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ગોકુદાસ રાયપરુા કૃત નવકથા ‘સોરઠની પદમણી’ ના ઐતતહાતસક પાત્રો 
પરમાર અનીતા વી. 

રયવર્ચ સ્કોરય, ીએર્.ડી. સ્ટુડન્ટ, વૌયાષ્ટ્ર યનુન. 
પ્રસ્તાવના  
 બાતીગ અને યંગફેયંગી કાઠીમાલાડભા ં અનેક યાજા યજલાડા અને યાજકુોના 
જીલન,ઘટના અને ાત્રો યથી અનેક નલરકથાઓ રખાઈ છે. એલી ઘણી ઐનતશાનવક 
નલરકથાઓ છે જેભા ંજે ત ેવભમની લાસ્તનલકતા ઘણા અંળ ેઆરખેામેરી  શોમ છે. જેભા ંસ્થ 
વભમ અન ેાત્રોનો રયર્મ ભે છે, જો નલરકથાભા ંઐનતશાનવક ાત્રો શોમ તો તેભના ગણુો 
જેભકે, ત્માગ, શયૂલીયતા અને ર્ારયત્ર્મતા લગેયેનો ખ્માર આલે છે અને જો નલરકથાભા ંકોઈ 
સ્થ શોમ તો જે ત ેવભમની વત્તા લખતે કમા કમા સ્થો અન ેસ્થાત્મો ફધંામરેા શતા તેનો 
ખ્માર આલે છે. ર્ાયણ બાટના દુશાઓ અને રોકલાતાચની વાથે વાથે ઐનતશાનવક 
નલરકથાઓભા ંણ ઈનતશાવને જીલતં યાખલાનુ ંએક કામચ થામ છે. 
 અશી નલરકથાકાય ગોકુરદાવ યામયુાની પ્રનવદ્ધ નલરકથા ‘વોયઠની દભણી’ ભા ં
વોયઠ જેલી વતીના ગણુો તેભજ ભાથાનુ ં દાન દેનાય યા’રદમાવની પે્રભ અને ળોમચની બયયૂ 
વચર્ત્ર ઐનતશાનવક યીતે આરેખામેરી છે. અને તે નવલામના ણ અનેક ાત્રો એલા છે. જેને 
ઉલ્રખેી ળકામ. 
રા’દદયાસ 
 અચગમાયભી વદીની ળરૂઆતભા ં લાભનસ્થીની ગાદીએ ચડુાવભા લળંનો ારં્ભો 
યાજલી યા’રદમાવ જે ચડૂર્દં્ર, નલશ્વયાશ, યા’ગારયમો, ભરશા દેલ(યા’કલાટ) છીનો યાજા થમો.૧ 

આ નલરકથાભા ંયા;રદમાવને નનભલાા, ટેકધાયી, ર્ારયત્ર્મલાન અને વગંીતપે્રભી ફતાલલાભા ં
આવ્મા છે. જેની ાછ અનેક દુશાઓ ણ બાટ અને ર્ાયણોએ યચ્મા શતા. જે દુશાઓને ણ 
આ નલરકથાભા ંવભાલલાભા ંઆવ્મા છે. દા.ત. 

બોભ યખો ઠકકરંુ; ફીજ યખો કન; 
બોં નલણ બરા ન નીજે; નય તટૂીને આન્ન. 

 આભ યા’રદમાવ કરાપ્રેભી યાજા શતા, તેની વાચફતી રૂ ેનલરકથાકાય અશી ભયલાડની 
નતૃમાગંના યાજરના પ્રવગં ઉયથી દળાચલે છે૨ કે તેઓ એક વત્રુુ શતા અને નીભ ટેકથી 
યશનેાયા શતા જેભા ંતેભની ભાતાનો ઉછેય ખફુજ ભશત્લનો બાગ બજલે છે. એ આ નલરકથાના 
એક પ્રવગં યથી વાચફત થામ છે. આના યથી ખ્માર આલે કે શરેાના વભમના યાજકંુલયોને 
ળીરનુ ંભશત્લ વભજાલલાની જલાફદાયી તેભની ભતાઓની શતી. 
 યા’રદમાવને દાનેશ્વયી ણ કહ્યા છે. તેના ઘણા ઉદાશયણ જોલા ભે છે.... 
દા.ત. 
 જ્માયે વતંાન પ્રાપ્તત ભાટે યા’રદમાવને ત્રીજી લાય રગ્ન કયલા ડ ેછે ત્માયે તેઓ બમાચ 
દયફાયભા ંનીર્ે મજુફની નલાજેળો જાશયે કયે છે.
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1. ખેડતૂો ય જે કઈ કયલેયા શોમ એ ફાય લચ સધુી વદંતય ભાપ કયલાભા ંઆલે છે. 
            તો આભ તે વભમના યાજાઓ અમકુ પ્રવગંે પ્રજા કલ્માણ ભાટેની જાશયેાતો 
કયતા.ંજેભકે.....જુનાગઢ નલાફ ભશાફતખાનજી ત્રીજાના યાજમઅભરને ૨૫ લચ ણૂચ થતા ં
યાજ્મનો યજતજ્મતંી ભશોત્વલ ઉજલામો ત્માયે પડંભા ં એકઠા ં થમેર નાણા ં વાલચજનનક 
દલાખાનાભા ંલાયલાનુ ંનક્કી થયુ ંશત ુ.ં3 

2. યાજ્મની ગૌળાાભા ંર્ાવ શજાય ફીજી ગામો યાખલાનુ ંઠયાલલાભા ંઆલે છે. 
3. જે ખેડતૂોને ત્મા ંઆલતા ફાય લચભા ંાયણા ફધંાઈ એ ખેડતૂોને એક એક ગામ યા’ 

તયપથી ફાકોને દૂધ ીલા ભાટે યાજને ખર્ે આલાભા ંઆલળે. 
4. ચગયનાય, પ્રબાવ અને ગતુતપ્રમાગના જાત્રા કયલા આલનાય માત્રીઓને આવુ ંડત ુ ં

દાણ ફાય લચ ભાટે નશીં રલેાનુ ંજાશયે કયલાભા ંઆલે છે. 
 તો આ નલરકથાભા ંતે વભમભા ંવોયઠભા ંમાનત્રકો ાવેથી કય લસરૂ કયલાભા ં
આલતો શતો, એ અશી જાણલાભા ંઆલે છે.૪ 

5. ગૌર્ય જભીન આજે જેટરી છે, તેથી ફભણી કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઆલે છે. 
 આજે જ્માયે લતચભાન વભમભા ં 'ગામ ભાટે દાન કયો' 'ગામને ફર્ાલો' તેલા 
નાયા રગાલીન ે ગામભાતાને ફર્ાલલાના પ્રમત્ન કયલા ડ ે છે. જ્માયે આ 
નલરકથાકાયે જે તે વભમભા ંયાજાની ઉદાયતા ફતાલે છે. એટ્રે તે વભમભા ંગામોનુ ં
યક્ષણ કયાત ુ ંઅને કાજી રલેાતી એ લાત વાચફત થામ છે.૫ 

6.  વોયઠના બ્રાભણો ભાટે લાભસ્થીભા ંવસં્કૃત ાઠળાા સ્થાલાભા ંઆલે છે. 
 અશીં ણ તે વભમની યાજ્મ તયપની નળક્ષણની રુચર્ ફતાલે છે. 

7. વોયઠના વ્માાયીઓને જુદા ંજુદા ંપ્રકાયે જે યાજ-કય આલો ડ ેછે એ ફાય લચ સધુી 
વદંતય ભાપ કયલાભા ંઆલે છે. 

8. યાજના નોકયોને ર્ાય ગાય ફચક્ષળ આલાભા ંઆલે છે. 
9. યા' ના અંગયક્ષક અજુ ચન દેલજીને વોયઠી વયદાયનો ચખતાફ આલાભા ંઆલે છે. 
10. વોયઠને ગાભડ ે ગાભડ ે ગ્રામ્મ રં્ામતો દ્વાયા યાજ લશીલટ ર્રાલલાભા ં ગોઠલણ 

કયલાનુ ંજાશયે કયલાભા ંઆલે છે. 
11. વોયઠના ાટનગય લાભનસ્થીભા ંપ્રજાનુ ંએક રં્ યા'ના વરાશકાય તયીકે નીભલાભા ં

આલે છે, જેભા ંર્ાય પ્રજાના આગેલાનો અને ાર્ભા ંયાજ્મના મખુ્મ અનધકાયી શળે. 
12. વોયઠના ફાય ર્ાયણ કનલઓને એક એક ગાભ આલાભા ંઆલે છે અને ફાકીના વલચ 

કનલઓને વોનાના કડા અને વોનાના લઢે આલાભા ંઆલે છે. 
    આભ,યાજા દમાલાન, દાનેશ્વયી અને પ્રજાના રશત ભાટે જીલનાયા દેખામ છે.તો આ                                                                                                                                             
નલરકથાકાયે અંશી જે-તે વભમની રયસ્સ્થતી લણચલી છે.તે વભમભા ં યાજમ આભ ર્ારતુ ં
યાજાએ ફધાનો નલર્ાય કમો છે. ફીજુ ં દાનેશ્વયીનુ ં ઉદાશયણ આ કશી ળકામ કે.. ાટણ 
દુરચબયાજના ર્ાયણ ફીજરએ યા' નુ ંભાથુ ંભાગં્યુ ંતો તે ણ આી દીધુ ંજે તેભની દાતાયી 
ફતાલે છે. એક દુશો ણ તેભનો ભે છે કે.... 

ફીજર ઝેયી ફીજ તેં લાલી લખ નીજવ્મા;૬ 
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ખયઉં કેતા ખીજ ખાતા ંથમો ખ ૂલંાય ત ુ.ં..૧ 
તાજી આ તફીર ભ ેગેભય આમા ઘણા... 
જોકે નામભણા આરો નળય લાો યફે...૨ 

રાણી સોરઠ 
 આ યાણી વોયઠ જેને વોયઠની દભણી કશલેાભા ંઆલે છે.તેને ણ ઐનતશાનવક યીતે 
નલરકથાકાયે ખફુજ નલળેતાથી ાત્રને દળાચવ્યુ ંછે. 
      વૌયાષ્ટ્રના યાજકુોભા ં જેઠલા ઍક પ્રાર્ીન યાજતૂ લળં છે અને યાણાના યાજભા ં
જન્ભેરી અન ેભોટી થમરેી એટરે વતીવોયઠ. તે વભમની ફયડાનંી યાજધાની ઘભુરી શતી.૭ 
તે આ નલરકથા યથી જાણલા ભે છે. વોયઠનુ ંનાભ તેભની ભાતા વોયઠ પ્રદેળના શતા 
તેના યથી ડ્ુ ં શત ુ.ં૮ આ વભમે પ્રદેળ કે સ્થ યથી ણ કુલય-કલૂાયીઓના નાભ 
ાડતા ંશતા એ લાત જાણલા ભે છે.આ નવલામ વોયઠનુંાત્ર જોતા રાગે કે તે વભમભા ં
યજલાડા અને યાજકુની આફરૂ જ ફધ ુગણાત ુ.ં ભાતા-નતાનુ ંભન જાલલા યાજકન્માઓ 
ગભે તેલા નનણચમો સ્લીકાયી રેતી અને ોતાની ઇચ્છાઓનુ ંફચરદાન કયતી. ત ેવભમ ભા ં
દીકયીઓને ણ ળસ્ત્રનલદ્યા ળીખલાતી શળે તેવુ ંવોયઠની   યદુ્ધકરાની નનણુચતા યથી રાગ ે
છે. ઘોડવેલાયી ણ ખફૂ વાયી જાણ ેછે. આ નલરકથાભા ંનલરકથાકાયે વતી વોયઠને એક 
વાર્ી કુરક્ષ્ભી ફતાલી છે જેભા ંનનવતંાન શોલાથી નતને ત્રીજા રગ્ન યાણ ેકયાલે છે. તે 
વભમભા ંઆલી ઉદાયતા સ્ત્રીઓભા ંજોલા ભતી શતી. 
 આ નવલામ નતની યક્ષા ભાટે તે શયીબટ્ટ નાભના જ્મોનતની લાણીને ણ ખોટી ાડલા 
ભથે છે, તેભજ એક કુળ યાજ્મકતાચની જેભ ભશરેભા ંર્ોકીશયેો ગોઠલે છે જેની લાત અશી 
નલરકથાની નલળેતા કશલેામ... યા'રદમાવ અને યાણી યાજફાઈના તુ્ર યા'નલઘણન ે
ફર્ાલલા વતી થતા ંશરેા લારફાઈને વોંે છે. યા'રદમાવનુ ંભાથુ ંરઈને ોતે વતી થામ 
છે. તે વભમભા ંવતી પ્રથા શતી તે લાત વાચફત થામ છે અને એક નરશ ણ યા' ની ત્રણ 
ત્રણ યાણીઓ વતી થઈ છે.૯ 

વાી અને અરુ્નુદેવ 
 અશીં નલરકથાકાયે લારીનુ ંાત્ર આરેખીને યાજકુોભા ં દાવ- દાવીઓ તેભજ અંગત 
વેલક-વેનલકાઓ ણ યાજ્મભા ં કેટરો બાગ બજલે છે તે દળાચવ્યુ ં છે.અને શકીકતભા ં
યાજકુોભા ં આવુ ં ર્ારતુ ં ણ શત ુ,ં કોઇ ણ દાવ-દાવી ોતાના પ્રાણના બોગે ણ 
નભકશયાનભ કયત ુ ં નરશ, ત ેોતાના યાજા અને યાજ્મને લપાદાય યશતેા શતા.અશી લારીનુ ં
ાત્ર લપાદાયનુ ંદળાચલલાભા ંઆવ્યુ ંછે. 
 અશી લારી શોનળમાય,ચ્ત અને બદુ્ધદ્ધળાી શતી,તે દયેક વભસ્માનો શર કાઢી 
રેતી.જેના અનેક ઉદાશયણો આ નલરકથાભા ં ટાકંમા છે.તે એક દાવી શોમ છે ણ નેક 
રદરની સ્ત્રી શોમ છે. તેન ેભેરી ફચક્ષળ તે જરૂયતમ્દંોને આીદે છે. છેલ્રે યા'નલઘણન ે
ફર્ાલલા ભાટે તે અંત સધુીના પ્રમત્નો કયે છે. આવજુ અંગ યક્ષક યા'ના અજુ ચન દેલનુ ંણ 
દળાચલલાભા ં આવ્યુ ં છે. ત ે વતી વોયઠને ફાલ્માલસ્થા થી ર્ાશતો શોમ છે. યંત ુ છતા ં
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યાજ્મના યખોા ભાટે અને યા'ના યક્ષણ ભાટે વદંતય તૈમાય શોમ છે...ઋણ ભાથી કેભ મકુ્ત 
થવુ ંકે ઋણનો ફદરો કેલી યીતે આલો તે જાલ ેછે. 

આભ,આ ાત્ર યથી કશી ળકામ કે ઘણીલાય યાજ્મના ામાભા ંઆલા નનષ્ટ્ઠાલાન અને 
લપાદાય ભાણવોના ફચરદાન અન ે કામચ ધયફામરેા શોમ છે. જે નલરકથાના આ ાત્રો 
દળાચલે છે. 
ચામુુંડરાય અને દુુભરાજ 

લાનપ્રસ્થાનઆશ્રભ જેવુ ંજીલન આ વભમના યજાઓ ગાતા શતા.ંતે દુરચબયાજના નતા 
ર્ામુડંયામના જીલન યથી ખ્માર આલે છે.આ નવલામ આ નલરકથાકાયે તે વભમની અંદય 
માત્રા ભાટે દાણ રલેાભા ં આલતુ ં શત ુ.ં ાટણના યાજા દુરચબયાજ અને વોયઠના નયેળ 
યા’રદમાવના મૂ યદુ્ધના ંકાયણભા ંદાણજ છે દળાચવ્યુ ંછે. 

સમાપન  
આભ એકંદયે જોતા ં નલરકથાકાય ગોકરૂદાવ યામચયૂાએ ોતાની આ નલરકથા 

‘વોયઠની દભણી’ભા ંઇનતશાવના ંઅનેક ાત્રો વાથે ફનેરી ઘટનાઓ આલયી રીધી છે.જેના 
દ્વાયા જે-તે વભમના ંાત્રોના કામો,ફરીદાન અન ેતભેની નેક,ટેક તેભજ યાજ્મના નવદ્ધાતં 
ભાટે જીલનના છેલ્રા શ્વાવ સધુી રડી રેલાની ખભુાયીના ં દળચન થામ છે.વોયઠની એ 
યાજયાણી કેવુ ંર્ાતમુચણૂચ યીતે યાજધભચની વાથે યાજના લળંને ફર્ાલીને યક્ષા કયે છે તેનુ ં
વર્ોટ ચર્ત્ર આ નલરકથાભા ંઇનતશાવને જીલતં કયી ઘણે અંળે વાર્ો ઠયાલે છે. 
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