વીરાંગના એ તર
(ફાધર વગ સ પોલ)

બાઈબલનો એ તરે ગ્રથ
ં ઘણી રીતે અજોડ છે . બાઈબલના કેટલાંક પંિડતો તેને એક ઐિતિહિસક ગ્રથ ગણે છે . છતાં તેને કેટલા અંશે
ઐિતહાિસક ગણવો એ અંગે બાઈબલના િન ણાતોમાં મતમાંતરો પ્રવતેર્ છે . તો કેટલાક લોકો એને િવ સાિહ યની એક ઉ ચ કોિટની
લધુ નવલકથા ગણે છે . છતાં એટલું તો િનઃશંકપણે કહી શકાય કે એ તરે ઉ ચ કોિટની એક સાિહિ યક બોધકથા છે .

એ તરે બાઈબલમાં યહદ
ૂ ી
પ્રમુખ

ીપાત્રને કે દ્રમાં રાખીને લખાયેલા કત બે જ ગ્રંથોમાં એક છે . બીજો ગ્રંથ યહિૂ દથ છે . બંને ગ્રંથોને એનાં

ીપાત્રો ઉપરથી નામ મ યુ ં છે . યહદ
ૂ ીઓના પેલે ટાઈન પ્રાંત બહાર પારસ કે પ્રેિશયામાં દે શવટો ભોગવી રહેલી યહદ
ૂ ી

પ્રજામાંથી આવતી એકનુ ં એક

ીપાત્ર છે એ તેર, રાજા નબ ૂખદને સર યરુશાલેમ ઉપર ચડાઈ કરીને યહદ
ૂ ીઓનુ ં પિવત્ર નગર

યરુશાલેમ અને સમગ્ર યહદ
ૂ ાને, રાજાઓના બીજા ગ્રંથમાં વણર્વવામાં આ યુ ં છે તેમ, ખેદાનમેદાન કરીને બધા ઉમરાવોને અને
અગગ ય માણસોને દે શવટે બાિબલ લઈ ગયો હતો. આમ, દે શવટો ભોગવી રહેલા એક યહદ
ૂ ી ઉમરાવ કુટુંબમાંથી એ તેર આવે છે .

બાઈબલના િન ણાતો જણાવે છે તેમ, એ તેર ગ્રંથનો એક મુખ્ય હેત ુ પુરીમ નામના યહદ
ૂ ી તહેવારનો ઉ ભવ અને અથર્ સમજાવવાનો
છે . આ

પણ દર વષેર્ માચર્ મિહનામાં ઘણા યહદ
ૂ ી પ્રજાને માથે ઝ મતા િનકંદનમાંથી વીરાંગના
ૂ ીઓ પુરીમ તહેવાર ઊજવીને યહદ

એ તેર ારા મળે લી મુિક્તને યાદ કરે છે .

ે ો, નામના યહદ
વળી, એ તેર ગ્રંથની એક લાક્ષિણકતા એ છે કે એમાંથી પ્રેિશયાના રાજમેહલ
ૂ ી તહેવારનો ઉ ભવ અને અથર્
સમજાવવાનો છે . આ

પણ દર વષેર્ માચર્ મિહનામાં ઘણા યહદ
ૂ ીઓ પુરીમ તહેવાર ઊજવીને યહદ
ૂ ી પ્રજાને માથે ઝ મતા

િનકંદનમાંથી વીરાંગના એ તેર ારા મળે લી મુિક્તને યાદ કરે છે .

વળી, એ તરે ગ્રંથની એક લાક્ષિણકતા એ છે કે એમાંથી પ્રેિશયાના રાજમહેલો, રીતરીવાજો, રાજનીિતઓ વગેરે બાબતો અંગે
આપણને અજોડ જ્ઞાન અને માિહતી મળે છે . પાટનગર સ ૂસાના રાજમહેલ અને એના બગીચામાં રાજાએ આપેલી એક િમજબાનીનુ ં
વણર્ન જુઓ: “ યાં સફેદ અને ભ ૂરા રં ગના કીમતી પડદાઓ ઝીણા શણની અને િકરમજી સ ૂતરની દોરી વતી ચાંદીની કડીઓ સાથે
આરસના સંતભો ઉપર બાંધવામાં આ યા હતા. સોના ચાંદીના પલંગો આરસ અને બીજા ભાતભાતના મ ઘામ ૂલા પ થરોની ફરસ
ઉપર ગોઠ યા હતા. નાનાિવધ આકારનાં સોનાના પાત્રોમાં દા પીરસવાનાં આ યો હતો. રાજાએ પોતાને શોભે એ રીતે દા

ટથી

િપરસા યો હતો. રાજાએ એવો િનયમ કય હતો કે દા ઉપર કોઈ બંધન રાખવુ ં નિહઃ રાજાએ મહેલના બધા નોકરોને સ ૂચના આપી
હતી કે દરે ક મહેમાન માગે તેટલો દા આપવો.”

ઈિતહાસનાં ઘણાં પાત્રોની

મ એ તરે એક િવનમ પાત્રમાંથી યોગાનોયગ રાજા અહ ર
ે ોશની પટરાણી બને છે . પણ સૌ પ્રથમ એક

અનાથ બાિલકા તરીકે એ તરે દે ખા દે છે . “હવે પાટનગર સ ૂસામાં િબ યામીનના વંશનો એક યહદ
ૂ ી નામે મોદર્ ખાઈ િબન યાઈર િબન
િશમી કીશ રહેતો હતો. બાિબલનો રાજા નબ ૂખદને સર યહદ
ૂ ાના રાજા યહોયાકીન સાથે યરુશાલેમથી

લોકોને દે શવટે લઈ ગયો

હતો તેઓમાંનો એ એક હતો. તેના કાકાની દીકરી હદ સા ઉફ એ તેરને માબાપના મરણ પછી મોદર્ ખાઈએ પોતાની દીકરી તરીકે
ખોળે લીધી હતી અને તેને ઉછે રીને મોટી કરી હતી. એ છોકરીનો દે હ ઘાટીલો અને મ

પા ં હતુ.”
ં

એ તેર એક અનાથ બાિલકામાંથી કેવી રીતે પટરાણી બને છે એનુ ં િવગતવાર વણર્ન આપણને એ તેર ગ્રંથમાં મળે છે .

રાજા અહ ેરોશે પોતાના પાટનગર સ ૂસામાં આવેલા રાજમહેલના બગીચામાં પોતાના બધા અમલદારો અને દરબારીઓને એક
િમજબીના આપી. રાણી વા તીએ પણ રાજમહેલમાં

ીઓને એક િમજબાની આપી. િમજબાનીના સાતમાં િદવસે રાજા દા

પીને

રં ગમાં આવી ગયો હતો યારે તેણે પોતાની તહેનાતમાં રહેતા સાત દરબારીઓને રાણીને રાજમુગટ સાથે યાં લઈ આવવા મોક યા.
રાણી સાચે જ બહુ

પાળી હતી અને રાજા પોતાના મહેમાનો તથા અમલદારોને તેન ુ ં સ દયર્ બતાવવા માગતો હતો. પણ

દરબારીઓએ રાજાની આજ્ઞા રાણીને સંભળાવી યારે રાણી વા તીએ આવવાની ના પાડી. આ રાજાને ખ ૂબ ગુ સો ચડયો. તરત જ
રાજાએ વા તીને પટરાણી બનાવવા માટે આખા રા યમાંથી ઘણી

પાળી ક યાઓને રાજમહેલના જનાનખાનમાં એકઠી કરવામાં

આવી. યાં સ દયર્પચાર કરવમાં પ ૂરા બાર મિહના સુધી ર ા બાદ દરે ક કુમાિરકા વારાફરતી રાજાની આગળ ગઈ.

યારે એ તેરનો વારો આ યો યારે રાજાની આંખો એના પર ઠરી ગઈ. તેના ઉપર રાજાએ બીજી કોઈ પણ

ી કરતાં વધુ વહાલ

અને મહેરબાની બતાવી. માથે રાજમુગટ પહેરાવી વા તીના થાને તેને રાણી બનાવી દે વાઈ. યાર બાદ રાજાએ એ તેરના માનમાં
પોતાના અમલદારો તથા દરબારીઓને એક મોટી િમજબાની આપી.

પોતાના િપતરાઈ ભાઈ મોદર્ ખાઈના આદે શ મુજબ એ તેરે પોતાની જાિત કે કુળ કોઈને જણા યુ ં નહોતુ.ં તે મોદર્ ખાઈના ધરમાં
ઊછરે લી હતી ને એનુ ં ક ું કરતી હતી તે જ પ્રમાણે અ યારે પણ કરતી.

દરિમયાન મોદર્ ખાઈને રાજદરબારમાં નીમવામાં આ યો હતો. તે દરબારમાં નોકરી કરતો હતો તે દર યાન રાજા સામે િરસાયેલા બે
દરબારીઓએ – િબગથાન અને થેરેશે – રાજા અહ ર
ે રોશની હ યા કરવાનુ ં કાવતરું ર યુ.ં મોદર્ ખાઈને એની જાણ થતાં તેણે રાણી
એ તેરને વાત કરી અને તેણે મોદર્ ખાઈનુ ં નામ દઈને રાજાને જાણ કરી. તપાસ કરતાં વાત સાચી નીકળી. બંને કાવતરાખોરોને
ફાંસીને માંચડે ચડાવવામાં આ યા.

આમ, રાજાને કાવતરાખોરોમાંથી બચાવવા છતાં મોદર્ ખાઈ રા યના તમામ અમલદારોના ઉપરી હામનનાં ક્રોધ અને દુ મનાવટને
પાત્ર બ યો. કારણ, એની યહદ
ૂ ી ધાિમર્ક મા યતાને કારણે મોદર્ ખાઈએ હામાનને નીચા નમીને સલામ કરવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી

હતી. એટલે રોષે ભરાયેલા હામાને માત્ર યહદ
ૂ ી મોદર્ ખાઈનો જીવ લઈને સંતોષ માનવાને બદલે તેણે આખા સામ્રા યમાંથી એકેએક
યહદ
ૂ ીને સાફ કરી નાખવાનો િન ય કય અને રાજા પાસેથી એ મુજબનો હુકમ લખી લઈને તેના ઉપર રાજાની મહોર મરાવી લીધી.
એ હક
ુ મમાં િનધાર્િરત િદવસે આબાલવ ૃ સૌ યહદ
ૂ ી

ી પુરોષની કતલેઆમ કરી તેમને એક જ િદવસમાં નાશ કરી નાખવાની અને

તેમની તમામ માલિમલકત લટં ૂ ી લેવાની વાત હતી.

રાજાના હક
ુ મથી સમગ્ર રા યમાં વસતા યહદ
ૂ ીઓના આવનાર સવર્નાશ િવશે જાણીને લોકો બેબાકળા બની ગયા. રાજનગરી સ ૂસામાં
મોદર્ ખાઈ પણ દુઃખના પોકારો કરતો ભટકવા લાગ્યો. રાણી પણ પોતાની દાસીઓ પાસેથી આ વાત જાણીને ખ ૂબ આકુળ યાકુળ થઈ
ગઈ. મોદર્ ખાઈએ એ તેરના રાજાને હક
ુ મની એક નકલ મોકલીને તેણે રાજા પાસે જઈને પોતાના લોકો માટે દયાની યાચના કરવા
જણા યુ.ં

એ તેરે ત્રણ િદવસ સુધી ઉપવાસ અને પ્રાથર્ના કયાર્ અને તેણે પોતાની દાસીઓ તેમજ શહેરના બધા યહદ
ૂ ીઓ પાસે પણ ઉપવાસ
તથા પ્રાથર્ના કરા યાં અને ત્રી

િદવસે એ તરે રાજા પાસે જઈને ખ ૂબ ઠાવકાઈ અને હોિશયારીથી પોતાની યહદ
ૂ ી પ્રજાને

સવર્નાશમાંથી બચાવી લેવાની િવનંતી કરી. પછી રાજાના આદે શ મુજબ એ તેરે મોદર્ ખાઈ પાસે યહદ
ૂ ી પ્રજાની તરફેણમાં રાજાને નામે
નવા હક
ુ મ બહાર પાડીને આખા સામ્રા યમાં મોક યો. રાજાના નવા હક
ુ મમાં બધા યહદ
ુ ીઓને વબચાવ કરવાના અિધકાર સાથે
ુ ને મારી નાખવાની
પોતાના શ ઓ

ટ હતી. આથી

િદવસે યહદ
ૂ ીઓના દુ મનોએ તેમને કચડી નાખવાની આશે સેવી હતી તે

િદવસે તેથી ઊલટું બ યુ,ં યહદ
ુ ીઓનો શોક આનંદમાં પલટાઈ ગયો અને દુઃખના
ૂ ીઓએ પોતાના દુ મનોને કચડી નાખ્યાં. આમ, યહદ
િદવસો ઉ સવના િદવસો બની ગયા.

યહદ
ં ૂ ી નાખવા માટે પુર નામનો પાસો નાખીને િદવસ નક્કી કય હતો. પણ રાણી
ૂ ીઓના શ ુ હમાને યહદ
ૂ ીને રા યના પટ પરથી ભસ
એ તેરની દર યાનગીરીથી હામાને યહદ
ૂ ીઓના

વા હાલ કરવા તા

ું હતુ ં તેવા તેના પોતાના હાલ થયા. આથી પુર પરથી આ

ઉ સ ના િદવસને પુરીમ કહેવાય છે . પુરીમના િદવસે આખી દુિનયાના તમામ યહદ
ૂ ી મંિદરોમાં યહદ
ૂ ી પ્રજાને સવર્નાશથી બચાવી
લેનાર એ તેરની વાતનુ ં પઠન કરવામાં આવે છે .

એ તેર આ

યહદ
ૂ ી પ્રજાના

દયમાં વસે છે , છતાં યહદ
ૂ ી પ્રજાને સવર્નાશથી બચાવી લેતાં દુ મનોની કતલેઆમ કરવાની વાત આ

ઘણાને ગળે ઊતરતી નથી. અહીં આપણે બે વાત ખાસ યાનમાં લઈ શકીએ. એક, આપણે ચોવીસ સદીઓ પહેલાંની વાત કરીએ
છીએ. તે જમાનાના કાયદાઓ અને નીિત યાયના ખ્યાલો આપણા આજના કાયદાકાન ૂન અને નીિત યાયના ખ્યાલો આપણા આજના
કાયદાકાન ૂન અને નીિત યાયના ખ્યાલોથી ત ન િભ

હતા. હે, એ તેર પોતાને માટે નિહ પણ પોતાની યહદ
ૂ ી પ્રજા માટે િવચાર કરે

છે . લાંબા ગાળાની સંપ ૂણર્ સુરક્ષા માટે જ એ તેર િચંતત છે . અને પોતાની પ્રજાના દુ મનો ભિવ યમાં કદી માથુ ં ઊંચકે તે માટે એમને
મારી નાખવાનો હુકમ જારી કરાવે છે .

એ તેરનુ ં જીવન િનભર્યતા, બુિ , અંતદિ ટ, િવવેક, દે શપ્રેમ, પોતાની પ્રજા માટે ની હમદદ

વા ગુણોથી શોભી ઊઠે છે . કલાકારોએ

અને સાિહ યકારોએ એ તેર અંગેની પોતાની કૃિતઓથી વીરાંગના એ તેરને ખરે ખર અમર બનાવી છે .

