
ધાિમક અને સામા જક વનના ધુારક એઝરા  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

 

પરુોિહત એઝરા ઈ.સ. પવૂેર્ પાચંમી સદીમા ં યહદૂી પ્રજાની ધાિમર્ક ા અને સામાજીક માળખાને િવકસાવવામા ં ન ધપાત્ર ફાળો 

આપનાર એક અનોખી યિકત હતા. એઝરા િવશેની ઘણી બધી માિહતી આપણને બાઈબલના એઝરા અને નેહ યા નામના બે નાના 

ગ્રથંોમાથંી મળે છે. મળૂ વતનમાથંી િનવાર્િસત થયેલી યહદૂી પ્રજાને સગંિઠત કરવામા ંઅને તેને પોતાના વતનમા ંપાછા લાવવામા ં

પરુોિહત એ ઝરાનો આગવો ફાળો છે. 

 

ઈિતહાસની દિ ટએ રાજાઓના બીજા ગ્રથંમા ંજણા યુ ંછે તેમ બાિબલના રાજા નબખૂદને સર પોતે યા ંઆવી પહ યો. બાિબલના રાજા 

નબખૂદને સર પોતે યા ં આવી પહ યો. બાિબલના રાજાએ ઈ.સ. પવૂેર્ 597મા ં યહદૂાના રાજા યહોયાકીન અને એના બધા 

અમલદારોએ મળીને કુલ દસ બજાર જણને કેદ કરીને બાિબલમા ંદેશવટે દીધો. રાજા નબીખદને સરે રાજનગરી યરુશાલેમ અને યાનંા 

પિવત્ર મિંદરનો નાશ કરા યો. વળી, તેણે યહદૂાના સાત હજાર અગગ ય માણસોને, એક હજાર લહુારો અને કારીગરોને  બધા જીવન 

બળવાન અને યુ ે ચડી શકે એવા હતા તેને બાિબલમા ંદેશવટે લઈ ગયો. આ રીતે યહદુા રા યનો અંત આ યો.  

 

યાર બાદ ઈ.સ. પવૂેર્ 539મા ંપારસના રાજા કોરેશે ચડાઈ કરીને બાિબલનો કબજો કય  અને રાજા કોરેશના અમલમા ંપ્રથમ વષેર્ જ 

રાજભરમા ંઢંઢેરો િપટાવીને બાિબલમા ંવસતા યહદૂીઓમા ં ને જવુ ંહોય તેમને યરુશાલેમ પાછા ફરવા અને યા ંમિંદરનો જીણ ાર 

કરવાનો હુકમ ફરમા યો. 

 

ચાલીસેક હજાર યહદૂીઓ બાિબલમાથંી પોતાના વતન યહદૂામા ંપાછા ફયાર્. તેમણે મિંદરને ફરી બાધંવાનુ ંકામ ઉપાડયુ.ં પારસના 

રાજાના અમલ દરિમયાન બાિબલમા ંરહલેી યહદૂી પ્રજાની આબાદી થઈ રહી અને દેખીતી રીતે કેટલાક યહદૂી આગેવાનોએ રા યમા ં

ઉ ચ હો ા પણ મે વયા.ંછતા ંતેઓ ઈઝિકયેલ વા પયગંબરોના પે્રયાર્ પોતાના યહદૂી ધમર્ અને રીતિરવાજોને વફાદાર ર ા. આમા ં

યહદૂી ધમર્ના પિંડત અને આચાયર્ એવા એઝરાની આગેવાની હઠેળ બાિબસના યહદૂી પ્રજા વતનમા ંપાછા ફરેલા દેશવાસીઓના 

સપંકર્મા ંર ા અને યરુશાલેમમા ંમિંદર ફરી બાધંવા માટેનુ ંભડંોળ ભેગુ ંકરીને મદદ કરતા ર ા. 

 

વષ  પછી પારસના આતાર્હશા તાના અમલ દરિમયાન એઝરા પોતે યરુશાલેમ આવી પહ યો. એઝરા િવશે બાઈબલ ન ધે છે, 

“ઈસાયલના ઈ ર પ્રભએુ આપેલી મોશે-સિંહતાનો તે મોટો પિંડત હતો. તેના ઉપર તેના ઈ ર પ્રભનુા ચારે હાથ હતા, તેથી તે  કંઈ 

માગોતો તે બધુ ંરાજા તેને આપતો.” એઝરાએ પોતાના વેદેશમા ંપાછા ફરવા માટે ઘણા યહદૂીઓને પણ ભેગા કયાર્. એટલુ ંજ નિહ 

પણ સમ્રાટ આતાર્હશા તા પાસેથી વટહુકમનો પત્ર પણ મેળ યો. પોતાના પત્રમા ંરાજા આતાર્હશા તાએ લખ્યુ ંછેઃ 

 



 

“હુ ંઆથી આજ્ઞા ફરમાવુ ં  ંકે મારે રા યમાનંા ઈસાયલીઓમાથંીસ તેમના પરુોિહતોમાથંી કે લેવીઓમાથંી  કોઈ પોતાની રાજીખશુીથી 

યરુશાલેમ વા ઈ છે તેમને તારી સાથે જવા દેવા. મેં અને મારા સાત વજીરોએ તારા ઈ રની  સિંહતા તારી પાસે છે તેની 

બાબતમા ંયહદામા ંઅને યરુશાલેમમા ંશી િ થિત છે તે તપાસવા માટે તને મોક યો છે. વળી, મૈં અને મારા વજીરોએ યરુશાલેમમા ં નુ ં

ધામ છે એવા ઈસાયલના ઈ રને વે છાએ ધરાવેલ સોનુ ંઅને ચાદંી તેમજ બાિબલમાથંી તને  સોનુ ંઅને ચાદંી મલે, તથા 

યરુશાલેમમાનંા તેના મિંદરને માટે લોકો અને પરુોિહતો વે છાએ  ભેટ આપે, તે બધુ ંતારે સાથે લઈ લેવાનુ ંછે. આ ફરમાન મજુહ 

તારે આ નાણા ંફક્ત યરુશાલેમના મિંદરમા ંચડાવવાના ંવાછડા,ં ઘેટાબંકરા ંઅને અ બિલ અને પેયબિલ ખરીદવા માટે જ વાપરવામા ં

આવે છે.  કંઈ સોનુ-ંચાદંી વધે તેનો ઉપયોગ તમારા ઈ રની ઈ છાનસુાર તને અને તારા જાતભાઈઓને ઠીક લાગે તે રીતે કરવો. 

તમારા ઈ રના મિંદરની સેવા પજૂા માટે  વાસણો તને આપવામા ંઆ યા ંછે તે તારે યરુશાલેમના ઈ રને સ પી દેવા ંઅને જો તારા 

ઈ રના મિંદર માટે બીજા કશાની જ ર પડેલ તો તારે રાજના ભડંારમાથંી લેવુ.ં” 

 

વળી, રાજા આતાર્હશા તાએ પાઠેવેલા વટહકુમના પત્ર ારા ફ્રાત પારના પ્રદેશના બઘા કોશા યક્ષોને આજ્ઞા ફરમાવી કે તેઓએ 

પરુોિહત અને વગાર્િધપિત ઈ રના શા ના પિંડત એરા  કંઈ માગેં તે તેમને િવના િવલબંે પરંુુ પાડવુ ં જોઈએ. વધમુા ં રાજા 

આતાર્હશાસતાએ જણા યુ ં કે, “કોઈપણ પરુોિહત, લેવી, ગાયક, ારપાલ કે મિંદરમા ં કામ કરતા કોઈ પણ સેવક ઉપર કરવેરા 

નાખવાના નથી.” 

 

અધરૂામા ંપરંુૂ હોય એ રીતે રાજા આતાર્હશા તાએ પરુોિહત એઝરાને પોતાની રા યસ ામા ંપણ ભાગીદાર બનાવતા ંપત્રમા ંલખ્યુ ંછે, 

“એઝરા,” તને તારા ઈ રે  જ્ઞાન આપેલુ ંછે તેનો ઉપયોગ કરીને તારે ફ્રાત નદીની પારના પ્રાતંમા ંવસતા તારા ઈ રના શા ને 

માનનારા બધા ંલોકોનો યાય ચકૂવવા માટે કાજીઓ અને લવાદો નીમવાના છે અને તારે અને તેમણે મળીને ઓ તે શા  જાણતા 

નથી તેમને શીખવવાનુ ંછે,  કોઈ તારા ઈ રના અને રાજાના િનયમોનુ ંપાલન ન કરે તેને વગર િવલબંે મોતની કે દેશિનકાલની કે 

િમલકત કબ  કરી લેવાની કે કેદની સજા કરવી. 

 

એઝરા ગ્રથંના આઠમા અને નવમા ંઅ યાયોમા ંપરુોિહત એઝરાની રોજનીશી છે. એમણે પોતાની સાથે વેદશમા ંપાછા ફરવા માટે કેવી 

રીતે િવિવધ યહદૂી કુળોના લોકોને ભેગા ંકયાર્ઃ લાબંી મસુાફરી કોને અને કેની જવાબદારીઓ સ પી, કેટલા બધા લોકો એની સાથે 

વેદેશમા ંપાછા ફયાર્ અને યરુશાલેમ પહ ચીને તેઓએ શુ ંશુ ંકયુર્ં એવી બધી િવગતો આપણને એમાથંી મળે છે. પરુોિહત એઝરા અને 

સાથીદારોએ યરુશાલેમ પાછા ફરીને પોતે બાિબલમાથંી લાવેલા ંસોનુ,ં ચાદંી અને વાસણો, ઈ રના મિંદરમા ંપરુોિહત મરેમોથ િબન 

ઉિરયાને જોખી આ યા.ં 

 

પછી રાજા આતાર્હશા તાએ એમને સ પેલી સ ાની એ તેમણે ધાિમર્ક નવજાગિૃત અને સમાજસધુારામા ંકામો હાથ ધયાર્. તેમણે સૌ 

પ્રથમ બધી યહદૂી પ્રજાને યરુશાલેમમા ંભેગી કરી. એઝરાનુ ંમખુ્યકામ ધાિમર્ક નીિતિનયમો ચુ ત પાલન સાથે સામાિજક અને પ્રજાિકય 

અિ મતા પ્રગટાવવાનુ ંહત ુ.ં એમણે જોયુ ં કે દેશવટામાથંી પરત આવેલા ઘણા યહદૂીઓ અને તેમના આગેવાનો તથા પરુોિહતો પણ 



ઈ ર ધમર્ના લોકો સાથે ભળી જઈને એમની દીકરીઓ સાથે લગ્ન કયુર્ં છે અને પોતાની દીકરીઓ લગ્નમા ંિબનયહદૂી લોકોને આપી છે. 

આ જાતના પરધમીયર્ લોકો સાથેના સબંધંોને તોડી પોતાની પ્રજાની આગવી યહદૂી અિ મતા પનુઃ થાિપત કરવાનો એઝરાએ મક્કમ 

િનધાર્ર કય . 

 

યહદૂી સમાજમાથંી તેનો બિહ કાર કરવાના અને તમામ માલિમલકત જ ત કરવાની િશક્ષાની બીક બતાવીને યરુશાલેમમા ંભેગી કરેલી 

બધી યહદૂી પ્રજાને પરુોિહત એઝરાએ ક ુ,ં તમે િવધમીર્ ીઓને પરણીને પ્રભનેુ છેહ દીધો છે અને ઈસાયલના અપરાધમા ંવધારો કય  

છે. માટે હવે તમારા પવૂર્જોના ઈ ર પ્રભ ુઆગળ પાપની કબલૂાત કરો અને તેની ઈ છાને અનસુરીને િવધમીર્ વ તીથી અને તમારી 

િવધમીર્ પ નીઓથી અલગ થઈ જાઓ. 

 

ગ યાગંાઠયા ંલોકોનો અપવાદ બાદ કરતા ં દેશવટેથી પાછા ફરેલા બધા લોકોએ પરુોિહત એઝરાની વાતનો વીકાર કય  અને ક ુ.ં 

“જ ર, તમે કહો છો તે પ્રમાણેઁ કરવુ ંજ જોઈએ. પછી િવધમીર્ ીઓને અને તેમના ંબાળકોને યવિ થત રીતે યાદી બનાવી કાઢી 

મકૂવામા ંતેમને બે મિહના લાગ્યા.” 

 

યાર પછીના ંતેરેક વષર્ દરિમયાન પરુોિહત એઝરાની કોઈ વાત મળતી નથી. પરંત ુતે અરસામા ંપારસના સમ્રાટ તરફથી યહદૂાનો 

સબૂો િનમાઈને નહે યા વદેશ યહદુામા ંપાછા આવે છે. તેઓ યરુશાલેમનો પડી ભાગેંલો કોટ ફરી બાધંવા અને અનેક ધાિમર્ક અને 

સામાિજક સધુારાના ંકામો હાથમા ંલે છે. એમા ંલોકો વ ચે ધાિમર્ક કાયદાઓ અને નીિતિનયમોને પ્ર થાિપત કરવાનુ ંકામ પરુોિહત 

એઝરા પોતાના માથે લે છે. 

 

યરુશાલેમમા ંપાણી દરવાજા સામેના ચોગાનમા ંભેગા ંથયેલા ંબઘા ંયહદૂી પરુુષો, ીઓ અને સમજણા થયેલા ંબાળકો સમક્ષ સવારથી 

બપોર સધુી એઝરાએ મોશેની સિંહતાની પોથીમાથંી વાચંી સભંળા યુ.ં બાઈબલ ન ધે છે કે, “એઝરાએ મહાન ઈ ર પ્રભનુી તિુત કરી 

અને બધા લોકોએ હાથ ઊંચા કરી અ ત, અ ત કહીને જવાબ વા યો અને તેમણે પ્રભનેુ સા ટાગં નમ કાર કયાર્.” 

 

સિંહતાના ંવચનો સાભંળતા ંસાભંળતા ંલોકો રડતા ંહતા.ં તેથી રા યપાલ નહે યાએ તથા પિંડત અને પરુોિહત એઝરાએ બધા લોકોને 

ક ુ ં“આજનો િદવસ પિવત્ર છે. તમારા આ ર પ્રભનુો િદવસ છેઃ માટે શોક કે િવલાપ કરશો નિહ. હવે જાઓ, સારંુ ખાઓ-પીઓ.” એટલે 

લોકોએ ભારે આનદંથી ઉ સવ ઊજ યો. કારણ, તેમને  શા વચનો વાચંી સભંળાવવામા ંઆ યા ંહતા ંતે તેઓ સમજતા હતા. 

 

આ રીતે પિંડત અને પરુોિહત એઝરાએ ધાિમર્ક અને સામાિજક નીિતિનયમો લોકોને આપીને યહદૂાની પિવત્ર નગરી યરુશાલેમમા ંયહદૂી 

ધમર્નો પાયો નાખ્યો અને યહદૂી પ્રજાની અિ મતા પ્ર થાિપત કરવામા ંઆગવો ભાગ ભજ યો.  

 



 


