
યાયાધીશ, નબી ને દ ટાઃ શમએુલ 

(ફાધર વગીર્સ પોલ) 

 

ઈિજ તની ગલુામીમાથંી નીકળીને રણ પ્રદેશમા ંચાલી વષર્ સધુી રખડયા પછી ઈસાયલીઓ ઈ રે વચન આપેલી કનાનભિૂમમા ંઠરીઠામ 

થઈ ગયા. તેઓએ પોતાના ંબાર કુળો વ ચે કનાનભિૂમની સરસ રીતે વહચણી કરી. દરેક કુટંુબને ભાગે પડતો અલગ સરદવાલો પે્રદશ 

આપવામા ંઆ યો. પછી દરેક કુળના વડીલોએ પોતાના કુળના ંકુટંુબોને જમીન વહચી આપી. દરેક સખુેથી જીવી શકે એટલુ ંબધુ ંદરેક 

કટંુબને મ યુ.ં 

 

આમ કનાનભિૂમમા ંઈસાયલીઓ ઠીરીઠામ થયા યાર પછી ઈસાયલીઓ વ ચે પહલેી વાર રાજસ ા થપાઈ યા ંસધુીના આશરે દોઢસો 

વષર્ના ગાળા દરિમયાન દેશમા ંઅરાજકતા પ્રવતર્તી હતી. બાઈબલના કાજીઓ ગ્રથંમા ંવાચંીએ છીએ તેમ, “એ વખતે ઈસાયલમા ંકોઈ 

રાદા નહોતો અને દરેક માણસ મરજી ફાવે તેમ વતર્તો.” 

 

એ સમય દરિમયાન દુ મનોના આક્રમણને લીધે સમગ્ર ઈસાયલી પ્રજા ભીડમા ંઆવતી યારે અમકુ શિક્તશાળી આગેવાનો પ્રજાનો 

ઉગારો કરતા. ઈસાયલીઓને આપિ માથંી બચાવી લેનાર આ વીરપરુુષો કાજીઓ તરીકે ઓળખાતા હતા. શમએુલ આવા કાજીઓમાનંો 

સૌથી છે લો અને સૌથી મહાન કાજી હતો. 

 

ભગવાનની બીકે ચાલનારી ભિક્ત પરાયણ ી હતી. હા ા, તેનો પિત એ કાના તેના ઉપર ખબૂ પે્રમ રાખતો. પણ વષ  સધુી એને કોઈ 

બાળક થયુ ંનહોત ુ.ં એટલે હા ા ખબૂ દૂઃખી હતી અને તેણે રડતા ંરડતા ંભગવાને પ્રાથર્ના કરીઃ “ઓ સવર્શિક્તમાન પ્રભ,ુ તુ ંજો તારી આ 

દાસીના દુઃખ ઉપર કૃપાદિ ટ કરે, મને સભંારે અને ભલૂી ન જાય અને મને એક દીકરો આપે, તો હુ ંએ દીકરો જીવનભર અને સમપીર્ 

દઈશ અને તેને માથે અ ો નિહ ફેરવાઉં.” 

 

પ્રભએુ હા ાની પ્રાથર્ના પરૂી કરી. તેને ગભર્ ર ો. અને તેણે એક પતુ્રને જ મ આ યો, તેણે તેનુ ંનામ શમએુલ પાડયુ.ં કારણ, તે કહતેી, 

“મૈં પ્રભ ુપાસેથી એને માગ્યો હતો.” 

 



બાળક શમએુલને ધાવણ છોડા યા પછી માતા હા ા મિંદરમા ંલઈ ગઈ અને પરુોિહત એલીને સ પતા ંએણે પ્રાથર્ના કરીઃ “હુ ંએને પ્રભનેુ 

સ પી દઉં .ં એ જીવશે યા ંસધુી પ્રભનુો થઈને રહશેે.” છોકરો શમએુલ એલની નજર હઠેળ પ્રભનુી સેવા કરવા પાછળ ર ો. બાળક 

મોટો થતો ગયો અને પ્રભનુી અને લોકોની પ્રીિત પામતો ર ો. બાળ શમએુલ એલીની દેખરેખ હઠેળ પ્રભનુી સેવાપજૂા કરતો હતો. તેને 

પ્રભનુો સાથ હતો. સમયના વહણેમા ંઆખા ઈસાયલમા ં સૌ કોઈ પ્રભનુા અિધકૃત પયગબંર તરીકે શમએુલ ને વીકારતા હતા. 

શમએુલનો પડયો બોલ બધા ઈસાલીઓ ઝીલી લેતા. 

 

એ વખતે એવુ ંબ યુ ં કે પિલ તીઓ ઈસાયલીઓ સામે લડવાને ભેગા થયા અને ઈસાયલીઓ તેમની સામે લડવાને બહાર પડયા. 

ઈસાયલીઓઓ એબેનેઝર આગળ છાવણી નાખી અને પિલ તીઓએ એફક આગળ. પિલ તીઓએ ઈસાયલીઓ સામે યહૂ ગોઠ યો અને 

યુ  જા યુ.ં તેમા ંઈસાયલીઓ પિલ તીઓને હાથે હારી ગયા. એટલુ ંજ નિહ, પણ ઈસાયલી પ્રજા વ ચે સવર્શિક્તમાન પ્રભનુી હાજરીના 

પ્રતીક પ મજૂંષાને પણ દુ મનો ઉપાડી ગયા અને ઈસાયલીઓ પ્રભનેુ માટે રતા ર ા. 

 

એ દરિમયાન એક િદવસ શમએુલે બધા ઈસાયલીઓને ક ુ,ં “તમે જો પ્રભનુી પાસે પરૂા દયથી પાછા ફરતા હો તો બધા િવદેશી દેવોને 

અને અ તોરેથ દેવીની મિૂતર્ઓને પણ હઠાવી દો. તમારા દયને પ્રભ ુ ઉપર ઠેરવો અને ફક્ત તેની જ પજૂા કરો. તો તે તમારંુ 

પિલ તીઓથી રક્ષણ કરશે.” યારે ઈસાયલીઓએ બાલની અને અ તોરેથ દેવીની મિૂતર્ઓને હઠાવી દીધી અને તેઓ ફક્ત પ્રભનેુ જ 

પજૂવા લાગ્યા. 

 

પછી શમએુલના આદેશ મજુબ બધા ઈસાયલીઓ િમ પામા ં ભેગા થયા. ઈસાયલીઓને િમ પામા ં ભેગા થયેલા જોઈને પિલ તી 

રાજવીઓ ઈસાયલીઓ ઉપર હમુલા કરવા સૈ ય લઈ ઊપડયા, આ સમાચાર સાભંળીને ઈસાયલીઓ ડરી ગયા અને શમએુલને કહવેા 

લાગ્યા, “આપણા ઈ ર પ્રભનેુ પિલ તીઓથી આપણુ ંરક્ષણ કરવાની ઘા નાખવાનુ ંચાલ ુરાખજો.” 

 

શમએુલ આહુિત ધરાવતો હતો યારે પિલ તીઓ ઈસાયલ ઉપર હુમલો કરવા આગળ વ યા, પણ તેઓ ઈસાયલીઓને હાથે હારીને 

ભાગી ગયા. આમ, શમએુલ જી યો યા ંસધુી ઈસાયલીઓ ઉપર કાજીપણુ ંકરતો ર ો. 

 

યારે શમએુલ ઘરડો થયો યારે તેણે પોતાના બે દીકરાઓને ઈસાયલીઓના કાજી બના યા પણ તેઓ બાપને પગલે ચાલતા ન હોતા. 

તેઓ પૈસાની પાછળ પડયા અને લાચં લઈને યાયમા ંઘાલમેલ કરતા હતા. આછી ઈસાયલીઓના બધા વડીલોએ ભેગા થઈને રામામા ં

શમએુલ પાસે આવીને તેને ક ુ,ં “જા, તમે હવે ઘરડા થયા છો અને તમારા દીકરાઓ તમારે પગલે ચાલતા નથી, માટે બીજી પ્રજાઓમા ં

છે તેમ અમારા ઉપર શાસન કરવાને એક રાજાની િનમણકૂ કરો.” 



 

લોકોની માગણીથી શમએુલ નારાજ થયો અને તેણે પ્રભનેુ પ્રાથર્ના કરી. પ્રભએુ શમએુલને સમજા યુ.ં “લોકોએ રાજાની માગણી કરીને 

તને નિહ પણ મને તરછોડયો છે. હુ ંએમનો રાજા થાઉં એમ તેઓ ઈ છતા નથી. એ લોકો મારો યાગ કરીને મારી સાથે  રેતી વ ય  

છે તે રીતે તમારી સાથે વતેર્ છે. તો પછી એ લોકો કહ ેતેમ કર. પણ એમને પ ટ ચેતવણી આપ  અને સમજ પાડ  કે, એમના ઉપર 

રા ય કરનાર રાજાનો યવહાર કેવો હશે.” 

 

શમએુલે લોકોને રાજાશાહીના ગેરલાબો કહી સભંળા યા, છતા ંલોકોએ રાજા માટેની પોતાની માગણી જારી રાખી. તે અરસામા ંએક 

િદવસ િબ યામીનના વશંમા ં કીશ નામના માણસનો દીકરો શાઉલ પોતાના બાપની ભલૂી પડેલી કેટલીક ગધેડીઓની શોધમા ંએક 

નોકરને સાથે લઈને નીકળી પડયો. 

 

શાઉલ અને નોકર ઘણા પ્રદેશોમા ં ફરી વ યા પણ તેમને સફળતા મળી નિહ. અંતે નોકરની સચૂનાથી શાઉલ ગધેડીઓનો પ ો 

મેળવવા માટે દ ટાને મળવા શહરેમા ંગયા. તેઓ શેહર લગી પહ યા અને શહરેમા ંદાખલ થતા હતા યા ંજ તેમને ટેકરી પરના મિંદરે 

જતો શમએુલ સામે મ યો. 

 

શમએુલે શાઉલને જોયો. તે ભરજુવાનીમા ંઆવેલો હતો અને પાળો હતો. ઈસાયલીઓમા ંતેના કરતા ં પા ં કોઈ નહતુ.ં બીજા બધા 

કરતા ંતે એક વેત ઊંચો હતો. શાઉલને જોતા ંશમએુલને પ્રભનુા શ દો યાદ આ યાઃ “મેં તને  માણસની વાત કરી હતી તે જ આ છે. 

એ માણસ મારા લોકો ઉપર શાસન ચલાવશે.” 

 

પણ શાઉલ શમએુલને ઓળખતો ન હતો. એટલે તેણે શહરેના દરવાજામા ંશમએુલની પાસે જઈને પછુયુ ં“દ ટા ક્યા ંરહ ેછે મને કહશેો 
?” 

 

શમએુલે જવાબ આ યો, “હુ ંજ દ ટા. મારી આગળ તુ ંટેકરીના મિંદરે પહ ચી જા. આ  તમારે મારી સાથે પ્રસાદ લેવાનો છે. સવારે હુ ં

તને તારા મનમા ં  પ્ર ો છે તેનો ઉ ર આપીશ. ત્રણ િદવસ પહલેા ં  ગધેડીઓ ખોવાઈ ગઈ હતી તેની િચંતા કરીશ, કારણ તે મળી 

ગઈ છે.” પછી શમએુલ શાઉલને અને તેના નોકરને ભોજનખડંમા ંલઈ ગયો અને તેમને મહમેાનોની મોરખે બેસાડયા. આમ, તે િદવસે 

શાઉલે શમએુલની સાથે પ્રસાદ લીધો. 

 



બી  િદવસે શાઉલ અને શમએુલ બનેં પરોિઢયે ર તા ઉપર નીકળી પડયા. તેઓ શહરેને નાકે આ યા યારે શમએુલે શાઉલને ક ુ.ં 

“તારા નોકરને આગળ મોકલી દે.” નોકર ચાલતો થયો. 

 

શમએુલે ફરી ક ુ,ં “તુ ંસહજે વાર અહીં ઊભો રહ,ે હુ ંતને ઈ રનો સદેંશો કહુ ં .ં” પછી શમએુલે તેલની શીશી શાઉલના માથા ઉપર 

ઠાલવી અને તેને ચુબંન કરીને ક ુ ં“પ્રભ ુપોતાની પ્રજા ઈસાયલીઓના રાજા તરીકે તારો અિભષેક કરે છે. તારે પ્રભનુી પ્રજા ઉપર રા ય 

કરવાનુ ંછે.” 

 

પછી એક દીવસ શમએુલે બધા ઈસાયલીઓને બોલાવીને પ્રભનુી સમક્ષ િમ પામા ંભેગા કયાર્, શમએુલે શાઉલને લોકો વ ચે જોયો નિહ, 

પણ પ્રભનુી પે્રરણાથી સામાન વ ચે સતંાઈ રહલેા શાઉલને બહાર લાવીને લોકો વ ચે ઊભો રાખ્યો અને શમએુલે લોકોને ક ુ,ં “પ્રભએુ 

પસદં કરેલા માણસને જોયો ? આખી પ્રજામા ંએનો જોટો મળે એમ નથી.” 

 

બધા લોકોએ “રાજા ઘણુ ંજીવો!” ના પોકારથી તેને વધાવી લીધો. શાઉલના રા યાિભષેકને વષ  વીતી ગયા. રાજા શાઉલ ઘણી વાર 

પ્રભનુા દોયાર્ ર તે ચા યો નિહ. એટલે એક િદવસ શમએુલે પ્રભનુા પે્રયાર્ શાઉલ પાસે જઈને ક ુ,ં “તે પ્રભનુી આજ્ઞાને ફગાવી દીધી છે 

એટલે પ્રભએુ તને ઈસાયલના રાજા તરીકે ફગાવી દીદો છે.” પછી શમએુલ પ્રભનુા દોયાર્ બેથલહમે ગયા અને યા ંપ્રભનુા આદેશ મજુબ 

તેમણે ઈશાઈના નાના દીકારા દાઉદનો ઈસાયલીઓના રાજા તરીકે અિભષેક કય . 

 

બાઈબલના એક પાત્ર તરીકે શમએુલ આગવુ ં યિક્ત વ ધરાવે છે. શમએુલ એક કાજી છે. પરંત ુબાઈબલના બીજા કાજીઓથી શમએુલનુ ં

કાજીપણુ ંઅલગ તરી આવે છે. બાઈબલનો એ છે લો કાજી છે. શમએુલ બાઈબલના પ્રથમ પયગબંર તરીકે પણ આગવો ભાગ ભજવે 

છે. શમએુલ રાજાશાહીની િવરુ મા ંહોવા છતા ંતે એક નિહ પણ બે રાજાઓનો અિભષેક કરે છે. 

 

આ રીતે જોઈએ તો રાજાશાહીનો પાયો નાખનાર પયગબંરોના પયગબંર તરીકે શમએુલનુ ંપાત્ર ઊપસી આવે છે. પ્રભનુા પ્રિતિનિધ 

તરીકે રાજાને પસદં કરીને એમનો અિભષેક કરવાનુ ંકામ શમએુલ  જ કરે છે. ઈ રી પ્રજા ઈસાયલને શ આતમા ંકાજીઓ આગેવાની 

પરૂી પાડતા હતા. શમએુલના વખતમા ંકાજીઓની આ આગેવાની રાજાશાહીમા ંપિરણમે છે. એમા ંએક યાયાધીશ, નબી ને દ ટા તરીકે 

શમએુલનો આગવો ફાળો છે. 

 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 16-11-2006) 



(ફરી બદલવાની તારીખઃ 01-12-2006) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2006 


