
ચમ કાર  પયગબંર એલશા  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

 

ઈસાયલના મહાન ધાિમર્ક વડાઓમા ંપચયગંબર એિલશાની ગણના થાય છે. એ મહાન પયગબંર અને િશરછત્ર ગરુુ એિલશાનો િશ ય છે 

પયગબંર એિલશા. એિલયા ઈ ર પ્રભનુા એકે રવાદને ખબૂ સાદાઈ અને સ ચાઈથી પ્રો સાિહત કરતા હતા. પરંત ુએિલશામા ંએવી કોઈ 

સાદાઈ અને સ ચાઈ નથી. એિલશા તો પોતાના ચમ કારો અને રાજકીય િનપમુતા તથા કુનેહટ માટે વધ ુજાણીતા છે. 

 

ઈ ર પ્રભનુા આદેશ મજુબ એિલયાએ આબેલ-મહોલાના શાફાટના દીકરા એલાશીનો પોતાના અનગુામી પયગબંર તરીકે અિભષેક કય  

હતો. એિલયાએ શાફાટના દીકરા એિલશઆને ખેડ કરતો જોયો. એિલયાએ યાથંી પસાર થતા ંપોતાનો ઝ ભો તેના ઉપર નાખ્યો. એટલે 

એિલશાએ એિલયાની પાછળ જઈને તેનુ ં િશ ય વ વીકાયુર્ં. એિલશાના સમયમા ંઈસાયલની ગાદીએ બેસીને અહિઝયા, રામ, હ,ૂ 

જોઆઝ અને જોઆસ વા રાજાઓએ રા ય કયુર્ં. 

 

પોતાના િશ ય એિલશા સાથે થોડા ંવષર્ ગા યા ંબાદ એિલયાને લાગ્યુ ંકે દુિનયામાથંી િવદાય લેવાનો પોતાનો સમય આવી ર ો છે. એ 

અરસામા ંએિલયા અને એિલશા િગલગાલથી નીક યા. એિલયાએ એિલશાને ક ુ,ં “તુ ંઅહીંયા રહ,ે કારણ, પ્રભ ુતો મને બેથેલ મોકલે છે.” 

પણ એિલશાએ ક ુ,ં  “પ્રભનુા અને તમારા કસમ, હુ ંતમને છોડીને જવાનો નથી.” આથી તેઓ બ ે બેથેલ ગયા. 

 

બેથેલમા ંરહતેા નબીઓનો સઘં એિલશાને મળવા આ યો અને તેમણે તેને ક ુ,ં “તમને ખબર છે કે પ્રભ ુઆ  તમારા િશરછત્ર ગરુુને લઈ 

લેવાનો છે?” એિલશાએ ક ુ,ં “મને ખબર છે. હવે કશુ ંબોલશો નિહ.” 

 

પછી એિલયાએ ક ુ,ં “એિલશા, તુ ંઅહીંયા રહી જા, પ્રભ ુતો મને યરીખો મોકલે છે.” પણ એિલશાએ જવાબ આ યો. “પ્રભનુા અને તમારા 

કસમ, હુ ંતમને છોડીને જવાનો નથી.” અને તેઓ યરીખો ગયા. 

 

યરીખોથી એિલયા યદર્ન ગયા. એિલશા પણ એિલયાને છોડયા િવના યદર્ન ગયા. જબીઓના સઘંના પચાસ જણ પણ તેમની પાછળ 

પાછળ ગયા. યદર્નમા ંએિલયાએ પોતાના ઝ ભાનો વીંટો વાળી તેના વડે પાણી ઉપર ઘા કય  અને પાણી જમણી અને ડાબી બાજુ 

વહચાઈ ગયુ ંઅને તે બનેં જણ કોરે પગે નદી ઓળંગી ગયા. 

 

યદર્નના સામે પાર પહ યા પછી એિલયાએ એિલશાને ક ુ,ં “મને તારી પાસેથી લઈ લેવામા ંઆવે તે પહલેા ંહુ ંતારે માટે શુ ંકરંુ ? તારી 

શી ઈ છા છે ? ” એિલશાએ ક ુ,ં “મને તમારી શિક્તમાથંી બમણો િહ સો વારસામા ંઆપો.” 



 

તેઓ વાત કરતા કરતા આગળ જતા હતા એવામા ંએકોક તેમની બે જણની વ ચે અિગ્નમય રથે અને અિગ્નમય ઘોડાઓએ દેખા દીધી 

અને એિલયા વટંોિળયા ભેગો આકાશમા ંચા યો ગયો. 

 

એિલયાનો ઝ ભો પડી ગયો હતો તે તેણે ઉપાડી લીધો અને પછી યદર્નને િકનારે જઈ ઊભો ર ો. પછી યદર્નને િકનારે જઈને ઊભો ર ો. 

પછી એિલશાએ એિલયાની માફક પાણી ઉપર ઘા કય  અને કોરે પગે તે નદી ઓળંગી ગયો. યરીખોના નબીઓના સઘંે તેને દૂરથી જોયો 

અને ક ુ,ં “એિલયાની શિક્ત એિલશા ઉપર ઊતરી છે.” તેઓ તેને મળવા આ યા અને ભ ય પર લાબંા થઈ પ્રણામ કયાર્. આ રીતે 

એિલયાના ઉ રાિધકારી તરીકે યરીખોના નબીઓના સઘં ેએિલશાને અપનાવી લીધો. 

 

યરીખોના લોકોએ એિલશાને ફિરયાદ કરી કે શહરેનુ ંપાણી સારંુ નથી અને દેશમા ંઅનેક ીઓને કસવુાવડ થાય છે. એિલશાએ લોકો 

પાસે નવા વાટમાકં થોડુ ંમીઠંુ માગ્યુ ંઅને ઝરણા પાસે જઈને પાણીમા ંમીઠંુ નાકા ંએિલશાએ ક ુ,ં “આ પ્રભનુા ંવચન છેઃ” “હુ ંઆ પાણીને 

શુ  કરંુ .ં હવે પછી એનાથી કોઈને મોત કે કસવુાવડ નહીં થાય.” યદર્નના ખીણ પ્રદેશના શુ  પાણીને આ  પણ લોકો પવૂર્જોનુ ં

ચમ કાિરક પાણી માને છે. 

 

એિલશાને આપણે ઘણી વાર નબીઓના સઘંમા ંરહતેા જોઈએ છીએ. એિલશાના સમયમા ંનબીઓનો સઘં િવજન પ્રદેશમા ંરહતેો અને ખબૂ 

ગરીબીમાથંી જીવન ગાળતો. એક િદવસ એિલશાએ પોતાના નોકરને ક ુ,ં “પેલો મોટો ચરુ ચલૂે ચઢાવ અને સઘં માટે સેરવો બનાવ.” 

એક જણ ખેતમા ંઔષિધઓ ભેગી કરવા ગયો યા ંતેણે એક જગંલી વેલો જોયો, તેની ઉપરથી તેણે ખોળો ભરીને ઝેરી તમૂડા ંભેગા ંકયાર્ 

પછી. પાછા આવીને તેણે એ શુ ંછે એ જા યા લગર જ તમૂડા ંકાપીને સેરવામા ંનાખ્યા.ં પછી તેમણે સેરવો ખાવા માટે પીરસી દીધો, પણ 

તે ચાખતાવંેંત જ તેઓ બોલી ઊઠયા, “ગરુુજી, આ ચરુમા ંતો મોત ભયુર્ં છે !” કોઈ ખાઈ ન શ ુ.ં 

 

યારે એિલશાએ ક ુ,ં “તો થોડો લોટ લાવો.” એ લોટ તેણે ચરુમા ંનાખ્યો અને ક ુ,ં “હવે માણસોને પીરસી દો.” અને આ વખતે ચરુમા ં

કંઈ વાધંો નહોતો. 

 

એક િદવસ એક માણસ નવા ઉતારેલા પાકમાથંી જવાના વીસ રોટલા અને તાજા ભરેલા ંદાણાવાળા ં કણસલા ંએિલશા માટે લઈને 

આ યો. એિલશાએ ક ુ,ં “આ લોકોને ખાવા આપી દો.” પણ તેના નોકરે ક ુ,ં “સો માણસોને હુ ંઆ શી રીતે પીરસુ?ં” છતા ંએિલશાએ ક ુ,ં 

“તુ ંતારે લોકોને પીરસી દે. આ પ્રભનુા ંવચન છે. એ લોકો ખાઈ રહશેે અને વધશે પણ ખરંુ, તેણે લોકોને પીરસી દીધુ ંઅને તેઓ ખાઈ 

ર ા અને તેના કહવેા મજુબ વ યુ ંપણ ખરંુ.” 

 

એક િદવસ એક િવધવાએ આવીને એિલશાને ફિરયાદ કરી, “મરો ધણી મરી ગયો છે, હવે એક લેણદાર મારા બે દીકરાઓને લઈ જઈ 

ગલુામ બનાવવા માગે છે.” 



 

એિલશાએ એ િવધવા પાસેથી જા યુ ંકે એની પાસે એને ઘેર ફક્ત એક કુ પી તેલ િસવાય કશુયં નથી. એિલશાએ એ િવધવાને ક ુ,ં “તો 

બહાર જઈને તારા બધા આડોશીઓ-પડોશીઓ પાસેથી ટલી બને એટલી ખાલી બરણીઓ લઈ આવ. પછી પાછી આવીને તુ ંતારા 

છોકરાઓ સાથે અંદર જઈને બારણા ંવાસી દે . પછી એ બરણીઓમા ંકુપીમાથંી તેલ રેડવા માડં  અને મ મ ભરાઈ જાય તેમ તેમ 

બરણીઓ બાજુએ મકૂતી જ .” 

 

તેણે યાથંી જઈને છોકરાઓ સાથે ઘરમા ંજઈ બારણા ંવાસી દીધા.ં છોકરાઓ મ મ બરણીઓ તેને આપતા ગયા તેમ તેમ તેમા ંતેલ 

રેડતી ગઈ. યારે બધી બરણીઓ ભરાઈ ગઈ યારે તેણે એક છોકરાને ક ુ,ં “મને બીજી બરણી આપ.” 

 

તેણે ક ુ,ં “હવે બરણી રહી જ નથી.” 

 

યારે કુ પીમાથંી તેલ નીકળતુ ંબધં થઈ ગયુ.ં પછી તેણે બહાર આવીને પેલા ભગવાનના માણસને વાત કરી. તેણે ક ુ,ં “જા અને તેલ 

વેચીને તારંુ બધુ ંદેવુ ંચકૂવી દે.  બાકી રહશેે તેના ઉપર તારો અને તારા ંબાળકોનો ગજુારો ચાલી રહશેે.” 

 

એિલશાએ અરામના રાજાની સેનાના સેનાપિત નામાનને તે કોઢથી સપંણૂર્પણે અજાયબ રીતે સાજોસમો કય  હતો. એ પ્રસગં જૂના 

કરારના રાજાના બીજા ગ્રથંમાનંા આખા પાચંમા અ યાયમા ંવણર્વેલો એિલશાનો એક ખબૂ જાણીતો ચમ કાર છે. સેનાપિત નામાનની 

વાતમા ં ચમ કારની સિવ તર ચચાર્ થયેલી હોવાથી અહીં તેનો ઉ લેખમાત્ર કરંુ .ં 

 

એક િદવસ નબીઓના સઘંે એિલશાને ક ુ,ં “અમે તમારી જોડે  જગ્યાએ રહીએ છીએ તે બહ ુસાકંડી છે. માટે અમે યદર્ન જઈએ અને 

દરેક જણ એક એક મોટંુ લાકડુ ંલઈ આવીએ અને રહવેા માટે વાસ બાધંીએ.” 

 

એિલશાએ ક ુ,ં “જાઓ.” 

યારે એક જણ બો યો, “આપ પણ આ સેવકો સાથે આવવાની કૃપા કરો.” 

એિલશાએ ક ુ,ં “સારંુ, હુ ંઆવીશ.” અને તે તેમની સાથે ગયો. 

યદર્ન પહ ચીને તેમણે લાકડા ંકાપવા માડંયા. પણ થયુ ંએવુ ંકે એક જણ લાકડુ ંકાપતો હતો, એવામા ંતેનો કુહાડો ઊડીને પાણીમા ંજઈ 

પડયો. તે બોલી ઊઠયો, “ઓ ગરુુજી, એ કુહાડો તો કોઈનો માગી આણેલો હતો!” 

 



એિલશાએ પછૂયુ,ં “ક્યા ંપડયો?” એટલે પેલાએ જગ્યા બતાવી. પછી એિલશાએ એક લાકડી કાપીને તે જગ્યાએ નાખી અને લોખડંના 

કુહાડાને તરતો કય . પછી તેણે કહ્, “ઉપાડી લે.” અને પેલા માણસે હાથ લબંાવીને તે ઉપાડી લીધો. 

 

 

અરામનો રાજા ઈસાયલ સામે યુ ે ચડયો હતો. એિલશાએ ઈસાયલના રાજાને સદેંશો મોકલી ચેત યો કે, “અમકુ જગ્યાએ સાવધ રહજેો, 

કારણ, અરામીઓ યા ં હુમલો કરનાર છે.” એિલશાની આ રીતની ચેતવણીથી દેરક વખતના હુમલામા ંઅરામના રાજાને હાર મળી. 

પોતાની હારનુ ંકારણ ઈસાયલના નબી એિલશા છે એમ જાણીને અરામના રાજાએ એિલશાને પકડી લાવવા એક મોટી ટુકડીને રથો અને 

ઘોડાઓ સાથે એિલશા યા ંરહતેો હતો તે શહરેમા ંમોકલી દીધી તેમણે રાતે પહ ચી જઈ શહરેને ઘરેી લીધુ.ં 

 

બીજા િદવસે સવારે એિલશાને ઘરેાની ખબર પડી યારે અિલશાએ પ્રભનેુ પ્રાથર્ના કરીને દુ મનોને આંધળા બના યા અને એમને સાચો 

ર તો બતાવવાના બહાને તેમને શમ નમા ંઈસાયલા રાજા પાસે લઈ ગયા. રાજા તેમનો વધ કરવા માગતા હતા. પરંત ુએિલશાએ તેમને 

રોક્યા અને એમના ખાવાપીવાનુ ંઆપીને સહીસલામત તેમને તેમના પોતાના માિલક પાસે મોકલી દીધા. યાર પછી અરામી ઘોડેસવાર 

ટોળીઓએ કદી ઈસાયલ ઉપર હુમલો ન કય . 

 

પયગબંર એિલયાએ એિલશાનો િશ ય તરીકે અિભષેક કયાર્ના પચાસ વષર્ પછી મોટી ઉંમરે એિલશા જીવલેણ માદંગીમા ંમરણ પા યો 

અને તેને દફનાવવામા ંઆ યો. 

 

એિલશા િવશે નવા કરારમા ંએક ઉ લેખ મળે છે કે, “પયગબંર એિલશાના વખતમા ંઈસાયલમા ંકોિઢયા તો પુ કળ હતા, છતા ંિસિરયાના 

નામાન િસવાય બીજા કોઈને સાજો કરવામા ંઆ યો નહોતો.” 

 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 16-04-2007) 

(ફરી બદ યાની તારીખઃ 01-05-2007) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007 

 

 

 

 

 


