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ગજુરાતના પ્રસિદ્ધ િસં્કૃત અનવુાદક શ્રીઘનશ્યામ સિવેદી દ્વારા ગજુરાતીમા ં
પ્રચલિત પદ્ય અને ગદ્ય રચનાઓનો િસં્કૃત અનવુાદ - એક અધ્યયન 

ડો. નેહલ પડંયા 
અધ્યાપક સહાયક ,સસં્કૃત વિભાગ, સરકારી વિનયન કોલેજ,મણીનગર,અમદાિાદ  

અનિુાદનુ ં ક્ષેત્ર અનતં છે. આજે 
અનિુાદનુ ં ક્ષેત્ર એટલુ ં વ્યાપક થઈ ગયુ ં છે કે 
જેમા ંએની સીમાઓમા ંસપંણૂણ મૌખિક અને લેખિત 
અખભવ્યક્તત નો સમાિેશ કરિામા ં આિ ે છે. 
અનિુાદનુ ંક્ષેત્ર  કળા થી લઈને વિજ્ઞાન સધુી 
વિકવસત થયુ ંછે.અનિુાદ શબ્દનો અથણ સમજીએ 
તો “અનિુાદ” શબ્દ નો સબધં િદ્  ધાતથુી 
વનષ્પન્ન થયો છે. િદ્ એટલ ેબોલવુ ં. િદ્ મા ંધય 
પ્રત્યય લગાિાથી િાદ શબ્દ બને છે. પછી આદદ 
અથોમા ંપ્રયતુત અન ુઉપસગણ જોડિાથી અનિુાદ 
શબ્દ બને છે. શબ્્કલ્પદ્રમુ પ્રમાણે અનિુાદ નો 
અથણ પનુરુક્તત અને પનુ:કથન પણ થાય  છે. 
ભારત જેિા વિવિધ ભાષાઓ િાળા  દેશમા ં
અનિુાદનુ ંમહત્િ તો છેજ સાથે ભારતના ખભન્ન 
ખભન્ન પ્રદેશોના  ખભન્ન ખભન્ન ભાષા સાદહત્ય મા ંજે 
પ્રાચીન િૈભિ અને સસં્કૃવત સમાયેલી છે એને 
લોકો સધુી પહોચાડિા માટે અનિુાદ જ એક શે્રષ્ઠ 
સાધન છે.  
સસં્કૃત ભાષા ભારતની અન્ય પ્રાદેવશક ભાષા ની 
માતભૃાષા છે. અન્ય ભાષાઓનુ ંમળૂ સ્રોત સસં્કૃત 
ભાષા છે. આ દેિભાષા ન ે જીિતં રાિિા માટે 
પ્રયત્નશીલ એિા ગજુરાત ના અમદાિાદ 
શહરેમા ં ૧૯૩૩ ની સાલ મા ં જન્મેલા શ્રી 
ઘનશ્યામ વત્રિેદી કેજેઓ સસં્કૃત ના સ્નાતક હતા. 
સાથે કાયદાશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્રના પણ સ્નાતક 
હતા. તેઓ સાદહત્યચાયણ , પરુાણતીહાસચાયણ, 
સસં્કૃત નાટયવિશારદ, કાયદાશાસ્ત્રી  તરીકે ની 

પદિીથી વિભવૂષત હતા. ગજુરાત બહૃદ પદરષદ 
સાથે જોડાયેલા આ વિદ્વાન  દ્વારા અનેક નાટકો , 
કાવ્યોનુ ંસસં્કૃતમા ંઅનિુાદ થયેલ છે. ઘનશ્યામ 
વત્રિેદી એ મળુ  સસં્કૃત રચના પણ કરેલી છે.  
તેમજ  પ્રદેશવસદ્ધ તથા અન્ય લોકગીતો નો 
સસં્કૃતમા ં અનિુાદ કરેલ છે. સ્િતતં્ર ગજુરાતી 
કાવ્ય, હુડંી ,ભજન તેમજ  ગીતો નો મળૂ રાગમા ં
પદરિતણન કયાણ િગર જ    સસં્કૃતમા ંઅનિુાદ 
કરેલો છે. તેઓએ પોત ે રચેલી સસં્કૃત કૃવતઓ 
તેમજ અનિુાદદત  કૃવતઓને સસં્કૃત સાદહત્યના 
ચરણોમા ંસમવપિત  કરેલ છે.  
ઘનશ્યામ વત્રિેદીએ નરવસિંહ મહતેા, મીરાબાઈ, 
તલુસીદાસ ના ભજનો ને સસં્કૃતમા ંઅનિુાદ કયો 
છે. વિવિધ પદ્ય રચનાઓ જેમકે ભજન, ગરબી 
,રાસ , પ્રભાવતયા , કવિતા, પ્રાથણના , ગરબો  
િગેરે નો સસં્કૃત અનિુાદ મળૂ ગજુરાતી કૃવત 
સાથે નીચે મજુબ રજુ કરેલ છે.  
ગજુરાતી પ્રભાવતયુ ં:  
ગજુરાતી મા ંઅવત પ્રવસદ્ધ પ્રાત:કાળમા ંગિાત ુ ં

પ્રભાવતયુ ં
મળૂ ગજુરાતી: “ જળ કમળ છાડંી જાન ેબાળા 

સ્િામી અમારો જાગશે, જાગશે 
તને મારશે મન ેબાળહત્યા લાગશે ..... 

તેનો સસં્કૃત મા ંઅનિુાદ ઘનશ્યામ વત્રિેદી એ 
આ પ્રમાણે કરેલ છે . 

સસં્કૃત અનિુાદ
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है जलकमल त्यक्तत्वा गच्छ हे बाल 
स्वामी अस्माक ज्ञास्यति 
ज्ञास्यति त्वाां हतिष्यति 

िेि बालहत्या भववष्यति॥.... है जलकमल..... 
 

અન્ય કૃવત મા ંનરવસહ મહતેાની કૃવત “હુડંી” નો 
સસં્કૃત અનિુાદ પણ તેમને કરેલ છે. 

નરવસહ મહતેાની હુડંી : 
મારી હુડંી સ્િીકારો મહારાજ રે શામળા 

ખગરધારી 
મારી હુડંી શામળીયાને હાથ રે શામળા ખગરધારી 

સસં્કૃત અનિુાદ: 

मम लेखां स्वीकरोिु महाराज रे श्यामल 
गगररधाररि  ् 

हरे त्वमेव मम आधारी रे श्यामल गगररधाररि  ्॥ 
 

ગજુરાતી ભજન : 
િૈષ્ણિજન તો તેન ેરે કહીએ જે પીડ પરાઈ 

જાણ ેરે 
પરદુુઃિે ઉપકાર કરે તોએ મન અખભમાન ન 

આણે રે. 
સસં્કૃત અનિુાદ: 

वैष्णवजिां िु एिां बू्रम : परपीडाां यो जािाति रे 

परद:ुख ेह्युपकारां कृत्वा अभभमािां िो कुरुिे रे॥ 
ગજુરાતી રાિ : 

િાગે છે રે િાગે છે વ ૃદંાિન મોરલી િાગ ેછે 
તેનો શબ્દ ગગનમા ંગાજે છે. 

સસં્કૃત અનિુાદ : 

िादयिे रे िादयिे वनृ्दाविे वेण:ु िादयिे 

हे िस्य शब्दो गगिे गजजति रे... : 

वनृ्दावि वनृ्दाविे वेणु: िादयि े| 
 

ગજુરાતી ગરબી : 

શ્યામરંગ સમીપે ના જાવુ ં મારે શ્યામ રંગ 
સમીપે ના જાવુ ં

આજ થકી શ્યામરંગ સમીપે ના જાવુ ં
જેમા ંકાળાશ તે તો સહુ એક સરખુ ં

સરિમા ંકપટ હશે આખુ ંશ્યામરંગ સમીપે ના 
જાવુ ં

 
સસં્કૃત અનિુાદ : 

मयाद्य प्रभतृि श्यामरांगसमीपे ि गम्यम  ् 
यत्रास्स्ि काभलमा ित्र सवज॑ समािम  ् 

सवेषु स्यािू कपटमीदृशम  ्....  मयाद्य...... 
 

ગજુરાતી પ્રાથણના  : 
હ ેકરુણા ના કરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર 

નથી 
હ ેસકંટના હરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પર 

નથી 
 

સસં્કૃત અનિુાદ: 

हे करुणाया: कृतिकार! िव करुणाया: पारो 

िास्स्ि 
हे सांकटचयसांहिज:! िव करुणाया: कोडवप पारो ि 

वै॥ 
 

બીજી ગજુરાતી પ્રાથણના : 
મદંદર તારંુ વિશ્વ રૂપાળં સુદંર સર્જનહારા રે 
પલ પલ તારંુ દશણન થાય દેિે દેિનહારા રે 

નદહ કોઈ પજુારી નદહ કોઈ દેિા નદહ  મદંદરને 
તાળા રે 

નીલગગનમા ંમદહમા ગાતા ચાદંો સરુજ તારા રે 
સસં્કૃત અનિુાદ : 

मांददरां िव ववश्वसुन्दरां सुन्दरः सजजिकिाजरे 
पदे पदे िव दशजि भवति पश्यति योगद्रशरों रे | 
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िास्स्ि पुजक: िास्स्ि देव: िास्स्ि मांस्न्दरे िालकां  

रे | 

िीलगगिे मदहमािां गायस्न्ि सूयजश्चन्दः 
िारागणो रे | 

 
ઉપરોતત પદ્ય અનિુાદમા ં રાગ બેસાડિામાટે 
અનિુાદકે “હ”ે શબ્દનો સીધો પ્રયોગ રાખ્યો છે. 
ક્ાકં ક્ાકં સસં્કૃત વ્યાકરણને કારણે ભાિાનિુાદ 
પણ જોિા મળે છે.કયાકં સીધો અનિુાદ જોિા 
મળે છે.  ભાષાને સરળ તેમજ લોકપ્રચખલત 
બનાિામાટે સવંધ સમાસ અને અલકંારોનો કૂબ 
ઓછો પ્રયોગ કયો હોય એવુ ંમાલમુ પડે છે. એક 
ભાષાના ગીતોન ે અન્ય ભાષામા ં અનિુાદદત  
કરવુ ંતેમજ મખુ્ય ભાષાનો રાગ , છદં અને તાલ 
ને પણ જાળિી રાિિો એ ખબુ કઠીન કાયણ છે. 
માટે અનિુાદકે સસં્કૃત અનિુાદ સાથે પ્રથમ 
ગજુરાતી ગીતો ને મકુ્ા છે જેથી િાચક િગણ ને 
િાચંિામા ંઅને સમજિામા ંસરળતા રહ ે. 
વિદ્વાન શ્રી ઘનશયમ વત્રિેદી ની સસં્કૃત ગદ્ય 
અનિુાદ નો રસાસ્િાદ લઈએ તો ગજુરાતી ગદ્ય 
રચના “મેના ગરુ્જરી” , “જસમા ઓડણ”, “મહાસતી 
તોરલ” િગેરે કૃવતઓનુ ં સસં્કૃત નાટય રૂપાતંરણ 
ઘનશ્યામ વત્રિેદીના નાટક “નતુન નાટય 
પ્રસ્થાનમ” અને “નતુન નાટય કૌમદુી” મા ંપ્રાપ્ત 
થાય છે. સસં્કૃત વશષ્ટ ભાષા છે જયારે 
ગજુરાતીની લોકાથાઓનો અનિુાદ કરીએ ત્યારે 
અનિુાદ કરિામા ંઘણી પદરક્સ્થવતઓનો સામનો 
કરિો પડે છે. તમે છતા ંપણ ઘનશ્યામ વત્રિેદીએ  
ગજુરાતી રૂપકો નો અનિુાદ સરળ અને લય પણ 
એજ શબ્દરચના પણ એજ પણ સસં્કૃતમા ં
અનિુાદ કરિાનો પ્રયાસ કરેલ છે.  
“મેના ગરુ્જરી” રવસકલાલ પરીિ દ્વારા લિાયેલ 
સાદહત્ત્યક નાટયરચનાનો   નિો વિકવસત ઘાટ 

છે. “મેના ગરુ્જરી” નો લોતગરબો આ નાટકની મળૂ 
પ્રેરણા છે.   મેના સાસનુી ના છતા ં પણ   
કુતહુલથી િશ થઈને બાદશાહ ની છાિણી જોિા 
જાય છે અન ે કેદ થાય છે . આ ગજુરાતી 
લોકકથામા ંબાદશાહ અને મેના િચ્ચેના સિંાદો 
ને મળૂ લોકનાટક મા ંજેમ આપ્યા છે એજ રીતે 
સસં્કૃત મા ંઅનિુાદ કયાણ છે. 

पादशाह: कथ, 

ककां देशीया गोपाभलका त्वां 
गौरर, कथय, ककां  िामा रे । 

मेिा - 

गढमाांडलस्य गोपाभलकाहां 
पादशाह, मेिा गुजजरी िाम रे। 

 
“જસમા ઓડણ’ પણ પ્રવસદ્ધ ગજુરાતી લોકકથા 
છે. લોતનાટય ભિાઈના સ્િરૂપમા ં લિાયલે 
જસમા ઓડણમા ં ગજુરાતના રાજા વસદ્ધરાજ 
જયવસિંહ અન ે ઓડ જાવતની કન્યા િચ્ચેના 
સિંાદો મા ં  રાજા વસદ્ધરાજ જયવસિંહ જસમા ન ે
પ્રશ્નો પછેુ છે તેના જિાબ મા ંજસમા જિાબ આપ ે
છે જે નીચ ેમજુબ છે. 

श्यामवणज कृष्णां पषृ्छति रागधका 
अहां िु धवला त्वां कथ श्याम:। 

 

त्वां ककां  देशस्य तिवाभसिी रे 
स्पष्टां स्पष्टां कथयिु रे। 

मम मेवाडस्य तिवाभसिी रे 
स्पष्टां स्पष्टां श्रणृोिु रे। 

 
 
આ નાટકમા ંઆિતા ભજન, દુહા , ગીત િગેરે 
નો પ્રયોગ ખબલકુલ ગજુરાતી લયમા ં જ 
અનિુાદકે કરેલ છે.  
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“મહાસતી તોરલ” :પ્રસ્તતુ કથાનક ગજુરાતના 
લોકો થી ખબલકુલ અજાણ નથી. તોરલની 
પે્રરણાથી લુટંારામાથંી સતં જીિન જીિિામાટે 
ગવત કરતા  જેસલ અને તોરલ િચ્ચેના 
સિંાદોિાળા નાટકનુ ંસસં્કૃત અનિુાદ ઘનશ્યામ 
વત્રિેદીએ કરેલ છે. 
નાટકનુ ંએક ભજન ખબૂ પ્રવસદ્ધ છે  જેમકે  

ધણૂીરે ધિાિી બેલી હિે તારા નામની 
હિે તારા નામની ને અલિના ધામની ધણૂી રે 

. 
સસં્કૃત રૂપકમા ંઆનો અનિુાદ ખબુસરળ રીતે 

કરેલ છે. 
સસં્કૃત અનિુાદ : 

हे रटिां करोभम तित्यां हरे िब िाम्िः 
हरे िब िाम्िः: अलक्षस्य धाम्ि:॥ हे रटिां 

 
“રોઈ રોઈ કોને રે સભંળાવુ”ં ગીતોનો સસં્કૃત 
અનિુાદ પણ ગજુરાતી શબ્દ, લય ભાષા િગેરેન ે
ધ્યાનમા ંરાિીને કરિામા ંઆિેલ છે. 
અંતે કહી શકાય કે આજની જરૂદરયાત પ્રમાણે 
ભાષાને જીિતં રાિિાના   સપંણૂણ પ્રયાસો 
અનિુાદ દ્વારા કરિામા ં આિે છે.  જેનાથી  
અનિુાદ વિશેષ રીતે સરં્જક ની સરં્જનાત્મક કૃવત 
ને િાસ્તિ મા ંઅશક્ ને શક્ બનાિી દે છે. 
ઉપરોતત  અનિુાદ મા ંઅનિુાદકની મૌખલકતા 
સ્પષ્ટ દેિાય છે. અનિુાદકે ગજુરાતી ભાષાની 
ચાલ ઢાળ ને સસં્કૃત અનિુા્શૈલીમા ંઢાળિાનો 
સપંણૂણ પ્રયાસ કરેલો છે. અનિુાદકે અનિુાદકળા 
દ્વારા સસં્કૃત સાદહત્યને સમદૃ્ધ કરિાનો  અને 
સસં્કૃત સમાજને ગરુ્જર પધ અને ગધ ની સફર 
કરાિાનો ધ્યેય વસદ્ધ કયો હોય એવુ ંફખલત થાય 
છે. સસં્કૃત ભાષાની વિશષ્ટતા લાઘિકલા ,  
વ્યાકરણ પદ દ્વારા ભાિ વ્યતત કરિાની મયાણદા 

મા ં રહીને ગરુ્જર લોકસાદહત્યને સસં્કૃતમા ં
અનિુાદદત  કયો છે. ઘનશ્યામ વત્રિેદી દ્વારા 
ગરુ્જર અને સસં્કૃત ભાષાને જોડિાનો 
અનિુાદમાધ્યમ દ્વારા જે    એક સેત ુબનાવ્યો છે  
જે િરેિર સરાહનીય છે. 
સદંભણસચૂી : 
૧) નતૂનભક્તત સધુા , ઘનશ્યામ વત્રિેદી, પ્રકાશક 
– બહૃદ ગજુરાત સસં્કૃત પદરષદ અમદાિાદ 
૨૦૦૨  
૨) નતુન નાટય પ્રસ્થાનામ , ઘનશ્યામ વત્રિેદી, 
પ્રકાશક – બહૃદ ગજુરાત સસં્કૃત પદરષદ 
અમદાિાદ ૨૦૦૪ 
૩) નતૂનનાટય કૌમદુી  , ઘનશ્યામ વત્રિેદી, 
પ્રકાશક – બહૃદ ગજુરાત સસં્કૃત પદરષદ 
અમદાિાદ ૨૦૧૨ 


