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सूत्रधारकृतारम्भैर्नाटकैबहुभूमिकै: | 

सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव || 

 

અથાભતૌ “કુળ સ્થવતઓ લડે યચામેરાાં, અનેક ભાલાાાં, તાકાઓલાાાં દેલભાંદદય ઊબાાં કયલાથી જેલ મળ ભે છે, તેલ મળ વૂત્રધાયથી 

આયાંબાતાાં અનેક ાત્રલાાાં તથા તાકાઓલાાાં નાટકથી બાવને ભળ્મ.” (ભુવરગાાંલકય, ગજાનન, ૃ.૧૭) 

 

ભશાકવલ બાવ એક યાહ્પે્રભી અને દેળબક્ત કવલ શળે એભ તેભની કૃવતઓના અભ્માવથી જણામ છે. કવલ અનેકલાય તાના યાજા અને યાહ્ની 

વુખાકાયી ભાટે કાભના કયે છે. ભશાભાત્મ મોગન્ધયામણ જેલા આદળભ અને લપાદાય ભાંત્રી દ્લાયા યાજાના તથા યાજ્મના અભ્મુદમન વલચાય તથા 

બયતયશક જેલા ભાંત્રીઓનુાં યાહ્ વલમક ચચતન લગેયેભાાં કવલની આ દ્રવહ્રન દયચમ થામ છે. 

 

બાવ એક ધભભયામણ, કતભવ્મવનહ્લ, વદાચાયી, વાાંસ્કૃવતક આદળો તયપ પ્રીવત યાખનાય, ળાસ્ત્રજ્ઞ અને ભાનલભૂલ્મના ઉાવક છે. બાવની 

ઉદમનકથાવિત કૃવતઓભાાં તેભન ઉજ્જવમની તયપન પે્રભ સ્હ્રણે જણામ આલે છે. ઉજ્જવમની નગયીની પ્રાચીનતા અને ભશાનતા ોયાવણક 

તથા ઐવતશાવવક ગ્રાંથભાાં ખૂફ જ વુાંદય યીતે અવબવ્મક્ત થમેરી છે. ઉજ્જવમની ભાટેન તેભન પે્રભ અત્માંત અશબાલથી પ્રગટ થમ છે. આ 

નગયીના જુદાાં જુદાાં સ્થાન અને નગય મજનાનુાં એટરુાં ત વાાંગાાંગ અને બાલવબય લણભન કવલએ કમુું છે કે તેભન તે સ્થાન વાથેન દ્રઢ 

સ્નેશવાંફાંધ વ્મક્ત કયે છે. 

 

ભશાકવલ બાવ વલયવચત ‘પ્રવતજ્ઞામોગન્ધયામણ’ અને ‘સ્લપ્નલાવલદત્તભૌ’ નાટકભાાં લત્વયાજ ઉદમન અને અલાંતીયાજ પ્રદ્યત ભશાવેનના 

અભાત્મ અને ભાંત્રીઓનાાં કામો અને યાજનીવત વલમક મુવક્ત-પ્રમુવક્તઓભાાં કવલન યાહ્પે્રભ અવબવ્મક્ત થમ છે. ખાવ કયીને ભશાભાત્મ 

મોગન્ધયામણની યાજનીવતભાાં વનરુામેર યાહ્પ્રેભ અને સ્લાભીવનહ્લા પ્રસ્તુત અભ્માવ રેખભાાં યજુ કયલાન ઉક્રભ છે. 

 

પ્રવતજ્ઞામોગન્ધયામણ :- 

      

‘પ્રવતજ્ઞામોગન્ધયામણ’ ભશાકવલ બાવનુાં મળસ્લી વજભન છે. આ નાટકભાાં ભુખ્મત્લે યાજકીમ લસ્તુનુાં વનરૂણ છે. ઉજ્જવમનીન યાજા પ્રદ્યત 

ભશાવેન લત્વદેળના યાજા ઉદમનને તાના યાક્રભથી નભાલલા ઈચ્છત શત. યાંતુ તે યાજા મોગન્ધયામણ જેલા ભુત્વદ્દી અભાત્મની 

ફુવદ્ધભતા અને સ્લાભીવનહ્લાથી યક્ષામેર શલાથી તેને લળ કયી ળક્મ ન શત. ભાટે ફનાલટી શાથી ની એક કટ મજના કયીને પ્રદ્યતના 

અભાત્મએ ઉદમનને કેદ કમો. યાંતુ તે જ અભાત્મની મજનાને વનષ્પ ફનાલીને મોગન્ધયામણે તાના સ્લાભીને છડાવ્મ. 
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ભશાકવલ બાવે આ નાટકભાાં મોગન્ધયામણ, રુભણ્લાન તથા ળારાંકામન અને બયતયશક જેલા અભાત્મની તાના યાજાઓ પ્રત્મેની તથા યાહ્ 

પ્રત્મેની બવક્ત વનરૂી છે. આ નાટકના પ્રથભ અાંકભાાં મોગન્ધયામણ તાના સ્લાભી ભાટે ચચતાતુય છે અને વારક નાભના વાંદેળલાશકને 

ઉતાલથી યાજા ઉદમન ાવે ભકરલાના કામભભાાં વ્મગ્ર છે. ભૃગમા કયલા નીકેરા ઉદમનની ચચતા પ્રગટ કયતાાં તેઓ વારકને કશે છે : “યાજા 

લેરૄલનભાાંથી નીકી ત્રણ લન લટાલી નાગલનભાાં શોંચે તે શેરાાં તાયે સ્લાભીની વેલાભાાં શાજય થલાનુાં છે.” (દલે, ી.વી. અને દલે, વુયેળ, ૃ. 

૫) યાજનીવતજ્ઞ મોગન્ધયામણને ભશાવેનની કટ મજનાન ખ્માર શલાથી ઉદમન યાજા નાગલન શોંચે તે શેરાાં સ્લાભીની યક્ષા ભાટે ત્ર 

અને યક્ષાવૂત્ર શોંચાડલાની વ્મલસ્થા કયે છે. તેલા વભમે સ્લાભી ઉદમનન વનત્મવાથી શાંવક એકર આવ્માના વભાચાયથી તેઓ શતત્વાશ 

ફની બાાંગી ડે છે. યાજાની ચચતા કયતાાં તેઓ જણાલે છે કે, “ફીજે ગાભ જઈ ઘયે ાછા પયેરા અસ્લસ્થ વગાાંલાા ભાણવના ભનભાાં જેલ ડય 

જાગે તેલ ડય ભાયા ભનભાાં ણ છે કે શુાં ળુબ વાાંબીળ કે અળુબ?” (ૃ.૭) શાંવક ાવેથી યાજાના નાગલનભાાં જલાના વભાચાય વાાંબી 

સ્લાભીબવક્ત પ્રગટ કયતાાં મોગન્ધયામણ કશે છે : “આણે છેતયાઈ ગમા શલે કાાંઈ આળા ખયી? કે આજે પ્રાણ છડલાના છે.” (ૃ.૭)  

મુદ્ધનીવતના જાણકાય અને ફાશળ મોગન્ધયામણ તે અવપ યહ્યાન અપવવ કયે છે. તાના યાજાનુાં જીલન જખભામુાં શમ ત તાને 

જીલલાનુાં કઈ પ્રમજન નથી એલુાં ભાનતા તેભની યાજા ઉદમન પ્રત્મેની લપાદાયી અને વનહ્લા દેખામ છે. 

 

તે અવનન્દ્ય સ્લાભીબવક્ત ઝાંખી યહ્ય છે. ‘પ્રવતજ્ઞામોગન્ધયામણ’ના શાંવકલૃત્તાાંતભાાં ભશાકવલ બાવ ઉદમન ભાટેની મોગન્ધયામણની અધીયતા 

એલાં ઉત્કાંઠા ततस्तत: ળબ્દ દ્લાયા પ્રગટ કયે છે. શાંવક વલસ્તાયૂલભક વભગ્ર ઘટનાન વચતાય આી યહ્યા છે ત્માયે વભગ્ર ઘટના જાણલાની અને 

તેભાાં ણ યાજા ઉદમનની દયવસ્થવત જાણલાની ઉત્કાંઠા તેઓ યકી ળકતા નથી. છી જમાયે ભશાવેનના અભાત્મ ળારાંકામનની અનુકાંાથી યાજા 

ઉદમન ળયીયીડાભાાંથી ભુક્ત થમાની અને ઉજ્જવમની રઇ ગમાની લાત વાાંબી તેઓ સ્લાભીના સ્લાવબભાનની ચચતા કયે છે.૩ સ્લાભીના 

પ્રધાનભાંડભાાંથી “મોગન્ધયામણ ને ભ” એલુાં શાંવકનુાં લચન વાાંબી મોગન્ધયામણની સ્લાભીવનહ્લા ઉતે્તજામ છે અને તે ભાટે કાંઈ ણ કયી છૂટલા 

તેઓ તત્ય ફને છે. સ્લાભી ઉદમન ભાટેની મોગન્ધયામણની બવક્ત વલળે કવલ નાટકના પ્રથભ અાંકભાાં રખે છે કે: 

 

    रिपुनृपनगरे वा बन्धने वा वने वा 

     समुपगतविनाश: प्रेत्य वा तुल्यनिष्ठम् | 

    जितमिति कृतबुद्धि वञ्चयित्वा नृपं तं 

     पुनरधिगतराज्य: पार्श्र्वत: श्लाधनीयम् || (ૃ.૧૪) 

 

અથાભતૌ “શલે સ્લાભી ભને ફીજા જ ુરુરૂે જળે; ળતુ્ર યાજાના નગયભાાં, ફાંધનભાાં કે લનભાાં, જતે વલનાળ ામ્મા શમ ત ભયીને ફીજા રકભાાં 

ણ ભને તેલ જ સ્લાભીવનહ્લ જળે.” (ૃ.૧૭) 

 

યાજા ઉદમનની ભાતા(યાજભાતા) મોગન્ધયામણને કશેલડાલે છે કે ‘ભાય એક દીકય ભાયા ફીજા દીકયાને છડાલે.’ આ યીતે યાજભાતા દ્લાયા થતી 

તાની પ્રળાંવાથી આત્ભવલશ્લાવ કેલી મોગન્ધયામણ યાજબવક્તથી પ્રેયાઈને પ્રવતજ્ઞા રેતાાં કશે છે : 

 

यदि शत्रुबलग्रस्तो राहुणा चन्द्रमा इव | 

मोचयामि न राजानं नास्मि यौगन्धरायण: || 

 

અથાભતૌ “યાશુએ ઘેયેરા ચાંદ્રભાની જેભ ળત્રુએ ઘેયેરા આણા યાજાને જ શુાં ન છડાલુાં ત ભારુાં નાભ મોગન્ધયામણ નવશ.” (ૃ.૧૯) યાજા 

ઉદમનને પ્રદ્યત ભશાવેનની નગયીભાાંથી ભુક્ત કયલા તેઓ ઉન્ભતકન લેળ ધાયણ કયીને રુભણ્લાન અને વલદૂક વાથે ભી મજના ાય ાડલા 

અબેદ્ય યાજનીવતનુાં આમજન કયે છે. ઉજ્જવમની નગયભાાં ાગર લેળે યશી વબકુ્ષકના લેળભાાં યશેરા વલદુક દ્લાયા યાજા ઉદમન વલળેની ફધી 

જ ભાવશતી તેઓ ભેલતા યહ્યા છે અને તદનુવાય અનેક મુવક્ત-પ્રમુવક્તઓ અજભાલી યહ્યા છે. વલદૂક દ્લાયા યાજાની લાવલદત્તા પ્રત્મેની પ્રીવત 

વાાંબી ક્ષણબય વનયાળ થામ છે યાંતુ યાજા ઉદમનની પ્રેભકરાટુથી જ્ઞાત મોગન્ધયામણ તાના સ્લાભીને લાવલદત્તા વાથે છડાલલાની દ્રઢ 

પ્રવતજ્ઞા કયે છે :  

 

सुभद्रामिव गाण्डीवी नाम: पद्मलतामिव | 

     यदि तां न हरेत् राजा नास्ति यौगन्धरायण: || 



Issue 2 : 2018-2019                                            www.uancmahilacollege.org 

 

The Churning : An Inter-Disciplinary National Peer & Double Reviewed e-Journal of  Languages, Social Sciences and 

Commerce/   .            .      /Page 53 - 57 

 Page 55 | 57 

अिप च  

 यदद तां चैव तं चैव तां चैवायतलोचनाम् | 

  नाहरािम नृपं चैव नािमम यौगन्धरायण: ||  

 

અયૌથાતૌ “જેભ અયૌજુન વુબદૌયાને શયે, શાથી જેભ દૌભલેરને શયે, તેભ જ યાજા(ઉદમન) તેને ન શયે ત શુાં મોગનૌધયામણ નશવ.” લી, “જ 

(ઘલતી)ને , તે (શાથી) અને તે લવળારનમના (લાવલદતૌતા) ને તથા યાજાને શુાં શયી ના રઈ જઉાં તણ ભાયુાં નાભ મોગનૌધયામણ નશવ.” 

(ૃ.૪૬-૪૭) 

 

ઉજૌજમવનીભાાં ગુૌતલેળે યશેરા મોગનૌધયામણ બદૌયલતી શાથણીના વૌનાનના ફશાના શેઠ તાના વૌલાભીને તૌમાાંથી બગાડલાભાાં વપ 

યાંતુ યાજાના યકૌણ ભાટે ળતૌયુવૈનૌમ વાભે રડતાાં-રડતાાં તેભને કેદ થલુાં ડૌમુાં. છતાાં તાન ભનયથ તાના ૌયાણના બગે ણ ૂયૌણ થમ 

લવચાયી તેઓ ૌયવનૌન છે. યાજા અને યાૌટૌય ૌયતૌમેન અવીભ ૌયેભ યજુ કયતાાં કલવ મોગનૌધયામણના વૌલાબવભાન લવળે નાટકભાાં રખે છે કે, 

દયૌળનના અબવરાીઓને દૂય કયળ નશીાં, યાજા તયપના ૌયેભને કાયણે લવતૌતવગૌયવૌત એલા ભને યાકૌયભળીર યાજુયુ બરે જુએ. જે 

અાંતયથી ‘અભાતૌમ’ દને ઝાંખે છે તેભન અબવરા આજે કાાંત દૌયઢ થાઓ અથલા નાળ ાભ.” (ૃ.૫૭)    

 

ૌયદૌમત ભશાવેનના ભાંતૌયી બયતયશક વાથેના ળોયૌમૂયૌણ વાંલાદભાાં ણ મોગનૌધયામણની વૌલાભીનવૌઠા અને યાૌટૌયૌયેભ ૌયદયૌળવત થામ 

નાટકભાાં ભશાકલવ બાવ મોગનૌધયામણના વનૌમાવીના વૌલયૂભાાં યશેરા અદબુત લૌમકૌતવતૌલને યજુ કયી તેભની ઉદમન ભાટેની વૌલાભીબકૌતવ 

ઉચૌચ યાૌટૌયૌયેભ અબવલૌમકૌત કયે છે. 

 

સ્લપ્નલાવલદત્તભૌ: 

 

ઘણા ૌયાચીન વભમથી ‘વૌલૌનલાવલદતૌતભૌ’ ને એક ઊાંચા ૌયકાયની નાટૌમકૃતવ ગણલાભાાં આલી છે. આ નાટકભાાં ભુખૌમતૌલે ઉદમન-

દાાંતૌમજીલનનુાં નવયૂણ થમેરુાં છે.  છતાાં યાજકીમ કથાલવૌતુ ણ અશીાં લવળવૌટ વૌથાન ધયાલે છે. 

 

‘વૌલૌનલાવલદતૌતભૌ’ યૂકભાાં જે નાટૌમકૌયવમાઓ ચારે છે તે ફધાના ભૂભાાં છે મોગનૌધયામણની મુકૌતવ છે. મોગનૌધયામણની ફધી 

ભૂ તેભની વૌલાભીનવૌઠા અને વૌલાભીબકૌતવભાાં છે. લતૌવયાજ ઉદમન અને કોળાભૌફી નગયીના ળૌયેમ ભાટે તેઓ અભાતૌમણાને તૌમજી દઈ 

વનૌમાવીન લેળ ધાયણ કયે છે. તાની યાજનીતવના બાગયૂે તેઓ લવદૂક અને તાનાાં યાણી લાવલદતૌતાને લવળૌલાવભાાં રે છે અને તે 

યવલૌયાજક ફની અને યાણી લાવલદતૌતાને આલાંતીકાન લેળ ધાયણ કયાલી ભગધ દેળભાાં શાંચે છે. ભગધ દેળના તલનભાાં યાણી 

વશવત તેભની વાભાનૌમ ભાનલીની જેભ વૈનવક દૌલાયા થતી ઉતૌવાયણાના બગ ફનલુાં ડે છે, છતાાં યાજાના અને યાૌટૌયના અબૌમુદમ ભાટે 

અભાન તેઓ વશન કયે છે. 

 

તલનભાાં તલનલાવીઓને ધયૌભૌયવમા યાજકુભાયી દૌભાલતી ઈચૌછવત લવૌતુઓ ૌયદાન કયલાની જાશેયાત કયાલે છે તૌમાયે વૌલાભીબકૌત 

મોગનૌધયામણ તયત જ માચક ફનીને કશે છે: 

 

    कायं नैवाथेनाािप भोगैना वस्त्रै- 

      नााहं काषायं वृििहेतोोः प्रपन्न: | 

    धीरा कन्येयं द्रष्टधमाप्रचारा 

     शक्ता चाररतं्र रिितुं मे भिगन्याोः ||
 

(દલે, ી.વી. અને દલે, વુયેળ, ૃ.૮૨) 

 

મોગનૌધયામણ તાની મજના વવદૌધ કયલા લાવલદતૌતાને દૌભાલતીના શાથભાાં થાણ તયીકે વાંે છે. વૌલાભીનુાં કરૌમાણ ઈચૌછતા વેલક 

તેભન શેર ભનયથ ૂયૌણ થમ જેથી ૌયવનૌન થઇ ભનભાાં લવચાયે છે કે ભશાન કાયૌમન અડધ બાગ ઓછ થઇ ગમ. 
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‘સ્લપ્નલાવલદત્તભૌ’ના પ્રથભ અાંકના બ્રહ્મચાયીના પ્રવાંગભાાં રાલાણક ગાભેથી આલેરા બ્રહ્મચાયી દ્લાયા લણભલામેરા રાલાણકલૃત્તાાંતભાાં આમભ 

મોગન્ધયામણની યાજા ઉદમનની વસ્થવત જાણલાની ઉત્કાંઠા લધતી જ જામ છે. ભશાકવલ બાવે મોગન્ધયામણની આ પ્રકાયની ઉત્વુકતા ભાટે ‘છી, 

છી’ ળબ્દન લાયાંલાય પ્રમગ કમો છે. લાવલદત્તાના વલમગભાાં વલરા કયતા યાજા ઉદમનની અભાત્મ રુભણ્લાન મગ્મ કાજી રઇ યહ્ય છે એલુાં 

જાણી તેઓ રુભણ્લાનના ભશાન કામભની કદય કયે છે અને ઇહ્ર યાજકામભને આગ ધાલલા તલનભાાંથી વલદામ રે છે.  

 

જેના શૈમે યાહ્પ્રેભ છે તેલ મોગન્ધયામણ ડદા ાછ યશીને દ્માલતી વાથેના ઉદમનનાાં રગ્ન કયાલે છે. વલદૂક અને યાણી લાવલદત્તાને 

વલશ્લાવભાાં રઈ તાની મજનાનુાં એક છી એક કામભ વવદ્ધ કયતા ફુવદ્ધભાન મોગન્ધયામણ વપતાના દકનાયે આલીને તાના સ્લાભીને 

વત્મથી દૂય યાખ્મા શતા તેથી યાજા ઉદમન વભક્ષ પ્રગટ થતાાં ભાનવવક દયતા અનુબલે છે. રાલાણક-દાશથી ળરુ કયીને ઉદમનના દ્માલતી 

વાથે થમેરા રગ્ન વુધીનુાં વાંૂણભ ઘટનાચક્ર કે જેનાથી ઉદમનને અજ્ઞાત યાખલાભાાં આવ્મા શતા, તેથી તેઓ ળુાં કશેળે એ વલચાયે વાળાંક ફને છે. 

જેભકે, 

 

प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपतेर्हितार्थं 

कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य | 

सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ 

किं वक्ष्यतीति ह्र्दयं परिशंकितं मे || 

 

અથાભતૌ “યાજાના વશત ભાટે યાજભવશીને છૂાલીને ભેં યાજાનુાં કલ્માણ થામ એભ વભજીને બરે આ કમુું. લી, ભારુાં કામભ ણ વપ થમુાં છે છતાાં 

આ યાજા ળુાં કશેળે એ વલચાયે ભારુાં રૃદમ વાળાંક ફન્મુાં છે.” (ૃ.૧૩૫)  નાટકના અાંતે લાવલદત્તાની ઓખ થતાાં તાને સ્લાભીન અયાધી 

ભાની યાજા ઉદમન ાવે ક્ષભામાચના કયે છે. ગે ડેરા મોગન્ધયામણની પ્રળાંવા કયતા ઉદમન તેભને “તભે ખયેખય મોગન્ધયામણ છ.” 

(ૃ.૧૩૭) એભ કશીને તેભને દદરાવ આે છે. સ્લાભી ઉદમનનુાં આલુાં લચન વાાંબી રુણ અદા કયનાય મોગન્ધયામણ તેભના ભાટે આદયબાલ 

એલાં સ્લાભીબવક્ત પ્રગટ કયતાાં કશે છે : “અભે ત સ્લાભીના બાગ્મને અનુવયનાયા છીએ.” (ૃ.૧૩૭) 

 

ધન્મ છે આમભ મોગન્ધયામણની અનુભ સ્લાભીબવક્ત અને યાહ્પ્રીવતને! 

 

ઉવાંશાય :- 

 

ભશાકવલ બાવ વલયવચત ‘પ્રવતજ્ઞામોગન્ધયામણ’ નાટકના ફીજા અાંકના ભગધ, કાળી, ફાંગા, વભવથરા, ળૂયવેન, વોયાહ્, અલાંતી, લત્વદેળ 

લગેયેના વનદેળભાાં તથા ‘સ્લપ્નલાવલદત્તભૌ’ભાાં અલાંતી(ઉજ્જમવમની), લત્વદેળ(કોળામ્ફી), ભગધ(યાજગૃશ) અને આરુવણના યાજ્મ જેલા 

ઉલ્રેખ તથા યાજકીમ લસ્તુના વનરૂણભાાં કવલન યાજાઓ પ્રત્મેન અશબાલ અને યાહ્પે્રભ જલા ભે છે. બાવના યાભામણ કથા ય 

આધાદયત રૂક ‘પ્રવતભાનાટક’ અને ‘અવબેકનાટક’ભાાં તથા કવલ કલ્નાવિત ‘અવલભાયક’ લગેયે રૂકભાાં તેભન યાહ્પે્રભ ડદકમાાં કયે  છે. 

તદુયાાંત બાવના ભટા બાગના રૂક(નાટક)ભાાં આલતાાં બયતલાક્મભાાં તેભન યાજા યત્લેન અશબાલ પ્રગટ થમા વલના યશેત નથી. 

 

इमा सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम् | 

महीमेकातपत्राङ्कां राजसिंह: प्रशास्तु न: || 

 

(વભુદ્ર વુધી વલસ્તયેરી, વશભારમ અને ચલધ્માચ રૂી કુાંડલાી તથા એક છત્ર નીચે યશેરી આ ૃથ્લી ય અભાયા ચવશ જેલા યાજા ળાવન 

કય.) 

વાંદબભગ્રાંથ વૂવચ :- 

 

દલે, ી.વી. અને દલે વુયેળ જ. (વાંા.), महाकविभासप्रणीतम् प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्, વયસ્લતી ુસ્તક બાંડાય : અભદાલાદ, 

૨૦૦૨-૦૩. 

 

__ __ __ महाकविभासविरचितम् स्वप्नवासवदत्तम्, વયસ્લતી ુસ્તક બાંડાય : અભદાલાદ, ૧૯૯૮-૯૯. 
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નાન્દી, ડૉ.તસ્લી, ‘વાંસ્કૃત નાટકન દયચમ’, મુવનલર્સવટી ગ્રાંથ વનભાભણ ફડભ : અભદાલાદ, ૧૯૭૯. 
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