
ધમ ધુારક રા  યોિશયા  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

 

રાજા યોિશયાનો ઉ લેખ કરતા ંપયગબંર ઈિમર્યાએ ક ુ ંછે કે, “તે પ્રામાિણકપણે અને યાયથી વતર્તો હતો અને તે બધી વાતે સખુી હતો. 

તે ગરીબ-ગરુબાનંો યાય કરતો હતો.” 

 

‘બીજા રાજાઓ’નો ગ્રથં જણાવે છે તેમ, રાજા અમોનના દરબારીઓએ તેની િવરુ  કાવતરંુ ર યુ ંઅને તેને તેના મહલેમા ંજ મારી નાખ્યો. 

પણ દેશના લોકોએ બધા કાવતરાખોરોને મારી નાખ્યા અને તેના દીકરા ઓિશયાને ગાદીએ બેસાડયો. 

 

યોિશયા ગાદીએ આ યો યારે તેની ઉંમર ફક્ત આઠ વષર્ની હતી અને તેણે યરુશાલેમમા ંએકત્રીસ વષર્ રા ય કયુર્ં. યોિશયા રાજા આમોન 

અને રાણી યદીદાનો દીકરો હતો. ઈ.સ. પવુેર્ 640 થી 609 સધુી તેણે યહદૂામા ંરા ય કયુર્ં. તે ઈસાયલના યહદૂા અને શમ ન એમ બ ે

ભાગ પડયા પછી યહદૂાની ગાદીએ આવનાર સોળમો રાજા હતો. 

 

યોિશયાની કારિકદ  અંગે આપણને બાઈબલ બહાર એના સમયને લગતા કેટલાક ઐિતહાિસક ગ્રથંોમાથંી પણ માિહતી મળે છે. ઈ.સ. પવૂેર્ 

625 અને 612 વ ચેના સમયમા ંકે એથીય પહલેા ંઅશરુોની રાજયસ ા પડી ભાગંી હતી અને પિરણામે યહદૂા ઉપર અશરુોની કોઈ સ ા 

રહી ન હતી. યહદૂા અને શમ નના પ્રા તોમા ંયોિશયાની ધમર્સધુારણા જ બહારની સ ાથી ઈસાયલ વતતં્ર હોવાનો પરુાવો છે. 

 

રાજા યોિશયાના આદેશથી યરુશાલેમના મિંદરનુ ંસમારકામ થતુ ંહત ુ.ં એવામા ંયોિશયાના અલમના અઢારમા ંવષેર્ મિંદરના જીણ ાર 

વખતે પરુોિહત િહલિકયાને મિંદરમાથંી સિંહતાની પોથી મળી આવી. મતં્રી શાફાને રાજા પાસે જઈ મિંદરના સમારકામથી એને વાકેફ 

કરીને ઉમેયુર્ં, “પરુોિહત િહલિકયાએ મને એક પોથી આપી છે. અને તેણે રાજા આગળ તે મોટેથી વાચંી સભંળાવી.” 

 

બાઈબલના િન ણાતો માને છે કે, તે પોથી બાઈબલના અનસુિંહતા ગ્રથંની કી પૌરાિણક આવિૃ  હોવી જોઈએ. એ સિંહતાની પોથીમાનંા ં

વચનો સાભંળીને રાજાને ખ્યાલ આ યો કે ધમર્ના ચુ ત આચરણમાથંી લોકો ચિલત થયા છે. ઈસાયલના ઈ ર પ્રભનુી આરાધના કરવાને 

બદલે લોકોએ બીજા દેવોને બિલ ચડાવીને અને અ ય કુકમ  કરીને ઈ રે પ્રભનુો રોષ વહોરી લીધો છે. 

 

આ સદંભર્મા ં રાજાઓ પોતાના વ ભડંાર સાચવનાર રાલમુ િબન હરહાસની વહ ુ નબી હલુદાની સલાહ લીધી. પયગબંર હલુદાએ 

યહદુાના રાજા યોિશયાને ક ુ ંકે, “સિંહતાની પોથીના ંવચનો સાભંળીને તારંુ દય પીગળી ગયુ ંછે અને પ ા ાપથી તેં તારા ંકપડા ંફાડી 



નાખ્યા ંછે. એટલે ઈ ર પ્રભ ુયહદૂા પર  આફતો ઉતારશે તે તારે નજરે જોવી નિહ પડે. તે પહલેા ંતુ ંતારા પવૂર્જો ભેગો થઈ જ  અને 

તુ ંશાિંતથી કબરમા ંપહ ચી જશે.” 

 

નબી હલુદાની પયગબંરીવાણી સાભંળીને રાજા યોિશયાએ યહદૂાના પયગબંરીવાણી સાભંળીને રાજા યોિશયાએ યહદૂાના અને 

યરુશાલેમના બધા આગેવાનો, લોકો, પરુોિહતો, નબીઓ, નાનામંોટા ંબદા ંજ માણસોને યરુશાલેમના મિંદરમા ંભેગા કયાર્ં અને તેમને 

સિંહતાની પોથીના ંવચનો વાચંી સભંળા યા.ં 

 

પછી મચં ઉપર ઊભા રહીને રાજાએ પ્રભ ુસમક્ષ પ્રભનેુ અનસુરવાની અને તેની બધી આજ્ઞાઓ, આદેશો અને િનયમોનુ ંપરૂા િદલોજાનથી 

પાલન કરવાની અને એ રીતે એ પોથીમા ંલખેલા કરારની શરતોનો અમલ કરવાની પ્રિતજ્ઞા કરી. પછી બધા લોકોએ પણ એ કરારનુ ં

પાલન કરવાની પ્રિતજ્ઞા લીધી. 

 

યારબાદ યોિશયાએ પોતાના રા યના એક છેડેથી બી  છેડે સધુી સવર્ગાહી ધાિમર્ક સધુારણા કરાવી. ધમર્સધુારણાનુ ંકાયર્ યરુશાલેમ 

મિંદરથી શ  કરતા ં રાજા યોિશયાએ વડા પરુોિહત િહલિકયાને તથા મદદનીશ પરુોિહતોને તેમજ ારના રક્ષકોને બાલદેવની, 

અશેરાદેવીની તેમજ આકાશના ંનક્ષત્રોની પજૂામા ંવપરાતી બધી સામગ્રી પ્રભનુા મિંદરમાથંી હઠાવી લેવાનો હકુમ કય  અને તે બધીને 

તેણે યરુશાલેમ બહાર િકદ્રોનના ંખેતરમા ંબાળી મકૂાવી. 

 

પછી રાજા યોિશયાએ “યહદૂાના ંશહરેોમાનંા ંયરુશાલેમની આસપાસની ટેકરીઓ ઉપરના ં થાનકોમા ંબિલ ચડાવવાને નીમેલા િવધમીર્ 

પરુોિહતોને બરતરફ કયાર્ અને યરુશાલેમના મિંદરમાનંી અશેરાદેવીનુ ંપ્રતીક યરુશાલેમની બહાર િકદ્રોનના કોતરમા ંલઈ જઈને બાળીને 

ભ મ કરી નાખ્યુ ંઅને તેની રાખ જાહરે કબ્ર તાનમા ંફકી દીધી. તેણે પ્રભનુા મિંદરમા ંઆવેલુ ંદેવદાસો અને દેવદાસીઓ માટંુ ઘર, મા ં

ીઓ અશેરા માટે વ ો વણતી, તે તોડી પાડયુ.ં યહદૂાના ંશહરેોમાથંી તેણે બધા પરુોિહતોને યરુશાલમેમા ંભેગા કયાર્ અને દેશના એક 

છેડાથી બીજા છેડા સઘુી સવર્ત્ર તેઓ  થાનકોમા ંબિલ ચડાવવા જતા હતા તે થાનકો ભ્ર ટ કયાર્. શહરેના દરવાજાની ડાબી બાજુએ, 

શહરેના સબૂા યહોશઆુના પ્રવેશ ાર સામેની દેરીઓ તેણે તોડી પડાવી.” 

 

“એ જ રીતે ઈસાયલને પાપમા ં પે્રરનાર યરોબામ િબન નબાટે બેથેલમા ંબાધેંલા ંથાનકોનો અને વેદીઓ નાશ કય . તેના પ થરોનો 

ભાગંીને ભકૂો કરી નાખ્યો અને અશેરાદેવીના ંપ્રતીકો બાળી મકૂ્યા.ં” 

 

“વળી યોિશયાએ, ઈસાયલનો રાજાઓએ શમ નના ંશહરેોમા ં ટેકરીઓ ઉપરના ં  થાનકો બધંાવીને પ્રભનુો રોષ વહોરી લીધો હતો તે 

બધાનંી પણ બેથેલના થાનક વી જ દશા કરી.” 

 



તે વખતે િહનોમની ખીણમા ંઆવેલા યજ્ઞકંુડમા ંમોલેખદેવના માનમા ંઆગમા ંબાળકોની બિલ ચડાવવાની પ્રથા હતી. રાજાએ યજ્ઞકંુડનો 

નાશ કરાવીને છોકરાછોકરીઓને આગમા ંહોમવાની પ્રથાને બધં કરાવી. વળી રા યમા ંઈ ર દેવો અને દેવીઓ માટે યા ં યા ંબધંાવેલી 

બધી વેદીઓ અને પજૂા તભંો તેમજ દેવદેવીઓના ંપ્રતીકો તોડી પાડયા ંઅને લોકોને ગેરર તે દોરનાર અ ય દેવોના બધા પરુોિહતો અને 

નબીઓની મારી નાખ્યા.ં 

 

આ રીતે રા યના એક છેડેથી બીજા છેડા સધુી ધમર્સધુારણાનો અમલ કયાર્ પછી રાજા યોિશયાએ આખી પ્રજાને આ પ્રમાણે આજ્ઞા 

ફરમાવીઃ “તમારા ઈ ર પ્રભનુા માનમા ંકરારની આ પોથીમા ંઠરા યા મજુબ પા ખાનો ઉ સવ ઊજવવો.” 

 

રાજા યોિશયાના આદેશ મજુબ બધા લોકોએ યરુશાલેમના ંભેગા થઈને અગાઉના સમયમા ંકદી ઊજ યો ન હતો એવી રીતે પા ખાનો 

ભ ય ઉ સવ પ્રભનુા માનમા ંઊજ યો. બાઈબલ ન ધે છે કે, “ઈસાયલમા ંકાજીઓનો અમલ ચાલતો હતો યારે કે ઈસાયલના રાજાઓના 

કે યહદૂાના રાજાઓના અમલ દરિમયાન ક્યારેય આવો પા ખા ઊજ યો ન હતો.” 

 

અહીં એક વાત ખાસ ન ધનીય છે કે યોિશયાના ધમર્સધુારણામા ં તેણે ઈસાયલના પવૂર્મા ંઆવેલા શમ ન, બેથેલ વા પ્રા તોનો પણ 

સમાવેશ કય  છે. યોિશયાના સમયના એકાદ સદી પહલેા ં ઈસાયલના એ પ્રા તોને અશરુોએ કબ  રાખ્યા હતા. એ અરસામા ં બે 

શિક્તશાળી રા યો બોિબલોિનયા અને ઈિજ ત (િમસર) પણ અશરુોની (આસીિરયાની) ઘટતી રાજયસ ાનો લાભ લેવા ટાપંીને બેઠા હતા. 

છતા ંયોિશયાને રાજા દાઉદના સમગ્ર રા યને એક છત્ર કરવાનો પ્રય ન કરતા ંજોઈ શકાય છે. 

 

ઈ.સ. પવૂેર્ 612મા ંબાિબલોનની સેનાએ અશરુના રાજાને હરાવીને એની રાજધાની િનનવે શહરેને ક  કયુર્ં. આ વખતે અશરુને મદદ 

કરવા માટે િમસરનો રાજા ફારુન નખો ફ્રાતં નદી આગળ જવા નીક યો હતો અને રાજા યોિશયાએ તેને ર તામા ંરોક્યો હતો. પણ ફારુન 

નખોએ તેની પહલેા ંજ હુમલો કય . મિગ ો આગળ થયેલા એ યુ મા ંયોિશયાનુ ં સૈ ય હારી ગયુ ંહત ુ ંઅને યોિશયા પોતે સખત રીતે 

ઘવાયો હતો અને રાજાના અંગરક્ષકો તેને મિગ ોથી રથમા ંયરુશાલેમ લઈ ગયા. યા ંતેનુ ંમ ૃ ય ુથતા ંતેને પોતાની કબરમા ંદફના યો. 

 

યાર પછી દેશના લોકોએ યોિશયાના દીકરા યેહોઆહાઝનો અિભષેક કય  અને તેના બાપ પછી તેને ગાદીએ બેસાડયો. 

 

બાઈબલના અહવેાલ મજુબ મિગ ોના યુ મા ંયોિશયા કુદરતી મ ૃ ય ુપા યા છે, છતા ં કેટલાક ઈિતહાસકારો માને છે કે યોિશયાનુ ંખનૂ 

કરવામા ંઆ યુ ંછે. “બીજા રાજવતૃાતંો” ગ્રથંના 35મા ંઅ યાયમા ંમિગ ો મેદાનમા ંથયેલી યુ ની વાતો મળે છે. 

 

રાજા યોિશયાને ભ ય અંજિલ આપતા ંબાઈબલના લેખકે ન યુ ં છે કે, “એની પહલેા ં કે પછી એવો કોઈ રાજા થયો નથી ણે મોશેની 

સિંહતાનુ ંપાલન કરીને પરૂા િદલોજાનથી અને પરૂી તાકાતથી પ્રભનુી ભિક્ત કરી હોય.” 



(છે લે બદ યાની તારીખઃ 16-09-2007) 

(ફરી બદલવાની તારીખઃ 01-10-2007) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007 


