રાગ તરફથી ત્યાગ તરફની ગતત : બિલ્વમંગલ
ડૉ.એ.એ.શેખ
સરકારી વિનયન અને િાણિજ્ય કૉલેજ
િાાંસદા.જજ.નિસારી
કોઇપિ કૃવિના આસ્િાદ-ભાિન માટે જે િે કવિના જીિનની માહિિી અવનિાયય બની
રિે છે .કલાપી અને રાિજી પટેલ માટે િો ખાસ. આ બાંને
નાિો

કવિના જીિનનો એમના કિન સાથે દઢ

રિેલો છે . બાંનેના સર્જનમાાં જીિનની પ્રત્યેક ક્ષિની પ્રિીવિ અનુભિાય છે .એમની કવિના

આસ્િાદમાાં જીિનનો વિચ્છે દ વિધ્નરૂપ બની રિે છે .
કલાપીના હ્રદયના રાગ અને

વિરાગ બે સ્થાયીભાિ છે . આ બાંને ભાિો એમના

જીિનનુ ાં પ્રભાિક બળ િિા.જન્મ્યા ત્યારથી જ કલાપી મ ૃત્યુ ઓથાર નીચી જીવ્યા.િેમના
માિાવપિાનુ ાં પિ રાજખટપટને કારિે જ થયુ૧ાં . પ્રિાસ જિાાં પિેલાાં િેમને પિ ઝેર આપિાનો
પ્રયાસ થયો િિો.૨ િેમના જન્મમ વિશે પિ અનેક લોકિાયકાઓ પ્રચણલિ છે .પોિે રાજબીજ નિી
પિ બાિાનુ ાં સાંિાન છે એિો અધ્યાસ િેમનો િિો૩. પહરિામે કવિમાાં િૈરાગ્યભાિ શૈશિથી કેળિાયો
િિો. િળી, બે કુાંિરીઓ સાથે લગ્ન અને હકશોર દાસી શોભના પ્રત્યેનો અનુરાગ કવિણચત્તમાાં
ઘમસાિ મચાિી દે છે . રાગ અને ત્યાગની િચ્ચે ખેંચાતુ ાં રિેલ ુાં એમનુ ાં િૈય ુ ાં કવિિામાાં ધબકે છે .
“ માવયક પ્રેમ િરછોડી અનલિકનો તુ ાં કર દાિો!
બન્મયુ ાં રિે મસ્િ મસ્િાનુ,મસ્િીનો
ાં
તુ ાં લે લ્િાિો” (મસ્િ ઇશ્ક)
માયાિી પ્રેમથી મુક્િ થિા પાછળના અનેક કારિોમાાં કવિના જીિનની કેટલીક ઘટનાઓની
સાથે અભ્યાસ અને અનુભિ મુખ્ય

છે . િડય ઝિથય

એમના વપ્રય કવિ.િો વમત્ર

કાન્મિને લીધે

સ્િીડનબોગયના અભ્યાસી બન્મયા. જ્યારે મણિલાલ નભુભાઇ દ્વિિેદી ગુરુ સમાન િિા.એમના સિિાસને
લીધે શાંકરાચાયયના િેદાાંિનુ ાં જ્ઞાન કલાપીને મળયુ ાં િોિાનુ ાં મનાય છે . એટલે જ અિૈિિાદ, સ ૂફીિાદ
અને િડય ઝિથયના સિાયત્મિાદ(Pantheiscn) નો વત્રિેિી સાંગમ એમની કવિિામાાં જોિા મળે છે .
આટલી પ ૂિયભ ૂવમકા પછી કલાપીના ‘ણબલ્િમાંગલ’ કાવ્યને િપાસીએ િો અિીં
સ ૂફીિાદની અસર જોઇ શકાય છે . સ ૂફીિાદ સમજ્યા વસિાય કલાપીને અનેકોએ અન્મયાય કયો છે .
આિા જ અન્મયાયનો ભોગ દયારામ પિ બન્મયા િિા.ઉઘાડા શૃગ
ાં ારના કવિ િોિાનો આરોપ દયારામ
પર લાગેલો,પિ ગોિધયનરામ ‘દયારામનો અક્ષરદે િ’ લખી એમની કવિિાનુ ાં રિસ્ય સમજાવ્યુ. િેજ
પ્રમાણ્રે કલાપીની કવિિામાાં માશુકના નામથી વપ્રયાપ્રેમ નિી પરાં ત ુ ાં પ્રભુપ્રેમનુ ાં િિયન છે .જે સ ૂફીિાદની
અસર છે . ‘સુફી વિચારસરિી મુજબ ઇશ્વરી પ્રેમ ‘ઇશ્ક િકીકી’ ની શરૂઆિ પાવથિિ માનિી પ્રેમ ‘ઇશ્ક
વમજાજી’થી જ થઇ શકે. સ ૂફી મિાત્મા ‘જામી’ આ વસદ્ાાંિનુ ાં એક એક દ્દષ્ટાિ આપિાાં જિાિે છે કે
કોઇ એક વશષ્ય એક સ ૂફી મિાત્મા પાસે દીક્ષા લેિા ગયો ત્યારે મિાત્માએ િેને કહ્ુાં કે તુ ાં કોઇ
વ્યક્ક્િનો આશક થઇને આિ અને િારા ખરા પ્રેમથી િેને ચાિિા શીખ ત્યાર બાદ જ િને દીક્ષા
આપી ‘ઇશ્ક િકીકી’ ઇશ્વર પ્રેમ શુ ાં છે િે શીખિી શકાય૪. સ ૂફી એ ઇસ્લામનો અગ્યિાદ છે . સ ૂફી
શબ્દ ‘સ ૂફ’ એટલે ઉન પરથી નીકળયો છે .ઉનનો ડગલા પિેરી જે ઇસ્લામી સાંિો પ્રભુની સાથે એકરૂપ
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થિાનો બોધ કરિા િેમને સ ૂફી નામ આપિામાાં આિતુ.સ
ાં ૂફીિાદમાાં ફનાફી શય૫ ફનાફી શેખ૬ ફનાફી
રસુલ૭ અને ફનાફીલ્લાિ૮ એમાાં ચાર િબક્કા મનાય છે . જે કલાપીની કવિિામાાં જુદા જુદા રૂપે-રાં ગે
છે . જેમકે ‘િિે જોિા ચાલ્યુ ાં જજગર મુજબ સાક્ષાિ િહરને’
‘િમો મનસ ૂરના ચેલા ખુદાથી ખેલ કરનારા

(ઉત્સુક િદય)
(િમારા રાિ)

‘ફાની છે આ જગિ સઘળાં, અન્મિ આ જીિિાને,
જે છે િે ના ટકી દદી કિે સિયદા કાલ કયાાંયે,
શોધી લે ને વપ્રય સખે ! સિયદા જે રિેશે,
આશા ત ૃપ્તિ વિભિ સુખની તુચ્છ સૌ છોડી દે ને !

( ણબલ્િમાંગલ)

કલાપીમાાં રિેલ આ સ ૂફીિાદનો મમય સહ્રદયોને જગન્નાથ દામોદર વત્રપાઠી-સાગર
મિારાજે સમજાવ્યો છે . એમિે ૧૯૦૭, ૦૮ અને ૦૯ માાં ‘કલાપી અને િેની કવિિા’ વિશે એક સુદીઘય
વિિેચન લખયુ.ાં િેઓ ૧૯૧૦ માાં બે િાર લાઠી ગયાાં બીજી િાર ગયા ત્યારે કલાપીની સમાધી
આગળ િેમિે ગૃિસ્થી પિેરિેશ ત્યાગી સ ૂફી અલ્ફી ધારિ કરી૯.

િા. ૩૦/૧૧/૧૮૯૫ ના રોજ

‘ણબલ્િ માંગલ’ છપાયુ.ાં િે િેળા કવિના મનમાાં ચાલિી ગડમથલ રમાને સાંબોધીને લખેલ પત્રમાાં
સ્પષ્ટ થાય છે . ‘અરે મેં જે તયાર િમારા પર રાખ્યો િિો િેટલો ઇશ્વર પર રાખ્યો િોિ િો આજ
િરી ગયો િોિ િો િિે મારે આ જજાળ,
ાં
જેમાાં હુ ાં ખોટો ગેરવિશ્વાસુ અને કદર વિનાનો ગિાયો, િે
છોડી દઇ એક પરમાત્માની સાથે જ લગની રાખિી એ જેવુ ાં બીજુ ાં કાંઇ જ ઉત્તમ નથી’૧૦.

‘

મિાત્મા

મ ૂળદાસ’ અને ‘ગ્રા્યમાિા’ ની જેમ ‘ણબલ્િમાંગલ’નુ ાં િસ્તુ પિ કલાપીએ લોકસાહિત્યમાાંથી લીધુ ાં છે .
મિાત્મા મ ૂળદાસની િકીકિ અમરે લી પાસે બની િિી. આજેય એ જગ્યા િયાિ છે . ‘ણબલ્િમાંગલ’
વિશે પિ એવુ ાં છે .’ એ નામનો એક િૈષ્િિ ભક્િ

કવિ ને પાછલા

જીિનમાાં સુરદાસ નામથી

પ્રખ્યાિ થયેલો છે .િે ઇ.સ.ચૌદમાાં શિક પિેલા થઇ ગયેલ નક્કી થાય છે . ણચિંિામિી નામની
ગણિકાથી િે ભક્ક્િમાાં પ્રેરાયો િિો’૧૧ . ‘ણબલ્િમાંગલ’ સાંિિ ૮૬૫માાં થયેલ એક આચાયય િોિાનુ ાં પિ
મનાય છે .૧૨ એિી જ રીિે તુલસીદાસના જીિન સાથે પિ આ કાવ્યની કથા સાંકળાયેલી છે .કલાપીએ
આ કાવ્યનુ ાં પ્રથમ શીર્યક ‘તુલસી’ રાખ્યુ ાં િતુ.પછી
ાં
કાન્મિે ‘ણબલ્િમાંગલ’ કયુય છે . એ જ શીર્યકથી પછી
એ છપાતુ ાં રહ્ુ.ાં
આ કાવ્યના સ્િરૂપ વિશે વિવિધ મિમિાાંિરો છે .ખાંડકાવ્યોના અભ્યાસુ ણચનુ મોદીના
મિે ‘આ રચના લોકરૂઢ ખ્યાિકથા પર આધાહરિ એ કથાકાવ્ય છે ’૧૩િો પ્રા.જયદે િ શુકલને
‘ણબલ્િમાંગલ’ ખાંડકાવ્ય કરિાાં કથાકાવ્યની વિશેર્ નજીક પિોંચી જતુ ાં લાગે છે ’૧૪ જ્યારે ડૉ.ઇન્મરિદન
દિે આરાં ભે આ કાવ્યને ‘એક દીધય કથાકાવ્ય’ કિે છે . પિ પછી િરિ જ કાન્મિ રીવિનુ ાં ખાંડકાવ્ય રૂપે
ઓળખાિે છે .૧૫ કથાકાવ્ય અંગેની વિદ્ાનોની દલીલો સાથે સિમિ થવુ ાં યોગ્ય છે .
૨૦૪ પાંક્ક્િમાાં વિસ્િાર પામેલા આ કાવ્યનુ ાં િસ્તુ જોઇએ

િો આટલુ જ છે .

ણબલ્િમાંગલ શબ પર સિાર થઇ બે કાાંઠે જિી નદી ઓળાંગી, લટકિા સાપને દોરડુાં સમજી િેનો
સિારો લઇ ણચિંિામિી સુધી પિોંચે છે .કામિશ ણબલ્િમાંગલના આંધળા પ્રેમની-સ્નેિની ણચિંિામિીને
સિારે ખબર પડે છે . આટલા પ્રેમને લાયક હુ ાં નિી ઇશ્વર િોિાનુ ાં સ ૂચન –કાાંિાસાંવમિ ઉપદે શ
ણબલ્િમાંગલનુ ાં હ્રદયપહરિિયન કરી દે છે .િે ‘સાંસારીને શીખિીશ િિે સ્નેિ’િૈરાગ્ય’ ભક્ક્િનો સાંકલ્પ
કરી નીકળી પડે છે . ણચિંિામિીની આજીજી સાથે કાવ્ય પ ૂિય થાય છે .
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કવિને આ કાવ્યના િસ્તુ કે કથાનકની પસાંદગીમાાં સફળિા મળી છે . એમાાં ભાિ
અને વ ૃવિના ઉછાળા લાિી શકાય એટલી શક્યિા છે . જે ઉત્કટિાથી ણબલ્િમાંગલ િાસના ત ૃપ્તિ
િરફા આગળ િધે છે .એિી જ રીિે પાછો િળે છે . આખાય કાવ્યમાાં નાયકની ણચત્તવ ૃવિની ચિલપિલ
સાંઘર્યની ક્ષિો ઊભી કરે એમ છે .પરાં ત ુ િેનો લાભ કવિ લઇ શક્યા નથી. કાન્મિ જેટલી સજ્જિા
કલાપીમાાં નથી, િે અિી સ્પષ્ટ થાય છે .
કાવ્યના આરાં ભે સમય-સ્થળનો વનદે શ કરિા કવિએ પ્રકૃવિનો સિારો લીધો છે .
‘છૂપી ઊંઘે ઘનપડ મિીં િારલા વ્યોમઅંકે,
વનરા મીઠી ણગહર, નદી અને વિશ્વ આખુય
ાં લે છે ,
ને રૂપેરી શ્રવમિ હદસિી િીજળી એક સ્થાને,
સ ૂિી સ ૂિી િસિી મધુરૂ ાં સ્િતન માાંિી હદસે છે .’
મેઘલી, અંધારી-િોફાની રાિે ણબલ્િમાંગલ પત્નીને મળિા નીકળી પડે છે . એનામાાં જાગેલ
કામિાસનાને

િધુ પ્રત્યક્ષ

કરિા

કવિ

નદીના

પ ૂરને

આલેખે

છે .

મેઘાચ્છાહદિ

આકાશ’

મેઘગર્જના,િીજળીના ભડાકા અને કડાકા, ગર્જિી શ્યામ યમુના, શબ અને સપય એ પ્રકૃવિના ભયાનક
સ્િરૂપો છે .આિી ભયાનકિામાાં પિ મસ્િ પ્રેમીને વપ્રયાદશયનની િલપ છે .’
‘િેની પત્ની હ્રદયવિભુવિ સ્નેિની જે સહરિા,
િેની પાસે જજગર ઘસડી જાય છે લેઇ િાિાાં,
આલેખાયુ ાં હ્રદયપટમાાં ણચત્ર વ્િાલી િણુ ાં છે ,
અંગોમાાંથી જીિન સઘળાં ત્યાાં જ આિી રિયુ છે ’.
વપ્રયાપ્રેમનુ ાં ખેંચાિ શબ કે સપયને કયાાંથી જુએ ? ‘પ્રેમ આંધળો છે ’! એ અથયમાાં
કિેિાતુ ાં િશે! પરાં ત ુ સમયના પહરિિયન સાથે જ કાવ્ય પિ પલટો લે છે .રાત્રીમાાંથી પ્રભાિમાાં,
અંધકારથી પ્રકાશ િરફ,કામાાંધિાથી જ્ઞાનપ્રકાશ િરફની ગવિ કવિ સ ૂચિે છે .સ ૂયોદય સાથે
જ્ઞાનપ્રકાશનો ઉદય થાય છે . લાકડુાં માન્મયુ ાં િતુ ાં િે શબ અને દોરડુાં જેને માન્મયુ ાં િતુ ાં િે સપય િિો િેનો
ખ્યાલ આિે છે . પ્રેમીજનોના ણચિંિનને િેગ આપિા કવિ દીિાનુ ાં પિ પ્રિીક પ્રયોજે છે .
‘પેલો કામી પુરૂર્ િજુ ત્યાાં ગોખ માાંિી ઊભો છે ,
િેનો કામી પ્રિયી નયનો પ્રેમીને નીરખે છે ,
ત્યાાં દીિામાાં ચડચડી મયુય એક ભોળાં પિાંગ,
જોિા લાગ્યો ક્સ્થર નયનને ફેરિી ત્યાાં યુિાન’.
ુ દે િ િરફથી શાશ્વિ
મ ૂક વિચારિી નાવયકા દીિાના પ્રસાંગથી વનવચિંિ થઇ, આ આસક્ક્િને ક્ષિભાંગર
પરમાત્મા પ્રવિ િાળિા નાયકને પ્રેરે છે .િે વપ્રયિમને બોધ આપે છે .
‘મારા વ્િાલા ! સુર ! હ્રદયથી દાસતુ ાં ઇશનો થા !’
**

**

**

**

‘શુ ાં છે હ-ુ ાં માાં ? સુખરૂપ િને દે િ આ ના થિાની’
આ પાંક્ક્િઓ કલાપીના અસ્િસ્થ ણચત્તમાાં િારાં િાર ઉઠિા વનિેદ (િૈરાગ્ય) ની
વનશાની છે .પ્રિય દ્ારા પિ ઇશ્વર પ્રાપ્તિની શક્યિા સ ૂફીિાદમાાં શ્રધાળ કલાપીને છે . સ્નેિ જ્યારે
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જ્યારે પરાકાષ્ટાએ પિોંચે છે . ત્યારે એનો અંિ શાાંિ િોય છે . જે અિી ફણલિ થાય છે .કવિનુ ાં કાવ્યનુ ાં
કાવ્યયોજન પિ વસપ્ધ્ધ થાય છે .
‘ફાની છે આ જગિ સઘળાં................’
ણબલ્િમાંગલનો માનસપલટો થાય છે . જો કે કવિએ ધીરજ ગુમાિી છે . કવિની આ મયાયદા
અંગે ણચનુ મોદી નોધ્યુ ાં છે કે

‘અપ્રિીવિકર અણભવ્યક્ક્િને કારિે ‘ણબલ્િમાંગલનુ’ાં પોિ ઘણુ ાં હફસ્સુ લાગે

છે .ચહરત્રણચત્રિ સાિ પાાંખ ુાં લાગે છે .આ રચનામાાં ણબલ્િમાંગલ નિી પિ કલાપી જ નાયક બને છે .અને
ણચિંિામિીને પિ મુખિાદ્ય જ બનાિે છે . આથી, આ બેમાાંથી એકકેયનુ ાં ચહરત્ર સુરેખ,જીિાંિ અને એથી
કલામય બની શક્યુ નથી. બેઉનાાં ઉચ્ચ કવિ દ્ારા હ્રદયિલોિિ સાંઘર્યિોની જે શક્યિાઓ િિી િેનો લાભ
કલાપી લઇ શક્યા નથી અને એથી િસ્તુગિ બાહ્ય સાંઘર્યને કલાપી પાત્રમાાં સાંક્રાિ કરી શક્યા નથી૧૬ કવિનો
િિયનશોખ અને ઉપદે શશોખ પિ કાવ્યને િાની પિોચાડે છે . વ ૃિિૈવિધ્યની રષ્ષ્ટએ જોઇએ િો અિીં કવિએ
પ૧માાંથી ૪૯ શ્ર્લોકોમાાં માંદાક્રાન્મિાનો વિવનયોગ કયો છે . ૫૦-મા શ્ર્લોકમાાં અનુષ્ટુપ અને ૫૨-મા શ્ર્લોકમાાં
દ્ગુિવિણલિંણબિનો પ્રયોગ છે .
ૂ માાં ‘ઇશ્કે વમજાજી’ માાંથી ‘ઇશ્કે િકીકી’ –વપ્રયા પ્રેમમાાંથી પ્રભુપ્રેમમાાં થયેલ ુાં એક ‘મસ્િ
ટાંક
પ્રેમી’ના પ્રેમનુ ાં પહરિિયન એ આ કાવ્યનો વિર્ય છે .પ્રેયસીની એક ટકોર નાયકનુ ાં હ્રદયપહરિિયન કરી નાખે
છે .કાાંિાસાંમવિ ઉપદે શ એક રાગીને વિરાગી બનાિી દે છે .ગગનવિિારી મિેિાએ જરા જુદી રીિે કાન્મિના
‘િસયિવિજય’ સાથે આ રચનાની સરખામિી કરી છે .અિીં કામી પ્રેમીનુ ાં વિરાગી ભકિમાાં રૂપાાંિર થાય છે .
જ્યારે કાન્મિના ‘િસાંિવિજય’માાં એક વિરાગીનુ ાં રાગીમાાં પહરિિયન થાય છે .બાહ્ય બળની મદદથી ણબલ્િમાંગલ
આંિહરક બળ મેળિે છે , જ્યારે પાાંડુને િે મળી શકતુ ાં નથી. િેના માટે િો બાહ્ય બળ કામોરીપકિાનુ ાં સાધન
બને છે .પાડુન
ાં ે ત્યાગ િરફ જવુ ાં છે , પિ રાગમાાં લપસી પડે છે . ણબલ્િમાંગલને રાગ િરફ જવુ ાં છે .પિ આંખ
ઉઘડી જિાાં ત્યાગ જ િેનો વનધાયર બને છે .એકના પિનની કથા છે .બીજાના ઉધ્ધારની કથા છે .૧૭
આમ ,કામી પ્રેમીનુ ાં જ્ઞાનીમાાં રૂપાાંિર એ આ કાવ્યનો મુખ્ય વિર્ય છે .લૌહકકને બદલે કવિની અલૌહકક
સનમની શોધ અિીં આરાં ભાઇ છે .આ પ્રભુ સનમની ખોજ જ એમની પાસે લખાિે છે .
‘પેદા

થયો છાં ઢૂઢ
ાં િા તુને
ાં સનમ

ઉ્મર ગુજારી

ઢૂઢ
ાં િાાં તુને
ાં સનમ’

પાદટીપ
1. ક્લાપીનો મણિલાલ નભુભાઇ દ્વિિેદીને પત્ર િા.૨૩/૧૨/૧૮૯૨
2. એજન
3. ઊવમિમ ૂવિિ

કલાપી

:

બ.ક.ઠાકોર,

અપ્રગટ

વ્યાખ્યાનો,

ગુજરાિી,૧૦/૨/૧૯૩૫

4. ઇસ્લામનુ ાં રિસ્ય : સ ૂફીિાદ,લે.ત્ર્યાંકલાલ ઉ.મિેિા,સસ્તુ ાં સાહિત્ય િધયક કાયાયલય,અમદાિાદ.પ્રા.આ.૨૦૦૬,પ ૃ.૨૬
5. એક િસ્તુમાાં પોિાની યાદને ભ ૂલી જવુ.ાં
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6. ગુરૂમાાં જાિ ભ ૂલિી.
7. મિ્મદ પયગાંબરબર સાિેબમાાં પોિાનુ ાં અક્સ્િત્િ ડૂબાિી દે વ.ુ ાં
8. ઇશ્વરમાાં ભળી જવુ.ાં
9. ‘કલાપી શોધ અને સમાલોચન’, લે.રમેશ શુકલ, પાશ્વય પ્રકાશન ,અમદાિાદ પ્ર,આ.૨૦૦૨ પ ૃ.૫૯-૬૦
10. રમાને પત્ર – ૧૦/૭/૧૮૯૦
11. ‘ભગિરોમાંડલ’-પ્રિીિ પ્રકાશન રજકોટ દ્વિ.આ.૨૦૦૭,ભાગ-૭,પ ૃ.૬૩૮૩
12. એજન
13. ‘ખાંડકાવ્ય:સ્િરૂપ અને વિકાસ’-લે.ણચનુ મોદી, પાશ્વય પ્રકાશન ,અમદાિાદ પ્ર,આ.૨૦૦૧, પ ૃ.૨૨૭
14. ‘ખાંડકાવ્ય’, લે.પ્રા.જયદે િ શુકલ,ચાંરમૌણલ પ્રકાશન, અમદાિાદ પ્ર,આ.૧૯૮૬ પ ૃ.૩૦
15. ‘કલાપી’-એક અધ્યયન,લે.ડો.ઇન્મરિદન કા.દિે,ગુજરાિ યુવનિવસિટી, અમદાિાદ પુનમુર
ય િ-૧૯૮૦,
પ ૃ.૩૬૩
16. ‘ખાંડકાવ્ય:સ્િરૂપ અને વિકાસ’ -લે.ણચનુ મોદી, પાશ્વયપ્રકાશન ,અમદાિાદ, પ્ર.આ.૨૦૦૧, પ ૃ.૨૨૬
17. ‘કૌમુદી’ત્રૈમાવસકનો‘કલાપી’અંક, લે.ગગનવિિારી મિેિા
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