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Continuous issue-22 |January – March 2016      

કાલદાસ રલિત વળક્રમોળીયમ નાટકમાાં વનરૂવિત અવતપ્રાકૃત(દદવ્ય)તત્ળોનો ઉલ્ેખ 

પ્રસ્તાળના:-  

              વાહશત્મ એ વાભાન્મ યીતે જોલાભાાં આલે તો વલવલધ પ્રકૃવતની ષૃ્ઠભવૂભભાાં વલકવવત ફની અને 

હયરૂ્ણ થામ છે. એભાાં ર્ જો કાલરદાવના નાટકો તયપ જોલાભાાં આલે તો શાંભેળા ભાટે તે પ્રકૃવત અને અવતપ્રાકૃત 

અથાણત હદવ્મળક્તતથી ખફૂ જ બયેરા શોમ છે. કાલરદાવના ભાંતવ્મ અનવુાય બ્રહ્ાાંડની ફધી જ ફાફતો નાટમક્ષભ 

છે. વલક્રભોલળીમભ નાટકભાાં ર્ પ્રાયાંબથી રઇ અને અંત સધુીભાાં વલવલધ અવતપ્રાકૃત (હદવ્મતત્લો) લાતાલયર્ભાાં 

બી યહ્યા છે. અને આભ ર્ વલક્રભોલળીમભ નાટકની નાવમકા હદવ્માાંગના છે. તેથી અવતપ્રાકૃત (હદવ્મતત્લો) 

વલક્રભોલળીમભ નાટકભાાં શદ લટાલી જામ છે. એ શકીકત વાચી રાગે છે. વાભાન્મ યેતે  જોલાભાાં આલે તો વાભાન્મ 

બધુ્ધીની વભજભાાં ન ઉતયે તેને અવતપ્રાકૃતકે દેલી તત્લ કશલેાભાાં આલે છે. આને રીધે કૃવતભાાં ચભત્કૃવત આલે છે. 

અને આર્ને અદભતૂ યવ જોલા ભે છે. કાલરદાવે ોતાના નાટકોભાાં દેલીતત્લનો અનેક જ્ગ્માએ પ્રમોગ કમો છે. 

વલક્રભોલળીમભ નાટકનુાં કથાલસ્ ુાં ર્ હદવ્મ અને ભાનુ તત્લો થી બયેલુાં છે.  

વળક્રમોળીયમ નાટકમાાં જોળા મલતા અવતપ્રાકૃત (દદવ્ય) તત્ળો :-  

 પ્રથભ અંકની મખુ્મ ઘટનાભાાં જ હદવ્મ લાતાલયર્ જોલા ભે છે.  

જેભકે. ऩरयत्रामता ऩरयत्रामताां म: सुयऩऺऩाती मस्म: फाम्फयतरे गततयस्स्त। 1 

                  અથાણત અપ્વયાઓ યક્ષર્ ભાટે એલા રુૂને ફોરાલે છે. કે જે દેલોનો ક્ષાતી 

શોમ અને જેની ગવત અંતસતરભાાં શોમ. આના દ્રાયા જાર્લા ભે છે કે આ પ્રદેળ ધયતીથી કાાંઇ રૂય શોલાનો 

વાંદેળો આે છે. અને આ જ દ્રાયા કવલ કાલરદાવ વલક્રભોલળીમભ નાટકના પ્રાયાંબે નામક-નાવમકાનુાં વભરન 

આલા હદવ્મ-પ્રદેળભાાં થામ છે.  

 

 પ્રથભ અંકભાાં ઉલણળી ના હયચમભાાં હદવ્મ-તત્લોનો ઉલ્રેખ  
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सुकुभायां प्रहयणां भहेन्द्रस्म । 
प्रत्मादेशो रुऩगर्वितामा: श्रिय़: अरांकाय स्वगिस्य़ ।2  
                 અથાણત ઇંદ્રનુાં જે સકુુભાય અસ્ત્ર છે. જે રૂગવલિતા રક્ષ્ભીના વતયસકારૂણ છે. જે સલગણનો 

અરાંકાય છે. અપ્વયાઓએ ઉલણળીને ભાટે લયામેરા વલળેર્ો સલગણની સ્ત્રીનુાં લર્ણન કયે છે.  

              આ ઉયાાંત રુૂયલાને  “सोभदेकान्द्तय”  ર્ કશીને તેનો હદવ્મ વફાંધ સષ્ટ કમો છે. 

આભ આ યીતે જોલાભાાં આલે તો કાલરદાવે રુૂયલા અને ઉલણળીના ભાટે લાયેરા વલળેર્ો હદવ્મ અને 

અપ્રાકૃત તત્લોથી બયેર જોલા ભે છે.  

 

 પ્રથભ અંકભાાં જ લચત્રયથના આકાળભાાં આગભન લખતે ર્ કાલરદાવ અવતપ્રાકૃત તત્લોનો ઉભેયો કયે છે.  

“द्ररष्टमा भहेन्द्रोऩकायऩमािऩप्तेन र्वक्रभभद्रहम्ना वधिते बवान ।“3   

                 અથાણત, ઇન્દ્રના ઉકાય ભાટે વભથણ એલા તભાયા યાક્રભના ભહશભા ભાટે તભને 

અલબનાંદન !  

 

 ફીજા અંકભાાં ભજૂત્રના વનભાણર્ લખતે ર્ અવતપ્રાકૃત તત્લોનુાં ઉતભ ઉદાશયર્ ભે છે.  

बूजिऩत्रगतोडमभऺर्विन्द्मास: ।4    

                     આ અંકભાાં યાજા રુૂયલા ઉલણળીના વલમોગની લેદના વ્મકત કયી યહ્યો છે. અન ે

તે ઉલણળી પ્રત્મે લધ ુપે્રભથી લેદના અનબુલે છે. જ્માયે ઉલણળી તેના પ્રત્મે વલમોગ લેદના વભજતી નથી. 

ત્માયે ઉલણળી ોતે ર્ તેના પ્રત્મે પે્રભીહડત છે. તે ફતાલલા ભાટે ળાંકાના પ્રત્યતુય ભાટે તે હદવ્મળક્તતથી 

ભરૂ્જત્રનુાં વર્જન કયે છે. અને તેના ઉય પે્રભત્ર રખીને યાજા તયપ પેંકે છે. આભ આ પ્રવાંગ યથી 

ઉલણળીની હદવ્મતા તથા હદવ્મળક્તતનો ખ્માર આલે છે. આભ વલક્રભોલળીમભ નાતકાભાાં અવતપ્રાકૃત 

તત્લોની ફહુરતા જોલા ભે છે.  

                     वृऺ  की छार कागज के सदृश उखड़ती है, स्जसे 'बोजऩत्र' कहते हैं। एक सभम 
बायत भें बोजऩत्र ऩय ही ऩुस्तकें  लरखी जाती थी। बोजऩत्र साभान्द्म कागज से अश्रधक द्रटकाऊ सभझा 
जाता है। आज बी बोजऩत्र ऩय ताांत्रत्रक भांत्र औय कवचाद्रद लरखे जाते हैं। ऐसे भांत्र औय कवच जल्द 
परदेनेवारे सभझ ेजाते हैं। ऩेड़ की बीतयी छार से जो बोजऩत्र प्राप्त होता है। वह लरखने के लरमे 
अच्छा सभझा जाता है। कुछ र्वलशष्ट धालभिक अवसयों ऩय रोग इसका वस्त्र बी धायण कयते हैं। बूजि के 
ऩेड़ कई प्रकाय के होते हैं।5 
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 ચોથા અંકભાાં ઉલણળી ભેઘનુાં વલભાન ફનાલી તેના ઉય રૂૂયલા વાથે ઉડ્ડમન કયે છે. એ ર્ હદવ્મ-તત્લ 

જોલા ભે છે.  

अश्रचयप्रबार्वरलसतै: ऩताककना  

           सुयकाभुिकालबनवश्रचत्रशोलबना। 
गलभतेन खेरगभने र्वभानताां  

           नम भाां नवने वसततां ऩमोभुचा॥  (र्वक्रभोवशीमभ- अांक -4 श्रोक़ -43 ) 
              અથાણત, વલધતુના ઝ્ફકાયારૂી ધજાલાા તથા ભેઘધનષુ્મરૂી નતૂન લચત્રોથી ળોલબત એલા 

વલભાનભાાં પેયલામેરા નતૂન લાદ દ્રાયા ,શ ેયાંગીરી ચારલાી,ભને ઘેય રઇ જા.  

            આભ અહશ ઉલણળી દ્રાયા ભેઘને વલભાન ફનાલી રૂૂયલા અને ઉલણળીનુાં પ્રર્મ લર્ણનભાાં આર્ને 

અપ્રાકૃત તત્લોનો ઉલ્રેખ જોલા ભે છે.  

 

 ચોથા અંકભાાં અંતભાાં વાંગભનીમ ભલર્ની ઉત્વત ર્ હદવ્મતા ફતાલે છે.  

अहो सांगभनीम: । अत: खरु भहायाजेनालरस्डडतभात्रओव प्रकृततस्थास्स्म्भ सांवतृा ।   
               ઉલણળી કશ ેછે. કે વાંગભનીમ ભલર્ છે. તેથી જ તો ભશાયાજે આલરિંગન કયતાાંની વાથે જ 

હુ ાં મૂ સલરૂને ાભી. Enunch inviting Pururava to Mani Mahalaya  (भणणभहारम(6  

              આભ અહશ કુભાયલનની ળાીત અવય આ ભલર્થી રૂય થામ છે. સ્ત્રીને આરેો ળા 

ાલણતીના ચયર્ભાાંથી ઉત્ન્ન થમેર ભલર્ જ રૂય કયે છે. સ્ત્રી તયપ ઉત્ન્ન થ્મેર કાવતિકેમની નપયત ાલણતી 

દ્રાયા વનલાયામ છે. વાંગભનીમ ભલર્ એ રુૂયલા અને ઉલણળીના વભરનભાાં ખફૂ જ ભશત્લનો બાગ બજલે છે. 

આ ભલર્ની પ્રાપ્પ્તથી નાટકાભાાં અવતપ્રાકૃત તત્લોનો ઉભેયો થામ છે. અલબજ્ઞાનળાાંકુતરભાાં જેભ લીંટીં 

વભરનભાાં ઉીમોગી થામ છે. તેભ અહશ વલક્રભોલળીમભભાાં વાંગભનીમ ભલર્ વભરનભાાં ઉીમોગી થામ છે.  

 

 આ ઉયાાંત ફીજા અંકભાાં જમાયે ઉલણળી અલબવાય કયે છે ત્માયે અયાજજતા તથા વળખાફાંધન વલધાનો 

ઉીમોગ કયે છે. આ વાથે વતયસકાયીર્ીનો ઉલ્રેખ ર્ કયલો જોઇએ. આભ ઉલણળી અદશ્મ ફની ળકે છે 

અને તેભ યશી ર્ ળકે છે. લી હદવ્મળક્તત લે તે રૂૂયલાના પ્રર્મની ખાતયી કયી ળકે છે. અન ે

ઓવળનયીનો પ્રબાલ ર્ જાર્ી ળકે છે. આભ આ ફીજા અંકની ઘટના દ્રાયા અવતપ્રાકૃત એલી ળક્તતઓનો 

લધ ુડતો પ્રબાલ જોલા ભે છે.  
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 ઉલણળી લેરી ફની જામ છે.અને ાછી અંકના અંતે યાજાના આક્ષ્રેભાાં ઉલણળીરૂે શોમ છે. એ ર્ હદવ્મતા 

જ છે.  

  આ ઉયાાંત ઇન્દ્રનો વાંદેળો, નાયદન ુઆગભન (અંક-5) અને આયવુનો અલબેક આ ફધાભાાં હદવ્મતાના 

દળણન જોલા ભે છે. 

 વલક્રભોલળીમભ નાટકભાાં રુૂયલાનુાં યથભાાં હયભ્રભર્,આકાળભાાં લીજીના ઝફકાયાની જેભ લચત્રયથણ નો 

પ્રલેળ, અપ્વયાઓનુાં આકાળભાાં વલશયવુાં ઉલણળીનુાં રતાભાાં પેયલાઇ જવુાં. અને યત વાંગભનીમ ભલર્ની 

ભદદથી રતાનુાં ઉલણળીભાાં હયલવતિત ાભવુાં વતયસકાહયલર્ વલધાથી અદળમ યશવે ુાં. તેભજ ઉલણળીનુાં 

ક્ષર્લાયભાાં ભજૂત્રનુાં વર્જન કયવુાં લગેયે વભમે અવતપ્રાકૃત (હદવ્મતત્લ)નો પ્રબાલ જોલા ભે છે.  

              આભ આ નાટકભાાં પ્રાયાંબથી રઇ અને અંત સધુી અવતપ્રાકૃત તત્લોનો કાલરદાવે ખફૂ જ 

સથાને મકુમા છે. તત્કાલરન વભાજની આ ફાફતો ભાન્માતાને રીધે જ તેને વાહશત્મભાાં સથાન ભી ળકે. 

યાં્ ુવલક્રભોલળીમભ ભાટે વલચાયીએ તો કશી ળકામ કે આ હદવ્મતત્લ આ નાટકનો રૂય ન કયામ તેલો બાગ 

છે.  
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