
વાચન સંસ્કૃતિના દીપસ્િંભ મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણી 

-   સજંય સ્વાતિ ભાવે 

સાભાર – ઓપિપિયિ મગેેપિિ, યુ.કે. 

યુિાઇટેડ પકિંગ્ડમપથિત ‘ગુજરાતી સાપિત્ય અકાદમી’િે ઉિક્રમે, શપિવાર, 18 જૂિ 2022િા 

રોજ,  “કામ કરતાિં કરતાિં સૌ વર્ષ જીવિારા વાચિસિંથકૃપતિા દીિથતિંભ” િામક આિલેુિં ‘િૂમ’ 

વ્યાખ્યાિ 

 

 

આદરણીય મહેન્દ્રભાઈ મઘેાણીને વંદન. 

યુનાઇટેડ તકન્દ્ગડમતસ્િિ ‘ગુજરાિી સાતહત્ય અકાદમી’ના સહુને નમસ્કાર. આદરણીય તવપુલભાઈને નમસ્કાર. 

ગુજરાિના લોકોત્તર વાચન-પ્રસારક મહેન્દ્રભાઈ મઘેાણી 20 જૂને 100માં વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એ અવસર ે

આપણંુ હોવંુ એ આપણંુ સદ્દભાગ્ય છે. ગુજરાિી વાચકો પર મહેન્દ્રભાઈના અનંિ ઉપકાર છે. 



મહેન્દ્રભાઈ એટલ ેલોકતમલાપનો પયાષય. ઘરઆંગણ ેઅને દેશાવરના 

પુસ્િક-રતસયાઓ માટે લોકતમલાપ એટલ ે લોકતમલાપ પ્રકાશન સંસ્િા; અને ગુજરાિના સૌરાષ્ટ્રનાં એક નાના ં

સંસ્કારનગર ભાવનગરના તનવાસીઓ માટે લોકતમલાપ એટલ ેએક સુદંર પુસ્િકભંડાર. 26 જાન્દ્યુઆરી 2020ના 

તદવસ ેતવદાયમાન િયેલા આ પુસ્િકભંડાર સાિે ભાવેણાનાં સેંકડો પુસ્િકરતસકોન ેગાઢ લાગણીનો સંબધં હિો. 

અત્યાર ેવીસેક વર્ષની ઉંમરની નવી પેઢી માટે ‘લોકતમલાપ’ ગુજરાિી ભાર્ાના ંઉત્તમ પુસ્િકો અને સંગીિની 

ચંૂટેલી સી.ડી.પરૂાં પાડનાર ‘કૂલ બુકશૉપ’ હિી. પણ િે પહેલાંની અરધી સદી જમેણે જોઈ હોય િે સહુ 

પુસ્િકરતસયાઓ માટે ‘લોકતમલાપ’ એટલ ેભાવતવશ્વનો એક સમૃદ્ધ તહસ્સો. કેટલા ય વાચકોનાં તકિાબી 

દુતનયામાં પગરણ તકશોરવયમાં ‘લોકતમલાપ’ની મુલાકાિોિી કે કૉલેજનાં વર્ોમા ં ત્યાંિી કરલેી પુસ્િકોની 

ખરીદીિી િયાં હિાં. ‘લોકતમલાપે’ ગયા ંતસત્તરે વર્ષમાં બસો કરિાં વધુ પુસ્િકો પ્રકાતશિ કરીને લાખો વાચકોને 

સત્ત્વપૂણષ સાતહત્ય ઘણી ઓછી તકંમિે પરંૂ પાડયંુ. િદુપરાંિ િેણ ેગુજરાિમાં અને દેશતવદેશમા ંપુસ્િક-મેળા 

કયાષ. પુસ્િક-મેળા શબ્દ મહેન્દ્રભાઈને કારણ ેલોકજીભ ેચઢયો. ભાવનગરના િેના વાતર્ષક પુસ્િકમેળાની િો 

આખા ય પંિકના લોકો રાહ જોિા, અને મેળાના તદવસો જાણે અવસર બની જિા ! લોકતમલાપે ‘તિલ્મ તમલાપ’ 

નામના ઉપક્રમ હેઠળ વર્ો લગી ભાવનગરના ંબાળકોને મોટા પડદે નજીવા દરની તટતકટમા ંસુંદર તિલ્મો 

બિાવી. ગુજરાિી વાચકો માટે 1950િી ઓગણત્રીસ વર્ષ સુધી ‘તમલાપ’ નામનંુ વાચન-સમૃદ્ધ માતસક ચલાવયંુ. 

‘તમલાપ’ િ ે ‘લોકતમલાપ’નંુ પ્રારંભતબદું. ‘લોકતમલાપ’ના સ્િાપક-સંપાદક મહેન્દ્ર મઘેાણી ગુજરાિમા ં ‘ગ્રંિના 

ગાંધી’ તબરદ પામ્યા છે. ગયા સાિ દાયકા દરતમયાન ‘લોકતમલાપ’ના બસો કરિાં ય વધુ પ્રકાશનોના ં

તનમાષણની કામગીરી લગભગ સંપૂણષપણે મહેન્દ્રભાઈના ંશબ્દકમષને આભારી છે. પસુ્િક િરીકે પ્રતસદ્ધ કરવા 

માટેની સામગ્રીની પસદંગી િેમ જ િેની મઠારણીિી શરૂ કરીન ેપુસ્િક એક પણ ભૂલ તવના છપાય, બંધાય, 

ટપાલી કે દુકાનદાર િકી સમયસર િે વાચકના હાિમા ંઅને ત્યાંિી સોસંરં  િેના હૈયામા ંપહોચેં ત્યા ંલગીની 

આખી ય સાંકળની દરકે કડીમાં ‘શબદના સોદાગર’ મહેન્દ્ર મેઘાણીની મંજાયેલી સમજ અને સખિ મહેનિ છે. 

પોણી સદીિી િેમણ ેપુસ્િકો િેમ જ સામતયકોના ંલખાણોનાં સંક્ષેપ, સંકલન, સંપાદન, પ્રકાશન, પ્રદશષન અને 

તનવડેલાં સાતહત્યનાં સમહૂવાચન િકી વાચન-પ્રસારનુ ંજ ેકામ કયુું છે િે લોકોત્તર છે. િમેાં ન્દ્યોછાવરી કે ત્યાગનો 

દાવો િમેણ્ર ેક્યાર ેય કયો નિી. પણ ટૉલ્સ્ટૉય-ગાંધી પ્રણીિ ‘બ્રડે-લબેર’ એટલે કે ઇમાનદારીપૂવષકના સખિ 

સિિ ઉત્પાદક પતરશ્રમ દ્વારા વધુ સારી દુતનયા બનાવવાની કોતશશની વાિ  જરૂર કરી છે. ‘ઇતિહાસમા ંબલૅટ 

કે બુલેટિી ક્રાતન્દ્િઓ આવી હશે, ‘લોકતમલાપ’ બુક્સિી ક્રાતન્દ્િ  લાવવા ધાર ેછે’, એવંુ મહેન્દ્રભાઈનંુ જાણીિુ ં

કિન છે. 



મહેન્દ્રભાઈ માટે પુસ્િક પ્રકાશન અને પ્રસાર એ વયવસાય નિી. આ વાિ લોકતમલાપની પ્રકાશન પ્રવૃતત્ત  અને 

િેનાં પુસ્િક ભંડાર બંનેને લાગુ પડે છે. મહેન્દ્રભાઈ સ્પષ્ટ્ કહે છે : ‘પુસ્િક અમારા માટે વેચાણની વસ્િુ નિી 

પણ સામાતજક પતરવિષનનંુ સાધન છે.’ આ મલૂ્ય પરત્વે િેઓ કોઈ બાંધછોડ કરિા નિી અને એટલ ેજ એ 

ખુમારીિી કહી શકિા કે ‘અમે લેખકો કે પ્રકાશકો સાિે બંધાયેલા નિી. અમે વાચકો સાિે પણ બંધાયેલા નિી. 

વાચક માગે અને અમને જો લાગે કે િે યોગ્ય વાચન 

નિી, િો  અમ ેિેને એ સામગ્રી પરૂી ન પાડીએ. અમ ેબધંાયેલાં છીએ અમારા અંિરાત્મા સાિે કે  જણે ેવાચકોની 

સેવા કરવાની નેમ લીધી છે. ઝવેરચંદ મઘેાણીએ ‘શબદના સોદાગરન’ે કતવિામા ંજ ેસાતહત્ય સજષન માટે કહંુ્ય 

છે િે અમે વાચન સંદભે અપનાવયંુ છે.’ 

જાણીને આશ્ચયષ િાય કે લોકતમલાપના નિાનો સ્રોિ િેના પોિાના પ્રકાશનોનુ ં વેચાણ ન હિું, કારણ કે 

િે વેચાણ દ્વારા િિી આવકનો ઉપયોગ સંસ્િાના તવકાસ-પ્રસાર માટે કરવાનો હિો. વર્ો લગી  લોકતમલાપ 

સંભાળનારા ંમહેન્દ્રભાઈના પુત્ર ગોપાલભાઈ અને િેમનાં પત્ની રાજુલબહેન સસં્િાના ંપગારદાર કમષચારીઓ 

હિાં. 

લોકતમલાપ પુસ્િક ભંડારની આવક અન્દ્ય પ્રકાશકોએ બહાર પાડેલાં પુસ્િકોનાં વેચાણ દ્વારા િિી. વળી િમેા ં

પણ ગમે િેવાં પુસ્િકો નહી,ં પણ લોકતમલાપની મૂલ્યવયવસ્િા સાિે બંધબેસિાં હોય િેવાં પુસ્િકો. લોકતમલાપ ે

પુસ્િક વેચવા માટે સ્વીકાયુું એનંુ પ્રકાશકને ગૌરવ હોય, અને લોકતમલાપના ઘોડા પરનંુ પુસ્િક ઉત્તમ જ હોય 

િેવો વાચકને તવશ્વાસ હોય. લોકતમલાપ ેિેના ંનામ પ્રમાણ ેપુસ્િકો અને લોકો વચ્ચે તમલાપ કરાવયો. લોકતમલાપ ે

આપયુ ંએમ નહી,ં પણ લોકોએ લીધું.’ લોકો એટલ ેજનસામાન્દ્ય. Everyman I will go with thee’ એવંુ 

Everyman પ્રકાશનનંુ બોધવાક્ય મહેન્દ્રભાઈનંુ પણ બોધવાકય છે : ‘સામાન્દ્ય માણસ મારો આરાધ્ય 

છે’. એમને જુગિરામ દવેએ અનુવાતદિ કરલેી રવીન્દ્રનાિની કતવિા  ખબૂ  ગમે  છે : 



‘ચરણ આપના ત્યાં તવરાજ ેચરણ આપના ત્યાં 

સૌિી દતલિ, સૌિી પતિિ રંકનાં ઝંૂપડાં જ્ાં …’ 

સામાન્દ્ય માણસોમાં રહેલાં અસામાન્દ્યત્વમાં મહેન્દ્રભાઈને દૃઢ તવશ્વાસ છે : ‘સારં કામ કરો િો લોકો એમાં રસ 

લે છે એટલું જ નહી ંપણ સહકાર સુધ્ધા આપ ે છે. સારં કામ અનેક લોકોના સદ્દભાવિી ચાલિું હોય છે. 

મહેન્દ્રભાઈ ઝવેરચંદ મઘેાણીને યાદ કરીન ે કહે છે કે મેઘાણીએ તગજુભાઈને અંજતલ આપિા ં કહંુ્ય હિુ ં

કે આપણને લોકો આપણી લાયકાિ કરિા ંવધુ સદ્દભાવ આપ ેએ મનુષ્ય જાતિની ગળિૂિી છે. મારો અનુભવ 

એમ કહે છે કે સારા ંકામને ઝીલવા લોકો આપણે ધારીએ એના ંકરિા ંવધુ િત્પર હોય છે.’ 

મહેન્દ્રભાઈને તવશ્વાસ છે કે લોકો પુસ્િકો વાંચે િો બદલાવ આવે. પણ લોકો પુસ્િકો વાંચિા નિી એની િેમને 

ખબર છે. એટલે લોકો જ ેકારણોસર પુસ્િકો વાંચિા નિી િે બધાં કારણોનુ ંિમેણ ેલોકતમલાપ પ્રકાશન િકી 

તનવારણ કયુું. લોકોન ેલાબંા ંલખાણો વાંચવાનો સમય નિી એટલ ેમહેન્દ્રભાઈએ  ટંૂકા ંલખાણો આપયા.ં પુસ્િકો 

મૂકવા માટે જગ્યા નિી, િો મહેન્દ્રભાઈએ નાના ંકદનાં છેક ખીસામાં સમાઈ જાય એવડાંક પુસ્િકો ય બનાવયાં. 

લોકો કહે છે કે ‘વાંચવાનુ ંઅઘરં પડે છે’, મહેન્દ્રભાઈએ કહંુ્ય ‘લો સરળ સોસંરં વાંચન’. લોકોએ કહંુ્ય રસ નિી 

પડિો, મહેન્દ્રભાઈએ કહંુ્ય કે ‘લેખકો કંઈ બધું કંટાળાજનક નિી લખિા,ં લો હંુ િમારા માટે એકદમ સરસ 

લખાણો વીણી લાવયો છંુ’. આપણા દેશમાં કરોડો લોકોન ે ખરખેર પુસ્િકો પોર્ાિાં નિી એ જાણનાર 

મહેન્દ્રભાઈએ પુસ્િક પ્રકાશક િરીકે કરકસર અને સાદગીભયુું જીવન સ્વીકારીન ેવાચકોને ઓછી તકંમિે પુસ્િકો 

પૂરાં પાડયા.ં આ આખી ય વયવસ્િાને મહેન્દ્રભાઈ ‘પુણ્યનો વેપાર’ કહે છે. િેનાં રૂડા ંિળ ગુજરાિન ેમળયાં છે. 

વાંચવામાં રસ ધરાવિા ંગુજરાિનાં લગભગ દરકે સ્ત્રી-પરુર્ પાસ ેલોકતમલાપનાં પુસ્િકો છે. 

મહેન્દ્રભાઈ મહાન સાતહત્યકાર ઝવેરચંદ મઘેાણીના ંસંિાનોમાંના એક. ભાવનગર અને મુંબઈની શાળાઓમા ં

ભણીને, અમદાવાદની એલ.ડી. આટષસ કૉલેજ 1942માં અધવચ્ચે છોડીન ેતપિાની લખેનની અને પત્રકારત્વની 

પ્રવૃતત્તમાં સાિી બન્દ્યા. 1948માં ન્દ્યૂયૉકષની કોલતમ્બયા યુતનવતસષટીમા ં

પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરવા ગયા. ત્યાંિી ગુજરાિી દૈતનક ‘નૂિન 

ગુજરાિ’ અને ‘જાન્દ્મભૂતમ’ માટે તનયતમિ લખાણો મોકલિા. 1950માં મુંબઈ પાછા આવીને કોઈ પણ ભારિીય 

ભાર્ામાં કદાચ પહેલવહેલું કહી શકાય િેવંુ ‘તરડસષ ડાયજસે્ટ’ ઢબનંુ ‘તમલાપ’ શરૂ કયુું. િેમાં ઓગણત્રીસ વર્ષ 

લગી તવતવધ સામાતયકોમાંિી સુંદર સામગ્રી વીણીવીણીને અનુવાદ કરીન,ે ટંૂકાવીન,ે માવજિ કરીન ેગુજરાિી 

વાચકોને પૂરી પાડી. 



મહેન્દ્રભાઈ 1951માં મુંબઈિી ભાવનગર આવયા અને 1954માં ‘લોકતમલાપ કાયાષલય’ શરૂ કરી િેના પુસ્િક-

ભંડાર દ્વારા પુસ્િકોનાં પ્રકાશન અને વેચાણના ંમડંાણ કયાું. ભણિરનું પ્રમાણ ઓછંુ હોય િેવા જમાનામા ં

ઓછી વસ્િીવાળા એક કસબામા ંપુસ્િકોનો વયવસાય શરૂ કરવામાં ધધંાકીય સાહસવૃતત્ત  ઉપરાંિ પુસ્િક 

અને વાચનમાં આદશષવાદી શ્રદ્ધા પણ હિી. લોકતમલાપ ેઆરંભે ઝવેરચંદ મઘેાણીનાં ઇતિહાસપુસ્િકો અને 

િેમની તકશોરકિાઓ, િમે જ કુમારવયના વાચકો માટે પોિે અંગે્રજીમાંિી અનુવાતદિ કરલેી 

સાહસકિાઓ જવેાં પુસ્િકો બહાર પાડયાં. 1968માં ‘લોકતમલાપ કાયાષલય’નંુ ‘લોકતમલાપ ટરસ્ટ’માં રૂપાંિર 

કરીન ે િેને સારાં પુસ્િકોના પ્રચાર અને બીજી સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતત્તઓ કરવા માટેની તબનધંધાદારી સંસ્િા 

બનાવી.  

લોકતમલાપ પુસ્િક-ભડંારની સુવાસ િેલાિી ગઈ. િમેાં મૂકવામાં આવિા ંપુસ્િકોની પસંદગી, ગ્રાહક માટેની 

કદરબૂજ, સંચાલકોની અકૃતત્રમ સંસ્કાતરિા અને એકંદર આહ્લાદક વાિાવરણને કારણ ેલોકતમલાપ વાચકો માટે 

તમલનસ્િાન, વાચનસ્િાન, પુસ્િકિીિષ બનિું ગયુ.ં િમેાં મહેન્દ્રભાઈ સાિે જુદા જુદા િબકે્ક વત્તા-ઓછા 

સમયગાળા માટે િમેના ભાઈઓ નાનક અને જયંિ િમે જ દીકરો ગોપાલ અને દીકરી મંજરી જોડાઈને લગનિી 

કામ કરિાં રહ્યા ં(નાનક, જયંિ અને મંજરીએ પછી પોિપોિાના પુસ્િક-ભડંાર પણ કયાષ)  મહેન્દ્રભાઈએ વીસેક 

વર્ષ પહેલા ં‘લોકતમલાપ’ પુસ્િક-ભંડારના રોજ બ રોજના કામમાંિી તનવૃતત્ત લીધી પછી પુસ્િકભંડારની બહોળી 

જવાબદારી અત્યાર ે65 વર્ષનાં ગોપાલભાઈ અને િમેનાંિી એક જ વર્ષ નાના ંિેમનાં પત્ની રાજુ(રાજશ્રી)બહેન 

સંપૂણષ સમતપષિ ભાવે ભાર ેખંિ અને ચોકસાઈિી તનભાવી છે. 

 

  

  એક સમયે અરતવંદભાઈ શકુલ અને વલ્લભભાઈ તચખતલયા ‘લોકતમલાપ’ના યાદગાર કમષચારીઓ હિા. વર્ો 

સુધી પુસ્િકભડંારની બહાર રોજનો એક સતુવચાર વાંચવા મળિો. કાળા પાતટયા પર ચૉકિી સુદંર અક્ષરોમા ં



લખવામાં આવિું અવિરણ ભાવેણાવાસીઓનંુ એક સભંારણું છે. એ દૈતનક સુતવચાર અને નવાં પુસ્િકોની 

સાપ્તાતહક યાદી ખબૂ તનષ્ઠાવાન કમષચારી વલ્લભભાઈ લખિા. 

પુસ્િકોનાં વેચાણમાંિી ધોરણસરની આવક િિી ગઈ એટલ ેસમાજ માટે ઘસાઈને ઉજળા િવામા ંમાનનાર 

મહેન્દ્રભાઈએ ‘નહી ંનિો નહી ં નુકસાન’નાં ધોરણે ઉત્તમ સાતહત્ય સસ્િા દર ેલોકોને પૂરં પાડવા માટે જાણ ે

ઝંુબેશ હાિ ધરી. ગુજરાિી સાતહત્યકૃતિઓની ઓછી તકંમિની આવૃતત્તઓ લાખોની સંખ્યામા ંપ્રકાતશિ કરી 

તવક્રમો સજ્ાષ. વળી,આ પ્રકાશનોમાં આગોિરા ગ્રાહક નોધંાિા હોવાિી, પ્રકાશન પહેલા ંજ િમામ નકલો 

ખલાસ િઈ જિી ! ‘લોકતમલાપે’ ઝવેરચંદ મેઘાણીની પચંોિેરમી જયંિી તનતમત્તે 1972માં મેઘાણી સાતહત્યનાં 

ત્રણ પુસ્િકોનો સંપુટ ‘કસુબંીનો રંગ’ નામે પ્રકટ કયો, જનેી એક લાખિી ય વધુ નકલોની આગોિરી વરધી 

નોધંાઈ. પછીના ંવર્ ે‘આપણો સાતહત્યવારસો’ શે્રણી હેઠળ પાંચ-પાંચ પુસ્િકોના ચાર સંપુટો ગ્રાહકો નોધંી 

પ્રકટ કયાષ, જમેા ંતવતવધ લખેકોની કૃતિઓને ટંૂકાવીન ેલોકો સામે મૂકી. િેની સવા બે લાખ નકલો વાચકોએ 

વસાવી હિી. ‘વારસો’મા ંઅનેક સજષકો આવરી લેવાયા. કેટલાંક નામ આ મુજબ : કતવઓ – કલાપી, કૃષ્ણલાલ 

શ્રીધરાણી, નાન્દ્હાલાલ, પ્રહ્લાદ પારખે, સુંદરમ; વાિાષકારો – તગજુભાઈ બધેકા, તદ્વરિે, ધમૂકેિૂ, શરદચન્દ્ર, 

ટૉલ્સ્ટૉય; નવલકિાકારોમા ં– ઇશ્વર પેટલીકર, પન્નાલાલ પટેલ, ર.વ. દેસાઈ; ગદ્યકારોમા ં– કાકા કાલેલકર, 

ચન્દ્રવદન મહેિા, જ્ોિીન્દ્ર દવે, રતસકલાલ ઝવેરી. આ બધા સંપુટોની ખાતસયિ એ હિી કે ભૂલો તવના, ખબૂ 

સુઘડ રીિ ેછપાયેલા,ં સાદગીભરી સુદંરિાવાળા મુખપૃષ્ઠો સાિેનાં, સાિસોિી નવસો પાનાંનુ ંવાચન વધુમા ંવધ ુ

દસિી બાર રૂતપયામાં મળી રહેિુ.ં એ જ ક્રમમાં લોકતમલાપે ઝવેરચદં મઘેાણીની છ નવલકિાઓ સમાવિા ં

ત્રણ પુસ્િકોના, રવીન્દ્રનાિના સાતહત્યવારસાના છ પસુ્િકોના અને ત્રણ ગુજરાિી વાિાષકારોના સંપુટ પણ 

સસ્િા દર ેબહાર પાડયા. સ્વામી આનંદનાં ચંૂટેલાં લખાણોનો સંચય ‘ધરિીની આરિી’, ચારચન્દ્ર ચક્રવિી 

‘જરાસંધ’ની નગીનદાસ પારખે દ્વારા અનુવાતદિ નવલકિા ‘ઊજળા પડછાયા કાળી ભોયં’ જવેાં પુસ્િકો પણ 

નોધંી શકાય. પાંચ ગુજરાિી ચતરત્રગ્રંિોન ે ટંૂકાવીન ેમહેન્દ્રભાઈ િૈયાર કરલેાં ‘ચંદનનાં ઝાડ’ નામના ંછણ્ણુ ં

પાનાંના પાંચ રૂતપયાના (જનેી બજાર તકંમિ િરે રૂતપયા િાય) પુસ્િકનો એક લાખ નકલોનો તપ્રન્દ્ટ ઑડષર 

‘લોકતમલાપે’ આપયો હિો. તકશોરો માટેની વાિાષઓના અને બાળકો માટેની તચત્રકિાઓના સંપુટો પણ બહાર 

પડયા. બ ેનોખા ંપુસ્િકોનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. ‘ચાલો બાળ તિલ્મો બનાવીએ’ અને ‘લોક-ગંગા : ભારિ-

પાક સંઘર્ષ’ (1966). આ બીજા ંપુસ્િકમા ં 1965ના ઉત્તરાધષમા ંિયેલા સઘંર્ષ અંગે ગુજરાિી અને અંગે્રજી 

અખબારોમાં આવેલા પંચોિેર જટેલા ચચાષપત્રોનો સંચય છે. 

‘કાવય-કોતડયાં’નંુ પ્રકાશન એ િો ‘લોકતમલાપ’નંુ એવંુ કામ કે જનેો આટલા ંવર્ોમાં ભાગ્યે જ કોઈ સમાંિર જડે. 

‘કાવય-કોતડયાં’ એ કતવિાની રૂપકડી ખીસાપોિીઓ અિાષિ   પૉકેટ-બુક્સ હિી. સરરેાશ તસત્તરે પાનાંની એક 

ખીસાપોિીમાં એક કતવની કતવિાઓ, અને દસ ખીસાપોિીઓનો એક સંપુટ જનંુે સંપાદન એક અગ્રણી 

સાતહત્યકાર ેકયુું હોય. એક સંપુટની તકંમિ બારિી પંદર રૂતપયાની વચ્ચે. આઠમા આખા દાયકામાં ગુજરાિી 

કતવિાઓ ઘર-ેઘર ેપહોચંી િે ખીસાપોિીઓ િકી. ખીસાપોિીઓની સાિે વળી ચાર ઇંચ x અઢી ઇંચના ં

કદની ટચૂકડી કાવયકતણકાઓની લઘુખીસાપોિીઓ કરી. આવી ચાળીસ પાનાંની દરકેમાં એક કતવની સો 

નાની પંતિઓ દસ કતવઓનો એક એવાં ત્રણ સંપુટ, એક સંપુટની તકંમિ પાંચ રૂતપયા. 

ઘાટ-ઘડામણમા ંિોડા િેરિાર સાિે ખીસાપોિીઓની હારમાળા પછીના ંવર્ોમા,ં છેક હમણા ં2011 સુધી ચાલ ુ

રહી. અનેક પ્રકારના ંલખાણો પરની ખીસાપોિીઓ આવી. શરૂઆિમા ં ‘મેઘાણીની તકશોરકિાઓ’ અને 

‘દાદાજીની વાિો’ આવી. પછી તકશોરીઓને મનોશાતરરીક રીિે નાજુક વયમા ંવાત્સલ્યમય સલાહ આપિી 

ખૂબ લોકતપ્રય ‘મગુ્ધાવસ્િાન ેઉંબર’ે અને નાનાભાઈ ભટ્ટનાં જીવનનમાંિી તશક્ષણની સ્વાયત્તિાનો પે્રરણાદાયી 

પ્રસંગ કહેિી ‘તશંગડાં માડંિાં શીખવશુ’ં ખીસાપોિીઓ આવી. અનેક પુસ્િકોનાં સંક્ષેપ ખીસાપોિી િરીકે 

આવયા : અબ્રાહમ તલંકનનંુ જીવનચતરત્ર, દશષકનંુ ‘મારી વાચનકિા’, કાકાસાહેબનંુ ‘ઓિરાદી દીવાલો’ જયંિ 

પાઠકનંુ ‘વનાંચલ’, ગ્રામસેવક બબલભાઈ મહેિાનુ ં‘મારી જીવનયાત્રા’ અને ગુજરાિનાં પહેલાં નસષ કાશીબહેન 



મહેિાનુ ં‘મારી અતભનવ દીક્ષા’, જાપાની તશક્ષક સેઈક્યો મુચાકોનું ‘ઇકોઝ ફ્રૉમ અ માઉન્દ્ટેઇન સ્કૂલ’ (પહાડી 

તનશાળના પડઘા) અને અન્દ્ય. અવિરણો, તવચારમૌતિકો, કાવયકંતડકાઓ ને ટૂચકાની પણ ખીસાપોિીઓ 

કે િેનાિી િોડા ંમોટા ં કદની પુતસ્િકાઓ બની. િે બંનેની સંખ્યા પચાસે પહોચંી શકે. તકંમિ અચૂકપણ ે

દસ રૂતપયાિી ઓછી હોય, છેક 2016-17માં પણ ! ગયાં દસેક વર્ષમા ંપંદર લાખ ખીસાપોિીઓ ગુજરાિી 

વાચનારા લોકોના ખીસામાં ગઈ છે ! 

લોકતમલાપ નામે એક મોટંુ મોજંુ હજારો ઘરો અને ગ્રંિાલયોમાં પહોચં્યંુ િ ે2003િી ચાર વર્ષ દરતમયાન બહાર 

પડિાં રહેલા ં ‘અરધી સદીની વાચનયાત્રા’ના ચાર ભાગ િકી. પાંચસો જટેલાં પાનાનંા દરકે ભાગની તકંમિ 

પંચોિેર રૂતપયા, જનેો બજાર ભાવ ચારસો રૂતપયા હોય. દસ નકલોના પાચસો રૂતપયા. દરકે પુસ્િકમાં એક કે 

બે પાનાંનાં ઉમદા લખાણો. એ વર્ોમા ંજ્ા ંજ્ા ંપુસ્િકો હોય ત્યા ં‘અરધી સદી’નો કોઈ ને કોઈ ભાગ હોય જ. 

િેને સમાંિર ે ‘રોજરેોજની વાચનયાત્રા’ના પાંચ ભાગ આવયા જમેા ંસાઠ તદવસ સુધી રોજનંુ એક પાનંુ વંચાય 

એવી રીિ ેદરરોજનંુ પાંચ તમતનટનંુ વાચન આપવામાં આવયંુ. 

‘વાચનયાત્રા’ પછીના ંિરિનાં વર્ ેમહેન્દ્રભાઈએ િેમના આજીવન આરાધ્ય મહાત્મા ગાંધી તવશેનાં લખાણોના ં

બે સંચયો ‘ગાંધી-ગંગા’ (2007) નામે આપયા. અલબત્ત, આ પહેલાંના પચાસ વર્ષમાં લોકતમલાપે રાષ્ટ્ર તપિા 

તવશેનાં મધ્યમ િમે જ નાના ંઅનેક પુસ્િકો કયાું જ હિા.ં વળી, 2009માં ‘લોકતમલાપે’ ‘ગાંધીજીની જીવનયાત્રા 

એમના જ શબ્દોમાં’ નામનંુ પુસ્િક આપયુ.ં િેમાં મહેન્દ્રભાઈએ ગાંધીજીનાં બે પુસ્િકો એટલે કે આત્મકિા અને 

‘દતક્ષણ આતફ્રકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ’માંિી સંકલન અને સંક્ષેપ કયાું છે. કુલ સવા બ ેલાખ શબ્દોના બંને 

પુસ્િકોને િેમણ ે58,000 શબ્દોમા ંમૂક્યા છે. પાકા પૂઠંાના 185 પાનાંના ંઆ પુસ્િકની ‘લોકતમલાપે’ જુદી જુદી 

સવલિો હેઠળ ચાળીસિી દસ રૂતપયા જટેલી તકંમિ રાખી હિી. આ પુસ્િકની મહેન્દ્રભાઈએ કરલેી અંગે્રજી 

આવૃતત્ત નવજીવન ટરસ્ટે બહાર પાડી છે. એ વખિે દીકરીને ત્યાં અમેતરકા ગયેલા ંમહેન્દ્રભાઈએ એ પુસ્િક પ્રમખુ 

બરાક ઓબમાન ેપણ આપવા માગિા હિા ! 

ગાંધીજી પરના ંએક પુસ્િકનાં મહેન્દ્રભાઈએ ‘આંસ ુલૂછવા જાઉં છંુ…’ નામ ેકરલેા ંબનેમૂન સંપાદનને પણ યાદ 

કરવંુ રહ્યુ.ં આ પુસ્િકમા ં પયારલેાલ નૈયરના ંઅંગે્રજી પુસ્િક ‘ગાંધી : ધ લાસ્ટ િેઝ’ના મતણલાલ દેસાઈએ 

‘પૂણાષહૂતિ’નામે કરલેાં અનુવાદના ત્રીજા ભાગના છસો પાનાંને દોઢસો પાનામંાં સારવીન ેમૂક્યો છે. 



તડતજટલ મીતડયાન ે કારણ ે વાચનમા ં

આવેલી ભાર ેઓટની વચ્ચે પણ ‘લોકતમલાપ’નાં પ્રકાશનો પ્રકટ િિા ંજ રહ્યાં. મેઘાણીનાં લોકસાતહત્ય પરના ં

લખાણો પરિી ‘લોકસાતહત્યની વાચનયાત્રા’(2008)ના સાઠ પાનાંનુ ંએક એવા ંચાર બહુ વાચનીય સંપાદનો 

આવયા. 1978મા ંસંકેલી લીધેલા ંપેલાં  ‘તમલાપ’નો ખજાનો ‘અરધી સદી’નાં હજારો પાનાં પછી પણ ખૂટિો ન 

હિો. એટલ ેિમેાંિી ‘તમલાપની વાચનયાત્રા’ (2013) નામે સરરેાશ દોઢસો પાનાનંું એક એવા ંપાંચ પુસ્િકો 

કયાું, જમેાંિી દરકેની બબ્બે હજાર નકલો છાપી. એ જ વર્ ેબેિાળીસ પાનાંની ‘સાિ તવચારયાત્રા’મા ં

ગુજરાિનાં સાિ તચંિકોના ંલખાણો એકઠા ંકયાષ. તચંિકો આ મુજબ છે : ઉમાશંકર જોશી, કાકા કાલેલકર, 

તગજુભાઈ બધેકા, ગુણવંિ શાહ, િાધર વાલેસ, મનુભાઈ પંચોળી અને તવનોબા ભાવે. ‘અતંિમ વાચનયાત્રા’ 

િરીકે મહેન્દ્રભાઈએ સંપાતદિ કરલે પાંચસો પાનાંનુ ં ‘ચતરત્રસંતકિષન’ પુસ્િક બરાબર ત્રણ વર્ષ પહેલાં પ્રતસદ્ધ 

િયંુ. િેમા ં ‘અરધી સદી’ના બધા ભાગમાંિી ચંૂટેલા ં ‘સરસ માણસો’ તવશેનાં દોઢસોિી વધુ ચતરત્રલેખો, 

રખેાતચત્રો અને જીવનપ્રસંગો વાંચવા મળે છે. સવા ચારસો પાનાનુ ંઆ પુસ્િક ‘સંસ્કાર સાતહત્ય મંતદર’ે કયુું છે, 

લોકતમલાપ ેનહી.ં લોકતમલાપે ઘણુ ંકરીને છેલ્લા ંપ્રકાશન િરીકે 2015માં ‘ઝવેરચંદ મેઘાણીની તવચાર-કતણકા 

અને ઝવેરચંદ મઘેાણી : સ્મરણાંજતલ’ નામની ત્રીસ પાનાનંી પુતસ્િકા બહાર પાડી. ગયાં વર્ષિી સંકેલો કરવાના ં

આયોજન સાિે ખીસાપોિીઓ છાપવાની પણ બધં કરી હિી. બાય ધ વે, મઘેાણીની 75મી જયંિી તનતમત્ત ે

‘કસુંબીનો રંગ’ નામે ત્રણ ખંડમાં પ્રતસદ્ધ કરલેી મઘેાણીની ચંૂટેલી કૃતિઓના ં 750 પાનાંના સંપુટની 

એક લાખ નકલો આગોિરા ગ્રાહક યોજનામાં જ નોધંાઈ ગઈ. આ આંકડો ધાયાષ કરિાં પચીસ હજાર વધુ હિો 

! આ સંપુટની પ્રસ્િાવનામાં લોકતમલાપનાં પ્રકાશન અને વેચાણની અિષવયવસ્િાનો ખ્યાલ ટંૂકમાં મળે છે. 

મહેન્દ્રભાઈ નોધં ેછે : ‘પ્રજાના હૃદયને સ્પશ ેઅને ખીસાને પરવડે િેવી યોજના િેની પાસે રજૂ કરીએ િો િ ેિેનો 

અણધારલેા ઉમંગિી જવાબ વાળે છે.  86% જટેલો ખરચ પુસ્િકનાં કાગળ-છપાઈ પાછળ િાય.બાકીના 14 

%માંિી અરધી રકમ લખેકોના પુરસ્કારમાં અને અરધી વયવસ્િા ખચષમાં વપરાય. લોકતમલાપ ટરસ્ટ સામાતજક 

માતલકીની સસં્િા છે. િેમાં નિાનો જમે સવાલ ન હોય િમે ખોટનો અવકાશ પણ ન રહે .કોઈના દાન કે સહાય 



પર એનો મદાર બાધંવો ન પડે એ રીિ ે બને િટેલું ઝીણવટિી આયોજન કરલેું હોય  છે. યોજનાના 

તહસાબો  દર  વર્ ેપ્રગટ િિા રહે  છે.’ 

‘લોકતમલાપ’નાં રાષ્ટ્ર ીય અને આંિરરાષ્ટ્ર ીય સ્િર પરનાં કેટલાંક કામ ઓછા ંજાણીિાં છે. 1969નાં ગાંધી 

શિાબ્દી વર્ષ દરતમયાન લોકતમલાપ ટરસ્ટે ‘તડસ્કવતરન્દ્ગ ઇતન્દ્ડયા’ નામે એક પ્રદશષનની યોજના િૈયાર કરી. િેમા ં

જયપ્રકાશ નારાયણના વડપણ હેઠળ બનેલી મુલ્કરાજ આનંદ, ઉમાશંકર જોશી અને ગગનતવહારી 

મહેિા જવેા સભ્યોની બનેલી એક સતમતિએ ભારિમા ંપ્રગટ િયેલાં એક હજાર ચંૂટેલાં અંગે્રજી પુસ્િકોનો એક 

સેટ િૈયાર કયો અને તવશ્વના પાંચ ખંડોના તવતવધ દેશોમાં સિિ એક વર્ષ સુધી પુસ્િક પ્રદશષનોનંુ આયોજન 

કયુું. જમેાં યુરોપ અને અમેતરકાના દેશોમાં મહેન્દ્રભાઈ અને બીજા ખડંોમાં જયંિભાઈ ગયા. િેનાિી 

લોકતમલાપની શાખ એવી બંધાઈ કે િેમને પરદેશની સસં્િાઓ પ્રદશષનો માટે તનમંત્રણ આપિી. િેનો સ્વીકાર 

લોકતમલાપ એ શરિે કરિું કે સંસ્િાએ લોકતમલાપે પસદં કરલેાં પુસ્િકોનો એક સેટ ખરીદવાનો, િેને પ્રદશષન 

િરીકે લોકો સામ ે મૂકવાનો અને િેમાંિી ગ્રાહકો પુસ્િકોની વધ ુ નકલોના ઑડષર લોકતમલાપને આપ.ે િ ે

મુજબના ંપુસ્િકો ભારિમાિંી લોકતમલાપની ખબૂ કાયષક્ષમ લૉતજતસ્ટક વયવસ્િાને આધાર ેપરદેશના વાચક 

સુધી પહોચેં. પરદેશમાં લોકતમલાપના પ્રતિતનતધઓની રહેવા-જમવાની વયવસ્િા યજમાન સંસ્િા કર ેઅને 

પ્રવાસખચષ પુસ્િકોનાં વેચાણમાંિી નીકળે એવંુ આયોજન લોકતમલાપ કરિુ.ં 

પછીના ંવર્ોમાં મહેન્દ્રભાઈએ લોકતમલાપ ટરસ્ટના નેજા હેઠળ આતફ્રકા, યુરોપ અને અમેતરકાના દેશોમા ંસિિ 

પ્રવાસ કરીન ેભારિીય સાતહત્ય દ્વારા આપણી કલા અને સંસ્કૃતિની ઓળખ જગિને આપવાની પ્રવૃતત્ત કરી. 

અમેતરકાિી માડંીન ેન્દ્યૂઝીલનૅ્દ્ડ અને સ્વીડન સુધીના દેશોમાં ગુજરાિી અને ભારિીય સાતહત્યનો પ્રચાર-પ્રસાર 

કયો. અનેક દેશોના ંસગં્રહાલયો, જાહેર પુસ્િકાલયો, સસં્િાઓમાં મહેન્દ્રભાઈ બાળસાતહત્ય અને કળાના સંપુટો 

ભરલેા િેલા ખભ ે નાખીન ેજિા. વળી, દેશ-તવદેશના વાચકો ભાવનગરના ં પુસ્િક ભડંારમાંિી ભારિીય 

પ્રકાશનોની માતહિી મેળવિાં અને પુસ્િકો મગાવિા. લોકતમલાપ ે1970માં જમષનીનાં તવશ્વતવખ્યાિ ‘ફે્રન્દ્કિટષ 

બુક-િેઅર’ અને ઇટાલીના ‘બોલ્યોના તચલ્ડરન બુક િેઅર’માં ભાગ લીધો હિો.  

લોકતમલાપનો એક તકસ્સો િો બેનમૂન છે. 1979નંુ વર્ષ યુનેસ્કોએ આંિરરાષ્ટ્ર ીય બાળક વર્ષ િરીકે જાહેર કયુું 

હિું.  એ વર્ષની ઉજવણી કરવા મહેન્દ્રભાઈએ ભારિના તવતવધ પ્રકાશકોએ બહાર પાડેલાં બાળસાતહત્યના ં

અંગેજી પુસ્િકોનો એક સેટ િૈયાર કયો. ત્યાર પછી મહેન્દ્રભાઈએ ‘એર ઇતન્દ્ડયા’ને સચૂન કયુું કે લોકતમલાપના 

બે પ્રતિતનતધઓને યુરોપ અને અમેતરકાના પ્રવાસ માટેની બે તટતકટો ‘એર ઇતન્દ્ડયા’ આપ.ે િેની સામ ે

લોકતમલાપ એર ઇતન્દ્ડયાને એટલી તકંમિના બાળસાતહત્યના સેટ આપશ.ે એ પુસ્િકોનંુ એર ઇતન્દ્ડયા શુ ંકરશ ે

િેનો પણ અદ્દભુિ તવચાર િમેણે કરલેો. િમેણ ેકંપનીના સંચાલકોન ેકહંુ્ય કે એ પુસ્િકો દુતનયાભરના દેશોમા ં

આવેલી એર ઇતન્દ્ડયાની કચેરીઓમાં રાખવાં ને કચેરીમાં આવનાર યજમાન દેશનાં બાળકોને બાળવર્ષની 

ઉજવણી તનતમત્ત ેભારિનાં બાળકો િરિિી ભેટ આપવાં. એર ઇતન્દ્ડયાએ આ સૂચન િરિ વધાવી લીધું, અને 

એ મુજબ યુરોપ-અમતેરકાના દેશોમા ં લોકતમલાપના બે પ્રતિતનતધઓએ કુલ અતગયાર મતહના સુધી 

બાળસાતહત્યનાં પ્રદશષનો યોજ્ાં. 

મહેન્દ્રભાઈએ બાળકો અને તકશોરો માટે પણ પુસ્િકો આપયાં છે. આ વયજૂિના વાચકો માટે િમેણ ેતવદેશી 

કિાઓના અનુવાદ-સંક્ષેપોની એક આખી શે્રણી આપી છે. જમેાં ‘ભાઈબંધ’, અત્યાર ેપણ  ખબૂ વંચાિી ‘કોન 

તટકી’, ભાઈ નાનકની સાિે કરલેી ‘િળાવડીન ેઆર’ે, ‘તિબેટની ભીિરમાં’, ત્રણ ચીની તચત્રવાિાષઓ ‘તિરંદાજ 

લી’, ‘ઉગા મહેિાજી’ અને ‘ચાંગ અને ચિુરા’. આ પુસ્િકો માટેનાં મૂળ ચીની તચત્રોની શીટસ ચીનિી 

મગાવવામાં આવી હિી .ત્રણમાંિી પહેલું પુસ્િક પેતકન્દ્ગ (હવે બેઇતજન્દ્ગ) ખાિે આવેલાં તવદેશી ભાર્ા પ્રકાશન 

ગૃહ દ્વારા 1957માં બહાર પાડવામા ંઆવયંુ હિું. મુરણ-પ્રકાશનના ઇતિહાસના એ િબક્કા સુધી િે ચીન દ્વારા 

પ્રકાતશિ એક માત્ર ગુજરાિી બાળપુસ્િક ગણાય ! 



બાળકો માટે મહેન્દ્રભાઈએ પુસ્િકો િો આપયા ંજ પણ બાળકોના રતચઘડિરની દૃતષ્ટ્એ િમેને ‘તિલ્મ તમલાપ’ 

નામના ઉપક્રમ દ્વારા તિલ્મો ય બિાવી. સાઠના દાયકામાં દર રતવવાર ેએક રૂતપયાની તટતકટમાં ભાવનગરના ં

સેંકડો બાળકોને સુંદર તિલ્મ જોવા મળિી. આ ઉપક્રમ દ્વારા બાળકોને નવા જમાનાનુ ંસુરતચપૂણષ મનોરંજન 

િો આપયુ ંજ પણ સાિે િમેનામાં તશસ્િ, સમયપાલન, અને સમાનિાના સંસ્કાર પણ સીચ્યા. તિલ્મ તમલાપની 

તવગિે વાિ કરિા ંમહેંરભાઈના ચહેરાપણ આનંદ છલકાય છે :’ પ્રભુએ મારા કામનો બદલો ‘તિલ્મતમલાપ’મા ં

બાળકોનાં મળેલાં પે્રમ દ્વારા જ આપયો છે. બાપુજી કહેિાં કે કયામિને તદવસ ેભગવાન મારાં નામની બમૂ પાડે 

િો કહે ‘ક્યાં ગયો પેલો લોકસાતહત્યવાળો?’ હંુ ઇચ્છંુ કે ભગવાન મારા માટે કહે ‘ક્યા ં ગયો પેલો 

બાળાતિલ્મોવાળો ?’ 

લોકતમલાપના પુસ્િકનંુ મૂલ્ય આમ િો અમૂલ્ય હોય છે. એ હાિમાં લઈને પૂરં કરો ત્યા ંસુધી દરકે ક્ષણે એક 

ગ્રંિજ્ઞ અને પ્રકાશન-મહર્ીનો પતરસ્પશષ અનુભવાય. તવર્યવસ્િુની પસંદગી એક તવદગ્ધ વાચકની. એટલ ે

માનવજીવનના આખા ય ભાવતવશ્વને સ્પશષિુ ંઅને બધાં સ્વરૂપોમાં લખાયેલુ ંસ્વચ્છ-સુંદર સાતહત્ય વાંચવા 

મળે. સામગ્રીના ચયન માટે મહેન્દ્રભાઇ પોિ ેખૂબ વાંચે, િેમના બાપુજીએ કહંુ્ય હિુ ંિ ેપ્રમાણ ેબેઠા ંબેઠા ં(સૂિા ં

સૂિાં) વાંચે. ‘તમલાપના ંપચાસ પાનાં માટે પાંચસો પાના ંવાંચવાં પડે.’ પોિ ેજટેલુ ંવાચેં એટલુ ંબધું વાચક સધુી 

પહોચંાડવાનો દુરાગ્રહ ન રાખે. સંપાદક િરીકે તનમષમપણે િારવણી-સારવણી કર.ે મહત્ત્વનંુ એ છે 

કે જનસામાન્દ્યનંુ જીવન, િ ેજીવનનંુ પ્રતિતબબં ઝીલનાર સાતહત્ય અને િ ેસાતહત્યની જનસમાન્દ્યના જીવનને 

સુંદર બનાવવાની ક્ષમિા – આ ત્રણ ઘટકો વચ્ચે સંવાતદિા મહેન્દ્રભાઈ સાધી શકે. ‘તમલાપ’ના પહેલાં અંકમા ં

િેમણ ેનોધં્યંુ છે : ‘ચોપાસની દુતનયા તવશે જ્ઞાન વધારનારા, સાદા, સમજી શકાય િવેાં વાચનની જરૂતરયાિ 

પૂરી કરવા ‘તમલાપ’ પ્રયત્ન કરશે.’ 

તમલાપના અંકોની સાિે પુસ્િક તનમાષણ માટે પણ સૂઝપૂવષકનો પતરશ્રમ કર.ે યાદ કરીએ ગાધંીજીને : ‘નાનામા ં

નાના ંકામમા ંિમારો આત્મા રડેો, યોગ: કમષસુ કૌશલમ’નો એ જ અિષ છે.’ પુસ્િકના આકાર, કદ, પાનાંની 

સંખ્યા, છપાઈ, બાધંણી એમા અનેક પાસાંમાં પ્રમાણભાન જાળવે. મુખપૃષ્ઠ પરના ંતચત્રો કે ભાિનો સામાન્દ્ય 

વાચકની ઘરઘથ્િુ કલારતચ કે પુસ્િકના તવર્ય સાિે સંબંધ હોય. માતહિીપૂણષ પૂંઠાં અને પતરતશષ્ટ્ોમા ં

હકીકિદોર્ ન જોવા મળે, છાપભૂલ ન િાય િેની ખબૂ કાળજી રાખ.ે અનુવાદક, સકં્ષેપકાર કે સંપાદક િરીકેની 

નોધં સચોટ અને લાઘવપૂણષ શૈલીમા ંલખ.ે િેમની શૈલી સરળ અને  સઘંેડાઊિાર. િેમના ગુજરાિી અને અંગે્રજી 

બંને લખાણોમાં તબતબ્લકલ તસતમ્પલતસટી જોવા મળે. િેમણે ગુજરાિી તલતપ સરળ બને િે માટે એકલપડેં 

ખૂબ પ્રયત્નો કયાષ. િમેનંુ અગંિ લખાણ િેઓ  હંમેશાં િમેની પતરકલ્પના મુજબની સરળ તલતપમાં જ  કરિા. 

લોકતમલાપની ગયા ં વીસેક વર્ષની તસતદ્ધઓના, કદાચ મહેન્દ્રભાઈ કરિાં ય ચાર વેઢા વધાર ે યશભાગી 

ગોપાલભાઈ અને રાજુ(રાજશ્રી)બહેન છે. ‘અરધી સદી’નાં ઑડષર િો સેંકડાના આંકડામા ં અને ખીસાપોિીના 

હજારના આંકડામાં આવિા. િે બધાને લોકતમલાપનાં તશસ્િ અને સમયપાલન સાિે ગ્રાહકોને પહોચંાડવાનંુ 

કામ આ દંપિીએ અપાર પતરશ્રમિી પાર પાડયંુ છે. મહેન્દ્રભાઈએ કરીન ેમૂકેલાં સપંાદનોન ેપુસ્િકનંુ અંતિમ 

સ્વરૂપ િો ગોપાલભાઈને લીધે જ મળિુ.ં ઉપરાંિ લોકતમલાપ માટે િઈને આ દંપિીએ સુખચેન, મોજશોખ, 

આનંદપ્રમોદ, પ્રસંગ-પ્રવાસ, સાવ અનુભવયા નહી ં હોય એવંુ કદાચ નિી. પણ િેમનાં જીવનની અગ્રિા 

લોકતમલાપ પ્રકાશન અને પસુ્િક-ભંડાર હિાં એ જોઈ શકાિું હિું. િેમનાં ઉજમ અને િરવરાટ જાણ ેઆખા ય 

પુસ્િક ભંડારને અજવાળેલો રાખિા. 

લોકતમલાપ ે તવદાય લીધી િે 26 જાન્દ્યુઆરી 2020ના તદવસે જાણીિા સંશોધક-સંપાદક ઉવીશ કોઠારીએ 

મહેન્દ્રભાઈ પર િૈયાર કરલેાં એક અનોખા પુસ્િકનંુ  ભાવનગરમા ં લોકતમલાપના પ્રાંગણમા ંમહેન્દ્રભાઈના 

કેટલાક ચાહકોની હાજરીમા ંખાસ કોઈ ઔપચાતરકિા વગર પણ ખૂબ ભાવપૂવષક પ્રકાશન કરવામાં આવયંુ. 

આ પુસ્િકનો મુખ્ય તહસ્સો ઉવીશે લીધેલી મહેન્દ્રભાઈની અંિરંગ મુલાકાિનો છે. િમેાં મળિી માતહિી ઠીક 



ઓછી જાણીિી છે. તપિા અને માિાઓ સાિેનાં મહેન્દ્રના સંબંધ, બીજી માિા માટે સમભાવનો અભાવ, 

લેખન-પ્રકાશનની િાલીમનાં વર્ો, તપિાના અવસાન પછી િેમની તચિામાં કૂદી જવાની ઇચ્છા, આઝાદ તહંદ 

િોજના અિસરો પર ચાલેલા કેસનંુ ‘લાલાતકલ્લાનો મુકદ્દમો’ પુસ્િક, ઇતન્દ્દરા ગાંધીએ લાદેલી કટોકટી અને 

જયપ્રકાશના આંદોલન દરતમયાન ‘તમલાપ’ના સંપાદકની ભૂતમકા, બાળકો માટેની ‘તિલ્મ તમલાપ’ પ્રવૃતત્ત, 

તલતપ સુધારણાની કોતશશ, ગાંધી ટોપી, દીકરાનંુ અબુલ એવંુ નામકરણ અને અન્દ્ય. મુલાકાિન ે અંિ ે

મહેન્દ્રભાઈ એ મિલબનંુ કહે છે કે સરકાર આત્મહત્યાને ગુનો ગણિો કાયદો જો દૂર કર ેિો ‘માર ેપહેલો એનો 

અમલ કરવો છે’ ! મલુકાિ ઉપરાંિ પુસ્િકમા ંબે આગત્યની બાબિો મળે છે : મહેન્દ્રભાઈનો જીવનક્રમ અને 

િેમણ ેકરલેાં િમામ પુસ્િકોની યાદી મળે છે. 

ઇન્દ્ટરવયૂનો એક બહુ રસપ્રદ તહસ્સો મહેન્દ્રભાઈએ 1948માં કોલંતબયા યુતનવતસષટીમાં પત્રકારત્વના અભ્યાસ 

તનતમત્ત ેઅમેતરકામા ંકરલેા એક વર્ષના વસવાટને લગિો છે. િેઓ નવા જ સ્િપાયેલા યુનાઇટેડ નેશન્દ્સની 

ઓતિસની કાયષવાહીમા ંવારંવાર હાજરી આપિા, િમેના ંતપ્રય અખબારો ‘ન્દ્યૂયૉકષ  ટાઇમ્સ’ િેમ જ ‘તક્રતશ્ચયન 

સાયન્દ્સ મૉતનટર’નંુ સઘન વાચન કરિા અને મુબંઈના જન્દ્મભૂતમ જૂિના ‘નૂિન ગુજરાિ’ અખબારમા ંિેના 

એકે્રતડટેડ કૉરસપૉન્દ્ડન્દ્ટ િરીકે ‘અમેતરકાની અટારીએિી’ કૉલમ લખિા. 

એતપ્રલ-જૂન 2015ના ગાળામાં મહેન્દ્રભાઈ અમેતરકાની અટારીએિી ‘મન્રો ડાયરી’ લખિા. અમતેરકાના ન્દ્યુ 

જસીના મન્રોમા ંિમેનાં દીકરી અંજુબહેનને ત્યાં એ દર વર્ે ચાર-છ મતહના રહેિા. મહેન્દ્રભાઈના ં લખાણો 

કેટલાક વાચકસ્નેહીઓને અંજુબહેન બહુ સઘુડ રીિે મેઇલ કરિા.ં ડાયરીમાં મોટે ભાગે ‘ન્દ્યૂયૉકષ  ટાઇમ્સ’ના 

લેખોના સંક્ષેપો કે િાજિેરમાં ગમી ગયેલા ંપુસ્િકોમાંિી સારવેલા અંશોનો સમાવેશ િાય છે. 



 

પહેલી એતપ્રલિી ચાલેલી ‘મન્રો ડાયરી’ના  લખાણોમાં પોણી સદીિી અચૂક જળવાયેલ વાચનની પૅશન, 

રતચવૈતવધ્ય, જાહેર જીવન માટેની તનસબિ અને માનવિાવાદી મૂલ્યો દેખાય છે. ડાયરીમાં મોટે ભાગે ‘ન્દ્યૂયૉકષ  

ટાઇમ્સ’ના લેખોના સંક્ષેપો  કે િાજિેરમાં ગમી ગયેલા ંપસુ્િકોમાંિી સારવેલા અંશોનો સમાવેશ િાય છે. જમે 

કે, અન્દ્ય લેખકોની કૉપી પર ભાર્ા અને રજૂઆિ, સંશોધન અને સંમાજષનના કામ માટે સુખ્યાિ મતેર નૉતરસ 

અને તવલ્યમ તઝન્દ્સર પરના ંલેખો મહેન્દ્રભાઈએ ટંૂકાવયા છે. આર્થ્ાષઇટીસ અને આકંઠ જીવન તવશેનાં લખાણો 

છે. તલંકનની હત્યાના દોઢસોમા સ્મૃતિતદનના અનુસધંાને તલંકનના અતંિમ પ્રવાસ તવશ ેઅને અમેતરકાના 

મોટાભાગના પ્રમુખો પરના િેમના પ્રભાવ તવશે વાંચવા મળે છે. દેશકાળની સભાનિા સિેજ છે. 

વૈતશ્વક રાજકારણને લગિો ‘ન્દ્યુ તડક્ટેટસષ રૂલ બાય વેલવેેટ ગ્લોવઝ’ લેખ છે. મન્રોમા ંય મહેન્દ્રભાઈને ભારિના 

કોમવાદની તચંિા છે. ભાવનગરમાં એક મુતસ્લમ પતરવારને તહન્દ્દુ તવસ્િારમાંિી ઘર છોડવાની િરજ પાડવામા ં

આવી િે અંગે બારમી એતપ્રલના ‘ટાઇમ્સ ઑિ ઇતન્દ્ડયા’ના એક લેખની સારવણી મન્રો ડાયરીમાં છે. અત્યાર ે

શાંતિસૈતનક બનેલા બીજા તવશ્વયુદ્ધના જાપાની બૉમ્બર પાયલોટ કનામા હારોડાની વાિ છે. તનભષયા 

અત્યાચાર પર ન્દ્યુયૉકષમાં એક મતહના પહેલા ભજવાયેલા નાટકનંુ અવલોકન છે. કુરાન બાળવાના કતિિ 

આરોપ માટે કાબલુમા ંઓગણીસમી માચે જાહેરમા ંજનેી હત્યા િઈ િ ેમતહલા િખુષન્દ્દા પરના અત્યાચારના 

કમષશીલોએ કરલેા ‘તરઍનેક્ટમેન્દ્ટ’ની મહેન્દ્રભાઈ નોધં લે છે. પુસ્િકોની દુકાનો અને ગ્રંિતવકે્રિાઓ તવશેના 

લેખો મહેન્દ્રભાઈની નજર ેન પડે િો જ નવાઈ. મન્રોના જાહેર ગ્રંિાલયોમા ંજઈને િમેને ગમેલા ંપુસ્િકોમાંિી 

નોધંો ચાલિી રહે છે. િેમાંનાં કેટલાંક પુસ્િકો છે : ‘એન વાય ટી પે ઇ જ વન’, ‘ચાલ્સષ ચૅતપલન, ધ તજતનયસ 

ઑિ તસનેમા’, ‘ તરડસષ ડાઇજસે્ટ બાઇબલ’, ‘ઓબામા ધ તહસ્ટૉતરક જની’. 



‘લાઇબ્રેરી ઇન અમેતરકા’ પુસ્િક મહેન્દ્રભાઈના મનમાં વસી ગયુ.ં િેમાં અમેતરકામાં  સદીઓિી ચાલિાં જાહેર 

ગ્રંિાલયોની ચારસો છતબઓ અને નોધંપાત્ર તવગિો છે. આ પુસ્િકને અંિ ેએક અવિરણ છે : ‘ગ્રંિાલયો એ 

સ્વતવકાસ માટેનાં િીિષધામ છે. એ સૌિી ઓપન યુતનવતસષટીઓ છે કે જ્ાં પ્રવેશ માટે પરીક્ષાઓ નિી અને 

ઉંમરનો કોઈ બાધ પણ નિી.’ મહેન્દ્રભાઈ લખ ેછે : ‘આ શબ્દોએ બાણુમંા વર્ ે મને મન્રોની લાઇબ્રરેીની આ 

ઓપન યુતનવતસષટીમાં દાખલ િઈને િેમાં દરરોજ ત્રણ કલાક વીિાવવાની પે્રરણા આપી.’ 

જાહેર જીવન માટેની ઊંડી નાગતરક તનસબિ સાિે મહેન્દ્રભાઈએ કરલેાં કેટલાંક કામ તવરલ અને  ઓછા ં

જાણીિાં છે. િમેાંિી કેટલાક જોઈએ. નરને્દ્ર મોદી ગુજરાિના મુખ્ય મતં્રી હિા ત્યારિી મહેન્દ્રભાઈ એમના 

ટીકાકાર રહ્યા છે. એક અગેં્રજી લેખનો અનુવાદ કરીને િેની નીચે પોિાનુ ં અનુવાદક િરીકે નામ મૂકીન ે

મેઘાણીસૂિે લખ્યંુ હિું : ‘ગુજરાિની જનિા િેને (નરને્દ્ર મોદીને) શાસન ચલાવવા માટે અયોગ્ય ઠેરવ.ે ખબૂ 

સાિ કહી દે કે કોમી વેરતપપાસામા ંકોઈ જ ગૌરવ રહેલુ ંનિી, નકરી લ્યાનિ જ છે.’ 

આ શબ્દો મહેન્દ્રભાઈએ સપટેમ્બર 2002માં બહાર પાડેલી એક પતત્રકાના છેલ્લા વાક્ય િરીકે છે. પતત્રકાનંુ 

શીર્ષક છે ‘જનરલ ડાયરની ગૌરવયાત્રા’. એમાં જાણીિા કટારલેખક સ્વામીનાિન અકંલેસતરયા ઐયર ે‘ટાઇમ્સ 

ઑિ ઇતન્દ્ડયા’માં 15 સપટેમ્બર 2002ના રોજ લખેલા લેખનો અનુવાદ છે. લેખનો સંદભષ નરને્દ્ર મોદીએ 

ગોધરાકાડંને પગલે િયેલા તહંસાચાર પછી આઠમી સપટેમ્બર ેમધ્ય ગુજરાિના િાગવેલિી એક ‘ગૌરવયાત્રા’ 

કાઢી હિી જમેાં એમણ ે ભારોભાર ઉશ્કેરણીજનક કોમવાદી ભાર્ણ કયુું હિું. અંકલેસતરયા ઐયર ે આ 

ગૌરવયાત્રા અને જનરલ ડાયર ેદસમી એતપ્રલ 1919માં પંજાબમાં ભાર ેરમખાણો િયા ંહિાં ત્યાર ેઅંગે્રજી લશ્કર ે

કરલેી કૂચની સરખામણી કરી છે. પંજાબમાં મારતસયા શરવૂડ નામના અંગે્રજ તમશનરી મતહલા દાકિરને 

િોિાનીઓએ માર મારલેો. જનરલ ડાયર ે આ હુમલામાં ‘અંગે્રજ ગૌરવભંગનુ ંપ્રિીક’ જોયંુ. ઐયર લખ ેછે : 

‘તબ્રતટશ ગૌરવભંગની પુનસ્િાષપના કરવા એ કૃિતનશ્ચયી બન્દ્યો. ત્રેંશી વર્ષ પછીના નરને્દ્ર મોદીની જમે, બીજી 

કોમને એ કદી ન ભૂલાવ ેિેવો પાઠ ભણાવવા માગિો હિો. એટલ ેપોિાના લશ્કરને લઈને જતલયાનવાલા બાગ 

સુધીની એક ટંૂકી ગૌરવયાત્રાએ જનરલ ડાયર નીકળી પડયો. ત્યા ંએ લશ્કર ેગોળીઓ ચલાવી િેમા ં379નાં 

મોિ નીપજ્ાં અને 1600 ઘવાયા. … જતલયાનવાલા અને ગુજરાિ વચ્ચે રહેલું સામ્ય સાિ જોઈ શકાય િવંુે 

છે. ગુજરાિમા ંપણ એક પક્ષની તહંસાનો સામનો જંગતલયાિભરી વેરતપપાસાિી કરવામાં આવી રહ્યો છે.’ ઐયર 

માતહિી આપ ેછે કે ઇંગ્લને્દ્ડમાં ડાયરના ટોળાબંંધ પ્રશસંકો અને ટેકેદારો હિા છિાં તબ્રતટશ સરકાર ેડાયરને 

બરિરિ કયાષ. ગુજરાિની જનિાએ પણ નરને્દ્ર મોદીને જાકારો આપવો જોઈએ.  ઉપયુષિ લેખની સેંકડો 

પતત્રકાઓ લઈને રતૅડકલ હ્યમુૅતનસ્ટ યુવાનની જમે મહેન્દ્રભાઈ ભાવનગરમાં વહેંચવા નીકળયા હિા. અતગયાર 

વર્ષ પહેલાંના અત્યંિ ખિરનાક માહોલમાં પતરવારજનોએ માંડ એમને વાયાષ. એટલ ેપછી એ પતત્રકાઓ ટપાલ 

દ્વારા મોટો િેલાવો કયો. એટલુ ંજ નહી ંપણ ‘અરધી સદીની વાચનયાત્રા’ના પહેલા ભાગમાં િેને લેખ િરીકે 

મૂકીને એક પદાિષપાઠ કાયમ કરી દીધો. તવવાદ સામ ે ઝૂકી પુસ્િકોને પલ્પ કરી નાખવાના તદવસોમાં િો 

સેકુ્યલાતરઝમના મૂલ્ય માટે તવવાદ જ નહી ંપણ સંભતવિ જોખમેય વહોરી લેનારા મહેન્દ્રભાઈ જુદી જ માટીના 

બનેલા છે. આ લખનારની દૃતષ્ટ્એ આપણે ત્યાંના જાહેરજીવન, બૌતદ્ધક જીવન, પ્રકાશનતવશ્વમાં નહીવંિ 

નોધંાયેલી આ અજોડ ઘટના છે. િેની પાછળની રાજકીય સભાનિા, નાગતરક તનસબિ,તનધાષર અને નીડરિાનો 

ગુજરાિમાં જોટો જડે િેમ નિી. 

ગૌરવયાત્રાની પતત્રકામાં કિષવયકઠોર નાગતરકિા બિાવિાં પહેલાં મહેન્દ્રભાઈએ ક્રૌયષ વચ્ચે કરૂણાના  દશષન 

કરાવયાં હિાં. િમેણ ે‘આંસ ુલૂછવા જાઉં છંુ …’ નામે એક પુસ્િક સંપાતદિ કયુું. ગાધંીજીએ િેમના જીવનના 

છેલ્લા પંદર મતહના કોમી દાવાનળ ઠારવા માટે એકલવીર બનીન ેઆત્મબળિી ચલાવેલા શાંતિતમશનની 

ઝાંખી આ પુસ્િકમાંિી મળે છે. અહી ંમહેન્દ્રભાઈએ પયારલેાલ કૃિ ગાંધીચતરત્રના ‘ધ લાસ્ટ િેઝ’ના મતણભાઈ 

ભ. દેસાઈએ ‘પૂણાષહુતિ’ નામે કરલેા અનુવાદના ઉપયુષિ તવર્યને લગિા છસો જટેલાં પાનાંનો 160 પાનાંમા ં

સંક્ષેપ કયો છે. આ જંગમ કામ િેમણ ેમાત્ર બે મતહનામાં કયુું. પછી અંગે્રજી  સંક્ષેપ પણ આપયો. આ પુસ્િકના ં



પ્રકરણોનંુ મહેન્દ્રભાઈએ ઠેરઠેર વાચન કયુું. ગૂજરાિ તવદ્યાપીઠની પ્રાિષનાસભામા ંિો દરરોજ અરધો કલાકનો 

સમય લઈને આખુ ંપુસ્િક વાંચ્યંુ. આ પુસ્િકની પ્રસ્િુિિા તવશે મહેન્દ્રભાઈ કહે છે : ‘િમેાં ગુજરાિનુ ંનામ લીધા 

તવના ગુજરાિની પતરતસ્િતિનાં વણષન અને ઉકેલ ગાધંીજીએ બિાવયાં છે.’ પુસ્િકનાં પાનાં પર સહજ નજર 

કરિાં પણ ધ્યાનમાં આવે છે કે દરકે પાને એવંુ કંઈક છે કે જ ેિોિાનગ્રસ્િ ગુજરાિની પતરતસ્િતિ સાિે સામ્ય 

ધરાવિું હોય. જો કે મહેન્દ્રભાઈ િેમના આ કામ તવશે એ તદવસોમાં કહેિા : ‘કામ જ કરવંુ હોય િો આ બધા 

જ ેરાહિ છાવણીઓમાં જઈને કામ કર ેછે િેમ કરવુ ંજોઈએ. એને કામ કહેવાય.’ જો કે મહેન્દ્રભાઈએ ગુજરાિના ં

રમખાણોના તદવસોમા ંિો આપણા અક્ષરસેવીઓને િમેની ભતૂમકા શી હોઈ શકે એનો એક નમૂનો બિાવી 

આપયો. અલબત્ત, આપણા મોટા ભાગના સજષકોની ભાવભૂતમ પર િેની અસર નહીવંિ પડી. 

રાજકારણનો જાહેરમાં છોછ અને ખાનગીમાં ડર રાખનારા આપણા શબ્દલોકમાં મહેન્દ્રભાઈએ મૂલ્યતનષ્ઠ 

રાજકારણની કેટલી બધી વાિ કરી છે િેના સંખ્યાબધં દાખલા વાચનયાત્રાના પાંચેય ભાગો ઉપરાંિ મહેન્દ્રભાઈ 

સામતયકોન ે જ ે સારવેલી સામગ્રી હમણાં સુધી મોકલિા રહેિા િમેાંિી મળે છે. પ્રકાશન-સંપાદનના 

કમષશીલ મહેન્દ્રભાઈ વાચનને સમાજ પતરવિષનનંુ એક સાધન માન ેછે. એ તવચાર દરકે કામની જમે ખીસાપોિી 

બાબિ ેપણ છે. આઝાદી કી મશાલના સંપાદકીય તનવેદનમાં િે રામમોહન રાય, તવવેકાનંદ, ગાંધીજી જવેાને 

યાદ કર ેછે. પછી કહે છે આઝાદી પછીના ંસાઠેક વર્ષમાં ‘દેશમાં દુષ્ટ્ બળોની રમણા’ અવારનવાર ચાલિી રહે 

છે. િેની સામે લડવા મહેન્દ્રભાઈ બુલેટ નહી,ં પણ ‘બુક અને બૅલેટ’ના ઉપયોગની તહમાયિ કર ેછે.  

એટલ ેજ ગુજરાિ તવધાનસભાની ગઈ 2017ની ચંૂટણી વખિે લોકતમલાપે સૌન ેમાટે રાજકારણનંુ સામાન્દ્ય 

જ્ઞાન એવી સોળ પાનાંની ખીસાપોિી ‘લોકશાહીના ચાહકો િરિિી લોકતહિાિે તવનામૂલ્યે’ બહાર પાડી હિી. 

િેમાં ડેમૉક્રસીનો સૈકાઓનો અનુભવ ધરાવિા તબ્રટન અને અમતેરકાના ‘શાણા નરનારીઓએ લોકશાહી 

સમાજને માગષદશષક એવા કેટલાક તવચારો’ મૂક્યા છે. જમે કે, ‘નઠારા રાજ્કિાષઓને ચંૂટે છે એવા લોકો જ ે

મિદાન કરવા જિા નિી’, ’ઉત્તમ સરકાર એ કે જ ેઓછામાં ઓછંુ શાસન કર’ે, ‘દરકે દેશને િેને લાયક સરકાર 

મળી રહે છે’, ‘દુષ્ટ્િાના મહાતવજય માટે જરૂરી એક જ વસ્િુ છે િે સજ્જનોની તનતષ્કયિા’. િાજિેરમાં િયેલી 

લોકસભાની ચંૂટણીમા ંમહેન્દ્રભાઈએ એક અલગ તવચાર માટે મિદાર જાગૃતિ ઝંુબેશ આદરી હિી. િેમણ ે

મિદારોન ેઉમેદવારો પાસે એક એવંુ પ્રતિજ્ઞાપત્ર માગવાની હાકલ કરી હિી કે જમેાં ઉમેદવાર ચંૂટાયા પછી 

સંસદમા ંઅણછાજિું વિષન ન કરવાની બાહેંધરી આપ.ે 



 

મહેન્દ્રભાઈની સંવેદનશીલિા પણ કેવી ! િેમનાં દીકરી મંજરીબહેન સંભાર ે છે કે ગરીબો માટે તદલ કપાિુ ં

હોવાિી મહેન્દ્રભાઈ ઘણાં  વર્ો પગમાં ચપપલ પહેરિાં ન હિા. વળી િેલીમાં જુદીજુદી સાઇઝના ચપપલ ભરીન ે

અડવાણ ેપગ ેમજૂરી કરિી બહેનોન ેિ ેપહેરાવિા. વર્ો સુધી સાયકલ અને સરકારની એસ.ટી. બસનો જ 

ઉપયોગ કરિા. અમદાવાદમાં પણ સાયકલ ચલાવિા. સાંજ ેબગીચામાં િરવા જાય ત્યાર ેબગીચામા ંપડેલો 

કચરો ઉપાડાય િટેલો ઉપાડીને કચરાકંુડીમાં નાખે. જમ્યા પછી પોિાના ંવાસણ ઊટકી નાખે, ચોકડીમા ં

બીજાં પડયાં હોય િો િે પણ ઊટકી નાખે. ઘરના ંમતહલાઓ બધા ંસાિે જ જમ ેએવો િેમનો આગ્રહ. ખુદની 

િંદુરસ્િી અને ઘરની સ્ત્રીઓની મદદ માટે વર્ો લગી પડવાળી ઘંટી પર  મળસ્કે દળણા ંય દળિા ં! 

ઘઉંનો જાિે દળેલો લોટ ભાવનગરના ખાદીઉદ્યોગના બેકરીવાળાને આપી િેના તબતસ્કટ 

બનાવડાવવાની  પહેલ મહેન્દ્રભાઈએ  કરી હિી.  િઓે માન ે છે  કે  દળવામા ંઅને રોટલા  બનાવવામા ં

બહેનોનો ઘણો સમય જાય છે. એટલ ેપુરર્ોએ જાિ ેદાણા દળિા ંઅને રોટલી જ નહી ંપણ નાશ્િા માટે  બ્રેડ-

તબતસ્કટ બનવિાં ય શીખવંુ જોઈએ. પોિ ેપણ આ શીખેલાં. રઘુવીર ચૌધરી ‘તિલક કર ે રઘુવીર’ પુસ્િકના 

શબ્દતચત્રમા ંનોધંે છે : ‘ …પાછળિી તબતસ્કટ બનાવવાનુ ંશીખ્યા છે. લોકતમલાપના સમારંભોમાં જમેણ ેમોટા 

મોટા લખેકોને તબતસ્કટ ખાિાં જોયા છે એમને ખબર છે કે મહેન્દ્રભાઈ િુક્કાન ેિીરમાં પલટી શકે છે. સિી 

અનસૂયાના પારણે બ્રહ્મા, તવષ્ણુ અને મહેશ ઝૂલિા હિા. મહેન્દ્ર મેઘાણીના બારણ ેસ્નેહરતશ્મ, યશવંિભાઈ 

અને નગીનભાઈ હાિમા ંતબતસ્કટ લઈને ઊભા હોય.’ 



ઇશાવાસ્ય ઉપતનર્દના એક શ્લોકમા ંકહંુ્ય છે કે કામ કરિાં કરિા ંસો વરસ જીવજો. મહેન્દ્રભાઈએ 96મા વર્ ે

2019ની સાલમાં ‘ઘોળી ઘોળી પયાલા ભતરયા’ની સંવતધષિ આવૃતત્ત પ્રકટ કરી. િેમાં ઝવેરચંદ મેઘાણીનાંકાવયો, 

િેમની ટંૂકી વરિાઓ અને િમેના સંશોતધિ લોકસાતહત્યમાંિી કૃતિઓ મૂકી હિી. િ ેપછી 97મા વર્ ેમેઘાણીની 

ચાર નવલકિાઓના સંક્ષેપ મહેન્દ્રભાઈએ િૈયાર કયાષ : ‘અપરાધી’, ‘િુલસી-ક્યારો’, ‘વેતવશાળ’, અને ‘સોરઠ, 

િારાં વહેિાં પાણી’.  આ બધી  કૃતિઓના કુલ 1030 પાનાંન ેિેમણ ે540 પાનાંમાં ટંૂકાવયાં છે ! 

મહેન્દ્ર મઘેાણી ગુજરાિમાં ગ્રિંના ગાંધી છે. વાચનપ્રચારના કાયષ સંદભે િેમને ગાંધી સમોવતડયા ગણવામાં માત્ર 

િેમના માટેનો આદર, ગાંધી તવચારની અધરૂી શમ અને મુગ્ધિા કારણરૂપ નિી. મન, વચન અને કમષિી 

મહેન્દ્રભાઈ એવંુ જીવયા છે કે જમેાં ગાંધીજીના તવચારોનો તવવેકપૂણષ આતવષ્કાર િિો હોય. ગાધંીજી અને 

મહેન્દ્રભાઈના જીવનકાયષ વચ્ચે અનેક દેખીિાં સામ્યો અને ઊંડાં સાયુજ્ો બિાવી શકાય. 

ગાંધીજીને સત્ય અને અતહંસા દ્વારા ક્રાતન્દ્િ કરવી હિી, મહેન્દ્રભાઈ િે કરવા માગ ે છે વાચન અને િ ેિકી 

તવકસેલી મનુષ્યની તવચારશતકિ દ્વારા. િે  કહે છે : ‘બૂલેટિી ટંૂકા સમય માટે જ ક્રાતન્દ્િ આવે છે, બલૅટિી 

આવેલી ક્રાતન્દ્િ બહુ સિળ નિી  હોિી એ આપણો અનુભવ છે ,એટલે માર ેહવે બુક્સ દ્વારા ક્રાતન્દ્િ લાવવી છે.’ 

ગાંધીજીએ જ ેસામાન્દ્ય માણસ માટે કયુું િે મહેન્દ્રભાઈએ સામાન્દ્ય ગુજરાિી વાચક માટે કયુું. ગુજરાિી 

સાતહત્ય પતરર્દના પ્રમુખ િરીકે ભાર્ણ આપિા ં ગાંધીજીએ સાતહત્યના સજષન અને વાચન પરત્વે 

‘કોતશયા’ની  તચંિા વયિ કરી હિી. ‘કોતશયા’ દ્વારા ગાંધીજીને સમાજના જ ેલોકો અતભપે્રિ છે િેમના સધુી 

મહેન્દ્રભાઈ ‘ચંદનનાં ઝાડ’ લઈને પહોચં્યા છે. ‘લાખ વાચકોના મહાસંઘ’મા ંિેમણ ેસામેલ કયાષ છે ‘ગામડાંના 

ખેડૂિો અને પશુપાલકોને, કાંિનારી બહેનો અને વણકરોન,ે દરજી-મોચીિી માંડીને સુિાર-કતડયા સુધીના 

કારીગરોને, રલે-પાટા ને સડકો પર તદવસ રાિ વાહનવયવહાર ચાલ ુ રાખનાર કમષચારીઓને, ટપાલીઓને, 

તશક્ષકોને, તવદ્યાિીઓને.’ 

ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને કહ્યું હિુ ં: ‘જ ેકાવય જનસામાન્દ્યને સુબોધ ન હોય િ ેમને ન રચે. િે જ કાવય અને 

સાતહત્ય તચરંજીવી રહેશ ેજ ેલોકોનું હશ,ે જનેે લોકો સહેજ ેમેળવી શકે, સહેજ ેઝીલી શકે.’ 

ગાંધીજીના આ તવચારનંુ મિૂષ સ્વરૂપ એટલે મહેન્દ્રભાઈએ લોકતમલાપ પ્રકાશન દ્વારા બહાર પાડેલું કોઈ  પણ 

પુસ્િક . મહેન્દ્રભાઈ  કહે છે કે  ‘લોકતમલાપનંુ ધ્યેય છે જ ેઅનેક લોકોની રતચને માટે પોર્ક હોય અને છિાં ય 

જમેાં કલાનુ ંધોરણ નીચંુ ન આવિું હોય િેવંુ સાતહત્ય લોકો સુધી પહોચંડવાનુ’ં આ ધ્યેયને લઈને લોકતમલાપના 

સંખ્યાબંધ પુસ્િકો બહાર પાડવાનાં કામમા ં ‘શાકરોટલો  ભરપૂર મળયાં’. ગાંધીજીના શબ્દોમા ં કહીએ િો 

લોકતમલાપનંુ કામ એટલે ‘બુતદ્ધપૂવષક કરલેી બ્રેડ લબેર’. િદુપરાંિ, મહેન્દ્રભાઈની સુખની વયાખ્યામા ં

ગાંધીજીએ કહેલો ‘જાિમહેનિનો  તનરપવાદ કાયદો’ મહત્ત્વનો છે. 

ગાંધીજીએ દાંડીકૂચ કરી, મહેન્દ્રભાઈ વાચનયાત્રા કરિાં રહ્યા છે. પોિાના ંકપડાં-વાસણિી લઈને દરકે કામ એ 

પોિાની જાિે કરિાં રહ્યાં છે : ‘હંુ આ કોઈની ઉપર ઉપકાર માટે નિી કરિો,પણ મને એમા ંઆનંદ આવે છે 

એટલા મટે કરં છંુ. હંુ ઇચ્છંુ છંુ કે મારં કામ બીજાને કરવાનો વખિ આવે િે પહેલાં ભગવાન મને  લઈ લે.’ 

ઓતશંગણભાવ વયિ કરવા માટે મરાઠીમાં એક એક્સપે્રશન છે : ‘એમના મારી પર એટલા અહેસાન છે 

કે મારી ચામડીના જોડા બનાવીન ે હંુ િેમને પહેરાવંુ િો પણ એ અહેસાનની અદાયગી ન િાય.’ એક વાચક 

િરીકે મહેન્દ્રભાઈ માટે હંુ  આ ભાવ ધરાવંુ છંુ.’ 



મહેન્દ્રભાઈનંુ ગુણકીિષન કરવાની મને આ િક આપવા બદલ યુનાઇટેડ તકન્દ્ગડમતસ્િિ ગુજરાિી  સાતહત્ય 

અકાદમીનો, અને આ  વયાખ્યાનના સહુ શ્રોિાઓનો હંુ આભારી છંુ. 

18 જૂિ 2022, અમદાવાદ 
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