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                            બાણભટ્ટ રચીત ગદ્યકાવ્યમાાં પ્રકૃતત તિરૂપણ 

મકવાણા મિહરકુમાર અમતૃલાલ 

પીએચ.ડી. વિદ્યાર્થી, હ.ે ઉ. ગ.ુ યવુિ. પાટણ                                                                         

1. પ્રસ્તાિિા 

કોઈપણ દેશિા સાહહત્ય ચચિંતિમાાં તેિી જીવિ દ્રષ્ટિનુાં તિરૂપણ હોય છે. આ જીવિ દૃષ્ટિ દેશ-તવશેષિા કાવ્ય તથા 
કલા તવષયક સૌંદયય બોધનુાં તિરૂપણ પણ કરત ુાં હોય છે. કોઈપણ કાવ્ય પરાંપરામાાં પ્રકૃતતિી પહરકલ્પિા કરવાિા 

તવચારિો અથય છે, તેિા ગાંભીર પ્રશ્નોિા પહરપેક્ષમાાં સમસ્યાિે પ્રતતષ્ટિત કરવાિો ઉપક્રમ હોય છે. માિવીય ભાવો, 
સૌંદયય બોધ તથા કાવ્ય સૌંદયયિા તવકાસમાાં પ્રકૃતતનુાં તવતશટિ યોગદાિ રહલે ુાં છે. આ િજરથી સાંસ્કૃત સાહહત્યમાાં 

પ્રકૃતતિી પહરકલ્પિાિો તવચાર તવપલુ પ્રમાણમાાં જોવા મળે છે. વૈહદક કાવ્યોમાાં માિવ સાથે પ્રકૃતત જીવિિા એક 
ઉત્પતતમય પ્રાણતત્ત્વમાાં જોવા મળે છે. આકાશ, અંતહરક્ષ અિે પથૃ્વી સવયત્રમાાં માિવીય કલ્પિા અિે જીવિથી 

પ્રકૃતતનુાં દૈવીકરણ થયુાં છે. જેમાાં સયૂય, ચન્દ્દ્ર, તારા, સવાર, સાાંજ, સાંધ્યા, લાલ િીલુાં આકાશ, અન્દ્ધકાર, પ્રકાશ, મેધ, 
પવિ, સમદુ્ર, સહરતા, તવદ્યતુ, વિ, વકૃ્ષ, વષાયહદ ઋતઓુ સવયિે ચચત્રમય અિે ભાવથી સ્થાિ મળે છે. તેમિી સત્તાિા 

રૂપમાાં ઈન્દ્દ્ર, વરુણ, ઉષા, પવિ, પથૃ્વી, અગ્નિ, ચન્દ્દ્ર વગેરે દેવતાઓ છે. સર્જિાત્મક તવશ્વિી અચભવ્યગ્તત પ્રકૃતત છે. 

ભારતીય સાાંખ્યદશયિમાાં પ્રકૃતત પરુૂષિા આકષયણથી સષૃ્ટિનુાં સર્જિ થયુાં છે. અિે આ પ્રતતક એવુાં સજીવ છે કે તેિી 
વ્યાખ્યામાાં સમગ્ર તવશ્વિો બધો જ તવસ્તાર આવી જાય છે, સાંસ્કૃત સાહહત્યમાાં વાલ્મીહક, વ્યાસ, કાચલદાસ, ભાસ, 

પ્રવરસેિ, બાણભટ્ટ, ભારવી, કુમારદાસ, માઘ, શ્રીહષય વગેરેિા સાહહત્યમાાં પ્રકૃતતતિરૂપણ સચોિ રીતે થયેલુાં જોવા 
મળે છે. તેમિા સાહહત્યમાાં પ્રકૃતત એક માિવ પાત્ર તરીકે ઉપસી આવ ે છે. અિે તે વાચકોિે માિવીય ગણુોથી 

ભરેલી લાગે છે. સાંસ્કૃત સાહહત્યિે કાદાંબરી અિે હષયચહરત જેવા મહાિ ગદ્યકાવ્ય પ્રદાિ કરિાર બાણભટ્ટિા 
ગદ્યકાવ્યમાાં પ્રકૃતતતિરૂપણ િીચે પ્રમાણે છે.  

2. બાણભટ્ટ પ્રકૃવતિા ચચત્રકાર તરીકે 

બાણભટ્ટ પ્રકૃતતિો અનપુમ ચચત્રકાર છે. પ્રકૃતતિા ચચત્રોિી તવસ્તતૃ અિે ક્રતમક યોજિા બીજા કતવઓ કરતાાં 
ચહિયાતી છે. પ્રકૃતતિા તવતવધ રૂપ અિે રાંગિી તવતવધ ગ્સ્થતતઓિે પ્રત્યક્ષ કરવામાાં બાણે ચચત્રકારિા કુશળ હાથિો 

પ્રયોગ કયો છે. પ્રકૃતતિા તવતવધ રાંગોિો સાંયોગ અિે તેિી છાયા બતાવવામાાં બાણિી સમાિતા સાંસ્કૃતિો અન્દ્ય 
કોઈ કતવ કરી શકે તેમ િથી. બાણિા કથાિકમાાં પ્રકૃતતનુાં સ્થાિ સ્વાભાતવક છે. પણ ક્યારેક ક્યારેક પ્રકૃતત ઘિિા 

સ્થળ બિી ગઈ છે. બાણિા બન્ને ગદ્યકાવ્યોમાાં પ્રકૃતતિો તવસ્તાર છે. અહીં પ્રકૃતતિા તવતવધ ઘિકોનુાં વણયિ પ્રસ્તતૃ 
કરવામાાં આવ્યુાં છે. 
 

3. ગ્રામ્ય પ્રકૃવતનુું િણણિ  

સાંસ્કૃત સાહહત્યિી અન્દ્ય કૃતતઓમાાં ગ્રામ્ય જીવિ સાંબતધત પ્રકૃતતનુાં વણયિ ખબૂજ ઓછા પ્રમાણમાાં થયેલુાં જોવા મળે 
છે. ક્યાાંક તો માત્ર ઉલ્લખે જ જોવા મળે છે. પરાંત ુબાણભટ્ટિા ‘હષયચહરત’માાં શ્રીકાંિ દેશિી પ્રકૃતતનુાં વણયિ તવસ્તારથી 
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થયેલુાં છે. આ ગદ્યકાવ્યમાાં દશાયવ્યા પ્રમાણે શ્રીકાંિ દેશમાાં વધારે કમળો હોવાિે કારણે ખતેર ખેડવાિા સમયે હળ 

દ્વારા કમળિા મળૂ ઉખડવાથી ભમરાઓ કોલાહલ કરે છે. તેિાથી અહસેાસ થાય છે કે હળ ધરતીનુાં ગણુગાિ ગાય 

છે. અહીંિી ઊંચી ભતૂમ પર ઘઉંિી ખેતી થાય છે. તે પાકવાિા સમયે રાંગબેેરાંગી થઈ જાય છે. દાણા િીકળતા જ 
તેિી છાલ ભરૂા રાંગિી થઈ જાય છે. ત્યાાં તવહરતા હજારો કૃટણ મગૃોથી તેનુાં ચચત્ર તવચચત્ર લાગે છે. એવુાં લાગે છે કે 

ધમુાડાથી આંધળા થયેલા ઈન્દ્દ્ર દ્વારા છોડી મકેુલા િક્ષત્રો છે. ત્યાાંિા પટુપ-સમહુો પોતાિામાાં જ કુમ-કુમ કેસો લાગ ે
છે. અિે ત્યાાં અચભિવ ફૂલોિો રસ પીિે પતથક સખુપવૂયક આરામ કરે છે. ત્યાાંિા ઉપવિિા વિપાલ િાહરયલેિો રસ 

પીએ છે. અિે પતથક લોકો ખજૂર ખાઈિે તપૃ્ત થાય છે. વાિર સમહૂ પણ ખજૂરિા રસિે ચાિે છે. ત્યાાં યજ્ઞિા 
ધમુાડારૂપી અન્દ્ધકારથી િીકળતા સરકણ્ડોથી લાગે છે કે હાંસોિા સમહૂોથી પથૃ્વી સફેદ થઈ ગઈ છે. આમ બાણભટ્ટિી 

ગ્રામ્ય પ્રકૃતત તિરૂપણ કલાપણૂય છે.  
 

4. િિ પ્રદેશ િણણિ  

બાણભટ્ટ કાદાંબરીમાાં શકુ વતૃાાંતિા આરાંભમાાં તવન્દ્ધ્યાચલિા વિપ્રદેશનુાં વણયિ કયુું છે. મધ્યદેશિા આભષૂણ તથા 

પથૃ્વીિી મેખલા સમાિ આ વિ પ્રદેશ ફેલાયેલુાં છે. આ વિમાાં સગુન્દ્ધ આપવાવાળી ઈલાયચીિી વેલીઓથી અંધારુાં 

લાગે છે. હાથીઓિા કુચભસ્થલથી િીકળતા મોતીઓિા દાણા તસિંહોિા િખિા અગ્રભાગમાાં ચોંિે છે. જેિાથી તારણ 
મેળવીિે ભીલ સેિાપતત તસિંહોિો તશકાર કરે છે. આ વિપ્રદેશ વષાયઋતિુા સમાિ ઘિશ્યામ અિે અિેક સરોવરથી 

અલાંકૃત છે. વિમાાં રહલેા લીલા દભય, સતમધ, ફૂલ, સમી વગેરે એવા સશુોચભત લાગ ેછે કે જાણે અહીં અત્યારે જ 
લનિ સમાપ્ત થયા છે. કોઈ મદમત્ત સ્ત્રીિા જેવી કોયલ જનયા જનયાએ પ્રણય કરે છે. ઉન્દ્મત સ્ત્રીિા જેવો પવિ 

ક્યાાંક પોતાિા વગેથી શબ્દોિે તાલબદ્ધ કરે છે. અિે તવધવા સ્ત્રીિા જેવા વકૃ્ષો ક્યાાંક પાાંદડા વગરિા પણ છે. આ 
વિિી ભતૂમમાાં હજારોિી સાંખ્યામાાં ઉગેલા ઘાસથી તે રણભતૂમ સમાિ લાગે છે. ક્યાાંક તેિે ઈન્દ્દ્રિા સમાિ હજારો 

આંખો છે. તો ક્યાાંક અજુ યિિી ધ્વજાિા સમાિ વાિરોનુાં આક્રાાંત છે. તેમાાં સેંકડો વેલ લતાઓિા સમાિ સેંકડો કીચક 
દેખાઈ પડે છે. આગળ બાણ વિનુાં વણયિ કરતાાં કહ ેછે કે આ વિ અસાંખ્ય પાિ-પણોવાળાં હોવા છતાાં સપ્તપણયથી 

શોચભત છે. ભયાિક હોવા છતાાં પણ મતુિગણથી સેતવત છે. અિે પટુપવત હોવા છતાાં પણ તેિે પતવત્ર માિવામાાં 
આવે છે. 
 

5. સર-સરરતા િણણિ      

બાણભટ્ટ ે કાદાંબરીમાાં અગસ્ત્યિા આશ્રમિી િજીક આવેલા પમ્પાસરનુાં તવસ્તતૃ વણયિ કયુું છે. જાણે બ્રહ્માજીએ 

અગસ્ત્ય મતુિ માિે એક તવશાળ સાગર તેમિા આશ્રમ િજીક જ બિાવ્યો છે. આ સરોવરમાાં ઉતરેલ અિે જલક્રીડામાાં 
મનિ વિ દેવીઓિા સ્િાિ કરવાિા સમયે તેમાાં પડેલા કેંશોિા ફૂલથી તે સગુ ાંતધત છે. એકબાજુ સરોવરમાાં ઉતરેલ 

ઋતષઓિા કમાંડલ ભરવાથી જે મધરુ ધ્વતિ થાય છે તેિાથી તે મિોહર લાગે છે. તેમાાં ખીલલેા કમળ જેવા સમાિ 
રાંગવાળા કલહાંસો કેવળ અવાજથી જ ઓળખાય છે. સ્િાિ કરવા આવેલી હકરાતોિી સુાંદરીઓિા ચાંદિિી રજથી 

તેિી તરાંગો સફેદ થઈ છે. બાજુમાાં આવેલ વકૃ્ષોથી આવતી હવાિા કારણ ે તેમાાં પાણી ગ્સ્થર રહતે ુ ાં િથી. પમ્પા 
સરોવર બાદ બાણભટ્ટ અચ્છોદ સરોવરિી પ્રકૃતતનુાં વણયિ ખબૂજ ચીવિપવૂયક કરે છે. પાણીિે શોધતાાં ચન્દ્દ્રાપીડ 

પમ્પા સરોવરમાાં આવી પહોંચે છે. સરોવરમાાં સ્િાિ કરીિે થોડા સમય પહલેાાં જ િીકળેલા મોિા-મોિા હાથીઓિા 
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પગિા ચચહ્નો અિે કીચડથી તેિો માગય ભીિો થયો છે. અચ્છોદ સરોવર તત્રભવુિ લક્ષ્મીિા મણીદપયણ સમાિ, બધા 

સાગરોિા ઉદ્દભવ સ્થાિ સમાિ, તવતવધ હદશાઓિા ઝરણા સમાિ, આકાશિા અંશ સમાિ છે. લાગે છે કે એમાાં 

કૈલાસ સમાય ગયુાં છે. તેમાાં હહમાલય તવચલિ થઈ ગયો છે. બધી હદશાઓથી તાંગ થયેલી હવાથી ઉછળતી તેિી 
જલતરાંગોિા િપકાથી ઉત્પન્ન થયેલા હજારો ઈન્દ્દ્રધનષુ જાણે તેિી રક્ષા કરી રહલેા છે. સરોવરિી સમાિ બાણભટ્ટ 

સહરતાનુાં પ્રકૃતતતિરૂપણ સ્વતાંત્ર રીતે કરતા િથી. પણ ‘હષયચહરત’માાં સરસ્વતીિે બ્રહ્મલોકથી પથૃ્વી તરફ આવતાાં 
સમયે હદવ્ય ગાંગાનુાં અનસુરણ કરે છે. આ પ્રવાહમાાં ગાંગા પ્રવાહિા હદવ્ય રૂપનુાં વણયિ કયુું છે.  
 

6. કાળ આધારરત પ્રકૃવતવિરૂપણ  

બાણભટ્ટિી પ્રકૃતતતિરૂપણિી સાંપણૂય પ્રતતભાિો પહરચય તેમિા કાળ સાંબાંધી વણયિો પરથી મળે છે. કાળ પહરવતયિથી 

થતાાં તેિા રૂપમાાં રાંગોનુાં મહત્ત્વપણૂય સ્થાિ છે. તિેો સાંયોગ અિે સમન્દ્વય સ્થાતપત કરવામાાં બાણભટ્ટ અદ્વદ્વતીય છે. 
કાદાંબરીમાાં તિરૂપ્યા પ્રમાણે દાંડકારણ્યમાાં મગૃયાિા કોલાહલિી સાથે પ્રભાત થાય છે. બાણે પોતાિી કલ્પિાથી તેિ ે

હલકા ગહરા રાંગનુાં ચચત્રણ કયુું છે. પ્રભાત થતાાંિા સમયે સપ્ત ઋતષઓિા તારાઓ ઉત્તર હદશા તરફ પ્રયાણ કરે છે. 

ત્યારે તે માિસરોવરમાાં સાંધ્યા માિે ઉતરતા હોય તેવા લાગે છે. છીપમાથી િીકળતા મોતીથી સાગર હકિારો સફેદ 
થયો છે. ત્યારે એમ લાગે છે સયૂયિા હકરણોિી પે્રરણાથી તારાઓ િીચે પડી રહ્યા છે. આ વણયિમાાં બાણભટ્ટ ે

પ્રાતઃકાળનુાં સકૂ્ષ્મ રીતે વણયિ કરેલુાં છે. મધ્યાહિિા વણયિમાાં બાણિી કાવ્યાત્મક શગ્તત અિે કલ્પિા ખીલી ઉિે છે. 
સયૂય આકાશિી મધ્યમાાં આવી ગયો છે તે જોઈિે લાગે છે કે તેિે તવચાયુું છે કે આમ મધ્યમાાં રહીિે આિે હદશાઓમાાં 

એક સાથે હકરણો ફેંલાવીિે પ્રયત્િ વગર સવયત્ર સન્દ્તાપ ઉત્પન્ન કરુાં. ભેગા થયેલા પ્રાણીઓિા સમહૂ વકૃ્ષિા 
છાાંયડામાાં વધિેુ વધ ુિજીક આવે છે. સમગ્ર હદશાઓ આગ વરસાવે છે. જમીિિો સ્પશય કરવો કહિિ બિી જાય છે. 

બધા રસ્તાઓ બાંધ થઈ જાય છે. બાણભટ્ટ કાદાંબરીમાાં જાાંબાલી ઋતષિા આશ્રમમાાં વૈશમ્પાયિ આવી ગયા પછી કથા 
આરાંભ થતાાં પવૂય સાંધ્યાનુાં વણયિ કરે છે. સ્િાિ કયાય પછી અધ્યય આપવાિા સમયે મતુિઓએ જે લાલ ચન્દ્દિ જમીિ 

પર ફેંક્ુાં. તેણે આકાશમાાં રહલેા સયૂયએ જાણે પોતાિા દરેક અંગે અંગમાાં લીપ્યુાં હોય તેવો સયૂય લાલ લાગે છે. 
ભીષણ ગરમી આપવાવાળો સયૂય દુબયળ લાગે છે. જાણે સયૂયિી સામે પોતાિી િજર રાખીિે ઋતષઓએ તેનુાં સમગ્ર 

તેજ પી લીધુાં છે. કાદાંબરીમાાં જણાવ્યા પ્રમાણ ેજાાંબાલીિા આશ્રમમાાં રાત્રી થયા પછી ચન્દ્દ્રોદય થાય છે. અિે તેિી 

ચાાંદિી રાતમાાં મતુિ કથાિો આરાંભ કરે છે. બાણભટ્ટ ે કાળ પહરવતયિમાાં પ્રકૃતતિા વણયિિી સાથે કાદાંબરી અિે 
ચન્દ્દ્રાપીડિા પે્રમ પ્રસાંગિે જોડ્ુાં છે. તેમિા પ્રમેમાાં પણ સાંધ્યા પછી ચન્દ્દ્રોદય થાય છે.  
 

7. વિવિધ ઋતઓુનુું િણણિ  

બાણભટ્ટ ેજે ઋતઓુનુાં વણયિ પોતાિા ગદ્યકાવ્યમાાં કરેલુાં છે. તેમાાં ભારતીય સાંસ્કૃતતિી પરાંપરા સમાયેલી છે. પરાંત ુ

બાણિી પ્રકૃતતિે ચચત્રણ કરવાિી આગવી શૈલીિા કારણ ેઋતઓુિા વણયિમાાં પણ પવૂયકાળ જોવા મળે છે. કાદાંબરી 
અિે હષયચહરતમાાં બાણભટ્ટ ેજે ઋતઓુનુાં પ્રકૃતતતિરૂપણ કરેલુાં છે તે િીચે પ્રમાણે છે. 
ગ્રીષ્મ : ગ્રીટમ ઋતનુુાં વણયિ બાણે હષયચહરતમાાં તવસ્તારથી કયુું છે. તત્કાળ જીતાયલેા અિે અસ્ત થતા વસાંતિા 

પાણીથી તસિંચવા યોનય િવા ઉદ્યાિો પ્રતત ગ્રીટમઋત ુિાિા બાળકોિા સમાિ સ્િેહશીલ અિે દયાળાં થયો છે. ગ્રીટમ 

ઋતિુી શરૂયાતથી જ પથૃ્વી પરિા બધા ફૂલોએ પોતાિા બાંધિ ખોલી દીધા છે. ધીરે-ધીરે સયૂયિા હકરણો તીક્ષ્ણ 
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બિવા લાનયા છે. આ ઋતએુ પોતાનુાં શૈશવ ગમુાવી દીધુાં છે. સરોવરો સકૂાવા લાનયા છે. િદીિી ધારાઓ પાતળી 

થઈ છે અિે ઝરણા સકૂાવા લાનયા છે. કબતૂરોિા લગાતાર કકૂથી તવશ્વ જાણે બહરુેાં થઈ ગયુાં છે, અિે બીજા કેિલાક 

પક્ષીઓએ તિશ્વાસ છોડી દીધો છે. રતતિી ઈચ્છાવાળા તસિંહિા બાળકો ઘાતકી િામિી વલેીિા કિોર ફૂલોિા ગચુ્છાિે 
ચાિે છે. ગજાવર હાથીઓ થાકી ગયા છે. બાણ કહ ેછે કે ગ્રીટમિા પ્રભાવથી લાગે છે કે સમગ્ર સાંસારિી આરતી 

દાવિલ ઉતારી રહ્યો છે. અિ ેરાત્રીઓ ક્ષય રોગથી ગ્રસ્ત બિી ગઈ છે.         
િર્ાણ : બાણે કાદાંબરીમાાં કરેલા વષાયઋતિુા વણયિથી લાગે છે કે કાદાંબરી પર વષાયઋતિુી છાયા છે. કાદાંબરીિા ઉત્તર 
ભાગમાાં ચન્દ્દ્રાપીડિા માગયમાાં વષાયઋતિુો પ્રારાંભ થાય છે. કહવેામાાં આવે છે કે કાદાંબરીિો આ ભાગ બાણિા પતુ્ર 
ભષૂણ ભટ્ટ દ્વારા રચીત છે. બાણ ચન્દ્દ્રાપીડ દ્વારા વષાયન ુાં વણયિ કરે છે. ચન્દ્દ્રાપીડિે ઝડપી જવાનુાં હત ુાં પણ માગયમાાં 
મશૂ્કેલી સમાિ વષાયઋત ુપારાંભ થાય છે. કાળો સાપ જેમ રસ્તો રોકે તેમ વષાયઋતએુ તેિો માગય રોકી દીધો હતો. 
વષાયઋત ુ રાત્રીિા આકાશિી જેમ સયૂયિે સાંતાડી દે છે. અિે ચન્દ્દ્રિે રાહુિી જેમ ગ્રસ્ત કરી લે છે. આ સમય 
ભમરાઓિો સમહૂ અિે જ ાંગલી ભેંસોિા સમાિ મચલિ અિે ગર્જિા કરતા વાદળોથી ભયાંકર થઈ જાય છે. 
ઈન્દ્દ્રધનષુ આગળ વધીિે લગાતાર પોતાિા ધારરૂપી બાણોથી વરસાદિો પ્રહાર કરે છે. બાણભટ્ટ ે વષાયઋતિુા 
પ્રકૃતતતિરૂપણ સાથે ચન્દ્દ્રાપીડિી મિોદશાિા પણ વણયિિા સમાવેશ કયો છે. વષાયિા આગમિથી વહતેી િદીઓિા 
પ્રવાહિી સાથે ચન્દ્દ્રાપીડિી કામવેદિા પણ વધવા લાગી છે. વષાયિા પાણીમાાં અસ્ત-વ્યસ્ત થયેલા કમળોિી સાથ ે
કાદાંબરીિે મળવાિી આશા પણ િાશ પામી છે. ધારાિા વેગિે સહિ કરવામાાં અસતત કદલીિા પટુપોિી સાથે તેનુાં 
હ્રદય ફાિવા લાનયુાં છે. મેઘકાળિા પવિિી આહિથી કદમ્બ કલીઓિી સાથે તેનુાં શરીર કાાંપવા લાનયુાં છે. અિે 
લગાતાર પાણી પડવાથી જર્જરીત પાાંદડાવાળા કેળાિી સાથે તેિી બન્ને આંખો લાલ થઈ ગઈ છે. વારાંવાર આવતા 
વાવાઝોડાથી તેિા મિોરથ ભનિ થઈ ગયા છે. પથૃ્વી પરિા લગાતાર ઝાંકાર શબ્દથી ધારાિા પાણીિે તીક્ષ્ણ કરતા 
ગરમ પવિોિી સાથે ચારેય હદશાઓથી દેડકાઓિો ઊંચો સ્વર િરિર કરે છે. મયરુ મદમસ્ત બિીિે કેકારાવ કરે છે. 
આ પ્રમાણે મધરુ અિે હ્રદયમાાં ઉતરતી ધારાિો અવાજ રાજપતુ્ર ચન્દ્દ્રાપીડિી ઉત્કટિા તીવ્ર બિી ગઈ છે. આમ 
બાણભટ્ટ ેવષાયઋતિુા પ્રકૃતતતિરૂપણ સાથે ચન્દ્દ્રાપીડિી ગ્સ્થતતનુાં વણયિ ખબૂજ સકૂ્ષ્મતાથી કરેલુાં છે.    
શરદ : હષયચહરતમાાં રાજાિા પાસેથી જ્યારે બાણ પોતાિા ભાઈઓિે મળવા જાય છે ત્યારે શરદ ઋત ુચાલતી હતી. 
વાદળ તવરલ થઈ ગયા હતા. ચાતક આતાંકીત થઈ ગયા અિે કલહાંસ બોલવા લાનયા છે. બાણ જણાવે છે કે શરદ 
ઋત ુદેડકાઓિી ઈષાય કરે છે અિે મયરુો પાસેથી મદ ચોરે છે. આ ઋત ુહાંસ રૂપી યાત્રીઓનુાં આતતથ્ય સ્વીકારે છે. આ 
સમયે આકાશ તિમયળ હોય છે. અિે સયૂય ચમકતો હોય છે. તિમયળ ચાાંદિી સાથી તારાઓ તરૂણ લાગે છે. શરદ 
ઋતમુાાં લાલ કમળ કોમળતા, િીલા કમળો મદ વરસાવે છે અિે સફેદ કમળ ખીલવા લાનયા છે. કીચડ ક્ષીણ થઈ 
ગયુાં છે. ઘાસ પાકવાથી સકૂાઈ ગયુાં છે. પ્રયાંગિુી માંજરીમાાં પરાગ આવી ગયુાં છે. આમ બાણભટ્ટ ે શરદ ઋતિુી 
પ્રકૃતતનુાં વ્યાપક રૂપથી વણયિ કરેલ છે.     
િસુંત : કાદાંબરીમાાં મહાશ્વતેા પોતાિી માતાિી સાથે જ્યારે સરોવરમાાં સ્િાિ કરવા જાય છે તે સમય વસાંતઋતિુો 
હોય છે. આ સમયે વસાંતઋત ુપોતાિા યૌવિકાળમાાં હોય છે. વસાંતિા કારણે વધારે શોભાયમાિ લાગતા ખીલલેા 
અચભિવ કમળો અિે કદહારથી ભરેલા અચ્છોદ સરોવરમાાં સ્િાિ કરવામાાં મહાશ્વતેા માતા સાથે આવ ેછે. જાણે કે 
કામાગ્નિિે ઉદ્દીપિ કરવા માિે સરલ પલ્લવ યતુત વેલાઓિે િાચવાનુાં તશખવાડવામાાં ચતરુ એવા વસાંતિા ક્ષીણ 
પવિો વહ ે છે. તે પરથી લાગે છે કે ચૈત્રમાસિો સાંપણૂય પ્રારાંભ થઈ ગયો છે. વસાંતિો પવિ ચાંચળ લાલ 
પાલવવાળા અશોક વકૃ્ષિે પણ કાંપાવે છે. માંજરીિા ભારથી આંબાિા વકૃ્ષો િીચે તરફ ઝુકવા લાનયા છે. 
વસાંતઋતમુાાં દરેક વિ અિે બગીચાિા વકૃ્ષો પણૂય કલાથી ખીલવા લાનયા છે. આંબાિા વકૃ્ષિી ગાંધ ચારે હદશામાાં 
ફેલાવા લાગી છે. આમ વસાંત ઋતિુા વણયિ પરથી માલમૂ પડે છે કે ઉદ્દીપિિી ભાવિામાાં પણ બાણ પ્રકૃતતિા 
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ગણુોનુાં વણયિ ગૌણ કરતા િથી. 
 

8. ઉપસુંહાર  
આમ, મહાકતવ બાણભટ્ટ ેસાંસ્કૃત સાહહત્યિા અમલૂ્ય ભેિ સમાિ “કાદાંબરી” અિે “હષયચહરત”માાં પ્રકૃતતિા તવતવધ 
અંગોનુાં સકૂ્ષ્મતાથી વણયિ કરેલુાં છે. તેિા બને્ન ગદ્યકાવ્યોમાાં મળીિે પ્રકૃતતિા બધાજ તત્ત્વોિો સમાવેશ થઈ જાય છે. 

સાંસ્કૃત સાહહત્યિા કાવ્ય સાહહત્યમાાં જે સ્થાિ મહાકતવ કાચલદાસનુાં છે તે જ સ્થાિ ગદ્ય સાહહત્યમાાં મહાકતવ બાણનુાં છે. 
બાણ ભારતીય પ્રતતભાિા સવયશે્રટિ આદ્યિાયક અિે સરસ્વતીિા તપ્રય વરદયગુ છે. તેમિા પર દેવી લક્ષ્મી અિ ે

સરસ્વતી બને્નિી અિન્દ્ય કૃપા રહલેી છે. બાણભટ્ટ ે પોતાિા બને્ન ગદ્યકાવ્યોમાાં પ્રકૃતતિા તવતવધ અંગ જેવા કે 

પવયતમાગો, જ ાંગલોમાાં તવતવધ તિવાસસ્થાિો, વિપ્રદેશો, સરોવરો, િદીઓ, સાગર, આકાશિા તત્ત્વો, કાળનુાં સ્વરૂપ, 
પ્રાતઃકાલ, મધ્યાહિ, સાંધ્યા, રાત્રી, ચન્દ્દ્રોદય, સયૂોદય, સયૂાયસ્ત સાથે તવતવધ ઋત ુપહરવતયિ અિે તેિી માિવ 

જીવિ પર થતી અસરનુાં ભાવિાશીલ ચચત્રણ કયુું છે. અિે તેમાાં તિઃશાંકપણે સફળ પણ થયા છે.       
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