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મહર્ષિ વાલ્મમકી રામાયણના બાલકાાંડન ાં મમૂયાાંકન 
 

હેતલ સોની 

૧. પ્રસ્તાવના  

રામાયણ એ મહર્ષિ વામમીકક દ્વારા લખેલ સાંસ્કતૃન ાં અન પમ મહકાવ્ય છે.રામાયણમાાં સાત અધ્યાય છે જે સાતકાાંડના નામથી 

ઓળખવામાાં આવે છે.બાલકાાંડ,અયોધ્યાકાાંડ,અરણ્યકાાંડ,ક્રીશ્કીન્ધાકાાંડ,સ ાંદરકાાંડ ય દ્ધકાાંડઅને ઉત્તરકાાંડ અહી આપણે બાલકાાંડન ાં 

મહાકાવ્યના લક્ષણોના આધાર ેમૂમયાાંકન કરીશ ાં.   
 

૨. બાલકાાંડન ાં કથાનક  

સૂયિવાંશી રાજાઓના ધમિ વડ ેપાવન કરવાથી ઉત્તરોઉત્તર વૃલ્દ્ધ પામેલો અને ધનધાન્યથી સાંપન્ન કોશલ નામનો લ્વશાળ દશે 

સરયૂના તટ પર આવેલો છે.તેમાાં મન ષ્યોના રાજા મન એ પોતેજ વસાવલે અને લોકલ્વખ્યાત અયોધ્યા નામની નગરી આવલેી 

છે.તપશ્ચયાિ વડ ેપ્રાપ્ત લ્સદ્ધ પ રુષન ાં સ્વગીય લ્વમાન હોય તેવી રાજા દશરથે વસાવેલી અયોધ્યાનગરી આબાદ હતી.જેવી રીત ે

રાજા મન  પ્રજાન ાં રક્ષણ કરતા હતા તેવી રીતે રાજા દશરથ પણ પ્રજાજનોન ાં ઉત્તમ પ્રકારે રક્ષણ કરતા હતા.રાજા દશરથ વેદના 

જાણકાર,સેના વગેરેનો પ ષ્કળ સાંગ્રહ કરનાર લાાંબા લ્વચારવાળા અત્યન્ત પ્રતાપવાળા,નગરવાસી તેમજ દેશવાસીને લ્પ્રય 

ઈક્ષ્વાક ક ળમાાં અલ્તરથી હતા. રાજા દશરથના આમાત્યો પણ ગ ણવાન કાયિકારણનો લ્વચાર કરનાર લ્નરાંતર રાજન ાં  લ્હત ઈચ્છનારા 

હતા.   
 

રાજા દશરથને ત્રણ રાણી હતી.કૌશમયા,સ લ્મત્રા,અને કૈકૈયી પરાંત  તેમન ેએક પણ પ ત્ર ન હતો તેથી તમેણે પ ત્રપ્રાલ્પ્ત માટ ેઅશ્વમેઘ 

યજ્ઞ અને પ ત્રેલ્િ યજ્ઞ કરવાન ાં લ્વચાય ું. અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવા માટ ેઋષ્યશ્ ાંગ ઋલ્ષની પસાંદગી,ઋષ્યશ્ ાંગ ઋલ્ષન ે તડેાવવા અને 

અશ્વમેઘયજ્ઞનો આરાંભ થવો, અશ્વમેઘયજ્ઞ પૂણિ થવોત્યારબાદ પ ત્રેલ્િ યજ્ઞ કરવો તેના પ્રસાદ તરીક ેપાયસની(ખીર) પ્રાલ્પ્ત 

થવી.પાયસની પ્રસાદી  રાજા દશરથ વડે ત્રણેય રાણીન ેઆપવી.પ્રસાદના ફળ સ્વરૂપે રાણી કૌશમયાને પ ત્ર તરીકે રામચન્રજીની 

પ્રાલ્પ્ત થવી રાણી સ લ્મત્રાન ેલક્ષ્મણ અને કૈકૈયીને  ભરત અને શત્ર જ્ઞ એમ ચાર પ ત્ર પ્રાપ્ત થયા.ધીરે ધીરે ચાર પ ત્રોન ાં મોટા થવ ાં 

લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષન ાં અયોધ્યામાાં જવ ાં,પોતાના યજ્ઞની રક્ષા માટ ેરાજા દશરથ પાસ ેક માર રામની માગણી કરવી,રાજા દશરથનો પ ત્ર 

પ્રલ્ત સ્નેહ વ્યક્ત કરવો અને લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષન ેલ્વનાંતી કરવી કે મારો પ ત્ર રામ હજ  નાનો છે હ ાં યજ્ઞની રક્ષા કરવા માટ ેઅક્ષૌલ્હણી 

સેના લેઈને આવ ાં.લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષન ાં ક્રોલ્ધત થવ ાં,લ્વલ્શિઋલ્ષ દ્વારા રાજા દશરથને સમજાવવાથી રામ અન ે લક્ષ્મણને 

લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષ સાથ ેમોકલવા રામ અને લક્ષ્મણન ાં લ્વશ્વાલ્મત્ર સાથ ેપ્રયાણ, લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષ દ્વારા રામ અને લક્ષ્મણન ે

“બલા”અને “અતીબલા” લ્વદ્યાની પ્રાલ્પ્ત થવી. લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષ સાથ ેરામ અને લક્ષ્મણનો રૂરાક્ષઆશ્મમાાં રાલ્ત્રવાસ, રામ અને 

લક્ષ્મણ લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષ દ્વારા સરયૂ નદીની ઉત્પલ્ત્તન ાં  વણિન કરવ ાં તમેજ ત્રાટકા નામની રાક્ષસીન ાં વૃતાાંત સાંભળાવવ ાં ત્રાટકા 

પ ત્ર મારીચને અગત્સ્ય મ લ્નએ શાપ આપવો, ૧૦૦૦ હાથીન ાં બળ ધરાવતી ત્રાટકાન ાં પ ત્રના શાપના સમાચાર સાાંભળી ક્રોલ્ધત 

થવ ાં અને અગત્સ્ય મ લ્નના તપ કરવાના સ્થાનને ઉજ્જડ કરી નાખવા.લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષની આજ્ઞાથી રામ અને લક્ષ્મણ દ્વારા 

ત્રાટકાનો વધ કરવો વનમાાં રાલ્ત્ર લ્નવાસ લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષ દ્વારા રામચન્રજીન ે કદવ્ય અસ્ત્ર આપવા આ ઉપરાાંત લ્વશ્વાલ્મત્ર 
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ઋલ્ષ દ્વારા રામચન્રજીને અસ્ત્રસાંહાર લ્વદ્યાની પ્રાલ્પ્ત થવી,લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષ દ્વારા લ્સદ્ધાશ્મન ાં વતૃાાંત કહેવ ાં ,રામ લક્ષ્મણ 

દ્વારા માકરચ અને સ બહ નો પરાજય થવો, લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષ દ્વારા લ્પતા ગાાંલ્ધ રાજાના જન્મ લ્વષ ે કહેવ ાં આ ઉપરાાંત 

બાલસગિમાાં ગાંગા અને પાવિતીની ઉત્પલ્ત્ત,લ્શવપાવિતીની કક્રડા અને દેવોને શાપ,કાર્તિકેયની ઉત્પલ્ત્ત,સગર રાજાન ાં ચકરત્ર,સગર 

રાજાના યજ્ઞન ાં વણિન,કલ્પલ મ લ્નના શાપથી સગર પ ત્રોનો નાશ સગરજાના યજ્ઞની સમાલ્પ્ત,ભગીરથ દ્વારા ગાંગા અવતરણ,સગર 

પ ત્રોનો ઉદ્ધાર, લ્વશાલ નગરી વૃતાાંત, સમ રમાંથન,મારુતગણની જન્મકથા, અહમયા ચકરત્ર અને તેના શાપની 

લ્નવૃલ્ત્ત,લ્વશ્વાલ્મત્રન ાં જનકપ રમાાં આગમન જનકરાજાનો આલ્તથ્ય સત્કાર, લ્વશ્વાલ્મત્રઋલ્ષન ેરાજર્ષિ,મહર્ષિ અને બ્રહ્મર્ષિ એવા 

ક્રલ્મક પદની પ્રાલ્પ્ત થવી,સીતાજીના સ્વયાંવરમાાં લ્વશ્વાલ્મત્રઋલ્ષના કહેવાથી રામ દ્વારા લ્શવ ધન ષ્યનો ભાંગ કરવો,દશરથ 

રાજાન ાં જનકપ રમાાં આગમન,દશરથક ળન ાં વણિન,રામ લક્ષ્મણ ભરત શત્ર જ્ઞ ચારેય ભાઈઓના લ્વવાહમહોત્સવ ચારયે વરવહ ની 

જનકપ રમાાંથી લ્વદાય અને પરશ રામનો સમાગમ,પરશ રામ દ્વારા રામવીયિની પરીક્ષા,રામ દ્વારા પરશ રામના સમગ્ર તેજન ાં 

આકષિણ,દશરથ રાજાના ચારેય પ ત્રોનો પોતાની વધ ઓ સાથ ે અયોધ્યામાાં પ્રવેશ,ભરત શત્ર જ્ઞન ાં મોસાળ જવ ાં.આ બધા જ 

વણિનોનો સમાવેશ બાલકાાંડમાાં કરવામાાં આવ્યો છે 
 

૩. બાલકાાંડન ાં મમૂયાાંકન  

સગિ – બાલકાાંડમાાં ૭૭ સગિ છે. 

પાત્રો – રાજાદશરથ,કૌશમય,કૈકેયી,સ લ્મત્રા,રામ,લક્ષ્મણ,ભરત,શત્ર જ્ઞ,વલ્શષ્ઠઋલ્ષ,લ્વશ્વાલ્મત્ર  

ઋલ્ષ આ બધા પત્રોનો સમાવશે બાલકાાંડમાાં થાય છે. 

વણિન – કોશલ દેશન ાં વણિન,અયોધ્યા નગરીન ાં વણિન,દશરથ રાજા તેમના આમાત્યો તેમના માંત્રીઓ,રાજા દશરથ દ્વારા કરવવામાાં 

આવેલ અશ્વમેઘ યજ્ઞ,પ ત્રેલ્િયજ્ઞ,રામ-લક્ષ્મણ,ભરત,શત્ર જ્ઞના જન્મ અને ઉછેર,યજ્ઞની રક્ષા માટ ે લ્વશ્વાલ્મત્ર ઋલ્ષન ાં રામ-

લક્ષ્મણને લઈ જવ ાં,લ્વશ્વાલ્મત્ર અને રામનો સાંવાદ,રામ દ્વારા  ત્રાટકા વધ,મારીચ અને સ બહ નો પરાભવ અહમયા ચકરત્રન ાં 

વણિન,સીતા સ્વયાંવરન ાં વણિન,રામ દ્વારા લ્શવ ધન ષ્યનો ભાંગ,રામ,લક્ષ્મણ, ભરત,શત્ર જ્ઞનો લ્વવાહ મહોત્સવ, અને ચારેય 

ભાઈઓન ાં પત્ની સાથ ેઅયોધ્યામાાં આવવ ાં આ બધા વણિનો નો સમાવેશ બાલકાાંડમાાં આવે છે.  

નાયક – ધમિપ્રેમી,પરાક્રમી,ભાતૃપ્રેમી,શ્ીરામચન્ર આ કાાંડમાાં નાયક છે. 

છાંદ – આ કાાંડમાાં શ્લોકો અન િ પ છાંદમાાં રચાયેલા છે. 

રસ – વીરરસ અને શ્ ાંગારરસ આ કાાંડમાાં જોવા મળ ેછે. 

કથાવસ્ત  – આ કાાંડન ાં કથાનક ધાર્મિક,પૌરાલ્ણક છે જેમાાં જેમાાં ભગવાન રામચન્રના જન્મથી માાંડીને રામ,લક્ષ્મણ,ભરત,શત્ર જ્ઞ 

એ ચારેય ભાઈઓના લ્વવાહ સ ધીન ાં વણિન છે.   
 

ઉપસાંહાર   
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બાલકાાંડમાાં સમાલ્વિ સગિ.પાત્રો,વણિન,નાયક,છાંદ,રસ,કથાવસ્ત ,વગેરેનો સમાવશે થાય છે.  
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