
"કલમમાાં વેદના ઘ  ાંટાઈને આવે ત્યારે લેખનનો સાંતોષ થાય" 

 

વવનોદ ભટ્ટ સાથેની મલુાકાતના અંશો.....  

(મલુાકાત રમેશ તન્ના અને અવનતા તન્ના)  

 

(આ મલુાકાત 2002માાં (આશરે) લેવાઈ હતી. મલુાકાતમાાં તેમણે પોતાની 

સર્જનયાત્રાની ઘણી સરસ વાતો કરી છે. માણવી ગમે તેવી મલુાકાત છે.) 

 

(તસવીરઃ આલાપ તન્ના) 

પ્રશ્નઃ તમે અત્યાર સધુી જે હાસ્યયાત્રા કરી અને કરાવી, પાછળ નજર કરી 

જુઅોો તે કેવી લાગણી થાય છે? 



 

વવનોદ ભટ્ટઃ ગજુરાતી સાહહત્યમાાં પન્નાલાલ પટેલ ચમત્કાર કહવેાય છે. 

મને મારા હકસ્સામાાં પણ એવુાં લાગે છે. મારા પહરવારમાાં સાહહત્યનુાં કોઈ 

વાતાવરણ નહોત ુાં. મારી સાત પેઢીમાાં કોઈએ લેખક કે કવવ થવાની ભ  લ 

કરી નહોતી. હુાં અભ્યાસમાાં ખ  બ નબળો હતો. ગજુરાતી જેવા વવષયમાાંય 

માાંડ માાંડ પાસ થતો. મારી આ કક્ષા હતી. અને ચમત્કારો તો સતત થયા 

છે. મેં પ્રારાંભમાાં બહ ુજ નબળાં લખ્ુાં. મારાાં કેટલાાંક એવાાં પસુ્તકો છે જેની 

હુાં હરવપ્રન્ટ કરાવવાનુાં ક્યારેય વવચારતો નથી. ‘પહલેુાં સખુ તે મ  ાંગી નાર’ એ 

પસુ્તક મેં અઢાર વષષની કાચી ઉંમરે લખેલુાં. વપતાને એમ કે આ છોકરો 

કોઈ કામધાંધે વળગે એટલે તેમણે પૈસા આપીને એ પસુ્તક પ્રગટ કરાવેલુાં. 

એમને એમ હશે કે આનો ઊભરો નીકળી જાય અને તેની વાસનાઅોોનો 

મોક્ષ થઈ જાય. પછી એનુાં ચચત્ત ભણવામાાં ચોટશે. જોકે એમની એ આશા 

પ  રી ન થઈ. 

એ સમયગાળામાાં સાંદેશમાાં કામ કરતા સાંપાદક ગણુવાંત છો. શાહ (જેઅોો 

આશ્લેષ શાહના નામથી અત્યારે ગજુરાત સમાચારમાાં લખે છે) એ મને 

કહ્ુાં કે લખવુાં છે? અને ૧૯૬૬થી મેં લખવાનુાં શરૂ ક્ુષ. એ વખતે મને 

ખબર નહોતી કે હાસ્યલેખક થવાની મારામાાં ગુાંજાઈશ છે. પહલેાાં મેં ૫૦ 

જેટલી કરુણ વાતાષઅોો લખી હતી. એ વાતાષઅોો એટલી બધી કરુણ હતી 

કે હુાં પોતે એક હાથે વાતાષ લખતો અને બીજા હાથે મારાાં આંસ ુલ  છતો. 



 

પ્રશ્નઃ ક્યારની વાત છે આ? 

 

વવનોદ ભટ્ટઃ કોલેજકાળની. એ સમયગાળામાાં મારા વપતાને એક વમત્ર, 

જેઅોો હાસ્યલેખક હતા તેમને મારા લેખો વાાંચીને કહ્ુાં કે ત ુાં હાસ્યલેખનમાાં 

ફાવીશ. એ વખતે જ મેં રડતી આંખે મારી પચાસ વાતાષઅોો ફાડી નાખી. 

એમાાંથી ગજુરાતી સાહહત્યને શુાં ફાયદો થયો કે નકુસાન એની ખબર નથી, 

પણ હુાં કરુણ લેખનમાાંથી બહાર નીકળી ગયો. 

 

પ્રશ્નઃ ક્યારેય કાવ્યલેખન ઉપર હાથ અજમાવ્યો છે? 

 

વવનોદ ભટ્ટઃ ના, વવચારતો પણ નથી. કવવતા અઘરી ચીજ છે. જોકે 

્વુાનકાળમાાં થોડીક કવવતાઅોો લખી હતી. 

 

પ્રશ્નઃ સાહહત્ય સર્જન કરવુાં અને અખબાર માટે કોલમ લેખન દ્વારા સાહહત્ય 

સજાષય તેમાાં ફરક છે. તમે તમારી કોલમોના લેખોમાાંથી પસુ્તક કરતા હોવ 

છો ત્યારે લેખો મઠારો છો? 

 



વવનોદ ભટ્ટઃ હા, મઠારુાં  છાં. એટલુાં જ નહીં, કોલમ માટે પણ એક વખત 

લખીને નથી આપી દેતો. એક વાર પીચ પડી હોય એમ ને એમ ઉતારી 

લઈ પછી બીજી વખત લખુાં. પસુ્તક માટે તો ક્યારેક તો આખેઆખુાં ફરીથી 

લખુાં. 

બીજુ, કોલમલેખનમાાં સારુાં  ન લખાય એવી માન્યતા સાથે હુાં સહમત નથી. 

જા હુાં કોલમ ન લખતો હોત તો આટલુાં લખી પણ ન શકયો હોત. હા, 

કોલમમાાં દર વખત સારુાં  જ લખાય એવુાં નથી. નબળાં હોય તેને પસુ્તકમાાં 

સમાવેશ ન કરવો જાઈએ. જેમ કે મારાાં ૯૦ ટકા કરતા વધારે કોલમ 

લેખન પસ્તીના લાભાથે હોય છે. (ના, વવનોદભાઈ-આ વવધાન ગાંભીરતાથી 

કરી રહ્યા હતા. અમારા ચહરેા પર બસ માત્ર ૯૦ ટકા જ? એવો ભાવ 

આવી જાય છે, પણ તેઅોો તેની અવગણના કરી આગળ વધે છે) હુાં ૩૫-

૩૬ વષષથી કોલમ લખુાં છાં અને મેં ધા્ુષ હોત તો તેમાાંથી હુાં ૫૦ પસુ્તકો 

કરી શક્યો હોત પણ મેં એવુાં નથી ક્ુષ. તમે જો સભાન ન રહો અને 

તમારા પોતાના પે્રમમાાં પડી જાવ તો મયાષ સમજો. 

 

પ્રશ્નઃ હાસ્ય વનસ્પાંદન કરવા કોઈ ટેકવનકની મદદ લો? 

 



વવનોદ ભટ્ટઃ ટેકવનક તો મારી સમજ માટે. પણ લખાય તે સહજ રીતે. એવુાં 

નહીં કે ચલો પેરોડી કરી, હવે થોડો વ્યાંગ આવવા દઈએ. હાસ્ય તો એક 

ફ્લો છે. જે ક્ષણે તમે વવચારમાાં પડી જાઅોો તે ક્ષણે હાસ્ય જત ુાં રહ.ે હા, 

ક્યા ફોમમાાં લખવુાં તેનો વવચાર કરુાં , પ્રયોગો પણ કરુાં અને હુાં પસુ્તક તો 

માત્ર મારી પોતાની હાસ્યની સમજ વધે એ માટે બહાર પાડુાં છાં, લોકો માટે 

નહીં. 

 

પ્રશ્નઃ તમને તમારી કઈ કૃવતથી વધ ુસાંતોષ છે? 

 

વવનોદ ભટ્ટઃ મને મારી બે કૃવતથી વધ ુસાંતોષ છે. એક વવનોદની નજરે 

અને બીજી મારી આત્મકથાથી. (એવા રે અમે એવા) જો ત્રીજા નાંબર 

આપવો હોય તો વવનોદવવમશષને આપી શકાય. જોકે આ વવનોદવવમશષ 

પસુ્તકની આજ સધુી કોઈએ નોંધ લીધી નથી. આ પ્રકારનુાં ગજુરાતી 

ભાષામાાં પ્રથમ પસુ્તક છે. 

 

પ્રશ્નઃ મનમાાં હજી કોઈ બીજી ઈચ્છા છે કે મારે આના ઉપર કામ કરવુાં છે? 

 



વવનોદ ભટ્ટઃ હવે ઉંમર થઈ છે અને થાક લાગે છે. અને આપણે જ બધુાં 

કરી નાખીશુાં તો બીજા શુાં કરશે? મને શ્રદ્ધા છે કે ભવવષ્યમાાં વવનોદ ભટ્ટનુાં 

પણ માથ ુભાાંગે એવો કોઈ લેખક થશે જ. 

 

પ્રશ્નઃ તારક મહતેાએ એક વખત કહ્ુાં હત ુાં કે અત્યારે જો કોઈ હાસ્યનવલ 

આપી શકે તેમ હોય તો તે વવનોદ ભટ્ટ જ છે, તેમ કેમ નથી લખતા હાસ્ય 

નવલકથા? 

 

વવનોદ ભટ્ટઃ મને વનષ્ફળ જવાની ટેવ નથી. મને લાગે કે આ કામ મારુાં  

નથી તો એમાાં હુાં નથી પડતો. મને છેને અંદરથી આત્મવવશ્વાસની ઘણી 

તાણ છે. જે કામ હુાં ન કરી શકુાં એ કામ હુાં હાથ પર લેતો નથી અને હવે 

૬૪ વષે મારી વનષ્ફળ જવાની તૈયારી નથી. 

 

પ્રશ્નઃ જોકે પહલેાાં પણ લખી શક્યા હોત? 

 

ના, પહલેેથી જ મેં નક્કી કરેલુાં કે હાસ્ય નવલ લખવી એ મારી ગજા 

બહારની વાત છે. 

 



પ્રશ્નઃ ખેર, કઈ ગજુરાતી હાસ્યનવલ ગમે? 

 

વવનોદ ભટ્ટઃ હદગીશ મહતેાની ‘આપણો ઘડીક સાંગ’ એક સરસ હાસ્ય 

નવલકથા છે. કોઈ સરસ અંગે્રજી હાસ્ય નવલ વાાંચતા હોઈએ તેવુાં લાગે. 

‘ભદ્રાંભદ્ર’ તો હાસ્યનવલ કરતાાં ઉપહાસકથા વધ ુ છે. તમે જ્યારે કોઈને 

લક્ષયાાંક બનાવીને તેનો ઉપહાસ કરો, મશ્કરી કરો ત્યારે ઊતરતી કક્ષાનુાં 

હાસ્ય વનપજે છે. ચનુીલાલ મહડયામાાં ધારદાર વ્યાંગ અને તે તેમની 

હાસ્યનવલમાાં દેખાય. રઘવુીર ‘એકલવ્ય’ લખી પણ રઘવુીર હાસ્યકાર 

કરતાાં વ્યાંગકાર વધ.ુ 

 

પ્રશ્નઃ હાસ્ય અને ગરીબીને કેવો સાંબાંધ? 

 

વવનોદ ભટ્ટઃ સીધો સાંબાંધ, ચાર્લસષ હડકન્સ, ચાલી ચેપ્લીન, બોનાષડષ શો આ 

બધા ભયાનક ગરીબીમાાંથી આવેલા. ગરીબીમાાંથી નાસી છૂટવાની આ એક 

પલાયનવવૃત્ત છે. વેદના વગર હ્મુર અધ  રુાં  છે. વ્યાંગની તો જનની જ 

ગરીબી છે. હુાં ક્યારેક ટુચકાબાજી કરતો હોઉં છાં, પણ મને ખરો સાંતોષ 

ત્યારે મેં ચચત્રલેખામાાં એક પીસ લખેલો ‘બોમ્બ ડાઈંગ આ જાહરેખબર 

નથી હકીકત છે’ મેં એ લેખમાાં ચાર લીટી લખી હતી. એ હદવસે મુાંબઈમાાં 



એટલી લાશો ખડકાઈ હતી કે બેસ્ટની બસોમાાં પણ લાશો લઈ જવી 

પડેલી. એ હદવસે બસમાાં મસુાફરો હોવા છતાાં કાંડક્ટરે કોઈની હટહકટ ફાડી 

નહોતી અને ઘાંટડી મારીને કહ્ુાં નહોત ુાં, ચલો સ્મશાનઘાટ. 

 

પ્રશ્નઃ હાસ્યનુાં સ્વરૂપ એવુાં છે કે તેનુાં તરત પહરણામ મળે. લેખક વનષ્ફળ 

જાય તો તરત ખબર પડી જાય. આવા અઘરા સ્વરૂપનેય ગાંભીરતાથી કેમ 

લેવાત ુાં નથી? 

 

વવનોદ ભટ્ટઃ હાસ્ય રોકડાનો વેપાર છે. પ્રાચીનકાળથી હાસ્યરસની ઉપેક્ષા 

થતી આવી છે. ભરત મવુનએ પણ કહ્ાાં હત ુાં કે હાસ્યરસ એ તો 

શ ૃાંગારરસની આડ પેદાશ છે. એ માન્યતા આજે પણ ચાલી છે. આપણે ત્યાાં 

વવવેચકો હાસ્યનુાં કશુાં વાાંચતા જ નથી. વવવેચકો હાસ્યને ઠીક છે મારા ભૈ 

ગણે, પણ એક લેખ લખી દેખાડે તો ખબર પડે. હાસ્યનુાં લેખન સરળ 

નથી. વવનોદ ભટ્ટ, વવનોદ વવમશષ લખે કે હાસ્ય ઉપચાર લખે ત્યારે તેની 

પાછળ કેટલો અભ્યાસ કયો, કેટલા સાંદભષગ્રાંથો વાાંચ્યા એ કોઈ જોત ુાં નથી. 

હાસ્યલેખન કરવા માટે વાાંચવુાં પડે, આંખ-કાન-ખરુ્લલા રાખવાાં પડે, ખ  બ 

વાાંચવુાં પડે. હુાં રોજ ૨૫૦-૩૦૦ પાનાાં વાાંચ ુાં છાં. હુાં ઘણી વખત કહુાં છાં કે હુાં 

જ્યારે અોોછાં વાાંચ ુાં છાં ત્યારે ખરાબ લખુાં છાં. 



 

(સૌજન્ય - ઉદગાર સામવયક)  

. 

 

હાસ્ય લેખક વવનોદ ભટ્ટને શબદાાંજચલ  

લાાંબા સમયથી નાદુરસ્ત રહતેા જાણીતા હાસ્યલેખક વવનોદ ભટ્ટનુાં આજે 

અમદાવાદમાાં વહલેી સવારે તેમના વનવાસસ્થાને 80 વષષની વયે વનધન 

થ્ુાં છે.  

તેમનો જન્મ ૧૪ જાન્્આુરી, ૧૯૩૮ના રોજ નાાંદોલમાાં થયો હતો. તેમણે 

૧૯૫૫માાં એસ.એસ.સી. ઉવત્તણષ ક્ુું. તેઓ ૧૯૬૧માાં અમદાવાદની 

એચ.એલ. કોમસષ કોલેજમાાંથી સ્નાતક થયા હતા. એ પછીથી તેમણે 

એલ.એલ.બી.ની પદવી પણ મેળવી હતી.  

તેઓ વ્યવસાયે વેરા સલાહકાર હતા. જોકે લાાંબો સમયથી તેમણે લેખન 

પર જ ધ્યાન કેન્દ્ન્દ્રત ક્ુું હત ુાં. રણજજતરામ સવુણષચાંદ્રક સહહત તેમને 

સાહહત્યના ઘણા પ્રવતન્દ્ષ્ઠત એવોડષ મળ્યા હતા. ૧૯૯૬થી ૧૯૯૭ 

દરવમયાન તેઓ ગજુરાતી સાહહત્ય પહરષદના પ્રમખુ રહ્યા હતા. તેઓ 



પહરષદને લોકોના હૃદય સધુી લઈ ગયા હતો તો સામા પકે્ષ તેમણે 

પહરષદને આવથિક રીતે પગભર પણ કરવાનો પ્રયાસ કયો હતો. 

જ્યોવતન્દ્ર દવે, બકુલ વત્રપાઠી, તારક મહતેાની જેમ તેઓ પણ ગજુરાતી 

હાસ્ય સાહહત્યનુાં ટોચનુાં નામ હતા. તેમણે ગજુરાતી સાહહત્યમાાં માતબર 

પ્રદાન ક્ુું. કુમારમાાં પ્રકાવશત થયેલી વવનોદની નજરે શે્રણીથી તેઓ 

પ્રકાશમાાં આવ્યા અને પછી તો તેમની શબદજ્યોત સતત ઝળહળતી જ 

રહી. હાસ્યને તેમણે ઘણી ગાંભીરતાથી લીધુાં હત ુાં. હાસ્ય પદાથષની સૈદ્ધાાંવધક 

ચચાષ કરતાાં તેમનાાં પસુ્તકો ગજુરાતી સાહહત્યની મ  ડીસમાાં છે. તેમની 

આત્મકથા એવા રે અમે એવા.. ગજુરાતી આત્મકથા સાહહત્યમાાં ટોચનુાં 

સ્થાન ધરાવે છે. અત્યાંત વનખાસતાથી તેમણે આત્મકથા લખી છે. તારક 

મહતેાની ઈચ્છા પ્રમાણે જો તેમણે હાસ્ય નવલકથા લખી હોત તો વાચકો 

ન્યાલ થઈ જાય. 

તેમનાાં જાણીતાાં પસુ્તકોમાાં પહલે ુાં સખુ તે મ  ાંગી નાર, આજની લાત, વવનોદ 

ભટ્ટની અ-રહસ્ય કથાઓ,વવનોદ ભટ્ટ (વવ)કૃત શાકુન્તલ, વવનોદ ભટ્ટના 

પે્રમપત્રો, ઇદમ ્ તતૃીયમ,્ ઇદમ ્ ચતથુષમ,્ સનુો ભાઇ સાધો, 'વવનોદ'ની 

નજરે, અને હવે ઇવત-હાસ, આંખ આડા કાન, ગ્રાંથની ગરબડ,  

નરો વા કુાંજરો વા, શેખાદમ... ગે્રટાદમ..., અમદાવાદ એટલે અમદાવાદ, 

વવનોદવવમશષ, ભ  લચ  ક લેવી-દેવી, વગેરે, વગેરે, વગેરે..., અથથી ઇવત, 



પ્રસાંગોપાત્ત, કારણ કેનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે લખેલાાં જીવનચહરત્રોમાાં 

નમષદ, સ્વપ્નદ્રષ્ટા મનુશી, હાસ્યમ  વતિ જ્યોવતન્દ્ર દવે, કોમેડી હકિંગ ચાલી 

ચેપ્પ્લન, ગે્રટ શોમૅન જયોર્જ બનાષડષ શૉ, ઍન્ટવ ચેખવનો સમાવેશ થાય છે. 

તેમણે સાંપાદનો પણ કયાું હતાાં. જેમાાં શ્લીલ-અશ્લીલ, ગજુરાતી હાસ્યધારા, 

હાસ્યાયન, સારાાં જહાાં હમારા (શેખાદમ આબવુાલા), પ્રસન્ન ગઠહરયાાં 

(ચાંદ્રવદન મહતેા), શે્રષ્ઠ હાસ્ય રચનાઓ (જ્યોવતન્દ્ર દવે, ચચનભુાઇ પટવા, 

મધસુ  દન પારેખ, તારક મહતેા, ધનસખુલાલ મહતેા, વવનોદ ભટ્ટ) 

હાસ્યમાધરુી (બાંગાળી, મરાઠી, ઉદ ષ , હહન્દી, વવદેશી)નો સમાવેશ થાય છે. 

તેમની કેટલીક કૃવતઓ હહન્દીમાાં અનવુાહદત થઈ હતી. જેમાાં દેખ કબીરા 

રોયા, સનુા અનસનુા, બૈતાલ છબબીસી,ભ  લચ  ક લેની દેની,ચાલી ચૅપ્પ્લન 

મખય હતી. તેમનાાં કેટલાાંક પસુ્તકોનો વસન્ધીમાાં પણ અનવુાદ થયો હતો. 

તેમને ૧૯૭૬માાં કુમાર ચાંદ્રક, ૧૯૮૯માાં રણજજતરામ સવુણષચાંદ્રક, ૨૦૧૬માાં 

રમણભાઇ નીલકાંઠ પરુસ્કાર અને જ્યોવતન્દ્ર દવે હાસ્ય પાહરતોવષક 

એનાયત થયાાં હતાાં.  

તેમની કોલમ ગજુરાતી ભાષાના તમામ ટોચનાાં દૈવનક વતષમાન પત્રો 

સાંદેશ, ગજુરાત સમાચાર અને હદવ્ય ભાસ્કરમાાં ચાલી હતી. તેઓ 

ચચત્રલેખામાાં પણ લખતા. પસુ્તક પહરચયની તેમની કોલમ ખ  બ જ સુાંદર 

કોલમ હતી.  



વવનોદ ભટ્ટને હાસ્ય સહજ હત ુાં. લખવામાાં અને બોલવામાાં બને્નમાાં. તેઓ 

જ્યાાં બેઠા હોય ત્યાાં મહહેફલ થઈ જતી. તેમનાાં વન લાઈનર ખ  બ 

વખણાતાાં. તેઓ બે બે વાર પરણેલા. બને્ન જીવનસાથી તેમનાથી વહલેાાં 

ગયાાં. હજી હમણાાં થોડા સમય પહલેાાં જ તેમનાાં પત્ની નચલનીબહનેનુાં 

અવસાન થ્ુાં હત ુાં.  

વવનોદ ભટ્ટને ગજુરાત કઈ રીતે યાદ કરશે  

એક ઉત્તમ અને પ્રવતન્દ્ષ્ઠત હાસ્યલેખક તરીકે, વનખાલસ વ્યક્ક્ત તરીકે, 

ઉત્તમ આત્મકથા આપનારા લેખકના રૃપમાાં, સાહહજત્યક સાંસ્થાઓને ધબકતી 

કરનારા કમષશીલ લેખક તરીકે, નવા નવા સાહહજત્યક પ્રયોગો કરનારા 

લેખક તરીકે, એક લોકવપ્રય વક્તા તરીકે, નવા નવા ઉગતા અને ઉગી 

ગયેલા લેખકોને સતત માગષદશષન અને પ્રોત્સાહન આપનારા વડીલ 

તરીકે.... અને ખાસ તો પોતાને જે લાગત ુાં હોય તે નીડરતાથી કહીને, જે 

માનતા હોય તે જ કરનારા વ્યક્ક્તના રૃપમાાં અને......આ બધાની પેલા 

પાર એક ઉમદા અને ઉત્તમ વ્યક્ક્ત તરીકે..... 

 

આદરણીય અને વપ્રય સર્જકને હૃદયપ  વષકની શબદાાંજચલ. 

 



(નચલનીબહને અને વવનોદભાઈની આ તસવીર, વવનોદભાઈના જન્મહદવસે, 

14મી જાન્્આુરી, 2018ના રોજ, અમદાવાદમાાં તેમાન વનવાસસ્થાનના 

આંગણામાાં, આલાપ તન્નાએ લીધી હતી. આ વષે આપણે બને્નને ગમુાવ્યાાં.) 

 

 

સાભાર- શ્રી રમેશ તન્ના / સ.ુશ્રી.આલાપ તન્ના ..ફેસ બકુ  

 

 

 

 



વવનોદ ભટ્ટની મતૃ્્ ુવવશેની વાતમાાં પણ ભરપ  ર 'વવનોદ' 

હતો….24 મે 2018

 

ગજુરાતના પીઢ હાસ્યલેખક વવનોદ ભટ્ટનુાં 80 વષે વનધન થ્ુાં છે. 

 



ઇન્કમટેક્સ કન્સલટન્ટ જેવી બોહરિંગ નોકરી કરતાાં કરતાાં કોઈ હાસ્યનુાં 

સર્જન કરી શકે? જેમનો જવાબ 'ના' હોય એમણે કદાચ વવનોદ ભટ્ટને 

વાાંચ્યા નહીં હોય. 

 

14 જાન્્આુરી 1938ના રોજ અમદાવાદના નાાંદોલમાાં જન્મેલા વવનોદ ભટ્ટ ે

નોકરી ભલે 'ઇન્કમટેક્સ કન્સલટન્ટ'ની કરી હોય પણ વ્યવસાસ એમણે 

લોકોને હસાવવાનો પસાંદ કયો. શદુ્ધ હાસ્યનો. 

 

અમદાવાદમાાં રહીને વવવવધ અખબારોમાાં કટારલેખન કરીને વવનોદ ભટ્ટ ે

લોકોને વષો સધુી હસાવ્યા. 

 

'ઇદમ તતૃીયમ'્, 'વવનોદ ભટ્ટના પે્રમપત્રો', 'વવનોદની નજરે', 'હાસ્ય','આંખ 

આડા કાન', 'ઇદમ ચતથુષમ'્ જેવાાં તેમના પસુ્તકોને વવવવધ પાહરતોવષકોથી 

નવાજવામાાં આવ્યાાં હતાાં. 

 

વવનોદ ભટ્ટ ે 'ગજુરાતની હાસ્ય ધારા', 'હાસ્યાયન', 'શે્રષ્ઠ હાસ્ય રચનાઓ', 

'હાસ્ય માધરુી', 'હાસ્ય નવનીત', 'જ્યોવતન્દ્ર દવેની પ્રવતવનવધ હાસ્ય 

રચનાઓ', 'હાસ્યેન્દ્ર જ્યોવતન્દ્ર' જેવા પસુ્તકોનુાં સાંપાદન ક્ુું હત ુાં. 



તેમણે માત્ર હાસ્યરચનાઓ જ નહોતી લખી પણ 'સ્વપનદ્રષ્ટા મનુશી','ગે્રટ 

શોમેન જ્યોડષ બનાડષ શો', 'એન્ટવ ચેખવ' જેવા પહરચયકોશ પણ આપ્યા 

હતા. 

મતૃ્યમુ ાં પણ 'વિનોદ'

 



 

'એવા રે અમે એવા' આત્મકથા લખનારા વવનોદ જાત પર હસી શકતા 

હતા. તમામ રાંગમાાં ને હરેક રૂપમાાં વવનોદ ભટ્ટ હાસ્ય શોધી લેતા હતા. 

 

'સેચલચિટી સાંવાદ' પસુ્તકમાાં વવનોદ ભટ્ટ ેલેખક આનાંદ ઠાકર સાથે મતૃ્્નુી 

ચચાષ કરી હતી, જેમાાં પણ 'વવનોદ' જોવા મળે છે. 

 

ભટ્ટ ે કહ ે છે, ''એક વવચાર મને દરરોજ આવે છે કે મારા ગયા પછી આ 

જગતનુાં શુાં થશે? જો મારા ગયા પછી સારુાં  ચાલે તો પણ નહીં ગમે કે 

મારા ગયા પછી પણ સારુાં  ચાલે છે. ખરાબ ચાલશે તો પણ લાગી 

આવશે.'' 

 

મતૃ્્નુા ભયના હકસ્સાઓ વણષવતા ભટ્ટ કહ ેછે, ''એક વાર અમે ચોખા લેવા 

ગયા હતા. મારો ડ્રાઇવર ખ  બ સ્પીડમાાં ગાડી ચલાવે. મેં ગાડી સાઇડમાાં 

રખાવી કહ્ુાં, જો ભાઈ, આ ચોખા ઘરે ખાવા માટે લઈ જઈએ છીએ, મારા 

કારજ માટે નહીં.'' 

 



 

શોકાત  ર પહરવાર 

અમેહરકાથી પરત ફરતી વખતે વવમાનમાાં સજાષયેલી ખામીને યાદ કરતા 

કહ ેછે, ''અમેહરકાથી પરત આવતા હતા ત્યારે પ્લેનમાાં ગડબડ થઈ હતી. 

 

''એ સમયે મને ભ  ખને તરસ તો સકુાઈ ગઈ પણ 'લઘ'ુ ને 'ગરુુશાંકા' પણ 

ઓલવાઈ ગઈ. મને ક્યારેક એવો વવચાર પણ આવે કે આ પ્લેન ત  ટી ગ્ુાં 

તો મારુાં  આ ડાયાચબટીસવાળાં શરીર કયા પ્રાણીના ભાગમાાં આવશે?'' 

 

''એક વાર પ્લેનમાાં હદર્લહી જતો હતો ત્યારે ટોઇલેટમાાં ગયો તો ત્યાાંથી 

નીચે જો્ુાં, ગાડીઓ ખ  બ જ નાની દેખાતી હતી. 



 

''ત્યારે વવચાર આવ્યો કે પ્લેન નીચે પડે તો? આ વવચારે ત્યાાંને ત્યાાં મારી 

લઘશુાંકાની વવૃત્ત બાંધ થઈ ગઈ અને આવીને બેસી ગયો.'' 

 

વવનોદ ભટ્ટ કહ ે છે કે તેમણે ક્યારેય નહોત ુાં વવચા્ુુંકે તેઓ લેખક બનશે 

અને ઉમેરે છે, 'આ સ્ટેજે' પહોંચીશ, એવુાં તો ક્યારેય સ્વપ્નેય નહોત ુાં 

વવચા્ુું. 

 

Source- https://www.bbc.com/gujarati/india-44220080 
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