
  

 

સીતાથી પણ ચડીયાતી મદંોદરી 
પોતાના કુળને ઉગારવાનો જેનો રૂડો મનસબુો હતો. 
જ્યાના અણએુ અણમુા ંઅધમમનો પાયો સસિંચાયો હતો. 

ઘડીએ ઘડીએ એણે અંતનામદ પોકાયો હતો. 
અને પ્રભનેુ શરણે જઈ ધમમનો આસરો લીધો હતો. 

 

ગઈ કાલેજ જોયેલા સ્વપ્નની અનભુતૂિ સાચી પડી રહી હિી. કારણ 
અશોકવન થી દોડિી દોડિી એક દાસી કોઈ માઠા સમાચાર જે લઇ આવી 
હિી. કોઈ પરસ્ત્રીના “રાવણ” દ્વારા અપહરણનાાં સમાચાર સાાંભળી, એ 
પહલેાાં િો વ્યાંગમાાં હસી અને પછી દરરોજનાાં કૃત્યની જેમ એને પણ નજર 
અંદાજ કરી રહી હિી. પણ “સીિા”નુાં નામ સાાંભળીને એ િો પોિાનાાં 
સ્વામી “રાવણ”અને લાંકાપરુીનાાં સવવનાશનુાં ચચત્ર ધોળે દદવસે કોિરવા 
લાગી હિી. 
 

દશાનાંદ રાવણને એ ઘડીએ ઘડીએ મનાવવા મથી રહી હિી. પ્રભથુી વેર 
બાાંધવાની જગ્યાએ, એમના શરણ ેજવા ક્યારનીએ એમને તવનવી રહી 
હિી. અને એ લાંકાપરુીનાાં રક્ષણાથે અને અચભમાની રાવણના હૃદયમાાં ઊંડી 
અસર પડે એટલા માટે, “માંદોદરી”એમનાાં અચભમાન ઉપરજ ઘા કરવા 
માાંડી હિી. “જે ધનષુ્ય સીિાના સ્વયાંવરમાાં િમારાથી ઉચકાત ુાં એ ન હત ુાં, 
એવાાં ધનષુ્યની પ્રત્યાંચા ચઢાવિા, પ્રભ ુરામે એને િોડી કાઢેલુાં”એવા 
પરચાઓ યાદ કરાવી રહી હિી. 
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હનમુાનનો આખો સમદુ્ર ઓળાંગીને લાંકાપરુીમાાં આગ લગાડવા પર અને 
રામના નામથી સેત ુબાંધ બાાંધવા પર િો એ અવાચક બની, રાવણના 
મતૃ્યનેુ સામે ચાલીને આવી જોઈ રહી. છિાાંએ નીડર અને અતવચળ એ 
માંદોદરી, હજીએ રાવણના અચભમાન ને િોડિી રહી અને તવના સાંકોચે 
રાવણને એનાાં મતૃ્યનુાાં સચોટ સત્યને ઘડીએ ઘડીએ કહિેી રહી. 
 

યધુ્ધમાાં બેભાન પડેલા લક્ષ્મણને ફરીથી જીવન દાન આપવા, હનમુાનના 
સાંજીવની ગોિવા પર િો એ રાક્ષશી કુળની આયવનારી, સીિાની સાથે સાથે, 
પોિાનો પણ પતિધમવ પાળવા બસેી ગઈ. એ કાળી રાત્રી હજી પણ લાાંબી 
થાય એના માટે સીિા વાજજિંત્ર વગાડી, ચાંદ્રને આકર્ષી રહી. જ્યારે માંદોદરી, 
હરણનુાં ચચત્ર દેખાડી, એ ચાંદ્રને ભગાડી રાત્રીને દુર કરી રહી. 
 

સીિાએ હર પળ ધમવ અને સાંસ્કૃતિના અજવાળામાાં રહીને, ધમવન ુાં પાલન િો 
કયુુંજ છે. જ્યારે માંદોદરીએ િો અધમવ અને પાપનાાં અંધકારમાાં રહીને પણ 
હર પળ પોિાના સમપવણ અને ત્યાગનાાં અજવાળાને ચારેકોર પાથયુું છે. 
ખરેખર એ નારીએ, દાનવી વતૃિના ઊંડા ખાબોચચયામાાં પણ ફૂલની જેમ 
ખીલી બિાવ્યુાં છે, કપરા કાળમાાં પણ એણે જીવી બિાવ્યુાં છે. 
 

સસં્કાર ને આડે ક્ા ંકોઈ જાસત, ધમમ કે કુળ છે. 
એ તો વહતેા પ્રવાહની જેમ સનમમળ છે. 

ત્યારેજ તો અંધારા કાળા ખાણમા ંપણ એક હીરો ઝળહળે છે. 
નજરમા ંપણ ના આવે, એવુ ંએનુ ંનામ ‘મદંોદરી’ છે. 
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