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રામાયણમાં ��ૃમાહા��ય

દર�ક �િત,  ધમ� અને સ�ં�ૃિતમાં ��ૃ અને પ�-ુપ�ી ��ૂય અને અવ�ય છે.  ભારતમાં તો તેની �દુ�ઘ� પર�પરા છે.પરં� ુ
પારસીઓમા,ંઆ��કા અને દ��ણ અમે�રકાની જન�િતઓમા,ં ર�ડ ��ડયસંમા,ંઓ����લયા,�વા �મુા�ા, બમા�,ચીન,િતબેટ�ઓ વગેર�માં
અનેક ��ૃો,છોડ, અને પ�ુ પ�ી ��ૂય છે.આપણે કહ�એ છ�એ ક�:છોડમાં રણછોડ છે. એકવીસમી સદ�નો માણસ જગંલો ક� નગરોનાં
��ૃો�ું િનકંદન કાઢ�ને �યાં ઔ�ો�ગક વસાહતો ક� માનવ વસાહતો ઉભી કરવાની હોડ લગાવી ર�ો છે �યાર� આપણાં ઋિષ-�િુનઓએ
અર�યમાં િનવાસ કર�ને અર�ય, ��ૃો, વન�પિત, ઔષિધ, ��ુપ,પણ�, ફળોનો મ�હમા સમ�વીને માનવ �વનમાં ��ૃો�ું મહ�વ
��થાિપત ક�ુ� છે.આપણા આ�દકિવ વા�મી�ક પણ રામાયણમાં ��ૃિતનાં ત�વોનો અનેરો મ�હમા સમ�વે છે. આ �ા�ૃિતક ત�વો પૈક�
��ૃ�ું મ�હમાગાન આ� કર�ું છે.

व�ृ: શ�દ ��च+�स ्ધા� ુ પરથી બનેલ છે. ��ૃ એ �થાવર અને જગંમ સ�વો પૈક� �થાવર સ�વ છે. ��ૃો એ માનવ �વન માટ�
દ�વ,વ�ડલ, ��ુુ, માગ�દશ�ક, િપ�ઓુ,��ુો અને િમ�ો છે.ક�યપ પ�ની અનલા એ ��ૃની માતા છે(वा.रा.अर�यका�ड 14/31) �ી
રામનાં રા�યમાં ��ૃનાં �ળૂ સદા મજ�તૂ રહ�તાં હતા.ં ��ૃ હમંેશા �લો અને ફળોથી લચેલાં રહ�તાં હતા(ંवा.रा य�ु का�ड 128/103).

બાલકા�ડમાં વનમાં જતાં રામ લ�મણને ઋિષ િવ�ાિમ� વનનો પ�રચય આપે છે �યાર� �ી રામ બાળ સહજ �� �છેૂ છે ક� �ું િસ�હ,
વાઘ, હાથી અને િવિવધ ��ૃો અને વનો પણ જગંલની શોભા વધાર� છે? �યાર� ��ુુ િવ�ાિમ� િશ�ય રામને ઉ�રમાં જગંલનાં િવિવધ
નામ તથા તેની િવિશ�ટતા જણવે છે અને આમ પયા�વરણ�ું િશ�ણ આપે છે.

��ૃનાં િવિવધ નામ આ �માણે છે:

આ�,  ���,ુ  સાગ,  લો�,  રાયણ,  ફણસ,ધાવડો,પી�તા,બીલી,વાસં,મ�પુ�ણ�કા,અ�ર�ઠ,મ�ડુો,
િતલક,બોરડ�,આમળા,કદ�બ,વ�ત,ઇ��જવ,  બપો�રયા,અ�ુ �ન,તમાલ,ખ�ૂર,જળકદ�બ,અશોક,  �લુાબ,  ક�વડો,ચપંો,ચદંન,  ચી�ુ,
ખેર,ખીજડો, ક��ડુો, વડ, કર�ણ, બહ�ડા, હરડ�, ક�રડા, બ�ુલ, દ�વદાર,પીપળો.પીપળ,ક�ળ,શીશમ,આમલી,નાગક�સર, નારંગી, �હ�ગોળ,

લાલ ચ�દન, કાથો, ઉમરડો, સ�તપણ�, કોિવદાર, ના�ળયેર, અગ�ુ,મ�દાર,પા�ર�ત,અિત��ુત વગેર�.(वा.रा. अर�यका�ड सग� 15

થી 18 )

��ૃનાં પયા�ય:

त�: मह��ह: व�ृक: तीर�ह(તટવત�)

म�हम:ै �वटपी अजंगम �मु:

�त�भत: (ग�तह�न) पादप: �थावर: शा�खन:

��ૃ િવષે અ�ય મા�હતી:

શીશમ,�બલી, ���,ુ માલતી, મ��લકા, �ૂઇ, વગેર� �ી�લ�ગ ��ૃો છે.1. 

��ૃોનાં સ�હુને િન�ંુજ કહ�વાય છે.2. 

તાડનાં ��ૃોનાં સ�હુને પી�ુ કહ� છે.3. 

નાની શાખાઓ વાળા નીચા ��ૃને �પુા કહ�વાય છે.4. 

��ૃોની મ�દરાને મૈયર� કહ�વામાં આવે છે.5. 
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વનદ�વી�ું નામ િન�ુ��ભલા છે.6. 

િન�ુ��ભલા વટ��ૃનો ઉ�લેખ પણ છે.7. 

��ૃો કાપનારને “��ૃ ત�કા:” ક�ા છે.8. 

��ૃો રોપનારને “��ૃ રો�યકા:” ક�ા છે.9. 

વા�ંઝયા ��ૃને ર�ડ ક�ુ છે.10. 

��ૃો ��� [હષ� �થા શોક] અ�ભુવે છે.11. 

અ�ુ �ન ��ૃને ��ેઠ ક�ુ છે.12. 

�લોને ��ૃોને ઘર�ણાં ક�ા છે.13. 

સ�ંવની તથા પીપર��ળૂ ઔષિધનો ઉ�લેખ છે.14. 

િવિવધ વનો:

રામાયણમાં ઉ�લે�ખત વનોના નામ: દંડકવન, ચૈ�રથવન, સાલવન, ��ચવન, ક�ણ�કારવન, ક�વડાવન, ના�ળયેર�વન, ચ�દનવન,

િપપર�વન,  પચંવટ�વન,  પ�પાવન,  મ�ડુાવન,મલદવન,  અશોકવન,  અગ�ુવન,  મ�વુન,  આ�વન,  તમાલવન,  તાટકાવન,

નીલવન, �દ�યવન, ક�ુષવન વગેર�.

વન ર�ક:

વાનરસેના મ�વુનમાં પહ�ચીને મધ તેમજ ફળોનો ઉપભોગ કયા� પછ� ક�ટલાકં તોફાની વાનરો ફળ,�લ �થા પણ�નો નાશ કર� છે તે
જોઇને દિધ�ખુ નામનો વાનર ��ુસે થઇને તેમને અટકાવે છે.તેથી તેને વનર�ક કહ� શકાય. .(वा.रा. स�ुदरका�ड सग� 61 થી 20 )

��ૃોના િવિવધ ઉપયોગ:

રામાયણમાં ઋિષઓ તથા રામ-લ�મણે ��ૃો નીચે િનવાસ કય� છે. લ�મણ ��ૃો ઉપર ચડ�ને �ુટ�ર�ું ર�ણ કર� છે. આસન માટ� ��ૃ
પણ�નો ઉપયોગ થાય છે. ��ુ દર�યાન ��ૃ હિથયાર તર�ક� વપરાય છે. તેની છાલ [વ�કલ] વ� તર�ક� ઉપયોગ થયો છે. ��ુીવના
અ�ભષેક માટ� બ��ુ�ૂય પદાથ�ની સાથે �ૂધવાળા ��ૃોની નીચે લટકતી જટાઓ તેમજ ઔષિધઓ અને ફળ �લનો ઉપયોગ થયો છે.

ઋિષ�િુનઓ તથા વનવાસીઓ ક�દ�ળૂ,  ફળ�લો,  પ�ો,વલેીઓનો આહાર કર� છે.  લ�મણ�ની �છૂા� �ૂર કરવા માટ� સ�ંવની
ઔષિધનો ઉપયોગ થયો છે, તાપસી તથા સીતા �લોનાં આ�ષૂણો ધારણ કર� છે.રામ વા�લથી સતંાવા માટ� �યવધાન તર�ક� ��ૃનો
ઉપયોગ કર� છે.

��ૃો સગંીત� તથા ��ૃયકાર:

ભર�ાજ �િુનના �ભાવથી �બલી�ું ��ૃ �દંુગ વગાડ� છે. બહ�ડાના ઝાડ શ�યા નામનો તાલ આપે છે. અને પીપળાનાં ��ૃ �યાં ��ૃય કર�
છે(वा.रा. अयो�याका�ड सग� 91/89 ). મ�રુ મકર�દ અને �ગુ�ધથી ભર�લ વનોમાં ��ૃો �ણે ક� ��ૃયની સાથે ગાન કર� છે.(वा रा.
�कि�क�धाका�ड सग� 1/18).

��ૃનાં શ�ઓુ:

�નાથી ��ૃોનો િવકાસ અટક� �ય, નાશ પામે તેને તેનાં શ�ઓુ કહ� શકાય.�મ ક� હરણાઓનાં ટોળા,ં મોટા શ�ગડાવંાળાપાડા,ં મોટા
દાતંવાળા જગંલી �ુ�ર(वा.रा.अर�यका�ड  11/04),  �દ�યા�થી ઉ�પ� થતી અ��ન(वा.रा.उ�तरका�ड  21/44),  ધારાવા�હક
��ુ�ટ(वा.रा.उ�तरका�ड 23/48), ખર�ુષણની ગદા (वा.रा.अर�यका�ड 29/26), �ચ�ડવા�(ુवा.रा य�ु का�ड 50/34), �થા �કૂ�પ
(वा.रा य�ु का�ड 53/31)વગેર� ��ૃનાં શ�ઓુ છે.

વરદાન:

�ી રામ મહિષ� ભર�ાજ �િુનના આ�મે જઇને તેમની પાસે વાનરોની �ખુાકાર� માટ� વરદાન માગેં છે. �િુન વરદાન આપે છે. પરં� ુ એ
વરદાન ફળ��તૂ કરનારા તો ��ૃો છે. વરદાન �પે ક�ું ક�:

अकाले प�ुपशबला: फलवंत�च पादपा: ,
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भ�व�यं�त महे�वास: न�य�च स�ललायतुा: . (वा.रा य�ु का�ड 120/16).

[અથા��્ આ વાનરો �યાં રહ�શે �યાં અકાળે પણ ��ૃો ફળ �લથી લચી પડશે અને નદ�ઓ જળથી ભરાઇ જશ.ે]

આમ ભર�ાજ �િુનની �ૃપાથી લકંાથી પરત ફરતાં હતાં �યાર� અયો�યાના માગ� ��ૃો સદા ફળ�લવાળાં થઇ ગયા.ંતેમાં મધની ધારાઓ
વહ�વા લાગી. �નાથી વાનરો પોતાની �ખૂ અને તરસ છ�પાવે છે. આમ રામાયણમાં દર�ક �સગંોમાં ��ૃ વણ�ન મળ� રહ�છે. આજના
��ૂિષત વાતાવરણમાં પણ ��ૃ�ું મહ�વ સહ�જ પણ ઓ�ં નથી. ��ૂષણની મા�ા ઓછ� કરવા માટ� ��ૃારોપણ એજ એક મા� ઉપાય
છે તેમ કહ� શકાય.

સદંભ� :::

“વા�મી�ક રામાયણ” ગીતા �ેસ ગોરખ�રુ

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

�ા. ડૉ. �ુગા� નવીન જોશી
એસો. �ોફ�સર અને સ�ં�તૃ િવભાગા�ય�ા,
યોગી� મહારાજ મહાિવ�ાલય,(મ�હલા આ�્�સ કોમસ� કોલેજ),

ધાર�-365 640 �.અમર�લી.
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