
વિનોદ ભટ્ટ : મારી નજરે
રવિલાલ બોરીસાગર }

સિ. જ્યોતીન્દ્ર દવે અને 
ધનસુખલાલ મહેતાની 
હાસ્નવલકથા ‘અમે 

બધાં’માં એક વાક્ એવું આવે છે કે ‘વહુની 
પેઠે સવાાંગસુંદર ને સવ્વગુણસંપન્ન નામ મળવું 
અશક્વત્ છે.’ પણ નામની બાબતમાં કયોઈ-
કયોઈ વાર આવયો સુખદ અકસમાત થા્ છે ખરયો. 
જશવંતલાલ ભટ્ટના સુપુત્ર વવનયોદનું નામ 
આવયો એક સુખદ અકસમાત છે. નામ ને કામ 
વચ્ે આવયો સાચકલયો સંબંધ ભાગ્ે જ જોવા 
મળે છે. આપણા આ સુપ્રવસદ્ધ હાસ્કારનું 
નામકરણ કરનાર વ્કકતને કદાચ ખબર નહીં 
હયો્ કે જે છયોકરાનું નામ હું ‘વવનયોદ’ પાડું છું 
તેના જીવનનયો પ્રધાન સૂર વવનયોદ બની રહેશે.

હાસ્લેખકયો હસાવી શકે છે, પણ હસી 
શકતા નથી એવું કહેવા્ છે. પણ વવનયોદ હસી 
પણ શકતા- ખડખડાટ હસી શકતા. હસવું ને 
હસાવવું- આ બે કામ માટે જ એણે આ પૃથવી 
પર અવતાર લીધયો હતયો એવું કહી શકા્. તમને 
જો એનયો ઘવનષઠ પરરચ્ ન હયો્ તયો તમને એમ 
જ લાગે કે ‘ગંભીરતા’ જેવયો શબદ આ માણસના 
જીવનકયોશમાં મૂકવાનયો જ 
રહી ગ્યો છે.

આટલું નામ કમા્ા 
છતાં વવનયોદ નમ્ર રહ્યો.  
વવનયોદ ભટ્ટના નામથી 
ઘણા અંજા્ા, પણ એ પયોતે 
ન અંજા્ા. ગરીબીમાંથી 
ધીમે ધીમે આગળ વધી 
ખાધેપીધે સુખી થનાર 
માણસ આગલા વદવસયોની 
ગરીબાઈ ્ાદ રાખી અવભમાનથી અળગયો 
રહે તેમ આપણા પ્રથમ પંકકતના હાસ્કારયોમાં 
માનભ્ુાં સથાન મેળવનાર વવનયોદે લેખનની 
શરૂઆત રમૂજી ટુચકાઓના બે સંગ્રહયો પ્રગટ 
કરીને કરેલી તે વાત બીજાં બધાં ભૂલી ગ્ાં, 
પણ વવનયોદ પયોતે આ વાત ભૂલ્યો નહયોતયો. કયોઈ 
વાચક એની કૃવતનાં વખાણ કરતયો પત્ર લખે તયો 
એ ખુશખુશ થઈ જતયો. અજાણ્ા વાચકને પણ 
એ પત્રનયો પ્રત્ુત્તર તુરત પાઠવતયો. એને ઘણાં 
ઇનામયો ને ચંદ્રકયો મળ્ાં હતાં, છતાં પણ એકાદ 
નાનકડું ઇનામ મળતું ત્ારે તે રાજીરાજી થઈ 
જવાની મુગધતા ધરાવતયો હતયો.

વમત્રયો માટે એના હૃદ્માં હંમેશાં અનહદ 
પ્રેમ હતયો. એ જે બે-ત્રણ ભાષાઓ જાણતયો તે 
દરેક ભાષાનું એનું વ્ાકરણ તદ્દન કાચું હતું, 
પણ તેનું મૈત્રીનું વ્ાકરણ એકદમ પાકું હતું.

લેખનમાં કયોઈની શેહશરમ ન રાખનારા 
આ માણસને કયોઈ સભામાં બયોલાવનું આવતું 
ત્ારે એ રાંક બની જતયો. વમત્રયોની મંડળીમાં 
એ સયોળે કળાએ ખીલી ઊઠતયો. પાંચ-દસ 
વમત્રયોનું જૂથ બેઠું હયો્ ત્ારે પ્રમુખ વકતા એ જ 
હયો્. તે વખતે એને બયોલતયો અટકાવવાનું કામ 
અઘરું જ નહીં, અશક્ થઈ પડતું. પણ આવા 
વાણીવીરને કયોઈ સભામાં બયોલવાનું આવતું 

ત્ારે અજુ્વનની જેમ એનાં ગાત્રયો ધ્ૂજી જતાં 
અને મોં સુકાવા માંડતું. કયોઈ સભામાં ભાષણ 
કરવા બદલ પુરસકારની વ્વસથા ન હયો્ તયો 
એનયો તેને વાંધયો ન આવતયો, પણ સભાના સથળે 
વશવામબુ-આલ્ની વ્વસથા ન હયો્ તયો એ 
વકતા તરીકે જતયો નહીં.

એ જ રીતે એ જ્ારે રરક્ામાં બેસે ત્ારે 
પણ એવયો જ અસવસથ થઈ જતયો. (રરક્ા લેવા 
માટે કયોઈને મયોકલે છે તયો ખાસ સૂચના આપે: 
સી.એન.જી. રરક્ા અને વૃદ્ધ રરક્ાડ્ાઇવર 
હયો્ તે ખાસ જોજો. અને પછી ઉમેરે: વૃદ્ધને 
મરવાની ઉતાવળ નથી હયોતી!) રરક્ાવાળાને 
કહે કે ‘ભાઈ રૂવપ્યો વધારે લેજે, પણ મારે 
જ્ાં પહોંચવું છે ત્ાં જ પહોંચું એટલા માટે 
ધીમેથી ચલાવજે.’ કયોઈ વમત્ર સાથે હયો્ તયો 
ગમમતમાં એમ પણ કહે કે, ‘ગુજરાતમાં 
હાસ્લેખકયો બહુ ઓછા છે એ પરરકસથવતમાં 
એક શ્ેષઠ હાસ્લેખક વહેલયો મરી જા્ તે 
ગુજરાતી ભાષાને પયોસા્ નહીં.’ જોકે, આવી 
મજાક તયો એ રરક્ા ચાલુ થા્ તે પહેલાં જ 
કરી શકતયો હતયો. એક વાર રરક્ા દયોડતી થા્ 
તે પછી તયો વવશ્વ્ુદ્ધ ફાટી નીકળવાનું જોખમ 
હયો્ તે વેળા ્ુનયોના મહામંત્રીનયો ચહેરા જેવયો 

ગંભીર હયો્ તેવયો ગંભીર 
ચહેરયો વવનયોદનયો થઈ 
જતયો હતયો. પયોતાની ઇચછા 
પ્રમાણેની ગવતથી વાહન 
ચલાવી શકા્ એટલા 
માટે જ એ સકકૂટર રાખતયો. 
અમદાવાદમાં જો સૌથી વધુ 
ધીમું સકકૂટર ચલાવનારને 
દર વષષે ઇનામ અપાતું 
હયો્ તયો વવનયોદ જ્ાં સુધી 

અમદાવાદમાં જીવ્ા ત્ાં સુધી એ ઇનામ બીજા 
કયોઈને મળી શક્ું ન હયોત.

મનુષ્જાવત માટે વવનયોદને ખૂબ લાગણી 
હતી. આમાં પણ મૃદુ જાવત તરફ વવશેષ 
લાગણી હતી. વવનયોદમાં અપાર નારીવતસલતા 
હતી. એનું સખીવૃંદ કયોઈ પણ પુરુષને ઈષા્વ 
થા્ એટલું મયોટું હતું. વવનયોદ ગુજરાતનયો 
પહેલા નંબરનયો ‘વવનતાવપ્ર્ લેખક’ હતયો. 
(‘વવનતાવપ્ર્’ સમાસનયો બંને રીતે વવગ્રહ 
થઈ શકે તેમ છે- ‘વવનતા જેને વપ્ર્ છે તેવયો’ 
અને ‘વવનતાને જે વપ્ર્ છે તેવયો’). પુરુષયો 
તયો એમનામાં અમુક ્યોગ્તા હયો્ તયો 
જ વવનયોદનયો આદર પામતા, પણ સત્રી 
તયો કેવળ સત્રી હયોવાને કારણે જ એના 
આદરની અવધકારણી બની રહેતી.   

શામણ ભટ્ટ માટે કયોઈકે એવું કહ્ું 
છે કે એ કયોઈના માગષે ગ્યો નથી, ને 
એના માગષે કયોઈ જઈ  શક્ું નથી. 
શું જીવનમાં કે શું સાવહત્માં વવનયોદ 
કયોઈના માગષે ગ્યો નહયોતયો ને 
ભવવષ્માં એવું કહેવાશે 
કે ‘એના માગષે કયોઈ 
જઈ શક્ું 
નથી.’ {

હસિું ને હસાિિું- આ બે 
કામ માટે જ જાણે સદ્્ગિ 
વિનોદ ભટ્ટે આ પૃથિી પર 
અિિાર લીધો હિો િેિું 

જરૂર કહી શકાય વિનોદ ભટ્ટ શું પસંદ કરશે?
વિષ્ણુ પંડ્ા }

વિ નયોદ ભટ્ટે આપણી વચ્ેથી વવદા્ 
લીધી એ જ વદવસે અમેરરકાએ 
રફવલપ રયોથને અંજવલ આપી. 

‘બલેકલી કયોવમક નયોવેવલસટ’ તરીકે જાણીતા આ 
લેખકમાં એકસાથે અમેરરકન, ્હૂદી અને ઉમદા 
મનુષ્નું સં્યોજન અમેરરકી સાવહત્ વવવેચકયોએ 
વખાણ્ું છે. અમેરરકન ભાષા અને સાવહત્નયો 
તે ઊંડયો અભ્ાસી હતયો. એકમાત્ર નયોબેલ 

પારરતયોવષકથી વંવચત (કે ઉપેવક્ત, કેમ 
કે તેણે જાતી્તા વવશે ઘણં બધું 

આલેખન ક્ુાં હતું!) આ લેખકે 
ઘણાં સુપ્રવતષઠ સન્માન પ્રાપત 
ક્ાાં, જેમાં ફયોકનેર, બુકર 
વગેરે પણ સામેલ છે. ‘ઇફ 

આઈ એમ નયોટ અમેરરકન, 
આઇ એમ નવથંગ’ આવું 

વટભેર કહેનારયો આ એકમાત્ર 
લેખક રહ્યો. તેણે આતમકથાથી 

ઇવતહાસ સુધીમાં જે સવૈરવવહાર 
ક્યો તેને મઝેથી સવીકા્યો 

અને અફસયોસ નથી ક્યો. 
બુધવારની રાતે 85 

વષ્વની વ્ે તેણે આંખ મીંચી દીધી.
અને આપણયો વવનયોદ ભટ્ટ! એકમાત્ર તારક 

મહેતાએ તેની શકકતને બરાબર પારખી હતી અને 
સરસ હાસ્નવલકથા લખે તેવી ઇચછા વ્કત કરી 
હતી. એવું થ્ું હયોત તયો ‘ભદ્રંભદ્ર’ ‘અમે બધાં’ 
‘ખંરડત કલેવરયો’ અને ‘એકલવ્’ની પંકકતમાં એક 
વધુ ગુજરાતી હાસ્-નવલનું ઉમેરણ થ્ું હયોત.

આ વદવસયોમાં વવનયોદ ભટ્ટ વવશે પાનાં ભરીને 
લખા્ું છે. હૃદ્પૂવ્વકની અંજવલ અપાઈ, નવી-
જૂની તસવીરયો છપાઈ. કાંકરર્ા વવસતારમાં 
ધમ્વ્ુગ કયોલયોનીના તેમના વનવાસ સથાને 23 
મેની સાંજે શુભેચછકયોનયો મયોટયો સમુદા્ અને 
પરરવારજનયોએ તેમને વવદા્ આપી. હવે તયો તે 
વાચાહીન મનુષ્ માત્ર હતા, નવહંતર ફૂલહારથી 
અંજવલ આપનારાઓ વવશે મમા્વળુ હાસ્ સાથે 
કંઈક કહ્ું હયોત અને પયોતાની જાત પર હસવા-
હસાવવાનું ભૂલ્ા ન હયોત! બસ, આ જ તેની 
વવશેષતા હતી. ‘તેમના જવાથી એક ્ુગ પૂરયો 
થઈ ગ્યો’ એવયો અવતરેક તેને પયોતાને જ ગમતયો 
નહીં હયો્. પણ આપણે દરેક વવદા્ લેતા 
સવજનને માટે એટલાં બધાં વવશેષણયોનયો ઢગલયો 
કરી દેતા હયોઈએ છીએ કે વાતયો પુષપાંજવલ કરતાં્ે 
વધી જા્ અને તેની સાચુકલી ગરરમાની વાત 
બાજુ પર રહી જા્.

બે-ત્રણ પ્રસંગયોનું સમરણ છે. તેમાં વ્કકતગત 

ઉલલેખ તયો માત્ર વનવમત્ત છે, માત્ર વવનયોદમૂવત્વનયો 
અણસાર આપવાનયો પ્ર્ાસ છે. શરૂઆતમાં તેણે 
લખવાનું ચાલુ ક્ુાં હતું કયોઈક સામવ્કમાં. (ચીનુ 
મયોદીએ તેનું વણ્વન ક્ુાં હતું) પછી અખબારયોમાં 
સતંભલેખન. 1967-68ની આસપાસ તેમનયો લેખ 
લખીને ‘સંદેશ’માં આપવા નીકળતા. મવણનગર 
કે તેમની ઑરફસેથી પહેલાં ‘મનસૂરી વબકલડંગ’ 
અને ત્ાંથી ઘી કાંટા. મનસૂરી વબકલડંગમાં હું 
સાપતાવહક સંભાળતયો. નીચે હેવમયોરની દુકાન. 
વવનયોદ ભટ્ટ આવે, હેવમયોરમાં જઈએ, એ સમ્ે 
છયોલે ભટુરેની નાનકડી સામગ્રી તેમણે પ્રસતુત 
કરી હતી, તેની સાથે જ વવનયોદ ભટ્ટના લેખનું 
પ્રથમ વાંચન! આવયો ક્રમ દરેક ગુરુવારે બપયોરે 
રહે. ભટ્ટજી તેને આ નાસતાપાણીને ‘સુવાવડીનયો 
શીરયો’ ગણાવતા!

વનખાલસ માણસ. કયોઈ દંભ નહીં. 

વક્ર્ા-પ્રવતવક્ર્ામાં તેને કયોઈ તકલીફ નહીં 
પડતી. શેખાદમ જેમ ‘લાગ્ું તે લખ્ું’ કહેતયો, 
તેવું જ વવનયોદ ભટ્ટનું. મેં તેમને મારી દસતાવેજી-
નવલકથા ‘ઉવત્તષઠત, ગુજરાત!’ આપી હતી. 
સૌજન્્પૂવ્વક સવીકારી તયો ખરી પણ વાંચે શાના? 
એક વાર રાજકયોટ હતયો તયો ફયોન આવ્યો: ‘લયો, 
નવલની સાથે વાત કરયો!’ મને નવાઈ લાગી 
એટલે તેમણે ઉમે્ુાં: ‘મારે ન વાંચવું હયો્ તેનયો 
બયોજ ઝીલવા તયો મારી પતની છે જ! આ તમારી 
નવલકથા તેણે વાંચી છે.’ નવલનીબહેને તયો આ 
કૃવતથી ક.મા. મુનશીની ્ાદ આવી તેવું કહ્ું! 
પાછયો ફયોન પયોતે લઈને કહે, ‘જો્ું ને, આવું મેં 
કહ્ું હયોત ખરું?’

વવનયોદ ભટ્ટનું હાસ્લેખન ‘સામાન્્’ 
ગણાવનારા વવવેચકયોનયો વગ્વ હતયો તેની તેમને 
બરાબર જાણ હતી. એટલે તેની એક અલગ 
પ્રકારની પ્રવતવક્ર્ા આપતા. મને પણ ભલામણ 
કરી હતી કે તમે હાસ્લેખયો લખયો. જામશયો. મેં 
આ વાતને તેની કૉલમનયો એક ભાગ ગણીને હસી 
કાઢી હતી.

વવનયોદ ભટ્ટે હાસ્-નવલ લખવી જોઈતી હતી 
એવું માનનારાઓમાં મારયો પણ સમાવેશ થા્ છે. 
સાવહત્ અકાદમીના અધ્ક્ તરીકે મારી પસંદગી 
થઈ ત્ારે તેમણે આટલું જ કહ્ું, ‘હવે નવલકથા 

આ માણસ હસિો ફિલસૂિ હિો. 
િેની ઓછી જાણીિી એક ફકિાબ 
‘હાસયોપચાર’માં અનેક રોગો પર 

લખયું છે. આમાંથી ભાગયે જ િેનો 
સંગીસાથી નહીં રહ્ો હોય!

સેલિી શ્રદાંજવલ વિનોદભાઈ જીિિા લાખના હિા, 
મયાયા પછી સિા લાખના થયા

રાજ ગોસિામી }

વિ નયોદ ભટ્ટે બુધવારે એમનયો વ્વહાર 
સંકેલી લીધયો. એ બીમાર હતા. 
હયોકસપટલમાં હતા ત્ારે જ ‘વચંતા’ 

ફેલાઈ ગ્ેલી. એ વચંતામાં જ, છાપાંમાં કશું આવે 
એની રાહ જો્ા વગર (આમ તયો હવે છાપાંની પણ 
રાહ જોવાનું ઓછું થઇ રહ્ું છે), વવનયોદભાઈના 
ચાહકયોએ ફેસબુક ઉપર વવનયોદભાઈના ફયોટાઓ 
સાથે પયોસટ મૂકવા માંડેલી. ફેસબુકમાં આમ પણ 
બધાનયો અવતરેક જ થા્. વવનયોદભાઈનું આ્ુષ્ 
લંબા્ું (ફેસબુકમાં હસવા-હસાવાનું વધારે ચાલે 
છે, એ કારણ હશે?) એમાં કયોઈકે ‘આપણા સૌના 
આશ્ચ્્વ વચ્ે’ વવનયોદભાઈ સાજા થઈને ઘેર ગ્ા 
છે, એવા ન્્ૂઝ પયોસટ ક્ા્વ ત્ારે પત્રકાર જશવંત 
રાવલે વવનયોદભાઈને જ ટાંકીને રમૂજ કરી:

‘મારી શ્દ્ધાંજવલઓ જરા મને બતાવી જવી. 
જેમાંથી તમારા અંગેના ભાગ પછી, મારા માટે 
શું બચ્ું છે એ જોઇ શકું.’ - વવનયોદ ભટ્ટ (તા.ક. 
શરમાવું નહીં. તમારી અગમચેતી મને ગમશે 
જ). 

આ વાંચીને મને થ્ું કે, વવનયોદભાઈ ભલે 
હસવામાં કહી ગ્ા, પણ એ વાતમાં માણસની 
માનવસકતાની કેટલી કડવી સચ્ાઈ છે કે, લયોકયોને 
તૌહીન ન લાગે એટલે વવનયોદભાઈએ એને જોકમાં 

બદલી નાખી. વવનયોદભાઈને (મયોબાઈલ સેલફીની 
જેમ) સેલફી શ્દ્ધાંજવલના પ્રચલનની તયો ખબર હશે 
જ. આપણે ત્ાં લયોકયો જેમ જીવતે જગવત્ું કરે છે, 
તેવી રીતે પરદેશમાં લયોકયો મરતાં પહેલાં પયોતાની 
શ્દ્ધાંજવલ તૈ્ાર કરી રાખે. વવનયોદભાઈએ 
એમની સેલફી શ્દ્ધાંજવલ તૈ્ાર કરી રાખી હયોત 
તયો, ઉપરનયો પેલયો પ્રયોબલેમ સયોલવ થઇ ગ્યો હયોત, 
અને લયોકયો શ્દ્ધાંજવલમાં વવનયોદભાઈ વવશે વધારે, 
અને પયોતાના વવશે ઓછું બયોલ્ા હયોત. 

કયોઇપણ અચછયો લેખક સૌથી પહેલા એક 
ઉત્તમ વનરીક્ક (ઓબજવ્વર) હયોવયો જોઈએ. એ 
ઊડતાં પંછી અને બગીચામાં ફૂલ જ ન જુવે, એ 
એક મનયોવવજ્ાનીની જેમ, માણસના વ્વહાર-
વવચારની પાછળના આવેગને પણ જુવે, અને 
એને લખાણમાં મૂકીને વાચકયોને આ્નયો ધરે. 
80 વષ્વના વવનયોદભાઈ કુલ કેટલાં બેસણાં 
અને સમશાનમાં ગ્ા હશે, એ આંકડયો તયો 
ખબર નથી, પણ ગુજરાતી ભાષાના વદગગજ 
લેખકયોને લાકડાંમાં વસધાવીને, એમાંથી એ ઘણં 
શીખીને આવ્ા હશે. તયો જ એમને લેખકયોની 
શ્દ્ધાંજવલઓમાં, મરનાર લેખક વવશે ઓછું, અને 
શ્દ્ધાંજવલ આપનાર વવષે વધુ બયોલાતું/લખાતું હયો્ 
છે, એની ખબર પડી હયો્. 

એક સમાચારપત્રમાં વષયો સુધી કામ કરનાર 
પત્રકાર, જ્ારે પણ કયોઈ રફલમ કલાકાર ગુજરી 

જા્, ત્ારે એ કલાકારને એ ક્ાં મળ્ા હતા 
અને કેવી વાતયો થઇ હતી, એનયો એટલયો મસત 
વતા્વરયો આપે કે, આપણે છક થઇ જઈએ. આવયો 
વતા્વરયો વન્વમતપણે ગુજરી ગ્ા પછી જ આવે, 
એવી પેટન્વ જોઈએ ત્ારે શંકા પડી કે, એ ભાઈ 

ખરેખર નૂરજહાં-મધુબાલા-નરવગસ-રાજ કપૂર-
દેવ આનંદને મળતા હતા કે પછી આપણને છક 
કરી દેવા આટલી મહેનત કરતા હતા? 

એમાં એક સુખ એ કે, 40 વષ્વ પહેલાં એ 
રાજેશ ખન્નાને મળ્ા હતા (એટલે, આમ તયો 
રાજેશ ખન્નાને દૂરથી જ જો્ા હયો્) એ વાત 
ખયોટી પાડવા રાજેશ ક્ાં આવવાનયો છે? અને 
બીજું સુખ એ કે, શ્દ્ધાંજવલ હયો્ એટલે વાંચવા 
કે સંભાળવાવાળા પણ (મરનારની) આમન્્ાના 
મા્ા્વ ક્ાં જવાના છે? મનયોવવજ્ાનમાં રરફલેકટેડ 
ગલયોરી નામનયો એક વસદ્ધાંત છે. રરફલેકટેડ ગલયોરી 
એટલે તમે એક સફળ વ્કકત સાથે સંબંધ ઊભયો 
કરીને એની લયોકવપ્ર્તાના પ્રકાશમાં ખુદ પણ 
ચમકવા લાગયો તે. પ્રવસદ્ધ લયોકયોના ઑટયોગ્રાફ 
લેવા કે એમની સાથે સેલફી લેવી તે આ ‘પર-
પ્રકાશ’નું ઉદાહરણ છે. રરફલેકટેડ ગલયોરીમાં તયો 
જીવતયો માણસ લાખનયો, મ્યો સવા લાખનયો. ગમે 
એટલયો સંબંધ જતાવયો, ક્ાં કયોઈ પૂછવા આવવાનું 
છે! 

વવનયોદભાઈને એટલે જ થ્ું હશે કે, હું મરી 
જઉં ત્ારે મારી શ્દ્ધાંજવલમાં મારા વવશે ઓછું 
હશે, અને મને જે મળ્ા હશે એમના વવશે વધારે 
હશે. આ ગંભીર રમૂજ છે, અને ગુજરાતીમાં 
સફળ માણસની શ્દ્ધાંજવલ કેવી રીતે લખા્ તે 

ગુજરાિીમાં શ્રદાંજવલ સાવહતયના 
પ્રકાર િરીકે વિકસી શકી નથી િેનંુ 

કારણ એ કે, આપણે આપણી 
હસિીઓને મનોરંજન િરીકે 

જોઈએ છીએ, આટ્ટ િરીકે નહીં  

અનુસંધાન છઠ્ા પાને 
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વિનોદભાઈ હાસયકારમાંથી 
પૂરા કદના લેખક બનયા

રઘુિીર ચૌધરી }

હા સ્લક્ી ચરરત્રમાળા ‘વવનયોદની 
નજરે’ પછી બીજી કીવત્વદા કૃવત 
‘વવનયોદવવમશ્વ’, જે સૈદ્ધાંવતક 

વવવેચનનું વનરૂપણ કરે છે. જોકે, સાવહત્ 
કરતાં પહેલાં વવનયોદભાઈની અંગત વાત કરું તયો 
કૈલાસબહેન અને નવલનીબહેન તેમની બે પતની. 

એક કૌટુંવબક લગન અને બીજું પ્રેમલગન. 
એમને ત્ાં એક લગનપ્રસંગ હતયો ત્ારે 
વવનયોદભાઈ બંને પતનીઓ સાથે આમંત્રણ 
આપવા મારે ઘરે આવેલા. એ લયોકયો આમ 
રાગથી સાથે ફરે છે એ જોઈને પારુને ભારે 
નવાઈ લાગેલી, આનંદ પણ થ્ેલયો. વધુ 
આનંદ તયો એ જાણીને થ્યો કે બાળકયો 
મયોટાં થતાં ત્ાં સુધી એમને ખબર જ 
નહયોતી પડી કે જન્મ આપનાર મા કઈ 
છે. એમને નવલનીબહેન વવના ચાલે 
પણ કૈલાસબહેન વવના ન ચાલે. થયોડાંક 
વષ્વ પહેલાં ડૉકટરે વવનયોદને કહ્ું કે 
દશેક વષ્વ પહેલાં તમને હૃદ્-રયોગનયો 
નાજુક હુમલયો થ્યો હયો્ એમ આ 
્ંત્ર સૂચવે છે. એનું કારણ વવનયોદને 

જડું નહયોતું. હું ધારું છું કે 
એવામાં બેમાંથી એક પતની 
વપ્ર ગઈ હશે. જો રરસાઈને 
વપ્ર ગઈ હયોત તયો એ 

હુમલયો ખતરનાક નીવડયો 
હયોત. વવનયોદે ગૃહસથ 

થ્ા પછી જ્ારે 

નવલનીબહેન સાથે પ્રેમલગન કરવાનયો ઇરાદયો 
જાહેર ક્યો ત્ારે ભાવવ સાસુ મધુકાન્તાબહેને 
ગુસસે થઈને કહેલું: ‘બીજી વખત લગન કરતાં 
શરમ નથી આવતી?’ વવનયોદે કાનની બૂટ પકડતાં 
જણાવેલું: ‘આવે છે. ઘણી શરમ આવે છે. કાકાએ 
(સસરાએ) ચાર વખત લગન કરેલાં. હું તયો હજી 
અડધે રસતે જ છું. એ બદલ શરમ તયો આવે જ ને!’

આ પ્રકારનયો એક બીજો રકસસયો પણ વવનયોદના 
ચાહકયો જાણે છે. એક વાર સુરતમાં એની સામે 
તહયોમતનામું મૂકી મયોક-કયોટ્ટ કરવામાં આવેલી. 
વાતા્વકાર સરયોજ પાઠકે સમાજસેવવકા તરીકે એની 
સામે એવી ફરર્ાદ કરેલી કે આ શખસે ઘરમાં 
એક સત્રી હયોવા છતાં બીજી સત્રી સાથે લગન કરીને 
રામચન્દ્રના એક પતનીવ્રતના આદશ્વનું ખંડન ક્ુાં 
છે. વવનયોદે પ્રવતકાર કરતાં ન્્ા્ાધીશને કહેલું: 
‘નામદાર, મારયો આદશ્વ રામ નહીં, દશરથ છે. 
એમના આદશ્વને પહોંચવામાં આ સમાજસેવવકા 
કયોઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકે ખરાં?’ - વવનયોદ આવું 
બયોલી શકે, માત્ર વવનયોદ ખાતર.

વવનયોદનયો જન્મ (14-1-38 - 23-5-2018) 
મકરસંક્રાકન્તને વદવસે થ્ેલયો છે, 1938માં. 
ઉત્તરા્ણ પછી વદવસ ધીમે ધીમે મયોટયો થતયો જા્. 
વવનયોદના જીવનમાં જ્ાનનયો પ્રકાશ પણ ધીમે ધીમે 
દાખલ થ્યો છે. વનશાળમાં વશક્કને ઓરડામાં 
પૂરી દેવા જેવાં તયોફાનયો પણ કરેલાં. મેવરિકની 
પરીક્ા ઓછામાં ઓછા અંકે પાસ કરેલી. બી.એ. 
થ્ા તે પણ ત્રીજા વગ્વમાં. એલએલ.બી.માં 
ત્રીજા વગ્વનું ધયોરણ સાચવી ન શકા્ું અને બીજા 
વગ્વમાં જવાનું આવ્ું, કેમ કે ભારતી્ રેલવેની 
જેમ એલ.એલ.બી.માં ત્રીજો વગ્વ રહ્યો ન હતયો. 

્શવંતભાઈની આરસ્વ કૉલેજમાં દાખલ થ્ેલા. 
અંગ્રેજીના અધ્ાપકને એવા હેરાન કરેલા કે 
એમણે ્શવંતભાઈને કહી દીધેલું, કાં તયો હું નહીં 
કાં તયો વવનયોદ નહીં. આ બાબતે ્શવંતભાઈએ 
વવનયોદની સલાહ લીધેલી. વવનયોદે ગંભીરતાથી 
કહેલું: સાહેબ, એમને રાખયો. કેમ કે હું એમના 
જેવું અંગ્રેજી વવદ્ાથીથીઓને ભણાવી નહીં શકું. 
‘વવનયોદની નજરે’ લેખમાળાનયો પહેલયો હપતયો 
્શવંતભાઈ વવશે છે. ગુરુદવક્ણાની ભાવના 
એમાં દેખાઈ આવે છે.

પ્રમુખ થવા પૂવષે વવનયોદ પચીસેક વષ્વથી 
સાવહત્ પરરષદની મધ્સથ સવમવતની ચૂંટણીમાં 
ઊભા રહેતા અને બહુ સારા મતથી ચૂંટાઈ 
આવતા.

વવનયોદ, બયોરીસાગર, વનરંજન વત્રવેદી, 
મધુભાઈ એ બધા નજીકના વમત્રયો, હાસ્કાર 

હયોવા છતાં એકબીજાની ઇષા્વ નહીં. પયોતાને 
ત્ાં સારયો પ્રસંગ હયો્ કે વદવાળીનાં અવભનંદન 
પાઠવવાનાં હયો્ ત્ારે આ લયોકયો સીધી રીતે વતષે 
જ નહીં. આમાં મૂળ પહેલ વવનયોદની.

પરમાનંદ ગાંધી દૈવનકમાં આજની વાત લખતા 
હયો્ તયો વવનયોદ ‘આજની લાત’ લખે. ‘પહેલું 
સુખ તે મૂંગી નાર’ જેવાં શીષ્વકયો એને સહજ રીતે 
જ સૂઝે. એક પુસતક છે ‘વવનયોદ ભટ્ટ (વવ) કૃત 
શાકુન્તલ.’ પૌરાવણક કથાનકયોમાં ફેરફાર કરીને 
પણ એણે વવનયોદ સાધ્યો છે. જે વાચકયો શરૂઆતથી 
એનાં પુસતકયો જોતા આવ્ા છે એમને ખબર છે કે 
વવનયોદે જોકસ અને રમૂજ રકસસાઓ ભેગા કરવાથી 
શરૂ કરીને ‘વવનયોદની નજરે’ પુસતક આપવા 
સુધીનયો વવકાસ ક્યો છે. બચુભાઈ ‘કુમાર’માં 
‘વવનયોદની નજરે’ લેખવાળા પ્રગટ કરતા એથી 
તંત્રી તરીકેના બચુભાઈના કેટલાક આગ્રહયો 
જાણનાર એમના વમત્રયોને નવાઈ લાગતી. હાસ્ 
થતું હયો્ તયો હકીકત સાથે છૂટ લેવામાં પણ વાંધયો 
નહીં- એવી કશીક વહંમત કેટલાંક ઠઠ્ાવચત્રયોમાં 
ડયોકાઈ આવે છે. મારે કહેવું જોઈએ કે એમાં કયોઈને 
ઉતારી પાડવાનયો કે જાણી જોઈને ડંખ દેવાનયો 
આશ્ નહીં. સમજણ જ એવી કે આવું લખીએ 
તયો બે માણસ વધુ હસે. કેટલાક હાસ્કારયો સુધારક 
દૃકષટથી લખતા હયો્ છે. હળવી રીતે કાન પકડતા 
હયો્ છે. વવનયોદને એવી સામાવજક જવાબદારી 
નહીં. હાસ્ થવું જોઈએ. વવનયોદ ખાતર વવનયોદ. 
હા, રાષરિી્ પ્રશ્યો ઊભા થા્ ત્ારે વહંમત કરીને 
સત્ સૂચવે. વ્ાપક ઔવચત્ની કયોઠાસૂઝ પણ 
ખરી. જ્યોતીન્દ્ર, ચાલીથી ચેકપલન, મન્ટયો જેવા 

જે િાચકો શરૂઆિથી વિનોદનાં 
પુસિકો જોિા આવયા છે એમને 
ખબર છે કે વિનોદે રમૂજ ફકસસાઓ 
ભેગા કરિાથી શરૂ કરીને ‘વિનોદની 
નજરે’ સુધીનો વિકાસ કયયો હિો

અનુસંધાન છઠ્ા પાને 

તસ
વી

ર :
 સ

ંજ્
 વ

ૈદ્

સિ
રંગ

ી ર
ે...

વિશષે શબ્દાંજવિ
રવિિાર | 27 મે, 2018

- મનનુ શેખચલલી / અશોક અદેપાલ
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