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રામ  

 યૂ"વશંી ઇ%વા�ુ �ુલો&પ' અજ રા*ના +�ુ દશરથને કૌશ.યાથી િવ01નુા 2શથી થયેલ +�ુ. 

ચૈ� 45ુદ નોમને 5દવસે તેનો જ6મ થયો હતો. તેથી આ દ8શમા ંતેનો જ6મ રામનવમી અથવા 

રામજયતંીથી ઉજવાય છે. ય;ના ર<ણ માટ8 િવ>ાિમ�ની માગણીથી રામલ%મણે જઈ ઘણા 

રા<સોનો નાશ કયA. ય; સમાBત થયા પછC િવ>ાિમ�ની સાથે રામ િમિથલા નગરCમા ંDયા ં

સીતાનો Eવયવંર હતો &યા ં ગયા. રEતામા ં પFથર Gપે પડ8લી અહ.યાનો ઉHાર કયA. િશવે 

આપેIુ ંJચડં ધK0ુય તોડC સીતા સાથે િવવાહ કયA. િવવાહ પછC અયોLયા પાછા જતા ંરEતામા ં

*મદM6યે રામને Nતયા". તે વેળા તેમનામાથંી િવ01તેુજ નીકળC રામમા ં Jિવ0ઠ થવાથી 

જગદM6ય પોતાને આQમે ગયા. રામ અયોLયા આવતા ંદશરથે તેના રાDયાRભષેકની તૈયારC 

કરC પણ કTક8યીએ તેમા ં િવLન નાખી રામને બદલે ભરતને ગાદC અને રામને ચૌદ વરસ 

વનવાસ એવા ંવરદાન માMયા.ં રામ અયોLયા છોડC ચાલી નીકWયા. લ%મણ અને સીતા પણ 

તેમની સાથે ગયા.ં તેઓ Rચ��ટૂ પવ"ત ઉપર આવી. પણ"�ુ5ટ બનાવી તેમા ં ખેુ રહ8વા લાMયા.ં 

&યા ંરામે ઘણા રા<સોનો નાશ કયA. 4પૂ"ણખાના ંકાન ને નાક કાBયા. ખર નામના રા<સને પણ 

સૈ6ય સ5હત માયA. આથી રાવણે મારCચ પાસે Yગૃ Gપ ધારણ કરાવી, પોતે સ6ંયાસીનો વેષ 

ધારણ કરC, રામ અને લ%મણને અર[યમા ંલલચાવી, તેણે સીતાKુ ંહરણ ક\ુ]. રામ અને લ%મણ 

Dયાર8 સીતાને શોધવા નીકWયા &યાર8 મરણો6Yખુ થયેલા જટા\એુ તેને ખબર આBયા. ચાલતા ં

ચાલતા ંપપંા સરોવર8 થઇ તેઓ ઋ0યYકૂ પવ"ત સમીપ આ_યા. &યા ં ુ̀ ીવ સાથે મૈ�ી કરC, 

વાલીનો વધ કરC  ુ̀ ીવને ગાદCએ બેસાડaો.  ુ̀ ીવે સીતાની શોધ કરવા 2ગદ, હKમુાન 

વગેર8 વાનરોને મોક.યા. હKમુાને લકંામા ંસીતાની શોધ કરC. વાનરસેના સાથે રામચbં લકંા 

જવા નીકWયા. નીલ વાનર િવ>કમા"ના 2શથી જ6મેલો હતો. તેની પાસે સYbુ ઉપર સેc ુ

બધંાવી રામ લકંામા ંગયા. રામરાવણKુ ં\Hુ થ\ુ.ં તેમા ંdbeજત, �ંુભકણ" અને બધા રા<સોનો 

નાશ થયો. સીતાએ અfMનJવેશ કયA અને  રુR<ત બહાર નીકWયા. પછC િવભીષણને લકંાની 

ગાદC આપી રામ +0ુપક િવમાનમા ં બેસી અયોLયા ગયા. ભરતને અગાઉથી સમાચાર 

મોકલા_યા હતા તેથી તેમને અ&યતં હષ" થયો હતો અને નદંC`ામમા ં તે રામને મWયા. &યાર 

પછC અયોLયામા ંરામનો રાDયાRભષેક થયો અને રામે ભરતને \વુરાજ પદ ઉપર EથાBયા. રામે 

અRગયાર હ*ર વષ" રાDય ક\ુ]. તે ગાળામા ંકોઇKુ ંઅકાળ Y&ૃ\ુ ંસરgુ ંપણ થ\ુ ંન5હ, તેમ કોઇ 
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hીને વૈધ_ય પણ આ_\ુ ંન5હ. સીતા રાગમથી સગભા" થયા ંતેમણે ઋિષના આQમે વાસ કરવો 

એમ નiC થ\ુ.ં એ ઉપરથી રામ ે તેને વા.મી5ક ઋિષને આQમે મોક.યા.ં પછC રામે અ>મેધ 

ય; કયA, jમા ંઅનેક ઋિષ આ_યા હતા. તેમા ંવા.મી5ક પણ હતા. તેમની સાથે �ુશલવ આ_યા 

હતા. રામની આ�ૃિત ભ_ય હતી. તેઓ સીતા િસવાય બીk hીઓને માતા સમાન માનતા. તેઓ 

િવ01નુા મયા"દાવતાર તરCક8 ગણાતા. રામે ઘણા કાળ પય]ત 6યાય+વૂ"ક રાDય ચલા_\ુ ંતેથી 

રામરાજ શlદ ઉmમ રાજનીિતના પયા"ય તરCક8 લોકોમા ંપ5રRચત છે. 

 

લ%મણ  

અયોLયાના રા* દશરથનો  િુમ�ાથી જ6મેલ +�ુ; રામનો નાનો ભાઈ. રામ સાથે વનમા ંજઈ 

રામ તથા સીતાની અન6ય ભાવથી તેણે સેવા કરC હતી. મેઘનાદને મારC તેણે રાવણને ભાર8 

હ8રાન કયA હતો. તે શેષનો અવતાર ગણાય છે. વનવાસ દરિમયાન ચૌદ વરસ પય]ત તેણે 

આહાર, િનbા તk ભાર8 noચય" પાW\ુ ંહc ુ.ં લ%મણkKુ ંnoચય" ક8p ુ ંહc ુ ં? સીતાkKુ ંહરણ 

થ\ુ,ં રામચbંk સીતાk માટ8 બqુ િવકલ અને rુઃખી થઈ *ય છે, વનવનમા,ં જગંલેજગલં અને 

ગામેગામ ભટક8 છે, પણ tાયં પmો લાગતો નથી. જતા ંજતા ંએક પવ"ત ઉપર પહuચે છે. રામ 

અને લ%મણ બેઠા છે. તેવામા ં ુ̀ ીવ ક8ટલાકં આvષૂણ લાવે છે અને કહ8 છે ક8, જગંલમા ંફરતા ં

આ આvષૂણ મWયા ં છે. તે માતા સીતાkના ં તો નથી ને ? રામચbંk લ%મણને ને ઘર8ણા ં

જોવાKુ ં કહ8 છે. લ%મણ તે જોઈ કહ8 છે ક8 qુ ંબાxુબધંને *ણતો નથી, �ંુડલને *ણતો નથી. 

આમાનંી એક ચીજ જોઈને તે સીતાkની છે એમ કહC શ�ંુ y ંતે ચીજ આ ઝાઝંર છે. આ ઝાઝંર 

તેમના પગમા ં રહ8તા ં હતા.ં સીતાkને qુ ં હમેંશ નમEકાર કરતો હતો તેથી qુ ં આ ઝાઝંરને 

ઓળખી શ�ંુ y.ં ચોવીસે કલાક સીતાk સાથે રહ8વા છતા,ં રાત5દવસ તેની સેવા બ*વતા ંછતા ં

લ%મણ પોતાની ભાભીKુ ંમો{ું ક8p ુ ંહc ુ ંઅને તેના શરCર ઉપર ક8વા ંઘર8ણા ંહતા ંતે પણ *ણતા 

ન હતા. ખરો noચારC આવો હોય. આ કારણથી લ%મણના noચય"ના ંઆજ પણ |ણુગાન 

કરવામા ંઆવે છે. તેની પ&નીKુ ંનામ ઊિમ~લા હc ુ.ં તે સીતાની બેન હતી. તેનાથી લ%મણને 

2ગદ અને ચbંક8c ુ નામે બે +�ુર&ન થયા હતા. લ%મણની રામ ઉપર અ&યતં Jીિત હતી. 

લ%મણ રામને રાવણ સાથેના \Hુમા ં+0ુકળ ઉપયોગી થઈ પડaા હતા. તેણે અનેક રા<સોને 

મારC છેવટ8 રાવણના પરમ બલાઢ� +�ુ dbeજતને પણ માયA હતો. રામે રાવણને મારC 
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િવભીષણને રાDય સuBયા પછC લ%મણ રામ સાથે અયોLયા પાછા ગયા હતા. રામને 

રાDયાRભષેક થયા પછC Dયાર8 રામે લ%મણને યૌવરાજપદ આપવા માડં� ુ ં&યાર8 તે તેમણે લી�ુ ં

ન5હ અને ક8વળ બીk સેવા કરવાKુ ંજ તમેણે પસદં ક\ુ]. આ ઉપરથી તેમને વૈરાMયશીલ જોઈ, 

;ાનના અિધકારC ગણી, તેમણે Jાથ"ના કરવાથી રામે તેમને noિવ�ા કહC હતી. 

 

ભરત  

 યૂ"વશંી ઇ%વા�ુ�ુળના દશરથ રા*ને કTકયીથી થયેલો એ નામનો એક +�ુ; રામચbંkનો 

ઓરમાન ભાઈ. રામને \વુરાજપદ આપવાનો Dયાર8 દશરથે િવચાર કયA, &યાર8 કTકયીએ તેમા ં

િવLન નાખી, રામને વનવાસ અપા_યો. આ વખતે ભરત પોતાના મામાને &યા ં હતો. રામના 

િવયોગના શોકને લીધે દશરથKુ ંY&ૃ\ુ ંથ\ુ.ં તે વખતે ભરતને rુ:EવBન આવવાથી તે અયોLયા 

જવા નીકWયો. &યા ં જતા ં તેને ખબર પડC ક8 તેની માતા કTકયીએ દશરથ પાસેથી, એક 

વરદાનથી રામ દંડકાર[ય *ય અને બી* વરદાનથી ભરતને રાDયJા�Bત થાય એમ માગી 

લી�ુ ંહc ુ.ં આથી ભરતને ઘણો શોક થયો. તે રામને પાછા આણવા માટ8 માતાઓ સાથે સૈ6ય 

લઇને નીકWયો. |હુ8 તેને ભાગીરથીની પેલી પાર ઉતાયA અને Rચ��ટૂ પવ"ત ઉપર જઇ રામને 

મWયો, પણ રામે તેને પાછો અયોLયા મોક.યો. પછC શ�Lુનને રાDયની _યવEથા સuપી રામ 

અર[યમાથંી ચૌદ વષ" પાછા આ_યા &યા ંધુી તે ન5ંદ`ામમા ંજ ર�ો. રામચbં પાછા આ_યા 

&યાર8 જ તે ગામમા ં પાછો આ_યો અને રામના આ;ાધારC થઈ ર�ો. ભરતની hીKુ ં નામ 

માડંવી હc ુ.ં બ�ંJુીિત તો ભરતની જ િવનોબા લખે છે ક8: અયોLયાકાડંમા ં ભરતની vિૂમકા 

અ�ત Rચિ�ત થઇ છે. ભરત cલુસીદાસના LયાનYિૂત~ હતા. આ LયાનYિૂત~ને � ૂટંવામા ં તેKુ ં

ઔRચ&ય છે. લ%મણ અને ભરત બનેં રામના અન6ય ભ�ત હતા, પરંc ુએકને રામની સગંિતનો 

લાભ થયો અને બી*ને િવયોગનો. પરંc ુ િવયોગ જ ભાMયGપ થઈ ઊઠaો, એટલા માટ8 ક8 

િવયોગમા ં જ ભરતને સગંિતનો અKભુવ મWયો. અમારા નસીબમા ં પરમા&માના િવયોગમા ં

રહCને જ કામ કરpુ ંલખેલ છે. લ%મણના jpુ ં સગંિતKુ ંભાMય અમાG ંtાથંી ? એટલા માટ8 

િવયોગને ભાMય Gપમા ંક8વી રCતે બદલી શક8 છે, તેને સમજવામા ંભરતનો આદશ" જ આપણે 

માટ8 ઉપયોગી છે. cલુસીદાkના ભરત ભf�તભાMયની Yિૂત~ છે. ભરતમા ંિવયોગભf�તનો ઉ&કષ" 

દ8ખાઇ આવે છે, તેથી cલુસીદાસkના તે આદશ" થયા. ભરતે સેવાધમ"ને gબૂ અપના_યો, નૈિતક 
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મયા"દાKુ ં સ+ંણૂ" પાલન ક\ુ], ભગવાનKુ ંtાર8 ય િવEમરણ થવા દC�ુ ં ન5હ. આ;ા સમkને 

J*Kુ ંપાલન ક\ુ], પરંc ુતેKુ ંQેય રામના ચરણોમા ંઅપ"ણ કરCને પોતે િનRલ�Bત ર�ા. નગરમા ં

રહCને વનવાસનો અKભુવ કયA. વૈરાMય\�ુત Rચmથી યમિનયમા5દ િવષમ �તોKુ ં પાલન 

કરCને આ&માને દ8વથી rૂર રાખનાર દ8હના પડદાને rુબ"લ બનાવી દCધો. cલુસીદાસ કહ8 છે ક8, 

આવા ભરતનો જ6મ ન થયો હોત તો મારા jવા પિતતને રામસ6Yખુ કોણ કરત ? રામાયણમા ં

રામસખા ભરત, મહાભારતમા ંશ�ંુતલાનો પરા�મી ભરત અને ભાગવતમા ંkવ6Y�ુત જડભરત 

એ �ણ ભરત Jાચીન ભારતમા ં િવ�યાત છે. 5હ�rુEતાનને ભારતવષ"ની સ;ંા શ�ંુતલાના વીર 

ભરતથી મળC, એવો ઇિતહાસ;ોનો મત છે. એકનાથે ;ાની જડભરતથી તે મળC, એમ મા6\ુ ંછે. 

સભંવ છે ક8, cલુસીદાkને લાM\ુ ંહશે ક8, તે રામભ�ત ભરતથી મળેલ છે. પરંc ુગમે તેમ હો, 

આજના િવયોગી ભારતને માટ8 ભરતની િવયોગભf�તનો આદશ" સવ" Jકાર8 અKકુરણીય છે. 

cલુસીદાkએ તે આદશ" પોતાના પિવ� અKભુવથી ઉ�જવલ બનાવીને આપણી સામે રાખેલ 

છે. તે Jમાણે આચરણ કરpુ ંઆપ1ુ ંકામ છે. 

  

શ��ુન  

દશરથને  િુમ�ાને પેટ8 થયેલા બે માહં8નો કિન0ઠ +�ુ; લ%મણનો નાનો ભાઈ. તે �ુશLવજ 

જનકની દCકરC  તુકCિત~ જોડ8 પર[યો હતો. રામને નામે ચૌદ વષ" પય]ત તેણે અયોLયામા ંસારC 

રCતે રાDય ચલા_\ુ ં હc ુ.ં તેના મોટા +�ુ  બુાqુને રાDયાસન પર બેસાડC પોતે રામની સાથે 

ગયો. 

 

દશરથ  

 યૂ"વશંી ઇ%વા�ુ �ુળમા ંથયેલ ર� ુરા*નો એ નામનો પૌ� અને અજ રા*ને િવદભ"રાજની 

ક6યા drુમતીથી થયેલ +�ુ. એ અયોLયામા ંરાDય કરતો હતો. તેણે દ8વતાઓ તરફથી ઘણી 

વાર અ રુો સાથે લડCને તેઓને પરાEત કયા" હતા. દશરથ રા*ને કૌસ.યા, કTક8યી અને  િુમ�ા 

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

હતી. એથી તેણે પોતાના Y�ુય �ુળ|�ુુ વિસ0ઠની સલાહ લઈને +�ુકામે�0ટ ય;  કરવાનો 
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િવચાર કયAને ઋ0ય4ૃગં ઋિષને હાથે સર\ ુ નદCને 5કનાર8 ય; કરા_યો. ય; સમાBત થતા ં

અfMન�ંુડમાથંી Jા*પ&ય +�ુુષ નીકWયો. તેણે રા*ને rૂધપાકKુ ં પા� આB\ુ.ં રા*એ એ 

પોતાની �ણે રાણીઓને ખવરાવવાથી �ણે ગRભ�ણી થઈ. કૌસ.યાએ ચૈ�  5ુદ નોમને 5દવસે 

રામને જ6મ આBયો. કTક8યીને ભરત અને  િુમ�ાને લ%મણ તથા શ��ુન એમ +�ુ અવતયા". એ 

પહ8લા ંરા*ને શાતંા નામની એક દCકરC થઈ હતી, તે તેમણે પોતાના િમ� 2ગ દ8શના રા* 

રોમપાદને દmક +�ુી તરCક8 આપી હતી. રોમપાદ8 તેને ઋ0ય4ૃગં સાથે પરણાવી હતી. વિસ0ઠ8 

રામ વગેર8 ચાર8 +�ુોને વેદ વેદાગંમા ં પારંગત કરC ધKિુવ~�ામા ં Jવીણ બના_યા. તેવામા ં

િવ>ાિમ� ઋિષએ આવીને મારCચ અને  બુાqુ નામના રા<સોથી પોતે શG કર8લા ય;નો 

બચાવ કરવા માટ8 રામની માગણી કરC. આ સાભંળCને Jથમ તો +�ુ ઉપરના મોહને લીધે 

દશરથે ના પાડC, પણ પાછળથી પોતાની ફરજનો િવચાર કરCને રામલ%મણને િવ>ાિમ�ને 

સuBયા. િમિથલામા ં િવદ8હરાજ�ુમારC સીતાનો Eવયવંર થતા ં તેમા ંશકંરના ધK0ુયનો ભગં કરC 

રામ સીતાને પર[યા. દશરથે ઉmરોmર pHૃાવEથાને લીધે આગળ જતા ંવિસ0ઠની સલાહ લઈ 

રામને યૌવરાDયાRભષેક કયA. આથી બધા ં gશુી થયા.ં મથંરા નામની દાસીની િશખવણીથી 

મા� કTક8યીને િવપરCત ��ુH ઉ&પ' થવાથી તે �ોધે બળC ગઈ. તેણે દશરથને ક�ુ ંક8, તમે મને 

+વૂ� બે વરદાન આપવાKુ ં ક�ુ ં છે, તે માર8 આj જોઈએ છCએ. પહ8Iુ ં એ ક8 તમે ભરતને 

\વુરાજપદ આપો અને બીxુ ંએ ક8 રામને ચૌદ વષ" વનવાસ મોકલો. રા*ને આથી અ&યતં 

rુ:ખ થ\ુ ંઅને બધી J* પણ અ&યતં શોકમા ં�બૂી ગઈ. રામ કTક8યીની આ;ા માથે ચડાવી 

વનમા ંજવાને તૈયાર થયા અને સીતા અને લ%મણના અ&યતં આ`હથી તેમને પણ સાથે લઈ 

ગયા. છેવટ8 િવયોગ સહન ન કરC શકવાથી +�ુશોકમા ંદશરથે ઓ રામ, એમ એકાએક ઉ�ચાર 

કરC Jાણ&યાગ કયA. એક વખત યૌવનાવEથામા ં દશરથ રા*એ Qવણને હાથીના �મથી 

શlદવેધી બાણ વડ8 માયA હતો. આથી તેના ં pHૃ અને Nધળા ં માબાપે j Jમાણે અમે 

+�ુિવયોગથી મરCએ છCએ તે Jમાણે c ુ ંપણ +�ુિવયોગના rુ:ખથી મરણ પામીશ એવો શાપ 

દCધો. એને પ5રણામે દશરથKુ ંરામના િવયોગમા ંY&ૃ\ ુથ\ુ ંમનાય છે. 

 

કૌશ.યા  
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અયોLયાના રા* દશરથના ંપ&ની અને રામચbંની માતા. કોશલ દ8શના રા* ભાKમુાનની તે 

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

રાવણે દશરથ રા*ને દ5રયામા ં�ુબાડC દCધા, પણ અચાનક એક પા5ટ\ુ ંહાથ આવતા ંએક બેટ 

ઉપર તણાઈ ગયા. કૌશ.યાને પણ પેટCમા ં ઘાલી દ5રયામા ં ધક8લી દCધા.ં અનાયાસે j બેટ 

ઉપર દશરથ તણાઈ આ_યા હતા, તે જ બેટમા ંતે પેટC તણાઈ આવી. નારદ8 કૌશ.યાને દશરથ 

સાથે પરણા_યા.ં ફરC તેઓ રાવણના હાથમા ં પકડાયા.ં તે બનેંને મારC નાખતો હતો, પણ 

noાએ તેમને બચા_યા ંઅને અયોLયામા ંમોક.યા.ં 

 

કTકયી  

ક8કય રા*ની +�ુી; દશરથની એક પ&ની; કTકયી; ભરતની મા. 

 

 િુમ�ા  

દશરથ રા*ની એક પ&ની. 

 

સીતા  

જનકની +�ુી; એક સતી. િવદ8હવશંીય સીરLવજ જનકને આ ક6યા હળ વડ8 ચાસ પાજચા ં

ખેતરમાથંી મળC હતી. એમનો જ6મ5દવસ વૈશાખ  દુ ૮નો મનાય છે. તે યોMય  મરની થતા ં

j તેની પાસેKુ ં િશવKુ ંધK0ુય તોડC શક8 એવીની સાથે જ સીતા પરણે એpુ ં*હ8ર કરC જનક8 

સીતાનો Eવયવંર આરં¡યો. એ ધK0ુય દશરથ +�ુ રામચbંkએ તોડ�ુ.ં અને સીતાની સાથે 

તેમKુ ં લMન થ\ુ.ં થોડો સમય વી&યા પછC િપતાની આ;ાKસુાર રામ વનમા ંગયા. સીતાને 

અયોLયામા ંરહ8વા રામે ઘ1ુ ંક�ુ ંછતા ંઆ`હ કરC તે તથા રામનો ભાઈ લ%મણ રામની સાથે 

વનમા ંગયા. રામ ઘણો કાળ સીતા સાથે અર[યમા ંફરતા ં છેવટ8 પચંવટCમા ંઆવી ર�ા.ં &યા ં

એક વખત રાવણનો Jેર8લો મારCચ રા<સ  વુણ"YગૃKુ ંGપ ધારણ કરCને આ_યો. એને જોઈને 

સીતાને એના ચામડાની ચોળC કરાવી પહ8રવાKુ ંમન થ\ુ.ં એણે રામચbંને કહ8તા એ ધK0ુય 
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બાણ લઈને Yગૃને મારવા ગયા અને તેને માયA. પણ મરતી વખતે Yગેૃ `  લ%મણ ધાj   `, 

એવી ખોટC �મૂ પાડC. આથી સીતાએ રામચbં ભયમા ં છે એમ ધારC તેને સહાય કરવા 

લ%મણને પરાણે મોક.યો. પાછળથી રાવણ Rભ¢કુનો વેશ ધારણ કરC સીતાને હરC ગયો અને 

એને લકંા લઈ જઈ અશોક વા5ટકામા ં રાખી. &યા ંસીતા પોતાને વશ વત� એમ કરવા રાવણે 

ઘણી \fુ�તઓ કરC. પણ તેમા ંિન0ફળ ગયો. અશોક વા5ટકામા ંસીતાKુ ંર<ણ કરવા રા<સીઓ 

રાખી હતી. એના �ાસથી એક િ�જટા નામની pHૃ રા<સી સીતાને બચાવતી. તે સીતનાન 

સભંાળ લેતી, ધીરજ આપતી અને રામના સમાચાર કહ8તી. એક વખત પોતાના rુ:ખથી કંટાળCને 

સીતાએ ગળે ફાસંો ખાઈ મારC જવાનો Jય&ન કયA હતો.  ભુાMયે તે જ વખત સીતાની શોધ 

માટ8 ગયેલ હKમુાન એને પmો મેળવી અશોક વા5ટકામા ંઉપર સતંાઈને બ�ુ ંજોતા હતા. તેણે 

તે વખત રામચbંkની વ£ટC તેની પાસે નાખી પછC પોતે છતા થઈ રામના �ુશળ સમાચાર 

આBયા અને સીતાને આ>ાસન આB\ુ.ંતે ભાળ લઈને ગયા પછC રામ વાનર સેના લઈને લકંા 

પર ચડaા. સYbુ પર એમણે સેc ુ બાLંયો. અને વાનર સેના લકંાના  વેુળાચળ પવ"ત પર 

ચડCને ઊતરC. રાવણની સાથે \Hુ થતા ં સપ5રવાર રાવણ હણાયો. રામે સીતાનો Eવીકાર 

કરવાની ના કહ8તા ંસીતાએ Rચતા તૈયાર કરાવી તેમા ંJવેશ કયA. તેમાથંી સા<ાત અfMનદ8વ 

સીતાને ખોળામા ં લઈને બહાર આ_યા અને ક�ુ ં ક8 હ8 રામ ! qુ ંઆ;ા ક�ંુ y ં ક8, પાપર5હત 

4HુભાવવાળC અને પહ8લાનંા jવી 4Hુ જનક+�ુીનો Eવીકાર કરો. પછC રામે સીતાનો 2ગીકાર 

કયA. &યાર બાદ સીતા સ5હત રામ અયોLયામા ંઆ_યા.ં આયોLયામા ં  ખેુ રાDય કરતા હતા 

તેવામા ંઘણા ંસમય બાદ સીતાએ ગભ" ધારણ કયA. એ વખતે અયોLયાના કોઈ ધોબીએ સીતા 

સબંધેં િન�દા કરC, એ વાત સાભંળC રામે સીતાનો &યાગ કરC એને વનમા ંમોકલી દCધી. આગળ 

જતા ંસીતા વા.મી5ક ઋિષના આQમમા ં રહ8તી હતી &યા ંએને લવ અને �ુશ નામે બે +�ુોKુ ં

\ગુલ Jસ_\ુ.ં વા.મી5કએ હ*રો લોકોની સમ< સીતાના ં4Hુાચરણ અને પાિત�&ય સાRબત 

કરC એને +�ુો સ5હત રામને Eવાધીન કરC એને +�ુો સ5હત રામને Eવાધીન કરC ઋિષ પોતાને 

આQમે પાછા ગયા. અહ£ સીતા એકાએક vિૂમમા ં સમાઈ ગયા.ં તેને અયોિન*, vિૂમ*, 

ધરણી તૂા, પાિથ~વી વગેર8 ઘણા ંનામ આપવામા ંઆ_યા ંછે. 

 

ઉિમ~લા  
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લ%મણને પરણેલી સીતાની નાની બેનKુ ંનામ. 

 

માડંવી  

સીરLવજ જનકના ભાઈ �ુશLવજ રાજની એક +�ુી. તેના ં લMન દશરથ +�ુ ભરતની સાથે 

થયા ંહતા.ં તેને ત< અને +0ુકર નામે બે +�ુ હતા. 

 

 તુકCિત~ 

�ુશLવજ જનકની દCકરC  તુકCિત~. તેના ંલMન દશરથ +�ુ શ��ુનની સાથે થયા ંહતા ં

 

મથંરા  

દરરથની પ&ની કTકયની દાસી. તે આગલા જ6મમા ંએક ગધંવ¥ હતી. રામચbંkને રાજગાદC 

આપવાનો સમારંભ થતા ં તેણે કTકયીને આ�ુઅંવ¦ં સમ*વી ભય Jદિશ~ત કરCને +વૂ� દશરથે 

આપેલા બે વરKુ ં Eમરણ તાxુ ં કરાવીને એર વરથી રામ અર[યમા ં*ય અને બી* વરથી 

ભરતને રાજગાદC મળે, આpુ ંરા* પાસેથી માગી લેવાKુ ંશીખ_\ુ.ં એ શરCર8 �ણ ઠ8કાણે વાકંC 

હોવાને લીધે તેના ંિ�વ�ા, �ુl* એવા ંબી*ં નામ પણ હતા.ં 

 

 મુ�ં  

દશરથ મહાગા*નો એ નામનો સારિથ. તે રામ, લ%મણ, અને સીતાને વનવાસ માટ8 

દંડકાર[યમા ંYકૂવા ગયો હતો. 

જનક  

રામાયણના Y�ુય નાયક રામચbંનો સસરો; સીતાનો િપતા અને િવદ8હ અથવા િમિથલાનો તે 

વખતનો J�યાત ત&&વ;ાની રા*. noિવ�ાના ઉmેજક અને યોગી>ર યા;વ.tનો તે િશ0ય 

હતો. તેને સીતા િસવાય બીxુ ં છોકG ં નહોc ુ.ં અયોLયાના રા* રામચbં સાથે સીતાને તેમણે 



 

https://okanha.wordpress.com
 

Eવયવંર કરCને પરણા_યા ં હતાં

અયોLયા આ_યા. &યાર પછC લોકિન�દાને લીધે રામે ગભ"વતી સીતાનો &યાગ કયA

રા*ને રાDય અને સસંાર અ&યતં અિJય થઇ પડaાં

ત&&વા6વેષણમા ંવાસ +રૂો કયA

 

હKમુાન  

પવનને 2જનીનો +�ુ મા�ુિત

પનોતીને દબાવી રાખનાર દ8વ

રામાયણના ંપા�ો  
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Eવયવંર કરCને પરણા_યા ં હતા.ં રામ રાવણને મારCને સીતાને લઈ વનવાસ +રૂો કરCને 

&યાર પછC લોકિન�દાને લીધે રામે ગભ"વતી સીતાનો &યાગ કયA

રા*ને રાDય અને સસંાર અ&યતં અિJય થઇ પડaા.ં પછC તેમણે તપોવનમા ં જઇને 

ત&&વા6વેષણમા ંવાસ +રૂો કયA. 

 

િત; રામનો એક બળવાન વાનર ભ�ત; noચરCઓના આદશ"

પનોતીને દબાવી રાખનાર દ8વ. હKમુ&નો યોRગક અથ" હK ુએટલે હડપચીવા¦ં એવો થાય છે

Page 10 

મારCને સીતાને લઈ વનવાસ +રૂો કરCને 

&યાર પછC લોકિન�દાને લીધે રામે ગભ"વતી સીતાનો &યાગ કયA. આથી જનક 

પછC તેમણે તપોવનમા ં જઇને 

noચરCઓના આદશ", 

હKમુ&નો યોRગક અથ" હK ુએટલે હડપચીવા¦ં એવો થાય છે. 
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G5ઢથી એ અથ" સકંડાઈ ને હKમુાન નામના વાનરદ8વ, jની હડપચી બહાર પડતી છે તે એવો 

થાય છે.  યૂ"ના વરદાનથી સોનાના બનેલા મે�ુ પવ"ત ઉપર ક8સરC નામે એક વાનર અને તેની 

 ુદંર hી 2જની રહ8તા ંહતા.ં 2જની એક વખત પવ"ત ઉપર ફરતી હતી, તેવામા ં તેને જોઇ 

વા\નેુ કામ _યાBયો અને તેણે પોતાKુ ંવીય" 2જનીના કણ" §ારા Y ૂ̈ ુ.ં તેથી 2જનીને ગભ" રહC 

હKમુાનનો જ6મ થયો. +�ુજ6મ થયા પછC તરત જ 2જની ફળ લેવા જગંલમા ંલાચી ગઈ 

હતી. હKમુાનને vખૂ લાગવાથી રડવા માડં� ુ.ં તેવામા ંઉદય પામતા  યૂ"ને જો હKમુાને તેને 

ફળ ધા\ુ] અને તે લેવાને �ઘૂો. તે Jમાણે  યૂ" તરફ �દૂતો હતો &યાર8 વા\ ુ 5હમ jવો થઇ 

 યૂ"ના તાપથી તેKુ ં ર<ણ કરતો હતો. તે છેક  યૂ" પાસે પહu�યો એ વખતે  યૂ"`હણ હc ુ ં

એટલે રાqુ  યૂ"ને `હણ કરવા જતો હતો, પણ હKમુાનની હઢફટમા ંઆવવાથઈ �ાસ પામીને 

rૂર નાસી ગયો. પછC �ોધ પામી db પાસે ગયો. &યા ંજઈ `મને આપેલ ભ%ય બહCજો ક8મ લઈ 

*ય છે ?` એમ ક�ુ.ં આથી db ઐરાવત ઉપર આ�ુઢ થઈ તેની સાથે ગયો. તેઓ  યૂ" અને 

હKમુાન હતા &યા ં આવી પહu�યા. રાqુ Jથમ  યૂ" પાસે આ_યો અને તેને પણ ફળ ધારC 

હKમુાન તેને પકડવા �ૂ�ો. પોતાKુ ંર<ણ કરવાKુ ંક�ુ ંએટલામા ંતો હKમુાન ઐરાવતને પણ 

ફળ ધારC તેને લેવા દોડaો. db 8 આથી |Eુસે થઇ વªનો અ`ભાગ તેને માયA jથી તે પવ"ત 

ઉપર પડaો અને એની હડપચી એટલે હK ુભાગંી ગઇ. આ જોઇ વા\ ુ|Eુસે થઇ પોતાના +�ુને 

લઇને એક |ફુામા ંભરાઇ ગયો અને પોતાનો Jચાર બધેથી બધં કયA. આથી �ણે લોકમા ંદ8વ, 

અ રુ અને મK0ુય સવ� J* rુ:ખી થઇ. દ8વો J*પિત પાસે ગયા અને તેને Jાથ"ના કરC. 

J*પિત બધા દ8વો સાથે વા\ ુ હતો &યા ં ગયા હKમુાનને તેમણે પપંાWયો. તેથી તે ફરCથી 

kિવત થયો. આથી Jસ' િથને વા\ ુ+વૂ"વત વહન કરવા લાMયો સવ" દ8વોએ તેને વરદાન 

આBયા.ં પછC noાએ ક�ુ ં ક8 હ8 વા\ ુ ! તારો વીર+�ુ મા�ુિત શ�નેુ �ાસ ઉપ*વનાર અને 

ઘણો બળવાન થશે; તેની ગિત કોઇ અટકાવી શકતે ન5હ. એમ કહC EવEથાન Jિત ગયા. પછC 

વા\ ુપોતાના +�ુને 2જની પાસે YકૂC આ_યો. મોટો થતા ંહKમુાન ઋિષઓને બqુ સતંાપતો 

તેથી તેમણે `cુ ંતા�ંુ બળ મોહવશ થઇ vલૂી જઈશ. અને Dયાર8 કોઇ તારC કCિત~ તારC પાસે 

કહ8શે એટલે જ ફરCરC બળવાળો થઈશ.` એમ શાપ આBયો. તેને ઋ<રજસ વાનરના +�ુ 

 ુ̀ ીવની સાથે ઘણી મૈ�ી હતી. તેણે  નૂ" પાસેથી ઘણા `થંો અને શાhોનો અ¡યાસ કયA. તે 

ઘણો િવ§ાન અને મહાન તપEવી હતો. સીતાની શોધ માટ8 નીકળેલા રામ અને લ%મણને પણ 

તે  ુ̀ ીવના કહ8વાથી ચcરુાઈથી લઈ આ_યો. રામે  ુ̀ ીવને રાDય મેળવી આBયા પછC ક8ટલેક 
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વખતે વાનરોને સીતાની ભાળ કાઢવા મોક.યા હતા. તેમા ંહKમુાનને, 2ગદ ને થોડા વાનરો 

સાથે દR<ણ 5દશા તરફ મોક.યા. &યા ં મયદાનવે પોતાના ઉપભોગ સા�ુ બનાવેલી માયાવી 

|ફુામા ં રહતી મે�ુસાવRણ�ની +�ુી EવયJંભાને મWયા. &યા ં વાનરો ફળ ખાઈ અને જળ પીને 

cBૃત થયા પછC તેણીને તેમને |ફુાની બહાર કાઢવા િવનિત કરC. EવયJંભાએ તેમને ને� બધં 

કરવાKુ ંકહC એક <ણમા ં|ફુાની બહાર સYbુ પાસે લાવી Ytૂા. પાછા ફરવાની Y«ુત થઇ ગઇ 

છતા ં સીતાની ભાય લાગે તેમહc ુ ં ન5હ. તેથી સવ�એ &યા ં મરC જવાનો િવચાર કયA એવામા ં

સપંિત તેમને મWયો, તેણે સીતાની ભાળ આપી તેમને લકંા જવા ક�ુ,ં પણ સYbુ ક8મ ઓળંગવો 

એ િવચારમા ંતેઓ પડaા. એ વખતે હKમુાન સYbુ ઓળંગવાKુ ંકહC *ં�વુાને તેના ંઆગળના ં

પરા�મ યાદ કરા_યા.ં આથી ઋિષના શાપ Jમાણે હKમુાન વીર&વ _યાપી ગ\ુ ંઅને પોતાKુ ં

EવGપ ઘ1ુ ંજ વધારCને ��ૂો. તેને મદદ કરવા સYbુ 8 મૈનાક પવ"તને g.ુલો કયA, પણ તેમને 

િવવેક કરC થાક ખાવા ન થોભતા ંતે આગળ ધBયો. રEતામા ંnoદ8વના કહ8વાથી તેના બળની 

પરC<ા કરવા આવેલી રા<સોને મહાત કરC નાથી; સLંયાકાળે લકંા પહuચી, લકંાના ર<ણ 

કરનારની પરાભવ કરC તેણે 2દર Jવેશ કયA અશોકવનમા ંઆવતા ંતેણે ઉપવાસને લીધે �ૃશ 

થઈ ગયેલી rુ:Rખત સીતાને જોઈ. Jભાત થતા ં&યા ંરાવણ પોતાની hીઓ તથા દાસીઓ સાથે 

આ_યો અને સીતાને પોતાની પ&ની થવા સમ*વવા લાMયો પણ તેણીએ તેનો િતરEકાર કયA. 

આથી રાવણ |Eુસે થઈ સીતાને કોઈ પણ રCતે વશ કરવાKુ ંરા<સીઓને કહC જતો ર�ો. પછC 

રા<સીના �ાસથી િ�જટા નામની pHૃ રા<સીએ સીતાને બચાવી. તે વખતે હKમુાન  %ૂમ Gપ 

ધારણ કરC રામના |ણુાKવુાદ ગાવા માડંaા અને પોતાને શા માટ8 મોલtો છે તે પણ ક�ુ.ં 

સીતાના કહ8વાથી તે તેમની સમ< J&ય< થયો. પણ આ રાવણ હશે તેવો વહ8મ સીતાને 

આવવાથી તેણે રામની વ£ટC સીતાને આપી. પછC સીતા પાસેથી સમાચાર લઈ અને િનશાની 

તરCક8 તેનો �ડૂામRણ લઈ તે િવદાય થયો. પણ તા ંપહ8લા ંઅશોકવા5ટકામા ંઘ1ુ ંK�ુસાન ક\ુ]. 

તેને પકડવા આવેલા રા<સોને પણ હ[યા. આથી રાવણે આથી |Eુસે થઇ dbeજતને મોક.યો; તે 

હKમુાનને nohાથી બાધંી રાવણના દરબારમા ંલા_યો, &યા ંહKમુાને બqુ છટાથી રાવણને બોધ 

કયA. તેને મારવાના હ8cથુી તેKુ ં +છૂ�ુ ં સળગા_\ુ.ં હKમુાને લકંામા ં ઘણે Eથળેઆગ લગાડC. 

પછC અ5ર0ટ પવ"ત ઉપરથી �દૂC પાછો મહ¬b પવ"ત ઉપર આ_યો. &યા ં *ં�વુાનને તેણે સવ" 

હકCકત કહC સભંળાવી. પછC બધા રામ પાસે આ_યા, &યાર8 *ં�વુાને રામને સઘળC હકCકત 

જણાવી. હKમુાને સીતાએ આપેલ �ડૂામRણ રામના ચરણમા ંYકૂયો. \Hુમા ંપણ વખતોવખત 
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હKમુાન ઘવાયેલા વાનરોને ઉપચારાથ� ઋષભ પવ"ત ઉપરથી ઔષિધ લાવીને, લ%મણને શf�ત 

વાગી તે વખથે કાળનેમીને વધ કરCને અને 5દ_ય ઔષિધ લાવીને ઘણી ઘણી સેવા ઉઠાવી. 

રામનો રાDયાRભષેક થયા પછCપણ હKમુાન તેમની સાથે જ ર�ા. તેણે રામને પોતાની સેવાથી 

Jસ' કયા", રામે તેને noિવ�ા િશખી. રામચbં િનજધામ જતા હતા તે વખતે હKમુાન સાથે 

જવા લાMયા. તેને એમણે `આ ક.પના 2ત  ધુી તાર8 આ vિૂમ ઉપર રહ8pું̀  એવી આ;ા કરC. 

હKમુાન બqુધા 5હમાલયના ગધંમાદન િશખર ઉપર રહ8 છે. કોઇ કોઇ વખત 5ક�+�ુુષ વનમા ંરહ8 

છે, એણે એક રામાયણ લ�\ુ ં છે j હKમુાન નાટક નામે JિસH છે. ભાગવતમા ંક�ુ ં છે ક8, એ 

સતત બધાને રામકથા સભંળાવે છે તેણે લકંા બાળC હોવાથી તેને લકંાદાહC તેpુ ં નામ 

આપવામા ંઆ_\ુ ં છે. આ ઉપરાતં તેને મર&+�ુ, મા�ુિત, Nજનેય, યોગચર, રજતિુત વગેર8 

ઘણા ંનામોથી ઓળખવામા ંઆવે છે. તે ભીમનો ભાઈ કહ8વાય છે. ક8મક8, તે બનેં વા\+ુ�ુ હતા. 

તેના +�ુKુ ંનામ મકરLવજ હc ુ.ં તે શકંરનો અવતાર મનાય છે. તે એક િવ§ાન _યાકરણકતા" 

મનાય છે. તેને કા¦ં મો{ુ,ં ભરમ ઉપર *ડા અને બરછટ વાળ, નાxુક બદન અને લાબંી + ૂછંડC 

હોય છે.તે �જ બાધંાના હતા ને ગ�ુડની માફક �દૂC શ�તા હતા. આ દ8વની અEપ0ઠ Yિૂત~ને 

િસ�rૂર, તેલ, અડદ અને આકડાના ®લની માળાથી +જૂન કરાય છે. આ ર<ક અને આ\0ુય 

વધારનાર દ8વ ગણાય છે. તેને \વુાન ને Rચરંkવ બના_યા છે. તે નૈ�0ઠક noચારC કહ8વાય છે. 

 

 ુ̀ ીવ  

ઋ<ર* નામના વાનરના બે માહં8નો નાનો +�ુ. એના મોટાભાઈKુ ંનામ વાલી હc.ુ  ુ̀ ીવ 

 યૂ"ના વીય"થી જ6¯યો હતો. તે બનેં ઘણા વખત  ધુી સપંીને Jેમથી સાથે ર�ા પણ એક 

માયાવી રા<સ સાથેના \Hુને લીધે બનેંમા ં િવખવાદ થઈ પડaો. વાલીએ  ુ̀ ીવને 

5ક�0ક°ધામાથંી દ8શવટો દCધો.  ુ̀ ીવે હKમુાન વગેર8 સRચવો સ5હત ઋ0યYકૂ પવ"ત ઉપર રહ8વા 

માડં� ુ.ં પાછળથી સીતાની શોધ કરા રામ અને લ%મણ &યા ંઆવી ચડaા &યાર8  ુ̀ ીવે તેમની 

સાથે મૈ�ી કરC. સીતાએ વાનરોમા ંફ8કંલા ંવhાvષુણ તેમને બતા_યા. તે સીતાના ંજ વhો  છે 

જ એમ રામની ખા�ી થઈ.  ુ̀ ીવે રામની સહાય લઈ વાલી સાથે §§ં \Hુ ક\ુ]. તેમા ં રામે 

વાલીને બાણથી માયA. પછC રામે લ%મણને હાથે  ુ̀ ીવને ગાદC ઉપર બેસાડaો. 2ગદને 

\વુરાજ ની¯યો. પોતે લ%મણ સાથે Jhવણ નામના પવ"ત ઉપર ર�ા. રાDય મળતા ં ુ̀ ીવ 
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મોજશોખમા ં પડC ગયો; પણ હKમુાને તેને રામને આપેIુ ં વચન યાદ આપવાથી તેણે બધા 

વાનરોને એકઠા કયા]. રામના કહ8વાથી લ%મણ,  ુ̀ ીવ પાસે આ_યા. &યા ં મા�ુિતએ તેમની 

કાય"િસ�H માટ8 વાનરો હાજર થયા છે એમ જણાવીને તેને સ6માન+વૂ"ક રાજમ5ંદર લઈ ગયો. 

આથી લ%મણનો કોપ શ¯યો.  ુ̀ ીવ લ%મણ સાથે બધા વાનરોને લઈ રામ પાસે ગય. 

પાછળથી હKમુાને સીતાની ભાળ કાઢC રામે સYbુ પર +લૂ બાધંી લકંા ઉપર ચડાઈ કરC 

રાવણને માયA. સીતાને Y�ુત કયA અને સીતા સાથે રામ અયોLયા આ_યા. &યા ંઘણા ંવષ" રાDય 

કરC Eવધામ જતા હતા &યાર8  ુ̀ ીવ પણ 2ગદને 5ક�0ક°ધાની ગાદC પર બેસાડC પોચે રામચbં 

સાથે Eવધામ ગયો. 

વાલી  

 ુ̀ ીવનો મોટો ભાઈ; 2ગદનો િપતા. 

 

તારા  

વાલીની પિત�તા પ&ની. તે  ષેુણ નામના વાનરની ક6યા હતી. તેના +�ુKુ ંનામ 2ગદ. 

 

 ષેુણ 

એ નામનો એક વાનર વૈ�. તે રામના લ±કરમા ંહતો. તેણે મરC ગયેલ ઘણાને kવતા કયા" 

હતા. એને મ²દ અને �§િવદ નામે બે +�ુ હતા અને તારા નામે એક ક6યા હતી. તારાન ેએણે 

વાલીને પરણાવી હતી. 

 

મ²દ 

 ષેુણ વાનરના બે માહં8નો મોટો +�ુ; �§િવદનો મોટો ભાઈ. આ બનેં ભાઈઓ વાલીની hી 

તારાના ભાઈ એટલે 2ગદના મામા હતા. વાલીના વધ પછC સીતાની ખોળ માટ8 j વાનરો 
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 ુ̀ ીવે મોક.યા હતા તેમા ંભાઈ સ5હત આ પણ ગયો હતો. તેણે રામાયણના \Hુમા ંવજY�ુ0ટ, 

િવ�ુપા< ઈ&યા5દ મોટા મોટા રા<સ મારCને રામને ઉmમ સહાય કરC હતી. 

 

�§િવદ 

 ષેુણ વાનરના બે માહં8નો નાનો +�ુ. એના મોટા ભાઈKુ ંનામ મ²દ વાનર હc ુ.ં તે દશ હ*ર 

હાથીKુ ંબળ ધરાવતો હતો. 2ગદનો તે મામો અને  ુ̀ ીવનો સRચવ હતો. તેણે રાવણ સાથેના 

\Hુમા ંરામને ઘણી મદદ કરC હતી. 

 

2ગદ  

5ક�0ક°ધાના વાનર રા* વાલીનો એ નામનો દCકરો. તે �હૃEપિતનો અવતાર મનાય છે. ભાષણ 

કરવામા ંતે �ુશળ હતો. વાલીના મરણ વખતે તે નાની ઉમરનો હોવાથી એને સાચવવાKુ ંતેના 

ભાઈ  ુ̀ ીવને સuપી રામે એને \વુરાજનો અિધકાર અપા_યો હતો. સીતાની શોધ માટ8 

મોકલેલા મા�ુિત વગેર8 વાનરોનો તે JYખુ હતો. વાયદા કરતા ંએક મ5હનો વધાર8 વીતી જતા ં

પણ સીતાની શોધ લાગી ન5હ તેથી એણે Jાણ &યાગવાનો િન³ય કયA. એટલામા ંએને સપંાિત 

નામના પ<ીરાજનો ભેટો થયો. એનાથી ભાળ મળC ક8 સીતા લકંામા ંછે. મરવાનો િવચાર માડંC 

વાળC એણે મા�ુિતને લકંા મોક.યો. મા�ુિતએ ખબર આ[યા પછC તેઓ રામચbં પાસે 5ક�0�°ધા 

પાછા ગયા. Dયાર8 બધા વાનરો સ5હત રામચbંk લકંા પર ચડaા &યાર8 એ પણ જોડ8 ગયો અને 

તેને રામે રાવણ સાથે િવ�0ટ એટલે સમાધાની કરવા મોક.યો. તેણે રાવણને બqુ સમ*_યો 

છતા ંરાવણ મા6ય ન5હ. રાવણને નાનપણમા ંવાલીએ 2ગદને ઘો5ડયે બાLંયો હતો, &યાર8 એ 

રાવણની દાઢC ખ́ચી બqુ પીડા આપતો તે યાદ કરા_\ુ.ં Dયાર8 રામ અને રાવણની લડાઈ થઈ 

&યાર8 એણે કંપન, Jજઘં, િવ�ટ ઈ&યા5દ અનેક મહાન રા<સોને માયા". રાવણનો વધ કરC 

રામચbંk અયોLયા ગયા પછC અRગયાર હ*ર વષ" રાDય કરC Dયાર8 Eવધામ પધાયા" &યાર8 

 ુ̀ ીવ તેમની સાથે ગયો, અને 2ગદને 5ક�0ક°ધાનો રા* બના_યો હતો. 

 

*ં�વુાન  



રામાયણના ંપા�ો  

 

https://okanha.wordpress.com  Page 16 

 

રામની સેનાનો એ નામનો એક વાનર. 

િવનત  

રામની સેનામાનંો એ નામનો એક વાનર. 

 

તાર  

રામની સેનાનો અિધપિત એક મોટો વાનર. તેની ક6યા �ુમા  ુ̀ ીવની hી હતી. વળC એમ 

કહ8વાય છે ક8 તારાનો િપતા હતો અને �હૃEપિતના 2શથી ઉ&પ' થયો હતો. 

 

જટા\ ુ 

રામાયણમા ંજણાવેલ એક |µૃરાજ. તેના િપતા  યૂ"ના સારિથ અ�ુણ અને તેની માતાKુ ંનામ 

±યેની હc ુ.ં સપંાિત તેનો મોટો ભાઈ થાય. તે ગીધનો રા* હતો. રામાયણ ઉપરથી એ િવ01નુા 

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

શિનની પાસેથી સીતાને લેવાને �ાિંતમડંળમા ંગયો હતો. શિનની b�0ટને લીધે એનો રથ બળC 

ગયો અને રા* નીચે પડaો. જટા\એુ એને પડતો ઝીલી લઈને ઉગાયA હતો. પ¶ +રુાણમા ં

વળC એવી કથા છે ક8 પોતાના રાજમા ંrુકાળ પડaો હતો &યાર8 દશરથ શિન ઉપર ચડC ગયો. 

પણ એને રથ સ5હત Eવગ"માથંી ફ¬કC દCધો. તે જટા\એુ ઝીલી લીધો હતો. રામ પચંવટCમા ંર�ા 

&યાર8 સીતાKુ ંર<ણ કરવાKુ ંતેણે માથે લીધેIુ.ં તે રામભ�ત હતો. સીતાને હરણ કરC લઈ જતા ં

તેણે રાવણને રોtો હતો. પોતે pHૃ હોવા છતા ં તેણે રાવણ સાથે \Hુ ક\ુ], પણ રાવણ તેની 

પાખંો કાપી નાખી ઘાયલ કરCને નાસી ગયો હતો. સીતાની શોધ કરતા રામ લ%મણને તેણે 

ભાળ આપી. જટા\નેુ આ દશામા ંજોઈ રામ લ%મણ બqુ _યા�ુળ થયા. રામે તેને ગોદમા ંલીધો 

અને તેમના ંદશ"ન કરC જટા\ ુમો< પા¯યો. રામે *તે તેની 2&યે�0ટ 5�યા કરC હતી. 

 

નલ  
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રામની સેનાનો એ નામનો એક વાનર. તેણે રામ રાવણના \Hુ વખતે લકંામા ંસેના વગેર8 લઈ 

જવા સાG સYbુ ઉપર સેcબુધંન ક\ુ] હc ુ.ં નલ અને નીલ Dયાર8 બાળકો હતા &યાર8 સYbુ 

5કનાર8 રમતા ં રમતા ં ઋિષYિુનઓના આQમમાથંી શાRલ`ામ આ5દ પFથરની Yિૂત~ઓ લાવી 

સYbુમા ંનાખતા. આથી એક Yિુનએ તેમને બાળકો *ણી તેમના ઉપર |Eુસે ન5હ થતા ંએમ 

ક�ુ ં ક8, *ઓ તમારા હાથનો Eપશ" પામેલ પFથર પાણીમા ં ન5હ �બેૂ. આ Jમાણે Yિુનઓએ 

પોતાના ઉપઃEય Yિૂત~ની ર<ા કરC અને તેમના આશીવા"દથી નલ નીલે સેc ુ બાધંી પોતાના 

ઉપાEય દ8વ રામની સેવા કરC. 

 

નીલ  

રામની વાનરસેનાનો એ નામનો એક સેનાપિત. તે અfMનનો +�ુ અને િવ>કમા"ના 2શ વડ8 

જ6મેલો મનાય છે. તેણે તથા નલ નામના વાનર8 સYbુ ઉપર પFથરનો +લુ બાLંયો હતો. એવી 

કથા JિસH છે ક8, Dયાર8 નલ અને નીલ નાના બાળકો હતા, &યાર8 સYbુ 5કનાર8 રમતા ંરમતા ં

ઋિષYિુનઓના આQમમાથંી શાRલ`ામ વગેર8 પFથરની Yિૂત~ઓ લાવી સYbુમા ંનાખતા ં હતા. 

આ Jકાર8 Yિૂત~ઓ ખોવાવાથી Yિુનઓ નલ અને નીલને બાળક *ણી તેમના ઉપર |Eુસે ન 

થતા અને તેમને િશ<ા પણ ન કરતા. એક 5દવસ એક Yિુનએ એમ કહC દC�ુ ંક8, ઓ, તમારા 

હાથનો Eપશ" પામેલ પFથર પાણીમા ંન5હ �બેૂ. આ Jમાણે Yિુનઓએ પોતાની ઉપાEય Yિૂત~ની 

ર<ા કરC અને તેમના આશીવા"દથી નલ અને નીલે સેc ુબાધંી પોતાના ઉપાEય દ8વની સેવા 

કરC. 

 

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 ંપહ8લો કોણ જઈ પહuચે 

એવી શરત થઇ. તે માટ8 તેઓ  યૂ"મડંળમા ંજવા ઊડaા.  યૂ"ના તાપથી નાના ભાઇKુ ંર<ણ 

કરવાને સપંાિત પોતાની પાખંો તેના ઉપર JસારCને ઊડતો હતો. એ Jમાણે  યૂ"મડંળની છેક 

નkકમા ંજઈ પહu�યા. &યા ંસપંાિતની પાખંો એકાએક બળC ગઈ અને મહ¬b પવ"ત ઉપર પડaો. 
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જટા\નુી પાખં દાઝી ન હોતી તેથી તે પાછો ઊડCને +Fૃવી ઉપર આ_યો. ઘણા વખત પછC 

સપંાિત Yછૂા"માથંી સાવધ થઈને xુએ તો પોતાનો ભાઇ પાસે નથી અને પોતે દR<ણ સYbુમા ં

પડaો છે. ઉડાc ુ ં ન હોવાથી એક વખત vખૂ તરશ િછપાવવા ખોડગંતો �દૂCને જતો હતો તે 

વખતે તેને તે જ પવ"ત ઉપર રહ8નારા ચbંમા નામના ઋિષ મWયા. Yિુનએ તે કોણ છે તેમ 

+છુયાથી સપંાિતએ બધી હકCકત કહC અને પોતાKુ ં¢ધુાKુ ં િનવારણ કરવાનો ઉપાય +છૂ�ો. 

આ ઉપરથી Yિુનએ તેને અLયા&માિવ�ાનો બોધ કયA. આથી સપંાિતના મનKુ ંસમાધાન થ\ુ ં

અને તેની vખૂ પણ મટતી ગઇ. આ Jમાણે ઘણા વખત  ધુી સપંાિત અને Yિુન ભેગા ર�ા. 

એક વખત ચbંમા Yિુનને પરલોકગમનની ઇ�છા થતા ંતેણે સપંાિતને ક�ુ ંક8, ઇ%વા�ુના વશંમા ં

રામનો જ6મ થશે. િપતાની આ;ા પાળવા એ ભાઇ તથા hી સાથે દંડકાર[યમા ંઆવશે. અહCથી 

રાવણ એની hીKુ ં હરણ કરC જશે. રામને  ુ̀ ીવ સાથે મૈ�ી થશે.  ુ̀ ીવ પોતાના વાનરોને 

સીતાની ભાળ કાઢવા દR<ણ 5દશામા ં મોકલશે. પણ ભાળ ન5હ મળવાથી એ વાનરો સYbુ 

5કનાર8 અ'જળનો &યાગ કરC મરવાને તૈયાર થશે. તે વખતે c ુ ં તેમને મળCને સીતાની ભાળ 

બરોબર આપીશ અને તારC પાખંો પહ8લા ં હતી તેવી થશે અને c ુ ં  ખુી થશે એમ વરદાન 

આપીને Yિુન આ લોક તk 5દ_ય લોકમા ંગયા. આગળ જતા ંચbંમા Yિુનના કહ8વા Jમાણે જ 

2ગદની આગેવાની નીચે વાનરો સીતાને શોધવા આવેલા. તે ફળCvતૂ ન થવાથી મરવા સા�ુ 

ધાનપાણીની આખડC લઈને બેઠા હતા. એમનો અને સપંાિતનો મેળાપ થયો. વાનરોને મોઢ8 

પોતાના નાના ભાઈ જટા\ુનંા Y&ૃ\નુા pતૃાતં *ણી સપંાિતને બqુ ખેદ થયો. વાનરોને 

સપંાિતએ સીતાની ભાળ આપી અને તમે લોકો સYbુ ઓળંગવાની પેરવી કરો એવી  ચૂના 

આપી. પછC તેને પહ8લાનંી માફક પાખંો ®ટC અને તે &યાથંી ચાલી નીકWયો. સપંાિતની ઉપર 

િવષે tાયેં ઉ.લેખ કર8લો જણાતો નથી. એને  પુા>, બ·,ુ શી¸ગ વગેર8 અનેક +�ુો હતા. 

 

િવ>ાિમ�  

એક <િ�ય ઋિષ; કૌિશક; ગાિધજ; ગાિધનદંન; અયોLયાના  યૂ"વશંી રાજ�ુ¹ંુબના ઉપાLયાય; 

કા6ય�ુlજના +�ુુવશંી ગાિધ રા*નો +�ુ. <િ�ય વશંમા ંઉ&પ' થઈ પોતાના તપોબળથી તેણે 

nાoણ&વ JાBત ક\ુ] હc ુ.ં તેની ઉ&પિm સબંધંમા ંએpુ ંવણ"ન છે ક8, ગાિધરા*ની ક6યા સ&યવતી 

ઋચીક ઋિષને પરણાવી હતી. ગાિધરાજ અને ઋચીકને કાઈં સતંાન ન થ\ુ.ં તેથી ઋચીક8 
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ય;ાવશેષ ચ�ુના બે ભાગ કયા". એકની સાથે nાoણ સતંાનનો અને બીkની સાથે <િ�ય 

સતંાનનો આશીવા"દ હતો. બનેં ચ�ુ ઋચીક ઋિષએ પોતાની hીને આપી nાoણવાળો ચ�ુ 

પોતાને ખાવાKુ ંઅને બીજો ચ�ુ ગાિધરા*ની hીને ખાવા આપવાKુ ંક�ુ.ં ગાિધરા*ની hીએ 

િવચાર કયA ક8 કદાચ સ&યવતીનો ચ�ુ અિધક Qે0ઠ હશે, ક8મક8 તેના Eવામીએ તે તૈયાર કર8લ છે. 

ઉપરથી તેનો ચ�ુ પોતે લઈ લીધો અને પોતાનો તેને આપી દCધો. પ5રણામે ગાિધરાજની hીને 

િવ>ાિમ� અને સ&યવતીને જમદfMન થયા, j nાoણ હોવા છતા ં<ા� |ણુથી \�ુત હતા. તેણે 

ઋચીક ઋિષ પાસે સવ" િવ�ાKુ ં િશ<ણ લી�ુ ં હc ુ.ં તેણે J*ને +�ુ પેઠ8 પાળC હતી. રાDયનો 

િવEતાર ઘણો વધાયA હતો, b_ય ભડંાર ભર+રુ હતો. મ�ંીમડંળ િવ§ાન, નº અને દCધ"દ�0ટવા¦ં 

હc ુ.ં એકવાર આ રા* સૈ6ય સ5હત Yગૃયા રમવા નીકWયો, રEતામા ંવિસ0ઠ ઋિષના આQમે 

ઋિષએ ન5ંદની કામધેKનુી મદદથી રા*નો સારો સ&કાર કયA, છેવટ8 ઋિષની ના છતા ંબળા&કાર8 

કાણધેKુ ંલઈ જવા રા* તૈયાર થયો, ન5ંદનીમાથંી અસ�ંય +�ુુષો Jગટ થયા, તેણે િવ>ાિમ�ના 

સવ" સૈ6યનો નાશ કયA ને રા* લ�* પામી પોતાને નગર પાછો આ_યો. <િ�યબળ કરતા ં

noતેજKુ ંપરા�મ ચ5ડયાc ુ ંછે એમ તેને ખાતરC થવાથી તેણે હ*રો વષ" તપ ક\ુ]. તે તપના 

Jભાવથી દ8વોએ તેને noિષ~ ક�ા પણ વિસ0ઠ તો તેને રાજિષ~ કહCને બોલાવતા. આથી 

િવ>ાિમ�ે વિસ0ઠના સો +�ુોને મરાવી ના�યા ને તેને મારC નાખવા તૈયાર થયા. એક રા�ે 

વિસ0ઠના મોઢ8થી િવ>ાિમ�ના તપના ંવખાણ સાભંળC, મારવા આવેલ િવ>ાિમ� વિસ0ઠને પગે 

પડaા, Dયાર8 તેKુ ં િનરાRભમાન જો\ુ ં &યાર8 વિસ0ઠ8 િવ>ાિમ�ને noિષ~ ક�ા. &યારથી તે બનેં 

વ�ચે ગાઢ Eનેહ બધંાયો. આ પછC મહા તપોબળC િવ>ાિમ�ે િસHાQમમા ં ઘણા ય;ો કયા". 

રા<સોKુ ંજોર બqુ વધી ગ\ુ ંહc ુ ંઅને ય;મા ંઆવી િવµ કરતા. ય;ના Jસગંમા ંકોઈને શાપ 

દ8વાય ન5હ એવી શાhમયા"દા હોવાથી િવ>ાિમ�ે દશરથ રા* પાસેથી રામની માગણી કરC ને 

રામ લ%મણ પાસે ઘણા રા<સોનો નાશ કરા_યો. િવ>ાિમ�ને ગા.લવ નામે +�ુ હતો અને 

ગા.લવ નામનો એક િશ0ય પણ હતો. તેને માધવીથી અ0ટક નામે એક +�ુ થયો હતો. 

િવ>ાિમ�ના �ુળમા ં પોતે  Hુા ં તેર8 મ�ંદ0ટા ઋિષ થઈ ગયા છે. િવ>ાિમ� પોતે, દ8વરાત-

4નુ:શેપ, મ��ુછદં, અધમષ"ણ, અ0ટક, લો5હત-રો5હત, vતૃકCલ, મા�ં�ુH, દ8વQવા, દ8વરત, 

ધનજંય, િશિશર, શાલકાયન. આ િસવાય પણ તેને ઘણા +�ુો થયા છે: િવ>ાિમ� J*પ<ી 

હતા, j રા*ના રાDયમા ંJ*ને દાદ મળતી ન હોય ને અિધકારCઓ xુ લમી હોય તેની સામે 

J*પ<ે થતા ને ભાષણો§ારા ટCકા કરC cટૂC પડતા. રા*ઓને સલાહ આપવામા ંએ એક મોટા 
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Jધાન jવા હતા. તેમણે ધKવુ�દ Jથમ <િ�યોને શીખ_યો હતો. તેમે ધKિુવ�ાનો મહાન `થં 

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

િવ>ાિમ� દ8શની J*ની દાહ હTયે ધરC તેમને  ખુી કરવાને Jય&ન કરતા. એ J*પ<ી noિષ 

સBતઋિષના રાDય પચંમા ં િનમાયા હતા. એ ચાI ુમ6વતંરમા ં સBતિષમા ં ગણાય છે. રાDય 

jવી સY�ૃH અને વૈભવને છોડC noપદની Jા�Bતમા ં અને J*ને  ખુી કરવામા ં એણે દ8હ 

અપ"ણ કયA હતો. <Rણક વEcઓુ તેમને c�ુછ હતી. તપ અને મK0ુયKુ ંક.યાણ કરpુ ંએજ તેને 

િJય હc ુ.ં ત&વ;ાન અને ધમ"નીિતનો ઠ8કઠ8કાણે ઉપદ8શ આપતા. એ પોતાના આ&મબળના 

પરા�મથી આયા"વત"મા ંઅમર કCિત~ રાખી ગયા છે. 

 

વા.મી5ક  

એ નામના એક JિસH ઋિષ. તે એક nાoણને &યા ંજ6¯યા હતા; પણ તેના ંમાતાિપતા j તપ 

કરવા જગંલમા ંગયા ં હતા ં તેમણે તેને જગંલમા ંYકૂC દCધા. પછCથી કોઈ ભીલની b�0ટએ તે 

પડaા. તેણે તેને ઉછેયA. તે મોટા થયા એટલે તેને ધKિુવ~�ામા ંિન+ણુ બનાવી ભીલ તેની પાસે 

ચોરCKુ ંકામ કરાવવા લાMયો. એક વખત તે અર[યમા ંI ૂટંને માટ8 ફરતા હતા &યા ંએક મહિષ~ને 

જોઈને તેની પાસે j હોય તે માM\ુ.ં ઋિષએ તેને ક�ુ ં ક8, jને માટ8 c ુ ંપાપ કર8 છે તે તારા ં

સગાઓંને +છૂC આવ ક8, તેઓ તારા પાપમા ંભાગીદાર થશે ? �ુ¹ંુબીઓને +છૂતા ં તેઓએ ના 

કહC. આથી તેને બqુ ખો¹ંુ લાM\ુ ંઅને ઋિષને શરણે ગયા. તેથી તે મહિષ~ તેને રામનામનો જપ 

કરવાKુ ંકહC 2તધા"ન પા¯યા. મહિષ~ જતા ંતે &યા ંજ જપ કરતા કરતા એટલા કાળ પય]ત બેઠા 

ક8, તેના શરCર ઉપર ઊધઈના રાફડા થઈ ગયા. પછC એ જ ઋિષએ આવી તેને એ રાફડામાથંી 

કાઢયા. રાફડાને સEં�ૃતમા ંવ.મીક કહ8 છે તે ઉપરથી તેKુ ંવા.મી5ક એpુ ંનામ પડ\ુ.ં તે પછC 

તેની ગણના ઋિષમા ં થવા લાગી. તે તમસા નદCને કાઠં8 આQમ કરC ર�ા. તેના િશ0યોમા ં

ભર§ાજ ઋિષ Y�ુય હતા. એક વખત તે નદCએ Eનાન કરવા ગયેલા. Eનાન કરતા ં કરતા ં

સામેના p<ૃ પર ક¼ચ પ<ીના ંજોડા ંઉપર તેની નજર પડC. એ જોડામંાનંો નર j કામાસ�ત 

બ6યો હતો તેને એક િશકારCએ બાણ વડ8 વ£ધી ના�યો. તેથી પાછળ રહ8લા પ<ીને અિતશય 

શોક થોય. આથી વા.મી5ક ½દયમા ંએટલી બધી દયા ઊપk ક8, તેના Yખુમાથંી मा िनषाद 

એમ JારંભવાળC અK0ુ¹ુપ છદંોબH વાણી નીકળC. પાછળથી noદ8વની આ;ા Jમાણે 
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પરમે>રના j નામ વડ8 પોતે પાવન થયા હતા તેના જ નામ ઉપર શતકો5ટ કા_ય તેણે ર�\ુ.ં 

આ પહ8લા ંકોઈ પણ િનયિમત કા_ય હc ુ ંજ ન5હ. આ કા_ય Jથમ જ રચાયેIુ ંઅને કિવ પણ 

પહ8લા જ હોઈ ને વા.મી5ક આ�કિવ કહ8વાય છે. સEં�ૃતના આ5દ કિવ વા.મી5કએ રામાવતારની 

સાઠ હ*ર વષ" પહ8લા ંજ 5દ_યb�0ટથી રામાયણની રચના કરC હતી. તેણે રચેલો `થં વા.મી5ક 

રામાયણ આજ પણ  JુિસH છે. તે કા_યના  બુોધથી લાખો મK0ુય  �ુ�ુH તથા  નુીિત 

શી�યા છે અને હxુ પણ એ `થંનો લાભ લેવાય છે. આ કિવ jવા સEં�ૃત ભાષામા ંનવ રસમય 

વણ"ન કરવામા ંબી* થોડા જ કિવ થયા હશે. આ મહિષ~ની પિવ�તા રામચbંk પણ *ણતા 

હતા. વનવાસ દરિમયાન રામ Rચ��ટૂ ઉપર વા.મી5કને આQમે આવી ઘણા 5દવસ ર�ા હતા. 

વળC ધોબીના વચનથી રામે સીતાને વનમા ં મોક.યા ં &યાર8 વા.મી5ક પોતાના ગગંા 5કનારા 

ઉપરના આQમે સીતાને તેડC લા_યા હતા. આ ઋિષએ લવ અને �ુશને વેદ, ધKિુવ~�ા વગેર8 

શાhKુ ં િશ<ણ આB\ુ ં હc ુ.ં રામચbંkનો વા.મી5ક ઉપર +ણૂ" ભાવ હતો તેથી તેમણે તેમની 

સલાહ લઈ J*5હતના ંકાયA કર8લા ંછે. આ ઋિષના ંJાચેતસ વગેર8 બી*ં પણ નામ છે. 

 

લવ  

 યૂ"વશંી ઇ%વા� ૂ�ુળમા ંરામને સીતાની �ુખે થયેલ બે માહં8નો નાનો +�ુ. તેનો જ6મ વા.મી5ક 

ઋિષના આQમમા ંથયો હતો. તે ઉmર કોસલની 2દર આવેલ QાવEતી+રુCનો રા* હતો. 

 

�ુશ  

રામચbંkના બે માહં8નો મોટો +�ુ. એને ચિંપકા અને �ુમ§તી એવી બે hીઓ હતી. �ુશનો જ6મ 

વા.મી5ક ઋિષના આQમમા ંથયો હતો અને પાલનપોષણ &યા ંથ\ુ ંહc ુ.ં રામચbંkના અ>મેઘ 

ય; વખતે �ુશ અને તેના નાના ભાઈ લવે રામાયણKુ ંગાન કરCને આખી સભાને મ�ંYMુધ કરC 

હતી. તેણે �ુશાવતી નગરC વસાવીને &યા ં રાDય EથાB\ુ ં હc ુ.ં રામચbંk વૈ�ંુઠ પધારતા ં

અયોLયાની અિધ0ઠા�ી દ8વી �ુશના શયનાગારમા ંઉપfEથત થઇ હતી અને અયોLયાની rુદ"શા 

કહC હતી અને �ુશાવતી છોડC અયોLયા જવાKુ ં જણા_\ુ ં હc ુ.ં આથી તેણે અયોLયા જઈ &યા ં

રાDય કરવા માડં� ુ.ં 
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 બુાqુ  

ઇ%વા�ુ �ુળના શ��ુનો મોટો +�ુ. શ��ુની પછC મ�રુા અથવા મ¾રુાનો અિધપિત અજ થયો 

હતો. 

 

2ગદ  

લ%મણના બે દCકરામાનંો મોટો દCકરો. તે એના નામથી Eથાપેલી 2ગદCયા નામની નગરCમા ં

રાજ કરતો હતો. એ નગરCને અ>નગર પણ કહ8તા. 

 

ચbંક8c ુ 

લ%મણને ઊિમ~લાથી થયેલ એ નામનો +�ુ. તેના નામ ઉપરથી કામGપ દ8શમા ં ચbંકાતં 

નામની નગરC વસાવી. એKુ ંબીxુ ંનામ Rચ�ક8c ુ હc ુ.ં રામે અ>મેઘ ય; કયA &યાર8 અ>ની 

પાછળ ર<ા કરવા માટ8 તેને મો¹ંુ સૈ6ય લઈ મોક.યો હતો. 

 

 

શબરC  

રામની પરમ ભ�ત એક ભીલડC. એ પપંા સરોવરને પિ³મ 5કનાર8 રહ8તા મતગં ઋિષની દાસી 

હતી. એ તપfEવની પણ હતી રામચbં Rચ��ુટ પવ"ત ઉપર હતા તેવામા ં મતગં ઋિષ 

દ8વલોકમા ંગયા. મરતા ંમરતા ંશબરCને કહ8તા ગયા હતા ક8, થોડા જ સમયમા ંરામચbં અહ£ 

આવશે. &યાર8 તેKુ ંઆિતFય કયા" બાદ c ુ ં Eવગ"મા ંઆવj. તેથી તે રામની વાટ જોતી હતી. 

Dયાર8 લ%મણ સ5હત રામ આ_યા &યાર8 એKુ ં +જૂન કરC એમને આQમમા ં વનફળો ખાવા 

આBયા.ં તેમ જ મતગંના વનમા ંસBત સાગરા5દ તીથAની હકCકત કહCને j j જોવા jpુ ંહc ુ ંતે 

બ�ુ ં બતા_\ુ.ં રામચbં ઉપર ઘણો ભાવ લાવી પોતે ચાખી ચાખીને Eવા5દ0ટ ફળ તેમને 

ખવડા_યા ંહતા ંઅને એની Jીિતને વશ થઈને રામચbં 8 અkઠા ંફળ ખાધા ંહતા.ં 
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પર4રુામ  

ર81કુાને પેટ8 પેદા થયેલ જમદfMનના એ નામના +�ુ; િવ01નુો છ¿ા અવતાર. મહિષ~ v|ૃ ુ

ઋિષના વશંમા ંJ�યાત ઋચીક ઋિષ થયા, તેના +�ુ જમદfMનને &યા ં િવ01નુા છ¿ા અવતાર 

પર4રુામ �ેતા \ગુને Jારંભે જ6¯યા. ચોવીશ અવતારમા ં તે ઓગણીશમા ગણાય છે. તે 

મહાતેજEવી, િવ§ાન, નીિત;, તામસી અને <િ�ય&વ |ણુમા ંQે0ઠ હતા. તેKુ ંઆ\ધુ ફરશી હc ુ.ં 

િશવ તેના |�ુુ હતા. કTલાસમા ંિવ�ા¡યાસ માટ8 તે લાબંો વખત ર�ા હતા. મહાભારતના શાિંત 

પવ"મા ંતેની ઉ&પિm સબંધંમા ંકથા છે ક8: �ુિશક ઉપર Jસ' થઈને db તેને &યા ંગાિધ નામની 

ઉ&પ' થયા. ગાિધને સ&યવતી નામની એક ક6યા થઈ, jને v|ૃનુા +�ુ ઋચીકની સાથે 

પરણાવી. ઋચીક8 એક વાર Jસ' થઈને પોતાની hી અને સા  ુમાટ8 બે  ચ�ુને ઉ&પ' કરC 

સ&યવતીને ક�ુ ં ક8, આ ચ�ુને c ુ ંખાj, તેથી તને પરમ શાતં અને તેજEવી +�ુ ઉ&પ' થશે. 

બીજો ચ�ુ તેની માતાને દ8વાKુ ંક�ુ,ં તેથી તેને અ&યતં વીર અને Jબળ +�ુ ઉ&પ' થશે અને 

તે બધા રા*ઓ ઉપર kત મેળવશે. પરંc ુvલૂથી સ&ળવતીએ તેની માતાનો ચ�ુ ખાધો અને 

સ&યવતીની માતાએ સ&યવતીનો ચ�ુ ખાધો. Dયાર8 ઋRચકને આ વાતની ખબર પડC, &યાર8 તેણે 

સ&યવતીને ક�ુ ંક8, આ તો ઊલ¹ંુ થઈ ગ\ુ ંતમારા ગભ"થી j બાળક ઉ&પ' થશે તે મહાન Àર, 

Jચડં <ા�તેજથી \�ુત હશે અને તમારC માતાના ગભ"થી j +�ુ થશે તે પરસ શાતં, તપEવી 

અને nાoણના |ણુોથી  

\�ુત હશે. સ&યવતીએ બqુ જ િવનિત કરC ક8, મારો +�ુ એવો ન થવો જોઈએ, ભલે મારો પૌ� 

તેવો થાય વનપવ"મા ંઆ કથા એમ આપવામા ંઆવી છે ક8: એક 5દવસે સ&યવતીના ગભ"થી 

જમદfMનની ઉ&પિm થઈ, j તપ અને EવLયાયમા ંઅ�§તીય હતા. તેણે સમEત વેદવેદાગંનો 

અને ધKવુ�દનો અ¡યાસ  કયA. Jસેનeજત રા*ની ક6યા ર81કુા સાથે તેના િવવાહ થયા, 

ર81કુાના ગભ"થી પાચં +�ુો થયા: સમ6વાન,  ષેુણ, વ ,ુ િવ>ાવ  ુઅને રામ અથવા પર4રુામ. 

એક 5દવસ ર81કુા Eનાન કરવાને નદCએ ગઈ હતી. &યા ંતેણે રા* Rચ�રથને પોતાની hી સાથે 

જલ�Cડા કરતો જોયો અને કામવાસનાથી ઉ�§Mન થઈ ઘેર આવી. જમદfMન તેની આ દશા 

જોઈને બqુ જ |Eુસે થયા અને પોતાના +�ુોને ર81કુાનો વધ કરવા આ;ા કરC, પરંc ુ

Eનેહવશને લીધે કોઈનાથી તેમ થઈ શ¨ુ ં ન5હ. તેવામા ં પર4રુામ આ_યા. પર4રુામે આ;ા 
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મળતા ંજ માતાK ુમEતક કાપી ના�\ુ ંતેથી જમદfMનએ Jસ' થઈને વરદાન માગવાKુ ંક�ુ.ં 

પર4રુામે ક�ુ ંક8, પહ8લા તો મારC માતાને સkવન કરો પછC એ વરદાનો આપો ક8, qુ ંપરમા\ ુ

JાBત કG ંઅને \Hુમા ંમારC સામે કોઈ ટકC શક8 ન5હ. જમદfMનએ તેમ જ ક\ુ". બાળપણમા ં

ર81કુા માતાના હાથ નીચે તેણે િશ<ણ લી�ુ ં હc ુ.ં ભી0મ અને bોણાચાય� પર4રુામ પાસેથી 

ધKિુવ~�ાKુ ંિશ<ણ લી�ુ ંહc ુ.ં િશવે પર4રુામને પોતાKુ ંÁયબંક નામKુ ંધK0ુય આપીને ક�ુ ંહc ુ ં

ક8, Dયાર8 એ ધK0ુય ભાગંશે &યાર8 તાG ં તેજ જશે અને રામાવતાર થશે. એ ભિવ0યવાણી 

�ેતા\ગુને 2તે ખરC પડC હતી. એક વાર સહhાxુ "ન નામનો રા* જમદfMન ઋિષ પાસેથી 

બળા&કાર8 કામધેKુ ંગાળ લઈ ગયો. પર4રુામ તે વખતે યા�ામા ંહતા. Dયાર8 તેને એ વાતની 

*ણ થઈ, &યાર8 તેણે સહhાxુ "ન સાથે \Hુ ક\ુ]. સહhાxુ "નના હ*ર હાથ કાપીને તેને ઠાર કયA. 

ગાયને પાછC તે આQમમા ં લા_યા. ચ�વત¥ રા*ની હ&યાની vલૂKુ ં િનવારણ કરવા અને 

માતાની હ&યાનો દોષ િનવારવા પોતાના ભાઈઓ સ5હત પર4રુામ યા�ાએ ગયા. પાછળથી 

સÂhાxુ "ના સો +�ુોએ આવી જમદfMનને મારC ના�યા.ં ર81કુાએ િવલાપ કરતા ંકરતા ંએકવીશ 

વાર છાતી �ટૂC પર4રુામને યાદ કયા". યાદ કરતા ંજ પર4રુામે પોતાના યોગબળથી તે *ણી 

લી�ુ.ં તેને બqુ �ોધ ચડaો અને એકવીશ વાર +Fૃવી ઉપરના બધા <િ�યોને મારC િપતાKુ ંવેર 

લેવાની અને તેના લોહCથી િપcતૃપ"ણ કરવાની Jિત;ા કરC અને પછC આQમમા ં આ_યા.ં 

માતાનો શોક ટાળવા Jથમ િપતાને સkવન કયા" અને પછC સહંાર કરવી નીકળC પડaા. Eથળે 

Eથળે \Hુ મચાવી Y ૂ̈ ુ.ં સહhાxુ "નના સોએ +�ુોને ઠાર કયા". j <િ�યો ભયથી નાશી આવી 

ર81કુા માતાને શરણે ગયા અને kવતદાન માM\ુ ં તેને ર81કુા માતાની Ecિુતથી બચા_યા. તે 

િસવાય સવ"નો નાશ કયA. પછC તેમના લોહCથી િપcઓૃKુ ંતપ"ણ કરC તેમને cBૃત કયા". પોતે 

6યાયી હતા. j <િ�ય રા*ઓ નમી ગયા હતા, તેમના હકદારોને રાDય પાછા ંસuપી દCધા ંહતા ં

અને બાકCની vિૂમ ક±યપ ઋિષને દાનમા ં આપી પોતે તપ કરવા ગયા. તોપણ કોઈ Eથળે 

ઉ6મm <િ�ય જણાતો તો તરત જ જઈ તેને મારC નાખતા અને યોMય +�ુુષને રાDય આપતા. 

ક8ટલેક કાળે ક±યપ ઋિષએ તેને પોતાની vિૂમમા ંઆવવાની ના પાડC, તેથી તે ભરતvિૂમ બહાર 

સYbુતીર8 ક8ટલીક જમીન મેળવી &યા ંર�ા અને તે દ8શKુ ંનામ 4પૂા"રક પાડ�ુ.ં હાલ તે કuકણ 

કહ8વાય છે. એ રCતે પર4રુામે એકવીશ વાર +Fૃવી ન<�ો કરC અને શાતં થયા. પછC 

�ેતા\ગુને 2તે જનકના દરબારમા ં િશવધK0ુયનો ભગં થયાના સમાચાર *ણી તેનો ગવ" 

ઉતારવા તૈયાર થયા. તવેામા ંવળC નારદkએ આવી તેમને રામ સામે ઉ±ક8રવા Jયાસ કયA. 
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તેનાથી રામ સામે \Hુ કરવા Jેરાઈ પર4રુામે રામને ઘણા બાણો માયા], પણ રામને તે વાMયા 

ન5હ. તેથી પર4રુામે *ણી લી�ુ ંક8 એ િવ01નુો અવતાર છે. પછC તે રામને ભેટC પડaા. રામે 

તેKુ ં તેજ હરC લી�ુ.ં પર4રુામની આ;ાથી રામે તેના Y&ૃ\મુાગ"મા ં એક બાણ મા\ુ], jથી 

પર4રુામ અમર થયા અને રામને નમન કરC તેઓ તપ>યા" કરવા ગયા. એ મહાન રાજિષ~ 

તપ કરતા હતા, તેને કાશીરાજની ક6યા 2બા હfEતના+રુ તેડC લાવી. તેણે ભી0મને તે ક6યા 

સાતે પરણવા સમ*_યા, પણ ભી0મે મા6\ુ ંન5હ. તેથી એ |�ુુ િશ0ય વ�ચે જબG ં\Hુ થ\ુ.ં 

તેમા ંએ મહિષ~ હાયા". તે ઉપરથી જણાય છે ક8 એનો Jથમ j શોય"નો xુEસો હતો, તે પાછળથી 

શાતં થયો હતો. &યાર બાદ તેમણે િનરંતર તપ જ કયા" ક\ુ]. તે Rચરંkવી મનાય છે અને હxુ 

મદંરાચળ પવ"ત ઉપર તપ કર8 છે એpુ ંઅનેક `થંોમા ંકહ8Iુ ંછે. તેમનો જ6મ પાિથ~વ સવં&સર 

ઉmરાયણ, વૈશાખ  5ુદ ૩, સોમવાર, રો5હણી ન<�,  કુમા" યોગ, રાિ� ઘટC નવ, પળ એકને 

સમયે થયો હતો. પર4 ુઅથવા ફરશી તેમને વ�ુણ પાસેથી ભેટ તરCક8 મળC હતી. ક8ટલાકKુ ં

એpુ ં માનpુ ં છે ક8 પર4રુામે સYbુને પાછા કાઢ�ો અને પિ>મઘાટમા ં તેની �ુહાડC વતી ઘા 

પાડaા. તેણે ઉmરમાથંી nાoણો આ[યા હોય એવી મા6યતા છે. પર4રુામને ખડંપર4 ુઅથવા 

6ય< એ નામની પણ ઓળખવામા ંઆવે છે. શhાhમા ંઅ�§તીય થવાના હ8cથુી કણ" એ િવ�ા 

પર4રુામ પાસે શીખવા nાoણનો વેષ ધારણ કરCને ગયો હતો. પાછળથી Dયાર8 કણ" <િ�ય છે 

એવી ખબર પર4રુામને પડC, &યાર8 તેણે તેને શાપ આBયો ક8 ત́ શીખેલ િવ�ા તને અણીને 

વેળાએ કામ ન5હ આવે. Ãકાર8>રના મ5ંદર નkક પર4રુામ અને 5કરાતાxુ "ન વ�ચે પણ 

લડાઈ થયાKુ ંકહ8વાય છે. 

 

અહ.યા  

ગૌતમ ઋિષની hી; પાચં મહાસતીમાનંી એ નામની એક. તે noદ8વની ઘણી જ સ¼દય"વાળC 

માનસ ક6યા હતી. એને પરણવાને દ8વો માહંોમાહં8 લડવા લાMયા. એ જોઈ noાએ ક�ુ ંક8 j 

કોઈ એક 5દવસમા ં +Fૃવીની JદR<ણા કરC આવે તેને તે પરણશે. ગાય +Fૃવીનો અવતાર 

મનાતી હોવાથી ગૌતમ ઋિષ એ �ણ વાર ગાયની JદR<ણા કરC અને તેને પર[યા. દ8વોનો 

રા* Äb તેના ઉપર મોહC પડaો હતો તેથી ગૌતમKુ ંGપ લઈ તેણે અહ.યાKુ ંિશયળ ભગં ક\ુ]. 

ઋિષએ આથી Äbને શાપ આBયો ક8 તાર8 શરCર8 હ*ર યોિન આકારના ં કાણા ં પડશે અને c ુ ં
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ન+ુસંક થઈ હમેશ કામથી બWયા કરCશ. Äb તરફથી દ8વતાએ Ecિુત કરC &યાર8 ગૌતમે ઉશાપ 

કયA ક8 કાણાનંી જMયાએ હ*ર Nખ થશે. એથી એKુ ંનામ સહhા< પડ�ુ.ં અહ.યાને ગૌતમે 

િશલા થઈ જવાનો શાપ આBયો. પરંc ુ ખરC હકCકત *ણવાથી અને અહ.યાની આkkથી 

શાપKુ ંિનવારણ એમ ક\ુ] ક8 રામ Dયાર8 વનમા ંઆવશે ને તેમનો પગ તને અડશે &યાર8 પાછC 

c ુ ંhીપણાને પામીશ. એ Jમાણે થયા પછC ગૌતમ અને અહ.યાએ ઘણા ંવષ"  ખુ ભોગ_\ુ ંહc ુ.ં 

 

િનષાદ 

આય" લોકો આ_યા તે પહ8લા ં 5હ�દમા ંવસતી એ નામની એક અનાય" *િત. આ *િતના લોકો 

િશકાર કરતા, માછલા ંમારતા તથા I ૂટંફાટ કરતા. અfMન+રુાણમા ંલ�\ુ ં છે ક8: j વખતે વે1 ુ

રા*ની *ંઘ મથવામા ંઆવી &યાર8 તેમાથંી કાળા રંગનો એક નાનો આદમી નીકWયો. આ +�ુુષ 

આ વશંનો આ5દ+�ુુષ હતો. પણ મKનુા મત Jમાણે આ *િતની ઉ&પિm nાoણ િપતા અને 

4bુ માતાથી થઈ છે. િમતા<રામા ં આ *િતને Àર અને પાપી કહC છે. રામે તેમની સાથે 

�ાcભૃાવ દાખવી તેમનો ઉHાર કયA હતો. તેઓની વસતી કાન+રુ eજ.લામા ં િવશેષ છે. તે 

િનખાદ નામથી ઓળખાય છે. હાલમા ંતેઓ �ૃિષkવી છે. 

 

Qવણ 

2ધ માબાપને કાવડમા બેસાડC તીથ"યા�ા કરાવનાર 2ધક Yિુનનો +�ુ. આ&મકથામા ંગાધંીk 

લખે છે ક8: િપતાQીએ ખરાદ8Iુ ંએક +Eુતક મારC નજર8 પડ\ુ.ં એ `Qવણિપcભૃ5કત નાટક` . આ 

વાચંવાKુ ંમને મન થ\ુ ં તે qુ ંઅિતશય રસ+વૂ"ક વાચંી ગયો. એ જ 5દવસમા ં કાચના Rચ�ો 

દ8ખાડનારા ઘેર પણ આવતા. તેમની પાસેથી Qવણ, પોતાના ં માતાિપતાને કાવડમા ં બેસાડC 

યા�ા કરવા લઈ *ય છે એ દ±ય પણ મે જો\ુ.ં બનેં વEcનુી મારા ઉપર છાપ પડC. માર8 પણ 

Qવણ jવા થpુ ંએમ મનમા ંથાય. Qવણના Y&ૃ\નુો તેના માતાિપતાનો િવલાપ હxુ યાદ છે. 

એ લRલત છદં મ́ તો વા*મા ંયે ઉતાયA. 

 

4કુ 
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�ૃ0ણ§પૈાયન _યાસનો +�ુ; 4કુદ8વk �તૃાચી નામની અBસરા 4કુC પોપટCKુ ંGપ લઈને vિૂમ 

ઉપર ફરતી હતી. તે 5દ_ય Gપ ધારણ કર8લ એક વખત _યાસની b�0ટએ પડC, તેને જોઈને 

_યાસKુ ંવીય" પડ\ુ.ં તેમાથંી થયેલા +�ુKુ ંનામ 4કુ પડ\ુ.ં _યાસને આ +�ુ િશવના Jસાદથી 

થયો હતો. એ જ6મથી  જ ;ાની હતો; પરંc ુતેનામા ંપોતાના ;ાનKુ ંસહ8જ ઘમડં હc ુ.ં તેથી 

_યાસે તેને આ;ા કરC ક8, c ુJથમ જનક રા* પાસે જઈને પછC તાર8 જpુ ંહોય &યા ંજj. તે 

ઉપરથી એ બqુલા> જનકની પાસે ગયો. &યા ંજતા ંતેને પોતાના ;ાનKુ ંઘમડં ઊતરC જઈ એ 

અRભમાન ર5હત થયો. �ૃ0ણ§પૈાયને �ૃ0ણચ5ર�વા¦ં ભાગવત તેણે આગળ ઉપર પરCR<ત 

રા*ને સભંળા_\ુ ં હc ુ.ં તેણે મહાભારતKુ ં ;ાન ગધંવ" ય< રા<સને આB\ુ ં તે મોટો બાળ 

noચારC અને િવ§ાન મનાય છે. 

 

અિ�  

noદ8વે ચાI ુવૈવEવત મ6વતંરમા ંફરC ઉ&પ' કર8લ +�ુમાનંો એ નામનો એક. +વૂ� પેદા કર8લ 

બધા માનસ+�ુો મહાદ8વના શાપથી મરણ પામતા ંnoમદ8વે કર8લ ય;ના અfMનની િશખામાથંી 

એ ઉ&પ' થયો હતો. આ અવતાર8 પણ એને અન યૂા hી હતી. એમને દm, rુવા"સા, સોમ અને 

અય"મા એવા ચાર +�ુ અમલા નામની noિન0ઠ +�ુી હતી. દંડકાર[યમા ં રામ આ ઋિષને 

આQમે ગયા હતા. એણે રામKુ ં આદરસ5હત આિતFય ક\ુ] હc ુ ં અને અન યૂાએ સીતાની 

પરોણાચાકરC કરC તેને પાિત�&ય સબંધંી નીિત સમ*વી હતી. એના વશંની p�ૃH નવ ઋિષ 

વડ8 થઈ હતી: અિ�, ગવ�0ઠર, બાqુતક, Y«ુગલ, અિતિથ, વામરFય,  મુગંલ, બીજવાપ અને 

ધનજંય. એના �ુળમા ં �ુલ છ મ�ંrૃ0ટા હતા: અિ�, અH"Eવન, ±યાવા>, ગિવ�0ઠર, કણ"ક અને 

+વૂા"િતિથ. 

અન યૂા  

કદ"મ Yિુનની અને અિ� ઋિષની પ&ની. તે પરમ પિત�તા અને મહાતપfEવની હતી. વનવાસ 

દર¯યાન રામચbંk અિ� ઋિષના આQયમા ં ગયા હતા &યાર8 અન યૂાએ સીતાkને 

પિત�તાના ધમ"નો ઉmમ ઉપદ8શ આBયો હતો. એક વખત દસ વષ" લગી વરસાદ ન 

આવવાથી rુકાળ પડ8લ તેથી એણે પોતાના તપોબળ વડ8 ફલ, Yળૂ અને પાણી ઉ&પ' કરCને 
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ઘણા ંJાણીને ઉગાયા] હતા.ં એમ પણ કહ8વાય છે ક8 માડં_ય ઋિષને 4ળૂC પર ચઢા_યા હતા, તે 

વખત રાિ�ના 2ધકારને લીધે એક ઋિષપ&નીના શરCરનો ધiો 4ળૂCને લાMયો. આથી 

પીડાઈને ઋિષને એને શાપ આBયો ક8 c ુ ં  યૂAદય થતા ં જ િવધવા થઈશ. અન યૂાએ આ 

સાભંળC  યૂAદય જ થવા દCધો ન5હ. 2ધકાર વડ8 Jાણી મા�નો _યવહાર અટકC પડaો. હવે 4ુ ં

કરpુ ંએનો િવચાર કરતા ંએ શાિપત ઋિષપ&ની અન યૂાની સખી છે એમ જણા\ુ.ં પછC દ8વોને 

આગળ કરCને બધા ઋિષ અન યૂાને શરણે આ_યા અને એને સઘળC હકCકત જણાવી. બધાની 

િવનિત ઉપરથી એણે પોતાની તપોબળ વડ8 પોતાની સખીને વૈધ_ય આવcુ ંરોકC  યૂAદય થવા 

દઈ જગતને  ખુી ક\ુ] હc ુ.ં એક દંતકથા Jમાણે તેના પાિત�&યની કસોટC કરવા noા, િવ01 ુ

અને મહ8શ આ_યા હતા, અને નMન થઈ Rભ<ા આપવાની તેની પાસે તેઓએ માગણી કરC હતી. 

આથી સતીએ પોતાના પાિત�&યના Jભાવથી તેમને પ&નીઓની આkk પરથી તેમને પાછા 

Yળૂ Gપમા ંઆ[યા હતા. 

 

EવયJંભા 

હ8મા નામની અBસરાની સખી. હ8માને મયા રુ8 એક મહ8લ બનાવીને &યા ંરાખી તેને જોડ8 ચેન 

કરતો હતો. આગળ જતા ંમયા રુને db 8 &યાથંી કાઢC Ytૂો ને હ8મા Eવગ"મા ંગઈ. જતી વખતે 

પોતાને માટ8 િનમા"ણ કર8Iુ ંEથળ EવયJંભાને આપતી ગઈ. 2ગદ વગેર8 વાનરો સીતાની ખોળ 

કરવા જતા હતા તે વખતે EવયJંભાને મળવાથી એણે તેમની આગતાEવાગતા કરC હતી. પછC 

તેમને Nખ ચ£ચવાKુ ં કહC એક <ણમા ંસYbુ તીર8 પહuચાડC દCધા હતા. તે 5દ&ય ગધંવ"ની 

ક6યા હતી. િવ01 ુ ભગવાનના દશ"ન અથ� |ફુામા ં રહCને તપEયા કરતી હતી. હKમુાનkને 

સીતાની ગોત કરવા જતા ંcષૃા લાગી. તે વખતે પાણી પીવા તે તેની |ફુામા ંગયા હતા અને 

તેની સાથે તેમની Yલુાકાત થઈ હતી. 

 

રાવણ રાવણ રાવણ રાવણ  

noમાનસ+�ુ +લુE&ય ઋિષનો પૌ�; િવQવા ઋિષને કTકસી નામની ભાયા"ની �ખેૂ થયેલા �ણ 

માહં8નો મોટો દCકરો; રવણનો +�ુ. એક વખતે લકંામા ં િવ01નેુ રા<સોની સાથે \Hુ થ\ુ ં હc ુ ં
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તેમા ં રા<સો હારCને પાતાળમા ંચા.યા ગયા હતા. તે રા<સોમા ં મુાલી નામનો એક રા<સ 

હતો. તેને કTકસી નામની  ુદંર ક6યા હતી.  મુાલીએ િવચા\ુ" ક8, આ ક6યાના ગભ"થી +�ુ 

ઉ&પ' કરાવીને િવ01 ુપાસેથી બદલો લેવો જોઇએ. એટલા માટ8 પોતાની ક6યાને +લુE&યના 

+�ુ િવQવા પાસે સતંાન ઉ&પ' કરાવવામા માટ8 મોકલી. િવQવાના વીય"થી કTકસીના ગભ"થી 

પહ8લો +�ુ આ રાવણ થયો. તેને જ6મથી જ દશ માથા ંહતા. તેKુ ંYળૂ નામ દશકંરધર હc ુ.ં 

તેKુ ંGપ બqુ જ િવકરાલ હc ુ ંઅને Eવભાવ ઘણો જ Àર હતો. એક 5દવસ �ુબેરને જોઇને રાવણે 

Jિત;ા કરC ક8, qુ ંપણ તેના jવો સપં' અને તેજવાન બનીશ. તેથી તે પોતાના ભાઇઓને સાથે 

લઇને ગોકણ" <ે�મા ંઘોર તપ³યા" કરવા લાMયો. &યા ં દશ હ*ર વષ"  ધુી તપ³યા" કરવા 

છતા ં પણ મનોરથ િસH ન થતો જોઇને તેણે પોતાના ં દશ મEતક કાપીને અfMનમા ં ના�યા. 

&યાર8 noાએ Jસ' થઇને તેને વરદાન દC�ુ ંક8; દ8વ, દT&ય, દાનવ, ય< વગેર8માથંી કોઇ તને 

મારC શકશે ન5હ. &યારબાદ  મુાલીએ રાવણને લકંા ઉપર અિધકાર જમાવવાKુ ંક�ુ.ં તે સમયે 

લકંા ઉપર �ુબેરનો  અિધકાર હતો. રાવણને બળવાન જોઇને તથા િવQવાની આ;ાથી �ુબેર તો 

લકંા છોડCને કTલાસ ચા.યા ગયા અને રાવણે લકંા ઉપર અિધકાર JાBત કયA. તેણે 

મયદાનવની ક6યા મદંોદરC સાથે િવવાહ કરC લીધા. noાના વરદાનના Jભાવથી રાવણે �ણે 

લોક kતી લીધા અને db, �ુબેર, યમ વગેર8ને હરા_યા. હવે તેનો અ&યાચાર વધી પડaો હતો. તે 

બધાને ઘણો સતાવવા માડંaો અને લોકોની ક6યાઓ અને પ&નીઓKુ ંહરણ કરવા લાMયો. તેણે 

�ુબેરને હરાવી તેની પાસેથી +0ુપક િવમાન લઈ લી�ુ ંહc ુ.ં એક વખત +0ુપક િવમાનમા ંબેસી 

તે કTલાસ પવ"ત નkક ગયો. &યા ં નદંCKુ ં વાનર jpુ ં Yખુ અને ¹ૂંકડા હાથ જોઇ રાવણે 

ઉપહાસભ\ુ] હાEય ક\ુ]. તેથી નદંCએ તેને સાપ દCધો ક8 વાનરો જ તારો નાશ કરશે. તેથી |Eુસે 

થઇને કTલાસ િશખર ઊચકવાનો ય&ન કરવા લાMયો. &યાર8 િશવે િશખરને દબાવતા ં રાવણના 

હાથ પવ"ત તળે ચગદાયાથી તે �મૂો પાડવા માડંaો. છેવટ8 તેણે િશવKુ ંEતવન હ*ર વષ"  ધુી 

ક\ુ]. આ Eતવન અને �ુદનથી 5દશાઓ | ૂkં રહC તેથી મહાદ8વે તેKુ ંનામ રાવણ પાડ�ુ ંઅને 

તેને Y�ુત કયA. રામચbંk સીતા અને લ%મણ સ5હત Dયાર8 પચંવટCમા ં રહ8તા હતા. &યાર8 

રાવણ કપટથી સીતાKુ ં હરણ કરC ગયો. રામ વારોના સૈ6ય સાથે લકંા ઉપર ચડC આ_યો. 

\Hુની 2દર dbeજત, �ંુભકણ" આ5દ સવ" રા<સો મરણ પામતા ંછેવટ8 પોતે પણ મરાયો. રાવણ 

મરણ પા¯યો &યાર8 ચૌદમી ચોકડCનો આરંભ થયો હતો. અRગયારમી ચોકડCમા ંતેનો જ6મ થયો 

હતો. તેને વેદ બqુ સરસ આવડતા હતા. તેણે ચાર8 વેદના અLયાય Jમાણે ખડં બાLંયા તેમજ 
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અLયયનમા ં vલૂ ન થાય માટ8 �મ, ધન અને જટાની યોજના પણ એની જ ક.પનામાથંી 

ઉÅ_યા ંહશે એમ જણાય છે. તે મોટો ગવૈયો હતો અને સગંીતનો મહાન આQયદાતા ગણાતો. 

 

િવભીષણ  

રાવણનો ભાઈ. િવQવા નામના ઋિષની કTકસી નામની hીને પેટ8 થયેલ +�ુોમા ંિવભીષણ સૌથી 

નાનો હતો. તે શૈIપુ નામના ગધંવ"ની સરમા નામની ક6યાને પર[યો હતો. રામચbંkનો તે 

શરણાગત ભ�ત હતો. રામે રાવણને માયા" પછC લકંાની ગાદC િવભીષણને આપી હતી. 

 

�ંુભકણ"  

રાવણનો નાનો ભાઈ. તે +લુE&ય+�ુ િવQવા ઋિષનો +�ુ હતો તેની માતાKુ ંનામ ક8કસી હc ુ.ં 

જ6મતી વખતે એ મોટા પવ"ત jવડો અને ભયકંર હતો. જ6મતા ંજ J*માથંી એક હ*રને તે 

ખાઈ ગયો હતો. એના કદ માટ8 એમ કહ8વાય છે ક8 જો તે સYbુના મLયમા ંઊભો રહ8 તો સYbુKુ ં

પાણી તેને ક8ડ  ધુી આવcુ.ં Dયાર8 તે Æચો >ાસ લેતો &યાર8 બાર જોજન  ધુીના ંJાણીઓ 

તેના નાકમા ંભરાઈ જતા ંઅને Dયાર8 નીચો >ાસ Yકૂ8 &યાર8 તે સઘળા ંતેટલા ંજ rૂર પડતા.ં db 

ઐરાવત ઉપર બેસીને એના ઉપર ધસી આ_યો. એણે ઐરાવતનો એક દાતં ઊખેડC ના�યો અને 

એ દાતં દાતેં એને એટલો માયA ક8 db 8 &યાથંી પલાયન ક\ુ]. પછC db noદ8વ પાસે ગયો અને 

�ંુભકણ"ના અÇત કમA વણ"_યા.ં તેથી noદ8વે એને શાપ આBયો ક8 એ હમેશા Æઘેલો જ રહ8શે. 

આ વાતની રાવણને ખબર પડતા ં તેણે noદ8વની Ecિુત કરC તેથી તેણે ક�ુ ં ક8 છ મ5હનામા ં

એક 5દવસ તે *ગતો રહ8શે. પોતા ઉપર થયેલા �ોધKુ ં િનવારણ કરવાને માટ8 અને અપાર 

ઐ³ય" મેળવવાને માટ8 એણે ગોકણ"<ે�મા ંદશ હ*ર વષ" ઉ` તપ ક\ુ]. noદ8વ J&ય< થયા 

અને દ8વતાઓએ તેને િવચારCને વરદાન આપવા ક�ુ ં તેથી સરEવતીને �ંુભકણ"ની kભ ઉપર 

બેસવા ક�ુ.ં ��ુH �0ટ થવાને લીધે dbાસનને બદલે િન�bાસન vલૂથી મગાઈ ગ\ુ.ં વરદાન 

મW\ુ ંઅને તે સફળ થ\ુ.ં પાછળથી તેણે મહાદ8વની Jાથ"ના કરC &યાર8 તે વરદાન ફ�ત છે માસ 

Æઘ અને છ માસ *|િૃતમા ંફ8રવવામા ંઆ_\ુ ંહc ુ.ં િવરોચનના +�ુ બRલએ પોતાની દૌ5હ�ી 

વªÈવાલા એની સાથે પરણાવી. રાવણે એના માટ8 એક યોજન પહો¦ં અને બે યોજન લા�ં ુ ં
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એpુ ંએક મ5ંદર કરા_\ુ.ં એ મ5ંદરમા ંએ િનરાતેં Æઘે એવી આ;ા કરC. આ મ5ંદરમા ંએ છ 

મ5હના Æઘતો. છ મ5હના પછC j 5દવસે તે *ગે તે 5દવસે એને માટ8 રાખેલી અપ5રિમત 

અ'ની રસોઈ, માસં વગેર8 ખાતો, દા�ુ પીતો, તેમ જ િવષય ભોગવતો અને વખતે સભામા ંપણ 

આવતો. રામ લ%મણ Dયાર8 લકંા ઉપર ચડC આ_યા &યાર8 રાવણે તેને ઉઠાડવા માટ8 રા<સોને 

મોક.યા.Dયાર8 તેઓએ તેને ઢંઢોWયો, શખં ®ંtા, ભેરC વગાડC અને હાથી આ5દ પ4ઓુને એના 

ઉપર દોડા_યા &યાર8 તે ઊઠaો. તેણે Yગૃ, મ5હષ, વરાહ વગેર8ને ખાઈને અને હ*ર ઘડા દાG 

પીને લડવા જવાની તૈયારC કરC Jથમ સીતાને હરC લાવવાની હકCકત સાભંળCને |Eુસે થયો 

પણ પાછળથી રામ સામે \Hુમા ં ગયો. વાનરો એને જોઇને નાસવા લાMયા. 2ગદના 

Jો&સાહનથી તેઓ પાછા ફયા", પણ સાતસો, આઠસો વાનરોને એક સાથે બાથમા ંપકડCને �ંુભકણ" 

ભuય ઉપર પછાડતો, દશ વીશને પકડCને મોઢામા ંનાખીને ચાવીને ખાઈ જતો. ક8ટલાક વાનરો 

તો �ંુભકણ"ને લાગે ક8 તે ખાઈ ગયો છે પરંc ુચવાયા વગરના રહC જતા તે કાન અને નાકના ં

િછbોમાથંી નીકળCને નાસવા મડંC જતા. આમ ક8ટલાક વખત પછC એક વખત 2ગદ8 આવીને 

એક પવ"ત એના માથા ઉપર ના�યો. એ પવ"તને �કુાવી દઇને એણે 2ગદને પકડaો અને 

Yછૂા" પમાડaો. પછC  ુ̀ ીવે એKુ ંનાક કરડC ખા�ુ ંતેથી એને જોરથી ભuય ઉપર પછાડaો. પછC 

તે રામ સામે ગયો. રામે એની સાથે ઘોર સં̀ ામ કરC એના હાથ કાપી ભuય ઉપર પાડaો, તેના 

પગ ઉડાવી દCધા અને પછC તેKુ ંમEતક પણ ઉડાવી દC�ુ.ં 

 

મહાપા>"  

િવQવા ઋિષને +0ુપો&કટાથી થયેલો એ નામનો એક રા<સ. તે રાવણનો ઓરમાન ભાઈ અને 

અમા&ય હતો. તેને 2ગદ8 \Hુમા ંમાયA હતો. 

 

મહોદર  

િવQવા ઋિષને +0ુપો&કટાથી થયેલા +�ુોમાનંો એક. તે રાવણનો ઓરમાન ભાઈ અને સRચવ 

હતો. તેKુ ં\Hુો6મm એpુ ંનામ હc ુ.ં તેને \Hુમા ંનીલ વાનર8 માયA હતો. 
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4પૂ"ણખા  

રાવણની એ નામની બેન; િવ>ા ઋિષને કTસીથી થયેલી +�ુી. તેને કાલક8ય અ રુોના અિધપિત 

િવ�Éુ_હાને રાવણે પરણાવી હતી. તેના ં નાક અને કાન લ%મણે કાપી ના�યા ં હતા.ં પરંc ુ

િવ�Éુ_હા એક \Hુમા ંરાવણને હાથે જ મરણ પામવાથી રાવણે તેને સતંોખવા દંડકાર[યKુ ં

રાજ આB\ુ ં હc ુ.ં દંડકાર[યમા ં તેણે ઋિષઓને અનેક Jકાર8 સતાવવા માડંaા. તેવામા ં રામ 

લ%મણ &યા ંપચંવટCમા ંરહ8વા આ_યા. રામKુ ંસૌદય" જોઈને તેના પર તે મો5હત થઈ ગઈ અને 

તેણે રામને પોતાનો Eવીકાર કરવાKુ ંક�ુ.ં રામે તેને લ%મણ પાસે મોકલી. લ%મણે તેના ંનાક 

કાન કાપી ના�યા.ં તેથી તેણે પોતાના સહાયક રાખરને આ વાત *હ8ર કરC ખર રામ પર ચડC 

આ_યો પણ તે માયA ગયો. &યાર પછC 4પૂ"ણખા લકંામા ંગઈ અને રાવણને રામની િવGLધ 

ઉ±ક8યA. અને સીતાના સૌદય"ના gબૂ વખાણ કયા]. 

 

મારCચ  

 ુદં રા<સથી તાડકા રા<સીને થયેલ બે માહં8નો મોટો +�ુ. તે દશ હ*ર હાથીઓના બળવાળો 

હતો, તેથી તે  મુાલી રા<સના ચાર માહં8નો એક અમા&ય હતો તે િવ>ાિમ� ઋિષના ય;મા ં

પોતાના ભાઈ  બુાqુ સાથે િવ�ન કરતો. રામચbં ભગવાને તેના ભાઈને માયા" પછC એ 

રાવણનો આિQત થઇ લકંામા ંજ ર�ો. રાવણને સીતાkKુ ંહરણ કરવાની rુ�ુ"�H ઉ&પ' થતા ં

રાવણના કહ8વાથી તેમ જ તેના દબાણથી મારCચે સીતાહરણમા ંમદદ કરવા કનકYગૃKુ ં Gપ 

લી�ુ ંહc ુ.ં તેણે સીતાkના ંમનમા ંઆના jવા જ ચામડાની કં�કુC માર8 જોઈએ એવી લોભ��ુH 

ઉ&પ' કરC. રામચbંkએ તે Yગૃની પાછળ પડC તેને બાણ વતી મારC ના�યો, પરંc ુમરણ 

સમયે હ8 લ%મણ ધાઓ, હ8 લ%મણ ધાઓ, એવા માયાવી દCન પોકાર કયા", j સાભંળવાથી 

સીતાએ લ%મણkને રામની વહાર8 મોક.યા. આ સિંધનો યોગ સાધી રાવણે સીતાkKુ ં હરણ 

ક\ુ]. 

 

મદંોદરC  
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મય દાનવ અને હTમા અBસરાની દCકરC; રાવણની hી. તેને મેઘનાદ અને અ<ય�ુમાર નામના 

+�ુ હતા. 

 

મેઘનાદ (ઇ6beજત) 

રાવણ અને મદંોદરCનો +�ુ; Äbeજત. તેની hીKુ ંનામ  લુોચના હc ુ.ં એક વખત Äb 8 \Hુમા ં

રાવણને બાધંી લીધો હતો પણ મેઘનાદ8 Äb સાથે \Hુ કરC પોતાના િપતાને છોડા_યા હતા અને 

Äbને બાધંીને લા_યો હતો. તેને એpુ ંવરદાન હc ુ ંક8 jણે બાર વષ" િનbાનો &યાગ કયA હશે, 

અખડં noચય" પાW\ુ ં હશે અને મા� ફળ ખાઈ ને ર�ો હશે તેને હાથે તેKુ ં મોત થશે. આ 

Jમાણે તેને \Hુમા ંલ%મણkએ માયA હતો. તેKુ ંબીxુ ંનામ Äbeજત હc ુ.ં 

અકંપન  

એ નામનો રાવણનો એક rૂત. જનEથાનમા ં Qીરામચbં 8 ખર આ5દ રા<સને માયા"ની હકCકત 

રાવણને એણે કહC હતી. એ રામ-રાવણના સં̀ ામમા ંહKમુાનને હાથે મરણ પા¯યો હતો. તેને 

JહEથ અને �ºૂા< એવા બે ભાઈ હતા. તેના બાપKુ ંનામ  મુાલી અને માતાKુ ંનામ ક8cમુાલી 

હc ુ.ં તેને બે બહ8ન હતી-રાવણની માતા ક8કસી અને બીk �ંુભીનસી. 

 

દ8વાતંક  

રાવણનો એ નામનો એક દCકરો. તેને હKમુાને હ[યો હતો. 

 

નરાતંક  

2ગદ8 માર8લો રાવણનો એ નામનો એક +�ુ. 

 

અિતકાય  
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ઘણા મોટા કદના શરCરવાળો એ નામનો એક રા<સ. તેની મા ધા6યમાRલની અને બાપ રાવણ 

હતો. તેણે noદ8વની +*ૂ કરC અને Dયાર8 તેઓ Jસ' થયા &યાર8 અh, કવચ, 5દ_ય રથ અને 

 રુ અથવા અ રુને હાથે મોત ન થાય એpુ ંવરદાન મેળ_\ુ ંહc ુ.ં વ�ુણને તેણે હરાવી વશ કયA 

હતો અને એનો પાશ લઈ લીધો હતો. લ%મણની સાથે \Hુ કરતા ંતે મરણ પા¯યો હયો. 

 

JહEત  

રાવણનો એ નામનો એક સેનાપિત. ક8cમુતીની �ખેૂ  મુાલી રા<સને થયેલા દશ માહં8નો એ 

નામનો મોટો +�ુ. તે રાવણના સામો થતો હતો. રાવણ બળવાન થયા પછC તે રાવણની �ી* 

ભાગની સેનાનો અિધપિત અને Y�ુય Jધાન થયો હતો. તે િનરંતર રાવણના સમાગમમા ં

રહ8તો. રામાયણના \Hુને પાચંમે 5દવસે નરાતંક, �ંુભહK,ુ મહાનાદ અને સY'ુત એ ચાર8ની 

સાથે મળCને તે \Hુ કરવા ગયો હતો. તેમા ંએ નીલ વાનરને હાથે મરાયો હતો. 

 

�ºૂા<  

એ નામનો એક રા<સ; રાવણનો એ નામનો એક સેનાપિત. તે રામ રાવણના \Hુમા ંહKમુાનને 

હાથે માયA ગયો હતો. 

 

 મુાલી  

રાવણનો માતામહ એક રા<સ. એની hી ક8cમુતી હતી. 

 

ક8cમુતી  

 મુાલી રા<સની hી; રાવણની માતામહC. 

 

કTકસી  
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િવQવા Yિુનની પ&ની; રાવણ, �ંુભકણ", િવભીષણ અને 4પૂ"ણખાની માતા. તેના બાપKુ ં નામ 

 મુાલી અને માતાKુ ંનામ ક8cમુાલી હc ુ.ં 

 

�ંુભીનસી  

 મુાલી રા<સની hી ક8cમુતીની �ુખે થયેલી ચાર માહં8ની સૌથી નાની ક6યા; રાવણની મા 

કTકસીની બહ8ન. 

 

ધા6યમાRલની  

રાવણને &યા ંરહ8તી એ નામની એક રા<સી. રાવણે સીતાને સમ*વવાKુ ંકામ તેને સuB\ુ ંહc ુ.ં 

ક8ટલાકના મત Jમાણે મદંોદરCKુ ં બીxુ નામ ધા6યમાRલની હc ુ.ં એ નામની એક અBસરા. 

કાલનેિમ રા<સ વધ વખતે માGિતએ એનો ઉHાર કયA હતો. 

 

અ<ય�ુમાર  

મદંોદરCથી ઉ&પ' થયેલો રાવણનો એ નામનો દCકરો Dયાર8 સીતાkને શોધવા લકંા આવેલ 

હKમુાન રાવણના Jમોદવનનો નાશ કરતો હતો &યાર8 રાવણે હKમુાનને પકડવા માટ8 તેને 

મોકલેલ. &યા ંતે હKમુાનને હાથે માયA ગયો હતો. 

 

િ�જટા  

અશોક વનમા ં સીતાની ચોકC કરનારC એ નામની એક રા<સી; િવભીષણની બહ8ન. 

પચંવટCમાથંી બળા&કાર8 પકડC આણીને રાવણે સીતાને અશોક વનમા ંરા�યા ંહતા.ં &યા ંસીતાના 

ર<ણ માટ8 િ�જટાને રાખી હતી. એ §ય<ી, Áય<ી, લલાટા<ી આ5દ અનેક રા<સીઓની ઉપરC 

હતી. એક વખત િ�જટાએ EવBનમા ં રાવણ, �ંુભકણ" અને dbeજતને ગધેડા ં અને Æટ jવા ં

અમગંળ વાહનો ઉપર બેઠ8લા અને દR<ણ તરફ જતા દCઠા. થોડC વાર8 એ બધા વાહનો ઉપરથી 
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નીચે છાણથી ભર8લ ધરામા ં �ડૂaા. વળC એણે તેઓને નાગા, ગાડંા થઈ ગયેલા અને તેલ 

ચોપડ8લા દCઠા. થોડC વાર8 બી* EવBનમા ંએણે રામ અને લ%મણને >ેત વh ધારણ કર8લા, 

ગજ વગેર8 ઉmમ વાહનો ઉપર બેઠ8લા અને ઉmર તરફ જતા દCઠા. આ ઉપરથી એ *ણી ગઈ. 

એણે િનÌચય કયA ક8, આ EવBનો રામનો ઉ&કષ" અને રા<સોનો િવનાશકાળ  ચૂવે છે. &યારપછC 

એ સીતાને કોઈ પણ તરફથી rુઃખ થવા દ8તી નહોતી. એણે પોતાKુ ંEવBન બીk રા<સીઓને 

પણ *હ8ર ક\ુ], jથી એ બધી પણ સીતાની સભંાળ લેતી એને કશી પીડા થવા દ8તી નહોતી. 

 

ખર  

એ નામનો એક રા<સ. તે િવQવા ઋિષનો +�ુ હતો. તેની માતા રાકા રા<સી હતી. ખર 

રાવણને ઓરમાન ભાઈ હતો. +વૂ"જ6મે એ યા;વ.tનો +�ુ ચbંકાતં હતો અને ધKિુવ�ામા ં

િન+ણુ હતો. રાવણે એને 4પૂ"ણખાની સાથે જનEથાનની ર<ા માટ8 &યા ં રહ8વાની આ;ા કરC 

હતી. દંડકાર[યમા ંવસતા Yિુનઓને અનેક Jકાર8 પીડા કરC તે તેમને ખાઈ પણ જતો. એનો 

ઉપbવ છેક Rચ��ટૂ પવ"ત પય]ત હોવાની રામચbંkને ખબર હતી. રામચbંk જનEથાનમા ં

લ%મણ અને સીતાની સાથે પચંવટCમા ંરહ8તા હતા. તે વખતે એક સમયે 4પૂ"ણખા રામચbંk 

પાસે આવી અને તમે મને વરો એમ માગણી કરC. તે ઉપરથી તેમણે લ%મણ§ારા તેની ફjતી 

કરાવી હતી. Dયાર8 ખરની પાસે આવી આ હકCકત કહC િવÍળ થઈ તે રડવા લાગી, &યાર8 ખર8 

રામચbંkના નાશને માટ8 ચૌદ હ*ર રા<સો મોક.યા. રામચbંkએ સઘળાનંો ત&કાળ નાશ 

કયA. પછC ખર પોતે rૂષણ નામના પોતાના સેનાિધપિત સાથે એક જબG ંલ±કર લઈ નીકWયો, 

પણ 2તે રામચbંkએ તેનો નાશ કયA. 

 

rૂષણ  

એ નામનો એક અ રુ; ખર નામના રા<સનો એ નામનો એક સેનાપિત. એને વªવેગ અને 

Jમાથી નામે બે ભાઈ હતા. તે પોતાના ચાર અમા&યો સ5હત જનEથાન િવષે રામને હાથે મરણ 

પા¯યો હતો. 
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Jમાથી  

બલાકા રા<સીને િવQવા ઋિષથી થયેલો એ નામનો +�ુ; rૂષણનો એ નામનો ભાઈ. તેને નીલે 

માયA હતો. 

 

વªવેગ 

મા�ુિતને હાથે મરાએલો એક રા<સ. 

 

તાડકા  

િવ>ાિમ�ના ય;મા ંિવ�ન કરનાર એક રાR<કા 

 

સારણ 

રાવણનો એ નામે એક મ�ંી. તે ભેદ લેવા માટ8 રામની સેવામા ંએક વાર ગયો હતો. 

 

િસ�5હકા 

ક±યપને 5દિતની �ખેૂ થયેલી ક6યા. એ 5હર[યકિશ+નુી બહ8ન હતી અને િવJRચિત નામના 

દાનવને પરણી હતી. Dયાર8 હKમુાન સીતાની શોધ કરવા સYbુ �દૂC જતા હતા તે વખતે આણે 

સYbુના જળ ઉપર હKમુાનનો પડછાયો પડ8લો દCઠો. એ પડછાયાKુ ં આકષ"ણ કરCને એણે 

હKમુાનની ગિત રોકC હતી. એના આકષ"ણથી મા�ુિત ખ́ચાઈ આવીને તેના મuમા ં પડa 

હતા.પણ પોતે બલાઢ� હોવાથી એને મારC નાખીને એણે +વૂ"વc ્ગમન ક\ુ] હc ુ.ં 

 

 રુસા  
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એ નામે એક રા<સી; મા�ુિત સYbુ ઓળંગીને લકંામા ં જતા હતા તે વખતે તેના બળ અને 

ચાcયુ"ની પરC<ા કરવા માટ8 દ8વોએ મોકલેલી hી એ રા<સીKુ ં Gપ ધારણ કરCને મા�ુિતની 

આડ8 આવીને ઊભી રહC. તેણે મા�ુિતને ક�ુ ં ક8, મારા મuમા ં Jવેશ કર. મા�ુિતએ ક�ુ ં ક8, qુ ં

રામના કામ માટ8 *  y ં તે +�ંુૂ કરC, સીતાની શોધ કરC એના સારા સમાચાર રામચbંને 

જણાવી પછC તારા Yખુમા ંJવેશ કરCશ. પરંc ુએણે એ વાત ન ગણકારતા ંપોતાKુ ંમu દશ 

યોજન પહો¦ં ક\ુ] એ જોઈને મા�ુિત બમણા મોટા થઈ ગયા એટલે સરસાએ પોતાKુ ંમu બી* 

દશ યોદન પહો¦ં ક\ુ]. ફરC મા�ુિતએ પોતાKુ ંEવGપ એથી યે બમ1ુ ંમો¹ંુ ક\ુ] આમ વધારતા ં

વધારતા ંએKુ ંમu ઘ1ુ ંજ મો¹ંુ થ\ુ ંએટલે મા�ુિતએ પોતાKુ ંEવGપ એકાએક 2|ઠૂા jવ�ુ ંકરC 

દC�ુ ંઅને  રુસાના મuમા ંJવેશ કરCને જમણા કાનમાથંી પાછા નીકળC આ_યા.  રુસાને વદંન 

કરCને ક�ુ ં ક8, મ́ તારા Yખુમા ં Jવેશ કયA. હવે qુ ં*  y.ં આ ઉપરથી  રુસાએ ક�ુ ં ક8, cુ ં

બળવાન ને ચcરુ બનેં છો માટ8 તેને રામના કામમા ંજશ મળશે. એમ આશીવા"દ આપી પોતે 

Eવગ"મા ંચાલી ગઈ. 

 

કબધં 

એ નામનો દંડકાર[યનો એક અ રુ; ક±યપ અને દKનુો એ નામનો +�ુ. તે +વૂ" જ6મમા ં

િવ>ાવ  ુનામનો ગધંવ" હતો. એક વખત E¾લૂિશરા ઋિષ તેના ગાયનથી અJસ' થયા &યાર8 

તેને હસpુ ંઆ_\ુ.ં આથી ઋિષએ તેને રા<સ થવાનો શાપ આBયો. noાની તપ>યા" કરC તેણે 

દCધા"\ ુ થવાK ુ વરદાન JાBત ક\ુ] હc ુ.ં વરદાનના ગવ"થી તે હમેશા ઇ6bKુ ં અપમાન કયા" 

કરતો. આથી |Eુસે થઇને ઇ6b 8 તેના ઉપર વªJહાર કયA અને તેના ં *ંધ, મો{ું અને મEતક 

તોડC ના�યા.ં પછC તેની િવનવણીથી તેના હાથ યોજન Jમાણ લાબંા કરC દCધા અને તેના 

પેટની 2દર તી%ણ દાતં\�ુત Yખુ બનાવી દC�ુ.ં તે પછC તે દંડકર[યમા ંરહ8વા લાMયો અને 

િસ�હ, વાઘ વગેર8ને પકડC કપડCને ખાવા લાMયો. Dયાર8 રામચbંk દંડકાર[યમા ંઆ_યા &યાર8 

તેના હાથને કાપી નાખી તેને Y�ુત કયA. મEતી વખતે તેમાથંી એક 5દ_ય +�ુુષ નીકળC રામની 

Ecિુત કરC અrૃ±ય થઇ ગયો. 


