
ગઝલકાર ડોક્ટર મહશે રાવલ હ્યસુ્ટનમાાં- શ્રી.નવીન બેન્કર 
છબી સૌજન્ય::શ્રી જયાંત પટેલ અને શ્રી પ્રશાાંત મનુ્શા 

  

                                    ગઝલકાર ડો મહશે રાવલ વવવવધ ગઝલો રજૂ કરતા.. 
 
હ્યસુ્ટન ુજુરાતી સાિહ્ય સિરતાની ૧૭૫મી બેઠક, શવનવાર ને ૨૦મી મે ૨૦૧૭ની સાાંજે, ૪ થી ૭ દરમ્યાન 
સગુરલેન્ડના માટલેજ રીક્રીએશન સેન્ટરના હોલમાાં, લગભગ ૬૦ જેટલા  સાિહ્યરવસકોની હાજરીમાાં યોજાઈ 
ગઈ. આ બેઠકના મખુ્ય મહમેાન, બે એરીઆના ફેમીલી િફઝીવશયન અને ગઝલકાર ડોક્ટર મહશે રાવલ 
હતા. કાયયક્રમનુાં સાંચાલન શ્રી. વવજય શાહ ેસાંભાળ્ુાં હત ુાં. 

 

 શ્રી નીતિન વ્યાસ, તિજય શાહ, ડો મહશે રાિલ અને સિીશ પરીખ 



  

મહશેભાઇનુાં  ફૂલહાર થી સન્માન કલાુરુુ મકુુાંદભાઇ ગાાંધી અને ુ.ુ સા. સ.નાાં સતીશભાઈપરીખ દ્વારા 

  

મહશેભાઇનુાં સન્માન કાવ્ય પ્રદીપભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ અને કાવ્ય સાંગ્રહ “કલમને કરતાલે”થી દેવવકાબને ધ્રવુ દ્વારા 

નયનાબેન શાહ ે પ્રાથયનાથી શરૂઆત કયાય બાદ, સાંસ્થાના પે્રવસડેન્ટ શ્રી. સતીશ પરીખે આવકાર 
પ્રવચન કરતાાં, સાંસ્થાની ૧૬ વર્યની પ્રવવૃિઓનો ચચતાર આપ્યો. ૧૨૦૦૦ પાનાના મહાગ્રાંથનો 
પણ ઉલ્લેખ કયો. અને દેવવકાબેન ધ્રવુના  હાથમાાં માઇક સોંપી દેતાાં, શ્રી. મહશે રાવલનો પિરચય 
આપવા કહ્યુાં. 
 

દેવવકાબેન ધ્રવેુ શ્રી. મહશે રાવલનો પિરચય આપતાાં કહ્યુાં કે શ્રી. રાવલ સાહબે,વ્યવસાયે ફેમીલી 
ફીઝીવશયન છે અને કેચલફોવનયાના ફ્રીમોન્ટમાાં રહ ેછે. તેઓશ્રી. ચાર દાયકાથી ગઝલો લખે છે. મળૂ 
સરેુન્રનગરના ઔિદચ્ય ઝાલાવાડી બ્રાહ્મણ. વશસ્ત ના આગ્રહી. ખોટુાં કરવુાં નહીં અને સહવે ુાં પણ 
નહીં,એવા સાંસ્કારોથી બધ્ધ. અમતૃ ઘાયલને પોતાના ુરુૂ માને છે. કૈલાસ પાંડીતની ગઝલોમાાંથી 
પે્રરણા લઈને લખતા થયા. વવકસતા, વવસ્તરતા અને વનખરતા ગયા. તેમના ચાર ગઝલ સાંગ્રહો- 
‘તરુ્ાર’ (૧૯૭૮), ‘અચભવ્યક્ક્ત’ (૧૯૯૫), ‘નવેસર’ ( ૨૦૧૫),  અને’ ખરેખર’. એક ઓડીયો સીડી 
–‘ શબ્દસર’ . શ્રી. મનહર ઉધાસના બબ્બે આલ્બમોમાાં એમની ગઝલોને સ્થાન મળ્ુાં છે. 



રજૂઆતની આગવી શૈલી, રદીફ-કાિફયાનુાં નાવવન્ય એ તેમની ઓળખ છે. શધુ્ધ છાંદની ુ ૂાંથણી. 
સીધી સાદી તળપદી અને બોલચાલની ભાર્ા છતાાં ધારદાર, ચોટદાર શબ્દોથી બનેલા શેરો માટે 
શ્રી. રાવલસાહબે જાણીતા છે. અમદાવાદ-રાજકોટના દૂરદશયન પર કાવ્યપઠન ઉપરાાંત મશુાયરાના 
સાંચાલન પણ તેમણે કરેલા છે. કેચલફોવનિયામાાં તેમના સર્જન માટે સન્માન પણ કરવામાાં આવ્્ુાં. 
દેવવકાબેન ધ્રવેુ એમના વક્તવ્યના અંતમાાં શ્રી. મહશે રાવલ માટે લખેલી પોતાની ચાર પાંક્ક્તઓ 
કહી હતી- 

ગઝલનો બાગ મહકેાવી સભામાાં આજ આવ્યા છે 

મજલ કાપીને મન માપી સભામાાં આજ આવ્યા છે. 
ખબર ના હો જો તમને તો કહી દઉં, વાત છાની એ,. 
કે  િકસ્સા લાગણીના લઈ સભામાાં આજ આવ્યા છે. 

 

્યારબાદ, હ્યસુ્ટનના ઘણાાં બધાાં સર્જકોને ુજુરાતી ફોન્્સ આપીને લખતા કરનાર અને એમેઝોન 
પર પ્રવતષ્ઠા અપાવનાર શ્રી. વવજય શાહ ેકાયયક્રમનો દૌર સાંભાળયો. સૌ પ્રથમ ુજુરાતી નાટયકલા 
વ ૃાંદના પે્રવસડેન્ટ અને નાટયકાર શ્રી. અશોક પટેલને પોતાની કૃવત રજૂ કરવા આમાંત્રણ આપ્્ુાં. 
 

“આટલી તાઝગી ના હોય કદી સવારમાાં 
એ નક્કી મારા સ્વપ્નમાાં આવ્યા હશે. “--- 

થી શરૂ કરીને  શ્રી. ચબપીન પટેલનુાં એક કાવ્ય વાાંચી સાંભળાવ્્ુાં. 
  
શૈલાબેન મનુ્શાએ ‘કોઇ પાછુ વળી જાય’ વશર્યક નીચી એક સુાંદર કાવ્ય સાંભળાવ્્ુાં. 

“ખોલુાં કમાડ હૈયાના, ને કોઇ પાછુ ફરી જાય. 
આવીને ઉંબરે િદલના ને કોઇ પાછુાં ફરી જાય 

ચાલતા રસ્તે મળે કદી અણજાણ મસુાફર, 
નજરૂાં મળે ના મળે, િદલની વાત કળી જાય…” 

 

 દેવવકાબેન ધ્રવેુ પોતાની કૃવત રજૂ કરી- ‘ तो बात बन जाये.’ 
નજર તારી મળે પળભર અગર, तो बात बन जाये. 
નયન સમજે બધુાં હરદમ અગર तो बात बन जाये. 

હજારો કાંસ, કાળીનાગ ને  કૌરવ  કરોડો છે, 
ફરી કર ધમયને પગભર અગર, तो बात बन जाये. 



 

 હ્યસુ્ટનના ૯૬ વર્યની વયના કવવ શ્રી. ધીરૂભાઇ શાહ ેવર્ો પહલેાાં કવવઓની અને ગઝલકારોની શુાં 
ક્સ્થવત હતી અને અમદાવાદના રસ્તાઓ કેવાાં હતાાં એને લગતી રચના રજૂ કરી. હ્યસુ્ટનના કવવ, 
ગઝલકાર, નાટય-અચભનેતા અને ગાયક એવી બહુમખુી પ્રવતભા ધરાવતા, ‘મનજુ હ્યસુ્તોનવી’ ને 
નામે લખતા કવવ શ્રી. મનોજ મહતેાએ પોતાની ગઝલ ‘કુતહૂલ’ રજૂ કરી. 
 

“પાપ અિહિંયા કયે જાય છે એટલા, જાય નહાવા પછીથી બનારસ હવે. 
ધડકનો શ્વાસનો એક્તારો બની, જીવન સાંગીતનો ઘુાંટશે રસ હવે. 

સ્યને, શીવને, સુાંદરમને ભજતાાં, જીવ, ત ુાં શીવ થઈ અનાંતે વસ હવે. 
રાખ આકાર, વનતનવા સ્વાાંગમાાં ભલે, જાણુાં છુાં, ત ુાં વનરાકાર છે બસ હવે.” 

 

સાંસ્થાના ટે્રઝરર એવા શ્રી. મનસખુ વાઘેલાએ ગદ્યસર્જનમાાં ચાર રષ્યોની વાત કહી. 
બીજા સર્જકો- પ્રવવણાબેન કડિકયા, નીરાબેન, વવનોદ પટેલ અને નરુૂદ્દીન દરેડીઆએ પણ હ્રદયાંગમ 
રચનાઓ રજૂ કરી હતી. 
સાડા પાાંચ વાગ્યે, વવરામમાાં બધાાંને ચાહ, ચબસ્કીટ અને જ્્સુનો અલ્પાહાર આપ્યા પછી કાયયક્રમનો 
દૌર, આજના આમાંવત્રત ગઝલકાર  ડોક્ટર શ્રી. મહશે રાવલે સાંભાળતાાં કહ્યુાં કે- હુાં તો પરાંપરાનો 
માણસ છુાં. ઘાયલ અને મરીઝ ની સ્ટાઇલનો.. 
 

        , આજીવવકાની લાચારી નથી. 
મારી ગઝલ     કોઇની ઓવશયાળી નથી.” 
                           , 
                             . 

 
એક દબાંગ સ્ટાઈલની ગઝલ પણ શ્રોતાઓને ખબૂ ગમી હતી. 

 
“વવકસવુાં છે તો વવકસવાનુાં વટથી. 
વરસવુાં છે તો વરસવાનુાં વટથી. 
વનજાનાંદે લખવુાં તો લખવુાં વટથી 
મહશે્વ નહીં છોડવાનુાં મહશે, 

જીવ્યા એવી રીતે મરવાનુાં વટથી.” 



બહુ ગમેલી અને પે્રક્ષકો એ વારાંવાર તાળીઓથી વધાવેલી તેમની કેટલીક કૃવતઓ 
 

“વનિઃશબ્દતા અને શબ્દ વચ્ચે લાગણી મકુી દ્યો, 
લાગણી પણ શાાંત નહીં, બેબાકળી મકુી જુઓ,” 

 
હુાં હવે મારી દશાની વાત પણ કરતો નથી. 
કેમ છો? પછૂી જનારા ક્ાાં મઝામાાં હોય છે? 

 
નમ્્ુાં જો ક્ાાંય મસ્તક, તો નમ્્ુાં છે લાગણી ખાતર 
ખપે ગરજાઉમાાં, એવી ગરજ ક્ાાં સાવ રાખી છે! 

 
લખુાં છુાં એ ગમે છે, ને ગમે છે એ લખુાં છુાં હુાં 
કરો જે અથય કરવો હોયે, છે એ લખુાં છુાં હુાં 

 

પ્રલાંબ લયમાાં લખાયેલી એક ગઝલ જુઓ- 
 

ધારણાથી પર થતાાં બહુ વાર લાગે છે, 
બુાંદને સાગર થતાાં બહુ વાર લાગે છે. 

કાંઇ બધાાં સમજી શકે નહીં આંખની ભાર્ા, 
એકલુાં સાક્ષર થતાાં બહુ વાર લાગે છે. 
જજન્દગીનો અથય હુાં એમ સમજ્યો કે, 

પષુ્પથી અિર થતાાં બહુ વાર લાગે છે. 
 

અતે્ર , શ્રી. રાવલે રજૂ કરેલી બધી કૃવતઓ રજૂ કરવી શક્ નથી તેથી એટલુાં જ કહીશ કે પરૂા દોઢ 
કલાક સધુી શ્રી. મહશે રાવલે કાિઠયાવાડી, મીઠ્ઠી અને તળપદી ભાર્ામાાં એટલી બધી કૃવતઓ 
સાંભળાવી કે શ્રોતાગણે ઘણી રજૂઆતો પર તાળીઓના ગડગડાટ અને ક્ારેક તો સ્ટેન્ડીંગ ઓવેશન 
આપીને તેમને વધાવી લીધા હતા.                www.drmahesh.rawal.us 
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શ્રી મહશેભાઇ ગ ુસા.સ. કારોબારી નાાં હાલના કાયયકરો સાથે. 

 
કાયયક્રમના અંતમાાં આભારવવવધ અને ગ્રપુ ફોટા બાદ સૌ વવખરાયા હતા. 
                                                   . 
 

અસ્ત.ુ 

નવીન બેંકર 
 

 


