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“રામકથા – લોકકથા” 

આભ  જનતાના યજજિંદા જીલનભાાં એલી કઈ ઘટના ફનતી નથી જેની વાથે યાભામણન કઈન ે કઈ 
પ્રવાંગ વાંકામેર ન શમ, સખુભાાં, દુ:ખભાાં, વાંમગભાાં, વલમગભાાં, બગભાાં, ત્માગભાાં જીલનની દયેક અનભુવૂતભાાં 
યાભામણની કઈને કઈ લાત અનામાવે જડામેરી યશ ે છે. પ્રાણની યલા કમાા વલના લચનનુાં વલવધલત ારન 
કયનાય આદળા વ્મક્તતને જઈન ેયાજા દળયથનુાં સ્ભયણ થઈ આલે છે, આદળા પતુ્ર યાભ જેલ શલ જઈએ, આદળા 
ત્ની શ ત વીતા જેલી શલી જઈએ, અનયુાગી બાઈ શમ ત રક્ષ્ભણ જેલ શલ જઈએ, આ યીતે યાભામણના 
અનેક ાત્ર ને લાયાંલાય સ્ભયણ કયીને  બાયતલાવી તાના જીલનભાાં આદળા  ગણુ ઉતાયલા પ્રમત્નળીર યશ ેછે  
ત વનિંદનીમ ાત્ર ણ ઉદાશયણ રૂ ફને છે, ઈાા ભાટે ભાંથયા, ફહુ ઉંઘત શમ ત કુાંબકણા, વલશ્ ૃાંખરતા ભાટે 
શૂાણખા લગેયે બાયતીમ દદનચમાા ભાાં અભબન્ન અંગ ભાની ળકામ.  

યાભકથાનાાં ાત્ર  કઇના કઇ આદળા યજૂ કયે છે યાભ આણી બાયતીમ વાંસ્કૃવતભાાં એક આદળા પતુ્ર, 
આદળા વત, આદળા લીય, આદળા યાજા અને આદળા ભશાભાનલ તયીકે સ્લીકાયામા છે, એભનુાં ચાદયત્ર્મ યગુથી 
અનકુયણીમ ગણાયુાં છે. વીતા વતવ્રતા છે, યાલણના પ્રરબનથી વલચભરત થતી નથી. યાભામણભાાં ગશૃસ્થ 
જીલનની શ્રેષ્ઠતા લણાલી છે. આદળા વતા, આદળા ભાતા, આદળા બાઇ, આદળા વત, આદળા ત્ની કેલી યીતે ફની 
ળકામ તે આણને યાભકથા ળીખલે છે. 

 યાભકથાની વાથે શ્રલણકથા, ળફયીકથા, લારી-સગુ્રીલ કથા, શનભુાન કથા લગેયે અનેક કથાઓ 
ણ જડામેરી છે, યાભકથાનુાં લાાંચન ભનને તપૃ્ત કયે છે, જીલનને યવપ્રદ, ઘન્મ અને પણૂા ફનાલે છે, યાભકથાભાાં 
જીલન દળાન છે, એક ત્નીવ્રત ધાયી યાભ કે જેભના વતા દળયથને ત્રણ યાણીઓ શતી, યઘલુ ાંળભાાં કાભરદાવ 
જણાલે છે તે પ્રભાણે યઘનુા વલલાશ ણ એક વાથે ત્રણ યાજકુભાયીઓ વાથે થમા છે, યાભે આ આદળા જગત વભક્ષ 
યજૂ કમો છે એટરે ત અશ્વભેધ મજ્ઞ કયતી લખતે વીતના સ્થાને સલુણાભમી વીતાની સ્થાના કયી આ એક શ્રેષ્ઠ 
દાાંમ્ત્મ જીલનન આદળા શત.  

       રકકથાની યાંયા અત્માંત પ્રાચીન છે. તાની વયવતા અને રકવપ્રમતાના કાયણે ભશત્લપણૂા સ્થાન 
તેનુાં યશયુાં છે. શરેાાંના વભમભાાં ભાતા કે દાદા દાદી સુાંદય લાતાા વાંબાલી તાના ફાકને ખાભાાં સલૂાડી 
દેતાાં. ફાક ણ લાતાાને વાાંબતાાં વાાંબતાાં વનિંદ્રા દેલીની ગદભાાં સઇૂ જત ુાં. આદદયગુથી ભાનલ તાના 
અનબુલને ક્રભફધ્ધ યીતે વ્મતત કયત આવ્મ છે. આ ક્રભફધ્ધ ગઘાત્ભક અભબવ્મદકતને જ કથા કશ ે છે.કથાભાાં 
વોથી વલળે ગણુ ઉત્સકુતાન છે.જે કશાનીને વાાંબલા ભાટે શ્રતાગણ ઊત્સકુ ન દેખામ ત વભજવુાં કે તે કથાભાાં 
આકાણ જ નથી. શ્રતાને ઉત્કાંઠા યશલેી જઇએ કે શલે છી શુાં થળે? 
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  ઋગ્લેદભાાં એલા ઘણા સતૂત છે જેભાાં ફે ત્રણ ાત્ર લચ્ચે કથાઓના વાંલાદ આલે છે. શનુળેનુાં 
આખ્માન,અારા-આત્રેમીના આદળા ચદયત્રની કથા,ચ્મલનબાગાલ અને સકુન્માની કથા ણ યચક છે. 
બ્રાહ્મણગ્રાંથભાાં ણ અનેક કથાઓ છે.ળતથ બ્રાહ્મણભાાં પરુુયલા અને ઉલાળીની કથા પ્રવવધ્ધ છે. આ કથાને રઈ 
કાભરદાવે વલક્રભલાળીમમૌ નાટકની યચના કયી. ઉવનદભાાં ણ અનેક કથાઓ છે. નભચકેતાની સપુ્રવવધ્ધ કથા 
કઠવનદૌ  ન પ્રાધાન્મ વલમ છે. 

 વાંસ્કૃતભાાં રકકથાઓન પ્રાચીન વાંગ્રશ “બશૃતકથા” છે.જેના રેખક ગણુાઢમ શતા. આ ગ્રાંથ વાંસ્કૃત 
નાટયકાય ભાટે ઉજીવ્મ ફની યહ્ય છે. બાવ,શદૂ્રક,શા લગેયેએ તાના નાટકની કથાલસ્ત ુઆ ગ્રાંથભાાંથી પ્રાપ્ત 
કયી છે. આ બશૃત્કથાના ત્રણ અનલુાદ વાંસ્કૃતભાાં ઉરબ્ધ છે. 

( ૧ )   બશૃદ્કથા  શ્ર્રક વાંગ્રશ   -  બધુ્ધસ્લાભી યભચત 

( ૨ )   બશૃત્કથા  ભાંજયી         -   ક્ષેભેન્દ્ર  યભચત 

( ૩ )   કથા વદયત્વાગય         -   વભદેલ  યભચત 

            વાંસ્કૃત કથા વાદશત્મભાાં “ાંચતાંત્ર”નુાં સ્થાન અદ્વિતીમ છે. તેના રખેક વલષ્ણળુભાા છે, જેભણે યાજકુભાયને 
નીવત ળાસ્ત્રન ઉદેળ આલા ભાટે આ ગ્રાંથની યચના કયી શતી.આ ઉયાાંત નાયામણ ાંદડત યભચત “ 
દશતદેળ”,વળલદાવ યભચત “લૈતાર ાંચવલિંળવતકા, વવિંશાવન ફત્રીવી, શકુવપ્તવત, જાતકકથા લગેયે કથાઓન 
અક્ષમબાંડાય વાંસ્કૃત વાદશત્મભાાં ભે છે.રકકથાઓભાાં ઉદેળાત્ભક કથા, વ્રતકથા, પે્રભકથા, ભનયાંજનકથા, 
વાભાજજકકથા, ોયાભણકકથા લગેયે કથાઓન વભાલેળ થામ છે. શ્રીયાભ, વળલ, દવધચી, શદયચાંન્દ્ર, ન-દભમાંવત, 
શ્રલણકુભાય લગેયેની કથાઓ સપુ્રવવધ્ધ છે. યાભકથા આણા જીલનથી વાંફાંવઘત છે. જેભાાં જનવાઘાયણનાાં 
વલચાય, યીવતદયલાજ, બાલનાઓ, ભાન્મતાઓન સુાંદય લણાન છે. 
 

ડાા. સયેુળ ગોતભના ભતે “ऱोककथा का सबस ेज्वऱन्त और प्रामणिक दृष्टान्त है।-रामकथा जो देशो की 
सरहदे ऩार कर साववजनीक ऱोककथा का रुऩ ऱे ऱेती है। रामकथा भारतीय जनता का ऱोकचित है।” 

યાભામણને આદદકાવ્મ એટરા ભાટે કહ્ુાં છે કે તે વોથી શરેી ભાનલીમ કથા છે.લેદથી ઉવનદૌ  સધુીના 
ફધા ગ્રાંથભાાં બ્રહ્મનુાં વનયાકાય સ્લરુનુાં લણાન છે. જ્માયે યાભામણભાાં બગલાનના વગણુ રુની કલ્ના કયલાભાાં 
આલી છે. તેભનુાં ચદયત્ર ભાનલીમ છે. વોથી શરેાાં યાભકથા નાયદજીએ લાલ્ભીદકને કશરેી છે.યાભામણના ફારકાાંડ 
મજુફ નાયદજીએ કહ્ુાં – 

 बहवो दऱुवभाश्र्िवै ये त्वया कीर्तवता गुिा् । 

मुने वक्ष्याम्यहं बुदध्वा तयैुवकत् श्रयूतां नर् ।। ૧।।૧।।૭।। 
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   લાલ્ભીદક ાવે આલીને નાયદે યાભના જીલનના પ્રવાંગનુાં કથન કહ્ુાં. છી લાલ્ભીદક ઋવ દબા રેલા 
તભવા નદીના કાાંઠે ગમા,ત્માાં ક્રૌંચ યગુરન ભીઠ અલાજ વાાંબળ્મ.એટરાભાાં ક્રૂય ાયધીએ ઋવના દેખતાાં જ નય 
ક્રૌંચને ફાણથી લીંધી નાખ્મ.જભીન ઉય ડેરા તયપડતા નયક્રૌંચને જઇને ક્રૌંચીએ કયેર કરુણ વલરા 
વાાંબીને ઋવના હૃદમભાાં કરુણા ઉજી અને મખુભાાંથી ળબ્દ વયી ડયા. 

   मा र्नषाद प्रर्तष््ां त्वमगम् शाश्र्वती् समा्। 

 यत्रौंञ्िममथनुादेकमवधी् काममोहहतम ्।।   ૧।।૨।।૧૪।। 

“શ ે વનાદૌ  ! ત ુાં રાાંફ વભમ પ્રવતષ્ઠા ાભીળ નદશ,જીલીળ નદશ,કાયણ કે તે કાભભદશત ક્રૌંચયગુરભાાંથી 
એકને શણયુાં છે.” 

   કરુણાના પ્રફ આલેગભાાં તાના મખુભાાંથી વયી ડેરી આ રમફધ્ધ લાણી અંગે ઋવ લાલ્ભીદક તે 
વલચાયભાાં ડી ગમા. “ હુ ાં આ શુાં ફલ્મ ?” છી લાલ્ભીદક ધ્માનભગ્ન થઇ ગમા. લાલ્ભીદકના મખુભાાંથી આ યીતે 
અનષુ્ટુ છાંદભાાં લાણીન અલતાય થમ. ત્માય છી સ્લમાં વર્જનશાય બ્રહ્મા લાલ્ભીદક વાભે ઉક્સ્થત થમા. બ્રહ્માની 
આજ્ઞા થતાાં તે આવન ઉય ફેઠા.ક્રૌંચપ્રવાંગ ભનભાાંથી ખવત નથી.મવુનએ બ્રહ્માને લાત કયી અને પયી એ જ 
શ્ર્રક વાંબાવ્મ.લાલ્ભીદકની આ લાત વાાંબતાાં જ બ્રહ્માએ કહ્ુાં કે “ તભે જે શ્ર્રકની યચના કયી છે તે ભાયી 
ઇચ્છાથી જ વયસ્લતી પ્રવતૃ્ત થઇ છે. વલસ્ભમ ાભેરા લાલ્ભીદકને સ્લમાં બ્રહ્માએ અનષુ્ટુ છાંદભાાં બગલાન શ્રીયાભનુાં 
ચદયત્ર યચલાન આદેળ આપ્મ.બ્રહ્માએ લાલ્ભીદકને લચન આપ્યુાં કે “ આ કાવ્મભાાં તભાયી લાણી કદાવ જૂઠી નદશ 
થામ,જ્માાં સધુી લાત,નદીઓ પથૃ્લી ઉય યશળેે ત્માાં સધુી યાભામણની કથા રકપ્રચભરત યશળેે. બ્રહ્મા અંતધાાન 
થમા. ભશવિએ જે ગાયુાં તે ભશવિન ળક શ્ર્રક ફન્મ.અને યાભકથા રખાઇ. 

ડા. કૃષ્ણદેલ ઉાઘ્મામના ભતે રકકથાભાાં છ પ્રકાયના લણમા વલમ છે. 

 ઉદેળ-કથા 
 વ્રત-કથા 
 પ્રેભ-કથા 
 ભનયાંજન-કથા 
 વાભાજજક-કથા 
 ોયાભણક-કથા 

      રકકથાન મખુ્મ ઉદે્દળ ઉદેળ આલાન છે, ભાનલ-જીલન વાથે વાંફાંધ ધયાલતી આ કથાઓભાાં 
વલશધુ્ધ પે્રભનુાં લણાન શમ છે. અશ્રીર શ્ ૃાંગાયન અબાલ શમ છે. તેભાાં સખુ-દુખ, આળા-વનયાળા, કાભ-ક્રધ, ભદ-
રબ, ઈચ્છા લગેયેનુાં લણાન ણ શમ છે. ભાંગર કાભના વલળે શમ છે. શ્રતાઓભાાં ઉત્સકુતા જલા ભે કે શલે 
છી શુાં થળે? કથાની ળરૈી વીધી-વય શમ લગેયે રક્ષણ કથાભાાં શમ છે. 
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  લાલ્ભીદક યાભકથા  આજ યીતે ઉદેળાત્ભક છે. વલલેકી પરુૂને ઉદેળાત્ભક છે. વલલેકી પરુૂને શાંભેળાાં 
દુખી થવુાં ડે છે. તે ફધ યાભના ચદયત્ર દ્બાયા જાણલા ભે છે, શ્રીયાભ ળાંબકૂન લધ કયલા ઈચ્છતા ન શતા ણ 
બ્રાહ્યણ ના કશલેાથી તૈમાય થમા, તેભ ભચત્રકટૂભાાં બયતે યાજ્મગ્રશણ કયલાની ના ાડી યાભને ાછા અમધ્મા 
આલી યાજ્મ સ્લીકાયલા વલનાંતી કયી, ત્માાં ણ યાભ દુખી થામ છે, યાજ્મગ્રશણ કયે ત ધભા નષ્ટ થામ અને ગ્રશણ 
ન કયે ત બયતની લાત ન સ્લીકાયલી ગણામ આ ઉયાાંત જે વીતા ભાટે આટર વલરા કમો, યાલણ વાથે યદુ્ઘ 
કયુું, રક્ષ્ભણના પ્રાણ વાંકટભાાં આવ્મા, તે વીતાને એક ભાત્ર ધફી ના કશલેાથી ત્માગી દીધી, અને એ જાણતા શતાાં 
કે વીતા વનષ્ા છે, શ્રીયાભની છફી બાયતીમ ભાનવના ભનભાાં ભમાાદા પરુૂત્તભની છેં. 

જનકપતુ્રી વીતા ણ આદળાપતુ્રી, આદળા ત્ની અને આદળા ભાતા ના રૂભાાં છે. એક સ્ત્રીભાાં કેટરી 
વશનળીરતા છે એ વીતાના ાત્ર િાયા જણામ છે. તેભના જીલનભાાં કેટરા વાંઘો આવ્મા ? જનકની દુરાયી શલા 
છતાાં શ્રીયાભ વાથે ચોદ લા લનલાવ જલા તૈમાય થમાાં,યાલણે અશયણ કયુું.યાલણની કેદભાાંથી છૂટયા છી ણ 
વલત્ર શલા છતાાં અક્ગ્ન યીક્ષા આલી ડી.ગબાાલસ્થાભાાં શ્રીયાભે ત્માગ કયી દીધ અને અંતે ણ યાભ 
સ્લીકાયલા તૈમાય થમા અને વીતાજીને રેલા શોંચ્મા ત ભા ધયતીભાાં વભાઇ ગમાાં.કેટરી કયી કવટીઓ 
થઈ.એટરે ત કહ્ુાં કે “ભાયા યાભ તભે વીતાજીની તરે ન આલ.” વીતાના ાત્ર િાયા વભગ્ર નાયી જાવતને ફધ 
ભે છે કે ગભે તેલી વલયીત ઘટનાઓ આલે ણ ધૈમા – વશનળીરતા છડલી નદશ.નાયી એ ત વશનળીરતાની 
મવૂતિ છે. 

     વીતા અને યાભની આદળા અને રકવપ્રમ જડી ઇવતશાવભાાં અભય ફની ગઈ. યાભકથા અભય ફની ગઇ. 
આભ યાભકથા શજાય વાર જૂની છે. શરેાાંના વભમભાાં વાાંબીને એકફીજાને કશલેાની યાંયા શતી. ણ વભમ 
જતાાં ભરભખત સ્લરુ આવ્યુાં. કેટરામ ફદરાલ થતા યહ્યા. જે વાદશત્મ ભરીફધ્ધ ભે છે તેનુાં મૂ રકકથાઓ જ 
છે. 

બાયતભાાં યાભચદયત, કૃષ્ણચદયત અને ાાંડલ કથા યની પયુાણરૂ અને ભશાકાવ્મ રૂ યચનાઓ વલવલઘ 
જાવતઓભાાં ગધભમ અન ેધભમ યચના રૂે અક્સ્તત્લ ધયાલતી શતી, અને આદદલાવી-લનલાવી અને ગ્રાભલાવી 
જાવતઓભા આજે ણ એ યાંયા ટકી યશી છે. 

   यावत ्स्थास्यन्न्त चगरय् महीतऱे । 

   तावद् रामायिकथा ऱोकेषु प्रिररष्यर्त ।। 

"જમાાં સધુી આ પ્રથ્લી ય લાત ક્સ્થય યશળેે, અને નદદઓ, વમદુ્ર પ્રવત લશતેી યશળેે. ત્મા સધુી યાભામણ 
કથા વાંવાયભાાં વ્માપ્ત યશળેે." 
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સદંર્ભ પસુ્તક 

 

(૧) ऱोक साहहत्य 

        डॉ सुरेश गौतम 

       संजय प्रकाशन, हदल्ऱी 
(૨)ऱोक साहहत्य 

     डॉ इन्द ुयादव 

    साहहत्य रतनाऱय, कानऩुर 

(૩)ऱोक साहहत्य की भूममका 
     डॉ कृष्िदेव उऩाध्याय 

    साहहत्य भवन, इऱाहाबाद 

(૪) बाऱकाण्डम ्

      ડૉ. જગદીળ બાઈ જી 
     ાશ્વા બ્બ્રકેળન, અભદાલાદ 

(૫) भारतीय संस्कृर्त में रामायि के ऩात्रो का योगदान 

       डॉ जगत नारायि दबु े

      दगुाव ऩन्लऱकेशन्स, हदल्ऱी 
(૬) કથા યાભની વ્મથા ભાનલની 
    શયીન્દ્ર દલે 
    પ્રલીણ પસુ્તક બાંડાય, યાજકટ 

(૭) વાંસ્કૃત વાદશત્મભાાં શ્રીયાભ 

    ગોતભ ટેર – લવાંત યીખ 

    વાંસ્કૃત વાદશત્મ અકાદભી, ગાાંધીનગય.  

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

પ્રો. ડૉ. મમતાબેન પડંડત 
શ્રીભતી ી. આય. ટેર આટૌાવ કરેજ 
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