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સ�ં�તૃ સા�હ�યમા ંઇિતહાસનો િવનોયોગ (��ુતકા�લન ભારતના સદંભ�)
આ�ખુ :

      ���તુ લેખમા ંસ�ં�ૃત સા�હ�ય મા ંઈિતહાસ ના ંિવિનયોગ ની ચારચા િવગતે કરવા મા�ં  ુ� ં. સ�ં�ૃત સા�હ�ય મા ંખાસ કર�ને ��ુતકાલીન ભારતમા ં�
સા�હ�ય ની રચના થઇ હતી તનેી ર�ૂઆત કર� છે. �ાર�ભ મા ંસા�હ�ય અને ઈિતહાસ િવશે છણાવટ થઇ છે અને �યારબાદ ��ુતકાલીન ભારતના રા�-

મહારા� ઓ �ારા સ�ં�ૃત સા�હ�યને � �ો�સાહન અપા�ુ ંતનેી િવગતો આપી છે ��ુતકાલીન સ�ં�ૃતસા�હ�યના સ�કોની �ૃિતઓ િવષે િવગતે ર�ૂઆત છે
અન ેસાથોસાથ સ�ં�ૃત સા�હ�ય મા ં��ુતકાલીન સમાજ, આ�વુ�દ ,િવ�ાન ,�યોિતષ ,આિથ�ક, અ�ભલેખો વગેર� િવષે િવગત ેચચા�ઓ કરાઈ છે.

ચાવી�પ શ�દ :

      સ�ં�ૃત સા�હ�ય અને ઈિતહાસ , ��ુતકાલીન સ�ં�ૃત સા�હ�ય , સ�ં�ૃત સા�હ�ય મા ંઇિતહાસનો િવિનયોગ , અ�ભલેખો, અ�ય સા�હ�યની અસરો,
અથ��વન

૧. �િૂમકા :

       સા�હ�ય અને સમાજને િનકટવત� સબંધંો છે. સમાજના ��નોને વાચા આપવા માટ� સા�હ�ય ઉ�મ મા�યમ બની રહ� છે. �- તે સમયે લખાયલેા
સા�હ�યમા ંસમાજની સામા�જક, આિથ�ક, રાજ�કય અને ધાિમ�ક વગેર� ��થિતની અસર વતા�ય છે.સા�હ�યના મા�યમથી સમાજમા ંજન ��િૃત અને સભાનતા
લાવી શકાય છે. �તે સમાજ હોય ક� સા�હ�ય બ�નેા ક��મા ંમાનવ રહ�લો છે અને માનવ ��િૃતઓનો �ચતાર એટલે ઇિતહાસ. આમ સમાજ, �ય��ત અને
ઇિતહાસ આ �ણેય ધટકો અરસ-પરસ અન ેએક બી�ના �ગ સમા બની ર�ા છે.

      �ાચીન ભારતીય ઇિતહાસને �ણવા માટ� અનકે સા�હ�યીક સાધનો ઉપયોગી િનવડ�ા છે. આ સા�હ��યક સાધનો �ારા અનકે રા�-મહારા�ઓના
વશંના ઇિતહાસ �ણકાર� મળે છે. મૌય�કા�લન ભારત પછ�ના સમયમા ંસ�ં�ૃત ભાષા અને તનેા સા�હ�યના િવકાસની ��િતજો વ�ુ ંિવ�તરવા લાગી હતી તો
��ુતકા�લન ભારતમા ંસ�ં�ૃત ભાષા અને તનેા સા�હ�યને રા�યા�ય મ�યો હતો.આમ સ�ં�ૃત સા�હ�યનો િવકાસ �યાપક બનવા લા�યો હતો.

    સા�હ�યને ઇિતહાસ એકબી� પર�પર સકંળાયલેા છે. �ાચીન ભારતીય ઇિતહાસ િવશે આધાર�તૂ અને �માણ�તૂ મા�હિતઓ મળેવી હોય તો આપણે
�ા�ૃત, અધ�-માઘગી, માઘગી, પાલી અને સ�ં�ૃત વગેર�  ભાષાઓ અને તનેા સા�હ�યનો �ડાણ�વૂ�ક અ�યાસ કરવો ર�ો. અ�હ�યા આપણે ��ુતકા�લન
ભારત દરિમયાન સ�ં�ૃત ભાષામા ંરચાયલેા િવિવધ �થંો, અ�ભલેખો અને અ�ય સા�હ��યક સાધન-સામ�ીમા ંઇિતહાસ� ુ ંિન�પણ �ા ંરહ��ું છે.? અને
સ�ં�ૃત સા�હ�યની ��ુતકા�લન રાજ�કય અન ેસા�ં�ૃિતક ઇિતહાસ પર ક�વી અસર પડ� હતી ? વગેર� બાબતો િવશ ેિવગતવાર સમ�એ.

૨. ��ુતકા�લન ભારત અને સ�ં�ૃત સા�હ�ય :

      �ાચીન ભારતીય ઇિતહાસમા ં��ુતકા�લન ભારતનો સમયગાળો ઇ.સ. ૩૦૦ થી ઇ.સ. ૭૦૦ �ધુીનો છે. આ સા�ા�યમા ંચ�ં��ુત પહ�લો, સ��ુ��ુત,

િવ�મા�દ�ય વગેર�  �તાપી રા�ઓ થઈ ગયા હતા. આ રાજવીઓ કલા અને સા�હ�યના આ�યદાતા હતા અને પોતાના રા�યમાં સ�ં�ૃત અને અ�ય
સા�હ�યના િવકાસ માટ� અનકે �ય�નો કયા� હતા.

     ��ુતકા�લન ભારતમા ંસ�ં�ૃત ભાષાનો મ�હમા વ�યો હતો. સ�ં�ૃત ભાષાને રાજભાષા અને તનેા સરં�ક ��ુત રાજવીઓ હતા. સ�ં�ૃત સા�હ�યમાં
�યાકરણ, દાશ�િનક, કોષો, અ�ભલેખો, િવ�ાન, �યોિતષ, આવ��દક, વગેર� �થંોની રચના થઈ હતી અન ેતમેા ંઐિતહાિસકતા િન�પણ પણ રહ��ુ ંહ� ુ.ં

      �રુાણોમા ં��ુતવશંનો ઇિતહાસ સકંળાયલેો છે. �માવંા�  ુ�રુાણ, ��ાણ �રુાણ, મ��ય �રુાણ, િવ��ુ �રુાણ અને ભાગવત �રુાણ વગેર�મા ં��ુત
વશંનો અ�ય રા�ય સાથનેા સબંધંો, તનેી સીમાઓ, ચ�ં��ુત �થમ ,સ��ુ  ��ુત વગેર�ની મા�હિતઓ તથા દ��ણ ભારત સાથનેા સબંધંો વગેર�  િવશે
�ણકાર� મળ� આવ ેછે.

    આ �ગુમા ંકિવ કા�લદાસ�ુ ંસા�હ�ય સ�ન ક�� �થાને હ� ુ.ં કા�લદાસે સ�ં�ૃત સા�હ�યના િવકાસને નવી ��િતજો આપી હતી. કા�લદાસની રચનાઓમાં
‘�ુમારસભંવ�’્‘ શા�ંુતલ ‘, ‘ િવ�મૌવ�શીય ‘, ‘ર�વુશં ‘, ‘ ઋ�સુહંાર ‘ વગેર�  છે. �મા ં‘ઋ�સુહંાર ‘મા ં��ુત�ગુના �ા�ૃિતક સ�દય�ને ક��મા ંરાખીને આ
�ૃિતની રચના થઈ છે. આ સમયગાળાની ઋ�ઓુ, ઠંડ�-ગરમી, ��ૃો,વલેાઓ,મ��ુયો અને �ાણીઓ પર ઋ�ઓુની અસરો વગેર�ના વણ�નો મળે છે. �
��ુતકા�લન ભારતના �ા�ૃિતક સ�દય� િવશનેી મા�હિતઓ આપે છે.

      કા�લદાસ ર�ચત અ�ય �ૃિત ‘ માલિવકા��નિમ��્ ‘ મા ં��ુપિમ� �ુગંના ��ુ અ��નિમ�ની �મે કહાની ક��મા ંરાખીને ��ુતવશંના દ��ણ ભારત
સાથનેા સબંધંોનો ઉ�લેખ થયલેા છે.આ ઉપરાતં ‘ ર�વુશં ‘ મા ંપણ આ �ગુ િવશનેી નોધ� મળે છે.
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    સ�ં�ૃત સા�હ�યમા ંિવશાખદત�ુ ં�થાન અસાધારણ છે. કિવના નાટકોમા ંખાસા કર�ને રાજનિૈતક બનાવોને સાકંળ� લીધા છે. િવશાખદતના બી� નાટક
‘દ�વીચ�ં���ુત�’્માં સ��ુ��ુતના મોટો ��ુના ગાદ� વારસાની િવગતો, તનેા પરા�મો, ચ�ં��ુત �ારા પોતાના ભાઇઓનો વધ વગેર�  ��ુતકા�લન
શાસનનો �ારં�ભક ઇિતહાસની મા�હિત મળ� છે. જો ક� આ નાટક અ��ંુુ છે છતા ં��ુતકા�લન ભારતના ઉ�લેખોમા મ�યા છે.

      િવ�� ુશમા� ર�ચત ‘ પચંત�ં’મા ંપ�-ુપ�ીઓની કથાઓ છે. �નો સદંભ� ��ુતકા�લન ભારતનો રહ�લો છે. ‘ પચંત�ં’મા ં��ુતકા�લન િશ�ણ પ�ધિત,

રાજ-નિૈતક સદંભ�, રાજ�ુમારો�ુ ંરાજનીિતક િશ�ણ, �ા�ણોનો વભૈવ, વ�ૈણવ �ાધા�ય વગેર�  બાબતો કથાઓના આધાર�  વ�ણ�ત થયલેી છે. આમ ‘

પચંત�ં’ની રચના ��ુતકા�લન ભારતન ેક��મા ંરાખીને થઇ હોય ત�ે ુ ંલાગે છે.

      દંડ� ર�ચત‘દશ�ુમારચ�રત’મા ંદશ�ુમારોની કા�પિનક કથા � ૂથંવામા ંઆવી છે અને તનેી સાથો-સાથ આ �ગુના સમાજ, આચાર-િવચાર વગેર�ને ર�ુ
કરતી અદ�તુ �ૃિત છે.

    ��ુતકા�લન ભારતના �ારં�ભક વષ�મા ંવા��યાયન મ�લનાગ  ર�ચત ‘કામ��ુ’ની રચના થઈ હતી.આ ‘કામ��ુ’મા ં��ુતકા�લન સમય�ુ ંદા�ંપ�ય
�વન ક�� ુ ંહ� ુ ં? સમાજમા ં�ીઓ�ુ ં�થાન, �ી-��ુષોના સામા�જક �વન વગેર� બાબતો પર �કાશ પાડ� છે. આમ ‘ કામ��ુ ’ ��ુતકા�લન �ી- ��ુષના
સબંધંો િવશે �ડાણ�વૂ�ક છણાવટ કરતી સ�ં�ૃત સા�હ�યની ઉ�મ �ૃિત છે.

૨.૧ આ�વુ�દ:

      ��ુતકા�લન ભારતમા ંઆ�વુ�દ �ે�ે સારો િવકાસ સધાયો હતો. નાગા�ન નામના આ�વુ��દક શા�ીએ આ�વુ�દના �ે�ે �ડાણ�વૂ�ક શોધ કાય�
કયા� હતા અને તનેે રસ-�ચ�ક�સા પ�ધિતની શોધી કર� હતી.આ ઉપરાતં ધનવતંર� આ�વુ��દક શા�ી હતો અને તનેે ‘નાવનીિતક� ’્ નામના �ચ�ક�સા
િવધાના �થંની રચના કર� હતી. �મા ંતણેે વાઢ-કાપ િવધાની સાર� �ણકાર� આપી હતી અન ેઆ�ુ�વ�ેદક અનકે �શુખાઓ પણ આ�યા હતા.

૨.૨ િવ�ાન અને �યોિતષ:

       ��ુતકા�લન ભારતમા ંિવ�ાન અને �યોિતષ શા� �ે�ે અનકે સ�ં�ૃતમા ં�થંોની રચના થઈ હતી.આય� ભ�એ સમયનો ખગોળ શા�ી હતો અને
તેને ‘આય� ભ�ીય’ નામનો �થં સ�ં�ૃતમા ંલ�યો હતો. �મા ંતનેે ન��ો, ��ૃ�વ�ુ ંપ�ર�મણ, ચ�ં�હણ વગેર�ના ઉ�લેખો કયા� હતા. વરાહિમ�હર� ‘
લ��ુતક ‘, ‘ બ���તક ‘ , ‘ �હૃ�સ�ંહતા ‘ , ‘ િવવાહ પટલ ‘ , ‘ યોગ માયા ‘ અને ‘ પચં િસ�ધાિંતકા ‘ વગેર�  �થંોની રચના કર� હતી. �માં
ન��ો, �યોિતષ, �યૂ�, ચ�ં વગેર�ના િસ�ધાતંોની ચચા�ઓ કર� હતી. આમ આ �થંો �ચુવે છે ક� ��ુતકા�લન ભારતમા ંિવ�ાન અને �યોિતષના �ે�ે
� િવકાસ સધાયો તનેે સ�ં�ૃત ભાષાને નવી ઓળખા આપી હતી.

૨.૩ બૌ�ધ અને �ન સા�હ�ય :

      ��ુત વશંમા ંબૌ�ધ સા�હ�ય મોટ� ભાગે પાલી ભાષામા ંલખા�ુ હ� ુ ંઅને �યાર�  ��ુતકા�લન ભારત�ુ ંપતન થ�ુ ં�યાર�  �ન સા�હ�ય સ�ં�ૃત
ભાષામા ંરચા�ુ ંહ� ુ.ં િસ�ધસને �દવાકર� ��ુતકા�લન ધમ�ની �ખી કર� ુ ં‘ત�વાથા� િધગમ ��ૂ’ની રચના કર� હતી.આમ બૌ�ધ અને �ન સા�હ�યની
��ુતકા�લન ભારત પર ઓછ� અસર પડ� હતી.

૨.૪ અ�ભલેખો :

      �ાચીન ભારતના ઇિતહાસ �ણવા માટ� અ�ભલેખો અગ�યના સાધનો છે.આ સાધના �ારા � તે �ગુનો સમય, વ�હવટ,સમાજ ,ધમ�, રા�ય �ચ�હ
વગેર� �ણી શકાય છે. ��ુતકા�લન ભારતના �ારં�ભક વષ�થી જ અ�ભલેખો સ�ં�ૃત ભાષામા ંકોતરવાની શ�આત થઈ હતી.

      ��ુત સ�ાટ સ��ુ ��ુતે અલાહાબાદમા ંિશલા�તભં કોતરા�યો હતો. � સ�ં�ૃત પ� અને ગ� શલૈીમા ંકોતરાયા હતા.તનેી રચના કિવ હ�રષણેે
કર� હતી. આ શલૈા લેખમા ંસ��ુ ��ુતની �શ��ત કોતરાઈ છે. �મા ંકિવએ સ��ુ ��ુતના દ��ણ તરફના ંિવ�ય અને તનેી ��ુધ નીિત, રાજય
િવ�તાર, સ��ુ ��ુતની દાનવીરતા, ��ુ�ધમતા, સગંીત ��યનેી ��ચ, કિવ�વ શ��ત વગેર� બાબતોનો ઉ�લેખ કર�લો છે.

      સ�ાટ િવ�મા�દ�ય ૨�એ મ�રુામા ં�તભંલેખ કોતરા�યો હતો. આ લેખ સ�ં�ૃત અને �ા�ૃત ભાષામા ંકોતરા�યો હતો. �મા ં��ુત સ�ાટોની
વશંાવળ�ઓ, તવેોના ંઉપનામો, સવંતો, રાજયા રોહણો, શવૈા ધમ� અને તનેા સ�ંદાયો વગેર�ની મા�હિત કોતર� છે.

      �ૂનાગઢમા ં�કંદ��ુતે શલૈ લેખ કોતરા�યો હતો. � �ળૂ સ�ં�ૃતની પ� શલૈીમા ંછે. �મા ંસ�ાટ �કંદ ��ુતની �શ��ત કોતરાયલેી છે.�મા ંતનેે
�રુા��મા ંતનેે િનમ�ુકં કર�લા રા�યપાલની મા�હિત આપી છે. � પરથી કહ� શકાય છે ક� �કંદ ��ુતનો રા�ય િવ�તાર છેક સૌરા�� �ધુી િવ�તર�લો
હતો તે આ શલૈ લેખ પરથી �ણી શકાય છે.

      આ ઉપરાતં અ�ય બી� અ�ભલેખો સ�ાટ ભા��ુ�ુતનો મ�ય�દ�શનો એરણ ગામ માથંી મળ� આવલેો િશલાલેખ અને �ુમારા ��ુત ૨�નો
ઉ�ર�દ�શના �ભતર� ગામ માથંી મળ� આવલેો ��ુાલેખ વગેર�મા ં��ુતકા�લન ભારતની મા�હિત કોતરાયલેી છે.

૨.૫ ��ુતકા�લન સામા�જક-આિથ�ક પ�ર��થિત અને સ�ં�ૃત સા�હ�ય:

      ��ુતકા�લન સમાજ �યવ�થાનો ઉ�લેખ વરાહાિમ�હર ર�ચત ‘�હૃત-સ�ંહતા’ મા ંછે.આ �થંમા ંનગર િવ�તાર, ચાર વણ� �યવ�થા અને તનેા
રહ�ઠાણો, સમાજના કાયદાઓ, લ�ન �યવ�થા,વગેર� મા�હિત છે.વરાહિમ�હર સમાજની સાથે આિથ�ક ��થિત િવશે પણ નોધ� કર� છે �મ ક� ખેતીવાડ�,
જમીન, વરસાદ અને તનેે વરસાવાના ઉપાયો, ખેતીના સાધનો અને સાથો સાથ ખેતીના ઉ�પાદન િવશે પણ મા�હિત આપે છે. ��ુતકા�લન સમાજના
લોકો ૨૨ �કારના ઝવરેાતો પહ�રતા હતા તનેો િવગત ેઉ�લેખ કય� છે.
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     વા��યાનને ’કામ��ૂ’ �ારા �ીઓની ��થિત િવશે વાત કર�લી છે. સમાજ �ીઓ�ુ ં�થાન, િશ�ણ, આદશ� પ��નના �ણુો ,િવધવાની ��થિત,

�ય�ભચાર� �ી , લોકોના ખોરાક ,પીણા વગેર� ઉ�લેખો કર�લા છે. વા��યાન ‘કામ��ૂ’મા ંસમાજની સાથો-સાથ આિથ�ક ��થિતનો પણ �ચતાર આપે છે.

�મા ં�પ-ર�ન પર��ા, ધા� ુિવધા, ચોસઠ કળાઓની યાદ� અન ેઅનકે ઝવરેાતંોના ઉ�લીખો કયા� હતા.

      અમરિસ�હ ર�ચત ’અમરકોશ’ મા ંકાપડ ઉધોગ અને કાપડની અનકે �તો િવશનેી મા�હિત આપી હતી. તો કિવ દંડ� ર�ચત ‘દશ�ુમાર ચ�રત’ માં
લોકોના  પહ�રવશે,  ર�ત-ભાત,�રવાજો  વગેર�� ું વણ�ન  છે.  આ  �ગુમાં યા�વ�કય,  પારાશર,  વા��યાયન,  �હૃ�પિત,  નારદ,  કા�યાયન  વગેર�
��િૃતઓની રચના થઈ હતી અને તમેા ં��ુતકા�લન �તર�ક અને બા� વપૈારની મા�હિત તથા લોન,�યાપર, �યાજ વગેર� આિથ�ક ��થિતની મા�હિત
આપવામા ંઆવી હતી અને યા�વ�કય ��િૃત ��ુતોની અિધ�ૃત કા�નૂી �થં હતો.આમ ��ુતકા�લન સ�ં�ૃત સા�હ�યમા ં��ુતોના સમાજ અને અથ�
િવશ ેમા�હિતઓ �ા�ત થાય છે.

૩.તારત�ય:

         ��ુતકા�લન ભારત સ�ં�ૃત સા�હ�યનો �વુણ��ગુ હતો. સ�ં�ૃત ભાષાને રાજયા�ય�ુ ં�થાન �ા�ત થતા તનેી ��િતજો િવ�તરવા લાગી હતી. આ
ભાષા  નાટકો,  �યાકરણ,  આ�ુ�વ�દ,િવ�ાન,  જયોિતષ,  કલા,  ��િૃતઓ  વગેર�ની  રચના  થઈ  હતી  અને  તમેાં ��ુતોના  સમાજ,  ધમ�,  અથ�,  કામ,

��ૃિત,કાયદાઓ વગેર�� ુ ંવણ�ન થય�ેુ ંહ� ુ ંઆમ કહ� શક�એ ક� �ાચીન ભારતીય ઇિતહાસનો આધાર�તૂ આ�યાસ કરવા માટ� સ�ં�ૃત સા�હ�ય�ુ ં�ડાણ�વૂ�ક
અ�યયન જ�ર� છે. આ સા�હ�ય ઇિતહાસના શોધક માટ� અ��ૂય ખ�નો છે. આ ખ�નામા ંસા�હ�ય અને ઇિતહાસ�ુ ંિન�પણ સકંળાય�ે ુ ંછે.
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�ા.િવનોદ બથવાર
ઈિતહાસ િવભાગ
સરકાર� િવનયન અને વા�ણજય કોલેજ,ગઢડા, �: બોટાદ
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