
KCG-Portal of Journals 
 

1 | P a g e  

 Continuous issue-29 | April – May 2017 

 

આ છે આન્તોન ાવ્રોવલચ ચેખોલ 
 

       ચેખોલ – એક ઉત્કૃષ્ટ યશળમન વાહશત્મકાય. એક વદીથી જેભની વાહશત્ત્મક યચનાઓ શલશ્વબયભાાં ચચાાતી 
યશી, લખણાતી યશી. ૨૯ જાન્યઆુયી, ૧૮૬oભાાં એક વાભાન્મ દુકાનદાય હયલાયભાાં જન્ભેરા ચેખોલનો અભ્માવ 
તો યહ્યો ભેહડકર ક્ષેત્રભાાં. એક ડોક્ટય રૂે કાયહકદી આયાંબનાય આ ભાણવે ોતાના વભમના ભાનલવભાજની 
નાડ ણ ફયાફય ાયખી. ખેડતૂોનુાં કષ્ટબયુું જીલન શોમ કે શનલાાશવત રોકોનુાં લેદનાબયુું જીલન શોમ, 
વાભાત્જક કુહયલાજો શોમ કે વાલ વાભાન્મ રોકોની અવાભાન્મ ીડાની લાત શોમ ણ એક શલશળષ્ટ એલી 
વ્માંગ્યામાત્ભક ળીરી થકી અનભુશૂતની વાંલેદનાઓનુાં અંકન ટૂાંકીલાતાાઓ તથા નાટકોભાાં કયુું. જમાાં પે્રભચાંદે 
‘વાંવાયના વલાશે્રષ્ઠ કશાની રેખક’ રૂે ચેખોલને બફયદાવ્મા છે ત્માાં ગજુયાતી વાહશત્મના શળયભોય કશલ શ્રી 
ઉભાળાંકય જોળીએ ‘હૃદમભાાં ડેરી છફીઓ’ શનશભત્તે એન્તોન ાવ્રોશલચ ચેખોલનુાં યેખાાંકન આપયુાં છે – 
‘ટોીભાાં સમૂાહકયણોના ીંછાાં’ રૂે. તોલ્વતોમના જ કથનને ળીાક ફનાલી ઉભાળાંકયે ચેખોલને ણુ્મશતશથ 
શનશભત્તે ળબદાાંજબર આી છે. સશુલહદત છે, તત્કારીન વભમભાાં ઉભાળાંકય જોળી ‘વાંસ્કૃશત’ ળીાક શઠે શળષ્ટ 
વાભશમક ચરાલતા શતા. એથી તાંત્રી તયીકે એભણે કોઈક ભશાન શલભશૂત કે વર્જકની જન્ભળતાબદી ઉજલણીના 
પ્રવાંગે, ાહયતોશક પ્રાપ્પતના પ્રવાંગે, ષ્ષ્ટશૂતિ પ્રવાંગે કે કોઈક વર્જકના અલવાન શનશભત્તે શોમ.. એલાાં 
અનેકોનેક પ્રવાંગટાણે એક તાંત્રીકામાના બાગરૂે ળબદાાંજબર દ્વાયા હૃદમસ્થ છફીઓને ળબદસ્થ કયલાનો વપ 
રુુાથા આદમો છે. આ શનશભત્તે જે કાંઈ યેખાબચત્રો આપમાાં તે ભે છે ‘હૃદમભાાં ડેરી છફીઓ’ બાગ ૧-૨ રૂે! 
‘વ્મક્ક્ત ભટીને ફનુાં શલશ્વભાનલી’નુાં ગીત ગાનાય ઉભાળાંકયને ભન વભગ્ર શલશ્વ જ નીડ વભાન છે, શલશ્વના 
વભસ્ત ભાનલવભાજને ોતીકો ગણ્મો છે. એ યીતે જાણે એક સ્લજન રૂે લીશશ્વક વમદુામનો ઉભાંગબેય સ્લીકાય 
કયે છે. એટરે જ આ સુ્તકોભાાં કેલ ગજુયાતી વર્જકોને જ નશીં ણ લીશશ્વક ખણૂે લવેરા ઉભદા ભાનલોને ણ 
સ્થાન ભળયુાં છે. આ તાંત્રી વાલાશત્રક ચેતનાનો સ્લીકાય કયનાય વર્જક છે અને એટરે જ અશીં કરાકીમ ભાધ્મભ 
થકી વાત્ત્લક આનાંદ અાનાય, ભાનલવેલાની સગુ ાંધ પેરાલનાય એલા કરાકાયોને, શળલ્કાયોને, વેલાધાયીઓન ે
વશા આલકાય ભળમો છે. નોંધનીમ છે કે ‘વાંસ્કૃશત’ના તાંત્રીની કરભે આરેખામેર વ્મક્ક્તબચત્રોભાાં વાહશત્મકાયોની 
વાથે વાથે કાટૂા શનસ્ટ, યાજકાયણીઓ, ઈશતશાવકાયો, અબબનેતાઓ, બચત્રકાયો કે વ્મામાભલીયોનો ણ વભાલેળ 
થમો છે.  

                   એક વભમ એલો શતો કે જમાયે યેખાબચત્રોનો વભાલેળ ટૂાંકી લાતાા, રબરત શનફાંધ, શ્રદ્ાાંજબર રેખ, 
વાંસ્ભયણ ઈત્માહદ સ્લરૂોની અંતગાત જ કયલાભાાં આલતો શતો. ણ જેભ જેભ વભમ લીતતો ગમો તેભ તેભ 
આ સ્લરૂ લધ ુને લધ ુદૃઢ તથા ષૃ્ટ થત ુાં જઈને ોતીકી ઓખ ભેલી રે છે. એટરે ભાત્ર વ્મક્ક્તબચત્રો જ 
નશીં ભનષુ્મ શવલામના શલમો ણ ગજુયાતી વાહશત્મભાાં યેખાબચત્ર સ્લરૂ અંતગાત પ્રગટે છે. એ જ યીતે, 
યેખાબચત્ર આરેખનભાાં તાટસ્્મ, ળીરી જેલાાં ગણુોની વાથે ચહયત્ર વાથે વર્જકના અંગત જીલનના વાંસ્ળાના 
તત્લને ભશત્લનુાં ગણલાનુાં ણ એક લરણ દેખા દેત ુાં શત ુાં. ણ યેખાબચત્ર સ્લરૂ જમાયે લધ ુભોકાળબયુું ફને 
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છે, શલસ્તતૃ ફને છે ત્માયે એલાાં યેખાબચત્રો ણ પ્રાપત થામ છે જમાાં શનરુશત ચહયત્રો યેખાબચત્રકાયના વભકારીન 
ન શોમ. અરફત્ત એ ણ માદ યાખવુાં ઘટે કે આયાંબે રીરાલતી મનુળી યબચત ‘યેખાબચત્રો’ભાાં ૌયાબણક તેભજ 
ઐશતશાશવક ચહયત્રયેખાઓ ભે જ છે. અથાાત ‘હૃદમભાાં ડેરી છફીઓ’ભાાં ણ વભકારીન ન શોમ અથલા તો 
વર્જકે ોતાની જીલનમાત્રા દયમ્માન કદી ન જોમેરા, કદી ન ભેરા એલા શલદેળી ભશાનબુાલોને ણ સ્થાન 
ભળયુાં છે. વર્જક અન ેચહયત્ર લ્ચે કોઈ જ અંગત વાંફાંધ ન શોમ અન ેછતાાં ઉરબધ દસ્તાલેજી ભાહશતીના 
આધાયે યેખાબચત્રનુાં આરેખન થમેર છે. અશીં ક્રોંચે, યોભાાં યોરાાં, વભયવેટ ભોભ, વેપયીન, આન્ર ેજીદ, યોફટા  
ફ્રોસ્ટ, એબરમટ, યજુીન ઓ’નીર, ચારી ચેપ્પરન, શશેભિંગ્યાલે જેલી પ્રશતબાઓ વાથે છે યશળમન વાહશત્મકાય ચેખોલ!  

સ્લરૂકીમ દૃષ્ષ્ટએ જોલા જઈએ તો યેખાબચત્ર એટરે કે સ્કેચભાાં ફહુધા વ્મક્ક્તના વ્મક્ક્તત્લને ઉજાગય 
કયતી ળબદયેખાઓ અંહકત શોમ છે. આછા રવયકાભાાં ભાણવના ફાહ્ય-બીતયને ઉજાગય કયી આલાનો એક 
સ્લમાંભ ૂપ્રમાવ શોમ છે.ણ આ સુ્તકભાાં ‘વ્મક્ક્ત’ ચેખોલ કયતા જે ઉવે છે તે છે ‘વર્જક’ ચેખોલ. વશજ છે કે 
શલદેળી શલભશૂતઓને પ્રત્મક્ષ ન ભી ળકનાય ઉભાળાંકયે ફાહ્ય રૂયાંગનુાં બચત્રણ ટાળયુાં શોમ. એટરે ફાહ્ય કયતા 
અશીં વ્મક્ક્તત્લની આંતહયક વમદૃ્ધદ્ દળાાલાનો એક અબબગભ દેખામ છે, કશો કે જે-તે વર્જકના વર્જનકાની 
ઊંચાઈ સધુી એક શલશળષ્ટ ગદ્યછટા દ્વાયા બાલકને રઇ જલાનો એક મત્ન દેખામ છે. એ યીતે અશીં ચેખોલના 
વર્જત્લની યેખાઓ પ્રાપત થામ છે. ‘ટોીભાાં સમૂાહકયણના ીંછાાં’ ળીાક શઠે રખામેર આ યેખાાંકનભાાં કેલ 
ચેખોલ જ નશીં ણ ચખેોલ શનશભત્તે ભોાવાાં જેલા ઉભદા વર્જક ણ ઉજાગય થામ છે. ફાંને લાતાાકાયોન ે
ઉજાગય કયલા ભાટે તરુનાલાદી અબબગભ દળાાવ્મો છે તે યવપ્રદ ફને છે.   

“ભોાવાાં અને ચેખોલ ! ફાંને એકફીજાથી કેટરાાં ફધાાં ભબન્ન કાકાયો! એક,  ફે 
અને ત્રીજા લાક્યે તો ભોાવાાં કથાના ભધ્મ પ્રલાશભાાં રાલીને મકૂી દે છે. 
આડોઅલો એક ળબ્દ નશીં. વોંવયી રક્ષ્મ પ્રવત ળય ગવત. આખી કૃવત કેલી 
વાંઘેડાઉતાય સયેુખ અને વપ્રભાણ શોમ છે ! ચેખોલ ળાની લાત કયે છે તે જ 
શરેા થોડી લાય વલચાયભાાં ડી જાઓ. એ ળબ્દના અથથ કયતા ણ ધીભે ધીભે 
એ ળબ્દોનુાં ઉચ્ચાયણ, એ અલાજભાાં ધફકતી હુાંપ, આ ફધાની આત્ભીમતાનુાં એવુાં 
ળાાંત લાતાલયણ જાભી જામ છે કે તે તે ાત્રના જીલનના અમકુ અંળનુાં જ નશીં, 
ણ એભની વભગ્ર ચેતનાપ્રલાશનુાં દળથન અનામાવે થઇ જામ.”   

(‘હૃદમભાાં ડેરી છફીઓ’- બાગ ૧, .ૃ ૨૧૨)  

એક દૃષ્ષ્ટએ જોઈએ તો ગજુયાતી વાહશત્મભાાં કે અન્મ બાાઓના વાહશત્મભાાં વ્મક્ક્તબચત્રોનુાં આરેખન 
શલળે રૂે થમેર જોઈ ળકામ છે. અરફત્ત ‘વશયાની બવ્મતા’ કે ‘શલનોદની નજયે’ જેલાાં સુ્તકોભાાં વભકારીન 
કે યુોગાભી વાહશત્મકાયોના યેખાબચત્રો ભે છે એ ખરુાં ણ અશીં ઉભાળાંકય જોળીએ ચેખોલના વર્જનનુાં યેખાબચત્ર 
આપયુાં છે તે નોંધનીમ કશી ળકામ. ચેખોલનુાં વર્જન કેવુાં છે? ચેખોલની લાતાાકાભાાંથી વાય થઈએ છીએ ત્માયે 
લાચકની પ્રથભ અનભુશૂત ક્ષણ કેલી છે તે અનભુશૂતની આશરાદકતા આ યેખાાંકન શનશભત્તે પ્રાપત થામ છે. એક 
શલદ્વાન વર્જક અને વજ્જ બાલક રૂે ઉભાળાંકય જોળીને વર્જક ભોાવાાંભાાં એક પ્રકાયનુાં શનષ્ઠુય તાટસ્્મ લતાામ 
છે. જીલનના સખુદ કે ીડાદામક અનબુલોને વાક્ષીબાલે જોનાય ‘વર્જક’ ચોક્કવ શલસ્ભમ જગાડી ળકે. 
ઉભાળાંકયને ભોાવાાં એ યીતે શનયાા રાગે છે કે કોઈ વર્જક આટરા વાક્ષી બાલે કઈ યીતે આરેખન કયી ળકે ! 



KCG-Portal of Journals 
 

3 | P a g e  

આખયે તો વભાજે વર્જકોને વાંલેદનળીરતાની ‘મયૂત’ કશીને નલાજમા છે. ણ ચેખોલ? ઉભાળાંકય જોળીન ે
ભોાવાાંની તરુનાભાાં ચેખોલભાાં લધ ુઆત્ભીમતા અનબુલાઈ છે. એક એક ઘટનાને જાણે કે ી જઈને આત્ભવાત 
કયે છે. ચેખોલ વર્જનના ાત્ર વાથે તાદાત્મ્મ અનબુલે છે. અરફત્ત ફાંનેના વર્જનભાાં ચહયત્રોની શનમશત અન ે
જીલનવ્મથાનો વાંસ્ળા ચોક્કવ સ્ળે છે. ફવ, આરેખન ળીરી કઈ યીતે બબન્ન ડે છે એનુાં અત્માંત સકૂ્ષ્ભ 
શનયીક્ષણ અશીં ધ્માનાત્ર ફને છે. ચેખોલની શનરૂણ ળીરી શલે નોંધતા ઉભાળાંકય રખે છે: 

“ચેખોલભાાં, કશો કે વલવધના જ જેલી, અભોઘ આત્ભીમતા છે. ાણી જે ભતૂના 
એકેએક કોળને બીંજલી ોતાનાભાાં અંતગથત કયી રે એભ ચેખોલનુાં લાત્વલ્મ 
એકેએક ઘટનાને આત્ભલત કયી રે છે, તે તે ઘટનાભાાં યશરે શાસ્મ, આંસ,ુ ખેદ, 
ઉલ્રાવ, વનલેદ એ વલથ જાણે ચેખોલના ોતાના જ ન શોમ.” 

(‘હૃદમભાાં ડેરી છફીઓ’- બાગ ૧ .ૃ ૨૧૨) 

એક નાનકડી ઘટના નોંધીને ઉભાળાંકયે અશીં ચેખોલની વર્જન શલળેની રક્ષ્મગાશભતાની નોંધ રીધી છે. 
ઊંચા આકાળને આંફલાની આકાાંક્ષાભાાં જોતા વર્જકની વર્જન યત્લેની પ્રશતફધ્ધતાને પ્રગટ કયે છે. ફેળક અશીં 
વ્મક્ક્તબચત્ર નથી. અશીં તો ઉભાળાંકયે વર્જક ચેખોલનુાં યેખાબચત્ર અને તે ણ વર્જક ભોાવાાં વાથેના તરુના 
અબબગભ દ્વાયા યજૂ કયુું છે. અશીં તોલ્વતોમ વાથેનો એક વયવ પ્રવાંગ નોધે છે. નલા વાહશત્મકાયો વાથે લાત 
કયતા તોલ્વતોમ કોઈક ગાંબીય શલમની ચચાા કયી યહ્યા શતા ણ ચેખોલનુાં ધ્માન ક્ાાં એ ચચાાભાાં જ શત ુાં? એ 
ચુચા આકાળ તયપ જોતા શતા. જમાયે છૂલાભાાં આવ્યુાં ત્માયે ધીભા વલાયે તેભણે ભાત્ર એટલુાં જ કહ્ુાં: “આ 
સમૂાહકયણોને ટોી ઉય ીંછાાંની જેભ કેભ ગોઠલી ળકામ તે હુ ાં જોતો શતો.” વર્જકનુાં રક્ષ્મ શુાં છે? અથલા તો 
ચેખોલ વર્જકતાને કેટરી ગાંબીય પ્રવશૃત્ત ભાને છે, કઈ પ્રશતફધ્ધતાથી રેખનકામા કયે છે તે આ આકાળભાાં 
જોલાની આ હક્રમાભાત્રથી મકૂામ છે. ટોી ય સમૂાહકયણોને ીછાાં રૂે જોલાની ઝાંખના યાખનાય આ વર્જક ભાટે 
ઉભાળાંકય ‘ભશત્લકાાંક્ષી’ ળબદપ્રમોગ કમો છે ણ તેથી શલયીત અશીં તો લાસ્તલભાાં વર્જકના ઉધ્લાગાભી 
રક્ષ્મનુાં મલૂ્મ જ લધ ુભામ છે.  

અશીં ચેખોલના વભકારીન વર્જક ભક્વીભ ગોકીએ રખેલુાં યેખાાંકન ણ વભયણ કયવુાં યહ્ુાં. ઉભાળાંકયે 
વર્જક ચેખોલનુાં યેખાાંકન કયુું છે જમાયે ગોકીનો અબબગભ વર્જક કયતા વ્મક્ક્તરક્ષી યહ્યો છે. ને લી ગોકી તો 
ચેખોલના વભકારીન ! ને આભ છતાાં ચેખોલના એલા ાવાાં ઉજાગય કયે છે જે અંતયાંગ શોમ, જેનાથી બાલક 
લધ ુ હયબચત ન શોમ. કદાચ એટરે જ ભોટા ગજાના વર્જક ચેખોલની બીતયના ભાણવને ાભલાભાાં લધ ુ
યશવકતા અનબુલામ છે. ચેખોલના મતૃ્ય ુ હદલવોભાાં ગોકીએ આેર યેખાબચત્ર જયા જુદી તયેશનુાં અનબુલામ છે 
જેભાાં ચેખોલના આંતય-ફાહ્ય ફાંને તત્લોનો હયચમ યેખાબચત્રના સ્લરૂકીમ આમોજનાથી દોયાયુાં છે. ચેખોલનો 
ફાહ્ય દેખાલ કેલો છે? – સુાંદય આંખો, ઊંડી નજય, ભધયુ મદુૃ – દફામેરો અલાજ, રભણે યભતી કયચરીઓ, 
પ્રફ અને ભોશક ક્સ્ભત... ! ચેખોલ અશીં શનયાંતય ભાનલતાલાદી અનબુલામ છે. ગોકી આયાંબે તો એક વાક્ષી 
બાલે ચેખોલને જુએ છે. યેખાબચત્રભાાં શનરુશત એલા ચહયત્ર-ચેખોલની બબન્ન બબન્ન વ્મક્ક્તઓ વાથે થમેરી 
મરુાકતો વાંદબે બીતયના ઉભદા ભાણવને ઉબાયતા જામ છે. ચેખોલ અને તેભના વર્જનને અથલા ચેખોલ અને 
યશળમન વભાજને બબન્ન ાડી ળકામ તેભ નથી. એટરે જ અનામાવણે વ્મક્ક્તહૃદમની વભાાંતયે વભાજ અને 
વર્જન ફાંનેની લાત લણી રેલાઈ છે. ગોકી માદ કયે છે અતીતભાાં ચેખોલે ોતાને આેર શનભાંત્રણની ઘટનાને. 
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એક નાનકડા ઘયભાાં યશતેા ચેખોલભાાં ઉત્તભ કેલણીકાયનો વાંસ્ળા શનશાતા ગોકીને શલસ્ભમ અનબુલામ છે. 
વભાજની ઉન્નશતને શળક્ષણ વાથે વીધો વાંફધ છે. અશીં ચેખોલ જે તયપ ધ્માન દોયલા ભાાંગે છે તે છે વલાુંગી 
શળક્ષણ. જો ઇંટો કાચી શળ ેતો ઇભાયતો ધવી ડળે એલી બીશતની કલ્ના વશરેાઇથી કયી ળકામ છે. એટરે  જ 
ચેખોલ  ગોકીને વતત બરાભણ કયતા યશ ેછે શળક્ષકોને ભદદકતાા ફનલાની. ભશત્લનુાં છે કે આજે જમાાં શળક્ષણ 
આનાય નલોહદત શળક્ષકોની ક્સ્થશત દમનીમ ફની છે ત્માયે લો લેૂ ચેખોલે શળક્ષકના વન્ભાનની બચિંતા વેલી 
શતી, તેભના ગજુાયાની હપકય કયી દૃઢ જીકય કયી શતી:  

“..રોકોને વળક્ષણ આલાનુાં કામથ – જેને વોંલાભાાં આલે છે એલા 
ભાણવને ભાાંડ ેટ બયામ એટરો ટુકડો નીયી દેલાની લાત જ ફેહદૂી છે. એલી 
શારતને કોઈ યીતે વાાંખી ન જ રેલામ કે જેભાાં એ ભાણવને ચીંથયેશાર યશવે ુાં 
ડત ુાં શોમ, બેજલાી ખાંડેય જેલી વનળાભાાં ટાઢે થથયવુાં ડત ુાં શોમ, કામભ 
ળયદીના યોગી ફનવુાં ડત ુાં શોમ, અને ત્રીવ લથની ઉંભયે ગાનો વોજો, વાંવધલા 
તથા ક્ષમ જેલા વાંખ્માફાંધ યોગોનુાં ઘય ફની જવુાં ડત ુાં શોમ. એ તો આણે ભાટે 
નાભોળીની લાત છે ! આણા વળક્ષકોને લયવભાાં નલથી દવ ભહશના અયણ્મલવી 
જોગી જેવુાં જીલન જીલવુાં ડે છે, તેભને લાત કયલા કોઈ ભાણવ ભતુાં નથી, 
તેઓ એકરતાને રીધે તેભ જ સુ્તક કે આનાંદવલનોદ લગય જડ જેલાાં ફની 
જામ છે. અને તેઓ વભત્રોને ોતાને ત્માાં ભલા ફોરાલે તો રોકો તેભને 
અવાંતોી –ચારાક ભાણવો તયપથી ફેલકપૂોને દશળેતભાાં નાાંખી દેલા ભાટે 
લાયલાભાાં આલતો મખૂાથઈબમશ ળબ્દ – ગણલા રાગે છે.. આ ફધુાં ઘણૃાસ્દ 
છે.. ભશાન અને અત્માંત ભશત્લનુાં કામથ કયતા ભાનલીઓની એક જાતની ઠેકડી છે. 
તભને ખફય છે, હુાં જ્માયે કોઈ વળક્ષકને ભળાં છાં ત્માયે ભને તેની શાજયીભાાં બાયે 
અકાભણ થામ છે – તેના વાંકોચને કાયણે, તેના ફેશાર કડાાંને કાયણે. ભને 
એલી રાગણી થામ છે કે વળક્ષકની કાંગા શારત ભાટે જાણે હુાં જ કોઈ યીતે 
કસયૂલાય છાં, શા, ભને ખયેખય એલી રાગણી થામ છે !”  

(આન્તોન ચેખોલ’ - રઘનુલરો અને નલબરકાઓ’.ૃ ૭) 

આ છે વભાજ યત્લેનુાં ચેખોલનુાં એક ઋણ ! કોઇણ દેળના કેટરાાં ફૌશધકો આ પ્રકાયની બચિંતા વેલતા 
શોમ છે? ચેખોલ અશીં દીઘા દૃષ્ટા રાગે છે. આણે જાણીએ છીએ કે આખયે કોઇણ દેળનો શલકાવ અન ે
અડીખભ અક્સ્તત્લ તે ત્રણ ફાફતો ય શનબાય છે. શળક્ષણ, સ્લાસ્્મ અને યક્ષણ. શળક્ષકો ભાટેની આ અાય 
રાગણી એ રૂે તાદાત્મ્મ ફને છે કે શળક્ષકોની આ પ્રકાયની અલદળા ભાટે ોતાને દોી ભાને છે. દેળની 
વાંયચનાભાાં ામાનુાં મોગદાન આનાય શળક્ષકોની આલી દુદાળા યત્લે અાય અનકુાંા દેખામ છે.  એટર ેજ 
ચેખોલને ભોટી ભોટી લાતો કયીને આંજી નાખી દેલાનો પ્રમાવ કયનાય શળક્ષક (કે જેણે કડી ોતાની આરભ ભાટે 
આ પ્રકાયનો શલચાય સધુ્ધા નથી થમો) મરુાકાતને અંતે છોબીરો ડી જઈને અદભતૂ વાદગી, શનખારવતાના 
ચાશક અને આત્ભાને અનવુયનાયા ચેખોલ વભક્ષ કબરેૂ છે: “..ભશાન ભાણવો વાલ વાદા શોમ છે, ફશતેય 
વભજતા શોમ છે.. આલજો, હુ ાં તભને કદી નશીં ભલૂ ુાં.”  
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એક પ્રવાંગે વયકાયી લકીર તેભની મરુાકાતે આલે છે ત્માયે શલાળભાાં કશ ે છે કે વયકાયી લકીરો 
ભાછરીઓ કડલાના ળોખીન શોમ છે ખાવ કયીને ચા ભાછરી કડલાના. તો ફીજા એક પ્રવાંગે યધુ્ધના 
હયણાભ શલે છૂતી સ્ત્રીઓને ીંયભીંટની ખાટીભીઠી વાંદ છે કશીને છોબીરી ાડી દે છે. ‘ચેખોલની યીતે’ 
લાત કયનાયી ભહશરાને તેઓ ક્ષણભાાં ઓખી રે છે. એક યવપ્રદ લાત એ ભે છે કે જમાાં એક ભાણવ ફીજા 
ભાણવ વાભે ોતાની વલોહયતા શવદ્ કયલા ભથે છે ત્માાં અજાણતા જ શનજ નીવબગિક, સ્લાબાશલક મરુા ભરૂી 
જઈને આમાવી મરુા ધાયણ કયી રે છે ત્માાં શનજ અક્સ્તત્લનો છેદ ઉડ ે છે. આ યોગનુાં નાભ છે ભોફાવ 
શપ્રત્લોહયમારીવ અથાાત ઢોંગયામણતાનો યોગ ! એટરે જ ચેખોલ જાણે આ તયપ રક્ષ્મ દોયતા ચેતલે છે. ત ે
ભાને છે કે દયેક ભાણવે ‘ોતાની બાા’ભાાં લાત કયલી જોઈએ. ઢોંગયામણતાનો યોગને ઓખી જનાયા 
ચેખોલ આલા દાંબી આલયણ ધયાલતા રોકોથી દૂય યહ્યા શતા. ચેખોલની મરુાકાતે આલનાયા આલા ભાણવો 
છેલટે ‘ોતીકાણુાં’ ભેલીને ાછા લે છે.   

ફેળક ચેખોલ એક એલા વર્જક શતા કે જેભને શલલેચકોએ ણ અઢક ભાન વન્ભાન આપયુાં શત ુાં એભની 
કૃશતઓને પ્રવાંળી શતી આભ છતાાં ચેખોલને તેભના ભાટે ણ જે રાગ્યાયુાં, જે અનબુવ્યુાં તે કશલેાભાાં વશજે ણ 
કચાળ નથી યાખી. ્ચીવ ્ચીવ લા સધુી ોતાની કૃશત શલે રખામેર અલરોકનો લાા્ં મા છી તેભણે 
શલલેચકોને ‘ફગાઈ’ વાથે વયખાવ્મા છે. એલી ફગાઈ કે કેટરીક લાય તે ળાનો ગણગણાટ કયે છે તેની તેભને 
ણ ખફય શોતી નથી ! ્ચીવ લા સધુી શનયાંતય ોતાની લાતાાઓના અલરોકનો લાા્ં મા ફાદ તેભને 
અનબુવ્યુાં શત ુાં કે ોતાને ઉમોગી થઇ ડે અથલા તો ઉત્તભ વરાશ આી ળકે એવુાં એકણ અલરોકન તેભને 
ખભાાં રાગ્યાયુાં નથી. ગોકીએ આરેખેર આ યેખાાંકનના શલચાયોના શનશભત્તે યશળમાનુાં યેખાબચત્ર ણ સેુયે ભી 
યશ ેછે. વાથે જ અશીં જે અત્માંત યવપ્રદ શનયીક્ષણ ફની યશ ેછે તે છે ચેખોલની ‘અવાધાયણ’ ળફમાત્રા વાંદબ.ે 
જમાાં શજાયો રોકો વાથે જનયર કેરય ણ ચારતા શતા અને વાથે લાગત ુાં શત ુાં રશ્કયી વાંગીત. એક ક્ષણે આ 
વન્ભાન ભાટે બાવકુ ફનેરા રોકો જમાયે વત્મ જાણે છે કે આ વાંગીત લાસ્તલભાાં તો જનયર કેરયના ભાનભાાં 
લગાડાઇ યહ્ુાં શત ુાં, ચેખોલ ભાટે નશીં ત્માયે મતૃ્યનુ ુાં કારુણ્મ, ભોતનો ભરાજો ક્ાાંમ ચાલ્મા જઈને ળરુ થામ છે 
એક શાસ્મ. ાેરાાં જાનલયોની લાતો, ઘયની આવાવની સુાંદયતા અને વાજવજ્જાની લાતો..! એક ભશાન 
વર્જકને અામેર આ અંશતભ શ્રદ્ાાંજબર. એટરે જ ગોકી રખે છે :  

“તેભના ળફને – કવલના ળફને – કાલ ુભાછરીના ડબ્ફાભાાં મકૂીને ભોસ્કો 
ભોકરલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. ગાડીનો એ ભેરો રીરો ડબ્ફો ભને ાભયતાએ ોતાના 
થાકેરા દુશ્ભન વાભે કયેરા ભોકા વલજમી ભરકાટ જેલો રાગે છે, અને 
‘વનભાથલ્મ’ અખફાયોભાાં છામેરા અવાંખ્મ વાંસ્ભયણો ભને ખારી દાંબી ળોક જેલા 
રાગે છે, ોતાના દુશ્ભનના અલવાનથી છાની યીતે ખળુી ભાણતી એ જ 
ાભયતાનો રાગણીશનૂ્મ ગાંધાતો શ્વાવ ભને એ રખાણોની ાછ લતાથમ છે.”  

(આન્તોન ચેખોલ’ - રઘનુલરો અને નલબરકાઓ’, .ૃ ૨૮) 

કશવે ુાં યહ્ુાં, ભક્વીભ ગોકીએ બરે ઉભકા બયી અંજબર આી છે. ણ ઉયોક્ત ળબદોભાાં એક 
પ્રકાયે તો લક્રતાનુાં જ દળાન કયાવ્યુાં છે અને તે ણ ચેખોલ ળીરીભાાં. આથી ભોટી અંજબર ફીજી કઈ શોઈ 
ળકે? જે વભાજની મૂભતૂ વશૃત્તઓને ઉઘાડી ાડીને ચેખોલના વર્જનભાાં જે શનહશત શત ુાં, જે ાત્રોના 
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કામાલેગ રૂે દૃષ્ટે ડત ુાં શત ુાં તે જ ળીરીથી અશીં તેની ળફમાત્રાનુાં લણાન શનરુાયુાં છે! ચેખોલે ક્ાયેક 
વભાજની ક્રુયતાને કે ભાનલોના અશાંબાલને ઉશાવી નાાંખ્મો છે, તેના આલા ડાંખ ાછ ણ એક 
પ્રકાયનુાં કારુણ્મ જ દેખામ છે. યશળમન જીલનવ્મલસ્થાને, જીલન જીલતી પ્રજાને તથા તેની ભાનશવકતાને 
લાતાાકરા તથા નાટયકરા દ્વાયા જે આકાયવૌષ્ઠલ દ્વાયા ઉબામાા તે જોતા આ કરાકાય પ્રશત ભાન ઉજે એ 
વશજ છે. ભાનલીમ ભનના ઊંડાણભાાં જલાની, ભાનલીમ ગૌયલ તથા સ્લબાલગત શળશથરતાઓન ે
ઓખલાની તથા તેને વભબાલલૂાક શનશાલાની વશૃત્ત એક જ નોખા વર્જક્ત્લને પ્રગટાલે છે. લાસ્તલભાાં 
ભશાન વર્જક ણ એ જ છે કે જેને ભન જીલન ભશાન છે, જેને ભન વધાયણભાાં વાધાયણ ભાણવ ભશાન 
છે. અંતે ચેખોલના જ ળબદો નોંધીએ : “ભશાન ભાણવો વાલ વાદા શોમ છે, ફશતેય વભજતા શોમ છે..” 
આ જ છે આન્તોન ચેખોલ ! 
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