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इ�ाएलको लािग सबै कुरा खराब िथयो। राजा अिन रानीले 
परम�भुलाई घणृा गथ�। कस्तो नरा�ो उदाहरण! केह� समय 
बाद मािनसहरूले पिन परमेष्वरलाई घणृा गरे अिन झूटा 
देवता-देवीहरूलाई दण्ड गनर्लागे। के कसैले �ेम गरे? 



हो, त्यहाँ केह� �वष्वासयोग्य आराधकहरू िथए। एक�दन, 
ितनीहरूमध्ये एकजना एिलयासंग परम�भु बोल्नभुयो।



दशु्ट राजा आबाहलाई
एिलयाले भने, ‘‘मेरो 
वचन�वना आगामी 
वशर्हरूमा षीत र पानी
केह� पद�न।’’ यसको 
अथर् अिनकाल 
हो। ितनीहरूको 
दशु्टताको 
कारणले 
परम�भुले 
इ�ाएली 
मािनसहरूलाई 
जान �दनुहुन्थेन।्



राजालाई 
चेताउनी 
�दए पिछ 
परम�भुले 

एिलयालाई षान्त ठाउँमा लानुभयो। कर�त खोलामा गएर 
एलीयाले पख�। परम�भुले कागहरू खानको लािग खटाइ�दए 
अिन ितनलाई �बहान र बेलुक� रोट� र मासु 
ल्याइ�दए र खोलाको पानी �पएर बसे।



केह� 
समयपिछ 
देषमा पानी 
नपरेकोले 
त्यो खोलाको पानी सुक्यो। परम�भुको वचन सत्य हुनआयो। 
सबै देष पानीको अिनकालमा परय्ो। अन्न-बालीहरू उ�न 
छोड़े र मािनसहरू भोकाए। पानी स�कएको कारण के 
भइरहेको हो भनी एलीया घुम्न लागे होलान।्



परम�भुले एलीयालाई 
भने, ‘‘उठ, अिन 
सारपतमा गएर त्यहाँ
बस।् तँलाई खवुाउन
मैले एउटा �वधवालाई 
खटाएको छु।’’ 
न�तासाथ एलीयाले 
परम�भुको आज्ञा माने। 
तब ितनी सारपत 

षहरको मूल ढोकामा
पुग्दा ितनले एउट�
�वधवालाई दाउरा 
बटुिलरहेक� देखे।



‘‘कृपागर� मलाई अिलकता 
पानी �पउनलाई ल्याइदेऊ’’ 
भनी एलीयाले �वधवा 
�ीलाई भने। ‘‘कृपागर�
मलाई रोट�को टु�ा 
ल्याइ�दनहुोस ्�कन�क 
मेरो रोट� छैन’’ 

‘‘एक मुठ� पीठो र 
ढंु�ोमा अिलकता 
तेलबाहेक मिसत
केह� छैन’’ भनेर
�वधवाले भिनन।्



दःुखदले त्यस 
�वधवीले भिनन ्
�क जब यो 
समा� हुन्छ, म 
र मेरो छोरो 
भोकले मन�छ�।



‘‘नडराऊ, गएर एउटा सानो फुलौरो बनाएर यहाँ मकहाँ
ल्याऊ र त्यसपिछ ितमी र ित�ो छोराको िन�म्त केह� 
बनाऊ’’ ‘‘देषमा परम�भुले पानी नपठाउंजेल पीठो
िस��नेछैन,् नता गर�योको तेल �रितनेछ नेछ’’ भनी 
एिलयाले भने। परम�भुले त्यो हुनु एउटा आष्चयर्काम 
गनुर्भयो अिन ितनले गरे। त्यस �वधवाले अिन उनको 
छोरोले धेरै समयसम्म खाए, अिन भाँड़ाको पीठो िस��एन 
औ गर�योको तेल 
पिन �रितएन।



एलीया ितनीहरूसंग रहे। एक�दन एउटा दःुखको घटना घट्यो 
�क �वधवाको छोरो मÚयो। एलीयाले त्यस केटोको षर�रलाई 
मािथलो कोठामा लगे। तब ितनले परम�भुलाई हपारेर भने, 

‘‘हे परम�भु मेरा परमेष्वर, 
�बन्ती छ, जीवनको सास

फे�र यस बालकको 
षर�रमा फक�स।्’’ 
कस्तो असम्भव 
�ाथर्ना!



परम�भुले एलीयाको �बन्ती सुन्नुभयो, र जीवनको 
सास त्यस बालकको षर�रमा फ�यो र त्यो पुनज��वत भयो। 
जब एलीयाले त्यस बालकलाई ल्याएर उसको आमा �दए 
तब 

उनले भिनन,् ‘‘अब मलाई यो 
िनष्चय थाह भयो �क तपा�को 

मुखबाट िनस्केको 
परम�भुको वचन 
सत्य रहेछ।’’



तीन वशर् पिछ परम�भुले राजाकहाँ पठाएर भन्नभुयो, ‘‘म 
देषमा व�ृश्ट पठाउनेछु।’’



आहाबकहाँ जा? ितनको स्वास्नी ईजेबेलले प�हल्यै 
परम�भुका अगमव�ाहरूलाई हत्या गरेक� िथइन ्तर 
एलीयाले तकर्  गरेनन ्अिन ितनी राजा आहाबकहाँ
गए।



तब दइुजना भेटे तब 
एलीयाले भने �क सबै
इ�ाएलीहरू अिन 850
झूटा अगमव�ाहरूलाई 
भेला गर भनी चुनौती
�दए। कम�ल 
ड़़ाँड़ामा एलीयाले
मािनसहरूलाई भने, 
‘‘य�द परम�भु 
परमेष्वर हो 
भने पछ्याऊ।’’



एलीयाले दइुवटा साँढ़े बिलदान चढ़ाउनको लािग तयार 
गरेका िथए। तर ितनीहरूलाई आगो नलगाईकन राखनू।्
‘‘ितमीहरूले आफ्नो देवताको नाउँ पुकार’’ भनी एलीयाले 
भने। ‘‘औ आगो�ारा जवाफ �दनुहुनै परमेष्वर हुनुहुन्छ’’ ‘‘यो 
असल भनाइ िथयो’’ भनी मािनसहरूले भने।



�बहानदे◌े�ख रातीसम्म झूटा अगमव�ाहरूले ितनीहरूको झूटा 
देवता-देवीहरूलाई बोलाए। आफैलाई �हकार्ए, नाचे अिन 
छुर�ले काटे जबसम्म रगत बहँदैन तर आगो भने बलेनन।्



त्यसपिछ एिलयाले
िभज्याए अिन 
पानीसंग बिलदान
चढ़ाएर �बन्ती गरे, 
‘‘हे परम�भु मलाई
सुन्नुहोस ्�क यी
मािनसहरूलाई थाह
होस ्�क तपा� 
परम�भु परमेष्वर
हुनुहुन्छ।’’ त्यसपिछ 
परम�भुको आगो झरे 
अिन साँढ़े र दाउराहरू 
बले र ढंुगाको वेद� 
पिन जले।



जब मािनसहरूले यो देखे तब ितनीहरू 
रोएर भने, ‘‘परम�भु उहाँनै परमेष्वर 
हुनुहुन्छ।’’ अिन एलीयाले भने, ‘‘बालका 
अगमव�ाहरूलाई समात। एउटै पिन
उम्कन नपाओस।्’’



राजा आहाबले प�हले जे
गरेका िथए त्यह� एलीया
पिन गरे। ितनले झूटा 
अगमव�ाहरूलाई मारे।



त्यसपिछ परम�भुको दासले
आहाबलाई भने �क पानी 
आउँदैछ। चाँड़ै सानो बादल
देखा परे। के त्यहाँ पानी परे? 
तीन वशर् भन्दा बेसी खड़ेर� पिछ?



केह� क्षण पिछ आकाषमा 
बादल अिन हावा कालो
भयो अिन त्यहाँ घोर 
पानी परे। परम�भुले
पानी वशार्उनुभयो।
परम�भुले मािनसहरूलाई 
देखाउनुभयो �क एलीयाले 
भनेको कुरा सत्य रहेछ 
अिन उहाँ एकमा� साँचो 
परमेष्वर हुनुहुन्छ। 



राजा आहाबले परम�भु
अिन उहाँको दास 
एलीयालाई आदर गरे 
भनेर तपार्इंले सोच्नभुयो? 
होइन! वास्तवमा, ईजेबेलले 
एलीयालाई मानर्को लािग 
�यास गरे तर उनी भागे। 
अन्तमा राजा आहाब 
लड़ाईमा मरे अिन 
दासहरूले ईजेबेललाई 
महलको टुप्पाबाट तल 
डकेिल�दए। ितनी ढंुगामा 
ठो�कए अिन मरे।



एलीयाको के भयो? एक�दन 
परमेष्वरले गोड़ाको रथसंग 
आगोको रथ पठाउनुहुन्छ अिन 
एलीया परमेष्वरको आगोको 
मािनस हावाको भँुवर� 
भई स्वगर्मा गए।



आगोको मािनस
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;dfKt



afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^
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