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કિવ ચ�ં �શભાઈ મકવાણાના કા�યસ�ંહ '��ૃ નથી વૈરાગી'  નો સમી�ા�મક અ�યાસ 

�ા. રા����ુમાર એ. પચંાલ 

એસો. �ોફ�સર 

અ�ય� �જુરાતી િવભાગ (�.ુ�/પી.�) 

�ીમતી. એમ.સી.દ�સાઈ આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ,�ાિંતજ 

 

કિવ ચ�ં �શભાઈ મકવાણાનો પહ�લો કા�યસ�ંહ '��ૃ નથી વૈરાગી' છે �મા ં૭૦ રચનાઓ છે �માથંી શ�ુમા ં

૧૨ કા�યો છે અન ેત ેપછ� ૫૮ ગઝલો સમાવવામા ંઆવી છે. મન ેઆ ગઝલ ફ�સ�કુના મા�યમથી �યાનમા ં

આવી હતી અને તેનો આ�વાદ લેખ લખવાનો �યાસ કય� છે.એમની દર�ક ગઝલો �ુદા �ુદા ભાવિવ�મા ં

લઈ �ય છે. 

 

એટલે લાચાર કોદાળ� હતી, 

થડ ઉપર બ ે�ણ લીલી ડાળ� હતી 

 

�ટલી કાળાશ �િૃ�મા ંહતી, 

એટલી મધરાત �ા ંકાળ� હતી ? 

 

એ જ માળ�એ મરોડ� ડોકન,ે 

�ણ ેહળવે હાથ ેપપંાળ� હતી 

 

એટલે િપ�ળ થઈ ગઈ �ખૂ પણ, 

વેચવા બસ ��ટલની થાળ� હતી 

 

તોય અકબઘં રહ� ગઈ સૌ એષણા? 

�ત તો હ�માળે જઈ ગાળ� હતી 

 

ચ�ં �શ મકવાણા 

શ�દ��ૂચ:- ગઝલો, સમી�ા, કિવતાઓ, �ફલ�ફુ� 

 

કિવ ચ�ં �શભાઈ �જુરાતી ગઝલ સા�હ�યમા ં�બૂ સા�ંુ નામ ધરાવતા કિવઓમાનંા એક છે,એમની ગઝલો 

માનવ સવંેદનાથી ભર�રૂ હોય છે. આ ગઝલમા ંપણ એવી જ સવંદેનાની અ��ુિૂત કરાવી �ય છે.માણસની 

લાચાર� િવશે તેઓ �ુ ંકહ� છે �ુઓ, 
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એટલે લાચાર કોદાળ� હતી, 

થડ ઉપર બ ે�ણ લીલી ડાળ� હતી 

 

આપણે �ાર� લાચાર હોઈએ? સબંધંો એકમેક સાથ ેહ� લીલાછમ હોય છતા ંન �ટક� એ �ટૂ� �ય અથવા 

તોડવા પડ� �યાર�? લાચાર� આપણી �હ�મત ન હોવા�ુ ંબી�ુ નામ છે. �જ�દગી �વા થડ ઉપર હ� ક�ટલાક 

લીલા સબંધંો સચવાયેલા છે જો એન ેપણ તોડ� નાખ�ુ ંતો પછ� કશો અથ� નથી �વનનો. એકબી� પર 

ક�ટલી લાગણી હોય છે,ક�ટલો ભરોસો હોય છે �યાર� એક સબંધં જ�મ ેછે. લાચાર કોદાળ� અને લીલી ડાળ�થી 

કિવએ બ ેપ�ં�તઓમા ંમાણસ હોવાની �યા�યા બતાવી દ�ધી છે. માણસ�ુ ંહો�ુ ંએટલે �વભાવ�ુ ંહો�ુ ંઅન ે

�વભાવ�ુ ંહો�ુ ંએટલે તેની �િૃ� િવશે �ણ થવી, કિવ કહ� છે 

 

�ટલી કાળાશ �િૃ�મા ંહતી, 

એટલી મધરાત �ા ંકાળ� હતી? 

 

માણસના �વભાવ િવશે કોઈ ક�ુ ં કહ� જ નથી શક� ુ ં કારણ ક� �વભાવ એ એવો ક�મે�લયોન છે � રંગ 

બદલવામા ંપાવરધો છે.માણસની �િૃ� સાર� હોય તો સમ� શકાય પણ એ જો મધરાત કરતા પણ કાળ� 

હોય તો તો એ ક�વી હોઈ શક� એની ક�પના જ કર� શકાય. અહ� ઉપમાન 'માણસની �િૃ�'ને કિવએ અહ� 

ઉપમેય' મધરાત કરતા પણ કાળ�' કહ�ન ે�યિતર�ક અલકંારનો �ુદંર ઉપયોગ કય� છે. કિવ આગળ આપણને 

પપંાળનાર� �ય��ત જ ક�વી �ર થતી �ય છે એની વાત વધારતા કહ� છે ક�, 

એ જ માળ�એ મરોડ� ડોકન,ે 

�ણ ેહળવે હાથ ેપપંાળ� હતી. 

માળ�એ મરોડ� ડોક પણ કોની ડોક એ કિવએ અ��ય રા��ુ ંછે,એ જ તો મ� છે. બ�ુ ં��ુ�ુ ંપાડ� દ� એ કિવ 

નહ�.પણ,માળ�ની વાત છે તો એ �લની જ વાત હોવી જોઈએ.�યાર અને લાડકોડથી માળ� રોજ તેના �લોન ે

પાળ� પાય છે,કોમળ પાદંડ�ઓન ેરોજ પપંાળે છે એ જ આવા નાનકડા �લને તોડ� મરોડ� શક� છે.ર�ક જ 

�ાકં ભ�ક ન બને એ �યાન રાખ�ુ ં�બૂ જ�ર� છે તો કિવ �ખૂ િવશે પણ આમ કહ� �ય છે. 

 

એટલે િપ�ળ બની ગઈ �ખૂ પણ, 

વેચવા બસ ��ટલની થાળ� હતી. 

 

�ટ�લ કરતા િપ�ળ ઘ�ુ ંમ��ુ ંહોય છે,વેચવા �કૂ�લી �ટ�લની વ�� ુકરતા આપણી �ખૂ ઘણી મ�ઘી છે.પેટન ે

સતંોષ મળે એટ�ુયં અ� ગર�બોના �હ�મા ંનથી જ� ુ.ં�ખૂ સૌથી �ુડં� હોય છે.�ણ ે�ખૂ અ�ભુવી એ જ �ણી 

શક� ક� પેટ ઓડકાર વગર�ુ ંક��ુ ંહોય છે. આખર� શે'રમા ંકિવ અકબધં રહ�લી ઈ�છા �રુ� ન કર� શકનારા પર 

વાત કરતા કહ� છે, 
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તોય અકબધં રહ� ગઈ સૌ એષણા? 

�ત તો હ�માળે જઈ ગાળ� હતી. 

 

માણસ ક�ટ�ુયંે કર�, પોતાની �ત ��ુધા ંપોતાના પ�રવાર અને પ�ર�મ પાછળ ખચ� નાખ ેછે પણ � � 

ઇ�છાઓ પોતાના માટ� , પ�રવાર માટ� કર� હોય છે તે �રુ� થતી જ નથી. �તન ે ઓગાળ�એ તો પણ 

એષણાઓ પાછળ ને પાછળ હોય છે. 

કિવએ ક�ટક�ટલી ઉપમાઓ અન ેઅલકંારનો �ઉુપયોગ કર�ન ેગઝલને રમણીય બનાવી છે. 

'નારાજ'ના તખ��સુથી લખતા આ કિવની શૈલી અદ�તુ છે.�ટલી ધારદાર તેમની ગઝલો ક� ગીતો છે એટ�ુ ં

જ ધારદાર તેમ�ુ ં કા�યપઠન છે. એમણે 'મા�ંુ દ�શ ખીલશ,ે �જુરાત ખીલશે' ગીત લખે�ુ ં � દર�ક 

�જુરાતીઓના �દયમા ં િનવાસ કર� છે. કિવ ચ�ં �શભાઈ નારાજન ેવષ� ૨૦૧૨નો 'શયદા એવોડ� ' તથા '�ી 

રાવ� પટ�લ' એવોડ�  પણ મ�યો છે. કિવની ગઝલ �ટલી �ુદંર છે એટલા જ ગીતો �ુદંર છે. આપણી જ �ત 

આપણને આડ� નડ� તો �ુ ંથાય એ વાત કિવ કરતા કહ� છે ક� 

 

મ� જ બનીને દાતર�ંુ કાપી છે માર� વાડો, 

મનેય વેતર� ના�ંયો છે મ� આ�યો �યા ં�ુ ંઆડો. 

 

પોતાને જ પોતાની �ત પડ� �ય તો અ��ત�વ નહ� ��ુ.ં થતા ંવાર નથી લાગતી.કિવની ગઝલોમા ં

નાિવ�યતા છે, �ખૂ િવશે કિવ�ુ ંઆમ કહ��ુ ંછે, 

 

આમ ફાટ� એટલી �ક�કયાર�ઓ કરતી રહ�, 

�ખૂ નામે એક ભોળ� ગાય ભાભંરતી રહ�. 

�ખૂન ેભોળ� ગાયની ઉપમા આ કિવ િસવાય કોણ આપી શકવા�ુ ંહ� ુ?ં 

નારાજભાઈ�ુ ંતખ��સુ એકદમ યો�ય જ છે.એમની નારાજગી �ાર�ક ઈ�ર ��યનેી �ાર�ક સમાજ ��યનેી 

એમની રચનામા ંઉપસી આવ ેછે. 

ગઝલ �ણે એમને ગળ�થુીમા ંમળ�.ગઝલ �બુ ઝી�ુ ંકાતવાની આદત આ કિવને છે.નારાજભાઈની નજર� 

સમાજ અલગ જ ભાષ ેછે. 

એમનો એક શેર આપણી �ધ��ા પર ક�વી લપડાક લગાવે છે જો જો જરા કિવની નારાજગી ક�વી ર�ત ેબહાર 

આવી. 

 

�મા ંપરાણે એક જ �ીફળ સમા� ુ ં�હો� ુ,ં 

એ એક ગોખલામા ંઇ�ર ઘણા ંહતા. 
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આવી વાત નથી થઈ એ�ુ ંતો નહ� ક�ુ ંપણ આ પહ�લા મન ેઆટલી �પાળ� �ાર� નો'તી લાગી. 

આવા તો ઘણા શેરોના મા�લક અને દ�રયા�દલ શાયરને મારા નમન. ગમતા કિવઓમા ંનારાજ ભાઈની 

ગઝલો વાચંવી �બૂ ગમ ેછે. એક જ ગઝલને વારંવાર વાચંવા�ુ ંમન થાય એવી હોય છે. 

���તુ ગઝલ વાચંીન ેલખવાની ઈ�છા એટલે થઈ આવી કારણ ક� આ ગઝલમા ંમાણસના �ણુો,લાચાર�, 

�રતા,�ખૂ,અ�રુ� આશાઓ િવશે મા� બ ેિમસરામા ંઘ�ુ ંબ�ુ ંકહ� દ�� ુ ંછે. કોદાળ�,ડાળ�, પપંાળ� વગેર� �વા 

કા�ફયા લઈને કિવએ ગઝલન ે�ુદંર બનાવી છે. સાથ ેસાથ ેકાળાશ �િૃ� અને મધરાત, �ખૂ�ુ ંિપ�ળ થઈ 

જ�ુ ં�વી ઉપમાઓ ગઝલન ેન�ુ ં�પ બ�ે છે. 

�જુરાતી ગઝલની સફરને લડભગ ૨૦૦ વષ� �ટ�ુ ંથ�ુ ંછે અને આટલા સમયગાળામા ંક�ટક�ટલા કિવઓએ 

ગઝલને લાડ લડા�યા છે. ગઝલ�ુ ં�ળૂ �પ તગ��લ એટલે ક� �ેમભાવ�ુ ંછે પરં� ુગઝલ ફ�ત �યા� 

�ધુી િસિમત ન રહ�તા ઘણી આગળ વધી ગઈ છે. પહ�લાના સમયમા ંગઝલન ેતર�મુમા ંર�ુ કરવામા ં

આવતી કારણ ક� ગઝલ ગેય કા�ય�કાર છે. પણ એ ધીર�ધીર� વીસરા� ુ ંગ�ુ ંછે છતા ં�જુરાતી ગઝલને 

�ાર�ય ઓ� ંનથી આવવા દ�� ુ,ં સમકાલીન કિવઓમા ંઘણા ંનામો છે અને ચ�ં �શ મકવાણા 'નારાજ' એમાનંા 

એક છે. 

અવસર ક�વળ એક જ દ�'નો, 

વ�ચ ેમ�હના સાત કબીરા. 
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