પેલી એક દુ ટ બાઈ – અથાિલયા
(ફાધર વગીર્સ પોલ)

બાઈબલ માનવ જીવનને બધી રીતે પ્રિતિબંિબત કરે છે . એનો એક વા તિવક પુરાવો બાઈબલ
અથાિલયા છે . તે દાઉદની ગાદી પર બેસનાર એક માત્ર

કોઈએ ક ું છે કે

ને પેલી એક દુ ટ બાઈ કહે છે તે

ી હતી. તે યહદ
ૂ ા પર રા ય કરનાર રાણી અને રાજમાતા હતી.

ી પુરુષ કરતાં પણ વધારે દુ ટ કે વધારે ઉદા

બની શકે છે અને ઈિતહાસમાં આપણને બ ે પ્રકારની નારીનાં

ઉદાહરણો મળે છે . બાઈબલમાં ન ધાયેલા યહદ
ૂ ી પ્રજાના ઈિતહાસમાં અથાિલયાનુ ં પાત્ર આપણને દુ ટમાં દુ ટ

ી તરીકે િચતરાયેલ ું

જોવા મળે છે .

અથાિલયા દુ ટતાના પયાર્ ય સમી રાણી ઈઝબેલની અને ઈસાયલના રાજા આહાબની પુત્રી હતી. મોટા ભાગે રાજકીય કારણોસરતે
યહદ
ૂ ાના રાજા યહોરામને પરણી. એટલે, બાઈબલ ન ધે છે તેમ રાજા યહોરામે દે ખીતી રીતે પોતાની પ ની યથાિલયાના પ્રભાવ હેઠળ
“આહાબના કુટુંબની પેઠે ઈસાયલના રાજાઓને પગલે ચાલી પ્રભુની નજરમાં ખોટું ગણાય એવુ ં આચરણ કયુ.ર્ં ”

આથાિલયાના બાળપણમાં એણે જોયુ ં હતુ ં કે પોતાની માતા ઈઝબેલ એના રા ય િસદોનમાંથી પોતાની સાથે બાલદે વની ભિક્તપ ૂજા પણ
લાવી હતી અને એની માતાના પ્રભાવ હેઠળ એના િપતા આહાબ પણ ઈસાયલના સાચા પ્રભુને છોડીને બોલદે વની પ ૂજા કરવા માંડયા
હતા. આહાબે ઈઝબેલને પર યા પછી શમ નમાં બાલ માટે એક મંિદર બંધા યુ ં અને તેણે અશેરાદે વીની પણ એક મ ૂિતર્ ઊભી કરી.
એટલું જ નિહ, પણ બાઈબલ ન ધે છે તેમ આહાબ-ઈઝબેલ દં પતીએ પોતાના સૌથી મોટા પુત્ર અિબરામનો અને સૌથી નાના પુત્ર
સગુબનો ભોગ આપીને બેથેલના િહયેલે યરીખો ફરી બંધા યુ.ં યથાિલયા પોતાના માબાપનો આ વારસો લઈને યહદ
ૂ ામાં આવે છે અને
એના માબાપે ચીંધેલા દુ ટ માગેર્ ચાલે છે .

બત્રીસ વષર્ની ઉંમરે ગાદીએ આવેલા યહોરામે બારે ક વષર્ યહદ
ૂ ા ઉપર રા ય કયુ.ર્ં પછી યહોરામ અને અથાિલયાનો જીવતો રહેલો
દીકરો અહિઝયા બાવીસ વષર્ની ઉંમરે યહદ
ુ ાની ગાદીએ આ યો. અથાિલયાના પુત્ર અહિઝયા િસવાય બાકીના બધા જ રાજકુમારોને
યહદ
ુ લો કરનાર પિલ તીઓએ મારી નાખ્યા હતા. અહિઝયાએ યરુશાલેમમાં એક વષર્ રા ય કયુ.ર્ં એના અમલ િવશે
ૂ ા ઉપર હમ
બાઈબલ ન ધે છે કે, “તેની નામુમ
ં નામ અથાિલયા હતુ.ં આ તેની મા તેને દુ ટ સલાહ આપતી હતી. આથી તે પણ આહાબના કુટુંબને
પગલે ચા યો અને આહાબના કુટુંબની પેઠે તેણે પ્રભુની દિ ટએ અયોગ્ય ગણાય એવુ ં આચરણ કયુ.ર્ં ”

એક વાર અરામીએને હાથે ઘાયલ થયેલો ઈસાયલનો રાજા યહોરામ ઘામાંથી સાજા થવા માટે

ઈઝરે લ ગયો. અહઝા યહોરામને

મળવા ઈઝરે લ ગયા. પણ ર તામાં આહાબના વંશનો નાશ કરવા નીકળી પડેલા લ કરી બળવખોર યહએ
ૂ શમ નમાં સંતાઈ રહેલા
અહિઝયાને શોધી કાઢીને મારી નાખ્યો.

અહિઝયાની માતા અથાિલયાને પોતાના પુત્રની હ યાના સમાચાર મળતાં તેણે રાજગાદી પચાવી પાડી. એટલું જ નિહ, પણ “યહદ
ૂ ા
રાજયવંશનો ઉ છે દ કરવાનુ ં શ

કયુ.ર્ં ” એણે મારી નાખેલા એના જ રાજવંશના લોકો એના પૌત્રોનો પણ સમાવેશ થતો હતો. પણ

અથાિવ.ના હુકમથી બાઈબલ ન ધે છે તેમ, “રાજકુમારોની કતલ ચાલતી હતી યારે રાજકુંવરી યહોશેબાએ અહિઝયાના દીકરા
યોઆશને લઈ જઈ તને અને તેની ધાવને શયનખંડમાં પ ૂરી દીધી. આ રીતે રાજા યહોરામની દીકરી અને પુરોિહત યહોદાની વહુ
યહોશેબાએ પોતે અહિઢયાની બહેન થતી હતી માટે યોઆશને અથાિલયાતી સંતાડી દીધો અને તેનો વધ થતો અટકા યો. તે છ વષર્
સુધી તેમની ભેગો મંિદરમાં

પાઈ ર ો. એ દરિમયાન અથાિલયા દે શ ઉપર રા ય કરતી હતી.”

અથાિલયાના અમલ દરિમયાન, બાઈબલમાં લખ્યુ ં છે તેમ, “પેલી દુ ટ બાઈ અથાિલયા અને તેના અનુયાયીઓએ મંિદરને લટં ૂ ી લીધુ ં
હતુ.ં એટલું જ નિહ, પ્રભુના મંિદરમાં આવતી ભેટો પણ બાલદે વોને આપી દીધી હતી.” અહીં મંિદરને લટં ૂ ી લેવાની વાતમાંથી લોકો
માને છે કે મંિદરના અમુક ભાગ તોડવામાં આ યા હશે અને એમાંથી મળે લા માલસામાન લઈને બાલનુ ં મંિદર બંધા યુ ં હશે, કારણ,
અથાિલયા તો બાલની પ ૂજા કરતી હતી અને બધા પર સાચા ઈ ર પ્રભથી િવમુખ બનવા અને બાલના પ ૂજાપાઠ કરવા માટે તે
જબરદ તી કરતી હતી.

પણ અથાિલયાની એકહ થુ સ ા અને બાલની મ ૂિતર્પ ૂજા લાંબી ટકી નિહ. આપણે જોયુ ં છે તેમ એની ઓરમાન દીકરી યહોશેબે પોતાના
ભાઈ અહિઝયાના રાજકુંવર યોઆશને અથાિલયાની કતલમાંથી બચાવી લીધો હતો.

યોઆશના સાતમાં વષેર્ પુરોિહત યહોયાદાએ યહદ
ૂ ાનાં બધા શહેરોમાંથી ઈલાયલી કુટુંબોના વડાઓને યરુશાલેમમાં એકઠા કયાર્ .
યરુશાલેમમાં ભેગી મળે લી આખી સભાએ પુરોિહત યહોયાદાની દોરવણી હેઠળ ઈ રના મંિદરમાં રાજા સાથે કરાર કયાર્. પછી
ં આપી તેને રાજા જાહેર કય
યહોયાદાએ રાજકુંવરને લઈ આવીને તેના માથા ઉપર રાજમુગટ પહેરાવી હાથમાં ધમર્ગ્રથ

યારબાદ

યહોયાદાએ અને તેના દીકરાઓએ તેનો રા યાિભષેક કરી “રાજા ઘણુ ં જીવો” નો પોકાર કય .

રાજાનો જયનાદ કરતાં લોકોના અવાજ સાંભળીને અથાિલયા પ્રભુના મંિદરમાં પહ ચી ગઈ. અથાિલયાએ સામે જોયેલા દ યનુ ં બાઈબલે
સુદર
ં
વણર્ન કયુર્ં છે . જુએ છે તો યાં લોકો ટોળે વ યાં હતાં અને રાજા પ્રવેશ ાર આગળ મંચ ઉપર ઊભો હતો અને તેની પાસે નાયકો
અને િશંગાં વગાડનારાઓ ઊભા હતા અને બધા દે શજનો આનંદમાં આવીને રણિશંગા વગાડતા હતા અને સંગીતકારો વાિજંત્રો સાથે
રાજાની તુિત ગવડાવતા હતા. આ બધુ ં જોઈને અથાિલયા રોષમાં આવી ગઈ. અને ગુ સામાં તેણે પોતાના વ ો ફાડી નાખ્યાં અને તે
બ ૂમ પાડી ઊઠીઃ “રાજદ્રોહ! રાજદ્રોહ!”

અથાિલયાના જીવનનો અંત પણ એની માતાના અંત
બહાર લઈ જાઓ અને

વો હલકો ર ો. પુરોિહત યહોયાદાએ સેનાનાયકોને હક
ુ મ કય . “એને મંિદરની

કોઈ એની સાથે આવી તેની કતલ કરો.” પુરોિહતે એનુ ં કારણ સમજાવતાં ક ,ું “પ્રભુના મંિદરમાં એનો વધ

કરવાનો નથી.” આથી તેઓ તેને પકડીને રાજમહેલ સુધી લઈ ગયા અને યાં ઘોડા-દરવાજા આગળ તેનો વધ કય કોઈ પણ માણસ
એની વહારે થયો નિહ કે એને માટે કોઈએ આંસુન ુ ં એક ટીપુ ં પણ સાયુર્ં નિહ.

એક જ ઈ ર પ્રભુની પ ૂજા કરતી યહદ
ૂ ી પ્રજાની રાણી તરીકે એક જ ઈ ર પ્રભુની ભિક્તપ ૂજા કરવાને બદલે અથાિલયાએ ઈ ર પ્રભુને
તરછોડીને બાલદે વની પ ૂજા કરી હતી અને પોતાની પ્રજાને પણ બાલદે વ માટે મંિદરો બાંધવા અને યાં બાલદે વ માટે પ ૂજાબિલ અપર્વા
તે પ્રેરતી હતી. એટલું જ નિહ, પણ સાચા ઈ ર પ્રભુના પુરોિહતો અને પયગંબરોનો એ નાશ કરાવતી હતી.

ઈ.સ. પુવેર્ આઠમી સદીમાં જીવતી એકે રવાદી યહદ
ૂ ી પ્રજાને મન આના કરતાં મોટું અ ય કોઈ પાપ નહોતુ.ં પરમદે વની ભિક્ત કે
મ ૂિતર્પ ૂજા માટેની િશક્ષા વધ જ હતી. એટલે પુરોિહત યહોયાદાના હક
ુ મ મુજબ લોકોએ અથાિલયાને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી.
અથાિલયાની માતા ઈઝબેલને કૂતરાએ ફાડી ખાતા હતા તો અથાિલયા મ ૃતદે હને રાજમહેલની બાજુમાં ઘોડા-દરવાજા આગળ બળવાન
અ ોએ પગતળે કચડી દીધો. આમ, એક અપિવત્ર કલંિકત જીવનનો એક કંગાળ અંત આ યો.
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