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વીતા-ત્માગ : કતતવ્મનનષ્ઠાભાાં અભબભતૂ નાયી 

  ભશનિ લાલ્ભીકકન યભદેળ૧ યાભકથા દ્વાયા લેદન ાં ઉબ  ાંશણ કયલાન શત. આભ, છતાાં વીતા-
ચકયત્ર અને ોરસ્તત્મલધને કાયણે લેદ કયતાાં ણ તેન નલધ-નલધ અને   થક-  થક યીતે અનેક સ્તથે અને 
વભમે પ્રચાય-પ્રવાય થમ એ વલતનલકદત છે. લા. યાભામણના યીળીરનથી એ નલકદત થામ છે કે જાણે એ ફે 
વાકશત્મય ગ (લૈકદકકાર અને યાભામણત્તયકાર) લચ્ચે ભધ્મસ્તથી, વાંનધ કે વભન્લમ કયલાન ાં એક વભષ્ષ્િકામત 
કયી યહ્ ાં શમ ! એિલ ાં જ નકશ, ભાનલ ચેતનાન ાં ણ. આ ૈકી નાયી-ચેતના૨  ણ તેન પ્રધાન અન ે
વાાંપ્રતકાને પ્રેયક એક મધૂતન્મ અંળ છે.  
  કઈણ વભાજની ઉન્નનત અથલા અલનનતને જાણલા ભાિે એભાાં નાયીની સ્સ્તથનતન ાં આકરન 
કયવ ાં એ ભાદાંડ સ્તલરૂ છે. યાભામણન ય ગ બાયતીમ વાંસ્તક નતન એક એલ ય ગ શત, જમાયે ક્રભળઃ નાયી-
સ્તલતાંત્રતા ય ફાંધન રાગલાન પ્રાયાંબ થઇ ગમ અને સ્ત્રીના વ્મકકતત્લને ટૂાંકા લર્  તભાાં વાંક ભચત કયલાભાાં 
આલર્ ાં ગય ાં.  ત્ર યાભના લનલાવ દયમ્માન ળકાતત કોળલ્માએ દળયથને કહ્ ાં છે.૩ 

  આ દ્રષ્ષ્િએ નતા, નત,  ત્ર નવલામ સ્ત્રીન ાં અસ્સ્તતત્લ જ ન શર્  ાં. તત્કારીન વાંસ્તક નતભાાં કન્મા-જન્ભ થલ 
એ પ્રવન્નતા નશીં ણ ભચિંતાન નલમ શત.૪ 

 આ ભચિંતા ફે કાયણે થઈ ળકતી શતી.પ્રથભ કન્માના નલલાશ વભમે લયક્ષ બરે કન્માના નતાની 
વભાન કે શીન સ્સ્તથનતના શમ, છતાાં ણ કન્માના નતાને નતયસ્તકાય જ પ્રાપ્ત થામ છે, વીતા અનસમૂાને આભ 
કશી  ન: કશ ે છે કે “ તે અભાન વશન કયલાન વભમ ભાયા ભાિે નજીક આલી ગમ છે. આ જઈ યાજા 
ભચન્તાના વમ દ્રભાાં ડફૂી ગમા, જેભ નોકાયકશત ભન ષ્મ ાય નથી શોંચત, તેભ ભાયા નતા ણ ભચિંતાન ાય 
નથી ાભી યહ્યા.”૫ 
 ઉય તક્ત ફે ત્રણ પ્રવાંગને છડીને યાભામણભાાં એલી ણ સ્સ્તથનત નથી કે સ્ત્રી પ્રત્મે ક્ષબ કે અવમ્ભાનની 
બાલના વ્મક્ત થઇ શમ ! યાજા જનકે  ત્રી વીતા ય હ્રદમન વાય સ્તનેશ યેડી દીધ શત. (૨.૧૧૮.૩૦) 
 કન્માઓને નલનલધ પ્રકાયની  નળક્ષા આીને વાંગીત (૧.૩૨.૧૩, ૭.૨.૧૧) વૈનનક નળક્ષા, ઔનધ-જ્ઞાન 
(૨.૯.૧૬), ઈનતશાવ- યાણન ાં જ્ઞાન (૨.૩૦.૬), સ્ત્રી-ધભતન ાં જ્ઞાન (૨-૩૯-૨૭,૩૧) લેદાઠન અનધ-કાય 
(૫.૧૪.૪૯.,૩.૨૦.૧૨.) તથા ભાંત્રજ્ઞાન (૪-૧૬-૧૨) લગેયેભાાં નન ણ ફનાલલાભાાં આલતી શતી.  
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 આભ, છતાાં યાભકથાની મ ખ્મ નાનમકાના જીલનની નલિાંફણાઓ, વાંઘત લગેયે જતાાં જાણે યાભકથાની 
નાયી-ચેતનાની ઉય તક્ત વાયી ફાફત એકાાંગી ફની જામ છે. વીતાના જીલન વાથે લણામેર એકભાત્ર પ્રવાંગ 
‘વીતા-ત્માગ’  જ ભાનલના બાલજગતને, ચેતનાને શચભચાલી નાાંખે છે. લા. યાભામણ, દ્મ યાણ, યઘ લાંળ 
અને ઉત્તયયાભચકયત વાથે લણામેરા આ પ્રવાંગના તાણાલાણાન ે ‘કતતવ્મનનષ્ઠાના બાયભાાં કચડાતી નાયી’ના 
કયપે્રક્ષ્મભાાં પ્રસ્તર્  ત કયલાન ઉક્રભ યશમ છે.   

(અ) સીતા-ત્માગ પ્રસગં :  

 આ પ્રવાંગભાાં નલનલધ વાકશત્મભાાં આ મ જફની નત્રનલધ ભન:સ્સ્તથનતન ાં દળતન થામ છે.  
૧. રકલામકા/ અલાદ વાંદબે પ્રજાની ભન:સ્સ્તથનત:  
૨. વીતા-ત્માગ લૂે/ વભમે યાભની ભન: સ્સ્તથનત: 
૩. વીતા-ત્માગ અને વીતાની ભન: સ્સ્તથનત: 

૧. રોકવામકા/ અવાદ સદંબે પ્રજાની ભન:સ્થથતત: 
 લા. યાભામણભાાં બદ્રને યભે કહ્ ાં કે નગયજન ભાયા ભાિે કઈ શ બ અને અશ બ લાત કયે છે? એભની 
શ બ લાત, જેને તેઓ શ બ ભાને છે તેન ાં આચયણ અને અશ બ ભાને છે તેન હ ાં ત્માગ કયી દઈળ.( ૭.૪૩.૯-
૧૦) બદ્ર ેયાભને કહ્ ાં કે ‘વભગ્ર  યલાવી આની પ્રળાંવા કયે છે, યાંર્   એક લાત ખિકે છે, ય દ્ધભાાં યાલણને 
ભાયીને યાભ વીતાને તાના ઘયે રઈ આવ્મા. એભના ભનભાાં વીતા-ચકયત્રને રઈને ય કે ક્રધ ન થમ? 
એભના હ્રદમભાાં વીતા વાંબગજનનત સ ખ કેવ ાં રાગર્  ાં શળે? શરેાાં યાલણે ફલૂતક વીતાને ખાભાાં ઉઠાલી 
અશયણ કય ું શર્  ાં, રાંકાભાાં ક્રીડા-કાનન- અળકલાિીકાભાાં યાખી, યાક્ષવના લળભાાં અનેક કદલવ યશી ત ણ 
શ્રીયાભને એનાથી ધ  ણા કેભ નથી થતી? શલે અભાયે ણ સ્ત્રીઓની આલી લાત વશન કયલી ડળે, કેભકે યાજા 
જેવ ાં કયે છે, પ્રજા ણ એન ાં જ અન કયણ કયલા રાગે છે. (૭.૪૩. ૧૭-૧૯)   
  દ્મ યાણભાાં એક યજકે (ધફી) કશરે અલાદ નલળે જાસવૂ યાભને જણાલે છે કે ‘તભાયી ત્ની વીતા 
યાક્ષવ યાલણના ઘયે યહ્યાાં શતાાં, તે અકીનતિ નવલામ ફીજી ફધી કીનતિ તભાયી કશલેામ છે. એક ધફી 
ભધ્મયાનત્રએ ાયકે ઘેય યશરેી તાની ત્નીને ત્નીને નધક્કાયતાાં ખફૂ ભાયી યશમ શત, ત્માયે તેની ભાતાએ 
તેને તેની નનદો સ્ત્રીને ન ભાયલા તથા તેને સ્તલીકાયી નનિંદા ના કયલા કહ્ ાં. આથી ધફીએ તેની ભાતાને કહ્ ાં કે 
‘હ ાં યાજા યાભ નથી કે જેણે યાક્ષવ યાલણના ઘયભાાં લવેરી વીતાન સ્તલીકાય કમો છે.’ એભ તે યજક નવલામના 
રકને આ યાજાએ કશલે  ાં શયકઈ કભત નીનતય ક્ત જણાય ાં છે, છતાાં એ નવલામના યજ્કને તે ક ત્મ અનીનતય ક્ત 
રાગે છે. (૫.૫૬)  
 દ્મ યાણ (૫.૫૬)ભાાં વીતાત્માગન ાં એક અન્મ યક્ષ કાયણન ાં લણતન ભે છે: એક કદલવ અનલલાકશત 
વીતા ઉદ્યાનભાાં શ ક દાંતી ાવેથી યાભકથા વાાંબે છે. આ કથાને નલસ્તતાયથી વાાંબલા ફાંને્ન ક્ષીઓને પવાલે 
છે. તે ફાંને લાલ્ભીકક આશ્રભભાાં યશી ળીખેર યાભામણન ાં ગાન કયે છે. ક્થાન્તે વીતા સ્તલ-કયચમ આી યાભ તેને 
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(વીતાને) રેલા ન આઅલે ત્માાં સ ધી તેભને ફાંધ કયી દેલા કશ ેછે. ક્ષી નલનમલૂતક મ સ્ક્તની પ્રાથતના કયે છે. 
નય ક્ષીને  મ ક્ત કયી દે છે, જમાયે ગબતલતી ભાઘ  ક્ષી નિંજયાભાાં મ  ત્ય  ાભે છે. તાની ભાાંઘન ાં મ  ત્ય  જાની 
વાંકલ્ કયે છે કે ‘હ ાં યાભના નગયભાાં જન્ભ રઈ વીતાના નલમગન ાં કાયણ ફનીળ.’ તે ક્ષી ગાંગાભાાં ડૂફી, ભયીને 
યજ્કના રૂભાાં અમધ્માભાાં પ્રગિ થમ અને એ યજક નનિંદાને કાયણે યાભે વીતાન ત્માગ કમો.  
 કાભરદાવ કાભરદાવક ત યઘ લાંળભાાં એિર જ ઉલ્રેખ છે કે “શ ેભાનલદેલ ! યાક્ષવના ઘયે યશી આલેરાાં 
દેલી (વીતા)ના સ્તલીકાય નવલામના આના વઘા લતતનની નગયજન પ્રળાંવા કયે છે” એભ બદ્ર નાભના જાસવૂે 
કહ્ ાં (૧૪/૩૨)  
 બલભનૂતએ ઉ. યા. ચ. ભાાં  યાભ દ્વાયા નગયજન અને ગ્રાભજનભાાં ગ પ્તચય તયીકે ભકરેર  
દ મ તખ વીતા નલળેની રકલામકા (કરાંક) યાભના કાનભાાં કશ ેછે. એિર જ ભાત્ર ઉલ્રેખ છે (૧.૩૯ થી ૪૦ ની 
લચ્ચે) 

૨. સીતા-ત્માગ પવેૂ/ સભમે યાભની ભન: સ્થથતત: 
 લા. યાભામણ મ જફ યાભે તાન ાં કતતવ્મ નનનિત કયી તાના બાઈઓને ફરાવ્મા ત્માયે ભચિંતાથી 
વ્માક  ઇષ્ન્દ્રમલાા યાભ નીચે મ ખ યાખી દ :ખી ભનથી ફેઠા શતા. ઉદાવ અને ફાંને નેત્રભાાં આંસ  વકશત સકૂા 
મ ખથી વીતા નલળેના રકાલાદ અને પ્રજાની તાની તાના પ્રત્મેની ધ  ણા નલળે કહ્ ાં. (૭.૪૪.૧૨-૧૩ અન ે
૭.૪૫.૧-૩)  
 યાભે તાના બાઈઓ વભક્ષ તાના અને વીતાના ઉચ્ચક ભાાં જન્ભ, દાંડકાયણ્મભાાંથી વીતાન ાં શયણ, 
યાલણન નાળ તથા રાંકાભાાં વીતા આિરા કદલવ યશી તેથી તેને કેલી યીતે યાજધાનીભાાં રઈ જલી એ નલળે 
અંત:કયણભાાં નલચાય લગેયે નલળે જણાવ્ય ાં. એ વભમે તાની નલત્રતાન નલશ્વાવ અાલલા ભાિે વીતાએ તાયી 
(રક્ષ્ભણની) વાભે જ અસ્નનભાાં પ્રલેળ કમો શત. દેલતાઓ વભક્ષ સ્તલમાં અસ્નનદેલે એને ઋનઓએ ણ તેને 
નનષ્ા ઘનત કયી શતી. આ પ્રકાયે નલશ દ્ધ આચાયલાી વીતાને દેલતાઓ અને ગાંધલોની ાવે વાક્ષાત 
દેલયાજ ઇન્દ્ર ેરાંકાદ્વીની અંદય ભાયા શાથભાાં વોંી શતી. ભાય અંતયાત્ભા ણ મળસ્સ્તલની વીતાને શ દ્ધ વભજે 
છે. આથી હ ાં એને વાથે રઈને અમધ્મા આવ્મ છાં. (૭.૪૫.૪-૧૦)  
 યાભ  આગ જણાલતાાં કશ ે છે કે “ જે કઈ પ્રાણીની અકીનતિ રકભાાં ફધાની ચચાતન નલમ ફની 
જામ છે તે અધભ રક (નયક)ભાાં ડે છે અને જ્માાં સ ધી એ અમળની ચચાત થામ છે ત્માાં સ  ધી ત્માાં જ ડય 
યશ ેછે. દેલ ણ રકભાાં અકીનતિની નનિંદા અને કીનતિની પ્રળાંવા કયે છે. વભસ્તત શે્રષ્ઠ ભશાત્ભાઓન ાં વઘું ાં શ બ 
આમજન ઉત્તભ કીનતિની સ્તથાના ભાિે જ શમ છે. હ ાં રકનનિંદાના બમથી તાના પ્રાણની અને તભાયા 
ફધાાંન ત્માગ કયી ળક ાં છાં ત વીતાને ત્મજી દેલી એ ક્ાાં કઈ ભિી લાત છે ? આ ભાયા જીલનન ાં વોથી ભટ ાં 
દ :ખ છે. (૭.૪૫.૧૨-૧૫ ) 
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 દ્મ યાણકાય ણ લા. યાભામણની જેભ યાભના મ ખે તાની કીનતિ અને અકીનતિની લાત જ મકેૂ છે. 
વીતાજી અસ્નન દ્વાયા શ દ્ધ થમાાં છે એ જાણતા શલા છતાાં રકલાદના બમને કાયણે બમબીત થઈ વીતાન 
ત્માગ કયલા તૈમાય થમા છે. યાભન આ વાંલાદ દ્રષ્િવ્મ છે : “જ તભે (ત્રણ બાઈઓ)  રકાલાદથી નનષ્ન્દત 
થમા શ ત તભાય ણ હ ાં ત્માગ જ કયી દઉં, ત છી ફીજાાં-ભાયા ઘય,  ત્ર, નભત્ર તથા શયકઈ ઉત્તભ 
લસ્તર્  ન ણ હ ાં ભાયા મળના કાયણે ત્મજી દેલા તૈમાય છાં અને વીતાન ણ હ ાં ત્માગ કયી દઉં, એભાાં શ ાં કશલેાન ાં 
છે? ભને રકભાાં પ્રખ્માત ભાયી નનભત કીનતિ જેલી લશારી છે, તેલ  
ભાય નપ્રમ બાઈ, ભાયી ત્ની કે ભાયા ફાાંધલ કે ક ટ ાંફીઓ ણ ભને લશારાાં નથી.” (૫.૫૬,૫૮) 
 અશીં દ્મ યાણકાયે બયત, ળત્ર ધ્ન અને રક્ષ્ભણના મ ખે કેિરાક ભશત્લના વાંલાદ મ કી યાભને 
વીતાત્માગ ન કયલા વભજાવ્મા છે, જે દ્રષ્િવ્મ છે : 
(૧) બયત : વીતાજી રાંકાભાાં અસ્નનભાાં પ્રલેળી શ દ્ધ થમાાં છે. તભાયી કીનતિ બ્રહ્માકદ દેલએ લખાણી છે. વીતાજીની 
શ દ્ધદ્ધ નલળે બ્રહ્મા અને દળયથે જાશયેભાાં કહ્ ાં છે. આલી કીનતિ એક યજ્કના લચનથી આજે કેભ  
ભભરન થળે? વીતાજી ઉત્તભ બાનમલતી અને વગબાત છે, તેથી તેભન ત્માગ કયી ળકામ નશીં.(૫.૫૬) 
(૨) શત્રધુ્ન : ળત્ર ધ્ન કેિરાાંક દ્રષ્િાાંત આી વીતાન ત્માગ ન કયલા યાભને વભજાલે છે. જેભકે “ દ ષ્િ 
ભચત્તલાા ાાંખડી રક વલત ધભોથી ફકશષ્ક ત થમેરા શઈ, લેદની બરે નનિંદા કમાત કયતા શમ, તેથી શ ાં તે 
લેદને ઉત્તભ બ્રાહ્મણ અગ્રાહ્ય ભાને છે ? (૫.૫૮)  
(૩) રક્ષ્ભણ : તભાયી બ દ્ધદ્ધ કેભ શયાઈ ગઈ છે? તભે ત ળાસ્ત્રને જાણનાય શઈ નલદ્વાન છ, એ યજ્કના 
અંત:કયણભાાં નલશ્વાવ ઉજે તેભ કય, ણ તેના લચનથી વ્માક  થઇ તભે ફીકણ સ્તલબાલથી અને નતવ્રતા 
વીતાજીન ળા ભાિે ત્માગ કય છ? (૫.૫૮)  
 અંતે યાભ કશ ે છે કે તે ધફી ભાયે આજે ખયેખય જલ નથી. અમ ક વભમ થળે, ત્માયે ફધ ાંમે (ભાર ાં 
લતતન) રકના ભચત્તને યાંજન કયનાય અલશ્મ થળે’ એભ કશી વીતાન ત્માગ અથલા તરલાય લડે તાન ાં 
ભસ્તતક કાલા કશ ેછે. (૫.૫૮) 
 યઘ લાંળભાાં કાભરદાવે યાભની ભન:સ્સ્તથનત ખફૂ જ ઘેયી યીતે યજૂ કયી છે : 
 તાની ત્નીની જૂઠી નનિંદાથી, અવહ્ય અમળ (કરાંક)થી ીકડત યાભન ાં હ્રદમ શથડાની ચિથી જેભ 
રખાંડ પાિી જામ તેભ પાિી ગય ાં.૬  

 યાભની ભન:સ્સ્તથનત રકનનિંદા અને ત્ની-ત્માગ લચ્ચે શીંચકા જેલી ફની ગઈ.૭   

 નનિંદા કઈ ફીજા ઉામથી િે તેલી ન શલાથી વીતા-ત્માગન નનિમ કયે છે. કાયણકે મળને જેઓ દેશ 
કયતાાં ણ લધાયે ભિ ભાને છે તેભને ઇષ્ન્દ્રમના નલમભાાં યવ નથી શત(૧૪/૩૫). આથી યાભની 
નનયાળાજનક સ્સ્તથનત જઇને શત નલનાના બાઈઓન ેફરાલી વીતાની અપલાની લાત કયી.(૧૪/૩૬) યાભ કરાંક 
નલળે ઉભા આતાાં જણાલે છે કે “લાદલાા લનથી જેભ દતણને, તેભ સમૂતથી જન્ભેરા વદાચાયથી નલશ દ્ધ 
યાજનિના લાંળને ભાયે રીધે આ કેલ ડાઘ રાનમ છે તે જ ઓ (૧૪/૩૭). શરેાાં નતાની આજ્ઞાથી જેભ   થ્લીને 
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ત્મજી શતી તેભ, વીતાન ત્માગ કયીળ એભ કહ્ ાં (૧૪/૩૯). ‘એ (વીતા) નનદો છે’ એભ હ ાં જાણ ાં છાં, ણ 
રકલામકા ભાયે ભાિે ફલાન છે, કાયણ કે   થ્લીની છામાને પ્રજાએ નલશ દ્ધ ચાંદ્રના કરાંક તયીકે આયી છે.૮  
જેભાાંથી નનિંદાન ાં શૂ દૂય થઈ ગય ાં છે તેલા પ્રાણને હ ાં રાાંફા વભમ સ ધી ધાયણ કર ાં એલી જ તભાયી ઈચ્છા શમ 
ત ભાયા નનિમને દમાથી આદ્રત ફનેરા ભચત્તલાા તભાયે યકલ નશી.(૧૪/૪૨) 
 બલભનૂત ઉ.યા.ચ.ભાાં રકાલાદ (કરાંક) ભાિે દૈલને પ્રાધાન્મ આતાાં કશ ેછે :  

 “અદભતુ ઉામો વડે વૈદેહીના યગહૃવાસનુ ં જે કરકં શાતં કર્ુું હત ુ ં તે આ નશીફના ખયાફ 
રયણાભથી હડકામા કતૂયાના ઝેય ઝેયની જેભ પયીથી ચાયેફાજુ પ્રસયી ગર્ુ ંછે”૯   

 આ  ઉયાાંત રકાયાધન, સ મતલ ાંળની નલત્રતા અને શ દ્ધ ચકયત્રને પ્રાધાન્મ આતાાં કશ ેછે. ૧૦  

તેભજ “રકભાાં શે્રષ્ઠ, સ મતલ ાંળના યાજાઓએ જે નલત્ર અને શ દ્ધ ચયીતને કદાવ્ય ાં છે, તેભાાં ભાયે રીધે જ 
ભભરન કરાંક રાગે ત અબાભગમા એલા ભને નધક્કાય છે.”(૧/૪૨)  
દ મ તખ જમાયે નગયજન અને ગ્રાભજનને દ ર્જન કશ ે છે ત્માયે યાભ પ્રજાન ક્ષ ખેંચતા કશ ે છે : ઈક્ષ્લાક લ ાંળ 
પ્રજાન ભાનીત છે અને દૈલને રીધે કરાંકફીજ ઉનય ાં છે. લી, નલશ દ્ધદ્ધ વભમે જે અદભ ત કભત થય ાં તે જ દૂય 
(પ્રદેળભાાં) થય ાં ત કણ ભાને? (૧.૪૪)  
 ઉય તક્ત જેભ યાભન યાજધભત પ્રગિ થામ છે, ત ફીજી ફાજ  એભન દામ્ત્મધભત ણ પ્રગિ થામ છે : 
યાભ વીતાના ઉત્તભ ચાકયત્ર્મની પ્રળાંવા કયી નનળાવા નાાંખતાાં કશ ે છે કે –આલા પ્રકાયની તાર ાં કેભ આવ ાં 
કયણાભ ? તાયા લડે જગત નલત્ર છે (ણ) તાયા નલળે અનલત્ર રકકકતઓ તાયા લડે રક નાથલાંત છે 
(જમાયે) ર્  ાં અનાથ(ની જેભ) નાળ ાભીળ. (૧.૪૨-૪૩ ની ભધ્મે) 
 યાભ તાને દી અને વાંવાયની અવાયતા (નનસ્તવાયતા)વ્મક્ત કયતાાં કશ ે છે : ફાણથી ભાાંડીને 
ેરી, પ્રેભને રીધે ફીજા કઈ આશ્રમ નલનાની આ નપ્રમાને, કવાઈ જેભ ઘયની ાંભખણીને (આી દે) તેભ હ ાં 
ફનાલિી મ  ત્ય ને શલારે કયી દઉં છાં (૧/૪૫), “ત અસ્ત  શ્મ ાભી હ ાં દેલીને કેભ દૂનત કર ાં ?” શ ેમ નધે, અલૂત 
કભતચાાંડા એલા ભને છડી દે, ચાંદન (વ  ક્ષ)ની ભ્રાસ્ન્તથી દૂનત પલાા ઝેયના ઝાડન તે આશ્રમ રીધ છે. 
(૧/૪૬), (ઉબ થઈને) અયેયે! શલે જગત રિાઈ ગય ાં. યાભન ાં જીલલાન ાં પ્રમજન આજે રૂ ાં થય ાં. જગત શલે 
જીણત અયણ્મની ભાપક સનૂ  ાં થઈ ગય ાં.વ ાંવાય અવાય થઈ ગમ. ળયીય કષ્િરૂ ફન્ય ાં. ભાર ાં કઈ ળયણ નથી, શ ાં 
કર ાં ? ળ ઉામ ? અથલા- દ :ખ લેઠલા ભાિે જ યાભભાાં ચૈતન્મ મ કાય ાં છે. ભભતછેદી પ્રાણ હ્રદમભાાં લજ્રના 
ખીરા જેલા ફન્મા છે. (૧/૪૭) યાભ વીતાના ત્માગન નનણતમ રઈને તાની જાતને ક તધ્ન, ાી અને 
દ યાત્ભા ભાને છે.(૧/૪૭-૪૮) નલશ્વાવલૂતક છાતી ય ઢીને નનદ્રાધીન થમેરી, ત્રાવ આે એ યીતે પયકતા 
ણૂતગબતના બાયલાી, ગ  શરક્ષ્ભી નપ્રમ ગ કશણીને છડીને નનદતમ એલ હ ાં ભાાંવ બક્ષકને ફભરની જેભ (તેને) પેંકી 
દઉં છાં (૧/૪૯) અંતે વીતાના ગ ભસ્તતકે અડાડી યાભ કશ ે છે : “તાયાાં ચયણકભને યાભના ભસ્તતકન આ 
અંનતભ સ્તળત (યડે છે),તેભજ    થ્લી-લસ ાંધયાને વાચલલાન ાં કશી રલણાસ યને ભાયલા જામ છે. (૧/૫૦-૫૧)  
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૩.સીતા-ત્માગ અને સીતાની ભન:સ્થથતત :   

 લા.યાભા.(૭.૪૮.૧-૧૮) ભાાં વીતા-ત્માગ વાંદબે રક્ષ્ભણન ાં લચન વાાંબી વીતા દ :ખી થઈ મનૂછિત  
થઈ ગમાાં અને દીન-લાણીથી ફલ્માાં; જેભાાં નલધાતા –દૈલ અને લૂતજન્ભના કભતપને આ ભાિે તેઓ દ આે 
છે. તેઓ કશ ેછે કે શ દ્ધ આચયણલાી શલા છતાાં ણ ભશાયાજે ભાય ત્માગ કમો છે. શરેાાં ણ ભેં લનલાવના 
દ :ખભાાં  ડીને ણ, એને વશન કયીને શ્રીયાભના ચયણન ાં અન વયણ કયી આશ્રભભાાં યશલેાન ાં વાંદ કય ું શર્  ાં. 
ભાયા જીલનને અત્માયે જ ગાંગાજીના જભાાં નલવર્જન કયી દેત, યાંર્   અત્માયે એભ કયલાથી ભાયા નતદેલન 
યાજલાંળ નષ્િ થઈ જળે.  
 વીતા રક્ષ્ભણને વાંદેળ આતાાં કશ ેછે કે વીતાની વાસ ઓ,અંત: યની લાંદનીમા સ્ત્રીઓ તથા ભશાયાજના 
ચયણભાાં પ્રણાભ કયી ક ળ છૂલાન ાં કશ ે છે. ધભતારન ભાિે વાલધાન યશતેા ભશાયાજ (યાભને) ણ વાંદેળ 
આતાાં કશ ેછે- “શ ેયઘ ન ાંદન ! લાસ્તતલભાાં ત આ જાણ જ છ કે વીતા શ દ્ધચકયત્રા છે. વલતદા આના કશતભાાં 
તત્ય યશ ેછે અને આના પ્રત્મે યભ પે્રભબસ્ક્ત યાખનાયી છે. તભે અમળથી ડયીને જ ભને ત્માગી છે, આથી 
રકભાાં જે તભાયી જે નનિંદા થઈ યશી છે અથલા ભાયા કાયણે જે અલાદ પેરામ છે, એને દૂય કયલ ભાર ાં ણ 
કતતવ્મ છે કેભકે ભાયા યભ આશ્રમ આ છ. આ ધભતલૂતક ઘણી વાલધાનીથી યશીને  યલાવીઓની વાથે 
એલ જ લતાતલ કય, જેલ તાના બાઈઓની વાથે કય છ. એ જ  આન યભ ધભત છે અને એનાથી 
આને યભ ઉત્તભ મળની પ્રાપ્પ્ત થઈ ળકે છે; એ જ આના ભાિે ધભત અને કીનતિ છે.  ર ત્તભ ! ભને ભાયા 
ળયીય ભાિે કઇણ ભચિંતા નથી. જે પ્રકાયે  યલાવીઓના અલાદથી ફચીને યશી ળકામ, એ પ્રકાયે આ યશ ! 
સ્ત્રી ભાિે ત નત દેલતા છે, નત જ ફાંધ  છે, નત જ ગ ર  છે.આથી એને પ્રાણના બગે ણ નલળેરૂથી નતન ાં 
નપ્રમ કયવ ાં જઈએ.૧૧   

   દ્મ યાણ(૫.૫૯)ભાાં વીતાની ભન: સ્સ્તથનતન ાં જે લણતન થય ાં છે, તે લા. યાભામણન ાં અન વયણ ભાત્ર છે.  
કાભરદાવક ત યઘ લાંળભાાં પ્રાયાંબે લા.યાભા.લત યાભની નશી ણ સ્તલનનિંદા કયી વાસ ઓને પ્રણાભ કયી 
 તાનાભાાં યશરેા ગબતની ભાકશતી આી હ્રદમથી એ ગબતના કલ્માણની કાભના કયલાન વાંદેળ આપ્મ. યાભને 
વાંદેળ આતાાં વીતા કશ ેછે કે “તાની આંખ વાભે અસ્નનભાાં શ દ્ધ નનષ્કરાંક જઇને ણ ભને કેલ રકના 
જૂઠા અલાદથી છડી દીધી ? શ ાં આ ળાસ્ત્રાન વાય છે કે પ્રનવદ્ધ સ મતક ર અન વાય છે ? અથલા ફધાન ાં કલ્માણ 
કયનાય તભાય ભાયા પ્રત્મેન આ ભનભાન્મ વ્મલશાય છે. આલી ળાંકા ન કયલી જઈએ. યાંર્   આ ફધ ાં ભાયા જ 
લૂતજન્ભભાાં કયેર ાન ાં અવહ્ય પરૂી લજ્રાત છે. શરેાાં આલેરી જે રક્ષ્ભી અંત્મત ર ષ્િ થઈ 
પ્રનતષ્ઠાલૂતક, આના બલનભાાં યશતેી ભને વશન ન કયી ળકી. ભને એવ ાં રાગી યહ્ ાં છે. આના નલમગથી આ 
ર્  ચ્છ જીલનની હ ાં ઉેક્ષા જ કયી દેત, જ યક્ષાને મનમ ભાયી કખભાાં લતતભાન તભાર ાં તેજ ફાધક ફન્ય ાં ન શત 
! નતથી કયત્મકતા હ ાં   ત્રત્નત્ત ફાદ સમૂતભાાં દ્રષ્ષ્િ રગાલી એલી તસ્તમા કયલાન પ્રમત્ન કયીળ કે, જેનાથી 
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આગના જન્ભભાાં ણ તભે જ ભાયા નત થાઓ અને નલમગ ક્ાયેમ ન થાઓ. લણત તથા આશ્રભની યક્ષા 
કયલી એ જ યાજાન ધભત, ભન એ કહ્ય છે.  
 આથી કેલ જૂઠી નનિંદા વાાંબલા છતાાં ત્મજેરી ભને અન્મ તસ્તલીઓની જેભ વાંબાજ અથાતર્ૌ  
તસ્તલીની તથા પ્રજા વભજી ભાયી યક્ષા કયજ. અંતે રક્ષ્ભણના ગમા છી બાયે નલનત્તના બાયથી ડયેરી 
વાયવક્ષીની જેભ યડલા રાગી.(૧૪.૫૫-૬૮) 
 બલભનૂતએ ઉ.યા.ચ.ભાાં ઉય તક્ત ગ્રાંથની જેભ વીતા-વાંદેળ દ્વાયા તાની યાભ, પ્રજા કે કરાંક નલળે 
ભન:સ્સ્તથનત નથી દળાતલી યાંર્   ગબતનાિકની યચના કયી.   થ્લી, બાગીયથી અને અર ાંધતી લગેયે દ્વાયા વીતાની 
દમનીમ ભન:સ્સ્તથનત ય પ્રકાળ ાડય છે : (અશીં કેિરાક વાંલાદ દળતનીમ છે.) -નેથ્મભાાંથી (વીતાન) 
અલાજ : “શા આમત ત્ર ! શા ક ભાય રક્ષ્ભણ !  એકાકકની, અળયણ અને જેની પ્રવલલેદના ાવે આલી શોંચી છે 
તેલી, લનભાાં શતાળ ફનેરી ભને કશિંવક શ ઓ (ખાઈ જલા) િાાંી યહ્યાાં છે, ત શલે હ ાં ભ ાંદબાભગની, ભાયી જાતને 
બાગીયથીભાાં પેંકી દઉં.(૭-૨ ઉય)  
 વીતા બાનભાાં આલી   થ્લી અને બાગીયથીન કયચમ છેૂ છે ત્માયે વીતા તાની ભાતા   થ્લીને 
વાંફનધને કશ ેછે : “ઓ ભાતા ! તેં ભને આલી જઈ !(हा अम्ब, ईद्रश्यहं त्वया द्रष्टा |અંક -૭ )  
- યાભ : (જોઇને) દૈવમોગે આ તો વધાયે કરુણ છે. 
 ીડા અન બલતી બાગીયથી   થ્લીને વાાંત્લન આતાાં કશ ે છે : “આ વાંવાયતાંર્  , ચેતનાલાાાંને શરાલી 
નાખનાય અને વલતભાાં વાભાન્મ એવ ાં, ભાનનવક ભામાન ાં ફાંધન છે....ળાાંત થાઓ.” (૭-૫ની ઉય) 
   થ્લી તાની ીડા વ્મક્ત કયતાાં કશ ેછે : “શ ેદેલી ! વીતાને જન્ભ આીને કેલી યીતે ળાાંનત ભેવ ાં ? 
(એક ત) યાક્ષવની લચ્ચેન નનલાવ (તેણે) રાાંફા વભમ સ ધી વશન કમો ણ ફીજ આ ત્માગ ત તેને ભાિે 
અનતળમ અવહ્ય ફની યહ્ય છે.” (૭.૪) 
 બાગીયથી દૈલને પ્રાધાન્મ આે છે ત્માયે   નથલી કશ ે છે કે, “આ ફધ ાં ખર ાં,યાંર્   તભાયા યાભબદ્રની 
ફાફતભાાં નકશ :- ફાક એલા તેણે ફાણભાાં કડેરા (વીતાના) શાથને, ભને, જનકને, અસ્નનને, તેની 
આજ્ઞાાંકકતતાને કે વાંતનતને પ્રભાણભતૂ ગણ્માાં નકશ ! ? (૭.૫.)  
- સીતા : શા ! ભને આમત ત્રન ાં સ્તભયણ કયાવ્ય ાં.  
- પતૃથવી : અયે, તાયે લી આમત ત્ર કણ ?  
-સીતા : (રજ્જજા અન ેઆંસ  વાથે) ત જેભ ભાતા કશ ેતેભ. 
-સીતા : યડતી, શાથ જડીને) ભાતા ભને (તાયાાં) તાનાાં અંગભાાં વભાલી રે.  
-સીતા : હ ાં અનાથ છાં. ફેને (દીકયાઓને) હ ાં શ ાં કર ાં ?  
-સીતા : ભાયે અબાગણીને વનાથણ ાં કેવ ાં.  
બલભનૂત રકના ભાનવભાાં વીતા પ્રત્મે આત્ભીમતા અને આદયબાલ જન્ભે એ ભાિે કેિરાક વાંલાદ મ કે છે : 



KCG- Portal of Journals 

 Page  8  

 

- ફાંને દેલીઓ : “જેના વાંગથી અભાયી ફાંનેની નલત્રતા ણ લધે છે એલી, જગતને ભાિે ભાંગરરૂ તાયી 
જાતને, ર્  ાં ળા ભાિે શરકી ાડે છે.” (૭.૮)  
* રક્ષ્ભણ : આમત, વાાંબ. 
* યાભ : રકને વાંબાલા દ. 
ફાંને  ત્રની ઉત્નત્ત ફાદ- 

* સીતા : ભાતા, ભને તભાયાાં અંગભાાં વભાલી ર. વાંવાયના આલા (દળા) કયલતતનન અન બલ હ ાં વશન નશીં 
કયી ળક ાં. 
અંતે આ નાિક જતાાં યાભ ફેબાન ફને છે ત્માયે અર ાંધતી વીતાને યાભના સ્તળત દ્વાયા જીલાડલાન ાં કશ ેછે. 
* યાભ : શ ાં ભશાન અયાધી ભાયા ઉય, ફાંને બગલતીઓએ દમા દાખલી ? તભને પ્રણાભ કર ાં છાં” (અંક-
૭,ાન-૧૬૩) 

(ફ) તનષ્કષષ :   

(૧) લા.યાભામણથી સ્ત્રીના વ્મસ્ક્તત્લને ટૂાંકા લર્  તભાાં વાંક ભચત કયલાભાાં આલર્ ાં, એલાાં નલધ્ન કોળલ્મા 
(૨.૬૧.૨૪) અને વીતા (૭.૪૮.૧૭-૧૮) ના મ ખે જલા ભે છે; 
જેના ઉય ભન સ્તમ  નતન સ્તષ્િ પ્રબાલ લતાતમ છે. જ ઓ- ૧૨    

 વીતા-ત્માગ પ્રવાંગથી લા.યાભા. લગેયે ગ્રન્થભાાં નતગ શ ેયશતેી સ્ત્રીના વાંદબે ધભતળાસ્ત્રન  
પ્રબાલ લધાયે સ્તષ્િ થામ છે. વીતા ભાિેની રકલામકા  યલાવીઓ (લા.યાભા., યઘ ., ઉ.યા.ચ.) અને યજક-
પ્રવાંગ (દ્મ .)ભાાંથી ઉજાગય થામ છે.  
(૨)  અશીં આ  ગ્રાંથભાાં  ર -પ્રધાનતા જ જલા ભે છે.  લા.યાભા.આકદભાાં યગ શ ે યશરેી નાયીને ન 
સ્તલીકાયલી જઈએ એલ નગયજનન પ્રધાનસ ય જલા ભે છે, એભાાંમ યાજા આદળત ગણામ છે. ૧૩  ધફીની 
ત્ની ણ યગ શ ે નનલાવ કયેર શલાથી એને ણ આ ળવ ાં ડે છે. (દ્મ. .૫.૫૬) સ્ત્રી યગ શ ેયશ ેછે, તે 
રકલામકા  ર  ભાિે કરાંક ફની જામ છે. પ્રજા આલા યાજા કે  ર ની ધ  ણા કયે છે એવ ાં વભજી એનાથી એ 
ડયે છે. એન બગ સ્ત્રી ફને છે ; એવ ાં પ્રત્મક્ષ થામ છે.  

(૩) એ વભમે નલત્રતા-નવદ્ધદ્ધ ભાિે અસ્નન-પ્રલેળ જેલી યીક્ષા આલી ડતી. વીતાએ આ યીક્ષા આી શતી. 
યાભ સ્તલમાં તેને શ દ્ધ ભાનતા શતા. દેલ, ગાાંધલો, ઋનઓ અને સ્તલમાં દળયથે ણ તેના શ દ્ધ ચાકયત્ર્મને સ્તલીકાય ું 
શલાાં છતાાં યાભે રકનનિંદા, અકીનતિના બમે તથા ઉત્તભ કીનતિની સ્તથાનાની ભશત્લાકાાંક્ષા ભાિે નનદો ત્નીન 
ત્માગ કમો શત. એિલ ાં જ નશીં આલી કીનતિ ભાિે બાઈ, ફાાંધલ કે ત્નીને ણ ગોણ ભાન્માાં છે. યઘ લ ાંળભાાં ત 
વીતાને બગન ાં વાધન ભાની છે. ૧૪  આ છે તત્કારીન સ્ત્રીન ાં સ્તથાન.  
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(૪)  વીતા શ દ્ધ-ચયીત્રા છે. ગબતધાયણ કમો છે. આલી સ્સ્તથનતભાાં તાના બાઈઓ ણ વભજાલે છે. ત્માયે ણ 
યાભ રકાન યાંજનને પ્રાધાન્મ આે છે(જ ઓ દ્મ. . ૫.૫૬,૫૮) યાંર્   લાસ્તતનલકતાન સ્તલીકાય કયલાને ફદરે  
ખખરી આદળતનીનતને જ લગી યશ ેછે.  
(૫) કાભરદાવ, બલભનૂતએ ત વદાચાયથી ય ક્ત, નનષ્કરાંક લાંળ-યાંયાને (યઘ .૧૪/૩૭) તથા દૈલને 
(ઉ.યા.ચ.૧/૪૦,૪૧,૪૨,૪૪) કરાંક ભાિે પ્રાધાન્મ આી યાભન ફચાલ કયલાન જે પ્રમત્ન કમો છે તે જાણે 
બાયતીમ મલૂ્મન ાં દ ષ્કયણાભ ભાની ળકામ !  
(૬) ઉ.યા.ચ.ભાાં યાભ તાને ક તધ્ન, ાી અને દ યાત્ભા ભાને છે.(૧/૪૭-૪૮)  
 નાિકના અંતે આ લાક્ને કનલએ  નયાલનતિત કયી યાભન વીતા પ્રત્મેન હ્રદમગત, આંતકયક સ્તનેશ 
છત કમો છે. જેભકે,૧૫ એિલ ાં જ નશીં ણ અંતે લસ ાંધયાને  વીતાને વાચલલાન ાં કશ ેછે.   
 વીતા આિરી વન્ભાનનીમ શલા છતાાં યાભે કતતવ્મનનષ્ઠાથી અભબભતૂ થઈ તેન ત્માગ કમો . આ કેિલ ાં 
ઉભચત ગણામ ! 
(૭) વીતા-ત્માગ છી વીતા રક્ષ્ભણ આગ દૈલ અને લૂતજન્ભના કભતપને કાયણરૂ ફતાલી આજકદન સ ધી 
લેઠેરાાં દ :ખ, શ દ્ધાચાય અને ગાંગાજભાાં તાની જાતન ાં નલવર્જન કયલાન ાં કશી ભનન અવાંત વ્મક્ત કયે છે 
(લા.યાભા.) આભ, છતાાં વીતાને કઈના પ્રત્મે દ્વે, અસમૂા કે અભત નથી વ્મક્ત થમાાં. ફધાાંના કલ્માણની અને 
યાજાની કીનતિને પ્રાધાન્મ આી આદળત બાયતીમ નાયીની ઉદાત્ત પે્રયણામનૂતિ ફની યશ ેછે. (લા.યાભા.) 
(૮)  ભાનલભનન ઉદગાતા કનલ કાભરદાવ નાયી-ચેતનાને ઢાંઢલાન પ્રમત્ન કયે છે. વાંદેળાભાાં વીતામ ખે 
તાને થમેરા અન્મામનાાં કાયણ સભૂચતાથતરૂે વ્મક્ત કયી દે છે. (૧૪/૬૧)  
(૯) વીતા નગયજનથી દાઝેરી છે. આથી યાભને ણ ચેતીને ચારલાની જે વરાશ આે છે, એભાાં  
એન ાં નનદો, નનભત ચકયત્ર છર્  ાં થામ છે. એિલ ાં જ નશીં રક્ષ્ભણ વાભે વ્મક્ત કયેરાાં દ :ખભાાં ણ તાની 
શ દ્ધદ્ધને નવદ્ધ કયલાન નલનમ્ર પ્રમાવ કમો છે.  
(૧૦) યાભે વીતાન છદ્મ યીતે ત્માગ કયીને ભિ અન્મામ કમો શત. જ તેને પ્રત્મક્ષ કશીને ત્માગ કમો શત ત 
ભચત્ર કાંઈક જ દ ાં જ શત ! અને એભાાં નાયી-ચેતનાન ાં કાંઈક જ દ ાં જ દળતન થલા ામ્ય ાં શત ! યાભન ાં આ 
ડયકણ ાં  અને ખખરી કતતવ્મનનષ્ઠાની દાંબી આકાાંક્ષા ણ પ્રગિ થામ છે.  
(૧૧) ઉ.યા.ચ.ભાાં ત વીતા વકશત તેની ભાતા   નથલી, બાગીયથી લગેયે આ ત્માગની લેદના અન બલે છે. 
યઘ લ ાંળભાાં કાભરદાવે કહ્ ાં છે કે ‘ आऻा गुरूणां ह्यववचारणीया (१४/४६) ત્માયે બલભનૂત જાણે તેન ાં અન વયણ 
કયતાાં યાભ વાભે ઉારાંબીમ અંગરૂી નનદેળ કયતાાં કશ ેછે. ૧૬    

(૧૨) બલભનૂતએ ઉ.યા.ચ.ભાાં અંતે એક લેધક વાંલાદ વીતાના મ ખે મકૂી બાયતીમ વભાજની દાંબી 
કતતવ્મનનષ્ઠાભાાં અભબભતૂ વન્નાયીના જીલનની ીડાય ક્ત અને શતાળ ભન:સ્સ્તથનતન ાં દળતન કયાલી દીધ ાં છે. જેભકે, 
“ભાતા ભને તભાયા ંઅંગોભા ંસભાવી રો. સસંાયના આવા (દશા) રયવતષનનો અનબુવ હું સહન નહીં કયી શકંુ”. 
(અંક-૭)  
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 ટૂાંકભાાં, વીતાને ત પ્રક નતનાાં ાત્ર, ઋનઓ, દેલ, ગાાંધલો લગેયે વશામરૂ ફને  છે, ત્માયે આજની 
નાયીન ાં શ ાં ? આભ છતાાં આ પ્રવાંગથી વીતાન ાં ચકયત્ર ત વશજ યીતે ઉદાત્ત ફનલા ામ્ય ાં  છે, યાંર્   વાભાન્મ 
રક નાયી તયપની દ્રષ્ષ્િભાાં યાભભાાંથી કેલ આદળત ગ્રશણ કયળે એ ત વદૈલ એક મક્ષ-પ્રશ્ન જ ફની યશળેે !!! 
 

ાદટી 
१. वेदोऩब ंहणाथााय ताव्ग्राहयत प्रभु् || काव्ग्यं रामायण क त््नं सीतायाश्चररतं महत ् | ऩौऱ्त्यवधममत्येवं 
चकार चररतव्रत: || वा.रामा.१.४.६-७   

२. नारी અને चतेना આ ફાંને ળબ્દ ળબ્દકળાકદભાાં આ યીતે ઉજાગય ાભે છે :(१) नारी : ‘न ’ અથલા ‘नर’ થી 

આ ળબ્દ નનષ્ન્ન થમ છે. न  + अन ्+ डीन ् =नारी અથલા नर + डीष = नारी. આ ફાંને વ્ય ત્નત્તઓની 
ભશાબાષ્મકાય તાંજભરએ ‘न धम्माा नारी, नर्यावऩ नारी (म.भा., ४.४.९) કશીને કશીને ભશત્લન ાં પ્રનતાદન કય ું 
છે. ‘न त्वन त्व नरत्व जातत ववमिष्टा ्री नारी’ ભાનલાભાાંભાનલાભાાં આલે છે. નનર ક્તકાય માસ્તકે નાયીન 
મૂભતૂ ળબ્દ ‘नर’ની વ્ય ત્નત્ત न त  = નાચવ ાં ધાર્   કયીને ‘नरा: मनषु्या: न त्यन्तत कमासु’ કહ્ ાં છે. 
(तनरुक्ततनरुक्त, ५. १. ३) વામણે નાયીન બાલ ‘નયન ઉકાય કયલાથી છે’ અથાતર્ૌ ‘न णां महावीरार्थानां 
उऩकाररत्वात ्नारर: न अरर: = नारर: | (तै. आ. ४. २. १ ) 
(२) चतेना : चतेन (वव.) (न््र. –नी ) (र्चत ्+ ल्युट् )યથી  चतेना ળબ્દ નનષ્ન્ન થામ છે. चतेन એિર ે

વજીલ, જીનલત, જીલધાયી, વચેત, વાંલેદનળીર. चेतना એિરે જ્ઞાન, વાંજ્ઞા,પ્રનતફધ  चऱुुकयतत मदीयां चतेनां 
चञ्चरीक: - रस., रघु., १२/१४, चतेनां प्रततऩध्यत-े વાંજ્ઞા પયી પ્રાપ્ત કયી રે છે. વભજ, પ્રજ્ઞા, બ દ્ધદ્ધભતા, 
નલચાયનલભળત લગેયે અથો જલા ભે છે. – वामन मि. आप्टे, सं्क त-हहतदी कोि, मोतीऱाऱ ब. ऩन्लऱिसा, 
हदल्ऱी, द्ववतीय सं्करण का ऩुनमुाद्र्ण, २००१, ऩ . ३८६ | 
३. गततरेका ऩततनाायाा द्ववतीया गततरात्म्ज: | त तीया ऻातयो राजंश्चतुथी नैव ववध्यते || वा. रामा.  

  २.६१.२४  

४. कतया वऩत त्वं द:ुख ंहह सवेषां मानकांक्षऺणाम ्| तद्, ७.९.९ 

५. तद्, २.११८.३५-३६  

६. अयोधनेनाय इवामभतप्तं वैदेहहबतधोर्ह्ादयं ववददे्र || रघु., १४/३३ 

७.ककमात्मतनवाादकथामुऩेऺे जायामदोषामुत सतत्यजामम | इत्येकऩऺाश्रयववक्ऱवत्वादासीत्स दोऱाचऱ-    

  र्चत्तव तत: || तद्, १४/३४  

८. छाया हह भूमे् िमिनो मऱत्वेनारोवऩता िुविमता: प्रजामभ् | तद्, १४/४०  

९. एतत्तत्ऩुनरवऩ दैवदवुवाऩाकादाऱकं ववषमवऩ सवात: प्रस प्तम ्|| उ.रा.च., १/४० तथा द्रष्टव्ग्य – जीतं   

  च दैवाद्वचनीय बीजम ्| १/४४  

१०. ्नेहं दयां च सौख्यं च यहद वा जानकीमवऩ | आराधनाय ऱोक्य मुच्यतो नान््त मे व्ग्यथा ||   

तद्, १/१२ तथा द्रष्टव्ग्य- सतां केनावऩ कायेण ऱोक्याराधनं ऩरम ्| यत्ऩूररतं हह तातने मां च   
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प्राणांश्च मुज्जता || १/४१  

११. ऩततहहा देवता नायाा: ऩततबातधु्  ऩततगुारु् | प्राणैरवऩ वप्रयं त्माद् भतुा्  काय ंवविषेत् ||वा.रामा.   

    ७.४८. १७-१८  

१२. बाल्ये वऩत वाति े ततष्ठेत्ऩाणणराह्य यौवने | ऩुराणां भतारर प्रेते न भजत््री ्वततरताम ्||   

    मनु., ५.१४८  

१३. यथा हह कुरुते राजा प्रजा्तमनुवताते | वा. रामा., ७.४३.१९  

१४. अवऩ ्वदेहान्त्कमुतेन्तद्रयाथााध्ययिोधनानां हह यिो गरीय:| रघ.ु, १४/३५ तथा द्रष्टव्ग्य, ऩद्मऩु.   

    ५.५६,५८  

१५. कथ ंक तमहाऩराधोऽवऩ भगवतींभ्यामन-ु कन्म्ऩतो राम् | उ.रा.च., ७.१९ त: उऩरर | 
१६. न प्रमाणीक त: ऩाणणबााल्ये बाऱेन ऩीडडत् | नाहं न जनको नान्नननाानुव न्त्तना संततत् || तद्,  ७/५   

 
 

******************************************************************** 

 

ડૉ. વભીય કે. પ્રજાનત  
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