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સસં્કૃત સાહિત્યમા ંશ ૃગંારપ્રધાન ઊર્મિકાવ્યો : એક અભ્યાસ 
વર્નતાબેન સવેર્સિંિ બબેહરયા 

સરકારી ર્વનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ, થરાદ 
1. પ્રસ્તાવના  
અંગે્રજી સાહિત્યમાાં જેને લિહિક (Lyric) કિ ે છે તે પ્રકાિન ાં સાહિત્ય સાંસ્કૃતમાાં પ ષ્કળ પ્રમાણમાાં છે. છેક ઋગ્વેદ કાળથી 
ઊર્મિકાવ્ય કે ભાવકાવ્યના  સ્વરૂપન ાં સર્જન સાંસ્કૃત ભાષામાાં થત  ાં આવ્્ ાં છે. બિકે ભાવપ્રધાન કર્વતાથીજ સાંસ્કૃત 
સાહિત્યની શરૂઆત થાય છે અને ભાવપ્રધાન કાવ્ય કે લિહિકને એના ર્વશાળ સ્વરૂપમાાં જોઈએ તો સાંસ્કૃતમાાં લિહિકના 
િગભગ સવવ પ્રકાિો ખેડયા છે. આમ તો સવવ પ્રકાિની કર્વતા-માત્રમાાં ‘િાગણી’નો સાંદભવ કે ઉર્મિતત્વ િોય છે, પણ 
ઊર્મિકાવ્ય કે ઊર્મિક -માાં આ િાગણી સાંદભવ  ર્વશેષ બળવાન િોય છે. “કર્વતા ર્વશેના પાંદિ –સોળમા સૈકાથી માાંડીને 
આજ સ ધીના ર્વવિણો, વણવનો અને વ્યાખ્યાવાક્યોમાાં િાગણી, ઊર્મિ, ભાવ, હ્રદયપ્રવરૃ્ત અને સ્સ્થર્ત, ઉિનાાં 
આંદોિનો અને ર્વકાિો, ક્ષોભ, જ સ્સો અને ર લિગ્રાિ (Sentiment), શ્રોતા અને વાાંિનાિના િૈયા ઉપિ અસિ એ 
ર્વર્શષ્ટતાઓ વર્િ-ઓછી આવ્યા જ કિે છે પણ એમાનાાં કેટિાાંક કાવ્યો જ ઊર્મિપ્રધાન િોય છે. 
 

બીજા શબ્દોમાાં કિીએ તો કર્વ જ્યાિે ઊર્મિઓ દ્વાિા આિેખન કિે ને એ હ્રદયાંગમ બને ત્યાિે સવવસામાન્ય કાવ્ય બને 
છે, પણ એ જો કોઈ ખાસ ભાવ કે ઊર્મિના પ્રબળ આવેગને જ કાવ્યના કેન્રમાાં િાખે ત્યાિે ઊર્મિપ્રધાન કાવ્ય સજાવય. 
 

પ્રો. બ.ક. ઠાકોિે આપેિી ઊર્મિકાવ્યની વ્યાખ્યા અને તેની પેટા જાર્તઓન ાં વણવન પ્રર્શષ્ટ સાંસ્કૃત સાહિત્યમાાં અસ્સ્તત્વ 
ધિાવતા ઊર્મિકાવ્યને યોગ્ય િીતે વણવવે છે. એટલ ાંજ નિીં ‘પ્રજાની કે જનતાની ગણાય’ એવી પ્રણયની, શોકની, 
ભસ્તતની ઊર્મિઓન ાં ‘ઘણાને પિાળે એવ ાં’. િહડયાત  ાં આિેખન કિતાાં ઊર્મિકાવ્યોની સાંસ્કૃત ભાષામાાં જૂની તેટિીજ 
બળવાન પિાંપિા છે. આમાાં પણ ર્વિિોર્મિ અને વૈિાગ્યનાાં ઊર્મિકાવ્યો અને મ તતકોન ાં ઘણ ાં સમદૃ્ધ સાહિત્ય સાંસ્કૃતમાાં 
મોજ દ છે.  
 

માનવીની પે્રમોર્મિને િાગોત્કટ અલભવ્યસ્તત આપતાાં કાવ્યો સૌ પ્રથમ ઋગ્વેદનાાં સાંવાદ સકૂતોમાાં જોવા મળે છે. 
આમાન ાં પિલે  ાં સતૂત (ઋ૦.૧૦.૯૫) એ કાવ્ય પ ર િવા અને અપ્સિા ઉવવશીના પ્રણયન ાં સ ાંવાદમય કાવ્ય છે. 
બ્રાહ્મણસાહિત્ય અને બૌધ્ધસાહિત્યમાાં પ્રણયોર્મિકાવ્યો દ િવભ છે. અશ્વઘોષના ‘સૌંદિનન્દમાાં’ ‘નન્દસ ન્દિી’નાાં અપવૂવ 
પ્રણયભાવન ાં આિેખન તો છે જ પણ ‘સ ાંદિીર દન’ ન ાં રશ્ય વીિિોર્મિની કરૂણ કથની જ આિેખે છે, કે બીજ ાં કાંઈ ? 
પ્રણયનો આ ભાવ અશ્વઘોષ પછીના સમયમાાં પ્રાકૃત કર્વતામાાં પણ મનભિ ગવાયો છે. આ પ્રાકૃત પ્રણય કાવ્યો 
િોકકાવ્યની પિાંપિાને વધાિે વફાદાિ છે. તથાર્પ એમાન ાં આિેખન પહિમાર્જર્જત શૈિીમાાં જ થ્ ાં છે. એમાાંથી ઘણાાં 
કાળના ગભવમાાં ર્વલિન થઈ ગયાાં છે.  
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(૧) ઋતસુિંાર  
સાંસ્કૃત સાહિત્યનાાં બે સવોતમ મિાકાવ્યો જેમણે આપ્યા છે તે મિાકર્વ કાલિદાસે જ બે ઉિમ ઊર્મિકાવ્યો પણ આપ્યા 
છે. (૧) ‘ઋત સાંિાિ’ અને (૨) ‘મેઘદૂત’. આ ઊર્મિકાવ્યો આપીને કાલિદાસે એ ર્સદ્ધ કિી આપ્્ ાં છે કે મિાકાવ્યો તથા 
નાટકો િખવામાાં તેઓ જેવા ક શળ િતા તેવાજ ભાવપ્રધાન ઊર્મિકાવ્યો િિવામાાં ય પ્રવીણ િતા.  
 

‘ઋત સાંિાિ’ એ ભાિતીય વષવની છ ઋત ઓ- ગ્રીષ્મ, વષાવ, શિદ, િમેન્ત, ર્શર્શિ અને વસાંતન ાં મનોિિ વણવન કિત  ાં 
ર્વર્શષ્ટ પ્રકાિન ાં ઊર્મિકાવ્ય છે. આ કાવ્યમાાં કર્વ સ્ત્રી અને પ ર ષનાાં મન પિ પ્રકૃર્તની ર્વર્વધ સ ાંદિતાઓની અસિ 
થાય છે તેન ાં ઘણી ખબૂીથી ર્નરૂપણ કિે છે.  

  

 

“િાતે સ ાંદિ સાંગીત વાગત ાં િોય તેવી મકાનોની અગાશી માાં, સ ાંદિ સ્ત્રીઓની સોબતમાાં તમાિો ઉનાળો સ ખપવૂવક 
પસાિ થાઓ.  
(૨) મેઘદૂત  
‘ઋત સાંિાિ’ ની સિખામણીએ ‘મેઘદૂત’ એ મિાકર્વ કાલિદાસની પહિણીત પ્રજ્ઞાન ાં સર્જન છે. અિકાનગિીના અર્ધપર્ત 
ક બેિ પોતાના સેવક એવા એક યક્ષને  કતવવ્યભ્રષ્ટ થવા માટે એક વષવનો દેશવટો દે છે. પોતાની ર્પ્રય પત્નીને 
અિકામાાં છોડીને યક્ષ, ભત ૃવશાપ ભોગવવા, િામલગહિ નામના સ્થળે જાય છે. શાપની બાિ માસની અવર્ધમાાંથી યક્ષ 
જેમ તેમ આઠ માસ વ્યતીત કિે છે. ત્યાાં વષાવઋત   શરૂ થાય છે. વષવના આગમનથી યક્ષના ર્વિિ વ્યાક ળ િૈયામાાં 
પોતાની પ્રાણવલ્િભા યલક્ષણીની સ્મરૂ્તઓ સિસા સળવળી ઊઠે છે. પોતાના ર્વિિમાાં ‘દિાડા ગણતી’ પોતાના 
‘દ્વદ્વતીય હ્રદય જેવી’ ર્પ્રયાને મેઘની માિફતે સાંદેશો મોકિે છે.  

 પ્રાય: ક સ મ જેવાાં, પે્રમભિપ િ અને ગમે તે ક્ષણે તટૂી પડે તેવાાં અંગનાઓનાાં હ્રદયોને ર્વયોગને વખતે આશાનો બાંધ 
ટકાવી િાખે છે.  
(3) અમરુશતક  
શૃાંગાિનાાં ઊર્મિમ તતોનાાં જે ‘શતકો’ સાંસ્કૃત સાહિત્યમાાં પ્રર્તષ્ષ્ઠત છે તેમાાં અમર કર્વન ાં ‘અમર શતક’ મોખિે છે. 
‘અમર શતકે’ સાંસ્કૃત સાહિત્યમાાં અમર ન ાં નામ અમિ કિી દીધ ાં છે. અમર નાાં કાવ્યો બે ર્વભાગમાાં વિેંિવામાાં આવ્યાાં છે. 
પિિેા ર્વભાગમાાં ‘સ ાંભોગશગૃાિ’નાાં મ તતકો આવે છે. અિીં પ્રણય વ્યવિાિનાાં ર્વર્વધ પાસાન ાં ર્નખાિસ અને આબેહબૂ 
આિેખન કિવામાાં આવ્્ ાં છે. આમાાંનાાં કેટિાક લિત્રો કોઈકને વધાિે ખ લ્િા અને અર્તિેક િાગે. બીજો ર્વભાગ છે 
‘ર્વપ્રિમ્ભશૃાંગાિ’નો. આ ર્વભાગના િાિ પેટા ર્વભાગો પાડી શકાય; ‘આયોગ’ કે જેમાાં ઈચ્છાપરૂ્તિ પિિેાનો પે્રમ 
ર્નરૂપાયો િોય; ‘પ્રણયમાન’ કે જેમાાં હિસામણાથી થતો ર્વયોગ વ્યતત થતો િોય; ‘ઇષ્યાવમાન’ સામાન્ય િીસ કિતાાં વધ  
ગાંભીિ પ્રકાિની િીસ – પે્રમની બેવફાઈથી થતી િીસ થી ઉત્પન્ન થતો ર્વયોગ; અને છેલ્િે ‘પ્રવાસર્વપ્રિમ્ભ’ જેમાાં 
ર્પ્રયતમના પિદેશગમનથી થતો કે થવાનો ર્વયોગ અંહકત થયો િોય.  
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(૪) ભતિૃહરનુ ંશ ૃગંારશતક  
શતકો િખનાિ કર્વઓમાાં ભતિૃિી સૌથી વધાિે જાણીતા છે. એમણે ત્રણ શતકો િચ્યાાં છે. ‘નીર્તશતક’ ‘શ ૃાંગાિશતક’ 
તેમજ ‘વૈિાગ્યશતક’ 
 

આ શતકના િલિત અને પ્રૌઢ શ્િોકો પિથી સ્ત્રીઓના ર્વર્વધ પ્રકાિે દશ્યમાન થતાાં સૌંદયવનો તેમજ પ ર ષોનાાં હ્રદયન ાં 
િિણ કિવાની તેમની કળાનો કર્વને ઘણો સાિો પહિિય િતો એમ જણાઈ આવે છે.  

 
(૫) જયદેવ કર્વનુ ં‘ગીતગોર્વિંદ’  
સાંસ્કૃત ઊર્મિકાવ્યનાાં છેલ્િા મિાન કર્વ જયદેવ બાિમાાં શતકમાાં થઈ ગયેિા બાંગાળનાાં િાજા િક્ષ્મણ સેનના સભાકર્વ 
િતા. ‘ગીતગોર્વિંદ’ એ િાધાકૃષ્ણના પે્રમન ાં કિાત્મક ગાન છે. એમાાં બાિ સગો છે; િોવીસ ગીતો કે પ્રબાંધો કે 
અષ્ટપદીઓ છે.  

એ વ્યાક ળ લિિે વ ૃાંદાવન ની ફૂિોથી િિી પડતી ક ાંજોમાાં ક્રુષ્ણને ઢૂાંઢે છે. િાધાની સખી એને ઉદેશીને ફૂિોની ઋત ની 
તેજસ્વી સ ાંદિતા વણવવે છે.  
 

વળી, કૃષ્ણ ઘણો જ બેવફા છે, પણ માર  મન તો એને ઝાંખે છે. આમ કેમ ? કૃષ્ણન ાં સ્વરૂપ, કૃષ્ણની મોિક િીતભાત 
આ બધાાંની િાધાની એવી િગની િાગે છે કે એ પોતાની ઈષ્યાવ ભિૂી જાય છે.  િ ેસલખ, એને અિીં િઈ આવ ! કેમ કે 
માિે એની જોડે િાસ િમવો છે :   

!  !

 િ ેસલખ ! કેર્શ નામના િાક્ષસને માિનાિ, ઉદાિ, પ્રણયોન્મિ કૃષ્ણને પ્રણયઘેિી એવી માિી સાથે િમવા માટે િઈ 
આવ.    
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