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બારુખ િબન નેિરયા પયગબંર ઈિમર્યનો િન ઠાવાન િશ ય અને સાથીદાર હતો. પયગબંર ઈિમર્યાએ ઈ.પ.ૂ 605 મા ંપોતાના િશ ય 

બાપખુ પાસે તે સમય સધુીના ંપોતાના ં યાખ્યાનો બોલીને લખા યા.ં યારબાદ બારુખે મિંદરમા ંજઈ બધા લોકોને એ ચમર્પત્રનુ ં

લખાણ વાચંી સભંળા યુ.ં કારણ, ઈિમર્યાને તે વખતે મિંદરમા ંજવાની મનાઈ હતી 

 

બારુખે એ જ ચમર્પત્રનુ ંલખાણ રાજા યકોિનયા િબન યહોયાકીમના તથા અમલદારો તેમજ લોકો આગળ વાં યુ.ં પયગબંર 

ઈિમર્યાની ફોટક અગમવાણી સાભંળીને રાજાના અમલદારો સાવધ બ યા અને એમની ચેતવણીથી ઈિમર્યા સાથે બારુખ યાથંી 

ભાગી ગયો. અમલદારોએ બારુખને ક ુ ંહત ુ.ં તુ ંઅને ઈિમર્યા ક્યાકં સતંાઈ જાઓ. તમે ક્યા ંછો તેની કોઈને જાણ થવા ન દેશો. 

પયગબંર ઈિમર્યાએ બોલીને લખાવેલ ચમર્પત્ર િવશે રાજા યહોયાકીમે પણ સાભં યુ ંઅને રાજાની આગળ પણ એ ચમર્પત્ર 

વાચંવામા ંઆ યુ.ં રાજાએ હકુમ કરીને એનો તરત જ નાશ કરા યો. ઈિમર્યાના ચમર્પત્રનુ ંલખાણ સાભંળીને ગુ સે થયેલા રાજાએ 

ઈિમર્યા અને બારુખને પકડીને કેદ કરવાનો પણ હુકમ છોડયો. પણ બનેં ક્યાયં જડયા નિહ. 

 

દૈવી પે્રરણાથી ઈિમર્યાએ ફરી વાર નવેસરથી પોતાનીં યાખ્યાનો બારુખ પાસે લખાવડા યા.ં નવા લખાણમાથંી બધી જૂની 

બાબતોનો સમાવેશ કરવા સાથે ઈિમર્યાએ ઘણી નવી વાતોનો પણ ઉમેરો કય . 

 

એકવાર પ્રભનુા આદેશથી ઈિમર્યાએ પોતાના િપત્રાઈ ભાઈ હનામેલ પાસેથી અનાથોથનુ ંખેતર ખરીદી લીધુ.ં પછી ઈિમર્યાએ 

વેચાણ વખથની સહી-િસક્કાવાળી અને સાદી બનેં નકલો વેચાણવખત ઉપર સહી કરનાર સાક્ષીઓની હાજરીમા ંબારુખને લાબંા 

વખત સધુી સાચવી રાખવા એક માટી ઘડામા ં મકૂવા માટે આપી અને લોકોને અગમવાણી સભંળાવી, ઈ ાયલના ઈ ર 

સવર્શિક્તમાન પ્રભએુ ક ુ ંછે કે, લોક આ િદશામા ંફરીથી ધરો, ખેતરો અને દ્રાક્ષની વાડીઓ ખરીદશે. 

 

એક િદવસ બારુખે પયગબંર ઈિમર્યાને ફરીયાદ કરી કે, મારંુ આવી બ યુ ંછે, કારણ, પ્રભ ુમારે માથે દુઃખ ઉપર નાખ્યે જાય છે. હુ ં

કણસી કણસીને થાકી ગયો  ંઅને મને કોઈ રાહત મળતી નથી. 

 



એના જવાબમા ંઈિમર્યાએ બારુખને પ્રભનુી વાણી સભંળાવતા ંક ુ ંહુ ંઆખી માનવજાત ઉપર આફત ઉતારનાર .ં તુ ં યા ંહશે 

યા,ં કઈ નિહ તોયે જીવતો રહવેા પામે એમ કરીશે. 

 

ઈ.સ. પવૂેર્ 587 મા ંબાિબલના રાજા નબખૂદને સરના હમુલાથી યરુશાલેમનુ ંપતન થયુ.ં એના બે મિહના પછી બાિબલે નીમેલા 

યરુશાલેમના સબૂા મદાિલયાનુ ંખનૂ કરવામા ંઆ યુ ં યારે ઈિમર્યાએ યહદૂીઓને યરુશાલેમ છોડી ભાગી જવા ના પાડી હતી. પણ 

લોકોએ બારુખ ઉપર આક્ષેપ મકૂયો કે એના ઉ કેરવાને કારણે જ ઈિમર્યાએ લોકોને યરુશાલેમના પતન પછી યાથંી ભાગી 

ટવાની ના પાડી હતી. પછી લોકો િમસરમા ંનાસી ગયા યારે પયગબંર ઈિમર્યા સાથે બારુખને પણ સાથે લઈ જવામા ંઆ યો. 

યાર પછી બારુખ િવશે આપણને કોઈ માિહતી મળતી નથી. 

 

બાઈબલમા ંબારુખના નામવાળો એક ગ્રથં છે. પણ બાઈબલના િન ણાતો કહ ેછે કે બારુખ ગ્રથં ઈિમર્યાના િશ ય બારુખે રચેલો 

નથી. લેટીન ભાષાના બાઈબલમા ંબારુખ ગ્રથંનો સમાવેશ થાય છે. પરંત ુ િહબ ુબાઈબલમા ંએનો સમાવેશ થતો નથી. એટલે 

પ્રોટે ટંટ િખ્ર તી બાઈબલમા ંબારુખ ગ્રથં મળતો નથી. મળૂ ગ્રીક બાઈબલમા ંપણ બારુખ ગ્રથંનો સમાવેશ થયો છે. 

 

બારુખ ગ્રથંમા ંમખુ્ય વે ત્રણ ભાગો છે. પયગબંર બારુખના પિરચય અને પ્ર તાવના પછી ગ્રથંના પહલેા ભાગમા ંબાિબલમાનંા 

િનવાર્િસત લોકોની પ્રાથર્ના છે. એમા ંલોકો પોતાના અને પોતાના દેશના આપરાધોનો એકરાર કરે છે. આપણે પ્રભનુો અપરાધ કય  

છે એને એની આજ્ઞાનુ ંઉ લઘનં કયુર્ં છે અને તેણે આપણે માટે ઠરાવેલા િનયમોનુ ંઅનસુરણ કરવાનુ ંફરમા યુ ંહત ુ ંતે આપણે કાને 

ધયુર્ં નથી. અને લોકો ઈ ર પ્રભનેુ િવનવણી કરે છે. ઓ સવર્શિક્તમાન પ્રભ.ુ ઈ ાયલના ઈ ર, દુઃખી આ મા અને યગ દય 

તને પકુારે છે. ઓ પ્રભ,ુ તુ ંસાભંળ અને દયા કર. 

 

બારુખના બીજા ભાગમા ંજ્ઞાનની પ્રશિ ત છે. એમા ંઈ ર પ્રભનેુ  સવર્ જ્ઞાનનો જ્ઞાતા કહવેામા ંઆ યો છે. યાકોબના વશંજોને 

ઈ રે એ જ્ઞાન બ યુ ંછે. આ રીતે જ્ઞાન પ ૃ વી ઉપર પ્રગટ થયુ ંછે. એ જ્ઞાન એટલે ઈ રની આજ્ઞાઓનો ગ્રથં – મોશેની સિંહતા. એ 

જ જ્ઞાનનો ખરો ભડંાર છે. 

 

ત્રીજા ભાગમા ંપયગબંર પ્રથમ તો યરુશાલેમ નગરીને મ માતા પોતાના ંદુઃખી સતંાનોને િદલાસો આપે તેમ િદલાસો આપે છે 

અને પછી પયગબંર ખદુ યરુશાલેમને આ ાસન આપી કહ ે છે, યરુશાલેમ, તારા ંશોકના ંઅને દુઃખના ંવ ો ઉતારી નાખ અને 

સદીને માટે ઈ ર તરફથી મળેલી મિુક્તનો ઝ ભો પહલેી લે. શા ત પરમે રે બક્ષેલા મિહમાનો મગુટ તારે માથે મકૂ. કારણ, 

ઈ ર તારી જાહોજલાલી અને દુિનયાની બધી પ્રજાઓને બતાવવા ઈ છે છે. ઈ રે એવી આજ્ઞા કરી છે કે એકેએક ઊંચા પ્રવતનને 



અને શા ત ડુગંરોને નીચા કરી દેવા અને ખીણને પરૂી દેવી, થી જમીન સપાટ થઈ જાય અને ઈ ાયલ ઈ રના મિહમાની 

છત્રછાયામા ંસહીસલામત ચાલી શકે. 

 

બારુખ ગ્રથંના અંતે ઈિમર્યાનો લખેલો કહવેાતો એક પત્ર ઉમેરવામા ંઆ યો છે. એ પત્ર બાિબલમા ં િનવાર્િસત થયેલી યહદૂીઓને 

યા ંમિૂતર્પજૂાથી ચેતતા રહવેા કહ ેછે. કારણ, પ્રભનુો દેવદૂત તમારી સાથે અને તે તમારી િજંદગીની સભંાળ  રાખશે. 

 

બાઈબલમા ંપિંડતો માને છે કે બારુખ ગ્રથંના જુદા જુદા ભાગો કોઈ એક જ લેખકમાથંી આવેલા નથી. ઘણુ ંખરંુ એનના ત્રણ મખુ્ય 

ભાગો જુદા જુદા ત્રણ લિહયાઓએ લખ્યા છે. 

 

 


