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જન્ભે ભયાઠી શલા છતાાં બાયતીમ વાંસ્કૃવત અને ગુજયાત તેભજ ગુજયાતી બાા-વાહશત્મને લયે રા
કાકાવાશેફ કારેરકયે ગુજયાતી વાહશત્મની એલી અમ ૂલ્મ વેલા કયી કે ગાાંધીજીએ એભને ‘વલાઈ
ગુજયાતી’ કશી નલાજ્મા.
“વનફાંધને ‘વાહશત્મનુ ાં વલોત્કૃષ્ટ અને વભથથરૂ’ કશી ઓખાલનાય અને ‘વનફાંધ વાહશત્મ ફધી
યીતે કાભમ સ્લરૂે જલા ઉત્સુક કાકાવાશેફ જન્ભે ભયાઠી ણ ગુજયાતભાાં જ લવી, ગુજયાતી બાાભાાં
જ વર્જનપ્રવ ૃવત આદયી ‘વલાઈ ગુજયાતી’નુ ાં બફરૂદ ભેલનાય આણી બાાના એક ઉત્કૃષ્ટ કહટના
વનફાંધકાય છે .”
( ૃ-૬૭ વાહશત્મસ્લરૂ હયચમ શ્રેણી રબરતવનફાંધ - પ્રલીણ દયજી)
કાકાવાશેફે સ્લયાજ્મ છી ણ ફે દામકા સુધી યાષ્ર વેલા અને વાહશત્મવેલા કયતા યહ્યા. તેઓ
ધભથ, વળક્ષણ, વાંસ્કૃવત, કરા, વાહશત્મના અભ્માવી બચિંતક શતા. ગુજયાતી વાહશત્મભાાં વનફાંધકાય અને
પ્રલાવકાય તયીકે તેભણે ઊંચુ ાં સ્થાન ભેવયુ ાં છે .
ગુજયાતીભાાં રબરત ગધવનફાંધના પ્રથભ અને ઉત્તભ કરાકાય કાકાવાશેફ છે . એભના આ
રબરતવનફાંધનુ ાં મ ૂ છે કવલના બચત્તભાાં જન્ભત પ્રકૃવત વોદામાથનદ
ાં . પ્રકૃવતના ઉા, યાવિ, વાંધ્મા, લાદ,
કદાં ફ, આકાળ, ણો, દીભાા, ુષ્, તાયા, નક્ષિ, વનશાહયકા, અંધકાય, પ્રકાળ, કાદલ, રીર એલાાં
એલાાં તત્લભાાં યવ અને વૌંદમથ જુએ છે . જેભ વનફાંધભાાં તેભ પ્રલાવવાહશત્મભાાં ણ કાકાવાશેફનુ ાં પ્રદાન
ભશામ ૂલુાં છે . આભ ત છે ક દરતયાભની ‘ફાાની ીંય’ અને ભશીતયાભ નીરકાંઠના ‘ઈંગ્રેન્ડના
પ્રલાવ’ થી પ્રલાવ રખાતા શતા. ણ ભશદઅંળે તે ભાહશતી પ્રચ ૂય જ શતા. એભાાં વર્જકતા વો પ્રથભ
કાકાવાશેફના પ્રલાવવનફાંધભાાં જલા ભે છે .
કુર ૪૫-પ્રકયણભાાં વલબાજીત આ રેખભાાની પ્રાસ્તાવલકભાાં કાકાવાશેફ રખે છે :- “આ
રેખભાા મ ૂે આશ્રભના વાથીઓ અને વલધાથીઓને વાંતલા ખાતય ત્માાંના એક શસ્તબરબખત ભાવવક
ભાટે ળરૂ કયે રી. જે મુવાપયી આભાાં લણથલેરી છે તેભાાં અભે િણ જણ શતા: સ્લાભી આનાંદ, હુ ાં અને અભાયા
ફાંનેના આત્ભીમ વભિ અનાંતબુલા ભયઢેકય. અભાયી આ વિુટીએ હશભારમના પ્રલાવભાાં જે આનાંદ અને
અનુબલ ભેવમ તેન ુ ાં લણથન કયતાાં ાય આલે એભ નથી.” ( ૃ-૧૫ ‘હશભારમન પ્રલાવ’ ની
પ્રાસ્તવલકતાભાાંથી)
કાકવાશેફે ‘હશભારમન પ્રલાવ’, ‘બ્રહ્મદે ળન પ્રલાવ’, ‘ઉગભણ દે ળ (જાાનન પ્રલાવ)’, ‘ ૂલે
આહિકાભાાં’ અને ‘વકથ યાદ્રી ભયે વળમવ’ જેલાાં પ્રલાવને રગતા ગ્રાંથ સ્લ-અનુબલે રખમાાં છે . એભાાં શ્રેષ્ઠ
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છે ‘હશભારમન પ્રલાવ’, એટલુાં જ નશીં, ગુજયાતી પ્રલાવ વાહશત્મનુ ાં એ અણભર યતન છે , પ્રવળષ્ટ
પ્રલાવકૃવત છે . ‘હશભારમન પ્રલાવ’ તેભણે ૧૯૧૨ ભાાં અનાંતબુલા ભયઢેકય અને સ્લાભી આનાંદ જેલા ફે
વભિ વાથે લૈયાગ્મ અને અધ્માત્ભની બાલનાથી કમો શત. હશભારમ તેભને વમય જેલ વપ્રમ થઈ ગમ
શત. કાકાવાશેફે હશભારમનુ ાં જે વોદમથ જયુ ાં અને વાાંસ્કૃવતક લૈબલ જમ તેન ુ ાં આરેખન એટરે
‘હશભારમન પ્રલાવ’.
કાકાવાશેફ વાહશત્મકાય, વભાજળાસ્ત્રી, હપરસ ૂપ અને પ્રકૃવતના યભ ઉાવક છે . કાકાવાશેફને
પ્રકૃવત જડ રાગતી નથી, યાં ત ુ ચેતનલાંતી રાગે છે . નદી, તાલ, લાદ, વ ૃક્ષ, ફૂર, ચાંદ્ર, હશભવળખય,
નક્ષિ, પ્રકાળ લગેયે જીલાંત પ્રકૃવતના તત્લ વાથે તેભને ુષ્ક પ્રેભ છે , અને તેભની વાથે તેઓ લાત
ણ કયે છે . વભગ્ર પ્રકૃવતના તત્લભાાં તેભને કાવમ જ દે ખામ છે . તેભણે પ્રકૃવતનુ ાં વૌંદમથ ભાણયુ,ાં તે ફધાને
તેભની ભધુય ફાનીભાાં લણથવયુ ાં છે , તેભના લણથન કવલત્લભમ છે , તે ગધભાાં રખામા છે ણ ગધ કાવમ
છે .
“ ‘હશભારમન પ્રલાવ’ ગુજયાતી વાહશત્મનાાં પ્રલાવ ુસ્તકભાાં ઘણી યીતે આગલી બાત ાડે છે .
તેભણે જે પ્રલાવ કમો તેન ુ ાં ભાિ બોગબરક લણથન કે પ્રાકૃવતક વૌંદમથન ુ ાં આરેખન કયીને તેઓ અટકી ગમા
નથી. પ્રત્મેક પ્રલાવસ્થની ભ ૂગ ઉયાાંત તેન ઈવતશાવ, ત્માાંના રક, તેભની ભાન્મતાઓ, આદળો,
વાંસ્કાય, રૂહઢઓ, પ્રકૃવતવૌંદમથ લણથન અને બચિંતન ઈ. ફાફત એભાાં પ્રલાવ વાથે વાંકાઈ જામ છે . એથી
એક કવલની આંખે થતી વૌંદમથમાિા ફને છે અને લાાંચનાય બાલકને ણ તેભાાં યવતયફ કયી દે છે .
તેભની વાંસ્કાય ૂત યવવક દર્ષષ્ટથ , વનવમાથજ ભનશય કલ્નાઓ, ઉત્કટ દે ળપ્રેભ-ભાત ૃભ ૂવભ પ્રત્મેન ુ ાં ભભત્લ,
પ્રકૃવતપ્રેભ, વયરવળષ્ટ બાા એ ફધાને રીધે એ પ્રલાવલણથન હૃદમના યાં ગે યાં ગાઈને પ્રગટ થામ છે ભાટે
જ એને ભાટે ઉભાળાંકય જળીએ ‘કાકાવાશેફની કવલતા’ એલ ળબ્દપ્રમગ કમો છે .”
( ૃ-૩૧૫ અલાથચીન ગુજયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ - ડૉ. યભેળ.એભ.વિલેદી)
‘ હશભારમન પ્રલાવ’ભાાં ળરૂઆતથી અંત સુધી તેભનુ ાં આકથક વમક્તતત્લ ફહરૂુ ી નીખયે છે .
પ્રકૃવતના તત્લન આળય રઇ જીલનનાાં વલવલધ અંગ અને ક્ષેિ વલળે ઘણુ ાં બચિંતન ણ કાકાવાશેફે કયુું
છે . નદી અને તાલભાાં નશાવુ ાં તેભજ શડીભાાં ફેવીને પ્રલાવ કયલાભાાં તેભને ખ ૂફ જ આનાંદ થામ છે .
અને આ આનાંદની પ્રતીવત તેભના પ્રલાવ વનફાંધના પ્રકૃવતના લણથનભાાં આણે અબબભ ૂત કયી ળકીએ
છીએ.
કાકાવાશેફન હશભારમ પ્રત્મેન પ્રેભ અદ્વિતીમ છે . તેભણે હશભારમન રગબગ ૨૨૦૦ ભાઈરન
ગાા પ્રલાવ તેના વૌંદમથથી આકાથઈને કમો છે . તે વભમ દયવભમાન તેભણે જે કાંઈ ણ જયુ ાં તે
ફધાનુ ાં અલરકન કયુું છે . યસ્તાભાાં આલતા હયબચત વ ૃક્ષને તે આબરિંગન આતા, ઝયણાનુ ાં પ્રેભત ૃાથી ાન કયતા, તે જમાયે ણ કાંટાાન અનુબલ કયતા ત્માયે પ્રકૃવત ાવે જઈ આનાંદ ભેલતા
અને તાન કાંટા-થાક દૂ ય કયતા. જમાયે મઝ
ાં ૂ લણની હયક્સ્થવત ઊબી થતી ત્માયે તેઓ પ્રકૃવત ાવે
આશ્વાવન ભેલતા. હશભારમના પ્રલાવ લેાએ યાભગાંગાએ તેભને જ્ઞાન તેભજ તાયાઓએ તેભની
બખન્નતા દૂ ય કયે રી એવુ ાં કાકાવાશેફ આણને આ કૃવતભાાં જણાલે છે . અરકનાંદાને તેભણે ઘણીલાય
જમેરી યાં ત,ુ એકલાય અરકનાંદાની ળબા જઈને તેઓ ભાંિમુગ્ધ ફની ગમેરા.
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કાકાવાશેફ વૌંદમથના યભ ઉાવક છે . એભનાભ જ વૌંદમથને ભાણલાની ળક્તત ન શત ત તેઓ
કદાચ કવલ ણ ન શત. કાકાવાશેફે ધભાાં રખયુ ાં નથી છતાાં વાચા અથથભાાં કવલ છે , આ વૌંદમથન
તરવાટ તેભને વાચા અથથભાાં કવલ ફનાલે છે , અરફત્ત, ગલધથનયાભ જેટલુાં કાવમત્લ એભનાભાાં નથી
ણ ગલધથનયાભ છી જે ફે-ચાય રેખકનુ ાં ગધ કાવમના અંળથી વમ ૃદ્ધ થયુ ાં છે એભાાં કાકાવાશેફનુ ાં નાભ
ઉચ્ચકહટએ છે . એક ઉચ્ચકહટના કવલને ણ ળયભાલે તેલી તેભની ઉભાઓ તેભને કવલદના વાચા
અવધકાયી ફનાલે છે . કાકાવાશેફે પ્રકૃવતના તત્લનુ ાં લણથન કયલા ઉભા, ઉત્પ્રેક્ષા, વજીલાયણ,
અવતળમક્તત, લણોનુપ્રાવ
ાં
જેલા અરાંકાયન પ્રમગ કયી પ્રકૃવતના તત્લને એક અનેયી જીલાંતતા અી
છે .
કાકાવાશેફ પ્રકૃવતના દ્રશ્મનુ ાં મથાતથ લણથન કયલાને ફદરે એ દ્રશ્મભાાંથી તે કેલા વલચાય
ભેવમા તેન ુ ાં લણથન કયલાભાાં જ એભને આનાંદની અનુભ ૂવત થામ છે . ‘હશભારમન પ્રલાવ’ ભાાં રેખકે
પ્રકૃવતના વૌંદમથભાાં લાયે ર અરાંકાય પ્રકૃવતના લણથનને ભનયમ્મ ફનાલે છે . કેટરાક ઉદાશયણ ય
દ્રર્ષષ્ટાત કયીએ.
ઉપમા અાંકાર :‘ચાય ભજૂયના ખબા ઉય આયાભ ખુયળીભાાં કઈ અભીય ફેઠ શમ તે જ ગાંબીય બવમતાથી તાની
ભશત્તાનુ ાં હય ૂણથ બાન શમ એલી સ્લાબાવલકતાથી એ શાડ બફયાજેર શત.’ ( ૃ-૫૨), ‘આવાવ ઉય
ખીણભાાં ધાાં ધાાં લાદાાં આસુની ેઠે સ ૂતાાં શતાાં.’ ( ૃ-૫૯), ‘ઉત્તય તથા નાંદાદે લીનુ ાં વળખય સ ૂમથના
ૃ-૫૯), ‘લેદકારીન વળખયની એક ભશાવબા ફેઠી
તરુણ હકયણથી સુલણથ ભાંહદયની ેઠે ઝકતુ ાં શતુ.’(
ાં
શમ એલી યીતે અવાંખમ ફયપ-આચ્છાહદત વળખયની એક ભશાહયદ અધથ લતુર
ું ાકાયે ગઠલાઈ
શતી.’( ૃ-૧૬૧).
ઉત્પ્પ્રેક્ષા અાંકાર :‘જાણે યાં ગીન હકનાયાનુ ાં એક ભટુાં આવન ાથયીને ફેઠ શઉં એભ જણાતુ.’ાં ( ૃ-૧૬૯)
વર્ાશ નપ્ર
ાં ાસ અાંકાર :‘ઝાડનાાં ઝાંડની ઝાઝી ઝાડી.’( ૃ-૮૦)
સજીવારોપર્ અાંકાર :
'નાંદાદે લીએ વાાંજનુ ાં ીત લસ્ત્ર ધાયણ કયુું શતુ ાં અને વાંધ્માને આળીલાથદ દઈ વલદામ કયતી શતી.' ( ૃ-૬૩)
'યાિે જ્માાં ત્માાં ખીણભાાં લાદાાં સ ૂતાાં શમ છે . આઠ-નલ લાગ્મે ફગાવાાં ખાતાાં ઊઠે.' ( ૃ-૧૪૨)
અતિર્યોક્તિ અાંકાર:- 'કુફેયને ણ આશ્રમ આી ળકે એલડ એ ધનાઢય છે ; અને ભક્ષની વીડી ફની ળકે એલડ એ ઊંચ
છે .' ( ૃ-૪૭)
આ ફધા અરાંકાયભાાં કાવમબચત્ત તત્લ યશેલ ુાં છે , તેભજ પ્રકૃવતના વૌંદમથભાાં અનેયી જીલાંતતા ફક્ષે
છે . કાકાવાશેફના ઉભા અને ઉત્ેક્ષા અરાંકાય વવલળે ધ્માનાકથ ફન્મા છે .
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કાકાવાશેફ 'ચરતે યશ'ભાાં ભાનતા. એથી જ તેભણે રગબગ ૨૨૦૦ ભાઈર જેટર પ્રલાવ કમો
અને યભાત્ભાએ છૂટે શાથે લેયેરા પ્રકૃવતના વૌંદમથન આનાંદ ભાણમ અને તેન ુ ાં યવાન આણને
'હશભારમન પ્રલાવ'ભાાં કયાવયુ ાં છે . નાંદાદે લીનુ ાં વૌંદમથ, ગાંગાનુ ાં દથ શ્મ, ર્ભણ ૂલરા આગનુ ાં ગાંગાદળથન,
ઉયકહટનાાં લાદ, ભાગથભાાં આલતાાં વ ૃક્ષનુ ાં દથ શ્મ, હશભારમના ઊંચા ફયપઆચ્છાહદત વળખય, વનયભ્ર
આકાળ તાયાઓ, તુગનાથ
ાં
ઉય ભેઘધનુષ્મ, ાતાદે લીનુ ાં લણથન, કાી મમુના નદીનુ ાં લણથન,
અરકનાંદાની અનેયી ળબાનુ ાં લણથન, ફદયીધાભ - કેદાયનાથનુ ાં લણથન આભ વલવલધ દથ શ્મના વૌંદમથને
તાની કલ્નાના યાં ગે યાં ગી બાલકને બાલવલબય કયી મ ૂક્યા છે . પ્રકૃવતના લણથનભાાં રેખકની કરભે
બાલકના ભનભાાં એક બચિાત્ભક છા છડી છે . તેઓએ કુદયતનુ ાં સ ૂ્ભ અલરકન કયુું છે , તેભજ
વલગતની ઝીણલટ  ૂલથક યજૂઆતથી તાદથ ળ તથા આફેહફ
ૂ બચિ બાલકના ભનભાાં ઉવાલી કાઢે છે .
ૂ ભાાં; કુદયતના વૌંદમથન ુ ાં આટલુાં ફધુ ાં લૈવલધ્મ ફીજ કઈ ગુજયાતી કવલ કે રેખક અત્માય સુધી
ટાંક
દાખલી ળક્ય નથી. તેભણે કુદયતે છૂટે શાથે લેયેર પ્રકૃવતનુ ાં હદવમ-દળથન કયુું અને આણને ણ
પ્રકૃવતદળથન ભાણલાનુ ાં ળીખવયુ.ાં તેભજ દે ળન આત્ભા અને દે ળના વલયાટ સ્લરૂના દળથન ભાટે રેખકે
માિાને એક અભધ વાધના કશી છે .
સાંદર્શ સ ૂચિહશભારમન પ્રલાવ’ કાકાવાશેફ કારેરકય – છઠ્ઠી આવ ૃવત્ત – નલજીલન રસ્ટ –  ૃષ્ઠ – ૨૩૫ હકભત – ૧૦
રૂવમા
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