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બ્રહ્મયુાણભાાં શરયશ્ચન્દ્રોાખ્માન 
 

ડૉ .અમતૃલાલ વી .દેસાઈ 
વ્માખ્માતા, 

ભરશરા આર્્્વ કોરેજ, ભોતીયુા, રશિંભતનગય  
 

બ્રહ્માએ કહ્ુાં, આ વલત્ર વલશ્વાવભત્ર, શરયશ્ચન્દ્ર, શનુઃળે, યોરશત, લરુણ, બ્રાહ્મ, આગ્નેમ, ઈન્દ્દુતીથ્, ઈશ્વયતીથ્ 
ભેત્ર, લૈષ્ણલ, મામ્મ, આવશ્વન અને શકુ લગેયે આ તીથોના નાભ કેભ ડ્ાાં એ ણ ભાયી ાવેથી વાાંબો. 
ઈક્ષ્લાકુલાંળભાાં શરયશ્ચન્દ્ર નાભનો એક યાજા શતો. એક લખત એના ઘેય નાયદ અને લ્ત નાભના ફે મવુનઓ 
આવ્મા. એ ફાંનેની મોગ્મ અવતવથ-વેલા કયી શરયશ્ચન્દ્ર ેઋવઓને કહ્ુાં, ‘વાંવાયના રોકો તુ્ર ભાટે ફહ ુચ િંવતત 
યશ ેછે અને કષ્ટ ઉઠાલે છે.  ાશ ેતેઓ જ્ઞાની શોમ કે અજ્ઞાની, ઉત્તભ ભનષુ્મ શોમ કે ભધ્મભ ફધાની આ જ 
ગવત છે. યાંત ુતુ્રથી શુાં થામ છે. આ જ ભાયો કામભ ભાટેનાાં વ ાંદેશ ફની યશ ેછે. આ ફાંને ઋવયાજ ભને 
વભજાલીને કશો.’ 
 

એ ફાંને નાયદ અને લ્તે શરયશ્ચન્દ્રને કહ્ુાં, ‘યાજન ્! આ પ્રશ્નના એક, દળ, વો અને શજાય પ્રકાયના જુદાાં-જુદાાં 
જલાફ છે છતાાં ણ અશીં વાંચિપ્તભાાં કશલેાભાાં આલે છે. નશેૃ્રષ્ઠ ! અતુ્ર ભાટે સ્લગ્ભાાં કોઈ સ્થાન નથી. 
જનાવધવત તુ્ર થમા છી જે વતા સ્નાન કયે છે તે દળ અશ્વભેઘના અચબેકનુાં પ ભેલે છે અને ઉત્તભ 
દેલત્લ ાભે છે. અમતૃ દ્વાયા દેલ અભય થમા છે યાંત ુબ્રાહ્મણ લગેયે ભાનલો તુ્ર દ્વાયા તુ્ર ોતાના વતા 
વતઓૃને (દેલ, વત,ૃ ઋવ) ઋણોથી છોડાલે છે. તુ્ર લગય મરૂ (લેદાધ્મમન), જ(સ્નાનત્ણ), ાં કેળ 
(દાઢી લગેયે યાખવુાં) એ તસ્માનો શુાં રાબ ? યાજેન્દ્ર ! સ્લગ્ અથલા મકુ્તતની પ્રાપ્પ્ત તુ્ર દ્વાયા જ થામ છે. 
એવુાં કશલેાભાાં આવ્યુાં છે. તુ્ર જ ઉત્તભ રોક, ધભ્, કાભ અને અથ્ ણ છે. તુ્ર જ મકુ્તત, યભજ્મોવત અને 
ફધા ભનષુ્મોનો ઉદ્ધાયક છે. યાજેન્દ્ર ! તુ્ર લગય સ્લગ્ અને ભોિ અત્માંત દુર્બ છે. આ દુવનમાભાાં ધભ્, કાભ 
અને અથ્ વવદ્ધદ્ધઓ ભાટે તુ્ર જ એકભાત્ર વાધન છે. ભાયો ભત છે કે તુ્ર લગય દીધેરાાં દાન, શલન, કભ્ 
(મજ્ઞ) ભાનલજીલન ણ વ્મથ્ છે. આ ભાટે ત્રણ રોકભાાં તુ્ર વભાન કોઈ કામ્મ કભ્ નથી.’ 
 

આ લાતો વાાંબી યાજાને અત્માંત આશ્ચમ્ થયુાં અને પયીથી કહ્ુાં, ‘ભાયે તુ્ર કેલી યીતે થળે ? એ આ 
ફતાલો. હુાં જે કાાંઈ ઉામથી  ાશ ેક્ાાંક જલાથી અથલા કોઈ ૌરુ ભાંત્રથી અથલા દાનથી એ તુ્ર અલશ્મ 
ેદા કયલા ભાગુાં છાં.’   
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િણબય ધ્માનસ્થ થઈને તુ્રકાાંિી શરયશ્ચન્દ્રને એ ઋવઓએ કહ્ુાં, ‘ભાનદ ત ુાં ગૌતભી ાવ જા. તે જનો 
અવધવત લરુણ ઉત્તભભાાં ઉત્તભ ભનોલાાંવછત પ પ્રદાન કયે છે. કેભ કે મવુનઓને લરુણને વલેદાની કહ્યો છે. 
તે યોભ યાભ તાયી આયાધનાથી પ્રવન્ન થઈને અથલા મોગ્મ વભમે તને તુ્ર પ્રદાન કયળે. ’ મવુનઓની 
ઉયુત્ત લાત વાાંબી શે્રષ્ઠ નૃવતને તેને અનકુૂ કામ્ કયુું. ગૌતભી તીય ય આવનસ્થ થઈને તેણે 
લરુણને પ્રવન્ન કમા્. ત્માયફાદ લરુણે પ્રવન્ન થઈને શરયશ્ચન્દ્રને કહ્ુાં, ‘યાજન ્ત્રણે રોકોને ગણુોથી વલભવૂત 
કયલાલાો તુ્ર આીળ. તુાં એ તુ્ર દ્વાયા ભાયો મજ્ઞ કયલાની પ્રવતજ્ઞા કય.’ આલી પ્રવતજ્ઞા કયલાથી તને તુ્ર 
પ્રાપ્ત થળે એ  ોક્કવ છે. ‘તુ્રકાભી શરયશ્ચન્દ્ર ેેદા થમેર તુ્રથી મજ્ઞ કયીળ ’ એલી પ્રવતજ્ઞા લરુણ આગ 
કયી. લયદાન પ્રાપ્પ્ત છી નૃવત શરયશ્ચન્દ્ર ઘેય જઈ લારુણ  રુ (શવલષ્મ) ફનાવ્મો અન ત્નીને ખલડાવ્મો. 
પપ્રાપ્પ્ત રૂે યાજાને તુ્ર પ્રાપ્ત થમો. 
 

તુ્ર પ્રાપ્ત થલાથી જવત લાગ્ભી લરુણે કહ્ુાં, ‘આજે જ તુ્ર દ્વાયા મજ્ઞ કયો. કેભ આગની લાતોનુાં સ્ભયણ 
છે ?’ શરયશ્ચન્દ્ર ેણ આ પ્રકાયે લરુણને કહ્ુાં, ‘દાાંત નીકળ્મા છી શભેુધ્મ(મજ્ઞ મોગ્મ) ભાનલાભાાં આલે છે. 
એટરા ભાટે દાાંત નીકળ્મા છી જ મજ્ઞ કયીળ.’ 
 

યાજાની લાત વાાંબી લરુણ ોતાના સ્થાને ાછા પમા્. દાાંત નીકળ્મા છી પયીથી આલીને લરુણે યાજાને 
કહ્ુાં, ‘મજ્ઞ કયો.’ યાજાએ લરુણને કહ્ુાં, ‘લધાયે દાાંત લગય પ્રાણી મોગ્મ નથી શોત ુાં’ મજ્ઞ પ્રાણીના લધાયે દાાંત 
નીકળ્મા છી પયીથી આલજો લરુણ ! આ લખતે આ  ાલ્મા જાઓ. યાજાની લાત વાાંબી લરુણ ાછા 
પમા્. વાત લોભાાં લધાયે દાાંત નીકળ્મા છી પયીથી લરુણે યાજાને કહ્ુાં કે, ‘શલે મજ્ઞ કયો.’ યાજાએ લરુણને 
કહ્ુાં, ‘જ્માયે આ દાાંત ડી જામ અને ફીજા દાાંત આલળે ત્માયફાદ મજ્ઞ કયીળ.  આ લખતે આ જાઓ. ’ 
પયીથી દાાંતોની દળા્લેર અલવધ લીત્મા છી લરુણે યાજાને મજ્ઞ કયલા કહ્ુાં. આ વાાંબી યાજાએ લરુણને 
કહ્ુાં, ‘જ યિક લરુણ ! જ્માયે િવત્રમ મજ્ઞભાાં પ્રાણી ફનાલલાભાાં આલે છે ત્માયે ધનલેુદ જાણ્મા (બણ્મા) 
છી એ ઉત્તભ પ્રાણી ફને છે.’ 
 

યાજાની લાતો વાાંબી લરુણ પયીથી ોતાના સ્થાનકે ાછા પમા્ જ્માયે યાજતુ્ર યોરશત અસ્ત્ર-ળસ્ત્ર વલદ્યાભાાં 
ાયાંગત થમો. ળત્રનુાળક અને વલ્લેદો અને ળાસ્ત્રોભાાં વનણુ થમો એણે વો લ્નો થઈ યલુયાજદનો 
અવધકાય પ્રાપ્ત કયી રીધો ત્માયે લરુણ પ્રવન્ન ચ ત્ત થઈ ગમા. જ્માાં યાજા અને તુ્ર યોરશત શતા ત્માાં ગમા 
અને કહ્ુાં, ‘આજ આના તુ્ર દ્વાયા મજ્ઞ કયો. ’ તે નૃશે્રષ્ઠ ઋત્ત્લજયાજની વાભે જ ોતાના જ્મેષ્ઠ તુ્ર 
યોરશતને કહ્ુાં, ‘તુ્ર ! આલો હુાં લરુણની પ્રવન્નતા ભાટે તાયાથી મજ્ઞ કયીળ’ 

 

આ વાાંબી યોરશતે વતાનુાં કહ્ુાં, ‘આ શુાં ?’ વતાએ ણ લ્ૂઘટનાનુાં વલસ્તાયલ્ૂક લણ્ન કયુું. વતા દ્વાયા 
યોરશતે રુૂાં યશસ્મ જાણીને લરુણની વાભે જ કહ્યાં, ‘ભશાયાજ શરેેથી જ હુ ાં ઋત્ત્લજ અને યુોરશતની ભાપક 
લરુણને મજ્ઞ પ્રાણી ફનાલી, રોકસ્લાભી વલષ્ણનુો મજ્ઞ તયત જ કયલા ભાાંગ ુછાં આ તયુાંત આજ્ઞા કયો.’ 
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યોરશતની લાત વાાંબી લરુણે અત્માંત ક્રોવધત થઈને યાજા શરયશ્ચન્દ્રને જોદય યોગનો યોગી ફનાલી દીધો. તે 
યોરશત રદવ્મ-ધનષુ્મ રઈને યથ ઉય વલાય થઈને લનભાાં  ાલ્મો ગમો. તે યોરશત ણ એ સ્થાન ઉય જ્માાં 
જનનામક શરયશ્ચન્દ્ર ેગાંગાની ફાજુભાાં લરુણની આયાધના કયીને તુ્ર ભેવ્મો શતો. ત્માાં યશીને તેણે ાાં  લ્ 
વલતાલી નાખ્મા. છઠ્ઠા લ્ની ળરૂઆતભાાં જ વાાંબળ્યુાં કે યાજાને જોદય યોગ થઈ ગમો છે. તે વલ ાય કયલા 
રાગ્મો. ‘વતાને કષ્ટ આલાલાો ભાય જેલા તુ્રનો જ જન્દ્ભ રેલાથી શુાં થયુાં ? શલે આ વભમે ભારુ શુાં 
કત્વ્મ છે ?’ તે વભમે નૃતુ્રએ ગાંતા તટે વલત્ર ઋવઓને જોમા. એજ તટ ઉય લત્ભાનલમ નાભના 
ઋવએ અજીગત્ નાભના ઋવ શ્રેષ્ઠને જોમા. જે ોતાની ત્ની અને ત્રણ તુ્રોની વાથે શતા યાંત ુ
આજીવલકાના વાધન લગય શતા. તેભને જોઈને યાજતુ્રએ નભસ્કાય કયીને છૂયુાં, ‘આ આટરા દુફ્ અને 
આજીવલકા લગયના કોભ છો ? કમા કાયણથી આટરા વ્મગ્ર દેખાઓ છો ?’ 

 

આ વાાંબી અજીતગે નૃતુ્રને કહ્ુાં, ‘ળયીય યિાનુાં કોઈ વાધન નથી અને ભાયા રયલાયભાાં બોજન 
કયલાલાા ઘણા લધાયે છે. અન્ન લગય અભે રોકો ભયી જઈશુાં. આલી અલસ્થાભાાં અભે શુાં કયીએ ?’ ત્માયે 
ઋવની લાત વાાંબી નૃતેુ્ર પયીથી ઋવને કહ્ુાં, ‘શ ેશે્રષ્ઠ લકતા, તભારુાં શુાં વલ ાય છે તે ફતાલો. ’ 
અજીગતે કહ્ુાં, ‘નૃશે્રઠ ! ભાયી ાવે વોન,ુ  ાાંદી, ગામો, ધાન્દ્મ અને લસ્ત્રો લગેયે કશુાં નથી. એ વવલામ 
ભાયી ાવે આજીવલકા ભાટે કોઈ વાધન નથી. ભાયી ાવે તુ્ર, ત્ની અને ાાં ભો હુ ાં છાં નૃોત્તભ ! 

અભાયાભાાંથી કોઈને અન્ન આીને ખયીદલાલાો કોઈ નથી.’ 
 

યોરશતે કહ્ુાં, ‘ભશાબદુ્ધદ્ધભાન અજીગત્ ! આ કોને કેટરાભાાં લે લા ભાાંગો છો ? વાચુાં કશજેો. ફીજી લાત કશળેો 
નશીં. બ્રહ્મા શાંભેળા વત્મલકતા શોમ છે.’ અજીગતે કહ્ુાં, ‘આ ત્રણે તુ્રોભાાંથી એકને અથલા ભને કે આ ત્નીને 
ખયીદી રઈ જાઓ. જેથી અભાયા જીલનની યિા થામ. ’ યોરશતે કહ્ુાં, ‘આ ત્નીથી શુાં થામ ? વદૃ્ધ એલા 
તભાયી ણ આલશ્મકતા નથી. આ ાાં ેમભાાંથી કોઈ યલુાન તુ્રને જેને તભે ઈચ્છો તેને આી દો.’ 
 

અજીગતે કહ્ુાં, ‘યોરશત ! જ્મેષ્ઠ તુ્ર શનુઃચુ્છને હુ ાં નરશ લે ી ળકુાં. ભાતા તેના વૌથી નાના તુ્રને લે લા 
ઈચ્છતી નથી. એટરા ભાટે આ ફાંને વવલામ લ રા તુ્ર શનુઃળેને લે ીળ. એનુાં મલૂ્મ ફોરો.’ 
 

યોરશતે કહ્ુાં, ‘એક અવધક ગણુલાન રુુની લરુણ મજ્ઞભાાં પ્રાણી ફનાલલા ભાટે આલશ્મકતા છે. ભશામવુન ! 
જો તભે લે લા ભાાંગતા શોમ તો મોગ્મ રકિંભત કશો.’ ‘બરે એભ થાઓ’ એભ કશી અજીગતે એક શજાય ગામો, 
શજાય વોના ભશોયો (વવક્કા) ધાન અને શજાય લસ્ત્રો, ોતાના તુ્રની રકિંભત ફતાલી અને કહ્ુાં, ‘યાજતુ્ર ! 
આટલુાં આી દો. હુાં તભને ભાયો તુ્ર આી દઉં.’ 
 

યોરશતે ણ તેને સ્લીકાય કયી રીધો અને ઋત્ત્લજને ભાાં ભાગ્મા લસ્ત્રો અને ધન આી દીધુાં. ધન આીને 
ઋવતુ્રને ોતાની વાથે રઈ તે ોતાના વતા ાવે ગમો. વતાને મલૂ્મ આીને ખયીદેરા ઋવતુ્રની 
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લાત કયી. યોશતે કહ્ુાં, ‘આ લરુણનો આ પ્રાણીથી મજ્ઞ કયો અન વનયોગી થઈ જાઓ. ’ તુ્રની લાતો 
વાાંબીને શરયશ્ચન્દ્રએ કહ્ુાં, ‘બ્રાહ્મણ, િવત્રમ, લૈશ્મ અને શરૂોનુાં ારન એ યાજાનુાં કત્વ્મ છે. એલી ળાસ્ત્રોની 
આજ્ઞા છે. ઉત્તભબ્રાહ્મણોનુાં યિણ વલળે રૂભાાં થવુાં જોઈએ. એટરા ભાટે કે તે ફધા જ લણોના ગરુુ છે. જો 
બ્રાહ્મણ, વલષ્ણનુા ભાટે જૂ્મ શોમ તો ભાયા જેલા વ્મક્તતઓ ભાટે કાાંઈ કશલેાનુાં નથી. જેભના અભાનથી 
યાજાઓના કુ નષ્ટ થામ છે તે દેલજૂ્મોને શ ુફનાલીને ોતાના શદુ્ધ જીલનની યિ કયલાનુાં વાશવ 
ભાયાથી નશીં થામ. હુાં બ્રાહ્મણને મજ્ઞ-શ ુફનાવુાં એ ભાયા ભાટે અભાનજનક જ નશીં યાંત ુમતૃ્ય ુઉત્તભ છે. 
બ્રાહ્મણને કોઈ પ્રકાયે શ ુનરશ ફનાવુાં. એટરે તુ્ર ! તુાં સખુલ્ૂક આ બ્રાહ્મણતુ્રની વાથે જા અને ભને યોગી 
જ યશલેા દે.’  
 

આ જ વભમે ત્માાં આકાળલાણી થઈ ‘યાજેન્દ્ર ! તુાં તાયા ઋત્ત્લજો અને યુોરશતો વાથે ગૌતભીના તટે જા, વાથે 
ઋવતુ્ર અને યાજતુ્ર યોરશતને ણ રઈ રે. તુાં મજ્ઞ કય શનુઃળેના લધ લગય ણ તાયો મજ્ઞ ણ્ૂ થળે. 
એટરે ભશાભતી ત્માાં જા.’ આકાળલાણી વાાંબી નૃોત્તભ શરયશ્ચન્દ્ર તયત જ ઋવ વલશ્વાવભત્ર યુોરશત લવવષ્ઠ, 
લાભદેલ અને અન્દ્મ મવુનઓ વાથે ગાંગા તટ ઉય ગમો. ત્માાં ગૌતભી ગાંગા રકનાયા ય જઈને નયભેધ 
મજ્ઞની દીિા રઈ લેદી, ભાંડ, યૂ અને શનુ વ્મલસ્થા કયલા રાગ્મો. આ જ યીતે ફધી વાભગ્રી એકત્ર 
કયી મજ્ઞ ળરૂ થમો. શનુઃળેને શ ુફનાલી ભાંત્રાઠલ્ૂક યૂ વાથ ફાાંધલાભાાં આવ્મો. તેને ાણીથી 
અચબવત્ત થતો જોઈને વલશ્વાવભત્રએ કહ્ુાં, ‘દેલ, ઋવ, શરયશ્ચન્દ્ર, વલળેરૂભાાં યોરશત ને હુ ાં કશી યહ્યો છાં કે 
ફધા આ બ્રાહ્મણ શે્રષ્ઠ શનુઃળેને આજ્ઞા આો. જે દેલતાઓને આ શવલ(શનુઃળે) જુદી જુદી આલાભાાં 
આલળે. તે ફધા દેલતાઓ ણ વલળેરૂભાાં આ શનુઃળેને અનભુવત આો. આ મજ્ઞ શ ુવલપ્રલય 
શનુઃળેની  યફી, રોશી,  ાભડી, ભન્દ્ત્રોચ્ ાય લ્ૂક મજ્ઞભાાં શલન કયલાભાાં આલળે. અથા્ત ્શનુઃળે આ 
ફધા જ બ્રાહ્મણો અને દેલતાઓની જૂા કયે, તે ફધા વલપ્રેન્દ્ર (દેલતા) આ જ જૂ્મ છે. ભાયી તયપ ધ્માન 
આી આજ ફધા જ વલપ્રલમ્ પ્રકટ ગૌતભીના રકનાયા ય જામ અને સ્નાન કયી જુદા-જુદા ભાંત્રો સ્ત્રોતોથી 
દેલતાઓની સ્તવુત કયતાાં આનાંદલ્ૂક વળલઉાવનાભાાં રીન થઈ જામ. આ યીતે આજ આ મવુનઓ ફચરને 
સ્લીકાયલાલાા દેલતા ગણ આ પ્રકાયે શનુઃળેની પ્રાણ યિા કયો.’ 
 

મવુનઓએ ‘એભ જ થળ.ે ’ એભ કહ્ુાં અને નૃ શે્રષ્ઠે ણ સ્લીકાય કમો. એ છી શનુઃળે વત્રબલન ાલની 
ગાંગા ાવે ગમો, ગાંગાભાાં સ્નાન કયી જેટરાાં ત્માાં શવલષ્મ ગ્રશણ કયલાલાા દેલતા શતા તેભને સ્તવુત દ્વાયા 
પ્રવન્ન કમા્. તે ફધા દેલતા શનુઃળે ઉય પ્રવન્ન થમા. ફધા દેલતાઓએ વલશ્વાવભત્રની વાભે જ કહ્ુાં, ‘આ 
મજ્ઞ શનુઃળેના લધ લગય ણ્ૂ થળે.’ 
 

લરુણે વલળેરૂભાાં નૃલમ્ને મજ્ઞવૂતિનો આળીલા્દ આપ્મો. ત્માયફાદ યાજાનો તે રોકવપ્રમ નયભેધ મજ્ઞ 
વાંન્ન થમો. દેલતાઓની કૃાથી, મવુનઓના આગ્રશથી અને તીથ્ના ભાશાત્મ્મથી યાજાનો મજ્ઞ આ પ્રકાયે 
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વનવલિઘ્ને ણ્ૂ થમો. એ વબાભાાં જે વલશ્વાવભતે્ર શનુઃળેનો વત્કાય કમો અને દેલોની ાવે જ તેની જૂા કયાલી 
ોતાના તુ્ર તયીકે સ્લીકાયી રીધો. વલશ્વાવભતે્ર તેને જ્મેષ્ઠતુ્ર ફનાવ્મો. યભ બદુ્ધદ્ધભાન ઋવ વલશ્વાવભત્રના 
જે તુ્રોએ તેનુાં જ્મેષ્ઠત્લ સ્લીકાય ન કયુું તેભને ઋવએ ળા આપ્મો. જે તુ્રોએ તેભની જ્મેષ્ઠતા સ્લીકાયી 
તેને મવુનળાદ્ુરે લયદાન આીને આદય વત્કાય કમો. આ યીતે નાયદ ! ભેં આ ઘટના વાંબાલી દીધી. આ 
ફધુાં જ કામ્ ગૌતભીના દચિણ રકનાયા ઉય જ્માાં વાંન્ન થયુાં ત્માાં ઘણા ફધા વલત્ર દેલતાઓના નાભથી 
પ્રવવદ્ધ તીથ્ ફની ગમા. ભશાભવત નાયદ ! એભના નાભ હુ ાં કયી યહ્યો છાં. વાાંબો, ‘શરયશ્ચન્દ્ર, શનુઃળે, 
વલશ્વાવભત્ર, યોરશત, લગેયે ફાલીવ શજાય તીથો છે. એ તીથોભાાં સ્નાન કયી ધન આલાથી નયભેઘમજ્ઞનુાં પ 
ભે છે. મવુન શે્રષ્ઠ ! આ તીથ્ની કથા અને ભશત્લ જે બણે અને બણાલળે અથલા બક્તતલ્ૂક વાાંબળે તે 
અતુ્ર યશલેા છતાાં તુ્ર ભેલે છે અથલા જો તેની કોઈ અચબરાા શોમ તે યૂી થામ છે.’ 
 

ઐતયેમ બ્રાહ્મણભાાં આલતી શરયશ્ચન્દ્રોાખ્માનની કથાનુાં વલસ્તાયલ્ૂક વનરૂણ કયલાભાાં આવ્યુાં છે. લરુણો 
મજ્ઞ શનુઃળેના ફચરદાન લગય ણ્ૂ થમાની ઘટના જૈન અને ફૌદ્ધ ધભ્ની અવય ની ે શફુચર કે 
નયફચરના વલયોધભાાં અરશિંવાના પ્રલત્ન ભાટે આ કથાનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો છે. તેથી વલળે આ 
કથાભાાં કાંઈજ પ્રાપ્ત થત ુાં નથી. 
 

પ્રસ્તતુ નાટય કૃવતના વાંદબોનો શરયશ્ચન્દ્ર અને યોરશત કે વલશ્વાવભત્રનો વાંફાંધ વાાંકલા યૂત ુાં જ આ કથાનકને 
ભશત્લનુાં ગણી ળકામ. વલશ્વાવભત્ર અને શનુઃળે લેદકાભાાં ણ ઋવ તયીકે સ્લીકાયામેરાાં છે. તેથી તેભના 
યૂતી લેદ મરૂકતા સ્લીકાયલાભાાં કોઈ મશુ્કેરી નથી. શરયશ્ચન્દ્ર બ્રાહ્મણ વારશત્મનુાં પ્રદાન છે. તેથી આ 
ઉાખ્માન લરુણ વાથે જોડી ઋત અને વત્મના યિણશાય દેલ લરુણનુાં ભશત્લ પ્રસ્થાવત કયી યોગની 
ઉત્વત્તના મુભાાં ઋત અને વત્મના ઉલ્રેખનને કાયણભતૂ ગણાલલાનો સ્લાબાવલક પ્રમાવ છે. આભ, 
બ્રહ્મયુાણની કથા શરયશ્ચન્દ્રની કથાના સતૂ્રને આગ લધાયે છે. 
 

શરયશ્ચન્દ્રોાખ્માનભાાંથી તુ્રનુાં ભશત્લ મજ્ઞભાાં લરુણની કૃા ઋતના ઉલ્રાંઘન ફદર થતા જરોયનો યોગ તેની 
ળાાંવત ભાટે મજ્ઞ અને મજ્ઞભાાં અંગભતૂ ફચરદાન વાથે શ ુકે ભાનલફરી વાથે જાગેરા વલયોધને અશીં લા ા 
આી તેનુાં વભાધાન ળોધલાનો પ્રમાવ થમો છે. 
 

શરયશ્ચન્દ્રોાખ્માનભાાં તુ્રપ્રાપ્પ્ત છી થમેરા થમેરા મજ્ઞની ઘટના વાથે કોઈ વાંફાંધ ફતાલલાભાાં આવ્મો 
નથી. અથા્ત ્બ્રહ્મલૈલત્ યુાણની કથાને ઐતયેમબ્રાહ્મણની કથા વાથે વલળે વાંફાંધ છે. આભ, પ્રસ્તતુ 
ભાધ્મભની કથાનો આંવળક વાંફાંધ યુાણ વાથે સ્લીકાયલો યહ્યો. 


