ઈઝબેલ – સૌથી વધાર ુ યાત

ી

(ફાધર વગ સ પોલ)

ઈસાયલના ઉ ર ભાગમાં શમ ન રા ય થાપી યાં રા ય કરનાર ઓમરીના મ ૃ યુ પછી એમનો દીકરો આહાબ િબન ઓમરી ઈસાયલની
ગાદીએ આ યો. તેણે િસદોનના રાજા અથબાલની કુંવરી ઈઝબેલ સાથે લગ્ન કયુ.ર્ં એમ એક િવધમીર્ રાજાની કુંવરી ઈઝબેલ ઈસાયલના
રાજાની પ ની અને રાણી બની. પછી તે પોતાના પુત્ર અહિઝયા રાજાના રાજમાતા અને પોતાના પૌત્ર રાજાઓની દાદી પણ બની. આ
બધો વખત રાજગાદી પાછળની ખરી સ ા ઈઝબેલે પોતાની પાસે જમાવી હતી.

ઈઝબેલે પોતાના પિત આહાબ ઉપર જ નિહ પણ પ ૂરા રા ય ઉપર પોતાની િનરં કુશ રાજયસ ા ચલાવી. તેણે ઈસાયલી પ્રજાને એની
ાથી ભ્ર ટ કરવાના બધા પ્રય ન કયાર્. એમાં ખ ૂનથી માંડી ગમે તે અિન ટ આચરવા પણ એ તૈયાર રહેતી. એટલે માત્ર બાઈબલાં જ
નિહ બલકે અંગ્રેજી સાિહ યમાં પણ ઈઝબેલનુ ં નામ

રતમ અિન ટના પયાર્ ય તરીકે ગણાય છે અને લેડી મેકબેથની હરોળમાં ઈઝબેલનુ ં

નામ લેવાય છે .

ઈ.સ. પ ૂવેર્ 869માં ઈઝબેલ ઈસાયલના શમ ન રા યમાં રાજા આહાબની પ ની તરીકે સૌ પ્રથમ વાર આવી યારે તે પોતાના કુળના
બાલદે વની ભિક્ત અને બાળકોને હોમવાની પ ૂજાિવિધ પણ સાથે લાવી હતી. બાઈબલ ન ધે છે કે, “તેણે શમ નમાં બાલદે વ માટે એક
મંિદર બંધાવી તેમાં તેને માટે વેદી ચણાવી. આહાબે અશેરાદે વીનુ ં પણ એક પ્રતીક ઊભુ ં કયુર્ં અને બીજા પાપો પણ આચરી તેની
પહેલાંના ઈસાયલના બધા રાજાઓ કરતાં પણ ઈસાયલના ઈ ર પ્રભુનો રોષ વધુ વહોરી લીધો. એના સમયમાં બેથેલના િહયેલે યરીખો
ફરી બંધા યુઃ પોતાના સૌથી મોટા પુત્ર અિબરામનો ભોગ આપાને તેણે તેનો પાયો નાખ્યો અને પોતાની સૌથી નાના પુત્ર સગુબનો ભોગ
આપીને તેણે તેના દરવાજાઓ ઊભા કયાર્ .”

ઈઝબેલ પોતાના બાલદે વની પ ૂજાને આખા ઈસાયલમાં ફેલાવવામાં ફેલાવવાના પ્રય નમાં એક બાજુ બાલના ચારસો પ ચાસ નબીઓને
રોખતી હતી તો બીજીબાજુ સાચા પ્રભુના નબીઓને રહસી નાખતી હતી. ઈસાયલીઓના પ્રભુના એક જ નબી એિલયા જ ઈઝબેલના
હાથમાંથી બચવા પા યા હતા. પ્રભુના કહેવાથી જીવ લઈને શમ નથી ભાગી

ટેલા પયગંબર એિલયા પ્રભુથી પ્રેરાઈને શમ નમાં પાછા

આવીને આહાબને કહે છે . “હવે બધા ઈસાયલીઓને કામેલર્ પવર્ત ઉપર મારી સમક્ષ તેડાવી મંગાવ અને બાલના ચારસો પચાસ તેમજ
ઈઝબેલનુ ં અ

ખાનાર અશેરાદે વીના ચારસો નબીઓને પણ તેડાવ.”

આહાબે કામેલર્ પવર્ત ઉપર ભેગા કરે લા બધા ઈસાલીઓને અને નબીઓને સંબોધીને એિલયાએ ક ,ું “તમે ક્યાં સુધી દૂ ધમાં અને દહીમાં
પગ રાખ્યા કરશો? જો પ્રભુ ઈ ર હોય તો તેની પ ૂજા કરો, જો બાલ ઈ ર હોય તો તોની પ ૂજા કરો” પણ કોઈ એક અક્ષરે બો યુ ં નિહ.
પછી એિલયાએ તેમને ક ,ું “પ્રભુના નબીઓમાંથી એક હુ ં જ એકલો ર ો

.ં

યારે બાલના તો ચારસો ને પચાસ છે . બે વાછડા લઈ

આવો. તેઓ એક વાછડો પસંદ કરે અને તેને વધેરીને લાકડાં ઉપર મ ૂકે, પણ અિગ્ન ન પેટાવે. બીજા વાછરડાને હુ ં યજ્ઞ માટે તૈયાર
કરીને લાકડાં ઉપર મ ૂકુ ં, પણ અિગ્ન નિહ પેટાવુ.ં તમારા દે વનુ ં આ ાન કરવુ ં અને હુ ં પ્રભુને આ ાન કરું.

દે વ અિગ્ન પેટાવીને જવાબ

આપે તે સાચો ઈ ર.”

પછી એિલયાના આદે શ મુજબ બાલના નબીઓએ બળદને લઈને ધરા યો અને સવારથી છે ક સં યાબલા સમય સુધી બાલનુ ં નામ લીધા
કયુ.ર્ં પણ ન કંઈ અવાજ સંભળાયો, ન કંઈ જવાબ મ યો.

યારબાદ એિલયાએ પ્રભુની વેદી બાંધી, લાકડાં ગોઠ યા, બળદ વધેયાર્ં. સં યાબિલના સમયે નબી એિલયાએ પ્રાથર્ના કરી કે તરત જ
પ્રભુનો અિગ્ન અવતય અને તે આહિુ તને ભરખી ગયો. આ જોઈને બધા લોકો લાંબા થઈને પગે લાગ્યા અને બોલી ઊઠયા. “પ્રભુ જ
પરમે ર છે . પ્રભુ જ પરમે ર છે .”

એિલયાનો િવજય અને પોતાના નબીઓની નામોશીભરી હાર િવશે ઈઝબેલે આહાબ પાસેથી જા યુ ં યારે ખ ૂબ ગુ સે થઈને તેણે એિલયાને
સંદેશ મોકલા યો કે, “હુ ં તમારા પ્રાણ આવતી કાલે આ ઘડી સુધીમાં ન લઉં, તો દે વો મારી બ ૂરી હાલત કરે .” એિલયા ડરી ગયો અને
જીવ લઈને નાઠો.

દરિમયાન એવુ ં બ યુ ં કે, નાબોથ નામના માણસનો દ્રાક્ષનો બગીચો ઈસાયલી શમ નના રાજા આહાબના મહેલની બાજુમાં આવેલો હતો.
આહાબે નાબોથને ક ,ું “તારો દ્રાક્ષનો બગીચો મારા મહેલને અડીને આવેલો છે . તુ ં મને વાડી બનાવવા માટે આપી દે .” પણ નાબોથે
પોતાના બાપદાદાથી ઊતરી આવેલી જમીન રાજાને આપવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી.

નાબોથના જવાબથી આહાબ ઉદાસ અને ગુ સે થઈ ઘરે ગયા. આહાબ અને નાબોથ વ ચેની વાત જાણીને ઈઝબેલે નાબોથનો બગીચો
આગાબને મેળવી આપવાનુ ં કાવતરું ર યુ ં એણે નાબોથ ઉપર પરમે રને અને રાજાને શાપ આપવાનો આરોપ મુકાવીને ઈસાયલના
આગેવાનો અને વડીલો પાસે નાબોથને ઈંટાળી કરીને મારી નંખાવડા યો.

નાબોથને મારી નાખ્યાના સમાચાર મળતાં ઈઝબેસે આહાબને નાબોથના બગીચાનો કબજો લેવા મોક યો. નાબોથના બગીચામાં પ્રભુના
આદે શથી એિલયા પણ પહ ચીને આહાબને મ યા અને પ્રભુનાં વચનો સંભળા યાં કે, “હુ ં તારે માથે આફત ઉતારીશ, હુ ં તારા કુટુંબને સાફ
કરી નાખીશ...” પ્રભુએ ઈઝબેલ િવશે પણ વાણી ઉ ચારી કે, “ઈઝરે લની ભાગોળમાં કૂતરાંઓ ઈઝબેલને ફાડી ખાશે. આહાબના કુટુંબનાં
માણસો શહેરમાં મરણ પામશે તેમને કૂતરાં ખાઈ જશે અને

ઓ વગડામાં મરણ પામશે તેમને પંખીઓ ખાઈ જશે.”

ઈઝબેલ આહાબના મ ૃ યુ પછી વધુ દસ વષર્ રાજમાતા તરીકે જીવી. આહાબ પછી ઈઝબેલનો બીજો દીકરો અહિઝયા ગાદીએ આ યો. બે
વષર્ પછી અહિઝયા મ ૃ યુ પા યો યારે તેનો ભાઈ યહોરામ ગાદીએ આ યો. ઈસાયલના રાજા યહોરામ િબન આહાબના રા યાના બારમા
વષેર્ અહિઝયા િબન યહોરામ યહદ
ં થી પ્રેરાઈને
ૂ ાનો રાજા થયો. યહદ
ૂ ાના અને શમ નના બંને રાજાઓએ આહાબના કુટુંબ સાથેના સંબધ
પ્રભુની નજરમાં ખોટું ગણાય એવુ ં આચરણ કયુ.ર્ં આથી નબી એિલયાએ એક તરુણ નબીને મોકલીને એક ખડતલ સેનાપિત યહન
ૂ ે પ્રભુના
લોકો ઈસાયલીઓના રાજા તરીકે તેલ રે ડીને તેનો અિભષેક કરા યો. યહ ૂ બંને રાજાઓને નાબોથા બગીચામાં મારી નાખીને ઈસાયલ
પહ ચી ગયો.

હવે ઈઝબેલને બીજા બધા કરતાં રમાં ર મ ૃ યુ મળે છે . બાઈબલના સંપાદકોએ એના પાત્ર પ્ર યે અણગમાની લાગણી અનુભવી હશે કે
તેમણે દુ મનના દુઃખમાં આનંદ માણતાં લોકોની

મ જ ઈઝબેલના મ ૃ યુન ુ ં વણર્ન કયુર્ં છે .

“યેહ ૂ ઈઝરે લ પહ ચી ગયો. ઈઝબેલને બધી વાતને જાણ થઈ હતી. તેણે આંખે કાજળ આં યુ,ં માથુ ં ઓ યુ ં અને પછી તે બારીએ જઈને
ઊભી.

વો યેહ ૂ દરવાજામાં દાખલ થયો કે તરત જ તે બોલી, ઓ ઝીમરી, તારા માિલકના ખ ૂની ! તુ ં શાંિતને ઈરાદે આ યો છે ? યેહદ
ૂ ે

બારી ભણી ઊંચે જોયુ ં અને ક ,ું મારા પક્ષે કોણ છે , કોઈ છે ? બે ત્રણ અમલદારોએ ઉપરથી તેના તરફ જોયુઃ એટલે તે બો યો, એને
નીચે નાખો. તે લોકોએ તેને નીચે નાખી દીધી અને દીવાલો અને ઘોડા તેના લોહીથી છંટાઈ ગયાઃ ઘોડાઓએ તેને પગ તળે કચડી નાખી.
ુ ં ી ુ ં અને ક ,ું આ કમભાગી
પછી યેહએ
ૂ ઘરમાં જઈને ખા પ

ીની સંભાળ લોઃ તેને દફનાવો, કારણ , ગમે તેમ તોય તે એક રાજાની

દીકરી છે . પણ તેઓ દફનાવવા ગયા યારે તેની ખોપરી, પગ અને હથેળી િસવાય બીજુ ં કશુ ં હાથ ન આ યુ.ં તેમણે પાછા આવીને યેહન
ૂ ે
વાત કરી યારે તે બો યો, પ્રભુએ પોતાના સેવક િત બેના એિલયા મારફતે ઉ ચારે લાં આ વચન છે ઃ ઈઝરે લની ભ ૂિમમાં કૂતરાં ઈઝબેલનુ ં
માંસ ખાશે, ઈઝબેલનુ ં શબ ઈઝરે લની ભ ૂિમ ઉપર ફેલાયેલી િવ ટા

વુ ં હશે અને કોઈ ઓળખી શકે કે આ ઈઝબેલ છે .”

યહદ
ૂ ી પ્રજાના માનસ પર એક કુખ્યાત પાત્ર તરીકે ઈઝબેલની ખ ૂબ ઊંડી અસર િઝલાઈ છે . એનો અણસાર આપણને બાઈબલના છે લા
ગ્રંથ “દશર્નમાં” કરે લા ઈઝબેલ ઉ લેખથી મળે છે . તે ઉ લેખ અહીં પ્ર તુત છે ઃ “પણ તારી િવરુ
ઈઝબેલને વેઠી લે છે ,

મારે એ કહેવાનુ ં છે કે, તુ ં પેલી બાઈ

પોતાના પયગંબર કહેવડાવે છે અને પોતાના ઉપદે શથી મારા સેવકોને આડે માગેર્ દોરી યિભચાર છોડી દઈ

જીવનપલટો કરવાની ના પાડે છે .”

ઈઝબેલ અપકીિતર્ માટે એટલી બધી કુખ્યાત બની કે એનુ ં નામ શ દકોશમાં પણ જોવા મળે છે કે, ઓક્સફડર્ યુિનવિસર્ટી પ્રેસના મોડનર્
અંગ્રેજી-ગુજરાતી શ દકોશમાં ઈઝબેલનો અથર્ છે કે, “છોડી દીધેલ – નફફટ-મોઠું રં ગનારી- ી,” ઈિતહાસમાં ઈઝબેલ ખ ૂબ દુ ટ અને
દુરાચારી

ીનો પયાર્ ય બની રહી.

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 01-05-2007)
(ફરી બદ યાની તારીખઃ 16-05-2007)

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007

