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યુનાઇટેડ ,કA BડમCDત ‘ગુજરાતી સા,હ. અકાદમી’ન ેઉપFમે, 
શGનવાર, 18 જૂન 2022ના રાેજ,  “કામ કરતાં કરતાં સાૈ વષL 
Mવનારા વાચનસંNૃPતના દીપQતંભ” નામક અાપેલું ‘ઝૂમ’ 

UાVાન
•

વાચન સંNૃPતના દીપQતંભ મહેWXભાઈ મેઘાણી

• સંજય \ાPત ભાવે

અાદરણીય મહે+,ભાઈ મેઘાણીને વંદન.

યુનાઇટેડ 7ક+ગડમ:;ત ‘ગુજરાતી સા7હ? અકાદમી’ના સહુને 
નમ@ાર. અાદરણીય Aવપુલભાઈને નમ@ાર.

ગુજરાતના લાેકાેDર વાચન-Fસારક મહે+,ભાઈ મેઘાણી 20 

જૂને 100માં વષIમાં Fવેશ કરી રKા છે. અે અવસરે અાપણું 
હાે વું અે અા પ ણુ ં સ M ભા Nય છે . ગુ જ રા તી 
વાચકાે પર મહે+,ભાઈના અનંત ઉપકાર છે. 

મહે+,ભાઈ અટેલે લાેકPમલાપનાે પયાIય. ઘરઅાંગણે અને 
દેશાવરના પુQતક-રRસયાઅાે માટે લાેકPમલાપ અેટલે 
 લાકેPમલાપ Fકાશન સં;ા; અને 
ગુજરાતના સાૈરાTU નાં અેક નાનાં 
સં @ા ર ન ગ ર ભા વ ન ગ ર ના 
7નવાસીઅાે માટે લાેકPમલાપ અેટલે 
અે ક સું દ ર પુ Qત કભં ડા ર . 2 6 

V Wુ અા રી 2 0 2 0 ના 7દ વ સે 
Aવદાયમાન થયેલા અા પુQતકભંડાર 

સા થ ે ભા વે ણા ના ં સY ક ડાે 
પુQતકરRસકાેને ગાઢ લાગણીનાે 
સંબંધ હતાે. અ?ારે વીસેક વષIની 
ઉંમરની નવી પેઢી માટે ‘લાેકPમલાપ’ 

ગુજરાતી ભાષાનાં ઉDમ પુQતકાે અને 
સંગીતની ચૂંટેલી સી.ડી.પૂરાં પાડનાર 

‘કૂલ બુકશાૅપ’ હતી. પણ તે પહેલાંની 
અરધી સદી જમેણે Vઈે હાેય તે સહુ 

પુQતકરRસયાઅાે માટે ‘લાકેPમલાપ’ અેટલે ભાવAવ^નાે અેક 

સમૃ` 7હaાે. કેટલા ય વાચકાેનાં 7કતાબી દુ7નયામાં પગરણ 

7કશાેરવયમાં ‘લાેકPમલાપ’ની મુલાકાતાેથી કે કાૅલેજનાં વષાbમાં 
?ાંથી કરેલી પુQતકાેની ખરીદીથી થયાં હતાં. ‘લાેકPમલાપે’ 
ગયાં RસDેર વષIમાં બસા ેકરતાં વધુ પુQતકા ેFકાRશત કરીને 
લાખાે વાચકાેને સdપૂણI સા7હ? ઘણી અાેછી 7કe મત ે પૂરંુ 

પાfું. તદુપરાંત તેણે ગુજરાતમા ં અને દેશAવદેશમાં પુQતક-

મેળા કયાI. પુQતક-મેળા શh મહે+,ભાઈને કારણે લાેકiભે 
ચjાે. ભાવનગરના તેના વાAષk ક પુQતકમેળાની તાે અાખા ય 

પંથકના લાેકાે રાહ Vેતા, અને મેળાના 7દવસાે Vણે અવસર 

બની જતા ! લાેકPમલાપે ‘7ફm Pમલાપ’ નામના ઉપnમ 

હેઠળ વષાb લગી ભાવનગરનાં બાળકાેને માેટા પડદે નiવા 
દરની 7ટ7કટમાં સુંદર 7ફmાે બતાવી. ગુજરાતી વાચકાે માટે 

1950થી અાેગણpીસ વષI સુધી ‘Pમલાપ’ નામનું વાચન-સમૃ` 

માRસક ચલાqું.  
‘Pમલાપ’ તે ‘લાેકPમલાપ’નું Fારંભrબe દુ. ‘લાેકPમલાપ’ના 
;ાપક-સંપાદક મહે+, મેઘાણી ગુજરાતમાં ‘sંથના ગાંધી’ 
rબરુદ પાtા છે. ગયા સાત દાયકા દરPમયાન ‘લાેકPમલાપ’ના 
બસાે કરતાં ય વધુ Fકાશનાેનાં 7નમાIણની કામગીરી લગભગ 

સં પૂ ણI પ ણ ે મ હે +, ભા ઈ ના ં
શhકમIને અાભારી છે. પુQતક 

તરી કે FRસ` કરવા મા ટેની 
સામsીની પસંદગી તેમ જ તેની 
મઠારણીથી શu કરીન ે પુQતક 

અેક પણ ભૂલ Aવના છપાય, 

બંધાય, ટપાલી કે દુકાનદાર થકી 
સમયસર તે વાચકના હાથમાં અને 
?ાંથી સાYસરંુ  તેના હૈયામાં પહાYચે 
?ાં લગીની અાખી ય સાંકળની 
દરેક કડીમાં ‘શબદના સાેદાગર’ 

મહે+, મેઘાણીની મંVયેલી સમજ 

અને સખત મહેનત છે. પાેણી 
સદીથી તે મણે પુ Qત કાે તે મ 



જ સામvયકાેનાં લખાણાેનાં સંwેપ, સંકલન, સંપાદન, Fકાશન, 

FદશIન અને 7નવડેલા ં સા7હ?નાં સમૂહવાચન થકી વાચન-

Fસારનું જ ે કામ કયુx છે તે લાેકાેDર છે. તેમાં Wાેછાવરી કે 

?ાગનાે દાવાે તેમyે zારે ય કયાb નથી. પણ ટાૅ{|ાૅય-ગાંધી 
Fણીત ‘}ેડ-લેબર’ અેટલે કે ઇમાનદારીપૂવIકના સખત સતત 

ઉ~ાદક પ7ર�મ �ારા વધુ સારી દુ7નયા બનાવવાની કાેRશશની 
વાત  જuર કરી છે. ‘ઇAતહાસમાં બૅલટ કે બુલેટથી nા��અાે 
અાવી હશે, ‘લાેકPમલાપ’ બુ�થી nા��  લાવવા ધારે છે’, 

અેવું મહે+,ભાઈનુ ંVણીતું કથન છે.  

મહે+,ભાઈ માટે પુQતક Fકાશન અને Fસાર અે qવસાય 

નથી. અા વાત લાેકPમલાપની Fકાશન Fવૃ�D  અને તેનાં પુQતક 

ભંડાર બંનેને લાગુ પડે છે. મહે+,ભાઈ �T કહે છે : ‘પુQતક 

અમારા મા ટે વેચાણની વQતુ નથી પણ સામા �જક 

પ7રવતIનનું સાધન છે.’ અા મૂ� પર�ે તઅેાે કાેઈ બાંધછાેડ 

કરતા નથી અન ે અેટલ ે જ અે ખુમારીથી કહી શકતા 
કે ‘અમે લેખકાે કે Fકાશકાે સાથે બંધાયેલા નથી. અમે વાચકાે 
સાથે પણ બંધાયેલા નથી. વાચક માગે અને અમન ેVે લાગે કે 

તે યાેNય વાચન નથી, 
તાે  અમે તેને અે 
સામsી પૂરી ન પાડીઅે. 
અમે બંધાયેલાં છીઅે 
અમારા અંતરા�ા સાથે 
કે  જણેે વાચકાેની 
સેવા કરવાની નેમ લીધી 
છે. ઝવેરચંદ મેઘાણીઅે 
‘શબદના સાેદાગરને ’ 
કAવતામાં જ ેસા7હ? સજIન માટે કKું છે તે અમે વાચન સંદભb 
અપનાqું છે.’ 

Vણીને અા�યI થાય કે લાેકPમલાપના નફાનાે �ાેત તેના 
પાેતાના Fકાશનાેનું વેચાણ ન હતુ,ં કારણ કે તે વેચાણ �ારા 
થતી અાવકનાે ઉપયાેગ સં;ાના Aવકાસ-Fસાર માટે કરવાનાે 
હતાે. વષાb લગી  લાેકPમલાપ સંભાળનારાં મહે+,ભાઈના પુp 

ગાેપાલભાઈ અને તેમનાં પ�ી રાજુલબહેન સ;ંાનાં પગારદાર 

કમIચારીઅાે હતાં. 
લાેકPમલાપ પુQતક ભંડારની અાવક અW Fકાશકાેઅ ેબહાર 

પાડેલાં પુQતકાેનાં વેચાણ �ારા થતી. વળી તેમાં પણ ગમે તેવાં 
પુQતકાે નહ�, પણ લાેકPમલાપની મૂ�qવ;ા સાથ ે

બંધબેસતાં હાેય તેવાં પુQતકા.ે લાેકPમલાપે પુQતક વેચવા માટે 

�ીકાયુx અેનું Fકાશકને ગાૈરવ હાેય, અને લાેકPમલાપના ઘાેડા 
પરનું પુQતક ઉDમ જ હાેય તેવાે વાચકને Aવ^ાસ હાેય. 

લાેકPમલાપે તેનાં નામ Fમાણ ેપુQતકાે અને લાેકાે વ�ે Pમલાપ 

કરાqાે. લાેકPમલાપે અા�ું અેમ નહ�, પણ લાેકાેઅે લીધું.’ 
લાેકાે અેટલે જનસામાW. Everyman I will go with thee’ 

અેવું Everyman Fકાશનનુ ં બાેધવાz મહે+,ભાઈનું પણ 

બાેધવાકય છે : ‘સામાW માણસ મારાે અારા� છે’. અમેને 
જુગતરામ દવેઅે અનુવા7દત કરેલી રવી+,નાથની કAવતા  ખૂબ  

ગમે  છે : 

‘ચરણ અાપના ?ાં Aવરાજ ેચરણ અાપના ?ાં 
સાૈથી દ�લત, સાૈથી પAતત રંકનાં ઝંૂપડા ં�ાં ...’ 

સામાW માણસાેમાં રહેલા ં અસામાW�માં મહે+,ભાઈન ે

�ઢ Aવ^ાસ છે : ‘સારંુ કામ કરા ે તાે લાેકાે અેમાં રસ લે છે 

અેટલું જ નહ� પણ સહકાર સુ�ધા અાપે છે. સારંુ કામ અનેક 

લાેકાેના સMભાવથી ચાલતું હાેય છે. મહે+,ભાઈ ઝવેરચંદ 

મેઘાણીને યાદ કરીને કહે છે કે મેઘાણીઅે Rગજુભાઈને અંજ�લ 

અાપતાં કKું હતું કે અાપણને લાેકાે અાપણી લાયકાત કરતાં 
વધુ સMભાવ અાપે અ ે મન�ુ VAતની ગળથૂથી છે. મારાે 
અનુભવ અેમ કહે છે કે સારા ં કામને ઝીલવા લાેકાે અાપણે 

ધા રી અે અે નાં ક ર તા ં
વધુ ત~ર હાેય છે.’

મહે+,ભાઈને Aવ^ાસ છે કે 

લાે કાે પુ Qતકાે વાંચ ે તાે 
બદલાવ અાવે. પણ લાકેાે 
પુQતકાે વાંચતા નથી અેની 
તેમને ખબર છે. અેટલે લાકેાે 
જ ે કા ર ણાે સ ર પુ Qત કાે 
વાં ચ તા ન થી તે બ ધા ં

કારણાેનું તેમણે લાેકPમલાપ Fકાશન થકી 7નવારણ કયુx. 
લાેકાેને લાંબા ં લખાણા ે વાંચવાનાે સમય નથી અેટલ ે

મહે+,ભાઈઅે  ટંૂકાં લખાણાે અા�ા.ં પુQતકાે મૂકવા માટે જNયા 
નથી, તાે મહે+,ભાઈઅે નાના ંકદનાં છેક ખીસામાં સમાઈ Vય 

અેવડાંક પુQતકાે ય બનાqાં. લાેકાે કહે છે કે ‘વાંચવાનું અઘરંુ 

પડે છે’, મહે+,ભાઈઅે કKું ‘લાે સરળ સાYસરંુ વાંચન’. લાેકાેઅે 
કKું રસ નથી પડતાે, મહે+,ભાઈઅ ેકKું કે ‘લેખકાે કંઈ બધું 
કંટાળાજનક નથી લખતાં, લાે હંુ તમારા માટે અેકદમ સરસ 

લખાણાે વીણી લાqાે છંુ’. અાપણા દેશમાં કરાેડાે લાેકાેને 
ખરેખર પુQતકાે પાેષાતાં નથી અે Vણનાર મહે+,ભાઈઅે 
પુQતક Fકાશક તરીકે કરકસર અને સાદગીભયુx iવન 

�ીકારીને વાચકાેને અાેછી 7કe મતે પુQતકાે પૂરાં પાfાં. અા 
અાખી ય qવ;ાને મહે+,ભાઈ ‘પુ�યનાે વેપાર’ કહે છે. તેનાં 
uડાં ફળ ગુજરાતને મ�ા ં છે. વાંચવામાં રસ ધરાવતાં 



ગુજરાતના ં લગભગ દરેક �ી-પુરુષ પાસ ે લાેકPમલાપનાં 
પુQતકાે છે. 

મહે+,ભાઈ મહાન સા7હ?કાર ઝવેરચંદ મેઘાણીનાં 
સંતાનાેમાંના અેક. ભાવનગર અને મુંબઈની શાળાઅાેમાં 
ભણીને, અમદાવાદની અેલ.ડી. અાટIસ કાૅલેજ 1942માં 
અધવ�ે છાેડીને Pપતાની લેખનની અને પpકાર�ની Fવૃ�Dમાં 
સાથી બWા. 1948માં WૂયાૅકI ની કાેલ��યા યુ7નવRસk ટીમાં 
પpકાર�નાે અ�ાસ કરવા ગયા. ?ાંથી ગુજરાતી દૈ7નક 

‘નૂતન ગુજરાત’ અને ‘V�ભૂPમ’ માટે 7નયPમત લખાણાે 
માેકલતા. 1950માં મુંબઈ પાછા અાવીને કાેઈ પણ ભારતીય 

ભાષામાં કદાચ પહેલવહેલુ ંકહી શકાય તેવું ‘7રડસI ડાયજ|ે’ 

ઢબનું ‘Pમલાપ’ શu કયુx. તેમાં અાેગણpીસ વષI લગી AવAવધ 

સામાvયકાેમાંથી સુંદર સામsી વીણીવીણીને અનુવાદ કરીને, 
ટંૂકાવીને, માવજત કરીન ેગુજરાતી વાચકાનેે પૂરી પાડી. 
મહે+,ભાઈ 1951માં મુંબઈથી ભાવનગર 

અાqા અને 1954માં ‘લાેકPમલાપ કાયાIલય’ 

શu કરી તેના પુQતક-ભંડાર �ારા પુQતકાેનાં 
Fકાશન અન ેવેચાણનાં મંડાણ કયાx. ભણતરનું 
Fમાણ અાેછંુ હાેય તેવા જમાનામા ં અાેછી 
વQતીવાળા અેક કસબામાં પુQતકાેનાે qવસાય 

શ u ક ર વા માં ધં ધા કી ય સા હ સ વૃ �D  

ઉપરાંત પુQતક અને વાચનમા ંઅાદશIવાદી �`ા 
પણ હતી. લાેકPમલાપ ે અારંભ ે ઝવેરચંદ 

મે ઘા ણી ના ં ઇ Aત હા સ પુ Qત કાે અ ન ે

તેમની 7કશાેરકથાઅાે, તેમ જ કુમારવયના 
વાચકાે મા ટે પાે તે અંsેiમાં થી અનુ વા 7દ ત ક રેલી 
સાહસકથાઅાે જવેા ં પુQતકાે બહાર પાfાં. 1968માં 
‘લાેકPમલાપ કાયાIલય’નું ‘લાેકPમલાપ ટU|’માં uપાંતર કરીને 
તેને સારાં પુQતકાેના Fચાર અને બીi સાં@ૃAતક Fવૃ�Dઅાે 
કરવા માટેની rબનધંધાદારી સં;ા બનાવી. 
લાેકPમલાપ પુQતક-ભંડારની સુવાસ ફેલાતી ગઈ. તેમા ં
મૂકવામાં અાવતાં પુQતકાેની પસંદગી, sાહક માટેની કદરબૂજ, 

સંચાલકાેની અકૃApમ સ@ંા7રતા અને અકંેદર અાહ્લાદક 

વાતાવરણને કારણે લાકેPમલાપ વાચકાે માટે Pમલન;ાન, 

વાચન;ાન, પુQતકતીથI બનતું ગયું. તેમાં મહે+,ભાઈ સાથે 
જુદા જુદા તબ ે વDા-અાછેા સમયગાળા માટે તેમના ભાઈઅાે 
નાનક અને જયંત તેમ જ દીકરા ે ગાેપાલ અને દીકરી મંજરી 
Vેડાઈને લગનથી કામ કરતા ંરKાં (નાનક, જયંત અને મંજરીઅે 
પછી પાેતપાેતાના પુQતક-ભંડાર પણ કયાI)  મહે+,ભાઈઅે 
વીસેક વષI પહેલાં ‘લાેકPમલાપ’ પુQતક-ભંડારના રાેજ બ રાેજના 

કામમાંથી 7નવૃ�D લીધી પછી પુQતકભંડારની બહાેળી 
જવાબદારી અ?ારે 65 વષIનાં ગાેપાલભાઈ અને તેમનાંથી અેક 

જ વષI નાનાં તેમનાં પ�ી રાજુ(રાજ�ી)બહેન સંપૂણI સમPપk ત 

ભાવે ભારે ખંત અને ચાકેસાઈથી 7નભાવી છે. અેક સમયે 
અર Aવe દભા ઈ શુ¡ અને વ¢ભભાઈ �ચખ �લયા 
‘લાે ક Pમલા પ ’ ના યા દગા ર કમI ચા રીઅાે હતા . વષાb 
સુધી પુQતકભંડારની બહાર રાેજનાે અેક સુAવચાર વાંચવા 
મળતાે. કાળા પા7ટયા પર ચાૅકથી સુંદર અwરાેમાં લખવામાં 
અાવતું અવતરણ ભાવેણાવાસીઅાનેું અેક સંભારણું છે. અે 
દૈ7નક સુAવચાર અને નવા ં પુQતકાનેી સા£ા7હક યાદી ખૂબ 

7ન¤ાવાન કમIચારી વ¢ભભાઈ લખતા. 
પુQતકાેનાં વેચાણમાંથી ધાેરણસરની અાવક થતી ગઈ અેટલે 
સમાજ માટે ઘસાઈને ઉજળા થવામાં માનનાર મહે+,ભાઈઅે 
‘નહ� નફાે નહ� નુકસાન’નાં ધાેરણે ઉDમ સા7હ? સQતા દરે 

લાેકાેને પૂરંુ પાડવા માટે Vણે ઝંુબેશ હાથ ધરી. 
ગુજરાતી સા7હ?કૃAતઅાેની અાેછી 7કe મતની 
અાવૃ�Dઅાે લાખાેની સં¥ામાં FકાRશત કરી 
Aવnમાે સ�ાI. વળી,અા Fકાશનાેમાં અાગાેતરા 
sાહક નાYધાતા હાેવાથી, Fકાશન પહેલાં જ 

તમામ નકલાે ખલાસ થઈ જતી ! ‘લાેકPમલાપે’ 
ઝવેરચંદ મેઘાણીની પંચાેતેરમી જયંતી 7નPમDે 
1972માં મેઘાણી સા7હ?નાં pણ પુQતકાેનાે 
સંપુટ ‘કસુંબીનાે રંગ’ નામ ેFકટ કયાb, જનેી અેક 

લાખથી ય વધુ નકલાનેી અાગાેતરી વરધી 
નાYધાઈ. પછીનાં વષb ‘અાપણાે સા7હ?વારસાે’ 

�ેણી હેઠળ પાંચ-પાંચ પુQતકાેના ચાર સંપુટાે sાહકાે નાYધી 
Fકટ કયાI, જમેા ં AવAવધ લેખકાેની કૃAતઅાેને ટંૂકાવીને લાેકાે 
સામે મૂકી. તેની સવા બે લાખ નકલાે વાચકાેઅે વસાવી હતી. 
‘વારસાે’માં અનેક સજIકાે અાવરી લેવાયા. કેટલાંક નામ અા 
મુજબ : કAવઅાે - કલાપી, કૃ¦લાલ �ીધરાણી, ના§ાલાલ, 

Fહ્લાદ પારેખ, સુંદરમ; વાતાIકારાે - Rગજુભાઈ બધેકા, 7�રેફ, 

ધૂમકેતૂ, શરદચ+,, ટાૅ{|ાૅય; નવલકથાકારાેમાં - ઇ^ર 

પેટલીકર, પ¨ાલાલ પટેલ, ર.વ. દેસાઈ; ગ©કારાેમાં - કાકા 
કાલેલકર, ચ+,વદન મહેતા, �ાેતી+, દવે, રRસકલાલ ઝવેરી. 
અા બધા સંપુટાેની ખાRસયત અ ે હતી કે ભૂલાે Aવના, ખૂબ 

સુઘડ રીતે છપાયેલાં, સાદગીભરી સુંદરતાવાળા મુખપૃ¤ાે 
સાથેનાં, સાતસાેથી નવસાે પાનાંનું વાચન વધુમાં વધુ દસથી 
બાર uPપયામાં મળી રહેતુ.ં અે જ nમમાં લાેકPમલાપે ઝવેરચંદ 

મેઘાણીની છ નવલકથાઅાે સમાવતા ં pણ પુQતકાેના, 
રવી+,નાથના સા7હ?વારસાના છ પુQતકાેના અને pણ 



ગુજરાતી વાતાIકારાનેા સંપુટ પણ સQતા દરે બહાર પાfા. 
�ામી અાનંદનાં ચૂંટેલાં લખાણાેનાે સંચય ‘ધરતીની અારતી’, 
ચારુચ+, ચnવતª ‘જરાસંધ’ની નગીનદાસ પારેખ �ારા 
અનુવા7દત નવલકથા ‘ઊજળા પડછાયા કાળી ભાYય’ જવેાં 
પુQતકાે પણ નાYધી શકાય. પાંચ ગુજરાતી ચ7રpsથંાેને ટંૂકાવીને 
મહે+,ભાઈ તૈયાર કરેલાં ‘ચંદનનાં ઝાડ’ નામનાં છ�ણું પાનાંના 
પાંચ uPપયાના (જનેી બVર 7કe મત તેર uPપયા થાય) પુQતકનાે 
અેક લાખ નકલાેનાે PF¬ અાૅડI ર ‘લાેકPમલાપે’ અા�ાે હતાે. 
7કશાેરાે માટેની વાતાIઅાેના અને બાળકાે માટેની �ચpકથાઅાેના 
સંપુટાે પણ બહાર પfા. બ ેનાેખાં પુQતકાનેાે ઉ¢ેખ કરવાે 
Vેઈઅે. ‘ચાલાે બાળ 7ફmાે બનાવીઅ’ે અને ‘લાેક-ગંગા : 

ભારત-પાક સંઘષI’ (1966). અા બીVં પુQતકમાં 1965ના 
ઉDરાધIમાં થયેલા સંઘષI અંગ ે ગુજરાતી અન ે અંsેi 

અખબારાેમાં અાવેલા પંચાતેેર જટેલા ચચાIપpાેનાે સંચય છે.  

‘કાq-કાે7ડયાં’નું Fકાશન અે તાે ‘લાેકPમલાપ’નું અવેું કામ કે 

જનેાે અાટલાં વષાbમાં ભાNય ે જ કાેઈ સમાંતર જડે. ‘કાq-

કાે7ડયાં’ અે કAવતાની uપકડી ખીસાપાેથીઅા ેઅથાIત્  પાૅકેટ-

બુ� હતી. સરેરાશ RસDેર પાનાંની અકે ખીસાપાેથીમાં અેક 

કAવની કAવતાઅાે, અને દસ ખીસાપાેથીઅાેનાે અકે સંપુટ જનેું 
સંપાદન અેક અsણી સા7હ?કારે કયુx હાેય. અેક સંપુટની 
7કe મત બારથી પંદર uPપયાની વ�ે. અાઠમા અાખા દાયકામાં 
ગુજરાતી કAવતાઅાે ઘરે-ઘરે પહાYચી તે ખીસાપાેથીઅાે થકી. 
ખીસાપાેથીઅાેની સાથે વળી ચાર ઇંચ x અઢી ઇંચનાં 
કદની ટચૂકડી કાqકણકાઅાેની લઘુખીસાપાેથીઅાે કરી. 
અાવી ચાળીસ પાનાંની દરેકમા ંઅકે કAવની સા ેનાની પં®¯અાે 
દસ કAવઅાેનાે અેક અેવાં pણ સંપુટ, અેક સંપુટની 7કe મત પાંચ 

uPપયા. 
ઘાટ-ઘડામણમા ં થાેડા ફેરફાર સાથ ે ખીસાપાેથીઅાેની 
હારમાળા પછીનાં વષાbમાં, છેક હમણાં 2011 સુધી ચાલુ રહી. 
અનેક Fકારના ં લખાણાે પરની ખીસાપાેથીઅા ે અાવી. 
શuઅાતમાં ‘મેઘાણીની 7કશાેરકથાઅા’ે અને ‘દાદાiની વાતાે’ 
અાવી. પછી 7કશાેરીઅાેને મનાેશા7રરીક રીતે નાજુક વયમાં 
વા°�મય સલાહ અાપતી ખૂબ લાેકPFય ‘મુNધાવ;ાને 
ઉંબરે’ અને નાનાભાઈ ભ±નાં iવનનમાંથી Rશwણની 
�ાયDતાનાે Fેરણાદાયી Fસંગ કહેતી ‘Rશe ગડા ં માંડતા ં
શીખવશું’ ખીસાપાેથીઅાે અાવી. અનેક પુQતકાેનાં સંwપે 

ખીસાપાેથી તરીકે અાqા : અ}ાહમ �લe કનનું iવનચ7રp, 

દશIકનુ ં ‘મારી વાચનકથા ’ , કાકાસાહેબનુ ં ‘અાેતરાદી 
દીવાલાે’ જયંત પાઠકનુ ં ‘વનાંચલ’, sામસેવક બબલભાઈ 

મહેતાનુ ં ‘મારી iવનયાpા’ અન ે ગુજરાતના ં પહેલા ં નસI 

કાશીબહેન મહેતાનું ‘મારી અ²ભનવ દીwા’, Vપાની Rશwક 

સેઈzાે મુચાકાેનું ‘ઇકાેઝ ³ાૅમ અ માઉ¬ેઇન @ૂલ’ (પહાડી 
7નશાળના પડઘા) અને અW. અવતરણાે, Aવચારમાૈ®¯કાે, 
કાqકં7ડકાઅાે ને ટૂચકાની પણ ખીસાપાેથીઅાે કે તેનાથી 
થાેડાં માેટાં કદની પુિQતકાઅાે બની. તે બંનેની સં¥ા પચાસે 
પહાYચી શકે. 7કe મત અચૂકપણ ેદસ uPપયાથી અાેછી હાેય, છેક 

2016-17માં પણ ! ગયા ં દસેક વષIમાં પંદર લાખ 

ખીસાપાેથીઅાે ગુજરાતી વાચનારા લાેકાેના ખીસામાં ગઈ છે ! 

લાેકPમલાપ નામે અેક માટંુે માેજંુ હVરાે ઘરાે અને sંથાલયાેમાં 
પહાYµું તે 2003થી ચાર વષI દરPમયાન બહાર પડતાં રહેલાં 
‘અરધી સદીની વાચનયાpા’ના ચાર ભાગ થકી. પાંચસાે જટેલાં 
પાનાંના દરેક ભાગની 7કe મત પંચાેતેર uPપયા, જનેાે બVર ભાવ 

ચારસાે uPપયા હાેય. દસ નકલાેના પાચસા ે uPપયા. દરેક 

પુQતકમાં અેક કે બે પાનાંના ંઉમદા લખાણાે. અે વષાbમાં �ાં 
�ાં પુQતકાે હાેય ?ાં ‘અરધી સદી’નાે કાેઈ ને કાેઈ ભાગ હાેય 

જ. તેને સમાંતરે ‘રાેજરેાેજની વાચનયાpા’ના પાંચ ભાગ અાqા 
જમેાં સાઠ 7દવસ સુધી રાેજનું અકે પાનું વંચાય અેવી રીતે 
દરરાેજનું પાંચ Pમ7નટનું વાચન અાપવામાં અાqું. 
‘વાચનયાpા’ પછીના ં તરતના ં વષb મહે+,ભાઈઅે તેમના 
અાiવન અારા� મહા�ા ગાંધી Aવશેનાં લખાણાેનાં બે 
સંચયાે ‘ગાંધી-ગંગા’ (2007) નામે અા�ા. અલબD, અા 
પહેલાંના પચાસ વષIમાં લાેકPમલાપે રાTUPપતા Aવશેનાં મ�મ 

તેમ જ નાનાં અનેક પુQતકા ે કયાx જ હતાં. વળી, 2009માં 
‘લાેકPમલાપે’ ‘ગાંધીiની iવનયાpા અેમના જ શhાેમાં’ નામનું 
પુQતક અા�ું. તેમાં મહે+,ભાઈઅે ગાંધીiનાં બે પુQતકાે 
અેટલે કે અા�કથા અન ે ‘દrwણ અા7³કાના સ?ાsહનાે 
ઇAતહાસ’માંથી સંકલન અને સંwેપ કયાx છે. કુલ સવા બે લાખ 

શhાેના બંને પુQતકાેને તેમણે 58,000 શhાેમાં મૂzા છે. 

પાકા પૂંઠાના 185 પાનાંના ંઅા પુQતકની ‘લાેકPમલાપે’ જુદી જુદી 
સવલતાે હેઠળ ચાળીસથી દસ uPપયા જટેલી 7કe મત રાખી 
હતી. અા પુQતકની મહે+,ભાઈઅે કરેલી અંsેi અાવૃ�D 

નવiવન ટU|ે બહાર પાડી છે. અે વખતે દીકરીને ?ાં 
અમે7રકા ગયેલાં મહે+,ભાઈઅે અ ે પુQતક Fમુખ બરાક 

અાેબમાને પણ અાપવા માગતા હતા ! 

ગાંધીi પરનાં અેક પુQતકનાં મહે+,ભાઈઅ ે ‘અાંસુ લૂછવા 
Vઉં છંુ...’ નામે કરેલાં બેનમૂન સંપાદનને પણ યાદ કરવું રKું. 
અા પુQતકમાં �ારેલાલ નૈયરનાં અsંેi પુQતક ‘ગાંધી : ધ 

લા| ફેઝ’ના મણલાલ દેસાઈઅે ‘પૂણાIહૂAત’નામ ે કરેલા ં
અનુવાદના pીV ભાગના છસાે પાનાંન ે દાેઢસાે પાનાંમા ં
સારવીને મૂzાે છે. 



7ડ�જટલ મી7ડયાને કારણ ેવાચનમાં અાવેલી ભારે અાેટની વ�ે 
પણ ‘લાેકPમલાપ’નાં Fકાશનાે Fકટ થતાં જ રKાં. મેઘાણીનાં 
લાેકસા 7હ? પરનાં લખાણાે પરથી ‘લાેકસા 7હ?ની 
વાચનયાpા’(2008)ના સાઠ પાનાંનું અેક અેવાં ચાર બહુ 

વાચનીય સંપાદનાે અાqા. 1978માં સંકેલી લીધેલાં પેલાં  
‘Pમલાપ’નાે ખVનાે ‘અરધી સદી’નાં હVરાે પાનાં પછી પણ 

ખૂટતાે ન હતાે. અેટલે તેમાંથી 
‘ Pમ લા પ ની 
વાચનયાpા’ (2013) નામ ે

સરેરાશ દાેઢસાે પાનાંનું અેક 

અેવાં પાંચ પુQતકાે કયાx , 
જમેાંથી દરેકની બ¶ ે હVર 

નકલાે છાપી. અે જ વષb 
બે તાળીસ પા નાં ની ‘સાત 

Aવચારયાpા ’માં ગુજરાતના ં
સા ત �ચe ત કાે નાં લખાણાે 
અેકઠા ં કયાI. �ચe તકાે અા 
મુજબ છે : ઉમાશંકર Vેશી, 
કાકા કાલેલકર, Rગજુભાઈ 

બધેકા, ગુણવંત શાહ, ફાધર 

વાલેસ, મનુભાઈ પંચાેળી અને 
Aવ નાે બા ભા વે . ‘ અં Aત મ 

વા ચ ન યા pા ’ ત રી કે 

મહે+,ભાઈઅે સંપા7દત કરેલ 

પાંચસા ેપાનાંનું ‘ચ7રpસ7ંકતIન’ 

પુQતક બરાબર pણ વષI પહેલાં FRસ` થયું. તેમા ં ‘અરધી 
સદી’ના બધા ભાગમાંથી ચૂંટેલાં ‘સરસ માણસાે’ Aવશેનાં 
દાેઢસાેથી વધુ ચ7રpલખેાે, રેખા�ચpા ે અને iવનFસંગાે 
વાંચવા મળે છે. સવા ચારસાે પાનાનું અા પુQતક ‘સં@ાર 

સા7હ? મં7દરે’ કયુx છે, લાેકPમલાપે નહ�. લાેકPમલાપે ઘણું 
કરીને છે¢ાં Fકાશન તરીકે 2015મા ં ‘ઝવેરચંદ મેઘાણીની 
Aવચાર-કણકા અને ઝવેરચંદ મેઘાણી : ·રણાંજ�લ’ નામની 
pીસ પાનાંની પુિQતકા બહાર પાડી. ગયાં વષIથી સંકેલાે 
કરવાનાં અાયાેજન સાથે ખીસાપાેથીઅાે છાપવાની પણ બંધ 

કરી હતી. બાય ધ વ,ે મેઘાણીની 75મી જયંતી 7નPમDે 
‘કસુંબીનાે રંગ’ નામે pણ ખંડમાં FRસ` કરેલી મેઘાણીની 
ચૂંટેલી કૃAતઅાેનાં 750 પાનાંના સંપુટની અેક લાખ નકલાે 
અાગાેતરા sાહક યાેજનામાં જ નાYધાઈ ગઈ. અા અાંકડાે ધાયાI 
કરતાં પચીસ હVર વધ ુ હતાે ! અા સંપુટની FQતાવનામાં 
લાેકPમલાપનાં Fકાશન અન ેવેચાણની અથIqવ;ાનાે ¥ાલ 

ટંૂકમાં મળે છે. મહે+,ભાઈ નાYધે છે : ‘FVના ¸દયને �શb અને 
ખીસાને પરવડે તેવી યાેજના તેની પાસે રજૂ કરીઅે તાે તે તેનાે 
અણધારેલા ઉમંગથી જવાબ વાળે છે.  86% જટેલાે ખરચ 

પુQતકનાં કાગળ-છપાઈ પાછળ થાય.બાકીના 14 %માંથી 
અરધી રકમ લેખકાેના પુર@ારમાં અને અરધી qવ;ા 
ખચIમાં વપરાય. લાેકPમલાપ ટU| સામા�જક મા�લકીની સં;ા 

છે. તેમાં નફાનાે જમે સવાલ ન 

હાેય તેમ ખાેટનાે અવકાશ પણ ન 

રહે .કાેઈના દાન કે સહાય પર 

અેનાે મદાર બાંધવાે ન પડે અે રીતે 
બને તેટલું ઝીણવટથી અાયાજેન 

કરેલું હાેય  છે. યાેજનાના 7હસાબાે  
દર  વષb Fગટ થતા રહે  છે.’ 

‘લાે ક Pમલાપ ’નાં રાTUી ય અન ે

અાંતરરાTUીય Qતર પરના ં કેટલાંક 

કામ અાેછાં Vણીતાં છે. 1969નાં 
ગાંધી શતાhી વષI દરPમયાન 

લાેકPમલાપ ટU |ે ‘7ડ@વ7ર+ગ 

ઇ²¹યા ’ નામે અેક FદશIનની 
યાેજના તૈયાર કરી. તેમાં જયFકાશ 

નારાયણના વડપણ હેઠળ બનેલી 
મુºરાજ અાનંદ, ઉમાશંકર Vેશી 
અન ે ગગનAવહારી મહેતા જવેા 
સ�ાેની બનેલી અેક સPમAતઅે 
ભારતમાં Fગટ થયેલાં અેક હVર 

ચૂંટેલાં અંsેi પુQતકાેનાે અેક સેટ તૈયાર કયાb અને Aવ^ના 
પાંચ ખંડાેના AવAવધ દેશાેમાં સતત અકે વષI સુધી પુQતક 

FદશIનાેનું અાયાેજન કયુx. જમેાં યુરાેપ અને અમે7રકાના દેશાેમાં 
મહે+,ભાઈ અને બીV ખંડાેમાં જયંતભાઈ ગયા. તેનાથી 
લાેકPમલાપની શાખ અેવી બંધાઈ કે તેમને પરદેશની સં;ાઅાે 
FદશIનાે માટે 7નમંpણ અાપતી. તેનાે �ીકાર લાેકPમલાપ અે 
શરતે કરતું કે સં;ાઅે લાેકPમલાપે પસંદ કરેલાં પુQતકાેનાે 
અેક સેટ ખરીદવાનાે, તેન ેFદશIન તરીકે લાેકા ેસામે મૂકવાનાે 
અને તેમાંથી sાહકાે પુQતકાેની વધુ નકલાેના અાૅડI ર 

લાેકPમલાપને અાપે. તે મુજબનાં પુQતકાે ભારતમાંથી 
લાેકPમલાપની ખૂબ કાયIwમ લા�ૅજ»|ક qવ;ાને અાધારે 

પરદેશના વાચક સુધી પહાYચે. પરદેશમા ં લાેકPમલાપના 
FAત7નvધઅાેની રહેવા-જમવાની qવ;ા યજમાન સં;ા કરે 

અને FવાસખચI પુQતકાેનાં વેચાણમાંથી નીકળે અેવું અાયાેજન 

લાેકPમલાપ કરતું. 



પછીનાં વષાbમાં મહે+,ભાઈઅે લાેકPમલાપ ટU|ના નેV હેઠળ 

અા7³કા, યુરાેપ અને અમે7રકાના દેશાેમાં સતત Fવાસ કરીને 
ભારતીય સા7હ? �ારા અાપણી કલા અને સં@ૃAતની અાેળખ 

જગતને અાપવાની Fવૃ�D કરી. અમ7ેરકાથી માંડીને Wૂઝીલૅ¹ 

અને �ીડન સુધીના દેશાેમાં ગુજરાતી અને ભારતીય 

સા7હ?નાે Fચાર-Fસાર કયાb. અનેક દેશાેનાં સsંહાલયાે, 
Vહેર પુQતકાલયાે, સં;ાઅાેમાં મહે+,ભાઈ બાળસા7હ? 

અને કળાના સંપુટાે ભરેલા થેલા ખભે નાખીને જતા. વળી, દેશ-

Aવદેશના વાચકાે ભાવનગરના ં પુQતક ભંડારમાંથી ભારતીય 

Fકાશનાેની મા7હતી મેળવતા ં અન ે પુQતકાે મગાવતા. 
લાેકPમલાપે 1970માં જમIનીનાં Aવ^Aવ¥ાત ‘³ે¼ફટI  બુક-

ફેઅર’ અને ઇટાલીના ‘બાે�ાેના �ચ½Uન બુક ફેઅર’માં ભાગ 

લીધાે હતાે. 
લાેકPમલાપનાે અેક 7કaાે તાે બેનમૂન છે. 1979નું વષI 
યુને@ાેઅે અાંતરરાTUીય બાળક વષI તરીકે Vહેર કયુx હતું.  અે 
વષIની ઉજવણી કરવા મહે+,ભાઈઅે ભારતના AવAવધ 

Fકાશકાેઅે બહાર પાડેલા ંબાળસા7હ?નાં અંગેi પુQતકાેનાે 
અેક સે ટ તૈ યા ર કયાb . ?ાર પછી મ હે +,ભાઈઅે 
‘અેર ઇ²¹યા’ને સૂચન કયુx કે લાેકPમલાપના બે FAત7નvધઅાેને 
યુરાેપ અને અમ7ેરકાના Fવાસ માટેની બે 7ટ7કટાે ‘અરે ઇ²¹યા’ 
અાપે. તેની સામ ેલાેકPમલાપ અેર ઇ²¹યાને અેટલી 7કe મતના 
બાળસા7હ?ના સેટ અાપશે. અ ે પુQતકાેનું અેર ઇ²¹યા શું 
કરશે તેનાે પણ અMભુત Aવચાર તેમણે કરેલાે. તેમણ ેકંપનીના 
સંચાલકાેને કKું કે અે પQુતકાે દુ7નયાભરના દેશાેમાં અાવેલી 
અેર ઇ²¹યાની કચેરીઅાેમાં રાખવાં ને કચેરીમાં અાવનાર 

યજમાન દેશના ં બાળકાેને બાળવષIની ઉજવણી 7નPમDે 
ભારતનાં બાળકાે તરફથી ભેટ અાપવાં. અરે ઇ²¹યાઅે અા 
સૂચન તરત વધાવી લીધું, અને અ ેમુજબ યુરાેપ-અમ7ેરકાના 
દેશાેમાં લાેકPમલાપના બે FAત7નvધઅાેઅે કુલ અRગયાર મ7હના 
સુધી બાળસા7હ?નાં FદશIનાે યાે�ાં. 
મહે+,ભાઈઅે બાળકાે અને 7કશાેરા ેમાટે પણ પુQતકાે અા�ાં 
છે. અા વયજૂથના વાચકાે માટે તેમણે Aવદેશી કથાઅાેના 
અનુવાદ-સંwેપાેની અેક અાખી �ેણી અાપી છે. જમેાં 
‘ભાઈબંધ’, અ?ારે પણ  ખૂબ વંચાતી ‘કાેન 7ટકી’, 
ભાઈ નાનકની સાથે કરેલી ‘તળાવડીને અારે’, ‘Aતબેટની 
ભીતરમાં’, pણ ચીની �ચpવાતાIઅાે ‘Aતરંદાજ લી’, ‘ઉગા 
મહેતાi’ અને ‘ચાંગ અન ે ચતુરા’. અા પુQતકાે માટેનાં મૂળ 

ચી ની �ચ pાે ની શી ટ સ ચી ન થી મ ગા વ વા મા ં
અાવી હતી .pણમાંથી પહેલું પુQતક પે7ક+ગ (હવે બેઇ�જ+ગ) 

ખાતે અાવેલાં Aવદેશી ભાષા Fકાશન ગૃહ �ારા 1957માં બહાર 

પાડવામા ં અાqું હતું. મુ,ણ-Fકાશનના ઇAતહાસના અે 
તબ ા સુધી તે ચીન �ારા FકાRશત અેક માp ગુજરાતી 
બાળપુQતક ગણાય !

બાળકાે માટે મહે+,ભાઈઅે પુQતકાે તાે અા�ાં જ પણ 

બાળકાેના રુ�ચઘડતરની ��Tઅે તેમને ‘7ફm Pમલાપ’ નામના 
ઉપnમ �ારા 7ફmાે ય બતાવી. સાઠના દાયકામાં દર રAવવારે 

અેક uPપયાની 7ટ7કટમાં ભાવનગરનાં સYકડાે બાળકાેને સુંદર 

7ફm Vેવા મળતી. અા ઉપnમ �ારા બાળકાનેે નવા જમાનાનું 
સુરુ�ચપૂણI મનાેરંજન તાે અા�ું જ પણ સાથે તેમનામાં RશQત, 

સમયપાલન, અને સમાનતાના સં@ાર પણ સીµા. 7ફm 

Pમલાપની Aવગતે વાત કરતાં મહY,ભાઈના ચહેરાપણ અાનંદ 

છલકાય છે :’ Fભુઅે મારા કામનાે બદલાે ‘7ફmPમલાપ’માં 
બાળકાેનાં મળેલાં Fેમ �ારા જ અા�ાે છે. બાપુi કહેતાં કે 

કયામતને 7દવસે ભગવાન મારાં નામની બૂમ પાડે તાે કહે ‘zાં 
ગયાે પેલાે લાેકસા7હ?વાળાે?’ હંુ ઇ¾ંુ કે ભગવાન મારા માટે 

કહે ‘zાં ગયાે પેલાે બાળા7ફmાેવાળાે ?’ 

લાેકPમલાપના પુQતકનું મૂ� અામ તાે અમૂ� હાેય છે. અે 
હાથમાં લઈને પૂરંુ કરાે ?ા ંસુધી દરેક wણે અેક sંથ¿ અને 
Fકાશન-મહષªનાે પ7ર�શI અનુભવાય. AવષયવQતુની 
પસંદગી અેક AવદNધ વાચકની. અટેલે માનવiવનના અાખા 
ય ભાવAવ^ને �શIતું અને બધાં �uપાેમાં લખાયેલું �¾-

સુંદર સા7હ? વાંચવા મળે. સામsીના ચયન માટે મહે+,ભાઇ 

પાેતે ખૂબ વાંચે, તેમના બાપiુઅે કKું હતું તે Fમાણે બેઠાં બેઠાં 
(સૂતાં સૂતાં) વાંચે. ‘Pમલાપના ંપચાસ પાનાં માટે પાંચસાે પાનાં 
વાંચવાં પડે.’ પાેતે જટેલુ ં વાંચે અેટલું બધું વાચક સુધી 
પહાYચાડવાનાે દુરાsહ ન રાખે. સંપાદક તરીકે 7નમIમપણે 
તારવણી-સારવણી કરે. મહdનું અે છે કે જનસામાWનું iવન, 

તે iવનનું FAતrબe બ ઝીલનાર સા7હ? અને તે સા7હ?ની 
જનસમાWના iવનને સુંદર બનાવવાની wમતા - અા pણ 

ઘટકાે વ�ે સંવા7દતા મહે+,ભાઈ સાધી શકે. ‘Pમલાપ’ના 
પહેલાં અંકમાં તેમણે નાY�ું છે : ‘ચાેપાસની દુ7નયા Aવશે ¿ાન 

વધારનારા, સાદા, સમi શકાય તેવાં વાચનની જu7રયાત પૂરી 
કરવા ‘Pમલાપ’ Fય� કરશે.’ 
Pમલાપના અંકાેની સાથે પુQતક 7નમાIણ માટે પણ સૂઝપૂવIકનાે 
પ7ર�મ કરે. યાદ કરીઅે ગાંધીiને : ‘નાનામાં નાનાં 
કામમાં તમારાે અા�ા રેડાે, યાેગ: કમIસુ કાૈશલમ’નાે અે જ અથI 
છે.’ પુQતકના અાકાર, કદ, પાનાંની સં¥ા, છપાઈ, બાંધણી 
અેમા અનેક પાસાંમાં Fમાણભાન Vળવે. મુખપૃ¤ પરનાં �ચpાે 
કે ભાતનાે સામાW વાચકની ઘરઘÀથુ કલારુ�ચ કે પુQતકના 
Aવષય સાથે સંબંધ હાેય. મા7હતીપૂણI પૂંઠાં અને પ7રRશTાેમાં 



હકીકતદાેષ ન Vેવા મળે, છાપભૂલ ન થાય તેની ખૂબ કાળi 

રાખે. અનુવાદક, સંwેપકાર કે સંપાદક તરીકેની નાYધ સચાેટ 

અને લાઘવપૂણI શૈલીમાં લખે. તેમની શૈલી સરળ અને  
સંઘેડાઊતાર. તેમના ગુજરાતી અને અsંેi બંને લખાણાેમાં 
rબિÁલકલ RસિÂÃRસટી Vેવા મળે. તેમણે ગુજરાતી �લPપ 

સરળ બને તે માટે અેકલપંડે ખૂબ Fય�ાે કયાI. તેમનું અંગત 

લખાણ તેઅાે  હંમેશા ં તેમની પ7રકÄના મુજબની સરળ 

�લPપમાં જ  કરતા.
લાેકPમલાપની ગયાં વીસેક વષIની Rસ�`અાેના, કદાચ 

મહે+,ભાઈ કરતાં ય ચાર વેઢા વધારે યશભાગી ગાેપાલભાઈ 

અને રાજુ(રાજ�ી)બહેન છે. ‘અરધી સદી’નાં અાૅડI ર તાે 
સYકડાના અાંકડામાં  અને ખીસાપાેથીના હVરના અાંકડામાં 
અાવતા. તે બધાને લાકેPમલાપનાં RશQત અને સમયપાલન 

સાથે sાહકાેને પહાYચાડવાનું કામ અા દંપતીઅ ે અપાર 

પ7ર�મથી પાર પાfુ ં છે. મહે+,ભાઈઅે કરીન ે મૂકેલા ં
સંપાદનાેન ેપુQતકનુ ંઅંAતમ �uપ તાે ગાેપાલભાઈને લીધે જ 

મળતુ.ં ઉપરાંત લાેકPમલાપ માટે થઈને અા દંપતીઅે સુખચેન, 

માેજશાેખ, અાનંદFમાેદ, Fસંગ-Fવાસ, સાવ અનુભqા નહ� 
હાેય અેવું કદાચ નથી. પણ તેમનાં iવનની અsતા લાેકPમલાપ 

Fકાશન અને પુQતક-ભંડાર હતાં અ ેVઈે શકાતું હતું. તેમનાં 
ઉજમ અન ે તરવરાટ Vણે અાખા ય પુQતક ભંડારન ે

અજવાળેલાે રાખતા. 
લાેકPમલાપે Aવદાય લીધી તે 26 VWુઅારી 2020ના 7દવસે 
Vણીતા સંશાેધક-સંપાદક ઉવªશ કાેઠારીઅે મહે+,ભાઈ પર 

તૈયાર કરેલા ં અેક અનાેખા પુQતકનુ ં  ભાવનગરમા ં 
લાેકPમલાપના Fાંગણમા ં મહે+,ભાઈના કેટલાક ચાહકાેની 
હાજરીમાં ખાસ કાેઈ અાૈપચા7રકતા વગર પણ ખૂબ ભાવપૂવIક 

Fકાશન કરવામાં અાqું. અા પુQતકનાે મુ¥ 7હaાે ઉવªશે 
લીધેલી મહે+,ભાઈની અંતરંગ મુલાકાતનાે છે. તેમા ં મળતી 
મા7હતી ઠીક અાેછી Vણીતી છે. Pપતા અને માતાઅા ેસાથેનાં 
મહે+,ના સંબંધ, બીi માતા માટે સમભાવનાે અભાવ, લેખન-

Fકાશનની તાલીમના ં વષાb, Pપતાના અવસાન પછી તેમની 
�ચતામાં કૂદી જવાની ઇ¾ા, અાઝાદ 7હe દ ફાેજના અફસરાે પર 

ચાલેલા કેસનું ‘લાલા7ક¢ાનાે મુકMમાે’ પુQતક, ઇÅÆરા 
ગાંધીઅે લાદેલી કટાેકટી અન ે જયFકાશના અાંદાેલન 

દરPમયાન ‘Pમલાપ’ના સંપાદકની ભPૂમકા, બાળકાે માટેની 
‘7ફm Pમલાપ’ Fવૃ�D, �લPપ સુધારણાની કાેRશશ, ગાંધી ટાેપી, 
દીકરાનું અબુલ અેવું નામકરણ અને અW. મુલાકાતને અંતે 
મહે+,ભાઈ અે મતલબનું કહે છે કે સરકાર અા�હ?ાને ગુનાે 
ગણતાે કાયદાે Vે દૂર કરે તાે ‘મારે પહેલાે અેનાે અમલ કરવાે 

છે’ ! મુલકાત ઉપરાંત પQુતકમાં બે અાગ?ની બાબતાે મળે 

છે : મહે+,ભાઈનાે iવનnમ અને તેમણ ે કરેલાં તમામ 

પુQતકાેની યાદી મળે છે.

 ઇ¬રqૂનાે અેક બહુ રસFદ 7હaાે મહે+,ભાઈઅે 1948માં 
કાે લં rબ યા યુ 7ન વ Rસk ટી મા ં પ p કા ર � ના અ�ા સ 

7નPમDે અમે7રકામાં કરેલા અેક વષIના વસવાટને લગતાે 
છે. તેઅાે નવા જ ;પાયેલા યુનાઇટેડ નેશÇની અાે7ફસની 
કાયIવાહીમાં વારંવાર હાજરી અાપતા, તેમનાં PFય અખબારાે 
‘WૂયાૅકI  ટાઇÈ’ તેમ જ ‘7n��યન સાયÇ માૅ7નટર’નું સઘન 

વાચન કરતા અને મુંબઈના જ�ભૂPમ જૂથના ‘નૂતન ગુજરાત’ 

અખબારમાં તેના અેnે7ડટેડ કાૅરસપાૅ¹¬ તરીકે ‘અમ7ેરકાની 
અટારીઅેથી’ કાૅલમ લખતા.   
અેPFલ-જૂન 2015ના ગાળામા ં મહે+,ભાઈ અમે7રકાની 
અટારીઅેથી ‘મÉાે ડાયરી’ લખતા. અમે7રકાના Wુ જસªના 
મÉાેમાં તેમનાં દીકરી અંજુબહેનન ે ?ાં અે દર વષb ચાર-છ 

મ 7હ ના ર હે તા . મ હે +,ભાઈનાં  લખાણાે કે ટલા ક 

વાચકÊેહીઅાેને અંજુબહેન બહુ સુઘડ રીતે મેઇલ કરતાં. 
ડાયરીમાં માેટે ભાગે ‘WૂયાૅકI  ટાઇÈ’ના લેખાેના સંwેપાે કે 

તાજતેરમા ં ગમી ગયેલા ં પુQતકાેમાંથી સારવેલા અંશાેનાે 
સમાવેશ થાય છે. 

પ હે લી અે PF લ થી ચા લે લી ‘ મ Éાે ડા ય રી ’ ના  
લખાણાેમાં પાેણી સદીથી અચૂક જળવાયેલ વાચનની પૅશન, 

રુ�ચવૈAવ�, Vહેર iવન માટેની 7નસબત અને માનવતાવાદી 
મૂ�ાે દેખાય છે. ડાયરીમાં માેટે ભાગે ‘WૂયાૅકI  ટાઇÈ’ના 
લેખાેના સંwેપાે  કે તાજતેરમાં ગમી ગયેલાં પુQતકાેમાંથી 
સારવેલા અંશાેનાે સમાવેશ થાય છે. જમે કે, અW લેખકાેની 
કાૅપી પર ભાષા અને રજૂઅાત, સશંાેધન અને સંમાજIનના 
કામ માટે સુ¥ાત મે7ર નાૅ7રસ અને Aવ�મ RઝÇર પરનાં 
લેખાે મહે+,ભાઈઅે ટંૂકાqા છે. અાËાIઇટીસ અને અાકંઠ 

iવન Aવશેનાં લખાણાે છે. �લe કનની હ?ાના દાેઢસાેમા 
·ૃAત7દનના અનુસંધાને �લe કનના અંAતમ Fવાસ Aવશે અને 
અમે7રકાના માેટાભાગના Fમુખાે પરના તેમના Fભાવ Aવશે 
વાંચવા મળે છે . દેશકાળની સભાનતા સતેજ છે . 

વૈ�^ક રાજકારણને લગતાે ‘W ુ 7ડÌેટસI uલ બાય વેલેવેટ 

NલાેÍ’ લેખ છે. મÉાેમાં ય મહે+,ભાઈને ભારતના કાેમવાદની 
�ચe તા છે. ભાવનગરમા ં અેક મુિQલમ પ7રવારન ે 7હÆુ 
AવQતારમાંથી ઘર છાેડવાની ફરજ પાડવામાં અાવી તે અંગે 
બારમી અેPFલના ‘ટાઇÈ અાૅફ ઇ²¹યા’ના અેક લેખની 
સારવણી મÉાે ડાયરીમાં છે. અ?ારે શાંAતસૈ7નક બનેલા બીV 

Aવ^યુ`ના Vપાની બાૅ�ર પાયલાેટ કનામા હારાેડાની વાત 



છે. 7નભIયા અ?ાચાર પર WુયાૅકI માં અેક મ7હના પહેલા 
ભજવાયેલા નાટકનુ ં અવલાેકન છે. કુરાન બાળવાના ક�થત 

અારાેપ માટે કાબુલમાં અાગેણીસમી માચb Vહેરમાં જનેી હ?ા 
થઈ તે મ7હલા ફખુIÆા પરના અ?ાચારના કમIશીલાેઅે કરેલા 
‘7રઅૅનેÌમે¬’ની મહે+,ભાઈ નાYધ લે છે. પુQતકાેની દુકાનાે 
અને sંથAવnેતાઅાે Aવશેના લેખાે મહે+,ભાઈની નજરે ન પડે તાે 
જ નવાઈ. મÉાેના Vહેર sંથાલયાેમાં જઈને તેમને ગમેલાં 
પુQતકાેમાંથી નાYધાે ચાલતી રહે છે. તેમાંનાં કેટલાંક પુQતકાે છે : 

‘અેન વાય ટી પે ઇ જ વન’, ‘ચાÎI ચૅÏÃન, ધ �જ7નયસ અાૅફ 

Rસનેમા’, ‘ 7રડસI ડાઇજ|ે બાઇબલ’, ‘અાેબામા ધ 7હ|ાૅ7રક 

જનª’.   
‘લાઇ}ેરી ઇન અમે7રકા’ પુQતક મહે+,ભાઈના મનમાં વસી 
ગયું. તેમાં અમે7રકામાં  સદીઅાેથી ચાલતાં Vહેર sથંાલયાેની 
ચારસાે છrબઅાે અને નાYધપાp Aવગતાે છે. અા પુQતકને અંતે 
અેક અવતરણ છે : ‘sંથાલયાે અે �Aવકાસ માટેનાં તીથIધામ 

છે. અે સાૈથી અાેપન ય7ુનવRસk ટીઅા ે છે કે �ા ં Fવેશ માટે 

પરીwાઅાે નથી અને ઉંમરનાે કાેઈ બાધ પણ નથી.’ મહે+,ભાઈ 

લખે છે : ‘અા શhાેઅે બાણુંમા વષb  મને મÉાેની 
લાઇ}ેરીની અા અાેપન યુ7નવRસk ટીમાં દાખલ થઈને તેમાં 
દરરાેજ pણ કલાક વીતાવવાની Fેરણા અાપી.’
Vહેર iવન માટેની ઊંડી નાગ7રક 7નસબત સાથે 
મહે+,ભાઈઅે કરેલા ંકેટલાંક કામ Aવરલ અને  અાેછા ંVણીતાં 
છે. તેમાંથી કેટલાક Vઈેઅે. નરે+, માેદી ગુજરાતના મ¥ુ મંpી 
હતા ?ારથી મહે+,ભાઈ અેમના ટીકાકાર રKા છે. અેક 

અંsેi લેખનાે અનુવાદ કરીને તેની નીચે પાેતાનું  અનુવાદક 

તરીકે નામ મૂકીને મેઘાણીસૂત ેલ¥ું હતું : ‘ગુજરાતની જનતા 
તેને (નરે+, માેદીને) શાસન ચલાવવા માટે અયાેNય ઠેરવે. ખૂબ 

સાફ કહી દે કે કાેમી વેરPપપાસામાં કાેઈ જ ગાૈરવ રહેલું નથી, 
નકરી �ાનત જ છે.’ 

અા શhાે મહે+,ભાઈઅે સÐે�ર 2002માં બહાર પાડેલી 
અેક પApકાના છે¢ા વાz તરીકે છે. પApકાનું શીષIક છે 

‘જનરલ ડાયરની ગાૈરવયાpા’. અેમાં Vણીતા કટારલેખક 

�ામીનાથન અંકલેસ7રયા અૈયરે ‘ટાઇÈ અાૅફ ઇ²¹યા’માં 
15 સÐે�ર 2002ના રાજે લખેલા લેખનાે અનુવાદ છે. લેખનાે 
સંદભI નરે+, માેદીઅે ગાધેરાકાંડને પગલે થયેલા 7હe સાચાર 

પછી અાઠમી સÐે�રે મ� ગુજરાતના ફાગવેલથી અેક 

‘ગાૈરવયાpા’ કાઢી હતી જમેા ંઅેમણ ેભારાેભાર ઉÑકેરણીજનક 

કાેમવાદી ભાષણ કયુx હતું. અંકલેસ7રયા અૈયરે અા 
ગાૈરવયાpા અને જનરલ ડાયરે દસમી અેPFલ 1919માં 
પંVબમાં ભારે રમખાણાે થયાં હતાં ?ારે અsંેi લÑકરે કરેલી 

કૂચની સરખામણી કરી છે. પંVબમાં મારRસયા શરવૂડ નામના 
અંsેજ Pમશનરી મ7હલા દાકતરને તાેફાનીઅાેઅે માર મારેલાે. 
જનરલ ડાયરે  અા હુમલામાં ‘અંsેજ ગાૈરવભંગનું Fતીક’ Vેયું. 
અૈયર લખે છે : ‘r}7ટશ ગાૈરવભંગની પુન;ાIપના કરવા અે 
કૃત7ન�યી બWાે. pYશી વષI પછીના નરે+, માેદીની જમે, બીi 

કાેમને અે કદી ન ભૂલાવ ે તેવાે પાઠ ભણાવવા માગતાે હતાે. 
અેટલે પાેતાના લÑકરને લઈને જ�લયાનવાલા બાગ સુધીની 
અેક ટંૂકી ગાૈરવયાpાઅે જનરલ ડાયર નીકળી પfાે. ?ાં અે 
લÑકરે ગાેળીઅાે ચલાવી તેમાં 379નાં માેત નીપ�ાં અને 
1600 ઘવાયા. ... જ�લયાનવાલા અને ગુજરાત વ�ે રહેલું 
સાt સાફ Vેઈ શકાય તેવું છે. ગુજરાતમાં પણ અકે પwની 
7હe સાનાે સામના ેજંગ�લયાતભરી વેરPપપાસાથી કરવામાં અાવી 
રKાે છે.’ અૈયર મા7હતી અાપે છે કે ઇંNલે¹માં ડાયરના 
ટાેળાંબંધ Fશસંકાે અને ટેકેદારાે હતા છતાં r}7ટશ સરકારે 

ડાયરને બરતરફ કયાI. ગુજરાતની જનતાઅે પણ નરે+, માેદીને 
Vકારાે અાપવાે Vઈેઅે.  ઉપયુI¯ લેખની સYકડાે પApકાઅાે 
લઈને રૅ7ડકલ Kમુૅ7ન| યુવાનની જમે મહે+,ભાઈ ભાવનગરમાં 
વહYચવા નીક�ા હતા. અRગયાર વષI પહેલાંના અ?ંત 

ખતરનાક માહાેલમાં પ7રવારજનાેઅે માંડ અેમને વાયાI. અેટલે 
પછી અે પApકાઅાે ટપાલ �ારા માેટાે ફેલાવાે કયાb. અેટલું જ 

નહ� પણ ‘અરધી સદીની વાચનયાpા’ના પહેલા ભાગમાં તેને 
લેખ તરીકે મૂકીને અેક પદાથIપાઠ કાયમ કરી દીધાે. Aવવાદ 

સામે ઝૂકી પુQતકાેન ે પÄ કરી નાખવાના 7દવસાેમાં તાે 
સેzુલા7રઝમના મૂ� માટે Aવવાદ જ નહ� પણ સંભAવત 

Vેખમેય વહાેરી લેનારા મહે+,ભાઈ જુદી જ માટીના બનેલા 
છે. અા લખનારની ��Tઅે અાપણે ?ાંના Vહેરiવન, 

બાૈ�`ક iવન, FકાશનAવ^માં નહ�વત નાYધાયેલી અા અVેડ 

ઘટના છે. તેની પાછળની રાજકીય સભાનતા, નાગ7રક 

7નસબત,7નધાIર અને નીડરતાનાે ગુજરાતમાં Vટેાે જડે તેમ નથી. 
ગાૈરવયાpાની પApકામાં કતIqકઠારે નાગ7રકતા બતાવતાં 
પહેલાં મહે+,ભાઈઅે nાૈયI વ�ે કuણાના  દશIન કરાqાં હતાં. 
તેમણે ‘અાંસુ લૂછવા Vઉં છંુ ...’ નામે અેક પુQતક સંપા7દત 

કયુx. ગાંધીiઅે તેમના iવનના છે¢ા પંદર મ7હના કાેમી 
દાવાનળ ઠારવા માટે અેકલવીર બનીન ે અા�બળથી 
ચલાવેલા શાંAતPમશનની ઝાંખી અા પુQતકમાંથી મળે છે. અહ� 
મહે+,ભાઈઅે �ારેલાલ કૃત ગાંધીચ7રpના ‘ધ લા| ફેઝ’ના 
મણભાઈ ભ. દેસાઈઅે ‘પૂણાIહુAત’ નામે કરેલા અનુવાદના 
ઉપયુI¯ Aવષયને લગતા છસાે જટેલાં પાનાંનાે 160 પાનાંમાં 
સંwેપ કયાb છે. અા જંગમ કામ તેમણે માp બે મ7હનામાં કયુx. 
પછી અંsેi  સંwેપ પણ અા�ાે. અા પુQતકનાં Fકરણાેનું 



મહે+,ભાઈઅે ઠેરઠેર વાચન કયુx. ગૂજરાત Aવ©ાપીઠની 
FાથIનાસભામાં તાે દરરાેજ અરધાે કલાકનાે સમય લઈને અાખું 
પુQતક વાંµું. અા પુQતકની FQતુતતા Aવશે મહે+,ભાઈ કહે 

છે : ‘તેમાં ગુજરાતનું નામ લીધા Aવના ગુજરાતની પ7ર:;Aતનાં 
વણIન અને ઉકેલ ગાંધીiઅે બતાqાં છે.’ પુQતકનાં પાનાં પર 

સહજ નજર કરતાં પણ �ાનમાં અાવે છે કે દરેક પાને અેવું 
કંઈક છે કે જ ેતાેફાનsQત ગુજરાતની પ7ર:;Aત સાથે સાt 

ધરાવતું હાેય. Vે કે મહે+,ભાઈ તેમના અા કામ Aવશે અે 
7દવસાેમાં કહેતા : ‘કામ જ કરવું હાેય તા ેઅા બધા જ ેરાહત 

છાવણીઅાેમાં જઈન ેકામ કરે છે તેમ 

કરવું Vેઈઅે. અેન ેકામ કહેવાય.’ Vે 
કે મ હે +, ભા ઈ અે ગુ જ રા ત ના ં
રમખાણાેના 7દવસાેમાં તાે અાપણા 
અwરસેવીઅાેને તેમની ભૂPમકા શી 
હાેઈ શકે અેનાે અેક નમનૂાે બતાવી 
અા�ાે. અલબD, અાપણા માેટા 
ભાગના સજIકાેની ભાવભૂPમ પર તેની 
અસર નહ�વત પડી. 
રાજકારણના ે Vહેરમા ં છાેછ અને 
ખાનગીમાં ડર રાખનારા અાપણા 
શ h લાે ક મા ં મ હે +, ભા ઈ અે 
મૂ�7ન¤ રાજકારણની કે ટલી 
બધી વાત કરી છે તેના સં¥ાબંધ 

દાખલા વાચનયાpાના પાંચેય ભાગાે 
ઉપરાંત મહે+,ભાઈ સામvયકાેને જ ે

સા ર વે લી સા મ sી હ મ ણા ં
સુધી માેકલતા રહેતા તેમાંથી મળે છે. 

Fકાશન-સંપાદનના કમIશીલ મહે+,ભાઈ વાચનને સમાજ 

પ7રવતIનનું અકે સાધન માને છે. અ ે Aવચાર દરેક કામની જમે 

ખીસાપાેથી બાબતે પણ છે. અાઝાદી કી મશાલના સંપાદકીય 

7નવેદનમાં તે રામમાેહન રાય, Aવવેકાનંદ, ગાંધીi જવેાને યાદ 

કરે છે. પછી કહે છે અાઝાદી પછીનાં સાઠેક વષIમા ં‘દેશમાં દુT 

બળાેની રમણા’ અવારનવાર ચાલતી રહે છે. તેની સામે 
લડવા મહે+,ભાઈ બુલેટ નહ�, પણ ‘બુક અને બૅલેટ’ના 
ઉપયાેગની 7હમાયત કરે છે. 

અેટલે જ ગુજરાત Aવધાનસભાની ગઈ 2017ની ચૂંટણી વખતે 
લાેકPમલાપે સાૈને માટે રાજકારણનું સામાW ¿ાન અેવી સાેળ 

પાનાંની ખીસાપાેથી ‘લાેકશાહીના ચાહકાે તરફથી લાેક7હતાથb 
Aવનામૂ�ે’ બહાર પાડી હતી. તેમા ં ડેમાૅnસીનાે સૈકાઅાેનાે 
અનુભવ ધરાવતા r}ટન અન ે અમે 7રકાના ‘શાણા 

નરનારીઅાેઅે લાેકશાહી સમાજને માગIદશIક અેવા કેટલાક 

Aવચારાે’ મૂzા છે. જમે કે, ‘નઠારા રા�કતાIઅાેને ચૂંટે છે અેવા 
લાેકાે જ ે મતદાન કરવા જતા નથી’, ’ઉDમ સરકાર અે કે જ ે

અાેછામાં અાેછંુ શાસન કરે’, ‘દરેક દેશને તેને લાયક સરકાર 

મળી રહે છે’, ‘દુTતાના મહાAવજય માટે જuરી અેક જ વQતુ છે 

તે સÒનાેની 7નÅÓયતા’. તાજતેરમાં થયેલી લાેકસભાની 
ચૂંટણીમાં મહે+,ભાઈઅે અેક અલગ Aવચાર માટે મતદાર 

VગૃAત ઝંુબેશ અાદરી હતી. તેમણે મતદારાેને ઉમેદવારાે પાસે 
અેક અેવું FAત¿ાપp માગવાની હાકલ કરી હતી કે જમેાં 

ઉ મે દ વા ર ચૂં ટા યા પ છી 
સંસદમાં અણછાજતું વતIન ન 

કરવાની બાંહેધરી અાપે.
મહે+,ભાઈની સંવેદનશીલતા 
પણ કેવી ! તેમનાં દીકરી 
મંજરીબહેન સંભારે છે કે 

ગરીબાે મા ટે 7દલ કપાતું 
હાે વા થી મ હે +, ભા ઈ 

ઘણાં  વષાb પગમાં ચÔલ 

પહેરતાં ન હતા. વળી થેલીમાં 
જુદી જુદી સાઇઝના ચÕÃ 

ભરીને અડવાણે પગે મજૂરી 
કરતી બહેનાેને તે પહેરાવતા. 
વ ષાb સુ ધી સા ય ક લ 

અન ે સરકારની અેસ .ટી . 
બસનાે જ ઉપયાેગ કરતા. 
અમદાવાદમા ં પણ સાયકલ 

ચલાવતા. સાંજ ે બગીચામાં 
ફરવા Vય ?ારે બગીચામા ં પડેલાે કચરાે ઉપાડાય તેટલાે 
ઉપાડીને કચરાકંુડીમાં નાખ.ે જtા પછી પાેતાનાં વાસણ ઊટકી 
નાખે, ચાેકડીમાં બીV ં પfાં હાેય તાે તે પણ ઊટકી નાખે. 
ઘરનાં મ7હલાઅાે બધાં સાથે જ જમે અેવાે તેમનાે અાsહ. 

ખુદની તંદુરQતી અને ઘરની �ીઅાેની મદદ માટે વષાb લગી 
પડવાળી ઘંટી પર  મળ@ે દળણાં ય દળતાં !
ઘઉંનાે Vતે દળેલાે લાેટ ભાવનગરના ખાદીઉ©ાેગના 
બેકરીવાળાને અાપી તેના rબÖ@ટ બનાવડાવવાની  પહેલ 

મહે+,ભાઈઅે  કરી હતી.  તેઅાે માને છે  કે  દળવામાં અને 
રાેટલા  બનાવવામાં બહેનાેનાે ઘણાે સમય Vય છે. 

અેટલે પુરુષાેઅે Vતે દાણા દળતાં અને રાેટલી જ નહ� પણ 

નાÑતા માટે  }ેડ-rબÖ@ટ બનવતાં ય શીખવું Vેઈઅે. પાેતે 
પણ અા શીખેલાં. રઘુવીર ચાૈધરી ‘Aતલક કરે  રઘુવીર’ 



પુQતકના શh�ચpમાં નાYધે છે : ‘ ...પાછળથી rબÖ@ટ 

બનાવવાનું શી¥ા છે. લાકેPમલાપના સમારંભાેમાં જમેણ ેમાેટા 
માેટા લેખકાેન ે rબÖ@ટ ખાતાં Vેયા છે અમેને ખબર છે કે 

મહે+,ભાઈ તુ ાને તીરમા ં
પ લ ટી શ કે છે . સ તી 
અનસૂયાના પારણે }×ા, 
Aવ¦ુ અને મહેશ ઝૂલતા 
હ તા . મ હે +, મે ઘા ણી ના 
બા ર ણ ે Êે હ ર િÑમ , 

યશવંતભાઈ અને નગીનભાઈ 

હાથમાં rબÖ@ટ લઈને ઊભા 
હાેય.’ 

ઇશાવાØ ઉપ7નષદના અેક 

Ñલાકેમાં કKું છે કે કામ કરતા ં કરતાં સાે વરસ iવVે. 
મહે+,ભાઈઅે 96મા વષb 2019ની સાલમા ં‘ઘાળેી ઘાેળી �ાલા 
ભ7રયા’ની સંવvધk ત અાવૃ�D Fકટ કરી. તેમા ં ઝવેરચંદ 

મેઘાણીનાંકાqાે, તેમની ટંૂકી વરતાઅાે અને તેમના સશંાેvધત 

લાેકસા7હ?માંથી કૃAતઅાે મૂકી હતી. ત ે પછી 97મા વષb 
મેઘાણીની ચાર નવલકથાઅાેના સંwપે મહે+,ભાઈઅે તૈયાર 

કયાI : ‘અપરાધી’, ‘તુલસી-zારાે’, ‘વેAવશાળ’, અને ‘સારેઠ, 

તારાં વહેતાં પાણી’.  અા બધી  કૃAતઅાેના કુલ 1030 પાનાંને 
તેમણે 540 પાનાંમાં ટંૂકાqા ંછે !

મહે+, મેઘાણી ગુજરાતમાં sંથના ગાંધી છે. વાચનFચારના 
કાયI સંદભb તેમને ગાંધી સમાેવ7ડયા ગણવામાં માp તેમના 
માટેનાે અાદર, ગાંધી Aવચારની અધૂરી શમ અને મુNધતા 
કારણuપ નથી. મન, વચન અને કમIથી મહે+,ભાઈ અેવું iqા 
છે કે જમેાં ગાંધીiના Aવચારાેનાે AવવેકપૂણI અાAવÓાર થતાે 
હાેય. ગાંધીi અને મહે+,ભાઈના iવનકાયI વ�ે અનેક 

દેખીતાં સાtાે અને ઊડંા ંસાયુ�ાે બતાવી શકાય.

ગાંધીiન ે સ? અને અ7હe સા �ારા nા�� કરવી હતી, 
મહે+,ભાઈ તે કરવા માગે છે વાચન અને તે થકી Aવકસેલી 
મનુ�ની Aવચારશ7કત �ારા. તે  કહે છે : ‘બૂલેટથી ટંૂકા સમય 

મા ટે જ nા �� અાવે છે , બૅલટથી અાવેલી nા �� 

બહુ સફળ નથી  હાેતી અે અાપણાે અનુભવ છે ,અટેલે મારે 

હવે બુ� �ારા nા�� લાવવી છે.’ 

ગાંધીiઅે જ ે સામાW માણસ માટે કયુx ત ે મહે+,ભાઈઅે 
સા મા W ગુ જ રા તી વા ચ ક મા ટે ક યુx . ગુ જ રા તી 
સા7હ? પ7રષદના Fમુખ તરીકે ભાષણ અાપતાં ગાંધીiઅે 
સા7હ?ના સજIન અને વાચન પર�ે ‘કાેRશયા’ની  �ચe તા q¯ 

કરી હતી. ‘કાેRશયા’ �ારા ગાંધીiને સમાજના જ ે લાેકાે 

અ²ભFેત છે તેમના સુધી મહે+,ભાઈ ‘ચંદનનાં ઝાડ’ લઈને 
પહાYµા છે. ‘લાખ વાચકાનેા મહાસંઘ’મા ંતેમણે સામેલ કયાI છે 

‘ગામડાંના ખેડૂતાે અને પશુપાલકાેને, કાંતનારી બહેનાે અને 
વણકરાેને, દરi-માેચીથી માંડીને 
સુથાર-ક7ડયા સુધીના કારીગરાેને, 
રેલ-પાટા ને સડકાે પર 7દવસ રાત 

વા હ નqવ હા ર ચા લુ રા ખ ના ર 

કમIચારીઅાેને, ટપાલીઅાેને, Rશwકાેને, 
Aવ©ાથªઅાેને.’  
ગાંધીiઅે મહાદેવભાઈન ે કKું હતું : 

‘જ ેકાq જનસામાWને સુબાેધ ન હાેય 

તે મને ન રુચે. તે જ કાq અને સા7હ? 

�ચરંiવી રહેશે જ ે લાેકાેનું હશે, જનેે 
લાેકાે સહેજ ેમેળવી શકે, સહેજ ેઝીલી શકે.’ 

ગાંધીiના અા Aવચારનું મૂતI �uપ અેટલે મહે+,ભાઈઅે 
લાેકPમલાપ Fકાશન �ારા બહાર પાડેલું કાેઈ  પણ પુQતક . 

મહે+,ભાઈ  કહે છે કે  ‘લાકેPમલાપનું �ેય છે જ ે અનેક 

લાેકાેની રુ�ચને માટે પાેષક હાેય અને છતાં ય જમેાં 
કલાનું ધાેરણ નીચું ન અાવતું હાેય તેવું સા7હ? લાેકાે સુધી 
પ હાY ચ ડ વા નું ’ અા �ે ય ન ે લ ઈ ન ે લાે ક Pમ લા પ ના 
સં¥ાબંધ પુQતકાે બહાર પાડવાનાં કામમાં  ‘શાકરાેટલાે  
ભરપૂર મ�ાં’. ગાંધીiના શhાેમાં કહીઅે તાે લાેકPમલાપનું 
કામ અેટલ ે ‘બુ�`પૂવIક કરેલી }ેડ લેબર’. તદુપરાંત, 

મ હે +, ભા ઈ ની સુ ખ ની qા ¥ા માં ગાં ધી i અે 
કહેલાે ‘Vતમહેનતનાે  7નરપવાદ કાયદાે’ મહdનાે છે.  

ગાંધીiઅે દાંડીકૂચ કરી, મહે+,ભાઈ વાચનયાpા કરતાં રKા 
છે. પાેતાનાં કપડાં-વાસણથી લઈને દરેક કામ અે પાેતાની Vતે 
કરતાં રKાં છે : ‘હંુ અા કાેઈની ઉપર ઉપકાર માટે નથી 
કરતાે,પણ મને અેમા ં અાનંદ અાવે છે અેટલા મટે કરંુ છંુ. 

હંુ ઇ¾ંુ છંુ કે મારંુ કામ બીVને કરવાનાે વખત અાવે તે પહેલાં 
ભગવાન મને  લઈ લે.’  
અાેRશe ગણભાવ q¯ કરવા માટે મરાઠીમાં અેક અે�Fેશન 

છે : ‘અેમના મારી પર અટેલા અહેસાન છે કે મારી ચામડીના 
Vેડા બનાવીન ે હંુ તેમન ે પહેરાવું તાે પણ અે અહેસાનની 
અદાયગી ન થાય.’ અેક વાચક તરીકે મહે+,ભાઈ માટે હંુ  અા 
ભાવ ધરાવું છંુ.’ 

મહે+,ભાઈનું ગુણકીતIન કરવાની મને અા તક અાપવા બદલ 

યુનાઇટેડ 7ક+ગડમ:;ત ગુજરાતી  સા7હ? અકાદમીનાે, અને 
અા  qા¥ાનના સહુ �ાેતાઅાેનાે હંુ અાભારી છંુ. 

18 જૂન 2022, અમદાવાદ


