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સં કૃત સાિહ યમા ંવૈરાગ્ય,ભિક્ત અને બોધપાઠ આપતા ંઊિમર્કા યો 

વિનતાબેન સવિેસંહ બબેિરયા 
 

1. સાિહ યમા ંવરૈાગ્ય,ભિક્ત અને બોધપાઠ આપતા ંઊિમર્કા યો   

અંગ્રેજી સાિહ યમા ં ને િલિરક (Lyric) કહ ેછે તેને ગજુરાતીમા ંઊિમર્કા ય કહવેામા ંઆવે છે. આવા ં

ઊિમર્કા યો સં કૃતસાિહ યમા ં પુ કળ પ્રમાણમા ં મળી આવ ે છે. છેક ઋગ્વદેકાળથી ઊિમર્કા ય કે 

ભાવકા યના વ પનુ ંસ ન સં કૃત ભાષામા ંથતુ ંઆ યુ ંછે. બલકે ભાવપ્રધાન કિવતાથી જ સં કૃત 

સાિહ યની શ આત થાય છે. ભાવપ્રધાન કા યો જોઈએ તો સં કૃત સાિહ યમા ંઊિમર્કા યના સવર્ 

પ્રકારો ખેડાયા છે.આમ તો સવર્ પ્રકારની કિવતા-કિવતા માત્રમા ં ‘લાગણી’નો સદંભર્ કે ઊિમર્ત વ 

હોય છે. પણ ઊિમર્કા ય કે ઊિમર્ક્મા ં આ લાગણીસધંભર્ િવશેષ બળવાન હોય છે. “કિવતા 

િવષેનાપદંર-સોળમા ં સૈકાથી માડંીને આજ સધુીના ં િવવરણો, વણર્નો અને યાખ્યા વાકયોમા ં

લાગણી, ઊિમર્, િચદ્રસ, ભાવ, દયપ્રવિૃત અને િ થિત, ઉરના ંઆંદોલનો અને િવકારો, ક્ષોભ, જુ સો 

અને રુિચગ્રાહ, ોતા અને વાચંનારના હૈયા ઉપર,એ િવિશ ટતાઓ વ ી ઓછી આ યા જ કરે છે.” 

છતા ંદરેક કા યમા ંઊિમર્ હમેંશા ંમખુ્ય કે પ્રધાન હોતી નથી,જો કે કિવતામા ં દયનો યાપાર હોય 

છે. તે દયને પશર્વાનો ખાસ ગણુ ધરાવતી હોય છે.  
 

સં કૃત સાિહ યમા ં કા યના દ્ર યકા ય અને ા યકા ય એવા બે ભાગ છે, તેમા ં દ્ર યકા યમા ં 

નાટકોના બધા જ પ્રકારો અને ા યકા યમા ં નાટક િસવાયના ં તમામ પ્રકારના ં કા યો–

ગ કા ય,પ કા ય અને િમ કા યનો સમાવશે થઈ જાય છે. ા યકા યના ંમખુ્ય બે ભેદો પાડવામા ં

આ યા છે.એમા ંવણર્નકા યો કે મહાક યો અને ઊિમર્કા યો એ બે િવશાળ િવભાગો કરી શકાય.  
 

ઊિમર્કાવયના વ પની ચચાર્મા ંવૈરાગ્ય અને દૈવાધીનતામાથંી ઉદભાવતા ંઊિમર્કા યો અંગે પ્રો. બ. 

ક. ઠાકોર લખે છે : “હવ ે વરૈાગ્ય અને દૈવાધીનતામાથંી અથવા તેની સાથે સાથે દેખાતી 

અનશાિંતનો વારો. અનશાિંત કહુ ં ,ં શાિંત નથી કહતેો. શાિંતના ંબે પ છે શ ૂ યખટક અનશાિંત 

અને સખુમય શાિંત : એક નાિ ત પ (negative), બીજી (positive). ખરી સખુમય શાિંત ઉ લાસ પ 

હોઈ શકે, અને તે સાચા વરૈાગ્ય કે કતર્ ય દીક્ષા કે ભિક્ત જમાવટ સાથ ેજ હોય.” આ યાખ્યાને 

ચિરતાથર્ કરે તેવી-ખાસ કરીને વૈરાગ્ય અને ભિક્ત જમાવટની ઉ મ કિવતા સં કૃત સાિહ યમા ં

સજાર્યેલી છે. “માણસ છે લી ઘડીએ પોતાનુ ંઆખુ ંજીવન એક દ્રિ ટપાતે જોઈ લે છે અને આખો 

જ મારો પોતે પૌરુષનુ ંહીર શમેા ંગ યુ ંતે િવનમ્રભાવ ેપણ દ્રઢતાથી છે લા દાખલાની મ માિમર્ક 
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રીતે અથવા વાગ્વભૈવ અને દલીલસમિૃ  વડે અથવા નરી પ્રૌઢતાથી અથવા તો પ્રો સાહક 

સગંીતમા ંકહ ેછે. વરૈાગ્ય અને ભિક્ત બ ે ભાવો જીવન િવશનેી િવચારણામાથંી જ ઉ પ  થાય છે, 

પણ એકમા ંજ્ઞાનનુ ંઅને બીજામા ંભાવનુ ંપ્રાબ ય હોય છે. 

(૧) ભતહૃિરનુ ંવરૈાગ્યશતક : આપણે જાણીએ છીએ કે ભત ૃર્હિરએ નીિતશતક, શૃગંારશતક અને 

વરૈાગ્યશતક એમ ત્રણ શતકો લખ્યા ંછે. આ ત્રણ શતકોને ભત ૃર્હરીની ‘શતકત્રયી’ કે ‘ત્રીશતકી’ પણ 

કહ ે છે. આમાથંી શૃગંારશતકની ચચાર્ પાછલા પ્રકરણમા ંથઈ ગઈ છે. હવ ેપહલેા ંવરૈાગ્યશતકનો 

િવચાર કરીએ. નીિતશતકનુ ં િવવેચન આ જ પ્રકરણમા ં ઉપદેશ અથવા બોધપ્રધાન કા યના 

િવભાગમા ંકરવામા ંઆ યુ ંછે.  
 

 ‘શૃગંારશતક’ ના ંછે લા ંમકુ્તકો દશાર્વ ેછે કે કિવના મનમા ંવરૈાગ્યના ંિવચારો જ મી ચકૂ્યા છે. એ 

મકુ્તકો એમ પણ દશાર્વ ે છે કે હવ ે કિવનુ ં દય ી સ દયર્ના ખેંચાણથી દૂર જવા લાગ્યુ ં છે. 

સ દય પભોગની વિૃ  કરતા ં વધારે પ્રબળ વિૃ એ કિવના મનનો કબજો લીધો છે અને 

કામવાસનાની અસારતા કિવને પ્રતીત થઈ છે. કિવના ંવરૈાગ્યિવષયક તી  મથંનો તેમના ત્રીજા 

શતક ‘વરૈાગ્યશતક’ મા ંઅિભ યિક્ત પા યા ંછે. ભત ૃર્હિર વદેો િવષે સ માનપવૂર્ક બોલે છે ને વદેા ત 

દશર્નના ંમળૂભતૂ િસ ાતં  તરફનુ ંવલણ દાખવ ે છે. બ્ર મા ંલીન થઈને પરમ મિુક્ત મેળવવાની 

કિવની તી  ઈ છા જણાઈ આવ ે છે. આ ઈ છા િસ  કરવા તેઓ કમર્ના ંબધંનોમાથંી ટકારો 

મેળવવા પ્રય ન કરે છે. મોહને શ  ુગણીને તેનો નાશ કરવાનો કિવનો િનરાધાર જણાઈ આવ ેછે.  

યોગ, દશાવતાર, ગગંા અને િહમાલયના પિવત્ર પ્રદેશોનો ઉ લેખ કિવ આદરપવૂર્ક કરે છે. 

વરૈાગ્યશતકનો પાયાનો િવચાર સસંાર યાગ છે. કિવ આપણને ત ૃ ણાનો યાગ કરવાનો અનરુોધ 

કરે છે અને દુિનયાદારીના લોભ, ગવર્, વાથર્નો તી  રીતે િનષેધ કરે છે. એ આપણને ક્ષિણક સખુ 

આપતા િવષયોભોગો યજીને શા ત શાિંત માટે વના તનુ ંસેવન કરવાનો બોધ આપે છે.       
 

વરૈાગ્યશતકમા ં યાગવિૃ  ટલી તી  છે તેટલી જ અિભ યિક્ત સચોટ અને સુદંર છે.  આપણને 

નીચેના લોક ારા પ્રતીત થાય છે.  

woga n wu¯a vymev  wu¯aStpo n tPt. Vymev tPta: | 
kalo n yato vymev yataSt<*`a n jI`aR vymev jI`aR: || 

 

 “ભોગે છાને સતંોષવા જતા ંઆપણે જ તેના ભોગ બની ગયા; તપ તો નથી કરી શકાયુ ંપણ 

સસંારની િચંતાઓના તાપે આપણે જ શકેાઈ ગયા;ં સમય નથી ગયો આપણે જ ખલાસ  

થઈ ગયા ંછીએ; ત ૃ ણા ઘરડી થઈ નથી, પણ આપણે જ ઘરડા થઈ ગયા ંછીએ.” 

(૨) ભિક્તકા યો: “ભિક્તનો સામા ય અથર્ તો એવો થાય છે કે જીવ ે િશવ ને જાણવો, જડય ે તેની 

સાથ ેયોગ માટે પ્રય ન કરવો અને ઈ ર ભક્તવ સલ છે. એટલે પ્રય નિસ  થવાના જ એવી અચલ 
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ા રાખવી, પે્રમ-લક્ષણા ભિક્તમા ંજીવે િશવને જાણવો વગેરે ....ઉપરાતં અન યભાવ ેપ્રીિતની 

લોકો ર કા ઠા અનભુવવી,એવી ભાવના છે.  
 

સં કૃત સાિહ યમા ંઘણા ંબધા ંવણાર્ના મક કે દાશર્િનક વ પના ં િવ તતૃ ભાવા મક કા યો  મળી 

આવ ેછે. મા ંધાિમર્ક ઊિમર્ યિક્તગત થનગનાટ બને છે ને મિૂતર્ આકાર પામે છે. તેટલે અંશ ેએની 

સાપં્રદાિયક પિંડતાઈ તેમજ માનસશા ીય તાિ વકતા સરી પડે છે, થી એ કિવતા અન ય 

રાગમયતા અને અિભ યિક્તની તી તા પ્રા ત કરે છે.  

(૧) ચડંીશતક: આ કા યના કતાર્ મહાકિવ બાણભ  છે. ‘ચડંીશતક’મખુ્ય વ ે ગ્ધરા છદંમા ંરચાયેલા 

૧૦૨ લોકો મળી આવ ેછે.અહીં મિહષાસરૂમિદર્ની ચડંીનુ ં તવન પ્ર તતુ થયુ ંછે. કિવ દેવીને તેમના 

ભક્તોનુ ં રક્ષણ કરવાની આજીજી કરે છે. તેથી ઊિમર્સભર આ તોત્રકા ય પ્રાથર્ના-કા ય પણ બ યુ ં

છે॰ 

(૨) સયૂર્શતક: બાણના સસરા ગણાતા કિવ મયરેુ ‘સયૂર્શતક’ ની રચના કરી છે. ‘ચડંીશતક’કરતા ં

‘સયૂર્શતક’ને વધારે ખ્યાિત મળી છે. કુ ઠ-રોગથી મકુ્ત થવા માટે કિવ મયરેુ સયૂર્ની ભાવસભર 

પ્રાથર્ના કરી હતી, અને કુ ઠ રોગમાથંી મિુક્ત મેળવી હતી. ચૈત યના અન ય ભક્ત અને અનયુાયી 

પગો વામીની ‘પ ાવલી’મા ંજયદેવ સમકાલીન કિવઓએ રચેલા કૃ ણભિક્તના લોકો સચવાઈ 

ર ા છે. આમા ંરાજા લ મણસેને રચેલો કહવેાતો એક િવનોદી લોક પણ છે. 

Aahuta´ myoTsve, inix g<h. xUNy. ivmuCyagta, 
9Ib: p/e*yjn: k4. kulv2UrekaiknI yaSyit | 
vTs ! Tv. Tidma. Nyalyimit &uTva yxo2aigro, 
ra2ama2vyojRyiNt m2urSmeralsa d<*3y: || 

‘મેં એને િદવસે ઉ સવમા ંબોલાવી હતી, યારે ઘર સનૂુ ંમકૂીને એ રાતે આવી, નોકરો નશામા ંછે, 

સારા કુળની ી એકલી કેવી રીતે જશ ે? દીકરા ( ણ) જાને, તુ ંજ એને ઘરે મકૂી આવ.’ આવા 

યશોદાના ંવેણ સાભંળીને રાધા અને માધવની આંખો મીઠાશથી ઢળતી પાપંણે મળી ગઈ.” 
 

આવી જ રીતે ઉમાપિતધર, શરણ વગેરેની કૃિતઓમાથંી ઉ રણો મળે છે. ‘ગીતગોિવંદ’ના ંપણ 

કેટલાકં અનકુરણો જોવા મળે છે.આમાનંી કેટલીક કૃિતઓમા ંરામ –સીતા અને િશવ-પાવર્તીને રાધા-

કૃ ણને બદલે થાપવામા ં આ યા ં છે. વ લભાચાયર્ના પતુ્ર િવ લે ર‘શૃગંારરસમડંન’મા ં

તથારામાનદંરાય ‘જગ ાથવ લભ’મા ંજયદેવની મ પદાવલી (ગીત) રચે છે. ‘કૃ ણલીલા’ િવષેના 

ત્રીજા ગ્રથં તરીકે ખ્યાિત પામેલા નારાયણતીથેર્ રચેલા બાર તરંગના ‘કૃ ણલીલારંિગણી’ કા યમા ં

કૃ ણની આખી કથા કહવેામા ંઆવી છે. ટૂંકમા ંકહીએ તો આ પ્રકારના ંધાિમર્કકા યો કે ભિક્તકા યોમા ં

પુ પદંતનુ ં િશવમિહ ન તોત્ર, જગ ાથના ં પાચં લહરીકા યો અમતૃલહરી,સધુાલહરી,ગ્ગંાલહરી 

અને લ મીલહરી.  
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(3) ઉપદેશા મક કે બોધા મક કા યો  

જીવન અને નીિત િવષે િચંતન અને િનિરક્ષણની પ્રાચીન સાિહ યમા ંખોટ નથી. આ પ્રકારના ંકા યો 

ઋગ્વદે કાળથી પ્રા ત થાય છે. નૈિતક િચંતનથી ભરેલી પિંક્તઓ ઐતરેય બ્રાહમણમા ંઉપિનષદોમા ં

તથા સતૂ્રોમા ંપણ જોવા મળે છે. યારે મહાભારત િચંતન અને ઉપદેશની ખાણ છે. એની અંદર 

ત વજ્ઞાન, નીિતિવચાર, જીવનોપયોગી ઉપદેશ, રાજનીિત વગેરેને રજૂ કરતા અસખં્ય લોકો છે.  
 

2. ભતહૃિરનુ ંનીિતશતક  

પોતાના વરૈાગ્યશતકમા ંસસંારની અસારતા ગાનાર  ભતહૃિરને કેવળ વરૈાગ્યનાજ િવચારો આવતા 

હતા એવુ ંનથી. તેમણે દૈિનક જીવનમા,ં માનવજીવનમા ંસદગણુો પ્રગટે અને માનવજીવનના ંમ ૂ યો 

ઊંચા થાય એવુ ંિચંતન પણ એ મહાબિુ શાળી કિવની કૃિતઑમા ંજોવા મળે છે. મ કે સૌથી પહલેો 

વમાનનો છે. વતતં્રતા અને વમાનનુ ં મ ૂ ય સમજાવતા ં કિવ કહ ે છે કે ગમે તેવી િવષમ 

પિરિ થતીમા ંપણ વમાન ગમુાવવુ ંનહીં આવો જ બીજો િસં ધાતં િુતનો છે. ગમે તે કાયર્ હાથમા ં

લઈને ઉ મ માણસો તેને પરંુૂ કયાર્ િવના છોડતા નથી. ત્રીજો સેવાનો છે તેઓ ચાિર યને ઘણુ ંઊંચુ ં

થાન આપે છે. સાથ ેસાથ ેસ જન પ્રશસંા અને દુ નિનંદા, જ્ઞાનમિહમા અને અજ્ઞાન િનંદા વગેરે 

પ્રિકણર્ િવષયોને પણ કિવ પોતાની ચચાર્નુ ંલ ય બનાવે છે. જીવનને ભરપરૂ બનાવવા કળાની 

આવ યકતા છે એ ઠસાવતા કિવ કહ ેછે કે : 

saihTys.gItklaivhIn: sa9aTpxu: puC7iv8a`hIn: | 
 

આવી જ રીતે િવ ા, તપ, દાન, જ્ઞાન, ચાિર ય, ગણુ અને ધમર્િવહીન માણસો પણમાત્ર દેખાવ ેજ 

મનુ યો છે, ખરા અથર્મા ંપ્રાણીઓ જ છે:     
 

ટૂંકમા ં કહીએ તો સં કૃતસાિહ યમા ં બોધકા યો, ઉપદેશપ્રધાનકા યો, ભિક્તકા યો, અને 

વણર્ના મકકા યો પુ કળ પ્રમાણમા ંમળી આવ ેછે॰             

 

 


