નગયવલધાતા
ુ ાઇ ંચોી
- ભનબ
‘‘એ ભોટા ભાથાા’’કાંઈ જલાફ નહશ. ‘‘એ, ગધા – એ મ ૂયખ તારં ુ ભાથ ંુ ડૂંગી જેવ ંુ છે .’
છતાંમે કળો જલાફ નહશ.વંધ્માટાણંુ થય ંુ શત,ંુ અંધારં ુ થયાલા ભાંડય ંુ શત.ંુ એથેન્વના વબાગૃશભાંથી
એક તેજસ્લી યાજરુ ુ  ોતાના ઘયબણી જતો શતો, એની છલાડે એક રોપય જુલાન એને
વયસ્લતી વંબાલી યહ્યો શતો. ઘેય શોંચતાં અંધારં ુ થય.ંુ ણ ેરો તો છલાડે ગાો વંબાલતો
આલતો શતો.
ઘયભાં દાખર થતાં-યાજરુ ુ ે દયલાનને કહ્.ં ુ
ુ ી મ ૂકી આલ.’’
‘‘ભળાર રાલ-ને આ જુલાનને ઘય સધ
યાજરૂુ  શતો ેયીકરીવ. નલા એથેન્વનો વલધાતા.
વંસ્કાય ને વત્તા, વલલેક ને અવધકાય, રક્ષ્ભી ને વયસ્લતી એ ફધાં ઝાઝો લખત વાથે ચારતાં નથી;
ફહુ જ અલાદ રૂ પ્રવંગોભાં ઈવતશાવભાં આ ફધાનો વંગભ થમો છે . અવધકાયીઓભાં વલલેક શોતો
ુ લ છે . ને વત્તાએ વંસ્કાહયતાને ોલાનો કે આશ્રમ આલાનો ઢોંગ
નથી એ જગતજાણીતો અનબ
કમો છે ણ ોતે વંસ્કાયી થલાની લાત આલતાં જ દં ડ ય જ વલશ્ર્લાવ યાખ્મો છે , ને રક્ષ્ભીવયસ્લતી ન ંુ રૂવણંુ કમાં કોઈથી અજાણય ંુ છે .
ઈવતશાવભાં ેયીકરીવ ને એન ંુ એથેન્વ વલયર અલાદ છે . જાણે વોનેયી સ્લપન.ંુ વલજ્ઞાવનકો,
કરાકોવલદો, યાજનીવતળાસ્ત્રીઓ,ને તત્તત્તલજ્ઞોએ લાયે લાયે એ વોનેયી સ્લપના તયપ નજય ભાંડી છે , ને તે
હદલવો ગમા ! કશીને વનવાવો મ ૂક્યો છે .
૩૦-૪૦ લષના એ ટંુ કા ગાાભાં એથેન્વે કેટકેટરા ભશારૂુ ો આપમા છે . ભશાવળલ્ી પીડીમાવ,
કરુણાંત નાટકોના સ્લાભી વભા વોપોકરીવ ને યયુ ીીડીવ, શાસ્મ યવલેત્તા એયીસ્ટોપેનીવ,
તત્તત્તલજ્ઞાનના જન્ભ આનાય આનાગોયવ-ઝેનો ને વોક્રેટીવ-એક શજાય લષભાં ણ આ નયદે લોની
વભોલડભાં ઊબા યશે તેવ ંુ ફીજુ ં ભંડ યયુ ોે નથી આપય.ંુ ેયીકરીવની યાજનીવતએ આ ફધાને
 ૂયફશાયભાં ખીરલાને અલકાળ આપમો, ને એથેન્વને વલધા ને કરાન ંુ ધાભ ફનાવય.ંુ
ઈયાની ળશેનળાશને શયાવમાં છી એથેન્વે આશ્ચમષ જનક પેરાલો કમો શતો. ઈટારી, ઈજજપત,
એવળમાભાઈનયઈજજમન વમદ્રુ ના ફેટો-ઉત્તયભાં છે ક કાાવમદ્રુ ના છે ડા ય એભ ચાયે ફાજુ એણે
ુ ાઈ જાત, જો એથેન્વનો સલ
ુ ણષયગ
ુ ન શોત તો.
ોતાના થાણાં નાખ્માં શતાં-ણ એ થાણાં ભર
ુ ણષયગ
ુ ે વલજ્ઞાન, તત્તલજ્ઞાન ને વંસ્કાયહયતાની જે પોયભ લેયી તે ઊંચા શીનાના અત્તય જેલી પાટે
સલ
ણ પીટે નહશ તેલી શતી. એ ફધાં થાણાં તો એથેન્વનાં શાથભાંથી છટકી ગમાં, એથેન્વ ોતેમ

યગદોાઈ ગય,ંુ ણ ત્તમાંના નીરામ્ફય આકાળની નીચે મક્ુ ત શલાભાં એ ચીળીભાં જે વંસ્કૃવત પારી
ુ ી પેરામાં.
તેનાં ફી અપઘાવનસ્તાનથી ભાંડી સ્ેન સધ
ગ્રીક પ્રજા આભે બાયે પ્રાકૃવતક વૌંદમષ લચ્ચે લવેરી છે . ભનને શયી રે તેલી ખીણો લચ્ચે જ
આખ ંુ ગ્રીવ લશેંચાય ંુ છે , કુ દયત ત્તમાં વલાય ,ફોય અને વાંજ નોખાનોખા લેળ વજ ે છે . આ પ્રાકૃવતક
ુ લ કમો. ને એને ભાન
ુ ી
વૌંદમષની લચ્ચે સ્લાતંત્ર્મ ને વલજમની બયતીનો એથેન્વની પ્રજાએ અનબ
શાથે જ દૈ લી વૌંદમષ વનભાષણ કયલાની જાણે વમાક ઝંખના થઈ આલી. ેયીકરીવે એને લધાલલા
યાજરક્ષ્ભીને તૈમાય યાખી; એથેન્વ ેયીકરીવના યાજ્મ કાભાં વીવીરીથી ભાંડી ને તે શ્માભ વમદ્રુ
ુ ી રગબગ ૧૦૦૦ ળશેયો ય આવધત્તમ બોગલત ંુ શત.ંુ આ ફધાભાંથી ફૂરની સલ
ુ ાવે જેભ બભયા
સધ
આલે તેભ ેયીકરીવના એથેન્વના આકષણે ચચત્રકાયો, સ્થવતઓ, મ ૂવતિવલધામકો, કવલઓ , તત્તલજ્ઞો
ને વૌંદમષ ભીભાંવકો આલીને લવલા રાગ્મા.
રોકો આ ફધાનો  ૂયો રાબ રે. ઈયાની ળશેનળાશના યાજમે એથેન્વને જે લડણ ને રક્ષ્ભી ફંને
આપમાં શતાં તે વંસ્કાય ફે ટકાલે ને ળોબાલે તેલી ેયીકરીવની ગણતયી શતી. ને એ ભાટે જરૂયી
ુ ી એણે એથેન્વના પ્રજાતંત્રભાં ફે ભોટા
એ શત ંુ કે રોકો વંસ્કાયી વલચાયક ને નગયવનષ્ઠ થામ. એ શેતથ
પેયપાય કમાષ એક તો એણે એથેન્વની રોકવબાભાં ફેવનાય વબાવદોને યોજન ંુ બથથ ંુ આલાન ંુ ળરૂ
કય;ું ુ જેથી ગયીફ રોકો ણ યાજ્મલશીલટભાં બાગ રઈ ળકે. આણે આગ જોઈ ગમા છીએ કે
એથેન્વભાં જે પ્રજાતંત્ર શત ંુ તે વશેજ જુદી જાતન ંુ શત,ંુ ત્તમાં ફધા પ્રજાજનો વીધો લશીલટ કયતા.
આજે જેભ ચટૂં ાઈને થોડા રોકો લષભાં ગણમા દશાડા ભીને લશીલટની યે ખાઓ દોયી આે છે તેભ
નશોત.ંુ ત્તમાં પ્રવતવનવધ પ્રથા નશોતી. ત્તમાં તો રગબગ યોજ રોકવબા કાભ કયતી. આ સ્સ્થવતભાં
યોજનો યોટરો કભાનાયા લગષ એભાં ફેવીને બાગ રેલા જામતો કભાવ ંુ ક્યાયે ને ખાવ ંુ શંુ એ પ્રશ્ર્ન
ભોટો શતો; એટરે અવધકાય શોલા છતાં વમાજફી ઉબોગ થઈ ળકે તે ઘણાને ભાટે ળક્ય નશોત.ંુ
ેયીકરીવે રોકવબા ને વેનેટભાં જેને ફેવલાન ંુ શોમ તેને યોજના ૨ રૂવમા આલાન ંુ ઠયાલી રોકોને
બાગ રેલાની વગલડ કયી આી. એવ ંુ જ એન ંુ ફીજુ ગલ ં ુ શત ંુ જૂના જભીનદાયોની ફનેરી
ન્મામવબા-એયોેગવના શાથભાંથી વત્તા રઈને રોકોની ફનેરી ન્મામકચેયીને વત્તા આલાન.ંુ આ
ુ ાયો કમો શતોએયોેગવ યાજદ્રોશી કેવોભાં અભમાષહદત વત્તા બોગલતી-એયીસ્ટે ડીવે, એભાં થોડો સધ
ણ જભીનદાયોનો એ ઢગ તટુ મો ન શતો. ેયીકરીવ ને એથેન્વની વાભાન્મ પ્રજા એભ ભાનતાં કે
પ્રજાનો લશીલટ એ નાભ ભાત્ર ન જોઈએ. એણે રોકોના ૧૫૦૦-૧૫૦૦ ના ભંડો ફનાવમાં-ને આ
ભડોને ન્મામવત્તા વોંી. એભને ભદદ કયલા એક ન્મામાધીળ યાખેરો ખયો ણ આખયી વત્તા તો
આ ભંડને જ શતી. આ ભાટે ચચઠ્ઠીઓ નખાતી એટરે આલતી કારે ક્ું ભંડ ન્મામારમભાં ફેવળે
ુ ામને રાંચ આલી
તેની કોઈને અગાઉથી ખફય ન ડતી ને ખફય ડે તોણ એટરા ભોટા વમદ
ુ ેગાયો રાંચ આીને છટકી ન જામતે ણ આ વમલસ્થા
તે અળકમ શત.ંુ ગ્રીવભાં શ્રીભંત ગન
ાછનો એક શેત ુ શતો. કાયણકે આભ રાંચ ન જ રે તેલી એક વમસ્ક્ત ભલી મશ્ુ કેર શતી.

થેભીસ્કરીવે રાંચ રીધી ને દે ળદ્રોશ કમો એ છી રોકોએ લાત વભજી ગમા શતા. ત્રીજી લસ્ત ુ જે
ેયીકરીવે કયી તે ગયીફ રોકો નાટમઘય અને ઉત્તવલોભાં યાજ્મને ખચે જઈ ળકે તે વારૂ દયે ક
નાગયીકને યાજ્મ દયલે ચોકકવ યકભ આે તેલો કામદો કયલાન ંુ ગલ ં ુ શત.ંુ
ુ અવનલામષ શતી. ઉચ્ચ
રોકોએ જો વાભાજજક ને યાજકીમ લશીલટ કયલો શોમ તો ફે લસ્તઓ
વંસ્કાયીતા ને ગયીફીના ઓાભાંથી મસ્ુ ક્ત. વમાાય ને ૧૦૦૦ ળશેયો ોતાના વંયક્ષણ ભાટે વંઘને
જે આભદાની આતા તેણે એથેન્વની વતજોયી તય કયી શતી. એવ ંુ જ ત્રીજુ ં આલકન ંુ વાધન શત ંુ
રોયીમભની રૂાની ખાણો. વાચી યીતે કશીએ તો એથેન્વની ઉન્નવતભાં આ રૂાની ખાણોનો પાો
નાનોસ ૂનો નશોતો, એ ળોધામા છી જ નૌકાફનો વલકાવ થમો ને એ જ નૌકાફોને જોયે ઈયાની
ળશેનળાશ શામો. ેયીકરીવની વલવળષ્ટતા આ રક્ષ્ભીને વલધા અને કરાના ઉત્તેજનભાં લાયલાનો
આગ્રશ યાખલાભાં શતી. કાયણ કે એથેન્વભાં ફધા જ કાંઈ ળરૂઆતભાં એના ભતના નશોતા. ખાવ
કયીને જભીનદાયો આ યીતે રોકો યાજ્મલશીલટભાં બાગ ભે , એ લધાયે બદ્ધુ િળાી, લાદકુ ળ, સ ૂક્ષ્ભ
વંસ્કાહયતાલાા થામ તે જયીકે ઈચ્છતા નશોતા; એ ફધા લાયે લાયે આ ફધ ંુ ધન વૈન્મ જભાલલાભાં
ને વાભે કાંઠે પેરામેર ઈયાની વામ્રાજ્મ વાભે રડતાં યશેલાભાં ખયચામ તે જ ફયાફય ગણતા. ભોટા
વંગ્રાભો, ભોટા વામ્રાજ્મોભાં નાગહયક પ્રજા અટલાઈ યશે, ને ોતે એભના નેતા તયીકે એભને એક
ુ ભાં દોયવમા કયે એ એભની ઈચ્છા શતી, ખ ૂફ પ્રાભાચણક ભાણવો શોમ તેભ એ
છી ફીજા યિ
આગેલાનો કશેતા કે વંઘના ફીજા બાગીદાયો જે નાણંુ આે છે તે કાંઈ એથેન્વને ળણગાયલા ભાટે
નથી આતા, એ ગ્રીવના યક્ષણ ભાટેન ંુ ધન છે . ેયીકરીવે એભને ફોરલાનો અલકાળ ન યશે
એટરા ભાટે ળરૂઆતભાં નવ ંુ ફંદય, ગોદી, ને કાપરો તૈમાય કમાું શતાં. એથેન્વન ંુ ફંદય ીમયવ
ુ ીની ભોટી દીલાર ફંને ફાજુએ ફાંધી ળશેય ને ફંદયને એક
એથેન્વથી ચાય ભાઈર દૂ ય શત ંુ ત્તમાં સધ
જ હકલ્રેફદ
ં ીથી વાંકી દીધા શતા. એકીવાથે ફે ગાડાં ચાલ્માં જામ એટરી એ શોી દીલાર શતી.
૬૦ લશાણોનો કાપરો ઈજજમનવમદ્રુ ભાં ઘ ૂમ્મા જ કયતો. આટલ ં ુ કમાષ છી એણે એક્રોોરીવની ટે કયી
ય દે લબલનવમ ંુ ાવથિનોન ફાંધલાન ંુ પીડીમાવને કહ્,ં ુ એભાં એથેનાની એક ભશાકામ મ ૂવતિ શતી, જે
દૂ ય દહયમાભાંથી ણ નાવલકોને દે ખાતી, એક ફીજી મ ૂવતિ શાથદાંત ને વોનાની પેડીમાવ તૈમાય કયતો
શતો. ફીજા નાના ભોટા વળલ્ીઓ વલધાબલન, ક્રીડાબલન યં ગભ ૂવભ ફાંધલાભાં યોકામા શતા-આ ફધા
કાભભાં ેયીકરીવ છૂટે શાથે દ્રવમ ખયચ્મે જતો શતો., ને વળલ્ીઓ ને કવલઓ ોતાના અંતયના
સ્લપન વભાં વર્જનો પ્રગટાવમે જતા શતા; ણ એના વલયોધીઓ રોકોને બડકાલતા શતા-‘‘ઈયાની
વેના આલળે ત્તમાયે આ ફૂટડાં  ૂતાં કાંઈ યક્ષણ કયલા નહશ ઊબાં થામ, આ ફધી કવલતાઓ એ
લખતે ખ નહશ રાગે . ેયીકરીવ ધનને લેડપી યહ્યો છે . એકલાય ેયીકરીવે આ ફધાં વળલ્સ્થાત્તમન ંુ અંદાજખચષ રોકવબા આગ યજૂ કયું ુ ત્તમાયે એના રાખોના આંકા જોઈ રોકોએ ભંજૂય
કયલાની ના ાડી. ેયીકરીવ ળાંવતથી કશે‘‘કાંઈ શયકત નથી- તો છી એ ફધાં વળલ્ નીચે ભારં ુ નાભ મ ૂકલા દો-હું એન ંુ ખચષ લેઠીળ.’’

રોકો ોકાયી ઉઠયા-‘‘ના. ના. તભતભાયે ખચષ કયો, અભે ભંજુય કયીએ છીએ.’’
જે રોકો વોપોકરીવનાં નાટકોની ભજા ભાણી ળકે તે આ જલાફ આે તે વભજી ળકામ છે . ભાત્ર
દુ:ખની લાત એ છે કે આ જ લાતાલયણ આખા ગ્રીવન ંુ નશોત ંુ ગ્રીવભાં એથેન્વ શત,ંુ તેભ જ સ્ાટાષ
ણ શત ંુ એકના શાથભાં જરવેના શતી, તો ફીજાના શાથભાં સ્થરવેના. એકભાં શત ંુ વૌંદમષ, તો
ફીજાભાં શતી વળસ્ત. એકભાં શત ંુ ચચિંતન તો ફીજાભાં શત ંુ કામષ-જે ફેને બેગાં થલાની જરૂય શતી. તેજ
ફે એક ફીજા વાથે આથડતાં શતાં. જે આગે લાનો ેયીકરીવના વલયોધીઓ શતા તેભન ંુ જમાયે રોકો
ન વાંબતા ત્તમાયે એ સ્ાટાષ તયપ લતા.
એથેન્વની લધતી જતી કીવતિ જોઈને સ્ટાષ ની આંખભાં ભયચાં છં ટાતાં શતાં. એથેન્વના
રોકોભાં ેયીકરીવ વલે અવંતો પેરાલતાં લાય રાગે તેભ શત.ંુ ણ વંઘ યાજ્મના ફીજા બેરૂઓભાં
એથેન્વ વલે કડલાળ ઉબી કયલાભાં ઝાઝો લખત રાગે તેભ ન શત ંુ ; કાયણકે મ ૂે જ ગ્રીક રોકો
ળશેયી વંકુચચતતાભાં જ વઘળં સ્લાષણ કયલાલાા શતા. એ ફધા ળશેયની ભધ્મની ટે કયી યથી
જેટલ ં ુ દે ખામ તેટલ ં ુ ોતીકું ને તેની રીટી ફશાયન ંુ તે ાયકું એ વશજ ભાન્મતાભાં ઊછમાષ શતા.
એભને ભાટે આ વંઘ યાજ્મ એ અખતયો નલો શતો, એ અખતયાને પ્રેયનાય ધીય ળાંતભવત ને
ઉદાયભનના એયીસ્ટે ડીવ એનો ામો જયાક ભજબ ૂત થામ તે શેરાં જ દે લરોક ામ્મો શતો; આ
ુ ી ડેરોવના તટસ્થ ફેટભાં વલાષ નભ
ુ વતથી
સ્સ્થવતભાં ેયીકરીવે વંઘયાજમોનો ખજાનો જે અત્તમાય સધ
યશેતો શતો તે એથેન્વભાં ખવેડમો એ લાતે અવલશ્ર્લાવન ંુ ફી યોપય.ંુ એથેન્વ વંઘ યાજ્મભાં એક
બાગદાય શત ંુ કે વલોયી શત?ંુ એભ વૌ અંદય અંદય  ૂછલા ભાંડમા; ણ ેયીકરીવને આની ડી ન
શતી, એ તો કશેતો શતો કે એ ધનનો ઉમોગ ગ્રીવના યક્ષણ ભાટે નક્કી થમો શતો ને એ યક્ષણ તો
એથેન્વનો નૌકાકાપરો કયતો જ શતો. છી એ ધનનો શંુ ઉમોગ કમો તે  ૂછલાનો શક્ક ફીજાં
ળશેયોને ન શતો. એભણે તો પક્ત યક્ષણ થત ંુ કે નહશ તે જ  ૂછલાન ંુ શત.ંુ
એ લાત ણ વાચી જ શતી કે આખા ઈજજમનન ંુ યક્ષણ અવયકાક યીતે એથેન્વે કયું ુ શત;ંુ
ફાકીનાએ સ્લેચ્છાથી જ એ વોંપય ંુ શત,ંુ કાયણકે મ ૂે તો દયે ક લશાણને ભાણવો આલાની
એયીસ્ટેડીવની દયખાસ્ત શતી. ણ કેટરાક ળશેયોએ એને ફદરે યોકડ નણંુ જ વંઘની વતજોયીભાં
બયલાની લાત મ ૂકી શતી, ને ધીભે ધીભે ઘણાખયા તેભજ કયલા ભાંડમા શતા. જ ંજા ઓછી એલી
એભની વભજણ શતી. ૈવા આીને છૂટી જલાન ંુ એ વમાાયી ભાનવ અમોગ્મ શત ંુ એભ એભણે ણ
ેયીકરીવની દરીર વાંબી ત્તમાયે દે ખાય-ંુ કાયણકે એઓ એક વંઘના બાગદાય યાજ્મે યશેલાના
ફદરે જાણે આવશ્રત શોમ તેભ ેયીકરીવનો ધ્લવન શતો. વંબલ છે કે ખજાનો એથેન્વે ખવેડમો ને
આ દરીરો ેયીકરીવે કયી એ કાયણે જ લીનબડુ યીડે એના ઈવતશાવભાં એને ‘વાયો એથેનીમન
ણ ખયાફ ગ્રીક’ એભ કહ્ં ુ શળે. એથેન્વન ંુ નગયવલધાન એણે કયું ુ ણ આ ગરા ને આ દરીરથી
ગ્રીવના વંઘવલધાનભાં એણે ભોટંુ વલધ્ન નાખ્ય.ંુ સ્લેચ્છાએ એ વંઘભાં જોડામેરા યાજ્મોના ભન ઊંચા
થઈ ગમા. એભણે લશાણો ને ભાણવો આપમા શોત તો એભની રશ્કયળસ્ક્ત તો તાજી ને કેલામેરી

યશેત. આ તો એથેન્વનો નૌકાકાપરો એભના ખચે વજ્જ થમો, એભના ખચે તારીભ ભી, ને છતાં
એભનો અલાજ તો લશીલટભાં ઓછો થમો. આલા ળંકાના લાતાલયણભાં સ્ાટાષ ની ઉશ્કેયણી બી. ને
એક ફે ળશેયોએ ફલો કમો, ળશેયો એલા નાકા ય આવમાં શતાં કે એને ભયજી ડે તે ક્ષે જલા
દે લા એ ેયીકરીવ ઈચ્છે તો ણ ોવામ તેભ ન શત-ંુ ને ોામ તો ણ એથેન્વના અચબભાનને એ
રુચે તેભ ન શત.ંુ ેયીકરીવે ોતે જઈને એભને દફાલી દીધાં. યોગ ઊંડો ગમો. એભના ખચે તૈમાય
ુ ાભ ફનાવમા તેભ કેટરાકને રાગલા ભાંડય.ંુ એથેન્વ ન શોત તો
થમેર કાપરાએ જ એભને ગર
ઈયાનની યદે ળી ચ ૂડભાં વૌ પવામા શોત. આ વમાાયની વમદ્ધૃ િ ન શોત એ લાત લીવયાઈ ગઈ,
સ્ાટાષએ કહ્ં ુ કે, ‘‘એથેન્વ વલના શંુ ફીજાએ ચ ૂહડમો શેયી શતી? અભે ફધા કાંઈ ભયી ખ ૂટમા નશોતા.
ફશાદુયીનો ઈજાયો કાંઈ એકરા એથેનીમનોએ નથી રીધો.’’ વલનાળે ઘેયેરા ઘણાને જાણે એ લાત
વાચી શોમ તેભ ગે ઉતયી ગઈ-વાચી લાત તો એ શતી કે દયે ક ળશેયભાં પ્રજાતંત્રભાં ભાનનાયાને
કુ રલાન તંત્રભાં ભાનનાયા એલા ફે ક્ષો શતા જ. સ્ાટાષ કુ રલાનતંત્રભાં ભાનત ંુ શત.ંુ ને એથેન્વે તો
ુ ી પ્રજાતંત્રને જ ટેકો આપમો શતો. કુ રલાનતંત્રભાં ભાનનાયો ઉભયાલક્ષ અત્તમાયસધ
ુ ી
આજ સધ
ખલ્ુ રેખલ્ુ રો ફલો નશોતો કયતો. તેભણે આ ખજાનો ખવેડલાના ને એ ૈવા એથેન્વને
ળણગાયલાનો ફેકામદે ગરાના વનવભત્તે વંગહઠત ઝંફેળ ઉાડી, ને એ યીતે ઈવતશાવભળહયૂ ેરો

ોરેળન વલગ્રશનાં ગયણ ભંડાણાં. એની યીતવયની ળરુઆત થામ તે શેરાં આ ઉભયાલક્ષે કોઈ
ણ યીતે ેયીકરીવને એથેન્વની વાભાન્મ જનતાની નજયભાં ઉતાયી ાડલાન ંુ નક્કી કય.ું ુ વીધી
યીતે ેયીકરીવ ય હુભરો થામ તેભ નશોત;ંુ કાયણકે એના શાથ ચોખ્ખા શતા. સ્ાટાષ ના યાજાથી
ુ ી વમાેર આ દુગષણ
ુ થી ેયીકરીવ વાલ મક્ુ ત શતો. ણ એભણે
ભાંડીને તે વાધાયણ ગ્રીક સધ
ેયીકરીવ ન વંડોલામો, શોમ છતાં વંડોલામરો રાગે તેલો કાયવો ગોઠવમો. એભણે ભશાવળલ્ી
પીડીમાવ ય એથેન્વની મ ૂવતિ ભાટે નક્કી થમેર વોનાભાંથી ચોયી કયલાનો આયો મ ૂક્યો. એ એક
જ મ ૂવતિ ય એ જભાનાને હશવાફે ૦૧૧ રાખ રૂવમાન ંુ વોન ંુ અરંકાયોભાં લયાય ંુ શત;ંુ એટરે
એભાંથી થોડીઘણી ફચત થઈ શોમ જ તેભ વલયોધીઓએ ધાયે લ ં ુ ણ દીધષદૅષ્ષ્ટ ેયીકરીવે જાણે
આવ ંુ કાંઈક ફનળે જ તેભ ધાયીને ફધાં જ ઘયે ણાં શાથીદાંતની મ ૂવતિ યથી વશેજે ઉાડી રેલામ
તેભ જડાવમાં શતાં-એણે વલયોવધઓને એ ઉાડીને તોી રેલાનો ડકાય કમો; વલયોધીઓની એ
હશિંભત નશોતી; દે લમ ૂવતિના ઘયે ણાં ઉતાયે ને છી ખોટા ડે તો એભના ળા શાર થામ ? એભણે
પીડીમાવ ય ફીજો આયો મ ૂકમો ને તે એની નીચેના કં ટ્રાકટયો ાવેથી રાંચ રેલાનો. પીડીમાવ
ય કાભ ચાલ્ય ંુ ણ એનો ચકુ ાદો આલે તે શેરાં જ વ ૃિ વળલ્ી કાયાગાયભાં જ ભયી ગમો. એણે
ઘણો ફોજ ઊઠાવમો શતો. રોકવનિંદાનો ફોજ ઉઠાલલાની એ કોભ કલ્નાને થથયભાં ઉતાયનાય વળલ્ીની શાભ નશોતી. વલયોધીઓએ શલે ફીજો શલ્રો ળરૂ કમો ને તે ેયીકરીવના ગરૂુ તત્તલજ્ઞ
આનાગોયવ ય નાસ્સ્તક શોલાનો. એ કાની ગ્રીક પ્રજા ફીજા વૌની જેભ ધભષની ફાફતભાં ખ ૂફ
લશેભી શતી, ચાંદા, સ ૂયજ; નદી, શાડ વૌ દે લતાઓ શતા. આનાગોયવ તત્તલળોધક શતો. એ કશેતો કે

સ ૂમષ એ રાર ગોો છે ,
ને ચાંદો એ ઠયી ગમેર
થથય છે . વાભાન્મ
એથેનીમનને આ
શાશ નાસ્સ્તકતા
રાગે તેવ ંુ શત.ંુ રોકભાં
ડેર આ લશેભની
જોહુકભીનો આ
વલયોધીઓએ રાબ
રીધો. ેયીકરીવે
પીડીમાવને ખોમો શતો,
આનાગોયવને ખોલો તે
એને ારલે તેવ ંુ ન
શત-ંુ એણે એને
લકત ૃત્તલકરા, આત્તભશ્રિા, ને ધીયજ ત્રણે આપમા શતા. ેયીકરીવભાં જે રોકોત્તય ગૌયલ શત ંુ તે ણ
આનાગોયવનો લાયવો શતો. એનો એક હકસ્વો છે .
યાજકાજની ધભારભાં લચ્ચે ેયીકરીવ આનાગોયવને ભલાન ંુ ભ ૂરી ગમો શતો.
આનાગોયવને વભરકત નશોતી એ તો દૂ યનો યશીળ શતો એટરે એને વનશ્ર્શ્ર્ચત આલક નશોતી. એક
હદલવે ેયીકરીવને કોઈકે ખફય આપમા કે ‘‘આનાગોયવ ભાથે કં ઈક ઓઢીને સ ૂઈ ગમો છે .’’
ગ્રીવભાં ભાણવને ભ ૂખે ભયલાની લેા આલે ત્તમાયે ભાથે ઓઢીને સ ૂઈ જામ. ેયીકરીવ દોડતો જઈને
ગે ડયો-અઠલાહડમાના ઊલાવી આનાગોયવે ભાત્ર એટલ ં ુ જ કહ્ં ુ કે ‘‘ેયીકરીવ, જેભને દીલાનો
ખ શોમ તેણે અલાયનલાય દીલેર  ૂયવ ંુ જોઈએ.’’
આ આનાગોયવને ભોતની વજા થામતે કામદા પ્રભાણે વાલ ળક્ય શત.ંુ ેયીકરીવે એને જાતે જઈને
વલનવમો-ને ોતાને ખાતય એથેન્વ છોડી જલાની આજીજી કયી. આનાગોયવ ોતાને લતન ચાલ્મો
ગમો. એથેન્વ શજુ જ્ઞાન ભાટે રામક નશોત ંુ થય.ંુ વલયોધીઓને આથી તો લધાયે શ ૂય ચડય.ંુ એભણે
ુ દૃભો
ેયીકરીવના ડખાભાં જ આ લખતે ઘા ભાયલાન ંુ નક્કી કય.ું ુ ને તે એસ્ેળીઆ ય મક
ચરાલલાન.ંુ એસ્ેળીઆ ેયીકરીવની પ્રેયણામ ૂવતિ શતી, પરેટોને ભાનીએ તો વોક્રેટીવ, આનાગોયવ,
પીડીમાવની, ણ એથેન્વભાં સ્ત્રીઓન ંુ ફહુ વન્ભાન ન શત;ંુ ઢોય-ફેડી ને સ્ત્રી ત્રણે ભાટે એક જ ળબ્દ
ુ ાભો ાવેથી કાભ રેલાન ંુ , ને છોકયાં
એ રોકો લાયતા. સ્ત્રીઓન ંુ કાભ ઘય વંબાલાન,ંુ ગર
ઉછે યલાન ંુ શત.ંુ વળક્ષણ વંસ્કાહયતા વમ ૂશજીલન એભને ભાટે ન શતાં. એ સ્સ્થવતભાં રૂુ ોનેમ આંજે
તેલી વલલાદકુ ળર, રૂલતી, અભ્માવી, છતાં વંકોચશીન એલી યશસ્મભમ એસ્ેળીઆ એથેન્વના

નગયજ્નોને આકે તેભાં નલાઈ નથી, એથેનીમનોએ ોતાની સ્ત્રીઓને ઘયકક
ૂ ડી ફનાલી તેની જ
જાણે ઠેકડી કયતી શોમ તેવ ંુ એસ્ેળીઆન ંુ જીલન શત.ંુ એસ્ેળીમા- ભેરેટવની લતની શતી, એ ફેટની
સદ
ંુ ય છોકયીઓને એ ોતાને ત્તમાં યાખતી, કેલતી ને આ વમાાયી વમદ્ધૃ િથી છરકાતા એથેન્વભાં
એક જાતન ંુ ગચણકઘય ચરાલતી; એન ંુ જ્ઞાન વલવલધ, ઊંડું ને વાયગ્રાશી શત.ંુ વોક્રેટીવ જેલો તત્તલાંલેી
એની વાથે ફેવતો ઊઠતો, ેયીકરીવે એને જોઈ ત્તમાયથી જ મગ્ુ ધ ફનેરો-એસ્ેળીઆએ ણ એભાં
ડેર વૌંદમષળોધક આત્તભાને જોમો શતો; ને એ કોઈણ વલવધ વલના એની સ્ત્રી થઈ શતી. આભ
વલવધવય તો સ્ત્રી એ થઈ ળકે તેભ ન શત.ંુ કાયણ કે એથેનીમન જો એના નાગહયક અવધકાયો જતા કયે
તો જ એથેન્વ ફશાયની કન્માને યણી ળકે. ણ લગય યણમે ણ એ ેયીકરીવની સ્ત્રી શતી તેભ
એથેન્વભાં વૌ કોઈ જાણત.ંુ એસ્ેળીમા ભાટેનો ેયીકરીવનો અનયુ ાગ ઘયઘયની લાત શતી;
ુ ાયી આતી એભ ણ કશેલાય ંુ છે , ગભે તેભ શો-ેયીકરીવને
એસ્ેળીમા એના ભળહયૂ વમાખ્માનો સધ
એસ્ેળીમા એટરાં અવલબક્ત શતાં કે એકનો ઘા ફીજા ય લગય તાક્યે ણ ડે જ. આટરાં લો
છી એસ્ેળીમા ય આયો મ ૂકાણો ને તે નાસ્સ્તકતા ને ફીજાના ચાહયત્રને ફગાડલાનો, એથેન્વભાં
ુ બયે લ ં ુ છતાં કેવ ંુ મક્ુ ત ને વનબષમ પ્રજાતંત્ર શળે તેની આ વાફીતી છે . ેયીકરીવગભે તેટલ ં ુ ભર
એથેન્વનો બાગ્મવલધાતા શતો. કુ રકુ રાં શતો એણે અદારતભાં શાજય થવ ંુ ડય.ંુ એસ્ેળીમાને કશંુ
મે થામ તે કલ્ના જ એણે અવહ્ય શતી. ોતાની વભગ્ર ળસ્ક્ત આ ફચાલભાં એણે ખયચી. ને છે લ્રે
છે લ્રે એ યડી ડયો. પ્રજાતંત્ર એના સ્થાનાયને જે યડાલત ંુ શત ંુ તેલી વલવધની વલચચત્રતા શતી.
રોકોએ એસ્ેળીમાને વનદો ઠયાલી ણ તે તો ેયીકરીવને ખાતય. ેયીકરીવે ણ આ ફધ ંુ
જોઈને નક્કી કયું ુ કે આભ નહશ ચારે. કાં તો વલયોધીઓ એથેન્વ ય યાજ કયે ને કાં ોતે, એ જ
ઉામ શતો; એણે જ રોકોની ાવે ઓસ્ટ્રીવીઝભ-દે ળલટા ભાટે નો ભત ભાગ્મો. વલયોધીઓએ એભાં
વંભવત આી. ેયીકરીવ કે ઉભયાલો કોણ નગયત્તમાગ કયી જામ ? રોકોએ ચકુ ાદો આપમો ઉભયાલો;
ુ ાવમો નશોતો.
રોકોએ શજુ વલલેક ગભ
ઉભયાલો દે ળલટે ચારી નીકળ્મા. ેયીકરીવે વનયાંતે શ્ર્લાવ રીધો. ણ ઘડીક જ. કાયણકે જે નજય
નીચે શતા, ભમાષ દાભાં શતા તે છૂટા થઈ વંઘના વલવલધ ળશેયોભાં લશેંચાઈને સ્ાટાષની ભદદથી ઉઘાડા
વલગ્રશની તૈમાયી કયલા ભાંડમા. વત્તાને વયસ્લતીન ંુ વભરન એભને ભંજૂય નશોત.ંુ એભને તો વત્તા ને
વળસ્તન ંુ જ વભરન જોત ંુ શત.ંુ
ોરોોનીશ્મન વલગ્રશ ળરૂ થમો જેને યવલેત્તા યષ્સ્કને ‘‘ગ્રીવનો આત્તભઘાત’’ એ નાભ આપય ંુ છે .


