
પો તયસ િપલાત 

ફાધર વગ સ પોલ 
પોિ તયસ િપલાત નવા કરારના સૌથી જાણીતા પાત્રોમા ંએક છે. તેમણે ઈસ ુિખ્ર તને મ ૃ યનુી સજા ફરમાવી 
હતી. શભુસદેંશકાર લકૂ કહ ે છે તેમ, તેઓ યહિૂદયાનો સબૂો હતો (લકૂ ૩, ૧). આપણે િપલાત િવશે નવો 
કરારમાથંી તેમજ તેમના સમકાલીન યહદૂી ઈિતહાસકારો જોસે સ તથા િફલો પાસેથી પણ જાણીએ છીએ. 
ચોથી સદીના િખ્ર તી ઈિતહાસકાર કૈસિરયાના એઉસેિબયસેૂ પણ પોિ તયસ િપલાત િવશે લખ્યુ ંછે. 

ઈસનુા સ પરના મ ૃ યનુા ત્રણ વષર્ પહલેા,ં પોિ તયસ િપલાતને યહદૂીયાના સબૂા તરીકે નીમવામા ંઆ યા 
હતા. તેમની પ નીનુ ંનામ ફલાઉિડયા પ્રો લા હત ુ.ં ફલાઉિડયા રોમન બાદશાહ અગ તની પૌત્રી હતી. અને 
બાદશાહ િતબેિરયસૂની ત્રીજી પ ની ફલાઉિડયાના લગ્ન બહારના સબંધંથી થયેલુ ંસતંાન હતી. આ રીતે 
પ નીના રાજકીય સહંધંને કારણે બાદશાહ િતબેિરયસેૂ િપલાતને યહિૂદયાના રોમન સબૂા તરીકે ની યા હશે 
એમ કેટલાક લોકો માને છે. 

નવો કરારમા ંપોિ તયસ િપલાતનુ ં  યિક્તિચત્ર મળે છે તેનાથી િભ  રીતે ઈિતહાસકાર જોસેકુસ અને ફીલો 
પોિ તયસુ િપલાતને ચીતરે છે. દા� લા તરીકે જોસેકુસે આપેલા એક પ્રસગં મજુબ િપલાત હઠીલો છે, ર છે, 

જોરજુલમ કરનાર છે અને ચાલાકીથી યરુશાલેમ મિંદરના નાણા ંલેનાર છે. દા� લા તરીકે પોિ તયસ િપલાતે
યહદૂીયામા ં પોતાનો હો ો સભંા યો હતો તે વ� તે તેઓ યરુશાલેમમા ંઆ યા હતા યારે તેમણે રોમન 
બાદશાહ સીસરનુ ંકંડારેલુ ંપતૂ ં પોતાના સૈિનકો પાસે ઊંચકીને લા યા હતા અને યરુશાલેમ � ાતે પોતાના 
રાજકીય ઘાટ પર મિંદર સામેની િદવાલ પર સીસરની કોતરેલી મિૂતર્ને થાપી હતી. યહદૂી સવેંદનાને 
યાનમા ંલેનાર તેમના પહલેાનંા કોઈ સબુાઓએ આવુ ંકામ કયુર્ં નહોત ુ.ં કારણ, યહદૂીઓ એક જ ઈ રમા ં
માનનારા હતા અને તેઓ કોઈ કોતરેલી મિૂતર્ને મા ય રા� તા નહોતા. 

બાઈબલા પિંડત અને Dictionary of the Bible ના લે� લ જોન એલ. મેકે ઝીએ ન યુ ંછે તેમ મિંદર સામે 
સીસરની કંડારેલી મિૂતર્ મકૂવાના િવરોધમા ં યહદૂી લોકોએ િવરોધ કય  હતો. તેમણે મોટી સખં્યામા ં
પ્રિતિનિધઓને િસસેિરયા � ાતેના સબૂાના રાજમહલેમા ંમોક યા. યા ંઆ પ્રિતિનિધઓનો િવરોધ ચાલ ુર ો 
યારે પાચંમા ંિદવસે સબૂા િપલાતે પોતાના સૈ યને િવરોધીઓ વ ચે મોકલીને ઘણા બધાને મારી ન�ં ા યા. 
(પ.ૃ ૬૭૭). 

એક બીજા પ્રસગંમા ંસબૂા િપલાતે મિંદરના લોકોને છેતરીને મિંદરના નાણા ંલ ૂટંી લીધા ંહતા ંઅને એ નાણા ં
ને યરુશાલેમ શહરેમા ંપાણી લાવવાની પોતાની યોજનામા ંવાપરી કાઢયા ંહતા.ં 



બાઈબલના િન ણાત રોના ડ બ્રાઉનિરંગે Who’s Who the New Testament મા ંપોિ તયસ િપલાતને એક 
ગુ સાવાળો, ગિવર્ ઠ અને િજ ી યવુાન તરીકે ચીતય  છે, નો િવરોધ કરવામા ં આવે યારે તે હઠીલા 
બાળકની મ વતીર્ શકે છે (પ.ૃ ૨૧૯). 

પોિ તયસ િપલાતનુ ંનામ ચારેય શભુસદેંશમા ંતથા પે્રિષતોના ંચિરતોમા ંઆવે છે. પાઉલના િતમોથી પરના 
પ્રથમ પત્રમા ં પણ િપલાતના નામનો ઉ લે�  મળે છે. લકૂકૃત શભુસદેંશમા ં િપલાતનુ ં નામ પ્રથમવાર 
દયપલટો કરી નાનસં કાર પામવાની નાનસં કાર યોહાને કરેલી ઘોષણાના સદંભર્મા ંઆવે છે. (લકૂ ૩, 

૧). લકેૂ ફરીવાર િપલાતનુ ંનામ ગાલીલના કેટલાક માણસો બિલદાન ચડાવતા હતા યારે િપલાતે તેમની 
કતલ કરી નાખ્યાના સદંભર્મા ંલીધુ ંછે (લકૂ ૧૩, ૧). 

િપલાત ૧૨ વષર્ સધુી યહિૂદયાનો સબૂો હતો. યહદૂીઓ તેમજ સમિરયાના લોકો તેમને ર અને વાથીર્ રીતે 
રાજ કરવા માટે િધક્કારતા હતા. 

ચારેય શભુસદેંશમા ંિપલાત પોતાના અંતરા માના અવાજને અનસુરતા ન હોય કે અંતરા માના કોઈ અવાજ 
િવનાના સ ાધારી હોય એવી યિક્ત તરીકે પ્રગટ થાય છે. પણ ઇિતહાસકારોએ તેમને એક િન ઠુર 
એકાિધપિત તરીકે ચીતયાર્ છે. તેમના જણા યા મજુબ િપલાત તેમના પહલેાના સબૂાઓના રીતિરવાજોને 
અનસુરતા કે આદરમાન આપતા નહોતા કે તેમની પ્રજા યહદૂીની મા યતાઓ તથા રીતિરવાજોને આદરમાન 
આપતી નહોતી. જોકે ચારેય શભુસદેંશ િપલાતને િભ  રીતે ચીતરે છે. 

ચારેય શભુસદેંશો મજુબ િપલાત રોમન બાદશાહને ખશુ રા� વામા ંઅને પોતાનુ ંસબૂાપણુ ંસાચવવામા ંઆતરુ 
હોય એવી યિક્ત છે. એટલે તેઓ યહદૂી અિધકારીઓને ખશુ રા� વા અને તેમનો ટેકો મેળવવામા ંઉ સકુ રહ ે
છે. 

ચારેય શભુસદેંશકોએ ન યુ ંછે તેમ, િપલાતે ઈસમુા ંકોઈ દોષ જોયો નહોતો. િપલાતે મખુ્ય પરુોિહતોને અને 
ટાળાના લોકોને ક ુ,ં મને આ માણસનો કોઈ દોષ દે� ાતો નથી’ (લકૂ ૨૩, ૪). અને િપલાતે ઈસનેુ યહદૂી 
આગેવાનો તથા લોકોના આક્ષેપોમાથંી મકુ્ત કરતા પ્રય ન કય  હતો. 

યારે યહદૂી આગેવાનો ઈસનેુ િપલાત પાસે લઈ આ યા યારે િપલાતે તેમને ક ુ ંકે, ઈસનેુ તેઓ પોતે લઈ 
જઈને તેમના કાયદા મજુબ ઈસનુો યાય કરા. યોહાનના શ દોમા ંકહીએ તો, િપલાતે ક ુ,ં તો તમે જ એને 
લઈ જાઓ, અને તમારા શા  પ્રમાણે એનો યાય કરો (યોહાન ૧૮, ૩૧). 

ઈસનુી તપાસ કરતા ંિપલાતને જાણવા મ યુ ંકે ઈસ ુમળૂ ગાલીલથી આવે છે. એટલે તે વ� તે યરુશાલેમમા ં
આવેલા ગાલીલના રાજા હરેોદના દરબારમા ંઈસનેુ મોકલીને િપલાતે સમગ્ર પ્રસગંમાથંી ટવાનો પ્રય ન 
કય . લકેૂ એ પ્રસગંનુ ંવણર્ન કયુર્ં છે. આ સાભંળીને િપલાતે પછૂયુ ં કે એ ગાલીલનો છે શુ ં?’ અને હરેોદના 



ઈલાકાનો છે એમ જાણવામા ંઆવતા ંતેણે તેમને હરેોદ પાસે મોકલી આ યા. તે પણ એ વ� તે યરુશાલેમમાં
હતો (લકૂ ૨૩, ૬-૭). પણ હરેોદ તથા તેમના સૈ યે ઈસનુુ ંખબૂ અપમાન અને મ કરી કરીને પાછા િપલાત 
પાસે મોકલી આ યા. 

િપલાતે ફરી પોતાની જવાબદારીથી છટકબારી શોધતા ંમખુ્ય પરુોિહતો અને લોકોને ક ુ ં કે પોતે કે હરેોદ 
ઈસમુા ં કોઈ દોષ જોઈ શકયા નથી. િપલાતનો તે વ� તનો િનણર્ય તો યહદૂી અિધકારીઓને ખશુ કરવા 
માટેનો જ છે. િપલાત તેમને કહ ે છે, તમે જુઓ છો કે, મ ૃ યનુી સજાને પા૬ થવા વુ ંએણે કશુ ંકયુર્ં નથી; 
એટલે હુ ંતો એને થોજી સજા કરીને છોડી દઈશ’ (લકૂ ૨૩, ૧૫-૧૬). ઈસએુ સજાને પાત્ર થવા વુ ંકશુ ંકયુર્ં 
ન હોય તો એને થોડી સજા પણ કરવાની શી જ ર છે? 

પણ મખુ્ય પરુોિહતો, બીજા યહદૂી આગેવાનો તથા લોકો ઈસનેુ મ ૃ યનુી સજા ફરમાવવા માટે િપલાત પર 
જોરદાર દબાણ કરતા ર ા. છતા ંઈસનેુ મકુ્ત કરવા માટે િપલાતે બીજા વાર એક નબળો પ્રય ન કય . 
યહદૂી પા � ાના પવર્ની ભેટ તરીકે ખનૂ અને હુ લડ માટે કેદમા ંપરેૂલા કેદી બર બાસને બદલે કેદી ઈસનેુ 
મકુ્ત કરવા િપ તે દર� ા ત કરી. મા થીએ પોતાના શભુસદેંશમા ંન યુ ંછે કે, એ વ� તે બર બાસ નામે એક 
નામીચો કેદી તેમના તાબામા ંહતો(મા થી ૨૭, ૧૬). 

પણ પરુોિહતો અને આગેવાનોએ લોકોને સમજા યા કે તેઓ બર બાસને છોડી મકૂવાની અને ઈસનેુ મ ૃ યદંુડ 
આપવાની માગણી કરે. એટલે િપલાતે જોયુ ં કે તેમના પ્રય ન’ થી કશુયં વળતુ ંનથી યાર તેમણે લોકોની 
માગણી પ્રમાણે જ િનણર્ય કય . તેણે લોકોની માગણી પ્રમાણે બર બાસને છોડી મકૂ્યો અને ઈસનેુ કોરડા 
મરાવી સે ચડાવવા માટે સ પી દીધા (મા થી ૨૭, ૨૬). 

િપલાતે પોતાના મત કે અંતરા માના અવાજ મકુબ નિહ પણ યહદૂી આગેવાનો અને લોકોના મત મજુબ
ઈસનેુ સે ચડાવી મારી ના� વાનો ચકૂાદો આ યો ! 

ઈસનેુ મકુ્ત કરવાના િપલાતના પ્રય ન કરતા ંએમને સે ચડાવી મારી ના� વાની યહદૂી આગેવાનો તથા 
લોકોનો પ્રય ન વધારે સફળ થયો ! 

પણ ઈસનુા સ પરના મ ૃ ય ુપછી િપલાત પોતાના � રી રૃપે બે બાબતોમા ંપ્રગટ થયા છે. તેણે ઈસનેુ 
મ ૃ યનુી સજા ફરમાવવાનુ ંકારણ ત્રણ ભાષાઓમા ંએટલે લેિટન, ગ્રીક અને અરામાઈક (િહ )ુ ભાષાઓમા ં
લ� ીને ઈસનુા સ પર લટકા યુ ંહત ુ ંકે, નાસરેથનો ઈસ ુયહદુીઓનો રાજા. યહુદીઓના મખુ્ય પરુોિહતોએ એ 
લ� ાણ સામે વાધંો ઊઠા યો. પણ િપલાતે ખબૂ જ જાણીતી થયેલી પેલી ઉિક્ત કહી, મેં તો લખ્યુ ંતે લખ્યુ ં
(યોહાન ૧૯, ૧૯-૨૨). 

સ પરના ઈસનુા મ ૃ ય ુપછી િપલાત યહદૂી લોકોના રીત-િરવાજોને તથા કાયદાઓને મા ય રા� તો નથી. 



યહદૂી િરવાજ મજુબ મ ૃ ય ુપછી ગનેુગારોના મતૃદેહને બધા માટેના સામા ય � ાડામા ંફકી દેવાનુ ંહોય છે. 
પણ ઈસનુી બાબતોમા ંઅિરમથાઈના યોસેફ દફનિવિધ કરવા માટે િપલાત પાસે ઇસનુુ ંશબ ઉતારવાની રજા
માગી યારે િપલાતે એ રજા મજૂંર કરી (યોહાન ૧૯, ૩૮). જોકે બી  િદવસે મખુ્ય પરુોિહતો અને ફરોશીઓએ 
િપલાત પાસે ઈસનુુ ંશબ દાટેલી કબરને જા તામા ંરા� વાની માણગણી કરી યારે િપલાતે એમને ચ કીદારો 
આપીને કબર જા તામા ંરા� વાની મજૂંરી આપી હતી. (મા થી ૨૭, ૬૨-૬૬). 

આથી િવશેષ આપણે પોિ તયસ િપલાત િવશે કશુયં જાણતા નથી. પણ રોના ડ બ્રાઉનિરંગના ક ા પ્રમાણે, 
િવિવધ પરંપરાઓ મજુબ િનરોએ િપલાતને મોતની સજા કરી, તેને િવયે ામા ં દેશિનકાલ કરવામા ંઆ યો, 
િપલાતે પોતે આપઘાત કય  

 


