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অেনক বছর আেগ, ই�ােয়েলর মা�টেত 
একজন েলাক থাকত, তার নাম মােনাহ। 
তার এবং তার �ীর েকানও স�ান িছল না। 
একিদন ঈ�েরর এক �গ �দতূ মােনােহর 
�ীর কােছ এেস বলল, “ত� িম এক িবেশষ 
স�ান�া� হেত চেলছ।” 



িতিন তার �ামীেক এই আ�য � খবরটা িদেলন। মােনাহ 
�াথ �না করেলন, “েহ আমার �ভ�  ... আমােদর কােছ আবার 
আসুন। আমরা কী করব এই স�ানেক িনেয়, তা আমােদর 
িশ�া িদন।” 



�গ �দতূ মােনাহেক বলেলন, িশ�িদর 
চ�ল না কাটেত। অবশ�ই মদ না পান 
করেত এবং িকছ�  িবেশষ খাবার না 
েখেত। ঈ�র এই িশ��টেক িবচারক 
হওয়ার জন� মেনানীত কেরেছন। 
িতিন ই�ােয়লেক েনতৃ� েদেবন। 



ঈ�েরর েলাকেদর অবশ�ই সাহােয�র �েয়াজন আেছ। 
তারা তােদর জীবন েথেক ঈ�রেক িবসজ�ন িদেয়েছ, তারা 
তােদর শ�েদর পেল��য়েদর ভেয় ভারা�া�। িক� যখন 
তারা �াথ �না করল, ঈ�র �নেলন। িতিন এই িশ��টেক 
পা�ঠেয়িছেলন  েয পিথবীর সবেথেক শ��শালী েলাক হেব। 



“সুতরাং ঐ �ী�ট 
এক�ট পু� স�ান 
�সব করল। এবং 
তােক িশমেশান নােম 
ডাকা হল। িশ��ট 
বেড়া হেত লাগল ও 
ঈ�র তােক আশীব �াদ 
করেত লাগেলন এবং 
ঈ�েরর আ�া তার 
উপর অিধ��ত হেত 
লাগ।” িশমেশান 
�েম পরা�মশালী 
হেত লাগল। একিদন 
েস খািল হােত একটা 
িসংেহর সােথ ড়াই 
কেরিছল এবং তােক 

  



পের িশমেশান েমৗমািছর ঝাকঁ েথেক মধু 
েখেয়িছল,  
েযটা একটা মরা িসংেহর েদেহ বাসা কেরিছল। 
েস একটা  
ধাধঁা ৈতির করল: “খাদক েথেক েবেরাল খাদ� 
এবং শ��মান  

   ি ��  উ    
      

        
  



িশমেশান আরও েরেগ েগল, যখন পেল��য়রা তার �ীেক 
তারই ি�য় ব�ুর �ী হেত িদেয়িছল। েস �িতেশাধ েনওয়ার 
পিরক�না করল, িক� েকমন কের? �থমত িশমেশান 
িতনেশা েশয়াল ধরল, তারপর দুেটা কের েশয়ােলর েলজ 
এক জায়গায় বাধঁল। এবং তােদর মাঝখােন আ�ন �ািলেয় 
েছেড় িদল। 



তারপর পেল��য়েদর জিমেত েশয়াল�েলােক েছেড় িদল। 



এখন পেল��য়রা �িতেশাধ িনেত চাইল। িশমেশান 
িনেজেক ধরা িদক। তােক হত�া করার জন� েবেঁধ 
পেল��য়েদর হােত ত� েল েদওয়া েহাক। 



িক� ঈ�েরর আ�া িশমেশােনর 
উপের িছল। তাই েস দিড় িছঁেড় 
িদল। এক�ট মরা গাধার েচায়াল 
িদেয় েস এক হাজার েলাকেক 
হত�া করল। 



পেল��য়রা িবিভ� েভাজসভায় িশমেশানেক খুজঁেত লাগল। 
একিদন রােত তারা তােক এক শহেরর মেধ� ফােঁদ েফলল ও 
শহেরর দরজা ব� কের িদল। িক� িশমেশান শহেরর 
দরজাটা কােঁধ কের ত� েল িনেয় চেল এল। 



িক� িশমেশান ঈ�েরর কােছ ব�থ � 
হল। যত�ণ েস ঈ�েরর বাধ� িছল, 
তত�ণ ঈ�র তােক শ�� 
িদেয়িছেলন। একিদন িশমেশান 
তার এই শ��র েগাপন রহস� 
দিললা নােম একজন সু�রী 
পেল��য় চরেক বলল। তার 
একজন েলাক িছল, েয িশমেশােনর 
ঘুমােনার  
সময় িশমেশােনর চ�ল  
েকেট তােক ন�াড়া  
কের িদেয়িছল। 



তখন পেল��য় ৈসন�রা 
দিললার ঘের �েয় থাকা 
িশমেশানেক আ�মণ 
করল। িশমেশান ক�ঠন 
লড়াই করল, িক� তার 
শ�� চেল িগেয়িছল ও 
তার শ�রা তার েচাখ 
দুেটা বার কের িনেয়িছল। 
অ� এবং দুব �ল িশমেশান 
পেল��য়েদর �ীতদাস 
হেয় েগল। তারা ঈ�েরর 
েসবকেক েদেখ হাসঁেত 
ও ঠা�া করেত লাগল। 



পেল��য়রা একটা েভাজ 
��ত কেরিছল। তােদর 
হােত িশমেশানেক 
েদওয়ার জন�, তারা 
তােদর মৎস� েদবতা ও 
দাগন েদবতার �শংসা 
করিছল। তারা দােগােনর 
ম��ের আন� ও পান 
করেত লাগল। তারপর 
তােদর আন� েদবার 
জন� তারা িশমেশানেক 
ডাকল। 



একটা েছেল িশমেশানেক িনেয় এেস ম��েরর ��র কােছ 
দাড়ঁ করাল, েযটা ম��রেক ধের েরেখিছল। েসই ম��েরর 
ছােদ িতন হাজার পেল��য় বেসিছল এবং অেনেক ম��েরর 
মেধ� িছল। সকেলই ঠা�া করিছল। েজেলেত িশমেশােনর চ�ল 
গ�জেয় উেঠিছল। এখন েস �াথ �না করল, “�ভ�  ঈ�র, 
আমােক একবার শ�� দাও, যােত আিম  
                                                             আমার 
দু’েচােখর  
                                                             �িতেশাধ িনেত 
পাির।” 



ঈ�র িক িশমেশানেক 
শ�� িফিরেয় েদেবন? 
িশমেশান িক অস�ব িকছ�  
করেত পারেব? হ�া!ঁ হ�া!ঁ 
সম� শ�� িদেয় টান িদেয় 
িশমেশান েসই বেড়া �� 
দুেটােক েফেল িদল। 
দােগােনর ম��র �ংেস 
পিরণত হল। িশমেশান ও     
  হাজার হাজার পেল��য় 
মারা েগল। 



িশমেশান, ঈ�েরর শ��মান ব��� 
 

 Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

িবচারকতৃ �গণ ১৩-১৬ 

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó 
MxZmswnZv 119:130 



mgvß  



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¯—¯îƒc 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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