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ફરજને �ંુઠવતો ‘�હમઝઝંાવાત’

એ�તન ચેખોવે રિશયામાં ઝારના શાસનવાળા વાતાવરણને પોતાની વાતા�ઓમાં પોતાની એક નોખી શૈલીથી ર�ૂ ક�ુ� છે.તેમની એક વાતા�� ું ��ે� શીષ�ક
છે- On Official Business.અ�પુમ ભ�� આ વાતા�ને �જુરાતીમા ં“�હમઝઝંાવાત” શીષ�કથી અ�વુા�દત કર� છે.અહ� એ વાતા�ની ચચા� કરવાનો ઉપ�મ
છે.રિશયાના ઝારના રા�યના ‘િસર�યા’ નામના ગામમાં એક આ�મહ�યાનો બનાવ બ�યો છે.�થાિનક વહ�વટ� સ�ંથા ‘ઝેમ��વો’ના અિતિથ�હૃમાં વીમા
એજ�ટ સય�ઝા લેસનીત�ક�એ પોતાની જ િપ�તોલમાથી ગોળ� ચલાવી આપઘાત કર�લો છે અને 3�દવસથી તે� ું શબ �યાં પડ��ું છે.

આ શબ�ું પર��ણ કરવા માટ� અપ��ૃ�નુા �ક�સામાં તપાસ કરનાર સરકારના તપાસ અિધકાર� કાય�કાર� કૉરનર લીઝીન અને �જ�લાના વડા ડો�ટર
�ટારચે�કો એ બે �ય��ત ગામના અિતિથ�હૃમાં આવે છે.આ િવિધ �રૂ� ના થાય �યાં �ધુી લાશને �થળ ઉપરથી ખસેડ� શકાય તેમ નથી. અિતિથ�હૃમાં
લાશ ઉપર નજર રાખનારો પટાવાળો લોશાદ�ન તપાસ અિધકાર�ઓને � વાત કર� છે તે �ુઓ-“બ�ું જ વસમી વાત છે.આકર� સ� છે.ગામલોકો બ�ુ
પર�શાન છે.સાહ�બ,�ણ રાતથી લોકો ��યા નથી.બાળકો રડ�ા કર� છે.ગાયોને દોહવી પડ� તેમ છે,પણ �ીઓ ગમાણમાં જતી જ નથી.તેમને બીક લાગે
છે...કદાચ �ધારામાં એ�ું �તૂ સામે આવે તો ! બેશક એ બધી �ીઓ �રૂખ છે.પણ ક�ટલાક ��ુુષો ��ુધા ડર� છે.રાત પડ� પછ� એકલ દોકલ આદમી
અહ�થી નીકળતો નથી,પણ બે-�ણના �ુથમાં નીકળે છે અને સા�ીઓ પણ...”(ચેખોવનો વાતા�વૈભવ,અ�.ુઅ�પુમ ભ�,��ૂર �થંર�ન કાયા�લય-

અમદાવાદ,�.આ-૨૦૧૦,�.ૃ૧૦૪-૧૦૫)

ગામમાં �યાપેલો આ ભય તો શબ પર��ણ ��ંુૂ થાય તો જ �ૂર થાય તેમ છે.પણ બનંે તપાસ અિધકાર�ઓને બરફના તોફાનને લીધે િસર�યા ગામ
પહ�ચતા સાજં થઈ ગઈ હોવાથી સવાર �ધુી રાહ જોવી પડ� તેમ છે.ડો�ટર �ટારચે�કો આધેડ વયનો છે અને કાય�કાર� કૉરનર લીઝીને બે વષ� પહ�લા જ
અ�યાસ �રૂો કય� છે.રા�ે ડો�ટર �ટારચે�કો તો બા�ુના ગામમાં રહ�તા તેના ઓળખીતા િમ� એક સમયના સરકાર� વક�લ �ી વોન �નૂી�ઝને �યાં ચા�યો
�ય છે અને �વુાન તપાસ અિધકાર� કૉરનર પટાવાળા લોશાદ�ન સાથે વાતચીત કર�ને તેની અને ગામની ��થિત િવશે બ� ુ �ણે છે.રિશયાની રાજક�ય
વહ�વટ� ��થિતનો �દાજ અહ� પામી શકાય છે.અહ� પટાવાળા લોશાદ�ન� ું પા�ાલેખન ન�ધનીય છે.તે � કામ કરતો આ�યો છે તે ખર�ખર કપ�ંુ છે,ચાલી
ચાલીને તે એક જ�યાએથી બી� જ�યાએ �ય છે અને હવે તો જો એ ચાલે નહ� તો એના પગ �ુખે એવી ��થિત છે.રા�ે તેણે �ખુીને શબ પર��ણ માટ�
કૉરનર આ�યાના સમાચાર આપવા 3માઈલ �ધુી જવા�ું છે.આ શબ પાસે તે ડયા� િવના રહ� શક� છે.વષ� �ધુીની નોકર�એ એ વહ�વટ� બાબતોને
પ�રપ�વતાથી સમજતો હોય એ ર�તે કહ� છે- “�ુઓ ને આ સામેના ઓરડામાં � ભાઈ છે એમ�ું પેટ ચીરવાનો કોઈ અથ� છે ખરો?તમનેય ખબર છે ક� આ
બ�ુ નકા�ું છે.ખાલી તમે તમારા હાથ ગદંા કરશો.પણ તોય તમે તકલીફ ઉઠાવીને અહ� આ�યા,કારણ ક� આ ઔપચા�રકતા છે ને ઔપચા�રકતા �રૂ� કયા�
િવના �ટકો નથી.છે�લા �ીસ વરસથી આવી ઔપચા�રકતાઓ �રૂ� કરવા ખાતર �ું ચાલતો ર�ો �.ં***મારા ગામમાં માર� ઓ�ફસ છે એમાં તો બસ
કાર�ુનના ઘરનો �લૂો સળગાવો,કાર�ુનના ઘર માટ� પાણી ભર� આવો,કાર�ુનના જોડાને પૉ�લશ કરો-આ િસવાય બી�ુ ં કઈ છે જ નહ�!
”(એજન,�.ૃ૧૦૮-૧૦૯) લીઝીન આ પટાવાળા લોશાદ�ન ��યે સવંેદનશીલ બની મનોમન તેને દયા ખાય છે. લોશાદ�ન આપઘાત કરનાર વીમા એજ�ટ
સય�ઝા લેસનીત�ક�ને પણ સાર� ર�તે ઓળખે છે અને કૉરનર લીઝીનને તેના િવષે િવગતે જણાવતા કહ� છે-‘પરં� ુ �વુાન સય�ઝાને પોતે જમીનદાર
પ�રવારનો છે તે� ુઅં�ભમાન હ� ુ*ં**બધી �તની �વત�ંતા હોય તેવી �જ�દગી �વવા ચાહતો હતો.”(એજન,�.ૃ૧૧૧)એ�લે જ કપર� પ�ર��થિતમાં નોકર�
�વીકાર�લી હોવા છતાં આખર� તેણે આપઘાત કય�.લીઝીન મનોમન ન�� કર� છે ક� “�વી સવાર પડ� ક� તરત શબ-પર��ા શ� કર� દઇ�ુ.ં”  અહ�થી
વાતા�માં વળાકં આવે છે,ડો�ટર �ટારચે�કો લીઝીનને પેલા સરકાર� વક�લને �યાં લઈ જવા માટ� આવે છે અને લીઝીન કમને તેની સાથે �ય છે.

બરફના તોફાનમાં ર�તે �લૂા પડ� અટવાતા અટવાતા તેઓ �ી વોન �નૂી�ઝની �ગીરદારની �ૂની હવેલીએ પહોચે છે. િસર�યા ગામ�ું અિતિથ�હૃ અને
આ હવેલી એ બે �થળે લીઝીન ખા�સો એવો તફાવત ન�ધે છે-“આ સઘ�ં �ું �વ�ન સમાન નહો� ુ?ંઝે���વોના અિતિથ�હૃનો ‘કાળો ખડં’,�ણૂામાં પડ�લો
�કૂા ઘાસનો ઢગલો,ફશ� પર આમતેમ ફરતા વદંાઓ,ખડં� ું કંગાળ,�ણૃા�પદ રચરચી�ુ,ંસા�ીઓની વાતચીતનો અવાજ,પવન,બરફ�ું તોફાન,ર�તામાં
�લૂા પડવા�ું જોખમ અને પછ� અચાનક આ ભ�ય,��ુકાિશત ખડંો,િપયાનોના �રૂ,�ુદંર �વુતીઓ,વાકં�ડયા વાળવાળા બાળકો,�ખુી �સ� હા�ય-તેને
આ કોઈ પર�કથા ��ુ લા��ુ.ંઅને આ�ું પ�રવત�ન લગભગ બે માઈલના �તર� અને ફ�ત એક કલાકની અવિધમાં જ આવી શક� તે માની શકા� ું નહો� ુ.ં”
(એજન-�.ૃ૧૨૧) અહ� �ખુ સગવડના વાતાવરણમાં �તૂેલા લીઝીનને �વ�નમાં વીમા એજ�ટ સય�ઝા લેસનીત�ક� અને લોશાદ�ન એક સાથે દ�ખાય
છે.�વ�નમાં તેઓ ગાતા હોય છે-“અમે ચાલીએ છ�એ,ચાલીએ છ�એ,ચાલતા જ રહ�એ છ�એ...તમે �ફુાળં�,આરામદાયક,�ખુ સગવડોથી ભર�લી
પ�ર��થિતમાં �વો છો,�યાર� અમે કાિતલ ઠંડ� સહન કરતા,�હમઝઝંાવાતનો સામનો કરતા અને બરફના ઢગલાઓ � ૂદંતા ચાલીએ છ�એ...”

(એજન,�.ૃ૧૨૪) એ બેઉ �ય��તઑ વ�ચેના સા�યને લીઝીન �ણે છે.વળ� પોતે વીમા એજ�ટ સય�ઝા લેસનીત�ક�ને ઓળખતો હોવા� ું લીઝીનને યાદ
આવે છે.પોતાની એક સમયની સાર� ��થિતને જ સય�ઝા લેસનીત�ક� �લૂી ન શ�ો હોવાની અને વત�માનની સામા�ય નોકર� કર�ને �વવાની ��થિતને
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સહન ન કર� શ�ો હોવાની �તીિત અહ� થઈ રહ� છે.લીઝીન પોતે એ ન�� કર� શકતો નથી ક� વીમા એજ�ટ સય�ઝા લેસનીત�ક�એ કર�લો આપઘાત એ
આ�મહ�યા છે ક� પછ� એક અિન�છનીય ઘટના છે ! પણ લીઝીન પોતાની ફરજ ��યે ગભંીર અને સવંેદનશીલ છે.આરામદાયક ��થિતમાં હોવા છતાં બી�
�દવસે �યાર� �હમઝઝંાવાતને લીધે તેઓ શબ પર��ણ માટ� તે િસર�યા ગામ પહોચી શકતા નથી �યાર� સતત તે શબ અને ગામલોકોનો િવચાર કરતો રહ�
છે-“ લેસનીત�ક� �યાં �તૂો છે,સા�ીઓ રાહ જોઈ ર�ા છે...”(એજન-�.ૃ૧૨૭)પણ �હમઝઝંાવાતને લીધે તેઓ પહોચી શક� તેમ નથી.લીઝીને તો �થમ
�દવસે સાઝંે ગામના અિતિથ�હૃમાં પહો�યા �યાર� જ ન�� કર� નાખે�ું હ� ું ક�  –“�વી સવાર પડ� ક� તરત શબ પર��ણ શ� કર� દઇ�ુ.ં”
(એજન-�.ૃ૧૧૬)પણ ડો�ટર �ટારચે�કોને લીધે તેણે વોન �નૂી�ઝને �યાં આવ�ું પડ�ું અને હવે બરફ�ું તોફાન ફરજમાં બાધા�પ બની ર�ું છે.બી�
�દવસની સવાર �ધુી રાહ જોવા િસવાય તેઓની પાસે બીજો કોઈ ર�તો નથી અને એ સમય દરિમયાન લીઝીન સતત પોતાની ફરજ અને પોતાની
મજ�રૂ� િવશે િવચારતો રહ� છે.

બી� �દવસે સવાર� તોફાન શ��ું હોવાથી તેઓ વોન �નૂી�ઝને �યાથંી નીકળે છે �યાર� પટાવાળો લોશાદ�ન પણ તેઓને બોલાવવા વોન �નૂી�ઝને �યાં
હાજર થયેલો હોય છે તે કહ� છે-“ગામ લોકો બ�ું જ �ચ�તા કર� છે,બાળકો રડ� છે...અમને તો થ�ું ક� તમે શહ�રમાં પાછા ચા�યા ગયા છો.રહ�મ�દલ
સાહ�બ,ભગવાનને ખાતર અમારા પર દયા કરો...!”(એજન-�.ૃ૧૨૮)વાતા�� ું �ત�ું વા� છે-“બરફગાડ� િસર�યા ગામ તરફ દોડવા માડં�.”
(એજન-�.ૃ૧૨૮)વાતા�માં ડો�ટર �ટારચે�કોની વાત-િવચારો ઉપરથી પામી શકાય છે ક� તે કાય�દ� નથી �યાર� �વુાન લીઝીન કાય�દ� હોવા છતાં લાચાર
બની રહ� છે.ચેખોવે અહ� ��થિત સામે નબળા પડતાં નાયકનાં �તરમનને િન��� ુ છે.વાતા�માં �હમઝઝંાવાત-તોફાન�ું િન�પણ �ભાવક છે.રિશયાની
��થિતને સ�ક-�ચ�તકના �પે ચચ�નાર ચેખોવનો િનકટનો પ�રચય પામેલ રિશયન લેખક મેકસીમ ગોક� ન�ધે છે-“અલબત એની ચોપડ�ઓ રિશયામાં બ�ુ
વચંાય છે.પરં� ુ �ુ ં જોઉ �ં ક�,એ�ું વાચંન રિશયનોમાં કાય� ��યેની �ેરણા જગાડ� શ�ું નથી.�ણે �મને-કાય�ને માણસની સ�ંકા�રતાના પાયા તર�ક�
ચેખોવની સમ�તાથી એના િવિવધ પાસાં ઉથલાવીને જોયો હોય.xxx�મના કાય�માં એ કા�યનો આનદં માણતો.”(સા�હ��યક �િતમાઓ,�ળૂ લેખક-
મેકસીમ ગોક�,અ�વુાદ-�ભુ�ા ગાધંી.�કાશન-ચેતન �કાશન �હૃ �ા.�લ.  વડોદરા,�થમ આ�િૃત-૧૯૬૩,�.ૃ૧૩૮-૧૩૯)  આ જ િવચાર �ણે ક�
લોશાદ�નના પા�માં ફ�લત થાય છે.લોશાદ�ન ફરજને લીધે ઔપચા�રકતા માટ� ઘસાઈ જનારા એકાિધક �ય��તઓ�ું �િતિનિધ�વ કર� છે,અને એક તરફ
કામ ��યે સાવ ઉદાસ વલણ રાખનારા આરામદાયક ��થિતમાં રહ�નારા લોકો ઉપર પણ અ�હ� આ વાતા�માં કટા� છે.આ �હમઝઝંાવાત સામા�ય
�હમઝઝંાવાત નથી,એ ફરજને �ૂંઠવતો �હમઝઝંાવાત છે.અહ� મા� બા� વાતાવરણ નહ� પણ �ય��તના �ત�રક વાતાવરણ� ું પણ િન�પણ છે.

સદંભ� ��ુતક-

ચેખોવનો વાતા�વભૈવ,અ�.ુઅ�પુમ ભ�,��ૂર �થંર�ન કાયા�લય-અમદાવાદ,�.આ-૨૦૧૦1. 

સા�હ��યક �િતમાઓ,�ળૂ લેખક- મેકસીમ ગોક�,અ�વુાદ-�ભુ�ા ગાધંી.�કાશન-ચેતન �કાશન �હૃ,
�ા.�લ. વડોદરા,�થમ આ�િૃત-૧૯૬૩

2. 

*************************************************** 

ડૉ. મનોજ મા�ાવશંી
આિસ�ટ�ટ �ોફ�સર,
�જુરાતી િવભાગ,

સીલવાસા કોલેજ,

સીલવાસા ઇ��ટ�ટ�ટુ ઓફ હાયર લિન�ગ,

નરોલી-૩૯૬૨૩૫
�.ુટ�.ઓફ દાદરા એ�ડ નગર હવેલી.
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