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Continuous issue-13 |January – March 2016 

 

'રૉમ–સીતમાની ળારતા' મૌખિક ોકમહાકાવ્યન ું કથાનક 

 ગ જરાતી ોકસાહહત્યમાું મૌખિક ોકમહાકાવ્ય (Oral Folk Epic) આગવ ું મહત્તળ ધરાળે છે. ગ જરાતી 

ોકસાહહત્યમાું ડૉ.બગલાનદાવ ટેર દ્વાયા વળંધધત–વંાદદત મખુયંયાના ંવલવપ્રથભ ળબ્દસ્થ રકભશાકાવમોઃ 

‘ગજુયાનં અયેર’, ‘યાઠય લાયતા','યૉભ–વીતભાની લાયતા' અને, 'બીરનુ ંબાયથ'  વભગ્ર ગજુયાતી રકવાદશત્મની 

ધલયર ઉરબ્બ્ધઓ છે. અશીં 'યૉભ–વીતભાની લાયતા'  ભોખખક રકભશાકાવમની કથાન ધલગતલાય દયચમ 

ભેલલાન છે.  

 'યૉભ–વીતભાની લાયતા'  ભોખખક રકભશાકાવમ ડૉ.બગલાનદાવ ટેરે થંાર ગાભના લતની ખાટં 

નલજીબાઈ દેલાબાઈ વાધનુા વાધનધ્મભા ંયશી, ધૂાન ાટ, શખાઢ, (ભયણત્તય ધાધભિક ધલધધ), કફદયમા ઠાકયની 

કી જેલા ંધાધભિક અનષુ્ઠાનભા ંવશબાગી થઈને ૩૦૦ ઑદડમ કેવેટ ય ધ્લધનમદુિત કયી, તેન ાઠ તૈમાય કયી, 

૧૯૯ભા ં આ રકધલદ્યાધલદ વળંધક યૉભવીતભાની લાયતા ભોખખક ભશાકાવમ પ્રધવદ્ધ કર્ુું છે. ‘યૉભ–વીતભાની 

લાયતા' રકભશાકાવમની ળરૂઆત ‘ઈન્દ્િ અને ગોતભૠધ' ખંડીથી થામ છે અને એન અંત ‘યાભ–રક્ષભણ જગ 

પ્રદખક્ષણા' ખંડીએ થામ છે. આભ, આ ભશાકાવમભા ંઆણને કુર ૩૦ ખંડી (પ્રવગં) જલા ભે છે. 

 'યૉભ–વીતભાની લાયતા' વત્મૠધ ગરુૂના ફે ધળષ્મ ગોતભૠધ અને ઈન્દ્િ લચ્ચેના ઝઘડાથી ળરૂ થામ છે. 

અંજની ગબવલતી ફની શનભુાને જન્દ્ભ આે છે. યાજા દળયથ અને લાસદુક ફને્ન ધભવના બાઈ ફન્દ્મા છે. દળયથ 

યાજા ાતાભા ંજામ છે. લાસકુીની ભાનીતી યાણી કૈકેમીને ભે છે. કૈકેમી યાજા દળયથ ઉય ખટ આય નાખે 

છે. કૈકેમીનુ ંજૂઠાણુ ંચં કડી ાડે છે. યાજા દળયથ યાણી કૈકેમીને ાતાભાથંી ધયતી ઉય રાલે છે. કૈકેમીના 

ેટભા ંકભ સ ૂધં્ર્ુ ંશત ુ ંતે દદલવથી કૈકેમીને ગબવ શત. બગલાનને પ્રાથવના કયે છે. પ્રાથવના વાબંીને લૈકુઠભાથંી 

એક ‘વલન કટાય' ભકરે છે. કટાય લડે યાણી ેટ ચીયીને ગબવને ચ ૂદંડીના છેડે ફાધંી કંુબાય ાવેથી એ ઘડ રઈ 

તે ઘડાભા ંગબવ બયીને તે ધણૂીએ ફેઠેરા ૠધ વપ્તધિને ઘડ આે છે. 

 યાલણ રકંાગઢનુ ંયાજ કયે છે. યાલણ વયદાયને આજ્ઞા કયે છે. ‘‘આણા રાજ્યની સીમામાું જે કોઈ ળસત ું 

હોય તેનો કર ળસૂ કરીને ાછા આળો. આણી ધરતી ઉર ળસતો કોઈ ણ માણસ કર આપ્યા વળનાનો રહળેો 
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જોઈએ નહી.'' ૧ ૠધ ધવાશીઓને ઘડ આીને કશ ેછે, કે આ ઘડ ચાય ભાવ યૂા થામ છી ખરજ. ઘડાભાથંી 

એક ફૂર જેલી સુદંય કંુલયી નીકે છે. યાલણ જળીને તેડાલે છે અને કંુલયીનુ ં નાભ અને નવીફ જલડાલે છે. 
કન્દ્માનુ ં નાભ વીતા આલે છે. જળી નવીફ બાખતા જણાલે છે કે, આ ક ુંળરી તાર ું  ઘર માુંડ છે. આ બધલષ્મ 

વાબંીને યાજા કંુલયીને ગગંાભા ંધયાલાનુ ંકશ ેછે. વૈધનક કંુલયીને ગગંાભા ંધયાલા જામ છે. ણ તે ધલચાયીને 

ાયણા વાથે ગગંાભા ંધયાલે છે. જનકયાજા ગગંાના દકનાયે ફેઠા છે. ાયણાની અંદય એક ફૂર જેલી કંુલયી જઈને 

તેને તાની યાજકંુલયી ફનાલે છે.  

 શ્રલણ તેના ભાતા–ધતાને કાલડભા ંફેવાડી તીથવમાત્રા ય રઈ જામ છે. દળયથના શાથે શ્રલણન લધ 
થામ છે. શ્રલણના ભાતા ધતા ળા આે છે. કે, ‘‘તાર ું  ણ તે તીરથી જ મતૃ્ય  થે !''ર તીય દદયમાભા ંડી જામ 

છે તે ભાછરી આલીને તે ગી જામ છે. ભાછીભાય તે ભાછરીને કડીને ેટ ચીયે છે. તેભાથંી રઢું ભે છે. તે 

રઢું લશુાયને આે છે. લશુાય તે રઢાનુ ંનયણીઓ ફનાલે છે. દળયથ યાજાને યાભ અને રક્ષ્ભણ તુ્ર છે. ફનેં 

બાઈઓને કૈકેમી ભાતાએ ફાય લયવન લનલાવ આપ્મ છે. યાજા દળયથ શજાભને દાઢી કયલા ફરાલે છે. શજાભ 

ઝડથી દાઢી કયી નલી ફનાલેરી નયણી રઈ નખ કાલા જામ છે. નયણી થી યાજા દળયથની આંગી કાઈ 

જામ છે અને યાજા દળયથનુ ંમતૃ્ર્ુ ંથામ છે. યાજા જનક વીતા ભાટે સ્લમલંયનુ ંઆમજન કયે છે. ભાણેક ચકભા ં

ધનષુ્મ મકેુ છે તે ધનષુ્મ જે ઉાડે તે વીતાને લયે તેલી ળયત મકુલાભા ંઆલે છે. ફધા યાજા તે ઉાડલા પ્રમત્ન 

કયે છે, ણ ઉાડી ળકતા નથી. છેલ્રે યાભ તે ધનષુ્મ ઉાડે છે અને વીતાને લયે છે. યાભની જાનભા ંનલરાખ 

દેલી દેલતા ધાયે છે અને યાભ–વીતાના રગ્ન થામ છે. યાભ  વીતાને રઈને લનભા ંજામ છે. દવભ ગ્રશ યાલણના 
યાજ્મભા ંઆલીને ભેણા ભાયે છે, ‘‘પ ત્ર,બહ  બોી નહીં. તેં તો માર ું  ુંકાગઢન ું રાજ જવ્ય  ! મારે ેટે પ તર 

ાકયો એના કરતાું તો થરો ાકયો હોત, તો સાર ું . ધણીની પછેૂી ત્નીને ભીિારી બાળા ઈ ગયા !''૩ યાલણ 

આ વાબંી ગસુ્વાભા ંતે વીતાને ચરેૂથી ઉાડી રાલલાનુ ંલચન આે છે. યાલણ વીતાને શયલા ભાટે તે યાભ અને 

રક્ષ્ભણને દૂય કયલા ભાટે તે ફે મખુલા વતન મગૃ ફનાલે છે. વીતા યાભને તે મગૃને ભાયલા કશ ે છે. યાભ 

રક્ષ્ભણને વીતાની યક્ષણ ભાટે મકુીને લનભા ંમગૃને ભાયલા જામ છે. ત્મા ંમગૃ રક્ષ્ભણ એલી ચીવ ાડે છે. તે 

વાબંી વીતા રક્ષ્ભણને ાછ ભકરે છે. રક્ષ્ભણ ભઢીના આંગણાભા ંઆલીને રક્ષ્ભણ યેખા ફાધંીને ચાલ્મ જામ 

છે. યાલણ વીતા ાવે ખબક્ષા ભાગે છે. વીતા રક્ષ્ભણ યેખા ઓંગી ળકતી નશતી. યાલણ તેને યાભના નશાલાન 

ાટર રક્ષ્ભણ યેખા ઉય યાખલાનુ ંકશ ેછે. વીતા રક્ષ્ભણ યેખા અંડીને ખબક્ષા આે છે. ત્મા ંયાલણ તેને ખેંચીને 

ધલભાનભા ંફેવાડીને શયી રે છે. યાભ–રક્ષ્ભણ વીતાને ળધલા ભાટે લનભા ંનીકે છે.  
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 ખખવકરી યાભન ેજણાલે છે, કે કારે તેણે યાલણને લનાલડી ઉય કઈ સ્ત્રીને ઉાડી જત જમ શત. 

શનભુાનની ત્ની મદયમા લાનયે શયી રીધી શમ છે. શનભુાનની ત્નીને છડાલલા ભાટે તે મદયમા લાનયના ટાને 

યાભ–રક્ષ્ભણ જૂડે છે. યાલણ વીતાનુ ંશયણ કયી ‘ઊડણાલયી'ભા ંઊંચકી રીધી અને તેને રકંાભા ંરઈ આલે છે. 

વીતા યાભના ધલયશભા ંતે તાના ળયીયને ફચાલલા ભાટે તે અડધા ળયીય સધુી થ્થય ગઠલે છે. શનભુાન રકંાને 

ફદરે યરકંાભા ંજામ છે. ત્મા ંતેની ભાવી બજંની ભે છે. તે બજંની ભાવીને ત્મા ંઘયે જામ છે.  

 શનભુાન ભાયગે ભાયગે રકંાભા ંજામ છે. યાભે આેરી મદુિકા વીતાના ખાભા ંનાખે છે. શનભુાન યાભની 

લેદના વબંાલે છે. કંુબકણવ અને ધલબીણ ફને્ન શનભુાન ઉય લીજાશણ ખાડંાનંા ફે લાય કયે છે.  શનભુાન 

યાલણને કશ ેછે, યાલ ત ુ ંભાયી લાત વાબં ભને ભાયલ શમ ત ફાય ગાભના ંગદડા ંભગંાલ, ફાય ઘાણીના ંતેર 

ભગંાલ, ગદડા ંભાયા  ૂછંડે ફાધંીને તેના ઉય તેર યેડાલ છી ધીયજ ધયીને ભારંુ છૂડુ ંવગાલ. છૂડે આગ 

રાગળ ે અને હુ ં આગભા ં ખાખ થઈ જઈળ. શનભુાન  ૂછંડા લડે વભગ્ર રકંાને વગાલીદે છે. યાભને વીતાના 

વભાચાય આે છે. યાભ અને શનભુાન રકંાભા ંકઈ યીતે જલામ તે ધલળે ધલચાયે છે. યાભ તાના દ વાથે રકંાભા ં

જલાની ઈચ્છા પ્રગટ કયે છે કે તયત જ લૈકંુઠયુીભાથંી એ ઘણ જ ભટ દડ નીચે થૃ્લી ઉય વમિુના દકનાયે 

ઊતયે છે. દડા ઉય યાભ, શનભુાન અને રક્ષ્ભણ તાનુ ંદ ફેવાડે છે. દડ વમિુ ય વડવડાટ જલા રાગે છે. 

યાભ દ વાથે રકંા શોંચી જામ છે 

 રક્ષભણ યાલણના મતૃ્ર્નુ બેદ ઓખલા તે એક પ્રકાયન ઢગ કયી યાલણ ાવે થી ત ેયાજ જાણી જામ 

છે, કે વોથી શરેા ંફાય ઘાણીનુ ં તેર જઈએ. રઢાની એક ભટી કઢાઈ જઈએ. સયૂજ ઊગે તે શરેા ંત ફનેં 

કાના ઉય ગ ઠેયલી સ્સ્થય ઊબા યશી ધનષુ્મ ય તીય ચઢાલી ને સમૂવ વાભે રક્ષ્મ રઈને ઊબા યશવે ુ ંડે. જેભ 

જેભ સયૂજ આકાળભા ંઊંચે ચઢે તેભતેભ તીયનુ ંધનળાન ઊંચે  અને ઊંચે રઈ જવુ ંડે. ભધ્માહૌ ન થામ અને સમૂવ 

ફયફય ભાથા ય આલે ત્માયે સમૂવના યથભા ંધલયાજજત બભયાનુ ંપ્રધતખફિંફ કઢાઈના તેરભા ંડે. આ મગ વાધીન ે

ધનષુ્મ ઉય તીય ફયાફય ખેંચીને સમૂવના યથભા ંયશરેા બભયાને લીંધીને તેરભા ંાડે. આ બભય કઢાઈના તેરભા ં

ડીને ફયાફય તાઈ જામ ત્માયે યાલણન જીલ જામ. યાલણના મતૃ્ર્નુ બેદ જાણીને ઘણ જ આનદંદત થમેર 

રક્ષ્ભણ યાભની છાલણીભા ંજામ છે, રક્ષ્ભણ તીયે છડે છે. તીયથી બભય શણામ છે. તે કાઢાઈભા ંડે છે. તે વાયી 

યીતે તાઈ જામ છે. યાલણન જીલ જત યશ ેછે. એ જ ક્ષણે રક્ષ્ભણ મચૂ્છીત થઈને નીચે ડે છે.  યાભ દડતા 

રક્ષ્ભણ ાવે આલે છે. ભાતા અંજનીના કશલેા પ્રભાણે શનભુાન ભેરુ–સભેુરુ લવત ય જામ છે. લવતને દદયમાભા ં

નાખલાથી ફીજા દીલડા ઓરલાઈ જળે ણ અભય જ્મત તયતી યશ ેછે. શનભુાન અભયજ્મત રઈને રક્ષ્ભણને 

જીલતા કયે છે. યાભ–વીતાનુ ંધભરન થામ છે.  
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 યાભ, રક્ષ્ભણ અને શનભુાન વીતાને રઈને રશ્કય વાથે દદયમાની ાે આલે છે. રકંા અને લનખડંની 

લચ્ચે ત આડ દદયમ ઘઘૂલે છે. ભકયધ્લજ યાભ, રક્ષ્ભણ અને આખા દને તાની ીઠ ઉય ફેવાડી ેરી ાય 

રઈ જામ છે. યાભ–વીતા શનભુાનને આળીલાવદ આે છે. યાભ, રક્ષ્ભ અને વીતા ભાયગે ભાયગે અમધ્માની વીભભા ં

આલે છે અને અમધ્મા નગયીભા ંપ્રલેળે છે. કોળલ્મા વીતાને ભતા ભ પેયલીને ઉબી યશ ેછે. વીતાના વતને તે 

ભશણેુ ંભાયી યાભને આદેળ આે છે કે, વીતાને લનભા ંમકુીઆલે આભ, યાભ કભને વીતાને લનભા ંમકુલા જામ છે. 

ળકાતયુ રક્ષ્ભણ ધીયજ ધયીને બાબીને લનભા ં મકુલા જામ છે. યાભ વીતાને લનપ આે છે. લાઘ વીતાન ે

ૠધઓની ધખૂણમે મકુલા જામ છે. દદયમા ાે ાનૠધ, ધભૂૠધ, કયફૠધ, ધયૠધ, આદદ વાત ૠધની 

ધખૂણમે જામ છે. વીતા ત્મા ંધખૂણમે યાભની બદકત કયે છે. વીતા ત્મા ંયાભે આેલ ુલનપ ખામ છે. યાભે આેર પ 

ખાતા જ વીતાન ેેટભા ંીડા ઊજે છે અને ઊરટી થામ છે. વીતા યાભનુ ંનાભ રેતા તેની ીડા ઓછી થઈ જામ 

છે.  

 વીતાને કંુલયન જન્દ્ભ થામ છે. ૠધ ધખૂણ ઉયથી આંખ ખરે છે કંુલય ાયણાભા ંનથી. તે ધલચાયે છે, કે 

લાઘ તેને ખાઈ ગમ રાગે છે. ફધા ૠધ બેગા થઈને ફીજ કંુલય ફનાલે છે. વીતા તે કંુલયને વબંાે છે. ૠધ 

શરેા કંુલયનુ ંનાભ રલ અને ફીજા કંુલયનુ ંના કુળ યાખે છે. યાભ લનભા ંજલા ભાટે ફે ઘડાની જડી છડે છે. યાભ 

અને રક્ષ્ભણ ફને્ન લનભા ં જામ છે. રલ-કુળ એક ફાજુ અને ફીજી ફાજુ યાભ-રક્ષ્ભણ શમ છે. ર્દુ્ધ થલાની 

તૈમાયીભા ં શત ુ ંએ જ વભમે વીતા ફને્નને એક ફીજાની ઓખ આે છે. યાભ–વીતાનુ ં ધભરન થામ છે. વીતાનુ ં

ભાનબેય અમધ્માભા ંઆગભન થામ છે. વાસ ુકોળલ્મા ભાતા ઘણા શતે અને ભાન વાથે વીતા અને રલ–કુળનુ ં

ચખા અને કંકુથવ વાભૈર્ુ ંકયે છે. વતી વીતા લનભાથંી ઘયભા ંપ્રલેળે છે. બયત અને ળત્રધુ્નની છાતી બયાઈ આલે 

છે. ધતા દળયથનુ ંમતૃ્ર્ુ ંકઈ યીતે થર્ુ ં તે જણાલે છે. યાભ કશ,ે ભાયે ત આખી થૃ્લીની ખફય યાખલાની છે. ત ુ

ગાદી વબંા. અભે ત દુોઃખીઓના ંદુોઃખ દૂય કયલા ચાય ખડં અને ચોદ બલનભા ંઆ ચાલ્મા. 

 રકભશાકાવમભા ં આણને બીર વભાજની અખડં વસં્કૃધતના દળવન થમા લગય યશતેા નથી. તેભની જે 

પ્રકાયની યીધત, વસં્કૃધતની અવય આ રકભશાકાવમ ય આણને જલા ભે છે. યત ુ ંઆ રકભશાકાવમ અને 

'યાભામણ' લચ્ચે ઘણુ ંવામ્મ આણને જલા ભે છે. ત ફીજી તયપ ફને્ન લચ્ચે આણને બેદ ણ જલા ભે છે. 

અમકુ ાત્ર આણને એજ જલા ભે છે. ઘણા નલા ાત્ર ણ જલા ભે છે. આ રકભશાકાવમ રકવાદશત્તભમ 

આકાળભા ંએક તેજસ્સ્લ તાયરા વભાન છે. 

સુંદભભ ગ્રુંથો:  
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1. ‘આદદજાધત ભશાકાવમ, વ.ં ડૉ. બગલાનદાવ ટેર 

 પ્રકાળક : ભાદશતી કધભળનય ગજુયાત યાજ્મ, ગાધંીનગય, લવ : ય૦૦૯  .ૃ૦  

2.  એજન, .ૃ ૮ 

3.  એજન, .ૃ ૭૬ 
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