ5 હ
અપણ કય> હતો. 9Pણક વBbુઓ તેમને bુછ હતી. તપ અને મIુ)યIું ક'યાણ કરoું એજ તેને

િGય હb.ું તવ8ાન અને ધમનીિતનો ઠ5કઠ5કાણે ઉપદ5 શ આપતા. એ પોતાના આમબળના
પરામથી આયા વતમાં અમર ક@િત} રાખી ગયા છે .

uj

વા'મી0ક

ug

એ નામના એક GિસE ઋિષ. તે એક mાnણને યાં જ2¯યા હતા; પણ તેનાં માતાિપતા i તપ
કરવા જગલમાં
ં
ગયાં હતાં તેમણે તેને જગલમાં
ં
X ૂક@ દ@ધા. પછ@થી કોઈ ભીલની a)ટએ તે

ar

પડ`ા. તેણે તેને ઉછે ય>. તે મોટા થયા એટલે તેને ધIુિવ}ામાં િન"ુણ બનાવી ભીલ તેની પાસે
ચોર@Iું કામ કરાવવા લાKયો. એક વખત તે અરZયમાં Fટં ૂ ને માટ5 ફરતા હતા યાં એક મહિષ}ને

w
.m

જોઈને તેની પાસે i હોય તે માK[ુ.ં ઋિષએ તેને કું ક5, iને માટ5 bું પાપ કર5 છે તે તારાં
સગાંઓને " ૂછ@ આવ ક5, તેઓ તારા પાપમાં ભાગીદાર થશે ? ુ¹ુંબીઓને " ૂછતાં તેઓએ ના
કહ@. આથી તેને બpુ ખો¹ું લાK[ું અને ઋિષને શરણે ગયા. તેથી તે મહિષ} તેને રામનામનો જપ
કરવાIું કહ@ +તધા ન પા¯યા. મહિષ} જતાં તે યાં જ જપ કરતા કરતા એટલા કાળ પય\ત બેઠા

w

ક5, તેના શર@ર ઉપર ઊધઈના રાફડા થઈ ગયા. પછ@ એ જ ઋિષએ આવી તેને એ રાફડામાંથી

કાઢયા. રાફડાને સંBૃતમાં વ'મીક કહ5 છે તે ઉપરથી તેI ું વા'મી0ક એoું નામ પડ[ુ.ં તે પછ@

w

તેની ગણના ઋિષમાં થવા લાગી. તે તમસા નદ@ને કાંઠ5 આOમ કર@ રા. તેના િશ)યોમાં
ભર§ાજ ઋિષ Xુય હતા. એક વખત તે નદ@એ Bનાન કરવા ગયેલા. Bનાન કરતાં કરતાં

સામેના o ૃ9 પર ક¼ચ પ9ીનાં જોડાં ઉપર તેની નજર પડ@. એ જોડાંમાંનો નર i કામાસત
બ2યો હતો તેને એક િશકાર@એ બાણ વડ5 વ£ધી નાયો. તેથી પાછળ રહ5લા પ9ીને અિતશય
શોક થોય. આથી વા'મી0ક ½દયમાં એટલી બધી દયા ઊપj ક5, તેના Xુખમાંથી मा नषाद
એમ Gારં ભવાળ@ અIુ)¹ુપ છંદોબE વાણી નીકળ@. પાછળથી mnદ5 વની આ8ા Gમાણે
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પરમે;રના i નામ વડ5 પોતે પાવન થયા હતા તેના જ નામ ઉપર શતકો0ટ કા^ય તેણે ર[ુ.ં
આ પહ5લાં કોઈ પણ િનયિમત કા^ય હbું જ ન0હ. આ કા^ય Gથમ જ રચાયેF ું અને કિવ પણ
પહ5લા જ હોઈ ને વા'મી0ક આકિવ કહ5વાય છે . સંBૃતના આ0દ કિવ વા'મી0કએ રામાવતારની

gu
ja
ra
t.i
n

સાઠ હ!ર વષ પહ5લાં જ 0દ^યa)ટથી રામાયણની રચના કર@ હતી. તેણે રચેલો _ંથ વા'મી0ક
રામાયણ આજ પણ ુGિસE છે . તે કા^યના ુબોધથી લાખો મIુ)ય ુુ E તથા ુનીિત
શીયા છે અને હwુ પણ એ _ંથનો લાભ લેવાય છે . આ કિવ iવા સંBૃત ભાષામાં નવ રસમય
વણન કરવામાં બી! થોડા જ કિવ થયા હશે. આ મહિષ}ની પિવતા રામચંaj પણ !ણતા

હતા. વનવાસ દરિમયાન રામ Pચૂટ ઉપર વા'મી0કને આOમે આવી ઘણા 0દવસ રા હતા.

વળ@ ધોબીના વચનથી રામે સીતાને વનમાં મોક'યાં યાર5 વા'મી0ક પોતાના ગંગા 0કનારા

ઉપરના આOમે સીતાને તેડ@ લા^યા હતા. આ ઋિષએ લવ અને ુશને વેદ, ધIુિવ}ા વગેર5
શાgIું િશ9ણ આ?[ું હb.ું રામચંajનો વા'મી0ક ઉપર " ૂણ ભાવ હતો તેથી તેમણે તેમની

ar
u

સલાહ લઈ G!0હતનાં કાય> કર5 લાં છે . આ ઋિષનાં Gાચેતસ વગેર5 બી!ં પણ નામ છે .

લવ

.m

5 ો નાનો "ુ. તેનો જ2મ વા'મી0ક
 ૂયવશ
ં ી ઇવાૂ ુળમાં રામને સીતાની ુખે થયેલ બે માંહન

w

ઋિષના આOમમાં થયો હતો. તે ઉlર કોસલની +દર આવેલ OાવBતી"ુર@નો રા! હતો.

w

ુશ

5 ો મોટો "ુ. એને ચંિપકા અને ુમ§તી એવી બે gીઓ હતી. ુશનો જ2મ
રામચંajના બે માંહન

w

વા'મી0ક ઋિષના આOમમાં થયો હતો અને પાલનપોષણ યાં થ[ું હbુ.ં રામચંajના અ;મેઘ

ય8 વખતે ુશ અને તેના નાના ભાઈ લવે રામાયણIું ગાન કર@ને આખી સભાને મંXુKધ કર@
હતી. તેણે ુશાવતી નગર@ વસાવીને યાં રાAય Bથા?[ું હb.ું રામચંaj વૈુંઠ પધારતાં

અયોJયાની અિધ)ઠાી દ5 વી ુશના શયનાગારમાં ઉપeBથત થઇ હતી અને અયોJયાની qુદ શા
કહ@ હતી અને ુશાવતી છોડ@ અયોJયા જવાIું જણા^[ું હb.ું આથી તેણે અયોJયા જઈ યાં
રાAય કરવા માંડુ.ં
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ુબાpુ
ઇવાુ ુળના શ ુ નો મોટો "ુ. શ ુ ની પછ@ મુરા અથવા મ¾ુરાનો અિધપિત અજ થયો

ra
t.i
n

હતો.

+ગદ

ar
ug
u

રાજ કરતો હતો. એ નગર@ને અ;નગર પણ કહ5તા.

ja

લમણના બે દ@કરામાંનો મોટો દ@કરો. તે એના નામથી Bથાપેલી +ગદ@યા નામની નગર@માં

ચંaક5b ુ

લમણને ઊિમ}લાથી થયેલ એ નામનો "ુ. તેના નામ ઉપરથી કામDપ દ5 શમાં ચંaકાંત
નામની નગર@ વસાવી. એIું બીwુ ં નામ Pચક5b ુ હbુ.ં રામે અ;મેઘ ય8 કય> યાર5 અ;ની

w

શબર@

.m

પાછળ ર9ા કરવા માટ5 તેને મો¹ું સૈ2ય લઈ મોક'યો હતો.

w

રામની પરમ ભત એક ભીલડ@. એ પંપા સરોવરને પિ³મ 0કનાર5 રહ5તા મતંગ ઋિષની દાસી

w

હતી. એ તપeBવની પણ હતી રામચંa Pચુટ પવત ઉપર હતા તેવામાં મતંગ ઋિષ

દ5 વલોકમાં ગયા. મરતાં મરતાં શબર@ને કહ5તા ગયા હતા ક5, થોડા જ સમયમાં રામચંa અહ£

આવશે. યાર5 તેI ું આિતCય કયા બાદ bું Bવગમાં આવi. તેથી તે રામની વાટ જોતી હતી.
Aયાર5 લમણ સ0હત રામ આ^યા યાર5 એIું " ૂજન કર@ એમને આOમમાં વનફળો ખાવા

આ?યાં. તેમ જ મતંગના વનમાં સ?ત સાગરા0દ તીથ>ની હક@કત કહ@ને i i જોવા ioું હbું તે
બું બતા^[ુ.ં રામચંa ઉપર ઘણો ભાવ લાવી પોતે ચાખી ચાખીને Bવા0દ)ટ ફળ તેમને
ખવડા^યાં હતાં અને એની Gીિતને વશ થઈને રામચંa 5 અjઠાં ફળ ખાધાં હતાં.
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પર/ુરામ
ુ ાને પેટ5 પેદા થયેલ જમદeKનના એ નામના "ુ; િવ)*ુનો છ¿ા અવતાર. મહિષ} u{
ૃ ુ
ર5 *ક

ra
t.i
n

ઋિષના વંશમાં Gયાત ઋચીક ઋિષ થયા, તેના "ુ જમદeKનને યાં િવ)*ુના છ¿ા અવતાર
પર/ુરામ ેતા [ુગને Gારં ભે જ2¯યા. ચોવીશ અવતારમાં તે ઓગણીશમા ગણાય છે . તે

મહાતેજBવી, િવ§ાન, નીિત8, તામસી અને 9િયવ {ુણમાં Oે)ઠ હતા. તેI ું આ[ુધ ફરશી હb.ું
િશવ તેના {ુુ હતા. કR લાસમાં િવા¡યાસ માટ5 તે લાંબો વખત રા હતા. મહાભારતના શાંિત

gu
ja

પવમાં તેની ઉપિl સંબધ
ં માં કથા છે ક5: ુિશક ઉપર Gસ થઈને ca તેને યાં ગાિધ નામની

ૃ ન
ુ ા "ુ ઋચીકની સાથે
ઉપ થયા. ગાિધને સયવતી નામની એક ક2યા થઈ, iને u{
પરણાવી. ઋચીક5 એક વાર Gસ થઈને પોતાની gી અને સાુ માટ5 બે

ચુને ઉપ કર@

સયવતીને કું ક5, આ ચુને bું ખાi, તેથી તને પરમ શાંત અને તેજBવી "ુ ઉપ થશે.

ar
u

બીજો ચુ તેની માતાને દ5 વાIું કુ,ં તેથી તેને અયંત વીર અને Gબળ "ુ ઉપ થશે અને
તે બધા રા!ઓ ઉપર jત મેળવશે. પરં b ુ u ૂલથી સળવતીએ તેની માતાનો ચુ ખાધો અને
સયવતીની માતાએ સયવતીનો ચુ ખાધો. Aયાર5 ઋPચકને આ વાતની ખબર પડ@, યાર5 તેણે
સયવતીને કું ક5, આ તો ઊલ¹ું થઈ ગ[ું તમારા ગભથી i બાળક ઉપ થશે તે મહાન Àર,

.m

Gચંડ 9ાતેજથી [ુત હશે અને તમાર@ માતાના ગભથી i "ુ થશે તે પરસ શાંત, તપBવી
અને mાnણના {ુણોથી

w

[ુત હશે. સયવતીએ બpુ જ િવનિત કર@ ક5, મારો "ુ એવો ન થવો જોઈએ, ભલે મારો પૌ

w

તેવો થાય વનપવમાં આ કથા એમ આપવામાં આવી છે ક5: એક 0દવસે સયવતીના ગભથી
જમદeKનની ઉપિl થઈ, i તપ અને BવJયાયમાં અ§તીય હતા. તેણે સમBત વેદવેદાંગનો

w

અને ધIુવદનો અ¡યાસ

ુ ા સાથે તેના િવવાહ થયા,
કય>. Gસેનdજત રા!ની ક2યા ર5 *ક

ુ ાના ગભથી પાંચ "ુો થયા: સમ2વાન, ુષણ
ર5 *ક
ે , વુ, િવ;ાવુ અને રામ અથવા પર/ુરામ.

ુ ા Bનાન કરવાને નદ@એ ગઈ હતી. યાં તેણે રા! Pચરથને પોતાની gી સાથે
એક 0દવસ ર5 *ક
જલ@ડા કરતો જોયો અને કામવાસનાથી ઉ§Kન થઈ ઘેર આવી. જમદeKન તેની આ દશા
ુ ાનો વધ કરવા આ8ા કર@, પરં b ુ
જોઈને બpુ જ {ુBસે થયા અને પોતાના "ુોને ર5 *ક
Bનેહવશને લીધે કોઈનાથી તેમ થઈ શ¨ું ન0હ. તેવામાં પર/ુરામ આ^યા. પર/ુરામે આ8ા
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મળતાં જ માતાIુ મBતક કાપી ના[ું તેથી જમદeKનએ Gસ થઈને વરદાન માગવાIું કુ.ં
પર/ુરામે કું ક5, પહ5લા તો માર@ માતાને સjવન કરો પછ@ એ વરદાનો આપો ક5, pુ ં પરમા[ુ
Gા?ત કDં અને [ુEમાં માર@ સામે કોઈ ટક@ શક5 ન0હ. જમદeKનએ તેમ જ ક[ુ. બાળપણમાં

gu
ja
ra
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ુ ા માતાના હાથ નીચે તેણે િશ9ણ લીું હb.ું ભી)મ અને aોણાચાય પર/ુરામ પાસેથી
ર5 *ક

ધIુિવ}ાIું િશ9ણ લીું હbુ.ં િશવે પર/ુરામને પોતાIું Áયંબક નામIું ધIુ)ય આપીને કું હbું
ક5, Aયાર5 એ ધIુ)ય ભાંગશે યાર5 તાDં તેજ જશે અને રામાવતાર થશે. એ ભિવ)યવાણી

ેતા[ુગને +તે ખર@ પડ@ હતી. એક વાર સહgાwુ ન નામનો રા! જમદeKન ઋિષ પાસેથી

બળાકાર5 કામધેI ું ગાળ લઈ ગયો. પર/ુરામ તે વખતે યાામાં હતા. Aયાર5 તેને એ વાતની

!ણ થઈ, યાર5 તેણે સહgાwુ ન સાથે [ુE ક[ુ.\ સહgાwુ નના હ!ર હાથ કાપીને તેને ઠાર કય>.
ગાયને પાછ@ તે આOમમાં લા^યા. ચવત¥ રા!ની હયાની u ૂલIું િનવારણ કરવા અને
માતાની હયાનો દોષ િનવારવા પોતાના ભાઈઓ સ0હત પર/ુરામ યાાએ ગયા. પાછળથી

ુ ાએ િવલાપ કરતાં કરતાં એકવીશ
સÂgાwુ ના સો "ુોએ આવી જમદeKનને માર@ નાયાં. ર5 *ક

ar
u

વાર છાતી ૂટ@ પર/ુરામને યાદ કયા . યાદ કરતાં જ પર/ુરામે પોતાના યોગબળથી તે !ણી

લીુ.ં તેને બpુ ોધ ચડ`ો અને એકવીશ વાર " ૃCવી ઉપરના બધા 9િયોને માર@ િપતાIું વેર
લેવાની અને તેના લોહ@થી િપb ૃતપણ કરવાની Gિત8ા કર@ અને પછ@ આOમમાં આ^યાં.

.m

માતાનો શોક ટાળવા Gથમ િપતાને સjવન કયા અને પછ@ સંહાર કરવી નીકળ@ પડ`ા. Bથળે
Bથળે [ુE મચાવી X ૂ¨ુ.ં સહgાwુ નના સોએ "ુોને ઠાર કયા . i 9િયો ભયથી નાશી આવી

w

ુ ા માતાને શરણે ગયા અને jવતદાન માK[ું તેને ર5 *ક
ુ ા માતાની Bbિુ તથી બચા^યા. તે
ર5 *ક
િસવાય સવનો નાશ કય>. પછ@ તેમના લોહ@થી િપb ૃઓIું તપણ કર@ તેમને b ૃ?ત કયા . પોતે

w

2યાયી હતા. i 9િય રા!ઓ નમી ગયા હતા, તેમના હકદારોને રાAય પાછાં સtપી દ@ધાં હતાં
અને બાક@ની u ૂિમ ક±યપ ઋિષને દાનમાં આપી પોતે તપ કરવા ગયા. તોપણ કોઈ Bથળે

w

ઉ2મl 9િય જણાતો તો તરત જ જઈ તેને માર@ નાખતા અને યોKય "ુુષને રાAય આપતા.
ક5ટલેક કાળે ક±યપ ઋિષએ તેને પોતાની u ૂિમમાં આવવાની ના પાડ@, તેથી તે ભરતu ૂિમ બહાર

સXુaતીર5 ક5ટલીક જમીન મેળવી યાં રા અને તે દ5 શIું નામ / ૂપારક પાડુ.ં હાલ તે કtકણ
કહ5વાય છે . એ ર@તે પર/ુરામે એકવીશ વાર " ૃCવી ન9ો કર@ અને શાંત થયા. પછ@
ેતા[ુગને +તે જનકના દરબારમાં િશવધIુ)યનો ભંગ થયાના સમાચાર !ણી તેનો ગવ
ઉતારવા તૈયાર થયા. તેવામાં વળ@ નારદjએ આવી તેમને રામ સામે ઉ±ક5રવા Gયાસ કય>.
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તેનાથી રામ સામે [ુE કરવા Gેરાઈ પર/ુરામે રામને ઘણા બાણો માયા\, પણ રામને તે વાKયા
ન0હ. તેથી પર/ુરામે !ણી લીું ક5 એ િવ)*ુનો અવતાર છે . પછ@ તે રામને ભેટ@ પડ`ા. રામે
તેI ું તેજ હર@ લીુ.ં પર/ુરામની આ8ાથી રામે તેના Xૃ [ુમાગમાં એક બાણ મા[ુ,\ iથી

n

પર/ુરામ અમર થયા અને રામને નમન કર@ તેઓ તપ;યા કરવા ગયા. એ મહાન રાજિષ}

gu
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તપ કરતા હતા, તેને કાશીરાજની ક2યા +બા હeBતના"ુર તેડ@ લાવી. તેણે ભી)મને તે ક2યા

સાતે પરણવા સમ!^યા, પણ ભી)મે મા2[ું ન0હ. તેથી એ {ુુ િશ)ય વચે જબDં [ુE થ[ુ.ં
તેમાં એ મહિષ} હાયા . તે ઉપરથી જણાય છે ક5 એનો Gથમ i શોયનો wુBસો હતો, તે પાછળથી

શાંત થયો હતો. યાર બાદ તેમણે િનરં તર તપ જ કયા ક[ુ.\ તે Pચરં jવી મનાય છે અને હwુ
મંદરાચળ પવત ઉપર તપ કર5 છે એoું અનેક _ંથોમાં કહ5F ું છે . તેમનો જ2મ પાિથ}વ સંવસર
ઉlરાયણ, વૈશાખ ુ0દ ૩, સોમવાર, રો0હણી ન9, ુકમા યોગ, રાિ ઘટ@ નવ, પળ એકને

સમયે થયો હતો. પર/ુ અથવા ફરશી તેમને વુણ પાસેથી ભેટ તર@ક5 મળ@ હતી. ક5ટલાકIું
એoું માનoું છે ક5 પર/ુરામે સXુaને પાછા કાઢો અને પિ;મઘાટમાં તેની ુહાડ@ વતી ઘા

ar
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પાડ`ા. તેણે ઉlરમાંથી mાnણો આZયા હોય એવી મા2યતા છે . પર/ુરામને ખંડપર/ુ અથવા

ુ ી કણ એ િવા
2ય9 એ નામની પણ ઓળખવામાં આવે છે . શgાgમાં અ§તીય થવાના હ5bથ
પર/ુરામ પાસે શીખવા mાnણનો વેષ ધારણ કર@ને ગયો હતો. પાછળથી Aયાર5 કણ 9િય છે

.m

એવી ખબર પર/ુરામને પડ@, યાર5 તેણે તેને શાપ આ?યો ક5 ત´ શીખેલ િવા તને અણીને
વેળાએ કામ ન0હ આવે. Ãકાર5 ;રના મં0દર નjક પર/ુરામ અને 0કરાતાwુ ન વચે પણ

w

w

લડાઈ થયાIું કહ5વાય છે .

અહ'યા

w

ગૌતમ ઋિષની gી; પાંચ મહાસતીમાંની એ નામની એક. તે mnદ5 વની ઘણી જ સ¼દયવાળ@
માનસ ક2યા હતી. એને પરણવાને દ5 વો માંહોમાંહ5 લડવા લાKયા. એ જોઈ mnાએ કું ક5 i

કોઈ એક 0દવસમાં " ૃCવીની GદP9ણા કર@ આવે તેને તે પરણશે. ગાય " ૃCવીનો અવતાર
મનાતી હોવાથી ગૌતમ ઋિષ એ ણ વાર ગાયની GદP9ણા કર@ અને તેને પરZયા. દ5 વોનો
રા! Äa તેના ઉપર મોહ@ પડ`ો હતો તેથી ગૌતમIું Dપ લઈ તેણે અહ'યાIું િશયળ ભંગ ક[ુ.\
ઋિષએ આથી Äaને શાપ આ?યો ક5 તાર5 શર@ર5 હ!ર યોિન આકારનાં કાણાં પડશે અને b ું
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ન"ુસ
ં ક થઈ હમેશ કામથી બVયા કર@શ. Äa તરફથી દ5 વતાએ Bbિુ ત કર@ યાર5 ગૌતમે ઉશાપ
કય> ક5 કાણાંની જKયાએ હ!ર Lખ થશે. એથી એIું નામ સહgા9 પડુ.ં અહ'યાને ગૌતમે
િશલા થઈ જવાનો શાપ આ?યો. પરં b ુ ખર@ હક@કત !ણવાથી અને અહ'યાની આjjથી

ra
t.i
n

શાપIું િનવારણ એમ ક[ુ\ ક5 રામ Aયાર5 વનમાં આવશે ને તેમનો પગ તને અડશે યાર5 પાછ@
bું gીપણાને પામીશ. એ Gમાણે થયા પછ@ ગૌતમ અને અહ'યાએ ઘણાં વષ ુખ ભોગ^[ું હbુ.ં

િનષાદ

ja

આય લોકો આ^યા તે પહ5લાં 0હદમાં વસતી એ નામની એક અનાય !િત. આ !િતના લોકો

િશકાર કરતા, માછલાં મારતા તથા Fટં ૂ ફાટ કરતા. અeKન"ુરાણમાં લ[ું છે ક5: i વખતે વે* ુ

ar
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રા!ની !ંઘ મથવામાં આવી યાર5 તેમાંથી કાળા રં ગનો એક નાનો આદમી નીકVયો. આ "ુુષ
આ વંશનો આ0દ"ુુષ હતો. પણ મIુના મત Gમાણે આ !િતની ઉપિl mાnણ િપતા અને
/ુa માતાથી થઈ છે . િમતા9રામાં આ !િતને Àર અને પાપી કહ@ છે . રામે તેમની સાથે
ાb ૃભાવ દાખવી તેમનો ઉEાર કય> હતો. તેઓની વસતી કાન"ુર dજ'લામાં િવશેષ છે . તે

Oવણ

.m

િનખાદ નામથી ઓળખાય છે . હાલમાં તેઓ ૃિષjવી છે .

w

+ધ માબાપને કાવડમા બેસાડ@ તીથયાા કરાવનાર +ધક Xુિનનો "ુ. આમકથામાં ગાંધીj

w

લખે છે ક5: િપતાOીએ ખરાદ5 F ું એક "ુBતક માર@ નજર5 પડ[ુ.ં એ `Oવણિપb ૃભ0કત નાટક` . આ
વાંચવાIું મને મન થ[ું તે pુ ં અિતશય રસ" ૂવક વાંચી ગયો. એ જ 0દવસમાં કાચના Pચો

w

દ5 ખાડનારા ઘેર પણ આવતા. તેમની પાસેથી Oવણ, પોતાનાં માતાિપતાને કાવડમાં બેસાડ@

ુ ી મારા ઉપર છાપ પડ@. માર5 પણ
યાા કરવા લઈ !ય છે એ દ±ય પણ મે જો[ુ.ં બંને વBbન
Oવણ iવા થoું એમ મનમાં થાય. Oવણના Xૃ [ુનો તેના માતાિપતાનો િવલાપ હwુ યાદ છે .

એ લPલત છંદ મ´ તો વા!માં યે ઉતાય>.

/ુક
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ૃ)ણ§ૈપાયન ^યાસનો "ુ; /ુકદ5 વj  ૃતાચી નામની અ?સરા /ુક@ પોપટ@Iું Dપ લઈને u ૂિમ
ઉપર ફરતી હતી. તે 0દ^ય Dપ ધારણ કર5 લ એક વખત ^યાસની a)ટએ પડ@, તેને જોઈને
^યાસIું વીય પડ[ુ.ં તેમાંથી થયેલા "ુIું નામ /ુક પડ[ુ.ં ^યાસને આ "ુ િશવના Gસાદથી

n

થયો હતો. એ જ2મથી જ 8ાની હતો; પરં b ુ તેનામાં પોતાના 8ાનIું સહ5જ ઘમંડ હb.ું તેથી

gu
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^યાસે તેને આ8ા કર@ ક5, bુ Gથમ જનક રા! પાસે જઈને પછ@ તાર5 જoું હોય યાં જi. તે
ઉપરથી એ બpુલા; જનકની પાસે ગયો. યાં જતાં તેને પોતાના 8ાનIું ઘમંડ ઊતર@ જઈ એ

અPભમાન ર0હત થયો. ૃ)ણ§ૈપાયને ૃ)ણચ0રવા¦ં ભાગવત તેણે આગળ ઉપર પર@P9ત

રા!ને સંભળા^[ું હb.ું તેણે મહાભારતIું 8ાન ગંધવ ય9 રા9સને આ?[ું તે મોટો બાળ
mnચાર@ અને િવ§ાન મનાય છે .

અિ

ar
u

mnદ5 વે ચાFુ વૈવBવત મ2વંતરમાં ફર@ ઉપ કર5 લ "ુમાંનો એ નામનો એક. " ૂવ પેદા કર5 લ

બધા માનસ"ુો મહાદ5 વના શાપથી મરણ પામતાં mnમદ5 વે કર5 લ ય8ના અeKનની િશખામાંથી
એ ઉપ થયો હતો. આ અવતાર5 પણ એને અન ૂયા gી હતી. એમને દl, qુવા સા, સોમ અને

.m

અયમા એવા ચાર "ુ અમલા નામની mnિન)ઠ "ુી હતી. દં ડકારZયમાં રામ આ ઋિષને
આOમે ગયા હતા. એણે રામIું આદરસ0હત આિતCય ક[ુ\ હb ું અને અન ૂયાએ સીતાની

w

પરોણાચાકર@ કર@ તેને પાિતય સંબધ
ં ી નીિત સમ!વી હતી. એના વંશની o ૃE નવ ઋિષ
વડ5 થઈ હતી: અિ, ગવ)ઠર, બાpુતક, Xુ«ગલ, અિતિથ, વામરCય, ુમગ
ં લ, બીજવાપ અને

w

ધનંજય. એના ુળમાં ુલ છ મંqૃ)ટા હતા: અિ, અE Bવન, ±યાવા;, ગિવ)ઠર, કણક અને

w

" ૂવા િતિથ.
અન ૂયા

કદ મ Xુિનની અને અિ ઋિષની પની. તે પરમ પિતતા અને મહાતપeBવની હતી. વનવાસ
દર¯યાન રામચંaj અિ ઋિષના આOયમાં ગયા હતા યાર5 અન ૂયાએ સીતાjને
પિતતાના ધમનો ઉlમ ઉપદ5 શ આ?યો હતો. એક વખત દસ વષ લગી વરસાદ ન
આવવાથી qુકાળ પડ5લ તેથી એણે પોતાના તપોબળ વડ5 ફલ, X ૂળ અને પાણી ઉપ કર@ને
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ઘણાં Gાણીને ઉગાયા\ હતાં. એમ પણ કહ5વાય છે ક5 માંડ^ય ઋિષને / ૂળ@ પર ચઢા^યા હતા, તે
વખત રાિના +ધકારને લીધે એક ઋિષપનીના શર@રનો ધhો / ૂળ@ને લાKયો. આથી
પીડાઈને ઋિષને એને શાપ આ?યો ક5 bું  ૂય>દય થતાં જ િવધવા થઈશ. અન ૂયાએ આ

ra
t.i
n

સાંભળ@  ૂય>દય જ થવા દ@ધો ન0હ. +ધકાર વડ5 Gાણી માનો ^યવહાર અટક@ પડ`ો. હવે /ું
કરoું એનો િવચાર કરતાં એ શાિપત ઋિષપની અન ૂયાની સખી છે એમ જણા[ુ.ં પછ@ દ5 વોને

આગળ કર@ને બધા ઋિષ અન ૂયાને શરણે આ^યા અને એને સઘળ@ હક@કત જણાવી. બધાની

િવનિત ઉપરથી એણે પોતાની તપોબળ વડ5 પોતાની સખીને વૈધ^ય આવbું રોક@  ૂય>દય થવા

દઈ જગતને ુખી ક[ુ\ હb.ું એક દં તકથા Gમાણે તેના પાિતયની કસોટ@ કરવા mnા, િવ)*ુ

ja

અને મહ5શ આ^યા હતા, અને નKન થઈ Pભ9ા આપવાની તેની પાસે તેઓએ માગણી કર@ હતી.

ar
ug
u

આથી સતીએ પોતાના પાિતયના Gભાવથી તેમને પનીઓની આjj પરથી તેમને પાછા
X ૂળ Dપમાં આZયા હતા.

BવયંGભા

હ5મા નામની અ?સરાની સખી. હ5માને મયાુર5 એક મહ5લ બનાવીને યાં રાખી તેને જોડ5 ચેન

.m

કરતો હતો. આગળ જતાં મયાુરને ca5 યાંથી કાઢ@ X ૂsો ને હ5મા Bવગમાં ગઈ. જતી વખતે
પોતાને માટ5 િનમા ણ કર5 F ું Bથળ BવયંGભાને આપતી ગઈ. +ગદ વગેર5 વાનરો સીતાની ખોળ

w

કરવા જતા હતા તે વખતે BવયંGભાને મળવાથી એણે તેમની આગતાBવાગતા કર@ હતી. પછ@
તેમને Lખ ચ£ચવાIું કહ@ એક 9ણમાં સXુa તીર5 પહtચાડ@ દ@ધા હતા. તે 0દય ગંધવની

w

ક2યા હતી. િવ)*ુ ભગવાનના દશન અથ {ુફામાં રહ@ને તપBયા કરતી હતી. હIુમાનjને

સીતાની ગોત કરવા જતાં b ૃષા લાગી. તે વખતે પાણી પીવા તે તેની {ુફામાં ગયા હતા અને

w

તેની સાથે તેમની Xુલાકાત થઈ હતી.


mnમાનસ"ુ "ુલBય ઋિષનો પૌ; િવOવા ઋિષને કR કસી નામની ભાયાની ૂખે થયેલા ણ
5 ો મોટો દ@કરો; રવણનો "ુ. એક વખતે લંકામાં િવ)*ુને રા9સોની સાથે [ુE થ[ું હb ું
માંહન
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તેમાં રા9સો હાર@ને પાતાળમાં ચા'યા ગયા હતા. તે રા9સોમાં ુમાલી નામનો એક રા9સ
હતો. તેને કR કસી નામની ુદર
ં
ક2યા હતી. ુમાલીએ િવચા[ુ ક5, આ ક2યાના ગભથી "ુ
ઉપ કરાવીને િવ)*ુ પાસેથી બદલો લેવો જોઇએ. એટલા માટ5 પોતાની ક2યાને "ુલBયના

n

"ુ િવOવા પાસે સંતાન ઉપ કરાવવામા માટ5 મોકલી. િવOવાના વીયથી કR કસીના ગભથી

gu
ja
ra
t.i

પહ5લો "ુ આ રાવણ થયો. તેને જ2મથી જ દશ માથાં હતા. તેI ું X ૂળ નામ દશકંરધર હb.ું

તેI ું Dપ બpુ જ િવકરાલ હbું અને Bવભાવ ઘણો જ Àર હતો. એક 0દવસ ુબેરને જોઇને રાવણે

Gિત8ા કર@ ક5, pુ ં પણ તેના iવો સંપ અને તેજવાન બનીશ. તેથી તે પોતાના ભાઇઓને સાથે
લઇને ગોકણ 9ેમાં ઘોર તપ³યા કરવા લાKયો. યાં દશ હ!ર વષ ુધી તપ³યા કરવા

છતાં પણ મનોરથ િસE ન થતો જોઇને તેણે પોતાનાં દશ મBતક કાપીને અeKનમાં નાયા.
યાર5 mnાએ Gસ થઇને તેને વરદાન દ@ું ક5; દ5 વ, દR ય, દાનવ, ય9 વગેર5માંથી કોઇ તને

માર@ શકશે ન0હ. યારબાદ ુમાલીએ રાવણને લંકા ઉપર અિધકાર જમાવવાIું કુ.ં તે સમયે
લંકા ઉપર ુબેરનો અિધકાર હતો. રાવણને બળવાન જોઇને તથા િવOવાની આ8ાથી ુબેર તો

ar
u

લંકા છોડ@ને કR લાસ ચા'યા ગયા અને રાવણે લંકા ઉપર અિધકાર Gા?ત કય>. તેણે

મયદાનવની ક2યા મંદોદર@ સાથે િવવાહ કર@ લીધા. mnાના વરદાનના Gભાવથી રાવણે ણે
લોક jતી લીધા અને ca, ુબેર, યમ વગેર5ને હરા^યા. હવે તેનો અયાચાર વધી પડ`ો હતો. તે

.m

બધાને ઘણો સતાવવા માંડ`ો અને લોકોની ક2યાઓ અને પનીઓIું હરણ કરવા લાKયો. તેણે
ુબેરને હરાવી તેની પાસેથી "ુ)પક િવમાન લઈ લીું હbુ.ં એક વખત "ુ)પક િવમાનમાં બેસી

w

તે કR લાસ પવત નjક ગયો. યાં નંદ@Iું વાનર ioું Xુખ અને ¹ૂંકડા હાથ જોઇ રાવણે
ઉપહાસભ[ુ\ હાBય ક[ુ.\ તેથી નંદ@એ તેને સાપ દ@ધો ક5 વાનરો જ તારો નાશ કરશે. તેથી {ુBસે

w

થઇને કR લાસ િશખર ઊચકવાનો યન કરવા લાKયો. યાર5 િશવે િશખરને દબાવતાં રાવણના

w

હાથ પવત તળે ચગદાયાથી તે  ૂમો પાડવા માંડ`ો. છે વટ5 તેણે િશવIું Bતવન હ!ર વષ ુધી
ક[ુ.\ આ Bતવન અને ુદનથી 0દશાઓ {j
ં ૂ રહ@ તેથી મહાદ5 વે તેI ું નામ રાવણ પાડું અને

તેને Xુત કય>. રામચંaj સીતા અને લમણ સ0હત Aયાર5 પંચવટ@માં રહ5તા હતા. યાર5
રાવણ કપટથી સીતાIું હરણ કર@ ગયો. રામ વારોના સૈ2ય સાથે લંકા ઉપર ચડ@ આ^યો.
[ુEની +દર cadજત, ુંભકણ આ0દ સવ રા9સો મરણ પામતાં છે વટ5 પોતે પણ મરાયો. રાવણ
મરણ પા¯યો યાર5 ચૌદમી ચોકડ@નો આરં ભ થયો હતો. અPગયારમી ચોકડ@માં તેનો જ2મ થયો
હતો. તેને વેદ બpુ સરસ આવડતા હતા. તેણે ચાર5 વેદના અJયાય Gમાણે ખંડ બાંJયા તેમજ
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અJયયનમાં u ૂલ ન થાય માટ5 મ, ધન અને જટાની યોજના પણ એની જ ક'પનામાંથી
ઉÅ^યાં હશે એમ જણાય છે . તે મોટો ગવૈયો હતો અને સંગીતનો મહાન આOયદાતા ગણાતો.

ar
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િવભીષણ

રાવણનો ભાઈ. િવOવા નામના ઋિષની કR કસી નામની gીને પેટ5 થયેલ "ુોમાં િવભીષણ સૌથી

ુ નામના ગંધવની સરમા નામની ક2યાને પરZયો હતો. રામચંajનો તે
નાનો હતો. તે શૈFપ
શરણાગત ભત હતો. રામે રાવણને માયા પછ@ લંકાની ગાદ@ િવભીષણને આપી હતી.

uj

ુંભકણ

ug

રાવણનો નાનો ભાઈ. તે "ુલBય"ુ િવOવા ઋિષનો "ુ હતો તેની માતાIું નામ ક5કસી હb.ું
જ2મતી વખતે એ મોટા પવત iવડો અને ભયંકર હતો. જ2મતાં જ G!માંથી એક હ!રને તે

ar

ખાઈ ગયો હતો. એના કદ માટ5 એમ કહ5વાય છે ક5 જો તે સXુaના મJયમાં ઊભો રહ5 તો સXુaIું
પાણી તેને ક5ડ ુધી આવbુ.ં Aયાર5 તે Æચો ;ાસ લેતો યાર5 બાર જોજન ુધીનાં Gાણીઓ

w
.m

તેના નાકમાં ભરાઈ જતાં અને Aયાર5 નીચો ;ાસ X ૂક5 યાર5 તે સઘળાં તેટલાં જ qૂ ર પડતાં. ca
ઐરાવત ઉપર બેસીને એના ઉપર ધસી આ^યો. એણે ઐરાવતનો એક દાંત ઊખેડ@ નાયો અને
એ દાંત દાંતે એને એટલો માય> ક5 ca5 યાંથી પલાયન ક[ુ.\ પછ@ ca mnદ5 વ પાસે ગયો અને
ુંભકણના અÇત કમ> વણ^યાં. તેથી mnદ5 વે એને શાપ આ?યો ક5 એ હમેશા Æઘેલો જ રહ5શે.

w

આ વાતની રાવણને ખબર પડતાં તેણે mnદ5 વની Bbિુ ત કર@ તેથી તેણે કું ક5 છ મ0હનામાં
એક 0દવસ તે !ગતો રહ5શે. પોતા ઉપર થયેલા ોધIું િનવારણ કરવાને માટ5 અને અપાર

w

ઐ³ય મેળવવાને માટ5 એણે ગોકણ9ેમાં દશ હ!ર વષ ઉ_ તપ ક[ુ.\ mnદ5 વ Gય9 થયા

અને દ5 વતાઓએ તેને િવચાર@ને વરદાન આપવા કું તેથી સરBવતીને ુંભકણની jભ ઉપર
બેસવા કુ.ં ુE )ટ થવાને લીધે caાસનને બદલે િનaાસન u ૂલથી મગાઈ ગ[ુ.ં વરદાન

મV[ું અને તે સફળ થ[ુ.ં પાછળથી તેણે મહાદ5 વની Gાથના કર@ યાર5 તે વરદાન ફત છે માસ
Æઘ અને છ માસ !{ૃિતમાં ફ5રવવામાં આ^[ું હbુ.ં િવરોચનના "ુ બPલએ પોતાની દૌ0હી
વªÈવાલા એની સાથે પરણાવી. રાવણે એના માટ5 એક યોજન પહો¦ં અને બે યોજન લાં ું

https://edusafar.com

Page 30

રામાયણનાં પાો
એoું એક મં0દર કરા^[ુ.ં એ મં0દરમાં એ િનરાંતે Æઘે એવી આ8ા કર@. આ મં0દરમાં એ છ
મ0હના Æઘતો. છ મ0હના પછ@ i 0દવસે તે !ગે તે 0દવસે એને માટ5 રાખેલી અપ0રિમત
અની રસોઈ, માંસ વગેર5 ખાતો, દાુ પીતો, તેમ જ િવષય ભોગવતો અને વખતે સભામાં પણ

ar
at
.in

આવતો. રામ લમણ Aયાર5 લંકા ઉપર ચડ@ આ^યા યાર5 રાવણે તેને ઉઠાડવા માટ5 રા9સોને
મોક'યા.Aયાર5 તેઓએ તેને ઢંઢોVયો, શંખ ®ંsા, ભેર@ વગાડ@ અને હાથી આ0દ પ/ુઓને એના

ૃ , મ0હષ, વરાહ વગેર5ને ખાઈને અને હ!ર ઘડા દાD
ઉપર દોડા^યા યાર5 તે ઊઠ`ો. તેણે Xગ
પીને લડવા જવાની તૈયાર@ કર@ Gથમ સીતાને હર@ લાવવાની હક@કત સાંભળ@ને {ુBસે થયો

પણ પાછળથી રામ સામે [ુEમાં ગયો. વાનરો એને જોઇને નાસવા લાKયા. +ગદના

Gોસાહનથી તેઓ પાછા ફયા , પણ સાતસો, આઠસો વાનરોને એક સાથે બાથમાં પકડ@ને ુંભકણ

ar
ug
uj

ભtય ઉપર પછાડતો, દશ વીશને પકડ@ને મોઢામાં નાખીને ચાવીને ખાઈ જતો. ક5ટલાક વાનરો

તો ુંભકણને લાગે ક5 તે ખાઈ ગયો છે પરં b ુ ચવાયા વગરના રહ@ જતા તે કાન અને નાકનાં
િછaોમાંથી નીકળ@ને નાસવા મંડ@ જતા. આમ ક5ટલાક વખત પછ@ એક વખત +ગદ5 આવીને
એક પવત એના માથા ઉપર નાયો. એ પવતને ુકાવી દઇને એણે +ગદને પકડ`ો અને
X ૂછા પમાડ`ો. પછ@ ુ_ીવે એIું નાક કરડ@ ખાું તેથી એને જોરથી ભtય ઉપર પછાડ`ો. પછ@
તે રામ સામે ગયો. રામે એની સાથે ઘોર સં_ામ કર@ એના હાથ કાપી ભtય ઉપર પાડ`ો, તેના

w
w

મહાપા;

.m

પગ ઉડાવી દ@ધા અને પછ@ તેI ું મBતક પણ ઉડાવી દ@ુ.ં

િવOવા ઋિષને "ુ)પોકટાથી થયેલો એ નામનો એક રા9સ. તે રાવણનો ઓરમાન ભાઈ અને

w

અમાય હતો. તેને +ગદ5 [ુEમાં માય> હતો.

મહોદર
િવOવા ઋિષને "ુ)પોકટાથી થયેલા "ુોમાંનો એક. તે રાવણનો ઓરમાન ભાઈ અને સPચવ
હતો. તેI ું [ુEો2મl એoું નામ હb.ું તેને [ુEમાં નીલ વાનર5 માય> હતો.
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/ ૂપણખા
રાવણની એ નામની બેન; િવ;ા ઋિષને કR સીથી થયેલી "ુી. તેને કાલક5ય અુરોના અિધપિત
િવુÉ^હાને રાવણે પરણાવી હતી. તેનાં નાક અને કાન લમણે કાપી નાયાં હતાં. પરં b ુ

n

િવુÉ^હા એક [ુEમાં રાવણને હાથે જ મરણ પામવાથી રાવણે તેને સંતોખવા દંડકારZયIું

gu
ja
ra
t.i

રાજ આ?[ું હb.ું દં ડકારZયમાં તેણે ઋિષઓને અનેક Gકાર5 સતાવવા માંડ`ા. તેવામાં રામ
લમણ યાં પંચવટ@માં રહ5વા આ^યા. રામIું સૌદય જોઈને તેના પર તે મો0હત થઈ ગઈ અને

તેણે રામને પોતાનો Bવીકાર કરવાIું કુ.ં રામે તેને લમણ પાસે મોકલી. લમણે તેનાં નાક
કાન કાપી નાયાં. તેથી તેણે પોતાના સહાયક રાખરને આ વાત !હ5ર કર@ ખર રામ પર ચડ@

આ^યો પણ તે માય> ગયો. યાર પછ@ / ૂપણખા લંકામાં ગઈ અને રાવણને રામની િવDJધ
ઉ±ક5ય>. અને સીતાના સૌદયના f ૂબ વખાણ કયા\ .

ar
u

માર@ચ

5 ો મોટો "ુ. તે દશ હ!ર હાથીઓના બળવાળો
ુદ
ં રા9સથી તાડકા રા9સીને થયેલ બે માંહન
5 ો એક અમાય હતો તે િવ;ાિમ ઋિષના ય8માં
હતો, તેથી તે ુમાલી રા9સના ચાર માંહન

.m

પોતાના ભાઈ ુબાpુ સાથે િવન કરતો. રામચંa ભગવાને તેના ભાઈને માયા પછ@ એ
રાવણનો આિOત થઇ લંકામાં જ રો. રાવણને સીતાjIું હરણ કરવાની qુુ E ઉપ થતાં

w

ૃ Iું Dપ
રાવણના કહ5વાથી તેમ જ તેના દબાણથી માર@ચે સીતાહરણમાં મદદ કરવા કનકXગ
લીું હbુ.ં તેણે સીતાjનાં મનમાં આના iવા જ ચામડાની કંકુ @ માર5 જોઈએ એવી લોભુE

w

ૃ ની પાછળ પડ@ તેને બાણ વતી માર@ નાયો, પરં b ુ મરણ
ઉપ કર@. રામચંajએ તે Xગ

w

સમયે હ5 લમણ ધાઓ, હ5 લમણ ધાઓ, એવા માયાવી દ@ન પોકાર કયા , i સાંભળવાથી

સીતાએ લમણjને રામની વહાર5 મોક'યા. આ સંિધનો યોગ સાધી રાવણે સીતાjIું હરણ

ક[ુ.\

મંદોદર@

https://edusafar.com

Page 32

રામાયણનાં પાો
મય દાનવ અને હRમા અ?સરાની દ@કર@; રાવણની gી. તેને મેઘનાદ અને અ9યુમાર નામના
"ુ હતા.

gu
ja
ra
t.i
n

મેઘનાદ (ઇ2adજત)

રાવણ અને મંદોદર@નો "ુ; Äadજત. તેની gીIું નામ ુલોચના હbુ.ં એક વખત Äa5 [ુEમાં
રાવણને બાંધી લીધો હતો પણ મેઘનાદ5 Äa સાથે [ુE કર@ પોતાના િપતાને છોડા^યા હતા અને

Äaને બાંધીને લા^યો હતો. તેને એoું વરદાન હb ું ક5 iણે બાર વષ િનaાનો યાગ કય> હશે,

અખંડ mnચય પાV[ું હશે અને મા ફળ ખાઈ ને રો હશે તેને હાથે તેI ું મોત થશે. આ
Gમાણે તેને [ુEમાં લમણjએ માય> હતો. તેI ું બીwુ ં નામ Äadજત હb.ું
અકંપન

ar
u

એ નામનો રાવણનો એક qૂ ત. જનBથાનમાં Oીરામચંa 5 ખર આ0દ રા9સને માયા ની હક@કત
રાવણને એણે કહ@ હતી. એ રામ-રાવણના સં_ામમાં હIુમાનને હાથે મરણ પા¯યો હતો. તેને
ુ ાલી
GહBથ અને  ૂºા9 એવા બે ભાઈ હતા. તેના બાપIું નામ ુમાલી અને માતાIું નામ ક5bમ

w

દ5 વાંતક

.m

હb.ું તેને બે બહ5ન હતી-રાવણની માતા ક5કસી અને બીj ુંભીનસી.

w

રાવણનો એ નામનો એક દ@કરો. તેને હIુમાને હZયો હતો.

w

નરાંતક

+ગદ5 માર5 લો રાવણનો એ નામનો એક "ુ.

અિતકાય
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ઘણા મોટા કદના શર@રવાળો એ નામનો એક રા9સ. તેની મા ધા2યમાPલની અને બાપ રાવણ
હતો. તેણે mnદ5 વની " ૂ! કર@ અને Aયાર5 તેઓ Gસ થયા યાર5 અg, કવચ, 0દ^ય રથ અને
ુર અથવા અુરને હાથે મોત ન થાય એoું વરદાન મેળ^[ું હbુ.ં વુણને તેણે હરાવી વશ કય>

ar
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n

હતો અને એનો પાશ લઈ લીધો હતો. લમણની સાથે [ુE કરતાં તે મરણ પા¯યો હયો.

GહBત

ુ તીની ૂખે ુમાલી રા9સને થયેલા દશ માંહન
5 ો એ
રાવણનો એ નામનો એક સેનાપિત. ક5bમ

નામનો મોટો "ુ. તે રાવણના સામો થતો હતો. રાવણ બળવાન થયા પછ@ તે રાવણની ી!

uj

ભાગની સેનાનો અિધપિત અને Xુય Gધાન થયો હતો. તે િનરં તર રાવણના સમાગમમાં
રહ5તો. રામાયણના [ુEને પાંચમે 0દવસે નરાંતક, ુંભહIુ, મહાનાદ અને સXુત એ ચાર5 ની

ar

 ૂºા9

ug

સાથે મળ@ને તે [ુE કરવા ગયો હતો. તેમાં એ નીલ વાનરને હાથે મરાયો હતો.

w
.m

એ નામનો એક રા9સ; રાવણનો એ નામનો એક સેનાપિત. તે રામ રાવણના [ુEમાં હIુમાનને
હાથે માય> ગયો હતો.

w

ુમાલી

w

ુ તી હતી.
રાવણનો માતામહ એક રા9સ. એની gી ક5bમ

ુ તી
ક5bમ
ુમાલી રા9સની gી; રાવણની માતામહ@.

કR કસી
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િવOવા Xુિનની પની; રાવણ, ુંભકણ, િવભીષણ અને / ૂપણખાની માતા. તેના બાપIું નામ

ુંભીનસી

gu
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ુ ાલી હb.ું
ુમાલી અને માતાIું નામ ક5bમ

ુ તીની ુખે થયેલી ચાર માંહન
5 ી સૌથી નાની ક2યા; રાવણની મા
ુમાલી રા9સની gી ક5bમ
કR કસીની બહ5ન.

ધા2યમાPલની

રાવણને યાં રહ5તી એ નામની એક રા9સી. રાવણે સીતાને સમ!વવાIું કામ તેને સt?[ું હbુ.ં
ક5ટલાકના મત Gમાણે મંદોદર@Iું બીwુ નામ ધા2યમાPલની હb.ું એ નામની એક અ?સરા.

.m
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u

કાલનેિમ રા9સ વધ વખતે માDિતએ એનો ઉEાર કય> હતો.

અ9યુમાર

મંદોદર@થી ઉપ થયેલો રાવણનો એ નામનો દ@કરો Aયાર5 સીતાjને શોધવા લંકા આવેલ
હIુમાન રાવણના Gમોદવનનો નાશ કરતો હતો યાર5 રાવણે હIુમાનને પકડવા માટ5 તેને

w

w

મોકલેલ. યાં તે હIુમાનને હાથે માય> ગયો હતો.

w

િજટા

અશોક વનમાં સીતાની ચોક@ કરનાર@ એ નામની એક રા9સી;

િવભીષણની બહ5ન.

પંચવટ@માંથી બળાકાર5 પકડ@ આણીને રાવણે સીતાને અશોક વનમાં રાયાં હતાં. યાં સીતાના
ર9ણ માટ5 િજટાને રાખી હતી. એ §ય9ી, Áય9ી, લલાટા9ી આ0દ અનેક રા9સીઓની ઉપર@
હતી. એક વખત િજટાએ Bવ?નમાં રાવણ, ુંભકણ અને cadજતને ગધેડાં અને Æટ iવાં
અમંગળ વાહનો ઉપર બેઠ5લા અને દP9ણ તરફ જતા દ@ઠા. થોડ@ વાર5 એ બધા વાહનો ઉપરથી
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નીચે છાણથી ભર5 લ ધરામાં  ૂડ`ા. વળ@ એણે તેઓને નાગા, ગાંડા થઈ ગયેલા અને તેલ
ચોપડ5લા દ@ઠા. થોડ@ વાર5 બી! Bવ?નમાં એણે રામ અને લમણને ;ેત વg ધારણ કર5 લા,
ગજ વગેર5 ઉlમ વાહનો ઉપર બેઠ5લા અને ઉlર તરફ જતા દ@ઠા. આ ઉપરથી એ !ણી ગઈ.

ra
t.i
n

એણે િનÌચય કય> ક5, આ Bવ?નો રામનો ઉકષ અને રા9સોનો િવનાશકાળ  ૂચવે છે . યારપછ@
એ સીતાને કોઈ પણ તરફથી qુઃખ થવા દ5 તી નહોતી. એણે પોતાIું Bવ?ન બીj રા9સીઓને
પણ !હ5ર ક[ુ,\ iથી એ બધી પણ સીતાની સંભાળ લેતી એને કશી પીડા થવા દ5 તી નહોતી.

ja

ખર

એ નામનો એક રા9સ. તે િવOવા ઋિષનો "ુ હતો. તેની માતા રાકા રા9સી હતી. ખર

ar
ug
u

રાવણને ઓરમાન ભાઈ હતો. " ૂવજ2મે એ યા8વ'sનો "ુ ચંaકાંત હતો અને ધIુિવામાં
િન"ુણ હતો. રાવણે એને / ૂપણખાની સાથે જનBથાનની ર9ા માટ5 યાં રહ5વાની આ8ા કર@
હતી. દં ડકારZયમાં વસતા Xુિનઓને અનેક Gકાર5 પીડા કર@ તે તેમને ખાઈ પણ જતો. એનો
ઉપaવ છે ક Pચૂટ પવત પય\ત હોવાની રામચંajને ખબર હતી. રામચંaj જનBથાનમાં
લમણ અને સીતાની સાથે પંચવટ@માં રહ5તા હતા. તે વખતે એક સમયે / ૂપણખા રામચંaj

.m

પાસે આવી અને તમે મને વરો એમ માગણી કર@. તે ઉપરથી તેમણે લમણ§ારા તેની ફiતી
કરાવી હતી. Aયાર5 ખરની પાસે આવી આ હક@કત કહ@ િવÍળ થઈ તે રડવા લાગી, યાર5 ખર5

w

રામચંajના નાશને માટ5 ચૌદ હ!ર રા9સો મોક'યા. રામચંajએ સઘળાંનો તકાળ નાશ
કય>. પછ@ ખર પોતે qૂ ષણ નામના પોતાના સેનાિધપિત સાથે એક જબDં લ±કર લઈ નીકVયો,

w

w

પણ +તે રામચંajએ તેનો નાશ કય>.

qૂ ષણ
એ નામનો એક અુર; ખર નામના રા9સનો એ નામનો એક સેનાપિત. એને વªવેગ અને

Gમાથી નામે બે ભાઈ હતા. તે પોતાના ચાર અમાયો સ0હત જનBથાન િવષે રામને હાથે મરણ
પા¯યો હતો.
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Gમાથી
બલાકા રા9સીને િવOવા ઋિષથી થયેલો એ નામનો "ુ; qૂ ષણનો એ નામનો ભાઈ. તેને નીલે

ar
at
.i

n

માય> હતો.

વªવેગ
માુિતને હાથે મરાએલો એક રા9સ.

ug

િવ;ાિમના ય8માં િવન કરનાર એક રાP9કા

uj

તાડકા

ar

સારણ

w
.m

રાવણનો એ નામે એક મંી. તે ભેદ લેવા માટ5 રામની સેવામાં એક વાર ગયો હતો.

િસ0હકા

ક±યપને 0દિતની ૂખે થયેલી ક2યા. એ 0હરZયકિશ"ુની બહ5ન હતી અને િવGPચિત નામના

w

દાનવને પરણી હતી. Aયાર5 હIુમાન સીતાની શોધ કરવા સXુa ૂદ@ જતા હતા તે વખતે આણે

સXુaના જળ ઉપર હIુમાનનો પડછાયો પડ5લો દ@ઠો. એ પડછાયાIું આકષણ કર@ને એણે

w

હIુમાનની ગિત રોક@ હતી. એના આકષણથી માુિત ખ´ચાઈ આવીને તેના મtમાં પડ`

હતા.પણ પોતે બલાઢ હોવાથી એને માર@ નાખીને એણે " ૂવવb ્ ગમન ક[ુ\ હbુ.ં

ુરસા
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એ નામે એક રા9સી; માુિત સXુa ઓળંગીને લંકામાં જતા હતા તે વખતે તેના બળ અને
ચાbુયની પર@9ા કરવા માટ5 દ5 વોએ મોકલેલી gી એ રા9સીIું Dપ ધારણ કર@ને માુિતની
આડ5 આવીને ઊભી રહ@. તેણે માુિતને કું ક5 , મારા મtમાં Gવેશ કર. માુિતએ કું ક5, pુ ં
xં તે " ૂું કર@, સીતાની શોધ કર@ એના સારા સમાચાર રામચંaને

n

રામના કામ માટ5 !

gu
ja
ra
t.i

જણાવી પછ@ તારા Xુખમાં Gવેશ કર@શ. પરં b ુ એણે એ વાત ન ગણકારતાં પોતાIું મt દશ

યોજન પહો¦ં ક[ુ\ એ જોઈને માુિત બમણા મોટા થઈ ગયા એટલે સરસાએ પોતાIું મt બી!

દશ યોદન પહો¦ં ક[ુ.\ ફર@ માુિતએ પોતાIું BવDપ એથી યે બમ*ું મો¹ું ક[ુ\ આમ વધારતાં
વધારતાં એIું મt ઘ*ું જ મો¹ું થ[ું એટલે માુિતએ પોતાIું BવDપ એકાએક +{ ૂઠા iવું કર@
દ@ું અને ુરસાના મtમાં Gવેશ કર@ને જમણા કાનમાંથી પાછા નીકળ@ આ^યા. ુરસાને વંદન
કર@ને કું ક5, મ´ તારા Xુખમાં Gવેશ કય>. હવે pુ ં !

xં. આ ઉપરથી ુરસાએ કું ક5, bું

બળવાન ને ચbુર બંને છો માટ5 તેને રામના કામમાં જશ મળશે. એમ આશીવા દ આપી પોતે

ar
u

Bવગમાં ચાલી ગઈ.

કબંધ

.m

એ નામનો દં ડકારZયનો એક અુર; ક±યપ અને દIુનો એ નામનો "ુ. તે " ૂવ જ2મમાં
િવ;ાવુ નામનો ગંધવ હતો. એક વખત B¾ ૂલિશરા ઋિષ તેના ગાયનથી અGસ થયા યાર5

w

તેને હસoું આ^[ુ.ં આથી ઋિષએ તેને રા9સ થવાનો શાપ આ?યો. mnાની તપ;યા કર@ તેણે
દ@ધા [ ુ થવાIુ વરદાન Gા?ત ક[ુ\ હb.ું વરદાનના ગવથી તે હમેશા ઇ2aIું અપમાન કયા

w

કરતો. આથી {ુBસે થઇને ઇ2a5 તેના ઉપર વªGહાર કય> અને તેનાં !ંધ, મોzુ ં અને મBતક
તોડ@ નાયાં. પછ@ તેની િવનવણીથી તેના હાથ યોજન Gમાણ લાંબા કર@ દ@ધા અને તેના

w

પેટની +દર તીણ દાંત[ુત Xુખ બનાવી દ@ુ.ં તે પછ@ તે દં ડકરZયમાં રહ5વા લાKયો અને
િસહ, વાઘ વગેર5ને પકડ@ કપડ@ને ખાવા લાKયો. Aયાર5 રામચંaj દં ડકારZયમાં આ^યા યાર5
તેના હાથને કાપી નાખી તેને Xુત કય>. મBતી વખતે તેમાંથી એક 0દ^ય "ુુષ નીકળ@ રામની

Bbિુ ત કર@ અqૃ±ય થઇ ગયો.
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