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ધમૂકેતનુ ુું ભવ્ય ઐતિહાતિક નારીપાત્ર – “ચૌાદેવી” 

 

‘ઈતતશાવ’ અને ‘નલરકથા’ ફન્નેનો ભેા કયલો એટરે વત્મ અને કલ્નાન ુ તભશ્રણ કયવુું. ણ નલરકથાનુું 
સ્લરૂ વાલ કાલ્તનક તો નશીં જ. ઈતતશાવ વત્મના ામા ય ટકે છે. ગજુયાતી વાહશત્મભાું એલા વભથથ ઐતતશાતવક 
નલરકથાકાયોભાું ગૌયીળુંકય ગોલધથનયાભ જોળી (૧૮૯૨-૧૯૬૫) ઉપે ધભૂકેતનુ ુું વજૉન અત્મુંત નોંધાત્ર ફનયુું છે. તેભણ ે
ઐતતશાતવક નલરકથાઓની વાયી માદી આી છે. જેભ કે, ‘યાધીન ગજુયાત’, ‘ગજૂૉય તત મૂયાજ     દેલ ૧-૨’, 
‘લાચિની દેલી’, ‘અજજત બીભદેલ’, ‘િૌરાદેલી’, ‘યાજવુંનમાવી’, ‘કણાથલતી’, ‘યાજકનમા’, લગેયે આ િાલકુ્યલુંળની કૃતતઓ 
છે. 

િૌલકુ્યયગુ નલરકથાલચરભાું ગજુયાતના ઈતતશાવના ગૌયલયગુને નુઃજીલુંત ફનાલલાભાું આવ્મો. જેભાું 
‘યાધીન ગજુયાત’ ભાું િાલડાલુંળના ઉદમની કથા છે તો ‘ગજૂૉયતત મૂયાજદેલ’ભાું િાલડાઓ છી ગજુયાતભાું િાલકુ્ય 
અથલા વોરુંકીઓનુું યાજ શત ુું તેનો ઉલ્રખે છે. િૌલકુમયગુની તલળેતા એ છે કે એણે કેટરાુંમ નાયીયત્નોને જનભ આમો 
છે. મૂયાજ છી બીભદેલ, તવદ્ધયાજ જમતવિંશ અને કુભાયા જેલાું પ્રતવદ્ધ વોરુંકીઓ આવ્મા. મૂયાજ છી યાજ્માવનને 
સ્સ્થય કયલા લાચિનીદેલી, ગજુયાતની નતથકી – યાજ્ઞી િૌરાદેલી, જમતવિંશને ઘડનાય ભાતા ભીનદેલી, થૃ્લીયાજ 
િૌશાણને ખતભ કયનાય ળાશબદુ્દીન ધોયીને ાછી ઠેરનાય નાતમકાદેલી લગેયે નાયીઓને ધભૂકેતએુ ોતાની નલરકથાભાું 
અગ્રીભતા આી છે. 

ફીજી ફાજુ દેળની નલી નલી આઝાદી થઈ તે વભમે ધભૂકેતએુ ગુતયગુને નુઃજીલુંત કયલાનો ઉદે્દળ વેલી 
ગુતયગુની કથાઓ રખલાનો પ્રાયુંબ કમો.  જેભાું આમ્રારીથી ળરૂઆત કયી. ત્માયફાદ ભૌમથલુંળના િાણક્ય, િુંદ્રગુત 
ભૌમથ, વમ્રાટ અળોક જેલાું ાત્રો ભે છે. એ છી ભગધશૃુંગ, કણ્લ, નુંદલુંળ... બાયતના ઈતતશાવના પ્રથભ સલુણથયગુ 
સધુીની કથા ગુતયગુ સધુી પ્રલત ેછે. ણ આ ફધી ઔતતશાતવક નલરકથાઓભાું ‘િૌરાદેલી’ના ાત્ર વુંદબથની કૃતતઓ 
જેભ કે, ક.ભા. મનુળીની ‘જમ વોભનાથ (૧૯૪૦) નલરકથાભાું બીભદેલ વોરુંકી અને સ્લનળીર દેલનતથકી િૌરાનાું 
પે્રભનુું તનરૂણ છે. ધભૂકેતકૃુત ‘િૌરાદેલી’ (૧૯૪૦) અને ‘યાજવુંનમાવી’ ભે છે. ચતુનરાર ભહડમાકૃત ‘કુભકુભ અને 
આળકા’ભાું િૌરાનુું ાત્ર છે. ણ નાભ ફદરીને ‘ફૌરા’ યાખેર છે. યઘલુીય િૌધયીકૃત ‘વોભતીથથ’ ણ િૌરાના કેનદ્રભાું 
રખામેર નલરકથા છે. 

ધભૂકેતકૃુત ‘િૌરાદેલી’ભાું એક બવ્મ લાયાુંગનાભાુંથી યાણીદ પ્રાત કયતી નતતિકાનુું િહયત્ર આરેખાયુું છે. એક 
નતતિકા જે ખાવ કયીને િાલકુ્યલુંળના વભમની નાયી છે, તેની પ્રતતબા, વ્મસ્તતત્લ અને અસ્સ્તત્લને કોઈ દૈલીમ ગણુોથી 
વુંન્ન કયલાની કાયીગયી ધભૂકેતએુ કયી ફતાલી છે. આ નલરકથાભાું એકથી લધ ુ ાત્રો, યાજકીમ ખટટોથી વબય 
લાતાલયણ અને અવયકાયક વુંઘથ તનરૂામો છે. વુંલાદોભાુંથી વ્મતત થતી ાત્રોની ભાનતવકતા કૃતતના કથાલસ્તનેુ લધ ુ
ઘટ્ટ ફનાલે છે. ણ... અનેક ાત્રો લચ્િે કાદલભાું કભ ખીરે એભ વોભનાથને જ જૂનાયી નતતિકા િૌરાદેલીન ુ
આંતયવત્લ વૌંદમથની ઉચ્િબાલનાથી અચબભતૂ કયનારુું નીલડ્ુું છે. એટલુું જ નશીં પે્રભની એક ઉચ્િ કલ્ના જેને 
‘આત્ભાનો પ્રેભ’ કે Devine Love કશલેામ એલા તલકાયશનૂમ પે્રભની કલ્ના રેખકે યાજા બીભદેલ અને િૌરા લચ્િે ઊબી 
કયી છે. કલ્નાને વત્મભાું પેયલલાનુું વાશવ તો કરાકાય જ કયી ળકે છી તે ચિત્રકાય શોમ કે વાહશત્મકાય. 
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‘િૌરાદેલી’ કૃતતના પ્રલેળથી વજૉકે સ્ષ્ટ નોંધયુું છે તેભ બીભદેલ વોરુંકીના અચગમાયભી વદીના ફીજા િયણની 
કથા અશીં આરેખાઈ છે, કે જ્માયે ગજુયાત શતાળ થમેલુું શત ુું. બગલાન િુંદ્રભૌચરશ્વયનુું વોભનાથ, પયીલાય યાજજત 
ાભીને ગજયાતની પયી એકલાય યાજજતતા થલાની શતી. ગજુયાતની પ્રજા બમભા જીલી યશી શતી. યાજ્મભાું બીભદેલ, 
યાણી ઉદમભતી, નતથકી િૌરાદેલી અને યાજાનો પ્રણમ, આંતહયક યાજકીમ ખટટો... આ ફધા લચ્િે પ્રજા બમના 
ઓથાયભાું જીલે લગેયેનુું કૃતતભાું આરખેન થયુું છે. વભગ્ર કૃતત કુર ૪૩ પ્રકયણભાું આરેખાઈ છે. પ્રત્મેક પ્રકયણ તેના 
ળીથક પ્રભાણે કથાતુંતનેુ જોડતો ઉઘાડતો જામ તેલી ધભૂકેતનુી કથનકરા ણ નોંધાત્ર નીલડી છે. 

કૃતતનો આયુંબ કોઈ યશસ્મભમ યાજકીમ ભુંત્રણા કે ખટટને િીંધે છે. પ્રથભ પ્રકયણભાું ાટણના દુરથબ વયોલય 
કાુંઠે યાજા બીભદેલ અને િૌરાદેલી ભલાના છે, એલા કથાતુંતથુી દાભોદય ભશતેા અને તવિંશનાદ લચ્િ ેયશસ્મભમ લાતો 
થામ છે. ફુરિાદયભાું ઢુંકાઈને િૌરાદેલી ધાયલાની શતી એને ફદરે ઉદમભતી પ્રલેળે છે. જેભાું યાજા બીભદેલની 
ગતતતલતધ ય તેની ળુંકા વેલલાની દૃષ્ષ્ટ ણ ઉઘડી છે. કાયણ કે ાટણભાું તલજમોત્વલ વજાથમો જેભાું િૌરાદેલીએ 
અંગશાય નતૃ્મ કયેલુું. એ ઘટનાએ બીભદેલભાું ઉત્વાશની રાગણી જગાલી. િૌરાદેલી ભાત્ર ભશાતળલયાતે્ર જ બગલાન 
ળુંકયના વાતનધમભાું લથભાું એકાદલાય નતૃ્મ કયે છે એ તવલામ કોઈનામ આભુંત્રણને સ્લીકાયતી નથી. એ ાટણભાું નથી 
એભ જાણીને યાજા બીભદેલ જુદા જુદા તળલભુંહદયોભાું તેને ળોધતા પયે છે. ઉદમભતીને બીતત છે કે ોતાનુું સ્થાન એક 
લાયાુંગના ના છીનલી રે. ઉદમભતીની તલિાયધાયા વાથે ાટણના યાજરુુ તલભરભુંત્રી ણ જોડામેર શતા. કેભ કે 
ઉદમભતી જેટરી જ ઘણૃા ભુંત્રી ણ િૌરાથી કયે છે. ણ િૌરાના અનનમ વ્મસ્તતત્લ તલળે દાભોદય િૌરાના એ ળબ્દોને 
માદ કયે છે, ‘‘હુું ભશાકારેશ્વયની બગલાન વોભનાથની નતતિકા, તભે ધાયાતત-ધાયાતત એલા ભશાન કોણ કે ભાયા 
ારલનો હયભર ણ ાભી   ળકો ?’’ (.ૃ ૧૫, ‘િૌરાદેલી’, ધભૂકેત)ુ. 

િૌરાદેલીને ાટણ ત્મજલા એકલાય યાણી ઉદમભતી ોતાના અંતઃયુભાું તેડાલે છે ત્માયે બરુ ુંદ અલાજભાું િૌરા 
ફોરી ઉઠે છે. ‘‘વાુંબો, ત્માયે ભશાયાણી ફા ! ભશાયાજ ોતે કશલેડાલે તો ણ હુું ાટણ ન તજુ ું. હુું તો ાટણની છું. 
ાટણ ભારુું છે ને ાટણની હુું યશલેાની છું.’’ (.ૃ ૨૬, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ આ તનબથમતાનો ફભણો પ્રતતવાદ આતા 
િૌરા કશ ે છે, ‘‘ભશાયાણી ફા! હુું તો ાટણ ત્માયે જ તજુ ું, જ્માયે ભશાયાજ બીભદેલ વોભનાથની નુઃસ્થાના કયે, 
બગલાન તનાકાચણ તવલામ ફીજે ભારુું સ્થાન ક્યાું શોમ ?’’ (.ૃ ૨૭, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. િૌરાદેલી એક યાજનતતિકા છે 
જે વૌંદમથભુંહડત અને કરાને લયેરી છે. કોઈ તલકાય, વ્મસ્તત, લસ્ત.ુ.. એને તોરે ન આલે એવુું તેનુું ઉદાત્ત વ્મસ્તતત્લ છે. આ 
િૌરાને અશયણ કયલાનુું કાલતરુું જમાયે ઉદમભતી અને દુરથબદેલી યિે છે, ત્માયે દાભોદય તવદ્ધયુના રુદ્રભશારમના 
યસ્તે િૌરાને ભોકરી ફિાલલાનો પ્રમત્ન કયે છે. ત્માયે ણ આ તનબથમા સ્ત્રી કશ ેછે, ‘‘ણ ભશાયાણીના, ભુંત્રીના કે કોઈના 
બમથી હુું, ાટણ તજુ એ તત્રકાે ણ ન ફને. હુું ભશાયાણીને ભલાની જ. છી ત્માુંની મોજના કે માતના ગભે તેલી શો. 
કવોટી કયનાયે શરેા ોતે કવોટીભાુંથી વાય થવુું જોઈએ ભુંત્રીજી !’’ (.ૃ ૪૪, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. 

ાટણભાું એક બેદી યાજકાયણ િારી યહ્ુું શત ુું. એલાભાું યાજાનો િૌરાદેલી ભાટેનો પે્રભ પ્રજાભાું અયાજકતાનુું 
સિૂન કયનાયો શતો. આ નફાઈનો રાબ કોઈ ણ રઈ ળકે એ તલિાયી દાભોદય વતત જાગતૃ િોકીદાય ફની 
ાટણની અસ્સ્ભતાને જાલલા પ્રમત્નળીર યશતેો. તલભરભુંત્રી િૌરા તલયોધી શતો. ણ ાટણનગયનો પ્રભેી શતો. ત ે
કોઈનામ પ્રબાલભાું જીલતો નશોતો. તનબથમ અને સ્ષ્ટલતતા શતો. એક કુળ મોદ્ધો શતો. િૌરાદેલી ભાટે તે કશ ેછે, ‘‘એક 
વાધાયણ લાયાુંગનાને આટલુું ભશત્લ શુું ? ભશાયાજ ન વભજે તો ભશાયાજને ણ ફશાય યશવે ુું ડ.ે ાટણની વત્તા અજેમ 
યશલેી જોઈએ. ાટણની વત્તા એ ભાયે ભન શરેો પ્રશ્ન છે. ાટણનો યાજા છી.’’ (.ૃ ૫૭, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. જ્માયે 
ઉદમભતીએ ડમુંત્રલૂથક િૌરાનુું અશયણ કયાવ્યુું ત્માયે દાભોદય ગુતલેળ ઉદમભતીની ડમુંત્ર ઘટનાને નજયે જોઈ 
ફલકુયામની ભદદથી િૌરાદેલીને તવદ્ધયુ શોિાડી. તવદ્ધયુના રુદ્રભશારમભાું િૌરાદેલીને યાખલાભાું આલી. ત્માું વાધનુા 
લેળભાું યશતેા કાતતિકસ્લાતભના આલાવે િૌરાદેલીને યશલેા સ્થાન ભળયુું. મોગાનમુોગ યાજા ણ ત્માું શોંચ્માને અને 
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દાભોદયની ીડા લધી કે ક્યાુંક ફેમનો બેટો ન થામ ! િૌરાને ળોધતાું આલેરા યાજા બીભદેલને ભઠતત, કેળય 
ભકલાણા.... ફધાએ વભજાવ્માું કે તેઓ ાટણ ાછા પયે ણ યાજા દૃઢ સ્લયે ફોરે છે, ‘‘િૌરા તલનાના ાટણભાું હુું 
આકાળ... થૃ્લી એક થામ તો ણ ન આવુું...’’ (.ૃ ૮૮, િૌરીદેલી, ધભૂકેત)ુ િૌરા ભાટેનુું આ ભભત્લ જોઈ કેળય 
ભકલાણા આકયા ળબ્દોભાું યાજાને ભોશની ઉંઘભાુંથી જગાડલા પ્રમત્ન કયે છે. ત્માયે બીભદેલ એક પ્રશ્ન દાભોદયને કયે છે કે, 
િૌરા તલનાનુું ાટણ ત ુું કલ્ી ળકે છે ? ત્માયે દાભોદય મથામોગ્મ જલાફ આે છે, ‘‘ભશાયાજ! ફે લસ્ત ુહુું કલ્ી ળકતો 
નથી, એક તો િૌરાદેલી તલનાનુું ાટણ અને ફીજુ ું તલજ્મોત્વલ તલનાનુું દુરથબવયોલય’’ (.ૃ ૯૨, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. 

રુદ્રભશારમભાું જ યાજા બીભદેલ િૌરા તલળેના તલિાયો વ્મતત કયતાું કશ ે છે, ‘‘વૌ ભને વભજાલતા શતા નાું કે 
િૌરાને બોચગની તયીકે યાખીએ તો લાુંધો નહશિં, એને યાણીદ ન અામ... ણ આ ળુંકય બગલાનના વાતનધમભાું તન ે
કહુું છું કે િૌરા ભાટે એલો તલિાય કયતાું ણ ભને કાુંઈક ા થઈ જાતુું શોમ એલી ધ્રજુાયી છૂટે છે. એલી... અનુભ નાયી 
– બસ્ભાુંક દેલ તેને ગુતયગુની ... ને એવુું કાુંઈક કશ ેછે, એને બોચગની યાખુું ? દાભોદય ! આ તન ેભનની લાત કશી 
નાખી િૌરા તલળે એલો તલિાય ણ ભને નથી આવ્મો.’’ (.ૃ ૯૩, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ ભુંહદયના ગબથગશૃભાું ગુત યીતે 
યાજાના મખુભાુંથી નીકેરા ળબ્દોને વાુંબતી િૌરા ણ ભનોભન શયખાઈ. એટલુું જ નશીં કાતતિકસ્લાભીને આ યાજા 
બોચમો, ફશાદુય, તનખારવ રાગ્મો. િૌરાનુું હૃદમ બયાઈ આવ્યુું. આ િૌરા એટરી તનબથમ છે કે વાોથી ડયતી નથી ન ે
અંધાયા બોમયાભાુંથી અદૃશ્મ થઈ જામ છે. 

નલરકથાભાું કેટરાક વુંલાદ, ઘટના અત્મુંત નાટયાત્ભક નીલડી છે. વાધલુેળે કાતતિકસ્લાભી અને દાભોદયની 
મરુાકાત, વુંલાદ, અદૃશ્મ િૌરાની ળોધ કયતા ફને્નની આકુવ્માકુ સ્સ્થતત, કાતતિકસ્લાતભનુું યાજા બીભદેલની વભી 
જલાનુું ભનોભુંથન, િૌરાદેલી ાટણભાું નથી એભ જાણી યાજકાયબાયીઓ લચ્િે િારેરી િિાથ, મૂયાજ કુભાયદેલની યક્ષા 
કયી યશરેી િૌરાના વુંલાદો ણ એટરાું જ પ્રળુંવનીમ છે. “ભશાયાજ ાટણભાું શોમ કે ન શોમ ણ બસ્ભાુંકદેલ નથી ત્માું 
સધુી મૂયાજકુભાયની હુું જ યક્ષક છું” એભ કશીને િૌરા, કુભાયન ુતુ્રની જેભ ધમાન યાખ ેછે. ભશાયાજ ાટણનાું યાજા 
શોલા છતાું કશુું ધમાન આતા નથી અને એટરે િૌરાને શરેાું જેવુું વમદુ્રગુતના વભમનુું ાટણ, ભશાન ાટણ વાુંબયે 
છે. એવુું ાટણ ન ફને ત્માું સધુી આલલાની ના ાડ ેછે. યાજા બીભદેલને ાટણ રઈ જલા ભાટે દાભોદયને ચિિંતા અને 
વદબાલ છે. 

દાભોદયની જેભ કાતતિકસ્લાભીને ણ ભશાયાજ વભક્ષ ોતાની ભશત્તા તવદ્ધ કયલી શતી. ોતે વૈતનક શોલા છતાું 
વાધ ુફનમો એનો યુંજ થમો. છેલટે મોદ્ધાની ેઠે િૌરાદેલીની જેભ જ અંધાયી ગપુા લાટે ફશાય નીકી ાટણ તયપ 
યલાના થમો અને દુરથબવયોલય આલી શોંચ્મો. ાટણભાું આલીને તેણે એક શાસ્માસ્દ ાત્ર લ ૂુંઢની ભદદથી જાણ્યુું કે 
ાટણભાું તો પ્રતાદેલી નાભની લાયાુંગના ઉદમભતીની તાુંબરુલાહશની ફનીને વુંદેળા આર ેકયલાનુું કાભ કયે છે. આ 
પ્રતાદેલી યલુાન, સુુંદય, િારક અને પ્રબાલક સ્ત્રી શોઈ કાતતિકસ્લાભી લ ૂુંઢ અને તેના લચ્િેનો જૂઠો ો પે્રભ ાભી જઈ વત્મ 
ળોધલા તયપ લે છે. 

પ્રતાદેલી લ ૂુંઢને છેતયી યશી’તી ોતે પ્રતાી, સુુંદય, સલુાી શોલા છતા કઢુંગી દેખાતા શબુદુ્ધદ્ધના લ ૂુંઢને ભોશ ે
એવુું કાતતિકસ્લાભીને રાગતુું નશોત ુું. લ ૂુંઢ એ વ્મસ્તત શતો જેને દાભોદયે ાટણ ફશાય તગેડયા શતો. ણ ોતે છાનોભાનો 
પ્રતાદેલીના વુંદેળા શોંિાડલાનુું કાભ કયતો. ખરનાતમકાઓભાું ઉદમભતી યાણી જેટલુું જ સ્થાન પ્રતાદેલીનુું ગણામ. 
નડરૂના વેનાતત વાઢા વાથે તેનુું પે્રભપ્રકયણ િારે છે. કાતતિકસ્લાભી જ ઘોડો િોયીને નડરૂથી ાટણ આલેરો. લી 
ગુતલેળે તે લ ૂુંઢને ત્માું યો ો એ શકીકત દાભોદયને ખફય ડી ગમેરી. દાભોદયની નજય ફાઝક્ષી જેલી છે. યાજ્મના 
એક એક ખણૂાભાું શુું િારે છે તેની ભાહશતી તે ધયાલે છે. 
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યાણી ઉદમભતી કાાચરક લડ ેભુંત્રતુંત્ર કયી વુંતાન પ્રત્મે દમાશીન ફની. તેની ફદેયકાયી િૌરાને અવો  રાગ ે
છે. િૌરાનુું ભાતહૃૃદમ યાજકુભાયની રાગણીભાું ફુંધાઈ ચકૂ્ય ુશત ુું. િૌરાનુું નવુું જ દળથન જેભાું એક યાજનતતિકા નશીં એક 
“ભા”નુું હૃદમ તેભા છરકે છે. બાયત લથભાું વતત ાટણની કીતતિ ઝુંખતી િૌરા ાટણની એક લાયાુંગના નશીં એક 
યાજયાણીનુું દ ળોબાલનાય ફની યશ ેછે. 

ફીજી તયપ ગસુ્વે બયામેર યાજા બીભદેલ તલભરભુંત્રી ાવે શોંિી જઈ તલયોધ દળાથલે છે. યાજાને જોઈ 
તલભરભુંત્રી પ્રશ્ન કયે છે, “ભશાયાજ ! ાટણના દુગથને અજેમને અખુંડ યશવે ુું શોમ તો આલી ઘરેી યભત આશીં ન ોવામ 
ાટણની પ્રતતષ્ઠા કોઈ એક યાજાની નથી. એ તો નગયજનોની છે” (.ૃ ૧૬૬, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ તો યાજા બીભદેલનો 
વુંલાદ ણ ઉત્તભ નીલડ ેછે, “આલતી કાર ેહુું િૌરાદેલી વાથે ાટણભાું પ્રલેળ કયલાનો છું. ભાયા ગજયાજને કોણ યોકે છે 
એ હુું જોઉં છું ભુંત્રી ?” (.ૃ ૧૬૭, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. 

છેલટે કુભાય મૂયાજદેલ આલી િઢીને યાજા-ભુંત્રી લચ્િ ેવભાધાનનુું કાભ કયે છે. આભ, વુંઘાથત્ભક હયસ્સ્થતત 
વજાથતા અટકે છે. જે કાભ દાભોદય, બસ્ભાુંકદેલ, કાતતિકસ્લાભી ન કયી ળકમા એ કાભ કુભાયે કયી ફતાવ્યુું. કુભાયે, તતાને 
પ્રશ્ન કમો. “શુું હુ ું િૌલકુમ નથી ?”, “ભુંત્રીયાજ ! તભને રાગે છે કે એનો તુ્ર હુું ગજયાજ તરલાય ને તવિંશાવનની લાતોભાું 
યવ રઈ ળકુું ?” એટલુું જ નશીં ોતે અણીશદુ્ધ િૌલકુ્ય ફનલા તતાની ઈચ્છા પ્રભાણે લતથલા ભાગ ેછે. ણ ભશાયાજ 
ાટણ પ્રલેળ કયે તો જ. દાભોદય ણ જાણ ે છે કે ાટણની ફધી શકીકતો ભાલા શોંિે છે. ભાલા છે ત્માું સધુી 
ાટણની ગણતયી નશી યશ.ે ોતે ભાલા જીતી રાલે તો ધુંધકૂયાજને મ ાડી ળકામ. ભશરેભાું ઉદમભતી અને 
પ્રતાદેલીના કાયનાભાથી દાભોદય અજાણ નશોતો. ફધ ુ જાણીને ણ આખા યાજ્મને વાિલી યો ો’તો. યા’નલધણ 
ોતાની ૌત્રી ઉદમભતીને યાજા દ્વાયા ભેર અલગણનાને ટેકો આલા યાજાને વભઝાલલા આવ્મો શતો કે, યાજા 
િૌરાદેલીને ન અનાલે. યાજ્મભાું દુરથબહકનાયે ધનુથતલદ્યાના પ્રમોગો થઈ યો ા શતા જેભાું તલભરભુંત્રીનુું અને 
પ્રતાદેલીના લખાણ થમા એ પ્રતાદેલીએ એવુું ડમુંત્ર કયેલુું કે યાજકુભાયને ઘોડવેલાયી વાથે લડરા સધુી િક્કય 
ભાયલા કહ્ુું. યાજકુભાયે એ લડરા ય એક કાાચરકને ભાણવની ખોડીભાુંથી ભદ્યાન કયતા જોમો એના ચફશાભણા 
દ્શશ્મથી યાજકુભાય હપક્કા ડી ગમા. ફેબાન જેલી સ્સ્થતતભાું ાછા પમાથ ત્માયે કેળય ભકલાણાને રાગ્ય ુકે કુભાય અસ્લસ્થ 
છે. કુભાયભાું વાયા વુંસ્કાયનુું તવિંિન ણ િૌરાને કાયણે જ આલેલુું. કુભાયના ફદરામેરા લતથનભાું કોઈના ડમુંત્રની ગુંધ 
આલતી શતી. કેળય ભકલાણાએ લડરા ય િઢીને તાવ કયી. ત્માુંથી એક ખોયી જડી આલી. કોઈ કાાચરકના ભેરા 
કામથની ગુંધ શતી. એભાું ણ યાતના અંધાયાભાું ભકલાણાએ પ્રતાદેલી અને કાાચરકની ફધી લાતો વાુંબી રીધી. 
યાજકુભાયની ફરી િઢાલી યાજ્મભાું કાાચરકોને સ્થાન આી યાજ્મને સ્ભળાન ફનાલી દેલાની ગુંધ તેભાું લતાથતી શતી. 
પ્રતાદેલી કાાચરકને કશી યશી’તી, 

“ભશાયાજ! ભાયે સ્ભળાનની બસ્ભ, ચિતાના શાડકાું, ભાણવની ખોયી, ભદ્ય અન ે રોશી-એ વઘાુંન ે તપ્રમતભ 
ફનાલલાના છે. ભાયે આ નગયને સ્ભળાન કયવુું છે. અનેક શાડતિંજયોને આંશી ફાીને શાડકાું બેગા કયલા છે ભાયે ત્માય 
છી જ ભાલા જવુું છે – ભશાયાજ! હુું ભાલાની છું કાાચરકોનો ુંથ ત્માું છે. અને ભાયે એ અશીં રાલલો છે ! ભાયે ભાથે 
એ એક અણરખ્ય ુઋુણ છે.” (.ૃ ૧૯૯, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. 

ભકલાણા ણ પ્રતાદેલીને ઓખી ગમો શતો. સ્ભળાન ભતૂભભાું િારતાું કભથકાુંડને અટકાલલા ભકલાણા તરલાય 
રઈને કાાચરક વાભે કદૂી ડરેો. એક ઝાટકે તેને ખતભ કયેરો ત્માયે ણ િૌરા ત્માું ઉસ્સ્થત થઈને વભથણ અને 
ફચરદાન અથલા તત્ય ફનેરી. પ્રતાદેલીએ કાાજાદુથી કાાચરકને યાજકુભાયને ખતભ કયલા ભોકરેરો. આ લાતની 
જાણ િૌરાને થતાું તે કુભાયને ફદરે ોતાનો બોગ આલા આલેરી ણ એ શરેા તો કાાચરક જ નશોતો યો ો. તે 
ાભી ગમેરી કે શલે કુભાયને કોઈ કાે નશીં ફિાલી ળકામ. ભકલાણાને વજાથી ફિાલલા ભાટે િૌરાએ ભકલાણાનુું 
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શત્માકામથ ોતાને શસ્તક રઈ રેલાનુું કૌલત દાખવ્યુું. અશીં ભકલાણાને િૌરાનુું અલૂથ વ્મસ્તતત્લ અનબુલાયુું. વલાય 
ડતા જ કુભાયના મતૃ્ય ુવભાિાય ણ યાજ્મભાું પેરાઈ ગમા. વભગ્ર ાટણ ળોક, બમ અને શલે ગાહદતત કોણ એલા 
પ્રશ્નના ઔથાયભાું જીલી યશી શતી. તલભરભુંત્રીએ યાજ્મભાું વભાિાય પેરાલેરા કે િૌરાએ ાટણ ત્મજી દેવુું. ણ આ 
વભાિાય િૌરા સધુી શોંિે એ શરેાું જ ભકલાણા ઢાર ફનીને ઉત્તય લાતો કે “શલે આંઈ કોઈ આ વભાિાય રઈન ે
આલળે તેને હુું જનોઈલઢ કાી નાખીળ... છી બરે ભને ભુંત્રીશ્વય ભાયી નાખે” (.ૃ ૨૦૭, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. 
યા’નલઘણ ણ ઈચ્છતો શતો કે ઉદમભતી તેની વાથે જૂનાગઢ આલે. અથલા બતલષ્મભાું ઉદમભતીનો જ તુ્ર ગાદી 
વુંબાે. 

યાજ્મભાું કાાચરકનુું મતૃ્ય ુ કેલી યીતે થયુું તેની િિાથ િારતી. યા’નલઘણ ઉદમભતીને રઈ ચિતતિંત શતો. તો 
લી, દાભોદય તલભરભુંત્રીન ેયાજ્મ ફશાય કયલાના ભનસફુા વેલતો એભ ણ ઈચ્છતો કે યા’નલઘણ ણ સ્લીકાયી રે કે 
િૌરાદેલી ભશાયાજનુું યાણીદ ળોબાલે. ફાલકુાિામથ ભાલાની યજે યજ યાજાને કશતેા. ભાલાને તોર ેાટણ નથી. એ 
જણાલી યાજાન ેજગાડલા પ્રમત્ન કયતો.  

ફીજી તયપ યાજ્મભાું લાતો પેરાઈ કે કાાચરકને ભાયલાભાું યાણી ઉદમભતીનો શાથ છે. નમામતપ્રમ યાજા 
ઉદમભતીને ફુંદી ફનાલલાનો આદેળ આે છે ત્માું જ વભથણની દેલી િૌરા પ્રગટ થામ છે અને “ભશાયાજ ! શત્મા 
કયનાયી તો હુું છું” એભ સ્લીકાયે છે. િૌરાનુું આભ કયલા ાછનુું કાયણ ફહ ુભોટુું શત ુું. તેણે કેવય ભકલાણાને તેના 
તતાની ચફભાયીના વભાિાય વાુંબેરા. ભકલાણાની તનષ્ઠા, વ્મથાન ેરીધ ેજ તે વભથણ કયલા તલિાયુથ. કાાચરકની 
શત્માના કરુંકથી ફિાલી તેને તેના તતાની વેલાભાું ભોકરલા તે ઈચ્છતી શતી તેથી શત્માનુું આ ઓઢી યાજા વાભ ે
ઉસ્સ્થત થઈ તે કશ ેછે, “ભશાયાજ! આના તનયતલધ પે્રભની હુું કવોટી કયી યશી છું, એભ યખે ભાનતા. એ પે્રભ તો શલે 
કવોટીથી ય છે. ણ ભેં જેભ આને ભાટે થઈને ાટણ ત્મજ્યુું નથી તેભ આે ભાયે ભાટે થઈને ાટણને તજવુું ન 
જોઈએ. આ ાટણ તત શરેાું છો ભશાયાજ ! કાાચરકને શણનાય હુું છું. નમામ પ્રભાણે ભને દુંડ આલો એ આનો ધભથ 
છે !”   (.ૃ ૨૨૩, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. આ આશ્ચમથ લચ્િે કેવય ભકલાણા ણ ગનુો કબરૂે છે. દાભોદયને વઘી લાતભાું 
બેદ રાગ ેછે. કાાચરકના ત્રણ ખનૂી ઉદમભતી, િૌરાદેલી, કેવય ભકલાણા... આભાુંથી વાચુું કોણ ? આ ફધાભાુંથી વત્મ 
ળોધલા દાભોદય યાજાને જણાલે છે કે ોતે એ ગનેુગાયને ોતાના કફજાભાું યાખરે છે. એભ કશી ફદરાભાું ભકલાણાની 
જાભીન ભાુંગે છે. આભ પયી એકલાય દાભોદય અને ભકલાણાને “વુંકટ વભમની વાક એટરે િૌરાદેલી” એલા અલૂથ 
દળથન થામ છે. 

િૌરાએ ભકલાણા ભાટે જે ત્માગ બાલના દાખલીને ફિાલ કમો તે ભકલાણાના સ્લભાની સ્લબાલ ભાટે હશતકાયી 
નીલડયો. કાયણ કે દાભોદય ણ જાણતો શતો કે ખયો લાુંક તો પ્રતાદેલીનો શતો. ફીજીફાજુ તલભરભુંત્રી ાટણ ન 
છોડલા ભક્કભ શતાું. િૌરા ભક્કભતાથી દાભોદયને કશ ેછે. “ભશાયાજની નમામપ્રીતત ગાથાઓ તો છેક કાળી સધુી ગલામ 
છે. ભશાયાજનુું યાક્રભ બાયત પ્રતવદ્ધ છે. ભશાયાજ એક ભશાન યાજ્મ વજૉલાની ળસ્તત ધયાલે છે. હુું ભશાયાજને ડખે જ છું. 
તભે વૌ ના કશળેો તો ણ હુું ભશાયાજની થઈને યશલેાની છું. ભશાયાજ ાટણ નશીં તજે ણ ભુંત્રીશ્વય તજે” (.ૃ ૨૩૦, 
િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ િૌરાને તલશ્વાવ શતો કે ોતાનુું મલુ્મ યાજાના તનયતલધ પે્રભ તવલામ કોઈ નશીં આંકી ળકે. ભાટે તે 
સ્લીકાયે છે કે, “જેભ ક્ષતત્રમ યણ ન તયછોડી ળકે તેભ નાયી આલો તનભથ પે્રભ ન તયછોડી ળકે. આલો તનયતલધ પે્રભવાગય 
તો યગુયગુાુંતયે એકાદ લખત દેખા દે છે. એ પે્રભની બાા વભજલાભાું તભાયાભાું તાકાત નથી. અન ેભશાયાજને તભ ે
વૌએ નશોત ુું કહ્ુું કે ભને બોચગની તયીકે યાખે તો લાુંધો નથી.” (.ૃ ૨૩૦, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. 

િૌરાના વુંલાદ યથી દાભોદયને તેના અનનમ વ્મસ્તતત્લ ઉજાથનો ખ્માર આલી ગમેરો. ોતે ણ ઈચ્છે છે કે તે 
અનુભ સ્ત્રી યાજાના ભશરેભાું ળોબે. િૌરા કોઈને ણ ભતાું ડયતી નશીં. િૌરા ાટણની ભશાયાણી છે એભ જાણીન ે
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ભુંત્રીશ્વ ય ફધાની લચ્િ ે“લાયાુંગના” ળબ્દ ઉચ્િાયે છે ત્માયે તેની જ ત્ની શ્રી તેનો નાયીવશજ વુંલેદનાલળ થઈ તલયોધ 
દળાથલતા કશ ે છે, “એક નાયી તલળે કોઈ ણ ભાણવ આભ ફોરે એભાું ગૌયલ નથી, લાયાુંગના એતો નાયીજીલનનો 
અકસ્ભાત છે.” (.ૃ ૨૩૩, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ આભ, શ્રી નમામી સ્લબાલની તનષ્ક્ષ સ્ત્રી છે એ લાતનો ભુંત્રીને ખ્માર 
શતો.  

યાજ્મભાું કેટકેટરી ઘટનાઓ થલાનો બમ િારતો. નડરૂનો વેનાતત વાઢા આલલાનો શતો, ચિતોડગઢથી 
બોજયાજા ણ નીકલાના શતા, બીભદેલ નડરૂ ય િઢાઈ કયલાના શતા, યાજ્મભાુંથી ભુંત્રી તલભરને દૂય કયલાનો 
શતો... િૌરાન ેાટણની ભશાયાણી ફનાલલાની શતી... ાટણને નકૂળાન શોંિાડનાય પ્રતાદેલીને ણ કામભી તલદામ 
આલાની શતી. નડરૂની જેભ ભાલા ય ણ બીભદેલને તલજમ પ્રાત કયલો શતો... આ ફધ ુલાસ્તતલક ફનાલલા 
દાભોદયે ભુંત્રી તલરૂદ્ધ જુદી જુદી અપલા યાજ્મભાું પેરાલેરી. કેભ કે ાટણની પ્રજાને તલભરભુંત્રીનો બાયે પ્રબાલ શતો. આ 
પ્રબાલ તોડલા જ દાભોદયે લાતો પેરાલેરી. કુરિુંદ્ર, ધુંધકુયાજ, વાઢા જેલાઓ ાટણ િઢી આલળે એભ જાણી રોકો બમ 
ાભતા. ફીજી ફાજુ ભકલાણાએ જ કાાચરકને ભામો છે એ વત્મ જાણી યાજાએ તેને કડલા આદેળ આેરો. પ્રજાને 
યાજા ભાટે ભાન શત ુકેભકે યાજા નમામતપ્રમ શતા. યાજા નડરૂ ય િઢાઈ કયલાના છે ને તલભરભુંત્રીને આબભુાું દુંડનામક 
તયીકે ભોકરલાના છે એભ જાણી તલભરભુંત્રીએ... એક હદલવ દાભોદયને ભલા ફોરાલેરો. દાભોદય ણ ાભી ગમેરો કે 
તલભરભુંત્રીનો ભનસફુો શુું છે, છતાું તે તનબથમ ફની ગમેરો. તલભરભુંત્રી ખળુ થઈને ોતાને સ્લનભાું આલેર ભા અંફાની 
લાત કયે છે. ગણધયે ફનાલેર તળલ્ના લખાણ કયે છે. ણ ભુંત્રી ાવે શલે કોઈ ધનવુંતત્ત નથી એ લાત દાભોદય ણ 
જાણી ગમેરો. ોતાના ભતને ાક્કો ફનાલતા તે ભુંત્રીને કશ ેછે કે “ભાયી ાવ ેઆટરો અઢક લૈબલ શોમ, આયાસયુનો 
થ્થય શોમ... લાયનાયો ગણધય શોમ ને ભા અંફાનુું આેર અણભોર સ્લન શોમ તો હુું એક ાટણ નહશ દવ ાટણ 
તજી દઉં.” (.ૃ ૨૫૦ િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. છેલટે ોતાના ાુંિ વાત કોહટ દ્રમ્ભ ગભુાલલાનો લાયો આલે એના કયતાું 
અબુથદાનગયી જઈ દ્રમુ્ભ કભાલવુું તેને મોગ્મ રાગ્યુું. વીધી યીતે નશીં આડકતયી યીતે ોતાનો તેજોલધ થતો તને ે
અનબુલામેરો.  

કૃતતભાું વૌથી ભશત્લનુું પ્રકયણ “એકયાતત્ર”. જેભાું દાભોદય ભશાયાણી ઉદમભતીના કાયનાભાઓને તેની વાભે ખલુ્રા 
ાડ ેછે. બીભદેલ િૌરાને યાણીદ આે તો ઉદમભતી તલાન કયળે કાું જૂનાગઢ િારી જળે. એટર ેજ દાભોદય તેને 
ભલા આલે છે ને તેની કયતતૂો ગણાલી િૌરાના લખાણ કયતાું કશ ેછે, “શા, ણ એલી લાયાુંગના કે જેની જોડી જોલા 
ભાટે જૂનાગઢ કે કચ્છ કાભ ન આલે. ભાલા ણ ખ ન રાગે. છેક ાટરીતુ્રભાું જવુું ડ.ે – અને તે ણ 
ગુતલુંળીઓના જભાનાભાું યખડવુું ડ ે !” (.ૃ ૨૫૭, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. યાણી િૌરાને વશન કયી ળકતી નશોતી. 
યાણીએ કયેરાું કુકભથ દાભોદય ગણાલતાું કશ ે છે, કે કાાચરકના મતૃ્યભુાું યાણીની એક દાવી જે તાુંબરુલાહશની છે તે 
પ્રતાદેલી વુંડોલામેર છે. ફીજો પ્રશ્ન કમો કે િૌરાને મતૂછિત કયી અશયણ કયલાભાું ણ ઉદમભતીને તેની બયોવાાત્ર 
પ્રતાદેલી તલળે શુું એલી ખફય શતી કે તેણે જ યાજકુભાયને ભાયણભુંત્રથી ભયાવ્મો છે ? દાભોદયની લાતો વાુંબી યાણી 
હપક્કી ડી ગઈ. છેલટે દાભોદય યાણીને કશી નાખે છે, “આ વઘા કાભભાું તે નાયીને વાથ આલા ભાટે હુું તભને 
અયાધી ગણુું છું.” (.ૃ ૨૫૯, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ દાભોદય તો ભશાયાણીને એ વત્મ ણ ફતાલે છે કે પ્રતાદેલી 
વાઢાની તપ્રમતભા છે, જે ગુતિય ફની વુંદેળા આભ તેભ કયી ાટણને નકુળાન શોંિાડ ે છે. આ ફધી લાતો યાણી 
ઉદમભતીને યાજદ્રોશી, ડમુંત્રકાયીણી અને સ્લાથી, ઈાથળુ સ્ત્રી તયીકે વાચફત કયે છે. આ વત્મ જાણલા છતાું દાભોદય 
યાણીને શજુ એક તક આલા ભાુંગે છે ભાટે કશ ેછે. “ભશાયાજની વભક્ષ આને (પ્રતાદેલી) હુું કારે યજૂ કરુું” એ શરેાું તો 
શજાયો લાતો સધુાયી રેલી ડળે. એક લખત બયદયફાયભાું તભારુું ગૌયલ શણાળે – છી તભને આશીં યવ નશીં યશ,ે ફા! 
શજી લખત છે, ભશાયાજને વાથ આી ાટણને ઉગાયલાનો!” (.ૃ ૨૬૧, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ આ ફધી હયસ્સ્થતતભાુંથી 
ઉગયલા યાણી વોનાની કટાયીથી ોતાના ય જ લાય કયલા જામ છે ત્માુંજ પયી એકલાય િૌરાનુું આગભન લાતાલયણને 
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ળાુંતતનો અનબુલ કયાલે છે. ભશાયાણીને કઈ ણ બોગે ફિાલી રેલા ભનાલી રેલા તે આલી શતી. દાભોદય આ 
િૌરાદેલીનો હયિમ આતા કશ ેછે. “આ િૌરાદેલી... એભણે યાજતુ્રને ફિાલલા કાાચરકને ત્માું જાત અથણ કયલા 
સધુીનો ત્માગ ફતાવ્મો શતો, એ ભેં જાતે જોમેરી લાત છે.” (.ૃ ૨૬૩, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. છતાું િૌરા ોતાને એક 
વાભાનમ સ્ત્રી અને યાણીને યાજલુંળી સ્ત્રી કશ ેછે. િૌરાને વત્તા, યાજ, લૈબલનો ભોશ નથી. અનેક નૃતતઓ ોતાની ાછ 
ઘરેા છે ઘણા રુુો એને નભે છે એ જાણે છે. એ છતાું િૌરાને દુઃખ છે કે એ રુુોએ તેને તતયસ્કાયી છે. એક ભાત્ર યાજા 
બીભદેલ ોતાનુું મલુ્મ આંક્યુું. વત્કાય કમાથ. િૌરાનુું એક જ સ્લન છે કે ોતે ોતાની જાતતનુું ઉત્કૃષ્ઠ વૌંદમથબાલન પ્રગટ 
કયે અને ાટણને બાયતલથભાું તલજ્મોત્વલની શયોભાું જુએ. આલી િૌરા ભાટે દાભોદય યાણીને વભજાલતા કશ ેછે કે, 
“િૌરાદેલીનુું મલુ્મ શલે નહશ વભજામ તો છી કોઈ હદલવ નહશ વભજામ”. (.ૃ ૨૬૬, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ. િૌરા 
તામ્રત્ર ય રખી આલા તૈમાય છે કે ોતાનો તુ્ર કદી યાજગાદી ય નશીં ફવેે. આ વૌથી ભોટુું ફચરદાન. િૌરાના 
અનુભ, અમલુ્મ વ્મસ્તતત્લભાું દાભોદય એટરો અચબભતૂ થામ છે કે પ્રતાદેલીની શાજયી ભરૂી જામ છે ણ બાન 
આલતા જ તે નાવી છૂટેરી સ્ત્રીને કડલા વૈનમ દોડાલે છે. 

યાણી ઉદમભતીન ેણ શલ ેોતાના અયાધોભાુંથી છૂટલા અને ફદરાભાું ોતે ઈચ્છેર લાત કે િૌરાનુું વુંતાન 
યાજમગુટ નશી શયેે એ લાતે િૌરા અને યાજાના વુંફુંધ ભાટે વમ્ભત થામ છે. શજી એકલાય િૌરાનુું તલળે દળથન વભગ્ર 
ાટણ પ્રજાએ ાભલાનુું ફાકી શત ુું. િૌરાના દૈલીમ વ્મસ્તતત્લના દળથન રગબગ ફધાને થમા શતા એક તલભરભુંત્રી 
તવલામ. ણ જાશયેવબાભાું શલે એ ણ થલાનુું શત ુું. ભશાયાજ બીભદેલના દયફાયભાું શે્રષ્ઠીઓ, નગયજનો, વાભુંતો, 
વયદાયો, યાજકભથિાયીઓ, ભશાવુંતધતલગ્રહશક િુંડળભાથ, કુંિનતુ્ર લટેશ્વય, યાજયુોહશત વોભળભાથ, ુંહડત બસ્ભાુંકદેલ, જૈન 
મનુીંદ્ર દ્રૌણાિામથના તળષ્મ સયુાિામથ, ભશાભુંત્રીશ્વય તલભરયાજ, દાભોદય ભશતેા, ફલકુયામ, જાહશલ્ર, જૂનાગઢના 
યા’નલઘણ, કાતતિક સ્લાભી, ફાયોટ શ્રીકુંઠ, યાણી ઉદમભતી, ... આ ફધા લચ્િ ે િૌરાન ે યાણીદ અને તલભરભુંત્રીન ે
દુંડનામક ઘોતત કયલાના શતા અને એભ થલાભાું  શલે યાણી ઉદમભતીને લાુંધો નશોતો. એલાભાું ભાલાથી કોઈ ગુંધલથ 
મ ૃુંદગ રઈને આલરેા ને જે બાયત તલજમ પ્રાત કમાથનો આનુંદ વ્મતત કયી ભશાયાજા વાભે ખલુ્રો ડકાય પેંકે છે કે કોઈ 
આ મ ૃુંદગથ લગાડી આે તો બાયત તલજમ એનો નહશ તો ભને તલજમત્ર રખી આો. આ વાુંબી યાજા વ્માકુ નજયે 
વબાભાું નજય પેયલે છે ણ આલી કરાખ્માતત ભાટે કોઈ રામક ભતુું નથી. ણ ત્માું િૌરાનુું આગભન એક ભોટી જીત 
ફીને પ્રલેળે છે. વોનેયી ઘઘૂયીના યણકાય વાથે અંતઃયુભાુંથી ફશાય આલતી િૌરા ભાટે ભોટા વાશવની લાત નથી એ 
ોતે ફહ ુવયતાથી મ ૃુંદગ લગાડી ળકલાની તૈમાયી ફતાલે છે. િૌરાનુું તેજ એટલુું અદભતૂ શત ુું કે નગયજનોને શલે 
એના ય જ તલજમની આળા શતી. શલે વૌને ભન િૌરા એક ભશાન નાયી શતી. મદૃુંગ ય થા દઈને આાઢી ભેઘના 
જેલો ગુંબીય ઘો કયીને ડઘો ાડીને લીયોની યણશાક... િાયણોને ચફયદાલતત... વૈનમોના ળસ્ત્રો... ગજયાજોના જૂથ..... 
ભેઘનાદ... અનુંતતાભાુંથી આલતો નાદ... વાુંબીન ેગધથલયાજ ોતે ડોરી ઉઠે છે. એ અનુભ કરા નીયખીને આખી 
ાટણનગયી ડોરી ઉઠી. િૌરાની આદ્રલાણીથી ાટણની પ્રજા ોકાયી ઉઠી “િૌરાદેલીનો જમ”... “િૌરાદેલી યાણીનો 
જમ”... આભ, કુદયતી ળસ્તતથી િૌરાન ે“યાણીદ” પ્રજાએ આયુું. તેની કરા અને કુનેશ ળસ્તતને ચફયદાલી. ફાયોટ શ્રીકુંઠ 
ણ ફોરી ઉઠયો. “લાશ બરી, જોગભામા ! લાશ! શુું ભાયા નાથ વોભનાથનુું કાખય ફતાવ્યુું છે ! લાશ લાશ! લીય 
બદયીલાણી લાશ!” (.ૃ ૨૯૩, િૌરાદેલી, ધભૂકેત)ુ જાશયેભાું ભેલુું આ ળાષ્બ્દક વનભાન િૌરાનો વાિો વત્કાય શતો. 
ોતાના તલજમને વત્કાયતી િૌરા કશ ે છે, “શ્રૈષ્ઠીઓ, વાભુંતો ! નગયજનો! હુું તો યાજયાણી વાિી ફની ત્માયે કશલેાઉં 
જ્માયે ાટણની પ્રજા ભશાન તલજ્મોત્વલથી ઘરેી ફની શોમ અને ભને આભ વત્કાયતી શોમ” (.ૃ ૨૯૩, િૌરાદેલી, 
ધભૂકેત)ુ િૌરાનુું અનનમ તેજ યૂી ાટણનગયીભાું પ્રવયી યહ્ુું. અંતતભ પ્રકયણભાું તો િૌરાએ યાજા વભક્ષ ોતાના 
ભનની ભશચે્છા પ્રગટ કયતા કહ્ુું કે યાજા બીભદેલ સ્લમું ગજયાજ ય ોતાને આલી સ્લમું રઈ જામ. એટલુું જ નશીં 
િૌરાને એ યીતે ણ યાજ્માવન બોગલવુું નશોત ુું. િૌરાને તો ભશાયાજ એક ભશાન તલજમ પ્રાત કયે એલા તલજમઘોથી 
ાટણ ગ ૂુંજી ઉઠે ત્માયે જ આલવુું શત ુું. એથીમ આગ લધી તે કશ ેછે, “ભશાયાજ ! એ ખરુું કે િૌરા આની છે.  
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આની થઈ ચકુી છે. ણ નડરૂનો, િહેદનો,  તવિંઘનો તલજમ ભેલીને જ્માયે ભાલાથી ાછા આલે ત્માયે 
ભશાયાજના કુંઠે આયોલાની રુંકાના ભોતીની ભાા હુું આંશી ફેઠી ફેઠી ગ ૂુંથીળ. એલી ભોતીની ભાા ભશાયાજના કુંઠભાું 
આયોલાની ભને અચબરાા છે. ાટણની એલી તલજમમાત્રા એ ભારુું લો જૂનુું સ્લન છે.” (.ૃ ૩૦૮, િૌરાદેલી, 
ધભૂકેત)ુ અને એટરે જ યાજા બીભદેલને શલે િૌરા વાભે ોતાના વના, તલિાયો અને અસ્સ્તત્લ ણ નાન ુરાગ ે છે. 
કાયણ કે આ સ્ત્રીનુું વૌંદમથબાલન તો એટલુું બવ્મ છે કે દાભોદય ણ કશ ેછે તેભ એલી સ્ત્રીઓ કેટરામ યગુોભાું એકાદલાય 
ભે તેથી યાજા ણ તનશ્ચમ કયે છે કે ોતે િેહદયાજ ાવે યશલેુું સલુણથ તવિંશાવન બગલાન વોભનાથના િયણોભાું અથણ 
ન કયે ત્માું સધુી ાટણ ાછા પયળે નશીં. બોજયાજભાું યશલેુું હદવ્મ આકથણ જેવુું કુંઈક ાભલા શલે યાજા ઉત્સકુ છે. લી, 
યાજા જ્માયે ોતે બવ્મ તલજમ વાથે ાટણ ધાયળે ત્માયે િૌરાની ઈચ્છા છે કે ોતે નગયની કુભાહયકા ફનીને દયલાજે 
લધાલલા ઊબી યશ.ે દાભોદયે જોમેરા િૌરાના અનેક રૂભાુંથી ણ આ અદભતૂ સ્લરૂ શત ુું. કાયણ કે િૌરા, એ કોઈ 
વાભાનમ નતતિકા નશોતી. બગલાન વોભનાથની નતતિકા શતી, તેની બવ્મતા એટરે જ દાભોદય અને બીભદેલને અનેક 
આશ્ચમો લચ્િ ેબગલાન તળલ જેટરી બવ્મ રાગી યશ ેછે. 

ધભૂકેતનુી વજૉનળસ્તતનો બવ્મ આતલષ્કાય એટરે િૌરાદેલી - એભ કશીએ તો ખોટુું નથી. સ્ત્રીની બીતય યશરેી 
બવ્મ અને હદવ્મ ળસ્તતનો હયિમ અશીં િૌરાદેલી દ્વાયા ભે છે. ાટણને જ લયેરી િૌરાની બવ્મતા એટરી બવ્મ છે 
કેભ કે તે વ્મસ્તત, લસ્ત,ુ વત્તા, રોબ, ભોશ અને લૈબલ જેલા તલકાયોથી ય છે. તેને ભન ાટણનો તલજમ યૂાું બાયત 
લથભાું ાભે એ ભોટુું સ્લન કે તલિાયદળથન છે. વાચ ુકહ્ુું દાભોદયે કે આલી સ્ત્રી ઘણાું યગુો છી એકાદલાય દેખાડો દે છે. 
તેની કરાવાધનાથી, અચબભતૂ શ્રીકુંઠ ણ તેન ે ‘બરી જોગભામા’ કશ ેએ ઉચિત છે. ભાું બલાનીનુું સ્લરૂ ણ ઝકત ુ
રાગે. કલ્ી ળકામ કે જો ભકલાણાએ કાાચરકને ન ભામો શોત તો કદાિ િૌરાએ શતથમાય ઉઠાવ્યુું શોત. ણ િૌરા અશીં 
ત્માગ અને ફચરદાન જેલા આદળોને લયેરી શોઈ શુંભેળા ોતાના ાટણને શે્રષ્ઠ જોલા ાછ વભથણ ભાટે તૈમાય યશ ેછે 
અને ભાટે જ તે કોઈ વાભાનમ સ્ત્રીને ફદરે ધભૂકેતનુી બવ્મ નાયી કરાકૃતત ફની યશ ેછે. જેટરી સુુંદય એટરી જ તનબથમ, 
તનષ્ા, તનભથ અને તલકાયમતુત ણ... ધભૂકેત ુતો વુંલેદનાના વજૉક છે ણ ઈતતશાવના વજૉક તયીકે ઉબયે છે ત્માયે 
‘િૌરાદેલી’ એ ભાત્ર કોઈ વૌંદમથ, વુંલેદનાની મતૂતિ ન ફનીને રેટોની જેભ ‘આદળથ’ અને રોનજાઈનવની જેભ બવ્મતાનુું 
દળથન કયાલનાય નીલડ ેછે. આલી અનુભ કરાકૃતત આલા ફદર વજૉકને કોહટ કોહટ પ્રણાભ.... 

 

વુંદબથ :- 
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