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একদা এক সুন্দরী নারী িছেলন, যার নাম ইেষ্টর। তার বাবা-মা মারা েগেল, 
ইেষ্টেরর খড়ুতেুতা দাদা মদর্খয় তােক বেড়া কের েতােলন। ইেষ্টর তার দাদােক 
বাবার মেতা সম্মান করত। 
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রাজার িদব্তীয় পদািধকারী বয্িক্ত িছল একজন 
ধনী, যার নাম হামন। যখন েস েযত, সবাই 
তােক পর্ণাম করত। একজন ছাড়া সবাই করত। 
িযহদূী হওয়ায় মদর্খয় জীবন্ত ঈশব্েরর উপাসনা 
করত। 

একজন নতনু রাণীর  
েখাঁজ শুরু হেয় েগল। রােজয্ 
সমস্ত সুন্দরী েমেয়েদর মেধয্ 
রাজা ইেষ্টরেক স্তর্ী িহসােব 
মেনানীত করেলন। িতিন তােক 
রাজকীয় মকুুেট ভূিষত 
করেলন। ইেষ্টর রাজােক বলল 
না েয, েস একজন ইহুিদ, 
কারণ তার দাদা তােক বারণ 
কেরিছল। 

সমস্ত পিৃথবীর 
রাজকুমারীেদর  
িনেয় পারেসয্র রাজা 
একটা মহা েভাজসভা 
েরেখিছল। েলােকরা রাণী 
বষ্টীর েভাজসভায় 
িনমিন্তর্ত িছল। 
মাদকাসক্ত রাজা, 
রাণীেক রাজকীয় মকুুট 
ও রাজকীয় কাপড় পের 
আসার আেদশ িদল, 
িকন্তু রাণী বষ্টী পর্তয্াখয্ান 
করল। 

ইেষ্টেরর খবর েনওয়ার  
জনয্ মদর্খয় রাজপর্াসােদর  
পর্েবশদব্াের সময় কাটাত।  

একিদন েস শুনল, রাজপর্াসােদর 
 দু’জন রক্ষী রাজােক হতয্া করার  
পিরকল্পনা করেছ। মদর্খয় একিট  
সতকর্তা পাঠাল, যােত রাজা 
 েবঁেচ েগল। েসই দুই চাকরেক 
 ঝিুলেয় মতৃযু্দণ্ড েদওয়া হল 
 ও মদর্খেয়র নাম রাজার 
 তািলকা পসু্তেক েলখা হল। 

মিহলারা েযন  
তােদর সব্ামীেদর  
সম্মান কের, তার  
জনয্ রাজা একিট আইন 
পাশ কের রাণী বষ্টীর কাছ 
েথেক রাজমকুুট িনেয় 
িনেলন। িতিন আর রাণী 
পেদ থাকেবন না। 

ইেষ্টর পারসয্েত বাস করত, িকন্তু েস পারসীয় িছল না। েস িছল ইহুিদ। 
তার পবূর্পরুুষ যদু্ধবন্দী িহসােব পারসয্ েদেশ এেসিছল। ইেষ্টেরর সময় 
অেনক ইহুিদ পারসয্ েদেশ বাস করত। 
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মদর্খয়েক ফাঁিশ েদবার জনয্ হামন, রাজার অনুমিত িনেত এল। 
ফাঁিশকাঠ পর্স্তুত হেয় িগেয়িছল। এখন শুধ ুঅেপক্ষার।  
  উেত্তিজতভােব, হামন তার পরামশর্ িদল, “তােক রাজার  
   েপাশাক ও মকুুট েদওয়া েহাক।” রাজা হামনেক িনদর্েশ িদল,  
   “িযহদূী মদর্খেয়র পর্িত তাই কর। তােক রাজার েঘাড়ায় বসাও  
        ও একজন রাজকুমারেক আেদশ দাও, তার আেগ আেগ  
                                      শহেরর বাইের েযেত,  
                                              যােত সকেল               
                                            েদখেত পায়।” 

ইিতমেধয্ হামন, মদর্খয়েক েঝালােনার 
জনয্ একিট ফাঁিশকাঠ পর্স্তুত করল। 

এিট এক ভয়ঙ্কর আইন িছল। 
িযহদূী ও পারিসকরা দুঃখ 
পর্কাশ করল। িকন্তু মেন রাখেব 
ঈশব্র ইেষ্টরেক রাণী 
কেরিছেলন। এবং েস িছল 
একজন িযহদূী। েস িক রাজার 
কােছ তার েগাপনীয়তা 
েরেখিছল? নািক তার েলাকেদর 
বাঁচােনার জনয্ েস মতৃযু্র ঝুঁিক 
িনেয়িছল? 

েসই রােত রাজা ঘমুােত পােরনিন। িতিন 
রাজকীয় তািলকািট েঘেঁট েদখেলন েয, 
তার জীবন বাঁচােনার জনয্ িতিন মদর্খয়েক 
েকানও পরুস্কার েদনিন। পরিদন সকােল, 
রাজা হামনেক িজজ্ঞাসা করেলন, “রাজা 
যােক সম্মান করেত চান, েসই বয্িক্তর  
 পর্িত কী করা দরকার?” হামন আনিন্দত  
             হেয়িছল, েস মেন করল  
             েয, রাজা তার কথা লেছন! 

ঈশব্র ইেষ্টরেক এক পিরকল্পনা িদেলন। িতিন রাজােক ও হামনেক এক 
েভাজসভায় আমন্তর্ণ জানােলন। ওখােন রাজা তােক পর্িতজ্ঞা করেলন, িতিন যা 
চাইেবন তাই েদেবন। ইেষ্টর উত্তর িদল, “আগামীকাল রাজা ও হামনেক 
েভাজসভায় আসেত দাও।” েসখােনই িতিন কী চান, তা রাজােক বলেবন। 

হামন, মদর্খয়েক এতই েঘন্না করত েয, তােক ও 
সমস্ত পারসয্ িযহদূীেদর হতয্া করার িসদ্ধান্ত 
িনেয়িছল। িক ভয়ানক! দুষ্ট হামন, রাজােক েকৗশেল 
একিট আইেন হস্তাক্ষর কিরেয় িনেয়িছল, যােত 
একিট িনিদর্ষ্ট সমেয় রােজয্র সমস্ত  
িযহদূীেদর হতয্া করা যায়। 
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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¯—¯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 

সুন্্দরী রাণী ইেষ্টর 
 

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

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

ইেষ্টর 

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

পেরর িদন, রাণী ইেষ্টেরর েভােজেত 
রাজা ও হামন উপিস্থত হেলন। রাজা 
িজজ্ঞাসা করল, “েতামার আেবদন 
কী?” িতিন তার পর্িতজ্ঞা ভুেল 
যানিন। হামেনর িদেক িনেদর্শ কের 
রাণী ইেষ্টর রাজােক হামেনর সমস্ত 
চকর্ােন্তর কথা বলল। রাজা বলল, 
“ওেক ফাঁিশ দাও।” 

30                                                        60 
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তারপর রাজা আর একটা আইন পাশ কের ইহুিদেদর রক্ষার বয্বস্থা করেলন। 
তারা রক্ষা েপল! রাজার পের মদর্খয় েদেশর িদব্তীয় স্থান েপল। সমস্ত িযহুদীরা 
আনন্দ করেত লাগল ও এেক-অপরেক উপহার িদেত লাগল। ঈশব্র কীভােব 
ইেষ্টেরর মাধয্েম তােদর রক্ষা কেরিছেলন, েসকথা এখনও ইহুিদরা স্মরণ কের। 

সমগর্ শহের মদর্খয়েক সম্মািনত করার জনয্ হামেনর েকমন 
অনুভূিত হেয়িছল বেল তিুম মেন কর? েস মদর্খয়েক 
আেগর েথেক আরও েবিশ ঘণৃা করিছল। হামন েবাধহয় 
ভাবিছল, “অেপক্ষা কর, শীঘর্ অনয্ ইহুিদেদর সােথ  
                             তােকও মারা হেব।” 
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