
ઈસાયલનો પ્રથમ રાજા શાઉલ  

(ફાધર વગીર્સ પોલ) 

 

બાઈબલના જૂના કરારમા ંસૌથી વધારે જાણીતા ંપાત્રોમા ંઈસાયલીઓના પ્રથમ રાજા શાઉલનો સમાવેશ થાય છે. ઈસાયલીઓના 

િબ યામીનના વશંના એક મોભાદાર માસણ કીશનો પતુ્ર છે. શાઉલ, તેનુ ં વણર્ન કરતા ંબાઈબલ ન ધે છે. કે, “તે પાળો હતો. 

ઈસાયલીઓં તેના ંકરતા ં પા ં કોઈ નહોત ુ.ં બીજા કરતા ંતે એક વેત ઊંચો હતો.” 

 

ઈસાયલીઓના રાજા તરીકે શાઉલના અિભષેક િવશે શમએુલના પ્રથમ ગ્રથંમા ંઆપણને બે વણર્નો મળે છે. પ્રથમ વણર્ન મજુબ 

શાઉલના િપતા કીશની કેટલીક ગધેડીઓ ભલૂી પડી. શાઉલ એક નોકરને સાથે લઈને ગધેડીઓની શોધમા ંનીકળી પડયો. ર તામા ં

ઈસાયલીઓના દ ટા અને આગેવાન શમએુલને મ યો. શમએુલે ઈ ર પ્રભનુા પે્રયાર્ મજુબ શાઉલના નોકરનેજરા આગળ મોકલીને 

શાઉલના માથા ઉપર તેલની શીશી ઠાલવી અને તેને ચુબંન કરીને ક ુ,ં “પ્રભ ુ પોતાની પ્રજા ઈસાયલીઓના રાજા તરીકે તારો 

અિભષેકર કરે છે. તારે પ્રભનુી પ્રજા ઉપર રા ય કરવાનુ ંઅને આસપાસના દુ મનોથી તેમનુ ંરક્ષણ કરવાનુ ંછે. પોતાના લોકો ઉપર 

રા ય કરવાને પ્રભએુ તારો અિભષેક કય  છે.” 

 

ઈસાયલીઓના પ્રથમ રાજાની પસદંગીના બીજા વણર્ન મજુબ પયગબંર શમએુલે ઈસાયલીઓને બોલાવીને પ્રભનુી સમક્ષ િમ પામા ં

ભેગા કયાર્ અને રાજા િવશે તેમને સમજા યા. પછી ઈસાયલીઓના બારેય વશંમાથંી િબ યામીનના વશંના કીશના દીકરા શાઉલને 

તારવી કાઢયો. શાઉલ બધા કરતા ંએક વેંત ઊચો હતો. શમએુલે લોકોને કહુ.ં “પ્રભએુ પસદં કરેલા માણસને જોયો? આખી પ્રજામા ં

એનો જોટો જડે એમ નથી.” 

 

બધા લોકોએ “રાજા ઘણુ ંજીવો” ના પોકારથી તેને વધાવી લીધો. આ પ્રસગંના એકાદ મિહના પછી અ મોના રાજા નાહાશે યાબેશ-

િગ યાદમા ંરહતેા ઈસાયલીઓ ઉપર ચડાઈ કરી તેને ઘરેે ઘા યો. કાસદો ારા ચડાિન વાત સાભંળતા ંશાઉલમા ંઈ રની શિકતનો 

સચંાર થયો અને તેણે યુ  માટે આખા ઈસાલયમાથંી લોકોને ભેગા કયાર્. 

 

બીજા િદવસે શાઉલે લ કરને ત્રણ ટુકડીમા ં વહચી નાખ્યુ.ં પરોઢ થતા ં તેઓ દુ મનની છાવણીમા ં ધસી ગયા અને બપોર સધુી 

અ મોનીઓની કતલ ચલાવી.  લોકો બચી ગયા તેઓ એવા તો વેરિવખેર થઈ ગયા કે બે જણ પણ ભેગા ન ર ા. ઈસાયલીઓના 



આ િવજય પછી ઈસાયલીઓ િગ ગાદમા ંભેગા થયા અને યા ંપ્રભ ુસમક્ષ શાઉલને રાજા જાહરે કય  અને સૌ ઈસાયલીઓએ મોટો 

ઉ સવ મના યો. 

રાજા બ યાના ંબે વષર્ બાદ શાઉલે પિલ તીઓ સામે યુ  કરવાનુ ંનક્કી કયુર્ં. પિલ તીઓ પાસે એક સશક્ત સૈ ય હત ુ.ં બાઈબલ કહ ેછે 

તેમ, “તેમની પાસે ત્રીસ હજાર રથ, છ હજાર ઘોડેસવાર અને દિરયાકાઠંાની રેતીની પેઠે અગિણત પાયાદળ હત ુ.ં” 

 

શાઉલે યુ  માટે ત્રણ હજાર માણસોને તાલીમ આપી તૈયાર કયાર્. એમા ંહજાર માણસોને પોતાના દીકરા યોનાથાનના આગેવાની હઠેળ 

રહવેા દઈને શાઉલે પિલ તીઓના સૈ યની પ ૂઠેંથી હમુલો કય . યુ ની ભારે અંધાધ ૂધંી વ ચે પિલ તીઓ એકબીજા ઉપર તલવાર 

ચલાવી ર ા. તે િદવસે ઈસાયલીઓએ પિલ તીઓને હરા યા અને તેમને િમખમાશથી આયલોન સધુી મારી હઠા યા. 

 

ઈસાયલા રાજા થયા પછી શાઉલે ચારે બાજુના દુ મનો સામે યુ  ખેડયા.ં તેણે મોઆબીઓ, અમે મોનીઓ, અદોમીઓ, સોબાનારાજાઓ 

અને પિલ તીઓ સાથે યુ  કયાર્ં. તે  િદશામા ંવ યો યા ંતેને િવ ય મ યો. તેણે ભારે પરાક્રમ કરીને અમાલેકીઓને પણ હરા યા. 

તેણે ઈસાયલીઓને બધા દુ મનોના હુમલામાથંી બચા યા. શાઉલ જી યો યા ંસધુી તેને પિલ તીઓ સાથે ખનૂખાર યુ ો લડવા પડયા.ં 

કોઈ પણ બળવાન કે બહાદુર માણસ નજરે પડતા ંજ શાઉલ તેને પોતાના લ કરમા ંભરતી કરી દેતો. 

 

પણ છે લે શમએુલે શાઉલને ઈસાયલીઓના રાજા તરીકે અપાત્ર ઠરા યો. શાઉલને રાજા તરીકે તરછોડવા માટે બે કારણો મળે છે. 

પહલેા કારણા ંશાઉલે ગેરવાજબી રીતે આહિુત ધરાવી. આથી શમએુલે ઠપકો આપતા ંક ુ,ં “તેં બેવકફૂી કરી છે. તને તારા ઈ ર પ્રભએુ 

 આજ્ઞા આપી હતી તેનુ ંતે પાલન નથી કયુર્ં.” 

 

શાઉલનો રાજા તરીકે અ વીકાર થવાનુ ંબીજુ ંકારણ અમાલેકીઓ સામેની હાદમા ંશમએુલ ારા ઈ રે શાઉલને આપેલી આજ્ઞાઓનો 

શાઉલે કરેલો અનાદર છે. 

 

એટલે શમએુલે શાઉલને ક ુ,ં “પ્રભનેુ આહિુતઓ અને બિલદાન ગમે છે કે તેની આજ્ઞાનુ ંપાલન ગમે છે? બેશક, બિલ કરતા ં તેની 

આજ્ઞાનુ ંપાલન બહતેર છે અને ઘટેાઓની ચરબી કરતા ંતેનુ ંક ુ ંકરવુ ંએ બહતેર છે. તેની આજ્ઞાનુ ંઉ લઘંન કરવુ ં  જતંરમતંર વુ ં

જ પાપ છે, તમુાખી એ મિૂતર્પજૂા ટલી જ ખરાબ છે. તે પ્રભનુી આજ્ઞાને ફગાવી દીધી. એટલે તેણે તેને રાજા તરીકે ફગાવી દીધો છે.” 

 



અહીં શાઉલને રાજા તરીકે અપાત્ર ઠરાવવા માટે  બે કારણો આ યા ં છે. આ બનેં કારણો ઐિતહાિસક બનાવો તરીકે માણસની 

યાદશિક્તમા ંસહલેાઈથી રહી શકે એમ છે. પરંત ુબાઈબલના પિંડતો એક ત્રીજા વધ ુઊંડા કારણનો પણ િનદશ કરે છે. એ છે રાજા 

તરીકેની પોતાની ધાિમર્ક ફરજો સમજવાની અન ્ઈ ર પ્રભનુા વક્તા શમએુલ સાથે યોગ્ય સબંધં રાખવાની શાઉલની િન ફળતા. 

શમએુલે શાઉલને ક ુ ંકે, “પ્રભએુ આ  તારા હાથમાથંી ઈસાયલનુ ંરા ય ટંવી લીધુ ંછે અને તારા કરતા ંવધ ુસારા માણસના હાથમા ં

સ યુ ંછે. ઈસાયલનો મિહમાવતંો ઈ ર કદી છેતરતો નથી કે પોતાનો િનણર્ય બદલતો નથીઃ તે કંઈ માણસ નથી કે િનણર્ય ફેરવે.” 

પછી શમએુલ રામા ચા યો ગયો અને રાજા શાઉલ પોતાના ઘરે િરબા ચા યો ગયો. 

 

શમએુલે રાજા તરીકે શાઉલને અપાત્ર ઠરા યાથી રાજા કે પ્રજા ઉપર તરત જએની કોઈ અસર થઈ નિહ. શમએુલ િનવ ૃ  થયા અને 

શાઉલ રાજા તરીકે ચાલ ુર ો. ઈસાયલીઓ શાઉલને તરછોડવા તૈયાર નહોતા. શાઉલે પિલ તીઓ વા દુ મનો સામે એમને સફળ 

આગેવાની આપી હતી. પરંત ુશમએુલે જાહરે કરેલી અપાત્રતાથી શાઉલના જીવનમા ંઅને રા ય કરવાની એમની શિક્તમા ંઅિનિ તતા 

જોઈ શકાય છે. 

 

પછી શાઉલના રાજયકાળ દરિમયાન જ શમએુલ દાિવદનો રાજા તરીકે અિભષેક કરે છે. એક િદવસ પ્રભનુા ક ા પ્રમાણે શમએુલે 

બેથલેહમે જઈને પ્રભનેુ બિલ ચડાવવા માટે ઈશાઈને અને તેના દીકરાઓને બોલા યા. તેઓ આ યા એટલે એિલયાબને જોઈને 

શમએુલને િવચાર આ યો કે, “જ ર પ્રભનુો પસદં કરેલો માણસ મારી સમક્ષ આ યો છે.” પણ પ્રભએુ તેને ક ુ ં“એનો દેખાવ કે ઊંચુ ં

કદ જોઈશ નિહ. કારણ, મને એ પસદં નથી. પ્રભનુી દિ ટ અને માણસની દિ ટ જુદી હોય થે, માણસો બહારનો દેખાવ જુએ છે. પણ 

પ્રભ ુઅંતર જુએ છે.” પછી છેક છે લે ઈશાઈના સૌથી નાના પતુ્ર દાિવદને શમએુલ આગળ રજૂ કરવામા ંઆ યા યારે શમએુલે તેલનુ ં

શીંગડુ ંલઈને તેને તેના ભાઈઓના દેખતા ંઅિભષેક કય . 

 

આ પ્રસગં બાદ રાજા શાઉલે જા યુ ંકે ઈશાઈનો દીકરો દાિવદ કુશળ બજવૈયો છે. વળી તે બહાદુર અને સારો યો ો છે. બોલવે ચાલવે 

શાણો અને ટકો છે અને પ્રભ ુએની સાથે છે. એટલે શાઉલનો તેના ઉપર ખબૂ ખબૂ પે્રમ હતો અને તેણે તેને પોતાનો બખ્તર ઉપાડનાર 

બના યો. વળી જયારે શાઉસ અપદુતગ ત બનતો યારે દાિવદ વીણા લઈને વગાડતો, એટલે શાઉલને આરામ થઈ જતો અને તે 

સાજો થઈ જતો. 

 

પણ ધીમે ધીમે શાઉલને દાિવદની ઈષાર્ થવા લાગી. એક િદવસ તો દાિવદ રાજા આગળ વીણા વગાડતો હતો યારે શાઉલે પોતાના 

ભાલાથી દાિવદને ભીંતે જડી દેવાનો પ્રય ન કય . પણ દાિવદ બચી ગયો. યાર બાદ શાઉલે દાિવદને મારી નાખવા એનો ઘણો પીછો 

કય  પણ એને સફળતા મળી નિહ. 



 

એ વખતે પિલ તીઓ પોતાનુ ંબધુ ં સૈ ય ભેગુ ંકરીને ઈસાયલીઓ સામે યુ  ચડયા. યુ મા ંપિલ તીઓએ શાઉલનો અને તેના ત્રણ 

દીકરાઓનો પીછો કય  અને ત્રણેને મારી નાખ્યા. શાઉલની આસપાસ ખ ૂખંાર યુ  મ યુ ંહત ુ ંઅને કેટલાક બાણાવળીઓએ તેને સખત 

ઘાયલ કય . આથી દુ મનોના હાથામા ંઆવવાને બદલે શાઉલે પોતે તલવાર લઈને તેના ઉપર પડતુ ંમે યુ.ં શાઉલને મરણ પામેલો 

જોઈને એનો બખ્તર ઉપાડનાર પણ એ જ રીતે મોતને ભેટયો. યુ મા ંશાઉલ અને તેના દાકરાઓના મ ૃ ય ુ િવશે સાભંળીને યોબેશ-

િગ યાદના લોકોએ આખી રાત દડમજલ કરીને શાઉલ અને તેના ત્રણ દીકરાઓના ંશબ પાછા ંયોબેશ લાવી યા ં તેમને અિગ્નદાહ 

દીધો. પછી તેમણે તેમના અિ થ લઈને શહરેમાનંા સ ના ઝાડ નીચે દાટી દીધા ંઅને સાત િદવસના ઉપવાસ કયાર્. 

 

ઈસાયલી પ્રજાના ઈિતહાસમા ંશાઉલની િસિ ઓ ઘણી ન ધપાત્ર છે. શાઉલે સૌ પ્રથમ વાર જ ઈસાયલીઓને પોતાની આસપાસ રહતેા 

દુ મનોની સરુક્ષા બક્ષી હતી અને શ ઓુ સામે લડવા માટે એક સૈ ય સગંિઠત કયુર્ં હત ુ.ં શાઉલે થાપેલા ઈસાયલ રા યમાથંી 

ઈસાયલના વડીલો દાિવદને રાજા થવા આમતં્રણ આપે છે. આમ, શાઉલના રા યમાથંી જ દાિવદના રા યનો ઉદય થાય છે. 

 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 01-12-2006) 

(ફરી બદ યાની તારીખઃ 16-12-2006) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2006 

 


