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‘અતિજ્ઞાન’ ખડંકાવ્યમા ંસહદેવનો મનોસઘંર્ષ 
  

રામાયણ અને મહાભારત, ભારતીય સાહહત્યનાાં બે મહાકાવ્યોનો સમગ્ર માનવ સમાજ પર ઊંડો પ્રભાવ 
છે. સાહહત્ય સમાજન ાં પ્રતતબબિંબ ગણાય છે. આથી સાહહત્ય પણ આ બાંને મહાકાવ્યોનાાં પ્રભાવથી બાકાત નથી. 
મધ્યકાલીન ગ જરાતી સાહહત્યના આખ્યાનો પર આ મહાકાવ્યોનો પ્રભાવ છે. તેવી જ રીતે અવાાચીન ગ જરાતી 
સાહહત્યમાાં પણ તવતવધ સાહહત્ય સ્વરૂપોમાાં તવષય સાંદભે આ મહાકાવ્યોનો પ્રભાવ જોવા મળે છે.  

 

 ગ જરાતી સાહહત્યનાાં સર્જકોએ સમકાલીન ય ગસાંવેદનોને મતૂારૂપ આપવા માટે કે સમગ્ર ય ગનાાં બળોને 
ઉપસાવી આપવા માટે આ મહાકાવ્યોનો આધાર લીધો છે. સાથ ેસાથે સર્જકોએ સમકાલીન માનવીય સાંવેદનાાંન ે
આહદમતા સાથે સાાંકળીને નવાાં રહસ્યો રજૂ કયાા છે. કતવ કાન્તે ‘અતતજ્ઞાન’ , ‘વસાંત-તવજય’ , ‘દેવ્યાની’ જેવાાં 
ખાંડકાવ્યોમાાં તનયતતની ક્રૂરતા સામે મન ષ્યની અસહાયતાનાાં સરૂને મહાભારતનાાં પ રાકલ્પન વડે ઉપસાવ્યો છે. 
આ ખાંડકાવ્યમાાં તવતધિવમષય ય અને તજજન્ય કર ણની અબભવ્યક્તત જોઈ શકાય. 
 

 ‘અતતજ્ઞાન’ ખાંડકાવ્યમાાં મહાભારતનાાં પ્રતસધ્ધ પ્રસાંગ અને પાત્રનો આધાર લઈને, કાવ્યમાાં તવતધની 
વક્રતા આગળ તત્રકાળજ્ઞાની સહદેવન ાં ‘અતતજ્ઞાન’ પણ તનષ્ફળ નીવડે છે. તેન ાં સમથાન સચૂવે છે. ‘મહાભારત’ 
માાં આ પ્રસાંગ છે. દૂયોધને ય તધષ્ષ્િરને દ્યતૂ રમવા બોલાવ્યા અને ય તધષ્ષ્િરે મતમત્રણ સ્વીકાય ું. દ્રૌપદીનાાં 
આવાસમાાં રહલે સહદેવ તત્રકાળજ્ઞાની હોવાથી આ દ્યતૂન ાં પરીણામ જાણે છે. પરાંત   અહીં નાટયાત્મકટતા એ 
ઊભી થાય છે. કે સહદેવને નાનો ગણી તેને બોલાવામાાં ન આવ્યો. કરૂણતા તો એ છે કે તત્રકાળજ્ઞાની હોવા 
છતાાં જયાાં સ ધી તેને કોઇ પછેૂ નહીં ત્યાાં સ  ધી તે કહી શકે નહીં તેવો શાપ પણ છે. આમ વરદાન અને શાપ આ 
બે તવરોધી બળોમાાંથી કાવ્યમાાં કરૂણતા ઘ ૂાંટાય છે.  
 

આ કાવ્યોનો આરાંભ કતવએ કાવ્યાત્મક રીતે કયો છે. કાવ્યમાાં પ્રકૃતત પષૃ્િભતૂમ તરીકે પ્રયોજાયેલ છે. 
સાથે સાથે તે પ્રતીકાત્મક પણ બને છે. કાવ્યની શરૂઆતમાાં પ્રકૃતતવણાન દ્વારા પાાંડવો પર આવી પડનાર 
આપતિનો અણસાર આવી જાય છે. અહીં શબ્દ રચનાાં દ્વારા ભતવષ્યનાાં એંધાણ કતવએ દશાાવ્યા છે. - 
 

”ઉદગ્રીવ દૅષ્ષ્ટ કરતાાં નભ શનૂ્ય ભાસે, 
ઝાાંખી હદશા પણ જણાય, અતનષ્ટ પાસે, 
જામી ગઈ તરત ઘોર, કરાલ રાત, 
લાગી બધે પ્રસરવા પ ર માાંહી વાત.” 
 

અહીં શનૂ્યમય આકાશ, ઝાાંખી હદશાઓ, ઘોર અને કરાલ રાતત્રએ સમગ્ર પરીવેશમાાં આતધપત્ય જમાાંવ્ય ાં છે. જે 
આવનાર અતનષ્ટનાાં સચૂક બને છે. દૂયોધનનો સાંદેશ લઈને આવેલ દૂતનો દેખાવ ઘાતક તેમજ દ ષ્ટ બતાવી 
કતવ તેનાાં વડે પણ ભાવી અતનષ્ટનાાં એંધાણ સચૂવે છે.   
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 આ ઉપરાાંત રહસ્યને જકડી રાખવા માટે પ રવાસીઓન ાં બચત્રાત્મક વણાન આલેખ્ય ાં છે. પ રવાસીઓનાાં 
મનમાાં દૂતને જોઈને ઉિતા પ્રશ્નો અને ત્યાર બાદ સહદેવનાાં મનમાાં ઉિતા મનોસાંઘષો આમ દ્વદ્વતવધ રૂપ ેકતવ 
અહીં સાંઘષાને ઉિાવ આપ્યો છે.  
 

  દ્યતૂ રમવાન ાં મતમત્રણ એ ક્ષતત્રય માટે પડકાર સમાન હોય, ય તધષ્ષ્િર દૂયોધન દ્વારા મોકલવામાાં 
આવેલ આ પ્રસ્તાવનો અસ્વીકાર કરી શકતા નથી. કાવ્યનો સૌથી કલાત્મક અંશ તો એ છે કે, દૂતને અન મતત 
આપ્યા બાદ ય તધષ્ષ્િર પોતાના નાના ભાઈઓને આ પ્રસ્તાવ તવશે જણાવવા બોલાવે છે. આપણે જેને 
coincident કહીએ છે તેની સ ાંદર ગોિવણી કવીએ કરી છે. અને તેનો આશય એ દશાાવવાનો છે કે મન ષ્યની 
તનયતતમાાં જે લખાયેલ છે તેને મન ષ્ય ક્યારે બદલી શતતો નથી. તનયતત સામે મન ષ્ય ઉપાયતવહહન બની જાય 
છે. જેને તત્રકાળન ાં જ્ઞાન છે તે સૌથી નાનો ભાઈ (સહદેવ) આજે દ્રૌપદી સાથે છે. આથી કદાચ મોટા ભાઈ તેન ે
બોલાવતા નથી. આ ઉપરાાંત બીજ ાં એક સચૂન કતવ એ પણ કરવા માાંગે છે કે, “કોઈની અવગણના કરવી નહીં”. 
કાવ્યમાાં કતવએ આલેખ્ય ાં છે કે મોટા ભાઈ ય તધષ્ષ્િર સહદેવને નાનો ગણી આ બાબતમાાં ચચાા કરવા બોલાવતા 
નથી.  
 આ બધ ાં જોતા સહદેવ દ :ખી થાય છે તેન ાં કારણ એ નથી કે તેની અવગણના થઈ. કારણ એ છે કે –  
 

“તત્રકાલન ાં જ્ઞાન હત  ાં ક મારને, 
નજીક મતખે નીરખે થનારને: 
સ્વપક્ષનો દ્યતૂ તવષે પરાજય, 
વળી દીસે દ્રૌપદી માનનો ક્ષય! 
જાણે બધ ાં, તથાતપ કૈ કહવેાની રજા નહીં; 
શમાવી ન શકે તેથી મ ૂાંઝાય મનની મહી” 
 

સહદેવનાાં મનોસાંઘષાન ાં, મ ૂાંઝવણન ાં કારણ આ છે. તવતધની વક્રતાએ છે કે બધ  જાણતો હોવા છતાાં કોઈ પછેૂ નહીં 
ત્યા સ ધી તે કોઈને કઈ કહી શકે નહીં. આનાથી વધારે કરૂણા બીજી શ ાં હોઈ શકે કે બધ ાં જાણવા છતા તેનાાં હાથ 
બાંધાયેલા છે!  
 ત્યાર બાદ કાવ્યમાાં સહદેવનાાં મનોસાંઘષાને આલેખતાાં તેનાાં કથનો તેમજ તેન ાં વણાન સહદેવની અત્યાંત 
કરૂણ ક્સ્થતતનાાં સચૂક બને છે.  
 

“નહીં શક ાં હાય! બચાવી કોઈને, 
અશતત જેવો રહ ાં બેસી રોઈને; 
ખરે! દીસે દ :ખ શાપ આ મને, 
તનહાળાં છુ ભતૂ ભતવષ્ય જે કને 
 

હા તધક્ ! હા તધક્ ! કૃતઘ્ની હ ાં આ મૌન ધરી રહ ાં; 
આવત ાં વાદળાં દેખી મ ખથી ન કશ ાં કહ ાં!” 
 

આમ સહદેવની વેદનાાં ચરમ સીમાાંએ પહોચી કરૂણતાએ ચડે છે. જેને તે રોકી શકે તેમ નથી. આ સવાના 
તવચારમાાં તેની આખોમાાં આસ ાં આવે છે અને શરીરન ાં ચેતન હણાઈ જાય છે. પહલેા જયારે જયારે તે આવી 
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મ ૂાંઝવણ અન ભવતો ત્યારે દ્રૌપદીનાાં દશાન માત્રથી તે દૂર થતી અન ભવતો પરાંત   આજે તો તેને એ અતધકાર 
પણ નથી. આથી જ તો તે મનોસાંઘષા અન ભવે છે. જેને વણાવતા કતવએ કહ્ ાં છે કે-  
 

“રહી જરા ફરી પાછો છૂટો થાય શરીરથી: 
”તપ્રયે! સ્પશા કર ાં શ ાં હ ાં? અતધકાર જરા નથી” 
 

 આ પાંક્તતમાાં સહદેવની કરૂણતા ઘ ૂાંટાય છે. સામાન્ય રીતે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સૌન ેમહત્વકાાંક્ષા હોય 
છે. આ જ્ઞાન માટે આજે સહદેવ યાચનાાં કરે છે કે શ ાં આ જ્ઞાન તનષ્ફળ ન કરી શકાય! જેમાાં સહદેવની 
ગ ૂાંગળામણ તેની મ ૂાંજવણમાાં પહરવતાન પામે છે. અહીં આ કથન દ્વારા કતવ સહદેવનાાં એ ભાવને વ્યતત કરે છે 
કે, જે જ્ઞાન તેનાાં પોતાનાાં પહરવાર જનોને, પોતાનાાં તપ્રયજનને આપતિમાાંથી ઉગારી ન શકે તે જ્ઞાનન ાં શ ાં 
મહત્વ! આમ કતવએ અહીં અતતજ્ઞાનમાાંથી ઉદ્દભવતી કર ણા સહદેવનાાં મનોમાંથનોમાાંથી ઉપસાવી છે. એક બાજ ાં 
વરદાન તો સાથે સાથે તે વરદાનની મયાાદા આમ બાંને વચ્ચે સહદેવ સાંઘષાાય છે. બાંને ઘષાણોમાાંથી ઉભી થતી 
કર ણતાાંન  ાં કતવએ વણાન કય ું છે. જે સબૂચત કરે છે કે તવધાતાની વક્રતા સામે મન ષ્ય અસહાય છે.  
 

“ કરાય શ ાં તનષ્ફળ જ્ઞાન સવા આ, 
થનાાંર ચીજો નવ થાય અન્યથા; 
સદૈવ બચિંતા હદલમાાં વહ્યા કર ાં, 
અનેક એકલડો જ સહ્યા કર ાં “ 
 

આ પાંક્તતમાાં સહદેવની મનોવ્યથા પરાકાષ્િાએ પહોંચે છે. અને તેની કર ણતા હ્રદયસ્પશી બને છે.  
 સહદેવને હવે કોઈ ઉપાય સજૂતો નથી. આ પહરક્સ્થતતમાાં દ :ખન ાં કારણ તેન ાં અતતજ્ઞાન છે. આથી જ 
અંતે પહરક્સ્થતત સામે હાર માનીને ઉદ્દગ્ારે છે – હવે એક જ છે ઉપાય!   
 

“ચાલી જરા ને ગ્રહી એક સીસી, 
પ્યાસી ભરી દાંતથી ઓષ્િ પીસી, 
ખાલી કરી કાંિ તવષે ત્વરાથી; 
ગયો બધો એ બદલાય આથી!” 
 

  આમ અતતજ્ઞાનનાાં પહરણામને ઉત્પન્ન થતી તનરાશા અને તેમાાંથી દ :ખ દૂર કરવા શોધાયેલ ઉપાય 
કતવએ ઉત્કટતાથી રજૂ કયો છે. પ્રવાહીની તીવ્ર માદક ગાંધથી દ્રૌપદી બેભાન બની પથારીમાાં ઢળી પડે છે અને 
અંતે સહદેવ પ્યાલી છાતી સાથે જડી મછૂાાવશ બને છે. આમ આ ક્ષબણક ઉપાયને કતવએ કેટલી બચત્રાત્મકતાથી 
વણાવ્યો છે! 
  

 આમ સમગ્ર કાવ્યમાાં જ્ઞાનની પાંગ તા સહદેવનાાં કાળજાને કોરી ખાય છે. પોતાને નાનો સમજી ન 
બોલાવવો અને તેન ાં અતતજ્ઞાન, બધ ાં જાણતો હોવા છતા અનઉપાય ક્સ્થતતમાાં ઘેરાયેલ સહદેવનો મનોસાંઘષા 
કતવએ ઉપરોતત સાંદભોથી વણાવ્યો છે. આ સવા ક્સ્થતતમાાંથી મ તત થવા તે માદક દ્રવ્યન ાં સેવન કરે છે. છતાાં 
પ્રશ્ન તો રહ ે જ છે. આમ કતવ કાન્તે સહદેવનાાં માધ્યમે સામાન્ય મન ષ્યનાાં મનોમાંથનને વ્યતત કય ા છે. 
માનવજ્ઞાન અને પ્રેમની પાંગ તા દશાાવત  ાં આ ખાંડકાવ્ય પ્રારાંભનાાં સબૂચત પ્રકૃતતવણાન, છાંદ વમતવધ્ય, તાહકિક 
વસ્ત  સ ાંકલનનાાં, ભાવ અને ભાષાનાાં સાય જયથી મનહર અને મનભર બને છે. કાન્તનાાં અન્ય ખાંડકાવ્યોની જેમ 
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જ અહીં પણ શાપન ાં તનયામક બળ કર ણન ાં કારણ બને છે. શરૂઆતની રચના હોવા છતાાં કાન્તની સમથા 
કતવપ્રતતભા પ્રતીત થાય છે. આ કાવ્યમાાંથી પસાર થતા કતવન ાં ‘વસાંતતવજય’ કાવ્ય ચોક્કસ યાદ આવે.  
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