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Continuous issue-25 | June – July  2016       

 

કાલદાસના ‘કુમારસમ્ભવ’માાં સૈન્યવ્યવસ્થા વર્તમાન સાંદભતમાાં 

  વંસ્કૃતભાં કશેલામ ં છે કે – ‘युद्धस्य कथा रम्या ।’ એટર ેકે વંસ્કૃત વાહશત્મભાં મ દ્ધને એક આગલ ં સ્થાન ભેર ં છે.  

મ દ્ધ દ્લાયા લીય તાની લીયતા વાહફત કયી ળકે છે યાજાઓ હલજમ ભેલે છે અને તેઓની કીર્તતભાં લધાય થામ છે. વાહશત્મની 

દૃહિએ આ મ દ્ધ  દ્લાયા તેભાંથી લીય,અદ્બ ત,બમાનક અને યોદ્ર જેલા યવ હનષ્ન્ન કયી ળકામ છે. યીહતભાં રયલતતન થામ છે અને 

ગોડી ળૈરીભાં છંદ દાલરીઓ રયલતતન ાભે છે.બાાભાં ઓજહસ્લતા પ્રગટે છે. મ દ્ધભાં ખરનામકને યાજમ અને નામકને હલજમ 

ભત શલાથી તેની ઉન્નહત ણ થામ છે.  

 

  મ દ્ધન ં ફીજ  ાવ  ‘કરુણયવ’ ણ છે. મ દ્ધભાં થતા નયવંશાય, જાનશાની,લંળ વભાહતત લગેયેથી વંસ્કૃતના વજતક અજાણ 

નથી. મ દ્ધ જેભ અનેક લસ્ત ઓ આે છે તેભ અનેક લસ્ત ઓ છીનલી ણ રે છે. વંસ્કૃત આરંકારયકએ ળરુઆતથી જ મ દ્ધને યંગભંચ 

ય ન દેખાડલ ં એલ ં સ્લીકામ ું છે. અને તેથી નાટ્મકાયએ તાની નાટ્મકૃહતઓભાં મ દ્ધને લણતનના ભાધ્મભથી યંગભંચ ય દળાતવમ ં છે.  

 

ભશાકહલઓએ ણ તાના ભશાકાવમભાં મ દ્ધ વંફંધી હલસ્તૃત લણતન આતમા છે. બાભશ, દંડી, હલશ્લનાથ લગેયેએ 

આેરા ભાશાકાવમના રક્ષણભાં ણ કશેલામ ં છે કે –‘मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयैरपि’ અથાતત ભશાકાવમભાં 

ભંત્રણા,દૂતપ્રેણ,મ દ્ધ અને નામકન અભ્મ દમ દળાતલલ જઇએ. અને આ કાયણથી જ ભશાકાવમભાં મ દ્ધ હલમક દીઘત લણતન  પ્રાતત 

થામ છે. આ વંદબતભાં અશીં પ્રસ્ત ત રેખભાં મ દ્ધ લણતન વંફંધી  વૈન્મ વમલસ્થા અંતગતત યાજા, વેનાહત,ફરાધ્મક્ષ, વેનાના પ્રકાય, વમ શ 

યચનાઓ  લગેયેને આધ હનક વંદબતભાં ચકાવલાન ઉક્રભ છે.    
 

 ‘ક ભાયવંબલ’ના વગત ૯ થી ૧૭ પ્રહક્ષતત ભાનલાભાં આવમા છે. ‘ક ભાયવંબલ’ આઠ વગતન ં છે કે વત્તય વગતન ં ?’ તે ચચાતન 

હલમ છે. આ ભશાકાવમના અંહતભ વગત ૧૪ થી ૧૭ વ ધી ક ભાયા કાર્તતકેમ અને તાયકાવ યના મ દ્ધન ં લણતન આલે છે.૧૨ભાં વગતભા ં

બગલાન હળલ દ્લાયા તાના  ત્ર ક ભાય કાર્તતકેમને દેલની વેનાના વેનાહત તયીકે હનમ ક્ત કયલાભાં આલે છે, તે જાણી ાલતતી ખ ફ 

પ્રવન્ન થામ છે. કઇ એલી ભાતા શળે જે તાના  ત્રને આ યીતે હનમ ક્ત થમેર જાણી પ્રવન્ન  ન થામ ? જેભકે गिरिजया मुमुदे 

सुतविक्रमे सति न नन्दति का खलु वीरसूः ? (कुमार. सर्ग-१२) ત લી, આનાથી તદ્દન ઉરટ ં ‘યઘ લંળભૌ’ના ૧૪ભાં વગતભાં 

કોવલ્મા અને વ હભત્રા યાલણ વાથેના મ દ્ધ ભાંથી ાછા પયેરા યાજા યાભ અને રક્ષ્ભણ ભાટે કશે છે કે  ‘ऄपीप्सितं 

क्षत्रकुलाङगनानां न वीरसूशब्दमकामयेताम् । (रघु. सर्ग -१४  ) એટરે કે ફન્નેએ યાજાના ઘલામેરા ળયીય જઇને તેઓ લીય 

 ત્રની જનેતા ફનલા ભાંગતી નથી. અશીં યાજા તયીકે ઇન્દ્ર છે અને તેભની વેનાના વેનાહત તયીકે બગલાન હળલ દ્લાયા ક ભાય 

કાર્તતકેમની હનમ હક્ત કયલાભાં આલી છે.   

 

ક ભાય કાર્તતકેમ ેહતાના આદેળન ભસ્તક ઝ કાલી સ્લીકાય કમો.૧ અને વાભાન્મ લે છડીને ‘प्रस्थान कलोचितचारुवेशः ।’ 

(વૈહનક લે) ધાયણ કમો. હળલે આળીલાતદ આતમા. “જાઓ ફેટા ળત્ર ઓન હલનાળ કય ને અભય (દેલતાઓ)ની હસ્થહત ભજફ ત કય.”૨ 

ભાતા ાલતતીએ ણ તેને ખાભાં ફેવાડીને આલરગન કમ ું અને ભસ્તક વૂંઘીને કહ્ ં- “ જાઓ ફેટા મ દ્ધભાં જીતીને ભને લીયભાતા 

કશેલાલલાની અહધકાયીહણ કય.”૩ ક ભાયા કાર્તતકેમે વેનાન ં નેતૃત્લ શાથભાં રીધ  અને બમથી બાંગી ડેરા નૈહતક ફલાા વૈહનકને  

વાન્ત્લના આતા કહ્ ં કે – ‘શ ં ળત્ર ઓને જતાં જ આ સ્થાને તેની વાથે મ દ્ધ કયીળ.’૪ ક ભાય કાર્તતકેમ ાવે ધન ષ્મ શત ં ળહક્ત શતી અન ે
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ભનથી અહધક તીવ્રગાભી દ લાતય ‘હલહજત્લયથ’ શત. અને લી વૈન્મ લેળધાયણ કયેરા અને ત-તાના લાશન ઉય આરુઢ થમેરા 

ઇન્દ્ર, અહનન,મભ,નૈઋત,લરુણ,ભરુત, ક ફેય,ઋદ્રગણ લગેયે લાહશનીહતઓ ણ વાથે શતા.  

અશીં એ ફાફત ધ્માને યાખલા જેલી છે ક ેબાયતભાં ફધા જ દલેતાઓ મદ્ધા છે. તેઓ ળાસ્ત્ર અને ળસ્ત્ર ફધાભાં હનષ્ણાત છે. 

ત્માં વ ધી કે સ્લમં સ્કંદની ભાતા ણ લવશલાહશની અને મ દ્ધહલળાયદા છે.૫ અશીં આણને યાજાની હનમ હક્તની વાથે વાથે વેનાનામકની 

હનમ હક્તન ખ્માર આલે છે. ત અનેક પ્રકાયની વેનાઓની યચનાન ણ વંકેત ભે છે.  

 દલેાવ ય વગં્રાભ અન ેવનૈ્મપ્રમાણ :-    

 

કાહરદાવે ‘ક ભાયવમ્બલ’ભા ંમ દ્ધની હસ્થહતન ં આ પ્રભાણે લણતન કમ ું છે. મ દ્ધના નાગાયાઓ લાગલા  

રાનમા અને આ નગાયાની ધ્લહનઓથી ળત્ર ઓની રક્ષ્ભીભાં કં-કી ઉત્ન્ન થલા રાગી.રદળાઓભાં પ્રહતધ્લહનત થઇને આકાળના 

ેટાને બયી નાખતા તે ચાયે ફાજ  પેરાઇ ગઇ.૬ તે લતત ય યથના ૈડા લડે ીવામેરી,ઘડાના ગની ખયીઓથી આઘાત 

ાભેરી,શાથીઓના વૂડા જેલા કાનથી ફધી ફાજ  પેરામેરી અને ધજાઓના ટની ઉડાડેરી ધૂ લનની થટ ખાઇને છે.ધીયે ધીયે 

આકાળભાં વમાી લી છે. ઉય નીચે જમાં દેખ ત્માં ધૂ  જ ધૂ ૃથ્લી અને આકાળના અંતયને એક કયતાં વૈન્મની યજ જઇને રક 

તકત કયતા શતા કે ળત્ર ઓ ઉયથી નીચે આલી યહ્ા છે અથલા નીચેથી ઉય જઇ યહ્ા છે. આ વભમે પ્રણીઓની નજય ન ત ઉય જઇ 

ળકતી શતી કે ન ત નીચે આલી ળકતી શતી,ન ત આગ કઇં દેખાત ં શત ં કે ન ત નીચે કંઇ દેખાત ં શત ં. ડાફી કે જભણી કઇ ફાજ ં 

આંખ દેખલાન ં કાભ કયતી ફંધ થઇ ગઇ શતી.    

ભટી વેના ૃથ્લીને ઢાંકીને આકાળ તયપ આગ લધી બીડભાં કઇને કંઇ વૂઝત ં ન શત  ંકે ક્માં અને કઇ ફાજ  જલ ં. આટરી 

ભટી હલળા વેનાના વેનાહત ફનાલીને દેલતાઓએ તાયકાવ યને ચેતવમ કે તેન વાભન કયલ કેટર ભ શ્કેર છે. 

અશીં આણને અરગ અરગ દેલતાઓ ામદ અશ્લદ, ગજદ અને યથદ જેલી વેનાઓના નામક તયીકે હનમ હક્ત ાભી 

ત-તાના ભયચા વંબાી તાયકાવ ય વાથે મ દ્ધે ચઢીને દેલાવ ય વંગ્રાભ ભાટે પ્રમાણ કયી યહ્ા છે તે સ્િ યીતે જઇ ળકામ છે.   

 દલેાવ ય વગં્રાભ :- 

 

 દેલતાઓના આલા અહબભાનથી ક્રહધત થમેર તાયકાવ ય જલાફા આતા કશે છે કે – ‘અયે ઓ ભ ખાતઓ ! ચાય લયવના આ 

નાનકડા ફાકને આગ કયીને જાતે આકાળભાં ઘ ભતા તભે રક આભ કાયતક ભહશનાના કૂતયાની ભાપક ળા ભાટે બવી યહ્ા છ ? 

વાંજના હળમાની જેભ ળા ભાટે ફૂભ ાડી યહ્ા છ ? ’ આ છકય તભાયી લચ્ચે ડીને એલી યીતે ભામો જળે જેલી યીતે ચયની લચ્ચ ે

ડીને અચય ભામો જામ છે.૭  

છી ત શત ં જ ળ ં ? ામદથી ામદ યથી થી યથી, ઘડેસ્લાય વાથે ઘડેસ્લાય અને ગજાયશીની વાથે ગજાયશી બીડાઇ 

ગમા.૮ તરલાયથી કાી કાીને લચથયે શાર કયેરા કલચ રૂની જેભ આકાળભાં ઉડતા શતા.૯ ભઢાભાંથી ઝેયીરી જલાાઓ ઓકતા 

બમંકય વો જેલા ફાણ આકાળભાં વમાી લળ્મા. એકફીજા યા પ્રશાય કયલાલાા ધન ધાતયીઓના ફાણ હલયધીઓને શણતાં લેગન ે

કાયણે રશી ચટ્માં લગય જ ળયીયની આયાય નીકી જઇ જભીનભાં ખંૂી જતા શતા. ઉયા ઉડતા ગીધ અને ફાજ ક્ષીઓના 

અલાજના  ફશાના નીચે આકાળ ગ ંજી ઉઠમ ં  શત ં . મ દ્ધની બમંકયતા એટરી હલકયા શતી કે રશીના ખફહચમાભાં પવામેર, યથભા ં

ફેઠેર મદ્ધ વાભે ળત્ર ને જઇને ગજતના કયત ફાણ છડલાન ં ચૂકત ન શત. તરલાયથી ભસ્તક કાઇ જલા છતાં ઘડા યથી નીચે 

ટકાતાં શેરાં પ્રહતમદ્ધાને તરલાયથી લાઢી નાખત શત. ળસ્ત્રથી કામેરા લીયના ભસ્તક દાંતથી શઠ ચાલતા બમંકય રૂે ળત્ર ની 

ાછ દડતા શતા.૧૦ શાથી દ્લાયા વૂંઢથી કડીને પેંકલા ભાટે ઉંચકામેર મદ્ધ ટકામા શેરાં શાથીન ં ભસ્તક તરલાયથી કાી રેત 

શત. ઘડેસ્લાય વાભેરા ળત્ર ને બારાથી ભાયીને ડતાં શેરાં પેંકેરી ફયછી છાતીભાં બોંકાલા છતાં તેના પ્રત્મે ધ્માન આત ન શત.   

આ સ્થાને મ દ્ધ  દ્લાયા તેભાંથી લીય,અદ્બ ત,બમાનક અને યોદ્ર જેલા યવ હનષ્ન્ન કયામા છે. યીહતભાં રયલતતન થઇ  અન ે

ગોડી ળૈરીભાં છંદ દાલરીઓ રયલતતન ાભી છે. બાાભાં ઓજહસ્લતા પ્રગટે છે. ત લી,  લીયયવની વાથે મ દ્ધની બમંકયતાન  ં

તદૃળ હચત્ર જલા ભે છે. 
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 ક ભાય કાર્તતકમે અન ેતાયકાવ યન  ંમ દ્ધ :-   

આ બમંકય મ દ્ધભાં તાયકાવ યની રેટભાં આલેરા અને ફંદીલાન ફનાલામેરા ઇન્દ્ર લગેયે તાના વાથીઓને અનેક લખત 

છડાવમા. ત્માયે તાયકે હલચામ ું કે આ ફધાને છડીને ક ભાય ય જ પ્રશાય કયલ મનમ ગણાળે, તે વીધ સ્કંદ ાવે શોંચ્મોં. અને તેને 

રરકાયતા ફલ્મ – ‘અયે ઓ તસ્લીના છકયા ! તાના ફાશ ફના ગલતને છડી દે અને ઇન્દ્રની વશામતાથી દ ય ખવી જા. ળસ્ત્રના 

બાયે લજનથી તાયી નાની-નાની શથેીઓ થાકી જળે.’૧૧ તાયી ભાતાન ં ત ં એકન ં એક વંતાન છે.ભાયા કઠય ફાણના પ્રશાયથી ત ં ભૃત્મ ન 

કીમ ફની જાઇળ. જા અને ભાતા-હતાના ખાભાં હલશ્રાભ કય.  

શલે ળાન્ત અને નમ્ર બાલ ેસ્કંદે જલાફ આતમ – ‘શે દૈત્મયાજ આે ગલતથી જે કહ્  ંછે તે તભાયા ભાટે મનમ જ છે; યંત  તભે 

ળસ્ત્ર ધાયણ કય શ ં તભારું ફાશ ફ ચકાવ . ’ છી ત ળ ં શત ં ? ફન્ને ફાજ થી ભ ળધાય ફાણની લાત થઇ. ફાણના 

જલરન,ળભન,ઘન,હલદ્ય ત,ભરુત લગેયે જેટરા પ્રકાયના અને જેટરા પ્રશાય અહસ્તત્લભાં શતા તે ફધાન પ્રમગ થમ. અંતે ‘તાની 

ચભકથી રદળાઓ અને આકાળને પ્રકાહળત કયતી સ્કંદની ળહક્ત તાયકાવ યના રૃદમ ય ડી. અને તે દાનલના ળકાશ્ર  વાથે અને ઇન્દ્રારદ 

દેલના શાતશ્ર  વાથે જભીન ય ડ્મ.’૧૨  

આભ, કહલ કાહરદાવે ‘ક ભાયવમ્બલ’ભા ંતાયકાવ ય અને ક ભાયા કાર્તતકેમના મ દ્ધન ં લીયયવ વબય અને ઓજહસ્લતાથી બયેર ં 

લણતન કમ ું છે. અશીં આ મ દ્ધના લતતભાન વંદબતને માદ કયીએ ત ડૉ.પ્રબ દમાર  અહનનશત્રીના ભતને કેભ બૂરી ળકામ ! તેભના ભતે   

કાહરદાવ દ્લાયા થમેર આ મ દ્ધલણતન આણે વન ૧૯૬૨ના ચીન મ દ્ધ અને વન ૧૯૬૫ના ારકસ્તાન મ દ્ધન પયીથી 

વાક્ષાત્કાય કયાલે છે, કે જમાયે દલાખાનાભાં ઘામર ડેર મ લક ભલા આલેરા ભાતા-હતાને શેર ં લાક્મ કશેત શત કે - ”ભેં ીઠ ય 

ત ગી નથી ખાધીને ?” અને એંવી લતની દાદી તાના ત્રણ  ત્ર અને આઠ ોત્રને ત્ર દ્લાયા પ્રત્વાહશત કયતા ત્ર રખતી શતી કે 

– ‘खुन की अखरी बंुद तक लडना ।’ ત્માયે આણને રાગત ં શત ં કે ાલતતી અને સ્કંદની યંયા આજે ણ બાયતભાં અખંડ છે.૧૩   

 

વાભાન્મ યીતે જઇએ ત લતતભાન વભમે ણ આ મ દ્ધ લણતન દ્લાયા કહરદાવે બાયતની યાજકીમ રયહસ્થહતન ં લણતન કમ ું શમ 

તેલ ં જણામ છે. તત્કાહરન વભમભાં મ દ્ધ ખૂફ આમજન ફદ્ધ યીતે રડાત ં શત ં. ‘ક ભાયવમ્બલ’ભાં લણતલામેરા મ દ્ધભાં મદ્ધા તયીકે 

ક ભાય કાર્તતકેમ છે જેની ઉંભય તાયકાવ યના કશેલા પ્રભાણે ભાત્ર ચાય જ લતની છે. આટરી નાની ઉંભયભાં મ દ્ધ રડલ ં એ ણ એક ડકાય 

છે. બાયત લતભાં આટરી નાની ઉંભયે મ દ્ધ રડ્મા શમ તેલા હળલાજી અને ભશાયાણા પ્રતા જેલા ફા-મદ્ધાઓના  ઉદાશયણ છે.  

 

વૈન્મની જે યચના કયલાભાં આલી છે તે ણ સ્થર-કારને ધ્માનભાં યાખીને કયલાભાં આલી છે. અશીં આણને ત-તાના 

લાશન ઉય આરુઢ થમેરા ઇન્દ્ર, અહનન,મભ,નૈઋત,લરુણ,ભરુત, ક ફેય,ઋદ્રગણ લગેયે લાહશનીહતઓ જેલા દેલતાઓ ામદ 

અશ્લદ, ગજદ અને યથદ જેલી વેનાઓના નામક તયીકે હનમ હક્ત ાભી ત-તાના ભયચા વંબાી તાયકાવ ય વાથે મ દ્ધે ચઢીન ે

દેલાવ ય વંગ્રાભ કયી યહ્ા છે. જેભાં બાયતીમ વૈન્મવમલસ્થાન અને વમૂશ યચનાઓન ખ્માર આલે છે. આણી બાયતીમ વેના ણ 

તાની ચાયેમ ાંખ દ્લાયા મ દ્ધ જેલી હલકટ રયહસ્થહતભાં ખ ફ જ આમજન ફદ્ધ કાભગીયી દ્લાયા હભળન ાય ાડતી શળે તેન 

ણ આ મ દ્ધ લણતન દ્લાયા ખ્માર આલે છે. ‘ફાણના જલરન,ળભન,ઘન,હલદ્ય ત,ભરુત લગેયે જેટરા પ્રકાયના અને જેટરા પ્રશાય 

અહસ્તત્લભાં શતા તે ફધાન પ્રમગ થમ’ લગેયે જેલા લણતનથી આમ ધના પ્રકાયન અને મ દ્ધકાન ણ ખ્માર આલે છે.  અસ્ત  !    

 

     ાદટી :- 
 

1. शासनं पशुपते स कुमारः स्वीकारः शिरसावनतेन । कुमार० सर्ग : १२/५८ (पुर्वार्ध) 

2. जहीन्द्रशत्रंु समरेऽमरेशपदं स्थिरत्वं नय वीर वत्स ।  कुमार० सर्ग : १३/०२ (पुर्वार्ध) 
3. तमङकमारोप्य सुता हिमाद्रेराश्लिष्य गाढं सुतवत्सला सा । शिरस्युपाघ्राय जगाद शत्रंु जित्वा कृतार्थी कुरु 

वीरसंू माम् ॥ कुमार० सर्ग : १३/०४ 

4. आहैव तच्छोणितपानकेलिमह्नाय कुर्वन्तु शरा ममैते । कुमार० सर्ग : १३/१५ (ईत्तरार्ध) 
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5. महाकवि कालिदास –स्थान,काल और कृतियां ।   पृष्ठ १८० पर से (प्रथम खण्ड) 

6. नभोऽन्त- कुक्षिं –भरयो घनाः स्वना निहन्यमानैः पटहैर्वितेर्निरे ॥  कुमार० सर्ग : १४/१७ (ईत्तरार्ध) 

7. कटुस्वरैः प्रालपथाम्बरस्थिताः शिशोर्बलात्षड्दिनजातकस्य किम् ।                                                    

श्वानाः प्रमत्ता आव कार्तिके निशि स्वैरं वनान्ते मृगधूर्तका आव ॥                                                          

संगेन वो गर्भतपस्विनः शिशुर्वराक एषोऽन्तमवाप्स्यति ध्रुवम् ।                                             

ऄतस्करतस्करासंगतो यथा तद्वो हिनन्मि प्रथमं ततोऽप्यमुम् ॥  कुमार० सर्ग : १५/४१-४२ 

8. पत्तिः पत्तिमभीयाय रणाय रथीनां रथी । तुरंगाय तुरंगस्थो दन्तिस्थं  दन्तिनि स्थितः ॥ कुमार० सर्ग : १६/०२  

9. निर्दयं खड्ग-भिन्नेभ्यः कवचेभ्यः समुत्थितैः । असन् व्योमदिशस्थूलैः पलितैरिव पाण्डुराः ॥  कुमार० सर्ग : 

१६/०२  

10. वीराणां शस्त्रभिन्नानि शिरांशि च निपन्त्यपि ।                                                

ऄधावन्दन्तष्टौष्ठभीमान्यभि रिपंु क्रुधाः ॥ कुमार० सर्ग : १६/२७ 

11. रे शंभु – तापस शिशो ! बत मुच मंुच दोर्गर्वमत्र विरम त्रिदिवेन्द्र कार्यात् । शस्त्रैः किमत्रभवतोऽनुचितैरतीव 

बालत्व कोमल-भुजा तुल-भार- भूतैः ॥  कुमार० सर्ग : १७/१३ 

12.  शक्तिः प्रपात हृदि तस्य महासुरस्य । हर्षाश्रुभिः सह समस्तदिगीगीश्वराणां                                                         

शोकोष्णबाष्पसलिलैः सह दानवानाम् ॥  कुमार० सर्ग : १७/५०       

13. महाकवि कालिदास –स्थान,काल और कृतियां ।   पृष्ठ १७९ पर से (प्रथम खण्ड) 

 

 

    સાંદભત ગ્રાંથ :-  

 

1. ‘कुमारसम्भवम्’    

2. महाकवि कालिदास –स्थान,काल और कृतियां ।   पृष्ठ १७९ पर से (प्रथम खण्ड) लेखक: डॉ.प्रभुदयालु ऄग्निहोत्री 

। (प्रथम संस्करण : १९९८) इस्टर्न बुक लिंकर्स नइ दिल्ही ।  

3. संस्कृत वाङमय में सैन्य व्यवस्था । लेखक : डॉ. मंजु नारगं । (प्रथम संस्करण २००६) इस्टर्न बुक लिंकर्स नइ 
दिल्ही ।  

 

 

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

 

ડૉ.મનજકુમાર એ.પ્રજાપતર્ 

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેિર 

એમ.એન.કૉલેજ  
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