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કાીની કાવ્ય ‘શોભના’ 
 

પ્રસ્તાવના   

                     વસં્કૃત વાહશત્મકાય બયતે ગણાલેરા આઠ યવો અને ત્માયફાદ તેભા ં ‘ળાતંયવ’ ન  ંઉભેયણ 
થતા ંઆણને ક ર નલ યવોની પ્રાપ્તત થામ છે. આ ફધા યવોભા ં‘કર ણયવ’ની વલળેતાઓ કંઇક અદકેયી જ 
છે. ‘કર ણયવ’ની આ વલળેતાને આ ળોધત્રભા ં‘કરાીના કાવ્મો’ના વદંબભભા ંપ્રગ  કયેર છે. કર ણયવ ણ 
વલવલધ બાલ છ ાઓ ધયાલી ળકે છે. તેનો હયચમ આણને આ કાવ્મોના ભાધ્મભથી થામ છે. કરાી આ 
‘કર ણયવ’ને ણ આનદંદામી ફનાલી તેને યજૂ કયે છે. કર ણયવને તેઓ ળોકની યાકાષ્ ાએ રઈ જતા નથી 
યંત   તેને ણ તેઓ આનહંદત ળૈરીભા ંયજૂ કયે છે; જેનો હયચમ આણને આ ળોધત્રના ભાધ્મભથી થામ 
છે. 
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Introduction -    

                     ગ જયાતી ઊવભિકાવ્મોભા ંપ્રણમ વલમક વલવલધ યવો પ્રગ  કયનાયા એલા ‘કરાી’ન  ંનાભ 
આજે ણ પ્રવતષ્ઠા બોગલી યહ્  ંછે. ‘કરાી’ન  ંમૂ નાભ સયૂવવિંશજી તખ્તવવિંશજી ગોહશર. કાહઠમાલાડના ચોથા 
લગભના વસં્થાન રાઠીના ગોહશરલળંી ઠાકોય એલા કરાીના રગ્ન એક જ હદલવે એક વાથે ફે યાજક ંલયીઓ 
વાથે થમેરા. તેભના એક ત્નીન  ંનાભ યભાફા શત  .ં યભાફાન  ંવાચ  ંનાભ ‘યાજફા’ શત  .ં તેઓ યોશા વસં્થાનના 
યાજક ંલયી શતા. તેભના ફીજા ત્ની આનદંીફા કાહઠમાલાડના કો ડાવાગંાણીના યાજક ભાયી શતા. આનદંીફાન  ં
 

 વાચ  ંનાભ ‘કેળયફા’ શત  .ં યાજફાની વાથે આલેર દાવી ભોંઘી એ વભમ જતા ંકરાીના ત્રીજા ત્ની ફને છે. 
કરાીના ઊવભિકાવ્મોભા ંઆણને તેભન  ંસ્લ-જીલન ણ ડોકાત   ંજોલા ભે છે. 

                     કરાીએ ોતાના પ્રણમ વલમક કાવ્મોભા ં ોતાની ત્ની યાજફાન ે ‘યભા’ નાભથી 
વફંોધી છે. કરાી યાજફાની વાથે આલેર દાવી ભોંઘી પ્રત્મે આકાભમેરા શતા.ં ભોંઘીને તેઓ ‘ળોબના’ નાભથી 
વફંોધતા. પ્રણમવલમક યવની લાત કયીએ ત્માયે આણને ‘લવતંવલજમ’ જેવ  ં શ ૃગંાયયવથી બયયૂ પ્રણમ 
પાગ  કાવ્મન  ં સ્ભયણ અચકૂ થામ જ. યંત   ોતાના કાવ્મોભા ં કરાીએ ભાત્ર શૃગંાયયવન  ં વનરૂણ ન કયતા ં
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તેની વાથે વકંામેર અન્મ યવોન  ંણ વનરૂણ કયેલ  ંછે. પ્રણમી જીલન વાથે કર ણયવન  ંબાયોબાય વનરૂણ 
આણને તેભના કાવ્મોભા ં પ્રગ  થમેલ  ં દેખામ છે. આ પ્રણમ વાથે વકંામેર કર ણયવ ભાત્ર તેભના 
ઊવભિકાવ્મોભા ં જ નહશ યંત   તેભના ખડંકાવ્મોભા ં તથા ગઝરોભા ં ણ જોલા ભે છે. કરાીએ ોતાના 
જીલનને તથા ોતાના પ્રણમ વાથે જોડામેર કર ણને ોતાના કાવ્મોભા ંવલવલધ પ્રતીકોના ભાધ્મભથી યજૂ કમો 
છે. ોતાની ત્ની વાથે આલેર દાવી ભા ે કરાીને અનશદ પે્રભ અને આકભણ શતા. યંત   આ પે્રભ વભાજ 
દ્વાયા વશજ યીતે સ્લીકામભ ફની ળકે તેભ નશતો. ળોબના અને યભા પ્રત્મેના ોતાના એ પ્રેભને તેઓ કાવ્મોના 
ભાધ્મભથી યજૂ કયે છે.           ‘આની માદી’ તેભન  ંગઝર કાવ્મ છે. ઇશ્વય વાથેની બાલાત્ભક એકતાન ે
તેઓ ોતાના કાવ્મ દ્વાયા યજૂ કયે છે; જેભા ં તેભણે જીલન ને મતૃ્ય ની વપયને ોતાના ળબ્દોના પ્રમોગથી 
કાવ્માત્ભક ફનાલી છે.  

                          “ જમા ંજમા ંનજય ભાયી ઠયે 
                                           માદી બયી ત્મા ંઆની; 
                            આંસ  ભશીંમે આંખથી  

                                           માદી ઝયે છે આની !” 
 

[કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૧૯૧] 

                        આ કાવ્મભા ં લયામેર ‘માદી ઝયે’, ‘ખનૂનો ચયખો’, ‘ળયાફી’, ‘છેલ્રી વપય’ જેલા ં
અયફી-પાયવી બાાના ળબ્દોનો ઉમોગ અને તેની બાલલાશી ળૈરી આ કાવ્મને ‘સપૂી’ ળૈરીન  ંકાવ્મ ફનાલે 
છે. કરાીની જીલનના પ્રણમ વલમક ઘણી વભસ્માઓ શતી. આલા   પ્રણમભાથંી વનષ્ન્ન થતો આલો 
કર ણયવ અને તેની પ્રતીવત કરાી આણને ભાત્ર થોડીક હંકતઓના ભાધ્મભથી કયાલી યશમા છે.કરાીના 
જીલનભા ંવ્માેરી વૌથી ભો ી કર ણતા એ શતી કે તેઓ આયંબભા ંળોબનાનો સ્લીકાય કયી ળકતા નશતા. આભ 
પે્રભની ળોધભા ંોતાને અન બલાતો તયપડા  તેભણે ‘જન્ભહદલવ’ નાભના કાવ્મભા ંપ્રગ  કયેરો છે. આ કાવ્મ 
કરાીની ચોલીવભી લભગાઠંના હદલવે એ રે કે ઇ.વ.૧૮૯૮ના યચામેલ .ં ‘લવતંવતરકા’ છદંભા ંતેભણે ોતાની 
અંદયની ીડાને, વ્મથાને, ણૂભ-અણૂભ આળાઓ, ઇચ્છાઓ ફધ  ંજ વ્મક્ત કયી દીધ  ંછે. કરાી કશ ેછે કે; 
 

                         ” ભેં પ્રેભભા ંતડપતા ંભભ ળાવંત ખોઈ, 
                           આનદંની ભધ ય ાખં ક્ામં ન જોઇ !” 
[કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૧૨૭] 
 
                          આ વભગ્ર કાવ્મ કર ણયવથી વ્માતત છે. ‘ોતાને જીલનભા ં થઇ યશરેા કડલા 
અન બલોને યડતા મ ખેથી કે શવતા મ ખેથી વશન તો કયલા જ ડલાના છે’ – આ પ્રકાયના કાર ણ્મનો બાલ 
કરાીએ ોતાના આ કાવ્મભા ં યજૂ કયેરો છે. આ પ્રકાયની કર ણતાથી બયેરી વલયીત હયસ્સ્થવતભા ં ણ 
પ્રેભભા ં યશરે શ્રધ્ધા યથી ણ તેભન  ંભન ઊઠી ગય  ંનથી. આ શ્રધ્ધા યવના હયણાભે જ તેભને મતૃ્ય રૂી 
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અંધાર  ણ ભધ ય રાગે છે; યંત   આ ભધ યતાભા ંણ ક્ાકં કર ણતા ડોકાતી રાગે છે : 
 

       “ આ ઝઝન્દગી દ :ખબયી મ જને ભી કા ં? 

                     ભાગી શતી નલ,અને નલ યાખલી છે !  

                     શ્રધ્ધા યશી યવ ભશીંમ કળી ભને ના, 

                     અન્ધાય - મતૃ્ય  ભધ ર ં ભધ ર ં દીવે છે ! 
          [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૧૨૮] 
 

                 ઇ.વ.૧૮૯૬ભા ંઆ કાવ્મ યચામરે. ‘લૈયાગ્મ ‘ નાભના કાવ્મભા ંણ  તેભનો આલો જ પ્રભે 
વાથે લીં ામેર કર ણ યવ પ્રગ  થમો છે:  

                             “દયદ ય કયે છે ઔવધ કાઇં કાય,  
                             જરૂય જરૂય એ તો લૂભન   ંઓખાણ ;  
                             પ્રણમી  જજગય અે ત્મામં કૈં વ્શાર ઊંડ ,ં 
                             હ્રદમ  વતત ઘભૂે એભ ખેંચાણ  જૂન  ં“ 
         [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૧૦૧] 
                      

                  કરાી જે પ્રેભયવથી ળોધભા ંશતા તે એભને જીલન ભાગભભા ંપ્રાતત થામ છે. કરાી ણ એ 
ભધ ય પ્રણમયવની ધાયા ય ઐક્ કેલીને ભધ યતા ભાણલા ભાગતા શતા, યંત   તેભના દ બાભગ્મથી એ ભધ ય 
યવ અચાનક ત્માથંી લશી જતા તેભને ક્ષાયાળનો અને કડલાળનો અન બલ થામ છે ! જેની લેદના અવત તીવ્ર 
ફનતા તેભની ોતાના પ્રણમીને ાભલાની અઝબરાા અધયૂી યશતેા ં ઉત્ન્ન થમેર કર ણતા તેભને ળબ્દસ્થ 
કયીને યજૂ કયી છે : 
                        “ ણ યવ લશી જતા ંક્ષાયન ેસ્ળભતા,ંત્મા,ં 
                          અવતકટ  વહ  થાતા ંકૈં જ લેા ન રાગી: 
                          ક્ભ ગવત ર ી આ કૈં જ હ  ંજાણતો ના, 
                          ભ્રવભત ઉય થય  ંશા ! લેદના તીવ્ર જાગી !” 
         [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૧૦૧] 
 

                    ઘણીલાય આણા ભનને જે ગભી જામ છે તેને હ્રદમભા ંણ લવાલલાની હદળાભા ંઆણે 
પ્રવતૃ્ત થઈ જતા ંશોમ છે. આલા ંજ પ્રમત્નો કરાી ણ કયે છે. તેઓ ળોબના ‘ભભભસ્થાન’ આલા ઇચ્છે છે ણ 
તેભની કર ણતા એ છે કે તેઓ આભ કયલાભંા ંઅવભથભ ફને છે. 
 
                    ‘અવતભોડ ’ં કાવ્મભા ંણ આલી વપ્રમાને પ્રાતત ન કયી ળકલાની કર ણતા તેભણે પ્રગ  કયી 
છે. કવલએ ધાયેલ  ં કે ોતે જેભ શદમનો ણૂભ પે્રભ અઝબવ્મકત કયી યહ્યા છે તેભ તેભને ણ વાભેથી ોતાની 
વપ્રમા ાવેથી એલા ંજ અમતૃયવન  ંાન ભળે યંત   તેભના તમારાભાથંી પે્રભનો એ અમતૃયવ ઢોાઈ જામ છે 
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અને ફચે છે ભાત્ર પ્રણમ લૈપલ્મભાથંી વનષ્ન્ન થતી કર ણતા. 
 

                          “ ભને ના જાણ્ય  ંકે શદમયવ બોક્તા કયીળ ત  ,ં 
                           તને જે અેલ  ંીયૂ મ જને તે દઈળ ત  ;ં 
                           ન જાણ્ય  ંભેં તાયો ભભ હ્રદમ આરમ્ફ ફનળે; 
                           ન જાણ્ય  ંકે તમાલ  ંત  જ જજગયન  ંઆભ ઢળે.” 
         [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૭૦] 
 

                      ોતાની પે્રવભકા ોતાના વલમોગથી ર દન કયી યશી છે તે કવલ ભા ે લધ  કર ણાવબય ફની 
યશ ેછે. તેઓ તેને ન યડલા કશ ેછે ણ છી ોતે જ કશ ેછે કે આલી વલમોગની સ્સ્થવતભા ંદ :ખી ભન અને હ્રદમ 
યડલા વવલામ ફીજ  ંકયી ણ શ  ંળકે ? 
 
                          “ અયે ! યો ના ! યો ના ! ણ નહશ યડે તો કયીળ શ  ં? 
                            શલે તો યોવ  ંએ ત  જ હ્રદમન  ંએક જ યહ્  ં! 
                            અયે ! ભાયે તો એ ર દન ણ ભીઠ ં નલ ભે ! 
                            અયે ! શૈય  ંયોતા ંમ ખ શવલવ  ંએ જ પયજે !” 
         [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૭૧] 
 

                      ઇ.વ.૧૮૯૬ભા ંવળખહયણી છદંભા ંયચામેર આ કાવ્મ ળોબનાને વફંોધીને યચલાભા ંઆલેર 
છે. કરાીની લૂભથી જ ફે ત્ની શતી તેભા ંઆ ળોબના તેભના ત્રીજા ત્ની ફને છે. તેના પ્રત્મેના પ્રેભ અન ે
આકભણને કરાી યજૂ કયે છે. “રગ્ન છી ફીજે જ હદલવે ળોબના તયપન  ંઆકભણ ળરૂ થામ છે.”  
[કરાીનો કેકાયલ – પ્રથભ આવવૃત્ત, ઉોદઘાત,  ૃ– ૧૨ ] કવલ આ સ્સ્થવતભા ંોતાના કયતા ોતાની પ્રેવભકા 
લધ  નવીફદાય બાવે છે !!    કાયણ ? પે્રવભકા ર દન દ્વાયા ોતાની કર ણાને વ્મકત તો કયી ળકે છે ને ! ણ 
કવલની કર ણતા એ છે કે તેઓ ગભે તેલી કર ણ હયસ્સ્થવતભા ંયડી ળકતા નથી.  તેભણે વદામ શવતા મ ખે અને 
યડતા શદમે પયવ  ંડે છે આ કામભ જાણે કે તેભની પયજ વભાન ફની ગય  ં છે. આ સં્ક્તભા ં ઘેયી કર ણતાને 
કવલએ યજૂ કયી છે. મ ખ અને શદમના બાલો લચ્ચે એકતા વાધી ળકાતી નથી તેની તીવ્ર લેદના પ્રત્માઘાતો 
કાવ્મભા ંયજૂ થમા છે.  
                       કરાી જાણતા શતા કે ોતે કદી ણ ળોબનાને ણૂભ સ્લીકાય વાથેનો પે્રભ આી ળકળે 
નશી. કરાી વભાજ જીલનથી ફધંામેરા શતા. તેભને ળોબનાનો ત્માગ કયલાની પયજ ડે છે. આ વભમની 
ોતાના હ્રદમની તથા ળોબનાના શદમની કર ણતાને તેઓ ‘ ત્મજામેરીને ‘ નાભના કાવ્મભા ંપ્રગ  કયે છે.  

                            “ યે ! એક ઝઝન્દગી ભશીં કંઈ મતૃ્ય  ભાયે ! 
                              યે એક ઝઝન્દગી ભશીં ફહ  જન્ભ તાયે ! 
                              ટૂંકા ંજ છે જીવલત ને દ :ખબાય ભો ા, 
                              ને મ્ર ત્ય ની છી કળો યવ, સ્લાદ, ના ના !” 
         [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૧૧૧] 
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                       ોતે કરાી એક જ જીલનભા ંઅનેક મતૃ્ય  વભાન  ીડાને અન બલી  યહ્યા ંછે ! તો વાભ ે
કે્ષ ળોબના એ રે કે ભોંઘી એક જ જીલનભા ંઅનેક લખત અરગ અરગ સ્લરૂભા ં જન્ભ  રઇ  યશી છે ! 
જીલનના ખફૂ ઓછા વભમગાાભા ંપ્રેભને ાભલાની ચાશ ધયાલનાયા આ ફે પે્રભીજનોન  ંજીલન દ :ખ, લેદના 
અને તીવ્ર કર ણતાથી બયાઇ જામ છે. ‘ એક ઘા’ કાવ્મભા ં ણ આલી જ કર ણતા વ્મક્ત થઈ છે. ોતે 
ળોબનાનો તથા તેના પે્રભનો ત્માગ કયીને તેને જે આઘાત આતમો છે તે આઘાતભાથંી ફશાય નીકવ  ંએ લ  ં
વય નથી. કરાી ોતે જ કાવ્મભા ંજણાલે છે કે ;  

                      “ યે યે ! શ્રધ્ધા ગત થઈ છી કોઈ કાે ન આલે; 
                        રાગ્મા ઘાને વલવયી ળકલા કાઈં વાભર્થમભ ના છે.” 
         [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૭૩] 

                        

                       કરાીએ ‘એક ઘા’ કાવ્મની યચના ઇ.વ.૧૮૯૬ભા ંકયી શતી. તેના ફીજે હદલવે તેભણે 
‘ભને જોઈને ઊડી જતા ંક્ષીઓને’ કાવ્મની યચના કયી શતી. આભ તો આ ફનેં કાવ્મ સ્લતતં્ર કાવ્મ તયીકે ણ 
લચંામ છે. યંત   અન વવંધત કાવ્મો તયીકે આ કાવ્મો તીવ્ર યવબાલ પ્રગ  કયે છે. પ્રેભવફંધંભા ં વલશ્વાવ વૌથી 
ભો ો આધાય શોમ છે. વલશ્વાવ વલના એ વફંધં  કી ળકે જ નશી. અશીં, કરાીના એક કભભથી એક આઘાત 
ાભેરી ળોબનાની શ્રધ્ધા ચારી જામ છે ! કરાી આ કર ણ્મને એકક્ષી તથા કાવ્મનામકના પ્રવતકોના 
ભાધ્મભથી સ દંય યીતે યજૂ કયી આે છે. ‘ભને જોઇને ઊડી જતા ંક્ષીઓને ‘કાવ્મભા ંણ આલો જ કર ણ બાલ 
કવલએ પ્રગ  કમો છે.  

                            “ યે ખંીડા, સ ખથી ચણજો, ગીત લા કાઈં ગાજો  
                              ળાને આલા ંમ જથી ડયીને ખેર છોડી ઊડો છો ?” 
         [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૭૪] 
 
                      કવલની શાજયીથી વલાદ ાભીને ચારી જતી પ્રેવભકાને અને તેના ચાલ્મા જલાથી કવલ 
શદમને અન બલાતી કર ણતા આ સં્ક્તઓ ઝચવત્રત કયી આે છે. ોતે જાણીને કંઈ જ આઘાત આે છે એ 
ીડાને તેભને ખંીઓના પ્રતીક દ્વાયા પ્રગ  કયી છે. ોતે ોતાના નફા શદમની લાત ભાનીને ળોબનાને જે 
દ :ખ આતય  ં છે તે અંગેનો કવલિંનો સ્તાલો ‘ શ્ચાતા’ નાભના કાવ્મભા ંઅઝબવ્મસ્ક્ત ામ્મો છે. આ કાવ્મની 
સં્ક્તઓ આ પ્રભાણે છે : 
 

                      “ ત ેશૈમાની ઉય નફા શસ્તથી ઘા કમો ‘ તો 
                        તભેા ંરોશી વનયખી લશત   ં,ક્રૂય હ  ંતો શસ્મો ‘ તો; 
                       એ ના યોય ,ં તડપડ થય  ંકાઈં ના કષ્ થી એ ‘  
                       ભેં જાણ્ય  ંકે જખભ વશલો વશરે વશનેાયને છે “ 
         [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૭૫] 
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                        અશીં કવલને અવનચ્છાએ જે દ :ખ ોતાની પે્રવભકાને – ળોબનાને આવ  ં ડેલ  ં તેની 
તીવ્ર ીડાનો અન બલ કેલો જરદ  શોઈ ળકે તે અંગેની ોતાની અઝબજ્ઞતાને કવલએ યજૂ કયી છે.  

                        ોતાના ખડંકાવ્મભા ં ણ તેભણે  ળોબનાનેં ળોબામભાન કયેરી છે ! ‘હ્રદમવત્ર  ી’ 
નાભના ખડંકાવ્મભાતંેઓ ોતાના કલ્ના વલશ્વભા ંએક પ્રણમ વત્રકોણની યચના કયે છે ! આ પ્રકાયન  ં વલશ્વ 
તેભને લાસ્તલભા ંપ્રાતત થઈ ળકે તેભ નશત  .ં આ પ્રણમ વત્રકોણના ત્રણ ઝફિંદ ઓ એ રે… 
 

1.  કરાી 

                                 2.  ળોબના તથા 
                                 3.  યભા. 
 

                       “ હકિંત   વ્મગ્ર થઈ ય લાન નબભા ંજોઈ યહ્યો ફીકથી, 
                         નીચી ઊતયતી યભા નબથી તે જોઈ કશ ેદેલીને : 
                         ‘હ  ંના અન્મ તણો ફન  ંકદી, વઝખ ! ‘ એ લેણ ત ૂ્  ંગણી, 

                         નક્કી એ દ :ખણી ફને હ્રદમ એ નક્કી ઝચયાઈ જળે !” 
         [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૫૫] 

                      ોતે વબાનણે જે ભાન અને પ્રેભ કરાી ળોબનાને આલાભા ંઅવક્ષભ શતા તેન ેતેઓ 
કાવ્મ કલ્નાભા ંઆકાહયત કયલાનો પ્રમત્ન કયે છે. યંત   અશીં ણ તેભનો યભા પ્રત્મેનો પે્રભ તેભને યોકે છે. 
અન્મામ કયતા ંઅને અંતે કરાી અત્મતં બમ અને ીડાનો અન બલ કયે છે. આભ, પ્રણમ વાથે વકંામેર 
કર ણાયવ તેભના કાવ્મભા ંકોઈને કોઈ સ્લરૂે પ્રગ  થતો જોલા ભે છે. ‘હ્રદમવત્ર  ી’ ખડંકાવ્મ ઇ.વ.૧૮૯૬ભા ં
યચામેલ .ં ‘જહ ર’ ય રખેરા તા- ૦૯-૦૬-૧૮૯૬ના ત્રભા ં કરાીએ કહ્  ં છે કે ‘આ કાવ્મને કાવ્મ તયીકે 
લાચંલા કયતા ંઇવતશાવ તયીકે લાચંવ  ંજોઈએ.’  

                       ‘વાયવી’ ખડંકાવ્મ ણ આલા જ કર ણયવને પ્રગ  કયે છે. વાયવ ફેરડીના પ્રણમ 
જગતને કરાીએ યાકાષ્ ા સ ધી પ્રગ  કમો છે, જેથી કાવ્મભા ંઆગ જતા ંવપ્રમતભ વાયવન  ંથત   ંઅલવાન 
એલા ંજ કર ણ બાલને યાકાષ્ ા સ ધી શોંચાડી ળકામ. પ્રેભબમાભ જીલનના હદલવોની ળરૂઆત જ થઈ શતી ત્મા ં
જ એભના જીલનભા ં આલી ડેરો આલો ઝચયકારીન વલમોગ ઘેયા કર ણની છામાને પ્રગ  કયે છે. આ 
ખડંકાવ્મની યચના ઇ.વ.૧૮૯૫ભા ંથમેરી. કરાીના ોતાના કશલેા મ જફ આ ખડંકાવ્મની ળૈરી વીધાવાદા 
પ્રવગંકથનની છે. લડ્ભઝલથભ યીવતન  ંઆ કાવ્મ છે. કરાી કશ ેછે તેભ, “લડ્ભઝલથભ વાદાઇભાથંી કાઇંક અદભ ત 
ચભત્કાય ઉજાલી ળકે છે.” [લાજસયૂલાાને રખેર ત્ર તા. ૩૦-૦૪-૧૮૯૬] 

                        “ શજ  તો ખેરલા રૂ ં ળીખ્મા આ નથી ફાલ ડા,ં 
                          યે ! શ  ંમતૃ્ય ને જાણે ફોા ંઆ રઘ  ખંીડા ?” 
         [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૨૯] 
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                        મતૃ્ય  જેલા ંવલમભા ંકર ણતા શોલી સ્લાબાવલક છે યંત   કરાીની કાવ્મ ળોબા એ છે કે 
તેઓ આ કાવ્મને ‘યડત   ંકાવ્મ’ ફનલા દેતા ંનથી. તેભના કર ણને પ્રગ  કયતી કાવ્મયચનાઓ ણ યવવક ફની 
યશી છે. અનતંયામ યાલે આ અંગે નોંધ કયતા ંરખ્ય  ંછે કે ;  

“ કરાીની કવલતા આભ કર ણ યવવક ફની એ ખર ં ણ તેથી ‘કરાી’ ને ર દન યવવક નશી કશી ળકામ છે. 
‘યોલાથી કૈં લધ  જરૂયના ં કામભ છે વાધલાના ‘ કશનેાય વભત્રન  ં ભનદ :ખ લશોયી રઈનેમ વ્માજફી રાગ્ય  ં તે 
કયનાય અને અંતે હયણાભોની યલા વલના ળોબનાને યણલાન  ંગલ  ંબયનાય નફો ોચો ર દન યવવક 
આદભી ન શતો.”      [કરાીનો કાવ્મકરા – ઉોદઘાત –  ૃ-૩૨] 
 

                      કરાી ઋજ  હ્રદમ ધયાલતા શતા. યંત   તેઓ એ રા ફધા ણ નફા ન શતા કે 
હયસ્સ્થવત વાભે શાય ભાની રે. તેભની આ જ બાલનાનો હયચમ આણને તેભના કાવ્મોના ભાધ્મભથી થામ 
છે. તેભની આ કવલતા સષૃ્ષ્ ને આ પ્રકાયન  ં કાર ણ્મવબય વૌંદમભ પ્રદાન કયલાભા ં તેભની બાાળૈરીનો ણ 
ભશત્લણૂભ પાો છે. ભદંાક્ાતંા, વળખહયણી, પ્ર ર્થલી જેલા ંછદંો તથા અરકંાયોનો તેઓ મથાસ્થાને મથોઝચત પ્રમોગ 
કયે છે. કર ણ યવને લશ  તીવ્ર ફનાલલાના પ્રમોજનથી તેઓ પ્રણમ યવને ખફૂ ચો દાય યીતે યજૂ કયે છે. લવતં 
જેલી પે્રભ પ્રગ ાલતી ઋત ભા ંપે્રભારાભા ંભગ્ન એલા ય ગરભાથંી કોઈ એકના મતૃ્ય થી ઉતન્ન થતો કર ણ લધ  
તીવ્રતા પ્રગ  કયે છે. અને તેને યવવક ન ફનાલે છે. કરાીના કાવ્મોભા ંપ્રગ  થતા ંકર ણયવની આ એક 
ખાવવમત છે કે આ કર ણ કોઈ દમાજનક હયસ્સ્થવતભા ં કાવ્મનામકને દળાભલતો નથી યંત   તેભા ંએક ખાવ 
પ્રકાયની સ દંયતાન  ંજ દળભન બાલકોને થામ છે.  

                       કરાીના આ કાર ણ્મની ળોબા એ રે ‘ળોબના’. ળોબનાએ જ કરાીના આલા પ્રકાયના 
કાવ્મ વર્જન ભા ે પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે પે્રયણા યૂી ાડી શોમ તેભ બાવે છે. કરાી ભા ે ભાત્ર શાસ્મ એ ણ 
એક પ્રકાયની ઘેરાઈ છે જમાયે લધ  ડત   ં યડવ  ં તે એક નફાઈ છે આભ શાસ્મ અને ર દનની લચ્ચે તેઓ 
તેભના સ્લાહદષ્  કર ણ યવની રશાણી બાલકોને કયાલે છે : 
 

                         “ શાસ્મ છે ભાત્ર ઘેરાઈ, યોવ  ંતે નફાઈ છે; 
                           વલશ્વની વભષ્ તા હકિંત  , યે યે ! ત્મા ંજ વભાઈ છે.” 
         [કરાીનો કાવ્મકરા – ૃ– ૧૦૩] 

                     કરાી ોતે જે કર ણતાનો અન બલ ોતાના ઉયભા ંકયી યહ્યા છે તે અંગેની એક યવભમ 
પ્રલાશી ળૈરીભા ંયજૂ થમેરી કાવ્મયચના ‘વનલેદ’ ખફૂ જ સ દંય છે. ોતાના શદમભા ંલાયંલાય પ્રગ  થતો આ 
યવાન બલ ર દન નથી યંત   કાર ણ્મથી વનષ્ન્ન છે એ લાતની પ્રતીવત તેઓ આણને કયાલે છે. પ્રણમકાવ્મોભા ં
કર ણયવને ળોબામભાન ફનાલનાયા એલા કરાી ખયેખય એક ઉત્તભ કવલ શતા. કરાી તા. ૧૧-૦૭-૧૮૯૮ના 
યોજ ળોબના વાથે રગ્ન કયી તેને ોતાની ફનાલે છે. કરાીના કાવ્મો અને તેભા ં યજૂ થમેરી તેભની 
આત્ભઅઝબવ્મસ્ક્ત તેભના કાવ્મોને ‘દ્ય આત્ભકથા’ન  ંસ્લરૂ આે છે તેભ કશલેાભા ંકળી જ અવતળમોસ્ક્ત નથી. 
તા. ૦૪-૦૭-૧૮૯૭ના ત્રભા ં કરાીએ આ ફાફતે ોતાના ભતને યજૂ કમો છે. “ભાયા અગાડીના             
કાવ્મો – ભાયે કશવે   ંજોઈએ કે ‘ઓ ોફામોગ્રાપ’ તયીકે લચંામા નથી. ન જ લચંામ ..... ણ એ કાવ્મો તેભ 
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લચંામા શોત રાગત કે ‘ત્મજામેરીને’ એ કોઇ નલીન જ હ્રદમ ભા ેનો વલરા છે.” [શ્રી કરાીની ત્રધાયા – 
 ૃ– ૩૫૪]    

                  “ ભને તે આ ળાને ર વધય – નવ – અસ્સ્થભમ ઘડયો ? 
                    અયે ! એલાભા ંશ  ંર દન કયતો આ યવ કમો ? 
                    ન જાણ  ંકમા ંફેસ  ં ? વભજણ નશીં ,ક્ા ંવળય ધર ં ? 
                    અયે ના જાણ  ંહ  ંક્ભ , શ  ં, કયવ  ંઆ ઉય તણ .ં ? 

         [કરાીનો કાવ્મકરા –  ૃ– ૧૫૩] 

સદંભભ સચૂિ  
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