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ইেষ্টেরর িববরণ

বাণী বষ্টী রাজােক অমানয্ করেলন
1 মহারাজ অহেশ্বরেশর রাজত্বকােল এই ঘটনা ঘেটিছল| অহেশ্বরশ

ভারতবষর্ েথেক কূশ েদশ পযর্ন্ত িবসৃ্তত 127 িট প্রেদেশর শাসনকতর্ া
িছেলন| 2 তঁার রাজধানী শূশেনর িসংহাসেন অিধিষ্ঠত হেয় িতিন
সাম্রাজয্ শাসন করেতন|

3 রাজা অহেশ্বরেশর রাজেত্বর তৃতীয় বছের িতিন তঁার আিধকািরক
ও েনতােদর জনয্ একিট েভাজসভার আেয়াজন কেরিছেলন| পারসয্
ও মািদয়ার েসনাবািহনীর প্রধান সহ সমস্ত গুরুত্বপূণর্ েনতা ও
প্রশাসকরা েসই সভায় উপিস্থত িছেলন| 4 এই েভাজসভা একটানা
180 িদন ধের চেলিছল| েসই সময়, রাজা অহেশ্বরশ সবাইেক তঁার
সাম্রােজয্র িবপুল সম্পদ, তঁার রাজপ্রাসােদর রাজকীয় েসৗন্দযর্ ও
ঐশ্বযর্ প্রদশর্ন কেরিছেলন| 5 এই 180 িদন েশষ হবার পর িতিন তঁার
প্রাসােদর েভতেরর বাগােন সাতিদন বয্াপী আেরা একিট েভাজসভার
আেয়াজন কেরিছেলন| রাজধানী শূশেনর সব েচেয় গুরুত্বপূণর্ বয্িক্ত
েথেক শুরু কের সাধারণ েলাক সকলেকই েসই েভাজসভায় আমন্ত্রণ
জানােনা হয়| 6 প্রাসােদর েভতেরর বাগােন সাদা ও নীল রেঙর
দামী িলেনন কাপেড়র চঁােদায়া টাঙ্গােনা িছল| েশ্বতপাথেরর স্তেম্ভ
রূেপার আংটায় িলেনেনর সাদা ও েবগুনী কাপেড়র দিড় িদেয়
েসগুিল েঝালােনা হয়| বহুমূলয্ পাথর, েযমন মুেক্তা, েশ্বতপাথর
এবং অনয্ানয্ পাথর খিচত েমেঝেত বসােনা িছল েসানা ও রূেপার
ৈতরী েকদারা| 7 েসানার পানপােত্র দ্রাক্ষারস পিরেবশন করা হত| এই
পানপাত্রগুিল িছল িবিভন্ন আকােরর| রাজা অহেশ্বরশ খুবই বদানয্
িছেলন বেল েসখােন সুরার প্রাচুযর্ িছল| 8 অহেশ্বরশ খুবই উদার
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প্রকৃিতর িছেলন| িতিন দ্রাক্ষারসবাহক ভৃতয্েদর িনেদর্ শ িদেয়িছেলন,
অিতিথেদর েযন তােদর পছন্দ মেতা দ্রাক্ষারস পিরেবশন করা হয়|
আর তঁার পিরেবশকরাও রাজাজ্ঞা অনুযায়ী অেঢল পিরমাণ দ্রাক্ষারস
পিরেবশন কেরিছল|

9 একই সময়, রাণী বষ্টীও রাজপ্রাসােদ মিহলােদর জনয্ একিট
আলাদা েভাজসভার বয্বস্থা কেরিছেলন|

10-11 েভাজসভার সপ্তম িদেন দ্রাক্ষারস পান করবার পর প্রফুল্ল
মেন রাজা অহেশ্বরশ, মহূমন, িবস্থা, হেবর্াণা, িবগ্থা, অবগথ, েসথর,
কক্কর্ স প্রমুখ সাত জন পিরেবশনকারী নপুংসকেক আেদশ করেলন
রাণী বষ্টীেক সম্রাজ্ঞীর মুকুট পিরেয় েসখােন িনেয় আসেত| িতিন
চাইিছেলন সভায় উপিস্থত গণয্মানয্ অিতিথেদর রাণী বষ্টী তঁার েসৗন্দযর্
প্রদশর্ন করুন| কারণ রানী বষ্টী িছেলন খুবই সুন্দরী|

12 িকন্তু রাজার ভৃতয্রা িগেয় যখন রাণীেক তঁার আেদেশর কথা
জানােলা, িতিন রাজার সভায় আসেত রাজী হেলন না| এর ফেল
রাজা খুবই কু্রদ্ধ হেলন| 13-14 প্রচিলত প্রথা অনুযায়ী, রাজা িবিধ
ও শািস্ত সম্পেকর্ িবচক্ষণ বয্িক্তবেগর্র সেঙ্গ এ িনেয় আেলাচনা
করেলন| কশর্না, েশথর, অদ্মাখা, তশীর্শ, েমরস, মসর্না, মমূখন প্রমুখ
এই সাত জন পরামশর্দাতা িছেলন রাজার খুবই ঘিনষ্ঠ এবং পারসয্
ও মািদয়ার সবর্ােপক্ষা উচ্চপদস্থ আিধকািরকবগর্| 15 রাজা তঁােদর
িজেজ্ঞস করেলন, “িবিধ অনুযায়ী রাণী বষ্টীেক িক শািস্ত েদওয়া েযেত
পাের? কারণ রাজা অহেশ্বরেশর েয আেদশ নপুংসক ভৃতয্রা তঁার
কােছ িনেয় িগেয়িছল তা িতিন পালন কেরন িন|”

16তখন আিধকািরক মমূখন অনয্ানয্ আিধকািরকেদর উপিস্থিতেত
রাজােক বলেলন: “রাণী বষ্টী রাজার প্রিত অনয্ায় কেরেছন এবং রাজা
অহেশ্বরেশর সাম্রােজয্র সমস্ত রােজয্র সকল েনতা ও েলাকেদর প্রিত
অনয্ায় কেরেছন| 17 কারণ সাম্রােজয্র অনয্ানয্ নারীরা এই ঘটনার
কথা জানার পর, তারাও তােদর স্বামীেদর িনেদর্ শ অমানয্ করেব| আর
তখন প্রশ্ন করেল তারা সকেলই রাণী বষ্টীর দৃষ্টান্ত িদেয় বলেব, �রাজা
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অহেশ্বরেশর রানী বষ্টীেক তঁার সামেন আসেত আেদশ কেরিছেলন
িকন্তু িতিন তা করেত অস্বীকার কেরিছেলন|�

18 “পারসয্ ও মািদয়ার গণয্মানয্ বয্িক্তেদর স্ত্রীরা রাণীর এই
বয্বহার স্বচেক্ষ েদখেলন| এর দ্বারা প্রভািবত হেয় তঁারাও এবার
রাজার আিধকািরকেদর সেঙ্গ এই একই বয্বহার করেবন এবং ফলতঃ
গৃহিববাদ ও অশািন্তর সূচনা হেব|”

19 “সুতরাং মহারাজ যিদ ইচ্ছা কেরন তেব আমার পরামশর্: রাজার
নােম এবং পারসয্ ও মািদয়ার রাজার শাসনমেত একথা েলখা েহাক্,
“বষ্টী েযন আর কখনও রাজােক িনেজর মুখ না েদখান|” বষ্টী েযন
আর কখনও এই প্রাসােদ পা না রােখন এবং রাজা তঁার রাণীর
পদ েকান েযাগয্তর নারীেক েদন| 20 রাজার এই আেদশ যখন
তঁার সুিবসৃ্তত সাম্রােজয্ েঘাষণা করা হেব একমাত্র তখনই সবেচেয়
গণয্মানয্ েথেক এেকবাের তুচ্ছ সমস্ত মিহলারা তােদর স্বামীেক শ্রদ্ধা
করেব|”

21 রাজা অহেশ্বরশ এবং তঁার আিধকািরকেদর এই উপেদশ
পছন্দ হল| তাই রাজা মমূখেনর উপেদশ অনুযায়ীই কাজ করেলন|
22 অহেশ্বরশ তঁার রােজয্র প্রিতিট অঞ্চেল প্রিতিট ভাষায় িচিঠ
পাঠােলন েয প্রেতয্কিট পুরুষ তার পিরবােরর শাসক হেব|

2
ইেষ্টর রাণী হেলন

1 পের রাজা অহেশ্বরেশর রাগ কমেল বষ্টী িক িক কেরেছন এবং
তঁার িবরুেদ্ধ িতিন িক িনেদর্ শ িদেয়েছন, েস কথা তঁার মেন পড়েলা|
2 রাজার বয্িক্তগত ভৃতয্রা তখন তঁার জনয্ সুন্দরী কুমারী কনয্া
অনুসন্ধােনর প্রস্তাব করেলা| তারা বলল, “প্রথেম মহারাজ স্বয়ং তঁার
শাসনাধীন প্রেতয্কিট প্রেদেশ একজন েনতা েবেছ েনেবন| 3 এরপর
েসই েনতারা তােদর অঞ্চেলর সুন্দরী কুমারীেদর রাজধানী শূশেন িনেয়
আসেব| তারপর এেদর সকলেক রাখা েহাক্ রাজঅন্তঃপুরচািরণীেদর
সেঙ্গ মিহলােদর দািয়েত্ব েয আেছ েসই রাজার নপুংসক েহগেয়র
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তত্ত্বাবধােন| তারপর তােদর রূপ পিরচযর্া করা হেব| 4 তারপর রাজা
তােদর মেধয্ একজনেক রাণী বষ্টীর (শূনয্) পেদ অিভিষক্ত করেবন|”
রাজার এই প্রস্তাব মেন ধরায় িতিন এেত সম্মত হেলন|

5 এসমেয় রাজধানী শূশেন মদর্ খয় নােম িবনয্ামীেনর পিরবােরর
এক ইহুদী বয্িক্ত বাস করেতন| মদর্ খয় িছেলন যায়ীেরর পুত্র ও কীেশর
েপৗত্র| 6 বািবল-রাজ নবূখদিনৎ সর িযহূদা-রাজ িযেহায়ািকনেক
অনয্ানয্ ইহুদীেদর সেঙ্গ এবং মদর্ খেয়র সেঙ্গ েজরুশােলম েথেক বন্দী
কের িনেয় যান| 7 মদর্ খেয়র হদসা নােম একিট সম্পির্কত েবান িছল|
িপতা-মাতা না থাকায় মদর্ খয় তােক িনেজর কনয্া েস্নেহ প্রিতপালন
কেরন| এই িমষ্টি, রূপসী, স্বাস্থয্বতী রমণীর আেরকিট নাম িছল ইেষ্টর|

8 রােজয্ রাজার আেদশ জাির হবার পর রাজধানী শূশেন েহগেযর
তত্ত্বাবধােন েযসব যুবতীেদর আনা হেয়িছল তােদর মেধয্ ইেষ্টরও
িছেলন| 9 েহগয় ইেষ্টরেক পছন্দ করেতা| ক্রেম েস েহগেয়র েবশ
িপ্রয়পাত্রী হেয় ওেঠ এবং েহগয় যত্নসহকাের ইেষ্টেরর খাবারদাবার ও
রূপ পিরচযর্ার বয্বস্থা কের| রাজপ্রাসাদ েথেক সাতজন পিরচািরকােক
েবেছ িনেয় েহগয় তােদর ইেষ্টেরর পিরচযর্ায িনেয়াগ কের| তারপর
েহগয়, ইেষ্টর ও তার সাত পিরচািরকােক েসখােন স্থানান্তিরত কের
েযখােন রাজার মিহলারা বাস করত| 10 ইেষ্টর েয ইহুদী েসকথা
ও কাউেক বেলিন| মদর্ খয় তােক তার পািরবািরক বৃত্তান্ত প্রকাশ
করেত বারণ কেরিছল, সুতরাং েস কােরা কােছ িকছু খুেল বেল
িন| 11 প্রেতয্ক িদন মদর্ খয় এেস রাজঅন্তঃপুরচািরণীেদর বাসস্থােনর
আেশপােশ েঘারােফরা করেতন| ইেষ্টর েকমনআেছআর তার জীবেণ
কী ঘটেছ জানার জনয্ই মদর্ খয় েরাজ আসেতন|

12 রাজা অহেশ্বরেশর সামেন উপিস্থত হবার আেগ প্রিতিট েমেয়েক
এক বছর ধের রূপচচর্ া করেত েহাত| রূপচচর্ ার জনয্ তােদর ছ�মাস
সুগন্ধী েতল মাখেত হত এবং তারপর আেরা ছ�মাস অনয্ উৎকৃষ্টতম
সুগিন্ধ মাখেত হত| 13 শুধু মাত্র এভােবই প্রিতিট যুবতী রাজার
সামেন েযেত পারেতা! এসমেয় একিট েমেয়র যা িকছু প্রেয়াজন
রাজঅন্তঃপুর েথেক তা েদওয়া হেতা| 14 সন্ধয্ায় রাজপ্রাসােদ েঢাকার
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পর, েমেয়িটেক পর িদন েভাের প্রাসােদর আেরকিট অংেশ, েযখােন
অনয্ মিহলারা থাকত েসখােন িফের আসেত হেতা| এরপর তােক
শাশ্গস নােম আেরকজন নপুংসেকর তত্ত্বাবধােন রাখা হেতা| শাশ্গস
িছল রাজার উপপত্নীেদর তত্ত্বাবধায়ক| যতক্ষণ পযর্ন্ত না রাজা সন্তুষ্ট
হেয় স্বয়ং ঐ েমেয়েদর েডেক পাঠােতন ততক্ষণ তারা কখনও রাজার
কােছ িফের েযেত পারেতা না|

15 ইেষ্টেরর যখন রাজার কােছ যাবার পালা এেলা, ইেষ্টর েকান
িকছু চাইেলন না| শুধু িতিন নপুংসক েহগেয়র পরামশর্ চাইেলন েয,
তঁার সেঙ্গ কের িক িনেয় যাওয়া উিচৎ | (ইেষ্টর িছেলন মদর্ খেয়র
েপাষয্পুত্রী, িতিন িছেলন তার মামা অবীহিয়েলর কনয্|) ইেষ্টরেক েযই
েদখেতা েসই পছন্দ করেতা| 16অতঃপর রাজা অহেশ্বরেশর রাজেত্বর
সপ্তম বছেরর দশম মােস অথর্াৎ েটেবৎ মােস ইেষ্টরেক রাজার সামেন
িনেয় আসা হল|

17 রাজা অনয্ানয্ েমেয়েদর েচেয় সব েচেয় েবিশ ইেষ্টরেকই
ভালবাসেলন এবং িতিন দ্রুত তঁার িপ্রয়তমা হেয় উঠেলন| এরপর রাজা
অহেশ্বরশ ইেষ্টেরর মাথায় মুকুট পিরেয় তঁােক রাণী বষ্টীরআসেন রাণী
িহেসেব অিভিষক্ত করেলন| 18 ইেষ্টেরর সম্মােন রাজা তঁার রােজয্র
গুরুত্বপূণর্ গণয্মানয্ ও সম্ভ্রান্ত বয্িক্তেদর জনয্ একিট বড় েভাজসভার
আেয়াজন করেলন| এছাড়াও প্রেতয্কিট প্রেদেশ ছুিট েঘাষণা করা হল
ও দাতা রাজা অহেশ্বরশ তঁার েলাকেদর অেনক উপহার পাঠােলন|

চক্রােন্তর কথা জানেত পারেলন মদর্ খয়
19 সমস্ত েমেয়রা যখন িদ্বতীয় বােরর জনয্ এক সেঙ্গ জেড়া হল,

মদর্ খয় তখন রাজদ্বােরর কােছই বেসিছেলন| 20 ইেষ্টর েয ইহুদী তা
ইেষ্টর তখনও েগাপন েরেখিছেলন| িনেজর পিরবােরর ইিতহাসও িতিন
কাউেক জানান িন, কারণ মদর্ খয় তঁােক সতয্ প্রকাশ করেত বারণ
কেরিছেলন| বরাবেরর মেতা ইেষ্টর মদর্ খয়েক মানয্ করা অবয্াহত
রাখল েযমনিট েস করত যখন মদর্ খয় তার যত্ন িনত|

21 মদর্ খয় যখন রাজপ্রাসােদর দ্বােরর কােছ বেসিছেলন িতিন
শুনেত েপেলন িবগ্থন ও েতরশ নােম রাজার দুই আিধকািরক যারা
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দরজায় পাহারায় িছল, রাজার প্রিত কু্রদ্ধ হেয় তঁােক হতয্া করার চক্রান্ত
করেছ| 22 মদর্ খয় এই চক্রােন্তর কথা শুনেত েপেয় তা ইেষ্টরেক
জানােলন এবং রাণী ইেষ্টর একথা জানােলন স্বয়ং রাজােক| রাণী
ইেষ্টর রাজােক একথাও বলেলন েয মদর্ খয় এই চক্রােন্তর কথা জানেত
েপেরেছ| 23অনুসন্ধান কের েদখা েগল, মদর্ খয় েয খবর জািনেয়েছন
তা সিঠক| তখন ঐ দুই দ্বাররক্ষীেক একিট স্তেম্ভ ঝুিলেয় ফঁািস েদওয়া
হল| এই সমস্ত ঘটনা রাজার সামেন রিচত রাজাগেনর ইিতহাস গ্রেন্থ
নিথবদ্ধ করা আেছ|

3
হামেনর ইহুদীেদর িবনাশ করার পিরকল্পনা

1 এসব ঘটনা ঘটার পের রাজা অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামন নােম
এক বয্িক্তেক সম্মান জানান| রাজা হামনেক উচ্চপেদ উন্নীত কেরন
এবং তঁার অনয্ সমস্ত আিধকািরকেদর েথেক উচ্চতর পেদ তােক
িনযুক্ত কেরন| 2 রাজা িনেদর্ শ িদেয়িছেলন েয মুখয্দ্বার িদেয় েঢাকবার
সময় প্রেতয্ক বয্িক্তেক মাথা ঝঁুিকেয় হামনেক সম্মান জানােত হেব|
তাই রাজার সব েনতারা রাজদ্বাের হামেনর কােছ প্রণত হেয় তঁােক
সম্মান জানােতন, িকন্তু শুধুমাত্র মদর্ খয় তা করেত রাজী হেলন না|
3 তখন অনয্ানয্ প্রধানরা তঁােক প্রশ্ন করেলন, “আপিন েকন রাজার
িনেদর্ শ েমেন হামনেক সম্মান েদখান না?”

4 সমস্ত প্রধানরা এিবষেয় িদেনর পর িদন মদর্ খয়েক বলা সেত্ত্বও
মদর্ খয় হামেনর সামেন েকান মেতই মাথা নীচু করেত রাজী হেলন না|
তখন হামন িক কের তা েদখার জনয্ এই সমস্ত েনতারা হামনেক একথা
জানােলন| মদর্ খয় এই আিধকািরকেদর বেলিছেলন েয িতিন ইহুদী|
5 হামন যখন েদখেলন সিতয্ সিতয্ই মদর্ খয় তােক সম্মান েদখােত
অিনচু্ছক তখন িতিন খুবই কু্রদ্ধ হেলন| 6 মদর্ খয় েয ইহুদী হামন
েস কথাও েজেনিছেলন| হামেনর ইচ্ছা িছল শুধু মদর্ খয় নয়, রাজা
অহেশ্বরেশর রােজয্ বসবাসকারী মদর্ খেয়র জািতর সবাইেক হতয্া করা
েহাক্|
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7 অহেশ্বরেশর রাজেত্বর দ্বাদশ বছেরর প্রথম মােস, নীষণ মােস
হামন অক্ষ িনেক্ষপ কের একিট মােসর একিট িবেশষ িদন েবেছ
িনেলন| েসই িদনিট িছল দ্বাদশতম মাস, অদর মাস| (েস সময় অক্ষেক
“পূরও” বলা েহাত|) 8 তারপর রাজা অহেশ্বরেশর কােছ এেস হামন
বলেলন, “েহ রাজন, আপনার রােজয্র সবর্ত্র এক িবেশষ জািতর
মানুষরা বাস করেছ, যােদর সংসৃ্কিত অনয্েদর েথেক আলাদা| তারা
অনয্ েকান জািতর েলাকেদর সেঙ্গ েমলােমশা কের না, এমন িক
আপনার িবিধও েমেন চেল না| এই সমস্ত েলাকেদর আপনার রােজয্
বসবাস করেত েদওয়া উিচৎ বেল আিম মেন কির না|

9 “রাজার প্রিত আমার িবনীত িনেবেদন: আমার পরামশর্ হল, এই
সব েলাকেদর েশষ কের েদওয়ার জনয্আপিন িনেদর্ শ িদন|আরআিম
রাজ েকাষাগাের 10,000 েরৗপয্মুদ্রা জমা েদেবা|”*

10-11 রাজা তখন তঁার আঙুল েথেক একিট আংিট েবর কের
হামনেক িদেলন| হামন িছেলন ইহুদীেদর শত্রু| িতিন িছেলন অগািগয
হম্মদাথার পুত্র| রাজা তঁােক বলেলন, “েরৗপয্ মুদ্রাগুিল তুিম েতামার
জনয্ রাখ এবং ইহুদীেদর তুিম যা খুিশ করেত পােরা|”

12 তখন প্রথম মােসর 13 িদেন রাজার সমস্ত সিচবেদর েডেক
পাঠােনা হল এবং তারা প্রেতয্ক আঞ্চিলক ভাষায় হামেনর িনেদর্ শ
িলেখ িনেলা| তারা েসই িনেদর্ শ িলেখ িনেয় সমস্ত অঞ্চেলর প্রােদিশক
কতর্ ােক পািঠেয় িদল| এই িনেদর্ শ স্বয়ং রাজা অহেশ্বরেশর হুকুেম েলখা
হল এবং জাির করা হল এবং তঁার অঙু্গরীয িদেয় শীলেমাহর করা হল|

13 এই সমস্ত িচিঠ িনেয় বাতর্ াবাহকরা রােজয্র সমস্ত অঞ্চেল
েগেলন| িচিঠিট একিট িনির্দষ্ট িদেন বয়স িনির্বেশেষ সমস্ত ইহুদীেক
েশষ করবার আেদশ বহন করিছল| দ্বাদশতম মাস, অদর মােসর 13
িদনেক এই হতয্ালীলার জনয্ বাছা হেয়িছল| এছাড়াও, ইহুদীেদর সমস্ত
িবষয় সম্পিত্ত বােজযাপ্ত করবার িনেদর্ শও েদওয়া হেয়িছল|

14 এই িনেদর্ শ সম্বিলত িচিঠর প্রিতিলিপ সমস্ত প্রেদশগুিলেত এবং
সব েলাকেদর কােছ পাঠােনা হল| বলা েহাল এই আেদশেক িবিধ
* 3:9: আর আিম � জমা েদেবা সম্ভবতঃ হামন আশা কেরিছল েয এই িবশাল পিরমান
েরৗপয্মুদ্রা, েযগুিল প্রদশর্ন করা হেব েসগুিল ইহুদীেদর সম্পিত্ত বােজয়াপ্ত কের েযাগাড় করা
হেব|
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িহেসেব মানেত হেব এবং প্রকাশয্ স্থােন রাখেত হেব যােত ওই সমস্ত
েলাকরা েসই িদেনর জনয্ প্রস্তত হেত পাের| 15 রাজার িনেদর্ েশ
বাতর্ াবাহকরা েযখােন এই আেদশ জাির হেয়িছল, েসই রাজধানী শূশন
েথেক তত্ক্ষণাত্ রওনা হল| তারপর রাজা ও হামন একসেঙ্গ দ্রাক্ষারস
পান করেত বসেলন| শূশেনর সকেল এ িনেদর্ েশ িবচিলত হল| ভুল
েবাঝাবুিঝ হল| েলােক উিদ্বগ্ন হল|

4
ইেষ্টেরর সাহাযয্ েচেয় অনুনয় করেলন মদর্ খয়

1 মদর্ খয় এসব কথা জানেত পারেলন| িতিন ইহুদীেদর িবরুেদ্ধ
রাজার েদওয়া িনেদর্ েশর কথা জানেত েপের, িনেজর প্রকৃত েপাশাক
িঁছেড় েফেল েশােকর েপাশাক পরেলন| তারপর সারা মাথায় ভস্ম
েমেখ উচ্চস্বের কঁাদেত কঁাদেত শহের েবড়ােলন| 2 িতিন এভােব
রাজদ্বার পযর্ন্ত েগেলন কারণ েশােকর েপাশাক পের কাউেক এভােব
দরজার েভতের েযেত েদওয়া হেতা না| 3প্রেতয্কিট প্রেদেশ েযখােন
েযখােন রাজার িনেদর্ শ জাির করা হেয়িছল েযখােন ইহুদী সম্প্রদােয়র
মেধয্ েশােকর ছায়া পেড় িগেয়িছল| তারা সকেল অভুক্ত েথেক
উচ্চস্বের কান্নাকািট করিছল| অেনক ইহুদী মাথায় ভস্ম েমেখ মািটেত
গড়াগিড় িদিচ্ছল|

4 ইেষ্টেরর পিরচািরকা ও নপুংসক পিরচারকরা এেস তঁােক
মদর্ খেয়র কথা জানােলা| েসকথা শুেন ইেষ্টর মমর্াহত ও িবষণ্ন
হেলন| িতিন েশােকর েপাশাক েছেড় েফলেত অনুেরাধ জািনেয়
মদর্ খেয়র জনয্ জামাকাপড় পাঠােলন| িকন্তু মদর্ খয় তা পরেত
রাজী হেলন না| 5 তখন ইেষ্টর হথক নােম রাজার এক নপুংসক
পিরচারকেক েডেক পাঠােলন| হথকেক রাজা ইেষ্টেরর পিরচযর্ার
কােজ িনেয়াগ কেরিছেলন| তােক ইেষ্টর মদর্ খেয়র দুঃেখর কারণ
অনুসন্ধান করেত বলেলন| 6 তখন হথক রাজপ্রাসােদর ফটেকর
সামেন শহেরর উনু্মক্ত প্রাঙ্গেণ েযখােন মদর্ খয় অেপক্ষা করিছল
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েসখােন েগল| 7 মদর্ খয় হথকেক যা যা ঘেটেছ েস সব কথাই বলেলন|
এমনিক ইহুদীেদর িনধেনর জনয্ হামন রাজেকাষাগাের েয অথর্
েদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তার সিঠক পিরমাণও মদর্ খয় তােক
জানােলন| 8 মদর্ খয় তােক ইহুদী হতয্ার জনয্ রাজার েদওয়া িনেদর্ শ-
নামার একিট প্রিতিলিপও িদেলন| এই িনেদর্ শ-নামািট শূশেনর সবর্ত্র
পাঠােনা হেয়িছল| িতিন হথকেক িনেদর্ শ-নামািট ইেষ্টরেক েদিখেয় যা
ঘেটিছল তা বয্াখয্া করেত বলেলন| উপরন্তু িতিন তােক ইেষ্টরেক
রাজার কােছ িগেয় তঁার স্বজাতীয়েদর জনয্ ও মদর্ খেয়র জনয্ ক্ষমা
িভক্ষা করার জনয্ বলেত বলেলন|

9 হথক িফের িগেয় ইেষ্টরেক মদর্ খেযর সব কথাই জানাল|
10 ইেষ্টর তখন হথকেক বলেলন, মদর্ খয়েকজানােত: 11“রােজয্র

সমস্ত বািসন্দা ও রাজার সমস্ত েনতারাই জােনন, েয ডাক না পড়েল
পুরুষ বা নারী েযই েহাক্ না েকন রাজার কােছ েযেত পাের না| যিদ
েকউ রাজার কােছ যায় তেব তার মৃতুয্দণ্ড হয়| এেক্ষেত্র একমাত্র
বয্িতএম হল: রাজা যিদ কােরা হােত তঁার েসানার রাজদণ্ডিট েদন,
তাহেল এেক্ষেত্র েস বয্িক্ত মৃতুয্দণ্ড েথেক িনষৃ্কিত পায়| িকন্তু আমােক
রাজা গত 30 িদেনর মেধয্ একবারও েডেক পাঠান িন|”

12-13 মদর্ খয়েক ইেষ্টেরর বাতর্ া জানােনা হেল িতিন ইেষ্টরেক বেল
পাঠােলন: “ইেষ্টর, এমন েভেবা না েয যিদও তুিম রাজপ্রাসােদ বাস
করেছা, ইহুদী হেয়ও িনেজ েবঁেচ যােব| 14 তুিম যিদ এখন চুপ কের
থােকা, ইহুদীেদর জনয্ সাহাযয্ ও স্বাধীনতা েকাথাও না েকাথাও েথেক
আসেব, িকন্তু তুিম ও েতামার িপতার পিরবােরর সকেল মারা যােব|
েক জােন, হয়েতা িঠক এরকম েকান একটা সমেয়র জনয্ই েতামােক
রাণী করা হেয়েছ!”

15-16 ইেষ্টর এর উত্তের মদর্ খয়েক জানােলন: “শূশেনর সমস্ত
ইহুদীেদর সেঙ্গ আমার জনয্ উপবাস কেরা| িতন িদন, িতন রািত্র
েতামরা েকান খাদয্ ও পানীয় গ্রহণ কেরা না| আিম ও আমার
পিরচািরকারাও েতামােদর মেতাই উপবাস করেবা| তারপর আিম
রাজার কােছ যােবা| আিম জািন, না ডাকেত রাজার কােছ যাওয়াটা
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িনয়ম িবরুদ্ধ| িকন্তু আিম তাও যােবা, তােত যিদ আমার মৃতুয্ও হয়,
েতা হেব|”

17 মদর্ খয় তখন িগেয় ইেষ্টর তঁােক যা যা করেত বেলিছেলন সবই
করেলন|

5
ইেষ্টর রাজার সেঙ্গ কথা বলেলন

1 তৃতীয় িদন ইেষ্টর তঁার িবেশষ েপাশাক পিরধান কের রাজার
প্রাসােদর েভতের িগেয় রাজ দরবােরর সামেন, রাজা েযখােন দরবার
কেক্ষর প্রেবশ পেথর িদেক মুখ কের তঁার িসংহাসেন বসেতন,
েসখােন িগেয় দঁাড়ােলন| 2 রাণীেক দঁািড়েয় থাকেত েদেখ রাজা খুবই
খুশী হেলন এবং তৎ ক্ষণাৎ  তঁার িদেক িনেজর েসানার রাজদণ্ডিট
এিগেয় িদেলন| ইেষ্টর তখন সভার েভতের রাজার সািন্নেধয্ িগেয় সুবণর্
রাজদেণ্ডর েশষাংশ স্পশর্ করেলন|

3 তখন রাজা ইেষ্টরেক রশ্ন করেলন, “িক কারেণ েতামায় এেতা
িবমষর্ েদখােচ্ছ রাণী ইেষ্টর? তুিম িক আমায় িকছু িজেজ্ঞস করেত
চাও? আমার কােছ যিদ তুিম িকছু চাও, এমনিক তুিম যিদ রােজয্র
অেধর্কও চাও তাও আিম েতামায় েদেবা|”

4 ইেষ্টর জবাব িদেলন, “আিম আপনার জনয্ ও হামেনর জনয্
একিট েভােজরআেয়াজন কেরিছ| দয়া কের হামেনর সেঙ্গআজ েসই
েভাজসভায় আসুন|”

5রাজা বলেলন, “হামনেক শীঘ্রই িনেয় এেসা যােত ইেষ্টর যা বলেছ
আমরা তাই করেত পাির|”
অতএব রাজা ও হামন ইেষ্টেরর আেয়ািজত েভাজসভায় েগেলন|

6 যখন তঁারা দ্রাক্ষারস পান করিছেলন তখন রাজা আবার ইেষ্টরেক
িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামার অনুেরাধটা িক? তুিম যিদআমার রােজয্র
অেধর্কও চাও তা েতামায় েদওয়া হেব|”

7 ইেষ্টর উত্তর িদেলন, “আমার অনুেরাধ হল, 8 রাজা যিদ আমার
ওপর খুশী হেয় থােকন এবং িতিন যিদআমার ইচ্ছামত িজিনষআমােক
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িদেত পােরন তাহেল আমার ইচ্ছা হল: আিম চাই রাজা এবং হামন দয়া
কের আগামীকাল আমার বাড়ীেত আসুন| আিম একিট েভাজসভার
আেয়াজন করব এবং ঐ সভায় আমার ইচ্ছা প্রকাশ করব|”

মদর্ খেযর প্রিত হামেনর েক্রাধ
9 হামন েসিদন রাজার বাড়ী েথেক খুবই খুিশ মেন ওআনিন্দত িচেত্ত

আসিছেলন, িকন্তু রাজেতারেনর সামেন মদর্ খয়েক দঁািড়েয় থাকেত
েদেখ িতিন খুব েরেগ েগেলন| িতিন যখন পাশ িদেয় েগেলন তখন
মদর্ খয় মাথা নীচু করেলন না বা হামনেক সম্মান েদখােলন না| িতিন
হামনেক কখনও ভয় েপেতন না আর এ বয্পাের হামন খুব কু্রদ্ধ
িছেলন| 10 যাই েহাক্ েকান মেত রাগ েচেপ হামন বািড় চেল েগেলন|
বািড় িফের হামন তঁার বনু্ধেদর ও স্ত্রী েসরশেক েডেক পাঠােলন|
11 তারপর িতিন কত বড়েলাক তা িনেয়, তঁার পুত্রেদর সংখয্া িনেয়
ও রাজা তঁােক িক ভােব খািতর কেরন তা িনেয় বড়াই করেত শুরু
করেলন| রাজা েয তঁােক রােজয্র সেবর্াচ্চ পদিট িদেয়েছন একথাও
িতিন জানােত ভুলেলন না| 12 “শুধু এই নয়,” হামন বলেলন, “রাণী
আগামীকাল রাজার জনয্ েয েভাজসভার বয্বস্থা কেরেছন তােত
একমাত্র আমােকই রাজার সেঙ্গ েযেত আমন্ত্রণ জািনেয়েছন| 13 িকন্তু
এসব সেত্ত্বওআিম খুিশ হেত পারিছ না| যতক্ষণ ওই ইহুদী মদর্ খয়টােক
রাজদ্বােরর কােছ বেস থাকেত েদখেবা ততক্ষণ আমার পেক্ষ খুশী
হওয়া সম্ভব নয়|”

14 তখন হামেনর স্ত্রী েসরশ ও হামেনর বনু্ধরা পরামশর্ িদেলন,
“কাউেক িদেয় একটা বড় 75 ফুট মেতা থাম্বা বািনেয়, রাজােক বেলা
সকাল েবলা ওটায মদর্ খয়েক ফঁািস িদেত| আর তারপর খুিশ মেন
রাজােক িনেয় েভাজসভায় েযও!”
এই প্রস্তাবটা হামেনর েবশ মেন ধরায়, িতিন মদর্ খয়েক ফঁািস েদবার

জনয্ স্তম্ভ বানােত হুকুম িদেলন|
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6
মদর্ খেয়র সম্মান প্রািপ্ত

1 েসিদন রােত রাজার েচােখ িকছুেতই ঘুম আসিছল না| রাজা
তখন তঁার এক ভৃতয্েক েডেক (রাজােদর ইিতহাস বই েথেক েযখােন
রাজােদর রাজত্ব কােলর সব ঘটনা নিথভুক্ত করা আেছ তা পেড়
েশানােত বলেলন|) 2 ভৃতয্িট তখন রাজােক, রাজার আিধকািরক
িবগ্থন ও েতরশ যারা প্রেবশপথ পাহারা িদত, তােদর দুষ্ট চক্রােন্তর
কথা এবং মদর্ খেয়র কথা, েয চক্রােন্তর কথা শুনেত েপেয়িছল এবং
প্রাসােদ জািনেয় িদেয়িছল তা পেড় েশানােলা|

3 রাজা িজেজ্ঞস করেলন, “মদর্ খয়েক এর জনয্ িক সম্মান এবং
পুরস্কার েদওয়া হেয়েছ?”
ভৃতয্রা রাজােক জানােলা, “মদর্ খেযর জনয্ িকছুই করা হয়িন|”
4 িঠক েস সময় হামন রাজপ্রাসােদর বিহদ্বর্ াের প্রেবশ করেলন|

হামন, তখন মদর্ খয়েক ফঁািস েদবার জনয্ রাজার অনুেমাদন িনেত
এেসিছেলন| রাজা বাইের পােয়র আওয়াজ েপেয় জানেত চাইেলন,
“এইমাত্র প্রাঙ্গেণর েভতের েক এেলা?” 5 ভৃতয্রা উত্তর িদল, “হামন
চাতােল দঁািড়েয় আেছন|”
রাজা বলেলন, “তােক েভতের িনেয় এেসা|”
6 হামন েভতের আসার পর রাজা তঁার কােছ জানেত চাইেলন,

“হামন, রাজা কাউেক সম্মান িদেত চাইেল তা িকভােব েদওয়া উিচৎ ?”
হামন মেন মেন ভাবেলা, “আিম ছাড়া সম্মান পাওয়ার আর েক

আেছ? আিম িনিশ্চত, রাজা িনশ্চয়ই আমােক সম্মান জানােনার কথা
ভাবেছন|”

7 হামন তখন রাজােক বলেলন, “মহারাজ আপিন যিদ কাউেক
সম্মান েদখােত চান তাহেল, 8 আপনার ভৃতয্েদর আপনার িনেজর
পরা একিট েপাশাক ও আপনার িনেজর চড়া একিট েঘাড়া আনেত
বলুন| েঘাড়ািটর মাথায় ভৃতয্রা একিট রাজমুকুট পিরেয় িদক| 9এরপর
আপনার েকান গুরুত্বপূণর্ েনতােক এই রাজেপাশাকিট, মহারাজ েয
বয্িক্তেক সম্মান জানােত চান তােক পরেত সাহাযয্ করেত বলুন এবং
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েসই েনতােক বলুন ঐ বয্িক্তেক েসই েঘাড়ার ওপর বিসেয় সারা
শহেরর রাস্তায় এই বেল ঘুের েবড়ােত, �রাজা যঁােক সম্মান েদখােত
চান তঁার জনয্ এটা করা হল|� ”

10 রাজা তখন হামনেক আেদশ িদেলন, “তাড়াতািড় িগেয় ঐ ইহুদী
মদর্ খেয়র জনয্ একিট েঘাড়া ও েপাশােকর বয্বস্থা কর| যাও, মদর্ খয়
প্রাসােদর প্রেবশ পেথর কােছ অেপক্ষা কের আেছ| তুিম েযভােব
বেলেছা, েসভােব তঁােক সম্মান েদখাও|”

11 হামন িগেয় রাজার েপাশাক ও েঘাড়া িনেয় এেলন| তারপর
মদর্ খয়েক িনেজ েসই েপাশাক পিরেয়, েঘাড়ায় চিড়েয়, শহেরর প্রিতিট
রাস্তায় েযেত েযেত বলেত লাগেলন, “রাজা যঁােক সম্মান েদখােত চান
এভােবই েদখান!”

12এরপর মদর্ খয়আবার রাজদ্বােরই িফের েগেলন িকন্তু অপমািনত
হামন লজ্জায় বািড় িফের এেলন| বািড় িফের এেস লজ্জায় ওঅপমােন
মুখ ঢাকেলন| 13 িতিন তঁার স্ত্রী ও বনু্ধেদর সব কথা খুেল বলেলন|
হামেনর স্ত্রী ও বনু্ধরা হামনেক বলেলা, “মদর্ খয় যিদ ইহুদী হয় তাহেল
েতামার পেক্ষ জয়লাভ করা অসম্ভব| েতামার পতন শুরু হেয়েছ এবং
এভােব তুিম িনিশ্চত েশষ হেয় যােব|”

14 সকেল িমেল যখন হামনেক এসব কথা বলেছ তখন রাজার
নপুংসক পিরচারকরা এেস ইেষ্টেরর েভাজসভার জনয্ হামনেক
তাড়াতািড় আসেত বলেলন|

7
হামেনর ফঁািস

1 অতঃপর রাজা ও হামন রাণী ইেষ্টেরর েভাজসভায় এেলন|
2 েভাজসভার িদ্বতীয় িদেন দ্রাক্ষারস পান করেত করেত রাজা আবার
ইেষ্টরেক রশ্ন করেলন, “রাণী তুিম আমার কােছ িক েযন চাইেব
বেলিছেল? তুিম বেলা েতামার িক প্রেয়াজন, অবশয্ই তা েতামায়
েদওয়া হেব| আিম েতামায় সব িকছু, এমনিক রােজয্র অেধর্কও িদেত
রািজ!”
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3 তখন রাণী ইেষ্টর উত্তর িদেলন, “েহ রাজন, যিদ সিতয্ই আপিন
আমােক ভালেবেস থােকন এবং আিম যা চাই তা িদেয় সন্তুষ্ট হেত
চান, তেব আমার িবনীত প্রাথর্না আপিন অনুগ্রহ কের আমায় জীবন
িভক্ষা িদন| আমায় বঁাচেত িদন আর আমার স্বজািতেদরও বঁাচেত িদন|
এটুকুই শুধু আিম চাই| 4 একথা বলিছ কারণ আমােক ও আমার
স্বজািতেদর িবনাশ, হতয্া ও পুেরাপুির িনিশ্চহ্ন করবার জনয্ িবিক্র
কের েদওয়া হেয়েছ| যিদ আমােদর িনছক ক্রীতদাস িহেসেব িবিক্র
করা হেতা তাহেল আিম চুপ কেরই থাকতাম কারণ আিম জািন েয তা
রাজা মহারাজােদর উতয্ক্ত করার মেতা গুরুত্বপূণর্ েকান ঘটনা নয়|”

5 রাজা অহেশ্বরশ তখন রাণীেক িজেজ্ঞস করেলন, “এ কাজ
েতামার সেঙ্গ েক কেরেছ? েক েসই বয্িক্ত যার এেতা বেড়া স্পধর্া
েয েতামার েলাকেদর সেঙ্গ এমন কের?”

6 ইেষ্টর বলেলন, “আমােদর েসই শত্রু হল এই পাপাত্মা হামন|”
একথা শুেন রাজা ও রাণীর সামেন তখন হামন ভেয় েকঁেপ উঠেলা|

7 রাজা ভীষণ কু্রদ্ধ হেয় পানপাত্র পিরতয্াগ কের বাগােন চেল েগেলন|
িকন্তু হামন রাণী ইেষ্টেরর কােছ প্রাণ িভক্ষা করার জনয্ েথেক েগেলন|
হামন প্রাণ িভক্ষা করিছেলন কারণ িতিন জানেতন, রাজা িনশ্চয়ই
ইিতমেধয্ই তঁােক হতয্া করার কথা িঠক কের েফেলেছন| 8 রাজা যখন
বাগান েথেক আবার সভাগৃেহ ঢুকেছন, িঠক তখনই িতিন েদখেত
েপেলন, রাণী ইেষ্টর েকদারায় িবশ্রাম িনেচ্ছন এবং হামন রাণীর সামেন
আছেড় পড়েলন| রাজা তখন িচৎকার কের তােক বলেলন, “আিম
এখেনা রাণীর বািড়েত আিছ, আর আমার উপিস্থিতেতই তুিম রাণীেক
আক্রমণ করেছা?”
একথা বলার প্রায় সেঙ্গ সেঙ্গই রাজভৃতয্রা এেস হামনেক হতয্া

করল|* 9 হেবর্াণা নােম রাজার এক নপুংসক ভৃতয্ বলল, “হামেনর
বািড়র কােছ প্রায় 75 ফুট দীঘর্ একিট ফঁািসকাঠ বানােনা হেয়েছ|
মদর্ খয়েক এর ওপের ফঁািস েদবার জনয্ হামন এটা বািনেয়েছ| মদর্ খয়
* 7:8: হামনেক � করল আক্ষিরক অেথর্, “হামেনর মুখমণ্ডল েঢেক িদল|”
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হল েসই বয্িক্ত েয রাজােক হতয্া করার কুচক্রান্ত ফঁাস কের িদেয়
রাজােক বঁািচেয়িছল|”
রাজা বলেলন, “ওই কােঠ হামনেকই ফঁািস েদওয়া েহাক্|”
10 তখন মদর্ খেযর জনয্ হামেনর িনেজর হােত বানােনা ফঁািসকােঠ

(ভৃতয্রা) সকেল িমেল হামনেক ঝুিলেয় িদল এবং এইভােব রাজার
রাগ পড়েলা|

8
ইহুদীেদর সাহাযয্ করার জনয্ রাজার আেদশ

1 েসিদনই রাজা অহেশ্বরশ রাণী ইেষ্টরেক হামেনর যাবতীয় সম্পিত্ত
িদেয় িদেলন| ইেষ্টর রাজােক জানােলন েয মদর্ খয় সম্পেকর্ তঁার ভাই
হয়| তারপর মদর্ খয় রাজার সেঙ্গ েদখা করেত এেলন| 2 রাজা হামেনর
েথেক েয আংিটটা ইিতমেধয্ েফরত িনেয় িনেয়িছেলন েসিট িনেজর
আঙুল েথেক খুেল এবার মদর্ খয়েক িদেলন| এরপর ইেষ্টর মদর্ খয়েক
হামেনর যাবতীয় সম্পিত্তর দািয়ত্ব অপর্ণ করেলন|

3 ইেষ্টর এবার রাজার সেঙ্গ কথা বলার সময় তঁার পদতেল পেড়
কঁাদেত কঁাদেত হামেনর ইহুদীেদর হতয্া করার িনষু্ঠর পিরকল্পনা তঁােক
পিরতয্াগ করেত বলেলন| ইহুদীেদর ক্ষিত সাধেনর জনয্ই হামন এই
পিরকল্পনা কেরিছেলন|

4 রাজা তখন তঁার সামেন েসানার রাজদণ্ডিট বািড়েয় িদেল, ইেষ্টর
উেঠ দঁািড়েয় বলেলন, 5 “েহ রাজন, যিদ আপিন আমায় পছন্দ কের
থােকন এবং যিদ খুশী হন, তাহেল দয়া কের আমার জনয্ এইটুকু
করুন| আপনার যিদ মেন হয়, আিম যা বলিছ তা সিঠক এবং আপিন
যিদ আমার প্রিত সন্তুষ্ট হেয় থােকন তাহেল আেগর িনেদর্ শিট খণ্ডন
করার জনয্ একিট নতুন িনেদর্ শ িলেখ িদন| হামন, ইহুদীেদর হতয্ার
িনেদর্ শ িদেয় এরআেগ প্রিতিটপ্রেদেশ খবর পািঠেয়েছ| 6 িকন্তুআমার
পেক্ষ আমার স্বজািতেদর এই নৃশংস হতয্াকাণ্ড েদখা সম্ভব নয় বেলই
আিম মহারােজর কােছ এই একান্ত িমনিত করিছ|”
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7 রাজা অহেশ্বরশ তখন রাণী ইেষ্টর ও মদর্ খয়েক উত্তর িদেলন,
“েযেহতু হামন ইহুদী িবেদ্বষী িছল েসেহতু আিম ওর সমস্ত সম্পিত্ত
ইেষ্টরেক িদেয়িছ| আমার েসনারা হামনেক ফঁািসকােঠ ঝুিলেয়
িদেয়েছ| 8এখন রাজার বকলেম, েতামােদর মেত ইহুদীেদর সবেচেয়
েবিশ সাহাযয্ হেব এমন ভােব একিট িনেদর্ শ (েতামরা) েলেখা| তারপর
রাজার আংিটিট িদেয় েসটােত শীলেমাহর দাও| রাজার বকলেম েলখা
এবং রাজার আংিটিট িদেয় সীলেমাহর করা আেদশ কখেনা বািতল
করা যায় না|”

9 দ্রুত রাজার সমস্ত সিচবেক েডেক পাঠােনা হল| তৃতীয় মােস
অথর্াৎ সীবন মােসর 23 িদেন একাজ করা হল| এই সমস্ত সিচবরা
তখন ইহুদীেদর জনয্ েদওয়া মদর্ খেয়র িনেদর্ শগুেলা িলেখ িনল| েসই
িনেদর্ শ ভারতবষর্ েথেক কূশ েদশ পযর্ন্ত িবসৃ্তত 127 িট প্রেদেশর
প্রশাসক ও েনতা সকলেক পাঠােনা হল| প্রেতয্কিট প্রােদিশক ভাষায়
ও সবর্জনেবাধয্ ভাষায় িনেদর্ শগুিল েলখা হেয়িছল যােত সবাই সহেজ
বুঝেত পাের| ইহুদীেদর জনয্ এই িনেদর্ শ তােদর িনেজেদর ভাষায়,
িনজস্ব বণর্মালায় েলখা হেয়িছল| 10 মদর্ খয় স্বয়ং রাজা অহেশ্বরেশর
বকলেম এই িনেদর্ শগুিল িলেখ, িচিঠগুিল রাজার আংিট িদেয়
সীলেমাহর কের বন্ধ করেলন এবং দ্রুতগামী অশ্বােরাহী বাতর্ াবাহকেদর
িদেয় িচিঠগুিল পািঠেয় েদওয়া হল| এই সমস্ত েঘাড়াগুেলােক রাজার
িনেজর বয্বহােরর জনয্ই িবেশষভােব ৈতরী করা হেতা|

11 এই সমস্ত িচিঠেত, রাজা অহেশ্বরেশর িনেদর্ শ বলা হল:
প্রিতিট শহের ইহুদীেদর সমেবত ভােব তােদর িনেজেদর রক্ষা করার

অিধকার েদওয়া হল| তােদর বা তােদর নারী ও িশশুেদর যিদ েকান দল
আক্রমণকের তাহেল তারা েসই শত্রুেদর দলেক হতয্া ওধ্বংস করেত
পারেব এবং ইহুদীেদর তােদর শত্রুেদর সম্পদ লুঠ করার অিধকারও
েদওয়া হল|

12 ইহুদীেদর এই অিধকার েদওয়া হল দ্বাদশ মাস অথর্াৎ অদর
মােসর 13 িদেন| রাজা অহেশ্বরেশর সাম্রােজয্র সমস্ত প্রেদেশই
ইহুদীেদর এই অিধকার েদওয়া হল| 13 এই িচিঠর একিট প্রিতিলিপ
পািঠেয় প্রেতয্কিট রােজয্ প্রেতয্কিট প্রেদেশ একিট িবিধ জাির করা
হল| রােজয্র সবর্ত্র সবাইেক এই িবিধর কথা জািনেয় েদওয়া হল|
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যােত ইহুদীরা সকেল ওই িবেশষ িদনিটেত তােদর সমস্ত শত্রুেদর
েমাকািবলা করার জনয্ এবং প্রিতেশাধ েনওয়ার জনয্ প্রস্তুত থাকেত
পাের| 14 বাতর্ াবাহকরা রাজার িনেদর্ েশ রাজার েঘাড়ায় চেড় দ্রুত যাত্রা
করল কারণ রাজা তােদর তাড়াতািড় যাবার জনয্ আেদশ িদেলন|
িনেদর্ শিট রাজধানীেতও টািঙেয় েদওয়া হল|

15 মদর্ খয় রাজার কাছ েথেক চেল েগেলন| িতিন রাজার উপহার
েদওয়া নীল ও সাদা রেঙর একিট িবেশষ েপাশাক ও েসানার বড়
একিট মুকুট এবং েবগুনী িলেনন কাপেড়র আলখাল্লাও পেরিছেলন|
16 ইহুদীেদর জনয্ এিট িছল একিট িবেশষ উৎসেবর িদন| সকেলই
খুব খুশী ও আনিন্দত িছল এবং শূশেন আনন্দ ও খুশীর মেধয্ িদেয়
িদনিট উদযাপন করা হল|

17 প্রেতয্কিট প্রেদশ, প্রিতিট নগের রাজার িনেদর্ শ েপৗছঁেনার
সেঙ্গ সেঙ্গ প্রিতিট ইহুদী পিরবার খুশী হেয় উঠল| তারা উৎসব ও
েভাজসভার েতাড়েজাড় শুরু কের িদল| ইহুদীেদর ভেয় অনয্ অেনেক
ইহুদী হেয় েগল|

9
ইহুদীেদর জয়

1 রাজার আেগর েদওয়া আেদশ অনুযায়ী, দ্বাদশ মােসর অথর্াৎ 
অদর মােসর 13 িদেন ইহুদীরা তােদর শত্রুেদর দ্বারা আক্রান্ত হেব
বেল িঠক হেয়িছল| ঐ িদেন ইহুদীেদর শত্রুরা তােদর হািরেয় েদবার
আশা কেরিছল| িকন্তু এখন পিরিস্থিত পােল্ট েগল| েয সমস্ত শত্রু
তােদর ঘৃণা করেতা, ইহুদীরা তােদর েচেয় অেনক েবশী শিক্তশালী
হেয় উঠল| 2 রাজা অহেশ্বরেশর রােজয্র সমস্ত প্রেদেশ সবর্ত্র ইহুদীরা
তােদর শত্রুেদর আক্রমণ করার জনয্ তােদর শহের িমিলত হল|
এই সিম্মিলত আক্রমণ প্রিতেরাধ করার ক্ষমতা আর েকান দেলর
না থাকায়, সকেল ইহুদীেদর ভয় েপেত শুরু করেলা| 3 প্রেতয্কিট
প্রেদেশর রাজকমর্চারী, প্রশাসক ও েনতারা ইহুদীেদর সাহাযয্ করেত
লাগেলা| এই সব গণয্মানয্ বয্িক্তরা মদর্ খেয়র ভেয় ইহুদীেদর সাহাযয্
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করিছল, 4 কারণ মদর্ খয় ইিতমেধয্ রাজপ্রাসােদর এক গুরুত্বপূণর্
বয্িক্তেত্ব পিরণত হেয়েছন| প্রেতয্কিট প্রেদেশ সকেল মদর্ খেযর নাম
ও তঁার ক্ষমতার কথা জানেতা| এবং মদর্ খেয়র ক্ষমতা এমশঃ েবেড়ই
চলিছল|

5 ইহুদীরা তােদর সমস্ত শত্রুেদর পরািজত করেলা| েযসব েলােকরা
তােদর ঘৃণা করেতা তারা তােদর সেঙ্গ যা খুিশ তাই করেলা| অেনকেক
তেলায়ার িদেয় হতয্াও করেলা| 6শুধু রাজধানী শূশেনই ইহুদীরা 500
বয্িক্তেক হতয্া কেরিছল| 7 ইহুদীরা হতয্া কেরিছল পশর্ন্দাথ, দেল্ফান,
অস্পাথ, 8 েপারাথ, অদিলয়, অরীদাথ, পমর্স্ত, অরীষয়, অরীদয় এবং
বিয়ষাথেক| 9এরা হল হামেনর দশ পুত্র| 10 হামন িছল হম্মদাথার পুত্র|
েস িছল ইহুদীেদর শত্রু| ইহুদীরা তার েছেলেদর হতয্া কেরিছল িকন্তু
তােদর সম্পিত্তেত হাত েদয়িন|

11 রাজা যখন েসিদন রাজধানী শূশেন কত জনেক হতয্া করা
হেয়েছ জানেত পারেলন 12 তখন িতিন রাণী ইেষ্টরেক বলেলন,
“হামেনর 10 পুত্র সহ 500 জনেক ইহুদীরা শূশেন হতয্া কেরেছ|
এবার বেলা রােজয্র অনয্ানয্ প্রেদেশ তুিম িক চাও? তুিম আমােক যা
বলেব আিম তাই করেবা|”

13 ইেষ্টর তখন রাজােক বলেলন, “যিদ রাজা চান, তাহেল শূশেন
ইহুদীরা আজ যা কেরেছ, আগামীকালও আবার তা করবার অনুমিত
িদন| প্রিতেশাধ েনবার জনয্ ইহুদীেদর আরও একিদন অনুমিত িদন|
হামেনর 10 জন পুেত্রর েদহ ফঁািসকােঠ ঝুিলেয় েদওয়া েহাক্|”

14তখন রাজা শূশেন এই িনেদর্ েশর েময়াদ একিদন বািড়েয় িদেলন
এবং হামেনর 10 পুেত্রর মৃতেদহও কথা মেতা ঝুিলেয় েদওয়া হল|
15 পেরর িদন অথর্াৎ অদর মােসর 14 িদেনর িদন ইহুদীরা শূশেন
আেরা 300 জনেক হতয্া করেলা, তেব তােদর সম্পিত্ত লুঠ কেরিন|

16একই সমেয়,অনয্ানয্ প্রেদেশর ইহুদীরা তােদর িনেজেদর রক্ষার
জনয্ শিক্ত সঞ্চয় করেত একেজাট হল| আক্রমেণর সময় ইহুদীরা
তােদর 75,000জন শত্রুেক হতয্া করল| িকন্তু তারা তােদর শত্রুেদর
েকান িকছু লুঠ কেরিন| 17 অনয্ানয্ প্রেদশগুিলেত এ ঘটনা ঘেটিছল
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অদর মােসর 13 িদেন| 14 িদেন ইহুদীরা সকেল খুিশ মেন িবশ্রাম
িনল এবং ঐ িদনিটেক একিট খুিশর ছুিটর িদন িহেসেব পালন করেলা|

পূরীেমর উৎসব
18 শূশেনর ইহুদীরা অদর মােসর 13 ও 14 তািরখ একিত্রত হবার

পর অদর মােসর 15 তািরখ িদনিটেক খুিশর ছুিটর িদন িহেসেব পালন
করেলা| 19 গ্রােমগেঞ্জ ইহুদীরা অদর মােসর 14 তািরেখ তারা পূরীম
উৎসব উদযাপন করেলা এবং িদনিটেক ছুিটর িদন িহেসেব পালন
করেলা| ওই িদন তারা একিট েভাজসভার আেয়াজন কেরিছল এবং
এেক অপরেক উপহার িদেয়িছল|

20 মদর্ খয় এসব ঘটনা িলেখ রাখেলা| তারপর রাজা অহেশ্বরেশর
রােজয্র কােছ ও দূেরর সবকিট রােজয্র সমস্ত ইহুদীেদর মদর্ খয়
একিট িচিঠ িলখেলন| 21 প্রিত বছর অদর মােসর 14 ও 15 তািরখ
পূরীম উৎসব উদযাপন করার অনুেরাধ জািনেয় মদর্ খয় ইহুদীেদর িচিঠ
িলখেলন| 22 ইহুদীেদর ওই িদন দুিট পালন করেত বলা হল কারণ ওই
িদেন ইহুদীরা তােদর শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা েপেয়িছল| তাছাড়াও,
ওই মাসিট িছল উৎসব পালেনর একিট িবেশষ মাস, েযেহতু তােদর
দুঃখ ও িবষাদ, আনন্দ ও খুিশর উৎসেব পিরণত হেয়িছল| মদর্ খয় ওই
দুিট িদনেক সবর্সাধারণ ছুিটর িদন িহেসেব েভাজসভার মাধয্েম পালন
করেত এবং এেক অপরেক ও দীন-দাঃখীেক উপহার িদেয় পালন
করেত িলেখিছেলন|

23 মদর্ খয় যা িলেখিছেলন ইহুদীরা সকেলই তােত সম্মত হল এবং
েযআনন্দ উৎসব তারা শুরু কেরিছল তা চািলেয় যােব বেল কথা িদল|

24 সমস্ত ইহুদীেদর শত্রু অগাগীয় হম্মদাথার পাত্র হামন ইহুদীেদর
ধ্বংস করার জনয্ একিট িদন েবেছিছেলন| িতিন ইহুদী িনধেনর জনয্
িদনিট েবেছ িছেলন ঘঁুিট েচেল| (েস সমেয় ঘঁুিট েক বলা েহাত “পূর”
তাই ছুিটর িদনিটর নাম েদওয়া হেয়িছল “পূরীম|”) 25 হামন এসব
চক্রান্ত কেরিছেলন িকন্তু রাণী ইেষ্টর িগেয় রাজার সেঙ্গ কথা বলার
পর রাজা নতুন িনেদর্ শ িদেলন| যার ফেল শুধু েয হামেনর পিরকিল্পত
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চক্রান্ত নষ্ট হল তাই নয়, তার পিরবােরও অমঙ্গেলর ছায়া েনেম এেলা|
হামন ও তার সন্তানেদর ফঁািস হল|

26-27এসমেয় অক্ষেক বলা হত “পূরীম|” তাই এই ছুিটর িদনিটেক
বলা েহাত “পূরীম|” েস কারেণই মদর্ খেযর িনেদর্ শ েমেন েসই েথেক
ইহুদীরা প্রিত বছর এই দুিট িদন উদযাপন করত| 28 তারা, তােদর
প্রিত িক ঘটেত েদেখিছল তা মেন রাখার জনয্ই এই উৎসব পালন
করা শুরু করেলা| ইহুদীরা এবং েয সমস্ত েলাকরা তােদর দেল িমেশ
িগেয়িছল, তারা সবাই প্রিতবছর সিঠক সমেয়, সিঠক ভােব এই ছুিটর
িদন পালন করত| প্রেতয্ক প্রজেন্মর, প্রিতিট পিরবারই এই দুিট িদেনর
কথা মেন রােখ| প্রেতয্কিট অঞ্চেল, প্রিতিট নগের এই উৎসব পািলত
হত| ইহুদীরা কখেনাই পূরীেমর উৎসব উদযাপন করা বন্ধ করেব না
এবং তােদর উত্তরপুরুষরাও এই িবেশষ ছুিটর িদনগুিলেক সব সময়
মেন রাখেব|

29 অবীহিয়েলর কনয্া রাণী ইেষ্টর ও মদর্ খয় দুজেন িমেল পূরীম
সম্পেকর্ একিট আনুষ্ঠািনক পত্র রচনা কেরন| এই িদ্বতীয় িচিঠর
ৈবধতা েবাঝােনার জনয্ই তঁারা এই িচিঠেত রাজার সমূ্পণর্ অিধকার
বয্বহার কেরন| 30 এরপর মদর্ খয় িচিঠিট রাজা অহেশ্বরেশর রাজেত্বর
127 িট প্রেদেশর সমস্ত ইহুদীেদর পািঠেয় েদন| মদর্ খয় েলাকেদর
বেলন, ছুিটর িদনিট শািন্ত আনেব এবং েলাকেদর এেক অপরেক
িবশ্বাস করেত সাহাযয্ করেব| 31 মদর্ খয় এই িচিঠগুিল েলাকেদর
িনির্দষ্ট সমেয় পূরীম িদনগুিল চালু করেত বলার জনয্ িলেখিছেলন|
মদর্ খয় ও রাণী ইেষ্টর তােদর পরবতীর্ উত্তরপুরুষেদর এই পূরীম উৎসব
উদযাপেনর জনয্ই িনেদর্ শিট িদেয়িছেলন| অিভপ্রায় িছল, ইহুদীেদর
অনয্ানয্ উৎসেবর ও ছুিটর িদেনর মেতা এই িদন দুিটেকও েলােক
মেন রাখুক এবং অনয্ানয্ ছুিটর িদন তারা েযমন উপবাস কের, যা
িকছু খারাপ ঘটনা ঘেটেছ তার জেনয্ েচােখর জল েফেল, এই িদন
দুিটও িঠক েস ভােব পালন করুক| 32 ইেষ্টেরর িচিঠর মাধয্েম পূরীম
উৎসেবর রীিত-নীিতগুিলেক সরকারী মযর্াদা েদওয়া হয় এবং এই
ঘনাগুিল বইেত নিথভুক্ত করা হয়|
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10
মদর্ খয় সম্মািনত হেলন

1 রাজা অহেশ্বরেশর সময় রাজেত্বর সবাইেক, এমন িক যারা
দূের বা সমুদ্রতীের বসবাস করেতা সবাইেকই কর িদেত হেতা|
2 রাজা অহেশ্বরেশর সমস্ত িবখয্াত কীির্তগুিল মািদয়া ও পারেসয্র
রাজােদর ইিতহাস বইগুিলেত পাওয়া যায়| রাজা মদর্ খেযর জনয্ যা
যা কেরিছেলন েস সমস্ত িববরণও এই সব ইিতহাস বইেত েলখা
আেছ| রাজা মদর্ খয়েক একজন গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তেত পিরণত কেরন|
3 মহারাজ অহেশ্বরেশর পেরই গুরুেত্বর িদক িদেয় িছল মদর্ খেযর
স্থান| অনয্ানয্ ইহুদীরাও সকেল মদর্ খয়েক খুবই সম্মান করেতা| তারা
মদর্ খয়েক শ্রদ্ধা করেতা কারণ মদর্ খয় ইহুদীেদর উন্নিতর জনয্ কিঠন
পিরশ্রম কেরিছেলন এবং সমস্ত ইহুদীেদর জনয্ শািন্ত এেনিছেলন|
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