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આપની યાદ� – કલાપીના કા�યો
(‘આપની યાદ�’ –  કલાપીના કા�યો, સ.ંહ�ર�ૃ�ણ પાઠક, �જુરાત સા�હ�ય અકાદમી, ��.આ.૧૯૯૯)

સૌરા��નાં લાઠ� રા�યનાં રાજ�ુમાર એવા �રુિસ�હ� ત�તિસ�હ� ગો�હલ ‘કલાપી’નો જ�મ ૨૬મી ���આુર�, ૧૮૭૪નાં �દવસે માતા
રામબાની �ખૂે થયો હતો.  બાળ કલાપી ભણવામાં તેજ�વી અને �વભાવે ઉદાર હતા.  રાજકોટની રાજ�ુમાર કૉલેજમાં થોડો સમય
અ�યાસ કર�, �ખની તકલીફને કારણે અધવ�ચે અ�યાસ છોડ� લાઠ� પરત આવી ગયા. પદંર વષ�ની ઉમરં� પોતાનાથી સાત વષ�
મોટા રમાબા અને બે વષ� મોટા આનદં�બા સાથે લ�ન કર� છે. નાની �મર� જ કલાપીના લ�ન અને નાની �મર� જ રા�યનો વહ�વટ
ચલાવવાની જવાબદાર� આવી પડતાં કલાપી બ�ેમાથંી એક�યને યો�ય �યાય આપી શ�તા નથી. એમાયં લ�ન સમયે રમાબાની સાથે
આવલેી દાસી મ�ઘી એટલે ક�, શોભનાનાં �ેમમાં કલાપી પડ� છે, પણ રમાબાની �ી સહજ ઇષા�ને કારણે કલાપી �ેમમાં ઠર�ઠામ થતા
નથી. િવરહ �યા�ુલ તેમ�ું �દય સતત �ેમનાં િમલનની તડપન અ�ભુ�યા કર� છે. પરં� ું આખર� એમાં એમને િનરાશા જ સાપંડ� છે.

અને એટલે જ �ેમભ�ન �દયની આહટમાથંી જ તેમનાં ઊિમ�શીલ �દલની કા�યવાણી �ગટ� છે. કલાપીએ િવરહભાવને આલેખતા અનેક
કા�યો લ�યા છે. �નો સ�ંહ ‘કલાપીનો ક�કારવ’માં થવા પા�યો છે. એમને અનેક કિવિમ�ો પણ હતા, તેમની પાસેથી �ેરણા મેળવીને
પણ ક�ટલાક કા�યો લ�યા છે.

‘કલાપીનો ક�કારવ’ કા�યસ�ંહમાથંી હ�ર�ૃ�ણ પાઠક� ક�ટલાક કા�યો પસદં કર� ‘આપની યાદ�’ નામનો નાનકડો કા�યસ�ંહ �ગટ કય�
છે. આ સ�ંહ ખાસ તો કલાપીનાં જ�મની સવા શતા��દ િનિમ�ે �કાિશત કરવામાં આ�યો હોવાથી �બૂ જ ન�વી �ક�મતે એટલે ક� ૨૦
�િપયામાં જ �ા�ય બને છે. �જુરાત સા�હ�ય અકાદમી, ગાધંીનગર �ારા �કાિશત આ સ�ંહની �થમ આ�િૃ� ���.ુ ૧૯૯૯માં �ગટ
થઇ હતી પરં� ું તેની બધી જ નકલો છ મ�હનામાં જ �ટૂ� જતાં બી� સવંિધ�ત આ�િૃ� �ુલાઇ ૧૯૯૯માં �કાિશત કરવામાં આવી. એટલે
ક� આ સ�ંહની બે હ�ર નકલો તો મા� છ એક મ�હનામાં જ વેચાઇ જતાં એનાં ઉપરથી જ આપણને મા�મુ પડ� છે ક�, કલાપી લોકોમાં
ક�ટલા લોકિ�ય હતા. �બૂ જ નાનકડા આ ��ુતકનાં �ખુ��ૃઠ પર છોગાળા ફ�ટામાં અને કોટમાં સ�જ રાજવી કલાપીની છ�બ કંડારવામાં
આવી છે.

ખાસ તો આ ��ુતકને �કાિશત કરવાનો હ�� ુ એ છે ક�, એક તો કલાપી જન જન �ધુી પહ�ચે અને બી�ુ ં ક�, કલાપીની સવાસોમી
જ�મજયતંીને એ િનિમ�ે યાદ કર� શકાય. �નુ:��ુ�ત કર�લી આ આ�િૃ�માં �થમ આ�િૃ� દર�યાન મળેલા �ચૂનોને �યાનમાં લઇ
સપંાદક� ક�ટલીક અ�ય �ૃિતઓને પણ ઉમેર� આપી છે. અ�યતં સારા કા�યો, �વ�છ અ�રો, ટકાઉ પાનાઓ અને આકષ�ક �ખુ��ૃઠ
ધરાવ� ું આ ��ુતક અવ�ય વાચકોને ગમી �ય તે� ું અને આનદંની લહ�ર કરાવે તે� ું છે, એમાં શકંાને કોઇ જ �થાન નથી.

કિવ કા�તે કલાપીને ‘�રુતાની વાડ�નાં મીઠા મોરલા’ કહ� ‘કલાપીને ઉદબોધન’ નામ�ું � કા�ય લ��ું હ� ું તેને આ સ�ંહમાં સૌ�થમ
સપંાદક� �થાન આ��ું છે. અને સાચે જ કિવ કા�તનાં કહ�વા �જુબ કલાપી ‘�રુતાની વાડ�નાં મીઠા અને મ�ઘા મોરલા’ જ છે. કારણ ક�
હમંેશા �જુરાતી કિવતા જગતમાં એમનો ટ�કુાર સભંળાયા જ કર� છે. આથી જ આ સ�ંહની ��તાવતા �પે સપંાદક� લખેલા લેખ�ું નામ
પણ ‘બે’ક ટ�કુા કલાપીના’ એ�ું રા��ું છે.

કલાપીએ કિવતા �ે�ે ગઝલ �વા �વ�પનાં ક�ટલાક ઊમ�કા�યો લ�યા છે. તેમણે આપેલા ગઝલ �વ�પનાં આવા કા�યો �જુરાતી
સમાજમાં �બૂ જ લોકિ�ય અને �ચ�લત બ�યા છે. કલાપીના કા�યોની ક�ટલીય પ�ં�તઓ આ�ય લોકોનાં હોઠ� અને હ�યે �લતી જોવા
મળે છે. એમાયં �વુાન હ�યાઓની લાગણીઓને તો કલાપીએ �મુ�રુ ર�તે �ય�ત કર� છે. એટલે કલાપીને ‘�વુાનોનાં કિવ’ એ�ું �બ�ુદ
પણ �ા�ત થ�ું છે. �વુાનોની સવંદેનાને �પશ� એવા કા�યોમા ં‘આપની યાદ�’, ‘સનમને’, ‘સનમની શોધ’, ‘આપની રહમ’, ‘તમાર�
રાહ’ આ�દનો સમાવશે કર� શકાય.

કલાપી �ળેૂ તો ‘ઇ�ક� િમ��’ અને ‘ઇ�ક� હક�ક�’નાં ભાવને �ગટ કરનારા કિવ છે. તેમણે પોતાનાં કા�યોમાં આિશક અને મા�કૂની
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ભાવનાને �વ�યા�મક ર�તે �ગટ કર� છે. આથી જ એમનાં ક�ટલાક કા�યો વાચંતાં આપણને એમ થાય છે ક�, આ કા�ય �ણયભાવનાને
ઉ�ેશીને લખા�ું હશે ક� ઇ�ર�ેમને અ�લુ�ીને લખા�ું હશે ? બ�ે ભાવો એમાં �પુેર� �ય�ત થાય છે. �મક�, ‘આપની યાદ�’ જ કા�ય
લઇએ.

“�યાં �યાં નજર માર� ઠર�, યાદ� ભર� �યાં આપની,
��ું મહ�યે �ખથી યાદ� ઝર� છે આપની”

ગઝલનાં �વ�પમાં લખાયેલાં આ કા�યમાં આ પ�ં�તઓ વાચંતાં આપણે કયો ભાવ અ�ભુવીએ છ�એ ?

ક� પછ� ....

“પેદા થયો �ં �ૂંઢવા � ુનંે સનમ !

�મર ��ુર� �ૂંઢતાં � ુનંે સનમ !”

આવા કા�યોને ��ળૂ નજર� જોઇએ તો િ�યાને ઉ�ેશીને લખાયા હોય તેમ અવ�ય લાગે, પરં� ું જો ��ૂમ ���ટથી િનહાળ�એ તો જણાય ક�
એમાં કિવની ઇ�રની ખોજ તરફની ગિત છે.  ‘સનમને’  એટલે ક� પોતાનાં િ�ય પા�ને ઉ�ેશીને લખાયેલાં ઘણા કા�યો છે.  �માં
કલાપીની િવરહની �યથા અને વદેના અ�ભુવવા મળે છે. �મક�,

“યાર� �લુામી �ું ક�ુ તાર� સનમ !

ગાલે � ૂ�ં ુ ક� �હાનીએ �નુે સનમ !”

ક� પછ�

“તારા બ�ુ ઉપકાર, રસીલી ! તારા બ�ુ ઉપકાર
� ું ઉરનો ધબકાર, રસીલી ! � ું અ�નુી ધાર.”

“ના ��ુથંી, ના ��મથી, ના વ�લથી, ના બ�ધથી,
�દલ � ઉઠ�ું રોકાય ના એ વાત છોડો ક�દની”

કલાપીએ ઘણા ખડંકા�યો પણ આ�યા છે. કિવ કા�તની િમ�તાને કારણે તેમની પાસેથી ખડંકા�યો લખવાની �ેરણા મેળવી છે. એમનાં
ઉ�મ ખડંકા�યો કહ� શકાય તેમા ં‘�ામમાતા’, ‘�બ�વમગંલ’, ‘વીણાનો �ગૃ’, ‘સારસીને’, ગણાવી શકાય. આ ખડંકા�યોમાં કલાપીએ
�ુદા �ુદા છદંોનો �યોગ પણ કય� છે. �મક�,

“ઊગે છે �રુખી ભર� રિવ ��ુૃ હ�મતંનો �વૂ�મા.ં” (શા�ૂ�લિવ���ડત)

“કમલવત ગણીને બાલનાં ગાલ રાતા,
રિવ નીજ કર તેની ઉપર� ફ�રવે છે.” (માલીની)

“ધીમે ઊઠ� િશિથલ કરને ને�ની પાસ રાખી” (મદંા�ા�તા)
“રસહ�ન ધરા થૈ છે, દયાહ�ન થયો �પૃ,

ન�હ� તો ના બને આ�ુ,ં બોલી માતા ફર� રડ�.” (અ��ુ�ુપ)

“એ �ું જ �ં �પૃ, મને કર માફ બાઇ,

એ �ું જ �ં �પૃ, મને કર માફ ઇશ”(વસતંિતલકા)

કલાપીને છદં�ું સા�ંુ એ�ું �ાન અને ભાન હ� ુ.ં  એટલે જ તેમની મોટાભાગની કિવતાઓ છદંોબ� છે.  છદંનાં બધંારણને �બૂ જ
સભાનતાથી સાચવવાનો �યાસ કર� છે, પરં� ું કયાકં ભાવ �ટૂતો અ�ભુવાય તો છદંમાં એને ઢાળવાનો મોહ જતો કર� ભાવને સાચવી
રાખે છે.

કા�યનાં િવષય, વણ�નો, છદં, શલૈી આ�દમાં લા�લ�ય અને ન�કત અ�ભુવવા મળે છે. તેમના વણ�નોમાં રસ, મ�તી, તલસાટ અને
તરવરાટ જોવા મળે છે, તો કા�ય િવષયમાં િવિવધતા રહ�લી છે. કા�યનાં છદં અને શલૈીમાં કલા કસબ અને ક�પનાર�િતનાં દશ�ન થાય
છે. તેમણે �ણય, ��ૃિત અને ��ભુ��તને કા�યનો િવષય બનાવી વા�તિવકતાનો પડઘો પાડવાનો �યાસ કય� છે. કા�યની પ�ાદ�મૂા
રહ�ને વા�તિવક જગત�ું આલેખન ક�ુ� છે. એમનાં કા�યોમાં િવષાદ અને ક�ુણ મનોદશા�ું િન�પણ િવશષે થયે�ું જણાય છે. આથી જ
તેમના ઘણા કા�યો કલાની �રુ�ખતાને ક� કલાનાં સામ�ય�ને �ગટ કર� શકતા નથી.
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આ સ�ંહમાં કલાપીનાં ખડંકા�યો, ગઝલ અને બી� અ�ય કા�યો મળ�ને �ુલ-૪૩ કા�યોને એકિ�ત કર� �કાિશત કરવામાં આ�યા છે.

અને �તે કલાપીના �વનની ��ુય ઘટનાઓ તેમજ કલાપીના હ�તા�રમાં લખાયે� ુ ં‘નવો સૈકો’ નામ�ું કા�ય પણ �કૂવામાં આ��ું છે.

‘આપની યાદ�’ની સવંિધ�ત આ�િૃ�ને વાચકો અને ભાવકો સમ� �કૂતાં �જુરાત સા�હ�ય અકાદમીના ત�કાલીન મહામા� દલપત
પ�ઢયાર� આનદંની લાગણી �ય�ત કર� આ ��ુતકનાં �કાશનને ઉમળકાભેર વધાવી લેવા� ું આહવાન ક�ુ� છે.

કા�યસ�ંહનાં �િતમ ��ૃઠ પર ‘આપની યાદ�’ િવશે �જુરાત સા�હ�ય અકાદમીનાં ત�કાલીન અ�ય� ભોળાભાઇ પટ�લે પોતાનો સ�ં��ત
અ�ભ�ાય પણ �ય�ત કય� છે. તેમાં તેઓ કહ� છે, ......

“આપણા સા�હ�યમાં કિવ કલાપી એક લેજ�ડ બની ગયા છે, તેમાં આ રાજવી કિવ� ું એમનાં �દયને મિથત કર� ગયે�ું �ણય�વન
અને મા� ૨૭ વષ�ની વયે થયેલ એમ�ું ક�ુણ અવસાન �ટલા કારણ�તૂ છે, એથી વધાર� કારણ�તૂછે એમની કિવતા.”
સાચે જ, કલાપીમાં રસ ધરાવનાર િવ�ાથ�ઓને અને વાચંકોએ ન�વી �ક�મતે ઉપલ�ધ થ� ું આપની યાદ� ��ુતક વસાવવા ��ું છે.

*************************************************** 

ડૉ.�હ�મત ભાલો�ડયા,
આિસ. �ોફ�સર, (�જુરાતી)
સરકાર� િવનયન કૉલેજ,

સેકટર-૧૫, ગાધંીનગર.
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