
િશમશોનના ંપરા મો  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

 

બાઈબલ કહ ેછે, “પિલ તીઓના સમયમા ંિશમશોને ઈસાયલમા ંવીસ વષર્ કાળજીપણુ ંકયુર્ં.” 

 

બાઈબલના ‘કાજી’ ગ્રથંમા ંિશમશોન અંગેની વાતોમા ંએને ઈસાયલના એક કાજી તરીકે ચીતરવાનો પ્રાયસ થયો છે. પરંત ુિશમશોનના 

વ ૃ ાતંોમા ંએના કાજીપણાની કાઈ વાત નથી. તે કાજી થઈને ઈસાયલીઓને યાય-અ યાયનો ચકુાદો આપતો નથી, તે લોકોનો સૈિનક 

યો ા નથી કે નથી ધાિમર્ક આગેવાન. તે એક લોકિપ્રય પરાક્રમી પરુુષ છે. તે હકયુર્િલસના વો જોરાવર બહાદુર છે. 

 

બાઈબલના કેટલાક શરૂવીર માણસોની મ િશમશોનના જ મ સાથે કેટલીક ચમ કાિરક વાતો સકંળાયેલી છે. િશમશોનનો જન 

ઈસાયલના દાનવશંમા ંથયો હતો. તેના િપતા માનોહની પ ની વાઝંણી હતી, એક દૂતે તેને દશર્ન દઈને ક ુ,ં “તુ ંવાઝંણી છે. પણ હવે 

તને ગભર્ રહશેે અને પતુ્ર અવતરશે. તેને માથે અ ો અડવો ન જોઈએ. કારણ, એ છોકરો જ મથી જ ઈ રને સમિપર્ત થવાનો છે. 

પિલ તીઓના હાથમાથંી ઈસાયલોને છોડવામા ંપહલે એ કરનાર છે.” 

 

પછી તે બાઈએ એક પતુ્રને જ મ આ યો અને તેનુ ંનામ િશમશોન પાડયુ.ં છોકરો મોટો થયો અને તેને પ્રભનુા આશીવાર્દ મ યા. તે 

સોરા અને એ તાઓલ વ ચે દાનની છાવણીમા ંહતો, યારે પ્રભનુા પ્રાણે તેને પે્રરવાની શ આત કરી. 

 

યવુાન િશમશોન એક પિલ તી છોકરીના પે્રમમા ંપડયો. તેણે પોતાના ંમાબાપને ક ુ,ં “િત નામા ંમેં એક પિલ તી છોકરી જોઈ છે. મારે 

તેને પરણવુ ંછે. તમે એને મેળવો.” પણ તેના ંમાબાપ ઈ છતા હતા કે તે પોતાના સગા કે પોતાના આખા વશંમાથંઈ કોઈ છોકરીને 

પરણે. પરંત ુિશમશોન પોતાના િનણર્યમા ંઅફર ર ો, એટલે િશમશોનના ંમાબાપ એને લઈને િત ના ગયા.ં ર તામા ંિશમશોનના ં

માબાપ જરા આગળ નીકળી ગયા ંહતા ં યારે િત નાની દ્રાક્ષની વાડીઓમાથંી એક પ્રૌઢ િસંહ ગ ના કરતો િશમશોન તરફ ઘસી આ યો 

એના હાથમા ંકોઈ હિથયાર નહોત ુ ંતેમ છતા ંતેણે િસંહને જાણે લવારંુ ન હોય તેમ ચીરીને ફાિડયા ંકરી નાખ્યો. પણ તેણે પોતાના ં

માબાપને વાત કરી નિહ. 

 

થોડા િદવસ પછી િત નાની છોકરીને પરણવા િશમશોન એ જ ર તે ગયો. પોતે મારેલા િસંહનુ ંમડદંુ જુએ છે તો તેમા ંમધમાખીઓએ 

મધપડૂો બાં યો હતો. તેણે થોડુ ંમધ પોતાના હાથમા ંલીધુ ંઅને ખાતો ખાતો ચાલવા લાગ્યો. 



 

પોતાના સમયના િરવાજ મજુબ િશમશોને લગ્ન પછી ક યાને ઘેર િમજબાની આપી. એમા ંએણે ત્રીસેક પિલ તીઓને આમતં્રણ આ યુ ં

હત ુ.ં િશમશોને તેમને ક ુ,ં “હુ ંતમને એક ઉખાણુ ંપુ  ં .ં” િમજબાનીના સાત િદવસ દરિમયાન ઉખાણાનો જવાબ આપવામા ંઆવે તો 

બદલમા ંત્રીસ ઝીણા ંશિણયા ંઅને ત્રીસ જોડા કપડા ંઆપવાનુ ંનક્કી થયુ.ં 

 

પછી િશમશોને ઉખાણુ ંક ુ,ં “ભક્ષકમાથંી ભ ય નીક યુ,ં બિળયામાથંી માધયુર્ નીક યુ.ં” 

 

પિલ તીઓને ઉખાણાનો જવાબ મ યો નિહ. એટલે તેઓએ િશમશોનની વહુને ધમકીના વરમા ંક ુ ં“તારા ધણીને પટાવીને આ 

ઉખાણાનો જવાબ જાણી લે. નિહ તો અમે તને અને તારા બાપના ઘરને બાળી મકૂીશુ.ં” 

િશમશોની વહુ રોજ એની પાસેથી ઉખાણાનો જવાબ મેળવવા પ્રય ન કરતી. પણ છે લા સાતમે િદવસે તેણે એવી તો હઠ પકડી કે 

િશમશોને તેને ઉખાણાનો જવાબ ક ો અને િશમશોનની પ નીએ તે પોતાના લોકોને કહી દીધો. એટલે સાતમે િદવસે લોકોએ િશમશોનને 

ક ુ.ં 

 

“મધ કરતા મીઠંુ શુ ં? િસંહ કરતા ંબિળયુ ંશુ ં?” 

 

એટલે અ કલોન જઈને િશમશોને 30 માણસોને મારી નાખ્યા અને તેમના કમરપટા લઈ લીધા અને તેમના ંવ ો ઉખાણુ ં

ઉકેલનારાઓને આપી દીધા ંઅને ક્રોધથી ધ ૂઆંપ ૂઆં થઈને તે પોતાના બાપને ઘેર ચા યો ગયો. યાર પછી િશમશોનની વહુને તેના 

અણવર સાથે પરણાવી દેવામા ંઆવી. 

 

થોડા વખત પછી િશમશોન પોતાની પ નીની ઘરે ગયો. પણ પોતાની પ ની બી  પરણાવી દીધાની વાત સાભંળીને િશમશોને ક ુ,ં “આ 

વખતે જો હુ ંપિલ તીઓને નકુસાન કરંુ તો કોઈ મારો વાકં કાઢી શકે એમ નથી.” 

 

પછી િશમશોને ત્રણસો િશયાળવા ંપકડયા ંઅને બ બે િશયાળ પ ૂછંડી બાધંી વચમા ંએક એક મશાલ ખોસી દીધી. પછી તેણે મશાલો 

સળગાવી અને િશયાળવાનેં પિલ તીઓના પાક ભયાર્ ખેતરોમા ં ટા ંમકૂી દીધા.ં આ રીતે તેણે પિલ તીઓના લણેલા પળૂા, ઊભો પાક, 

તનૂની અને દ્રાક્ષની વાડીઓ પણ બાલી મકૂી. 

 



પોતાની સાથએ થયેલા સસરાના અણવતાર્વ સામે બદલો લેવા માટે િશમશોને એ નકુસાન કયુર્ં છે એમ જાણીને પિલ તીઓએ તેની 

છોકરીને અને તેના બાપના ઘરને બનેંને સળગાવી મકૂ્યા.ં આથી વધ ુઉ કેરાઈને િશમશોને પરૂી તાકાતથી પિલ તીઓ ઉપર તટૂી પડી 

તેમનો ઘાણ કાઢી નાખ્યો. પછી તે એટામ પાસેના ખડકની ગફુામા ંજઈને રહવેા લાગ્યો. 

 

એટલે પિલ તીઓએ યહદુામા ંછાવણી નાખી અને યહદૂા સામે લડવા આ યા. આથી યહદૂાના ત્રણ હજાર માણસોએ િશમશોન પાસે 

જઈને વાત કરી કે અમે તને બાધંીને પિલ તીઓને સ પી દેવા આ યા છીએ. કારણ, અમે પિલ તીઓના તાબેદાર છીએ અને તે અમને 

કફોડી િ થિતમા ંમકૂી દીધા છે. પોતાને મારી ન નાખવાની શરતે િશમશોન એમના શરણે થયો અને તેમણે તેને બે નવા ંદોરડા ંવડે 

બાં યો અને ગફુામાથંી પાછો આ યો. 

 

પિલ તીઓ જયનાદ કરતા કરતા તેની સામે આ યા. પણ પ્રભનુી શિક્તએ િશમશોનમા ંસચંાર કય , અને તેણે હાથે બાધેંલા ંદોરડા ં

તોડી નાખ્યા,ં ગધેડાનુ ંએક તાજુ ંજ જડબાનુ ંહાડકંુ નજરે પડતા ંતેણે તે ઉપાડી લીધુ ંઅને તેના વડે હજાર માણસોનો ઘાણ કાઢી 

નાખ્યો. 

 

િશમશોન યાથંી ગાઝા ગયો. યા ંતેણે એક વે યા જોઈ ને તે તેના ઘરમા ંગયો. ગાઝાના લોકોએ એને પકડવાનુ ંકાવતરંુ ર યુ.ં પણ 

મધરાતે ઊઠીને તે શહરેના દરવજાના ંબારણા ંઅને બારસાખ હચમચાવી ઉખાડી નાખીને શહરે બહાર ચા યો ગયો. 

 

પછી િશમશોને સોરેકની ખીણા ંરહતેી દિલલા નામની એક ીના પે્રમમા ંપડયો, પિલ તીઓના સરદારોએ તે બાઈ પાસે જઈને એના 

પિતને પટાવીને એના જોરનુ ંરહ ય જાણી લઈને એમને જણાવવાનુ ંક ુ,ં બદલામા ંદરેક જણ તેને અિગયારસો ચાદંીના િસક્કા આપશે 

એમ નક્કી થયુ.ં 

  

આથી દિલલાએ િશમશોનને ક ુ,ં “મને કહો ને, તમારામા ંઆટલુ ંબધુ ંજોર શાથી છે ? તમને બાધંીને લાચાર બનાવી દેવા હોય તો શુ ં

કરવુ ંપડે ?” 

િશમશોને દિલલાને ત્રણેક વાર જુદા જુદા પણ ખોટા ઉપાયો બતાવીને પોતાની પ નીની હાસંી ઉડાવવા દીધી. છતા ંદિલલાએ રોજ રોજ 

તેને પછૂી પછૂીને એવો તો હરેાન કરી મકૂ્યો કે આખરે થાકીને તેણે તેને સાચી વાત કરીઃ “જો મારંુ માથુ ંમ ૂડંી નાખેલા વાળ ફરી ઊગવા 

લાગ્યા.” 



એક િદવસ પિલ તી સરદારો તેમના દેવ દાગોનને મોટી આહિુત ચડાવવા મિંદરમા ંભેગા થયા. અને બધા લોક ગમ ત કરાવવા માટે 

િશમશોનને કેદખાનામાથંી મિંદરે લાવવામા ંઆ યો. 

 

પોતાને મિંદરમા ંદોરી લાવનાર છોકરાને િશમશોને ક ુ,ં “હુ ંમિંદરના મખુ્ય ટેકા પ થાભંલાને અડી શકંુ એ રીતે મને ઊભો રાખ. થી હુ ં

તેને અઢેલી શકંુ.” મિંદર ીપરુુષોથી ખીચોખીચ ભરેલુ ંહત ુ.ં બધા જ પિલ તી સરદારો યા ંહાજર હતા અને આશરે ત્રણ હજાર ીપરુુષો 

ધાબા ઉપર િશમશોનના ખેલ જોતા હતા. 

 

િશમશોને પ્રભનેુ પ્રાથર્ના કરી, “ઓ પરમે ર પ્રભ,ુ મને સભંાર અને આટલી એક વાર મને એવુ ંબળ આપ કે થી હુ ંમારી બે આંખોનો 

બદલો આ પિલ તીઓ ઉપર એકીઝપાટે લઈ શકંુ.” 

 

પછી મિંદરના ટેકા પ વચલા બે થાભંલે તેણે બાથામા ંલીધા અને બધુ ંબળ વાપરીને જોર કય  અને મિંદરમા ંભેગા થયેલા સરદારો 

અને બઘા લોકો ઉપર તટૂી પડયો. આમ, તેણે જીવનમા ંનિહ માયાર્ હોય એટલા ંમાણસોને મરતા ંમરતા ંમારી નાખ્યા.ં 

 

તેના ભાઈઓ અને કુટંુબીજનો તેનુ ંશબ લઈ ગયા અને તેના બાપ માનોહની કબરે તેને દફના યો. 

 

બાઈબલના જૂના કરારમા ંબી  ક્યાયં જોવા ન મળે એવી માિહતી અને િવગતો આપણને િશમશોનની કથાઓમાથંી મળે છે. એમા ં

આપણને ઈસાયલીઓ અને પિલ તીઓ વ ચેના સબંધં અને અરસપરસના યવહારનો સાચો ખ્યાલ મળે છે. એ સબંધંમા ંએક બાજુ 

આંતધર્મીર્ય લગ્ન હોય તો બીજી બાજુ ખતરનાક યુ  અને નરસહંાર હોય છે. િશમશોનને લગતી કથાઓમા ંસારા પ્રમાણા ં

િમચર્મચાલાની ભેળસેળ કરવામા ંઆવી છે. તોપણ એના મળૂમા ંવા તિવક પિરિ થનો પણ આપણને સારો ખ્યાલ મળે છે. 

 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 16-10-2006) 

(ફરી બદલવાની તારીખઃ 01-11-2006) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2006 

 

 



 


