© 2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 3 | Print ISSN : 2395-6011 | Online ISSN : 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

કર્ણની નનષ્ઠા અને જીવનકારુણ્ય
પ્રા.જી.જે.દે વાઈ
આવીસ્ટંટ પ્રપેવય
ડીવીએભ આર્ૌ્ વ & કભવ્ કૉરેજ, લીયભગાભ
‘ભશાબાયત’ નુ ં નનષ્ઠલાન અને કારુણ્મ ૂર્્ ચરયત્ર કર્્ન ુ ં છે .કુંતા એની જનેતા ર્ ાલ્મ ગર્ામ અનધયથ
અને યાધાન.અનધયથ ભશાયાજ ધ ૃતયાષ્રન વાયનથ શઈ તે સ ૂતુત્ર તયીકે ઓખામ.વભસ્ત કથાભાં કર્્ને
સ ૂતુત્ર તયીકેન ું ભશેણ ુ ં ભાયલાભાં આલે છે .તે સ ૂતુત્ર શઈ તેને નલદ્યાન અનધકાય નથી.આભ છતાં તે
યશુયાભ ાવે ફાર્નલદ્યા ળીખે છે અને જ્માયે યશુયાભને જ્ઞાત થામ છે કે આ બ્રાહ્મર્ નથી ત્માયે તેઓ
કર્્ન લધ કયલા ઉત્સુક ફને છે .યં ત ુ સ ૂમ્ની દયનભમાનગીયીથી ઉગયી જામ છે તમ યશુયાભ એને ળા
આે છે કે કટકટીના વભમે કર્્ તાની નલદ્યાનુ ં નલસ્ભયર્ કયળે અને તેના યથનુ ં ડું ું ધયતીભાં ૂંી
ંૂ
જળે.આ અભબળા કર્્ના જીલનને રાગેર છે .જે કુરુક્ષેત્રભાં અર્ુ ્ન વાથેના યુદ્ધ વભમે જલા ભે છે .કર્્
જન્ભજાત કલચ અને કુંડ ધયાલે છે .તે કુંતાના સ ૂમ્ વાથેના નનમગથી જન્ભેર છે યં ત ુ કુંતાએ કુંલાયી
અલસ્થાભાં જ નનમગ કમો શઈ તેને વભાજન દય રાગતાં તે ફાકને એક ેટીભાં મ ૂકી નદીભાં લશાલી દે
છે .જે અનધયથ અને યાધાને ભે છે અને આ નનિઃવંતાન દં તી તે ફાકને તાના ુત્રની જેભ જ ાીી ભટ કયે છે .જન્ભજાત પ્રનતબા, તેજ અને કાફેભરમત રઈને જન્ભેર કર્્ની ભનીા ફાર્ાલી
ફનલાની છે અને તે ધનુનલિદ્યા ળીખલાના ઘર્ા પ્રમત્ન કયે છે ર્ વો તેને સ ૂતુત્ર કશી નતયસ્કાયે છે .છે લટે તે
બ્રાહ્મર્ લેળ ધયી યશુયાભન નળષ્મ ફને છે અને ધનુનલિદ્યા ળીખે છે .
ઉકાયન ફદર ઉકાય જ શમ અને જીલનબય નનષ્ઠલાન યશેવ ુ ં તે કર્્ન સ્લબાલ છે .નલશ્વાવઘાત કયલ
અને ીઠ દે ખાડલી તે કર્્ન સ્લબાલ નથી. ‘ભશાબાયત’ નુ ં આ ાત્ર વોથી લધાયે નનષ્ઠાલાન અને કરૂર્ છે
કેભ કે જન્ભથી જ તેના જીલનભાં દુ:ખ, વંઘ્ અને એકરતા છે . દુબા્ ગ્મ, નતયસ્કાય, અભાન અને વ્મથા
તેના જીલન વાથે અનલનાબાલી વંફધ
ં ે જડામેરી છે અને તેને કર્્ જીલનબય વશન કયત યશે છે .આભ છતાં
તે બાગ્મને કવત નથી ર્ રક્ષ્મવાધનાને જ ભશત્લ આી કભ્ કયત યશે છે .જીલનન આ ર્ એક
લાસ્તલ છે કે ભનુષ્મ ગભે એટરા પ્રમત્ન કયે ત ર્ રક્ષ્મ ાભી ળકત નથી કે જીલન સુધાયી ળકત
નથી.તેભાં આડે આલે છે કર્્ની નનષ્ઠા.કર્્ જીલનભાં મત્ૃ મને વ્શાલું કયે છે ર્ નનષ્ઠાભાંથી ચભરત થત નથી.
બતશ
્ ૃ રયએ ર્ નીનતળતકભાં નોંધયુ ં છે . ધૈમ્લાન અને નનષ્ઠાલાન ભાર્વ નનષ્ઠા અને ન્મામથી ચભરત થત
નથી :
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ननन्दन्तु नीनतननऩण
ु ा यदद वा स्तव
ु न्तु

ऱक्ष्मी: समाववशतु गच्छतु वा यथेष्टम |
अधाय वा मरणमस्तु

युगान्तरे

वा

न्याय्यात्ऩथ: प्रववचऱन्न्त ऩदं न धीरा : ||
એ તેન જીલનભાગ્ છે .કર્્ સ્લાથી નથી, ઈષ્મા્ અને કટને ર્ સ્લીકાયત નથી. તે કેલ એક લીયની જેભ
વંઘ્ કયલાભાં અને યુદ્ધભ ૂનભ ય વંગ્રાભ કયલાભાં ભાને છે .ળોમ્ તેન ુ ં આભ ૂર્ છે .વભાજ ર્ તેના કભ્ અને
ળોમ્ને જત નથી ર્ તેની જાનતને ધમાનભાં રે છે .આથી જ દ્રર્ાચામ્, ળલ્મ, બીષ્ભ, બીભ, અર્ુ ્ન, દ્રદી
આરદ તેને નતયસ્કાયતા યશે છે .બાયતીમ વભાજભાં કભ્ અને ળોમ્ન ુ ં ભશત્લ નથી ર્ જાનતનુ ં ભશત્લ છે .જે
આર્ા વભાજનું કરંક છે અને તે ‘યાભામર્’, ‘ભશાબાયત’ જેલાં ગ્રંથભાં આલતાં આ પ્રકાયના પ્રવંગને રીધે
આજમંત નલદ્યભાન છે .નલદ્યાલાન ુરુ ર્ કર્્ની પ્રનતબાને ઓખી ન ળકે તે એલા ુરુની નલદ્યાની
નારેળી સ ૂચલે છે .ખયે ખય ત, નલદ્યા અને પ્રનતબા તથા અભ્માવ એ કઈ ચક્કવ જાનતન ઈજાય નથી.આ
પ્રકૃનતની દે ન છે .ભનુસ્મ ૃનતભાં ભનુ યાજાએ ફયાફય જ નોંધયુ ં છે કે ભાર્વ ભાત્ર જન્ભથી જ શુદ્ર કે લૈશ્મ કે
ક્ષનત્રમ છે ,વાયા વંસ્કાયલાાને બ્રાહ્મર્ જ ભાનલ. નલદધમ એ દયે કન અનધકાય છે .
संस्कारात द्वीजउच्चयते|

जन्मना जायते शूद्र:

યં ત ુ જ્માં વભાજ જ એલી વ્મલસ્થાભાં લશેંચામેર શમ ત્માં ડાહ્યા ુરુની વભજર્ન ર્ કઈ અથ્ યશેત
નથી.‘ભશાબાયત’ ભાં એવુ ં એકેમ ાત્ર નથી જે કર્્ના વાશવ અને ળોમ્ને ભફયદાલી ળકે.બ્રાહ્મર્ અને
ક્ષનત્રમએ એભ જ ભાની રીધુ ં છે કે નલદ્યા પ્રાપ્ત કયલી અને યુદ્ધ કયવુ ં એ કેલ એભન જ અનધકાય છે .કંઈક
ળીખવું અને યુદ્ધ કયવું એ ભાર્વ ભાત્રની કા છે .
અર્ુ ્નની ધનુનલિદ્યા નનશાીને કર્્ એની વાભે યુદ્ધન ડકાય પેંકે છે .કર્્ન ુ ં આ લત્ન એ ક્ષનત્રમનુ ં સ ૂચક છે
યં ત ુ એ જ વભમે કર્્ની જાનત ુછામ છે અને તે કઈ યાષ્રન યાજા છે કે કેભ તેભ ર્  ૃચ્છા થામ છે .કર્્
પ્રત્યુત્તય આી ળકત નથી એટરે તે શાંવીાત્ર ફને છે .આ વભમે દુમોધન તેની વ્શાયે આલે છે અને તત્કા
તેને અંગદે ળન યાજા ઘનત કયે છે .જીલનની નનર્ા્ મક ક્ષર્ે કેલ દુમોધને ભદદ કયી શમ છે એટરે કર્્
ર્ મ ૃત્યુમંત તેના પ્રત્મે નનષ્ઠાલાન યશે છે .એ પ્રવન્નતા ૂલ્ક મત્ૃ યુન સ્લીકાય કયે છે ર્ દુમોધન વાથે
કદી ર્ નલશ્વાવઘાત કયત નથી.કર્્ભાં જીલનનુ ં વોથી વક્ષભ અને ઉજળં ાસુ ં છે .અરફત્ત, દુમોધનને ત
એલા જ મદ્ધાની જરૂય શમ છે જે અર્ુ ્નની ફયાફયી કયી ળકે અને તે કર્્ શઈ એ તત્કા કર્્ને તાન
નભત્ર ઘનત કયે છે .એટલું જ નશીં તેને મગ્મ સ્થાન આી વોની વાભે વન્ભાનનત ર્ કયે છે .કર્્ જીલનબય
તેન આ આબાય નલસ્મ ૃત કયત નથી.દુમોધનને ર્ જેટરી આસ્થા બીષ્ભ અને દ્રર્ાચામ્ ય નથી એટરી
કર્્ ય છે .કુરુક્ષેત્રભાં બીષ્ભ અને દ્રર્ાચામ્ન ુ ં અર્ુ ્ન વાથેન ુ ં યુદ્ધ જેટલું નનર્ા્ મક સ્સ્થનતએ શોંચત ુ ં નથી
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એટલું કર્્ન ું યુદ્ધ નનર્ા્ મક ભ ૂનભકાએ શોંચે છે .કર્્ન ુ ં યુદ્ધ ાંડલ વાથે નથી કેલ અર્ુ ્ન વાથે છે કેભ કે
એના મ ૂ ભ ૂતકાભાં યશેરાં છે .
કર્્ન નનજી ધભ્ છે કે કઈર્ રયસ્સ્થનતભાં દુમોધન પ્રત્મે નનષ્ઠલાન યશેવ.ુ ં કર્્ વાયી યીતે જાર્ે છે કે
દુમોધનન ભાગ્ જેટર શ ૂયલીયન નથી એટર ઈષ્મા્ , કટ અને અશંકાયથી બયે ર છે .જ્માયે ફીજી તયપ
કર્્ કેલ યુદ્ધથી જ ાંડલને યાસ્ત કયલાભાં ભાને છે .આથી તેને કટન ભાગ્ વંદ નથી તેભ છતાં તે
દુમોધનને ત્મજત નથી.દુમોધનના દયે ક કટ કે ડમંત્રભાં તે બાગીદાય યશે છે .દ્રદી પ્રત્મે તેને ઘ ૃર્ા છે
કેભ કે દ્રદીએ તેને સ્લમંલયભાં સ ૂતુત્ર કશીને નતયસ્કામો શત.આ અભાનન ફદર તે દ્યુતવબાભાં રે છે
કે ાંચ નત ધયાલનાય સ્ત્રીનુ ં ભાન શુ ં અને અભાન શુ ં શમ.આભ કશીને તે લસ્ત્રાશયર્ને અનુભદન આે
ુ ં મ ૂ દ્રદી સ્લમંલયભાં યશેલ ું
છે .એક સ્ત્રીનું કર્્ના શાથે થતુ ં આ અભાન મગ્મ ત નથી જ ર્ તેનમ
છે .કર્્ના યાક્રભન અસ્લીકાય કયીને તેને જાનતની દ્ર્ષ્ટએ અભાનનત કયલ તે ર્ મગ્મ ત નથી જ.કર્્
પ્રત્મે વશાનુભ ૂનત દળા્લલાનુ ં આ કાયર્ નથી ર્ જેભ દ્રદી અભાનનત કયે છે તેભ કર્્ ર્ એ
અભાનનું આ પ્રવંગે લેય લાે છે .અભાનન ફદર અભાનથી રેલ એ ભાર્વન સ્લબાલ છે એભાં કર્ે
કશું જ ખર્ું કયું નથી.
જન્ભથી ભાંડી મ ૃત્યુમંત કર્્ લેદનાભાં જીવ્મ.લેદના જ કર્્ના જીલનન સ્થામીબાલ જર્ામ છે .જન્ભતા
ભાતાએ એને ત્મજી દીધ અને જીલનબય સ ૂતુત્રન નતયસ્કાય વશન કમો.દ્રદીએ અભાનનત કમો ાંડલ
વાથે લેય રેલાના રશવાફે દુમોધન અને ળકુનનના કર્ભાં લધુ ને લધુ ૂંત
ંૂ
ગમ.રાક્ષાગૃશના ડમંત્રભાં
અને દ્ય ૂતના લભભાં ર્ એ વડામ.એક લીય મદ્ધા તયીકે કર્્ના ચરયત્ર યના આ કરંકને ર્
અલગર્ી ળકામ તેભ નથી.દુમોધનની અનીનત અને ડમંત્રને લગી યશેવ ુ ં એ કર્્ની નનમનત છે અને તેને
અનુવયલાભાં જ તે તાના જીલનન વાય ભાને છે , એ તેન ુ ં કત્વ્મ છે .રયર્ાભની તેને ભચિંતા નથી ર્
અકાયનુ ં કરંક સ્લીકાયલા એ તૈમાય નથી.કર્્ની ઓખ તેની જાનત નશીં ર્ યાક્રભ છે અને તેની
દાનલીયતા ર્ ખયી.વલાયની સ ૂમ્ ૂજા દયનભમાન કઈર્ માચક તેની ાવે જે કંઈ ભાંગે તે આી દે
છે .કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ  ૂલે ઇન્દ્ર તેની ાવે કલચ અને કુંડ ની માચના કયે છે .જ્માં સુધી તેના ળયીય ય આ ફે
લસ્તુ છે ત્માં સુધી તેન ું મ ૃત્યુ અનનનિત છે ર્ તેનીમ યલા કમા્ નલના તે કલચ-કુંડ ઉતાયી આે છે .એ જ
પ્રભાર્ે, કુંતા ર્ કર્્ ય ભાતાન અનધકાય જભાલલા આલે છે અને તેને ાંડલ ક્ષે યત પયલા નલનલે છે
યં ત ુ તે નકાય કયે છે .આભ છતાં તે ભાતાને લચન આે છે કે તેભના ુત્ર ાંચ યશેળે.કર્્ કેલ અર્ુ ્ન
વાથે જ યુદ્ધ કયળે અને જ અર્ુ ્ન ભયામ ત કર્્ ભાતા ાવે આલળે અને કર્્ ભયામ ત ાંડલ ાંચ
યશેળે.કૃષ્ર્ ર્ કર્્ને તેના જ્નન્ભનુ ં યશસ્મ ફતાલીને તેની નનષ્ઠાભાંથી ચભરત કયલા પ્રમાવ કયે છે અને તેને
યાજલી દ તથા દ્રદીનુ ં પ્રરબન આે છે .આભ છતાં કર્્ દુમોધનને ત્મજલા તૈમાય થત નથી.તાને
જેના દ્વાયા દ, પ્રનતષ્ઠા, વંનત્ત, મળ અને વન્ભાન પ્રાપ્ત થયુ ં છે તેના પ્રત્મે નનષ્ઠલાન યશે છે .સ્લ-ધભ્ભાંથી
ચભરત થવું એ કર્્ન ધભ્ નથી.બગલદ ગીતાભાં ર્ કહ્ું છે કે તાન ધભ્ આચયલાભાં ગભે તેટર કરઠન

International Journal of Scientific Research in Science and Technology (www.ijsrst.com)

706

શમ તમ ર્ કડી યાખલ, ફીજાન વશેર ધભ્ ર્ આચયલ એના કયતાં સ્લધભ્ભાં નનધન વારુ. स्वधमे

ननधनम श्रेय: ऩरधमो भयावह| ળકુનન, દુમોધન, દુ:ળાવન આરદના જીલનન મુદ્રારેખ જ કટ, ઈષ્મા્ અને
સ્લાથ્ છે તેભની લચ્ચે યશી કર્્ યાક્રભ કે લીયતા ભાટે ઝૂઝત યશે છે .યં ત ુ તેના જીલનભાં રયસ્સ્થનત જ
એલી નનભા્ર્ થમેરી છે કે તે ઈચ્છલા છતાં ફશાય નીકી ળકત નથી.
કર્્ને મ ૃત્યુન બમ નથી ર્ કરંરકત જીલનન બમ છે .કર્્ દુમોધનને ત્મજીને ાંડલ ક્ષભાં બી જામ કે
કૃષ્ર્ના પ્રરબનને લળ થઈ યશે તે તેને વંદ નથી.વાભાન્મત: વયે યાળ ભનુષ્મને મત્ૃ યુ બમબીત કયે છે
અને તે પ્રરબનને લળ થઈ યશે છે .યં ત ુ કર્્ વાભાન્મ નથી તેભ રારચના લભભાં ર્ પવાત નથી.એ
વભજે છે કે દુમોધનની ભૈત્રીનુ ં તેના જીલનભાં શુ ં ભશત્લ છે અને નભત્રની ભદદનું મ ૂલ્મ શુ ં છે ? દુમોધનના
ઋર્ને મત્ૃ યુથી ર્ ચ ૂકલી ળકામ ત તેને કર્્ તાના જીલનની ધન્મતા ભાને છે .ઘર્ીલાય ભાર્વની વાય
અને નનષ્ઠા તેની કરુર્તાનુ ં કાયર્ ફને છે .કટી, અવત્મલાદી, ઇષ્મા્ ળ અને સ્લાથી ભનુષ્મ ાવે નનષ્ઠાની
અેક્ષા યાખલી વ્મથ્ છે કેભ કે એલા તેના વંસ્કાય નથી.દુમોધનને ત્મજલાન નલચાય કર્્ સ્લપ્નભાં ર્
નલચાયી ળકે તેભ નથી. લચનભાંથી ચભરત ન થવુ ં અને કઈના ઉકાયને નલવયલ નશીં.કર્્ને દુમોધન પ્રત્મે
કઈ પરયમાદ નથી કેલ અસ્સ્તત્લ સ્થાન અને જીલનભાં કભ્ અને યાક્રભ જ લીયની ઓખ છે તે કર્્ની
જીલનબયની ભથાભર્ છે .ભશાબાયતકારીન અને વાંપ્રત વભમની રયસ્સ્થનતઓને જતાં જર્ામ છે કે અશીં
જાનત જ શ્રેષ્ઠ છે , ભનુષ્મનુ ં કભ્ નશીં.ખયે ખય ત, કભ્ અને વંસ્કાય જ ભનુષ્મના ભાદં ડન આધાય ફનલ
જઈએ કેભ કે એ જ ભાર્વના મ ૂલ્માંકનનુ ં વાચુ ં રયફ છે .જ્માયે જાનતને શ્રેષ્ઠ ગર્લાભાં આલે ત્માયે જ
મુશ્કેરી વજા્મ છે કેભ કે જાનત જ શ્રેષ્ઠ શમ ત અધભભાં અધભ કટીન ભનુષ્મ ર્ તેની ઉચ્ચ જાનતને
કાયર્ે ઉત્તભ કશેલામ.ક્ાં જન્ભ રેલ એ ભનુષ્મના અનધકાયભાં નથી યં ત ુ કેલાં કભો કયલા અને કેલાં વંસ્કાય
ભેલલા કે અનાલલા એ ભનુષ્મના શાથની લાત છે . જ નલદ્યાલાન વ્મસ્તત ર્ આ ન વભજી ળકે ત તેની
નલદ્યા અથ્શીન છે .વયસ્લતીના ઉાવકને તે દે લીએ આ ન ળીખલાડ્ું શમ ? નલદ્યાલાન વ્મસ્તતભાં આલ બેદ
શમ જ ન ળકે. યં ત ુ વત્મ ત એ છે કે કર્્ વાથે આલ વ્મલશાય થમ એ વભાજનુ ં કરંક છે .બાયતીમ વભાજ
વ્મલસ્થાભાં ેવી ગમેર આ ફાફતના ઘર્ા દુષ્રયર્ાભ વાંપ્રતભાં જઈ ળકીએ છીએ.એલ કઈ વભાજ અને
યાષ્ર શમ જ્માં વ્મસ્તતને કેલ તેના કભ્ અને વંસ્કાયથી જ ઓખલાભાં આલે.જ કર્્ વાથે આભ થયું શમ
ત એ કડી દુમોધન વાથે ના શત અથલા અધભ્ના ભાગ્ ય ન ચાલ્મ શત.કભ્ અને વંસ્કાયની ભટી ભટી
લાત કયનાયા ર્ આલી કટકટીની ક્ષર્ે ભોન ધાયર્ કયે છે અને ભાનલતા ૂર્્ નનર્્મ કયી ળકતા નથી.
જ્માયે વ્મસ્તત અંગત સ્લાથ્થી પ્રેરયત શમ ત્માયે તે જાનત, કભ્ અને વંસ્કાય ર્ જતી નથી કેલ તે
સ્લાથ્ ૂનતિ ભાટે જ રારાનમત યશે છે .કૃષ્ર્ અને કુંતા ભશાબાયતના એલાં ફે ચરયત્ર છે .કૃષ્ર્ વાયી યીતે જાર્ે છે
કે દુમોધનના ક્ષે જ કઈ નનષ્ઠા ૂલ્ક યુદ્ધ કયી ળકે તેભ શમ ત તે કર્્ છે અને કર્્ નનર્ા્ મક યુદ્ધ કયી ળકે
છે તથા અર્ુ ્નના યાજમનુ ં કાયર્ ર્ ફની ળકે છે ॰કૃષ્ર્ કર્્ના જન્ભનુ ં યશસ્મ જાર્ે છે એટરે જ્માયે
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નલ્ષ્ટભાં કૃષ્ર્ વપ થત નથી ત્માયે કર્્ વાથે થડ વભમ લીતાલે છે .આ દયનભમાન કૃષ્ર્ કર્્ને તેના
જન્ભનુ ં યશસ્મ ફતાલીને અને તેની વાચી ભાતા કુંતા શઈ તે સ ૂતુત્ર નશીં ર્ ક્ષનત્રમ છે એભ જર્ાલે છે તે
યુદ્ધ  ૂલેની કૃષ્ર્ની મુત્સ્દીગીયી છે .એટલું જ નશીં કર્્ જ્મેષ્ઠ કુંતાુત્ર શઈ તેને શસ્સ્તનાુય નવિંશાવન અને
દ્રદીના નત ફનલાનું પ્રરબન આે છે . કર્્ ભાટે આ નાનીસ ૂની લાત નથી, આ ભચત્તને ભ્રનભત કયલાનુ ં
ભર્ું ને વફ કાયર્ છે યં ત ુ કર્્ એ સ્લીકાયત નથી.દુમોધનને યુદ્ધના વંદબે કર્્ ઉય જેટર નલશ્વાવ છે
એટર બીષ્ભ અને દ્રર્ ય નથી.દુમોધનના આ નલશ્વાવને કર્્ તડત નથી તે કર્્ના વ્મસ્તતત્લ અને
નનષ્ઠાની ભશાનતા છે .આ દ્ર્ષ્ટએ કર્્ન ુ ં ચરયત્ર ઉદાત્ત છે .નલશ્વાવઘાત કયનાય વ્મસ્તત યુદ્ધ જીતે ર્
ભનુષ્મતાની દ્ર્ષ્ટએ તેન ું કઈ મ ૂલ્મ યશેત ુ ં નથી.વ્મસ્તત જીલનભાં મ ૂલ્મ, નલચાય, નવદ્ધાંત અને નનષ્ઠા ધાયર્
કયે તેની ભશત્તા છે કેભ કે તે વ્મસ્તતનુ ં મ ૂલ્માંકન એ યીતે જ થત ુ ં શમ છે અને વ્મસ્તતન વાચ ધભ્ અને
ઈશ્વય ર્ એ જ છે .વાભાન્મ યીતે ધભ્ળીર અને ઈશ્વયની આસ્થાલાી વ્મસ્તતને ર્ જીલનની નનર્ા્મક 
ચભરત કયી મ ૂકે છે યં ત ુ કર્્ એભાથી ફાકાત છે તે એની નનષ્ઠાન નલજમ છે .સ ૂમ્ ૂજા વભમે કુંતા ર્ કર્્
ાવે આલી તેના જન્ભનું યશસ્મ કશી તેને તાન ુત્ર સ્લીકાયી ાંડલ ક્ષે આલી જલા કશે છે .કર્્ ભાતાન
ર્ અસ્લીકાય કયી દે છે કેભ કે ભાતાના આ પ્રકાયના વ્મલશાયભાં તેને સ્લાથ્ની ગંધ આલે છે .જ ભાતા
કુંતાએ

ઈચ્છ્ું શત ળરૂઆતભાં જ કર્્ન ુત્ર તયીકે સ્લીકાય કમો શત ર્ નશીં.છે લટે ભાતા કર્્ ાવે

ાંડલ ભાટેન ું અબમલચન ભાંગી રે છે .આ ફંને પ્રવંગ કર્્ના વ્મસ્તતત્લ અને નનષ્ઠાની ભશાનતા સ ૂચલે છે .
યં ત ુ કર્્ના સ્લબાલની આ નનષ્ઠા જ તેના જીલનની વોથી ભટી કરુર્તા ફને છે . જીલનન લાસ્તલ ત એભ
સ ૂભચત કયે છે કે ભાર્વે વો પ્રથભ સ્લન નલચાય કયલ ત્માય ફાદ ફીજાન ર્ કર્્ જેલી વ્મસ્તતઓ એભની
કત્વ્મનનષ્ઠા અને વંસ્કાયને રીધે તથા ઉકૃત સ્લબાલને કાયર્ે પ્રથભ તાન નશીં ર્ યન નલચાય કયે
છે .આલી વ્મસ્તતઓનું જીલન કારુણ્મભમ શલાનુ.જ
ં
કર્ે કેલ સ્લસુખન નલચાય કમો શત ત તેર્ે
શસ્સ્તનાુયના નવિંશાવન અને દ્રદીનુ ં લયર્ કયું શત ર્ તે સ્લાથી નથી અને દગાખય ર્ નથી.જીલનભાં
શંભેળા નનષ્ઠાલાન વ્મસ્તતએ જ લેઠલાનુ ં આલે છે . વંસ્કૃત સુબાનતભાં ર્ કશેલાયુ ં છે ,

નનષ્ઠાલાન ભાર્વ શંભેળા તે ઘવાઈને ર્ ફીજાને યકાય કયે છે અને જેભ ઘવાઈ ઘવાઈ ને ચંદન
સુગધ
ં ીદાય ફને છે કાઈ કાઈ ને ળેયડી ફીજાને યવ આે છે .
કથાભાં ક્ાંમ ર્ કર્્ અંગત સ્લાથ્થી પ્રેરયત નથી.એના જીલનનુ ં એક જ રક્ષ્મ છે કે દુમોધનને તાના
તયપથી કેટરે અંળે વ્મગ્રતામુતત અને સુખી કયી ળકામ તથા અર્ુ ્ન વાથે યુદ્ધ કયીને તાની શ્રેષ્ઠતા નવદ્ધ
કયી ળકામ.દુમોધને કર્્ને નભત્ર તયીકે સ્લીકામો છે ત કર્્ન ુ ં ર્ દુમોધન પ્રનત ઉત્તયદાનમત્લ છે .
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આભ, ‘ભશાબાયત’ ભાં જાનતની દ્ર્ષ્ટએ વદામ શડધ ૂત થત ુ ં યશેર કર્્ન ુ ં ચરયત્ર જીલનબય અસ્સ્તત્લ સ્થાન
અથે રડે છે અને જીલનભાં જાનત નશીં ભનુષ્મનુ ં કભ્ જ મુખ્મ છે તે એનુ ં જીલનધમેમ છે .એક વ્મસ્તત તયીકેની
ુ કયનાય ર્ અધભ્ન
કર્્ની વફ ઓખ તેની દુમોધન પ્રત્મેની નનષ્ઠા છે . ‘ભશાબાયત’ ભાં ત ધભ્યદ્ધ
વશાય રે છે ર્ તે ક્ાયે મ અધભ્ આચયત નથી.અર્ુ ્ન વાભે પ્રનતળધ રેલા ભાટે તક્ષક તીય સ્લરૂે
કર્્ના બાઠાભાં છુાઈ જામ છે અને કર્્ તેન ુ ં વંધાન અર્ુ ્ન ય કયે છે ત્માયે કૃષ્ર્ની વભમસ ૂચકતાથી ફચે
છે .આથી તક્ષક ફીજીલાય તાનુ ં વંધાન કયલા કર્્ને કશે છે ર્ કર્્ન નવદ્ધાંત છે કે તે એક તીયનુ ં ફેલાય
વંધાન કયત નથી.આ કર્્ન જીલન નવદ્ધાંત છે .કર્્ ‘ભશાબાયત’ એક વંસ્કાયી ચરયત્ર છે તે એના કભોંને
રીધે.એને જીલનબય મ ૃત્યુના બમે નલચભરત કમો નથી ર્ તે અસ્સ્તત્લ સ્થાન અથે વ્મગ્ર છે .કર્્ન ુ ં જીલન
ભનુષ્મતા ૂર્્ છે અને તે કટયરશત છે .અસ્સ્તત્લને સ્થાનત કયવુ ં એ કઈર્ ભનુષ્મનુ ં પ્રથભ કત્વ્મ
છે .બાયતીમ વભાજભાં તે જાનતની દ્ર્ષ્ટએ નતયસ્કૃત થત યહ્ય અને લીયતાથી સ્લ-ઓખ સ્થાનત કયનાય
કર્્ વાંપ્રત વભમભાં ર્ પ્રસ્તુત છે .નલળે ત, કર્્ ‘ભશાબાયત’ ભાં એની કત્વ્મનનષ્ઠા અને જીલનકારુણ્મને
રીધે સ્ભયર્ીમ ફને છે .
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