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કાવ્મ શતે ુ

ડૉ. મતૃા વી. દેસાઈ 

ભહશરા આર્્્વ કોરજે, ભોતીયુા, હશમ્ભતનગય, ગજુયાત 

વસં્કૃત કાવ્મળાસ્ત્રનો એક વલમ છે, કાવ્મ શતે,ુ કાવ્મશતે ુ એટરે 
કાવ્મનુ ંકાયણ, કાવ્મ ઉત્ન્ન થલાનુ ંકાયણ, ઉદબલતત્લ, કાવ્મના 
મૂભા ં કયુ ં તત્લ છે. તેની ળોધ કાવ્મળાસ્ત્રભા ં વતત ચારી છે. 
જગતભા ં વલદ્વાનો અનેક છે ણ કવલઓ થોડા છે. એ શકીકત કાવ્મ 
ભાટે વલદ્વતા જ નહશ ણ કોઈ અન્મ તત્લની જરૂય છે તે ફાફત 
તયપ વનદેળ કયે છે. ાશ્ચાત્મ વલલેચને તો, ‘Poets are born and 

not made’ એભ કશીને કાવ્મના કાયણની ચચા્ ઉય રગબગ 
ણ્ૂવલયાભ મકેૂ છે. યંત ુવસં્કૃત અરકંાયળાસ્ત્રીઓએ કાવ્મશતે ુએટરે 
કે, કાવ્માના ંકાયણોને, કાવ્મવર્જનની પ્રવવૃિના વલધામક હયફોનો 
અભ્માવ કમો છે. 
 

વસં્કૃત આરકંાહયકોએ વાભાન્મ વ્મક્તતથી કવલને અરગ ાડનારંુ 
તત્લ કયુ ં છે તે ળોધલા પ્રમત્ન કમો છે. દયેક અરકંાયળાસ્ત્રીઓએ 
ોત-ોતાની યીતે કાવ્માન શતેઓુ દળા્વ્મા છે. જેભા ંબાભશ, દંડી, 
રુદ્રટ, કુન્તક અને આચામ્ ભમ્ભટ મખુ્મ છે. 
 

દયેક આરકંાહયકોભા ં કાવ્મના શતેઓુની ફાફતભા ં એકભત નથી. 
કેટરાક આરકંાહયકો ભાત્ર પ્રવતબાને જ કાવ્મનુ ંઉદબલ કાયણ ભાને 
છે. તો કેટરાક કાવ્મળાસ્ત્રીઓ પ્રવતબા, વ્મત્વુિ અને અભ્માવ એ 
ત્રણેમને કાવ્મનુ ંઉદબલ કાયણ ભાને છે. 
 

વત્રવલધ કાવ્મશતેનેુ ભાનનાય આચામોોઃ 
ભામહઃ 
કાવ્મારકંાયભા ંબાભશ (1) પ્રવતબા (2) ળાસ્ત્રજ્ઞાન (3) અભ્માવ એ 
ત્રણેને કાવ્મ શતે ુતયીકે સ્ષ્ટ યીતે ગણાલે છે. 
બાભશ પ્રવતબાને કાવ્મવર્જનનુ ંમૂ કાયણ ગણતા ંકશ ેછે કે, ગરુુના 
ઉદેળથી તો જડબદુ્ધિ ણ ળાસ્ત્રનુ ંઅધ્મમન કયી ળકે, ણ કાવ્મ 
તો ખયેખય કોઈ પ્રવતબાલાનને જ સ્ુયે. અથા્ત ્એલી પ્રવતબાળાી 
વ્મક્તત જ યચી ળકે કે જેના મખેુ કવલતા સ્લમં સ્લચ્છ વહયતાની 
ભાપક લશતેી શોમ.(38) 
 

આભ, બાભશ ક્રભળોઃ પ્રવતબા, ળાસ્ત્રજ્ઞાન અને અભ્માવને કાવ્મશતે ુ
ભાને છે. એભા ંવૌથી વલળે ભશત્લ પ્રવતબાને આે છે. 
 

દંડ ઃ 
કાવ્મદળ્ભા ં દંડી, બાભશ ેઆેર કાવ્મશતેનુા નાખેરા વભથ્ ામા 
ય, વભક્ન્લત યીતે કાવ્મશતે ુદળા્લે છે. 

 

 

नैसर्गिंकी प्रतिभा शु्रिं बहंु तनममऱम ्। 
अमन्दश्चाभभयोगोडसयााः कारणं काव्यसम्पदाः ।। 

અથા્ત ્જન્ભજાત પ્રવતબા, વ્માક અને વનભ્ જ્ઞાન તથા વનયંતય 
અભ્માવ એ ત્રણ કાવ્મ વંવિના કાયણ રૂ છે.  
 

બાભશ કાવ્મશતેભુા ંપ્રવતબાને વલળે ભશત્લ આે છે. જ્માયે દંડીએ 
પ્રવતબા, વનણુતા અને અભ્માવ એ ત્રણેમને એક વયખુ ં ભશત્લ 
આે છે. ભમ્ભટ ણ इति हेिुनम हेिवाः રખે છે ત્માયે તેઓ દંડીથી 
પ્રબાવલત થમેરા જણામ છે.  
 

રુદ્રટઃ 
રુદ્રટ ભાને છે કે કાવ્મ વાભાન્મ રોકોનેમ વયવ અને વય ફને તે 
ભાટે કાવ્મભાથંી વાયશીન લસ્તનેુ કાઢી નાખીને, વાયયતુત લસ્તનુો 
ઉભેયો કયલા ભાટે ળક્તત (પ્રવતબા) વ્યતુ્વિ અને અભ્માવને ત્રણ 
જરૂયી છે.(41) 
 

રુદ્રટ પ્રવતબાના ‘વશજા અને ઉત્ાદ્યા એભ ફે પ્રકાય ાડે છે.’ 
વશજાોઃ જન્ભથી પ્રાપ્ત થતી પ્રવતબા વશજાપ્રવતબા-લાલ્ભીહક, વ્માવ 
વશજા પ્રવતબાવંન્ન શતા. 
 

ઉત્ાધાોઃ કોઈ આઘાતના કાયણે જન્ભેરી પ્રવતબા ઉત્ાદ્યા પ્રવતબા, 
કાલરદાવ ઉત્ાદ્યા પ્રવતબાના ઉદા. છે. 
 

અચાયય મમ્મટઃ 
ભમ્ભટ કાવ્મશતે ુભાટે નીચેની કાહયકા આે છે. 
 

शक्तितनमपुणिा ऱोकशासरकाव्याद्यवेऺणाि ्। 
काव्यऻभशऺयाभ्यास इति हेिुसिददुभच े।।’ 

 

ળક્તત, રોકવ્મલશાય અને ળાસ્ત્રાહદની વનણુતા અને કાવ્મલજ્ઞની 
વળક્ષા વાથેનો અભ્માવ એ કાવ્મનો શતે ુ( ઉદબલકાયણ) છે. તે 
ત્રણેના વભક્ન્લત રૂને શતે ુભાને છે. ત્રણ ‘લબન્ન’ શતેઓુ નહશ. તેણે 
યુોગાભીઓના શતે ુ વલચાયનો વભન્લમ કમો છે અને (1) ળક્તત (2 
વનણુતા અને (3) અભ્માવ એ ત્રણેનુ ંવભક્ન્લત રૂ ‘શતે’ુ તયીકે 
સ્લીકાયુું. આભા ં તે ળક્તતને વૌથી ભશત્લની ફતાલતા ં કશ ે છે કે, 

‘ળક્તતએ કવલત્લના ફીજરૂ વસં્કાય છે. તેના વલના કાવ્મવર્જન થઈ 
ળકતુ ંનથી અને ભથાભણથી કાવ્મવર્જન કયલાભા ંઆલે તો તે કાવ્મ 
શાવંીાત્ર ફને છે.’(42) 



Volume-1, Issue-11, November-2016                                                                      RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary 

© RRIJM 2015, All Rights Reserved                                                                                                                                              6 | P a g e  

 

પ્રવતબાને જ કાવ્મશતે ુભાનનાય આચામોોઃ 
પ્રવતબાને જ કાવ્મન ુ કાયણ ભાનનાયા આચામોભા ં લાભન, 

આનદંલધ્ન, યાજળેખય, કંુિક, શભેચન્દ્રાચામ્ અને હંડત 
જગન્નાથનો વભાલેળ થામ છે. 
 

વામનઃ 
લાભને નીચે પ્રભાણે ત્રભ કાવ્મશતે ુદળા્વ્મા છે. 
(1) રોક એટરે કે રોકવ્મલશાયજ્ઞાન 

(2) વલદ્યા એટરે કે ળાસ્ત્રજ્ઞાન 

(3) પ્રકીણ્ એટરે કે રક્ષ્મજ્ઞત્લ ( કાવ્મહયળીરન) અલબમોગ 
વિૃવેલા, અન્લેક્ષણ, પ્રવતબાન, અને અલધાન લગેયેનો વભાલેળ 
થામ છે.(43) 
 

આભ છતા ંતેભણે પ્રવતબાને જ કાવ્મનુ ંફીજ ભાન્યુ ંછે.(44) પ્રવતબા 
વલના કાવ્મયચના થઈ ળકતી નથી અને કાવ્મ કદાચ પ્રવતબા લગય 
કાવ્મવર્જન થામ તો તે ઉશાવને ાત્ર ફને છે. 
 

અનદંવધયનઃ 
આચામ્ આનદંલધ્ન ળક્તતને ભશત્લ આતા કશ ેછે કે, પ્રવતબાશીન 
વ્મક્તત કંઈ કયી ળકતી નથી. પ્રવતબાવંન્ન કવલ ાવે વલમ 
લૈવલધ્મ શોમ છે.(45) પ્રવતબાના ફે કવલ પ્રાચીનને ણ નલીનરૂ 
આી યવપ્રધાન ફનાલી ળકે છે.(46) પ્રવતબાળાી કવલને 
આનદંલધ્ને કાવ્મવવંાયનો પ્રજાવત કહ્યો છે.(47) 
 

કવલની ળક્તતથી વ્યતુ્વિના અબાલનો દો ઢકંાઈ જામ છે. યંત ુ
અળક્તતજન્મ દો શોમ તો વશરેાઈથી પ્રગટ થામ છે. જો કવલભા ં
પ્રવતબા ગણુ શોમ તો કાવ્માથ્ અટકતો નથી. પ્રાચીન કવલઓના 
પ્રફધંો શોલા છતા ંપ્રફધંોભા ંજો પ્રવતબા ગણુ શોમ તો (ફધુ ંજ) છે. 
યંત ુતેભા ંતે ન શોમ તો તેભા ંકંઈ નથી.’ 
 

રાજશેખરઃ 
‘કાવ્મભીભાવંા’ભા ં કાવ્મના યભ શતે ુ તયીકે પ્રવતબાનો ભહશભા 
કમો છે. તે કશ ેછે કાવ્મનુ ંયશસ્મ છે પ્રવતબા. એ વભાવધ વાધ્મ છે. 
યાજળેખય પ્રવતબાથી ચહડમાતા તત્લ ‘ળક્તત’ભા ંભાને છે. ળક્તતજ 
કાવ્મનુ ંકાયણ છે. (48) પ્રવતબા અને વ્યતુ્વિને ળક્તત ઉત્ન્ન કયે 
છે.(49) ળક્તતભાન શોમ એ જ પ્રવતબાળાી અને જ્ઞાની શોમ છે. 
પ્રવતબાથી વઘળં પ્રકાળી ઊઠે છે. 
 

યાજળેખય પ્રવતબાના કાયવમત્રી અને બાલવમત્રી એભ ફે પ્રકાય ાડે 
છે. વર્જક કભ્ વાથે વકંામેરી પ્રવતબા છે. તેના કાયવમત્રીના વશજા, 

ઉત્ન્ન, આશામ્ અને ઔદેવળકી એલા ત્રણ પ્રકાયો ાડે છે. 
 

(1) લ્ૂજન્ભના વસં્કાયથી પ્રાપ્ત ળક્તતને વશજા પ્રવતબા કશ ેછે. આ 
પ્રવતબાલાો કવલ ‘વાયસ્લત કવલ’ કશલેામ છે. 

(2) આ જન્ભના વસં્કાયથી ઉત્ન્ન આશામ્ પ્રવતબા છે. આ 
પ્રવતબાલાો કવલ ‘આભ્માવવક કવલ’ કશલેામ છે.  
(3) ભતં્ર-તતં્રના ઉદેળથી પ્રાપ્ત ‘ઔદેવળકી પ્રવતબા’  છે. આ 
પ્રવતબાલાો હકલ ઔદેવળક કવલ કશલેામ છે. 
બાલક ય આધાહયત બાલવમત્રી પ્રવતબાના યાજળેખય ચાય પ્રકાયો 
ાડે છે. (1) અયોચકી (2) વતષૃ્ણાભ્મવ્મલશાયી (3) ભત્વયી (4) 
તત્લાલબનેલેળી. 
 

હમેચન્દ્દ્રાચાયયઃ 
આચામ્ શભેચન્દ્ર પ્રવતબાને કાવ્મનુ ં મખુ્મ કાયણ ગણાલે છે.(50) 
તેભના ભતાનવુાય જો કવલભા ં પ્રવતબા શોમ તો વ્યતુ્વિ અને 
અભ્માવ દ્વાયા તેને સસુ્ષ્ટ કયી ળકામ છે. જો કવલભા ંપ્રવતબાનો 
અબાલ શોમ તો વ્યપુ્તવિ અને કોઈ અથ્ વયતો નથી. 
 

ડંડતરાજ જગન્નાથઃ 
હંડતયાજ જગન્નાથ પ્રવતબાને જ કાવ્મનુ ં મૂ કાયણ ગણાલે છે. 
(51) તેભના ભતે કાવ્મની યચનાનુ ં અનકૂુ ળબ્દ અને અથ્ની 
ઉક્સ્થવત કયલી તેને જ પ્રવતબા કશ ેછે. 
 

આ ફધી ચચા્ ઉયથી એભ કશી ળકામ કે, કાવ્મયચનાભા ંળક્તત 
(પ્રવતબા), વનણુતા (વ્યતુ્વિ) અને અભ્માવ ત્રણ કાવ્મના શતે ુછે. 
ભમ્ભટ તેને ત્રણેનુ ંવમહુદત સ્લરૂ ગણે છે.(52) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


