િવ સાિહ યનુ ં અમર પાત્ર – યોબ
ફાધર વગીર્સ પોલ
યોબ બાઈબલમાં એ જ નામના ગ્રંથને કારણે અમર બનેલ ું પાત્ર છે . પરં ત ુ બાઈબલે યોબને એક ઐિતહાિસક
પુરુષ તરીકે ચીતયાર્ નથી. પણ યહદ
ૂ ી લોકકથાઓ યોબના પાત્રને યહદ
ૂ ી વડવાઓમાં એક ગણે છ. એક
પ્રચિલત લોકકથા મુજબ યોજ એક ખ ૂબ ધાિમર્ક અને િન ઠાવાન યહદ
ં રંુ
ૂ ી વજવા હતા, તેઓ ઘણુખ
મ ૃતસમુદ્રની દિક્ષણમાં આવેલી એડોન ભ ૂિમમાં રહેતા હતા. તેમને શારીિરક, માનિસક અને આિથર્ક રીતે
પુ કળ યાતનાઓ અને દુઃખો વેઠવાં પડયાં હતાં.

યોબ અંગેની આ લોકવાતાર્ ને લઈને કોઈ એક અલૌિકક બુિ પ્રિતભા ધરાવતા સ કે યોબ ના પાત્ર “દુઃખના
મ ૂળમાં શું છે ? ” એ પ્ર ના ઊંડાણમાં ઊતરવાનો પ્રય ન કય છે . એમાં યોબ ગ્રંથના ગ યમાં લખાયેલી
પ્ર તાવના અને ઉપસંહારને બાદ કરીએ તો બાકીનો મુખ્ય ભાગ ઉદા

કોિટના પ યમાં લખાયો છે . આખા

બાઈબલમાં નાટયા મક પ યમાં સજાર્યેલા આ એક જ ગ્રંથમાં મુખ્ય વે પાત્ર યોબ અને એમના ત્રણ િમત્રો
વ ચેનો સંવાદ અને ચચાર્ છે . અને સમગ્ર ગ્રંથની પરાકા ઠામાં યોબ અને ખુદ ભગવાન વ ચે પ્ર ો ર પે
સંવાદ છે .

યોબનો પિરચય કરાવતાં બાઈબલ કહે છે . “એ નેક અને ઈમાનદાર હતો. એ ભગવાનથી ડરતો હતો અને
પાપથી ભાગતો હતો. એને સાત દીકરા અને ત્રણ દીકરીઓ એમ દસ સંતાનો હતાં. િમલકતમાં એની પાસે
સાત હજાર ઘેટાં, ત્રણ હજાર ઊંટ બળદ, પાંચસો ગધેડાં અને અનેક નોકરો હતાં આખાયે પ ૂવર્માં યોબનો
કોઈ હરીફ ન હતો.”

વારે તહેવારે યોબ અને એમના સાત દીકરાઓ અને ત્રણ દીકરીઓ વારાફરતી દરે ક દીકરાને ઘેર ભાગે
મળીને ખાઈપીને મજા કરતાં. તહેવારને અંતે યોબ પોતાના બધા દીકરા દીકરીઓને ભેગાં કરી શુિ

માટે

ભેગાં થયાં હતાં. તે િદવસે એક કાસદે યોબને એક ભારે આપિ ના સમાચાર આ યા કે ધાડપાડુઓ આક્રમણ
કરીને એમન બધા બળદો અને ગધેડાને ઉપાડી ગયા છે .

એક િદવસ યોબના મોટા દીકરીને ઘેર ટાણાં તહેવાર ઊજવવા માટે યોબનાં બધાં સંતાનો ભેગાં થયાં હતાં.
તે િદવસે એક કાસદે યોબને એક ભારે આપિ ના સમાચાર આ યા કે ધાડપાડુઓ આક્રમણ કરીને એમના
બધા બળદો અને ગધેડાને ઉપાડી ગયા છે .

એક કાસદ આમ કહી ર ો હતો યાં એક બીજા કાસદે આવીને યોબને ક ું કે વીજળી ત ૂટી પડવાથી એમનાં
બધાં ઘેટા અને ભરવાડો બળીને રાખ થઈ ગયાં છે . યાં વળી એક ત્રીજા કાસદે યોબને માિહતી આપી કે
ખાલદી લટં ૂ ારાઓની ત્રણ ટોળકીઓ ત ૂટી પડીને એમનાં બધા ઊંટોને ઉપાડી ગઈ અને ઊંટના રખેવાળો ને
રગદોળી નાખ્યા છે . હજી તો એ કાસદ બોલતો હતો યાં એક ચોથા કસદે આવીને યોબને ક ું કે, તેમના
સૌથી મોટા દીકરાને યાં એમનાં બધાં સંતાનો ભોજન કરી ર ાં હતાં યારે ઓિચંતા રણમાંથી આંધી
આવવાને કારણે ઘર ત ૂટી પડયું અને એમાં એ કાસદ િસવાય બધા જ માણસો મરી ગયા છે .

ઓિચંતાની આવી પડેલી એકસામટી આપિ માં થયેલી ખુવારીના ખબર મળતાં જ યોબે દુઃખમાં પોતાના
વ ો પાડી નાંખ્યા અને ભ ય પર પડીને પ્રાથર્ના કરવા લાગ્યો , “હુ ં ખાલી હાથે આ યો હતો, માતાના
ગભર્માંથી જ યો યારે અને
ભગવાન પા ં લઈ લીધુ.ં

યાંથી આ યો યાં પાછો જવાનો પણ ખાલી હાથે, ભગવાને આ યુ ં અને

કંઈ ગુજાયુર્ં છે તે ભગવાનની ઈ છાથી ગુજાયુર્ં છે . ભગવાનનુ ં ભલું થજો !”

પણ આ રીતે પોતાનુ ં બધું જ ખોઈ બેસવા છતાં યોબ ઉપરની િવપિ ઓનો અંત આ યો નહીં. યોબનુ ં શરીર
પગથી માથા સુધી ફદફદી ગયુ.ં એના વણોથી તે પથારીવશ થઈ ગયો. યોબની આ દારુણ પિરિ થિત
જોઈને એની પ નીએ ક ,ું “તમે હજુ પણ ઈ રને વળગી ર ો છો ?” તમે ઈ ર પર શાપ વરસાવો અને
જીવનનો યાગ કરો.

પરં ત ુ યોબની ઈ ર

ા િવચિલત ન થઈ, તેણે પ નીને ક .ું “ત ું બકવાસ કરે છે ઈ ર

યારે આપણે એનો તરત વીકાર કરીએ છીએ પછી એ

યારે દુઃખ આપે યારે આપણે એનો કેવી રીતે

અ વીકાર કરી શકીએ ?” અહીં યોબના પ્રિતભાવમાં એમની ઊંડી ઈ ર
થાય છે . આવા દુઃખમાં પણ યોબે ઈ ર િવરુ

યારે સુખ આપે છે

ા ને ભગવાન પરનો ભરોસો છતો

એક હરફ સુ ાં ઉ ચાય નહીં.

યોબે પોતાનાં સંતાનો અને બધી માલિમલકત ગુમા યાં છે અને પછી તે એક ભયંકર રોગનો ભોગ પણ
બ યો છે એવી વાત સાંભળીને એના ત્રણ િમત્રો તેમાનના એિલફાઝ, શ ૂહ િબ દાદ અને નામાના સોફાર એને
િદલાસો આપવા માટે મળવા માટે આવે છે . તેઓ યોબને આવા અણધાયાર્ દુઃખના કારણો િવશે યહદ
ૂ ી
પ્રજાના પરં પરાગત ખ્યાલો ખ ૂબ ઠાવકાઈથી સંભળા યા કરે છે .

યોબના િમત્રોનુ ં કહેવ ું છે કે, યોબે જા યે અજા યે અનેક પાપો કયાર્ હોવાં જોઈએ એટલે જ એને આટલાં બધાં
દુઃખો ભોગવવાં પડે છે . પણ યોબ એના િમત્રની વાત સાથે સહમત થતો નથી. યોબને પોતાની જીવનશુિ નુ ં
ભાન છે . એટલે પોતાનાં દુઃખને યોબ પોપની સજા તરીકે ગણતો નથી.

યોબના આતર્નાદથી ગ્રંથનો મુખ્ય પ ય ભાગ શ થાય છે . યોબ જ યો હતો તે િદવસને શાપ આપતાં યોબે
ક .ું “મારા જ મનો િદવસ હંમેશા માટે લોપાઈ જજો ! એ િદવસ અંધારામાં ડૂબી જજો ! એ િદવસ અંધારામાં
ડૂબી જોજ ! ઉપર વસનાર ભગવાન પણ એ િદવસને વીસરી જજો ! એ િદવસ પર પ્રકાશ કદી ન પથરાશો
!..

ને દુઃખમાં જીવવાનુ ં છે તેને ભગવાને પ્રકાશનુ ં દશર્ન શા માટે કાયુર્ં ?... મને સુખચેન નથી, જપ
ં નથી,

િનરાંત નથી, છે કેવળ અશાંિત.”

પછી પોતાના એક િમત્ર અિલફાઝની વાત સાંભળીને યોબ કહે છે . “તમે
સાંભ યુ ં છે . જોયુ ં છે . એ બધુ ં હુ ં સમજુ ં

.ં

બધું ક ું તે મેં પહેલાં પણ

ટલું તમે જાણો છો એટલું હુ ં પણ જાણુ ં

.ં હુ ં કંઈ તમારાથી

ઊતરતો નથી. સાચા માણસના શ દોમાં કેટલું બધુ ં બળ હોય છે ! પણ તમારી દલીલોમાં કશો દમ નથી...

હુ ં ત્રાસી ગયો

.ં મારે ઝા ં જીવવુ ં જ નથી. મને છોડો ! મારી આ િજંદગી એ િજંદગી નથી, િજંદગીનો

પડછાયો છે .”

યોબની આ વાત સાંભળીને એના બીજા િમત્ર શ ૂહના િબ દાદે ક ,ું “ત ું કયા સુધી આમ બબડયા કરીશ ? તારા
શ દો વંટોિળયા

વા છે ... પણ ઈ ર સદાચારીને કદી નિહ તરછોડે અને દુરાચારીનો કદી નિહ વીકારે .”

િમત્રને જવાબ આપતાં યોબે ક ,ું “મને આ બધુ ં શીખવવાની જ ર નથી. ભગવાન સાથેની તકરારમાં માણસ
શી રીતે જીતી શકે ?”

યોબના ત્રીજા િમત્ર નામના સોફારે ક .ું “આ બબડાટનો કોઈ ઉ ર નિહ આપે. તારંુ મગર ત ું ઠેકાણે રાખ
અને ઈ રનુ ં નામ લે ! યારે યોબે પોતાના િમત્રને ક ,ું ” “હા, તમે લોકો હડાપણનો ભંડાર છો. તમારા મ ૃ યુ
સાથે ડહાપણ પણ મરી જશે. પણ મારે ઈ ર સાથે મોઢામોઢ વાત કરવી છે . મારે એની સાથે િવવાદ કરવો
છે .”

ુ તા િવશે યોબૈ કહેલી વાત અહીં ખાસ ન ધવા
વળી, ન ર જગની ક્ષણભંગર
જીવન ક્ષિણક અને

ુ ધ હોય છે . એ લની

વી છે , “માટીઘડયા માનવીનુ ં

મ ટે છે અને ખરી પડે છે . એ પડછાયાની

મ અલોપ થાય

છે .”

ગ્રંથના સંવાદોના અંત ભાગમાં પોતાના િમત્રોના વાદિવવાદોનુ ં ખંડન કરતાં યોબ દલીલ કરે છે કે પોતાનાં
દુઃખો પાપની સજા તો ન હોઈ શકે અને યોબ ભગવાન આગળ ફિરયાદ કરે છે અને યાય માટે પોકારે છે .
પોતાને દુિનયા આગળ સાચો અને િનદ ષ શેરવવા ભગવાનને પડકારે છે .

આખરે ભગવાન યોબ સાથે સંવાદ કરે છે . પરં ત ુ ભગવાન યોબના પ્ર ોનો સીધો જવાબ આપતા નથી.
ભગવાન સ ૃિ ટમાં પ્રગટ થતી પોતાની અકળ લીલા, પોતાની મહાનશિક્ત અને પોતાના સવર્ યાપી જ્ઞાનનુ ં

યોબને ભાન કરવા છે . અંતે યોબ નમતાથી ભગવાનને શરણે થઈને પોતાની મુખાર્ ઈ માટે ક્ષમા યાચે છે ઃ “હુ ં
કબ ૂલ કરંુ

.ં કે તું ધારે તે બદું જ કરી શકે છે . તારંુ ધાયુર્ં કોઈ િમ યા કરી શકત ું નથી. તે પ ૂછયુ ં છે ઃ મારી

ધારણાને િવવેક વગર ચેરનાર એવો ત ું કોણ ? હુ ં કશુય
ં સમ યા િવના બધુ ં બો યો
બો યો

.ં હવે હુ ં કંઈ બો યો ચા યો

રાખ માથે ચડાવુ ં

.ં હુ ં મારા ગજા બહારનુ ં

ં એની પર મને નફરત થાય છે . મને પ તાવો થાય છે , હુ ં ધ ૂળ અને

.ં ”

ગ્રંથને અંતે ઉપસંહારમાં યોબ પોતાના િમત્રોને ઠપકો આપે છે . કારણ, તેઓ પોતાના સંકુિચત ધાિમર્ક
ખ્યાલોમાં પુરાઈ રહેવાથી ભગવાનનાં મહાન કાયોને પામી શક્યા નહોતા. અને છે લે યોબનો પણ
ભાગ્યોદય થાય છે અને તે પહેલાં કરતાં પણ વધુ સમ ૃિ

પામે છે .

યોબ પાત્રના સ કે ધાિમર્ક પ્ર ોનો ખ ૂબ વતંત્રરણે િવચાર કરીને મ ૂળભ ૂત રીતે ઉ ચકોિટના એક ધિનક અને
િન ઠાવાન માણસનુ ં સ ન કયુર્ં છે . છતાં ક્યાંય સ ક-લેખની ઓળખાણ મળતી નથી. િવ સાિહ યમાં
ગૌરવભયુર્ં થાન ધાવતા યોબ ગ્રંથનુ ં અમર પાત્ર છે .

