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મહાભારતનો ગજુરાતી સાહહત્ય પર પ્રભાવ 

રાઠોડ અરૂણાબેન જે. 
પીએચ.ડી. રીસચચ સ્કોલર, મો. ૭૪૦૫૩૦૪૫૧૦ 

ભમૂમકાાઃ 
 મહાભારત, રામાયણ અને 
શ્રીમદભગવતગીતા જેવા ગ્રથંો સૌ પ્રથમ 
સસં્કૃત તથા અપભ્રશં ભાષાઓમા ં લખાયા. 
સાહહત્યકારો અને લેખકો માટે આ ગ્રથંો 
પ્રેરણાશ્રોત સમાન બન્યા. મહાભારત અને 
રામાયણ જેવા ગ્રથંોએ ભારતીય જનજીવન પર 
ઊંડી અસર જન્માવી છે. એટલા માટે તે મૌખખક 
પરંપરાઓ પણ મહાભારત અને રામાયણ સાથ ે
જોડાયેલી છે. 
ગજુરાતી સાહહત્ય પર મહાભારતાઃ 
 મધ્યકાળમા ંસોળમી સદીમા ંકવવ નાકરે 
ગજુરાતીમા ંસૌ પ્રથમ મહાભારતના નવ પવોનુ ં
અનવુાદ કર્ુચ હત ુ.ં પરંત ુ તે પહલેા પદંરમી 
સદીમા ં ભાલણે ગજુરાતી ભાષાની ઓળખાણ 
કરાવી નળાખ્યાન લખીને ગજુરાતીમા ં પ્રથમ 
મહાભારત પર આધાહરત મૌખખક આખ્યાનની 
રચના કરી. ત્યારબાદ મહાભારતના અલગ 
અલગ પવોના આધારે કવવઓએ ઘણી બધી 
રચનાઓ લખી. ઓગણીસમી સદીના ં
મધ્યભાગથી ગજુરાતી સાહહત્યના ં
આધવુનકર્ગુની શરૂઆત થઈ અને પ્રાચીન 
સાહહત્યનો પ્રભાવ આપણા સાહહત્ય પર પડવા 
લાગ્યો. 

મહાભારત અને રામાયણના પ્રસગંોથી 
આજના સમાજજીવનમા ંઆ પ્રસગંો બોધ બની 
વ્યક્ત થાય છે. આધવુનક ગજુરાતી સાહહત્યમા ં
મહાભારતના પ્રસગંનો આધાર લઈ મણીશકંર 

રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’ એ પોતાના પ્રવસદ્ધ ખડંકાવ્ય 
‘વસતંવવજય’ની રચના કરી. આ કાવ્ય 
૧૮૯૦મા ં પ્રકાવશત થર્ુ ં હત ુ.ં આ રચનાથી 
આધવુનક ખડંકાવ્યનો ઉદભવ થયો. 
ગજુરાતી નવલકથાઓ પર મહાભારતનો 
પ્રભાવાઃ 

કૃષ્ણાવતાર એ ક. મા. મનુશી દ્વારા 
લખાયેલી સાત નવલકથાઓની શ્રેણી છે. 
આઠમી નવલકથા પ્રગટ થઈ ન હતી. આ શ્રણેી 
ભગવાન કૃષ્ણના જીવન અને મહાકાવ્ય 
મહાભારત પર આધાહરત છે. 

‘કૃષ્ણાવતાર’મા ં કંસ વધ સાથ ે પરૂા 
થતા એમના જીવનના પ્રથમ ખડંને મોહક 
વાસંળી શીષચક આપર્ુ ં છે. કૃષ્ણાનુ ં બળ પણ 
વાસંળી સાથે સકંળાયેલુ ંછે. બીજો ખડં રુકમણી  
- હરણ સાથે સમાપત થાય છે. તેને ‘સમ્રાટનો 
પ્રકોપ’ શીષચક આપવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે. જ્યારે ત્રીજો 
ખડં પાચં પાડંવોનુ ં શીષચક છે. જેમા ં દ્રૌપદી 
સ્વયવંર સાથે પરૂો થાય છે. ચોથો ખડં ‘ભીમનુ ં
કથાનક’ જેમા ંશ્રીકૃષ્ણના માગચદશચન નીચે ભીમ 
અને અન્ય પાડંવો પાડંવપ્રસ્થ પ્રવત પ્રયાણ કરે 
છે. પાચંમો ખડં ‘સત્યભામાનુ ં કથાનક’ જેમા ં
સત્યભામાના શ્રીકૃષ્ણ સાથેના લગ્ન અને તેમના 
જીવન સાથ ે સકંળાયલે બાબતો છે. છઠ્ઠો ખડં 
‘મહામવુન વ્યાસનુ ંકથાનક’ અને સાતમો ખડં – 
‘ર્વુધષ્ષ્ઠરનુ ં કથાનક’ જેમા ં પાચં પાડંવો બાર 
વષચ સધુીના અરણ્યવાસ માટે હસ્સ્તનાપરુનો 
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ત્યાગ કરે છે અને આઠમા ખડંમા ં ‘કુરુક્ષેત્રનુ ં
કથાનક’ છે. 

કરસનદાસ માણેક રખચત 
‘મહાભારતકથા’મા ંમહાભારતનુ ંવણચન કરવામા ં
આવ્ર્ુ ંછે. આ કથામા ંમત્સ્યગધંાને મહાભારતની 
આદ્યજનની ગણવામા ંઆવી છે. બ્રહ્મવષિ વવસષ્ઠ 
પાસે એક ગાય હતી. સરુખભ એન ુ નામ. એ 
ગાયનુ ં દુધ પીએ, તે અજર અમર થાય એવી 
લોકવાયકાનુ ંવણચન કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે. અંખબકા 
(અંબાલીકા, અંબા) ધતૃરાષ્ર અને પાડુંની માતા 
જ્યારે ગાધંારી ગાધંારરાજ સબુલના પતુ્રી હતા. 
ઉપરાતં અરુ્ ચન, નકુલ, ભીમ, સહદેવ અને 
ર્વુધષ્ષ્ઠર કોના પતુ્ર છે. તેનુ ં વણચન પણ 
કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે. પાડંવોના વનવાસ ઉપરાતં 
મહાભારતના ર્દુ્ધની કથાનુ ંપણ વણચન કરવામા ં
આવ્ર્ુ ંછે. 

પન્નાલાલ પટેલે મહાભારત તથા 
રામાયણના ં આધારે વાતાચઓ અન ે
નવલકથાઓની રચના કરી છે. જેમા ંમહાભારત 
પર આધાહરત નવલકથા ‘પાથચને કહો ચડાવે 
બાણ’ જે પાચં ભાગમા ં છે. પહલેા ં ભાગમા ં
દુવાચસાના ંઆગમનથી લાક્ષાગહૃ સધુીનુ ં વણચન 
કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં જ્યારે બીજા ભાગમા ં વવલાપો-
આનદંથી હરણ અને સવંરણ સધુીનુ ં વણચન 
કરવામા ં આવ્ર્ુ ં છે. ચોથા ભાગમા ં કણ ે કવચ 
અને કંુડળ ખોયા ત્યારથી લઈને પાડંવોના 
જવાબ અન ે વ્યાસ મવુનના આવશવાચદ સધુીનુ ં
વણચન છે. પાચંમા ભાગમા ં ર્દુ્ધભવૂમ પરની 
ઘટનાના વણચનથી પાડંવોનુ ં ગગંાતટે સધુીનુ ં
વણચન કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે. 
સમાપનાઃ 

जय એ મહાભારત ગ્રથંનુ ં બીરુ્ ં નામ 

છે. यतो धर्मस्ततो जय એ મહાભારતનો સદેંશ 

છે. जय ની સાચી વ્યાખ્યા આ ગ્રથં દ્વારા 
વ્યાસજીએ આપી છે. આમ, મહાભારત વ્યાસજી 
લખાવતા જાય અન ેગણપવત લખતા જાય. 

આમ, મહાભારતની અસર આપણા 
ગજુરાતી સાહહત્ય પર ઘણી જોવા મળે છે. 
મહાભારતના આધારે ગજુરાતી સાહહત્યમા ં
ઘણીબધી વાતાચઓ અન ે નવલકથાઓ લખાય 
છે. જેની અસર માનવજીવન પર પડી છે અન ે
મહાભારતને સમજવા માટે આ વાતાચઓ અન ે
નવલકથાઓ ઘણી ઉપયોગી બની છે. 
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