ાની રા

શલોમોન

(ફાધર વગ સ પોલ)

ુ ાંથી તેલનુ ં
રાજા દાિવદે પોતાના ઘડપણાં આપેલા આદે શ મુજબ પુરોિહત સાદોકે િગહોનમાં નબી નાથાનની હાજરીમાં પ્રભુના તંબમ
િશંગડું લઈને રાજાના કુંવર શલોમોનનો અિભષેક કય . તેમણે રણિશંગ ું વગાડયુ ં અને બધા લોકો પોકારી ઊઠયા. “રાજા શલોમોન, ઘણુ ં
જીવો!”

જયારે દાિવદનો અંત નજીક આ યો યારે તેણે પોતાના દીકરા શલોમનને છે લો આદે શ આપતાં ક ,ું “બળવાન બન
મ વતર્ . તારા ઈ ર પ્રભુએ તને
આદશ નુ ં પાલન કર .

અને વીરની

પાળવાનુ ં કહેલ ું છે તેન ુ ં પ ૂરે પ ૂરું પાલન કર . મોશેનાં િનયમો, આજ્ઞાઓ, િરવાજનો અને

થી પ્રભુ મને આપેલ ું વચન પ ૂરું કરી શકે કે, ઈસાલની ગાદી ઉપર સદા તારો જ વંશ બેસશે.”

ુ
શલોમોને રાજગાદી સંભાળી લીધા પછી ટૂંક સમયમાં પોતાના શ ઓ
અને િવરોધીઓને સખત હાથે પ ૂરા કરીને પોતાની રાજસ ાને
િ થર કરી. વળી તેણે િમસરના રાજા ફારુનની સાથે લગ્નસંબધ
ં બાં યો. તેણે તેની દીકરી સાથે લગ્ન કયુ.ર્ં

રાજા શલોમોને ટે કરી ઉપરનાં થાનકોમાં મુખ્ય થાનક િગ યોનની વેદી ઉપર હજાર બિલ ચડાવીને પ્રાથર્ના કરી. પ્રાથર્નામાં શલોમોને
પ્રભુએ એમના િપત અને કુટુંબ ઉપર વરસાવેલા આશીવાર્દ માટે આભાર મા યો અને નમ્રતાથી પ્રભુએ ક ું કે, “હુ ં તો હજી નાદાન
છોકરો

,ં કેમ કરવુ ં ને શુ ં કરવુ ં એની મને ખબર નથી અને હુ ં તારી પસંદ કરે લી પ્રજા વ ચે આવી પડયો

એટલી છે . એટલે, તારા આ સેવકને તારી પ્રજા ઉપર રા ય કરવા માટે િવવેકભયુર્ં મન આપ,

શલોમોને પ્રાથર્નામાં પોતાને માટે લાંબ ુ ં આયુ ય, સંપિ
ઉપર ખ ૂબ પ્રસ

થયા અને તેને િવવેકબુિ

કે, તારા પહેલાં તારા

.ં

ગણી ગણાય નહીં

થી તે સારાખોટાનો ભેદ કરી શકે.”

કે પોતાના દુ મનોના મોત માગવાને બદલે િવવેક બુિ

માગવાથી પ્રભુ તેના

સાથે બીજી બધી આિશષો આપતાં પ્રભુએ ક ,ું “હુ ં તને એવુ ં શાણુ ં િવવેકભયુર્ં મન આપુ ં
ં

વો કોઈ થયા નથી અને તારા પછી કોઈ થવાનો નથી.”

એ પછી બે વે યાઓ રાજાની સમક્ષ આપવીને ઊભી રહી. તેઓ બંને એક જ ઘરમાં રહેતી હતી અને ત્રણેક િદવસને અંતરે બંનેએ એકેક
બાળકને જ મ આ યો હતો. પણ એક િદવસ રાતે એકનુ ં બાળક મરી ગયુ.ં હવે જીવતા બાળક માટે પડાપડી કરતાં યાય માટે બંને
બાઈઓ રાજા પાસે આવી હતી.

એક બાઈએ બીજી બાઈ તરફ આંગળી ચીંધીને ક ,ું “રાતે એનુ ં બાળક એની નીચે આવી ગયુ ં અને મરી ગયુ.ં એણે મધરાતે ઊઠીને હુ ં
ઊંઘતી હતી તે દરિમયાન મારી સોડમાંથી મારું બાળક લઈને પોતાની સોડમાં મ ૂકયુ ં અને મરે સા બાળકે મારી સોડમાં મ ૂ

ું
.”

“ખોટી વાત, જીવતો છોકરો મારો છે . મરે લો તારો છે .” બીજી બાઈ બોલી ઊઠી.

“નિહ, મરે લો તારો છે , જીવતો મારો છે .” પહેલી ક .ું આમ, તેઓ રાજાના દે ખતાં જ ઝઘડવા લાગી.

થોડી વાર િવચાર કરીને રાજાએ ક ,ું “મને એક તલવાર લાવી આપો.” એટલે રાજા આગળ એક તલવાર રજૂ કરવામાં આવી.

“આ જીવતો છોકરાના બે ટૂકડા કરો અને બંનેને એકેક ટુકડો આપી દો.” રાજાએ ક .ું

આ સાંભળીને જીવતા છોકરાની સાચી માના

દયમાં દયા ઊભરાઈ આવી અને તેણે રાજાને ક .ું “નામદાર, છોકરો ભલે એને આપી

દો. ગમે તે કરો, પણ એને મારી ન નાખશો.”

પણ પેલી બીજી બોલી, “છોકરો તો મનેય ન મળે અને એનેય ન મળે . એના બે ટુકડા કરી નાખો.”

યારે રાજાએ ચુકાદો આ યો, “એ છોકરો પહેલી બાઈને આપી દો. એને મારી નાખશો. એ એની સાચી મા છે .”

યારે ઈસાયલના લોકોને રાજએ આપેલા ચુકાદાની જાણ થઈ, યારે તેમના મનમાં રાજા માટે આદર જાગ્યો. તેઓ સમજી ગયા કે,
પોતાનો રાજા ખ ૂબ જ્ઞાની છે અને એ યાય કરવા માટે દૈ વી ડહાપણ ધરાવે છે .

પ્રભુએ શલોમોનને અપાર જ્ઞાન અને સમજદારી તેમજ સાગરકાંઠાના પટ

વુ ં િવશાળ મન આ યુ ં હતુ.ં શલોમોન બીજા કોઈપણ માણસ

કરતાં વધુ જ્ઞાન ધરાવતો હતો. આસપાસની બધી પ્રજાઓમાં તેની કીિતર્ ફેલાઈ ગઈ.

શલોમોન એક સારો રાજકતાર્ અને યવ થાપક હતો. તેણે પડોશમાં ત ૂરના રાજા િહરામ સાથે સારો સંબધ
ં બાં યો. રાજા િહરામે
શલોમોનનને મંિદર બાંધવા માટે જોઈતાં બધાં દે વદાર અને ચીડનાં લાકડાં તેમજ કુશળ કારીગરો પણ પ ૂરાં પાડયાં.

ઈસાયલીઓ િમસરમાંથી બહાર આ યા પછી. ચારસો ને એંસી વષેર્, શલોમોને પોતાના અમલના ચોથા વષેર્, પ્રભુન ુ ં મંિદર બાંધવાની
શ આત કરી. એને બાંધતાં સાત વષર્ લાગ્યાં હતાં. મંિદરનુ ં બાંધકામ પ ૂરું થયા પછી પુરોિહતો ારા પ્રભુના કરારની મંજૂષાને
િસયોનમાંથી લઈ આવીને મંિદરના ગભર્ગહૃ માં મ ૂકવામાં આવી.

આપણે જાણીએ છીએ તેમ, ઈ.સ. પુવેર્ 587માં બાિબલોનના રાજા નબ ૂખદનેરસરે ચડી આવીને મંિદરને અને રાજાના મહેલને બાળી
મ ૂક્યાં યાં સુધી એટલે આશરે ચારસો વષર્ સુધી શલોમેનનુ ં ભ ય મંિદર ઊભુ ં ર ું હતુ.ં બાઈબલમાં મંિદરના બાંધકામનુ ં ઝીણવટભયુર્ં
વણર્ન છે . પણ હજી સુધી શલોમોનનુ ં મંિદર હતુ ં યાં ખોદકામ કરીને મંિદરનુ ં કંઈ પુરાત વ મેળવી શકયુ ં નથી. મંિદરનુ ં કામ પ ૂરું કયાર્
પછી શલોમોન વષર્માં ત્રણ વાર પ્રભુ માટે પોતે બાંધેલી યજ્ઞ દે વી ઉપર આહિુ ત અને નૈવે ય ચઢાવતો અને પ્રભુ સમક્ષ ધ ૂપ કરતો.

શલોમોની કીિતર્ સાંભળીને શબાની રાણી કૂટપ્ર ો પ ૂછી તેની કસોટી કરવા આવી. તેણે શલોમોનને પોતાના મનના બધા પ્ર ો પ ૂછયા
અને શલોમોને પોતાના મનના બધા પ્ર ો પ ૂછયા અને શલોમોને તેના બધા પ્ર ોના સંતોષકારક જવાબ આ યા. શલોમોનનુ ં જ્ઞાન
તથા તેની જાહોજલાવી જોઈને શબાની રાણી અવાક થઈ ગઈ અને તેણે રાજાને ક .ું “મેં
જ્ઞાન અને સમ ૃિ

સાંભ યુ ં હતુ ં તેના કરતાં પણ વધુ તામારાં

ક્યાંય ટપી જાય છે .!” પછી રાજા શલોમોને અને શબાની રાણીએ અરસપરસ ખ ૂબ કીમતી ભેટસોગાદોની આપ-લે

કરી. યાર પછી રાણી પોતાના રસાલા સાથે વદે શ પાછી ફરી, સમ ૃ અને જ્ઞાનની બાબતમાં શલોમોન દુિનયાના બધા રાજાઓને ટપી
ગયો હતો.

રાજા શલોમોનની એક આગવી િવશેષતાઓ છે કે તે એક સ ના મક લેખક અને સાિહ યકાર હતો. એટલે જ બાઈબલના બધા
જ્ઞાનગ્રંથોમાં એના નામનો ઉ લેખ જોવા મળે છે , જો કે એ જ્ઞાનગ્રંથોમાંના અમુક ભાગો જ શલોમોનનુ ં સ ન છે .

બાઈબલના એક ગ્રંથ “સુભાિષતો” ની વાત કરીએ તો એમાં સુભાિષતોના સંગ્રહમાં શલોમોનના બે અલગ ગુ છો છે . ગ્રંથમાં ઈ ર,
ધમર્, કુટુંબ, યાપાર અને નીિત યાયને લગતાં ઉ ત બોધવચનો છે . ગ્રંથનો હેત ુ જ્ઞાન આપવાનો છે . જ્ઞાની અથવા ડા ો માણસ એટલે
ધમર્પરાયણ, નીિત ઠ, સમજુ, યવહારકુશળ અને ચતુર માણસઃ અને અજ્ઞાની અથવા મ ૂખર્ માણસ એટલે અહીં શલોમોનના સુભાિષત
સંગ્રહમાંથી કેટલાક નમ ૂનાઓ જોઈએ.

“સાધુ પુરુષની વાણી જીવનદાિયની હોય છે , પણ દુ ટની વાણી િહંસાસભર હોય છે .”
“અકક્લ વગરનો આદમી બીજાનો ત ૃ છકાર કરે છે , પણ સમજુ માણ મ ૂગો રહે છે .”
“મુરખ માને છે કે હુ ં સાચો

ં પણ ડા ો માણસ સલાહ સાંભળે છે .”

“ગરીબને રં જાડનાર તેના સ નહારનુ ં અપમાન કરે છે , પણ ગરીબ ઉપર રહેમ કરનાર તેને સ માને છે .”

“કૂતરો ઓકેલ ું ફરી ખાય છે તેમ મ ૂરખ કરે લી ભ ૂલ ફરી કરે છે .”
“મ ૂગા પ્રેમ કરતાં ખુ લો ઠપક સારો. ”
“સોટી અને ઠપકો જ્ઞાન આપે છે . પણ
“

ટું મુકેલ ું બાળક માને બ ો લગાડે છે .”

ગરીબનો પોકાર સાંભળતો નથી તેને પોકાર પણ કોઈ સાંભળશે નિહ.”

“ ષ
ે ઝઘડા જગાવે છે , પણ પ્રીિત સુમેળ પેદા કરે છે .”

રાજા શલોનના અમલ દરિમયાન ઈસાયલીઓનુ ં રાજય જાહોજલાલીના િશખરે પહ યુ.ં શલોમોનના મ ૃ યુ પછી એનુ ં પતન શ થયુ ં
અને આખરે ઈસાયલ રાજયનો લોપ થયો.

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 01-02-2007)
(ફરી બદ યાની તારીખઃ 16-02-2007)
ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007

