
 

મળવા જેવા માણસ......વવનોદભાઈ આર. પટેલ 

 

 

( વવનોદભાઈ રેવાભાઈ પટેલ) 

વવનોદભાઇનો જન્મ બમાા(આજન ું મ્ાુંમાર)ના 
રુંગ ન શહરેમાું જાન્ય આરી ૧૯૩૭માું થ્ો હતો. 
બીજા વવશ્વય ધ્ધ વખતે જાપાને જ્્ારે રુંગ ન ઉપર 

સખત બોમબમારો ક્ો ત્્ારે એનાથી બચવા 
વવનોદભાઈન ું ક ટ ુંબ ૧૯૪૧માું કમા્ેલી બધી 
વમલકતો રુંગ નમાું છોડીને પોતાના મળૂ વતન, 

મહસેાણા જીલ્લાના ડાુંગરવા ગામમાું આવી ગય ું 
હત  ું .ગામમાું ક ટ ુંબનો વ્્વસા્ ખેતીનો હતો . 



ડાુંગરવામાું આવ્્ાના થોડા મહહનાઓમાું જ 

વવનોદભાઈને સખ્ત તાવ આવ્્ો અને ગામમાું 
ચાલતા પોલી્ોના વા્રસમાું તેઓ ઝડપાઈ 

ગ્ા .આ પોલી્ોની અસરથી એમનો જમણો હાથ 

અને ડાબો પગ જીવનભર માટે ક્ષવત ગ્રસ્ત અને 

નબળા પડી ગ્ા . 

વવનોદભાઈન ું  છ ધોરણ સ ધીન ું વશક્ષણ 

ડાુંગરવામાું જ થય ું. ૧૯૫૦માું એ વખતે “ઉત્તર 

ગ જરાતન ું શાુંવત વનકેતન” કહવેાતી કડીની 
જાણીતી સુંસ્થા સવા વવદ્યાલ્માું સાતમા ધોરણમાું 
દાખલ થ્ા.એ શાળામાુંથી ૧૯૫૫માું તેઓએ 

એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષા પ્રથમ વગામાું પાસ કરી. 
પોતાની શારીહરક ક્ષવત ભણતરમાું બાધારૂપ ન 

થા્ એટલા માટે વવનોદભાઈએ પોતાની જાતને 

મનાવી કે “ભગવાન જ્્ારે એક દ્વાર બુંધ કરે છે 

ત્્ારે બીજ ું દ્વાર પણ ખોલી આપે છે.ક દરતે મારી 
શાહરહરક ખોટની  સામે મને બૌવધક શક્તતની ભેટ 

આપીને પરૂી કરી છે, આ શક્તતના બળે મારો 



જીવન રાહ સરળ અને સફળ બનાવવામાું હ ું 
કામ્ાબ  રહ્યો છું .” 

કડીની શાળાના અભ્્ાસ દરમ્ાન વવનોદભાઈ 

સ્ક લના વવશાળ પહરસરમાું જ આવેલ પાટીદાર 

વવદ્યાથી આશ્રમ નામની બોહડિંગમાું રહતેા ૪૦૦ 

છાત્રોવાળા આ ગાુંધી મલૂ્્ોને વરેલ આશ્રમમાું 
ગ ર ઓ સાથે રહવેાથી એમનામાું બાહ્ય દ વન્ાની 
ઘણી સમજદારી આવી ગઈ હતી .શાળાના આચા ા્ 
સ્વ. નાથાભાઈ દેસાઈ અને ગ જરાતીના વશક્ષક 

જાણીતા સાહહત્્કાર શ્રી મોહનલાલ પટેલ જેવા 
ગ ર ઓ એમના માટે ખ બ પે્રરક બળ બન્્ા.એમણે 

વવનોદભાઈમાું સાહહત્્નો અને પ સ્તક વાુંચનનો 
પે્રમ જગાડયો. આશ્રમમાું ગહૃપવત ગ ર ઓ સાથે 

સ્ટેજ ઉપર બેસી સવાર-સાુંજની પ્રાથાના 
ગવડાવતી વખતે એમનો આત્મવવશ્વાસ વધતો કે 

શારીહરક ક્ષવત હોવા છતાું જીવનમાું હ ું પણ કુંઈક 

કરી શક ું એમ છું. 



૧૯૫૫માું એસ.એસ.સીમાું પ્રથમ વગામાું ઉતીણા 
થ્ા બાદ વવનોદભાઈએ અમદાવાદની 
એચ.એલ.કોમસા કોલેજમાુંથી ૧૯૫૯માું 
બી.કોમ.ની પરીક્ષા પાસ કરી. રુંગ નની 
જાહોજલાલી જો્ા પછી ગામમાું વપતાને ચાર 

દીકરા અને ત્રણ દીકરીઓના બહોળા ક ટ ુંબનો 
ખેતી,દૂધ અને ગામમાું નાના વેપારની ટૂુંકી 
આવકમાુંથી નીભાવ કરવાનો હોવાથી વપતાને  

આવથિક રીતે સુંકળામણ રહતેી હતી.આ સુંજોગોમાું 
કોલેજના અભ્્ાસ માટે વવનોદભાઈને સુંસ્થાઓ 

તરફથી સારા માકા  ઉપર અપાતી  સ્કોલરશીપ 

ઉપર આધાર રાખવો પડેલો, એટલે બી.કોમ.માું 
પાસ થ્ા બાદ તરત જ એમણે મહહલા ઉત્કર્ા 
માટેની સામાજજક સુંસ્થા વવકાસગહૃમાું એના 
સ્થાપક પ ષ્પાબેન મહતેાના હાથ નીચે હહસાબનીશ 

અને સેકે્રટરી તરીકે ૧૪૫ રૂવપ્ાના માવસક 

પગારની નોકરી સ્વીકારી હતી . પગારનો પહલેો 
ચેક મળતાું એમને અને વપતાને ખ બ આનુંદની 
લાગણી થઇ હતી   



અહીં આઠેક મહહના જોબ ક્ાાં પછી એમને એમના 
વપતા જ્્ાું નોકરી કરતા હતા એની નજીકમાું 
કઠવાડા,અમદાવાદમાું કેવમકલ્સ બનાવવા માટે 

નવી સ્થપાએલ કુંપની સેલ્ય લોઝ પ્રોડત્સ ઓફ 

ઈન્ડી્ા લીમીટેડમાું રહવેાના મકાન સાથેની 
એકાઉન્ટ તલાકા  તરીકેની નોકરી મળી ગઈ. આ 

કુંપનીમાું જોબ કરતાું કરતાું એમણે ૧૯૬૦માું 
બી.એ.૧૯૬૨માું એમ. કોમ.૧૯૬૯માું 
એલ.એલ.બી. સ ધીની પરીક્ષાઓ પાસ કરી .એની 
સાથે સાથે  કુંપનીનીની મેનેજમેન્ટ દ્વારા  એમની 
મહનેત અને વફાદારીની કદર થતી રહી અને 

એમના હોદ્દાઓમાું અને વેતનમાું વદૃ્ધિ થતી રહી . 

૧૯૭૩ થી ૧૯૭૬ ત્રણ વર્ા એમના ક ટ ુંબના 
સભ્્ોએ વડોદરા નજીક નુંદેસરી ખાતેની 
ફોમાલડીહાઈડ કેવમકલ બનાવવાના નવા 
પ્રોજેતટને શરૂ કરવા માટે સમ્ જો્ા વવના સખત 

કામ કય ાં.ત્્ારબાદ ૧૯૭૬માું ત્્ાુંથી છટા થઇ 

અમેહરકા રહતેા એમના ભાઈઓએ એમને અમેહરકા 



ફરવા માટે બોલાવતાું ચાર મહહના માટેના 
બીજનેસ વવઝા મેળવી ક ટ ુંબી જનોને મળવા અને 

ફરવા માટે તેઓ પહલેી વખત અમરીકા ગ્ા હતા 
.આ ચાર મહહનાના અમેહરકાના રોકાણ દરમ્ાન 

કેલીફોની્ા નજીકના આઠ  સ્ટેટમાું તેઓ ભાઈઓ 

સાથે જોવા જેવાું સ્થળોએ કેમપરમાું ખબૂ ફ્ાા. 
ત્્ાુંના ક દરતી સૌંદ ા્થી અને અમેહરકાના પ્રથમ 

અન ભવથી તેઓ ખબૂ પ્રભાવવત થ્ા હતા.  

અમેહરકાથી પાછા ફ્ાા બાદ જ્્ાું પ્રથમ કામ કરતા 
હતા એ સેલ્ય લોઝ પ્રોડત્સ લલવમટેડ ે દેશમાું ન 

બનત ું એક કેવમકલ ઇથીલીન એમાઈન્સ વડોદરા 
ખાતેની ફેતટરીમાું બનાવવા માટે પ્રમોટ કરેલ નવી 
કુંપની ડા્ામાઈન્સ એન્ડ કેવમકલ્સની 
અમદાવાદ,આશ્રમ રોડ ખાતેની ઓહફસમાું કુંપની 
સેકે્રટરી અને ફાઈનાન્સ મેનેજર તરીકે ૧૯૭૬થી 
ફરી જોડાઈ ગ્ા. 

આ ઓહફસમાું રહી નવા પ્રોજેકટના પબ્લલક 

ઇસ્ય થી માુંડી વડોદરાનો પ્રોજેતટ કામ કરતો  થ્ો 



ત્્ાું સ ધીના ફાઈનાન્સ, માકેહટિંગ અને અન્્ 

વહીવટી પ્રશ્નો અને એના ઉકેલનો બહોળો અન ભવ 

તેઓએ આ કુંપનીમાું પ્રાપ્ત ક્ો.વવનોદભાઈના 
ધુંધાકી્ જ્ઞાન અને અન ભવોને ધ્્ાનમાું લઇ 

અમદાવાદની કેવમકલ બનાવતી એક પ્રાઈવેટ 

લીમીટેડ કુંપની ઓમ નીલકુંઠએ  એમના 
હડરેતટરોના બોડામાું ઘણા વરસો સ ધી એમની 
હડરેતટર તરીકે વનમણ ુંક કરી હતી .  

ઉપરની ગ્ર પ કુંપનીઓમાું મેનેજમેન્ટ કેડરમાું 
અગત્્ના હોદા સુંભાળી, સળુંગ ૩૪ વર્ાની 
સેવાઓ આપ્્ા પછી ૧૯૯૨માું એમનાું 
ધમાપત્નીના અવસાન બાદ ૧૯૯૪માું 
વવનોદભાઈએ છેલ્લે ડા્ામાઈન્સ એન્ડ કેવમકલ્સ 

લીમીટેડમાું કુંપનીના સીની્ર એતઝીક્ય ટીવના 
પદે રહીને વનવવૃત લીધી .વનવવૃત બાદ ભાઈઓના 
આગ્રહથી   વવનોદભાઈ ગ્રીનકાડા  લઈ 

કેલીફોની્ામાું રહતેાું સુંતાનો અને અન્્ પરીવાર 

જનો સાથે કા્મી વસવાટ માટે ૧૯૯૪માું માતા 



અને વપતાને લઈને અમદાવાદથી કા્મી  
વસવાટ માટે અમેહરકા આવી ગ્ા .  

વવનોદભાઈનાું લગ્ન ૧૯૬૨ના ઓગસ્ટમાું 
ક સ  મબહને સાથે અમદાવાદ ખાતે થ્ાું હતાું . 

૧૯૬૨માું લગ્ન બાદ સ્ટ ડી્ોમાું જઈ એમણે 

પડાવેલી એક ્ાદગાર તસ્વીર આ રહી.  

 

ત્રીસ વર્ાના સ ખી દામપત્્ જીવન બાદ ૧૯૯૨માું 
૫૪ વર્ાની વ્ે જ ક સ  મબહનેનો દ ખદ સ્વગાવાસ 

થ્ો. એમના બે પ ત્રો અને એક પ ત્રી હાલમાું 
કેલીફોની્ા, અમેહરકામાું સારી રીતે સેટ થઇ 
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સપહરવાર સ ખી જીવન ગાળી રહ્યાું થ્ાું છે એનો 
એમને અંતરથી ખ બ સુંતોર્ છે . 

૧૯૬૨માું વવનોદભાઈના લગ્ન બાદ ક ટ ુંબની 
આવથિક પહરક્સ્થવત સ ધરી હતી .એમનાથી ત્રણ 

નાના ભાઈઓ એક પછી એક એમ અમેહરકા ભણવા 
ગ્ા અને ત્્ાું જ સ્થા્ી થ્ા. પહલેાું ભાડાના 
મકાનમાું રહતેા હતા એના બદલે નારણપ રામાું 
મોટા બે માળના મકાનમાું માતા વપતા સાથે 

સહક ટ ુંબ રહવેાન ું શક્ય બન્ય ું .અહીં આ મકાનમાું જ 

અમેહરકાથી આવીને એમના ત્રણે ્ નાના 
ભાઈઓએ લગ્ન ક્ાાં હતાું અને લગ્ન કરીને પરત 

અમેહરકા ગ્ા હતા . 

ભતૂકાળમાું ક ટ ુંબના ઉત્કર્ા માટે જેઓએ ખ બ 

સુંઘર્ા અને ત્્ાગ ક્ો અને જીવનભર 

વવનોદભાઈની સાથે રહ્યાું અને એમને અઢળક પે્રમ 

આપ્્ો એ વવનોદભાઈના જીવનનાું ત્રણ મ ખ્્ 

વપ્ર્ પાત્રો –૧૯૯૨માું જીવન સાથી ક સ  મબેન 

,૧૯૯૫માું માતા શાુંતાબેન બને્ન અમદાવાદમાું 



અને ૨૦૦૭માું વપતાશ્રી રેવાભાઈ ,સાન ડી્ેગો, 
અમેહરકામાું એમને છોડીને  વવદા્ થ્ાું છે,એન ું 
સ્વાભાવવક રીતે એમના મનમાું ખ બ દ ખ છે, પરુંત   
આ ત્રણ હદવ્્ાત્માઓન ું સ્મરણ એમને હુંમેશાું 
પે્રરણા આપત ું રહ ેછે .   

લોસ એન્જેલસ અને સાન ડી્ાગોમાું  રહતેાું ત્રણ 

સુંતાનો અને જોઈને આંખ ઠરે એવાું એમનાું ૬ પૌત્ર 

-પૌત્રીઓના દાદા તરીકેનો પે્રમ પામીને હાલ તેઓ 

એમના હદવસો સાન ડી્ેગો, કેલીફોની્ા ખાતે 

આનુંદ ને સુંતોર્ની લાગણીથી પસાર કરી રહ્યા છે 

. 

 

     (છ પૌત્ર-પૌત્રીઓ સાથે વવનોદભાઈ- ઓગસ્ટ-

૨૦૧૪) 
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અમેહરકામાું આવીને ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૧ સ ધીમાું 
વવનોદભાઈ એ એમનામાું વર્ોથી પડેલા 
સાહહત્્ના રસને તાજો ક્ો અને સર્જનની 
પ્રવવૃતમાું લાગી ગ્ા. એમના લેખ, વાતાા, કાવ્્ 

વગેરે અમદાવાદથી પ્રવસધ્ધ થતા માવસક 

“ધરતી” માું છપાતા. આ માવસકમાું એમની પહલેી 
વાતાા “પાદલચન્હો” ૧૯૯૬માું છપાઈ હતી .એ જ 

રીતે ન્ય ્ ોકા /ન્ય જસીથી પ્રગટ થતા સાપ્તાહહક 

“ગ જરાત ટાઈમસ”ની ૨૦૦૧માું શરૂઆત થઇ 

ત્્ારથી જ એમનાું લખાણો ૨૦૧૧માું એમનો 
પોતાનો લલોગ વવનોદ વવહાર શર  ક્ો ત્્ાું સ ધી 
વન્વમત રીતે પ્રગટ થતાું રહ્યાું .  

વવનોદભાઈએ ૨૦૧૧માું કોમપ્ય ટરમાું ગ જરાતીમાું 
કેમ લખા્ એ  શીખી લીધ ું અને “વવનોદ વવહાર” 

નામે એમનો લલોગ શરૂ ક્ો. વવનોદ વવહારની 
લલિંક છે... 
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આ લલોગના મ લાકાતીઓનો આંક આજે તવાટર 

વમલલ્નનો આંક વટાવી ચ ક્યો છે. 

લલોગની પ્રવવૃત્ત વવરે્ વવનોદભાઈ કહ ે છે: 

“વનવવૃતમાું સારી રીતે સમ્ પસાર કરવાન ું લલોગ 

ઉત્તમ સાધન છે .્ોગ: કમાશ  કૌશલમની જેમ 

લલોગીંગ એક મેડીટેશનની ગરજ સારે છે. 

લલોગીંગ માટે જરૂરી અવનવી ટેકનીકોન ું જ્ઞાન 

આપવા તેમ જ સતત માગા દશાન આપી 
પ્રોત્સાહહત કરવા માટે મારા આત્મી્ વમત્ર શ્રી 
સ રેશ જાનીનો હ ું આભારી છું .વવનોદ વવહારના 
માધ્્મથી કદી નજરે જો્ા કે મળ્્ા ન હો્ પણ 

મળવા ગમે એવા ઘણા સહૃદ્ી નેટ વમત્રો સાથે 

આત્મી્ સુંબુંધ બુંધા્ છે . વમત્રો સાથે લલોગના 
માધ્્મથી તેમ જ સતત ઈ-મેલ પર સુંપકા  અને 

વવચાર વવવનમ્થી મન સતત આનુંદમાું રહ ેછે .” 

“બાળપણની શારીરીક  ક્ષવત અને લગભગ ૮૦ 

વરસની  ઉંમરે શરીર ભલે બરાબર સાથ નથી 
આપત ું પણ માર ું  મગજ આ ઉંમરે પણ ખ બ તેજ 



દોડી રહ્ ું છે . હજ  કામ આપતા એક જ  હાથે ટાઈપ 

કરીને મારા લલોગની પોસ્ટ તૈ્ાર કરી તમારા 
જેવા અનેક વમત્રો /ચાહકોને શક્ય એટલ ું સુંસ્કારી 
સાહહત્્  હજ  પીરસી શક ું છું  એથી મનમાું ખ બ 

આનુંદ અને સુંતોર્ની લાગણી થા્ છે.આવી 
શક્તત આપવા અને આ ઉમરે પણ ચાલ  રાખવા 
માટે ભગવાનનો હ ું આભાર માન ું છું .” 

વવનોદભાઈની જીવનની ફીલોસોફી વવશે તેઓ કહ ે

છે કે .... 

“જીવનમાું ગમે એટલા વવપરીત સુંજોગો ભલે 

આવે પણ હહિંમત ન હારવી,મન મજબ ત રાખવ ું 
અને સુંતોર્ી જીવન જીવવા પ્ર્ત્નશીલ રહવે  ું .જે 

પળ જીવતા હોઈએ એને ઉત્સાહ અને જોશથી જીવી 
લેવી. ગીતાનો આ સાર મનમાું હુંમેશા ્ાદ 

રાખવો.. 

जो हुआ वह अच्छा हुआ , 

जो हो रहा है ,वह अच्छा हो रहा है , 

जो होगा ,वह भी अच्छा होगा .”  



વળી,  

“આંતહરક હહમમત, હદલી પ ર ર્ાથા, સકારાત્મક 

અલભગમ, ભગવાન ઉપર શ્રધા અને એની કપૃા 
જ્્ારે ભેગા થા્ એટલે જીવન ્ાત્રાનો રસ્તો 
સરળ બની જા્ છે. “ 

 

-પી. કે. દાવડા 
 

 


