
શબાની રાણી  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

શબાની રાણી એટલે ઈિતહાસના પાના પર ન ધાયેલી, રા ય કરતી પ્રથમ રાણી. રાજા શલોમોનના સમયમા ં રાતા સમદુ્ર પાસે 

આરાિબયાના દિક્ષણ-પિ મમા ંઆવેલા શબા રા યમા ં તે રા ય કરતી હતી. આ  શબા રા ય યમન તરીકે ઓળખાય છે. જોકે, 

ઈિથયોિપયાના લોકો માને છે કે શબા રા ય તો આિફ્રકા ખડંના સમદુ્રિકનારે ઈિથયોિપયાના એક પ્રા તમા ંઆવેલુ ંછે. 

 

દેખીતી રીતે શબાની રાણી એક ખબૂ િહંમતવાન અને સાસહસી ી હતી. તેણે ઈસાયલમા ંરા ય કરતા ંરાજા શલોમોનની જાહોજલાલી 

અને જ્ઞાન િવશે સાભં યુ.ં બાઈબલ ન ધે છે તેમ, “શલોમોનની કીિતર્ સાભંળીને શબાની રાણી કૂટપ્ર ો પછૂી તેની કસોટી કરવા આવી.” 

 

એક ચમ કાર વી વાત છે કે, ઈસ ુિખ્ર તના આગમનની નવ સદી પહલેા ંદુિનયાના એક ખણૂામા ંબધી રીતે પરુુષ સમોવડી હોય એવી 

એક ખબૂ જાજરમાન ી શબામા ંરા ય કરતી હતી. બાઈબલનો એક િવ કોશ ન ધે છે તેમ, તે સમયમા ં ીઓ બધી રીતે પરુુષોની 

સમાન હતી અને તેઓ સામાિજક, ધાિમર્ક અને સૈિનક જવાબદારીઓ અદા કરતી હતી. 

 

આશરે ત્રણ સહ ા દી પહલેા ંશબાની રાણીએ શાબાથી યરુશાલેમ સધુીની 1200 િકલોમીટરની કરેલી લાબંી મસુાફરી ખબૂ નાટયા મક 

છે. ઊંટોની વણઝાર અને મોટા કાફલા સાથે રણ અને ડુગંરાળ પ્રદેશો વટાવીને શબાની રાણીએ ઈસાયલની રાજધાની યરુશાલેમ 

પહ ચવામા ંલાબંા ગાળાનુ ંસાહસ ખેડયુ.ં 

 

બાઈબલ કહ ેછે તેમ, “તે પોતાની સાથે મોટો રસાલો અને ઊંટો ઉપર લાદીને અ રો, પુ કળ સોનુ ંઅને ઝવેરાત લઈને યરુશાલેમ 

આવી પહ ચી.” 

 

રાજા શલોમોને પોતાના રા યકાળની શ આતમા ં જ જોયુ ં હત ુ ં કે રા યની પ્રગિત માટે દેશ-દેશાવર સાથેના ધધંા યવહાર ખબૂ 

અગ યના છે. એટલે એમણે પડોશના રાજા અને એમના અનભુવા ખલાસીઓની મદદથી દિરયાઈ માગ  ધધંો િવકસાવવા માટે એક 

નૌકાદળ પણ તૈયાર કયુર્ં હત ુ.ં 

 

બાઈબલ કહ ે છે કે, “શલોમોને અદોમના પ્રદેશમા ંરાતા સમદુ્રને કાઠેં આવેલા એલાથની નજીકના એિસયોન-ગેબરમા ંએક નૌકાદળ 

તૈયાર કયુર્ં. િહરામે શલોમોનના માણસો સાથે નૌકાદળમા ંકામ કરવાને પોતાના અનભુવી ખલાસીઓને મોકલી આ યાઃ તેઓ ઓફીર 

જઈને યાથંી ચારસો વીસ મણ સોનુ ંલઈ આ યા અને તે તેમણે રાજા શલોમોનને પહ ચાડયુ.ં” 

 



શલોમોનના આ વેપારી ખલાસીઓને મખુે કે અ ય વેપારી કાફલાઓ પાસેથી શબાની રાણીએ શલોમોનનુ ં જ્ઞાન તથા તેમની 

જાહોજલાલી અને ધધંા યવહાર િવશે સાભં યુ ં હશે. એટલે એમના જ્ઞાનની કસોટી કરવા સાથે શલોમોન જોડે પોતાના રા યના 

ધધંા યવહાર િવકસાવવાની તકો શોધવા માટે પણ શબાની રાણી યરુશાલેમ આવી પહ ચી હશે. 

 

યરુશાલેમ પહ ચતા વેંત શબાની રાણી સીધી શલોમોનના દરબારમા ંદાખલ થઈને રાજાને મળી. બાઈબલના શ દોમા ંકહીએ તો, 

“શલોમોનની આગળ આવીને તેણે પોતાના મનમા ંહતા તે બધા પ્ર ો પછૂયા અને શલોમોને તેના પ્ર ોના જવાબ આ યા. એક પણ 

પ્ર  એવો નહોતો કે નો જવાબ રાજા આપી ન શકે.” 

 

શબાની રાણી ફક્ત રાજા શલોમનના જ્ઞાનથી જ નિહ પણ એમના ંમહલે. એમની સાધન સપંિ , એમના દરબારીઓ વી બધી જ 

બાબતોથી ખબૂ પ્રભાિવત થઈ ગઈ. એટલે બાઈબલ કહ ે છે. “શલોમોનનુ ંબધ ુજ્ઞાન, તેણે બધંાવેલ મહલે, તેના ભાણામા ં િપરસાતી 

વાનગીઓ, તેની આસપાસ બેઠેલા દરબારીઓ, તેના િખદમતગારો, તેનો પોશા, તેના સાકીઓ અને પ્રભનુા મિંદરમા ં તેના તરફથી 

ધરાવાતા બિલઓ જોઈને શબાની રાણી અવાક જ થઈ ગઈ.” 

 

રાજા શલોમોનની  આ બધી જાહોજલાલી જોઈને શબાની રાણીએ રાજાને ક ુ,ં “મેં મારા દેશમા ંતમારા િવશે તથા તમારા જ્ઞાન િવશે  

સાભં યુ ંહત ુ ંતે બધુ ંસાચુ ંહત ુ.ં પણ મેં જાતે આવીને સગી આંખે જોયુ ંનહોત ુ ં યા ંસધુી તેમની વાત હુ ંમાનતી નહોતી. ખરેખર મેં  

સાભં યુ ંહત ુ ંતે તો અધુયેં નહોત.ુ મેં  સાભં યુ ંહત ુ ંતેને તમારા જ્ઞાન અને સમિૃ  ક્યા ંટપી જાય છે ! તમારી રાણો કેટલી સધુી છે ! 

સદા તમારી તહનેાતમા ંરહતેા અને તમારી જ્ઞાનવાણી સાભંળતા આ દરબારીઓ કેટલા ભાગ્યાશાળી છે ! તમારા ઈ ર પ્રભનુો જય હો, 

ણે તમારા ઉપર પ્રશ  થઈને તમને ઈસાયલી ગાદીએ બેસાડયા ! ઈસાયલ ઉપર પ્રભનેુ કાયમ પે્રમ હોવાથી તેમણે તમને યાય 

અને ધમર્ માટે એના રાજા બના યા છે.” 

 

શબાની રાણીએ રાજા શલોમોનની કદર કરતા ં ઉ ચારેલ શ દો એની િનરીક્ષણ શિકત તેમજ એક ી તરીકેની એની આગવી 

આંતરદિ ટનો આપણને ખ્યાલ આપે છે. 

 

બીજી બાજુ, શબાની રાણી રાજા માટે લાવેલી ભેટસોગાદો તો એના યિક્ત વના એક નવા પાસાનુ ંઆપણને દશર્ન કરાવે છે. રાજા 

શલોમોનની મ શબાની રાણી પણ ધનાઢય રાજકતાર્ છે, એટલે  તે શલોમોનને ખબૂ કીમતી ભેટોથી નવાજી શકે છે. બાઈબલ ન ધે 

છે કે, શબાની રાણીએ “રાજાને એકસો વીસ મણ સોનુ ંઅને પુ કળ અ રો અને ઝવેરાત ભેટ ધયાર્. શબાની રાણીએ રાજા શલોમોનને 

ભેટ ધરેલા ંઅ રો વા ંઅ રો ફરી કદી આ યા ંનથી.” 

 

શબાની રાણીની મ રાજા શલોમોન પણ ઉદારતા અને દાત ૃ વમા ંપાછા પડે એવા ન હતા. બાઈબલમા ંક ુ ંછે તેમ, “રાજા શલોમોને 

શબાની રાણીને તેણે   માગ્યુ ંતે બધુ ંઆ યુ,ં તેણે પોતે બાદશાહી ઉદારતાથી આ યુ ંહત ુ ંતે તો વળી જુદંુ.” 



 

શબાની રાણીએ રાજા શલોમોનને આપેલી ભેટ સોગાદો રાણી સાધનસપંિ  અને એના વૈભવની જાહરેાત કરે છે. પૌરાિણક િહમયાિરિતક 

િશલાલેખો પણ શબાની કીિતર્ની ઘોષણા કરે છે. 

 

જૂના જમાનામા ં લીની અને ટાબો વા ઈિતહાસકારોએ પણ શબાની સં કૃિત અને રાજકીય વૈભવનો ઉ લેખ કય  છે. બાઈબલના 

જૂના કરારમા ંજોવા મળતા કેટલાક ઉ લેખો પણ આ વાતનુ ંસમથર્ન કરે છે. દાખલા તરીકે પયગબંર યશાયા યરુશાલેમના ભાિવ 

મિહમાની આગાહી કરતા ંકહ ેછે કે, “ઊટોના ંટોળાથંી તારો પ્રદેશ છવાઈ જશેઃ તેઓ િમ યાન અને એફાના પ્રદેશમાથંી આવશેઃ શબાથી 

પણ બધા ંઆવશેઃ સોનુ ંઅને લોબાના લઈને આવશે.” 

 

શબાની રાણીની મલુાકાત અંગે ઘણી દંતકથો પણ પ્રચિલત છે. એક દંતકથા મજુબ રાણી અને રાજા શલોમોન વ ચે પે્રમસબંધં હતો. 

એમાથંી મેનેલેક નામના દીકરાનો જ મ થયો  દીકરો પોતાના રસાલા સાથે અિબસીિનયા (હાલના ઈિથયોિપયા) જતા ર ો. 

અિબસીનીયાના રાજવશંના લોકો પોતાની જાતને રાજા શલોમોન અને શબાની રાણીના વશંના ગણે છે. જો કે બાઈબસમા ંઆવી કોઈ 

વાત છે જ નિહ. 

 

શબાની રાણીએ લીધેલી યરુશાલેમની મલુાકાત અંગે ઘણા નામી અને અનામી િચત્રકલાકારોએ કલાિચત્રો પણ દોયાર્ં છે. બ સ 

પોતાના િચત્રમા ંશબાની રાણીને એક સુદંર અને ઉદા  ી તરીકે ચીતરે છે  ભ ય કપડામા ંસ જ છે. રોમના વેિટકન ખાતે રાફાયેલે 

દોરેલા િભિ િચત્રમા ંશબાની રાણીને ઉતાવળે ઉતાવળે રાજા શલોમોનના દરબારમા ંદાખલ થતી દશાર્વાઈ છે. 

 

શબાની રાણી િવશેની આવી બધી વાતો પરુાવાર કરે છે કે તે ખરેખર એક અજોડ અને જાજરમાન રાણી હતી. જાહરે સબંધં અને 

આંતરરા ટ્રીય સબંધં પોષનાર અને એવા ક્ષેત્રનો પરૂો ઉપયોગ કરનાર શબાન રાણી આ  પણ સૌને માટે નમનૂા પ અને અનકુરણીય 

યિક્ત રહી છે. 

 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 16-01-2007) 
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