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রাজাবিলর প্রথম খণ্ড

আেদািনয় রাজা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেলন
1 রাজা দায়ুদ বৃদ্ধ হেয় িগেয়িছেলন| তঁার এেতা বয়স হেয়িছল েয

েকােনা মেতই আর তঁার শরীর উষ্ণ হয় না| এমন িক ভৃতয্রা তঁার
শরীর কম্বল িদেয় ঢাকা সেত্ত্বও তঁার শীত আর কােট না| 2 তখন
ভৃতয্রা রাজােক বলল, “আমরা তেব আপনার যত্ন করার জনয্ একিট
যুবতী েমেয়েক খঁুেজ আিন| েস আপনার পােশ শয়ন করেব এবং
আপনােক উষ্ণ রাখেব|” 3 তখন রাজকমর্চারীরা রাজােক উষ্ণ রাখার
জনয্ ইস্রােয়েলর সবর্ত্র সুন্দরী যুবতী েমেয় খঁুেজ েবড়ােত লাগল|
এমিন কের খঁুজেত খঁুজেত শূেনম শহের সুন্দরী অবীশেগর েখঁাজ
িমলল| তারা তখন ঐ েমেয়িটেক রাজার কােছ িনেয় এেলা| 4অবীশগ
সিতয্ সিতয্ই অপরূপ সুন্দরী িছল| েস রাজার সব রকম যত্ন বা পিরচযর্া
করেলও তার সেঙ্গ রাজা দায়ুেদর েকােনা শারীিরক সম্পকর্ িছল না|

5-6 রাজা দায়ুদ ও রাণী হগীেতর পুেত্রর নাম আেদািনয়| এই
আেদানীয খুবই সুপুরুষ িছেলন| রাজা দায়ুদ কখনও তঁােক েশাধরাবার
েচষ্টা কেরন িন| িতিন তঁােক কখনও িজেজ্ঞস কেরন িন, “েকন
তুিম এসব করছ?” যিদও অবশােলাম নােম তঁার এক ভাই িছেলন,
উচ্চাকাঙ্খী ও ক্ষমতািভলাষী| আেদািনয় মেন মেন িঠক করেলন েয
এরপর িতিনই রাজা হেবন; আর একথা িস্থর কের িতিন িনেজর
সুিবেধর জনয্ তাড়াতািড় একটা রথ, িকছু েঘাড়া ও তঁার রেথর সামেন
েদৗেড়ােনার জনয্ প্রায় 50 জন েলাক েজাগাড় কের েফলেলন|

7 রাজা হবার িবষয়টা িনেয় িতিন সরূয়ার পুত্র েযায়াব ও যাজক
অিবয়াথেরর সেঙ্গ পরামশর্ও েসের েফলেলন| তারা তঁােক নতুন রাজা
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হেত সাহাযয্ করার িসদ্ধান্ত িনল| 8 িকন্তু রাজা দায়ুেদর প্রিত অনুগত
িকছু বয্িক্তরআেদািনয়র এই উচ্চািভলাষ পছন্দ হয় িন| এরা হল যাজক
সােদাক, িযেহায়াদার পুত্র বনায়, ভাববাদী নাথন, িশিমিয়, েরিয় ও
রাজা দায়ুেদর িবেশষ রক্ষীদল| এরা েকউই আেদািনয়র সেঙ্গ েযাগ
েদয় িন|

9এক িদনআেদািনয় ঐন্-েরােগেলর কােছ েসােহলত্ পাথের েবশ
িকছু েমষ, ষঁাড় ও বাছুর মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব বিল িদেয় তঁার ভাইেদর
(রাজা দায়ুেদর অনয্ানয্ পুত্রেদর) ও িযহূদার সমস্ত আিধকািরকেদর
িনমন্ত্রণ করেলন| 10 িকন্তু আেদািনয় তঁার িপতার িবেশষ রক্ষীেদর,
তঁার ভাই শেলামন, বনায় ও যাজক নাথনেক এিদন িনমন্ত্রণ কেরন
িন|

শেলামেনর হেয় নাথন ও বৎ েশবা কথা বলল
11 নাথন একথা জানেত েপের শেলামেনর মা বৎ েশবার কােছ

িগেয় িজেজ্ঞস করল, “হগীেতর পুত্র আেদািনয় িক করেছ আপিন িক
িকছু জােনন? িতিন রাজা হবার প্রস্তুিত করেছন| এিদেক রাজা দায়ুদ
এসেবর িবনু্দ-িবসগর্ জােনন না| 12 এেক্ষেত্র আপনার ও আপনার
পুত্র শেলামেনর প্রােণর আশঙ্কা থাকেত পাের বেলই আমার ধারণা|
তেব িচন্তার েকান কারণ েনই, আিম আপনােক আত্মরক্ষার একটা
উপায় বেল িদিচ্ছ| 13 রাজা দায়ুেদর কােছ যান এবং তঁােক বলুন, �েহ
রাজািধরাজ, আপিন আমার কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয আপনার
পেরআমার পুত্র শেলামনই পরবতীর্ রাজা হেব| তাহেলআেদািনয় েকন
পরবতীর্ রাজা হেচ্ছ?� 14আপিন যখন রাজার সেঙ্গ কথাবাতর্ া বলেত
থাকেবন, আিম তখন েসখােন িগেয় উপিস্থত হব এবং তখন আিম
রাজােক সমস্ত িকছু জানাব, তােত আপনার কথার সতয্তাও প্রমাণ
হেব|”

15 বৎ েশবা তখন রাজার সেঙ্গ েদখা করেত তঁার শয়ন কেক্ষ
েযখােন শূেনমীয়া অবীশগ বৃদ্ধ রাজার পিরচযর্া করিছল, েসখােন
িগেয় উপিস্থত হল| 16 বৎ েশবা রাজার সামেন আনত হবার পর রাজা
িজেজ্ঞস করেলন, “আিম েতামার জনয্ িক করেত পাির বল?”
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17 বৎ েশবা বলেলন, “মহাশয়, আপিন আপনার প্রভু, ঈশ্বেরর
নােম শপথ কের আমার কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয, আপনার
পর আমার পুত্র শেলামনই রাজা হেব| েস আপনার িসংহাসেন বসেব|
18 িকন্তু আপিন েবাধ হয় জােনন না আেদািনয় ইিতমেধয্ই রাজা হবার
েতাড়েজাড় শুরু কের িদেয়েছ| 19 েস মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব বহু
গরু ও েমষ বিল িদেয় বড়সড় একটা েভাজসভার আেয়াজন কের
েসখােনআপনার অনয্ানয্ সমস্ত পুত্রেদর িনমন্ত্রণ কেরিছল| েস যাজক
অিবয়াথর, েযায়াব, আপনার েসনাবািহনীর প্রধানেক এই েভাজসভায়
িনমন্ত্রণ করেলও আপনার অনুগত পুত্র শেলামনেক িনমন্ত্রণ কের িন|
20 রাজা, এখন ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা আপনার গিতিবিধ লক্ষয্
করেছ| আপনার পর েক রাজা হেব, েস িবষেয় তারা আপনার িসদ্ধান্ত
জানেত চায়| 21 আপনার মৃতুয্র আেগই এিবষেয় আপনােক অিত
অবশয্ই িকছু একটা করেত হেব| তা না হেল, আপনার পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গআপনােক সমািধস্থ করার সেঙ্গ সেঙ্গ এই সমস্ত েলাকরা শেলামন
ও আমােক অপরাধী বলেব|”

22 বৎ েশবা যখন রাজার সেঙ্গ এ িনেয় কথাবাতর্ া বলেছন, তখন
ভাববাদী নাথন রাজার সেঙ্গ েদখা করেত এেলা| 23 রাজার ভৃতয্রা
তঁােক বলল, “ভাববাদী নাথনআপনার কােছ এেসেছন|” নাথন রাজার
সামেন আনত হেয় রাজােক সম্মান েদিখেয় বলল, 24 “মহারাজ
আপিন িক আেদািনয়েক আপনার পরবতীর্ রাজা িহেসেব েঘাষণা
কেরেছন? আপিন িক িঠক কেরেছন এখন েথেক েসই রাজয্
শাসন করেব? 25 আিম একথা বলিছ কারণ আেদািনয় আজ
উপতয্কায় িগেয় মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব বহু গরু ও েমষ বিল
িদেয়েছ| তারপর যাজক অিবয়াথর, আপনার অনয্ানয্ পুত্রেদর ও
েসনাপিতেদর সবাইেক েভাজসভায় িনমন্ত্রণ কেরেছ| ওরা সবাই িমেল
এখন আেদািনয়র জয়ধ্বিন িদেয় বলেছ, �মহারাজ আেদািনয় দীঘর্
জীবন লাভ করুন|� 26 িকন্তু আেদািনয় েভাজসভায় আপনার পুত্র
শেলামন, যাজক সােদাক, িযেহায়াদার পুত্র বনায় বা আমােক িনমন্ত্রণ
কের িন| 27 মহারাজ আপিন িক আমােদর িকছু না জািনেয়ই সব িঠক
কের েফলেলন? দয়া কের বলুন, আপনার পর েক রাজা হেব|”
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28 তখন রাজা দায়ুদ বলেলন, “বৎ েশবােক েভতের আসেত
বেলা|” বৎ েশবা এেস রাজার সামেন দঁাড়ােলন|

29এরপর রাজা দায়ুদ ঈশ্বরেক সাক্ষী কের বলেলন, “প্রভু আমােক
জীবেনর সমস্ত িবপদ আপেদর হাত েথেক রক্ষা কেরেছন| আিম েসই
সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর নােম েয কথা আেগ শপথ কেরিছলাম েস কথাই
আবার বলিছ| 30আিম প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম েয আমার পর েতামার
পুত্র শেলামন রাজা হেব| আিম েসই প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করব না| তাই
আজও বলিছ, আমার পের শেলামনই আমার িসংহাসেন বসেব|”

31তখন বৎ েশবা রাজার সামেন ভূিমষ্ঠ হেয় বলেলন, “রাজা দায়ুদ
দীঘর্জীবী েহান|”

শেলামন নতুন রাজা িহেসেব মেনানীত হেলন
32 এরপর রাজা দায়ুদ যাজক সােদাক, ভাববাদী নাথন ও

িযেহায়াদার পুত্র বনায়েক েডেক পাঠােলন| তারা িতন জন রাজার
সেঙ্গ েদখা করেত এেলা| 33 রাজা তােদর বলেলন, “শেলামনেক
আমার িনেজর খচ্চের চিড়েয়, আমার সমস্ত আিধকািরকবগর্েক িনেয়
গীেহান ঝণর্ার কােছ যাও| 34 েসখােন পিবত্র েতল িছিটেয় যাজক
সােদাক ও ভাববাদী নাথন তােক নতুন রাজা িহেসেব অিভিষক্ত
করেব| আর তারপর েতামরা িশঙা বািজেয় শেলামেনর রাজপেদ
অিভিষক্ত হবার কথা েঘাষণা কের তােক আমার কােছ িনেয় আসেব|
35 এরপর শেলামনই আমার িসংহাসেন বসেব এবং আমার জায়গায়
রাজা হেব| আিম শেলামনেক ইস্রােয়ল ও িযহূদার শাসক িহেসেব
িনবর্াচন করলাম|”

36 িযেহায়াদার পুত্র বনায় রাজার কথার উত্তের বলল, “আেমন!
ধনয্ মহারাজ! প্রভু ঈশ্বর স্বয়ং েযনআপনার মুখ িদেয় একথা বলেলন|
37 েহ মহারাজ, মহান প্রভু ঈশ্বর বরাবর আপনার সহায় িছেলন|
আমরা আশা করব িতিন একই ভােব শেলামেনর পােশ থাকেবন এবং
শেলামেনর রাজয্ আপনার রাজয্ েথেক অেনক বড় ও শিক্তশালী
হেব|”
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38 সােদাক, নাথন, বনায় ও রাজার আিধকািরকবগর্ রাজা
দায়ুেদর কথা পালন করল এবং শেলামনেক রাজা দায়ুেদর খচ্চের
চিড়েয় গীেহান ঝণর্ায় িনেয় েগল| 39 যাজক সােদাক পিবত্র তঁাবুর
েথেক ৈতলাধারিট িনেজ বহন কের িনেয় িগেয় শেলামেনর মাথায়
প্রথামেতা খািনক েতল িছিটেয় তােক রাজা িহেসেব অিভিষক্ত
করল| তখন চতুির্দেক িশঙা েবেজ উঠল এবং চারপাশ েথেক সমস্ত
েলাকরা িচৎকার কের উঠল, “মহারাজ শেলামন দীঘর্জীিব েহান!”
40আনিন্দত ও উেত্তিজতজনতা শেলামেনর েপছন েপছন শহের এল|
খুশী হেয়, বঁাশী বাজােত বাজােত তারা সকেল এেতা শব্দ করিছল েয
মািটও কঁাপিছল|

41 এিদেক আেদািনয় ও তঁার অিতিথরা তখন সেবমাত্র েভাজনপবর্
েশষ কেরেছ| হঠাৎ তারা সবাই িশঙার শব্দ শুনেত েপল| েযায়াব
বলল, “িকেসর শব্দ হেচ্ছ? শহের এেতা ৈহ ৈচ িকেসর?”

42 েযায়াব যখন কথা বলেছ তখন যাজক অিবয়াথেরর পুত্র
েযানাথন এেস উপিস্থত হল| আেদািনয় তােক বলল, “এেসা, এেসা,
এখােন এেসা! তুিম একজন ভাল ও িবশ্বাসী মানুষ| তুিম িনশ্চয়ইআমার
জনয্ েকােনা সুখবর এেনেছা?”

43 েযানাথন বলল, “আপনার পেক্ষ সুখবর িকনা জািন না,
তেব রাজা দায়ুদ শেলামনেক নতুন রাজা বেল েঘাষণা কেরেছন|
44-45 রাজা িনেজর খচ্চের শেলামনেক চিড়েয় যাজক সােদাক,
ভাববাদী নাথন ও রাজ আিধকািরকবগর্েক িদেয় তঁােক গীেহান ঝণর্ায়
পািঠেয়িছেলন| েসখােন যাজক সােদাক ও ভাববাদী নাথন তঁােক
রাজপেদ অিভিষক্ত কের| তারপর তারা সকেল এক সেঙ্গ শহের
িফের যায়| েলাকরাও সব তােদর েপছন েপছন যায়| এখােন সকেল
দারুণ খুিশ ও সবাই আনন্দ করেছ| আপনারা েসই শব্দই শুনেত
পােচ্ছন| 46-47 এমনিক শেলামন রাজ িসংহাসেনও বেসেছন! রাজার
সমস্ত আিধকািরকবগর্ রাজা দায়ুদেক এ কােজর জনয্ অিভনন্দন
জািনেয় বলেছ, �মহারাজ দায়ুদ, আপিন একজন মহান রাজা এবং
আমরা প্রাথর্না কির ঈশ্বর শেলামনেক একজন মহান রাজা করেবন|
আমােদর িবশ্বাস প্রভু শেলামনেকআপনার েচেয়ও খয্ািতমান করেবন
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এবং তঁার রাজয্ আপনার রােজয্র েথেকও বড় হেব|� রাজা দায়ুদও
স্বয়ং েসখােন উপিস্থত িছেলন| িতিন িবছানা েথেকই শেলামেনর
সামেন মাথা ঝঁুিকেয় বেলেছন, 48 �ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর ধনয্
হেলন! মিহমাময় প্রভু আমারই এক সন্তানেকআমার িসংহাসেন স্থাপন
করেলন| এই শুভক্ষণ েদখার জনয্ িতিন আমায় যেথষ্ট িদন বঁাচেত
িদেয়েছন|� ”

49 তখন আেদািনয়র সমস্ত অিতিথরা ভেয় পাংশু হেয় তাড়াতািড়
েভাজসভা েছেড় চেল েগল| 50 এমন িক আেদািনয় শেলামেনর
ভেয় ভীত হেয় েবদীর কােছ িগেয় েবদীর েকাণগুিলেক ধরেলন|*
51 শেলামনেক িগেয় একজন খবর িদল, “মহারাজ, আপনার ভেয়
ভীত হেয় আেদািনয় এখন পিবত্র তঁাবুেত যজ্ঞেবদীর েকাণগুেলােক
ধের আেছ| আর েসখান েথেক িকছুেতই েবেরােত চাইেছ না| েস
বলেছ, �আেগ রাজা শেলামনেক প্রিতশ্রুিত করেত বেলা েয িতিন
আমােক হতয্া করেবন না|� ”

52 তখন শেলামন বলেলন, “যিদ আেদািনয়র আচার আচরেণ
প্রমাণ হয় েয েস একজন সৎ বয্িক্ত, আিম প্রিতশ্রুিত করিছ আিম ওর
মাথার একগািছ চুল পযর্ন্ত েছঁাব না| িকন্তু ও যিদ েগালমাল সৃষ্টি কের
তাহেল ওেক মরেত হেব|” 53 তারপর রাজা শেলামন আেদািনয়েক
িনেয় আসার জনয্ একজনেক পাঠােলন| েস আেদািনয়েক রাজা
শেলামেনর কােছ িনেয় এেল, আেদািনয় রাজার সামেন অবনত
হেলন| শেলামন তঁােক বলেলন, “যাও, বািড় যাও|”

2
রাজা দায়ুদ মারা েগেলন

1 ইিতমেধয্ দায়ুেদর মৃতুয্র সময় ঘিনেয় এল| িতিন তখন
শেলামনেক েডেক বলেলন, 2 “আমার আর েবশী িদন েনই, সব
* 1:50: েবদীর � ধরেলন এটা প্রমাণ কের েয িতিন করুণা িভক্ষা করিছেলন| িবিধ বেল
যিদ েকান বয্িক্ত পিবত্র স্থােন িগেয় েবদীর েকাণগুেলা ধের তাহেল তােক শািস্ত েদওয়া চলেব
না|
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েলােকর মেতাইআিমও মারা যাব| িকন্তু তুিম এখন বলবান ও পূণর্বয়স্ক
হেয় উেঠছ| 3 এখন িনষ্ঠার সেঙ্গ েতামার প্রভু ঈশ্বেরর আজ্ঞা েমেন
চল| েমািশর িবিধপুস্তেক েযমন েলখা আেছ িবিভন্ন িবষেয় তঁার িবিধ
এবং আেদশ এবং িসদ্ধান্ত ও চুিক্ত সতকর্ ভােব েমেন চলেব| যিদ
তুিম েমেন চেলা তাহেল তুিম েতামার সব কােজ প্রিতিট েক্ষেত্র সফল
হেব| 4 শেলামন, তুিম যিদ ঈশ্বেরর আজ্ঞাবহ হেয় তঁার িনেদর্ িশত পেথ
জীবনযাপন কেরা, িতিনও তঁার এই প্রিতশ্রুিতর কথা মেন রাখেবন|
প্রভু আমােক বেলিছেলন, �যিদ েতামার সন্তানসন্তিতরা সমস্ত হৃদয়
িদেয় এবং িনষ্ঠা সহকাের আমার িনেদর্ শ অনুযায়ী জীবনযাপন কের
তাহেল সদাসবর্দা েতামারই বংেশর েকউ না েকউ ইস্রােয়েলর রাজ
িসংহাসেন আসীন হেব|� ”

5 দায়ুদ আরও বলেলন, “েতামার িনশ্চয়ই মেন আেছ, সরূয়ার পুত্র
েযায়াব আমার সেঙ্গ িক কেরিছল? েস ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীর দুই
েসনাপিতেক হতয্া কেরিছল| েস েনেরর পুত্রঅবেনরেকআর েযথেরর
পুত্র অমাসােক হতয্া কেরিছল| মেন েরেখা, শািন্তর সমেয় েস এই
দুজনেক হতয্া কেরিছল এবং তােদর রেক্ত তার পােয়র জুেতা রিঞ্জত
কেরিছল| তােক শািস্ত েদওয়া আমার কতর্ বয্| 6 িকন্তু এখন তুিম রাজা|
েতামার যা িবেবচনায় সঙ্গত বেল মেন হয়, েস ভােবই ওেক শািস্ত িদও
ও েস েয হত হেয়েছ তা িনিশ্চত কর| বাদ্ধর্ েকয্র সুস্থ স্বাভািবক মৃতুয্
েযন ও েভাগ করেত না পাের|

7 “িগিলয়েদর বির্সল্লেয়র সন্তানেদর সেঙ্গ ভাল বয্বহার কেরা|
তােদর সেঙ্গ বনু্ধত্ব কেরা ও তােদর িনমন্ত্রণ কের এক সেঙ্গ খাওয়া
দাওয়া কেরা| কারণ আিম যখন েতামার ভাই অবশােলােমর েথেক
পািলেয় েবড়ািচ্ছলাম, আমার েসই িবপেদর িদেন ওরা আমায় সাহাযয্
কেরিছল|

8 “আর মেন েরেখা িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর বহুরীম িনবাসী
েগরার পুত্র িশিমিয় এখনও কােছ িপেঠই েকাথাও আেছ| আিম যখন
মহনিয়েম পািলেয় যাই েস আমােক িনদারুণ অিভশাপ িদেয় অিভশপ্ত
কেরিছল| পের যখন যদর্ ন নদীর তীের েস আমার সেঙ্গ েদখা করেত
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আেসআিম প্রভুর শপথ কের বেলিছলাম, আিম িশিমিয়েক হতয্া করব
না| 9 িকন্তু েদেখা, ওেক েযন শািস্ত না িদেয় েছেড় িদও না| তুিম
যেথষ্টই িবচক্ষণ হেয়ছ, িক করা দরকার তা তুিম িনেজই বুঝেত পারেব,
িকন্তু েদেখা ওেক বাদ্ধর্ েকয্র শান্ত মৃতুয্ েভাগ করেত িদও না|”

10 এরপর রাজা দায়ুেদর মৃতুয্ হেল, দায়ুদ শহের তঁােক সমািধস্থ
করা হল| 11 দায়ুদ 40 বছর ইস্রােয়েল শাসন কেরিছেলন| িতিন
িহেব্রােণ 7 বছর ও েজরুশােলেম 33 বছর শাসন কেরিছেলন|

শেলামন তঁার রােজয্র িনয়ন্ত্রণভার িনেলন
12অতঃপর শেলামন রাজা হেয় তঁার িপতার িসংহাসেন বেস রাজা

দায়ুেদর রাজয্ পুেরাপুির িনেজর দখেল আনেলন|
13 হগীেতর পুত্র আেদািনয় এসমেয় এক িদন শেলামেনর মা

বৎ েশবার সেঙ্গ েদখা করেত এেলন| বৎ েশবা তখন তঁােক িজেজ্ঞস
করেলন, “তুিম িক বনু্ধত্ব ও প্রীিতর সম্পকর্ বজায় রাখেত চাও?”
আেদািনয় তঁােক েস িবষেয় িনিশ্চত কের বলেলন, “এ বয্াপাের

আপনার িচন্তার েকান কারণ েনই| 14 তেব আপনার কােছ আমার
িকছু বক্তবয্ আেছ|”
বৎ েশবা বলল, “বেলা িক বয্াপার?”
15আেদািনয় বলল, “আপনার মেন রাখা দরকার েয, এক সমেয়

এ রাজয্ আমারই িছল| ইস্রােয়েলর েলাকরা েভেবিছল আিমই তােদর
রাজা| িকন্তু ঈশ্বর এই অবস্থার পিরবতর্ ন কেরিছেলন এবং শেলামনেক
রাজা িহেসেব মেনানীত কেরিছেলন| প্রভুর ইচ্ছায় আমার ভাই এখন
তােদর রাজা| 16আমারআপনার কােছ একিট প্রাথর্না আেছ, দয়া কের
আমায় িনরাশ করেবন না|”
বৎ েশবা জানেত চাইেলন, “বেলা িক েতামার ইচ্ছা?”
17আেদািনয় বলল, “আিম জািন, রাজা শেলামন কখনওআপনার

আেদশ অমানয্ করেবন না| আপিন অনুগ্রহ কের তঁােক আমায়
শূেনেমর অবীশগেক িবেয় করার সম্মিত িদেত বলেবন|”

18বৎ েশবা বলল, “এ িবষেয়আেগ তঁােক রাজার সেঙ্গ কথা বলেত
হেব|”
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19 কথা মেতা বৎ েশবা িবষয়িট িনেয় রাজা শেলামেনর সেঙ্গ কথা
বলেত েগেলন| শেলামন তঁােক আসেত েদেখ তাড়াতািড় িনেজর
জায়গা েছেড় উেঠ দঁািড়েয় মাথা ঝঁুিকেয় সম্মান জানােলন| তারপর
িসংহাসেন বেস ভৃতয্েদর তঁার মােয়র জনয্ আেরকিট িসংহাসন
আনেত হুকুম িদেলন| বৎ েশবা িগেয় তঁার পুেত্রর ডানপােশ বসেলন|

20 তারপর বলেলন, “েতামার কােছ একটা েছাট িজিনস চাইেত
এেসিছ, আমােক িনরাশ কেরা না|”
রাজা বলেলন, “মা, তুিম আমার কােছ যা খুিশ তাই চাইেত পােরা,

আিম আপিত্ত করেবা না|”
21 বৎ েশবা তখন বলেলন, “তাহেল েতামার ভাই আেদািনয়েক

শূেনেমর অবীশগ বেল েসই েমেয়িটেক িবেয় করেত অনুমিত দাও|”
22 একথা শুেন শেলামন তঁার মােক বলেলন, “তুিম শুধু

অবীশগেকই আেদািনয়র হােত তুেল িদেত বলছ েকন? তার েচেয়
বেলা না েকন, ওেকই এবার রাজা কের িদই| হাজার েহাক্ ও আমার
বড় ভাই, যাজক অিবয়াথর ও েযায়াবও ওেক সমথর্ন করেব|”

23 এরপর কু্রদ্ধ শেলামন প্রভুর নােম প্রিতশ্রুিত কের বলেলন,
“আিম প্রিতশ্রুিত করিছ, এর মূলয্ আেদািনয়েক িদেত হেব| এজনয্
ওেক প্রাণ িদেত হেব| 24 প্রভু তঁার প্রিতশ্রুিত মেতা আমােক
ইস্রােয়েলর রাজা কেরেছন, আমার িপতা দায়ুেদর রাজ িসংহাসেন
আমােক বিসেয়েছন| তঁার প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী এ রাজয্ আমার ও
আমার পিরবােরর| এখন প্রভুর জীিবত থাকাটা েযমন িস্থর িনিশ্চত,
েতমিন আিম শপথ িনেয় বলিছ েয আেদািনয় আজই মারা যােব|”

25 এরপর শেলামন, েযমন ভােব িযেহায়াদার পুত্র বনায়েক িনেদর্ শ
িদেলন, েতমিন বনায় েগেলন এবং আেদািনয়েক হতয্া করেলন|

26 তারপর রাজা শেলামন যাজক অিবয়াথরেক েডেক বলেলন,
“েতামােক আমার হতয্া করা উিচৎ , িকন্তু আিম এখন েতামােক
হতয্া করব না, সুতরাং তুিম েতামার বািড় অনােথােত েযেত পােরা,
কারণ তুিম আমার িপতা দায়ুেদর সেঙ্গ পদযাত্রার সময় প্রভুর পিবত্র
িসনু্দকিট বেয় িনেয় িগেয়িছেল| আর আিম একথাও জািন, আমার



1 রাজাবিল 2:27 x 1 রাজাবিল 2:33

িপতার দুঃসমেয়, তুিমও তঁার পােশ দঁািড়েয় কষ্ট েভাগ কেরিছেল|”
27 শেলামন অিবয়াথরেক একথাও বলেলন েয েস আর যাজক
িহেসেব প্রভুর েসবা কাজ করেত পারেব না| প্রভু যা বেলিছেলন েসই
অনুযায়ী এই ঘটনািট ঘেটিছল| যাজক এিল ও তার পিরবার সম্পেকর্
ঈশ্বর একথা শীেলােত বেলিছেলন| এবং অিবয়াথর এিলরই উত্তরপুরুষ
িছেলন|

28 এখবর েপেয় েযায়াব খুব ভয় েপেয় েগেলন| েযায়াব
অবশােলামেক সমথর্ন না করেলও আেদািনয়র পেক্ষ িছেলন| তাই
েযায়াব তাড়াতািড় প্রভুর তঁাবুেত িগেয় প্রাণ বঁাচােনার জনয্ েবদীর শরণ
িনেলন| 29পের রাজা শেলামেনর কােছ সংবাদ এল েয েযায়াব প্রভুর
তঁাবুর েবদীর কােছআেছন, সুতরাং শেলামন বনায়েক েযায়াবেক হতয্া
করার িনেদর্ শ িদেলন|

30 বনায় তখন প্রভুর তঁাবুর সামেন িগেয় বলেলন, “রাজার িনেদর্ শ
েমেন তুিম ভােলায ভােলায েবিরেয় এেসা|”
িকন্তু েযায়াব বলেলন, “না আিম এখােনই মরেত চাই|”
বনায় তখন িফের িগেয় রাজােক েযায়াব যা বেলেছন তা জানাল|

31অতঃপর রাজা িনেদর্ শ িদেলন, “তাহেল ও যা বেলেছ তাই েহাক্◌্|
ওেক ওখােনই হতয্া কেরা আর তারপর ওেক কবর দাও| একমাত্র
তারপরই আিম ও আমার পিরবােরর সকেল েযায়ােবর েদাষ েথেক
মুিক্ত পাব, েযটা েস িনরপরাধ েলাকেদর হতয্া করার ফেল হেয়িছল|
32 েযায়াব, যারা ওর েথেক অেনক ভােলা েলাক িছল দুই বয্িক্ত,
ইস্রােয়েলর েসনানায়ক েনেরর পুত্র অবেনর ও েযথেরর পুত্র িযহূদার
েসনাবািহনীর প্রধান অমাসােক হতয্া কেরিছল| আমার িপতা দায়ুদ েস
সময় েযায়ােবর এই অপকেমর্র কথা জানেতন না বেল ও েরহাই েপেয়
িগেয়িছল| তাই প্রভু ঐ েলাকেদর হতয্ার জনয্ েযায়াবেক শািস্ত েদেবন|
33 তােক এবং তার পিরবােরর সকলেকই এই কমর্ফল েভাগ করেত
হেব| িকন্তু ঈশ্বর িনশ্চয়ই দায়ুদ ও তঁার রাজ পিরবােরর উত্তরপুরুষেদর
ও তঁােদর রাজেত্ব শািন্ত আনেবন|”



1 রাজাবিল 2:34 xi 1 রাজাবিল 2:45

34 তখন িযেহায়াদার পুত্র বনায় িগেয় েযায়াবেক হতয্া করল|
েযায়াবেক মরুভূিমেত তঁার বািড়র কােছ কবর েদওয়া হল| 35 এরপর
শেলামন বনায়েক েযায়ােবর জায়গায় েসনাবািহনীর প্রধান িনযুক্ত
করেলন| এছাড়াও িতিন অিবয়াথেরর জায়গায় সােদাকেক নতুন
প্রধান যাজক িহেসেব িনেয়াগ করেলন| 36 তারপর রাজা িশিমিয়েক
েডেক পািঠেয় তােক েজরুশােলেম িনেজর জনয্ একটা বািড় বািনেয়
েসখােনই থাকেত িনেদর্ শ িদেলন| িতিন বলেলন িশিমিয় েযন েকান
মেতই শহর েছেড় অনয্ েকাথাও না যায়| 37 রাজা শেলামন তােক
সাবধানও কের িদেয়িছেলন| “যিদ তুিম েজরুশােলম তয্াগ কর এবং
িকেদ্রােণর খােলর ওপােশ পা বাড়াও তেব েতামােক মরেত হেব এবং
তার জনয্ তুিম দায়ী|”

38 িশিমিয় একথায় সম্মিত জািনেয় বলল, “িঠক আেছ মহারাজ,
আিম আপনার িনেদর্ শ েমেনই চলেবা|” তঁার কথা মেতা এরপর
দীঘর্িদন িশিমিয় েজরুশােলেমই বাস কেরিছল| 39 িকন্তু িতন বছর
পের িশিমিয়র দুই ক্রীতদাস পািলেয় িগেয় মাখার পুত্র গাতীয় রাজা
আখীেশর রােজয্ আশ্রয় িনেয়িছল| 40 একথা জানেত েপের িশিমিয়
তার গাধায় চেড় গাতীয় রাজা আখীেশর কাছ েথেক তােদর িফিরেয়
এেনিছল|

41 িকন্তু েকউ একজন িগেয় একথা শেলামেনর কােন তুলেল,
42 শেলামন িশিমিয়েক েডেক পািঠেয় বলেলন, “আিম ঈশ্বেরর নােম
শপথকের েতামায় বেলিছলাম েয তুিম েজরুশােলম শহেরর বাইের পা
িদেল েতামার মৃতুয্দণ্ড হেব| আিম েতামােক সাবধান কের িদেয়িছলাম
েয েতামার িনেজর ভুেলর জনয্ েতামার মৃতুয্ হেব এবং তুিম আমার
কথা েমেন চলেত রাজী হেয়িছেল| 43 তুিম আমার িনেদর্ শ েমেন চলেব
বেলও েকন তা অমানয্ করেল? েকন িনেজর প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করেল
বেলা? 44 তুিম ভােলা কেরই জােনা িবিভন্ন সমেয় তুিম আমার িপতা
দায়ুেদরও িবরুদ্ধাচরণ কেরছ| এখন েসই সব পাপাচরেণর জনয্ প্রভু
েতামায় শািস্ত েদেবন| 45 িকন্তু প্রভু আমায় আশীবর্াদ করেবন এবং
রাজা দায়ুেদর রাজয্ বাধামুক্ত হেব|”
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46 একথা বেল রাজা িশিমিয়েক হতয্ার আেদশ িদেলন বনায়েক|
বনায় িশিমিয়েক হতয্া করল| অবেশেষ শেলামন তঁার রােজয্র পূণর্
কতৃ্তর্ ত্ব লাভ করেলন|

3
প্রজ্ঞার জনয্ শেলামেনর প্রাথর্না

1 শেলামন িমশেরর ফেরৗেণর কনয্ােক িবেয় করেলন এবং তঁার
কনয্ােক দায়ুদ শহের িনেয় এেস, িমশেরর রাজা ফেরৗেণর সেঙ্গ
একিট চুিক্ত স্থাপন করেলন| তখনও পযর্ন্ত শেলামেনর িনেজর
রাজপ্রাসাদ ও প্রভুর মিন্দর বানােনার কাজ েশষ হয় িন| শেলামন েস
সমেয় েজরুশােলেমর চার পােশ একিট েদওয়াল িনমর্াণ করািচ্ছেলন|
2 েযেহতু মিন্দেরর কাজ তখনও েশষ হয়িন, েলাকরা উচ্চস্থােনর
েবদীেত পশু বিল িদত| 3 শেলামন তঁার িপতা দায়ুেদর সমস্ত িবিধ-
িনেদর্ শ পালন কের প্রমাণ কেরিছেলন েয সিতয্ সিতয্ই প্রভুর প্রিত
তঁার অটুট ভিক্ত ও ভােলাবাসা আেছ| িকন্তু এছাড়া শেলামন একিট
কাজ করেতন যা তঁােক তঁার িপতা রাজা দায়ুদ করেত বেলন িন| েসিট
হল উচ্চস্থােন বিলদান ও ধূপধূেনা েদওয়া|

4 রাজা শেলামন িগিবেয়ােন বিল িদেত চাইিছেলন| েস সময়
িগিবেয়ান িছল বিলদােনর উচ্চস্থানগুিলর মেধয্ সব েচেয় গুরুত্বপূণর্|
শেলামন িগিবেয়ােনর েবদীেত 1000 েহামবিল উৎসগর্ করেলন|
5 যখন শেলামন িগিবেয়ােন িছেলন তখন রােতর েবলা প্রভু তঁােক
স্বেপ্ন দশর্ন িদেলন এবং তােক একিট বর চাইেত বলেলন|

6 তখন শেলামন তঁােক বলেলন, “েহ প্রভু আিম আপনার েসবক,
আমার িপতা দায়ুেদর প্রিত আপিন অসীম করুণা প্রদশর্ন কেরেছন|
িতিন সৎ  ও সতয্ পেথ আপনার িনেদর্ শ েমেন চেলিছেলন, তাই
আপিন তঁার িনেজর পুত্রেক তঁারই িসংহাসেন বেস রাজয্ শাসন করেত
িদেয়, তঁার প্রিত আপনার করুণা ও দয়া প্রদশর্ন কেরেছন| 7 েহ প্রভু,
আমার িপতার জায়গায় আপিন আমােক রাজা কেরেছন, িকন্তু আিম
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এখনও প্রায় িশশুর মেতাই অজ্ঞ| এ বয্াপাের আমার মেধয্ প্রেয়াজনীয়
অন্তদৃর্ ষ্টি ও বুিদ্ধমৎতার অভার রেয়েছ| 8আিমআপনার দাস, আপনার
িনবর্ািচত েলােকর অনয্তম েসবক|আর এই অসংখয্ ভক্ত ও েসবেকর
শাসনভার আজ আমারই ওপর নয্স্ত| 9 তাই আপনার কােছ আমার
অনুনয় ও প্রাথর্না আমােকআপিন প্রজ্ঞা িদন যােতআিম রাজার কতর্ বয্
পালন করেত পাির ও েলাকেদর িবচার করেত পাির| যিদ আমার এই
মহৎ  জ্ঞান থােক তাহেল আিম ভাল ও মেন্দর মেধয্ পাথর্কয্ করেত
পারব| এই প্রজ্ঞা বয্তীত আপনার এই অগিণত েলাকেদর শাসন করা
আমার পেক্ষ অসম্ভব|”

10 শেলামেনর এই প্রাথর্না শুেন প্রভু তঁার প্রিত খুবই সন্তুষ্ট হেলন|
11 তাই িতিন শেলামনেক বলেলন, “তুিম িনেজর জনয্ দীঘর্ জীবন
বা ধনসম্পদ চাও িন| এমনিক েতামার শত্রুেদর মৃতুয্ কামনাও কেরা
িন| তুিম শুধু সিঠক িসদ্ধান্ত েনবার জনয্ অন্তদৃর্ ষ্টি প্রাথর্না কেরছ|
12 তাই আিম অিত অবশয্ই তুিম যা প্রাথর্না কেরছ তা েতামায় েদব|
আিম েতামােক িবচক্ষণ ও বুিদ্ধমান কের তুলব| আিম েতামােক এত
িবচক্ষণতা েদব যা আজ পযর্ন্ত েকউ কখনও পায় িন এবং ভিবষয্েতও
পােব না| 13 এছাড়াও েতামােক পুরসৃ্কত করার জনয্ আিম েতামােক
েসসব িজিনসও েদব যা তুিম প্রাথর্না কেরা িন| সারা জীবন তুিম
অসীম সম্পদ ও সম্মােনর ভাগীদার হেব| েতামার মেতা বড় রাজা আর
পৃিথবীেত আর েকউ হেব না| 14 শুধু তুিম আমার প্রিত আস্থা েরেখা
আর েতামার িপতা দায়ুেদর মেতা আমার আেদশ ও িবিধগুিল েমেন
চেলা| আর তা যিদ কেরা আিম েতামােক দীঘর্ জীবনও েদব|”

15 শেলামেনর ঘুম েভেঙ্গ েগল| িতিন বুঝেত পারেলন, স্বেপ্নর
মেধয্ িদেয় ঈশ্বর স্বয়ং তঁার সেঙ্গ কথা বেলেছন| তখন শেলামন
েজরুশােলেম িফের েগেলন, ঈশ্বেরর আেদশ সম্বিলত পিবত্র
িসনু্দকিটর সামেন দঁাড়ােলন এবং েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ িনেবদন
করেলন| এরপর েয সমস্ত েনতা ও রাজকমর্চারীরা রাজয্ শাসেনর
কােজ তঁােক সহায়তা কেরিছেলন তঁােদর সবাইেক িনেয় একিট
েভাজসভার আেয়াজন করেলন|
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শেলামেনর বুিদ্ধমৎতার প্রমাণ
16 একিদন দুিট গিণকা শেলামেনর কােছ এেস উপিস্থত হল|

17 তােদর মেধয্ একজন শেলামনেক বলল, “মহারাজ আমরা দুজেন
একই ঘের বাস কির| আমরা দুজেনই সন্তানসম্ভবা িছলাম এবং সন্তান
জন্ম েদওয়ার সময় উপিস্থত হয়| ঐ েমেয়িটর উপিস্থিতেতই আিম
আমার সন্তােনর জন্ম িদই| 18 এর িঠক িতনিদন পের এই েমেয়িট
তার িশশুর জন্ম েদয়| িকন্তু আমরা দুজন ছাড়া আমােদর বাড়ীেত
অনয্ েকােনা তৃতীয় বয্িক্ত িছল না| 19 এক িদন রােত ওর িশশুিট
মারা যায় কারণ ও িশশুর ওপর শুেয়িছল| েস সময় ওর িশশুিট মারা
যায়| 20 রােতর অন্ধকাের তখন ও আমার ঘুমন্ত অবস্থার সুেযাগ িনেয়
আমার িশশুিটেক ওর খােট িনেয় যায়| আর তারপর মৃত িশশুিটেক
আমার পােশ শুইেয় েদয়| 21পরিদন সকােলআিম িশশুেক খাওয়ােত
উেঠ েদিখ আমার পােশ একিট মৃত িশশু েশায়ােনা আেছ| তখন আিম
খঁুিটেয় লক্ষয্ কের েদিখ েয েসিট েমােটই আমার িশশু নয়|”

22 অনয্ েমেয়িট তৎ ক্ষনাৎ এর প্রিতবাদ কের বেল, “েমােটই না!
জীবন্ত িশশুিটই আমার| মৃতটা েতার!”
প্রথম েমেয়িট এর উত্তের বলল, “িমেথয্ কথা| মৃত িশশুিট েতার,

এটা আমার!” এই ভােব দুজেন রাজার সামেন ঝগড়া করেত থােক|
23 তখন রাজা শেলামন বলল, “েতামরা দুজেনই বলেছা জীিবত

িশশুিট েতামার আর মৃত িশশুিট অনয্ জেনর|” 24 তখন রাজা
শেলামান প্রহরীেক একটা তরবাির িনেয় আসেত আেদশ িদেলন|
25 রাজা শেলামন বলেলন, “এবার ঐ িশশুিটেক েকেট দু-আধখানা
কেরা এবং ওেদর দুজনেক একটা কের আধখানা টুকেরা িদেয় দাও|”

26 একথা শুেন েয মিহলািটর িশশু মারা িগেয়িছল েস বলল,
“িঠক আেছ তাই েহাক্◌্, তাহেল আমরা েকউই আর ওেক পাব না|”
িকন্তু অনয্ মিহলািট, েয িশশুিটর আসল মা, যার িশশুিটর প্রিত পূণর্
ভালবাসা ও সহানুভূিত িছল, েস রাজােক বলল, “মহারাজ দয়া কের
িশশুিটেক মারেবন না| ওেকই িশশুিট িদেয় িদন|”
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27 তখন রাজা শেলামন বলেলন, “থােমা, িশশুিটেক েকেটা না|
প্রথম জেনর হােতই িশশুিটেক তুেল দাও, কারণ, ঐ হেচ্ছ ওরআসল
মা|”

28 ইস্রােয়েলর সকেল শেলামেনর এই িবচােরর কথা শুনেলা| তারা
সকেলই শেলামেনর অন্তদৃর্ ষ্টি ও বুিদ্ধমৎতার জনয্ তঁােক গভীরভােব
শ্রদ্ধা করত| তারা বুঝেত েপেরিছল সিঠক িসদ্ধান্ত েনবার বয্াপাের
রাজা শেলামেনর অন্তদৃর্ ষ্টি প্রায় ঈশ্বেরর মেতাই কাজ কের|

4
শেলামেনর রাজত্ব

1 সমগ্র ইস্রােয়েলর েলােকর শাসনকতর্ া িছেলন রাজা শেলামন|
2 শাসনকাযর্ পিরচালনা করেত েয সমস্ত রাজকমর্চারী তঁােক সাহাযয্
করেতন তারা হল:

সােদােকর পুত্র যাজক অসিরয়|
3 শীশার দুই পুত্র ইলীেহারফ ও অিহয়| এঁরা দুজেন রাজদরবাের
সমস্ত ঘটনার িববরণ নিথভুক্ত করেতন|

অহীলূেদর পুত্র িযেহাশাফট েলাকেদর ইিতহাস িবষয়ক টীকা রচনা
করেতন|

4 িযেহায়াদার পুত্র বনায় িছল েসনাবািহনীর প্রধান|
সােদাক ও অিবয়াথর যাজেকর কাজ করেতন|
5 নাথেনর পুত্র অসিরয় েজলা শাসকেদর তত্ত্বাবধান করেতন|
নাথেনর আেরক পুত্র যাজক সাবুদ রাজা শেলামেনর পরামশর্দাতা
িছেলন|

6 অহীশােরর ওপর রাজপ্রাসােদর সব িকছুর তত্ত্বাবধান করবার
দািয়ত্ব িছল|

অেব্দর পুত্র অেদানীরােমর কাজ িছল শ্রিমকেদর খবরদাির করা|
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7 সমগ্র ইস্রােয়লেক 12িট েজলায় ভাগ করা হেয়িছল| এই
েজলাগুিলর প্রেতয্কিটর শাসন কাজ পিরচালনার জনয্ শেলামন
িনেজ প্রােদিশক শাসনকতর্ া বা েজলা শাসকেদর েবেছ িনেয়িছেলন|
এই সমস্ত প্রােদিশক শাসনকতর্ ােদর ওপর তােদর িনেজেদর প্রেদশ
েথেক খাদয্ সংগ্রহ কের রাজা ও তঁার পিরবারেক েসই খাদয্ সরবরাহ
করার িনেদর্ শ িছল| বছেরর 12 মােসর এক একিটেত এই 12 জন
প্রেদশকতর্ ার এক একজেনর দািয়ত্ব িছল রাজােক খাবার পাঠােনা|
8 এই 12 জন প্রােদিশক শাসনকতর্ ার নাম নীেচ েদওয়া হল:

ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ প্রেদেশর শাসক িছেলন িবন্-হূর|
9 মাকস, শালবীম, ৈবৎ -েশমশ ও এেলান ৈবৎ -হানেনর শাসক
িছেলন িবন্-েদকর|

10 িবন্-েহষদ িছেলন অরুেব্বাত, েসােখা ও েহফর প্রেদেশর
শাসনকতর্ া|

11 েদার উপিগির অঞ্চেলর শাসনভার িছল িবন্-অবীনাদেবর ওপর|
িতিন রাজা শেলামেনর কনয্া টাফত্ েক িবেয় কেরিছেলন|

12 িযিষ্রেয়েলর িনম্নবতীর্ অঞ্চেল অবিস্থত অঞ্চল অথর্াৎ  ৈবৎ -
শান েথেক আেবল-মেহালা হেয় যিক্ময়াম পযর্ন্ত িবসৃ্তত তানক,
মিগেদ্দার শাসক িছেলন অহীলূেদর পুত্র বানা|

13 িবন্-েগবর িছেলন রােমাৎ-িগিলয়েদর শাসক| িগিলয়েদর
মনঃিশর পুত্র যায়ীর সমস্ত শহর ও গ্রামগুিলর শাসন কাযর্
পিরচালনা করেতন| িতিন অেগর্াব েজলার বাশন অঞ্চেলরও
শাসনকতর্ া িছেলন| এই অঞ্চেল বড় েদওয়ােল েঘরা 60িট শহর
িছল| শহেরর দরজা বড় করার জনয্ িপতেলর কব্জা বয্বহার
হেতা|

14 ইেদ্দােরর পুত্র অহীনাদব িছেলন মহনিয়েমর শাসক|
15 নপ্তািলর প্রােদিশক কতর্ া অহীমাস িবেয় কেরিছেলন শেলামেনর
আেরক কনয্া বাসমৎ েক|

16 হূশেয়র পুত্র বানা িছেলন আেশর ও বােলােতর শাসক|



1 রাজাবিল 4:17 xvii 1 রাজাবিল 4:27

17 ইষাখেরর প্রেদশকতর্ া িছেলন পারূেহর পুত্র িযেহাশাফট|
18 এলার পুত্র িশিমিয়র ওপর িবনয্ামীন প্রেদেশর দািয়ত্ব িছল|
19ঊিরর পুত্র েগবর িগিলয়েদর রাজয্পাল িছল| িগিলয়দ, েযখােন
ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান ও বাশেনর রাজা ওগ বাস করেতন|
িকন্তু েগবর িছল ঐ েদেশর রাজয্পাল|

20 সমুদ্রতীের ছিড়েয় থাকা রািশ রািশ বািলর মেতাই িযহূদা ও
ইস্রােয়েল অসংখয্ মানুষ বাস করত| েখেয় পের, মহাফূির্তেত ও
আনেন্দ তারা সকেল িদন কাটােতা|

21 রাজা শেলামন ফরাৎ নদী েথেক পেলষ্টীয়েদর েদশ ও িমশেরর
সীমা পযর্ন্ত সমস্ত অঞ্চেল তঁার রাজয্ িবস্তার কেরিছেলন| শেলামন
যতিদন েবঁেচিছেলন ততিদন এই অঞ্চেলর সমস্ত রাজয্গুিল বশয্তা
স্বীকার কেরিছল এবং তারা শেলামেনর জনয্ উপহার পাঠাত|

22-23 প্রিতিদন শেলামেনর িনেজর জনয্ ও তঁার সেঙ্গ যারা এক
সেঙ্গ বেস খাওয়া দাওয়া করেতা তােদর সকেলর জনয্ সব িমিলেয়
প্রায় 150 েক.িজ ময়দা, 300 েক.িজআটা, 10িট হৃষ্টপুষ্ট গরু, 20িট
সাধারণ গরু, 100িট েমষ, হিরণ, খরেগাশ, নানান পাখপাখািলর
মাংস প্রেয়াজন হত|

24ঘসা েথেক িতপ্সহ পযর্ন্ত ফরাৎ নদীর পিশ্চমভােগর সমস্তঅঞ্চল
শেলামেনর অধীনস্থ িছল| পাশ্বর্বতীর্ প্রিতেবশী েদশগুিলর সেঙ্গও রাজা
শেলামেনর ৈমত্রী ও শািন্তর সম্পকর্ বজায় িছল| 25 শেলামেনর
রাজত্বকােল দান েথেক েবর্-েশবা পযর্ন্ত িযহূদা ও ইস্রােয়েলর সমস্ত
বািসন্দা সুেখ ও শািন্তেত জীবনযাপন করেতা| তারা িনিশ্চন্ত মেন
িনেজেদর দ্রাক্ষােক্ষত বা ডুমুর বাগােন বেস সময় কাটােত পারত|

26 শেলামেনর আস্তাবেল রথ টানার জনয্ 4000 েঘাড়া রাখার
বয্বস্থা েতা িছলই, এছাড়াও তঁার অধীেন িছল 12,000 অশ্বােরাহী
ৈসিনক| 27 বছেরর প্রেতয্কিট মােস 12জন প্রােদিশক শাসনকতর্ ার
একজন শেলামন এবং রাজার েটিবেল েভাজনকারী প্রেতয্েকর জনয্
িনতয্ প্রেয়াজনীয় খাবার সামগ্রী পাঠােতন| তােদর সকেলর জনয্
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তা প্রচুর পিরমাণ হত| 28 এই সমস্ত প্রােদিশক শাসনকতর্ ারা রাজা
শেলামেনর েঘাড়াগুিলর জনয্ প্রচুর পিরমােণ খড় ও বািলর্ পাঠােতন|
েলাকরা এই সমস্ত খড় ও বািলর্ আনত|

শেলামেনর প্রজ্ঞা
29 ঈশ্বর শেলামনেক প্রভূত জ্ঞানী কের তুেলিছেলন| শেলামেনর

বুিদ্ধমৎতা সাধারণ মানুেষর পেক্ষ েবাঝা প্রায় অসম্ভব িছল| িতিন বহু
িবষেয় পারদশীর্ িছেলন ও অেনক িকছু গভীর ভােব বুঝেত পারেতন|
30 প্রােচয্র সমস্ত মানুষেদর জ্ঞােনর েচেয়ও শেলামেনর জ্ঞান েবশী
িছল| এমনিক তা িমশেরর সমস্ত বািসন্দােদর েচেয়ও েবশী িছল|
31 পৃিথবীর েয েকান বয্িক্তর েচেয়ও িতিন েবশী জ্ঞানী ও বুিদ্ধমান
িছেলন| ইষ্রাহীর এথন বা মােহােলর পুত্র েহমন, কেল্কাল ও দদর্ ার
েচেয়ও তঁার বুিদ্ধ ও িবচক্ষণতা েবশী িছল| ইস্রােয়ল ও িযহূদার চাির
িদেকর সমস্ত েদশগুিলেত রাজা শেলামেনর খয্ািত ছিড়েয় পেড়িছল|
32 তঁার জীবদ্দশায় িতিন 1005িট গান ও 3000 প্রবাদ বাকয্ িলিপবদ্ধ
কেরিছেলন|

33 প্রকৃিত সম্পেকর্ ও মহারাজ শেলামেনর গভীর জ্ঞান িছল|
শেলামন িবিভন্ন গাছপালা েথেক শুরু কের িলবােনােনর সুিবশাল
মহীরূহ, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, পশু, পাখী, সাপেখাপ, সব িবষেয়ই িশক্ষাদান
কেরন| 34 সমস্ত েদেশর েলাকরা রাজা শেলামেনর জ্ঞােনর কথা
শুনেতআসত| সমস্ত েদেশর রাজারা তঁােদর রােজয্র জ্ঞানী বয্িক্তেদর
শেলামেনর কােছ তঁার জ্ঞানগভর্ কথা েশানবার জনয্ পাঠােতন|

5

শেলামেনর মিন্দর িনমর্াণ
1 েসােরর রাজা হীরম িছেলন রাজা শেলামেনর িপতা দায়ুেদর বনু্ধ|

হীরম যখন খবর েপেলন দায়ুেদর পের শেলামন নতুন রাজা হেয়েছন,
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িতিন তঁার দাসেদর শেলামেনর কােছ পাঠােলন| 2 শেলামন রাজা
হীরমেক জানােলন:

3 “আপনার িনশ্চয়ই মেন আেছ, আমার িপতা রাজা দায়ুদেক
তঁার চারপােশ অেনক যুদ্ধ করেত হেয়িছল যত িদন পযর্ন্ত না প্রভু
তঁােক তােদর উপর িবজয়ী হেত েদন, েয কারেণ প্রভু, তঁার ঈশ্বেরর
সম্মােন েকােনা মিন্দর বানােনার সময় পানিন| 4 িকন্তু এখন প্রভু,
আমার ঈশ্বেরর ইচ্ছায় আমার রােজয্র সবর্ত্র শািন্ত িবরাজ করেছ|
আমার েকান শত্রু েনই| আমার প্রজােদরও েকান িবপেদর সম্ভাবনা
েনই|

5 “প্রভু আমার িপতােক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, �েতামার পের
আিম েতামার পুত্রেকই রাজা করেবা, আর েস আমার জনয্ একটা
মিন্দর বানােব|� তাই আমার আন্তিরক ইচ্ছা প্রভুর প্রিত শ্রদ্ধা
জানােত আিম এবার েসই মিন্দর িনমর্ােণর কাজ শুরু করব| 6আর
একােজ আিম আপনার সাহাযয্ চাই| এর জনয্ আপিন দয়া কের
িলবােনােন আপনার েলাকজন পাঠান| তারা েসখােন এেস আমার
এই কােজর জনয্ এরস গাছ কাটেব| আমার িনেজর ভৃতয্রাও
আপনার েলাকেদর সেঙ্গ হাত লাগােব| একােজর জনয্ আপনার
ভৃতয্েদর েয পািরশ্রিমক েদওয়া উিচৎ বেল আপিন মেন করেবন
আিম তাই েদব, িকন্তু আপনার সাহাযয্ অবশয্ই চাই| আমােদর
এখানকার ছুেতাররা সীেদােনর ছুেতারেদর মেতা দক্ষ নয়|”

7 হীরম শেলামেনর এই অনুেরাধ শুেন খুবই খুিশ হেলন| িতিন
আনিন্দত হেয় বলেলন, “প্রভুেকআিমআমার অেশষ ধনয্বাদ জানাই,
কারণ এই মহান সাম্রাজয্ শাসেনর জনয্ িতিন রাজা দায়ুদেক একজন
বুিদ্ধমান পুত্র উপহার িদেয়েছন|” 8 এরপর হীরম শেলামনেক খবর
পাঠােলন,



1 রাজাবিল 5:9 xx 1 রাজাবিল 5:18

“েতামার অনুেরােধর কথা জানলাম| েতামার যতগুিল এরস
গাছ ও েদবদারু গােছর প্রেয়াজন আিম েতামায় েদব| 9 আমার
ভৃতয্রা েসগুেলা িলবােনান েথেক সমুেদ্রর ধার পযর্ন্ত আনার পর
একসেঙ্গ েবঁেধ তুিম েযখােন চাও েসখােনই েভলা কের সমুেদ্রর
িকনারা েবেয় ভািসেয় েদব| তারপর আিম েভলাগুেলা সিরেয়
েনবার পর তুিম গাছগুেলা িনেয় িনেত পার| এবংআমার পিরবারেক
খাদয্সামগ্রী সরবরাহ করাই হেব আমার প্রিত েতামার অনুগ্রহ|”

10-11 একােজর জনয্ শেলামন প্রিত বছর হীরম ও তঁার
পিরবারবেগর্র জনয্ প্রায় 120,000 বুেশল গম, 120,000 গয্ালন
খঁািট েতল পাঠােতন|

12 প্রিতশ্রুিত মেতা প্রভু শেলামনেক অন্তদৃর্ ষ্টি ও জ্ঞান িদেয়িছেলন
এবং রাজা হীরম ও শেলামেনর মেধয্ শািন্ত বজায় িছল| তঁারা দুজেন
িনেজেদর মেধয্ একিট চুিক্ত কেরন|

13 রাজা শেলামন ইস্রােয়েলর 30,000 বয্িক্তেক তঁার কােজ
সহায়তার জনয্ িনেয়াগ করেলন| 14 িতিন এই সমস্ত েলাকেদর
খবরদাির করার জনয্ অেদানীরাম নােম এক বয্িক্তেক প্রধান িহেসেব
িনবর্ািচত কেরন| শেলামন এই 30,000 েলাকেক 10,000 েলােকর
িতনিট দেল ভাগ কের িদেয়িছেলন| িলবােনােন এক মাস কাজ করবার
পর প্রেতয্কিট দেলর েলাকরা বাড়ী েযত এবং দু মাস িবশ্রাম িনত|
15এছাড়াও শেলামন পাবর্তয্ অঞ্চেলর 80,000 েলাকেক এই কােজ
েযাগ িদেত বাধয্ কেরন| এেদর কাজ িছল পাথর কাটা| আর আেরা
70,000 েলাক েসই পাথর বেয় িনেয় েযত| 16 এেদর সকেলর
তদারিকর জনয্ িনযুক্ত হেয়িছল আেরা 3300 জন| 17 রাজা শেলামন
শ্রিমকেদর মিন্দেরর িভত বানােনার জনয্ বড় দামী পাথর কাটার
িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| এই সমস্ত পাথরগুিল খুব সাবধােন কাটা হত|
18 তারপর শেলামন ও হীরেমর িমিস্ত্ররা আর িবব্লেসর েলাকরা এইসব
পাথর েখাদাই করত| তারা মিন্দেরর জনয্ প্রেয়াজনীয় তক্তা ও পাথর
বানাত|
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6
শেলামন মিন্দর িনমর্াণ করেলন

1 ইস্রােয়েলর েলাকরা িমশর েথেক চেল আসার 480 বছর* পের
এবং তঁার রাজেত্বর চার বছেরর মাথায়, রাজা শেলামন ঈশ্বেরর মিন্দর
িনমর্ােণর কাজ শুরু কেরন| এিট িছল ঐ বছেরর িদ্বতীয় মাস বা
িসব মাস| 2 মিন্দরিট ৈদেঘর্য্ িছল 60 হাত, প্রেস্থ 20 হাত এবং
উচ্চতায় 30 হাত| 3 মিন্দেরর সামেনই 20 হাত দীঘর্ ও 10 হাত
চওড়া একিট বারান্দা িছল| 4 মিন্দেরর গােয় কেয়কটা জানালা িছল,
েযগুেলার েভতেররঅংশ বাইেরর তুলনায় চওড়া| 5অতঃপর শেলামন
মূল মিন্দেরর চারপাশ িঘের একটার ওপর আর একটা একসাির ঘর
ৈতরী করেলন| এগুেলা প্রায় িতনতলা পযর্ন্ত উঁচু িছল| 6 ঘরগুেলা
মিন্দেরর েদওয়াল সংলগ্ন হেলও ঘেরর কিড়-বরগাগুেলা মিন্দেরর
েদওয়ােলর েথেক িবিচ্ছন্ন িছল| মিন্দেরর েদওয়ালিট ওপেরর িদেক
ক্রমশঃ সরু হেয় উেঠিছল, অতএব এই ঘরগুেলার এক িদেকর
েদওয়াল িঠক নীেচর ঘেরর েদওয়ােলর েথেক সরু হেয় িগেয়িছল|
একদম নীেচর তলার ঘেরর প্রস্থ িছল 5 হাত, মােঝর ঘেরর প্রস্থ িছল
প্রায় 6 হাত এবং এেকবাের ওপেরর ঘেরর প্রস্থ িছল প্রায় 7 হাত|
7 েদওয়ালগুেলা বানােনার জনয্ িমিস্ত্ররা বড় পাথর বয্বহার কেরিছল|
এই সব পাথর েযখান েথেকআনা েসখােনই েকেটআনা হেয়িছল বেল
মিন্দর প্রাঙ্গেণ হাতুিড়, কুড়ুল বা েকান রকেমর আওয়াজ পাওয়া েযত
না|

8 নীেচর ঘরগুেলায়় প্রেবশদ্বার িছল মিন্দেরর দিক্ষণ িদক েথেক|
তারপর েভতের েঢাকার পর িঁসিড় ওপরিদেক উেঠ িগেয়িছল একতলা
ও েদাতলা পযর্ন্ত এবং েসখান েথেক িতনতলা পযর্ন্ত|

9 শেলামেনর মিন্দর িনমর্ােণর কাজ েশষ হল| মিন্দেরর প্রিতিট
অংশ এরস গােছর তক্তা িদেয় ঢাকা িছল| 10 মিন্দেরর চার পােশর
ঘর বানােনার কাজও েশষ হল| এই ঘরগুেলা প্রায় 5হাত উঁচু িছল| এই
সব ঘেরর এরস কােঠর কিড় মিন্দরেক ছঁুেয় থাকত|
* 6:1: 480 বছর এটা িছল সম্ভবতঃ যীশু খ্রীেষ্টর জেন্মর 960 বছর আেগ|
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11 প্রভু শেলামনেক বেলিছেলন, 12 “যিদ তুিম আমার িবিধ এবং
িনেদর্ শগুিল েমেন চেলা তাহেলআিম েতামার যা যা করব বেল েতামার
িপতা দায়ুদেক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম তা পালন করব| 13এছাড়াও তুিম
েয মিন্দর ৈতরী করছ েসখােন ইস্রােয়েলর সন্তান সন্তিতেদর মেধয্
বাস করব| ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর কখনও েছেড় যাব না|”

14 শেলামন মিন্দর িনমর্ােণর কাজ েশষ করেলন| 15 মিন্দেরর
েভতেরর পাথেরর েদওয়াল ও ছাদ এরস কােঠ েঢেক েদওয়া
হেয়িছল| মিন্দেরর েমেঝ ঢাকা হেয়িছল েদবদারু গােছর তক্তা িদেয়|
16মিন্দেরর েপছন িদেক 20 হাত দীঘর্ একিট ঘর বানােনা হেয়িছল| এই
ঘরিট িছল মিন্দেরর পিবত্রতম স্থান| এই ঘেরর েদওয়াল েমেঝর েথেক
ছাদ পযর্ন্ত এরস কােঠ মুেড় েদওয়া হেয়িছল| 17 পিবত্রতম স্থােনর
সামেন িছল মিন্দেরর মূল অংশ বা ঘরিট, যার ৈদঘর্য্ প্রায় েপৗেন 40
হাত| 18এখানকার েদওয়াল এবং ছাদও একই ভােব এরসকােঠ ঢাকা
িছল| েদওয়ােলর েকান পাথরই েদখা েযত না| েদওয়ােল এরস কােঠর
নানা ধরেণর ফুল ও লতাপাতার ছিব েখাদাই করা িছল|

19 প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দকিট রাখার জনয্ শেলামন মিন্দেরর এেকবাের
েপছনিদেক িবেশষ ভােব ঘরিট িনমর্াণ কেরিছেলন| 20 এই ঘেরর
ৈদঘর্য্, প্রস্থ ও উচ্চতা িছল 20 হাত| 21 শেলামন ঘরিট আগােগাড়া
িবশুদ্ধ েসানার পাত িদেয় মুেড় িদেয়িছেলন| িতিন ঘেরর সামেন
ধূপধূেনা েদবার জনয্ একিট েবদী ৈতরী কেরিছেলন| িতিন েবদীিট
েসানা িদেয় মুেড় িদেয়িছেলন এবং তার চারপােশ েসানার হার জিড়েয়
িদেয়িছেলন| এছাড়াও ঘরিটেত েসানায় েমাড়া দুই করূব দূেতর মূির্ত্ত
িছল| 22 বস্তুত েগাটা মিন্দরটাই েসানায় েমাড়া িছল| পিবত্রতম স্থােনর
সামেনর েবদীিটও িছল েসানায় ঢাকা|

23মিন্দর িনমর্াতারা 10 হাত দীঘর্ করূব দূেতর ডানাওযালা মূির্ত্ত দুেটা
প্রথেম িবেশষ এক ধরেণর গােছর কােঠ বািনেয় তারপর েসানা িদেয়
মুেড় িদেয়িছল| 24-27 মূির্ত্ত দুেটার প্রেতয্কিট ডানার ৈদঘর্য্ প্রায় 5 হাত
কের অথর্াৎ ডানার এক প্রান্ত েথেক অনয্ প্রান্ত পযর্ন্ত মূির্ত্তদুেটা িছল
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প্রায় 10 হাত চওড়া| গভর্ গৃেহর পাশাপািশ, সম ৈদেঘর্য্র এই মূির্ত্ত দুেটা
দঁাড় করােনা থাকত| 28 দুেটা করূব দূত েসানা িদেয় মুেড় িদেয়িছল|

29 মিন্দেরর মূল ঘরিটর েদওয়ােলর ওপর এবং মিন্দেরর অন্তবত্তীর্
ঘরিটর েদওয়ােলর ওপর তালগাছ িবিভন্ন ফুল, লতাপাতা ও করূব
দূেতর ছিব েখাদাই করা িছল| 30 দুেটা ঘেরর েমেঝই েসানায় ঢাকা
িছল|

31কমীর্রা িজতগােছর কাঠ িদেয় দুেটা দরজা বািনেয়িছল এবং েস
দুিট পিবত্রতম স্থােনর প্রেবশ পেথ বিসেয় িদেয়িছল| দরজার পেথ
চারপােশর কাঠােমা 1/5 হাত চওড়া িছল| 32তারা ৈজতুন গােছর কাঠ
েথেক দুেটা দরজা ৈতরী করল| িমিস্ত্রর েসানার পােত েমাড়া দরজা
দুেটায েখাদাই করা িছল তালগাছ িবিভন্ন লতাপাতা ও করূব দূেতর
ছিব|

33 মূল ঘরিটেত প্রেবশ করবার জনয্ও তারা দরজা বািনেয়িছল|
একিট চার েকাণা দরজার কাঠােমা বানােনার জনয্ তারা িজতগােছর
কাঠ বয্বহার কেরিছল, যা চওড়ায় িছল চার ভােগর এক ভাগ|
34-35 েসই কাঠােমায় েদবদারু কােঠর দুিট দরজা বসােনা হয়| এই
প্রেতয্কিট দরজা আবার দুভােগ মুেড় ভঁাজ হেতা| এগুেলার ওপেরও
একই রকম করূব দূেতর ছিব েখাদাই কের েসানায় েমাড়া িছল|

36 এরপর িতনসাির কাটা পাথেরর েদওয়াল ও একসাির এরস
কােঠর েদওয়াল িদেয় িঘের মিন্দেরর েভতেরর অংশ ৈতরী করা হল|

37 িসব মােস শেলামেনর চতুথর্ বছেরর রাজেত্বর িদ্বতীয় মােস
শুরু কের বুল মােস, 38 অথর্াৎ তঁার একাদশ বছেরর অষ্টম মােসর
রাজেত্বর সময় মিন্দরিটর িনমর্াণ কাযর্ েশষ হয়| েয ভােব পিরকল্পনা
করা হেয়িছল সাত বছর সময় িনেয় িঠক েস ভােব মিন্দরিট বানােনা
হেয়িছল|

7
শেলামেনর রাজপ্রাসাদ
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1 রাজা শেলামন তঁার িনেজর জনয্ একিট রাজপ্রাসাদও
বািনেয়িছেলন| প্রাসাদিট বানােত 13 বছর সময় েলেগিছল| 2এছাড়াও
িতিন “িলবােনােনর বাগান” নােম একিট বািড় বািনেয়িছেলন| এই
বাড়ীিটর ৈদঘর্য্ িছল 100 হাত, প্রস্থ 50 হাত ও উচ্চতা 30 হাত|
বাড়ীটায় এরস কােঠর চারসাির স্তম্ভ িছল| স্তম্ভগুিলর মাথায় কােঠর
আচ্ছাদন িছল| 3 স্তেম্ভর শীষর্ভােগ িছল সাির সাির কিড় বগর্া| আর
তার ওপর ছােদর জনয্ এরস তক্তা বসােনা হেয়িছল| এেককিট স্তেম্ভর
ওপর 15িট কিড় িমিলেয় েমাট 45িট কিড় বসােনা িছল| 4 প্রেতয্কিট
ধােরর েদওয়ােল িতন সাির কের মুেখামুিখ জানালা বসােনা িছল|
5 প্রেতয্ক সািরর েশেষ দরজা িছল| দরজাগুেলার মুখ এবং কাঠােমা
িছল চার েকাণা|

6 এছাড়া শেলামন 50 হাত লম্বা ও 30 হাত চওড়া একিট “ঝুলন্ত
বারান্দা” বািনেয়িছেলন| বারান্দার সামেন একটা ছাদ িছল েযটা অেনক
থাম বা িখলানেক অবলম্বন কেরিছল|

7 েলােকর িবচার করার জনয্ শেলামন একিট “িবচার কক্ষও”
বািনেয়িছেলন| এই ঘেরর আগােগাড়া এরস কােঠ েমাড়া িছল.

8শেলামেনর িনেজর বাসগৃহিট এই িবচারকেক্ষর েভতের িছল| এই
গৃহিট িবচারকেক্ষর মেতাই িছল| িতিন তঁার স্ত্রী, িমশেরর রাজার েমেয়র
জনয্ও একই রকম একটা গৃহ বািনেয় িদেয়িছেলন|

9 প্রেতয্কিট বাড়ী মূলয্বান পাথের ৈতরী হেয়িছল| িবেশষ এক
ধরেণর করােতর সাহােযয্ প্রথেম পাথরগুেলােক সিঠক মােপ সামেন
ও েপছেন েকেট েনওয়া হত|এেকবাের বািড়র িভত েথেক েদওয়ােলর
মাথা পযর্ন্ত এইসব দামী পাথর বসােনা হত| এমনিক উেঠােনর
চারপােশর েদওয়ালগুেলাও এই সমস্ত দামী পাথের বানােনা হেয়িছল|
10 বািড়র িভতগুেলা েয সমস্ত বড় বড় দামী পাথের বানােনা হত
েসগুেলার ৈদঘর্য্ িছল 10 হাত এবং কেয়কিট িছল 8 হাত| 11 ঐসব
পাথেরর ওপর িছল অনয্ানয্ মূলয্বান পাথর এবং এরস গােছর ৈতরী
থাম| 12 রাজপ্রাসােদর আিঙ্গনা েথেক শুরু কের মিন্দর প্রাঙ্গণ,
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মিন্দেরর বারান্দা, ঘেরর চারপােশ িতন সাির পাথর ও এক সাির এরস
কােঠর েদওয়াল িছল|

13 রাজা শেলামন খবর পািঠেয় েসার েথেক হীরম নােম এক
বয্িক্তেক েজরুশােলেম িনেয় আেসন| 14 হীরেমর মা িছেলন নপ্তািলর
এক ইস্রােয়লীয় পিরবারেগাষ্ঠীর মিহলা| তঁার মৃত িপতা িছেলন
েসােরর বািসন্দা| হীরম িছল িপতেলর িজিনসপেত্রর দক্ষ কািরগর| এ
কারেণই শেলামন হীরমেক েডেক পািঠেয় িপতেলর কােজর দািয়ত্ব
িদেয়িছেলন| যা িকছু িপতেলর কাজ েস সবই হীরম কেরিছল|

15 হীরম প্রায় 18 হাত দীঘর্, 12 হাত পিরিধযুক্ত এবং 3 ইিঞ্চ পুরু
িপতেলর দুেটা ফঁাপা স্তম্ভ বািনেয়িছল| 16 এছাড়া হীরম মিন্দেরর জনয্
5 হাত উচ্চ খঁািট িপতেলর দুিট রাজস্তম্ভ বািনেয়িছল এবং তােদর
স্তম্ভগুিলর মাথায় বিসেয়িছল| 17 এরপর হীরম এই স্তম্ভগুিল ঢাকার
জনয্ দুেটা িশকেলর জাল বানায়| 18তারপর েস ডািলেমর মত েদখেত
িপতেলর দুসাির ফুল বানায়| এগুিল প্রিতিট স্তেম্ভর জােলর ওপর
এমন ভােব রাখা হয় েয স্তম্ভগুিলর চূড়া ঢাকা পেড় যায়| 19 ফলতঃ
স্তম্ভগুিলর সওয়া হাত েথেক 5 হাত পযর্ন্ত লম্বা িশখরগুিল ফুেলর মত
েদখেত লাগল| 20 স্তম্ভ চূড়াগুেলা স্তেম্ভর উপর বািটর মত েদখেত
জােল বসােনা হেয়িছল| ওখােন স্তম্ভ চূড়াগুেলার চার পােশ 200টা
ডািলম সািরবদ্ধভােব বসােনা িছল| 21 হীরম িপতল িনির্মত মিন্দেরর
বারান্দােত দুিট স্তম্ভ স্থাপন করল| দিক্ষণ িদেকর স্তম্ভিটেক বলা হত
যাখীন| উত্তর িদেকর স্তম্ভিটেক বলা হত েবায়স| 22 পুষ্পাকৃিত স্তম্ভ
চূড়া দুেটােক স্তেম্ভর মাথায় বিসেয় স্তেম্ভর কাজ েশষ করা হয়|

23অতঃপর হীরম িপতল িদেয় েগালাকার একটা জলাধার বানােলা,
যার নাম েদওয়া হল “সমুদ্র|” এিটর পিরিধ িছল 30 হাত, বয্াস িছল
10 হাত ও গভীরতা িছল 5 হাত|

24 জলাধারিট িঘের িপতেলর একিট ফািল বসােনা িছল| এই
ফািলিটর তলায় জলাধােরর গােয় দুসাির িপতেলর লতাপাতার নকশা
কাটা িছল| 25 আর েগাটা জলাধারিট বসােনা িছল 12িট িপতেলর
ৈতরী ষঁােড়র িপেঠ। 12িট ষঁােড়র িতনিটর মুখ িছল উত্তরমুখী,
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িতনিটর দিক্ষণমুখী, িতনিটর পূবর্মুখী ও বাকী িতনিটর পিশ্চমমুখী|
26 জলাধারিটর চািরধার 3 ইিঞ্চ পুরু| জলাধােরর কাণা পানপােত্রর
কাণার সদৃশ অথবা ফুেলর পাপিড়র মেতা িছল| জলাধারিটেত প্রায়
11,000 গয্ালন জল ধরত|

27 এরপর হীরম 10িট িপতেলর েঠলা বানােলা| প্রেতয্কিট েঠলা
িছল 4 হাত লম্বা, 4 হাত চওড়া আর উচ্চতায় 3 হাত| 28 েঠলাগুিল
কাঠােমায় বসােনা েচৗেকাণা তক্তা িদেয় বানােনা হেয়িছল, 29 যার
ওপর িপতেলর িসংহ, ষঁাড় ও করূব দূেতর প্রিতকৃিত েখাদাই করা
িছল| এইসব প্রিতকৃিতর ওপের ও নীেচ নানান ফুেলর নকশা কাটা
হেয়িছল| 30 প্রিতিট েঠলায় 4িট কের িপতেলর চাকা িছল| েকাণায়
িছল একিট বড় পাত্র রাখার মেতা িপতেলর কেয়কিট পায়া, েযগুেলার
গােয় নানা ধরেণর ফুল লাগােনা হেয়িছল| 31 বািটগুিলর প্রায় 1
হাত ওপের একিট নকশা েখাদাই করা কাঠােমা িছল| বািটগুিলর মুখ
িছল েগাল, বয্াস 1.5 হাত| কাঠােমািট িছল েচৗেকাণা, েগাল নয়|
32 কাঠােমার নীেচর িদেক চারিট চাকা িছল| চাকাগুিলর বয্াস 1.5
হাত| চাকার মেধয্র দণ্ডগুিল েঠলা গাড়ীর সেঙ্গ একসেঙ্গই যুক্ত িছল|
33এই চাকাগুেলা িছল রেথর চাকার মেতা এবং চাকার সব িকছুই িছল
িপতেল বানােনা|

34 পাত্র ধের রাখার পায়া চারিট প্রেতয্কটা েঠলার চারেকাণায়
বসােনা িছল| এগুেলাও েঠলার সেঙ্গ একই ছঁােচ বসােনা হয়|
35 প্রেতয্কটা েঠলার ওপেরর িদেক িপতেলর একটা কের ফািল
বসােনা িছল| এই ফািলটাও িছল একই ছঁােচ বানােনা| 36 েঠলার
চারপােশ এবং কাঠােমার গােয় িসংহ, তালগাছ, করূব দূত ইতয্ািদর
ছিব েখাদাই করা িছল| েগাটা েঠলার েযখােনই জায়গা িছল েসখােনই
এই সব েখাদাই কের েদওয়া হয়| আর েঠলার চতুির্দেক ফুেলর নকশা
েখাদাই কের েদওয়া হেয়িছল| 37 হীরম একই রকম েদখেত েমাট
10িট েঠলা বািনেয়িছল|এই প্রেতয্কটা েঠলাই িপতল িদেয় ৈতরী একই
ছঁােচ েফেল বানােনা হেয়িছল, েয কারেণ এই সব কটাই এক রকম
েদখেত িছল|
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38 এছাড়াও হীরম প্রেতয্কটা েঠলার জনয্ একটা কের েমাট 10িট
বড় বািট বািনেয়িছল| েযগুেলা প্রায় 4 হাত কের চওড়া িছল এবং এই
পাত্রগুেলায় 230 গয্ালন পযর্ন্ত পানীয় ধরত| 39 হীরম েঠলাগুেলার
পঁাচিট েরেখিছল মিন্দেরর উত্তর িদেক এবং পঁাচিট মিন্দেরর দিক্ষণ
িদেক| আর বড় পাত্রিটেক মিন্দেরর দিক্ষণপূবর্ েকাণায় বিসেয়িছল|
40-45 এছাড়াও শেলামেনর িনেদর্ শ মেতা অজস্র পাত্র, েছাট হাতা,
েছাট বািট যা িকছু তােক বানােত বলা হেয়িছল েস বািনেয়িছল| প্রভুর
মিন্দের হীরম যা িকছু বািনেয়িছল তার তািলকা েদওয়া হল:

2িট স্তম্ভ, স্তেম্ভর ওপের বসােনার জনয্ বািটর মেতা েদখেত
2িট স্তম্ভ চূড়া, গমু্বজগুেলা েঘরার জনয্
2িট জাল, জােল লাগােনার জনয্
400িট ডািলম| প্রিতিট জােলর জনয্ 2 সাির ডািলম িছল যােত
স্তম্ভগুিলর মাথার ওপেরর গমু্বজ ঢাকা পেড়,

একটা বািট সহ 10িট েঠলা,
একিট বড় েচৗবাচ্চা যার নীেচ িছল 12িট ষঁাড়,
েছাট হাতা, েছাটখােটা পাত্র ও প্রভুর মিন্দেরর জনয্ প্রেয়াজনীয়
অনয্ানয্ বাসনেকাসন|

শেলামন যা যা েচেয়িছেলন, হীরম তার সবই বািনেয় িদেয়িছল
চক্চেক িপতল িদেয়| 46-47 িপতল িদেয় এেতা েবশী িজিনসপত্র
বানােনা হেয়িছল েয শেলামন কখনও এসব ওজন করার েচষ্টা কেরন
িন| শেলামন এসবই যদ্দর্ ন নদীর সুেক্কাৎ ও সত্তর্ েনর মধয্বতীর্ অঞ্চেল
বানােনার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| এই সব িজিনসই িপতল গিলেয় ছঁােচ
েঢেল বসােনা হয়|

48-50 শেলামন তঁার মিন্দেরর জনয্ অেনক িজিনসই েসানা িদেয়
বানােত িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| মিন্দেরর েযসব িজিনস শেলামন েসানা
িদেয় বািনেয়িছেলন েসগুেলা হল:
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েসানার েবদী,
একিট েসানার েটিবল (যার ওপের সািজেয় ঈশ্বরেক রুিটর ৈনেবদয্
েদওয়া হত),

পিবত্রতম স্থােনর উত্তর ও দিক্ষেণ পঁাচিট পঁাচিট কের েমাট 10িট
বািতদান,

পিবত্রতম স্থােনর উত্তর ও দিক্ষেণর জনয্ 5িট কের িচমেট, েসানার
বািট,

কব্জাসমূহ, েছাট বািট, পিবত্রতম স্থান ও মূল ঘরিটর দরজার জনয্
েসানার কপাট|

51 এমিন কের েশষ পযর্ন্ত শেলামন প্রভুর মিন্দেরর জনয্ যা যা
করেত েচেয়িছেলন েসই কাজ েশষ হল| এরপর তঁার িপতা রাজা দায়ুদ
মিন্দেরর জনয্ েয সব িজিনস তঁার েকাষাগাের েরেখ িদেয়িছেলন,
শেলামন েসই সমস্ত িজিনস মিন্দের িনেয় এেলন| েসানা ও রূেপা
িতিন প্রভুর মিন্দেরর েকাষাগাের তুেল রাখেলন|

8
মিন্দের সাক্ষয্িসনু্দক

1 এরপর রাজা শেলামন ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রবীণ বয্িক্ত,
পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধান ও েনতােদর তঁার কােছ েজরুশােলেম েডেক
পাঠােলন| শেলামন দায়ুদ নগরী েথেক সাক্ষয্িসনু্দকিট মিন্দের আনার
সময় তঁার সেঙ্গ েযাগ েদবার জনয্ এই সব বয্িক্তেদর েডেক পািঠেয়
িছেলন| 2অতঃপর এথানীম মােস অথর্াৎ সপ্তম মােস ফসল সঞ্চেয়র
উৎসেবর সময় ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দা এেস রাজা শেলামেনর
সেঙ্গ েযাগদান করল|

3-4সমস্ত প্রবীণরা এেস িনির্দষ্ট স্থােন েপৗছঁােনার পর যাজকরা েসই
প্রভুর পিবত্র িসনু্দক, ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্ বয্বহৃত পিবত্র তঁাবুিট
ও তঁাবুর িজিনসপত্র বেয় িনেয় চলল| েলবীয়রা এই কােজ যাজকেদর



1 রাজাবিল 8:5 xxix 1 রাজাবিল 8:13

সাহাযয্ কেরিছল| 5 রাজা শেলামন ও ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দারা
েসই পিবত্র িসনু্দেকর সামেন একিত্রত হবার পর অগিণত পশু বিল
েদওয়া হল| 6তারপর যাজকরা প্রভুর এই পিবত্র িসনু্দকিটেক মিন্দেরর
পিবত্রতম স্থােন েযখােন িসনু্দক রাখার জায়গা েসখােন স্থাপন করল|
7 িসনু্দকিটেক করূব দূতেদর মূির্ত্তর ডানার তলায় এমনভােব রাখা
হল, যােত েদবদূতেদর ছড়ােনা ডানা েসই িসনু্দকটা ও িসনু্দকটার
বহন-দেণ্ডর ওপর েমলা থােক| 8 বহন-দণ্ডগুেলা খুবই লম্বা িছল|
পিবত্রতম স্থােনর পিবত্র জায়গায় দঁািড়েয় যিদও বহনদণ্ডগুিল েদখা
েযত, বাইের েথেক এই দণ্ডগুিল েদখা েযত না| এমনিক দণ্ডগুিল
এখনও েসই একই জায়গায় রাখা আেছ| 9 িসনু্দেকর মেধয্ েকবল দুিট
পিবত্র প্রস্তর ফলক রাখা িছল| প্রস্তর ফলক দুেটাই েমািশ, েহােরব বেল
একটা জায়গায় এই িসনু্দেকর মেধয্ ভের েরেখিছেলন| িমশর েথেক
েবিরেয় আসার পর ইস্রােয়েলর বািসন্দারা ঈশ্বেরর সেঙ্গ একিট চুিক্তর
ফলস্বরূপ েহােরব নােম জায়গািটেত থাকেত বাধয্ হেয়িছল|

10 যাজকরা পিবত্র িসনু্দকিটেক পিবত্রতম স্থােনর পিবত্র জায়গায়
েরেখ েবিরেয় আসার পর, প্রভুর মিন্দরিট অেলৗিকক েমেঘ* ভের
েগল| 11 মিন্দরিট প্রভুর মিহমায়† ভের যাওয়ায় যাজকরা তঁােদর কাজ
েশষ করেত পারেলন না| 12 তখন শেলামন বলেলন:

“প্রভু আকােশর ঐ জাজ্বলয্মান সূযর্ িনেজই গেড়েছন,
িকন্তু িতিন থাকবার জনয্ ঘন েমঘেক েবেছ িনেয়েছন|‡

13 েহ প্রভু, িচর িদন েতামার থাকার জনয্
আিম এই সুন্দর মিন্দরিট বািনেয়িছ|”

* 8:10: েমঘ ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ ঈশ্বেরর উপিস্থিতর িচহ্নস্বরূপ| † 8:11: প্রভুর
মিহমা এিট একিট উজ্জ্বল আেলা| এটা েদখা যায় যখন ঈশ্বর েলাকেদর মেধয্ আিবভূর্ ত হয়|
‡ 8:12: প্রভু � িনেয়েছন এিট একিট প্রাচীন সংস্করণ েথেক েনওয়া হেয়েছ| িহব্রুেত শুধু
আেছ, “প্রভু বেলেছন অন্ধকাের বাস করেত|”



1 রাজাবিল 8:14 xxx 1 রাজাবিল 8:21

14 ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দা তখন েসখােন দঁািড়েয়িছল, তাই
রাজা শেলামন তােদর িদেক িফের, ঈশ্বরেক তােদর আশীবর্াদ করেত
অনুেরাধ করেলন| 15তারপর শেলামন এক সুদীঘর্ মেন্ত্রাচ্চারেণ প্রভুর
প্রাথর্না করেলন|

িতিন বলেলন, “ধনয্ প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর মহামিহম| আমার
িপতা দায়ুদেক িতিন েয সব প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তার সবই
িতিন পালন কেরেছন| প্রভু আমার িপতােক বেলিছেলন, 16 �আিম
আমার সমস্ত েলাকেদর, ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক িনেয়
এেসিছ, িকন্তু এখনও পযর্ন্ত আিম আমার মিন্দর বানােনার জনয্
ইস্রােয়েলর েকান নগর েবেছ িনই িন| আর আমার েলাকেদর
ইস্রােয়লীয়েদর পিরচালনার জনয্ েকােনা বয্িক্তেক মেনানীত কির
িন| এবার আিম আমার উপাসনার জনয্ েজরুশােলম শহরেক
েবেছ িনলাম, আর দায়ুদেক েবেছ িনলাম আমার েলাকেদর,
ইস্রােয়লীয়েদর শাসন করার জনয্|�

17 “আমার িপতা দায়ুদ প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্ একিট
মিন্দর বানােত খুবই উৎসুক িছেলন| 18 িকন্তু প্রভু, আমার িপতা
দায়ুদেক বলেলন, �আিম জািন, আমার প্রিত েতামার আনুগতয্
প্রকােশর জনয্ তুিম একটা মিন্দর বানােত চাও| খুবই ভােলা কথা,
19 িকন্তু েতামােক নয়, আিম এই মিন্দর বানােনার জনয্ েতামার
পুত্রেক েবেছ িনেয়িছ| েস-ই এই মিন্দর বানােব|�

20 “প্রভু েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন আজ িতিন েসই কথা
রাখেলন| আমার িপতা দায়ুেদর জায়গায় এখন আিম রাজা হেয়িছ|
প্রভুর প্রিতশ্রুিত মেতা আিম এখন ইস্রােয়ল শাসন কির এবং
প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্ আিমই এই মিন্দর বািনেয়িছ|
21 পিবত্র এই িসনু্দকিট রাখার জনয্ আিম মিন্দেরর েভতর একটা
জায়গা েরেখিছ| ঐ পিবত্র িসনু্দেকর েভতের প্রভুর সেঙ্গ আমােদর
পূবর্পুরুষেদর েয চুিক্ত হয়, তা রাখা আেছ| আমােদর পূবর্পুরুষেদর
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িমশর েথেক িনেয় আসার সময়, প্রভু তােদর সেঙ্গ এই চুিক্ত
কেরিছেলন|”

22 তারপর শেলামন প্রভুর েবদীর সামেন িগেয় দঁাড়ােলন আর
সবাই তঁার সামেন িগেয় দঁাড়াল| শেলামন তঁার হাত প্রসািরত করেলন,
আকােশর িদেক তাকােলন 23 এবং বলেলন:

“েহ প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, পৃিথবীর এই আকােশ এবং এই
পৃিথবীেত আপনার মেতা েকান ঈশ্বরই েনই| আপিন আপনার
েলাকেদর সেঙ্গ করুণাবশতঃ চুিক্তবদ্ধ হেয়িছেলন এবং আপিন
আপনার প্রিতশ্রুিত েরেখেছন| েয সমস্ত েলাকআপনােক অনুসরণ
কের আপিন তােদর সহায় হেয় থােকন| 24 আপিন আপনার
েসবক আমার িপতা দায়ুদেক যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা
েরেখেছন| িনেজর মুেখ আপিন যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন আপনার
অসীম ক্ষমতার বেল আজ তােক সতয্ কেরেছন| 25 এখন প্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এবার আপিন আমার িপতা দায়ুদেক েদওয়া
অনয্ প্রিতশ্রুিতগুেলাও পূরণ করুন| আপিন বেলিছেলন, �দায়ুদ,
েতামারই মেতা েযন েতামার েছেলরাও সদাসতকর্ ভােব আমােক
অনুসরণ কের, আর তা যিদ কের তাহেল সব সময়ই েতামারই
বংেশর েকউ না েকউ ইস্রােয়েল রাজত্ব করেব|� 26 আবার প্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আিম আপনােক আমার িপতােক েদওয়া এই
প্রিতশ্রুিত অনুগ্রহ কের পালন করেত বলিছ|

27 “িকন্তু েহ প্রভু, আপিন িক সিতয্ই আমােদর সেঙ্গ এই
পৃিথবীেত বাস করেবন? ঐ িবশাল আকাশ আর স্বেগর্র উচ্চতম
স্থান, এমন িক স্বেগর্র িশখর স্থান আপনােক ধের রাখেত পাের না|
স্বভাবতঃই আমার বানােনা এই মিন্দরও আপনার পেক্ষ যেথষ্ট নয়|
28 িকন্তু দয়া কের আপিন আমার প্রাথর্না ও িমনিত মেন রাখেবন|
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আিম আপনার দাস, আর আপিন আমার প্রভু ঈশ্বর| আজ আিম
আপনার কােছ েয প্রাথর্না করলাম তা আপিন স্মরেণ রাখেবন|
29 অতীেত আপিনই বেলিছেলন, �আিম ওখােন সম্মািনত হেবা|�
আপিন িদবারাত্র এই মিন্দেরর প্রিত আপনার কৃপাদৃষ্টি রাখেবন|
এই মিন্দের দঁািড়েয় আিম আপনার উেদ্দেশয্ েয প্রাথর্না করব তা
েযন আপনার কােন েপৗছঁায়| 30প্রভু আিম ও আপনার ইস্রােয়েলর
অনুচররা এখােন এেস আপনার কােছ যা প্রাথর্না করেবা তার
প্রিত আপিন সজাগ থাকেবন| আমরা জািন স্বেগর্ই আপনার বাস|
আমােদর িবনিত েসখান েথেক আপিন আমােদর প্রাথর্না শুেন
আমােদর ক্ষমা করেবন|

31 “েকান বয্িক্ত যিদ অপর েকান বয্িক্তর প্রিত অনয্ায় আচরণ
কের তাহেল তােক এই েবদীেত িনেয় আসা হেব| যিদ েস সিতয্ই
অপরাধী না হয় তাহেল তােক শপথ কের বলেত হেব েয েস
িনেদর্ াষ| 32 আপিন স্বগর্ েথেক েসকথা শুেন তার যথাযথ িবচার
করেবন| যিদ েস বয্িক্ত অপরাধী হয় তেব আমােদর তার প্রমাণ
েদেবন| যিদ েস বয্িক্ত িনেদর্ াষ হয় তাহেল তার প্রমাণও েদেবন|

33 “হয়েতা কখনও কখনও আপনার ইস্রােয়েলর ভক্তরা
আপনার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ করেব, শত্রুরা তােদর পরািজত করেব|
তখন তারা আপনার কােছই িফের এেস এই মিন্দের আপনার
প্রশংসা করেব এবং আপনার সাহাযয্ েচেয় আপনার কােছ প্রাথর্না
করেব| 34 আপিন অনুগ্রহ কের স্বগর্ েথেক েসই প্রাথর্না শুেন
আপনার ইস্রােয়েলর ভক্তেদর অপরাধ মাজর্ না কের, তােদর হৃত
বাসভূিমেত তােদর িফিরেয় আনেবন| এই ভূিম আপিনই তােদর
পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেলন|

35 “যিদ তারা আপনার িবরুেদ্ধ পাপাচার কের, আপিন তােদর
জিমেত খরা আনেবন| তাহেল তারা এখােন এেস আপনার কােছ
প্রাথর্না করেব এবং আপনার প্রশংসা করেব| আপিন তােদর কষ্ট
েদেবনআর তারা তােদর পাপ েথেক সেরআসেব| 36তখনআপিন
স্বগর্ েথেক তােদর প্রাথর্নায় সাড়া েদেবন আর আমােদর পাপ ক্ষমা
করেবন| মানুষেক সৎ পেথ চলার িশক্ষা িদেয় েহ প্রভু, আবার
আপিন তােদর রুক্ষ জিম বৃষ্টিেত িভিজেয় েদেবন|
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37 “হয়েতা এই জিম এেতাই শুিকেয় যােব েয এখােন আর
েকান ফসল জন্মােব না| অথবা হয়েতা েলাকরা েকান মহামারীর
দ্বারা আক্রান্ত হেব, অথবা হয়েতা সমস্ত শসয্ কীট পতেঙ্গর দ্বারা
ধ্বংস হেব, িকংবা আপনার ভক্তরা তােদর বাসস্থােন শত্রুেদর দ্বারা
আক্রান্ত হেব, অেনেক অসুস্থ হেয় পড়েব| 38কখনও যিদ এরকম
িকছু ঘেট আর তখন যিদ অন্তত একজনও তার পােপর কথা স্মরণ
কের অনুতপ্ত িচেত্ত এই মিন্দেরর িদেক দুহাত বািড়েয় প্রাথর্না কের,
39 তাহেল আপিন আপনার স্বেগর্র বাসভূিম েথেক তার েসই ডােক
সাড়া েদেবন| সমস্ত েলাকেক ক্ষমা কের তােদর সাহাযয্ করেবন|
একমাত্রআপিনই অন্তযর্ামী তাই প্রেতয্কিট বয্িক্তেক িনরেপক্ষ ভােব
আপিন িবচার কেরন, 40 যােত যত িদন তারা এখােন তােদর
পূবর্পুরুষেদর, আপনার েদওয়া এই ভূখেণ্ড বাস কের তত িদন
আপনােক ভয় ও ভিক্ত কের চেল|

41-42 “দূর দূরান্তেরর েলাক আপনার মিহমা ও ক্ষমতার কথা
জানেত েপের এখােন এই মিন্দের এেস প্রাথর্না করেব| 43আপিন
আপনার স্বেগর্র বাসভূিম েথেক তােদর প্রাথর্নায় সাড়া িদেয়,
তােদর মেনাবাঞ্ছা পূণর্ করেবন| তাহেল এই সব বয্িক্তরা আপনার
ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেতাই আপনােক ভয় ও ভিক্ত করেব| আর
সকেল সব জায়গায় জানেব আপনার প্রিত সম্মান প্রকাশ কের
আিম এই মিন্দর বািনেয় িছলাম|

44 “কখনও কখনও আপনােক আপনার অনুচরেদর শত্রুর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার িনেদর্ শ িদেত হেব| তখন আপনার েলাকরা
আপনার মেনানীত করা এই স্থােন আমার বানােনা শহের আসেব
এবং আপনার কােছ প্রাথর্না করেব| 45স্বগর্ েথেক আপিন তােদরও
প্রাথর্নায় সাড়া িদেয় তােদর সাহাযয্ করেবন|

46“আপনার েলাকরাআপনার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ করেব| একথা
আিম জািন কারণ মানুষ মােত্রই পাপ কের| আর আপিন তােদর
প্রিত কু্রদ্ধ হেয় তােদর শত্রুেদর হােত পরািজত হেত েদেবন|
শত্রুরা তােদর বন্দী কের েকােনা দূর েদেশ িনেয় যােব| 47 েসই
দূেরর েদেশ বেস আপনার েলাকরা িক হেয়েছ েভেব তােদর পাপ
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কেমর্র জনয্ অনুতপ্ত হেয় আবার আপনারই কােছ প্রাথর্না কের
বলেব, �আমরা পাপ কেরিছ| আমরা ভুল কেরিছ|� 48 েসই দূর
েদেশ েথেকও তারা এই েদেশর িদেক ঘুের দঁাড়ােব| েয েদশিট
আপিন তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেলন এবং এই শহর েযিট
আপনার মেনানীত এবং এই মিন্দর েযিট আপনার সম্মােন আিম
িনমর্াণ কেরিছ, েসিটর িদেক ঘুের দঁাড়ােব এবং তারা আপনার
কােছ প্রাথর্না করেব| 49 তাহেল স্বগর্ েথেক আপিন তােদর ডােক
সাড়া েদেবন| 50 আপনার েলাকেদর তােদর পাপ েথেক মুিক্ত
েদেবন এবং আপনার প্রিত তােদর পাপাচরণেক ক্ষমা করেবন|
তােদর শত্রুেদর তখন তােদর প্রিত নরম মেনাভাব কের তুলেবন|
51 মেন রাখেবন, ওরা আপনারই ভক্ত| আপিনই ওেদর িমশর
েথেক, গরমচুল্লী েথেক বার করার মেতা কের বঁািচেয়িছেলন|

52“প্রভু ঈশ্বর, দয়া কের যখনইআিম এবংআপনার ইস্রােয়েলর
েলাকরা আপনার কােছ প্রাথর্না করেবা, তখনই েসই প্রাথর্নায়
সাড়া েদেবন| 53 পৃিথবীর সমস্ত েলাকেদর মেধয্ েথেক তােদর
আপিন িনেজ আপনার একান্ত ভক্ত িহেসেব েবেছ িনেয়েছন| প্রভু,
েমািশর মাধয্েম আমােদর িমশর েথেক বাইের আনার সময় আপিন
পূবর্পুরুষেদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয আমােদর জনয্ও আপিন
ওরকম করেবন|”

54 শেলামন েবদীর সামেন হঁাটু েগেড় বেস দুহাত আকােশ তুেল
ঈশ্বেরর কােছ এই সুদীঘর্ প্রাথর্না করেলন| প্রাথর্না েশষ হেল িতিন উেঠ
দঁাড়ােলন| 55 তারপর উচ্চ স্বের ঈশ্বরেক ইস্রােয়েলর সমস্ত মানুষেক
আশীবর্াদ করেত বলেলন| শেলামন বলেলন:

56 “প্রভুর প্রশংসা কেরা! িতিন তঁার েলাকেদর, ইস্রােয়েলর
বািসন্দােদর িবশ্রাম েদেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, কথা মেতা
িতিন আমােদর িবশ্রাম িদেয়েছন| প্রভু তঁার অনুগত দাস েমািশর
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মাধয্েম ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর েযসব প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন
তার সব কিটই িতিন পূণর্ কেরেছন| 57 আিম প্রাথর্না কির, প্রভু,
আমােদর ঈশ্বর েয ভােব আমােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িছেলন,
িঠক েস ভােবই েযন িতিন আমােদরও পােশ থােকন, কখনও
আমােদর পিরতয্াগ না কেরন| 58 আিম প্রাথর্না করিছ েয আমরা
সকেল তঁােকই অনুসরণ করব| তঁার িবিধ িনেদর্ শ ও আেদশগুিল
েমেন চলেবা| েযগুেলা িতিন আমােদর পূবর্পুরুষেদর হােত তুেল
িদেয়িছেলন| 59 আিম আশা করিছ আমােদর প্রভু ঈশ্বর সবর্দা
এই প্রাথর্নার কথা এবং আমার অনুেরাধ মেন রাখেবন| আিম
প্রাথর্না করিছ, প্রভু েযন প্রিতিদন রাজা, তঁার ভৃতয্ ও তঁার সমস্ত
ইস্রােয়লবাসীেদর জনয্ এগুেলা কেরন| 60 প্রভু যিদ তা কেরন
তাহেল সমস্ত পৃিথবীবাসী জানেত পারেব েয প্রভুই একমাত্র সতয্
ঈশ্বর| 61 েতামরা সকেল আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর প্রিত অনুগত এবং
সতয্বদ্ধ থাকেব এবং তঁার িবিধ ও আেদশগুিল এখনকার মেতাই
ভিবষয্েতও েমেন চলেব|”

62 তারপর রাজা শেলামন ও ইস্রােয়েলর েলাকরা এক সেঙ্গ প্রভুর
উেদ্দেশয্ বিলদান করেলন| 63 েসিদন শেলামন মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব
22,000 গবািদ পশু ও 120,000 েমষ বিল িদেয়িছেলন| এভােব
রাজা ও ইস্রােয়েলর েলাকরা িমেল প্রভুর মিন্দর উৎসগর্ কেরিছল|

64 এছাড়া রাজা শেলামন েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্ এবং বিলপ্রদত্ত
পশুর চির্ব ৈনেবদয্ িদেয় মিন্দর প্রাঙ্গণিটউৎসগর্ করেলন| িতিন এরকম
করেলন কারণ প্রভুর িপতেলর েবদীিট খুব েবশী বড় িছল না েয এত
সব ৈনেবদয্ ধারণ করেত পাের|

65 েসিদন মিন্দের েথেক রাজা শেলামন ও ইস্রােয়েলর েলাকরা এই
ভােব ছুিট§ উদযাপন কেরিছল| উত্তের হমােতর প্রেবশ দ্বার েথেক
দিক্ষেণ িমশর পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দাই েসিদন েসখােন
উপিস্থত িছল| তারা সাতিদন ধের পানাহার, উৎসব ও সূ্ফির্তর মেধয্
§ 8:65: ছুিঢ এিট সম্ভবতঃ িনস্তারপবর্|
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িদেয় প্রভুর সেঙ্গ সময় কাটাল| তারপর আেরা সাতিদন েসখােন
থাকল| অথর্াৎ একটানা 14 িদন ধের তারা উৎসব করল| 66 পেরর
িদন শেলামন সকলেক বাড়ীেত িফের েযেত বলেলন| তারা সকেল
রাজােক ধনয্বাদ জািনেয় তঁার কাছ েথেক িবদায় িনেয় বািড় িফের
েগল| তারা সকেলই প্রভু তঁার দাস ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্
েযসব ভাল কাজ কেরিছেলন েসই সব েভেব খুবই উৎফুল্ল িছল।

9
শেলামেনর কােছ ঈশ্বেরর পুনরাগমন

1 শেলামন প্রভুর মিন্দর ও তঁার রাজপ্রাসাদ বানােনার কাজ
েশষ করেলন| িতিন যা যা বানােত েচেয়িছেলন সবই বািনেয়িছেলন|
2 এরপর প্রভু আবার শেলামনেক েদখা িদেলন, েয ভােব িতিন
িগিবেয়ােন তঁােক স্বপ্নদশর্ন িদেয়িছেলন েস ভােব| 3 প্রভু তঁােক
বলেলন,

“েতামার প্রাথর্না এবং তুিম যা যা আমার কােছ েচেয়ছ েস সবই
আিম শুেনিছ| তুিম এই মিন্দর বািনেয়ছ এবং আিম এিটেক একটা
পিবত্র স্থােন পিরণত কেরিছ যােত আিম এখােন সবর্দাই পূিজত
হই| আিম সব সময়ই এখােন দৃষ্টি রাখব এবং এখানকার কথা মেন
রাখেবা| 4 েতামার িপতা দায়ুদ েয ভােব আমার েসবা কেরিছেলন,
েতামােকও েস ভােবই আমার েসবা করেত হেব| দায়ুদ িছেলন
সৎ ও পিরশ্রমী| তুিম অবশয্ই আমার িবিধগুিল এবং আর যা যা
আিম েতামায় আেদশ েদব েমেন চলেব| 5আর তা যিদ তুিম কেরা
আিম অবশয্ই েখয়াল রাখেবা যােত ইস্রােয়েলর রাজ িসংহাসেন
সদাসবর্দা েতামারই পিরবােরর েকউআসীন হয়| েতামার িপতা রাজা
দায়ুদেকওআিম এই একই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম|আিম বেলিছলাম
ইস্রােয়ল সবর্দা তারই েকােনা না েকােনা উত্তরপুরুষ দ্বারা শািসত
হেব|
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6-7“িকন্তু যিদ কখনও তুিম ও েতামার সন্তান, সন্তিতরা আমােক
অনুসরণ করা বন্ধ কের দাও, আমার েদওয়া িবিধ আেদশগুিল
পালন না কেরা এবং অনয্ েকােনা মূির্ত্তর পূজা কেরা, তাহেল আিম
আমার েদওয়া এই ভূিম তয্াগ করেত তােদর বাধয্ করব এবং আিম
এই পিবত্র মিন্দর েযখােন আমার উপাসনা হয়, তা ধ্বংস করব|
তখন ইস্রােয়েলর ঘটনা সবার কােছ খারাপ দৃষ্টান্ত হেয় থাকেব,
সকেল ইস্রােয়লেক িনেয় পিরহাস করেব| 8এই মিন্দর ধ্বংস হেব|
েয েদখেব েসই অতয্াশ্চযর্য্ হেব এবং িশস্ িদেয় ৈহৈচ করেব|
তখন েয এই মিন্দর েদখেব প্রশ্ন করেব, �প্রভু েকন এই মিন্দর
ও এই ভূখেণ্ডর েলাকেদর প্রিত এমন সাংঘািতক কাণ্ড করেলন?�
9 অনয্রা তােদর উত্তর িদেয় বলেব, �এরা তােদর প্রভুেক তয্াগ
কেরিছল বেলই এই ঘটনা ঘেটেছ| প্রভু তােদর পূবর্পুরুষেদর িমশর
েথেক বার কের িনেয় আসা সেত্ত্বও তারা তঁােক উপাসনা কেরিন
এবং অনয্ মূির্ত্তর েসবা কেরিছল, তাই প্রভু কু্রদ্ধ হেয় তােদর জীবেন
দুেযর্াগ ঘিনেয় তুেলেছন|� ”

10প্রভুর মিন্দর ও িনেজর রাজপ্রাসাদ িনমর্ােণর কাজ েশষ করেত
রাজা শেলামেনর 20 বছর েলেগিছল| 11 তারপর িতিন েসােরর রাজা
হীরমেক গালীল প্রেদেশর 20িট শহর উপহার িদেয়িছেলন| কারণ
রাজা হীরম, শেলামনেক এরস গাছ ও েদবদারু গােছর কাঠ প্রেয়াজন
মেতা েসানা িদেয় প্রভুর মিন্দর বানােনার কােজ সাহাযয্ কেরিছেলন|
12 হীরম তখন েসার েথেক শেলামেনর েদওয়া শহরগুেলা েদখেত
এেলন| িকন্তু এই শহরগুেলা েদেখ িতিন েমােটই খুশী হেলন না|
13 িতিন শেলামনেক বলেলন, “ভাই আমার, এ শহরসমূহ িক এমন
েয তুিম আমােক উপহার িদেল?” হীরম এই সব ভূখেণ্ডর নাম
কাবুল িদেয়িছেলন এবং আজ পযর্ন্ত ঐ অঞ্চল কাবুল নােমই পিরিচত|
14 হীরম রাজা শেলামনেক মিন্দর ৈতরীর কােজ বয্বহােরর জনয্ প্রায়
9000 পাউণ্ড েসানা পািঠেয়িছেলন|
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15 মিন্দর এবং প্রাসাদ িনমর্ােণর সময় রাজা শেলামন ক্রীতদাসেদর
কাজ করেত বাধয্ কেরিছেলন| রাজা শেলামন িমেল্লা, েজরুশােলম
শহেরর েদওয়াল িনমর্াণ কেরিছেলন এবং তারপর হাৎেসার, মিগেদ্দা
ও েগষর নােম শহরগুিল বািনেয় িছেলন|

16 অতীেত িমশেরর রাজা েগষের কনানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের
তােদর হতয্া কের শহরিট জ্বািলেয় িদেয়িছেলন| িমশেরর ফেরৗেণর
েমেয়েক িবেয় করার সময়, ফেরৗণ শেলামনেক েগষর শহরিট েযৗতুক
েদন| 17 শেলামন েসই শহরটােক আবার নতুন কের গেড় তুলেলন|
এছাড়াও শেলামন িনম্ন ৈবৎ -েহােরাণ, 18 বালত্ ও তামর মরু শহর
দুিট বািনেয় িছেলন| 19শসয্ ও অনয্ানয্ সামগ্রী সুরিক্ষত রাখার জনয্ও
শেলামন কেয়কিট নগ়র িনমর্াণ কেরন| িনেজর রথ ও েঘাড়া রাখার
জায়গাও িতিন বািনেয়িছেলন| েজরুশােলম, িলবােনান ও অনয্ানয্ েয
সব জায়গা শেলামন শাসন কেরিছেলন েসই সব জায়গায় িতিন যা যা
বানােত েচেয়িছেলন তা বািনেয় িছেলন|

20 েদেশ ইস্রােয়লীয় ছাড়াও ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও
িযবূষীয় প্রভৃিত অেনক বািসন্দা বাস করত| 21 ইস্রােয়লীয়রা তােদর
িবনষ্ট করেত পাের িন| িকন্তু শেলামন তােদর ক্রীতদাস িহেসেব কাজ
করেত বাধয্ করান| তারা এখনও ক্রীতদাস িহেসেবই আেছ| 22 তেব
রাজা শেলামন কখনও েকান ইস্রােয়লীয়েক তঁার দাসত্ব করেত েদন
িন| ইস্রােয়লীয়রা ৈসিনক, েসনাপিত, েসনািধনায়ক, আিধকািরক,
সারথী বা রথ পিরচালক িহেসেব কাজ করেতা| 23 শেলামেনর িবিভন্ন
কাজকেমর্র জনয্ সব িমিলেয় 550 পিরদশর্ক িছল, তারা অনয্ানয্ যারা
কাজ করত তােদর তত্ত্বাবধান করত|

24 ফেরৗেণর কনয্া দায়ুদ শহর েথেক শেলামন তঁার জনয্ েয বড়
বািড়িট বািনেয় িছেলন েসখােন চেল আসার পর শেলামন িমেল্লা
বানান|

25 প্রিত বছর িতন বার কের শেলামন তঁার বানােনা প্রভুর মিন্দেরর
েবদীেত েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেতন| এছাড়াও িতিন
মিন্দের ধূপধূেনা েদবার বয্বস্থা কেরন ও মিন্দেরর যা িকছু িনয়িমত
প্রেয়াজন তা েযাগােতন|
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26 রাজা শেলামন ইেদাম েদেশ সূফ সাগেরর তীের এলােতর কােছ
ইৎ িসেয়ান েগবের িকছু জাহাজ বািনেয়িছেলন| 27 রাজা হীরেমর
রােজয্ িকছু নািবক িছেলন, যারা সমুেদ্রর সব খবরাখবর রাখত|
িতিন এই সব নািবকেদর শেলামেনর েনৗবািহনীেত েযাগ িদেয়, তঁার
েলাকেদর সেঙ্গ কাজ করার জনয্ পািঠেয়িছেলন| 28 শেলামন তঁার
জাহাজ ওফীের পাঠােনার পর তারা েসখান েথেক শেলামেনর জনয্
31500 পাউণ্ড েসানা এেনিছল|

10
িশবার রাণী শেলামেনর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেলন

1 িশবার রাণী েলাকমুেখ শেলামেনর খয্ািত ও প্রজ্ঞার কথা শুনেত
েপেয় তঁােক কিঠন প্রশ্ন িদেয় পরীক্ষা করেত এেলন| 2 িতিন বহু
দাস দাসীেদর িনেয় েজরুশােলেম উপিস্থত হেলন| িতিন অজস্র উেট
কের নানাধরেণর মশলাপািত, অলঙ্কার ও েসানা িনেয় এেলন এবং
শেলামেনর সেঙ্গ েদখা করেলন| তারপর শেলামনেক সম্ভাবয্ বহুিবধ
কিঠন প্রশ্ন করেলন| 3শেলামেনর কােছ েসই সব প্রশ্ন খুব একটা কিঠন
িছল না| িতিন তার সব প্রেশ্নরই উত্তর িদেলন| 4 তখন িশবার রাণী
উপলিব্ধ করেলন েয সিতয্ই শেলামন খুবই জ্ঞানী| 5 িতিন তঁার সুন্দর
রাজপ্রাসাদিটও েদখেলন, তঁার েভাজসভার িবলাসবহুল আেয়াজন,
েসনাপিতেদর ৈবঠক, প্রাসােদর ভৃতয্ ও তােদর বহুমূলয্ েপাশাক,
মিন্দেরর অনুষ্ঠান ও বিলদােনর রকম সকম েদেখ িবস্মেয় বাকরিহত
হেয় েগেলন|

6 িতিন তখন রাজা শেলামনেক বলেলন, “আিম আমার িনেজর
েদেশ বেস আপনার বুিদ্ধমৎতা ও কীির্তকলােপর বহু খয্ািত
শুেনিছলাম| এখন েদখিছ তার এক কণাও িমথয্া নয়| 7আিম িনেজর
েচােখ না েদখা পযর্ন্ত এসব কথা িবশ্বাস কির িন িকন্তু এখন েদখেত
পািচ্ছ, েলাক-মুেখ যা শুেনিছলাম আপনার বুিদ্ধমৎতা ও সম্পদ
তার েচেয়ও অেনক েবশী| 8 সিতয্ই আপনার েলাকরা ও ভৃতয্রা
খুবই ভাগয্বান কারণ তারা প্রিতিদন আপনার েসবা করেত পায় ও
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আপনার সািন্নেধয্ েথেক আপনার জ্ঞানগভর্ কথা শুনেত পায়| 9 প্রভু,
আপনার ঈশ্বরেক প্রশংসা করুন| িতিন িনশ্চয়ই আপনার প্রিত সন্তুষ্ট,
তাই আপনােক ইস্রােয়েলর রাজপেদ অিধিষ্ঠত কেরেছন| প্রভু ঈশ্বর
ইস্রােয়লেক ভােলাবােসন বেলই আপনােক এেদেশর রাজা কেরেছন|
আপিন িবিধ েমেন িনরেপক্ষ ভােব প্রজােদর শাসন কেরন|”

10এরপর িশবার রাণী রাজা শেলামনেক প্রায় 9000 পাউণ্ড েসানা,
বহু মশলাপািত ও অলঙ্কার উপহার িদেলন| িতিন রাজােক েয পিরমাণ
মশলাপািত িদেয়িছেলন তার পিরমাণ এতিদন পযর্ন্ত ইস্রােয়েল েয
মশলাপািত প্রেবশ কেরিছল তার েচেয়ও েবশী|

11এিদেক হীরেমর েনৗবহর ওফীর েথেক েসানা ছাড়াও বহু পিরমাণ
কাঠ ও অলঙ্কার িনেয় এেসিছল| 12 শেলামন েসই সব কাঠ িদেয়
রাজপ্রাসাদ ও মিন্দেরর েঠকা েদওয়া ছাড়াও মিন্দেরর গায়কেদর
জনয্ বীণা ও বাদয্যন্ত্র বািনেয় িদেয়িছেলন| তখনও পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর
েকােনা েলাকই েসই ধরেণর কাঠ েচােখ েদেখিন এবং েসই সমেয়র
পরও আর েকউ েস ধরেণর কাঠ েদেখিন|

13 প্রথামেতা রাজা শেলামন এক শাসক িহেসেব আেরক শাসক
িশবার রাণীেক বহু উপহার িদেলন| এছাড়াও িতিন িশবার রাণীেক
িতিন যা যা েচেয়িছেলন সবই িদেয়িছেলন| এরপর িশবার রাণী ও তঁার
দাসদাসীরা িনেজর েদেশ িফের েগেলন|

শেলামেনর িবশাল ঐশ্বযর্য্
14 প্রিত বছর রাজা শেলামন প্রায় 79,920 পাউণ্ড েসানা েপেতন|

15 এছাড়াও িতিন তঁার েনৗ-বহেরর বয্বসায়ী ও বিণকেদর কাছ
েথেক আরেবর শাসক ও প্রােদিশক শাসনকতর্ ােদর কােছ েথেক বহু
পিরমােণ েসানা েপেতন|

16 রাজা শেলামন েপটােনা েসানা িদেয় 200িট বড় ঢাল
বািনেয়িছেলন| প্রিত ঢােল প্রায় 15 পাউণ্ড কের েসানা িছল| 17 িতিন
েপটােনা েসানা িদেয় আেরা 300িট ঢাল বািনেয়িছেলন; তার প্রেতয্ক
ঢােল 4 পাউণ্ড কের েসানা িছল| এই ঢালগুেলােক িতিন “িলবােনােনর
জঙ্গল” নােমর বাড়ীেত েরেখিছেলন|
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18 রাজা শেলামন খঁািট েসানায় েমাড়া হািতর দঁােতর একটা িবশাল
িসংহাসন বািনেয়িছেলন| 19 েসই িসংহাসনটায় দুেটা ধাপ েবেয় উঠেত
হেতা| িসংহাসেনর েপছেনর িদকটা ওপের েগালাকার িছল| বসার
জায়গার দুধােরই িছল হাতল লাগােনা| আর দুিদেকর হাতেলর তলায়
আঁকা িছল িসংেহর ছিব| 20 ওঠার িঁসিড়র ছিট ধােপর প্রেতয্কটার
েশেষও একটা কের িসংেহর মূির্ত্ত িছল| আর েকােনা েদেশই এধরেণর
রাজিসংহাসন িছল না|

21 রাজা শেলামেনর বয্বহাযর্য্ সমস্ত েপয়ালা ও গ্লাস িছল েসানায়
বানােনা| “িলবােনােনর জঙ্গল” বািড়র সমস্ত পাত্রও িছল খঁািট
েসানার| রাজপ্রাসােদর েকান িকছুই রূেপার িছল না| শেলামেনর সমেয়
চতুির্দেক এেতা েবশী েসানা িছল েয েলাকরা রূেপােক েকােনা মূলয্বান
ধাতু বেল মেনই করত না|

22 অনয্ানয্ েদেশর সেঙ্গ বািণজয্ করার জনয্ রাজা শেলামেনর
বািণজয্ তরী িছল| এগুেলা আসেল িছল হীরেমরই জাহাজ| িতন বছর
অন্তর এই সমস্ত জাহাজ েসানা, রূপা, হািতর দঁাত ও পশু পািখেত
ভির্ত্ত হেয় িফের আসত|

23 শেলামন িছেলন পৃিথবীর সব েচেয় বড় রাজা| িতিন িছেলন সব
েচেয় েবশী ধনী ও পিণ্ডত| 24 সব জায়গার েলাকরাই শেলামেনর
দশর্ন েপেত চাইেতা, তারা শেলামেনর ঈশ্বর প্রদত্ত বুিদ্ধমৎতার পিরচয়
েপেত চাইেতা এবং তঁার কথা শুনেত চাইেতা| 25 প্রিত বছর দূর
দূরােন্তর েদশ েথেক বহু েলাক েসানা এবং রূেপার িজিনসপত্র,
েপাশাক পিরচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র মশলাপািত, েঘাড়া এবং খচ্চর উপহার
িনেয় রাজা শেলামেনর সেঙ্গ েদখা করেত আসেতা|

26 েস জনয্ শেলামেনর অেনক রথ ও েঘাড়া িছল| তঁার কােছ
1400 রথ ও 12000 েঘাড়া িছল| আলাদা শহর বািনেয় েসই সব
শহের এই রথগুেলা রাখা থাকত আর েজরুশােলেম তঁার িনেজর
কােছ শেলামন অল্প িকছু রথ েরেখ িদেয়িছেলন| 27 ইস্রােয়লেক িতিন
সম্পেদ ও ঐশ্বেযর্য্ ভের িদেয়িছেলন| েজরুশােলম শহের রূেপা িছল
পাথেরর মেতাই সাধারণ| এরস গাছও িছল পাহািড় গাছগাছািলর মেতা
সহজলভয্| 28 শেলামন িমশর ও কূ েথেক েঘাড়া এেনিছেলন| তঁার
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বিণকরা কূ েথেক িকেন এই সমস্ত েঘাড়া ইস্রােয়েল িনেয় আসেতা|
29 িমশর েথেক আনা একটা রেথর দাম পড়ত 15 পাউণ্ড রূেপার
সমান| আর েঘাড়ার দাম পড়ত 3-3/4 পাউণ্ড রূেপার সমান| শেলামন
িহত্তীয় ও অরামীয় রাজােদর কােছ েঘাড়া ও রথ িবিক্র করেতন|

11
শেলামন ও তঁার বহু পত্নী

1 রাজা শেলামন নারীেদর সািন্নধয্ পছন্দ করেতন| িতিন এমন
অেনক মিহলােক ভােলােবেস িছেলন যারা ইস্রােয়েলর বািসন্দা
নয়| িমশেরর ফেরৗেণর কনয্া ছাড়াও শেলামন িহত্তীয়, েমায়াবীয়া,
অেম্মানীয়া, ইেদামীয়া, সীেদানীয়া প্রভৃিত অেনক িবজাতীয় রমণীেক
ভােলাবাসেতন| 2 অতীেত প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর এ বয্াপাের
সতকর্ কের িদেয় বেলিছেলন, “েতামরা অনয্ েদেশর েলাকেদর
িবেয় করেব না, কারণ তাহেল ওরা তােদর মূির্ত্তেক পূজা করেত
েতামােদর প্রভািবত করেব|” িকন্তু তা সেত্ত্বও শেলামন িবজাতীয়
রমনীেদর েপ্রেম পেড়ন| 3 শেলামেনর 700 জন স্ত্রী িছল| (যারা
সকেলই অনয্ানয্ েদেশর েনতােদর কনয্া|) এছাড়াও তঁার 300 জন
ক্রীতদাসী উপপত্নী িছল| শেলামেনর পত্নীরা তঁােক ঈশ্বর িবমুখ কের
তুেলিছল| 4 শেলামেনর তখন বয়স হেয়িছল, স্ত্রীেদর পাল্লায় পেড়
িতিন অনয্ানয্ মূির্ত্তর পূজা করেত শুরুকেরন| তঁার িপতা রাজা দায়ুেদর
মেতা একিনষ্ঠ ভােব শেলামন েশষ পযর্ন্ত প্রভুেক অনুসরণ কেরন িন|
5 শেলামন সীেদানীয় েদবী অেষ্টারত এবং অেম্মানীয়েদর ঘৃণয্ পাষাণ
মূির্ত্ত িমল্কেমর অনুগত হন| 6অতএব শেলামন প্রভুর সামেন ভুল কাজ
করেলন| িতিন পুেরাপুির প্রভুর শরণাগত হনিন েয ভােব তঁার িপতা
দায়ুদ হেয়িছেলন|

7এমনিক িতিন েমায়াবীয়েদর ঘৃণয্ মূির্ত্ত কেমােশর আরাধনার জনয্
েজরুশােলেমর পােশই পাহােড় একটা জায়গা বািনেয় িদেয়িছেলন|ঐ
একই পাহােড় িতিন ঐ ভয়ংকর মূির্ত্তরআরাধনার জনয্ও একিটজায়গা
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বািনেয় িছেলন| 8 এই ভােব রাজা শেলামন তঁার প্রেতয্কিট িভেন্দশী
স্ত্রীর আরাধয্ মূির্ত্তর জনয্ একিট কের পূেজার জায়গা কের েদন, আর
তঁার স্ত্রীরা ধূপধূেনা িদেয় েসই সব জায়গায় তােদর মূির্ত্তসমূেহর কােছ
বিলদান করত|

9 এই ভােব রাজা শেলামন প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর কাছ েথেক
দূের সের িগেয়িছেলন| সুতরাং প্রভু শেলামেনর প্রিত খুব কু্রদ্ধ হেলন|
িতিন দুবার শেলামনেক েদখা িদেয়, 10 তঁােক অনয্ মূির্ত্তর পূজা করেত
িনেষধ করা সেত্ত্বও শেলামন েসই িনেষধ মােনন িন| 11-12 তখন
প্রভু শেলামনেক বলেলন, “শেলামন, তুিম চুিক্ত ভঙ্গ কেরছ| তুিম
আমার আেদশ েমেন চেলা িন| আিমও কথা িদলাম েতামার রাজত্ব
েতামার কাছ েথেক িছিনেয় েনব এবং আিম তা েতামার েকান একিট
ভৃেতয্র হােত তুেল েদব| িকন্তু েযেহতু আিম েতামার িপতা দায়ুদেক
ভােলাবাসতাম আিম েতামার জীবদ্দশায় েতামার রাজয্ েতামার কাছ
েথেক িছিনেয় েনব না| েতামার সন্তান রাজা না হওয়া পযর্ন্ত আিম
অেপক্ষা করব| আর তারপর আিম তার কাছ েথেক এই রাজত্ব েকেড়
েনব| 13 তেব আিম তার কােছ েথেক েগাটা রাজত্ব েকেড় েনব না,
তার শাসন করার জনয্ একিট পিরবারেগাষ্ঠী েরেখ েদব| দায়ুেদর
কথা ও েজরুশােলেমর কথা েভেবই আিম এই অনুগ্রহ করব| কারণ
দায়ুদ আমার পরম অনুগত েসবক িছল| আর তাছাড়া এই েজরুশােলম
শহরেক আিম িনেজই েবেছ িনেয়িছলাম|”

শেলামেনর শত্রুপক্ষ
14 েস সময় প্রভু ইেদামীয় হদদেক শেলামেনর শত্রু কের তুলেলন|

হদদ িছেলা ইেদােমর রাজপিরবােরর সন্তান| 15 এক সময় দায়ুদ
ইেদামেক পরািজত কেরিছেলন| তঁার েসনাবািহনীর প্রধান েযায়াব
তখন ইেদােম িনহতেদর কবর িদেত যান| েস সময় ইেদােম অবিশষ্ট
যারা জীিবত িছল েযায়াব তােদরও হতয্া কেরিছেলন| 16 েযায়াব ও
ইস্রােয়েলর েলাকরা েস সমেয় 6 মাস ইেদােম িছেলন| এইসমেয় তারা
সমস্ত ইেদামীয়েদর হতয্া কেরন. 17 েস সমেয় হদদ িছল েনহাতই
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িশশু| েস িমশের পািলেয় যায়| তার িপতার িকছু ভৃতয্ও তখন তার
সেঙ্গ িগেয়িছল| 18 িমিদয়ন পার হেয় তারা পারেণ িগেয় েপৗছঁেল
আেরা িকছু েলাক তােদর সেঙ্গ েযাগ েদয়| তারপর এই েগাটা দলিট
িমশের িগেয় ফেরৗেণর সাহাযয্ প্রাথর্না করল| ফেরৗণ হদদেক একটা
বািড় ও িকছু জিম ছাড়াও তার খাবার-দাবার েদখােশানার বয্বস্থা
কেরন|

19 ফেরৗণ হদদেক খুবই পছন্দ করেতন| িতিন তঁার শালীর সেঙ্গ
হদেদর িবেয় িদেয়িছেলন| (রাণী তহপেনষ ফেরৗেণর স্ত্রী িছেলন|)
20 ফেরৗেণর স্ত্রী তহপেনেষর েবানেক হদদ িবেয় করার পর গনুবৎ
নােম তার একিট পুত্র হয়| রাণী তহপেনষ গনুবৎেক ফেরৗেণর প্রাসােদ
তঁার িনেজর সন্তানেদর সেঙ্গ মানুষ হেত িদেয়িছেলন|

21 এিদেক িমশের থাকাকালীন হদদ দায়ুেদর মৃতুয্ সংবাদ েপল|
েসনাপিত েযায়ােবর মৃতুয্র খবরও তার কােন েপৗছঁাল| তখন হদদ
ফেরৗণেক বলল, “আমােক আমার িনেজর েদেশর বািড়েত িফের
েযেত িদন|”

22 িকন্তু ফেরৗণ তার উত্তের বলেলন, “আিম েতামােক এখােন
েতামার যা িকছু প্রেয়াজন তা িদেয়িছ| তবু েকন তুিম েতামার িনেজর
েদেশ িফের েযেত চাইছ?”
হদদ িমনিত কের বলল, “দয়া কের আমায় বািড়েত িফরেত িদন|”
23 ইিলয়াদার পুত্র রেষাণেকও ঈশ্বর শেলামেনর শত্রু কের

তুেলিছেলন| রেষাণ তার মিনব েসাবার রাজা হদেদষেরর কাছ েথেক
পািলেয় এেসিছল| 24 দায়ুদ েসাবার েসনাবািহনীেক যুেদ্ধ হারােনার
পর রেষাণ িকছু েলাকেদর েজাগাড় কের একটা েছাট েসনাবািহনীর
প্রধান হেয় বেসন| এরপর রেষাণ দেম্মশেক িগেয় েসখানকার রাজা
হন| 25 রেষাণ অরােম রাজত্ব করেতন ও ইস্রােয়েলর প্রিত তঁার তীব্র
িবেদ্বষ িছল| েস কারেণ শেলামেনর জীবদ্দশায় রেষাণ ইস্রােয়েলর
সেঙ্গ শত্রুতা কেরিছেলন| রেষাণ ও হদদ দুজেনই ইস্রােয়েল নানান
ঝােমলা পািকেযিছেলন|
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26 নবােটর পুত্র যারিবয়াম িছল শেলামেনর জৈনক ভৃতয্|
সেরদািনবাসী যারিবয়াম িছল ইফ্রিয়মীয় পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক| তার
িবধবা মােয়র নাম িছল সরূয়া| এই যারিবয়ামও রাজার িবপেক্ষ েযাগ
িদেয়িছল|

27 এই হল েসই গল্প, েকন যারিবয়াম রাজার িবরুেদ্ধ েগল|
শেলামন তখন িমেল্লা িনমর্াণ করিছেলন এবং দায়ুদ, তঁার িপতার
নােম শহেরর েদওয়াল গঁাথিছেলন| 28যারিবয়াম যেথষ্ট শক্তসমথর্ িছল
এবং শেলামন েদখেলন েয তরুণিট একজন সুদক্ষ কমীর্| তখন িতিন
যারিবয়ামেক েযােষফ পিরবারেগাষ্ঠীর কমীর্েদর অধয্ক্ষ কের িদেলন|
29 এক িদন যখন যারিবয়াম েজরুশােলম েথেক বাইের যািচ্ছল তখন
শীেলানীয় ভাববাদী অিহেয়র সেঙ্গ তার পেথ েদখা হল| অিহয় একিট
নতুন জামা পেরিছেলন|

30 েসই জনশূনয্ প্রান্তের অিহয় তঁার নতুন জামািটেক িঁছেড়
বােরািট টুকেরা কেরন| 31 তারপর যারিবয়ামেক বলেলন, “জামার
10িট টুকেরা েতামার িনেজর জনয্ নাও| প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
বেলেছন, �আিম শেলামেনর কাছ েথেক রাজয্ েকেড় িনেয় েতামায়
10িট পিরবারেগাষ্ঠী িদেয় েদব| 32 আিম দায়ুেদর উত্তরপুরুষেদর
শুধুমাত্র একিট পিরবারেগাষ্ঠীর ওপর শাসন করেত েদব| আমার
পরমভক্ত দায়ুদ ও েজরুশােলেমর মুেখর িদেক তািকেয় আিম
এটুকু করব| ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীর েথেক আিমই স্বয়ং
েজরুশােলমেক েবেছ িনেয়িছলাম| 33 আিম শেলামেনর কাছ েথেক
রাজত্ব েকেড় েনব কারণ শেলামন আমার উপাসনা বন্ধ কেরেছ|
শেলামন সীেদানীয়েদর মূির্ত্ত অেষ্টারত, েমায়াবীয়েদর মূির্ত্ত কেমাশ
ও আেম্মানীয়েদর িমলকেমর আরাধনা করেছ| শেলামন ভােলা ও
সিঠক কাজ করা বন্ধ কের িদেয়েছ| েস আর এখন আমার িবিধ
ও আেদশ েমেন চেল না| ওর িপতা দায়ুদ েয ভােব জীবনযাপন
কেরিছল শেলামন আর েস ভােব জীবনযাপন কের না| 34 একারেণই
আিম শেলামেনর পিরবােরর হাত েথেক রাজয্ েকেড় েনব| িকন্তু
আমার একিনষ্ঠ ভক্ত শেলামেনর িপতা দায়ুেদর কথা মেন েরেখ
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শেলামনেক তার বাকী জীবনটুকু শাসক থাকেত েদব| 35 তেব তার
পুেত্রর হাত েথেক আিম অবশয্ই রাজত্ব িনেয় েনব| আর তারপর
তার েথেক দশিট পিরবারেগাষ্ঠী যারিবয়াম েতামােক শাসন করেত
েদব| 36শেলামেনর সন্তান একিট পিরবারেগাষ্ঠীর ওপর শাসন করেব|
কারণ েজরুশােলেম েয শহরিট আমার িনেজর বেল আিম েবেছ
িনেয়িছলাম সব সময়ই দায়ুেদর েকােনা উত্তরপুরুষ তা শাসন করেব|
37 িকন্তু, তা বােদ, আিম েতামায় েতামার চািহদা মত আর সমস্ত
িকছুরই ওপর শাসন করেত েদব| তুিম ইস্রােয়েলর উত্তর রাজয্গুিল
শাসন করেব| 38 যিদ তুিম সৎ পেথ েথেক আমার িনেদর্ শ েমেন
চেলা, তাহেলই আিম েতামার জনয্ এই সব করব| তুিম যিদ দায়ুেদর
মেতা আমার িবিধ ও আেদশ েমেন চেলা তাহেল আিম েতামার পােশ
থাকব এবং েতামার বংশেক রাজবংেশ পিরণত করব, েযমন আিম
দায়ুেদর জনয্ কেরিছলাম| ইস্রােয়ল আিম েতামার হােত তুেল েদব|
39 শেলামেনর কৃতকােযর্র জনয্ই আিম দায়ুেদর বংশধরেদর শািস্ত
েদব, তেব অবশয্ই তা বরাবেরর জনয্ নয়|� ”

শেলামেনর মৃতুয্
40 শেলামন যারিবয়ামেক হতয্া করার েচষ্টা করেলন| িকন্তু

যারিবয়াম তখন িমশের পািলেয় েগল এবং শেলামেনর মৃতুয্ পযর্ন্ত
যারিবয়াম িমশররাজ শীশেকর আশ্রেয় িছল|

41 শেলামন তার শাসন কােল বহু বড় বড় কাজ কেরিছেলন|
েস সব কথা শেলামেনর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 42 শেলামন
েজরুশােলেমর অন্তগর্ত ইস্রােয়েল 40 বছর রাজত্ব কেরিছেলন|
43 তারপর িতিন যখন মারা েগেলন তঁােক দায়ুদ শহের সমািধস্থ করা
হল| এরপর রাজা হেলন শেলামেনর পুত্র রহিবয়াম|

12
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1-3 নবােটর পুত্র যারিবয়াম তখনও িমশের লুিকেয় িছল| যখন
েস শেলামেনর মৃতুয্ সংবাদ েপল, তার জন্মভূিম ইফ্রিয়েম পাবর্তয্
অঞ্চেলর েসেরদেত িফের এল| এিদেক রাজা শেলামেনর মৃতুয্র পর
তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হেল নতুন রাজা হেলন
তার পুত্র রহিবয়াম|
ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দা রহিবয়ামেক রাজপেদ অিধিষ্ঠত করেত

িশিখেম িগেয়িছল| কারণ রহিবয়াম তখন েসখােনই িছল| সকেল
রহিবয়ামেক বলল, 4“আপনার িপতা আমােদর খািটেয় খািটেয় জীবন
দুির্বসহ কের তুেলিছেলন| আপিন দয়া কের আমােদর কােজর েবাঝা
একটু হাল্কা কের িদেলই আমরা আপনার হেয় কাজ করব|”

5 রহিবয়াম তােদর উত্তর িদেলন, “েতামরা িতনিদন পের আমার
কােছ এস| তখন আিম আমার িসদ্ধান্ত েতামােদর জানাব|” একথা
শুেন সবাই িফের েগল|

6শেলামেনর েয সমস্ত প্রবীণ পরামশর্দাতা তখনও জীিবত িছেলন,
রাজা রহিবয়াম তােদর তঁার কতর্ বয্ কমর্ সম্পেকর্ প্রশ্ন করেলন, “আমার
এেক্ষেত্র িক করা উিচৎ ? আিম এেদর িক বলব?”

7 প্রবীণরা তঁােক বলেলন, “তুিম যিদ আজ ওেদর কােছ দােসর
মেতা হও, ওরা সিতয্ েতামার েসবা করেব| তুিম যিদ ওেদর সেঙ্গ
দয়াপরবশ হেয় কথা বেলা, তাহেল ওরা িচর িদনই েতামার হেয় কাজ
করেব|”

8 িকন্তু রহিবয়াম এই পরামেশর্ কণর্পাত করেলন না| িতিন তঁার বনু্ধ-
বান্ধবেদর সেঙ্গ পরামশর্ করেলন| 9 িতিন তােদর বলেলন, “েলাকরা
বলেছ, �আপনার িপতা যা কাজ িদেতন তার েচেয়ও আমােদর হাল্কা
কাজ িদন|� িক করা যায় বেলা েতা? আিম এখন ওেদর িক বিল?”

10 রাজার বনু্ধরা রহিবয়ামেক বলল, “েশান কথা! ওরা নািক বলেছ
েতামার িপতা ওেদর েবশী খাটােতন| তুিম েকবল মাত্র ওেদর েডেক
বেল দাও, �েদখ েহ, আমার কেড় আঙু্গল আমার িপতার পুেরা েদেহর
েচেয়ও শিক্তশালী| 11 আমার িপতার জনয্ েতামরা েয কাজ কেরছ
তার েচেয়ও অেনক কিঠন কাজ আিম েতামােদর িদেয় করাব| কাজ
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আদায় করার জনয্ আমার িপতা েতামােদর শুধু চাবকােতন, আিম
ধারােলা েলাহা বসােনা চাবুক িদেয় চাবকােবা|� ”

12 রহিবয়াম েলাকেদর িতন িদন পের আসেত বেলিছেলন তাই
িঠক িতন িদন পের ইস্রােয়েলর েলাকরা আবার রহিবয়ােমর কােছ
িফের এল| 13 রহিবয়াম তখন প্রবীণেদর কথা না শুেন 14 তঁার
বনু্ধ-বান্ধবেদর পরামশর্ অনুযায়ী বলেলন, “আমার িপতা েতামােদর
েজার কের েবিশ খািটেয়িছল বলেছা, এখন আিম আেরা েবশী
খাটােবা|আমার িপতা েতামােদর শুধু চাবেকেছন, আিম েলাহা বসােনা
চাবুক িদেয় চাবকােবা|” 15 অথর্াৎ রাজা েলাকেদর আেবদেন সাড়া
িদেলন না| প্রভুর অিভপ্রােয়ই এই ঘটনা ঘটল| প্রভু নবােটর পুত্র
যারিবয়ােমর কােছ তঁার েদওয়া প্রিতশ্রুিত রাখার জনয্ই এই ঘটনা
ঘটােলন| শীেলানীয় ভাববাদী অিহেয়র মাধয্েম প্রভু যারিবয়ােমর কােছ
প্রিতশ্রুিতবদ্ধ হেয়িছেলন|

16 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক েদখল নতুন রাজা তােদর আেবদেন
কণর্পাত পযর্ন্ত করল না| তখন তারা রাজােক এেস বলল,

“আমরা িক দায়ুেদর পিরবারভুক্ত?
েমােটই না| আমরা িক িযশেয়র জিমর েকােনা ভাগ পাই? না!

তাহেল েদশবাসীরা চেলা আমরা আমােদর িনেজর বািড়েত িফের যাই|
দায়ুেদর পুত্র তার িনেজর েলাকেদর ওপর রাজত্ব করুক|”

একথা বেল ইস্রােয়েলর েলাকরা েয যার বািড়েত িফের েগল|
17 ইস্রােয়েলর েয সমস্ত েলাক িযহূদার শহরগুিলেত থাকত রহিবয়াম
শুধুমাত্র তােদর ওপর রাজত্ব কেরিছেলন|

18 অেদারাম নােম একজন েলাক কমর্চারীেদর তত্ত্বাবধান করত|
রাজা তােক েডেক পািঠেয় েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেত বলেলন| িকন্তু
ইস্রােয়েলর েলাকরা পাথর ছঁুেড় তােক েমের েফলল| রহিবয়াম তখন
েকান মেত তঁার রেথ চেড় েজরুশােলেম পািলেয় েগেলন| 19অতএব
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ইস্রােয়েলর েলাকরা দায়ুেদর পিরবােরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করল এবং
এখনও পযর্ন্ত তারা দায়ুদ পিরবার িবেরাধী|

20 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক যখন যারিবয়ােমর িফের আসার কথা
জানেত পারল, তারা একিট সমােবেশর আেয়াজন কের তার সেঙ্গ
েদখা কের তােকই সমগ্র ইস্রােয়েলর রাজা িহেসেব েঘাষণা করল|
একমাত্র িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী দায়ুেদর পিরবােরর অনুসরণ করেত
লাগল|

21 রহিবয়াম েজরুশােলেম িফের েগেলন এবং িযহূদা ও
িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীেক একেত্র জেড়া করেলন| এই দুই েগাষ্ঠী
িমিলেয় েমাট 180,000 জেনর একিট েসনাবািহনী গিঠত হল|
রহিবয়াম ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ েঘাষণা কের তঁার রাজত্ব
উদ্ধার করেত েচেয়িছেলন|

22 িকন্তু প্রভু শমিয়য় নােম এক ঈশ্বেরর েলােকর সেঙ্গ কথা
বলেলন| িতিন বলেলন, 23 “যাও িযহূদার রাজা শেলামেনর পুত্র
রহিবয়াম আর িযহূদার েলাকরা ও িবনয্ামীনেক িগেয় ভাইেয় ভাইেয়
যুদ্ধ করেত বারণ কেরা| 24 ওেদর সকলেক ঘের িফের েযেত বেলা
কারণ আিমই এই সব ঘিটেয়িছ|” রহিবয়ােমর েসনাবািহনী প্রভুর
আেদশ েমেন বািড় চেল েগল|

25 িশিখম হল ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ অঞ্চেলর একিট শহর| যারিবয়াম
িশিখমেক সুরিক্ষত ও শিক্তশালী কের েসখােনই বসবাস করেত
লাগল| পের েস পনূেয়ল নােম একিট শহের িগেয় েসিটেক সুরিক্ষত
ও শিক্তশালী কেরিছেলা|

26-27 যারিবয়াম মেন মেন ভাবেলন, “যিদ েলাকরা েজরুশােলেম
প্রভুর মিন্দের িনয়িমত যাতায়াত চািলেয় েযেত থােক তাহেল তারা
েশষ পযর্ন্ত দায়ুেদর উত্তরপুরুষেদর দ্বারাই শািসত হেত চাইেব| তারা
আবার িযহূদার রাজা রহিবয়ামেক অনুসরণ করেব আর আমােক হতয্া
করেব|” 28তাই রাজা তার পরামশর্দাতােদর কােছ তার করণীয় কতর্ বয্
সম্পেকর্ উপেদশ চাইেলন| তঁারা রাজােক তঁােদর পরামশর্ িদেলন|
তখন যারিবয়াম দুেটা েসানার বাছুর বািনেয় েলাকেদর বলেলন,
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“েতামরা েকউ আরাধনা করেত েজরুশােলেম যােব না| ইস্রােয়েলর
অিধবাসীরা েশােনা, এই েদবতারাই েতামােদর িমশর েথেক উদ্ধার
কেরিছেলন|”* 29 একথা বেল যারিবয়াম একটা েসানার বাছুর
ৈবেথেল রাখেলন|অনয্ বাছুরটােক রাখেলা দান শহের| 30 ইস্রােয়েলর
েলাকরা তখন ৈবেথেল ও দােন বাছুর দুেটােক আরাধনা করেত েগল|
িকন্তু এিট অতয্ন্ত গির্হত ও পােপর কাজ হল|

31 এছাড়াও যারিবয়াম উচ্চ স্থােন মিন্দর বািনেয়িছল| (শুধুমাত্র
েলবীয়েদর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক যাজক েবেছ েনওয়ার পিরবেতর্ েস
ইস্রােয়েলর িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক যাজকেদর েবেছ িনেয়িছল|)
32 এরপর রাজা যারিবয়াম ইস্রােয়ল উৎসেবর মেতা একিট নতুন
ছুিটর িদেনর প্রবতর্ ন করল| অষ্টম মােসর 15 িদেন এই ছুিট পািলত
হত| এসময় রাজা ৈবেথল শহেরর েবদীেত বিলদান করত| েস তার
বানােনা বাছুর দুেটার সামেন বিল িদত| রাজা যারিবয়াম ৈবেথেল ও উঁচু
জায়গায় তার বানােনা পূেজার জায়গাগুেলার জনয্ যাজকেদর েবেছ
িনেয়িছল| 33অথর্াৎ রাজা যারিবয়াম তার সুিবধা মেতা ইস্রােয়লীয়েদর
জনয্ উৎসেবর সময় েবেছ িনেয়িছল| অষ্টম মােসর 15 িদেনর মাথায়
ঐ ছুিটর িদনিটেত ৈবেথল শহের তার বানােনা েবদীেত বিলদান ছাড়াও
ধূপধূেনা েদওয়া হেতা|

13

ৈবেথেলর িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর কথন
1-2 প্রভু িযহূদার ঈশ্বেরর েপ্রিরত একজনেক ৈবেথেল যাবার

জনয্ এবং েবদীর ওপের পূেজা করবার িবরুেদ্ধ কথা বলবার জনয্
েডেক পাঠােলন| যখন েসই ভাববাদী ৈবেথেল েপৗছঁেলন তখন রাজা
যারিবয়াম েবদীর সামেন দঁািড়েয় ধূপধূেনা িদিচ্ছেলন|
* 12:28: ইস্রােয়ল � কেরিছেলন হােরাণ যখন মরুভূিমেত েসানার বাছুর বািনেয়িছল
তখন িঠক একই কথা বেলিছল|
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িতিন িগেয় ঐ যজ্ঞেবদীেক সেম্বাধন কের বলেলন, “দায়ুেদর
পিরবাের েযািশয় নােম এক বালক জন্মােব| যাজকরা এখন
যজ্ঞেবদীেত পূেজা িদেচ্ছ, িকন্তু েযািশয় একিদন এই সমস্ত যাজকেদর
যজ্ঞেবদীর ওপেরই হতয্া করেব| এখন যাজকরা েয েবদীেত ধূপধূেনা
জ্বালােচ্ছ েসই েবদীেতই মানুেষর হাড় পুিড়েয় েযািশয় তা বয্বহােরর
অেযাগয্ কের তুলেব|”

3 এসমস্ত ঘটনা েয সিতয্ সিতয্ ঘটেত চেলেছ েস িবষেয় ঈশ্বেরর
েলাক উপিস্থত সবাইেক প্রমাণ িদেলন| িতিন বলেলন, “আিম যা
বললাম তা েয সিতয্ সিতয্ ঘটেব েস কথা প্রমােণর জনয্ প্রভু আমােক
বেলেছন, �এই েবদী েভেঙ্গ দু টুকেরা হেয় সমস্ত ছাই মািটেত ছিড়েয়
পড়েব|� ”

4 রাজা যারিবয়াম ঈশ্বেরর েলােকর কাছ েথেক ৈবেথেলর েবদীর
কথা শুেন েবদী েথেক হাত সিরেয় িনেয় েসই েলাকেক েদিখেয় বলল,
“ওেক েগ্রপ্তার কেরা|” িকন্তু একথা বলার সেঙ্গ সেঙ্গই তার হাত
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হেয় েগল, েস আর হাত নাড়ােত পারল না| 5একই সেঙ্গ
েবদীিট টুকেরা টুকেরা হেয় েভেঙ্গ সমস্ত ছাই মািটেত ছিড়েয় পড়ল|
এর েথেকই ঈশ্বেরর েলােকর কথার সতয্তা প্রমাণ হল| 6 তখন রাজা
যারিবয়াম ঈশ্বেরর েলাকেক বলল, “দয়া কের আপনার প্রভুর ঈশ্বেরর
কােছ আমার এই হাতিটআবার িঠক কের েদবার জনয্ প্রাথর্না করুন|”
েলাকিট তখন প্রভুর কােছ েসই প্রাথর্না করায় রাজার হাত িঠক হেয়

েগল| 7 তখন রাজা ঈশ্বর েপ্রিরত েসই েলাকিটেক বলল, “অনুগ্রহ
কের আপিন আমার সেঙ্গ বািড়েত িগেয় খাওয়া-দাওয়া করেবন চলুন|
আিম আপনােক একিট উপহার িদেত চাই|”

8 িকন্তু েসই েলাকিট রাজােক বলল, “েতামার অেধর্ক রাজত্ব
আমােক িদেলওআিম েতামার সেঙ্গ যােবা না বা এখােন েকান পানাহার
করব না| 9 প্রভু আমােক এখােন িকছু েখেত বা পান করেত বারণ
কেরেছন| প্রভু আমােক আেরা িনেদর্ শ িদেয়েছন েয, েয রাস্তা িদেয়
আিম এখােন এেসিছ, েসই রাস্তা িদেয় েযন না িফির|” 10একথা বেল
িতিন ৈবেথেল আসার সময় েয রাস্তা িদেয় এেসিছেলন, েসটােত না
িগেয় অনয্ একটা রাস্তা িদেয় িফের েগেলন|
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11 ৈবেথল শহের েস সময় একজন বৃদ্ধ ভাববাদী বাস করেতন| তঁার
েছেলরা এেস তঁােক ৈবেথেলর এই ঈশ্বর েপ্রিরত বয্িক্তর কাযর্কলােপর
কথা জানােলা| 12 েসই বৃদ্ধ ভাববাদী সব শুেন িজেজ্ঞস করেলন,
“িতিন েকান্ রাস্তা িদেয় িফের েগেলন?” েছেলরা তখন িযহূদা েথেক
আসা েসই ভাববাদী েয পেথ িফের িগেয়েছন িপতােক েদখােলা|
13 বৃদ্ধ ভাববাদী তঁার পুত্রেদর তঁার গাধায় লাগাম লািগেয় িদেত বলেলন
এবং েসই গাধায় চেড় েবিরেয় পড়েলন|

14 বৃদ্ধ ভাববাদী ঈশ্বর েপ্রিরত েলাকিটেক খঁুজেত খঁুজেত অবেশেষ
েদখেলন একটা মস্ত বড় গােছর তলায় একজন বেসআেছন| িতিন প্রশ্ন
করেলন, “আপিন িক ঈশ্বেরর েলাক িযিন িযহূদা েথেক এেসেছন?”
ভাববাদী উত্তর িদেলন, “হঁয্া|”
15 তখন বৃদ্ধ ভাববাদী বলেলন, “দয়া কের আমার সেঙ্গ বািড়েত

চলুন, িকছু মুেখ েদেবন|”
16 িকন্তু ঈশ্বেরর েলাকিট এেত রািজ হেলন না| িতিন বলেলন,

“আিম আপনার সেঙ্গ বািড়েত েযেত বা এখােন েকােনা পানাহার
করেত পারব না| 17 কারণ প্রভু আমায় িনেষধ কেরেছন এবং
বেলেছন, �তুিম েয রাস্তা িদেয় যােব েসই রাস্তা িদেয় িফরেব না|� ”

18 তখন বৃদ্ধ ভাববাদী বলেলন, “আিমও আপনারই মেতা একজন
ভাববাদী|” উপরন্তু িতিন বািনেয় বলেলন, “প্রভুর কাছ েথেক দূত এেস
আমায় আপনােক বািড়েত িনেয় িগেয় আপনার পানাহােরর বয্বস্থা
করেত বেলেছন|”

19 তখন ঈশ্বর েপ্রিরত েসই েলাকিট বৃদ্ধ ভাববাদীর বািড়েত িগেয়
তঁার সেঙ্গ পানাহার করেলন| 20 যখন তঁারা েটিবেল বেস খাওয়া-
দাওয়া করেছন তখন প্রভু বৃদ্ধ ভাববাদীর সামেন আিবভূর্ ত হেলন|
21 বৃদ্ধ ভাববাদী িযহূদা েথেক আসা ঈশ্বেরর েলাকিটেক বলেলন,
“প্রভু বলেলন আপিন প্রভুর িনেদর্ শ অমানয্ কেরেছন| 22 আপনােক
প্রভু এখােন িকছু েখেত বা পান করেত বারণ কেরিছেলন, িকন্তু
আপিন েসই িনেদর্ শ লঙঘন কের এখােন পানাহার করেলন| শািস্তস্বরূপ
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আপনার মৃতুয্র পর আপনার েদহ আপনার বংেশর সমািধস্থেল
সমািধস্থ হেত পারেব না|”

23 ইিতমেধয্ ঈশ্বেরর েলাকিটর পানাহার েশষ হেল বৃদ্ধ ভাববাদী
তঁার জনয্ গাধায় লাগাম ও িজন চিড়েয় িদেলন এবং েসই বয্িক্ত রওনা
হল| 24 পেথ এক িসংেহর আক্রমেণ ঈশ্বর েপ্রিরত বয্িক্তর মৃতুয্ হল|
25 িকছু পথচারী যাবার সমেয় পেথ পেড় থাকা েসই মৃতেদহিট আর
তার পােশ দঁািড়েয় থাকা গাধা ও িসংহটােক েদখেত েপল| তারা িফের
এেস শহের বৃদ্ধ ভাববাদীেক এই খবর িদল|

26 যিদও বৃদ্ধ ভাববাদীর পাল্লায় পেড়ই ঈশ্বেরর পাঠােনা এই বয্িক্ত
িফের এেস খাওয়া-দাওয়া কেরিছেলন, বৃদ্ধ ভাববাদী তারা যা বলল
সব শুনেলন এবং বলেলন, “প্রভুর আেদশ অমানয্ করায় প্রভু িসংহ
পািঠেয় তঁার পাঠােনা বয্িক্তর জীবন িনেলন| প্রভু বেলিছেলন েয িতিন
এরকম করেবন|” 27এই বেল িতিন তঁার পুত্রেদর গাধায় িজন চাপােত
বেল 28 গাধা িনেয় েবিরেয় েসই মৃতেদেহর কাছ েপৗেঁছ েদখেত
েপেলন েয গাধা আর িসংহ দুেটাই েসখােন দঁািড়েয় আেছ| িসংহটা
েসই েদেহ মুখ েদয় িন, এমনিক গাধাটােকও িকছু কের িন|

29 বৃদ্ধ ভাববাদী েশাকপ্রকাশ করবার জনয্ ও কবর েদবার জনয্
গাধায় চািপেয় মৃতেদহটােক শহের িনেয় চলেলন| 30-31 িতিন েসই
বয্িক্তেক তঁার িনেজর পিরবােরর সমািধস্থেল কবর িদেলন| তারপর
িতিন কঁাদেত কঁাদেত বলেলন, “ভাই আমার, েতামার জনয্ আিম
দু:িখত|” িতিন কবর েদওয়ার পর তঁার পুত্রেদর িনেদর্ শ িদেলন,
“আিম মরেল আমােকও এই কবের ওঁর পােশ কবর িদস| আমার
হাড় ক�খানােক ওঁর পােশই রািখস| 32 প্রভু ওঁর মুখ িদেয় েয কথা
বিলেয়েছন তা একিদন সিতয্ই ঘটেব| ৈবেথেলর েবদী ও শমিরয়ায়
অনয্ানয্ উচ্চস্থােন পূজা করার িবরুেদ্ধ কথা বলার জনয্ প্রভু ওঁেক
বয্বহার কেরেছন|”

33 রাজা যারিবয়ােমর েকােনাই পিরবতর্ ন হল না| েসআেগর মেতাই
পাপাচরণ কের েযেত লাগল| িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক যাজক
েবেছ িনেয় তােদর িদেয় উচ্চস্থােন েসবা করােত লাগল| েয েকউ ইচ্ছা
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হেলই যাজক হেয় েযেত পারত| 34এই পােপর ফেলই তার সাম্রােজয্র
পতন হয় এবং তা ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হয়|

14
যারিবয়ােমর পুেত্রর মৃতুয্

1 েয সময় যারিবয়ােমর পুত্র অিবয় খুব অসুস্থ হেয় পেড়িছল, 2 েসই
সময় যারিবয়াম তার স্ত্রীেক বলল, “তুিম শীেলােত িগেয় ভাববাদী
অিহয়র সেঙ্গ েদখা কর| অিহয়ই েস-ই ভাববাদী িযিন বেলিছেলন,
আিম ইস্রােয়েলর রাজা হব| 3 তুিম দশটা রুিট, িকছু েকক, এক ভঁাড়
মধু িনেয় তঁার কােছ িগেয় আমােদর পুেত্রর িক হেব িজেজ্ঞস কেরা|
িতিন িনশ্চয়ই েতামােক বেল েদেবন| তেব েদেখা এমন ভােব ছদ্মেবেশ
েযও যােত েকউ বুঝেত না পাের েয তুিম আমার স্ত্রী|”

4 কথা মেতা যারিবয়ােমর স্ত্রী শীেলােত ভাববাদী অিহেয়র সেঙ্গ
েদখা করেত েগল| যিদও অিহয়র তখন অেনক বেয়স হেয়েছ এবং
দৃষ্টিশিক্ত হািরেয়েছন| 5প্রভু তঁােক বলেলন, “যারিবয়ােমর স্ত্রী েতামার
সেঙ্গ েদখা কের ওেদর অসুস্থ েছেল সম্পেকর্ জানেতআসেছ|”অিহয়
িক বলেব েসকথাও প্রভু বেল িদেলন|
যারিবয়ােমর স্ত্রী এেস অিহয়র বািড়েত উপিস্থত হল| েস

আত্মেগাপন কের এেসিছল| 6 িকন্তু অিহয় দরজায় তার পােয়র
শব্দ শুনেত েপেয় বলল, “এেসা েগা যারিবয়ােমর স্ত্রী| তুিম েকন
েলােকর কােছ িনেজর প্রকৃত পিরচয় েগাপন করেছা? েতামােকআিম
একটা দু:সংবাদ েদব| 7 যাও িফের িগেয় যারিবয়ামেক বেলা প্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �যারিবয়াম আিম েতামােক ইস্রােয়েলর
সমস্ত েলাকেদর মেধয্ েথেক েবেছ িনেয় আমার ভক্তেদর অধীশ্বর
বািনেয়িছ| 8 দায়ুেদর বংশধর ইস্রােয়ল শাসন করত| িকন্তু আিম েসই
রাজয্ তােদর কাছ েথেক েকেড় িনেয় েতামােক িদেয়িছলাম| িকন্তু
তুিম আমার েসবক দায়ুেদর মেতা নও| দায়ুদ একিনষ্ঠ ভােব আমােক
অনুসরণ করত, আিম যা চাইতাম ও তাই করত| 9 িকন্তু তুিম অেনক



1 রাজাবিল 14:10 lv 1 রাজাবিল 14:18

বড় বড় পাপ কেরছ| েতামার আেগ েকান শাসক এেতা জঘনয্ পাপ
কের িন| তুিম আমােক অনুসরণ করা বন্ধ কের িদেয়ছ| তুিম মূির্ত্ত পূজা
ও অনয্ানয্ েদবতােদর পূজা শুরু কেরছ| এর ফেল আিম খুবই কু্রদ্ধ
হেয়িছ| 10 তাই আিম েতামার পিরবাের িবপদ ঘিনেয় আনব| েতামার
পিরবােরর সমস্ত পুরুষেক আিম হতয্া করব| আগুন েয ভােব ঘঁুেট
েপাড়ায় িঠক েস ভােব আিম েতামার পিরবার সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস কের
েদব| 11 েতামার পিরবার েথেক েয েকউ শহের মারা যােব তােক
কুকুের খােব এবং েতামার পিরবােরর েয েলাক মােঠ মারা যােব তােক
শকুেন খােব| প্রভু বেলেছন|� ”

12 ভাববাদী অিহয় যারিবয়ােমর স্ত্রীেক আেরা বলেলন, “এবার
তুিম বািড় যাও| তুিম েতামার শহের পা রাখার সেঙ্গ সেঙ্গই েতামার
পুত্র মারা যােব| 13 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক কঁাদেত কঁাদেত ওেক
সমািধস্থ করেব| যারিবয়ােমর পিরবাের একমাত্র েতামার পুত্রেকই
কবের সমািধস্থ করা হেব| কারণ যারিবয়ােমর পিরবাের একমাত্র প্রভু
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর তুষ্ট িছেলন| 14 প্রভু ইস্রােয়ল শাসন করার জনয্
এরপর েয নতুন রাজা েবেছ েনেবন েস যারিবয়ােমর বংশ ধ্বংস
করেব| এসব ঘটেত আর েবশী েদরী েনই| তারপর প্রভু ঈস্রােয়েলর
ওপর আঘাত হানেবন| েদেশর সমস্ত েলাক ভেয় থরথর কের
কঁাপেত থাকেব| 15 “তারপর প্রভু ইস্রােয়েলর ওপর আঘাত হানেবন|
ইস্রােয়েলর েলাকরা ভীত হেব; তারা জেলর মেধয্ ঘােসর মতন
কঁাপেব| এই ভােলা েদশ েথেক প্রভু ইস্রােয়লেক উপেড় েফলেবন|
এিট েসই েদশ েযিট িতিন তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেলন| িতিন
তােদর ফরাৎ নদীর অপর পাের ছিড়েয় েদেবন| এসবই ঘটেব কারণ
প্রভু েলাকেদর ওপর কু্রদ্ধ হেয়েছন| িতিন কু্রদ্ধ হেয়েছন কারণ তারা
বঁাশ িদেয় আেশরার মূির্ত্ত বািনেয় পূজা কেরিছল| 16 যারিবয়াম িনেজ
পাপ কেরেছ, আর ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণর কারণ হেয়েছ|
তাই প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর পরাস্ত হেত েদেবন|”

17 যারিবয়ােমর স্ত্রী িতসর্ােত িফের েগল| বািড়েত েঢাকার সেঙ্গ
সেঙ্গই তার পুেত্রর মৃতুয্ হল| 18 সমগ্র ইস্রােয়ল প্রভুর কথা মেতা
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েচােখর জেল ভাসেত ভাসেত তােক কবর িদল| প্রভু তঁার েসবক
ভাববাদী অিহয়র মাধয্েম এসবই জািনেয়িছেলন|

19 রাজা যারিবয়াম আেরা অেনক িকছু কেরিছল| েস অেনক
যুদ্ধ কেরিছল এবং েলাকেদর ওপের রাজত্ব চািলেয় যািচ্ছল| েস
যা কেরিছল েস সমস্ত িববরণই ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ
িলিপবদ্ধ আেছ| 20 যারিবয়াম 22 বছর রাজত্ব করার পর তার মৃতুয্
হেল তােক তার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কবর েদওয়া হল| যারিবয়ােমর
মৃতুয্র পের তার পুত্র নাদব নতুন রাজা হেলন|

িযহূদার রাজপেদ রহিবয়াম
21 শেলামেনর পুত্র রহিবয়াম যখন িযহূদার রাজপেদ অিধিষ্ঠত

হেলন তখন তঁার বয়স 41 বছর িছল| িতিন 17 বছর েজরুশােলেম
রাজত্ব কেরিছেলন| ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ শহেরর মেধয্ েথেক প্রভু এই
শহরিটেক সম্মািনত করার জনয্ েবেছ িনেয়িছেলন| রহিবয়ােমর মা
নয়না িছেলন জািতেত অেম্মানীয়া|

22 িযহূদার েলাকরা পাপ কেরিছল এবং এমন সব কাজ কেরিছল
যা প্রভু অনুিচত বেল িবেবচনা কেরিছেলন| উপরন্তু তারা এমন
অেনক কাজ কেরিছল যার ফেল প্রভু কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| এই সমস্ত
েলাকরা িছল তােদর িপতৃপুরুষেদর েচেয়ও খারাপ| 23 এরা উঁচু েবদী
ছাড়াও পাথেরর সৃ্মিতেসৗধ, বঁােশর পিবত্র মূির্ত্ত প্রভৃিত বািনেয়িছল|
প্রেতয্কিট উচ্চস্থান, সবুজ গােছর তলায় তারা এই সব কদাকার
িজিনস বািনেয়িছল| 24 তােদর মেধয্ এমন মানুষ িছল যারা অনয্
েদবতার পূজার জনয্ রিতিক্রয়ােথর্ েদহ িবক্রয়় কেরিছল| িযহূদার
অেনক েলাক অেনক মন্দ কাজ কেরিছল| এই পিবত্র ভূভােগ আেগ
যারা বাস করত ঈশ্বর তােদর হাত েথেক জিম েকেড় িনেয় ইস্রােয়েলর
েলাকেদর হােত তুেল িদেয়িছেলন|

25 রহিবয়ােমর রাজেত্বর পঞ্চম বছের িমশেরর রাজা শীশক
েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছেলন| 26 শীশক প্রভুর মিন্দর ও
রাজপ্রাসাদ েথেক সমস্ত সম্পদ, এমনিক দায়ুেদর বানােনা েসানার
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ঢালগুেলা পযর্ন্ত িনেয় যান| 27 তখন রহিবয়াম এই জায়গায় রাখার
জনয্ িপতল িদেয় নতুন ঢাল বানােলন| িতিন এই নতুন ঢালগুেলা
রাজপ্রাসােদর দরজায় প্রহরীেদর রাখেত িদেয়িছেলন| 28 এরপর
যখনই রাজা মিন্দের েযেতন প্রহরীরা তঁার সেঙ্গ সেঙ্গ ঐ ঢালগুেলা
িনেয় েযত| তারপর যখন প্রহরীরা িফের আসত, তারা ঐ ঢালগুিল
প্রহরী কেক্ষর েদওয়ােলর ওপর আবার েরেখ িদত|

29 রাজা রহিবয়াম েয সমস্ত কাজ কেরিছেলন তা িযহূদার রাজােদর
ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 30 রহিবয়াম ও যারিবয়াম দুজেনই সব
সময় এেক অেনয্র সেঙ্গ যুেদ্ধ িলপ্ত থাকেতন|

31 রহিবয়াম মারা যাবার পর তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ দায়ুদ
নগের সমািধস্থ করা হল| (তঁার মা িছেলন নয়মা| িতিন িছেলন
অেম্মানীয় জাতীয়|) রহিবয়ােমর পর তার পুত্র অিবয়াম নতুন রাজা
হেলন|

15

িযহূদার রাজা অিবয়াম
1নবােটর পুত্র ইস্রােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর রাজেত্বর 18 বছেরর

মাথায় অিবয়াম িযহূদার নতুন রাজা হেলন| 2 অিবয়াম েজরুশােলেম
িতন বছর রাজত্ব কেরন| তঁার মা মাখা িছেলন অবীশােলােমর কনয্া|

3 অিবয়ামও তঁার িপতার মেতা যাবতীয় পাপ কেরিছেলন| িতিন
েমােটই তঁার িপতামহ দায়ুেদর মেতা প্রভুর একিনষ্ট ভক্ত িছেলন না|
4 প্রভু দায়ুদেক ভালবাসেতন বেল অিবয়ামেক েজরুশােলেম রাজত্ব
করেত িদেয়িছেলন| প্রভু দায়ুদেক পুত্রলাভ করেত িদেয়িছেলন এবং
িতিন দায়ুেদর জনয্ েজরুশােলমেক িনরাপেদ েরেখিছেলন| 5একমাত্র
িহত্তীয় ঊিরয়র ঘটনা ছাড়া দায়ুদ জীবেনর সব েক্ষেত্রই কায়মেনাবােকয্
প্রভুেক অনুসরণ কেরিছেলন|
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6 রহিবয়াম ও যারিবয়াম দুজেনই সব সময় পরস্পেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
কের িগেয়েছন| 7অিবয়াম আর যা িকছু কেরিছেলন েস সবই িযহূদার
রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
অিবয়ােমর রাজেত্বর েগাটা সময়টুকু েকেটিছল যারিবয়ােমর সেঙ্গ

যুদ্ধ িবগ্রহ কের| 8অিবয়ােমর মৃতুয্র পর তঁােক দায়ুদ নগরীেত সমািধস্থ
করা হল এবং তঁার পুত্র আসা নতুন রাজা হেলন|

িযহূদার রাজা আসা
9 ইস্রােয়েল যারিবয়ােমর রাজেত্বর 20 বছেরর মাথায়আসা িযহূদার

রাজা হেলন| 10 আসা েজরুশােলেম 41 বছর রাজত্ব কেরিছেলন|
অবীশােলােমর কনয্া মাখা িছেলন আসার ঠাকুরমা|

11 আসা তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতা প্রভু িনেদর্ িশত সৎ পেথ
জীবনযাপন কেরন| 12 তঁার রাজেত্বর সময় েয সমস্ত বয্িক্ত অনয্
মূির্ত্তর েসবার জনয্ রিতিক্রয়ােথর্ িনেজেদর েদহ িবক্রয়় কেরিছল
তােদর িতিন েদশ ছাড়েত বাধয্ কেরন| িতিন েসই েদশ েথেক তােদর
পূবর্পুরুষেদর ৈতরী সমস্ত মূির্ত্তও সিরেয় েফেলিছেলন| 13আসা তার
ঠাকুরমা মাখােকও রাণীর পদ েথেক অপসারণ কেরন| কারণ মাখা
িবধমীর্ েদবী আেশরার ঐ বীভৎ স মূির্ত্তসমূহ িনমর্াণ কিরেয় িছেলন|
এই মূির্ত্তিটেক েভেঙ আসা িকেদ্রাণ নদীর ধাের পুিড়েয় িদেয়িছেলন|
14 উচ্চ েবদীগুিলেক ধ্বংস না করেলও আসা আজীবন প্রভুর প্রিত
অনুরক্ত িছেলন| 15 সমস্ত েসানা, রূেপা এবং প্রভুর জনয্ েদওয়া
অনয্ানয্ উপহারসামগ্রী েযগুিল তঁার িপতা দায়ুেদর দ্বারা সংরিক্ষত িছল
এবং েযগুিল েলােক দান কেরিছল, আসা েসগুিল প্রভুর মিন্দের েরেখ
িদেয়িছেলন|

16 িযহূদায় রাজত্ব কােল েগাটা সময়টাই আসার েকেটিছল
ইস্রােয়েলর রাজা বাশার সেঙ্গ যুদ্ধ কের| 17 বাশা িযহূদার সেঙ্গ যুদ্ধ
কেরিছেলন কারণ েকােনা েলাকেকআসার রাজত্ব েথেক বাইের েযেত
িদেত বা েসখােন েযেত েদওয়া বন্ধ করেত েচেয়িছেলন| একারেণ
িতিন রামা শহরিটেক খুব সুরিক্ষত ভােব বািনেয় িছেলন| 18আসা তাই
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প্রভুর মিন্দেরর েকাষাগার েথেক এবং রাজপ্রাসাদ েথেক সমস্ত েসানা
ও রূেপা েবর কের ভৃতয্েদর হাত িদেয় েস সব িহিষেয়ােণর েপৗত্র
টিব্রেম্মােণর পুত্র অরােমর রাজা িবন্হদদেক পািঠেয় িদেয়িছেলন|
দেম্মশক িছল িবন্হদেদর রােজয্র রাজধানী| 19আসা িবন্হদদেক বেল
পাঠান, “আমার িপতা ও আপনার িপতার মেধয্ একিট শািন্ত চুিক্ত
স্বাক্ষিরত হেয়িছল| এখন আিম আপনার সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত করেত চাই|
তাই আিম আপনােক এই সমস্ত েসানা-রূেপা উপহারস্বরূপ পাঠালাম|
অনুগ্রহ কের আপিন ইস্রােয়েলর রাজা বাশার সেঙ্গ আপনার সিন্ধ
ভঙ্গ করুন, যােত েস আপনােদর িনেজেদর মেতা থাকেত িদেয় তার
িনেজর েদেশ িফের যায়|”

20 িবন্হদদ আসার সেঙ্গ চুিক্ত কের তার েসনাবািহনীেক ইেয়ান,
দান, আেবল-ৈবৎ -মাখা, নপ্তািল ও গালীলী হ্রেদর আেশপােশর
ইস্রােয়লীয় শহরগুেলােত যুদ্ধ করেত পাঠােলন| 21 এ খবর েপেয়
বাশা রামা শহর সুদৃঢ় করার কাজ বন্ধ কের িতসর্ােত িফের এেলন|
22 তখন রাজা আসা িযহূদার সমস্ত েলাকেদর সাহাযয্ প্রাথর্না কের
িনেদর্ শ িদেল সকেল িমেল রামােত েগল| তারপর েসখান েথেক রামা
শহরটােক শক্ত কের বানােনার জনয্ বাশা েয সব পাথর ও কাঠ
এেনিছল েসই সব িবনয্ামীেনর েদশ েগবা ও িমস্পােত বেয় আনা
হেলা| এরপর আসা এই দুেটা শহরেক সুদৃঢ় কের তুলেলন|

23 আসা সম্পির্কত অনয্ানয্ যাবতীয় তথয্ উিন েয সমস্ত কাজ
কেরিছেলন বা েয সব শহর বািনেয় িছেলন েস সবই িযহূদার রাজােদর
ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| েযেহতু আসা বৃদ্ধ হেয় িগেয়িছেলন,
তঁার পােয় একটা েরাগ হয়| 24 আসার মৃতুয্র পর তঁােক তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ দায়ুদ নগরীেত কবর েদওয়া হল| এরপর আসার
পুত্র িযেহাশাফট নতুন রাজা হেলন|

ইস্রােয়েলর রাজা নাদব
25 িযহূদায় আসার রাজেত্বর িদ্বতীয় বছেরর সময় যারিবয়ােমর পুত্র

নাদব ইস্রােয়েলর রাজা হন| িতিন দু বছর রাজত্ব কেরিছেলন| 26 নাদব
তঁার িপতা যারিবয়ােমর মেতাই যাবতীয় পাপ কেমর্ িলপ্ত হেলন|
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যারিবয়াম রাজা থাকাকালীন িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণর
কারণ হেয়িছেলন|

27 ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠীর অিহেয়র পুত্র বাশা, রাজা নাদবেক
হতয্ার একিট চক্রান্ত কেরিছেলন| এসময় নাদব ও ইস্রােয়েলর সবাই
িগব্বেথান শহেরর িবরুেদ্ধ লড়াই করিছল| িগব্বেথান শহরিট পেলষ্টীয়
অিধকৃত িছল| 28এই শহেরই বাশা নাদবেক হতয্া কেরিছেলন| আসার
িযহূদার রাজেত্বর তৃতীয় বছের এ ঘটনা ঘেট| এরপর বাশা ইস্রােয়েলর
নতুন রাজা হেলন|

ইস্রােয়েলর রাজা বাশা
29 ইস্রােয়েলর রাজা হবার পর বাশা যারিবয়ােমর পিরবােরর

সবাইেক এেক এেক হতয্া করেলন| প্রভু েয ভােব েসই শীেলানীয়
অিহেয়র মাধয্েম ভাববাণী কেরিছেলন, িঠক েস ভােবই এই
সমস্ত ঘটনা ঘটেলা| 30 যারিবয়ােমর পােপর ফেলই তার বংেশর
সবাইেক মরেত হেলা| ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণর কারণ হেয়
যারিবয়াম প্রভুেক খুবই কু্রদ্ধ কের তুেলিছল|

31 নাদব আর যা িকছু কেরিছেলন েস সব ইস্রােয়েলর রাজােদর
ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 32 বাশার ইস্রােয়েল রাজেত্বর েগাটা
সময়টাই িযহূদার রাজা আসার সেঙ্গ যুদ্ধ কের েকেটিছল|

33আসার িযহূদায় রাজেত্বর তৃতীয় বছেরর মাথায় অিহয়র পুত্র বাশা
ইস্রােয়েলর রাজা হেলন| বাশা িতসর্ােত 24 বছর রাজত্ব কেরিছেলন|
34 িকন্তু বাশা তঁার িপতা যারিবয়ােমর মেতাই পাপাচরণ কেরিছেলন
এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর এমন সব পাপাচরেণর কারণ হেয়িছেলন
যা প্রভুর মন:পুত িছল না|

16
1 প্রভু তখন হনািনর পুত্র েযহূর সেঙ্গ কথা বলেলন এবং রাজা

বাশার িবরুেদ্ধ কথা বলেলন| 2 িতিন বলেলন, “আিম েতামােক ধূেলা
েথেক উিঠেয় এেন ইস্রােয়েল আমার েলাকেদর েনতা কেরিছলাম|
িকন্তু তুিম যারিবয়ােমর আচরণ অনুসরণ কেরছ| আমার ইস্রােয়েলর
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েলাকেদর পাপাচরেণর কারণ হেয়ছ এবং তারা তােদর পাপ িদেয়
আমােক কু্রদ্ধ কেরেছ| 3 তাই বাশা, আিম েতামােক এবং েতামার
পিরবারেক ধ্বংস করব| নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর পিরবােরর েয দশা
হেয়িছল েতামােদরও তাই হেব| 4 েতামার পিরবােরর সবাই শহেরর
পেথঘােট মারা পড়েব, কুকুের তােদর মৃতেদহ িঁছেড় খােব| অনয্রা
মােঠঘােট মের পেড় থাকেব| িচল শকুনী তােদর মৃতেদহ েঠাকরােব|”

5বাশা ও তঁার উেল্লখেযাগয্ কীির্তর সব িকছুই ইস্রােয়েলর রাজােদর
ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 6 বাশার মৃতুয্র পর তঁােক িতসর্ােত
সমািধস্থ করা হল| এরপর তঁার পুত্র এলা নতুন রাজা হেলন|

7 যারিবয়ােমর পিরবােরর মেতাই বাশাও প্রভুর িবরুেদ্ধ বহু
পাপাচরণ কের, যার ফের প্রভু তার প্রিত কু্রদ্ধ হন এবং ভাববাদী
েযহূেক বাশার পিরণিতর কথা জািনেয় েদন| বাশা যারিবয়ােমর
পিরবােরর সবাইেক হতয্া করার জনয্ও প্রভু তঁার প্রিত কু্রদ্ধ
হেয়িছেলন|

ইস্রােয়েলর রাজা এলা
8 আসার িযহূদায় রাজেত্বর 26 বছেরর মাথায় বাশার পুত্র

এলা ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলন| এলা িতসর্ােত দুবছর রাজত্ব
কেরিছেলন|

9 িসিম্র িছেলন এলার অধীনস্থ একজন রাজকমর্চারী| িসিম্র এলার
অেধর্ক রথ বািহনীর েসনাপিত িছেলন| িসিম্র এলার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত
কেরিছেলন| রাজা এলা তখন অসর্ার বািড়েত বেস দ্রাক্ষারস পান
করিছেলন| অসর্া িতসর্ার প্রাসাদরক্ষক িছল| 10 িসিম্র েস সময় ঐ
বািড়েত ঢুেক এলােক হতয্া কেরন| িযহূদােত আসার রাজেত্বর 27
বছেরর মাথায় এই ঘটনা ঘেট| িসিম্র এলার পের ইস্রােয়েলর নতুন
রাজা হেলা|

ইস্রােয়েলর রাজা িসিম্র
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11-12 িসিম্র ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হবার পর িতিন এেক এেক
বাশার পিরবােরর সকলেক হতয্া করেলন, কাউেক েরহাই িদেলন না|
িসিম্র বাশার বনু্ধ-বান্ধবেদরও সবাইেক হতয্া করেলন| প্রভু েযভােব
ভাববাদী েযহূর কােছ বাশার মৃতুয্ সম্পেকর্ ভাববাণী কেরিছেলন িঠক
েস ভােবই বাশা ও তঁার পিরবােরর সকেলর মৃতুয্ হল| 13 বাশা ও তঁার
পুত্র এলার পাপাচরেণর জনয্ই এই ঘটনা ঘটেলা| তঁারা শুধু িনেজরাই
পাপ কেরন িন, ইস্রােয়েলর েলাকেদরও পাপাচরেণ বাধয্ কেরিছেলন|
েয কারেণ প্রভু তােদর ওপর কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| এছাড়াও তারা মূির্ত্ত
পূজা করেতন বেল প্রভু কু্রদ্ধ হেয়িছেলন|

14এলা আর যা িকছু কেরিছেলন তা ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস
গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|

15 িযহূদােত আসার রাজেত্বর 27তম বছের িসিম্র ইস্রােয়েলর রাজা
হেলন| িসিম্র মাত্র 7 িদেনর জনয্ িতসর্ােত রাজত্ব কেরিছেলন| পেলষ্টীয়
অিধকৃত িগব্বেথােনর কােছ ইস্রােয়েলর েসনাবািহনী তখন িশিবর
েগেড়িছল| তারা েস সময় যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হিচ্ছল| 16তােদর কােন
এেলা িসিম্র ইস্রােয়েলর রাজার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কের তঁােক হতয্া
কেরেছন| তখন ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দা েসই িশিবেরই েসনাপিত
অিম্রেক ইস্রােয়েলর রাজা িহেসেব িঠক করেলা| 17 তখন অিম্র ও
ইস্রােয়েলর সবাই িগব্বেথান েথেক এেস িতসর্া আক্রমণ করেলা|

18 িসিম্র যখন বুঝেত পারেলন িতসর্া শত্রুপেক্ষর দখেল চেল েগেছ,
তখন িতিন রাজপ্রাসােদ িনেজেক বন্ধ কের প্রাসােদ আগুন লািগেয়
আত্মহতয্া করেলন| 19 িসিম্রও যারিবয়ােমর মেতাই প্রভুর অনিভেপ্রত
পাপাচরণ কেরিছেলন ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর পারকােযর্র কারণ
হেয়িছেলন| আর এই পােপর জনয্ই িসিম্রর মৃতুয্ হল|

20 িসিম্রর গল্প, তঁার চক্রান্ত ও অনয্ানয্ যা িকছু িতিন কেরিছেলন
তা ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| িসিম্র রাজা
এলার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করার পর িক হেয়িছল েসই কথাও এই গ্রেন্থ
েলখা আেছ|
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ইস্রােয়েলর রাজা অিম্র
21 েস সমেয় ইস্রােয়েলর বািসন্দারা দুিট দেল ভাগ হেয় িগেয়িছল|

অেধর্ক েলাক চাইিছল গীনেতর পুত্র িতিব্নেক রাজা করেত, বাকী
অেধর্ক িছল অিম্রর অনুগামী| 22 অিম্রর সমথর্করা েবশী শিক্তশালী
হওয়ায় িতিব্ন িনহত হেলন এবং অিম্র নতুন রাজা হেলন|

23আসা িযহূদায় রাজত্ব করার 31 বছেরর মাথায় অিম্র ইস্রােয়েলর
রাজা হন| িতিন 12 বছর ইস্রােয়ল শাসন কেরন| তার মেধয্ 6 বছর
িতিন িতসর্া শহর েথেক রাজত্ব কেরিছেলন| 24 অিম্র 150 পাউণ্ড
রূেপা িদেয় েশমেরর কাছ েথেক শমিরয়া পাহাড়িট িকেন েসখােন
একিট শহর বানান| পাহােড়র আেগর মািলক েশমেরর নােমই িতিন ঐ
শহরিটর নাম শমিরয়া িদেয়িছেলন|

25 প্রভু যা যা অনুিচত বেল েঘাষণা কেরিছেলন, রাজা অিম্র িঠক
েসইগুেলাই কেরিছেলন| তঁারআেগ েয সব রাজারা রাজত্বকেরিছেলন
িতিন তঁােদর েচেয়ও খারাপ িছেলন| 26 নবােটর পুত্র যারিবয়াম েয
সব পাপ কেরিছেলন িতিনও িঠক েসই পাপগুেলা কেরিছেলন এবং
িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদরও পােপর কারণ হেয়িছেলন|অতএব তঁারা
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভুেক কু্রদ্ধ কের তুেলিছেলন কারণ তঁারা অথর্হীন,
মূলয্হীন মূির্ত্তসমূেহর পূজা কেরিছেলন|

27 অিম্র সম্পেকর্ আর সব িকছু িতিন যা যা উেল্লখেযাগয্ কাজ
কেরিছেলন ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
28অিম্রর মৃতুয্র পর তঁােক শমিরয়া শহেরই সমািধস্থ করা হল| তঁারপর
তঁার পুত্র আহাব নতুন রাজা হেলন|

ইস্রােয়েলর রাজা আহাব
29 আসার িযহূদায় রাজত্ব কােলর 38 বছেরর সমেয় অিম্রর

পুত্র আহাব ইস্রােয়েলর রাজা হন| আহাব শমিরয়া শহর েথেক 22
বছর ইস্রােয়ল শাসন কেরিছেলন| 30 আহাব তঁার আেগর রাজােদর
তুলনায় আেরা খারাপ িছেলন| প্রভু যা িকছু অনয্ায় বেল েঘাষণা
কেরিছেলন িতিন েসগুেলাই কেরিছেলন| 31নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর
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মেতা পাপাচরণ কেরও আহাব ক্ষান্ত হন িন, উপরন্তু িতিন সীেদানীয়
রাজা ইৎ বােলর কনয্া ঈেষবলেক িবেয় কেরিছেলন| এরপর আহাব
বাল মূির্ত্তর পূজা করেত শুরু কেরন এবং 32 শমিরয়া শহের বাল
পূজার জনয্ একটা মিন্দর কের েসখােন েবদী বািনেয় িদেয়িছেলন|
33 আেশরার আরাধনার জনয্ও িতিন একিট খঁুিট পঁুেত িদেয়িছেলন|
ইস্রােয়েল তঁার আেগ অনয্ েয সব রাজা শাসন কেরিছেলন তঁােদর
তুলনায় প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বরেক কু্রদ্ধ করার মেতা আহাব অেনক
েবশী পাপকাযর্ কেরিছেলন|

34 আহােবর শাসন কােল ৈবেথেলর হীেয়ল িযরীেহা শহরিট
পুনির্নমর্াণ কেরিছেলন| এই কােজর ফলস্বরূপ হীেয়ল েয সমেয়
শহরিট বানােনার কাজ শুরু কেরন, েস সময় তঁার বড় েছেল অবীরাম
মারা যায়| আর শহেরর েতারণ বসােনার কাজ েশষ হেল হীেয়েলর
েছাট েছেল সগুেবরও মৃতুয্ হল| নূেনর পুত্র িযেহাশূেযর মাধয্েম প্রভু
েয ভােব ভাববাণী কেরিছেলন িঠক েস ভােবই এই সব ঘেটিছল|

17
এিলয়় এবং অনাবৃষ্টির কাল

1 িগিলয়েদর িতশ্বী শহের এিলয়় নােম এক ভাববাদী বাস করেতন|
িতিন রাজা আহাবেক বলেলন, “আিম ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভুর
েসবক| আিম েসই প্রভুর নােম অিভশাপ িদলাম আগামী কেয়ক বছর
বৃষ্টিপাত েতা দূেরর কথা, এেদেশ এক েফঁাটা িশিশর পযর্ন্ত আর পড়েব
না| একমাত্র আিম িনেদর্ শ িদেলই আবার বৃষ্টিপাত হেব|”

2-3 প্রভু তখন এিলয়়েক েস জায়গা েছেড় যদর্ ন নদীর পূবর্ িদেক
করীত্ খঁািড়র কােছ লুিকেয় থাকেত বলেলন| 4 িতিন এিলয়়েক জানান
েয িতিন কাক ও শকুিনেদর েরাজ তঁার জনয্ েসখােন খাবার এেন
েদবার িনেদর্ শ িদেয়েছন এবং তৃষ্ণা েপেল এিলয়় করীেতর জলধারা
েথেক জলপানও করেত পারেবন| 5 প্রভুর িনেদর্ শ মেতা এিলয়় তখন
যদর্ েনর পূবর্িদেক করীৎ খঁািড়র কােছ বাস করেত েগেলন| 6 প্রিতিদন
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সকােল ও িবেকেল কাক ও শকুিনরা এিলয়়েক খাবার এেন িদত আর
তৃষ্ণা েপেল িতিন করীেতর েস্রাত েথেক জল পান করেতন|

7 িকন্তু অনাবৃষ্টির দরুণ করীেতর জলধারা শুিকেয় েগল| 8 তখন
প্রভু এিলয়়েক 9 সীেদােনর সািরফেত যাওয়ার িনেদর্ শ িদেলন| িতিন
বলেলন, “েসখােন এক িবধবা রমণী বাস কের| আিম তঁােক েতামার
খাবােরর বয্বস্থা করেত িনেদর্ শ িদেয়িছ|”

10 এিলয়় তখন সািরফত নগেরর দরজার কােছ িগেয় এক িবধবা
মিহলােক দঁািড়েয় থাকেত েদখেত েপেলন| েসআগুনজ্বালােনার জনয্
কাঠ জেড়া করিছল| এিলয়় তঁােক বলেলন, “আমায় একটু খাবার জল
এেন িদেত পােরা?” 11 েসই মিহলা জল আনেত যাবার সময় এিলয়়
আবার তােক অনুেরাধ করেলন, “দয়া কের আমার খাবার জনয্ এক
টুকেরা রুিট এেনা|”

12 িকন্তু েসই মিহলা উত্তর িদেলন, “আিম েতামার প্রভু ঈশ্বেরর
সামেন িদিবয্ েখেয় বলিছ, আমার ঘের রুিট েনই| শুধু বযােম অল্প
একটু ময়দা আর িশিশেত অল্প খািনক েতল রাখা আেছ| আিম এখােন
কাঠ কুেড়ােত এেসিছলাম| আিম এই কাঠ বাড়ীেত বেয় িনেয় যােবা
এবং আগুন জ্বািলেয় রুিট েসঁকব এবং আমার পুত্র ও আিম আমােদর
েশষ আহার করব এবং তারপর িখেদর জ্বালায় মের যােবা|”

13 এিলয়় েসই মিহলােক বলেলন, “েকােনা িচন্তা েকােরা না| কথা
মেতা বািড় িগেয় রান্না চড়াও| িকন্তু তার আেগ ঐ ময়দা েথেক েছাট্ট
একটা রুিট বািনেয়আমার জনয্ িনেয় এেসা| তারপর তুিম েতামারআর
েতামার পুেত্রর জনয্ রান্না কেরা| 14 ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর বলেলন,
�ঐ ময়দার েকৗেটা কখনও শূনয্ হেব না| যত িদন না প্রভু এ েদেশ
বৃষ্টি পাঠােচ্ছন তত িদন পযর্ন্ত ঐ িশিশর েতলও আর কমেব না|� ”

15 তখন ঐ মিহলা বািড় িফের িগেয় এিলয়়র কথা মেতা কাজ
করল| এিলয়়, ঐ মিহলািট এবং তার পুত্র বহু িদেনর জনয্ যেথষ্ট
খাদয্ েপেয়িছল| 16প্রভু এিলয়়েক যা ভাববাণী কেরিছেলন, েসই কথা
মেতাই ঐ ময়দার বযাম ও েতেলর িশিশ কখনও শূনয্ হয় িন|
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17 িকছু িদন পের মিহলার পুত্র খুবই অসুস্থ হেয় পেড়| েশেষ এক
সময় তার িনঃশ্বাস বন্ধ হেয় েগেল 18 মিহলা এিলয়়েক এেস বলল,
“আপিন ঈশ্বেরর েলাক, আপিন িক আমায় সাহাযয্ করেত পারেবন?
নািক আপিন এখােন এেস েকবল আমােক আমার পােপর কথা মেন
কিরেয় িদেয় আমার পুত্রেক মৃতুয্র িদেক েঠেল েদেবন?”

19 এিলয়় তােক বলেলন, “েতামার পুত্রেক আমার কােছ এেন
দাও|” তারপর এিলয়় পুত্রিটেক ওপের িনেয় িগেয় েয ঘের িতিন
থাকেতন তার িনেজর খােট শুইেয় িদেলন| 20 তারপর এিলয়় প্রভুর
কােছ প্রাথর্না কের বলেলন, “প্রভু, আমার ঈশ্বর, এই িবধবা রমণী
আমােক তার বািড়েত আশ্রয় িদেয়েছ| আপিন িক তার প্রিত এই
অনাচার করেবন? আপিন িক তার পুত্রেক মারা েযেত েদেবন?”
21 তারপর এিলয়় পর পর িতন বার েসই েছেলটার ওপর শুেয়
প্রাথর্না কের বলেলন, “প্রভু, আমার ঈশ্বর, এই েছেলটােক পুনজীর্িবত
করুন|”

22 প্রভু এিলয়়র ডােক সাড়া িদেলন| েছেলিট েবঁেচ উঠল এবং
আবার স্বাভািবক ভােব শ্বাস-প্রশ্বাস িনেত শুরু করল| 23 এিলয়় তখন
েছেলিটেক নীেচর তলায় িনেয় িগেয় তার মােয়র হােত তুেল িদেয়
বলেলন, “েদেখা, েতামার পুত্র েবঁেচই আেছ!”

24 েসই মিহলা তখন বলল, “এবার আমার সিতয্ সিতয্ িবশ্বাস
হল েয আপিন ঈশ্বেরর েলাক! প্রভু সিতয্ই আপনার মুখ িদেয় কথা
বেলন!”

18
এিলয়় ও বােলর ভাববাদী

1একটানা িতন বছর অনাবৃষ্টির পর প্রভু এিলয়়েক বলেলন, “আিম
আবার শীিগ্গরই বৃষ্টি পাঠােবা| যাও িগেয় রাজা আহােবর সেঙ্গ েদখা
কেরা|” 2 এিলয়় তখন আহােবর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন|
েস সমেয় শমিরয় শহের দুির্ভক্ষ চলিছল| 3 রাজা আহাব তাই

ওবিদয়, েয প্রাসাদ রক্ষনােবক্ষণ করত তােক েডেক পািঠেয়িছেলন|
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ওবিদয় প্রকৃত অেথর্ই প্রভুর অনুগামী িছেলন| 4 এক সমেয় ঈেষবল
প্রভুর সমস্ত ভাববাদীেদর হতয্া করেত শুরু কেরিছেলন| ওবিদয় 100
জন ভাববাদীেক দুিট গুহার মেধয্ 50 ভােগর দুিট দেল লুিকেয় েরেখ
িছেলন এবং িনয়িমত তােদর খাবার ও জল এেন িদেতন| 5 রাজা
আহাব ওবিদয়েক বলেলন, “চেলা, আমরা েবিরেয় সমস্ত ঝণর্া আর
নদীগুেলােত িগেয় েদিখ আমােদর েঘাড়া আর খচ্চরগুেলােক বঁািচেয়
রাখার মেতা ঘাস পাওয়া যায় িক না|” 6 দুজেন দুিট অঞ্চল ভাগ কের
িনেয় সারা েদেশ জেলর েখঁােজ েবিরেয় পড়ল| আহাব েগেলন এক
িদেকআর ওবিদয় েগলআেরক িদেক| 7ওবিদয়র সেঙ্গ পেথ এিলয়়র
েদখা হল| এিলয়়েক েদেখই ওবিদয় িচনেত পারল এবং তঁার সামেন
নতজানু হেয় িজেজ্ঞস করল, “এিলয়়! সিতয্ই িক আপিন আমার েসই
মিনব?”

8 এিলয়় বলেলন, “হঁয্া, আিম এেসিছ| যাও েতামার রাজােক এ
খবর জানাও|”

9 তখন ওবিদয় বলল, “আিম যিদ আহাবেক বিল েয আপিন
েকাথায় আেছন আিম জািন তাহেল আহাব আমােক েমের েফলেবন|
প্রভু আিম েতা আপনার কােছ েকােনা অপরাধ কির িন, তাহেল
আপিন েকন আমােক মৃতুয্র মুেখ েঠেল িদেচ্ছন? 10 রাজা পাগেলর
মেতা উন্মৎত হেয় প্রভু, আপনার ঈশ্বরেক খঁুেজ েবড়ােচ্ছন, চতুির্দেক
আপনার েখঁােজ েলাক পািঠেয়েছন| প্রেতয্কটা েদেশ িতিন আপনােক
খঁুজেত েলাক পািঠেয় িছেলন এবং েসখােন আপনােক পাওয়া না
েগেল আহাব েসখানকার শাসকেদর কাছ েথেক প্রিতশ্রুিত আদায়
কেরেছন, েয সিতয্ সিতয্ই আপিন েসই সব েদেশ েনই| 11আর এখন
আপিন আমােক বলেছন, রাজার কােছ িগেয় আপনার এখােন থাকার
খবর িদেত| 12 আিম িগেয় রাজা আহাবেক একথা বলার পর, রাজা
যখন আপনােক খঁুজেত আসেবন তখন হয়েতা প্রভু আপনােক অনয্
েকান জায়গায় িনেয় িগেয় লুিকেয় রাখেবন আর আপনােক খঁুেজ
না েপেয় রাজা আমােকই তখন হতয্া করেবন| আিম েসই েছাটেবলা
েথেক প্রভুেকঅনুসরণকের চেলিছ| 13আপিন িনশ্চয়ইজােনন,আিম
িক কেরিছলাম| ঈেষবল যখন প্রভুর ভাববাদীেদর হতয্া করিছেলন,
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আিম তখন তােদর 50 জন কের দুভােগ েমাট 100 জন ভাববাদীেক
দুেটা গুহায় লুিকেয় েরেখ িনয়িমত খাবার ও জল িদেয়িছলাম| 14আর
এখন আপিন আমােক রাজার কােছ িগেয় বলেত বলেছন, েয আপিন
এখােন আেছন| রাজা সেঙ্গ সেঙ্গই আমােক হতয্া করেবন|”

15 এিলয়় তখন বলেলন, “সবর্শিক্তমান প্রভুর উপিস্থিত েযরকম
সতয্, আিমও েসই রকমই প্রিতশ্রুিত করিছ েয আিম রাজার সামেন
আজ দঁাড়াব|”

16 ওবিদয় তখন রাজা আহাবেক িগেয় এিলয়় েকাথায় আেছ তা
জানাল| রাজা আহাব এিলয়়র সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন|

17আহাব এিলয়়েক েদেখ প্রশ্ন করল, “তুিমই িক েসই েলাক যার
জনয্ ইস্রােয়েলর এই দুরবস্থা?”

18 এিলয়় উত্তর িদেলন, “আমার জনয্ ইস্রােয়েলর েকােনা দুদর্ শাই
হয় িন| তুিম ও েতামার িপতৃপুরুষরাই এজনয্ দায়ী| েতামরা প্রভুর
আেদশ অমানয্ কের মূির্ত্তর পূজা শুরু কেরছ| 19 এখন ইস্রােয়েলর
সবাইেক কিম্মর্ল পবর্েত আমার সেঙ্গ েদখা করেত বেলা| বালেদেবর
450জন ভাববাদী ও রানী ইেষবল সমথর্ক আেশরার মূির্ত্তর 400জন
ভাববাদীেকও েযন ওখােন আনা হয়|”

20 আহাব তখন সমস্ত ইস্রােয়লীয় ও ঐসব ভাববাদীেদর কিম্মর্ল
পবর্েত ডাকেলন| 21 এিলয়় তখন সবাইেক বলেলন, “েতামরা কেব
িস্থর করেব েকান েদবতােক েতামরা অনুসরণ করেব? েশােনা, প্রভুই
যিদ সতয্ ঈশ্বর হন তাহেল তঁােক অনুসরণ কেরা| আর বাল মূির্ত্তেক
যিদ েতামােদর প্রকৃত েদবতা বেল মেন হয় তাহেল তঁােক অনুসরণ
কেরা|”
েলাকরা িকছুই বলল না| 22 তখন এিলয়় তােদর বলেলন,

“আিম এখােন প্রভুর একমাত্র ভাববাদী িহেসেব উপিস্থত আিছ| আর
বালেদেবর অনুগামী 450 জন ভাববাদী আেছন| 23 এবার দুেটা ষঁাড়
িনেয় আসা েহাক্◌্| বাল মূির্ত্তর ভাববাদীরা তার একিট েকেট টুকেরা
টুকেরা কের কােঠর ওপর রাখুন| আিম অনয্টােক েকেট টুকেরা
কের েকেট কােঠর ওপর রাখিছ| আমরা েকউই িনেজ েথেক কােঠ
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আগুন ধরােবা না| আিম আমার প্রভুর কােছ প্রাথর্না করিছ| 24 বাল
মূির্ত্তর অনুগামী ভাববাদীরাও তঁােদর েদবতার কােছ প্রাথর্না করুন| যার
প্রাথর্নায় সাড়া িদেয় কােঠ আগুন জ্বেল উঠেব, তার েদবতাই আসল
প্রমািণত হেবন|”
সমস্ত েলাক এই পিরকল্পনায় সায় িদল|
25এিলয়় তখন বাল মূির্ত্তর ভাববাদীেদর েডেক বলেলন, “আপনারা

সংখয্ায় অেনক| আপনারাই প্রথম যান| েয ভােব বললাম ষঁাড়টােক
েকেট িঠক করুন| তেব আগুন জ্বালােবন না|”

26 তখন বাল মূির্ত্তর অনুগামী ভাববাদীরা তঁােদর েয ষঁাড়িট েদওয়া
হেয়িছল েসটােক কথা মেতা েকেট সাজােলন| তারপর তঁারা েবলা
দুপুর পযর্ন্ত বাল মূির্ত্তর কােছ প্রাথর্না করেলন, তঁােদর বানােনা
যজ্ঞেবদী িঘের নাচানািচ করেলন িকন্তু েকউ তঁােদর প্রাথর্নায় সাড়া
িদল না, আগুন জ্বলেলা না|

27 দুপুর গিড়েয় েগেল এিলয়় এই সব ভাববাদীেদর িনেয় রিসকতা
শুরু করেলন| এিলয়় বলেলন, “বাল যিদ সিতয্ সিতয্ই েদবতা
হন, তাহেল একটু েজাের প্রাথর্না করা উিচৎ ! হয়েতা উিন এখন
ভাবনায় ডুেব আেছন! িকম্বা হয়েতা ঘুম লািগেয়েছন| না না!
আপনােদর আেরকটু েজাের হঁাকডাক কের ওঁেক ঘুম েথেক েতালা
দরকার|” 28 একথা শুেন এই সব ভাববাদীরা তারস্বের প্রাথর্না করেত
লাগেলন| ধারােলা অস্ত্র িদেয় িনেজেদর ক্ষতিবক্ষত কের রক্ত বার
কের েফলেলন| (বালেদেবর আরাধনার এিটও একিট িবেশষ প্রিক্রয়া
িছল|) 29 িকন্তু দুপুর েথেক িবেকল গিড়েয় েগল তখনও আগুন ধরার
েকােনা লক্ষণ েদখা েগল না| ক্রেম িবেকেলর বিলদােনর সময় ঘিনেয়
এেলা, ভাববাদীরা উন্মৎেতর মেতা ডাকাডািক করেত লাগেলন িকন্তু
বালেদেবর িদক েথেক েকােনা সাড়াই পাওয়া েগল না|

30 এিলয়় তখন সমস্ত েলাকেদর বলেলন, “এবার আমার কােছ
এেসা|” সকেল এিলয়়েক িঘের দঁাড়ােল, এিলয়় প্রথেম প্রভুর েভেঙ্গ
যাওয়া েবদীিটেক িঠক করেলন| 31 তারপর ইস্রােয়েলর 12িট
পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্েকর নােম একটা কের েমাট 12িট পাথর
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খঁুেজ বার করেলন| যােকােবর 12 জন সন্তােনর নােম এই 12িট
পিরবারেগাষ্ঠীর নামকরণ হেয়িছল| যােকাবেকই প্রভু ইস্রােয়ল বেল
েডেকিছেলন| 32এিলয়় প্রভুেক সম্মান জানােত এই পাথরগুেলা িদেয়
যজ্ঞেবদীিট িঠককেরিছেলন| তারপর িতিন েবদীর পােশ 7 গয্ালনজল
ধরার মেতা একিট েছাট েডাবা কাটেলন, 33 এবং সমস্ত জ্বালািন কাঠ
েবদীেত রাখেলন| ষঁাড়টােক টুকেরা কের কাটার পর এিলয়় েসইসব
টুকেরা কােঠর ওপর রাখেলন| 34 তারপর িতিন বলেলন, “চারেট
পােত্র জল ভের িনেয় এেস েসই জল এই মাংেসর টুকেরা ও কােঠর
ওপর ছিড়েয় দাও|” 35 এিলয়় এরপর িতন বার একাজ করেল, েবদী
েথেক জল গিড়েয় পেড় েডাবাটা ভিরেয় িদল|

36 তখন ৈবকািলক বিলদােনর সময়| ভাববাদী এিলয়় েবদীর কােছ
িগেয় প্রাথর্না করেলন, “প্রভু অব্রাহাম, ইসহাক ও যােকােবর ঈশ্বর,
আিমআপনােকআহ্বান করিছ| আপিন এেস প্রমাণ করুন েয আপিনই
ইস্রােয়েলর প্রকৃত ঈশ্বর| এই সব েলাকেক েদখান েয আপিনই
আমােক এসব করবার জনয্ আেদশ িদেয়িছেলন| 37 েহ প্রভু, আপিন
এেস আমার ডােক সাড়া িদেল তেবই এই সব েলাকরা বুঝেত পারেব
আপিনই তােদর আপনার কােছ িফিরেয় িনেলন|”

38 তখন প্রভু আগুন পাঠােলন| েসই আগুেন সমস্ত বিল, কাঠ,
পাথর েবদীর পােশর মািট পযর্ন্ত পুেড় েগল| আগুন েডাবায় জমা
জলেক ভক্ষণ কের িনল. 39 সমস্ত েলাক এ ঘটনা েদেখ মািটেত
হঁাটু েগেড় বেস বলেত শুরু করেলা, “প্রভুই ঈশ্বর| প্রভুই ঈশ্বর|”

40এিলয়় তখন বলেলন, “বাল মূির্ত্তর সমস্ত ভাববাদীেদর ধের িনেয়
এেসা| একটাও েযন পালােত না পাের|” তখন সবাই িমেল ঐ সমস্ত
ভাববাদীেদর ধের িনেয় এল| এিলয়় তােদর কীেশােনর খঁািড়েত িনেয়
িগেয় হতয্া করেলন.

আবার বৃষ্টি নামেলা
41 এিলয়় তখন রাজা আহাবেক বলেলন, “যাও এবার িগেয়

পানাহার কেরা| প্রবল বৃষ্টি আসেছ|” 42 রাজা আহাব তখন েখেত
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েগেলন আর এিলয়় কিম্মর্ল পবর্েতর চূড়ায় িগেয় নতজানু হেয় হঁাটুেত
মাথা েঠিকেয় 43 তঁার ভৃতয্েক বলেলন, “সমুেদ্রর িদেক তাকাও|”
েসই ভৃতয্ তখন েযখান েথেক সমুদ্র েদখা যায় েসখােন েগল| েস

িফের এেস বলল, “কই িকছু েতা েদখেত েপলাম না|” এিলয়় তােক
আবার েদখেত পাঠােলন| 44 পরপর সাত বার একই ঘটনা ঘটার পর
সাতবােরর বার েসই ভৃতয্ এেস বলল, “মানুেষর হােতর মুেঠার মেতা
েছাট্ট এক টুকেরা েমঘ েদখলাম সমুেদ্রর িদক েথেক আসেছ|”
এিলয়় তঁার ভৃতয্েক বলেলন, “যাও রাজা আহাবেক তঁার রথ প্রস্তুত

কের বািড়েত েযেত বেলা কারণ একু্ষিন রওনা না হেল ও বৃষ্টিেত
আটেক যােব|”

45অল্প িকছু ক্ষেণর মেধয্ই েগাটা আকাশ কােলা েমেঘ েঢেক িগেয়
বাতাস বইেত শুরু করেলা এবং প্রবল বৃষ্টি শুরু হল| আহাব তঁার রেথ
চেড় িযিষ্রেয়েলর িদেক রওনা হেলন| 46 প্রভুর শিক্ত তখন এিলয়়েক
ভর করেলা| এিলয়় আঁট কের েপাশাক েবঁেধ আহােবর আেগই েদৗেড়
িযিষ্রেয়েল েপৗেঁছ েগেলন|

19
সীনয় পবর্েত এিলয়়

1 রাজা আহাব রাণী ঈেষবলেক এিলয়় যা যা কেরেছন, েয ভােব
সমস্ত ভাববাদীেদর তরবাির িদেয় হতয্া কেরেছন সবই বলেলন|
2 ঈেষবল তখন এিলয়়র কােছ দূত মারফৎ খবর পাঠােলন, “আিম
প্রিতজ্ঞা করিছ আগামীকাল এসমেয়র আেগ তুিম েয ভােব ঐ
ভাববাদীেদর হতয্া কেরছ িঠক েস ভােবই েতামােক হতয্া করব| আর
যিদ তা না পাির তাহেল েযন েদবতারা আমায় হতয্া কেরন|”

3 এিলয়় যখন একথা শুনেলন তখন ভেয় িতিন তঁার প্রাণ বঁাচােত
ভৃতয্েক সেঙ্গ িনেয় িযহূদার েবরেশবােত পািলেয় েগেলন| তঁার
ভৃতয্েক েবরেশবােত েরেখ 4 এিলয়় সারািদন েহঁেট েহঁেট অবেশেষ
মরুভূিমেত িগেয় েপৗছঁেলন| েসখােন একটা কঁাটা েঝােপর তলায়
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বেস িতিন মৃতুয্ প্রাথর্না কের বলেলন, “প্রভু যেথষ্ট হেয়েছ| এবার
আমােক মরেত দাও| আিম আমার পূবর্পুরুষেদর অেপক্ষা েকােনা
অংেশই ভােলা নই|”

5এরপর এিলয়় েসই েঝােপর তলায় শুেয় ঘুিমেয় পড়েলন| এসময়
এক েদবদূত এেস এিলয়়েক স্পশর্ কের বলল, “ওেঠা এিলয়়, েখেয়
নাও!” 6এিলয়় েদখেত েপেলন তঁার পােশই কয়লার ওপের এক খানা
েকক বানােনা আেছ আর এক ঘড়া জল রাখা আেছ| এিলয়় তা েখেয়
জল পান কের আবার ঘুিমেয় পড়েলন|

7 পের আবার প্রভুর দূত িফের এেস তঁােক বলল, “ওেঠা এিলয়়!
িকছু খাও! সামেন লম্বা সফর, যিদ তুিম েখেয় গােয় েজার না
বাড়াও পািড় িদেত পারেব না|” 8এিলয়় তখন উেঠ পানাহার করেলন|
েসই খাবার এিলয়়েক একটানা 40 িদন 40 রািত্র হঁাটার মেতা শিক্ত
েজাগােলা| হঁাটেত হঁাটেত িতিন ঈশ্বেরর পবর্ত নােম পিরিচত েহােরব
পবর্েত িগেয় েপৗছঁেলন| 9 েসখােন একিট গুহার েভতের এিলয়় রািত্র
বাস করেলন|
েস সময় প্রভু এিলয়়র সেঙ্গ কথা বলেলন, “এিলয়় তুিম এখােন

েকন?”
10 এিলয়় উত্তর িদেলন, “প্রভু ঈশ্বর সবর্শিক্তমান, আিম সব

সময় সাধয্ মেতা েতামার েসবা কেরিছ| িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা
েতামার সেঙ্গ চুিক্তভঙ্গ কের েতামার েবদী ধ্বংস কের ভাববাদীেদর
হতয্া কেরেছ| এখন আিমই একমাত্র জীিবত ভাববাদী আর তাই ওরা
আমােকও হতয্ার েচষ্টা করেছ|”

11প্রভু তখন এিলয়়েক বলেলন, “যাও পবর্েত িগেয় আমার সামেন
দঁাড়াও| আিম ঐ জায়গা িদেয় যাব|” তখন েঝােড়া হাওয়া এেস
পবর্তটােক েভেঙ্গ িদ্বখিণ্ডত করল, বড় বড় পাথেরর চঁাই খেস পড়ল,
িকন্তু েসই ঝেড়র মেধয্ প্রভু িছেলন না| ঝেড়র পর হল ভূিমকম্প| িকন্তু
েসই ভূিমকম্পও প্রভু স্বয়ং নন| 12 ভূিমকেম্পর আগুন জ্বেল উঠল|
িকন্তু আগুেনর মেধয্ও প্রভু িছেলন না| আগুন িনিভেয় েদওয়া হল|
একিট শান্ত, েকামল স্বর েশানা েগল|
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13 এিলয়় যখন স্বরটা শুনেত েপেলন তখন িতিন তঁার শাল িদেয়
তঁার মুখ েঢেক িদেলন| তারপর িতিন িগেয় গুহার প্রেবশ মুেখ
দঁাড়ােলন| একিট স্বর তঁােক িজজ্ঞাসা করল, “এিলয়়, তুিম এখােন
েকন?”

14 এিলয়় বলেলন, “প্রভু, ঈশ্বর সবর্শিক্তমান, আিম সব সময়ই
আমার সাধয্ মেতা েতামার েসবা কের এেসিছ িকন্তু ইস্রােয়েলর
েলাকরা েতামার সেঙ্গ তােদর চুিক্তভঙ্গ কেরেছ| তারা েতামার পূেজার
েবদী ধ্বংস কের সমস্ত ভাববাদীেদর হতয্া কেরেছ| এখন আিমই
একমাত্র জীিবত আিছ| আর ওরা আমােক হতয্ার েচষ্টা করেছ|”

15 প্রভু বলেলন, “যাও দেম্মশেকর পােশর মরুভূিমর িদেক েয
রাস্তা যােচ্ছ েসটা ধের দেম্মশেক িগেয় হসােয়লেক অরােমর রাজপেদ
অিভিষক্ত কেরা| 16 তারপর িনিম্শর পুত্র েযহূেক ইস্রােয়েলর
রাজপেদ অিভেষক কেরা| আর আেবলমেহালার শাফেটর পুত্র
ইলীশায়েকও অিভেষক কেরা| েস ভাববাদী িহেসেব েতামার জায়গা
েনেব| 17 হসােয়ল বহু খারাপ েলাকেক হতয্া করেব| হসােয়েলর হাত
েথেক যারা েবঁেচ যােব তােদর েযহূ হতয্া করেব| আর েযহূর তরবাির
েথেকও যিদ েকউ িনস্তার েপেয় যায় তােক ইলীশায় হতয্া করেব|
18 এিলয়় ইস্রােয়েল তুিমই একমাত্র একিনষ্ঠ ভােব আমার েসবা কেরা
িন| েসখােন আেরা 7000 েলাক আেছ যারা কখনও বাল মূির্ত্তর কােছ
মাথা নত কের িন এবং এরা কখনও বাল মূির্ত্ত চুম্বন কের িন|”

ইলীশায় একজন ভাববাদী হেলন
19 এিলয়় তখন শাফেটর পুত্র ইলীশায়েক খঁুজেত েবেরােলন|

ইলীশায় তখন 12 িবঘা জিমেত হাল িদিচ্ছেলন| এিলয়় যখন এেলন
তখন ইলীশায় েশষ এক িবঘা জিমেত হাল িদিচ্ছেলন| এিলয়়
িগেয় ইলীশােয়র গােয় িনেজর আনুষ্ঠািনক েপাশাক পিরেয় িদেলন|
20 ইলীশায় ষঁাড়েক েছেড় েরেখ এিলয়়র েপছেন ছুেট এেস বলেলন,
“আমােক অনুমিত িদন, আিম একবার িগেয় আমার মােক আদর
কের আিস এবং িপতার কাছ েথেক িবদায় িনেয় আিস| তারপর আিম
আপনার সেঙ্গ যােবা|”
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এিলয়় উত্তর িদল, “েবশ, যাও! আিম েতামােক বাধা েদব না|”
21 ইলীশায় তখন বািড়েত িগেয় আত্মীয় স্বজেনর সেঙ্গ দারুণ

খাওয়া-দাওয়া করেলন| তঁার গরুগুেলােক েমের েযায়ােলর কাঠ
জ্বািলেয় মাংস েসদ্ধ কের েলাকেদর খাওয়ােলন এবং িনেজও
েখেলন| তারপর ইলীশায় এিলয়়েক অনুসরণ করেলন এবং তঁার
পিরচযর্য্া করেত লাগেলন|

20

িবন্হদদ ও আহাব যুেদ্ধ েগেলন
1 িবন্হদদ িছেলন অরােমর রাজা| িতিন তঁার েসনাবািহনী এক

জায়গায় জেড়া করেলন| েসখােন তঁার সেঙ্গ আেরা 32 জন রাজা
েযাগদান করেলন| তঁােদর সেঙ্গ েঘাড়া ও রথ িছল| তারপর তারা
সকেল িমেল শমিরয় আক্রমণ কের শমিরয় শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
কেরিছেলন| 2 রাজা িবন্হদদ ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর কােছ শহের
বাতর্ াবাহক পাঠােলন| 3 িতিন বলেলন, “তুিম আমােক েতামার েসানা,
রূেপা, স্ত্রী, পুত্রকনয্া সবিকছু সমপর্ণ কেরা|”

4 ইস্রােয়েলর রাজা উত্তর িদেলন, “মহারাজ আিম আপনার
আনুগতয্ স্বীকার করলাম| আমার যা িকছু আেছ এখন সবই আপনার
হল|”

5 বাতর্ াবাহকরা িফের এেস আহাবেক জানােলা িবন্হদদ বেলেছন,
“আিম েতামােক আেগই েতামার েসানা, রূেপা, স্ত্রী পুত্রকনয্া সবাই
আমায় িদেয় িদেত বেলিছলাম| 6 আগামীকাল আমার েলাকরা িগেয়
েতামার ও েতামার কমর্চারীেদর বািড় তল্লািশ করেব| তারা আমার
কােছ িনেয় আসার জনয্ যাবতীয় মূলয্বান সম্পদ িনেয় েনেব|� ”

7 আহাব তখন েদেশর সমস্ত প্রবীণেদর এক ৈবঠক ডাকেলন|
আহাব বলেলন, “েদখুন, িবন্হদদ একটা েগালমাল করবার েচষ্টায়
আেছ| প্রথেম ও আমার কােছ আমার স্ত্রী, পুত্রকনয্া, েসানা রূেপা
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সবিকছু েচেয়িছল| আিম েস সবই ওেক িদেত রাজী হেয়িছলাম| িকন্তু
এখন ও সব িকছুই িনেয় েযেত চাইেছ|”

8 সমস্ত প্রবীণরা বলেলন, “ওর কথা েশানার দরকার েনই| ও যা
বলেছ তা আপিন েকােনা মেতই করেবন না|”

9 আহাব তখন িবন্হদদেক খবর পাঠােলন, “প্রথেম আপিন যা
বেলিছেলন আিম তােত সম্মত আিছ, িকন্তু আপনার িদ্বতীয় িনেদর্ শ
মানা আমার পেক্ষ সম্ভব নয়|”
িবন্হদেদর দূতরা এ খবর রাজার কােছ িনেয় েগল| 10তারপর তারা

িবন্হদেদর কাছ েথেক এেস জানােলা, “আিম শমিরয় শহরেক ধ্বংস
কের ধূেলায় িমিশেয় েদব| আিম প্রিতজ্ঞা করিছ েয এই শহর েথেক
আমার েলাকেদর সেঙ্গ িনেয় যাওয়ার মেতা এক টুকেরা স্মারক আিম
অবিশষ্ট রাখেবা না| যিদ এ কাজ করেত না পাির আমার ঈশ্বর েযন
আমােকই ধ্বংস কেরন|”

11 রাজা আহাব জবাব িদেলন, “যাও িবন্হদদেক িগেয় বেলা, যুেদ্ধ
যাওয়ার আেগ বমর্ েয পের তার যুদ্ধ কের এেস েয বমর্ েখােল তার
মেতা গলাবািজ সােজ না|”

12 িবন্হদদ তখন তঁাবুেত বেসঅনয্ানয্ রাজােদর সেঙ্গ দ্রাক্ষারস পান
করিছেলন| েস সময় বাতর্ াবাহকরা রাজা আহােবর কাছ েথেক িফের
এেস তঁােক এই খবর িদেত িতিন তঁার েসনাবািহনীেক শহরআক্রমেণর
জনয্ প্রস্তুত হেত বলেলন| তখন তঁার েলাকরা যুদ্ধ করবার জনয্ েয
যার িনেজর জায়গায় সের েগল|

13 েস সময় এক ভাববাদী রাজা আহাবেক িগেয় বলল, “প্রভু
বেলেছন, �তুিম িক ঐ সুিবশাল েসনাবািহনী েদখেত পােচ্ছা? আিম
স্বয়ংআজ েতামায় ঐ বািহনীেক যুেদ্ধ হারােত সাহাযয্ করেবা| তাহেলই
তুিম বুঝেব আিমই প্রভু|� ”

14আহাব িজজ্ঞাসা করেলন, “ওেদর যুেদ্ধ হারােনার জনয্ আপিন
কােক বয্বহার করেবন?”
েসই ভাববাদী উত্তর িদল, “প্রভু বেলেছন, �সরকারী

রাজকমর্চারীেদর তরুণ সহকারীেদর আিম বয্বহার করেবা|� ”
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তখন রাজা িজেজ্ঞস করেলন, “মূল েসনাবািহনীর েসনাপিতত্ব েক
করেব?”
ভাববাদী উত্তর িদল, “আপিন|”
15 আহাব তখন সরকারী কমর্চারীেদর তরুণ সহকারীেদর জেড়া

করেলন| সব িমিলেয় এরা সংখয্ায় িছল 232 জন| তারপর রাজা
ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীেক েডেক পাঠােলন| সব িমিলেয় েসখােন
7000 জন িছল|

16 দুপুর েবলায় যখন িবন্হদদ ও অনয্ানয্ 32 জন রাজা দ্রাক্ষারস
পান কের তঁাবুেত েবহঁুশ হেয় পেড়িছেলন েস সমেয় রাজা আহাব
আক্রমণ শুরু করেলন| 17তরুণ সহকারীরাই প্রথমআক্রমণ করেলা|
রাজা িবন্হদেদর েলাকরা তঁােক জানাল, শমিরয়া েথেক েসনারা যুদ্ধ
করেত েবিরেয়েছ| 18 িবন্হদদ বলেলন, “হেত পাের ওরা যুদ্ধ করেত
আসেছ অথবা ওরা হয়েতা শািন্ত প্রস্তাব িনেয় আসেছ| ওেদর জীবন্ত
ধের েফেলা|”

19 রাজা আহােবর তরুণ েযাদ্ধারা আক্রমেণর সামেনর িদেক িছল
আর ইস্রােয়েলর েসনাবািহনী ওেদর অনুসরণ করিছল| 20 ইস্রােয়েলর
সমস্ত বয্িক্ত তােদর সামেন যােক েপেলা হতয্া করল| তখন অরােমর
েলাকরা পালােত শুরু করল| ইস্রােয়েলর েসনাবািহনী তােদর ধাওয়া
করেলা| রাজা িবন্হদদ েকােনা মেত রেথর একটা েঘাড়ায় েচেপ
পালােলন| 21 রাজা আহাব েসনাবািহনীর েনতৃত্ব িদেয় অরােমর
েসনাবািহনীর সমস্ত েঘাড়া ও রথ েকেড় িনেলন| রাজা আহব এভােবই
অরামীয় েসনাবািহনীেক চূড়ান্ত ভােব পরািজত কেরিছেলন|

22 তারপর েসই ভাববাদী রাজা আহােবর কােছ িগেয় বলেলন,
“আগামী বসেন্ত অরােমর রাজা িবন্হদদ আবার আপনার সেঙ্গ
যুদ্ধ করেত িফের আসেব| এখন িফের িগেয় আপিন আপনার
েসনাবািহনীেক শিক্তশালী করুন আর তার িবরুেদ্ধ রাজয্ রক্ষা করার
জনয্ সতকর্ ভােব পিরকল্পনা করুন|”

িবন্হদদ আবার আক্রমণ করেলন
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23 রাজা িবন্হদেদর রাজকমর্চারীরা তঁােক বলেলন, “ইস্রােয়েলর
েদবতারা আসেল পবর্েতর েদবতা| আর আমরা পবর্েত িগেয় যুদ্ধ
কেরিছ তাই ইস্রােয়েলর েলাকরা িজেত িগেয়েছ| ওেদর সেঙ্গ এবার
সমতল ভূিমেত যুদ্ধ করা যাক, তাহেল আমরা িজেত যােবা| 24আপিন
ঐ 32 জন রাজােক েসনাবািহনীর ওপর কতৃর্ ত্ব করেত না িদেয়
েসনাপিতেদর েসনাবািহনী পিরচালনা করেত িদন| 25 প্রথেম আপিন
ধ্বংস হেয় যাওয়া েসনাবািহনীর মেতা আেরকটা বািহনী গড়ার জনয্
েসনা জেড়া করুন| আেগর েসনাবািহনীর মেতা েঘাড়া ও রথ েজাগাড়
করুন| তারপের চলুন ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ সমতল ভূিমেত িগেয় যুদ্ধ
কির| তাহেলই আমরা িজতেবা|” িবন্হদদ তােদর পরামশর্ অনুযায়ী
কাজ করেলন|

26 বসন্তকাল এেল িবন্হদদ অরােমর েলাকেদর জেড়া কের
ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত অেফেক েগেলন|

27 ইস্রােয়লীয়রাও যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেয়িছল| তারাও অরােমর
েসনাবািহনীর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েগল এবং তােদর তঁাবুর িঠক
উেল্টািদেক িনেজেদর তঁাবু গাড়ল| শত্রুপেক্ষর তুলনায় ইস্রােয়লীয়
েসনাবািহনীেক দুেটা েছাট েছাট ছাগেলর পােলর মেতা েদখািচ্ছল|
এিদেক অরামীয় েসনারা েগাটা মাঠ েছেয় েফলেলা|

28 ঈশ্বেরর একজন েলাক তখন এেস রাজা আহাবেক বলল,
“প্রভু বেলেছন, �অরামীয়েদর ধারণা আিম েকবলমাত্র পবর্েতরই প্রভু
ও ঈশ্বর, সমতল ভূিমর নয়| তাই আিম এবার েতামায় এই িবরাট
েসনাবািহনীেক পরাস্ত করেত সাহাযয্ করব| তাহেল তুিম বুঝেব আিম
সবর্শিক্তমান প্রভু|� ”

29 দুই পেক্ষর েসনাবািহনী মুেখামুিখ তঁাবু েগেড় আেরা সাতিদন
বেস থাকল| সাত িদেনর িদন যুদ্ধ শুরু হল| এক িদেনই ইস্রােয়লীয়রা
অরামীয়েদর 100,000 ৈসনয্েক হতয্া করল| 30 যারা েবঁেচ থাকল
তারা পািলেয় অেফক শহের আশ্রয় িনল| িকন্তু শহেরর েদওয়াল
েভেঙ্গ পড়ায েসই েসনাবািহনীর আেরা 27,000 ৈসেনয্র মৃতুয্ হল|
িবন্হদদ ও অেফেক পািলেয় িগেয় একিট বািড়েত লুিকেয় িছেলন|
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31 তঁার ভৃতয্রা তঁােক বলল, “আমরা শুেনিছ ইস্রােয়েলর রাজারা
দয়ালু হন| চলুন আমরা চেটর েপাশাক পের মাথায় দিড় িদেয়
ইস্রােয়েলর রাজার সামেন যাই| তাহেল হয়েতা িতিন আমােদর প্রােণ
মারেবন না|”

32 তারা তখন সকেল চেটর েপাশার পের মাথায় দিড় িদেয়
ইস্রােয়েলর রাজার সামেন এেস বলল, “আপনার ভৃতয্ িবন্হদদ প্রাণ
িভক্ষা চাইেত এেসেছ|”
আহাব বলেলন, “িবন্হদদ এখনও েবঁেচ আেছ, েস েতা আমার

ভাইেয়র মত|”
33 িবন্হদেদর েলাকরা েচেয়িছল রাজা আহাব এমন িকছু প্রিতশ্রুিত

িদন যােত েবাঝা যায় িতিন রাজা িবন্হদদেক হতয্া করেবন না|আহােবর
মুেখ ভাই সেম্বাধন শুেন িবন্হদেদর পরামশর্দাতারা সেঙ্গ সেঙ্গ বলল,
“হঁয্া, মহারাজ িবন্হদদ আপনার ভাই হেলন|”
আহাব বলেলন, “তঁােক আমার কােছ িনেয় এেসা|” িবন্হদদ রাজা

আহােবর কােছ এেল আহাব তঁােক তঁার সেঙ্গ রেথ চড়েত বলেলন|
34 িবন্হদদ তঁােক বলেলন, “আহাব, আমার িপতা েতামার িপতার

কাছ েথেক েয সমস্ত শহর িনেয়িছেলন আিম েসই সমস্তই েতামােক
েফরৎ েদব| আর তাছাড়া তুিম দেম্মশেক েদাকান বসােত পার েযমন
আমার িপতা শমিরয়ায় বিসেয় িছেলন|”
আহাব উত্তর িদেলন, “তুিম যিদ এই প্রিতশ্রুিত দাও তাহেল আিম

েতামােক মুক্ত কের িদিচ্ছ|” তারপর এই দুই রাজার মেধয্ শািন্ত চুিক্ত
সাক্ষিরত হেল রাজা আহাব রাজা িবন্হদদেক মুিক্ত িদেলন|

আহােবর িবরুেদ্ধ জৈনক ভাববাদীর অিভেযাগ
35এক ভাববাদী আেরক ভাববাদীেক আঘাত করেত বলেলন| িতিন

এরকম বেলিছেলন কারণ প্রভু তঁােক এই িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| িকন্তু
অনয্ ভাববাদী তােক আঘাত করেত রাজী হেলন না| 36 তখন েসই
প্রথম ভাববাদী বলেলন, “তুিম প্রভুর আেদশ অমানয্ কেরছ, তাই
এখান েথেক যাওয়ার পেথ এক িসংেহর হােত েতামার মৃতুয্ হেব|”
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িদ্বতীয় ভাববাদী েস জায়গা েথেক যাওয়ার সময় একটা িসংহ এেস
তােক হতয্া করল|

37 প্রথম ভাববাদী তখন আেরক বয্িক্তর কােছ িগেয় তােক আঘাত
করেত লাগল|
এই বয্িক্ত আঘাত কের ভাববাদীেক আহত করেল, 38 ভাববাদী

একিট কাপেড় মুখ ঢাকেলন| এর ফেল েকউ েসই ভাববাদীেক িচনেত
পারিছল না| েসই ভাববাদী পেথর ধাের রাজার যাওয়ার অেপক্ষায় বেস
থাকেলন| 39 রাজা এেল েসই ভাববাদী তঁােক বলেলন, “আিম যখন
যুেদ্ধ িগেয়িছলাম তখন আমােদর দেলর একজন এক শত্রু ৈসনয্েক
িনেয় এেস আমােক তােক পাহারা িদেত বেল| েস বেলিছল, �এেক
পাহারা দাও| যিদ ও পািলেয় যায় তাহেল েতামােক ওর বদেল প্রাণ
িদেত হেব, আর না হেল 75 পাউণ্ড রূেপা জিরমানা িদেত হেব|�
40 িকন্তু দুভর্ াগয্বশত: আিম তখন অনয্ কােজ বয্স্ত থাকায় শত্রু
েসনািট পািলেয় যায়|”
ইস্রােয়েলর রাজা উত্তর িদেলন, “তুিম বলেছা তুিম িবপক্ষ দলীয়

এক েসনােক পািলেয় েযেত েদওয়ার েদােষ েদাষী| এবার িক হেব
তা েতা তুিম জােনাই| ঐ েসনািটর কথা মেতাই েতামায় কাজ করেত
হেব|”

41 তখন েসই ভাববাদী তঁার মুখ েথেক কাপড় সরােল ইস্রােয়েলর
রাজা েদেখ বুঝেত পারেলন েয িতিন একজন ভাববাদী| 42 েসই
ভাববাদী রাজােক বলেলন, “প্রভু বেলেছন, �আিম যােক হতয্া করার
িনেদর্ শ িদেয়িছলাম তুিম তােক মুিক্ত িদেয়ছ| তাই েতামায় তার জায়গা
িনেত হেব| েতামার মৃতুয্ হেব| আর েতামার প্রজারা েতামার শত্রুর
জায়গা েনেব এবং তারাও মারা যােব|� ”

43 রাজা তখন িচিন্তত ও দুঃিখত মেন শমিরয়ায় তঁার বািড়েত িফের
এেলন|

21
নােবাত এর দ্রাক্ষােক্ষত
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1শমিরয়ায় রাজা আহােবর রাজপ্রাসােদর কােছই একটা দ্রাক্ষােক্ষত
িছল| িযিষ্রেয়েল নােবাত নােম এক বয্িক্ত িছল এই েক্ষেতর মািলক|
2 এক িদন রাজা আহাব নােবাতেক বলেলন, “আমােক েতামার
েক্ষতটা িদেয় দাও,আিম সিব্জর বাগান করেবা| েতামার েক্ষতটাআমার
রাজপ্রাসােদর কােছ| আিম েতামােক এর বদেল আেরা ভাল দ্রাক্ষা
েক্ষত েদব| িকংবা তুিম যিদ চাও আিম েক্ষতটা িকেনও িনেত পাির|”

3 নােবাত বলল, “এ আমার বংেশর জিম| আিম আপনােক েকােনা
মেতই িদেত পারব না|”

4 নােবােতর কথায় কু্রদ্ধ ও কু্ষব্ধ আহাব তখন বািড় িফের
েগেলন| িযিষ্রেয়েলর এই বয্িক্তর কথা িতিন েকানভােবই েমেন িনেত
পারিছেলন না| নােবাত বলল েয েস তার পিরবােরর জিম েদেব না|
আহাব িবছানায় শুেয় পড়েলন, মুখ ঘুিরেয় রাখেলন এবং েখেত
অস্বীকার করেলন|

5 আহােবর স্ত্রী ঈেষবল িগেয় িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার িক
হেয়েছ? েখেল না েকন?”

6 আহাব বলেলন, “আিম িযিষ্রেয়েলর নােবাতেক ওর জিমটা
আমায় িদেয় িদেত বেলিছলাম| তার বদেল ওেক পুেরা দাম িদেত বা
আেরকটা জিম িদেত আিম রািজ আিছ| িকন্তু নােবাত আমােক ওর
জিম েদেব না বেল িদেয়েছ|”

7 ঈেষবল বলল, “তুিম ইস্রােয়েলর রাজা| িবছানা েছেড় উেঠ িকছু
খাও, েদখেব তাহেলই অেনক ভাল লাগেব| নােবােতর জিম আিম
েতামায় েদব|”

8 এরপর ঈেষবরল আহােবর সীলেমাহর িদেয় তঁার বকলেম
কেয়কটা িচিঠ িলেখ নােবাত েয শহের বাস করত েসখানকার
প্রবীণেদর পািঠেয় িদেলন| 9 ঈেষবল িলখেলন:

“একিট উপবােসর িদন েঘাষণা করুন েযিদন েকউ েকােনা
খাওয়া-দাওয়া করেব না| তারপর শহেরর সমস্ত েলাকেক একটা
ৈবঠেক ডাকুন| েসখােন আমরা নােবােতর সম্পেকর্ আেলাচনা
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করব| 10 িকছু েলাকেক েজাগাড় করুন যারা নােবােতর নােম িমথয্া
কথা বলেব| তারা বলেব তারা নােবাতেক রাজা ও ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ
কথা বলেত শুেনেছ| এরপর নােবাতেক শহেরর বাইের িনেয় িগেয়
পাথর ছঁুেড় েমের েফলুন|”

11 িযিষ্রেয়েলর প্রবীণ ও গণয্মানয্ বয্িক্তরা এই িনেদর্ শ পালন
করেলন| 12 তারা একিট উপবােসর িদেনর কথা েঘাষণা করেলন
েযিদন েকউ িকছু েখেত পারেব না| েসিদন তঁারা সমস্ত েলাকেদর িনেয়
এক ৈবঠক ডাকেলন| তঁারা সমস্ত েলােকর সামেন নােবাতেক একিট
িবেশষ জায়গায় স্থািপত করেলন| নােবাতেক েসখােন েলাকেদর
সামেন কাঠগড়ায় দঁাড় করােনার পর 13 দুজন েলাক বলল েয তারা
নােবাতেক রাজা ও ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ কথা বলেত শুেনেছ| তখন
েলাকরা নােবাতেক শহেরর বাইের িনেয় িগেয় পাথর ছঁুেড় ছঁুেড় েমের
েফলল| 14 তারপর েনতারা ঈেষবলেক খবর পাঠােলন, “নােবাতেক
হতয্া করা হেয়েছ|”

15ঈেষবল যখন এখবর েপেলন িতিনআহাবেক বলেলন, “নােবাত
মারা িগেয়েছ| তুিম েয েক্ষতটা েচেয়িছেল, তা এবার িনেয় িনেত পার|”
16আহাব তখন িগেয় েসই দ্রাক্ষার েক্ষত িনেজর জনয্ দখল করেলন|

17 এ সময় প্রভু িতেশ্রর ভাববাদী এিলয়়েক শমিরয়ায় নােবােতর
দ্রাক্ষার েক্ষেত িগেয় আহােবর সেঙ্গ েদখা করেত িনেদর্ শ িদেলন|
18-19 িতিন বলেলন, “আহাব ঐ েক্ষত িনেজর জনয্ দখল করেত
িগেয়েছন| ওেক িগেয় বল, �আহাব তুিম নােবাতেক হতয্া কের এখন
ওর জিম দখল করছ| তাই আিম েতামায় শাপ িদলাম েয জায়গায়
নােবােতর মৃতুয্ হেয়েছ েসই একইজায়গায় েতামারও মৃতুয্ হেব| েযসব
কুকুর নােবােতর রক্ত েচেট েখেয়েছ তারা ঐ একইজায়গায় েতামারও
রক্ত েচেট খােব|� ”

20 এিলয়় তখন আহােবর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন| আহাব
এিলয়়েক েদখেত েপেয় বলেলন, “তুিম আবার আমার িপছু িনেয়ছ|
তুিম েতা সব সময়ই আমার িবেরািধতা কেরা|”
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এিলয়় উত্তর িদেলন, “হঁয্া, আিম আবার েতামােক খঁুেজ বার
কেরিছ| তুিম আজীবন প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কের কাটােল| 21তাই
প্রভু েতামােক জািনেয়েছন, �আিম েতামায় ধ্বংস করব| আিম
েতামােক ও েতামার পিরবােরর সমস্ত পুরুষেক হতয্া করব| 22 েতামার
পিরবােরর দশাও নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর পিরবােরর মেতা হেব|
িকংবা রাজা বাশার পিরবােরর মেতা| এই দুই পিরবারই পুেরাপুির
ধ্বংস হেয় েগেছ| আিম একাজ করব কারণ আিম েতামার বয্বহাের
কু্রদ্ধ হেয়িছ| তুিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণর কারণ|� 23প্রভু
আেরা বলেলন, �কুকুররা েতামার স্ত্রী ঈেষবেলর েদহ িযিষ্রেয়ল
শহেরর পেথ িঁছেড় খােব| 24 েতামার পিরবােরর েয সমস্ত েলােকর
শহের মৃতুয্ হেব তােদর মৃতেদহ কুকুর খােব আর মােঠঘােট যারা মারা
যােব তােদর মৃতেদহ িচল শকুিনেত েঠাকরােব|� ”

25 আহােবর মেতা এেতা েবশী অপরাধ বা পাপ আেগ েকউ
কেরন িন| তঁার স্ত্রী ঈেষবলই তঁােক এসব কিরেয়িছেলন| 26 আহাব
ইেমারীয়েদর মেতাই কােঠর মূির্ত্ত পূজা করার মেতা জঘনয্ পাপাচারণ
কেরিছেলন| এই অপরােধর জনয্ই প্রভু ইেমারীয়েদর ভূখণ্ড িনেয় তা
ইস্রােয়লীয়েদর িদেয়িছেলন|

27 এিলয়়র কথা েশষ হেল আহােবর খুবই দুঃখ হল| িতিন
তঁার েশাকপ্রকােশর জনয্ পিরেধয় বস্ত্র িঁছেড় েফলেলন| তারপর
েশাকপ্রকােশর েপাশাক গােয় িদেলন| খাওয়া-দাওয়া কের দুঃিখত ও
েশাকসন্তপ্ত আহাব ঐ েপাশােকই ঘুেমােত েগেলন|

28প্রভু তখন ভাববাদী এিলয়়েক বলেলন, 29 “আিম েদখেত পািচ্ছ
আহাবআমার সামেন িবনীত হেয়েছ| তাইআিম ওরজীবদ্দশায় েকােনা
সংকেটর সৃষ্টি না কের ওর েছেল রাজা না হওয়া পযর্ন্ত অেপক্ষা করব|
তারপর আিম আহােবর বংেশর ওপর িবপদ ঘিনেয় তুলব|”

22
মীখায় আহাবেক সতকর্ কের িদেলন
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1 পরবতীর্ দু বছর ইস্রােয়ল ও অরােমর মেধয্ শািন্ত বজায় িছল|
2 তারপর তৃতীয় বছেরর মাথায় িযহূদার রাজা িযেহাশাফট ইস্রােয়েলর
রাজা আহােবর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন|

3 এসময় আহাব তঁার রাজকমর্চারীেদর বলেলন, “মেন আেছ
অরােমর রাজা িগিলয়েদর রােমাৎ আমােদর কাছ েথেক িনেয়িছেলন?
রােমাৎ িফিরেয় েনবার জনয্ আমরা িকছু কিরিন েকন? রােমােত
আমােদরই থাকা উিচৎ |” 4 আহাব তখন রাজা িযেহাশাফটেক
িজেজ্ঞস করেলন, “আপিন িক অরােমর েসনাবািহনীর সেঙ্গ যুদ্ধ
করার জনয্ আমােদর সেঙ্গ রােমােত েযাগ েদেবন?”
িযেহাশাফট বলেলন, “অবশয্ই| আমার েসনাবািহনী ও েঘাড়া

আপনার ৈসনয্দেলর সেঙ্গ েযাগ েদবার জনয্ প্রস্তুত| 5 িকন্তু প্রথেম এ
িবষেয় আমরা প্রভুর পরামশর্ েনব|”

6 তখন আহাব ভাববাদীেদর এক ৈবঠক ডাকেলন| েসই ৈবঠেক
প্রায় 400 ভাববাদী েযাগ িদেলন| আহাব তােদর িজেজ্ঞস করেলন,
“আিম িক রােমােত অরােমর েসনাবািহনীর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যাব,
নািক আিম উপযুক্ত সমেয়র জনয্ অেপক্ষা করব?”
ভাববাদীরা বললেন, “আপিন এখনই িগেয় যুদ্ধ করুন| প্রভু

আপনার সহায় হেয় আপনােক িজতেত সাহাযয্ করেবন|”
7 িকন্তু িযেহাশাফট তােদর বলেলন, “এখােন িক প্রভুর অনয্ েকান

ভাববাদী উপিস্থতআেছন? তাহেলআমােদর তঁােকও ঈশ্বেরর মতামত
সম্পেকর্ িজেজ্ঞস করা উিচৎ |”

8 রাজা আহাব বলেলন, “িয়েম্লর পুত্র মীখায় নােম ভাববাদী এখােন
আেছন| আিম তঁােক পছন্দ কির না কারণ যখনই িতিন প্রভুর কথা
বেলন কখনও আমার সম্পেকর্ ভােলা েকােনা কথা বেলন না|”
িযেহাশাফট বলেলন, “মহারাজ আহাব, আপনার মুেখ একথা

েশাভা পায় না|”
9 তখন রাজা আহাব রাজকমর্চারীেদর একজনেক িগেয় মীখায়েক

খঁুেজ বার করেত বলেলন|
10 েস সময় দুজন রাজাই তঁােদর রাজকীয় পিরচ্ছদ পেরিছেলন|

তঁারা শমিরয়ায় েঢাকার দরজার কােছ িবচার কেক্ষ রাজ িসংহাসেন
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বেসিছেলন| সমস্ত ভাববাদীরা তঁােদর সামেন দঁািড়েয় ভাববাণী
করিছেলন| 11 েসখােন কনানীর পুত্র িসিদিকয় নােম এক ভাববাদী
িছেলন| িসিদিকয় িকছু েলাহার িশং বািনেয় আহাবেক বলেলন, “প্রভু
বেলেছন, �অরােমর েসনাবািহনীর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার সময় তুিম
এই িশংগুেলা বয্বহার করেল ওেদর যুেদ্ধ হারােত ও ধ্বংস করেত
পারেব|� ” 12অনয্ সমস্তভাববাদীরাও িসিদিকয়র কথার সেঙ্গ একমত
হেলন| ভাববাদীরা বলেলন, “আপনার েসনাবািহনীর এবার যাত্রা শুরু
করা উিচৎ | রােমােত প্রভুর সহায়তায় আপনার েসনাবািহনী অরােমর
ৈসনয্ দেলর িবরুেদ্ধ অবশয্ই জয়লাভ করেব|”

13 এসব যখন হিচ্ছল, েয রাজকমর্চারী মীখােয়র েখঁােজ িগেয়িছল
েস মীখায়েক খঁুেজ বার কের বলল, “েদখ সমস্ত ভাববাদীরাই
বেলেছন মহারাজ যুেদ্ধজয়লাভ করেবন|আিম েতামােকআেগই বেল
িদিচ্ছ, েস কথায় সায় েদওয়াই িকন্তু সব েচেয় িনরাপদ|”

14 িকন্তু মীখায় বলল, “না! আিম প্রিতজ্ঞা কেরিছ েয ঐশ্বিরক
শিক্তর বেল প্রভু আমায় িদেয় যা বলােবন আিম তাই বলব|”

15 মীখায় তখন িগেয় রাজা আহােবর সামেন দঁাড়ােল রাজা তঁােক
প্রশ্ন করেলন, “মীখায় আিম ও রাজা িযেহাশাফট িক সিম্মিলত
েসনাবািহনী িনেয় এখন রােমােত অরােমর ৈসনয্দেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
যাত্রা করেত পাির?”
মীখায় বলল, “িনশ্চয়ই! আপনারা দুজেন িগেয় এখন যুদ্ধ করেল,

প্রভু আপনােদর িজতেত সাহাযয্ করেবন|”
16আহাব বলেলন, “মীখায় আপিন েমােটই ৈদববাণী করেছন না|

আপিন িনেজর কথা বলেছন| আমােক সিতয্ কথা বলুন| আপনােক
কত বার বলেবা? আপিন আমােক প্রভুর অিভমত জানান|”

17 অগতয্া মীখায় বলল, “আিম স্পষ্ট েদখেত পািচ্ছ, িক ঘটেত
চেলেছ| ইস্রােয়েলর েসনাবািহনী পিরচালনার েযাগয্ েলােকর অভােব
এক পাল েমেষর মেতা ছিড়েয় পড়েব| প্রভু বলেছন, �এেদর েকােনা
েযাগয্ েসনাপিত েনই| যুদ্ধ না কের এেদর বািড় িফের যাওয়া
উিচৎ |� ”
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18 আহাব তখন িযেহাশাফটেক বলেলন, “েদখেলন! আপনােক
আেগই বেলিছলাম| এই ভাববাদী আমার সম্পেকর্ কখনও ভাল কথা
বেল না| এমন কথা বেল যা আিম শুনেত চাই না|”

19 িকন্তু মীখায় তখন প্রভুর অিভমত বয্ক্ত কের বেল চেলেছ,
“েশােনা! আিম স্বচেক্ষ প্রভুেক তঁার িসংহাসেন বেস থাকেত েদখেত
পািচ্ছ| দূতরা তঁার পােশ দঁািড়েয়| 20 প্রভু বেলেছন, �েতামােদর
দূতেদর মেধয্ েকউ িক রাজা আহাবেক প্রেলািভত করেত পারেব?�
আিম চাই আহাব রােমােত অরােমর েসনাবািহনীর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করুন|
তাহেল ও িনহত হেব|� দূতরা িক করেব েস িবষেয় সহমত হেত পারেলা
না| 21 েশষ পযর্ন্ত এক দূত বলল, �আিম পারব রাজা আহাবেক
প্রভািবত করেত|� 22 প্রভু প্রশ্ন করেলন, �িকভােব তুিম এই কাজ
করেব?� দূত উত্তর িদেলন, �আিম যাব ও সমস্ত ভাববাদীেদর মুেখ
িমথয্াবাদী আত্মা হব|� তখন প্রভু বললেন, �উত্তম প্রস্তাব! যাও, িগেয়
রাজা আহােবর ওপর েতামার চাতুরী েদখাও| তুিম সফল হেব|� ”

23 মীখায় তার গল্প েশষ কের বলল, “তার মােন এখােনও িঠক
একই কাণ্ডখানাই ঘেটেছ| প্রভু আপনার ভাববাদীেদর িদেয় আপনার
কােছ িমেথয্ কথা বিলেয়েছন| প্রভু িনেজই আপনার ওপর দুেযর্াগ
ঘিনেয় েতালার বয্বস্থা কেরেছন|”

24 তখন ভাববাদী িসিদিকয় িগেয় মীখােয়র মুেখ আঘাত কের
বলল, “তুিম িক সিতয্ই িবশ্বাস কেরা েয ঈশ্বেরর ক্ষমতাআমােক েছেড়
েগেছ এবং প্রভু এখন েতামার মুখ িদেয় কথা বলেছন?”

25 মীখায় উত্তর িদল, “শীঘ্রই িবপদ ঘিনেয় আসেছ| তুিম তখন
িগেয় একটা েছাট্ট ঘের লুিকেয় বুঝেত পারেব, আিমই সিতয্ কথা
বেলিছ|”

26 তখন রাজা আহাব তঁার এক কমর্চারীেক, মীখায়েক েগ্রপ্তার
করার িনেদর্ শ িদেয় বলেলন, “ওেক েগ্রপ্তার কের আেমােনর
শাসনকতর্ া রাজপুত্র েযায়ােশর কােছ িনেয় যাও| 27 ওেদর বলেলন
মীখায়েক কারাগাের বন্ধ কের রাখেত| জলআর রুিট ছাড়া েযন ওেক
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আর িকছু েখেত না েদওয়া হয়| আিম যুদ্ধ েথেক বািড় িফের না আসা
পযর্ন্ত ওেক এভােব আটেক েরেখা|”

28 মীখায় তখন িচৎকার কের বলল, “আিম িক বেলিছ েতামরা
সকেলই শুেনছ| রাজা আহাব তুিম যিদ যুদ্ধ েথেক েবঁেচ িফের আস
তাহেল সবাই জানেব েয ঈশ্বর কখেনাই আমার মেধয্ িদেয় কথা বেলন
িন|”

রােমাৎ িগিলয়েত যুদ্ধ
29 তারপের রাজা আহাব ও রাজা িযেহাশাফট রােমােত অরােমর

রাজার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েগেলন| 30 তারপর রাজা আহাব, রাজা
িযেহাশাফটেক বলেলন, “আমরা যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী হব| আিম এমন
েপাশাক পরেবা যােত েবাঝা না যায় েয আিম রাজা| িকন্তু আপিন
আপনার রাজকীয় েপাশাক পরুন, যােত েবাঝা যায় আপিন রাজা|”
তারপর ইস্রােয়েলর রাজা সাধারণ েপাশােক িতিন রাজা নন এভােব
যুদ্ধ শুরু করেলন|

31 অরােমর রাজার রথবািহনীর 32 জন েসনাপিত িছল| রাজা
এই 32 জন েসনাপিতেদর ইস্রােয়েলর রাজােক খঁুেজ বার করার
জনয্ িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| িতিন তােদর রাজােক হতয্া করেত বলেলন|
32 যুেদ্ধর সময় এই সব েসনাপিতরা রাজা িযেহাশাফটেক েদেখ
ভাবেলন িতিনই বুিঝ ইস্রােয়েলর রাজা| তারা তখন িযেহাশাফটেক
হতয্া করেত েগেল িতিন েচঁচােত শুরু করেলন| 33 েসনাপিতরা েদখল
িতিন রাজা আহাব নন, তাই তঁারা তঁােক হতয্া করল না|

34 িকন্তু একজন েসনা েকােনা িকছু লক্ষয্ না কেরই বাতােস একটা
তীর ছঁুড়েলা, েসই তীর িগেয় ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর গােয় লাগল|
তীরটা একটা েছাট্ট জায়গায় বেমর্র না ঢাকা অংেশ িগেয় েলেগিছল|
রাজা আহাব তখন তঁার রেথর সারথীেক বলেলন, “আমার গােয় তীর
েলেগেছ| যুদ্ধেক্ষত্র েথেক রথ বাইের িনেয় চল|”

35এিদেক দুই েসনাবািহনী যুদ্ধ কের েযেত লাগল| রাজাআহাব তঁার
রেথ কাত হেয় পেড় অরােমর েসনাবািহনীর িদেক েদখিছেলন| তঁার
রক্ত গিড়েয় পেড় রেথর তলা িভেজ িগেয়িছল| িবেকেলর িদেক িতিন
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মারা েগেলন| 36 সূযর্ােস্তর সময় ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীর সবাইেক
তােদর িনেজেদর শহের িফের েযেত বলা হল|

37 এই ভােব রাজা আহােবর মৃতুয্ হল| িকছু েলাক তঁার েদহ
শমিরয়ায় িনেয় েগেলন, তঁােক েসখােন কবর েদওয়া হল| 38 েলাকরা
শমিরয়ায় একটা েডাবায় রথ েথেকআহােবর রক্ত ধুেয় পিরষ্কার করল|
গিণকারা েসই জেল স্নান করল| কুকুররাও রথ েথেক আহােবর রক্ত
েচেট েচেট েখল|প্রভু েয রকম বেলিছেলন সমস্ত ঘটনা িঠক েসভােবই
ঘটল|

39 আহাব তঁার শাসনকােল যা িকছু কেরিছেলন েস সবই
ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| এই গ্রেন্থ আহাব
িক ভােব হািতর দঁাত িদেয় তঁার রাজপ্রাসাদ সািজেয় িছেলন েস
কথা ছাড়াও আহােবর বানােনা শহরগুিলর সম্পেকর্ ও েলখা আেছ|
40আহােবর মৃতুয্র পর তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা
হল| তঁার পুত্র অহিসয় তঁার পের রাজা হেলন|

িযহূদার রাজা িযেহাশাফট
41 আহােবর ইস্রােয়েল রাজেত্বর চতুথর্ বছের িযেহাশাফট িযহূদার

রাজা হেয়িছেলন| িযেহাশাফট িছেলন আসার পুত্র| 42 পঁয়িত্রশ
বছর পের িযহূদার রাজা হবার পর িতিন েজরুশােলেম 25 বছর
রাজত্ব কেরিছেলন| িযেহাশাফেটর মা িছেলন িশিল্হর কনয্া অসূবা|
43 িযেহাশাফট তঁার িপতার মেতা সৎ পেথ েথেক প্রভুর সমস্ত িনেদর্ শ
েমেন চেলিছেলন| তেব িতিন িবধমীর্ মূির্ত্তগুিলর উচ্চস্থানগুেলা ভােঙ্গন
িন| েলাকরা েস সব জায়গায় পশু বিল ছাড়াও ধূপধূেনা িদত|

44 িযেহাশাফট ইস্রােয়েলর রাজার সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কেরিছেলন|
45 িযেহাশাফট খুবই সাহসী িছেলন এবং অেনক যুেদ্ধ লড়াই
কেরিছেলন| িতিন যা যা কেরিছেলন, িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ
তা িলিপবদ্ধ আেছ|
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46 েয সমস্ত নর-নারী গিণকাবৃিত্ত অবলম্বন করত িযেহাশাফট
তােদর ধমর্স্থান েছেড় চেল েযেত বাধয্ কেরিছেলন| এই সমস্ত নর-
নারী তঁার িপতা আসার রাজত্ব কােল ঐসব ধমর্স্থােন িছল|

47এসমেয় ইেদােম েকােনা রাজা িছল না| িযহূদার রাজা েসখানকার
শাসন কাজ চালনার জনয্ একজন প্রােদিশক শাসনকতর্ ােক েবেছ
িনেয়িছেলন|

48 রাজা িযেহাশাফট িকছু মালবাহী জাহাজ বািনেয়িছেলন|
িতিন েচেয়িছেলন এই সমস্ত জাহাজ ওফীের িগেয় েসখান েথেক
েসানা িনেয় আসেব| িকন্তু ওফীের যাবার আেগই েদেশরই
বন্দের ইৎ িসেয়ান-েগবের এই সব জাহাজ ধ্বংস কের েদওয়া
হয়| 49 ইস্রােয়েলর রাজা অহিসয় তখন িনেজর িকছু নািবকেক
িযেহাশাফেটর জাহােজ তঁার নািবকেদর সেঙ্গ কাজ করার জনয্
পাঠােত েচেয়িছেলন| িকন্তু িযেহাশাফট অহিসেয়র এই সাহাযয্
প্রতয্াখয্ান কেরিছেলন|

50 িযেহাশাফেটর মৃতুয্র পর তঁােক দায়ুদ নগরীেত তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িচর িনদ্রায় সমািধস্থ করা হল| এরপর রাজা হেলন
তঁার পুত্র িযেহারাম|

ইস্রােয়েলর রাজা অহিসয়
51 িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর রাজেত্বর 17 বছের আহােবর পুত্র

অহিসয় ইস্রােয়েলর রাজা হেয়িছেলন| অহিসয় 2 বছর শমিরয়ায়
রাজত্ব কেরিছেলন| 52 অহিসয় তঁার িপতা আহাব, মাতা ঈেষবল ও
নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর মেতাই প্রভুর িবরুেদ্ধ যাবতীয় পাপাচরণ
কেরন| এই সমস্ত শাসকরাই ইস্রােয়লেক আেরা পােপর িদেক েঠেল
িনেয় িগেয়িছেলন| 53 অহিসয় তঁার িপতার মেতাই বাল মূির্ত্তর পূজা
করেতন| ফেল প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, খুবই কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| এর
আেগ িতিন তঁার িপতার ওপর েয রকম কু্রদ্ধ হেয়িছেলন, অহিসেয়র
প্রিতও িতিন িঠক েস রকমই কু্রদ্ধ হন|
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