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પસુ્તકનુુંનાભ   :- ભાનલીની બલાુઇ (૧૯૪૭) 

રેખકનુુંનાભ    :-   ન્નારાર ટેર 

વાહશત્મ પ્રકાય  :-    નલરકથા 
 

ભાનલીની બલાુઇએ ન્નારારટેરની વીભાસ્તુંબ નલરકથા છે.  

એભાું, શરેીલાય તદા ગ્રાભજીલનની લાસ્તવલકતાનો 

વાહશત્ત્મકુઅરેખ ભે છે. ુઅ નલરકથા મખુ્મ નામક નાવમકા 

કાળું ુને યાજુ છે. ુઅ ુઈયાુંત નાનીમો,ભારીડોળી, યભો 

ટેર, કોદય, યણછોડ ુને નાથો જેલા ાત્રો છે.  કાળું ુને યાજુના જીલનનાું સખુ દુુઃખની રીરા 

યજુ કયતી ુને તેની છલાડે  ુઅખા વભાજની વુંલેદનાને મવૂતિભુંત કયતી કથા ભાટે રેખકે 

ુઇળાવનમા દેળના ધયતીજામાની લાત કયી છે. ગજુયાતના ુઆળાવનમા ખણૂાના ગ્રાભપ્રદેળનાું ુઈત્વલો 

ુને યીતહયલાજો, કથાઓુને ગીતો, ફોરી ુને રશકેાઓ લચ્ચે તેભ જ છપ્વનમા કાની લચ્ચે 

મકુામેલુું કથાલસ્તકુાળ-યાજુના પે્રભ કયતાું ઝાઝું તો એભની પે્રભમાતનાનુું છે. ુઅ નલરકથા 

વાડત્રીવ પ્રકયણોભાું વલબાજીત કયેરી છે.  શરેાું ચૌદપ્રકયણો કાળનો જન્ભ , ફાણભાું એનો 

યાજુ વાથે થતો ુને વતયાુઇ કાકી ભારી ડોળીની લેય બાલના ીઠી ચોેરા કાળુંન ુું યાજુ વાથે 

રગ્ન થલા દેતી નથી તેને  કાયણે તટૂતોવલલાશ, કાળુંનો રગ્ન બરી વાથે ુને યાજુના રગ્ન વદા 

ફીભાય એલા ધાજી વાથે થામ એલો ુંચ દ્વાયા ઘાટ ઘડામ છે.છીના દવ પ્રકયણોભાું કાળું ુને 

યાજુનાું શૈમા એકભેકની પે્રભથી હયચચત છે. યાજુએ કાળની પે્રયણામવૂતિ છે. ુઅથી ‘ ભનના ભોયરા 

ભનભાું જ યભાડલા એભ ભાની ભનખો પયૂો કયલો’ એભ વલચાયીને કાળું ભાટે રગ્નજીલન પયૂુંત ુ

ુઅત્ભવલરોન વાથે છે. ફે ભખૂ્માુંશૈમાુંની લેદનાને , એભના એકફીજા તયપના ુઅકષણને , એભના 

ુઆર્ષમાષ ુને બમના જગતનેપ્રગટાલે છે .બમુંકય દુકાની ુઅપતનાું વભમે વભગ્ર ગ્રાભજનોભાું બમ 

તેભજ પપડાટ વ્માી ગમો છે. ચોયી ુને લ ૂુંટના ફનાલો યોજ ફને છે. કાળું એક ખેડતૂ પતુ્ર તયીકે 

તે “ યથભી નો ોથી” ફનીને રોકોના સખુ દુુઃખભાું વાથે યશ ેછે. વદાવ્રતની દોઢ-ાળેય ખીચડી 

ન રેલાનો ુઅગ્રશ યાખનાય કાળને યાજુ ુનાજ રેલા વભજાલે છે ત્માયે કાળુંન ુું શૈયુું લરોલાુઇ જામ 

છે. ુને કશ ે છે : ુઅ બીખ તેને ‘ ગભુાનને ુને ુઅત્ભાનેમ ઓગાી નાખે તેલી રાગે છે.’ 
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ન્નારારની ુઅ નલરકથાભાું દુર્ષકાના વભમનુું ગ્રાભજીલનનુું  જીલુંત ુઅરેખન કયુું છે. તેભની 

ફોરી, શયેલેળ,યીલાજો,ખાનાન, ુઈત્વલો, લટ,ુઇાષ, બરાુઇ ુને લેયવવૃિ લગેયે રેખકે ુવર 

સ્લબાલભાું યજૂ કયેર છે. ુઅકષક કથાલસ્ત,ુશદમ ડોરાલે એલા પ્રવુંગો, વજીલ પ્રકૃવતચચત્રણ 

,લેધક ભભોહકતલાા વુંલાદો, ભાનલવુંલેદનો ુને વુંઘષ લગેયે રેખકને વાચા કરાકાય ફનાલે 

છે. ુઅ નલરકથા ભાત્ર પ્રણમકથા ન યશતેાું ગજુયાતના ુનેબાયતના ખેડજૂીલનની કથા ફની યશ ે

છે. ભાુંડરીની ગ્રાભસષૃ્ર્ષટ વાથેના રેખકના વઘન હયચમનેહયણાભે ગ્રાભજીલન એના ુઅટરા 

લાસ્તવલક રૂભાું ગજુયાતી કથાવાહશત્મભાું શરેી લખત પ્રગટથામ છે. રેખકની ુઅ કૃવતને ુઇ.વ. 

૧૯૮૫ભાું જ્ઞાનીઠ એલોડષ એનામત થમેર છે. ુઅ નલરકથા યથી ગજુયાતી હપલ્ભનુું ણ 

વનભાષણ થયુું છે.કવલ ુઈળનવનાું ળબ્દોભાું કશીએ  તો  – ‘ ખેતી ુને પ્રીવતનુું ભશાકાવ્મ’.છે.  

 


