
બે ગોઠિયા   

ભશાન પ્રજાન ું એક રક્ષણ એ છે કે ભશાન આપત લખતે એનો વાભનો કયી રોકોને 
ાય ઉતયે તેલા ભાણવો ગભે તે ખણૂેથી અણધામાા નીકી આલે છે. જીલત ું ળયીય 
યોગનો વાભનો કયે જ છે, જીલત ું ઝાડ કાતાું છતાું કોે છે. જીલતી પ્રજાઓ ણ 
છાતીભાું ઘા ઝીરે છે, ણ શાય જાણતી નથી. 
ગ્રીકો ણ ઝકૅવીવના આક્રભણ લખતે જીલતી પ્રજા શતી. એણે હશિંભત શાયી જલાન ું 
કબલૂય ું નહશ. ને પ્રવુંગને ાય ઉતાયે તેલા ફે નેતાઓને જન્ભ આપ્મો. આ શતા 
એયીષટેડીવ ને થેભીષટેક્રીવ. ફુંને ફાણના ગોહિમા. ફુંને બ દ્ધિળાી ફુંને એક-

એકન ેઆંટે તેલા, ણ એક વત્મનો 
જૂાયી ને ફીજો સવદ્ધિનો. એકને ખે 
ળાુંસત ને ફીજાને ખે વમદૃ્ધિ એક 
ખેતીલાડીનો હશભામતી ને ફીજો 
વાત વમ ુંદયના ાણી ડોનાય 
માાયનો. એકન ું તેજ દૂય લવતા 
સ્ષથય તાયા જેવ ું ને ફીજાન ું ચક-
ચક થતા આંજી નાખનાય ગ્રશ 
જેવ ું. ફાણભાું જે ભૈત્રી શતી-તે 
ય લાનીભાું દ વભનાલટભાું રટાઈ 
ગઈ. કાયણ કે ફુંને જણા એક જ 
છોકયીને ચાશતા શતા. છોકયી તો 

ભયી ગઈ ણ એના રૂે થેભેષટેકરીવભાું વગાલેર ઈાા ન ભયી. એન ું એક જ 

કતામ થઈ ડય ું ને તે એયીષટેડીવને શયકોઈ ઉામે નીંદલાન ું, શયેાન કયલાન ું. જો કે 
આભ ન ફન્ય ું શોત તોણ એ ફુંનેની ભૈત્રી કેટરો લખત ટકત ત ેળુંકા જેવ ું છે. 
કાયણકે, ફુંનેના ષલબાલભાું ઉત્તય-દક્ષક્ષણ ધ્ર લ જેટલ ું છેટ ું શત  ું. થેભીષટેકરીવ શતો 
ચુંચ; ઉત્તાસતમો, રડાક , કીસતિભખૂ્મો ને નીસતની ખેલના લગયનો, જ્માયે એયીષટેડીવ 
તો ન્મામ ને નીસતનો જ જૂાયી શતો. એટરે તો રોકોએ એન ું નાભ ન્મામી 
એયીષટેડીવ ાડય ું શત  ું. ન્મામનો જ એ જાણે અલતાય શતો. 
એક લખત અદારતભાું એની વાભે કાુંઈક કેવ ચારતો શતો. એયીષટેડીવે ફચાલભાું જે 
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કશલેાન ું શત  ું તે કહ્ ું એટરે ન્મામાધીળો કશ ે: 
„„તભાયી લાતભાું અભને સલશ્વાવ છે. એટરે અભે ચ કાદો આીએ છીએ-‟‟ ત્માું તો 
એયીષટેડીવ લચ્ચે ડીને કશ ે: „„થોબો થોબો, આે શજ  ભાયી સલર િ ેરાને શ ું કશવે  ું 
છે તે વાુંબળય ું નથી. એને યૂો વાુંબીરો-છી ચ કાદો .‟‟ 
એક ફીજીલાય એ ોતે ન્મામાધીળોભાું એક શતો, ને જે આયોી શતો, તે શુંભેળાું એની 
સલર િ ખટટ કયનાય ને એને જલનાય શતો. પહયમાદી ોતાને જે પહયમાદ શતી ત ે

કશતેાું કશતેાું કશ ે: „„આ ભાણવે ન્મામી એયીષટેડીવને ણ અનેક યીતે શયેાન કયેર છે-
એયીષટેડીવને એકલાય- એયીષટેડીવ તયત કશ-ે „„તાયે જે પહયમાદ કયલાની શોમ તે જ 
કયને. ભાયી પહયમાદ તો જરૂય શોત તો ભેં જ ન કયી શોત?‟‟ 

જમાયે થેભીષટેકરીવને કોઈ ન્મામની ત  રા રેલા એકલાય કહ્ ું ત્માયે એ કશ,ે „„જે ષથાન 
યથી હ ું ભાયા સભત્રોન ેભાયા દ વભનો કયતાું લધાયે રાબ ન અાલી ળક ું એ ષથાનની 
ભાયે ભનથી કાુંઈ હકિંભત નથી.‟‟ 
આલા વાલ યષય સલયોધી ષલબાલના લચ્ચે અથડાભણ થામ તે તદ્દન ષલબાલીક 
શત  ું. થેભીષટેકરીવ એયીષટેડીવ જે કાુંઈ િયાલ કે સ ધાયો મકેૂ તેનો સલયોધ કમાા સવલામ 
ન યશી ળકતો, ને એયીષટેડીવ ણ થેભીષટેકરીવની કીસતિભખૂ, અશુંકાય ન ેવાચા-
જૂિાણાું સલેની ફેયલાશીનો ચે આખા એથેન્વને ન રાગે તે વાર ું જાગ્રત યશતેો 
શોલાથી થેભીષટેકરીવનો સલયોધ પ્રવુંગોાત કમાા સવલામ ન યશતેો. એથેન્વની 
રોકવબા ઘણીલાય આ પ્રસતષધીઓની વચોટ દરીરો, ને લાણીના યણકાયથી ગાજી 
ઊિતી. એયીષટેડીવ ળાુંસતસપ્રમ શોલાથી ઘણીલાય ોતાને જે દયખાષત મકૂાલલી શોમ 
તે જાતે ન મકૂતાું કોઈ ફીજાની ભાયપત મકૂાલતો જેથી થેભીષટેકરીવનો સલયોધલુંટો 
નકાભો ન ઊિે ણ ફધીલાય ચકોય થેભીષટેકરીવની નજય ફશાય આ જામ તે 
વુંબસલત નશોત  ું. ને આને રીધે રોકવબા કાભ કે સનણામો કયલાન ેફદરે ઘણીલાય 
ચચાા ને દરીરોન ું તથા અંગત દ્વેના પ્રશાયો કયલાન ું ભેદાન થઈ જત ું. આથી 
એકલાય કોઈકને એયીષટેડીવે કુંટાીને કશલે  ું કે, „„એથેન્વના રોકો ડાહ્યા શોમ તો 
એભણે અભને ફુંનેને ખાડાભાું નાખી દેલા જોઈએ. ત્માુંસ  ધી અશીં ળાુંસત નહશ ષથામ.‟‟ 
થેભીષટેકરીવનો સપ્રમ સલમ શતો: નૈકાવૈન્મ. એ એથેન્વના રોકોને લાયે લાયે કશતેો 
કે „„ઈંટ-ચનૂાના હકલરાનો આળયો તજી-રાકડાના હકલરાનો આળયો રો. „„ઘોડેવલાયી 
કયતાું આયભાયી લધાયે અગત્મની છે. એ જ લખતે એથેન્વભાું રૂાની ખાણો નીકી. 
વાભાન્મ યીતે આલા પ્રવુંગે સનકેર વુંસત્ત વહ ની લચ્ચે વયખે બાગે લશેંચી દેલાનો 



હયલાજ શતો. થેભીષટેકરીવે આ લખતે એભ કયલાને ફદરે નૌકાવૈન્મ ઊભ ું કયલાભાું 
એ ખાણોની આલક નાખલાનો િયાલ મકૂમો ને વાય થમો.. એથેન્વ ને ગ્રીવને ભાટે 
આ બાયે અગત્મન ું ગલ ું શત  ું. આજસ ધી ષાટાા એ ગ્રીવન ું આગેલાન ને વલોયી 
યાજમ ગણાત  ું. વામ દાસમક અલવયે વૌ એને નામકદ આતા. કાયણ કે એન ું વૈન્મ 
અજેમ ગણાત  ું; શલ ેથેભીષટેકરીવની આ મોજનાને હયણાભે એથેન્વ એક નવ ું ફ 
ઊભ ું કયત  ું શત  ું. ન ેષાટાા એભાું છાત શત  ું. એભાું એથેન્વને લટાલી જ ળકે તેભ ન 
શત  ું. વોરોન રાઈકયગવ કયતાું આગ શતો. ણ લટાલી ન ળકામ તેથી કાુંઈ ઈાા 
જન્ભતી થોડી જ અટકે છે. 
એથેન્વ ન ેષાટાાનો જે ભશાસલગ્રશ ૫૦ લા છી થમો ને ફે ેઢી સ ધી ચાલમો તેન ું 
મૂ આ હદલવે જ નુંખાય ું. થેભીષટેડીવને શાથે એન ું સળરાયોણ થય ું. 
એયીષટેડીવન ેઆ ફહ  ગભત  ું નશોત  ું કાયણ કે એથેન્વન ું ધ્માન આને હયણાભે ોતાની 
ખેતીલાડીને ફદરે વાભે કાુંિેની નગયીઓન ું ધન શયણ કયલા તયપ લળે તે તેણ ે

જોય ું જ શત  ું. ને એ ધનશયણની શયીપાઈ ઘયઆંગણે ફશાયના કજજમા રાલી મકૂળે 
તેની ણ તેને ખફય શતી. ણ એથેન્વની લષતી એટરી ઝાટાફુંધ લધતી જતી 
શતી કે એન ેફશાય વુંષથાનોભાું લવામા સવલામ કે માાયભાું યોક્યા સવલામ ફીજો 
ભાગા ણ દેખાતો નશોતો. એયીષટેડીવન ું ચારત તો એણે લષતી-સનમભનનો કોઈક 
લચરો ભાગા કઢમો શોત. એ રાઈકયગવ ને વોરોનનો વભન્લમ ઈચ્છતો શતો. 
ખેતીલાડીને ન ખાઈ જામ એલો ને એટરો જ માાય, ભાણવને ફશકેાલી ને વદવદ્ 
સલલેક તયપ ફશયેો કયી ન મકેૂ તેટલ ું જ ષલાતુંત્ર્મ ને તેવ ું પ્રજાતુંત્ર એ એને ર ચત  ું શત  ; 
ણ વાભાન્મ રોકો જમાુંસ  ધી વાચી યીતે કેલામા નથી શોતા ત્માુંસ  ધી એભને આ જ 

લષત   વૌથી સલળે અણગભતી શોમ છે એભને ફે છેડા ગભે છે; ણ લચરો ભાગા એ 

ષલેચ્છાલૂાક ષલીકાયી ળકતા નથી. કાું તો આખ દી ને કાું તો અસનમુંસત્રત ટોાળાશી, 
કાું તો ષલગા ને કાુંતો નયક કાું તો સવધ્ધ્ધ ને કાુંતો ષલેચ્છાચાયી જ એભને આકી ળકે 
છે. ભધ્મભલગાના હશભામતીઓ એભને ભોા ન ેઉત્વાશ લગયના રાગે છે. 
એયીષટેડીવની લાત રોકોને ન ગભે ને વૌ થેભીષટેકરીવને ગાુંડાની ભાફ્ક અન વયે તે 
વભજામ તેવ ું છે. ઉયાુંત ટોાને ખ ળાભત ખફૂ ગભે છે; તે એયીષટેડીવને એ લાત 
ભાથાના ઘા વભી શતી. ન્મામની લાતભાું એક દોયાલા ણ ચવતો નહશ. ખજાનચી 
તયીકે એ જમાયે શતો ત્માયે હશવાફની ચોખ્ખાઈ ને ચોકવાઈ યાખલા વાર  એના ઘણા 
દ વભનો થમેરા. એયીષટેડીવના અભરભાું એભનાથી ગોટાો થઈ ળકે કેલી યીતે ? 



આલા ફઘા અવુંત  શટોને થેભીષટેકરીવ ોતાના ક્ષભાું બેલતો ને બુંબેયણી કયતો. 
એ ફધા એયીષટેડીવની સનિંદા કમાા કયતા. એક્લાય એયીષટેડીવે ન વખો અજભામો. 
ખજાનચી તયીકે થોડ ું ઢીલ ું મ ક્ ું. ને કડક થલાભાું ભરૂ કયી શોમ તેભ દેખાડલા 
ભાુંડય ું. ને જેભ આગરા અસધકાયીના લખતભાું ગોટાા ચારતા તેભ ચારલા દીધા. 
આથી નાના નોકયો ખ ળ થઈ ગમા ને ેરા અવુંત  શટો ણ એની પ્રળુંવા કયલા રાગી 
ગમા. આભ થય ું એટરે એયીષટેડીવે એકલાય આ ફધા નોકયો તથા ફધા ળશયેીઓને 
બેગા કમાા ને કહ્ ું. „„ જમાયે હ ું ભાયી પયજ ચોખ્ખી યીતે અદા કયતો શતો ત્માયે તભ ે

વહ  ભાયી સનિંદા કયતા શતા ને શલે જમાયે આ ફધા વપેદ િગોને જાશયેદ્રમભાું ફગાડ 
ને ગોટાા કયલાની છૂટ આી છે ત્માયે વૌ ભાયા લખાણ કયો છો. આ તભાયાું 
લખાણથી હ ું લધ  ળયભાઉં છું, એના કયતાું ેરી સનિંદા ભને ભીિી રાગતી શતી. તભને 
તો નારામક રોકોને જાશયે દ્રમને લેડપલા દઉં તે જ ભીઠ ું રાગે છે ખરૂું ને?‟‟ 

એભ કશીને એણે જે ફધી ચોયી ને રફાડી હશવાફોભાું થઈ શતી તે લણાલી ફતાલી. 
ણ થેભીષટેકરીવની ખટટ એથી અટકી નશી. આખયે એણે રોકોની ાવે 
એયીષટેડીવને દેળલટો દેલાની દયખાષત મકૂી. આ દેળલટો એ વજા નશોતી ગણાતી. 
ણ જો કોઈ ણ ભાણવ રોકોભાું ફહ  પ્રીસતાત્ર ફની જામ, તે રોકવત્તાની ળહકતને 
ભરૂી કમાુંક અશુંકાયી ન થઈ જામ તે ભાટેનો કીસભમો શતો. એભાું રોકોને  છાત  ું કે જે 
ભાણવ રોકોને ફહ  સપ્રમ છે છતાું જે પ્રજાતુંત્રભાું લખતે આડે આલે તેભ રાગત  ું શોમ 
તેન ું નાભ રખો ન ેવૌ એક ઈંટ કે િીંકયા ય નાભ રખી એક િેકાણે નાખી આલતા. 
થેભીષટેકરીવે ણ એ જ યીત અજભાલી એણે કહ્ ું, કે„„એયીષટેડીવ એટરો ફધો 
ન્મામસલળાયદ થઈ ગમો છે કે ન્મામરમોન ું ભશત્લ ઘટત  ું જામ છે.‟‟ 
લશરેી વલાય શતી. ને એયીષટેડીવ ગ રાફી િુંડીભાું પયલા નીકળમો શતો; એક 
ગાભડીઓ ભાથ ેળાક્નો ટોરો રઈને આલતો શતો. એણે એયીષટેડીવને જોઈ ટોરો 
શિેે મકૂમો ને એક િીકરૂું ને ચાક ધયી કશ ેઆભાું જયાક હ  કહ ું તે નાભ રખોન?ે „„કોન ું 
રખ ું?‟‟ એયીષટેડીવે રખલાને તૈમાય થતાું છૂ્  ું. „„એયીષટેડીવ.‟‟ 
એયીષટેડીવે વશજે ઊંચ ું જોય ું ને નલાઈ ાભી છૂ્ ું. „„તભે એને જોમો છે?‟‟ 

„„ના.‟‟ 
„„તભાર ું એણે કાુંઈ બરૂ ું કય ું છે?‟‟ 

„„ના યે બાઈ.‟‟ 
„„તો ળા વાર  દેળલટો દેલયાલો છો?‟‟ 



„„વૌ એને ન્મામી એયીષટેડીવ, ન્મામી એયીષટેડીવ કહ્યા કયે- ને હ ું એ વાુંબીને થાકી 
ગમો છું.‟‟ 
એયીષટેડીવ વશજે શષમો. નાભ રખી િીકર ું ેરા ગાભડીમાના શાથભાું આપ્ય ું. વાુંજે 
એણે જાણય ું કે એથેન્વના પ્રજાતુંત્રે એને દેળલટો દીધો શતો. એથેન્વ છોડતાું એણ ે

એકેરીઝની ેિે નગ ણા રોકો ઉય ળા લયવામો નહશ. તેભ ન તો લીય કેભીરવની 
જેભ „„હ ું વાચો શોઉં તો બગલાન યોભને ભાયી ગયજ ડે તેવ ું કયજે.‟‟ એભ કહ્ ું- એણે 
શાથ જોડીને એક્રોોરીવના દેલતાઓને પ્રણાભ કમાા ને અજોડ ભશાન બાલનાથી 
કહ્ ું,„„શ ેદેલતાઓ, એથેન્વના રોકોને ભને વુંબાયી ષતાલાનો અલવય ન આલે તેવ ું 
કયજો.” 

ણ ઈશ્વય તો ગજ કાતય રઈને ફેિો છે; એ „શાકથી જ શીંડ‟ે છે. એથેન્વના રોકોન ે

ષતાલાનો વભમ આલતો જ શતો. ઝકાવીવની પોજ ગ્રીવનો વીભાડો લોટી ચકૂી 
શતી. ગ્રીવ આખ ું ઉયતે થઈ ગય ું. એથેન્વના નાગહયકો એયીષટેડીવને આ અલવયે 

વુંબાયલા ભાુંડમા. ખ દ થીભીષટેક્રીવે જ દેળલટો દીધેરા ફધાનો દેળલટો યદ 

કયલાનો િયાલ રોકવબાભાું વાય કયામો. એના ભનભાું શત  ું કે કદાચ એયીષટેડીવ 
આ લેય રેલાનો રાગ આમો છે એભ વભજી ઈયાની વૈન્મ જોડે બી જ્ળે. વાચેવાચ 
તો એ ોતાના ભાે જ એયેષટેડીવને ભાતો શતો. એયીષટેડીવ તો રોકવબાનો વુંદેળો 
ભે તે શરેાું જ ફશાયના ગ્રીકોને એકસત્રત કયલા રાગી ગમો શતો. રોકવબાની 
આજ્ઞાથી એ એથેન્વભાું આમો. આલતાું લેંત એણે થેભીષટેકરીવને કહ્ ું “ આજસ ધી 
આણ ેએકફીજાને શરકા ાડલાની શયીપાઈ કયી છે. શજી મે આણે શયીપાઈ કયીએ 
ણ ત ેગ્રીવને આ આપતભાુંથી ઉગાયલાભાું ત  ું વેનાસત તયીકે ને હ ું તાફેદાય 
વરાશકાય તયીકે.” થેભીષટેકરીવે એના શાથ કડી ભુંત્રણાવબાભાું ષથાન આપ્ય ું. 
વાચેવાચ તો એયીષટેડીવની એને જ ખફૂ જરૂય શતી. ઈયાની વૈન્મનો વાભનો કયલા 
એકિા થમેરા આ ખોફા જેટરા ગ્રીકોભાું ણ ભતબેદનો ાય ન શતો. વૌને 
થેભીષટેકરીવની ળસ્ક્ત સલે ભાન શત  ું. ણ દાનત સલે એકેને શ્રિા નશોતી. એ 
ઘણાને જીતી ળકે એલો શતો ણ વોન ું એને ગભે ત્માયે જીતી રે તેલો એ રારચ  
શતો. 
શરેો જ પ્રશ્ર્ન શતો ગ્રીકપોજ ને નૌકાવૈન્મનો આગેલાન કોણ થામ ? એથેસનમનોન ે

ભસૂભવૈન્મનો વેનાસત ષાટાન શોમ તે ષલીકામા શત  ું ણ નૌકાવૈન્મનો અસધકાય 
ષાટાાને વોંલા તૈમાય નશોતા-કાયણ કે નૌકાવૌન્મ મ ખ્મત્લ ેએથેન્વન ું જ શત  ું–ણ 



ષાટાનો તો યાલૂાથી ગ્રીવના વયવેનાસત તયીકેનો અસધકાય આલી યાશરીમ 
આપતભાું બોગલતા જ આમા શતા. એટરે છોડલા તૈમાય ન શતા. 
અયીષટેડીવન ેઆલો પ્રવુંગ પ્રેહટમાભાું આલલાનો શતો. એણે ત્માું કશલે  ું એ જ વબાને 
કહ્ ું, „„ ષથાન નથી આણને હશિંભત આત ું કે નથી રઈ રેત  ું. હશિંભત તો આણી 
ભાક્ષરકીની લષત   છે-જમાું જઈએ ત્માું આલ,ે આણે અશીં સભત્રો જોડે નહશ ણ દ વભનો 
જોડ ેઝઘડલા આમા છીએ એ ન ભરૂવ ું.‟‟ 
વૌએ એકીભતે ષાટાનોને વયવેનાસતની જગ્મા આી. 
ગ્રીકોએ ઈયાની ભસૂભપોજને થભોોરી આગ ને નૌકાવૈન્મને વારેભીવની ખાડીભાું 
આંતયલાનો સલચાય કમો શતો. 
ષાટુંનો થભોોરીનો મળ રેલાના શતા એથેસનમનો વારેભીવનો. 
 

- મનભુાઇ પચંોળી  
 


