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િશ�પુાલવધના મગંલ�લોકમાં ���ુત શ�દો�ું વૈિશ�ટ�

સ�ં�ૃતના પચંર�ન સમાન પચંમહાકા�યોમાં �હૃ�યીની �દર િશ�પુાલવધનો સમાવેશ થાય છે અને માઘ પ�ંડત�ગુના મહાકિવઓની હરોળમાં ટોચ�ું
�થાન ધરાવે છે. ભારિવ,�ીહષ�,માઘ �ણેય મહાકિવઓએ પોતાના મહાકા�યોમાં િવ��ાનો �પૂેર� પ�રચય કરા�યો છે. ભારિવ�ું અથ�ગૌરવ,કા�લદાસની
ઉપમા, દંડ��ું પદલા�લ�ય અને માઘમાં આ �ણેય �ણુવૈિશ�ટ� રહ��ું છે.(૧) માઘે િશ�પુાલવધમાં દર�ક �લોકમાં શ�દચયન,અથ�ગૌરવ,પદલા�લ�ય અને
�યાકરણા�મક �ાનને પોતાના મહાકા�યમાં સિવનય ર�ૂ ક�ુ� છે. તેથી તો નવસગ�ગતે માઘે નવશ�દો ન િવ�તે |(૨). આવી �દંુર �શ��ત માઘના નામને
વર� છે.��યાપદ,િવભ��ત,સમાસ,�ૃદંત,િવશેષણ,અ�યય, અને યો�ય શ�દચયન બાબતે માઘે ઘણા �તૂન �યોગો કયા� છે.િશ�પુાલવધના મગંલ�લોકથી
જ આપણને માઘની િવ��ના અણસારો મળ� રહ� છે. તેથી િશ�પુાલવધના મગંલ�લોકમાં �યાકરણા�મક વૌિશ�ટ� ર�ૂ કરવાનો �યાસ કય� છે.

િ�ય:પિત �ીમિત શાિશ� ું
જગ�જગિ�વાસો વ�દુ�વસ�િન |

વસ�દદશા�વતરંતમ�બરા�્
�હ�યગભા�ગ�વુ ં �િુન� હ�ર: ॥ ૧/૧ િશ�પુાલવધ

(જગત�ું શાસન કરવાના હ��થુી સ��ૃ વ�દુ�વના ઘરમાં �વન િવતાવતા જગતના િનવાસ લ�મીપિત હ�રએ આકાશમાથંી ઉતર� રહ�લા ��ામાથંી ઉ�પ�
થયેલ �િુન નારદને જોયા )

િશ�પુાલવધનો મગંલ�લોક વ�� ુ િનદ�શા�મક છે(૩) ભગવાન �ૃ�ણ આકાશમાથંી ઉતરતા નારદને �ૂએ છે. એમ પહ�લા જ �લોકમાં જણાવી કથાવ��નુા
મહ�વના તથા બીજ�પ �શનો કિવ િનદ�શ કર� છે.મગંલ િવશે ભા�યકાર પતજં�લએ પણ ક�ું છે ક� (૪) આ સાથે, �ારં�ભક શ�દ ‘િ�ય:’ મગંલવાચી છે એ
ન �લૂીએ તો ઉપર દશા��યા �જુબ દ�વતા �મરણ પણ સમ� શકાય છે. ‘�ી:’ શ�દ માગં�લક અથ�માં એતલો બધો �ચ�લત છે. ક�, ભારતીય �વનના
��યેક પાસામાં તેને �થાન મ��ું છે. િ�ય:પિત: લ�મીના પિત ભગવાન િવ��ુ આ શ�દ �યોગ કરવાથી �ૃ�ણ લ�મી સાથે જ છે એમ �ચૂવવાનો કિવનો
િનદ�શ છે. �ૃ�ણના પ�ની �ુ��મણી લ�મીનો અવતાર હતા.િવ���ુરુાણમાં લ��ું છે ક�, રાઘવ�વે ભવે�સીતા �ુ��મણી �ૃ�ણજ�મિન | (૫) .

�ી શ�દના ઉપયોગથી કા�યના �ીગણેશ માડંતા કિવ આ જ �માણે ઉપ�મ કરતા ભારિવ કિવ� ું અ�સુરણ કર� છે. દર�ક સગા�તે પણ ‘�ી’ શ�દ વાપર�
છે.(૬)

માઘ સા�હ�યપરંપરાને અ�સુરતાં િશ�પુાલવધના મગંલ�લોકનો આરંભ ‘�ી:’ શ�દથી કર� છે. સાથે િવિશ�ટતા એ ક� ‘�ી’ ની સાથે સાથે ‘પિત’ શ�દ તરત
જ આવતો હોવાથી િવ��ુ અથ� પણ મળે છે. આથી મગંલ �લોકમાં જ િવ��ુ અને લ�મી�ું �મરણ માઘે ક�ુ� છે. માઘે મગંલ�લોકમાં જ પોતા� ું
શ�દવૈિશ�ટ� ર�ૂ કર� દ��ું છે. સાથે સાથે યમક અલકંાર�ું અ�ત સા��ુય સા��ું છે. ‘લ�મીપિત’ શ�દ �િસ� હોવા છતા ં‘િ�ય:પિત:’ �તૂન શ�દ�યોગ
વાપર� છે. અને ‘જગ�ાથ’ શ�દ પણ �ચ�લત હોવા છતા ં‘જગિ�વાસ’ શ�દ વાપર� છે. આમ, શ�આતમાં માઘ પોતાની શ�દપસદંગી� ું વૈિશ�ટ� ર�ૂ કર�
દ� છે. માઘે િશ�પુલવધના મગંલ�લોકમાં �ુલ ૧૪ પદો વાપયા� છે.
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િ�ય:પિત:  �ીમિત શાિસ� ું ‘શ’�ું વણ�સા�ય દશ�નીય છે.  જગ�જગિ�વાસ:  માં  ‘જ’  અને  ‘ત’  �ું પણ �ુદંર વણ�મા�ય છે.  વ�દુ�વમાં  ‘વ’,

વસદંદશા�વતર�તમાં ‘વ’ અને ‘દ’ �ું પણ વણ�સા�ય સરસ છે. વ�દુ�વસ�િન માં પણ અથ�ગૌરવવાળો છે.�ૃ�ણ પોતાના ઘરમાં ન રહ�તા માઘે િપતા
વા�દુ�વના ઘરમાં રહ�તા એમ ક�ું છે. � અથ�ચમ��ૃિતમાં ��ૃ� કર� છે.

માઘનો િવભ��ત �યોગ પણ જોવા �વો છે.  �ાિતપ�દકાથ��લ�ગપ�રમાણવચનમા�ે �થમા ।(૮)  અને �ૃ���તસમાસા� । ૨/૩/૪૬ ��ૂથી
પિત:,જગિ�વાસ:,વસન:, હ�ર: માં �થમા િવભ��ત થઇ છે. જગત,અવતરંતં �હર�યગભા�ગ�વુ ં �િુન� માં ક� ુ�ર���સતતમં કમ� ।(૯)૧/૪/૪૯ અને કમ��ણ
��તીયા ।(૧૦) ૨/૩/૨ ��ૂથી કમ�સ�ંા થઇને ��તીયા િવભ��ત થઇ છે. અ�બરાત શ�દમાં �વુમપાયેડપાદાનં ।(૧૧) ૧/૪/૨૪ અને અપાદાનેડપચંમી
।(૧૨)૨/૩/૨૮ ��ૂથી અપાદાના સ�ંા થતાં પચંમી િવભ��ત થઇ છે. િ�ય: માં શેષે ષ�ઠ� ।(૧૩) ૨/૩/૩૮ ��ૂથી ષ�ઠ�િવભ��ત થઇ છે. �ીમિત
વ�દુ�વસ�િન માં આધારોડિધકરણં ।(૧૪) ૧/૪/૪૫ અને અિધકરણે સ�તમી ।(૧૫) ૨/૩/૩૬ ��ૂથી અિધકરણ સ�ંા થતાં સ�તમી િવભ��ત થઇ છે. માઘે
એક � વા�માં મોટાભગની િવભ��તનો સમાવેશ કર� લીધો છે.

માઘે �થમ �લોકમાં �ણ જ સામિસક શ�દો વાપયા� છે. જગિ�વાસ: અને વ�દુ�વસ�િન માં ષ�ઠ� ત���ુુષ સમાસ છે.અથ��ું પણ જળવાઇ રહ� છે. અને
�હર�યગભા�ગ�વુ ં શ�દમાં બ��ુી�હ સમાસ છે. માઘે િવશેષણ�યોગોમાં પોતાની િવ��ા બતાવી આપી છે. શ�દપસદંગી કરવામાં માઘ ઔ�ચ�ય દાખવે છે.

અવતરંત િવશેષણ પણ અ�બરાત સાથે બધંબેસ� ું પસદં ક�ુ� છે.અવતરણ કરતા નારદ�િુન એમ અથ� થાય છે તેથી આકાશા માટ� ઘણા પયા�ય શ�દોમાથંી
અ�બર શ�દ પસદં કર� છે ક�મ ક�, અવતરંતની સાથે લયબ�તા જળવાય છે.

‘અવતર�ત�’્ િવશેષણ પણ ‘અ�બરા�’્ સાથે બધં બેસ� ું પસદં ક�ુ� છે. અવતરણ કરતા �િુન નારદ એમ અથ� થાય છે. તેથી ‘આકાશ’ માટ� ઘણા પયા�ય
શ�દોમાથંી ‘અ�બર’ શ�દ જ પસદં કય� છે. તેમાં માઘની �યુો�ય શ�દપસદંગી જણાય છે. ‘વસ�’્ હર� માટ� વપરાયે�ું વત�માન �ૃદંત પણ ઉપસગ� વગર
વાપ�ુ� છે. � ‘વ�દુ�વસ�િન’ સાથે બધં બેસે છે. ઘર માટ� પણ ‘સ�’ જ શ�દ પસદં કય� છે.ક�મ ક�, ‘�ીમિત’ ઘર માટ� િવશેષણ તર�ક� �પ વાપ�ુ� છે.આમ
તો , ‘વે�મ’ શ�દ વાપય� હોત તો પણ શ�દની ચમ��ૃિત વ�ુ સરસ લગેત ક�મ ક�, ‘વસેદ�વવે�મિન’ પણ શ�દ�પ યો�ય લાગે છે.બનંે શ�દ�યોગ
અથ�ચમ��ૃિતમાં વધારો કરના�ંુ બની રહ� છે.’જગ�’્ શ�દ આગળ હોવાથી ‘હ�ર’ માટ� ‘જગિ�વાસ:’ િવશેષણ પસદં કર� છે. અહ�યા પણ શ�દચમ��ૃિતની
સાથે અથ�વૈભવમાં પણ વધારો થાય છે. ‘દદશ�’ ��યાપદના �યોગમાં પણ દશ�ન કયા� એવો ��ૂયભાવ રહ�લો છે. મગલં�લોકમા દર�ક શ�દ નવીન
અથ�ગાભંીય� લઇને આવે છે. દર�ક પદ�ું એક આગ�ું વૈિશ�ટ� રહ��ું જણાય છે. આમ, માઘની િવશે�ય માટ� િવશેષણની પસદંગી ઉ�ચકોટ�ની છે. �માં
માઘની કા�યને ઉ�મ બનાવવાની ઉદા� િવચારસરણી જોવા મળે છે. મતે ઉપરા�ત માઘે �લોકમાં �ાયં પણ અ�યય વાપય� નથી. ક�મ ક�, અ�પ
અવ�યની પસદંગી કા�યને વ�ુ સ��ૃ બનાવે છે અને �ાયં પણ પાદ�રુક અ�યયની જ�ર રહ�વા પામી દ�ધી નથી. તે બતાવે છે ક�, માઘ�ું શ�દકોશ�ું
�ાન અને શ�દ�યોગ�ું ચા�યુ� સવ��મ છે. આથી જ માહ માટ� કહ�વા�ું છે ક�, ‘ મેઘે માઘે ગતં વય: ’ (૧૬)

�ૃદંતમાં હ��વથ� અને વત�માન �ૃદંત વાપયા� છે.વત�માન �ૃદંત ‘વસ�’્, ’અવતર�ત�’્ િવશેષણ તર�ક� વાપ�ુ� છે તેમજ હ��વથ� �ૃદંત ‘શાિસ��ુ’્ ચ�થુ�ના
િવક�પમાં વાપ�ુ� છે. એક જ વા�માં માઘે પોતાની શ�દવૈભવની ઝલક આપી છે.

માઘે ���ુત શ�દોના પયા�યો� ું કૌ�ટક નીચે �જુબ છે. તેના પરથી માઘની શ�દ પસદંગીની �ુશળતા જોઇ શકાય છે. ઘણા પયા�ય હોવા છતાં માઘ�ું
શ�દસૌ�ઠવ અજોડ છે.

અહ�યા માઘે ���ુત કર�લ શ�દચયન સવ��મ છે તે બતાવવા પયા�યોને બદલી નવો �લોક બનવવાનો લ� ુ �ય�ન કર� �ુ:સાહસ ક�ુ� છે આમ તો, માઘે
���ુત કર�લા શ�દોની જ�યા અ�ય કોઇપણ પયા�ય �થાન ન લઇ શક� પણ, આ બ�ે �લોકને નજર સામે રાખીને જોવામાં આવે તો માઘની મગંલ�લોકમાં
���ુત શ�દો�ું અથ�ગાભંીય� �પ�ટ જણાઇ આવશે. માઘના આ �લોકની વૈિશ�ટ� ચ�ડયા� ું બતાવવ કોઇ �િત�પધ� �લોક હોય તો વ�ુ �યાલ આવે ક�
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માઘનો આ મગંલ�લોક વ�ુ શ�દપસદંગીની બાબતમાં બળવાન છે આ હ��થુી જ નવ�લોકિનમા�ણ નો �ય�ન કર�લ છે. ઘણા �યા�યો હોવા છતાં માઘ
પોતાની કા�યિનમા�ણને �તર�જૂથી ત�કાલ નવીન શ�દ�યોગ કર� શક� છે. અ�ય પયા�યોનો �યોગ કરવાથી આ મગંલ�લોક આ ર�તે હોઇ શક�.

રમાપિત: �ીમિત પા�લ� ું ધરાં જગિ�વાસો વ�દુ�વવે�મિન |

વસ�ચચ�ાવતર�તમ�બરા���ર�યગભા�ગ�વુ ં �િુન� હ�ર: ॥

બ�ે �લોકમાં શ�દાવલી જોતા જણાય છે ક� માઘે ���ુત શ�દાવલી વ�ુ �ુદંર ભાસે છે. આ બ�ે �લોકને જોતા જણાય છે ક� શ�દપસદંગી અજોડ ર�તે કર�
શક� છે. એક બી� વાત ક� ફ�ત એક �લોકથી માઘની િવ�તા ચકાસી શકાય ન�હ ,પણ ���તુ શોધલેખમાં માઘના મગંલ�લોકમાં ���ુત શ�દો�ું વૈિશ�ટ�
ર�ૂ કરવાનો �ય�ન કય� છે.છતાં આ એક જ �લોક માઘની અસીમ દ�ઘ��ૃ��ટનો પ�રચય કરાવી આપે છે. �તમાં માઘની િવ�તાનો પ�રચય કરાવતી
�વર�ચત �શ��ત ર�ૂ ક�ંુ �.ં

િશ�પુાલવધે કા�યે નવશ�દા�્ િવિનિમ�તા: |
�િૃતકતો િવિનમા�િત �ુ�ભકારો ઘટં યથા ॥ �વક�ય�્
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સરકાર� િવનયન અને વા�ણ�ય કૉલેજ,

સોનગઢ �જ.તાપી
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