
સેનાપિત નામાન  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

 

બાઈબલના નવા કરારમા ંઈસએુ ઉ લેખ કરેલુ ંએક પાત્ર છે િસિરયાનો સેનાપિત નામામન, ઓક િદવસ ‘ગામનો દીકરો ગામમા ંન 

પજુાય’ એ અથર્મા ંઈસએુ પોતાના વતન નાસરેથના સભાગહૃમા ંજઈ લોકોને ઉપદેશ આપતા ં ક ુ,ં “પયગબંર એિલયાના વખતમા ં

ઈસાયલમા ંકોિઢયા તો પુ કળ હતા, છતા ંિસિરયામા ંનામાન િસવાય બીજા કોઈને સાજો કરવામા ંઆ યો નહોતો.” 

 

નવા કરારમા ંઉપરોક્ત િસવાય સેનાપિત નામાનની આખી વાત આપણને જૂના કરારના રાજાના બીજા ગ્રથંમા ંમળે છે. નામાનની એ 

વાત ખબૂ રસપ્રદ અને ઉપદેશ પ છે. એમા ંએક બાજુ માણસના ગવર્ની વાત છે તો બીજી બાજુ ભગવાન ઉપરની ાના ચમ કારનુ ં

વણર્ન છે.  

 

નામાન અરામના રાજાનો અને એમની સેનાનો માનીતો સેનાપિત હતો. પ્રભએુ સેનાપિત નામાન મારફતે અરામીઓને િવજય અપા યો 

હતો. તે વીર યો ા હતો, પણ તે કોઢથી પીડાતો હતો. 

 

આરામીઓ પડોશી રા ય ઈસાયલ સામેના એક હુમલા દરિમયાન યાથંી એક નાની નમણી છોકરીને ઉપાડીને લા યા હતા અને તે 

નામાનની વહનુી દાસી થઈને રહી હતી. એ ઈસાયલી છોકરીએ પોતાની શેઠાણીને ક ુ ં “જો મારા શેઠ શમ નના નબીને મળે, તો તે 

એમનો કોઢ મટાડી દે.” નામાને જઈને આ વાત પોતાના માિલકને કહી. 

 

અરામના રાજાએ ક ુ,ં “સારંુ તુ ંજ ર જા. હુ ંઈસાયલના રાજા ઉપર તને પત્ર લખી આપીશ.” પોતાના માનીતા સેનાપિત નામાનને 

ઈસાયલ મોકલતા ંઅરામના રાજાએ ઈસાયલના રાજા પર પત્ર સાથે ભેટમા ંપુ કળ ચાદંી, સોના અને પોશાક મોક યા. આથી બાઈબલ 

ન ધે છે તેમ, નામાન દસ મણ ચાદંી, છ હજાર સોનામહોર અને દસ પોશાક લઈને ઊપડયો. તેણે ઈસાયલના રાજાને પત્ર આ યો,  

નીચે મજુબ હતો. “આ પત્ર લઈને હુ ંમારા સેવક નામાનને તમારી પાસે મોકલુ ં .ં તમે એનો કોઢ મટાડશો.” 

 

અહીં આપણે અથર્નો અનથર્ થતા ંજોઈએ છીએ. ઈસાયલની છોકરીએ પોતાના શેઠ નામાનને પોતાના દેશના નબીની વાત કરી હતી. 

પરંત ુઅરામનો રાજા પોતાના માનીતા સેનાપિત નામાનને ઈસાયલના રાજાની પરવાનગી લઈને યાનંા નબી પાસે મોકલવાને બદલે 

સીધા ઈસાયલના રાજા પર પત્ર લકીને નામાનનો કોઢ મટાડવાનો આગ્રહ કહ ેછે. 

 



પત્રનો સદંભર્ કે નામાનની આખી વાત સમ યા િવના અરામના રાજાનો પત્ર વાચંતા ઈસાયલના રાજા ઘણુ ંબધુ ંક પી લે છે અને 

ગભરાટ અને ગુ સામા ંપોતાના ંકપડા ંફાડી નાખીને અફસોસ યક્ત કરે છે. બાઈબલ કહ ે છે તેમ, ઈસાયલના રાજાએ પત્ર વાચંીને 

ગભરાઈ જઈને પોતાના ંકપડા ંફાજી નાખ્યા ંઅને તે બોલી ઊઠયો. “હુ ંતે કંઈ દેવ  ંકે મારી કે િજવાડી શકંુ? એ આ માણસને એનો રોગ 

મટાડવા મારી પાસે મોકલી આપે છે!  જુઓ તો ખરા ! જ ર એ મારી સાથે ઝઘડો કરવા માગે છે.” 

 

જયારે એિલશાએ ઈસાયલના રાજાએ પોતાના ંવ ો ફાડયાનુ ંસાભં યુ ં યારે તેણે તેમને સદેંશો મોક યો કે, “તમે શુ ંકામ ગભરાઓ છો? 

એને મારી પાસે આવવા દો, એટલે એની ખાતરી થશે કે ઈસાયલમા ંકોઈ નબી વસે છે.” આથી નામાન પોતાના ઘોડા અને રથો લઈને 

એિલશાના ઘરને આંગણે જઈને ઊભો. એિલશાએ તેને એક કાસદ મારફતે કહવેડા યુ ંકે, “તમે જઈને સાત વાર યદર્ન નદીમા ં નાન કરો 

એટલ તેમારી ચામડી ફરી સાજી થઈ જશે.” 

 

અહીં સેનાપિત નામાનનો પ્રિતભાવ જોવા વો છે. પોતાનો કોઢ કેવી રીતે ઈસાયલનો નબી મટાડશે  અંગે નામાનને ચોક્કસ ખ્યાલ 

હતો. પરંત ુઈસાયલના નબીએ નામાનના ખ્યાલને અનુ પ પ્રિતભાવ આ યો નથી. ઊલટંુ, નામાનને મળવાની પણ તકલીફ લીધા િવના 

એને કંઈ સીધુસંાદંુ કામ કરવા એક નોકર ારા જણાવે છે. 

 

પિરણામે બાઈબલ કહ ેછે તેમ, નામાન તો ગુ સે થઈને બબડતો બબડતો ચા યો ગયો અને એણે ક ુ,ં “હુ ંતો એમ ધારતો હતો કે તે 

બહાર આવી મારી પાસે ઊભો રહી. પોતાના પરમે ર પ્રભનુુ ંનામ લઈ, રોગવાળા ભાગ ઉપર હાથ ફેરવી દોઢ મટાડી દેશે. દમ કની 

નદીઓ અબાના અને ફરપર ઈસાલની બધી નદીઓ કરતા ંબહતેર નથી? તેમા ં નાન કરીને હુ ંરોગમકુ્ત ન થઈ શકંુ ? આમ તે પાછો 

ફરીને ગુ સામા ંને ગુ સામા ંચા યો ગયો.”  

 

પરંત ુનામાનના સ ભાગ્યે એના નોકરો વધારે િવવેકી અને સમગ્ર પિરિ થિતને સમજનાર નીવડયા. “નાના મ એ મોટી વાત” ની મ 

નામાનના નોકરોએ તેની પાસે જઈને તેને ક ુ,ં “બાપ,ુ નબીએ તેમને કંઈ મુ કેલ વ ત ુકરવાનુ ંક ુ.ં હોત તો તમે કયુર્ં હોત કે નિહ? તો 

પછી એ તમને કહ ેછે કે, “તમે નાહશો એટલે સાજા થઈ જશો. તો તો તમારે એનુ ંક ુ ંવધારે માનવુ ંજોઈએ.” 

 

નોકરોના કહવેાથી સેનાપિત નામાનની િવવેકબિુ  જાગી અને તેણે નમતાથી યદર્ન નદીમા ંજઈને એિલશાના ક ા પ્રમાણે સાત વાર 

ડબૂકી મારી, એટલે તેની ચામડી બાળકની ચામડી વી ચોખ્ખી થઈ ગઈ. પોતાને કોઢમાથંી સાજોનરવો થયેલો જોઈને સેનાપિત 

નામાનની ા જાગી અને આભારભયાર્  દયે પોતાની બધી ભેટસોગાદ લઈને નબી એિલશા પાસે પાછો આ યો અને નબીને ક ુ,ં “હવે 

મને ખાતરી થઈ કે, ઈસાયલ િસવાય પ ૃ વી ઉપર ક્યાયં પરમે ર નથીઃ હવે આપ આ સેવકની ભેટ વીકારવાની કૃપો કરો.” 

 

પણ નબી તો નબી જ છે. એણે કંઈ ભેટ વીકારવાની ચોખ્ખા ના પાડી, એિલશાએ ક ુ,ં “  પ્રભનુો હુ ંસેવક  ંતેના કસમ ખાઈને કહુ ં  ં

કે હુ ંકોઈ ભેટ વીકારીશ નહી.” 



 

નામાને તેને કંઈક વીકારવાનો આગ્રહ કય , પણ તેણે મા યુ ંનિહ. યારે નામાન બો યો, “આપ ના જ પાડો છો આ સેવકને બે ખ ચર 

માટી આપો, કારણ, હુ ંહવે પ્રભ ુિસવાય બીજા કોઈ દેવને બિલ કે આહિુત ચડાવવાનો નથી. માત્ર આટલી એક બાબતમા ંહુ ંપ્રભનુી ક્ષમા 

યાચુ ં .ં અને તે એ કે મારા માિલક યારે િરમોન દેવના મિંદરમા ંપજૂા કરવા જાયે છે યારે મારા હાથનો ટેકો લે છે અને તેઓ યા ંપગે 

લાગે છે યારે હુ ંપણ પગે લાગુ ં .ં પ્રભ,ુ આ સેવકને એટલી ક્ષમા કરો.” એિલશાએ ક ુ,ં “સારંુ, સખુે જા.” 

 

નામાનની આ વાતમા ંઅહીં એક ઉપકથા આવે છે. માણસના લોભને છતી કરતી આ ઉપકથાનો નાયક નબી એિલશાનો નોકર ગેહાઝી છે. 

ગેહાઝીની સામે એક બાજુ અરામના રાજાએ સેનાપિત નામાન ારા પોતાની ગરુુ બની એિલશા માટે મોકલેલી િકમતી ભેટસોગાદ અને 

બીજી બાજુ એ બધી ભેટ પ્ર યે િનઃ પહૃ રહતેો પોતાનો ગરુુ નબી એિલશા. નબી એિલશાએ કોઈ ભેટ વીકારવામા ંમક્કમપણે ના 

પાડવાથી, સેનાપિત નામાન પોતાની બધી ભેટો સાથે પોતાના રા ય આરમ તરફ પરત ફરે છે. પણ યા ંનબી એિલશાના લોભી નોકાર 

ગેહાઝીને તેન પડતુ ંનથી. બાઈબલે નોકર ગેહાઝીનુ ં વગત ભાષણ આ યુ ંછે. “શુ ંમારા માિલકે આ અરામી નામાનને તે  ભેટ લા યો 

તે વીકાયાર્ વગર જ એમ ને એમ જવા દીધો? પ્રભનુા કસમ, હુ ંદોડતો તેની પ ૂઠેં જાઉં .ં અને તેની પાસેથી કંઈ લઈ આવુ ં .ં” 

 

આ િવચારને તરત જ અમલમા ંમકુતા ંગેહાઝી નામાનની પ ૂઠેં દોતો પહ યો. ગેહાઝીને દોડીને આવતો જોઈને નામાને પોતાના રસાલાને 

રોક્યા અને પોતાના રથમાથંી કદૂી પડીને ગેહાઝીને પછૂ ુ,ં “બધુ ંકુશ તો છે ને?” ગેહાઝીએ પોતાનો લોભ પાવતા ંનામાનને ક ુ.ં “બધુ ં

કુશળ છે. મારા માિલકે એમ કહવેડા યુ ંછે કે, “એફ્રાઈમના ઉ ચ પ્રદેશના નબીઓનાસઘંના બે તરુણો હમણા ંજ આ યા છે, તેમને એક 

મણ ચાદંી અને બે પોશાક આપી શકશો?””  

 

નામાન તો એિલશામે પોતે લાવેલા ભેટસોગાદ આપવા તૈયાર જ હતો. એટલે તેણે ગેહાઝીને આગ્રહ કરીને માગી તે કરતા ંવધારે ભેટો 

આપી અને બધી માલમતા ઉઠાવવા માટે પોતાના બે નોકરોને પણ ગેહાઝી સાથે મોક યા. યારે ગેહાઝી એિલશા રહતેો હતો તે ટેકરી 

પર પહ યો યારે તેણે પેલા માણસો પાસેથી વ તઓુ લઈને ઘરમા ંમકૂી દઈ તેમને પરત મોક યા. પછી ગેહાઝી અંદર જઈ એિલશા 

આગળ ઊભો ર ો યારે નબીએ ક ુ.ં “ગેહાઝી, તુ ંક્યા ંગયો હતો? કયાયં નિહ,” ગેહાઝી જુ  ંબો યો. 

 

પણ એિલશાએ ક ુ,ં “ યારે કોઈ તને મળવા માટે રથમાથંી કદૂી પડયુ ં યારે હુ ંઅંતદિ ટથી એ જોતો નહોતો? આ કંઈ પૈસા લેવાનો 

પ્રસગં છે ? આ કંઈ બગીચાઓ,  તનૂની વાડીઓ, દ્રાક્ષની વાડીઓ, ઘેટાબંકરા ંઅને ઢોર તથા દાસ અને દાસીઓ લેવાનો પ્રસગં છે? 

નામાનનો કોઢ અને તારા ંવશંજોને કાયમનો વળગશે.” ગેહાઝીને તરત જ કોઢ ટી નીક યો. તેની ચામડી બરફ વી સફેદ થઈ ગઈ 

અને તે એિલશાની સામેથી ચા યો ગયો. 

 

આમ એિલશાએ યાગ કરેલી ભેટસોગાદથી એનો નોકર ગેહાઝી ધિનક બ યો, પણ એનો આ લોભ એને ભારે પડયો. નામાન પાસેથી 

મળેલા સોના, ચાદંી અને પોશાક સાથે એને  રોગથી નામાન સાજો થયો હતો તે કોઢ તેને મ યો. તેનો લોભ એને ગળી ગયો. 



 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 01-04-2007) 

(ફરી બદ યાની તારીખઃ 16-04-2007) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007 

 

 


