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ભારવવ માટે અનેક વવદ્વાનોએ પ્રિવસ્તગાન કયં છે . જેમાં …
-

भारवेवाा रवेररव I ( परं पराप्राप्त )
भारवेरर्ागौरवम ् I ( परं पराप्राप्त )

-

प्रकृतत मधरु ा भारववगगर: I ( सदक्ु ततकर्ाामत
ृ )

-

तादात्म्यं भावरसयोभाारवव: स्पष्टमुगचवान ् I ( शारदातनय)

-

नाररकेलफलसंममतं वचो भारवे: I ( मक्ललनार् )
There is no doubt of the power of Bharavi in descriptions; his style at its
best has a calm dignity which is certainly attractive, while he excels also in
the observation and record of the beauties of Nature and Maidens
(અપ્સરા – અપરવણત છોકરી). (A.B.Kieth)

મહાકવવ ભારવવ
ભારવવ એટલે રવે: ભા – રવવ(સૂયજ)નં તેજ જેનામાં છે તે. ભારવવએ માર એક જ
જ ીયમ’. છતાં તે એટલં પ્રભાવી છે , કે એ મહાકાવ્યના
મહાકાવ્ય લખ્યં, ‘કીરાતાજન
સજજનને કારણે ભારવવને ‘મહાકવવ’ની પદવી મળી. ભારવવનં જીવનચહરર મળતં નથી.
પરંત કહે વાય છે , કે તેઓ ધનથી દહરદ્ર વવદ્વાન હતા. બભસક્ષતે કાવ્યરસૌ ન
પીયતે. તેઓની પત્ની કવવને રાજા પાસે જઈને પોતાની દહરદ્રતાનં વણજન કરવાનં કહે તી
અને એ રીતે કવવને હે રાન કરતી. કંટાળીને એક વાર કવવ રાજાને મળવા ચાલ્યા. રસ્તામાં
થાકીને તેઓ એક સરોવર કાંઠે બેઠા અને કમલપર પર એક શ્લોક લખ્યો:
સહસા વવદધીત ન વક્રયામ અવવવેક: પરમ: પદાંપદમ વૃણતે હહ વવમૃશ્યકાહરણં
ગણલબ્ધા: સ્વયમેવ સંપદ:
કોઈ પણ કાયજ અચાનક ન કરવં. કાયજના ગણ-દોષ તેમજ તેના પહરણામનો
વવચાર કરીને કાયજ કરવાવાળાના ગણો પર લબ્ધ થઈને સંપવિ ખદ તેનો સ્વીકાર કરે છે –
એટલે કે એવા માણસને સંપવિ પ્રાપ્ત થાય છે .
સંજોગવિાત વિકાર અથે જગ
ં લમાં ગયેલો રાજા તે જ સરોવર કાંઠે આવીને
કવવને મળ્યો. કવવએ રાજાને એ શ્લોક વંચાવ્યો. રાજાને પસંદ આવવાથી સવણાજક્ષરે
શ્લોકને મહે લમાં કોતરાવ્યો.
ककरातार्तुा नयम ् ની કથા
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જ ીયમમાં ભીલ અને અજન
જ ના સંઘષજની વાત છે .
વકરાત એટલે ભીલ. વકરાતાજન
જ ની પરીક્ષા કરવા માટે ભીલનં રપ લઈને આવે છે . એક
ભગવાન વિવજી અજન
જ બાણ મારે છે . મરે લા ભંડની નજીક જઈને અજન
જ જએ છે તો ભંડને
સવ્વર(ભંડ)ને અજન
બે બાણ વાગેલા હોય છે . ભીલના રપમાં વિવ દાવો કરે છે , કે ભંડ એમનો વિકાર છે .
જ નં ધનષ્ય તોડી નાંખ્યં
અને બન્ને વચ્ચે યિ િર થાય છે . લડતાં-લડતાં વિવજીએ અજન
જ ે તટે લં ધનષ્ય વિવજીના મસ્તક પર ફટકાયં તેથી ભગવાન વિવ તપનાકપાવણ
તો અજન
જ ે મલ્લયિ િર કયં. વિવજીને મન આ બધી રમત હતી
તરીકે ઓળખાયા. ત્યારબાદ અજન
જ પોતાની તમામ તાકાત વાપરીને, જીવ પર આવીને, પ્રમાવણકતાથી લડતો
પરંત અજન
જ પર પ્રસન્ન થયા ને અજન
જ ને ‘પાિપતાસ્ર’ ભેટ આપ્યં.
હતો. આથી વિવજી અજન
મહાભારતમાં વનપવજમાં 36થી 40 અધયાયમાં આ બાબતનં વવવેચન છે . પાંડવો
દ્વૈ તવનમાં વનવષ્ક્રય હતા. ‘િં કરવં’ એ અંગે વકકતજવ્યમૂઢ હતા. તેઓને ઉદ્યમ માટે તૈયાર
જ ીયમ’ નામના આ મહાકાવ્યની રચના થઈ છે . પ્રથમ દ્રૌપદીને
કરવા માટે ‘વકરાતાજન
ગસ્સો આવ્યો. દ્રૌપદી અને ભીમના મનનં સમાધાન કરતા યવધષ્ઠીર મહાભારતનો
જાણીતો શ્લોક ઉચ્ચારે છે : લભ્યા ધહરરી તવ વવક્રમેણ . . . પ્રકષજ તંરા હહ રણે
જયશ્રી. વેદવ્યાસ વનમાં આવીને પાંડવોને મળે છે અને જાણ કરે છે , કે કૌરવોને યિમાં
હરાવ્યા વવના પાંડવોને તેઓનં રાજ્ય પરત મળવાનં નથી. કૌરવ પક્ષે કે ટલા સબળ
યોિાઓ છે , એની જાણ પણ તેઓ પાંડવોને કરે છે . છે લ્લે વેદવ્યાસ પાંડવોને
અદૃષ્ટ્(ઈશ્વરીય કૃ પા)ની પ્રાવપ્ત માટે તપ કરવાનં સચન કરે છે . ચચાજને અંતે નક્કી થાય
જ તપ માટે યોગ્ય વ્યવતત છે તેથી અજન
જ ઇન્દ્રવકલ પવજત પર તપ કરવા જિે.
છે , કે અજન
મહાકવવ કાવલદાસે કાવ્યકળામાં કળા અને ભાવ બંને પક્ષે સમાનતા કે ળવી
હતી. મહાકાવ્યોના ઇતતવૃિ પરત્વે અવહે લના તથા ભાવપક્ષ કલાપક્ષનો સમન્વય
કાવલદાસે સાધયો છે . ત્યારપછીના સમયના કવવઓએ પોતાના કાવ્યમાં રીતતપક્ષને મહત્વ
આપેલં છે . પછીથી ઘણા મહાકાવ્યો લખાયેલા છે , પરંત એ બધા મહાકાવ્યોમાં
બાહ્સ્વરૂપ અથાજત્ રીતત ઉપરા જ ધયાન અપાયેલં છે . આ સમયનાં માહાકાવ્યોમાં
પાનડીટયા પ્રદિજન થતં જોવા મળે છે . ભારવી , માઘ અને શ્રી હષજ વગેરેમાં આજ રીતત
જોવા મળે છે . કથાવસ્તને આધારસ્થંભ બનાવીને પોતાની િૈલીનં પ્રદિજન એ જ જાણે આ
કવવઓનં ધયેય હોય એમ લાગે છે . ભામહ અને દંડીએ મહાકાવોની જે પરીભાષા બતાવી
છે . એ જાણે આ કવવઓએ આત્મસાત કરી છે . ભાવી તેની િરૂઆત કરી છે .આમ એક રીતે
તો નવી કહી િકાય એવી કાવ્ય પ્રવૃવિના જન્મદાતા ભારવીને કહી િકાય.
ભારવવ દ્વારા આલેસખત જીવન સસિાંત
1. ભારવવ જીવનાભભલાષા અને જીજીવવષા વચ્ચેનો ફકજ બતાવે છે અને પાંડવોને ઇન્દ્ર
જેવી જીજીવવષા વનમાજણ કરવા કહે છે . પરાક્રમપવજક જીવવં એટલે જીજીવવષવૃવિ.
વવજય મેળવવાની અભભલાષા એટલે વવવજતગષવૃવિ. ઇન્દ્ર જીજીવવષ વૃવિનો છે .
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મહાભારત વાંચતા લોહી ઉકળતં નથી એ ભારવવને યોગ્ય લાગતં નથી.
જ ીયમમાં દ્રૌપદીનં ભાષણ ક્રોધયતત જણાય છે . એ કહે છે : “હે પાંડવો, તમે
વકરાતાજન
લડવા નથી માંગતા તો યજ્ઞકં ડ બનાવી ‘સ્વાહા, સ્વાહા’ કરતા બેસો. અન્યથા
અન્યાયને પડકારો. અન્યાયીનો ઉત્કષજ અને આપણો અપકષજ હોઈ જ કે મ િકે ?”
2. આ રીતે અન્યાયને પડકારનારા, પરાક્રમી તેમજ િૂર-વીર નાગહરકો જન્માવવાની
ભાવનાથી મહાકવવ ભારવવને આ મહાકાવ્ય લખવાની પ્રેરણા થઈ. અને એ પ્રેરણા
પણ કયા પાર દ્વારા કવવ આપણને આપી રહ્ા છે : ‘દ્રૌપદી’ના પારથી !
3. એક સસિાંત છે , કે તપ કરવાથી વ્યવતતની લડાયક વૃવિ નાિ પામે છે . આથી
જ ની લડાયક વૃવિ તપાસવા ભગવાન વિવ તેની પરીક્ષા લે છે . ભગવાનની
અજન
પરીક્ષામાં જે પાસ થાય છે , એ જ ભગવાનની કૃ પાને લાયક ઠરે છે . મહાકવવ ભારવવને
મહાભારતમાં વનવષ્ક્રય, અકમજણ્ય અને સસિાંતરહહત જીવન જીવનારા ક્ષતરયો
દેખાયા. ઋગ્વેદમાં 250થી વધ ઇન્દ્રસૂતત છે . ઇન્દ્ર પૌરષના દેવ છે . કથાકારોએ
ઇન્દ્રની એટલી હદે બદનામી કરી છે , કે ઇન્દ્રની સાચી ઓળખ માટે એક લેખ લખવો
પડે . (1)
કાવ્યવવભાવના –
ભારવીએ પ્રકારાન્તરે પારોની ઉવતતઓના માધયમથી પોતાને અભીષ્ટ્ કાવ્યવવભાવના
પ્રગટ કરી છે .
1.

(સગજ 1- શ્લોક 3):- ‘તે ( વનેકચારે યવધષ્ટષ્ઠરને) િબ્દની સમથજતા અને અથજની
સંપવિથી વવિેષપણે િોભતી (તેમજ) વનવિત અથજવાળી વાણી આ પ્રમાણે કહી.’
અહીં િબ્દોની સમથજતા, અથજસંપવિ વડે પ્રાપ્ત થતી િોભા અને વનવિત અથજપ્રાવપ્ત –
આ રણનં મહત્ત્વ આપ્યં છે .

2. 2-27 શ્લોક :- ‘તારી વાણીના પદોએ સ્પષ્ટ્તા છોડી નથી. અથજનં ગૌરવ નથી
સ્વીકારાયં એવં નથી. વાણીમાં એકબીજાથી સ્વતંર અથો જળવાયા છે . તયારે ય પણ
સમથજતાનો ત્યાગ થયો નથી.
અહીં ભીમની ઉવતતની પ્રિંસા છે ; તે યવધષ્ટષ્ઠર કહી રહ્ા છે : પડોની સ્પષ્ટ્તા,
અથજગૌરવ, પનરવતતનો અભાવ, સમથજતા – આ ચારનં મહત્ત્વ દિાજવ્યં છે .
જ ની વકરાતને ઉવતત છે – ‘ સ્પષ્ટ્ અક્ષરોથી િોભતી,
3. 14- 3 શ્લોક- અજન
સાંભળવાથી સખ થાય તેવી, િરઓનાં હૃદયને પણ પ્રસન્ન કરતી, પ્રસાદયતત અથજ
ગંભીરતાવાળા પદોવાળી વાણી પાપીઓના મખમાંથી નથી નીકળતી.
જ ની વકરાતને ઉવતત છે .
4. 14-5 શ્લોક :અજન

‘ કે ટલાક મહત્ત્વની અથજસંપવિની પ્રિંસા કરે છે , તો બીજા વવદ્વાનો િબ્દની િવિને
વખાણે છે . દરે ક પરષમાં અલગ અલગ રસચ રહે લી છે . ત્યારે બધાને એક સરખી
રીતે તપ્રય લાગે એવી વાણી એકદમ દલજભ છે .

Shikshan Darshan
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