આ યિપતા અ ાહામ
ફાધર વગ સ પોલ
‘ ટસ’ (ઉત્પિ

થાનો) જાણીતા નવલકથાકાર અલેક્સ હે ઈલીની એક ખ ૂબ જ પર્િસ

નવલકથા છે . ટસ

ં લામાં દશાર્વાઈ ત્યારે ટે િલિવઝનના તે વખત સુધીના
1978 માં અમેિરકાની એક ટે િલિવઝન શૃખ
ઈિતહાસમાં તે ટે િલિફ મને સૌથી વધારે લોકોએ માણી હતી.
પર્જાનુ ં ઉત્પિ

ુ ાં અમેિરકાની હબસી
ટસ ની કથાવ તમ

ં
થાન અને િવશેષ તો લેખકના પોતાના વંશના બાપદાદાઓનુ ં મ ૂળ આિફર્કાનાં જગલોમાં

શોધી કાઢવાનો સફળ પર્યત્ન છે .
ઈિતહાસ પુરવાર કરે છે કે લગભગ વધી પર્જાઓના માણસોમાં પોતાના કુળનુ ં ઉત્પિ

થઆન જાણવાની

ઇંતેજારી હોય છે અને લોકો પોતાના વંશના પ ૂવર્જો બાબતે ગવર્ લે છે . પોતાની વંશાવલીમાં િવશેષ ગવર્
લેનાર એક પર્જા છે યહદ
ૂ ી પર્જા, બાઈબલના નવા કરારનુ ં પર્થમ વાક્ય જ એનો પુરાવો છે . નવા કરારની
શ આતમાં વંશાવલીની વાતથી જ સંત માથ્થી પોતાના શુભસંદેશનો આરં ભ કરે છે . “અબર્ાહામ વંશજ
દાિવદના વંશજ ઈસુ િખર્ તની વંશાવલી.”
આ

માતર્ યહદ
ૂ ી પર્જા જ નિહ પણ મુિ લમ લોકો તેમજ સમગર્ િખર્ તી આલમ પણ અબર્ાહામને પોતાના,

એટલે કે ભગવાન પર

ા ધરાવનાર સૌ લોકોના, આધ્યિપતા ગણે છે . સંત પોલે અબર્ાહામને ખ ૂબ કપરાં

સંજોગોમાં ભગવાન પર અટલ ભરોસો રાખનાર અને ભગવાનના આદે શ મુજબ ચાલનાર આિદ પુરુષ
અને ભગવાનના પરમ ભક્ત તરીકે ચીતયાર્ છે .
બાઈબલના જૂના કરારમાં આલેખાયેલો મુિક્તનો ઈિતહાસ અબાહામથી શ

થાય છે અને અબાહામ જ

એમાં મુખ્યપાતર્ છે . યહદ
ૂ ી લોકો અબાહામને િહબુ રા ટર્ના થાપક િપતા ગણે છે . કારણ, અબાહામથી
ઇ ાયલી પર્જાનો ઇિતહાસ આરં ભાય છે . િખર્ તીઓ તથા મુસલમાનોની પંરપરામાં પણ અબાહામને
આધ્યિપતાનુ ં ગવર્ભયુર્ં થાન મળે છે .

અબાહામની કથા બાઈબલના ‘ઉત્પિ
ચાલે છે . ઉત્પિ

’ ગર્ંથના 11 માં અધ્યાયથી શ થાય છે અન 25માં અધ્યાય સુઘી

ગર્ંથ જણાવે છે તેમ અબાહામ મ ૂળ બાિબલ દે શમાં આવેલા ઊરના વતની છે . આ

એ

પર્દે શ ઇરાક નામે ઓળખાય છે . એ પર્દે શમાં િતગીસ અને ફર્ાત કે યુફર્ેટસ નામે બે મોટી નદીઓ વહે છે .
પેરિશયાના અખાતની નજીક યુફર્ેટર્સ નદીની ખીણમાં આવેલા ઊરમાંથી અબાહામના િપતા તેરા પોતાના
પુતર્ અબાહામ, પુતર્વધ ૂ સારાઈ અને અબાહામના ભાઈના દીકરા લોતને લઈને કાનાન દે શમાં જવા
ઊપડયા. પછી હારાન પહ ચાતા તેઓ ત્યાં ઠરીઠામ થયાં. તેરા બસો ને પાંચ વષેર્ હારાનમાં મરણ પામ્યો.
હારાનમાં અબાહામને પર્ભુએ તેના િપતાનુ ં ઘરગામ છોડીને જ્યાં પોતે આદે શ કરે તે દે શમાં જવા હાકલ
કરી ને આશીવાર્દ આપ્યા. પર્ભુએ અબાહામને ક .ું ”ત ું તારી જન્મભુિમ, તારાં સગાંવહાલાં અને તારા
બાપનુ ં ઘર છોડીને હુ ં બતાવુ ં તે પર્દે શમાં ચા યો જા. હુ ં તારામાંથી એક મહાન પર્જા ઉત્પ
આશીવાર્દ આપીશ અને તારા નામનો મિહમા કરીશ. ત ું આશીવાર્દ પ થઈ પડશે. તને
તેમને હુ ં આશીવાર્દ દઈશ. અને તને

કરીશે. તને

ઓ આશીવાર્દ દે

ઓ શાપ દે તેમને હુ ં શાપ દઈશ. અને તારા કારણે ધતી ઉપરની

બધી પર્જાઓ આશીવાર્દ પામશે.”
ઈ રના આદે શ મુદબ હારાનમાં ઠરીઠામ થયેલા પંચોતેર વષન
ર્ ા અબાહામે બધી સુખસા બી છોડી દઈને
પત્ની સારાઈ ને ભતર્ીજા લોત તથા પોતાની માલમતા ને નોકરો સિહત કાનાન દે શની વાટ પકડી.
દરિમયાન, કાનાન દે શમાં દુકાળ પડયો અને અબાહામ તથા સાથેના લોકો મજલ કરતા કરતા થોડા
સમય માટે િમસર રહેવા ગયા. અબાહામની પત્ની સારાઈ ખ ૂબ રૃપાળી હતી. એટલે અબાહામને લાગ્યું કે
પોતાની પાળી પત્નીને મેળવવા માટે િમસરવાસીઓ એને મારી નાખશે. તેથી તેણે સારાઈને ક ું કે ત ું
મારી બહેન છે એમ કહે

કે

થી લોકો તારે કારણે મારી સાથે સારો યવહાર રાખે. અબાહામ િમસર

પહ ચ્યા ત્યારે એવું જ બન્યુ.ં િમસરના ફારુનના અમલદારોએ ફારુનને પાળી સારાઈની વાત કરી અને
તેને ફારુનના ઘરમાં લઈ જવામાં આવી. તે
એને પુ કળ ભેટો આપી.

ીને કારણે ફારુને અબાહામ સાથે સારો યવહાર રાખ્યો અને

પણ બાઈબલ ન ધે છે તેમ, અબાહામની વહુ સારાઈને કારણે પર્ભુએ રાજા ઇને કુટુંબ ઉપર મોટી મોટી
આફતો ઉતારી, એટલે ફારુને અબાહામને બોલાવીને સારાઈને પરત સ પી અને પોતાના અમલદારોને
આ ા કયાર્ મુજબ તેઓએ આબાહામ અને તેની વહન
ુ ે તેમની માલમતા સાથે િમસરમાંથી રવાની કરી
દીધા. લોત પણ અબાહામ સાથે ગયો.
ુ
અબાહામ અને લોત પાસે ખ ૂબ ઢોરઢાંખરા, ઘેટાંબકરાં અને તંબઓ
હતાં. તેમની પાસે પશુધન એટલું બધું
હત ું કે બંને ભેગાં ન રહી શકે. એટલે અબાહામના ગોવાળો અને લોતના ગોવાળો વચ્ચે તકરારો ચાલતી.
પિરણામે અરસપરસ સમજૂતી કરીને અબાહામ અને લોત જુદા પડયા. અબાહામ કનાનના પર્દે શમાં ર ો
અને લોત યદર્ન કાંઠાનાં શહેરોમાં વસવા લાગ્યો. પછી ઈ રના પર્ેયાર્ અબાહામ હેબોનમાં આવેલા મમરે ના
પિવતર્ વ ૃ

પાસે તંબ ુ નાખીને રહેવા લાગ્યા.

એ અરસામાં દુ મ રાજાઓએ સદોમમાં રહેતા લોત પર હમ
ુ લો કરીને તેની બધી માલિમલકત લટં ૂ ી દઈને
તેને બંદી બના યો. ત્યાંથી ભાગી આવેલા એક માણસે અબાહામને લોતની હાલતના ખબર આપ્યા.
અબાહામે તરત જ પોતાના પિરવારના નીવડેલા તર્ણસો ને અઢાર માણસોને લઈને લોતને પકડી જનાર
દુ મન રાજાઓનો પીછો કય અને લોતને તથા તેમની માલમતા,

ીઓ તેમજ બાકીના લોકોને પણ

પાછા લઈ આ યાં.
એક િદવસ અબાહામે પોતાના વાંિઝયાપણા િવશે પર્ભુ પરમે રને ફિરયાદ કરી. ત્યારે અબાહામને પર્ભુની
વાણી સંભળાઈઃ ”આકાશ તરફ જો અને તારાથી ગણાતા હોય તો તારાઓને ગણ. એટલાં તારાં સંતાન
થશે.” પછી તરત જ બાઈબલ ન ધે છે . ”અબાહામે પર્ભુ ઉપર િવ ાસ મ ૂક્યો અને પર્ભુએ એને તેના પુણ્ય
ં
તરીકે લીધુ.”
અબાહામની પત્ની સારાઈને કંઈ બાળક નહોત.ું તેને હાગાર નામે એક િમસરી દાસી હતી. સારાઈ
અબાહામને ક .ું ”જો પર્ભુએ તો મને વાંઝણી રાખી છે એટલે ત ું મારી દાસીનો સમાગમ કર. કદાચ
તેનાથી હુ ં છોકરાંવાળી થાઉં.” બાદમાં એબાહામે હાગારનો સંગ કય ને તેને ગભર્ ર ો. પછી હાગારે
અબાહામથી એક પુતર્ને જન્મ અપ્યો. અબાહામે એનુ ં નામ ઇ માએલ પાડયુ.ં

એક િદવસ દશર્ન દઈને પર્ભુએ અબાહામને ક ું કે, ”હુ ં તારી વહુ સારા ને આશીવાર્દ આપીશ અને
વધારામાં હુ ં તને એનાથી એક પુતર્ આપીશ અને એ પર્જાઓની માતા બનશે.”
સો વરસના થયેલા અબાહામને નેવ ું વરસની થયેલી સારાથી પુતર્ અવતરશે એવી કોઈ આશા રહી
ં
નહોતી. એટલે તેણે ઈ રને ક .ું ”ઈ માએલ તારી કૃપાથી જીવતો રહે એટલે થયુ.”
ઈ રે અબાહામને ક ,ું ”ના, તારી વહુ સારાને તારાથી એક પુતર્ જ ર અવતરશે અને તારે તેન ુ ં નામ
ઇસહાર પાડવુ.ં હુ ં તેની સાથે મારો કરાર કરીશ અને તે તેના વંશજો માટે પણ કાયમનો કરાર રહેશે.
ઈ માએલને િવશે તો મેં તારી વાત સાંભળી લીધી છે . જો, હુ ં તેને આશીવાર્દ આપીશ અને તેને સંતિત
આપીશ અને તેનો વંશવેલો ખ ૂબ ખ ૂબ વધારીશ. તે બાર સરદારનો િપતા થશે અને હુ ં તેનાથી એક મોટી
પર્જાનુ ં િનમાર્ણ કરીશ,”
આ

મુસલમાનો કે ઈ લાિમક પર્જા પોતાને અબાહામના વહુ સારાની િમસરી દાસી હાગારથી અબાહામને

થયેલા પુતર્ ઈ માએલના વંશજો ગણે છે .
પછી પર્ભુએ અબર્ાહામને દશર્ન દઈને એની સાથે કરાર કય . ”હુ ં સવર્શિક્તમાન ઈ ર
કોઈ પણ દોષમાં પડયા વગર ચાલય જો. હુ ં તારી સાથે આ કરાર કરું

ં મને માથે રાખી

ઃ ત ું અનેક પર્જાઓનો િપતા

થઈશ. હવે તારું તનામ અબામ નિહ રહે. તારું નામ અબાહામ રહેશે, કારણ મેં તને અનેક પર્જાઓનો િપતા
બના યો છે .” વળી ઈ રે અબાહામને ક .ું ”આ તારી વહુ સારાઈને ત ું સારાઈ કહીશ નિહ. પણ એનુ ં નામ
સારા રાખ . હુ ં એને આશીવાર્દ આપીશ અને વધારાનુ ં હુ ં તને એનાથી એક પુતર્ આપીશ.”
સમય વહેકામાં પર્ભુના ક ા મુજબ સારાને ગભર્ ર ો અને તેણે ઈ રે કહેલા સમયે એક પુતર્ને જન્મ
આપ્યો. અબાહામે પોતાને સારાથી થયેલા પુતર્નુ ં નામ ઈસહાક પાડયું અને ઈ રે આ ા કરી હતી તે
પર્માણે તેણે ઈસાહાક આઠ િદવસનો થયો ત્યારે તેની સુ ત કરાવી. પછી ઇસહાક મોટો થતાં તેને ઘાવણ
છોડા યુ.ં તે િદવસે અબાહામે મોટી િમજબાની આપી. પછી એક સવારે સારાના કહેવાથી અબાહામે હાગાર
અને દીકરી ઈ માઈએલને રોટલા અને પાણીની મશક આપી ઘરમાંથી કાઢી મ ૂક્યાં. રણમાં ભટકતાં હાગાર

અને ઈ માએલને દશર્ન દઈને ઈ રે ક .ું ”હાગાર, ઊઠ, છોકરાને ઉપાડી લે. હુ ં એનાથી એક મોટી પર્જા
ઉત્પ

કરવાનો

.ં ”

પછી બાઈબલ ન ધે છે કે, ઈ ર ઓ છોકરાની સહાયમાં હતો અને તે મોટો થયો. તે પારાનના વગડામાં
રહેતો અને તીર ચલાવવામાં પાવરધો થઈ ગયો. તેની માએ તેના માટે િમસરથી વહુ આણી. મુિ લમક
લોકો પોતાને ઈ માએલના વંશજો ગણે છે .
આ તબક્કા પછી ઈ રે અબાહામની કસોટી કરવા તેને ક ,ું ”અબાહામ!” ત્યારે અબાહામ બો યો. ”જી.”
ઇ રે ક .ું ”તારા દીકરાને, તારા એકના એક દીકરાને,

તને વહાલો છે તે ઈસહાકને લઈને ત ું મોિરયો

ં ર ઉપર તેની આહિુ ત આપ.”
પર્દે શમાં જા અને ત્યાં હુ ં કહુ ં તે ડુગ
અબાહામે ય

માટે નાં લાકડાં લઈને પોતાના પુતર્ ઈસહાક ઉપર ચડા યાં અને તેણે પોતાના હાથમાં

અિગ્ન અને છરો લીધાં. આમ, તેઓ બંને જણ સાથે ચાલવા લાગ્યા. ઈસહાકે પોતાના બાપ અબાહામને
ક .ું ”બાપુજી!”
અબાહામે ક .ું ”શું છે , બેટા?”
ઈસહાક બો યો, ”જુઓ, અિગ્ન અને લાકડાં તો છે , પણ બિલ માટે બકરું ક્યાં છે ?”
અબાહામે ક .ું ”બેટા, બિલ માટે ન ુ ં બકરું તો ઈ ર જાતે જ પ ૂરું પાડશે.” આમ, તેઓ બંને આગળ ચા યા.
જ્યારે ઈ રે કહેલી જગ્યા પર અબાહામે વેદી ઉપર લાકડાં ગોઠ યાં અને ઈસહાકને બાંધીને વેદીનાં લાકડાં
ઉપર ચઢાવી દીધો તથા પુતર્નો વધ કરવા માઠે છરો ઉપાડયો ત્યારે પર્ભુના દે વદૂતને તેને રોક્યો અને
ક .ું ”છોકરી ઉપર હાથ ઉગામીશ નિહ કે તેને કંઈ ઈજા કરીશ નિહ. ત ું તારા દીકરાને, તારા એકના એક
દીકરાને, મને ધરાવતાં અચકાયો નથી એ જોઈને હવે મારી ખાતરી થઈ છે કે ત ું ઈ રથી ડરે છે . અને
અબાહામ જઈને તે ઘેટાને લઈ આ ય ય અને પોતાના પુતર્ને બદલે બિલ તરીકે એ ઘેટાને ચડા યો.”

બાઈબલનો આ પર્સંગ ખ ૂબ મહત્વના છે . અબાહામના જમાનામાં ઈતર ધમર્ના લોકોમાં પુતર્ પુતર્ીઓની
આહિુ ત આપવાની પર્થા ખ ૂબ પર્ચિલત હતી.અબાહામ પોતાના પુતર્ની આહિુ ત આપવાને બદલે ઘેટાનો
બિલ ચઢાવીને પુતર્-પુતર્ીઓની આહિુ ત આપવાની ઈતર ધમન
ર્ ા લોકોની પર્થાને પર્તીકાત્મક રીતે નકારે છે .
એકે રવાદમાં માનતા યહદ
ૂ ી ધમ,ર્ ઈ લામ ધમર્ અને િખર્ તી ધમર્ અબાહામને સૌના આધ્યિપતા ગણે છે .
યહદ
ુ ીઓને એક પર્જા તરીકે સંગિઠત કરી ઈસાયલ ભ ૂિમ માટે હક્કદાવો કરાવનાર ધિમર્ ઠ માણસ છે
અબાહામ. મુિ લમ ભાઈ-બહેનો કુરનામાં અબાહામને ‘એલ ખલીલ’ કે ઈ રનો ખાસ િમતર્ કરીને માન
આપે છે . બાઈબલના નવા કરારમાં અબાહામ

ાના આદશર્માં આધ્યિપતા છે .

