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કર્ણની નનષ્ઠા અને જીવનકારુણ્ય 
પ્રા.જી.જે.દેવાઈ 

આવીસ્ટંટ પ્રપેવય 
ડીવીએભ આર્ૌ્વ & કભવ્ કૉરેજ, લીયભગાભ 

 

‘ભશાબાયત’ નુ ં નનષ્ઠલાન અને કારુણ્મર્ૂ્ ચરયત્ર કર્્નુ ં છે.કંુતા એની જનેતા ર્ ાલ્મ ગર્ામ અનધયથ 
અને યાધાન.અનધયથ ભશાયાજ ધતૃયાષ્રન વાયનથ શઈ તે સતૂતુ્ર તયીકે ઓખામ.વભસ્ત કથાભા ંકર્્ને 
સતૂતુ્ર તયીકેનુ ં ભશણેુ ં ભાયલાભા ં આલે છે.તે સતૂતુ્ર શઈ તેને નલદ્યાન અનધકાય નથી.આભ છતા ં ત ે
યશયુાભ ાવે ફાર્નલદ્યા ળીખે છે અને જ્માયે યશયુાભને જ્ઞાત થામ છે કે આ બ્રાહ્મર્ નથી ત્માયે તેઓ 
કર્્ન લધ કયલા ઉત્સકુ ફને છે.યંત ુસમ્ૂની દયનભમાનગીયીથી ઉગયી જામ છે તમ યશયુાભ એને ળા 
આે છે કે કટકટીના વભમે કર્્ તાની નલદ્યાનુ ં નલસ્ભયર્ કયળે અને તેના યથનુ ં ડુું  ં ધયતીભા ં ૂં ૂંી 
જળે.આ અભબળા કર્્ના જીલનને રાગેર છે.જે કુરુકે્ષત્રભા ંઅરુ્ન્ વાથેના યદુ્ધ વભમે જલા ભે છે.કર્્ 
જન્ભજાત કલચ અને કંુડ ધયાલે છે.તે કંુતાના સમ્ૂ વાથેના નનમગથી જન્ભેર છે યંત ુ કંુતાએ કંુલાયી 
અલસ્થાભા ંજ નનમગ કમો શઈ તેને વભાજન દય રાગતા ંતે ફાકને એક ેટીભા ંમકૂી નદીભા ંલશાલી દે 
છે.જે અનધયથ અને યાધાને ભે છે અને આ નનિઃવતંાન  દંતી તે ફાકને તાના તુ્રની જેભ જ ાી-
ી ભટ કયે છે.જન્ભજાત પ્રનતબા, તેજ અને કાફેભરમત રઈને જન્ભેર કર્્ની ભનીા ફાર્ાલી 
ફનલાની છે અને તે ધનનુલિદ્યા ળીખલાના ઘર્ા પ્રમત્ન કયે છે ર્ વો તેને સતૂતુ્ર કશી નતયસ્કાયે છે.છેલટે તે 
બ્રાહ્મર્ લેળ ધયી યશયુાભન નળષ્મ ફને છે અને ધનનુલિદ્યા ળીખે છે.         
 
ઉકાયન ફદર ઉકાય જ શમ અને જીલનબય નનષ્ઠલાન યશવે ુ ં તે કર્્ન સ્લબાલ છે.નલશ્વાવઘાત કયલ 
અને ીઠ દેખાડલી તે કર્્ન સ્લબાલ નથી. ‘ભશાબાયત’ નુ ંઆ ાત્ર વોથી લધાયે નનષ્ઠાલાન અને કરૂર્ છે 
કેભ કે જન્ભથી જ તેના જીલનભા ં દુ:ખ, વઘં્ અને એકરતા છે. દુબા્ગ્મ, નતયસ્કાય, અભાન અને વ્મથા 
તેના જીલન વાથે અનલનાબાલી વફંધંે જડામેરી છે અને તેને કર્્ જીલનબય વશન કયત યશ ેછે.આભ છતા ં
તે બાગ્મને કવત નથી ર્ રક્ષ્મવાધનાને જ ભશત્લ આી કભ્ કયત યશ ે છે.જીલનન આ ર્ એક 
લાસ્તલ છે કે ભનષુ્મ ગભે એટરા પ્રમત્ન કયે ત ર્ રક્ષ્મ ાભી ળકત નથી કે જીલન સધુાયી ળકત 
નથી.તેભા ંઆડે આલે છે કર્્ની નનષ્ઠા.કર્્ જીલનભા ંમતૃ્મને વ્શાલુ ંકયે છે ર્ નનષ્ઠાભાથંી ચભરત થત નથી. 
બત ૃશ્રયએ ર્ નીનતળતકભા ંનોંધયુ ંછે. ધૈમ્લાન અને નનષ્ઠાલાન ભાર્વ નનષ્ઠા અને ન્મામથી ચભરત થત 
નથી : 
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ननन्दन्तु नीनतननऩुणा यदद वा स्तुवन्तु 
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 
વઘં્ કયલાભા ંઅને યદુ્ધભનૂભ ય વગં્રાભ કયલાભા ંભાને છે.ળોમ્ તેનુ ંઆભૂર્ છે.વભાજ ર્ તેના કભ્ અને 
ળોમ્ને જત નથી ર્ તેની જાનતને ધમાનભા ંરે છે.આથી જ દ્રર્ાચામ્, ળલ્મ, બીષ્ભ, બીભ, અરુ્ન્, દ્રદી 
આરદ તેને નતયસ્કાયતા યશ ે છે.બાયતીમ વભાજભા ં કભ્ અને ળોમ્નુ ં ભશત્લ નથી ર્ જાનતનુ ં ભશત્લ છે.જે 
આર્ા વભાજનુ ંકરકં છે અને તે ‘યાભામર્’, ‘ભશાબાયત’ જેલા ંગ્રથંભા ંઆલતા ંઆ પ્રકાયના પ્રવગંને રીધે 
આજમંત નલદ્યભાન છે.નલદ્યાલાન રુુ ર્ કર્્ની પ્રનતબાને ઓખી ન ળકે તે એલા રુુની નલદ્યાની 
નારેળી સચૂલે છે.ખયેખય ત, નલદ્યા અને પ્રનતબા તથા અભ્માવ એ કઈ ચક્કવ જાનતન ઈજાય નથી.આ 
પ્રકૃનતની દેન છે.ભનસુ્મનૃતભા ંભન ુયાજાએ ફયાફય જ નોંધયુ ં છે કે ભાર્વ ભાત્ર જન્ભથી જ શદુ્ર કે લૈશ્મ કે 
ક્ષનત્રમ છે,વાયા વસં્કાયલાાને બ્રાહ્મર્ જ ભાનલ. નલદધમ એ દયેકન અનધકાય છે.  जन्मना जायते शूद्र: 
संस्कारात द्वीजउच्चयते| 
 
યંત ુજ્મા ંવભાજ જ એલી વ્મલસ્થાભા ંલશેંચામેર શમ ત્મા ંડાહ્યા રુુની વભજર્ન ર્ કઈ અથ્ યશતે 
નથી.‘ભશાબાયત’ ભા ં એવુ ં એકેમ ાત્ર નથી જે કર્્ના વાશવ અને ળોમ્ને ભફયદાલી ળકે.બ્રાહ્મર્ અને 
ક્ષનત્રમએ એભ જ ભાની રીધુ ંછે કે નલદ્યા પ્રાપ્ત કયલી અને યદુ્ધ કયવુ ંએ કેલ એભન જ અનધકાય છે.કંઈક 
ળીખવુ ંઅને યદુ્ધ કયવુ ંએ ભાર્વ ભાત્રની કા છે.       
 
અરુ્ન્ની ધનનુલિદ્યા નનશાીને કર્્ એની વાભે યદુ્ધન ડકાય પેંકે છે.કર્્નુ ંઆ લત્ન એ ક્ષનત્રમનુ ંસચૂક છે 
યંત ુએ જ વભમે કર્્ની જાનત છુામ છે અને તે કઈ યાષ્રન યાજા છે કે કેભ તેભ ર્ ચૃ્છા થામ છે.કર્્ 
પ્રત્યતુ્તય આી ળકત નથી એટરે તે શાવંીાત્ર ફને છે.આ વભમે દુમોધન તેની વ્શાયે આલે છે અને તત્કા 
તેને અંગદેળન યાજા ઘનત કયે છે.જીલનની નનર્ા્મક ક્ષરે્ કેલ દુમોધને ભદદ કયી શમ છે એટરે કર્્ 
ર્ મતૃ્યુમંત તેના પ્રત્મે નનષ્ઠાલાન યશ ે છે.એ પ્રવન્નતાલ્ૂક મતૃ્યનુ સ્લીકાય કયે છે ર્ દુમોધન વાથે 
કદી ર્ નલશ્વાવઘાત કયત નથી.કર્્ભા ંજીલનનુ ંવોથી વક્ષભ અને ઉજળં ાસુ ંછે.અરફત્ત, દુમોધનને ત 
એલા જ મદ્ધાની જરૂય શમ છે જે અરુ્ન્ની ફયાફયી કયી ળકે અને તે કર્્ શઈ એ તત્કા કર્્ને તાન 
નભત્ર ઘનત કયે છે.એટલુ ંજ નશીં તેને મગ્મ સ્થાન આી વોની વાભે વન્ભાનનત ર્ કયે છે.કર્્ જીલનબય 
તેન આ આબાય નલસ્મતૃ કયત નથી.દુમોધનને ર્ જેટરી આસ્થા બીષ્ભ અને દ્રર્ાચામ્ ય નથી એટરી 
કર્્ ય છે.કુરુકે્ષત્રભા ંબીષ્ભ અને દ્રર્ાચામ્નુ ંઅરુ્ન્ વાથેનુ ં યદુ્ધ જેટલુ ં નનર્ા્મક સ્સ્થનતએ શોંચત ુ ં નથી 
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એટલુ ંકર્્નુ ંયદુ્ધ નનર્ા્મક ભનૂભકાએ શોંચે છે.કર્્નુ ંયદુ્ધ ાડંલ વાથે નથી કેલ અરુ્ન્ વાથે છે કેભ કે 
એના મૂ ભતૂકાભા ંયશરેા ંછે.             
 
કર્્ન નનજી ધભ્ છે કે કઈર્ રયસ્સ્થનતભા ં દુમોધન પ્રત્મે નનષ્ઠલાન યશવે ુ.ંકર્્ વાયી યીતે જારે્ છે કે 
દુમોધનન ભાગ્ જેટર શયૂલીયન નથી એટર ઈષ્મા્, કટ અને અશકંાયથી બયેર છે.જ્માયે ફીજી તયપ 
કર્્ કેલ યદુ્ધથી જ ાડંલને યાસ્ત કયલાભા ંભાને છે.આથી તેને કટન ભાગ્ વદં નથી તેભ છતા ંતે 
દુમોધનને ત્મજત નથી.દુમોધનના દયેક કટ કે ડમતં્રભા ંતે બાગીદાય યશ ેછે.દ્રદી પ્રત્મે તેને ઘરૃ્ા છે 
કેભ કે દ્રદીએ તેને સ્લમલંયભા ંસતૂતુ્ર કશીને નતયસ્કામો શત.આ અભાનન ફદર તે દ્યતુવબાભા ંરે છે 
કે ાચં નત ધયાલનાય સ્ત્રીનુ ંભાન શુ ંઅને અભાન શુ ંશમ.આભ કશીને તે લસ્ત્રાશયર્ને અનભુદન આે 
છે.એક સ્ત્રીનુ ં કર્્ના શાથે થત ુ ંઆ અભાન મગ્મ ત નથી જ ર્ તેનુમં મૂ દ્રદી સ્લમલંયભા ં યશલે ુ ં
છે.કર્્ના યાક્રભન અસ્લીકાય કયીને તેને જાનતની દ્ર્ષ્ટએ અભાનનત કયલ તે ર્ મગ્મ ત નથી જ.કર્્ 
પ્રત્મે વશાનભુનૂત દળા્લલાનુ ં આ કાયર્ નથી ર્ જેભ દ્રદી અભાનનત કયે છે તેભ કર્્ ર્ એ 
અભાનનુ ંઆ પ્રવગેં લેય લાે છે.અભાનન ફદર અભાનથી રેલ એ ભાર્વન સ્લબાલ છે એભા ંકરે્ 
કશુ ંજ ખરંુ્ કયુ ંનથી.        
 
જન્ભથી ભાડંી મતૃ્યુમંત કર્્ લેદનાભા ં જીવ્મ.લેદના જ કર્્ના જીલનન સ્થામીબાલ જર્ામ છે.જન્ભતા 
ભાતાએ એને ત્મજી દીધ અને જીલનબય સતૂતુ્રન નતયસ્કાય વશન કમો.દ્રદીએ અભાનનત કમો ાડંલ 
વાથે લેય રેલાના રશવાફે દુમોધન અને ળકુનનના કર્ભા ંલધ ુને લધ ુૂં ૂંત ગમ.રાક્ષાગશૃના ડમતં્રભા ં
અને દ્યતૂના લભભા ં ર્ એ વડામ.એક લીય મદ્ધા તયીકે કર્્ના ચરયત્ર યના આ કરકંને ર્ 
અલગર્ી ળકામ તેભ નથી.દુમોધનની અનીનત અને ડમતં્રને લગી યશવે ુ ંએ કર્્ની નનમનત છે અને તેને 
અનવુયલાભા ંજ તે તાના જીલનન વાય ભાને છે, એ તેનુ ં કત્વ્મ છે.રયર્ાભની તેને ભચિંતા નથી ર્ 
અકાયનુ ં કરકં સ્લીકાયલા એ તૈમાય નથી.કર્્ની ઓખ તેની જાનત નશીં ર્ યાક્રભ છે અને તેની 
દાનલીયતા ર્ ખયી.વલાયની સમ્ૂજૂા દયનભમાન કઈર્ માચક તેની ાવે જે કંઈ ભાગેં તે આી દે 
છે.કુરુકે્ષત્રના યદુ્ધ લેૂ ઇન્દ્ર તેની ાવે કલચ અને કંુડ ની માચના કયે છે.જ્મા ંસધુી તેના ળયીય ય આ ફે 
લસ્ત ુછે ત્મા ંસધુી તેનુ ંમતૃ્ય ુઅનનનિત છે ર્ તેનીમ યલા કમા્ નલના તે કલચ-કંુડ ઉતાયી આે છે.એ જ 
પ્રભાર્ે, કંુતા ર્ કર્્ ય ભાતાન અનધકાય જભાલલા આલે છે અને તેને ાડંલ કે્ષ યત પયલા નલનલે છે 
યંત ુ તે નકાય કયે છે.આભ છતા ં તે ભાતાને લચન આે છે કે તેભના તુ્ર ાચં યશળેે.કર્્ કેલ અરુ્ન્ 
વાથે જ યદુ્ધ કયળે અને જ અરુ્ન્ ભયામ ત કર્્ ભાતા ાવે આલળે અને કર્્ ભયામ ત ાડંલ ાચં 
યશળેે.કૃષ્ર્ ર્ કર્્ને તેના જ્નન્ભનુ ંયશસ્મ ફતાલીને તેની નનષ્ઠાભાથંી ચભરત કયલા પ્રમાવ કયે છે અને તેને 
યાજલી દ તથા દ્રદીનુ ંપ્રરબન આે છે.આભ છતા ંકર્્ દુમોધનને ત્મજલા તૈમાય થત નથી.તાને 
જેના દ્વાયા દ, પ્રનતષ્ઠા, વંનત્ત, મળ અને વન્ભાન પ્રાપ્ત થયુ ંછે તેના પ્રત્મે નનષ્ઠલાન યશ ેછે.સ્લ-ધભ્ભાથંી 
ચભરત થવુ ંએ કર્્ન ધભ્ નથી.બગલદ ગીતાભા ંર્ કહ્ુ ંછે કે તાન ધભ્ આચયલાભા ંગભે તેટર કરઠન 
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શમ તમ ર્ કડી યાખલ, ફીજાન વશરે ધભ્ ર્ આચયલ એના કયતા ંસ્લધભ્ભા ંનનધન વારુ. स्वधमे 
ननधनम शे्रय: ऩरधमो भयावह| ળકુનન, દુમોધન, દુ:ળાવન આરદના જીલનન મદુ્રારેખ જ કટ, ઈષ્મા્ અને 
સ્લાથ્ છે તેભની લચ્ચે યશી કર્્ યાક્રભ કે લીયતા ભાટે ઝૂઝત યશ ેછે.યંત ુતેના જીલનભા ંરયસ્સ્થનત જ 
એલી નનભા્ર્ થમેરી છે  કે તે ઈચ્છલા છતા ંફશાય નીકી ળકત નથી.        
 
કર્્ને મતૃ્યનુ બમ નથી ર્ કરરંકત જીલનન બમ છે.કર્્ દુમોધનને ત્મજીને ાડંલ ક્ષભા ંબી જામ કે 
કૃષ્ર્ના પ્રરબનને લળ થઈ યશ ે તે તેને વદં નથી.વાભાન્મત: વયેયાળ ભનષુ્મને મતૃ્ય ુબમબીત કયે છે 
અને તે પ્રરબનને લળ થઈ યશ ેછે.યંત ુકર્્ વાભાન્મ નથી તેભ રારચના લભભા ંર્ પવાત નથી.એ 
વભજે છે કે દુમોધનની ભૈત્રીનુ ંતેના જીલનભા ંશુ ંભશત્લ છે અને નભત્રની ભદદનુ ંમલૂ્મ શુ ંછે ? દુમોધનના 
ઋર્ને મતૃ્યથુી ર્ ચકૂલી ળકામ ત તેને કર્્ તાના જીલનની ધન્મતા ભાને છે.ઘર્ીલાય ભાર્વની વાય 
અને નનષ્ઠા તેની કરુર્તાનુ ંકાયર્ ફને છે.કટી, અવત્મલાદી, ઇષ્મા્ળ અને સ્લાથી ભનષુ્મ ાવે નનષ્ઠાની 
અેક્ષા યાખલી વ્મથ્ છે કેભ કે એલા તેના વસં્કાય નથી.દુમોધનને ત્મજલાન નલચાય કર્્ સ્લપ્નભા ં ર્ 
નલચાયી ળકે તેભ નથી. લચનભાથંી ચભરત ન થવુ ંઅને કઈના ઉકાયને નલવયલ નશીં.કર્્ને દુમોધન પ્રત્મે 
કઈ પરયમાદ નથી કેલ અસ્સ્તત્લ સ્થાન અને જીલનભા ંકભ્ અને યાક્રભ જ લીયની ઓખ છે તે કર્્ની 
જીલનબયની ભથાભર્ છે.ભશાબાયતકારીન અને વાપં્રત વભમની રયસ્સ્થનતઓને જતા ંજર્ામ છે કે અશીં 
જાનત જ શ્રેષ્ઠ છે, ભનષુ્મનુ ંકભ્ નશીં.ખયેખય ત, કભ્ અને વસં્કાય જ ભનષુ્મના ભાદંડન આધાય ફનલ 
જઈએ કેભ કે એ જ ભાર્વના મલૂ્માકંનનુ ંવાચુ ંરયફ છે.જ્માયે જાનતને શે્રષ્ઠ ગર્લાભા ંઆલે ત્માયે જ 
મશુ્કેરી વજ્ામ છે કેભ કે જાનત જ શે્રષ્ઠ શમ ત અધભભા ંઅધભ કટીન ભનષુ્મ ર્ તેની ઉચ્ચ જાનતને 
કાયરે્ ઉત્તભ કશલેામ.ક્ા ંજન્ભ રેલ એ ભનષુ્મના અનધકાયભા ંનથી યંત ુકેલા ંકભો કયલા અને કેલા ંવસં્કાય 
ભેલલા કે અનાલલા એ ભનષુ્મના શાથની લાત છે. જ નલદ્યાલાન વ્મસ્તત ર્ આ ન વભજી ળકે ત તેની 
નલદ્યા અથ્શીન છે.વયસ્લતીના ઉાવકને તે દેલીએ આ ન ળીખલાડ્ુ ંશમ ? નલદ્યાલાન વ્મસ્તતભા ંઆલ બેદ 
શમ જ ન ળકે. યંત ુવત્મ ત એ છે કે કર્્ વાથે આલ વ્મલશાય થમ એ વભાજનુ ંકરકં છે.બાયતીમ વભાજ 
વ્મલસ્થાભા ંેવી ગમેર આ ફાફતના ઘર્ા દુષ્રયર્ાભ વાપં્રતભા ંજઈ ળકીએ છીએ.એલ કઈ વભાજ અને 
યાષ્ર શમ જ્મા ંવ્મસ્તતને કેલ તેના કભ્ અને વસં્કાયથી જ ઓખલાભા ંઆલે.જ કર્્ વાથે આભ થયુ ંશમ 
ત એ કડી દુમોધન વાથે ના શત અથલા અધભ્ના ભાગ્ ય ન ચાલ્મ શત.કભ્ અને વસં્કાયની ભટી ભટી 
લાત કયનાયા ર્ આલી કટકટીની ક્ષરે્ ભોન ધાયર્ કયે છે અને ભાનલતાર્ૂ્ નનર્્મ કયી ળકતા નથી.            
 
જ્માયે વ્મસ્તત અંગત સ્લાથ્થી પે્રરયત શમ ત્માયે તે જાનત, કભ્ અને વસં્કાય ર્ જતી નથી કેલ તે 
સ્લાથ્નૂતિ ભાટે જ રારાનમત યશ ેછે.કૃષ્ર્ અને કંુતા ભશાબાયતના એલા ંફે ચરયત્ર છે.કૃષ્ર્ વાયી યીતે જારે્ છે 
કે દુમોધનના કે્ષ જ કઈ નનષ્ઠાલ્ૂક યદુ્ધ કયી ળકે તેભ શમ ત તે કર્્ છે અને કર્્ નનર્ા્મક યદુ્ધ કયી ળકે 
છે તથા અરુ્ન્ના યાજમનુ ં કાયર્ ર્ ફની ળકે છે॰કૃષ્ર્ કર્્ના જન્ભનુ ં યશસ્મ જારે્ છે એટરે જ્માયે 
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નલ્ષ્ટભા ં કૃષ્ર્ વપ થત નથી ત્માયે કર્્ વાથે થડ વભમ લીતાલે છે.આ દયનભમાન કૃષ્ર્ કર્્ને તેના 
જન્ભનુ ંયશસ્મ ફતાલીને અને તેની વાચી ભાતા કંુતા શઈ તે સતૂતુ્ર નશીં ર્ ક્ષનત્રમ છે એભ જર્ાલે છે તે 
યદુ્ધ લેૂની કૃષ્ર્ની મતુ્સ્દીગીયી છે.એટલુ ંજ નશીં કર્્ જ્મેષ્ઠ કંુતાતુ્ર શઈ તેને શસ્સ્તનાયુ નવિંશાવન અને 
દ્રદીના નત ફનલાનુ ંપ્રરબન આે છે. કર્્ ભાટે આ નાનીસનૂી લાત નથી, આ ભચત્તને ભ્રનભત કયલાનુ ં
ભરંુ્ ને વફ કાયર્ છે યંત ુકર્્ એ સ્લીકાયત નથી.દુમોધનને યદુ્ધના વદંબે 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 કર્્નુ ં ચરયત્ર ઉદાત્ત છે.નલશ્વાવઘાત કયનાય વ્મસ્તત યદુ્ધ જીતે ર્ 
ભનષુ્મતાની દ્ર્ષ્ટએ તેનુ ંકઈ મલૂ્મ યશતે ુ ંનથી.વ્મસ્તત જીલનભા ંમલૂ્મ, નલચાય, નવદ્ધાતં અને નનષ્ઠા ધાયર્ 
કયે તેની ભશત્તા છે કેભ કે તે વ્મસ્તતનુ ંમલૂ્માકંન 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 મકેૂ છે યંત ુકર્્ એભાથી ફાકાત છે તે એની નનષ્ઠાન નલજમ છે.સમ્ૂજૂા વભમે કંુતા ર્ કર્્ 
ાવે આલી તેના જન્ભનુ ંયશસ્મ કશી તેને તાન તુ્ર સ્લીકાયી ાડંલ કે્ષ આલી જલા કશ ેછે.કર્્ ભાતાન 
ર્ અસ્લીકાય કયી દે છે કેભ કે ભાતાના આ પ્રકાયના વ્મલશાયભા ં તેને સ્લાથ્ની ગધં આલે છે.જ ભાતા 
કંુતાએ  ઈચ્છ્ુ ં શત ળરૂઆતભા ંજ કર્્ન તુ્ર તયીકે સ્લીકાય કમો શત ર્ નશીં.છેલટે ભાતા કર્્ ાવે 
ાડંલ ભાટેનુ ંઅબમલચન ભાગંી રે છે.આ ફનેં પ્રવગં કર્્ના વ્મસ્તતત્લ અને નનષ્ઠાની ભશાનતા સચૂલે છે.         
 
યંત ુકર્્ના સ્લબાલની આ નનષ્ઠા જ તેના જીલનની વોથી ભટી કરુર્તા ફને છે. જીલનન લાસ્તલ ત એભ 
સભૂચત કયે છે કે ભાર્વે વો પ્રથભ સ્લન નલચાય કયલ ત્માય ફાદ ફીજાન ર્ કર્્ જેલી વ્મસ્તતઓ એભની 
કત્વ્મનનષ્ઠા અને વસં્કાયને રીધે તથા ઉકૃત સ્લબાલને કાયરે્ પ્રથભ તાન નશીં ર્ યન નલચાય કયે 
છે.આલી વ્મસ્તતઓનુ ં જીલન કારુણ્મભમ શલાનુ.ંજ કરે્ કેલ સ્લસખુન નલચાય કમો શત ત તેરે્ 
શસ્સ્તનાયુના નવિંશાવન અને દ્રદીનુ ંલયર્ કયુ ંશત ર્ તે સ્લાથી નથી અને દગાખય ર્ નથી.જીલનભા ં
શભેંળા નનષ્ઠાલાન વ્મસ્તતએ જ લેઠલાનુ ંઆલે છે. વસં્કૃત સબુાનતભા ંર્ કશલેાયુ ંછે,  
 

 
 
નનષ્ઠાલાન ભાર્વ શભેંળા તે ઘવાઈને ર્ ફીજાને યકાય કયે છે અને જેભ ઘવાઈ ઘવાઈ ને ચદંન 
સગુધંીદાય ફને છે કાઈ કાઈ ને ળેયડી ફીજાને યવ આે છે.   
 
કથાભા ંક્ામં ર્ કર્્ અંગત સ્લાથ્થી પે્રરયત નથી.એના જીલનનુ ંએક જ રક્ષ્મ છે કે દુમોધનને તાના 
તયપથી કેટરે અંળે વ્મગ્રતામતુત અને સખુી કયી ળકામ તથા અરુ્ન્ વાથે યદુ્ધ કયીને તાની શે્રષ્ઠતા નવદ્ધ 
કયી ળકામ.દુમોધને કર્્ને નભત્ર તયીકે સ્લીકામો છે ત કર્્નુ ંર્ દુમોધન પ્રનત ઉત્તયદાનમત્લ છે.       
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આભ, ‘ભશાબાયત’ ભા ંજાનતની દ્ર્ષ્ટએ વદામ શડધતૂ થત ુ ંયશરે કર્્નુ ંચરયત્ર જીલનબય અસ્સ્તત્લ સ્થાન 
અથે રડે છે અને જીલનભા ંજાનત નશીં ભનષુ્મનુ ંકભ્ જ મખુ્મ છે તે એનુ ંજીલનધમેમ છે.એક વ્મસ્તત તયીકેની 
કર્્ની વફ ઓખ તેની દુમોધન પ્રત્મેની નનષ્ઠા છે. ‘ભશાબાયત’ ભા ંત ધભ્યદુ્ધ કયનાય ર્ અધભ્ન 
વશાય રે છે ર્ તે ક્ાયેમ અધભ્ આચયત નથી.અરુ્ન્ વાભે પ્રનતળધ રેલા ભાટે તક્ષક તીય સ્લરૂે 
કર્્ના બાઠાભા ંછુાઈ જામ છે અને કર્્ તેનુ ંવધંાન અરુ્ન્ ય કયે છે ત્માયે કૃષ્ર્ની વભમસચૂકતાથી ફચે 
છે.આથી તક્ષક ફીજીલાય તાનુ ંવધંાન કયલા કર્્ને કશ ેછે ર્ કર્્ન નવદ્ધાતં છે કે તે એક તીયનુ ંફેલાય 
વધંાન કયત નથી.આ કર્્ન જીલન નવદ્ધાતં છે.કર્્ ‘ભશાબાયત’ એક વસં્કાયી ચરયત્ર છે તે એના કભોંને 
રીધે.એને જીલનબય મતૃ્યનુા બમે નલચભરત કમો નથી ર્ તે અસ્સ્તત્લ સ્થાન અથે વ્મગ્ર છે.કર્્નુ ંજીલન 
ભનષુ્મતાર્ૂ્ છે અને તે કટયરશત છે.અસ્સ્તત્લને સ્થાનત કયવુ ં એ કઈર્ ભનષુ્મનુ ં પ્રથભ કત્વ્મ 
છે.બાયતીમ વભાજભા ં તે જાનતની દ્ર્ષ્ટએ નતયસ્કૃત થત યહ્ય અને લીયતાથી સ્લ-ઓખ સ્થાનત કયનાય 
કર્્ વાપં્રત વભમભા ંર્ પ્રસ્તતુ છે.નલળે ત, કર્્ ‘ભશાબાયત’ ભા ંએની કત્વ્મનનષ્ઠા અને જીલનકારુણ્મને 
રીધે સ્ભયર્ીમ ફને છે.                                      

સદંર્ણ ગ્રથં સચૂિ 
 કર્્બાયભ- પ્રકાળક-અનશ્વન ફી.ળાશ,વયસ્લતી સુ્તક બડંાય,શાથીખાના,અભદાલાદ-૩૮૦૦૦ 

 ચંયાત્રભ- પ્રકાળક-અનશ્વન ફી.ળાશ,વયસ્લતી સુ્તક બડંાય,શાથીખાના,અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧ 

 ભધમભવ્મામગ-ાશ્વ્ પ્રકાળન,નીળા ,ઝલેયીલાડ,રયરીપ યડ, અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧ 

 સ્લપ્નલાવલદ્ત્ત્તભ - ાશ્વ ્પ્રકાળન,નીળા ,ઝલેયીલાડ,રયરીપ યડ, અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧  
 પ્રનતજ્ઞામગધંયામર્-ાશ્વ ્પ્રકાળન,નીળા ,ઝલેયીલાડ,રયરીપ યડ, અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧  

 દૂતલાકમભ- પ્રકાળક-અનશ્વન ફી.ળાશ,વયસ્લતી સુ્તક બડંાય,શાથીખાના,અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧ 

 શ્રીભદબગલદગીતા-પ્રકાળક-અનશ્વન ફી.ળાશ,વયસ્લતી સુ્તક બડંાય,શાથીખાના,અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧ 

 ચંતતં્ર(બગીરાર જે. વાડંેવયા) 
      પ્રકાળક-ગજુયાતી વારશત્મ રયદ ગલધ્નબલન,આશ્રભભાગ,્ 
      અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૯  

 ભશાબાયત(ચતથ્ુ ખડં)ગીતાપ્રેવ ગયખયુ 

 યસ્શ્ભયથી-રક બાયતી,પ્રકાળન,ભશાત્ભા ગાધંીભાગ-્અલ્શાફાદ-૦૧ 

  શ્રીભદ રકબાગલત 

આય.આય.ળેઠની કંની.110/112 નપ્રન્વેવ સ્રીટ કેળલ ફાગ,મુફંઇ-2 

 ભશાબાયત(ળલ્મ લ્) 

પ્રકાળક-લવતં શ્રીાદ વાતલેકય સ્લાધમામ ભડં,બાયત મદુ્ર્ર્ારમ, ાયડી,જી.લરવાડ 



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

 

 

710 

 ભનસુ્મનૃત  પ્રકાળક આનદંબાઈ એન.અભીન,વસ્ત ુવારશત્મ મદુ્રર્ારમભ રસ્ટ,બદ્ર ાવે,અભદાલાદ 

અન ેનપ્રન્વેવ સ્રીટ,મુફંઈ-2 

 વવંાય યાભામર્   ગરુ્જય પ્રકાળન, યતન નાકા વાભ,ે ગાધીભાગ,્અભદાલાદ ૧ 
 નીનતળતકભ   

પ્રકાળક-અનશ્વન ફી.ળાશ,વયસ્લતી સુ્તક બડંાય,શાથીખાના,અભદાલાદ-૩૮૦૦૦ 


