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    રામ 

રામ અયોધ્યાના રાજા દશરથ અને તેમની પટરાણી કૌશલ્યાનાાં પતુ્ર તરરકે જન્મ્યા હતાાં. લોકો તેમને રામચાંદ્ર, દશરથ 
નાંદન, કૌશલ્યા નાંદન, વગેરે નામોથી પણ ઓળખ ેછે. તમેન ેવવષ્ણનુાાં અવતાર માનવામાાં આવે છે. વવષ્ણનુાાં અવતારોમાાં 
ભગવાન કૃષ્ણની પણૂણ પરુુષોત્તમ અને રામની મયાણદા પરુુષોત્તમ તરીકે ગણતરી થાય છે. રાજા દશરથની અન્મય બ ે
રાણીઓ, સવુમત્રા અન ેકૈકેયીનાાં પતુ્રો લક્ષ્મણ, ભરત અન ેશત્રઘુ્ન રામનાાં અન્મય ભાઈઓ હતાાં. ભગવાન રામનાાં 
લગ્ન વવદેહનાાં રાજા જનકની પતુ્રી સીતા સાથે થયાાં હતાાં. તેમને બે પતુ્રો હતાાં: લવ અને કુશ. 

રામનાાં બાળપણની અનેક લીલાઓ છે. સાવકી માતા કૈકેયી એ દાસી માંથરાની કાન ભાંભેરણીથી ઉશ્કેરાઇને રાજા દશરથ 
પાસેથી રામનો વનવાસ અને પોતાનાાં પતુ્ર ભરતનો રાજ્યાભભષેક માાંગ્યો હતો, જેનો આઘાત સહન ન થવાથી રાજા 
દશરથ મતૃ્ય ુપા્યા, રામ ૧૪ વષણનાાં વનવાસે ગયા, જ્યાાં માતા સીતા એકાદશણ પત્ની તરરકે તેમની સાથે ગયા તથા 
રામનો ભબજા નાંબરનો ભાઈ લક્ષ્મણ પન તેમની અને પોતાની માતા સમાન ભાભી સીતાની સેવા અથે વનમાાં તેમની 
સાથે ગયો. 

વનવાસ દર્યાન, લાંકા પવત રાવણ સીતાનુાં અપહરણ કરી ગયો અને તેમને અશોક વારટકામાાં રાખ્યા. રામ સીતાને 
શોધવા વનકળ્યા, જ્યાાં રસ્તામાાં તેમને જટાય,ુ હનમુાન, બાલી, સભુિવ, વગેરે એ મદદ કરી, અંતે રામે રાવનનો વધ કરીન,ે 

સીતાને પાછા મેળવયાાં. આ બધી કથા વવસ્તતૃ રૂપે વાલ્લ્મરક મવુનએ રામાયણમાાંવણણવી છે. આશરે ૫૦૦ વષણ પવેૂ, 

ગોસ્વામી તલુસી દાસે રહિંદીની એક બોલી ખડી રહિંદીમાાં રામાયણ લોકો સમજી શકે તેવા સરળ શબ્દોમાાં લખ્યુાં જેને 
તેમણ ેરામચરરત માનસ નામ આપયુાં. આ રામચરરત માનસ ઉત્તર ભારતમાાં ખબુ પ્રચભલત છે, જેમાાં અનેક શસ્ત્રોનાાં 
અભ્યાસીઓનાાં મત ેથોડી ઘણી કાલ્પવનક વાતો ઉમેરેલી છે, આમ વાલ્લ્મરક કૃત રામાયણ અને રામચરરત માનસ હાંમેશા 
એક બીજાની સાથે સરખામભણઇ પામતુાં રહ્ુાં છે. 

                          સીતા 
જનક નાંરદની માતા જાનકી તો ભારતીય સતીત્ત્વ કે નારીતાનુાં પે્રરક અને જીવાંત પ્રતીક છે. સીતા તો જાતે સાંતાપ સહન 
કરીને, અનેક કષ્ટ સહન કરીને, વવશેષ તજે પ્રગટાવીને જાણે ભગવાન રામથી પણ આગળ નીકળી જાય છે. સીતાનો જન્મમ 
પણ ચમત્કારી અને વવદાય પણ ચમત્કારી. ધરતીની પતુ્રી ધરતીમાાં સમાઈ જાય છે. વેદમાાં સીતા કૃવષની દેવી મનાઈ છે. 
‘સીતા’ શબ્દનો અથણ થાય, હળથી ખેડાઈને ધરતીમાાંથી મળેલી કે ઉત્પન્ન થયલેી. વાલ્મીરક રામાયણ તેમ જ બીજી 
પાછળની રામકથાઓ પ્રમાણે વમવથલાના રાજા જનક દ્વારા હળથી ધરતી ખેડતાાં એમાાંથી મળેલ કન્મયાનુાં નામ ઉત્પવત્ત 
પ્રમાણ ે‘સીતા’ રખાયુાં. જનકની પતુ્રી હોઈ તે ‘જાનકી’ કહવેાઈ આ રીતે જાનકી ‘અયોવનજા’ કહવેાયાાં. સીતાનાાં પવૂણજન્મમનુાં 
નામ વેદવતી હત ુાં. દેવી ભાગવતમાાં કહ્ુાં છે કે, રાજા કુશઘ્વજની પત્ની માલવતીથી લક્ષ્મીનાાં અંશરૂપે પતુ્રી જન્મમી અને 
જન્મમતાાં જ તે વેદમાંત્રો ઉરચારવા લાગી. તેથી તેનુાં નામ પાડયુાં વેદવતી. 

એકવાર વનમાાં તપ કરતી વેદવતી ઉપર રાવણ મોરહત થયો. વેદવતીએ તેન ેસપરરવાર સાંહારનો શાપ આપયો ને પોત ે
યોગની અગ્ગ્નમાાં વવલીન થયાાં. આ વેદવતી જ બીજા જન્મમમાાં જનકનાંરદની જાનકી રૂપે પ્રખ્યાત બન્મયાાં, ને એના વનવમતે્ત 
રાવણનો સાંહાર થયો. માતા સીતાના ઉજજવળ ચરરત્રનો મળૂ આધાર તેમનો અટલ ‘પવતવ્રતા’ ધમણ છે. વનગમન, 
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વનવાસ, રાવણ દ્વારા અપહરણ, અગ્ગ્ન પરીક્ષા, રામ દ્વારા ત્યાગ વગેરે પ્રસાંગોમાાં તમેના પવતવ્રતની કસોટી થાય છે. 
સીતાના ચરરત્રમાાં નારી-સલુભ વવૃત્તઓ પણ જણાય છે. સવુણણમગૃ પ્રસાંગમાાં નારીસહજ સૌંદયણ તરફનુાં આકષણણ પ્રબળ 
બન્મયુાં છે. રાક્ષસીઓને દાંડ ન દેવા હનમુાનને સમજાવતી સીતામાાં નારીને યોગ્ય ક્ષમાશીલતા પ્રગટ થાય છે. સીતાજીનુાં 
હૃદય તો વાત્સલ્ય અને મમતાભયુું છે. એમાાં કયાાંય કૃવત્રમ વયવહાર નથી. વનમાાં પણણકુરટર આગળ રાવણનો સત્કાર 
કરતી અને ભચત્રકટૂમાાં નાગરરકો સરહત ભરતના આગમન પર સૌની રદલથી સેવા કરતી સીતામાાં ‘અવતવથ ધમણ’ અન ે
સેવાની ભાવના દેખાય છે જે સેવા, શીલ, સમપણણ અને સહન શીલતાની ગણુસગુ ાંધ ફેલાવે તે આદશણ ભારતીય નારી 
એવા નારીજીવનનો આદશણ સીતાના ચરરત્રમાાંથી પ્રગટ થાય છે. 

સીતાના અગ્ગ્નપ્રવેશ પ્રસાંગે બ્રહ્માજી રામને કહ ેછે, "સીતા લક્ષ્મીજી અને આપ વવષ્ણ ુછો". ભાગવતમાાં પણ લખ્યુાં છે કે 
રામ વવષ્ણનુા અવતાર અને સીતા લક્ષ્મીનો અવતાર છે. પાછળથી લખાયેલાાં રામાયણો જેવો કે અદ્ભુત રામાયણ, આનાંદ 
રામાયણ, અઘ્યાત્મ રામાયણ વગરેેમાાં તો સ્પષ્ટ રીતે જાનકી માતાની આદ્યશરકત કે દેવી શરકત રૂપે પ્રવતષ્ઠા થઈ છે. 
આનાંદ રામાયણમાાં સીતાના અનેક જન્મમો અન ે સ્વરૂપો બતાવયાાં છે. વવશ્વાંભર નામના ઉપવનષદમાાં ‘ૐ નમ: 
સીતારામાભ્યામ’્ એ માંત્રનો મરહમા બતાવયો છે. ‘શકુ સાંરહતામાાં’ વળી જણાવયુાં છે કે રાધા એ જ સીતા છે અને કૃષ્ણ એ જ 
રામ છે. એમાાં વણણન છે કે રાધા અને કૃષ્ણ રામના શરીરમાાં પ્રવેશી ગયાાં તે રામ પરબ્રહ્મ છે. રામ અને કૃષ્ણ કે સીતા 
અને રાધામાાં વાસ્તવમાાં કોઈ ભેદ નથી. એવી ધાવમિક એકતાની ભાવના આમાાંથી પ્રગટે છે. 

ભગવાન રામ પ્રાચીન િાંથોમાાં મખુ્યત્ત્વે લોકરક્ષક અને મયાણદા, પ્રેમલક્ષણા ભરકતનો પ્રભાવ સીતા-રામની ભરકત ઉપર 
પડયો અન ેએના પરરણામે સત્તરની સદીમાાં ‘રામરવસક સાંપ્રદાય’ અગ્સ્તત્ત્વમાાં આવયો. આ સાંપ્રદાયને જાનકી વલ્લભ 
સાંપ્રદાય, જાનકી સાંપ્રદાય, જેવાાં બીજાાં નામ પણ છે. મયાણદા પરુુષોત્તમ શ્રી રામ-સીતા સાથે રાસલીલા કરે એ માની 
શકાય તેવુાં નથી. છતાાં એ પણ હકીકત છે કે ઉત્તર ભારતમાાં ઘણ ેસ્થળે રાસભબહારી કે લીલાવવહારી રામનાાં અને રાસેશ્વરી 
સીતામાાં કેટલાાંક સ્થાનકો ઉભાાં થયાાં છે. આ સાંપ્રદાયના ‘આનાંદ રામાયણ’ ભશુુાંરડ રામાયણ જેવા ઘણાાં િાંથો પણ લખાયા 
છે. 

 

લક્ષ્મણ 

    (સાંસ્કૃત: लक्ष्मण; તેલગુ:ુలక్ష్మణ;તવમલ: லக்ஷ்மணன்; અંિેજી: Lakshmana, Laxmana, Laksmana; ચીની: 
લોમાન; ઇન્મડોનેવશયન અને જાવાનીઝ: લક્ષ્મણ, લક્ષમણ, લેસ્મન, લેસ્મોનો; થાઇ: พระลกัษมณ์) રહિંદુ 
ધમણના ભગવાન રામના ભાઈ હતા અને રામાયણ પ્રમાણે શરુવવર હતા.[૧] લક્ષ્મણને શષેનાગનો અવતાર માનવામાાં આવે 
છે, અને અમકુ સાંપ્રદાયમાાં તેમને રામના અંશ માનવામાાં આવે છે. 

અયોધ્યાના રાજા દશરથનો સવુમત્રાથી જન્મમેલ પતુ્ર; રામનો નાનો ભાઈ. રામ સાથ ે વનમાાં જઈ રામ તથા સીતાની 
અનન્મય ભાવથી તણેે સેવા કરી હતી. મેઘનાદને મારી તણેે રાવણને ભારે હરેાન કયો હતો. તે શેષનો અવતાર ગણાય છે. 
વનવાસ દરવમયાન ચૌદ વરસ પયુંત તણેે આહાર, વનદ્રા તજી ભારે બ્રહ્મચયણ પાળ્યુાં હત ુાં. લક્ષ્મણજીનુાં બ્રહ્મચયણ કેવુાં હત ુાં ? 

સીતાજીનુાં હરણ થયુાં, રામચાંદ્રજી સીતાજી માટે બહુ વવકલ અને દુુઃખી થઈ જાય છે, વનવનમાાં, જ ાંગલેજ ાંગલ અને ગામેગામ 
ભટકે છે, પણ ક્ાાંય પત્તો લાગતો નથી. જતાાં જતાાં એક પવણત ઉપર પહોંચ ે છે. રામ અને લક્ષ્મણ બેઠા છે. તવેામાાં 
સિુીવ કેટલાાંક આભષૂણ લાવે છે અને કહ ેછે કે, જ ાંગલમાાં ફરતાાં આ આભષૂણ મળ્યાાં છે. તે માતા સીતાજીનાાં તો નથી 
ને ? રામચાંદ્રજી લક્ષ્મણને ને ઘરેણાાં જોવાનુાં કહ ેછે. લક્ષ્મણ તે જોઈ કહ ેછે કે હુાં બાંુબાંધને જાણતો નથી, કુાંડલને જાણતો 
નથી. આમાાંની એક ચીજ જોઈને તે સીતાજીની છે એમ કહી શકુાં છાં તે ચીજ આ ઝાાંઝર છે. આ ઝાઝર તેમના પગમાાં 
રહતેા ાં હતાાં. સીતાજીને હુાં હમેશ નમસ્કાર કરતો હતો તેથી હુાં આ ઝાાંઝરને ઓળખી શકુાં છાં. ચોવીસે કલાક સીતાજી સાથે 
રહવેા છતાાં, રાતરદવસ તેની સેવા બજાવતાાં છતાાં લક્ષ્મણ પોતાની ભાભીનુાં મોઢુાં કેવુાં હત ુાં અને તેના શરીર ઉપર કેવાાં 
ઘરેણાાં હતાાં તે પણ જાણતા ન હતા. ખરો બ્રહ્મચારી આવો હોય. આ કારણથી લક્ષ્મણના બ્રહ્મચયણનાાં આજ પણ ગણુગાન 
કરવામાાં આવે છે. તેની પત્નીનુાં નામ ઊવમિલા હત ુાં. તે સીતાની બેન હતી. તેનાથી લક્ષ્મણને અંગદ અને ચાંદ્રકેત ુનામે બ ે

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B6%E0%AB%81%E0%AA%95_%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%95%E0%AB%83%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AB%87%E0%AA%B2%E0%AB%81%E0%AA%97%E0%AB%81_%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AA%AE%E0%AA%BF%E0%AA%B2_%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%9C%E0%AB%80_%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%A3#cite_note-lashmana-1


પતુ્રરત્ન થયા હતા. લક્ષ્મણની રામ ઉપર અત્યાંત પ્રીવત હતી અને રામની પણ તેના ઉપર તેવી જ પ્રીવત હતી. લક્ષ્મણ 
રામને રાવણ સાથેના યદુ્ધમાાં પષુ્કળ ઉપયોગી થઈ પડયા હતા. તણેે અનેક રાક્ષસોને મારી છેવટે રાવણના પરમ બલાઢ્ય 
પતુ્ર ઇંદ્રજજતને પણ માયો હતો. રામે રાવણને મારી વવભીષણને રાજ્ય સોંપયા પછી લક્ષ્મણ રામ સાથે અયોધ્યા પાછા 
ગયા હતા. રામને રાજ્યાભભષેક થયા પછી જ્યારે રામે લક્ષ્મણને યૌવરાજપદ આપવા માાંડ્ ુાં ત્યારે તે તેમણે લીધુાં નરહ 
અને કેવળ બીજી સેવા કરવાનુાં જ તેમણ ેપસાંદ કયુું. આ ઉપરથી તેમને વૈરાગ્યશીલ જોઈ, જ્ઞાનના અવધકારી ગણી, તેમણ ે
પ્રાથણના કરવાથી રામે તેમને બ્રહ્મવવદ્યા કહી હતી. 

ઉર્મિલા 
ઉર્મિલા રહન્મદૂ મહાકાવય રામાયણનુાં એક પાત્ર છે. તે રાજા જનક અને તેમની પત્ની સનુયનાની પતુ્રી હતી. તે 
સીતાની નાની બહને હતી. તેના લગ્ન રામના નાના ભાઈ અલ્ક્ષમણ સાથે થયા હતાાં.  તેમન ્બે પતુ્રો જન્મ્યા   -અંગદ 

અને ચાંદ્રકેત.ુ[૧] જ્યારે રામ અને સીતા સાથે લક્ષ્મણ વનવાસે જવા તૈયાર થયા ત્યારે ઊવમિલા પણ સાથે જવા તૈયાર 
થઈ. પણ લક્ષ્મણ ેતેન ેઆયોધ્યામાાં રહીને તેના ઘરડાાં માતા વપતાની સેવા કરવા જણાવયુાં. ઊવમિલાનુાં પાત્ર તેના અનન્મય 
બભલદાન - ઊવમિલા વનિંદ્રા માટે નોંધપાત્ર  છે. 

                      રાજસ્થાનના ભરતપરુ જજલ્લામાાં  લક્ષ્મણ અને ઊવમિલાને સમવપિત એક માંરદર આવેલુાં છે. 
આમાંરદરઈ.સ. ૧૮૭૦માાંબાાંધવામાાંઆવયુાં હત ુાં.   

આ માંરદર ભ્રતપરુના રાજા બલવાંત વસિંહ ેબાંધાવયુાં હત ુાં અને તેન ેભરતપરુ રાજનુાં શાહી માંરદર માનવામાાં આવે છે.[૩] 

ઉવમિલા વનદ્રા 

જ્યારે રામ અને સીતા સાથ ેલક્ષ્મણ ૧૪ વષણના વનવાસમાાં જવા તયૈાર થયો ત્યારે ઊવમિલાએ લક્ષ્મણને તેમની સાથ ે
લઈ જવા વવનાંવત કરી. પણ લક્ષ્મણ ેતેને રજા ન આપી. લક્ષ્મણ ેકહ્ુાં કે તે તેના ભાઈ રામની સેવામાાં રદવસ અને રાત 
રોકાયલેો રહશે,ે અને ઊવમિલા માટે સમય આપી નરહ શકે, આથી અયોધ્યામાાં રહવે ુ ાં એ જ ઊવમિલા માટે રહતકર છે. છેવટે 
ઘણી રીતે સમજાવયા પછી ઊવમિલા કમને પવતને જે પસાંદ હોય તમે કરી અને શક્ તેટાલી સહાયક નમવાના વવચાર 
સાથે અયોધ્યામાાં રહવેા સહમત થઈ. 

રામના વનવાસની પ્રથમરાવત્રએ લક્ષ્મણ ચોકી કરવા ઊભો રહ્યો અને તણેે વનશ્ચય કયો તે વનવાસના ચૌદ વષણ દર્યાન 
તે કયારેય સશેૂ નરહ.  લક્ષ્મણ ચોકી કરતો હતો તે સમયે વનદ્રા દેવી આકષણક સ્વરૂપે પ્રકટ થઈ. લક્ષ્મણના 
પછૃા કરવાથી વનદ્રા દેવીએ પોતાની ઓળખાણ આપી અન ેકહ્ુાં કે ૧૪ વષણ સધુી ન સવુુાં એ તો પ્રકૃવતના વનયમ વવરૂદ્ધ છે. લક્ષ્મ
ણ ેવનદ્રા દેવીન ેકોઈ માગણ શોધી આપવા વવનાંવત કરી જેથી તે અસ્ખભલત રીતે તેના ભાઈ પ્રત્યે તેનો ધમણ બજાવી શકે.  વનદ્રા 
દેવીએ કહ્ુાં કે જો કોઈ લક્ષ્મણના ભાગની વનદ્રા ૧૪ વષણ માટે ભોગવવા માટે તૈયાર હોય લક્ષ્મણને 
વનદ્રાથી ઇચ્છીત મગુ્તત મલી શકે. લક્ષ્મણે વનદ્રા દેવીને તેની પત્ની ઊવમિલા પાસે જવા કહ્ુાં. 

દભક્ષણ ભારતમાાં જો કોઈ ગાઢ્ વનદ્રામા સવેુ અને તેને સરળતા પવૂણક જગાડી ન શકાય તો તેને માટે "ઊવમિલા વનદ્રા" જેવો 
રૂરઢ્ પ્રયોગ વપરાય છે. 
 

હનમુાન 

               હનમુાનનો જન્મ મ ચૈત્રી પનૂમને રદવસે થયો હતો, જેની આપણ ેહનમુાન જયાંતી તરીકે ઉજવણી કરીએ 
છીએ. રામે સીતાની શોધનુાં કપરુાં કાયણ હનમુાનને સોંપ યુાં હત ુાં તે તેમણે બખબૂી વનભાવ યુાં હત ુાં. 

રામને હનમુાન ઉપર પણૂણ વવશ્ વાસ હતો. તેથી જ જયાાંરે રાવણનાાં ભાઈ વવભીષણનો સ્ વીકાર કરવો કે ન કરવો ત ે
ગડમથલમાાં પડલેા રામ ેસિુીવનાાં અભભપ્રાયને ઉવેખીને પણ હનમુાનજીના માંતવ યનો સ્ વીકાર કરેલો. કારણ કે રામ 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%A8%E0%AA%95
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%8A%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AA%BE#cite_note-Dalal2014-1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B0_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%8A%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AA%BE#cite_note-3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AB%88%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0_%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%A6_%E0%AB%A7%E0%AB%AB
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A8_%E0%AA%9C%E0%AA%AF%E0%AA%82%E0%AA%A4%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%80%E0%AA%A4%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A3
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%AD%E0%AB%80%E0%AA%B7%E0%AA%A3&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%B5


હનમુાનને માત્ર એક ભકત તરીકે જ નહોતા વનહાળતા તેનામાાં રહલે માણસને પારખવાની અદભતુ શરકતને પણ 
સમજતા હતા. હનમુાને સીતાને અશોક વાટીકામાાં આત્ મહત્ યાનાાં માગે જતા અટકાવ યા હતા. તઓે માત્ર એક વવદ્વાધાન જ 
નરહ, એક વીર સૈવનક પણ હતા. તેમનામાાં કોઇપણ કાયણ બલુ્ધ્ધ પવુણક હાથ ધરવાની સમજદારી હતી. તેથી તેઓએ એકલ ે
હાથે રાવણની આખી લાંકા સળગાવી નાખી હતી. રામના કોઈ પણ મહત્ વનાાં કાયો કે કટોકટીની ક્ષણોમાાં હનમુાન હાંમેશા 
સાથે હતા. ઇન્મ દ્રજીતનાાં બાણથી મરણશૈયા ઉપર પડલેા લક્ષ્મણન ેઔષધી લાવીને હનમુાને બચાવેલા. રાવણનો યધુ્ ધમાાં 
નાશ થયો તે સમાચાર સીતાને આપ વા રામ હનમુાનને મોકલે છે. હનમુાન શાંકરનાાં ૧૧મા અવતાર હતા.હનમુાનની 
બ્રહ્મચારી તરીકે ગણતરી થાય છે, તેમ છતાાં તેમનો મકરધ્વજ નામે એક (પરોક્ષ) પતૂ્ર હતો. 

વવસષ્ઠ 
 

વેદવદેા ાંતમાાં પારાંગત, ધનવુવિદ્યામાાં કુશળ, તત્વજ્ઞ, તપસ્વી, ઉત્સાહી, કમણકાાંડી, સત્યવતતા, વત્રકાલદશી અને ઉત્તમવતતા 
એવા વર્િષ્ઠ મવુન રઘવુ ાંશના કુળગરુુ અને સત્યવતતા બ્રહ્મવષિ સ્વાયાંભવુ મન્મવાંતરમાાં બ્રહ્માના દશ માનસપતુ્રો માાંહનેા એક 
હતા. તેમનો આશ્રમ રહમાલયના એક વશખર ઉપર હતો. એ ઉપરથી એ વશખર હંુ પણ વવસષ્ઠના નામથી ઓળખાય છે. 

જન્મમ 

પ્રથમ જન્મમાાં વર્િષ્ઠ બ્રહ્માના અયોર્નજ માનર્િક પતુ્ર હતા. શ્રીમદ્ ભાગવતમાાં વર્િષ્ઠને બ્રહ્માના દશ માનિ પતુ્રમાાંના 
એક કહ્યા છે. ભગવાન મન ુપણ એમ જ કહ ેછે. આમ, વર્િષ્ઠ અયોર્નજ હતા. એમ કહવેાય છે કે, એક રાત્રીના િમારાંભમાાં 
દેવો એકઠા મળ્યા હશે. તયાાં ર્મત્ર અને વરુણ ઉવવશીને જોઈ ક્ષોભ પામ્યા અને વીયવ સ્ખલલત થયુાં. તે અર્ુું એક કુાંભ એટલે 
ઘડામાાં પડ્ુાં અને અર્ુું વસ ુએટલે પાણીમાાં પડ્ુાં. આ રીતે વસમુાાંથી જે પ્રગટયા તેને વર્િષ્ઠ કહ ેછે. 

લગ્ન અને સ ાંતાન 

તેઓ કદવમ ઋર્િની દીકરી અરુાંધતી િાથે પરણ્યા હતા. તેમને બીજી ઊર્જવ નામની પણ સ્ત્રી હતી. તેમણે અરુાંધતીને 
કેળવણી આપી જ્ઞાની બનાવી હતી. ઇક્ષ્વાકુ કુળના ર્વકુલક્ષ રાર્જના તે કુળરરુુ થયા. અરુાંધતીને શતિ ત વગેરે િપ પતુ્રો થયા 
હતા. અરુાંધતીએ વેદ ઉપર ભાષ્ય કયુું છે. 

નાંરદની 

નાંદદની નામની કામધેનનુ ુાં તેન ઉત્તમ બળ હત ુાં. તે વડે એ અર્તર્થનો તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે િતકાર કરી શકતા. વર્િષ્ઠે 
પોતાની નાંદદની નામની ધેન ુદદલીપ રાર્જને આપી હતી. 

કાયો 

વર્િષ્ઠ દશરથ રાર્જના પરુોદહત અને મોટા પ્રધાન હતા. તેમની િલાહ પ્રમાણે રાજ્યકારભાર ચાલતો. દશરથને પતુ્ર ન 
હોવાથી વર્િષ્ઠે તેમને પતેુ્રષ્ષ્ઠ યજ્ઞ કરાવ્યો તેથી રામ, લક્ષ્મણ, ભરત ને શત્રઘુ્ન એ ચાર પતુ્રો થયા. વર્િષ્ઠે 
રામને વેદ, વેદાાંગ, ધનરુ્વિદ્યા, ધમવશાસ્ત્ર, ન્યાય, નીર્ત અને િકળ કળા વગેરે ચપદ ર્વદ્યાનુાં ર્શક્ષણ આપયુાં હત ુાં. તેમ જ 
તેમણે રામને આધ્યાત્તમક જ્ઞાન તથા યોગ િમર્જવ્યો હતો. એનો ગ્રાંથ આજે યોગવાર્િષ્ઠ અથવા મહારામાયણ નામથી 
પ્રર્િદ્ધ છે. વળી વર્િષ્ઠે સ્મરૃ્તગ્રાંથ રચેલો છે તેને વર્િષ્ઠસ્મરૃ્ત કહ ેછે તથા તેમણે રચેલી િાંદહતાને વર્િષ્ઠિાંદહતા કહવેામાાં 
આવે છે. તે ૨૧ અધ્યાયની છે. યોગધમવના તેઓ આચાયવ હતા. આ યોગધમવ વેદના જ્ઞાનકાાંડ અને વેદાાંતશાસ્ત્રના વલણ 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E2%80%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%A4&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%A3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AA%82%E0%AA%95%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%A7%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%9C
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AA%98%E0%AB%81%E0%AA%B5%E0%AA%82%E0%AA%B6&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%AF
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B9%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%AE%E0%AA%A6%E0%AB%8D_%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AA%B5%E0%AA%A4&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AB%81
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%89%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%B6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%B0%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AA%A4%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%87%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%95%E0%AB%81&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%80%E0%AA%AA&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%B6%E0%AA%B0%E0%AA%A5
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%A3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%81%E0%AA%98%E0%AB%8D%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%97
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A7%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%AF&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A8%E0%AB%80%E0%AA%A4%E0%AA%BF&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AF%E0%AB%8B%E0%AA%97%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%A0&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A3&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AA%BF%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%82%E0%AA%A5&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%A0%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AA%BF&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%A0%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1


ઉપરથી રચાયો હતો. આ ધમવમાાં ગોરખ, મતસ્યેંદ્ર, ર્જલાંધર, નવનાથ, ચોયાવશી ર્િદ્ધ, જૈનોના નવ યોગેશ્વર વગેરે યોગીઓ 
તેમ જ ગોપીચાંદ, ભરથરી, ર્વક્રમ વગેરે મહારાર્જઓ આ ધમવના ર્નયમ ઉપર ચાલી ગયા છે. 

 

ર્વશ્વાર્મત્ર  

ઋગ્વદેના ત્રીજા માંડલના સતૂતોના કતાણ, અયોધ્યાના સયૂણવ ાંશી રાજકુટુાંબના ઉપાધ્યાય; કાન્મયકુબ્જના પરુુવાંશી ગાવધ રાજાના 
પતુ્ર ક્ષવત્રય ઋવષ ર્વશ્વાર્મત્ર, કૌવશક; ગાવધજ; ગાવધનાંદન વગેરે નામોથી પણ ઓળખાય છે. ક્ષવત્રય વાંશમાાં ઉત્પન્ન થઈ 
પોતાના તપોબળથી તેણે બ્રાહ્મણત્વ પ્રાપત કયુું હત ુાં. 

 ઉત્પવત્ત 

તેની ઉતપર્ત્ત િાંબાંધમાાં એવુાં વણવન છે કે, ગાર્ધરાર્જની કન્યા િતયવતી ઋચીક ઋર્િને પરણાવી હતી. ગાર્ધરાજ અને 
ઋચીકને કાાંઈ િાંતાન ન થયુાં. તેથી ઋચીકે યજ્ઞાવશેિ ચરુના બે ભાગ કયાવ. એકની િાથે બ્રાહ્મણ િાંતાનનો અને બીજીની 
િાથે ક્ષર્ત્રય િાંતાનનો આશીવાવદ હતો. બાંને ચરુ ઋચીક ઋર્િએ પોતાની સ્ત્રીને આપી બ્રાહ્મણવાળો ચરુ પોતાને ખાવાનુાં 
અને બીજો ચરુ ગાર્ધરાર્જની સ્ત્રીને ખાવા આપવાનુાં કહ્ુાં. ગાર્ધરાર્જની સ્ત્રીએ ર્વચાર કયો કે કદાચ િતયવતીનો ચરુ 
અર્ધક શે્રષ્ઠ હશે, કેમકે તેના સ્વામીએ તે તૈયાર કરેલ છે. ઉપરથી તેનો ચરુ પોતે લઈ લીધો અને પોતાનો તેને આપી 
દીધો. પદરણામે ગાર્ધરાજની સ્ત્રીને ર્વશ્વાર્મત્ર અને િતયવતીને જમદતિનન થયા, જે બ્રાહ્મણ હોવા છતાાં ક્ષાત્ર રણુથી ય ુત 
હતા. તેણે ઋચીક ઋર્િ પાિે િવવ ર્વદ્યાનુાં ર્શક્ષણ લીર્ુાં હત ુાં. તેણે પ્રર્જને પતુ્ર પેઠે પાળી હતી. રાજ્યનો ર્વસ્તાર ઘણો 
વધાયો હતો, દ્રવ્ય ભાંડાર ભરપરુ હતો. માંત્રીમાંડળ ર્વદ્વાન, નમ્ર અને દીધવદષ્ષ્ટવાળાં હત ુાં. 

કથા 

               એકવાર આ રાર્જ(ર્વશ્વાર્મત્ર) િૈન્ય િદહત મગૃયા રમવા નીકળ્યો, રસ્તામાાં વર્િષ્ઠ ઋર્િના આશ્રમે 
ઋર્િએ નાંદદની કામધેનનુી મદદથી રાર્જનો િારો િતકાર કયો, છેવટે ઋર્િની ના છતાાં બળાતકારે કામધેનુાં લઈ જવા રાર્જ 
તૈયાર થયો, નાંદદનીમાાંથી અિાંખ્ય પરુુિો પ્રગટ થયા, તેણે ર્વશ્વાર્મત્રના િવવ િૈન્યનો નાશ કયો ને રાર્જ લજ્જર્જ પામી 
પોતાને નગર પાછો આવ્યો. ક્ષર્ત્રયબળ કરતાાં બ્રહ્મતેજનુાં પરાક્રમ ચદડયાત ુાં છે એમ તેને ખાતરી થવાથી તેણે હર્જરો વિવ 
તપ કયુું. તે તપના પ્રભાવથી દેવોએ તેને બ્રહ્મર્િિ કહ્યા પણ વર્િષ્ઠ તો તેને રાજર્િિ કહીને બોલાવતા. આથી ર્વશ્વાર્મતે્ર 
વર્િષ્ઠના િો પતુ્રોને મરાવી નાખ્યા ને તેને મારી નાખવા તૈયાર થયા. એક રાતે્ર વર્િષ્ઠના મોઢેથી ર્વશ્વાર્મત્રના તપનાાં 
વખાણ િાાંભળી, મારવા આવેલ ર્વશ્વાર્મત્ર વર્િષ્ઠને પગે પડયા, જ્યારે તેનુાં ર્નરાલભમાન જોયુાં તયારે વર્િષ્ઠે ર્વશ્વાર્મત્રને 
બ્રહ્મર્િિ કહ્યા. તયારથી તે બાંને વચ્ચે ગાઢ સ્નેહ બાંધાયો. 

આ પછી મહા તપોબળી ર્વશ્વાર્મતે્ર ર્િદ્ધાશ્રમમાાં ઘણા યજ્ઞો કયાવ. રાક્ષિોનુાં જોર બહુ વધી ગયુાં હત ુાં અને યજ્ઞમાાં આવી 
ર્વધ્ર કરતા. યજ્ઞના પ્રિાંગમાાં કોઈને શાપ દેવાય નદહ એવી શાસ્ત્રમયાવદા હોવાથી ર્વશ્વાર્મતે્ર દશરથ રાર્જ પાિેથી રામની 
માગણી કરી ને રામ લક્ષ્મણ પાિે ઘણા રાક્ષિોનો નાશ કરાવ્યો. ર્વશ્વાર્મત્રને ગાલ્લવ નામે પતુ્ર હતો અને ગાલ્લવ 
નામનો એક ર્શષ્ય પણ હતો. તેને માધવીથી અષ્ટક નામે એક પતુ્ર થયો હતો. ર્વશ્વાર્મત્રના કુળમાાં પોતે સદુ્ધાાં તેરે 
માંત્રદષ્ટા ઋર્િ થઈ ગયા છે. ર્વશ્વાર્મત્ર પોતે, દેવરાત-શનુ:શેપ, મર્ચુ્છાંદ, અધમિવણ, અષ્ટક, લોદહત-રોદહત, ભતૃકીલ, 

માાંબદુ્ધદ્ધ, દેવશ્રવા, દેવરત, ધનાંજય, ર્શર્શર, શાલકાયન. આ ર્િવાય પણ તેને ઘણા પતુ્રો થયા છે: ર્વશ્વાર્મત્ર પ્રર્જપક્ષી 
હતા, જે રાર્જના રાજ્યમાાં પ્રર્જને દાદ મળતી ન હોય ને અર્ધકારીઓ જુલમી હોય તેની િામે પ્રર્જપકે્ષ થતા ને 
ભાિણોદ્વારા ટીકા કરી તટૂી પડતા. રાર્જઓને િલાહ આપવામાાં એ એક મોટા પ્રધાન જેવા હતા. તેમણે ધનવેુદ પ્રથમ 
ક્ષર્ત્રયોને શીખવ્યો હતો. તેમે ધનરુ્વદ્યાનો મહાન ગ્રાંથ રચ્યો છે. તે ર્વદ્યામાાં તેઓ ઘણા જ પ્રર્િદ્ધ થયેલા છે. રાર્જઓ 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%97%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%96&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%87%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%A5
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%97%E0%AB%8B%E0%AA%AA%E0%AB%80%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AD%E0%AA%B0%E0%AA%A5%E0%AA%B0%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%8B%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%82%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%B5%E0%AA%82%E0%AA%B6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%A7%E0%AA%BF&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%8B%E0%AA%9A%E0%AB%80%E0%AA%95
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%AE%E0%AA%A6%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%A8%E0%AA%BF
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%80


એકાાંતમાાં તેની િલાહ લેતા અને ર્વશ્વાર્મત્ર દેશની પ્રર્જની દાહ હૈયે ધરી તેમને સખુી કરવાને પ્રયતન કરતા. એ પ્રર્જપક્ષી 
બ્રહ્મર્િ િપતઋર્િના રાજ્ય પાંચમાાં ર્નમાયા હતા. એ ચાલ ુ મન્વાંતરમાાં િપતર્િમાાં ગણાય છે. રાજ્ય જેવી િમદૃ્ધદ્ધ અને 
વૈભવને છોડી બ્રહ્મપદની પ્રાપ્પતમાાં અને પ્રર્જને સખુી કરવામાાં એણે દેહ અપવણ કયો હતો. ક્ષલણક વસ્તઓુ તેમને તચુ્છ 
હતી. તપ અને મનષુ્યનુાં કલ્યાણ કરવુાં એજ તેને ર્પ્રય હત ુાં. તતવજ્ઞાન અને ધમવનીર્તનો ઠેકઠેકાણે ઉપદેશ આપતા. એ 
પોતાના આતમબળના પરાક્રમથી આયાવવતવમાાં અમર કીર્તિ રાખી ગયા છે. 

રાવણ 

રાવણ રામાયણનુાં એક વવશેષ પાત્ર છે. રાવણ લાંકાનો રાજા હતો. તે પોતાના દસ માથાાંને લીધે પણ ઓળખાતો હતો, જેન ે
લીધે તેનુાં નામ દશાનન (દશ = દસ + આનન = મખુ) પડ્ુાં. રાવણમાાં અવગણુની અપેક્ષાએ ગણુ અવધક હતા. કદાચ 
રાવણ ન હોત તો રામાયણની રચના પણ ન થઈ હોત. જોવા જઈએ તો રામકથામાાં રાવણ જ એવુાં પાત્ર છે 
જે રામનાાં ઉજ્જ્વળ ચરરત્રને ઉભારવાનુાં કામ કરે છે. 

પવૂણકાળ માાં બ્રહ્માજી એ અનેક જીવ જ ાંત ુબનાવયા અને તેમને સમદુ્ર ના જળ ની રક્ષા કરવા માટે કહ્ુાં ત્યારે તે જ ાંતઓુંમાાં 
થી અમકુ બોલ્યાાં કે અમે આનુાં રક્ષણ (રક્ષા) કેવીરીતે કરીશુાં અને અમકુો એ કહ્ુાં કે અમે આનુાં યક્ષણ (પજૂા) કરીશુાં. 
આના પર બ્રહ્માજી એ કહ્ુાં કે જે રક્ષણ કરશે તે રાક્ષસ કહવેાશે અને જે યક્ષણ કરશે તે યક્ષ કહવેાશે. આ પ્રકારે તે બે 
જાવતયોં માાં વહેંચાઈ ગયા. રાક્ષસોં માાં હવેત અન ેપ્રહવેત બ ેભાઈ હતાાં. પ્રહવેત તપસ્યા કરવા ચાલ્યો ગયો, પરાંત ુ હવેત 
એ ભયા સાથે લગ્ન કયાું, જેથી તેન ેવવદ્યતુ્કેશ નામક પતુ્ર ઉત્પન્ન થયો. વવદ્યતુ્કેશને સકેુશ નામક પરાક્રમી પતુ્ર થયો. સકેુશ 
ને માલ્યવાન, સમુાલી અન ેમાલી નામક ત્રણ પતુ્ર થયા. ત્રણે જણા એ ને બ્રહ્માજી ની તપસ્યા કરી વરદાન પ્રાપત કરી 
લીધુાં કે અમારો પે્રમ અતટુ રહ ેઅને અમને કોઈ પરાજજત ન કરી શકે. વરદાન પામી તેઓ વનભણય થઈ ગયાાં અને સરુોં, 
અસરુોં ને સતાવવા માાંડયાાં. તેમણ ેવવશ્ વકમાણ ને એક અત્યાંત સુાંદર નગર બનાવવા માટે કહ્ુાં. તેના પર વવશ્ વકમાણ એ 
તેમને લાંકા પરુી નો સરનામુાં બતાવી મોકલી રદધા. ત્યાાં તેઓ ખબૂ આનાંદ સાથે રહવેા લાગ્યાાં માલ્યવાન 
ને વજ્રમષુ્ષ્ટ, વવરૂપાક્ષ, દુમુણખ, સપુતઘ્ન, યજ્ઞકોપ, મત્ત અન ેઉન્મમત્ત નામક સાત પતુ્ર થયા. સમુાલી 
ને પ્રહસ્ત્ર, અક્પન, વવકટ, કાભલકામખુ, ધમૂ્રાક્ષ, દણ્ડ, સપુાશ્ વણ, સાંહ્નારદ, પ્રધસ એવાં ભારકણણ નામ ના દસ પતુ્ર થયા. માલી 
ના અનલ, અવનલ, હર અન ેસ્પાતી નામના ચાર પતુ્ર થયા. તે સૌ બળવાન અને દુષ્ટ પ્રકૃવત હોવાને કે લીધે ઋવષ-
મવુનયોં ને કષ્ટ આપયાાં કરતા. તેમના કષ્ટોં થી દુુઃખી થઇ ઋવષ-મવુનગણ જ્યારે ભગવાન વવષ્ણ ુના શરણે ગયા ત્યારે 
તેમણે આશ્ વાસન આપયુાં કે હ ેઋવષયોંહ હુાં આ દુષ્ટોંનો અવશ્ય નાશ કરીશ. 

જ્યારે રાક્ષસો ને વવષ્ણ ુના આ આશ્ વાસન ની સચૂના મળી તો તે સૌ માંત્રણા કરી સાંગરઠત થઇ માલી ના સેનાપવતત્વ માાં 
ઇન્મદ્રલોક પર આક્રમણ કરવા માટે ચાલી પડયાાં. આ સમાચાર સાાંભળી ભગવાન વવષ્ણ ુએ પોતાના અસ્ત્ર-શસ્ત્ર સાંભાળ્યા 
અને રાક્ષસોં નો સાંહાર કરવા માાંડયા. સેનાપવત માલી સરહત ઘણાાં રાક્ષસ માયાણ ગયા અને શેષ લાંકા તરફ ભાગી ગયાાં. 
જ્યારે ભાગી રહલેા રાક્ષસોં નો પણ નારાયણ સાંહાર કરતા રહ્યાાં તો માલ્યવાન ક્રુદ્ધ થઇ યદુ્ધભવૂમ માાં પાછો ફયો. ભગવાન 
વવષ્ણ ુના હાથે અંત માાં માલ્યવાન શેષ બચેલા રાક્ષસ સમુાલી ના નેતતૃ્વ માાં લ ાંકા ત્યાગી પાતાળ માાં જઇ વસ્યો અને 
લાંકા પર કુબેર નુાં રાજ્ય સ્થાવપત થયુાં. રાક્ષસોં ના વવનાશ થી દુુઃખી થઈ સમુાલી એ પોતાની પતુ્રી કૈકસી ને કહ્ુાં કે પતુ્રીહ 
રાક્ષસ વાંશ ના કલ્યાણ માટે હુાં ચાહુાં છાં કે ત ુાં પરમ પરાક્રમી મહવષિ વવશ્રવા પાસે જઈ તેમની પાસેથી પતુ્ર પ્રાપત કર. તે 
પતુ્ર આપણાાં રાક્ષસોં ની દેવતાઓં થી રક્ષા કરી શકશે. 

વપતા ની આજ્ઞા મેળવી કૈકસી વવશ્રવા પાસે ગઈ. તે સમયે ભયાંકર આઁધી ચાલી રહી હતી. આકાશ માાં મેઘ ગરજી રહ્યાાં 
હતા. કૈકસી નો અભભપ્રાય જાણી વવશ્રવા એ કહ્ુાં કે ભદ્રહે ત ુઆ તવેળા માાં આવી છે.હુાં તારી ઇચ્છા તો પરૂી કરી દઈશ 
પરાંત ુઆનાથી તારી સાંતાન દુષ્ટ સ્વભાવ વાળી અને ક્રૂરકમાણ થશે. મવુન ની વાત સાાંભળી કૈકસી તેમના ચરણોં માાં પડી 
અને બોલી કે ભગવનહ્ આપ બ્રહ્મવાદી મહાત્મા છો. તમારી પાસેથી હુાં આવા દુરાચારી સાંતાન પામવાની આશા નથી 
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કરતી. અતુઃ તમે મરા પર કૃપા કરો. કૈકસીના વચન સાાંભળી મવુન વવશ્રવાએ કહ્ુાં કે ભલ,ે તો તારો સૌથી નાનો પતુ્ર 
સદાચારી અને ધમાણત્મા થશે. 

આ પ્રકારે કૈકસીએ દસ મખુ વાળા પતુ્ર ને જન્મમ આપયો જેનુાં નામ દશિીવ (રાવણ) રાખવામાાં આવયુાં. તે 
પશ્ ચાત ્કુ્ભકણણ, શપૂણણખા અને વવભીષણ નો જન્મમ થયો. દશિીવ અને કુ્ભકણણ અત્યાંત દુષ્ટ થતા, પરાંત ુ વવભીષણ 
ધમાણત્મા પ્રકૃવત નો હતો. પોતાના ભાઈ વૈશ્રવણ થી પણ અવધક પરાક્રમી અને શવત તશાળી બનવા માટે દશિીવે પોતાના 
ભાઈયોં સરહત બ્રહ્માજી ની તપસ્યા કરી. બ્રહ્મા ના પ્રસન્ન થવા પર દશિીવે માાંગ્યુાં કે 
હુાં ગરુડ઼, નાગ, યક્ષ, દૈત્ય, દાનવ, રાક્ષસ તથા દેવતાઓં માટે અવધ્ય થઈ જાઊઁ. બ્રહ્માજી એ 'તથાસ્ત'ુ કહી તેની ઇચ્છા 
પરૂી કરી. વવભીષણ ને ધમણ માાં અવવચલ મવત નુાં અને કુાંભકણણ ને વષોં સધુી સતુા રહવેાનુાં વરદાન મળ્યુાં 

રાવણ વવવાહ 

દશિીવે લાંકા ના રાજા કુબેર ને વવવશ કયો કે તે લાંકા છોડી પોતાનુાં રાજ્ય તેને સૌંપી દે. પોતાના વપતા વવશ્રવા ના 
સમજાવવા થી કુબેરે લાંકા નો પરરત્યાગ કરી દીધો અને રાવણ પોતાની સેના, ભાઈયોં તથા સેવકોં સાથે લાંકા માાં રહવેા 
લાગ્યો. લાંકા માાં સ્થાયી થયા બાદ પોતાની બહને શપૂણણખા નો વવવાહ કાલકા ના પતુ્ર દાનવરાજ વવદ્યવુવહ્વા સાથ કરી 
દીધા. તણેે સ્વયાં રદવત ના પતુ્ર મય ની કન્મયા મન્મદોદરી સાથે વવવાહ કયાણ જે હમેા નામક અપસરા ના ગભણ થી ઉત્પન્ન થઈ 
હતી. વવરોચનકુમાર બભલ ની પતુ્રી વજ્ર્વલા સાથે કુ્ભકણણના અને ગન્મધવણરાજ મહાત્મા શૈલષૂ ની કન્મયા સરમા સાથે 
વવભીષણ ના વવવાહ થયા. થોડો સમય પશ્ ચાત ્ મન્મદોદરી એ મેઘનાદ ને જન્મમ આપયો. જે ઇન્મદ્ર ને પરાસ્ત કરી 
સાંસારમાાં ઇન્મદ્રજીત ના નામ થી પ્રવસદ્ધ થયો. 

રાવણ દ્વારા ભગવાન શાંકરની પ્રાથણના 
સત્તાના મદમાાં રાવણ ઉચ્છાંખલ થઇ દેવતાઓં, ઋવષઓ, યક્ષો અને ગાંધવોને અનેક પ્રકારે કષ્ટ દેવા લાગ્યો. એક વખત 
તેણે કુબેર પર ચઢ્ાઈ કરી તેને યદુ્ધમાાં પરાજજત કરી રદધો અને પોતાના વવજયની સ્મવૃતના રૂપમાાં કુબેરના પષુ્પક 
વવમાન પર અવધકાર જમાવી લીધો. તે વવમાનનો વગે મન સમાન તીવ્ર હતો. ત ે પોતાની ઊપર બેઠેલા લોકોની 
ઇચ્છાનસુાર નાનુાં કે મોટુાં રૂપ ધારણ કરી શકતુાં હત ુાં. વવમાનમાાં મભણ અને સોના ની સીડીઓ બનેલી હતી અને તપેલા 
સોના સમાન ચળકતુાં આસન બનેલુાં હત ુાં. તે વવમાન પર બેસી જ્યારે તે 'શરવણ' નામથી પ્રવસદ્ધ સરકણ્ડોના વવશાળ 
વનમાાંથી પસાર થઇ રહ્યો હતો ત્યારે ભગવાન શાંકર ના પાષણદ નાંદીશ્વરે તેને રોકતા કહ્ુાં કે દશિીવહ આ વનમાાં ગ્સ્થત 
પવણત પર ભગવાન શાંકર ક્રીડા કરે છે, માટે અહીં બધા સરુ, અસરુ, યક્ષ આરદનો પ્રવેશ વનવષદ્ધ કરવામાાં આવયો છે. 
નાંદીશ્વરના વચનોથી ક્રોવધત થઈ રાવણ વવમાનમાાંથી ઉતરી ભગવાન શાંકર તરફ ચાલ્યો. તનેે રોકવા માટે તેનાથી થોડેક 
દૂર હાથમાાં શળૂ લઈ નાંદી બીજા વશવની જેમ ઉભો રહી ગયો. તેમનુાં મખુ વાનર સમાન લાગતુાં હત ુાં. તેને જોઈ રાવણ 
ઠહાકા મારી હસી પડયો. આથી કુવપત (ક્રોવધત) થઈ નાંદી બોલ્યો કે દશાનનહ તેં મારા વાનર રૂપની અવહલેના કરી છે, 

માટે તારા કુળનો નાશ કરવા માટે મારા સમાન પરાક્રમી રૂપ અને તેજ થી સ્પન્ન વાનર ઉત્પન્ન થશે. રાવણે આ તરફ 
જરા પણ ધ્યાન ન દીધુાં અને બોલ્યો કે જે પવણતે મારી વવમાન યાત્રામાાં વવધ્ન પાડ્ુાં છે, આજે હુાં તેનેજ ઉખાડી ફેંકીશ. 
આમ કહી તેણે પવણતના નીચલા ભાગમાાં હાથ નાખી તનેે ઉપાડવાનો પ્રયત્ન કયો. જ્યારે પવણત હલવા લાગ્યો તો 
ભગવાન શાંકરે તે પવણતને પોતાના પગના અંગઠૂાથી દબાવી દીધો આથી રાવણનો હાથ ખરાબ રીતે દબાઈ ગયો. અન ે
તે પીડાથી ચીસો પાડવા લાગ્યો. જ્યારે તે કોઈ રીતે હાથ ન કાઢ્ી શક્ો તો રોતા-રોતા ભગવાન શાંકરની સ્તવુત અને 
ક્ષમા પ્રાથણના કરવા લાગ્યો. આ સાાંભળી ભગવાન શાંકરે તેને માફ કરી દીધો અને તેની પ્રાથાણના કરવાથી તેન ેએક 
ચાંદ્રહાસ નામનુાં ખડ્ગ પણ આપયુાં. 

રાવણનો અત્યાચાર 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A6%E0%AA%B6%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%B5&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%95%E0%AB%81%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AD%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B6%E0%AB%82%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AA%E0%AA%A3%E0%AA%96%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%AD%E0%AB%80%E0%AA%B7%E0%AA%A3&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AB%88%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B5%E0%AA%A3&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AB%81%E0%AA%A1%E0%AA%BC&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%97&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AF%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A6%E0%AB%88%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%B5&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AA%B8&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AB%81%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%95%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%B9%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AA%BF&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%AF&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%AE%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AC%E0%AA%B2%E0%AA%BF&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B6%E0%AB%88%E0%AA%B2%E0%AB%82%E0%AA%B7&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%98%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%A6&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%AA%E0%AA%95_%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%AA%E0%AA%95_%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AA%82%E0%AA%95%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A8%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1


એક રદવસ રહમાલય પ્રદેશ માાં ભ્રમણ કરતા કરતા રાવણે અવમત તેજસ્વી બ્રહ્મવષિ કુશધ્વજ ની કન્મયા વેદવતી ને તપસ્યા 
કરતાાં જોઈ. તેને જોઈ રાવણ મગુ્ધ થઇ ગયો અને તેની પાસે આવી તેનો પરરચય તથા અવવવારહત રહવેાનુાં કારણ 
પછૂ્ુાં. વેદવતીએ પોતાનો પરરચય દીધા પછી કહ્ુાં કે મારા વપતા વવષ્ણ ુસાથે મારા વવવાહ કરાવવા માાંગતા હતા. આથી 
ક્રુદ્ધ (ક્રોવધત) થઈ મારી કામના કરવા વાળા દૈત્યરાજ શ્ભ ુએ તેમનો વધ કરી દીધો. તેમના મરવાથી મારી માતા પણ 
દુુઃખી થઈ ભચતા માાં પ્રવવષ્ટ થઈ ગઈ. ત્યારથી હુાં મારા વપતા ની ઇચ્છા પરૂી કરવા માટે ભગવાન વવષ્ણ ુની તપસ્યા કરી 
રહી છાં. તેમને જ મેં મારા પવત માની લીધા છે. 

પહલેાાં રાવણ વેદવતી ન ેવાતોં મા ફુસલાવવા લાગ્યો, પરાંત ુજ્યારે તેણે જબરદસ્તી કરતા તેણી ના કેશ પકડી લીધા, 
વેદવતી એ એક જ ઝટકા માાં પકડાયલેા કેશ કાપી દીધા અને એમ કહતેી અગ્ગ્નમાાં પ્રવવષ્ટ થઈ ગઈ કે દુષ્ટહ તેં મારુાં 
અપમાન કયુું છે. આ સમયે તો હુાં આ શરીર ત્યાગી રહી છાં, પરાંત ુતારો વવનાશ કરવા માટે ફરી જન્મમ લઇશ. આગલા 
જન્મમ માાં હુાં અયોવનજા કન્મયા ના રૂપ માાં જન્મમ લઈ કોઇ ધમાણત્માની પતુ્રી બનીશ. આગલા જન્મમ માાં તે કન્મયા કમલ ના 
રૂપ માાં ઉત્પન્ન થઈ. તે સુાંદર કાગ્ન્મત વાળી કમલ કન્મયા ને એક રદવસ રાવણ પોતાના મહલે માાં લઈ ગયો. તેને જોઈ 
જ્યોવતવષઓ એ કહ્ુાં કે રાજનહ્ જો આ કમલ કન્મયા આપના ઘર માાં રહી તો આપના અને આપના કુળ ના વવનાશ નુાં 
કારણ બનશે. આ સાાંભળી રાવણે તેને સમદુ્ર માાં ફેંકી દીધી. ત્યાાંથી તે ભવૂમને પ્રાપત થઈ રાજા જનક ના યજ્ઞ માંડપ ના 
મધ્યવતી ભભૂાગ માાં પહોંચી. ત્યાાં રાજા દ્વારા હળ થી ખેડાતી ભવૂમમાાંથી તે કન્મયા ફરી પ્રાપત થઈ. તેજ વેદવતી સીતા ના 
રૂપ માાં રામ ની પત્ની બની. 

રાજા અનરણ્યનો રાવણને શ્રાપ 

અનેક રાજા મહારાજાઓને પરાજજત કરતો દશિીવ ઇક્ષ્વાકુ વાંશના રાજા અનરણ્ય પાસે પહોંચ્યો જે અયોધ્યા પર રાજ્ય 
કરતા હતા. તેણે તેને પણ દ્વ ાંદ યદુ્ધ કરવા અથવા પરાજય સ્વીકાર કરવા લલકાયો. બનેંમાાં ભીષણ યદુ્ધ થયુાં પરાંત ુ
બ્રહ્માજીના વરદાન ને લીધે રાવણ તેમનાથી પરાજજત ન થઈ શક્ો. જ્યારે અનરણ્યનુાં શરીર અત્યાંત ક્ષત-વવક્ષત થઈ 
ગયુાં ત્યારે રાવણ ઇક્ષ્વાકુ વાંશનુાં અપમાન અને ઉપહાસ કરવા લાગ્યો. આથી ક્રોવધત થઈ અનરણ્યે તેને શ્રાપ આપતાાં 
કહ્ુાં કે, "તેં પોતાના વયાંગપણૂણ શબ્દોથી ઇક્ષ્વાકુ વાંશનુાં અપમાન કયુું છે, માટે હુાં તને શાપ આપાં છાં કે મહાત્મા ઇક્ષ્વાકુનાાં 
આ જ વાંશમાાં દશરથ નાંદન રામનો જન્મમ થશે જે તારો વવનાશ કરશે. આમ કહી રાજા સ્વગણ વસધાવયાાં. 

        વાલી સાથે મૈત્રી 
રાવણ ની ઉદ્દણ્ડતા માાં કમી ન આવી. રાક્ષસ અથવા મનષુ્ય જેને પણ તે શવત તશાળી પામતો, તેની સાથે યદુ્ધ કરવા 
લાગતો. એક વાર તેણે સાાંભળ્યુાં કે રકષ્ષ્કન્મધા પરુી નો રાજા બાભલ ખબૂ બળવાન અને પરાક્રમી છે તો તે તેની પાસે યદુ્ધ 
કરવા માટે જઈ પહોંચ્યો. બાભલ ની પત્ની તારા, તારા ના વપતા સષેુણ, યવુરાજ અંગદઅને તેના ભાઈ સિુીવ એ તેને 
સમજાવયો કે આ સમયે બાભલ નગરથી બહાર સન્મધ્યોપાસના માટે ગયો છે. તેઓ જ તમારી સાથે યદુ્ધ કરી શકશે અન્મય 
કોઈ વાનર એટલો પરાક્રમી નથી કે જે આપ સાથે યદુ્ધ કરી શકે. માટે આપ થોડી વાર તેમની પ્રતીક્ષા કરો. પછી સિુીવે 
કહ્ુાં કે રાક્ષસરાજહ સામે જે શાંખ જેવો હાડકા નો ઢ્ગલો છે તે બાભલ સાથે યદુ્ધની ઇચ્છા સાથે આવલેા આપ જેવા વીરોં નો 
જ છે. બાભલ એ તે સૌનો અંત કયો છે.જો આપ અમતૃ પીને આવયાાં હોવ તો પણ જે ક્ષણ બાભલ સાથે ટક્કર લેશો, તે ક્ષણ 
આપના જીવનનો અંવતમ ક્ષણ હશે. જો આપને મરવાની બહુ જલ્દી હોય તો આપ દભક્ષણ સાગર ના રકનારે ચાલ્યાાં જાવ 
ત્યાાં આપને બાભલના દશણન થઈ જશે. સિુીવના વચન સાાંભળી રાવણ વવમાન પર સવાર થઈ તત્કાલ દભક્ષણ સાગરમાાં તે 
સ્થાન પર જઈ પહોંચ્યો જ્યાાં બાભલ સન્મધ્યા કરી રહ્યો હતો. તેણે વવચાયુું હુ ાં ચપુચાપ બાભલ પર આક્રમણ કરી દઈશ. બાભલ 
એ રાવણને આવતા જોઈ લીધો પરાંત ુતે જરા પણ વવચભલત ન થયો અને વૈરદક મન્મત્રોંના ઉચ્ચારણ કરતો રહ્યો. જેવો 
તેને પકડવા માટે રાવણે પાછળથી હાથ ઉગા્યો, સતકણ બાભલએ તેને પકડી પોતાની કાાઁખમાાં દબાવી રદધો અને 
આકાશમાાં ઉડવા લાગ્યો. રાવણ વારાંવાર બાભલને પોતાના નખોંથી કચોટતો રહ્યો પરાંત ુબાભલએ તેની કોઈ ભચિંતા કરી 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%95%E0%AB%81%E0%AA%B6%E0%AA%A7%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%9C&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%A8%E0%AA%95
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%87%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%95%E0%AB%81&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AA%B0%E0%AA%A3%E0%AB%8D%E0%AA%AF&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AF%E0%AB%8B%E0%AA%A7%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A7%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%BF&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B7%E0%AB%87%E0%AA%A3&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%A6&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%B5


નહીં. તનેે છોડાવવા માટે રાવણના માંત્રી અને અનચુર તેની પાછળ અવાજ કરતા દોડયાાં પરાંત ુતેઓ બાભલ પાસે પણ ન 
પહોંચી શક્ાાં. આ પ્રકારે બાભલ રાવણને લઈ પવશ્ચમી સાગર ના રકનારે પહોંચ્યો. ત્યાાં તેણે સન્મધ્યોપાસના પરૂી કરી. ફરી 
તે દશાનનને લઈ રકષ્ષ્કન્મધાપરુી પાછો ફયો. પોતાના ઉપવનમાાં એક આસન પર બસેી તેણે રાવણને પોતાની કાાઁખથી 
કાઢ્ી પછૂ્ુાં કે હવે કહો કે આપ કોણ છો અને અહીં શામાટે આવયાાં છો? 

રાવણે ઉત્તર આપયો કે હુાં લ ાંકાનો રાજા રાવણ છાં. આપ સાથે યદુ્ધ કરવા માટે આવયો હતો. તે યદુ્ધ મને મળી ગયુાં.મેં 
આપનુાં અદ્ ભતુ બળ જોઈ લીધુાં. હવે હુાં અગ્ગ્ન ની સાક્ષી દઇ આપ સાથે વમત્રતા કરવા માાંગ ુછાં. પછી બનેંએ અગ્ગ્નની 
સાક્ષીએ એક બીજા સાથે વમત્રતા સ્થાવપત કરી. 

                                                                   રાવણના ગણુ 

રાવણમાાં ગમે તેટલુાં રાક્ષસત્વ કેમ ન હોય, તેના ગણુોને અવગણી ન શકાય. રાવણ એક અવત બદુ્ધદ્ધમાન બ્રાહ્મણ 
તથા શાંકર ભગવાન નો ખબૂ મોટો ભતત હતો. તે મહા તેજસ્વી, પ્રતાપી, પરાક્રમી, રૂપવાન તથા વવદ્વાન હતો. 

વાલ્મીરક તેના ગણુોને વનષ્પક્ષતા સાથે સ્વીકાર કરતા તેને ચારે વેદોનો વવશ્વવવખ્યાત જ્ઞાતા અને મહાન વવદ્વાન બતાવે છે. 
તે પોતાના રામાયણમાાં હનમુાનના રાવણના દરબારમાાં પ્રવેશ સમયે લખે છે: 

"અહો રૂપમહો ધૈયણમહોત્સવમહો દ્યવુત: 

અહો રાક્ષસરાજસ્ય સવણલક્ષણયતુતતા" 

આગળ તેઓ લખે છે "રાવણને જોતાાં જ રામ મગુ્ધ થઈ જાય છે અને કહ ે છે કે રૂપ, સૌન્મદયણ, ધૈયણ, કાગ્ન્મત તથા 
સવણલક્ષણયતુત હોવા છતાાં પણ આ રાવણમાાં અધમણ બળવાન ન હોત તો આ દેવલોકનો પણ સ્વામી બની જાત" 

જ્યાાં રાવણ દુષ્ટ હતો અને પાપી હતો ત્યાાં જ તેનામાાં વશષ્ટાચાર અને ઊઁચા આદશોવાળી મયાણદાઓ પણ હતી. 
રામના વવયોગમાાં દુુઃખી સીતાને રાવણે કહ્ુાં , "હ ેસીતેહ જો ત ુમારા પ્રવત કામભાવ નથી રાખતી તો હુાં તને સ્પશણ ન 
કરી શકુાં" શાસ્ત્રો અનસુાર વન્મધ્યા, રજસ્વલા, અકામા, આરદ સ્ત્રીઓને સ્પશણ કરવાનો વનષેધ છે. અતુઃ પોતાના પ્રવત 
અકામા સીતાને સ્પશણ ન કરી રાવણ મયાણદાઓનુાં જ આચરણ કરતો હતો. 

વાલ્મીરક રામાયણ અન ેરામચરરતમાનસ બનેં િાંથોમાાં રાવણને ખબૂ મહત્ત્વ આપવામાાં આવયુાં છે. રાક્ષસી માતા અને 
ઋવષ વપતાનુાં સ ાંતાન હોવાથી સદૈવ બે પરસ્પર વવરોધી તત્વ રાવણના અન્મતુઃકરણને વલોવતા રહતેા ાં. 

              રાવણના અવગણુ 

વાલ્મીદક, રાવણના અધમી હોવાને તેનો મખુ્ય અવરણુ ગણે છે. તેમનાાં રામાયણમાાં રાવણનો વધ થવા 
પર માંદોદરી ર્વલાપ કરતાાં કહ ે છે, "અનેક યજ્ઞોનો ર્વલોપ કરવા વાળા, ધમવ વ્યવસ્થાઓને તોડનારા, દેવ-અસરુ અને 
મનષુ્યોની કન્યાઓનુાં જ્યાાંતયાાંથી હરણ કરવા વાળા, આજે તુાં પોતાના આ જ પાપ કમોં ને લીધે જ વધને પ્રાપત થયો છે." 

તલુસીદાસ માત્ર તેના અહાંકારને જ તેનો મખુ્ય અવગણુ બતાવે છે. તેમણે રાવણને બહારથી રામ સાથે શત્રભુાવ 
રાખવા છતાાં હૃદયથી તેમનો ભતત બતાવયો છે. તલુસીદાસ અનસુાર રાવણ વવચારે છે કે જો સ્વયાં ભગવાને 
અવતાર લીધો છે તો હુાં જઈને તેમનાથી હઠપવૂણક વેર કરીશ અને પ્રભનુા બાણોના આઘાતથી પ્રાણ છોડી 
ભવબાંધનથી મતુત થઈ જઈશ. 

            રાવણનાાં દસ વશશ 

રાવણનાાં દસ માથા હોવાની ચચાણ રામાયણમાાં આવે છે. તે વદ અમાસ ને રદવસે યદુ્ધ માટે નીકળ્યો હતો તથા એક-
એક રદવસે ક્રમશુઃ એક-એક માથા કપાય છે. આ રીતે દસમા રદવસે એટલે કે સદુ દશમ ના રદવસે રાવણનો વધ 
થાય છે. રામચરરતમાનસ માાં એમ પણ વણણન આવે છે કે જે માથાને રામ પોતાના બાણથી હણી દેતાાં, પનુુઃ તેના 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AA%82%E0%AA%95%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AB%80%E0%AA%95%E0%AA%BF
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%80%E0%AA%A4%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AB%80%E0%AA%95%E0%AA%BF_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A3&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%9A%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%B8&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AB%81%E0%AA%B2%E0%AA%B8%E0%AB%80%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A6
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%A6
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%B6%E0%AA%AE


સ્થાન પર બીંુ ાં માથુાં ઊગી નીકળતુાં. વવચાર કરવાની વાત છે કે શુાં એક અંગના કપાવવાથી ત્યાાં પનુુઃ નવુાં અંગ 
ઉત્પન્ન થઇ શકે? વસ્તતુુઃ રાવણના આ માથા કૃવત્રમ હતાાં - આસરુી માયા થી બનલેા હતાાં. મારીચ નુાં ચાાંદીના 
ભબન્મદુઓ યતુત સ્વણણ મગૃ બની જવુાં, રાવણનુાં સીતા સમક્ષ રામનુાં કપાયેલુાં માથુાં રાખવુાં વવગેરેથી વસદ્ધ થાય છે કે 
રાક્ષસ માયાવી હતા. તેઓ અનેક પ્રકારના ઇન્મદ્રજાલ (જાદૂ) જાણતા હતાાં, આમ રાવણના દસ માથા અને વીસ હાથને 
પણ કૃવત્રમ માની શકાય. 

જટાય ુ

ભારતીય મહાકાવય રામાયણમાાં, જટાયુુ  ુ(Sanskrit: जटाय ुः Jatāyu, Tamil: Chatayu, થાઇ: Sadayu, 

મલય: Jentayu અથવા Chentayu, ઇન્મડોનેવશયન: Burung Jatayu એટલે કે "જટાય ુ પક્ષી") એ અરુણનો પતુ્ર અને 
ગરુડનો ભત્રીજો છે. જટાય ુગીધના રુપમાાં, રાજા દશરથ (રામના વપતા)નો ંૂનો વમત્ર છે. જટાય ુજ્યારે રાવણ સીતાનુાં 
હરણ કરીને લાંકા લઇ જતો હોય છે ત્યારે સીતાને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જટાય ુબહાદુરીથી લડે છે પણ જટાય ુવદૃ્ધ 
હોવાથી રાવણ સામે ઘાયલ થાય છે. રામ અને લક્ષ્મણ સીતાને શોધવા જતી વખતે મતૃ્ય ુશૈયા પર પડેલા જટાયનેુ મળે 
છે અને તમેની લડાઇ અને રાવણ કઇ રદશામાાં ગયો તેનુાં માગણદશણન મેળવે છે. 

જટાય ુઅને તેનો ભાઇ સાંપાવત, જ્યારે ંુવાન હોય છે ત્યારે ઊંચા ઉડવાની હોડ લગાવે છે. આ હોડમાાં તેઓ એવી ઊંચાઇ 
પર પહોંચે છે કે જ્યાાં સયૂણની ્વાળાઓ તેમની પાાંખો બાળી નાખવાની શરુઆત કરે છે. પોતાના ભાઇને બચાવવામાાં 
સાંપાવત પોતાની પાાંખો ખોઇ બેસે છે અને ત્યાર પછીનુાં જીવન ધરતી પર જ ગજુારે છે. 

જ્યારે જટાય ુઘાયલ થઇને જમીન પર પડયો હોય છે અને ભગવાન રામ ત્યાાં આવે છે, રામ તેને મોક્ષ આપે છે. 

વાયકા અનસુાર લેપક્ષી એ જટાય ુઘાયલ થઇને પડયો હોય છે એ જગ્યા છે. રામાકાણલ મેટ્ટુ એ જટાયનુા વનવાણણનુાં સ્થળ 
ગણાય છે. રામ ેલે પક્ષી કહીને બોલાવેલુાં એથી એ સ્થળનુાં નામ લપેક્ષી પડ્ુાં છે. 

શબરી 

શબરી એ રહિંદુ ધમણના મહાિાંથ રામાયણમાાં દશાણવયા પ્રમાણ ેએક જ ાંગલમાાં રહતેી વદૃ્ધ ભીલ સ્ત્રી હતી. વનવાસ વળેા 
ભગવાન રામની મલુાકાત થઈ ત્યારે શબરીએ બોર વડે એમનુાં સ્વાગત કયુું હત ુાં. ભગવાનને ખાટાાં બોર ન ખાવાાં પડે, 

તેથી તે ચાખી ચાખીને ભગવાનને માત્ર મીઠાાં બોર ખવડાવયાાં હતાાં. રામે તેના સદ્ વયવહાર અને વનષ્ઠા જોઈ તેને 
પરમધામ જવાનુાં વરદાન આપયુાં હત ુાં. આજે પણ રામ પ્રત્યે અનન્મય ભગ્તતભાવ ધરાવતી શબરીને યાદ કરવામાાં આવે છે. 
શબરીની કથા રામાયણ ઉપરાાંત ભાગવત, રામચરરતમાનસ, સરૂસાગર, સાકેત વગેરે િાંથોમાાં જોવા મળે છે શબરીની 
ભગ્તતભાવના વણણવતાાં ઘણાાં પદો પણ ભતત કવવઓએ રચ્યાાં છે. 
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