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Continuous issue-25 | June – July  2016   

‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ એક અભિનવ દૂતકાવ્ય 

 

 ઋગ્વેદના સરમા-પણિ સવંાદસકૂ્તમા ં દેવોની ગાયો ચોરી ગયેલા પણિઓ પાસે દૂતીના રૂપમા ંસરમા નામની 
સનૂી(કતૂરી)ને મોકલ્યાના ઉલ્લેખ પશ્ચાદ્ વાલ્મીકક રામાયિમા ંવણિિત હનમુાનજીનુ ંઅને વેદવ્યાસકૃત મહાભારતના 
નલ-દમયતંત ઉપાખ્યાનમા ં તનરૂતપત હસંનુ ં દૌત્યકમમ સવમતવકદત છે. આમ દૂતપે્રષિપ્રથાને ઋગ્વેદ જેટલી જ પ્રાચીન 

માની શકાય. ‘મેઘદૂત’નુ ં કલ્પનાબીજ કાણલદાસન ે વાલ્મીકક રામાયિના રામદૂત હનમુાનમાથંી પ્રાપ્ત થયુ ં હશ,ે જે 

‘મેઘદૂત’ની ‘इत्याख्याते पवनतनयं मैथलीवोन्मुखी सा’ જેવી ઉપમાથી સ્પષ્ટ થાય છે. કતવ ધટકપમરરણચત લપુ્ત-શીષમક 

દૂતકાવ્ય ઉપલબ્ધ હોવા છતા ં  તવદ્વતસમાજ કતવકાણલદાસના ‘મેઘદૂત’થી જ દૂતકાવ્યની પરંપરાનો આરંભ માન ે છે. 

‘મેઘદૂત’થી આરંભાયેલી દૂતકાવ્યની આ અણભનવ પરંપરા   અદ્યાતપપયમન્ત અક્ષણુ્િ છે. આ પરંપરામા ંનવીનતમ 

દૂતકાવ્ય સભંવતઃ આશકુતવપકંિત શ્રીતનત્યાનદં શાસ્ત્રી તવરણચત ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ને ગિાવી શકાય. જેમા ં પવનપતુ્ર 

હનમુાનની કતવએ દૂતના રૂપમા ંકલ્પના કરી છે. 

 કાણલદાસના અનગુામી કતવઓના અંતઃકરિ પર ‘મેઘદૂત’નો પ્રભાવ સ્પષ્ટરૂપે હોવાના કારિે કાણલદાસના 
પશ્ચાદવતી કતવઓએ ‘મેઘદૂત’ને પવૂામધમ માનીને તેના ઉત્તરાધમના રૂપમા,ં મેઘદૂત’ની સમસ્યાપતૂતિ કરીને કે પછી 
પોતાના કાવ્યમા ંમદંાક્રાન્તા છદંનો પ્રયોગ કરીને લગભગ ૧૦૦થી વધારે દૂતકાવ્યોની રચના કરી છે. આ દૂતકાવ્યોમા ં
પશ,ુ પક્ષી, ભાવાત્મક વસ્ત ુ કે પદાથમ આકદન ે દૂતના રૂપમા ં તનયોજીત કરવામા ં આવ્યા ં છે. જેમા ં આઠમી શતાબ્દીમા ં
જૈનકતવ જજનસેને ‘મેઘદૂત’ની સમસ્યાપતૂતિરૂપે રચેલ  ‘પાર્શ્ામભ્યદુય’, બારમી શતાબ્દીના ઘોયીકતવકૃત ‘પવનદૂતમ’્, 

તેરમી શતાબ્દીના વેદાન્તદેતશક તથા પદંરમી શતાબ્દીના રૂપગૌસ્વામી રણચત ‘હસંદૂતમ’્ ઉલ્લેખનીય દૂતકાવ્યો છે. આ 

ઉપરાતં સત્તરમી શતાબ્દીના  કૃષ્િાનન ન્યાયપચંાયનતવરણચત ‘વાતદૂતમ’્, અઢારમી શતાબ્દીના રામગોપાલરણચત 

‘કાકદૂતમ’્ ઓગિીસમી શતાબ્દીના તૈ્રલોક્યમોહનકૃત ‘મેઘદૂતમ’્ વીસમી શતાબ્દીના કતવ ભોલાનાથપ્રણિત 

‘પાન્થદૂતમ’્, નેનીતાલતનવાસી િૉ. કૃપારામ તત્રપાઠી ‘અણભરામ’ કૃત તરંગદૂતમ’્, રુદ્રવાચસ્પતત તવરણચત ‘ભ્રમરદૂતમ’્, 

રામાવતારશમામરણચત ‘મદુગરદૂતમ’્ ઇત્યાકદ અનેક દૂતકાવ્યો આજે ઉપલબ્ધ થાય છે. સસં્કૃત તેમજ ણભન્ન ણભન્ન 

ભારતીય ભાષાઓના કતવઓ ઉપરાતં જમમન કતવ શીલરે પિ ‘મેઘદૂત’થી પ્રભાતવત થઈને ‘મકરયા સ્ટુઅટમ ’ નામના 
નાટકમા ંકારાગારમા ંરહલે નાતયકા પોતાના તપ્રયતમન ેમેઘ દ્વારા સદેંશ મોકલાવે છે, એવો પ્રસગં ણચતત્રત કયો છે. 

 ‘મેઘદૂત’ને પવૂામધમ માનીને તેના ઉત્તરાધમના રૂપમા ંઅવામચીન સસં્કૃત સર્જકોએ કેટલાક દૂતકાવ્યોની રચના કરી 
છે, જેમા ં યક્ષપત્ની પોતાના પતત યક્ષને સદેંશ મોકલે છે, એવુ ં કતવએ વિમન કયુું છે. સવમશાસ્ત્રીના પતુ્ર અને સત્તરમી 
શતાબ્દીમા ંથયેલા કૃષ્િમતૂતિએ ‘યક્ષોલ્લાસ’ અને ‘મદનાભ્યદુયમાિ’ની, મૈસરુના પ્રધાન પકંિત મકંિકલ રામશાસ્ત્રીએ 

‘મેઘપ્રતતસદેંશમ’્ની તો કોરિ રામચન્દ્ર કતવએ ‘ધનવતૃ્તમ’્ ની જયારે તમતથલાના પરમેર્શ્ર ઝા એ ‘યક્ષતમલનકાવ્યમ’્ 
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નામના દૂતકાવ્યની રચના કરી છે. જયપરુ તનવાસી દ્વદ્વજેન્દ્રલાલ શમામ પરુકાયસ્થે પિ ‘મેઘદૂત’ના ઉત્તરખિંરૂપ ે

‘અલકાતમલનમ’્ નામના દૂતકાવ્યની રચના કરી છે.  

 

કાણલદાસના ‘મેઘદૂત’ની સમસ્યાપતૂતિ કરીન ેકાવ્ય રચવાની પ્રેરિાથી પ્રેરાઈન ે કેટલાકં કતવઓએ દૂતકાવ્યોની 
રચના કરી છે. જેમા ંપદંરમી સદીમા ંથઈ ગયેલા જૈનકતવ ચકરત્રસુદંરગણિ રણચત ‘શીલદૂતમ’્ મેઘતવજયગણિ પ્રિીત 

‘મેઘદૂતસમસ્યાલેખમ’્, અજ્ઞાત કતવકૃત ‘ચેતોદૂતમ’્, સગંમસતૂ તવક્રમ તવરણચત ‘નેમીદૂતમ’્, આર. કૃષ્િમાચાયમના 
‘મેઘસદેંશતવમશમ’ તથા વીસમી સદીના પવૂામધમમા ં થઈ ગયેલા જોધપરુતનવાસી કતવરાજ તનત્યાનદં શાસ્ત્રીના 
‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્નો સમાવેશ થાય છે. 

 

વાલ્મીકક રામાયિના કકષ્ષ્કન્ધાકાિંના સત્યાવીસમા અધ્યાયમા ં વાલ્મીકક સીતાનુ ં સ્મરિ કરતા ં રામન ે 
પ્રસ્રવિણગકરમા ંતનવાસ કરતા ંદશામવે છે. અહીં વાલ્મીકક ઋતઓુનુ ંલણલત મધરુ વિમન કરે છે. રામકથાના તવશેષજ્ઞ તથા 
રામચન્દ્ર તરફ તવશેષ અનરુાગ ધરાવતા પકંિત તનત્યાનદં શાસ્ત્રીએ રામકથામાથંી પ્રેરિા લઈને મદંાક્રાન્તા છદંોબદ્ધ  

‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ નામના મનોરમ દૂતકાવ્યની રચના કરી છે. 

 

કાણલદાસના ‘મેઘદૂત’ને લક્ષ્યમા ંરાખીને રચાયેલા આ ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંકતવએ સીતાહરિથી લઈન ેરામના 
સીતા સાથે અયોધ્યાના રાજ્યારોહિ સધુીના ક્થાવસ્તનુ ુ ંચયન કયુું છે. પ્રસ્તતુ દૂતકાવ્યના પવૂામધમમા ંસીતાહરિ બાદ 

સીતાશોધ માટે હનમુાનની તનયકુ્ક્ત, રામ દ્વારા દૂત હનમુાનને સદેંશો લઈ લકંા મોકલવાની સાથે ઓળખ માટે પોતાની 
અંગઠૂી આપવા સધુીનુ ં કથાવસ્ત ુ છે. જયારે ઉત્તરાધમમા ં લકંામા ં જઇને અશોક્વાકટકામા ં ક્સ્થત સીતાન ે દૂત હનમુાને 

આપેલો રામનો સદેંશ, સીતાએ પિ ચિૂામણિ આપી રામન ે પોતાની કુશળતાનો આપેલ પ્રતતસદેંશ,  શ્રીરામનુ ં
વાનરસેના સાથ ેલકંામા ંઆગમન, રાવિવધ બાદ સીતા સાથે તવમાન દ્વારા અયોધ્યાગમન તથા અંતમા ંસીતાજી સાથ ે

સખુપવૂમક અયોધ્યાનુ ં રાજ્ય કરવા સધુીનુ ં કથાનક છે. પ્રસ્તતુ દૂતકાવ્યનુ ં કથાનક દૂત હનમુાનની આસપાસ ફરત ુ ં
હોવાને કારિ ે‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ એવુ ંનામાણભધાન સાથમક છે. 

 

તવરહી યક્ષના સદેંશા સાથ ે કાણલદાસે ‘મેઘદૂતને સમાપ્ત કયુું હોવા છતા ં સસં્કૃત કાવ્ય સખુાતંમા ં પકરિમે એ 

પરંપરા અનસુાર પરવતી કતવઓએ મદંાક્રાન્તા છદંમા ંકેટલાકં પદ્યો રચીને યક્ષ દંપતીનુ ંતમલન કરાવ્યુ ંછે. જેને તવદ્વાનો 
પ્રણક્ષપ્ત માનતા હોવા છતા ં ‘મેઘદૂત’ના સસં્કરિોમા ંઆ પદ્યોનો સમાવેશ કરાય છે. આ પરંપરાનુ ંપાલન કરતા ંકતવ 

તનત્યાનદં શાસ્ત્રીએ પિ બધા ં પદ્યોને આધાર માનીન ે ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ની રચના કરી છે. આમ ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ 

ભારતીય પરંપરા અનસુાર રામ-સીતાના તમલન સાથે સખુાન્તમા ંપકરિમે છે. 

કાણલદાસના ‘મેઘદૂત’ની પકરપાટી પર રચાયેલા ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ના પ્રત્યેક પદ્યનુ ંઅંતતમ ચરિ કાણલદાસકૃત 

‘મેઘદૂત’નુ ં જ છે. ‘મેઘદૂત’ના પ્રત્યેક પદ્યનુ ં અંતતમ ચરિ યથાતથ રહ,ે પરંત ુ આ સમસ્યાપતૂતિના કારિ ે દૂતકાવ્ય 

રામકથાપરક બને, એમા ં‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્નુ ંતશલ્પ ચમત્કારી બન્યુ ંછે. 

 

‘મેઘદૂત’ના યક્ષની જેમ ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ં પિ નાયક દાશરથી રામચન્દ્ર હનમુાનને સદેંશાવાહક તરીકે 

તનયકુ્ત કરી નાતયકા  જનકનકંદની સીતાને ભાવભીનો સદેંશો મોકલે છે. કાણલદાસનો દૂત મેઘ સહ્રદય હોવાની સાથ ે
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તવરહી છે, જયારે ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્નો દૂત હનમુાન સ્વામીભક્ત અને ભક્તહ્રદય હોવાની સાથ ે બ્રહ્મચારી છે, જેથી 
સ્વામીનો સદેંશો માતાતલુ્ય સીતાને ‘મેઘદૂત’ના મેઘની જેમ મોકળાશથી કહતેા ંસકંોચ અનભુવે એ સ્વાભાતવક છે. અતઃ 
‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્નો સદેંશ તવરહી નાયક કરતા ભગવાન રામનો વઘારે હોય તેમ જિાય છે. વળી, કતવવરની 
શ્રીરામચન્દ્રજી અન ેશ્રીહનમુાનજી તરફની અગાધ ભક્ક્તન ેપિ ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્નો સદેંશ પ્રભાવક ન બનવાનુ ંકારિ 

માની શકાય. 

 

કાણલદાસકૃત ‘મેઘદૂત’ ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્નુ ંઉપજીવી હોવાને કારિ ેપ્રસ્તતુ દૂતકાવ્ય પર કાણલદાસનો પ્રભાવ પિ ે

એ સ્વાભાતવક છે. ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ના કથાવસ્ત ુ અન ે તશલ્પ પર કાણલદાસના ‘મેઘદૂત’નો પ્રભાવ ક્યા ંક્યા ં અને કેવા 
પ્રકારે પિયો છે તે જોવાનુ ંરસપ્રદ નીવિે એમ છે. 

 

‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્નો પ્રારંભ પિ ‘મેઘદૂત’ની સરિી પર જ કરવામા ંઆવ્યો છે. અહીં કતવએ પ્રથમ શ્ર્લોકમા ંજ 

સમગ્ર કાવ્યની પવૂમભતૂમકાની રજૂઆત કરી દીધી છે. કાણલદાસ ે ‘મેઘદૂત’મા ં ‘स्वाधिकारात्रमतः’ અન ે

शापेनस्तङ्गधमतमधिमा’ એવા ંપદો દ્વારા તવયોગના કારિનુ ંસચૂન કરી દીધુ ંછે. બરાબર એ જ રીતે હનમુનદૂતકારે પિ 

અહીં ‘ह्रततयुवधतकोऽिाररणा रावणेन’ પદ દ્વારા આ કાયમ પરંુૂ પાિ્ુ ં છે. ‘મેઘદૂત’મા ં પ્રયકુ્ત ‘जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु’ 

પદના પ્રયોગની જેમ જ  ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંપિ ‘जनकतनयान्वेषणायावलोक्य’ એ પદનો પ્રયોગ કરી એવુ ંસચૂવી દીધુ ં
છે કે અહીં પિ રામ-સીતાના તવરહની જેમ જ તવરહાલેખન કરવામા ંઆવશે.   

‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્નો કતવ ‘મેઘદૂત’ને નજર સમક્ષ રાખીને જ દૂતકાવ્યની રચના કરી રહ્યો છે એવી પ્રતીતત પદે 

પદે થાય છે. કારિ ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ના પ્રત્યેક શ્ર્લોકનુ ં અંતતમ ચરિ ‘મેઘદૂત’નુ ં જ છે. આ તસવાય પિ ભાવોની 
કોમળતા અન ે મધરુતાનુ ં વહન કરી શકે એવી સરસ અને પ્રસાદગિુમકંિત વૈદભી શૈલીનો સામર્થયમપવૂમક તવતનયોગ 

કરવામા ં કતવને મહદંશે મળેલી સફળતા છતા ં શબ્દાથમચયન અને લોકરચના-પદ્ધતતની બાબતમા ં કતવ કાણલદાસથી 
પ્રભાતવત થયા તવના રહી શકતા નથી. ‘મેઘદૂત’ના કેટલાકં પદો કે પદસમહૂોમા ં ક્યાકં શબ્દશઃ તો ક્યાકં કકિંણચત ્

પકરવતમન પામીને ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંપ્રયોજાયેલા જોવા મળે છે, જેમકે, 

(अ)  પદ્યરચનામા ંચરિના પ્રારંણભક પદની દ્વદ્વરુક્ક્ત ‘મેઘદૂત’મા ંજોવા મળે છે. 

(१)  मन्द ंमन्द ंनुदधत..................  (पूववमेि./१०) (२) काल ेकाले भवधत भवतो....... (पूववमेि./१२) 

(३)  धखन्नः धखन्नः धशखररषु........ (पूववमेि./१३) (४) क्षीणः क्षीणः पररलिु पयः.... (पूववमेि./१३) 

કતવ તનત્યાનદં શાસ્ત્રીએ પિ આ જ પદ્ધતતનુ ં‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંઅનેક સ્થળોએ સફળ અનકુરિ કયુું છે. જુઓઃ 
(१)  दशेान् दशेान् वज्र वनिरा ...... (पूवविनु./३२) (६)  वीथौ वीथौ करकरुधिरं....... (उ.िनु./०६) 

(२)  भूयो भूयो धविुररतह्रदः.......... (पूवविनु./४०) (७)  विं विं दशृमटधत............ (उ.िनु./०७) 

(३)  धसन्िुं धसन्िुं ह्रत-धव वसनां...... (पूवविनु./४६) (८)  रात्रौ रात्रौ धिमकर............. (उ.िनु./०९) 

(४)  स्थाने स्थान ेमलयजतरु......... (पूवविनु./५५) (९)  वृक्षं वृक्षं रधत जनकजा.ं..... (उ.िनु./१४) 

(५)  ह्ट्टे ह्ट्टे धवधविधवपणी.............(उ.िन.ु/०६)(१०)  मन्द ंमन्द ंधवतनु पररतो.... (उ.िनु./२०) 
 

(ब)  ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ના પ્રત્યેક શ્ર્લોકનુ ં અંતતમ ચતથુમ ચરિ તો ‘મેઘદૂત’નુ ં છે જ. આ ઉપરાતં પવૂમહનમુનદૂતના 
વીસમા અન ેચોવીસમા શ્ર્લોકનુ ંતતૃીય ચરિ પિ દૂતકાર પવૂમમેઘદૂતના ઓગિીસમા અને બાવીસમા શ્ર્લોકોનુ ંશબ્દશઃ 
પ્રયોજે છે. જુઓઃ  
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(१)  ‘रेवां द्रक्ष्यस्युपलधवषमे धवन््यपाद ेधवशीणाव l’  (पूवविनु./२०) 

(२)  शुक्लापाङ्गै सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः l’  (पूवविनु./२३) 
 

(क) ભાષા ઉપરાતં કાણલદાસકૃત ‘મેઘદૂત’ના ં કેટલાકં તવચારો અને કલ્પનાઓનુ ંઊિીને આંખે વળગ ે એવુ ંઅનકુરિ 

‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંજોવા મળે છે. જેમકે,  

 

(૧)  પવૂમમેઘદૂત(શ્ર્લોક/૧)મા ં ‘स्वाधिकारात्रमत्तः’ની જેમ જ પવૂમહનમુનદૂત(શ્ર્લોક/૧)મા ંપિ ‘धपत्राज्ञप्तः’ એવા પદ 

દ્વ્રારા વનવાસનુ ંકારિ દશામવાયુ ંછે.  

(૨)  તપ્રયાતવયકુ્ત નાયકના સ્થાનનો તનદેશ પિ બને્ન દૂતકાવ્યોમા ં ‘रामधगयावश्रमेषु’ એ પદ દ્વારા સમાન પદ્ધતતએ 

કરવામા ંઆવ્યો છે. 

(૩)  ‘મેઘદૂત’ના યક્ષની જેમ જ ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંનાયક રામ દૂત હનમુાનને તમત્ર કહીન ેસબંોધે છે. 
(૪)  પવૂમમેઘદૂત(શ્ર્લોક/૫)ની જેમ જ હનમુનદૂતકાર પિ કામીજનો ચેતન કે અચેતન વચ્ચેનો તવવેક કરવામા ં

અસમથમ હોય છે, એમ દશામવતા ંરામ દ્વારા કહવેિાવે છે કે, ‘स्वाधभज्ञानं तदन ुसुमनोिारर दत्वांगुलीयमड़्गासंगीदमधप 

दधयतां मे दशां वक्ष्यतीधत l’ (पूवविनु./०५) 

(૫) યક્ષ મેઘની પ્રશસંા કરતા ં ‘जातं वंशे भुवनधवददत े पुष्करावतवकानां, जानाधम त्वां रकृधतपुरुषं कामरूपं मघोनःl’ 

(पूववमेघ./०६) એમ કહ ેછે તો ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંપિ ‘वाताज्जातो यदधितमदोदं्भनायांजनायाम् l’ (पूवविनु./०६) 

એમ કહી રામ દૂત હનમુાનની પ્રશસંા કરે છે. 

(૬) ‘મેઘદૂત’મા ં તવયોગાવસ્થામા ં પ્રાિીઓ માટે આશાનુ ં મહત્વ દશામવતા ં કહવેાયુ ં છે.:  ‘आशाबन्घः कुसुमसदशंृ 

रायशो ह्यङ्गनानाम्, सिःपाधत रणधय हृदयं धवरयोगे रुणधद्भः l’ (पूववमेि./०९) આ જ તવચાર હનમુનદૂતકાર આ 
રીતે રજૂ કરે છે.ઃઃ  ‘रायेणाशा खलु िुतकरी दःुधखतानां जनानां’ (पूवव.िन.ु/१०) 

(૭)  પવૂમમેઘ(શ્ર્લોક/૨૫)મા ં તવકદશા સમીપ ક્સ્થત ‘नीिैः’ પવમતની ગફુાઓમા ં વારાગંનાઓ સાથેની 
પૌરયવુાઓની  સ્વછદં રતતક્રીિાઓનો તનદેશ છે. પવૂમહનમુનદૂત(શ્ર્લોક/૨૭)મા ં પિ અવક્ન્તકાનગરીના 
ક્રીિાપવમતનો આવો જ ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થાય છે. ‘क्रीडादद्रः स्त्री-रधतपररमलोद्गाररधभयवत्र यूना l’ 

(૮)  તશપ્રાનદીનો પવન ઉજ્જતયનીની સ્ત્રીઓના સભંોગના થાકને દૂર કરે છે, એમ જિાવતા ંકાણલદાસ કહ ેછે.ઃઃ 
‘यत्र स्त्रीणां िरधत सुरतग्लाधनमङ्गानुकूल धशरावातः l’ (पूववमेघ./३२) કાણલદાસના આ જ તવચારને હનમુનદૂતકાર 
પિ  શબ્દફેરે આ રીતે રજૂ કરે છે.ઃઃ ‘रत्याः खेद ंिरधत सदशृां द्राग् यथाह्ट्युज्जधयन्यां धशरावातः l’ (पूवव.िन.ु/३३) 

(૯)  ઉત્તરમેઘદૂત(શ્ર્લોક/૧૮) ‘वामपादाधभलाषी’ની જેમ જ  ઉત્તરહનમુનદૂત(શ્ર્લોક/૧૭)મા ં પિ કતવવર 

‘वामपादाधभिातं’ એવા પદથી દોહદપતૂતિન ુ ંકારિ જિાવે છે. 

 (૧૦) ઉત્તરમેઘદૂત(શ્ર્લોક/૨૫)મા ં ‘धवयोगधविुरा यक्षपत्नी’ના ‘साररका पञ्जरस्था’ं સાથેના વાતામલાપની જેમ જ કતવ 
‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ં પિ લાબંા કદવસો પસાર કરતી અને રામનુ ં રટિ કરતી સીતાનો સાકરકા સાથેનો 
વાતામલાપ વિમવે છે. જુઓઃ 
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ननूं वायुरभव ! भवता द्रक्षते सा तदानी- 

  माकारं मे धस्थरतरदशेृवेक्षमाणा मनःस्थम् l 

 मन्नामोके्तरनुकृधतपरां साररकां पृच्छधत वा, 

  ‘कधिद ्भतुवः स्मरधस रधसके ! त्वं धि तस्य धरयेधत’ ll  उ.िनु./२४ ll  

 

(૧૧)  કાણલદાસની જેમ જ દૂતકાર તનત્યાનદં શાસ્ત્રી પિ ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ના અંતતમ પદ્યોમા ંકથાવસ્ત ુસકેં્ષપમા ં
સણૂચત કરે છે. 
કાણલદાસે ‘મેઘદૂત’મા ં અનેકશઃ ઇષ્ટદેવ મહાકાલ ભગવાન તશવનુ ં ભક્ક્તભાવપવૂમક સ્મરિ કયુું છે. તો 

‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ં પિ તશવભક્ક્તનુ ં સાદ્યન્ત તનરૂપિ છે. કાણલદાસકૃત ‘મેઘદૂત’ અને ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ મા ં
તશવભક્ક્તના તનરૂપિ સદંભે નીચેના શ્ર્લોકો જુઓઃ 

 

अप्यन्यधस्मज्जलिर !  मिाकालमासा्य काले, 

 स्थातव्यं ते नयनधवषयं यावदत्येधत भानुः l  

कुववन् सं्याबधलपटिता ंशूधलनः श्र्लािनीया, 

 मामन्द्राणां फलमधवकलं लप्स्यसे गर्जजतानाम् ll पूववमेघ./३८ ll  

कामधमत्रं समवदघतस्ताम्रपण्यवधधिसंगे- 

 ऽकामा धमतं्र  हृदद ि दघतो घमवमेवर्जवषयावः l   

संकल्पं ते िररवर ! वरैः साधघतारो िुवं य,े 

 संकल्पन्ते धस्थरगणपदराप्तये श्रद्धानाः  ll पूवविनु./६० ll  
 

આમ ‘મેઘદૂત’ અને ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંઅનેક પ્રકારે સમાનતા હોવા છતા ંબનેં વચ્ચે કેટલીક બાબતોમા ં
ણભન્નતા પિ જોવા મળે છે. ‘મેઘદૂત’મા ંકાણલદાસે દૂત મેઘ માટે આકાશમાગમની પસદંગી કરી છે તે ઉણચત જ છે. 
વળી રામણગકરથી અલકાનગરી સધુીનો ખાસ્સો લાબંો માગમ વિમવવાની તક પ્રાપ્ત થવાથી ઉપર આકાશમાથંી 
દેખાતા તવકદશા, ઉજ્જતયની, તનતવિન્ધ્યા, તશપ્રા, મહાકાલ, ગભંીરા, સરસ્વતી, ગગંા, કૈલાસ, માનસરોવર અને 
અલકા જેવા નયનરમ્ય સ્થળોના સૌદયમ તનરૂપિનો કતવએ ભરપરુ લાભ ઉઠાવ્યો છે. 

 

‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંરામ દૂત હનમુાનને કકષ્ષ્કન્ધાના પ્રસ્રવિણગકરથી માિંીને લકંા સધુીનો માગમ બતાવે છે. 
જેમ ‘મેઘદૂત’નો યક્ષ મેઘને દણક્ષિથી ઉત્તરનો માગમ બતાવે છે તેમ ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંરામ હનમુાનને ઉત્તરથી 
દણક્ષિનો માગમ બતાવે છે. માગમમા ં દ્દ્રશ્યમાન થનારા આન્ર્ધ, પૌન્દ્દ્ર, ચૌલ, પાિંય, કેરલ વગેરે રાજ્યો, કાવેરી, 
તામ્રપિી, રેવા આકદ નદીઓ તેમજતેમજ તામ્રપિી-સાગર સગંમ અને   રામેર્શ્રમ ્ આકદ રમિીય સ્થળોના 
વિમનની તક કતવએ ઝિપી લીઘી છે. 

 

કાણલદાસનુ ંઅનકુરિ કરવા છતા ંપિ કતવની નવનવોન્મેષશાણલની પ્રતતભાના ચમકારા એકાતધક સ્થળોએ 
દ્રષ્ષ્ટગોચર થાય છે. તામ્રપિી-સાગર સગંમ અને રામેર્શ્રમના તશવતીથમના ંવિમન (પવૂમહન.ુ/૬૦)મા ંકતવની ઉત્તમ 
વિમનકલાના દશમન થાય છે.  
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             ઉત્તરમેઘદૂતના પચ્ચીસમા શ્ર્લોકમા ં અલકાપરુીના મહલેમા ં તનવાસ કરતી તવરહી યક્ષતપ્રયા સ્વતતં્ર છે. 
જયારે સાકરકા તપિંજરામા ં છે. આનાથી તવપરીત ઉત્તરહનમુનદૂતના ચોવીસમા શ્ર્લોકમા ં લકંાનગરીની 
અશોકવાકટકામા ંક્સ્થત સીતા નજરકેદ છે. જયારે સાકરકા સ્વતતં્ર છે. 

 

  ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ં કતવ દ્વારા કરાયેલા શબ્દાથમચયન અને પદ્યના પ્રત્યેક ચરિના આરંભે આવતી 
શબ્દોની પનુરુક્ક્ત કાવ્યને તાલ અને લયબદ્ધતાની સાથે મઘરુતા બકે્ષ છે.જેમકે પવૂમહનમુનદૂતના સાઈઠમા 
શ્ર્લોકના પ્રથમ અને દ્વદ્વતીય ચરિનો આરંણભક શબ્દ ‘कामधमत्र’ं અને ‘संगेऽकामा धमतं्र’ છે. જયારે શ્ર્લોકના તતૃીય 
અને ચતથુમ ચરિનો આરંણભક શબ્દ ‘संकल्पं ते’ અન ે ‘संकल्पन्ते’ છે. આવી જ શબ્દયોજના કતવ પવૂમહનમુનદૂતના 
પાસંઠમા શ્ર્લોકમા ંપિ કરે છે. આ પાસંઠમા શ્ર્લોકના પ્રથમ અને દ્વદ્વતીય ચરિનો આરંણભક શબ્દ ‘बाह्यनष्टावधप’ 

અને ‘बाह्या नष्टाः’ છે. જયારે તતૃીય અને ચતથુમ ચરિનો આરંણભક શબ્દ ‘सोपानत्व’ं છે. આ ઉપરાતં 

‘दशवनस्पशवनाभ्याम्’(પવૂમહન.ુ/૨૦), ‘पश्यावश्यं’(પવૂમહન.ુ/૩૨), ‘सुपधथ पधथकः’ (પવૂમહન.ુ/૪૭), ‘वंशोऽवंश्यं’ 

(ઉત્તરહન.ુ/૧૨), ‘सदय ह्रदय’ (ઉત્તરહન.ુ/૩૨), ‘सीतेऽसीता’ (પવૂમહન.ુ/૫૦) જેવા અનેક કિમતપ્રય, મધરુ અને 
મનોહર શબ્દોમા ંભાવની સહજતા, મધરુતા અને કમનીયતા જિાય છે.  

 

મદંાક્રાન્તા છદંોબદ્ધ ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ના અંતતમ પદ્યમા ં કતવએ શાદૂમલતવક્રીકિતછદંમા ં સ્વપકરચય આપ્યો 
છે.‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ં અલકંારોનો યથાસ્થાન પ્રયોગ કતવની કાવ્યચાતરુીનો પકરયાચક છે. કતવ દ્વારા પ્રયકુ્ત 
ઉપમાઓ સમથમ સર્જકોની ઉપમાઓની હરોળમા ંબેસવાનુ ંસામર્થયમ ધરાવતી જિાય છે.જેમકે, 

 

‘योकंु्त शकं्त सुरतरुधमव रेक्ष्य द्यौ स रामः l’ (पूवविनु./३) 

‘दीनां िसंीधमव धमतजले पङ्कशेषे तडागे l’ (उ.िन.ु/२८) 

कामं कामन्पुनरधप शिीिीन्द्राधववावां मृगाधक्ष l’ (उ.िनु./४९) 

लंकानाथं धिपधमव िरर्वँसयामास दषृ्टम् l’ (उ.िनु./५५) વગેરે...... 
 

કૈલાસવિમનમા ંકાણલદાસ ત્ર્યમ્બકના અટ્ટહાસ્યને પોયિા ંજેવા સફેદ તશખર સાથે સરખાવી ઉપમા આપે છે. 
પદ્યના ચતથુમ ચરિમા ં આ ઉપમા આવતી હોવાથી કતવવર તનત્યાનદં શાસ્ત્રી તશવના અટ્ટહાસ્યની સરખામિી 
સમદુ્રના સફેદ ફીિ સાથે કરે છે. જુઓઃ  

 

रेक्षेथास्त्वं पवनसुत ! तछंृगमारुह्य तुंगं, 

धसन्घुं धसन्घुपगमनधशलोद्ध  टघोरोपघोषम् l 

यिलेाभ्युच्छलनजधनतः पाण्डुधिन्डीरपीण्डो, 

 राशीभूतः रधतददनधमव त्र्यम्बकस्याटिासः ll पूवविनु./६३ ll  
 

કાણલદાસે પવૂમમેઘના પદંરમા શ્ર્લોકના અંતતમ ચતથુમ ચરિમા ં ‘गोपवेशस्य धवष्णोः’ (મોરપીંચ્છથી ગોપવશેમા ં
રહલેા કૃષ્િ) એવી ઉત્પ્રેક્ષા આપી છે. હનમુનદૂતકારને ચતથુમ ચરિ પોતાના પદ્યમા ં સમાતવષ્ઠ કરવાનુ ં હત ુ,ં પરંત ુ

દ્વાપરયગુના કૃષ્િના મયરુપખંની ઉપમા કતવ તે્રતાયગુના રામને કેવી રીત ે આપી શકે ? આ અસગંતતને દૂર કરવા 
કતવવરે ‘गोपवेशस्य धवष्णोः’ એ કૃષ્િ વાચક પદને ‘अगोपवेशस्य धवष्णोः’ માની પદ્ય રચના કરી છે. જે સમેુરુપવમતનો 
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વાચક હોવાથી સમેુરુપવમત પર મયરુ નતૃ્ય કરતો હોય તેવુ ંદ્શશ્ય થઈ જશે. હનમુાન તવન્ધ્યપવમતના તશખર પર ચિીને 
છલાગં મારવાની ઈચ્છા કરશ.ે (કેમકે તેઓ સ્વય ં ‘कनकभूघघराकारशरीर’ છે. એમના મકુટ પર રંગબેરંગી રત્નો જિેલા 
છે.) કતવને એ વાત ધ્યાનમા ંઆવી કે, યક્ષના મખુમાથંી તો આ ઉપમા સાચી લાગ ે છે પિ રામના મખુમા ંઆ ઉપમા 
મકુવી યોગ્ય નથી. અતઃ આ વાત કતવએ ‘अगोपवेशस्य अंगः उपवेशः यस्य स अगोपवेशः’ વગેરે શબ્દની તોિ-મરોિ  દ્વારા 
ટીપ્પિીથી સરળતાપવૂમક સમજાવી છે. જુઓઃ  

 

धवश्रामाथव तदनु तव भोधस्तष्ठतो धवन््यशृङ्गे, 

 मौधलभ्नाजा शबल्ररुधिना रत्नभानूत्करेण l 

शोभां राप्ता कनकरुधिरं गात्रमुिैःस्थबर्जि-, 

 बिणेेव स्फुररतरुधिनाऽगोपवेशस्य धवष्णोः  ll पूवविनु./१५ ll  

કાણલદાસે પવૂમમેઘના અઢારમા શ્ર્લોકના અંતતમ ચતથુમ ચરિમા ં‘म्ये श्यामः स्तन इव भूवः शेषधवस्तारपाण्डुः l’ 

એ ઉપમા આપી છે. શ્ર્લોકના અંતતમ ચતથુમ ચરિમા ંઆવતી આ ઉપમાને હનમુનદૂતકારે ‘ભતૂમપતત (રાજાઓ) 
માટે તવન્ધ્યપવમત દશમનીય બની રહશેે.’ એવી ઉપમા આપી પદ્યરચના કરી છે. જુઓઃ  

 

अ्वन्यानां िरधत ह्रदयं रायशो भूपतीनां,  

‘म्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषधवस्तारपाण्डुः ll पूवविनु./१८ ll   
 

કતવવર તનત્યાનદં શાસ્ત્રીએ મદુ્રાલકંારનો કરેલો સફળપ્રયોગ પિ દશમનીય છે. જુઓઃ  

 

 मन्दाक्रान्ताऽसमदलवनैिुयवमानं सुशीत-ै, 

स्तोयक्रीडाधनरतयुवधतस्नानधतकै्तरमरुधभ्दः l’ (पूवविनु./३८)   

 

રામ-સીતાના પતવત્રપ્રેમ અને પરસ્પરના દ્શઢ તવર્શ્ાસને  અનન્વય અલકંાર દ્વારા આણભવ્યક્ત કરતા ં
કતવવર કહ ેછે કે,  

 

सीतेऽसीता न भवधस कदापीत्यि ंधनधश्र्िनोधम, 

 रामो रामोऽस्म्यिमधप तथेत्यवे धनघावरय त्वम् l   

कक शक्रोधष रणयकलिषे्वप्युपालधघुमाये ! 

दषृ्टः स्वपे्न दकतव ! रमयन ्कामाधप त्वं मयोधत ll उ.िनु./५० ll  
 

અથામત ્સીતા ક્યારેય અસીતા થવાની નથી એ તનશ્ચય છે. તો પછી રામ રામ જ રહ ેએ ઉક્ક્ત પિ તનશ્ચય 
છે. શુ ંત ુ ં(સીતા) ! પ્રિય કલહમા ંપિ મને કહી શકે છે ? ‘હ ેઘતૂમ ! મેં સ્વપ્નમા ંતમને પરસ્ત્રી સાથે જોયા.’ 

 

આ ઉપરાતં રૂપક, સસદેંહ, શબ્દાનપુ્રાસ, અંત્યાનપુ્રાસ, સ્વભાવોક્ક્ત આકદ અલકંારોનો સહજ પ્રયોગ કરી 
કતવએ પોતાની પ્રત્યતુ્પન્નપ્રતતભાનો પકરચય આપ્યો છે. વળી, માનવને જીવનમા ં ઉપયોગી સકૂ્ક્તઓનો પિ 
‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંકતવએ સહજતાપવૂમક પ્રયોગ કયો છે. 
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‘रायेणाशा खलु िुतकरी दःुधखतानां जनानां l’ (पूवविन.ु/१०) 

‘धनत्यो ह्येष रकृधत-धनयमोऽधनत्यतां नैधत धनत्यं, 

दःुखस्यान्ते सुखधमधत सुधनघावयव घैयव घरेऽिम् l’ (उ.िनु./४८)  

‘लोके यूनां धवरि इि सत्येव सत्यं परीक्ष्यः l’  

रौढः रेमा धवपदपुगमे बाल्यबन्घः सखेव l’ (उ.िन.ु/५१)  વગેરે...... 
 

‘મેઘદૂત’ની જેમ જ પવૂમહનમુનદૂત(શ્ર્લોક, ૩૯ થી ૫૨)મા ંતવરહી નાયક રામ દ્વારા મોકલતો પ્રિય સદેંશ તવસ્તતૃ 
જિાય છે. જેમા ંપોતાની કુશળતાની સાથે નાયક દ્વારા આર્શ્ાસન પિ આપવામા ંઆવ્યુ ંછે કે, ત ુ ંગભરાઇશ નહીં 
કારિ કે મનષુ્યની દશા ‘ચક્રનેતમક્રમેિ’ ઉપર નીચે તરફ ફરતી રહ ેછે.  

 

‘મેઘદૂત’મા ં ‘યક્ષ જીતવત છે.’ એ બાબતનુ ંસચૂન યકે્ષ સદેંશની પ્રથમ પકં્ક્તમા ંજ વ્યજંનાપિૂમ રીતે આ 
પ્રમાિે કયુું છે. ‘भतृवधमतं्र धरयमधविये धवधद्ध मामम्बुवाि ं l’ (ઉત્તરમેઘ./૩૯) અહીં  ‘अधविये’ સબંોધન સપ્રયોજન છે. 
‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્મા ંપિ ‘रामः सौभाग्यवधत सकुशली क्षेममापृच्छते त्वां l’ (ઉત્તરહન.ુ/૪૦)એ પદ દ્વારા ‘રામ જીતવત 
છે.’એ બાબતનુ ંસચૂન વ્યજંનાપિૂમ રીતે કતવવર આપે છે. જેમા ંકતવની સર્જક પ્રતતભા જોવા મળે છે.  

 

  સમસ્યાપતૂતિને કારિે ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ના અંતતમ શ્ર્લોકનુ ંઅંતતમ ચરિ ‘મેઘદૂત’નુ ં જ છે. ‘મેઘદૂત’ના 
અંતે આવતા અંતતમ શ્ર્લોકનુ ં અંતતમ ચરિ ‘माव भूदवें क्षणधमप ि त े धवितुा धवरयोगः l’ (ઉત્તર.મઘે/૫૫)નુ ં ક્યા 
સહ્રદયને સ્મરિ નહીં હોય ? મેઘનો તવદ્યતુ-તપ્રયાથી તવયોગ સભંતવત છે. તેથી તેને क्षणधमप  તવદ્યતુથી તવપ્રયકુ્ત 
ન થવાની શભેુચ્છા આપવાનુ ં યોગ્ય છે પિ બ્રહ્મચારી હનમુાનનો તપ્રયા સાથેનો તવયોગ અસભંવ હોવાથી 
હનમુનદૂતકાર તતૃીય ચરિમા ં‘भक्त्या भधक्त-धरय ! मम तथा ि ेसदानन्ददात, माव भूदवें क्षणधमप ि त ेधविुता धवरयोगः l’ 
એમ કહી હનમુાનનો શ્રીરામ તરફની સહજ ભક્ક્ત સાથે તવયોગ ન થાય તેમ કહ ેછે. જેમા ંકતવની કાવ્યપ્રતતભાના 
દશમન થાય છે. 

 

કતવવર તનત્યાનદં શાસ્ત્રીની પવેૂ આધતુનક સસં્કૃત દૂતકાવ્યકે્ષતે્ર કાણલદાસકૃત ‘મેઘદૂત’ને ઉપજીવી બનાવી 
અનેક દૂતકાવ્યોની રચના થઇ છે. પિ  ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ની તવશેષતા એ છે કે, રામકથાને આધાર બનાવી, 
દૂતકાર તનત્યાનદં શાસ્ત્રીએ કાણલદાસના ‘મેઘદૂત’ના પ્રત્યેક શ્ર્લોકનુ ંઅંતતમ ચરિ યથાતથ રાખીને દૂતકાવ્યની 
રચના કરી છે. જેમા ંકતવની ક્શોટી થઇ છે. આમ છતા ંતવપ્રલભંશૃગંારની કરુિા તેમજ સકુુમારતા, નારી સૌદયમની 
મનોહાકરતા, માનવીય હ્રદયની ભાવનાઓનુ ંસ્વાભાતવક અને તવરહવેદનાનુ ંમાતમિક ણચત્રિ, રમિીય, સકુુમાર અને 
અનપુમ કલ્પનાઓને અનરુૂપ પ્રસાદગિુમકંિત વૈદભીશૈલી, મદંાક્રાન્તા છદંની સફળયોજના, શબ્દચયનમા ંકતવનુ ં
કૌશલ્ય, સ્વાભાતવક વિમનો, અપવૂમ અલકંારયોજના તથા વ્યજંનાનો સફળપ્રયોગ આકદ અનેક તવશેષતાઓને કારિે 
‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ ઉત્કૃષ્ટ દૂતકાવ્ય બન્યુ ંછે. આમ ‘શ્રીહનમુનદૂતમ’્ને દૂતકાવ્યની પરંપરાનુ ં નવીનતમ દૂતકાવ્ય 
ચોક્કસપિે કહી શકાય.  
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સદંિભગ્રથંો 
(૧) અવામચીન સસં્કૃત સાકહત્યનો ઈતતહાસ, િૉ. શ્રીધર ભાસ્કર વિેકર, અન.ુ-અનતંરાય જે. રાવળ અને  

તવજયા એસ,લેલે, પ્રાચ્ય તવદ્યામકંદર, વિોદરા, પ્રથમાવતૃત્ત-૧૯૯૨. 
(૨)  આજ કા ભારતીય સાકહત્ય (સસં્કૃત સાકહત્ય અંતગમત), લેખક, શ્રી. રાધવન, અન.ુ શ્રી. જયતં બક્ષી  અને  

શ્રી. મનસખુલાલ ઝવેરી, સાકહત્ય અકાદમી, અમદાવાદ, પ્રથમ સસં્કરિ-૧૯૭૬. 
(૩)  સસં્કૃત સાકહત્યઃ બીસવીં શતાબ્દી, સપંાદક, િૉ. રાઘાવલ્લ્ભ તત્રપાઠી, રાષ્રીય સસં્કૃત સસં્થાનમ,્ વારાિસી, 

પ્રથમ સસં્કરિ-૧૯૯૯. 
(૪) આઘતુનક સસં્કૃત સાકહત્ય એક   દ્રષ્ષ્ટપાત,્ સપંાદક, કલાનાથ તતવારી,  

અલાહાબાદ સગં્રહાલય, અલાહાબાદ, પ્રથમ સસં્કરિ-૨૦૦૨. 
(૫)  શ્રીહનમુનદૂતમ,્ સપંાકદકા, શ્રીમતી તવમલા આચાયમ, આચાયમ તનત્યાનદં શાસ્ત્રી સ્મતૃત સસં્કૃત તશક્ષા એવમ ્

શોધ સસં્થાન, ણગકરજા તનકેતન, કલકત્તા, તતૃીય સસં્કરિ- ૨૦૦૫. 
(૬)  મેઘદૂતમ,્ (સસં્કૃત-કહન્દી વ્યાખ્યા એવમ ્ કટપ્પિી સકહત) કહન્દી વ્યાખ્યાકાર િૉ. દયાશકંર શાસ્ત્રી, 

ચૌખામ્બા સરુભારતી પ્રકાશન, વારાિસી, પ્રથમ સસં્કરિ- ૨૦૧૨.   

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

ડૉ. વવપલુ. એમ. શ્રીમાળી 
આચાયમ 
શ્રી. જે. એમ. પટેલ આટ્મસ કૉલેજ 

આિદં 
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