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Continuous Is s ue - 20 | Octobe r - Nove m be r 2015

ગ�ધવ�રાજ ��ુ પદ�ત ર�ચત ‘�शवम�ह�नः �तो�म ्’ માં સામાિસક પદજ�ય ચમ��િૃ ત

��તાવના :
ર�નની �યા�યા છે , जातौ जातौ यद�ु कृ�टं त��न�म�त क�यते। તે �યા�યા �ુજબ � �તો� ર�ન કહ� શકાય અથવા
ભગવ�ીતાના િવ� ૂિતયોગને અ�ુસર�ને �तवनानां म�ह�नोऽहम ् એ�ું ��ુ ં વણ�ન કર� શકાય તે� ું જો કોઈ �તો� હોય તો તે છે �ુ�પદ�ત
િવર�ચત મ�હ�ન �તો�. તે અ�ય�ત �ાસા�દક, મ�ુર, અ�પા�ર પણ બ�થ�� ૂણ�, કિવ�વભ�ુ,� પા��ડ�ય �� ૂર અને ઉ�કટ ભ��તભાવથી
ઓત�ોત છે . તેની ભાષાશૈલી અનોખી છે . તે આ�ુ�ય, આરો�ય, ધનસ� ૃ�� �વા ઐ�હક અને મો� �ુધીના પરમાિથ�ક ફળ આપે છે આ
ઉપરા�ત તે વૈ�દક � ૂ�તોની યો�યતા�ુ ં મનાય છે , એ તેની મહ�વની િવિશ�ટતા છે . ઉ�ચારણની ક�ઠનતાને લીધે ક� અ�ય કારણોને લીધે
�યાં વેદો�ત� ૂકતનો ઉપયોગ કર� શકાતો નથી �યાં મ�હ�ન�તો�નો ઉપયોગ કરવાની પ�િત �ૂના કાળથી ચાલતી આવી છે .
ગ�ધવ�રાજ �ુ�પદ�તે રચે� ુ આ �તો� અપૌ�ુષેય વેદો�ત � ૂ�ત �વી યો�યતા�ુ ં છે . એવી પરં પરાગત મા�યતા છે , એ વાત મહ�વની
છે પૌ�ુષેય હોવા છતાં અપૌ�ુષેય વૈ�દક � ૂ�તો �વી યો�યતા ક�વળ મ�હ�ન�તો� જ ધરાવે છે .

એવા આ અન�યસાધારણ �તો�નો અથ� �પ�ટ કરનાર� ટ�કાઓ ઘણા િવ�ાનોએ લખી છે . આ� ઉપલ�ધ ટ�કાઓમાં સવ�મા�ય
અને સૌથી �િસ� ટ�કા છે મ�ુ� ૂદન સર�વતીની ટ�કા. તે ટ�કાની િવશ�ટતા એ છે ક� તેમણે �તો�ના િશવવણ�નપરક અથ�ની સાથોસાથ
િવ��ુવણ�નપરક અથ� પણ કર� બતા�યા છે . અને એ ર�તે િશવનો અને િવ��ુનો અભેદ બતા�યો છે . આ અભેદ બતાવવામાં એમણે �

આયાસ કય� છે . તેનો �ુ�ય આધાર છે સામાિસક પદોના િવ�હો �ારા ઊભી કરાતી ચમ��ૃિત. સમાસના િવ�હ થક� જ શ�દોની
લા��ણકતાઓ અ�ભ�યં�જત કર� શકાય છે . તેના �ારા � િવિવધ અથ��છાયાઓ �ગટ થાય છે - તે સં��ૃત ભાષાની આગવી િવિશ�ટતા
છે . િશવમ�હ�ન �તો�માં સામિસક પદોના િવ�હ થક� બ�ે દ� વોનો અભેદ બતાવવાની સાથોસાથ ટ�કાકાર �ારા કરાવવામાં આવેલી
રસા�ભ�ય��તને ક�ટલાક ઉદાહરણો �ારા દશા�વવાનો ઉપ�મ આ �ુજબ છે .
महो�ः૧ તે �લોકનો િશવપરક અથ� છે હ� વરદ, ઘરડો બળદ = (महान ् उ�ा = महो�) ખોપર�ના � ૂઠા વા� શ� (ख�वा�गम=
्
ख�वायाः अ�गम ् = वा�गम)् પર�ુ, વાઘ ક� હાથી�ુ ં ચામ�ુ = (अिजनम)् ભ�મ, સપ� = (फा�णनः) ખોપર� = (कपालं) એટ�ું જ
આપ�ુ ં �ુ�ુ�બ પોષણ�ુ ં સાધન છે છતાં બધા દ� વો આપના �ુ�ુ�ટ િવ�ેપોથી �ા�ત થયેલા ઐ�ય�ને ધારણ કર� છે . કારણ ક�
આ�માન�દમાં મ�ન થયેલાને િવષય�પી � ૃગજળ મો�હત કર� ું નથી.
આ જ �લોકનો િવ��ુપરક અથ� આ �ુજબ છે महः = તેજ�વ�પ, अ� = ચ�, ભ�મની સમાન �ેત અને કોમળ �ગવાળા ફણી
= શેષનાગના अिजन = શર�ર, �વચાની શૈયા =(ख�वा) તથા એ જ શેષનાગના ક�ટલાંક �ચા ઉઠ�લા અવયવનો ત�કયો = कपाल

અને પર�ુ (અહ� રામાવતારના સ�દભ�થી પર�ુનો અથ� �ુઠાર = �ુહાડ� સમજવો) આટલા જ આપના ત��ોપકરણો છે છતાં દ� વો આપ
�ારા �ા�ત કરાવડાયેલા ઐ�ય�ને ધારણ કર� છે . કારણ ક� આ�માન�દમાં મ�ન થયેલાને િવષય�પી � ૃગજળ મો�હત કર� ું નથી. અથવા
�वषयमग
ृ त�ृ णा = अ�व�या સામા�ય �વોને જ �યામોહ પમાડ� છે . પર�� ુ અનંત સ�ય, �ાનદાયા�મક �પથી યોગીઓને �ેમના િવષય
અને �બ�બ સમાન રામ�પ એવા આપને મો�હત કરતી નથી. અથવા તો આપને ક�વી ર�તે �યામોહ પમાડ� શક�?
ै �व�चद�प૨ એ �લોકમાં ક�ું છે , ‘હ� ઈશ, �ના સતત જય પામનારા બાણોઓ દ� વ, અ�ુર, માનવો
એજ �માણે अ�स�ाथा� नव
સ�હતના જગતમાં �ાંય અસફળ થઈને પાછા ફયા� નથી, તે કામદ� વે આપને બી� દ� વો �વા સામા�ય મા�યા તેથી તે� ુ ં અ��ત�વ
ક�વળ �મરણ�પ ર�ું (અથા�� ્ દ� હ નાશ પા�યો) કારણક� �જતે���ય મહા�માઓનો કર� લો અનાદર �હતકારક નીવડતો નથી.
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આ જ �લોકનો િવ��ુપરક અથ� જોઈએ તો : હ� અ�ય સાધારણ સ�� ૂણ� દ� વોથી િવલ�ણદ� વ! � કામદ� વ પહ�લા �� ૃિતનો
ુ ને �થમ જોતા હોય- એ જ ર�તે �ુ� પણ િપતાને
િવષયહતો તે આપને જોતો જોતો આપમાંથી જ ઉ�પ� થયો, િપતા જ સૌ �થમ � �
જ જોતો હોય માટ� प�य�नभत
ू – જોતા જોતા ઉ�પ� થયો. અહ� ભગવાન િવ��ુ અને કામદ� વમાં કાય�કારણ ભાવ �તીત થાય છે એ
કામદ� વ ક�વા ઉ�પ� થયા? � આપના �વા જ હતા – “आ�मा वै प�
ु नामा�स” આ �ુિત અ�ુસાર િપતા જ �ુ� �પે ઉ�પ� થાય છે .

અહ� �� થાય ક� �ું કામદ� વ સવા�શે ઈ�ર� ુ�ય છે ? જો હા કહો તો � પરમા�માનો મહાયશ જગતમાં િવલસી ર�ો છે તેની તો
કોઈ � ુલના કર� શક� તેમ નથી એ પરમા�મા �વો અથવા તેનાથી વધાર� યો�યતાવા� કોઈ છે નહ� એવી �િુ તનો િવરોધ થશે. તે� ુ ં
સમાધાન એ છે ક� સંવા�શે � ુ�ય નહ� પણ િવલ�ણ છે કારણ ક� પ�રભવ કર� છે અથા�� ્ અનથ�માં �ેર� છે – એવી ��ુ�પિ�થી પ�રભવ
શ�દનો અથ� કામદ� વ છે . અથા�� ્ કામદ� વ બધા �ાણીઓને માટ� સંસારબંધનનો હ�� ુ છે �યાર� પરમે�ર તો બધા સંસાર બંધનના
અ�ય�ત િવનાશનો હ�� ુ છે એ ર�તે મોટ� િવલ�ણતા છે .

ह�र�ते साह��ं कमलब�लमाधाय૩ એ �લોકનો િશવ પરક �િસ� અથ� છે . હ� િ��ુરહર, �ી િવ��ુ આપના ચરણોમાં
સહ�સં�યા�મક કમલોનો ઉપહાર અપ�ણ કરતા હતા તેમાં એક કમળ ઓ�ં થ�ું �યાર� તેમણે પોતા�ુ ં ને�કમળ ઉખાડ� આપને ધ�ુ.� આ
તેમની ભ��તની પરાકા�ઠા �ુદશ�ન ચ�ના �પમાં પ�રણમી અને �ણે �ુવનોના ર�ણ માટ� તે સતત ��ત રહ� છે .
અહ� િવ��ુપરક અથ� લેતા ��परु हर અથા�� ્ ભ�તોના ��ત, �વ�ન, �ુ��ુ �ત નામના �ણ નગરોને �વસા�ા�કારથી હર� છે માટ�

િ��ુરહર છે . હ�ર અથા�� ્ ઈ��એ આપના ચરણમાં સહ�ને� કમળો ભેટ �પે ધયા�. ક�વી ર�તે... તો આપને �ણામ કરતી વખતે �યાર�
ઈ�� આપના ચરણો પર ��ા �યાર� તેના સહ� ને�ોએ આપના ચરણોના દશ�ન કયા�. માનો ક� સહ� ને��પ કમળોની ભેટ ધર�.

આ ચરણદશ�ન �પી આરાધના�ુ ં ફળ એ મ��ું ક� તે ઈ�� �વગ�ના અિધપિત બ�યા અને એ જ ભ��તનો ઉ�ક� દ� વોના સૈ�ય,
ઐરાવત, ઉ�ચે�વા વગેર�માં પ�રણ�યો. કારણ ક� સ�ુ�મંથનમાંથી જ લ�મી, અ� ૃત વગેર�ની ઉ�પિ� થઈ અને એ જ �ણેય લોકની
ર�ા માટ� સદા ��ત રહ� છે .
એ જ ર�તે �मशाने�वा ��डा �मरहर �पशाचाः सहचराः૪ એ �લોકનો સવ�િવ�દત અથ� છે .
હ� �મરહર (કામદ� વના નાશક), હ� ઈ��સત વરદાન આપનાર, �મશાનોમાં આપનો િવહાર હોય છે �યાં િપશાચ પણ આપના
સહચર હોય છે . �ચતાની ભ�મ આપ�ુ ં �ગ િવલેપન હોય છે . માણસોની ખોપર�ઓનો સ� ૂહ આપની માળા છે . એવી ર�તે આપ�ુ ં બ�ું
ચ�ર� ભલે અમંગલ લાગ� ું હોય તો ય આપ�ુ ં �મરણ કરનારાઓને માટ� આપ મંગલ�દ છો.
�યાર� હ�રપ�ે આ �લોક�ુ ં અથ�ઘટન કર�એ તો �मतण
ृ � ां અથા�� ્ યાદ કરનારાઓ�ુ ં ચ�ર� ભલે અમંગલ હોય તો પણ તેમના

માટ� આપ પરમ મંગલ �પ જ છો ઉપરા�ત ગીતામાં પણ ક�ું છે ક� �ુ�ુષ ગમે તેટલો �ૂ રાચાર� ક�મ ન હોય પણ તે અન�ય ભ�ત થઈને
મા�ંુ ભજન કર� તો તેને સા�ુ સમજવો જોઈએ. કારણ ક� તે યો�ય માગ� જઈ ર�ો છે .
રામાયણનો પણ સ�દભ� છે ક�
‘सकृदे व �प�नाय तवा�मी�त च याचते।’
अभयं सव�भत
े यो ददा�ये त� �तं मम।’’
ू �

�ં.

એ મારો િનયમ છે ક� � �ુ�ુષ એકવાર પણ મારા શરણે આવે છે તેને તથા તેવા બધા જ �ાણીઓને �ુ ં અભય (=મો�) આ�ું

અથવા તો तव नाम �मतण
ृ � ाम ् એવો અથ� લઈએ તો નામ મા� �મરણ કરનારા ભ�તો માટ� પણ આપ પરમ મંગલ�પ છો. તો
પછ� � આપ�ુ ં �ય�ન� ૂવ�ક �મરણ કર� છે તેમના માટ� તો � ૂછ�ું જ �ુ?ં (તેમનો તો આપ ઉ�ાર કરો જ) � अ�खल અથા�� ્ િન�ફળ
�खल નથી તે. સવ�� સફળ એ�ું આપ�ુ ં નામ છે . અ�ય�ત પાપી એવા અ�મીલ વગેર�એ �ુ��ુ ં નામ નારાયણ હોવાથી મરણની

પીડાથી િશિથલ બનેલી ઈ���યોને કારણે મ�દ ર�તે મા� નામો�ચારણ કરવાથી પણ સવ�પાપ�ય� ૂવ�કના પરમ �ુ�ુષાથ�ની �ા��ત
થયેલી સાંભળ� છે .
�मशानेषु ઈ�યા�દ �પકોથી ભ�તોના અમંગલ શીલ�ુ ં વણ�ન � ૂ�ચત છે . અથા�� ્ �મશાન �વા સદા રોદન �ધાન ઘરોમાં થોડ�
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��ડા અથા�� ્ અ�પકાલીન િવષયજ�ય � ુ�છ �ુખની �ા��ત અને �मरहर �पशाचा सहचराः �મરણ અથા�� ્ �मरहर = શા�ીય આ�માના�મ

િવવેકને હર� લેનારા િપશાચ �વા �ુ�,ભાયા� વગેર�. �મ િપશાચો આવેશમાં �ાનનો લોપ કર�ને �ુ�ુષને અનથ�માં જોતર� છે . એવા જ
�ુ�, ભાયા� વગેર� ગણવા. �મરહર �વા િપશાચો જ સહચર છે . અથા�� ્ વૈર� ��ુ આચરણ કરનારા �મરહર અને િપશાચ�પ ભાયા�,�ુ�ો

પણ સહચર છે સાથે રહ� છે . છોડતા નથી. તથા �चताभ�मत�
ु य आले पः અથા�� ્ િવ�ટા,� ૂ� વગેર� િન��દત વ�� ુઓથી પ�ર� ૂણ� આ
શર�ર�ુ ં ચ�દન વગેર�નો લેપ પણ અિતિન��દત જ છે . વળ�, �ુ�પમાળા પણ િપશાચ � ુ�ય ભાયા� વગેર�ના િવનોદનો હ�� ુ હોવાથી તે
પણ મ�ુ�યની ખોપર�ની માળા સમાન જ છે . अ�प શ�દથી િવષયસંગી �ુ�ુષોના બી� ચ�ર�ો પણ અમંગલ �પ જ છે . એવા અમંગળ

શીલવાળા �ુ�ુષો પણ જો આપ�ુ ં ક� આપના નામ�ુ ં �મરણ કર� તો આપ �વયં મંગલ�પ ધારણ કર�ને એને દશ�ન આપો છો. આપ� ુ ં આ
અિતભ�તવા�સ�ય આ�ય�કારક છે .
ઉ�ત લેખમાં આલેખેલ �લોકમાંના સામાિસક પદો :
1. �લોક નંબર ८, महो�ः ख�वा�गम........।
्
वरद – वरं ददा�त इ�त वरदः = ઉપપદ ત��ુ�ુષ
महो�ः - महान ् उ�ा महो�ः = કમ�ધારય
ख�वा�गम ् – ख�वायाः अ�गम ् = ષ�ઠ� ત��ુ�ુષ
त��ोपकरणम ् – त���य उपकरणम ् = – ષ�ઠ� ત��ુ�ુષ
भव���
ू �ण�हताम ् – भव��व
ू ा ��ण�हता = � ૃતીયા ત��ુ�ુષ
�वा�मारामम ् – �वा�म�न आरम�त इ�त �वा�मारामः = ઉપપદ ત��ુ�ુષ
�वषयमग
ृ त�ृ णा – �वषयाः एव मग
ृ त�ृ णा = કમ�ધારય
ै ........।
2. �લોક નંબર ૧૫ अ�स�ाथा� नव
सदे वासरु नरे – दे वाः च असरु ाः च नराः च = दे वासरु नराः = ���
अ�स�ाथा�ः – न �स�ः = (अ�स�ः) ન�્ ત��ુ�ુષ
अ�स�ः अथ�ः ये षाः ये = अ�स�ाथा�ः = બ��
ુ ી�હ
इतरसरु – इतरे सरु ाः = કમ�ધારય

�मत��या�मा – �मत��यः आ�मा य�य सः = બ��
ુ ી�હ
3. �લોક નંબર ૧૯ ह�र�ते सह��ं........।
��परु हर-�याणां परु ाणां समाहारः ��परु म ् = ���ુ
��परु �य हरः = ષ�ઠ� ત��ુ�ુષ
ने�कमलम ् – ने�म ् एव कमलम ् = કમ�ધારય
च�वपःु च�मेव वपःु = કમ�ધારય
4. �લોક નંબર ૨૪ �मशाने�वा��डा........।
�मरहर- �मर�य हरः = ષ�ઠ� ત��ુ�ુષ
वरद – वरंददा�त इ�त वरदः = ઉપપદ ત��ુ�ુષ
�चताभ�मः – �चतायाः भ�म इ�त �चताभ�म = ષ�ઠ� ત��ુ�ુષ
नक
ृ रोट�प�रकरः – नक
ृ रोट�नां प�रकरः = ષ�ઠ� ત��ુ�ુષ
अम�ग�यम ् – न म�ग�यम ् अम�ग�यम ् – ન�્ ત��ુ�ુષ
આમ �ી મ�ુ� ૂદન સર�વતી�એ િશવમ�હ�ન �તો� પરની તેમની ટ�કામાં િશવપરક અને િવ��ુપરક અથ� બતાવી અને દ� વો વ�ચેનો
અભેદ �ુ�દર ર�તે �ગટ કય�. કદાચ �ુ�પદ�તને પણ બ�ે દોવોની �� ુિત અ�ભ�ેત હશે! છતાં મ�ુ� ૂદની ટ�કા�ુ ં અ�ુશીલન કરતાં એ
કહ�વા�ુ ં મન થાય ક� અ�ય �તો�ો પણ �ચ�લત અને ��યાત હોવા છતાં િશવમ�હ�ન �તો� પર રચાયેલી ટ�કાઓની મહ�વ �ગટ કર�
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છે સાથોસાથ સં��ૃતભાષા�ુ ં સૌ�ઠવ વધાર� છે તે કહ�વામાં જરાય અિત�યો��ત નથી.
સ�દભ� ��થ � ૂ�ચ.
1. િશવમ�હ�ન �તો� – �લોક નં. -૮
महो�ः ख�वा�ं परशरु िजनं भ�म फा�णनः । कपालं चेतीय�तव वरद त��ोपकरणम ् ।।

सरु ा�तां म�ृ �ं दध�त तु भव� ��
ू �ण�हतां । न �ह �वा�मारामं �वषयमग
ृ त�ृ णा �मय�त।।
2. િશવમ�હ�ન �તો� – �લોક નં. -૧૫

ै �व�च��प सदे वासरु नरे । �नव��त�ते �न�यं जग�त ज�यनो य�य �व�शखाः।।
अ�स�ाथा� नव

स प�य�नीश �व�मतर सरु साधारणमभत
ू ् । �मरः �मत��या�मा न �ह व�शषु प�यः प�रभवः।।
3. િશવમ�હ�ન �તો� – �લોક નં. -૧૯
ह�र�ते सह��ं कमलब�लमाधाय पदयो । य�देकोने ति�मि�नजमदु हर�ने� कमलम ् ।।

गतोभ��य�
्
ु े कः प�रण�तमसौ च�वपष
ु ा । �याणां र�ायै ��परु हर जाग�त � जगताम।।
4. િશવમ�હ�ન �તો� – �લોક નં. -૨૪

�मशाने�वा��डा �मरहर �पशाचाः सहचरा । ि�चताभ�माले पः �ग�प नक
ृ रोट�प�रकरः ।।
ै �खलं । तथा�प �मतण
अम�ग�यं शीलं तव भवतु नामद
ृ � ां वरद परमं म�गलम�स ।।

5. म�ह�न�तो�म ् (�ीमधस
ु दू नीट�कास�हतम)् �काशन- चौख�बा �व�याभवन, वाराणसी।
6. म�ह�न �तो�म ् (मधस
ु दू न सर�वती�णीत �शव�व�णवथ� �या�या स�हतम।्
- नम�दाशंकर कृ�णराम �यासे न संशो�धतम ्

ै य भा�करभाई हाड�कर त�ै च सं�का�शतम ्
- व�
7. म�ह�न�तो�, લેખક અને �કાશક, રામ�ૃ�ણ મોર� �ર ધમા�િધકાર�, � ૂના, �થમા� ૃિ� – સંવત ૨૦૩૪

***************************************************
�ા.ડા�. �ક�ર� ડ�. પંચોલી
આિસ. �ોફ�સર – સં��ૃત

સરકાર� િવનયન કોલેજ – મ�ણનગર,
અમદાવાદ.
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