
সু�ৰ মূখর্ ৰজা

অকঁিনহতঁৰ বােব বাইেবলখন
আগবঢ়াইেছ



িলিখেছ: Edward Hughes

বয্াখয্া কিৰেছ: Janie Forest, Alastair Paterson

�হণ কিৰেছ: Lyn Doerksen

অনুবাদ কিৰেছ: 
ডঃ শাি� ৰাণী িসং, এম. এচ. িচ. িপ. এইচ. িড.

�কাশ কিৰেছ: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
অনুমিত: এই কািহনীেটা নকল বা ছপা কৰা অিধকাৰ

আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িব�ী নকিৰব৷



ই�ােয়লৰ িবচাৰক আৰু েনতা
েচমুেৱলৰ বয়স আিছল। েতওঁ
েতওঁৰ পু�সকলক ই�ােয়লৰ
ওপৰত িবচাৰ কিৰবৈল, ঈ�ৰৰ
েসৱাত িনজৰ �ান লবৈল বাধয্
কিৰিছল। িক� েচমুেৱলৰ পু�সকল
দু� আিছল। েতওঁেলােক টকা ভাল
পাইিছল আৰু অসৎভােৱ টকা
পাবৈল েতওঁেলাকৰ শি�
বয্ৱহাৰ কিৰিছল।



পু�ৰ দু�তাৰ বােব ই�ােয়লৰ েলাকসকেল ক� পাইিছল। আদালতেবাৰ অনয্ায়
আিছল। মানুেহ েযিতয়াই সহায় িবচািৰিছল েতিতয়াই েচমুেৱলৰ পু�সকলক পিৰেশাধ
কিৰব লগা ৈহিছল। িকবা এটা কিৰব লািগিছল। এিদন ই�ােয়লৰ �াচীনসকেল

একি�ত ৈহ েচমুেৱলক সহায় িবচািৰেল।



"আমাক িবচাৰ কিৰবৈল এজন ৰজা িদয়ক," �াচীনসকেল দাবী কিৰিছল। েতওঁেলােক
িবচৰা নািছল েয েচমুেৱলৰ দু� পু�সকেল েতওঁেলাকক িবচাৰ কৰক। েতওঁেলােক
েতওঁেলাকৰ চািৰওফালৰ সকেলা ৰা�ৰ দেৰই এজন ৰজা িবচািৰিছল।



েচমুেৱল খং উিঠিছল। ই�ােয়লৰ ইিতমেধয্ এজন ৰজা আিছল! ঈ�ৰ
সবর্শি�মান, িচৰ�ন ঈ�েৰ ই�ােয়ল শাসন কিৰিছল। বহু আগেত েতওঁ
েতওঁেলাকক ইিজ�ৰ দাস�ৰ পৰা মু� কিৰ েলািহত সাগৰ মুকিল কিৰ িদিছল।



েতিতয়া েতওঁ ই�ােয়লক
েতওঁেলাকৰ সু�ৰ ভূিম িদিছল।



েযিতয়া েচমুেৱেল �াথর্না কিৰিছল, েতিতয়া �ভুেয় এইদেৰ ৈকিছল: "েতওঁেলােক
েতামাক �তয্াখয্ান কৰা নাই, িক� েতওঁেলােক েমাক �তয্াখয্ান কিৰেছ, েয মই
েতওঁেলাকৰ ওপৰত ৰাজ� কৰা উিচত নহয়। েতওঁেলােক আন েদৱতাক েসৱা

কিৰেছ। েতওঁেলাকৰ ক��ৰক মািন লওঁক আৰু
েতওঁেলাকক ৰজা বনাওক।"



ঈ�েৰ েচমুেৱলক
েলাকসকলক সতকর্
কিৰ িদবৈল ৈকিছল েয
েতওঁেলাকৰ পািথর্ৱ ৰজাই
েতওঁেলাকৰ ধন কৰত ল'ব; 
েতওঁেলাকৰ সবর্ে�� পথাৰ
আৰু �া�াে��ৈল িনজেক
সহায় কৰক; েতওঁেলাকৰ
পু�সকলক েতওঁৰ
ৈসনয্বািহনীত আেদশ
িদয়ক; আৰু েতওঁেলাকৰ
েছাৱালীসকলক েতওঁৰ বােব
কাম কিৰবৈল আেদশ িদয়ক।



িক� মানুেহ িযেকােনা
ধৰেণ এজন ৰজা
িবচািৰিছল।



ঈ�েৰ েচমুেৱলক এজন যুৱকৰ ওচৰৈল ৈল ৈগিছল িয অিত
সু�ৰ, অিত লাজকুৰীয়া আৰু অিত ওখ আিছল - আন
িযেকােনা েলাকতৈক ওখ এটা স�ূণর্ মুৰ। েতওঁৰ নাম

আিছল চাউল। েযিতয়া চমূেৱেল
েচৗলক েদিখেল, েতিতয়া �ভুেয়
এইদেৰ ৈকিছল: "এইজেন েমাৰ
েলাকসকলৰ ওপৰত ৰাজ� কিৰব।"



আ�াকাৰীৈহ চমূেৱেল েচৗলক
ই�ােয়লৰ ৰজা িহচােপ অিভিষ�
কিৰেল। েযিতয়া েতওঁ েচৗলক
ই�ােয়লৰ েলাকসকলক উপ�াপন
কিৰিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক
িচঞিৰ িছল, "ৰজা দীঘর্জীৱী হওঁক!"



েসানকােলই ৰজা চাউলৰ পৰী�া কৰা ৈহিছল। ই�ােয়লক ঘৃণা কৰা এেমানাইটসকেল
এখন ইজৰাইলী চহৰ েঘিৰ ধিৰিছল আৰু �িতজন মানুহৰ েসাঁ চকু উিলয়াই িদয়াৰ
ভাবুিক িদিছল। িক িন�ুৰ পিৰক�না! ভাবুিকৰ খবৰ ৰজা চাউলৰ ওচৰৈল ৈগিছল। 
েতওঁ েতওঁৰ ৈসনয্ বািহনী পাইিছল সাজু।



েযিতয়া দুেয়াটা ৈসনয্
িমিলত ৈহিছল, চাউেল
অে�ানীয়সকলক �ংস
কিৰিছল আৰু চহৰখন
উ�াৰ কিৰিছল। ৰজা
েচৗেল ঈ�ৰক মিহমা
�দান কিৰ এইদেৰ
ৈকিছল: ". . . বতর্ মান
সময়ত �ভুই ই�ােয়লত
পিৰ�াণ লাভ কিৰেছ!"



েসইিদনা ঈ�েৰ চাউলক এক মহান িবজয় �দান কিৰিছল। িক� েচৗেল সদােয়
ঈ�ৰক স�ান কৰা নািছল। এিদন পেল�ীয়সকলৰ ৈসেত যঁুজ িদয়াৰ আগেত েচৗেল
ঈ�ৰৰ ওচৰত বিলদান আগবঢ়াইিছল। েতওঁ জািনিছল েয েসইেটা েচমুেৱলৰ কাম। 

েতওঁ জািনিছল েয ঈ�েৰ িবচািৰিছল েয
েতওঁ েচমুেৱল ৰখাৈলেক অেপ�া কৰক। 

িক� েচৗেল ঈ�ৰক অমানয্ কিৰেল!



েযিতয়া চমূেৱল আিহিছল েতিতয়া েতওঁ চাউলক এইদেৰ ৈকিছল: "আপুিন
মূখর্তােৰ কাম কিৰেছ। আপুিন �ভুৰ আ�া আেপানাৰ ঈ�ৰ ৰখা নাই। এিতয়া
আেপানাৰ ৰাজয্ অবয্াহত নাথািকব।" চাউেল হয়েতা ভািবিছল েয এইেটা

এটা সৰু পাপ। িক� ঈ�ৰৰ �িত অবাধয্তা সদােয়ই
গৰু�পূণর্।



আন এবাৰ ঈ�েৰ েচৗলক আমােলকৰ দু�
েলাকসকলক �ংস কিৰবৈল আেদশ িদিছল।
িক� চাউল আৰু মানুেহ আমােলকৰ
ৰজা আগাগক জীয়াই থািকবৈল িদিছল।

েতওঁেলােক মূলয্ৱান
সাম�ী, েভড়া আৰু

বলদও ৰািখিছল। চাউেল
ৈকিছল েয েতওঁেলােক
এই ব�েবাৰ �ভুৰ ওচৰত
তয্াগ কিৰবৈল ৰািখিছল।



চনত চমূেৱেল েচৗলক এইদেৰ ৈকিছল: 
"বিলদানতৈক আ�া পালন কৰােটা ভাল।
আপুিন �ভুৰ বাকয্ক �তয্াখয্ান কিৰেছ আৰু
�ভুেয় আেপানাক ই�ােয়লৰ ওপৰত ৰজা
েহাৱাৰ পৰা �তয্াখয্ান কিৰেছ।" চাউেল
েতওঁৰ পাপৰ বােব বৰ দুখ পাইিছল। িক�
বহুত পলম ৈহিছল। েতওঁৰ বাকী জীৱনেটা

অস�� আিছল কাৰণ েতওঁ
�ভুৰ আ�া পালন নকেৰ।
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

১ েচমুেৱল ৮-১৬

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ
পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷
তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! 

েতওঁ এিতয়াই আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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