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આધનુનક સસં્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રમાં ા ંકાવ્યનર ા  : એક અભ્યાસ 
સજંયકુમાં ા  આ .  ૌધ ી 

( M.A.,M.PHIL.,GSET ) PH.D Scholar, HNGU, Patan. 
સા ાશં – 
  પ્રાચીન લદૈદક કાથી ળરૂ કયી લાાચીન અધનુનક કા સધુી વસં્કૃત વાદશત્મની ધાયા વતત પ્રલાશીત છે, યંત ુ૧૭ ભી વદી ફાદ 
રખામરે વસં્કૃત વાદશત્મ વાભાન્મ યીત ે રોક ભાનવભા ં પ્રામઃ ઈકે્ષિત યહ્ુ ં છે. અ વાદશત્મનુ ં મોગ્મ મલૂમાકંન કયલાભા ં અવયુ ં નથી. અ વસં્કૃત 
વાદશત્મના ન્મ િતે્રોની જેભ વાદશત્મળાસ્ત્રના ંિતે્રભા ંં દંડતયાજ જગાાથન ેિમનતભ અચામા સ્લીકાય કયલાભા ંઅલેર ન ેતભેના ંછી રખામરે 
વાદશત્મળાસ્ત્રની લગંના કયલાભા ંઅલરે છે. અભ, અ ૩૦૦ લોના વભમગાાભા ંરખામરે વાદશત્મળાસ્ત્રના ંનકે લાાચીન ભશત્લ ૂં ા ગ્રથંોની 
નોંધ રલેાભા ંઅલરે નથી. જો કે અ વભમગાા દયનભમાન ભોટાબાગના ંઅચામાશ્રીઓએ કાવમના ંસ્લરૂની ફાફતભા ંલાગ્દેલતાલતાય અચામા ભમ્ભટ, 
અચામા દંડી, કનલલય નલશ્ર્લનાથ લગેયે લૂાલતી પ્રખ્માત અચામોના ંભતનુ ંનકુયં ભાત્ર કયુું છે, તો કેટરાકં અચામાશ્રીઓએ તભેા ંઆંનળક પેયપાય 
કયી ોતાનો ભત યજૂ કમો છે, તો લી મકુ અચામાશ્રીઓએ ોતાનો સ્લતતં્ર નલચાય ં પ્રગટ કમો છે. અભ, અ વભમગાાના ંગ્રથંોભા ંમખુ્મત્લે 
ભૌક્ષરકતા, વર્જનાત્ભકતાનો બાલ જોલા ંભે છે. પ્રસ્તતુ વળંોધન રખેભા ંઅલા ૧૭ ભી વદી ફાદ રખામરે અધનુનક વસં્કૃત વાદશત્મળાસ્ત્રના ંગ્રથંોભા ં
યજૂ થમરે કાવમનલચાય પ્રસ્તતુ કયલાનો નમ્ર પ્રમાવ કયેર છે.  
 ારીરૂ શબ્દો – કાવમનલચાય, અધનુનક કાવમળાસ્ત્ર, કાવમરિં, વાદશત્મળાસ્ત્ર 

પ્રસ્તારના –  
    પ્રાચીન અચામો અચામા બયત, બાભશ, લાભન, રુદ્રટ, અનદંલધાન, ભમ્ભટ, નલશ્વનાથ, જગાાથ લગેયેએ 
ોતાના ંગ્રથંોભા ં કાવમસ્લરૂને લંાલતા ંયવ, રકંાય, યીનત, લક્રોક્તત, ધ્લનન ને ઔક્ષચત્મનો કાવમના ંઅત્ભતત્લ તયીકે 
સ્લીકાય કયી તદનવુાય કાવમરિં પ્રસ્તતુ કયુું છે. 
  અંન ેપ્રાચીન વભમથી જ કાવમળાસ્ત્રભા ંકાવમસ્લરૂના ંપ્રનતાદનભા ંફ ે નલચાયધાયાઓ જોલા ભે છે. 
વમાવ, અચામા દંડી, જમદેલ, નલશ્વનાથ ને દંડતયાજ ળબ્દને કાવમ તયીકે ભાને છે. જ્માયે અચામા બયતમનુન, બાભશ, 
લાભન, રુદ્રટ, અનદંલધાન, યાજળેખય, કંુતક, બોજ, ભમ્ભટ, શભેચદં્ર ને લાગ્બટ લગેયે ળબ્દ ને થા ફનેંના વમંોગને 
કાવમ તયીકે સ્લીકાયે છે. 
  અધનુનક વસં્કૃત કાવમળાસ્ત્ર થાાત આ.વ. ૧૭ ભી વદી ફાદ દંડતયાજના યલતી અચામો દ્વાયા રખામેર 
વાદશત્મ. દંડતયાજના યલતી અચામા પ્રામઃ અચામા ભમ્ભટના કાવમરિંથી પ્રબાનલત જંામ છે. કેટરાકં અચામોએ તો 
ભમ્ભટના કાવમરિંને જ ગ્રશં કયુું છે. તો કેટરાકં અચામોએ એભા ંથોડા પેયપાય વાથે તેને સ્લીકાય કયુું છે. અ નવલામ 
કેટરાકં અચામોએ નલીન દયચનાભા ંં કાવમનુ ંસ્લરૂ દળાાવયુ ંછે, જે નીચે પ્રભાંે છે. 
આધનુનક સસં્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રમાં ા ંકાવ્યનર ા  - 
  અધનુનક વાદશત્માચામોભા ંવૌપ્રથભ અચામા યાજચડૂાભક્ષં દીક્ષિત ોતાના ં ‘ काव्मदऩपण: ’ ગ્રથંભા ંકાવમનુ ં
રિં અે છે કે, 

“ काव्म ंह्मदषु्टौ सगणुो शब्दाथो सद्रकृंती। ” ૧ 
  શીં અચામા યાજચડૂાભક્ષં દીક્ષિત દો નલનાના કાવમને જ ઈત્તભ કાવમ ભાને છે. અ ઈયાતં તે ભમ્ભટીમ 
કાવમરિંના ં નલળેં ‘ अनरकृंतत ऩनु् क्वापऩ ’ ને સ્થાને ‘ सदरकृंती ’ દનો પ્રમોગ કયે છે. અભ, તે શીં અ 
ફાફતભા ંભમ્ભટથી રગ તયી કાવમભા ંરકંાયન ેઅલશ્મક િમગ ભાન ેછે. તેઓ રકંાયને યવના ંક્ષબવમજંક ળબ્દ ન ે
થાના ંઈકાયક ભાને છે. તેથી તેભના ંભત્તે ‘ सदरकृंती ’ નલળેં મોગ્મ જ છે. 
  અચામા નલશ્વનાથ દેલ ‘ साहहत्मसधुाससन्ध ू’ ભા ંકાવમનુ ંરિં અતા ંજંાલે છે કે, 
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“ जामत ेऩयभानन्दो ब्रह्भानन्दसहोदय् । 
मस्म श्रवणभात्रणे तद् वाक्म ंकाव्मभचु्मत े।। ” ૨ 

  થાાત , જે કાવમના ંશ્રલં ભાત્રથી બ્રહ્માનદં વદૃળ અનદંની નભુનૂત થામ તેને કાવમ કશલેાભા ંઅલે છે. 
  શીંમા અચામા કનલયાજ નલશ્વનાથની જેભ જ લાક્યન ેજ કાવમ ભાને છે. શીં ‘ श्रवणभात्रणे ’ દના ંઅધાયે 
કશી ળકામ કે અચામા ‘ળબ્દ’ ને જ કાવમ ભાન ે છે. થાને તે બ્રશભાનનનભિત કલે છે. અથી કનલ યચેર દયચનાભા ંજ 
કાવમત્લ વબંલે છે. અથી ળબ્દવમશૂથી નનનભિત લાક્ય જ કાવમ છે, એભ તેઓ ભાને છે. 
  નયનવિંશ કનલ કાવમનુ ંરિં અે છે કે, 

“ कपवसभमानयुोधेन तनफध्दौ शब्दाथो काव्मभ ्। ” ૩ 
  કનલઓ દ્વાયા ોતાના ંગ્રથંોભા ંલક્ષંિત રૌદકક , ળાસ્ત્રીમ ને યંયાથી પ્રચક્ષરત થાને કનલવભમ કશ ે
છે, યંત ુકનલ નયનવિંશ શીંમા દ્રવમ, ગું , દક્રમા લગેયેની કલના વાથે વમજંના વમાાયનો ં કનલવભમભા ંવભાલેળ કમો 
છે. શીંમા કનલ ચભત્કૃનતજન્મ ળબ્દ થલા થાને નશીં ં વયવ ળબ્દાથાને જ કાવમ કશ ેછે. શીં નયનવિંશ કનલ કનલયાજ 
નલશ્વનાથથી પ્રબાનલત જંાઇ અલ ેછે. 
  અચામા શ્રીકૃષ્ં ળભાને ‘ भन्दायभयन्दचम्ऩ ू’ ભા ંઅચામા યાજચડૂાભક્ષં ને કનલ નયનવિંશના ંકાવમરિંનો 
વભન્લમ કમો છે. તઓેના ંભતે કાવમ એટરે , 

“ सारकंायगणुौ काव्म ंशब्दाथौ दोषवर्जपतौ । 
तथा कवीनां सभमानयुोधेन तनफर्न्धतभ ्।। ” ૪ 

  શીં અચામાશ્રી દો યદશત, ગું થી યતુત ને વારકંાય ળબ્દાથાને કાવમ કશ ે છે, યંત ુ તે ળબ્દાથા 
કલીવભમાનયુોધથી નનફધં શોલો જોઇએ. શીંમા ં અચામા રકંાયને અલશ્મક િમગ ભાને છે. 
  અચામા નલદ્યાયાભ ં ોતાના ં ‘ यसदीर्धपका ’ ભા ંઅચામા યાજચડૂાભક્ષં દીક્ષિતનુ ં જ કાવમરિં ક્ષબા 
ળબ્દોભા ંયજૂ કયે છે. તેઓના ંભતે દો યદશત, ગું યતુત , વયવ ન ેવારકંાય ળબ્દાથા જ કાવમ છે.૫ શીંમા ‘ अनघ ’ 
થાાત દો શીનતા ન ે‘ गणुवत ्’ દથી તેઓ ગું  યવના ંવમજંક શોલાને કાયંે યવનો ં વભાલેળ કયે છે. અચામા 
ળબ્દાથાને છદં લડ ેગ ૂથંનને વદંબા કશ ેછે. અભ, છદંોફદ્ધ નલનળષ્ટ ળબ્દાથાને કાવમ કશ ેછે. 
  અચામા યાભદેલ બટ્ટાચામા ોતાના ં‘ काव्मपवरास: ’ ગ્રથંભા ંકાવમની ચચાા કયતા ંવૌપ્રથભ અચામા ભમ્ભટ 
, ળાયદાગભ લગેયે અચામોના ંભત પ્રસ્તતુ કયે છે. ને િમતે ોતાનો નલીન ભત યજૂ કયતા ંકાવમરિં અે છે કે,  

“ अततनवीनास्त ु– पवरऺणचभत्कायकारयत्वभेव काव्मत्वभाभनर्न्त । ” ૬ 
 અચામા બટ્ટાચામા નલરિં ચભત્કાય ઈત્ા કયનાય વાદશત્મને કાવમ ભાને છે. અચામા ચભત્કાયને કાવમનુ ં
મખુ્મ રિં ભાને છે. અચામાના ં ભતે કાવમભા ં નલરિં ચભત્કાયની વાથે જો કાવમભા ં દો શોમ છતા ં ં કાવમની 
અસ્લાદતાભા ંડચંરૂ થામ યંત ુતેથી કાવમનુ ંસ્લરૂ ફદરાત ુ ંનથી. અથી અલા કાવમને દોયતુત કશી ળકામ, નશી કે 
કાવમ. અચામાના ં ભતે કાવમભા ં યવાદદ લગેયે શોમ યંત ુ જો નલરિં ચભત્કાયનો બાલ શોમ તો વહ્યદમ લાચકન ે
કાવમાનદં પ્રાપ્ત ન થામ. 
 ચ્યતુ યામ ‘ભોડક’ ‘ साहहत्मसाय: ’ ભા ંદો નલનાના ને ગું યતુત ળબ્દાથાને કાવમ ભાને છે. જેભ કે, 

“ तत्र तनदोषशब्दाथपगणुवत्वे सतत स्पुटभ ्। 
गद्माहदफन्धरुऩत्व ंकाव्मसाभान्मरऺणभ ्।। ” ૭ 

 શીંમા અચામા કાવમની દોશીનતા ય લધ ુબાય મકેૂ છે. તેભના ંભતે જો કાવમભા ંએકં દો શોમ તો 
કાવમ કાવમ ફની જામ છે. શીં અચામા ગું  ળબ્દને વાભાન્મ થાભા ં પ્રમોજે છે, ભાધમુાાદી ગું ના ં વદંબાભા ં નશી. 
ભાધમુાાદીને અચામા ધભા નાભ અે છે. અચામાના ંભતે કાવમભા ંધભા, યવ, યીનત, રકંાય ને વનૃત્ત લગેયે છ ગું  યશરેા ં
છે. અ ગું ોથી યતુત દોયદશત ળબ્દાથાને કાવમ કશલેામ છે. જે વહ્યદમોને અનદં પ્રદાન કયે છે. 
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 ફારકૃષ્ં બટ્ટ ળાસ્ત્રી ‘ काव्मप्रफन्ध: ’ ભા ં ં વારકંાય, વગું , નનદો, વયવ ને બાલથી બાનલત 
લાક્યને કાવમ કશ ેછે. અચામા છજજૂયાભ ળાસ્ત્રી ‘નલદ્યાવાગય’ ં યભંીમ ળબ્દાથાને કાવમ ભાને છે. જેભ કે, 

‘ यम्म ंशब्दाथपमगुर ंकाव्मभस्भासबरयष्मत े। ’ ૮ 
 શીંમા યભંીમતા થાાત રોકોત્તય, રૌદકક અનદંજનકતા. જે વહ્યદમ લાચકોભા ં રોકોત્તય અનદં 
ઈત્ા કયે તે ળબ્દાથા કાવમ.  
 અચામા નલદ્યાવાગયની જેભ શદયદાવ નવદ્ધાતંલાગીળ ં ભનોશાયી ળબ્દાથા યગુરને કાવમ તયીકે સ્લીકાયે 
છે. અચામા યેલાપ્રવાદ દ્વદ્વલેદી દાળાનનક ષૃ્ઠભનૂભભા ં કાવમનુ ં રિં અે છે. તેભના ં ભતે કાવમ સ્થૂ નથી, બાલાત્ભક, 
જ્ઞાનાત્ભક છે. અથી ળબ્દભા ંજ્ઞાનરૂતાનો બાલ શોલાથી તે કાવમસ્લરૂ ન વબંલી ળકે. જેલી યીતે ળયીય નલના અત્ભા ન 
યશી ળકે તેલી જ યીતે ળબ્દ કાવમ ભાટે ખફૂ જ ભશત્લ ૂં ા છે, યંત ુતે કાવમ નથી. ળબ્દના ંયીલતાન છી ં થા ટકી 
યશ ેછે. અથી તે રકૃંત થાના જ્ઞાનને જ કાવમ કશલેામ છે. જેભ કે, 

“आनन्दकोषस्मोल्रास ेरोकोत्तयपवबावना । 
अरकृंताथपसपंवपत्त् कपवता सवपभगंरा ।। “ ૯ 

 લેદાતં દળાનભા ંજીલાત્ભાના અનદંને અનદંકો કશલેાભા ંઅલે છે. ને અ અનદંની પ્રતીનત કયલા ભાટે 
રૌદકક નલબાલનથી યતુત રકંતૂ થાનુ ંજ્ઞાન જ કાવમ છે. ને અ કાવમ વં ૂં ા જગત ભાટે કલમાંકાયી શોમ છે. શીં 
અચામા ગું , યવ, રકંાય લગેયે ફધા તત્લોનો વભાલેળ રકંાયભા ં કયે છે.અ ઈયાતં અચામા કનલ કભાની દષ્ટીએ, 
વહ્યદમ લાચકની દષ્ટીએ ને કાવમકભાના અધાયે એભ નલનલધ પ્રકાયે કાવમનુ ંરિં ં અે છે. 
 ડાા. બ્રહ્માનદં ળભાા ોતાના ં ‘ काव्मसत्मारोक: ’ ભા ંવત્મની નભુનૂતને કાવમનો અત્ભા ભાને છે. તેઓ 
અચામા યેલાપ્રવાદ દ્વદ્વલેદીના ંભતનુ ંખડંન કયતા ંજંાલે છે કે ળબ્દએ કાવમના ંથાફોધ કયાલલાભા ંઅલશ્મક છે, થૃક 
નથી. કાવમના ંઅસ્લાદભા ંએ લાયંલાય ઈક્સ્થત જ શોમ છે. અથી ળબ્દએ કાવમથી રગ નથી. અભ, ડાા. બ્રહ્માનદં ળભાા 
ળબ્દાથાને કાવમ ભાને છે. ડાા. બ્રહ્માનદં ળભાા કાવમનુ ંરિં અે છે કે, 

“ शब्दाथपवतत प सत्मस्म सनु्दयं प्रततऩादनभ ्। 
काव्मस्म रऺणं ऻेम ंसत्मस्मात्र पवशषेता ।। ” ૧૦ 

 થાાત, ળબ્દાથાભા ંવત્મના ંસુદંય પ્રનતાદનને કાવમ કશ ેછે. 
 શીં ડાા. બ્રહ્માનદં ળભાા કાવમભા ં ‘ વત્મ ’ના ંરૂે નલા તત્લનુ ંપ્રનતાદન કયે છે. તેઓ ભાને છે કે, વત્મ 
દયેક વમક્તતને નપ્રમ શોમ છે. ને કાવમભા ંં વત્મના ં કાયંે જ પ્રબાલકતા અલે છે. અથી જ કાવમભા ંચભત્કાય ં 
ઈત્ા થામ છે. તઓે ળબ્દ, થા, રકંાય, વમજંના, યવ, ગું  લગેયે તત્લોનો વભાલેળ ં અ કાવમ વત્મ નવદ્ધાતંભા ંજ 
ભાને છે. અભ, તેઓ ‘કાવમવત્મ’ નાભના ંનતૂન નવદ્ધાતંભા ંભાને છે. જે ાશ્ચાત્મ અરોચક યસ્તથૂી પ્રબાનલત પ્રતીત થામ 
છે. યસ્ત ૂં વત્મતા ય જ બાય મકેૂ છે. 
 અ ઈયાતં ભધસુદૂન ળાસ્ત્રી ં નવમ ન્મામની બાાભા ંદંડતયાજ જગાાથના ંકાવમ રિંન ેજ નલીન 
યીતે યજૂ કયતા ંયાભંીમ થાની પ્રતીનત લગા વમદુામરૂ શ્રોકને જ કાવમ ભાને છે. 
ઉસહંા  - 
 અભ, અધનુનક વસં્કૃત કાવમળાસ્ત્રભા ં થાાત આ.વ. ૧૭ ભી વદી ફાદ યચામરે વાદશત્મના ં  ઈયોતત 
કાવમરિંોના ભ્માવના ં અધાયે કશી ળકામ કે, અ વભમગાા દયનભમાન નલનલધ અચામોએ વતત કાવમળાસ્ત્રનુ ં
યીળીરન કયુું છે. યંત ુકાવમના ંસ્લરૂની ફાફતભા ંભોટાબાગના ંઅચામોએ અચામા દંડી, ભમ્ભટ, કનલયાજ નલશ્વાાથ ન ે
દંડતયાજ જગાાથ લગેયે લૂાલતી અચામોનુ ં  જ એક મા ફીજા સ્લરૂે નવુયં કયુું છે. અથી જ અધનુનક વસં્કૃત 
કાવમળાસ્ત્રના ંઅ ગ્રથંોભા ંભૌક્ષરકતાનો બાલ જોલા ભે છે. અ ઈયાતં ડાા. ફશભાનદં ળભાાએ ‘કાવમ વત્મ નવદ્ધાતં’ જેલો 
નલીન ખ્માર અપ્મો છે, યંત ુ તે મૂભા ંનવુયં જ છે. અ કાયંે જ વસં્કૃત વાદશત્મભા ંઅ વભમગાાભા ં યચામેર 
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વાદશત્મની ઈેિા કયલાભા ંઅલી શળે, એભ નનઃળકંંે કશી ળકામ. અભ છતા,ં એટલુ ં તો ચોક્કવ છે કે, અ અધનુનક 
વભમગાાભા ંં વસં્કૃત કાવમળાસ્ત્રરૂ વદયતાની ધાયા નલયત લશતેી યશી છે.  
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