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ડો. શષદેલ ભાધલની કવલતાભાાં કલ્ન- યુાકલ્ન 

 
     ડો. શષદેલ ભાધલ આધવુનક વાંસ્કૃત વાહશત્મના પ્રવતબાલાન વર્જક છે. આધવુનક વાંસ્કૃત વાહશત્મભાાં તદ્દન્ નલા 
સ્લરૂો અને નલી ળૈરીનો હયચમ કયાલી તેભની પ્રમોગળીરતાને વાંસ્કૃત જગત વભક્ષ પ્રગટ કયી છે. કાવ્મકે્ષતે્ર 
તેભને મકુ્તછાંદ કાવ્મયચના તેભજ વવજો,તાન્કા, શાઇકુ જેલા વિભી સ્લરૂોને તેભની કરભે ળોબાલી તેભના 
નલીન આમાભોથી ભાહશતગાય કમાષ છે. ભાનલજાતને પે્રભ જ તાયી ળકે તેલી તેભની વાંલેદનાનો સ્લીકાય યાજ્મ, 
યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ પરક ય વતત થઈ યહ્યો છે. 
 
     ળૈરી એ કવલની આગલી ઓખ છે. આધવુનક વાંસ્કૃત કવલતાભાાં શષદેલે વલવલધ કાવ્મસ્લરૂોનો પ્રમોગ કમો 
છે. તેભને પ્રાચીન મકુ્તક, રશયી અને સ્તોત્ર જેલા યાંયાગત કાવ્મપ્રકાયોને ત્મજી છાંદના ઝાાંઝયભાાંથી વાંસ્કૃત 
કવલતાને મકુ્ત કયી છે. ડો. શષદેલના અછાાંદવ કાવ્મોની વૌથી ભોટી વલળેતા લૈષ્ષ્ટ્લક વાંદબો છે. ડો. શષદેલ 
ભાધલની અવલયત વલકવતી જતી કાવ્મ પ્રવતબાનો હયચમ તેભના વલળા વાંખ્માભાાં રખમેરા અછાાંદવ કાવ્મોભાાં 
ભે છે. આ કાવ્મોનુાં આગવુાં રક્ષણ ક્લ્ન-યુાક્લ્ન છે. ડો. ભાધલની કવલતાભાાં તેનો વલવનમોગ કેલી યીતે થમો 
છે તે તાવલાનો અશીં ઉક્રભ છે. 
 

ક્લ્પન :  શષદેલની  કવલતાનુાં વલવળષ્ટ્ટ રક્ષણ છે ક્લ્નોની યચના. કલ્નએ કવલનો ોતે આેરો યાંગ છે. 
વાંલેદનાગત વાંસ્કાય એટરે કલ્ન. કવલ જે અનબુલે છે તેને પ્રત્મક્ષલત ફનાલલા કલ્ન મોગ્મ ભવૂભકા યચી આ ે
છે. આ દ્રષ્ષ્ટ્ટએ કલ્ન એટરે કવલનો વાક્ષાત્કાય. કલ્નનુાં પે્રયક ફ છે બાલ અને એભાાંથી વર્જનાત્ભક કલ્નાઓ 
ઉદ્ભલે છે. આ વર્જનાત્ભક ક્લ્નાઓ ઈષ્ન્દ્રમોના અનબુલભાાંથી નીજે છે. કલ્ન ાંચેષ્ન્દ્રમોનો અનબુલ તથા 
ઈષ્ન્દ્રમ વ્મત્મમ વાધીને વાંકુર ફને છે.કવલના વલષ કાવ્મવાંગ્રશોભાાં કલ્નોની સષૃ્ષ્ટ્ટનો વતત અનબુલ થામ છે. 
દા:ત- 
                ‘ भभीच्छादनं दयूीबूतभं चन्द्रिकामा:....... 
             नाईरजरं कम्ऩीतं 
             जरननभन्द्जजतस ंदयीनाभ वऺस्थरं बूत्वा |’१   
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અશીં ચાાંદનીભાાં કપનનુાં કલ્ન તથા નદીના ઉછતાાં ાણીભાાં ડફૂાડામેરી સુાંદયીઓના લક્ષ:સ્થનુાં કલ્ન 
નેત્રેષ્ન્દ્રમનો અનબુલ કયાલે છે. 
              ‘ध्वंसावशषेा: 
              वेददकाब वव 
              सूमाावसानाकर षामां संध्मामां    
             दग्धऩड्भीनीनां कौस ंबवस्रध्म नत 
             प्रेऺरते ।’२    
અશીં વન્્માના યાંગભાાં કેવયીમા કયેર લીયોની ‘ જૌશય’ ભાાં ચચત્તા ય ડેરી લીયાાંગનાઓના કસ ૂાંફર યાંગનુાં કલ્ન 
તાજગી આે છે.  
                 ‘यक्तोष्ठी संध्मा 
             स्तम्बोत्कीर्ा मऺार्ां भ खानन च म्फनत ।’३  
ઉયોક્ત સ્ર્શમષ કલ્નનુાં ઉદાશયણ છે. 
                ‘ उष्रभ खे नासीत ्त रसीऩरां 
             नासीद् गांगजर ं
             केवरभासीत ्तषृा 
             अक्ष्र्ो भ ष्टीभ द्घाटमं ऩरानमतं 
             यर्भ ्।’४    
ઊંટના અને તૃાના વાંફાંધ ભાયપત કવલએ આહદકાથી ચારી આલતી અનાંત અને વનાતન જજજજવલાનો વાંદબષ 
ઉબો કમો છે. અશીં ઊંટના કલ્ન ્લાયા અયવવક વલમને યવવક ફનાવ્મો છે.  
           ‘ फ द्धस्म भबऺाऩारे 
                ननभन्द्जजत ं 
            अर् फोम्फदग्ध नगयभ ्।’५  
અશીં અણફુોંફથી ફેર જગતને બુ્ ધની ળાાંવત જ ફચાલી ળકે છે. 
 
યુાકલ્ન :  ‘વભથ’ ભાટે યુાકલ્ન, દેલકથા, યુાણકથા, પ્રાચીન રોકકથા લગેયે વાંજ્ઞાઓ પ્રમોજામ છે. 
યુાકલ્નને અચેતન ભન વાથે વાંફાંધ શોમ છે. તભેાાં ઇશ્વય, ભનષુ્ટ્મ કે યાક્ષવ લગેયેના વદ્- અવદ્ અંળો પ્રગટે છે. 
યુાકલ્ન એ કવલ પ્રયહુકતનો અગત્મનો બાગ છે. યુાકલ્નભાાં કવલ વાાંપ્રતની વાથે જ અતીતને લણી રે છે. 
અછાાંદવ કાવ્મોભાાં તો યુાકલ્ન ભાટે કવલને જાણે ભોકળાં ભેદાન ભી જામ છે.  દા:ત-  
              ‘असभद् फदयीपराथा 
           खाददत ं  
           भमाादाऩ रुषोत्तभ : 
           आगच्छेन वा 
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           भतृ्म :  
           आगभभष्मत्मेव ।’६  

 

પ્રસ્તતુ કાવ્મભાાં કવલ આણા ખાધેરા અડધા ફોયને ખાલા ભમાષદારુુોત્તભ યાભ આલળે કે કેભ યાંત ુ , મ્રતૃ્ય ુ
ચોક્કવ આલળે એભ કશીને ફોયને જીલનનુાં પ્રતીક ફનાલી દે છે.  
 
    ‘ भगृमा ’ની  ‘क ं तामा: सूमा प्रत्म न्द्क्त:’ વભથ નુાં વૌથી ઉત્તભ ઉદાશયણ છે. સમૂષની વાથે વભાગભ ાભતી 
કુન્તીનો પે્રભાલેગ, ઉલ્રાવ,કાભની યાલળતા, મૌલનનો થનગનાટ લગેયે એભાાંથી સચૂલામ છે.  
 
       ખાંડેયોની ગાથા લણષલલા  ‘ ध्वंसावशषेामर् ’ ળબ્દ પ્રમોજીને યાભામણનુાં ‘ વભથ’ ણ કવલ પ્રમોજે છે .  ( 
श. नन. ध्व। ऩ।ृ ५८ ) 
 

       ડો. શષદેલ ભાધલે યુાકલ્નનો વલવલધ યીતે ઉમોગ કમો છે. જેભકે ‘ कारीघटे’ કાવ્મભાાં ભશાકાીની 
જીબ અને વતીના મ્રતૃ ળયીયના ડેરા કટકાઓની અચબવ્મષ્ક્ત થઈ છે. આ ઉયાાંત ોતાના એકાાંતને લણષલલા 
ભેઘદૂતના વાંદબષથી યકુ્ત ‘ યાભચગહય’  લષતનુાં યુાકલ્ન કવલએ આપયુાં છે. ઉદમન અને લાવલદત્તાની કથાનુાં 
ઘોલતી લીણાનુાં યુાકલ્પન કવલએ પે્રભની સ્મ્રવૃતના રૂભાાં મોજ્યુાં છે. ાથષને વાંફોધીને યચેલુાં યુાકલ્ન ણ 
્માનકષક છે. જેભકે- 
            ‘ हे  ऩाथा ! 
          ववबूनतमोगस्म ऩरयभशष्टभवऩ शरृ् , 
          ऩ स्तकानां 
          केनावऩ न वाचचतं 
          मत ्ऩ स्तकं तदहभन्द्स्त ।’७  
 

     ‘ दीऩऩच्चाभशका ’ ભાાં યાભામણની વીતા, યાભચગહય, કાન્તા, ભાન્ધાતા લગેયે અનેક યુાકલ્નો કવલએ 
પ્રમોજ્મા છે. ‘ અરકનન્દા’ કાવ્મવાંગ્રશભાાં ાલષતી, કાદમ્ફયી, ભન્સયૂ લગેયે અનેક યુાકલ્નોનો કવલએ વલવનમોગ 
કમો છે. આ ઉયાાંત બ્રહૃ્ન્નરાના ાત્રને ણ ‘ વભથ’ તયીકે પ્રમોજીને નલી હદળાઓ ખોરી છે.  
 

         વનષ્ટ્કષત: કશી ળકામ કે ડો. શષદેલ ભાધલની કલ્ન-યુાકલ્ન યકુ્ત ળૈરીએ વાંસ્રૃત કવલતાને આગલી 
યીતે વમ્ર ૃ્ ધ કયી છે. તેભને આધવુનકતા વાથે વાંસ્રૃત કવલતાભાાં કલ્નને ણ પ્રવતષ્ષ્ટ્િત કયુષ છે. એક જ વલમ ય 
યચામેરા આ કાવ્મો પ્રતીક, કલ્ન,યુાકલ્ન, બાલલૈવલ્મ લગેયેને રીધે વલવળષ્ટ્ટ સ્થાન ામ્મા છે. આથી જ ડો. 
દાળે તેભને ‘ काव्म बफम्फननभाारे् अग्रदतू: डॉ. हषादेव भाधव:’ એવુાં નાભ આપયુાં છે. 
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 ******************************************************************** 

ડો. ર્ાવના સોની 

આદદવાસી આર્ભસ એન્ડ કોમસભ કોલેજ, ચર્લોડા 
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