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વસં્કૃત વાહશત્મભા ંશી-ઉત્વલ 
પ્રા.જી.જે.દેવાઈ 

આસવસ્ટન્ટ પ્રપેવય                                                    
ડી.વી.એભ. આર્ૌ્વ & કભવ ્કૉરેજ,  

લીયભગાભ. 

બાયત સલસલધતાઓ અને સલળેતાઓથી બયેર દેળ છે.બાયતના સલસલધ પ્રાન્તભા ં સલસલધ પ્રણાલરકાઓ 
જલા ભે છે.બાયતભા ં સનલાવ કયતી દયેક જાસતની તાની જુદી જુદી યશણેી-કયણી,યીસતઓ,લ્-ઉજલણી 
લગેયે જલા ભે છે.ગજુયાતભા ંઉતયામણ અને નલયાત્રી લ્ આનદં અને  બહશત બાલના વાથે સલળે યીત ે
ઉજલામ છે.તેલી જ યીતે ભશાયાષ્ટ્રભા ં ગડુી-ડલ,ગણેળત્વલ,.ફગંાભા ં દુગા્ષ્ટ્ટભી,જંાફભા ં
લૈળાખી,હદલ્શીભા ંદળેયા તલેી જ યીત ેયાજસ્થાન તભેજ બાયતના અન્મ યાજ્મભા ંણ શી-લ્ સલળે યીત ે
ભનાલલાભા ંઆલે છે. 

શી એ યંગયાગ અને આનદં-ઉભગંથી બયેલુ ંરકલ્ છે.આણા ંળાસ્ત્ર યચનાકાયએ ઋત ુમજુફ ઉત્વલનુ ં
આમજન કયી તાની લૈજ્ઞાસનક અને રક કલ્માણકાયી દ્ર્ ૌ્ષ્ટ્ટન હયચમ આપ્મ છે.ઉત્વલ ત જીલન-
વઘં્ભા ંવ્મસ્ત અને ત્રસ્ત રકવભાજ ભાટે શાવ-સલરાવ,આભદ-પ્રભદ અને નલ ચૈતન્મના સ્ત્રત વભા છે. 
શી ઉત્વલ શલરકા,દૂતાળની,પાલ્ગનુી એભ સલસલધ નાભે જાણીત છે ગજુયાતી બાાભા ં‘શી’ ળબ્દ હોલિકા 
અથલા “"होऱाका" ભાથી આવ્મ છે.આ ઉત્વલ ખફૂ પ્રાચીન છે.કેટરાક સલદ્વાન એનુ ંમૂ છેક લેદભા ંછે.એવુ ં
દળા્લે છે.કાઠક ગશૃમસતુ્રભા ંराकाहोऱाके નાભના સતૂ્રની ટીકાભા ંકહ્ુ ંછે. होऱा कममविशषे सौभाग्याय स्त्रीणा 
प्रातरनुष्ठीयत।ेतर होऱाके राका देिता.........લગેયે આ ટીકાભાથંી વભજામ છે કે होऱाका ળબ્દભા ંराका નુ ં
ऱाका થયુ ંછે.અને શી-ઉત્વલ સ્ત્રીઓના વોબાગ્મ ભાટેનુ ંકભ્ છે.તેની દેલી ‘યાકા’એટરે કુભાહયકાઓ ભાટે આ 
પ્રવગં,ેગશૃના દ્વાય નજીક આવ ભહશનાની નૂભના હદલવે નાન મજ્ઞ કયલાભા ંઆલત. 

શીનુ ંઆ પ્રાચીન ફૃ આજે જલાઈ યહ્ુ ંછે.આજ ની શીભા ંણ ગશૃ ના દ્વાય ાવે કે ળેયી લચ્ચે અગ્ગ્ન 
પ્રગટાલલાભા ંઆલે છે.અને તે નલલધ ૂ ભાટે વ્રતન હદલવ ગણામ છે.પેયપાય એટર થમ કે આ ઉત્વલ 
આવની નૂભ નશીં ણ પાગણ ભાવની નૂભે ઉજલામ છે.’યાકા’ઋગ્લેદની એક દેલતા છે. ાછના લૈહદક 
ગ્રથંભા ંતે લૂણિભાની દેલી ભનાઈ છે.વોથી જૂનભા ંજુનુ ંફૃ શમ તેભ જણામ છે. જકે આજે ત યાકા દેલીનુ ં
નાભ ણ ભરુાઈ ગયુ ંછે.આજે શી પ્રવગેં જે અશ્રીર ચેનચાા જલા ભે છે તેનુ ંકાયણ ણ શીના આ 
પ્રાચીન ફૃભાથી વભજામ છે. યલુાનીભા ંપ્રલેળતી નલલધઓુ ભાટે દામ્ત્મ જીલનની શબુ ળફૃઆત કયલા 
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ભાટેનુ ંઆ ભગં અને સલત્ર વ્રત શત ુ ંનલઢાભા ંસ્લાબાસલક યીતે જ મોલનન કભમ્ભાદ શમ તેથી જ આજે 
શી પ્રવગંે એ આલેળ ક્યાક અશ્રીરતાની કક્ષાએ શોંચી જામ છે. 

આનાથી વભજામ છે કે શી આયંબભા ંમખુ્મત્લે નાયીઓન તશલેાય શત, ાછથી તે સ્ત્રી-રુુ ફધાને 
ભાટે થઈ ગમ. 

કેટરાક સલદ્વલાન ભાને છે કે ‘શી’ લાસ્તલભા ં કૃસ પ્રધાન તશલેાય છે. પાગણ ચૈત્ર એટરે નલી ઉજન 
ભહશન, ઋત ુહયલત્ન અને ધનધાન્મની કભાણીન યંગત્વલ છે. એ નવુ ંઅન્ન ખાતા શરેા ઉત્વલ અને 
નલાન્ન-મજ્ઞનુ ંઆમજન થયુ ં છે નલા ાકના ધાન્મ ની આહુસત આલાન એ મજ્ઞન ઉદે્દળ શત . તેથી 
આજે ણ શીના મજ્ઞાગ્ગ્નભા ંધાણી અન ેચણા શભલાભા ંઆલે છે. આ મજ્ઞ આયંબભા ંલૈશ્મ અને શદૂ્ર ભાટે 
સનસિત થમ શત. તેથી આજે ણ દશન ભાટે આગને શદુ્ર ને ત્માથી રલામ છે. ાછથી તે વલ્ લણોન 
વાલ્જસનક મજ્ઞત્વલ ફની યહ્ય.ઉયાતં નલાન્ન મજ્ઞની વાથે ાછથી ોયાલણક અને જ્મસત યંયાઓ 
વકંાતી જતા ંશલરકા દશન ાછથી કેટરીક બાલનાઓ અને નલા પ્રતીક અગ્સ્તત્લભા ંઆવ્મા  

શી વાથે બક્ત પ્રશરાદ અને શલરકા ની ખફૂ જાણીતી ોયાલણક કથા ગ ૂથંમેરી છે . હશયણ્મકશ્મુ ંયાક્ષવને 
વશંાયનાય બગલાન નસૃવશ તેભજ પ્રશરાદ અને શલરકા ના સ્ભયણ ભા ં , શલરકા-દશન ન ઉત્વલ પ્રચલરત 
થમ. આભ શી અધભ્ ઉય ધભ્ ના સલજમ નુ ંપ્રસતક ફને છે. 

ફીજી એક કથા બસલષ્ટ્મયુાણના ઉત્તયલ્, અધ્મામ -132 ભા ંણ આલે છે. ઢોંઢા નાભની યાક્ષવીએ સળલની 
આયાધના કયીને મતૃ્ય ુન થામ એવુ ંલયદાન પ્રાપ્ત કયુું. યંત ુ સળલે ઉભેયુું કે નલી ઋતનુા પ્રાયંબે અનેક 
ફાકને ભાયી નાખીને યઘ ુયાજાની પ્રજાભા ંકા કેય લાતા્વ્મ. લસળષ્ટ્ઠ ઋસએ યાક્ષવીને ભાયલાન ઉામ 
ફતાવ્મ “યાજન” આજે પાગણ સદુ લૂણિભા છે. આજે સળમા સલદામ રે છે અને વલાયે ગ્રીષ્ટ્ભનુ ંઆગભન 
થળે. આજે વો ફાક રાકડા ને છાણા ંએકઠા કયી તેભા ંઅગ્ગ્ન નાખી હકરહકર ળબ્દથી બાયે ળય ભચાલી 
તાીઓ ફજાલે, અગ્ગ્નની ત્રણલાય પ્રદલક્ષણા કયી વો ગાન કયે, શાસ્મ કયે અને જેભ જેના ભન આલે તેભ 
ફેધડક ફરે. 

ઋસના આ લચન પ્રભાણે કયાતા ાીણ ઢોંઢા યાક્ષવીન વશંાય થમ. બસલષ્ટ્મ યુાણભા ંકૃષ્ટ્ણ લચન છે.  

सर्व दुस्टापहो होम: सर्वरोगोपशान्तिद: । 

न्ियिेडस्या न्िजै: पार्व िने सा होन्िकामिा ।। 

‘શ ેયસુધ્ષ્ટ્ઠય ! ફધી દુષ્ટ્ટતાઓ ના નાળ ભાટે અને ફધા યગની ળાસંત ભાટે આ નૂભના હદલવે બ્રાહ્મણ શભ 
કયે છે , તેથી તે શલરકા કશલેામ છે.’ 
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આ કથાભા ંશલરકા દશન પ્રવગંે જે મથેચ્છલત્ન કયલાની છૂટ આી છે. તેભાથી વભમ જતા ંઆ ઉત્વલભા ં
કેટરેક અંળે સ્લેચ્છાચાય અને લફબત્વ લત્ન તેલા ગીત પ્રલેશ્મા, ઉત્તય બાયતના વ્રજ-પ્રદેળભા ંઆજે ણ 
अररर अररर भइया, सुनऱेतु मोर कबीर જેલી ગં્ક્ત થી ળફૃ થતા ં‘કફીય’ નાભના અશ્રીર ગીત ગલામ છે. 

લવતંચંભી એટરે ઋતયુાજ લવતંની ધયાભણી લવતંચંભીથી ળફૃ થત શલરકત્વલન ‘લાવંદંડ 
શલરકાસ્તૂ’ ત્રણ ફાફતનુ ંપ્રસતક છે.મૂભા ંએ લૈહદક યંયાથી ચાલ્મા આલતા નલાન્ન-મજ્ઞન મજ્ઞસ્તબં 
છે. ોયાલણક યંયા પ્રભાણે તે શલરકા યાક્ષવીનુ ં કે ઢોંઢા યાક્ષવીનુ ંઅને ત્રીજી યંયા પ્રભાણે તે લીતેરા 
લ્નુ ંપ્રસતક છે. તેથી કેટરેક સ્થે તેને વલતં દાશ ણ કશ ેછે. ધભ્ળાસ્ત્ર અને જ્મસતના ગ્રથંભા ંશલરકા 
દશન ની સલસધઓ અને વભમ સલળે રાફંી ચચા્ઑ ભે છે. 

શી છે ત લવતંઋતનુ પ્રેભ-સલરાવન યંગત્વલ.ઋતયુાજ લવતં એટર ેઆમ્રકંુજભા,ં કહકરા ન ટહુકાય, 
ફૂરડાની પયભ અન ેયંગયાગબયી ભસ્તી શરીકત્વલના ત્રણ બાગ છે. લવતંચંભી એ શી દંડની સ્થાના 
પાગણ ભાવની નૂભની સનળાએ શી દશન અને ફીજે હદલવે યંગલા્. ચૈત્રી લ્ના પ્રથભ પ્રબાતે 
લવતંત્વલ ધેૂટી, પાગ, પગઆુ, યંગ, શરાજાત્રા એભ સલસલધ નાભ છે. ધેૂટીના ગીત ખાવ કયીને લવતં, 
પ્રેભ, યાધા-ક્રુષ્ટ્ણ કે રીરાગાન વફંધંી શમ છે. પ્રાસંતમ બાાઓભા ંત આલા અવખં્મ રકગીત પાગુ ંકાવ્મ 
યચામા છે. 

 
પ્રેભસલરાવના વામહૂશક ઉત્વલભા ંसुिसन्तक ન ઉલ્રેખ વલ્પ્રથભ લાત્વામને કાભસતૂ્રભા ંકમો છે. સવુતંક 
એટરે ભદનત્વલ નતૃ્મ, ગીત અને લાઘની ક્રીડાઓ થામ છે. જૈસભનીમન્મભારા સલસ્તાય ગ્રથંભા ંલવતંત્વલ 
શલરકાશી ઉત્વલ કહ્ય છે. જૈસભનીમલૂ્ભીભાવંાની ‘ભયખૂભાલરકા’ભા ંસચકાયીઓથી એકફીજા ઉય શયાતા 
જ-છટંકાલને લવતંત્વલ કહ્ય છે. ચૈત્ર ભાવના શરેા હદલવે નલા લ્ના સ્લાગત ભાટે લવતંત્વલ 
ઉજલામ છે. વયસ્લતીકંઠાબયણ કસલ બજે કહ્ુ ંછે “ળાયદાતનમ“ કશ ેછે લવતંત્વલભા ંસુદંયીઓ ધાભધભૂથી 
કાભદેલની જુા ણ કયે છે ધેૂટીના હદલવે કાભદેલની જૂા કયલાથી અને આંફાન મ્શય ીલાથી 
કાભતપૃ્પ્ત થામ છે એભ બસલષ્ટ્મયુાણ ણ જણાલે છે  

मनोभवस्य सा ऩूजा ऋषषभभ: संप्रदभशिता । 
ये षऩबन्तत वसंतादौ चतुऩुष्ऩं सचतदनम ।। 
सत्य हददस्थकामस्य तत्ऩूर्त िश्रायतेग्जसा । 

લવતંત્વલભા ં શરા-ઝુરાન આનદં ણ લ ૂટંત કસલ કાલરદાવના "माऱविकाग्ग्नममर" ભા ં યાણી ઇયાલતી 
યાજા અગ્ગ્નસભત્રને પ્રભદલનભા ં ઝુરા ઝૂરલાન આનદં ભાણલા આભતં્રે છે. પ્રાચીન વભમભા ં લવતંને 
લધાલલા નાટક ણ બજલાતા જેભ કે શ્દેલની સપ્રમદસળિકા નાભની નાહટકા લવતંત્વલ પ્રવગંે બજલામેરી. 

પ્રાચીન બાયતભા ંજાશયેભાગો ય શરીકત્વલ કે લવતંત્વલ ઉજલાતા એનુ ં યભણીમલણ્ન શ્રીશ ે યચેરી 
યત્નાલરી નાહટકાભા ંદ્ર્ષ્ટ્ટગચય થામ છે. તાીઓના તાે મદંૃગના તાર ેભનમકૂીને ગીત ગાતા અને નતૃ્મ 
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કયતા ંનગયજનનુ ંદ્રશ્મ ભનયંજક ફની યશ ેછે. ભહદયાથી ભદશળ ફનેરી કોળાફંી નગયીની કાસભનીઓ અને 
કાભીજન એકફીજાન શાથકડીને નાચે છે. સચકાયીઓથી જલા્ કયે છે. મદંૃગ અને ચચ્યી ગીત-
ધ્લસનથી ળેયીઓ ગ ૂજંી ઊઠે છે ઉડાડેર ગરુાર અને સગુસંધત દ્રવ્મથી હદળાઓ ઘેયાઈ ગઈ છે. નગયજનના 
યંગ-છટંકાલથી ળબતી નગયીની દ્રશ્મ. 

कीरै्ण: न्पष्टािकौधै: कृिन्दर्समखैु: कुड़कुमक्षोदगौरै 

हमेािड़कारभान्भभवरनन्मिन्शखै: शेखरै: कैङ्कीरािै: । 

एषा न्र्षान्भिक्ष्यस्र् न्र्भर्न्र्न्ििाशषेन्र्त्तेशकोशा 

कौशाम्बी शािकुम्भद््रर्खन्ििजनेरै्कन्पिा न्र्भान्ि ।। 

આ ઉયાતં સ્ત્રીઓની યંગક્રીડાની કલ્ના ણ ભનશય છે. સચકાયીથી ઉડતા ફુલાયાઓથી બીંજામેરી ભસૂભ 
નતૃ્મ કયનાયાઓના નાચથી કાદલલાી ફની ગમી. સ્લછદંી દાવીઓના ઉગ્ર નતૃ્મને કાયણે તેભના કર ય 
રગાલેલુ ંસવિંદૂય ગ ય ખયીને જભીન વાથે કાદલભા ંબી જતા ંધયતી સવિંધયુલણી ફની ગઈ યસ્તા યથી 
ગલણકાઓના ટા ંઉય ચતયુ રુુ સચકાયીથી ાણીન જયદાય છટંકાલ કયે છે. ગલણકાઓના મખુભાથી 
સવવકાયી નીકી જામ છે. યંત ુતેથી ત તેઓ લધ ુસુદંય રાગે છે. ફીજી ફાજુ ફે દાવીઓ પ્રણમના આલેગ 
અને આનદંભા ંઆલી ‘દ્વદ્વદીખડં’ નાભનુ ંગીત ગામ છે અને ભનપાલે તેભ નાચછેે. તેભના નતૃ્મન આલેગ 
ણ કેલ ? 

સ્તનના ંબાયથી ઝૂકી જતી કેડના બાગંી જલાની યલા કમા્ સલના નતૃ્મ કયતી આ ઉન્ભત યભણીઓન ઢીર 
ડેર સલખયામેર કેળાળ પ્રમત્નલ્ૂક ગઠલેરી લેણીની ળબાન ત્માગ કયે છે. ગભા ંશયેેરા આ ઝાઝંય 
અસતળમ ઝકંાય કયે છે. કંનને રીધે આભ-તેભ શારત આ શાય ીડાથી જાણે વતત છાતીનુ ંતાડન કયી 
યહ્ય છે. આભા ંસુદંય ળબ્દલચત્ર પ્રગટ થામ છે. રુુ ણ ઊંચી પેણ જેલી આકૃસત લાી સચકાયીઓ શાથભા ં
યાખીને શ ૃગંાય આનદં ભાણી યહ્યા ંછે. 
યત્નાલરી નાહટકાભા ં‘લવતંત્વલ’ વભમે યાણી લાવલદત્તાની કાભજૂાનુ ંણ સલસ્તાયથી લણ્ન થયુ ંછે. 
વસં્કૃત ગધ કસલ ફાણબટ્ટ ે ‘કાદંફયી’ ભા ં નલ યલુતીઓની વનાની સચકાયીઓભાથંી ઉડતી યંગફેયંગી 
જધાયાઓથી લચત્ર-સલલચત્ર ફની જતા ંયાજા તાયાીડની યંગશીનુ ંલણ્ન કયુું છે.  

વાતલાશનની ‘ગાથાવપ્તળતીભા’ં ધેૂટીના શાવ-સલરાવના કેટરાક ભધયુ દ ભે છે. 
गहृीत्वा चरू्िमुन्ष्ि हषाित्सुककताया वेऩमानाया। 
अवककरामीर्त षप्रयतमं हस्ते गतधोदंक जातम।। 

સપ્રમતભાએ હુ ં સપ્રમતભ ઉય પેકંુ એભ સલચાયી શાથભા ં કંુકુભ અને કયૂ જેલા સગુધંી દ્રવ્મનુ ંચણ્ૂ રીધુ,ં 
યંત ુ સપ્રમતભ તયપ દ્ર્ષ્ટ્ટ પેકતા જ તેના ભનભા ં શ્ અને ઉત્સકુતા બાલ પ્રગટયા અને પ્રથભ સભરનના 
કંનની વાથે શથેીભા ં ઉત્ન્ન થમેરા સ્લેદથી તત્ક્ષણ શાથભાનં ુ ંચણ્ૂ ગધંદક, સગુસંધત ાણીભા ં પેયલાઇ 
ગયુ ં! 
જમદેલયલચત ‘ગીતગસલિંદભા’ં લવતંત્વલ પ્રવગેં શ્રીકૃષ્ટ્ણ-ગીઓની સલરાવક્રીડાઓનુ ંભનબય લણ્ન છે. 
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શ ેવખી, રલરત રલગંી રતાઓથી કભ ભરમ લનલાા, ભ્રભયગુજંન અને કહકરાકંુજનથી ગુજંામભાન 
કંુજકુહટયલાા અને સલયહશણીઓને વતંા આનાય આ વયવ લવતંભા ંશ્રીકૃષ્ટ્ણ યલુતીઓ વાથે નતૃ્મ કયે છે. 
આ સવલામ અન્મ કાવ્મભા ંશ્રીકૃષ્ટ્ણની લવતંક્રીડાઓના અવખં્મ યવબય લણ્ન પ્રાપ્ત થામ છે. 
શી જેલા રક ઉત્વલના ધફકાય ખાવ કયીન ે પ્રાસંતમ બાાઓભા ં રકવાહશત્મભા ં ઝીરામા છે. જ્માયે 
મખુ્મત્લે ‘બદ્રવભાજ’ વાથે વકંામેરા વસં્કૃત વાહશત્મભા ંશીના એક બાગફૃ લવતંત્વલ ધેૂટીના ગાન 
થમા છે.    
સદંર્ભ ગ્રથં સલૂિ : - 

 યત્નાલરી, શ્રીશ,્ પ્ર.ફાબબુાઇ ળાશ- ાિ્ પ્રકાળન, સનળા , ઝલેયીલાડ, હયરીપ યડ અભદાલાદ- 
૩૮૦૦૦૧ 

 યત્નાલરી, શ્રીશ,્ પ્ર.અસિન ફી. ળાશ વયસ્લતી સુ્તક બડંાય, શાથીખાના, યતન,અભદાલાદ-

૩૮૦૦૦૧ 

 ભારસલકાગ્નીસભત્રભ શ્રી કાલરદાવ,પ્રકાળક-આસિન ફી.ળાશ,વયસ્લતી સુ્તક બડંાય, શાથીખાના 
યતન,અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧ 

 લૈહદક વાહશત્મન ઇસતશાવ, પ્ર.ફાબબુાઇ ળાશ- ાિ્ પ્રકાળન, સનળા , ઝલેયીલાડ, હયરીપ યડ 
અભદાલાદ- ૩૮૦૦૦૧ 

 લૈહદક વાહશત્મ અને વસં્કૃસત . યસુનલસવિટી ગ્રથં સનભા્ણ ફડ્ ,ગજુયાત યાજમ. 
 સ્લાધ્મામ-વસભધા .ડૉ. ભલણરાર ઇ.પ્રજાસત     
 પ્રસળષ્ટ્ટ વસં્કૃત વાહશત્મન ઇસતશાવ . યસુનલસવિટી ગ્રથં સનભા્ણ ફડ્ ,ગજુયાત યાજમ. 
 ગીતગસલન્દભ. પ્રબાતેય ફૈક્વ,પ્રબાત પ્રકાળન,4/19 આળપઅરી યડ, નલી હદલ્શી 110002  
 વસં્કૃત વાહશત્મન ઇસતશાવ, પ્ર.અસિન ફી. ળાશ વયસ્લતી સુ્તક બડંાય, શાથીખાના, 

યતન,અભદાલાદ-૩૮૦001 

 બસલષ્ટ્મ યુાણ વસ્ત ુ ંવાહશત્મલધ્ક કામા્રમ,ઠે,બદ્ર ાવે,અભદાલાદ સપ્રન્વેવ સ્રીટ, મુફંઈ 2. 
 ળતક ચતષુ્ટ્ટમ વગં્રશ. પ્ર.અસિન ફી. ળાશ વયસ્લતી સુ્તક બડંાય, શાથીખાના, યતન,અભદાલાદ-

૩૮૦001 

 શ્રીભદ રક બાગલત. આય.આય.ળેઠની કંની , 110/112 સપ્રન્વેવ સ્રીટ ,કેળલફાગ મુફંઈ 2. 
 શ્ ચહયતભ, પ્ર.અસિન ફી. ળાશ વયસ્લતી સુ્તક બડંાય, શાથીખાના, યતન,અભદાલાદ-૩૮૦001 

 


