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- શ્રી અજય ભરતભાઈ રાવલ 

સહાયક પ્રાધયાપક, એસ. એસ. પટેલ કૉલજે ઑફ એજ્ય કેિન, ગાંધીનગર 
મો. ૯૭૨૩૧૩૨૮૯૨,  Email ID: ajajayravala@gmail.com 

 

વવશ્વની દરેક વ્યવતત  શ્રેષ્ઠ મેળવવાની ખેવના સેવતી હોય છે. વવશ્વના બીજા 

પિ -પક્ષી કરતા બ વિ/જ્ઞાનન ં તત્ત્વ માણસને અલગ બનાવે છે અને આ તત્ત્વની 
મદદથી જ તે વવશ્વના શ્રેષ્ઠત્વને પ્રાપ્ત કરવા સતત પ્રયત્નિીલ રહે છે. સાંખ્યિાસ્ર મ જબ 

વ્યવતત માર પાસે પાંચ જ્ઞાનેવન્દ્રય અને પાંચ કમેવન્દ્રય તથા અતગયારમ  મન છે. 

જ્ઞાનપ્રાવપ્તના આ બધા કરણો(સાધનો) છે જ ે સ ગમતાથી, સચોટતાપૂવજક જ્ઞાનાજજનમાં 
ઉપયોગી બને છે. જ્ઞાન મેળવવાના ઘણા બધા સાધનોમાં સૌથી વધ  રસચકર સાધન 

બોધકથા છે. કોઈપણ વ્યવતતને ઉપદેિ કે પ્રવચન કંટાળાજનક લાગે છે પરંત  તે જ વાત 

કે તત્ત્વ/સત્વને કથા/વાતાજના માધયમથી કહેવાય તો તે આનંદદાયક, રસચકર તેમજ 
સરળતાથી સમજાય તેવી બની જાય છે. 

બોધકથાનો અથજાઃ 

ભગવદ્ગોમંડળ (૨૦૦૭) મ જબ બોધ એટલે ઉપદેિ, હહતવિક્ષા કે વિખામણ 
અને કથા એટલે વાતાજ. આમ બોધકથા એટલે એવી વાતાજ કે જ ે વિખામણ કે ઉપદેિ 

આપતી હોય. 

બોધકથાનો ઇતતહાસાઃ 
સનાતનીય પરંપરામાં બોધકથાઓન ં મહત્ત્વ અનાહદકાળથી સ્થાતપત છે. 

શ્રીવેદવ્યાસજીએ પણ વેદના ગ હ્ અને રહસ્યમય તત્ત્વોને જ દી-જ દી કથા તેમજ 

ઉપકથાના માધયમથી પંચમવેદ કહેવાતા “મહાભારત” અને વવવવધ પ રાણોમાં રજૂ કયાજ 
છે. વૈહદક વાઙ્મયમાં બ્રાહ્મણગ્રંથો, ઉપવનષદો, વગેરે ઉદાહરણો ઉપરોતત તથ્યને 

પ્રતતપાહદત કરે છે અને આ કથાઓ કાલ્પવનક જ નહોતી, તથ્ય આધાહરત હતી તદ પરાંત 

તેમાંથી ઉપદેિ તેમજ બોધ પણ મળતો હતો. રાધેશ્યામ ખેમકા અન સાર (૨૦૨૦) 
લૌવકક સંસ્કૃત વાઙ્મયના પ્રાચીન ગ્રંથોની માહહતી આ મ જબ છેાઃ શ્રી વવષ્ણિમાજ રસચત 

પંચતંર (લગભગ રીજી સદી), આચાયજ ગ ણાઢ્યક્ર ત બૃહત્કથા(લગભગ પહેલી સદી), 
કશ્મીરના પંવડત સોમદેવ દ્વારા રસચત કથાસહરત્સાગર (અતગયારમી સદી), શ્રી નારાયણ 

પંવડત વવરસચત હહતોપદેિ (લગભગ અતગયારમી સદી), ભોજપ્રબન્ધ, 

ચસહાસનદ્વાત્રરવિકા, વેતાલપંચવવિતત વગેરે લોકપ્રખ્યાત કૃતતઓ છે. ભારતમાં આવા 
સાહહત્યની ભવ્ય પરંપરા રહી છે જ્યાં વાતાજ-કથાના માધયમથી બોધ આપવામાં આવતો 

હોય. 

બોધકથાાઃ જ્ઞાનાજજનન  ંસાધન 
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બોધકથા- સ્વ અધયયનન  ંસાધનાઃ 

 તૈવિરીયોપવનષદ્ (૧/૧૧)માં કહ્ ં છે કે “સ્વાધયાયાન્મા પ્રમદાઃ” અથાજત્ 
સ્વાધયાય કરવામાં આળસ (પ્રમાદ) ન કરવી. મહર્ષષ પતંજવલ પણ પોતાના યોગસૂરમાં 

સ્વાધયાયન ં મહત્વ દિાજવતા કહે છે કે, “તપાઃ સ્વાધયાયેશ્વરપ્રવણધાનાવન વક્રયાયોગાઃ” 

અથાજત્ તપ, સ્વાધયાય અને ઈશ્વરપ્રવણધાન આને વક્રયાયોગ કહે છે. આચાયજ ચાણતય 
પણ ચાણતયનીતતમાં સ્વાધયાયની મહિ દિાજવતા કહે છે કે,  

શ્લોકેન વા તદધેન પાદેનૈકાક્ષરેણ વા | 

અવન્ધયં હદવસં ક યાજદ્ દાનાધયયનકમજભભાઃ ॥ 
અથાજત્ કોઈપણ વ્યવતતએ એકપણ હદવસ ગ્રંથના શ્લોક કે અડધો શ્લોક  અરે ! 

એક અક્ષર પણ સ્વાધયાય વવના પસાર ન કરવો જોઈએ. આમ ઉપરોતત ઘણા બધા 
િાસ્રોમાં સ્વાધયાયનો અથજ અને મહત્ત્વ સૂચવવામાં આવ્ય ં છે તેમ જ દરેક વ્યવતતની 

અધયયન-ગતત જ દી-જ દી હોય છે. ઘણાં ખૂબ ઝડપથી િીખતા હોય છે તો ઘણા 

મંદગતતએ િીખતા હોય છે. બોધકથાઓ એ સ્વ-અધયયન માટે ઉિમ સાધન સાભબત 
થઈ  િકે છે. જ ે વ્યવતતને જાતે અભ્યાસ કરવો હોય તે પણ બોધકથાના સ્વાધયાયથી 

જ્ઞાન મેળવી િકે છે. 

બોધકથા- મલૂ્યવિક્ષણન  ંસાધનાઃ  
મૂલ્યવિક્ષણ પ્રમાણમાં જહટલ પ્રવક્રયા છે. ઘણા વિક્ષણવવદોનો મત છે કે મૂલ્ય 

િીખવી ન િકાય જ્યારે કેટલાક લોકો માને છે કે મૂલ્યને િીખવી િકાય છે. તથ્ય જ ેપણ 

હોય પરંત  બોધકથાઓ થકી મૂલ્યવિક્ષણ િતય બની િકે છે. પંચતંરની બોધકથામાં 
આવે છે તે મ જબ રાજાના રણ મૂખજ પ રોને રાજનીતત અને નીતતિાસ્ર િીખવવા માટે 

રાજ્યના એક બ્રાહ્મણ વવષ્ણગ પ્તે પિ -પક્ષીઓની વાતાજઓ કહી હતી. રણેય 

રાજક મારોમાં નીતતલક્ષી મૂલ્યો સંક્રતમત કરવા માટે આ રીત અસરકારક નીવડી હતી. 
અત્યારે પણ આ બાબતે સંિોધન કરી િકાય કે બોધકથાઓ મૂલ્યવિક્ષણમાં કેટલી 

અસરકારક નીવડે છે. 

બોધકથા િા માટે પ્રચવલત નથી? 
બોધકથાઓ મૂળભૂત રીતે સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલ ગ્રંથોમાં છે. અત્યારે 

આપણે સૌ સમાજમાં સંસ્કૃત ભાષાન ં અવમૂલ્યન જોઈ જ રહ્ા છીએ. કોઈને પણ સંસ્કૃત 

ભાષા િીખવામાં ખાસ રસ હોય તેવ ં જણાત ં નથી. સંસ્કૃત ભાષાની આ ઉપેક્ષા આપણને 
આપણા આષજ ગ્રંથોમાં રહેલા શ્રેષ્ઠ એવા જ્ઞાનથી વંસચત રાખવામાં કારણભૂત છે. અલબિ 

બોધકથાન ં વવષયવસ્ત  અન્ય ભાષામાં અન વાહદત થય ં છે પણ તેમ છતાં લોકોમાં તેન ં 

ઓછ ં  પ્રચલન જોવા મળે છે. તેના કારણોમાં વિક્ષકની આ બાબતે સજ્જતાનો અભાવ, 
બાળકોને માગજદિજન ના મળવ ં, જનજાગૃતતની ઊણપ વગેરેનો સમાવેિ થઈ િકે છે. 
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ઉપસહંારાઃ  

 આપણે સૌએ આપણા બાળપણમાં પંચતંર કે હહતોપદેિની વાતાજ સાંભળી જ 
હિે. પરંત  અત્યારે આપણે તે માટે તેટલ ં લક્ષ્ય સેવતા નથી. આ માટે સજાગપણે અને 

સઘનતાપૂવજક પ્રયત્નો કરીએ તો આજ ેપણ બોધકથા એ જ્ઞાનાજજનન ં સાધન બની િકે છે. 

આમ કરવાથી આપણે આપણા પછીની પેઢીને પણ શ્રેષ્ઠ વારસો આપતા જઈિ ં. આવી 
બોધકથાઓન ં પ્રચલન વધે તે માટે જાગૃતતના કાયજક્રમ કરવા જોઈએ તેમ જ તે માટે 

સોવિયલ તમવડયા તેમજ ઈલેતટર ોવનક તમવડયાના બહોળા વ્યાપને ધયાનમાં રાખી તેના 

ઉપયોગ વડે બોધકથાના પ્રચાર-પ્રસાર માટે તત્પર રહેવ ં જોઈએ. ભાવવ પેઢીમાં સંસ્કાર 
ચસચનની પ્રવક્રયા બોધકથાના માધયમથી વધ  અસરકારક સાભબત થઈ િકે તેમ છે. 

સંદભજસસૂચાઃ  
ભગવદ્ગોમંડળ (૨૦૦૭), પ્રવીણ પ્રકાિન, રાજકોટ   

ખેમકા, રાધેશ્યામ (૨૦૨૦), બોધકથા અંક, કલ્યાણ માસસક, ગીતાપ્રેસ ગોરખપ ર. 

પોદ્દાર, હન માનપ્રસાદ (૨૦૧૩), ઉપવનષદ્ અંક, કલ્યાણ માસસકા, ગીતાપ્રેસ 
ગોરખપ ર.  

ગોયન્દકા, હહરકૃષ્ણદાસ (૨૦૦૮), યોગદિજન, ગીતાપ્રેસ ગોરખપ ર. 
https://sanskritdocuments.org/doc_z_misc_major_works/chANakyanItisort.html?l

ang=sa 
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