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સ�ં�તૃ સા�હ�યમા ંઇિતહાસ�ુ ંિન�પણ (મૌય�કા�લન ભારતના સદંભ�)
આ�ખુ :

     ���તુ લેખમા ંસ�ં�ૃત સા�હ�યમા ંઇિતહાસ�ુ ંિનરોપણ �ગેની ચચા�ઓ કરવામા ંઆવી છે . �ા�ભા મા ંઈિતહાસ અને સા�હ�યના સહ સબંધં ની ચચા�ઓ
છે અને �યારબાદ મૌય�કાલીન ભારતમા ંરાજ-મહારા�ઓ એ સ�ં�ૃત સા�હ�ય ને �ો�સાહન આ��ુ ંતનેા િવષે છણાવટ છે . મૌય�કાલીન ભારતમા ંસ�ન
પામલે સ�ં�ૃત િવ�ાનો અને તનેી �ૃિતઓમા ંઇિતહાસના િન�ુપાણની ઉડાના�વુ�ક ચચા�ઓ કર� છે. મૌય�કાલીન ભારતના સ�ં�ૃત સા�હ�યમા ંમૌય� સમાજ,

અથ� , ઉધોગ, વહ�વટ , �યાપાર તથા અ�ય ��ુ અને �ન સા�હ�ય ની પણ ચચા�ઓ કરાઈ છે.

ચાવી�પ શ�દ:

     સા�હ�ય અને ઈિતહાસ, મૌય�કાલીન સ�ં�ૃત સા�હ�ય ,અથ�શા� , �રુાણો,અ�ભલેખો , અ�ય સા�હ�ય .

�િુમકા :1. 

     “ ઇિતહાસ મા� વાતા� અને કથન “ કહ�નારાઓ અને માનનારાઓએ આ િવધાન �લુ ભર��  ુલાગવા લા��ુ ંહશે કારણ ક� ઇિતહાસની ��િતજો
�દવસ-ે �દવસે િવ�તરવા લાગી છે. ઇિતહાસ હવે એક�ુ-ંઅ�ંુ�ુ ંશા� ર�ુ ંનથી. સમાજશા�, મનોિવ�ાન, નીિતશા�, �ગૂોળ, અથ�શા�, �લિપશા�,

સા�હ�ય વગેર� સહાયક શા�ો સાથે ગાઢ ર�તે સકંળાય�ે ુ ંછે. આ સહાયક શા�ો થક� ઇિતહાસ�ુ ંસશંોધન વ�ુ ંઆધાર�તૂ બની ર�ુ ંછે.

     ઇિતહાસના આધાર�તૂ સ�નમા ંસા�હ��યક સાધનો ધણા ઉપયોગી િનવડ�ા છે. �ાચીન ભારતીય ઇિતહાસ લેખનમા ં�ીક સા�હ�ય, પાલી,
અધ�-માઘગી અને સ�ં�ૃત સા�હ�ય�ુ ં�દાન િવિશ�ટ રહ��ુ ંછે.એમાયં િવશષે ઉ�લેખ કર�એ તો �ાચીન ભારતના ઇિતહાસ લેખનમા ંસ�ં�ૃત સા�હ�યનો
ફાળો અ��ૂય ર�ો છે. �ાચીન ભારતના ઇિતહાસ લેખનમા ંદ�તાવજેો, �થંો, �યાકરણો, ના�કો, અ�ભલેખો, તા�પ�ો વગેર� સ�ં�ૃત ભાષામા ંરચાયા
હતા અને આ ઉપરાતં પાલી, અધ�-માઘગી, માઘગી વગેર� ભાષાઓના સા�હ�યન ેપણ �લૂી ના શક�એ.

     ભારતીય સા�ં�ૃિતક વારસામા ંમૌય�કા�લન સા�ા�ય અને તનેી સ�ં�ૃિતનો ફાળો ધણો અગ�યનો રહ�લો છે. આ સા�ા�યનો સમયગાળો ઇ.સ �.ૂ

૩૨૧ થી ઇ.સ. �  ૂ૧૮૫ �ધુીનો છે. આ વશંમા ંચ�ં��ુત મૌય�, સ�ાટ અશોક વગેર�  અનકે યશ�વી રાજવીઓ થઈ ગયા હતા. આ રાજવીઓ કલા
અને સા�હ�યના પોશાક રાજવીઓ હતા.સ�ં�ૃત, પાલી , માઘગી, અધ�-માઘગી વગેર�  ભાષાઓ અને તનેા સા�હ�યને રા�ય�ાય આપીને સા�હ�યના
�ે�નો િવકાસ કય� હતો.મૌય�કા�લન ભારતમા ંસ�ં�ૃત સા�હ�યની ��િતજોનો િવકાસ �બૂ  જ િવ�તાર પા�યો હતો. સ�ં�ૃત સા�હ�યમા ંમૌય�કાલીન
ભારતના  ઇિતહાસને  �ણવા  માટ�ની  અનકે  આધાર�તૂ  સા�હ��યક  �થંો�ું સ�ન  થ�ું હ� ુ.ંઆ  �થંો  �ારા  મૌય�કાલીન  ભારતની  સામા�ક,
આથ�ક,ધાિમ�ક અને સા�ં�ૃિતક ઇિતહાસની �ણકાર� િવગતે મળ� આવે છે. આ સા�હ�ય �ારા મૌય�કાલીન ઇિતહાસને �ણવા માટ� અનકે આધાર�તૂ
અને  �માણ�તૂ  સા�હ��યક  અને  અવશિેષય  સાધનો� ું િનમા�ણ  થ�ુ હ� ુ.ં  �  �ારા મૌય�કા�લન  ભારતના ઇિતહાસ�ું આલેખન  �માણ�તૂ  અને
િવ�વસનીય બ��ુ ંહ� ુ.ં આમ મૌય�કાલીન ભારતના ઇિતહાસને િન�પણ કર� ુ ંસ�ં�ૃત સા�હ�યને િવગતવાર સમ�એ.

     મૌય�કા�લન ભારતના ઇિતહાસની �ણકાર� અથ�શા� માથંી મળ� આવે છે.અથ�શા�ના રચેતા ચાણ� હતા.�ને આપણે કૌ�ટ�ય અને િવ���ુ�ુત
વગેર�  નામોથી ઓળખીએ  છ�એ. ચાણ�  ચ�ં��ુત  મૌય�નો ��ુય  �ધાન  હતો અને  તે  રચીત  અથ�શા�માં મૌય�કા�લન  સા�ાજયની વ�હવટ�,
સામા�ક, આિથ�ક, રાજ�કય વગેર� પાસાઓંની �ણકાર� મળે છે.

     અથ�શા� ઇ.સ. ૧૯૦૯મા ંમળ� આ��ુ ંહ� ુ ંઅને તનેો અ�વુાદ  ડો.શામ શા�ીએ કય� હત.અથ�શા�ના ૧૫ િવભાગો અને ૧૮૦ �કરણોમાં
િવભા�ત  છે.  તમેાં લગભગ  ૬૦૦૦  �લોકોનો  સમાવશે  થયો  છે.  અથ�શા�ને  “Imperial  code  of  government of  the  early

mauryas“ તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે.

     અથ�શા�માં ��ુય�વે  મૌય�કા�લન  ભારતીય  સમાજની �યવ�થા ક�વી હતી. ?  તનેા િવશે  ન�ર  મા�હિત  મળ� આવે  છે. આ  ઉપરાતં  વણ�
�યવ�થા,�લુામોની ��થિત,આઠ �કારના લ�નો, િવધવા િવવાહ, �ટાછેડા,�ૌઢ લ�નો, સમાજમા ં�ીઓની ��થિત �મક�” �ીઓ�ુ ં�વન મોટ� ભાગે
ઘરની �દવાલો વ�ચે જ �યિતત થ�ુ ંહતી વગેર� સામા�ક પાસાઓંના ઉ�લેખો થયલેા છે.

     અથ�શા�મા ંમૌય�કા�લન વ�હવટ� ત�ં િવશનેા પણ ઉ�લેખો થયા છે.આ સમયમા ંવ�હવટ ત�ં સાથે સકંળાયલેા રા�,અમા�ય, મ�ંીમડંળ,

��ુધ-શાિંત, �યાય, આચાર-િવચાર િવિવધ પદો અને િવભાગો િવશે �કાશ પાડ�ો છે.આ ઉપરાતં રા�ય ચલાવા માટ�  રા�ની �િૂમકા ક�વી હોવી
જોઇએ અને તનેા લ�ણો વગેર�  િવશે મા�હિત આપવામા ંઆવી છે.અથ�શા�મા ંવ�હવટ� ત�ંના િવિવધ ખાતાઓં મ�ંી મડંળની રચના,રાજ�ુમારોને
તાલીમ,��ુતચર િવભાગ,લ�કર�ત�ં, ��સુી ત�ં, ��ુધ પ�ધિતઓ, અ�ય પાડોશી રા�ઓ સાથનેા સબંધંો વગેર�નો િવ�તાર�વૂ�ક ઉ�લેખ થયા છે.

     મૌય�કા�લન આિથ�ક ��થિત ક�વી હતી ? તનેો િવ�તારા �વૂ�ક �ચતાર અથ�શા�મા ંઆપવામા ંઆ�યો છે.કૌ�ટ�યએે મૌય�કા�લન સા�ા�યના િવિવધ
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કરો,જમીનના �કારો, મહ��લૂી ત�ં, આવક-�વકના સાધનો, બદંરો પરના વપેારો, અિધકાર�ઓની ફરજો, નગર રચના, �ક�લાઓ, કાયદાઓ
વગેર�  ઉ�લેખો અથ�શા� માથંી મળ� આવે છે.આમ અથ�શા� મૌય�કા�લન ભારતને �ણવવા માટ� �ુ ં“ �ાચીન ભારતીય સા�હ�યમા ંએક અ��િતય
�થં “ ગણાવી શકાય છે. આપણા ભારતીય બધંારણની રચના થઈ �યાર�  મૌય�કા�લન વ�હવટ ત�ંનો આધાર લઈને અ�કુ ખાતાઓની રચના
કરવામા ંઆવી હતી.

      ભારતીય સ�ં�ૃિતમા ં�રુાણો મહ�વ િવશષે રહ��ુ ંછે. આ �રુાણોની સ�ંયા ૧૮ છે.આ ૧૮ �રુાણોમા ંિવ�� ુ�રુાણનો સમાવશે થયો છે. આ િવ��ુ
�રુાણમા ંમૌય�કા�લન ભારતનો ઉ�લેખ મળ� આવે છે. �મા ંમૌય�કા�લન શાસન અને તનેે લગતી �ટ� છવાઇ િવગતો તથા મૌય�કા�લન રા�ઓની
વશંાવળ�ઓમા ં૧૩ શાસકો િવશે મા�હિત મળ� આવી છે. આમ િવ��ુ ં�રુાણ પણ મૌય�કા�લન ભારતની �ણકાર� આપ�ુ ંઅગ�ય�ુ ંસા�હ��યક �ોત
છે.

     િવશાખદત ર�ચત ‘��ુારા�સ’ સ�ં�ૃત નાટકોની હારમાળામા ંઆગ�ુ ં�થાન ધરાવ� ુ ંનાટક છે.આ નાટક ��ુય�વે મૌય�કા�લન રાજ�કય ખટપટને
ક��મા ંરાખ� ુ ંનાટક છે. આ નાટકમા ંચ�ં��ુત મૌય�ના �ુળ, તનેા સા�ા�યના �ા��તની કથા, ��ુતચર િવભાગના િવવરણો વગેર�ના ઉ�લેખો આ
નાટકમા ંથયલેા છે. આ ઉપરાતં મૌય�કા�લન ત�કા�લન સામા�જક,આિથ�ક, રાજ�કય અન ેધાિમ�ક ��થિતનો ઉ�લેખો છે.

     સ�ં�ૃત સા�હ�યની અ�ય �ૃિતઓ સોમદ�વ �ૃત ‘ કથાસ�રત- સાગર’ અને �ેમ�� ર�ચત ‘ �હૃ� કથા-મજંર� ‘ વગેર�મા ંમૌય�કા�લન ઇિતહાસને
�ણકાર�આપતી �ટ� છવાઇ મા�હિતઓનો ઉ�લેખ છે.

      અ�ભલેખો ઐિતહાિસક �ણકાર� આપતા �થમ ક�ાના �રુાત�વીય સાધનો છે. �મા ં�- તે સમયની ઐિતહાિસક, સમય , ભાષા, રા�ય િવ�તાર,
આિથ�ક, મહ��લૂી વગેર�  બાબતોની �ણકાર� કોતર�લી હોય છે. મૌય�કા�લન ભારતને �ણવા માટ� ��દામનનો ૧ લાનો શલૈલેખ ન�ધપા� છે. તે
�ૂનાગઢમા ંઆવલેો છે. આ શલૈલેખ  ઉ�ચ  સ�ં�ૃત ગધ શલૈીમા ંલખાયલેો છે.આ શલૈલેખમાં ગીર�નગર�ના તળાવના સમારકામ,નિૈતક ��ુયો,
ચ�ં��ુતે પોતાનો રા�ય િવ�તાર છેક સૌરા�� �ધુી િવ�તાર�લો હતો અને તનેા ��લ�ી કાય� વગેર�  બાબતો કોતર� છે. આમ સ�ં�ૃત ભાષામાં
કોતર�લા અ�ભલેખો પણ મૌય�કા�લન ભારતની િવ�વસનીય મા�હિત આપે છે.

     મૌય�કા�લન ભારતની �ણકાર� આપવામા ં�ન સા�હ�ય� ુ ં�દાન િવશષે રહ��ુ ંછે. �ન સા�હ�યની રચના સ�ં�ૃત ભાષામા ંથવા લાગી હતી.�ન
સા�હ�યમા ંહ�મચ�ં �ૃત ‘ પ�રિશ�ટ �ય�ન’ રચનામા ંચ�ં��ુત મોરના પોષકોના ગામના �ખુીના ��ુ�ુ ંસતંાન બતા��ુ ંછે. આ ઉપરાતં આ �થંમાં
ચ�ં��ુત મૌય�એ નદં શાસકોને હરાવીને કંઇ ર�તે રા� બ�યો તનેા ઉ�લેખો થયલેા છે. તો બી� �ન સા�હ�યકાર ભ�બા�ુ ર�ચત �ૃિત ’ક�પ��ુ’ માં
પણ મૌય� �ગુના ઉ�લેખો મળ� આવ ેછે.

તારત�ય:2. 

     આમ ઇિતહાસ અને સા�હ�ય વ�ચે ગાઢ સબંધંો રહ�લા છે. સ�ં�ૃત સા�હ�યની �ૃિતઓ � તે �ગુની સામા�જક ,આિથ�ક, વ�હવટ�,ધાિમ�ક વગેર�
બાબતોના ઉ�લેખો �ારા ઇિતહાસ અને સા�હ�ય વ�ચેનો સબંધં �પ�ટ થાય છે.જો �ાચીન ભારતીય ઇિતહાસમા ંસ�ં�ૃત સા�હ�યની �ૃિતઓની રચના
ના થઈ હોય તો ઘણી બધી ઐિતહાિસક મા�હિતઓથી અ�ણ ર�ા હોત અન ે�ાચીન ભારતનો સળંગ અન ે�મબધ ઇિતહાસ� ુ ંઆલેખન ��ુક�લ બ��ું
હોત.
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