નહ યાની ધાિમક

ુ ારણા
ધ

(ફાધર વગ સ પોલ)

ઈ.સ. પ ૂવેર્ 597માં યરુશાલેમનુ ં પતન થયુ ં યારે યહદ
ુ ાને પરાિજત કરનાર બાિબલના રાજા નબ ૂખદને સરે યરુશાલેમથી અને આખા
યહદ
ૂ ામાંથી ઘણા યહદ
ૂ ીઓને બાિબલમાં દે શિનકાલ કયાર્ હતા. આશરે સોએક વષર્થી બાબિલમાં દે શવટો ભોગવી રહેલા યહદ
ૂ ી લોકોમાંનો
એક આગેવાન હતો હખાિલયાનો દીકરો નહે યા.

ઈ.સ. પ ૂવર્ 539માં બાિબલ ઉપર ચડાઈ કરીને પારસના રાજા કોરે શે બાિબલનો પરાભવ કય . તેઓ બાિબલની લઘુમતી પ્રજા યહદ
ૂ ીઓ
સાથે સારી રીતે વતર્વા લાગ્યા. એટલું જ નિહ, પણ એના અમલના એકાદ વષર્માં રાજાએ

યહદ
ૂ ીઓને પોતાના મ ૂળ વતનમાં પાછા

જવાની ઈ છા હોય તેમને પાછા જવાની પરવાની આપી અને યહદ
ૂ ી લોકોને રા યમાં ઉ ચ હો ા પર િનમણકં ૂ પણ આપવા માંડી.

પારસના રાજા આતાર્ હશા તાના પાટનગર સ ૂસામાં નહે યા રાજાના ભોજનગૃહ અને દા ના મુખ્ય બટલર હતો. એક િદવસ નહે યાના એક
ભાઈ હનાની અને બીજા કેટલાક માણસોએ યહદ
ૂ ાથી પરત આવીને દે શવટામાંથી યહદ
ૂ ામાં પરત ફરે લા લોકોની ભારે મુસીબતો અને
દયનીય િ થિતની વાત કરી. પોતાના લોકોની મુસીબતોની વાત થી ખ ૂબ અફસોસ થયેલા નહે યાનુ ં વીલું મો જોઈને રાજાએ એને પ ૂછ .ું
“તુ ં આવો ઉદાલ કેમ દે ખાય છે ? તુ ં માંદો તો છે નિહ, એટલે જ ર તારા મનમાં કંઈ દુઃખ હોવુ ં જોઈએ.”

નહે યાએ રાજા આતાર્હશા તાનાને દે શવટામાંથી પરત ફરે લો પોતાની જાતભાઈઓની ભારે મુસીબતો અને યરુશાલેમના પડી ભાંગેલા
કોટની વાત કરી અને રાજા પાસે પોતાના વતનની મુલાકાત લેવાની પરવાનગી માગી. આ પ્રસંગ ઈ.સ. પ ૂવેર્ 445માં બ યો હતો.
ં
ખાતાના
નહે યા સાથે હમદદ ધરાવનાર રાજાએ એને પોતાના વતનમાં પરત જવાની પરવાનગી આપી. અને રા યના જગલ
અિધકારીઓને પત્ર લખીને નહે યાને યરુશાલામના બાંધકામ માટે નાં લાકડાં પ ૂરા પાડવાનો આદે શ પણ આ યો. અધ ૂરામાં પ ૂરું રાજાએ
નહે યાને હજારો િકલોમીટરની લાંબી મુસાફરીની સલામતી માટે લ કરના અમલદારો અને ઘોડેસવારો પણ સાથે મોકલી આ યા.

નહે યાએ યરુશાલેમ પહ યા પછી સૌ પ્રથમ

પી રીતે કોટની ખંિડયેર અવ થાનો ખ્યાલ મેળ યો. પછી તેણે લાગતાવળગતા સૌ

અમલદારો, પુરોિહતો, સ ાવાળાઓ અને અ ય યહદ
ૂ ી આગેવાનોને ક ,ું “તમે જુઓ છો કે આપણે કેવી મુ કેલીમાં છીએ. યરુશાલેમ
ખંિડયેર થઈ ગયુ ં છે . અને દરવાજા બાળી મ ૂકવામાં આ યા છે . ચાલો, આપણે યરુશાલેમનો કોટ ફરી બાંધીએ.” અને તેઓ બધા
નહે યાની આગેવાની હેઠળ હ શે હ શે એ શુભકાયર્ કરવા મંડી પડયા. દરે ક સારા કામમાં ઘણા અંતરાયો હોય છે . તેમ નહે યાને પણ કોટ
અને મંિદરના સમારકામમાં િવરોધીઓનો સામનો કરવો પડયો.

યારે હોરોનના સ બલાટને, રાજાના અ મોની અમલદાર ટોિબયાનો તેમજ આરબગશમને જાણ થઈ કે, યરુશાલેમના કોટની મરામતનુ ં
કામ આગળ વધી ર ું છે અને કોટમાં પડેલાં ગાબડાં પુરાવા માંડયા છે યારે તેઓ ખ ૂબ ગુ સે થઈને સમારકામ કરતા લોકોની મ કરી
કરવા લાગ્યા અને તેમણે હમ
ુ લો કરી કોટનુ ં કામ અટકાવવાનો ત્રાગડો ર યો. આ વાત જાણી નહે યાએ પોતાના માણસોને કામ કરવા
સાથે ચોરી કરવા માટે ભાલા, ઢાલ, તીરકામઠાં

વા હિથયારો પણ પ ૂરાં પાડયાં. એટલે માણસોમાંના અડઘા કામ કરતા અને બાકીના

લોકો ચોકી કરતા. આ તબક્કાનુ ં વણર્ંન કરતાં નહે યાએ ન ઘ્યુ ં છે કે. “હુ ં કે મારા સાથીઓ, કે મારા નોકરો કે અંગરક્ષકો કોઈ કદી કપડાં
ઉતારતા નિહ અને દરે ક જણ જમણો હાથ હિથયાર પર જ રાખતો.”

આમ એક બાજુ કોટનુ ં સમારકામ ચાલતુ ં હતુ ં તો બીજી બાજુ યહદ
ૂ ી લોકોએ નહે યાને પોતાના જાતભાઈઓ િવરુ

જાતજાતના સામાિજક

અ યાયની ફિરયાદ કરી. કેટલાક કહેવા લાગ્યા કે, “અમે છોકરાંછૈયાં સાથે ઘણાં છીએ. અમારે જીવતા રહેવા માટે ખાવા અનાજ જોઈએ!
બીજા કહેવા લાગ્યા કે, “દુકાળમાં અનાજ મેળવવા માટે અમારે અમારાં ખેતરો, દ્રાક્ષની વાડીઓ અને ઘર ગીરો મ ૂકવાં પડે છે !” તો બીજા
કેટલાક એમ કહેવા લાગ્યા કે, “અમારે રાજાનો કર ભરવા માટે અમારાં ખેતરો અને દ્રાક્ષની વાડીઓ ઉપર નામાં ઉપાડવા પડે છે .”

લોકોની લેણાંદેણાં િવકટ પિરિ થિતમાંથી બહાર નીકળવા માટે નહે યાઓ પોતાનો દાખલો આપીને લોકોનુ ં બધુ ં લેણ ુ ં જતુ ં કરવાની અને
કશુ ં વસ ૂલ ન કરવાની પ્રિતજ્ઞા પુરોિહતોની હાજરીમાં બધા લોકો પાસે લેવડાવી.

નેહ યા હંમેશા પોતાની જાતનો દાખલો બેસાડીને લોકોને આગેવાની પ ૂરી પાડતો હતો. દાખલા તરીકે નહે યા યહદ
ૂ ામાં સ ૂબો િનમાયો
યારથી બાર વષર્ સુધી લોકોને બોજા પ થઈ ન જવા માટે લોકો પાસેથી પોતાના અને પોતાના કુટુંબીજનોના ભોજનખચર્ લેતો નહોતો.

નહે યાની લોકિપ્રયતા અને કોટના સમારકામની પ્રગિત જોઈને એના િવરોધીઓએ એની સામે હુમલો કરવાનો િવચાર માંડી વાળીને એને
કોટ બહાર િનધાર્િરત જગ્યા પર સંવાદ અને વાટાધાટો માટે બોલા યો. એમાં નહે યાના િવરોધીઓનો ઈરાદો એનુ ં કાસળ કાઢવાનો હતો.
પરં ત ુ નહે યાએ એમને મળવા જવાની ચોખ્ખી ના પાડી. એટલે એમના િવરોધીઓ એને ધમકી આપતાં અફવાઓ ફેલાવવા માંડયા કે,
“કોટ બાંધીને નહે યા પોતે યહદ
ૂ ાનો રાજા થવાનો છે . અને એ વાત રાજાને કાને પહ ચશે.”

પણ નહે યાએ એના િવરોધીઓથી ડયાર્ િવના પોતાનુ ં કામ વધુ જોરથી ચલાવવા માંડયુ.ં ઘણી મુસીબતો વ ચે કોટનુ ં મરામતકામ
બાવન િદવસમાં પ ૂરું થયુ.ં પછી તેણે કોટની અંદર શહેરનાં િવિવધ કામો

ારપાળો, સંગીતકારો અને લેવીઓની િનમણકં ૂ કરી અને

યરુશાલેમનો વહીવટ એના એક સૌથી િવ ાસપાત્ર સંબધ
ં ી હનાનીને સ પી દીધો.

પછી નહે યાએ કોટની અંદર શહેરની વ તી વધારવાનો પ્રય ન કય . એમાં દે શવટાથી સૌથી પહેલાં પરત ફરે લા યહદ
ૂ ી લોકોની યાદી
નહે યાને મળી અને એનો ઉપયોગ કરીને યહદ
ૂ ાના દરે ક દસ માણસમાંથી એક જણને યરુશાલેમમાં આવી શહેરના કોટ િવ તારમાં વાસ

કરવાનુ ં િનમંત્રમ આ યુ.ં નહે યા ગ્રંથે ન યુ ં છે કે, “લોકોના બધા આગેવાનો યરુશાલેમમાં વ યા અને બાકીના લોકોમાંથી દસે એક
માણસ પિવત્ર નગરી યરુશાલેમમાં આવીને વસે એવુ ં ઠરા યુ.”
ં

પછી નહે યાની આગેવાની હેઠળ કોટના વા તુપ ૂજનની ભ ય ઉજવણી થઈ. કોટના વા તુપ ૂજન વખતે તેણે યરુશાલેમની આસપાસનાં
ગામોમાંથી પણ લોકોને ભેગા કયાર્. યરુશાલેમમાં ભેગા થયેલા લોકો બે ભજનમંડળીમાં વહચાઈ જઈને બંને ભજનમંડળીઓ સામસામેની
િદશામાં શહેરમાં ફરીને છે લે મંિદરમાં ભેગી મળી. તે પ્રસંગે પુ કળ બિલ ચડાવવામાં આ યા અને બધા લોકો આનંદમાં હતા. તે િદવસે
યરુશાલેમના આનંદો સવનો અવાજ દૂ ર દૂ ર સુધી સંભળાતો હતો.

ઈ.સ.પ ૂવેર્ 433માં યરુશાલેમમાં પ ૂરા બાર વષર્ ગા યાં પછી નહે યા પારસ દે શમાં પરત ગયો અને રાજા આતાર્ હશા તાનાને મ યો.
નહે યાના ગયા પછી શ આતમાં યહદ
ૂ ા અને યરુશાલેમમાં બધુ ં બરાબર ચાલતુ ં હતુ.ં પરં ત ુ સમયના વહેણમાં સામાિજક યવહાર અને
ધમાર્ચરણમાં અમુક સડો માંડયો. લોકો િવ ામવારનો ભંગ કરી ધંધો- યવહાર કરતા હતા.

નહે યા પારસ પરત ફયાર્ ના થોડા સમય પછી ફરી યરુશાલેમ આ યો. લોકોમાં પેસી ગયેલા દુરાચારો જોઈને નહે યાને ખ ૂબ દુઃખ થયુ ં
અને તેણે નવા સુધારા દાખલ કયાર્. નહે યાને ખબર પડી કે પુરોિહત એિલયાિશબે યરુશાલેમના એક પૈસાદાર માણસ ટોિબયાને માટે
ઈ રના મંિદરના ચોકમાં ઓરડો રાઝી આપીને દુ ટ કૃ ય કયુર્ં હતુ.ં આથી ગુ સો કરીને નહે યાએ ટોિબયાની ઘરવખરી ઓરડામાંથી બહાર
ફકી દીધી. ઓરડાની શુિ

કરવાની આજ્ઞા ફરમાવી અને મંિદરમાં પ ૂજાની સામગ્રી, અનાજ અને ધ ૂપ મુકાવી દીધાં.

વળી નહે યાએ યહદ
ં ૂ તા જોયા. તેમજ બીજા લોકોને અનાજ, દ્રાક્ષાસવ, દ્રાક્ષ, અંજીર અને બીજો બધો
ૂ ામાં લોકોને િવ ામવારે દ્રાક્ષ ગદ
માલ ગધેડા ઉપર લાદીને િવ ામવારે યરુશાલેમ લાવતા જોયા. િવ ામવારનો ભંગ કરવા કોઈ ધંધો- યવહાર ન ચાલે એ માટે
નહે યાએ િવ ામવારના પ ૂરા સમય દરિમયાન યરુશાલેમના દરવાજા બંધ કરીને દરવાજા આગળ પોતાના માણસોને ગોઠવી દીધા.

તે અરસામાં નહે યાએ જોયુ ં કે યહદ
ૂ ી લોકો પોતાની આસપાસ રહેતા અ દોદ, અ મોન અને મોઆબ
રાખતા હતા. અનેક યહદ
ૂ ીઓ પરજ્ઞાિતની

વી પ્રજાઓ સાથે લગ્ન યવહાર

ુ ારણામાં
ીઓને પર યા હતા અને એમનાં બાળકો પરજ્ઞાિતની ભાષા બોલતાં હતાં. ધમર્સધ

નહે યાએ લોકોને પરદે શી

ીઓ સાથે લગ્ન ન કરવાની પ્રિતજ્ઞા લેવડાવી. નહે યાએ લોકોને સમજા યુ ં કે ઈસાયલના રાજા શલોમોન

વા વડવાઓએ િવદે શી

ીઓને ન પરણવાનો નમ ૂનો પ ૂરો પાડવા માટે નહે યાએ િવદે શી સ બલાટની દીકરી જોડે લગન કરનાર

વડાપુરોિહત એિલયાિશબના પૌત્રને જ્ઞાત બહાર કાઢી મ ૂકયો.

નહે યા હંમેશાં આગ્રહ રાખતો હતો કે પોતાનાં બધાં સેવાકાય અને ધાિમર્ક સુધારણા માટે ઈ ર પ્રભુ એને યોગ્ય બદલો આપે. એટલે તે
હંમેશાં પોતાનાં સેવાકાય વ ચે પ્રાથર્ના કરતો હતો અને એનાં સં મરણો પે નહે યા ગ્રંથનો અંત પણ એક પ્રાથર્નાથી થાય કે, “ઓ મારા
ઈ ર, મને યાદ કરી મારું ભલું કર .”

