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 અન ક્ર્ભજ્ઞણકા 
યાભ-રક્ષ્ભણ અને શનભુાનનુાં મભરન 

યાભ-સગુ્રીલની ભૈત્રી 

યાભ અને સગુ્રીલની કરુણ કથની 

લારી-સગુ્રીલનુાં લેય 

સગુ્રીલની ળાંકા અને વભાધાન 

લારી – સગુ્રીલના યદુ્ધનો પ્રાયાંબ 

લારીનો લધ 

તાયાનુાં છેલ્ુાં લારી – દળશન 

યાભે કયે્ુાં સગુ્રીલ અને તાયાનુાં વાાંત્લન 

સગુ્રીલનુાં યાજ્માવન 

રક્ષ્ભણની વાથે તાયાનુાં મભરન 

સગુ્રીલ અને યાભનો ભેા 

પ્રકયણ તેયમુાં 

વીતાની ળોધ ભાટે પ્રમાણ 

દજ્ઞિણ કદળા તયપ વીતાની ળોધ 

લાનયોનો ખેદ 

વાંામતનુાં મભરન 

વમદુ્ર ઓાંગલાનો પ્રશ્ન 

જાંફલાને શનભુાનને કયે્ુાં પ્રફોધન 
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                                  પ્રકયણ શલે  ાં  

   

                  યાભ-રક્ષ્ભણ અને શન ભાનન ાં મભરન 

 
 

 

 ઋમના ળાથી યાિવ ફનેરા કફાંધના મતૃ્ય ુછી તેનો અગ્નનવાંસ્કાય થમો ત્માયે તેની 

જ્ઞિતાભાાંથી ધભુાડા મલનાના અગ્નન જેલો તેજસ્લી કદલવ રુુ ફશાય નીકળ્મો. તેણે યાભને કહ્ુાં શત ુાં 

કે ાંા વયોલયથી વશજે દૂય ઋ્મમકૂ લશત ઉય સગુ્રીલ નાભે લાનયશે્ર્ઠ યશ ેછે. તે ફલાન 

અને તેજસ્લી છે. તેના ભોટાબાઈ લારીએ તેને નગયભાાંથી ફશાય કાઢી મકૂ્યો છે. તેની ગ્સ્થમત ણ 

તભાયા જેલી થઈ છે તેથી તે ત્માાં જઈને તભે તેની વાથે ભૈત્રી ફાાંધો. મભત્રતા અંજ્ઞગદેલની વાિીભાાં 

ફાંધામ તેભ કયો. તેભણે (કદવ્મ રુુે) ત્માાંથી ઋ્મમકૂ તયપ જલાનો યસ્તો યાભરક્ષ્ભણને ફતાવ્મો. 

છી યાભરક્ષ્ભણે તે તયપ પ્રમાણ કયુું. લન તયપ જતાાં જતાાં યાભે વિૃોભાાંથી ખયતાાં ફૂરો જોઈને 

ઊંડી પ્રવન્નતા અનબુલી, તેના વૌંદમશ-ઉદ્-ગાયો કાઢતાાં યાભે રક્ષ્ભણને કહ્ુાં : 

   જરવષૃ્ટ કયે ભેઘ, ુ્  લાશલતા ત્મભ, 

   ુ્ ોયકુ્ત લનો કેરુાં જો ને વૌંદમશ રક્ષ્ભણ!  

 લવાંત ઋતનુો પ્રાયાંબ થમેરો શતો. લનનાાં અનેકમલધ વિૃો તથા ુ્ રજ્ઞિત ુ્ વિૃો 

તેભજ જુદી જુદી જત-બાતનાાં ાંખીઓનાાં ગીત નાદો વાાંબીને યાભ ફોરી ઊઠયા : 
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   લવાંતે વિૃની જોને,ુ્ ોવમદૃ્ધદ્ધ રક્ષ્ભણ ! 

   િૈત્ર ભાવે કયે સ્ધાશ વિૃો જણે યસ્ય.  

 લવાંતઋતનુુાં સષૃ્ટવૌંદમશ જોતાાં જ યાભને વીતાનુાં તીવ્ર સ્ભયણ થયુાં. વીતાના મલયશથી યાભનુાં 

હૃદમ દુુઃખવ્માકુતા પ્રફણે અનબુલી યહ્ુાં. અશ્ર ુવાથે યાભના અંતયના ઉદ્-ગાયો નીકી ગમા 

કે ‘શલે  હુ ાં જનકી મલના જીલી ળકીળ નશીં.’ આલી યીતે મલરાતા અને ળોકબુ્ધ ફનેરા. અંતય-

વ્મથા અને મનયાળા અનબુલતા યાભને જોઈને લાણીમનણુ રક્ષ્ભણે તેભને સ્લસ્થ કયલા ભાટે કહ્ુાં : 

   ‘ત્માગોને ળોકને યાભ ! શ ેબદ્ર રુુોત્તભ ! 

   શધુ્ધાત્ભા આ જેલાની ગ ૂાંિલામ નકશ ભમત.’  

 લી ાછાં કહ્ુાં કે ‘શ ેયાભ ! ફીજુ ાં ફધુાં ભરૂીને આણે યાલણનો નાળ કયલા જઈએ છીએ 

એનો મલિાય કયલો જોઈએ. એ યાલણ જ્માાં શળે ત્માાં જઈને આણે તેનો નાળ કયીશુાં : 

   ‘જળે ાતા ભાાંશી કે એથી દુગશભ કો સ્થે 

   યશળેે યાભ ! ના કેભે જીલતો એ જ યાલણ.’ 

 છી છેલટે રક્ષ્ભણે કહ્ુાં : ‘તભે સ્લસ્થ થાઓ અને ળોકને રીધે તભાયા જેલા શદુ્ધ 

અંતુઃકયણલાી અંતયની ળગ્ક્ત ઘટે તે મોનમ નથી. આણે જનકીને ાછા રાલીશુાં, તેથી શ ેયાભ ! 

એ ભાટેનો ઉત્વાશ ભાંદ ન થલો જોઈએ.’ 

 રક્ષ્ભણનાાં લિન વાાંબીને યાભે તયત ળોક અને ભોશનો ત્માગ કયીને અંતયભાાં ધૈમશ ધાયણ 

કયુું. છી લનભાાંન ુાં વૌન્દમશ જોતાાં જોતાાં યાભ અને રક્ષ્ભણ ઋ્મમકૂ લશતની નજીક શોંચ્મા. તેના 

મળખયે ફેઠેરા લાનયોના અમધમત સગુ્રીલે યાભ અને રક્ષ્ભણને મનશાળ્મા. આલા ભશાફલાન લીય 

રુુો જોઈને સગુ્રીલના ભનભાાં ળાંકા જગી : ‘ભાયો મલનાળ કયલા ભાટે જ લારીએ તેભને અશીં 

ભોકલમા શળે.’ તેના ભનભાાં મલાદ અને ફીક જન્મમાાં. બમથી તે મનરુત્વાશી ફની ગમો. અન્મ 

લાનયો ણ યાભ-રક્ષ્ભણ જેલા તેજસ્લી લીય રુુોને જોઈને િાયે ફાજુ નાવબાગ કયલા રાનમા. 

 ઉદ્ધિનન ફનેરા સગુ્રીલના ભનભાાં થયુાં : શલે અશીં જ યશવે ુાં કે અન્મ સ્થાને જવુાં ? લાનયોના 

અમધમત સગુ્રીલની જ્ઞિિંતા જોઈને તેના ફધા વજ્ઞિલો તેભની ાવે ગમા. સગુ્રીલે તેભને કહ્ુાં : 
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   ‘છથી લલકરો ધયી આવ્મા છે પયતા અશીં 

   લારીએ ભોકલમા દીવે મનશે્ચ દુગશભ આ લને.’ 

 

 સ્લસ્થ જ્ઞિત્તે ોતાના શાથ જોડીએ ગે રાગતા ફધા ભાંત્રીઓભાાંથી લાણીમનણુ પ્રધાન 

ભાંત્રી શનભુાને સગુ્રીલને કહ્ુાં : “લારી છકટથી ફે બાઈઓને ભોકલમા છે એલો બમ યાખલાની 

જરૂય નથી, તેથી  

   લારીની ઉદ્-બલેરા આ ત્મજોને વૌ ભશાબમ, 

   ભરમે આ જ્ઞગકયશ્રે્ઠ લારીનો બમ છે નશીં. 

 લારી અશીં નથી, છી તભાયે બમ યાખલાનુાં કાયણ નથી. શ ેસગુ્રીલ, તભે ગ્સ્થય જ્ઞિત્તે 

મલિાય કયો. તભે બદુ્ધદ્ધિાનલાા છો તેથી આલેરા એ ફે બાઈઓ કેલા છે તે તેભની વાથે લાતિીત 

કયીને છી મોનમ રાગે તેભ કયજો.” 

 શનભુાનનાાં પ્રવાંગોજ્ઞિત લિનો વાાંબીને સગુ્રીલે ખળુ થઈને તેભને કહ્ુાં : “શ ેશનભુાન ! 

ધનુ્ મફાણ તથા ખડ્ગને ધાયણ કયનાયા દેલતુ્રની કાાંમત ધયાલતા આ ફને્ન રુુોને જોઈ ભાયા 

ભનભાાં ળાંકા ઉત્ન્ન થઈ છે. તેનુાં કાયણ છે : 

   કામશની મવદ્ધદ્ધને અથે છે લારી ખફૂ ધીભત  

   ળત્રનેુ છલા કેયી યીતે જણે ફધા નૃ. 

 ણ શનભુાન ! તુાં એ ફને્નની ાવે જુદુાં રૂ ધયીને જ, અને શાલબાલ તેભજ પ્રળાંવાથી 

તેભને પ્રવન્ન કયીને જણી રે કે તેઓ ફને્ન ધનુ્ મફાણ રઈને ળા ભાટે અશીં લનભાાં આવ્મા છે. ભને 

ખાત્રી છે કે જો ફને્ન શદુ્ધાત્ભા શળે તો ત ુાં તેભને તે યીતે જણી ળકીળ. દુ્ટ શળે તો તેભની વાથેની 

લાતિીત ઉયથી દુ્ટતાની ણ તને ખફય ડળે.” 

   કમયાજે કયી આિા  આ યીતે લાયુતુ્રને, 

   યાભ-રક્ષ્ભણ જ્માાં છે ત્માાં જલાની કયતા ભમત. 

 ભશાપ્રતાી યાભ-રક્ષ્ભણ જ્માાં શતા ત્માાં જલા શનભુાન ઊડયા. અમલશ્વાવને રીધે તેભણે 

લાનયનુાં રૂ તજીને વાભાન્મ તાવ (જ્ઞબકુ)નુાં રૂ ધાયણ કયુું. છી તે યાભ-રક્ષ્ભણની ાવે 
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જઈને, તેભને પ્રણાભ કયીને, શનભુાને તેભનુાં મથામલમધ જૂન કયુું, તેભની પ્રળાંવા કયી અને છી 

મલનમ્રતાથી કહ્ુાં. ‘શ ેતસ્લી રુુો ! યાજમિ અને દેલમિ વયખા અપ્રમતભ સ્લરૂલાા તભે ફને્ન 

બાઈઓ આ લનભાાં ત્રાવ ઉજલનાય પ્રાણીઓ લવે છે ત્માાં ળા ભાટે આવ્મા છો ? તભાયી કાાંમતથી 

આ વાભેનો ઋ્મમકૂ લશત ઝશી ઊઠયો છે. યાજ્માવનને મોનમ તભે ફન્ને જટા-લલકર ધાયણ 

કયીને ળા કાયણથી આ મનર્જન પ્રદેળભાાં આવ્મા છો ? તભાયી કેડ ઉય ફાાંધેરાાં શોાાં અને 

વોનાની મઠૂલાાાં આ ફે ખડ્ગો કાાંિી મલનાના વશ જેલાાં ળોબી યહ્ાાં છે.....” 

 શનભુાને આભ કહ્ુાં છતાાં યાભરક્ષ્ભણ કાાંઈ ણ ફોલમા નશીં એટરે પયીથી કહ્ુાં , “હુાં તભને 

આલી મન્કટ યીતે છૂાં છાં, છતાાં તભે ભાયી વાથે કેભ કાાંઈ ફોરતા નથી ?” 

 આ વાાંબીને યાભરક્ષ્ભણ એક ફીજની વાભે જોલા રાનમા, એટરે શનભુાને મલિાયુું : ‘આ 

લીય રુુો મનર્જન લનભાાં આલેરા શોલાથી તેઓ ભને ોતાનુાં વતૃ્તા ાંત નકશ જણાલે, ભાટે પ્રથભ હુાં જ 

તેભને ભારુાં વતૃ્તા ાંત કશી વાંબાવુાં : છી તેભને મલશ્વાવ આલળે એટરે તેઓ ોતાની લાત 

જણાલળ.ે’ તેભણે ફને્ન બાઈઓને ઉદે્દળીને કહ્ુાં : 

   આભ હુાં ફોરતો તો મે ળેં ફોરો મજુ વાથ ના ? 

 શલે હુ ાં ભાયો કયિમ આુાં : ઋ્મમકૂ લશત ઉય લાનયશે્ર્ઠ સગુ્રીલ યશ ેછે. તેભના 

ભોટાબાઈ લારીએ તેભનો ત્માગ કમો શોલાથી દુુઃખ ાભીને તે બભે છે, ને અત્માયે અશીં યશ ેછે. 

તેભણે ભને અશીં ભોકલમો છે, તેથી હુ ાં આને ભલા આવ્મો છાં. સગુ્રીલના કશતને કાયણે ભેં આ 

તાવનુાં રૂ ધયુું છે. હુાં ઇચ્છાં તે રૂ ધાયણ કયી ળકુાં છાં અને જ્માાં ઇચ્છાં ત્માાં જઈ ળકુાં છાં સગુ્રીલે 

ભને ભોકલમો છે તેથી હુ ાં અશીં તભાયી ાવે આવ્મો છાં. ધભાશત્ભા સગુ્રીલ આની મભત્રતા ઇચ્છે છે. 

ભારુાં નાભ લાયુતુ્ર શનભુાન છે,” આભ ફોરીને શનભુાન ળાાંત યહ્ા. 

 શનભુાનનાાં લિનોથી યાભ ખફૂ યાજી થમા. તેભણે રક્ષ્ભણની વાભે જોઈને કહ્ુાં : ‘લાનયોના 

યાજ સગુ્રીલનો વજ્ઞિલ આ શનભુાન ભાયી ાવે આવ્મો છે. હુાં ણ સગુ્રીલને ભલા જ િાહુ ાં છાં ! 

ભાટે ત ુાં શલે આ શનભુાન વાથે લાતિીત કય. શનભુાનની લાણી ઉયથી તે લેદાાંતનો અભ્માવી 

જણામ છે, તેથી તે ઉત્તભ યીતે શદુ્ધોચ્િાયથી આણી વાથે લાતિીત કયી ળકે છે.’ 
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   સ્્ટ છે દ એનાાં ને સ્્ટ અિયથી બયી, 

   હૃદમે શશ દે આલી, લાણી એ લદતો શબુ.’ 

 

 લાણીમનણુ રક્ષ્ભણે સગુ્રીલના ભાંત્રી લાણીિ શનભુાનને કહ્ુાં : “શ ેસગુ્રીલના ભાંત્રી શનભુાન ! 

તભે લાનય અમધમત સગુ્રીલની ઇચ્છા અભને કશી છે, તે યીતે અભે ણ તેભને મભત્રબાલે ભલા 

ઇચ્છીએ છીએ, તેભ તભે એભને કશળેો.” 

 રક્ષ્ભણનાાં લિનો વાાંબીને શનભુાન ખફૂ શશ ામમા. તેભને ભનભાાં થયુાં કે ‘શલે સગુ્રીલને 

કાાંઈ બમ નથી; જરૂય તેનો મલજમ થળ.ે’ એટરે શનભુાને સગુ્રીલની યાભ-રક્ષ્ભણ વાથે ભૈત્રી થામ 

તેલી ઇચ્છા ભનભાાં કયી. શનભુાન તેથી ખફૂ શશ-રુકકત ફન્મા. 
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                                    પ્રકયણ ફીજ ાં 
           

                       યાભ-સ ગ્રીલની ભૈત્રી 
 

 શનભુાને થયુાં કે યાભ અને સગુ્રીલ ફને્ન એકફીજને ભલા ઇચ્છે છે, તેથી જો ફને્નનુાં મભરન 

થામ અને ભૈત્રી ફાંધામ તો ફન્નેનાાં કામશની મવદ્ધદ્ધ થળે. શનભુાને યાભને છૂ્ુાં, “શ ેલીયરુુ ! તભે 

તભાયા નાનાબાઈ રક્ષ્ભણ વાથે ાંા વયોલયથી મગૃો તથા વોથી બયેરા આ ઘોય લનભાાં ળા 

ભાટે આવ્મા છો ?” 

 શનભુાનનાાં આલાાં લિનો વાાંબીને યાભે રક્ષ્ભણને કહ્ુાં કે ત ુાં આણી ઓખાણ તેભને 

આ. એટરે રક્ષ્ભણે શનભુાનને કહ્ુાં, “યાભ એ અમોધ્માના ધભશલત્વર યાજ દળયથના આિાકકત 

ભોટા તુ્ર છે. હુાં તેભનો નાનો બાઈ છાં, ભારુાં નાભ રક્ષ્ભણ છે. મતાની આિાનુાં ારન મનશ્ચમને 

ણૂશ કયલા ભાટે, જેભ સમૂશ આથભતી લેા ોતાની કાાંમત વકશત અસ્તાિ તયપ જમ, તેભ 

ોતાની ત્ની વીતા તથા ભાયા વકશત લનભાાં આવ્મા છે. વલશિ યાભના ઉત્તભ ગણુોથી આકાશઈને 

હુ ાં તેભનો દાવ ફન્મો છાં અભાયા લનલાવ દયમભમાન અભાયી ગેયશાજયીભાાં એક યાિવે છ-કટથી 

ખોટુાં રૂ ધાયણ કયીને વીતાનુાં શયણ કયુું છે. એ યાિવ કોણ છે તે અભે જણતા નશોતા. ણ દન ુ

નાભે કદમતનો એક ઋમના ળાથી કફાંધ નાભનો યાિવ ફન્મો શતો. તેના મતૃ્ય ુછી અગ્નનવાંસ્કાય 

કમો ત્માયે તેભાાંથી કદવ્મ રૂ ધાયણ કયેરા રુુે અભને કહ્ુાં, ‘તભે ઋ્મમકૂ લશત તયપ જઓ; 

ત્માાં લાનયોના અમધમત ભશાફલાન અને ળગ્ક્તવાંન્ન સગુ્રીલ યશ ેછે. વીતાનુાં શયણ કયનાયને 
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ળોધલાભાાં તે તભને ભદદરૂ થળે,’ એભ કશીને તે સ્લગશરોક તયપ ગમા. છી યાભ અને હુ ાં 

સગુ્રીલના આશ્રમે જલા ભાટે આ તયપ આવ્મા છીએ. મત્રરોકભાાં મલખ્માત એલા યાજ દળયથ તુ્ર 

યાભ ોતે લાનયેન્દ્ર સગુ્રીલના ળયણે જલા ઇચ્છે છે,’ એભ કશતેાાં કશતેા ાં રક્ષ્ભણની આંખભાાં આંસ ુ

બયાઈ આવ્માાં. તે જોઈને લાક્િતયુ શનભુાને કહ્ુાં : ‘લીય રક્ષ્ભણ, તભે દુુઃખી ન થાઓ. જજતેષન્દ્રમ 

અને યાક્રભી યાભનુાં દળશન સગુ્રીલે કયવુાં જોઈએ. સગુ્રીલને તેભના ભોટાબાઈ લારી વાથે લેય 

થલાથી લારીએ તેભને યાજ્મભ્ર્ટ કમો, તેની ત્ની રૂભાનુાં શયણ કયુું, અને સગુ્રીલને નગયભાાંથી 

કાઢી મકૂ્યો છે. લાનયેન્દ્ર સગુ્રીલ સમૂશતૂ્ર છે. તે વીતાની ળોધ કયલાભાાં તભને ભદદરૂ થળે. અભે 

ણ લાનયયથૂ વીતાની ળોધ કયલાભાાં તેભની વાથે યશીશુાં. સગુ્રીલને ણ તભાયા જેલા 

યાક્રભીભશારુુોની જરૂય છે, ભાટે શલે આણે ફધા જરદી સગુ્રીલ ાવે જઈએ.’ છી શનભુાને 

ોતાનુાં અવરી રૂ ધાયણ કયુું. અને 

   લાયુતુ્ર શનભુાન જે ભશાબદુ્ધદ્ધથી બમાશ, 

   રઈ ફે યાઘલો લીય, કમયાજ કને ગમા. 
 

 શનભુાન ફને્ન બાઈઓને––– યાભ અને રક્ષ્ભણન–ે––ોતાના ખબા ઉય ફેવાડીને ઋ્મમકૂ 

લશત ઉય િડલા રાનમા. 

 આ યીતે શનભુાન ફને્ન યાઘલોને – યાભ-રક્ષ્ભણને – ઋ્મમકૂ લશત ઉયથી સગુ્રીલના 

ત્માાંના મનલાવસ્થાન ભરમજ્ઞગકય મળખય ઉય રઈ ગમા. ત્માાં વયવ સ્થાન ઉય ફન્ને બાઈઓને 

ફેવાડીને તે સગુ્રીલ ાવે ગમા. શનભુાને સગુ્રીલને યાભરક્ષ્ભણના વભાિાય આતાાં કહ્ુાં : ‘શ ે

લાનયેન્દ્ર ! તભે દૂયથી જે ફે લીય રુુોને જોમા શતા તેઓ લારીએ ભોકરેરા આણા ળત્ર ુનથી, 

ણ યાભરક્ષ્ભણ નાભના ફે વત્મમન્ઠ અને યાક્રભી બાઈઓ છે. તેઓ ઇક્ષ્લાકુ કુભાાં જન્ભેરા 

ભશાયાજ દળયથના તુ્રો છે. દળયથે તેભની ત્ની કૈકમીને આેરાાં લિનનુાં ારન કયલા ભાટે 

તેભને લનભાાં ભોકરલા ડયા છે. લનભાાં આવ્મા છી યાભની મપ્રમ અને સળુીર ત્ની વીતાનુાં 

યાલણે શયણ કયુું છે. એ કામશભાાં તભાયી વશામ ભાગલા ભાટે તેઓ તભાયે ળયણે આવ્મા છે, ને 

તભાયી વાથે ભૈત્રી કયલા ઇચ્છે છે. આલા જૂનીમ યાભરક્ષ્ભણને તભે તભાયા મનલાવસ્થાનભાાં 

ફોરાલીને તેભનો વાયી યીતે વત્કાય કયો તેલી મલનાંતી કરુાં છાં.’  
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શનભુાનનાાં આલાાં ભધયુ લિનો વાાંબીને સગુ્રીલ અત્માંત શશ ામમો. તેભણે આનાંદ-પ્રવન્ન મખેુ 

શનભુાન તથા અન્મ લાનયોની વાથે આલીને યાભરક્ષ્ભણને પ્રણાભ કયીને કહ્ુાં: ‘લાયુતુ્ર શનભુાને 

ભને તભાયા ફને્નનો કયિમ આતાાં કહ્ુાં છે કે તભે ધભશિ અને તસ્લી છો, અને વલશ પ્રાણીઓ 

પ્રત્મે પ્રેભ યાખો છો.’ 

   ‘મજુ ળા કમની ઈચ્છો છો આ મભત્રતા, 

   પ્રબો ! વત્કાયથી ભાયા થમો રાબ ભને ભશા. ’  

  સગુ્રીલે ોતાનો જભણો શાથ રાંફાલીને યાભને કહ્ુાં,  “જો ભાયી મભત્રતા આને ગભતી શોમ 

તો ભેં ભાયો શાથ આની ાવે ધમો છે, તેના ઉય આ આનો શાથ મકૂીને દૃઢ મભત્રતા ફાાંધો.”  

સગુ્રીલની ભધયુસ્નેશની મલનમલાણી વાાંબીને તેભના શાથભાાંયાભે ખફૂ આનાંદલૂશક ોતાનો શાથ 

મકૂ્યો, ને છી ફને્ન યસ્યને  પ્રેભથી બેટયા. શનભુાને પયીથી ોતાનુાં અવરી રૂ ધાયણ કયીને 

યાભ ની આિા પ્રભાણે લનભાાંથી અયણીનાાં સકૂા ાં રાકડાાં રાલીને, તેભને ઘવીને, અગ્નન ઉત્ન્ન કયીને 

પ્રદીપ્ત કમો અને ુ્ ાકદથી અગ્નનજૂન કયુું. છી શનભુાને એ અગ્નનને રાલીને યાભ અને 

સગુ્રીલની લચ્િે મકૂ્યો, ને યાભે તેની પ્રદિોણા કયીને પ્રવન્ન જ્ઞિત્તે ફન્નેએ અગ્નનની વાિીએ ભૈત્રી 

ફાાંધી. સગુ્રીલે છી ઘાટાાં ાાંદડાાં અને કોભ ુ્ ોલાી ળારવિૃની ડાી બાાંગીને તેને થૃ્લી 

ઉય ફીછાલીને તેના ઉય યાભને ફેવાડયા, અને ોતે ણ ફેઠા. સગુ્રીલે છી સગુ્રીલે છી કહ્ુાં: 

“શ ેપ્રાક્રભી લીય ! આણે વભદુ:ખી છીએ. આણીભૈત્રી થઈ તે આણા ફને્નનુાં વદ્ બાનમ છે.” 

છી સગુ ાંધી િાંદનવિૃની ુ્ ોલાી ડાીનુાં આવન નજીક જ્ઞફછાલીને તેના ઉય સગુ્રીલે 

રક્ષ્ભણને આનાંદલૂશક ફેવાડયા. છી ફોલમા: 

    ‘શામો હુ ાં ભ્રાતથી યાભ ! બમ આલી યહ્ો અશીં, 

    રીધી બામાશ શયી એણે, ત્રાવી દુગશ લને યહુાં.  

      આલી યીતે હુ ાં બમથી દુ:ખત્રસ્ત ફન્મો છાં, ને ભારુાં જ્ઞિત્ત વ્માકુ ફન્યુાં છે. ભાયા બાઈ લારીએ 

કકષ્કિંધાભાાંથી ભને કાઢી મકૂમો છે, ભાયી ત્નીનુાં શયણ કયુું છે તેથી હુ ાં લનભાાં અશીં લસુાં છાં.શ ેયાભ ! 

તભે ભાયા બમનો નાળ કયો તેભ મલનવુાં છાં.’સગુ્રીલે જ્માયે આભ કહ્ુાં ત્માયે ધભશિ યાભે શવીને 



યાભામણ કથા (કકષ્કિંધાકાાંડ)                                                             અમતૃરાર માજ્ઞિક 

12 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                       અનકુ્રભજ્ઞણકા 

જલાફ આતાાંકહ્ુાં: ‘શ ેસગુ્રીલ, તભાયી બામાશને શયી જનાય લારીનો હુ ાં લધ કયીળ. ભાયાાં અભોઘ 

તીક્ષ્ણ ફાણો ઉયા-ઉયી દુયાિયણી લારી ઉય ડળે.’ 

  વશ ળાાં તીક્ષ્ણ ફાણોથી જોળો એને શણામેરો,  

  ડેરો થૃ્લી ય લારી, મછન્ન લશતના વભો.  

  અમત પ્રવન્ન થમેરા સગુ્રીલે કહ્ુાં: “શ ેશયૂલીય યાભ ! આની કૃાથી હુ ાં યાજ્મ અને ભાયી 

ત્ની ભેલીળ. ણ ભાયા ળત્રરુૂ લારી ભને પયી શણી ળકે નશીં એભ કયો એલી મલનાંતી કરુાં છાં.” 

  આ યીતે યાભ અને સગુ્રીલની દૃઢ ભૈત્રી ફાંધાઈ, એટરે રાંકાની અળોકલાકટકાભાાં વીતાનાાં, 

કકષ્કિંધાભાાં યશરેા લારીનાાં અને રાંકાભાાં યશતેા રાંકામધમત યાલણનાાં ડાફાાં નેત્રો એકી લખતે પયકલા 

રાનમાાં ! 

--------------------------------------------------------- 
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                          પ્રકયણ ત્રીજ ાં 
                     

                   યાભ અને સ ગ્રીલની કર ણ કથની 
 

 સગુ્રીલે પે્રભબયી યીતે યાભને કહ્ુાં: ‘શ ેયાભ! તભે આ મનર્જન લનભાાં કેભ આવ્મા છો, તભાયાાં 

મપ્રમ ત્ની વીતાનુાં છકટ કયીને દુ્ટ યાિવે શયણ કયુું છે, ને તેભના મલયશમલમોગે તભને અવહ્ 

દુ:ખભાાં નાખ્મા છે તે ફધુાં શનભુાને ભને કહ્ુાં છે. ણ થોડા વભમભાાં જ તભે એ દુ:ખભાાંથી મકુ્ત 

થળો, કાયણ કે તભાયી શયણ થમેરી ત્નીને હુ ાં ાછાાં રાલી આીળ : 

  નથી   જીયલલી   અન્ન   ઝેયબમાશ     વભ, 

  ત્માગો ળોક ભશાફાહુ ! વીતા રાલીળ હુ ાં તભ.  

 તભાયાાં વશધભશધાકયણી વીતાને યાલણ નાભનો યાિવ શયી ગમો છે તેભ તભે કશો છો તેથી 

ભને માદ આલે છે કે થોડા કદલવ શરેાાં યાલણ નાભનો યાિવ એક સુાંદયીને ઊંિકીને આકાળભાગે 

અશીં થઈને િાલમો જતો શતો. તેને અભે વૌએ આ મળખય ઉય ફેઠાાં ફેઠાાં જોમો શતો. એ સુાંદયી 

કરુણ સ્લયે ‘શ ેયાભ ! શ ેરક્ષ્ભણ !’ ફોરતી જતી શતી. તે ઉયથી હુ ાં ધારુાં છાં કે જરૂય તે તભાયી 

ત્ની વીતા જ શળે. એ દુ્ટ યાિવ તે સ્ત્રીને ફાત્કાયે શયણ કયીને રઈ જતો શોમ તેભ રાગતુાં શત ુાં, 

કાયણ કે એ સુાંદયી તે દુ્ટ યાિવના ખોાભાાં ાળ લડે ફાંધામેરી નાગણીની ભાપક તયપકડમાાં 

ભાયતી શતી. એ આ યીતે આકાળભાગે જતી શતી ત્માયે તેણે અભને ાાંિ લાનયોને એક મળરા ય 

ફેઠેરા જોઈને ોતાનાાં શે્ર્ઠ આભૂણો તથા એક ઉત્તયીમ લસ્ત્ર અભાયા ઉય પેંક્યાાં શતાાં. અભે તે 



યાભામણ કથા (કકષ્કિંધાકાાંડ)                                                             અમતૃરાર માજ્ઞિક 

14 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                       અનકુ્રભજ્ઞણકા 

વાિલીને યાખ્માાં છે. તે રઈ આલીને આને ફતાવુાં છાં, આ તેને વાયી યીતે ઓખી ળકળો,’ આ 

વાાંબતાાં જ તયત યાભ ફોરી ઊઠયા : 

              ‘ળીઘ્ર ભાંગાલને મભત્ર ! ળાને મલરાંફ ત ુાં કયે?’ 

 યાભે આભ કહ્ુાં કે તયત જ સગુ્રીલ ઊઠીને એ લશતની ગપુાભાાં ગમો અને લસ્રાબયણ રઈ 

આવ્મો, ને ‘જુઓ, આ !’ એભ કશીને તેણે યાભને દેખાડયાાં. એ લસ્રાભૂણો વીતાનાાં જ શતાાં તેથી 

યાભની આંખોભાાં અખાંડ અશ્રધુાયા લશલેા રાગી. યાભ રક્ષ્ભણને ઉદ્ ફોધીને ફોરી ઊઠયા : 

  ‘શયાતાાં લાય વીતાએ પેંક્યાાં છે, જો ત ુાં રક્ષ્ભણ !’ 

 રક્ષ્ભણે તે લસ્રાભૂણો જોઈને ગદ્-ગદ્ કાંઠે કહ્ુાં : “શ ેયાભ ! હુાં ભાયી બાબી વીતાનાાં કેયયૂ 

તથા કુાંડ ઓખી ળક્તો નથી, ણ ઝાાંઝયને હુ ાં ઓખુાં જ છાં કાયણ કે તેભને ગે રાગતો ત્માયે 

તે હુ ાં જોતો.” 

 યાભે સગુ્રીલનેછૂ્ુાં: “શ ેમભત્ર !તે બમાંકય રૂલાો યાિવ વીતાને કઈ તયપ રઈ જતો તાયા 

જોલાભાાં આવ્મો શતો?  

  ભૈમથરીને શયી જેણે કમો યોમત છે ભને, 

  મતૃ્યિુાય ઉઘાડયાાં છે એણે જીલન અંતનાાં.  

સગુ્રીલ! વીતાનુાં શયણ કયનાય ભાયો ળત્ર ુક્યાાં યશ ેછે તે જણાલ એટરે હુ ાં તેને મભરોકભાાં શોંિાડુાં.” 

 યાભની ઊંડી ભનોલેદનાથી સગુ્રીલની આંખભાાં ણ આંસ ુઆવ્માાં. તેણે ફન્ને શાથ જોડીને 

નમ્રતાથી યાભને કહ્ુાં : 

 ‘હુ ાં એ દુ્ટ કુભાાં જન્ભેરા યાલણના મનલાવસ્થાનને જણતો નથી, તેભ જ તેના કુને કે 

યાક્રભને ણ જણતો નથી. ણ તભે જ્ઞિિંતા ન કયો, કાયણ કે 

  કરુાં હુ ાં મત્ન જેનાથી ભે ભૈમથરી આને, 

  પ્રમતિાથી કહુ ાં વત્મ, ત્મજો ળોક અકયિંદભ ! 

 આ પ્રવન્ન થાઓ તેભ કયલાનો હુ ાં વત્લય પ્રમત્ન કયીળ. શ ેયાભ ! તભાયી ભાપક જ ભને 

ણ ત્નીમલમોગનુાં ભશાદુ:ખ થયુાં છે, છતાાં ણ હુાં ધૈમશ યાખુાં છાં, તેથી હુ ાં આને મલનવુાં છાં કે 
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  આલતાાં  અશ્રનેુ  આે  યોકલા  ધૈમશથી  ઘટે, 

  ત્માગો ના ધૈમશને છે જે ભમાશદા વત્ત્લળીરની. ” 

 આભ, ભધયુ લિનો કશીને સગુ્રીલે યાભને વાાંત્લન આપ્યુાં એટરે યાભે ોતાનાાં આંસ ુલસ્ત્રના 

છેડરાથી ્ ૂાંછમાાં અને છી યાભ સગુ્રીલને પે્રભથી બેટયા. યાભે કહ્ુાં : 

  ‘કયી છે વાાંત્લના તેથી થમો છાં સ્લસ્થ હુાં વખા ! 

  ખયે  દુરશબ  છે  મભત્ર લી મલળે    આ  વભે.  

 શ ેમભત્ર સગુ્રીલ ! શલે વીતાની ળોધ કયલા ભાટે તેભ જ દુ્ટ યાલણનો વાંશાય કયલા ભાટે 

તભાયે પ્રમત્નળીર થલાનુાં છે. તભારુાં કા ાંઈ ણ કાભ હુ ાં કયી ળકુાં તેભ શોમ તો તભે ભને મનબશમતાથી 

જણાલો. લાશઋતભુાાં વાયા પદ્રુ ખેતયભાાં લાલે્ુાં ફીજ જેભ વપ થામ છે, તેભ તભે ભને વોંળો 

તે કાભ વપ થળે જ. ભેં તભને અજ્ઞબભાનથી ઘટે છે, કાયણ કે 

  કદામ ના લદ્યો જૂઠુાં,  લદુાં ના હુ ાં કદી ણ, 

  પ્રમતિાથી કશી આવુાં, વત્મનુાં હુ ાં રઉં ‘ણ.'  

 ત્માય છી યાભ અને સગુ્રીલ એકાાંતભાાં મભત્રબાલથી ભીને એકફીજની સખુદુ:ખની લાતો 

કયલા રાનમા. યાભનાાં આલાાં મભત્રપે્રભથી  વ્મક્ત કયેરાાં લિનો વાાંબીને શલે ોતાનુાં કામશ અલશ્મ 

વપ થળે એલી સગુ્રીલને ખાત્રી થઈ. વાંતો ાભેરા સગુ્રીલે યાભને કહ્ુાં : 

  ‘કૃા મન:ળાંક દેલોની વૌ યીતે મજુની   ય, 

  ગણુી મભત્ર થમા પ્રાપ્ત આના વયખા ભને.  

 શ ેમન્ાી યાભ ! આની ભદદથી ભને ભારુાં યાજ્મ ાછાં ભળે તેની ભને ખાત્રી છે. 

અગ્નનની વાિીભાાં આના જેલા યાઘલકુના મભત્ર ભને ભળ્મા તેથી ફાંધ-ુમભત્રોભાાં ભારુાં ભાન લધ્યુાં 

છે તેભ હુ ાં ભાનુાં છાં કે  

  જોઈને સ્નેશ મન્ાી! થામ છે મભત્ર કાયણ, 

  ધનત્માગ, સખુત્માગ, દેળનો ત્માગ યાઘલ!’  
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સગુ્રીલને યાભે કહ્ુાં, “શ ેલાનયેન્દ્ર ! આે કહ્ુાં તે મોનમ જ છે. ભૈત્રી તેલી જ શોલી જોઈએ.” 

ફીજે કદલવે વલાયે મનત્મકભશથી યલાયીને યાભ અને રક્ષ્ભણ કાાંઈ ણ જ્ઞફછાવ્મા મલના થૃ્લી ય 

ફેઠા. તેભને ફેઠેરા જોઈને સગુ્રીલે વારવિૃની ાાંદડાાંલાી જભીન ય આવન જ્ઞફછાલીને 

યાભરક્ષ્ભણને તેના ઉય ફેવાડયા, ને ોતે ણ એલી ફેઠક ય ફેઠા. છી સગુ્રીલે સ્નેશબયી 

ભધયુલાણીથી કહ્ુાં: “શ ેયાઘલ! ભાયા બાઈ લારીએ ભને કાઢી મકૂલાથી તથા ભાયી ત્નીનુાં શયણ 

કયલાથી ભાયે તેની વાથે દઢ લેય ફાંધાયુાં છે. હુાં તેનાથી ઘણો ત્રાવ ામમો છાં, ને બમગ્રસ્ત ફન્મો 

છાં. ભાટે વલશ રોકોને મનબશમ ફનાલનાય યાભ! ભાયા જેલા લારીના બમથી ીડા ાભનાય ઉય 

કૃા કયલા મોનમ છો." 

યાભે શવીને કહ્ુાં: “શ ેસગુ્રીલ! ઉકાય કયલો એ વગ્ન્ભત્રનુાં રિણ છે, ને અકાય કયલો એ 

ળત્રનુુાં રિણ છે, તેથી હુ ાં તાયી બામાશન ુાં શયણ કયનાય દુ્ટ લારીનો લધ કયીળ. ભાયા સતુીક્ષ્ણ 

ફાણોથી લારી નાભનો દુશ્ભન શણાળે.” સગુ્રીલે આ વાાંબીને અનન્મ પ્રકાયનો શશ અનબુવ્મો, ને 

ફોલમો : 

          ‘યાભ! હુાં ળોકથી ગ્રસ્ત, આ ળોકાતશની ગ્સ્થમત 

           જણીને આને મભત્ર, દુ:ખ જણાલતો મજુ.’ 
 

આભ ફોરતાાં તેની આંખો આંસથુી ઉબયાઈ. છી ફોલમો: “શ ેયાભ! આ ફન્ને જોઈને પ્રથભ 

ભને ળાંકા ઉત્ન્ન થઈ કે લારીએ આને ભોકલમા શળે, તેથી હુ ાં આની ાવે ન આવ્મો, ને ભાયા 

મલશ્વાસ ુમભત્ર શનભુાનને ત્માાં ભોકલમો. શલે આની ાવે ન આવ્મો, ને ભાયા મલશ્વાસ ુમભત્ર 

શનભુાનને ત્માાં ભોકલમો. શલે ભેં ભાયા ળોકનો અંત આલે તેથી આને મભત્ર તયીકે ભાયી અંતગશત 

લાત કયી છે.” 

 યાભે કહ્ુાં, “શ ેસગુ્રીલ! તભાયે લારી વાથે કેભ લેય થયુાં? હુાં તે જણલા – વાાંબલા ઈચ્છાં છાં. 

તભાયા ફને્નના લેયનુાં કાયણ તથા ફને્નનાાં ફાફ જણ્મા છી હુ ાં તભને સખુ થામ તેભ કયીળ. 

લારીએ મલના અયાધે તભારુાં અભાન કયુું છે એ વાાંબીને ભને તેના તયપ ક્રોધ ઉત્ન્ન થમો છે. 

શલે હુ ાં ભાયા ધનુ્ મને વજ્જ કરુાં છાં, એટરા વભમભાાં તભે ભાયા પ્રશ્નોના જલાફ આો. ભાયાાં 

ફાણોથી તભાયા ળત્ર ુલારીનો લધ થમો છે તેભ નક્કી ભાનજો.” 
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 યઘલુીય યાભનાાં લિનો વાાંબીને શનભુાન અને તેના િાય વાથી લાનયો તથા કીશ્વય 

સગુ્રીલ અત્માંત શશ ામમાાં. છી લારીની વાથે ોતાને લેય થલાનુાં કાયણ યાભને પ્રવન્નલદને 

સગુ્રીલ કશલેા રાનમો. 

     *****  
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                             પ્રકયણ ચોથ ાં 
                            

    લારી-સ ગ્રીલન ાં લેય  

 

સગુ્રીલે ોતાનો લૂશ વતૃ્તા ાંત જણાલતાાં યાભને કહ્ુાં: “શ ેયાઘલ ! ળત્રનુાળક અને યાક્રભી ભાયો ભોટો 

બાઈ અભાયા મતાને તથા ભને ખફૂ લશારો શતો. ભાયા મતાના મતૃ્ય ુછી અભાયા કુના કયલાજ 

લપાદાય વેલક તયીકે નમ્રતાથી યશતેો, ને તેનુાં આિાારન આનાંદથી કયતો. એ વભમ દયમભમાન 

ભમાસયુનો જ્મે્ઠ તુ્ર અને દુાંદુજ્ઞબનો ભોટોબાઈ ભામાલી નાભનો એક યાિવ શતો. લારીને તેની 

વાથે સ્ત્રીના મનમભત્તે ભોટુાં લેય થયુાં શત ુાં. એક કદલવ ભધયાતે, જ્માયે ફધાાં રોકો મનદ્રાલળ થઈ સતૂા 

શોમ ત્માયે, અત્માંત ક્રોધે બયામેરો એ ભામાલી યાિવ કકષ્કિંધાનગયીના દયલાજ આગ આલીને 

ભોટી ગર્જના વાાંબીને લારી ઊંઘભાાંથી એકદભ જગી ઊઠયો, ને એ યાિવની વાભે રડલા જલા 

રાનમો. આલી યીતે ક્રોધે બયામેરો લારી જ્માયે યાિવને શણલા ભાટે િાલમો, ત્માયે અંત:યુભાાંથી 

વઘી સ્રીઓએ તેને ત્માાં ન જલા નમ્રતાલૂશક કહ્ુાં, છતાાં એ તો તેભને અલગણીને ઘયભાાંથી ફશાય 

નીકી આગ જલા રાનમો. એ લખતે બાતપેૃ્રભથી ખેંિાઈને હુ ાં તેની વાથે ગમો. અભે ફને્ન બાઈઓ 

તે યાિવની વાથે રડલા જરદી ત્માાં શોંિી ગમા. એ ભામાલી યાિવ અભને જોઈને ત્માાં આગ 

એક ગપુાભાાં જતો યહ્ો. ભાયા ભોટાબાઈ લારીએ ભને કહ્ુાં: ‘શ ેસગુ્રીલ! હુાં અંદય જઈને એ યાિવનો 

લધ કયીને ાછો આવુાં, ત્માાં સધુી ત ુાં આ ગપુાદ્રાય આગ ઊબો યશજેે.’ 

 ઘણો વભમ લીત્મો છતાાં લારી ફશાય આવ્મો નશીં. બાતપેૃ્રભને રીધે ભાયા ભનભાાં વાંભ્રભ 

ઉત્ન્ન થમો કે ‘લારી જરૂય મતૃ્ય ુામમો શળે.’ છતાાં ણ કેટરાક વભમ સધુી તેની યાશ જોતો હુ ાં 

ત્માાં ઊબો યહ્ો. એલાભાાં ગપુાભાાંથી એકાએક પીણ વાથે રોશી ફશાય નીકતુાં ભેં જોયુાં, તેથી ભાયી 

ળાંકા દઢ થઈ અને બાઈના મતૃ્યથુી હુ ાં અત્માંત મલહ્-લ ફની ગમો. છી ભને થયુાં કે અંદય ગમેરો 

યાિવ પયીથી ફશાય નીકીને કકષ્કિંધાનાાં રોકોને ત્રાવ ન આે તેટરા ભાટે ગપુાિાય ાવે ફહુ 

ભોટી મળરા મકૂીને તે િાયને ભેં ઢાાંકી દીધુાં. હુાં કકષ્કિંધા શોંચ્મો ત્માયે લારીના મલિિણ ભાંત્રીઓ આ 
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શકીકત જણી ગમા અને ‘યાજ્મ સનૂ ુાં ન યશ’ે એ ભાટે તેભણે ફધાએ ભીને ભને યાજ્માવન ઉય 

ફેવાડયો. આ આ લારીનુાં જ છે એભ ભાની વભજીને ન્મામયકુ્ત યાજ્મ કયલા રાનમો. થોડા કદલવો 

છી જ ભાયો બાઈ લારી યાિવને શણીને નગયભાાં આવ્મો અને ભને યાજ્માવન ય ફેઠેરો જોઈને 

તે ક્રોધાગ્નનથી વગી ઊઠયો. તેણે ભાયા પ્રધાનોને ફાાંધી કેદભાાં યૂીને તેભનો મતયસ્કાય કમો. 

લારીને જોઈને હુ ાં તેભનુાં વન્ભાન કયલા તૈમાય થઈ ગમો, ને તેભને આદયલૂશક પ્રણાભ કમાું, છતાાં 

તેભનો ક્રોધ ળાાંત થમો જ નશીં. લી, ભેં 

તેના ાદે કમો સ્ળશ, ભેં ભાયા મકુુટે, પ્રભ ુ! 

લારીએ ના કયી કૃા ક્રોધે કૈં મજુના ય. 

લારીને ભાયે યાજ્માવન કેલી યીતે સ્લીકાયવુાં ડ્ુાં તે મલળે કશલેાનો ભેં પ્રમત્ન કમો. ણ 

લારીએ તો કેટરાાંમે મતયસ્કાયબમાું લિનો ભને કહ્ાાં, ને ભાયા પ્રત્મે મધક્કાય દળાશવ્મો. એટ્ુાં જ 

નશીં, ણ પ્રજના કેટરાએક વભ્મ ગશૃસ્થોને તથા ોતાના લશારા ભાંત્રીઓને ફોરાલી તેભની 

લચ્િે લારીએ ભને મનિંકદત ઉગ્રલિનો કહ્ાાં. છી લારીએ ોતાની લાત કશલેા ભાાંડી: 
 

શ ેભાયા મપ્રમજનો! થોડા વભમ શરેાાં ભામાલી યાિવે ભધયાતે ભોટી બભૂો ાડીને ભને યદુ્ધ 

કયલા ભાટે ફોરાવ્મો શતો એ શકીકત તભે વૌ જણો છો એભ હુાં ભાનુાં છાં. અભે ફને્ન બાઈઓ તેની 

વાથે રડલા ગમા, ણ અભાયાથી બમબીત ફનીને તે ગપુાભાાં જતો યહ્ો. ભેં ભાયા બાઈ સગુ્રીલને 

કહ્ુાં: ‘હુ ાં એ યાિવને શણલા અંદય જઉં છાં. ત્માાં સધુી ત ુાં ભાયી લાટ જોતો અશીં ગપુા-િાય ાવે ઊબો 

યશજેે. અસયુ ગબયાઈ જઈને અંદય વાંતાઈ ગમો શતો, તેથી તેને ળોધતાાં ઘણી લાય રાગી. અંદય તે 

યાિવો વાથે ઊબો શતો તે જોઈને હુ ાં તેની વાથે રડલા ગમો. છી અંધારુાં શત ુાં. ભેં ‘શ ેસગુ્રીલ, શ ે

સગુ્રીલ!’ એભ વાદ ાડીને ફોરાવ્મો, ણ તેનો જલાફ ભાયા વાાંબલાભાાં આવ્મો જ નશીં. હુાં ખફૂ 

મલહ્-લ ફની ગમો. છી ભેં શલે શલે ગપુાનુાં દ્ધાય મળરાથી ફાંધ કયે્ુાં જોયુાં, એટરે ગપ્રશાય 

કયી મળરાને ખવેડી નાખી દ્ધાય ઉઘાડુાં કયુું. ત્માયે સગુ્રીલત્માાં શતો જ નશીં ! ત્માાંથી નીકીને હુ ાં અશીં 

આવ્મો છાં. ોતાને યાજ્મ ભે એલી ઇચ્છાથી આ ક્રૂય સગુ્રીલે બાતપેૃ્રભને દ્રોશ કયીને યાજ્માવન 

િાલી ાડ્ુાં છે. ભાટે શલે હુ ાં તેનો ત્માગ કરુાં છાં.’ આલી યીતે કશીને લારીએ ભને એક લસ્ત્રબેય 
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કકષ્કિંધાભાાંથી કાઢી મકૂ્યો, ભાયો મતયસ્કાય કમો. એટ્ુાં જ નશીં ણ ભાયી ત્નીનુાં ફાત્કાયે શયણ 

કયુું. આલી યીતે લારીએ ભને ધકેરી મકૂ્યા છી તેનો બમ ન શોમ તેલા સ્થે યશલેા અશીં આવ્મો 

છાં. આ ઋ્મમકૂ લશત ઉય તે પ્રલેળ કયી ળકે તેભ નથી, એ જણીને હુ ાં અશીં ભાયા ભાંત્રીઓ વાથે 

યહુ ાં છાં. આલી યીતે મલના અયાધે ભાયા ઉય ભોટુાં દુ:ખ આલી ડયુાં છે. ભાટે શ ેશયૂલીય યાભ! તભે 

એ ક્રૂય લારીના બમથી ભને મકુ્ત કયલાની કૃા કયો.” 

 સગુ્રીલની બમદુ:ખ કથા વાાંબીને યાભિાંદ્ર ેગ્સ્ભત કયીને કહ્ુાં: “શ ેસગુ્રીલ! તુાં જયા ણ જ્ઞિિંતા 

કયીળ નશીં. ભાયાાં રોઢાનાાં અભોઘ ફાણ એ  દુ્ટ લારી ઉય ડળે. 
 

જોઉં ના જ્માાં રગી તાયા બામાશના શયનાયને, 

દુ્ટ િાકયત્રનો ાી જીલળે લારી ત્માાં રગી. 

 શ ેમપ્રમ મભત્ર સગુ્રીલ! તુાં ળોક વાગયભાાં ડફેૂરો છે, યાંત ુહુ ાં તને એભાાંથી જરૂય તાયીળ. થોડા 

વભમભાાં જ ત ુાં તાયી ત્ની તથા કકષ્કિંધાના યાજ્મને ભેલીળ.  

આલાાં યાભનાાં શશલધશક લિનો વાાંબીને ખફૂ પ્રવન્ન થમેરો સગુ્રીલ લાયાંલાય યાભની 

પ્રળાંવા કયલા રાનમો. 

     ***********  

 કથા પ્રવાંગનો ભભમ  

ઉય લણશલેરો લારી અને સગુ્રીલનો કથા પ્રવાંગ ભભશળીર તેભજ ભનુ્ મ જીલનને 

ભાગશદળશન ફને તેલો છે. લારી અને સગુ્રીલના આિયણનો તરુનાત્ભક અભ્માવ મલિાયપે્રયક છે. 

ક્રોધ ભનને કેલી અધભ અને ાી કદળાભાાં ઘવડી જમ છે તે લારીના લતશનભાાં સ્્ટ દેખાઈ આલે 

છે. ક્રોધ વત્મ ઉય અંધાયમછોડો ઢાાંકી દે છે, તેથી વાચુાં દળશન થત ુાં નથી. કયણાભે, તે 

મલનાળકાયક ફને છે. લારી ોતાના મનયાંકુળ ક્રોધને રીધે સગુ્રીલ ભાટે વાિો બાતપેૃ્રભ શોલા છતાાં 

સગુ્રીલનો લેયી ફની જમ છે; તેથી ફને્નનાાં જીલન દુ:ખદ ફને છે! સગુ્રીલ ોતાની ભરૂ કેલી યીતે 

થઈ છે તે કબરૂ કયીને િભા ભાગલા તૈમાય છે, ણ ક્રોધાગ્નનથી બભકેૂરો લારી તે વાાંબલા કે 

વભજલા તૈમાય જ નથી. સગુ્રીલે ણ ઉતાલળાં, કદાિ સષુપુ્ત ભનને ગભતુાં, અનભુાન તાયલીને 
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લારીએ કયેરી આિાનો બાંગ કયે છે. જે યાિવ લારીને યદુ્ધનો ડકાય કયે છે તેને શણલા ભાટે 

કકષ્કિંધાભાાંથી વશજે દૂયની ગપુાભાાં વ ાંતાઈ જમ છે, ત્માયે લારી સગુ્રીલને ગપુાિાય આગ ઊબા 

યશલેાની આિા કયી અને છી તે યાિવની વાથે યદુ્ધ કયલા જમ છે. ધામાશ કયતાાં લધ ુવભમ થમો, 

ને ગપુાભાાંથી પીણલાળાં રોશી દીઠુાં; એટરે સગુ્રીલ ઉતાલીયુાં અનભુાન કયી લારી મતૃ્ય ુામમો છે 

એવુાં ભાની તે ગપુાના િાયભાાંથી દૈત્મ નીકીને ભને કે કકષ્કિંધાના પ્રજજનોને શયેાન કયળે એવુાં 

મલિાયી તેણે ગપુાિાયને ભોટી મળરાથી ઢાાંકી દીધુાં. છી કકષ્કિંધા ગમો, ત્માાં લારી અને દૈત્મના 

યદુ્ધની ફધાને લાત કયી અને લારીના દૈત્મને ભાયી નાખીને ફશાય નીકળ્મો, ગપુાિાય ભજબતૂ 

મળરાથી ઢાાંકે્ુાં જોયુાં, ને છી તે મળરા ખવેડીને ફશાય આવ્મો, ત્માયે ત્માાં સગુ્રીલ જ નશોતો! સગુ્રીલે 

ભાયી આિાનો બાંગ કમો છે, એભ ભાનીને ક્રોધાગ્નનથી ફતો લારી કકષ્કિંધા ગમો, ને સગુ્રીલને 

યાજ્માવન ઉય જોમો એટરે તેણે સગુ્રીલને ળત્ર ુજણીને તે ભાયલા દોડયો, ને સગુ્રીલને ઋ્મમકૂ 

લશત ઉય યશવે ુાં ડ્ુાં ! ઋમના ળાથી લારી ત્માાં જઈ ળકે તેભ નશોતો. આભ, ક્રોધ કેલી યીતે 

જીલનને મલનાળ ભાગે રઈ જમ છે તે આ પ્રવાંગ દળાશલે છે. ગીતાભાાં ક્રોધ અને કાભ મલળે કહ્ુાં છે 

તેનુાં સ્ભયણગુાંજન લાિકને થામ : 

  કાભ, ક્રોધ તથા રોબ, નયકદ્ધાય આ ત્રણ, 

  કયતાાં આત્ભાનો ઘાત, તેથી તે ત્મજલા ત્રણ.ે 

 સગુ્રીલ લારીનુાં યાજ્મ ડાલી રેલાની અંતયની સ્શૃાલાો છે. ફીજનુાં કા ાંઈક ડાલી રેવુાં 

એલી સ્શૃા કે કાભેચ્છા ણ ાજન્ભ છે. સગુ્રીલે લારીનુાં યાજ્માવન રઈ રીધુાં તેનુાં કેવુાં કયણાભ 

આવ્યુાં! લારીએ એને યાજ્મ કયતો જોઈને તેને ભાયી નાખલા ભાટે તેને યદુ્ધનુાં આલાશન આપ્યુાં. 

સગુ્રીલ નાટુઃઓ અને ભતાંગઋમના ળાથી લારી ત્માાં નશીં આલે એભ જણી ઋ્મમકૂ લશત ઉય 

બમબીત થઈ યહ્ો! ક્રોધ અને સ્શૃા ફને્ન દુગુશણોએ લારી-સગુ્રીલના જીલનની કેલી કરુણ ગ્સ્થમત 

ઊબી કયી! તેથી ઊરટુાં, યાભામણભાાં યાભ લનલાવભાાં જમ છે, ત્માયે બયત તેભને અમોધ્માનુાં યાજ્મ 

કયે તેભ મલનલલા લનભાાં જમ છે. યાભ બયતને અમોધ્માનુાં યાજ્મ કયલા પે્રભથી આગ્રશ અને આિા 

કયે છે. બયત મન:સ્શૃ છે. ન છૂટકે પ્રજકલમાણની ઇચ્છાથી યાભની આિાનવુાય યાભની ાદૂકા મકૂી 

યાભના નાભે યાજ્મ કયે છે. યાભ લનલાવભાાં છે તેથી યાજ લૈબલથી દૂય યશીને નાંકદગ્રાભભાાં 

તસ્લીની જેભ યશ ેછે. ક્યાાં લારી-સગુ્રીલ? અને ક્યાાં યાભ-બયત? લાલભીકક ભશાકમલ છે, તેભજ 
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ભાનવળાસ્રની દૃષ્ટલાા છે, તેભ આ કથાભાાં વયવ યીતે વ્મકત થામ છે. 
 

===========================================    
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                           પ્રકયણ ાાંચમ ાં 
      

                  સ ગ્રીલની ળાંકા અને વભાધાન  
 

 સગુ્રીલ ોતાનુાં યાજ્મ અને ોતાની ત્ની રૂભાને પયીથી ભેલલા ખફૂ ઈન્તેજય શતો,ણ 

તે કેલી યીતે ભેલવુાં તેની તેના ભનભાાં ભથાભણ થતી શતી. લારીના ફ ાવે તે રાિાય શતો, 

તેનાથી તે ખફૂ ડયતો. ોતાની આ ઇચ્છા કેલી યીતે કયણૂશ કયલી તે તેને વભજતુાં નશોત ુાં. યાભનુાં 

ભશાફ તે જણતો શતો, ણ લારીને શયાલીને ભાયી ળકળે કે કેભ તેની તેના ભનભાાં ળાંકા શતી. 

કાયણ કે લારીનુાં ળયીય રોખાંડી શત ુાં. તેને ભનભાાં થત ુાં કે યાભ તેને કઈ યીતે શણી ળકે ? યાભે લિન 

આપ્યુાં છે કે લારીને શણીને તને તારુાં યાજ્મ અને તાયી બામાશ ાછાાં ભે તેભ કયીળ, ણ યાભ 

વપ થળે કે નશીં તેની તેને ભનભાાં ળાંકા શતી. ણ ફીજ કોઈની ભદદ ભે તેભ શત ુાં જ નશીં, 

એટરે એના ભનભાાં યાભ મલળેની ળાંકા ટાલા શુાં કયવુાં તે તેણે મલિાયી રીધુાં શત ુાં. 

 છી યાભને પ્રણાભ કયીને તેણે મદુૃતાથી કહ્ુાં: “શ ેયાભ ! તભાયા ભભશબેદી તીક્ષ્ણ ફાણ લડે 

તભે ત્રણ રોકનો નાળ કયલાની ળગ્ક્ત ધયાલો છો એ મલળે ભને ળાંકા નથી. ણ લારીનુાં ફ કેટ્ુાં 

છે, વાંશાય કયલાની તેની કેલી અદ્-ભતુ ળગ્ક્ત છે તે કશવે ુાં એ ભાયી પયજ છે. ભાયા મખેુથી હુ ાં એ કહુાં 

છાં તે વાાંબો એલી મલનાંતી છે; ને છી આને મોનમ રાગે તેભ કયો. લારી શાંભેળા સમૂોદમ થમા 

શરેાાં ફધા વમદુ્રોને ઓાંગી થૃ્લીભાાં પયી લે છે. લશતોને દડાની ભાપક ઉછાીને શાથભાાં 

પયીથી ઝીરી રે છે. તેના ફ મલળે ફનેરી શકીકતો ભેં પ્રત્મિ જોઈ છે તે મલળેની ભાકશતી આુાં છાં 

તે વાાંબલા મલનાંતી છે: 

 કૈરાવ લશત ઉય મળખયવભા ળયીયલાો દુાંદુજ્ઞબ નાભનો એક યાિવ શતો. તે ાડાનુાં રૂ 

ધાયણ કયીને પયતો. તેના ળયીયભાાં શજય શાથી જેટ્ુાં ફ શત ુાં. એક લખતે તેણે વમદુ્રને રડલા 

ભાટે ડકામો. વમદુ્ર ેતેને કહ્ુાં: ‘તભાયે વભાન ફલાા વાથે રડવુાં જોઈએ: ભને ળા ભાટે શયેાન 

કયે છે ? ણ તભાયી વાથે  યદુ્ધ કયલાને ભાટે જ વભથશ છે તેનુાં નાભ-ઠાભ હુ ાં તભને કહુાં છાં. ઉત્તય 

કદળાભાાં કશભારમભાાં કશભલાન- જે ળાંકયનો વાવયો છે, જે કશભારમની અંદય તસ્લીજનો યશ ેછે 
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તેઓ તારુાં યદુ્ધ લડે આમતથ્મ કયળે; ભાટે ત ુાં તેની ાવે જ.’ એવુાં વાાંબીને, ‘વમદુ્ર ભાયાથા બમ 

ામમો છે’ એભ વભજીને દુાંદુજ્ઞબ ધનુ્ મભાાંથી છૂટેરા ફાણની ભાપક ત્માાં જઈ શોંચ્મો. ત્માાં જઈને 

તેણે ફયપની વપેદ મળરાઓ ઉાડીને થૃ્લી ય પેંકલા ભાાંડી. કશભારમે કશભલાનનુાં સ્લરૂ ધાયણ 

કયીને યાિવને કહ્ુાં: ‘શ ેદુાંદુજ્ઞબ ! તાયે ભને દુ:ખી કયલો મોનમ નશી.’ દુાંદુજ્ઞબએ ક્રોધથી કશભલાનને 

કહ્ુાં, ;જો ત ુાં  યદુ્ધ કયલાને અવભથશ શો, અથલા ભાયાથી ફીતો શો, તો ભાયી વાથે યદુ્ધ કયી ળકે એલો 

કોઈ ફલાન રુુ ફતાલ.’ કશભલાને દુાંદુજ્ઞબનેજલાફ આતાાં કહ્ુાં: ‘જો યદુ્ધ કયલાની તાયી ઈચ્છા 

જ શોમ, તો કકષ્કિંધાનગયીના યાજ લારીની વાથે રડ.’તયત જ દુાંદુજ્ઞબ ભદોન્ભત્ત શાથીની ભાપક 

કકષ્કિંધાનગયીભાાં શોંિીને ગર્જના કયલા રાનમો, ને કકષ્કિંધાના દયલાજને પ્રશાય કયી જોયથી 

ખખડાલલા રાનમો. અંત:યુભાાં યશરેો લારી તયત જ નગય ફશાય નીકળ્મો, ને દુાંદુજ્ઞબને કહ્ુાં: ‘હુ ાં 

લારી નાભનો આ નગયનો યાજ છાં. તુાં ાડાનુાં રૂ ધયીને ભાયા નગયનાાં િાય ફશાય કેભ બભૂ-

ફયાડા ાડે છે ? તાયે જીલલાની ઇચ્છા શોમ તો જરદી અશીંથી બાગી જ.’ દુાંદુજ્ઞબએ જલાફ 

આપ્મો, ‘શ ેલારી! તુાં તાયી સ્ત્રીઓની શાજયીભાાં યશીને આલાાં અજ્ઞબભાનબમાું લિનો ળા ભાટે ફોરે 

છે? જો તાયાભાાં ભદાશનગી શોમ તો ત ુાં ફશાય નીક અને તે ફતાલ. અથલા તાયી ઇચ્છા આજની 

યાત આ સ્ત્રીઓ વાથે યશલેાની શોમ તો વલાયના ફશાય આલજે. હુાં તાયો ગલશ ઉતાયીળ.’ લારી 

દુાંદુજ્ઞબનો ઉશાવ કયતાાં ફોલમો: ‘મપ્રમ ભકશરાઓ! તભે વહુ અંત:યુભાાં જઓ.’ ‘શ ેઅસયુ! તાયી 

રડલાની તૈમાયી શોમ તો આલી જ, િાર, તયત તૈમાય થા; એટરે હુ ાં તને ભારુાં ફ ફતાવુાં.’ એભ 

કશીને લારીએ અસયુને કડમો, છી તેની  ૂાંછડી શાથભાાં રઈને ગો-ગો િક્કય પેયલીને તેને 

પાંગોળ્મો અને છાડયો. છી ફન્ને રડયા, દુાંદુજ્ઞબનુાં ફ નયભ ડયુાં, એટરે છી દુાંદુજ્ઞબને છાડી 

છાડીને તેના ળયીયેને લારીએ બીંવી નાખ્યુાં. તેના નાક, કાન,મખુ લગેયેભાાંથી ખખાટ રોશી 

લશલેા ભાાંડ્ુાં. ને છેલટે એ મતૃ્ય ુામમો. એ યાિવના ળયીયભાાંથી ગતાાં-નીકતાાં રોશીનાાં ટીાાં 

લાયથુી ઊડીને છેક ભતાંગઋમના ળયીયભાાંથી આશ્રભભાાં ડયાાં! એ જોઈને ભતાંગઋમ ક્રોધે બયામા. 

તેભને થયુાં: ‘આભ ભાયા આશ્રભભાાં રોશી-જ્ઞફિંદુ લયવાલનાય કોણ છે? ભાયા અંગ ઉય આ અમલત્ર 

રોશીનો સ્ળશ થમો!’ ભતાંગઋમ ફશાય આવ્મા. ોતાના તોફથી જણી રીધુાં કે આ દુ્કૃત્મ 

કયનાય લારી છે એટરે તેભણે ળા આપ્મો: ‘જે એક મોજન સધુીની આવાવ ભાયા આશ્રભભાાં 

પ્રલેળળ,ે તે જીલતો યશળેે નશીં.’ ભતાંગઋમનો ળા વાાંબીને તેના વાથીદાય લાનયો તયત લારી 
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ાવે ગમા અને ળાની લાત કશી. લારી ખફૂ ઉિગે ામમો, ળામકુ્ત કયલા તેણે ઋમને ઘણી 

ઘણી પ્રાથશના કયી, ણ ઋમએ તેનો અનાદય કમો, ને આશ્રભભાાં િાલમા ગમા. ત્માયથી લારી 

ઋ્મમકૂ લશત ય આલી ળકતો નથી, આલતો નથી. શ ેયઘલુીય! ફના ગલશથી દુાંદુજ્ઞબ યાિવનુાં 

શાડમિંજય શજી ણ આ લનભાાં ડે્ુાં છે. શ ેયાભ! લારીના આલાાં અદ્દ-ભતુ યાક્રભો અનેક છે. શલે 

તભે મલિાયી જુઓ કે આલા ભશાફલાન લારીનો યદુ્ધભાાં તભે કેલી યીતે નાળ કયી ળકળો?’  

 સગુ્રીલનાાં લિનો વાાંબીને રક્ષ્ભણે કહ્ુાં: ‘શ ેલાનયેન્દ્ર! તુાં ભાયા ભોટાબાઈના યાક્રભને 

જણતો નથી તેથી લારીની પ્રળાંવા કયે છે. તને ાછથી જ વભજળે કે યાભ લારીનો લધ કયળે.’ 

આ વાાંબીને સગુ્રીલે કહ્ુાં, ‘શ ેયાઘલ રક્ષ્ભણ! આ વાભેનાાં વાર વિૃોભાાંના દયેકને લારીએ ફાથભાાં 

ઘારી કાંાલેરાાં છે. તેભાનાાં એકને ણ યાભ ધનુ્ મ ફાણથી છેદે તથા ભયણ ાભેરા દુાંદુજ્ઞબના 

શાડમિંજયને ોતાના ગ ઉય િડાલી ફવો ધનુ્ મ જેટ્ુાં દૂય પેંકે તો તેભના યાક્રભથી લારી 

શણામો જ છે તેભ હુ ાં ભાનુાં.’ છી સગુ્રીલે યાભને કહ્ુાં: ‘શ ેયાક્રભી યાભ! ભશાક્રોધલાા લારીને 

વાંબાયીને બમબીત થમેરો હુ ાં આ ઋ્મમકૂ લશત છોડી ફીજે ક્યાાંમ જતો નથી. તભેલારી જેલા 

ફલાન છો કે નશીં એલી આની તરુના કયલા હુ ાં  

 ઇચ્છતો નથી, ણ લારીનાાં યાક્રભો ભેં પ્રત્મિ જોમેરાાં શોલાથી ભાયા ભનભાાં કામયતા જન્ભી છે, 

તેથી યાણે ભાયાથી લારીના યાક્રભનુાં લણશન થઈ જમ છે.’ 

 યાભે સગુ્રીલનાાં લિનો વાાંબીને શાસ્મલૂશક તેને કહ્ુાં: ‘શ ેસગુ્રીલ! ભાયાાં યાક્રભ વાંફાંધી 

તને મલશ્વાવ આલતો નથી, તો ણ વાંગ્રાભ મલળે તને મલશ્ર્લાવ ફેવે તેભ હુ ાં કયીળ.’ એભ કશીને 

સગુ્રીલના ભનનુાં વભાધાન થામ તે ભાટે દુાંદુજ્ઞબનુાં શાડમિંજય ડ્ુાં શોમ ત્માાં રઈ જલાનુાં યાભે તેને 

કહ્ુાં. સગુ્રીલ તયત જ તેભને ત્માાં રઈ ગમો. દુાંદુજ્ઞબના સકૂા શાડમિંજયને યાભે વહુના દેખતાાં ોતાના 

ગના અંગઠૂા ય િડાવ્યુાં અને છી એલી યીતે પેંક્ુાં કે તે દળ મોજન જેટરે દૂય જઈને ડયુાં! 

છતાાં સગુ્રીલને યૂો વાંતો ન થમો શોલાથી તે ફોલમો: ‘યઘલુીય યાભ! ભાયા બાઈ લારીએ આ 

દુાંદુજ્ઞબના ળયીયને પેંક્ુાં ત્માયે તે તયતનુાં રી્ુાં શત ુાં તેથી અમતળમ લજનદાય શત ુાં. અત્માયે વભમ 

લશી ગમો તેથી એ ળયીય સકૂા ઘાવ જેવુાં નથી. એટરે આના ફાણથી આ વારવિૃનુાં છેદન થામ 

તો અભને વાંણૂશ મલશ્વાવ આલે. આનુાં ફાણ વાભે યશરેાાં વારવિૃોને જરૂય બેદળે એટરે અભને 



યાભામણ કથા (કકષ્કિંધાકાાંડ)                                                             અમતૃરાર માજ્ઞિક 

26 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                       અનકુ્રભજ્ઞણકા 

વહુને આના ફનુાં પ્રત્મિ દળશન થળે.’ 

 સગુ્રીલનાાં લિનો વાાંબીને તેભને મલશ્વાવ ફેવાડલા ભાટે યાભે તયત જ ોતાનુાં ધનુ્ મ 

કડીને તેભાાં એક ભશાબમાંકય ફાણ િડાવ્યુાં. છી તેભની વાભે આલેરાાં વાત વિૃોભાાંના ોતાની 

તયપના છેલરા વારવિૃનુાં રક્ષ્મ ફાાંધીને યાભે ધનુ્ મનો ટાંકયાલ કયી અભોઘ ફાણ છોડ્ુાં. શાયફાંધ 

આલેરાાં વાતે વિૃોને છેદીને એ ફાણ થૃ્લીભાાં ેઠુાં ને ાછાં યાભના બાથાભાાં આલીને ડ્ુાં! આ 

જોતાાં જ લાનયામધમત સગુ્રીલે યાભના ગે ડીને તેભને વા્ટાાંગ પ્રણાભ કમાું, ને ફોલમો: ‘શ ે

ભશાયાક્રભી યાભ! ભાત્ર એક જ ફાણે તભે વાત વિૃોને બેદી નાખ્માાં! તભાયી વાભે વાંગ્રાભ કયલાને 

કોણ વભથશ શોમ? તભે દેલોનો ણ નાળ કયી ળકો તેભ છો, તો છી લારીની તે ળી ગણના? 

આના જેલા મભત્ર ભલાથી હુ ાં કૃતકૃત્મતા અનબુવુાં છાં. ભાયો વઘો ળોક દૂય થઈ ભારુાં અંત:કયણ 

શશથી અનન્મ યીતે પ્રફૂલર ફન્યુાં છે. શ ેયાઘલ! હુાં શાથ જોડી પ્રાથશના કરુાં છાં કે આ લારીનો વત્લય 

વાંશાય કયો. 
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                            પ્રકયણ છઠ્ઠાં 
    

    લારી – સ ગ્રીલના ય દ્ધનો પ્રાયાંબ 

 

 

 સગુ્રીલનાાં આલાાં લિનો વાાંબીને યાભે પે્રભથી કહ્ુાં: ‘શ ેસગુ્રીલ! તુાં અભાયા વૌથી શરેાાં 

કકષ્કિંધાનગયી જ, અને દુ્ટ લારીને યદુ્ધ કયલા ભાટે ફોરાલ. અભે વહુ તાયી ાછ ાછ 

આલીએ છીએ. યાભનાાં લિનો વાાંબીને સગુ્રીલની આિાથી શનભુાનાકદ વલશ લાનયો કકષ્કિંધા તયપ 

ગમા અને નગયીની ફશાય આવાવનાાં વિૃોની ઓથભાાં વાંતામા. યાભ-રક્ષ્ભણે ણ તેભ જ કયુું. 
 

 સગુ્રીલ એકરો કકષ્કિંધાનગયીના મખુ્મ દયલાજ આગ ગમો અને લારીને ફોરાલલા વારુ 

બમાંકય ગર્જના કયલા રાનમો. ળબ્દ ઉયથી જ ‘આ ગર્જના ભાયા બાઈ સગુ્રીલની છે’ એભ વભજી 

જઈને લારી અત્માંત ક્રોધથી કકષ્કિંધાભાાંથી ફશાય નીકી સગુ્રીલની વાભે ઊબો યહ્ો. છી લારી 

અને સગુ્રીલનુાં ઘોય યદુ્ધ ળરૂ થયુાં. ફને્ન બાઈઓ એકફીજને રાતોથી અને મષુ્ટપ્રશાયથી ભાયલા 

રાનમા. યાભે લારીને ભાયલા વારુ ોતાનુાં ધનુ્ મ વજ્જ કયુું, યાંત ુફને્ન એકવયખા ભોઢાાંલાા 

શોલાથી, સગુ્રીલ ક્યો અને લારી ક્યો એભ યાભ ઓખી ળક્યા નશીં. એટરે યાભે એ વભમે લારીનો 

અંત આણનારુાં ફાણ મકૂલાનો મલિાય ફાંધ યાખ્મો. ત્માાં તો લારીના તીવ્ર મષુ્ટઅપ્રશાયોથી જર્જકયત 

થમેરો સગુ્રીલ લારીથી શાયી જઈ તેના શાથભાાંથી છટકી ગમો. તેણે યાભને એટરાભાાં દીઠા નશીં 

એટરે ગબયાઈને તે ઋ્મમકૂ લશત તયપ નાઠો. સગુ્રીલને નાવતો જોઈ લારી ણ તેને કડલા 

ાછ દોડયો. ણ સગુ્રીલે ભતાંગ લનભાાં પ્રલેળ કમો એટરે ભતાંગઋમના ળાની ફીકને રીધે 

લારીએ તેની ાછ ન જતાાં ‘જ, જ, આજે હુાં તને જલા દઉં છાં.’ એભ કશીને પયીથી 

કકષ્કિંધાનગયીભાાં પ્રલેળ કમો. 

 આ ફધુાં જોઈને શનભુાન લગેયે લાનયો વાથે યાભ-રક્ષ્ભણ ણ ઋ્મમકૂ લશતના 
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ભરમમળખયે સગુ્રીલ ાવે ગમા. તેભને ફધાને જોઈને સગુ્રીલ દીન લાણીથી ફોલમો: ‘શ ેયાભ! તભે 

ભાયી આગ તભારુાં યાક્રભ ફતાવ્યુાં, ને ‘લારીને ત ુાં યદુ્ધ ભાટે ફોરાલ’ એભ ભને કહ્ુાં, છતાાં ભાયા 

ળત્રનુા શાથે જ ભને ભાય ખલડાલી અંતે તભે આ શુાં કયુું? તભાયે આભ જ કયવુાં શત ુાં તો ‘હુ ાં લારીને 

ભાયીળ નશીં’ એભ ભને સ્્ટ કશવે ુાં શત ુાં! એભ કહ્ુાં શોત તો તેની વાથે યદુ્ધ કયલા હુ ાં અશીંથી જત જ 

નશીં.” 

 સગુ્રીલનાાં કરુણાજનક દીન લિનો વાાંબીને યાભે કહ્ુાં, “શ ેમપ્રમમભત્ર સગુ્રીલ! તુાં ક્રોધનો 

ત્માગ કય અને જે કાયણથી ભેં ફાણ છોડ્ુાં નશીં તે શરેાાં વાાંબ. શ ેફાંધ ુ! તુાં અને લારી ફને્નનાાં 

રૂ, મખુ તથા લિન યસ્ય એક વયખા જ દેખામ છે, તેથી યદુ્ધ વભમે હુ ાં તને કે લારીને 

સ્્ટણે ઓખી ળક્યો નશીં. એ ભ્રભણાને રીધે ભેં ભારુાં ફાણ છોડ્ુાં નશીં, કાયણ કે તભે ફને્ન એક 

વયખાાં ળયીય અને મદુ્રાલાા શોલાથી એ જીલરેણ ફાણ જો કદાિ તને લાગે તો આણા ફને્નનુાં 

કામશ નાળ ાભે. ભાટે શ ેમભત્ર! જે થયુાં તે ઠીક જ થયુાં છે, નકશતય ભાયે ળયણે આલેરાનો તભાયો 

લધ કયલાનુાં ભને ા રાગત. મપ્રમ મભત્ર! હુાં, રક્ષ્ભણ તેભ જભાયાાં ત્ની વીતા ત્રણેમ તાયે 

આધીન છીએ. આ લનભાાં અભાયે તભાયો જ  આશ્રમ છે. ભાટે ભાયા ઉય ળાંકા ન રાલતાાં શલે તભે 

લારી વાથે પયીથી રડો, ને હુ ાં લારીને એક જ ફાણથી શણીળ. ણ આ લખતે તભે તભાયી ોતાની 

ઓખાણ ભાટે કાાંઈક જ્ઞિહ્ન ધાયણ કયો.’ છી યાભે રક્ષ્ભણ તયપ જોઈને કહ્ુાં: ‘રક્ષ્ભણ! આ વાભે 

દેખાતી ખીરેરાાં ફૂરોલાી ‘ગજુ્ ી’ની ભાા ફનાલીને સગુ્રીલને શયેાલ.” 

 યાભની લાણી વાાંબતાાં જ રક્ષ્ભણે વાભેના લશતની તેટીભાાંથી ગજુ્ ીનાાં ફૂરો રાલી, 

તેની ભાા ફનાલીને સગુ્રીલને શયેાલી; તેથી સગુ્રીલ યાભનાાં લિનોને રીધે મનમશ્ચન્ત થમો. છી 

ફને્ન યાજતુ્રોને – યાભ અને રક્ષ્ભણને – વાથે રઈને પયીથી સગુ્રીલ લારીની કકષ્કિંધાનગયી તયપ 

જલાને તૈમાય થમો. 
      * 
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                            પ્રકયણ વાતમ ાં 
         

     લારીનો લધ  

 

  અનેક લાનયો તેભ જ યાભ – રક્ષ્ભણને વાથે રઈને સગુ્રીલ ઉતાલે િારીને 

કકષ્કિંધાનગયી ાવે શોંિી ગમો. ભાત્ર એક સગુ્રીલ મવલામ, વહુ વિૃોની ઓથે વાંતાઈ ગમા શતા. 

યાત ડી ગઈ શતી. યાભના યાક્રભયકુ્ત વાથથી ઉત્વાશ ાભેરો સગુ્રીલ અત્માંત ભોટા અલાજે 

બભૂ-ફયાડા ાડીને લારીને યદુ્ધ કયલા ફોરાલલા રાનમો. સગુ્રીલની બમાંકય ગર્જનાઓથી તે 

આશ્ચમશ ામમો. ણ સગુ્રીલનો અલાજ ઓખીને તે અત્માંત ક્રોધથી અંત:યુભાાંથી નીકીને 

િારલા ભાાંડયો ત્માયે ધયતી ઉય તેનાાં ગ ધભધભાટ કયતાાં આગ િારતા શતા. તેલા અલાજ 

વાથે લારી ણ િારતો િારતો સગુ્રીલ વાથે રડલા જતો શતો. એ જોઈને તેની મપ્રમ ત્ની તાયા 

બમગ્રસ્ત તેભ જ ળાંકાળીર થઈ શતી, એટરે તે પે્રભથી લારીને હૃદમવયવી બેટીને કશલેા રાગી: “શ ે

મપ્રમતભ! તભે ક્રોધને ત્માગો, કાયણ કે આલી યીતે એકાએક ળત્રનુી ગર્જના વાાંબીને આલેળભાાં 

આલી જઈ ફશાય જવુાં એ મોનમ નથી. તભાયો ળત્ર ુસગુ્રીલ તભાયા કયતાાં લધ ુફલાન નથી, તો 

ણ તભે થાકેરાાકેરા છો, તેથી તભને યાતે યણિેત્રભાાં જતાાં હુ ાં લારુ છાં. આ મલળે ભારુાં કશવે ુાં 

વાાંબો: શ ેભાયા મપ્રમતભ! શભણાાં થોડા લખત શરેાાં જ સગુ્રીલ અશીં આલીને યદુ્ધ કયલા ભાટે 

આલી યીતે ગર્જતો શતો. તભે એને ભાય ભાયીને અને શયાલીને કકષ્કિંધાભાાંથી કાઢી મકૂ્યો શતો. તે 

છતાાં અત્માયે પયી ાછો અશીં આવ્મો છે, તેથી ભને ળાંકા ઊજે છે કે તે કોઈ ભોટા યાક્રભીની 

ભદદ ભેલીને ાછો આવ્મો રાગે છે અને આભ ગર્જના કયે છે. તે િતયુ અને બદુ્ધદ્ધભાન તો છે. 

થોડાક વભમ શરેાાં જ આણો તુ્ર અંગદ લનભાાં પયલા ગમો શતો, ત્માાંથી તેણે ગપુ્તદૂતો 

(જસવૂો) દ્ધાયા જણેરી લાત ભને કશી છે તે હુ ાં તભને તભાયા કશત ભાટે કહુ ાં છાં : અમોધ્માના 

ઈક્ષ્લાકુ લાંળના યાજ દળયથના તુ્રો યાભ તથા રક્ષ્ભણ તેભના મતાનુાં લિન ાલા ભાટે લનભાાં 

યશ ેછે. પયતાાં પયતાાં તેઓ ઋ્મમકૂ લશત ઉય તભાયા બાઈ સગુ્રીલને ભળ્મા છે, ને તેભની વાથે 
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ભૈત્રી ફાાંધી છે. આ તો જણો છો કે યાભ યાક્રભી અને ધભશિ છે. તેભની વાથે મલયોધ થામ તેભ 

કયવુાં ઇ્ટ નથી, કાયણ કે તે યણવાંગ્રાભભાાં દુર્જમ છે. એટરે આણા વહુના કશતની લાત કરુાં છાં તેને 

ધ્માનભાાં લમો એલી મલનાંતી છે; તભે તભાયા નાના બાઈ સગુ્રીલ વાથે લેયનો ત્માગ કયીને તેની વાથે 

યદુ્ધ કયલાનો મલિાય ભાાંડી લાો. તેની વાથે કુટુાંફપે્રભના વાંફાંધને કાયણે તેનો યલુયાજદે અજ્ઞબેક 

કયો; કાયણ કે 

   શોમ એ દૂય કે  ાવે,  વલશથા તભ ફાંધ ુછે, 

   ભ્રાત જેલો વભો કોઈ, મનશાળાં હુ ાં ન આ જગે.  

   દાન, ભાન, લગેયેના વત્કાયે કયજો લળ, 

   ત્માગીને લેય, યે’ળે, ઊબો એ ડખે તભ. 

 ભાટે ભારુાં કશવે ુાં ભાન્મ યાખલાની કૃા કયો. સગુ્રીલ અને યાભની ભૈત્રી જોતાાં યાભની વાથે 

લેય કયવુાં એ જયાણ મોનમ નથી.” ણ લારીને તેની ત્ની તાયાનાાં આ કશતલિનો રુચ્માાં નશીં. 

લારીની ભનોવમૃત્ત ‘મલનાળ કાે મલયીત બદુ્ધદ્ધ’ જેલી ફની ગઈ શતી. લારીએ ઊરટો મતયસ્કાય 

કયીને તેની ત્ની તાયાને કહ્ુાં: ‘સગુ્રીલ ભાયો બાઈ છે એ ખરુાં, ણ અત્માયે તો ભાયો ભોટો દુશ્ભન 

ફન્મો છે. તે ક્રોધ કયીને ભને વાંફોધીને આલી બમાંકય ગર્જના કયે છે તેને હુ ાં વાાંખી ળકીળ નશીં. કોઈ 

ણ શયૂલીયને દુશ્ભન યદુ્ધ કયલાનુાં આલાશન આે, ત્માયે તેનો અસ્લીકાય કયલા કયતાાં ભયવુાં વારુાં. 

શ ેિન્દ્રમખુી! ભને યાભથી બમ ાભલા જેવુાં થળે એભ ધાયી ત ુાં ભાયે ભાટે જયાણ જ્ઞિિંતા કયીળ નશીં, 

કેભકે ધભશિ એલા યાભ ભને મનયયાધીને શયલાનુાં ા કેભ કયે? શલે ત ુાં નકાભી ભાયી ાછ ળા 

ભાટે આલે છે? તુાં અંત:યુભાાં ાછી જ. તાયી ભાયા  ઉયની પે્રભબગ્ક્ત જોઈને હુ ાં અત્માંત પ્રવન્ન 

થમો છાં. ણ ત ુાં ળ ાંકાનો ત્માગ કય. હુાં સગુ્રીલ આગ જઈ ભાત્ર તેનો ગલશ ઉતાયીળ, તેને શણીળ 

નશીં. ઘણુાં કયીને, એ દુ્ટ ભાયા પ્રફ ક્રોધને જોઈને યણિેત્રભાાંથી નાવી જળે, એટરે ભયળે નશીં; 

ને તાયી ઇચ્છા વપ થળે. ભને કશતલિનો કશીને તેં તાયો ભાયા પ્રત્મેનો પ્રેભ વ્મક્ત કમો છે. શલે 

ત ુાં ાછી લ. આભ, લારીનાાં લિનો વાાંબીને મપ્રમલાકદની ને િતયુ તાયા ભાંદ સ્લયે રુદન કયતાાં 

કયતાાં મતને પ્રણાભ કયીને ળોકાતયુ હૃદમે અંત:યુભાાં ગઈ. 

 લારી વશની ભાપક પાંપાડા ભાયતો ભાયતો ઉતાલે નગયભાાંથી ફશાય નીકળ્મો, ને િોભેય 

દૃષ્ટ પેયલીને તેણે સગુ્રીલને જોમો. સગુ્રીલને જોતાાં જ ભશાફાહુ લારી કમભય કવી રઈને જોયથી 
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મઠૂી ઉગાભીને સગુ્રીલની વાભે દોડયો. સગુ્રીલે ણ એ જ યીતે વાભી દોટ મકૂી. લારીએ કહ્ુાં, ‘શ ે

સગુ્રીલ! વાલધાન થા, ભાયા દૃઢ મષુ્ટપ્રશાયથી તાયો નાળ થળે.’ સગુ્રીલે લારીને ણ વામુાં એભ જ 

કહ્ુાં, એટરે લારીએ લધ ુજોયથી મઠૂી ભાયી પ્રશાય કમો, ને સગુ્રીલના ળયીયભાાંથી રોશી લશલેા 

ભાાંડ્ુાં. સગુ્રીલે તયત જ વારવિૃ ઉખેડી નાખી લારીના ળયીય ઉય તેનાથી પ્રશાય કમો. ણ છેલટે 

અમતળમ યાક્રભી અને ફલાન લારીના પ્રશાયોથી સમૂશતુ્ર સગુ્રીલ નયભ ડયો, તેનુાં યદુ્ધકૌળલમ 

ભાંદ ડલા રાનયુાં. સગુ્રીલે ગપુ્તણે યાભ ઊબા શતા તે તયપ લાયાંલાય દ્રષ્ટ કયીને ોતાની અળગ્ક્ત 

દળાશલલા રાનમો. યાભને ખ્માર આવ્મો કે શલે ભાયો મભત્ર સગુ્રીલ થાક્યો છે એટરે વિૃની ઓથે જ 

યશીને તેભણે તેજસ્લી અભોધ ફાણ લારીની છાતીભાાં ભાયુું, અને તયત જ તે થૃ્લી ય ડયો. 

છી લારી ગદ્-ગદ્ કાંઠે ‘શામ! આ શુાં થયુાં?’ એભ ધીભેથી આતશનાદ કયલા રાનમો, મનશ્ચે્ઠ થઈ 

થૃ્લી યથી જોલા રાનમો: 

   વાંગ્રાભે ક્રૂય એ લારી લાગતાાં ફાણ યાભનુાં, 

   તોડેરા વિૃની જેભ એકાએક ગમો ડી.  

 

 લારી મનશે્ચ્ઠ થઈ થૃ્લી ઉય ડયો શતો, તો ણ તેનુાં સ્લાબામલક વૌંદમશ, તેજ, યાક્રભ 

તેજ લગેયેએ ત્માગ નશોતો કમો. ઈન્દ્ર ેઆેરી અને તેણે શયેેરી સલુશણભાા – મલજમભાા-થી તે 

અમધક ળોબતો શતો. તેને થૃ્લી ય ડેરો જોઈને આ ઈન્દ્રતુ્ર લારીની પ્રળાંવા કયતાાં કયતાાં યાભ-

રક્ષ્ભણ તેની ાવે ગમા, ત્માાં ઊબા યહ્ા. આલી યીતે યાભ-રક્ષ્ભણને ોતાની નજીક ઊબેરા જોઈને 

લારીએ કહ્ુાં: 

   ‘આ થકી યહ્ો ત્માગી, પ્રાણને મજુ, યાઘલ! 

   નશોતો વન્મખુ કકિંત,ુ શુાં ભાયીને ભેવ્યુાં પ? 

 શ ેયાભ! હુાં ફીજની વાથે યદુ્ધ કયતો શતો તેભાાં લચ્િે આલી તભે ળા ભાટે ભાયો લધ કમો? 

ભેં તભાયા ભાટે વાાંબળ્યુાં શત ુાં કે દળયથ યાજનો તુ્ર યાભ કુરીન, ધભશિ, રોકકલમાણ કયનાય, અને 

દૃઢ પ્રમતિાલાા છે, છતાાં હુ ાં આજે તભાયા જ શાથે મલના યદેુ્ધ અન્મામથી શણામો!? તેથી તભાયો 

લૂોકત મળ કરાંકકત થમો એભ હુાં ભાનુાં છાં. આભ, ભાયા જેલા મનયયાધીને શણલાનુાં મનિંદ્યકામશ 
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કયલાથી તભે ાી અને અધભી ફન્મા છો. તભે કેલ ડોધાત ુધમભિ્ઠ છો! કાયણકે 

   કયુું ના ા કાાંઈ ભેં યુ કે દેળભાાં તભ,  

અલિા ના કયી છે ભેં ળેં મનદો ભને શણ્મો? 

    * * * *  

   ધભશનુાં  િાન છે  જેને કે ના  ળાંકા  યશ ેજયા, 

   એલો કો’ ધભશના  ઢોંગે કયે શુાં ક્રૂય  કભશ કે ?  

 શ ેયાઘલ! તભે ભને વ્મથશ શણ્મો છે. ભાયી મપ્રમત્ની તાયાએ પ્રથભથી વત્મ શકીક્ત કશીને 

ભને લામો શતો, છતાાં ભોશને રીધે કાલળ થઈને હુ ાં અશીં આવ્મો ને ભયણને ળયણથમો છાં. ણ 

   મજુ વાંગે રડયા શોત, ડીને દૃષ્ટએ મજુ 

   ભયાઈ  મજુથી  આજે  ાભતે  મભદળશન.  

 શ ેયાભ! યાલણને શણીને વીતાને રાલલા ભાટે તભે ભાયો લધ કયી આજે સગુ્રીલન ુમપ્રમ કયુું 

છે. ણ જો પ્રથભથી જ ભાયો ભેા કયી ભને વીતા રાલલાની આિા કયી શોત, તો ભાત્ર એક જ 

કદલવભાાં હુ ાં વીતાને રાલી આી તભને સ્લાધીન કયત. તેભજ તભાયી સ્ત્રીનુાં શયણ કયનાય એ 

દુયાત્ભા યાલણનો વાંગ્રાભભાાં યાબલ કયીને તેને ાછી ખેંિી રાલી તભાયે ળયણે અશણ કયત. ભાયા 

સ્લગે ગમા છી ભાયો નાનોબાઈ સગુ્રીલ કકષ્કિંધાનગયીનુાં યાજ્મ ાભળે એ તો જણે મોનમ જ છે. 

ણ તભે યણવાંગ્રાભભાાં અધભશથી ભાયો લધ કમો તે ઘણુાં જ અમોનમ કયુું છે. મતૃ્ય ુાભવુાં એ તો 

પ્રાણી  ભાત્રનો સ્લાબામલક ધભશ છે, તેનુાં ભને દુ:ખ નથી. ણ કળા જ કાયણ મલના તભે ભને 

અધભશથી નકાભો શણ્મો છે તેનુાં શુાં કાયણ છે ?હુાં એ તભાયા સ્લમખેુ વાાંબલા ઇચ્છાં છાં, એટરે 

મલિાય કયીને ભને તેનો જલાફ આો તેલી મલનાંતી છે. આટ્ુાં  ફોરતાાં જ લારીનો કાંઠ સકુામો, 

તેથી તે ફોરતો ફાંધ થમો. યાભની તયપ એકીટળે જોતો તે ળાાંત થઈને ડયો. 

 લારીનાાં લિનો વાાંબીને જયાણ ખેદ ન ાભેરા યાભે ભભશયકુ્ત લાણીથી કહ્ુાં: “શ ેવૌમમ! 

તુાં ધભશ, અથશ, કાભ તથા રૌકકક આિાયને જણ્મા મવલામ ત ુાં ભાયી મનન્દા ળા ભાટે કયે છે? ભાયો 

બાઈ ધભાશત્ભા બયત અત્માયે યાજ્મ કયે છે. તે વત્મલાદી, ધભશ, અથશ, કાભનાાં ભભશને વભજનાયો ને 
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આિયણ કયનાયો છે. દેળકાને જણનાય યાક્રભી છે. શ ેલારી! તુાં ોતાના મનિંકદત િાકયત્ર્મને રીધે 

યાજધભશની મલરુદ્ધ િારનાયો ભશાાી છે. કાયણ કે ધભશરુુે ોતાના નાનાબાઈને તુ્ર વભાન 

ભાનલો જોઈએ. શબુ અને અશબુ એક અંતમાશભી જ જણે છે. તુાં ધભશના સ્લરૂને ઓખી ળકે તેભ 

નથી. શ ેલારી! હુાં તને સ્્ટ કહુાં છાં તે ત ુાં વભજ! ભાત્ર ક્રોધને લળ થઈને ત ુાં ભને મનિંદે છે તે મોનમ 

નથી. ભેં તને જે કાયણે શણ્મો છે તે ત ુાં શરેાાં વાાંબ  : શ ેાકભી લાનય! તુાં વનાતન ધભશનો 

ત્માગ કયીને તાયો નાનો બાઈ સગુ્રીલ કે જે જીલતો છે, તેની ત્ની રૂભાની વાથે કાભ બાલથી યભણ 

કયે છે. કાભાાંધ ફની ગમેરા તને તાયા બાઈની બામાશ વાથે દુ્ટ વ્મલશાય કયલાના અયાધ ભાટે 

આ દાંડ આપ્મો છે. કાયણ કે 

   જીલે સગુ્રીલ, ઇચ્છે છે ત્ની તેની ત ુાં કાભથી, 

   રૂભા તુ્રલધ ૂજેલી, છે ત ુાં ામ્ટ આ થકી. 

 એટરે તાયા વયખા ાીને આલો પ્રાણાાંત મળિાદાંડ જ મોનમ છે. હુાં ઉત્તભ િમત્રમ કુભાાં 

જન્ભેરો શોલાથી તાયા આલા અધભશને વશન કયી ળકુાં તેભ નથી. લી, શ ેલારી! સગુ્રીલની વાથે 

ભાયે ભૈત્રી વધામેરી શોલાથી તે ભને ભાયા નાના બાઈ રક્ષ્ભણ જેલો લશારો છે. તેને ોતાની ત્ની 

રૂભા તથા યાજ્મ ાછાં ભે તેને રિભાાં યાખી ભેં ભારુાં કામશ કયલાની દૃઢ પ્રમતિા રીધી છે. વઘા 

લાનયોની વભિ સગુ્રીલનુાં કામશ કયલાનુાં ભેં લિન આપ્યુાં છે. શ ેલારી! તુાં તાયા ોતાના ભાટે મભથ્મા 

ળોક કયીળ નશીં, કાયણ કે ભેં કયેરો તાયો લધ ધભશયકુ્ત જ છે. 

 યાભનાાં આલાાં લિનો વાાંબીને મલિાયળીર લારી ધભશનો ભભશ વભજી ળક્યો, તેથી ફાણના 

પ્રશાયથી ખફૂ ીડાતો છતાાં યાભનો દો 

નથી એભ લારીને સ્્ટ થયુાં.એટરે શાથ જોડીને મલનમ્રતાથી િભા  

 માિતો લારી યાભને કશલેા રાનમો: “શ ેનયશે્ર્ઠ! તભે કહ્ુાં છે તે મથાથશ અને વત્મ જ છે. તભાયા 

વયખા ભશારુુ વાભે ભાયા જેલો એક અધભ રુુ જલાફ આલાને મોનમ નથી. હુાં ભાયા જેલો 

એક અધભ રુુ જલાફ આલાને મોનમ નથી. હુાં ભાયા વલશ દોો ભાટે આની િભા ભાગુાં છાં, 

ભને િભા કયો.” 

 આટ્ુાં ફોરતાભાાં જ લારીનો કાંઠ આંસનેુ રીધે રૂાંધાલા રાનમો..... છી તેણે કહ્ુાં: ‘શ ેયાભ! 
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અત્માયે ભને ળયીયનો, ભાયી ત્ની તાયાનો અથલા ભાયા ફાાંધલોનો ળોક થતો નથી, ણ સલુણશના 

ફાજુફાંધ શયેનાયો ભાયો ગણુલાન તુ્ર અંગદ માદ આલે છે. ભેં તેનુાં ફાણથી પે્રભબયુું 

રારનારન કયી તેને ઉછેમો છે. અંગદ ભાયો એકનો એક તુ્ર શોલાથી ભને તે અત્માંત મપ્રમ છે. તે 

શજી ફાક છે ભાટે તેની વાયી યીતે યિા થામ તેભ આને હુ ાં મલનવુાં છાં. તભે તભાયા બાઈ બયત 

અને રક્ષ્ભન વાથે જેલો પ્રેભ યાખો છો , તેલો પે્રભ તભે ભાયા બાઈ સગુ્રીલ તેભ જ અંગદ પ્રત્મે 

યાખજો એભ પ્રાથુું છાં, તભાયે આધીન યશી સગુ્રીલ આ યાજ્મનુાં વાયી યીતે ારન કયળે તેની ભની 

ખાત્રી છે. ભાયાાં સળુીર ત્ની તાયાએ સગુ્રીલ વાથે યદુ્ધ ન કયલા ભને યોક્યો શતો, તો ણ હુાં 

સગુ્રીલ વાથે યદુ્ધ કયલા આવ્મો! તભાયાાં દળશન કયીને તથા તભાયાાં લિનો વાાંબીને હુ ાં મન્ા 

અને અિાનયકશત થમો છાં. તભાયી કૃાથી હુ ાં સ્લગશરોકે જલા ઇચ્છાં છાં.’ આટ્ુાં ફોરી લારી મલયાભ 

ામમો. 

 લારીભાાં થમે્ુાં કયલતશન જોઈને યાભે તેને આશ્વાવન આતાાં કહ્ુાં: ‘શ ેલાનયેન્દ્ર! શલે ત ુાં 

તાયા ભનભાાંની વઘી વ્મથા છોડી દે. ભેં તને વાંતાઈને શણ્મો તથા તાયા બાઈ સગુ્રીલની બામાશ 

રૂભાનુાં શયણ કયુું તે મલળેના ાનો તાયા ભનભાાં જયાણ મલિાય ન કયજે. તુાં એ ાથી મકુ્ત 

થમો છે. શ ેલારી! તુાં તાયા મપ્રમ તુ્ર અંગદની જયામે જ્ઞિિંતા કયીળ નશીં. એ અંગદ જેલી યીતે તાયી 

વાથે લતે છે તેલી જ યીતે સગુ્રીલ તથા ભાયી વાથે લતશળે. 

 યાભનાાં આલાાં પ્રેભબમાું લિનો વાાંબીને લારીને ળાાંમત થઈ અને પયીથી િભા ભાાંગતાાં 

લારી ફોલમો: ‘શ ેધભશિ અને યાક્રભી યાભ! ભેં અિાનથી તભને જે કઠોય લિનો કહ્ાાં તે ભાટે 

િભા ભાગુાં છાં, અને ભાયા ય પ્રવન્ન થાઓ તેભ પ્રાથુું છાં.’ 

      *  
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                                  પ્રકયણ આઠમ ાં 
      

     તાયાન ાં છેલ્લ ાં લારી – દળમન  
 

 

 કકષ્કિંધાનગયીભાાં લારીના લધના વભાિાય પેરાતાાં જ તાયાને જણ થઈ કે લારી યાભના 

તીક્ષ્ણ ફાણથી શણામો છે. તયત જ અત્માંત દુ:ખ-ઉદે્ધગથી ીડામેરી તાયા ોતાના તુ્ર અંગદને 

રઈને લારી ાવે યણભમૂભભાાં જલા રાગી. યાજતુ્ર અંગદની વાથે ફલાન લાનયો ણ યિક 

તયીકે વાથે િારતા જતા શતા. ત્માાં યણભમૂભ ઉય ધનુ્ મફાણ વાથે યાભને ઊબેરા જોઈને લાનયો 

બમથી નાવબાગ કયલા રાનમા. એ જોઈને તાયા તેભને કશલેા રાગી: ‘શ ેફલાન લાનયો! મવિંશ 

જેલા યાક્રભી યાજ લારીના તભે અગ્રેવય વેલકો છો, છતાાં આ લેાએ આભ બમ ાભી તભાયા 

યાજનો ત્માગ કયીને કેભ નાવો છો?’ ફધા લાનયો એકત્ર થઈને વભમોજ્ઞિત લિનો કશલેા રાનમાાં: 

‘શ ેતુ્રલતી તાયા! તભે યાભની આગ ળા ભાટે જઓ છો? શ ેવતી! આ શયૂલીય લાનયો દ્ધાયા 

કકષ્કિંધાનગયીનુાં વાયી યીતે યિણ કયાલો, ને યાજતુ્ર અંગદને યાજ્માવન ય અજ્ઞબમકત કયો. 

અંગદને ોતાનો યાજ થમેરો જોઈને વલશ લાનયો તેનુાં આિાારન કયળે. સગુ્રીલ યાભની ભદદથી 

અભાયો નાળ કયળે એલો અભને બમ છે.’ 

તાયાએ જલાફ આતાાં કહ્ુાં: ‘યાભના ફાણથી શણાઈને ભાયા મત થૃ્લી ય ડયા છે. હુાં 

તેના િયણકભ ાવે જઈળ.....’ ત્માાં તે શોંિી ત્માયે ભશાફલાન દૈત્મોને શણનાયા તેના મત 

લારીને થૃ્લી ય ડેરા તેણે જોમા, તેભ જ તેની ાવે ઊબેરા ધનુ્ મ-ફાણલાા યાભ-રક્ષ્ભણને 

ણ ઊબેરા મનશાળ્મા. તેઓ તયપ દૃષ્ટ કમાશ મલના વતી તાયા ોતાના મત ાવે શોંિી ગઈ 

અને ત્માાં લારીને જોતાાં જ જભીન ઉય ઢી ડી! થોડીક લાયે ઊઠીને ‘શ ેઆમશતુ્ર! શ ેસ્લાભી!’ 
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એભ ઉદ્-ગાયો કાઢીને, રુદન કયીને, તેને આજ્ઞરિંગન કયલા રાગી અને કશલેા ભાાંડી: ‘શ ેશયૂલીય 

લાનયોત્ત્ભ! ભેં આનો ળો અયાધ કમો છે કે હુ ાં તભાયી આગ ઊબી છાં, છતાાં તભે ભાયી વાથે 

ફોરતા નથી ? 

  ઊઠોને  કમશ્રે્ઠ!  ળય્મા  શ્રે્ઠ  ય  સલૂો, 

   આ  ળા  યાજલી શ્રે્ઠ નથી સતૂા ભશી ય. 

   ખયે,   થૃ્લી  વ્શારી  આને  લસધુા  મત! 

   ગત પ્રાણ થતાાં એની ાવ યો,’ મજુને તજી ?  

શ ેલાનયેન્દ્ર ! હુાં તભારુાં શે્રમ કયલા તત્ય શતી, તેથી ભેં તભને તભાયા બાઈ સગુ્રીલ વાથે ન 

રડલા ભાટે કશત લિનો કહ્ાાં શતાાં, યાંત ુક્રોધ અને ભોશને રીધે તભે તેને સ્લીકામાું નશીં. શલે તભે 

સ્લગે મવધાલલાના છો. હુાં લેૂ જે યાજલૈબલ બોગલીને ઉછયેરી છાં તે શલે મલધલા ફની અનાથ થઈ 

કેલી યીતે યશી ળકીળ ? આણો ગણુલાન તુ્ર અંગદ ક્રોધી સ્લબાલલાા તેના કાકા સગુ્રીલની 

ાવે કેલી યીતે યશી ળકળે ? ણ 

  યાભે  કામશ કયુું ભોટુાં કયીને લધ આનો, 

   પ્રમતિાથી થમા મકુ્ત, રીધી સગુ્રીલ ાવ જે. 

   થઈ ઇચ્છા ણૂશ સગુ્રીલ ! પ્રાપ્ત ત ુાં કયળે રૂભા, 

   યાજ્મ બોગલ ળાાંમતથી ભયામો ળત્ર ુભ્રાત છે. ” 

આભ કશીને પયી ાછી તાયા ફોરલા રાગી: ‘શ ેયાક્રભી લાનયામધમત ! ભાયા મપ્રમતભ ! હુાં 

આટરો મલરા કરુાં છાં છતાાં તભે ભાયી વાથે કેભ ફોરતા નથી ? ભેં લગયમલિામે ખોટુાં કયુું શોમ કે 

ખોટુાં કહ્ુાં શોમ તો ભને િભા કયો !’ આભ ફોરતી તાયા ોતાના મત લારી ાવે થૃ્લી ય ઢી 

ડી. એ લખતે તે આકાળભાાંથી ખયી ડેરા તાયા વયખી દેખાતી શતી. આ કરુણ મલરા-ક્રન્દન 

જોઈને શનભુાન તેની આગ આલીને આશ્વાવન આતો ફોરલા રાનમા: ‘શ ેવતી ! આ જગતભાાં 

વલશ પ્રાણીઓ ોતોતાનાાં કભશને આધીન શોમ છે. કોણ કોનો ળોક કયે ? શ ેઅંગદભાતા તાયા ! શલે 

તભે ળોકનો ત્માગ કયીને યાજતુ્ર અંગદ તયપ પે્રભ-દૃષ્ટ યાખો, અને તભાયા મત લારીના મતૃ્ય ુ

છી જે ઉત્તભ કામો કયલાનાાં શોમ તેનો મલિાય કયો. શ ેકલમાણી ! આ તાયો તુ્ર અંગદ, વલશ 
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લાનયો અને આખુાં લાનયયાજ્મ, તભાયાથી વનાથ છે. શલે તભે ળોકનો ત્માગ કયીને ળોકગ્રસ્ત 

થમેરા સગુ્રીલ તથા અંગદને લારીની અંમતભ અને ઉત્તભ કક્રમા કયલાની આિા કયો. છી યાજતુ્ર 

અંગદને યાજ્માવને મલયાજેરો જોઈને તભાયા દુ:ખની ળાાંમત થળે.’ 

 થોડીલાય છી મતમતૃ્યથુી ીકડત થમેરી તાયાએ જલાફ આતાાં કહ્ુાં : “શ ેશનભુાન ! હુાં 

અંગદનો યાજ્માજ્ઞબેક થામ તેવુાં કયીળ એભ તાયે કદી ણ વભજવુાં નશીં. તુ્રને તેનો મતા જ સખુ 

આનાય છે. શલે અંગદના મતાસ્થાને સગુ્રીલ છે, તેથી તેના કાકા સગુ્રીલ યાજ્મ કયળે, અને તેની 

આિા પ્રભાણે અંગદ લતશળે, ભાયે તો ભાયા મત લારીના આશ્રમ મવલામ ફીજુ ાં કશુાં જોઈત ુાં 

નથી.....” 

 યાભના ફાણથી શણાઈને ડેરા લારીનો પ્રાણશ્વાવ ભાંદ થલા રાનમો શતો. લારીએ ોતાના 

નાના બાઈ સગુ્રીલને ફોરાલીને કહ્ુાં: “શ ેસગુ્રીલ ! લૂશ જન્ભના ભાયા ાને રીધે ભેં તાયી વાથે 

દુશ્ભનાલટ કયી શતી, કાયણ કે ભાયી બદુ્ધદ્ધ ભરીન થમેરી શતી. આણે એકીલખતે યસ્યને 

ભીને – વભજીને આ ઉત્તભ યાજ્મસખુ બોગલલાનુાં આણા બાનમભાાં નશોત ુાં, તેથી આણો 

બાતપેૃ્રભ લધલાને ફદરે આણાભાાં ળત્રલેુય જન્મયુાં ! ણ શલે તે માદ કયલાને ફદરે ત ુાં કકષ્કિંધાનુાં 

યાજ્મ કય, કાયણ કે હુ ાં મભરોકભાાં જઈ યહ્ો છાં. ભાયો તુ્ર અગાંદ ફાક શોલા છતાાં બદુ્ધદ્ધભાન છે. તે 

અત્માયે િોધાય આંસએુ યડે છે. તેને ત ુાં ળાાંત કય અને તેનુાં ભન આનાંદભાાં યશ ેતેભ લતશજે. ભાયા 

પ્રાણ કયતાાંમે અમધક મપ્રમ ભાયો તુ્ર અંગદ શલે ભાયા મલનાનો થઈ જળે. તુાં તેને તાયો ઔયવ તુ્ર 

ગણજે. અંગદ બમલ્મભાાં તાયા વયખો જ યાક્રભી થળે. યાલણ લગેયે યાિવોનો લધ કયલાભાાં તે 

તભને વશામ કયળ,ે ને ભાયા યાક્રભલાયવાને દીાલળે. તે ઉયાાંત, શ ેસગુ્રીલ! સેુણ લાનયની 

તુ્રી તાયા, તાયી બાબી, અથશળાસ્ત્ર, ભાનવળાસ્ત્ર લગેયે જણે છે. તે સકૂ્ષ્ભ મલિાયક છે ને દૃષ્ટવાંન્ન 

છે. તે કશ ેતેભ કયજે. યાભનુાં કામશ તો તાયે જ કયલાનુાં છે. તેભનુાં અભાન થામ તે અધભશ ગણામ, 

ને તેથી તાયો મલનાળ થામ. શ ેસગુ્રીલ ! શલે ત ુાં ભાયા કાંઠભાાં શયેેરી વોનાની કદવ્મ જમભાા છે તે 

શલે ત ુાં ભાયા જીલતાાં જ શયેી રે; કેભ કે ભારુાં મતૃ્ય ુથમા છી ભાયા ળફનો સ્ળશ થામ તો તેભાાં 

યશરેી જમશ્રી એનો ત્માગ કયે.’ આભ, લારીની આિાથી સગુ્રીલે સલુણશની જ્મભાા રઈને શયેી 

રીધી.છી લારી યરોક જલાને તત્ય થમો તેણે તેના મપ્રમ તુ્ર અંગદને ફોરાલીને પે્રભથી કહ્ુાં: 

‘શ ેઅંગદ! શલે તાયે સખુ-દુ:ખ વશન કયલાનો વભમ આવ્મો છે, એટરે ત ુાં વશનળીર ફનીને 
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દેળકાને અનવુાય લતશજે; તાયા કાકા સગુ્રીલની આિાારન કયજે: 

   લતશજે   ત ુાં  ભશાસ્નેશ,ે ધાયજે િે ના કદી, 

   િે છે તે ભશાદો, િારજે સ્લસ્થ ભાગશથી.  

એટ્ુાં કશતેા ાં કશતેા ાં ફાણીકડત લારીનો મતૃ્યકુા આલી શોંચ્મો. તેનાાં નેત્રો ખલુરાાં થઈ 

ગમાાં, તેનાાં મલક્રા દાાંત શોઠની ફશાય દેખામા, ને જોત-જોતાભાાં તેના સ્થૂ દેશભાાંથી પ્રાણ િાલમો 

ગમો! લારીને મતૃ્ય ુાભેરો જોઈને યાજ મલનાના થઈ ગમેરા વલશ લાનયો દુ:ખગ્રસ્ત થમા, અને 

આક્રોળ કયલા રાનમા. જેભ ગોલા નાળ ાભલાથી ગામો દુ:ખી થામ, તેભ લારીના મતૃ્યથુી વલશ 

લાનયો દુ:ખી થમા. એ લખતે મતૃ્ય ુાભેરા મતનુાં મખુ જોઈને વતી તાયા દુ:ખવમદુ્રભાાં ડફેૂરી 

શતી. કામેરા વિૃને લીંટામેરી રતાની ભાપક તાયા ોતાના મત લારીને આજ્ઞરિંગન કયી 

જભીન ઉય ઢી ડી, ને હૃદમબેદક સયેૂ મલરા કયલા રાગી. તે ફોરી ઊઠી: ‘ભાયા શયૂલીય 

મત મતૃ્ય ુામમા તો મે હુ ાં જીવુાં છાં ? અયેયે! શલે ભારુાં જીલન મનયથશક ફન્યુાં છે: 

   ખયે હૃદમ છે ભારુાં,  ાાણ વયખુાં દ્રઢ, 

   ડેરા બાીને નાથ, થામ ના ટુકડા ળત ?’  

અંગદને વાંફોધીને તેણે કહ્ુાં : 

   તુ્ર ! જો તાતની છેલરી અલસ્થા ખફૂ દારુણ, 

   લૂશનાાં ા કભોના લેયનો અંત ઉદ્દ-બવ્મો. 

 ોતાની ભાતા તાયાનાાં આલાાં લિનો વાાંબીને અંગદ ઊબો થમો. ોતાના શાથથી મતાનો 

ાદસ્ળશ કયીને ગે રાનમો. તાયાના કરુણ ઉદ્-ગાયો નીકળ્મા: ‘ભાયાાં કશત લિનોને તભે ભાન્માાં 

નશીં, તેભ જ હુાં તભને યોકી ળકી નશીં. તેથી, 

   ગણા શણાઈ જમભ આ યદુ્ધભાાં 

   શણાઈ હુાં મે લી  તુ્ર  વાથભાાં’  

      *  
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  પ્રકયણ નલમ ાં 
     

   યાભે કયેલ ાં સ  ગ્રીલ અને તાયાન ાં વાાંમલન  

 

 

 તાયાનો દુ:ખમલરા વાાંબીને સગુ્રીલને લારીનો અમોનમ યીતે લધ કમાશનો 

શ્ચાત્તા ભનભાાં થલા રાનમો. સગુ્રીલ તથા તેના વાથી લાનયો યાભ ાવે ગમા. સગુ્રીલે તેભને 

કહ્ુાં: ‘શ ેધભશરુુ યાભ! તભે પ્રમતિા કમાશ પ્રભાણે લારીનો લધ કમો, ણ ભાયાાં બાબી તાયા અને 

અંગદનુાં દુ:ખ જોઈને ભારુાં ભન યાજ્મની અજ્ઞબરાા કયત ુાં નથી. ભારુાં ગભે તે થામ, ણ હુાં ઋ્મમકૂ 

લશત ઉય જ લાવ કરુાં તે ભાયે ભાટે શે્રમસ્કય છે. લારીએ એક લખત ભને જે કહ્ુાં શત ુાં તેનુાં સ્ભયણ 

થામ છે: ‘શ ેસગુ્રીલ, હુાં તાયો લધ કયલા ઇચ્છો નથી, ભાટે ત ુાં ગભે ત્માાં િાલમો જ.’ તેભણે ોતાનુાં 

લતશન કહ્ા પ્રભાણે આિયુું શત ુાં. ભાયી દુબુશદ્ધદ્ધના મોગે ભાયા બાઈ લારીનો લધ કયાલી ભેં ભોટો 

અન્મામ કમો છે. ભાયા બાઈ લારીના લધથી ભાયાાં ણુ્મો ન્ટ થમાાં છે. હુાં ભાયા કુનો ઘાત 

કયનાય ાી છાં, એટરે જીલલા મોનમ યહ્ો નથી. ભાટે ભને અગ્નનભાાં પ્રલેળ કયલાની આિા 

આો.’ 

 સગુ્રીલના શ્ચાત્તા અને દુ:ખ વ્મક્ત કયેરાાં લિનોથી યાભની આંખભાાં આંસ ુઆવ્માાં, ને 

િણબય ફોરી ળક્યા નશીં. એટરાભાાં યાભે િોતયપ જોયુાં ત્માયે ળોકભનન વતી તાયાને જોઈ, અને 

તેનો ળોક દૂય કયલાની ઇચ્છા થઈ. થયથય ધ્રજૂતી તાયાએ જોયુાં કે ભાયા મતને શણનાય યાભ અશીં 

જ છે, એટરે ધ્રજૂતી ત્માાં ગઈ, ને ફોરી: ‘શ ેરુુશે્ર્ઠ યાભ! તભે જ ફાણથી ભાયા મપ્રમ મતનો 

લધ કયીને તેને સ્લગશરોકભાાં ભોકલમો છે તે જ ફાણ લડે ભને શણો, અને તેની વાથે ત્માાં વભાગભ 

કયાલો. ભાયો મત લારી ભાયા મલના સ્લગશભાાં ણ દુ:ખી થળ.ે લાનય શે્ર્ઠ લારી મલના હુ ાં જીલી ળકુાં 

તેભ નથી.....’ તાયાના આલા અંતયના દુ:ખના ઉદ્-ગાયો વાાંબીને યાભ વતી તાયાને કશલેા 
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રાનમાાં: ‘શ ેલીયરુુની સ્ત્રી, વતી તાયા! જગતભાાં વલશ સખુદુ:ખ મલધાતાએ મનભાશણ કયેરાાં છે, ને તે 

પ્રભાણે ફધુાં ફન્મા કયે છે. આણે વહુ કા:અને આધીન છીએ:     

           ન્ટ થાતો નથી કા, કદી ભાનલ ભાત્રથી, 

   ળકે ટાી ન કો’ પ્રાણી કભો દૈલે દીધેર  તે.  

શ ેવતી ! તુાં કા ાંઈ ણ જ્ઞિિંતા કયીળ નશીં, તાયો મત સ્લગશરોકભાાં ઉત્તભ સ્થાન ાભળે; તથા 

તાયો તુ્ર અંગદ યલુયાજદ પ્રાપ્ત કયળે. ફધુાં મલધાતાના મનભાશણ પ્રભાણે થામ છે. શયૂલીય 

રુુોની સ્રીઓ કદી ળોક કયતી નથી; તુાં ણ ળોકનો ત્માગ કય ને જે કતશવ્મ શોમ તે કય. 

 એટ્ુાં કશીને યાભ મલયાભ ામમા. ળોકદુ:ખને રીધે ફેબાન વયખા થઈ ગમેરા સગુ્રીલને 

રક્ષ્ભણ કશલેા રાનમો: ‘બાઈ સગુ્રીલ! શલે સ્લસ્થ થઈને યાજતુ્ર અંગદ તથા તાયા-વકશત ત ુાં 

લારીનો અગ્નનવાંસ્કાય કયલાનુાં કામશ કય, ને િાંદનવિૃનાાં રાકડાાં એકઠાાં કયલાની લાનયોને આિા 

આ. શલે કકષ્કિંધાનગયી તાયે જ આશ્રમે છે. તુાં અંગદને ણ આિા આ કે ુ્ લસ્રો, ધતૃ, 

સગુાંધી દાથો લગેયે રઈ આલે.’ 
 

સગુ્રીલની આિાથી લાનય વજ્ઞિલો યલુયાજ અંગદને વાથે યાખીને મળજ્ઞફકાભાાં ળફને 

સલુાડીને સ્ભળાન તયપ િારલા રાનમા. આક્રોળ અને રુદનની િીવાિીવથી આખુાં લન ગાજલા 

રાનયુાં. તાયાએ સ્ભળાનભાાં લારીનુાં ભસ્તક ખોાભાાં રઈને તે મલરા કયલા રાગી: ‘શ ેરુુશે્ર્ઠ 

મતદેલ! તભે જીલતા શતા ત્માયે તભારુાં મખુ અસ્ત ાભતા સમૂશ વભાન દેખાત ુાં શત ુાં, તેવુાં જ તભારુાં 

શવત ુાં મખુ અત્માયે ણ તભે પ્રાણયકશત ડમા છો છતાાં દેખામ છે.’ છી લારીના મતૃદેશને જ્ઞિતા 

ય મકૂ્યો, ને મલમધલૂશક તેનો અગ્નનવાંસ્કાય કમો. 

     * * * 
    કથા પ્રવાંગનો ભભમ 

જે સગુ્રીલ લારીને ભાયલા ભાટેની પ્રફ ઇચ્છા ધયાલતો શતો, ને યાભની ભદદ રઈ તેનો 

પ્રાણાાંત થામ તેવુાં ઝાંખતો, તે જ સગુ્રીલ ોતાના બાઈ લારીનો લધ થમેરો જોઈને અંતયથી 

શ્ચાત્તા કયલા રાનમો! ોતે ોતાને જ ાી ગણલા રાનમો શતો! આનો મલિાય કયતાાં કરાીની 
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મલખ્માત કાવ્માંગ્ક્તનુાં સ્ભયણ થામ છે: 

   શા સ્તાલો મલરુ ઝયણુાં સ્લગશથી ઊતયુું છે, 

   ાી તેભાાં ડફૂકી દઈને ણુ્મળાી ફને  છે.  

કાભ અને ક્રોધ ભનને મલકૃત કયે છે, ને બદુ્ધદ્ધને મઢૂ ફનાલે છે. યાજ્મ કયલાની સષુપુ્ત 

ભનભાાં યશરેી સ્શૃાએ બાતદૃ્રોશ કયલા સગુ્રીલને પે્રમો શતો તેભ કશી ળકામ. ણ લારીના મતૃ્ય ુ

છીના શ્ચાત્તાે તેને ોતાનુાં દુશ્ભનાલટભાાં રૂાાંતય થમો તે ણ કથાપ્રવાંગભાાં સ્્ટ થામ છે. 

કાભ અને ક્રોધે સગુ્રીલને તથા લારીને કેલાાં દુ્કૃત્મ કયતાાં ફનાવ્મા શતાાં! 

યાજગોારાિાયીએ આ પ્રવાંગનુાં ભામભિક વત્મ વભજલા ભાટે ગીતાના ત્રીજ અધ્મામના 

છેલરા વાત શ્ર્રોકોનો અભ્માવ કયલા સિૂવ્યુાં છે. તેનુાં અલતયણ અશીં આપ્યુાં છે: 
   એ તો કાભ તથા ક્રોધ, જન્ભ જેને યજોગ ણે, 

   ભશાબક્ષી ભશાાી, લેયી તે જાણજે જગે. (37) 

   ધ ભાડે અગ્નન ઢાંકામ, યજે ઢાંકામ દમણ, 

   ઓયથી ગબમ ઢાંકામ, તેભજ િાન કાભથી. (38) 

   કાભરૂી ભશા અગ્નન, તપૃ્ત થામ નશીં કદી, 

   તેનાથી િાન ઢાંકાય ાં, િાનીનો મનમમળત્ર  તે. (39) 

   ઈષન્િમો, ભન ને બ દ્ધદ્ધ, કાભનાાં સ્થાન વો કહ્ાાં, 

   તે લડે િાન ઢાાંકીને, ભાડે ભોશ જીલને. (40) 

   તે ભાટે કાબભૂાાં રાલી, શરેાાં ઈષન્િમો ફધી, 

   િાન-મલિાન ઘાતી તે, ાભીને કય દૂય ત  ાં. (41) 

   ઈષન્િમોને કશી સકૂ્ષ્ભ, સકૂ્ષ્ભ ઈષન્િમથી ભન, 

   ભનથી સકૂ્ષ્ભ છે બ દ્ધદ્ધ, બ દ્ધદ્ધથી સકૂ્ષ્ભ તે યહ્ો. (42) 

   એક બ દ્ધદ્ધ યો જાણી, આથી આ મનગ્રશી, 

   દ ર્જમ કાભ રૂી આ લેયીનો કય નાળ ત  ાં. (43)  
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આ શ્ર્રોકોભાાં ભાનલીના િાંિ તેભજ સષુપુ્ત ભનનુાં વત્મદળશન થામ છે. સગુ્રીલ અને 

લારીના સષુપુ્ત ભનનુાં થૃક્કયણ ણ આ વત્મભભશને સ્્ટ કયે છે. 

-------------------------------------------------------- 
   

                         પ્રકયણ દવમ ાં 
        

                      સ ગ્રીલન ાં યાજ્માવન  

 

 

 શનભુાને શાથ જોડીને યાભિાંદ્રને કહ્ુાં : ‘શ ેયઘનુ ાંદન! લાનયોનુાં લ ાંળયાંયાથી િારત ુાં યાજ્મ 

શલે સગુ્રીલના શાથભાાં આવ્યુાં છે. આ એને આિા આો, એટરે તે તેભના વગાવાંફાંધી તથા 

સ્લજનો વાથે કકષ્કિંધા જઈને યાજકાયબાય કયે. આ ણ વાથે આલીને વહુને શમિત કયો.’ યાભ 

જલાફભાાં કહ્ુાં: ‘શનભુાન! ભાયા મતાની આિાનુાં ારન કયલા િૌદ લો યૂા ાં થામ ત્માાં સધુી હુ ાં 

લનભાાં જ યશીળ. ભાયી આિા છે કે સગુ્રીલનો મલમધલૂશક યાજ્માજ્ઞબેક કયો.’ તેભણે સગુ્રીલને ણ 

કહ્ુાં: ‘શ ેમભત્ર સગુ્રીલ, તુાં ળાસ્ત્ર અને વ્મલશારુ છો, તેથી કકષ્કિંધા જઈને વદાિાયી અને ફલાન 

એલા તાયા બત્રીજ અંગદને યલુયાજદે સ્થામત કય, અને યાજ્માવન ય ફેવ. શારભાાં 

લાશઋતનુો પ્રાયાંબ થમો છે અને શ્રાલણ ભકશનો છે, તેથી વીતાની ળોધ ભાટે આ અનકુૂ વભમ 

નથી. ભાટે ત ુાં કકષ્કિંધાભાાં પ્રલેળ કય, અને હુાં તથા રક્ષ્ભણ ઋ્મમકૂ લશત ય મનલાવ કયીશુાં. 

િાતભુાશવ યૂા થમા છી કામતિક ભાવ આલે ત્માયે ત ુાં યાલણના લધ ભાટે પ્રમત્ન ળરૂ કયજે. ભાયા 

અને તાયા લચ્િે એટરા વભમનુાં ફાંધન છે. એટરે શલે યાજ્માજ્ઞબક્ત થઈ વહુને શશ થામ તેભ 

કય.’ 

 યાભની આિા થતાાં જ સગુ્રીલે તેભને પ્રણાભ કયી લારીની કકષ્કિંધાનગયીભાાં વહુ વાથે પ્રલેળ 

કમો. નગયલાવીઓએ આનાંદથી તેભને વત્કામાશ. છી સગુ્રીલે લારીના અંત:યુભાાં પ્રલેળ કમો. 
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ત્માય છી તયત સગુ્રીલનો યાજ્માજ્ઞબેક કયલા વહુ તૈમાયી કયલા રાનમા. છેલટે તેભણે ગાદી – 

તકકમાલાા સલુણશના મવિંશાવન ય લાનયોના યાજ સગુ્રીલને ફેવાડયો. આખી કકષ્કિંધાનગયીભાાં આ 

અજ્ઞબેકનો આનાંદ પ્રવયી યહ્ો, ને વહુ કમલયો યાભરક્ષ્ભણની પ્રવાંળા કયલા રાનમા.ોતાને થમેરા 

યાજ્માજ્ઞબેકનુાં યઘલુીય યાભને સગુ્રીલે મનલેદન કયી જણાવ્યુાં. સગુ્રીલ ોતાની મપ્રમ ત્ની રૂભા અને 

યાજ્મને પ્રાપ્ત કયી ઈન્દ્રની ેઠે શશ ાભલા રાનમો. ત્માયે યાભરક્ષ્ભણ પ્રલસ્ત્રણજ્ઞગકય ઉય મનલાવ 

ભાટે ગમા શતા. વીતાની ળોધ ભાટે કામતિક ભાવનો વભમ ઠયાવ્મો શતો. યાભે રક્ષ્ભણને કહ્ુાં: ‘આ 

લશતની ગપુા મલળા અને યભણીમ છે,  તેથી િોભાસુાં રુૂાં થામ ત્માાં સધુી આણે અશીં યશીશુાં. 

જોન,ે કકષ્કિંધાભાાં લાજજિંત્રોના નાદ વકશત ગાન કયતા લાનયોના સુાંદય અલાજ અશીં સધુી વાંબામ 

છે ! સગુ્રીલ આના કામશ ભાટે તૈમાય થામ ત્માાં સધુી આણે આ લશત ઉય મનલાવ કયીશુાં......’ 

 દયમભમાન, વીતાનુાં પ્રફ સ્ભયણ થલાથી ળોકને રીધે યાભનુાં હૃદમ લાયાંલાય દુ:ખથી બયાઈ 

આલતુાં. ભોટાબાઈ યાભને આ યીતે ળોકભનન થઈ ગમેરા જોઈને રક્ષ્ભણ તેભને કશલેા રાનમા: ‘શ ે

લીય! આભ દુ:ખળોક કમાું કયલો એ આને ભાટે મોનમ નથી. તભે ધભશમન્ઠ, ને ઉદ્યભી છો છતાાં 

ળોકથી ગ્રસ્ત યશળેો તો દુ્ટ અને ક્રૂય કભશલાા તભાયા ળત્રઓુને શણલા મશુ્કેર થઈ ડળે. 

ળયદઋત ુઆલે ત્માાં સધુી તભે ધૈમશ ધાયણ કયો. હુાં આના યાક્રભનુાં ભાત્ર સ્ભયણ કયલા આભ કહુાં 

છાં....’ 

 યાભે કહ્ુાં : ‘શ ેરક્ષ્ભણ! તે કહ્ુાં છે તે મોનમ જ છે; બાતપેૃ્રભથી પે્રયાઈને તેં તાયા અંતયના 

ઉદ્-ગાયો કાઢયા છે તેથી હુ ાં સ્લસ્થ થમો છાં. 

   અલયોધક વૌ કામે ળોક એ ભેં તજી દીધો; 

   લધારુાં તીવ્ર હુ ાં તેજ, યશ ેયદેુ્ધ જ અખાંકડત.’  

 આલી યીતે યાભ લાશઋતનુા વભમે ભાલમલાન લશત ઉય સ્લસ્થણે મનલાવ કયતા શતા. 

યાભે લાશઋતનુ ુાં વૌંદમશ જોઈને રક્ષ્ભણને આનાંદથી કહ્ુાં: ‘આ કાાાં લાદાાંભાાં િભકતી લીજી 

જણે યાલણના ખોાભાાં તયપડતી તમવલીની વીતા જેલી શોમ તેલી રાગે છે!....’ આલી યીતે 

િોભાવાભાાં લયવતા લયવાદનુાં મલમલધ પ્રકૃમતવૌંદમશ યાભે કાવ્માત્ભક બાાભાાં રક્ષ્ભણ ાવે લણશવ્યુાં. 

 ભકશનાઓ છી લાશઋત ુયૂી થઈ અને ળયદઋત ુળરૂ થઈ. આકાળ તદ્ ન મનભશ, સ્લચ્છ 

ફન્યુાં, ણ સગુ્રીલ તો કકષ્કિંધાના યાજ્મલૈબલભાાં તલરીન શતો. િોભાવા છી તયત વીતાળોધ 
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અને યાલણલધનુાં કામશ કયલાનુાં યાભને લિન આપ્યુાં શત ુાં તે તેને માદ જ નશોત ુાં યહ્ુાં. ણ સગુ્રીલના 

વજ્ઞિલશે્ર્ઠ શનભુાન તો કતશવ્મ ધભશજગ્રત અને અથશળાસ્ત્રિ શતા. કાભાવકત ફની ગમેરો સગુ્રીલ 

યાભને આે્ુાં લિન ભરૂી ગમો છે તે શનભુાન જણતા શતા. એટરે સગુ્રીલને ભધયુતાથી તેનુાં 

સ્ભયણ કયાલલાનુાં શનભુાને નક્કી કયુું, અને કહ્ુાં: ‘શ ેલાનયેન્દ્ર ! તભને ઇચ્ચ્છત યાજ્મ તથા મળ 

ભળ્માાં છે, ણ શલે ફાકી યશે્ ુાં મભત્રકામશ જરદી કયવુાં જોઈએ. યાભની ત્ની વીતાની ળોધ કયલાનો 

વભમ ક્યાયનોમે ાકી ગમો છે, એટરે એ કામશભાાં આણે વહુએ જરદી પ્રવતૃ્ત થવુાં જોઈએ. યાભ 

ોતાના ફાણથી દેલ તેભ જ અસયુ રોકોનો લધ કયલા વભથશ છે. તભે વીતાળોધ અને યાલણલધ 
કયલાની કયેરી પ્રમતિા માદ કયો. મનયયામધ લારીને શણલાન ાં કામમ અમોનમ શત  ાં, તો ણ યાભે 

ભૈત્રીને રીધે એ કામમ કય ું છે. આણે તેભની ત્ની વીતાની ળોધ કયલાનુાં કામશ જરદી ળરૂ કયી દેવુાં 

જોઈએ. કોણ કયુાં કામશ કયે તેની તભે વત્ત્લય આિા આો.....’ 

 સગુ્રીલે શનભુાનનાાં લિનો વાાંબીને તયત વીતાળોધનુાં કામશ ળરૂ કયલાનો દૃઢ મનશ્ચમ કમો. 

તેભણે વજ્ઞિલ નીર! ભાયી વલશ લાનયવેના મનમલિરાંફે અશીં એકઠી થામ તેભ કય. જે દૂય કદળાઓએ 

જરદી શોંિી ળકે તેલા લાનયોને અશીં તેડાલ. આજથી ાંદય કદલવની અંદય જે લાનય અશીં આલી 

ન શોંિે તેને પ્રાણાાંત દાંડની મળિા કયલાભાાં આલળે. તુાં અંગદને વાથે રઈને જ, અને જાંબલુાન 

જેલા વદૃ્ધ લાનયોને ણ વન્ભાનલૂશક અશીં તેડી રાલ.’ આ વ્મલસ્થા કમાશ છી સગુ્રીલે ોતાના 

અંત:યુભાાં પ્રલેળ કમો. 

 ફીજી ફાજુ યાભે ોતાના અંતયનુાં દુ:ખ વ્મક્ત કયતાાં રક્ષ્ભણને કહ્ુાં : ‘હુ ાં અશીં વીતામલયશથી 

દુ:ખ વ્માકુ ફન્મો છાં. યાજ્મ છોડીને આણે લનલાવ કયીએ છીએ; છતાાં લાનયયાજ સગુ્રીલે 

આે્ુાં લિન તે ાતો નથી. સગુ્રીલ ભને અનાથ અને યાજ્મભ્ર્ટ તેભજ યાલણે યાજજત કયેરો, 

સ્ત્રી મલમોગી કાભાવકત, ોતાના ળયણે આલેરો ભાનતો શળે? અને તેથી ભાયી અલગણના કયતો 

શળ?ે ભાટે શ ેરક્ષ્ભણ ! તુાં ભાયી આિાથી કકષ્કિંધાનગયીભાાં જ, અને કાભાવક્ત મખૂશ સગુ્રીલને ભ. 

ભાયા ક્રોધ મલળે મથાથશ લાત કયીને તેને કશજેે: “શ ેસગુ્રીલ! તાયો બાઈ લારી ભયણ ાભીને જે ભાગે 

ગમો છે તે ભાગશ શજી વાાંકડો થઈ ગમો નથી! 
   વાંક જ્ઞચત નથી ભાગમ, ગમો લારી થતાાં લધ, 

   પ્રમતિા ા સ ગ્રીલ, લારીને ાંથ ના જજે. 
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   ભામો ભેં એકરો લારી, ફાણોના મોગથી યણે, 

   થાળે જો વમમથી ભ્ર્ટ, શણ ાં હ ાં ફાાંધલો વશ. ” 

 યાભનાાં આલાાં ઉદ્-ગાય – લિનો વાાંબીને ઉગ્ર તેજસ્લી રક્ષ્ભણ યાજ સગુ્રીલ ય કોમધત 

થમો. રક્ષ્ભણે યાભની અંતયની લેદના જોઈને યાભને કહ્ુાં: ‘શ ેધભશિ યાભ! ભને રાગે છે કે 

લાનયેશ્વય સગુ્રીલ આણી વાથેના સ્નેશ-વાંફાંધને ગ્સ્થય યાખી ળકળે નશીં. યાજલૈબલભાાં તલરીન 

ફનેરો સગુ્રીલ આણી ભૈત્રી ભરૂી ગમો છે, તેથી તે રાાંફા લખત સધુી યાજ્મસખુ બોગલી ળકળે 

નશીં, સગુ્રીલ ણ, 
   ાભે   ગમત ભ્રાત લડીરની બરે, 

   મનગ મણીને મોનમ ન યાજ્મ આવ ાં.  

   સ્શલેા ન હ ાં ક્રોધ  પ્રચાંડ  ળક્ત છાં,  

   સ ગ્રીલને  વમમથી  ભ્ર્ટ  હ ાં  શણ ાં.’  

 રક્ષ્ભણનાાં ક્રોધ-લિનો વાાંબીને યાભે તેને ળાાંત કયલા ભાટે વભમોજ્ઞિત કહ્ુાં: ‘શ ેબાઈ! 

તાયા જેલો ધમભિ્ઠ રુુ આવુાં મભત્રલધનુાં ા કયલાનુાં મલિાયે તે અમોનમ છે. આણે તેને પ્રથભ 

ફનેરી ઘટનાનુાં સ્ભયણ કયાલી તેની પ્રીમત કામભ યશ ેતેભ કયવુાં મોનમ છે.’ 

 રક્ષ્ભણ કામશની ઉતાલને રીધે જરદી િારતાાં િારતાાં કકષ્કિંધાનગયી ાવે જઈ શોંચ્મો. 

નગયની ફશાય પયતા લાનયોને જોઈને રક્ષ્ભણની આંખો ક્રોધથી રાર ફની ગઈ શતી. રક્ષ્ભણનુાં 

ક્રોધબયુું મખુ જોઈને લાનયો િાયે ાવ નાવી જલા રાનમા. કેટરાક લાનયો સગુ્રીલની ાવે જઈને 

રક્ષ્ભણના આગભનના અને ક્રોધના વભાિાય કશલેા રાનમા. ણ કાભાવક્ત સગુ્રીલે તેના ઉય 

રિ આપ્ય ુનશીં. રક્ષ્ભણને ક્રોધે બયામેરો જોઈને અંગદને દુ:ખ થયુાં અને ‘ભાયા કાકા સગુ્રીલે શજી 

સધુી યાભનુાં કા ાંઈ ણ કાભ કયુું નથી.’ એલો મલિાય અંગદને આવ્મો. લારીતુ્ર અંગદ એકાએક 

રક્ષ્ભણ ાવે શોંિી ગમો, ને નમ્ર લિનો કશી તેને ળાાંત કયલાનો પ્રમત્ન કમો. રક્ષ્ભણે 

ક્રોધદૃષ્ટથી અંગદને કહ્ુાં: “શ ેલત્વ! તાયા કાકા સગુ્રીલને ખફય આ કે રક્ષ્ભણ યાભને થમેરા 

વાંતાથી તને ભલા ભાટે કકષ્કિંધાનગયીના દયલાજ આગ આલીને ઊબો છે. સગુ્રીલને એટ્ુાં 

કશીને જરદી ાછો આલ.” 
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 અંગદ ત્માાંથી નીકીને પ્રથભ મતાતલુમ કાકા સગુ્રીલને, તેની ત્ની રૂભાને, અને છેલટે 

ોતાની ભાતા તાયાને ગે રાનમો. છી રક્ષ્ભણના આગભનની ફધી લાત કયી. ભદભસ્ત સગુ્રીલે 

અંગદનાાં લિનો ય ધ્માન આપ્યુાં નશીં. નગયની ફશાય રક્ષ્ભણને યોકલા ભાટે ઊબેરા લાનયો 

તેભને પ્રવન્ન કયલા કકકકમાયી કયલા રાનમા, અને ભોટી ગર્જનાઓ ણ કયતા શતા. સગુ્રીલ એકાએક 

જગી ઊઠયો, ને વ્માકુ ફની યહ્ો શતો. એ લખતે અંગદ વાથે આલેરા સગુ્રીલના ફે ભાંત્રીઓએ 

રક્ષ્ભણના આગભનનુાં મનલેદન કયતાાં કહ્ુાં: “શ ેભશાયાજ સગુ્રીલ! યાભરક્ષ્ભણ જેલા યાક્રભી 

બાઈઓએ તભાયી વાથે ભૈત્રી ફાાંધીને તભને યાજ્મ અાવ્યુાં છે. તેભાાંના એક રક્ષ્ભણ નગયીના દ્ધાય 

આગ આલી ઊબા યહ્ા છે. યલુયાજ અંગદને તભાયી આગ ણ રક્ષ્ભણે જ ભોકલમો છે, ભાટે 

તભે તેની ાવે જઓ અને તેભને ગે રાગી તેભનો ક્રોધ ળાાંત કયો. યાભ પ્રવન્ન અને ળાાંત થામ તે 

પ્રભાણે તભે મોનમ કામશ જરદી કયો.” 

 યલુયાજ અંગદ તથા ભાંત્રીઓનાાં લિનો વાાંબીને સગુ્રીલ એકાએક ોતાના આવન ઉયથી 

ઊબો થમો અને છી ભાંત્રીઓને કશલેા રાનમો: “શ ેવજ્ઞિલો! ભેં યાભનુાં કશુાં અમપ્રમ કયુું નથી, છતાાં 

રક્ષ્ભણ ળા ભાટે ભાયા ઉય ક્રોધે બયામા શળે એની ભને જ્ઞિિંતા થામ છે. ભારુાં અકશત 

ઇચ્છનાયાઓએ – ભાયા ળત્રઓુએ – રક્ષ્ભણને ભાયા દોો કશીને ક્રોધામભાન કમાશ શળે. યગુ્ક્તથી 

તેભના ક્રોધનુાં ખરુાં કાયણ આણે જણવુાં જોઈએ. ફને્ન ભાયા મભત્રો શોલાથી ભને તેભનો બમ નથી. 

ભશાફલાન યાભે ભાયા ઉય જે ઉકાય કમો છે તેનો ફદરો લાલાને હુ ાં વભથશ નથી.” 

 સગુ્રીલનાાં લિનો – વાાંબીને શનભુાને કહ્ુાં: “શ ેસગુ્રીલ! ભાત્ર તભારુાં મપ્રમ કયલા અથે જ 

યાભે તભાયા બાઈ લારીનો શણ્મો છે, ભને રાગે છે કે યાભ તભાયા કાાંઈક કાયણે ક્રોધે બયામા છે, ને 

તેથી જ તેભણે ોતાના બાઈ રક્ષ્ભણને અશીં ભોકલમા છે. ળયદઋત ુઆલી શોંિી છે, ણ 

યાજ્મભદથી ભત્ત થમેરા તભે યાભને આેરા લિનને ભરૂી ગમા રાગો છો! વીતાની ળોધનો 

વભમ આલી શોંચ્મો છતાાં, તભે તે પ્રત્મે ફેદયકાય યહ્ા છો, તભે યાભ-રક્ષ્ભણના અયાધી થમેરા 

શોલાથી રક્ષ્ભણને પ્રવન્ન કમાશ મલના તભારુાં કશત થામ તેભ હુ ાં જોઈ ળક્તો નથી. યઘલુીય યાભ જો 

ક્રોધ ાભે તો તે ોતાના ધનુ્ મફાણ લડે આખા જગતને લળ યાખલા વભથશ છે, ભાટે તેભણે કયેરા 

ઉકાયને ભરૂી તેભને કો થામ તેભ તભાયે કયવુાં ન જોઈએ. ભાટે શલે નમ્રતાથી પ્રમતિાનુાં ારન 

કયલા ભાટે યાભના િયણે ભાથુાં નભાલી પ્રણાભ કયીને તેભની પ્રમતિાને વત્મ કયો.” 
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 શનભુાનનાાં લિનો વાાંબીને, કયગ્સ્થમત ફયાફય યીતે વભજીને, યાજ સગુ્રીલે રક્ષ્ભણને 

નગયભાાં પ્રલેળ કયલાની આિા આી. અંગદે રક્ષ્ભણને અંદય આલલાની મલનાંતી કયી. યાભની 

આિાનવુાય રક્ષ્ભણે કકષ્કિંધાભાાં પ્રલેળ કમો, ને સગુ્રીલના અંત:યુ તયપ જલા રાનમો, ને ત્માાં અંદય 

શોંચ્મો, ત્માયે સગુ્રીલને અંત:યુભાાં સ્ત્રીઓ વાથે ઉત્તભ આવન ય ફેઠેરો જોમો. ધનુ્ મટાંકાયલ 

કયીને રક્ષ્ભણને અંદય આલતા જોઈને તેના ભનભાાં દુ:ખ થલા રાનયુાં : ‘મપ્રમ અંગદે રક્ષ્ભણને 

આવ્મા છે તે જણાવ્મા છતાાં હુ ાં કેલો મખૂશ કે વાલધ થમો જ નશીં!’ ને છી તે રક્ષ્ભણના ક્રોધબમથી 

થયથય ધ્રજૂલા રાનમો. તેણે તાયાને કહ્ુાં : ‘અંગદે કહ્ુાં શત ુાં તે પ્રભાણે બાતલૃત્વર રક્ષ્ભણ અશીં 

આલી શોંચ્મો છે. તેના ક્રોધથી ભાયા ભનભાાં ફીક રાગે છે, તેથી ત ુાં ત્માાં જઈને એભને ભ, અને 

તેના ક્રોધનુાં કાયણ વભજી તે ળાાંત થામ તેભ કય. ભને તેભની ાવે જલાની કશમભત થતી નથી. 

ળાાંમતથી નમ્ર લિનો કશીને રક્ષ્ભણ પ્રવન્ન થામ તેભ પ્રથભ કય: 
   તને જોઈ મલશ દ્ધામભા કો ના કયળે જયી. 

   કદીમે ના ભશામભાઓ કયતા કો સ્ત્રી ય. ” 

 સગુ્રીલનાાં લિનો વાાંબીને તાયા ભદ્યાનથી થતા પ્રભાદને રીધે ઠેવો ખાતી ખાતી 

રક્ષ્ભણની ાવે શોંિી. 

       *  
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    પ્રકયણ અજ્ઞગમાયમ ાં 
     

     રક્ષ્ભણની વાથે તાયાન ાં મભરન  

 

 

 લાનયયાજની સ્ત્રી તાયાને જોતાાં જ રક્ષ્ભણનો ક્રોધ ળાન્ત થમો, અને તે નીચુાં મખુ યાખી 

ઊબો યહ્ો. ભદ્યાનથી મનરશજ્જ થમેરી તાયા સ્લસ્થ થઈને સગુ્રીલની ભૈત્રીને દૃઢ કયાલલા ભાટે 

અમતમપ્રમ લિનો કશલેા રાગી: ‘શ ેયાક્રભલીય રક્ષ્ભણ! તભે આટરો ફધો ક્રોધ ળા ભાટે ધાયણ 

કમો છે ? તભાયી આિા પ્રભાણે કોણ લતશત ુાં નથી?’ 

 રક્ષ્ભણે તેને સ્નેશાદયથી કહ્ુાં: “શ ેમતકશતેચ્છ તાયા! સગુ્રીલ કાભાવક્ત થમેરો છે, તેથી 

ધભશ તથા ફને્ન તેના રુુાથો ન્ટ થઈ યહ્ા છે, સગુ્રીલે વીતાની ળોધ કયલા ભાટે િાતભુાશવ યૂો 

થમેથી તે કાભ કયીશુાં એભ કહ્ુાં શત ુાં. એ વભમ ક્યાયનોમે યૂો થઈ ગમો, છતાાં એ કામશને સગુ્રીલ 

માદ જ કયતો નથી! ધભશ અને અથશની મવદ્ધદ્ધ ઇચ્છનાય રુુે કદી ણ ભદ્યાન કયવુાં મોનમ નથી. 
   ધભામથમ મવદ્ધદ્ધ અથે ના ભદ્યાન સ મોનમ છે, 

   ધભમ, અથમ  અને  કાભ  શયામે  ભદ્યાનથી.  

 શ ેબદુ્ધદ્ધલાંતી તાયા! સગુ્રીલ મભત્રકામશ કયવુાં ભરૂી ગમો છે, મભત્રધભશનો ત્માગ કમો છે. તો છી 

શલે શુાં કયવુાં મોનમ છે તે કશ.ે” 

 િતયુ તાયાએ મલનમથી કહ્ુાં : “શ ેલીય રુુ રક્ષ્ભણ! ક્રોધ કયલાનો આ વભમ નથી. અને 

સ્લજન ય કો કયલો એ મોનમ નથી. સગુ્રીલ અંત:કયણલૂશક તભારુાં કામશ કયલા ઇચ્છે છે,  ણ 

તેણે પ્રભાદને રીધે મલરાંફ કમો છે, અયાધ કમો છે, તો તે ભાટે તેને િભા કયો. સગુ્રીલ કાભલળ 

છે, તો ણ તભારુાં કામશ કયલા ભાટેનો, તભાયા આલતા શરેાાં, ક્યાયનોમ તેણે ઉદ્યોગ ળરૂ કમો છે. 

વીતાની ળોધ કયલા ભાટે તેણે અનેકાનેક લાનયોને આિા કયી છે. એ આિા વાાંબીને અનેક સ્થે 
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યશતેા અને ઇચ્ચ્છત રૂ ધાયણ કયનાયા લાનયોં અશીં આલી શોંચ્મા છે. તભે શલે ળાાંત થઈને 

અંત:યુભાાં આલી સગુ્રીલને ભો. અંત:યુભાાં અનેક સ્ત્રીઓ છે ણ તભાયા જેલા શદુ્ધ િાકયત્ર્મળીર 

રુુને અંદય આલલાભાાં દો નથી.  

 આલાાં તાયાનાાં ભધયુ લિનો વાાંબીને રક્ષ્ભણે સગુ્રીલના અંત:યુભાાં પ્રલેળ કમો. ત્માાં 

રક્ષ્ભણે ઉત્તભોત્તભ સલુણશના આવન ઉય ફેઠેરો સગુ્રીલ જોમો. તેની આવાવ સ્ત્રીઓ લીંટાઈને 

ફેઠેરી શતી. એ જોઈને રક્ષ્ભણ્ની આંખો ક્રોધથી રારિો થઈ ગઈ. આલા ક્રોમધત િલુાા 

રક્ષ્ભણને ોતાની વાભે આલતો જોઈને સગુ્રીલ એકાએક િભકી ઊઠયો! 

 
               રક્ષ્ભણનો ક્રોધ અને તેન ાં વાાંમલન 

          આલા ક્રોધાગ્નનથી તતા રક્ષ્ભણને જોઈને લાનયયાજ સગુ્રીલ ગબયામો. સલુણશભમ 

ળણગાયેરા આવનનો ત્માગ કયીને રક્ષ્ભણનો વત્કાય કયલા ઊબો થમો. એ લખતે રૂભા આકદ 

સ્રીઓની લચ્િે ઊબેરા સગુ્રીલને રક્ષ્ભણે ક્રોધલૂશક કહ્ુાં: “શ ેલાનયેન્દ્ર! જે યાજ યાક્રભી, જજતેષન્દ્રમ 

અને વત્મલાદી શોમ તે પ્રજભાાં ભાનથી જુમ છે, ણ જો તે લિનારન કયે તો!’ 
   અધભે ચારતો યાજા, તેનાથી દ ્ટ કો લધ  ? 

લી, 

   યાભે   તાર ાં    કય ું   લાલા  ફદરો  કમ! 

   ‘વીતાની ળોધનો મમન’ એ કતમવ્મ ખયે ત  જ.  

   પ્રમતિા તેં કયી જૂઠી આવક્ત કાભબોગભાાં! 

 શ ેસગુ્રીલ! યાભે તને ાીને લાનયયાજ્મ અાવ્યુાં તે ઉકાયને ત ુાં કેભ ભરૂી જમ છે? ભને 

રાગે છે કે થોડા વભમભાાં જ યાભનાાં તીક્ષ્ણ ફાણોથી શણાઈને ત ુાં તાયા બાઈ લારીનાાં દળશન કયીળ. 

તાયો બાઈ લારી ભયણ ાભી જે ભાગે ગમો છે તે ભાગશ શલે કાાંઈ વાાંકડો થઈ ગમો નથી, અથલા 

ફાંધ થઈ ગમો નથી! તે રીધેરી પ્રમતિાનુાં ારન કય અને લારીના ભાગે જલાનુાં ફાંધ કય. તુાં 

યાભનાાં કામશનો મલિાય કેભ કયતો નથી?” 
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 રક્ષ્ભણનાાં આલાાં લિનો વાાંબીને તાયા તેભને કશલેા રાગી: “શ ેરક્ષ્ભણ! તભે અભાયા 

સ્લાભીને આલા કઠોય ળબ્દો કશો તે મોનમ નથી. અભાયો મત સગુ્રીલ અકૃતિ અને ક્રૂય સ્લબાલનો 

નથી. યાભે વાંગ્રાભભાાં એને ભાટે અનન્મ ઉકાયકામશ કયુું છે તે એ ભરૂી ગમો નથી. એને યાભની 

કૃાથી યાજ્મ, રૂભા અને હુ ાં ભળ્માાં છીએ. એટરે ખરુાં, કે દુ:ખભાાં યશીને છી યાજલૈબલ ભળ્મો તેથી 

તેભાાં એ ગ્રસ્ત યશીને વભમનુાં બાન એણે ગભાવ્યુાં છે. એટરે અભાયા બતાશ સગુ્રીલને યાભ િભા કયે 

તેલી મલનાંતી છે. તભે ણ ક્રોધ ત્માગો તેભ હુ ાં તભને મલનવુાં છાં. યાભ ભાટે અભાયો બતાશ સગુ્રીલ 

ફધી વમદૃ્ધદ્ધ તજી દે એલો છે એભ હુાં ભાનુાં છાં. ભને ખાત્રી છે કે એ અધભ યાિવ યાલણને શણીને 

યાભને વીતાનો ભેા કયાલળે. શ ેરક્ષ્ભણ! સગુ્રીલે યદુ્ધભાાં તભને વશામ કયલા ફલાન લાનયોને 

તેડી રાલલા વારુ તેભના ઉત્તભ આિાાંકકત વેલકોને ભોકલમા છે, અને તે એ લાનયોના આગભનની 

યાશ જુએ છે. એ લાનયોને અશીં આલી શોંિલાનો જે કદલવ નક્કી કમો છે તે આજનો જ છે. તેઓ 

શભણા અશીં આલી શોંિળે. શલે ળાાંત થાઓ. કાયણ કે  

   વન્મ ખે આલળે આજ તજો રક્ષ્ભણ! ક્રોધને, 

   ભશાદીપ્પ્ત બમામ કોકટ કમ છે સ ગ્રીલને લળ.  

 

 આ ક્રોધ તજો તો અભને વહુને ળાાંમત થામ, આણુાં કામશ વય થામ. ” 

 તાયાનાાં આલાાં નમ્ર અને ધભશયકુ્ત લિનો વાાંબીને રક્ષ્ભણ ળાાંત થમા. ત્માય છી સગુ્રીલે 

રક્ષ્ભણને શશ થામ તેલાાં લિનો કહ્ાાં: “શ ેરક્ષ્ભણ! યાભની કૃાથી જ ભાયી નાળ ાભેરી રક્ષ્ભી 

અને કીમતિ તેભજ યાજ્મ હુાં ભેલી ળક્યો છાં. ખરુાં કહુ ાં તો, યઘલુીય યાભને ભાયી વશામતા ભાત્ર 

નાભની જ છે. એ ધભાશત્ભા ોતે જ ોતાના યાક્રભ પ્રબાલ લડે યાલણનો લધ કયીને વીતાને 

પ્રાપ્ત કયળે. જે યઘલુીયે ભાત્ર એક જ ફાણ લડે વાત વારવિૃોને એકી લખતે જ બેદી નાખ્માાં તેને 

અભાયા જેલાની વશામનુાં શુાં પ્રમોજન? યાલણનો લધ કયલા યાભની વાથે હુ ાં ભાયા વૈન્મ વકશત 

જઈળ, ને ફનતી ભદદ કયીળ. શ ેરક્ષ્ભણ! તભે ફન્ને બાઈઓ ભાયા યભમભત્રો છે એલા મલશ્વાવને 

રીધે અમતળમ સ્નેશને રીધે ભાયાથી જો તભાયો કાાંઈ ણ અયાધ થમો શોમ તો ભને ોતાનો 

વેલક જણી િભા કયળો. આ જગતભાાં કોઈ ણ વેલક એલો નશીં શોમ કે જે ોતાના સ્લાભીના 
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અયાધભાાં કદી ણ આવ્મો ન શોમ.” 

 સગુ્રીલની આલી નમ્ર લાણી વાાંબી પ્રવન્ન થમેરા રક્ષ્ભણે તેને પે્રભથી કહ્ુાં: “તભાયા જેલા 

મલનમવાંન્ન મભત્ર ભળ્મા તેથી યાભ ખયેખય વદ્-બાગી છે. તભાયી વશામ લડે યાક્રભી યાભ શલે 

થોડા વભમભાાં જ વાંગ્રાભભાાં ોતાના ળત્રઓુનો નાળ કયળે. શલે તભે ભાયી વાથે જ આલીને 

ઉતાલે યાભને ભો, અને તેભના વીતામલયશના દુ:ખને ળાાંત કયો. ળોકાલેગને રીધે તાયા ઉય 

ક્રોધ કયીને ભેં જે કઠોય લાક્યો કહ્ાાં છે તેની હુ ાં િભા માચુાં છાં.” 

 રક્ષ્ભણનાાં લાણીલિનો વાાંબીને સગુ્રીલે ોતાની ાવે ઊબેરા શનભુાનને કહ્ુાં, “શ ે

લાયુતુ્ર શનભુાન! આણા વલશ લાનયોને ઉતાલે અશીં આલી શોંિે એલો પ્રફાંધ દૂતોને ભોકરીને 

કય. શે્વતમળખયલાા ભશને્દ્ર, કશભારમ, મલધ્મ, કૈરાવ અને ભાંદય એ ાાંિ લશતો ઉય લવતા 

લાનયોને જરદી અશીં ફોરાલ.” 

 યાજ સગુ્રીલનાાં લિનો વાાંબીને શનભુાને તયત જ વલશ લાનયોને ફોરાલી રાલલા 

યાક્રભી લાનયદૂતોને આિા આી દળે કદળાભાાં ભોકલમા, અને યાભનુાં કામશ મવદ્ધ કયલા અથે વલશ 

લાનયોને સગુ્રીલની આિા કશી વાંબાલી. િાયે તયપથી અવાંખ્મ લાનયો ઉતાલે કકષ્કિંધા તયપ 

આલલા રાનમા. ભશાફલાન લાનયવેના જણે સમૂશન ુાં ાન કયતી શોમ તેભ મળઘ્ર ગમતથી 

કકષ્કિંધાભાાં આલતી શોમ તેભ રાગતુાં શત ુાં. લચ્િે સગુ ાંધયકુ્ત ુ્ ો લગેયે સગુ્રીલને પ્રવન્ન કયલા 

ભાટે રઈને લાનયો કકષ્કિંધાભાાં આલી શોંચ્મા, ને પુ્ ાકદ બેટ તયીકે સગુ્રીલને આીને એ 

લાનયદૂતો કશલેા રાનમા: ‘તભાયી આિા પ્રભાણે અભે વલશ સ્થે પયીને વાંદેળો શોંિાડયો છે, ને 

વલશ લાનયો થોડાક વભમભાાં જ અશીં આલી શોંિળે.’ સગુ્રીલે બેટનો પે્રભથી સ્લીકાય કમો અને 

પ્રવન્નતા અનબુલી. રક્ષ્ભણ કકષ્કિંધાભાાં સગુ્રીલ ાવે શતો, તેથી તેણે કહ્ુાં : “શ ેલાનયેન્દ્ર! તભાયી 

ઇચ્છા શોમ તો તભે કકષ્કિંધાભાાંથી નીકીને યાભને ભો.” અમત પ્રવન્નતાથી સગુ્રીલે કહ્ુાં: “બરે 

િારો, આણે વહુ વાથે જ જઈએ. ભાયે તભાયી આિા પ્રભાણે લતશવુાં જ જોઈએ.” તયત જ સગુ્રીલે 

ત્માાં સલુણશ ારખી ભાંગાલી. રક્ષ્ભણને વત્લય એ ારખીભાાં ફેવલાનુાં સગુ્રીલે કહ્ુાં અને તેભની વાથે 

તે ણ એ ારખીભાાં ફેઠો. છી લાનયોથી િાયેફાજુ ઘેયામેરી એલી ારખી યાભ યશતેા શતા ત્માાં 

પ્રસ્ત્રલણ લશત તયપ જલા રાગી. 
   પ્રાચીન કાભાાં મત-મનીનો વાંફાંધ  
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  આ યાભામણ કથાભાાં લારીની ત્ની તાયા બદુ્ધદ્ધળાી, કામશકુળ અને વભમને અનવુયીને 

કાભ કયલા-કયાલલાભાાં શોમળમાય શતી એભ આરેખ્યુાં છે. લાલભીકક પ્રથભ તાયાને વતી જેલી 

દામત્મજીલનનુાં ઐક્ય દીાલતી મનરૂે છે. 

 લારી અને સગુ્રીલનો બાતપેૃ્રભ ણ પ્રથભ ગાઢ શતો; ણ છી ફન્ને લચ્િે એલી પ્રફ 

દુશ્ભનાલટ ઊબી થઈ કે લારી તેની વાથે યદુ્ધ કયીને તેને શણલાનો પ્રમાવ કયે છે! લારીથી 

બમબીત ફનેરો સગુ્રીલ કકષ્કિંધાભાાંથી નાવી જઈને ઋ્મમકૂ લશત ય લવે છે, કાયણ કે એ લશત 

ય ભતાંગ ઋમના ળાથી લારી જઈ ળકે તેભ નથી ( જમ તો મતૃ્ય ુાભે ). ત્માય છી અગ્નનની 

વાિીભાાં સગુ્રીલ અને યાભની ભૈત્રી ફાંધાઈ, કાયણ ફન્નેને એકફીજની ભદદની જરૂય શતી. શરેી 

લાય લારીની વાથે યદુ્ધભાાં શાયેરો શોઈ સગુ્રીલ બમબીત ફન્મો શતો. ણ યાભના યાક્રભ-ફની 

પ્રતીમત થઈ છી સગુ્રીલે બરુ ાંદ અલાજે લારીને યદુ્ધ કયલાનુાં આલાશન આપ્યુાં. એ લખતે લારી 

થાકીને અંત:યુભાાં મલશ્રાાંમત રેતો શતો, ત્માયે તાયાએ યણવાંગ્રાભભાાં તત્કા ન જલા ભાટે મતને 

કહ્ુાં; તાયાએ લારીને કહ્ુાં કે, “અંગદ દ્ધાયા ગપુ્ત ભાકશતી ભી છે કે યાભના ીઠફને રીધે 

સગુ્રીલ તભને યણવાંગ્રાભભાાં ફોરાલે છે.” લારી તાયાનો ગાઢ પ્રેભ જણે છે, ણ ‘ળત્ર ુજ્માયે યદુ્ધનો 

ડકાય કયે ત્માયે ત્માાં ન જવુાં એ લીય યાક્રભીને ન ળોબે’ એભ કશી તેને અંત:યુભાાં ભોકરી. 

 છેલટે યાભના તીક્ષ્ણ ફાણથી લારી શણાઈને જભીન ઉય મતૃ્યનેુ બેટલા ડયો શોમ તેલી 

તેની ગ્સ્થમત થઈ. એ જોઈને તાયાને અકથ્મ ભનોલેદના થઈ. પ્રેભથી લારીના ળયીયને આજ્ઞરિંગન 

કયી તેની છાતી ઉય સતૂી. ળફ ફન્મા લૂેના લારીને બેટી શતી, ત્માાંથી યાભ વાભે જોઈને તાયાએ 

કહ્ુાં: ‘હુ ાં ભાયા મતની વાથે સ્લગશભાાં જલા ઇચ્છાં છાં તેથી ફાણથી ભને ણ શણો તેલી મલનાંતી કરુાં 

છાં,’ એભ કશીને હૃદમબેદક મલરા કયલા રાગી. યાભે તેને વાાંત્લન આી વભજલતાાં કહ્ુાં, 

‘મલધાતાની અક રીરા છે.’ અને ધભશતત્ત્લનો ફોધ આપ્મો. યાભે તાયાને વાાંત્લન આતાાં કહ્ુાં: 

‘બરે સગુ્રીલ કકષ્કિંધાનુાં યાજ્મ કયે, ણ તાયો તુ્ર અંગદ યલુયાજ ફનળે.’ તાયા છી સ્લસ્થ થઈ. 

 કકષ્કિંધાભાાં સગુ્રીલ યાજ થમો, ત્માયે તાયા તેની ત્ની ફની તેની વાથે ગાઢ પે્રભથી યશી. 

એટ્ુાં  જ નશીં, ણ ફન્ને યાજલૈબલભાાં તલરીન ફન્માાં, ને કાભાવક્ત ફની યહ્ાાં! ભદ્યાન કયીને 

બોગમલરાવભાાં તન્ભમ ફન્માાં! આજના યગુભાાં આલી કલના થઈ જ ન ળકે. ણ લૂે પ્રાિીનતભ 

કાભાાં યાજનો લધ થામ ત્માયે તેનો નાનો બાઈ ભોટાબાઈની ત્નીને યણીને સયુજ્ઞિત યીતે 
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યાજ્મ કયે તેલો રૂકઢગત કયલાજ શતો. લી, ોતાનો તુ્ર અંગદ યલુયાજ ફનળે તેવુાં ભાતલૃાત્વલમ 

ણ કાભાવક્ત ફનલાના મૂભાાં શત ુાં. આલાાં તાયા-સગુ્રીલનાાં ાત્રો આ યગુભાાં મલવાંગત, ઘણૃાસ્દ, 

રાગ.ે વાંત તરુવીદાવે આ પ્રવાંગભાાં કયુું છે. તાભીર કમલ કાંફને ‘યાભિકયત ભાનવ’ભાાં આરેખન 

કયુું છે. તાભીર કમલ કાંફને ‘યાભામણ’ભાાં તાયાને મલશદુ્ધ અને િાકયત્ર્મળીર મનરૂી છે. લાલભીકકએ 

પ્રાગ-ઐમતશામવક કાભાાં સગુ્રીલ-તાયાનુાં દામત્મ ભદ્યાન અને બોગમલરાવભાાં યાિત ુાં એવુાં દળાશવ્યુાં 

છે. અંગદ ભાટેનુાં ભાતલૃાત્વલમ તેભાાં કાયણભતૂ શત ુાં તેભ ણ કહ્ુાં જ છે. લાલભીકકની ‘યાભામણ’ 

છી તરુવીદાવ અને કાંફને કયેરો પેયપાય મોનમ જ છે એભ કશી ળકામ. 

       *  
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    પ્રકયણ ફાયમ ાં 
      

     સ ગ્રીલ અને યાભનો ભેા  

 

 

 રક્ષ્ભણ વાથે સગુ્રીલે ારખીભાાંથી ઊતયીને યઘલુીય યાભની ાવે જઈ ોતાના ફને્ન શાથ 

જોડી તેભના િયણભાાં વા્ટાાંગ દાંડલત ્પ્રણાભ કમાું. એ જોઈને શાથ જોડી ઊબા યહ્ા. યાભ સગુ્રીલ 

ઉય અત્માંત પ્રવન્ન થમા અને સગુ્રીલને ભાનથી ઉઠાડીને પે્રભથી હૃદમ વાથે િાાંપ્મો. આવન ઉય 

સગુ્રીલને ફેવાડીને યાભે કહ્ુાં: “શ ેલાનયેન્દ્ર! ધભશ, અથશ અને કાભ ત્રણે રુુાથશન ુાં વેલન કયનાયને જ 

ખયો યાજ વભજલો. જે યાજ ધભશ અને અથશનો ત્માગ કયીને ભાત્ર કાભનુાં જ વેલન કયે છે તે ડે; 

છી જ તેને કતશવ્મ વભજમ છે. શ ેસગુ્રીલ! શારભાાં વીતાની ળોધ કયલાનો વભમ ાકી ગમો છે, 

તેથી ત ુાં તાયા ભાંત્રીઓને ભીને તે લાતનો મલિાય કય." 

 સગુ્રીલે શાથ જોડીને તેભને કહ્ુાં: “શ ેભશાફાહુ! ભાયી નાળ ાભેરી વમદૃ્ધદ્ધ, કીમતિ અને યાજ્મને 

હુ ાં આની તથા રક્ષ્ભણની કૃાથી પયીથી ામમો છાં. જે રુુ કયેરા ઉકાયનો વાયી યીતે પ્રત્યતુ્તય 

લાતો નથી, તે ધભશનાળક કશલેામ છે. ભાયા વલશ લાનયો થોડા વભમભાાં જ અશીં આલી શોંિળે 

અને યાિવોની વાથે યદુ્ધ કયલા તભાયી વાથે આલળે. તેઓ યદુ્ધભાાં જરૂય યાલણને શણીને વીતાને 

રાલળ.ે” 

 સગુ્રીલનાાં લિનો વાાંબીને, અને ‘ભાયી આિા પ્રભાણે વીતાની ળોધ ભાટેનુાં કામશ ળરૂ કયુું 

છે’ એ જણીને, યાભને આનાંદ થમો. યાભે સગુ્રીલને આનાંદલૂશક કહ્ુાં: “શ ેવૌમમ સગુ્રીલ! તાયી 

વશામથી જ હુ ાં વલશ ળત્રઓુને જીતીળ. તુાં ભાયો ખયો મભત્ર છે. ભને રાગે છે કે શલે થોડા વભમભાાં જ 

હુ ાં યાલણનો લધ કયીળ.” 

 યાભ સગુ્રીલને આભ કશતેા શતા ત્માાં દૂયથી િાયે તયપ ધૂના ગોટેગોટા ઊડતા દેખામા. 
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અવાંખ્મ લાનયોનાાં ટોાાંથી આખી લનભમૂભ થયાઈ ગઈ. તેઓભાાં, શયૂલીય ળતફજ્ઞર નાભનો લાનય 

શતો, તેભ જ તાયાનો મતા સેુણ લાનયવમશૂ વાથે જોલાભાાં આવ્મો. સગુ્રીલનો વવયો અને રૂભાનો 

મતા તાય નાભનો લાનય ણ ોતાના જૂથ વાથે આવ્મો શતો. આલી યીતે,ભશાપ્રયાક્રભી વલશ 

લાનયો એક છી એક એભ સગુ્રીલ આગ આલીને તેને પ્રણાભ કયીને ભલા રાનમા. શનભુાન 

સગુ્રીલ ાવે જ શાથ જોડીને ઊબો શતો. સગુ્રીલે શાથ જોડીને યાભને ગે રાગી કહ્ુાં: “આ વલશ 

લાનયવૈન્મ તભારુાં જ છે.” છી યાભને પ્રણાભ કયીને જણાવ્યુાં: “ આ વૈન્મ તભને લળ લતીને 

િારનારુાં છે, ભાટે આ વલેને આિા કયલા મોનમ છો. વીતાની ળોધ ભાટેના આના કામશને હુ ાં 

વાયી યીતે જણુાં છાં......” 

 સગુ્રીલની નમ્ર લાણી વાાંબીને યાભે તેને બેટીને કહ્ુાં: “શ ેબદુ્ધદ્ધભાન લાનયેન્દ્ર! પ્રથભ તો, 

જનકનાંકદની વીતા જીલતી છે કે નકશ તેની, તથા યાલણ ક્યા સ્થે લવે છે તેની, તુાં બા ભેલ. 

એ ભાકશતી ભે છી હુ ાં તાયી વશામથી મોનમ રાગળે તે કયીળ. ભાયા કામશ વાંફાંધી તાયાથી કશુાં 

અજણ્યુાં નથી. આ લનભાાં ત ુાં ભને ખયેખય રક્ષ્ભણ જેલો ફીજો બાઈ ભી આવ્મો છે.” 

 શમિત ફનેરા સગુ્રીલે યાભ અને રક્ષ્ભણની શાજયીભાાં જ વીતાની ળોધ ભાટે જુદી જુદી 

કદળાઓભાાં જલા વારુ જુદાાં જુદાાં લાનયજૂથોની મોજના કયલા ભાાંડી. છી ફધી કદળાસ્થોની 

લાસ્તમલક ભાકશતી આીને તેણે કહ્ુાં: “શ ેયાક્રભી લાનયો! તભને ભાકશતી આી છે તે રિભાાં 

યાખીને વીતાની તેભ જ યાલણના મનલાવસ્થાનની બા ભેલી એક ભાવની અંદય ાછા આલજો. 

કોઈએ એક ભકશનાથી લધાયે યોકાવુાં નશીં; યાભની ત્ની વીતાને પ્રાપ્ત કયીને જરદી ાછા લળો 

તો મલળે સખુી થળો.” 

 સગુ્રીલ જણતો શતો કે યાલણ વીતાનુાં શયણ  કયીને દજ્ઞિણ કદળાભાાં ગમો છે. છતાાં તેણે 

લાનયોને િાયે કદળાભાાં ભોકલમા તેનુાં કાયણ એ શત ુાં કે યાલણે યાભના બમને રીધે કોઈ ણ કદળાના 

ગપુ્તસ્થે વીતાને યાખ્માાં શોમ એવુાં ણ સગુ્રીલે મલિાયુું શત ુાં. જો કે લનસતુ શનભુાન, અંગદ, 

જાંબલુાન, સેુણ જેલા ભશાફલાન લાનયોને દજ્ઞિણ કદળાભાાં જ ભોક્લમા શતા. દજ્ઞિણ કદળાના 

લાનય વૈન્મના નામક તયીકે યલુયાજ અંગદને જ મનયકુ્ત કમો શતો. સગુ્રીલે દજ્ઞિણ કદળાભાાં 

લાનયવેનાને ભોકરતી લખતે તેભને ત્માાં આલેરાાં પ્રદેળોભાાં મલમલધ સ્થોની વમલગત ભાકશતી 

આી શતી. ક્યાાં કોણ યશ ેછે, કોનાથી િેતલા જેવુાં છે, ક્યા લશત ઉય શુાં આલે્ુાં છે તેભ કહ્ાાં 
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છી છેલટે તેણે કહ્ુાં: શ ેકમલયો! એક ભાવની અંદય જે લાનય લશરેો આલીને ભને વીતાની બા 

ફતાલળે તે લાનય ભને ભાયા પ્રાણ કયતાાં ણ અમધક મપ્રમ થઈ ડળે. તભે અભા ફ ધયાલો 

છો, યાક્રભ – વાંન્ન છે, તેથી જનકતનમા વીતા વત્ત્લય ભી જમ તેલા રુુાથશના આયાંબ કયો.’ 

 મશ્ચભ કદળાભાાં તાયાના મતા સેુણ લાનયને, તેના વવયાને, ભાનલૂશક જલાનુાં કહ્ુાં. તેની 

વાથે ફીજ ફશાદુય લાનયોનુાં જૂથ શત ુાં જ. તેભને ફધાને દુગશભ સ્થો, વયોલયો, નદીઓ મલળે 

ભાકશતી આીને િાયે તયપ વીતા – યાલણની ળોધ કયલાની સગુ્રીલે આિા આી.  

 છી સગુ્રીલે ઉત્તય કદળાભાાં ળતફર નાભના લાનય નેતાને ફોરાલીને એનાાં િાયે ાવ 

આલેરાાં સ્થો, યશતેા યાક્રભી રુુોની ભાકશતી આી. ખાવ કયીને, આગ જતાાં ભૈનાક લશત 

આલળે, ભમદાનલે ત્માાં ોતાના ભાટે મનભાશણ કયે્ુાં યમમ ભલુન છે તેની મલગતવય ભાકશતી આી. 

છી લૂશ  કદળા તયપ જલા ભાટે લાનય-વેનામત મલનતની વાંદગી કયીને ફધી એ મલળેની 

ભાકશતી આી. આલી યીતે િાયે કદળાભાાં વીતાની બા કયી રાલલા ફધા લાનયોને તેભજ તેના 

વેનામતઓને લાનયેન્દ્ર સગુ્રીલે આિા કયી. 
 

 વીતાની ળોધ ભાટે લીયોને આિા કયીને છી દજ્ઞિણ કદળાભાાં જનાયા લાનયોભાાંથી 

ભશાફલાન શનભુાનને મલળે બરાભણ કયલા ભાટે સગુ્રીલે ફોરાવ્મો; કાયણ કે વલશ કમઓભાાં 

શે્ર્ઠ અને ફલાન શનભુાન છે તેથી વીતાળોધનુાં કાભ તે જરૂય વપ કયળે એલી સગુ્રીલના ભનભાાં 

દૃઢ ભાન્મતા શતી. એટરે સગુ્રીલે તેને ફોરાલીને કહ્ુાં: “શ ેશનભુાન! આખી થૃ્લીભાાં તાયા જેલો 

તેજસ્લી અને બદુ્ધદ્ધભાન કોઈ નથી. ફ, યાક્રભ, ન્મામ, દેળકાને ઉજ્ઞિત કામશકુળતા લગેયે ફધા 

ગણુો તાયાભાાં છે. તુાં તાયા મતા લાયદેુલ જેલો ળગ્ક્તળાી છે. ભાટે વીતા જરદી ભે તેલા 

ઉામનો મલિાય કયીને ત ુાં આગ લધ.” 

 યાભે શનભુાન મલળે આલા ઉદ્-ગાયો વાાંબીને એ અંગે મલિાય કમો. વીતાની ળોધ ભાટેના 

કામશભાાં શનભુાનની પ્રળાંવા વાાંબીને યાભને થયુાં: લાનયોનો યાજ સગુ્રીલ લનસતુ શનભુાનને જ 

ભશાફલાન અને વભથશ ભાને છે, તેલી યીતે હુ ાં ણ ભાનુાં છાં કે વીતાની ળોધનુાં કામશ કયલા ભાટે 

શનભુાન જ વભથશ છે. સગુ્રીલે અગાઉ અનેકલાય શનભુાનનાાં યાક્રભોની યીિા કયી છે. જો કદાિ 
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એને વીતાનાાં દળશન થામ, તો ‘એ ભાયા સ્લાભીનો દૂત છે,’ એભ વીતા જરદી ઓખી ળકે અને 

શનભુાનને ણ વત્લય ખાત્રી થામ કે આ વીતા જ છે, એટરા ભાટે ભાયે શનભુાનને ણ કાાંઈક 

મનળાની આલી જોઈએ.’ શનભુાનની વામુાં જોઈને યાભ જણે કૃતકૃત્મ થમા શોમ એભ અત્માંત શશ 

ામમા. છી યાભે ોતાના શાથની આંગી ય શયેેરી વોનાની લીંટી ઉતાયીને શનભુાનને આતાાં 

કહ્ુાં: “ આ ભાયા નાભલાી લીંટી ત ુાં તાયી ાવે યાખ. જ્માયે ત ુાં વીતાને જુએ ત્માયે તેને આ લીંટી 

આજે. એટરે એ તયત ભાનળે કે ત ુાં ભાયી ાવેથી જ આવ્મો છે. ભને રાગે છે કે ભાયા કામશની 

મવદ્ધદ્ધ તાયા શાથે જરૂય થળે.” 

 યાભનાાં આલાાં પ્રળાંવાયકુ્ત લિનો વાાંબીને યાભ ાવેથી લીંટી રઈને લનસતૂ શનભુાન 

ફને્ન શાથ જોડીને યાભનાાં િયણોભાાં પ્રણાભ કમાું; અને છી તેભની તથા સગુ્રીલની આિા રઈને 

દજ્ઞિણ કદળા તયપ જલાની તૈમાયી કયી. 

     *  
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    પ્રકયણ તેયમ ાં  

      

     વીતાની ળોધ ભાટે પ્રમાણ  

 

 

 

  સગુ્રીલની આિા મજુફ વલશ લાનયજૂથો ોતોતાના નેતાઓની વાથે િાયે કદળાએ ઉતાલે 

જલા રાનમાાં. એ લાનયવેનાઓ ગર્જનાઓ કયતી કયતી ોતોતાની કદળાઓભાાં જલા રાનમાાં. એ 

લાનયવેનાઓ ગર્જનાઓ કયતી કયતી ોતોતાની કદળાઓભાાં જલા રાગી. kQID}S sD<FIfલશત 

નજીક પ્રસ્રલણજ્ઞગકય ય યશરેા યાભ તથા સગુ્રીલ વાાંબે તેભ લાનયો યસ્યને ઊંિે વાદે કશલેા 

રાનમા: ‘અયે! આણે યાલણને શણીશુાં અને ઉતાલે વીતાને અશીં રાલીશુાં.’ કોઈક લાનયો કશતેા 

શતા, ‘અયે! હુાં એકરો જ વાંગ્રાભભાાં આલેરા યાલણનો નાળ કયીળ.’ એટરાભાાં એક લાનય ફોરી 

ઊઠયો, ‘હુ ાં એક મોજન થૃ્લી કદૂી જઉં એલો છાં.’ આ પ્રભાણે ોતોતાના ફથી ગમલિ્ઠ ફનેરા 

લાનયો આભ ફોરતા ફોરતા જતા શતા. 

 લાનયો િાયે કદળાઓ તયપ ગમા, છી પ્રસ્ત્રલણ લશત ઉય ફેઠેરા યાભ અને સગુ્રીલ ફને્ન 

લાતો કયલા રાનમા. યાભે સગુ્રીલને છૂ્ુાં: ‘શ ેલાનયેન્દ્ર! તેં વલશ લાનયોની આગ જે િાયે કદળાઓ 

મલળેની આવાવનાાં નદી, નાાાં , લશતો, શઓુ, ાંખીઓ, ભાણવો, મિો, યાિવોની ભાકશતી 

વમલગત આી, તે ભેં ફધુાં વાાંબળ્યુાં. આખા ભભૂ ાંડનુાં આ િાન તને કેલી યીતે ભળ્યુાં ?’ 

 સગુ્રીલે નમ્રતાલૂશક શાથ જોડીને, ગે રાગીને યાભને કહ્ુાં: “શ ેયઘલુીય! ભેં તભને લૂે કશી 

વાંબાવ્યુાં છે કે ભાયા ભોટાબાઈ લારીએ ાડાનુાં રૂ ધયીને આલેરા દુદુાંજ્ઞબ નાભના દાનલને 

ભરમાિર તયપ નવાડયો. છી દુદુાંજ્ઞબએ ભોટી ગપુાભાાં પ્રલેળ કમો અને દુદુાંજ્ઞબને અંદય શણલા ભાટે 
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લારીએ ભને ગપુા દ્ધાય ાવે ઊબો યાખ્મો. દુદુાંજ્ઞબને ભાયીને લારી ઘણા વભમ સધુી ફશાય આવ્મો 

જ નશીં. યાંત ુગપુાિાયની ફશાય પીણલાળાં રોશીસ્ત્રોત ફશાય નીકતા ભાાંડ્ુાં, તેથી ભાયો બાઈ 

ભયણ ામમો છે એભ ભને થયુાં. ભેં ભોટી મળરાથી એ ગપુાિાય ઢાાંકી દીધુાં. છી હુ ાં કકષ્કિંધાભાાં ાછો 

આવ્મો અને લારીના ભાંત્રીઓની વરાશથી યાજ્મ કયલા રાનમો; એલાભાાં દુ્ટ દાનલનો નાળ કયીને 

લારી કકષ્કિંધાનગયભાાં આવ્મો; ભેં ભાયા ભોટાબાઈને તેભનુાં યાજ્મ પે્રભ-આદયલૂશક ાછાં આલા 

ભાાંડ્ુાં, ણ ક્રોધને રીધે લારીએ ભારુાં લિન ભાન્યુાં જ નશીં અને ભને શણલાનો જ મનશ્ચમ કમો. હુાં 

ભાયા વજ્ઞિલો વકશત ત્માાંથી નાવી છૂટયો. હુાં આગ અને લારી ાછ એ પ્રભાણે કદલવયાત દોડતાાં 

દોડતાાં અનેક નદીઓ, લશતો, જતજતનાાં લનો, નગયોને હુ ાં જોતો યહ્ો. એક છી દજ્ઞિણભાાં, ત્માય 

છી ઉત્તય કદળાભાાં અને મશ્ચભ કદળાભાાં ફધે ફધાાં પ્રદેળો લગેયેને કાજીલૂશક ભેં જોમા, ણ હુાં 

ક્યાાંક વાંતાઈ ળક્યો નશીં; કાયણ કે કોઈ ણ ભને યિણ આલા તૈમાય જ નશોત ુાં; હુાં ખફૂ ગબયાઈ 

ગમો શતો. છી ભાયા બદુ્ધદ્ધભાન વજ્ઞિલ શનભુાને ભને કહ્ુાં: ‘લૂે ભતાંગ ઋમએ લારીને ળા 

આેરો છે કે જો લારી તેભના આશ્રભભાાં પ્રલેળ કયળે તો તેના ભસ્તકના વો કટકા થઈ જળે. શ ે

યઘલુીય! શનભુાનનુાં આ લિન વાાંબતાાં જ હુ ાં ભતાંગ ઋમના આશ્રભભાાં આલેરા ઋ્મમકૂ લશત 

ઉય આલીને યહ્ો. ત્માયથી ભતાંગ ઋમએ આેરા ળાના બમથી લારી ભાયી ાવે આવ્મો નશીં. 

એલી યીતે હુ ાં જ્માયે આખા ભભૂ ાંડભાાં બમમો, ત્માયે િાયે કદળાની થૃ્લીને ભેં પ્રત્મિ જોઈ શતી. તે 

છી હુ ાં ઋ્મમકૂ લશતની ગપુાભાાં આલીને લસ્મો શતો. આ યીતે ભને ફધી કદળાનુાં બૌગોજ્ઞરક, 

પ્રાકૃમતક અને ત્માાં લવનાયાઓનુાં ભાકશતીિાન ભળ્યુાં શત ુાં.”  

  કમયાજ સગુ્રીલની આિાથી વીતાની ળોધ કયલા ભાટે લૂાશકદ િાયે કદળાભાાં ગમેરા વલશ 

લાનયો દેળોદેળ પયી લતા શતા. સગુ્રીલની આિા તેભજ તેના ભાગશદળશન મજુફ જુદા જુદા ભાગે 

પયીને તેઓ વીતાની ળોધ કયતા શતા. એ ળોધ કયતા એક ભકશનો યૂો થલા આવ્મો, છતાાં ણ 

વીતાની બા રાગી નશીં. છેલટે મનયાળ થઈને ાછા પ્રસ્ત્રલણજ્ઞગકય ય આવ્મા અને સગુ્રીલને 

ભળ્મા. તેઓએ ત્માાં આગ ફેઠેરા યાભની શાજયીભાાં પ્રણાભ કયી મનલેદન કયતાાં કહ્ુાં:“અભે વલશ 

લશતો, વિૃાચ્છાકદત લનો, નદીઓ, વમદુ્રના િીો, આે કશરેી વલશ ગપુાઓ લગેયે સ્થોએ ઘણી 

ળોધ કયી, છતાાં વીતાની બા ભી નશીં. શ ેલાનયેન્દ્ર! ઉત્તભ કુભાાં જન્ભેરો યાક્રભી લાયુતુ્ર 

શનભુાન વીતાની બા કયીને ખયી ખફય રાલળે; કાયણ કે દુ્ટ યાિવ યાલણ વીતાને જે કદળા 
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તયપ શયણ કયી ગમો છે તે જ દજ્ઞિણ કદળાભાાં તેણે ળોધ પ્રમાણ કયુું છે.” 

       *  
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    પ્રકયણ ચૌદમ ાં 
      

     દજ્ઞક્ષણ કદળા તયપ વીતાની ળોધ  

 

 

 સગુ્રીલની આિા મજુફ શનભુાને, અંગદ અને તાય લાનયો વકશત લાનયજૂથ વાથે, દજ્ઞિણ 

કદળા તયપ પ્રમાણ કયુું. આગ િારતાાં મલિંધ્માિ લશતની ગપુા જોઈ, તેથી તેભાાં વહુએ પ્રલેળ 

કમો. ત્માાં ળોધખો કમાશ છી એ લશતની આવાવ આલેરાાં ગાઢ જ ાંગરો, નદીઓ, વયોલયો, 

મલસ્તતૃ અને ઘાટાાં વિૃો લગેયે તયપ ગમા અને તે ફધાાંભાાં વીતાની ળોધ કયી, ણ ક્યાાંમ વીતાની 

બા રાગી નશીં! ત્માય છી તેભણે એક બમાંકય જ ાંગરભાાં પ્રલેળ કમો. ત્માાં એક બમાંકય યાિવ 

તેભની નજયે ડમો. એ યાિવ દેલોથી ણ ડયે તેલો નશોતો. લશત જેલા દેશલાા એ યાિવને 

જોતાાં જ શનભુાન લગેયે લાનયો તેની વાભે યદુ્ધ કયલા તૈમાય થમા. તે ફલાન યાિવે અજ્ઞબભાનથી 

એભને કહ્ુાં: ‘અયે લાનયો! તભે વહુ શલે તો ભયણને ળયણે થમા જ છો,’ એભ કશીને મઠુ્ઠી ઉગાભીને 

ક્રોધથી તે યાિવ લાનયો વાભે દોડયો. અંગદે એને જોઈને ‘આ જ યાલણ રાગે છે’ એભ કશીને 

એકાએક ઊછીને એક ભોટી રડાક ભાયી. એ રડાકથી શણામેરો તે યાિવ િક્કય ખાઈને થૃ્લી 

ય ડયો અને મતૃ્ય ુામમો. 

 લાનયોએ એ છી નજીકની ગપુાભાાં ળોધ કયલા ભાાંડી. ણ ક્યાાંમ વીતાની બા રાગી 

નશીં. અંત,ે મનયાળ થઈને ફધા લાનયો ાછા આલી એકઠા ભીને ફેઠા. અંગદ વહુને કશલેા 

રાનમો: ‘આણે વહુએ વઘાાં લનો, લશતો, કોતયો, ગપુાઓ લગેયેભાાં જઈને વીતાની ળોધ કયી, 

ણ દુ્ટ યાલણનો ત્તો રાનમો નશીં. આણા યાજ સગુ્રીલની આિા ઉગ્ર છે તેથી આણે પયીથી 

વીતાળોધન કામશભાાં રાગી જવુાં જોઈએ. યાજ સગુ્રીલ ઘણો ક્રોધી અને ઉગ્ર દાંડ દેનાયો છે, ભાટે 

તેનાથી તેભજ યાક્રભી યાભથી આણે વાલધ યશવે ુાં જોઈએ. આ વભમે ફીજુ ાં કા ાંઈ કયલા મોનમ 
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શોમ તો તે વહુ જણાલો.’ ગાંધભાદન લાનયે  અંગદની લાતને ષુ્ટ આી. કયણાભે, ફધા લાનયો 

પયી ઉત્વાશભાાં આલીને પયીથી દજ્ઞિણ કદળાભાાં ળોધ કયલાના કાભભાાં રાગી ગમા. મલિંધ્માિ 

લશતની ગપુાઓ અને લનોભાાં તેઓ િાયે તયપ ળોધ કયલા રાનમા. આ વભમભાાં સગુ્રીલે આેરો 

એક ભકશનાનો અલમધ યૂો થમો. એટરાભાાં એક ઉઘાડા દ્ધાયલાળાં (જ્ઞફર) કોતય નજયે ડ્ુાં. તેભાાં 

પ્રલેળ કયલો એ અઘરુાં કામશ શત ુાં. એ કોતયનુાં નાભ ઋમજ્ઞફર શત ુાં અને એ કોતયનુાં વર્જન અને યિણ 

ભમદાનલે કયે્ુાં શત ુાં. ફધા લાનયો ભખૂ-તયવથી વ્માકુ ફન્મા શતા. ‘આભાાં જ શળે’ એભ ધાયીને 

લાનયજૂથ તેભાાં પ્રલેળ કયલા તૈમાય થયુાં શત ુાં. 

 શનભુાને કહ્ુાં: ‘શ ેફાંધઓુ! આણે ફધે ળોધ કયીને થાકી ગમા છીએ એ ખરુાં , ણ આ 

કોતયભાાંથી શાંવો, વાયવો, િક્રલાક લગેયે જિય ાંખીઓ નીકે છે તેથી રાગે છે કે એભાાં જાળમ 

કે જધાયાઓ લશતેાાં શળે.’ શનભુાનનુાં આ કહ્ુાં વાાંબીને જની આકાાંિા કયતા વલશ લાનયોએ 

તેભાાં પ્રલેળ કમો. તેની અંદયના અંધકાયભાાં જેભ જેભ આગ લધ્મા તેભ તેભ તેભણે લધાયે ગાઢુાં 

અંધારુાં જોયુાં; કાાંઈ જ આગ દેખાત ુાં નશોત ુાં. એકફીજની ીઠ ાછ સ્ળશ કયીને વહુ આગ 

લધ્મા અને િાલમા કયુું. છેલટે થોડોક પ્રકાળ દેખામો. વહુ અત્માંત શશ ામમા. એટરાભાાં એક 

તેજસ્લી સ્ત્રી નજયે ડી. તેના વાભે જોયુાં તો તે તગ્સ્લની રાગતી શતી. તેને જોઈને ફધા લાનયો 

મલસ્ભમ ામમા, ને બમ ામમા શોમ તેલી યીતે વહુ ફોલમા લગય ઊબા યહ્ા. શનભુાને તેને પ્રણાભ 

કયીને છૂ્ુાં, ‘શ ેદેલી! તભે કોણ છો? શ ેભશાબાગ! અભે ભખૂતયવથી વ્માકુ થઈ ગમા છીએ, 

એટરે અશીં જાન ભળે એક ધાયીને આ કોતયભાાં અભે પ્રલેળ કમો છે; તેથી જ અભે આને 

છૂીએ છીએ કે અશીં દેખાતાાં સલુણશ વિૃો, કાંદમૂ, પો લગેયે કોનાાં છે? અશીં જભાાં ભાછરાાં. 

કાિફા લગેયે ણ સલુણશનાાં કેભ દેખામ છે? આ વઘી ળોબા આના પ્રબાલથી થઈ છે? અભને 

અજણ્માને આ મલળે કશો તેલી મલનાંતી છે.’  

 શનભુાનનાાં લિનો વાાંબીને એ તગ્સ્લનીએ પ્રવન્નતાથી કહ્ુાં: ‘શ ેલાનયોત્તભ! ભશાતેજસ્લી 

ભમદાનલે આ સલુણશલન અને બલન યચ્યુાં છે. એ ભમદાનલ પ્રથભ મલશ્વકભાશ શતો. તેણે તશ્ચમાશ 

કયીને બ્રહ્મદેલને પ્રવન્ન કમાશ શતા અને તેભની કૃાથી ભમદાનલને મળલળાસ્ત્રનુાં ઉત્તભ િાન ભળ્યુાં 

શત ુાં. કેટરોક લખત લીત્મો, છી એ ભમદાનલ ઈન્દ્રની શભેા નાભની અપ્વયાના પે્રભભાાં ડયો. એ 
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જણીને ક્રોધે બયામેરા ઈન્દ્ર ેતેની વાથે યદુ્ધ કયુું અને યદુ્ધભાાં એ ભમદાનલનો નાળ કમો. છી આ 

ફધી વમદૃ્ધદ્ધ બ્રહ્મદેલે શભેાને વોંી દીધી, એટરે આ ફધી કદવ્મ વમદૃ્ધદ્ધ શભેાની છે. શ ેલાનયો! હુાં તો 

ભશામમુન વાલજ્ઞણિની તુ્રી છાં, ભારુાં નાભ સ્લમાંપ્રબા છે. શભેા ભાયી ફશનેણી શતી. અત્માયે તે 

દેલરોકભાાં છે. આ બલનની યિા કયલાનુાં કાભ તેણે ભને વોપ્યુાં છે. ણ શ ેલાનયો તભે કેલી યીતે 

આલી ળક્યા? એ ફધુાં ભને કશી વાંબાલો. ણ તભે ધુા-તૃાથી ીકડત છો તેથી પ્રથભ આ પ 

તથા કાંદમૂોનુાં બોજન કયી મનભશ જનુાં ાન કયો. છી જ તભાયી લાત કયો.’ તેભણે બોજન 

ાન કયીને થોડીક મલશ્રાાંમત રીધી. 

 છી તેઓ સ્લમાંપ્રબા ાવે ગમા. સ્લમાંપ્રબાએ લાનયોને કહ્ુાં: “શલે તભે તભાયો વતૃ્તાાંત ભને 

કશી વાંબાલો.’ શનભુાને નમ્રતાલૂશક કહ્ુાં: ‘શ ેદેલી! યાજ દળયથના તુ્ર યાભ, તેભની ત્ની વીતા 

તથા નાનાબાઈ રક્ષ્ભણ વાથે દાંડકાયણ્મભાાં આવ્મા શતા. તેઓ જનસ્થાનભાાં યશતેા શતા ત્માયે 

એકલાય યાભ-રક્ષ્ભણની ગેયશાજયીભાાં આલી ભશાયાિવ યાલણે વીતાનુાં શયણ કયુું. અભાયા 

લાનયયાજ સગુ્રીલે અભને વીતાની ળોધ ભાટે યલુયાજ અંગદના અધ્મિણા શઠે અશીં દજ્ઞિણ 

કદળાભાાં ભોકલમા છે. એટરે અભે િાયે ફાજુ પમાશ, ણ વીતાનો ત્તો રાનમો નથી. છેલટે કાંટાીને 

આ કદળાના વમદુ્ર તયપ ળોધ ભાટે જતા શતા. ભખૂ-તયવને રીધે અભે જ્ઞિિંતાભાાં ડમા શતા. સગુ્રીલે 

વીતાની ળોધ  ભાટે એક ભાવની ભમાશદા આી શતી તે વભમ યૂો થલા આવ્મો, છતાાં અભને કળી 

તેની બા ભી નથી. એ વમદુ્ર તયપ જતાાં જતાાં આ ભોટુાં કોતય અભાયા જોલાભાાં આવ્યુાં. તયત જ 

અભે તેના દ્ધાય ાવે આવ્મા. અંદય જોયુાં તો તેભાાં અંધકાય શતો, છતાાં તેભાાં રીરાાંછભ વિૃો, તથા 

શાંવ, વાયવ, જેલાાં જિય િીઓ અભે જોમાાં. ધુા અને તૃાથી ીડાઈને અભે એકાએક અશીં 

આલી શોંચ્મા છીએ; અને ધુા તૃાને રીધે મતૃ્યનુી કદળાભાાં આલી ડયા છીએ. આે અભારુાં 

યિણ કયુું છે, તે ભાટે આના ઉકાયનો ફદરો અભે કઈ યીતે લાી ળકીએ તે કશો.” 

 આલાાં લિનો વાાંબીને સ્લમાંપ્રબાએ કહ્ુાં:  “તભાયાાં મનખારવ અને મલનમબમાું લિનોથી 

ભને ખફૂ વાંતો અને પ્રવન્નતા થામ છે. હુાં તો અશીં યશી મનયાંતય ત કરુાં છાં. ભાયે કશુાં જોઈત ુાં 

નથી.’ એ તગ્સ્લની સ્લમાંપ્રબાના આલાાં ધભશલિનો વાાંબીને શનભુાને તેભને કહ્ુાં: ‘સગુ્રીલની 

વભમભમાશદાની દૃષ્ટએ અભે તેનુાં ઉલરાંઘન કયુું છે, તેથી દેશાાંત –દાંડનો અભને બમ છે, એટરે આ 

કોતયની ગપુાભાાંથી અભને જરદી ફશાય કાઢો એલી મલનાંમત કયીએ છીએ.” 
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 સ્લમાંપ્રબાએ કહ્ુાં: ‘આભાાં પ્રલેળ કમાશ છી ફશાય નીકવુાં ખફૂ મશુ્કેર છે, તો ણ ભાયા 

તના પ્રબાલથી હુ ાં તભને આ બમાંકય કોતયગપુાભાાંથી ફશાય કાઢીળ. જો તભાયે અશીંથી ફશાય 

નીકવુાં શોમ તે તભે વહુ તભાયી આંખો ભીંિી જઓ, તેભ કમાશ મવલામ નીકાળે નશીં.’ આ 

વાાંબીને ફશાય નીકલાની ઇચ્છાથી શશ ાભેરા વલશ લાનયોએ આંખો ફાંધ કયી. િણગાયભાાં જ 

સ્લમાંપ્રબાએ કહ્ુાં: ‘શ ેલાનયો! શલે જુઓ: આ અગાધ જલાો દજ્ઞિણ વમદુ્ર છે. તભારુાં કલમાણ 

થાઓ! શલે હુ ાં ભાયા બલનભાાં જઈળ,’ એભ કશીને છી તગ્સ્લની સ્લમાંપ્રબાએ ોતાની ગપુાભાાં 

પ્રલેળ કમો. 

             

      *  
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    પ્રકયણ ાંદયમ ાં 
      

                          લાનયોનો ખેદ  

 

 

વલશ લાનયો કોતયની ગપુા (ઋિફજ્ઞર)થી ફશાય નીકળ્મા, ત્માયે તેભણે વાભે જ ઉયાઉયી 

ભોજાંઓથી ગર્જતા મલળા વમદુ્રને જોમો. સગુ્રીલે વીતાળોધ ભાટે આેરો એક ભાવનો વભમાલમધ 

યૂો થઈ ગમો શતો, તેથી વલશ લાનયો જ્ઞિિંતા કયલા રાનમા. લવાંતઋતભુાાં પનાય આંફા, 

ુ્ રજ્ઞિત ુ્ રતાઓ જોઈને યસ્યને કશલેા રાનમા: ‘અયે! એક ભકશનો તો ક્યાયનોમ યૂો 

થઈ ગમો! લવાંતઋત ુ ળરૂ થઈ છે, છતાાં શજી સધુી વીતાળોધનુાં કાભ કાાંઈ ન થયુાં નથી. શલે 

આણા જીલનનો અંત ાવે આવ્મો છે!’ બદુ્ધદ્ધભાન યલુયાજ અંગદે લાનયોને વાંફોધીને સ્નેશથી કહ્ુાં: 

“શ ેલાનયો! વીતાળોધ ભાટે આણને નીકળ્માને એક ભકશના ઉય વભમ થઈ ગમો, શલે આણે શુાં 

કયવુાં? ભશાયાજ સગુ્રીલની આિા પ્રભાણે નકશ લતશનાયો ક્યો રુુ સખેુ યશી ળકે તેભ છે? શલે 

આણે વહુએ ાછા નશીં જતાાં અશીં જ ભયણ મુંત ફેવવુાં મોનમ છે. યાજના અયાધી થઈને 

ભયવુાં તેના કયતાાં ભયણ સધુી અશીં જ ફેવી યશવે ુાં ઉત્તભ છે. સગુ્રીલને ભાયી વાથે લૂશન ુાં લેય છે. 

તેભણે તેભની ોતાની ભયજીથી યલુયાજદ ય ભાયો અજ્ઞબેક કમો નથી, ણ યાભે યાણે ભાયો 

અજ્ઞબેક કયાવ્મો છે. ભને એ કાયણે ોતાની આિાનુાં ઉલરાંઘન કયનાયો જોઈને ભાયો લધ થામ 

તેલો દાંડ કયળે. કકષ્કિંધાભાાં ભાયા સ્લજન જેલા કેટરાક મભત્રો છે, ણ સગુ્રીલની આિા ાવે તેભનુાં 

કશુાં િારે નશીં. ભાટે હુ ાં તો ભયણ થામ ત્માાં સધુી આ વમદુ્રતટ ઉય ફેવી યશીળ.’’  

 યલુયાજ અંગદની લાત ફધા લાનયોને વાિી રાગી. એટરે વીતાની બા ભેવ્મા મવલામ 

આણે સગુ્રીલ ાવે જવુાં મોનમ નથી એભ તેભનુાં રાનયુાં. વીતાની બા રાગળે ત્માયે જ આણે 

સગુ્રીલ ાવે જઈશુાં, નકશતય અશીં ફેવીને આણે ભયણને ળયણ થઈશુાં એભ તેભણે નક્કી કયુું. 
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 આ ફધુાં વાાંબીને બદુ્ધદ્ધભાન તાય લાનયે અંગદની વાથે વાંભત થઈને કહ્ુાં: “શલે ઝાઝો ખેદ 

કયલાથી શુાં લલાનુાં છે? જો કામશ કમાશ મવલામ તભને સગુ્રીલ ાવે જવુાં ન ગભતુાં શોમ, તો િારો 

આણે ાછા ભમદાનલયજ્ઞિત બલનભાાં જઈને યશીએ. તે સ્થ દુગશભ શોલાથી આણને ત્માાં 

યશલેાભાાં બમ નથી.”ફધા લાનયોને એ સિૂન ગમયુાં. આ ફધુાં વાાંબીને ભૌન ધાયણ કયી ફેવેરા 

શનભુાને મલિાયુું: “ખયેખય, શલે યલુયાજ અંગદ આખા લાનય યાજ્મને ગ્રશણ કયળે. બદુ્ધદ્ધભાન, તેભજ 

ોતાના મતા લારી વયખો યાક્રભી, અંગદ ાછો ઋિફજ્ઞરભાાં પ્રલેળ કયળે તો સગુ્રીલનુાં કામશ 

અટકી ડળે. તેભ થામ તે મોનમ નથી. ભાટે વાભ, દાભ બેદ અને દાંડભાાંથી બેદ ઉામ લડે 

અંગદને ોતાની ઇચ્છા પ્રભાણે કયલા ન દેવુાં જોઈએ. એટરે હુ ાં ભાયી યીતે ફીજ લાનયોની ભદદથી 

તેને જુદો કયલાનુાં કામશ કયીળ.” છી શનભુાને અંગદને બમદળશક લિનો કહ્ાાં: “શ ેતાયાના તુ્ર 

અંગદ! યદુ્ધભાાં ત ુાં તાયા મતા કયતાાં ણ લધ ુવભથશ છે, તો ણ તાયે આ લાનયોની વાથે અશીં 

લવવુાં મોનમ નથી. અન્મ લાનયો ોતાનાાં સ્ત્રીતુ્રાકદથી મલખટૂા ડેરા શોલાથી તાયી આિાનુાં 

ારન કયી ળકળે નશીં. શ ેઅંગદ! ફધાના વાાંબતાાં જ હુ ાં કહુ ાં છાં કે જાંફલાન, નીર લગેયે અને હુ ાં 

એ ફધાને કોઈ ણ યીતે સગુ્રીલથી બેદ ાડી ત ુાં તાયા િભાાં ખેંિી રેલા વભથશ નથી. શ ેયલુયાજ! 

તુાં આ ગપુા (ઋિ ફજ્ઞર) ને યિણ કયનાયી ભાને છે, ણ ખયેખય તેભ નથી. રક્ષ્ભણ તીક્ષ્ણ ફાણો 

પેંકીને આ ગપુાનો નાળ કયલા વભથશ છે. એભ કયીળ તો આ વલશ લાનયો છેલટે તાયો ત્માગ કયળે, તે 

ોતાનાાં સ્રીતુ્રાકદને માદ કયીને ાછા કકષ્કિંધા જળે. ભાટે ત ુાં અભાયી વાથે સગુ્રીલની ાવે િાર. 

સગુ્રીલ ધભશથી યાજ્મ િરાલનાય, દૃઢ વ્રતલાો અને વત્મલાદી છે, તે તાયો નાળ કયળે નશીં. તાયી 

ભાતાનુાં મપ્રમ કયલા અથે જ તે જીલન ગાે છે. તાયા મવલામ તેને ફીજો તુ્ર ણ નથી. તેનો 

વઘો આધાય તાયા ય જ છે. ભાટે શ ેઅંગદ! તુાં ખેદનો ત્માગ કયીને અભાયી વાથે કકષ્કિંધા તયપ 

ાછો િાર.” 

 શનભુાનનુાં કથન વાાંબીને અંગદે કહ્ુાં: શ ેલીય શનભુાન! તભે કશો છો તેલા બદુ્ધદ્ધની ગ્સ્થયતા, 

ભનની મલત્રતા, યાક્રભ આકદ ગણુો સગુ્રીલભાાં નથી. જે રુુ ોતાના ભોટાબાઈના જીલતાાં 

ભોટાબાઈની સ્ત્રી ભાતારૂ ગણામ તેને સ્લીકાયે તે ધમભિ્ઠ કેભ કશલેામ? દુાંદુજ્ઞબ યાિવની વાથે યદુ્ધ 

કયલા ભાયા મતા લારીએ ગપુાભાાં પ્રલેળ કયતી લેા ગપુાનાાં દ્ધાયને ભોટી મળરાથી ઢાાંકી દીધુાં તે 

સગુ્રીલને ધભશિ કેભ કશલેામ? અગ્નનની વાિીભાાં મભત્રતા ફાાંધી શતી અને ોતાના ઉય ભોટો 
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ઉકાયકયનાયયાભને જેણે મલવાયી મકૂ્યા શતા તે સગુ્રીલ કોનો ઉકાય માદ કયે? સગુ્રીલે ોતાની 

પ્રમતિાનો બાંગ થમો તેલા અધભશના બમથી ડયીને નશીં, ણ રક્ષ્ભણના બમથી ડયીને આણને 

વલશને વીતાની ળોધ કયલા ભાટે આિા આી છે. છી તેનાભાાં ધભશ યહ્ો છે તેવુાં કેભ કશલેામ? ભાયે 

તેનો મલિાય કયલાની જરૂય નથી. હુાં તેના ળત્ર ુલારીનો તુ્ર છાં, ભને કદાિ, તે યાજ્મ ય સ્થામત 

કયળ,ે તો ણ તે ભને જીલલા નશીં જ દે; તેથી એવુાં દુ:ખ બોગલલા કયતાાં ભયણ મુંત અશીં જ 

ફેવવુાં ભાયા ભાટે શે્રમસ્કય છે. ભને તેભ કયલાની આિા આી આ વહુ ોતોતાના ઘેય જઓ. 

તભે ાછા જઈને ભશાફલાન યાભ-રક્ષ્ભણને ભાયાાં કુળલાંદન કશળેો. ભાયા કાકા સગુ્રીલને તેભજ 

ભાયી ભાતા રૂભાને ભાયા કુળ-વભાિાય આજો. ભાયી જનની તાયાને ખાવ આશ્વાવન આળો, 

કાયણ કે ભાયી ભાતા સ્લબાલથી જ ભાયા પ્રત્મે ઊંડો લાત્વલમપે્રભ યાખે છે.ભારુ6 ભયણ થયુાં તેભ 

જણળે, તો  તયત તે  પ્રાણ ત્માગ કયળે.” એટ્ુાં કશીને અને જાંફલાન લગેયે વદૃ્ધોને પ્રણાભ કયીને, 

અંગદ દીનની ભાપક રુદન કયતો જભીન ઉય ાથયેરા દબાશવન ય ફેઠો. 

 યલુયાજ અંગદના લિનો વાાંબીને વલશ લાનયોની આંખભાાંથી ઊંના આંસ ુલશલેા રાનમાાં. 

તેની આવાવ વહુ લીંટાઈ લીને તેભણે ભયણ મુંત ત્માાં ફેવલાનો મનણશમ કમો. તે લાનયો 

અમોધ્માભાાંથી યાભરક્ષ્ભણનુાં લનભાાં નીકવુાં, દળયથ યાજનુાં ભયણ, જનસ્થાનભાાં યાભે કયેરો િૌદ 

શજય યાિવોનો વાંશાય, યાલણે કયે્ુાં વીતાનુાં શયણ, જટાયનુો લધ, લારીનો લધ, યાભનો સગુ્રીલ 

ઉયનો ક્રોધ લગેયે િિશલા રાનમા. 

 એલાભાાં અકસ્ભાત એક ભશાન બમ આલી ડમો! અને તેઓ ફધા એકાએક કાંલા રાનમા. 

બમને રીધે લાનયો િાયે ાવ નાવબાગ કયલા ભાાંડયા, અને ઉગ્ર િીવો ાડલા રાનમા. ભેઘની 

ગર્જનાથી આકાળ ગાજી ઊઠે, તેભ મલિંદ્યાિનો આખો પ્રદેળ ગાજલા રાનમો. 

     *  
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    પ્રકયણ વોમ ાં 
     

     વાંામતન ાં મભરન  

 

 

 અંગદ લગેયે વહુ લાનયો લશતની તેટીભાાં પ્રામોલેળન (ભયણ મુંત આવન ય ફેળી 

યશવે ુાં તે) કયલા ફેઠા શતા. તે લખતે લશતની ગપુાભાાંથી ભોટા દેશલાો એક ગીધ એકાએક નીકી 

તેભની ાવે આલલા રાનમો. તે ગીધાંખીનુાં નાભ વાંામત શત ુાં. તેનાાં ફ અને યાક્રભ પ્રખ્માત 

શતાાં. એ જટાયનુો વગો બાઈ શતો. તેને નજીક આલતો જોઈને કેટરાક લાનયો ભોટી ભોટી િીવો 

ાડલા રાનમા. એટરાભાાં વાંામત લાનયવમશૂ ાવે આલી શોંચ્મો. તેભને જોઈને શશથી કશલેા 

રાનમો: “ભાયા લૂશજન્ભનાાં કભશ અનવુાય આ ભાાંવરૂ બોજન ભને ભળ્યુાં છે. શાયફાંધ ફેઠેરા 

લાનયોભાાંથી જે જે ભયણ ાભતા જળે તેનુાં હુ ાં બોજન કયતો જઈળ.” 

 વાંામતનાાં આ લિનો વાાંબીને વલશ લાનયો બમબીત ફન્મા. અત્માંત ખેદ ાભેરો અંગદ 

શનભુાનને કશલેા રાનમો: “શ ેકમલય! જુઓને, આણા વલશ લાનયોને દુ:ખ આલા વાિાત ્

મભયાજ જ ગીધાંખીનુાં રૂ ધાયીને અશીં આલી શોંચ્મા છે! શજી આણે યાભનુાં કામશ કયુું નથી, 

સગુ્રીલનુાં આિાારન થયુાં નથી, એટરાભાાં આ અણધાયી આમત્ત એકાએક આલી ડી છે! 

જનસ્થાનભાાં વીતાનુાં શે્રમ કયલાની ઇચ્છાથી જટાયએુ જે ભોટુાં કામશ કયુું શત ુાં તે તો તભાયા 

વાાંબલાભાાં આવ્યુાં જ છે. યાભનુાં કામશ કયલા ભાટે ધભશિ જટાયએુ ોતાના જીલનનો ત્માગ કમો 

શતો. વીતાની ળોધ કયી કયીને આણે થાકી ગમા, અને તેની બા ન રાગી. ભાટે ભયણનો મનશ્ચમ 

કયીને આણે અશીં ફેઠા છીએ. જટાય ુતો યાલણની વાભે યદુ્ધ કયીને છેલટે શણામો, ણ તે સખુી 

થઈ ગમો! અને આણે સગુ્રીલના ડયથી કેટરા ફધા ડયીએ છીએ? જટાય ુયદુ્ધભાાં લધ ુલખત 

યાલણને યોકી ળક્યો શોત તો યાલણ વીતાનુાં શયણ કયીને આગ જઈ ળકત નશીં. ભશાયાજ દળયથ 

ાંદયેક કદલવ લધાયે જીવ્મા શોત, તો ગભે તે ઉામ કયીને યાભને લનભાાંથી ાછા રાવ્મા શોત, તો 
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આણી આલી પ્રાણાાંત દળા આલત જ નશીં. યાભના ક્રોધથી અનેક યાિવોનો લધ, તેભના એક જ 

ફાણથી લારીનો લધ અને આણુાં પ્રાણાાંત આ ક્ટ એ ફધુાં કૈકેમીના લયદાન કાયણે જ થયુાં છે..... 

 આ ફધુાં વાાંબીને વાંામત ભોટા અલાજે દીન લાણીથી ફોલમો: “અયેયે! આ વભમે ભાયા 

ભનને કાંાલતો ક્યો રુુ ભાયા પ્રાણથી ણ લધ ુમપ્રમ ભાયા બાઈ જટાયનુા લધ વાંફાંધી લાણી 

ઉચ્િાયે છે? અયે! જનસ્થાન મલળે યાિવ યાલણ અને જટાયનુ ુાં યદુ્ધ ળા ભાટે થયુાં? ભાયા બાઈ 

જટાયનુ ુાં નાભ ભેં કેટરા ફધા રાાંફા વભમ છી વાાંબળ્યુાં? શ ેલાનયો! શલે હુ ાં તભારુાં બિણ કયલા 

ઇચ્છતો નથી. ભાયા બાઈની પ્રળાંવા વાાંબી હુ ાં તભાયા ઉય પ્રવન્ન થમો છાં. શ ેમભત્રો! લશતના 

દુગશભ કાાંગયા ઉયથી ભને નીિે ઉતાયો. જનસ્થાનભાાં લવનાયા ભાયા બાઈ જટાયનુો મલનાળ કેભ 

થમો? યાભના મતા યાજ દળયથ વાથે ભાયા બાઈની મભત્રતા કઈ યીતે થઈ? તે ફધુાં હુ ાં તભાયા 

મખેુથી વાાંબલા ઇચ્છાં છાં. કૃા કયીને ભને નીિે ઉતાયો, કાયણ કે સમૂશનાાં કકયણોથી ભાયી ાાંખો 

ફી ગમેરી શોલાથી હુ ાં ઊડી ળકતો નથી. હુાં તભાયી ભદદથી આ લશતના કાાંગયા ઉયથી નીિે 

ઉતયલા ઇચ્છાં છાં.....” 

 વાંામતએ ળોકને રીધે ગદ્-ગદ્ કાંઠે દીનલિનો કહ્ાાં, તો ણ બમબીત ફનેરા લાનયોને 

મલશ્ર્લાવ આવ્મો નશીં. છતાાં મતૃ્યનુો મનશ્ચમ કયી એક આવને ફેઠેરો તે લાનયોએ મલિાય કમો: “આ 

ગીધ જરૂય આણો બિ કયળે, ણ આણે શલે ળા ભાટે ડયવુાં જોઈએ? આણે વલશ ભયલાને ભાટે 

તો અશીં ફેઠેરો જ છીએ! જો આણો નાળ કયી આ ગીધ તેનુાં બોજન કયળે તો આણે ઇચ્ચ્છત 

મતૃ્ય ુવત્લય ાભીને કૃતકૃત્મ થઈશુાં. ભાટે િારો, આણે તેને નીિે ઉતાયીએ.” છી તેભણે 

વાંામતને નીિે ઉતામો. તેનાભાાં લાનયોએ ક્રૂયતાનો બાલ જોમો નશીં એટરે યલુયાજ અંગદ તેને 

ોતાનુાં વતૃ્તા ાંત કશલેા રાનમો:  

 “શ ેિીયાજ! કકષ્કિંધાનગયી મલળે ફલાા અને ધામભિક એલા લારી અને સગુ્રીલ, 

ઋિયાજ નાભના લાનયોના યાજના પ્રતાી તુ્રો શતા. તેભાાંના ભશાવભથશ લારી ભાયા મતા થામ. 

અમોધ્માના યાજ દળયથના યાભ અને રક્ષ્ભણ નાભના ફે તુ્રો મતાની આિાનુાં ારન કયલા વારુાં 

લનલાવ કયતા શતા. યાભની વાથે તેભની ત્ની વીતા ણ શતાાં. આભ, એ ત્રણે જુણે એક લાય 

દાંડકાયણ્મભાાં પ્રલેળ કમો શતો. દાંડકાયણ્મભાાં આલેરા જનસ્થાનભાાં એ ત્રણે લવતાાં શતાાં ત્માયે યાભની 
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સ્ત્રી વીતાનુાં દુ્ટાત્ભા યાલણે ફાત્કાયે શયણ કયુું. અને આકાળભાગે થઈને જલા રાનમો. શ ેિીયાજ 

વાંામત! એલી યીતે ભશાફલાન યાલણે તભાયા બાઈ જટાયનેુ શણ્મો. કેટરીલાય છી વીતાને 

ળોધતા યાભ જટાયનેુ ભલમા શતા, ને તેભણે ોતાના શાથે તેનો અગ્નનવાંસ્કાય કમો અને તેથી જટાય ુ

ઉત્તભ ગમત ામમો. ત્માય છી યાભે ભાયા કાકા સગુ્રીલની વાથે ભૈત્રી કયીને ભાયા મતાલારીનો લધ 

કમો. ભાયા મતાએ સગુ્રીલને તેના વિીલો વકશત યાજ્મભાાંથી કાઢી મકૂ્યો શતો, તેથી યાભે ભાયા 

મતાનો નાળ કયી સગુ્રીલનો યાજ્માજ્ઞબેક કમો. છી યાજ સગુ્રીલે યાભની ત્ની વીતાની ળોધ 

કયલા ભાટે અભને વહુને આ દજ્ઞિણ કદળાભાાં ભોકલમા છે. શ ેવાંામત! અભે ફધા વીતાળોધ ભાટે 

ઘણા કદલવોથી પયીએ છીએ, ણ વીતા ક્યાાંમ અભાયા જોલાભાાં – જણલાભાાં આવ્માાં નથી. યાજ 

સગુ્રીલે અભને આેરી એક ભકશનાની મદુત યૂી થઈ ગઈ, યાંત ુઅભને વીતાની બા ક્યાાંમ 

ભી નથી. સગુ્રીલની આિા પ્રભાણે અભે લતશનાયા વલે લાનયોએ નક્કી કયેરી મદુત યૂી થઈ 

જલાને રીધે યાજના બમથી ડયીને અભે આિાનો બાંગ કયી કદાિ અભે વલશ ત્માાં ાછા જઈએ, તો 

ત્રણેના ક્રોધ આગ અભાયાભાાંનો કોઈ જીલી ળકે તેભ નથી.” 

 એ વાાંબીને વાંામતની આંખોભાાં આંસ ુબયાઈ આવ્માાં. છી વાંામત કશલેા રાનમો: “શ ે

લાનયો! યાિવ યાલણે યદુ્ધભાાં જેનો મલનાળ કમાશન ુાં જણાલો છો તે જટાય ુભાયો નાનો બાઈ થામ. એ 

બાઈના મતૃ્યનુા દુ:ખના વભાિાય આજે જ વાાંબળાં છાં, અને તે હુ ાં વશન કયી યહ્ો છાં! લેૂ દેલોના 

યાજ ઈન્દ્ર ેવતૃ્રાસયુનો નાળ કમો એ અયવાભાાં હુ ાં અને જટાય ુફને્ન જણા યસ્ય જમ ભેલલાની 

ઇચ્છાથી વલાયના આકાળ તયપ ઊડયા અને અંતકયિભાાં લેગથી ઘભૂતાાં ઘભૂતાાં કકયણોથી પ્રકાળી 

યશરેા સમૂશભ ાંડ ાવે જઈ શોંચ્મા. તે લખતે ફોય શોલાને રીધે સમૂશભ ાંડ આકાળના ભધ્મભાાં 

શત ુાં. ભાયો બાઈ જટાય ુસમૂશના તેજ અને તાથી ીડાતો શતો, તેથી સ્નેશને રીધે ભેં તેને ભાયી 

ાાંખો લડે ઢાાંકી દીધો, તેથી જટાય ુફિી ગમો. યાંત ુસમૂશતાથી ભાયી ાાંખો ફી જલાને રીધે હુ ાં 

તયત જ આ મલિંધ્મ લશત ઉય ડયો. શ ેલાનયો! એ કદલવથી હુ ાં ાાંખો મલનાનો થઈ જલાથી હુ ાં 

કોઈ સ્થે જઈ ળક્તો નથી, તેથી અશીં મનલાવ કરુાં છાં. ભાયા બાઈ જટાય ુમલળે આજ સધુી કાાંઈ 

ણ શકીકત જણતો નશોતો, અત્માયે તભાયી ાવેથી જ કાાંઈક જણ્યુાં.” 

 વાંામતની લાત વાાંબી અંગદે કહ્ુાં: “શ ેિીયાજ ! જો તભે યાભના બક્ત જટાયનુા બાઈ શો 

અને ભેં કશે્ ુાં એના મલળેનુાં વતૃ્તા ાંત વાાંબળ્યુાં શોમ, તો વીતાને શયનાય યાિવ યાલણનુાં મનલાવસ્થાન 
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અભને ફતાલો. એ સ્થાન દૂય શોમ તો ણ તે અભને જરદી જણાલો.” 

 વાંામતએ શશથી જલાફ આતાાં કહ્ુાં: “શ ેલાનયો! ભાયી ાાંખો ફી ગઈ છે, હુાં વદૃ્ધ છાં તેથી 

ભાત્ર લાણી લડે જ યઘલુીયને વશામ કયીળ. ભાયે ોતે યાભનુાં આ કામશ કયવુાં જ જોઈએ, ણ ભાયાાં 

અંગો અને પ્રાણ મળમથર થઈ ગમાાં છે તેથી હુ ાં મનરુામ છાં. ણ ભાયાાં અંગો અને પ્રાણ મળમથર થઈ 

ગમાાં છે તેથી હુ ાં મનરુામ છાં. ણ થોડા વભમ શરેાાં વલશ આભૂણોથી અરાંકૃત રૂવાંન્ન એક 

તરુણી યાલણથી શયાતી જતી ભાયા જોલાભાાં આલી શતી. ોતાનાાં ગાત્રો કાંાલીને તે ય યશરેાાં 

આભૂણો ઉતાયી ઉતાયીને પેંકી દેતી શતી. તેનુાં ળયીય ઉયનુાં તેજસ્લી લસ્ર આકાળભાાં ઝબકૂતી 

લીજી જેવુાં ળોબત ુાં શત ુાં. યાભનુાં જ નાભ રીધા કયતી શતી, તેથી એ વીતા જ શતી એભ હુાં ળોબત ુાં 

શત ુાં. યાભનુાં જ નાભ રીધા કયતી શતી, તેથી એ વીતા જ શતી એભ હુાં ભાનુાં છાં. હુાં તભને યાલણનુાં 

સ્થાન જણાવુાં છાં તે વાાંબો: મલશ્રાલાનો તુ્ર અને કુફેયનો બાઈ યાલણ યાિવ છે, તે રાંકાનગયીભાાં 

યશ ેછે. આ દજ્ઞિણ વમદુ્રથી યેૂયૂા વો મોજન દૂય આલેરા િીભાાં એ નગયી આલેરી છે. એ 

નગયીભાાં આલેરાાં ફધાાં ભાંકદયોનાાં િાય સલુણશભમ છે. તેભાાંથી શલેરીઓ ણ વોનેયી યાંગની છે. એની 

આવાવ સમૂશ જેલો પ્રકાળનો કકલરો છે. વીતા યાલણના અંત:યુભાાં યાિવીઓના યિણ શઠે લવે 

છે. તેને ત્માાં જોઈ ળકળો. હુાં ભાયા કદવ્મિાન લડે જોઈ ળકુાં છાં કે તભે જરૂય વીતાને જોઈ ાછા 

લળો. ભને એવુાં કદવ્મિાન શોલાનુાં કાયણ એ છે કે હુ ાં િીજમતભાાં છતાાં કદવ્મ મોમનભાાં જન્ભેરો છાં. 

અશીં જતજતનાાં ાંખીઓ છે, અને મલનતાના તુ્ર ગરુડની ગમત તો વલશ િીઓ કયતાાં ણ ઊંિી 

છે. શ ેલાનયો! અભાયા વલશ િીઓની ઉત્મત્ત મલનતાના તુ્ર અરુણથી થમેરી છે. યસ્ત્રીનુાં શયણ 

કયલાનુાં દુ્મકૃત્મ કયનાયા યાલણની વાથે ભાયા બાઈ જટાયનેુ જે લેય ફાંધાયુાં છે તેનો ફદરો આભ 

તભને રાંકા તયપ ભોકરલાથી લી યશળેે. હુાં અશીં ફેઠો ફેઠો રાંકાભાાં યશરેા યાિવ યાલણને તથા 

વીતાને જઉં છાં, કેભ કે અભાયી દૃષ્ટ ગરુડ વયખી કદવ્મ અને અત્માંત દૂય શોંિે છે; એથી અભે વો 

મોજન કયતાાં દૂય જોઈ ળકીએ છીએ. શલે તભે આ િાયવમદુ્રને ઓાંગી જલાનો કાાંઈક પ્રમત્ન કયો. 

તભે જરૂય વીતાનો ભી કામશ મવદ્ધ કયીને ાછા લળો. તભે ભને વમદુ્રકકનાયે રઈ જઓ.” 

 વાંામતનુાં લિન વાાંબતાાં જ ભશાફલાન લાનયો ફી ગમેરી ાાંખલાા વાંામતને 

ઊંિકીને વમદુ્રકકનાયે રઈ ગમા. ત્માાં વ ાંામતએ જટાયનુી સ્નાન તશણાકદ કક્રમા કયી. છી લાનયો 
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તેને મૂ સ્થાને રઈ આવ્મા, અને વીતાની ખયેખય બા ભલાથી ખફૂ શશ ામમાાં. 

      *  



યાભામણ કથા (કકષ્કિંધાકાાંડ)                                                             અમતૃરાર માજ્ઞિક 

73 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                       અનકુ્રભજ્ઞણકા 

 

    પ્રકયણ વત્તયમ ાં  

      

     વમ િ ઓાંગલાનો પ્રશ્ન  

 

 

 વાંામતની લાણીકથા વાાંબીને આનાંદ ાભેરા લાનયો હકૂાહકૂ કયલા રાનમા. યાલણના 

મનલાવસ્થાનની ખફય ડલાથી આનાંદ અનબુલતા અને વીતાનાાં દળશન કયલા ઉત્સકુ ફનેરા ફધા 

લાનયો વાગયને કકનાયે આલી શોંચ્મા. આ વમદુ્રભાાં ાણીભાાં ઊછતાાં અને કદૂકા ભાયતાાં ભોજઓ 

શતાાં, તો ફીજી તયપ ળાાંત લશતેાાં જનુાં ણ દળશન થત ુાં શત ુાં. આકાળની ભાપક જેનો ાય ાભી ન 

ળકામ એલા મલળા વાગયને જોઈને ત્માાં એકત્ર થમેરા લાનયો મલાદગ્રસ્ત થઈ ફોરલા રાનમા: 

‘શલે આણે શુાં કયીશુાં ?’ 

 બમબીત ફનેરા લાનયોને યલુયાજ અંગદે કહ્ુાં: “તભાયે ભનભાાં ખેદ ન કયલો જોઈએ, કાયણ 

મલાદ એ ભશાન દો છે: 

    ક્રુદ્ધ વશ શણે ફાર, ખેદ રુુને શણે  

આભ મલાદ કયલાથી રુુાથશ મવદ્ધ થામ નશીં.” 

 અંગદે લાનયોની વાથે યાત ત્માાં જ ગાી. છી વદૃ્ધ લાનયોની વાથે ભીને પયીથી વમદુ્રને 

કઈ યીતે ઓાંગલો તેની મલિાયણા અંગદે કયી. લારીતુ્ર અંગદ કે લનતુ્ર શનભુાન જ 

લાનયવેનાને ભાગશદળશન આી ળાાંત કયી ળકે તેભ શત ુાં. એટરે ફધા લાનયોને વાંફોધીને અંગદે 

ભભશબમાું લિનોથી છૂયુાં: “ક્યો ભશાશયૂલીય લાનય આ વો મોજન શોા વાગયને ઓાંગી જળે 

અને સગુ્રીલની પ્રમતિાને વપ ફનાલળે? 

   કામશ મવદ્ધ કયી ાછા  જશુાં  કોની કૃા લડે ? 

   ફની સખુી, મનશાીશુાં ત્ની, તુ્ર અને ગશૃ ?  
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 આણે વહુ યાભ રક્ષ્ભણ અને સગુ્રીલ ાવે કોની કૃાથી જઈશુાં ? તભાયાભાાંથી કોઈ ણ 

આ વાગય ઓાંગલા વભથશ શોમ તો વત્લય જણાલીને અશીં ફધાને મનબશમતાનો પ્રવાદ આે. શ ે

લીયલાનયો! કદૂલાભાાં જેની જેટરી ળગ્ક્ત શોમ તે ભને જણાલો.” 

 અંગદનાાં આલાાં પ્રોત્વાશક લિનો વાાંબીને ગજ, ગલાિ, ળયતી, ગાંધભાદન, સેુણ અને 

જાંફલાન લગેયે ોતાની ળગ્ક્તનુાં લણશન કયલા રાનમા. ગજે કહ્ુાં: “હુાં  એક પરાાંગે દળ મોજન કદૂી 

ળકુાં તેભ છાં.” ગાંધભાદને કહ્ુાં, “હુાં એક પરાાંગે િાવ મોજન કદૂી ળકીળ.” ભશાફલાન સેુણે કહ્ુાં, 

“ભાયાભાાં એક પરાાંગે એંળી મોજન કદૂલાની ળગ્ક્ત છે.” છી ફધા લાનયોને આદયલિનો કશીને 

વદૃ્ધ જાંફલાને કહ્ુાં: “ભાયાભાાં મલળે ગમત કયલાનુાં ફ શત ુાં, ણ શલે અભે વદૃ્ધ થઈ ગમા છીએ તો 

ણ હુાં એક પરાાંગે નેવુાં મોજન દૂય સધુી કદૂી ળકુાં તેભ છાં. યલુાલસ્થાભાાં ભારુાં ફ અપ્રમતભ શત ુાં, 

છતાાંમે અત્માયે હુ ાં નેવુાં મોજન જરૂય કદૂી ળકુાં તેભ છાં. યાંત ુએટરાથી કામશ મવદ્ધ થામ તેભ નથી.” 

 છી બદુ્ધદ્ધળાી અંગદ ભશાકમ જાંફલાનનુાં વન્ભાન કયીને અથશયકુ્ત ફોલમો: “હુાં એક જ 

પરાાંગે વો મોજન મનળાંક કદૂી જઈળ, યાંત ુત્માાંથી ાછા આલલાની ળગ્ક્ત યશળેે કે નશીં તે હુ ાં 

મનશ્ચમલૂશક કશી ળકુાં તેભ નથી.” 

ત્માયે લાણીમલળાયદ જાંફલાને અંગદને કહ્ુાં: “શ ેયલુયાજ લાનય! તભાયી ગમતની ળગ્ક્ત 

હુ ાંજણુાં છાં. વેંકડો મોજન દૂય જલાની અને ાછા આલલાની ળગ્ક્ત તભાયાભાાં છે, ણ તભે આ 

વેનાના અમધમત છે, તેથી એભ જ્ કયવુાં મોનમ નથી: 

 જે સ્લાભી ભોકરે વૌને, તેને તો ભોકરામ ના, 

           લાનયોત્તભ !  છે  વલે  લાનયો દાવ આના. 

     *    *   *   *    *  

          છો ગ ર ,  ગ ર ના  ત્ર,  આ તો લાનયોત્તભ ! 

     ળક્ત વૌ કયલા  કામમ,  આના  આશ્રમે યશી.  



યાભામણ કથા (કકષ્કિંધાકાાંડ)                                                             અમતૃરાર માજ્ઞિક 

75 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                       અનકુ્રભજ્ઞણકા 

 તભે તો અભને વલશને આિા આલા મોનમ છો. તભે જ આ કામશની મવદ્ધદ્ધભાાં શતેરુૂ છો 

તભાયા આશ્રમે વહુ વીતાળોધનનુાં કામશ કયળે.” 

 જાંફલાનનાાં લિનો વાાંબીને અંગદે કહ્ુાં: “જો હુ ાં ન જઉં, તેભ જ ફીજો કોઈ લાનયુાંગલ 

ન જમ, તો છી આણે વહુએ પ્રાણનો ત્માગ કયલો જોઈએ, કાયણ કે સગુ્રીલની આિાનુાં ારન 

ન થામ તો કકષ્કિંધાભાાં ાછા જલાથી આણા પ્રાણનુાં યિણ થલાનુાં જ નથી. સગુ્રીલ કૃા કયલાભાાં 

તેભ જ કો કયલાભાાં આણા ઈશ્વય છે. તેભની આિાપ્રભાણે ન થામ તો ત્માાં જલાથી આણો 

મલનાળ જ થામ, ભાટે આ વમદુ્ર ઓાંગલાનુાં કામશ વપ થામ તેભ આણે કયવુાં જોઈએ. શ ેવદૃ્ધ 

અને પ્રાિ જાંફલાન ! તભે જ આ ભાટે મોનમ મલિાય કયી ળકો તેભ છો.” 

 અંગદનાાં લિનો વાાંબીને જાંફલાને જલાફ આતાાં કહ્ુાં: “શ ેલીય અંગદ ! આ કામશની 

મવદ્ધદ્ધભાાં કા ાંઈ ણ ખાભી નશીં યશ.ે  આણાભાાંથી જે કામશ મવદ્ધ કયળે તેને જ હુ ાં શભણા પે્રયણા કરુાં છાં. 

“છી જાંફલાને મલિાય કયીને એકાાંતભાાં ળાાંત ફેઠેરા પ્રખ્માત કદૂનાયાઓભાાં વૌથી શે્ર્ઠ લીય 

શનભુાનને કશલેાનુાં ભનભાાં ઠયાવ્યુાં. 
 

 શલે છી શન ભાન યાભામણભાાં એક નેતા અને લીય  ર  ફને છે. તે નોંધાત્ર છે. 

      *  
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    પ્રકયણ અઢાયમ ાં 
      

     જાાંફલાને શન ભાનને કયેલ ાં પ્રફોધન  

 

 

 લાનયવેનાને ળોકવ્માકુ જોઈને જાંફલાને શનભુાનને કહ્ુાં: “શ ેલાનયશે્ર્ઠ શનભુાન! તભે 

એકાાંતભાાં ફેવી ભૌન કેભ ધાયણ કયુું છે? તભે વમદુ્ર ઓાંગલા મલળે કેભ કશુાં ફોરતા નથી? 
  તેજ ને ફભાાંશી છો સ ગ્રીલ કમયાજ ળા, 

  યાભ-રક્ષ્ભણના જેલા તભે તો શન ભાન છો! 

  વલમ ક્ષીભશીં શે્ર્ઠ અકય્ટનેમભના સ ત, 

  ગર ડ મલનતા ત્ર જેલા પ્રખ્માત આ છો. 
 

 શ ેશનભુાન! ભેં ઘણીલાય ભશાફાહુ િીયાજ ગરુડને વમદુ્રભાાંથી ભોટા વો કડતા જોમા છે. 

તેની ફાંને ાાંખોભાાં જેટ્ુાં ફ છે તેટ્ુાં જ તભાયી ફને્ન ભજૂઓભાાં છે. તભારુાં યાક્રભ અને તેજ 

ણ તેના જેટ્ુાં જ છે. આવુાં શે્ર્ઠ ફ શોલા છતાાં તભે વમદુ્ર ઓાંગલા કેભ તૈમાય થતા નથી? હુાં 

વદૃ્ધ છાં ણ તભાયી જન્ભ-કથા જણુાં છાં તે કહુ ાં છાં: 

‘અપ્વયાઓભાાં શે્ર્ઠ ુાંજજક્સ્થરી નાભની મલખ્માત અપ્વયા શતી. કોઈ ઋમના ળાને રીધે તેણે 

ભશાત્ભા કુાંજયકમને ત્માાં લાનયી રૂે જન્ભ રીધો શતો. તેનુાં નાભ અંજના શત ુાં. અંજના રૂભાાં ત્રણે 

રોકભાાં અપ્રમતભ શતી. કેવયી લાનય વાથે તેનુાં રનન થયુાં શત ુાં. એકલાય રૂયલુતી અંજનાએ 

ભનુ્ મદેશ ધાયણ કમો શતો. સુાંદય લસ્ત્રાભૂણો શયેીને તે લશતના મળખય ઉય મલિયતી શતી. 

લને તેનાાં સુાંદય લસ્ત્રને ધીભેથી દૂય ઉડાડી મકૂ્ુાં. વલાુંગ સુાંદયી અને ભનોશય મખુી અંજનાને 

જોઈને લનદેલ કાભથી ભોકશત થઈ ગમો અંગેઅંગભાાં કાભ વ્માલાથી ોતાના આત્ભાને ભરૂી 
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ગમેરો લનદેલ ોતના રાાંફા શાથોથી તે અંજનાને બેટી ડયો. એકાએક રુુસ્ળશ થલાથી 

બડકેરી સવુ્રતા અંજનાએ કહ્ુાં: “ભાયા એકમતવ્રતનો નાળ કયલાનુાં કોણ ઈચ્છે છે? ”એ પ્રશ્નનો 

ઉત્તય આતા લાયદેુલે કહ્ુાં: “શ ેસુાંદયી ! તુાં તાયા ભનભાાં જયા ણ બમ ાભ નશીં, હુાં તાયા 

એકમતવ્રતનો નાળ નકશ કરુાં. શ ેમળગ્સ્લની ! હુાં તને બેટીને ભનથી જ તયી ઉય પે્રભ કરુાં છાં , 

એથી વ્રતબાંગ નશીં થતાાં તને એક બદુ્ધદ્ધવાંન્ન અને યાક્રભી તુ્ર થળે. તે ભાયા જેલો જ 

ભશાતેજસ્લી, ભશાફલાન અને યાક્ર્ભી ફશાદુય થળે, તેભજ ઊડલાભાાં અને કદૂલભાાં ણ ભાયા 

જેલો જ થળ.ે” 

 “શ ેલનસતુ શનભુાન ! આ લયદાનો વાાંબીને તાયી ભાતા અંજનાને વાંતો થમો. છી 

ગપુાભાાં જઈ તેણે તને જન્ભ આપ્મો. એ વભમ દયમભમાન ત ુાં તે ભશાલનભાાં ઊગતા સમૂશને જોઈને 

‘આ કાંઈક તેજસ્લી પ છે’એભ ધાયીને કડલાની ઈચ્છાથી ત ુાં ફાક શોલા છતાાં આકાળભાાં ઊંિે 

ઊડયો !તુાં ત્રણવો મોજન ગમો, ત્માયે સમૂશના તેજથી અંજમો ખયો, છતાાંજયાણ ડમો નશીં. તુાંએ 

પ્રભાણે અંતકયિભાાં િાલમો જતો શતો, ત્માયે ઈન્દ્ર ેકો કયી તાયા ઉય લજ્ર પેંક્ુાં; તેથી તારુાં ડાબુાં 

જડબુાં(શન)ુ તટૂી ગયુાં અને એક લશતના મળખય ઉય ડ્ુાં. તેને રીધે ત ુાં શનભુાન નાભથી પ્રખ્માત 

થમો. લનદેલ તને ઘામર થમેરો જોઈને અમતળમ ક્રોધે બયામા અને ત્રણે રોકભાાં તેભણે લાલાનુાં 

ફાંધ કયુું. લન ફાંધ થમો, તેથી ત્રણે રોક ખબી ઊઠયા અને વલે દેલો ગબયાઈ ગમા. એટરે 

ફધા લનદેલની સ્તમુત કયલા રાનમા. લનદેલને પ્રવન્ન કયલા ભાટે બ્રહ્માએ લયદાન આપ્યુાં કે 

‘આ તાયો તુ્ર યદુ્ધભાાં કોઈ ણ ળસ્ત્રાળસ્ત્રથી મતૃ્ય ુનશીં ાભે. ’ છી લજ્રનો ઘા ભાયલા છતાાં તને 

કાાંઈ ણ ીડા થમેરી નશોતી. પ્રવન્ન જ્ઞિત્તલાા ઈન્દ્ર ેતને ઉત્તભ લયદાન આપ્યુાં : ‘ત ુાં જ્માયે 

ઈચ્છા કયીળ ત્માયે જ તારુાં મતૃ્ય ુથળે.’આ યીતે ત ુાં કેવયી લાનયનો િેત્રજ તુ્ર છે, અને લનદેલનો 

ઔયવ તુ્ર છે; તેથી જ ત ુાં તેજભાાં એભના વભાન જ છે. એટ્ુાં જ નશીં ણ લાયુતુ્ર શોલાથી 

કદૂલાભાાં ણ તેભના જેલો જ છે. શ ેલત્વર શનભુાન ! અભે તો આભે મએૂરા જેલા છીએ અને 

અત્માયે િતયુાઈ તથા યાક્રભવાંન્ન એલા તભે અભાયા ફધાભાાં ફીજ કમયાજ સગુ્રીલ વભાન છો. 

ભેં લશત, લન અને જ ાંગરો વકશત આખી થૃ્લીનો એકલીવ લાય પ્રદજ્ઞિણા કયી શતી, તેભજ દેલોની 

આિાથી િીયવાગયનુાં ભ ાંથન કયીને અમતૃ કાઢલા ભાટે જે જે ઔધીમ લનસ્મતઓ જોઈએ તે ભેં 

એકઠી કયી શતી. શલે હુ ાં વદૃ્ધ થમેરો શોલાથી તે લખતે ભાયાભાાં જે ફ શત ુાં તે થોડુાં િીણ થલા 
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રાનયુાં છે, અત્માયે આણાભાાંથી એક તભે જ વલશગણુલાા અને ળગ્ક્તવાંન્ન છો. કદૂનાયાઓભાાં તભે 

જ વૌથી ઉત્તભ છો, એ વલશ લાનયવેના તભારુાં યાક્રભ જોલાની ઈચ્છા યાખે છે. ભાટે શ ેકમળાદુશર ! 

તભે ઊઠો અને ભશાવાગય કદૂી જઓ. જેભ મલ્ણએુ ત્રણ ગરાાં બયીને ત્રણે રોક ઓાંગલાનુાં 

ભશાન  

યાક્રભ કયુું શત ુાં તેભ તભે ણ વમદુ્રને ઓાંગીને ભશાન યાક્રભ કયો.” આ યીતે વદૃ્ધ જાંબલુાને 

પે્રયેરો અને ોતાના લેગની પ્રતીમત ાભેરા ભશાકમ શનભુાને લાનયવેનાને શશ ભાડલા ોતાનુાં 

સ્લરૂ મલળા કયલા ભાાંડ્ુાં. 

 મત્રમલક્રભ સ્લરૂ ધાયણ કયનાયા નાયામણને જોઈને જેભ પ્રજ ઉલરાવભાાં આલી જઈ િોતયપ 

જોતી શતી, તેભ ભશાફલાન શનભુાનને જોઈને આનાંદભાાં આલી ગમેરા વલશ લાનયો શનભુાનની 

પ્રળાંવા કયતા ગમા તેભ તેભ તે ોતાનુાં સ્લરૂ લધાયતો ગમો અને શશથી  ૂાંછડીને થૃ્લી ય 

છાડીને નવુાં ફ ભેલલા રાનમો. છી જેભ ગપુાભાાં મવિંશ ત્રાડ ાડે, તેભ લનદેલનો ઔયવતુ્ર 

શનભુાન ત્રાડો ાડલા રાનમો. ધભૂાડા મલનાના અગ્નનની જેભ સમૂશ વયખુાં શનભુાનનુાં તેજસ્લી મખુ 

ળોબલા રાનયુાં. શશથી યોભાાંજ્ઞિત થમેરો શનભુાન વદૃ્ધ લાનયોને લાંદન કયીને કશલેા રાનમો: 

 ‘લશતનાાં મળખયોને તોડી ાડનાય, આકાળભાાં ગમત કયનાય જેભ અગ્નનમભત્ર લાયદેુલ છે, 

તેભ ઝડથી ગમતલાા ભરુતનો (લનનો) હુાં ઔયવ તુ્ર છાં. જયાણ મલવાભો રીધા મલના એક 

વાથે ભેરુ લશતની શજયો પ્રદજ્ઞિણા કયલા ળગ્ક્તભાન છાં. ભાયા ફાહુફ લડે વલશ રોકોને વાગયભાાં 

ફોી દેલા હુ ાં વભથશ છાં. ભાયી જાંઘના લેગથી આ વમદુ્ર ઊછળે, તેભાાંના ગ્રશો ાણી ઉય આલી 

જળે. વશનુાં બિણ કયનાય િીયાજ ગરુડ જેટરી ઝડથી ઊડી ળકે છે,તેના કયતાાં અનેકગણી 

ગમતથી હુ ાં ઊડી ળકુાં તેભ છાં.  

 ઉદમાચરથી જામે દીપ્ત યગ્મભબમો યમલ, 

 વાથ હ ાં નીવર ાં  તેની, ભશાન લેગને ધયી, 

 અસ્તાચે જતા લેૂ સ્ળમલા ળક્ત સમૂમને.  

   * * *  * * * 
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     પયી ભમૂભ સ ધી આલી ળક ાં સ્મમામ મલના લી, 

 શ ેમભત્રો ! સમૂમને સ્શ ું ભશાપ્રચાંડ લેગથી.  

અને  

 આજે આબથે ઊંડ ાં આલળે મ જ ાછ, 

 રતાઓ ને ઘણાાં વકૃ્ષો તથા  ્ ો જ દાાં જ દાાં. 

એ લખતે હુ ાં આકાળને ઢાાંકી જણે અંફય આખાને ગી જલા ઊડતો શોઉં એવુાં રાગળે.  

   છે આવાભર્થમમ ભાયાભાાં, લાય ને ગર ડ વમ ાં, 

  ઊંડ ાં જ્માાં હ ાં, ન આલે, મમાાં કોઈ મ જ ાછ.  

વમદુ્રનુાં ઉલરાંઘન કયતી લખતે ભારુાં સ્લરૂ લાભને ત્રણ ડગરાાંથી બ્રહ્માાંડ ભાલા ધાયણ કયેરા 

મલયાટ સ્લરૂ જેવુાં થળે. ભાયા અંત:કયણની વમૃત્ત અને ભનોવ્માાયથી ભને ખાતયી થઈ છે કે હુ ાં 

વીતાની ખફય રાલીળ, ભાટે તભે વહુ આનાંદ ાભો. હુાં યાક્રભ કયીને લજ્ર ધાયણ કયનાય ઈન્દ્ર કે 

સ્લમાંભ ૂબ્રહ્માના શાથભાાંથી એકાએક અમતૃ રઈ આલલા વભથશ છાં, એટ્ુાં જ નશીં ણ આખી રાંકાને 

મૂભાાંથી ઉખેડી નાખલા ણ ળગ્ક્તભાન છાં......” 

 શનભુાન – યાક્રભનાાં આલાાં લિનો વાાંબીને લાનયવેના શાશન ાંદથી તેભના વામુાં જોઈ 

યશી. તેભનો મલસ્ભમતાબમો આનાંદ – ઉલરાવ તેભના મખુ ઉય ઝકી યહ્ો શતો. અમતળમ શશ 

ાભીને જાંફલાને કહ્ુાં:  “શ ેલીય! શ ેકેવયી લાનયના િેત્રજ તુ્ર! શ ેલેગલાન લનસતુ! તભે 

અભાયા વહુના ળોકનો નાળ કમો છે. અશીં એકટુઃઆ થમેરા લાનયો તભારુાં કલમાણ ઇચ્છે છે. 

ઋમઓની કૃાથી, અને ગરુુજનની પ્રવન્નતાથી શલે તભે ભશાવાગય ાય કયો. તભે ાછા આલો 

ત્માાં સધુી અભે વહુ એક ગે ઊબા યશીશુાં, કાયણ કે  

  કમન ાં અલરાંબ્ય  છે તાયે આધાય જીલન.’ 

 શનભુાને જલાફ આપ્મો: ‘શ ેલાનયો! ઊડલાની ળરૂઆતભાાં ભાયા ધક્કાને કોઈણ વશન કયી 

ળકે તેભ નથી; છતાાં રાગે છે કે આ ભશને્દ્ર લશતનાાં મળરાવમશૂલાાાં ભોટાાં ગ્સ્થય મળખયો ભાયો 
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એકવો મોજન કદૂલાનો ધક્કો વશન કયી ળકળે.” આવુાં કશીને ભારુતતુ્ર શનભુાન લશતશે્ર્ઠ ભશને્દ્ર 

ઉય િઢયો. આ લશત મલમલધ પ્રકાયનાાં ુ્ ોથી બયયૂ શતો. ઘાવલાી જભીન ઉય મગૃો િયી 

યહ્ાાં શતાાં. તેભાાં અનેક પલાાાં વિૃો શતાાં, તેભ જ મવિંશ, લાઘ અને ભદભસ્ત શાથીઓ મલિાયી યહ્ા 

શતા. 
  ાભે ીડા ભશા ળૈર, શન ભા’ની ભ જા લડે, 

  મવિંશના ત્રાવથી ગજ ેજેભ ભત્ત ભશાગજ. 

 લનવમદૃ્ધદ્ધથી આનાંદ કયતાાં િીઓ એ લશતને ગજલતાાં શતાાં. છે ક્ુાં મળખય ઉડ્ડમનનો 

ધક્કો વશન કયી ળકે તેભ છે તે જોલા વારુાં યાક્રભી શનભુાન ભશને્દ્ર લશતનાાં ઊંિા મળખયો ય 

પયલા રાનમો. મવિંશના ત્રાવથી ભદોન્ભન શાથી ત્રાડો ાડે, તેભ શનભુાનના ફને્ન ફાહુઓના 

આઘાતથી તે ભશાન લશત ભશને્દ્ર ીડામો શોમ તેભ રાગતુાં શત ુાં. છી એ લશતના ાાણવમશૂો 

તટૂી ડલાથી ત્માાંથી ાણીનાાં ઝયણાાં લશલેા રાનમાાં. આકાળભાાં ઊડતાાં િીઓએ કાંદયાઓનો 

ત્માગ કમો, તેભ ત્માાંનાાં વોએ ણ ભશાજ્ઞગકયનો ત્માગ કમો. ત્માાં મળખયોની મળરાઓ ડલાનો 

અલાજ ગર્જલા રાનમો, અને 
  મ ૂાંઝાઈ જામ છે ાંથી, વાથી શીન થઈ જતાાં, 

  ત્રાવે મમાગી જતા ઋમ, દીવતો જ્ઞખન્ન લમત . 

 લેગભાાં દૃઢ ભનલાો, ળત્રઓુના લીયરુુોને શણતો, ભશાનબુાલ એલો ભશાલીય શનભુાન 

સ્લસ્થ જ્ઞિત્તે ભનથી તો તે જ લેાએ રાંકાભાાં શોંિી ગમો. 

    (કકષ્કિંધાકાાંડ વભાપ્ત)  

============================================================== 
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