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કુમારસભંવનો સાર સદેંશ 
સજંયકુમાર ચૌધરી 

( M.A.,M.PHIL.,GSET ) Ph.D Scholar, HNGU, Patan 
❖ સારાશં - 

  પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્યમા ં કવવકુલગરુુ કાલલદાસ અદ્વિતીય સ્થાન ધરાવે છે. સસં્કૃત સાહિત્યના પ્રવસદ્ધ 
‘પચંમિાકાવ્યો’ની શે્રણીના ં પ્રથમ બે મિાકાવ્યો મિાકવવ કાલલદાસના સર્જનો છે. આમ, સસં્કૃત મિાકાવ્યના કે્ષત્રમા ં કાલલદાસે 
એકીસાથે બે કૃવતઓ આપીને અજોડ ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્ુું છે. મિાકવવ કાલલદાસનુ ંપ્રથમ મિાકાવ્ય છે ‘કુમારસભંવમ’. મિાદેવ અને 
માતા પાવવતીના પ્રણય અને પહરણયમાથંી કુમાર કાવતિકેયના જન્મની કથા કિતે ુ ં આ અદભતૂ મિાકાવ્ય છે, જો કે તેની સગવ 
સખં્યાની બાબતમા ંવવિાનો એક મતના ંનથી. કેટલાકં તેને આઠ સગવનુ ંતો કેટલાકં તેની સગવસખં્યા સત્તર બતાવે છે, પરંત ુસામાન્ય 
રીતે એવુ ંમનાય છે કે મિાકવવ કાલલદાસે ‘કુમારસભંવ’ના એકથી આઠ સગો જ રચયા ંિશે, કેમકે કુમારના સભંવવત જન્મની કથા 
આઠમા ંસગવમા ંપરૂી થાય છે. ‘કુમારસભંવ’મા ંકવવકમવની કુશળતા પદે પદે પ્રગટ થાય છે. મિાકવવ કાલલદાસે આ મિાકાવ્ય િારા 
આડકતરી રીતે માનવ સમાજને અનેક મિત્વપણૂવ અમતૃતલુ્ય સદેંશ, ઉપદેશ આપ્યા ં છે. મિાકવવ આ કાવ્યમા ં પે્રમનો, 
લગ્નજીવનનો ઉચચ આદશવ માનવસમાજ સમક્ષ રજૂ કરે છે. તે બાહ્ય સૌંદયવ કરતા ંઆંતહરક સૌંદયવને શે્રષ્ઠ બતાવી, તપઃપતૂ પે્રમને 
ઉન્નત અવસ્થા લગ્નમા ંપહરણમી જ વવરમે છે અને આ લગ્નમા ંપણ કામભાવનો વવચછેદ કરી તેને સમષ્ષ્ટના કલ્યાણાથે પ્રસ્તતુ કરે 
છે. આ ઉપરાતં કવવ સમાજને નારી સ્વાતતં્ર-સમાનતા, માતા-વપતા સન્માન, ગિૃસ્થાશ્રમનુ ંમિત્વ જેવા અનેક ઉત્તમ સદેંશ આપે છે.  

❖ ચાવીરૂપ શબ્દો - કુમારસભંવ, સારસદેંશ, કાલલદાસ  
❖ પ્રસ્તાવના -  

  સાહિત્ય સમાજનુ ં પ્રવતલબિંબ છે, 
માગવદશવક છે. સાહિત્ય લોકજીવનનુ ંઅલભન્ન અંગ 
છે. સમાજ સાહિત્યને પ્રભાવવત કરે છે અને 
સાહિત્ય સમાજ પર પ્રભાવ પાડે છે. બનંે એક 
વસક્કાની બ ેબાજુ છે. સાહિત્યથી સમાજનો એ જ 
સબંધં છે, જે સબંધં આત્માનો શરીરથી િોય છે. 
સાહિત્ય સમાજરૂપી શરીરની આત્મા છે. આથી 
પ્રાચીન કાળથી જ ભારતમા ં કલાની ઉપાસના 
કલા ખાતર જ કરવામા ંઆવતી ન િતી, પરંત ુ
કવવઓ કાવ્યોનુ ં રસપાન કરાવતા કરાવતા જેમ 
વૈદ્ય ગોળનુ ં પડ ચઢાવીને ઔષધ આપે તેમ 
વાચકોને કાવ્યાનદંમા ં મગ્ન કરી ઉપદેશરૂપ 
ઔષધ બહુ જ મદુૃતાથી પીવડાવી દે છે. આચાયવ 
મમ્મટે પણ ‘કાવ્યપ્રકાશ’મા ં કાવ્યના ં િતે ુ

દશાવવતા કવવઓ માટે પત્નીસમાન પ્રેમથી 
અપાતા ઉપદેશને મિત્વનો િતે ુમાન્યો છે. જેમ કે 
... 

  “ काव्यं यशसઽेर्थकृते व्यवहारववदे 

शशवेतरक्षतये । 
   सधः परनिवतृये कान्तासम्मित 
तयोपदेशयुजे ।।”૧ 
  આથી કોઈ કવવની કૃવતમા ં
વવવશષ્ટ પ્રયોજન કે તેના કોઈ અમર સદેંશાની 
અન્વેષણા કરવામા ંકાઇં અજુગતુ ંનથી.  

❖ કુમારસભંવનો સારસદેંશ - 
  મિાકવવ, કવવકુલગરુુ કાલલદાસે 
પોતાના ‘કુમારસભંવ’ મિાકાવ્યમા ંમાતા પાવવતી 
અને ભગવાન વશવના પ્રણય અને તે મારફત 
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કુમાર કાવતિકેયના ંજન્મની કથા કંડારતા કંડારતા 
આડકતરી રીતે માનવ સમાજને અનેક મિત્વપણૂવ 
અમતૃતલુ્ય સદેંશ, ઉપદેશ આપ્યા ં છે, જેનુ ં
વવસ્તતુ વનરૂપણ નીચે પ્રમાણે જોઈ શકાય. 
  ‘કુમારસભંવ’ મિાકાવ્યમા ં
ભગવાન વશવ તેમજ માતા પાવવતીનુ ં એમના 
સપંણૂવ માનવીય પાસામંા ંજ આલખેન કરવા કવવ 
કહટબદ્ધ છે. બનંે અસાધારણ, અલૌકીક 
વ્યક્તતઓની પ્રણયકથાને કવવ કાલલદાસે અવતશય 
માનવીય આસ્વાદથી પહરપણૂવ બનાવી દીધી છે. 
આ મિાકાવ્યમા ં કવવએ પ્રેમનો તેના બધા 
આવવભાવવો સહિત સદેંશો આપ્યો છે. આ કાવ્યમા ં
પોતાના અનપુમ બાહ્ય સૌંદયવ અને આકષવણથી 
કામદેવને પણ મોહિત કરનાર પાવવતી જ્યારે આ 
સૌંદયવથી યોગી વશવને પામવામા ંવનષ્ફળ જાય છે 
ત્યારે તે આ સૌંદયવને વધક્કારી પોતાના વપતાની 
આજ્ઞા લઈ પોતાના સ્વભાવથી વવપરીત એવા 
તપનો આશરો લઈ, બટુકરૂપધારી વશવ િારા 
અપાયેલ ભૌવતક પ્રલોભનોનો વતરસ્કાર કરી અંતે 
વશવમય બની જાય છે. ત્યારે વશવ પણ પ્રસન્ન 
થઈ તેણીનુ ંદાસત્વ સ્વીકારતા ંજણાવે છે કે,  

  “ अघ्यप्रभतृ्यविताङ्गि । 

तवाम्मि दासः । 
  क्रितमतपोशभः ...”૨ 
  અથાવત, “િ ે નમેલા ં અંગોવાળી, 
આજથી િવે તમારા તપથી ખરીદાયેલો, હુ ંતમારો 
દાસ છ.ં” 
  આમ, અિીં કવવ બાહ્ય સૌંદયવ 
અને આકષવણને બદલે આંતહરક સૌંદયવને વધ ુ
મિત્વ આપી મનષુ્યને આંતહરક સૌંદયવ ઉન્નત 
બનાવવાનો ઉત્તમ સદેંશ આપે છે.  

  આ મિાકાવ્ય સ્વરૂપે કાલલદાસ 
માતા પાવવતીના માધ્યમથી તત્કાલલન સમાજમા ં
એક આદશવ પતુ્રી, પત્ની તરીકેનો આદશવ પણ 
પરૂો પાડવા ઈચછતા િોય તેમ જણાઈ આવે છે. 
બાહ્ય દેિાકષવણથી વશવને ન પામી શકનાર 
પાવવતી તપ કરવા માટે પણ પ્રથમ વપતાની 
આજ્ઞા મેળવે છે. આ ઉપરાતં જ્યારે તપથી પ્રસન્ન 
થઈ વશવ પોતાન ે તેનો દાસ ગણ ે છે, ત્યારે 
પોતાના મનના ંમાલણગર વશવ સાથે  વમલનોત્સકુ 
િોવા છતા ં તે પોતાનુ ં ધૈયવ ગમુાવ્યા વવના એક 
આદશવ પતુ્રી તરીકે વશવને પોતાના વપતા પાસે 
માગં ુ નાખંવા કિ ે છે. આમ, તે પોતાના માતા-
વપતાની માન, મયાવદાની કાળજી રાખ ે છે. આ 
ઉપરાતં બટુક વેશધારી શકંર જ્યારે વશવની વનિંદા 
કરે છે ત્યારે તે પોતાના ભાવવ પવતની વનિંદા સિન 
કરી શકતી નથી અન ે ત્યાથંી ચાલવા લાગ ે છે. 
આમ, તે પવત પ્રત્યે વફાદાર પત્નીનો આદશવ પણ 
સમાજ સમક્ષ રજૂ કરે છે. 
  કાલલદાસકાલીન સમાજ 
પ્રણાલલન ેલક્ષમા ંલઈએ તો તેમા ંકન્યાના સ્વતતં્ર 
વ્યક્તતત્વ જેવુ ં કંઇ ન િત ુ.ં તે સમયમા ં લગ્ન 
વગેરે બાબતો તેના વપતા જ નક્કી કરતા, ભાવવ 
ર્ગુલ લગ્ન પિલેા પરસ્પર જોત ુ ં પણ નિી. 
વવવાિના પસદંગીના કાયવમા ં કન્યાના મતને 
અવકાશ જ ન રિતેો. તનેો આ બાબતમા ં મત 
પણ જાણવાનો કે ધ્યાને લેવાનો પ્રયત્ન સદુ્ધા ં
કરવામા ં ન આવતો. તણેે પોતાના વપતાની 
આજ્ઞાને આધીન થવુ ંપડત ુ.ં આવા વાતાવરણમા ં
તત્કાલલન સામાજજક પહરક્સ્થવતથી વવરુદ્ધ વવચારનુ ં
પ્રવતપાદન કરતુ ં આ કાવ્ય છે. પાવવતી જેવી 
કન્યાની નૈવતક હિિંમત અન ે સ્વતતં્ર વ્યક્તતત્વની 
પ્રશક્સ્તરૂપ ગણી શકાય. તેથી જ વોલ્ટર રૂબીન 
આ કાવ્યને ભારતીય કુમારીકાના પ્રશસ્ય ગીત 
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તરીકે ગણાવે છે.૩ અિીં કવવ તત્કાલલન સમાજન ે
નારીસ્વાતતં્ર્ય-સમાનતાનો ઉચચ સદેંશ સિજેે અપે 
છે.  
  કુમારસભંવ કાવ્ય િારા કાલલદાસે 
ભારતીય સસં્કૃવતમા ં રિલે લગ્નજીવનનો આદશવ 
રજૂ કયો છે. આપણા દેશ પાસે મખુ્યત્વે બે 
આદશો પરંપરાથી મકુાયેલા ંછે, માર વવજય અને 
કામ વવજય એટલે કે પ્રવવૃત્ત અને વનવવૃત્ત. 
ભગવાન બદેુ્ધ વાસનાને મલૂોચછેદ કરીને માર-
વવજય કયો એ શ્રમણ સસં્કૃવતનો આદશવ રજૂ થાય 
છે. બીજો આદશવ બ્રાહ્મણ સસં્કૃવતએ મિાદેવના 
કામ વવજયની કલ્પના િારા મકૂ્યો છે. માર-
વવજયએ ઘણો ઉચચ આદશવ છે, પણ સસંારના 
સામાન્ય જન માટે કામવવજયનો આદશવ પણ 
ઠીકઠાક ઉંચો છે, માત્ર વનવવૃત્તપ્રધાન જીવન 
હિતાવિ નથી. વળી તીવ્ર વનયમ અન ે તપથી 
સ્વાથવવવૃત્તરહિત તથા વનરિકંારી કામને દબાવી 
દેવા કરતા ં યોગ્ય હદશામા ં વાળવો જોઈએ. આ 
કામ લોકકલ્યાણના હિતને લક્ષમા ં રાખીને પ્રવતૃ્ત 
થાય છે. આથી માણસે જીવનમા ં વનવવૃત્તમય 
પ્રવવૃત્ત, વનષ્કામ કમવ આચરવાનો ઉત્તમ સદેંશ 
કવવ આપે છે.  
  કામ ઉપર વવજય પતાકા 
લિરેાવી સસંારમા ંમનષુ્યો દામ્પત્યની રચના કરે 
તો તે સ્વીકાયવ છે. સયંમની ભવૂમકા ઉપર દામ્પત્ય 
જીવનની રચના થઈ શકે તો ગિૃસ્થાશ્રમને 
શરમાવા જેવી વસ્ત ુ ન રિ.ે અિીં કવવ 
લગ્નજીવનને સસંારના કલ્યાણાથે જુએ છે. આ 
કાવ્યમા ં જગતના માતા-વપતા એવા વશવ-
પાવવતીના દામ્પત્યનુ ંમિત્વ પણ કુમારનો સભંવ-
જન્મ થયો તેમા ં જ છે. તેમ છતા ં કવવએ એક 
વાત સ્પષ્ટપણે જણાવી છે કે સમષ્ષ્ટ દ્રષ્ષ્ટએ 
વૈવાહિક જીવન જોવાવુ ંજોઈએ. તેમ છતા ંએવા 

જીવન માટે વ્યક્તત ઉપર અયોગ્ય દબાણ લાવી 
શકાય નિીં, પછી ભલે એ દબાણ લાવનાર 
કામદેવ જ કેમ ન િોય. કામથી નિી, પણ એ 
બનંે પ્રેમથી પરસ્પર સમરસ થાય ત્યારે જ 
સમષ્ષ્ટ માટે પણ ઉપકારક થઈ શકે. આવી ઉદાત્ત 
પ્રેમભાવનાનો આદશવ કવવએ સમાજ સમક્ષ મકૂ્યો 
છે.  
  કવવએ આથી જ વવવાિ માટે 

‘वववाहयज्ञ’ શબ્દ પ્રયોજ્યો છે. કુમારસભંવએ 
વવવાિયજ્ઞનુ ં કાવ્ય છે. કવવ તે યજ્ઞનુ ં સાફલ્ય-
સાથવક્ય દૈવી શક્તતઓનુ ં નેતતૃ્વ લઈ શકે તેવુ ં
બાળક જગતને આપવામા ંમાને છે.૪ પણ કવવએ 
કુમારસભંવમા ં જન્મ વણવવ્યો નથી, તેનુ ં સચૂન 
માત્ર છે. આમ, કવવ કાવ્યમા ંગિૃસ્થાશ્રમનુ ંમિત્વ 
સમાજ માટે આવશ્યક ગણી, કામથી પર ધૈયવ 
ઉપર રચાયલે દામ્પત્ય જીવનની પરાકાષ્ઠારૂપ 
સસંારને બાળકોત્પવત આપવી એ પણ શ્રેષ્ઠ 
દામ્પત્ય જીવનનુ ંએક કતવવ્ય માને છે.  
  કુન્િન રાજાના ં મત પ્રમાણે 
કુમારસભંવમા ંકાલલદાસ ગિૃસ્થ જીવનનો મહિમા 
દશાવવી ત્યાગ અન ેમોક્ષ માટે તપશ્ચયાવ કરવાના ં
વવચાર પ્રત્યે પોતાનુ ં વતરસ્કારાત્મક વલણ સચૂવે 
છે. તે માને છે કે શકંરનુ ં તપ વનિેતકુ ન િત ુ,ં 
તેમના મનમા ં પાવવતીના પવત બનવાની ઉમેદ 
િતી. શકંરને પવત બનાવવાની પાવવતીની ઇચછા 
તો જાણીતી છે જ. આમ, બનેંના તપનો િતે ુ
ભૌવતક અથવપ્રાપ્પ્ત છે; મોક્ષ મેળવવાનો નિી.૫ 
  કેટલાકં વવિાનો માને છે કે, 
પ્રસ્તતુ કાવ્ય િારા કવવ પોતાના આશ્રયદાતા 
રાજાની સ્તવુત તથા પ્રશક્સ્ત કરવા માગં ે છે. આ 
ઉપરાતં તત્કાલલન સમાજના લોકોમા ં આશાનો 
સચંાર કરે છે. કવવના જીવનકાળ દરવમયાન 
જ્યારે દેશના લોકોમા ં પરદેશી આક્રમણનો ભય 
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પ્રસયો િતો ત્યારે તેમાથંી પોતાને ઉગારી શકે 
એવો કોઈ સેનાની લોકો ઝખંી રહ્યા િતા. તમેને 
આશ્વાસન આપતા કવવ આ કાવ્યના માધ્યમથી 
સદેંશ આપે છે કે, જો ઈશ્વરમા ંશ્રદ્ધા િશે તો ઘોર 
વનરાશાના ં સાગરમાથંી અલણના સમયે તારનાર 
જરૂર મળી આવશે. આ ઉદ્ધારક કદાચ તેના 
આશ્રયદાતા અને ચદં્રગપુ્ત બીજાનો પતુ્ર 
કુમારગપુ્ત િશે.  
  કુમારસભંવમા ં કવવ કાલલદાસે 
પ્રેમના-ર્વુાનીના પે્રમના પરૂને સમંાન્યો છે, પરંત ુ
મનષુ્ય તેમા ંજ તલ્લીન-ઓતપ્રોત બની જાય ત ે
તેમને ગમતુ ંનથી. તેઓ આગ્રિપવૂવક માને છે કે, 
જ્યા ં સધુી પે્રમના પ્રવાિને ધમવની ગળણીથી 
ગાળવામા ં ન આવે, પ્રેમ ધમવપતૂ ન બન ે ત્યા ં
સધુી તે પ્રકાશતો નથી. કુમારસભંવના ત્રીજા 
સગવમા ં કામવવૃત્તનુ ં ઉદીપન કરતા ં વાતાવરણમા ં
વશવે પાવવતી તરફ જોર્ુ.ં એના પહરણામે કામદેવ 
બળીને ભસ્મ થઈ ગયો, પરંત ુ જ્યારે ધમવ િારા 
વશવનુ ંમન પાવવતી તરફ આકષાવર્ુ ં ત્યારે પવૂવના 
અપરાધોથી ડરતા ં કામદેવનુ ં મન પણ પનુઃ 
ઉચછવવસત થર્ુ.ં૬ આ વસદ્ધ કરે છે કે, ધમવને 
માન્ય, ધમવને અનકૂુળ એવા કામને જ જીવનમા ં
લચરંતરન સ્થાન છે, એવો પણ એક સદેંશ 
કુમારસભંવ િારા કવવ આપે છે.  

❖ ઉપસિંાર - 
  આમ, કુમારસભંવમા ં કવવ 
કાલલદાસ બાહ્ય દૈહિક સૌંદયવ કરતા ં આંતરીક 
સૌંદયવને વધ ુ મિત્વ આપી, જ્યારે ર્ગુલોમા ં
સાજત્વક, સમષ્ષ્ટને કલ્યાણકારક પ્રેમ ધમવપતૂ 
બની રિ ેત્યારે જ ત ેતેઓને આવકાયવ છે. આમ, 
તેઓ પ્રેમનો, લગ્નનો ઉચચ આદશવ સમાજ સમક્ષ 
રજૂ કરે છે. આ ઉપરાતં સમાજને નારી સ્વાતતં્ર, 
સમાનતા, માતા-વપતા સન્માન, ગિૃસ્થાશ્રમનુ ં

મિત્વ, પે્રમનુ ં શાશ્વત સ્વરૂપ જેવા અનેક સુદંર 
સદેંશ આપ ેછે.   
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