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‘કુબ્જા’ :નતૂન અર્થઘટન 

ડો. પકંજ. આર. પટેલ 

આવી.પ્રોપેવય,ગજુયાતી, આર્્્વકોરેજ, બીરડી. 
‘કુબ્જા’ તનેા વલમલસ્ત,ુ વનરૂણયીવત, 

ાત્રવલધાન, નાટમક્ષભતા અન ેનતૂન અથ્ફોધની દ્રષ્ટટએ 

‘પ્રાચીના’ની ઉત્તય  દ્યરૂક કૃવત છે. કાલરદાવ અને 

ળકૅ્વવમય જેલા અનકે વર્જકોએ પ્રાચીન-રોકખ્માત 

વલમલસ્તનુો વલવનમોગ કયીન ે ઉત્તભ યચનાઓ 

વલશ્વવાહશત્મન ે બટે ધયી છે, ણ કશવે ુું જોઇએ કે કોઇ 

વાહશત્મકૃવત ભાત્ર ને ભાત્ર ઉત્તભ વલમલસ્ત ુવુંદગીથી જ 

ઉત્તભ નથી ફની જતી, યુંત ુ તભેાું વર્જકનો દ્રષ્ટટકોણ 

કાભમ રૂ ે આવલટકૃત થમો શોમ ત્માયે જ બાલકવપ્રમ 

ફની યશ ે છે. આભ, વાહશત્મકૃવતભાું વનરૂપ્મ વલમ કયતાું 

અલબવ્મક્ક્તનુું મલૂ્મ વવલળે છે. પ્રાચીન કૃવતઓ વભમે 

વભમ ેવર્જકોન ેઉત્ખનન કયલા પ્રેયે છે અને વર્જકના નતૂન 

દ્રષ્ટટકોણન ેરીધ ેઉત્તભ વાહશત્મકૃવત વાુંડતી શોમ છે. 

ઉભાળુંકય જોળી કૃત ‘પ્રાચના’નાું દ્યરૂકો ણ 

ભશાબાયત, ાતકકથા અન ે બાગલતના વલમલસ્ત ુ

આધાયે યચામાું છે. આ દ્યરૂકો કૈી ભેં ‘કુબ્જા’ન ેકેન્દ્દ્રભાું 

યાખી તનેાું વલમલસ્ત,ુ ાત્રવલધાન, નાટમક્ષભતા અને 

નતૂન અથફ્ોધની દ્રષ્ટટએ ચચ્લાનો ઉક્રભ વવે્મો છે. 

‘કુબ્જા’નુું વલમલસ્ત ુ બાગલતની કુબ્જાની 

કૃટણપ્રીવત ય આધાહયત છે, યુંત ુ કવલની ભૌલરક 

ાત્રમોજના અન ે આકક્ લસ્તવુલધાનન ે રીધ ે નતૂન 

અથફ્ોધની યચના ફની યશ ેછે. 

બાગલતની કથા મજુફ ગોકુથી ભથયુા જતાું 

કૃટણ અન ેફરયાભ અનકે યાક્રભો કયે છે અન ે યસ્તાભાું 

કુંવની દાવી કુબ્જા બટેી જતાું તે વલેાબાલ ેતભેને ચુંદનનો 

રે કયી આ ેછે. તનેા ફદરાભાું કૃટણ કુબ્જાનુું કુબ્જાણુું 

દૂય કયે છે. યુંત ુ કૃટણ સ્ળે પ્રભદોત્તભા ફની ઊઠેરી 

કુબ્જા કૃટણન ેોતાના ઘયે વનભુંત્ર ે છે. કૃટણ ોતાનુું કાભ 

વવદ્ધ થમ ેતેના ઘયે ભલાનુું લયદાન આી વલદામ રે છે. 

આભ, મૂ કથાનકભાું કલ્નાએ કેવુું હયભાણ વનાવ્યુું 

છે ત ેજોઇએ. 

ત ે આત્ભવનબત્્વના અનબુલતાું કશ ે છેેઃ 

ડુંખ ે વૌંદમ ્ અંગોનુું, ડુંખતી નશોતી લક્રતા, 

લક્ર અંગે ભોકા વૌ ભથયુાભાગ્ તો શતા. 

શલ ે રૂથી રાદેરી રજ્જાઉ યુભાગ્ભાું, 

નટટપ્રણવમની મ્શોં મ ે ફતાવુું શુું વભાજભાું ? 

આભ, અશ્રદ્ધા અનબુલતી કુબ્જાની દળા કરુણ છે. 

વયરા કુબ્જાને ત ે તયરાની જેભ અશ્રદ્ધા ક્ાુંથી ળીખી ? 

એભ કશી ટોકે છે. તો કુબ્જાન ેતો લાયે લાયે લેુું કુબ્જાણુું 

ચાલ્યુું ગયુું તનેી ગાથા જ વાુંબલી ગભ ેછે. તયરા-વયરા 

તનેા વીધાું થઇ ગમેરાું ગાત્રોની લાત કયતાું – 

આંખો ભવીન ેજોલા રાગ્મા ગોલા વહુું અશા ! 

તનેા રૂરક્ષ્ભીણાન ેવ્મક્ક્ત કયે છે. કુબ્જાન ેતો 

કૃટણનુું નાભ આલ ેતથેી કૃટણની વનિંદા મ ગભે છે. કુંવ અને 

ચાણયૂ ભામા્નુું જણાલતી તયરા ‘શજી કેટરાના બાગ્મભાું 

એવુું ભોત રખાયુું શળ ે ?’ એલી આળુંકા જતાલ ે છે.  

કુબ્જાન ેભન કૃટણનુું નાભનુું યટણ તનેા જીલનનો આધાય 

છે ત ેન ભે તોમ કૃટણનો યાક્રભકાે લાુંકો લા ન થામ 

એભ ઇચ્છે છે. 

વયરા, આવળ વવલામ એને કશુું ફચાલલા ન 

શત ુું એભ કશ ેછે ત્માયે લી કૃટણનાું યાક્રભ ગાલા ફેવ ેછે. 

તયરા ભાકભાું ખોરુ્ું ફોરતાું કશ ેછે કે કુબ્જાનો વપ્રમ કૃટણ 

આખી યાત નગયભાું લયણાલગમો થઇન ેપયે છે. જો કુબ્જા 

તને ે જુએ તો વલયશભાું હશજયાલાનુું જ ભરૂી ામ ! એટર ે

તો કુબ્જાન ે લાુંવીના અનાશત સયૂ વુંબામ છે અને 

મછૂા્ભાું વયી ામ છે ત્માયે વયરા તયરાન ેઠકો આતાું 

કશ ેછેેઃ 

કૃટણ છે અશીં, છે એને વભાચાય જ એ ઘણા 

નકાભી તયરા ત ુું મ ે જગલ ે વૌ વલટુંફણા 

‘તયરા તો કૈંક લાત તો કયલી’ એભ કશ ે છે. 

એટરાભાું જ ાગી ઊઠેરી કુબ્જા મમનુાતીયની રીરાની 

સ્લપ્નસષૃ્ટટ જુએ છે. લાુંવીના સયૂ, જભનાતટની રીરાનુું 
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લણન્ કયી યાધા અન ે ગોીઓન ે માદ કયે છે. તયરા 

કટાક્ષ કયતાું કશ ે છે કે, ફધી ગોીઓને કૃટણ આશ્વાવન 

ભોકર ે છે ણ કુબ્જાનુું શૈયુું તો તને ે વલના મરૂ ેભળયુું છે, 

છતાું તનેી કૃટણન ેકુંઇ હકિંભત જ નથી. તયરાન ેભન યાધા 

જ કુબ્જાન ેફાધારૂ છે ણ કુબ્જાન ેયાધા પ્રત્મે તરબાયે 

ઇટમા્ નથી, ફલ્કે ત ેતો યાધા થલા આતયુ છે, ણ યાધા 

થલાત ુું નથી ! ોત ેયાધા થઇ ામ તો વલયશનો ત્રાવ જ 

ના લઠેલો ડે. ત ેકૃટણન ેોતાના દ્યરૂકની ળરૂઆત જ 

કુબ્જાની વલયશવ્માકુ દળા નાટ.ક્ષભ રૂ ે મતૂ ્ થઇ છે. 

કુબ્જાન ે અતટૂ શ્રદ્ધા છે કે આજે તો તનેા વપ્રમતભ કૃટણ 

અચકૂ આલળ ે અન ે ક્ષણકે્ષણ કૃટણપ્રતીક્ષાભાું જ ામ છે. 

અશીં વર્જકે મૂ ફાગલતભાું નથી એલા વયરા અને 

તયરા જેલાું દાવીાત્રોની ભૌલરક ાત્રમોજના કયી છે. 

એભના વુંલાદો ાણ ે કુબ્જાની ભનોવ્મથાન ે વ્મક્ત કયી 

લસ્તવુનલશ્ણભાું ઉકાય ફની યશ ે છે. કૃટણાવલયશી કુબ્જાનુું 

લણન્ તયરા કયે છે – 

વલયશ ેવલયશારા ેલીતી અધવ્લબાલયી 

છતાું કુબ્જાન ેતો ‘આજ તો એ આલળ ેજ’ એલી 

શ્રદ્ધા છે. લનને રીધ ે ફાયણુું ખખડે તોમ તનેા કાન 

ઉત્સકુ થઇ ઊઠે છે. ચુંદ્રળાા ય ણ કૃટણ આલે તે જોલા 

ભાટે અન્દ્મ દાવીઓને યાખી છે. વયરા અન ે તયરા 

કુબ્જાની વપ્રમદાવીઓ છે. તઓેની ચચા્ભાું કૃટણ જ શોમ છે. 

તથેી અવતવપ્રમ રાગતી ફુંન ેભાટે કુબ્જા કશ ેછેેઃ 

આથી તો ફ ેમ છો ભાયી કોહડરી કીકીઓ વભાું  

યુંત ુ આ ફુંન ે દાવીઓનો સ્લબાલ યસ્ય 

વલયોધી છે. વયરા કહ્યાગયી છે તો તયરા થોડી 

અલચુંડી, તય ને ચુંચ છે. 

લાયુંલાય ફાયણે ધવતી કુબ્જાની ઉત્કટ અનયુાગ 

અન ેવલયશવ્માકુ ભનોદળાન ેાભી ગમેરી વયરા કશ ેછેેઃ 

જોયુું ને  ? કોઇ ન્દ્શોત ુું ત્માું, તોમ દ્વાયે ગઇ ધવી 

જયીક ખખડાટે, ળો ભાગ્ સનૂો યહ્યો શવી ! 

આજ છે ચડી એ ધનૂ ે ! હયફાતી સ્નશેવ્માકુરા 

ચઢે અગાળીએ દોડ દ્વાયે વલયશવલશલરા. 

જ્માયે તયરા તો કુબ્જાના ઉત્કટ પ્રભેની ટીકા 

કયતાું કશ ેછેેઃ 

કયીએ, કયલી પ્રીવત તો, પ્શરેથેી જ ઓખી. 

કૃટણન ેઅનયુાલગણી વયરાન ેતયરાની કૃટણટીકા 

ગભતી નથી ત્માયે તયરા કશ ેછેેઃ 

જેટરા આલે ગોલાો વીભવીભના 

ત ેફધાની  ૂુંઠે ઘરેા થલાત ુું મ ેકદી શળ ે? 

વયરા કૃટણનાું લખાણ કયતાું કૃટણ ે કુબ્જાનુું 

કુબ્જાણુું ભટાડમાનુું કશ ે છે ત્માયે ત ેપ્રવુંગેની ઝાુંખી થઇ 

ઊઠતાું અવતવ્માકુ ફની ગમેરી કુબ્જાન ેોતાનુું વૌંદમ્ 

ડુંખ ે અણએુ અણભુાું વ્મારેો અનબુલ ે છે. કુબ્જા 

દાણરીરાની લાત કયે છે ત્માયે વયરા અન ે તયરા તેને 

વુંતો આલા ભાટે યાધા-કૃટણનો લળે રઇ ઉઠાડલા ામ 

ત્માું જ કૃટણનુુંમ આગભન થામ છે. કુબ્જાની આકાુંક્ષા પે 

છે, યુંત ુબોગ બોગલલાનો વુંણૂ્ વુંતો થતો નથી. કૃટણ 

ભાગલાનુું કશ ે છે ત્માયે ોતાના સ્થૂ વલરાવન ે ભાટે 

કૃટણન ેથોડો વભમ ોતાન ે ત્માું યશલેાની દુ્ર લસ્ત ુભાગે 

છે. 

પ્રભેવવિંધ,ુ હદનો કૈંક લવો આ લ્લર ેક્સ્થય 

કૃટણ તો કુબ્જાની આલી કૃણ ભાગણી ણ 

વુંતોી ‘તથાસ્ત’ુ કશી ચાલ્મા ામ છે. તયરા તો તથેી કશે 

ણ છે – 

વખી, ત ુું અંતે યશી કુબ્જા જ ! બીતય 

શૈમાની, વપ્રમ ના લાુંછમો, ભાુંગ્મો ત ેભ ૂુંડી ! ઉય. 

આભ, કુબ્જાન ે યાધા થતાું ના આલડયુું તનેી 

તયરા દ્વાયા ટીકા છતાું કુબ્જા ાણે છે કે તેનાથી યાધા થઇ 

ળકામ તભે નથી. ત ેયાધા થલા ઇચ્છતી શતી યુંત ુતેણે 

અનબુવ્યુું છે કે પ્રકૃવતથી વલરુદ્ધ લતલ્ાભાું ફુંન ે લસ્તનુો 

આનુંદ ગભુાલી ફવેલો ડે. ત ેકશ ેછે તભે – 

લક્ર આ હૃદમ ેમવૂતિ વત્રબુંગ વપ્રમની મ તે 

યશળે ેવભાઇ સખુથી ! 

તથેી કુબ્જા તયીકે જ ટકી યશલેાભાું આલડાઇ 

ભાન ે છે. આભ, બાગલતનુું કથાલસ્ત ુ અશીં નલા જ 

અથફ્ોધન ેપ્રગટ કયે છે. અલા્ચીન હયબાાભાું કુબ્જા એ 

જેનો વલકાવ રૂુંધામો છે તલેો કુુંહઠત જીલ છે. શ ૃુંખલરત 

આત્ભા છે, જેન ે પ્રભેનો અનબુલ થતાું જ તને ુું સ્લત્લ 

ખીરલા ભાુંડે છે. અશીં કવલએ કૃટણસ્ળ ેકુબ્જાનુું હયલતન્ 

વનરૂી એક ફાજુ યાધાવવૃત્ત તો ફીજી તયપ તેની કુબ્જાવવૃત્ત 

દળા્લી છે. 

વયરા અને તયરા એ કુુંહઠત જીલની વવૃત્તઓ છે. 

જે યસ્ય વલયોધી લતન્ કયતાું અંતે કૃટણભમી જ ફની 

યશ ેછે. કુબ્જા યાધા નથી થઇ ળકતી ત ેતનેી કરુણતા છે. 

યાધા વપ્રમતભને વભસ્ત વલશ્વભાું વ્માેરો જુએ છે, તો 
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કુબ્જા તને ે ફુંધનભાું યાખલા ઇચ્છે છે. આભ, યભાત્ભા 

પ્રત્મનેી ફ ેાતની યીવતઓ અશીં રૂકાત્ભક યીત ેવનરૂાઇને 

આધ્માત્ત્ભકતાના નતૂન અથફ્ોધન ે તાગે છે. કુબ્જાનો 

ાત્રવલકાવ જીલુંત યીત ે થમો છે તો તયરા અને વયરા 

જેલાું ભૌલરક ાત્રોનુું ઉભયેણ ણ રૂકાત્ભક તો છે જ. જોકે 

તભેના વુંલાદો કુબ્જાના આરુંફન ભાટે ઉદ્દીન ફન ે છે. 

તથેી જ તો કૃવતનુું વલમલસ્ત ુ ઉદ્દઘાહટત થત ુું અને લગે 

ધાયણ કયત ુું અનબુલામ છે. ઉયાુંત પ્રલળે, વનટક્રભ, 

લળેફદરો, કૃટણાગભન, કુબ્જાની દોડાદોડી – તારાલેરી, 

મછૂા્ જેલી હક્રમાક્ષભ ક્સ્થવતઓન ે રીધ ે આ દ્યરૂક 

નાટમક્ષભ ફન્દ્યુું છે. આભ, ‘કુબ્જા’ નતૂન અથ્ફોધન ેપ્રગટ 

કયતી ઉત્તભ યચના છે. 
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