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સસં્કૃત અનવુાદ સાહિત્ય 

ડૉ. સેજલ પી. દવે 

ેઠ એચ.ી. આર્ૌ્શ એન્ડ કમશ ્કેજ, 

તદ, જજ. શાબરકાાંઠા. 

 પ્રસ્તાળના  

વળાલ શાંસ્કૃત શાહષત્ય અથા્તૌ ળૈહદક શાહષત્ય, દ્નાસ્ત્ર, કાવ્ય, નાટક, 

વનબાંધ, ળગેરે શાહષત્યન શ થી ળધ ુભાવામાાં અનળુાદ – ભાળાનળુાદ  વળદ્વાન એ કરે છે. 

આળા શમયે અન્ય ભાવામાાં ખાયે શાહષત્યન અનળુાદ શાંસ્કૃત ભાવામાાં થયે છે કે નહષ એ 

જાણળાની જજજ્ઞાશા અચકૂ થાય. 

 અનળુાદ શાહષત્ય અથા્તૌ 
‘અનળુાદ’ બ્દન અથ્ જઈએ ત એમ કષી કીએ કે ‘કઈણ ભાવામાાં 

રચાયે શાહષત્યનુાં અન્ય ભાવામાાં બ્દઃ, અન્યનૂ, અક્ષણુ્ણ રૂાાંતર.’ 

 શાંસ્કૃત અનળુાદ શાહષત્ય  
ળત્માન શાહષત્યમાાં ણ વળવળધ ભાવાઓમાાં ખાયે શાહષત્યન શાંસ્કૃત 

ભાવામાાં અનળુાદ થત જળા મલે છે. અનળુાદની હરભાવા જઈ એ પ્રમાણે પ્રાચીન શમયમાાં 
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ણ વળવળધ ભાવાઓમાાં અનળુાદ થઇ ગયે છે. તેમાાં ખાશ કરીને પ્રાકૃતભાવા, કભાવા 

મખુ્ય છે. પ્રાકૃત ભાવામાાંથી શાંસ્કૃત ભાવામાાં થયે અનળુાદમાાં મખુ્યત્ળે ‘गाथा सप्त्सती’ 

‘सेतुबन्ध’ ગણાળી કાય છે. તેમના ર પ્રાકૃતની છાયા જળા મલે છે. ગણુાઢય કૃત ‘बहृद्कथा’ 

કે્ષમેન્ર કૃત  ‘बहृद्कथामञ्जरी’  શમદેળ કૃત ‘कथासरर्सागर’ ળગેરે કૃવતઓને આ શાહષત્યમાાં 

શમાળી કાય છે. 

ગણણત ાસ્ત્ર તથા જ્યવતવ ાસ્ત્ર નાાં ઉત્તમ ગ્રાંથના ઉત્તમ અનળુાદ 

થયે જળા મલે છે. જ કે ગણણતાસ્ત્ર કે જ્યવતવ ાસ્ત્રન અનળુાહદત કઈ તાદ્દ્ર ગ્રાંથ પ્રાપ્ત 

થત નથી.  છતાાં ણ યળન ભાવામાાં ખાયે મીનાચાય્ રણચત ‘यवनव्यातूकनाम’ શાંસ્કૃત 

અનળુાહદત ગ્રાંથ-જ્યવતવ ગ્રાંથ અત્યારે ણ પ્રાપ્ત થાય છે. 

શાંસ્કૃત અનળુાદમાાં તવમમાાં પ્રવશદ્ધ રવળડ ભાવાનુાં નામ પ્રથમ સ્મરણીય 

છે. રવળડ ભાવામાાં રચાયે કાવ્યન શાંસ્કૃત ભાવામાાં અનળુાદ કરળાન પ્રારાંભ મધ્ૂન્ય કટીના  

વળદ્વાન તેમજ ળૈષ્ણળ શાંપ્રદાયના આચાય્ શ્રીળૈકટનાથે કરે. ‘र्नावऱी:’ ગ્રાંથ ને શ્ક બદ્ધ 

કરીને એમણે ળાાંચકના હૃદય જીતી ીધેા. તેનુાં  એક રમણીય દ્ય દ્નીય છે - 

   "ननस्सीमोद्यद्गुण ्वादममतरस्याङनन्तऱीऱास्यद्वात ्
                  स्वायत्ताशेषसत्तास्स्थनतयातनामिदा विैवाद्वैश्वरुप्तयात ्/ 
   त्र्यऺब्रह्मा्मिावा्सदसदवगते: सववत्वेष ुऩतेू: ऩश्यन ् 

                  योगी ऩरं त्यदकमऱनतावन्वशादा्मचचतम ्//” 
કાીરૂીમાાં કવળતા વરમણણ વળદ્વાન अण्णङ्गाचायव ાસ્ત્રરાયણ પ્રળીણ 

તેમજ ળૈષ્ણળ શાંપ્રદાયના પ્રવશદ્ધ તથા ધરુાંધર વળદ્વાન છે. તેમણે અનેક ગ્રાંથનુાં શ ાંસ્કૃતાનળુાદ 

કરે તેમજ તેની ટીકા ણ ખીને શાંસ્કૃત શાહષત્ય પે્રમીઓને ઉકૃત કયા્ છે તેમના દ્વારા 

અનળુાહદત કૃવતઓમાાંથી થડી  જઈએ ત - 

૧) શ્રીભટ્ટનાથ વળરણચત श्रीमद्ङ्ऱशासनप्रबन्ध् ન શાંસ્કૃત અનળુાદ તથા 

એની ટીકા. 
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૨) શ્રીકુેખર સરૂીની સકૂ્તતઓન શ્ક બદ્ધ શાર તથા તેની ટીકા. 

૩) શ્રીભક્તત શાર મવુન રણચત ददव्यप्रबन्ध् ન ગદ્યાનળુાદ. 

આ ઉરાાંત ‘श्रीव्रत’, ‘गोदासूक्त’, ‘श्रीमाऱ’, ‘सुप्रिात’ ળગેરે કૃવતઓન શાંસ્કૃત 

અનળુાદ કરે છે. 

ચેન્નઈના ાંહડત વળદ્વાન શ્રી એશ.એન.રામદેવક દ્વારા ણ રવળડ ભાવાના 

ઘણાબધા ગ્રાંથનુાં શ ાંસ્કૃત અનળુાદ થયે છે. જેમાાં મખુ્યત: સનુ્દર ણત શ્ક બદ્ધ 

‘ककम्बरामायण’ મખુ્ય છે. આધવુનક રવળડ કવળઓ તથા ભારતીય કવળઓના કાવ્ય તથા ગદ્યન 

શ્કાનળુાદ તેમણે કરે છે. 

આંધ્રભાવાના અનેક ગ્રાંથનુાં ણ શાંસ્કૃત વળદ્વાન એ શાંસ્કૃતાનળુાદ કરે છે. 

આ વળદ્વાનમાાં ળરદાચાય્ મખુ્ય સ્થાન ધરાળે છે. તેમણે શાંસ્કૃત અનળુાદ કરે તક કાવ્ય આ 

પ્રમાણે છે.  

(૧) કાશ રુુવત્તમ કવળરણચત ‘श्रीमद्आन्रनायकशतकम’्, 

(૨) અજ્ઞાત કવળરણચત ‘िास्करशतकम’्, 

(૩) માષશે્વરધરૂ્જટી  કવળરણચત ‘श्रीकाऱहस्तीश्वरशतकम’्,  

(૪) વષ્યકવળરણચત ‘श्रीनरमसहंशतकम’् અને  

(૫) શ્રીનવૃશિંષ કવળકૃત  ‘श्रीकृष्णशतकम’्  ળગેરે અનળુાદમાાં તેમની વળદ્વતા, 

વનણૂતા તથા ણત કાવ્યૈી વળેવ દ્નીય છે. 

જ્ઞાનીઠ રુસ્કારથી જેમનુાં શમ્માન કરળામાાં આવ્યુાં છે એળા વળદ્વાન 

વળશ્વનાથ શત્યનારાયણ તેલગુ ુશાહષત્યમાાં વળેવ પ્રવશદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત કરે છે. તેમણે ઉન્યાશ ગ્રાંથ 

‘वासास्ब्रह्मण्य शास्री’ ન અનળુાદ કરે છે. આધવુનક કણા્ટક શાહષત્યમાાં શ્રી ષા.મા.નાયક 

વળવષ્ટ સ્થાન ધરાળે છે. તેમન ‘अस्माकं गहृस्थ् दीऩ्’ નામનુાં સુ્તક વળેવ ખ્યાત છે. 
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આ ઉરાાંત મષારાષ્રમાાં થયે શાંસ્કૃત ભાવાનુાં હરીન શમગ્ર ભારત 

ભવૂમમાાં આદ્ભતૂ બન્યુાં છે. મષારાષ્ર શાહષત્યમાાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર કૃત ‘श्रीमद्िगवद्गीता’ વ્યાખ્યાન 

વળેવ પ્રવશદ્ધદ્ધ ામે. શ્રીશખારામ ાસ્ત્રીન આ અનળુાદ મનભાળક છે. 

ગજુરાતી ભાવાનુાં શ ાંસ્કૃત અનળુાદ એ ઉલ્ેખનીય છે. ભારતીય ળાઙ્મયમાાં 

મષાત્મા મષનદાશ કરમચાંદ ગાાંધીની ‘શત્યના પ્રયગ’ આત્મકથાત્મ ગ્રાંથનુાં નાગપ્ય ાસ્ત્રીએ 

વષ્ટ તેમજ મનરાંજજત શાંસ્કૃતાનળુાદ કરે છે. રાજેન્ર શતુના શાંકણત કાવ્યનુાં શ ાંસ્કૃત 

અનળુાદ ણ થયે છે. 

હષન્દી ભાવાના અનેક ગ્રાંથ શાંસ્કૃત ભાવામાાં અનળુાહદત છે. તેમાાં શ્રી 

ગસ્ળાવમતુશીદાશ કૃત ‘રામચહરત માનશ’ મખુ્ય ઉલ્ેખનીય છે. આ ગ્રાંથન પ્રથમ શાંસ્કૃત 

અનળુાદ વતરાંગાચાયે તથા બીજી ળખત અનળુાદ ળારાણશીનાાં વળદ્વાન ગાંગાધર ાંહડતે કરે. 

આ ઉરાાંત ‘दोहावऱी’ ન શાંસ્કૃત અનળુાદ ણ થયે છે. ભતત વરમણણ શાંત કબીરન 

આધ્યાજત્મકતા શભર ગ્રાંથ  ‘बीजक-साखी प्रितृय्’ હષન્દી ભાવામાાં પ્રવશદ્ધ છે. આ ગ્રાંથના ણ બ ે

શાંસ્કૃત અનળુાદ પ્રાપ્ત થાય છે. જયાંકર પ્રશાદ રણચત ‘कामायनी’  કાવ્યનુાં  ાંહડત 

ભગળદ્ાસ્ત્રી એ શાંસ્કૃત દ્યાનુાંળાદ કરે છે. જે કકત્તાથી પ્રકાવત થયે છે. 

ણબષારી કવળ દ્વારા વ્રજભાવામાાં રચાયે ‘सतसई’ શૃાંગાર પ્રધાન મતુતક 

કાવ્યશાંગ્રષન ડૉ. પે્રમનારાયણ દ્ધદ્વળેદી મષાયે શાંસ્કૃત અનળુાદ કરી ‘सौन्दयवसप्ततशती’ નામ ે

પ્રવશદ્ધ કરે છે. તેનુાં એક દ્ય દ્નીય છે. 

 “अय ंमुक्ताहार् स्वकररचचतो योङ्स््यनुऩम् 

                   स्वय ंनीत् स्नेहानमम त ुदनयतेनाद्य ननतराम ्/ 
 सऩ्न्या् कण्ठेङसौ ववऱसनत सुरम्य् सखख तथा  

                    यथा शम्िोहावरो ववषयववषयुक्तो् ववषधर् //३८०//” 
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ભારતીય ભાવાઓમાાં શાંસ્કૃત અનળુાદની ળાત આળે ત્યારે રળીન્ર નાથનુાં 

નામ શો પ્રથમ આળે છે. આ ઉરાાંત બાંહકમચાંરચટ્ટાધ્યાય અને રદચાંરચટ્ટાધ્યાયના 

ગ્રાંથનુાં ણ શાંસ્કૃતમાાં રૂાાંતર થયે છે. તેમની કૃવતઓ આ પ્રમાણે છે. ાંહડત ષહરચરણ કૃત 
‘ऱावण्य मयी इस्न्दरा’  

રેણદેુવળ કૃત ‘रोदहणी’ બાંહકમચાંરના ત્રણ ઉન્યાશ  ‘राधा’, ‘दगेुशनस्न्दनी’, અને 

‘राधाराखण’ના શાંસ્કૃત અનળુાદ વળવળધ વળદ્વાન એ કરે છે. રદચાંરની કૃવત ’दत्तदत्ता’ શાંસ્કૃતમાાં 

અનળુાહદત થયે છે. 

વળશ્વ કવળ રવળન્રનાથ ઠાકુરની કૃવત જે નબે રુસ્કાર થી શમ્માવનત છે તે 

‘ગીતાાંજણ’ના ાાંચ શાંસ્કૃત અનળુાદ પ્રાપ્ત થાય છે.  

૧) અમરેન્ર મષન તક્તીથ્,  

૨)લુ્ે શ્રી રામચાંર, 

૩)કાવમની કુમારાવધકારી,  

૪)મ.મ.કાીદ તકા્ચાય્  અને  

૫) ગા વલ્મ. આ બધા દ્વારા થયે અનળુાદ મનભાળક છે. તેમાાંથી 

મ.મ.કાીદ તકા્ચાય્ રણચત અનળુાદનુાં એક દ્ય દ્નીય છે. 

    “हे मम मानस ऩावन तीथे मन्दं जा गदृह रे  

                 एतद् िारतमदहमसमस्न्वत  मानव सागर तीरे / 
 

     अर स्स्थ्वा प्रसायव बाहु नरदैवतममिवन्दे  

                 समहाच्छन्द् ऩरमानन्द् तद्वन्दनमनुववन्दे //” 
આ ઉરાાંત તેમની ‘गान्धारी’, ‘आवेदन’, ‘मुक्तधारा’, ‘डाकघर’, ‘िारततीथव’, 

‘ऩुरस्कार्’  ળગેરે કૃવતઓન શાંસ્કૃત અનળુાદ થયે છે. 
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આ ઉરાાંત ારશી, અરબી તથા અંગ્રેજી શાહષત્યમાાંથી ેતશવયરની 

અનેક કૃવત – નાટકન શાંસ્કૃત વળદ્વાન ાંહડતએ શાંસ્કૃતાનળુાદ કરે છે. આમ, ભારતની અનેક 

ભાવાઓમાાં ખાયે મષાન કૃવતઓન શાંસ્કૃત અનળુાદ કરીને અનેકાનેક વળદ્વાન આ 

ગીળા્ણગીરાને શમદૃ્ધ કરી રહ્યા છે. 

      “ यावद् िारत वषवस्याद्  यावद् ववन््यदहमचऱौ / 
 

               यावद् गङ्गा च गोदाच तावदेव दह संस्कृतम ्//” 
 संदिवग्रन्था् 

 

  १) अण्णाङ्गराचायव श्रीकाञ्चीप्रनतवाददियङ्कर द्रववदाम्नायददव्य प्रबन्ध, मुम्बयी्, खेमराज 
श्रीकृष्णदास्, १९५८  

     २) आधुननक संस्कृत सादह्य श्री: राधावल्ऱि् रमाकान्त ऩाण्डये्, प्रनतिाप्रकाशनम,् ददल्ऱी, 
प्रथमावतृ्ती्, २००१  

     ३) तकावचायव, कामऱऩद गीताञ्जमऱ्, रवीन्द्रनाथ कृत गीताञ्जमऱ्, ववश्विारतीग्रन्थवविाग, 

१९६९  

         ४) धमवऩसु्तकस्य शषेांश्, बन्गऱोर्, िारतस्य मसहंऱस्थश्च बाइवेऱ सोसायटी, १९६३  
         ५) वेऱाऩुरे श्रीराम श्रीमद् दासबोध् आ्माराम समेत्, संस्कृत दासबोधप्रकाशन सममनत्, 

१९९७  


