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જીવનના આદર્શન ું કાવ્ય : ‘રામાયણ’ 
પ્રા.જી.જે.દેવાઈ 

આસવસ્ટન્ટ પ્રપેવય 

ડી.વી.એભ.આર્ૌ્વ & કભવ્ કૉરેજ, લીયભગાભ. 

 

લાલ્મભકી યચિત ‘યાભામણ’ ભનષુ્મજીલનના આદળ્નુું એક ઉત્તભ દ્રષ્ટાુંત છે.લાલ્મભકી, ‘યાભામણ’ અને 

જીલનની આદળ્ કમનાને યસ્યના મા્મ ગણી ળકામ.ભનષુ્મે કેલી યીતે જીલન જીલવુું જઈએ ? 

ભનષુ્મન વ્મલશાય કેલ શલ જઈએ ? કુરુ્ુંફભાું વ્મક્તતન ભાતા, સતા, ભ્રાતા, ત્ની અને અન્મ વફુંધીઓ 

તથા ફીજા ભનષુ્મ પ્રત્મે ણ કેલ વ્શાલશાય શલ જઈએ તે ‘યાભામણ’ કાવ્મભાું લચણિત છે.એક ભનષુ્મન 

ફીજા ભનષુ્મ પ્રત્મેન વ્મલશાય વાભાન્મ યીતે વદ્દબાલણ્ૂ અને પે્રભબાલયતુત શમ તે ઇષ્ટ છે કેભ કે 

યસ્યના વદ્દબાલ,પ્રેભ,પ્રાભાચણકતા,સલશ્વાવ અન ેકરુણાથી જ જીલન સુુંદય ફને છે અને વતત સલકવતુું યશ ે

છે.જ્માયે ઈષ્મા્,કટ,અસલશ્વાવ,અનૈસતકતા અને સધક્કાયથી જીલન અળાુંસત,અવરાભતી અને દુ:ખની ગતા્ભાું 

જ અટલાત ુું યશ ેછે.વયેયાળ ભનષુ્મન લૈયન પ્રત્યતુ્તય લૈય જ શમ તેભ ભાને છે યુંત ુલૈયન પ્રત્યતુ્તય પે્રભ કે 

વદ્દબાલ શમ તે જાણતા નથી અને કદાિ જાણતા શમ ત તેને જીલનભાું આત્ભવાત કયી સ્લીકાયતા 

નથી.જ્માયે કઈ ભનષુ્મભાું જીલનના આદળ્ની રયકમના િરયતાથ્ થામ ત્માયે ત ેઆધ્માત્ત્ભકતાની યભ 

કટીએ શોંિે છે.લાલ્મભકીએ યાભ-વીતા દ્વાયા સત-ત્નીન આદળ્,યાભ-રક્ષ્ભણ અને બયત તથા ળત્રઘુ્ન 

દ્વાયા આદળ્ બાતબૃાલ,દળયથ-યાભ દ્વાયા આદળ્ તુ્ર,યાભ-કોળમમા અન ે કૈકમી દ્વાયા આદળ્ તુ્ર,આદળ્ 

યાજા,ભૈત્રી,લિન સનષ્ઠતા,બતતની બક્તત અને વભ્ણની ઉદાત્તતા,પ્રજા કમમાણન આદળ્ જેલી કેટરીક 

આદળીકૃત અચબવ્મક્તત ‘યાભામણ’ને સુુંદયતભ કાવ્મ ફનાલે છે.જીલન પ્રત્મેન શકાયાત્ભક દ્રષ્ષ્ટકણ એ જ ત 

ભનષુ્મજીલનન યભ આદળ્ છે.જ્માયે ભનષુ્મ ફીજાની વુંલેદના, ક્સ્થસત, લૈિારયકતા, જીલન અને દુ:ખન 

ણ સલિાય કયે ત્માયે તેના જીલનભાું ‘યાભ’ લસ્મા છે એભ કશી ળકામ.ભભટ્ટ ે ણ કાવ્મપ્રકાળભાું યાભના 

વ્મક્તતત્લને આદળ્ ભાની કહ્ુું છે કે रामाददवत ्वततव्यम न रावणाददवत ्| યાભ આદળ્ ભનષુ્મ છે કેભ કે તનેા 

હ્યદમભાું કરુણા છે અને ફીજાઓ પ્રત્મે વન્ભાનની બાલના છે.  
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એક ભનષુ્મ જીલનભાું જન્ભથી ભાુંડી મતૃ્ય ુસધુીભાું કેટકેટરી ભસૂભકાભાુંથી વાય થામ છે. તુ્ર-તુ્રી,બાઈ-

ફશને,સત-ત્ની,ભાતા-સતા,ળાવક-યાજા,વાભાન્મ કે સલસળષ્ટ ભનષુ્મ લગેયે તેના જીલનભાું આલતી જ યશ ે

છે.જ્માયે ભનષુ્મ આદળ્થી જીલલાન સનધા્ય કયે ત્માયે તેને જીલનની લાસ્તસલકતાને ણ િાલલી ડે છે તે 

ણ કાવ્મના ાત્રભાું જલા ભે છે.જીલનભાું એક ત્નીવ્રત ધાયણ કયવુું અને લોના લો સધુી સતની 

પ્રતીક્ષા કયલી,ભટાબાઈની શમાતી દયસભમાન યાજગાદીને સ્લીકાયલી નશીં,રુુત્તભ કે બગલાનની વાભે 

વભ્ણબાલ કેલલ,ળયણે આલેરનુું યક્ષણ કયવુું, પ્રજાના રશત કે કમમાણ ભાટે અંગત સખુન ત્માગ કયલ 

તે જીલનભાું ધાયલા જેલા ભટા આદળો છે.જીલનભાું આદળ્ને ધાયણ કયલ એટરે િક્કવ સલિાય કે સવદ્ાુંતને 

લગી યશવે ુું. વાભાન્મણે આદળ્ એકાુંગી અન ે નકાયાત્ભક ન શમ ણ તેભાું યકાય અન ે વોના 

કમમાણની કાભના અંતસનિરશત શમ છે. ‘યાભામણ’ન આદળ્ એલ નથી કે તેભાું કેલ અંગત સ્લાથ્ શમ.અશીં 

યાભ,રક્ષ્ભણ,બયત,વીતા જેલાું ાત્ર અંગત સખુ ભાટે નશીં ણ ફીજાનાું સખુ અને કમમાણ ભાટે ત્માગ કયતાું 

દેખામ છે.ભનષુ્મજીલનનુું અને ભનષુ્મતાનુું ધાયક ફ આ છે.જ્માયે વ્મક્તત જીલનભાું કઈ આદળ્ કે સલિાયને 

ધાયણ કયીને જીલલાન પ્રમત્ન કયે ત્માયે તે શુંભેળા સખુરૂ જ શમ એભ ભાની રલેાની જરૂય નથી.યાભના 

જીલનભાું ણ અનેક કષ્ટ અને સલસત્તઓ આલે છે.આદળ્ શુંભેળા વ્મક્તત ાવે ત્માગની અેક્ષા યાખે છે અન ે

આદળ્ ભટેબાગે દુ:ખરૂ ફને છે.જે યાભ,રક્ષ્ભણ,વીતા અને બયતનાું ાત્ર દ્વાયા સ્ષ્ટ થયુું છે.  

 

‘યાભામણ’ન આદળ્ ભનષુ્મને પે્રભ,કરુણા,વદ્દબાલ,ત્માગ અને ભનષુ્મતા તથા કત્વ્મની લાત કશ ેછે.ભનષુ્મનુું 

જીલન જ એવુું છે કે તે કઈ ને કઈ યીતે તેને આદળ્ભાુંથી િચરત કયલા તત્ય શમ છે કે ભનષુ્મના 

જીલનભાું ક્યાયેક ને ક્યાયેક એલી રયક્સ્થસત સનભા્ણ ાભે જ છે કે તેણે આદળ્ને સતરાુંજરી આલી 

ડે.યુંત ુજીલનભાું સ્લસખુ કયતાું ણ ભશત્લન ુછે યસખુ અને વલ્ના કમમાણની કાભના.અશીં યાભનુું િરયત્ર 

એ પ્રકાયનુું છે કેભકે એ પ્રજા કમમાણ ભાટે ત્નીન ત્માગ કયે છે.એક યાજા તયીકે યાભ રકલામકાને 

અનભુદન આે છે.યાભ કેલ વીતાન સત જ નથી ણ તે ઉયાુંત એક યાજા ણ છે.વાભાન્મત: તેણે 

સત તયીકે નશીં ણ યાજા તયીકે જ વસલળે સલિાયવુું અને લત્વુું ડે છે.યાજા તે છે જેણે અંગત સખુને 

ત્મજીને પ્રજાના રશતને જ પ્રાધાન્મ આલાનુું શમ છે અને યાભ યાજા તયીકે જનવમશૂના કમમાણ ભાટે જ લતે 

છે. ુંિતુંત્રભાું સલષ્ણળુભા્ ણ નોંધે છે કે જે યાજા પ્રજાકમમાણભાું યત નથી તે યાજા નરશિઁ ણ મભયાજ છે. यो 

न रक्षतत ववत्रस्तान्पीड्यमानान्परै: सदा | जन्तून, पार्थतवरुपेण स कृतन्तो न संशय: || એ દ્રષ્ષ્ટએ 

‘યાભામણ’ જેવુું કાવ્મ બાયતીમ પ્રજાને જીલન જીલલાન આદળ્ યૂ ાડે છે કે કુરુ્ુંફનુું બાવકુ ચિત્ર દળા્લે છે 

કે આજ્ઞાકાયી તુ્રને દળા્લે છે કે બયત અને રક્ષ્ભણના ાત્રથી આદળ્ બાઈનુું ણ દ્રષ્ટાુંત આે છે.યાભ 
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યાજગાદીન ત્માગ કયીને લનગભન કયે અને રુંકાસલજમ છી ણ તે યાજ્મન અસ્લીકાય કયે એ ખયેખય 

અકમનીમ છે.કઈણ વ્મક્તત વમદૃ્ધદ્ન અસ્લીકાય કયીને જીલી ન ળકે.યુંત ુ યાભનુું િરયત્ર એ પ્રકાયનુું 

છે.યાભનુું વ્મક્તતત્લ એલા પ્રકાયનુું છે જે જીલનભાું વદા પ્રવન્નતાલ્ૂક યશ ેછે,વો વાથે વભબાલથી વ્મલશાય 

કયે છે, વોની આજ્ઞા શવતે ભઢે સ્લીકાયે છે અને અવત્મ, કટ અને સ્લાથ્ન આધાય રેત નથી.યાભ એક 

ભમા્દા રુુત્તભ છે અને એક ભનષુ્મ તયીકે તે તાનુું ગોયલ ફયાફય વાિલે છે.એ યાભની ભનષુ્મતાનુું 

ગોયલ કયે છે અને જીલનભાું દયેકે ભનષુ્મતાનુું ગોયલ કયવુું એ જ ત ભશત્લન ુકભ્ છે.  

 

‘યાભામણ’ એક આદળ્ કાવ્મ છે અને યાભને બગલાન તયીકે સ્લીકાયલા કયતાું એક આદળ્ભનષુ્મ તયીકે 

સ્લીકાયલાભાું લધાયે લાસ્તસલકતા રાગે છે કેભ કે બગલાન વલોયી છે.તે સનયુંજન અને સનયાકાય છે અન ે

બગલાનના જીલનભાું આસત્ત, દ્વ ુંદ્વ, દુ:ખ, વુંઘ્ અને અબાલ તથા અવશામતાને સ્લીકાયલી એટરે તેની 

વલોયીતા અને વલ્વ્માકતાને ખુંરડત કયલા વભાન છે.શકીકતભાું ત યાભ ય બગલાનનુું આયણ કયીને 

તેની ભનષુ્મતાને ખુંરડત કયી દીધી છે.વાભાન્મત: ભનષુ્મવભાજ ભનષુ્મના વફતા-સનફ્તાયતુત સ્લરૂને 

બગલાન કે ઈશ્વયના અલતાયી કશીને અાલી દેત શમ છે.ભનષુ્મને કેલ ભનષુ્મ જ યશલેા દેલ મગ્મ છે 

અને તેભાું ભનષુ્મન ણ ભરશભા યશરે છે.યાભ,વીતા,રક્ષ્ભણ,દળયથ,કૈકમી,ભુંથયા,ળત્રઘુ્ન,યાલણ,સલબીણ 

લગેયે ાત્ર ભનષુ્મ જ છે.ભાણવે આ ફધાાત્ર ય જુદા જુદા પ્રકાયની શ્રદ્ાબાલનુું આયણ કયીને તને ે

બગલાનવદૃળ ફનાલી દીધાું છે.આભ ત, બગલાન જ જૂ્મ નથી; ભાણવ ણ જૂનીમ છે.એ યીતે એક 

ભમા્દા રુુત્તભ, એકત્ની વ્રતધાયી, વુંમભી, સનયશુંકાયી, આદળી વ્મક્તતત્લ,આજ્ઞાકાયી તુ્ર તયીકે યાભ 

જૂનીમ છે.તે બગલાન શલાથી જ જૂનીમ નથી ણ આદળ્ ભનષુ્મ તયીકે તે જૂનના અસધકાયી છે યુંત ુ

ભાનલજાતે યાભ ય શ્રદ્ાના ષુ્ એટરા િડાવ્મા કે તેને બગલાનનુું રૂ આી દીધુું.આ એક પ્રકાયે 

બગલાનબાલ અને વલોરયતાનુું અસતક્રભણ છે.‘યાભામણ’ નાું કેટરાુંક ાત્રને અલતાયી કશીને કે તેભને 

બગલાન ગણીને તેભનાું ભનષુ્મત્લના વત્લ-તત્લને અલગણી દેલાભાું આવ્યુું છે.જ આણે ‘યાભામણ’ ન ે

આદળ્ કાવ્મ કશતેા શઈએ ત યાભ-વીતા ય રોરકક મશુ્કેરીઓ આલી જ ના ળકે અને જ એલા પ્રકાયની 

આસત્તઓ આલે ત તેન ઉકેર ઝડથી અને વયતાથી નીકી જામ.આને એ યીતે સ્લીકાયવુું ઘટે કે આ 

કાવ્મ એક ભનષુ્મ કે દુંતીનાું જીલનનુું આદળ્ જીલનવ્મલશાયનુું ચિત્ર છે.આદળ્ કુરુ્ુંફનુું કાવ્મ છે, આદળ્ 

વુંફુંધન ભભ્ વભજાલતુું કાવ્મ છે, આ કાવ્મ આદળ્ યાજા, આદળ્ ત્ની, આદળ્ સત, આદળ્ ભ્રાતા, આદળ ્

બતત અને સભત્રને દળા્લે છે.  
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‘યાભામણ’ એલી કુરુ્ુંફકથાનુું ચિત્ર દળા્લે છે કે જ્માું વો શીભીને યશ ે છે. દળયથની એક કયતાું લધાયે 

ત્ની અને તેભના વુંતાનભાું યાભ, બયત, રક્ષ્ભણ અને ળત્રઘુ્ન છે. િાયેમ બાઈઓ લચ્િે વું, પ્રેભ, સરેુશ 

અને વશાદ્તા છે. દળયથની ત્નીઓભાું ણ એલ જ વભબાલ છે. કુરુ્ુંફભાું યાભ જ્મેષ્ઠ શઈ એને 

સ્લાબાસલક યીતે જ યાજગાદી આલાની તજલીજ િારે છે ત્માયે જ યાભની અાય ભા અને યાજા દળયથની 

સપ્રમ યાણી કૈકમી અનાભત યાખેરા ફે લયદાન ભાુંગે છે કે તાના દીકયા બયતને યાજસવિંશાવન ભે અન ે

યાભને િોદ લ્ન લનલાવ.આ દળયથ ભાટે પ્રાણઘાતક નીલડે છે અને તેઓ મતૃ્ય ુાભે છે.આ છી યાભ 

લનલાવની તૈમાયી કયે છે અને તેની વાથે વીતા અને રક્ષ્ભણ ણ લનલાવ સ્લીકાયે છે.ુંિલટીભાું યશરે 

યાભને ભલા બયત આલે છે અને બયત યાજગાદીન અસ્લીકાય કયે છે.છેલટે યાજસવિંશાવન ય યાભની 

ાદુકા મકૂી યાજ િરાલલાનનુું નક્કી કયે છે.લનલાવ દયસભમાન યાભ અને રક્ષ્ભણ ઘણા ઉદ્રલી યાક્ષવન 

લધ કયે છે.શૂ્ણખાન પ્રવુંગ ણ આ વભમે જ ફને છે.જેભાું યાભ અને રક્ષ્ભણ શૂ્ણખાના ભશજાભાું 

પવાતા નથી ણ રક્ષ્ભણ ત સ્લબાલની આક્રભકતાને લળ શઈ તેના નાક-કાન કાી તેને દુંરડત કયે છે.ખય-

દૂણની શત્મા, શ્ૂણખાનુું અભાન અને વીતાના રૂ ય ભરશત થઈને યાલણ લૈભનસ્મથી વીતાનુું શયણ 

કયે છે. ત્માયે જટાય ુયાલણન યસ્ત યકલાન પ્રમાવ કયે છે ત યાલણ તેને ણ ભયણાવન્ન આઘાત શોંિાડે 

છે.વીતાના સલરા અને આજીજીઓની કઈ જ અવય યાલણ ય ડતી નથી.યાલણ વીતાનુું અશયણ કયી 

તેની વાથે રગ્ન કયલાના ઇયાદાથી રુંકા રઈ જામ છે અને તેને અળકલારટકાભાું યાખે છે.વીતાની ળધખ 

દયસભમાન યાભ અને રક્ષ્ભણને શનભુાનન બેટ થામ છે અને તેભના થકી સગુ્રીલની ણ બેટ થામ છે.સગુ્રીલ 

તાની આસત્ત જણાલી બાઈ લારીની દુષ્ટતા જણાલે છે.યાભ તેને ભદદ કયલાન સનધા્ય કયે છે અને લારી 

સગુ્રીલના દ્વ ુંદ્વયદુ્ દયસભમાન તેઓ લારીન લધ કયે છે.આભ સગુ્રીલ યાભને ણ વીતાળધભાું ભદદરૂ થામ 

છે.રુંકાની અળકલારટકાભાું યશરે વીતાની બા શનભુાન રાલે છે અને લાનયવૈન્મ વેતભુાગ્ ફનાલી 

રુંકાગભન કયે છે.આ લૂે ભુંદદયી ણ યાલણને વભજાલે છે કે વીતાને યત કયી દેલાભાું જ રુંકાનુું રશત છે 

ણ અશુંકાયને લળ યાલણ કઈની ણ લાત સ્લીકાયત નથી.છેલટે યાભ અને યાલણ લચ્િે યદુ્ થામ છે તેભાું 

યાલણન અશુંકાય બાુંગે છે અને તે યાભના શાથે મતૃ્ય ુાભે છે.યાભની ળયણભાું આલેર સલબીણને રુંકાની 

યાજગાદી વોંામ છે અને યાભ ષુ્ક સલભાન દ્વાયા અમધ્મા આલે છે.યાભન િોદ લ્ન લનલાવ ણ યૂ 

થમ શમ છે.એક રદલવ નગયન ધફી ફશાયગાભ યશરે ત્નીને સ્લીકાયલાન અસ્લીકાય કયે છે અને તેન 

ડઘ નગયભાું ણ ડે છે.યાભ ણ યાજધભ્ના ારન અથે ગબ્લતી વીતાન ત્માગ કયે છે.એભાું સનસભત્ત 

રક્ષ્ભણ ફને છે.લનભાું લામભીરક આશ્રભભાું વીતા રલ અને કુળ એભ ફે ફાકને જન્ભ આે છે.યાભના 

અશ્વભેધ મજ્ઞના ઘડાને રલકુળ યકે છે અને બયત, રક્ષ્ભણ, ળત્રઘુ્ન અને યાભવૈન્મ વાથે રલકુળનુું યદુ્ 

થામ છે.તેભાું રલકુળ સલજેતા થામ છે.છેલટે યાભ આલે છે ત્માયે વીતાના ભાધ્મભથી સતા-તુ્રની ઓખ 
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થામ છે.યાભ ત્ની વીતાન સ્લીકાય કયે છે ણ તે અમધ્મા જલાન અસ્લીકાય કયે છે અને ધયતીભાું વભાઈ 

જામ છે.  

આ કથાકાવ્મભાું એક ભનષુ્મની આદળ્ જીલનમાત્રા છે.જ્માયે કઈ ભનષુ્મ આદળ્ના થ ય યશીને 

જીલલાન પ્રમત્ન કયે છે અને તાના તયપ દુષ્ટતા દાખલનાય ભાટે ણ પે્રભ અને વશાનભુસૂત દળા્લે છે 

ત્માયે તેન ભાગ્ વય શત જ નથી.તે થ અસતળમ આસત્તજનક, દુ:ખબમો, અભાનજનક, વુંઘ્ભમ 

અને સતયસ્કાયયતુત શમ છે.ભનષુ્મ જ્માયે ણ આદળ્થી જીલલાન પ્રમત્ન કયે ત્માયે તેના જીલનભાું 

મશુ્કેરીઓ ન આલે ત જ આશ્ચમ્ કશલેામ ? વુંવાયભાું, કુરુ્ુંફભાું, દાુંત્મજીલનભાું, સતા, ભ્રાતા, ભાતા, ત્ની, 

યાજકીમ વ્મલશાય અને અન્મ વાભાત્જક વ્મલશાયભાું વ્મક્તતએ શુંભેળા વુંઘ્યત જ યશવે ુું ડે છે.વાુંવારયક 

જીલન એટરે જ વુંઘ્ની જીલનમાત્રા.વુંવાયભાું યશીને કઈ આદળ્ સ્લીકાયીને જીલવુું અત્મુંત કરુું છે.આભ 

છતાું વુંવાયભાું યશીન ે ભાણવે કઈ આદળ્ ના સ્લીકાયલ એભ કશલેાન આળમ નથી કેભ કે એ જ ત 

ભનષુ્મજીલનની ભટી કવટી છે.યાભનુું વ્મક્તતત્લ એવુું છે કે તે વુંવાયભાું યશીને આદળ્ સ્લીકાયી િારે છે.તેણે 

સતાની જેભ અનેક ત્ની કયી નથી ણ તેને એક જ ત્ની છે.ભાતા કોળમમાન આદય ત કયે જ છે ણ એ 

વાથે અય ભા પ્રત્મ ેણ એટર જ આદય ને પ્રેભબાલ છે.જેને સભત્ર ફનાલે છે તેની વાથે સભત્રતાન અથ ્

ણ નીબાલે છે.તાના તયપ ણૂ્ વભ્ણબાલ ધયાલનાય શનભુાન અને સલબીણ પ્રત્મે એટરા જ 

કુભાળલ્ૂક, વોજન્મતા અને વોશાદ્ દળા્લે છે.યાભ કાવ્મનુું એક સનયશુંકાયી, પ્રેભા, પ્રવન્ન, ત્નીને વભસિત, 

યાજ્મ-પ્રજા-ન્મામને ધાયણ કયનાય અને અંગત સખુને જાકાય દેનાય અને તાનુું દુષ્ટ કયનાય પ્રત્મે ણ 

વભબાલ દળા્લનાય યાભ કઈના ણ જીલનને પ્રબાસલત કયી ળકે તેભ છે.ભનષુ્મ જ્માયે કઈ આદળ્ 

સ્લીકાયીને જીલે છે ત્માયે એણે ઘણુું ફધુું જત ુું કયવુું ડે છે.યાભ અસત સપ્રમ એલી ત્નીન ત્માગ કયે છે અને 

યાભ સતાના લિન ખાતય અને અય ભાની જીદને ણ્ૂ કયલા યાજસવિંશાવનન ણ અસ્લીકાય કયે છે.યાભ 

એ ણ વભજી ળકે છે કે કઈણ ભા તાના તુ્રનુું વારુું થામ કે તુ્રને યાજગાદી ભે તેભ જ ઈચ્છતી શમ 

છે અને કૈકમીએ ણ તાના દીકયા બયત ભાટે તેભ ઈચ્છયુું તેભાું કઈ ા ન શઈ ળકે.યાભભાું આ 

વભજણ છે એટરે તે ભાતા કૈકમીની ભનવા ને લૈિારયકતાને વભજી ળકે છે.ભનષુ્મ સ્લબાલની આ સનફ્તા 

અને સ્લાથ્વસૃત્તને યાભ વાયી યીતે વભજતા શઈ તેઓ કૈકમી પ્રત્મે ણ એટર જ વભબાલ ધયાલે છે.યાભનુું 

િરયત્ર દળા્લે છે કે જીલનભાું કઈ આદળ્ સ્લીકાયી િારવુું દુષ્કય જ નશીં ણ અસત દુષ્કય છે.  

 

ભનષુ્મજીલનના ફે ધ્રલુ છે એક આદળ્ અને ફીજ લાસ્તલ.વાભાન્મત: આદળ્ વ્મક્તતને કેલી યીતે જીલવુું, 

યશવે ુું, લત્વુું અને સલિાયવુું તેની એક જીલનમદુ્રા આે છે.વ્મક્તત જીલનભાું આ યીતે યશળેે કે જીલળે તે નક્કી 

કયે છે.આ વ્મક્તતએ સ્લીકાયેર ભાગ્ છે.યાભન જીલનભાગ્ એ પ્રકાયન છે અને તે થ ય તેને અનેક 
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મશુ્કેરીઓન વાભન કયલ ડે છે.યુંત ુઅશીં પ્રશ્ન એ થામ છે કે શુું વ્મક્તત જીલનભાું આ પ્રકાયન આદળ્ 

સ્લીકાયીને જીલી ળકે છે કે છી તે આ પ્રકાયે જીલલાન ભાત્ર દુંબ જ કયે છે.લાલ્મભકીએ ત એક એલા ાત્ર 

અને કુરુ્ુંફનુું ચિત્ર પ્રસ્તતુ કયુું છે જે બાયતીમ વભાજને શુંભેળા પે્રયણા આતુું યહ્ુું છે.જ જીલનભાું યાભ જેલ 

આદળ્ જીલનવ્મલશાય સ્લીકાયીને જીલલાન પ્રમત્ન કયીએ ત્માયે અનેક આસત્તઓન વાભન કયલાની, 

જીયલલાની અને તેભ છતાું પ્રવન્ન તથા પે્રભથી યશલેાની રશિંભત ણ ધાયણ કયલાની યશ ેછે.જીલનભાું ક્ષભા, 

વશાનભુસૂત અને પે્રભન આદળ્ સ્લીકાયીએ ત્માયે જીલન આણને લાસ્તસલકતા વાથે અચકૂ રયિમ 

કયાલળે.જીલનભાું ક્રસધત થવુું વાલ વય છે ણ પે્રભ દાખલલ અસત કરઠન છે અને યાભ એ જ કરઠન કામ ્

કયે છે.શઠે આલેર કચમ કઈ છીનલી રે ત સ્લાબાસલકણે ક્રધ જ ઉજે પે્રભ કદાસ નશીં.યુંત ુયાભ પે્રભ, 

આદય, વભબાલ અને પ્રવન્નતા કે ળાુંસત દળા્લે છે.યાજસવિંશાવનન ત્માગ કયી લનલાવ સ્લીકાયે છે એટલુું જ 

નશીં બયત યાજગાદીન સ્લીકાય કયે છે ત્માયે ણ તે ભાતા-સતાની આજ્ઞાન ેસળયધામ્ ભાને છે.આ જીલનન 

આદળ્ છે અથલા આેલુું લિન નશીં તડલાન દૃઢ સનધા્ય છે.વાુંવારયક ભનષુ્મ ભાટે આ અસતકરઠન છે.ભશ 

ાભવુું એ કઈણ ભાણવનુું રક્ષણ છે અથલા તે ભનષુ્મ સ્લબાલની સનફ્તા છે યુંત ુયાભના િરયત્રભાું 

ક્યાુંમ ણ ભશ અને સ્લબાલની દુફ્તા નથી.જીલનભાું જે સ્લીકાયુું છે તેને સ્લીકાયીને િારવુું.આથી એભ 

ણ કશી ળકામ કે ‘યાભામણ’ એ ભનષુ્મ ઘડતયનુું કાવ્મ ણ છે.તે બાયતીમ ભનષુ્મની િેતનાભાું યામેલુું 

અને વભમે વભમે ભનષુ્મની વુંલેદનાને આંદચરત કયતી કથા છે.  

 

ભનષુ્મનુું જીલન કેવુું શવુું જઈએ ? આદળી કે લાસ્તલણ્ૂ ? વાભાન્મત: આણે આદળ્ની ઝુંખના કયતાું 

શઈએ અને કયલી ણ જઈએ યુંત ુઆદળ્ન ભાગ્ દુષ્કય છે જ્માયે લાસ્તલને વાથે યાખીને જીલલાથી 

દુ:ખને વશન કયવુું ડે છે.એન અથ્ એભ ણ નથી કે આદળ્ અને લાસ્તલને કયાણે મકૂી દેલા 

જઈએ.જીલનભાું ફને્નનુું ભશત્લ છે અને ફને્નન સ્લીકાય જ જીલનની ગસતને સદુ્રઢ ફનાલે છે.એભ ણ કશી 

ળકામ કે આદળ્ યક્ષ છે જ્માયે લાસ્તલ પ્રત્મક્ષ છે.ભનષુ્મજીલન યક્ષ અને પ્રત્મક્ષની છામા જ ત 

છે.યાભન આદળ્ એ છે કે ભાતા-સતાની આજ્ઞા ાલી એ તાન ધભ્ છે છી એ તાને ભાટે કરઠન શમ 

કે ન શમ.ફીજુ ું, એકલાય કઈને લિન આપયુું શમ તે તડવુું નશીં એ ણ યાભની જીલન પ્રત્મેની એક ખાવ 

લાત છે.સતને વદા અનવુયવુું એ વીતાન ધભ્ છે.વીતા એ યાભની ત્ની છે એટરે તેણે સતની દયેક લાત 

ભાની છે અને ભાનલી ણ જઈએ કેભ કે એ યાભ છે, ધભ્ળીર રુુ છે, ભમા્દા રુુત્તભ છે અને ત્નીને 

વભસિત છે.એથી જ વીતાને સત ય ણ્ૂ બયવ છે અને એ બયવાના વશાયે જ તે યાભની પ્રતીક્ષા કયે 

છે.આ ફને્નન યસ્યન વુંલાદ છે.એભના જીલનનુું ધાયકફ ણ છે.બયતન આદળ્ એ છે કે જ્મેષ્ઠ ભ્રાતા 

શઈ યાજસવિંશાવન ય ફેવલાન તાન અસધકાય નથી એટરે જ ત એ જ્મેષ્ઠની ાદુકા યાજસવિંશાવન ય 
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મકૂીને અલેજીભાું યાજ્મધયુા વુંબાે છે.રક્ષ્ભણન આદળ્ એ છે કે જ્મેષ્ઠને અનવુયવુું અને અશસનિળ તેભની 

વેલાભાું યશવે ુું.આ જ્મેષ્ઠની વત્તા સ્લીકાયલાન ક્રભ નથી ણ જ્મેષ્ઠ પ્રત્મેન આદય છે.આ જીલનન આદળ્ 

ફની ળકે તેભ કુરુ્ુંફન ણ આદળ્ થઈ ળકે.યુંત ુએ જ ઘયભાું ભુંથયા જેવુું લાસ્તલ ણ યહ્ુું છે તે અલગણી 

ળકામ તેભ નથી.એક સ્ત્રીભાું આ જ લાસ્તલ વુંકુચિતતા, સ્લાથ્, ઈષ્મા્ અને કટ યે છે તેન સ્લીકાય કયલ 

જરૂયી છે.એટરે જ સ્લાથ્લળ કૈકમીની ભાુંગણી કેલ ને કેલ સનજ તુ્ર ભાટેની જ યશ ેછે.ત્માુંથી યાભ ય 

આસત્તઓન ધવાય થામ છે.ખયેખય ત આદળ્ની વાથે વાથે લાસ્તલ ણ શમ જ છે યુંત ુએ ભનષુ્મ ય 

સનબ્ય છે કે તેણે કને આગ કયલાનુું છે.આ જ કૈકમીને યાભ પ્રત્મ ેણ એટર જ પ્રેભ શમ છે જેટર બયત 

પ્રત્મે છે.યુંત ુજ્માું સ્લાથ્ આલે છે ત્માું ાયકાને ાયક જ ફનાલી દેલામ છે જે કૈકમી કયે છે અને તે જ 

ભનષુ્મ વશજ સનફ્તા છે.સ્લાથ્ને ત્મજીને જે યભાથ્નુું કામ્ કયે તે બગલાન અને તે યાભ.કૈકમી એ કયી 

ળકતી નથી ણ યાભ તે કયે છે.એટરે કે તે જીલનના આદળ્ને િરયતાથ્ કયે છે.જ તે સ્લાથ્થી પે્રરયત શત કે 

યાજસવિંશાવન ભાટે ભરશત શત ત તેણે િોદ લ્ના લનલાવ સ્લીકામો જ ન શત. ઉસભિરાએ ણ સત વાભે 

કઈ પરયમાદ કયી નથી.વીતા અને ઊસભિરા ‘યાભામણ’ ના ફે એલા સ્ત્રી િરયત્ર છે જે કેલ સતના ગરે 

િારનાયા છે.સતભાું જ સ્લને અને સનજને ણૂ્ ભાને છે.વાભે કે્ષ યાભ અને રક્ષ્ભણનુું ાત્ર ણ એ પ્રકાયનુું 

છે.ર્ૂુંકભાું, ‘યાભામણ’ એ દળા્લે છે કે ભનષુ્મનુું જીલન યાભવદૃળ અને વીતાના સ્લીકાયબાલથી રયપરાસલત 

શવુું ઘટે.કુરુ્ુંફભાું વું જ ભશત્લન છે, યસ્યન પ્રેભબાલ જ અને વભ્ણ અગત્મન છે.લામભીરકનુું આ 

કુરુ્ુંફચિત્ર અને યાભ-વીતાન આદળ્ બાયતીમ વભાજ જ નશીં ણ વભસ્ત ભાનલજાત ભાટે પે્રયણાસ્દ છે.  

 

આભ, ‘યાભામણ’ ભનષુ્મજીલનને એક આદળ્ ફતાલે છે.જે ભનષુ્મ ભાટે દુષ્કય ત છે ણ અળક્ય નથી.આલ 

જીલનન આદળ્ ન ધયી ળકામ તેભ નથી ણ એને ધાયણ કયલ એટરે જીલનને આસત્તઓથી બયી દેવુું. 

સનતાુંત આદળ્ વુંઘ્, મશુ્કેરી અને દુ:ખ રાલે છે ણ જેણે જીલનભાું આ પ્રકાયના આદળ્ને આત્ભવાત કમો 

શમ તેનુું બીતય ળાુંત અને સનભ્ તથા ફાહ્ય તરેળથી વલ્થા દૂય યશ ેછે.વુંવાયભાું આણે યાભની જેભ ફની 

ળકીએ ત જ ત્નીને ણ વીતા ફનાલલાન આગ્રશ યાખલ નરશતય જેભ જીલતા શઈએ તેભ જીલવુું એ જ 

વાચુું જીલન છે.દુંબણ્ૂ જીલન એ ભનષુ્મની એક પ્રકાયની આત્ભલુંિના છે.આણે ‘યાભામણ’ને સ્લીકાયીએ 

છીએ ણ યાભ-વીતા, રક્ષ્ભણ, બયતના જીલાનાદળ્ને સ્લીકાયતા નથી ત્માયે યાભના લુંળજ નથી કે 

‘યાભામણ’ ના અસધકાયી નથી એભ કશલેાની ઇચ્છા થામ છે.  
 

સુંદર્શ ગ્રુંથ સચૂિ:- 
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 શ્રી લામભીરક યાભામણ, વસ્ત ુું વારશત્મ લધ્ક કામા્રમ, ઠે.બદ્ર ાવે અભદાલાદઅને સપ્રન્વેવ સ્રીટ-૨ 

 સલશ્વાસભત્ર, વસ્ત ુું વારશત્મ લધ્ક કામા્રમ, ઠે.બદ્ર ાવે અભદાલાદઅને સપ્રન્વેવ સ્રીટ-૪ 

 શ્રીમગલાસળષ્ઠ ભશાયાભામણ,વસ્ત ુું વારશત્મ લધ્ક કામા્રમ, ઠે.બદ્ર ાવે અભદાલાદઅને સપ્રન્વેવ સ્રીટ-૨ 

 યાભિરયતભાનવ, પ્ર. ગીતા પ્રેવ, ગયખયુ-૨૭૩૦૦૫ 

 ુંિતુંત્ર, ગજુયાતી વારશત્મ રયદ,ગલધ્ન બલન, આશ્રભ ભાગ,્ અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૯ 

 ભનસુ્મસૃત, પ્ર.ફાબબુાઇ ળાશ- ાશ્વ્ પ્રકાળન, સનળા , ઝલેયીલાડ, રયરીપ યડ અભદાલાદ- ૩૮૦૦૦૧  

 યઘલુ ુંળભ, પ્ર.અસશ્વન ફી. ળાશ વયસ્લતી સુ્તક બુંડાય, શાથીખાના, યતન,અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧ 

 ઉત્તય યાભિરયતભ, પ્ર.અસશ્વન ફી. ળાશ વયસ્લતી સુ્તક બુંડાય, શાથીખાના, યતન,અભદાલાદ-

૩૮૦૦૦૧ 

 ભશાલીય િરયતભ, પ્ર.અસશ્વન ફી. ળાશ વયસ્લતી સુ્તક બુંડાય, શાથીખાના, યતન,અભદાલાદ-

૩૮૦૦૦૧ 

 અચબેક નાટતભ, પ્ર.ફાબબુાઇ ળાશ- ાશ્વ્ પ્રકાળન, સનળા , ઝલેયીલાડ, રયરીપ યડ અભદાલાદ- 

૩૮૦૦૦૧  

 પ્રસતભા નાટકભ, , પ્ર.અસશ્વન ફી. ળાશ વયસ્લતી સુ્તક બુંડાય, શાથીખાના, યતન,અભદાલાદ-

૩૮૦૦૦૧ 

 સ્લપનલવાલદત્તભ, પ્ર.ફાબબુાઇ ળાશ- ાશ્વ્ પ્રકાળન, સનળા , ઝલેયીલાડ, રયરીપ યડ અભદાલાદ- 

૩૮૦૦૦૧  

 રશતદેળ, પ્ર.ફાબબુાઇ ળાશ- ાશ્વ્ પ્રકાળન, સનળા , ઝલેયીલાડ, રયરીપ યડ અભદાલાદ- ૩૮૦૦૦૧  

 ભશાફરી શનભુાન,પ્રલીણ સુ્તક બુંડાય,રાબ િેમ્ફવ્,મ્ય.ુકૉ.વાભે યાજકટ. 

 શ્રીભદ બાગલત ગીતા, પ્ર.અસશ્વન ફી. ળાશ વયસ્લતી સુ્તક બુંડાય, શાથીખાના, યતન,અભદાલાદ-

૩૮૦૦૦૧ 

 વુંસ્કૃત નાટકન રયિમ, યસુનલસવિટી ગ્રુંથ સનભા્ણ ફડ્, ગજુયાત યાજ્મ, અભદાલાદ -૬ 

 ભશાબાયત કારીન નાયી, પ્ર.ઈસ્ટન્ બકુ ચરિંક્, ૫૮૨૫, ન્ય ુિુંદ્રાલાર,જલાશયનગય, રદમરી -૧૧૦૦૦૭ 

 લૈરદક સલિાયવાગય, પ્ર.આમ્ વભાજ, ત્રણ શાટડી ટુંકાયા, ભયફી.  

 કાવ્મપ્રકાળ, પ્ર.અસશ્વન ફી. ળાશ વયસ્લતી સુ્તક બુંડાય, શાથીખાના, યતન,અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧ 


