ન મ
ૂ ંુ કા ય
ફાધર વગ સ પોલ

બાઈબલના બાર ગૌણ પયગંબરોમાં એક છે નહમ
ૂ . બીજા પયગંબરોની અગમવાણીથી નહમ
ૂ ની ભિવ યવાણી ઘણી રીતે જુદી પડે છે .
ઈસાયલના બધા પયગંબરોએ પોતાની પ્રજાની સાંપ્રત પિરિ થિતને યાનમાં લઈને ભિવ યવાણી ભાખી છે . પણ નહમ
ૂ ની પયંગબરી
વાણીમાં એક િવદે શી પ્રજા અશુરોની (આસીિરયાની) વાત છે . બીજા બધા પયગંબરોએ પોતાની યહદ
ૂ ી પ્રજાને કે દ્રમાં રાખીને ભિવ ય
ભાખ્યુ ં છે

યારે નહમ
ૂ ની ભિવ યવાણીમાં પડોશી પ્રજા અશુરો અને એમના પાટનગર િનનવે કે દ્રમાં છે . છતાં પોતાની યહદ
ૂ ી પ્રજા

માટે જ નહમ
ૂ ની અગમવાણીનો બોધપાઠ તો પોતાની યહદ
ૂ ી પ્રજા માટે જ છે .
ૂ ે પોતાની પયગંબરી વાણી ભાખી છે . નહમ

નહમ
ં જાણતા નથા. બાઈબલના પંિડતો માને છે કે નહમ
ૂ ગ્રંથના લેખક પયગંબર નહમ
ૂ િવશે એના નામ િસવાય આપણે કશુય
ૂ નામ
પણ ઘણુખ
ં રું નહિૂ મયાનુ ં ટૂંકાવેલ ું પ હશે નહમ
ૂ શ દનો અથર્ થાય છે . િદલાસો, તો નહિૂ મયાનો અથર્ થાય છે “પ્રભુ િદલાવોસ આપે
છે .” અથવા “પ્રભુનો િદલાસો.”

નહમ
ૂ ગ્રંથની મુખ્ય વાત તો િનનવેની પડતી િવશે છે . િનનવે યહદ
ૂ ીઓના દુ મન અશુરોનુ ં પાટનગર છે . એટલે િનનવેની પડતી
યહદ
ૂ ી પ્રજા માટે ખરે ખર િદલાસો જ લાવે છે .

નહમ
ૂ ગ્રંથના પ્રથમ વાક્ય મુજબ પયગંબર નહમ
ૂ એલકોશ ના વતની છે . પણ બાઈબલમાં કે અ યત્ર એલકોશ નગર િવશે કોઈ
માિહતી નથી. પરં ત ુ નહમ
ૂ ના સમય િવશે આપણને ચોક્કસ માિહતી મળે છે . નહમ
ૂ ના ત્રીજા અ યાયમાં પયગંબરે નો-આમોનનગરની
પડતીની વાત કરી છે . નો-આમોનનગરની પડતી ઈસવીસન પ ૂવેર્ 663માં થઈ હતી. એટલે નો-ઓમનનગરીની પડતી પછી
પયગંબર નહમ
ૂ ે પોતાની ભિવ યવાણી ભાખી છે .

નહમ
ૂ ના ત્રણેય અ યાયોમા િનનવે નગરીની પડતી થવાની વાત આવે છે . િનનવે નગરીનુ ં પતન ઈ.સ. પ ૂવેર્ 612 માં થયુ ં હતુ.ં એટલે
બાઈબલના પંિડતો માને છે કે અશુરોના પાટનગર િનનવે ઉપર બાિબલોને ઘેરો ઘા યો હતો તે અરસામાં કે એના થોડા સમય પહેલાં
નહમ
ૂ ે પોતાની પયગંબરી વાણી યહદ
ૂ ીઓને સંભળાવી હશે. નહમ
ૂ ના ઘણા ઉ લેખો સ ૂચવે છે કે િનનવેની પડતી થવાની તૈયારીમાં છે .
આ સંદભર્માં આપણે પ ટ માની શકીએ કે, યહદ
ૂ જી યો છે અને એ દિ ટએ નહમ
ૂ ને પયગંબર
ૂ ાના રાજા યોિશયાના વખતમાં નહમ
સફિનયા અને યુવાન ઈિમર્યાનો સમકાલીન પણ ગણી શકાય.
અશુરોએ ઈસાયલની ઉ રમાં આવેલા સમિરયાના ઈ.સ. પ ૂવેર્ 722-721માં નાશ કય હતો અને ઈસાયલના દિક્ષણ રા ય યહદ
ૂ ા માટે
અશુરો હમેશાં ખતરા પ હતા. વળી અશુરો અને તેમના રાજવીઓ તેમણે જીતેલી અને તાબે કરે લી પ્રજા ઉપર કરે લી

રતમ

અ યાચારો માટે કુખ્યાત હતા. તેણો પોતાના દુ મનોને મારી નાખતાં પહેલાં તેમના શરીરના જુદા જુદા અવયવોને કાપી નાખીને
તેમને સખત િરબાવતા હતા. એટલે અશુરોના પાટનગર િનનવેની પડતીની વાત જ યહદ
ૂ ાના લોકોને િદલાસો આપે છે .

નહમ
ૂ ના પહેલા અ યાયમાં પ્રભુ અંગેની સમકાલીન મા યતાઓને વાચા આ યા બાદ નહમ
ૂ િનનવે અંગે દે વી વાણી સંભળાવતાં કહે
છે , ઓ િનનવે અંગે દૈ વી વાણી સંભળાવતાં કહે છે , “ઓ િનનવે, તારામાંથી એક કૂડકપટ કરનારો પાક્યો છે ,

ણે પ્રભુ િવરુ

તરકટ

ર યુ ં છે . પ્રભુ પોતાના લોકોને કહે છે . તમારા દુ મનો ગમે તેવા બળવાન અને અસંખ્ય હશે તેમ છતાં તેમની કતલ થઈ જશે અને
ંૂ
ભાંગી નાખીશ
તેમનુ ં નામિનશાન નિહ રહે. મેં તમને દુઃખ દીધુ ં છે , પણ હવે દુઃખ નિહ દઉં. હવે હુ ં તમારી ઉપરની તેમની ઘસરી
અને તમારાં બંધનો તોડી નાખીશ.” અહીં એક બાજુ પયગંબર િનનવે િવરુ

ચુકાદો આપે છે તો બીજી બાજુ પોતાની યહદ
ૂ ી પ્રજાને

િદલાસો અને આ ાસન આપે છે .

નહમ
ૂ ગ્રંથમાં પયગંબર નહમ
ૂ અશુરો ઉપર, એમના રાજા ઉપર તથા તેમના પાટનગર િનનવે ઉપર એક પછી એક ચુકાદો આપે છે .
અશુરોના રાજા િવશ પયગંબર કહે છે , “તારું નામ રાખનાર કોઈ નિહ રહે. તારાં મંિદરોમાંથી બધી મ ૂિતર્ઓનો હુ ં નાશ કરીશ. હુ ં
તમારી કબર ખોદી ર ો

.ં કારણ તુ ં નાલાયક નીવડયો છે .”

અશુરોના પાટનગર િનનવેને પયગંબર સંભળાવે છે ઃ “ઓ િનનવે! ભાંગીતોડીને ચ ૂરે ચ ૂરા કરી નાખનાર દુ મન તારી સામે ઘસી ર ો
છે . દુ મનના રણશ ૂરાઓએ લાલા ઢાલ સજી છે , તેના યો ાઓએ િકરમજી પોશાક પહેય છે .”

પયગંબર નહમ
ૂ અગમદિ ટથી િનનવેના પતનનુ ં દશર્ન કરે છે અને ભાખે છે કે, “િનનવેનગરનો િવનાશ થઈ ગયો !” તે વેરાનવગડો
થઈ ગયુ ં ! છાતી બેસી જાય છે , પણ

ુ

છે , સૌની કમર ભાંગી જાય છે , ને સૌના મ ધોળાં પ ૂણી

વાં થઈ જાય છે . ”

િનનવે નગરીની આવનાર પડતી અને પાયમાલીનુ ં કારણ આપતાં પયગંબર નહમ
ૂ જણાવે છે કે, “આ બધુ ં એ કુલટાના યિભચારને
લીધે, એ સુદરીએ
ં
પોતાના જીવલેણ કામણકટૂમણથી પ્રજાઓને ભોળવી તેને લીધે બને છે .!”

એક વખતે અશુરો એ ખ ૂબ શિક્તશાળી પ્રજા હતી. પરં ત ુ તેણે પોતાની શિક્ત અને સ ાનો પ ૂરો ઉપયોગ કરીને પોતાની આસપાસની
બધી પ્રજાઓને રં જાડી હતી. તેનો ખ્યાલ આપતાં નહમ
ૂ કહે છે કે અશુરોના રાજાઓએ બધા લોકો ઉપર સતત દુ ટતા આચરી છે .
“ઓ અશુરના રાજા, તારા સ ૂબાઓ અને ઉમરાવો િચરિનદ્રામાં પોઢી ગયા છે . તારી પ્રજા ડુગ
ં રો ઉપર વેરિવખેર થઈ ગઈ છે . કોઈ
તેને એકત્ર કરનાર નથી. તારા ઘાનો કોઈ ઈલાજ નથી, તારો જખમ કારી છે .
પાડે છે , કારણ એવો કોણ છે

ના પ્ર યે તે સતત દુ ટકા આચરી નહોય ?”

કોઈ તારી પડતીના સમાચાર સાંભળે છે તે તાળી

પયગંબર પ ટપણે જણાવે છે કે અશુરની અને પાટનગર િનનવેની પડતી થવાનુ ં કારણ અને

રતા અને અ યાચાર છે , એની

મ ૂિતર્પ ૂજા અને જુલમ છે .

નહમ
ૂ ગ્રંથ બે બાબતો માટે આપણુ ં િવશેષ

યાન ખેંચે છે ઃ એક, ઈ ર પ્રભુ અંગેનો એનો ખ્યાલ, અને

બે, એની સાિહિ યક

કા યા મકતા.
સંત પાઉલ રોમના ધમર્સધ
ં પ્ર યેના પત્રમાં ઈ રનો ખ્યાલ આપતાં કહે છે કે, “ઈ રની દયાને અને સખતાઈને

યામાં રાખો.”

નહમ
ૂ માં પયગંબર કહે છે કે, “પ્રભુ એકદમ ગુ સે થતા નથી.” “પ્રભુ ભલાઈના ભંડાર છે ” “સંક્ટ સમયે તે આ ય થાન છે , તેન ુ ં શરણુ ં
લેનારને તે સંભાળે છે .” પણ “તે કદી પણ ગુનેગારને જતા નિહ કરે .”

નહમ
ૂ ના કા યમય ગ યમાં આપણને પયગંબર નહમ
ૂ ની ભાષાશિક્તનો ખ્યાલ આવે છે . એમની પાસે સારી શ દશિક્ત છે . દ ટાંતો,
ઉપમાઓ અને સરખામણી તથા પકના અલંકારોથી નહમ
ૂ ની ભાષા દીપી ઊઠે છે . જુઓઃ “રાણીને કેદ પકડી ઉપડી જાય છે યારે
તેની દાસીઓ છાતી કૂટીને કબ ૂતરની

મ િવલાપ કરે છે .” િનનવેએ તો એની જાહોજલાલીમાં “આકાશના તારા કરતાં તારા

વેપારીઓની સંખ્યા વધારી પણ પાંખો આવતાં ઊડી જતાં તીડની પેઠે તેઓ ઊજી ગયા.” “ભેગાં કરે લાં ઝાંખરાં અને સ ૂકા ઘાસની પેઠે
તમે બળીને ભ મ થઈ જશે.”

ઈસાયલી પ્રજાઓને ઘણી વાર રં જાડનાર અને ઈસાયલા ઉ ર પ્રા ત સમિરયાનો કબજો કરનાર દુ મન રા ય અશુરની પડતીમાં
પયગંબર ઈ રનો યાય જુએ છે અને કહે છે કે, જુલમી અને અિભમાની પ્રજાઓનુ ં અિભમાન ઊતયાર્ વગર રહેત ુ ં નથી.

વળી, નહમ
ૂ પોતાની પયગંબરી વાણી ારા જાહેર કરે છે કે, ઈ ર પ્રભુ આખી દુિનયાના ઈ ર પ્રભુ છે , બધાં રા યો અને ઈિતહાસના
ઈ ર પ્રભુ છે , સવર્ કંઈના એ િનયંતા છે .

