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प�चत���य र�ना�न

પચંત�ં સ�ં�ૃત સા�હ�યનો લોકિ�ય �થં છે. તેના કતા� પ�ંડત િવ��શુમા� છે. તેમણે રા� અમરશ��તના �ખૂ� ��ૂોને ભણાવવામાટ� આ
�થંની રચના કર� હતી. આ �થં નામ �માણે પાચં ત�ંો ( િવભાગો ) માં િવભ�ત છે. પચંત�ંની રચના ઈ.સ. �વૂ� ૩૦૦ પહ�લા
મનાય છે. આ �થંમાં નીિતકથા �િતનીિધ�પે કહ�વાય છે. તેનો અ�વુાદ િવ�ની પાચંસો કરતા અિધક ભાષામાં થયો છે[1]. એિશયા
અને �રુોપની સાથે અ�ય મહા��પોમાં પણ તે �ૃિત આ� પણ �ા�ત થાય છે. આ �થંની ભાષા અિત સરળ, બોધગ�ય અને રમણીય
છે. આ કથા �થં મનોરંજન સાથે મનોવ�ૈાિનક�પથી સરળ ર�તે િશ�ણ પણ આપે છે. તેથી આ �થંની લોકિ�યતા છે. પચંત�ં �થંમાં
અગાધ સ��ુની િવશાળતા �ટ�ું �ાન છે. તેથી તેમાથંી સાર�તૂ �ટ�ું જ �હણ કર�ું જોઈએ. �વી ર�તે હસં પાણી િમિ�ત �ૂધમાથંી
ક�વળ �ૂધ જ �હણ કર� છે[2]. આ �થંે �ણ િવિધથી જગતને �ાન કરા�� ું છે. (૧) કથાિવિધ (૨) �ભુાિષતિવિધ (૩) ર�નક�ણકાિવિધ.

આ ચચા� સદંભ� અહ� આપણે ર�નક�ણકાિવિધની ચચા� કર� છે. �ના �ારા મ��ુયને િશ�ણ, બોધ, સતંોષ અને �ાન��ૃ�ત �વા ��ૂયોની
�ા��ત થાય છે.

સ�ં�ૃત સા�હ�યમાં ર�નક�ણકાઓ�ું �થાન િવિશ�ટ છે. ર�ન એટલે �કાિશત, તેજવાન, ��ૂયવાન, પાણીદાર �ુદંર વચન[3].

� સાર� ર�તે બોલાયે�ું હોય, સ�ય હોય છે. આ ર�ન�પી વચન ક�યાણકાર� હોય છે. પરંપરા �ા�ત અ�ભુવોનો સાર છે. �મ મધ સાથે
ઔષધ પાય દ�વામાં આવે તેમ આવા ર�નવચનો �ારા લોક�યવહાર, �શસંા, ઉપાલભં અને નીિતમ�ાનો બોધ સરળ ર�તે આપી શકાય
છે. અને મ��ુય લોકમાં આ ર�નો અલૌ�કક આનદંની અ��ુિૂત કરાવે છે.

ઋ�વેદ, ઉપિનષદો, �રુાણો, કથા સા�હ�ય, પચંત�ં, �હતોપદ�શ, નીિતકથા, નીિતશતક વગેર�માં આવા ર�નવચનો સવ�� �ા�ત થાય
છે.પચંત�ંમાથંી આવા ક�ટલાક વા�ો લેવામાં આ�યા છે.  � મ��ુયના �વનમાં પથદશ�ક બની રહ� તેવા ઉ�મ િવચારો આ
��ૂ�તઓમાથંી મળ� રહ� છે. �મક�.......

1) प�रव�त �नी ससंारे मतृः को वा न जायते । �म�भेदम ् [4]
સસંાર પ�રવ�તનશીલ છે, અહ� કોણ નથી મર� ું અને કોણ જ�મ નથી લે� ુ ં?

2) ना�व��धः ��यं �यूात ् । १७५ �म�भेदम ्
�ખૂ� મ��ુય િ�ય બોલી શકતો નથી.

3) य�य ब�ु�ब �ल ं त�य �नबु �दे�तु कुतो बलम ् । २३७ �म�भेदम ्
�નામાં ��ુ� છે તેનામાં બળ છે ��ુ�વગર બળ �ાથંી ?

4) अ�न �व�दः ��यो मलूम ् । ३५९ �म�भेदम ्
ઉ�સાહ જ લ�મી�ું �ળૂ છે.

5) को वा दजु �नवागुरास ु प�ततः �ेमेण यातः पमुान ् । १५७ �म�भेदम ्
�� માણસ �ુ�નની �ળમાં ફસાયેલો હ�મખેમ બહાર િનક�યો છે ?

6) श�दमा�ात ् न भेत�यम ् । ४५ �म�भेदम ्
શ�દ(મા�-અવાજ) થી ડર� જ�ું જોઈએ નહ�.
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7) गतानगु�तको लोकाः । १७२ �म�भेदम ्
લોકમાં એકની અ�સુાર(પાછળ) બીજો ચાલે છે.

8) पि�डतोç�प वरं श�ःु । २१६ �म�भेदम ्
પા�ંડ�ય�ણૂ� શ�ુ ��ેઠ છે.

9) �व�यायते �शशरुजातकलाप�च�हः ��य�ुगतपैसरन ् सरसः कलापी ।२५८ �म�स�ंाि�त
મોરના બ�ચાને કલગી�ું �ચ� ન િનક��ું હોય તો પણ ક�વળ તેની ચાલને આધાર� ઓળખાય �ય છે.

10) यद�मद�य न �ह त�परेषां ।।२६७।। �म�स�ंाि�त
� આપ�ું છે, તે બી��ું ન હોય શક�.

11) सतु�तम�प पानीयं शमय�येव पावकम ् ।।३२।। �म�स�ंाि�त
ગરમ કર��ું જળ પણ અ��નને શાતં કર� છે.

12) सतां सा�तपदं म�ै�भ�याहु�व �बधुा जनाः ।। ४९।। �म�स�ंाि�त
વાતા�લાપ થતા સાત શ�દોમાં જ સ���ુુષોની િમ�તા થઈ �ય છે.

13) नोपकार �वना �ी�तः कथि�च�क�य�च�वेत ् ।।५२।। �म�स�ंाि�त
ઉપકાર કયા� િવના કોઈની સાથે �ીિત થતી નથી.

14) अ�तत�ृणा�भभतू�य �शखा भव�त म�तके।।८१।। �म�स�ंाि�त
� (�ય��ત)��ૃણાથી વ�ુ અ�ભ�તૂ થાય છે તેના મ�તક પર િશખા(ચોટલી) હોય છે.

15) �ाणा ज�मा�तरे ।। १९०।। �म�स�ंाि�त
�ાણતો જ�મ જ�મા�તરમાં ભળ� �ય છે.

16) �छ�े�वनथा� बहुल�भवि�त ।। १९२।। �म�स�ंाि�त
��ુક�લીના સમયે અનેક આફત આવી પડ� છે. (�જુરાતીમાં કહ�વત છે ક�, એક સાધંતા તેર �ટૂ�)

17) कृत�न�च�यनो व��या�त�ु�गमा न �श�यते ।।१५२।। �म�स�ंाि�त
�ઢ િન�યવાળો મ��ુય વદંનીય હોય છે, નહ� ક� �ચા આકારવાળો.

18) कम�णा ब�ु�र�प ह�यते ।३०० �म�स�ंाि�त
(�ાર�ક) કમ�થી પણ ��ુ�નો �ય થઈ �ય છે.(દાત. રાવણ વડ� સીતા હરણ, �િુધ��ઠર વડ� નરો વા �ંુજરો વા, રામ વડ� સોના�ું હરણ
)

19) नर�य शोकद�ध�य स�ु�श�नमौषधम ् ।। २०७।। �म�स�ंाि�त
મ��ુયને માટ� િ�યિમ��ું દશ�ન ��ેઠ ઔષિધ સમાન �હતકાર� હોય છે.

20) �म�ं कोç�प न क�या�प �नता�तं न च वरैकृत ् ।२७५ �म�स�ंाि�त
ન કોઈ (કાયમ) કોઈનો િમ� છે અને ન કોઈ કાયમ શ�.ુ

21) कालो �ह सकृद�ये�त । य�नरं कालकां��णम ् ।।१३१।। काकोलकू�यम ्
સારા અવસરની ઈ�છાવાળા ��ુુષને એકવાર સારો અવસર �ા�ત થાય છે.

22) अ�सधारा �त�मदं म�ये यत ् अ�रणासह सवंासः । ४०६ काकोलकू�यम ्
શ�નુી સાથે રહ�વા�ું �ુ ં તલવારની ધાર ��ું મા�ું �.ં
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23) अपमानं परु�कृ�य मानं कृ�वा तु प�ृठतः । ४०८ काकोलकू�यम ्
અપમાનને આગળ તથા માનને પાછળ રાખીને(�ાની ��ુુષે પોતાની કાય� સાધના કરવી જોઈએ)

24) �क�धेना�प वहे�छ�ुं कालामासा�य ब�ु�मान ् । ४१५ काकोलकू�यम ्
��ુ�માન ��ુુષે અવસરની �િત�ા કર� શ�નુે પણ ખભા પર (રાખી) વહન કરવો જોઈએ.

25) अजागल�तन�येव ।४१६ काकोलकू�यम ्
બકર�ના કંઠમાં લટકતા �તન(ભલે � ુદંર લાગતા હોય, પરં� ુ તેને લાભકારક નથી)

26) बभु�ु�तः �कं न करो�त पापं �ीरा नरा �न�क�णा भवि�त ।।३२।। ल�ध�णाश
��ૂયો �� માણસ પાપ નથી કરતો, �ીણ ��ુુષમાં ક�ુણા હોતી નથી.

27) �ाहुः सा�तपदं म�ै ं जनाः शा���वच�णाः । ४७५ ल�ध�णाश
સાત શ�દોથી થયેલા (બે �ય��ત વ�ચેના) વાતા�લાપને સ�જનો મૈ�ી કહ� છે.

28) अपर��य न कत��यं कत ��यं सपुर���तम ् ।।१८।। अपर���तकारक
પર��ણ નહ� કરાયે�ું કાય� ન કર�ું જોઈએ, જો કરો તો �પુર���ત(કાય�) હો�ું જોઈએ.

29) वरं ब�ु�न � स �व�या �व�याया ब�ु���तमा ।। ३९।। अपर���तकारक
િવ�ા ��ુ�ની �મ ��ેઠ નથી, પરં� ુ ��ુ� િવ�ાથી ��ેઠ છે.

30) दैवानकूुलतया सव � क�याणं स�प�यते ।५४७ अपर���तकारक
દ�વ (ભા�ય) અ��ુળૂ હોય તો બધા (કાય�) ક�યાણકાર� િસ� થાય છે.

31) असहंता �वन�यि�त ।५४६ अपर���तकारक
સમાન પર�પર મેળ ન રહ�વાથી (મ��ુય) નાશ પામે છે.

32) न एका�कना ग�त�यम ् । ५५१ अपर���तकारक
(કાય� માટ�) એકલા �ાર�ય ન જ�ું જોઈએ.

સદંભ� �થં::

1. उपा�याय बलदेव एवं �म� जय�त – स�ंकृत वा�मय का बहृद इ�तहास (पंचमखंड) उ�तर �देश स�ंकृत स�ंथान, लखनउ – २००३ प.ृ

७६
2. अन�तपारं �कल श�दशा��मं �व�पं तथायबु �हव�च �व�नाः ।
सारं ततो �ा�यमपा�य फ�गुहंसयै �था �ीर�नवा�बमु�यात ् ।। कथामखुम – ९
�व�णशुमा� प�चत��म ्चौख�बा सरुभारती �काशन, वाराणसी, स�ंकरण – २००८
3. સ�ં�ૃત પાઠ���ુતક ધોરણ-૧૦ �કાશક �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ���ુતક મડંળ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ �થમ આ�િૃત, ૨૦૦૬ �.ૃ

૭૬
4. �ी भार�तय योगी – पंचतं� �काशक, स�ंकृ�त स�ंथान, �वाजाकुतबु, वेदनगर बरेल�, २४३००१ (उ.�) ससंो�धत स�ंकरण-१९७५

*************************************************** 

�ા. ડૉ. �ગ�રશ ક� . સોલકં�
સ�ં�તૃ િવભાગ કમાણી સાય�સ
અને �તાપરાય આટ�સ કૉલેજ
અમર�લી
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