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ફાધર વગ સ પોલ 

પથૃ્વી પરના ંતમામ જીવજતંઓુથી માડંી માણસો સુ ાનંો સવર્નાશ કરનાર એક ભયકંર જળપર્લયની 

વાત દુિનયાના િવિવધ આિદજાિતના લોકસાિહત્યમા ં જોવા મળે છે. બાઈબલમા ંઆવતી નહૂ અને 

જળપર્લયની વાત બાિબલોનના મહાકા ય ÔિગલગમેશÕ સાથે ઘણુ ંસામ્ય ધરાવે છે. 

મહાકા ય ÔિગલગમેશÕ ઈ.સ.પવુેર્ સાતમી સદીમા ંલખાયુ ંછે, પરંત ુપરુાતત્વના કેટલાક િવ ાનો માને છે 

કે માટીના પાિટયા પર લખાયેલુ ંઆ મહાકા ય કોઈ પર્ાચીન કૃિતની નકલ છે. શક્ય છે કે બાિબલોનના 

ÔિગલગમેશÕ મહાકા યના મળૂમા ંઈ.સ. પવુેર્ તર્ીજી સહ ાબ્દીમા ં મેસેપોિટમયામા ંથયેલો મહા જળપર્લય 

હશે. 

બાઈબલમા ંઆવતી નહૂ અને જળપર્લયની વાત ખબૂ સુદંર અને રસપર્દ છે. બાઈબલના જળપર્લયની 

વાતમાથંી અનેક પેઢીઓના ંબાળકો માટે દંતકથાઓ અને રમકડાઓં મ યા ં છે. વહાણનુ ંમોટંુ રકમડુ ં

હોય તો એને નહૂના વહાણ તરીકે બાળકોને સમજાવવામા ંઆવે છે અને એમને નહૂ અને જળપર્લયની 

વાત કહવેામા ંઆવે છે. 

બાઈબલ કહ ે છે તેમ, નહૂની કથા આ પર્માણે છેઃ નહૂ ધમર્ને માગેર્ ચાલનાર માણસ હતો. તે એના 

જમાનાનો એકમાતર્ સાધ ુપરુુષ હતો, તે ઈ રના સાિનધ્યમા ંરહતેો હતો. તેને તર્ણ પતુર્ો હતા, શેમ, હામ 

અને યાફેથ. 

બાઈબલના પિંડતોનના મત મજુબ નહૂ ઈ.સ. પવૂેર્ 2000 ની આસપાસ જીવતો હતો. આ પિંડતો નહૂને 

આિદમાનવ આદમ પછીની દસમી પેઢીનો માણસ ગણે છે. 

નહૂના જમાના િવશે બાઈબલ ન ધે છે કે, “હવે પથૃ્વી ઈ રની નજરમા ંદુરાચારી બની ગઈ હતી અને 

િહંસાથી ભરેલી હતી. ઈ રે પથૃ્વી તરફ જોયુ ંતો તે દુરાચારી માલમૂ પડી, કારણ, પથૃ્વી ઉપરના ંબધા ં

માણસોએ દુરાચારનો માગર્ ગર્  કય  હતો. ઈ ર પર્ભએુ જોયુ ં કે પથૃ્વી ઉપર માણસની દુ ટતૈ ઘણી 

વઘી ગઈ છે અને તેના અંતરની બધી વિૃ ઓ સતત દુ ટ જ હોય છે. ત્યારે પથૃ્વી ઉપર માણસને 

ઉત્પ  કરવા માટે તેને પ તાવો થયો અને તેના ંઅંતરને ઘણુ ંદુઃખ થયુ.ં”  



એટલે ઈ રે નહૂને ક ુ,ં “મેં બધા ંમાણસોનો અંત લાવવાનો િન ય કય  છે. કારણ, તેમને લીધે પથૃ્વી 

િહંસાથી ભરાઈ ગઈ છે. હુ ંતેમનો અને પથૃ્વીનો નાશ કરવાનો .ં”  પછી ઈ રે નહૂને વહાણ બનાવીને 

એમા ંનહૂના કુટંુબીજનો સાથે દરેક જાતના ંપર્ાણીઓમાથંી બબ્બેને વહાણમા ંલઈ લેવાની આ ા કરી 

અને નહૂ ેએ પર્માણે કયુર્ં. બાઈબલમા ંઈ રની આ આ ાનુ ંતથા એ આખા પર્સગંનુ ંખબૂ જ સુદંર વણર્ન 

છે. 

ઈ રે નહૂને ક ુ,ં “તુ ંતારે માટે દેવદારના લાકડાનુ ંએક વહાણ બનાવ , તેમા ંઓરડીઓ બનાવ  

અને અંદરથી અને બહારથી ડામર લગાડ . વહાણની લબંાઈ તર્ણસે હાથ, પહોળાઈ પચાસ હાથ અને 

ઊંચાઈ તર્ીસ હજાર રાખ . વહાણમા ંઉપરથી  એક હાથ મકૂીને એક બારી રાખ  અને વહાણની એક 

બાજુએ બારણુ ં રાખ , વહાણમા ંનીચલો, વચલો અને ઉપલો એમ તર્ણ મજલા રાખ . હુ ંઆકાશ 

નીચેના બધા જીવોનો નાશ કરવા માટે પથૃ્વી ઉપર જળપર્લય લાવનાર  ંઅને પથૃ્વી ઉપર  કાઈં છે 

તે બધુ ંનાશ પામશે. પણ હુ ંતારી સાથે કરાર કરીશ.ુ તુ ંવહાણમા ંઆવી રહે , તારા છોકરાઓ, તારી 

પત્ની અને તારા છોકરાઓની વહઓુ પણ તારી સાથે આવી રહ.ે વળી, દરેક જાતના ંપર્ાણીઓમા ંથી 

બબ્બેને તુ ંવહાણમા ંલઈ આવ  Ð એક નરને એક માદાને થી તેઓ તારી સાથે જીવતા ંરહ.ે દરેક 

જાતના પખંીઓમાથંી અને દરેક જાતના ંઢોરોમાથંી અને દરેક જાતના પેટે ચાલનારાઓમાથંી બબ્બે 

તારી સાથે લઈ આવ , થી તેઓ રહ.ે વળી, તારી સાથે બધી જાતનો ખોરાક પણ લે  અને સઘંરી 

રાખ . એ તારે અને પર્ાણીઓને ખાવા ચાલશે.”  

પછી ઈ રના ક ા મજુબ નહૂ અને એનુ ંઆખુ ંકુટંુબ વહાણમા ંચઢી ગયા.ં વળી. ઈ રના આદેશ મજુબ 

પથૃ્વી ઉપર દરેક પર્કારના જીવજતંઓુની ઓલાદ કાયમ રહ ે એ માટે નહૂ ે પોતાના વહણા ં દરેક 

જીવજતંનુા ં એકેક નરમાદાની જોડ લઈ લીધી. જ્યારે નહૂ, એના કુટંુબીજનો અને જાનવરો તથા 

પખંીઓમાથંી નર-માદાઓ વહાણા ંચડી ગયા ંત્યારબાદ પર્લયના ંપાણી પથૃ્વી ઉપર આ યા.ં 

બાઈબલનુ ંવણર્ન જુઓ, “પાતાળના ંજળરાિશના ંઝરણાઓં ટી નીક યા,ં આકાશની બારીઓ ખલૂી ગઈ 

અને ચાલીસ િદવસ અને ચાલીસ રાત સધુી વરસાદ વર યા કય . ચાળીસ િદવસ સધુી પથૃ્વી ઉપર 

જળપર્લય ચાલ ુર ો, પાણી વધતા ંગયા ંઅને વહાણ પથૃ્વીની અધ્ધર ઊંચકાવા લાગ્યુ.ં પાણી ચડતા ં

જ ગયા ંઅને ખબૂ વધી ગયા ંઅને વહાણ પાણી ઉપર તરવા લાગ્યુ.ં પથૃ્વી ઉપર પાણી એટલા ંતો 



ચડયા ં કે આકાશ નીચેના બધા ંજ ઊંચા પવર્તો ઢંકાઈ ગયા અને પાણી વધીને પવર્તોની ઉપર પદંર 

હાથ ચડી ગયા.ં પથૃ્વી ઉપર ફરનારા બધા જ જીવોપખંીઓ, ઢોરો, જગંલી પશઓુ, પેટે ચાલનારા ંબધા ં

પર્ાણીઓ અને બધા ંમાણસો-મરી ગયા.ં સકૂી ધરતી ઉપરનો એકેએક જીવ મરી ગયો. માતર્ નહૂ અને 

તેની સાથે વહાણમા ં ઓ હતા ંતેઓ જ બચ્યા.ં”  

જળપર્લયને અંતે વહાણની અંદર ગયાના એક વષર્ પછી નહૂ એના કુટંુબીજનો તેમજ સૌ જીવજુતંઓ 

વહાણની બહાર આવી શક્યા.ં ત્યાન ંનહૂ ેઈ ર પર્ભ ુમાટે એક ય દેવી બાધંી અને વેદી ઉપર આહિુત 

આપી. પછી ઈ રે નહૂ અને એના દીકરઓ સાથે કરાર કરીને આશીવાર્દ આપ્યા અને ક ુ.ં “સતંિત પેદા 

કરો, વશંવેલો વધારો અને પથૃ્વીને ભરી દો.”  

“ ત્યાર પછી ઈ રે નહૂને અને તેના દીકરાઓને ક ુ,ં જુઓ હુ ંતમારી સાથે અને તમારા વશંજો સાથે 

અને તમારી સાથેના બધા જીવો સાથે-પખંીઓ, ઢોરો અને જગંલી પર્ાણીઓ, ઓ તમારી સાથે 

વહાણમાથંી બહાર આ યા ંછે તેબધાનંી સાથે-કરાર કરંુ .ં હુ ંતમારી સાથે એવો કરાર કરંુ  ં કે, હવે 

કદી પણ બધા જીવોનો જળપર્લયથી નાશ નિહ થાય અને હવે કદી પણ જળપર્લય આવીને પથૃ્વીનો 

નાશ નિહ કરે.”  

વધમુા ંઈ ર ક ુ,ં “તમારી તથા તમારી સાથેના બધા જીવોની સાથે હુ ં  કરાર કાયમ માટે કરંુ .ં 

તેની આ એધાણી છેઃ હુ ંવાદળામા ંમારંુ ધનષુ મકંુૂ  ંઅને તે મારી અને પથૃ્વી વચ્ચે થયેલ કરારની 

એંધાણી બની રહશેે.”  

જળપર્લય પછીના નહૂ િવશે બાઈબલ કહ ેછે કે નહૂ પોતે ખેડતૂ હતો, દર્ાક્ષની વાડી કરનાર તે પર્થમ 

હતો. દા  પીધા પછી તે છાટકો થયો અને પોતાના ંવ  કાઢી નાખી પોતાના તબંમુા ં િનવર્  હાલમા ં

પડયો હતો. 

નહૂના દીકરા હામે પોતાના બાપને નવ ો જોઈને પોતાના બે ભાઈઓને એની જાણ કરી. શેમ અને 

યાફેથ એક ચાદર લઈને ખભા ઉપરથી પીઠ પાછળ પકડી પાછલે પગલે ચાલીને નવ ા બાપને તે 

ચાદર ઓઢાડી દીધી. પોતાના બાપને નવ ા જોવા ન પડે એટલા માટે શેમ અને યાફેથ મ  ફેરવીને 

ગયા હતા. 



જ્યારે નહૂનો દા  ઊતરી ગયો અને તેના પતુર્ોએ તે જ્યારે નશામા ંહતો ત્યારે શુ ંકયુર્ં હત ુ ંએની ખબર 

પડી ત્યારે નહૂ ેપોતાને િનવર્  જોનાર હામને શાપ આપ્યો અને પાછલા પગલે ચાલી પોતાને ચાદર 

ઓઢાડનાર બે દીકરાઓને આશીવાર્દ આપ્યા. 

જળપર્લય પછી નહૂ તર્ણસો પચાસ વષર્ જી યો અને નવસો પચાસ વષર્ની વયે અવસાન પામ્યો. 

િહબ ુલોકો માનતા હતા કે મધ્યપવૂર્ એિશયાના મળૂ વશંના લોકો નહૂમા ંતર્ણ સતંાનોના કુળના છે. 

આરાિબયાના ફળ પુ તથા રણભિૂમ િવ તારોમા ંવસતા લોકો શેમથી ઊતરી આવેલા વશંજો છે. એટલ ે

એમને સીમાઈટ કહવેામા ંઆવે છે. યાફેથમાથંી ઉ ર અને પિ મના ઈન્ડોયરુોપના વશંો આ યા છે. 

અને છે લા હામના વશંો મખુ્યત્વે આિફર્કાના ઈિજપ્ત અને ઈિથઓિપયામા ંવ યા છે. કાનાન દેશમા ંઆ 

તર્ણેય વશંો કે પર્જાના લોકો વસે છે. િહબ ુલોકો સીમાઈટ પર્જા છે. િફલી ટાઈ લોકો તો પિ મમા ંચઢી 

આવેલા યાફેથના વશંના છે અને કાનની તળપદી પર્જા કાનાનાઈટ લોકો તો હામના ંસતંાનો છે. 

બાઈબલમા ંઅબાહામને ઈ ર પર ા રાખનાર સૌ લોકોના આધ્યિપતા ગણવામા ંઆવે છે તો નહૂને 

જળપર્લય પછીની પર્જાના થાપક િપતા ગણવામા ંઆવે છે. 

બધા પર્કારના ભર્ ટાચાર અને અિન ટ વચ્ચે જીવનાર આપણા સૌ માટે સાધપુરુુષ વા અને ધમર્ને 

માગેર્ ચાલનાર નહૂનો પતર્ પર્ેરણાત્મક છે. 

 

 

 


