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‘अ�भ�ानशाकु�तलम’्નો ચોથા �ક – એક અ�યયન

      “શ�ુ�તલા �યાર� તપોવન �ય�ને પિત�હૃ� �ય છે, �યાર� પદ� પદ� તે આકષ�ણ અ�ભુવે છે. પદ� પદ� તેને વેદના થાય છે. વન અને મ��ુયનો
િવયોગ આટલો મામા���તક, સક�ુણ બની શક� છે તે જગતના સમ�ત સા�હ�યમાં મા� અ�ભ�ાનશ�ુ�તલાના ચ�થુ� �કમાં જ જણાય છે. આ કામમાં
�વભાવ અને ધમ�િનયમ�ું ��ું િમલન છે તે� ું જ મ��ુય અને ��ૃિત�ું િમલન છે. િવસ-દસ વ��ઓુ વ�ચે આવા સ�ંણૂ� િમલનનો ભાવ મને લાગે છે ક�
ભારતવષ� િસવાય અ�ય કોઈ દ�શમાં સભંિવત થઈ શક� તેમ નથી."

રવી��નાથ ટાગોર – ‘�ાચીન સા�હ�ય’, ��ૃટ ૪૪

(૧) ��તાવના :

      મહાકિવ કા�લદાસ સ�ં�ૃત સા�હ�યનો �ે�ઠ નાટ�કાર છે. ‘अ�भ�ानशाकु�तलम’्  એની પ�રણત �ૃિત છે. નાટ�કાર તર�ક�ની એની તમામ ઉ�મ
લા��ણકતાઓનો આિવ�કાર અ�ભ�ાન શ�ુ�તલામાં થયેલો છે. સ�ં�ૃત નાટ�સા�હ�યમાં અ�ભ�ાન શ�ુ�તલા, એનો ચોથો �ક, અને એ �કમાનંા ચાર
�લોકોની ઉ�રો�ર �ે�ઠતા દશા�વતો નીચેનો �લોક �ાચીન કાળથી �બૂ જ �િસ� છે.

का�येषु नाटकं र�यं त� र�या शकु�तला ।
त�ा�प च चतुथोऽक़ः त� �लोकचतु�ठवम् ॥

       “કા�યોમાં નાટક રમણીય છે, નાટકોમાં શ�ુ�તલા (એટલે ક� અ�ભ�ાનશ�ુ�તલા) રમણીય છે, એમાં પણ ચોથો �ક અને (ચોથા �કમા)ં પણ ચાર
�લોકો �ે�ઠ છે. મહાકિવ કા�લદાસના કિવકમ�� ું આ ર�તે કરવામાં આવે�ું ગૌરવ યથાથ� છે. સ�ં�ૃત સા�હ�યમાં ઘણા કિવઓ અને નાટ�કારોને અપાયેલી
�જ�લઓમાં ઘણી વાર અિતશયો��ત�ું ત��વ નજર� પડ� છે પણ મહાકિવ કા�લદાસના ઉ�મ સ�નમાં આ ર�તે અપાયેલી �જ�લ યથાથ� અને અ��ુપ છે.

(૨) કથાનક :

       અ�ભ�ાનશ�ુ�તલાના ચોથા �કમાં િન�પાયે� ું કથાનક શા�િતક ��ૂય ધરાવે છે. �દકર�ને ઘરે રખાય નહ� અને સાસર� મોકલતાં �વ ક�ળએ ક�ળએ
કપાઈ �ય એ મા-બાપની મોટ� િવમાસણ છે. મહાકિવ કા�લદાસે માનવ�વનમાં આવતા આ �બૂ જ સવંેદનશીલ, માિમ�ક છતાં મગંલમય �સગંને
�રૂ��રૂ� ગભંીરતા અને અને ગ�રમાથી વણ��યો છે. સ�ં�ૃત નાટ�સા�હ�યમાં ઉ�મ �ક�ું ગૌરવ �ા�ત કરનાર ચોથા �કનો �ારંભ એક લાબંા િવ�કંભક
�ારા થાય છે. તેમાં જ �ુવા�સાનો શાપ અને પછ� આગળ શ�ુ�તલાિવદાયની તૈયાર�ઓ, શ�ુ�તલાિવદાય�ું �ૃ�ય વગેર�નો સમાવેશ તેના કથાનકમાં થયેલો
છે.

િવ�કંભક :

       નાટકના ચોથા �કમાં આવતા િવ�કંભકના �વૂા�ધ અને ઉતરાધ� વ���ુથનની �ૃ��ટએ ઘણા મહ��વના અને �ૂરોગામી અસર ઉ�પ� કરતા બનાવો� ું
�ચૂન થ�ું છે. શ�ુ�તલાની બે સખીઓ િ�યવદંા અને અન�યૂા �લો વીણે છે. એમના વાતા�લાપમાથંી આપણને એટલી િવગતો �ણવા મળે છે ક� રા�
અને શા�ુ�તલાના ગાધંવ�લ�ન (હાલના �ેમલ�ન) થઈ ગયા છે, એનો સખીઓને સતંોષ છે. રા� ય�કાય� ��ંુૂ થતાં આ� પાટનગર પાછો ફય� છે.

નગરમાં જઈને �તઃ�રુની આસ��તમાં તે શ�ુ�તલાને �લૂી જશે તો નહ� ને ? એ િવચાર� અન�યૂા �યા�ુળ છે. િ�યવદંા રા�ના મોહક �ય��ત�વની �ુહાઈ
દઈને એની િન�ટામાં શકંા ન લાવવાની અન�યૂાને હ�યાધારણ આપે છે. શ�ુ�તલા �પા લ�ન ��ે મહિષ� ક�વનો �િતભાવ શો હશે તેમાં િ�યવદંા તેને
સમ�વે છે ક� એમાં કંઈ �ચ�તા કરવા ��ું લાગ� ું નથી. ક�વે શ�ુ�તલાને યો�ય પિત સાથે પરણાવવાનો િનણ�ય કય� હતો. અને આ ર�તે �ુદરતે અનાયાસે
જ એમનો મનોરથ �ણૂ� કય� હોય તો તેઓ ભા�યે જ ના�શુ થાય એમ કહ�ને તે અન�યૂાને હ�યાધારણ આપે છે. બ�ે સખીઓના વાતા�લાપ�ું �વ�પ જ
કંઈક એ�ું છે ક� એમાં �ટૂતી િવગતો �ય�ત થવાની સાથે કંઈક અ�ુગ�ું ક� અઘ�ટત બનવા�ું છે એવાં �ધાણ દ�ખાયા કર� છે. “Coming events

caste their shadows before” આવનાર બનાવોનાં �ધાણ પહ�લેથી જ વરતાતાં હોય છે એ �યાયે અહ� સખીઓ�ું �દય � તક� કર� છે એમાં કોઈ
અગ�ય આપિ�નાં �ધાણ ડોકાય છે.
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�ુવા�સાનો શાપ :

       િવ�કંભકના ઉતરાધ�માં �ુવા�સના શાપ�ું િન�પણ આવે છે. શ�ુ�તલાના �િત�ળૂ દ�વ�ું શમન કરવા સોમતીથ� ગયેલા મહિષ� ક�વે જતાં જતાં
આ�મના અિતમહ��વના અિતિથધમ�ના પાલનની જવાબદાર� શ�ુ�તલાને િશર� નાખંી હતી. શ�ુ�તલા પણ��ુ�ટની પાસે બેઠ� છે પણ તે આ� જ િવદાય
થયેલા પિતના િવચારમાં ખોવાયેલી છે. અન�યૂા કહ� છે તેમ તે ‘�दयेन असं�न�हता’ છે. એટલામાં આ�મના �ગણે �લુભકોપા (જલદ� ��ુસે થઈ �ય
તેવા) મહિષ� �ુવા�સા �ધાર� છે. પોતે એક-બે વાર સાદ કય� હોવા છતાં શ�ુ�તલાએ પોતાની સામે જો� ું નહ� એ �ણી ઋિષ ��ુસે થાય છે અને “� ું �ને
યાદ કર� છે એ જ તને �લૂી જશે” એવો દ�ણ શાપ આપી બેસે છે.

�व�च�तय�तीव यमन�यमानसा तपोधनं वेि�स न मां समुपि�थतम् ।
�म�र�य�त �वां न स �ब�धतोऽ�पसन् कथां �म�तः �थमं कृता�मवः ॥

       ��ૂય�દયા શ�ુ�તલા આ શાપ સાભંળતી નથી, પણ િ�યવદંા એ સાભંળ� ચ�ક� �ય છે. ગભરાટમાં અન�યૂાના હાથમાથંી ��ુપોની છાબડ� પણ પડ�
�ય છે. િ�યવદંા ઋિષના પગ પકડ� લે છે. ઘણા અ�નુય પછ� ઋિષ કંઈક અ��ુહ બતાવે છે અને મા�ં વચન તો િમ�યા નહ� થાય પણ ઓળખના કોઈ
ઘર�ણા�ું િનશાન જોવાથી એનો શાપ �ૂર થશે એવી શાપની અવિધ બતાવી ચા�યા �ય છે. રા� જતાં જતાં શ�ુ�તલાને વ�ટ� આપતો ગયો છે તેથી એ
વ�ટ� એ�ું અ�ભ�ાન બની રહ�શે એ િવચાર� સખીઓ આ��ત થાય છે. આમ, અ�ભ�ાન�ું સાધન સખીએ હાથવ�ું હોઈને શાપની વાત કર�ને �કુોમળ
�દયની સખીને �યિથત નથી કરવી એમ િવચાર�ને બ�ે સખીઓ આ સઘળો બનાવ ��ુત રાખવાનો િનણ�ય કર� છે.

શ�ુ�તલાિવદાયની તૈયાર�ઓ :

       િવિવધ ��ૃો �ારા વનદ�વતાએ શ�ુ�તલા માટ� પાનેતર અને અ�ય આ�ષૂણોની ક�વી ર�તે ભેટ ધર� એ કૌ��ુમય બાબત હષ�થી સ�નુે સભંળાવી
શ�ુ�તલાનો શણગારિવિધ �ણૂ� થતાં જ મહિષ� ક�વ આવે છે અને શ�ુ�તલાની વસમી િવદાયની �ણ શ� થાય છે. નગરમાં પછા ફર�લા રા�એ શ�ુ�તલાને
એક ચબરખી ��ુાં લખી નથી એ િવચાર� અન�યૂાની �યા�ુળતા �ે�કોને પણ આવનાર પ�ર��થિતની ગભંીરતાથી વાક�ફ કર� છે. અશર�ર� વાણી �ારા
મહિષ� ક�વને શ�ુ�તલાની ��થિતથી મા�હતીગાર કરવાની કિવની ��ુ�ત અલૌ�કક હોવા છતાં અિનવાય� અને �તીિતકારક જણાય છે. વનદ�વતાઓ �ારા
વ�ા�ષૂણોની ભેટ િવદાયના �સગંને વધાર� અસરકારક બનાવે છે. શ�ુ�તલાિવદાયના મમ��પશી �સગંની �વૂ�તૈયાર�ની આ િવગતો મહાકિવ કા�લદાસે
બ�ુ �ુશળતાથી િન�પી છે. િવ�કંભક �રૂો થતાં ��ુય �ૃ�યમાં એક િશ�ય રંગમચં ઉપર �વેશે છે. �વાસેથી પાછા ફર�લા તાત ક�વે એને �દવસ ઉગવાને
ક�ટલી વાર છે તે �ણવા મોક�યો છે. િશ�યે અ�ત પામતા ચ�ં અને ઉદય પામતા �યૂ�� ું �પક �યો� છે તે પણ શ�ુ�તલાના �વનના દશાપલટાની
િવષમ અવ�થા�ું માિમ�ક �ચૂન છે. એ પછ� રંગમચં પર �વેશતી અન�યૂા શ�ુ�તલાને �લૂી જવાના �ુ�યતંના પગલાનંે વખોડ� કાઢ� છે. એક બા�ુ રા�
એને તેડતો નથી અને તે સગભા� છે એવી વાત કા�યપને કહ� શકાતી નથી એની એને મોટ� � ુઝંવણ છે. અન�યૂા �ચ�તામાં �બૂી હોય છે આ જ સમયે
િ�યવદંા �ભુસમાચાર લઈને આવે છે. તાત કા�યપને અશર�ર� વાણી �ારા શ�ુ�તલાના ગભા�ધાનના સમાચાર મ�યા અને મહિષ�એ આ� જ શ�ુ�તલાને
િવદાય આપવા�ું ન�� ક�ુ� છે તે �ણી િવદાય �ુઃખની વ�ચે પણ તે આનદં અ�ભુવે છે. અન�યૂાએ ઘણા વખતથી તૈયાર કર�લી બ�ુલ��ુપની માળા
સ�કામાથંી ઉતાર� લેવાનો િ�યવદંાને આદ�શ આ�યો અને ગોરોચનાતીથ�ની માટ�, �ુવા�ની �ંુપળોઓથી મગંળ શણગારની તૈયાર�ઓ કરવા માડં�.
િ�યવદંાએ �લો વીણવા�ું શ� ક�ુ�. માગં�લક �નાન કર�ને ઉપ��થત થયેલ શ�ુ�તલાને ��ૃ તાપસીઓએ આશીવા�દ આ�યા. શ�ુ�તલાની િ�ય સખીઓ
એને મગંળ શણગાર સ�વા બેઠ�. ઋિષ�ુમારો ��ૂયવાન વ�ા�ષૂણો લઈને હાજર થયા.ં અને

શ�ુ�તલાિવદાય�ું �ૃ�ય :

       � ક�ણમગંલ �સગંના �ાસા�દક િન�પણને કારણે શ�ુ�તલાના ચોથા �કને ઉ�મ �ક�ું ગૌરવ �ા�ત થ�ું છે તે શ�ુ�તલા િવદાયનો �સગં સાચા
અથ�માં અન�ય અને અ��તીય છે. મહાકિવ કા�લદાસે એને બને તેટલો મમ��પશી બનાવવાનો �યાસ કય� છે. શ�ુ�તલા િવદાય�યથાનો �ારંભ �દુ મહિષ�
ક�વની �વગતો��તથી થાય છે. પોતાની �તર�ક �યથાને વાચા આપી ક�વ પોતે ક�લૂે છે ક� “ક�યાને િવદાય આપતાં અર�યવાસીઓને જો આટ�ું �ુઃખ
થ� ું હોય તો સસંાર��ું તો �છૂ�ું જ �ુ ં?” ક�વ પગે પડ�લી શ�ુ�તલાને પિતની બ�મુાનીતી થવાનો અને ચ�વત���ુ �ા�ત કરવાનો આશીવા�દ આપે છે.

�ા�થાિનક મ�ંોની વ�ચે શ�ુ�તલા અ��નની �દ��ણા કર� આગળ વધે છે. તમામ ��ૃો અને વેલીઓ સાથે શ�ુ�તલાને �ડો �ેમસબંધં હતો. ઋિષ
શ�ુ�તલાના �ેમની �ુહાઈ દઈ ��ૃને શ�ુ�તલાને િવદાય આપવા અ�રુોધ કર� છે અને કોયલો ટ�કૂ� ઉઠ� છે. �ણે વનદ�વી આશીવા�દ વરસાવે છે.

शा�तानुकूलपवन�च �शव�च प�थाः । આ�મ છોડતાં તે અપાર �ુઃખ અ�ભુવે છે. એનાં ચરણો મહા�ય�ને આગળ વધે છે. તપોવન પોતે પણ શ�ુ�તલાને
િવદાય આપતાં ભાર� �ુઃખ અ�ભુવે છે. હ�રણીઓએ દભ�ના કો�ળયા છોડ� દ�ધા છે. ઢ�લડ�ઓએ ��ૃય �ય� દ��ું છે. વેલીઓ ખરતાં પીળાં પાદંડાનંે બહાને
�ણે અ�ુ વહાવે છે. શ�ુ�તલા તેની અિતવહાલી વન�યો�સના વેલીની ર� લેવા �ય છે અને એની સભંાળ� ું ખાસ કામ સખીઓને ભળાવે છે. પણ��ુ�ટની
આસપાસ ફર� રહ�લી સગભા� હ�રણીના સારા સમાચાર પોતાને પહ�ચાડવાની િવનતંી િપતા�ને કરવા� ું તે �લૂતી નથી. નાનો અને અનાથ �ગૃબાળ
શ�ુ�તલા�ું વ� ખ�ચે છે અને તેની �યથા પરાકા�ટાએ પહ�ચે છે. શ�ુ�તલાએ એકલીએ આગળ વધવા�ું થતાં તે ભાગંી પડ� છે. “મલયપવ�તના તટથી
ઉખાડવામાં આવેલ ચદંનવેલની �મ િપતા�ના ખોળામાથંી િવ�ટૂ� પડ�લ �ું બી� �દ�શમાં ક�વી ર�તે �વી શક�શ ?”  એમ કહ�ને �યા�ુળ બનતી
શ�ુ�તલાને તાત રાજ�હૃનાં સભંિવત �ખુોનો િનદ�શ કર� હ�યાધારણ આપે છે. રા� ઓળખવામાં િવલબં કર� તો તે� ું નામ લખેલી આ વ�ટ� બતાવ� એવી
છે�લી �ણની િશખામણ શ�ુ�તલાને ��ુવી નાખે છે પણ ‘अ�त�नेहः पापशंक�’ એમ કહ�ને સખીઓ તેની તી�તા ઘટાડ� નાખંે છે.

       મહાકિવ કા�લદાસે ભાર� કૌશ�ય અને �િતભાથી શ�ુ�તલાિવદાયના �ુઃખને વેધક બના��ું છે. આ �ૃ�યમાં આ�દથી �ત �ધુી કિવએ �સગંો�ચત
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ગભંીરતા અને ગર�મા�ું કલા�મક િન�પણ ક�ુ� છે. એક પછ� એક બનતા નાના-નાના પણ મહ��વના �સગંો ક�યા િવદાયની �યથાને �મશઃ પરાકા�ઠાએ
પહ�ચાડ� છે. વીતરાગી હોવા છતાં શ�ુ�તલાના િનતાતં ક�યાણની ઝખંના રાખતા મહિષ� ક�વનો િન�યા�જ ��ુી�ેમ, સખીઓની સ�દયતા, વન��ૃિત સાથે
શ�ુ�તલા�ું ભ�ય તાદા��ય અને વનના અ�એુ અ�મુાં �ગટ�લી શ�ુ�તલાની સમરસતા આ સમ� �સગંને ભ�યતા અપ� છે.

(૩) �રુ�ખ ચ�ર��ચ�ણ :

       ચોથા �કના ��ુય પા�ોમાં શ�ુ�તલા અને તેની બે સખીઓ િ�યવદંા અને અન�યૂા, ગ�ભ�ત ર�તે રહ�લા �ુવા�સા અને તાત ક�વ છે. શ�ુ�તલાના
�તર�ક �ય��ત�વનો સ�થુી મોટો ઉ�મેષ ચ�થુ� �કમાં દ�ખાય છે. શ�ુ�તલાની િવદાય વેળાએ તપોવનના સમ� વાતાવરણમાં � િવષાદ અને �યથા
િનતર� છે તે શ�ુ�તલા તપોવનના �વનમાં ક�ટલી સમરસ બની હતી તે �ગટ થાય છે. નાનકડો �ગૃબાળ �યાર� એ�ું વ� ખ�ચીને એના ગમનને અવરોધે
છે �યાર� તો શ�ુ�તલા માટ�નો સમ��ટનો સદભાવ �ણે સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ�લો જણાય છે. િનસગ� ક�યા શ�ુ�તલાનો ��ૃિતનો �ેમભાવ એના
�ય��ત�વનો અિત ઉ�જવળ �શ છે. શ�ુ�તલાની બ�ે સખીઓ શ�ુ�તલાના ક�યાણમાં જ રત છે. બ�ેને શ�ુ�તલા માટ� અનહદ �ેમ છે અને છતાં
િ�યવદંા અને અન�યૂાના િમ�જ �ભ� છે. અન�યૂા ગભંીર, �વ�થ અને સાલસ છે �યાર� િ�યવદંા રમિતયાળ  , મ�કિ�ય, િવનોદ� અને કંઈક
બટકબોલી છે. વીતરાગી ઋિષ ક�વમાં માતાની અને િપતાની લાગણીઓનો સમવંય જોવા મળે છે. �કના �ારંભમાં આવતા એક મહા�િુન (�ુવા�સા)
િનદ�ષ શ�ુ�તલાની ��ુધાવ�થાનો �યાલ રા�યા િવના એને � ર�તે દંડ દ� છે એના અ�સુધંાનમાં મહિષ� ક�વ�ું ઔદાય� ભાવકોને વ�ુ �ભાિવત કર� છે.

તાત કા�યપ શ�ુ�તલાના સગા િપતા નથી પણ સગા િપતાને પણ ન હોય તેટલી �ચ�તા એમને છે. શ�ુ�તલાએ કર�લા અિવનયને માફ કર� દ�વા�ું ઔદાય�
એમનામાં છે. પોતે અનાસ�ત અને વનવાસી તાપસ છે તેમ �ણવા છતાં આ� શ�ુ�તલા સાસર� જશે તે િવચાર� તેઓ �ડા સતંાપનો અ�ભુવ કર� છે તેનો
તેઓ િનખાલસ એકરાર કર� છે.

(૪) િનમ�ળ કા�યત��વ :

       મહાકિવ કા�લદાસની કા�યત��વની િન�પણ કળાથી સ�ંણૂ� ચોથો �ક �ણે એક ઉિમ�કા�ય�ું ગૌરવ પા�યો છે. અહ� કાય�વેગની ��નૂતા જરાપણ
ખટકતી નથી. આસ��તની ઝાળનો �પશ� પામતા મહાઋિષ ક�વ પોતાના એક અિવભા�ય �ગ સમી શ�ુ�તલાની િવદાયએ અ�ુ સારતી ��ૃિત, સખી
િ�યવદંા અને અન�યૂાની અવશતા, વનલતા, હરણી અને �ગૃબાળની િવદાય લેતાં શ�ુ�તલાના �દયમાં જ�મતી આ બધી િવવશતા�ું મહાકિવ કા�લદાસે
મમ��પશ� આલેખન ક�ુ� છે. મહિષ� ક�વે શાગ�રવ �ારા રા�ને મોકલેલો �સગંો�ચત સદં�શ અને ઉતમ �લૂવ� ૂ બની રહ�વા માટ� શ�ુ�તલાને આપેલો
ઉપદ�શ આખા �સગંને ગૌરવ અને ભ�યતા બ�ે છે. શ�ુ�તલાના ક�યાણ માટ� વન�વનનાં જડ ચેતન ત��વો � ઉ�કટતા અ�ભુવે છે અને પડઘો પાડતી
હોય તેમ વનદ�વતાના આશીષ�ું મહિષ� ક�વે शा�तानुकूलपवन�च �शव�च प�थाः । એમ કહ�ને કર��ું આલેખન સ�ંણૂ� �કના િનમ�ળ કા�યત��વની
ગર�માનો ચરમો�કષ� છે.

(૫) ભ�ય ��િૃતિન�પણ :

       કા�લદાસ ��ૃિતનો મહાન ગાયક છે. ચોથા �કમાં વન��ૃિતના વૈભવને મહાકિવએ મન �કૂ�ને ગાયો છે. વનદ�વતા િવદાય લેતી શ�ુ�તલાને
માતાની �મ વા�સ�યરસથી ભ�જવે છે. એને માટ� વનદ�વતાઓએ વ�ા�ષૂણ�ું સ�ન ક�ુ� છે. શ�ુ�તલાની િવદાય વેળાએ હરણાએં દભ�ના કો�ળયા છોડ�
દ�ધા છે. મ�રુાએ નાચવા�ું �ય� દ��ું છે અને પીળાં પાદંડા ખેરવતી વેલીઓ �ણે ��ુ સાર� રહ� છે. अपसतृापा�डुप�ा मु�ज��य�ूणीव लताः । ��ૃિતને
માનવ �ખુે �ખુી અને �ુઃખે �ુઃખી થતી િન�પવી એ મહાકિવ કા�લદાસના ��ૃિતિન�પણની એક ખાસ િવિશ�ઠતા છે. એ બાબત ન�ધપા� છે ક� મહાકિવના
��ૃિતિન�પણની ચચા� કરતાં િવ�ાનોએ શ�ુ�તલાના ચ�થુ� �કના ભ�ય ��ૃિતિન�પણનો અિનવાય�પણે ઉ�લેખ કય� છે.

(૬) �લોકચ��ુટય :

       મહાકિવ નાટ�કાર હોવા ઉપરાતં એક �િતભાસપં� કિવ છે. એમના ઉ�મ કા�યત��વનો અહ� �પુેર� પ�રચય �ા�ત થાય છે. ચોથા �કના ચાર
�લોકો (�लोकचतु�टयम)् ને સવ��મ ગણવામાં આ�યા છે. અલબ� આ ચાર �લોકો કયા તે િવશે િવ�ાનોમાં મતભેદ છે. ક�ટલાકના મતે या�य�य�य
शकु�तले�त – �લોક-૧૬, शु�ुष�व गु�न ्– �લોક-૧૯, अ�भजनवतो – �લોક-૧૭, अ�मानसाधु �व�चं�य – �લોક-૨૦, भू�वा �चराय અને अथ� �ह क�या
परक�य �લોક-૨૨ માથંી કોઈપણ ચારને ઉ�મ �લોક કહ� શકાય.

(૭) �ભુાિષતો :

       �કમાં આવતા ક�ટલાક �ભુાિષતો કા�યની શોભામાં અનેકગણો વધારો કર� છે.

દા.ત.:  को नामो�णोदकेन नवमा�लकां �स�ज�त,

          ससु�श�यप�रद�तवे �व�याशो�चनीया�स संवतृा,
          सशा�तानुकूलपवन�च �शव�च प�थाः,
          सअ�त �नेह खलु पापशंक�.

ઉપસહંાર :
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       આમ મહાકિવ કા�લદાસે શ�ુ�તલાના ચોથા �કના વ���ુથંનમાં ઘણી ચોકસાઈ રાખી છે. �ને પ�રણામે સમ� કથાનક ��ુ�લ�ઠ બ��ું છે અને
રસપય�વસાયી બ��ું છે. �ડા અને ગભંીર કથાનક�ું આલેખન, �રુ�ખ ચ�ર��ચ�ણ, ચોટદાર સવંાદો, િનમ�ળ કા�યત��વ અને �ાસા�દક �વનદશ�નને
કારણે આ �ક સાચા અથ�માં સ�ં�ૃત સા�હ�યનો એક અ��તૂ અને અ��તીય �ક બનવા પા�યો છે.

સદંભ��ચૂી:
૧. अ�भ�ानशाकु�तलम ्(એક અ�યયન)

    ડૉ. શા��ત�ુમારએમ. પડં�ા.
     �કાશન : પા�� �કાશન અમદાવદ
    આ�િૃત : �થમ ૧૯૮૯.

૨. कुमारसंभवम्
    �કાશન : સર�વતી ��ુતક ભડંાર
    સપંાદક : �ા. �રુ�શ જ. દવે.

    આ�િૃત : ૧૯૯૨-૯૩
૩. સ�ં�તૃ મહાકા�ય (�વ�પ ઉદભવ અને િવકાસ)

     વસતં�ુમાર મ�ભુાઇ ભ�
    �કાશક ; સર�વતી ��ુતક ભડંાર,
    ��તીય આ�િૃત :૧૯૯૦
૪. रघुवंशम्
    �કાશક : ક�. આર. શાહ. આર. જમનાદાસની કંપની
    �થમ આ�િૃત : ૧૯૭૪.

*************************************************** 

શિમ��ટાબેન બળદ�વભાઈ ચમાર
િવધાથ�, એમ.એન. કોલેજ. િવસનગર.
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