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બદ્રબંદ્ર નલરકથાની – ગદ્યરીરા 
 
 

યભણબાઈ નીરકંઠ ગજુયાતી વાહશત્મના વભથથ શાસ્મરેખક છે.તેઓને વભાજસધુાયાના વસં્કાયો 
લાયવાભા ં ભળ્મા શતા એભ એભનાભા ં શાસ્મવતૃ્તિ જન્ભજાત શતી.અ ફનંેના પ્રબાલભા ં તેઓ ‘શાસ્મભહંદય’, 
‘બદ્રબંદ્ર’, ‘ળોધભા’ં લગેયે શાસ્મયવની ચચાથ ત્તલચાયણા કયતી ને તેનુ ંત્તનરૂણ કયતી ઉિભ કૃત્તતઓ અે છે. 
તેભા ં‘બદ્રબંદ્ર’ એભની નોંધાત્ર શાસ્મયત્તવક નલરકથા છે.વન ૧૮૯૨ભા ંવૌપ્રથભ ‘જ્ઞાનસધુા’ વાભત્તમકભા ંપ્રગટ 
થમેરી ને તે છી વન ૧૯૦૦ભા ં સુ્તકના રૂભા ંપ્રકાત્તળત થમેર અ કથાભા ંરેખક જીલનના કોઈ ગબંીય 
ત્તલમને છેડીને વત્મ વભજાલલા ભાગંતા નથી.યંત ુગબંીય ત્તલમને ગબંીય બાલે યજૂ કયલાનો અળમ યાખે 
છે.તેનો ગબંીય ત્તલમ છે વાભાજજક વભસ્માઓ.યભણબાઈ જે જભાનાભા ં જીલતા શતા તે લખત ે
વભાજ,ધભથ,વસં્કૃત્તત લગેયે નેકત્તલધ દૂણોથી પ્રદૂત્તત શતા.ંત્માયે સધુાયાલાદી ને રૂહઢલાદી અગેલાનો લચ્ચે 
લૈચાહયક ભતબેદ ખફૂ ઉગ્ર ફન્મા શતા.અ ત્તલભતા શીં કથાની વાભગ્રી ફને છે.કથાવાભગ્રીને વયકાયક 
યીતે યજૂ કયલા વ્મગં-કટાક્ષની પ્રયકુ્તતનો ત્તલત્તનમોગ કયે છે. 

યભણબાઈએ શાસ્મયવની ળાસ્ત્રીમ ચચાથ ત્તલચાયણા કયી છે. તો શાસ્મયવના ત્તનરૂણની વાયી સઝૂ ણ 
એભનાભા ં છે. એભની અ ળક્તત ને વભથથતાનો રાબ અ કથાને પ્રાપ્ત થમો છે. કથાભા ંતેઓ તત્કારીન 
વભાજની વભસ્માઓ ને રૂહઢલાદી અગેલાનોની વકુંચચત ભાનત્તવકતા ઉય વ્મગં-કટાક્ષના ં તીય ભાયે 
છે.અંફાયાભના મખેુ કથાકથન કયાલે છે.જાતજાતની શાસ્મપ્રયકુ્તતઓ મોજે છે. તો કેટરીકલાય કટાક્ષના તીય 
ભાયલાભા ંલધ ુઅકયા ફનીને ત્તલલેક ગભુાલી ોતાના વભમના જીલતં વ્મક્તતઓ ઉય યો ઠારલે છે. 

અ કથાભા ં શાસ્મનુ ં મખુ્મ હયફ વ્મગં-કટાક્ષ છે. કટાક્ષના ભાધ્મભથી જ તેભા ં પ્રવગં, ાત્ર ન ે
બાાભાથંી શાસ્મ વજાથઈ છે. તેભા ં રેખકની  ત્તવદ્ધિ ત્તલરક્ષણ પ્રવગંો છે. કથાના ત્તલત્તલધ પ્રવગંો ને 
ત્તલયોધાબાવ,ચભત્કાય,વબંલ,ફનાલટ,ગેયવભજ,ગોટાા,ભ્રાભકતા જેલી શાસ્મ પ્રયકુ્તતઓથી યંગીન ેભનોયંજન 
કયાલે છે. 

કથાભા ં યભણબાઈનુ ં ધ્માન પ્રવગંો કયતામં ાત્રોના આંતય-ફાહ્ય લૈચચત્ર્મને યજૂ કયલાભા ં લધ ુ ય્ુ ં
છે.વનાતનીઓનુ ં પ્રત્તતચફિંફ ઝીરત ુ ં બદ્રબંદ્રનુ ં ાત્ર શીં કેન્દ્રસ્થાને છે.ળબ્દકોળભા ં બદ્રબંદ્રનો થથ ‘જડ’ કે 
‘લેહદમો’ એલો થામ છે.એલી જ જડતા શીં બદ્રબંદ્રના ાત્રભા ંઅયોત્તત થઈ છે. અમથધભથનો ઉિાય કયલાનો 
બદ્રબંદ્રનો ત્તત ઉત્વાશ શીં શાસ્મનુ ં ત્તનત્તભિ ફને છે. ઉત્વાશનો ત્તતયેક અખયે ચચિભ્રભભા ંરટામ છે ને 
બદ્રબંદ્ર સ્થ, વભમ કે પ્રવગં નવુાય ફોરલા, ચારલા કે લતથલાનુ ં ત્તલલેકબાન ગભુાલીને વતત શાવંીાત્ર 
ઠયતા યશ ે છે.બદ્રબંદ્રની જડતા,મખૂથતા, રારવા, ત્તભથ્માચાય અહદ નફાઈઓને ઉવાલલાભા ં રખેક નેયી 
કાત્તભમાફી ભેલે છે. કથાસતૂ્ર વબંાતા અંફાયાભને છામાાત્ર કલ્ીને એભની ાવેથી રેખકે ઘણુ ંકાભ રીધુ ં
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છે. અંફાયાભ બદ્રબંદ્રના યાક્રભોનો ભાત્ર વાક્ષી જ નશીં, અંતેલાવી ણ છે. બદ્રબંદ્રના વાધાયણ તત્ત્લો વાભ ે
અંફાયાભના ંવાધાયણ તત્ત્લો મકૂી રેખક ત્તલચચત્રતા જન્ભાલે છે. અંફાયાભના તકથ , ખરૂાવા, વરાશ લગેયે શાસ્મ 
વજૉલાભા ં વશામક ફને છે. અ ઉયાતં પ્રવન્નભન્નળકંય, કુળરલળુકંય, યાભળકંય, ળીલળકંય, લલ્રબયાભ, 
વમંોગીયાજ, તદં્રાચદં્ર, ડચીભાભા, ફફંેયાભ જેલા ંાત્રો ણ જીલતં ફન્મા છે. 

શાસ્મયત્તવક નલરકથાભા ંતેના વજૉકની નેભ તો મેનકેન પ્રકાયે શાસ્મની જભાલટ કયલાની છે, તેથી શીં 
વજૉકે ભાત્ર શાસ્માત્ભક પ્રવગંો, હયક્સ્થત્તતઓ, ાત્રોની ત્તલચચત્રતાઓ અરેખીને ટકી જતા નથી, યંત ુતેભા ં
બાા લડે શાસ્મ વજૉલા યૂી જશભેત ઉઠાલી છે. બાાના ં જુદા ં જુદા ંરૂોને ઉમોગભા ંરઈ તેભને શાસ્માથે 
પ્રમોજલાભા ંવત્તલળે ધ્માન અપ્યુ ંછે. એ શાસ્મ નલરકથાનો ત્તલળે ગણુ ફને છે. 

કથાભા ં બાા ાવેથી ત્તલળે યીતે કાભ રેલાયુ ં છે. વસં્કૃતપ્રચયૂ ળૈરી, બાાની ગેયવભજ, ફોરી 
લૈચચત્ર્મ, ત્તલત્તલધ રકંાય, તદા ળબ્દ પ્રમોગ એભ નેક યીતની રૂઢ બાાને મોજે છે. શીં તેઓ 
પ્રાચીનલાદીઓની વકુંચચતતાની વાથે તેભના વસં્કૃતબાા તયપના લધ ુરગાલની ઠેકડી ઉડાલલાની નેભ યાખે 
છે એટરે કથાનામક ઉયાતં ભોટાબાગના ંાત્રોના મખેુ બાયેખભ, કૃત્તત્રભ વસં્કૃત બાા મકૂી ભનોયંજન કયાલ ે
છે. બદ્રબંદ્ર, પ્રવન્ન ભનળકંય, લલ્રબયાભ, કુળલરળુકંય જેલા યંયાગત ભાનત્તવકતા ધયાલતા ંાત્રો સ્લદેળનુ ં
ફધુ ં ઉિભ ત્તિભનુ ં ફધુ ં જ ધભ એવુ ં ભાને છે. તેભની ફોરચારભા ં ણ ક્ામં અંગ્રેજી ળબ્દ ભરૂથી 
ઉચ્ચાયામ ન જામ તેની કાજી યાખે છે.  વસં્કૃત બાા લધ ુઉમોગભા ં રેલાનો તેઓ અગ્રશ યાખ ે છે. બદ્રબંદ્ર 
અંગ્રેજી ળબ્દ સ્ટેળનને ફદરે ‘ક્નનસ્થાનસ્થર’ એલો વસં્કૃત ળબ્દ ઉમોગભા ં રે છે. ઉયાતં લાતચીત 
દયમ્માન તે ‘અમથનીત્તતયીત્તતગીત્તતધીત્તતીત્તતબીત્તત’ જેલા ાયલાય દુફોધ ળબ્દો મોજે છે. પ્રવન્નભનળકંય ણ 
“અ વારુ ભેં ઘોડાગાડી ભોકરી શતી” એભ કશલેાને ફદરે “અ વારુ ભેં શ્વદ્વમાકૃષ્ટચતશુ્રક્રકાયાગલાક્ષ 
વામચ્છાદને વભેતયથ પ્રેત્તત કમો શતો” એવુ ંકશ ેછે. એલી જ યીતે “અ મુફંઈભા ં યશો ત્મા ં સધુી ભાયા 
ભશભેાન થાઓ" એભ કશતેા નથી યંત ુ“અ મુફંઈભા ંયશો ત્મા ંસધુી ભભ અત્તતથ્મગ્રશણ હક્રમતામ”્ એભ કશ ે
છે. કથાભા ંઅલા ં દ્રષ્ટાતંો ઠેય ઠેય લેયામેરા ંછે. શાસ્મ યેરાલલાભા ં તનેો ત્તતયેક ક્ાયેક શષુ્ક ફની જામ છે ખયો 
એભ છતા ંવસં્કૃતના ત્તત રગાલ ય યો ઠારલલાભા ંરેખક વપ યશ ેછે. 

વસં્કૃતભમ ગજુયાતી વાભે ફોરીપ્રમોગો મોજીને રેખક ક્ાકં ાયવી ફોરી તો ક્ાકં ભાયલાડી 
ફોરીપ્રમોગો દ્વાયા શલાળ જન્ભાલે છે. બદ્રબંદ્રની વસં્કૃતભમ બાા વાભે ને હટહકટ ભાસ્તયની ાયવી ફોરી 
ને બદ્રબંદ્રની બાા વાભે ભાયલાડી લેાયીની ફોરી એભના ં ઉિભ દ્રષ્ટાતંો છે. જેભ કે ભોશભમીની ફ ે
મલૂ્મત્તત્રકા ભાગતા બદ્રબંદ્રને વસં્કૃત ન જાણતો હટહકટ ભાસ્તય કશ ેછે,“શુ ંફકેચ ? આંમ તો તીકીત ઓપીવ 
છે.” છી પયીલાય કશ ેછે, “વારો કંઈ ભેદ થમેરોચ. હુ ંતો વભજ તો જ નહશ, કે એ શુ ં ફકેચ. હટહકટ ભાસ્તયને 
વાબંીને જલાફભા ં બદ્રબંદ્ર કશ ે છે, “મલન ! તેથી હુ ં જ્ઞ નથી ભાયે ભોશભમીની ફે મલૂ્મત્તત્રકાની 
અલશ્મકતા છે, તેનુ ંત્તલતયણ કયવુ ં એ તલ કતથવ્મ છે.”૧ શીં રેખક વસં્કૃત ત્તભશ્ર ગજુયાતીની વાભ ેાયવી ત્તભશ્ર 
ગજુયાતીને મકૂી ત્તલનોદ વજ ેછે. દુકાનભા ંભોઢું નાખતી ગામને ભાયલાડી લેાયી શાકંી કાઢે છે ત્માયે તેના ય 
ગસુ્વે થઈ બદ્રબંદ્ર કશ ેછે, ‘ાી!જૂનીમ ગૌભાતાને વ્મથા કયલા ત ુ ંકેભ તત્ય થમો છે ? ત્તલત્ર ગૌનુ ંયક્ષણ 
કયલાને ફદરે ત ુ ંતેને ફાઘા ક્ા ળાસ્ત્રધાયે કયે છે ?” ત્માયે ભાયલાડી કશુ ંવભજ્મો નશીં તેભ છતા ંબદ્રબંદ્રન ે
જોઈ ફોરે છે, ‘ઝા ઝા, દુકાનભાથંી વણા ખાઈ જાઈવ ે ન ેવોકયાનેં વીંગડુ ં ભાયવ ેતને ે શાકેં ત ેથાયા સુ ંરીમો ?’૨ 
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બદ્રબંદ્ર ને ન્મામધીળને લચ્ચેના વફંિ લાતાથરા દ્વાયા ણ ત્તલનોદ વજ ે છે. બદ્રબંદ્રનુ ં નાભ જાણલા 
ન્મામધીળના પ્રશ્નોિયભા ં બદ્રબંદ્રભા ં ‘ત્તલદ્યાભાન બદ્રબંદ્ર’ જણાલે છે ત્માયે ન્મામધીળ ગડભથરભા ં મકૂાઈ 
બદ્રબંદ્રના ત્તતાનુ ંનાભ છેૂ છે ત્માયે બદ્રબંદ્રના ‘પ્રશ્નસ્મ નૌચચત્મભ ?’ એલા જલાફનો ન્મામધીળ ‘યળોતા’ 
થથ કયે છે. અ ઉયાતં ણ યાજતૂ યલુાન, જેરનો કેદી, વયકવનો વકાયાભ ભયાઠી વાભેની બદ્રબંદ્ર 
લાતચીતભા ંલાણી લૈચચત્ર્મ ધ્માનાત્ર ફને છે. 

ફોરી લૈચચત્ર્મની વાથ ેરખેક તદા ળબ્દો, ત્તલચચત્ર નાભો ને ત્તલચચત્ર ળબ્દો ણ ઉમોગભા ં રે છે. 
તેભા ં ગાડી, છાડી, શોણ લગેયે તદા ળબ્દો ધ્માનાત્ર છે. સુ્તકોના ંનાભ લણાથનપુ્રાવી ને ત્તલચચત્ર છે. 
જેભા ં‘જૂાતા હંડતોના લનનુ ંોરાણ’, ‘સધુાયાના ધાયાભા ંધયાતી ધયત’,  ‘ચારુતાથી ચણેરી ચતયુાઈથી 
ચચાથ’, ‘ત્તલધલાઓના લા લધાયાનો લધ’ લગેયે. એલી જ  યીતે બક્ષણ વ્મલસ્થા, ચફરાડ ફાયવ, ખેદાકરૂ, 
કોાકરૂ, કતૂયીજામા, ખટટાફાદ, વથલામન નતૃ્મો, ગાષ્ટકકોળ જેલા ત્તલચચત્ર ળબ્દો તેભજ ‘ત્તલદ્યાઢગ’ ન ે
ફદરે ‘ત્તલદ્યાઠગ’ જેલા ળબ્દ પ્રચં શલાળ જન્ભાલલાભા ંવશામક ફને છે. 

કથાભા ંરકંાયોનો ત્તલત્તનમોગ ણ ખાવ ધ્માનાત્ર ફને છે. રેખકે ઉભા, દ્રષ્ટાતં, ઉત્પ્રેક્ષાહદ રકંાયો 
એટરા બયયૂ ભાત્રાભા ંમોજ્મા છે કે, એભને કથાભાથંી ફાદ કયી નાખલાભા ંઅલે તો કથાનુ ંશાસ્મોત શણાઈ 
જામ. રેખકે રકંાયો મતુતણે મોજ્મા છે. યંત ુતેભામં વૌથી લધ ુઉભા,દૃષ્ટાતંનો અળયો રીધો છે.કેટરાકં 
દૃષ્ટાતંોથી એ લસ્તનુો ખ્માર અલી ળકળે. ‘બો ઉચ્ચાય કયી બભુકુ્ષાનો યાબલ અયંબતા શોમ તેલા ળોબતા 
દોરત ળકંય’, ‘ાતારભા ં ેવલા ન ઈચ્છતા ત્તલધ્માચર ેઠે હુ’ં, ‘કૂનુ ંવિૃાન્ત છૂલા વકૃ્ષભાથંી નીકી અલરે 

ત્તધદેલ વભ હુ ંકૂ ઉય ટીંગાઈ યહ્યો’, ‘કા જેવુ ંમખુ’, ‘ત્રલાડીના ધભણ ેઠે ત્તલકાવ ાભતા ંનવકોયા’ં, ‘ત્તળય 
ય છત્ર થઈ યશરેી ત્તળરાવભ ચચિ’ , ‘શ ુજેલી ધ્રાણ ળક્તતની ઈચ્છા’ , ‘ગાગય જેવુ ંગો ળયીય’ , ‘જેભ ચ ુ
ફધં કયનાય અગ રૂ ત્તનયથથક છે,  તેભ શ્રોત્ર ફધં કયનાય અગ ળબ્દ ત્તનયથથક છે’ , ‘સમૂથ અગ જેભ ચાદં્ર 
દ્રશ્મ થઈ જામ છે તેભ ધુા અગ ત્તલલેક દ્રશ્મ થઈ જામ છે’ , ‘જેભ ગચણતભા ંાછ જલાફ અપ્મા 
લગય દાખરો ખયોખોટો ઠયી ળકતો નથી તેભ બદ્રબંદ્રની વભંત્તત ત્તલના કોભરતા, કઠોયતાનો ત્તનણથમ થઈ ળકતો 
નથી’ , ‘કલ્વકૃ્ષ ષુ્ ઉછતા ંશોમ તેભ થૃ્લી ઉયના ભદેૂલો મખુભાથંી ટંુકાયા તથા ળબ્દની યંયા 
કશાડી ચાયે તયપ પેંકલા રાનમા’ , ‘ાતાભા ંલીજી ઉતયે તેભ હુ ંલેગથી ચાલ્મો’ , ‘શાથી જેભ નકે કાટંાલાા 
લેરાઓ ગે ઘવડતો ચાલ્મો જામ તેભ કરેળકય સ્મતૃ્તતઓ છાડી ઘવડાતો હુ ં ત્માથંી ચારી નીકળ્મો.’ રેખક 
વ્મગં-કટાક્ષ વાધલાભા ંઉત્પ્રેક્ષા, રૂક રકંાયો ણ પ્રમોજે છે: ‘બદ્રબંદ્રનો ત્તતો ઉછળ્મો, ત્તભજાજ શાથભા ંન 
યહ્યો.’ ‘દક્ષના મજ્ઞભા ંજાણે ત્તળલ કદૂતા શોમ’, ‘જાણે શવવુ ંઅવ્યુ ંશોમ તેભ કોઠી લાકંી લી’, ‘ેટરૂી ભોચીન ે
ભોદકરૂી જોડા દાતંરૂી ટાકંણા લડે વીલલા જેટરો યોજગાય’, ‘ભાટીના ોડારૂી એભના ત્તલળા હ્રદમ’,  

‘હકડીરૂી શજાયો તકથ ’, ‘નાભરૂી અકાળગગંા’, ‘શધુ્ધ્ધરૂી શયણા ંનાવીને જ્મોત્તતળાસ્ત્રભા ંેવી ગમા.’ અભ, 

અલા નેક રકંાયો લડે રેખક ાત્રોની ત્તલવગંત્તતને ઉવાલે છે. કથાભા ં વશજ ને સ્લાબાત્તલક યીતે 
મોજામેરા રકંાયો યમજૂ જન્ભાલલાભા ંણ ખાવ ભતૂ્તભકા બજલે છે. 

કથાના અકથક ગદ્યોતભા ંકેટરીક કશલેતો, યમજૂી ઉક્તતઓ ને કં્તતઓ દ્વાયા નભથભભથ શાસ્મ જન્ભે 
છે. કૌતકુયાગી સ્લબાલના યભણબાઈ જે યીતે કલ્નો ને રકંાયોનો ઉમોગ કયે છે તે યીતે અ 
પ્રયકુ્તતઓનો ઉમોગ કયતા નથી. તેભ છતા ં કલચચિ ‘યાજતૂ ગોજાયો નહશ’, ‘કણફી નાત ફશાયો નહશ’, 
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‘કાયબાયી કગાયો નહશ’, ‘ગધેડો ચફચાયો નહશ’, ‘ફદ જેલો બડુથર ને ઢોર જેલો ોરો,’ ‘લગય નોતયે યોણો 
જેલી કશલેતો;’  ‘બગંા એવી ીજીએ જૈવી યંગનવગં’, ‘ઘય કે જાને ભય ગમે ને ભન અનદં’ જેલી 
કાવ્મકં્તતઓ તેભજ તચુ્છને ણ ઉચ્ચ ફતાલતી ભોક-શીયોઈક જેલી યચનાઓ શાસ્માથથ યજૂ કયે છે. 
પ્રવન્નભનળકંય દેડકાને ઉદે્દળીને ભજુગંીભા ંકશ ેછે તે નોંધાત્ર છે : 

“શો દેડકા ! વત્લયં ઉત્તતં 

કયે શ્ભવષૃ્ષ્ટ યલુા ાયવીક; 

  ન સ્ળથ પ્રશાયો તને રેળ ભાત્ર, 

     સધુાયાથી નૈણુ્મ નૈણુ્મ વાય.”૩ 

એક લાક્ યચનાભા ં ફે લાક્ો કે લાક્ાળંો વાભવાભે મકૂી તેભાથંી લૈચચત્ર્મ વાધલાભા ંણ રેખકની 
ચતયુાઈ દેખામ અલે છે. ‘જાણવુ ંતે ખાવુ ંછે ને ખાવુ ંજાણવુ ંછે, જાણ્માથી જ ખાઈ ળકામ છે ને ખાધાથી 
જાણી ળકામ છે; બ્રાહ્મણને રૂહઢનો રાબ ત્તલહદત છે’ એટલુ ંજ નશી ણ રૂહઢને બ્રાહ્મણનો રાબ ત્તલહદત છે’, ‘હદલવ 
તલા ભાડંયો તેથી ભદાલાદ અવ્યુ ંકે, ભદાલાદ અવ્યુ ંતેથી હદલવ તલા ભાડંયો’,  ‘શરેા ંશ્રભભા ંશથ 
ભરૂી ગમો શતો તેભ શલ ેશથભા ંશ્રભ ભરૂી ગમો’, ‘બાન અવ્મા છીની તેભની ક્સ્થત્તત બાન અવ્મા શરેાની 
તેભની ક્સ્થત્તતથી ફહુ ચબન્ન નશોતી’, ‘બોજન બ્રહ્મભમ ફને છે, બ્રહ્મ બોજનભમ ફને છે.’ 

‘બદ્રબંદ્ર’ભા ંશાસ્મયત્તવક નલરકથાભા ંરેખકભા ંવાયા કટાક્ષકાયની કુળતા ને સઝૂબઝુ જોલા ભે છે. 
રેખકની આંખે લગે એલી ત્તવદ્ધિ બદ્રબંદ્રના ાત્ર દ્વાયા શાસ્મ ત્તનષ્ન્ન કયલાભા ં છે. અવુ ં ાત્ર ગજુયાતી 
શાસ્મનલરોભા ં કદાચ બાનમે જ જોલા ભળે. અ ાત્રની ત્તલરક્ષણતાના ં નવુધંાનભા ં યઘલુીય ચૌધયીનુ ં
ત્તલધાન ‘બદ્રબંદ્ર કશતેા ંએ નાભની કથા નશીં ણ એ નાભનુ ંાત્ર માદ અલે છે’ ‘બદ્રબંદ્ર’ભાથંી બદ્રબંદ્રને ફાદ 
કયો તો શુ ંયશ”ે૪ એ ત્તલધાન વાચુ ંઠયે છે. શાસ્મના જ્ઞાન લડે ગજુયાતીભા ંશાસ્મકથાનો નોખો ચીરો ાડલાનો 
પ્રમાવ ણ નોંધાત્ર છે. અટરી ત્તલત્તળષ્ટતાઓ દાખલીને ણ યભણબાઈ દ્વાયા કથાની કરાગત ભાલજત 
વતંોજનક યશી નથી. તેભનો પ્રાચીનલાદીઓ પ્રત્મેનો અક્રોળ શાસ્મ વજૉલાભા ં વશામક ફને છે એભ છતા ં
રેખકનો અક્રોળ વ્મક્તતગત યોભા ંફદરાતા ંતેઓ ત્તનિંદારેખભા ંવયી ડે છે. ોતાના વભમના ંજીત્તલત ાત્રોને 
કધ્લ્ત ાત્રો દ્વાયા યજૂ કયી તેભામં બદ્રબંદ્ર ભાટે ‘ગાડંો’,  ‘ીધરેો’,  ‘ફાભણો’,  ‘શરકા ંકયી ટે બયનાયો’  એલા 
ળબ્દપ્રમોગો કયે છે, પ્રવન્નભનળકંય ભાટે ‘નખ્ખોહદમો’  ને કુળરલળુકંય ભાટે ‘ઘયખોહદમો’ એલા બદ્ર 
ળબ્દપ્રમોગો રેખકને ળોબા અતા નથી. કથાભા ં રેખકનો અળમ સધુાયાનો છે યંત ુ કથાને અંતે રેખક 
યભણબાઈ ઉય સધુાયક યભણબાઈ વલાય થઈ જતા લતાથમ છે. શાસ્મ ત્તનભાથણ થે નેક ત્તલધ પ્રયકુ્તતઓ 
ઉમોગભા ંરે છે કથાભા ંયભણબાઈની વજૉકળક્તત યેૂયૂી ખીરે છે. ‘બદ્રબંદ્ર’ ની રોકત્તપ્રમતાભા ંઓટ અલી 
શોમ એવુ ંજણાત ુ ંનથી. અ શાસ્મકૃત્તત નજયભા ંયાખીને નેક શાસ્મકૃત્તતઓ રખાણી છે લો છી ણ અજે અ 
કથા એટરી જ લચંામ છે. 
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