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‘અભિજ્ઞાન શાક ુંતલ’માું ય  ગબોધ 

         ભશાકવલ કાલરદાવન ું નાભ લૈવિક પરક ઉય જાણીત  ું છે.વ ુંસ્કૃત વાહશત્મના આ ભશાકવલ અને તેભની 
યચનાઓ આજના ય ગની સ્સ્થવત-હયસ્સ્થવતનાું વુંદબે ણ યપેક્ટ ેનરની ભવૂભકા બજલી ળકે તેભ છે.આ 
ભશાકવલના વભમ ફાફત ેભતભતાુંતય છે,ઉભાળુંકય જળી આ ભતભતાુંતયન વલભળશ કયીને કુંઇક આવ ું રખે 
છે-“એટરે કે કાલરદાવનાું વભમની લૂશભમાશદા ઈ..ૂ ફીજ વૈક અને ઉત્તય ભમાશદા ઈ.વ. છટ્ઠા વૈકાન 
અંત,ફરકે લત્વબટ્ટીએ કયેલ ું અન કયણ આહદ વલગતને  યાલારૂ ગણીએ ત ઈ.વ.૪૫૦ રેખામ.આ ફે 
ભમાશદાઓ લચ્ચે કાલરદાવન વભમ શમ ળકે.ઈ.વ.લૂશનાું શરેા વૈકાભાું કાલરદાવ થઇ ગમા એભ ભાનનાય 
રૂહઢલાદી ક્ષ છે,જમાયે કાલરદાવ ગ પ્ત વભમભાું ઈ.વ.ના ચથા વૈકાનાું અંતભાું થઇ ગમા એભ ફીજ ક્ષ 
દરીર કયે છે.”૧ લી કાલરદાવના જીલન વલળે ણ અનેક સ્ક્લદુંતી જાણીતી છે.જે શમ તે,ણ વલિના 
ભશાકવલઓભાું અનેર ું સ્થાન ધયાલનાય આ ભશાકવલ કાલરદાવ ઋત વુંશાય,યઘ લ ુંળ,ભેઘદ ત,અલબજ્ઞાન 
ળાક ુંતર,ક ભાયવુંબલ,ભારવલકાસ્નનવભત્ર,વલક્રભલશળીમભ જેલી કૃવતઓ દ્વાયા અભય છે.વચીયાની ગ ર્ૌશ   कालरदास 
औय शके्सपऩमय નાભના ત  રનાત્ભક અભ્માવના રેખભાું નોંધે છે-“कालरदास ने अऩनी अभय कराकृतिमो द्वाया 
संस्कृि साहहत्म को एक नपवन हदशा की ओय उन्भुख ककमा,उसभ ेनई अिंर्चिेना बयी औय अऩनी अऩूवव करा-
भभवज्ञिा , सूक्ष्भ अिंर्द्वष्टि िथा पवश्रेषक फुपि से नाट्म साहहत्म की ऩरयधध को व्माऩक औय भहत्वऩूर्व फनामा!૨ 
ઉભાભાું શે્રષ્ઠ ગણામેરા કાલરદાવે તાના નાટકભાું શ્  ુંગાયયવને બય ય ગામ છે અને ભન ષ્મજીલનના 
યશસ્મને ઉજાગય કયેરા છે એટરે જ ત ઉભાળુંકય જળી તેભણે વલિદળી  કવલ ગણાલતા રખે છે-“ 
કાલરદાવની કઈ વલળેતા શમ ત તે જીલનન ું અલખરાઈલૂશક દળશન કયલાની એભનાભાું ઊંચા પ્રકાયની ળસ્ક્ત 
છે તેને રીધે છે.”૩ અશીં  આલા વલિદળી વર્જકના નાટક ‘અલબજ્ઞાન ળાક ુંતર’ વલળે ચચાશ કયલાન ઉક્રભ 
છે.અલબજ્ઞાન ળાક ુંતરભાુંથી પ્રાપ્ત થતા ય ગફધ વલળે યજૂઆત કયલી છે. 

             અલબજ્ઞાન ળાક ુંતર નાટકન ું કથાલસ્ત   ર્ ુંકભાું જઈએ ત  ર લ ુંળની મળકરગી વભાન યાજા દ ષ્મુંત 
વળકાયે નીકે છે અને વળકાયની ાછ દડતા ભશામ વન કણ્લનાું આશ્રભભાું શોંચે છે.કણ્લની ગેયશાજયી 
દયવભમાન દ ષ્મુંત કણ્લની ભેનકા અપ્વયા દ્વાયા પ્રાપ્ત થમેરી  ત્રી ળક ુંતરાના અાય વોન્દમશથી આકાશઈને 
તેના પે્રભભાું ડે , વાભે ળક ુંતરા ણ દ ષ્મુંતનાું પે્રભભાું ડે.ફુંને જાણી-વભજી ,ચચાશ કયીને ગાુંધલશરનન કયે 
અને ત્માય ફાદ દ ષ્મુંત આશ્રભભાુંથી યલાના થામ યુંત   યલાના થતા શરેા તે તાના નાભના અક્ષયલાી 
લીંટી ળક ુંતરાને આત જામ છે.દ ષ્મુંતના વલયશભાું ઝૂયતી અને તેની માદભાું ડફેૂરી ળક ુંતરા આંગે આલેરા 
દ લાશવા મ વનન અવતથીવત્કાય કયલાભાું વનષ્પ જતા દ લાશવા મ વન ળા આે છે કે –“અનન્મ ભનથી જેને માદ 
કયલાને રીધે ત  ું ભાયા જેલા તધનની અલગણના કયે છે તે જ તને ભરૂી જળે!”૪ ળક ુંતરાની વખી વપ્રમુંલદા 
દ લાશવા મ વનની ભાપી ભાગી ળા ાછ રેલા વલનુંતી કયે છે ત્માયે દ લાશવા મ વન કશ ેછે-“ભાય ળા કદી વભથ્મા 
ત નશીં જ થામ.ભાયા ળા પ્રભાણે તભાયી વખી જેને માદ કયી યશી શતી એ એણે જરૂય ભરૂી જળે.ણ છી 
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એણે આેરા ઓખલચહ્નને જતા જ  નઃ સ્મવૃત તાજી થઇ જળે અને આભ ભાયા ળાન ું વનલાયણ થળે.”૫ કણ્લ 
મ વન આશ્રભભાું ાછા પયે અને ળક ુંતરાને વાવયે ભકરલા ભાટે વલદામ કયે છે.ળક ુંતરાની આંગીભાું યશરેી 
દ ષ્મુંતે આેરી લીંટી યસ્તે નદીભાું નીકી જામ છે.દ ષ્મુંત ળક ુંતરાને ઓખલાની ના ાડી દે છે,ળક ુંતરાને 
દ લાશવા મ વનન ળા વાલફત થત દેખામ છે.વભમ જતા એક ભાછીભાયને ભાછરી કાતી લખતે ભાછરીના 
ેટભાુંથી લીંટી ભે,એ લીંટી ફજાયભાું લેચલા જતા રીવ તેને કડીને યાજા દ ષ્મુંત ાવે રઇ જામ 
છે.યાજાને લીંટી જતા જ ફધ ું માદ આલી જામ છે અને તાની ભરૂન અશવેાવ થામ છે ,ળક ુંતરા વાથેના 
ગાુંધલશરનન માદ આલે છે.અંતભાું ભયીલચના આશ્રભભાું યાજા દ ષ્મુંત વવિંશનાું ફચ્ચા વાથે યભત યભી યશરેા-
વવિંશના ફચ્ચાના ભઢાભાના દાુંત ગણી યશરેા વલશદભન નાભના ફાકને (ાછથી જેન ું નાભ બયત ડ્ ું 
અને એના નાભ ઉયથી આણા દેળન ું નાભ બાયત ડ્ ું) જઈને તેને તે તાન ું વ ુંતાન રાગે છે.ત્માું જ 
ળક ુંતરા ણ આલી શચે છે,વલશદભન  દ ષ્મુંત-ળક ુંતરાન જ  ત્ર છે.ફુંને પે્રભીઓન ું વભરન થામ છે. 

         આ નાટકની કથાને જતા ખ્માર આલે છે કે કાલરદાવે જે આરેખન કય ું છે તે આજના ય ગને ણ 
કેટલ ું ભાગશદળશક ફની યશ ે છે જેભ કે વળકાયે નીકેરા દ ષ્મુંત આશ્રભનાું વલસ્તાયભાું પ્રલેળ કયે છે ત્માયે તેન 
વાયવથ કશ ે છે –“ભશાયાજ ! ભને રાગે છે કે આણે જરૂય કઈ ઋવમ વનના આશ્રભની નજીકભાું આલી ગમા 
છીએ .અને જ એભ શમ ત આશ્રભના હયવયભાું વળકાય કયલ ા ગણાળે .”૬ પ્રલેળ શરેાું દ ષ્મુંતની 
ભશત્લની કાભગીયી જ ઓ- “દ ષ્મુંતે ળયીય ઉયના યાજલી અરુંકાયને એક છી એક ઉતાયલા ભાુંડયા.”૭ વાયથી 
એ ફાફતભાું  છે છે ત દ ષ્મુંતન જલાફ કુંઇક આલ છે- “વાયથી આ ત તભવૂભ કશલેામ.એભાું યાજા થઈને 
ન જલામ.એભાું પ્રલેળલા ત તસ્લી થવ ું ડે.અરુંકાય ધાયણ કયીને આશ્રભભાું પ્રલેળ કયલાથી આશ્રભની 
ભમાશદાન ર થામ .”૮ -આશ્રભ એટરે વલદ્યાધાભ અને આજના વુંદબે ળૈક્ષલણક વુંસ્થાઓ,યાજા એટરે આજના 
વુંદબે યાજકીમ નેતાઓ.ઋવમ વન એટરે જ્ઞાન આનાય વળક્ષક.યાજા દ ષ્મુંત આશ્રભભાું યાજા ફનીને નથી 
જત,ણ યાજા ભટીને જામ છે.એક વાભાન્મ ભાણવ તયીકે તે આશ્રભભાું પ્રલેળ કયીને આશ્રભને અદકેર ું ભશત્લ 
આે છે.આજે યાજકાયણ જે યીતે વળક્ષણ ઉય શાલી ફન્ય ું છે તે યાજકાયણે કાલરદાવન ું આ દળશન વભજવ ું 
ડળે,ત જ એક વાયા જ્ઞાની અને વભજ  વભાજન ું વનભાશણ થઇ ળકળે.વળક્ષણથી વલોયી ફીજી કઈ ફાફત 
નથી.અને વળક્ષણ કે વળક્ષકની ઊેક્ષા કઈ ણ વુંજગભાું થલી ન જઈએ એવ ું સ્ષ્ટ આરેખન અશીં કાલરદાવે 
કય ું છે.ળૈક્ષલણક વુંસ્થાઓન ું ધ્માન યાજકાયણે યાખવ ું જઈએ,આજે ત વલમ ફુંધ થલાથી રઈને હપક્વ લેતન 
સ ધીના પ્રશ્ન વલકયા છે.યાજા દ ષ્મુંત આશ્રભ ભાટે લચિંવતત છે, તાની ાછ આલતાું વૈવનકને રીધ ે
તલનને  ન કળાન શોંચે છે ત્માયે દ ષ્મુંત-“અયેયે આ ખ ફ ખર્ ું થય ું .ભને ળધલા નીકેરા ભાયા વૈવનક 
તલનને કલ વત કયે એ કઈ યીતે મનમ નથી .ભાયે એભને તલનભાું પ્રલેળતા અટકાલલા જઈએ.”૯ અન ે
આજે ત યાજકાયણીઓ તાના સ્લાથશના યટરા ળેકલા ભાટે વોપ્રથભ ળૈક્ષલણક વુંસ્થાઓને જ વનળાન ફનાલે 
છે અને ગુંદા ગફયા યાજકાયણન હયચમ ય લાનને બણલાની ઉંભયે થઇ જામ છે,છી રગબગ જ્ઞાન 
ભેલલા ભાટેની તેભની દ્રષ્ષ્ટ ફુંધ થઇ જામ છે.ખયેખય થવ ું ત એ જઈએ કે જ્ઞાનની વુંસ્થાઓભાું ભટાભાું ભટા 
યાજકાયણીએ નતભસ્તક ફનીને જ્ઞાનની લાત વાુંબલી-વભજલી જઈએ,એ જ આદળશ યાજા છે.જ ઓ ઉભાળુંકય 
જળીન ભત-“આદળશ યાજાન ું કાલરદાવના ભનભાું લચત્ર છે, ફીજા અને ાુંચભા અંકભાું એને એ ળબ્દફદ્ધ 
કયલાની તક રે છે . XXX “વળક્ષણ ઉંચી કક્ષાન ું અાત  ું શમ એભ રાગે છે –આશ્રભ ફાલરકાઓ ઇવતશાવ 
પ્રફધી બણી છે અને લાુંચતા રખતા જાણે છે. યાજા તે લચત્રકાભાું બાયે વન ણ છે. વુંગીતવળક્ષણ ણ 
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પ્રચલરત છે .૧૦ અને આલ યાજા તે પ્રજાજન પ્રત્મે શભેળા કામશદક્ષ ફની યશ ેછે જેભ કે ન્મામાવન યથી 
શભણાું જ ઉઠીને આયાભ કયી યશરેા દ ષ્મુંતને આશ્રભલાવીઓ આવ્મા અંગેના વભાચાય આલા આલેર કુંચ કી 
કશ ેછે કે-‘સ  મશ,લન અને યાજા ત યાત-હદલવ અવલયત તાના કામશ કયતા યશ ેછે.યાજાન ું કામશ ત રકતુંત્ર 
ચરાલલાન ું છે.રકતુંત્ર ચરાલનાયને આયાભ કયલ કેભ ારલે ! લી યાજા ત પ્રજાની આલકના છટ્ઠા બાગ 
ઉય જીલનાય શમ છે.પ્રજાના હશત ભાટે વદા તત્ય યશવે  ું એ એન પ્રથભ ધભશ છે.’ રકતુંત્રભા 
યાજાની,યાજ્મના લડાની-શારના વભમભાું યાજકીમ નેતાઓની નવૈતક પયજને કારીદાવે અશીં સ્ષ્ટ અને વીધી 
યીતે દળાશલી છે,જેની શારના વભમભાું ખ ફ જ જરૂહયમાત છે. 

      આજે પ્રકૃવતથી ભાણવ વલખટૂ ાડી ગમ છે ત્માયે કાલરદાવે અશીં પ્રકૃવતને વભથશતાથી વનર ી 
છે,પ્રકૃવતનાું વાવિધ્મભાું દ ષ્મુંત-ળક ન્તરાન ું વભરન,વકૃ્ષ-લનયાજી પ્રત્મે ળક ુંતરાન વલવળષ્ટ વુંફુંધ આ નાટકન ું 
નોંધાત્ર ાસ  છે.એટરે જ ઉભાળુંકય જીએ નોંધ્ય ું છે-“ પ્રકૃવતનાું અને ભાનલ રાગણીનાું સ ક્ષ્ભભાું સ ક્ષ્ભ 
સ્ુંદન ઝીરલાભાું કાલરદાવની કા વશજેે ખીરી ઉઠે છે.”૧૧ વભરન અને વલયશની ભા આ ફુંને ાત્ર 
પ્રકૃવત વાથે વુંલાદ કયે છે અને તાના સ્લજનની જેભ રાગણી વ્મક્ત કયે છે.આજે કાતા જતા જ ુંગર અને 
લધતા જતા ળશયેની ક ર તાને વાભે યાખીને કાલરદાવન ું આ લણશન લાુંચીએ ત આણને અંદાજ આલી જળે કે 
આણે પ્રગવત-વલકાવના નાભે પ્રકૃવત વાથે શ ું કયલા ફેઠા છે ! માશલયણને રગતી વલવલધ વભસ્મા અન ે
ક દયતી આવતઓના મૂભાું આણે કાઢી નાખેલ ું  પ્રકૃવતન ું ધનત-નત છે.પ્રકૃવત વાથે વુંલાહદતા વાધલી 
અત્મુંત જરૂયી છે અને પ્રકૃવતથી વલખ ટા ડલાન ું ભન ષ્મને ામ એભ નથી એવ ું જ કુંઇક કાલરદાવ આડકતયી 
યીતે આણને જણાલે છે. 

             આ નાટકભાું ફે ાત્ર લચ્ચે વાચ પ્રેભ છે,વલયશ છે અને વભરન છે.ગાુંધલશરનનની ભશત્લણૂશ 
ઘટના આ નાટકભાું છે.દ ષ્મુંત એક જનમાએ કશ ેછે કે ‘પે્રભ એ ત પ્રભ ની પ્રવાદી છે,પ્રભ ના આળીલાશદ છે.જેણે 
પે્રભ નથી કમો કે જે પે્રભ નથી ામ્મ એન ું જીલન નકશ છે નકશ ! પે્રભ જીલનન આનુંદ છે.પે્રભ જીલનન ું સ  ખ 
છે.પે્રભ જીલનની વાધના છે,વપતા છે.પે્રભ પ્રભ ન મગાભ છે.પે્રભ આત્ભવાક્ષાત્કાય કયાલે છે.પે્રભ જીલનન 
વઘ લૈબલ છે.પે્રભ અનુંત છે,અદ્વતૈ છે,એકરૂ છે.હ ું દેલને ણ દ રશબ એલા પે્રભને ામ્મ છું.ળક ુંતરા ભાર ું 
પ્રીવતાત્ર છે.એના હૃદમભાુંથી લશરેી પે્રભની વયલાણીએ ભાયા હૃદમને હયતપૃ્ત કય ું છે.ળક ુંતરા વલનાની 
પ્રત્મેક  ભને લવભી રાગે છે.એના વલના ભાયા જીલનભાું અંધકાય છલાઈ ગમ છે.’૧૨ આજના વભમભાું 
ણ પ્રેભરનનને રઈને અનેક વભસ્માઓ યજફયજ જલા ભે છે ત્માયે કાલરદાવના આ ફે ાત્ર તાની 
ભયજી મ જફ ભા-ફાને જણાવ્મા છૂયા વલના ગાુંધલશરનનથી રનનવુંફુંધે જડામ છે એ ખયેખય કાલરદાવના 
ાત્રન ું ક્રા ુંવતકાયી ગલ ું છે.ળાસ્ત્રભા રનનના પ્રકાયની ચચાશ થમેરી છે તેભાું ગાુંધલશરનન વલળે પ્રકાયના 
રનન છે.ગાુંધલશરનન ભાટે બગલદ્ગભુંડર ઓનરાઈનભા કુંઇક આવ ું રખાય ું છે-“ આ પ્રકાય ફહ જ યભાુંચક 
ભનામ છે. એભાું ભાફાની વુંવત્ત  (અશીં વુંભવત શવ ું જઈએ?) ભાગલાભાું આલતી નથી. ખાવ કઈ 
રનનહક્રમા કયલાભાું આલતી નથી, તેભજ વભાજ વભક્ષ તેની ખાવ જાશયેાત થતી નથી. એન ું મ ખ્મ તત્ત્લ 
લયકન્માની અયવયવ વુંભવત કશી ળકામ. એકફીજાને ફુરશાયન ું અશણ અને યસ્યને લપાદાય યશલેાન ું 
લચન એટરી જ રનનહક્રમા ગાુંધલશવલલાશ ભાગે છે એભ કશીએ ત કશી ળકામ. એને ણૂશ પે્રભરનનન ું નાભ 
આીએ ત ચારી ળકે. ઘણી લખત પ્રથભ વભરનના ઉત્વાશભાું ગાુંધલશ રનન થતાું. દ ષ્મુંતળક ુંતરાનાું 
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કણ્લઆશ્રભભાું થમેરાું રનન એ ગાુંધલશ રનનન પ્રકાય કશી ળકામ. ઉા-અવનર દ્ધનાું રનન ણ ગાુંધલશરનન 
શતાું.” આ રનનભાું ભશત્લ પે્રભન ું છે યીવત-હયલાજન ું નશીં.વાચી રાગણીન-પ્રેભન વુંફુંધ શમ ત રનન કયલાભાું 
કઈ લાુંધ નથી એ જ ત ય ગફધ છે.આખયે સ્ત્રી- ર ન વુંફુંધ અનેક યીતે વભાજને અવય કયે છે,ત્માયે 
ભનવુંદ ાત્રની આલશ્મકતા ખ ફ જ લધી જામ છે.બાયતભા જાવત અંગેની રૂહઢચ સ્તતા શજ  ગઈ નથી અને 
ણૂશણે જલાની ણ નથી કાયણ કે યજફયજ Honour Killingના હકસ્વા લધતા જ યશ ેછે એલી સ્સ્થવત છે ત્માયે 
આ નાટક પે્રભરનનના સ્લીકાયના ય ગફધને દળાશલે છે.અશી દ ષ્મુંત યલણત શલા છતાું ળક ુંતરાને 
ચાશ,ેળક ુંતરા જાણે છે કે દ ષ્મુંત યલણત છે તેભ છતાું તેણે ચાશ ેએ ઘટના ખયાફ કે અશ્રીર નથી ફનતી 
કાયણ કે આ ફિે ાત્ર આખી દ વનમા વાભે એકભેકને સ્લીકાયલા તૈમાય છે.અશી ળક ુંતરાના દેશરાલરત્મના-
વૌંદમશના બય ય લખાણ છે અને એ અશ્રીરતા નથી એલ ફધ ણ પ્રાપ્ત થામ,લી પ્રકૃવતના વાવનધ્મભા 
થતાું પે્રભના અન બલ જેવ ું ફીજ ું કઈ સ ખ નથી એ વત્મન ું જ્ઞાન ણ લાચકને રાધે છે.  અશી ત આ ફે ાત્ર 
બયત નાભના પ્રતાી  ત્રનાું ભાતા વતા છે.એટરે કાલરદાવે તેભના વભરન દ્વાયા  અશીં કુંઇક ખાવ કશલેાન ું-
દળાશલલાન ું છે.જ ઓ-“ “કાલરદાવની દ્રષ્ટીભાું અલખરાઈ છે. કાલરદાવની દ્રષ્ષ્ટ જીલનને વભગ્રતાથી જનાયી વલિ 
દ્રષ્ષ્ટ છે.”XXX “કાલરદાવને ભન જે એકી વાથે વ્મસ્ક્તવનષ્ઠ અને વભષ્ષ્ટવનષ્ઠ શમ જેભાુંથી વભાજની યભ વેલા 
કયનાય નેતા પ્રાપ્ત થામ  તે દામ્ત્મ, એ સ્ત્રી ર  વુંફુંધની આદળશ ભવૂભકા છે .દ ષ્મુંત ળક ુંતરાન વુંફુંધ 
આલા આદળશ દામ્ત્મરૂે ખીરત ળાક ુંતર નાટકભાું જલા ભે છે.”૧૩ પ્રભે એ યભેિય એ બાલના અશીં 
વ્મક્ત થમેરી છે જે ય ગે ય ગે તાન પ્રબાલ જીલ ભાત્ર ઉય ાથયે છે. 

         આ નાટકભાું ભશત્લન ફનાલ છે યાજા દ ષ્મુંતન ું ળક ુંતરાને ભરૂી જવ ું.કાયણ કે દ લાશવા મ વનએ ળા 
આપ્મ શત.દ લાશવા મ વનનાું આગભન લખતે ણ ળક ુંતરા દ ષ્મુંતની માદભાું જ ખલામેરી શતી અને મ વન પ્રત્મે 
એન ું ધ્માન ન ગય ું એ એનાથી અજાણતા થમેરી ભરૂ છે.ળાની પ્રહક્રમાને ઉભાળુંકય જળી આ યીતે મ રલે છે-“ 
ઉંચા ચાહયત્ર્મલાા સ્ત્રી ર ને શાથે ણ ક્યાયેક દ આચયાઈ જત શમ છે.યજગ ણના પ્રબાલને રીધે સ જ્ઞ 
ભાણવ ણ ખટે યસ્તે ગલ ું બયી ફેવે છે.अऩथे ऩदभऩवमष्न्ि हह श्रिुवन्िोऩी यजोतनलभलरिा! અને એલા દન ે
વનવભતે તે વ્મસ્ક્તના આ આત્ભળધન ભાટે ળાની પ્રહક્રમા ળર  થતી કાલરદાવ વનરૂે છે .”૧૪ વભરનની 
બવ્મતા વાથે વલયશની લેદનાને ણ ભાણવે સ્લીકાયલી જઈએ એવ ું પે્રભીજનને અશીં વીધ ું ભાગશદળશન ભે 
છે,અશીં એકભેકને બય ય પે્રભ કયલા છતાું ફુંિે વલખ ટા ડે છે,આ જાણે કે તેભની કવટી છે-“વભાજનાું ભેભાું 
દ ષ્મુંત- ળક ુંતરાન ું દામ્ત્મ ગઠલામ એ ેશરેા કદાચ એભને આકયી તાલણીભાુંથી વાય થલાન ું યશ.ે”૧૫ 
લીંટીન ું ખલામ જવ ું એ વલવધની લક્રતા છે,વલવધ વાભે વ્મસ્ક્તની રાચાયી આજે ણ એટરી જ છે.કાલરદાવના 
ાત્ર એનાથી ફચી ળક્યા નથી ત વાભાન્મ ભાણવની વળ વલવાત?વચીયાની ગ ર્  રખે છે-“कालरदास ने दटुमंि 
के प्रसंगभें अगंूठी का आख्मान डार कय अऩने नािक भें जान पंूक दी है औय यजा दटुमंि को बी पवश्वासघाि के 
दोष से पवतनभुवक्ि कय हदमा है!૧૬ 

          એક વાથે આ નાટકભાું કેટકેટરા ય ગફધના ઈંગીત ડેરા છે.જ ઓ-“ ળાક ુંતરભાું મનૃમા ,લવુંતત્વલ 
,તયત ન્મામ કયલાની યીત,તસ્લીઓ તયપથી ણ ભત કય, વવાઈઓભાું 
ર ળલતખયી,સયૂાતન,ભાદલમાુંન ચાર,શ કન,ળશયેન ું ધાુંધરીય ું જીલન,વ્રત, અતીથીજૂા ,પ્રાણીઓં અને 
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લનસ્વત પ્રત્મે ફુંધ બાલ ,આલી અનેક વલગત ઉય ણ પ્રકાળ ડે છે.એભ કશી ળકામ કે બાયતીમ વુંસ્કૃવતને 
ઈષ્ટ એલી વભાજયચનાન ું વોથી વોન્દમશ વમદૃ્ધ લચત્રાુંકન કાલરદાવની કાવ્મ પ્રવતબાએ કય ું છે.”૧૭  

         આ નાટકભાું જ્ઞાનન ભહશભા છે, અલબજ્ઞાનન ભહશભા છે,જ્ઞાનની સ્મવૃત અને વલસ્મવૃત જ અશીં કથાને 
ગ ુંથે છે.આખયે ત જ્ઞાન જ વ્મસ્ક્તની પ્રવવૃત્તનાું મૂભાું યશલે  ું શમ છે.અલબજ્ઞાન એટરે વયખ ું 
જ્ઞાન,બગલદગભુંડરભાું એન અથશ છે- “ઓખ,તે આ જ  છે એવ ું જ્ઞાન” આ નાટકભાું ણ આજના ય ગભાું 
ભાગશદળશનરૂ એલી કેટરીમે ફધાત્ભક ફાફત વુંદબે ‘તે આ જ છે ’ એવ ું જ્ઞાન ભી યશ ેછે. અશી દ ષ્મુંત-
ળક ુંતરા રનન કયે,દ ષ્મુંતની માદભાું ખલામેરી ળક ુંતરા દ લાશવા મ વનને આલકાયી ળકતી નથી,ળક ુંતરા જેની 
માદભાું ખલામેરી શતી તે જ વ્મસ્ક્ત ળક ુંતરાને ભરૂી જળે એલ ળા દ લાશવા મ વન આે, દ ષ્મુંતે આેરી લીંટી 
ળક ુંતરા દ્વાયા ખલાઈ જામ,દ ષ્મુંત ળક ુંતરાન અસ્લીકાય કયે,અને ફાદભાું લીંટી જતા જ ળક ુંતરાન સ્લીકાય 
કયે એટરી જ ઘટના નાટકની મ ખ્મ ઘટના છે અને મૂ વભસ્મા સ્લીકાય-અંગીકાયની જ છે.અલબજ્ઞાન એટરે 
એક અથશ ‘સ્લીકાય,અંગીકાય’ ણ થામ છે.દ ષ્મુંત ળક ુંતરાન સ્લીકાય કયત નથી એભાું એન લાુંક નથી કાયણ 
કે દ લાશવા મ વનએ આેરા ળાને રીધે જ દ ષ્મુંત ફધ ું ભલૂ્મ છે અને ળક ુંતરા ાવે તેની એકભાત્ર વનળાની 
એલી લીંટી ણ નથી.એટરે દ ષ્મુંત વનદો છે અને લીંટી જતા જ તેન ેફધ ું માદ આલી જામ છે અને તે 
ળક ુંતરાન સ્લીકાય કયે છે.આ સ્લીકાય એ ભાત્ર ળક ુંતરાન નશીં ણ વત્મન-જ્ઞાનન સ્લીકાય છે,વત્મ-જ્ઞાન જ 
વભજામ જામ ત તયત એન સ્લીકાય કયલ જ યહ્ય એ જીલનદળશન ણ અશીં પ્રાપ્ત થામ છે.આજના ય ગન 
ભન ષ્મ ફધી વત્મતા (જ્ઞાન) જાણત શલા છતાું ત ેવત્મતા વાભે આંખવભચાભણાું કયત જલા ભે છે ત્માયે આ 
નાટક ખફૂ ભશત્લન ફધ આે છે કે વત્મન (જ્ઞાનન) સ્લીકાય-અંગીકાય કમાશ વલના ન ચારે.વત્મની(જ્ઞાનની) 
જાણ ન શમ ત કઈ લાુંધ નશીં ણ વત્મ જાણભાું આલે(અલબજ્ઞાન થામ) એટરે તયત તેન અભર કયલ 
જઈએ.લી જરૂયી નથી કે ફધ  જ વત્મ (જ્ઞાન) આણને વુંદ ડે ણ એન સ્લીકાય એ જ વાચ યસ્ત 
છે.આલ અલબજ્ઞાનન ભશાન ય ગફધ આ કૃવત વશજતા-વયતાથી આ ેછે કાયણ કે આ કાલરદાવની કૃવત છે 
અને કાલરદાવને ભશાકવલ અભસ્તા જ નથી કશલેામા. 

*(શ્રી એભ.આય.દેવાઈ આટશવ અને ઈ.ઈ.એર.કે.કભવશ કૉરેજ-ચીખરી ખાતે તા-૧૯/૦૩/૨૦૧૬ના યજ 
મજામેર યાષ્રીમ હયવુંલાદભાું યજૂ કયેર ેય કેટરાક સ ધાયા વાથે) 
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