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বংশাবিলর প্রথম খণ্ড

আদম েথেক েনাহ পযর্ন্ত পিরবারবেগর্র ইিতহাস
1-3 আদম, েশখ, ইেনাশ, ৈকনন, মহলেলল, েযরদ, হেনাক,

মথূেশলহ, েলমক, েনাহ|*

4 েনাহর িতন পুত্র| তােদর নাম িছল েশম, হাম এবং েযফৎ|

েযফেতর উত্তরপুরুষ
5 েযফেতর সাত পুেত্রর নাম হল: েগামর, মােগাগ, মাদয়, যবন,
তুবল, েমশক আর তীরস|

6 েগামেরর পুত্রেদর নাম: অিস্কনস, দীফৎ আর েতাগমর্|
7 যবেনর পুত্ররা হল: ইলীশা, তশীর্শ, িকত্তীম ও েরাদানীম|

হােমর উত্তরপুরুষ
8 হােমর পুত্রেদর নাম: কূশ, িমশর, পূট ও কনান|
9 কূেশর পুত্রেদর নাম: সবা, হবীলা, সপ্তা, রয়মা ও সপ্তকা|
রয়মার পুত্রেদর নাম: িশবা ও দদান|
10 কূেশর এক উত্তরপুরুেষর নাম িছল িনেম্রাদ| িতিন বড় হেয়
পৃিথবীর সবর্ােপক্ষা শিক্তশালী ও সাহসী েযাদ্ধা িহেসেব পিরিচিত
লাভ কেরন|

* 1:1-3: আদম � েনাহ এই নােমর তািলকািটেত আেছ এক বয্িক্তর নাম| তারপর তার
উত্তরপুরুষেদর নাম|
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11 লূদ, অনাম, লহাব, নপ্তুহ, 12 পেথ্রাষ, কসূ্লহ, কেপ্তার �
এেদর সকেলর িপতা িছেলন িমশর| কসূ্লহ িছেলন পেলষ্টীয়েদর
পূবর্পুরুষ|

13কনােনর প্রথম পুত্র িছল সীেদান| 14কনান � িযবূষীয়, ইেমারীয়,
িগগর্াশীয়, 15 িহব্বীয়, অকীর্য়, সীনীয়, অবর্দীয়, 16সমারীয় আর
হমাতীয়েদরও পূবর্পুরুষ|

েশেমর উত্তরপুরুষ
17 েশেমর পুত্রেদর নাম: এলম, অশূর, অফর্ক্ষদ, লূদ এবং অরাম|
অরােমর পুত্ররা হল: ঊষ, হূল, েগথর ও েমেশক|

18অফর্ক্ষদ িছেলন েশলহর িপতা এবং এবেরর িপতামহ|
19 এবেরর দুই পুেত্রর একজেনর নাম িছল েপলগ, কারণ তঁার
জেন্মর পর েথেকই পৃিথবীর েলাকরা িবিভন্ন ভাষােগাষ্ঠীেত
িবভক্ত হেয় যায়| েপলেগর ভাইেয়র নাম িছল যক্তন|
(20 যক্তন পুত্রেদর নাম: অেল্মাদদ, েশলফ, হৎসমর্াবৎ,
েযরহ, 21 হেদারাম, ঊসল, িদক্ল, 22 এবল, অবীমােয়ল, িশবা,
23ওফীর, হবীলা ও েযাবেবর িপতা িছল| ইহারা সকেল যক্তেনর
পুত্র|)

24 েশেমর উত্তরপুরুষ হল অফর্ক্ষদ, েশলহ, 25 এবর, েপলগ,
িরয়ূ, 26 সরূগ, নােহার, েতরহ আর 27 অব্রাম (অব্রাম যােক
অব্রাহামও বলা হয়|)

অব্রাহােমর পিরবার
28 অব্রাহােমর দুই পুেত্রর নাম ইসহাক ও ইশ্মােয়ল| 29 এেদর
উত্তরপুরুষ িনম্নরূপ:

ইশ্মােয়েলর প্রথম ও বড় েছেলর নাম নবােয়াত্ | তঁার অনয্ানয্
পুত্রেদর নাম হল: েকদর, অেদ্বল, িমব্সম, 30 িমশ্ম, দূমা, মসা,
হদদ, েতমা, 31 িযটূর, নাফীশ ও েকদমা|
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32 অব্রাহােমর উপপত্নী কটূরা- িসম্রণ, যক্ষণ, মদান, িমিদয়ন,
িযশ্বক ও শূহ প্রমুখ পুত্রেদর জন্ম িদেয়িছেলন|

যক্ষেণর পুত্রেদর নাম: িশবা ও দদান|
33 িমিদয়েনর পুত্রেদর নাম: ঐফা, এফর, হেনাক, অবীদ আর
ইল্দায়া|

এঁরা সকেলই িছেলন কটূরার উত্তরপুরুষ|

ইসহােকর বংশধর
34অব্রাহােমর এক পুত্রর নাম ইসহাক| ইসহােকর দুই পুত্র � এেষৗ
আর ইস্রােয়ল|

35 এেষৗর পুত্রেদর নাম: ইলীফস, রূেয়ল, িযয়ূশ, যালম আর
েকারহ|

36 ইলীফেসর পুত্রেদর নাম: ৈতমন, ওমার, সফী, গিয়তম আর
কনস| ইলীফস আর িতম্নর অমােলক নােমও এক পুত্র িছল|

37 রূেয়েলর পুত্রেদর নাম: নহৎ, েসরহ, শম্ম আর িমসা|

েসয়ীর েথেক ইেদামীয়রা
38 েসয়ীেরর পুত্রেদর নাম: েলাটন, েশাবল, িসিবেয়়ান, অনা,
িদেশান, এৎ সর আর দীশন|

39 েলাটেনর পুত্রেদর নাম: েহাির আর েহামম| েলাটেনর িতম্না নােম
এক েবানও িছল|

40 েশাবেলর পুত্রেদর নাম: অিলয়ন, মানহৎ, এবল, শফী আর
ওনম|

িসিবেয়়ােনর পুত্রেদর নাম: অয়া আর অনা|
41অনার পুত্র হল িদেশান|
িদেশােনর পুত্রেদর নাম: হম্রণ, ইশ্বন, িযত্রণ আর করাণ|
42 এৎ সেরর পুত্রেদর নাম: িবল্হন, সাবন আর যাকন|
িদশেনর পুত্রেদর নাম: ঊষ আর অরাণ|

ইেদােমর রাজা
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43 ইস্রােয়েল রাজতন্ত্র চালু হবার বহু আেগ েথেকই ইেদােম
রাজতন্ত্র প্রচিলত িছল| নীেচ ইেদােমর রাজােদর পিরচয় েদওয়া
হল:

ইেদােমর প্রথম রাজা িছেলন িবেয়ােরর পুত্র েবলা| েবলার
রাজধানীর নাম িছল িদন্হাবা|

44 েবলার মৃতুয্র পর বস্রার েসরেহর পুত্র েযাবব নতুন রাজা হেলন|
45 েযাবেবর মৃতুয্র পর রাজা হেলন ৈতমন েদেশর হূশম|
46 হূশম মারা েগেল তঁার জায়গায় বদেদর পুত্র হদদ নতুন রাজা
হেলন| তঁার রাজধানীর নাম িছল অবীত্ | িতিন েমায়াবীয়েদর
েদেশ িমিদয়নেক যুেদ্ধ পরািজত কেরিছেলন|

47 হদেদর মৃতুয্র পর মেস্রকার বািসন্দা সম্ল তঁার জায়গায় নতুন
রাজা হেলন|

48 সম্ল মারা েগেল ফরাৎ নদীর তীরবতীর্ রেহােবােতর েশৗল নতুন
রাজা হেলন|

49 েশৗল মারা েগেল রাজা হেলন অেক্বােরর পুত্র বাল্-হানন|
50 বাল্-হানেনর মৃতুয্র পর রাজা হেলন হদদ| তঁার রাজধানীর নাম
িছল পায় আর তঁার স্ত্রীর নাম মেহটেবল| মেহটেবল িছেলন
মেট্রেদর কনয্া, েমষাহেবর েদৗিহত্রী| 51 তারপর হদেদর মৃতুয্
হল|

িতম্ন অিলয়া, িযেথত্ , 52 অহলীবামা, এলা, পীেনান, 53 কনস,
ৈতমন, িমব্সর, 54 মগ্দীেয়ল, ঈরম প্রমুখ বয্িক্তরা িছেলন
ইেদােমর েনতা|

2

ইস্রােয়েলর পুত্র
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1 ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নাম: রূেবণ, িশিমেয়ান, েলিব, িযহূদা,
ইষাখর, সবূলূন, 2 দান, েযােষফ, িবনয্ামীন, নপ্তািল, গাদ ও
আেশর|

িযহূদার পুত্র
3 িযহূদার পুত্রেদর নাম: এর, ওনন এবং েশলা| এঁরা িতনজন
কনানীয়া বৎ-শূয়ার গেভর্ জন্মগ্রহণ কেরন| প্রভু যখন েদখেলন
েয, িযহূদার প্রথম পুত্র, এর অসৎ, তখন িতিন তঁােক হতয্া
করেলন| 4 িযহূদার পুত্রবধূ তামর ও িযহূদার িমলেনর ফেল
েপরস ও েসরহর জন্ম হয়| অথর্াৎ সব িমিলেয় িযহূদার সন্তান
সংখয্া িছল পঁাচ|

5 েপরেসর পুত্রেদর নাম: িহেষ্রাণ আর হামূল|
6 েসরেহর পঁাচ পুেত্রর নাম: িশিম্র, এথন, েহমন, কেল্কাল আর
দারা|

7 িশিম্রর পুেত্রর নাম কির্ম|কির্মর পুেত্রর নাম িছলআখর| যুেদ্ধ লাভ
করা িজিনসপত্র ঈশ্বরেক না িদেয় িনেজর কােছ েরেখ আখর
ইস্রােয়লেক বহুতর সমসয্ার মেধয্ েঠেল িদেয়িছেলন|

8 এথেনর পুেত্রর নাম অসিরয়|
9 িহেষ্রােণর পুত্রেদর নাম: িযরহেমল, রাম আর কালুবায়|

রােমর উত্তরপুরুষ
10 রাম িছেলন িযহূদার েলাকেদর েনতা নহেশােনর িপতামহ
এবং অম্মীনাদেবর িপতা| 11 নহেশােনর পুেত্রর নাম সেল্মান,
সেল্মােনর পুেত্রর নাম েবায়স, 12 েবায়েসর পুেত্রর নাম ওেবদ,
ওেবেদর পুেত্রর নাম িযশয়, িযশেয়র িছল সাত পুত্র| 13 িযশেয়র
বড় েছেলর নাম ইলীয়াব, িদ্বতীয় পুেত্রর নাম অবীদানব, তৃতীয়
পুেত্রর নাম শম্ম, 14 চতুথর্ পুেত্রর নাম নথেনল, পঞ্চম পুেত্রর
নাম রদ্দয়, 15 ষষ্ঠ পুেত্রর নাম ওৎসম আর সপ্তম পুেত্রর নাম
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িছল দায়ুদ| 16এেদর দুই েবােনর নাম সরূয়া ও অবীগল| সরূয়ার
িতন পুত্র � অবীশয়, েযায়াব ও অসােহল| 17অবীগেলর পুেত্রর
নাম অমাসা আর তঁার িপতা েযথর িছেলন ইশ্মােয়েলর বািসন্দা|

কােলেবর উত্তরপুরুষ
18 িহেষ্রােণর পুেত্রর নাম িছল কােলব| কােলব আর তঁার স্ত্রী,
িযিরেয়ােতর কনয্া অসূবার িমলেনর ফেল েযশর, েশাবব ও
অেদর্ ান এই িতন পুেত্রর জন্ম হয়| 19অসূবার মৃতুয্ হেল কােলব
ইফ্রাথােক িবেয় করেলন| কােলব আর ইফ্রাথার পুেত্রর নাম হূর|
20 হূেরর পুেত্রর নাম ঊির আর েপৗেত্রর নাম বৎসেলল িছল|

21 িহেষ্রাণ 60 বছর বয়েস িগিলয়েদর িপতা মাখীেরর কনয্ােক
িবেয় কেরন| তঁার ও মাখীেরর কনয্ার িমলেন সগূেবর জন্ম হয়|
22 সগূেবর পুেত্রর নাম িছল যায়ীর| িগিলয়দ েদেশ যায়ীেরর
23িট শহর িছল| 23 িকন্তু কনাত্ ও আশপােশর 60িট শহরতলী
সহ যায়ীেরর সমস্ত গ্রাম েগশূর এবং অরাম েকেড় িনেয়িছল|
ঐ 60 খানা েছাট শহরতলীর মািলক িছেলন িগিলয়েদর িপতা
মাখীেরর েছেলপুেলরা|

24 ইফ্রাথার কােলব শহের, িহেষ্রােণর মৃতুয্র পর তঁার স্ত্রী অিবয়া
অস্ হূর নােম এক পুেত্রর জন্ম িদেয়িছেলন| অস্হূেরর পুেত্রর
নাম িছল তেকায়া|

িযরহেমেলর উত্তরপুরুষ
25 িহেষ্রােণর বড় েছেল িযরহেমেলর পুত্রেদর নাম িছল: রাম,
বূনা, ওরণ, ওৎসম আর অিহয়| রাম িযরহেমেলর বড় েছেল|
26 অটারা নােম িযরহেমেলর আেরকজন স্ত্রী িছল| তঁার পুেত্রর
নাম ওনম|

27 িযরহেমেলর বড় েছেল রােমর পুত্রেদর নাম িছল: মাষ, যামীন
আর একর|
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28 ওনেমর শম্ময় ও যাদা নােম দুই পুত্র িছল| শম্মেয়র দুই পুেত্রর
নাম িছল নাদব ও অবীশূর|

29 অবীশূর আর তঁার স্ত্রী অবীহিয়েলর অহবান আর েমালীদ নােম
দুই পুত্র িছল|

30 নাদেবর পুত্রেদর নাম: েসলদ ও অপপিয়ম| েসলদ অপুত্রক
অবস্থায় মারা যান|

31অপপিয়েমর পুেত্রর নাম িযশী| িযশী িছেলন েশশেনর িপতা আর
অহলেয়র িপতামহ|

32 শম্মেয়র ভাই, যাদার পুত্রেদর নাম েযথর ও েযানাথন| েযথর
অপুত্রক অবস্থােতই মারা িগেয়িছেলন|

33 েযানাথেনর দুই পুেত্রর নাম েপলত্ ও সাসা| এই হল িযরহেমেলর
সন্তান-সন্তিতেদর তািলকা|

34 েশশেনর েকান পুত্র িছল না| তেব তঁার এক কনয্া িছল, যােক
িতিন িমশর েথেক আনা যাহর্ া নােম 35 এক ভৃেতয্র সেঙ্গ িবেয়
িদেয়িছেলন| এই যাহর্ া আর তঁার কনয্ার অত্তয় নােম এক পুত্র
িছল|

36অত্তেয়র পুেত্রর নাম নাথন, নাথেনর পুেত্রর নাম সাবদ, 37সাবদ
িছল ইফ্লেলর িপতা| ইফ্লল িছল ওেবেদর িপতা| 38 ওেবেদর
পুেত্রর নাম েযহূ, েযহূর পুেত্রর নাম অসিরয়, 39অসিরয়র পুেত্রর
নাম েহলস, েহলেসর পুেত্রর নাম ইলীয়াসা, 40 ইলীয়াসার পুেত্রর
নাম িসস্ময়, িসস্মেয়র পুেত্রর নাম শলু্লম, 41শলু্লেমর পুেত্রর নাম
িযকিময়, আর িযকিময়র পুেত্রর নাম িছল ইলীশামা|

কােলেবর পিরবার
42 িযরহেমেলর ভাই কােলেবর পুত্রেদর নাম িছল েমশা ও মােরশা|
েমশার পুেত্রর নাম সীফ আর মােরশার পুেত্রর নাম িহেব্রাণ|

43 িহেব্রােণর পুত্রেদর নাম িছল: েকারহ, তপূহ, েরকম ও েশমা|
44 েশমার পুেত্রর নাম রহম| রহেমর পুেত্রর নাম িছল যির্কয়ম|
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েরকেমর পুেত্রর নাম িছল শম্ময়| 45শম্মেয়র পুেত্রর নাম মােয়ান
আর মােয়ােনর পুত্র িছল ৈবৎ -সুর|

46 কােলেবর দাসী ও উপপত্নী ঐফার পুত্রেদর নাম িছল: হারণ,
েমাৎসা ও গােসস| হারেণর পুেত্রর নামও গােসস|

47 েযহদেয়র পুত্রেদর নাম � েরগম, েযাথম, েগসন, েপলট, ঐফা
ও শাফ|

48 কােলেবর আেরক দাসী ও উপপত্নী মাখার পুত্রেদর নাম িছল
েশবর আর িতহর্ ন: 49 এছাড়াও মাখার শাফ ও িশবা নােম দুই
পুত্র িছল| শােফর পুেত্রর নাম মদ্মন্না আর িশবার পুত্রেদর নাম
িছল মেক্বনার ও িগিবয়া| কােলেবর কনয্ার নাম িছল অক্ষা|

50-51 কােলেবর উত্তরপুরুষ িনম্নরূপ: হূর িছেলন কােলেবর বড়
েছেল| তঁার মা িছেলন ইফ্রাথা| হূেরর পুত্রেদর নাম েশাবল,
শল্মা ও হােরফ| এঁরা িতন জন যথাক্রেম িকিরয়ৎ-িযয়ারীম,
ৈবৎ েলহম আর ৈবৎ -গাদ শহেরর প্রিতষ্ঠাতা িছেলন|

52 িকিরয়ৎ িযয়ারীেমর প্রিতষ্ঠাতা িছেলন েশাবল| েশাবেলর
উত্তরপুরুষরা িছল হােরায়া, মনূেহােতর অেধর্ক েলাকরা|
53 িকিরয়ৎ-িযয়ারীেমর পিরবারেগাষ্ঠী হল িযত্রীয়, পূথীয়,
শূমাথীয় ও িমশ্রায়ীয়রা| আবার সরাথীয় ও ইষ্টােয়ালীয়রা
িমশ্রায়ীয়েদর েথেক উদূ্ভত হয়|

54 ৈবৎ েলহম, নেটাফা, অেট্রাত্ -েবৎ -েযায়াব, মনহেতর অেধর্ক
েলাকরা, সরায়ীয়রা 55 এবং যােবেশ েয সব েলখকেদর
পিরবারগুিল বাস করত তারা হল: িতিরয়াথ, িশিময়থ আর
সূখাথ| তারা সকেলই কীনীয় েগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত এবং েবৎ -
েরখেবর প্রিতষ্ঠাতা হম্মেতর বংশধর িছেলন|

3

দায়ুেদর পুত্র
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1 দায়ুেদর কেয়কিট পুেত্রর জন্ম হেয়িছল িহেব্রাণ শহের| তঁার
পুত্রেদর তািলকা িনম্নরূপ:

দায়ুেদর প্রথম পুেত্রর নাম অেম্নান| তঁার মা িছেলন িযিষ্রেয়েলর
অহীেনায়ম|

দায়ুেদর িদ্বতীয় পুত্র দািনেয়েলর মা িছেলন িযহূদার কির্মেলর
অবীগল|

2 দায়ুেদর তৃতীয় পুত্র অবশােলােমর মা গশূররাজ তল্মেয়র কনয্া
মাখা|

চতুথর্ পুত্র আেদািনয়র মােয়র নাম িছল হগীত|
3 পঞ্চম পুত্র, শফিটয়র মােয়র নাম িছল অবীটল|
ষষ্ঠ পুত্র িযিত্রয়েমর মােয়র নাম িছল ইগ্লা, দায়ুেদর স্ত্রী|

4 িহেব্রােন তঁার এই ছয় পুেত্রর জন্ম হয়|
মহারাজ দায়ুদ িহেব্রােণ সাত বছর ছয় মাস রাজত্ব কেরিছেলন|আর

িতিন েজরুশােলেম েমাট 33 বছর রাজত্ব কেরন|
5 েজরুশােলেম তঁার েয সমস্ত পুত্র জন্মগ্রহণ কের তারা হল:

অম্মীেয়েলর কনয্া বৎেসবার গেভর্ িশিময়, েশাবব, নাথন এবং
শেলামন প্রমুখ চার পুত্র| 6-8এছাড়া িযভর, ইলীশূয়া, ইলীেফলট,
েনাগহ, েনফগ, যািফয়, ইলীশামা, ইলীয়াদা ও ইলীেফলট নােম
দায়ুেদর আেরা নয় পুত্র িছল| 9 উপপত্নীেদর সেঙ্গ িমলেনর
ফেলও দায়ুেদর েবশ কেয়কিট সন্তান হয়| আর তামর নােম তঁার
একটা কনয্াও িছল|

দায়ুেদর সমেয়র পের িযহূদার রাজা
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10 শেলামেনর পুেত্রর নাম রহিবয়াম, রহিবয়ােমর পুেত্রর নাম
অিবয়, অিবয়র পুেত্রর নাম আসা, আসার পুেত্রর নাম
িযেহাশাফট, 11 িযেহাশাফেটর পুেত্রর নাম িছল েযারাম,
েযারােমর পুেত্রর নাম অহিসয়, অহিসয়র পুেত্রর নাম েযায়াশ,
12 েযায়ােশর পুেত্রর নাম অমৎিসয়, অমৎিসয়র পুেত্রর নাম
অসিরয়, অসিরয়র পুেত্রর নাম েযাথম, 13 েযাথেমর পুেত্রর নাম
আহস,আহেসর পুেত্রর নাম িহিষ্কয়, িহিষ্কয়র পুেত্রর নাম মনঃিশ,
14 মনঃিশর পুেত্রর নাম আেমান আর আেমােনর পুেত্রর নাম
েযািশয়়|

15 েযািশয়র বংশধরেদর তািলকা িনম্নরূপ: তঁার প্রথম পুেত্রর নাম
েযাহানন, িদ্বতীয় পুেত্রর নাম িযেহায়াকীম, তৃতীয় পুেত্রর নাম
িসিদিকয়, চতুথর্ পুেত্রর নাম শলু্লম|

16 িযেহায়াকীেমর পুত্রেদর নাম িছল িযকিনয় আর িসিদিকয়|*

বািবলীয় বন্দীেত্বর পর দায়ুেদর পিরবার
17 িযকিনয় বািবেল বন্দী হবার পর তঁার পুত্রেদর তািলকা িনম্নরূপ:
শল্টীেয়ল, 18 মল্কীরাম, পদায়, িশনত্ সর, িযকিময়, েহাশামা ও
নদিবয|

19 পদােয়র পুত্রেদর নাম সরুব্বািবল আর িশিমিয়| মশুল্লম আর
হনািনয় হল সরুব্বািবেলর দুই পুত্র; তঁােদর শেলামীত্ নােম এক
েবানও িছল| 20 হশুবা, ওেহল, েবিরিখয়, হসিদয়, যুশব-েহষদ
নােম সরুব্বািবেলর আেরা পঁাচজন পুত্র িছল|

21 হনািনয়র পুেত্রর নাম পলিটয়| পলিটয়র পুেত্রর নাম িযশায়াহ|
িযশায়াহর পুেত্রর নাম রফায়, রফােয়র পুেত্রর নাম অণর্ন,
অণর্েনর পুেত্রর নাম ওবিদয় আর ওবিদয়র পুেত্রর নাম শখিনয়|

* 3:16: িযেহায়াকীেমর � িসিদিকয় এেক দুভােব বয্াখয্া করা যায়: (1) “এই িসিদিকয়
িছল িযেহায়াকীেমর পুত্র এবং িযকিনেয়র ভাই|” (2) “এই িসিদিকয় িছল িযকিনেয়র পুত্র
এবং িযেহায়াকীেমর নািত|”



1 বংশাবিল 3:22 xi 1 বংশাবিল 4:8

22 শখিনয়র পুত্র শমিয়য়; এবং শমিয়েয়র পুত্র হটূশ, িযগাল,
বারীহ, িনয়িরয় আর শাফট েমাট ছয় জন|

23 ইলীৈযনয়, িহিষ্কয় আর অস্রীকাম নােম িনয়িরয়র িতনিট পুত্র
িছল|

24 আর ইলীৈয়নেয়র েহাদিবয়, ইলীয়াশীব, পলায়ঃ অকু্কব,
েযাহানন, দলায় আর অনািন নােম সাত পুত্র িছল|

4

িযহূদার অনয্ানয্ পিরবারগুিলর পিরচয়
1 িযহূদার পঁাচ পুেত্রর নাম:

েপরস, িহেষ্রাণ, কমীর্, হূর আর েশাবল|
2 েশাবেলর পুেত্রর নাম রায়া, রায়ার পুেত্রর নাম যহত্ আর যহেতর
দুই পুেত্রর নাম িছল অহূময় ও লহদ| সরাথীয়রা অহূময় ও
লহেদর উত্তরপুরুষ িছল|

3ঐটেমর পুত্রেদর নাম: িযিষ্রেয়ল, িযশ্মা ও িযদ্বশ| এেদর েবােনর
নাম িছল হৎসিলল-েপানী|

4 পনূেয়েলর পুেত্রর নাম িছল গােদার| এসর িছল হূেশর িপতা|
এরা িছল হূেরর পুত্র| হূর িছল ইফ্রাথার প্রথম পুত্র| ইফ্রাথা িছেলন
ৈবৎ েলহেমর প্রিতষ্ঠাতা|

5 তেকােয়র িপতা অস্হূেরর িহলা ও নারা নােম দুই স্ত্রী িছল| 6 নারা
ও অস্হূেরর পুত্রেদর নাম: অহুষম, েহফর, ৈতিমিন ও অহষ্টির|
7 িহলা আর অস্হূেরর পুত্রেদর নাম: েসরত্ , িযত্ েসাহর, ইৎ নন
আর েকাস| 8 েকােসর দুই পুেত্রর নাম িছলআনূবআর েসােববা|
েকাস হারুেমর পুত্র অহহর্ েলর পিরবােরর পূবর্পুরুষ িছেলন|



1 বংশাবিল 4:9 xii 1 বংশাবিল 4:19

9 যােবেশর জন্ম তার অনয্ানয্ ভাইেদর জেন্মর েথেক েবশী
েবদনাদায়ক িছল| যােবেশর মা বেলিছেলন, “ও হবার সময় আমায়
খুব কষ্ট েপেত হেয়িছল বেল আিম ওর এই নাম েরেখিছ!” 10 যােবশ
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কের বেলন, “আিম আপনার প্রকৃত
আশীবর্াদ প্রাথর্না কির| আিম চাই আপিন আমােক আেরা জিম-জমা
িদন| সব সময় আমার কাছাকািছ েথেক যারা আমােক আঘাত করেত
চায় তােদর েথেক আমায় রক্ষা করুন, তাহেল আর আমায় েকান কষ্ট
েভাগ করেত হেব না|” ঈশ্বর তঁার এসমস্ত মেনাবাসনা পূণর্ কেরিছেলন|

11 শূেহর ভাই কলূেবর পুেত্রর নাম িছল মহীর| মহীেরর পুেত্রর নাম
ইেষ্টান, 12 ইেষ্টােনর পুত্রেদর নাম ৈবৎ রাফা, পােসহ ও তিহন্ন|
তিহন্নর পুেত্রর নাম ঈরনাহস| এঁরা সকেলই েরকার বািসন্দা
িছেলন|

13 কনেসর দুই পুেত্রর নাম: অৎনীেয়ল আর সরায়| অৎনীেয়েলর
দুই পুেত্রর নাম: হথত্ আর িমেয়ােনাথয়| 14 িমেয়ােনাথেয়র
পুেত্রর নাম িছল অফ্রা|

সরােয়র পুেত্রর নাম িছল েযায়াব| এই েযায়াব িছেলন কুশলী িশল্পী
েগ হারািসমেদর পূবর্পুরুষ|

15 িযফুিন্নর পুত্র িছল কােলব| কােলেবর পুত্রেদর নাম: ঈরূ, এলা
ও নয়ম| এলার পুেত্রর নাম িছল কনস|

16 িযহিলেলেলর পুত্রেদর নাম: সীফ, সীফা, তীিরয় আর অসােরল|
17-18 ইষ্রার পুত্রেদর নাম: েযথর, েমরদ, এফর আর যােলান|
েমরেদর এক পেক্ষর স্ত্রীর গেভর্ জন্মায় মিরয়ম, শম্ময় ও িযশ্বহ|
িযশ্বহ িছল ইষ্টিেমায়র িপতা| েমরেদর িমশরীয় স্ত্রী ফেরৗেণর
কনয্া িবিথয়ার গেভর্ েযরদ গেদােরর িপতা, েহবর েসােখার
িপতা, আর িযকুথীেয়ল সােনাহর িপতা জন্মগ্রহণ কেরন| এই
িতন জেনর পুত্রেদর নাম িছল যথাক্রেম গেদার, েসােখার ও
সােনাহ|

19 েমরেদর স্ত্রী িছেলন িযহূদার বািসন্দা এবং নহেমর েবান| তঁার



1 বংশাবিল 4:20 xiii 1 বংশাবিল 4:32

েপৗত্রেদর নাম িকয়ীলা আর ইষ্টিেমায়| িকয়ীলা আর ইষ্টিেমায়
যথাক্রেম গম্মীর্য় ও মাখাথীয়েদর পূবর্পুরুষ| 20 শীেমােনর
পুত্রেদর নাম িছল অেম্নান, িরণ্ন, িবন্-হানন আর তীেলান|

িযশীর দুই পুেত্রর নাম েসােহত্ আর িবন্-েসােহত্ |
21-22 েশলা িছেলন িযহূদার সন্তান| তঁার পুত্রেদর নাম এর, লাদা
আর েযাকীম| েকােষবার েলাকরাও তঁারই বংশধর| এছাড়াও
েযায়াশ আর সারফ নােম তঁার দুই পুত্র েমায়াবীয় েমেয়েদর
িবেয় কের ৈবৎ েলহেম চেল িগেয়িছেলন| এেরর পুেত্রর নাম
িছল েলকার| লাদা িছেলন মােরশার িপতা এবং ৈবৎ অসেবেয়র
তঁািতেদর পিরবারেগাষ্ঠীর প্রিতষ্ঠাতা| এই পিরবার সম্পেকর্ যা
িকছু তথয্ পাওয়া িগেয়েছ তা খুবই প্রাচীন| 23 েশলার বংশধররা
মািটর িজিনষপত্র বানােতন| এঁরা নতায়ীম ও গেদরায় বাস
করেতন ও েসখানকার রাজােদর জনয্ কাজ করেতন|

িশিমেয়ােনর সন্তানসন্তিত
24 িশিমেয়ােনর পুত্রেদর নাম নমূেয়ল, যামীন, যারীব, েসরহ আর
েশৗল| 25 েশৗেলর পুেত্রর নাম শলু্লম, শলু্লেমর পুেত্রর নাম
িমব্সম আর িমব্সেমর পুেত্রর নাম িছল িমশ্ম|

26 িমেশ্মর পুেত্রর নাম হমু্মেয়ল, হমু্মেয়েলর পুেত্রর নাম শকূ্কর আর
শকূ্কেরর পুেত্রর নাম িছল িশমিয়| 27 িশমিয়র েষাল জন পুত্রআর
ছয় কনয্া িছল| িকন্তু িশমিয়র ভাইেদর খুব েবিশ পুত্রকনয্া িছল
না| িযহূদার অনয্েদর তুলনায় তােদর পিরবারেগাষ্ঠী যেথষ্ট েছাট
িছল|

28 িশমিয়র উত্তরপুরুষরা েবর্-েশবা, হৎসর-শূয়াল, েমালাদা
শহরতলীসমূেহ বাস করত| 29 িবল্হা, এৎ সম, েতালদ,
30 বথূেয়ল, হম্মর্া, িসক্লগ, 31 ৈবৎ -মকর্ ােবাত্ , হৎসর-সূষীম,
ৈবৎ -িবরী, শারিযম প্রমুখ শহরগুেলায় দায়ুেদর রাজত্ব কােলর
আেগ পযর্ন্ত বাস করেতন| 32 এই সব শহরগুেলার কােছ েয
পঁাচিট গ্রাম িছল, েসগুিল হল: ঐটম, ঐন, িরেম্মাণ, েতােখন ও
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আশন| 33বালত্ পযর্ন্তআেরা অেনক গ্রাম িছল েযখােন িশমিয়র
বংশধররা থাকেতন| তঁারা তঁােদর পািরবািরক ইিতহাসও িলেখ
িগেয়েছন|

34-38 মেশাবব, যেম্লক, অমৎিসেয়র পুত্র েযাশঃ, েযােয়ল,
েযািশিবয়র পুত্র েযহূ, সরােয়র পুত্র েযািশিবয়, অসীেয়েলর
পুত্র সরায়, ইিলৈয়নয়, যােকাবা, িযেশাহায়, অসায়, অদীেয়ল,
িযশীমীেয়ল, বনায়, অেলােনর েপৗত্র ও িশিফর পুত্র সীষঃ প্রমুখ
িছেলন এই সব পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধান ও েনতা| আেলান িছেলন
িযদিয়য়র পুত্র এবং িশিম্রর নািত| আবার িশিম্র িছেলন শমিয়েয়র
পুত্র|

এই েলাকেদর পিরবার অিতশয় বৃিদ্ধ েপল| 39তারা তােদর েমষ ও
গবািদ পশুর জনয্ চারণভূিমর েখঁােজ উপতয্কার পূবর্িদেক গেদােরর
বিহরাঞ্চেল চেল েগল| 40 এভােব খঁুজেত খঁুজেত তারা উবর্র সবুজ
ও শািন্তপূণর্ জিম খঁুেজ েপেলা| হােমর উত্তরপুরুষরা অতীেত েসখােন
বসবাস করেতন| 41 রাজা িহিষ্কয়র িযহূদায় রাজত্ব কােল এই ঘটনা
ঘেটিছল| এই সমস্ত েলাক গেদাের এেসিছল, হামীয়েদর তঁাবুগুিল
ধ্বংস কেরিছল, তারা িময়ূনীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তােদর ধ্বংস
কেরিছল| আজ অবিধ তােদর একজনও েবঁেচ েনই| অতঃপর তারা
েসখােন থাকেত শুরু করল কারণ ওখানকার জিমেত তােদর েমেষর
খাবার মত প্রচুর পিরমােণ ঘাস িছল|

42 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর পঁাচেশা েলাক েসয়ীর পাবর্তয্
অঞ্চেল বসবাস করেত িগেয়িছেলন| পলিটয়, িনয়িরয়, রফািয়য়
ও উষীেয়ল প্রমুখ িযশীর পুত্ররা এই দেলর েনতৃত্ব িদেয়িছেলন|
িশিমেয়ােনর বংশধররাও এখানকার বািসন্দা অমােলকীয়েদর সেঙ্গ
যুদ্ধ কেরিছল এবং 43 যারা েবঁেচিছল েসই সমস্ত অমােলকীয়েদর
তারা েমের েফেলিছল| তারপর েথেকআজঅবিধ েসই িশিমেয়ানীয়রা
েসয়ীেরই বাস করেছন|



1 বংশাবিল 5:1-3 xv 1 বংশাবিল 5:10

5
রূেবেণর উত্তরপুরুষ

1-3 রূেবণ িছেলন ইস্রােয়েলর প্রথম সন্তান| তাই, প্রথামত তঁারই
বড় েছেলর িবেশষ সম্মান ও সুিবেধ পাবার কথা| িকন্তু েযেহতু
রূেবণ তঁার িপতার স্ত্রীর সেঙ্গ ৈদিহক সম্পকর্ স্থাপন কেরিছেলন
েসই কারেণ বড় েছেলর অিধকার েযােষেফর পুত্ররা েপেয়িছেলন|
পািরবািরক ইিতহােসও, রূেবেণর নাম বড় েছেল িহেসেব নিথভুক্ত
করা েনই| িযহূদা েযেহতু তঁার ভাইেদর েথেক েবিশ শিক্তশালী হেয়
উেঠিছেলন, েসেহতু তঁার পিরবার েথেকই েনতা িস্থর করা হত| তা
সেত্ত্বও, বড় েছেলর িবেশষ অিধকার ও অনয্ানয্ ক্ষমতা েযােষেফর
বংেশর েলাকরাই েভাগ করেতন|

রূেবেণর পুত্ররা িছল হেনাক, পলু্ল, িহেষ্রাণ ও কমীর্|
4 েযােয়েলর উত্তরপুরুষেদর তািলকা িনম্নরূপ: েযােয়েলর পুেত্রর
নাম িশমিয়য়, িশমিয়য়র পুেত্রর নাম েগাগ, েগােগর পুেত্রর
নাম িশিমিয়, 5 িশিমিয়র পুেত্রর নাম মীখা, মীখার পুেত্রর নাম
রায়া, রায়ার পুেত্রর নাম বাল, 6 বােলর পুেত্রর নাম িছল েবরা|
অশূররাজ িতগ্লত্ -িপেলষর রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠীর এই েনতােক
তার জায়গা ছাড়েত বাধয্ কেরন এবং তঁােক িনবর্াসন েদন|

7 েযােয়েলর ভাইেদর ও তঁার পিরবােরর পিরচয় তঁার
পিরবারেগাষ্ঠীর ইিতহাস অনুযায়ী িছল িনম্নরূপ: এই বংেশর বড়
েছেল িছেলন িযয়ীেয়ল, তারপর সখিরয় আর 8 আসেসর পুত্র
েবলা| আসস িছেলন েশমার পুত্র| েশমা িছেলন েযােয়েলর পুত্র|
এঁরা অেরােয়র েথেক নেবা এবং বাল্-িমেয়ান পযর্ন্ত অঞ্চেল
বাস করেতন| 9 পূবর্িদেক ফরাৎ নদীর কােছ মরুভূিম পযর্ন্ত
অঞ্চেল এঁেদর বসবাস িছল| বসবােসর জনয্ তঁারা এই অঞ্চল
েবেছ িনেয়িছেলন কারণ তঁােদর িগিলয়েদ অেনক গবািদ পশু
িছল| 10 েশৗেলর রাজত্ব কােল, েবলার েলাকরা হাগরীয়েদর
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সেঙ্গ যুদ্ধ কের, তঁােদর হািরেয় তঁােদর তঁাবুেত বসবাস করেত
শুরু কেরন এবং িগিলয়েদর পূবর্প্রান্ত পযর্ন্ত অঞ্চেল িনেজেদর
আিধপতয্ িবস্তার কেরন|

গােদর উত্তরপুরুষ
11 গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠীর
েলাকেদর কােছই বাশন অঞ্চেলর শহর সলখা পযর্ন্ত ছিড়েয়
িছিটেয় বাস করেতন| 12 বাশেনর প্রথম েনতা িছেলন েযােয়ল|
তারপের যথাক্রেম শাফম ও যানয় েনতা হন| 13 মীখােয়ল,
মশুল্লম, েশবা, েযারায়, যাকন, সীয় আর এবর হেলন এই
পিরবােরর সাত ভাই| 14 এঁরা সকেলই হূিরর পুত্র অবীহিয়েলর
উত্তরপুরুষ|আবার হূির িছেলন যােরাহর পুত্র, যােরাহ িগিলয়েদর
পুত্র, িগিলয়দ মীখােয়েলর পুত্র, মীখােয়ল িযশীশেয়র পুত্র,
িযশীশয় যহেদার পুত্র আর যহেদা িছেলন বূেষর পুত্র| 15 অনয্
এক পিরবােরর েনতা অিহর িপতার নাম অিব্দেয়ল| িতিন িছেলন
গূিনর পুত্র|

16 গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা িগিলয়দ অঞ্চেল বসবাস করত|
এঁরা বাশন ও বাশেনর পাশ্বর্বতীর্ েছাট খােটা শহর েথেক সীমােন্ত
শােরাণ পযর্ন্ত সমস্ত সমভূিমেত বসিত স্থাপন কেরিছেলন|

17 এই সমস্ত নামগুিল গােদর পািরবািরক ইিতহােস িলিপবদ্ধ করা
হয় এবং এগুিল িযহূদার রাজা েযাথম ও ইস্রােয়েলর রাজা
যারিবয়ােমর সমেয় নিথভুক্ত করা হয়|

যুেদ্ধ িকছু রন-কুশলী ৈসিনক
18 রূেবণ, গাদ ও অেধর্ক মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক 44,760

জন সাহসী েলাক িছল| ঢাল-তেরায়াল ছাড়াও তীর-ধনুক িনেয় যুদ্ধ
করােতও তারা িছল পারদশীর্| 19 এরা হাগরীয়, িযটূর, নাফীশ ও
েনাদেবর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ েঘাষণা কের| 20 মনঃিশ, রূেবণ ও গাদ
পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর কােছ যুেদ্ধ তােদর
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সাহাযয্ করার জনয্ প্রাথর্না কেরন| ঈশ্বর তােদর সাহাযয্ কেরন কারণ
তারা তঁােক িবশ্বাস কেরিছল এবং তারা হাগরীয়েদর ও অনয্ানয্
সকলেক যুেদ্ধ পরাস্ত কের| 21তােদর 50,000 উট, 250,000 েমষ
এবং 2000 গাধা িনেয় েনওয়া ছাড়াও তারা 100,000 বয্িক্তেক বন্দী
কেরিছেলন| 22 ঈশ্বর স্বয়ং রূেবেণর বংেশর েলাকেদর সহায় হওয়ায়
বহু হাগরীয় যুেদ্ধ িনহত হন এবং অতঃপর মনঃিশ, রূেবণ ও গাদ
পিরবােরর েলােকরা হাগরীয়েদর বাসভূিমেত থাকেত শুরু কেরন|
ইস্রােয়েলর েলাকরা বন্দী হওয়ার আেগ পযর্ন্ত তঁারা ওখােনই বাস
কেরেছন|

23 মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাক বাল্-হেম্মর্াণ, সনীর ও
হেম্মর্াণ পবর্ত পযর্ন্ত বাশন অঞ্চেল বসবাস করেতন| এমশঃ তঁারা
একিট বড় েগাষ্ঠীেত পিরণত হেয়িছেলন|

24এফর, িযশী, ইলীেয়ল,অস্রীেয়ল, িযরিময়, েহাদিবয়, যহদীেয়ল
প্রমুখ িবখয্াত সাহসী বীররা িছেলন এঁেদর েনতা| 25 িকন্তু এঁরা তঁােদর
পূবর্পুরুেষর আরাধয্ ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কের এই অঞ্চেলর
প্রাক-বািসন্দােদর ভ্রান্ত েদবেদবীরআরাধনা শুরুকরেলন|একারেণই
ঈশ্বর িকন্তু প্রাক-বািসন্দােদর ধ্বংস কেরিছেলন|

26ফলতঃ, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, অশূররাজ পূল িযিন িতগ্লত্ -িপেলষর
নােমও পিরিচত িছেলন, যুদ্ধ করবার উস্কািন িদেলন এবং িতিন রূেবণ,
গাদ ও অেধর্ক মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর সেঙ্গ যুদ্ধ কের তােদর বন্দী
কের িনবর্াসেন িনেয় েগেলন| এই সমস্ত বন্দীেদর পূল েহলহ, হােবার
ও হারা এবং েগাষণ নদীর কােছ িনেয় এেলন| েস িদন েথেক আজ
পযর্ন্ত তারা েসখােনই বসবাস কের আসেছন|

6

েলিবর উত্তরপুরুষ
1 েলিবর পুত্রেদর নাম িছল: েগেশর্ান, কহাত্ আর মরাির|
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2 কহােতর পুত্রেদর নাম িছল: অম্রাম, িযষ্হর, িহেব্রাণ আর
উষীেয়ল|

3অম্রােমর সন্তানেদর নাম িছল: হােরাণ, েমািশ আর মিরয়ম|
হােরােণর পুত্ররা িছল নাদব, অবীহূ, ইিলয়াসর এবং ঈথামর|

4 ইিলয়াসেরর পুেত্রর নাম পীনহস, পীনহেসর পুেত্রর নাম
অিবশূয়, 5অিবশূয়র পুেত্রর নাম বুিক্ক, বুিক্কর পুেত্রর নাম উিষ,
6 উিষর পুেত্রর নাম সরিহয়, সরিহয়র পুেত্রর নাম মরােয়াত্ ,
7 মরােয়ােতর পুত্র অমিরয়, অমিরয়র পুেত্রর নাম অহীটূব,
8 অহীটূেবর পুেত্রর নাম সােদাক, সােদােকর পুেত্রর নাম
অহীমাস, 9 অহীমােসর পুেত্রর নাম অসিরয়, অসিরয়র পুেত্রর
নাম েযাহানন, 10 েযাহানেনর পুেত্রর নাম অসিরয়| এই অসিরয়
শেলামেনর েজরুশােলেম বানােনা মিন্দেরর যাজক িছেলন|
11অসিরয়র পুেত্রর নাম অমিরয়, অমিরয়র পুেত্রর নাম অহীটূব,
12অহীটূেবর পুেত্রর নাম সােদাক, সােদােকর পুেত্রর নাম শলু্লম,
13 শলু্লেমর পুেত্রর নাম িহিল্কয়, িহিল্কয়র পুেত্রর নাম অসিরয়,
14 অসিরয়র পুেত্রর নাম সরায় আর সরােয়র পুেত্রর নাম িছল
িযেহাষাদক|

15 প্রভু যখন িযহূদা আর েজরুশােলেমর প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছেলন,
িযেহাষাদকও তখন বাসভূিম তয্াগ করেত বাধয্ হেয়িছেলন| প্রভু
নবূখদিনৎ সরেক িদেয় এই সময় িযহূদা আর েজরুশােলেমর
সমস্ত েলাকেদর বন্দী কিরেয় িভেন্দেশ পািঠেয় িছেলন|

েলিবর অনয্ানয্ উত্তরপুরুষ
16 েলিবর পুত্ররা িছল: েগেশর্ান, কহাত্ আর মরাির|
17 েগেশর্ােনর পুত্রেদর নাম িছল িলিব্ন আর িশিমিয়|
18 কহােতর পুত্রেদর নাম িছল অম্রাম, িযষ্হর, িহেব্রাণ আর
উষীেয়ল|

19 মরািরর দুই পুেত্রর নাম মহিল আর মূিশ|
িপতৃপুরুষেদর নামানুসাের েলবীয় পিরবােরর তািলকা িনম্নরূপ:
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20 েগেশর্ােনর উত্তরপুরুষ: েগেশর্ােমর পুত্র িছল িলিব্ন, িলিব্নর
পুত্র যহত্, যহেতর পুত্র িসম্ম, 21 িসম্মর পুত্র েযায়াহ, েযায়ােহর
পুত্র ইেদ্দা, ইেদ্দার পুত্র েসরহ আর েসরহর পুত্র িছল িযয়ত্রয়|

22 কহােতর উত্তরপুরুষ: কহােতর পুত্র িছল অম্মীনাদব,
অম্মীনাদেবর পুত্র েকারহ, েকারেহর পুত্র অসীর, 23 অসীেরর
পুত্র ইল্কানা, ইল্কানার পুত্র ইবীয়াসফ, ইবীয়াসেফর পুত্র অসীর,
24অসীেরর পুত্র তহৎ, তহেতর পুত্র ঊরীেয়ল, ঊরীেয়েলর পুত্র
ঊিষয় আর ঊিষয়র পুত্র েশৗল|

25 ইল্কানার পুেত্রর নাম িছল অমাসয় আর অহীেমাৎ| 26 ইল্কানার
আেরক পুেত্রর নাম িছল েসাফী, তার পুেত্রর নাম নহৎ,
27নহেতর পুেত্রর নাম ইলীয়াব, ইলীয়ােবর পুেত্রর নাম িযেরাহম,
িযেরাহেমর পুেত্রর নাম ইল্কানা আর ইল্কানার পুেত্রর নাম িছল
শমূেয়ল| 28 শমূেয়েলর দুই পুেত্রর নাম েযােয়ল আর অিবয়|
েযােয়ল িছল শমূেয়েলর বড় েছেল|

29 মরািরর বংশধর: মরািরর পুেত্রর নাম মহিল, মহিলর পুেত্রর নাম
িলিব্ন, িলিব্নর পুেত্রর নাম িশিমিয়, িশিমিয়র পুেত্রর নাম উষঃ,
30 উষঃর পুেত্রর নাম িশিময়, িশিময়র পুেত্রর নাম হিগয় আর
হিগয়র পুেত্রর নাম িছল অসায়|

মিন্দেরর গায়করা
31 সাক্ষয্িসনু্দক রাখার িসনু্দকিট প্রভুর গৃহেত রাখার পর মহারাজ

দায়ুদ িনম্নিলিখত বয্িক্তেদর েসখানকার ভজন ও কীতর্ েনর দািয়ত্ব
িদেয়িছেলন| 32 শেলামন প্রভুর জনয্ েজরুশােলেম মিন্দর বানােনার
আেগ পযর্ন্ত এই সমস্ত গায়করা এই পিবত্র তঁাবু বা সমাগম তঁাবুেত
তঁােদর কমর্সূচী অনুযায়ী গান-বাজনা আরাধনা করেতন|

33 এঁরা হেলন কহােতর পিরবােরর:
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েযােয়েলর পুত্র গায়ক েহমন, েযােয়েলর িপতা শমূেয়ল,
34শমূেয়েলর িপতা ইল্কানা, ইল্কানার িপতা িযেরাহম, িযেরাহেমর
িপতা ইলীেয়ল, ইলীেয়েলর িপতা েতাহ, 35 েতাহর িপতা সূফ,
সূেফর িপতা ইল্কানা, ইল্কানার িপতা মাহত, মাহেতর িপতা
অমাসয়, 36 অমাসেযর িপতা ইল্কানা, ইল্কানার িপতা েযােয়ল,
েযােয়েলর িপতা অসিরয়, অসিরয়র িপতা সফিনয়, 37সফিনয়র
িপতা তহত, তহেতর িপতা অসীর, অসীেরর িপতা ইবীয়াসফ,
ইবীয়াসেফর িপতা েকারহ, 38 েকারহর িপতা িযষ্হর, িযষ্হেরর
িপতা কহাত্ , কহােতর িপতা েলিব আর েলিবর িপতা িছেলন
ইস্রােয়ল|

39 আসফ িছেলন েহমেনর আত্মীয় এবং িতিন েহমেনর
ডানিদেক দঁািড়েয় কাজ করেতন| আসেফর িপতা িছেলন
েবিরিখয়, েবিরিখয়র িপতা িশিময়, 40 িশিময়র িপতা মীখােয়ল,
মীখােয়েলর িপতা বােসয়, বােসয়র িপতা মিল্কয়়, 41 মিল্কয়়র
িপতা ইৎ িনর, ইৎ িনেরর িপতা েসরহ, েসরেহর িপতা অদায়া,
42 অদায়ার িপতা এথন, এথেনর িপতা িসম্ম, িসম্মর িপতা
িশিমিয়, 43 িশিমিয়র িপতা যহত, যহেতর িপতা েগেশর্ান আর
েগেশর্ান িছেলন েলিবর পুত্র|

44 মরািরর উত্তরপুরুষরা েহমন আর আসেফর আত্মীয় িছেলন
এবং তঁারা েহমেনর বঁািদেক দঁািড়েয় গান করেতন| এথন িছেলন
কীিশর পুত্র, কীিশ অিব্দর পুত্র, অিব্দ মলূ্লেকর পুত্র, 45 মলূ্লক
হশিবয়র পুত্র, হশিবয় অমৎিসেয়র পুত্র,অমৎিসয় িহিল্কয়র পুত্র,
46 িহিল্কয় অিম্সর পুত্র, অিম্স বািনর পুত্র, বািন েশমেরর পুত্র,
47 েশমর মহিলর পুত্র, মহিল মূিশর পুত্র, মূিশ মরািরর পুত্র আর
মরাির েলিবর পুত্র|

48 েহমন আর আসেফর ভাইরাও েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর সদসয্
িছেলন| েলিবর পিরবারেগাষ্ঠীেক েলবীয়ও বলা হত|ঈশ্বেরর গৃহ,
পিবত্র তঁাবুেত কাজ করার জনয্ই েলবীয়েদর েবেছ েনওয়া হেয়িছল|
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49তেব েবদীেত ধুপধূেনা েদবার এবং েহামবিল ও বিলদােনর অিধকার
িছলশুধুমাত্র হােরােণর উত্তরপুরুষেদর|প্রভুর গৃেহর পিবত্রতম স্থােনর
সমস্ত কাজ করেতন হােরােণর পিরবােরর সদসয্রা| ইস্রােয়েলর
েলাকেদর প্রায়িশ্চত্ত করাবার জনয্ েয সমস্ত আচার অনুষ্ঠান করা হত
েসিটও তঁারাই করেতন| তঁারা প্রভুর দাস েমািশ প্রদত্ত সমস্ত িবিধ ও
আইনগুিল েমেন চলেতন|

হােরােণর উত্তরপুরুষ
50 হােরােণর পুেত্রর নাম িছল ইিলয়াসর, ইিলয়াসেরর পুেত্রর নাম
িছল পীনহস, পীনহেসর পুেত্রর নাম অবীশূয়, 51 অবীশূয়র
পুেত্রর নাম বুিক্ক, বুিক্কর পুেত্রর নাম উিষ, উিষর পুেত্রর নাম
সরািহয়, 52 সরািহয়র পুেত্রর নাম মরােয়াত্ , মরােয়ােতর পুেত্রর
নাম অমিরয়,অমিরয়র পুেত্রর নাম অহীটূব, 53অহীটূেবর পুেত্রর
নাম সােদাক আর সােদােকর পুেত্রর নাম িছল অহীমাস|

েলবীয় পিরবােরর বাসস্থান
54 হােরােণর উত্তরপুরুষরা তােদর েয জিম েদওয়া হেয়িছল

েসখােন তঁাবু খািটেয় বসবাস করত| েলবীয়েদর েয জিম েদওয়া
হেয়িছল তার প্রথম অংশিট েপেয়িছল কহাত্ পিরবারগুিল| 55 তঁােদর
িযহূদার িহেব্রাণ ও তার আেশপােশর জিমেত বাস করেত েদওয়া
হেয়িছল| 56 িহেব্রােণর দূরবতীর্ মাঠ-ঘাট ও গ্রামাঞ্চলগুিল িযফুিন্নর
পুত্র কােলবেক েদওয়া হয়| 57 হােরােণর উত্তরপুরুষেদর িহেব্রাণ,
িনরাপত্তার শহর* েদওয়া হয়| িলব্না, যত্তীর, ইষ্টিেমায়, 58 িহেলন,
দবীর, 59 আশন, ৈবৎ েশমশ প্রমুখ শহর ও তার পাশ্বর্বতীর্
মাঠগুিল তঁােদর েদওয়া হেয়িছল| 60 িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর
* 6:57: িনরাপত্তার শহর একিট িবেশষ শহর েযখােন একজন ইস্রােয়লীয় কাউেক
দুঘর্টনাবশতঃ হতয্া করেল তার আত্মীয়েদর েক্রাধ েথেক রক্ষা পাবার জনয্ এই শহের পািলেয়
িগেয় িনেজেক বঁাচােত পারত|
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সদসয্রা িগিবেয়ান, েগবা, অনােথাত্ , আেলমৎ প্রমুখ শহর ও তার
আেশপােশর মাঠগুিল েপেয়িছেলন|
কহােতর পিরবারেদর েতেরািট শহর েদওয়া হয়|
61 কহােতর উত্তরপুরুেষর বাদবািক সদসয্রা মনঃিশ

পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্েকর মেধয্ েথেক দশিট শহর েপেয়িছেলন|
62 েগেশর্ােমর উত্তরপুরুষরা 13িট শহর েপেয়িছল| তারা শহরগুিল

ইষাখর পিরবার, আেশর পিরবার, নপ্তািল পিরবার, বাশেন
বসবাসকারী মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর একাংেশর কাছ েথেক েপেয়িছল|

63 মরািরর উত্তরপুরুষরা, রূেবণ, গাদ আর সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠীর
কাছ েথেক অক্ষ িনেক্ষপ কের 12 িট শহর েপেয়িছেলন|

64 এইভােব ইস্রােয়লীয়রা েলবীয়েদর শহর ও জিমজমা ভাগ-
বঁােটায়ারা কের িদেলন| 65 এই সমস্ত শহরই িযহূদা, িশিমেয়ান ও
িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর িছল| তঁারাই অক্ষ িনেক্ষপ কের েকান্
েলবীয় পিরবার েকান্ শহর পােবন তা িঠক কেরিছেলন|

66 ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠী কহাত্  পিরবােরর িকছু েলাকেক
কেয়কিট শহরতলী িদেলন| ঘঁুিট েচেল এই শহরতলীসমূহ িনবর্ািচত
হেয়িছল| 67 িনরাপত্তার শহর িশিখম তােদর েদওয়া হেয়িছল| এছাড়াও
তােদর েদওয়া হেয়িছল েগষর নগর| 68 যিক্ময়াম, ৈবৎ -েহারণ,
69আইজালন এবং গাৎ -িরেম্মাণ শহরগুিল| এই শহরগুিলর সেঙ্গ তারা
ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ অঞ্চেলর মাঠগুিলও েপেয়িছল| 70 এবং কহােতর
বািক পিরবারগুিলেক ইস্রােয়লীয়রা মনঃিশ পিরবােরর অেধর্েকর কাছ
েথেক িদল আেনর, িবলয্ম এবং তােদর মাঠগুিল|

অনয্ানয্ েলবীয়রাও বাসস্থান েপেলন
71 মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্েকর কাছ েথেক েগেশর্ান

পিরবােরর সদসয্রা বাশেনর েগালন শহর ও অষ্টােরাৎ এবং তার
আেশপােশর মাঠগুেলা বসবােসর জনয্ েপেলন|

72-73 এছাড়াও তঁারা ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক েকদশ,
দাবরত্ , রােমাৎ ও গিন্নম প্রমুখ শহর ও তার সংলগ্ন মাঠগুেলা েপেলন|
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74-75 আেশর পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক তঁারা েপেলন মশাল,
আেব্দান, হূেকাক, রেহাব প্রমুখ শহর ও তার সংলগ্ন মাঠগুেলা|

76 নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক তঁারা েপেলন গালীেলর
েকদশ, হেম্মান, িকিরয়াথিয়ম প্রমুখ শহর ও তার সংলগ্ন মাঠগুেলা|
77 েলবীয়েদর বাদবািকরা িছেলন মরাির পিরবােরর সদসয্| তারা
সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক যখিনয়ম, করতহ, িরেম্মােণা এবং
তােবার প্রমুখ শহর ও তার িনকটবতীর্ মাঠগুেলা েপেলন|

78-79 মরাির পিরবােরর সদসয্রা এছাড়াও মরু অঞ্চেলর েবৎ সর
নগর, যাহসা, কদেমাৎ, েমফাত্ প্রমুখ শহর ও তার আেশপােশর
মাঠগুেলা রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক েপেলন| রূেবেণর
উত্তরপুরুষরা যদর্ ন নদী ও িযিরেহা শহেরর পূবর্প্রােন্ত বসবাস করেতন|

80-81 মরাির পিরবােরর সদসয্রা গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক
েপেয়িছেলন িগিলয়েদর রােমাৎ, মহনিয়ম, িহেষ্বাণ, যােসর প্রমুখ
শহেরর িনকটবতীর্ মাঠগুেলা|

7

ইষাখেরর উত্তরপুরুষ
1 ইষাখেরর চার পুেত্রর নাম িছল েতালয়়, পূয়, যাশূব আর িশেম্রাণ|
2 েতালেয়়র পুত্ররা সকেলই তােদর পিরবােরর েনতা িছেলন| এেদর
নাম: উিষ, রফায়, িযরীেয়ল, যহময়, িযব্সম আর শমূেয়ল|
এঁরা এবং এঁেদর উত্তরপুরুষেদর সকেলই িছেলন বীর ৈসিনক|
দায়ুেদর রাজেত্বর সময় এেদর পিরবাের 22,600 ৈসিনক িছল|

3 উিষর পুেত্রর নাম িছল িযষ্রািহয়| িযষ্রািহেয়র পুত্ররা িছল:
মীখােয়ল, ওবিদয়, েযােয়ল ও িযিশয়| এঁরা পঁাচজনই িছেলন
তঁােদর পিরবােরর েনতা| 4 তঁােদর বংশতািলকা েথেক জানেত
পারা যায়, এই পিরবাের 36,000 ৈসিনক িছেলন| বহু িববােহর
কারেণ এেদর পিরবােরর সদসয্ সংখয্া যেথষ্ট েবিশ িছল|
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5 পািরবািরক ইিতহাস অনুযায়ী ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীেত সব
িমিলেয় 87,000 বীর ৈসিনক জেন্মিছেলন|

িবনয্ামীেনর উত্তরপুরুষ
6 েবলা, েবখর ও িযদীেয়ল নােম িবনয্ামীেনর িতন পুত্র িছল|
7 ইেষ্বাণ, উিষ, উষীেয়ল, িযেরেমাৎ আর ঈরী নােম েবলার পঁাচ
পুত্র িছল| এেদর পািরবািরক ইিতহাস অনুযায়ী এই পিরবােরর
েমাট 22,034 জন ৈসিনক িছেলন|

8 েবখেরর পুেত্ররা িছল সমীরাঃ েযায়াশ, ইলীেয়ষর, ইিলেয়া-
ঐনয়, অিম্র, িযেরেমাৎ, অিবয়, অনােথাত্ আর আেলমৎ |
তারা সকেলই েবখেরর সন্তান| 9 20,200 জন বীর ৈসিনক
যঁারা তঁােদর পিরবােরর েনতা িছেলন, তঁােদর নাম পািরবািরক
ইিতহােস তঁােদর পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের নিথবদ্ধ আেছ|

10 িযদীেয়েলর পুেত্রর নাম িবল্হন| িবল্হেনর পুত্রেদর নাম িছল:
িযয়ূশ, িবনয্ামীন, এহূদ, কনানা, েসথন, তশীর্শ আর অহীশহর|
11 িযদীেয়েলর পুত্ররা সকেলই তােদর পিরবােরর েনতা িছেলন
এবং এই বংেশ েমাট ৈসিনেকর সংখয্া িছল 17,200 জন|

12 শুপপীম আর হুপপীম দুজেনই িছেলন ঈেরর উত্তরপুরুষ|
অেহেরর পুেত্রর নাম িছল হূশীম|

নপ্তািলর উত্তরপুরুষ
13 নপ্তািলর পুত্রেদর নাম িছল যহিসেয়ল, গূিন, েযৎ সরআর শলূ্লম|
আর এরা সকেলই িবল্হােরর উত্তরপুরুষ িছেলন|

মনঃিশর উত্তরপুরুষ
14 মনঃিশর পিরবােরর িববরণ িনম্নরূপ:
মনঃিশর অরামীয়া উপপত্নীর অস্রীেয়ল নােম এক পুত্র িছল| তঁার

গেভর্ িগিলয়েদর িপতা মাখীেররও জন্ম হয়| 15 মাখীর হুপপীম
আর শুপপীেমর পিরবােরর একজনেক িবেয় কেরিছেলন| মাখীেরর
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েবােনর নাম েদওয়া হেয়িছল মাখা| িদ্বতীয় পুেত্রর নাম সলফাদ|
তার শুধু কেয়কিট কনয্া সন্তান িছল| 16 মাখীেরর স্ত্রী মাখা একিট
পুেত্রর জন্ম িদেয়িছেলন এবং তার নাম েরেখিছেলন েপরশ| েপরেশর
ভাইেয়র নাম িছল েশরশ| েশরেশর পুত্রেদর নাম িছল ঊলম ও েরকম|

17 ঊলেমর পুেত্রর নাম বদান|
িগিলয়েদর উত্তরপুরুষ িনম্নরূপ: িগিলয়দ িছেলন মাখীেরর পুত্র,
মাখীর মনঃিশর পুত্র| 18 মাখীেরর েবান হেম্মােলকেতর পুত্র িছল
ঈেশ্হাদ, অবীেয়ষর আর মহলা|

19 শমীদার পুত্রেদর নাম িছল অিহয়ন, েশখম, িলিক্হ ও অনীয়াম|

ইফ্রিয়েমর উত্তরপুরুষ
20 ইফ্রিয়েমর উত্তরপুরুষ িনম্নরূপ: ইফ্রিয়েমর পুেত্রর নাম িছল
শূেথলহ, শূেথলেহর পুত্র েবরদ, েবরেদর পুত্র তহৎ, 21তহেতর
পুত্র ইিলয়াদা, ইিলয়াদার পুত্র তহৎ, তহেতর পুত্র সাবদ আর
সাবেদর পুেত্রর নাম িছল শূেথলহ|

গাত শহেরর িকছু বািসন্দা এৎ সর ও ইিলযদেক হতয্া কের কারণ
তঁারা দুজন এই শহর েথেক গবািদ পশু আর েমষ চুির করার
েচষ্টা কেরিছেলন| 22 এেদর দুজেনর িপতা ইফ্রিয়ম পুত্রেদর
মৃতুয্েশােক অেনকিদন কান্নাকািট কেরিছেলন| তারপর তঁার
পিরবােরর েলাকরা এেস তঁােক সান্ত্বনা িদেল 23 িতিন তঁার
স্ত্রীর সেঙ্গ আবার িমিলত হেলন এবং তঁার স্ত্রীর গেভর্ একিট
পুত্র জন্মােল ইফ্রিয়ম েসই পুেত্রর নাম িদেলন বরীয়,কারণ এই
পিরবাের একিট দুঘর্টনা ঘেট িগেয়িছল| 24 ইফ্রিয়েমর কনয্ার
নাম িছল শীরা| িতিন উদ্ধর্ ও িনম্ন ৈবৎ -েহােরাণ এবং উেষণ শীরা
পত্তন কেরিছেলন|

25 ইফ্রিয়েমর আেরক পুেত্রর নাম িছল েরফহ| েরফেহর পুেত্রর
নাম েরশফ, েরশেফর পুেত্রর নাম েতলহ, েতলেহর পুেত্রর
নাম তহন, 26 তহেনর পুেত্রর নাম লাদন, লাদেনর পুেত্রর নাম
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অম্মীহূদ, অম্মীহূেদর পুেত্রর নাম ইলীশামা, 27 ইলীশামার পুেত্রর
নাম নূন আর নূেনর পুেত্রর নাম িছল িযেহাশূয|

28 ইফ্রিয়েমর উত্তরপুরুষরা ৈবেথল ও তার আেশপােশর
গ্রামগুেলায়, পূবর্িদেক নারণ, পিশ্চেম েগষর ও তার চারপােশর
শহের, িশিখম এবং এর আেশপােশর গ্রামগুিলেত আয়া এবং এর
গ্রামগুিলর অঞ্চেল পযর্ন্ত বাস করত| 29 মনঃিশেদর জিমর সীমান্ত
বরাবর িছল ৈবৎ শান, তানক, মিগেদ্দা, েদার এবং তােদর গ্রামগুিল|
ইস্রােয়েলর পুত্র েযােষেফর উত্তরপুরুষরা এই সমস্ত শহের থাকেতন|

আেশেরর উত্তরপুরুষ
30আেশেরর পুত্রেদর নাম িছল িযম্ন িযশ্বাঃ, িযশ্বী আর বরীয়| এেদর
েবােনর নাম েসরহ|

31 বরীয়র পুত্রেদর নাম েহবর আর মল্কীেয়ল| মল্কীেয়েলর পুেত্রর
নাম িবেষর্াত|

32 েহবেরর পুত্রেদর নাম যেফ্লট, েশােমর আর েহাথম| এঁেদর
েবােনর নাম শূয়া|

33 যেফ্লেটর পুত্রেদর নাম িছল: পাসক, িবম্হল আর অশ্বৎ|
34 েশমেরর পুত্রেদর নাম িছল: অিহ, েরাগহ, িযহুব্ব আর অরাম|
35 েশমেরর ভাই েহলেমর পুত্রেদর নাম িছল: েশাফহ, িযম্ন েশলশ
আর আমল|

36 েসাফহর পুত্রেদর নাম: সূহ, হেণর্ফর, শূয়াল, েবরী, িযম্র,
37 েবৎ সর, েহাদ, শম্ম, িশল্শ, িযত্রণ আর েবরা|

38 েযথেরর পুত্রেদর নাম: িযফুিন্ন, িপস্প আর অরা|
39 উেল্লর পুত্রেদর নাম: আরহ, হন্নীেয়ল আর িরৎিসয়|
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40আেশেরর এই সমস্ত উত্তরপুরুষরা িছেলন বীর েযাদ্ধা ও তঁােদর
পিরবােরর েনতা এবং েশ্রষ্ঠ বয্িক্ত| এঁেদর পিরবােরর েমাট েযাদ্ধার
সংখয্া িছল 26,000 জন|

8

রাজা েশৗেলর পািরবািরক ইিতহাস
1-2 িবনয্ামীেনর প্রথম পুত্র েবলা, িদ্বতীয় পুত্র অেস্বল, তৃতীয় পুত্র
অহহর্ , চতুথর্ পুত্র েনাহা আর পঞ্চম পুত্র রাফা|

3-5 েবলার পুত্রেদর নাম: অদ্দর, েগরা, অবীহূদ, অবীশূয়, নামান,
আেহাহ, েগরা, শফূফন আর হূরম|

6-7 নামান, অিহয় আর েগরা িছেলন এহুেদর উত্তরপুরুষ| এঁরা
সকেলই েগবায় িনেজেদর পিরবােরর েনতা িছেলন| উষঃ ও
অহীহূেদর িপতা েগরা এঁেদর বািড় েছেড় মানহেত উেঠ েযেত
বাধয্ কেরিছেলন|

8 শহরিযম েমায়াব অঞ্চেল তঁার স্ত্রী হূশীম ও বারাক উভয়েকই
িবদায় িদেয় আর একিট িববাহ কেরন এবং েসই িববােহর
ফলস্বরূপ কেয়কিট সন্তান হয়| 9-10 স্ত্রী েহাদেশর মাধয্েম
েযাবব, িসিবয়, েমশা, মল্কম, িযয়ূশ, শিখয় আর িমমর্ নােম তঁার
সাত পুত্র হয়| এঁরাও সকেল িনেজেদর পিরবােরর েনতা িছেলন|
11 শহরিয়ম আর তঁার স্ত্রী হূশীেমরও অহীটূব আর ইল্পাল নােম
দুই পুত্র িছল|

12-13 ইল্পােলর পুত্রেদর নাম িছল এবর, িমিশয়ম, েশমদ,
বরীয় আর েশমা| েশমদ, ওেনা এবং েলােদর শহরগুিল ও
তার পাশ্বর্বতীর্ নগরগুিল গেড় তুেলিছেলন| বরীয় আর েশমা
অয়ােলােন বসবাসকারী পিরবারগুেলার েনতা িছেলন এবং
গােত যঁারা বাস করেতন তঁােদর তঁারা উেঠ েযেত বাধয্
কেরিছেলন|
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14 বরীয়র পুত্রেদর নাম িছল শাশক, িযেরেমাৎ, 15সবিদয়, অরাদ,
এদর, 16 মীখােয়ল, িযশ্পা আর েযাহ| 17 ইল্পােলর পুত্রেদর
নাম সবিদয়, মশুল্লম, িহিষ্ক, েহবর, 18 িযশামরয়, িযিষ্লয় আর
েযাবব|

19 িশিমিয়র পুত্রেদর নাম িছল যাকীম, িসিখ্র, সিব্দ, 20 ইলীৈয়নয়,
িসল্লথয়, ইলীেয়ল, 21অদায়া, বরায়া আর িশম্রত্ |

22 শাশেকর পুত্রেদর নাম িছল: িযশ্পন, এবর, ইলীেয়ল,
23 অেব্দান, িসিখ্র, হানন, 24 হনািনয়, এলম, অেন্তািথয়,
25 িযফিদয় আর পনূেয়ল|

26 িযেরাহেমর পুত্রেদর নাম িশম্শরয়, শহিরয়, অথিলয়,
27 যািরিশয়, এিলয় আর িসিখ্র|

28 এঁরা সকেলই েজরুশােলেম বাস করেতন এবং িনেজেদর
পিরবােরর েনতা িছেলন| একথা এঁেদর পািরবািরক ইিতহােস েলখা
আেছ|

29 িযয়ীেয়ল িছেলন িগিবেয়ােনর িপতা| িতিন িগিবেয়ােন থাকেতন|
তঁার স্ত্রীর নাম িছল মাখা| 30 িযয়ীেয়েলর পুত্রেদর নাম হল
েজয্ষ্ঠ অেব্দান এবং তারপর যথাক্রেম সূর, কীশ, বাল, েনর,
নাদব, 31 গেদার, অিহেয়া, সখর আর িমেক্লাত| 32 িমেক্লােতর
পুেত্রর নাম িশিময়| এঁরা সকেল েজরুশােলেম তঁােদর আত্মীয়-
স্বজনেদর কাছাকািছ বাস করেতন|

33 েনেরর* পুেত্রর নাম িছল কীশ| কীেশর পুত্র িছল েশৗল আর
েশৗেলর পুত্রেদর নাম িছল: েযানাথন, মল্কীশূয়, অবীনাদব ও
ইশ্বাল|

34 েযানাথেনর পুেত্রর নাম: মরীব্-বাল আর মরীব্-বােলর পুেত্রর
নাম িছল মীখা|

* 8:33: েনর এখােন উিল্লিখত েনর হয়ত 1ম শমূ: 9:1 এ উিল্লিখত অবীেয়ল হেত পাের|
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35 মীখার পুত্রেদর নাম িছল: িপেথান, েমলক, তেরয আর আহস|
36 আহেসর পুেত্রর নাম িযেহায়াদা, িযেহায়াদার পুত্রেদর নাম
আেলমৎ , অস্মাবৎ আর িসিম্র| িসিম্রর পুেত্রর নাম েমাৎসা,
37 েমাৎসার পুেত্রর নাম িছল িবিনয়া, িবিনয়ার পুেত্রর নাম
রফায়, রফােয়র পুত্র িছল ইলীয়াসা আর ইলীয়াসার পুত্র িছল
আৎেসল|

38 আৎেসেলর ছয় পুেত্রর নাম: অস্রীকাম, েবাখরূ, ইশ্মােয়ল,
িশয়িরয়, ওবিদয় আর হানান|

39 আৎেসেলর ভাই এশেকর পুত্রেদর নাম িছল: েজয্ষ্ঠ ঊলম,
িদ্বতীয় িযয়ূশ আর তৃতীয় পুত্র এলীেফলট| 40 ঊলেমর পুত্ররা
সকেলই িছল বীর ৈসিনক, তীর ধনুক চালােত পারদশীর্| এেদর
সকেলরই অেনক অেনক পুত্র ও েপৗত্র িছল| সব িমিলেয় েমাট
150 জন পুত্র ও েপৗত্র িছল|

এঁরা সকেলই িবনয্ামীেনর উত্তরপুরুষ|

9
1 ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দােদর নাম তােদর পািরবািরক ইিতহােস

িলিপবদ্ধ িছল| েসই সমস্ত পািরবািরক ইিতহাস সঙ্কিলত কের
ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রন্থিট েলখা হয়|

েজরুশােলেমর েলাক
িযহূদার েলাকেদর েজার কের বািবেল িনবর্ািসত করা হেয়িছল

কারণ তারা ঈশ্বেরর প্রিত অিবশ্বস্ত হেয়িছল| 2পরবতীর্কােল িনেজেদর
বাসস্থােন প্রথম যঁারা িফের এেস আবার বাস করেত শুরু কেরন
তঁােদর মেধয্ যাজকবগর্, েলবীয়, মিন্দেরর দাস ছাড়াও িকছু
ইস্রােয়লীয় বয্িক্ত িছেলন|

3 েজরুশােলেম বসবাসকারী িযহূদা, িবনয্ামীন, ইফ্রিয়ম আর
মনঃিশ পিরবার েগাষ্ঠীর েলাকেদর তািলকা িনম্নরূপ:
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4উথেযর িপতা অম্মীহূদ, অম্মীহূেদর িপতা অিম্র, অিম্রর িপতা ইিম্র,
ইিম্রর িপতা বািন, িযিন িছেলন িযহূদার সন্তান েখাদ েপরেসর
উত্তরপুরুষ|

5 শীেলানীয়েদর মেধয্ েজরুশােলেম থাকেতন অসায় আর তঁার
পুত্ররা|

6 েসরহেদর মেধয্ যুেযল ও তঁার আত্মীয়-স্বজন সহ েমাট 690জন
থাকেতন|

7 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর যঁারা েজরুশােলেম থাকেতন তঁারা
হেলন: সলূ্লর িপতা মশুল্লম, মশুল্লেমর িপতা েহাদিবয়,
েহাদিবয়র িপতা হসূ্নয, 8 িযেরাহেমর পুত্র িছল িযিব্নয়, এলা
িছল উিষর পুত্র, উিষ িছল িমিখ্রর পুত্র, মশুল্লম িছল শফিটয়র
পুত্র, শফিটয় িছল রূেয়েলর পুত্র এবং রূেয়ল িছল িযিব্নয়র
পুত্র| 9 িবনয্ামীনেদর পািরবািরক ইিতহাস েথেক জানা যায়, এই
পিরবােরর েমাট 956 জন েজরুশােলেম বাস করেতন এবং
এঁরা সকেলই িনেজেদর পািরবািরক েনতা িছেলন|

10 যাজকেদর মেধয্ েজরুশােলেম বাস করেতন িযদিয়য়,
িযেহায়ারীব, যাখীন এবং িহিল্কয়র পুত্রঅশূরীয়| 11 িহিল্কয় িছেলন
মশুল্লেমর পুত্র, তঁার িপতা িছেলন সােদাক| সােদােকর িপতা
মরােয়াত, তঁার িপতা অহীটূব| অহীটূব ঈশ্বেরর মিন্দেরর একজন
গুরুত্বপূণর্ পদািধকারী িছেলন| 12 এঁরা ছাড়াও বাস করেতন:
অদায়ার িপতা িযেরাহম, তঁার িপতা পশ্হূর, তঁার িপতা মিল্কয়়,
আর অদীেয়েলর পুত্র মাসয়, অদীেয়েলর িপতা যহেসরা, তঁার
িপতা মশুলু্লম, তঁার িপতা মিশল্লমীত ও মিশল্লমীেতর িপতা ইেম্মর
প্রমুখ|

13 সব িমিলেয় যাজকেদর সংখয্া িছল 1760 জন| এঁরা সকেল
ঈশ্বেরর মিন্দের েসবার জনয্ িনযুক্ত ও িনেজেদর পিরবােরর
েনতা িছেলন|

14 েলবীয় পিরবােরর মেধয্ যঁারা েজরুশােলেম বাস করেতন
তঁােদর তািলকা িনম্নরূপ: শমিয়য়র িপতা হশূব, তঁার িপতা
অস্রীকাম, তঁার িপতা মরািরর উত্তরপুরুষ হশিবয়| 15 এছাড়াও
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েজরুশােলেম থাকেতন বকবকর, েহরশ, গালল আর মত্তিনয়|
মত্তিনয় িছেলন মীখার পুত্র, মীখা িসিখ্রর পুত্র, িসিখ্র আসেফর
পুত্র| 16 ওবিদয় িছেলন শমিয়য়র পুত্র, শমিয়য় গালেলর পুত্র,
গালল িযদূথূেনর পুত্র, িযদূথূন েবিরিখয়র পুত্র, েবিরিখয় আসার
পুত্র আরআসা িছল ইল্কানার পুত্র| েবিরিখয় নেটাফার েলাকেদর
কাছাকািছ েছাট শহরগুেলায় বসবাস করেতন|

17 দ্বাররক্ষীেদর মেধয্ েজরুশােলেম বাস করেতন শলু্লম, অকু্কব,
টেল্মান, অহীমান এবং তঁােদর আত্মীয়রা| শলু্লম িছেলন এঁেদর
েনতা| 18 এঁরা িছেলন েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর সদসয্ এবং পূবর্িদেক
রাজদ্বােরর পােশ দঁাড়ােতন| 19 শলু্লম িছেলন েকািরর পুত্র,
েকাির ইবীয়াসেফর পুত্র, ইবীয়াসফ েকারেহর পুত্র িছেলন|
শলু্লম এবং তঁার ভাইরা িছেলন েকারহ পিরবােরর সদসয্ এবং
তঁােদর পূবর্পুরুষেদর মেতাই তঁারাও পিবত্র তঁাবুর দরজায়
পাহারা িদেতন| 20 অতীেত ইিলয়াসেরর পুত্র পীনহস মিন্দেরর
দ্বার রক্ষীেদর তত্ত্বাবধান করেতন| প্রভু তঁার সহায় িছেলন|
21 মেশেলিময়র পুত্র সখিরয়ও পিবত্র তঁাবুর দ্বাররক্ষীর কাজ
করেতন|

22 সব িমিলেয় 212 জন বয্িক্ত পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ পথগুেলা
পাহারা িদেতন| এেদর সকেলর নামই তােদর পািরবািরক ইিতহােস
েলখা আেছ| এঁরা সকেল িবশ্বাসী িছেলন বেলই ভাববাদী দায়ুদ ও
শমূেয়ল তঁােদর ও 23 তঁােদর উত্তরপুরুষেদর প্রভুর গৃহ ও পিবত্র তঁাবুর
প্রেবশ পথ পাহারার কােজ িনযুক্ত কেরিছেলন| 24 উত্তর, দিক্ষণ,
পূবর্, পিশ্চম সব িমিলেয় েমাট চারিট প্রেবশ-পথ িছল| 25 প্রায়ই
দ্বাররক্ষীেদরআত্মীয়রা তােদর েছাট েছাট শহরতলী েথেক এেস এঁেদর
7 িদেনর জনয্ সাহাযয্ করেতন| 26 েলবীয় পিরবােরর চারজন এই
সমস্ত দ্বাররক্ষীেদর েনতা িছেলন| এঁেদর সকেলরই কাজ িছল ঈশ্বেরর
মিন্দেরর ঘর-েদােরর যত্ন েনওয়া ও মিন্দেরর ধনসম্পদ রক্ষা করা|
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27 সারা রাত ধের তঁারা মিন্দর পাহারা িদেতন এবং তারপর সকােল
ঈশ্বেরর মিন্দেরর দরজা খুেল িদেতন|

28 িকছু দ্বার রক্ষীেদর কাজ িছল মিন্দেরর িনতয্ বয্বহৃত থালার
িহেসব রাখা| এঁরা এই সমস্ত থালা বাইের আনা ও িনেয় যাওয়ার
সমেয় গুেন রাখেতন| 29 িকছু দ্বার রক্ষী আসবাবপত্র, িবেশষ িবেশষ
কােজ বয্বহৃত থালা ছাড়াও ময়দা, দ্রাক্ষারস, েতল, ধুপধূেনা ও িবেশষ
েতেলর* েদখােশানা করত| 30 িকন্তু যাজকরাই বয্বহৃত সুগন্ধী েতেলর
েদখােশানা করেতন|

31 েকারহ পিরবােরর শলু্লেমর বড় েছেল মিত্তিথয় নােম জৈনক
েলবীয় েহােমর জনয্ বয্বহৃত রুিট েসঁকার দািয়েত্ব িছেলন| 32 েকারহ
পিরবােরর িকছু দ্বার রক্ষীর কাজ িছল িবশ্রােমর িদেন েয সমস্ত রুিট
েটিবেল পিরেবশন করা হত েসগুিল প্রস্তুত করা|

33 েয সমস্ত েলবীয়রা গান গাইেতন এবং তঁােদর পিরবােরর েনতা
িছেলন তঁারা মিন্দেরর েভতের ঘের বাস করেতন| েযেহতু তঁােদর সারা
িদন সারা রাত মিন্দেরর কাজ করেত হত েসেহতু তঁােদরেকঅনয্ েকান
কাজ করেত হত না|

34 পািরবািরক ইিতহােস েজরুশােলেম বসবাসকারী এই সমস্ত
েলবীয়েদর তঁােদর পিরবােরর েনতা িহেসেব উেল্লখ করা আেছ|

রাজা েশৗেলর পািরবািরক ইিতহাস
35 িগিবেয়ােনর িপতা িযয়ীেয়ল িগিবেয়ােন বাস করেতন| তঁার
স্ত্রীর নাম িছল মাখা| 36 তঁােদর পুত্রেদর নাম যথাক্রেম
অেব্দান, সূর, কীশ, বাল, েনর, নাদব, 37 গােদার, অিহেয়া,
সখিরয় ও িমেক্লাত্ | 38 িমেক্লােতর পুত্র িছল িশিময়াম|
িযয়ীেয়েলর পিরবােরর সকেলই তঁােদর আত্মীয়েদর কাছাকািছ
েজরুশােলেম বাস করেতন|

* 9:29: িবেশষ েতল অথবা “সুগন্ধী দ্রবয্,” এই জাতীয় েতল যাজক, ভাববাদী এবং
রাজােদর অিভিষক্ত করার জনয্ বয্বহৃত হয়|
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39 েনেরর পুেত্রর নাম িছল কীশ, কীেশর পুেত্রর নাম েশৗল, আর
েশৗেলর পুত্রেদর নাম িছল েযানাথন, মল্কীশূয়, অবীনাদব ও
ইশ্বাল|

40 েযানাথেনর পুেত্রর নাম িছল মিরব্-বালআর েপৗেত্রর নাম মীখা|
41 মীখার পুত্রেদর নাম িছল িপেথান, েমলক, তহেরয আর আহস|

42 আহেসর পুত্র িছল যারঃ যােরর পুত্ররা িছল আেলমৎ ,
অস্মাবৎ এবং িসিম্র| িসিম্র িছল েমাৎসার িপতা| 43 েমাৎসার
পুেত্রর নাম িবিনয়া, িবিনয়ার পুেত্রর নাম রফায়, রফােয়র পুেত্রর
নাম িছল ইলীয়াসা আর ইলীয়াসার পুেত্রর নাম আৎেসল|

44আৎেসেলর ছয় পুেত্রর নাম িছল অস্রীকাম, েবাখরূ, ইশ্মােয়ল,
িশযিরয, ওবিদয় আর হানান|

10
রাজা েশৗেলর মৃতুয্

1 পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়লীয় েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত এেল
ইস্রােয়লীয়রা পািলেয় িগেয়িছল| িগেল্বায় পাহােড় মারাও িগেয়িছল
অেনেক| 2 পেলষ্টীয়রা রাজা েশৗল ও তঁার পুত্রেদর েপছেন ধাওয়া
কের েশষ পযর্ন্ত তঁােদর ধের েফেল হতয্াও কেরিছল| েশৗেলর
িতন পুত্র েযানাথন, অবীনাদব ও মিল্ক-শূয় পেলষ্টীয়েদর হােত মারা
পেড়িছেলন| 3 এবং েশৗেলর চারপােশ যুদ্ধ তীব্র হেয় ওেঠ এবং
েশৗলেক পেলষ্টীয় তীরন্দাজরা তীর ছঁুেড় আহত কের|

4 রাজা েশৗল তখন তঁার অস্ত্রবাহকেক বলেলন, “তুিম তরবাির েবর
কের িনেজর হােতআমায় হতয্া কর| তাহেলআর এই িভেন্দশীরা এেস
আমায় িনেয় মস্করা করেত বা আমায় আঘাত করেত পারেব না|”
িকন্তু রাজার অস্ত্রবাহক মহারাজেক হতয্া করেত ভয় েপল| তাই

েশৗল তখন িনেজর তরবাির িদেয়ই আত্মহতয্া করেলন| 5 অস্ত্রবাহক
যখন েদখেত েপল রাজা েশৗেলর মৃতুয্ হেয়েছ তখন েসও িনেজর
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তরবাির িদেয় িনেজেক হতয্া করল| 6অথর্াৎ রাজা েশৗল ও তঁার িতন
পুত্র এক সেঙ্গ মারা েগেলন|

7সমতল ভূিমেত বসবাসকারী ইস্রােয়েলর বািসন্দারা েদখল তােদর
েসনাবািহনী রণেক্ষত্র েছেড় পািলেয়েছ আর রাজা েশৗল ও তঁার িতন
পুত্র মারা িগেয়েছ|তখন তারাও তােদর শহর েছেড় পালাল|পেলষ্টীয়রা
েসই সমস্ত শহর দখল কের েসখােন বাস করেত শুরু করল|

8 পেরর িদন পেলষ্টীয়রা মৃতেদহ েথেক দামী িজিনসপত্র খুেল
িনেত এেস িগেল্বায় পবর্েত রাজা েশৗল ও তঁার িতন পুেত্রর মৃতেদহ
খঁুেজ েপল| 9 েশৗেলর েদহ েথেক দুমূর্লয্ িজিনসপত্র িনেয় েনওয়ার
পর পেলষ্টীয়রা েশৗেলর মুণ্ড এবং বমর্ িনেয় িনল এবং তােদর
েলাকেদর এবং তােদর েদবতােদর খবরটা জানােনার জনয্ রােজয্র
সবর্ত্র বাতর্ াবাহক পাঠাল| 10 তারপর তােদর ভ্রান্ত েদবতার মিন্দের
েশৗেলর কাটা মুণু্ডটা ঝুিলেয় িদল|

11 যােবশ-িগিলয়েদর সমস্ত েলাকরা যখন জানেত পারল
পেলষ্টীয়রা েশৗেলর িক দশা কেরেছ 12 তখন তারা শহেরর সাহসী
েলাকেদর রাজা ও রাজপুত্রেদর মৃতেদহ েফরত আনেত পাঠাল|
যােবশ-িগিলয়েদ রাজা ও রাজপুত্রেদর মৃতেদহ িনেয় আসার পর তারা
চার জনেকই যােবেশ একটা বড় গােছর তলায় সমািধস্থ কের সাত িদন
ধের েশাক প্রকাশ এবং উেপাস করল|

13প্রভুর প্রিত অনুগত না হওয়ার কারেণই এবং প্রভুর বাণী উেপক্ষা
করার জনয্ই েশৗেলর মৃতুয্ হেয়িছল| প্রভুর উপেদশ েনবার পিরবেতর্
েশৗল এক মাধয্েমর কােছ পরামেশর্র জনয্ েযেতন| 14এসব কারেণই
প্রভু রাজা েশৗেলর মৃতুয্ ঘিটেয় িযশেয়র পুত্র দায়ুেদর হােত রাজয্ তুেল
িদেয়িছেলন|

11

দায়ুদ ইস্রােয়েলর রাজা হেলন
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1 িহেব্রােণ ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক দায়ুেদর কােছ এেস বলল,
“আপনার সেঙ্গ আমােদর রেক্তর সম্পকর্ | 2 আেগ, রাজা েশৗল
জীিবত থাকা কালীন আপিন আমােদর যুেদ্ধ েনতৃত্ব িদেয়েছন|
প্রভু স্বয়ং আপনােক বেলিছেলন, �দায়ুদ, তুিম আমার েলাকেদর,
ইস্রােয়েলর েলাকেদর েমষপালক হেব| একিদন তুিমই তােদর েনতা
হেব|� ”

3 ইস্রােয়েলর সমস্ত েনতারাও িহেব্রােণ দায়ুেদর সেঙ্গ েদখা করেত
এেল, িতিন প্রভুর সাক্ষােত তঁােদর সকেলর সেঙ্গ েসখােন চুিক্তবদ্ধ
হেলন এবং েনতারা সকেল তঁার গােয় সুগন্ধী েতল িছিটেয় তঁােক
ইস্রােয়েলর নতুন রাজা িহেসেব অিভেষক করেলন| শমূেয়েলর
মাধয্েম প্রভু আেগই একথা ভিবষয্ৎ  বাণী কেরিছেলন|

দায়ুদ েজরুশােলম দখল করেলন
4 দায়ুদ এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা তখন েজরুশােলেম

েগেলন| েস সমেয় েজরুশােলম শহেরর নাম িছল িযবূষ|আর েসখােন
যঁারা বাস করত তােদর িযবূষীয় বলা হত| এই সমস্ত িযবূষীয়রা
5 দায়ুদেক তােদর শহের ঢুকেত িদেত অস্বীকার করেল, দায়ুদ তােদর
যুেদ্ধ পরািজত কের িসেয়ােনর দুগর্ দখল করেলন| এই অঞ্চলিটই
পরবতীর্ কােল দায়ুদ নগরী বা দায়ুেদর শহর নােম পিরিচত হয়|

6 দায়ুদ বলেলন, “িযবূষীয়েদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ েয আমার
েসনাবািহনীেক েনতৃত্ব েদেব তােকই আিম আমার েসনাবািহনীর
েসনাপিত করব|” তখন সরূয়ার পুত্র েযায়াব েসই আক্রমেণর েনতৃত্ব
িদেলন এবং তঁােক ইস্রােয়লীয় েসনাবািহনীর েসনাপিত করা হল|

7-8 দায়ুদ ঐ দুেগর্ তঁার বসিত িবস্তার কের দুেগর্র চারপােশ শহর
বািনেয় িছেলন বেলই এই জায়গার নাম দায়ুদ নগরী হেয়িছল| দায়ুদ
িমেল্লা েথেক দুেগর্র প্রাচীর পযর্ন্ত অঞ্চেল শহর স্থাপন কেরিছেলন|
েযায়াব শহেরর অনয্ানয্ অঞ্চেলর সংস্কার সাধন কেরিছেলন|
9 এিদেক সবর্শিক্তমান প্রভুর সহায়তায় উত্তেরাত্তর দায়ুেদর শিক্তবৃিদ্ধ
হেত থাকল|
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িতন জন বীর ৈসিনক
10 ইস্রােয়েল দায়ুেদর শাসন কােল িতনজন েনতা ক্ষমতা ও খয্ািতর

িশখর স্পশর্ কেরিছেলন| এঁরা দায়ুেদর িবিশষ্ট েসনাবািহনীর ওপর
কতৃর্ ত্ব করেতন এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর সেঙ্গ একিত্রতভােব
ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী দায়ুেদর রাজয্েক সহায়তা করেতন|

11 এই িতন জন বয্িক্তর মেধয্ প্রথম জন হেলন হেক্মানীেয়র পুত্র
যাশিবয়াম|
িতিন িছেলন রথ-পিরচালকঅিধকতর্ ােদর েনতা|একবার যাশিবয়াম

তঁার বশর্া িদেয় এক সেঙ্গ 300 জনেক হতয্া কেরিছেলন|
12 িদ্বতীয় জন হেলন অেহােহর েদােদার পুত্র ইিলয়াসর|

13-14 িতিন পস্-দম্মীেম পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুেদ্ধর সময় দায়ুদেক সঙ্গ
িদেয়িছেলন| ইস্রােয়েলর েলাকরা যখন পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ েথেক
বঁাচার জনয্ পালােত শুরু কেরিছল েস সময় এই িতন জন িবেরাধী
েসনােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের এক েক্ষত ভির্ত্ত যব রক্ষা কের এবং িবপক্ষীয়
শত্রুেদর প্রভুর সহায়তায় পরািজত কের|

15 এক িদন যখন দায়ুদ অদুল্লেমর গুহােত আটকা পেড়েছন এবং
রফায়ীম উপতয্কা পযর্ন্ত পেলষ্টীয় েসনাবািহনী এিগেয় এেসেছ, েস
সময় এই িতন বীর হামাগুিড় িদেয় সমস্ত পথটুকু িগেয় দায়ুেদর সেঙ্গ
েযাগ িদেয়িছেলন|

16 আেরক বার এক দল পেলষ্টীয় েসনা তখন ৈবৎ েলহেম আর
দায়ুদ িছেলন দুেগর্র েভতের| 17 িনেজর বাসভূিমর এক গণু্ডষ জল
পান করার জনয্ তৃষ্ণাতর্ দায়ুদ কথা প্রসেঙ্গ সেব বেলেছন, “ইস, েকউ
যিদ এখন আমায় ৈবৎ েলহেমর িসংহদরজার পােশর কঁুেয়াটা েথেক
একটু জল পান করােত পারত|” দায়ুদ সিতয্কার চাইিছল না, েকবল
মাত্র বলিছল| 18সেঙ্গ সেঙ্গ এই িতন বীর েযাদ্ধা পেলষ্টীয় েসনাবািহনীর
সেঙ্গ যুদ্ধ করেত করেত িগেয় ৈবৎ েলহেমর েয কঁুেয়ার জল দায়ুদ পান
করেত েচেয়িছেলন, েসই জল িনেয় আসেলন| দায়ুদ তখন েসই জল
িনেজ পান না কের ৈনেবদয্ স্বরূপ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ মািটেত েঢেল
িদেয় বলেলন, 19 “েহ প্রভু, িনেজেদর জীবন তুচ্ছ কের যারা এই
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জল আমার জনয্ এেনেছ তা পান করা আর তােদর রুিধর পান করা
সমতুলয্| তাই দায়ুদ জল পান করেত অস্বীকার করেলন|” দায়ুেদর
ঐ িতন জন নায়ক এই ধরেণর আেরা অেনক বীরত্বপূণর্ কাজকমর্
কেরিছেলন|

অনয্ানয্ বীর ৈসিনকরা
20 েযায়ােবর ভাই অবীশয় িছেলন এই িতন বীেরর েনতা| িতিন

একবার বশর্া িদেয় 300 জনেক হতয্া কেরিছেলন| 21 অবীশেযর
খয্ািত এেদর কােরা েথেক কম েতা িছলই না বরঞ্চ েসরা িতিরশ জন
েসনার তুলনায়ও িদ্বগুণ িছল| যিদও িতিন িতন বীেরর একজন িছেলন
না, তবুও িতিন তােদর েনতা হেয়িছেলন|

22 িযেহায়াদার পুত্র বনায় একজন বীরেযাদ্ধা িছেলন| িতিন
কেব্সেলর েলাক িছেলন এবং বহু দুঃসাহিসক কাজ কেরিছেলন|
িতিন েমায়ােবর দুই সাহসী েযাদ্ধােক হতয্া করা ছাড়াও একবার এক
তুষারাচ্ছন্ন িদেন একটা গুহায় প্রেবশ কের একটা িসংহ েমেরিছেলন|
23 এছাড়াও বনায়, তঁাতীর দেণ্ডর মত সুিবশাল বল্লমধারী 7/1-2 ফুট
দীঘর্ এক িমশরীয় েসনােক েমের েফেলিছেলন| বনােয়র িছল শুধু
একটা লািঠ িকন্তু িমশরীয়র হাত েথেক তার বল্লমটা েকেড় িনেয় িতিন
তাই িদেয়ই ঐ বয্িক্তেক হতয্া কেরন| 24 িযেহায়াদার এই বীরপুেত্রর
খয্ািত ঐ িতন জন নায়েকর তুলনায় েকান অংেশ কম িছল না|
25 এমনিক ঐ িতন জেনর একজন না হেয়ও তঁার খয্ািত েসরা িতিরশ
জন ৈসিনেকর েথেক েবিশ িছল| দায়ুদ তঁােক তঁার েদহরক্ষীেদর েনতা
িনযুক্ত কেরিছেলন|

30 জন বীর ৈসিনক
26 েযায়ােবর ভাই অসােহল,
ৈবৎ েলহেমর েদােদার পুত্র ইল্হানন,
27 হেরােরর শেম্মাৎ,
পেলােনর েহলস,
28 তেকােয়র ইেক্কেশর পুত্র ঈরা,
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অনােথােতর অবীেয়ষর,
29 হূশাতীয় িসব্বখয়,
অেহাহর ঈলয়,
30 নেটাফার মহরয়,
নেটাফার বানার পুত্র েহলদ,
31 িবনয্ামীন পিরবােরর িগিবয়ার রীবেয়র পুত্র ইথয়,
িপিরয়ােথােনর বনায়,
32 গাশ-উপতয্কা িনবাসী হূরয়,
অব্বর্তীয় অবীেয়ল,
33 বাহরূেমর অস্মাবৎ,
শােল্বােনর ইিলয়হবঃ,
34 িগেষােণর হােষেমর পুত্র হরারী,
শািগর পুত্র েযানাথন,
35 হরারী সাখেরর পুত্র অহীয়াম,
ঊেরর পুত্র ইলীফাল,
36 মেখরােতর েহফর,
পেলানার অিহয়,
37কির্মেলর িহেষ্রা,
ইষ্বেয়র পুত্র নারয়,
38 নাথেনর ভাই েযােয়ল,
হিগ্রর পুত্র িমভর,
39অেম্মােনর েসলক,
সরূয়ার পুত্র েযায়ােবর অস্ত্রবাহক েবেরােতর নহরয়,
40 িযত্রেয়র ঈরা
আর গােরব,
41 িহত্তীেয়র ঊিরয়,
অহলেযর পুত্র সাবদ,
42রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠীর অনয্তম প্রধান শীষার পুত্র অদীনা ও তঁার
িত্রশ জন সঙ্গী,

43 মাখার পুত্র হানান,
িমত্নর েযাশাফট,
44অষ্টেরােতর উিষয়,
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অেরােয়রেবর েহাথেমর দুই পুত্র শাম ও িযয়ীেয়ল,
45 িশিম্রর পুত্র িযদীেয়ল
আর তঁার ভাই তীষীয় েযাহা,
46 মহবীর ইলীেয়ল,
ইল্নােমর দুই পুত্র িযরীবয় আর েযাশিবয়,
েমায়ােবর িযৎমা,
47 ইলীেয়ল, ওেবদ আর মেসাবােয়র যাসীেয়ল প্রমুখ সকেলই
িছেলন দায়ুেদর �েসরা িতিরশ� ৈসনয্দেলর েসনা|

12
েয সমস্ত সাহসী েলাকরা দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগ িদেয়িছল

1 দায়ুদ যখন কীেশর পুত্র েশৗেলর ভেয় গা ঢাকা িদেয়িছেলন
তখন েয সমস্ত েযাদ্ধারা িসক্লেগ তঁার কােছ এেসিছল এিট হল তােদর
তািলকা| তারা দায়ুদেক যুেদ্ধ সাহাযয্ কেরিছল| 2 এঁরা েয েকান হােতই
তীর ছঁুড়েত পারেতা, দু�হােত গুলিতও চালােত পারেতা| এঁরা সকেলই
িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর সদসয্ এবং েশৗেলর আত্মীয় িছল|

3অহীেয়ষর িছেলন এঁেদর দেলর েনতা, এছাড়াও এই দেল িছেলন
তঁার ভাই েযায়াশ (এঁরা িগিবয়ােতর শমােয়র পুত্র), অস্মাবেতর
পুত্র িযষীেয়ল আর েপলট, অনােথাত শহেরর বরাখা আর েযহূ,
4 িগিবেয়ােনর িযশ্মিয়য় (ইিন েসই িত্রশ জন বীেরর অনয্তম
এবং তােদর অধয্ক্ষ িছেলন|), িযরিময়, যহসীেয়ল, েযাহানন,
গেদরােথর েযাষাবদ, 5 ইিলয়ূষয়, িযরীেমাৎ, বািলয়, শমিরয়,
হরূেফর শফিটয়, 6 ইল্কানা, িযিশয়, অসেরল, েযােয়ষর,
যাশিবয়াম প্রমুখ েকারহ পিরবারেগাষ্ঠীর েযাদ্ধারা 7আর গেদার
শহেরর িযেরাহেমর পুত্র েযােয়লা আর সবিদয়|

গাদীয় েলাক
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8 গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর একাংশও মরুভূিমেত দায়ুেদর দুেগর্
িগেয় তঁার সেঙ্গ েযাগ িদেয়িছেলন| এরাও সকেলই িসংেহর মত
পরাক্রমশালী এবং কুশলী েযাদ্ধা িছেলন| বশর্া আর ঢাল িনেয় যুদ্ধ করা
ছাড়াও এঁরা সকেলই পাহাড়ী পেথ হিরেণর মত েদৗড়েত পারেতন|

9 গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর এই দেলর েনতা িছেলন এষর; িদ্বতীয়
ওবিদয় এবং তৃতীয় ইলীয়াব| 10 চতুথর্ িমশমান্না, পঞ্চম িযরিময়, 11ষষ্ঠ
অত্তয়, সপ্তম ইলীেয়ল, 12 অষ্টম েযাহানন, নবম ইল্সাবাদ, 13 দশম
িযরিময় আর একাদশ মগ্বন্নয়|

14 এঁরা সকেলই গাদীয় েসনাবািহনীর েসনাপিত িছেলন এবং এই
দেলর দুবর্লতম বয্িক্তও একাই 100 জেনর সেঙ্গ যুদ্ধ করার ক্ষমতা
রাখেতন| দেলর সবর্ােপক্ষা িযিন শিক্তমান িছেলন িতিন একা 1000
জেনর েমাকািবলা করেত পারেতন| 15গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর এই সমস্ত
ৈসিনকরা বছেরর প্রথম মােস, যখন যদর্ ন নদীেত প্রবল বনয্া হেচ্ছ েস
সমেয় নদী পার হেয় উপতয্কার েলাকেদর পূবর্ ও পিশ্চেম তািড়েয়
িনেয় িগেয়িছেলন|

অনয্ানয্ ৈসিনকরাও দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগ িদেলন
16 িবনয্ামীন ও িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর অনয্ানয্ বয্িক্তরাও দুেগর্

এেস দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগ িদেয়িছেলন| 17 দায়ুদ তঁােদর সেঙ্গ েদখা
কের বলেলন, “আপনারা যিদ শািন্তেত আমােক সাহাযয্ করেত এেস
থােকন তাহেলআিমআপনােদর সকলেক স্বাগত জানািচ্ছ| িকন্তুআিম
িকছু অনয্ায় না করা সেত্ত্বওআপনারা যিদ আমার প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা
করেত এেস থােকন তাহেল আমার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর েযন তা
েদেখন এবং আপনােদর শািস্ত েদন|”

18 অমাসয় িছেলন েসই িতিরশ জন বীেরর েনতা| তখন আত্মার
ভর হেল িতিন বেল উঠেলন:

“দায়ুদ আমরা েতামার পেক্ষ|
আমরা েতামার সেঙ্গ আিছ| েহ িযশেয়র পুত্র � শািন্ত!
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েতামার শািন্ত েহাক্|
এবং যারা েতামায় সাহাযয্ কের তােদর শািন্ত েহাক্| কারণ
েতামার ঈশ্বর েতামায় সাহাযয্ কেরন|”

দায়ুদ তখন এই সমস্ত বয্িক্তেকই তঁার দেল স্বাগত জািনেয়, তঁােদর
ওপর িনেজর েসনাবািহনীর দািয়ত্ব িদেলন|

19মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেনেকই দায়ুদ যখন পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ
েশৗেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত িগেয়িছেলন তঁার সেঙ্গ েযাগ িদেয়িছেলন|
তেব পেলষ্টীয় েনতােদর আপিত্ত থাকায় েশষ পযর্ন্ত দায়ুদ েশৗেলর
িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ পেলষ্টীয়েদর সাহাযয্ কেরন িন| এই সমস্ত পেলষ্টীয়
েনতারা বেলিছল, “দায়ুদ যিদ তঁার মিনব, েশৗেলর কােছ িফের যান
তেবআমােদর মুণ্ড কাটা পড়েব|” 20মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর েয সমস্ত
বয্িক্ত িসক্লগ শহের এেস দায়ুেদর দেল েযাগ িদেয়িছেলন, তঁারা হেলন
� অদ্ন, েযাষাবদ, িযদীেয়ল, মীখােয়ল, েযাষাবদ, ইলীহূ আর িসল্লথয়|
এঁরা সকেলই মনঃিশ পিরবাের ৈসনয্াধয্ক্ষ িছেলন| 21অসৎ বয্িক্তেদর
িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ তঁারা দায়ুদেক সাহাযয্ কেরিছেলন| এই সমস্ত অসৎ 
বয্িক্তরা সারা েদেশ সুেযাগ সুিবেধ মত চুির-চামাির চািলেয় যািচ্ছল|
মনঃিশ পিরবােরর বীর েযাদ্ধারা দায়ুেদর েসনাবািহনীর েনতায় পিরণত
হেয়িছেলন|

22প্রিত িদন দেল দেল েলাক এেস দায়ুেদর পােশ দঁাড়ােনায় এমশঃ
িতিন এক সুিবশাল ও শিক্তশালী েসনাবািহনী গেড় তুলেলন|

িহেব্রােণ দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগদানকারী অনয্ানয্ েলাকরা
23 এই সব বয্িক্তবগর্ যঁারা িহেব্রাণ শহের দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগ

িদেয়িছেলন এবং যুদ্ধ করার জনয্ প্রস্তুত িছেলন এবং প্রভু যা
বেলিছেলন েসই অনুযায়ী েশৗেলর রাজধানী দায়ুেদর হােত তুেল িদেত
েচেয়িছেলন, তঁারা সংখয্ায় হেলন িনম্নরূপ:
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24 িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর 6800জন কুশলী ও তৎপর েযাদ্ধা| এঁরা
সকেলই বশর্া ও বল্লমধারী িছেলন|

25 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর 7100 জন বীর েযাদ্ধা িছেলন|
26 েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর 4600 জন| 27 হােরাণ বংেশর েনতা
িযেহায়াদাও 3700 জন িনেয় এই দেল েযাগ িদেয়িছেলন|
28এছাড়া পিরবােরর আেরা 22জন েনতাসহ েযাগ িদেয়িছেলন
সাহসী ও তরুণ েসনা সােদাক|

29 েশৗেলর আত্মীয় এবং তখনও পযর্ন্ত তার প্রিত অনুগত িবনয্ামীন
পিরবারেগাষ্ঠীর 3000 জনও েযাগ িদেয়িছেলন এই দেল|

30 ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসিছেলন 20,800 জন
বীরেযাদ্ধা| তারা তােদর পিরবাের িবখয্াত িছল|

31মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসিছেলন 18,000জন দায়ুদেক
রাজা বানােত|

32 ইষাখেরর পিরবার েথেক আত্মীয়সহ এেসিছেলন 200 জন
প্রাজ্ঞ েনতা| তঁারা হেলন েসই সব েলাক যঁারা ইস্রােয়েলর
মঙ্গেলর জনয্ কখন িক করা প্রেয়াজন তা ভাল ভােবই বুঝেতন|

33 সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েযাগ িদেয়িছেলন সবর্ােস্ত্র
পারদশীর্ 50,000 জন কুশলী েযাদ্ধা| এঁরা সকেলই দায়ুেদর
একান্ত অনুগত িছেলন|

34 নপ্তািলর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক 1000 অধয্ক্ষ িছল| তােদর সেঙ্গ
37,000 বয্িক্ত িছল| তারা বশর্া ও ঢাল িনেয় এেসিছেলন|

35 দান পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসিছেলন 28,600 জন রণ-কুশলী
েযাদ্ধা|

36 আেশর পিরবারেগাষ্ঠী েথেকও রণ-কুশলী 40,000 জন
এেসিছেলন|

37 এবং যদর্ ন নদীর পূবর্িদক েথেক রূেবণ, গাদ ও অেধর্ক মনঃিশ
পিরবার িমিলেয় েমাট 120,000 বয্িক্ত িবিভন্ন রকেমর অস্ত্র-
শস্ত্র িনেয় এই দেল েযাগ িদেয়িছেলন|
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38 এই সমস্ত বীর েযাদ্ধারা দায়ুদেক ইস্রােয়েলর রাজা করেত দৃঢ়
প্রিতজ্ঞ হেয় িহেব্রােণ এেসিছেলন| ইস্রােয়েলর অবিশষ্ট েলাকেদরও
এই প্রস্তােবর প্রিত সমথর্ন িছল| 39 এঁরা সকেল িহেব্রােণ দায়ুেদর সেঙ্গ
িতন িদন পানাহার কের ও তঁােদর আত্মীয়-পিরজেনর বানােনা খাবার-
দাবার েখেয় কাটােলন| 40 ইষাখর, সবূলূন ও নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠীরা
উট, েঘাড়া, গাধা ও ষঁােড়র িপেঠ চিড়েয় ময়দা, ডুমুেরর িপেঠ,
িকিস্মস্, দ্রাক্ষারস, েতল, ছাগল এবং েমষ প্রভৃিত এেনিছেলন|
ইস্রােয়েলর সকেলই খুব খুশী হেয়িছেলন|

13
সাক্ষয্িসনু্দক েফরৎ আনা

1 দায়ুদ তঁার েসনাবািহনীর সমস্ত অধয্ক্ষেদর সেঙ্গ কথা বলার পর
2 ইস্রােয়েলর েলাকেদর এক জায়গায় জেড়া কের বলেলন, “প্রভুর
যিদ ইেচ্ছ হয় এবং েতামরা সকেলও যিদ তাই মেন কর, তাহেল
ইস্রােয়েলর সবর্ত্র আমােদর সহ-নাগিরক ও জ্ঞািতেদর, যাজক ও
েলবীয়েদর সবাইেক, যঁারা িবিভন্ন শহের ও তার আেশপােশ আমােদর
জ্ঞািতেদর সেঙ্গ বাস কেরন, তঁােদর খবর পািঠেয় আমােদর সেঙ্গ
েযাগ িদেত বলা েহাক্| 3তারপর আমরা সাক্ষয্িসনু্দকটা েজরুশােলেম
আমােদর কােছ িফিরেয় আিন| েশৗল রাজা থাকাকালীন আমরা ঐ
সাক্ষয্িসনু্দকটার বয্াপাের েকান েখঁাজ খবর িনেত পািরিন|” 4 দায়ুেদর
সেঙ্গ ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা এক মত হল এবং তারা সকেল ভাবল
এিটই আমােদর করা উিচৎ |

5 িকিরয়ৎ-িযয়ারীম েথেক সাক্ষয্িসনু্দক িফিরেয় আনার জনয্
িমশের সীেহার নদী েথেক েলেবা হমাত শহর পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর
সকলেক জেড়া করেলন| 6 তারপর দায়ুদ ও এই সমস্ত েলাকরা
িমেল িযহূদার বালা (অথর্াৎ িকিরয়ৎ-িযয়ারীেম) সাক্ষয্িসনু্দক িফিরেয়
আনেত েগেলন| ঐ সাক্ষয্িসনু্দকেক করূব দূতেদর ঊেদ্ধর্ িযিন বেসন
েসই প্রভু ঈশ্বেরর িসনু্দকও বলা হত|
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7সবাই িমেল সাক্ষয্িসনু্দকখানা অবীনাদেবর বািড় েথেক েবর কের
নতুন একটা েঠলা গািড়েত বসােলন| উষঃ আর অিহেয়া ঐ গািড়েক
পথ েদখািচ্ছেলন|

8 দায়ুদ ও ইস্রােয়েলর েলাকরা বঁািশ, বীণা, ঢাক, েখাল, কতর্ াল,
িশঙা বািজেয় ঈশ্বেরর বন্দনা গান েগেয় ঈশ্বেরর সামেন উৎসব পালন
করিছেলন|

9কীেদােনর শসয্ মাড়াইেয়র উঠান পযর্ন্ত আসার পর েয ষঁাড়গুেলা
গািড় টানিছল তারা েহঁাচট খাওয়ায় সাক্ষয্িসনু্দকটা প্রায় পেড় যািচ্ছল,
উষঃ েকানমেত হাত বািড়েয় িসনু্দকটােক আটকােলন| 10 িকন্তু ঐ
িসনু্দক স্পশর্ করার অপরােধ কু্রদ্ধ প্রভু ঘটনাস্থেলই উেষর প্রাণ
িনেলন| 11 এই ঘটনায় দায়ুদ অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হন| তারপর েথেক ঐ
জায়গা “েপরস-উষঃ” নােম পিরিচত|

12 ঈশ্বেরর েরােষ ভয় েপেয় দায়ুদ বলেলন, “আিম আর এই
সাক্ষয্িসনু্দক আমার কােছ িনেত পারব না!” 13 তাই দায়ুদ
সাক্ষয্িসনু্দকিট দায়ুদ নগের িনেজর কােছ না এেন গােতর ওেবদ-
ইেদােমর বািড়েত েরেখ এেলন| 14 সাক্ষয্িসনু্দকটা িতন মােসর জনয্
ওেবদ-ইেদােমর বািড়েত রাখা হেয়িছল| এজনয্ ওেবদ-ইেদােমর
পিরবােরর প্রিত এবং তার িনেজর সব িজিনেষর ওপর প্রভুর আশীবর্াদ
বির্ষত হয়|

14

দায়ুেদর রাজয্ িবস্তার
1 েসােরর রাজা হীরম, দায়ুেদর জনয্ একিট সুন্দর বািড় বানােত

েচেয় তঁার কােছ কােঠর গঁুিড় এবং পাথর-কাটুের ও ছুেতার িমিস্ত্র
পাঠােলন| 2 দায়ুদ তখন উপলিব্ধ করেলন েয প্রভু আসেল তঁােক
ইস্রােয়েলর রাজা িহেসেব মেনানীত কেরেছন| প্রভু দায়ুেদর সাম্রাজয্
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সুিবশাল ও তার িভত সুদৃঢ় কেরিছেলন কারণ ঈশ্বর দায়ুদ ও
ইস্রােয়েলর েলাকেদর ভালবাসেতন|

3 দায়ুদ েজরুশােলম শহের অেনকেক িবেয় কেরন এবং তঁার বহু
পুত্রকনয্া হয়| 4 েজরুশােলেম দায়ুেদর েয সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ
কেরিছল তােদর নাম: শমূ্ময়, েশাবব, নাথন, শেলামন, 5 িযভর,
ইলীশূয়, ইেল্পলট, 6 েনাগহ, েনফগ, যািফয়, 7 ইলীশামা, বীিলয়াদা
এবং ইলীেফলট|

দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর পরািজত করেলন
8 পেলষ্টীয়রা যখন দায়ুদ সম্পেকর্ জানেত পারল েয দায়ুদ

ইস্রােয়েলর রাজা িহেসেব মেনানীত হেয়েছ, তারা তখন দায়ুদেক
খঁুজেত েবর হল| দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ যাত্রা করেলন|
9 পেলষ্টীয়রা রফায়ীেমর েলাকেদর আক্রমণ কের তােদর িজিনসপত্র
অপহরণ করল| 10 দায়ুদ ঈশ্বরেক িজেজ্ঞস করেলন, “আিম িক
পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ যাত্রা করব? আপিন িক আমার সহায় হেয়
পেলষ্টীয়েদর যুেদ্ধ হারােত সাহাযয্ করেবন?”
প্রভু দায়ুদেক উত্তর িদেলন, “হঁয্া যাও| আিম পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ

জয় লােভ েতামার সহায় হব|”
11 তখন দায়ুদ ও তঁার েলাকরা িগেয় বাল্-পরাসীেম জেড়া হেলন

এবং েসখােন তঁারা পেলষ্টীয়েদর যুেদ্ধ পরািজত করেলন| দায়ুদ
বলেলন, “বঁাধ ভাঙা জল েযমন েতােড় েবিরেয়আেস ঈশ্বর েসই ভােব
আমার শত্রুেদর েভদ কেরেছন| ঈশ্বর আমার সহায় িছেলন বেলই
এটা সম্ভব হল|” েসই কারেণ ঐ জায়গার নাম বাল্-পরাসীম রাখা
হেয়িছল| 12পেলষ্টীয়রা ওখােন ওেদরআরাধয্ েদবেদবীর মূির্ত্ত েফেল
িগেয়িছল| দায়ুদ তঁার েলােকেদর েসই সমস্ত পুিড়েয় িদেত িনেদর্ শ
িদেলন|

পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ আেরকিট জয়যাত্রা
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13 পেলষ্টীয়রা রফািয়ম উপতয্কার েলাকেদর আবার আক্রমণ
করেল, 14দায়ুদ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন| ঈশ্বর েসই ডােক সাড়া
িদেয় বলেলন, “দায়ুদ, আক্রমেণর সময় পেলষ্টীয়েদর িপছু ধাওয়া
কের পাহােড় না িগেয় চতুির্দক েথেক িঘের গােছর আড়ােল লুিকেয়
েথেকা| 15 তারপর গােছর ওপর কাউেক তুেল িদেয় নজর রাখেব|
েয়ই পেলষ্টীয়েদর পােয়র শব্দ শুনেত পােব, তােদর আক্রমণ করেব|
আিম, ঈশ্বর েতামােদর আেগ েবিরেয় যাব এবং পেলষ্টীয় েসনাদলেক
পরািজত করব|” 16 দায়ুদ হুবহু ঈশ্বেরর িনেদর্ শ অনুযায়ী পথ অনুসরণ
কের পেলষ্টীয় েসনাবািহনীেক পরািজত করেলন এবং িগিবেয়ান শহর
েথেক েগষর পযর্ন্ত পেলষ্টীয় েসনােদর হতয্া করেলন| 17 এ ঘটনার
পর দায়ুেদর খয্ািত সমস্ত েদশগুিলেত ছিড়েয় পড়ল এবং প্রভু সমস্ত
জািতেদর দায়ুেদর পরাক্রেমর ভেয় ভীত কের তুলেলন|

15
েজরুশােলেম সাক্ষয্িসনু্দক

1 দায়ুদ নগের িনেজর জনয্ প্রাসাদ বানােনার পর দায়ুদ
সাক্ষয্িসনু্দকিট রাখার জনয্ একিট িবেশষ তঁাবু িনমর্াণ কের বলেলন,
2 “শুধুমাত্র েলবীয়রাই এই সাক্ষয্িসনু্দকটা বেয় িনেয় েযেত পারেব
কারণ েকবলমাত্র প্রভু তােদরই এই কােজর জনয্ এবং িচরিদন তঁার
েসবার জনয্ েবেছ িনেয়েছন|”

3 সাক্ষয্িসনু্দকিট রাখার জনয্ েয জায়গািট ৈতরী হেয়িছল েসখােন
সাক্ষয্িসনু্দকিট আনবার জনয্ দায়ুদ ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর
েজরুশােলেম জেড়া হেত ডাক িদেলন| 4 এরপর দায়ুদ হােরাণ ও
েলবীয় বংেশর সমস্ত উত্তরপুরুষেদর েডেক পাঠােলন|

5 এঁেদর মেধয্ 120 জন িছেলন কহােতর পিরবারেগাষ্ঠীর সদসয্,
ঊরীেয়ল তঁােদর েনতা|
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6 মরাির পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অসােয়র েনতৃেত্ব এেসিছেলন 220
জন,

7 েগেশর্ান পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েযােয়েলর েনতৃেত্ব 130 জন,
8 শমিয়য়র েনতৃেত্ব ইলীষাফণ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক 200 জন,
9 িহেব্রাণ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক ইলীেয়েলর েনতৃেত্ব 80 জন আর
10অম্মীনাদেবর েনতৃেত্ব উষীেয়ল পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসিছেলন
112 জন বয্িক্ত|

যাজক ও েলবীয়েদর সেঙ্গ কথা বলেলন দায়ুদ
11 এরপর দায়ুদ যাজক সােদাক আর অিবয়াথর ছাড়াও,

েলবীয়েদর মেধয্ ঊরীেয়ল, অসায়, েযােয়ল, শমিয়য়, ইলীেয়ল ও
অম্মীনাদবেক েডেক পািঠেয় 12 তঁােদর বলেলন, “েতামরা সকেলই
েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা| েতামরা প্রথেম িনেজেদর পিবত্র কের
তারপর সাক্ষয্িসনু্দকটা রাখার জনয্ আিম েয জায়গা ৈতরী কেরিছ
েসখােন িনেয় এস| 13 গতবার আমরা প্রভুর কােছ সাক্ষয্িসনু্দকটা
িক ভােব েনওয়া হেব তা িজেজ্ঞসও কিরিন এবং েতামরা েলবীয়রাও
সাক্ষয্িসনু্দকটা বহন কর িন| তাই প্রভু আমােদর শািস্ত িদেয়িছেলন|”

14 তখন যাজকগণ ও েলবীয়রা প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
সাক্ষয্িসনু্দকটা বহন করার জনয্ িনেজেদর পিবত্র করেলন| 15 এবং
েমািশ েয ভােব ঈশ্বেরর কথা অনুযায়ী সাক্ষয্িসনু্দক বহন করার িনেদর্ শ
িদেয়িছেলন িঠক েসভােবই েলবীয়রা িবেশষ ধরেণর খঁুিট বয্বহার কের
কঁােধ কের সাক্ষয্িসনু্দকটা বেয় িনেয় এেলন|

গায়ক দল
16 দায়ুদ েলবীয় েনতােদর সেঙ্গ তঁােদর সতীথর্ গায়কেদরও েডেক

পািঠেয় বীণা, বঁািশ, েখাল, কতর্ াল, েভঁপু বািজেয় আনেন্দর গান
গাইেত বলেলন|

17 েলবীয়রা তখন েযােয়েলর পুত্র েহমন ও তার ভাই আসফ ও
এথনেক িনবর্ািচত করল| আসফ িছল েবিরিখয়র পুত্র| এথন িছল
কূশায়ার পুত্র| এই সব পুরুষরা িছল মরাির পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক|
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18 তােদর সেঙ্গ িছল তােদর সাহাযয্কারীরা, তােদর আত্মীয়স্বজন,
সখিরয়, যাসীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, উিন্ন, ইলীয়াব, বনায়,
মােসয়, মিত্তিথয়, ইলীফেলহূ, িমেক্নয়, ওেবদ-ইেদাম ও িযয়ীেয়ল|
এরা িছল েলবীয় দ্বাররক্ষীগণ|

19 েহমন, আসফ আর এথন বাজােলন কতর্ াল| 20 সখিরয়,
অসীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, উিন্ন, ইলীয়াব, মােসয় আর বনায়
বাজােলন বীণা, 21 মিত্তিথয়, ইলীফেলহূ, িমেক্নয়, ওেবদ-ইেদাম,
িযয়ীেয়ল আর অসিসয় নীচু সুের বীণা বাজােলন| 22 েলবীয় েনতা
কনিনয িছেলন গােনর দািয়েত্ব কারণ িতিন িছেলন গােন পারদশীর্|

23 সাক্ষয্িসনু্দেকর জনয্ দুই রক্ষী িছেলন েবিরিথয আর ইল্কানা|
24 শবিনয়, িযেহাশাফট, নথেলন, অমাসয়, সখিরয়, বনায় আর
ইলীেয়ষর যাজকরা িশঙা বািজেয় সাক্ষয্িসনু্দেকর সামেন হঁাটেত
লাগেলন| ওেবদ-ইেদাম ও িযিহয়ও সাক্ষয্িসনু্দক পাহারা েদবার কােজ
িনযুক্ত িছেলন|

25 দায়ুদ, ইস্রােয়েলর েনতৃবগর্ ও েসনাধয্ক্ষরা সকেল
সাক্ষয্িসনু্দকটা ওেবদ-ইেদােমর বািড় েথেক আনেত েগেলন,
সকেলই তখন উল্লিসত| 26 েয সমস্ত েলবীয়রা সাক্ষয্িসনু্দক বহন
করিছেলন ঈশ্বর অন্তরাল েথেক তােদর সহায় হেলন| সাতটা ষঁাড়
ও েমষেক এই উপলেক্ষয্ উৎসগর্ করা হল| 27 েয সমস্ত েলবীয়রা
সাক্ষয্িসনু্দক বহন কেরিছেলন তঁারা সকেলই িমিহ মসীনার ৈতরী
িবেশষ পিরচ্ছদ পেরিছেলন| কনািনয়, িযিন গােনর এবং সমস্ত
গায়কেদর দািয়েত্ব িছেলন িতিন এবং দায়ুদও িমিহ মসীনার ৈতরী
েপাশাক পেরিছেলন| দায়ুদ িমিহ মসীনার ৈতরী এেফাদও পেরিছেলন|

28 আনেন্দ িচৎকার করেত করেত েভড়ার িশঙা, তূরী-েভরী
বাজােত বাজােত, বীণা, বাদয্যন্ত্র এবং খঞ্জনীর বাজনার সেঙ্গ
ইস্রােয়েলর েলাকরা সাক্ষয্-িসনু্দকটা িনেয় এেলন|

29 সাক্ষয্িসনু্দকটা দায়ুদ নগরীেত এেস েপৗছঁেনার পর দায়ুদ যখন
নাচিছেলন এবং উদযাপন করিছেলন তখন েশৗেলর কনয্া মীখল
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একটা জানলা িদেয় েদখিছল| দায়ুেদর প্রিত তার যাবতীয় শ্রদ্ধা
অন্তির্হত হল কারণ েস ভাবল দায়ুদ েবাকার মেতা আচরণ করেছ|

16
1 সাক্ষয্িসনু্দকটা িনেয় এেস েলবীয়রা েসটােক দায়ুেদর বানােনা

তঁাবুর মেধয্ রাখেলন| তারপর ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ েহামবিল ও মঙ্গল
ৈনেবদয্ উৎসগর্ করা হল| 2 দায়ুেদর ৈনেবদয্ অপর্ণ করা েশষ হেল
িতিন প্রভুর নােম সমস্ত েলাকেদর শুেভচ্ছা ও আশীবর্াদ জানােলন|
3 এরপর িতিন ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক পুরুষ ও নারীেক একখানা কের
েগাটা পঁাউরুিট, িকছু েখজুর, িকিস্মস্ ও িপেঠ িবতরণ করেলন|

4 সাক্ষয্িসনু্দেকর সামেন কাজকমর্ করবার জনয্ দায়ুদ িকছু
েলবীয়েক িনেয়াগ করেলন| এই সমস্ত েলবীয়েদর মূল কাজ িছল প্রভুর
স্তবগান ও প্রশংসা করা| 5-7 েয দলিট খঞ্জনী বাজাত, আসফ িছল েসই
দলিটর েনতা| সখিরয় িছেলন িদ্বতীয় দলিটর েনতা| অনয্ানয্ েলবীয়রা
িছেলন িযয়ীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, মিত্তিথয়, ইলীয়াব, বনায়,
ওেবদ-ইেদাম এবং িযয়ীেয়ল| এেদর কাজ িছল বীণা এবং অনয্ এক
ধরেণর তন্ত্রবাদয্ বাজােনা| যাজক বনায় ও যহসীেয়ল সাক্ষয্িসনু্দেকর
সামেন িশঙা ও কাড়া-নাকাড়া বাজােনার দািয়ত্ব পালন করেতন| েসই
িদন দায়ুদ, আসফ ও তঁার সতীথর্েদর প্রভুর প্রশংসা ও কীতর্ েনর দািয়ত্ব
িদেয়িছেলন|

দায়ুেদর ধনয্বাদ গীত
8 প্রভুর প্রশংসা কর আর তার নাম নাও|

িতিন েয সমস্ত মহান কাজ কেরেছন সবাইেক েস কথা বেলা|
9 প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাও| তঁার প্রশংসা কর|

তঁার মহৎ  কীির্তর কথা সবাইেক জানাও|
10 প্রভুর পিবত্র নাম কের গির্বত হও|

েতামরা যারা তঁােক চাও তারা আনিন্দত হও!
11 প্রভুর িদেক এবং তঁার শিক্তর িদেক তাকাও|
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সবর্দা তঁার সন্ধান কর|
12 িতিন েয সব অেলৗিকক কাজ কেরেছন েসই সব মেন েরেখা|

মেন েরেখা তঁার সমস্ত িসদ্ধান্ত আর তঁার দ্বারা কৃত চমৎ  কার!
13 ইস্রােয়েলর েলাকরা, যােকােবর উত্তরপুরুষরা

সকেলই প্রভুর দাস এবং প্রভুর মেনানীত েলাক|
14 প্রভু আমােদর ঈশ্বর

এবং তঁার িসদ্ধান্ত সবর্ত্র িবরাজমান|
15 সবর্দা তঁার চুিক্ত মেন েরেখা|

হাজার হাজার পুরুষ ধের তঁার আজ্ঞা মেন েরেখা|
16অব্রাহােমর সেঙ্গ তঁার েয চুিক্ত হেয়িছল েসিট

এবং ইসহাকেক করা তঁার প্রিতশ্রুিত মেন েরেখা|
17 যােকােবর জনয্ প্রভু এিটেক একিট আইনস্বরূপ কের িদেয়িছেলন|

ইস্রােয়েলর সেঙ্গ িতিন একিট চুিক্তকেরিছেলন যা িচরস্থায়ী হেব|
18 প্রভু ইস্রােয়লেক বেলিছেলন, “কনানীয়েদর বাসভূিম আিম

েতামােদরই েদেবা|
প্রিতশ্রুত ভূখণ্ডিট েতামােদর হেব|”

19 তখন জনসংখয্া িছল কম,
মুষ্টিেময় িকছু েলাক|

20 যাযাবেরর মেতা ঘুের েবড়ােতা
েদশ েথেক েদশান্তের|

21 িকন্তু প্রভু কাউেক তােদর আঘাত করেত েদনিন
এবং রাজােদর সতকর্ কের িদেয়িছেলন েযন তারা তােদর েকান
ক্ষিত না কের|

22 এই সব রাজােদর প্রভু বেলেছন: “আমার মেনানীত েলাকেদর
এবং ভাববাদীেদর েকউ েযন আঘাত না কের|”

23 সমস্ত ভুবন, প্রভুর বন্দনা কেরা|
প্রভু েকমন কের আমােদর রক্ষা কেরন েসই সুখবর প্রিতিদন
বেলা|
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24 সমস্ত জািতেক প্রভুর মিহমার কথা বেলা|
তঁার অেলৗিকক কীির্তর কথাও সবাইেক বেলা|

25 প্রভু মহান এবং প্রশংসার েযাগয্|
অনয্ সমস্ত েদবতােদর েথেক িতিন শ্রেদ্ধয় ও ভীিতকর|

26 েকন? কারণ অনয্ সমস্ত জািতর েদবেদবী শুধু মূলয্হীন পুতুলমাত্র|
প্রভু স্বয়ং আকাশ বািনেয়েছন|

27 প্রভু মিহমাময় এবং দীিপ্তমান|
িতিন েযখােন থােকন েসখােন শিক্ত এবং আনন্দ িবরাজ কের|

28 সমস্ত েলাক ও পিরবারগুিল
প্রভুর মিহমা ও শিক্তর প্রশংসা কেরা!

29 প্রভুর মিহমার গান গাও| তঁার নােমর মাহাত্ময্ কীতর্ ন কেরা|
প্রভুর চরেণ েতামােদর ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরা|
তঁােক সুন্দর ও পিবত্র েপাশােক উপাসনা কেরা|

30 প্রভুর সামেন সমস্ত পৃিথবীর ভেয় কম্পমান হওয়া উিচৎ ,
িকন্তু ঈশ্বর পৃিথবীেক সুদৃঢ় কেরেছন সুতরাং তা নড়েব না|

31আকােশ এবং মািটেত আনন্দ ধ্বিনত েহাক্;
িবশ্ব-চরাচের সবাই বেল উঠুক, “প্রভুই এই পৃিথবীর িনয়ামক|”

32 সমুদ্র এবং তার েভতেরর সব িকছুই আনেন্দ িচৎকার করুক|
মাঠগুিল এবং েসখােন যা িকছু আেছ তারা আনন্দ প্রকাশ
করুক|

33আনেন্দ মশগুল অরেণয্র বৃক্ষরািশ প্রভুর সামেন গান করেব!
েকন? কারণ প্রভু আসেছন পৃিথবীর িবচার করেত|

34 প্রভুেক ধনয্বাদ দাও কারণ িতিন ভাল|
তঁার আশীবর্াদ ও করুণা িচরন্তন|

35 প্রভুেক বেলা,
“েহ ঈশ্বর, আমােদর পিরত্রাতা আমােদর ঐকয্বদ্ধ কর|

সমস্ত জািতর হাত েথেক
আমােদর রক্ষা কেরা|

তাহেল আমরা েতামার পিবত্র নােমর প্রশংসা করেত পারেবা|
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েতামার মিহমার প্রশংসা করেত পারেবা|”
36 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সবর্দা েযভােব প্রশংিসত হেয়েছন,

িচরিদন েস ভােবই তঁার প্রশংসা েহাক্◌্|

সমস্ত েলাক প্রভুর প্রশংসা কের সমেবতভােব বেল উঠেলা,
“আেমন!”

37তারপরআসফআর তঁার ভাইেদর দায়ুদ প্রিতিদন সাক্ষয্িসনু্দেকর
সামেন েসবা করার জনয্ েরেখ েগেলন| 38 িযদূথূেনর পুত্র ওেবদ-
ইেদাম ও আেরা 68 জন েলবীয়েকও দায়ুদ আসেফর কােছ েরেখ
েগেলন| ওেবদ-ইেদাম আর েহাষা দুজেনই প্রহরী িছেলন|

39 িগিবেয়ােন প্রভুর তঁাবুেত েবদীর সামেন েসবা করার জনয্ দায়ুদ
সােদাক ও তঁার সতীথর্ যাজকেদর েরেখ এেসিছেলন| 40 প্রিত িদন
সকােল আর িবেকেল সােদাক ও অনয্ানয্ যাজকরা িমেল প্রভুর
ইস্রােয়লেক েদওয়া িবিধ-পুস্তক অনুসাের েবদীেত েহামবিল উৎসগর্
করেতন| 41 প্রভুর প্রশংসা গীত গাইবার জনয্ েহমন, িযদূথূন এবং
অনয্ানয্ েলবীয়েদর প্রেতয্েকর নাম ধের িনবর্াচন করা হেয়িছল, কারণ
তঁার েপ্রম িচর প্রবহমান| 42 েহমন আর িযদূথূনেক সকেলর সেঙ্গ
খঞ্জিন এবং তূরী-েভরী বাজােত হত| ঈশ্বেরর নাম বন্দনার সমেয় তঁারা
অনয্ানয্ বাদয্যন্ত্রও বাজােতন| িযদূথূেনর পুত্ররা তঁাবুর দরজায় পাহারা
িদেতা|

43 এই সমস্ত উৎসেবর পর প্রেতয্েক েয যার বািড়েত িফের েগল|
রাজা দায়ুদও তঁার পিরবারেক আশীবর্াদ করেত িনেজর প্রাসােদ িফের
েগেলন|

17

দায়ুদেক ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত
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1 প্রাসােদ িফের আসার পর দায়ুদ ভাববাদী নাথনেক বলেলন,
“আিম এরস কােঠর ৈতির রাজপ্রাসােদ বাস কির, িকন্তু
সাক্ষয্িসনু্দকটা পেড় আেছ তঁাবুেত| আিম ওিটর জনয্ একটা মিন্দর
বানােত চাই|”

2 নাথন উত্তর িদেলন, “তুিম যা করেত চাও কেরা, ঈশ্বর স্বয়ং
েতামার সহায়|”

3-4 েস িদন রােত, ঈশ্বেরর বাতর্ া নাথেনর কােছ এেলা| ঈশ্বর
বলেলন,

“যাও আমার নাম কের আমার েসবক দায়ুদেক িগেয় বেলা:
�দায়ুদ আমার মিন্দর তুিম বানােব না| 5-6 ইস্রােয়লীয়েদর িমশর
েথেক উদ্ধার করার পর েথেক এখন পযর্ন্ত আিম েকান মিন্দের
বাস কির িন| আিম তঁাবু েথেক তঁাবুেত ঘুের েবিড়েয অিধষ্ঠান
কেরিছ, ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ েনতা িনবর্াচন কেরিছ| ঐ সমস্ত
েনতারা আমার ভক্ত ও েসবকেদর িদশারী হেব| এক তঁাবু েথেক
আেরক তঁাবুেত বাস করার সময় আিম কখেনা এই সব েনতােদর
বিলিন, েতামরা েকন আমার জনয্ দামী কােঠর মিন্দর বানাও িন?�

7 “এখন আমার েসবক দায়ুদেক িগেয় বেলা: সবর্শিক্তমান প্রভু
বেলেছন, �আিম েতামােক মাঠ েথেক তুেল এেন েমষপালেকর
পিরবেতর্ ইস্রােয়েল আমার ভক্তেদর রাজা বািনেয়িছ| 8 তুিম
যখন েযখােন িগেয়ছ আিম েতামার সহায় হেয়, েতামার আেগ
আেগ েসখােন িগেয় েতামার শত্রুেদর িনধন কেরিছ| এবার
আিম েতামােক পৃিথবীর সবর্ােপক্ষা খয্ািতমান বয্িক্তেদর একজেন
পিরণত করব| 9 আিম এই জায়গা ইস্রােয়লীয়েদর িদলাম| আিম
ওেদর এখােন বসালাম এবং ওরা এখােন বসবাস করেব| েকউ
তােদর উৎযক্ত করেব না| দুষ্ট জািতরাও আেগর মেতা তােদর
আক্রমণ করেব না| 10 েযিদন েথেকআিমআমার েলাকেদর েনতৃত্ব
েদবার জনয্ িবচারকেদর িনযুক্ত কেরিছ, েসই িদন েথেক আিম
েতামােদর শত্রুেদর জয় কের চেলিছ|
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“ �এবার, আিম েতামায় বলিছ েয প্রভু েতামার জনয্ একিট গৃহ
িনমর্াণ করেবন|* 11 মৃতুয্র পর তুিম যখন েতামার পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ েযাগ েদেব আিম েতামার িনেজর পুত্রেক নতুন রাজা
করব এবং তার রাজত্ব সুদৃঢ় করব| 12 েতামার পুত্র আমার
জনয্ একিট মিন্দর বানােব আর আিম েতামার পুেত্রর পিরবারেক
আজীবন রাজত্ব করেত েদব| 13 েতামার আেগ িযিন রাজা িহসােব
শাসন করেতন েসই েশৗেলর ওপর েথেক যিদও আিম আমার
সমথর্ন সিরেয় িনেয়িছলাম িকন্তু েতামার পুত্রেক আিম সব সময়ই
ভালবাসব| আিম হব তার িপতা এবং েস হেব আমার পুত্র| 14তােক
িচর জীবেনর জনয্ আমার মিন্দর ও রাজেত্বর ভার অপর্ণ করব|
আর তার শাসন িচরস্থায়ী হেব|� ”

15 নাথন দায়ুদেক এই দশর্ন এবং ঈশ্বর যা বেলেছন তা জানােলন|

দায়ুেদর প্রাথর্না
16 রাজা দায়ুদ তখন পিবত্র তঁাবুেত িগেয় প্রভুর সামেন বেস

বলেলন,

“েহ প্রভু ঈশ্বর, তুিম েকান অজ্ঞাত কারেণ আমার ও আমার
পিরবােরর প্রিত বরাবর অসীম করুণা কের এেসেছা|” 17 ঈশ্বর
এটা িক েতামার কােছ এত কু্ষদ্র, েয তুিম আমায় দূর ভিবষয্েত
আমার পিরবােরর ভাগয্ বলেব? েহ ঈশ্বর, তুিম িক আমােক
সামানয্ েলােকর েচেয় েবশী িকছু েদেখা? 18 তুিম আমার জনয্
এেতা কেরছ আিম আর িক-ই বা বলেত পাির! তুিম েতা জােনাই
আিম েতামার আজ্ঞাবহ দাসানুদাস মাত্র| 19 েহ প্রভু, শুধু েতামার
ইচ্ছােতই আমার জীবেন এই সব মহৎ  ঘটনা ঘেটেছ| তুিম এ সমস্ত

* 17:10: এবার � করেবন এর অথর্ েকান সিতয্কােরর গৃহ নয়| এর অথর্ প্রভু দায়ুদ
পিরবােরর েলাকেদর বহু বছেরর জনয্ রাজা করেবন|
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মহৎ  ঘটনােক জ্ঞাত করেত েচেয়িছেল| 20এ জগেত েতামার মেতা
আর েকই বা আেছ? তুিম ছাড়া অনয্ েকান ঈশ্বর েনই| তুিম
ছাড়া আর েকান েদবতা কখেনা এেতা িবস্ময়কর ও মহান কাজ
কেরনিন! 21 ইস্রােয়লই পৃিথবীেত একমাত্র েদশ যার জনয্ তুিম
এত মহৎ  ও শ্রদ্ধাপূণর্ ভেয়র কাজকমর্ কেরছ| তুিমই আমােদর
িমশর েথেক উদ্ধার কের মুক্ত কেরছ| িনজ গুেণই তুিম খয্ািত
অজর্ ন কেরছ| েতামার ভক্তেদর েনতৃত্ব িদেয় তুিম িবজাতীয়েদর
আমােদর জনয্ তােদর িনজস্ব বাসভূিম তয্াগ করেত বাধয্ কেরছ|
অনয্ েকান েলােকর ঈশ্বর এই রকম কেরিন| 22 ইস্রােয়লীয়েদর
তুিম িচরকােলর জনয্ েতামার েলাক িহেসেব েবেছ িনেয়েছা| এবং
তুিমই তঁােদর ঈশ্বর হেয়েছা|

23 “েহ প্রভু, তুিম আমার ওআমার পিরবােরর কােছ েয প্রিতজ্ঞা
করেল তা েযন িচর িদন েতামার স্মরেণ থােক| তুিম যা বলেল তাই
েযন ঘেট| 24 েতামার নাম িচর কােলর জনয্ িবশ্বাস ভাজন ও মহান
েহাক্| েলাকরা েযন বেল, �সবর্শিক্তমান প্রভু হেলন ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর!� েযন েতামার েসবক িহসােব দায়ুেদর গৃহ িচর কােলর জনয্
প্রিতিষ্ঠত হয়|

25 “েহ প্রভু, তুিম আমােক, েতামার দাসেক বেলছ েয, আমার
বংশেক তুিম রাজবংেশ পিরণত করেব| তাই আিম এেতা সাহস
কের েতামার কােছ এই সমস্ত প্রাথর্না করেত পারিছ| 26 েহ প্রভু,
তুিমই ঈশ্বর, তুিম েতামার িনেজর কথা িদেয়ই আমার জনয্ এই সব
িজিনষ করেত সম্মত হেয়িছেল| 27 প্রভু, তুিম দয়া কের আমার
পিরবারেক আশীবর্াদ কেরছ এবং আমার কােছ প্রিতজ্ঞা কেরছ
েয আমার পিরবার েতামায় েসবা কের চলেব| প্রভু েযেহতু তুিম
স্বয়ং আমার পিরবারেক আশীবর্াদ কেরছ তারা িচর কালই েতামার
আশীবর্াদ-ধনয্ থাকেব|”

18



1 বংশাবিল 18:1 lvi 1 বংশাবিল 18:10

দায়ুেদর িবিভন্ন েদশ জয়
1 দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ কের তােদর যুেদ্ধ পরািজত কেরন

এবং পেলষ্টীয়েদর কাছ েথেক গাৎ  ও তার পাশ্বর্বতীর্ েছাটখােটা
শহরগুিল দখল কের িনেয় েনন|

2এরপর িতিন েমায়াবীয়েদর হািরেয় তােদর িনেজর বশয্তা স্বীকার
করেত বাধয্ করান| েমায়াবীয়রা দায়ুেদর জনয্ িনয়িমত উপেঢৗকন
পাঠােতা|

3 েসাবার রাজা হদেরষেরর েসনাবািহনীর সেঙ্গও দায়ুদ যুদ্ধ কেরন|
হদেরষর ফরাৎ নদী পযর্ন্ত তঁার রাজত্ব িবস্তােরর েচষ্টা কেরিছেলন,
িকন্তু দায়ুদ তঁার েসনাবািহনীেক হমাত পযর্ন্ত িপছু হঠেত বাধয্
কেরিছেলন| 4 িতিন হদেরষেরর কাছ েথেক 7000 রেথর সারথী
সহ 1000 রথ, 20,000 ৈসিনক আদায় করা ছাড়াও হদেরষেরর
অিধকাংশ রথ নষ্ট কের িদেয়িছেলন| শুধুমাত্র 100 রথ িতিন অবিশষ্ট
েরেখিছেলন|

5 অরামীয়রা দেম্মশক েথেক েসাবার রাজা হদেরষরেক সাহাযয্
করেত এেল দায়ুদ তােদরও পরািজত কেরন এবং 22,000 অরামীয়
েসনােক হতয্া কেরন| 6 এরপর দায়ুদ অরােমর দেম্মশেক দুগর্ বানান|
অরামীয়রা তঁার বশয্তা স্বীকার কের তঁার জনয্ উপেঢৗকনআনেতশুরু
কের| প্রভু দায়ুদেক সবর্ত্র িবজয়ী কেরিছেলন|

7 হদেরষেরর েসনাবািহনীর েথেক েসানার ঢালগুিল দায়ুদ
েজরুশােলেম এেনিছেলন| 8 িটভত্  ও কূন শহর েথেক িতিন
প্রচুর পিরমােণ িপতলও এেনিছেলন| এই শহরগুিল িছল হদেরষেরর
অিধকাের| পরবতীর্কােল, শেলামন এই সমস্ত িপতল মিন্দেরর জনয্
িপতেলর জলাধার, িপতেলর থামসমূহ এবং িপতেলর অনয্ানয্ িজিনষ
বানাবার কােজ বয্বহার কেরিছেলন|

9 হমােতর রাজা তযূ যখন খবর েপেলন, দায়ুদ েসাবার রাজা
হদেরষেরর েসনাবািহনীেক পরািজত কেরেছন, 10 তখন িতিন তঁার
পুত্র হেদারামেক িদেয় সিন্ধপ্রস্তাব কের দায়ুেদর কােছ আশীবর্াদ িনেত
পাঠােলন েযেহতু দায়ুদ হদেরষরেক পরািজত কেরিছেলন| হদেরষর
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তয়ূর সেঙ্গ যুদ্ধ করিছেলন| দায়ুদ, হদেরষরেক পরািজত করায় তয়ূ
হেদারােমর হাত িদেয় েসানা, রূেপা ও িপতেলর বহু মূলয্বান সামগ্রী
পািঠেয়িছেলন| 11 ইেদাম, েমায়াব, অেম্মান, অমােলক এবং পেলষ্টীয়
েথেক দায়ুদ েয েসানা, রূেপা এবং িপতেলর িজিনষপত্র েপেয়িছেলন
তা িদেয় িতিনও একই কাজ করেলন| িতিন এগুিল প্রভুর উেদ্দেশয্
িনেবদন করেলন|

12 লবণ উপতয্কায় সরূয়ার পুত্র অবীশয় 18,000 ইেদামীয়েক
হতয্া কের| 13 অবীশয় ইেদােম এক ৈসনয্বািহনীর দলও বসাল এবং
ইেদামীয়রা দায়ুেদর বশয্তা স্বীকার কের| প্রভু দায়ুদেক সবর্ত্রই িবজয়ী
কেরিছেলন|

দায়ুেদর গুরুত্বপূণর্ আিধকািরকবগর্
14 সমস্ত ইস্রােয়েলর শাসক দায়ুদ তঁার সমস্ত প্রজােদর প্রিত নয্ায়

ও সমিবচার িনেয় ইস্রােয়ল শাসন কেরন| 15 তঁার েসনাবািহনীর
প্রধান িছেলন সরূয়ার পুত্র েযায়াব| অহীলূেদর পুত্র িযেহাশাফট
দায়ুেদর সমস্ত কাযর্কলাপ িলিপবদ্ধ কের িগেয়েছন| 16 অহীটূেবর
পুত্র সােদাক আর অিবয়াথেরর পুত্র অবীেমলক যাজক িছেলন|
শব্শ িছেলন েলখক| 17 িযেহায়াদার পুত্র বনােয়র দািয়ত্ব িছল
কেরথীয় ও পেলথীয়েদর পিরচালনা করা| দায়ুেদর পুত্ররাও গুরুত্বপূণর্
পেদ অিধিষ্ঠত িছেলন এবং িপতার পােশ েথেক রাজকােযর্ সহায়তা
করেতন|

19
অেম্মানীয়েদর হােত দায়ুেদর েলাকেদর লাঞ্ছনা

1 অেম্মানীয়েদর রাজা নাহেশর মৃতুয্ হেল তঁার জায়গায় তঁার পুত্র
হানূন রাজা হেলন| 2দায়ুদ তখন বলেলন, “নাহেশর সেঙ্গআমার বনু্ধর
সম্পকর্ িছল, এই েশােকর সময় তঁার পুত্র হানূনেক আমার সহানুভূিত
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েদখােনা কতর্ বয্|”এই বেল িতিন অেম্মােন হানূনেক সমেবদনা জানােত
বাতর্ াবাহক পাঠােলন|

3 িকন্তু অেম্মানীয় েনতারা নতুন রাজােক কুমন্ত্রণা িদেয় বলেলন,
“েমােটই ভাবেবন না েয দায়ুদ সহানুভূিত জানােনার জনয্ এই সব
েলাকেদর পািঠেয়েছ| এরা আসেল দায়ুেদর গুপ্তচর| দায়ুদ আপনার
রাজয্ ধ্বংস করেত চায় তাই আপনার ও আপনার রাজেত্বর েগাপন
খবর সংগ্রহ করেত এেদর পািঠেয়েছ|” 4 হানূন তখন দায়ুেদর
কমর্চারীেদর েগ্রপ্তার কের তােদর দািড় েকেট পরেণর েপাশাক িঁছেড়
তােদর েফরত পািঠেয় িদেলন|

5 দায়ুেদর কমর্চারীরা এভােব ঘের িফরেত খুবই লজ্জা পািচ্ছেলন|
কেয়কজন িগেয় দায়ুদেক তঁার কমর্চারীেদর দুগর্িতর কথা জানােল
িতিন খবর পাঠােলন, “দািড় আবার বড় না হওয়া পযর্ন্ত েতামরা
িযরীেহােত থােকা| দািড় বড় হবার পর ঘের িফের এেসা|”

6 অেম্মানীয়রা বুঝেলন েয তঁারা িনজ েদােষ িনেজেদর দায়ুেদর
ঘৃিণত শত্রুেত পিরণত কেরেছন| হানূন ও অেম্মানীয়রা তখন
75,000 পাউণ্ডরূেপা মূলয্স্বরূপ িদেলন এবং েমেসাপেটিময়া, মাখার
শহরগুিল ও অরােমর েসাবা েথেক রথ আর তার জনয্ সারথী ভাড়া
কের আনেলন| 7অেম্মানীয়রা 32,000 রথ আনেলন, এছাড়াও তঁারা
অেথর্র িবিনমেয় মাখার রাজার েসনাবািহনীর সাহাযয্ চাইেলন| মাখার
রাজা আর তঁার ৈসনয্সামন্ত এেস েমদবা শহেরর কােছ িশিবর েগেড়
বসল| আেম্মানীয়রাও শহর েথেক েবিরেয় যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেত
লাগল|

8 দায়ুদ খবর েপেলন অেম্মানীয়রা যুেদ্ধর েতাড়েজাড় করেছ| িতিন
তখন অেম্মানীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ েসনাপিত েযায়ােবর
েনতৃেত্ব ইস্রােয়েলর সমগ্র েসনাবািহনী পাঠােলন| 9তখন অেম্মানীয়রা
যুেদ্ধরজনয্ ৈতরী হেয় শহেরর িসংহ দরজা পযর্ন্ত এেলন| িকন্তু রাজারা
যুদ্ধেক্ষেত্র যানিন এবং িনেজরা মােঠ রেয় িগেয়িছেলন|

10 েযায়াব েদখেলন তঁার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ সামেন ও েপছেন
সশস্ত্র দুদল েসনাবািহনী প্রস্তুত হেয় আেছ| েযায়াব তখন ইস্রােয়েলর
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িকছু েসরা ৈসিনকেক েবেছ িনেয় তােদর অরােমর েসনাবািহনীর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত পাঠােলন| 11 আর বাদবািক ৈসিনকেদর তঁার
ভাই অবীশেযর েনতৃেত্ব অেম্মানীয় েসনাবািহনীর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
পাঠােলন| 12 েযায়াব অবীশয়েক বলেলন, “অরােমর েসনারা যিদ
আমার পেক্ষ েবিশ শিক্তশালী হয় েতা তুিম আমায় সাহাযয্ করেত
এেসা| আর যিদ ওরা েতামার েচেয় েবিশ শিক্তশালী হয় েতা আিম
েতামায় সাহাযয্ করব! 13চেলা এবার বীরত্ব ও সাহেসর সেঙ্গআমােদর
ঈশ্বেরর শহরগুেলার জনয্ ওআমােদর েদেশর েলাকেদর জনয্ ওেদর
ওপর ঝঁািপেয় পিড়| তারপর েতা সবই প্রভুর ইেচ্ছ!”

14 এই না বেল, েযায়াব অরামীয় েসনাবািহনীর ওপর ঝঁািপেয়
পড়েলন| অরামীয় েসনারা তখন পালােত শুরু করল| 15 আর
অেম্মানীয় েসনারা যখন তােদর পালােত েদখল, তখন তারা িনেজরাও
অবীশয় আর তঁার েসনাবািহনীর হাত েথেক প্রাণ বঁাচােনার জনয্
পালােত শুরু করল| অেম্মানীয়রা িনেজেদর শহের আর েযায়াব
েজরুশােলেম িফের েগেলন|

16 অরামীয় েনতারা, তঁারা ইস্রােয়লীয়েদর কােছ েহের িগেয়েছন
েদেখ ফরাৎ নদীর পূবর্িদেকর অরামীয়েদর কােছ সাহাযয্ েচেয় দূত
পাঠােলন| েশাফক িছেলন অরােমর রাজা হদেরষেরর েসনাবািহনীর
েসনাপিত| েশাফক অনয্ অরামীয় বািহনীরও েনতৃত্ব িদেয়িছেলন|

17 দায়ুদ যখন অরােমর েসনাবািহনীেদর যুেদ্ধর জনয্ একত্র হবার
খবর েপেলন, িতিনও ইস্রােয়েলর েলাকেদর একত্র কের তােদর যদর্ ন
নদীর ওপাের পািঠেয় িদেলন এবং অরামীয় েসনাবািহনীর মুেখামুিখ
হেয় তােদর আক্রমণ করেলন| 18 তারা প্রাণ বঁাচােত পালােত শুরু
করল| দায়ুদ ও তঁার েসনাবািহনী 7000 অরামীয় সারথী, 40,000
অরামীয় েসনা ও অরামীয়েদর েসনাপিত েশাফকেক হতয্া করেলন|

19 হদেরষেরর পদস্থ রাজকমর্চারীরা যখন েদখেলন তঁারা
ইস্রােয়েলর হােত পরািজত হেয়েছন তঁারা তখন দায়ুেদর সেঙ্গ সিন্ধ
স্থাপন কের তঁার বশয্তা স্বীকার করেলন এবং অেম্মানীয়েদর আর
কখনও সাহাযয্ না করেত স্বীকৃত হেলন|
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20
েযায়াব অেম্মানীয়েদর ধ্বংস করেলন

1 বসেন্তর সময় েযায়ােবর েনতৃেত্ব ইস্রােয়েলর েসনাবািহনী
আবার যুদ্ধ করেত েবেরাল| সচরাচর এসময়ই রাজা-মহারাজারা
যুদ্ধযাত্রা করেলও দায়ুদ িকন্তু েজরুশােলেমই থাকেলন| ইস্রােয়লীয়
েসনাবািহনী অেম্মােন িগেয় অেম্মান ধ্বংস কের রব্বা শহর চারপাশ
েথেকঅবেরাধ কের েসখােন িশিবর গাড়েলা| এই ভােব রব্বা অবেরাধ
কের েশষ পযর্ন্ত েযায়ােবর েনতৃেত্ব ইস্রােয়লীয় বািহনী যুদ্ধ কের
রব্বাও ধ্বংস করল|

2দায়ুদ এেস তােদর রাজার মাথা েথেক মুকুট খুেল িনেলন| মুকুেটর
ওজন িছল প্রায় 75 পাউণ্ড এবং এিট িছল বহুমূলয্ পাথর খিচত
ও েসানার ৈতরী| এবং েসই মুকুটিট দায়ুেদর মাথায় পরােনা হল,
তেব িতিনও রব্বা েথেক আেরা অেনক মূলয্বান িজিনসপত্র িনেয়
এেলন| 3 দায়ুদ রব্বার েলাকেদর ও অেম্মান শহেরর বািসন্দােদর িনেয়
এেলন এবং তােদর করাত, গঁাইিত আর কুঠার িদেয় কাজ করেত বাধয্
কের,আবার েজরুশােলেম িফের েগেলন|

পেলষ্টীয় দানব সন্তান মারা েগল
4 পরবতীর্ কােল, পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ েগষর শহের ইস্রােয়লীয়েদর

যুদ্ধ হয়| েস সমেয়, হূশার িসব্বখয় িসপপয় নােম এক দানব সন্তানেক
হতয্া করল| তাই পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়েলর কােছ িনেজেদর সমপর্ণ
করল|

5আরএকবার পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ ইস্রােয়লীয়েদর যখন যুদ্ধ হিচ্ছল,
যায়ীেরর পুত্র ইল্হানন লহিমেক হতয্া কেরন, যিদও লহিমর হােত
একিট িবশাল ও তীক্ষ্ণ বশর্া িছল| লহিম িছল গিলয়ােতর ভাই| গিলয়াত
িছল গােতর েলাক|

6এরপর গােত ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ পেলষ্টীয়েদর আবার যুদ্ধ হয়|
েস সময় গােত এক বয্িক্ত বাস করত; তার প্রিত হােত-পােয় ছ�িট
কের েমাট 24টা আঙুল িছল| দানেবর পুত্র িছল বেল েস এক িবশাল
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আকার পুরুষ িছল| 7 ইস্রােয়লেক িনেয় হািস-ঠাট্টা করার অপরােধ
দায়ুেদর ভাই িশিময়র পুত্র েযানাথন তােক হতয্া কের|

8 এই পেলষ্টীয়রা িছল গােতর দানবেদর সন্তান| দায়ুদ ও তঁার
েলাকরা এই সমস্ত দানবেদর হতয্া কেরিছেলন|

21

ইস্রােয়লেক গণনা কের দায়ুেদর পাপ
1 শয়তান ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবপেক্ষ িছল| তার প্রেরাচনায় পা

িদেয় দায়ুদ ইস্রােয়েলআদমশুমাির করার িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন| 2 িতিন
েযায়াব ও ইস্রােয়েলর েনতােদর েডেক বলেলন, “যাও েবর্-েশবা
েথেক দান পযর্ন্ত সমগ্র ইস্রােয়েলর জনসংখয্া গণনা কের আমােক
জানাও| আিম যােত বুঝেত পাির এেদেশ েমাট কত জন বাস কের|”

3 িকন্তু েযায়াব উত্তর িদেলন, “প্রভু তঁার েলাকেদর শতগুণ
বািড়েয় চলুন! মহারাজ, ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দাই েতা আপনার
অনুগত ভৃতয্| েকন আপিন এই কাজ করেত চাইেছন? আপিন সমস্ত
ইস্রােয়লীয়েদর পােপর ভাগী করেবন|”

4 িকন্তু রাজা দায়ুদ তঁার িসদ্ধােন্ত অনড় থাকায় েযায়াব তঁার আেদশ
মানেত বাধয্ হেলন| িতিন সমগ্র ইস্রােয়েল ঘুের ঘুের জনসংখয্া
গুেন আবার েজরুশােলেম িফের খবর িদেলন েয 5 ইস্রােয়েল েমাট
1,100,000 েলাক আেছ যারা তরবািরর বয্বহার জােন| আর িযহূদায়
এই ধরেণর েলােকর সংখয্া 470,000| 6 রাজা দায়ুেদর িনেদর্ শ
মনঃপুত না হওয়ায় েযায়াব েলিব ও িবনয্ামীন পিরবােরর বংশধরেদর
জনসংখয্া গণনা কেরন িন| 7ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত দায়ুদ একিট খারাপ কাজ
কেরিছেলন| তাই প্রভু ইস্রােয়লেক শািস্ত িদেলন|

ঈশ্বেরর ইস্রােয়েলেক শািস্ত
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8 দায়ুদ তারপর ঈশ্বরেক বলেলন, “আিম মূেখর্র মেতা জনসংখয্া
গণনা কের গুরুতর পাপ কেরিছ| এখন আিম েতামায় অনুনয় করিছ,
তুিম আমায়, েতামার দাসেক এই পাপ েথেক মুক্ত কর|”

9-10 প্রভু তখন দায়ুেদর ভাববাদী গাদেক বলেলন, “যাও দায়ুদেক
িগেয় বল: �প্রভু এই কথা বেলেছন: েতামােক শািস্ত েদবার জনয্ আিম
িতনেট উপােয়র কথা েভেবিছ| তুিম েয ভােব বলেব েস ভােবই আিম
েতামায় শািস্ত েদব|� ”

11-12 তখন, গাদ িনেদর্ শ মত দায়ুদেক িগেয় বলেলন, “প্রভু
বেলেছন, �েতামায় শািস্ত েদবার জনয্ িতনিট পেথর কথা আিম
েভেবিছ| প্রথমিট হল � িতন বছর েদেশ দুির্ভক্ষ হেব| িদ্বতীয়িট হল �
যারা তরবাির িনেয় তাড়া করেব েসই সব শত্রুেদর কাছ েথেক েতামায়
িতনমাস ধের পািলেয় েবড়ােত হেব| আর তৃতীয়িট হল � িতন িদন
েতামােক প্রভুর হােত শািস্ত েভাগ করেত হেব| মহামারীেত েদশ েছেয়
যােব| প্রভুর দূতরা ইস্রােয়েলর ঘের ঘের েলাকেদর প্রাণ েনেব|� এবার
তুিম বল আিম প্রভুেক িক জানাব|”

13 দায়ুদ গাদেক বলেলন, “হায়! িক িবপেদ পেড়িছ! আিম িক
ভােব শািস্ত পােবা তা িঠক করার ভার আিম অনয্েদর হােত িদেত চাই
না| প্রভু করুণাময়, িতিনই আমায় যথােযাগয্ শািস্ত েদেবন|”

14 অতঃপর প্রভু ইস্রােয়েল মহামারী পাঠােলন, তােত 70,000
েলােকর মৃতুয্ হল| 15 প্রভু েজরুশােলমেক ধ্বংস করেত একজন
েদবদূতও পাঠােলন| িকন্তু েস যখন েজরুশােলম ধ্বংস করেত শুরু
করল তখন প্রভুর করুণা হল| িযবূষীয় অণর্ােনর শসয্ মাড়াইেয়র
উঠােনর কােছ দঁািড়েয় থাকা েসই দূতেক প্রভু বলেলন, “আর নয়
থাক! যেথষ্ট হেয়েছ|”

16 দায়ুদ ও েনতারা ওপের তািকেয়, েজরুশােলেমর ওপর প্রভুর
তরবাির হােত প্রভুর েসই দূতেক েদখেত েপেলন| তখন তারা
েশােকর েপাশাক পের আভূিম নত হেলন| 17 দায়ুদ ঈশ্বরেক বলেলন,
“আিম জনসংখয্া গণনা করেত বেল পাপ কেরিছ| আিমই পাপাত্মা|
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ইস্রােয়েলর েলাকরা েতা িনরপরাধ| প্রভু আমার ঈশ্বর, মহামারীেত
ওেদর প্রাণ না িনেয় তুিম আমায় আর আমার পিরবারেক শািস্ত দাও|”

18 তখন প্রভুর দূত গাদেক বলেলন, “দায়ুদেক িযবূষীয় অণর্ােনর
খামােরর কােছ প্রভুর উপাসনার জনয্ একটা েবদী িনমর্াণ করেত
বেলা|” 19 গাদ দায়ুদেক একথা জানােল িতিন অণর্ােনর খামাের
েগেলন|

20অণর্ান তখন গম ঝাড়াই করিছল| েস েপছন িফের দূতেক েদখেত
েপল| অণর্ােনর চার পুত্র ভেয় লুিকেয় পড়েলা| 21 দায়ুদ স্বয়ং েহঁেট
েহঁেট িটলার ওপের অণর্ােনর কােছ েগেলন| তঁােক েদখেত েপেয়
খামার েছেড় এেস অণর্ান তঁার সামেন আভূিম নত হেলন|

22 দায়ুদ বলেলন, “েতামার খামার বািড়টা আমায় েবেচ দাও| যা
দাম লােগ আিম েদব| তারপর আিম এখােন প্রভুর উপাসনার জনয্
একিট েবদী বানাব| তাহেল এই মহামারী বন্ধ হেব|”

23অণর্ান দায়ুদেক বলল, “আপিনই আমার রাজা ও প্রভু| আপনার
যিদ প্রেয়াজন হয় তাহেল আপিন অবশয্ই আমার শসয্ মাড়াই এর
েক্ষত্রটা িনেত পােরন| এছাড়াও আিম েহামবিলর জনয্ আপনােক ষঁাড়
আর গম িদিচ্ছ এবং ময়দা শসয্ ৈনেবদয্র জনয্ আপনার যা িকছু
দরকার সবই আপনােক েদব|”

24 িকন্তু রাজা দায়ুদ উত্তর িদেলন, “না, তা সম্ভব নয়|আিম েতামার
েথেক িবনামূেলয্ িকছু িনেয় তা প্রভুেক িদেত পারব না| আিম ঈশ্বরেক
এমন িকছুই েদব না যার জনয্ আমায় দাম িদেত হেব না| েতামােক
আিম এ সব িকছুর পুেরা দাম েদব|”

25 তখুিন িতিন অণর্ানেক জায়গািটর জনয্ প্রায় 15 পাউণ্ড েসানা
িদেলন| 26 তারপর দায়ুদ েসই শসয্ মাড়াইেয়র জায়গায় প্রভুর
উপাসনার জনয্ েবদী বানােলন| েসই েবদীেত েহামবিল ও মঙ্গল
ৈনেবদয্ িদেয় দায়ুদ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন| প্রভু আকাশ েথেক
েবদীেত অিগ্নিশখা পািঠেয় েসই ডােক সাড়া িদেলন| 27 তারপর প্রভু
তঁার েদবদূতেক উনু্মক্ত তরবারী েকাষবদ্ধ করেত আেদশ িদেলন|
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28 দায়ুদ েদখেলন, অণর্ােনর খামার বািড়েত প্রভু তঁার ডােক সাড়া
িদেয়েছন| িতিন েসখােনই প্রভুর উেদ্দেশয্ বিলদান উৎসগর্ করেলন|
29 (পিবত্র তঁাবু এবং েহামবিল অপর্েণর েবদীিট িছল িগিবেয়ান
শহের একিট উঁচু জায়গায়| ইস্রােয়েলর বািসন্দারা যখন মরুভূিমেত
ঘুরিছেলন তখন েমািশ এই পিবত্র তঁাবু বািনেয় িছেলন| 30 িকন্তু দায়ুদ
ঈশ্বেরর দূেতর তরবারীর ভেয় পিবত্র তঁাবুেত ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলেত
যানিন|)

22
1 দায়ুদ বলেলন, “প্রভু ঈশ্বেরর মিন্দর ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর

জনয্ েবদী এখােনই বানােনা হেব|”

দায়ুদ মিন্দর িনমর্ােণর পিরকল্পনা করেলন
2 দায়ুদ ইস্রােয়েল বসবাসকারী সমস্ত িবেদশীেদর এক জায়গায়

জেড়া হেত িনেদর্ শ িদেলন| তারপর িতিন তােদর মেধয্ েথেক পাথর-
কাটুেরেদর েবেছ িনেলন| এেদর কাজ িছল, ঈশ্বেরর েয মিন্দর হেব
তার জনয্ তখন েথেকই পাথর েকেট রাখা| 3 েপেরক ও দরজার কব্জা
বানােনার জনয্ দায়ুদ েলাহা আনােলন এবং এছাড়াও প্রচুর পিরমােণ
িপতল সংগ্রহ করেলন| 4 অজস্র এরস কােঠর গঁুিড়ও আনা হল|
সীেদান ও েসারীেযর বািসন্দারা অেনকঅেনক দামী কােঠর গঁুিড় এেন
িদেয়িছল|

5 দায়ুদ বলেলন, “আমরা প্রভুর জনয্ সুিবশাল একটা মিন্দর
বানােত চেলিছ| িকন্তু আমার পুত্র শেলামেনর বয়স এখনও কম|
এসম্পেকর্ উপযুক্তজ্ঞান তার হয়িন|প্রভুর এই সুিবশাল মিন্দেরর খয্ািত
তার েসৗন্দেযর্য্র কারেণ পৃিথবীর েদেশ েদেশ যােত ছিড়েয় পেড় েস
কারেণ আিম েসই মিন্দেরর নকশা ও পিরকল্পনা কের যািচ্ছ|” কথা
মেতা তঁার মৃতুয্র আেগই দায়ুদ মিন্দেরর জনয্ অেনক পিরকল্পনা ও
নকশা কের িগেয়িছেলন|
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6দায়ুদ তঁার পুত্র শেলামনেক েডেক প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিন্দর
বানােনার িনেদর্ শ িদেয় বলেলন, 7 “শেলামন, আিম প্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর জনয্ একটা মিন্দর বানােত েচেয়িছলাম| 8 িকন্তু প্রভু আমােক
জানােলন, �দায়ুদ তুিম অেনক যুদ্ধ কেরছ| বহু বয্িক্তর রেক্ত ঐ হাত
রিঞ্জত কেরছ| তাই আমার নােম তুিম েকান মিন্দর বানােত পারেব
না| 9 িকন্তু েতামার এক পুত্র হেব শািন্তর ধারক ও বাহক| তােক আিম
একিটশািন্তপূণর্ জীবন েদব এবং তারআেশপােশর শত্রুরা যােত তােক
উৎযক্ত না কের েদখব| 10 তার নাম শেলামন এবং তার শাসনকােল
আিম ইস্রােয়লেক শািন্ত েদব| আিম তােক সন্তান-জ্ঞােন পালন করব
এবং তার রাজয্েক সুদৃঢ় করব| তার পিরবােরর েকউ না েকউআজীবন
ইস্রােয়েল শাসন করেব|� ”

11 দায়ুদ শেলামনেক আেরা বলেলন, “প্রভু েতামার সহায় েহান,
যােত তুিম তঁার কথা মেতাই েতামার প্রভু ঈশ্বেরর জনয্ এই মিন্দর
বানােত সফল হেত পােরা| 12প্রভু েতামায় ইস্রােয়েলর রাজা করেবন|
রাজয্ পিরচালনা এবং প্রভু েতামার ঈশ্বেরর িবিধ ও অনুশাসন অনুসরণ
করার মেতা জ্ঞান-বুিদ্ধ ও িবচার িবেবচনাও েযন েতামােক েদন|
13প্রভু প্রদত্ত েমািশর িবিধ অনুসরণ কের সতকর্ ভােব জীবন কাটােল
তুিম অবশয্ই সফল হেব| ভেয়র েকান কারণ েনই| সাহেস ভর কের
বীরপুরুেষর মেতা জীবনযাপন কেরা|

14 “েশােনা শেলামন, প্রভুর মিন্দর বানােনার পিরকল্পনার জনয্
আিম বহু পিরশ্রম কেরিছ| আিম 3750 টন েসানা আর 37,500 টন
রূেপা ছাড়াও েয পিরমাণ েলাহা আর িপতল জিমেয়িছ তা ওজন করা
প্রায় অসম্ভব! আর আেছ অজস্র কাঠ এবং পাথর| শেলামন, এই সব
িকছুই তুিম বাড়ােত পার| 15 সুদক্ষ ছুেতার আর পাথর-কাটুের ছাড়াও
সব রকম কােজ দক্ষ কািরগর আর িমিস্ত্রও েতামার আেছ| 16 েসানা,
রূেপা, েলাহা, িপতেলর কাজজানা অসংখয্ কািরগর তুিম পােব| এবার
েতামার কাজ শুরু কর| প্রভু েতামার সহায় েহান|”

17তারপর দায়ুদ ইস্রােয়েলর সমস্ত েনতােদর তঁার পুত্র শেলামনেক
সাহাযয্ করার িনেদর্ শ িদেয় বলেলন, 18 “এখন স্বয়ং ঈশ্বর
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েতামােদর সহায়| িতিন আপনােদর শািন্তর সময় িদেয়েছন, চারপােশর
বিহঃশত্রুেদর পরািজত করেত আমায় সাহাযয্ কেরেছন| প্রভু ও তঁার
েলাকরা এখন এই েদশেক িনয়ন্ত্রণ করেছন| 19 এখন প্রভুেক সমস্ত
মন-প্রাণ েঢেল দাও এবং িতিন যা বেলন তাই কর| তঁার উপযুক্ত
কের মিন্দর বানােনার কােজ আত্মিনেয়াগ কর| তঁার নােম মিন্দর
বািনেয় সাক্ষয্িসনু্দক ও আর যা িকছু পিবত্র িজিনস আেছ মিন্দের
িনেয় এেসা|”

23
মিন্দের েসবা করবার িনিমত্ত েলবীয়েদর জনয্ পিরকল্পনা

1 রাজা দায়ুেদর বয়স হওয়ায় িতিন তঁার পুত্র শেলামনেক
ইস্রােয়েলর রাজপেদ অিধিষ্ঠত কের 2 ইস্রােয়েলর সমস্ত েনতা,
যাজক ও েলবীয়েদর েডেক পাঠােলন| 3 িতিন গুেন েদখেলন 30
বছেরর েবিশ বয়স্ক েলবীয়েদর সবর্েমাট সংখয্া 38,000জন| 4 দায়ুদ
আেদশ িদেলন, “24,000জন েলবীয় প্রভুর মিন্দর বানােনার কােজর
তত্ত্বাবধান করেব| 6000 েলবীয় আিধকািরক ও িবচারেকর কাজ
করেব| 5 4000 েলবীয় দ্বাররক্ষী হেব| এবং আেরা 4000 জন গায়ক
িহেসেব কাজ করেব| আিম এেদর জনয্ েয িবেশষ বাদয্যন্ত্র বািনেয়িছ
তাই িদেয় তারা প্রভুর প্রশংসা গীত গাইেব|”

6 দায়ুদ েগেশর্ান, কহাত্ ও মরাির েলিবর পুত্রেদর পিরবারেগাষ্ঠী
অনুসাের িতন ভােগ ভাগ করেলন|

েগেশর্ােনর পিরবারেগাষ্ঠী
7 েগেশর্ান পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িছেলন লাদন আর িশিমিয়|

8 লাদেনর িতন পুেত্রর নাম যথাক্রেম িযহীেয়ল, েসথম ও
েযােয়ল| 9 আর লাদন পিরবােরর েনতা িশিমিয়র িতন পুেত্রর
নাম শেলােমাৎ, হসীেয়ল ও হারণ|
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10 িশিমিয়র চার পুেত্রর নাম যথাক্রেম যহত্, সীন, িযয়ূশ ও বরীয়|
11 যহত্ িছল প্রধান এবং সীষ িছল িদ্বতীয়| িকন্তু িযয়ূশ আর
বরীয়র েবশী পুত্রকনয্া িছল না বেল তােদর এক পিরবারভুক্ত
িহেসেব গণনা করা হয়|

কহােতর পিরবারেগাষ্ঠী
12 কহােতর চার পুেত্রর নাম অম্রাম, িযষ্হর, িহেব্রাণ ও উষীেয়ল|

13 অম্রােমর পুত্রেদর নাম িছল হােরাণ আর েমািশ| হােরাণ
এবং তঁার উত্তরপুরুষেদর বরাবেরর জনয্ িবিশষ্ট জন িহেসেব
েবেছ েনওয়া হেয়িছল| তঁারা প্রভুর যাবতীয় পূেজা-অচর্ না ও
ভজনার কাজ সম্পাদন করেতন, প্রভুর সামেন ধুপধূেনা িদেতন
ও যাজেকর কাজও করেতন| প্রভুর নােম েলাকেদর আশীবর্াদ
করবার মযর্াদাও তঁােদর েদওয়া হেয়িছল|

14 েমািশ িছেলন ঈশ্বেরর েলাক| 15 তঁার পুত্র েগেশর্াম আর
ইলীেয়ষরেক েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তগর্ত িহেসেব ধরা হয়|
16 ইলীেয়ষেরর বড় েছেলর নাম রহিবয় আর 17 েগেশর্ােমর বড়
েছেলর নাম িছল শবূেয়ল| ইলীেয়ষেরর আর েকােনা পুত্র না
থাকেলও রহিবেয়র আেরা অেনক পুত্র িছল|

18 িযষ্হেরর বড় েছেলর নাম শেলামীত্ |
19 িহেব্রােণর পুত্রেদর মেধয্ প্রধান িযিরয়, িদ্বতীয় অমিরয়, তৃতীয়
যহসীেয়ল আর চতুথর্ িযকিময়াম|

20 উষীেয়েলর পুত্রেদর নাম যথাক্রেম মীখা ও িযিশয়|

মরািরর পিরবারেগাষ্ঠী
21 মরািরর পুত্রেদর নাম মহিল আর মূিশ| মহিলর পুত্রেদর নাম
ইিলয়াসর আর কীশ| 22 ইিলয়াসর অপুত্রক অবস্থােতই মারা
িগেয়িছেলন| তঁার শুধু কেয়কিট কনয্া িছল, যারা িনেজেদর
আত্মীয়েদর মেধয্ই কীেশর পুত্রেদর িবেয় কেরিছল| 23 মূিশর
পুত্রেদর নাম মহিল, এদর ও িযেরেমাৎ|
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েলবীয়েদর কাজ
24 কুিড় বছেরর েবিশ বয়স্ক েলিবর উত্তরপুরুষেদর মেধয্

যারা প্রভুর মিন্দের কাজ কেরিছল, পিরবার অনুযায়ী তােদর নাম
তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| এরা সকেলই িনেজেদর পিরবােরর প্রধান
িছল|

25 দায়ুদ বেলিছেলন, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর তঁার েলাকেদর শািন্ত
িদেয়েছন| িচর িদেনর জনয্ িতিন েজরুশােলেম থাকেত এেসেছন|
26 তাই েলবীয়েদর আর পিবত্র তঁাবু বা প্রভুর েসবার উপকরণ বইেত
হেব না|”

27 ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত দায়ুেদর েশষ আেদশ িছল েলিব
পিরবারেগাষ্ঠীর উত্তরপুরুেষর েলাকসংখয্া গণনা করা| 20 বছর বা
তার েবিশ বয়স্ক সমস্ত েলবীয়েদর েগানা হেয়িছল|

28 েলবীয়রা হােরােণর উত্তরপুরুষেদর মিন্দের প্রভুর কাজকেমর্র
সহায়তা করেতন, এছাড়াও তঁারা মিন্দেরর উেঠান এবং আেশপােশর
ঘরগুেলার তদারিক করেতন| পিবত্র সামগ্রীর এবং ঈশ্বেরর মিন্দেরর
সমস্ত আসবাবপেত্রর শুিচতা রক্ষা করার দািয়ত্বও িছল তঁােদর
ওপর| 29 েটিবেলর ওপর রুিট রাখবার এবং গম, শসয্ ৈনেবদয্ ও
খািমরিবহীন রুিট রাখবারও দািয়ত্ব িছল তঁােদর ওপর| মিন্দেরর বাসন-
েকাসন এবং ৈনেবদয্ সামলােনা ছাড়াও িজিনসপত্র মাপা ও ওজন
করার কাজও তঁােদরই করেত হত| 30 প্রিত িদন সকােল ও সন্ধয্ায়
তঁারা প্রভুর প্রশংসা করেতন ও তঁােক ধনয্বাদ িদেতন| 31 েলবীয়রা
প্রভুর কােছ িবশ্রােমর িদন, অমাবসয্ার িদন ও অনয্ানয্ উৎসেবর
িদনগুিলেত েহামবিল উৎসগর্ করেতন| প্রিতিদন তঁারা প্রভুর েসবা
করেতন| প্রিত বার কতজন েলবীয় েসবা করেব েস বয্াপাের িবেশষ
িনয়ম িছল এবং তঁারা এই িনয়মগুিল অনুসরণ করেতন| 32 েলবীয়রা
তঁােদর আত্মীয়েদর, েয যাজকরা িছেলন হােরােণর উত্তরপুরুষ, প্রভুর
মিন্দের েসবার কােজ সাহাযয্ করেতন| তঁারা পিবত্র তঁাবু এবং পিবত্র
স্থােনরও যত্ন িনেতন|
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যাজক েগাষ্ঠী
1 হােরােণর পুত্রেদর নাম নাদব, অবীহূ, ইিলয়াসর আর ঈথামর|

2 হােরােণর আেগই নাদব আর অবীহূর অপুত্রক অবস্থায় মৃতুয্ হয়|
তাই ইিলয়াসর এবং ঈথামর যাজেকর দািয়ত্ব গ্রহণ কেরিছেলন|
3 ইিলয়াসর এবং ঈথামেরর পিরবারেগাষ্ঠীেক দায়ুদ দুিট পৃথক
েগাষ্ঠীেত ভাগ কেরিছেলন যােত তঁারা তঁােদর দািয়ত্ব সুষ্ঠভােব সম্পন্ন
করেত পােরন| দুই পিরবারেক পৃথক করার সময় দায়ুদ ইিলয়াসেরর
উত্তরপুরুষ সােদাক এবং ঈথামেরর উত্তরপুরুষ অহীেমলেকর সাহাযয্
িনেয়িছেলন| 4 ঈথামেরর পিরবােরর তুলনায় ইিলয়াসেরর পিরবার
েথেক হওয়া েনতার সংখয্া েবিশ িছল| ইিলয়াসেরর পিরবােরর েমাট
েনতার সংখয্া িছল 16আর ঈথামেরর পিরবােরর েনতার সংখয্া িছল
8| 5 ঘঁুিট েচেল প্রেতয্ক পিরবার েথেক েনতা িনবর্ািচত করা হত|
িকছু েলাকেক পিবত্র স্থােনর দািয়েত্ব েবেছ েনওয়া হেয়িছল এবং
ইিলয়াসর ও ঈথামেরর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অনয্েদর যাজক িহসােব
বাছা হেয়িছল|

6 েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর নথেনেলর পুত্র শমিয়য় িছেলন সিচব| রাজা
দায়ুেদর সামেন িতিন যাজক সােদাক, অিবয়াথেরর পুত্র অহীেমলক
ও যাজকগণ এবং েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর েনতােদর নাম িলিপবদ্ধ
কেরিছেলন| এেককবার অক্ষ িনেক্ষপ কের এেককজেনর নাম উঠেতা
আর শমিয়য় তা িলেখ িনেতন| এই ভােব ইিলয়াসর এবং ঈথামর
পিরবােরর মেধয্ কাজকমর্ ভাগ কের েদওয়া হেয়িছল|

7 এই ভােব প্রথম বার উেঠিছল িযেহায়ারীব েগাষ্ঠীর নাম|
িদ্বতীয় বার িযদিয়য় েগাষ্ঠীর নাম|
8 তৃতীয় বার হারীম েগাষ্ঠীর নাম|
চতুথর্ বার িসেয়ারীম েগাষ্ঠীর নাম|
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9 পঞ্চম বার মিল্কয়় েগাষ্ঠীর নাম|
ষষ্ঠ বার িময়ামীন েগাষ্ঠীর নাম|
10 সপ্তম বার হেক্কাষ েগাষ্ঠীর নাম|
অষ্টম বার অিবয় েগাষ্ঠীর নাম|
11 নবম বার েযশূয় েগাষ্ঠীর নাম|
দশম বার শখিনয় েগাষ্ঠীর নাম|
12 একাদশ বার ইলীয়াশীব েগাষ্ঠীর নাম|
দ্বাদশ বার যাকীম েগাষ্ঠীর নাম|
13 ত্রেয়াদশ বার হুেপপর েগাষ্ঠীর নাম|
চতুদর্ শ বার েয়শবাব েগাষ্ঠীর নাম|
14 পঞ্চদশ বার িবল্গা েগাষ্ঠীর নাম|
ষষ্ঠদশ বার ইেম্মর েগাষ্ঠীর নাম|
15 সপ্তদশ বার েহষীের েগাষ্ঠীর নাম|
অষ্টাদশ বার হিপ্পেসস েগাষ্ঠীর নাম|
16 উনিবংশিত বার পথািহয় েগাষ্ঠীর নাম|
িবংশিত বার িযিহেষ্কল েগাষ্ঠীর নাম|
17 একিবংশিত বার যাখীন েগাষ্ঠীর নাম|
দ্বািবংশিত বার গামূল েগাষ্ঠীর নাম|
18 ত্রেয়ািবংশিত বার দলায় েগাষ্ঠীর নাম|
আর চতুির্বংশিত বার উঠল মািসয় েগাষ্ঠীর নাম|

19এই ভােব যােদর নাম উঠল তােদর প্রভুর মিন্দেরর কােজর জনয্
িনেয়াগ করা হেয়িছল| হােরাণেক প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রদত্ত িনয়ম
অনুযায়ী এঁেদর মিন্দেরর কাজ করেত হত|

অনয্ানয্ েলবীয়রা
20 অনয্ানয্ েলিবেদর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ যঁারা িছেলন তঁােদর

তািলকা েদওয়া হল:
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অম্রােমর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ িছেলন শবূেয়ল
আর শবূেয়েলর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ েথেক েযহিদয়়|
21 রহিবয়র বংশধরেদর মেধয্ িছেলন বড় েছেল িযিশয়|
22 িযষহরীয় পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িছেলন শেলােমাৎ|
আর শেলােমােতর পিরবার েথেক যহৎ|
23 িহেব্রােণর পুত্রেদর মেধয্ যথাক্রেম িযিরয়,
অমিরয়, যহসীেয়ল
এবং িযকিময়াম|
24 উষীেয়েলর পুত্রেদর মেধয্ মীখা
আর তার পুত্র শামীর|
25 মীখার ভাই িযিশয়র
পুত্রেদর মেধয্ সখিরয়|
26 মরািরর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ মহিল, মূিশ আর যািসয়|
27 এবং যািসেয়র পুত্ররা িছল েশাহম, সকু্কর ও ইিব্র|
28 মহিলর পুত্র ইিলয়াসেরর েকােনা পুত্র িছল না|
29কীেশর পুত্রেদর মেধয্ িছেলন িযরহেমল|
30আর মূিশর পুত্রেদর মেধয্ মহিল, এদর আর িযেরেমাৎ|

পিরবার অনুযায়ী এই সমস্ত েলিবর েনতােদর নামই নিথভুক্ত
আেছ| 31 তারা িবেশষ কােজর জনয্ মেনানীত হেয়িছল| তারা তােদর
আত্মীয় হােরােনর উত্তরপুরুষেদর যাজকেদর মেতা ঘঁুিট চালেতা| তারা
েলবীয়র রাজা দায়ুদ, সােদাক অহীেমলক এবং যাজক ও েলবীয়
পিরবােরর েনতােদর সামেন ঘঁুিট েচেল িঠক করেতন েয েক িক কাজ
করেব| কােজর ভার েদবার সময় বড় পিরবার ও েছাট পিরবারগুিলর
সেঙ্গ একই রকম বয্বহার করা হত|

25
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গায়ক েগাষ্ঠী
1 দায়ুদ এবং ৈসনয্াধয্ক্ষরা আসেফর পুত্র েহমন আর িযদূথূেনর

ঈশ্বেরর ৈদববাণী বীণা, তানপুরা, েখাল ও কতর্ ােলর সেঙ্গ গােনর
মাধয্েম পিরেবশন করার জনয্ পৃথক কেরিছেলন| এই কােজ যঁারা
িনযুক্ত হেয়িছেলন তঁােদর তািলকা িনম্নরূপ:

2 আসেফর পিরবার েথেক এই কােজর জনয্ দায়ুদ আসফেক
েবেছ িনেয়িছেলন| আসফ তঁার পুত্র সকু্কর, েযােষফ, নথিনয়
ও অসােরলেক এই কােজ েনতৃত্ব িদেতন|

3 িযদূথূেনর পিরবার েথেক িযদূথূন তঁার ছয় পুত্র গদিলয়, সরী,
িশিমিয়, িযশায়াহ, হশিবয় ও মিত্তিথয়েক িনেয় বীণা বািজেয়
প্রভুর প্রশংসা করেতন ও প্রভুেক ধনয্বাদ িদেতন|

4 দায়ুেদর িনজস্ব ভাববাদী েহমেনর পুত্রেদর মেধয্ িছেলন বুিক্কয়,
মত্তিনয়, উষীেয়ল, শবূেয়ল, িযরীেমাৎ, হনািনয়, হনািন,
ইলীয়াথা, িগদ্দিল্ত, েরামাম্তী, এষর, যশ্বকাশা, মেল্লািথ, েহাথীর,
মহসীেয়াৎ প্রমুখ| 5 ঈশ্বর েহমনেক বলশালী ও বীযর্বান
কেরিছেলন| তঁার েচাদ্দ জন পুত্র আর িতনিট কনয্া িছল|

6 প্রভুর মিন্দের বীণা, তানপুরা, েখাল ও কতর্ াল সহ সঙ্গীেত
েহমন তঁার পুত্রেদর েনতৃত্ব িদেতন| আর রাজা িছেলন আসফ, িযদূথূন
এবং েহমেনর আেদশকত্তর্ া| দায়ুদ িনেজ এেদর সবাইেক মেনানীত
কেরিছেলন| 7 এেদর এবং েলিব পিরবারেগাষ্ঠী এেদর আত্মীয়েদর
েমাট 288 জনেক প্রভুর প্রশংসা করার জনয্ প্রিশক্ষণ েদওয়া
হেয়িছল| 8 েক িক করেব তার জনয্ অক্ষ িনেক্ষপ করা হেয়িছল|
এখােন নবীন এবং প্রবীণ, িশক্ষক এবং ছাত্র সকেলর সােথ সমান
বয্বহার করা হত|
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9 প্রথম বার আসফ (েযােষফ) এর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র
এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

িদ্বতীয় বার গদিলয়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক
বাছা হেয়িছল|

10 তৃতীয় বার সকু্কেরর পিরবার েথেক 12জন পুত্র এবংআত্মীয়েক
বাছা হেয়িছল|

11 চতুথর্ বার িযিষ্র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক
বাছা হেয়িছল|

12পঞ্চম বার নথিনয়়র পিরবার েথেক 12জন পুত্র এবংআত্মীয়েক
বাছা হেয়িছল|

13 ষষ্ঠ বার বুিক্কয়়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক
বাছা হেয়িছল|

14 সপ্তম বার িযশােরলার পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

15 অষ্টম বার িযশায়ােহর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

16 নবম বার মত্তিনয়র পিরবার েথেক 12জন পুত্র এবং আত্মীয়েক
বাছা হেয়িছল|

17 দশম বার িশিমিয়র পিরবার েথেক 12জন পুত্র এবং আত্মীয়েক
বাছা হেয়িছল|

18 একাদশ বাের অসেরেলর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

19 দ্বাদশ বাের হশিবেয়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

20 ত্রেয়াদশ বাের শবূেয়েলর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

21 চতুদর্ শ বাের মিত্তিথয়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

22 পঞ্চদশ বাের িযেরেমােতর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
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আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
23 ষষ্টদশ বাের হনািনয়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

24 সপ্তদশ বাের যশ্বকাশার পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

25 অষ্টাদশ বাের হনািনর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

26 উনিবংশিত বাের মেল্লািথর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

27 িবংশিত বাের ইলীয়াথার পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

28 একিবংশিত বাের েহাথীর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

29 দ্বািবংশিত বাের িগদ্দিল্তর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং
আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

30 ত্রেযািবংশিত বাের মহসীেয়়ােতর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র
এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

31আর চতুির্বংশিত বাের েরামািম্ত এষেরর পিরবার েথেক 12 জন
পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

26

দ্বাররক্ষীেদর েগাষ্ঠী
1 দ্বাররক্ষীেদর েগাষ্ঠীর মেধয্:

আসেফর পিরবারেগাষ্ঠীর েকারহ পিরবার েথেক িছেলন েকারেহর
পুত্র মেশিলিময় আর তঁার পুত্ররা| 2 মেশিলিময়র পুত্রেদর নাম
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যথাক্রেম সখিরয়, িযদীেয়ল, সবিদয়, যৎনীেয়ল, 3 এলম,
িযেহাহানন আর ইিলৈহনয়|

4 ওেবদ-ইেদােমর পিরবার েথেক িছেলন তঁার পুত্ররা, যথাক্রেম
- শমিয়য়, িযেহাষাবদ, েযায়াহ, সাখর, নথেনল, 5 অম্মীেয়ল,
ইষাখর আর িপযূল্লতয়| ওেবদ-ইেদাম ঈশ্বেরর আশীবর্ােদ ধনয্
হেয়িছেলন| 6 তঁার পুত্র শমিয়য়র পুত্ররাও িছেলন বীরেযাদ্ধা
ও তঁােদর পিরবােরর েনতা| 7 শমিয়য়র পুত্রেদর নাম অৎিন,
রফােয়ল, ওেবদ, ইল্সাবদ, ইলীহূ ও সমিথয়| ইল্সাবেদর
আত্মীয়রা িছেলন দক্ষ ও কুশলী কমীর্| 8 ওেবদ-ইেদােমর 62
জন উত্তরপুরুেষর সকেলই িছেলন প্রিতপিত্তশালী বয্িক্ত এবং
সুদক্ষ দ্বাররক্ষক|

9 মেশিলিমযর পিরবার েথেকও িছেলন শিক্তশালী ও সুদক্ষ 18
জন|

10 মরাির পিরবার েথেক িছেলন েহাষার পুত্র িশিম্র| িশিম্র আসেল
বড় েছেল না হেলও তঁার িপতা তঁােকই প্রথম জাত সন্তান
বেল মেনানীত কেরিছেলন| 11এছাড়া িছেলন যথাক্রেম িহিল্কয়,
টবিলয়, সখিরয় � সব িমিলেয় েমাট 13 জন|

12এরা হেলন দ্বাররক্ষীেদর দেলর েনতারা এবং তঁােদর আত্মীয়েদর
মেতাই তঁারাও প্রভুর মিন্দের েসবা করেতন| 13 দ্বাররক্ষীেদর প্রেতয্ক
েগাষ্ঠীেক একিট িনির্দষ্ট দরজা পাহারা িদেত হত| অক্ষ িনেক্ষপ কের
এই দরজা েবেছ েনওয়া হত এবং একােজ বড় ও েছাট পিরবারেদর
সমান গুরুত্ব েদওয়া হত|

14 মেশিলিময়েক বাছা হেয়িছল পূবর্ িদেকর দরজা পাহারা েদবার
জনয্| এরপর অক্ষ িনেক্ষপ কের উত্তর িদেকর দরজার ভার েদওয়া
হয় তঁার পুত্র িবচক্ষণ সখিরয়েক| 15ওেবদ-ইেদাম পান দিক্ষণ িদেকর
দরজার দািয়ত্ব| ওেবদ-ইেদােমর পুত্রেদর মিন্দেরর ধনাগার রক্ষার
দািয়ত্ব েদওয়া হয়| 16শুপপীম আর েহাষা পিশ্চম িদেকর দরজা এবং
উত্তরাপেথর শেল্লখৎ ফটক রক্ষার দািয়ত্ব পান|
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এই সমস্ত রক্ষীরা সকেল মুেখামুিখ দঁািড়েয় থাকেতন| 17 প্রেতয্ক
িদন সকােল 6 জন েলবীয় দঁাড়ােতন পূবর্িদেকর ফটেক, চার জন
দিক্ষণ িদেকর ফটেক, চার জন উত্তেরর ফটেক, দুজন ধনাগােরর
সামেন, 18 চার জন পিশ্চমিদেকর উেঠােন আর দুজন উেঠােনর
রাস্তার মুেখ|

19 মরাির ও েকারহ েগাষ্ঠীর দ্বাররক্ষীরা এইভােব মিন্দের পাহারা
িদেতন|

েকাষাধয্ক্ষ ও অনয্ানয্ আিধকািরকবগর্
20 েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর অিহয়র দািয়ত্ব িছল ঈশ্বেরর মিন্দেরর

দুমূর্লয্ িজিনসপত্র ও েকাষাগার আগেল রাখা|
21 েগেশর্ান বংেশর লাদন পিরবারেগাষ্ঠীর েনতােদর একজন

িছেলন িযহীেয়িল| 22 িযহীেয়িলর পুত্র েসথম আর তঁার ভাই
েযােয়েলরও কাজ িছল প্রভুর মিন্দেরর মূলয্বান িজিনসপেত্রর ওপর
নজর রাখা|

23 এছাড়া অম্রাম, িযষহর, িহেব্রাণ আর উষীেয়েলর পিরবারেগাষ্ঠী
েথেক অনয্ানয্ দলপিতেদর েবেছ েনওয়া হেয়িছল|

24 প্রভুর মিন্দেরর দুমূর্লয্ িজিনসপত্র যারা েদখােশানা করত,
েগেশর্ােনর পুত্র েমািশর েপৗত্র শবূেয়ল তঁােদর েনতা িছল|
25 এঁরা িছেলন শূবেয়েলর আত্মীয়রা: ইিলয়েষেরর েথেক তঁার
আত্মীয়রা িছেলন: ইলীয়েষেরর পুত্র রহিবয়, রহিবয়র পুত্র
িযশায়াহ, িযশায়াহর পুত্র েযারাম, েযারােমর পুত্র িসিখ্র আর
িসিখ্রর পুত্র শেলােমাৎ| 26 শেলােমাৎ আর তঁার আত্মীয়েদর
কাজ িছল দায়ুদ মিন্দেরর জনয্ েয সব িজিনসপত্র সংগ্রহ
কেরেছন তার েদখােশানা করা|

েসনাবািহনীর অধয্ক্ষরাও মিন্দেরর জনয্ অেনক িকছু দান
কেরিছেলন| 27 তঁারা যুেদ্ধর সময় েয সব িজিনস আহরণ
কেরিছেলন তঁার অেনক িকছুই প্রভুর মিন্দর বানােনার কােজ
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দান কেরন| 28শেলােমাৎআর তঁারআত্মীয়রা ভাববাদী শমূেয়ল,
কীেশর পুত্র েশৗল, েনেরর পুত্র অেব্নর, সরূয়ার পুত্র েযায়ােবর
েদওয়া পিবত্র ও দুমূর্লয্ সম্পদ এবং েলােকরা প্রভুর মিন্দের েয
সব িজিনসপত্র দান করেতন তার েদখােশানা করেতন|

29 িযষ্হর বংেশর কনািনয় ও তঁার পুত্রেদর মিন্দেরর বাইের
ইস্রােয়েল িবিভন্ন জায়গায় আিধকািরক ও িবচারেকর কাজ
েদওয়া হেয়িছল| 30 িহেব্রাণ বংেশর হশিবয় আর তঁার আত্মীয়রা
1700 জন ৈসনয্সহ ইস্রােয়েল যদর্ ন নদীর ওপাের পিশ্চমিদক
পযর্ন্ত প্রভুর যাবতীয় কাজ এবং রাজার কােজর দািয়েত্ব িছেলন|
31 িহেব্রাণ বংেশর পািরবািরক ইিতহাস েথেক জানা যায় েয
িযিরয় িছেলন এই বংেশর েনতা| দায়ুেদর রাজেত্বর 40 তম
বছের, িতিন েলাকেদর পািরবািরক ইিতহাস েঘঁেট শিক্তশালী ও
দক্ষ বয্িক্তেদর খঁুেজ েবর করার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| িগিলয়েদর
যােসের বসবাসকারী িহেব্রাণ পিরবােরর অেনকেক এই ভােব
খঁুেজ বার করা হেয়িছল| 32 িযিরয়র েমাট 2700জন শিক্তশালী
ও কমর্পটু আত্মীয় িছেলন, যঁারা তঁােদর পিরবােরর েনতা| রাজা
দায়ুদ এই 2700 জনেক রূেবণ, গাদ ও মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর
অেধর্কেক েনতৃত্ব েদবার দািয়ত্ব িদেলন, যারা প্রভু ও রাজার
কােজ িনযুক্ত িছেলন|

27

ৈসনয্দল
1 রাজার ৈসনয্বািহনীেত েয সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা কাজ করেতন

এবাের তার একটা তািলকা েদওয়া যাক| 24,000 েসনার এক
একিট দল প্রিত মােস একটা দল িহেসেব সারা বছর জুেড় কােজ
িনযুক্ত থাকত| এই দেল পিরবােরর েনতা েথেক শুরু কের েসনাপিত,
ৈসনয্াধয্ক্ষ, সাধারণ সান্ত্রী সবাই থাকত|
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2-3 বছেরর প্রথম মােস 24,000 ৈসনয্র েয দলিট কাজ করত
তােদর দািয়েত্ব থাকেতন েপরেসর উত্তরপুরুষ সব্দীেয়েলর পুত্র
যাশিবয়াম| প্রথম মােস যাশিবয়াম ৈসনয্াধয্ক্ষ িহেসেব কাজ
করেতন|

4 িদ্বতীয় মােসর দলিটর দািয়েত্ব থাকেতন অেহাহর েদাদয়| তঁার
দেল 24,000 েলাক িছল|

5 তৃতীয় মােসর েসনাপিত িছেলন েনতৃস্থানীয় যাজক িযেহায়াদার
পুত্র বনায়| তঁার দেল 24,000 পুরুষ িছল| 6 তঁােক পিরচালনার
কােজ তঁার পুত্র অম্মীষাবাদ সাহাযয্ করেতন| বনায় িছেলন েসই
িতিরশ জন বীর েযাদ্ধার অনয্তম|

7চতুথর্ মােসর েসনাপিত িছেলন েযায়ােবর ভাই অসােহল| তঁার পের
তঁার পুত্র সবিদয় এই দািয়ত্ব িনেয়িছেলন| তঁার দেল 24,000
পুরুষ িছল|

8 পঞ্চম মােসর েসনাপিত িহেসেব কাজ কেরিছেলন েসরহ
পিরবােরর শমহূত্ | তঁার দেল 24,000 পুরুষ িছল|

9 ষষ্ঠ মােস ৈসনয্দল পিরচালনা করেতন তেকায়ার ইেক্কেশর পুত্র
ঈরা| তঁার দেল 24,000 পুরুষ িছল|

10সপ্তম মােসর দািয়েত্ব িছেলন ইফ্রিয়েমর উত্তরপুরুেষর পেলানার
অিধবাসী েহলস| তঁার দেল 24,000 পুরুষ িছল|

11 অষ্টম মােসর দািয়েত্ব িছেলন হূশােতর অিধবাসী েসরহ
পিরবােরর িসব্বখয়| তঁার দেল 24,000 পুরুষ িছল|

12 নবম মােসর দািয়েত্ব িছেলন অনােথােতর িবনয্ামীন
পিরবারেগাষ্ঠীর অবীেয়ষর| তঁার দেল 24,000 পুরুষ িছল|

13নেটাফােতর েসরহ পিরবােরর মহরেয়র দািয়ত্ব িছল দশম মােসর
ৈসনয্দল পিরচালনা করা| তঁার দেল 24,000 পুরুষ িছল|

14 িপিরয়ােথােনর ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠীর বনায় একাদশ মােস
ৈসনয্দল পিরচালনা করেতন| তঁার দেল 24,000 পুরুষ িছল|

15 এবং দ্বাদশ মােস ৈসনয্দল পিরচালনা করেতন নেটাফােতর
অৎিনেয়ল পিরবােরর িহল্দয়| তঁার দেল 24,000 পুরুষ িছল|
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পিরবারেগাষ্ঠীর েনতারা
16 ইস্রােয়েলর িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীর েনতারা িছেলন:

রূেবেণর বংেশ: িসিখ্রর পুত্র ইলীেয়ষর,
িশিমেয়ান বংেশ: মাখার পুত্র শফিটয়|
17 েলিবর বংেশ: কমূেয়েলর পুত্র হশিবয়,
হােরাণ বংেশ: সােদাক|
18 িযহূদার বংেশ: ইলীহূ নােম দায়ুেদর জৈনক ভাই|
ইষাখেরর বংেশ: মীখােয়েলর পুত্র অিম্র|
19 সবূলূেনর বংেশ: ওবিদয়র পুত্র িযশ্মায়য়,
নপ্তািলর বংেশ: অস্রীেয়েলর পুত্র িযেরেমাৎ|
20 ইফ্রিয়ম বংেশ: অসিয়েয়র পুত্র েহােশয়,
পিশ্চম মনঃিশেত: পদােয়র পুত্র েযােয়ল|
21 এবং পূবর্ মনঃিশেত: সখিরয়র পুত্র িযেদ্দা,
িবনয্ামীন বংেশ: অেব্নেরর পুত্র যাসীেয়ল এবং
22 দান বংেশর েনতা িছেলন িযেরাহেমর পুত্র অসেরল|

এঁরাই ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা িছেলন|

দায়ুেদর ইস্রােয়লীয়েদর গণনা
23 রাজা দায়ুদ ইস্রােয়েলর জনসংখয্া গণনা করেবন বেল মনিস্থর

কেরিছেলন| িকন্তু ইস্রােয়েলর জনসংখয্া প্রায় গণনার অতীত িছল
কারণ ঈশ্বর বেলিছেলন, মহাকােশর অগিণত নক্ষেত্রর মেতাই িতিন
ইস্রােয়েলর জনসংখয্া বৃিদ্ধ করেবন| দায়ুদ েকবলমাত্র 20 বছর
বা তার েবিশ বয়েসর যারা ইস্রােয়েল বাস করত তােদর গণনা
কেরিছেলন| 24 সরূয়ার পুত্র েযায়াবেক িদেয় তােদর জনসংখয্া
গণনার কাজ শুরু কেরিছেলন, িকন্তু তাও েশষ হয়িন| এর ফেল ঈশ্বর
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েলাকেদর প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছেলন; েয কারেণ রাজা দায়ুেদর ইিতহাস
গ্রেন্থ ইস্রােয়েলর েকান জনসংখয্ার উেল্লখ করা হয় িন|

রাজার প্রশাসকবগর্
25 রাজসম্পিত্ত রক্ষণােবক্ষেণর দািয়ত্ব যঁােদর ওপর েদওয়া

হেয়িছল তঁােদর তািলকা িনম্নরূপ:

অদীেয়েলর পুত্র অস্মাবৎ িছেলন রাজার েকাষাধয্ক্ষ|
গ্রাম, দুগর্ ও েছাট শহরগুেলার েকাষাগােরর দািয়েত্ব িছেলন
উিষেয়র পুত্র েযানাথন|

26কলূেবর পুত্র ইিষ্র কৃষকেদর রক্ষণােবক্ষেণর দািয়েত্ব িছেলন|
27 রামার িশিমিয়র কাজ িছল রাজার দ্রাক্ষা েক্ষতগুেলার
রক্ষণােবক্ষণ করা|

এই সমস্ত েক্ষত েথেক েয দ্রাক্ষারস প্রস্তুত হত িশফেমর সিব্দ তার
রক্ষণােবক্ষণ ও তদারিক করেতন|

28 গেদেরর বাল-হানন পিশ্চেমর পাবর্তয্ অঞ্চেলর জলপাই
গাছগুিল এবং সুকেমার* গাছগুিল রক্ষণােবক্ষণ করেতন|

েতেলর ভঁাড়ার সামলােতন েযায়াশ|
29 শােরােণর আেশপােশর গবািদ পশুর দািয়ত্ব িছল িসট্রেয়র
ওপর|

অদ্লেযর পুত্র শাফট িছেলন সমভূিমেত েয সমস্ত গবািদ পশু চের
েবড়ায় তার দািয়েত্ব|

30 উট তদারিকর দািয়ত্ব িছল ইশ্মােয়েলর ওবীেলর ওপর|
গাধার তদারিকেত িছেলন েমেরােণােথর েযহিদয়|
31 েমষ চরােতন হাগেরর যাসীষ|

এই সমস্ত েলাকরা িছেলন েনতা যঁারা রাজা দায়ুেদর সম্পিত্ত
েদখােশানা করেতন|
* 27:28: সুকেমার এক ধরেণর ডুমুর গাছ|
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32 দায়ুেদর কাকা েযানাথন িছেলন িবচক্ষণ পরামশর্দাতা ও
েলখক| হেক্মািনর পুত্র িযহীেয়ল রাজপুত্রেদর েদখােশানার দািয়ত্ব
িনেয়িছেলন| 33 অহীেথাফল িছেলন রাজার মন্ত্রণাদাতা এবং অকীর্য়
হূশয় িছেলন রাজার বনু্ধ| 34 পরবতীর্কােল মন্ত্রণাদাতা িহেসেব
অহীেথাফেলর জায়গা িনেয়িছেলন বনােয়র পুত্র িযেহায়াদা আর
অিবয়াথর| েসনাবািহনীর অধয্ক্ষর দািয়েত্ব িছেলন েযায়াব|

28
দায়ুেদর মিন্দর পিরকল্পনা

1 রাজা দায়ুদ ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীর েনতােদর,
ৈসনয্দেলর েসনাপিতেদর, ৈসনয্াধয্ক্ষেদর, েসনানায়কেদর ও
ৈসিনকেদর, বীর েযাদ্ধােদর, রাজকমর্চারী, যারা রাজার সম্পিত্ত
এবং রাজা ও রাজপুেত্রর পশুগুিল েদখাশুনা করেতন এবং রাজার
গনয্মানয্ আিধকািরকেদর েজরুশােলেম আসেত িনেদর্ শ িদেলন|

2 এঁরা সকেল এক জায়গায় জেড়া হবার পর রাজা দায়ুদ উেঠ
দঁািড়েয় বলেলন, “আমার েলাকরা ও আমার ভাইরা, আমার মেন
বহু িদন ধের ইেচ্ছ িছল প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দকটা রাখার মেতা একটা
জায়গা বানােনা| আিম েচেয়িছলাম েসই জায়গািট হেব ঈশ্বেরর
পাদুকাদািন|* এ কারেণ আিম ঈশ্বেরর একটা মিন্দর বানােনার
পিরকল্পনাও কেরিছলাম| 3 িকন্তু ঈশ্বর আমায় বলেলন, �দায়ুদ, তুিম
একজন ৈসিনক| বহু েলাকেক তুিম হতয্া কেরছ| তুিম কখেনাই আমার
নােম একিট বািড় বানােব না কারণ তুিম রক্তপাত ঘিটেয়ছ|�

4 “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীেক ইস্রােয়েলর
12িট মূল পিরবারেগাষ্ঠীেক েনতৃেত্বর দািয়ত্ব িদেয়িছেলন| আর ঐ
পিরবারেগাষ্ঠী েথেক আমার িপতার পিরবার ও আমােক বরাবেরর
* 28:2: পাদুকাদািন এখােন এর অথর্ পিবত্র িসনু্দক| ঈশ্বর েযন রাজা, তঁার িসংহাসেন
মিন্দেরর পিবত্র িসনু্দেকর ওপর পা উিঠেয় বেসআেছন যাহা দায়ুদ ৈতরী করেত েচেয়িছেলন|
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মেতা ইস্রােয়েল রাজত্ব করার জনয্ প্রভু মেনানীত কেরিছেলন| 5 প্রভু
আমােক বহুপুত্রক কেরেছন এবং তার মেধয্ েথেক আমার পুত্র
শেলামনেক িতিন ইস্রােয়েলর নতুন রাজা িহেসেব েবেছ িনেয়েছন|
িকন্তু প্রকৃতপেক্ষ ইস্রােয়ল হল প্রভুর রাজত্ব| 6প্রভু আমােক বলেলন,
�দায়ুদ, েতামার পুত্র শেলামন আমার মিন্দর ও তার সংলগ্ন সব
িকছু বানােব| েকন? কারণ আিম শেলামনেক আমার সন্তান িহেসেব
েবেছ িনেয়িছ এবং আিম হব তার িপতা| 7 শেলামন আমার িবিধ এবং
আেদশগুেলা বতর্ মােন েমেন চেল| ও যিদ বরাবর তাই কের আিমও
তাহেল িচরিদেনর মেতা শেলামেনর রাজেত্বর িভত শিক্তশালী ও দৃঢ়
কের তুলব|� ”

8 দায়ুদ বলল, “এখন, ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক এবং ঈশ্বেরর
সাক্ষােত আিম েতামােদর িনেদর্ শ িদিচ্ছ, যত্ন সহকাের এবং ভিক্তভের
প্রভুর সমস্ত নীিত-িনেদর্ শ েমেন চেলা| একমাত্র তাহেলই েতামরা এই
ভােলা ভূখেণ্ডর অিধকারী হেত পারেব এবং এই েদশ িচর িদেনর মেতা
েতামােদর উত্তরপুরুষেদর হােত তুেল িদেয় েযেত পারেব|

9 “আর তুিম আমার পুত্র শেলামন, তুিমও ঈশ্বরেক িপতা রূেপ
জানেব| পিবত্র মেন, আনন্দ ও ভিক্তভের আজীবন ঈশ্বেরর েসবা
কেরা| কারণ ঈশ্বর সবর্ত্র িবরাজমান, িতিন েতামার মেনর সমস্ত কথাই
জানেত পােরন| তুিম যিদ কখনও তঁার কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না কেরা,
িতিন িনশ্চয়ই েতামার ডােক সাড়া েদেবন| আর যিদ কখনও তঁার িদক
েথেক মুখ িফিরেয় নাও, িতিনও িচর িদেনর মত েতামায় তয্াগ কের
যােবন| 10 মেন েরেখা, প্রভু স্বয়ং তঁার মিন্দর বানােনার কাজ েতামার
হােত অপর্ণ কেরেছন| সুতরাং সবল হও এবং সফলতার সেঙ্গ এিট
সমূ্পণর্ কর|”

11 এরপর দায়ুদ, তঁার পুত্র শেলামেনর হােত মিন্দর ও তার েশৗধ,
ভঁাড়ার ঘর, ওপর তলার ঘর, এর েভতেরর ঘর, করুণা আসেনর ঘর
� এ সেবর নকশা তুেল িদেলন| 12 দায়ুদ মিন্দেরর, এমনিক মিন্দেরর
উঠােনর, এর চারিদেকর ঘেরর, মিন্দের বয্বহৃত পিবত্র িজিনষপত্র
রাখার মত ভঁাড়ার ঘর সব িকছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ পিরকল্পনা কেরিছেলন|
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তারপর িতিন এই সব পিরকল্পনা শেলামনেক েদন| 13 িতিন যাজক
ও েলবীয়েদর কাযর্াবলী সম্পেকর্ প্রেয়াজনীয় িনেদর্ শ িদেলন| িতিন
প্রভুর মিন্দর ৈতরীর সমস্ত কাজ সম্পেকর্ এবং ঈশ্বেরর েসবায় যত
িজিনষ বয্বহৃত হয় সব িকছু সম্পেকর্ ও িনেদর্ শ িদেলন| 14-15এছাড়াও
িতিন শেলামনেক মিন্দর েসবার জনয্ প্রেয়াজনীয় িজিনষপত্র বানােত
িক পিরমাণ েসানা এবং রূেপা লাগেব তা েবাঝােলন| েসানার বািত
ও েসানার বািতদান, রূেপার বািত ও রূেপার বািতদান এবং িবিভন্ন
বািতদানগুিল তােদর বয্বহার অনুযায়ী েকাথায় থাকেব তাও পিরকল্পনা
করা িছল| 16 দায়ুদ বলেলন, পিবত্র রুিট রাখার জনয্ কত েসানার
প্রেয়াজন হেব এবং রূেপার েটিবেলর জনয্ কতটা রূেপা লাগেব|
17 কঁাটাচামচ ও বাসনপেত্রর ও কলেসর জনয্ িক পিরমাণ খঁািট েসানা
দরকার| 18 এবং কলম ৈতরীর জনয্ কতটা খঁািট েসানা বয্বহৃত হেব,
প্রিতিট েসানার পােত্রর জনয্ কতটা েসানা এবং প্রিতিট রূেপার পােত্রর
জনয্ কতটা রূেপা বয্বহৃত হেব, েযখােন ধুপ রাখা হেব েসই েবদীিট
বানােত কতটা েসানা দরকার, এসবই দায়ুদ শেলামনেক ভাল কের
বুিঝেয় িদেলন এবং প্রভুর রথ, করুণা আসন† এবং সাক্ষয্িসনু্দেকর
ওপর ডানা ছিড়েয় রাখা েসানার করুব দূতেদর জনয্ িতিন যত নকশা
ও পিরকল্পনা কেরিছেলন েস সমস্তই শেলামনেক িদেলন|

19 দায়ুদ বলেলন, “এসব প্রভুর আেদেশ আিমই িলিপবদ্ধ কেরিছ|
প্রভু আমােক এই সমস্ত নকশার সব িকছু ভাল কের বুঝেত ও করেত
সাহাযয্ কেরিছেলন|”

20 এছাড়াও দায়ুদ তঁার পুত্র শেলামনেক বলেলন, “ভয় েপও না|
বুেক সাহস িনেয় বীেরর মেতা এই কাজ েশষ কেরা| আমার প্রভু ঈশ্বর
একােজ েতামার সহায় হেবন| কাজ েশষ না হওয়া পযর্ন্ত িতিন স্বয়ং
েতামার পােশ পােশ থাকেবন, েতামােক েছেড় যােবন না| তুিম অবশয্ই
প্রভুর মিন্দর বানােত পারেব| 21 যাজক ও েলবীয়রা ছাড়াও সমস্ত দক্ষ
কািরগররা ঈশ্বেরর মিন্দর বানােত েতামােক সাহাযয্ করেত প্রস্তুত হেয়
আেছ| রাজকমর্চারী ও েলাকরাও েতামার সমস্ত িনেদর্ শ েমেন চলেব|”
† 28:18: করুণা আসন িহব্রুেত এর অথর্ “ঢাকনা” বা “জায়গা েযখােন পাপ ক্ষমা করা
হয়|”
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মিন্দর বানােনার জনয্ উপহার
1 ইস্রােয়েলর েয সমস্ত েলাক একসেঙ্গ জেড়া হেয়িছল রাজা

দায়ুদ তােদর বলেলন, “ঈশ্বর যিদও আমার পুত্র শেলামনেক েবেছ
িনেয়েছন, ও এখনও তরুণ| এই কােজর মেতা যেথাপযুক্ত অিভজ্ঞতা
বা িবচারবুিদ্ধ ওর হয়িন| তেব এই কাজটাও খুবই গুরুত্বপূণর্ কারণ এটা
েকােনা মানুেষর বসিত বািড় ৈতিরর বয্াপার নয়| এটা স্বয়ং প্রভু ঈশ্বেরর
জনয্| 2 আিম আমার প্রভুর মিন্দর বানােনার উপাদান প্রস্তুত করার
জনয্ আমার যথাসাধয্ কেরিছ| েসানার িজিনেসর জনয্ েসানা, রূেপার
িজিনেষর জনয্ রূেপা িদেয়িছ| আিম িপতেলর িজিনষপেত্রর জনয্
িপতল িদেয়িছ| েলাহা আর কােঠর িজিনেসর জনয্ আিম েলাহা আর
কাঠ িদেয়িছ| তাছাড়াও েগােমদক মিণ, েতজস্বী পাথর, েশ্বত পাথর,
নানা রেঙর দুমূর্লয্ পাথর ও অেনক িকছুই প্রভুর মিন্দর বানােনার জনয্
িদেয়িছ| 3ঈশ্বেরর মিন্দর যােত সিতয্ সিতয্ই ভাল ভােব বানােনা হয় েস
জনয্ আিম আেরা েবশ িকছু পিরমাণ েসানা ও রূেপা উপহার িহেসেব
িদিচ্ছ| 4 ওফীর েথেক 110 টন খঁািট েসানা ছাড়াও আিম মিন্দেরর
েদওয়াল মুেড় েদবার জনয্ 260 টন খঁািট রূেপা এই কােজর জনয্
দান করিছ| 5এই সব েসানা ও রূেপা িদেয় যােত দক্ষ কািরগররা এবং
যারা েস্বচ্ছােসবক হেব প্রভুর কােছ মিন্দেরর জনয্ িবিভন্ন িজিনসপত্র
বানােত পাের েস জনয্ই আিম এই সমস্ত িকছু িদলাম|”

6 ইস্রােয়েলর িকছু পিরবারেগাষ্ঠীর েনতারা, ৈসনয্াধয্ক্ষ, েসনাপিত,
েসনানায়ক েথেকশুরুকের গুরুত্বপূণর্ পদািধকারীরা সকেলই েস্বচ্ছায়
আিধকািরকেদর সেঙ্গ রাজার এই পিরকল্পনায় কাজ করেত এিগেয়
এেলন| 7 তঁারা ঈশ্বেরর গৃেহ সব িমিলেয় 190 টন েসানা, 375
টন রূেপা, 675 টন িপতল, 3750 টন েলাহা েতা দান করেলনই,
8 উপরন্তু যােদর কােছ দামী ও দুমূর্লয্ পাথর িছল তঁারা েসগুিলও দান
করেলন| েগেশর্ান পিরবােরর িযহীেয়ল এই সমস্ত দামী পাথেরর দািয়ত্ব
িনেলন| 9 েলাকরা সকেলই খুব উৎ ফুল্ল িছল েযেহতু তােদর েনতারা
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খুিশ মেন এই সমস্ত দান করিছেলন| রাজা দায়ুদও খুবই আনিন্দত
হেলন|

দায়ুেদর অনুপম প্রাথর্না
10 রাজা দায়ুদ তারপর সমেবত েলাকেদর সামেন প্রভুর প্রশংসা

কের বলেলন:

“প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, েহ আমােদর িপতা,
যুেগ যুেগ, আবহমান কাল েযন েতামারই বন্দনা হয়!

11 যা িকছু সতয্, শিক্ত, মিহমা, িবজয় ও সন্মান, এসবই েতা েতামার,
কারণ এই পৃিথবী ওআকাশ � এই মহািবেশ্বর সব িকছুই েতামার|

েহ প্রভু, এই রাজত্বও েতামার|
তুিমই শীষর্স্থানীয়| সব িকছুর শাসক, সেবরই িনয়ামক|

12 সম্পদ ও সম্মান, েতামার কাছ েথেকই আেস|
তুিম সব িকছু শাসন কর|

ক্ষমতা ও শিক্ত েতামার হােত রেয়েছ|
একমাত্র তুিমই আর কাউেক মহান ও শিক্তশালী করেত পার|

13 েহ আমােদর ঈশ্বর, েতামােক ধনয্বাদ,
আমরা সকেল েতামারই মহান নাম বন্দনা কির|

14 আমরা যা িকছু দান কেরিছ প্রকৃতপেক্ষ েসসব আমার বা আমার
েলাকেদর কাছ েথেক আেসিন|

েস সব েতামার কাছ েথেকই এেসেছ|
আমরা েতামায় তাই িদিচ্ছ যা আমরা েতামার হাত েথেকই
েপেয়িছ|

15 আমরা েতা আমােদর পূবর্পুরুেষর মেতাই এই পৃিথবীেত শুধুই
পিথক,

আমােদর জীবন এই পৃিথবীেত ক্ষিণেকর ছায়া মাত্র ও
আশািবহীন|

16 েহ আমােদর প্রভু, েতামার নামেক সম্মািনত করবার জনয্,
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েতামার মিন্দর ৈতরী করবার জনয্ আমরা যা িকছু সংগ্রহ কেরিছ
তার সবই েতামার কাছ েথেকই এেসেছ|

এ সমস্ত েতামারই|
17আমার ঈশ্বর, আিম জািন তুিম মানুেষর পরীক্ষা নাও

আর যখন েকউ ভাল িকছু কের তুিম আনিন্দত হও|
আমার অন্তঃকরণ েথেক এই সমস্ত িকছু

আিম েতামায় দান করলাম|
আিম েদখেত পািচ্ছ, েতামার ভক্তরা সবাই আজ এখােন জেড়া হেয়েছ

আর েতামােক এইসব িকছু েদওয়া হেচ্ছ বেল, তারা সকেলই
খুবই আনিন্দত|

18 প্রভু, তুিম আমােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহাম,
ইসহাক আর ইস্রােয়েলর ঈশ্বর|

েতামার ভক্তেদর সিঠক পিরকল্পনায় সাহাযয্ কেরা|
েতামার প্রিত তােদর ভিক্ত ও িবশ্বাস অকু্ষণ্ন রাখেতও সাহাযয্
কেরা!

19 আর আমার পুত্র শেলামেনরও যােত েতামার প্রিত অটুট ভিক্ত
থােক,

েতামার িবিধ ও িনেদর্ শ যােত েমেন চলেত পাের তা তুিম েদেখা|
আিম েয রাজধানীর পিরকল্পনা কেরিছ তা বানােত

তুিম শেলামনেক সাহাযয্ কেরা|”

20 তারপর দায়ুদ সমেবত সমস্ত ধরেণর েলাকেদর উেদ্দশয্ কের
বলেলন, “এবার েতামরা সকেল িমেল প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর প্রশংসা
কেরা|” তখন সমেবত েলাকরা তােদর পূবর্পুরুেষর প্রভু ঈশ্বেরর
প্রশংসা করেত লাগেলন| মািটেত মাথা নত কের তারা সকেল প্রভু
ও রাজার প্রিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেলা|

শেলামন রাজা হেলন
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21 পেরর িদন েলাকরা প্রভুর উেদ্দেশয্ েপয় ৈনেবদয্সহ 1000
ষঁাড়, 1000 েমষ ও 1000 েমষশাবক বিলদান করল এবং েহামবিল
উৎসগর্ করল| এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলােকেদর উৎসেব খাওয়ার
জনয্ প্রচুর পিরমােণ মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করল| 22 প্রভুর সামেন
বেস পানাহার করেত করেত েসিদন সকেল উল্লিসত হেয় উেঠিছল|
এরপর সকেল িমেল েসখােনই পিবত্র েতল িছিটেয় িদ্বতীয় বােরর

জনয্ শেলামনেক রাজপেদ ও সােদাকেক যাজেকর পেদ অিভিষক্ত
করল|

23 তারপর শেলামন রাজা হেয় তঁার িপতার জায়গায় প্রভুর
িসংহাসেন বসেলন| শেলামন জীবেন খুবই সফল হেয়িছেলন|
ইস্রােয়েলর সকেলই শেলামনেক মানয্ করেতন| 24 সমস্ত েনতা,
ৈসিনক, দায়ুেদর অনয্ানয্ পুত্ররাও তঁােক রাজা িহেসেব েমেন
িনেয়িছেলন এবং তঁার আজ্ঞাধীন িছেলন| 25 প্রভু শেলামনেক অতয্ন্ত
মহৎ   ও শিক্তশালীও কেরিছেলন আর ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক
একথা জানেতন| প্রভু শেলামনেক একজন রাজার যথােযাগয্ মযর্াদা
িদেয়িছেলন যা তঁার আেগ ইস্রােয়েলর অনয্ েকান রাজাই পানিন|

দায়ুেদর মৃতুয্
26-27 িযশেয়র পুত্র দায়ুদ 40 বছর ইস্রােয়েল রাজত্ব কেরিছেলন|

িতিন িহেব্রােণ সাত বছর এবং েজরুশােলেম 33 বছর রাজত্ব কেরন|
28ভাল ও দীঘর্ জীবনযাপন করার পর বাধর্েকয্র কারেণ দায়ুেদর মৃতুয্
হয়| িতিন জীবেন বহু সম্পিত্ত ও খয্ািত লাভ কেরিছেলন| তঁার পের
তঁার পুত্র শেলামন নতুন রাজা হেলন|

29 রাজা দায়ুদ আজীবন েয সমস্ত কাজ কেরিছেলন তা ভাববাদী
শমূেয়ল, ভাববাদী নাথন ও ভাববাদী গােদর েলখা পুস্তেক বির্ণত
হেয়েছ| 30 এই সমস্ত পুস্তেক ইস্রােয়েলর রাজা িহেসেব িতিন যা
িকছু কাজ কেরিছেলন েস সেবরই উেল্লখ আেছ| এই সমস্ত েলখকরা
ইস্রােয়ল ও তার প্রিতেবশী রােজয্র িববরণ এবং দায়ুেদর ক্ষমতা শিক্ত
ও তঁার জীবেনর সমস্ত ঘটনা িলেখ িগেয়েছন|
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