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লা�েল হাল েদবার জনয্
যেথ� ষাঁড় িছল না। আর 
একটা ষাঁেড়র �েয়াজন িছল। 
িক� তা ইলীশায় বেল
একজন যুবক কৃষকেক 
থামােত পারল না।



ষাঁড়েদর সােথ েস িনেজেকও 
খািটেয় িনি�ল। েযটা হািরেয় 
িগেয়িছল তার জায়গায় েস
িনেজেক লািগেয় িদেয়িছল। েস 
েবাধহয় খুব শি�শালী, চালাক 
ও কিঠন পির�মী।



ইলীশায় যখন চাষ করিছল, 
তখন ঈ�েরর ভাববাদী এিলয় 
এেস ডাকল। েসই যুবক চাষাবাদ 
েছেড় িদেয় ঈ�েরর কােজর জনয্ 
েনেম পড়ল। একিদন ঈ�র 
ঘূিণর্ঝেড়র মধয্ িদেয় এিলয়েক 
�েগর্ তুেল িনেলন। এখন ইলীশায় 
ই�ােয়েলর ঈ�েরর ভাববাদী।



এিলয় িছল না বেল, ইলীশায় দঃুিখত 
িছল। এিলেয়র মেতা শি� পাওয়ার 
জনয্ েস ঈ�েরর কােছ �াথর্না করল। 
ইলীশায় এিলেয়র লািঠটা িনল ও 
এিলেয়র মেতা নদীর ে�ােত মারল। 
নদীর জল দইু ভােগ ভাগ হেয় 

েগল। ইলীশায় বুঝেত 
পারল েয, ঈ�র
তার সােথ আেছন।



একিদন ইলীশায় 
েবৎেলেহম নামক একিট 
শহের যাি�ল। িকছু
যুবক তােক ঠা�া
করল। বলল, “ওেহ 
টাক পড়া, আেগ যাও”। 
তারা ভাবল না েয,
ইলীশায় ঈ�েরর েসবক। 
একিট আ�যর্ িবষয়
তােদর �িত হল, বন 
েথেক দেুটা ভ�ুকী 
েবিরেয় এেস িবয়াি�শ 
জন যুবকেক টুকেরা
টুকেরা কের িদল।



একিদন ইলীশায় 
একটা িবধবার 
সােথ সা�াৎ করল, 
েয িকছু টাকা ধার 
কেরিছেলন এবং তা
েশাধ করেত 
পারিছল না। 
টাকার জনয্ 
পাওনাদার িবধবার 
দইু েছেলেক 
�ীতদাস িহসােব 
িনল।



ইলীশায় বলল, 
“যাও েতামার 
�িতেবিশেদর কােছ 
িগেয় বাসন ধার 
কর ... খািল 
বাসন”। ঈ�র ঐ
মিহলার �িত এক 
িব�য়কর কাজ
করেত চেলেছন।



িবধবার ঘেরেত শধুমা� একটা 
েছা� েতেলর পা� িছল। িক� 
েসই েছা� পা� েথেক েস 
যেথ� পিরমাণ েতল বার কের 
েসই পা�গেলা ভেরিছল। যিদ 
তােদর �ােনর জায়গা থাকত, 
তাহেল হয়েতা ঈ�র ঐিদেন 
েসটােক ভিতর্  কের িদেতন। 
িবধবা েসই েতল িবি� কের 
তার েছেলেদর বাঁিচেয়িছল।



আর একজন মিহলা ও তার
�ামী তােদর ঘেরর মেধয্ 
একটা িবেশষ ঘর 
বািনেয়িছল, যােত ইলীশায় 
যখন েসখান িদেয় যাতায়াত 
কেরন, 
তােত থাকেত 
পােরন। েসই 
ঘেরেত তারা 
একটা িবছানা, 
েটিবল, েচয়ার ও �দীপদািন 
েরেখিছল। 
েসই ঘরটা শধু 
ইলীশােয়র জনয্ িছল।



এই দ�িতর উপকার কীভােব েশাধ করেবন, েস িবষেয় 
ইলীশায় অবাক হেয় িগেয়িছেলন। িতিন যা বলেলন, মিহলািট 
িব�াস করেত পারিছল না। “আগামী বছর এই সময় েতামার 
একিট পু� েতামার েকােল থাকেব।” একদম িঠক এক বছর 
পর, িশশিট জ��হণ করল।



িকছু বছর পের েসই িশশিট তার বাবার সােথ মােঠ িছল। 
েছেলিট কাঁদেত কাঁদেত বলল, “আমার মাথা, আমার মাথা”। 
যখন তারা েছেলিটেক তার মােয়র কােছ িনেয় এল, েস দপুুর 
পযর্� তার মােয়র েকােল বেস রইল এবং তারপর মারা েগল। 
েছেলিটেক তার মা ইলীশােয়র ঘের শইেয় িদল। তুিম িক মেন 
কর, েক তােক সাহযয্ করেব?



তুিম ইলীশােয়র কথা বলছ? ওটাই িঠক! ইলীশায়েক েখাঁজার 
জনয্ তার মা গাধায় চেড় খুব তাড়াতািড় চলল। ইলীশায় তার 
বািড়েত এল, উপেরর কুঠিরেত েগল ও �াথর্না করল। ঈ�র 
েসই বালেকর �াণ িফিরেয় িদেলন। ইলীশায় মিহলািটেক েডেক 
বলল, “েতামার েছেলেক তুেল নাও”। 
মিহলািট কতই না খুিশ হেয়িছল।



িসিরয়ার পােশর েদেশ নামান 
নােম একিট েসনাপিত থাকত। েস 
শি�শালী ও সাহসী িছল। তার 
এক ভয়ানক চামড়ার েরাগ িছল, 
যােক কু� বলা হত।



নামােনর কােছ ই�ােয়েলর 
এক �ীতদাসী থাকত। ঐ
েছা� েমেয়টা বলল, “নামান 
যিদ ই�ােয়েলর ঐ 
ভাববাদীর কােছ যান, 
তাহেল িতিন তার কু�েরাগ 
ভােলা কের েদেবন”।



নামান, েসই ভাববাদীর সে�
েদখা করার জনয্ বার হেলন। 
তােক উপহার েদওয়ার েসানা, 
রপা ও সু�র সু�র কাপড় 
িনেয়িছেলন।



ইলীশােয়র চাকর বার 
হেয় বলল, “যাও এ 
সাতবার যদর্ন নদীেত
িগেয় েধাও, তাহেল
তুিম শিচ হেব”। 
নামান �চ� েরেগ 
িগেয় বলল, আমার 
িনেজর েদশ িসিরয়ােত 
িক পির�ার, শ�
নদীর জল েনই? িতিন
ঘেরর িদেক িফরেলন।



ভাগয্�েম নামােনর 
চাকর তােক ইলীশােয়র 
আেদশ মানয্ করেত 
বলল। সুতরাং নামান
চেল িগেয় যদর্ন নদীেত 
সাতবার ডুব িদল। 
আর নামােনর কু� সু� 
হেয় েগিছল। নামান 
ইলীশােয়র সতয্ ঈ�েরর 
উপাসনা কেরিছল, েসই 
ঈ�র িযিন তার কু� 
সািরেয়িছেলন।



ঈ�র, ইলীশায়েক তার
মৃতুয্র পরও বয্বহার 
কেরিছেলন। একিদন একিট
মানুষেক একিট গহায় কবর 
েদওয়া হেয়িছল, েযখােন
অেনক বছর আেগ 
ইলীশায়েক কবর েদওয়া 
হেয়িছল। যখন মৃত 
েলাকিটর েদহ, ইলীশায়
ভাববাদীর হােড়র �শর্
েপল, েলাকিট জীিবত হল 
ও েস তার পােয় দাঁড়াল। 
সিতয্ কের ঈ�র তার
িব�� েসবক ইলীশােয়র 
মাধয্েম তার পরা�ম
েদখােলন।



ইলীশায়, অেলৗিকক কােজর বয্ি�

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

২রাজাবিল ২-১৩

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó

MxZmswnZv 119:130



mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 

K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz¨, 

wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯̂iƒc wZwb µz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡K 

RxweZ n‡jb Ges ¯̂‡M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 

Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb| 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb: 

wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 

n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 

G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb 

wnmv‡e †Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16
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