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এসময়ত এ�াৰ নামৰ এজনী ধুনীয়া েছাৱালী আিছল। েযিতয়া তাইৰ েদউতাক
আৰু মাকৰ মৃতুয্ ৈহিছল, এ�াৰৰ স�ক�য় ভাই মেডর্ কাই তাইক ডাঙৰ-দীঘল
কিৰিছল। এ�ােৰ তাইৰ স�ক�য় ভনীেয়কক এজনী ভাল েছাৱালী িহচােপ মািন
ৈল স�ান ি◌ত কিৰিছল।



এ�াৰ পািচর্ য়াত বাস কিৰিছল। িক�, এ�াৰ পাচ� নািছল। তাই ইহুদী
আিছল। তাইৰ পূবর্পুৰুষসকল যু�ব�ী িহচােপ পািচর্ য়াৈল আিহিছল।
এ�াৰৰ িদনত বহুেতা ইহুদী পািচর্ য়াত বাস কিৰিছল।



পািচর্ য়াৰ ৰজাই সম� িব�ৰ
ৰাজকুমাৰসকলৰ বােব এক
িবশাল েভাজ অনুি�ত
কিৰিছল। পুৰুষসকেল
মিহলাসকলৰ বািহেৰও
খাইিছল িযসকেল ৰাণী
বি�ৰ ৈসেত েভাজ খাই
আিছল। মাতাল ৰজাই ৰাণী
বি�ক ৰাজকীয় মুকুট িপি�
বৈল আৰু তাইৰ েসৗ�যর্
েদখুৱাবৈল আেদশ িদিছল।
ৰাণী বি� অ�ীকাৰ কিৰেল।



মিহলাসকেল েতওঁেলাকৰ
�ামীক স�ান জেনাৱা উিচত বুিল
েদখুৱাবৈল ৰজাই এখন আইন
�ণয়ন কেৰ িযেয় বি�ৰ পৰা মুকুট
েটা ৈলিছল। তাই আৰু ৰাণী নািছল।



এগৰাকী নতুন ৰাণীৰ স�ান কৰা
ৈহিছল। ৰাজয্ৰ সকেলা ধুনীয়া
েছাৱালীৰ িভতৰত ৰজাই এে�ৰক
েতওঁৰ পৎনী িহচােপ বাছিন
কিৰিছল। েতওঁ ৰাজকীয় মুকুটেটা
তাইৰ মূৰত ৰািখেল। এ�ােৰ
ৰজাক েকাৱা নািছল েয তাই
ইহুদী িকয়েনা তাইৰ স�ক�য়
ভাইেয় তাইক নকিৰবৈল ৈকিছল।



কািজন মেডর্ কাই এ�াৰৰ খবৰ
শিনবৈল �াসাদৰ �েৱশ�াৰত সময়
অিতবািহত কিৰিছল। এিদন েতওঁ
দুজন �াসাদৰ েসৱকক ৰজাক হতয্া
কৰাৰ পিৰক�না কৰা শিনিছল।
মেডর্ কাই এটা সতকর্ বাণী ে�ৰণ
কিৰিছল িযেয় ৰজাৰ জীৱন ৰ�া
কিৰিছল। েসৱকসকলক ফাঁচী িদয়া
ৈহিছল আৰু ৰজাৰ েৰকডর্ বুকত
মেডর্ কাইৰ নাম িলখা ৈহিছল।



ৰজাৰ ি�তীয় আেদশ আিছল হামান নামৰ এজন ধনী বয্ি�।
হামান পাৰ ৈহ েযাৱাৰ সময়ত সকেলােৱ নম�াৰ কিৰেল।
সকেলােৱ - এজন মানুহৰ বািহেৰ। এজন ইহুদী িহচােপ
মেডর্ কাই েকৱল জীিৱত ঈ�ৰৰ উপাসনা কিৰিছল।



হামােন মেডর্ কাইক ইমান ঘৃণা কিৰিছল েয েতওঁ
েতওঁক আৰু পািচর্ য়াৰ সকেলা ইহুদীক হতয্া কৰাৰ
িস�া� ৈলিছল। িকমান ভয়ংকৰ! দু� হামােন ৰজাক
এেন এক আইনত �া�ৰ কিৰবৈল �ৱ�না
কিৰিছল েয এক িনিদর্ � সময়ত ৰাজয্ৰ
�িতজন ইহুদীক হতয্া কৰা হ'ব।



এইেটা এটা ভয়ানক আইন আিছল।
ইহুদী আৰু পাচ� উভেয়ই েশাক
�কাশ কিৰিছল। িক� মনত ৰািখব
- ঈ�েৰ এ�াৰক ৰাণী বনাইিছল।
আৰু তাই এগৰাকী ইহুদী আিছল।
তাই ৰজাৰ পৰা তাইৰ েগাপনীয়তা
ৰািখব েনিক? বা, তাই তাইৰ
েলাকসকলক বচাবৈল েচ�া
কিৰবৈল মৃতুয্ৰ আশংকা কিৰব
েনিক?



ঈ�েৰ এ�াৰক এটা বুি�মান ধাৰণা িদিছল। তাই ৰজা আৰু হামানক েভাজৈল িনম�ণ
কিৰিছল। তাত ৰজাই তাইক িয সুিধিছল তাৰ �িত�িত িদিছল। "ৰজা আৰু হামানক
েভাজৈল আিহবৈল িদয়ক. . . কাইৈল," এ�ােৰ উৎতৰ িদেল। েতিতয়া তাই ৰজাক
ক'ব তাই িক িবচােৰ।



ইফােল, হামােন মেডর্ কাইক ফাঁচী িদবৈল
এটা ডাঙৰ ফাঁচী ��ত কিৰিছল।



েসই ৰািত ৰজাই শব েনাৱািৰেল। আদালতৰ েৰকডর্
পিঢ় েতওঁ েদিখিছল েয মেডর্ কাইক েকিতয়াও
েতওঁৰ জীৱন ৰ�া কৰাৰ বােব পুৰ�ৃত কৰা েহাৱা
নািছল। িপছিদনা ৰািতপুৱা ৰজাই হামানক সুিধেল, 
"ৰজাই আনি�ত েহাৱা মানুহজনৰ বােব িক কৰা

হ'ব?" হামান আনি�ত ৈহিছল। েতওঁ
ভািবিছল েয ৰজাই েতওঁক বুজাইেছ!



হামােন ৰজাক মেডর্ কাইক ফাঁচী িদবৈল অনুমিত িবচািৰ
আিহিছল। ফাঁচীেবাৰ সকেলা সাজু আিছল। এিতয়া েসইেটা
অেপ�া কিৰব পােৰ। উৎসািহত ৈহ হামােন েতওঁৰ
পৰামশর্েবাৰ আগবঢ়াই িদিছল। "ৰজাৰ েপাছাক আৰু মুকুট
িপ�া মানুহজনক েপাছাক িপ�াওক।"



"েতওঁক ৰজাৰ েঘাঁৰাত বহক। এজন ৰাজকীয় ৰাজকুমাৰক
সকেলােৱ চাবৈল চহৰখনৰ মােজেৰ মানুহজনক েনতৃ�
িদবৈল আেদশ িদয়ক।" ৰজাই হামানক আেদশ িদ ৈকিছল: 
"খৰেখদা কৰক, আৰু মেডর্ কাই িযহূদীৰ বােব এেন কৰক।"



চহৰখনৰ চািৰওফােল স�ানজনাই মেডর্ কাইক েনতৃ� িদয়াৰ
সময়ত হামােন েকেন অনুভৱ কিৰিছল বুিল আপুিন ভােব? 
েতওঁ মেডর্ কাইক আগৰ তুলনাত েবিছ ঘৃণা কিৰিছল। "েকৱল
অেপ�া কৰক," হামােন হয়েতা ভািবিছল। "েতওঁ েসানকােলই

মৃতুয্বৰণ কিৰব - আন সকেলা ইহুদীৰ ৈসেত।"



েসইিদনাৰ িপছত হামান আৰু ৰজা ৰাণী
এ�াৰৰ েভাজত উপি�ত ৈহিছল।
"আেপানাৰ আেৱদন িক?" ৰজাই
সুিধেল। েতওঁ েতওঁৰ �িত�িত পাহিৰ
েযাৱা নািছল। হামানৰ ফােল আঙুিলয়াই
ৰাণী এ�ােৰ ৰজাক হামানৰ দু� ষড়য�ৰ
িবষেয় সকেলা ৈকিছল। "তাক ফাঁচী
িদয়ক!" ৰজাই ক'েল।



েতিতয়া ৰজাই ইহুদীসকলক আৎমৰ�া কিৰবৈল অনুমিত িদ আন এটা আইন
�ণয়ন কিৰেল। েতওঁেলাক কব পৰা ৈহিছল! মেডর্ কাই ৰজাৰ ি�তীয় আিধপতয্
লাভ কিৰিছল আৰু সকেলা ইহুদীেয় আনি�ত ৈহিছল আৰু ইজেন িসজনক
উপহাৰ িদিছল। আিজও ইহুদী েলাকসকেল মনত ৰািখেছ েয েকেনৈক ঈ�েৰ
েতওঁেলাকক সু�ৰ ৰাণী এ�াৰৰ জিৰয়েত ৰ�া কিৰিছল।



ধুনীয়া ৰাণী এ�াৰ

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

এ�াৰ

“ে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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