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ચેખવન ું ચચિંતનવવશ્વ 

       એન્તન ાલરલીચ ચેખલ (૨૯/૦૧/૧૮૬૦થી ૧૫/૦૭/૧૯૦૪) એ ભાત્ર યશળમન નહશ ણ લૈશિક 
કક્ષાએ ખ્માશત પ્રાપ્ત નાભ છે. મખુ્મત્લે લાતાાકાય-નાટ્યકાય તયીકે જાણીતા આ વર્જકની ચૈતશવકતા કંઇક નખી જ 
ભાટ્ીની શતી. ગયીફી અને દારુણ અલસ્થાભા ંફાણ યલુાની લીતી શલાથી એક વર્જક તયીકેના ચચત્તે જીલનની 
યશસ્મભમતાને ગ્રશણ કયેરી અને ત્માયફાદ એ ફધુ ંરેખનરૂે પ્રકટે્ છે. વ્મલવામે ડક્ટ્ય અને શદમથી વાહશત્મકાય 
એલા ચેખલની ‘લડા નફંય શવક્વ’, ‘ ધ વીગરુ ’, ‘અંકર લાન્મા’, ‘ચેયી ઓચાાડા ’ અને ‘થ્રી શવસ્ટ્ય’ જેલી કૃશતઓ 
અભય છે. ચેખલની શલચાયધાયા(ideology) પ્રફ યીતે તેભના વર્જનભાથંી ાભી ળકામ છે. તેઓ તાના વર્જનને 
ણ કંઇક આ યીતે ઓખાલે છે- Medicine is my Lawful wife and Literature my mistress; when I get tired 

of one, I spend the night with the other. વચ્ચાઈથી બયેરા તેભના વર્જનથી પ્રબાશલત થઈને તલ્વતમે ણ 
કશલે ુ ંકે- “ત ુ ંવાચ યશળમન છે. એકદભ યશળમન” ળચીયાની ગરુ્ૂા  મળાર અને ચેખલ એ ફે રેખકની એક વાથ ે
લાત કયતી લખતે  ‘એન્ટ્ન ચેખલ ઓય મળાર’ નાભક હશન્દી રેખભા ં ચેખલ શલે રખે છે- 

“  ऩुयातन आदर्शो औय अऩनी सॊस्कृतत का गरा उन्होंने कबी नह ॊ दफोचा है,- हाॉ उस आदर्शश के ऩाखॊड का 
ऩदाशपार्श अवश्म ककमा है, जो उनकी सभस्त चतेना औय प्राणों को अवरुद्ध ककमे है। सत्म एवभ मथाथश को 
अऩना कय वे सदैव भानवीम एकता के सुन्दय स्वप्न देखा कयते है औय जीवन सॊघर्श फेचनेी औय कॊ धो ऩय यखा 
हुआ ऩयतॊत्रता का असह्म बाय उन्हें उज्जवर बववष्म का वप्रम सॊदेर्श दे जाता । प्रचॊड अन्धड़ के कोराहर के 
बीतय उन्हें कुछ ओय ह  छीऩा नजय आता है- र्शाॊततभम जीवन की खरु्शहार  करात्भक एवभ साहहत्त्मक । 
उनकी प्रखय द्रत्ष्ि गहय  ऩैठकय जीवन का वास्तववक अथश खोज यह  है औय अिर गह्वयो भें छीऩे यहस्मों का 
उद्घािन चाहती है। ”૧  

એટ્રે જ ચેખલના વાહશત્મભા ં યશરે લેદનાનુ ંજગત શલશલધ લાસ્તશલક અથોને આણી વભક્ષ યજૂ કયી યશ ે છે. 
તેભની લડા નફંય શવક્વ,ઈસ્ટ્ય ઈલ-ઈસ્ટ્યની યાતે,ધ રેડી શલથ ધ ડગ-કુતયાલાી સ્ત્રી,ધ કયવગરા-ગાનાયી,ડેથ 
ઓપ એ કરકા-કાયકુનનુ ંમતૃ્ય,ુ ધ ફેટ્-ળયત, કે્રભેરીમન-કાચડં, લાન્કાએ ફધી લાતાાઓ જઈશુ ંત એભા ંવ્મક્ત 
થમેલુ ં તેનુ ં ચચિંતન ભાનલતાથી બયેલુ ંઅને નગ્ન શકીકતને આંગ ધયીને આણને શનયાળાભા ંગયકાલ કયનારંુ 
ફની યશ ેછે. ચેખલ ચચિંશતત છે નાની નાની યંત ુભશત્લની ફાફતભા.ં દા.ત. તે શળક્ષકની શારત શલે ભેક્ક્વભ 
ગકીને કશ ે છે- “ શળક્ષક ત એલ જઈએ કે જે તે અચબનેતામ ફની ળકે, કરાકાય ણ શમ, ને જે તાના 
કામાને આળકની ધગળથી ચાશત શમ . ત્માયે આજન આણ શળક્ષક જુઓ ત, ચફચાય લેહિમ, અધાદગ્ધ ભાણવ, 
જાણે દેળલટે્ જત શમ એભ ગાભડાભા ં ફાકને બણાલલા નકયીએ જત શમ છે! ભખૂભયાની ને તદ્દન 



KCG-Portal of Journals 

2 | P a g e  
 

કચડામેરી શારતભા ં , વતત યટ્ર ગભુાલી ફેવલાના બમભા ં જીલત શમ છે....રકને શળક્ષણ આલાની 
જલાફદાયી જેને વોંલાભા ંઆલી છે એલા ભાણવને ભખૂડીફાયવ જેવુ ંલેતન આવુ ંએ તદ્દન અનચુચત છે”૨  

     ચેખલનુ ં ચચિંતન જે શલશલધ કૃશતઓ રૂે આજે ણ શલશયી યહ્ુ ંછે તેભા ંસ્ષ્ટ્ દેખામ છે કે કઈ ણ જાતની 
વીશભતતા નથી એ અવીભ છે, વીશભત ભાખાભા ંફધંાઈને ચેખલ ક્યાયેમ ચાલ્મા જ નથી. વચીયાની ગરુ્ૂાના ભતે 
ત તેભણે વીશભત યીધને તડી-પડી નાખેર છે. ચેયી ઓચાડા નાટ્કન આ વલંાદ જુઓ--“ FORWARD ! WE 

ARE IRRESISTBLY MOVING TOWARDS THE BRIGHT STAR WHICH GLOWS AHEAD. FAR AWAY!...THE 

WHOLE OF RUSSIA IS OUR ORCHARD ” અને આ યશળમા એ ભાત્ર યશળમા નહશ ણ જાણે આખા શલિ ભાટે્ જ 
કશલેાયુ ંશમ એવુ ંલાચક વશજ અનબુલી ળકે છે. એકલાય એક લક્તાએ યશળમાભા ંફનેરી ઘટ્નાની લાત કયી શતી 
જેભા ંકઈ યેલ્લે સ્ટે્ળને કાભ કયનાય વાભાન્મ ભજૂયને તેના ઉયીએ તભાચ ભામો, એ વભમે ચેખલ ત્મા ંસ્ટે્ળને 
ફેિા શતા. તભાચ ખાનાય આ ભજૂયે તેના ઉયીને કહ્ુ ંકે ‘તભે અભને ભાય જ છ એ લાતભા ંકઈ નલાઈ નથી, 
અભને એની ચચિંતામ નથી ણ તભે આજે ભને ચેખલની વાભે તભાચ ભામો છે અને ભાયા ભાટે્ દુુઃખની લાત એ છે 
કે આજે ચેખલ ળાશંતથી સઈુ નહશ ળકે’ શનધાનતા-ગયીફી અને ગયીફનુ ંથત ુ ંળણ ચેખલને શલસ્ભમતાના શલિભા ં
રઇ જામ છે અને ચેખલને ભન આ શનદો રકન ભટ્ વમશૂ ખયેખય ત ળક્ક્તળાી લગા છે જેને શાશંવમાભા ં
ધકેરવુ ંમગ્મ નથી. નીચરા લગાના રકની શારતથી વ્મશથત આ રેખકે તેની કૃશતઓભા ંએક એકથી ચહડમાતા 
શનફા ાત્રને જીલતં કમાા છે. વચીયાની ગરુ્ૂા  રખે છે-“ जीवन जीवन के घात-प्रततघातो ने चखेव के हदम को 
स्तब्ध फना हदमा है. व्मत्तत की इकाई भें उसन ेत्रस्त भानवता की करुण तस्वीय खीॊची है, त्जसभे कबी न 
सास रेने देने वार  गय फी भें डूफे ओय ऩूॊजीवाद की अॊधर्शत्ततओ के सभऺ सवशथा असहाम रुसी भजदयूो, तनधशन 
स्त्री-ऩुरुर्ो, ककसान एवभ श्रभजीवी वगश का मथातथ्म चचत्रण ककमा गमा है. चखेव न े अऩने जीवनकार भें 
अनेको फाय मह ववश्वास प्रकि ककमा है की अवाशचीन याष्र ककसी एक व्मत्तत एवभ वगश ववर्शरे् की तनमाभत 
नह ॊ है, प्रत्मुत प्रत्मेक जाग्रत याष्र भें जनता ह  वह क्ाॊततकाय  र्शत्तत है, जो ऩूॊजीवाद  व्मवस्था की इभायत की 
ईंि ईंि बफखेय कय धव्न्र्ाव्र्शरे्श ऩय र्शोर्णभुतत स्वस्थ सभाज की नीव । इस ऩूॊजीवाद  मुग भें वगश-सॊघर्श नग्न 
रूऩ भें प्रकि हो गमा है औय चखेव के द्रत्ष्िकोण से भानव सभाज की यचना तबी सॊबव हो र्शत्तत है, जफ की 
व्मत्तत का साभात्जक एवभ नैततक स्तय ऩमाशप्त उन्नत हो ओय वह अऩने व्मत्ततगत हर्श-ववर्ाद को वगीकृत 
स्वाथो के उन्भूरन भें आत्भसात कय दे ।૩  

     જીલનના વોન્દમાને ભેલલાનુ ંઅને હકસ્ભત વાથે વાશશવકતાલૂાક આંખભા ંઆંખ યલીને તાની જાતને 
આઝાદ વભજલાનુ ંઅનબુલલાનુ ંભે આ પ્રકાયના જીલન ભાટે્ની ચેખલને તરફ છે અને આ પ્રકાયના જીલન 
ભાટે્ તેઓ  આળાલાદી ણ શતા એટ્રે જ રખે છે કે- and this life will dawn sooner or later-તયંુત કે છી 
થડા હદલવ ફાદ આવુ ંજીલન ભળે એલ આળાલાદ અશી છે. આઝાદી એ ચેખલને ભન ભશત્લની ફાફત છે. ત ે
વાહશત્મકાયની આઝાદી શલે ણ લાત કયે છે અને વાહશત્મ શલે ખટ્ી ચચાાઓ કયીને વભમ વાય કયનાયા અમકૂ 
રક ભાટે્-શલલેચક ભાટે્ કશ ેછે-“ શલલેચક શ ખેંચીને બોંમ ખેડી યશરેા ઘડાને જલનાયી ફગાઈ જેલા છે.” વાદંુ 
અને વય જીલન જીલતા આ ચેખલને ભન ‘જીલવુ’ં અને કાભ કયવુ ં  એ અત્મતં ભશત્લણૂા ફાફત શતી અને 
એટ્રે જ એની કૃશતઓના ાત્ર કાભ કયીને જીલન ળધે છે-જીલલલાની ભથાભણ કયતા જલા ભે છે કાયણ કે 
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ચેખલે ભેક્ક્વભ ગકીને એકલાય કશલે ુ ં કે-“  ભાણવે જ વાયી યીતે જીલવુ ંશમ, ભાણવાઈબયી જજિંદગી શલતાલલી 
શમ, ત એણે કાભ કયવુ ંજઈએ, પે્રભલૂાક શ્રદ્ધાબેય કાભ કયવુ ંજઈએ.” 

     લાતાાકાય તયીકે ચેખલ અનુભ લાતાાકાય છે. તેભની લડા નફંય શવક્વને જગતબયની લાતાાઓનુ ંશળખય કશી 
ળકામ. અશી ચેખલનુ ં ચચિંતન એટ્રી અવયકાયકતાથી આરેચખત થમેલુ ં છે કે કેટ્રામ રકએ ત આ લાતાાને “ 
હપરવપીકર કન્્રીકટ્” તયીકે જ ઓખાલી છે. અને આ કન્્રીકટ્-વઘંા લાચકને ણ અરગ લૈચાહયક શલિભા ં
રઇ જામ છે. ાગર ઇલાન ડીભીત્રીચ અન ે ડક્ટ્ય એન્રી મેપીભીચ યાગીનના ાત્ર જે યીતે ચચિંતનની 
ચયભવીભાએ આ લાતાાભા ં શચે છે એલી કઈ ફીજી લાતાા  શલિભા ં ભલી મશુ્કેર છે. લાતાાના ાને ાન ે
વલંાદે-વલંાદે ચચિંતનના ચભકાયા લાચકને જુદા જ શલિભા ંઆભથી તેભ પગંતા યશ ેછે. ડક્ટ્ય મેપીભીચ યાગીન 
ત ચેખલ તે જ છે એવુ ંચેખલના જીલનની ઘટ્નાઓ જતા સ્ષ્ટ્ થઇ જામ છે. તાની જ શલચાયધાયાભાથંી 
જાગતા પ્રશ્ન વભસ્મા યજૂ કયલા ભાટે્ અશી ચેખલે ઇલાનને યાખ્મ છે. ઇલાન વાથેની ડક્ટ્યની લાતચીત-ચચિંતન 
ભનન એ ચેખલની ideologyનુ ંજ વફ ચચત્ર છે. ઉદાશયણરૂે કેટ્રાક વલંાદ જુઓ- 

મેપીભીચ યાગીન શલચાયે છે તે- “હુ ંએક અશનષ્ટ્ લસ્તનેુ ભદદરૂ ફની યહ્ય છે. જે ભાણવને હુ ંછેતરંુ  ત તેભની 
ાવેથી હુ ંગાય રઉં  ત.ં હુ ંઅપ્રભાચણક  ત ંણ હુ ંતે કઈ જ નથી, હુ ંત એક જરૂયી વાભાજજક અશનષ્ટ્ન અંળ 
ભાત્ર  ત.ં જીલ્રાના ફધા અભરદાય ખયાફ છે અને તેઓ કઈ ણ કાભ કમાા લગય ગાય ખામ છે...એટ્રે ભાયી 
અપ્રભાચણકતા ભાટે્ ભાયા કયતા જભાન જ લધ ુદાત્ર છે. જ હુ ંફવ લા છી જન્્મ શત ત કંઇક જુદ જ 
શત.”૪  

 અન્મ એક વલંાદ-“નૈશતક મલૂ્મ અને ન્મામન ેઆની વાથ ેકળી રેલાદેલા નથી. ફધ આધાય વજંગ ઉય છે. 
જેભને અશી યાખલાભા ંઆવ્મા છે તે અશી યશ ેછે અને જેભને અશી યુલાભા ંઆવ્મા નથી , તે સ્લતતં્રતા બગલે છે. 
તભે ભાનશવક દદી છ અને હુ ં ડક્ટ્ય  ત,ં એ શકીકતને નીશત કે ન્મામ વાથે કળ જ વફંધં નથી. એ ત ભાત્ર 
અકસ્ભાત છે.”૫  

 આગ ઇલાન કશ ે છે-“ હુ ં જજિંદગીન આળક  ત;ં જજિંદગીને હુ ંખફુ ચાહુ ં ત.ં ભને કઈ કડી જળે એવુ ંગાડંણ 
લગ્યુ ંછે, વતત યેળાન કયતા ડયથી હુ ંત્રસ્ત  ત, છતા ંએલી ક્ષણ આલે છે જમાયે ભાયાભા ંજીલનની તયવ જાગે 
છે. તે લખતે ભને રાગે છે કે હુ ંગાડં થઇ જઈળ. ભાયે જીલવુ ં છે, આશ, જીલન જાણલા હુ ં કેટ્ર આતયુ  ત.ં”૬   
અન્મ એક વલંાદ- “ ઈિયે ભને ગયભ રશી અને જ્ઞાનતતંઓુ વશીત ેદા કમો શત. અને વાશફે, જીલતં દાથાભા ં
જ ળક્ક્ત શમ ત તે ઉશ્કેયાટ્ના પ્રત્માઘાત ાડે જ છે અને હુ ંપ્રત્માઘાત ાડુ ંજ  ત.ં લેદનાભા ંહુ ંયડુ ં ત ંઅને ચીવ 
ાડુ ં  ત,ં અધભતા જઇને શતયસ્કાય દળાાવ ુ ં  ત,ં શરકટ્ણુ ં જઇને કંટ્ા ફતાવુ ં  ત ંઅને ભાયા ભાટે્ ત એ જ 
જીલનની શનળાની છે! જેટ્રી નીચા પ્રકાયની જીલનળક્ક્ત એટ્રી ઓછી વલંેદનળક્ક્ત અને પ્રત્માઘાતની ળક્ક્ત. 
જીલનળક્ક્ત જેટ્રી ઉચ્ચ પ્રકાયની તેટ્રી વલેંદનળીરતા લધાયે અને લાસ્તશલકતાન પ્રત્માઘાત ાભલાની ળક્ક્ત 
ણ લધાયે. તભે આ ન જાણતા શ એવુ ં કેભ ફને? ડક્ટ્ય થઈને આલી પ્રાથશભક ફાફત ન જાણતા શ 
......અથલા ત લેદનાઓથી એલા જડ થઇ જવુ ંજઈએ કે વલેંદન જ ન થામ,એટ્રે ફીજા ળબ્દભા ંકશીએ ત 
જીલતા જ ન શઈએ. ભાપ કયજ. હુ ંવતં નથી, હપરસપૂ નથી. આલી લાત ભાયા ભગજભા ંઊતયતી જ નથી. હુ ં
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દરીર કયલાની ક્સ્થશતભા ં જ નથી.૭ આ લાતાાભા ં જીલનના ગતંવ્મ અને શલશલધ ભતંવ્મની ફોશધકતાલૂાકની 
યજૂઆત એલી નોંધનીમ છે કે આ લાતાા લાચં્મા ફાદ રેશનન અસ્લસ્થ થઇ ગમેર અને તેના ક્રાશંતકાયી ફનલા 
ાછ ણ આ લાતાાની ભશૂભકા યશરેી છે. તેભની અન્મ લાતાાઓભા ંણ તેભનુ ંઆવુ ંગાઢ અને ગઢૂ ચચિંતન પ્રગટ્ 
થમેલુ ંછે. ઈસ્ટ્યની યાતે લાતાાન  શડી શાક્નાય આમયનીભ બગલાન ઈશનુા જન્ભત્વલભા ંજડાઈ ળકત નથી 
અને કશ ે છે-“ આલા ખળુીઆનદંના લખતભામં ભાણવ તાનુ ં દુુઃખ કેભ નથી ભરૂી ળકત?” કુતયાલાી સ્ત્રી 
લાતાાના ાત્ર ાકટ્ પ્રભેને ાભીને અવહ્ય લેદનાને ાભે છે. ધ કયવ ગરા લાતાાની ાળા અવસં્કાયી વભાજની 
ર ખલુ્રી ાડીને તે લેશ્મા શલા છતા ંવસં્કાયી વાચફત થામ છે. લાન્કા જેલા ફાભજૂય બાયતભામં ક્યા ં
ઓછા છે? અને કે્રભેરીમન ત આજે આણને આણી આજુફાજુ શજાયની વખં્માભા ં ભી જામ છે. તેભના 
ાત્રની ગાઢ અવય લાચકના ચચત ઉય થામ એલી તેભની ફેનમનુ લાતાાઓ છે એટ્રે જ વચીયાની ગરુ્ૂાએ 
તેભની લાતાાઓ ફાફતે નોંધયુ ંછે.  

    “भानव हदम का अॊतद्शवद्व औय उनकी सहजात प्रवतृतमो का भभशबेद  ववश्रेर्ण जो उसकी कहानीमों भें 
मभरता है वह अनुऩभ है औय उसी के कायण चेखव का नाभ सॊसाय के सवशशे्रष्ठ कहानीकायों भें मरमा जाता है 
तथा रूस से दयू ववदेर्शी रेखको ओय कराकायों ऩय बी उस का गहया प्रबाव ऩडा है ।૮  

   લાતાાની જેભ જ ‘થ્રી શવસ્ટ્ય’,‘ ધ ચેયી ઓચાાડા’, ‘ધ વીગરુ’ જેલી નાટ્યકૃશતઓભા ંચેખલ શલશલધ ચચિંતનાત્ભક 
અથો પ્રગટ્ કયી આે છે. નાટ્કભા ંતેભનુ ંલાસ્તલલાદી લરણ તેભની વર્જક તયીકેની ચચિંતનળીરતાને જ આબાયી 
છે. નદંકુભાય ાિકે ચેખલના નાટ્કભા ંમાશંત્રક ગિલણી ન શલાની ફાફતને ચફયદાલતા ધ ચેયી ઓચાાડા’ શલળે 
રખ્યુ ંછે-“ ચેખલની કાવ્માત્ભક લાસ્તલલાદી નાટ્યકરાન આભા ંજ શલજમ યશરે છે...ઓચાદા ને ફચાલી રેલાન 
પ્રમાવ આખયે એક યીતે શલનાળભા ંઆવ્મ છે. આ ફધાન ળ અથા છે એ શલે નાટ્યકાય કશુ ંજ કશતે નથી યંત ુ
અશી કામા(action) વભાપ્ત થામ છે; આ હયલતાન ાછ યશરેી કરુણતા છતી થામ છે અને આ હયલતાન એક 
નતૂન દ્રષ્ષ્ટ્કણ યજૂ કયી જામ છે.”૯  થ્રી શવસ્ટ્ય નાટ્કની ત્રણે ફશનેને જમા ંયશ ેછે તે જગ્મા ગભતી નથી અને 
તેઓ લાયંલાય ભસ્ક ળશયે ચારી જલાની લાત કયતી યશ ેછે યંત ુતેઓ ભસ્ક જઈ ળકતા નથી. ભેરી ક્સ્થશતને 
જીયલલા શવલામ કઈ યસ્ત તેભની ાવે નથી- આ ચાય અંકના દીઘા નાટ્કના ાત્રનુ ં ચચિંતન ણ તેભની દીઘા 
દ્રષ્ષ્ટ્ના આબાવ વમ ુછે અને એભાથંી જ શલભતા જન્ભે છે. આળા અને નૈયાશ્મના લભભા ંઓલ્ગા, ભાળા અને 
ઈયીના એ ત્રણ ફશને લરલતી યશ ેછે અને નાટ્કનુ ંધ્રલુલાક્ય જેવુ ં“ શુ ં પેય ડે? કળ જ પેય ડત નથી” એ 
શલધાન લાચક-પ્રેક્ષકના ચચતભા ંણ બભી યશ ેછે. 

      ર્ૂંકભા ંચેખલનુ ંચચિંતન જે વાહશત્મરૂે પ્રગટ્ થયુ ંછે તે ભાનલતાને યુસ્કાયનારંુ, પ્રભાચણકતાની શાય દળાાલત ુ,ં 
વત્તાધાયીઓના ફેહુદાણાને ખલુ્લુ ં ાડત ુ,ં અવસં્કાહયતાથી ચખન્ન થતુ ં ણ વસં્કાહયતાની-ભાનલતાની આળાન ે
ટ્કાલી યાખનારંુ જઈ ળકામ છે. ભાત્ર ૪૪આયષુ્મ દયશભમાનનુ ંતેભનુ ંવર્જનરૂી ચચિંતન વભગ્ર શલિ ભાટે્  દભદાય-
ચટ્દાય અને શભેળ ભાટે્ ાકટ્ ફની પ્રસ્તતુ ફની યશ ે છે. 
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