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પે્રમાનદં કૃત અભિમન્ય-ુઆખ્યાન : કૃષ્ણનીતતનુ ંકાવ્ય તિશેષ 

ધ્િતન પારેખ 

 

 

ટૂંકસાર 

 

પે્રભાનદં કૃત અભબભન્ય ુઆખ્માનની અશીં વલગતે ચચાા કયલાભા ંઆલી છે. આ કાવ્મ કૃષ્ણનીવતનુ ંકાવ્મ ળા ભાટે 
છે એની અશીં ઉદાશયણ વાથે ચચાા કયી છે. કવલ તયીકે ળા ભાટે પે્રભાનદં બાયતીમ કવલ છે એની અન્મ બાયતીમ 
વદંબો વાથે લાત કયી છે. ચક્રવ્યશૂનુ ંકથાઘટક બાયતીમ રોક વાહશત્મભા ંણ કેલી યીતે પ્રમોજાયુ ંછે અને એભા ં
પે્રભાનદં કેલી યીતે પ્રમોજે છે એ ચચાા અશી યજૂ થઇ છે.   
 

ચાિી રૂપ શબ્દો: ચક્રવ્યશૂ, કૃષ્ણનીવત 

 

પે્રભાનદં કૃત અભબભન્ય-ુઆખ્માન (ળાસ્ત્રી) ભશાબાયત 

ય આધાહયત છે. ભશાબાયતના દ્રોણ લાભા ંઅધ્મામ 

૧૪ થી ૩૫ અંતગાત ફનતી ઘટનાઓનો આધાય 

અશીં જોલા ભે છે.ચક્રવ્યશૂની ઘટના એભા ં કેન્દ્ર 

સ્થાને છે.અભબભન્ય-ુઆખ્માન ૫૧ કડલાભંા ં વલસ્તયેલુ ં

છે. વભગ્ર આખ્માનને સ્ષ્ટણે ત્રણ બાગભા ં

વલબાજજત કયી ળકામ એભ છે. એક-અભબભન્યનુા 

જન્ભની લૂા કથા, ફે-અભબભન્યનુો જન્ભ અને ઉત્તયા 

વાથે રગ્ન અને ત્રણ- ચક્રવ્યશૂભા ં અભબભન્ય ુ લધ. 

પે્રભાનદેં જે યીતે આ ત્રણે બાગની ગ ૂથંણી કયી છે 

એભા ં એની વર્જકતાનો ફયાફય હયચમ થામ છે. 

ત્રણે બાગ વલળે શલે જયા વલગતે જોઈએ: 

 

અભબભન્યનુા જન્ભની લૂાકથા ૧ થી ૨૦ કડલાભંા ં

જોલા ભે છે. ભશાબાયતભા ં અભબભન્યનુા જન્ભની 

લૂાકથા જોલા ભતી નથી. પે્રભાનદેં એ ભાટે 

રોકવાહશત્મનો આધાય રીધો છે અને અહશરોચન 

યાક્ષવની કથાનો પ્રક્ષે કમો છે. યદુ્ધભા ંઅભબભન્ય ુજે 

યીતે યાક્રભ ફતાલે છે એથી કૌયલોને ભચિંતા થામ છે 

અને આચામા દ્રોણ તેયભા હદલવે ચક્રવ્યશૂની યચના 

કયે છે.  શેરા કડલાભંા ં જ પે્રભાનદં વકેંત આતી 

આલી ક્તતઓ મકેૂ છે: 

 

   શ્રીકૃષ્ણ ગમા અજુ ાનને તેડી વળંપ્તકને ાવ; 

    ભધૂયે બાણેજ ોતાનો કૌયલ-ે કયાવ્મો નાળ.                  

(ળાસ્ત્રી ૧૦૩) 
 

કાવ્મનુ ં યશસ્મ અશીંથી ળરૂ થામ છે. કૃષ્ણ શુ ં કાભ 

ોતાના બાણેજ અભબભન્યનુો લધ કયાલે છે? કૃષ્ણને 

એવુ ં કટ કયલાની ળી જરૂય ઊબી થઇ? આ પ્રશ્નના 

જલાફભા ં અહશરોચન યાક્ષવની કથા યજૂ થઇ છે. 

કૃષ્ણે જેને ેટીભા ં મૂો શતો એ અહશરોચન યાક્ષવ 
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સબુદ્રાના ગબાભા ંપ્રલેળી ગમો શતો. ગબાભા ંયશીને જ 

એ કૃષ્ણ ાવે ચક્રવ્યશૂની વલદ્યા ળીખ્મો શતો ણ 

કૃષ્ણ ચારાક છે અને અભબભન્યનેુ ણૂા વલદ્યા 

ળીખલતા નથી. ગબાભાથંી અભબભન્ય ુકશે છે: 

 

ત્માયે ેટ ભાશંથેી તુ્ર કશ ેછે શહયજીને હૂંકાયો જી; 

છ કોઠા ળીખ્મો, ભાભાજી! શલે વાતભો વલસ્તાયો જી. 

અકસ્ભાત એવુ ંવાબંીને ભયભ રહ્યો ભોયાય જી; 

એથી અવધક ળીખવુ,ં જો તભે નીવયો ફશાય જી.        

(ળાસ્ત્રી ૧૩૧)          
 

ગબાભાથંી જ કૃષ્ણ ઉય દપ્રશાય કયનાય 

અભબભન્યલુધની મોજના કૃષ્ણ એણે અધયૂી વલદ્યા 

ળીખલીને કયે છે. વાભે અભબભન્ય ુણ એલો જ ઉત્તય 

આે છે: 

 

કંુલય કશ ે: 'યે ભાભાજી ! તભે ચરાવ્મો એ થં, 

કંવ ભાભો ભાહયમો બાણેજ થઇ, બગલતં! 

તભો કીધુ ંતે અભો કયવુ,ં યાખે મકૂો લીરો; 
અભો તે રોુ ં નશીં, ભાભા ! તભાયો ચીરો.                
(ળાસ્ત્રી ૧૩૩)          

 

ફીજો બાગ ઉત્તયા વાથેના ં રગ્ન અને ચક્રવ્યશૂ 

લેૂની કથાનો છે. અભબભન્યએુ ચક્રવ્યશૂ બેદલાનો 

વનણામ કમો છે એ જાણીને સબુદ્રાને ઉત્તયાનુ ં સ્ભયણ 

થામ છે. દ્રૌદી દ્વાયા યવુધષ્ષ્ઠયને કશીને ઉત્તયાને 

યણક્ષેત્રભા ંરાલલાનુ ં કશેલાભા ંઆલે છે. પ્રબાત થામ 

એ શેરા ંઉત્તયાને યણક્ષેત્રભા ંરઇ આલે કોણ? વોભો, 

દેલો, ગાગંો ત્રણ યફાયી તૈમાયી ફતાલે છે ણ 

યામકો યફાયી વૌથી ઝડથી રઇ આલલાની તૈમાયી 

કયે છે અને ઉત્તયાને રેલા જામ છે. ત્મા ંઉત્તયાને કશુકં 

અભગં ઘટલાનુ ં છે એ વદંબે  દુ:સ્લપ્ન આલે 

છે.ફીજી ફાજુ જમા ંરગી ઉત્તયા આલે નશીં ત્મા ંસધુી 

અભબભન્યનેુ યણક્ષેત્રભા ં જતા યોકી યાખલાની ફધી 

યકુ્તતઓ કયલાભા ં આલે છે. કંુતા અભબભન્યનુી યક્ષા 

કાજે યાખડી ફાધંે છે. આખયે ઉત્તયા આલે છે. પ્રેભાનદં 

ફહુ ઝડથી ફે જ કં્તતભા ંએભના ં વભરનની લાત 

કયે છે: 

 

છે ઉત્તયાને અભબભન્યએુ આપ્યુ ંત્મા ંઋતદુાન, 

જુગ્ભ ઘડી ત્મા ંયહ્યો જોદ્ધો, કયી સ્નાન વજમા ંઆયધુ.         

(ળાસ્ત્રી ૧૫૪) 
 

યામકા યફાયીની લાત કે કંુતા અભબભન્યનેુ યાખડી 

ફાધંે એ ફધા જ રોકવાહશત્મના અંળોનો પ્રેભાનદં 

અશીં કુળતાલૂાક વલવનમોગ કયે છે. 

 

કડવુ ં ૪૧ થી ૫૧ યદુ્ધનો બાગ છે. અભબભન્યનેુ 

કટથી યદુ્ધભા ં શણલાભા ં આલે છે એ કથા ઉયાતં 

અભબભન્યનુા લધ ભાટે વૌથી લધ ુ વનવભત્ત ફનનાય 

જમદ્રથલધની ઘટના વાથે આખ્માન ણૂા થામ છે. 

 

અભબભન્ય-ુઆખ્માન ના કેન્દ્રભા ં ચક્રવ્યશૂની ઘટના 

બરે શોમ, એના નામક તયીકે ણ અભબભન્ય ુ બરે 

શોમ ણ પે્રભાનદંનુ ંઆ આખ્માન કૃષ્ણનીવતનુ ંકાવ્મ 

વલળે છે. વભગ્ર આખ્માનભા ં કેટકેટરે ઠેકાણે 

કૃષ્ણનીવત જોલા ભે છે! આ લાત જયા વલગતે 

જોઈએ: 

 

(૧) ળકંય ાવેથી લયદાન ભેલીને અહશરોચન 

ોતાના વતાના લધનો ફદરો રેલા કૃષ્ણને ભાયલા 

દ્વાહયકા જલા નીકે છે. ળકંયે લયદાનભા ં ેટી આી 

છે ને કહ્ુ ં છે કે કૃષ્ણને એ ેટીભા ંયેૂ તો જ જીતી 

ળકામ એભ છે.કૃષ્ણ આ લાત જાણી ગમા છે કે  
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અહશરોચન ોતાને ભાયલા આલી યહ્યો છે. કૃષ્ણ 

શકુ્રાચામા એટરે કે યાક્ષવોના ગરુુનુ ંરૂ ધાયણ કયે છે 

અને અહશરોચનને યસ્તાભા ંભી વભજાલે છે: 

 

યખે ત ુ ં જાતો દ્વાહયકા બણી, કૃષ્ણમો રેળે ેટી ત ુ ં જ 
તણી   (ળાસ્ત્રી ૧૧૩) 

 

'કટ વલના જીત્માની આળા પોક યે'ભા ંભાનનાય કૃષ્ણ 

અહશરોચનને જ યકુ્તતલૂાક ેટીભા ંકેદ કયે છે ને કશે 

છે: 

 

ફોલ્મા શહય: કૃષ્ણ તે હુ ંમ ઘેરા! ગરુુ કોણે કશે છે ત ુ ં
મ ? 

ભેં કીધો ભોટો યચં, તુ ં ને ભાયલાનો એ વચં.                

(ળાસ્ત્રી ૧૧૭) 
 

અહશરોચનને યેૂરી ેટી કૃષ્ણ સબુદ્રાને આે છે. 

ાછથી એ જ  અહશરોચન સબુદ્રાના ગબાભા ંપ્રલેળે 

છે. 

 

(૨) સબુદ્રાના ગબાભા ંઅહશરોચન છે અને એના લધ 

ભાટે ોતે વનવભત્ત ફનળે, ફનવુ ંડળે એ કૃષ્ણ જાણે 

છે ણ ોતાના ભાથે એ આ ન આલે એ ભાટે ણ 

એ ોતાની નીવત લાયે છે. વીભતંની વલવધ લખતે 

દ્રૌદીને શેયાભણી ન ભતા ં એ હયવાઈ જામ છે. 

કૃષ્ણની ત્માયની ચતયુાઈ જુઓ: 

 

આજે આપ્મે તે શુ ંથાળે? દુ:ખ લેા યૂજો ચીય જી; 

સબુદ્રા ત્મભ મનેુ જાણો,તભે અભાયા લીય જી 

ભન ભનાલી લળ્મા વલઠ્ઠર, બાણેજને દેલડાલી ળા 
જી; 

અભબભન્ય ુ મઓૂ,ધતૃયાષ્ર! તે દ્રૌદીના પ્રતા જી.             

(ળાસ્ત્રી ૧૨૮) 

આભ દ્રૌદીના ભાથે અભબભન્યલુધનુ ં આ આલે 

એલી મોજના કૃષ્ણ કયે છે. 

 

(૩) અભબભન્યનેુ ચક્રવ્યશૂના ં છ કોઠાની જ વલદ્યા 

ળીખલલી અને વાતભો કોઠો અધયૂો યાખલો, એભા ં

ણ કૃષ્ણરીરા કયતા કૃષ્ણનીવત લધાયે યશી છે. 

 

(૪) અભબભન્યએુ ચક્રવ્યશૂભા ં પ્રલેળ કયલાનો વનણામ 

કમો એટરે એની યક્ષા કાજે કંુતા અભબભન્યનેુ યાખડી 

ફાધંે છે.આ પ્રક્ષે ણ પે્રભાનદેં રોકવાહશત્મના 

આધાયે કમો છે. કંુતાની અભયયાખડીને કાયણે 

અભબભન્યનુો લધ કયલો અઘરંુ થઇ ડળે એભ જાણી 

કૃષ્ણ વદૃ્ધનુ ંરૂ રઇને અભબભન્યનેુ ભે છે ને કશે છે: 

 

શાથ ઝારીને શયજી કશ ે છે:' ક્ા ં જાઓ છો ફભમા 
જી ? 

આ દોયડીઓ કોણે ફાધંી? શુ ં આલી તાલની ઝયેી 
જી ?    (ળાસ્ત્રી ૧૪૯) 
 

પ્રેભાનદંને ોતાના વભાજનો હયચમ છે, એનો 

ખ્માર ણ આ કં્તતઓભાથંી આલે છે. તાલ આલે 

ત્માયે દોયાધાગા કયનાયો આ વભાજ છે. અભબભન્ય ુ

જલાફ આે છે: 

 

હુ ં જાઉં છં ચક્રવ્યશૂ રેલા, કંુતાએ ફાધંી યક્ષામ જી         

(ળાસ્ત્રી ૧૪૯) 
 

વદૃ્ધલેળે આલેરા કૃષ્ણ શલે ભશેણા-ંટોણા ં ભાયીને 

અભબભન્યનુો તેજોબગં કયે છે- 

 

વતા તાશાયે ત્રણે રોકને એક ધનળુે ધધંોળ્યુ ંજી, 

તે અજુ ાનનુ ંનાભ, અભબભવનમા! આજથી તે ફોળ્યુ ંજી. 

ભચ્છલેધ ને ખાડંલદશને જમાયે જીત્મા વત્રયુાયમજી, 
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તે લેા નશોતી ફધંાલી અજુ ાને એ યક્ષામ જી.                   

(ળાસ્ત્રી ૧૫૦) 

 

'અભબભવનમા' જેલા ં વફંોધન દ્વાયા ણ કૃષ્ણ  

તેજોબગં કયે છે.  કૃષ્ણ ત્મા ંસધુી કશે છે કે ત ુ ંજીતળે 

તો તારંુ નાભ નશીં ણ ડોળી કંુતાનુ ં નાભ થળે કે 

એની અભયયાખડીને કાયણે અભબભન્યનુો વલજમ થમો. 
 

આભા ંતારંુ યાક્રભ ક્ા?ં 

એવુ ં વાબંી વૌબદ્રએે તોડી નાખ્મો તતં જી.                

(ળાસ્ત્રી ૧૫૦) 
 

કૃષ્ણ કટ કયીને અભબભન્યનેુ કંુતાની અભયયાખડીથી 

દૂય  કયે છે. 

 

(૫) ચક્રવ્યશૂની બીતય પ્રલેળેરો અભબભન્ય ુ જે યીતે 

યાક્રભ ફતાલે છે એ જોતા કૃષ્ણને લી ભચિંતા થામ 

છે. દ્રોણ વહશત મોદ્ધાઓને અભબભન્ય ુ જીતલો મશુ્કેર 

રાગે છે ત્માયે કૃષ્ણ પયી એક લાય નીવત પ્રમોજે છે: 

 

દ્રોણ કશ ે: અભબભન્ય ુનલ ભયે, જીતલાની આળા પોક. 

ડ્ા ંફાણ વલણ્મા ભશાલીયે, મખુે કીધો શોકાય; 

'યખે બાણેજ નલ ભયે!' એભ શ્રીકૃષ્ણે કમો વલચાય 

કટ કયીને કૃષ્ણ આવ્મા રૂ ઉંદયનુ ંધયી, 
અભબભન્યનુા ધનુ કેયી પ્રત્મચંા ોતે કાતયી. (ળાસ્ત્રી 

૧૭૭) 

 

-અભબભન્યનુુ ં ધનુ તટૂ્ ુ ં છે જાણીને કૌયલો એના 

ય તટૂી ડે છે અને એનો લધ કયે છે.અભબભન્યનુો 

લધ કયાલલાભા ંઆભ કૃષ્ણનીવત વપ થામ છે. 

 

(૬) અભબભન્યલુધ આગ કૃષ્ણનીવત અટકતી નથી 

એ જમદ્રથલધ સધુી વલસ્તયે છે. સમૂાાસ્તલધ લેૂ 

જમદ્રથલધ પ્રવતજ્ઞા અજુ ાન કયે છે. એ લખતે કૃષ્ણ 

કટથી ોતાના સદુળાન લડે સમૂાને ઢાકંી દે છે. 

સમૂાાસ્ત થમો છે જાણીને કૌયલો શયખાઈ છે અને: 

 

કૌયલે અનયથ કીધો જે જમદ્રથ કાઢયો ફશાય 

એલે અંતહયક્ષભાથંી શ્રીકૃષ્ણ સદુળાન અગુ ંકીધુ;ં 
અજુ ાનને ત્મા ંવાન કીધી, ધનુ ાછં રીધુ.ં 
કારચદં્ર એક ફાણ મકૂ્ુ ંઅંતય આણી યીવ; 

કંુડ-મગુટ વહશત છેદ્ુ ંજમદ્રથ કેરંુ ળીળ. 

(ળાસ્ત્રી ૧૮૨) 
 

આભ, વભગ્ર આખ્માનભા ંછએક પ્રવગંોએ કૃષ્ણ-નીવત-

રીરા-કટ વલસ્તયેરા ં જોલા ભે છે અને એથી એ 

કૃષ્ણનીવતનુ ંકાવ્મ વલળે રાગે છે. 

 

ભશાબાયત ના જાણીતા કથાનક ય આધાહયત 

અભબભન્ય-ુઆખ્માન ને અન્મ બાયતીમ વાહશજત્મક 

વદંબો વાથે ણ જોલા જેવુ ં છે. એ વદંબે યતન 

થીમભ ભરભખત-હદગ્દવળિત ચક્રવ્યશૂ વલળે માદ આલે. 

અભબભન્ય ુ -આખ્માન  અને ચક્રવ્યશૂ ના ઘણા 

પ્રવગંોભા ંવામ્મ જોલા ભે છે. જેભ કે- 

 

શ્રી કૃષ્ણ ગમા અજુ ાનને તેડી વળંપ્તકને ાવ, 

ભધૂયે બાણેજ ોતાનો કૌયલ ેં કયાવ્મો નાળ 

 (ળાસ્ત્રી ૧૦૩) 
 

અભબભન્ય-ુઆખ્માન ના પ્રાયંબની આ કં્તતઓ 

વાકેંવતક છે. ચક્રવ્યશૂ ભા ં આ વકેંત ળકુવન કયે છે. 

ળકુવનનો વલંાદ છે: 

 

O  Keshava, I can understand your drama of the 

ego. (Thiyam 43) 
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ગબાભા ં યશીને વલદ્યા ળીખલાનો પ્રવગં ણ એકદભ 

નાટયાત્ભક યીતે ફનેં કૃવતભા ંયજૂ થમો છે. ચક્રવ્યશૂભા ં

અભબભન્યનેુ આલતુ ંઅપ્વયાઓનુ ંસ્લપ્નદૃશ્મ યજૂ થયુ ં

છે. અભબભન્ય ુ જાભા ં પવાલાનો છે એનો વકેંત આ 

સ્લપ્નદૃશ્મભાથંી ભે છે. અભબભન્ય-ુઆખ્માનભા ં આ 

દુ:સ્લપ્ન ઉત્તયાને આલે છે. લલ્રબ વ્માવ યભચત 

ભશાબાયત ભા ં ણ અભબભન્ય ુ ચક્રવ્યશૂની વલદ્યા 

ગબાભા ં યશીને ળીખ્મો શતો એ વદંબા ભે છે. 

અભબભન્ય ુગબાભા ં યશીને વલદ્યા ળીખ્મો શતો એ લાત 

અભબભન્ય-ુઆખ્માન વદંબે અગત્મની છે. એ અધયૂી 

વલદ્યા ળીખ્મો શતો અને એથી એનો ચક્રવ્યશૂભા ં લધ 

થમો શતો.આ લાત બાયતીમ રોકવાહશત્મભા ં ઘણે 

ઠેકાણે જોલા ભે છે. ગઢલાર પ્રદેળના એક 

રોકગીતભા ંણ આ વદંબા ભે છે: 

   

છૈ દ્વાયો કી કથા ભૈને ભા ંકા ેટ વે સણુમારે 
જફ ભાતા સબુદ્રા નૈ રગી છૈ ેટ કી લેદ, 

અજુ ાન ન રગે છઈ છૈ દ્વાયો કી કથા- 
ચક્રવ્યશૂ તોડન કૂ જાંદો છં લારોં ઘડ્ાર 

લીયતા વે દૂય યૈને ાી કૌયલ 

ચારો કયીક ત ુ ંભાયમારે લારો અબેભન્ય  ુ

  

 

- વતાજી, હુ ંચક્રવ્યશૂ બેદલાની કરા જાણુ ંછં. જમાયે 
ભને પ્રવલ ીડા થઇ શતી, ત્માયે વતાજી (અજુ ાન) એ 
છ દ્વાય બેદલાની કા વબંાલી શતી. વાતભો દ્વાય હું 
જાતે તોડી રઈળ. ળયત પ્રભાણે ચક્રવ્યશૂ તોડલો 
આલશ્મક શતો. એ ત્મા ં ફશાદુયીથી રડ્ો. એણે છ 
દ્વાય તોડી નાખ્મા. અંવતભ દ્વાય ય છથી કૌયલોએ 
એને ભાયી નાખ્મો. શ્રીકૃષ્ણ કે અજુ ાને અભબભન્યનેુ 

ચક્રવ્યશૂની કા ળીખલી શતી તો કૃષ્ણતુ્ર પ્રદ્મુ્ને 

ણ એણે યદુ્ધકા ળીખલી શતી. એણે કાયણે 

અભબભન્ય ુ નાની લમભા ં 'યથયથૂયથૂ' યથના 

યથૂવતઓનો યથૂવત, ભશાવેનાવધવત થમો શતો. 

(Singh 107) યતન થીમભે ળક્ છે કે ગઢલાર 

પ્રદેળના રોકગીતનો વશાયો ોતાના નાટક ચક્રવ્યશૂ 
ભાટે રીધો શોમ. અભબભન્ય ુઆખ્માન શોમ કે ચક્રવ્યશૂ, 

પે્રભાનદં શોમ કે યતન થીમભ ોતાના પ્રદેળના 

રોકવાહશત્મનો આધાય રઈને આ ફનંે વર્જકો 

ભશાબાયત ના કથાલસ્તનેુ યવપ્રદ ફનાલે છે. 

 

અભબભન્ય-ુઆખ્માન ઉયાતં પ્રેભાનદંના ં અન્મ 

આખ્માનોભાથંી વાય થતા પે્રભાનદં જે કેટરીક 

ફાફતોનુ ં નુયાલતાન કયે છે એ ધ્માનભા ંઆલે છે. 

અભબભન્ય ુ -આખ્માન નો કથાપ્રલાશ લેગલતંો છે ણ 

ક્ાકં પ્રેભાનદં એણે અલયોધે ણ છે. સબુદ્રાના 

વીભતં પ્રવગં લખતે બીભ શેયાભણીની માદી 

રખાલા ફેવે છે. આ માદી કંુલયફાઈનુ ં ભાભેરંુ ની 

માદ અાલે છે. ભાભેયાભા ં શેયાભણીની માદી 

લડવાસ ુ રખાલે છે. આ ફનંે આખ્માનોભા ં આ ળૈરી 

વભાન છે. કંુલયફાઈનુ ંભાભેરંુભા ંફધાનંે શેયાભણીની 

બેટ-વોગાદો આલાભા ંઆલે છે અને એભા ં નણદંનુ ં

ફાક યશી જામ છે. નણદં એટરે છણકો કયે છે, 

યીવાઈ જામ છે. ભાભેયાભા ં નયવવિંશ કૃષ્ણની ભદદ 

ભાગે છે અને ભતૂકાભા ં બગલાને કમા કમા બતતો 

ય કેલી કેલી ભશેય કયી શતી એની માદી યજૂ કયે છે. 

અભબભન્ય ુ -આખ્માન ભા ં અહશરોચન યાક્ષવ ેટીભા ં

યુામા છી વલનલણી કયે છે અને ભદદ કયલા કશે 

છે. અહશરોચન યાક્ષવ ણ બતતોની અને કૃષ્ણના 

યાક્રભની માદી યજૂ કયે છે. નાખ્માન ભા ંદભમતંી 

લનભા ંજલા નીકે છે ને ોતાના ંફાકોને ભાભાને 

ત્મા ંભોકરતી લખતે કેલી યીતે યશેવ ુ-ંલતાવુ ંએ વદંબે 

વરાશ- વળખાભણ આે છે. અભબભન્ય ુ આખ્માન ભા ં
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ઉત્તયા વાવયે જલા એટરે કે અભબભન્યનેુ યણક્ષેત્રભા 

ભલા નીકે છે ત્માયે ભાતા સદેુષ્ણા વરાશ-

વળખાભણ આે છે. આભ ઘણી ફાફતોભા ંનુયાલતાન 

જોલા ભે છે.  

 

અંતે, પ્રેભાનદંની કાવ્મકાનો હયચમ કયાલતી 

કં્તતઓ નોંધીને ભાયી લાત યૂી કયીળ. અભબભન્ય ુ

ચક્રવ્યશૂ બેદલાનો છે, એનો વકેંત ઉત્તયાને એક 

દુ:સ્લપ્ન દ્વાયા થામ છે. સ્લપ્ન જોમા છી ઉત્તયા 

ભાતા આગ જે લરોાત કયે છે, એભા ં પે્રભાનદંનુ ં

કવલકભા દેખામ છે: 

 

જોફવનયુ ંભારંુ એે ગયુ,ં જેભ લગડાભાનુ ંફોય યે 

અવત આદયે ઉછેયીએ ાણી વીંચી લેરી યે 

કી પ્રગટી ષુ્ની ત્માયે બોગી ચાલ્મો ભેરી યે 

(ળાસ્ત્રી ૧૪૪) 
 

દૃષ્ટાતં દ્વાયા લાતને અવયકાયક યીતે યજૂ કયલાની 

કા પ્રેભાનદંને વવદ્ધ છે, આ કં્તતઓથી ણ એ જ 

લાતની પ્રતીવત થામ છે. 
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