ુ રાતી અનિ
ુ ાદ
સનાતન કવિશ્રી રે િાપ્રસાદ દ્વિિેદીની કૃવતઓનો ગજ
ડૉ. મંજુલા િી. પરમાર
આસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, સંસ્કૃત વિભાગ, સરકારી વિનયન કોલેજ, અમીરગઢ, મોબાઇલ : ૯૪૨૬૨ ૬૮૭૯૪
ભાષાએ માનિીય ભાિો અને વિચારોને

તજ થમા, મલયાલમમાં - વિિતથન, તેલગમ
ં ાં -

વ્યક્ત કરિાન ં માધ્યમ છે . ‘બાર ગાઉએ એ

અનિાદમ્ તર્ા સંસ્કૃત, રહન્દી, અસવમયા,

બોલી બદલાય’ – એ ઉક્ક્ત અનસાર વિવિધ

ગજરાતી,

પ્રદે શ અને પ્રાન્તની ભાષાઓમાં િૈવિધ્ય જોિા

ભાષાઓમાં પણ અનિાદ કહેિાય છે .

મળે છે .

ઓડીસા,

પંજાબી,

વસિંધી

િગેરે

જેટલી ભાષા પ્રાચીન છે , એટલો

ભારતીય વિિેચક ભોલાનાર્ અનસાર

અનિાદ પણ પ્રાચીન છે . સામાન્ય રીતે એક

“કોઇ ભાષામાં પ્રાપ્ત સામગ્રીને બીજી ભાષામાં

ભાષામાં વનદે વશત અર્થ અર્િા સંદેશને બીજી

ભાષાંતરરત કરિી તેને અનિાદ કહેિાય છે .

ભાષામાં યર્ાિત વ્યક્ત કરિો અર્િા એક

બીજી રીતે કહીએ તો – એક ભાષામાં વ્યક્ત

ભાષામાં કહેિાયેલી િાતને બીજી ભાષામાં રજ

વિચારોને તે જ રીતે અર્િા સહેજ અગભવ્યક્ક્ત

કરિી તેને અનિાદ કહેિાય છે . ભારત દે શની

દ્વારા બીજી ભાષામાં વ્યક્ત કરિાનો પ્રયાસ જ

બાબતમાં જયાં સંસ્કૃવત, ધમથ, સમાજ, ભાષા,

અનિાદ છે .

રીત-રરિાજો અને પરં પરાઓમાં િૈવિધ્ય હોય
તયાં અનિાદ ખબ જ મહતિની બાબત છે .

પ્રિતથમાન

યગમાં

અનિાદ

બહ

વિશાળ ક્ષેત્રે જોિા મળે છે . જેમકે સરકારી

અનિાદ શબ્દનો અર્થ – અનિાદ

કચેરીઓ. ન્યાયાલયો, િૈજ્ઞાવનક ક્ષેત્રે, વશક્ષણ

સંસ્કૃત નો યૌગગક શબ્દ છે જે- ‘अनुं ’ ઉપસગથ

ક્ષેત્રે પણ દભાવષયાઓની જરૂર પડે છે . અનિાદ

તર્ા ‘वाद’ ના સંયોગર્ી બનેલો છે . સંસ્કૃતમાં

પણ ઘણા પ્રકારે ર્ઇ શકે છે જેમ કે ગદ્યાનિાદ,

वद् ધાતમાં ધશ્ર પ્રતયય જોડાિાર્ી ભાિિાચક
સંજ્ઞા માં એન ં પરરિવતિત રૂપ ર્ાય છે . वद् –
ધાતનો અર્થ ર્ાય છે - બોલવ ં અર્િા કહેવ ં અને
‘वाद’ નો અર્થ ર્ાય છે – કહેિાની રિયા અર્િા
કહેલી િાત. ‘अन’ुं ઉપસગથ અનિંવતતા ના
અર્થમાં વ્યિદત ર્ાય છે . ‘वाद’ માં આ ‘अनुं’
ઉપસગથ જોડાઇને બનતો શબ્દ એટલે ‘અનિાદ’
જેનો અર્થ ર્ાય છે પ્રાપ્ત કર્નને ફરીર્ી કહેવ.ં
અનિાદના પયાથય િાચી શબ્દ જોઇએ તો
સંસ્કૃત, કન્નડ અને મરાઠીમાં ભાષાંતર કહેિાય
છે . કાશ્મીરી, વસિંધી, ઉદથ િગેરે ભાષાઓમાં –

પદ્યાનિાદ, છન્દ મક્તાનિાદ, કાવ્યાનિાદ,
નાટયાનિાદ,

કર્ા-અનિાદ

તર્ા

વિવિધ

સારહત્તયક આયામો આધારરત અનિાદ.
અનિાદર્ી ર્તા લાભ વિષે જોઇએતો
એક

ભાષામાં રચાયેલી

કૃવતને

અનિારદત

કરિાર્ી અન્ય ભાષાના સહદય જીજ્ઞાસઓ,
િાચકો, રવસકો તર્ા ભાિકો તે કૃવતને માણી
શકે છે . શ્રીમદભગિદગીતા તર્ા મેઘદૂ ત અને
અગભજ્ઞાનશાકન્તલ જેિી કૃવતઓની અનિારદત
આવ ૃવતઓ આ બાબતની સાગબતી પરી પાડે છે .
સંસ્કૃત

લગભગ

બધી

ભાષાઓની

જનની છે . સંસ્કૃત સારહતય િૈવિધ્ય સભર
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િારસો ધરાિે છે . િેદો, પરાણો કે સંસ્કૃતના

અનિાદ કરિા માટે

મહાન ગ્રંર્ોને મ ૂળ સંસ્કૃત ભાષામાં િાંચનારો

લખ્યો અને તેઓશ્રીએ અનન્ય ઉદારતાપ ૂિથક

િગથ

પોતાની સહમવત આપીને મારા મનોબળને

ઘણો

અનિારદત

ઓછો

છે .

આવ ૃવિ

પરત ં

િાંચીને

રહસ્યને જાણનારો

સંસ્કૃતની

તેના

િગથ વિશાળ

મમથને-

છે . તેર્ી

િધાય.ું

ડૉ.

નામક ગ્રંર્માં તેમણે ‘અલંકાર’ ને જ કાવ્યાતમા
પદ પર પ્રવતષ્ષ્ઠત કરીને ભામહની પરં પરાને

ન ૂતન

તેમના મૌગલક તકોર્ી પન:જીવિત કરિાન ં

કાવ્યસર્જનના િરે ણ્ય વિદ્વાન અને સારસ્િત

વિલક્ષણ અને શાસ્ત્રમેઘા મંરડત મહવનય કાયથ

સાધક છે . કવિરૂપમાં તેઓ સનાતન છે , એટલા

સંપન્ન

માટે

સગાથતમક

પ્રકાંડ

તેમની

દ્વદ્વિેદી

કાવ્યશાસ્ત્ર પર ગલગિત કાવ્યાલંકારરકા

દે િિાણી

સંસ્કૃતના

રે િાપ્રસાદ

જેના માટે હં તેમની ખબ જ આભારી

છું.

સંસ્કૃતની કૃવતઓના ભારતીય અને વિદે શી
ભાષાઓમાં ઘણા અનિાદ જેિા મળે છે .

ખબ જ સંકોચિશ પત્ર

પાંરડતય

અને

કૃવતઓમાં

પરાતન

આધવનકતાનો અદભત સંગમ
તેમની કાવ્ય રચનાઓમાં

અને

કયું

છે .
પ્રબંધ

‘સીતાચરરત’
કાવ્યમાં

નામક

તેમની

દશ
કલમે

જોિા મળે છે .

ભારતીય નારીના સૌદયથન ં વનરૂપણ કયથ છે .

ગંગાના તરં ગોનો

સ્િતંત્ર ભારતમાં રાષ્રીય ભાિનાની પ્રવતષ્ઠાના

કલકલ વનનાદ અને વિન્ધ્યિારહની મા

રે િા

(નમથદા)નો ઊવમિઘોષ શ્રવત ગોચર ર્ાય છે .

પ્રબળ પક્ષદાર ડૉ. દ્વદ્વિેદીન ં પ્રિર કવિતિ
તેમના મહાકાવ્ય

‘સ્િાતન્્યસમ્ભિમ્’ માં

સામન્યત: કવિ અને સારહતયશાસ્ત્રી આ

મિરરત ર્ય છે . જેમાં ઇ.સ. ૧૮૫૭ ના પ્રર્મ

બન્ને રૂપ એક જ વ્યક્ક્તમાં બહ ભાગ્યે જ જોિા

સ્િાતં્ય શંિનાદર્ી લઇને સ્િાધીન ભારતના

મળે છે . પરં ત કાવ્યશાસ્ત્રી તર્ા કવિતિ બન્ને ન ં

પાંચ દશકા સધી લગભગ દોઢ શતાષ્બ્દના

સામંજસ્ય પંરડતરાજ જગન્નાર્ પછી, આધવનક

ઇવતહાસને તેમણે કાવ્યબધ્ધ કયાથ છે . આ

સંસ્કૃત જગતમાં ડૉ. રે િાપ્રસાદ દ્વદ્વિેદીમાં જોિા

મહાકાવ્યને ભારતના મહતિના એિોડથ મળી

મળે

ચક્યા છે .

છે .

જેઓએ

‘કાવ્યાલંકારકારરકા’

જેિો

કાવ્યશાસ્ત્રીય ગ્રંર્, ‘સ્િાતન્્યસમ્ભિમ્’ તર્ા

સહદય સમાજ જયારે કોઇ સારહતય નો

‘સીતાચરરતમ્’ જેિા કાવ્ય અને સપ્તવષિકાંગ્રેસમ

અભ્યાસ કરે છે , તયારે તેનો ઉદ્દે શ્ય માત્ર કાવ્ય

તર્ા ય ૂવર્કા જેિા નાટક-નારટકાઓની રચના

માં

કરી

ગૌરિમય

િગેરેન ં જ્ઞાન મેળિિાનો રહેતો નર્ી. પરન્ત તે

સારહતયન ં અધ્યયન કરતાં અહેસાસ ર્યો કે

પોતાની પરરશ્રમજન્ય ગ્લાવન અર્િા માનવસક

આધવનક સમયમાં પણ આિા ઉતકૃષ્ટ સારહતયની

તનાિ ર્ી મક્ક્ત મેળિિા માટે અર્િા પરમ

રચના ર્ઇ છે . તેનો જો ગજરાતી ભાષામાં

આનંદ ની પ્રાપ્પ્ત માટે અધ્યયન કરતા હોય છે .

અનિાદ કરિામાં આિે તો જેઓ સંસ્કૃતને ઓછુ

પ્રતયેક કાવ્યનો કોઇ િણ્યથ - વિષય હોય છે . એક

જાણે છે અર્િા ગબલકલ નર્ી જાણતા તેિો

ચોક્કસ કર્ાનક હોય છે . જે સામાત્જક ઉદ્દે શ્યોને

મોટા સમદાય ખ ૂબ જ લાભાક્ન્િત ર્શે.

પ ૂણથ કરે છે . આમ, કાવ્યન ં કર્ાનક ભલે

છે .

આિા

િૈવિધ્ય

સભર

આ કાયથ માટે મેં સનાતન કવિ શ્રી
રે િાપ્રસાદ

દ્વદ્વિેદીજી

ને

તેમની

કૃવતઓનો

પ્રયોજાયેલા

છંદ,અલંકાર,ગણ

કે

રીવત

આખ્યાન હોય કે સામાજીક ઘટનાઓ

હોય કે

સમસ્યાઓ ર્ી યક્ત હોય. આ સમગ્ર

ઘટના
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ચિ ને કર્ાનક ના રૂપ માં ગ્રહણ કરીને તેને

છે . આ બાબત પરર્ી એક િસ્ત ચોક્કસ છે કે

અલંકારો,ગણ ,રીવત, ભાષા, ઇતયારદર્ી અલંકૃત

અનિાદકે એના મ ૂળને િફાદાર રહેિાન ં છે .

કરીને પાઠક ના મનોરં જન હેત પ્રસ્તત કરિાન ં

આંવશક ફેરફાર પણ ર્િો ના જોઇએ. જો મ ૂળ

હોય છે . તેમાં ભાષા ભલે અલગ હોય પરં ત

કર્ાનક ની કોઇ બાબત અનિાદક ને યોગ્ય

લાગણીઓ સમાન હોય છે . જેમ કે ગજરાતી

નર્ી લાગતી તો પણ એ પોતાના વિચારો તયાં

લેિક શ્રી ઇશ્વર પેટલીકર ની િાતાથ – ‘ લોહીની

મકી શકે નરહ, એટલે કે મ ૂળ કૃવત ને િફાદાર

સગાઇ” નો મે રહન્દી ભાષામાં અનિાદ કરે લો.

રહીનેજ અનિાદ ન ં કાયથ કરિાન ં છે .

જે મધ્ય ભારત ર્ી પ્રકાવશત ર્તી પવત્રકામાં
છપાયેલ, તે િાંચીને ભારત ભરના

િાચકો

કૃવતનો અનિાદ કરતી િિતે વશષ્ટ
ભાષા કે સારહત્તયક ભાષા હોય તો િાંધો નર્ી

આનંરદત ર્યા હતા. તે જ રીતે અન્ય ભાષામાં

આિતો. પરં ત જયાં પ્રાદે વષક કે

તળપદી

લિાયેલી કૃવતઓનો ગજરાતી અનિાદ િાંચીને

ભાષાની છાંટ િેરાઇ હોય તયાં સમસ્યા ઉતપન્ન

આપણને પણ મજા પડે છે .

ર્ાય છે અને તે ભાષાના જ્ઞાતાઓની મદદ

સનાતન કવિશ્રી રે િાપ્રસાદ દ્વદ્વિેદી જી

લેિી પડે. ટૂંકમાં એવ ં કહી શકાય કે જ્ઞાનના

એ મને આપેલા પ્રતયિર માં સ્પષ્ટ લખ્ય છે કે

વ્યાપક વિસ્તાર માટે અનિાદ કાયથ ઉિમ

આ કૃવતના મ ૂળ પર કવિનો જ અબાવધત

હવર્યાર છે , તેમાં વિપલ પ્રમાણ માં કાયથ ર્ાય

અવધકાર રહેશે. તમારે માત્ર અનિાદ કરિાનો

તો

ઘણો

ફાયદો

ર્ઈ

શકે.
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