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સુ્તકનુુંનાભ   :- જનભટી 

રેખકનુુંનાભ    :-   ઈશ્વયબાઈ ેટરીકય 

સાહિત્મ પ્રકાય  :-    નલરકથા 
 

જનભટી (૧૯૪૪) ભિીકાુંઠાના પ્રદેળની ાટણલાહડમાનીસૌથી નીચરી કોભખેડુ ઠાકયડાના 

સાભાજજકજીલન અને એના ગ્રાભસભાજને યજુ કયતી ઈશ્વય ેટરીકયનીનલરકથા  છે . આ 

નલરકથાભાું કથા નામક બીભો અને કથા નાયમકા ચુંદાની પ્રણમકથા છે. લાતાા નામક બીભો 

સ્લભાની , ભક્કભ ભનનો,શ્રભજીલી આદભી છે. ત્માયે નાયમકા ચુંદા અલ્રડ યભજાજની અને 

ાણીદાય યલુાનને યણલા નાતની અને જીલનની ણ યલા ન કયનાયી ગાભડાની કન્મા છે. 

ચુંદા બરબરા જુલાનીમાને ણ ળયભાલે તેલી, સ્લતુંત્રતાભાું ભાનનાયી, યતયામણ, કતાવ્મયનષ્ઠ 

નાયી તયીકે સાસયીભાું આલતાું જ સાસ ુઅને સસયાના હદર જીતી રે છે. ચુંદા અને બીભાનાું 

પ્રણમાત્રોની આસાસ પયતી આ કથાભાું ાટણલાહડમા કોભનુુંકૌલત અને િીય પ્રગટ થમા છે. 

બીભાને યણેરી , સાુંઢ નાથનાયી યાક્રભી ગાભનો જ  એક લાસનાીડીત યલુાન  

 ૂુંજોફાભયોલરમોચુંદાની ભશ્કયી કયે છે તેભાું યનષ્પતા ભતાું અભાન કયે છે. જમાું સધુી બીભો 

 ૂુંજોફાભયોલરમો ળયત પ્રભાણે લેયની લસરૂાત ન થામ ત્માું સધુી પે્રભ અને સચ્ચાઈથી જીલન 

જીલનાયી ચુંદા બીભાનુું ઘય છોડી યમયજતી યિ ેછે. છીથી ગાભળાહુકાયને ત્માું ધાડભાું બીભો 

ઘલામ છે ત્માયે િૉસ્સ્ટરભાું એનીસાયલાય ભાટે ચુંદા આલે છે ખયી ણ એને સાજો કયી ટેકીરી 

ચુંદા ાછી યમય ચારી જામ છે.છેલટે યતા સાથે યિી બીભાએ  ૂુંજાન ુખનૂ કયી લેય રેતાું ચુંદા 

ાછી પયે છે. બીભો લેય રે છે ણ તેના ફદરાભાું જનભટીની સજા બોગલે છે. યતયલયિ નક્કી 

છે ત્માયે એ યલયિને સ્લીકાયી સભગ્ર કુટુુંફની જલાફદાયી ઉાડી રેલાભાું ચુંદા ધન્મતા અનબુલે 

છે.અને જનભટીાભેરા બીભાનાું ઘય-ખેતયને કુળતાથી સુંબાી રે છે.  આ કૃયતભાું ચુંદાનુું 

વ્મસ્તતત્લ લાચકને કથાના આહદથી અંત સધુી જકડી યાખે છે. એનાભાું જે પે્રભ અને સચ્ચાઈ છે 

તેની તેજસ્લીતા અને ફાહ્ય કઠોયતા તેભ જ આંતહયક સકુોભતાનો સભેુ છે. ાટણલાહડમા 

કોભનાું ઉત્સલો, લટ વ્મલિાય,જ્ઞાયતના યીતયીલાજો, લેયઝેય, ોરીસલાાનુું આખદુબયુું લરણ 

યૂી કુળતાથી આરેખામા છે. તેથી જ આરેખન લાસ્તયલક અને જીલુંત ફન્મા છે. ગ્રાભજીલનની  
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નલરકથાઓભાું ‘ભાનલતાનુું િાદા  કડલાભાું ’ આકથા સપ થઈ છે. આ નલરકથા “ પ્રજાફુંધુ” 

ભેગેઝીનભાું િપ્તાલાય પ્રગટ થમેર છે. 

 


