
ટો બતની ુ ુંબ થા  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

 

‘ટોિબત’ ગ્રથં બાઈબલના જ્ઞાન સાિહ યનો એક સુદંર નમનૂો છે. આશરે ઈ.સ. પવૂેર્ 200 ની આસપાસ રચાયેલા આ ગ્રથંમા ં ઈિતહાસના ં

પ્રસગંો અને પાત્રોને કેટલોક ઉ લેખ હોવા છતા ંઈિતહાસ સાથે એને કોઈ નાતો નથી. પણ બાઈબલના પિંડતો માને છે કે ટોિબતની 

બોધકથાને વા તિવક્તાનો ઓપ આપવા માટે એમા ંઈિતહાસનો આશરો લેવાનો પ્રય ન થયો છે. 

‘ટોિબત’ ગ્રથંનો આરંભ અશરૂના રાજા શા મને સરના સમયમા ં ઈસાયલમાથંી દેશવટો ભોગવી રહલેા ટોિબત નામના એક યહદૂી 

સ ગહૃ થની વાતથી થાય છે. તે જીવનભર સ ય અને યાયને માગેર્ ચાલનાર અને સ કમ  કરનાર તરીકે જાણીતો એક ખબૂ ધિમર્ ઠ 

માણસ છે. 

 

‘ટોિબત’ ગ્રથંમા ં ટોિબત પોતે કહ ે છે કે, “શા સમને સરના વખતમા ં હુ ં મારા જાતભાઈઓને ઘણી વાર દાન આપતો હતોઃ મારા 

રોટલામાથંી ભખૂ્યાનેં ભાગ આપતો હતો અને વ  વગરનાનેં વ ો આપતો હતો. જો હુ ંમારા કોઈ જાતભાઈનુ ંશબ િનનવેના કોટ બહાર 

પડેલુ ંજોત તો તેને દફનાવતો.” 

 

મરેલાને દફનાવવા અને ગરીબોને મદદ કરવા વા ંસ કાય ના બદલામા ંએના જાતભાઈઓ અને પડોશીઓ એની હાસંી ઉડાડે છે. 

અધરૂાના ંપરંુૂ એના દુભાર્ગ્યે ટોિબત બનેં આંખે અંધ બને છે. અને એની પ ની સુ ા ંએને ટોણો મારે છે. પરંત ુટોિબત પોતાના ઉપર તટૂી 

પડેલી આપિ થી િનરાશ થયા િવના ઈ ર પ્રભનુી પ્રાથર્ના કરતા ંકહ ેછે, “ઓ પ્રભ,ુ તુ ં યાયી છે અને તારા ંબધા ંકાયર્ યાયી છે. તુ ં  

કંઈ કરે છે તે સ ય અને દયાને માગેર્ કરે છે. તુ ંઆ જગતનો યાય કરનાર છે. માટે  પ્રભ,ુ તુ ંમને સભંાર, મારી સભંાળ લે, મારા ંઅને 

મારા ંવડવાઓના ંપાપ કે ભલૂ માટે મને સજા ન કરીશ.” 

 

બ યુ ંએવુ ંકે અરસામા ંટોિબતના દૂર મા યદેશના એકબાતાનામા ંરહતેા એક સબંધંી રાગએુલની દીકરી સારાને પણ તેના બાપની એક 

દાસીને મોઢે અપમાનભયાર્ શ દો સાભંળવા પડયા, કારણ, એક દુ ટ રાક્ષસ અ માદેવ સારાને પરેશાન કરતો હતો અને ગહૃસસંાર માડેં 

એ પહલેા ંએના સાત-સાત પિતઓને એ રાક્ષસે મારી નાખ્યા હતા. 

 

ટોિબતની મ સારા પણ પોતાના ઉપર આવી પડેલી આપિ થી ડગમગ્યા િવના ઈ ર પર પરૂા આ થા રાખીને પ્રાથર્ના કરે છે. “ઓ 

દયા  દેવ, તારો જય હો ! તારા નામનો સદા જયજયકાર હો અને તારી આકી સિૃ ટ સદા તારી તિુત કરો. અ યારે હુ ંઊંચુ ંજોઈને તારા 

ઉપર મીટ માડું ં .ં અને આ પ ૃ વી ઉપરથી ઉપાડી લેવાનો આદેશ કર, થી મારે આ મહણેા ંવધ ુસાભંળવા ંન પડે.” 

 



તે વખતે ટોિબતને મા યદેશમા ંપોતાના એક સગા રાગેસ ગબાયેલને યા ંરાખેલા ચાદંીની યાદ આવે છે અને ચાદંી પરત મેળવવા 

માટે પોતાના દીકાર ટોિબયાસને તૈયાર કરીને ઉપદેશ આપે છે. 

 

“હુ ંમરી જાઉં યારે મારો દફનિવિધ સારી રીતે કર . તારી માનુ ંનામ જાળવ  અને જીવે યા ંસધેુ તેને છોડીશ નિહ... બેટા, તે મરી 

જાય યારે તેને એક જ કબરમા ંમારી સોડમા ંદફનાવ .” 

 

“બેટા, જીવનભર રોજ પ્રભનેુ સભંાર ઃ કદી જાણીજોઈને ખોટંુ કરીશ નિહ કે તેની આજ્ઞાનો ભગં કરીશ નિહ... તારી પાસે  હોય તેમાથંી 

દાન આપવુ.ં.. બેટા, યિભચારથી ચેતતો રહે . તારા પવૂર્જોના કુળમાથંી ક યા પસદં કર ... તારંુ કામ કરનારની મજૂરી તે  િદવસે 

ચકૂવી દે ઃ કોઈનો પૈસો બાકી રાખીશ નિહ... ભખૂ્યાનેં રોટલો ને વ  માગંનારને વ  આપ ... દરેક ડા ા માણસની સહાલ લેવી. 

િહતકર સલાહની કદી ઉપેક્ષા ન કરવી.” 

 

પછી ટોિબતના કહવેાથી ટોિબયાસ પોતાને ર તો બતાવવા પોતાની સાથે આવે એવા એક સહયાત્રીની શોધમા ંગયો અને એક ઈસાયલી 

જાતભાઈ તરીકે એને ફિર તા રાફાએલનો ભેટો થયો. માગર્મા ંરાફાએલ એક મળતાવડો સહયાત્રી અને આદશર્ ભોિમય પરુવાર થયો. 

 

ર તામા ં રાફાએલે ટોિબયાસને એના કુટંુબી રાગએુલની પતુ્રી સારાની વાત કરીને એને સારાને પરણાવાનો આગ્રહ કરતા ં ક ુ,ં “એ 

છોકરી, સમજુ, બહાદુર અને ખબૂ પાળી છેઃ અને એના બાપની સારી પ્રિત ઠા છે. તુ ંએને પરણે એ યોગ્ય છે. મારંુ ક ુ ંસાભંળ, ભાઈ  

રાતે જ હુ ંએના બાપ સાથે એને િવશે વાત કરીશ અને તારા માટે એન ુમાગં ુમકૂીશ અને રાગેસથી પાછા ફરતા ંઆપણે લગ્ન ઊજવીશુ.ં” 

 

યારે ટોિબસાએ સારા િવશેની રાફાએલની બધી વાતો સાભંળી યારે તેના િદલમા ંતેને િવશે પે્રમ જાગ્યો અને તે પોતાની દય તેને 

અપીર્ ચકૂ્યો. 

 

યારે ટોિબયાસ અને રાફાએલ એકબાતાના ખાતે પહ યા યારે ટોિબયાસના આગ્રહ મજુબ રાફાએલ એને સીધા એના કુટંુબી 

રાગએુલને યા ંલઈ ગયો. રાગએુલને યા ંહાથ ધોઈ નાહીને જમતા ંપહલેા ંટોિબયાસ સારાને પરણવા તૈયાર થયો. એટલે “રાગએુલ ે

પોતાની દીકરી સારાને તેડાવીને મગંાવીને તેનો હાથ પકડીને ટોિબયાલને સ પી દીધી. પછી તેણે મોસેની સિંહતા અનસુાર પોતાની 

દીકરી સારા ટોિબયાસને પરણવાનુ ંખત લખી કાઢયુ.ં” 

 

યારે તેઓ બધા ખાઈપીને પરવાયાર્ યારે ટોિબયાસ સારાના શયનખડંમા ંગયો અને રાફાએલની સચૂના મજુબ ર તામા ંસાથે લીધેલી 

માછલીનુ ંકાળજુ ંઅને દય લઈને બળતા ધપૂમા ંનાખ્યુ.ં માછલીની ગધંથી અગાઉ બેઠેલી હરેાનપરેશાનીથી સારાને સપંણૂર્ મિુક્ત મળી. 

પછી ટોિબયાસને રાફાએલે ક ુ ંહત ુ ંતેમ તેણે સારા સાથે રક્ષણ માટે પ્રાથર્ના કરી. પછી તે બનેં આખી રાત સઈૂ ગયા.ં 



 

યાર પછી રાગએુલની ઈ છા મજુબ પદંર િદવસ સધુી સાસરીમા ંલગ્નની િમજબાની મા યા પછી ટોિબયાસ સારાને લઈને રાફાએલ 

સાથે પોતાના વતનમા ંપરત ફય . રાગએુને પોતાની પાસે  કંઈ છે એનો અધ  ભાગ આપીને ટોિબયાસ અને સારાને િવદાય કય . 

 

દીકરાના પરત આવવા માટે આતરુતા તથા શકંાકુશકંાથી રાહ જોઈ રહલેા ટોિબતની પાસે જઈને ટોિબયાસે એની આંખોમા ંરાફાએલે 

તૈયાર કરી આપેલી માછલીના િપ ની દવા આંજી દીધી અને ટોિબતને ફરી દેખતો કય . પછી ટોિબયાસે તેના બાપને પોતાના પ્રવાસની 

બધી વાતો કહી સભંળાવી. 

 

“મારો પ્રવાસ સફળ થયો છે. હુ ંચાદંી પાછી લઈ આ યો .ં મેં રાગએુલની દીકરી સારા સાથે લગ્ન કયાર્ છે. તે મારી પાછળ જ આવે છે. 

િનનવેના દરવાજા નજીક આવી પહ ચી હશે.” તે િદવસે ટોિબતે ખબૂ ખશુ થઈને ઈ રની તિુત કરી અને િનનવેના બધા યહદૂીઓને 

િમજબાની આપી, 

 

ટોિબત ગ્રથંનો અંત રાફાએલની ઈ રની તહનેાતમા ંરહનેાર એક િફર તા તરીકેની ખરી ઓળખાણ અને એની િશખામણવાણીથી તથા 

ટોિબતના તિુતગાનથી આવે છે. 

 

ટોિબત ગ્રથંનો મખુ્ય મુ ો છે, માણસની ધા અને ધીરજ,સ પોતાને થતી એક યા બીજા પ્રકારની હરેાનપરેશાનીમા ંસ પરુુષોએ ઈ ર 

પોતાને બધી આપિ ઓમાથંી બહાર કાઢશે એવી ા અને ધીરજ રાખવી જોઈએ. બાઈબલના યોબ ગ્રથંમા ંપણ આપણે આવો જ 

સાદોસીધો બોધપાઠ મળે દેશવટો ભોગવીને પાછી ફરેલી યહદૂી પ્રજાને ભિક્ત અને પ્રાથર્નાને તેમજ ધાિમર્ક મ ૂ યો અને વલણોને પણ 

પ્રિતિબંિબત કરે છે. 

 

છે લે સપંણૂર્ બાઈબલમા ંટોિબત ગ્રથં િવશેની ન ધમા ંકહવેામા ંઆ યુ ંછે તેમ, સાચા માણસના જીવનની એકએક ઘટના ઉપર ઈ રની 

કૃપાદિ ટ છે એ વાત આ કથામાથંી ફિલત ખાય છે. ઉપરાતં, કથાની સાથે સાથે ટોિબત અને ટોિબયાસના ંપાત્રોની વાતમા ં પરોપકર, 

ધમર્િન ઠા લગ્નની પિવત્રતા, ઉપવાસ, પ્રાથર્ના વગેરે િવશે િવિવધ ઉપદેશવાણી વણાયેલી જોવા મળે છે. 

 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 01-09-2007) 

(ફરી બદલવાની તારીખઃ 16-09-2007) 
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