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মনঃিশর জনয্ এটা দঃুেখর 
িদন িছল। তার িপতা রাজা 
েহােশয় সেবমা� মারা েগেছ। 
এখন তার মা� বােরা বছর 
বয়স। মনঃিশ িযহূদায় 
ঈ�েরর েলাকেদর উপর নতুন 
রাজা হেয়িছল। েস তখন 
জানত না েয, েস মনঃিশ
প�া� বছেরর জনয্ রাজা 
হেবন। ভােলা রাজা হওয়ার 
জনয্ মনঃিশর ঈ�েরর 
সাহােযয্র �েয়াজন িছল।
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রাজা মনঃিশ এখন এক নতুন বয্ি�। েস ঈ�েরর মি�র 
েথেক সম� �িতমােক বার করল ও েজরশােলেম সম� 
িবেদিশ েদবতােদর একসােথ বার কের ঈ�েরর মি�র েথেক 
ছুেড় েফেল িদল। েস ঈ�েরর েবিদেক সারােলন ও ধনয্বােদর 
উৎসগর্ করেলন। তারপর িতিন তার েলাকেদরেক ই�ােয়েলর 
�ভু ঈ�েরর েসবা করার আ�া িদেলন। মনঃিশর 

মেধয্ এক পিরবতর্ ন এল।

বয্ািবলেন ক�েভাগ করার 
পর, মনঃিশ ঈ�রেক অনুনয় 
করল। েস ঈ�েরর সামেন
িনেজেক নত করল ও তাঁর 
কােছ �াথর্না করল। আর 
মৃত �িতমার কােছ �াথর্না 
নয়। িক� জীব� ঈ�র িক 
মনঃিশেক দবুর্ত্ততা সে�ও 
উত্তর েদেবন?

মনঃিশ ভূত-ে�ত ও 
জাদিুবদয্া করত। েস 
েলাকেদর ঈ�র েথেক দেূর 
সিরেয় িনেয় েযেত েনতৃ� 
িদেয়িছল। এমনিক রাজা
তার েছেলেক �িতমার কােছ 
উৎসগর্ েদবার জনয্ পুিড়েয় 
িদেয়িছল। মনঃিশর 
অবাধয্তা ঈ�রেক 
�ু� কেরিছল।

হয্াঁ, ঈ�র রাজার �াথর্না 
শনেলন ও তােক েজরশােলেম 
িনেয় আসেলন। তার আসেন
বসােলন, এবং তার েলাকেদর 
উপর আবার রাজা করােলন। 
মনঃিশ বুঝেত পারল েয, ঈ�র 
দয়াময়।

যখন তার েলাকরা অবাধয্ হয়, ঈ�র তােদর দ� েদন। 
মনঃিশর �িত ও েস যােদর উপর শাসন করত, তােদর �িত 
েসটাই ঘেটিছল। ঈ�র অশূিরয় ৈসনয্েদরেক তােদর উপর 
আিনেয়িছেলন। মনঃিশেক েসখান িদেয় েবেঁধ বয্ািবলেন িনেয় 
যাওয়া হয়।

িক� মনঃিশ ঈ�রেক উেপ�া করল ও ম� কাজ 
করল। মনঃিশ �িতমা পূজা করার জনয্ য�েবিদ 
ৈতির করল। এমনিক েস েখািদত �িতমা বানাল 
ও ঈ�েরর পিব� মি�ের বসাল। ঈ�র েমািশর 
মাধয্েম বেলিছেলন, “তুিম েকানও েখািদত �িতমা 

বানােব না। তুিম ওেদর
েসবা করেব না”।
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তার েলাকেদরেক ঈ�েরর পেথ িফিরেয় 
আনেত ঈ�র েযািশয়ের েনতৃ� িদেয়িছেলন। 
একিদন যু�ে�ে� তার ৈসনয্েদর েনতৃ� 
েদওয়ার সময় এক শ�র তীর �ারা
েযািশয় খুব বােজভােব ঘােয়ল হয়। 
তার চাকর তােক রেথ কের 
েজরশােলেম তার বািড়েত 
িনেয় েগল, েসখােন িতিন 
মারা েগেলন। তার সম� 
েলােকরা দঃুখ করল ও 
ভােলা রাজা েযািশয়র 
জনয্ একটা গান িলখল।

রাজা যখন এই িনয়েমর 
কথা শনেত েপল, িতিন 
দঃুেখ তার কাপড় িছঁেড় 
েফলল। েযািশয় জানত
তার পূবর্পূরেষরা কত 
দ�ুভােব ঈ�েরর িনয়েমর 
অবাধয্ হেয়িছল।

পের রাজা েযািশয়, যার বয়স 
মা� আট বছর িছল। িতিন 
একি�শ বছর রাজ� কেরিছেলন 
ও ঈ�েরর দিৃ�েত যা ভােলা, 
তাই কেরিছেলন। িতিন সব নকল 
উপাসনা ও নকল েদবতা �ংস 
কের িদেয়িছেলন। �কৃতপে�
েযািশয় সম� �িতমােক ধুেলায় 
িমিশেয় িদেয়িছল।

হলদা নােম একজন মিহলা ভাববাদী, েযািশয়েক ঈ�েরর বাতর্ া 
েশানাল, “ঈ�র এই কথা বেলন, েদখ এই বইেত েয সম� 
অিভশাপ আেছ, েসগিল আিম এখােন িনেয় আসব, কারণ 
তারা আমােক পিরতয্াগ কেরছ।” িক� েযেহতু েযািশয় বাধয্ 
ও ন� িছল, েসেহতু এগেলা তার মৃতুয্ 
না হওয়া পযর্� ঘটেব না।

েযািশয় একজন ভােলা রাজা, িযিন ঈ�েরর 
মি�র পির�ার ও েমরামত কেরিছেলন। 
একজন পুেরািহত �ংস�ূেপর মধয্ িদেয় ঈ�েরর 
একিট িনয়েমর বই খুঁেজ েপেয়িছল, যা ঈ�র 
েমািশেক িদেয়িছেলন।

মনঃিশ যখন মারা েগল, তার পু� আেমান �িতমা পূজার 
িদেক িফরল, িক� মনঃিশর মেতা েস িনেজেক ঈ�েরর �িত 
নত করল না। আেমান আরও আরও পাপ করেত লাগল। 
অবেশেষ তার আত্মীয় তােক তার ঘেরর মেধয্ হতয্া করল। 
েস মা� দ’ুবছর শাসন কেরিছল।
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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

ভােলা রাজা, ম� রাজা

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

২বংশাবিল ৩৩-৩৬

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

MxZmswnZv 119:130
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এর পেরই রাজ� েশষ 
হেয়িছল। িক� একিদন 
এক রাজা ই�ােয়েলর উপর 
আবার রাজ� করেবন।
তার নাম রাজােদর রাজা 
ও �ভুেদর �ভু। যীশ 
�ী� যখন �থমবার
এেলন, িতিন �তয্াখয্াত ও 
�ুশােরািপত হেয়িছেলন। 
যীশ যখন আবার 
আসেবন, িতিন শধু 
ই�ােয়েলর রাজা হেবন তাই 
নয়, িক� সম� পৃিথবীর 
উপর রাজা হেবন।
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