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হা�া একজন ভােলা মিহলা িছল। িতিন ইলকানা নােম এক 
ভ�েলাকেক িবেয় কেরিছেলন। তারা দু’জেন ঈ�েরর 
উপাসনা করেতন ও অন�েদর �িত দয়ালু িছেলন। িক� 
হা�ার জীবেন িকছ�  ফাকঁা িছল। িতিন এক�ট স�ান 
চাইেতন। িক� েকমন  
                                          কের তার স�ান হেব! িতিন 
�াথ �না  
                                          করেতন ও আশা কের 
অেপ�া  
                                          করেতন। িক� েকানও 
স�ান এল না! 



�িত বছর হা�া ঈ�েরর 
তা�ুেত উপাসনা করেত 
েযেতন। এক বছর িতিন 
�িত�া করেলন েয, 
যিদ তার স�ান হয়, 
িতিন তােক ঈ�েরর 
কােজর জন� িনযু� 
করেবন। 



ব�ৃ পুেরািহত এিল 
হা�ার �াথ �না 
�নেলন। িতিন 
ভাবেলন হা�া েবাধহয় 
মাতাল, কারণ তার 
েঠাটঁ নড়িছল, িক� 
কানও শ� বার  
        হ��ল না। এিল 

 হা�া বকেলন। 



িক� হা্�া এিলেক 
তার স�ান চাওয়ার 
�াথ �না ও ঈ�েরর 
�িত �িত�ার কথা 
বলল। এিল উ�র 
িদেলন, “শাি�েত 
��ান কর। 
ই�ােয়েলর ঈ�র 
েতামার ��াব �াহ� 
করেবন।” এিলর 
সা�না হা�ােক আশা 
েজাগাল। 



শী� এক মহা আন� হা�ার জীবেন এল। ঈ�র তােক �রণ 
করেলন এবং তার �াথ �নার উ�র িদেলন। িতিন ও ইলকানা 
এক�ট পু� �সব করেলন, তার নাম িছল শমূেয়র (যার 
মােন ঈ�র �নেলন)। িক� হা�া িক ঈ�রেক এবং ঈ�েরর 
�িত তার �িত�ােক �রণ কেরিছেলন? 



�িত বছর হা�া 
সমাগম তা�ুেত 
েযেতন না। হায়! 
িতিন িক ঈ�েরর 
�িত তার �িত�া 
েভে� েফেলিছেলন? 
না, হা�া অেপ�া 
করিছল, কখন 
শমূেয়ল বেড়া হেয় 
তা�ুেত বাস করেব ও 
এিলেক ঈ�েরর 
কােজ সাহায� 
করেব। তারপর িতিন 
তােক তা�ুেত িনেয় 
এেসিছেলন। 



ঈ�র হা�ার 
িব��তার স�ান 
করেলন। 
শমূেয়েলর পর 
ঈ�র তােক আরও 
িতন পু� ও দুই 
কন�া িদেয়িছেলন। 
�িত বছর হা�া 
ঈ�েরর 
উপাসনার জন� 
তা�ুেত 
িগেয়িছেলন এবং 
শমূেয়েলর জন� 
নত�ন েপাশাক 
বািনেয় আনেতন। 



শমূেয়ল �ধু একমা� এিলর সাহায�কারী 
িছল না। এিলর পু� হফিন ও পীনহস, 
েসখােন কাজ করত, িক� তারা দু� কাজ 
কের ঈ�রেক অপমান করত এবং তােদর 
িপতা এিল তােদর অনুনয় করেলও, তারা 
তােদর কােজর পিরবত�ন করত না। 
তা�ুেত কাজ চলাকালীন এিল তােদর 
বকেত পারেতন, িক� 

  িতিন তা কেরনিন। 



এক রােত শমূেয়ল 
তােক ডাকার এক 
শ� �নেত 
েপেলন। েস ভাবল, 
েবাধহয় এিল তােক 
ডাকেছন, েস 
বলল, “আিম 
এইখােন।” এিল 
বলল, “আিম 
ডািকিন।” এটা 
িতনবার ঘেটিছল, 
এিল জানত েয, 
ঈ্�র শমূেয়েলর 
সােথ কথা বলেত 
চাইেছন। 



এিল শমূেয়লেক 
বলেলন, “যিদ 
িতিন েতামায় 
ডােক, ত� িম 
অবশ� েবােলা, 
�ভ�  বলুন, 
েতামার েসবক 
�নেছ।” ঈশবর 
আবার ডাকেলন 
এবং শমূেয়লেক 
এক ���পূণ � 
বাত�া িদেলন। 



সকাল েবলায় এিল শমূেয়লেক েডেক �জ�াসা করেলন, 
“কী েসই িবষয়, যা ঈ�র েতামায় বেলেছন?” যুবক শমূেয়ল 
সম� িকছ�  তােক বলেলন। এটা এক�ট ভয়ানক বাত�া িছল। 
হফিন ও পীনহেসর দুষটতার জন� ঈ�র এিলর সম� 
পিরবারেক �ংস করেত চেলেছন। 



ঈ�েরর সতক�তা সত� হল। পেল��য়েদর 
সােথ যু� চলার সময় এিলর দুই দু� পু� 
ই�ােয়েলর সামেন িনয়ম িস�কু িনেয় 
যা��ল। শ�রা িনয়ম িস�কু দখল করল 
ও হফিন-পীনহেসর সােথ ব� 
ই�ােয়লীয়েদর হত�া করল। এিল যখন 
এই ঘটনা �নল, িতিন েচয়ার েথেক পেড় 
েগেলন, তার  
ঘাড় েভে� েগল ও েসই িদেনই  
িতিন মারা েগেলন। 



ঈ�েরর িনয়ম িস�কু পেল��য়েদর এক সমস�ায় েফলল। 
তারা েস�টেক তােদর িমথ�া েদবতা দােগান েদবতার ম��ের 
রাখল। সকালেবলায় দােগান েদবতা মুখ থুবেড় পড়িছল। 
পেল��য়তা েস�টেক আবার �ঠক �ােন রাখল, িক� পরিদন 
সকােল আবার েসই অব�া, উবুড় হেয় পেড় আেছ, িক� 
এইসময় দােগান েদবতা ট�কেরা ট�কেরা হেয় েভে� 
িগেয়িছল। 



অসু�তা ও মতৃ� � 
পেল��য়েদর মেধ� 
ছিড়েয় পড়ল। ঈ�র 
তােদর সাড়া িদে�ন 
িকনা, এই েদখেত 
পেল��য়রা দু�ট গ�েক 
েঠলাগািড়র সােথ েবেঁধ 
িদেয় ঈ�েরর িনয়ম 
িস�কুটা তার উপর েরেখ 
িদল। আর বাছ� রটা েবেঁধ 
েরেখ িদল। তারা বলল, 
“যিদ গ� দু�ট বাছ� রেক 
েছেড় ই�ােয়েল যায়, 
তাহেল আমরা জানব েয, 
এটা ঈ�র েথেক হেয়েছ।” 
আর গ� দ�ট চেল েগল। 



তখন শমূেয়ল, িযিন এখন 
একজন বয়� মানুষ, 
সম� ই�ােয়ল েলাকেদর 
সােথ কথা বলেলন। “যিদ 
েতামরা �দয় সহকাের 
ঈ�েরর কােছ েফর ... 
তাহেল িতিন পেল��য়েদর 
হাত েথেক েতামােদর র�া 
করেবন।” েলােকরা 
ঈ�েরর িব�� ভাববাদীর 
কথা �নল এবং যতিদন 
শমূেয়ল তােদর সে� িছল, 
ততিদন ঈ�েরর হাত 
পেল��য়েদর িব�ে� 
িছল। 



শমূেয়ল, ঈ�েরর বালক েসবক 
 

 Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

১শমূেয়ল ১-৭ 

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¯—¯îƒc 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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