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ইে র ১:২২

ইে েরর িববরণ
বাণী ব ী রাজােক অমা য করেলন
১ মহারাজ

অহে বরেশর রাজ বকােল এই ঘটনা ঘেটিছল। অহে বরশ ভারতবষ থেক কূ শ দশ পয িব ৃত ১২৭ িট
রেদেশর শাসনকতা িছেলন। ২ তাঁর রাজধানী শূশেনর িসংহাসেন অিধি ত হেয় িতিন সা রা য শাসন করেতন।
৩ রাজা অহে বরেশর রাজে বর ত ৃতীয় বছের িতিন তাঁর আিধকািরক ও নতােদর জ য একিট ভাজসভার আেয়াজন
কেরিছেলন। পার য ও মািদয়ার সনাবািহনীর রধান সহ সম
বপূণ নতা ও রশাসকরা সই সভায় উপি ত িছেলন।
৪ এই ভাজসভা একটানা ১৮০ িদন ধের চেলিছল। সই সময়, রাজা অহে বরশ সবাইেক তাঁর সা রাে যর িবপুল স দ,
তাঁর রাজ রাসােদর রাজকীয় সৗ য ও ঐ বয রদশন কেরিছেলন। ৫ এই ১৮০ িদন শষ হবার পর িতিন তাঁর রাসােদর
ভতেরর বাগােন সাতিদন যাপী আেরা একিট ভাজসভার আেয়াজন কেরিছেলন। রাজধানী শূশেনর সব চেয়
বপূণ
যি থেক
কের সাধারণ লাক সকলেকই সই ভাজসভায় আম রণ জানােনা হয়। ৬ রাসােদর ভতেরর বাগােন
সাদা ও নীল রেঙর দামী িলেনন কাপেডর় চাঁেদায়া টা ােনা িছল। বতপাথেরর ে েপার আংটায় িলেনেনর সাদা ও ব নী
কাপেডর় দিড় িদেয় স িল ঝালােনা হয়। ব মূ য পাথর, যমন মুে া, বতপাথর এবং অ যা য পাথর খিচত মেঝেত
বসােনা িছল সানা ও েপার তরী কদারা। ৭ সানার পানপাে র রা ারস পিরেবশন করা হত। এই পানপা র িল িছল
িবিভ আকােরর। রাজা অহে বরশ খুবই বদা য িছেলন বেল সখােন সুরার রাচযু িছল। ৮ অহে বরশ খুবই উদার রকৃিতর
িছেলন। িতিন রা ারসবাহক ভ ৃ যেদর িনেদশ িদেয়িছেলন, অিতিথেদর যন তােদর পছ মেতা রা ারস পিরেবশন করা
হয়। আর তাঁর পিরেবশকরাও রাজা া অনুযায়ী অেঢল পিরমাণ রা ারস পিরেবশন কেরিছল।
৯ একই সময়, রাণী ব ীও রাজ রাসােদ মিহলােদর জ য একিট আলাদা ভাজসভার যব া কেরিছেলন।
১০–১১ ভাজসভার স ম িদেন রা ারস পান করবার পর রফ ু মেন রাজা অহে বরশ, মহমন, িব া, হেবাণা, িবগ্থা,
ূ
অবগথ, সথর, ক স রমুখ সাত জন পিরেবশনকারী নপুংসকেক আেদশ করেলন রাণী ব ীেক স রা ীর মুকুট পিরেয় সখােন
িনেয় আসেত। িতিন চাইিছেলন সভায় উপি ত গ যমা য অিতিথেদর রাণী ব ী তাঁর সৗ য রদশন ক ন। কারণ রানী ব ী
িছেলন খুবই সু রী।
১২ িক রাজার ভ ৃ যরা িগেয় যখন রাণীেক তাঁর আেদেশর কথা জানােলা, িতিন রাজার সভায় আসেত রাজী হেলন না। এর
ফেল রাজা খুবই
হেলন। ১৩–১৪ রচিলত রথা অনুযায়ী, রাজা িবিধ ও শাি স েক িবচ ণ যি বেগর সে এ িনেয়
আেলাচনা করেলন। কশনা, শথর, অ াখা, তশীশ, মরস, মসনা, মমূখন রমুখ এই সাত জন পরামশদাতা িছেলন রাজার
খুবই ঘিন এবং পার য ও মািদয়ার সবােপ া উ পদ আিধকািরকবগ। ১৫ রাজা তাঁেদর িজে স করেলন, “িবিধ অনুযায়ী
রাণী ব ীেক িক শাি দওয়া যেত পাের? কারণ রাজা অহে বরেশর য আেদশ নপুংসক ভ ৃ যরা তাঁর কােছ িনেয় িগেয়িছল
তা িতিন পালন কেরন িন।”
১৬ তখন আিধকািরক মমূখন অ যা য আিধকািরকেদর উপি িতেত রাজােক বলেলন: “রাণী ব ী রাজার রিত অ যায়
কেরেছন এবং রাজা অহে বরেশর সা রাে যর সম রাে যর সকল নতা ও লাকেদর রিত অ যায় কেরেছন। ১৭ কারণ
সা রাে যর অ যা য নারীরা এই ঘটনার কথা জানার পর, তারাও তােদর বামীেদর িনেদশ অমা য করেব। আর তখন র
করেল তারা সকেলই রাণী ব ীর দ ৃ া িদেয় বলেব, ‘রাজা অহে বরেশর রানী ব ীেক তাঁর সামেন আসেত আেদশ কেরিছেলন
িক িতিন তা করেত অ বীকার কেরিছেলন।’
১৮ “পার য ও মািদয়ার গ যমা য যি েদর
রীরা রাণীর এই যবহার বচে দখেলন। এর বারা রভািবত হেয়
তাঁরাও এবার রাজার আিধকািরকেদর সে এই একই যবহার করেবন এবং ফলতঃ গ ৃহিববাদ ও অশাি র সূচনা হেব।
১৯ “সুতরাং মহারাজ যিদ ই া কেরন তেব আমার পরামশ: রাজার নােম এবং পার য ও মািদয়ার রাজার শাসনমেত একথা
লখা হা , ‘ব ী যন আর কখনও রাজােক িনেজর মুখ না দখান।’ ব ী যন আর কখনও এই রাসােদ পা না রােখন এবং
রাজা তাঁর রাণীর পদ কান যা যতর নারীেক দন। ২০ রাজার এই আেদশ যখন তাঁর সুিব ৃত সা রাে য ঘাষণা করা হেব
একমা র তখনই সবেচেয় গ যমা য থেক এেকবাের তু সম মিহলারা তােদর বামীেক র া করেব।”
২১ রাজা অহে বরশ এবং তাঁর আিধকািরকেদর এই উপেদশ পছ হল। তাই রাজা মমূখেনর উপেদশ অনুযায়ীই কাজ
করেলন। ২২ অহে বরশ তাঁর রাে যর রিতিট অ েল রিতিট ভাষায় িচিঠ পাঠােলন য রে যকিট পু ষ তার পিরবােরর
শাসক হেব।
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ইে র রাণী হেলন
১ পের রাজা অহে

বরেশর রাগ কমেল ব ী িক িক কেরেছন এবং তাঁর িব ে িতিন িক িনেদশ িদেয়েছন, স কথা তাঁর মেন
যি গত ভ ৃ যরা তখন তাঁর জ য সু রী কু মারী ক যা অনুস ােনর র াব করেলা। তারা বলল,
“ রথেম মহারাজ বয়ং তাঁর শাসনাধীন রে যকিট রেদেশ একজন নতা বেছ নেবন। ৩ এরপর সই নতারা তােদর
অ েলর সু রী কু মারীেদর রাজধানী শূশেন িনেয় আসেব। তারপর এেদর সকলেক রাখা হা রাজঅ ঃপুরচািরণীেদর সে
মিহলােদর দািয়ে ব য আেছ সই রাজার নপুংসক হগেয়র তৎ বাবধােন। তারপর তােদর প পিরচযা করা হেব। ৪ তারপর
রাজা তােদর মে য একজনেক রাণী ব ীর (শূ য) পেদ অিভিষ করেবন।” রাজার এই র াব মেন ধরায় িতিন এেত স ত
হেলন।
৫ এসমেয় রাজধানী শূশেন মদখয় নােম িব যামীেনর পিরবােরর এক ই দী যি বাস করেতন। মদখয় িছেলন যায়ীেরর
পু র ও কীেশর পৗ র। ৬ বািবল-রাজ নবূখ িনৎসর িযহদা-রাজ
িযেহায়ািকনেক অ যা য ই দীেদর সে এবং মদখেয়র সে
ূ
জ শােলম থেক ব ী কের িনেয় যান। ৭ মদখেয়র হদসা নােম একিট স িকত বান িছল। িপতা-মাতা না থাকায় মদখয়
তােক িনেজর ক যা েহ রিতপালন কেরন। এই িমি , পসী, বা যবতী রমণীর আেরকিট নাম িছল ইে র।
৮ রাে য রাজার আেদশ জাির হবার পর রাজধানী শূশেন হগেযর তৎ বাবধােন যসব যুবতীেদর আনা হেয়িছল তােদর মে য
ইে রও িছেলন। ৯ হগয় ইে রেক পছ করেতা। রেম স হগেয়র বশ ি রয়পা রী হেয় ওেঠ এবং হগয় য সহকাের
ইে েরর খাবারদাবার ও প পিরচযার যব া কের। রাজ রাসাদ থেক সাত জন পিরচািরকােক বেছ িনেয় হগয় তােদর
ইে েরর পিরচযায় িনেয়াগ কের। তারপর হগয়, ইে র ও তার সাত পিরচািরকােক সখােন ানা িরত কের যখােন রাজার
মিহলারা বাস করত। ১০ ইে র য ই দী সকথা ও কাউেক বেলিন। মদখয় তােক তার পািরবািরক ব ৃ া রকাশ করেত
বারণ কেরিছল, সুতরাং স কােরা কােছ িকছ ু খুেল বেল িন। ১১ রে যক িদন মদখয় এেস রাজঅ ঃপুরচািরণীেদর বাস ােনর
আেশপােশ ঘারােফরা করেতন। ইে র কমন আেছ আর তার জীবেণ কী ঘটেছ জানার জ যই মদখয় রাজ আসেতন।
১২ রাজা অহে বরেশর সামেন উপি ত হবার আেগ রিতিট মেয়েক এক বছর ধের পচচা করেত হাত। পচচার জ য
তােদর ছ’মাস সুগ ী তল মাখেত হত এবং তারপর আেরা ছ’মাস অ য উৎকৃ তম সুগি মাখেত হত। ১৩ ধু মা র এভােবই
রিতিট যুবতী রাজার সামেন যেত পারেতা! এসমেয় একিট মেয়র যা িকছ ু রেয়াজন রাজঅ ঃপুর থেক তা দওয়া হেতা।
১৪ স যায় রাজ রাসােদ ঢাকার পর, মেয়িটেক পর িদন ভাের রাসােদর আেরকিট অংেশ, যখােন অ য মিহলারা থাকত
সখােন িফের আসেত হেতা। এরপর তােক শা গস নােম আেরকজন নপুংসেকর তৎ বাবধােন রাখা হেতা। শা গস িছল রাজার
উপপ ীেদর তৎ বাবধায়ক। যত ণ পয না রাজা স হেয় বয়ং ঐ মেয়েদর ডেক পাঠােতন তত ণ তারা কখনও
রাজার কােছ িফের যেত পারেতা না।
১৫ ইে েরর যখন রাজার কােছ যাবার পালা এেলা, ইে র কান িকছ চাইেলন না। ধু িতিন নপুংসক হগেয়র পরামশ চাইেলন
ু
য, তাঁর সে কের িক িনেয় যাওয়া উিচৎ। (ইে র িছেলন মদখেয়র পা যপু রী, িতিন িছেলন তার মামা অবীহিয়েলর ক য।)
ইে রেক যই দখেতা সই পছ করেতা। ১৬ অতঃপর রাজা অহে বরেশর রাজে বর স ম বছেরর দশম মােস অথাৎ টেবৎ
মােস ইে রেক রাজার সামেন িনেয় আসা হল।
১৭ রাজা অ যা য মেয়েদর চেয় সব চেয় বিশ ইে রেকই ভালবাসেলন এবং িতিন
ত তাঁর ি রয়তমা হেয় উঠেলন।
এরপর রাজা অহে বরশ ইে েরর মাথায় মুকুট পিরেয় তাঁেক রাণী ব ীর আসেন রাণী িহেসেব অিভিষ করেলন। ১৮ ইে েরর
স ােন রাজা তাঁর রাে যর
বপূণ গ যমা য ও স রা যি েদর জ য একিট বড় ভাজসভার আেয়াজন করেলন।
এছাডা় ও রে যকিট রেদেশ ছিটু ঘাষণা করা হল ও দাতা রাজা অহে বরশ তাঁর লাকেদর অেনক উপহার পাঠােলন।

২ পডে় লা।

২ রাজার

চ রাে র কথা জানেত পারেলন মদখয়
১৯ সম

মেয়রা যখন ি বতীয় বােরর জ য এক সে জেডা় হল, মদখয় তখন রাজ বােরর কােছই বেসিছেলন। ২০ ইে র
য ই দী তা ইে র তখনও গাপন রেখিছেলন। িনেজর পিরবােরর ইিতহাসও িতিন কাউেক জানান িন, কারণ মদখয় তাঁেক
স য রকাশ করেত বারণ কেরিছেলন। বরাবেরর মেতা ইে র মদখয়েক মা য করা অ যাহত রাখল যমনিট স করত যখন
মদখয় তার য িনত।
২১ মদখয় যখন রাজ রাসােদর বােরর কােছ বেসিছেলন িতিন নেত পেলন িব থন ও তরশ নােম রাজার ই আিধকািরক
যারা দরজায় পাহারায় িছল, রাজার রিত
হেয় তাঁেক হ যা করার চ রা করেছ। ২২ মদখয় এই চ রাে র কথা নেত
পেয় তা ইে রেক জানােলন এবং রাণী ইে র একথা জানােলন বয়ং রাজােক। রাণী ইে র রাজােক একথাও বলেলন য
মদখয় এই চ রাে র কথা জানেত পেরেছ। ২৩ অনুস ান কের দখা গল, মদখয় য খবর জািনেয়েছন তা সিঠক। তখন
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ঐ ই বারর ীেক একিট ে ঝুিলেয় ফাঁিস দওয়া হল। এই সম ঘটনা রাজার সামেন রিচত রাজাগেনর ইিতহাস রে
নিথব করা আেছ।
হামেনর ই দীেদর িবনাশ করার পিরক না
১ এসব ঘটনা ঘটার পের রাজা অগাগীয় হ

দাথার পু র হামন নােম এক যি েক স ান জানান। রাজা হামনেক উ পেদ
আিধকািরকেদর থেক উ তর পেদ তােক িনযু কেরন। ২ রাজা িনেদশ িদেয়িছেলন
য মু য বার িদেয় ঢাকবার সময় রে যক যি েক মাথা ঝুঁিকেয় হামনেক স ান জানােত হেব। তাই রাজার সব নতারা
রাজ বাের হামেনর কােছ রণত হেয় তাঁেক স ান জানােতন, িক ধুমা র মদখয় তা করেত রাজী হেলন না। ৩ তখন
অ যা য রধানরা তাঁেক র করেলন, “আপিন কন রাজার িনেদশ মেন হামনেক স ান দখান না?”
৪ সম
রধানরা এিবষেয় িদেনর পর িদন মদখয়েক বলা সেৎ বও মদখয় হামেনর সামেন কান মেতই মাথা নীচু করেত
রাজী হেলন না। তখন হামন িক কের তা দখার জ য এই সম নতারা হামনেক একথা জানােলন। মদখয় এই আিধকািরকেদর
বেলিছেলন য িতিন ই দী। ৫ হামন যখন দখেলন সি য সি যই মদখয় তােক স ান দখােত অিন ুক তখন িতিন খুবই
হেলন। ৬ মদখয় য ই দী হামন স কথাও জেনিছেলন। হামেনর ই া িছল ধু মদখয় নয়, রাজা অহে বরেশর রাে য
বসবাসকারী মদখেয়র জািতর সবাইেক হ যা করা হা ।
৭ অহে বরেশর রাজে বর বাদশ বছেরর রথম মােস, নীষণ মােস হামন অ িনে প কের একিট মােসর একিট িবেশষ
িদন বেছ িনেলন। সই িদনিট িছল বাদশতম মাস, অদর মাস। ( স সময় অ েক “পূরও” বলা হাত।) ৮ তারপর রাজা
অহে বরেশর কােছ এেস হামন বলেলন, “ হ রাজন, আপনার রাে যর সব র এক িবেশষ জািতর মানুষরা বাস করেছ, যােদর
সং ৃিত অ যেদর থেক আলাদা। তারা অ য কান জািতর লাকেদর সে মলােমশা কের না, এমন িক আপনার িবিধও মেন
চেল না। এই সম লাকেদর আপনার রাে য বসবাস করেত দওয়া উিচৎ বেল আিম মেন কির না।
৯ “রাজার রিত আমার িবনীত িনেবেদন: আমার পরামশ হল, এইসব লাকেদর শষ কের দওয়ার জ য আপিন িনেদশ
িদন। আর আিম রাজ কাষাগাের ১০,০০০ রৗ যমু রা জমা দেবা।” *
১০–১১ রাজা তখন তাঁর আঙল থেক একিট আংিট খুেল হামনেক িদেলন। হামন িছেলন ই দীেদর শ
। িতিন িছেলন
ু
অগািগয় হ দাথার পু র। রাজা তাঁেক বলেলন, “ রৗ য মু রা িল তুিম তামার জ য রাখ এবং ই দীেদর তুিম যা খুিশ করেত
পােরা।”
১২ তখন রথম মােসর ১৩ িদেন রাজার সম সিচবেদর ডেক পাঠােনা হল এবং তারা রে যক আ িলক ভাষায় হামেনর
িনেদশ িলেখ িনেলা। তারা সই িনেদশ িলেখ িনেয় সম অ েলর রােদিশক কতােক পািঠেয় িদল। এই িনেদশ বয়ং রাজা
অহে বরেশর কু েম লখা হল এবং জাির করা হল এবং তাঁর অ ুরীয িদেয় শীলেমাহর করা হল।
১৩ এই সম িচিঠ িনেয় বাতাবাহকরা রাে যর সম অ েল গেলন। িচিঠিট একিট িনিদ িদেন বয়স িনিবেশেষ সম
ই দীেক শষ করবার আেদশ বহন করিছল। বাদশতম মাস, অদর মােসর রেয়াদশতম িদনেক এই হ যালীলার জ য বাছা
হেয়িছল। এছাডা় ও, ই দীেদর সম িবষয় স ি বােজয়া করবার িনেদশও দওয়া হেয়িছল।
১৪ এই িনেদশ স বিলত িচিঠর রিতিলিপ সম
রেদশ িলেত এবং সব লাকেদর কােছ পাঠােনা হল। বলা হল এই
আেদশেক িবিধ িহেসেব মানেত হেব এবং রকা য ােন রাখেত হেব যােত ওই সম লাকরা সই িদেনর জ য র ত হেত
পাের। ১৫ রাজার িনেদেশ বাতাবাহকরা যখােন এই আেদশ জাির হেয়িছল, সই রাজধানী শূশন থেক তৎ ণাৎ রওনা হল।
তারপর রাজা ও হামন একসে রা ারস পান করেত বসেলন। শূশেনর সকেল এ িনেদেশ িবচিলত হল। ভুল বাঝাবুিঝ হল।
লােক উি ব হল।

৩ উ ীত কেরন এবং তাঁর অ য সম

ইে েরর সাহা য চেয় অনুনয় করেলন মদখয়
১ মদখয় এসব কথা জানেত পারেলন। িতিন ই

দীেদর িব ে রাজার দওয়া িনেদেশর কথা জানেত পের, িনেজর রকৃত
মেখ উ বের কাঁদেত কাঁদেত শহের বডা় েলন।
২ িতিন এভােব রাজ বার পয গেলন কারণ শােকর পাশাক পের কাউেক এভােব দরজার ভতের যেত দওয়া হেতা না।
৩ রে যকিট রেদেশ যখােন যখােন রাজার িনেদশ জাির করা হেয়িছল সখােন ই দী স রদােয়র মে য শােকর ছায়া
পেড় িগেয়িছল। তারা সকেল অভু থেক উ বের কা াকািট করিছল। অেনক ই দী মাথায় ভ মেখ মািটেত গডা় গিড়
িদি ল।

৪ পাশাক িছঁেড় ফেল শােকর পাশাক পরেলন। তারপর সারা মাথায় ভ

*৩:৯ আর আিম … জমা

দেবা স বতঃ হামন আশা কেরিছল য এই িবশাল পিরমান রৗ যমু রা, য িল রদশন করা হেব
স িল ই দীেদর স ি বােজয়া কের যাগাড় করা হেব।
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৪ ইে েরর পিরচািরকা ও নপুংসক পিরচারকরা এেস তাঁেক মদখেয়র কথা জানােলা। সকথা েন ইে র মমাহত ও িবষ ন
হেলন। িতিন শােকর পাশাক ছেড় ফলেত অনুেরাধ জািনেয় মদখেয়র জ য জামাকাপড় পাঠােলন। িক মদখয় তা পরেত
রাজী হেলন না। ৫ তখন ইে র হথক নােম রাজার এক নপুংসক পিরচারকেক ডেক পাঠােলন। হথকেক রাজা ইে েরর পিরচযার
কােজ িনেয়াগ কেরিছেলন। তােক ইে র মদখেয়র ঃেখর কারণ অনুস ান করেত বলেলন। ৬ তখন হথক রাজ রাসােদর
ফটেকর সামেন শহেরর উ ু রা েণ যখােন মদখয় অেপ া করিছল সখােন গল। ৭ মদখয় হথকেক যা যা ঘেটেছ স সব
কথাই বলেলন। এমনিক ই দীেদর িনধেনর জ য হামন রাজেকাষাগাের য অথ দবার রিত িত িদেয়িছেলন, তার সিঠক
পিরমাণও মদখয় তােক জানােলন। ৮ মদখয় তােক ই দী হ যার জ য রাজার দওয়া িনেদশ-নামার একিট রিতিলিপও
িদেলন। এই িনেদশ-নামািট শূশেনর সব র পাঠােনা হেয়িছল। িতিন হথকেক িনেদশ-নামািট ইে রেক দিখেয় যা ঘেটিছল তা
যা যা করেত বলেলন। উপর িতিন তােক ইে রেক রাজার কােছ িগেয় তাঁর বজাতীয়েদর জ য ও মদখেয়র জ য মা
িভ া করার জ য বলেত বলেলন।
৯ হথক িফের িগেয় ইে রেক মদখেয়র সব কথাই জানাল।
১০ ইে র তখন হথকেক বলেলন, মদখয়েক জানােত: ১১ “রাে যর সম বািস া ও রাজার সম নতারাই জােনন, য ডাক
না পডে় ল পু ষ বা নারী যই হা না কন রাজার কােছ যেত পাের না। যিদ কউ রাজার কােছ যায় তেব তার ম ৃতু্যদ হয়।
এে ে র একমা র যিতএম হল: রাজা যিদ কােরা হােত তাঁর সানার রাজদ িট দন, তাহেল এে ে র স যি ম ৃতু্যদ
থেক িন ৃিত পায়। িক আমােক রাজা গত ৩০ িদেনর মে য একবারও ডেক পাঠান িন।”
১২–১৩ মদখয়েক ইে েরর বাতা জানােনা হেল িতিন ইে রেক বেল পাঠােলন: “ইে র, এমন ভেবা না য যিদও তুিম
রাজ রাসােদ বাস করেছা, ই দী হেয়ও িনেজ বঁেচ যােব। ১৪ তুিম যিদ এখন চপ
ু কের থােকা, ই দীেদর জ য সাহা য
ও বাধীনতা কাথাও না কাথাও থেক আসেব, িক তুিম ও তামার িপতার পিরবােরর সকেল মারা যােব। ক জােন, হয়েতা
িঠক এরকম কান একটা সমেয়র জ যই তামােক রাণী করা হেয়েছ!”
১৫–১৬ ইে র এর উ ের মদখয়েক জানােলন: “শূশেনর সম ই দীেদর সে আমার জ য উপবাস কেরা। িতন িদন, িতন
রাি র তামরা কান খা য ও পানীয় রহণ কেরা না। আিম ও আমার পিরচািরকারাও তামােদর মেতাই উপবাস করেবা।
তারপর আিম রাজার কােছ যােবা। আিম জািন, না ডাকেত রাজার কােছ যাওয়াটা িনয়ম িব । িক আিম তাও যােবা, তােত
যিদ আমার ম ৃতু্যও হয়, তা হেব।”
১৭ মদখয় তখন িগেয় ইে র তাঁেক যা যা করেত বেলিছেলন সবই করেলন।

ইে র রাজার সে কথা বলেলন
১ ত ৃতীয় িদন ইে

র তাঁর িবেশষ পাশাক পিরধান কের রাজার রাসােদর ভতের িগেয় রাজ দরবােরর সামেন, রাজা যখােন
রেবশ পেথর িদেক মুখ কের তাঁর িসংহাসেন বসেতন, সখােন িগেয় দাঁডা় েলন। ২ রাণীেক দাঁিডে় য় থাকেত
দেখ রাজা খুবই খুশী হেলন এবং তৎ ণাৎ তাঁর িদেক িনেজর সানার রাজদ িট এিগেয় িদেলন। ইে র তখন সভার ভতের
রাজার সাি ে য িগেয় সুবণ রাজদে র শষাংশ শ করেলন।
৩ তখন রাজা ইে রেক র করেলন, “িক কারেণ তামায় এেতা িবমষ দখাে রাণী ইে র? তুিম িক আমায় িকছ িজে স
ু
করেত চাও? আমার কােছ যিদ তুিম িকছ ু চাও, এমনিক তুিম যিদ রাে যর অেধকও চাও তাও আিম তামায় দেবা।”
৪ ইে র জবাব িদেলন, “আিম আপনার জ য ও হামেনর জ য একিট ভােজর আেয়াজন কেরিছ। দয়া কের হামেনর সে
আজ সই ভাজসভায় আসুন।”
৫ রাজা বলেলন, “হামনেক শী রই িনেয় এেসা যােত ইে র যা বলেছ আমরা তাই করেত পাির।”
অতএব রাজা ও হামন ইে েরর আেয়ািজত ভাজসভায় গেলন। ৬ যখন তাঁরা রা ারস পান করিছেলন তখন রাজা আবার
ইে রেক িজ াসা করেলন, “ তামার অনুেরাধটা িক? তুিম যিদ আমার রাে যর অেধকও চাও তা তামায় দওয়া হেব।”
৭ ইে র উ র িদেলন, “আমার অনুেরাধ হল, ৮ রাজা যিদ আমার ওপর খুশী হেয় থােকন এবং িতিন যিদ আমার ই ামত
িজিনষ আমােক িদেত পােরন তাহেল আমার ই া হল: আিম চাই রাজা এবং হামন দয়া কের আগামীকাল আমার বাডী় েত
আসুন। আিম একিট ভাজসভার আেয়াজন করব এবং ঐ সভায় আমার ই া রকাশ করব।”

৫ দরবার কে র

মদখেয়র রিত হামেনর
৯ হামন

রাধ

সিদন রাজার বাডী় থেক খুবই খুিশ মেন ও আনি ত িচে আসিছেলন, িক রাজেতারেণর সামেন মদখয়েক
দাঁিডে় য় থাকেত দেখ িতিন খুব রেগ গেলন। িতিন যখন পাশ িদেয় গেলন তখন মদখয় মাথা নীচু করেলন না বা হামনেক
স ান দখােলন না। িতিন হামনেক কখনও ভয় পেতন না আর এ যপাের হামন খুব
িছেলন। ১০ যাই হা কান মেত
রাগ চেপ হামন বািড় চেল গেলন। বািড় িফের হামন তাঁর ব ুেদর ও রী সরশেক ডেক পাঠােলন। ১১ তারপর িতিন কত
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বডে় লাক তা িনেয়, তাঁর পু রেদর সং যা িনেয় ও রাজা তাঁেক িকভােব খািতর কেরন তা িনেয় বডা় ই করেত
করেলন।
রাজা য তাঁেক রাে যর সেবা পদিট িদেয়েছন একথাও িতিন জানােত ভুলেলন না। ১২ “ ধু এই নয়,” হামন বলেলন, “রাণী
আগামীকাল রাজার জ য য ভাজসভার যব া কেরেছন তােত একমা র আমােকই রাজার সে যেত আম রণ জািনেয়েছন।
১৩ িক এসব সেৎ বও আিম খুিশ হেত পারিছ না। যত ণ ওই ই দী মদখয়টােক রাজ বােরর কােছ বেস থাকেত দখেবা
তত ণ আমার পে খুশী হওয়া স ব নয়।”
১৪ তখন হামেনর
রী সরশ ও হামেনর ব ুরা পরামশ িদেলন, “কাউেক িদেয় একটা বড় ৭৫ ফটু মেতা থা বা বািনেয়,
রাজােক বেলা সকাল বলা ওটায় মদখয়েক ফাঁিস িদেত। আর তারপর খুিশ মেন রাজােক িনেয় ভাজসভায় যও!”
এই র াবটা হামেনর বশ মেন ধরায়, িতিন মদখয়েক ফাঁিস দবার জ য
বানােত কু ম িদেলন।
মদখেয়র স ান রাি
১

সিদন রােত রাজার চােখ িকছেতই ঘুম আসিছল না। রাজা তখন তাঁর এক ভ ৃ যেক ডেক (রাজােদর ইিতহাস বই
করা আেছ তা পেড় শানােত বলেলন। ২ ভ ৃ যিট তখন
রাজােক, রাজার আিধকািরক িব থন ও তরশ যারা রেবশপথ পাহারা িদত, তােদর চ রাে র কথা এবং মদখেয়র কথা,
য চ রাে র কথা নেত পেয়িছল এবং রাসােদ জািনেয় িদেয়িছল তা পেড় শানােলা।
৩ রাজা িজে স করেলন, “মদখয়েক এর জ য িক স ান এবং পুর ার দওয়া হেয়েছ?”
ভ ৃ যরা রাজােক জানােলা, “মদখেয়র জ য িকছইু করা হয়িন।”
৪ িঠক স সময় হামন রাজ রাসােদর বিহ বাের রেবশ করেলন। হামন, তখন মদখয়েক ফাঁিস দবার জ য রাজার
অনুেমাদন িনেত এেসিছেলন। রাজা বাইের পােয়র আওয়াজ পেয় জানেত চাইেলন, “এইমা র রা েণর ভতের ক এেলা?”
৫ ভ ৃ যরা উ র িদল, “হামন চাতােল দাঁিডে় য় আেছন।”
রাজা বলেলন, “তােক ভতের িনেয় এেসা।”
৬ হামন ভতের আসার পর রাজা তাঁর কােছ জানেত চাইেলন, “হামন, রাজা কাউেক স ান িদেত চাইেল তা িকভােব দওয়া
উিচৎ?”
হামন মেন মেন ভাবেলা, “আিম ছাডা় স ান পাওয়ার আর ক আেছ? আিম িনি ত, রাজা িন য়ই আমােক স ান জানােনার
কথা ভাবেছন।”
৭ হামন তখন রাজােক বলেলন, “মহারাজ আপিন যিদ কাউেক স ান দখােত চান তাহেল, ৮ আপনার ভ ৃ যেদর আপনার
িনেজর পরা একিট পাশাক ও আপনার িনেজর চডা় একিট ঘাডা় আনেত বলুন। ঘাডা় িটর মাথায় ভ ৃ যরা একিট রাজমুকুট
পিরেয় িদক। ৯ এরপর আপনার কান
বপূণ নতােক এই রাজেপাশাকিট, মহারাজ য যি েক স ান জানােত চান তােক
পরেত সাহা য করেত বলুন এবং সই নতােক বলুন ঐ যি েক সই ঘাডা় র ওপর বিসেয় সারা শহেরর রা ায় এই বেল
ঘুের বডা় েত, ‘রাজা যাঁেক স ান দখােত চান তাঁর জ য এটা করা হল।’”
১০ রাজা তখন হামনেক আেদশ িদেলন, “তাডা় তািড ় িগেয় ঐ ই দী মদখেয়র জ য একিট ঘাডা় ও পাশােকর যব া কর।
যাও, মদখয় রাসােদর রেবশ পেথর কােছ অেপ া কের আেছ। তুিম যভােব বেলেছা, সভােব তাঁেক স ান দখাও।”
১১ হামন িগেয় রাজার পাশাক ও ঘাডা় িনেয় এেলন। তারপর মদখয়েক িনেজ সই পাশাক পিরেয়, ঘাডা় য় চিডে় য়, শহেরর
রিতিট রা ায় যেত যেত বলেত লাগেলন, “রাজা যাঁেক স ান দখােত চান এভােবই দখান!”
১২ এরপর মদখয় আবার রাজ বােরই িফের গেলন িক অপমািনত হামন ল ায় বািড ় িফের এেলন। বািড ় িফের এেস
ল ায় ও অপমােন মুখ ঢাকেলন। ১৩ িতিন তাঁর রী ও ব ুেদর সব কথা খুেল বলেলন। হামেনর রী ও ব ুরা হামনেক
বলেলা, “মদখয় যিদ ই দী হয় তাহেল তামার পে জয়লাভ করা অস ব। তামার পতন
হেয়েছ এবং এভােব তুিম
িনি ত শষ হেয় যােব।”
১৪ সকেল িমেল যখন হামনেক এসব কথা বলেছ তখন রাজার নপুংসক পিরচারকরা এেস ইে েরর ভাজসভার জ য হামনেক
তাডা় তািড় আসেত বলেলন।

৬ ) থেক যখােন রাজােদর রাজ বু কােলর সব ঘটনা নিথভু

হামেনর ফাঁিস
রাজা ও হামন রাণী ইে েরর ভাজসভায় এেলন। ২ ভাজসভার ি বতীয় িদেন রা ারস পান করেত করেত
রাজা আবার ইে রেক র করেলন, “রাণী তুিম আমার কােছ িক যন চাইেব বেলিছেল? তুিম বেলা তামার িক রেয়াজন,
অব যই তা তামায় দওয়া হেব। আিম তামায় সব িকছ,ু এমনিক রাে যর অেধকও িদেত রািজ!”
৩ তখন রাণী ইে র উ র িদেলন, “ হ রাজন, যিদ সি যই আপিন আমােক ভালেবেস থােকন এবং আিম যা চাই তা িদেয়
স হেত চান, তেব আমার িবনীত রাথনা আপিন অনু রহ কের আমায় জীবন িভ া িদন। আমায় বাঁচেত িদন আর আমার

৭
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বজািতেদরও বাঁচেত িদন। এটুকুই ধু আিম চাই। ৪ একথা বলিছ কারণ আমােক ও আমার বজািতেদর িবনাশ, হ যা ও
পুেরাপুির িনি
করবার জ য িবি র কের দওয়া হেয়েছ। যিদ আমােদর িনছক রীতদাস িহেসেব িবি র করা হেতা তাহেল
আিম চপ
বপূণ কান ঘটনা নয়।”
ু কেরই থাকতাম কারণ আিম জািন য তা রাজা মহারাজােদর উ য করার মেতা
৫ রাজা অহে বরশ তখন রাণীেক িজে স করেলন, “এ কাজ তামার সে ক কেরেছ? ক সই যি যার এেতা বেডা়
ধা য তামার লাকেদর সে এমন কের?”
৬ ইে র বলেলন, “আমােদর সই শ
হল এই পাপা া হামন।”
একথা েন রাজা ও রাণীর সামেন তখন হামন ভেয় কঁেপ উঠেলা। ৭ রাজা ভীষণ
হেয় পানপা র পির যাগ কের
বাগােন চেল গেলন। িক হামন রাণী ইে েরর কােছ রাণ িভ া করার জ য থেক গেলন। হামন রাণ িভ া করিছেলন
কারণ িতিন জানেতন, রাজা িন য়ই ইিতমে যই তাঁেক হ যা করার কথা িঠক কের ফেলেছন। ৮ রাজা যখন বাগান থেক
আবার সভাগ ৃেহ ঢুকেছন, িঠক তখনই িতিন দখেত পেলন, রাণী ইে র কদারায় িব রাম িনে ন এবং হামন রাণীর সামেন
আছেড় পডে় লন। রাজা তখন িচৎকার কের তােক বলেলন, “আিম এখেনা রাণীর বািডে় ত আিছ, আর আমার উপি িতেতই তুিম
রাণীেক আ রমণ করেছা?”
একথা বলার রায় সে সে ই রাজভ ৃ যরা এেস হামনেক হ যা করল। †৯ হেবাণা নােম রাজার এক নপুংসক ভ ৃ য বলল,
“হামেনর বািডর় কােছ রায় ৭৫ ফটু দীঘ একিট ফাঁিসকাঠ বানােনা হেয়েছ। মদখয়েক এর ওপের ফাঁিস দবার জ য হামন
এটা বািনেয়েছ। মদখয় হল সই যি য রাজােক হ যা করার কু চ রা ফাঁস কের িদেয় রাজােক বাঁিচেয়িছল।”
রাজা বলেলন, “ওই কােঠ হামনেকই ফাঁিস দওয়া হা ।”
১০ তখন মদখেয়র জ য হামেনর িনেজর হােত বানােনা ফাঁিসকােঠ (ভ ৃ যরা) সকেল িমেল হামনেক ঝুিলেয় িদল এবং
এইভােব রাজার রাগ পডে় লা।
ই দীেদর সাহা য করার জ য রাজার আেদশ
১

সিদনই রাজা অহে বরশ রাণী ইে রেক হামেনর যাবতীয় স ি িদেয় িদেলন। ইে র রাজােক জানােলন য মদখয়
েক তাঁর ভাই হয়। তারপর মদখয় রাজার সে দখা করেত এেলন। ২ রাজা হামেনর কাছ থেক য আংিটটা ইিতমে য
ফরত িনেয় িনেয়িছেলন সিট িনেজর আঙলু থেক খুেল এবার মদখয়েক িদেলন। এরপর ইে র মদখয়েক হামেনর যাবতীয়
স ি র দািয় ব অপণ করেলন।
৩ ইে র এবার রাজার সে কথা বলার সময় তাঁর পদতেল পেড ় কাঁদেত কাঁদেত হামেনর ই দীেদর হ যা করার িন ুর
পিরক না তাঁেক পির যাগ করেত বলেলন। ই দীেদর িত সাধেনর জ যই হামন এই পিরক না কেরিছেলন।
৪ রাজা তখন তাঁর সামেন সানার রাজদ িট বািডে় য় িদেল, ইে র উেঠ দাঁিডে় য় বলেলন, ৫ “ হ রাজন, যিদ আপিন আমায়
পছ কের থােকন এবং যিদ খুশী হন, তাহেল দয়া কের আমার জ য এইটুকু ক ন। আপনার যিদ মেন হয়, আিম যা বলিছ
তা সিঠক এবং আপিন যিদ আমার রিত স হেয় থােকন তাহেল আেগর িনেদশিট খ ন করার জ য একিট নতুন িনেদশ
িলেখ িদন। হামন, ই দীেদর হ যার িনেদশ িদেয় এর আেগ রিতিট রেদেশ খবর পািঠেয়েছ। ৬ িক আমার পে আমার
বজািতেদর এই ন ৃশংস হ যাকা দখা স ব নয় বেলই আিম মহারােজর কােছ এই একা িমনিত করিছ।”
৭ রাজা অহে বরশ তখন রাণী ইে র ও মদখয়েক উ র িদেলন, “ যেহতু হামন ই দী িবে বষী িছল সেহতু আিম ওর
সম স ি ইে রেক িদেয়িছ। আমার সনারা হামনেক ফাঁিসকােঠ ঝুিলেয় িদেয়েছ। ৮ এখন রাজার বকলেম, তামােদর মেত
ই দীেদর সবেচেয় বিশ সাহা য হেব এমন ভােব একিট িনেদশ ( তামরা) লেখা। তারপর রাজার আংিটিট িদেয় সটােত
শীলেমাহর দাও। রাজার বকলেম লখা এবং রাজার আংিটিট িদেয় সীলেমাহর করা আেদশ কখেনা বািতল করা যায় না।”
৯
ত রাজার সম সিচবেক ডেক পাঠােনা হল। ত ৃতীয় মােস অথাৎ সীবন মােসর ২৩ িদেন একাজ করা হল। এই সম
সিচবরা তখন ই দীেদর জ য দওয়া মদখেয়র িনেদশ েলা িলেখ িনল। সই িনেদশ ভারতবষ থেক কূ শ দশ পয িব ৃত
১২৭ িট রেদেশর রশাসক ও নতা সকলেক পাঠােনা হল। রে যকিট রােদিশক ভাষায় ও সবজনেবা য ভাষায় িনেদশ িল
লখা হেয়িছল যােত সবাই সহেজ বুঝেত পাের। ই দীেদর জ য এই িনেদশ তােদর িনেজেদর ভাষায়, িনজ ব বণমালায় লখা
হেয়িছল। ১০ মদখয় বয়ং রাজা অহে বরেশর বকলেম এই িনেদশ িল িলেখ, িচিঠ িল রাজার আংিট িদেয় সীলেমাহর কের
ব করেলন এবং তগামী অ বােরাহী বাতাবাহকেদর িদেয় িচিঠ িল পািঠেয় দওয়া হল। এই সম ঘাডা় েলােক রাজার
িনেজর যবহােরর জ যই িবেশষভােব তরী করা হেতা।
১১ এই সম িচিঠেত, রাজা অহে বরেশর িনেদশ বলা হল:
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রিতিট শহের ই দীেদর সমেবত ভােব তােদর িনেজেদর র া করার অিধকার দওয়া হল। তােদর বা তােদর নারী ও
িশ েদর যিদ কান দল আ রমণ কের তাহেল তারা সই শ েদর দলেক হ যা ও বংস করেত পারেব এবং ই দীেদর
তােদর শ েদর স দ লুঠ করার অিধকারও দওয়া হল।
১২ ই দীেদর এই অিধকার দওয়া হল বাদশ মাস অথাৎ অদর মােসর ১৩ িদেন। রাজা অহে বরেশর সা রাে যর সম
রেদেশই ই দীেদর এই অিধকার দওয়া হল। ১৩ এই িচিঠর একিট রিতিলিপ পািঠেয় রে যকিট রাে য রে যকিট
রেদেশ একিট িবিধ জাির করা হল। রাে যর সব র সবাইেক এই িবিধর কথা জািনেয় দওয়া হল। যােত ই দীরা সকেল
ওই িবেশষ িদনিটেত তােদর সম শ েদর মাকািবলা করার জ য এবং রিতেশাধ নওয়ার জ য র ত থাকেত পাের।
১৪ বাতাবাহকরা রাজার িনেদেশ রাজার ঘাডা় য় চেড ়
ত যা রা করল কারণ রাজা তােদর তাডা় তািড় যাবার জ য আেদশ
িদেলন। িনেদশিট রাজধানীেতও টািঙেয় দওয়া হল।
১৫ মদখয় রাজার কাছ থেক চেল গেলন। িতিন রাজার উপহার দওয়া নীল ও সাদা রেঙর একিট িবেশষ পাশাক ও সানার
বড় একিট মুকুট এবং ব নী িলেনন কাপেডর় আলখা াও পেরিছেলন। ১৬ ই দীেদর জ য এিট িছল একিট িবেশষ উৎসেবর
িদন। সকেলই খুব খুশী ও আনি ত িছল এবং শূশেন আন ও খুশীর মে য িদেয় িদনিট উ যাপন করা হল।
১৭ রে যকিট রেদশ, রিতিট নগের রাজার িনেদশ পৗঁছেনার সে সে
রিতিট ই দী পিরবার খুশী হেয় উঠল। তারা
উৎসব ও ভাজসভার তাডে় জাড়
কের িদল। ই দীেদর ভেয় অ য অেনেক ই দী হেয় গল।
ই দীেদর জয়
১ রাজার

আেগর দওয়া আেদশ অনুযায়ী, বাদশ মােসর অথাৎ অদর মােসর রেয়াদশ িদেন ই দীরা তােদর শ েদর
বারা আ রা হেব বেল িঠক হেয়িছল। ঐ িদেন ই দীেদর শ রা তােদর হািরেয় দবার আশা কেরিছল। িক এখন
পিরি িত পাে গল। য সম শ তােদর ঘ ৃণা করেতা, ই দীরা তােদর চেয় অেনক বশী শি শালী হেয় উঠল। ২ রাজা
অহে বরেশর রাে যর সম রেদেশ সব র ই দীরা তােদর শ েদর আ রমণ করার জ য তােদর শহের িমিলত হল।
এই সি িলত আ রমণ রিতেরাধ করার মতা আর কান দেলর না থাকায়, সকেল ই দীেদর ভয় পেত
করেলা।
৩ রে যকিট রেদেশর রাজকমচারী, রশাসক ও নতারা ই দীেদর সাহা য করেত লাগেলা। এইসব গ যমা য যি রা
মদখেয়র ভেয় ই দীেদর সাহা য করিছল, ৪ কারণ মদখয় ইিতমে য রাজ রাসােদর এক
বপূণ যি ে ব পিরণত
হেয়েছন। রে যকিট রেদেশ সকেল মদখেয়র নাম ও তাঁর মতার কথা জানেতা। এবং মদখেয়র মতা এমশঃ বেডই়
চলিছল।
৫ ই দীরা তােদর সম শ
েদর পরািজত করেলা। যসব লােকরা তােদর ঘ ৃণা করেতা তারা তােদর সে যা খুিশ তাই
করেলা। অেনকেক তেলায়ার িদেয় হ যাও করেলা। ৬ ধু রাজধানী শূশেনই ই দীরা ৫০০ যি েক হ যা কেরিছল। ৭ ই দীরা
হ যা কেরিছল পশ াথ, দ েফান, অ াথ, ৮ পারাথ, অদিলয়, অরীদাথ, পম , অরীষয়, অরীদয় এবং বিয়ষাথেক। ৯ এরা
হল হামেনর দশ পু র। ১০ হামন িছল হ দাথার পু র। স িছল ই দীেদর শ । ই দীরা তার ছেলেদর হ যা কেরিছল
িক তােদর স ি েত হাত দয়িন।
১১ রাজা যখন সিদন রাজধানী শূশেন কত জনেক হ যা করা হেয়েছ জানেত পারেলন ১২ তখন িতিন রাণী ইে রেক বলেলন,
“হামেনর ১০ পু র সহ ৫০০ জনেক ই দীরা শূশেন হ যা কেরেছ। এবার বেলা রাে যর অ যা য রেদেশ তুিম িক চাও?
তুিম আমােক যা বলেব আিম তাই করেবা।”
১৩ ইে র তখন রাজােক বলেলন, “যিদ রাজা চান, তাহেল শূশেন ই দীরা আজ যা কেরেছ, আগামীকালও আবার তা করবার
অনুমিত িদন। রিতেশাধ নবার জ য ই দীেদর আরও একিদন অনুমিত িদন। হামেনর ১০ জন পুে রর দহ ফাঁিসকােঠ
ঝুিলেয় দওয়া হা ।”
১৪ তখন রাজা শূশেন এই িনেদেশর ময়াদ একিদন বািডে় য় িদেলন এবং হামেনর ১০ পুে রর ম ৃতেদহও কথা মেতা ঝুিলেয়
দওয়া হল। ১৫ পেরর িদন অথাৎ অদর মােসর ১৪ িদেনর িদন ই দীরা শূশেন আেরা ৩০০ জনেক হ যা করেলা, তেব তােদর
স ি লুঠ কেরিন।
১৬ একই সমেয়, অ যা য রেদেশর ই দীরা তােদর িনেজেদর র ার জ য শি স য় করেত একেজাট হল। আ রমেণর
সময় ই দীরা তােদর ৭৫,০০০ জন শ েক হ যা করল। িক তারা তােদর শ েদর কান িকছ ু লুঠ কেরিন। ১৭ অ যা য
রেদশ িলেত এ ঘটনা ঘেটিছল অদর মােসর রেয়াদশ িদেন। চতু্দশ িদেন ই দীরা সকেল খুিশ মেন িব রাম িনল এবং ঐ
িদনিটেক একিট খুিশর ছিটর
ু িদন িহেসেব পালন করেলা।

৯
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পূরীেমর উৎসব
১৮ শূশেনর ই দীরা অদর মােসর ১৩ ও ১৪ তািরখ একি রত হবার পর অদর মােসর ১৫ তািরখ িদনিটেক খুিশর ছিটর িদন
ু
িহেসেব পালন করেলা। ১৯ রােমগে ই দীরা অদর মােসর ১৪ তািরেখ তারা পূরীম উৎসব উ যাপন করেলা এবং িদনিটেক
ছিটর
ু িদন িহেসেব পালন করেলা। ওই িদন তারা একিট ভাজসভার আেয়াজন কেরিছল এবং এেক অপরেক উপহার িদেয়িছল।
২০ মদখয় এসব ঘটনা িলেখ রাখেলন। তারপর রাজা অহে বরেশর রাে যর কােছ ও দূ েরর সবকিট রাে যর সম ই দীেদর
মদখয় একিট িচিঠ িলখেলন। ২১ রিত বছর অদর মােসর ১৪ ও ১৫ তািরখ পূরীম উৎসব উ যাপন করার অনুেরাধ জািনেয়
মদখয় ই দীেদর িচিঠ িলখেলন। ২২ ই দীেদর ওই িদন িট পালন করেত বলা হল কারণ ওই িদেন ই দীরা তােদর শ েদর
হাত থেক র া পেয়িছল। তাছাডা় ও, ওই মাসিট িছল উৎসব পালেনর একিট িবেশষ মাস, যেহতু তােদর ঃখ ও িবষাদ,
আন ও খুিশর উৎসেব পিরণত হেয়িছল। মদখয় ওই িট িদনেক সবসাধারণ ছিটর
ু িদন িহেসেব ভাজসভার মা যেম পালন
করেত এবং এেক অপরেক ও দীন- ঃখীেক উপহার িদেয় পালন করেত িলেখিছেলন।
২৩ মদখয় যা িলেখিছেলন ই দীরা সকেলই তােত স ত হল এবং য আন উৎসব তারা
কেরিছল তা চািলেয় যােব
বেল কথা িদল।
২৪ সম ই দীেদর শ
অগাগীয় হ দাথার পা র হামন ই দীেদর বংস করার জ য একিট িদন বেছিছেলন। িতিন ই দী
িনধেনর জ য িদনিট বেছ িছেলন ঘুঁিট চেল। ( স সমেয় ঘুঁিট ক বলা হত “পূর” তাই ছিটর
ু িদনিটর নাম দওয়া হেয়িছল
“পূরীম।”) ২৫ হামন এসব চ রা কেরিছেলন িক রাণী ইে র িগেয় রাজার সে কথা বলার পর রাজা নতুন িনেদশ িদেলন।
যার ফেল ধু য হামেনর পিরকি ত চ রা ন হল তাই নয়, তার পিরবােরও অম েলর ছায়া নেম এেলা। হামন ও তার
স ানেদর ফাঁিস হল।
২৬–২৭ এসমেয় অ েক বলা হত “পূরীম।” তাই এই ছিটর িদনিটেক বলা হাত “পূরীম।” স কারেণই মদখেয়র িনেদশ
ু
মেন সই থেক ই দীরা রিত বছর এই িট িদন উ যাপন করত। ২৮ তারা, তােদর রিত িক ঘটেত দেখিছল তা মেন
রাখার জ যই এই উৎসব পালন করা
করেলা। ই দীরা এবং য সম লাকরা তােদর দেল িমেশ িগেয়িছল, তারা সবাই
রিতবছর সিঠক সমেয়, সিঠক ভােব এই ছিটর
ু িদন পালন করত। রে যক রজে র, রিতিট পিরবারই এই িট িদেনর
কথা মেন রােখ। রে যকিট অ েল, রিতিট নগের এই উৎসব পািলত হত। ই দীরা কখেনাই পূরীেমর উৎসব উ যাপন
করা ব করেব না এবং তােদর উ রপু ষরাও এই িবেশষ ছিটর
ু িদন িলেক সব সময় মেন রাখেব।
২৯ অবীহিয়েলর ক যা রাণী ইে র ও মদখয় জেন িমেল পূরীম স েক একিট আনু ািনক প র রচনা কেরন। এই ি বতীয়
িচিঠর বধতা বাঝােনার জ যই তাঁরা এই িচিঠেত রাজার স ূণ অিধকার যবহার কেরন। ৩০ এরপর মদখয় িচিঠিট রাজা
অহে বরেশর রাজে বর ১২৭ িট রেদেশর সম ই দীেদর পািঠেয় দন। মদখয় লাকেদর বেলন, ছিটর
ু িদনিট শাি আনেব
এবং লাকেদর এেক অপরেক িব বাস করেত সাহা য করেব। ৩১ মদখয় এই িচিঠ িল লাকেদর িনিদ সমেয় পূরীম িদন িল
চালু করেত বলার জ য িলেখিছেলন। মদখয় ও রাণী ইে র তােদর পরবতী উ রপু ষেদর এই পূরীম উৎসব উ যাপেনর
জ যই িনেদশিট িদেয়িছেলন। অিভ রায় িছল, ই দীেদর অ যা য উৎসেবর ও ছিটর
ু িদেনর মেতা এই িদন িটেকও লােক
মেন রাখুক এবং অ যা য ছিটর
িদন
তারা
যমন
উপবাস
কের,
যা
িকছ
খারাপ
ঘটনা
ঘেটেছ তার জে য চােখর জল ফেল,
ু
ু
এই িদন িটও িঠক স ভােব পালন ক ক। ৩২ ইে েরর িচিঠর মা যেম পূরীম উৎসেবর রীিত-নীিত িলেক সরকারী মযাদা
দওয়া হয় এবং এই ঘটনা িল বইেত নিথভু করা হয়।

মদখয় স ািনত হেলন
১ রাজা

অহে বরেশর সময় রাজে বর সবাইেক, এমন িক যারা দূের বা সমু রতীের বসবাস করেতা সবাইেকই কর
২
িব যাত কীিত িল মািদয়া ও পারে যর রাজােদর ইিতহাস বই িলেত পাওয়া
যায়। রাজা মদখেয়র জ য যা যা কেরিছেলন স সম িববরণও এইসব ইিতহাস বইেত লখা আেছ। রাজা মদখয়েক একজন
বপূণ যি েত পিরণত কেরন। ৩ মহারাজ অহে বরেশর পেরই ে বর িদক িদেয় িছল মদখয় এর ান। অ যা য
ই দীরাও সকেল মদখয়েক খুবই স ান করেতা। তারা মদখয়েক র া করেতা কারণ মদখয় ই দীেদর উ িতর জ য কিঠন
পির রম কেরিছেলন এবং সম ই দীেদর জ য শাি এেনিছেলন।

১০ িদেত হেতা। রাজা অহে বরেশর সম

