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“�પાનની લોકકથાઓ અને પચંત�ંની �ાણીકથાઓમાં સા�ય”

અન�ત અને અિવચળ કાલ�મની �ૃ��ટને �યાનમાં લેતાં જગતના સૌ કોઇ િવ�ાનો ��ૃવી પરના �ાચીનતમ કથાસા�હ�ય તર�ક� ભારતીય
વ�ૈદક આ�યાનોને જ �ા�યાન આપે છે. પરં� ુ આ વ�ૈદક આ�યાનો ઉપરા�ત પણ બી� ઘણી એવી કથાઓ �રુા િવ�માં તે સમયે
સમાતંર ચાલતી હશ.ે અનેક મનોમથંનો પછ� િવદ�શી િવ�ાનોએ માનવસમાજમાં �વત�તી આ અનેક કથાઓને ચાર ભાગમાં વહ�ચવાનો
�ય�ન કય� છે.  1.  અ�ત કથા  (Fairy tales) 2.  લોકકથા  (Folk tales) 3.  ક��પત કથા  (�રુાક�પન) (Myth) અને  4.

�ાણીકથાઓ (Fables).

1. અ�ત કથા (Fairy tales): સાસંા�રક મ��ુયને �દવસભરની ઘટનાઓ, તેમાથંી મળતાં �ખુ �ુ:ખ અને તેમાથંી ઉ�વતી ભય ક�
આ�ય�ની લાગણીઓ વગેર�નો એક સ�ંકારપ�ડ તેના મનમાં બધંાય છે. �ને આધાર� તેને �વ�ન આવ�ું હશ.ે અને એ �વ�નની વાત
મ��ુય પોતાના �તેવાસીઓને કહ�તો હશ.ે �યાર� �વ�નમાં જોયેલી કોઇક અગોચર �ુિનયા�ું વણ�ન સાભંળનારને માટ� વ�ુ રસ�દ અને
આ�ય��ણૂ� બન� ું હશ.ે આવા �વ�નોમાથંી જ�મેલી અ�ત કથાઓ ક�, �ને આપણે પર�કથાઓ (Fairy tales) કહ�એ છ�એ,તેનો જ�મ
થયો હશ.ે

2. લોકકથા (Folk tales): �ાગ ઐિતહાિસક કાળમાં મ��ુય �યાર� આ�દમાનવ�ું �વન �વતો હશે �યાર� િશકારની શોધમાં ભટકતો
હશે. �યાર� તેણે પોતાની આસપાસના �ાણીઓ�ું આકલન ક�ુ� હશ.ે �માં તેને િસ�હ�ું પરા�મીપ�ુ,ં હરણ અને સસલા�ું ભોળપણ અને
િશયાળની ��ુચાઇ વગેર� જો�ું હશ.ે તેમાથંી લોકકથાઓનો આિવભા�વ થયો હશે.
3. ક��પત કથા (�રુાક�પન) (Myth): આ�દ મ��ુયે પોતાની આસપાસની �ુિનયાના રહ�યો ઉક�લવા � અવ�ૈાિનક,અધ�વ�ૈાિનક ક�
મા� કા�પિનક ક�પનો ર�યાં તે િમથક (Myth) તર�ક� િવક�યાં અને તેમાથંી અનેક કથાઓ ઉ�વી છે. � આ� પણ અનેક �કાર�
આપણી વ�ચે �ચ�લત છે.

4.  �ાણીકથાઓ  (Fables):  �ાણીકથાની વાત કર��ું તો,  તેનો ઉ�વ આર�યક સ�ં�ૃિતના માનવે કય� હોય એમ જણાય છે.

આ�દમાનવ અર�યમાં �ખૂ અને ભયથી ��ત હતો. તે સમયે તેની ��ુ�� પણ બરાબર િવકસી નહ� હોય. આવા પ�પુાલન સાથે
સકંળાયેલા મ��ુયે �દવસ દરિમયાન જોયેલા �ાણીઓ સાથનેા અવનવા અ�ભુવો તેણે પોતીકાઓંની સાથે વહ��યા હશે અને તેમાથંી
�ાણીકથાનો ઉ�વ થયો હશે.

�ાણીકથાના ઉ�લેખો તો છેક વદેકાળથી જોવા મળે છે.પરં� ુ �ાણીકથાના આધાર�તૂ �થંો તર�ક� આપણે
પચંત�ં,�હતોપદ�શ,�તકમાલા વગેર�ને �ા�યાન આપીએ છ�એ.પચંત�ંના �ડા અ�યાસી િવ��ય� �ીભોગીલાલ સાડં�સરા જણાવે છે ક�,
ઇ.સ.ની છ�ી સદ�ના �ારંભે ઇરાનના સ�ાટ �શુ� નૌિશરવાએં પોતાના હક�મ �ઝુ�ને �હ�દમાં મો��યો અને �તૃસ�ંવનીના પયા�ય
�વ�પે મળેલા પચંત�ંનો સૌ�થમ પહ�લવી ભાષામાં અ�વુાદ થયો. �યારબાદ જગતની �ુદ�- �ુદ� 50 �ટલી ભાષાઓમાં લગભગ
200 �ટલા અ�વુાદો પચંત�ંના થયા. �માં �કુ�,જમ�ન, �વ�ેડશ,ડચ, પો�લશ,હગેં�રયન,�ીક અને અનેક �રુોપીયન ભાષાઓનો
સમાવશે થાય છે.પરં� ુ આ િસવાય પણ જગતના અનેક દ�શોમાં આ �થંના અ�વુાદો થયા હશે અને તેમા�ં ુ ં અ�તૃ��ુય �વનપાથયે
જગતે સહજ◌୍પણે �વીકા�ુ� હશ.ે  આ બાબત �ળૂ �પાનના રહ�વાસી અને પછ�થી બૌ� �ભ�ણુી બનીને,  ઇ.સ.1958માં કાકા
કાલેલકરના િશ�યા તર�ક� ભારતમાં વસેલા ં‘કા�� ુ હો�રઉ�ચ’ ના એક �હ�દ� અ�વુા�દત ��ુતક ‘जापान क� ल�क कथाएँ’ ને આધાર� િસ�
થાય છે.

(1) �ી ‘કા��ુ હો�રઉ�ચ’ એ સપંા�દત કર�લી એક �પાની વાતા�ના �હ�દ� અ�વુાદ�ું શીષ�ક છે ‘रगंरेज़ उ�ल’ू એનો �જુરાતી અ�વુાદ
‘રંગારો �વુડ’ અથવા ‘રંગ કરનારો �વુડ’ એમ કર� શકાય. આ વાતા� �જુબ એક ગાઢ જગંલમાં એક �વુડ રંગારા�ું કામ કરતો હતો.
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અનેક પ�ીઓ તેની પાસે પોતાની પાખંો રંગાવવા આવતા.ં �વુડ તેમની પાખંોમાં લાલ,લીલો,પીળો વગેર� રંગો કરતો અને પ�ીઓ એ
�ુદંર રંગો જોઇને હષ�ઘલેાં થતા.ં એક �દવસ એક કાગડો �વુડ પાસે રંગ કરાવવા આ�યો. તેણે �વુડને અિત�ુદંર રંગથી પોતાની પાખંો
રંગવા ક�ુ.ં વળ�, તેનો રંગ બધાં જ પ�ીઓ કરતાં િવશષે ભભકાદાર હોવો જોઇએ એમ પણ ઉમે� ુ�. �વુડ કાગડાની આ વાત સાભંળ�
�ચ�િતત થઇ ગયો. તે કાગડાના કક�શ �વભાવ અને વત�નથી મનોમન ડર� ગયો. અને છેવટ� ભયભીત થયેલા તેણે એક કાળાડ�બાગં
અષાઢ�મેઘ �વા ઘાટાકાળા રંગના પા�માં કાગડાને �બૂાડ� દ�ધો. �ણવારમાં કાળામેશ �વા થઇ ગયેલા કાગડાને જોઇને તે તેની ખોટ�
�શસંા કરવા લા�યો. કાગડો �લાઇ ગયો અને હરખઘલેો થઇ થોડ� �ૂર આવલેા એક દપ�ણ �વા શા�ત સરોવરમાં પોત�ું � ુદંર �પ
જોવા લા�યો.પરં� ુ જોતાની સાથે જ તે ડઘાઇ ગયો. �ુદંરતાને બદલે તે અ�યતં �ુ�પ બની ગયો હતો. તે સીધો જ પહ��યો �વુડ પાસે
અને કહ�વા લા�યો, ‘હ� �વુડ !  ત� �ણી જોઇને મને આવો �ુ�પ બના�યો છે.’  �વુડ� તેને સમ�વવા ઘણાં કાલાવંાલાં કયા� પણ
કાગડાનો �ોધ શ�યો નહ�.તેણે ક�ુ,ં ‘હ� �વુડ ! યાદ રાખ�, �ુ�ટ એવા તને �ુ ં �જ�દગીભર નહ� ��ૂુ.ં હવે મરવા માટ� તૈયાર રહ��’.

આમ બોલીને બદલાના વૈરા��ન સાથે કાગડો �યાથંી ચા�યો ગયો. પરં� ુ �વુડ આ ચેતાવણીથી �ચ�િતત થઇ ગયો.તે તરત જ એ �થાન
છોડ� ગાઢ જગંલમાં ચા�યો ગયો. તે પછ� �ાર�ય �વુડ �હ�રમાં દ�ખાયો નહ�. વળ�, �યાર� પણ કાગડાઓનો અવાજ સભંળાય �યાર�
�વુડો કદાિપ બહાર નીકળતા નહ�. ફ�ત રા�ીના સમયે જ બહાર નીકળતા અને ક�ુણ આ��દ કરતા અને પોતાને થયેલા અ�યાય�ું
જગતની સામે વારંવાર રટણ કયા� કરતા ક�,ભલાઇ�ું ફળ �રુાઇ પણ હોય છે.

ઉપ�ુ��ત કથામાં કાગડા અને �વુડ વ�ચેના વરેની કથા જોવા મળે છે. પરં� ુ આવી કથા પચંત�ંના �ી� ત�ં ‘કાકો�કૂ�ય’માં થોડક જ
ફ�ર�ફાર સાથે જોવા મળે છે.

પચંત�ંના �ી� ત�ં�ું નામ ‘કાકો�કૂ�ય’ (કાગડો અને �વુડ) છે. એક વખત જગંલનાં બધાં પ�ીઓ એકઠાં થયાં અને પોતાનો રા�
ન�� કરવા�ું િવચા�ુ�. તેમણે �વુડને પોતાનો રા� બનાવવા�ું િવચા�ુ�. એટલામાં �ાકંથી કાગડો આવી ચઢ�ો. તેણે પ�ીઓને ક�ુ,ં
‘� સદ�વ �દવસ �ધ છે અને દશ�ન મા�થી બીહામણા �પવાળો છે તેને ક�વી ર�તે રા� બનાવી શકાય ?! વળ�, આપણો રા� તો ગ�ડ
છે. તેના હોવા છતાં આ �દવસ �ધને રા� બનાવવો સવ�થા અ��ુચત છે. કાગડાની આ ત�ય�ણૂ� વાત સાભંળ� બધાં પ�ીઓ ‘હવે ફર�
�ાર�ક મળ��ુ’ં એમ કહ� ચા�યાં ગયા.ં �વુડનો રા�યા�ભષેક બધં ર�ો અને �યારથી �વુડ અને કાગડા�ું પારંપ�રક વેર બધંા�ુ.ં
�ી કા��એુ સપંા�દત કર�લી �પાની વાતા�ને જોઇ�ું તો તેમાં આપણને પચંત�ંની ઉપ�ુ��ત કથાના જ દશ�ન થશ.ેઆમ પણ ન�હવત
ફ�ર�ફારને બાદ કરતાં એ �બૂ� ૂ પચંત�ંની જ કથા લાગે એ �વાભાિવક છે. વળ�, બી�ં પણ ક�ટલાકં સા�ય તેમાં સીધે સીધાં જોઇ શકાય
છે. �મે ક�, (1) બ�ે કથાઓમાં કાગડો અને �વુડનાં પા�ો�ું સી�ું સા�ય છે. (2) પચંત�ંમાં કાગડો �વુડનો �ુ�મન બને છે �યાર�
�પાનની કથામાં �વુડ કાગડાની �ુ�મની વહોર� છે. પરં� ુ બ�ે વ�ચેની વરેની કથા તો એક સમાન જ છે.(3) પચંત�ંમાં કાગડાઓ જ
છેવટ� �વુડોનો નાશ કર� છે. એવી ર�તે �પાનની કથામાં પણ �વુડો જ કાયમ માટ� કાગડાઓથી મરતા-ંમરતાં �વે છે.(4) બ�ે
કથાઓનો કથાબોધ પણ એક સમાન જોવા મળે છે ક�,ગમે તેવી ભલાઇ કરો તો પણ કક�શ �વભાવવાળા સાથેનો સબં�ધ �ુ:ખદ
પ�રણામ જ જ�માવે છે. �તતોગ�વા પચંત�ંની �ાણીકથાઓ અને �પાનની લોકકથાઓમાં આ� ું સીધે સી�ું સા�ય જોવા મળે છે.

(2) �ી કા��એુ સપંા�દત કર�લી બી� બે કથાઓમાં પણ પચંત�ં�ું ઘ�ું સા�ય જોઇ શકાય છે. આ બે કથાઓનાં શીષ�ક અ��ુમે (1)

दयालु कछुआ (2) नागराज का कु�ता છે. પચંત�ંમાં આ બે શીષ�ક (1) �ા�ણ અને સાપની કથા અને (2) �વુણ�હસં અને રા�ની
કથા એ �જુબ છે.

(1) दयालु कछुआ ની વાતા�માં એક અ�યતં દ�ર� દંપતીના પડોશમાં એક અિત ધિનક દંપતી રહ�� ું હ� ુ.ં થોડા �દવસ પછ� આવતા નવા
વષ� માટ� ધિનક દંપતી તડામાર તૈયાર�ઓ કર� ું હ� ું પરં� ુ દ�ર� દંપતી તો આ જોઇને બ�ું �ુ:ખી હ� ુ.ં તેમની પાસે ઘર સ�વવા માટ�
કંઇ હ� ું જ નહ� તો એ ક�વી ર�તે તૈયાર� કર�? છેવટ� તે દંપતી ઘર સ�વટની વ��ઓુ વચેવા માટ� નીક��ું અને િવ�ામ માટ� થોડ� વાર
સ��ુ �કનાર� બે�ંુ. એટલામાં સ��ુમાં એક રાજક�યા �ગટ થઇ. તે નાગદ�વતાની રાજ�ુમાર� ‘ઓતો�હમેસામા’( આ �પાની નામ
છે.)હતી.આ નાગક�યાએ પેલા પિત –પ�નીને ઓ�ઇસામા-દાદા(�ા�ડ ફાધર) અને ઓબાઓસામા-દાદ�(�ા�ડ મધર) કહ�ની સબંોધન
ક�ુ�. અને �યારબાદ પોતાની સાથે નાગ�ાસાદમાં આવવાની િવનતંી કર�. અિત દ�ર� એ�ું તે દંપતી તે ક�યાની સાથે જવા તૈયાર થ�ુ.ં
નાગક�યાએ ચપટ� વગાડતાં જ સ��ુજલ ઉપર �ણ કાચબા આવી પહો�યા. તેના પર બેસીને �ણેય �ણવારમાં નાગલોકમાં પહોચી
ગયા.ં ગીત-સગંીત અને ��ૃયથી સદાકાળ સ��ૃ�વાળા નાગલોકમાં દંપતીએ અનેક �દવસો �ખુચેનથી િવતા�યા. ઘણા સમય બાદ હવે
તેમેને પોતાના નગરની યાદ આવી અને તેમણે નગર જવાની અ�મુિત માગી. �યાર� ઉપહાર તર�ક� નાગક�યાએ તેમને એક કાચબો
આ�યો. અને ક�ું ક� આ કાચબો નાનો છે પણ સોનાની ખાણ �વો છે. વળ�, તે� ું દરરોજ સાતસો �ામ( આ �પાન�ું એક સવાશરે
(500 �ામથી થો�ું વધાર� એ�ુ)ં ��યમાપ હશે �નો લે�ખકાએ અ�વુાદ કર�લો જણાય છે.) ચણાથી પાલન પોષણ કરવા ક�ુ.ં દંપતીએ
તદ�સુાર કરતાં કાચબો દરરોજ �ચ�ર�◌્୍- �ચ�ર�્ એવા અવાજ સાથે બે સોનામહોરો આપતો. થોડાક જ સમયમાં સ��ૃ બનેલા તેમની
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આ વાતની �ણ ધિનક પડોશીને થઇ. લોભવશ થઇને તે ધિનક એક �દવસ પરાણે પેલા કાચબાને પોતાને ઘરે લઇ ગયો. પરં� ુ
કાચબાએ સોનામહોરોને બદલે ગદંક�નો ઢ�ર કય�. આથી ��ુસે થયેલા પડોશીએ કાચબાને પ�થર ઉપર પછાડ�ને માર� ના�યો. �ુ:ખી
એવા ��ૃ દંપતીએ નેતા �તૃ દ�હને પોતાના ખેતરમાં દાટ� દ�ધો. �તે કથાસાર એવો છે ક�, મહ�નત વગર બેઇમાનીથી કદાિપ ધિનક
બના� ું નથી. એટલે ક�, અિત લોભ એ પાપ�ું �ળૂ છે.

પચંત�ંના કાકો�કૂ�ય ત�ંમાં આવી જ એક વાતા� જોવા મળે છે. તે� ું શીષ�ક �ા�ણ અને સાપની કથા એ�ું છે. કોઇ એક નગરમાં
હ�રદ� નામનો �ા�ણ હતો. તે ખેતી કરતો પરં� ુ હમંેશા દ�ર� જ રહ�તો. એક �દવસ ખેતરમાં �તૂેલા તેણે ��ૃ પાસેના રાફડામાં એક
સાપને જોયો. તેણે િવચા�ુ� ક� આ �ે�દ�વની મ� �ાર�ય ��ૂ કર� નથી તેથી જ �ું દ�ર� �.ં તેણે સાપની �માયાચના કર� અને પછ�
રાફડા પાસે એક શરાવમાં �ૂધ �કૂ�ને એ પોતાનાં ઘરે ગયો. બી� �દવસે સવાર� શરાવમાં એક સોનામહોરને જોઇને તે ��યત આનદં
પા�યો. દરરોજ આવી ર�તે સોનામહોર મેળવતો તે ધિનક થવા લા�યો. એક �દવસ તે કાય� ��ુને સ�પીને તે બહારગામ ગયો. ��ુએ
પણ શરાવમાં સોનામહોર જોઇ. લોભી એવા તરત િવચા� ુ� ક� આ રાફડો તો સોનામહોરોથી ભર�લો છે. માટ� આ સાપને માર�ને �ુ ં કાલે
બધી જ સોનામહોરો એક સાથે મેળવી લઇશ. બી� �દવસે તેણે સતંાઇને સાપને લાકડ�ના �હારથી માર� નાખંવાનો �ય�ન કય�. સાપ
તો બચી ગયો. પરં� ુ તેના દંશથી તે� ું ��ૃ�ુ થ�ુ.ં અહ� પણ કથાસાર એવો જ છે ક�, ‘અિતલોભ એ પાપ�ું �ળૂ છે.’

બ�ે કથાઓને સાથે રાખીને જોઇ�ુ તો ઘ�ું બ�ું સા�ય જોવા મળે છે. �મક�,

1) પચંત�ંની કથામાં �ા�ણ પોતાના ખેતરમાં રાફડા પાસે સાપને �ુએ છે. �પનાની કથામાં દંપતી સ��ુ �કનાર� એક નાગક�યાને
�ુએ છે. એટલે ક� સાપ અને નાગક�યા એવાં �ાણીિવશષેોની સમાનતા સીધેસીધી જોવા મળે છે.

2) પચંત�ંમાં �ા�ણ સાપને �ે�દ�વતા માની દરરોજ એક શરાવમાં �ૂધ આપતો. �પાનની કથામાં દંપતી કાચબાને દરરોજ સાતસો
�ામ �ટલા ચણા આપતા. અહ� પણ �ૂધ અને ચણાની ��યમા�ામાં ઘ�ું સા�ય છે.

3) પચંત�ંમાં સાપ દરરોજ એક સોનામહોર આપતો, જયાર� �પાનની કથામાં કાચબો બે બે સોનામહોર આપતો. આ બાબત પણ ઘણી
સમાનતાવાળ� છે.

4) પચંત�ંમાં વધાર� સોનામહોરની લાલચમાં �ા�ણ��ુએ સાપને મારવાનો �ય�ન કય�. �યાર� �પાનની કથામાં લોભી એવા ધિનક
દંપતીએ સોનામહોરો માટ� કાચબાને માર� ના�યો.
5) પચંત�ં અને �પાન એમ બ�ે કથાઓમા ં‘ અિતલોભ એ પાપ�ું �ળૂ’ છે. એવો કથાબોધ એક સમાન જ છે.

6) બ�ે કથાઓમાં િમથ�ું ત�વ પણ અ�પાશંે સમાન ર�તે જોવા મળે છે.

(3) આવી જ એક બી� વાતા� છે “नागराज का कु�ता”. એક �દ�શમાં બે ભાઇઓ પોતાની માતા સાથે રહ�તા હતા. મોટાભાઇની પ�ની
�વભાવે �ોધી અને �ુ�ટ હતી. તેથી માતા નાના ભાઇની સાથે રહ�તી. મોટોભાઇ �બૂ ધનવાન પણ નાનો ��યતં દ�ર�. તે નવા વષ�ના
�દવસે માતાને �ગુધંીદાર ભાત ખવડાવવા ઇ�છતો હતો. તેણે મોટાભાઇ પાસે થોડા ઉછ�ના ચોખા મા�ંયા. પરં� ુ મોટાભાઇએ તેને
�તૂકાર�ને કાઢ� ��ૂો. નાનાભાઇએ િનરાશ થવાને બદલે જગંલમાથંી � ુદંર ��ુપો એક� કર� તેના બદલે ચોખા લાવવા�ું ન�� ક�ુ�.
પરં� ુ નવા વષ�ની �વૂ� સૌ કોઇએ ��ુપો ખર�દ� લીધાં હોવાથી તેનો આ �ય�ન �યથ� ગયો. છેવટ� િનરાશ થઇને તે સ��ુ �કનાર� ગયો.
તેણે સાભં��ું હ� ું ક� સ��ુના ત�ળયે નાગ દ�વતા વસે છે. માટ� આ ��ુપો હવે નાગદ�વતાને જ અપ�ણ કર� દ�વા�ું ન�� ક�ુ�. તેણે �વાં
��ુપો સ��ુમાં પધરા�યાં ક� તરત જ એક ��ુુષ �યાં �ગટ થયો. અને તેનો ધ�યવાદ કરતા ક�ું ક�, “નવા વષ� માટ� નાગ�ાસાદમાં
��ુપો ન હોવાથી નાગદ�વ �ચિત�ત હતા. તમારા આ કાય�થી તે �ચ�તા હવે �ૂર થઇ છે. અને બદલામાં �ુ ં તમને નાગલોકમાં લઇ જવા
મા�ંુ �.ં તમે મારા પગલાનંી છાપ ઉપર તમારા ડગલા માડંો.” છેવટ� દ�ર� એવો નાનો ભાઇ નાગલોકમાં પહ�ચી ગયો. ર�તામાં પેલા
અદ�તુ ��ુુષે તેને સમ���ું ક� જો નાગરાજ તને વરદાન માગંવા કહ� તો � ું અ��ૂય અને અ��ૂય એવા તેમના �તૂરાને માગં�. ઘણાં
�દવસો �ધુી નાગલોકની �ખુસ��ૃ� ભોગ�યા પછ� વરદાન માગંવાના સમયે તેણે �વૂ�યોજના �જુબ પેલો �તૂરો જ મા�ંયો. નાગરા�
તેને તે �ાન આપી દ�ધો અને તેને ચાર થાળ� ભર� ખાવા� ું આપવાની �ચૂના સાથે પોતાને ઘરે રવાના કય�. તે પાછો આ�યો �યાર�
લોકોએ તેનો ઉપહાસ કય� ક�, ��ૃ માતા�ું પોષણ તો કર� શકતો નથી અને આ �ાનને ક�વી ર�તે પાળશ ે? પરં� ુ તનતોડ મહ�નત
કર�ને તેણે તે� ું લાલન પાલન શ� ક�ુ�. િનિ�ત મા�ામાં ભોજન કર� �તૂરો સીધો જ જગંલમાં જતો અને એક ર�છનો િશકાર કર�
લાવતો. ર�છના હાડ, માસં અને ચામડાથંી તે ધીમેધીમે પૈસાદાર બનવા લા�યો. થોડાક સમયમાં તે �ખુી થઇ ગયો. આ બ�ું જોયા
પછ� તેનો મોટો ભાઇ તેની પાસેથી હઠ કર�ને એ �તૂરો લઇ ગયો. મોટા ર�છની લાલચે મા�ા કરતાં ઘ�ું વધાર� ભોજન કરા��ુ.ં પરં� ુ
તે �તૂરો જગંલમાં જવાને બદલે મોટાભાઇ પર �ટૂ� પડ�ો અને માથા તેમજ હાથ ઉપર �બૂ કરડ�ો. ��ુસે થયેલા તેણે લાકડાનો ડડંો
ફટકાર� તેને માર� ના�ંયો. નાનાભાઇએ તેના �તૃ દ�હને પોતાના �ગણામંાં દાટં� દ�ધો. થોડા સમય પછ� �યાં એક વાસં� ુ ��ૃ ઉગી
નીક��ુ.ં તે એટ�ું બ�ું �ચે ગ�ું ક� આકાશમાં રહ�લાં દ�વલોકના ધા�યભડંારમાં તેનાથી �ણે છેદ થઇ ગયો અને તેમાથંી દરરોજ રા�ે
�તે ચોખાની ��ૃ�ટ થવા લાગી. નાનાભાઇએ �ગીને જો� ું તો તેના �ગણામંાં સફ�દ ચોખાનો ઢગલો થઇ ગયો હતો. �નુરિપ તે ધિનક
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બની ગયો. ફર�વાર મોટાભાઇએ તેના વાસંના ��ૃને કાપીને પોતાના �ગણામંાં રો�� ુ.ં પરં� ુ ચોખાને બદલે �ડૂા-કચરાના ઢ�રથી તે� ું
ઘર દટાઇ ગ�ુ.ં �તે એવો કથાસાર જોવા મળે છે ક� ��ું કરો તે� ું પામો. અથા�ત અિતલોભ એ પાપ�ું �ળૂ છે.

પચંત�ંના કાકો�કૂ�ય ત�ંમાં આવી જ એક અ�ય વાતા� પણ જોવા મળે છે. તે� ું શીષ�ક �વુણ�હસંો અને રા� એ�ું છે. એક નગરમાં
�ચ�રથ નામનો રા� હતો. તેને પ�વન નામ�ું સરોવર હ� ુ.ં ચોક�દરો હમંેશા તેની ર�ા કરતા. તેમાં ઘણા �વુણ�મય હસંો હતા. � છ
છ મ�હને એક એક સોના�ું પ�� આપતા. એક �દવસ એ સરોવરમાં કયાકંથી સ�ંણૂ� સોના ��ું લાગ� ું અનો�ું �વુણ�મય પ�ી આ��ુ.ં
પરં� ુ �યાં રહ�લાં હસંોએ તેને અટકા��ુ.ં પેલા પ�ીએ તો રા� સમ� હસંોની ફ�રયાદ કર�. આ સ�ંણૂ� �વુણ�મય પ�ીને જોઇને રા�ના
મનમાં વધાર� સો�ુ મેળવવાનો લોભ ��યો. તેણે સૈિનકોને પેલાં હસં પ�ીઓને માર� નાખવાનો આદ�શ આ�યો. સૈિનકોને જોતા જ
��ુ�શાળ� હસંો ઉડ� ગયા અને ઘણા સમય �ધુી પેલા �વુણ�મય પ�ીએ એક પણ સોના�ુ પ�� આ��ુ ન�હ�. છેવટ� રા�ને છ મ�હને
મળ� ું એક એક સોના�ું પ�� પણ �મુાવ�ું પડ�ુ.ં અ�હ� પણ કથાબોધ એ જ છે ક�, ‘અિતલોભ પાપ�ું �ળૂ છે’ અને ‘લાલચ �રુ� બલા
છે.’

ઉપ�ુ�કત બનંે વાતા�ઓમાં ઘણા �કાર� સા�ય જોવા મળે છે. �મ ક�,

(1) પચંત�ંમાં હસંોની વાત છે �યાર� �પાનની કથામાં �તૂરા અને ર�છની વાત છે.

(2) પચંત�ંમાં હસંો એક એક સોના� ું પ�� આપે છે �યાર� �પાનની કથામાં �તૂરો દરરોજ એક ર�છ પકડ� લાવે છે.

(3) પચંત�ંમાં સ�ંણૂ� �વુણ�મય હસંની લાલચે રા�એ પેલા હસંોને માર� નાખવા� ું ક�ુ.ં �પાનની કથામાં બ�ુ મોટા ર�છની લાલચે
મોટાભાઇએ �તૂરાને માર� ના�યો.
(4) પચંત�ંમાં રા�ને �વુણ�મય પ�છાં �મુાવવા પડ�ાં અને �પાનની કથામાં મોટાભાઇને ચોખાને બદલે �ડૂો કચરો �ા�ત થયો.
(5) બ�ંે વાતા�ઓમાં કથાબોધ એકસમાન છે. ‘અિતલોભ એ પાપ�ું �ળૂ છે.’

(6) બ�ે વાતા�ઓમાં ચમ�કાર�પી િમથકનો �યોગ પણ એક સમાન ર�તે જોવા મળે છે.

શોધલેખ�ું કથિયત�ય એ છે ક�;

(1) �પાનની લોકકથાઓ અને પચંત�ંની �ાણીકથાઓમાં અનેક ઘ�ું સા�ય જોવા મળે છે.

(2) લે�ખકા કા��ુ હો�રઉ�ચએ આ ��ુતકમાં �ુલ અઢાર કથાઓ ર�ૂ કર� છે. �માનંી ઉપ�ુ��ત �ણ કથાઓ તો પચંત�ં સાથે ગહ��ુ સા�ય
ધરાવે છે. બોિધસ�વ સબંધંી બી� બે કથાઓમાં પણ પચંત�ંનાં �ધૃ�ટૂ પવ�તનો ઉ�લેખ જોવા મળે છે. આ બાબત પણ પચંત�ં અને
�પાનની કથાઓમાં સા�યને જ િસ� કર� છે. ચોતરફ સ��ુ ધરાવતાં �ીપખડં એવા �પાનમાં પણ પચંત�ંના �વી જ નીિતબોધ અને
�યવહારબોધ કરાવતી આ કથાઓમાં કદાચ પચંત�ંનો િવશષે �ભાવ ર�ો હોય એ�ું માની શકાય.

(3) કોઇ પણ સમાજ માટ� �વન��ૂયો�ું ઘડતર થવામાં અને નીિતબોધ�ું ઉમદા આચરણ થવા માટ� આવી લોકકથાઓ ક� �ાણીકથાઓ
મહ�વ�ું �ગ બની રહ� છે. આ ���ટએ અમે�રકા વગેર� પછ� ઘણાં સમયે શોધાયેલાં �પાન �વા દ�શમાં પણ આવી નીિતબોધની
કથાઓ મળવી એ ત�કાલીન માનવસમાજ માટ� સવ�થા �હતકાર� િસ� થાય છે.

(4) ભારતીય િવ�ાન ભોગીલાલ સાડં�સરા અને િવદ�શી િવ�ાન �ી હટ�લ અને �ી એગટ�ને જણા�� ું છે ક�, પચંત�ંનો અ�વુાદ �ીક,

જમ�ની, ડચ, હગેંર�, �વી�ડશ, પો�લશ, વગેર� ભાષાઓમાં થયો છે. પરં� ુ �પાની લે�ખકા કા�� ુ હો�રઉ�ચના આ ��ુતકની કથાઓના
આધાર� પચંત�ંનો સહજ◌୍�વશે �પાન �વાં દ�શમાં પણ થયો હશે એમ કહ� શકાય. � બાબત નાવી�ય�ણૂ� છે.
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