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পারসয্, একিট শি�শালী 
েদশ, সম� পৃিথবী শাসন 
করিছল। রাজা অতর্ ��
পারসয্ শাসন করিছেলন।
এটা তােক পৃিথবীর 
পরা�মশালী শাসনকতর্ া
িহসােব পিরিচত কেরেছ।



একিদন নিহিময় রাজার সামেন গ�ীর মুেখ এেলন। রাজা 
জানেত চাইেলন, কী হেয়েছ। নিহিময় বলেলন, “েহ রাজন, 
আপিন দীঘর্জীিব েহান, আিম দঃুিখত তার কারণ হল েয, েয 
শহের আমার বাবােক কবর েদওয়া হেয়েছ, েসই শহরটা �ংস 

হেয়েছ ও তার �ধান ফটক পুেড় েগেছ”।
নিহিময় েজরশােলম স�ে� বলিছেলন।

যা অেনক বছর আেগ যুে� 
�ংস হেয় িগেয়িছল।



রাজা অতর্ �� িজ�াসা করেলন, “তুিম কী করেত চাও?” 
নিহিময় অনুনয় করেলন, “আমােক েজরশােলেম েযেত িদন, 
যােত আিম আবার েদওয়ালটা ৈতির করেত পাির”। রাজা 
অতর্ �� রািজ হেয় েগেলন। িতিন তােক রাজপ� িদেলন, 
যােত �মণ করার সময় র�া পায়।



রাজা তােক আরও সাহাযয্ কেরলন। 
িতিন আসফেক একিট প� িদেলন, 
িযিন রাজার জ�েলর র�ণােব�ণ 
করত। িতিন আসফেক আেদশ 
িদেলন, শহেরর েদওয়াল বানােনার 
জনয্ েযন েস নিহিময়েক কাঠ
সরবরাহ কের।



নিহিময় যখন েজরশােলেম েপৗঁছাল, তখন িতিন শহেরর 
অধয্�েদর এক কের বলেলন, “আমরা সমসয্ার মেধয্ আিছ। 
শহরটা �ংস হয় েগেছ, আর �ধান ফটক পুেড় ছাই হেয় 
েগেছ। চল আবার শহরটােক বানােনা যাক”। িতিন তােদর 
বলেলন, রাজা অতর্ �� অনুেমাদন কেরেছন। সবেচেয় 
গর�পূণর্ িবষয় হল, ঈ�র 

তােদর সে� 
িছেলন।



নিহিমেয়র িব�াস ও উ�ীপনা অনয্ েলাকেদর উৎসািহত 
করল। তারা রািজ হেয় বলেলন, “চল আবার ৈতির কির”। 
নিহিময় বলেলন, �েতয্ক পিরবার একটা কেরর ইঁট েদওয়ােল 
বসােব।



িক� সকেল েদওয়াল ৈতির করেত রািজ হল না। সনব�ট 
নােম একজন েলাক ও তার দইু ব�ু েটািবয় ও েগশম িযহূদী 
িছল না, তারা েদওয়ালটা আবার 
ৈতির করেত অথবা ফটকটা 
লাগােত চাইিছল না।



েযই কাজ শর হল – সনব�ট ভীষণ েরেগ েগল। েস ও তার 
ব�ুরা িযহূদীেদর ঠা�া করেত লাগল। েটািবয় বলল, “পুঁচেক 
েদওয়ালটা বানােত কতিদন লাগেব, একটা েছাট েশয়াল তা 
েভে� েদেব”। নিহিময় েকানও উত্তর িদলন না, বরং িতিন 
ঈ�েরর কােছ �াথর্না করেলন। ঈ�র তােদর 
বয্ব�া করেবন।



যখন তােদর ঠা�া-তামাসা েকানও �ভাব েফলল না, তখন 
তারা একসােথ চ�া� করল েয, েজরশােলেমর িবরে� লড়েব 
ও যতটা স�ব পারা যায়, 
সমসয্া ৈতির করেব।



আবার নিহিময় ঈ�েরর কােছ সাহােযয্র 
জনয্ �াথর্না করেলন। িতিন েদওয়ালটা 
েদখার জনয্ রােত ও িদেন র�ী
রাখেলন, যােত তারা আচমকা 
হামলা করেত না পাের।



ইহিদরা কিঠন পির�ম 
করেত লাগল, তারা 
উি�� হেত লাগল। 
তােদর মেধয্ অেনেক ভীত 
হেয় পেড়িছল েয, কাজ
করার সময় হয়েতা শ�রা 
এেস তােদর হতয্া করেব। 
তবু্ও নিহিময় এই �কে�র 
কাজ থামােলন না। িতিন 
কমর্চারীেদর চারপােশ র�ী 
বসােলন ও তােদর �রণ 
কিরেয় িদেলন েয, ঈ�র 
েতামােদর সহবত� িছেলন 
ও ঈ�র েতামােদর শ�েদর 
েথেক শি�শালী।



নিহিময় সু�র 
উদাহরণ হেয়িছেলন। 
রাজা অতর্ �� তােক 
েজরশােলেমর 

রাজয্পাল বািনেয় েলাকেদর 
কােছ খাদয্ ও টাকা
চাওয়ার অিধকার িদেলন, 
িক� িতিন এটা করেলন 
না। েদওয়াল বানােনার 
জনয্ িতিন েলাকেদর সােথ 
কিঠন পির�ম করেলন। 
িতিন িনেজর পয়সা 
িদেয় খাদয্ 
িকেনিছেলন।



অবেশেষ েলােকরা েদওয়ালটা বানােনা স�ূণর্ করল ও 
শধু �ধান �েবশ �ােরর দরজা লাগােত বািক িছল। যখন 
সনব�ট, েটািবয় ও েগশম শনল েয, েদওয়ােল েকানও ফাঁক 
েনই, তখন তারা নিহিময়েক মারার পিরক�না করল।



তারা নিহিমেয়রর সােথ সা�াত করার জনয্ বাতর্ া পািঠেয় 
জানাল েয, ওেনা নামক এক জায়গায় তারা েদখা করেব। 
িক� িতিন জানেতন েয, তারা তােক চ�া� কের শহেরর 
বাইের বার কের িদেয় আঘাত করেব। িতিন তােদর িলেখ 
জানােলন, তােদর সােথ সা�াত করার জনয্ িতিন তার কাজ 
েছেড় আসেবন না।



অবেশেষ েদওয়াল 
বানােনা েশষ হেয় 
েগল ও নিহিময় 

এটা 

র�া করার জনয্ 
পাহারা বসােলন।



িতিন একিট আইন 
বানােলন েয, 
যত�ণ না সূযর্ ভােলা 

কের ওেঠ, 

তত�ণ 
েদওয়ােলর দরজা েখালা 
হেব না এবং তা রােত 

ব� করা থাকেব।



এখন শহরটা িনরাপদ িছল। েয সম� ইহিদ পৃিথবীর
িবিভ� �াে� িনবর্ািসত হেয়িছল, তারা েজরশােলেম িফরেলন। 
নিহিময় হয়েতা খুব খুিশ হেয়িছেলন েয, ঈ�র তােক েয কাজ 
িদেয়িছেলন, অেনক বাধা সে�ও িতিন তা স�ূণর্ কেরিছেলন। 
িতিন 
েজরশােলেম 
িছেলন ও 
েলাকেদর 
সবসময় 
ঈ�েরর 
বাধয্ 
হওয়ােত 
সাহাযয্ 
কেরিছেলন।



নিহিমেয়র িবরাট েদওয়াল

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

নিহিময়

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