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રાગ તરફથી �યાગ તરફની ગિત : �બ�વમગંલ

કોઇપણ �ૃિતના આ�વાદ-ભાવન માટ� � તે કિવના �વનની મા�હતી અિનવાય� બની રહ� છે.કલાપી અને રાવ� પટ�લ માટ� તો ખાસ.

આ બનંે  કિવના �વનનો એમના કવન સાથે દઢ નાતો  રહ�લો છે. બનંેના સ�નમાં �વનની ��યેક �ણની �તીિત અ�ભુવાય
છે.એમની કિવના આ�વાદમાં �વનનો િવ�છેદ િવ�ન�પ બની રહ� છે.

કલાપીના �દયના રાગ અને  િવરાગ બે �થાયીભાવ છે. આ બનંે ભાવો એમના �વન�ું �ભાવક બળ હતા.જ��યા �યારથી જ કલાપી
��ૃ�ુ ઓથાર નીચી ��યા.તેમના માતાિપતા� ું પણ રાજખટપટને કારણે જ થ�ુ૧ં . �વાસ જતાં પહ�લાં તેમને પણ ઝેર આપવાનો
�યાસ થયો હતો.૨ તેમના જ�મ િવશે પણ અનેક લોકવાયકાઓ �ચ�લત છે.પોતે રાજબીજ નહ� પણ બાવા� ું સતંાન છે એવો અ�યાસ
તેમનો હતો૩. પ�રણામે કિવમાં વરૈા�યભાવ શશૈવથી ક�ળવાયો હતો. વળ�, બે �ંુવર�ઓ સાથે લ�ન અને �કશોર દાસી શોભના ��યેનો
અ�રુાગ કિવ�ચ�માં ઘમસાણ મચાવી દ� છે. રાગ અને �યાગની વ�ચે ખ�ચા� ું રહ��ું એમ�ું હ�� ું કિવતામાં ધબક� છે.

“ માિયક �ેમ તરછોડ� અનલહકનો � ું કર દાવો! 
બ��ું રહ� મ�ત મ�તા�ુ,ંમ�તીનો � ું લે �હાવો” (મ�ત ઇ�ક) 

માયાવી �ેમથી ��ુત થવા પાછળના અનેક કારણોમાં કિવના �વનની ક�ટલીક ઘટનાઓની સાથે અ�યાસ અને અ�ભુવ ��ુય  છે.

વડ�ઝવથ�  એમના િ�ય કિવ.તો િમ�  કા�તને લીધે �વીડનબોગ�ના અ�યાસી બ�યા. �યાર� મ�ણલાલ ન�ભુાઇ ��વદે� ��ુુ સમાન
હતા.એમના સહવાસને લીધે  શકંરાચાય�ના વદેાતં� ું �ાન કલાપીને મ��ું હોવા�ું મનાય છે. એટલે જ અ�તૈવાદ, �ફૂ�વાદ અને
વડ�ઝવથ�ના સવા��મવાદ(PANTHEISCN) નો િ�વણેી સગંમ એમની કિવતામાં જોવા મળે છે.

આટલી �વૂ��િૂમકા પછ� કલાપીના ‘�બ�વમગંલ’  કા�યને તપાસીએ તો અહ� �ફૂ�વાદની અસર જોઇ શકાય છે. �ફૂ�વાદ સમ�યા
િસવાય કલાપીને અનેકોએ અ�યાય કય� છે. આવા જ અ�યાયનો ભોગ દયારામ પણ બ�યા હતા.ઉઘાડા � ૃગંારના કિવ હોવાનો આરોપ
દયારામ પર લાગેલો,પણ ગોવધ�નરામ  ‘દયારામનો અ�રદ�હ’  લખી એમની કિવતા�ું રહ�ય સમ���.ુ  તેજ �મા�ે કલાપીની
કિવતામાં મા�કુના નામથી િ�યા�ેમ નહ� પરં� ું ���ુેમ�ું વણ�ન છે.� �ફૂ�વાદની અસર છે. ‘�ફુ� િવચારસરણી �જુબ ઇ�ર� �ેમ
‘ઇ�ક હક�ક�’ ની શ�આત પાિથ�વ માનવી �ેમ ‘ઇ�ક િમ��’થી જ થઇ શક�. �ફૂ� મહા�મા ‘�મી’ આ િસ�ાતં� ું એક એક ��ટાત આપતાં
જણાવે છે ક� કોઇ એક િશ�ય એક �ફૂ� મહા�મા પાસે દ��ા લેવા ગયો �યાર� મહા�માએ તેને ક�ું ક� � ું કોઇ �ય��તનો આશક થઇને આવ
અને તારા ખરા �ેમથી તેને ચાહતા શીખ �યાર બાદ જ તને દ��ા આપી ‘ઇ�ક હક�ક�’ ઇ�ર �ેમ �ું છે તે શીખવી શકાય૪.  �ફૂ� એ
ઇ�લામનો અગ�યવાદ છે. �ફૂ� શ�દ ‘�ફૂ’ એટલે ઉન પરથી નીક�યો છે.ઉનનો ડગલા પહ�ર� � ઇ�લામી સતંો ��નુી સાથે એક�પ
થવાનો બોધ કરતા તેમને �ફૂ� નામ આપવામાં આવ� ુ.ં�ફૂ�વાદમાં ફનાફ� શય૫ ફનાફ� શખે૬ ફનાફ� ર�લુ૭ અને ફનાફ��લાહ૮ એમાં
ચાર તબ�ા મનાય છે. � કલાપીની કિવતામાં �ુદા �ુદા �પે-રંગે છે. �મક� -       

‘હવે જોવા ચા��ું �જગર �જુબ સા�ાત હ�રને’           (ઉ��કુ હદય) 

‘હમો મન�રૂના ચેલા �દુાથી ખેલ કરનારા          (હમારા રાહ) 
‘ફાની છે આ જગત સઘ�ં, અ�ત આ �વવાને,
� છે તે ના ટક� દદ� કહ� સવ�દા કાલ કયાયંે, 
શોધી લે ને  િ�ય સખે ! સવ�દા � રહ�શે, 

આશા ��ૃ�ત િવભવ �ખુની ��ુછ  સૌ છોડ� દ� ને !                ( �બ�વમગંલ) 

કલાપીમાં રહ�લ આ �ફૂ�વાદનો મમ� સ�દયોને જગ�ાથ દામોદર િ�પાઠ�-સાગર મહારા� સમ��યો છે. એમણે ૧૯૦૭, ૦૮ અને ૦૯
મા ં‘કલાપી અને તેની કિવતા’ િવશે એક �દુ�ઘ� િવવેચન લખ�ુ.ંતેઓ ૧૯૧૦ માં બે વાર લાઠ� ગયાં બી� વાર ગયા �યાર� કલાપીની
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સમાધી આગળ તેમણે �હૃ�થી પહ�રવશે �યાગી �ફૂ� અ�ફ� ધારણ કર�૯.  તા. ૩૦/૧૧/૧૮૯૫ ના રોજ ‘�બ�વ મગંલ’ છપા� ુ.ં તે વળેા
કિવના મનમાં ચાલતી ગડમથલ રમાને સબંોધીને લખેલ પ�માં �પ�ટ થાય છે. ‘અર� મ� � �યાર તમારા પર રા�યો હતો તેટલો ઇ�ર
પર  રા�યો હોત તો આજ તર� ગયો હોત તો હવે માર� આ જ�ંળ, �માં �ુ ં ખોટો ગેરિવ�ા�ુ અને કદર િવનાનો ગણાયો, તે છોડ� દઇ
એક પરમા�માની સાથે જ લગની રાખવી એ ��ું બી�ુ ં કંઇ જ ઉ�મ નથી’૧૦.   ‘મહા�મા �ળૂદાસ’  અને  ‘�ા�યમાતા’  ની �મ
‘�બ�વમગંલ’�ું વ�� ુ પણ કલાપીએ લોકસા�હ�યમાથંી લી� ું છે. મહા�મા �ળૂદાસની હક�કત અમર�લી પાસે બની હતી. આ�ય એ જ�યા
હયાત છે. ‘�બ�વમગંલ’ િવશે પણ એ�ું છે.’ એ નામનો એક વ�ૈણવ ભ�ત  કિવ ને પાછલા  �વનમાં �રુદાસ નામથી ��યાત થયેલો
છે.તે ઇ.સ.ચૌદમાં શતક પહ�લા થઇ ગયેલ ન�� થાય છે. �ચ�તામણી નામની ગ�ણકાથી તે ભ��તમાં �ેરાયો હતો’૧૧ . ‘�બ�વમગંલ’

સવંત ૮૬૫માં થયેલ એક આચાય� હોવા� ું પણ મનાય છે.૧૨ એવી   જ ર�તે �લુસીદાસના �વન સાથે પણ આ કા�યની કથા
સકંળાયેલી છે.કલાપીએ  આ કા�ય�ું �થમ શીષ�ક ‘�લુસી’ રા��ું હ� ુ.ંપછ� કા�તે ‘�બ�વમગંલ’ ક�ુ� છે. એ જ શીષ�કથી પછ� એ છપા� ું
ર�ુ.ં
આ કા�યના �વ�પ િવશે િવિવધ મતમતાતંરો છે.ખડંકા�યોના અ�યા� ુ �ચ�ુ મોદ�ના મતે ‘આ રચના લોક�ઢ �યાતકથા પર આધા�રત
એ કથાકા�ય છે’૧૩તો �ા.જયદ�વ �કુલને ‘�બ�વમગંલ’  ખડંકા�ય કરતાં કથાકા�યની િવશષે ન�ક પહ�ચી જ� ું લાગે છે’૧૪ �યાર�
ડૉ.ઇ��વદન      દવે આરંભે આ કા�યને ‘એક દ�ધ� કથાકા�ય’ કહ� છે. પણ પછ� તરત જ કા�ત ર�િત�ું ખડંકા�ય �પે ઓળખાવે છે.૧૫
કથાકા�ય �ગેની િવ�ાનોની દલીલો સાથે સહમત થ�ું યો�ય છે. 

૨૦૪ પ�ં�તમાં િવ�તાર પામેલા આ કા�ય�ું વ�� ુ જોઇએ  તો આટ�ુ જ છે. �બ�વમગંલ  શબ પર સવાર થઇ બે કાઠં� જતી નદ�
ઓળંગી, લટકતા સાપને દોર�ું સમ� તેનો સહારો લઇ �ચ�તામણી �ધુી પહ�ચે છે.કામવશ �બ�વમગંલના �ધળા �ેમની-�નેહની
�ચ�તામણીને સવાર� ખબર પડ� છે. આટલા �ેમને લાયક �ું નહ� ઇ�ર હોવા�ું �ચૂન –કાતંાસિંમત ઉપદ�શ �બ�વમગંલ�ું �દયપ�રવત�ન
કર� દ� છે.તે ‘સસંાર�ને શીખવીશ હવે �નેહ’વરૈા�ય’ ભ��તનો સકં�પ કર� નીકળ� પડ� છે. �ચ�તામણીની આ�� સાથે કા�ય �ણૂ� થાય છે.

કિવને આ કા�યના વ�� ુ ક� કથાનકની પસદંગીમાં સફળતા મળ� છે. એમાં ભાવ અને �િૃતના ઉછાળા લાવી શકાય એટલી શ�તા છે.

� ઉ�કટતાથી �બ�વમગંલ વાસના ��ૃ�ત તરફા આગળ વધે છે.એવી જ ર�તે પાછો વળે છે. આખાય કા�યમાં નાયકની �ચ��િૃતની
ચહલપહલ સઘંષ�ની �ણો ઊભી કર� એમ છે.પરં� ુ તેનો લાભ કિવ લઇ શ�ા નથી. કા�ત �ટલી સ�જતા કલાપીમાં નથી, તે અહ�
�પ�ટ થાય છે.

કા�યના આરંભે સમય-�થળનો િનદ�શ કરવા કિવએ ��ૃિતનો સહારો લીધો છે. 

‘�પી �ઘે ઘનપડ મહ� તારલા �યોમ�ક�, 
િન�ા મીઠ� �ગ�ર, નદ� અને િવ� આ�ુયં લે છે, 

ને �પેર� �િમત �દસતી વીજળ� એક �થાને, 
�તૂી �તૂી  હસતી મ��ું �વ�ન માહં� �દસે છે.’

મેઘલી, �ધાર�-તોફાની રાતે �બ�વમગંલ પ�નીને મળવા નીકળ� પડ� છે. એનામાં �ગેલ કામવાસનાને વ�ુ ��ય� કરવા કિવ નદ�ના
�રૂને આલેખે છે. મેઘા�છા�દત આકાશ’ મેઘગ�ના,વીજળ�ના ભડાકા અને કડાકા, ગ�તી �યામ ય�નુા, શબ અને સપ� એ ��ૃિતના
ભયાનક �વ�પો છે.આવી ભયાનકતામાં પણ મ�ત �ેમીને િ�યાદશ�નની તલપ છે.’ 

‘તેની પ�ની �દયિવ�િુત �નેહની � સ�રતા, 
તેની પાસે �જગર ઘસડ� �ય છે લેઇ હાવા,ં 
આલેખા�ું �દયપટમાં �ચ� �હાલી ત�ું છે, 

�ગોમાથંી �વન સઘ�ં �યાં જ આવી રહ�ુ છે’.

િ�યા�ેમ�ું ખ�ચાણ શબ ક� સપ�ને કયાથંી �ુએ ? ‘�ેમ �ધળો છે’! એ અથ�માં કહ�વા� ું હશ!ે  પરં� ુ સમયના પ�રવત�ન સાથે જ કા�ય
પણ પલટો લે છે.રા�ીમાથંી �ભાતમા,ં  �ધકારથી �કાશ તરફ,કામાધંતાથી �ાન�કાશ તરફની ગિત કિવ �ચૂવે છે.�યૂ�દય સાથે
�ાન�કાશનો ઉદય થાય છે. લાક�ું મા��ું હ� ું તે શબ અને દોર�ું �ને  મા��ું હ� ું તે સપ� હતો તેનો �યાલ આવે છે. �ેમીજનોના
�ચ�તનને વગે આપવા કિવ દ�વા�ું પણ �તીક �યો�  છે.

‘પેલો કામી ��ુષ હ�ુ �યાં ગોખ માહં� ઊભો છે, 

તેનો કામી �ણયી નયનો �ેમીને નીરખે છે, 

�યાં દ�વામાં ચડચડ� મ�ુ� એક ભો�ં પતગં, 
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જોવા લા�યો ��થર નયનને ફ�રવી �યાં �વુાન’. 

�કૂ િવચારતી નાિયકા દ�વાના �સગંથી િનિ��ત થઇ, આ આસ��તને �ણભ�ંરુ દ�હ તરફથી શા�ત પરમા�મા �િત વાળવા નાયકને �ેર�
છે.તે િ�યતમને બોધ આપે છે.

‘મારા �હાલા ! �રુ ! �દયથી દાસ� ું ઇશનો થા !’

**     **     **     **     

‘�ું છે �ુ-ંમા ં? �ખુ�પ તને દ�હ આ ના થવાની’

                આ પ�ં�તઓ કલાપીના અ�વ�થ �ચ�માં વારંવાર ઉઠતા િનવ�દ (વરૈા�ય) ની િનશાની છે.�ણય �ારા પણ ઇ�ર
�ા��તની શ�તા �ફૂ�વાદમાં �ધા� કલાપીને છે. �નેહ �યાર� �યાર� પરાકા�ટાએ પહ�ચે છે. �યાર� એનો �ત શાતં હોય છે. � અહ�
ફ�લત થાય છે.કિવ�ું કા�ય�ું કા�યયોજન પણ િસ��ધ થાય છે. 

‘ફાની છે આ જગત સઘ�ં................’ 

�બ�વમગંલનો માનસપલટો થાય છે. જો ક� કિવએ ધીરજ �મુાવી છે. કિવની આ મયા�દા �ગે �ચ�ુ મોદ� નો��ું છે ક�  ‘અ�તીિતકર
અ�ભ�ય��તને કારણે ‘�બ�વમગંલ�ુ’ં  પોત ઘ�ું �ફ��ુ લાગે છે.ચ�ર��ચ�ણ સાવ પા�ં ું લાગે છે.આ રચનામાં �બ�વમગંલ નહ� પણ
કલાપી જ નાયક બને છે.અને �ચ�તામણીને પણ �ખુવા� જ બનાવે છે. આથી, આ બેમાથંી એકક�ય�ું ચ�ર� �રુ�ખ,�વતં અને એથી
કલામય બની શ�ુ નથી. બેઉનાં ઉ�ચ કિવ �ારા �દયવલોવણ સઘંષ�ણોની � શ�તાઓ હતી તેનો લાભ કલાપી લઇ  શ�ા નથી
અને એથી વ��ગુત બા� સઘંષ�ને કલાપી પા�માં સ�ંાત કર� શ�ા નથી૧૬ કિવનો વણ�નશોખ અને ઉપદ�શશોખ પણ કા�યને હાની
પહોચાડ� છે. �તૃવિૈવ�યની ���ટએ  જોઇએ તો અહ� કિવએ પ૧માથંી ૪૯ �લોકોમાં મદંા�ા�તાનો િવિનયોગ કય� છે. ૫૦-મા �લોકમાં
અ��ુ�ુપ અને ૫૨-મા �લોકમાં �તિવ�લ��બતનો �યોગ છે.

�ૂંકમાં ‘ઇ�ક� િમ��’  માથંી ‘ઇ�ક� હક�ક�’  –િ�યા �ેમમાથંી ���ુેમમાં થયે�ું એક ‘મ�ત �ેમી’ના �ેમ�ું પ�રવત�ન એ આ કા�યનો
િવષય છે.�ેયસીની એક ટકોર નાયક�ું �દયપ�રવત�ન કર� નાખે છે.કાતંાસમંિત ઉપદ�શ એક રાગીને િવરાગી બનાવી દ� છે.ગગનિવહાર�
મહ�તાએ જરા �ુદ� ર�તે કા�તના ‘વસ�તિવજય’ સાથે આ રચનાની સરખામણી કર� છે.અહ� કામી �ેમી� ું િવરાગી ભકતમાં �પાતંર થાય
છે. �યાર� કા�તના ‘વસતંિવજય’માં એક િવરાગી� ું રાગીમાં પ�રવત�ન થાય છે.બા� બળની મદદથી �બ�વમગંલ �ત�રક બળ મેળવે
છે, �યાર� પા�ુંને તે મળ� શક� ું નથી. તેના માટ� તો બા� બળ કામો�ીપકતા�ું સાધન  બને છે.પા�ુનંે �યાગ તરફ જ�ું છે, પણ રાગમાં
લપસી પડ� છે. �બ�વમગંલને રાગ તરફ જ�ું છે.પણ �ખ ઉઘડ� જતાં �યાગ જ તેનો િનધા�ર બને છે.એકના પતનની કથા છે.બી�ના
ઉ�ધારની કથા છે.૧૭
આમ ,કામી �ેમી�ું �ાનીમાં �પાતંર એ આ કા�યનો ��ુય િવષય છે.લૌ�કકને બદલે કિવની અલૌ�કક સનમની શોધ અહ� આરંભાઇ
છે.આ ��ુ સનમની ખોજ જ એમની પાસે લખાવે છે.

‘પેદા   થયો  �ં �ૂંઢવા � ુનંે સનમ
ઉ�મર ��ુર�   �ૂંઢતાં � ુનંે સનમ’

પાદટ�પ

�લાપીનો મ�ણલાલ ન�ભુાઇ ��વદે�ને પ� તા.૨૩/૧૨/૧૮૯૨1. 

એજન2. 

ઊિમ��િૂત� કલાપી : બ.ક.ઠાકોર, અ�ગટ �યા�યાનો, �જુરાતી,૧૦/૨/૧૯૩૫3. 

ઇ�લામ�ું રહ�ય : �ફૂ�વાદ,લે.�યકંલાલ ઉ.મહ�તા,સ�� ું સા�હ�ય વધ�ક કાયા�લય,અમદાવાદ.�ા.આ.-૨૦૦૬,�.ૃ૨૬4. 

એક વ��મુાં પોતાની યાદને �લૂી જ�ુ.ં5. 

��ુમાં �ત �લૂવી.6. 

મહ�મદ પયગબંરબર સાહ�બમાં પોતા�ું અ��ત�વ �બૂાવી દ�� ુ.ં7. 

ઇ�રમાં ભળ� જ�ુ.ં8. 

‘કલાપી શોધ અને સમાલોચન’, લે.રમેશ �કુલ, પા�� �કાશન ,અમદાવાદ �,આ.૨૦૦૨ �.ૃ૫૯-૬૦9. 
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રમાને પ� – ૧૦/૭/૧૮૯૦10. 

‘ભગવ�ોમડંલ’-�વીણ �કાશન રજકોટ ��.આ.૨૦૦૭,ભાગ-૭,�.ૃ૬૩૮૩11. 

એજન12. 

‘ખડંકા�ય:�વ�પ અને િવકાસ’-લે.�ચ�ુ મોદ�, પા�� �કાશન ,અમદાવાદ �,આ.૨૦૦૧, �.ૃ૨૨૭13. 

‘ખડંકા�ય’, લે.�ા.જયદ�વ �કુલ,ચ�ંમૌ�લ �કાશન, અમદાવાદ �,આ.૧૯૮૬ �.ૃ૩૦14. 

‘કલાપી’-એક અ�યયન,લે.ડો.ઇ��વદન કા.દવે,�જુરાત �િુનવિસ�ટ�, અમદાવાદ �નુ�ુ��ણ-૧૯૮૦, �.ૃ૩૬૩15. 

‘ખડંકા�ય:�વ�પ અને િવકાસ’ -લે.�ચ�ુ મોદ�, પા���કાશન ,અમદાવાદ, �.આ.૨૦૦૧, �.ૃ૨૨૬16. 

‘કૌ�દુ�’�ૈમાિસકનો‘કલાપી’�ક, લે.ગગનિવહાર� મહ�તા17. 

ડૉ.એ.એ.શખે
સરકાર� િવનયન અને વા�ણ�ય કૉલેજ
વાસંદા.�જ.નવસાર�
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