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રામ  

!યૂ#વશંી ઇ&વા'ુ 'ુલો)પ* અજ રા-ના .�ુ દશરથને કૌશ1યાથી િવ34નુા 5શથી થયેલ .�ુ. 

ચૈ� 78ુદ નોમને 8દવસે તેનો જ�મ થયો હતો. તેથી આ દ:શમા ંતેનો જ�મ રામનવમી અથવા 

રામજયતંીથી ઉજવાય છે. ય=ના ર>ણ માટ: િવ@ાિમ�ની માગણીથી રામલ&મણે જઈ ઘણા 

રા>સોનો નાશ કયC. ય= સમાDત થયા પછE િવ@ાિમ�ની સાથે રામ િમિથલા નગરEમા ંFયા ં

સીતાનો Gવયવંર હતો )યા ં ગયા. રGતામા ં પHથર Iપે પડ:લી અહ1યાનો ઉJાર કયC. િશવે 

આપેKુ ંLચડં ધN3ુય તોડE સીતા સાથે િવવાહ કયC. િવવાહ પછE અયોOયા પાછા જતા ંરGતામા ં

-મદP�યે રામને Qતયા#. તે વેળા તેમનામાથંી િવ34તેુજ નીકળE રામમા ં Lિવ3ઠ થવાથી 

જગદP�ય પોતાને આTમે ગયા. રામ અયોOયા આવતા ંદશરથે તેના રાFયાUભષેકની તૈયારE 

કરE પણ કWક:યીએ તેમા ં િવOન નાખી રામને બદલે ભરતને ગાદE અને રામને ચૌદ વરસ 

વનવાસ એવા ંવરદાન માPયા.ં રામ અયોOયા છોડE ચાલી નીકZયા. લ&મણ અને સીતા પણ 

તેમની સાથે ગયા.ં તેઓ Uચ�'ટૂ પવ#ત ઉપર આવી. પણ#'ુ8ટ બનાવી તેમા ં!ખેુ રહ:વા લાPયા.ં 

)યા ંરામે ઘણા રા>સોનો નાશ કયC. 7પૂ#ણખાના ંકાન ને નાક કાDયા. ખર નામના રા>સને પણ 

સૈ�ય સ8હત માયC. આથી રાવણે મારEચ પાસે [ગૃ Iપ ધારણ કરાવી, પોતે સ�ંયાસીનો વેષ 

ધારણ કરE, રામ અને લ&મણને અર]યમા ંલલચાવી, તેણે સીતાNુ ંહરણ ક^ુ_. રામ અને લ&મણ 

Fયાર: સીતાને શોધવા નીકZયા )યાર: મરણો�[ખુ થયેલા જટા^એુ તેને ખબર આDયા. ચાલતા ં

ચાલતા ંપપંા સરોવર: થઇ તેઓ ઋ3ય[કૂ પવ#ત સમીપ આaયા. )યા ં!bુીવ સાથે મૈ�ી કરE, 

વાલીનો વધ કરE !bુીવને ગાદEએ બેસાડcો. !bુીવે સીતાની શોધ કરવા 5ગદ, હNમુાન 

વગેર: વાનરોને મોક1યા. હNમુાને લકંામા ંસીતાની શોધ કરE. વાનરસેના સાથે રામચdં લકંા 

જવા નીકZયા. નીલ વાનર િવ@કમા#ના 5શથી જ�મેલો હતો. તેની પાસે સ[dુ ઉપર સેe ુ

બધંાવી રામ લકંામા ંગયા. રામરાવણNુ ં^Jુ થ^ુ.ં તેમા ંfdgજત, 'ંુભકણ# અને બધા રા>સોનો 

નાશ થયો. સીતાએ અhPનLવેશ કયC અને !રુU>ત બહાર નીકZયા. પછE િવભીષણને લકંાની 

ગાદE આપી રામ .3ુપક િવમાનમા ં બેસી અયોOયા ગયા. ભરતને અગાઉથી સમાચાર 

મોકલાaયા હતા તેથી તેમને અ)યતં હષ# થયો હતો અને નદંEbામમા ં તે રામને મZયા. )યાર 

પછE અયોOયામા ંરામનો રાFયાUભષેક થયો અને રામે ભરતને ^વુરાજ પદ ઉપર GથાDયા. રામે 

અUગયાર હ-ર વષ# રાFય ક^ુ_. તે ગાળામા ંકોઇNુ ંઅકાળ [)ૃ^ુ ંસરiુ ંપણ થ^ુ ંન8હ, તેમ કોઇ 



રામાયણના ંપા�ો  

 

ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) Page 3 

 

jીને વૈધaય પણ આa^ુ ંન8હ. સીતા રાગમથી સગભા# થયા ંતેમણે ઋિષના આTમે વાસ કરવો 

એમ નkE થ^ુ.ં એ ઉપરથી રામ ે તેને વા1મી8ક ઋિષને આTમે મોક1યા.ં પછE રામે અ@મેધ 

ય= કયC, lમા ંઅનેક ઋિષ આaયા હતા. તેમા ંવા1મી8ક પણ હતા. તેમની સાથે 'ુશલવ આaયા 

હતા. રામની આ'ૃિત ભaય હતી. તેઓ સીતા િસવાય બીm jીઓને માતા સમાન માનતા. તેઓ 

િવ34નુા મયા#દાવતાર તરEક: ગણાતા. રામે ઘણા કાળ પય_ત �યાય.વૂ#ક રાFય ચલાa^ુ ંતેથી 

રામરાજ શnદ ઉoમ રાજનીિતના પયા#ય તરEક: લોકોમા ંપ8રUચત છે. 

 

લ&મણ  

અયોOયાના રા- દશરથનો !િુમ�ાથી જ�મેલ .�ુ; રામનો નાનો ભાઈ. રામ સાથે વનમા ંજઈ 

રામ તથા સીતાની અન�ય ભાવથી તેણે સેવા કરE હતી. મેઘનાદને મારE તેણે રાવણને ભાર: 

હ:રાન કયC હતો. તે શેષનો અવતાર ગણાય છે. વનવાસ દરિમયાન ચૌદ વરસ પય_ત તેણે 

આહાર, િનdા તm ભાર: pqચય# પાZ^ુ ંહe ુ.ં લ&મણmNુ ંpqચય# ક:r ુ ંહe ુ ં? સીતાmNુ ંહરણ 

થ^ુ,ં રામચdંm સીતાm માટ: બsુ િવકલ અને tુઃખી થઈ -ય છે, વનવનમા,ં જગંલેજગલં અને 

ગામેગામ ભટક: છે, પણ vાયં પoો લાગતો નથી. જતા ંજતા ંએક પવ#ત ઉપર પહwચે છે. રામ 

અને લ&મણ બેઠા છે. તેવામા ં!bુીવ ક:ટલાકં આxષૂણ લાવે છે અને કહ: છે ક:, જગંલમા ંફરતા ં

આ આxષૂણ મZયા ં છે. તે માતા સીતાmના ં તો નથી ને ? રામચdંm લ&મણને ને ઘર:ણા ં

જોવાNુ ં કહ: છે. લ&મણ તે જોઈ કહ: છે ક: sુ ંબાzુબધંને -ણતો નથી, 'ંુડલને -ણતો નથી. 

આમાનંી એક ચીજ જોઈને તે સીતાmની છે એમ કહE શ'ંુ { ંતે ચીજ આ ઝાઝંર છે. આ ઝાઝંર 

તેમના પગમા ં રહ:તા ં હતા.ં સીતાmને sુ ં હમેંશ નમGકાર કરતો હતો તેથી sુ ં આ ઝાઝંરને 

ઓળખી શ'ંુ {.ં ચોવીસે કલાક સીતાm સાથે રહ:વા છતા,ં રાત8દવસ તેની સેવા બ-વતા ંછતા ં

લ&મણ પોતાની ભાભીNુ ંમો}ું ક:r ુ ંહe ુ ંઅને તેના શરEર ઉપર ક:વા ંઘર:ણા ંહતા ંતે પણ -ણતા 

ન હતા. ખરો pqચારE આવો હોય. આ કારણથી લ&મણના pqચય#ના ંઆજ પણ ~ણુગાન 

કરવામા ંઆવે છે. તેની પ)નીNુ ંનામ ઊિમ�લા હe ુ.ં તે સીતાની બેન હતી. તેનાથી લ&મણને 

5ગદ અને ચdંક:e ુ નામે બે .�ુર)ન થયા હતા. લ&મણની રામ ઉપર અ)યતં Lીિત હતી. 

લ&મણ રામને રાવણ સાથેના ^Jુમા ં.3ુકળ ઉપયોગી થઈ પડcા હતા. તેણે અનેક રા>સોને 

મારE છેવટ: રાવણના પરમ બલાઢ� .�ુ fdgજતને પણ માયC હતો. રામે રાવણને મારE 



રામાયણના ંપા�ો  

 

ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) Page 4 

 

િવભીષણને રાFય સwDયા પછE લ&મણ રામ સાથે અયોOયા પાછા ગયા હતા. રામને 

રાFયાUભષેક થયા પછE Fયાર: રામે લ&મણને યૌવરાજપદ આપવા માડં� ુ ં)યાર: તે તેમણે લી�ુ ં

ન8હ અને ક:વળ બીm સેવા કરવાNુ ંજ તમેણે પસદં ક^ુ_. આ ઉપરથી તેમને વૈરાPયશીલ જોઈ, 

=ાનના અિધકારE ગણી, તેમણે Lાથ#ના કરવાથી રામે તેમને pqિવ�ા કહE હતી. 

 

ભરત  

!યૂ#વશંી ઇ&વા'ુ'ુળના દશરથ રા-ને કWકયીથી થયેલો એ નામનો એક .�ુ; રામચdંmનો 

ઓરમાન ભાઈ. રામને ^વુરાજપદ આપવાનો Fયાર: દશરથે િવચાર કયC, )યાર: કWકયીએ તેમા ં

િવOન નાખી, રામને વનવાસ અપાaયો. આ વખતે ભરત પોતાના મામાને )યા ં હતો. રામના 

િવયોગના શોકને લીધે દશરથNુ ં[)ૃ^ુ ંથ^ુ.ં તે વખતે ભરતને tુ:GવDન આવવાથી તે અયોOયા 

જવા નીકZયો. )યા ં જતા ં તેને ખબર પડE ક: તેની માતા કWકયીએ દશરથ પાસેથી, એક 

વરદાનથી રામ દંડકાર]ય -ય અને બી- વરદાનથી ભરતને રાFયLા�Dત થાય એમ માગી 

લી�ુ ંહe ુ.ં આથી ભરતને ઘણો શોક થયો. તે રામને પાછા આણવા માટ: માતાઓ સાથે સૈ�ય 

લઇને નીકZયો. ~હુ: તેને ભાગીરથીની પેલી પાર ઉતાયC અને Uચ�'ટૂ પવ#ત ઉપર જઇ રામને 

મZયો, પણ રામે તેને પાછો અયોOયા મોક1યો. પછE શ�Oુનને રાFયની aયવGથા સwપી રામ 

અર]યમાથંી ચૌદ વષ# પાછા આaયા )યા!ંધુી તે ન8ંદbામમા ંજ ર�ો. રામચdં પાછા આaયા 

)યાર: જ તે ગામમા ં પાછો આaયો અને રામના આ=ાધારE થઈ ર�ો. ભરતની jીNુ ં નામ 

માડંવી હe ુ.ં બ�ંLુીિત તો ભરતની જ િવનોબા લખે છે ક:: અયોOયાકાડંમા ં ભરતની xિૂમકા 

અ�ત Uચિ�ત થઇ છે. ભરત eલુસીદાસના Oયાન[િૂત� હતા. આ Oયાન[િૂત�ને � ૂટંવામા ં તેNુ ં

ઔUચ)ય છે. લ&મણ અને ભરત બનેં રામના અન�ય ભ�ત હતા, પરંe ુએકને રામની સગંિતનો 

લાભ થયો અને બી-ને િવયોગનો. પરંe ુ િવયોગ જ ભાPયIપ થઈ ઊઠcો, એટલા માટ: ક: 

િવયોગમા ં જ ભરતને સગંિતનો અNભુવ મZયો. અમારા નસીબમા ં પરમા)માના િવયોગમા ં

રહEને જ કામ કરrુ ંલખેલ છે. લ&મણના lrુ ં સગંિતNુ ંભાPય અમાI ંvાથંી ? એટલા માટ: 

િવયોગને ભાPય Iપમા ંક:વી રEતે બદલી શક: છે, તેને સમજવામા ંભરતનો આદશ# જ આપણે 

માટ: ઉપયોગી છે. eલુસીદાmના ભરત ભh�તભાPયની [િૂત� છે. ભરતમા ંિવયોગભh�તનો ઉ)કષ# 

દ:ખાઇ આવે છે, તેથી eલુસીદાસmના તે આદશ# થયા. ભરતે સેવાધમ#ને iબૂ અપનાaયો, નૈિતક 
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મયા#દાNુ ં સ.ંણૂ# પાલન ક^ુ_, ભગવાનNુ ંvાર: ય િવGમરણ થવા દE�ુ ં ન8હ. આ=ા સમmને 

L-Nુ ંપાલન ક^ુ_, પરંe ુતેNુ ંTેય રામના ચરણોમા ંઅપ#ણ કરEને પોતે િનUલ�Dત ર�ા. નગરમા ં

રહEને વનવાસનો અNભુવ કયC. વૈરાPય^�ુત Uચoથી યમિનયમા8દ િવષમ �તોNુ ં પાલન 

કરEને આ)માને દ:વથી tૂર રાખનાર દ:હના પડદાને tુબ#લ બનાવી દEધો. eલુસીદાસ કહ: છે ક:, 

આવા ભરતનો જ�મ ન થયો હોત તો મારા lવા પિતતને રામસ�[ખુ કોણ કરત ? રામાયણમા ં

રામસખા ભરત, મહાભારતમા ંશ'ંુતલાનો પરા�મી ભરત અને ભાગવતમા ંmવ�[�ુત જડભરત 

એ �ણ ભરત Lાચીન ભારતમા ં િવ�યાત છે. 8હ�tુGતાનને ભારતવષ#ની સ=ંા શ'ંુતલાના વીર 

ભરતથી મળE, એવો ઇિતહાસ=ોનો મત છે. એકનાથે =ાની જડભરતથી તે મળE, એમ મા�^ુ ંછે. 

સભંવ છે ક:, eલુસીદાmને લાP^ુ ંહશે ક:, તે રામભ�ત ભરતથી મળેલ છે. પરંe ુગમે તેમ હો, 

આજના િવયોગી ભારતને માટ: ભરતની િવયોગભh�તનો આદશ# સવ# Lકાર: અNકુરણીય છે. 

eલુસીદાmએ તે આદશ# પોતાના પિવ� અNભુવથી ઉ�જવલ બનાવીને આપણી સામે રાખેલ 

છે. તે Lમાણે આચરણ કરrુ ંઆપ4ુ ંકામ છે. 

  

શ��ુન  

દશરથને !િુમ�ાને પેટ: થયેલા બે માહં:નો કિન3ઠ .�ુ; લ&મણનો નાનો ભાઈ. તે 'ુશOવજ 

જનકની દEકરE !તુકEિત� જોડ: પર]યો હતો. રામને નામે ચૌદ વષ# પય_ત તેણે અયોOયામા ંસારE 

રEતે રાFય ચલાa^ુ ં હe ુ.ં તેના મોટા .�ુ !બુાsુને રાFયાસન પર બેસાડE પોતે રામની સાથે 

ગયો. 

 

દશરથ  

!યૂ#વશંી ઇ&વા'ુ 'ુળમા ંથયેલ ર� ુરા-નો એ નામનો પૌ� અને અજ રા-ને િવદભ#રાજની 

ક�યા ftુમતીથી થયેલ .�ુ. એ અયોOયામા ંરાFય કરતો હતો. તેણે દ:વતાઓ તરફથી ઘણી 

વાર અ!રુો સાથે લડEને તેઓને પરાGત કયા# હતા. દશરથ રા-ને કૌસ1યા, કWક:યી અને !િુમ�ા 

એ �ણ પટરાણીઓ અને ૩૬૦ બીm રાણીઓ હતી. ઘણા કાળ !ધુી તેને કંઈ સતંિત થઈ ન 

હતી. એથી તેણે પોતાના [�ુય 'ુળ~�ુુ વિસ3ઠની સલાહ લઈને .�ુકામે�3ટ ય=  કરવાનો 
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િવચાર કયCને ઋ3ય7ૃગં ઋિષને હાથે સર^ ુ નદEને 8કનાર: ય= કરાaયો. ય= સમાDત થતા ં

અhPન'ંુડમાથંી Lા-પ)ય .�ુુષ નીકZયો. તેણે રા-ને tૂધપાકNુ ં પા� આD^ુ.ં રા-એ એ 

પોતાની �ણે રાણીઓને ખવરાવવાથી �ણે ગUભ�ણી થઈ. કૌસ1યાએ ચૈ� !8ુદ નોમને 8દવસે 

રામને જ�મ આDયો. કWક:યીને ભરત અને !િુમ�ાને લ&મણ તથા શ��ુન એમ .�ુ અવતયા#. એ 

પહ:લા ંરા-ને શાતંા નામની એક દEકરE થઈ હતી, તે તેમણે પોતાના િમ� 5ગ દ:શના રા- 

રોમપાદને દoક .�ુી તરEક: આપી હતી. રોમપાદ: તેને ઋ3ય7ૃગં સાથે પરણાવી હતી. વિસ3ઠ: 

રામ વગેર: ચાર: .�ુોને વેદ વેદાગંમા ં પારંગત કરE ધNિુવ��ામા ં Lવીણ બનાaયા. તેવામા ં

િવ@ાિમ� ઋિષએ આવીને મારEચ અને !બુાsુ નામના રા>સોથી પોતે શI કર:લા ય=નો 

બચાવ કરવા માટ: રામની માગણી કરE. આ સાભંળEને Lથમ તો .�ુ ઉપરના મોહને લીધે 

દશરથે ના પાડE, પણ પાછળથી પોતાની ફરજનો િવચાર કરEને રામલ&મણને િવ@ાિમ�ને 

સwDયા. િમિથલામા ં િવદ:હરાજ'ુમારE સીતાનો Gવયવંર થતા ં તેમા ંશકંરના ધN3ુયનો ભગં કરE 

રામ સીતાને પર]યા. દશરથે ઉoરોoર rJૃાવGથાને લીધે આગળ જતા ંવિસ3ઠની સલાહ લઈ 

રામને યૌવરાFયાUભષેક કયC. આથી બધા ં iશુી થયા.ં મથંરા નામની દાસીની િશખવણીથી 

મા� કWક:યીને િવપરEત ��ુJ ઉ)પ* થવાથી તે �ોધે બળE ગઈ. તેણે દશરથને ક�ુ ંક:, તમે મને 

.વૂ� બે વરદાન આપવાNુ ં ક�ુ ં છે, તે માર: આl જોઈએ છEએ. પહ:Kુ ં એ ક: તમે ભરતને 

^વુરાજપદ આપો અને બીzુ ંએ ક: રામને ચૌદ વષ# વનવાસ મોકલો. રા-ને આથી અ)યતં 

tુ:ખ થ^ુ ંઅને બધી L- પણ અ)યતં શોકમા ં�બૂી ગઈ. રામ કWક:યીની આ=ા માથે ચડાવી 

વનમા ંજવાને તૈયાર થયા અને સીતા અને લ&મણના અ)યતં આbહથી તેમને પણ સાથે લઈ 

ગયા. છેવટ: િવયોગ સહન ન કરE શકવાથી .�ુશોકમા ંદશરથે ઓ રામ, એમ એકાએક ઉ ચાર 

કરE Lાણ)યાગ કયC. એક વખત યૌવનાવGથામા ં દશરથ રા-એ Tવણને હાથીના ¡મથી 

શnદવેધી બાણ વડ: માયC હતો. આથી તેના ં rJૃ અને Qધળા ં માબાપે l Lમાણે અમે 

.�ુિવયોગથી મરEએ છEએ તે Lમાણે e ુ ંપણ .�ુિવયોગના tુ:ખથી મરણ પામીશ એવો શાપ 

દEધો. એને પ8રણામે દશરથNુ ંરામના િવયોગમા ં[)ૃ^ ુથ^ુ ંમનાય છે. 

 

કૌશ1યા  
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અયોOયાના રા- દશરથના ંપ)ની અને રામચdંની માતા. કોશલ દ:શના રા- ભાNમુાનની તે 

.�ુી હતી. રાવણની ધાકથી તેના લPન વહાણમા ંદશરથ સાથે કરવામા ંઆવતા ંહતા,ં તેટલામા ં

રાવણે દશરથ રા-ને દ8રયામા ં�ુબાડE દEધા, પણ અચાનક એક પા8ટ^ુ ંહાથ આવતા ંએક બેટ 

ઉપર તણાઈ ગયા. કૌશ1યાને પણ પેટEમા ં ઘાલી દ8રયામા ં ધક:લી દEધા.ં અનાયાસે l બેટ 

ઉપર દશરથ તણાઈ આaયા હતા, તે જ બેટમા ંતે પેટE તણાઈ આવી. નારદ: કૌશ1યાને દશરથ 

સાથે પરણાaયા.ં ફરE તેઓ રાવણના હાથમા ં પકડાયા.ં તે બનેંને મારE નાખતો હતો, પણ 

pqાએ તેમને બચાaયા ંઅને અયોOયામા ંમોક1યા.ં 

 

કWકયી  

ક:કય રા-ની .�ુી; દશરથની એક પ)ની; કWકયી; ભરતની મા. 

 

!િુમ�ા  

દશરથ રા-ની એક પ)ની. 

 

સીતા  

જનકની .�ુી; એક સતી. િવદ:હવશંીય સીરOવજ જનકને આ ક�યા હળ વડ: ચાસ પાજચા ં

ખેતરમાથંી મળE હતી. એમનો જ�મ8દવસ વૈશાખ !દુ ૮નો મનાય છે. તે યોPય £મરની થતા ં

l તેની પાસેNુ ં િશવNુ ંધN3ુય તોડE શક: એવીની સાથે જ સીતા પરણે એrુ ં-હ:ર કરE જનક: 

સીતાનો Gવયવંર આરં¤યો. એ ધN3ુય દશરથ .�ુ રામચdંmએ તોડ�ુ.ં અને સીતાની સાથે 

તેમNુ ં લPન થ^ુ.ં થોડો સમય વી)યા પછE િપતાની આ=ાNસુાર રામ વનમા ંગયા. સીતાને 

અયોOયામા ંરહ:વા રામે ઘ4ુ ંક�ુ ંછતા ંઆbહ કરE તે તથા રામનો ભાઈ લ&મણ રામની સાથે 

વનમા ંગયા. રામ ઘણો કાળ સીતા સાથે અર]યમા ંફરતા ં છેવટ: પચંવટEમા ંઆવી ર�ા.ં )યા ં

એક વખત રાવણનો Lેર:લો મારEચ રા>સ !વુણ#[ગૃNુ ંIપ ધારણ કરEને આaયો. એને જોઈને 

સીતાને એના ચામડાની ચોળE કરાવી પહ:રવાNુ ંમન થ^ુ.ં એણે રામચdંને કહ:તા એ ધN3ુય 
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બાણ લઈને [ગૃને મારવા ગયા અને તેને માયC. પણ મરતી વખતે [ગેૃ `  લ&મણ ધાl   `, 

એવી ખોટE �મૂ પાડE. આથી સીતાએ રામચdં ભયમા ં છે એમ ધારE તેને સહાય કરવા 

લ&મણને પરાણે મોક1યો. પાછળથી રાવણ Uભ¥કુનો વેશ ધારણ કરE સીતાને હરE ગયો અને 

એને લકંા લઈ જઈ અશોક વા8ટકામા ં રાખી. )યા ંસીતા પોતાને વશ વત� એમ કરવા રાવણે 

ઘણી ^hુ�તઓ કરE. પણ તેમા ંિન3ફળ ગયો. અશોક વા8ટકામા ંસીતાNુ ંર>ણ કરવા રા>સીઓ 

રાખી હતી. એના �ાસથી એક િ�જટા નામની rJૃ રા>સી સીતાને બચાવતી. તે સીતનાન 

સભંાળ લેતી, ધીરજ આપતી અને રામના સમાચાર કહ:તી. એક વખત પોતાના tુ:ખથી કંટાળEને 

સીતાએ ગળે ફાસંો ખાઈ મારE જવાનો Lય)ન કયC હતો. !ભુાPયે તે જ વખત સીતાની શોધ 

માટ: ગયેલ હNમુાન એને પoો મેળવી અશોક વા8ટકામા ંઉપર સતંાઈને બ�ુ ંજોતા હતા. તેણે 

તે વખત રામચdંmની વ¦ટE તેની પાસે નાખી પછE પોતે છતા થઈ રામના 'ુશળ સમાચાર 

આDયા અને સીતાને આ@ાસન આD^ુ.ંતે ભાળ લઈને ગયા પછE રામ વાનર સેના લઈને લકંા 

પર ચડcા. સ[dુ પર એમણે સેe ુ બાOંયો. અને વાનર સેના લકંાના !વેુળાચળ પવ#ત પર 

ચડEને ઊતરE. રાવણની સાથે ^Jુ થતા ં સપ8રવાર રાવણ હણાયો. રામે સીતાનો Gવીકાર 

કરવાની ના કહ:તા ંસીતાએ Uચતા તૈયાર કરાવી તેમા ંLવેશ કયC. તેમાથંી સા>ાત અhPનદ:વ 

સીતાને ખોળામા ં લઈને બહાર આaયા અને ક�ુ ં ક: હ: રામ ! sુ ંઆ=ા ક�ંુ { ં ક:, પાપર8હત 

7JુભાવવાળE અને પહ:લાનંા lવી 7Jુ જનક.�ુીનો Gવીકાર કરો. પછE રામે સીતાનો 5ગીકાર 

કયC. )યાર બાદ સીતા સ8હત રામ અયોOયામા ંઆaયા.ં આયોOયામા ં !ખેુ રાFય કરતા હતા 

તેવામા ંઘણા ંસમય બાદ સીતાએ ગભ# ધારણ કયC. એ વખતે અયોOયાના કોઈ ધોબીએ સીતા 

સબંધેં િન�દા કરE, એ વાત સાભંળE રામે સીતાનો )યાગ કરE એને વનમા ંમોકલી દEધી. આગળ 

જતા ંસીતા વા1મી8ક ઋિષના આTમમા ં રહ:તી હતી )યા ંએને લવ અને 'ુશ નામે બે .�ુોNુ ં

^ગુલ Lસa^ુ.ં વા1મી8કએ હ-રો લોકોની સમ> સીતાના ં7Jુાચરણ અને પાિત�)ય સાUબત 

કરE એને .�ુો સ8હત રામને Gવાધીન કરE એને .�ુો સ8હત રામને Gવાધીન કરE ઋિષ પોતાને 

આTમે પાછા ગયા. અહ¦ સીતા એકાએક xિૂમમા ં સમાઈ ગયા.ં તેને અયોિન-, xિૂમ-, 

ધરણી!તૂા, પાિથ�વી વગેર: ઘણા ંનામ આપવામા ંઆaયા ંછે. 

 

ઉિમ�લા  



રામાયણના ંપા�ો  

 

ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) Page 9 

 

લ&મણને પરણેલી સીતાની નાની બેનNુ ંનામ. 

 

માડંવી  

સીરOવજ જનકના ભાઈ 'ુશOવજ રાજની એક .�ુી. તેના ં લPન દશરથ .�ુ ભરતની સાથે 

થયા ંહતા.ં તેને ત> અને .3ુકર નામે બે .�ુ હતા. 

 

!તુકEિત� 

'ુશOવજ જનકની દEકરE !તુકEિત�. તેના ંલPન દશરથ .�ુ શ��ુનની સાથે થયા ંહતા ં

 

મથંરા  

દરરથની પ)ની કWકયની દાસી. તે આગલા જ�મમા ંએક ગધંવ¨ હતી. રામચdંmને રાજગાદE 

આપવાનો સમારંભ થતા ં તેણે કWકયીને આ�ુઅંવ©ં સમ-વી ભય Lદિશ�ત કરEને .વૂ� દશરથે 

આપેલા બે વરNુ ં Gમરણ તાzુ ં કરાવીને એર વરથી રામ અર]યમા ં-ય અને બી- વરથી 

ભરતને રાજગાદE મળે, આrુ ંરા- પાસેથી માગી લેવાNુ ંશીખa^ુ.ં એ શરEર: �ણ ઠ:કાણે વાકંE 

હોવાને લીધે તેના ંિ�વ�ા, 'ુn- એવા ંબી-ં નામ પણ હતા.ં 

 

!મુ�ં  

દશરથ મહાગા-નો એ નામનો સારિથ. તે રામ, લ&મણ, અને સીતાને વનવાસ માટ: 

દંડકાર]યમા ં[કૂવા ગયો હતો. 

જનક  

રામાયણના [�ુય નાયક રામચdંનો સસરો; સીતાનો િપતા અને િવદ:હ અથવા િમિથલાનો તે 

વખતનો L�યાત ત))વ=ાની રા-. pqિવ�ાના ઉoેજક અને યોગી@ર યા=વ1vનો તે િશ3ય 
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હતો. તેને સીતા િસવાય બીzુ ં છોકI ં નહોe ું

Gવયવંર કરEને પરણાaયા ં હતાં

અયોOયા આaયા. )યાર પછE લોકિન�દાને લીધે રામે ગભ#વતી સીતાનો )યાગ કયC

રા-ને રાFય અને સસંાર અ)યતં અિLય થઇ પડcાં

ત))વા�વેષણમા ંવાસ .રૂો કયC

 

હNમુાન  

રામાયણના ંપા�ો  

 

તેને સીતા િસવાય બીzુ ં છોકI ં નહોe ુ.ં અયોOયાના રા- રામચdં સાથે સીતાને તેમણે 

Gવયવંર કરEને પરણાaયા ં હતા.ં રામ રાવણને મારEને સીતાને લઈ વનવાસ .રૂો કરEને 

)યાર પછE લોકિન�દાને લીધે રામે ગભ#વતી સીતાનો )યાગ કયC

રા-ને રાFય અને સસંાર અ)યતં અિLય થઇ પડcા.ં પછE તેમણે તપોવનમાં

ત))વા�વેષણમા ંવાસ .રૂો કયC. 
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ના રા- રામચdં સાથે સીતાને તેમણે 

રામ રાવણને મારEને સીતાને લઈ વનવાસ .રૂો કરEને 

)યાર પછE લોકિન�દાને લીધે રામે ગભ#વતી સીતાનો )યાગ કયC. આથી જનક 

પછE તેમણે તપોવનમા ં જઇને 
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પવનને 5જનીનો .�ુ મા�ુિત; રામનો એક બળવાન વાનર ભ�ત; pqચરEઓના આદશ#, 

પનોતીને દબાવી રાખનાર દ:વ. હNમુ)નો યોUગક અથ# હN ુએટલે હડપચીવા©ં એવો થાય છે. 

I8ઢથી એ અથ# સકંડાઈ ને હNમુાન નામના વાનરદ:વ, lની હડપચી બહાર પડતી છે તે એવો 

થાય છે. !યૂ#ના વરદાનથી સોનાના બનેલા મે�ુ પવ#ત ઉપર ક:સરE નામે એક વાનર અને તેની 

!ુદંર jી 5જની રહ:તા ંહતા.ં 5જની એક વખત પવ#ત ઉપર ફરતી હતી, તેવામા ં તેને જોઇ 

વા^નેુ કામ aયાDયો અને તેણે પોતાNુ ંવીય# 5જનીના કણ# ªારા [«ૂુ.ં તેથી 5જનીને ગભ# રહE 

હNમુાનનો જ�મ થયો. .�ુજ�મ થયા પછE તરત જ 5જની ફળ લેવા જગંલમા ંલાચી ગઈ 

હતી. હNમુાનને xખૂ લાગવાથી રડવા માડં� ુ.ં તેવામા ંઉદય પામતા !યૂ#ને જો હNમુાને તેને 

ફળ ધા^ુ_ અને તે લેવાને 'ઘૂો. તે Lમાણે !યૂ# તરફ 'દૂતો હતો )યાર: વા^ ુ 8હમ lવો થઇ 

!યૂ#ના તાપથી તેNુ ં ર>ણ કરતો હતો. તે છેક !યૂ# પાસે પહw યો એ વખતે !યૂ#bહણ હe ુ ં

એટલે રાsુ !યૂ#ને bહણ કરવા જતો હતો, પણ હNમુાનની હઢફટમા ંઆવવાથઈ �ાસ પામીને 

tૂર નાસી ગયો. પછE �ોધ પામી fd પાસે ગયો. )યા ંજઈ `મને આપેલ ભ&ય બહEજો ક:મ લઈ 

-ય છે ?` એમ ક�ુ.ં આથી fd ઐરાવત ઉપર આ�ુઢ થઈ તેની સાથે ગયો. તેઓ !યૂ# અને 

હNમુાન હતા )યા ં આવી પહw યા. રાsુ Lથમ !યૂ# પાસે આaયો અને તેને પણ ફળ ધારE 

હNમુાન તેને પકડવા 'ૂ�ો. પોતાNુ ંર>ણ કરવાNુ ંક�ુ ંએટલામા ંતો હNમુાન ઐરાવતને પણ 

ફળ ધારE તેને લેવા દોડcો. fd : આથી ~Gુસે થઇ વનો અbભાગ તેને માયC lથી તે પવ#ત 

ઉપર પડcો અને એની હડપચી એટલે હN ુભાગંી ગઇ. આ જોઇ વા^ ુ~Gુસે થઇ પોતાના .�ુને 

લઇને એક ~ફુામા ંભરાઇ ગયો અને પોતાનો Lચાર બધેથી બધં કયC. આથી �ણે લોકમા ંદ:વ, 

અ!રુ અને મN3ુય સવ� L- tુ:ખી થઇ. દ:વો L-પિત પાસે ગયા અને તેને Lાથ#ના કરE. 

L-પિત બધા દ:વો સાથે વા^ ુ હતો )યા ં ગયા હNમુાનને તેમણે પપંાZયો. તેથી તે ફરEથી 

mિવત થયો. આથી Lસ* િથને વા^ ુ.વૂ#વત વહન કરવા લાPયો સવ# દ:વોએ તેને વરદાન 

આDયા.ં પછE pqાએ ક�ુ ં ક: હ: વા^ ુ ! તારો વીર.�ુ મા�ુિત શ�નેુ �ાસ ઉપ-વનાર અને 

ઘણો બળવાન થશે; તેની ગિત કોઇ અટકાવી શકતે ન8હ. એમ કહE GવGથાન Lિત ગયા. પછE 

વા^ ુપોતાના .�ુને 5જની પાસે [કૂE આaયો. મોટો થતા ંહNમુાન ઋિષઓને બsુ સતંાપતો 

તેથી તેમણે `eુ ંતા�ંુ બળ મોહવશ થઇ xલૂી જઈશ. અને Fયાર: કોઇ તારE કEિત� તારE પાસે 

કહ:શે એટલે જ ફરEરE બળવાળો થઈશ.` એમ શાપ આDયો. તેને ઋ>રજસ વાનરના .�ુ 

!bુીવની સાથે ઘણી મૈ�ી હતી. તેણે !નૂ# પાસેથી ઘણા bથંો અને શાjોનો અ¤યાસ કયC. તે 



રામાયણના ંપા�ો  

 

ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) Page 12 

 

ઘણો િવªાન અને મહાન તપGવી હતો. સીતાની શોધ માટ: નીકળેલા રામ અને લ&મણને પણ 

તે !bુીવના કહ:વાથી ચeરુાઈથી લઈ આaયો. રામે !bુીવને રાFય મેળવી આDયા પછE ક:ટલેક 

વખતે વાનરોને સીતાની ભાળ કાઢવા મોક1યા હતા. તેમા ંહNમુાનને, 5ગદ ને થોડા વાનરો 

સાથે દU>ણ 8દશા તરફ મોક1યા. )યા ં મયદાનવે પોતાના ઉપભોગ સા�ુ બનાવેલી માયાવી 

~ફુામા ં રહતી મે�ુસાવUણ�ની .�ુી GવયLંભાને મZયા. )યા ં વાનરો ફળ ખાઈ અને જળ પીને 

eDૃત થયા પછE તેણીને તેમને ~ફુાની બહાર કાઢવા િવનિત કરE. GવયLંભાએ તેમને ને� બધં 

કરવાNુ ંકહE એક >ણમા ં~ફુાની બહાર સ[dુ પાસે લાવી [vૂા. પાછા ફરવાની [®ુત થઇ ગઇ 

છતા ં સીતાની ભાય લાગે તેમહe ુ ં ન8હ. તેથી સવ�એ )યા ં મરE જવાનો િવચાર કયC એવામા ં

સપંિત તેમને મZયો, તેણે સીતાની ભાળ આપી તેમને લકંા જવા ક�ુ,ં પણ સ[dુ ક:મ ઓળંગવો 

એ િવચારમા ંતેઓ પડcા. એ વખતે હNમુાન સ[dુ ઓળંગવાNુ ંકહE -ં�વુાને તેના ંઆગળના ં

પરા�મ યાદ કરાaયા.ં આથી ઋિષના શાપ Lમાણે હNમુાન વીર)વ aયાપી ગ^ુ ંઅને પોતાNુ ં

GવIપ ઘ4ુ ંજ વધારEને '�ૂો. તેને મદદ કરવા સ[dુ : મૈનાક પવ#તને i1ુલો કયC, પણ તેમને 

િવવેક કરE થાક ખાવા ન થોભતા ંતે આગળ ધDયો. રGતામા ંpqદ:વના કહ:વાથી તેના બળની 

પરE>ા કરવા આવેલી રા>સોને મહાત કરE નાથી; સOંયાકાળે લકંા પહwચી, લકંાના ર>ણ 

કરનારની પરાભવ કરE તેણે 5દર Lવેશ કયC અશોકવનમા ંઆવતા ંતેણે ઉપવાસને લીધે 'ૃશ 

થઈ ગયેલી tુ:Uખત સીતાને જોઈ. Lભાત થતા ં)યા ંરાવણ પોતાની jીઓ તથા દાસીઓ સાથે 

આaયો અને સીતાને પોતાની પ)ની થવા સમ-વવા લાPયો પણ તેણીએ તેનો િતરGકાર કયC. 

આથી રાવણ ~Gુસે થઈ સીતાને કોઈ પણ રEતે વશ કરવાNુ ંરા>સીઓને કહE જતો ર�ો. પછE 

રા>સીના �ાસથી િ�જટા નામની rJૃ રા>સીએ સીતાને બચાવી. તે વખતે હNમુાન !&ૂમ Iપ 

ધારણ કરE રામના ~ણુાNવુાદ ગાવા માડંcા અને પોતાને શા માટ: મોલvો છે તે પણ ક�ુ.ં 

સીતાના કહ:વાથી તે તેમની સમ> L)ય> થયો. પણ આ રાવણ હશે તેવો વહ:મ સીતાને 

આવવાથી તેણે રામની વ¦ટE સીતાને આપી. પછE સીતા પાસેથી સમાચાર લઈ અને િનશાની 

તરEક: તેનો �ડૂામUણ લઈ તે િવદાય થયો. પણ તા ંપહ:લા ંઅશોકવા8ટકામા ંઘ4ુ ંN�ુસાન ક^ુ_. 

તેને પકડવા આવેલા રા>સોને પણ હ]યા. આથી રાવણે આથી ~Gુસે થઇ fdgજતને મોક1યો; તે 

હNમુાનને pqjાથી બાધંી રાવણના દરબારમા ંલાaયો, )યા ંહNમુાને બsુ છટાથી રાવણને બોધ 

કયC. તેને મારવાના હ:eથુી તેNુ ં .છૂ�ુ ં સળગાa^ુ.ં હNમુાને લકંામા ં ઘણે Gથળેઆગ લગાડE. 

પછE અ8ર3ટ પવ#ત ઉપરથી 'દૂE પાછો મહd̄ પવ#ત ઉપર આaયો. )યા ં -ં�વુાનને તેણે સવ# 
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હકEકત કહE સભંળાવી. પછE બધા રામ પાસે આaયા, )યાર: -ં�વુાને રામને સઘળE હકEકત 

જણાવી. હNમુાને સીતાએ આપેલ �ડૂામUણ રામના ચરણમા ં[કૂયો. ^Jુમા ંપણ વખતોવખત 

હNમુાન ઘવાયેલા વાનરોને ઉપચારાથ� ઋષભ પવ#ત ઉપરથી ઔષિધ લાવીને, લ&મણને શh�ત 

વાગી તે વખથે કાળનેમીને વધ કરEને અને 8દaય ઔષિધ લાવીને ઘણી ઘણી સેવા ઉઠાવી. 

રામનો રાFયાUભષેક થયા પછEપણ હNમુાન તેમની સાથે જ ર�ા. તેણે રામને પોતાની સેવાથી 

Lસ* કયા#, રામે તેને pqિવ�ા િશખી. રામચdં િનજધામ જતા હતા તે વખતે હNમુાન સાથે 

જવા લાPયા. તેને એમણે `આ ક1પના 5ત !ધુી તાર: આ xિૂમ ઉપર રહ:rું̀  એવી આ=ા કરE. 

હNમુાન બsુધા 8હમાલયના ગધંમાદન િશખર ઉપર રહ: છે. કોઇ કોઇ વખત 8ક�.�ુુષ વનમા ંરહ: 

છે, એણે એક રામાયણ લ�^ુ ં છે l હNમુાન નાટક નામે LિસJ છે. ભાગવતમા ંક�ુ ં છે ક:, એ 

સતત બધાને રામકથા સભંળાવે છે તેણે લકંા બાળE હોવાથી તેને લકંાદાહE તેrુ ં નામ 

આપવામા ંઆa^ુ ં છે. આ ઉપરાતં તેને મર).�ુ, મા�ુિત, Qજનેય, યોગચર, રજત°િુત વગેર: 

ઘણા ંનામોથી ઓળખવામા ંઆવે છે. તે ભીમનો ભાઈ કહ:વાય છે. ક:મક:, તે બનેં વા^.ુ�ુ હતા. 

તેના .�ુNુ ંનામ મકરOવજ હe ુ.ં તે શકંરનો અવતાર મનાય છે. તે એક િવªાન aયાકરણકતા# 

મનાય છે. તેને કા©ં મો}ુ,ં ભરમ ઉપર -ડા અને બરછટ વાળ, નાzુક બદન અને લાબંી . ૂછંડE 

હોય છે.તે �જ બાધંાના હતા ને ગ�ુડની માફક 'દૂE શ�તા હતા. આ દ:વની અGપ3ઠ [િૂત�ને 

િસ�tૂર, તેલ, અડદ અને આકડાના ±લની માળાથી .જૂન કરાય છે. આ ર>ક અને આ^3ુય 

વધારનાર દ:વ ગણાય છે. તેને ^વુાન ને Uચરંmવ બનાaયા છે. તે નૈ�3ઠક pqચારE કહ:વાય છે. 

 

!bુીવ  

ઋ>ર- નામના વાનરના બે માહં:નો નાનો .�ુ. એના મોટાભાઈNુ ંનામ વાલી હe.ુ !bુીવ 

!યૂ#ના વીય#થી જ�²યો હતો. તે બનેં ઘણા વખત !ધુી સપંીને Lેમથી સાથે ર�ા પણ એક 

માયાવી રા>સ સાથેના ^Jુને લીધે બનેંમા ં િવખવાદ થઈ પડcો. વાલીએ !bુીવને 

8ક�3ક³ધામાથંી દ:શવટો દEધો. !bુીવે હNમુાન વગેર: સUચવો સ8હત ઋ3ય[કૂ પવ#ત ઉપર રહ:વા 

માડં� ુ.ં પાછળથી સીતાની શોધ કરા રામ અને લ&મણ )યા ંઆવી ચડcા )યાર: !bુીવે તેમની 

સાથે મૈ�ી કરE. સીતાએ વાનરોમા ંફ:કંલા ંવjાxષુણ તેમને બતાaયા. તે સીતાના ંજ વjો  છે 

જ એમ રામની ખા�ી થઈ. !bુીવે રામની સહાય લઈ વાલી સાથે ªªં ^Jુ ક^ુ_. તેમા ં રામે 
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વાલીને બાણથી માયC. પછE રામે લ&મણને હાથે !bુીવને ગાદE ઉપર બેસાડcો. 5ગદને 

^વુરાજ ની²યો. પોતે લ&મણ સાથે Ljવણ નામના પવ#ત ઉપર ર�ા. રાFય મળતા ં!bુીવ 

મોજશોખમા ં પડE ગયો; પણ હNમુાને તેને રામને આપેKુ ં વચન યાદ આપવાથી તેણે બધા 

વાનરોને એકઠા કયા_. રામના કહ:વાથી લ&મણ, !bુીવ પાસે આaયા. )યા ં મા�ુિતએ તેમની 

કાય#િસ�J માટ: વાનરો હાજર થયા છે એમ જણાવીને તેને સ�માન.વૂ#ક રાજમ8ંદર લઈ ગયો. 

આથી લ&મણનો કોપ શ²યો. !bુીવ લ&મણ સાથે બધા વાનરોને લઈ રામ પાસે ગય. 

પાછળથી હNમુાને સીતાની ભાળ કાઢE રામે સ[dુ પર .લૂ બાધંી લકંા ઉપર ચડાઈ કરE 

રાવણને માયC. સીતાને [�ુત કયC અને સીતા સાથે રામ અયોOયા આaયા. )યા ંઘણા ંવષ# રાFય 

કરE Gવધામ જતા હતા )યાર: !bુીવ પણ 5ગદને 8ક�3ક³ધાની ગાદE પર બેસાડE પોચે રામચdં 

સાથે Gવધામ ગયો. 

વાલી  

!bુીવનો મોટો ભાઈ; 5ગદનો િપતા. 

 

તારા  

વાલીની પિત�તા પ)ની. તે !ષેુણ નામના વાનરની ક�યા હતી. તેના .�ુNુ ંનામ 5ગદ. 

 

!ષેુણ 

એ નામનો એક વાનર વૈ�. તે રામના લ´કરમા ંહતો. તેણે મરE ગયેલ ઘણાને mવતા કયા# 

હતા. એને મµદ અને �ªિવદ નામે બે .�ુ હતા અને તારા નામે એક ક�યા હતી. તારાન ેએણે 

વાલીને પરણાવી હતી. 

 

મµદ 
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!ષેુણ વાનરના બે માહં:નો મોટો .�ુ; �ªિવદનો મોટો ભાઈ. આ બનેં ભાઈઓ વાલીની jી 

તારાના ભાઈ એટલે 5ગદના મામા હતા. વાલીના વધ પછE સીતાની ખોળ માટ: l વાનરો 

!bુીવે મોક1યા હતા તેમા ંભાઈ સ8હત આ પણ ગયો હતો. તેણે રામાયણના ^Jુમા ંવજ[�ુ3ટ, 

િવ�ુપા> ઈ)યા8દ મોટા મોટા રા>સ મારEને રામને ઉoમ સહાય કરE હતી. 

 

�ªિવદ 

!ષેુણ વાનરના બે માહં:નો નાનો .�ુ. એના મોટા ભાઈNુ ંનામ મµદ વાનર હe ુ.ં તે દશ હ-ર 

હાથીNુ ંબળ ધરાવતો હતો. 5ગદનો તે મામો અને !bુીવનો સUચવ હતો. તેણે રાવણ સાથેના 

^Jુમા ંરામને ઘણી મદદ કરE હતી. 

 

5ગદ  

8ક�3ક³ધાના વાનર રા- વાલીનો એ નામનો દEકરો. તે �હૃGપિતનો અવતાર મનાય છે. ભાષણ 

કરવામા ંતે 'ુશળ હતો. વાલીના મરણ વખતે તે નાની ઉમરનો હોવાથી એને સાચવવાNુ ંતેના 

ભાઈ !bુીવને સwપી રામે એને ^વુરાજનો અિધકાર અપાaયો હતો. સીતાની શોધ માટ: 

મોકલેલા મા�ુિત વગેર: વાનરોનો તે L[ખુ હતો. વાયદા કરતા ંએક મ8હનો વધાર: વીતી જતા ં

પણ સીતાની શોધ લાગી ન8હ તેથી એણે Lાણ )યાગવાનો િન¶ય કયC. એટલામા ંએને સપંાિત 

નામના પ>ીરાજનો ભેટો થયો. એનાથી ભાળ મળE ક: સીતા લકંામા ંછે. મરવાનો િવચાર માડંE 

વાળE એણે મા�ુિતને લકંા મોક1યો. મા�ુિતએ ખબર આ]યા પછE તેઓ રામચdં પાસે 8ક�3�³ધા 

પાછા ગયા. Fયાર: બધા વાનરો સ8હત રામચdંm લકંા પર ચડcા )યાર: એ પણ જોડ: ગયો અને 

તેને રામે રાવણ સાથે િવ�3ટ એટલે સમાધાની કરવા મોક1યો. તેણે રાવણને બsુ સમ-aયો 

છતા ંરાવણ મા�ય ન8હ. રાવણને નાનપણમા ંવાલીએ 5ગદને ઘો8ડયે બાOંયો હતો, )યાર: એ 

રાવણની દાઢE ખ·ચી બsુ પીડા આપતો તે યાદ કરાa^ુ.ં Fયાર: રામ અને રાવણની લડાઈ થઈ 

)યાર: એણે કંપન, Lજઘં, િવ�ટ ઈ)યા8દ અનેક મહાન રા>સોને માયા#. રાવણનો વધ કરE 

રામચdંm અયોOયા ગયા પછE અUગયાર હ-ર વષ# રાFય કરE Fયાર: Gવધામ પધાયા# )યાર: 

!bુીવ તેમની સાથે ગયો, અને 5ગદને 8ક�3ક³ધાનો રા- બનાaયો હતો. 
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-ં�વુાન  

રામની સેનાનો એ નામનો એક વાનર. 

િવનત  

રામની સેનામાનંો એ નામનો એક વાનર. 

 

તાર  

રામની સેનાનો અિધપિત એક મોટો વાનર. તેની ક�યા �ુમા !bુીવની jી હતી. વળE એમ 

કહ:વાય છે ક: તારાનો િપતા હતો અને �હૃGપિતના 5શથી ઉ)પ* થયો હતો. 

 

જટા^ ુ 

રામાયણમા ંજણાવેલ એક ~ૃ̧ રાજ. તેના િપતા !યૂ#ના સારિથ અ�ુણ અને તેની માતાNુ ંનામ 

´યેની હe ુ.ં સપંાિત તેનો મોટો ભાઈ થાય. તે ગીધનો રા- હતો. રામાયણ ઉપરથી એ િવ34નુા 

વાહન ગ�ુડનો .�ુ હતો એમ જણાય છે. .રુાણોમા ં એને દશરથનો િમ� ક�ો છે. દશરથ 

શિનની પાસેથી સીતાને લેવાને �ાિંતમડંળમા ંગયો હતો. શિનની d�3ટને લીધે એનો રથ બળE 

ગયો અને રા- નીચે પડcો. જટા^એુ એને પડતો ઝીલી લઈને ઉગાયC હતો. પ¹ .રુાણમા ં

વળE એવી કથા છે ક: પોતાના રાજમા ંtુકાળ પડcો હતો )યાર: દશરથ શિન ઉપર ચડE ગયો. 

પણ એને રથ સ8હત Gવગ#માથંી ફ̄કE દEધો. તે જટા^એુ ઝીલી લીધો હતો. રામ પચંવટEમા ંર�ા 

)યાર: સીતાNુ ંર>ણ કરવાNુ ંતેણે માથે લીધેKુ.ં તે રામભ�ત હતો. સીતાને હરણ કરE લઈ જતા ં

તેણે રાવણને રોvો હતો. પોતે rJૃ હોવા છતા ં તેણે રાવણ સાથે ^Jુ ક^ુ_, પણ રાવણ તેની 

પાખંો કાપી નાખી ઘાયલ કરEને નાસી ગયો હતો. સીતાની શોધ કરતા રામ લ&મણને તેણે 

ભાળ આપી. જટા^નેુ આ દશામા ંજોઈ રામ લ&મણ બsુ aયા'ુળ થયા. રામે તેને ગોદમા ંલીધો 

અને તેમના ંદશ#ન કરE જટા^ ુમો> પા²યો. રામે -તે તેની 5)યે�3ટ 8�યા કરE હતી. 
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નલ  

રામની સેનાનો એ નામનો એક વાનર. તેણે રામ રાવણના ^Jુ વખતે લકંામા ંસેના વગેર: લઈ 

જવા સાI સ[dુ ઉપર સેeબુધંન ક^ુ_ હe ુ.ં નલ અને નીલ Fયાર: બાળકો હતા )યાર: સ[dુ 

8કનાર: રમતા ં રમતા ં ઋિષ[િુનઓના આTમમાથંી શાUલbામ આ8દ પHથરની [િૂત�ઓ લાવી 

સ[dુમા ંનાખતા. આથી એક [િુનએ તેમને બાળકો -ણી તેમના ઉપર ~Gુસે ન8હ થતા ંએમ 

ક�ુ ં ક:, -ઓ તમારા હાથનો Gપશ# પામેલ પHથર પાણીમા ં ન8હ �બેૂ. આ Lમાણે [િુનઓએ 

પોતાના ઉપઃGય [િૂત�ની ર>ા કરE અને તેમના આશીવા#દથી નલ નીલે સેe ુ બાધંી પોતાના 

ઉપાGય દ:વ રામની સેવા કરE. 

 

નીલ  

રામની વાનરસેનાનો એ નામનો એક સેનાપિત. તે અhPનનો .�ુ અને િવ@કમા#ના 5શ વડ: 

જ�મેલો મનાય છે. તેણે તથા નલ નામના વાનર: સ[dુ ઉપર પHથરનો .લુ બાOંયો હતો. એવી 

કથા LિસJ છે ક:, Fયાર: નલ અને નીલ નાના બાળકો હતા, )યાર: સ[dુ 8કનાર: રમતા ંરમતા ં

ઋિષ[િુનઓના આTમમાથંી શાUલbામ વગેર: પHથરની [િૂત�ઓ લાવી સ[dુમા ંનાખતા ં હતા. 

આ Lકાર: [િૂત�ઓ ખોવાવાથી [િુનઓ નલ અને નીલને બાળક -ણી તેમના ઉપર ~Gુસે ન 

થતા અને તેમને િશ>ા પણ ન કરતા. એક 8દવસ એક [િુનએ એમ કહE દE�ુ ંક:, ઓ, તમારા 

હાથનો Gપશ# પામેલ પHથર પાણીમા ંન8હ �બેૂ. આ Lમાણે [િુનઓએ પોતાની ઉપાGય [િૂત�ની 

ર>ા કરE અને તેમના આશીવા#દથી નલ અને નીલે સેe ુબાધંી પોતાના ઉપાGય દ:વની સેવા 

કરE. 

 

સપંાિત  

િવનતાની 'ુખે થયેલો ક´યપ .�ુ અ�ુણાનો મોટો પ>ી.�ુ. જટા^ ુએનો નાનો ભાઈ થાય. એ 

મહા પરા�મી હતો. એક વખતે તેની અને જટા^નુી વ ચે !યૂ#મડંળમા ંપહ:લો કોણ જઈ પહwચે 

એવી શરત થઇ. તે માટ: તેઓ !યૂ#મડંળમા ંજવા ઊડcા. !યૂ#ના તાપથી નાના ભાઇNુ ંર>ણ 

કરવાને સપંાિત પોતાની પાખંો તેના ઉપર LસારEને ઊડતો હતો. એ Lમાણે !યૂ#મડંળની છેક 
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નmકમા ંજઈ પહw યા. )યા ંસપંાિતની પાખંો એકાએક બળE ગઈ અને મહd̄ પવ#ત ઉપર પડcો. 

જટા^નુી પાખં દાઝી ન હોતી તેથી તે પાછો ઊડEને .Hૃવી ઉપર આaયો. ઘણા વખત પછE 

સપંાિત [છૂા#માથંી સાવધ થઈને zુએ તો પોતાનો ભાઇ પાસે નથી અને પોતે દU>ણ સ[dુમા ં

પડcો છે. ઉડાe ુ ં ન હોવાથી એક વખત xખૂ તરશ િછપાવવા ખોડગંતો 'દૂEને જતો હતો તે 

વખતે તેને તે જ પવ#ત ઉપર રહ:નારા ચdંમા નામના ઋિષ મZયા. [િુનએ તે કોણ છે તેમ 

.છુયાથી સપંાિતએ બધી હકEકત કહE અને પોતાNુ ં¥ધુાNુ ં િનવારણ કરવાનો ઉપાય .છૂ�ો. 

આ ઉપરથી [િુનએ તેને અOયા)માિવ�ાનો બોધ કયC. આથી સપંાિતના મનNુ ંસમાધાન થ^ુ ં

અને તેની xખૂ પણ મટતી ગઇ. આ Lમાણે ઘણા વખત !ધુી સપંાિત અને [િુન ભેગા ર�ા. 

એક વખત ચdંમા [િુનને પરલોકગમનની ઇ છા થતા ંતેણે સપંાિતને ક�ુ ંક:, ઇ&વા'ુના વશંમા ં

રામનો જ�મ થશે. િપતાની આ=ા પાળવા એ ભાઇ તથા jી સાથે દંડકાર]યમા ંઆવશે. અહEથી 

રાવણ એની jીNુ ં હરણ કરE જશે. રામને !bુીવ સાથે મૈ�ી થશે. !bુીવ પોતાના વાનરોને 

સીતાની ભાળ કાઢવા દU>ણ 8દશામા ં મોકલશે. પણ ભાળ ન8હ મળવાથી એ વાનરો સ[dુ 

8કનાર: અ*જળનો )યાગ કરE મરવાને તૈયાર થશે. તે વખતે e ુ ં તેમને મળEને સીતાની ભાળ 

બરોબર આપીશ અને તારE પાખંો પહ:લા ં હતી તેવી થશે અને e ુ ં !ખુી થશે એમ વરદાન 

આપીને [િુન આ લોક તm 8દaય લોકમા ંગયા. આગળ જતા ંચdંમા [િુનના કહ:વા Lમાણે જ 

5ગદની આગેવાની નીચે વાનરો સીતાને શોધવા આવેલા. તે ફળExતૂ ન થવાથી મરવા સા�ુ 

ધાનપાણીની આખડE લઈને બેઠા હતા. એમનો અને સપંાિતનો મેળાપ થયો. વાનરોને મોઢ: 

પોતાના નાના ભાઈ જટા^ુનંા [)ૃ^નુા rતૃાતં -ણી સપંાિતને બsુ ખેદ થયો. વાનરોને 

સપંાિતએ સીતાની ભાળ આપી અને તમે લોકો સ[dુ ઓળંગવાની પેરવી કરો એવી !ચૂના 

આપી. પછE તેને પહ:લાનંી માફક પાખંો ±ટE અને તે )યાથંી ચાલી નીકZયો. સપંાિતની ઉપર 

િવષે vાયેં ઉ1લેખ કર:લો જણાતો નથી. એને !પુા@, બº,ુ શી»ગ વગેર: અનેક .�ુો હતા. 

 

િવ@ાિમ�  

એક >િ�ય ઋિષ; કૌિશક; ગાિધજ; ગાિધનદંન; અયોOયાના !યૂ#વશંી રાજ'ુ¼ંુબના ઉપાOયાય; 

કા�ય'ુnજના .�ુુવશંી ગાિધ રા-નો .�ુ. >િ�ય વશંમા ંઉ)પ* થઈ પોતાના તપોબળથી તેણે 

pાqણ)વ LાDત ક^ુ_ હe ુ.ં તેની ઉ)પિo સબંધંમા ંએrુ ંવણ#ન છે ક:, ગાિધરા-ની ક�યા સ)યવતી 
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ઋચીક ઋિષને પરણાવી હતી. ગાિધરાજ અને ઋચીકને કાઈં સતંાન ન થ^ુ.ં તેથી ઋચીક: 

ય=ાવશેષ ચ�ુના બે ભાગ કયા#. એકની સાથે pાqણ સતંાનનો અને બીmની સાથે >િ�ય 

સતંાનનો આશીવા#દ હતો. બનેં ચ�ુ ઋચીક ઋિષએ પોતાની jીને આપી pાqણવાળો ચ�ુ 

પોતાને ખાવાNુ ંઅને બીજો ચ�ુ ગાિધરા-ની jીને ખાવા આપવાNુ ંક�ુ.ં ગાિધરા-ની jીએ 

િવચાર કયC ક: કદાચ સ)યવતીનો ચ�ુ અિધક Tે3ઠ હશે, ક:મક: તેના Gવામીએ તે તૈયાર કર:લ છે. 

ઉપરથી તેનો ચ�ુ પોતે લઈ લીધો અને પોતાનો તેને આપી દEધો. પ8રણામે ગાિધરાજની jીને 

િવ@ાિમ� અને સ)યવતીને જમદhPન થયા, l pાqણ હોવા છતા ં>ા� ~ણુથી ^�ુત હતા. તેણે 

ઋચીક ઋિષ પાસે સવ# િવ�ાNુ ં િશ>ણ લી�ુ ં હe ુ.ં તેણે L-ને .�ુ પેઠ: પાળE હતી. રાFયનો 

િવGતાર ઘણો વધાયC હતો, daય ભડંાર ભર.રુ હતો. મ�ંીમડંળ િવªાન, ન½ અને દEધ#દ�3ટવા©ં 

હe ુ.ં એકવાર આ રા- સૈ�ય સ8હત [ગૃયા રમવા નીકZયો, રGતામા ંવિસ3ઠ ઋિષના આTમે 

ઋિષએ ન8ંદની કામધેNનુી મદદથી રા-નો સારો સ)કાર કયC, છેવટ: ઋિષની ના છતા ંબળા)કાર: 

કાણધેNુ ંલઈ જવા રા- તૈયાર થયો, ન8ંદનીમાથંી અસ�ંય .�ુુષો Lગટ થયા, તેણે િવ@ાિમ�ના 

સવ# સૈ�યનો નાશ કયC ને રા- લ�- પામી પોતાને નગર પાછો આaયો. >િ�યબળ કરતા ં

pqતેજNુ ંપરા�મ ચ8ડયાe ુ ંછે એમ તેને ખાતરE થવાથી તેણે હ-રો વષ# તપ ક^ુ_. તે તપના 

Lભાવથી દ:વોએ તેને pqિષ� ક�ા પણ વિસ3ઠ તો તેને રાજિષ� કહEને બોલાવતા. આથી 

િવ@ાિમ�ે વિસ3ઠના સો .�ુોને મરાવી ના�યા ને તેને મારE નાખવા તૈયાર થયા. એક રા�ે 

વિસ3ઠના મોઢ:થી િવ@ાિમ�ના તપના ંવખાણ સાભંળE, મારવા આવેલ િવ@ાિમ� વિસ3ઠને પગે 

પડcા, Fયાર: તેNુ ં િનરાUભમાન જો^ુ ં )યાર: વિસ3ઠ: િવ@ાિમ�ને pqિષ� ક�ા. )યારથી તે બનેં 

વ ચે ગાઢ Gનેહ બધંાયો. આ પછE મહા તપોબળE િવ@ાિમ�ે િસJાTમમા ં ઘણા ય=ો કયા#. 

રા>સોNુ ંજોર બsુ વધી ગ^ુ ંહe ુ ંઅને ય=મા ંઆવી િવ¸ કરતા. ય=ના Lસગંમા ંકોઈને શાપ 

દ:વાય ન8હ એવી શાjમયા#દા હોવાથી િવ@ાિમ�ે દશરથ રા- પાસેથી રામની માગણી કરE ને 

રામ લ&મણ પાસે ઘણા રા>સોનો નાશ કરાaયો. િવ@ાિમ�ને ગા1લવ નામે .�ુ હતો અને 

ગા1લવ નામનો એક િશ3ય પણ હતો. તેને માધવીથી અ3ટક નામે એક .�ુ થયો હતો. 

િવ@ાિમ�ના 'ુળમા ં પોતે !Jુા ં તેર: મ�ંદ3ટા ઋિષ થઈ ગયા છે. િવ@ાિમ� પોતે, દ:વરાત-

7નુ:શેપ, મ� ુછદં, અધમષ#ણ, અ3ટક, લો8હત-રો8હત, xતૃકEલ, મા�ં�ુJ, દ:વTવા, દ:વરત, 

ધનજંય, િશિશર, શાલકાયન. આ િસવાય પણ તેને ઘણા .�ુો થયા છે: િવ@ાિમ� L-પ>ી 

હતા, l રા-ના રાFયમા ંL-ને દાદ મળતી ન હોય ને અિધકારEઓ zુ લમી હોય તેની સામે 
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L-પ>ે થતા ને ભાષણોªારા ટEકા કરE eટૂE પડતા. રા-ઓને સલાહ આપવામા ંએ એક મોટા 

Lધાન lવા હતા. તેમણે ધNવુ�દ Lથમ >િ�યોને શીખaયો હતો. તેમે ધNિુવ�ાનો મહાન bથં 

ર યો છે. તે િવ�ામા ંતેઓ ઘણા જ LિસJ થયેલા છે. રા-ઓ એકાતંમા ંતેની સલાહ લેતા અને 

િવ@ાિમ� દ:શની L-ની દાહ હWયે ધરE તેમને !ખુી કરવાને Lય)ન કરતા. એ L-પ>ી pqિષ 

સDતઋિષના રાFય પચંમા ં િનમાયા હતા. એ ચાK ુમ�વતંરમા ં સDતિષમા ં ગણાય છે. રાFય 

lવી સ[�ૃJ અને વૈભવને છોડE pqપદની Lા�Dતમા ં અને L-ને !ખુી કરવામા ં એણે દ:હ 

અપ#ણ કયC હતો. >Uણક વGeઓુ તેમને e ુછ હતી. તપ અને મN3ુયNુ ંક1યાણ કરrુ ંએજ તેને 

િLય હe ુ.ં ત)વ=ાન અને ધમ#નીિતનો ઠ:કઠ:કાણે ઉપદ:શ આપતા. એ પોતાના આ)મબળના 

પરા�મથી આયા#વત#મા ંઅમર કEિત� રાખી ગયા છે. 

 

વા1મી8ક  

એ નામના એક LિસJ ઋિષ. તે એક pાqણને )યા ંજ�²યા હતા; પણ તેના ંમાતાિપતા l તપ 

કરવા જગંલમા ંગયા ં હતા ં તેમણે તેને જગંલમા ં[કૂE દEધા. પછEથી કોઈ ભીલની d�3ટએ તે 

પડcા. તેણે તેને ઉછેયC. તે મોટા થયા એટલે તેને ધNિુવ��ામા ંિન.ણુ બનાવી ભીલ તેની પાસે 

ચોરENુ ંકામ કરાવવા લાPયો. એક વખત તે અર]યમા ંK ૂટંને માટ: ફરતા હતા )યા ંએક મહિષ�ને 

જોઈને તેની પાસે l હોય તે માP^ુ.ં ઋિષએ તેને ક�ુ ં ક:, lને માટ: e ુ ંપાપ કર: છે તે તારા ં

સગાઓંને .છૂE આવ ક:, તેઓ તારા પાપમા ંભાગીદાર થશે ? 'ુ¼ંુબીઓને .છૂતા ં તેઓએ ના 

કહE. આથી તેને બsુ ખો¼ંુ લાP^ુ ંઅને ઋિષને શરણે ગયા. તેથી તે મહિષ� તેને રામનામનો જપ 

કરવાNુ ંકહE 5તધા#ન પા²યા. મહિષ� જતા ંતે )યા ંજ જપ કરતા કરતા એટલા કાળ પય_ત બેઠા 

ક:, તેના શરEર ઉપર ઊધઈના રાફડા થઈ ગયા. પછE એ જ ઋિષએ આવી તેને એ રાફડામાથંી 

કાઢયા. રાફડાને સGં'ૃતમા ંવ1મીક કહ: છે તે ઉપરથી તેNુ ંવા1મી8ક એrુ ંનામ પડ^ુ.ં તે પછE 

તેની ગણના ઋિષમા ં થવા લાગી. તે તમસા નદEને કાઠં: આTમ કરE ર�ા. તેના િશ3યોમા ં

ભરªાજ ઋિષ [�ુય હતા. એક વખત તે નદEએ Gનાન કરવા ગયેલા. Gનાન કરતા ં કરતા ં

સામેના r>ૃ પર ક¾ચ પ>ીના ંજોડા ંઉપર તેની નજર પડE. એ જોડામંાનંો નર l કામાસ�ત 

બ�યો હતો તેને એક િશકારEએ બાણ વડ: વ¦ધી ના�યો. તેથી પાછળ રહ:લા પ>ીને અિતશય 

શોક થોય. આથી વા1મી8ક ¿દયમા ંએટલી બધી દયા ઊપm ક:, તેના [ખુમાથંી मा िनषाद 
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એમ LારંભવાળE અN3ુ¼ુપ છદંોબJ વાણી નીકળE. પાછળથી pqદ:વની આ=ા Lમાણે 

પરમે@રના l નામ વડ: પોતે પાવન થયા હતા તેના જ નામ ઉપર શતકો8ટ કાaય તેણે ર ^ુ.ં 

આ પહ:લા ંકોઈ પણ િનયિમત કાaય હe ુ ંજ ન8હ. આ કાaય Lથમ જ રચાયેKુ ંઅને કિવ પણ 

પહ:લા જ હોઈ ને વા1મી8ક આ�કિવ કહ:વાય છે. સGં'ૃતના આ8દ કિવ વા1મી8કએ રામાવતારની 

સાઠ હ-ર વષ# પહ:લા ંજ 8દaયd�3ટથી રામાયણની રચના કરE હતી. તેણે રચેલો bથં વા1મી8ક 

રામાયણ આજ પણ !LુિસJ છે. તે કાaયના !બુોધથી લાખો મN3ુય !�ુ�ુJ તથા !નુીિત 

શી�યા છે અને હzુ પણ એ bથંનો લાભ લેવાય છે. આ કિવ lવા સGં'ૃત ભાષામા ંનવ રસમય 

વણ#ન કરવામા ંબી- થોડા જ કિવ થયા હશે. આ મહિષ�ની પિવ�તા રામચdંm પણ -ણતા 

હતા. વનવાસ દરિમયાન રામ Uચ�'ટૂ ઉપર વા1મી8કને આTમે આવી ઘણા 8દવસ ર�ા હતા. 

વળE ધોબીના વચનથી રામે સીતાને વનમા ં મોક1યા ં )યાર: વા1મી8ક પોતાના ગગંા 8કનારા 

ઉપરના આTમે સીતાને તેડE લાaયા હતા. આ ઋિષએ લવ અને 'ુશને વેદ, ધNિુવ��ા વગેર: 

શાjNુ ં િશ>ણ આD^ુ ં હe ુ.ં રામચdંmનો વા1મી8ક ઉપર .ણૂ# ભાવ હતો તેથી તેમણે તેમની 

સલાહ લઈ L-8હતના ંકાયC કર:લા ંછે. આ ઋિષના ંLાચેતસ વગેર: બી-ં પણ નામ છે. 

 

લવ  

!યૂ#વશંી ઇ&વા' ૂ'ુળમા ંરામને સીતાની 'ુખે થયેલ બે માહં:નો નાનો .�ુ. તેનો જ�મ વા1મી8ક 

ઋિષના આTમમા ંથયો હતો. તે ઉoર કોસલની 5દર આવેલ TાવGતી.રુEનો રા- હતો. 

 

'ુશ  

રામચdંmના બે માહં:નો મોટો .�ુ. એને ચિંપકા અને 'ુમªતી એવી બે jીઓ હતી. 'ુશનો જ�મ 

વા1મી8ક ઋિષના આTમમા ંથયો હતો અને પાલનપોષણ )યા ંથ^ુ ંહe ુ.ં રામચdંmના અ@મેઘ 

ય= વખતે 'ુશ અને તેના નાના ભાઈ લવે રામાયણNુ ંગાન કરEને આખી સભાને મ�ં[Pુધ કરE 

હતી. તેણે 'ુશાવતી નગરE વસાવીને )યા ં રાFય GથાD^ુ ં હe ુ.ં રામચdંm વૈ'ંુઠ પધારતા ં

અયોOયાની અિધ3ઠા�ી દ:વી 'ુશના શયનાગારમા ંઉપhGથત થઇ હતી અને અયોOયાની tુદ#શા 
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કહE હતી અને 'ુશાવતી છોડE અયોOયા જવાNુ ં જણાa^ુ ં હe ુ.ં આથી તેણે અયોOયા જઈ )યા ં

રાFય કરવા માડં� ુ.ં 

 

!બુાsુ  

ઇ&વા'ુ 'ુળના શ��ુનો મોટો .�ુ. શ��ુની પછE મ�રુા અથવા મÀરુાનો અિધપિત અજ થયો 

હતો. 

 

5ગદ  

લ&મણના બે દEકરામાનંો મોટો દEકરો. તે એના નામથી Gથાપેલી 5ગદEયા નામની નગરEમા ં

રાજ કરતો હતો. એ નગરEને અ@નગર પણ કહ:તા. 

 

ચdંક:e ુ 

લ&મણને ઊિમ�લાથી થયેલ એ નામનો .�ુ. તેના નામ ઉપરથી કામIપ દ:શમા ં ચdંકાતં 

નામની નગરE વસાવી. એNુ ંબીzુ ંનામ Uચ�ક:e ુ હe ુ.ં રામે અ@મેઘ ય= કયC )યાર: અ@ની 

પાછળ ર>ા કરવા માટ: તેને મો¼ંુ સૈ�ય લઈ મોક1યો હતો. 

 

 

શબરE  

રામની પરમ ભ�ત એક ભીલડE. એ પપંા સરોવરને પિ¶મ 8કનાર: રહ:તા મતગં ઋિષની દાસી 

હતી. એ તપhGવની પણ હતી રામચdં Uચ�'ુટ પવ#ત ઉપર હતા તેવામા ં મતગં ઋિષ 

દ:વલોકમા ંગયા. મરતા ંમરતા ંશબરEને કહ:તા ગયા હતા ક:, થોડા જ સમયમા ંરામચdં અહ¦ 

આવશે. )યાર: તેNુ ંઆિતHય કયા# બાદ e ુ ં Gવગ#મા ંઆવl. તેથી તે રામની વાટ જોતી હતી. 

Fયાર: લ&મણ સ8હત રામ આaયા )યાર: એNુ ં .જૂન કરE એમને આTમમા ં વનફળો ખાવા 
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આDયા.ં તેમ જ મતગંના વનમા ંસDત સાગરા8દ તીથCની હકEકત કહEને l l જોવા lrુ ંહe ુ ંતે 

બ�ુ ં બતાa^ુ.ં રામચdં ઉપર ઘણો ભાવ લાવી પોતે ચાખી ચાખીને Gવા8દ3ટ ફળ તેમને 

ખવડાaયા ંહતા ંઅને એની Lીિતને વશ થઈને રામચdં : અmઠા ંફળ ખાધા ંહતા.ં 

 

પર7રુામ  

ર:4કુાને પેટ: પેદા થયેલ જમદhPનના એ નામના .�ુ; િવ34નુો છÁા અવતાર. મહિષ� x~ૃ ુ

ઋિષના વશંમા ંL�યાત ઋચીક ઋિષ થયા, તેના .�ુ જમદhPનને )યા ં િવ34નુા છÁા અવતાર 

પર7રુામ �ેતા ^ગુને Lારંભે જ�²યા. ચોવીશ અવતારમા ં તે ઓગણીશમા ગણાય છે. તે 

મહાતેજGવી, િવªાન, નીિત=, તામસી અને >િ�ય)વ ~ણુમા ંTે3ઠ હતા. તેNુ ંઆ^ધુ ફરશી હe ુ.ં 

િશવ તેના ~�ુુ હતા. કWલાસમા ંિવ�ા¤યાસ માટ: તે લાબંો વખત ર�ા હતા. મહાભારતના શાિંત 

પવ#મા ંતેની ઉ)પિo સબંધંમા ંકથા છે ક:: 'ુિશક ઉપર Lસ* થઈને fd તેને )યા ંગાિધ નામની 

ઉ)પ* થયા. ગાિધને સ)યવતી નામની એક ક�યા થઈ, lને x~ૃનુા .�ુ ઋચીકની સાથે 

પરણાવી. ઋચીક: એક વાર Lસ* થઈને પોતાની jી અને સા! ુમાટ: બે  ચ�ુને ઉ)પ* કરE 

સ)યવતીને ક�ુ ં ક:, આ ચ�ુને e ુ ંખાl, તેથી તને પરમ શાતં અને તેજGવી .�ુ ઉ)પ* થશે. 

બીજો ચ�ુ તેની માતાને દ:વાNુ ંક�ુ,ં તેથી તેને અ)યતં વીર અને Lબળ .�ુ ઉ)પ* થશે અને 

તે બધા રા-ઓ ઉપર mત મેળવશે. પરંe ુxલૂથી સ)ળવતીએ તેની માતાનો ચ�ુ ખાધો અને 

સ)યવતીની માતાએ સ)યવતીનો ચ�ુ ખાધો. Fયાર: ઋUચકને આ વાતની ખબર પડE, )યાર: તેણે 

સ)યવતીને ક�ુ ંક:, આ તો ઊલ¼ંુ થઈ ગ^ુ ંતમારા ગભ#થી l બાળક ઉ)પ* થશે તે મહાન Âર, 

Lચડં >ા�તેજથી ^�ુત હશે અને તમારE માતાના ગભ#થી l .�ુ થશે તે પરસ શાતં, તપGવી 

અને pાqણના ~ણુોથી  

^�ુત હશે. સ)યવતીએ બsુ જ િવનિત કરE ક:, મારો .�ુ એવો ન થવો જોઈએ, ભલે મારો પૌ� 

તેવો થાય વનપવ#મા ંઆ કથા એમ આપવામા ંઆવી છે ક:: એક 8દવસે સ)યવતીના ગભ#થી 

જમદhPનની ઉ)પિo થઈ, l તપ અને GવOયાયમા ંઅ�ªતીય હતા. તેણે સમGત વેદવેદાગંનો 

અને ધNવુ�દનો અ¤યાસ  કયC. Lસેનgજત રા-ની ક�યા ર:4કુા સાથે તેના િવવાહ થયા, 

ર:4કુાના ગભ#થી પાચં .�ુો થયા: સમ�વાન, !ષેુણ, વ!,ુ િવ@ાવ! ુઅને રામ અથવા પર7રુામ. 
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એક 8દવસ ર:4કુા Gનાન કરવાને નદEએ ગઈ હતી. )યા ંતેણે રા- Uચ�રથને પોતાની jી સાથે 

જલ�Eડા કરતો જોયો અને કામવાસનાથી ઉ�ªPન થઈ ઘેર આવી. જમદhPન તેની આ દશા 

જોઈને બsુ જ ~Gુસે થયા અને પોતાના .�ુોને ર:4કુાનો વધ કરવા આ=ા કરE, પરંe ુ

Gનેહવશને લીધે કોઈનાથી તેમ થઈ શ«ુ ં ન8હ. તેવામા ં પર7રુામ આaયા. પર7રુામે આ=ા 

મળતા ંજ માતાN ુમGતક કાપી ના�^ુ ંતેથી જમદhPનએ Lસ* થઈને વરદાન માગવાNુ ંક�ુ.ં 

પર7રુામે ક�ુ ંક:, પહ:લા તો મારE માતાને સmવન કરો પછE એ વરદાનો આપો ક:, sુ ંપરમા^ ુ

LાDત કI ંઅને ^Jુમા ંમારE સામે કોઈ ટકE શક: ન8હ. જમદhPનએ તેમ જ ક^ુ#. બાળપણમા ં

ર:4કુા માતાના હાથ નીચે તેણે િશ>ણ લી�ુ ં હe ુ.ં ભી3મ અને dોણાચાય� પર7રુામ પાસેથી 

ધNિુવ��ાNુ ંિશ>ણ લી�ુ ંહe ુ.ં િશવે પર7રુામને પોતાNુ ંÃયબંક નામNુ ંધN3ુય આપીને ક�ુ ંહe ુ ં

ક:, Fયાર: એ ધN3ુય ભાગંશે )યાર: તાI ં તેજ જશે અને રામાવતાર થશે. એ ભિવ3યવાણી 

�ેતા^ગુને 5તે ખરE પડE હતી. એક વાર સહjાzુ #ન નામનો રા- જમદhPન ઋિષ પાસેથી 

બળા)કાર: કામધેNુ ંગાળ લઈ ગયો. પર7રુામ તે વખતે યા�ામા ંહતા. Fયાર: તેને એ વાતની 

-ણ થઈ, )યાર: તેણે સહjાzુ #ન સાથે ^Jુ ક^ુ_. સહjાzુ #નના હ-ર હાથ કાપીને તેને ઠાર કયC. 

ગાયને પાછE તે આTમમા ં લાaયા. ચ�વત¨ રા-ની હ)યાની xલૂNુ ં િનવારણ કરવા અને 

માતાની હ)યાનો દોષ િનવારવા પોતાના ભાઈઓ સ8હત પર7રુામ યા�ાએ ગયા. પાછળથી 

સÄjાzુ #ના સો .�ુોએ આવી જમદhPનને મારE ના�યા.ં ર:4કુાએ િવલાપ કરતા ંકરતા ંએકવીશ 

વાર છાતી 'ટૂE પર7રુામને યાદ કયા#. યાદ કરતા ંજ પર7રુામે પોતાના યોગબળથી તે -ણી 

લી�ુ.ં તેને બsુ �ોધ ચડcો અને એકવીશ વાર .Hૃવી ઉપરના બધા >િ�યોને મારE િપતાNુ ંવેર 

લેવાની અને તેના લોહEથી િપeતૃપ#ણ કરવાની Lિત=ા કરE અને પછE આTમમા ં આaયા.ં 

માતાનો શોક ટાળવા Lથમ િપતાને સmવન કયા# અને પછE સહંાર કરવી નીકળE પડcા. Gથળે 

Gથળે ^Jુ મચાવી [«ૂુ.ં સહjાzુ #નના સોએ .�ુોને ઠાર કયા#. l >િ�યો ભયથી નાશી આવી 

ર:4કુા માતાને શરણે ગયા અને mવતદાન માP^ુ ં તેને ર:4કુા માતાની Geિુતથી બચાaયા. તે 

િસવાય સવ#નો નાશ કયC. પછE તેમના લોહEથી િપeઓૃNુ ંતપ#ણ કરE તેમને eDૃત કયા#. પોતે 

�યાયી હતા. l >િ�ય રા-ઓ નમી ગયા હતા, તેમના હકદારોને રાFય પાછા ંસwપી દEધા ંહતા ં

અને બાકEની xિૂમ ક´યપ ઋિષને દાનમા ં આપી પોતે તપ કરવા ગયા. તોપણ કોઈ Gથળે 

ઉ�મo >િ�ય જણાતો તો તરત જ જઈ તેને મારE નાખતા અને યોPય .�ુુષને રાFય આપતા. 

ક:ટલેક કાળે ક´યપ ઋિષએ તેને પોતાની xિૂમમા ંઆવવાની ના પાડE, તેથી તે ભરતxિૂમ બહાર 
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સ[dુતીર: ક:ટલીક જમીન મેળવી )યા ંર�ા અને તે દ:શNુ ંનામ 7પૂા#રક પાડ�ુ.ં હાલ તે કwકણ 

કહ:વાય છે. એ રEતે પર7રુામે એકવીશ વાર .Hૃવી ન>�ો કરE અને શાતં થયા. પછE 

�ેતા^ગુને 5તે જનકના દરબારમા ં િશવધN3ુયનો ભગં થયાના સમાચાર -ણી તેનો ગવ# 

ઉતારવા તૈયાર થયા. તવેામા ંવળE નારદmએ આવી તેમને રામ સામે ઉ´ક:રવા Lયાસ કયC. 

તેનાથી રામ સામે ^Jુ કરવા Lેરાઈ પર7રુામે રામને ઘણા બાણો માયા_, પણ રામને તે વાPયા 

ન8હ. તેથી પર7રુામે -ણી લી�ુ ંક: એ િવ34નુો અવતાર છે. પછE તે રામને ભેટE પડcા. રામે 

તેNુ ં તેજ હરE લી�ુ.ં પર7રુામની આ=ાથી રામે તેના [)ૃ^મુાગ#મા ં એક બાણ મા^ુ_, lથી 

પર7રુામ અમર થયા અને રામને નમન કરE તેઓ તપ@યા# કરવા ગયા. એ મહાન રાજિષ� 

તપ કરતા હતા, તેને કાશીરાજની ક�યા 5બા હhGતના.રુ તેડE લાવી. તેણે ભી3મને તે ક�યા 

સાતે પરણવા સમ-aયા, પણ ભી3મે મા�^ુ ંન8હ. તેથી એ ~�ુુ િશ3ય વ ચે જબI ં^Jુ થ^ુ.ં 

તેમા ંએ મહિષ� હાયા#. તે ઉપરથી જણાય છે ક: એનો Lથમ l શોય#નો zુGસો હતો, તે પાછળથી 

શાતં થયો હતો. )યાર બાદ તેમણે િનરંતર તપ જ કયા# ક^ુ_. તે Uચરંmવી મનાય છે અને હzુ 

મદંરાચળ પવ#ત ઉપર તપ કર: છે એrુ ંઅનેક bથંોમા ંકહ:Kુ ંછે. તેમનો જ�મ પાિથ�વ સવં)સર 

ઉoરાયણ, વૈશાખ !8ુદ ૩, સોમવાર, રો8હણી ન>�, !કુમા# યોગ, રાિ� ઘટE નવ, પળ એકને 

સમયે થયો હતો. પર7 ુઅથવા ફરશી તેમને વ�ુણ પાસેથી ભેટ તરEક: મળE હતી. ક:ટલાકNુ ં

એrુ ં માનrુ ં છે ક: પર7રુામે સ[dુને પાછા કાઢ�ો અને પિ@મઘાટમા ં તેની 'ુહાડE વતી ઘા 

પાડcા. તેણે ઉoરમાથંી pાqણો આ]યા હોય એવી મા�યતા છે. પર7રુામને ખડંપર7 ુઅથવા 

�ય> એ નામની પણ ઓળખવામા ંઆવે છે. શjાjમા ંઅ�ªતીય થવાના હ:eથુી કણ# એ િવ�ા 

પર7રુામ પાસે શીખવા pાqણનો વેષ ધારણ કરEને ગયો હતો. પાછળથી Fયાર: કણ# >િ�ય છે 

એવી ખબર પર7રુામને પડE, )યાર: તેણે તેને શાપ આDયો ક: ત· શીખેલ િવ�ા તને અણીને 

વેળાએ કામ ન8હ આવે. Åકાર:@રના મ8ંદર નmક પર7રુામ અને 8કરાતાzુ #ન વ ચે પણ 

લડાઈ થયાNુ ંકહ:વાય છે. 

 

અહ1યા  

ગૌતમ ઋિષની jી; પાચં મહાસતીમાનંી એ નામની એક. તે pqદ:વની ઘણી જ સ¾દય#વાળE 

માનસ ક�યા હતી. એને પરણવાને દ:વો માહંોમાહં: લડવા લાPયા. એ જોઈ pqાએ ક�ુ ંક: l 
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કોઈ એક 8દવસમા ં .Hૃવીની LદU>ણા કરE આવે તેને તે પરણશે. ગાય .Hૃવીનો અવતાર 

મનાતી હોવાથી ગૌતમ ઋિષ એ �ણ વાર ગાયની LદU>ણા કરE અને તેને પર]યા. દ:વોનો 

રા- Æd તેના ઉપર મોહE પડcો હતો તેથી ગૌતમNુ ંIપ લઈ તેણે અહ1યાNુ ંિશયળ ભગં ક^ુ_. 

ઋિષએ આથી Ædને શાપ આDયો ક: તાર: શરEર: હ-ર યોિન આકારના ં કાણા ં પડશે અને e ુ ં

ન.ુસંક થઈ હમેશ કામથી બZયા કરEશ. Æd તરફથી દ:વતાએ Geિુત કરE )યાર: ગૌતમે ઉશાપ 

કયC ક: કાણાનંી જPયાએ હ-ર Qખ થશે. એથી એNુ ંનામ સહjા> પડ�ુ.ં અહ1યાને ગૌતમે 

િશલા થઈ જવાનો શાપ આDયો. પરંe ુ ખરE હકEકત -ણવાથી અને અહ1યાની આmmથી 

શાપNુ ંિનવારણ એમ ક^ુ_ ક: રામ Fયાર: વનમા ંઆવશે ને તેમનો પગ તને અડશે )યાર: પાછE 

e ુ ંjીપણાને પામીશ. એ Lમાણે થયા પછE ગૌતમ અને અહ1યાએ ઘણા ંવષ# !ખુ ભોગa^ુ ંહe ુ.ં 

 

િનષાદ 

આય# લોકો આaયા તે પહ:લા ં 8હ�દમા ંવસતી એ નામની એક અનાય# -િત. આ -િતના લોકો 

િશકાર કરતા, માછલા ંમારતા તથા K ૂટંફાટ કરતા. અhPન.રુાણમા ંલ�^ુ ં છે ક:: l વખતે વે4 ુ

રા-ની -ંઘ મથવામા ંઆવી )યાર: તેમાથંી કાળા રંગનો એક નાનો આદમી નીકZયો. આ .�ુુષ 

આ વશંનો આ8દ.�ુુષ હતો. પણ મNનુા મત Lમાણે આ -િતની ઉ)પિo pાqણ િપતા અને 

7dુ માતાથી થઈ છે. િમતા>રામા ં આ -િતને Âર અને પાપી કહE છે. રામે તેમની સાથે 

¡ાeભૃાવ દાખવી તેમનો ઉJાર કયC હતો. તેઓની વસતી કાન.રુ gજ1લામા ં િવશેષ છે. તે 

િનખાદ નામથી ઓળખાય છે. હાલમા ંતેઓ 'ૃિષmવી છે. 

 

Tવણ 

5ધ માબાપને કાવડમા બેસાડE તીથ#યા�ા કરાવનાર 5ધક [િુનનો .�ુ. આ)મકથામા ંગાધંીm 

લખે છે ક:: િપતાTીએ ખરાદ:Kુ ંએક .Gુતક મારE નજર: પડ^ુ.ં એ `Tવણિપeભૃ8કત નાટક` . આ 

વાચંવાNુ ંમને મન થ^ુ ં તે sુ ંઅિતશય રસ.વૂ#ક વાચંી ગયો. એ જ 8દવસમા ં કાચના Uચ�ો 

દ:ખાડનારા ઘેર પણ આવતા. તેમની પાસેથી Tવણ, પોતાના ં માતાિપતાને કાવડમા ં બેસાડE 

યા�ા કરવા લઈ -ય છે એ દ´ય પણ મે જો^ુ.ં બનેં વGeનુી મારા ઉપર છાપ પડE. માર: પણ 
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Tવણ lવા થrુ ંએમ મનમા ંથાય. Tવણના [)ૃ^નુો તેના માતાિપતાનો િવલાપ હzુ યાદ છે. 

એ લUલત છદં મ· તો વા-મા ંયે ઉતાયC. 

 

7કુ 

'ૃ3ણªપૈાયન aયાસનો .�ુ; 7કુદ:વm �તૃાચી નામની અDસરા 7કુE પોપટENુ ંIપ લઈને xિૂમ 

ઉપર ફરતી હતી. તે 8દaય Iપ ધારણ કર:લ એક વખત aયાસની d�3ટએ પડE, તેને જોઈને 

aયાસNુ ંવીય# પડ^ુ.ં તેમાથંી થયેલા .�ુNુ ંનામ 7કુ પડ^ુ.ં aયાસને આ .�ુ િશવના Lસાદથી 

થયો હતો. એ જ�મથી  જ =ાની હતો; પરંe ુતેનામા ંપોતાના =ાનNુ ંસહ:જ ઘમડં હe ુ.ં તેથી 

aયાસે તેને આ=ા કરE ક:, e ુLથમ જનક રા- પાસે જઈને પછE તાર: જrુ ંહોય )યા ંજl. તે 

ઉપરથી એ બsુલા@ જનકની પાસે ગયો. )યા ંજતા ંતેને પોતાના =ાનNુ ંઘમડં ઊતરE જઈ એ 

અUભમાન ર8હત થયો. 'ૃ3ણªપૈાયને 'ૃ3ણચ8ર�વા©ં ભાગવત તેણે આગળ ઉપર પરEU>ત 

રા-ને સભંળાa^ુ ં હe ુ.ં તેણે મહાભારતNુ ં =ાન ગધંવ# ય> રા>સને આD^ુ ં તે મોટો બાળ 

pqચારE અને િવªાન મનાય છે. 

 

અિ�  

pqદ:વે ચાK ુવૈવGવત મ�વતંરમા ંફરE ઉ)પ* કર:લ .�ુમાનંો એ નામનો એક. .વૂ� પેદા કર:લ 

બધા માનસ.�ુો મહાદ:વના શાપથી મરણ પામતા ંpqમદ:વે કર:લ ય=ના અhPનની િશખામાથંી 

એ ઉ)પ* થયો હતો. આ અવતાર: પણ એને અન!યૂા jી હતી. એમને દo, tુવા#સા, સોમ અને 

અય#મા એવા ચાર .�ુ અમલા નામની pqિન3ઠ .�ુી હતી. દંડકાર]યમા ં રામ આ ઋિષને 

આTમે ગયા હતા. એણે રામNુ ં આદરસ8હત આિતHય ક^ુ_ હe ુ ં અને અન!યૂાએ સીતાની 

પરોણાચાકરE કરE તેને પાિત�)ય સબંધંી નીિત સમ-વી હતી. એના વશંની r�ૃJ નવ ઋિષ 

વડ: થઈ હતી: અિ�, ગવ�3ઠર, બાsુતક, [®ુગલ, અિતિથ, વામરHય, !મુગંલ, બીજવાપ અને 

ધનજંય. એના 'ુળમા ં 'ુલ છ મ�ંtૃ3ટા હતા: અિ�, અJ#Gવન, ´યાવા@, ગિવ�3ઠર, કણ#ક અને 

.વૂા#િતિથ. 

અન!યૂા  
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કદ#મ [િુનની અને અિ� ઋિષની પ)ની. તે પરમ પિત�તા અને મહાતપhGવની હતી. વનવાસ 

દર²યાન રામચdંm અિ� ઋિષના આTયમા ં ગયા હતા )યાર: અન!યૂાએ સીતાmને 

પિત�તાના ધમ#નો ઉoમ ઉપદ:શ આDયો હતો. એક વખત દસ વષ# લગી વરસાદ ન 

આવવાથી tુકાળ પડ:લ તેથી એણે પોતાના તપોબળ વડ: ફલ, [ળૂ અને પાણી ઉ)પ* કરEને 

ઘણા ંLાણીને ઉગાયા_ હતા.ં એમ પણ કહ:વાય છે ક: માડંaય ઋિષને 7ળૂE પર ચઢાaયા હતા, તે 

વખત રાિ�ના 5ધકારને લીધે એક ઋિષપ)નીના શરEરનો ધkો 7ળૂEને લાPયો. આથી 

પીડાઈને ઋિષને એને શાપ આDયો ક: e ુ ં !યૂCદય થતા ં જ િવધવા થઈશ. અન!યૂાએ આ 

સાભંળE !યૂCદય જ થવા દEધો ન8હ. 5ધકાર વડ: Lાણી મા�નો aયવહાર અટકE પડcો. હવે 7ુ ં

કરrુ ંએનો િવચાર કરતા ંએ શાિપત ઋિષપ)ની અન!યૂાની સખી છે એમ જણા^ુ.ં પછE દ:વોને 

આગળ કરEને બધા ઋિષ અન!યૂાને શરણે આaયા અને એને સઘળE હકEકત જણાવી. બધાની 

િવનિત ઉપરથી એણે પોતાની તપોબળ વડ: પોતાની સખીને વૈધaય આવeુ ંરોકE !યૂCદય થવા 

દઈ જગતને !ખુી ક^ુ_ હe ુ.ં એક દંતકથા Lમાણે તેના પાિત�)યની કસોટE કરવા pqા, િવ34 ુ

અને મહ:શ આaયા હતા, અને નPન થઈ Uભ>ા આપવાની તેની પાસે તેઓએ માગણી કરE હતી. 

આથી સતીએ પોતાના પાિત�)યના Lભાવથી તેમને પ)નીઓની આmm પરથી તેમને પાછા 

[ળૂ Iપમા ંઆ]યા હતા. 

 

GવયLંભા 

હ:મા નામની અDસરાની સખી. હ:માને મયા!રુ: એક મહ:લ બનાવીને )યા ંરાખી તેને જોડ: ચેન 

કરતો હતો. આગળ જતા ંમયા!રુને fd : )યાથંી કાઢE [vૂો ને હ:મા Gવગ#મા ંગઈ. જતી વખતે 

પોતાને માટ: િનમા#ણ કર:Kુ ંGથળ GવયLંભાને આપતી ગઈ. 5ગદ વગેર: વાનરો સીતાની ખોળ 

કરવા જતા હતા તે વખતે GવયLંભાને મળવાથી એણે તેમની આગતાGવાગતા કરE હતી. પછE 

તેમને Qખ ચ¦ચવાNુ ં કહE એક >ણમા ંસ[dુ તીર: પહwચાડE દEધા હતા. તે 8દ)ય ગધંવ#ની 

ક�યા હતી. િવ34 ુ ભગવાનના દશ#ન અથ� ~ફુામા ં રહEને તપGયા કરતી હતી. હNમુાનmને 

સીતાની ગોત કરવા જતા ંeષૃા લાગી. તે વખતે પાણી પીવા તે તેની ~ફુામા ંગયા હતા અને 

તેની સાથે તેમની [લુાકાત થઈ હતી. 
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���	  

pqમાનસ.�ુ .લુG)ય ઋિષનો પૌ�; િવTવા ઋિષને કWકસી નામની ભાયા#ની 'ખેૂ થયેલા �ણ 

માહં:નો મોટો દEકરો; રવણનો .�ુ. એક વખતે લકંામા ં િવ34નેુ રા>સોની સાથે ^Jુ થ^ુ ં હe ુ ં

તેમા ં રા>સો હારEને પાતાળમા ંચા1યા ગયા હતા. તે રા>સોમા ં!મુાલી નામનો એક રા>સ 

હતો. તેને કWકસી નામની !ુદંર ક�યા હતી. !મુાલીએ િવચા^ુ# ક:, આ ક�યાના ગભ#થી .�ુ 

ઉ)પ* કરાવીને િવ34 ુપાસેથી બદલો લેવો જોઇએ. એટલા માટ: પોતાની ક�યાને .લુG)યના 

.�ુ િવTવા પાસે સતંાન ઉ)પ* કરાવવામા માટ: મોકલી. િવTવાના વીય#થી કWકસીના ગભ#થી 

પહ:લો .�ુ આ રાવણ થયો. તેને જ�મથી જ દશ માથા ંહતા. તેNુ ં[ળૂ નામ દશકંરધર હe ુ.ં 

તેNુ ંIપ બsુ જ િવકરાલ હe ુ ંઅને Gવભાવ ઘણો જ Âર હતો. એક 8દવસ 'ુબેરને જોઇને રાવણે 

Lિત=ા કરE ક:, sુ ંપણ તેના lવો સપં* અને તેજવાન બનીશ. તેથી તે પોતાના ભાઇઓને સાથે 

લઇને ગોકણ# >ે�મા ંઘોર તપ¶યા# કરવા લાPયો. )યા ં દશ હ-ર વષ# !ધુી તપ¶યા# કરવા 

છતા ં પણ મનોરથ િસJ ન થતો જોઇને તેણે પોતાના ં દશ મGતક કાપીને અhPનમા ં ના�યા. 

)યાર: pqાએ Lસ* થઇને તેને વરદાન દE�ુ ંક:; દ:વ, દW)ય, દાનવ, ય> વગેર:માથંી કોઇ તને 

મારE શકશે ન8હ. )યારબાદ !મુાલીએ રાવણને લકંા ઉપર અિધકાર જમાવવાNુ ંક�ુ.ં તે સમયે 

લકંા ઉપર 'ુબેરનો  અિધકાર હતો. રાવણને બળવાન જોઇને તથા િવTવાની આ=ાથી 'ુબેર તો 

લકંા છોડEને કWલાસ ચા1યા ગયા અને રાવણે લકંા ઉપર અિધકાર LાDત કયC. તેણે 

મયદાનવની ક�યા મદંોદરE સાથે િવવાહ કરE લીધા. pqાના વરદાનના Lભાવથી રાવણે �ણે 

લોક mતી લીધા અને fd, 'ુબેર, યમ વગેર:ને હરાaયા. હવે તેનો અ)યાચાર વધી પડcો હતો. તે 

બધાને ઘણો સતાવવા માડંcો અને લોકોની ક�યાઓ અને પ)નીઓNુ ંહરણ કરવા લાPયો. તેણે 

'ુબેરને હરાવી તેની પાસેથી .3ુપક િવમાન લઈ લી�ુ ંહe ુ.ં એક વખત .3ુપક િવમાનમા ંબેસી 

તે કWલાસ પવ#ત નmક ગયો. )યા ં નદંENુ ં વાનર lrુ ં [ખુ અને ¼ૂંકડા હાથ જોઇ રાવણે 

ઉપહાસભ^ુ_ હાGય ક^ુ_. તેથી નદંEએ તેને સાપ દEધો ક: વાનરો જ તારો નાશ કરશે. તેથી ~Gુસે 

થઇને કWલાસ િશખર ઊચકવાનો ય)ન કરવા લાPયો. )યાર: િશવે િશખરને દબાવતા ં રાવણના 

હાથ પવ#ત તળે ચગદાયાથી તે �મૂો પાડવા માડંcો. છેવટ: તેણે િશવNુ ંGતવન હ-ર વષ# !ધુી 

ક^ુ_. આ Gતવન અને �ુદનથી 8દશાઓ ~ ૂmં રહE તેથી મહાદ:વે તેNુ ંનામ રાવણ પાડ�ુ ંઅને 

તેને [�ુત કયC. રામચdંm સીતા અને લ&મણ સ8હત Fયાર: પચંવટEમા ં રહ:તા હતા. )યાર: 
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રાવણ કપટથી સીતાNુ ં હરણ કરE ગયો. રામ વારોના સૈ�ય સાથે લકંા ઉપર ચડE આaયો. 

^Jુની 5દર fdgજત, 'ંુભકણ# આ8દ સવ# રા>સો મરણ પામતા ંછેવટ: પોતે પણ મરાયો. રાવણ 

મરણ પા²યો )યાર: ચૌદમી ચોકડEનો આરંભ થયો હતો. અUગયારમી ચોકડEમા ંતેનો જ�મ થયો 

હતો. તેને વેદ બsુ સરસ આવડતા હતા. તેણે ચાર: વેદના અOયાય Lમાણે ખડં બાOંયા તેમજ 

અOયયનમા ં xલૂ ન થાય માટ: �મ, ધન અને જટાની યોજના પણ એની જ ક1પનામાથંી 

ઉÇaયા ંહશે એમ જણાય છે. તે મોટો ગવૈયો હતો અને સગંીતનો મહાન આTયદાતા ગણાતો. 

 

િવભીષણ  

રાવણનો ભાઈ. િવTવા નામના ઋિષની કWકસી નામની jીને પેટ: થયેલ .�ુોમા ંિવભીષણ સૌથી 

નાનો હતો. તે શૈKપુ નામના ગધંવ#ની સરમા નામની ક�યાને પર]યો હતો. રામચdંmનો તે 

શરણાગત ભ�ત હતો. રામે રાવણને માયા# પછE લકંાની ગાદE િવભીષણને આપી હતી. 

 

'ંુભકણ#  

રાવણનો નાનો ભાઈ. તે .લુG)ય.�ુ િવTવા ઋિષનો .�ુ હતો તેની માતાNુ ંનામ ક:કસી હe ુ.ં 

જ�મતી વખતે એ મોટા પવ#ત lવડો અને ભયકંર હતો. જ�મતા ંજ L-માથંી એક હ-રને તે 

ખાઈ ગયો હતો. એના કદ માટ: એમ કહ:વાય છે ક: જો તે સ[dુના મOયમા ંઊભો રહ: તો સ[dુNુ ં

પાણી તેને ક:ડ !ધુી આવeુ.ં Fયાર: તે Èચો @ાસ લેતો )યાર: બાર જોજન !ધુીના ંLાણીઓ 

તેના નાકમા ંભરાઈ જતા ંઅને Fયાર: નીચો @ાસ [કૂ: )યાર: તે સઘળા ંતેટલા ંજ tૂર પડતા.ં fd 

ઐરાવત ઉપર બેસીને એના ઉપર ધસી આaયો. એણે ઐરાવતનો એક દાતં ઊખેડE ના�યો અને 

એ દાતં દાતેં એને એટલો માયC ક: fd : )યાથંી પલાયન ક^ુ_. પછE fd pqદ:વ પાસે ગયો અને 

'ંુભકણ#ના અÉત કમC વણ#aયા.ં તેથી pqદ:વે એને શાપ આDયો ક: એ હમેશા Èઘેલો જ રહ:શે. 

આ વાતની રાવણને ખબર પડતા ં તેણે pqદ:વની Geિુત કરE તેથી તેણે ક�ુ ં ક: છ મ8હનામા ં

એક 8દવસ તે -ગતો રહ:શે. પોતા ઉપર થયેલા �ોધNુ ં િનવારણ કરવાને માટ: અને અપાર 

ઐ¶ય# મેળવવાને માટ: એણે ગોકણ#>ે�મા ંદશ હ-ર વષ# ઉb તપ ક^ુ_. pqદ:વ L)ય> થયા 

અને દ:વતાઓએ તેને િવચારEને વરદાન આપવા ક�ુ ં તેથી સરGવતીને 'ંુભકણ#ની mભ ઉપર 
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બેસવા ક�ુ.ં ��ુJ ¡3ટ થવાને લીધે fdાસનને બદલે િન�dાસન xલૂથી મગાઈ ગ^ુ.ં વરદાન 

મZ^ુ ંઅને તે સફળ થ^ુ.ં પાછળથી તેણે મહાદ:વની Lાથ#ના કરE )યાર: તે વરદાન ફ�ત છે માસ 

Èઘ અને છ માસ -~િૃતમા ંફ:રવવામા ંઆa^ુ ંહe ુ.ં િવરોચનના .�ુ બUલએ પોતાની દૌ8હ�ી 

વÊવાલા એની સાથે પરણાવી. રાવણે એના માટ: એક યોજન પહો©ં અને બે યોજન લા�ં ુ ં

એrુ ંએક મ8ંદર કરાa^ુ.ં એ મ8ંદરમા ંએ િનરાતેં Èઘે એવી આ=ા કરE. આ મ8ંદરમા ંએ છ 

મ8હના Èઘતો. છ મ8હના પછE l 8દવસે તે -ગે તે 8દવસે એને માટ: રાખેલી અપ8રિમત 

અ*ની રસોઈ, માસં વગેર: ખાતો, દા�ુ પીતો, તેમ જ િવષય ભોગવતો અને વખતે સભામા ંપણ 

આવતો. રામ લ&મણ Fયાર: લકંા ઉપર ચડE આaયા )યાર: રાવણે તેને ઉઠાડવા માટ: રા>સોને 

મોક1યા.Fયાર: તેઓએ તેને ઢંઢોZયો, શખં ±ંvા, ભેરE વગાડE અને હાથી આ8દ પ7ઓુને એના 

ઉપર દોડાaયા )યાર: તે ઊઠcો. તેણે [ગૃ, મ8હષ, વરાહ વગેર:ને ખાઈને અને હ-ર ઘડા દાI 

પીને લડવા જવાની તૈયારE કરE Lથમ સીતાને હરE લાવવાની હકEકત સાભંળEને ~Gુસે થયો 

પણ પાછળથી રામ સામે ^Jુમા ં ગયો. વાનરો એને જોઇને નાસવા લાPયા. 5ગદના 

Lો)સાહનથી તેઓ પાછા ફયા#, પણ સાતસો, આઠસો વાનરોને એક સાથે બાથમા ંપકડEને 'ંુભકણ# 

ભwય ઉપર પછાડતો, દશ વીશને પકડEને મોઢામા ંનાખીને ચાવીને ખાઈ જતો. ક:ટલાક વાનરો 

તો 'ંુભકણ#ને લાગે ક: તે ખાઈ ગયો છે પરંe ુચવાયા વગરના રહE જતા તે કાન અને નાકના ં

િછdોમાથંી નીકળEને નાસવા મડંE જતા. આમ ક:ટલાક વખત પછE એક વખત 5ગદ: આવીને 

એક પવ#ત એના માથા ઉપર ના�યો. એ પવ#તને �કુાવી દઇને એણે 5ગદને પકડcો અને 

[છૂા# પમાડcો. પછE !bુીવે એNુ ંનાક કરડE ખા�ુ ંતેથી એને જોરથી ભwય ઉપર પછાડcો. પછE 

તે રામ સામે ગયો. રામે એની સાથે ઘોર સbંામ કરE એના હાથ કાપી ભwય ઉપર પાડcો, તેના 

પગ ઉડાવી દEધા અને પછE તેNુ ંમGતક પણ ઉડાવી દE�ુ.ં 

 

મહાપા@#  

િવTવા ઋિષને .3ુપો)કટાથી થયેલો એ નામનો એક રા>સ. તે રાવણનો ઓરમાન ભાઈ અને 

અમા)ય હતો. તેને 5ગદ: ^Jુમા ંમાયC હતો. 
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મહોદર  

િવTવા ઋિષને .3ુપો)કટાથી થયેલા .�ુોમાનંો એક. તે રાવણનો ઓરમાન ભાઈ અને સUચવ 

હતો. તેNુ ં^Jુો�મo એrુ ંનામ હe ુ.ં તેને ^Jુમા ંનીલ વાનર: માયC હતો. 

 

7પૂ#ણખા  

રાવણની એ નામની બેન; િવ@ા ઋિષને કWસીથી થયેલી .�ુી. તેને કાલક:ય અ!રુોના અિધપિત 

િવ�Ëુaહાને રાવણે પરણાવી હતી. તેના ં નાક અને કાન લ&મણે કાપી ના�યા ં હતા.ં પરંe ુ

િવ�Ëુaહા એક ^Jુમા ંરાવણને હાથે જ મરણ પામવાથી રાવણે તેને સતંોખવા દંડકાર]યNુ ં

રાજ આD^ુ ં હe ુ.ં દંડકાર]યમા ં તેણે ઋિષઓને અનેક Lકાર: સતાવવા માડંcા. તેવામા ં રામ 

લ&મણ )યા ંપચંવટEમા ંરહ:વા આaયા. રામNુ ંસૌદય# જોઈને તેના પર તે મો8હત થઈ ગઈ અને 

તેણે રામને પોતાનો Gવીકાર કરવાNુ ંક�ુ.ં રામે તેને લ&મણ પાસે મોકલી. લ&મણે તેના ંનાક 

કાન કાપી ના�યા.ં તેથી તેણે પોતાના સહાયક રાખરને આ વાત -હ:ર કરE ખર રામ પર ચડE 

આaયો પણ તે માયC ગયો. )યાર પછE 7પૂ#ણખા લકંામા ંગઈ અને રાવણને રામની િવIOધ 

ઉ´ક:યC. અને સીતાના સૌદય#ના iબૂ વખાણ કયા_. 

 

મારEચ  

!ુદં રા>સથી તાડકા રા>સીને થયેલ બે માહં:નો મોટો .�ુ. તે દશ હ-ર હાથીઓના બળવાળો 

હતો, તેથી તે !મુાલી રા>સના ચાર માહં:નો એક અમા)ય હતો તે િવ@ાિમ� ઋિષના ય=મા ં

પોતાના ભાઈ !બુાsુ સાથે િવ�ન કરતો. રામચdં ભગવાને તેના ભાઈને માયા# પછE એ 

રાવણનો આિTત થઇ લકંામા ંજ ર�ો. રાવણને સીતાmNુ ંહરણ કરવાની tુ�ુ#�J ઉ)પ* થતા ં

રાવણના કહ:વાથી તેમ જ તેના દબાણથી મારEચે સીતાહરણમા ંમદદ કરવા કનક[ગૃNુ ં Iપ 

લી�ુ ંહe ુ.ં તેણે સીતાmના ંમનમા ંઆના lવા જ ચામડાની કં�કુE માર: જોઈએ એવી લોભ��ુJ 

ઉ)પ* કરE. રામચdંmએ તે [ગૃની પાછળ પડE તેને બાણ વતી મારE ના�યો, પરંe ુમરણ 

સમયે હ: લ&મણ ધાઓ, હ: લ&મણ ધાઓ, એવા માયાવી દEન પોકાર કયા#, l સાભંળવાથી 
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સીતાએ લ&મણmને રામની વહાર: મોક1યા. આ સિંધનો યોગ સાધી રાવણે સીતાmNુ ં હરણ 

ક^ુ_. 

 

મદંોદરE  

મય દાનવ અને હWમા અDસરાની દEકરE; રાવણની jી. તેને મેઘનાદ અને અ>ય'ુમાર નામના 

.�ુ હતા. 

 

મેઘનાદ (ઇ�dgજત) 

રાવણ અને મદંોદરEનો .�ુ; Ædgજત. તેની jીNુ ંનામ !લુોચના હe ુ.ં એક વખત Æd : ^Jુમા ં

રાવણને બાધંી લીધો હતો પણ મેઘનાદ: Æd સાથે ^Jુ કરE પોતાના િપતાને છોડાaયા હતા અને 

Ædને બાધંીને લાaયો હતો. તેને એrુ ંવરદાન હe ુ ંક: lણે બાર વષ# િનdાનો )યાગ કયC હશે, 

અખડં pqચય# પાZ^ુ ં હશે અને મા� ફળ ખાઈ ને ર�ો હશે તેને હાથે તેNુ ં મોત થશે. આ 

Lમાણે તેને ^Jુમા ંલ&મણmએ માયC હતો. તેNુ ંબીzુ ંનામ Ædgજત હe ુ.ં 

અકંપન  

એ નામનો રાવણનો એક tૂત. જનGથાનમા ં Tીરામચdં : ખર આ8દ રા>સને માયા#ની હકEકત 

રાવણને એણે કહE હતી. એ રામ-રાવણના સbંામમા ંહNમુાનને હાથે મરણ પા²યો હતો. તેને 

LહGથ અને �½ૂા> એવા બે ભાઈ હતા. તેના બાપNુ ંનામ !મુાલી અને માતાNુ ંનામ ક:eમુાલી 

હe ુ.ં તેને બે બહ:ન હતી-રાવણની માતા ક:કસી અને બીm 'ંુભીનસી. 

 

દ:વાતંક  

રાવણનો એ નામનો એક દEકરો. તેને હNમુાને હ]યો હતો. 

 

નરાતંક  
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5ગદ: માર:લો રાવણનો એ નામનો એક .�ુ. 

 

અિતકાય  

ઘણા મોટા કદના શરEરવાળો એ નામનો એક રા>સ. તેની મા ધા�યમાUલની અને બાપ રાવણ 

હતો. તેણે pqદ:વની .-ૂ કરE અને Fયાર: તેઓ Lસ* થયા )યાર: અj, કવચ, 8દaય રથ અને 

!રુ અથવા અ!રુને હાથે મોત ન થાય એrુ ંવરદાન મેળa^ુ ંહe ુ.ં વ�ુણને તેણે હરાવી વશ કયC 

હતો અને એનો પાશ લઈ લીધો હતો. લ&મણની સાથે ^Jુ કરતા ંતે મરણ પા²યો હયો. 

 

LહGત  

રાવણનો એ નામનો એક સેનાપિત. ક:eમુતીની 'ખેૂ !મુાલી રા>સને થયેલા દશ માહં:નો એ 

નામનો મોટો .�ુ. તે રાવણના સામો થતો હતો. રાવણ બળવાન થયા પછE તે રાવણની �ી- 

ભાગની સેનાનો અિધપિત અને [�ુય Lધાન થયો હતો. તે િનરંતર રાવણના સમાગમમા ં

રહ:તો. રામાયણના ^Jુને પાચંમે 8દવસે નરાતંક, 'ંુભહN,ુ મહાનાદ અને સ[*ુત એ ચાર:ની 

સાથે મળEને તે ^Jુ કરવા ગયો હતો. તેમા ંએ નીલ વાનરને હાથે મરાયો હતો. 

 

�½ૂા>  

એ નામનો એક રા>સ; રાવણનો એ નામનો એક સેનાપિત. તે રામ રાવણના ^Jુમા ંહNમુાનને 

હાથે માયC ગયો હતો. 

 

!મુાલી  

રાવણનો માતામહ એક રા>સ. એની jી ક:eમુતી હતી. 

 

ક:eમુતી  
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!મુાલી રા>સની jી; રાવણની માતામહE. 

 

કWકસી  

િવTવા [િુનની પ)ની; રાવણ, 'ંુભકણ#, િવભીષણ અને 7પૂ#ણખાની માતા. તેના બાપNુ ં નામ 

!મુાલી અને માતાNુ ંનામ ક:eમુાલી હe ુ.ં 

 

'ંુભીનસી  

!મુાલી રા>સની jી ક:eમુતીની 'ુખે થયેલી ચાર માહં:ની સૌથી નાની ક�યા; રાવણની મા 

કWકસીની બહ:ન. 

 

ધા�યમાUલની  

રાવણને )યા ંરહ:તી એ નામની એક રા>સી. રાવણે સીતાને સમ-વવાNુ ંકામ તેને સwD^ુ ંહe ુ.ં 

ક:ટલાકના મત Lમાણે મદંોદરENુ ં બીzુ નામ ધા�યમાUલની હe ુ.ં એ નામની એક અDસરા. 

કાલનેિમ રા>સ વધ વખતે માIિતએ એનો ઉJાર કયC હતો. 

 

અ>ય'ુમાર  

મદંોદરEથી ઉ)પ* થયેલો રાવણનો એ નામનો દEકરો Fયાર: સીતાmને શોધવા લકંા આવેલ 

હNમુાન રાવણના Lમોદવનનો નાશ કરતો હતો )યાર: રાવણે હNમુાનને પકડવા માટ: તેને 

મોકલેલ. )યા ંતે હNમુાનને હાથે માયC ગયો હતો. 

 

િ�જટા  
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અશોક વનમા ં સીતાની ચોકE કરનારE એ નામની એક રા>સી; િવભીષણની બહ:ન. 

પચંવટEમાથંી બળા)કાર: પકડE આણીને રાવણે સીતાને અશોક વનમા ંરા�યા ંહતા.ં )યા ંસીતાના 

ર>ણ માટ: િ�જટાને રાખી હતી. એ ªય>ી, Ãય>ી, લલાટા>ી આ8દ અનેક રા>સીઓની ઉપરE 

હતી. એક વખત િ�જટાએ GવDનમા ં રાવણ, 'ંુભકણ# અને fdgજતને ગધેડા ં અને Èટ lવા ં

અમગંળ વાહનો ઉપર બેઠ:લા અને દU>ણ તરફ જતા દEઠા. થોડE વાર: એ બધા વાહનો ઉપરથી 

નીચે છાણથી ભર:લ ધરામા ં �ડૂcા. વળE એણે તેઓને નાગા, ગાડંા થઈ ગયેલા અને તેલ 

ચોપડ:લા દEઠા. થોડE વાર: બી- GવDનમા ંએણે રામ અને લ&મણને @ેત વj ધારણ કર:લા, 

ગજ વગેર: ઉoમ વાહનો ઉપર બેઠ:લા અને ઉoર તરફ જતા દEઠા. આ ઉપરથી એ -ણી ગઈ. 

એણે િનÌચય કયC ક:, આ GવDનો રામનો ઉ)કષ# અને રા>સોનો િવનાશકાળ !ચૂવે છે. )યારપછE 

એ સીતાને કોઈ પણ તરફથી tુઃખ થવા દ:તી નહોતી. એણે પોતાNુ ંGવDન બીm રા>સીઓને 

પણ -હ:ર ક^ુ_, lથી એ બધી પણ સીતાની સભંાળ લેતી એને કશી પીડા થવા દ:તી નહોતી. 

 

ખર  

એ નામનો એક રા>સ. તે િવTવા ઋિષનો .�ુ હતો. તેની માતા રાકા રા>સી હતી. ખર 

રાવણને ઓરમાન ભાઈ હતો. .વૂ#જ�મે એ યા=વ1vનો .�ુ ચdંકાતં હતો અને ધNિુવ�ામા ં

િન.ણુ હતો. રાવણે એને 7પૂ#ણખાની સાથે જનGથાનની ર>ા માટ: )યા ં રહ:વાની આ=ા કરE 

હતી. દંડકાર]યમા ંવસતા [િુનઓને અનેક Lકાર: પીડા કરE તે તેમને ખાઈ પણ જતો. એનો 

ઉપdવ છેક Uચ�'ટૂ પવ#ત પય_ત હોવાની રામચdંmને ખબર હતી. રામચdંm જનGથાનમા ં

લ&મણ અને સીતાની સાથે પચંવટEમા ંરહ:તા હતા. તે વખતે એક સમયે 7પૂ#ણખા રામચdંm 

પાસે આવી અને તમે મને વરો એમ માગણી કરE. તે ઉપરથી તેમણે લ&મણªારા તેની ફlતી 

કરાવી હતી. Fયાર: ખરની પાસે આવી આ હકEકત કહE િવÍળ થઈ તે રડવા લાગી, )યાર: ખર: 

રામચdંmના નાશને માટ: ચૌદ હ-ર રા>સો મોક1યા. રામચdંmએ સઘળાનંો ત)કાળ નાશ 

કયC. પછE ખર પોતે tૂષણ નામના પોતાના સેનાિધપિત સાથે એક જબI ંલ´કર લઈ નીકZયો, 

પણ 5તે રામચdંmએ તેનો નાશ કયC. 
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tૂષણ  

એ નામનો એક અ!રુ; ખર નામના રા>સનો એ નામનો એક સેનાપિત. એને વવેગ અને 

Lમાથી નામે બે ભાઈ હતા. તે પોતાના ચાર અમા)યો સ8હત જનGથાન િવષે રામને હાથે મરણ 

પા²યો હતો. 

 

Lમાથી  

બલાકા રા>સીને િવTવા ઋિષથી થયેલો એ નામનો .�ુ; tૂષણનો એ નામનો ભાઈ. તેને નીલે 

માયC હતો. 

 

વવેગ 

મા�ુિતને હાથે મરાએલો એક રા>સ. 

 

તાડકા  

િવ@ાિમ�ના ય=મા ંિવ�ન કરનાર એક રાU>કા 

 

સારણ 

રાવણનો એ નામે એક મ�ંી. તે ભેદ લેવા માટ: રામની સેવામા ંએક વાર ગયો હતો. 

 

િસ�8હકા 

ક´યપને 8દિતની 'ખેૂ થયેલી ક�યા. એ 8હર]યકિશ.નુી બહ:ન હતી અને િવLUચિત નામના 

દાનવને પરણી હતી. Fયાર: હNમુાન સીતાની શોધ કરવા સ[dુ 'દૂE જતા હતા તે વખતે આણે 

સ[dુના જળ ઉપર હNમુાનનો પડછાયો પડ:લો દEઠો. એ પડછાયાNુ ં આકષ#ણ કરEને એણે 
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હNમુાનની ગિત રોકE હતી. એના આકષ#ણથી મા�ુિત ખ·ચાઈ આવીને તેના મwમા ં પડc 

હતા.પણ પોતે બલાઢ� હોવાથી એને મારE નાખીને એણે .વૂ#વe ્ગમન ક^ુ_ હe ુ.ં 

 

!રુસા  

એ નામે એક રા>સી; મા�ુિત સ[dુ ઓળંગીને લકંામા ં જતા હતા તે વખતે તેના બળ અને 

ચાeયુ#ની પરE>ા કરવા માટ: દ:વોએ મોકલેલી jી એ રા>સીNુ ં Iપ ધારણ કરEને મા�ુિતની 

આડ: આવીને ઊભી રહE. તેણે મા�ુિતને ક�ુ ં ક:, મારા મwમા ં Lવેશ કર. મા�ુિતએ ક�ુ ં ક:, sુ ં

રામના કામ માટ: -£ { ં તે .�ંુૂ કરE, સીતાની શોધ કરE એના સારા સમાચાર રામચdંને 

જણાવી પછE તારા [ખુમા ંLવેશ કરEશ. પરંe ુએણે એ વાત ન ગણકારતા ંપોતાNુ ંમw દશ 

યોજન પહો©ં ક^ુ_ એ જોઈને મા�ુિત બમણા મોટા થઈ ગયા એટલે સરસાએ પોતાNુ ંમw બી- 

દશ યોદન પહો©ં ક^ુ_. ફરE મા�ુિતએ પોતાNુ ંGવIપ એથી યે બમ4ુ ંમો¼ંુ ક^ુ_ આમ વધારતા ં

વધારતા ંએNુ ંમw ઘ4ુ ંજ મો¼ંુ થ^ુ ંએટલે મા�ુિતએ પોતાNુ ંGવIપ એકાએક 5~ઠૂા lવ�ુ ંકરE 

દE�ુ ંઅને !રુસાના મwમા ંLવેશ કરEને જમણા કાનમાથંી પાછા નીકળE આaયા. !રુસાને વદંન 

કરEને ક�ુ ં ક:, મ· તારા [ખુમા ં Lવેશ કયC. હવે sુ ં-£ {.ં આ ઉપરથી !રુસાએ ક�ુ ં ક:, eુ ં

બળવાન ને ચeરુ બનેં છો માટ: તેને રામના કામમા ંજશ મળશે. એમ આશીવા#દ આપી પોતે 

Gવગ#મા ંચાલી ગઈ. 

 

કબધં 

એ નામનો દંડકાર]યનો એક અ!રુ; ક´યપ અને દNનુો એ નામનો .�ુ. તે .વૂ# જ�મમા ં

િવ@ાવ! ુનામનો ગધંવ# હતો. એક વખત GÀલૂિશરા ઋિષ તેના ગાયનથી અLસ* થયા )યાર: 

તેને હસrુ ંઆa^ુ.ં આથી ઋિષએ તેને રા>સ થવાનો શાપ આDયો. pqાની તપ@યા# કરE તેણે 

દEધા#^ ુ થવાN ુ વરદાન LાDત ક^ુ_ હe ુ.ં વરદાનના ગવ#થી તે હમેશા ઇ�dNુ ં અપમાન કયા# 

કરતો. આથી ~Gુસે થઇને ઇ�d : તેના ઉપર વLહાર કયC અને તેના ં -ંધ, મો}ું અને મGતક 

તોડE ના�યા.ં પછE તેની િવનવણીથી તેના હાથ યોજન Lમાણ લાબંા કરE દEધા અને તેના 

પેટની 5દર તી&ણ દાતં^�ુત [ખુ બનાવી દE�ુ.ં તે પછE તે દંડકર]યમા ંરહ:વા લાPયો અને 
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િસ�હ, વાઘ વગેર:ને પકડE કપડEને ખાવા લાPયો. Fયાર: રામચdંm દંડકાર]યમા ંઆaયા )યાર: 

તેના હાથને કાપી નાખી તેને [�ુત કયC. મGતી વખતે તેમાથંી એક 8દaય .�ુુષ નીકળE રામની 

Geિુત કરE અtૃ´ય થઇ ગયો. 


