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বংশাবিলর িদ্বতীয় খণ্ড

জ্ঞােনর জনয্ শেলামেনর প্রাথর্না
1 প্রভু তঁার ঈশ্বর সহায় থাকায় শেলামন রাজা িহেসেব খুবই

শিক্তশালী হেয় উেঠিছেলন, প্রভু তঁােক অতুল সম্পদ ও ক্ষমতার
অধীশ্বর কেরিছেলন|

2-3 শেলামন ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীর েসনাপিত েথেক শুরু কের
িবচারক এবং পিরবারসমূেহর কত্তর্ াগণ, সকেলর সেঙ্গ কথা বলেলন|
শেলামন সহ তঁারা সবাই িগিবেয়ােনর উচ্চস্থােন জেড়া হেলন েযখােন
ঈশ্বেরর সমাগম তঁাবু িছল| প্রভুর অনুগত দাস েমািশ ও ইস্রােয়েলর
েলােকরা যখন মরুভূিমেত ঘুের েবড়ািচ্ছেলন, েস সমেয় তঁারা এই
তঁাবুর প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন| 4 এখন দায়ুদ িকিরয়ৎ-িযয়ারীম েথেক
ঈশ্বেরর সাক্ষয্িসনু্দকিট েজরুশােলেম িনেয় িগেয়িছেলন এবং এটা
রাখার জনয্ েসখােন একটা িবেশষ তঁাবু বািনেয়িছেলন| 5 ঊিরর পুত্র
বৎসেলল একিট িপতেলর েবদী বািনেয়িছেলন| েসটা িগিবেয়ােনর এই
পিবত্র তঁাবুর সামেন রাখা হেয়িছল| এ কারেণ শেলামন ও েলাকরা
েসখােন প্রভুর পরামশর্ ও উপেদশ িনেত িগেয়িছেলন| 6 শেলামন
সমাগম তঁাবুর সামেন িপতেলর েবদীর ওপর েগেলন, েযিট প্রভুর
সামেন িছল এবং েসই েবদীর ওপের 1000 েহামবিল উৎসগর্ করেলন|

7 েসই রােত ঈশ্বর শেলামনেক দশর্ন িদেয় বলেলন, “শেলামন তুিম
আমার কােছ যা চাও প্রাথর্না কেরা|”

8 শেলামন ঈশ্বরেক বলেলন, “েহ প্রভু, আমার িপতা দায়ুেদর প্রিত
আপিনআপনার অসীম করুণা বষর্ন কেরিছেলন| তঁার জায়গায়আপিন
স্বয়ং আমােক নতুন রাজা িহেসেব েবেছ িনেয়েছন| 9 প্রভু ঈশ্বর,
আপিন তঁােক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, আমােক সুিবশাল সাম্রােজয্র
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রাজা করেবন| এখন আপিন েসই প্রিতশ্রুিত রাখুন! আকােশর সহস্র
তারার মত পৃিথবীর অগিনত েলাক এখন আমার আজ্ঞাধীন| 10আপিন
অনুগ্রহ কের আমােক এই সমস্ত েলাকেদর সিঠক পেথ পিরচালনা
করবার মেতা বুিদ্ধ ও জ্ঞান িদন| আপনার কৃপা ছাড়া কােরা পেক্ষই এই
সমস্ত েলাকেদর শাসন করা সম্ভব নয়|”

11ঈশ্বর শেলামনেক বলেলন, “তুিম সিঠক উত্তরিট িদেয়ছ; যােদর
আিম মেনানীত কেরিছ, আমার েসই েলাকেদর েনতৃত্ব েদবার ও শাসন
করবার জনয্ তুিম জ্ঞান ও বুিদ্ধ েচেয়ছ, িবষয় সম্পিত্ত, ধন ও সম্মান,
েতামার শত্রুেদর মৃতুয্ এমনিক দীঘর্ জীবনও চাওিন| 12 তাই আিম
েতামােক জ্ঞান ও বুিদ্ধ েতা েদবই উপরন্তু েতামায় ধনসম্পদ, খয্ািত
ও প্রিতপিত্ত, নামযশ এসবই েদেবা| তুিম যা পােব এখেনা পযর্ন্ত েকােনা
রাজাই তা পায়িন এবং ভিবষয্েতও পােব না|”

13 শেলামন তারপর িগিবেয়ােনর উপাসনাস্থােন েগেলন এবং
সমাগম তঁাবু েথেক আবার ইস্রােয়ল শাসন করার জনয্ েজরুশােলেম
িফের েগেলন|

শেলামেনর সম্পদ ও ৈসনয্ বৃিদ্ধ
14 এরপর শেলামন তঁার েসনাবািহনীর জনয্ েঘাড়া ও রথ

সংগ্রহ করেত শুরু করেলন| শেলামন 1400 রথ এবং 12,000
অশ্বােরাহী সারথী সংগ্রেহর পর এইসব রথ রাখার জনয্ েয
িবেশষ শহরগুিল বািনেয়িছেলন েসখােন পািঠেয় িদেলন| িকছু রথ
ও অশ্বােরাহী েসনা েজরুশােলেম তঁার প্রাসােদও েরেখ িদেলন|
15শেলামন েজরুশােলেম েসানা এবং রূপােক পাথেরর মেতা সাধারণ
কের তুেলিছেলন| িতিন সাধারণ সুকেমার গাছপালার মেতাই তঁার
রাজেত্বর পিশ্চেমর পাহাড়গুিলেত িবরল এরস গাছ লািগেয়িছেলন|
16 শেলামেনর েঘাড়াগুিল িমশর এবং কুেয় েথেক আনা হেয়িছল|
তঁার বিণকরা েসগুিল কুেয় েথেক িকেনিছল| 17 এই সমস্ত বিণকরা
600 েশকল রূেপার িবিনমেয় একিট রথ ও 150 েশকল রূেপার
িবিনমেয় একটা েঘাড়া িকনত| সমস্ত িহত্তীয় ও অরামীয় রাজারা এইসব
বিণকেদর মারফত তঁােদর েঘাড়া ও রথগুিল িকেনিছেলন|
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2
শেলামেনর মিন্দর ও রাজপ্রাসাদ িনমর্ােণর পিরকল্পনা

1 প্রভুর প্রিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জনয্ শেলামন একিট মিন্দর ও
িনেজর জনয্ একিট রাজপ্রাসাদ বানােনার পিরকল্পনা কেরন| 2 এই
কােজর জনয্ িতিন 70,000 শ্রিমক, 80,000 পাথর কাটা িমস্ত্রী
ও এেদর কােজর তদারিকর জনয্ 3600 জন তত্ত্বাবধায়ক িনেয়াগ
কেরিছেলন|

3 এরপর শেলামন েসােরর রাজা হূরেমর কােছ অনুেরাধ কের
পাঠােলন,

“আমার িপতা দায়ুদেক েযভােব সাহাযয্ কেরিছেলন, আপনােক
আমায় েসভােবই সাহাযয্ করেত হেব| আপিন এরস কাঠ
পািঠেয়িছেলন, যােত আমার িপতা তঁার িনেজর জনয্ একিট
বাসেযাগয্ বাড়ী ৈতরী করেত পােরন| 4 এখন আিম আমার প্রভু,
ঈশ্বেরর নােম একটা মিন্দর বািনেয় তঁােক উৎসগর্ করেত চেলিছ
যােত েসই মিন্দের প্রভুর সামেন আমরা সুিমষ্টগন্ধী ধুপধূেনা
জ্বালােত পাির এবং িনয়িমতভােব েসই িবেশষ েটিবেল পিবত্র
রুিট* ৈনেবদয্ িদেত পাির| প্রিত সকাল-সন্ধয্া, িবশ্রােমর িদন ও
অমাবসয্ায় এবং প্রভু আমােদর ঈশ্বেরর িনেদর্ িশত উৎসেবর িদন
েহামবিল উৎসগর্ করা হেব| িঠক হেয়েছ, ইস্রােয়েলর েলাকরা
িচরকাল এই িক্রয়া-কমর্ চািলেয় যােব|

5 “েযেহতু আমােদর ঈশ্বর অনয্ানয্ েদবতা েথেক মহান তাই
আিম তঁার উেদ্দেশয্ একটা িবশাল মিন্দর বানােত চাই| 6 কােরা
পেক্ষই েকােনা ঘর বাড়ী বািনেয় েসখােন আমােদর ঈশ্বরেক রাখা
সম্ভব নয়| এমনিক স্বগর্ এবং স্বেগর্র স্বগর্ও ঈশ্বরেক ধের রাখেত
পাের না| সুতরাং, আিম কু্ষদ্র মানুষ, ঈশ্বেরর মিন্দর আর িক কের

* 2:4: পিবত্র রুিট এিট একিট িবেশষ রুিট যা পিবত্র তঁাবুেত রাখা হত| এিটেক, “শূরুিট”
অথবা “উপিস্থিতর রুিটও” বলা হয়| েলবী 24:5-9
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বানােবা? আিম শুধুমাত্র তঁার প্রিত শ্রদ্ধা জানােনার জনয্ ধুপধূেনা
েদবার মেতা একটা জায়গা বানােত পাির|

7 “আিম চাই আপিন আমােক েসানা, রূেপা, িপতল ও েলাহার
কাজজানা একজন দক্ষ কািরগর পাঠান েয েবগুনী, লাল এবং নীল
রেঙর সূক্ষ্ম কাপড় িদেয়ও কাজ করেত জােন| েস এখােন িযহূদা
এবং েজরুশােলেম আমার িপতার েবেছ রাখা কািরগরেদর সেঙ্গ
কাজ করেব| 8 এছাড়াও, আপনােক আমায় িলবােনান েথেক শক্ত
ও দামী দামী িকছু গােছর গঁুিড় পাঠােত হেব| আিম জািন আপনার
কমর্চারীরা িলবােনান েথেক গাছ কাটার বয্াপাের অিভজ্ঞ| আমার
কমর্চারীরাও তােদর সেঙ্গ িগেয় হাত লাগােব| 9আিম মিন্দরটা খুব
বড় আর সুন্দর কের বানােত চাই এবং েস কারেণ আমার বহু
পিরমাণ কাঠ লাগেব| 10 তােদর কােজর মজুির িহেসেব আিম
আপনার কমর্চারীেদর 125,000 বুেশল গেমর আটা, 125,000
বুেশল যব, 115,000 গয্ালন দ্রাক্ষারস এবং 115,000 গয্ালন
েতল েদেবা|”

11 হূরম শেলামনেক বেল পাঠােলন,

“শেলামন, প্রভু তঁার েলাকেদর ভােলাবােসন বেলই িতিন
েতামােক তােদর রাজা কেরেছন| 12 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
মিহমা কীির্ত্তত েহাক্ িযিন স্বগর্ ও পৃিথবী বািনেয়েছন এবং রাজা
দায়ুদেক একিট সুসন্তান িদেয়েছন| শেলামন েতামার প্রজ্ঞা ও েবাধ
আেছ এবং তুিম প্রভুর জনয্ একিট মিন্দরআর েতামার িনেজরজনয্
একিট প্রাসাদ ৈতরী করছ| 13আিম েতামার কােছ হূরম আিব নােম
একজন দক্ষকািরগর পাঠােবা| 14 হূরেমর মাতা িছেলন দান েগাষ্ঠীর
েথেক আর িপতা িছেলন েসার েথেক| হূরম আিব েসানা, রূেপা,
িপতল, েলাহা এবং কােঠর একজন দক্ষ কািরগর| এছাড়াও দামী
েবগুনী, লাল ও নীল রেঙর কাপেড়রও েস একজন দক্ষ কািরগর|
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েতামার িনেদর্ শ মেতা সবিকছুই ও বানােত পারেব| েতামার িপতা
রাজা দায়ুেদর বাছাই করা কািরগরেদর সেঙ্গ িগেয় কাজ করেব|

15 “এখন, েহ রাজন, তুিম েতামার প্রিতশ্রুিত মত আমার
কমর্চারীেদর গম, যব, েতল ও দ্রাক্ষারস িদও| 16 িলবােনান েথেক
েতামার যতটা পিরমাণ কাঠ লাগেব েসগুিল আমরা কাটব এবং
েসগুিল েভলায কের সমুদ্র পেথ যােফােত পািঠেয় েদেবা| েসখান
েথেকই তুিম েসগুেলা েজরুশােলেম িনেয় েযেত পােরা|”

17 এরপর, শেলামন তঁার িপতা (দায়ুদ েযভােব েলাক গণনা
কেরিছেলন) েসভােব ইস্রােয়েল কতজন িবেদশী বাস কের তা
জানবার জনয্ গণনা করেলন| িবেদশী জনসংখয্া িছল 153,600জন|
18এর মেধয্ শেলামন ভার বইবার জনয্ 70,000 েলাক আর পবর্েতর
ওপর পাথর কাটার জনয্ 80,000 েলাকেক েবেছ িনেয়িছেলন| আর
এইসব কাজকমর্ তদারিক করার জনয্ 3600 জনেক বাছেলন|

3
শেলামেনর মিন্দর িনমর্াণ

1 েজরুশােলেমর েমািরয়া পবর্েতর ওপর শেলামন প্রভুর মিন্দর
বানােনার কাজ শুরু করেলন| এইিট েসই জায়গা েযখােন প্রভু,
শেলামেনর িপতা, রাজা দায়ুেদর সামেন আিবভূর্ ত হেয়িছেলন এবং
েসিট িছল িযবূষীয় অণর্ােনর শসয্ মাড়াইেয়র খামার| 2 শেলামন তঁার
রাজেত্বর চতুথর্ বছেরর িদ্বতীয় মােস মিন্দর বানােনার কাজ শুরু
কেরন|

3 ঈশ্বেরর মিন্দেরর িভেতর ৈদঘর্য্ িছল 60 হাত আর প্রস্থ 20
হাত| 4 মিন্দেরর সামেনর গািড় বারান্দািট উচ্চতায় ও ৈদেঘর্য্ িছল
20 হাত| েভতেরর িদেকর চত্বরিট শেলামন আগােগাড়া েসানায়
মুেড় িদেয়িছেলন| 5 িতিন মিন্দেরর বড় ঘেরর েদওয়ােল েদবদারু
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কােঠর আস্তরণ িদেয় তার ওপের েসানার আস্তরণ িদেয়িছেলন|
েসই সব েদওয়ােল তালগাছ আর িশকেলর ছিব েখাদাই করা িছল|
6 মিন্দরিটেকআেরা সুন্দর েদখাবার জনয্ শেলামন বহু মূলয্বান পাথর
িদেয় সািজেয়িছেলন এবং িতিন পবর্িয়েমর েসানা বয্বহার কেরিছেলন|
7 মিন্দেরর কিড়কাঠগুিল, দরজার কাঠােমাগুিল, দরজাগুিল এবং
মিন্দেরর েদওয়ালগুিল িতিন েসানা িদেয় মুেড় িদেয়িছেলন এবং
েদওয়ােলর ওপর িতিন করূব দূতেদর প্রিতকৃিত েখাদাই কেরিছেলন|

8 শেলামন মিন্দেরর পিবত্রতম স্থানিটও িনমর্াণ কেরিছেলন|
পিবত্রতম স্থানিট ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ িছল 20 হাত|অথর্াৎ পিবত্রতম স্থােনর
মাপআর মিন্দেরর প্রেস্থর মাপ িছল এক| পিবত্রতম স্থােনর েদওয়ালও
23 টন েসানা িদেয় মুেড় েদওয়া হয়| 9এক একটা েসানার েপেরেকর
ওজন িছল 1/1-4 পাউণ্ড| মিন্দেরর ওপর ঘরগুেলাও শেলামন েসানা
িদেয় েঢেক িদেয়িছেলন| 10 পিবত্রতম স্থােন রাখবার জনয্ িতিন দুিট
করূব দূেতর মূির্ত্ত েখাদাই কেরিছেলন এবং েসগুেলা েসানা িদেয় মুেড়
িদেয়িছেলন| 11 এই করূব দূতেদর এক একটা ডানার ৈদঘর্য্ িছল প্রায়
5 হাত অথর্াৎ ডানার এক প্রান্ত েথেক অনয্ প্রান্ত পযর্ন্ত েমাট ৈদঘর্য্
িছল প্রায় 20 হাত| 12 করূব দূেতর মূির্ত্ত দুেটা এমনভােব বসােনা
হেয়িছল যােত মাঝামািঝ জায়গায় এেদর একজেনর ডানার সেঙ্গ
অনয্জেনর ডানা ছঁুেয় থােক| 13 তােদর ডানাগুিল ছিড়েয় িদেয় তারা
20 হাত জায়গা েঢেক িদেয়িছল এবং তােদর পােয়র ওপর এমনভােব
দঁািড়েয়িছল েয মেন হিচ্ছল েযন তারা ঘেরর েভতেরর িদেক েচেয়
আেছ|

14 নীল, েবগুনী এবং লাল রেঙর কাপড় িদেয় শেলামন পদর্ াসমূহ
বািনেয়িছেলন এবং েসগুেলার ওপর সূচীিশল্প িদেয় করূব দূতও
বািনেয়িছেলন|

15 মিন্দেরর সামেন প্রায় 35 হাত দীঘর্ দুিট স্তম্ভ বানােনা হেয়িছল|
এই দুিট স্তেম্ভর ওপেরর অংশ দুেটা িছল 5 হাত দীঘর্| 16 িতিন
েশকেলর মত মালা ৈতরী কেরিছেলন এবং েসগুেলা স্তম্ভ দুিটর মাথায়
েরেখিছেলন| এর পের িতিন এক শত ডািলম ৈতরী কেরিছেলন এবং
েসগুেলা মালায় স্থাপন কেরিছেলন| তারপর িতিন 100 িট ডািলম
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ৈতরী কের েসই মালায় বিসেয় িদেয়িছেলন| 17 মিন্দেরর সামেন
ডানিদেক েয স্তম্ভটা বসােনা হেয়িছল শেলামন তার নাম িদেয়িছেলন
“যাখীন” এবং বঁািদেকর স্তম্ভটার নাম েদওয়া হয় “েবায়স|”

4
মিন্দেরর আসবাবপত্র

1 শেলামন িপতল িদেয় মিন্দেরর বগর্াকৃিত েবদীিট বািনেয়িছেলন|
ৈদঘর্য্ ও প্রেস্থ এিট িছল 20 হাত এবং উচ্চতায় 10 হাত| 2 গলােনা
িপতল িদেয় মিন্দেরর সুিবশাল েগালাকার জেলর েচৗবাচ্চািট ঢালাই
করা হেয়িছল| এই জলাধােরর বয্াস িছল 10 হাত, পিরিধ 30 হাত
এবং উচ্চতা প্রায় 5 হাত| 3 িপতেলর ৈতরী জলাধারিটর নীেচ সমস্ত
বৃত্তিটেক িঘের দুেটা সািরেত 10 হাত ষঁােড়র প্রিতকৃিত রাখা িছল|
ষঁাড়গুিল এবং েচৗবাচ্চািট িছল একিট খেণ্ড ঢালাই করা| 4 েচৗবাচ্চািট
বােরািট ষঁােড়র মূির্ত্তর ওপের বসােনা িছল, যার মেধয্ িতনেট ষঁাড়
িছল উত্তরমুখী, িতনেট পিশ্চমমুখী, িতনেট দিক্ষণমুখী এবং িতনেট
পূবর্মুখী| েচৗবাচ্চািট েসগুেলার মাথায় বসােনা িছল যােদর শরীেরর
িপছন িদকগুেলা িছল েকেন্দ্রর িদক| 5এই জলাধােরর পিরিধ েদওয়াল
িছল 3 ইিঞ্চ পুরু এবং জলাধােরর কানাটা ফুলকাটা েপয়ালার মেতা
করা িছল| এিট প্রায় 17,500 গয্ালন জল ধারণ করেত পারত|

6 িপতেলর জলাধােরর বঁা পােশ ও ডান পােশ পঁাচিট কের
েমাট দশিট গামলা ৈতরী কেরিছেলন| েসখােন েহামবিল িনেবদেনর
িজিনসপত্র েধায়া হেতা| আর বড় জলাধােরর জল যাজকরা উৎসেগর্র
আেগ েধায়াধুিয়র কােজ বয্বহার করেতন|

7 দায়ুেদর পিরকল্পনা অনুযায়ী, শেলামন 10 টা বািতদান বানােলন
এবং তার মেধয্ পঁাচিটেক মিন্দেরর উত্তরিদেক এবং পঁাচিটেক দিক্ষণ
িদেক সািজেয় েরেখিছেলন| 8 একই ভােব িতিন 10 িট েটিবলও
বািনেয় মিন্দেরর মেধয্ রােখন| মিন্দেরর জনয্ 100 িট েবিসন বা
হাত েধাওযার জায়গা েসানা িদেয় বানােনা হেয়িছল| 9 এছাড়াও,
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শেলামন যাজকেদর জনয্ উেঠান, একিট িবরাট প্রাঙ্গণ এবং উেঠােনর
দরজাসমূহও বািনেয়িছেলন|এই দরজাগুেলা িপতল িদেয় মুেড় েদওয়া
হেয়িছল| 10 এসব েশষ হেল শেলামন বড় জলাধারিটেক মিন্দেরর
ডানিদেক দিক্ষণ পূবর্িদেক বিসেয় িদেয়িছেলন|

11-16 হূরম পাত্র, েবলচা এবং গামলাসমূহ বািনেয়িছেলন| এইভােব
শেলামেনর জনয্ েয সমস্ত কাজ হােত িনেয়িছেলন েস সমস্ত কাজ
িতিন েশষ কেরন| বািটর আকােরর গমু্বজসহ স্তম্ভ দুিট, স্তেম্ভর
ওপর বািট আকােরর গমু্বজগুিলেক সাজাবার জনয্ দুিট জাফির;
400িট েছাট েছাট ডািলম; প্রেতয্কিট জাফিরেত এই েছাট েছাট
ডািলমগুিল দুিট সািরেত সাজােনা িছল; ষঁাড়গুিলর িপেঠ িপতেলর বড়
েচৗবাচ্চািট; সমস্ত পাত্রগুিল, েবলচাসমূহ, কঁাটাগুিল এবং এগুেলার
সেঙ্গ সম্পির্কত অনয্ানয্ যন্ত্রপািত| রাজা শেলামেনর জনয্ হূরম আিব
এই সবই ৈতরী কেরিছেলন| প্রভুর মিন্দের বয্বহার েযাগয্ পািলশ করা
িপতল িদেয় ৈতরী কেরিছেলন| 17 রাজা প্রথেম এই িজিনষগুিলেক
মািটর ছঁােচ েফেলিছেলন| মািটর ছঁাচ ৈতরী হত যদর্ ন উপতয্কায়
সুেক্কাৎ ও সেরদার মধয্বতীর্ অঞ্চেল| 18 শেলামেনর ৈতরী িপতেলর
িজিনষগুেলা এত েবিশ িছল েয কতখািন িপতল বয্বহার করা হেয়িছল
েকউ তার পিরমাপ করবার েচষ্টা কেরিন|

19-22 িতিন িনথিলিখত িজিনষগুিলও ৈতরী কেরিছেলন: ঈশ্বেরর
মিন্দেরর জনয্ একটা েসানার েবদী, ঈশ্বেরর অিস্তেত্বর পিবত্র রুিট
রাখার জনয্ েটিবল, 10িট খঁািট েসানার বািতদান এবং েসগুেলার বািত
েযগুেলা ঈশ্বেরর আেদশ অনুসাের অভয্ন্তরস্থ পিবত্র স্থােন েপাড়াবার
কথা িছল, ফুলগুিল, খঁািট েসানার বািত ও িচেম্টগুিল; কত্তর্ ািরসমূহ,
গামলাগুিল, ধুপপাত্রগুিল, এবং খঁািট েসানার উনুন, অভয্ন্তর গৃেহর
দরজা, পিবত্রতম স্থােনর দরজাগুিল এবং মিন্দেরর খঁািট েসানার
দরজাগুিল|

5
1 প্রভুর মিন্দেরর সমস্ত কাজ েশষ হবার পর শেলামন, তঁার িপতা
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দায়ুদ মিন্দেরর জনয্ েযসব েসানা রূেপার িজিনষ ও আসবাবপত্র দান
কেরিছেলন েসগুিল িনেয় এেস েকাষাগাের রাখেলন|

পিবত্র িসনু্দক মিন্দের আনা হল
2শেলামন ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রবীণ বয্িক্ত ও পিরবার েগাষ্ঠীসমূেহর

েনতােদর েজরুশােলেম জেড়া হবার আেদশ িদেলন| তােদর
উপিস্থিতেত প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দকিট দায়ুেদর শহর যােক িসেয়ান বলা
হয়, েসখান েথেক মিন্দের আনবার আেদশ িদেলন| 3 িনেদর্ শ মেতা
ইস্রােয়েলর সমস্ত বয্িক্ত সপ্তম মােস (অধুনা েসেপ্টম্বের) কুিটরবাস
পেবর্র সময় রাজা শেলামেনর সামেন উপিস্থত হেলন|

4 যখন ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রবীণ বয্িক্তরা েসখােন এেস েপৗছঁেলন,
েলবীয়রা সাক্ষয্িসনু্দকিট তুেল িনেলন এবং 5 সমাগম তঁাবুিটেক এবং
তার েভতেরর সমস্ত পিবত্র িজিনস েজরুশােলম পযর্ন্ত ওপের বেয়
আনেলন| 6 রাজা শেলামন ও ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা প্রভুর
সাক্ষয্িসনু্দেকর সামেন উপিস্থত হেয় অসংখয্ েমষ ও ষঁাড় বিলদান
করেলন| 7 এবং তারপর যাজকরা প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দকিট েসইখােন
িনেয় এেলন েয জায়গািট ওটার জনয্ ৈতরী হেয়িছল| ঐ জায়গািট
িছল মিন্দেরর পিবত্রতম স্থান| িসনু্দকিটেক করূব দূতেদর ডানার
নীেচ রাখা হল| 8 সাক্ষয্িসনু্দকিটেক এমনভােব রাখা হল যােত ঐ
ঘের বসােনা করূব দূতেদর মূির্ত্তর ডানা সাক্ষয্িসনু্দক ও িসনু্দক বহন
করার ডাণ্ডার ওপর ছিড়েয় থােক| 9 বহন করার ডাণ্ডাগুেলা এত
লম্বা িছল েয পিবত্রতম স্থােনর সামেন েথেকই েসগুেলা েদখা েযত|
তেব মিন্দেরর বাইের েথেক এগুেলা েদখা েযেতা না| ঐ ডাণ্ডাগুেলা
এখেনা পযর্ন্ত িঠক েসভােবই রাখা আেছ| 10 সাক্ষয্িসনু্দেকর মেধয্
দুেটা পাথেরর ফলক* ছাড়া আর িকছুই িছল না| েমািশ েহােরব পাহােড়
এই ফলকদুেটা সাক্ষয্িসনু্দেক েরেখিছেলন| েহােরব পাহােড়ই প্রভুর
* 5:10: পাথেরর ফলক এগুিল িছল দুিট ফলক যার ওপের ঈশ্বর দশিট আেদশ
িলেখিছেলন|
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সেঙ্গ ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর চুিক্ত হেয়িছল| ইস্রােয়লীয়রা িমশর
েথেক েবিরেয় আসার পর এই ঘটনা ঘেট|

11উপিস্থত সমস্ত যাজকরা ঈশ্বর িনেদর্ িশত িবিধ অনুষ্ঠােনর মাধয্েম
প্রথেম িনেজেদর পিবত্র করেলন| তারপর, যাজকরা সকেল িবেশষ
েকােনা দেল না এেস সমেবতভােব েসই পিবত্র স্থােন এেস দঁাড়ােলন|
12 সমস্ত েলবীয় গায়করা আসফ, েহমন ও িযদূথূন তােদর পুত্রসমূহ
ও আত্মীয়স্বজনসহ েবদীর পূবর্িদেক দঁািড়েয়িছল| তঁারা সাদা িলেনেনর
েপাশাক পেরিছেলন এবং তঁারা কতর্ াল, বীণাসমূহ িনেয় দঁািড়েয়িছেলন|
তঁােদর কােছ বীণা, তানপুরা ও খঞ্জনী জাতীয় বাদয্যন্ত্র িছল| েসখােন
120 জন যাজকও িছেলন যঁারা তূরী বািজেয়িছেলন| 13সমেবতভােব
একসুের বাদকরা িশঙা ও কাড়ানাকাড়া বািজেয়িছেলন, গায়করা গান
কেরিছেলন| প্রভুেক ধনয্বাদ ও প্রশংসা জ্ঞাপেনর সময় মেন হিচ্ছল
এঁরা েযন পৃথক পৃথক েকােনা বয্িক্ত নয়, একই বয্িক্ত| কাড়ানাকাড়া,
েখাল, কতর্ াল, বীণা, যা িকছু বাদয্যন্ত্র িছল, সবাই েসাত্ সােহ সেজাের
েসসব বািজেয় গাইিছেলন,

“প্রভুর মিহমা কীত্তর্ ন কেরা, িতিন ভাল|
তঁার েপ্রম িচর প্রবাহমান|”

এরপর প্রভুর মিন্দর েমেঘ পিরপূণর্ হল| 14 যাজকরা তােদর কাজ
চািলেয় েযেত পােরন িন কারণ েসই েমঘ িছল মিন্দরেক পূণর্ কের
েদওয়া ঈশ্বেরর মিহমা|

6
1 তখন শেলামন বলেলন,

“প্রভু অন্ধকার েমেঘর মেধয্
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থাকার ইেচ্ছ প্রকাশ কেরেছন|
2 েহ প্রভু, আিম আপনার িচরকােলর বসবােসর জনয্ই

এই িবশাল মিন্দর বািনেয়িছ|”

শেলামেনর ভাষণ
3 রাজা শেলামন ঘুের দঁাড়ােলন এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর,

যারা তঁার সামেন জেড়া হেয়িছল তােদর আশীবর্াদ করেলন| 4 এবং
শেলামন বলেলন,

“ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা কীির্ত্তত েহাক্| িতিন আমার িপতা
দায়ুদেক েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা েরেখেছন| প্রভু ঈশ্বর
বেলিছেলন, 5 �েযিদন আিম ইস্রােয়লেক িমশর েথেক েবর কের
িনেয় এেসিছলাম, েসই সময় েথেকআজঅবিধ আিমআমার নােম
বাড়ী ৈতরী করবার জনয্ েকান একিট িবেশষ জায়গা পছন্দ কিরিন,
এমন িক আিম েকান েলাকেকও আমার েলাকেদর ওপর শাসন
করবার জনয্ মেনানীত কির িন| 6 িকন্তু এখনআিম েজরুশােলমেক
েবেছ িনেয়িছ, আমার নােমর জায়গা িহেসেব এবং আিম দায়ুদেক
আমার েলাক, ইস্রােয়েলর ওপর শাসন করার জনয্ মেনানীত
কেরিছ|�

7 “আমার িপতা দায়ুদ প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর নােম
একিট মিন্দর বানােত েচেয়িছেলন| 8 িকন্তু প্রভু আমার িপতােক
বেলিছেলন, �দায়ুদ আমার মিন্দর বানােনার কথা েভেব তুিম ভাল
কেরেছা| 9 িকন্তু তুিম িনেজ এই মিন্দর বানােত পারেব না| েতামার
পুত্র শেলামন আমার নােমর জনয্ এই মিন্দর বানােব|� 10 এখন
প্রভুর ইেচ্ছয় তাই ঘটেত চেলেছ| আমার িপতা দায়ুেদর জায়গায়
আিম ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেয়িছ এবং প্রভুর কথা মেতা আিম
প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর নােম এই মিন্দর বািনেয়িছ| 11 এবং আিম
ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ প্রভুর চুিক্ত সমিন্বত সাক্ষয্িসনু্দকটা ঐ মিন্দের
েরেখিছ|”
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শেলামেনর প্রাথর্না
12-13 ইস্রােয়েলর সমেবত েলােকর উপিস্থিতেত দুই হাত প্রসািরত

কের শেলামন প্রভুর েবদীর সামেন দঁাড়ােলন| উেঠােনর মাঝখােন
বসােনা িপতেলর ৈতরী প্রায় 5 হাত লম্বা, 5 হাত চওড়া ও 3 হাত উঁচু
একটা মেঞ্চ উঠেলন এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর সামেন আভূিম নত
হেয় আকােশর িদেক দুহাত ছিড়েয় বলেলন:

14 “েহ প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, স্বেগর্ অথবা পৃিথবীেত েতামার
সমকক্ষ েকােনা ঈশ্বর েনই| তুিম েতামার ভালবাসা ও দয়ার চুিক্তেত
িবশ্বস্ত| যারা েতামার সামেন িবশ্বস্তভােব তােদর সবর্ান্তঃকরণ িদেয়
জীবনযাপন কের তােদর সেঙ্গ েতামার চুিক্ত বজায় রাখ| 15আমার
িপতা দায়ুদেক তুিম েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেল আজ তােক তুিম
সেতয্ পিরণত কের বাস্তবািয়ত কেরেছা| 16এখন প্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর, তঁােক েদওয়া েতামার েস প্রিতশ্রুিত পালন কেরা| তুিম এই
প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেল েয সবসমেয়ই ইস্রােয়েলর িসংহাসেন তঁার
বংেশর েকউ না েকউ অিধিষ্ঠত থাকেব| একথা তুিম ভুেলা না|
েহ প্রভু, তুিম িপতােক বেলিছেল যিদ তঁার সন্তানরা তঁার মেতাই
েতামার প্রিত ভিক্ত ও শ্রদ্ধা প্রদশর্ন কের েতামার িনেদর্ িশত পেথ
জীবন অিতবািহত কের, তাহেল সদাসবর্দা তঁার বংশধররাই েতামার
সামেন ইস্রােয়েলর িসংহাসেন বসেব| 17 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর,
এবার তুিম েতামার দাস দায়ুদেক েদওয়া েতামার েসই প্রিতশ্রুিতও
রক্ষা কেরা|

18 “আমরা জািন েয পৃিথবীর েলােকর সেঙ্গ প্রভু বাস কেরন
না| সেবর্াচচতম স্বগর্ও যখন েতামায় ধের রাখেত পাের না তখন
আমার বানােনা এই সামানয্ মিন্দর িক কের েতামায় ধের রাখেব?
19 তাহেলও প্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার প্রাথর্নার প্রিত েতামােক
মেনােযাগী হেত িমনিত কির এবং েতামার অনুগ্রহ চাই| আিম,
েতামার দাস েতামােক েয কান্না এবং প্রাথর্না িনেবদন কির তা
েশান| 20 যােত এই মিন্দের, েযখােন তুিম েতামার নাম রাখেব
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বেল প্রিতশ্রুিত কেরিছেল েসখােন িক হয় তা তুিম সবর্দাই েদখেত
পাও এবং যখন আিম এই মিন্দেরর িদেক তাকাই তখন আমার
প্রাথর্না শুনেত পাও| 21আমার প্রাথর্না েশােনা এবং েতামার েলাক
ইস্রােয়েলর প্রাথর্না েশােনা| যখন আমরা এই মিন্দেরর িদেক
তািকেয় প্রাথর্না করব আমােদর প্রাথর্না শুেনা| তুিম অনুগ্রহ কের
স্বগর্ েথেক আমােদর প্রাথর্না েশােনা এবং আমরা যা পাপ কির তা
ক্ষমা কের দাও|

22 “কােরার িবরুেদ্ধ েকােনা অপরাধ করার পর েকউ যখন
এই মিন্দেরর েবদীর সামেন দঁািড়েয় েতামার নােম শপথ িনেয়
কথা বলেব, 23 তখন স্বগর্ েথেক সিতয্ িমথয্া িবচার কের েসই
অপরাধীেক তার কৃত অপরােধর যথােযাগয্ শািস্ত িদও| আর যিদ
েকউ িনরপরাধী হয় তেব তােক রক্ষা কেরা|

24 “েতামার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ করার অপরােধ হয়েতা কখনও
শত্রুরা েতামার েসবক ইস্রােয়লীয়েদর যুেদ্ধ পরািজত করেব|
তারপর যিদ ইস্রােয়লীয়রা আবার েতামার কােছ এেস এই মিন্দের
দঁািড়েয় েতামার নােমর প্রশংসা কের এবং প্রাথর্না কের ও ক্ষমা
িভক্ষা কের, 25 তাহেল স্বগর্ েথেক তােদর েসই প্রাথর্নায় সাড়া িদেয়
তুিম েতামার েসবক ইস্রােয়লীয়েদর ক্ষমা কের তােদর পূবর্পুরুষেক
তুিম েয বাসস্থান িদেয়িছেল তা িফিরেয় িদও|

26 “েতামার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ করার জনয্ হয়েতা আকাশ
শুিকেয় িগেয় প্রচণ্ড খরা হেব| তখন যিদ তারা এই মিন্দেরর িদেক
প্রাথর্না কের, তােদর পাপ স্বীকার কের এবং তুিম তােদর শািস্ত
িদেয়ছ বেল পাপকাজ করা বন্ধ কের, 27তাহেল স্বগর্ েথেক তােদর
েসই প্রাথর্নায় সাড়া িদেয় তুিম তােদর ক্ষমা কের িদও| আর তােদর
সিঠক পেথ পিরচািলত কের, েতামার েদওয়া এই ভূখেণ্ড আবার
বৃষ্টি পািঠও|

28 “যখন দুির্ভক্ষ অথবা মহামারী লাগেব, তােদর শেসয্
েরাগসমূহ েদখা েদেব, ফিড়ং অথবা পঙ্গপাল শসয্ নষ্ট করেব,
অথবা শত্রুরা যখন ইস্রােয়লবাসীেক তােদর শহরগুিলেত আক্রমণ
করেব অথবা ইস্রােয়েল েপ্লগ বা বয্িধ যাই আসুক, 29 তখন যিদ
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েকান বয্িক্ত অথবা ইস্রােয়েলর সব েলাকরা, যােদর প্রেতয্েক তার
িনেজর েরাগ এবং বয্থার কথা জােন যিদ দুহাত প্রসািরত কের এই
মিন্দেরর িদেক তািকেয় েতামায় েকান প্রাথর্না বা আেবদন জানায,
30 তখন তুিম েযখােন বাস কর েসই স্বগর্ েথেক তার ডােক সাড়া
িদেয় তার অপরাধ ক্ষমা কেরা| তুিম েতা ঈশ্বর, সবার হৃদয় ও মেনর
কথা তুিম জােনা তাই যার যা প্রাপয্ তােক তাই িদও| 31 তাহেল েয
েদশ তুিম তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেল, যতিদন তারা েসখােন
বসবাস করেব ততিদন েতামায় সমীহ ও মানয্ করেব|

32 “হয়েতা েতামার মিহমা ও সাহােযয্র কথা শুেন িভনেদশীেদর
েকউ এেস এই মিন্দেরর িদেক তািকেয় েতামার কােছ প্রাথর্না
করেব| 33 তখন স্বগর্ েথেক তুিম েসই িভনেদশীর প্রাথর্নার ডােক
সাড়া িদও, তাহেল এই পৃিথবীর সবাই েতামার মিহমার কথা জানেত
পারেব এবং ইস্রােয়লীয়েদর মেতাই েতামায় শ্রদ্ধা করেব| পৃিথবীর
সকেল েতামার নাম মাহাত্ময্ প্রচােরর জনয্ বানােনা আমার এই
মিন্দেরর কথা জানেত পারেব|

34 “তুিম েতামার েলাকেদর অনয্ েকাথাও তােদর শত্রুেদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত পাঠােব এবং তারা েতামার পছন্দ করা শহর
ও মিন্দেরর িদেক তািকেয় েতামার কােছ প্রাথর্না করেব| 35 তখন
তুিম স্বগর্ েথেক তােদর প্রাথর্না এবং আেবদন শুেনা এবং তােদর
সাহাযয্ েকােরা|

36 “এমন েকােনা বয্িক্ত েনই েয পাপ কের না| েলাকরা
যখন েতামার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কের েতামায় কু্রদ্ধ কের তুলেব
তুিম তােদর শত্রুেদর হােত যুেদ্ধ পরািজত কের সুদূেরর েকােনা
েদেশ বন্দীত্ব বরেণ বাধয্ করেব| 37 িকন্তু তারপের যখন তােদর
মেনাভােবর পিরবতর্ ন হেব আর েসই দূর েদেশ বন্দীদশার মেধয্
তারা বেল উঠেব, �েহ প্রভু, আমরা পাপ কেরিছ এবং দুষ্ট ও
খুব িনষু্ঠর আচরণ কেরিছ|� 38 যিদ তারা তােদর বন্দীদশার় েদেশ
সবর্ান্তঃকরেণ েতামার িদেক মুখ িফিরেয় েনয়, তােদর পূবর্পুরুষেক
েতামার েদওয়া ভূখেণ্ডর িদেক মুখ কের, েতামার এই পিবত্র
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শহেরর উেদ্দেশয্ আকােশর িদেক তািকেয় আমার দ্বারা েতামার
জনয্ বানােনা মিন্দেরর উেদ্দেশয্ প্রাথর্না কের, 39 তখন স্বেগর্,
েতামার বাসস্থান েথেক তােদর প্রাথর্না এবং আেবদেন তুিম সাড়া
িদও, এবং যারা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কেরেছ েতামার েসই
েলাকেদর তুিম সাহাযয্ কেরা এবং ক্ষমা কের িদও| 40 েহ আমার
ঈশ্বর, এখন আিম এখােন দঁািড়েয় েতামার কােছ েয প্রাথর্না করিছ
স্বকেণর্ তুিম েসই প্রাথর্না েশােনা, েতামার করুণাময় েচাখ েমেল
আমােদর এই প্রাথর্নাস্থেল দৃষ্টিপাত কেরা|

41 “এখন, েহ প্রভু ঈশ্বর, তুিম ওঠ এবং িবশ্রােমর জনয্
েতামার মেনানীত স্থােন সাক্ষয্িসনু্দক িনেয় এেসা যা েতামার
ক্ষমতার প্রতীক|

েহ প্রভু, আমার ঈশ্বর, েতামার যাজকেদর পিরধােন সদাসবর্দা থাকেব
পিরত্রােণর েপাশাক,

আর েতামার একিনষ্ঠ ভক্তরা মঙ্গেল আনন্দ করুক| েতামার
েসবক যাজকরা েযন সবসময় তয্ােগর েপাশাক পের থােক|

42 েহ প্রভু ঈশ্বর, েতামার অিভিষক্ত েলাকেদর বািতল কেরা না;
েতামার অনুগত দাস দায়ুেদর িবশ্বস্ত কাজগুিল মেন েরেখা|”

7
প্রভুেক মিন্দর উৎসগর্ করা হল

1 শেলামেনর প্রাথর্না েশষ হেল, আকাশ েথেক একিট অিগ্নিশখা
েনেম এেস েহামবিল িনেবিদত উৎসগর্গুিলেক পুিড়েয় েফলল এবং
প্রভুর মিহমার উপিস্থিতেত সমস্ত মিন্দর ভের েগল| 2 প্রভুর মিহমার
উপিস্থিতর কারেণ যাজকরা প্রভুর মিন্দের প্রেবশ করেত পারেলন না|
3 সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা যারা এই অিগ্নিশখা ও প্রভুর মিহমার উপিস্থিত
স্বচেক্ষ প্রতয্ক্ষ করল তারা তােদর মাথা আভূিম নত করল, তারা প্রভুর
উপাসনা করল এবং গাইল,



2 বংশাবিল 7:4 xvi 2 বংশাবিল 7:10

“আমােদর প্রভু মহান;
তঁার করুণা সদা প্রবহমান|”

4অতঃপর রাজা শেলামন এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুর সামেন
5 শুধুমাত্র ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্ 22,000 ষঁাড় এবং 120,000
েমষ বিল িদেয় মিন্দরিটেক শুদ্ধ ও পিবত্র করেলন| 6 যাজকরা,
যঁারা কােজর জনয্ প্রস্তুত িছেলন, তঁারা েলবীয়েদর িবপরীেত
দঁািড়েয়িছেলন| যাজকরা িশঙা বািজেয় উঠেলন এবং েলবীয়রা
বাদয্যেন্ত্রর দ্বারা, যা রাজা দায়ুদ বািনেয়িছেলন প্রভুর প্রশংশা গান
গাইবার জনয্ কারণ িতিন িচরিবশ্বস্ত| যখন ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক
েসখােন দঁািড়েয়িছল|

7 এবং শেলামন প্রভুর মিন্দেরর সামেনর অঙ্গেণর মধয্ভাগ
িনেবদন করেলন এবং িতিন েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবেদয্র চির্ব
অংশিট উৎসগর্ করেলন| শেলামন এই উৎসগর্গুিল অঙ্গেণর মাঝখােন
িনেবদন করেলন কারণ িতিন িপতেলর েয েবদীিট বািনেয়িছেলন েসিট
েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্ চির্ব ধারেণর পেক্ষ খুবই েছাট িছল|

8 শেলামন ও ইস্রােয়েলর েলাকরা টানা সাত িদন ধের খাওয়া-
দাওয়া ও উৎসব করেলন| শেলামেনর সেঙ্গ অেনেক িছেলন| এঁরা
সকেল হমােতর প্রেবশদ্বার েথেক শুরু কের িমশেরর ঝণর্া পযর্ন্ত
িবসৃ্তত সুিবস্তীণর্ অঞ্চেল বাস করেতন| 9 সাতিদন উৎসব পালেনর
পের অষ্টম িদেনর িদন একটা বড় পিবত্র সভার আেয়াজন করা হল|
এরপর শুধুমাত্র প্রভুর উপাসনার জনয্ েবদীিটেক পিবত্র কের তঁারা
আেরা সাতিদন ধের খাওয়াদাওয়া ওআনন্দকরেলন| 10সপ্তম মােসর
23 িদেনর িদন শেলামন সবাইেক তােদর বািড়েত েফরৎ পাঠােলন|
দায়ুদ ও তঁার পুত্র শেলামন এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত প্রভুর
কৃপাদৃষ্টির কথা েভেব সবাই খুবই খুশী িছল এবং তােদর হৃদয় ভের
িছল এক অিনবর্চনীয আনেন্দ|

প্রভু শেলামেনর সামেন আিবভূর্ ত হেলন
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11 শেলামন সফলভােব প্রভুর মিন্দর ও তঁার িনেজর রাজপ্রাসাদ
িনমর্ােণর কাজ েশষ করেলন| 12তারপর রােত স্বয়ং প্রভু শেলামনেক
দশর্ন িদেয় বলেলন,

“শেলামন, েতামার প্রাথর্না আমার কােন েপৗেঁছেছ| এই
স্থানিটেক আিম আমার কােছ বিলদােনর জায়গা িহেসেব েবেছ
িনেয়িছ| 13 যিদ আিম খরা পাঠাই অথবা পঙ্গপােলর ঝঁাকেক জিম
গ্রাস করার আেদশ িদই অথবা যিদ আিম েলাকেদর জীবেন বয্ািধ
পাঠাই, 14 তখন যিদ আমার েলাকরা অসৎ পথ ও আচরণ তয্াগ
কের বয্াকুল ও অনুতপ্ত িচেত্ত আমায় ডােক, তেব আিম অবশয্ই
তােদর আেবদেন সাড়া িদেয় তােদর পাপেক ক্ষমা করব এবং
েদশিটেক সািরেয় তুলব| 15 এখন েয প্রাথর্না এই স্থােন িনেবিদত
হেব আিম তার প্রিত সজাগ থাকেবা| 16আিম এই মিন্দরেক আমার
নাম প্রচােরর জেনয্ েবেছ িনেয়িছ এবংআমার উপিস্থিত িদেয় এেক
পিবত্র কেরিছ| আমার দৃষ্টি ও হৃদয় সদাসবর্দা এখােনই থাকেব|
17 েশােনা শেলামন, তুিম যিদ েতামার িপতা দায়ুেদর মেতা আমার
িবিধ ও িনয়ম েমেন জীবনযাপন কেরা, 18 তাহেল েতামার িপতা
দায়ুেদর সেঙ্গ আিম েয চুিক্ত কেরিছলাম, যােত আিম বেলিছলাম,
েতামার উত্তরপুরুষেদর একজন সবর্দা ইস্রােয়ল শাসন করেব, েসই
চুিক্ত অনুযায়ী আিম েতামােক শিক্তশালী রাজা কের তুলেবা|

19 “িকন্তু তুিম যিদ আমার িবিধ িনেদর্ শ যা আিম েতামােক
িদেয়িছলাম, অমানয্ কর এবং অনয্ানয্ মূির্ত্তসমূেহর পূেজা কর ও
তােদর েসবা করেত শুরু কেরা, 20তাহেল আিম আমার েয ভূখণ্ড
তােদর িদেয়িছলাম েসখান েথেক ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবতািড়ত
করব; এবং আমার নােম বানােনা এই পিবত্র মিন্দর তয্াগ করব
এবং এর এমন দশা করেবা েয সমস্ত জািতসমূেহর মেধয্ েসটা
একটা উপহােসর পাত্র হেয় দঁাড়ােব| 21এখন এই গৃহিট মিহমািন্বত|
িকন্তু যখন এসব ঘটেব, যারাই এর পাশ িদেয় েহঁেট যােব, আশ্চযর্য্
হেয় বলেব, �প্রভু েকন এই েদশ ও মিন্দেরর প্রিত এই আচরণ
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করেলন?� 22 তখন েলাকরা উত্তর েদেব, �কারণ ইস্রােয়েলর
েলাকরা প্রভুেক, তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বরেক, িযিন তােদর িমশর
েথেক উদ্ধার কেরিছেলন, তঁােক পিরতয্াগ কেরেছ| তারা অনয্
মূির্ত্তসমূেহর পূেজা কের ও তােদর েসবা কের তােদর গ্রহণ কেরেছ|
এই কারেণ প্রভু তােদর ওপের এই ভয়ঙ্কর এবং আতঙ্কজনক শািস্ত
এেন িদেয়েছন|� ”

8
শেলামেনর ৈতরী করা শহর

1প্রভুর মিন্দর ও িনেজর রাজপ্রাসাদ বানােত শেলামেনর 20 বছর
সময় েলেগিছল| 2 এরপর হূরম তঁােক েয শহরগুেলা িদেয়িছেলন
শেলামন েসগুিলর সংস্কার কেরন| ইস্রােয়েলর েবশ িকছু েলাকেক
িতিন ঐ সমস্ত শহের বসবােসর অনুমিত িদেয়িছেলন| 3 অতঃপর
িতিন েসাবােতর হমাৎ দখল কেরন| 4 িতিন মরু অঞ্চেল তেদ্মার
শহরিট এবং হমােত গুদাম শহরগুিলও বািনেয়িছেলন| 5 এছাড়াও
িতিন শিক্তশালী দূগর্ িহেসেব ঊদ্ধর্ ৈবৎ -েহােরাণ ও িনথ ৈবৎ -
েহােরােণর শহরগুেলা েদওয়াল ও ফটক সহ হুড়েকা লািগেয় ৈতরী
কেরিছেলন| 6 িজিনসপত্র মজুত রাখার জনয্ বালৎ সহ আেরা
কেয়কিট শহর পুনির্নমর্াণ কেরিছেলন| রথ রাখার জনয্ ও অশ্বােরাহী
সারথীেদর বসবােসর জনয্ও তঁােক েবশ িকছু শহর বানােত হেয়িছল|
েজরুশােলেম িলবােনান সহ তঁার সমগ্র রােজয্ শেলামন যা িকছু
বানােত েচেয়িছেলন সবই বািনেয়িছেলন|

7-8 িহত্তীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় এবং িযবূষীয়েদর
সমস্ত উত্তরপুরুষরা এরা ইস্রােয়লীয় িছল না| যােদর ইস্রােয়লীয়রা
িযেহাশূযার জয়যাত্রার সময় ধ্বংস কেরিন তারা শেলামন দ্বারা
ক্রীতদাস িহেসেব কাজ করেত বাধয্ হেয়িছল| তারা আজও তাই কের|
এরা সকেলই িছল ইস্রােয়লীয়েদর ধ্বংস করা অনয্ানয্ শত্রু রােজয্র
বািসন্দােদর উত্তরপুরুষ| 9 িকন্তু শেলামন েকান ইস্রােয়লীয়েক
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ক্রীতদাস িহেসেব কাজ করেত বাধয্ কেরনিন| ইস্রােয়লীয়রা সকেলই
িছল তঁার েযাদ্ধা এবং তঁার আিধকািরক যারা তঁার রথবািহনী ও
অশ্বােরাহী ৈসিনকেদর চালনা করেতন| 10 েকউ েকউ িছেলন
শেলামেনর গুরুত্বপূণর্ দপ্তেরর আিধকািরক অথবা েনতা| 250 জন
েনতা এই সমস্ত েলাকেদর তত্ত্বাবধান করেতন|

11 শেলামন দায়ুদ নগর েথেক ফেরৗেণর কনয্ােক িনেয়
এেসিছেলন এবং তােক তার জনয্ বানােনা এক সুন্দর বািড়েত
েরেখিছেলন এবং বেলিছেলন, “আমার স্ত্রী, ইস্রােয়েলর রাজা
দায়ুেদর প্রাসােদ থাকেব না কারণ, সমস্ত জায়গাগুেলা েযখােন
েযখােন সাক্ষয্িসনু্দকিট রাখা িছল েসগুেলা অিত পিবত্র জায়গা|”

12 এরপর শেলামন মিন্দেরর সামেনর দালােন প্রভুর জনয্ তঁার
বানােনা েবদীেত প্রভুেক েহামবিল িনেবদন করেলন| 13 েমািশর
আেদশ মেতাই শেলামন প্রেতয্ক িদন বিলদান করা ছাড়াও িবশ্রােমর
িদন, অমাবসয্ায় ও িতনেট বাত্ সিরক ছুিটর িদেন িনয়িমত বিল উৎসগর্
করেতন| এই িতনেট বাত্ সিরক ছুিটর িদন হল খািমরিবহীন রুিটর
উৎসেবর িদন, সাত সপ্তােহর উৎসেবর িদন ও কুিটরবাস পেবর্র িদন|
14 তঁার িপতা রাজা দায়ুেদর িনেদর্ শ মেতাই িতিন মিন্দেরর কাজকেমর্র
জনয্ যাজক ও েলবীয়েদর দলভাগ কের িদেয়িছেলন| েলবীয়রা
মিন্দেরর িনতয্ ৈনিমিত্তক কাজকেমর্ যাজকেদর সহায়তা করেতন|
এছাড়াও মিন্দেরর প্রেতয্কিট ফটেকর জনয্ শেলামন দ্বাররক্ষীেদর
দলও িনির্দষ্ট কের িদেয়িছেলন| 15 ইস্রােয়লীয়রা কখনও যাজক
ও েলবীয় সংক্রান্ত শেলামেনর েদওয়া েকােনা িনেদর্ শ অমানয্ বা
তার েকােনা পিরবতর্ ন কেরনিন| এমনিক দুমূর্লয্ িজিনসপত্র রাখার
বয্াপােরও তঁারা শেলামেনর িবধান েমেন িনেয়িছেলন|

16 প্রভুর মিন্দেরর িভিত্তস্থাপেনর িদন েথেক েসিট েশষ হওয়া
পযর্ন্ত, শেলামেনর সব কাজ তঁার পিরকল্পনা অনুযায়ী করা হয়|

17 এরপর শেলামন েলািহত সাগেরর তীরস্থ ইেদােমর ইৎ িসেয়ান
েগবের ও এলেত যান| 18 হূরম েসখােন তঁার িনজস্ব দক্ষ নািবকেদর
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দ্বারা পিরচািলত জাহাজ পাঠান| শেলামেনর দাসরা এেদর সেঙ্গ
ওফীের িগেয় তঁার জনয্ 17 টন েসানা িনেয় এেসিছল|

9
িশবার রাণী শেলামেনর সেঙ্গ েদখা করেলন

1 িশবার রাণী শেলামেনর খয্ািতর কথা শুেন তঁােক পরীক্ষা করেত
স্বয়ং েজরুশােলেম এেলন| িশবার রাণীর সেঙ্গ একটা বড় সড় দল
উেটর িপেঠ মশলাপািত, প্রচুর পিরমােণ েসানা ও মূলয্বান পাথর বেয়
িনেয় এেসিছল| িতিন শেলামেনর সেঙ্গ েদখা কের তঁােক অেনক শক্ত
শক্ত প্রশ্ন করেলন| 2 শেলামন তঁার সমস্ত প্রেশ্নরই উত্তর িদেলন কারণ
তঁার বয্াখয্ার অতীত বা েবাধগময্ নয় এমন িকছুই িছল না| 3 িশবার রাণী
তঁার প্রজ্ঞার পিরচয় েপেলন এবং তঁার বানােনা প্রাসােদর চারিদেক
তািকেয়, 4 শেলামেনর েটিবেল পিরেবশন করা খাবার দাবার, তঁার
গুরুত্বপূণর্ রাজকমর্চারী, ভৃতয্েদর কােজর ধারা ও তােদর েপাশাক-
পিরচ্ছদ, শেলামেনর দ্রাক্ষারস পিরেবশক, তােদর পিরেধয় বস্ত্র,
ইতয্ািদ ছাড়াও প্রভুর মিন্দের শেলামেনর েদওয়া েহামবিলর পিরমাণ
েদেখ িতিন িবস্মেয় অিভভূত হেয় েগেলন|

5 তারপর িতিন রাজা শেলামনেক বলেলন, “আিম আমার েদেশ
বেস আপনার অতুল কীির্ত ও জ্ঞােনর সম্পেকর্ যা শুেনিছলাম েদখিছ
তার সবই সিতয্| 6 এখােন এেস স্বচেক্ষ না েদখা পযর্ন্ত আিম
েসসব কথা িবশ্বাস কির িন, িকন্তু এখন েদখিছ আিম েযসব গল্প
শুেনিছলাম, আপনার প্রকৃত জ্ঞান তার েচেয়ও েঢর েবশী| 7আপনার
স্ত্রীেদর ও আপনার অধীনস্থ কমর্চারীেদর িক েসৗভাগয্ েয তঁারা
সবর্ক্ষণ আপনার েসবা করেত করেত আপনার বুিদ্ধদীপ্ত কথাবাতর্ া
শুনেত পান| 8 েতামার প্রভু ঈশ্বেরর যথাথর্ই প্রশংসা কেরা| িতিন
আপনার মেতা একজন েসবকেক তঁার িসংহাসেন বিসেয় িনশ্চয়ই খুবই
সন্তুষ্ট| িতিন প্রকৃতই ইস্রােয়লেক সহানুভূিত ও েপ্রমসহ েদেখন এবং
তােক িচরকােলর মেতা দঁাড় কিরেয় িদেত চান এবং েসজনয্ই িতিন
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আপনােক যথাযথ এবং িঠক কাজ করবার জনয্ ইস্রােয়েলর রাজা
কেরেছন|”

9 এরপর িশবার রাণী শেলামনেক 4/1-2 টন েসানা সহ বহু
মশলাপািত ও দামী দামী পাথর উপহার িদেলন| তঁার মেতা এেতা
উৎকৃষ্ট মশলাপািত রাজা শেলামনেক েকউ কখেনা উপহার েদনিন|

10 রাজা হূরম ও শেলামেনর ভৃতয্রা ওফীর েথেক েসানা ছাড়াও,
চন্দন কাঠ ও বহু দামী দামী পাথর এেনিছেলন| 11 রাজা শেলামন
েসই কাঠ িদেয় প্রভুর মিন্দেরর ও রাজপ্রাসােদর িঁসিড়গুিল এবং বীণা
ও বাদয্যন্ত্রািদ বািনেয়িছেলন| িযহূদার েকউ এরআেগ চন্দন কাঠ িদেয়
বানােনা এেতা সুন্দর িজিনস েদেখ িন|

12 রাজা শেলামনও, িশবার রাণীেক িতিন যা যা েচেয়িছেলন সবই
িদেয়িছেলন| িতিন শেলামনেক যা উপহার িদেয়িছেলন শেলামন তার
েথেকও অেনক েবশী পিরমাণ উপহার িশবার রাণীেক িদেয়িছেলন|
তারপর িশবার রাণী ও তঁার ভৃতয্রা িনেজর েদেশ িফের েগেলন|

শেলামেনর িবপুল ঐশ্বযর্
13 প্রিত বছর শেলামেনর প্রায় 25 টন েসানা সংগ্রহ হেতা|

14 বিণক ও বয্বসায়ীরা ছাড়াও আরেবর সমস্ত রাজারা এবং েদেশর
শাসনকতর্ ারা শেলামেনর জনয্ বহু পিরমােণ েসানা ও রূেপা িনেয়
আসেতন| েসানা ও রূেপা ছাড়াও তঁারা েঘাড়া ও খচ্চেরর িপেঠ চািপেয়
কাপড়েচাপড়, অস্ত্রশস্ত্র, মশলাপািত িনেয় আসেতন|

15 রাজা শেলামন েপটােনা েসানা িদেয় 200িট বড় বড় ঢাল
বািনেয়িছেলন| এক একটা ঢাল বানােত প্রায় 7/1-2 টন কের েসানা
বয্বহার করা হেয়িছল| 16 এছাড়াও িতিন েপটােনা েসানায় েছাট েছাট
300িট ঢাল বািনেয়িছেলন, যার এক একটা বানােত প্রায় 3/3-4 টন
কের েসানা বয্বহার করা হেয়িছল| এই সমস্ত ঢালগুেলা শেলামন তঁার
প্রাসােদ টািঙেয় েরেখিছেলন|

17 শেলামন হািতর দঁাত িদেয় একটা িবশাল রাজিসংহাসনও
বািনেয়িছেলন এবং েসিট েসানা িদেয় মুেড় িদেয়িছেলন| 18 এই
িসংহাসেন ছটা ধাপ িদেয় উঠেত হেতা আর এর পা-দানীিট িছল খঁািট
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েসানায় বানােনা| িসংহাসেনর দুধােরর হাতেলর পােশ িছল একটা কের
িসংেহর প্রিতমূির্ত্ত| 19 িসংহাসেন ওঠার ধাপগুেলার প্রেতয্কটার দুধাের
একটা কের ছটা ছটা েমাট 12টা িসংেহর প্রিতকৃিত িছল| অনয্ েকান
রােজয্ কখেনা এধরেনর েকান িসংহাসন বসােনা হয়িন|

20শেলামেনর প্রেতয্কটা পানপাত্র িছল েসানায় বানােনা| প্রাসােদর
সমস্ত িজিনস িছল েসানায় ৈতরী| শেলামেনর রাজেত্বর সময় েসানা ও
রূেপা এেতা সুলভ হেয় পেড়িছল েয েসানা ও রূেপােক েকউ মূলয্বান
িজিনস বেল গণয্ই করেতা না,

21 কারণ রাজার জাহাজ প্রিত িতন বছর অন্তর তশীর্েশ পািড় িদত
এবং হূরেমর নািবকরা জাহাজ ভের েসানা ও রূেপা, হািতর দঁাত, নানান
প্রজািতর বঁাদর ও মযূর িনেয় আসত|

22 সম্পেদ ও বুিদ্ধেত পৃিথবীর অনয্ানয্ সমস্ত রাজােদর তুলনায়
শেলামন অেনক বড় িছেলন| 23 পৃিথবীর িবিভন্ন েদেশর রাজারা
শেলামেনর কােছ তঁার ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান ও সূক্ষ্ম িবচার বুিদ্ধর পিরচয়
েপেত আসেতন| 24 প্রেতয্ক বছর এই সমস্ত রাজারা শেলামেনর
জনয্ েসানা ও রূেপায় বানােনা িজিনসপত্র, জামাকাপড়, মশলাপািত,
েঘাড়া, খচ্চর ইতয্ািদ িনেয় আসেতন|

25 েঘাড়া ও রথ রাখার জনয্ শেলামন 4000 আস্তাবল
বািনেয়িছেলন| তঁার সারিথর েমাট সংখয্া 12,000 িছল| এেদর থাকার
জনয্ বানােনা িবেশষ কেয়কিট শহর ও তঁার কােছ েজরুশােলেম
তােদর রাখা হেতা| 26 শেলামন, ফরাৎ নদী েথেক শুরু কের
পেলষ্টীয়েদর েদশ বরাবর িমশেরর সীমানা পযর্ন্ত সমস্ত রাজােদর
শাসক হেলন| 27 রাজা শেলামন তঁার সমেয় এত প্রচুর পিরমাণ রূেপা
সংগ্রহ কেরিছেলন েয িতিন েজরুশােলেম রূেপােক পাথেরর মত সস্তা
কের তুেলিছেলন| ইস্রােয়েলর উপকূলবতীর্ অরেণয্ অনয্ েয েকান
গােছর মেতা দামী ধরেণর এরস গাছপালা িছল খুব মামুিল| 28 েলােকরা
পৃিথবীর িবিভন্ন েদশ েথেক শেলামেনর কােছ েঘাড়া িনেয় আসেতন|

শেলামেনর মৃতুয্
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29 শেলামন প্রথম েথেক েশষ পযর্ন্ত েয সমস্ত কাজ কেরিছেলন
ভাববাদী নাথেনর ইিতহাস েথেক, শীেলানীয় অহীয়র ভিবষয্দ্বাণী
েথেক এবং ভাববাদী ইেদ্দার নবােটর পুত্র যারিবয়াম সম্পির্কত দশর্ন
েথেক েস সমস্তই জানা যায়| 30 শেলামন 40 বছর ধের েজরুশােলম
েথেক সমগ্র ইস্রােয়ল শাসন কেরিছেলন| 31 তারপর তঁার মৃতুয্ হেল
তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ দায়ুদ নগের িচরিনদ্রায় সমািহত করা
হল| এরপর শেলামেনর পুত্র রহিবয়াম শেলামেনর জায়গায় নতুন
রাজা হেলন|

10
রহিবয়ােমর িনবুর্িদ্ধতা

1-3 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক রহিবয়ামেক নতুন রাজা িহেসেব
অিভিষক্ত করবার জনয্ িশিখেম জমােয়ত হেয়িছল, তাই রহিবয়াম
েসখােন িগেয়িছেলন| নবােটর পুত্র যারিবয়াম যখন একথা শুনেলন,
িতিন িমশর েথেক েযখােন িতিন রাজা শেলামেনর কাছ েথেক
পািলেয় িগেয়িছেলন, েসখােন িফের এেলন| ইস্রােয়েলর উত্তরাঞ্চেলর
উপজািতরা তঁােকও তােদর সেঙ্গ েযাগ িদেত বলেলন|
এবং িতিন ও ইস্রােয়েলর সবাই রহিবয়ােমর কােছ িগেয় বলেলন,

4 “মহারাজ, আপনার িপতার জনয্ আমােদর জীবন দুির্বসহ হেয়
উেঠিছল| এখন আপিন দয়া কের েসই েবাঝা িকছুটা হাল্কা করেল
আমরা আপনার জনয্ কাজ-কমর্ করেত পাির|”

5 রহিবয়াম তােদর বলেলন, “েতামরা িতনিদন পের আমার কােছ
িফের এেসা|” সুতরাং তারা তখনকার মেতা চেল েগল|

6তখন রাজা রহিবয়াম, তঁার িপতারআমেল কাজ কেরেছন এরকম
সমস্ত প্রবীণ বয্িক্তেদর সেঙ্গ পরামশর্ করেলন| রহিবয়াম তােদর
িজজ্ঞাসা করেলন, “আপনারা পরামশর্ িদন এখন আিম িক করব?”

7 প্রবীণরা তঁােক বলেলন, “আপিন যিদ এই সমস্ত প্রজােদর সেঙ্গ
সদ্ববহার কেরন এবং তােদর কষ্ট লাঘব করার বয্বস্থা কেরন তাহেল
তারা িচরজীবন আপনার অনুগত হেয় কাজ করেব|”
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8 িকন্তু রহিবয়াম প্রবীণেদর কথায় কণর্পাত করেলন না| তার বদেল
িতিন যােদর সেঙ্গ বড় হেয়িছেলন েসই যুবকেদর একই কথা িজজ্ঞাসা
করেলন, 9“এই েলাকেদরআিম িক উত্তর েদব? ওরাআমােক ওেদর
কােজর ভার কমােত বলেছ|”

10 তখন রহিবয়ােমর বনু্ধ ও সঙ্গীরা তঁােক পরামশর্ িদেলন,
“েযসব েলাক তােদর কােজর ভার িনেয় নািলশ কেরেছ, আপিন
তােদর এই কথা বলুন| েলাকরা আপনােক বলেছ, �আপনার িপতা
আমােদর জীবন কিঠন কের তুলেছ, ইহা অতয্ন্ত ভারী েবাঝার মেতা|
িকন্তু আমরা চাই আপিন তা লঘু করুন|� িকন্তু রহিবয়াম তােদর
বলল, �ঐসব েলাকেদর ডাকুন আর বলুন, বঁােশর েচেয় কিঞ্চ দড়
হয়| 11 েতামরা বলেছা েয আমার িপতা নািক েতামােদর খািটেয়
মারিছেলন, েতামােদর ওপর বড্ড েবাঝা পড়িছল? েবাঝা কােক বেল
এবার বুঝেব| আিম েতামােদর িক রকম কাজ করাই েদেখা| আমার
িপতা েতামােদর শুধু চাবকােতন| আিম েতামােদর কঁাকড়া িবেছ িদেয়
চাবকােবা|� ”

12 িতনিদন পেরআমার কােছ রহিবয়ােমরআেদশ মেতা, যারিবয়াম
সহ সবাই তঁার কােছ তঁার িসদ্ধােন্তর কথা জানেত এেলা| 13প্রবীণেদর
কথায় কান না িদেয় সঙ্গীেদর পরামশর্ মেতা রহিবয়াম তঁােদর সেঙ্গ খুব
ককর্ শভােব কথা বলেলন এবং 14সঙ্গীেদর উপেদশ অনুযায়ী বলেলন,
“আমার িপতা েতামােদর েজায়ালেক ভারী কেরিছেলন, আিম তােক
আেরা ভারী করব|আমার িপতা শুধু েতামােদর চাবকােতন, িকন্তুআিম
কঁাকড়া িবেছ িদেয় চাবকােবা|” 15 অথর্াৎ রহিবয়াম প্রজা সাধারেণর
আেবদেন েকােনা কণর্পাত করেলন না| অবশয্ যােত যারিবয়াম
সম্পেকর্ বলা শীেলানীয় অিহেয়র ভিবষয্দ্বাণী সিতয্ হয় তাই এসব ঘটনা
প্রভুর অিভপ্রায় অনুযায়ীঘেটিছল|

16 যখন ইস্রােয়েলর েলাকরা েদখল েয রাজা রহিবয়াম
তঁােদর আেবদেন েকানই মেনােযাগ িদেলন না, তখন তঁারা উত্তর
িদেলন, “আমরা িক দায়ুেদর বংেশর অিধকারভুক্ত অথবা িযশেয়র
উত্তরািধকাের আমােদর েকান দাবী আেছ? না! সুতরাং ইস্রােয়ল,
চল আমরা আমােদর িনেজেদর বািড়েত িফের যাই এবং দায়ুেদর
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বংশ িনেজই েদখােশানা করুক|” সুতরাং ইস্রােয়েলর উত্তরাঞ্চেলর
উপজািত সমস্ত েলাক েয যার িনেজর বািড়েত িফের েগল| 17 সুতরাং,
যারা িযহূদা অঞ্চেল বাস করতশুধুমাত্র েসই েলাকেদর ওপর রহিবয়াম
রাজত্ব কেরিছেলন|

18 হেদারাম ক্রীতদাসেদর ওপর নজরদািরর কাজ করেতা| যখন
রহিবয়াম তােক উত্তরাঞ্চেলর উপজািত েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলার
জনয্ পািঠেয়িছেলন, তারা সকেল পাথর ছঁুেড় হেদারামেক হতয্া
কেরিছল| তখন রহিবয়াম তাড়াতািড় িনেজর রেথ চেড় েজরুশােলেম
পািলেয় েগেলন| 19 এই ঘটনার পর েথেক আজ পযর্ন্ত উত্তরাঞ্চেলর
জনেগাষ্ঠী দায়ুেদর বংেশর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কের এেসেছ|

11
1 রহিবয়াম েজরুশােলেম এেস িযহূদা ও িবনয্ামীেনর

উপজািতগুিলর েথেক েবেছ 180,000 েসনা েজাগাড় করেলন|
তঁার উেদ্দশয্ িছল ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের িনেজর জনয্ রাজয্
দখল করা| 2 িকন্তু প্রভু ভাববাদী শমিয়য়র সেঙ্গ কথা বলেলন এবং
বলেলন, 3 “শমিয়য় যাও, িগেয় রহিবয়াম আর িযহূদা ও িবনয্ামীেন
বসবাসকারী ইস্রােয়লীয়েদর িগেয় বেলা 4আিম বেলিছ, প্রভু বেলন,
�েতামরা েতামােদর ভাইেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ না কের বািড়েত িফের যাও
কারণ আমার অিভপ্রােয়ই এই ঘটনা ঘেটেছ|� ” প্রভুর বাতর্ া শুেন
যারিবয়ােমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ না কের রহিবয়াম ও তঁার েসনাবািহনীর
সবাই েয যার বািড় িফের েগল|

রহিবয়াম িযহূদােক সুদৃঢ় করেলন
5 রহিবয়াম িনেজ েজরুশােলেম বাস করেতন| িতিন শত্রুপেক্ষর

আক্রমণ েথেক রক্ষা পাবার জনয্ িযহূদায় অেনক সুদৃঢ় শহর
বািনেয়িছেলন| 6-10 িতিন িযহূদা ও িবনয্ামীেনর ৈবৎ েলহম, ঐটম,
তেকায়, ৈবৎ -সুর, েসেখা, অদুল্লম, গাৎ , মােরশা, সীফ, অেদারিযম,
লাখীশ, অেসকা, সরা, অয়ােলান ও িহেব্রাণ প্রমুখ শহরগুেলা
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শিক্তশালী কেরন| 11 এই শহরগুেলা শিক্তশালী করবার পর িতিন
এই শহরগুিলর জনয্ েসনাপিতসমূহ িনেয়াগ করেলন এবং তােদর
খাবার, েতল, দ্রাক্ষারস ইতয্ািদ সরবরাহ কেরিছেলন এবং 12 এই
সমস্ত শহরগুেলােত রহিবয়াম ঢাল এবং বশর্াসমূহ েরেখিছেলন যােত
তারা শহরগুিল প্রিতরক্ষা করেত পাের| সুতরাং শহরগুিল রহিবয়ােমর
অিধকারভুক্ত িছল|

13 যাজকগণ এবং ইস্রােয়েলর উত্তর এবং দিক্ষণাঞ্চেলর
জনেগাষ্ঠীর েলােকরা ও েলবীয়রা এেলন এবং রহিবয়ামেক সমথর্ন
করবার জনয্ তঁার সেঙ্গ েযাগ িদেলন| 14 েলবীয়রা তঁােদর িনজস্ব চাষ
আবােদর জিম ও ঘাস জিম েছেড় িযহূদা এবং েজরুশােলেম চেল
এেসিছেলন, কারণ যারিবয়াম ও তঁার পুত্ররা তঁােদর প্রভুর যাজক
িহেসেব কাজ করেত েদনিন|

15 েবদীেত তঁার ৈতরী বাছুর ও ছাগেলর মূির্ত্তগুেলার সামেন পূেজা
করার জনয্ িতিন িনেজর পছন্দমেতা যাজকেদর িনেয়াগ কেরিছেলন|
16 েলবীয়রা যখন ইস্রােয়ল তয্াগ কের চেল েগেলন তখন ইস্রােয়েলর
ধমর্ভীরু পিরবারেগাষ্ঠীর সদসয্রাও েজরুশােলেম তঁােদর পূবর্পুরুেষর
প্রভুর কােছ বিলদান করার জনয্ চেল এেলন| 17 েজরুশােলেম এেস
এই েলাকরা িযহূদােক শিক্তশালী করল এবং রহিবয়ামেক িতন বছেরর
জনয্ সহায়তা িদল, কারণ তারা দায়ুদ ও শেলামেনর মেতা ঈশ্বরেক
মানয্ কের জীবনযাপন কেরিছল|

রহিবয়ােমর পিরবারবগর্
18 রহিবয়াম দায়ুেদর পুত্র িযরীেমােতর কনয্া মহলত্ েক িবেয়

কেরিছেলন| মহলেতর মাতা অবীহিয়ল িছেলন িযশেয়র েপৗত্রী,
ইলীয়ােবর কনয্া| 19 রহিবয়াম আর মহলেতর পুত্রেদর নাম িছল:
িযয়ূশ, শমিরয় এবং সহম| 20 এরপর, রহিবয়াম অবশােলােমর কনয্া
মাখােক িবেয় কেরন| তঁােদর দুজেনর পুেত্রর নাম হল: অিবয়, অত্তয়,
সীষ এবং শেলামীৎ| 21 রহিবয়ােমর 18 জন স্ত্রী ও 60 জন উপপত্নী
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থাকেলও িতিন তঁার স্ত্রী মাখােকই সবেচেয় েবশী ভালবাসেতন| সব
িমিলেয় রহিবয়ােমর 28 জন পুত্র ও 60 জন কনয্া হেয়িছল|

22 তঁার পুত্রেদর মেধয্ রহিবয়াম অিবয়েক যুবরাজ, তার ভাইেদর
মেধয্ েনতা বেল েঘাষণা কেরন কারণ িতিন তােকই পরবতীর্ রাজা
করেত েচেয়িছেলন| 23 িবচক্ষণতার সেঙ্গ রহিবয়াম তঁার পুত্রেদর
িযহূদা ও িবনয্ামীেনর সমস্ত জায়গায়, দূগর্সম্বিলত সমস্ত শহের
পািঠেয়িছেলন এবং তােদর সেঙ্গ পযর্াপ্ত পিরমােণ প্রেয়াজনীয়
িজিনসপত্র িদেয়িছেলন| িতিন তােদর িবেয়র বয্বস্থা করেত েচষ্টা
কেরিছেলন|

12
িমশর রাজ শীশেকর েজরুশােলম আক্রমণ

1 এমশঃ রহিবয়াম তঁার রােজয্র িভত সুদৃঢ় কের একজন
ক্ষমতাশালী রাজায় পিরণত হেলন| িকন্তু এরপর রহিবয়াম ও িযহূদার
পিরবারেগাষ্ঠী প্রভুর িবিধ ও িনেদর্ শ অমানয্ করেত শুরু করেলন|

2 এর ফলস্বরূপ প্রভুর ইেচ্ছয িমশেরর রাজা শীশক রহিবয়ােমর
রাজেত্বর পঞ্চম বছের েজরুশােলম আক্রমণ করেলন| 3 শীশেকর
সেঙ্গ িছল 12,000 রথসমূহ এবং 60,000 েঘাড়-সওয়ার সহ একিট
িবশাল েসনাবািহনী| শীশেকর েসনাবািহনীেত এত লূবীয, সুক্কীয়,
কূশীয় েলাক িছল েয তােদর েগানা েযত না| 4 েজরুশােলেম এেস
উপিস্থত না হওয়া পযর্ন্ত শীশক িযহূদার সমস্ত দূগর্ নগরীগুিল দখল
করেত লাগেলন|

5 েসই সমেয়, ভাববাদী শমিয়য়, রহিবয়াম ও িযহূদার েনতৃবৃন্দ যঁারা
শীশেকর আক্রমেণর কারেণ েজরুশােলেম এেস জেড়া হেয়িছেলন
তােদর কােছ েগেলন এবং বলেলন, “প্রভু বেলেছন: �রহিবয়াম, তুিম
ও িযহূদার েলােকরা আমায় তয্াগ কেরেছা, অতএব একইভােবআিমও
েতামােদর শীশেকর িবরুেদ্ধ আমার সাহাযয্ ছাড়াই যুদ্ধ করেত েছেড়
িদেয়িছ|� ”
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6তখন রহিবয়াম ও িযহূদার েনতারা িবনম্র হেলন,অনুতাপ করেলন
এবং বলেলন, “প্রভু েতা িঠক কথাই বেলেছন, আমরা পাপাত্মা|”

7প্রভু যখন েদখেলন েয রাজা ও তঁার েনতারা িবনীত হেয়েছন এবং
অনুেশাচনা কেরেছন তখন িতিন শমিয়য়েক বলেলন, “েযেহতু রাজা
ও েনতারা িবনীত হেয়েছন ও অনুতপ্ত হেয়েছন, আিম ওেদর ধ্বংস
করেবা না, িকন্তু েজরুশােলমেক শীশেকর েসনাবািহনীর হাত েথেক
মুিক্ত িদেয় আমার েক্রােধর েথেক তােদর কেয়কজনেক অবয্াহিত
েদব| 8 িকন্তু তবুও, তারা তার দাস হেব, যােত তারা বুঝেত পাের েয
আমােক েসবা করা আর একজন পাির্থব রাজােক েসবা করার মেধয্
তফাত্ আেছ|”

9 িমশররাজ শীশক েজরুশােলম আক্রমণ কের প্রভুর মিন্দেরর
সমস্ত ধনসম্পদ লুঠ েতা করেলনই, রাজপ্রাসােদর যাবতীয় সম্পদও
িতিন অপহরণ কের সেঙ্গ িনেয় েগেলন| রাজা শেলামেনর বানােনা
েসানার ঢালগুেলাও শীশক িনেয় যান| 10 তার জায়গায় রহিবয়াম
িপতেলর ঢালগুিল রাখেলন এবং েসগুেলা রাজপ্রাসােদর দ্বাররক্ষীেদর
দািয়েত্ব েরেখ িদেলন| 11 যখন িতিন প্রভুর মিন্দের েযেতন তারা
এগুেলা েবর করেতা, পের আবার দ্বাররক্ষীেদর ঘেরই তুেল রাখেতা|

12 েযেহতু রহিবয়াম িবনীত হেয়িছেলন এবং যা কেরিছেলন তার
জনয্ অনুতপ্ত হেয়িছেলন, প্রভু তঁার েক্রাধ সিরেয় িনেলন এবং তােদর
সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করেলন না কারণ িযহূদায় িকছু ধাির্মকতা তখনও
বাকী িছল|

13রাজা রহিবয়াম এমশঃ েজরুশােলেম িনেজেকক্ষমতাশালী রাজা
িহেসেব প্রিতিষ্ঠত কেরিছেলন| িতিন 41 বছর বয়েস রাজা হেয়িছেলন
এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত অঞ্চলগুিলর মেধয্ েথেক প্রভু েয স্থানিটেত
িনেজর নাম রাখার জনয্ েবেছ িনেয়িছেলন েসই েজরুশােলেম
17 বছর রাজত্ব কেরিছেলন| রহিবয়ােমর মা নয়মা িছেলন একজন
অেম্মানীয়া| 14 রহিবয়াম িবিভন্ন অসৎ কেমর্ িলপ্ত হেয়িছেলন কারণ
িতিন অন্তঃকরণ েথেক প্রভুেক অনুসরণ কেরন িন|

15 তঁার রাজেত্বর প্রথম েথেক েশষ পযর্ন্ত রহিবয়াম যা িকছু
কেরিছেলন েসসবই ভাববাদী শমিয়য় আর ইেদ্দার েলখা পািরবািরক
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ইিতহাস েথেক জানেত পারা যায়| রহিবয়াম ও যারিবয়ােমর
রাজত্বকােল, দুজেনর মেধয্ সব সমেয়ই যুদ্ধ েলেগ থাকেতা| 16 মৃতুয্র
পর দায়ুদ নগরীেত রহিবয়ামেক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািহত করা
হয়| তারপর তঁার পুত্র অিবয় নতুন রাজা হেলন|

13
িযহূদার রাজা অিবয়

1 যারিবয়ােমর ইস্রােয়েল রাজেত্বর 18 বছেরর মাথায় অিবয়
ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলন| 2 িতিন েমাট িতন বছর েজরুশােলেম
রাজত্ব কেরিছেলন| অিবয়র মা মীখায়া িছেলন িগিবয়ার ঊরীেয়েলর
কনয্া| অিবয় আর যারিবয়ােমর মেধয্ও যুদ্ধ হেয়িছল| 3 অিবয়র
েসনাবািহনীেত 400,000 বীর ৈসিনক িছল| অিবয় তােদর িনেয় যুেদ্ধ
যান| ইিতমেধয্ যারিবয়াম 800,000 বীর েসনা িনেয় যুেদ্ধর জনয্
প্রস্তুত হেয় রইেলন|

4 অিবয় ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ অঞ্চেল সমারিযম পাহােড়র ওপর
দঁািড়েয় বলেলন, “যারিবয়াম আর ইস্রােয়েলর অনয্ সবাই, েতামরা
আমার কথা েশােনা| 5 েতামরা িনশ্চয়ই জােনা েয প্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর দায়ুদ ও তঁার উত্তরপুরুষেদর সেঙ্গ একিট দৃঢ় চুিক্ত* কেরিছেলন
এবং িচরিদেনর জনয্ তােদর ইস্রােয়েলর ওপর রাজা িহেসেব কতৃর্ ত্ব
করার অিধকার িদেয়িছেলন| 6 িকন্তু নবােটর পুত্র যারিবয়াম তঁার
প্রকৃত রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরেছন| যারিবয়াম আসেল দায়ুেদর
পুত্র শেলামেনর অধীনস্থ একজন ভৃতয্ িছল| 7 তারপর স্বাথর্ােন্বষী
অপদাথর্ িকছু েলাক আর যারিবয়াম িমেল রহিবয়ােমর িবরুেদ্ধ
চক্রান্ত কেরিছেলন| েযেহতু রহিবয়ােমর তখন অল্প বয়স এবং যেথষ্ট
অিভজ্ঞতা িছল না তাই িতিন যারিবয়ামেক বাধা িদেত পােরনিন|
* 13:5: দৃঢ় চুিক্ত েলাকরা যখন একেত্র লবণ েখত তখন েবাঝা েযত েয তােদর মেধয্
বনু্ধেত্বর চুিক্ত কখনও ভাঙেব না| এখােন অিবয় বলেছ েয ঈশ্বর দায়ুেদর সেঙ্গ একটা চুিক্ত
কেরেছন যা কখনও ভাঙেব না|
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8 “আর এখন েতামরা সকেল িমেল ভাবেছা দায়ুেদর সন্তানেদর
দ্বারা শািসত প্রভুর রাজয্েক যুেদ্ধ হারােব! েতামােদর সেঙ্গ
অেনক েলাক আর েদবতা িহেসেব যারিবয়ােমর ৈতরী ঐ �েসানার
বাছুরগুেলা� আেছ| 9 েতামরা প্রভুর যাজক-েলবীয় আর হােরােণর
বংশধরেদর তািড়েয় িদেয় পৃিথবীর অনয্ানয্ জািতর মেতা িনেজরা
িনেজেদর যাজক েবেছ িনেয়েছা| এখন েয খুিশ েসই একটা ষঁাড় আর
সাতটা েমষ এেন এইসব মূির্ত্তগুেলার যাজক হেয় বসেত পাের|

10 “িকন্তু আমােদর প্রভুই আমােদর ঈশ্বর| আমরা িযহূদাবাসীরা
কখনও প্রভুেক অবজ্ঞা কিরিন বা তঁােক পিরতয্াগ কিরিন| আমােদর
এখােন েকবলমাত্র হােরােণর বংশধররা েলবীয়েদর প্রভুর েসবা
কেরন| 11 তঁারাই সকাল সন্ধয্ায় েহামবিল উৎসগর্ কেরন, ধুপধূেনা
িদেয় থােকন এবং মিন্দেরর েসানার েটিবেল তঁারাই রুিট িনেবদন
কেরন আর েসানার বািতদানগুেলার যত্ন িনেয় থােকন যােত তােদর
আেলা কখনও িনেভ না যায়| আমরা পরম শ্রদ্ধা ভের আমােদর
প্রভুর েসবা কির, িকন্তু েতামরা তঁােকই পিরতয্াগ কেরছ| 12 প্রভু
তাই আমােদর সহায়| িতিনই আমােদর প্রকৃত শাসক| তঁার যাজকরাও
আমােদর অনুগত| তঁারা যখন কাড়া-নাকাড়া, িশঙা বাজান প্রভুর
ভক্তরা তঁার কােছ আসার জনয্ বয্াকুল হেয় ওেঠন| েশােনা
ইস্রােয়লবাসীরা, েতামরা েতামােদর পূবর্পুরুেষর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরা
না| েতামরা কখেনাই সফল হেত পারেব না|”

13 িকন্তু যারিবয়াম অিবয়র েসনাবািহনীর েপছেন লুিকেয় থাকার
জনয্ এবং তােদর েপছন েথেক আক্রমণ করবার জনয্ িকছু
ৈসনয্ পািঠেয় িদেলন| সুতরাং যারিবয়ােমর মুখয্ ৈসনয্দল, অিবয়র
েসনাবািহনীর মুেখামুিখ হল এবং িতিন তঁার েপছেনও অতির্কত
আক্রমেণর জনয্ ৈসনয্ েমাতােয়ন রাখেলন| 14 তখন অিবয়র
েসনাবািহনী বুঝেত পারল েয সামেন েপছেন দুিদক েথেকই
যারিবয়ােমর েসনারা তােদর িঘের েফেলেছ আর িযহূদার েলাকরা
এবং প্রভুর যাজকরা সকেল িমেল িশঙা বাজােচ্ছ, প্রভুর উেদ্দেশয্
সাহােযয্র জনয্ আতর্ নাদ করেছ| 15 তখন অিবয়র েসনারা যুেদ্ধর
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হুংকার িদেত লাগেলা এবং েশষ পযর্ন্ত প্রভু যারিবয়ােমর ইস্রােয়লীয়
েসনাবািহনীেকই পরািজত করেলন| 16 ইস্রােয়লীয়রা, িযহূদােদর
েথেক পালােত লাগেলা| 17 ইস্রােয়েলর 500,000 বাছাই করা ৈসনয্
অিবয় এবং তার েসনাবািহনীর হােত িনহত হল| 18অথর্াৎ ইস্রােয়লীয়রা
পরািজত হল এবং িযহূদােদর জয় হল| িযহূদারা যুেদ্ধ িজতেলা কারণ
তারা তােদর পূবর্পুরুেষর আদরনীয় ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কেরিছল|

19অিবয়র েসনাবািহনী যারিবয়ােমর েসনাবািহনীেক তাড়া কের েবর
কের িদল এবং যারিবয়ােমর কাছ েথেক ৈবেথল, িযশানা, ইেফ্রাণ
শহরগুিল এবং চারপােশর গ্রামগুিল দখল কের িনল|

20 অিবয়র জীবদ্দশায় যারিবয়াম আর তার ক্ষমতা িফের পান িন|
প্রভু যারিবয়ামেক আঘাত কেরিছেলন এবং িতিন মারা িগেয়িছেলন|
21 িকন্তু অিবয় এমশঃ শিক্তশালী হেয় ওেঠন| িতিন 14জন মিহলােক
িবেয় কেরন আর তঁার 22 জন পুত্র ও 16 জন কনয্া হেয়িছল|
22 অিবয় যা িকছু কেরিছেলন এবং েযরকম বয্বহার কেরিছেলন তা
ভাববাদী ইেদ্দােরর েলখা কািহনী েথেক জানেত পারা যায়|

14
1 অিবয়র মৃতুয্র পর তঁােক দায়ুদ নগরীেত পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ

সমািহত করার পর অিবয়র পুত্র রাজা আসা তঁার জায়গায় নতুন রাজা
হেলন| আসার রাজত্বকােল েদেশ দশ বছেরর জনয্ শািন্ত িবরাজ
কেরিছল|

িযহূদার রাজা আসা
2আসা িনষ্ঠাভের তঁার প্রভুর েসবা কেরিছেলন| 3 িতিন িবেদশীেদর

েবদী এবং উচ্চস্থলগুিল সিরেয় িদেলন এবং িতিন পাথেরর
মূির্ত্তগুিল এবং আেশরার খঁুিটগুিল েভেঙ্গ িদেলন| 4 িতিন েলাকেদর
তােদর পূবর্পুরুেষর ঈশ্বেরর িবিধ এবং আেদশসমূহ পালন করেত
বেলিছেলন| 5 আসা িযহূদার সবকিট শহেরর উঁচু েবদীগুিল এবং
সূযর্ মূির্ত্তগুিল েভেঙ্গ িদেয়িছেলন| েয কারেণ প্রভুর আশীবর্ােদ তঁার
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রাজত্বকােল রােজয্র সবর্ত্র শািন্ত িবরাজ করেতা| 6শািন্তর সময় আসা
শহরগুেলােক শিক্তশালী কেরিছেলন যখন েদশ যুদ্ধ েথেক মুক্ত িছল,
কারণ প্রভু তােক শািন্ত িদেয়িছেলন|

7আসা িযহূদার েলাকেদর েডেক বলেলন, “এেসা আমরা এই সব
শহরগুেলা েপাক্তকের বািনেয় এগুেলার চারপাশ েদওয়াল িদেয় িঘের
িদই| তারপর প্রহরা স্তম্ভ আর গরাদ বসােনা দরজা বানাই| আমােদর
প্রভুেক অনুসরণ করার জনয্ই আজ এই শহর আমােদর হেয়েছ| প্রভু
আমােদর শািন্ত িদেয়েছন|” আসা ও তঁার প্রজারা তঁােদর এই কােজ
সফল হেয়িছেলন|

8 আসার েসনাবািহনীেত িযহূদা জনেগাষ্ঠীর েমাট 300,000
বল্লমধারী েসনা ও িবনয্ামীন জনেগাষ্ঠীর 280,000 ধনুধর্র েসনা
িছল| িযহূদার ৈসিনকরা বল্লম ও ঢাল িনেয় যুদ্ধ করেতন| িবনয্ামীেনর
ৈসিনকরা েছাট েছাট ঢাল এবং তীরধনুক িনেয় যুদ্ধ করেত পারেতন|
এঁরা সকেলই িছেলন সাহসী ও বীর েযাদ্ধা|

9 কূশ েদেশর েসরহ 1,000,000 েসনা ও 300 রথ িনেয় আসার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেস মােরশা নগর পযর্ন্ত অগ্রসর হেয়িছেলন|
10 আসাও তঁার েসনাবািহনী িনেয় যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেয় মােরশার
সফাথা উপতয্কায় এেস উপিস্থত হেলন|

11 আসা তঁার প্রভু ঈশ্বরেক েডেক বলেলন, “েহ প্রভু, শিক্তশালী
প্রিতপেক্ষর িবরুেদ্ধ দুবর্লেদর একমাত্র তুিমই সাহাযয্ করেত
পােরা|আমােদর প্রভু, ঈশ্বর তুিম আমােদর সহায় হও| আমরা েতামার
ওপর িনভর্ র করিছ| প্রভু েতামার নাম িনেয় আমরা এই িবশাল
েসনাবািহনীর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যািচ্ছ| তুিম আমােদর ঈশ্বর| েদেখা,
েতামার েসনাবািহনীেক েকউ েযন হারােত না পাের|”

12প্রভু তখন আসার েসনাবািহনীর হােত কূশ েদেশর েসনাবািহনীর
পরাজয় সাধন করেলন| েসই কূশ েসনারা পািলেয় েগল| 13 আসার
েসনারা তােদর ধাওয়া কের গরার পযর্ন্ত তাড়া করল| যুেদ্ধ প্রভুর
বািহনীর এেতা েবশী সংখয্ক কূশ েসনা মারা িগেয়িছল েয তােদর
পেক্ষ আর একিত্রত হেয় বািহনী ৈতরী কের যুদ্ধ করা সম্ভব িছল না|
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আসা আর তঁার েসনাবািহনী শত্রুপেক্ষর েফেল যাওয়া বহু মূলয্বান
িজিনষপত্র উদ্ধার কের দখল করেলন| 14 তারা গরােরর পাশ্ববতীর্
সমগ্র শহরেক যুেদ্ধ পরািজত করেলন| এই সব শহেরর বািসন্দারা
প্রভুর েকাপানেলর ভেয় ভীত িছল| আসার েসনাবািহনী এইসব শহর
েথেক বহু দুমূর্লয্ িজিনসপত্র দখল কের িনেয়িছল| 15 এরপর তারা
েমষপালকেদর ছাউিন আক্রমণ কের েসখান েথেক বহু সংখয্ক েমষ
ও উট েকেড় িনেয় আবার েজরুশােলেম িফের েগল|

15

আসার পিরবতর্ ন
1 এখন ঈশ্বেরর আত্মা ওেবেদর পুত্র অসিরয়র ওপর এল| 2 িতিন

আসার সেঙ্গ েদখা কের বলেলন, “আসা আর িযহূদা ও িবনয্ামীেনর
সমস্ত েলাকরা, েতামরা েশােনা! েতামরা যিদ প্রভুেক অনুসরণ কেরা
িতিন েতামােদর সহায় থাকেবন| েতামরা যিদ সিতয্ই তঁােক েপেত
চাও, েতামরা তঁােক পােব| িকন্তু, েতামরা যিদ তঁােক পিরতয্াগ কেরা,
িতিনও েতামােদর পিরতয্াগ করেবন| 3 দীঘর্কাল ইস্রােয়েল েকােনা
প্রকৃত ঈশ্বর, েকােনা িশক্ষক, যাজক বা িবিধ িছল না| 4 িকন্তু যখন
ইস্রােয়লীয়রা সঙ্কেটর সনু্মখীন হল, তারা আবার প্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর িদেক মুখ িফিরেয় তাকােলা| তারা তঁােক খঁুজেলা এবং িতিন
তােদর তঁােক খঁুজেত িদেলন| 5 েসই সমেয়, সমস্ত জািতগুেলার
মেধয্ একিট িবরাট অশািন্ত চলিছল| েয েকান একজন বয্িক্তর পেক্ষ
িনরাপেদ চলােফরা করা প্রায় অসম্ভব িছল| 6জািতগুিল অপর জািতর
সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছল, এবং শহরগুিল অনয্ শহরগুিলর সেঙ্গ লড়াই
করিছল, যার ফেল সকেলই এক িনদারুণ তাণ্ডেবর মেধয্ িছল, কারণ
ঈশ্বর সমস্ত রকম অশািন্ত িদেয় তােদর ওপর আঘাত েহেনিছেলন|
7 িকন্তু েশােনা আসা, তুিম আর িযহূদা ও িবনয্ামীেনর েলােকরা
সবরকম পিরিস্থিতেতই দৃঢ় েথেকা| কখনও েকােনা দুবর্লতা প্রকাশ
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কেরা না| েতামােদর এই দৃঢ় থাকার উপযুক্ত প্রিতদান েতামরা িনশ্চয়ই
পােব|”

8আসা ওেবেদর এইসব কথা শুেন খুবই অনুপ্রািণত েবাধ করেলন|
িতিন িযহূদার ও িবনয্ামীেনর সমগ্র অঞ্চল েথেক ও তঁার দখল করা
ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ অঞ্চেলর সমস্ত শহরগুিল েথেক যাবতীয় ঘৃণয্
মূির্ত্তগুিল সিরেয় িদেলন| প্রভুর মিন্দেরর দালােনর সামেনর প্রভুর
েবদীিটও িতিন েমরামৎ করেলন|

9 এরপর, আসা িযহূদা ও িবনয্ামীেনর সমস্ত েলাকেক ও ইফ্রিয়ম,
মনঃিশ ও িশিমেয়ান পিরবারেগাষ্ঠী যারা ইস্রােয়ল তয্াগ কের িযহূদায়
বাস করেত িগেয়িছেলন তােদর সবাইেক এক জায়গায় জেড়া
করেলন| তােদর মেধয্ অেনেকই প্রভুেক আসার পক্ষ িনেত েদেখই
ইস্রােয়ল তয্াগ কের িগেয়িছল|

10 আসা আর এই সমস্ত েলাকরা তঁার রাজেত্বর 15তম বছেরর
তৃতীয় মােস েজরুশােলেম একিত্রত হল| 11 েসই সময় তারা তােদর
শত্রুেদর কাছ েথেক আনীত লুট দ্রবয্ েথেক প্রভুর উেদ্দেশয্ 700
ষঁাড় এবং 7000 েমষ ও ছাগল উৎসগর্ করেলন| 12 েসই সমেয়
তঁারা সবর্ান্তঃকরেণ প্রভু তঁােদর পূবর্পুরুেষর ঈশ্বেরর েসবা করেবন
বেল তঁােদর িনেজেদর মেধয্ একিট চুিক্ত করেলন| 13 িঠক হল েয
বয্িক্ত প্রভু ঈশ্বেরর েসবা করেত প্রিতবাদ করেব তা েস যেতা গণয্মানয্
েহাক্ বা সাধারণ েকউ েহাক্ তােক মৃতুয্দণ্ড েদওয়া হেব| এমনিক
মিহলা হেলও তােক মাজর্ না করা হেব না| 14 তারপর আসা ও সবাই
িমেল সমস্বের প্রভুর সামেন শপথ করেলা এবং িশঙা ও কাড়া-নাকাড়া
বাজােলা| 15 অতএব িযহূদার সমস্ত েলাক আনন্দ করল কারণ তারা
সবর্ান্তঃকরেণ একিট শপথ িনল, সমূ্পণর্ বাসনা িনেয় তঁার অনুসরণ
কেরিছল এবং তঁােক খঁুেজ েপেয়িছল| তাই প্রভু তােদর সারা েদেশ
শািন্ত িদেয়িছেলন|

16 রাজা আসা তঁার মা মাখােক রাণীর পদ েথেক অপসারণ
কেরিছেলন েযেহতু িতিন আেশরা মূির্ত্তর জনয্ পূজার বস্তু িহসােব
ভয়ঙ্কর খঁুিটগুেলার একটা িনেজ পঁুেতিছেলন| িতিন েসই খঁুিটটা উপেড়



2 বংশাবিল 15:17 xxxv 2 বংশাবিল 16:6

েফেল টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ িকেদ্রাণ নদীেত পুিড়েয় ছাই কের
িদেয়িছেলন| 17 িযহূদা েথেক উঁচু েবদীগুেলা সরােনা না হেলও আসা
আজীবন সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় প্রভুেক অনুসরণ কেরিছেলন|

18 এছাড়াও আসা ঈশ্বেরর মিন্দের তঁার ও তঁার িপতার পক্ষ েথেক
বহু মূলয্বান েসানা ও রূেপার সামগ্রী দান কেরিছেলন| 19 আসার
রাজেত্বর 35 বছর পযর্ন্ত েকােনা যুদ্ধ হয় িন|

16
আসার েশষ কেয়ক বছর

1আসার রাজেত্বর 36 বছেরর মাথায় ইস্রােয়েলর রাজা বাশা িযহূদা
আক্রমণ কেরিছেলন| িতিন রামা শহরিট িনমর্াণ কের শহরিটেক দুেগর্
পিরণত কেরিছেলন, যােত উত্তেরর রাজয্গুিলর েলাকরা িযহূদার রাজা
আসার কােছ না যায়| 2 তখন আসা প্রভুর মিন্দর ও রাজপ্রাসাদ
েথেক েসানা ও রূেপা িনেলন এবং দেম্মশেক অরাম েদেশর রাজা
িবন্হদেদর কােছ দূত মারফৎ তা পাঠােলন, ও বলেলন, 3 “আমার
িপতা ও আপনার িপতার মেধয্ েযরকম চুিক্ত হেয়িছল, চলুন আমরাও
িনেজেদর মেধয্ েসরকম একটা চুিক্ত কির|আিমআপনার কােছ েসানা
ও রূেপা পাঠািচ্ছ| পিরবেতর্ আপিন ইস্রােয়লরাজ বাশার সেঙ্গআপনার
চুিক্ত ভঙ্গ করুন যােত িতিন আমােক আর িবরক্ত না কেরন এবং
আমােক িনেজর মেতা থাকেত েদন|”

4 িবন্হদদ রাজা আসার প্রস্তােব রাজী হেয় ইস্রােয়েলর শহরগুেলা
আক্রমণ করার জনয্ তঁার েসনাবািহনীর েসনাপিতেদর িনেদর্ শ িদেলন|
এইসব েসনাপিতরা ইেয়ান, দান, আেবল-মিযম ও নপ্তািল শহরগুিল,
েযখােন খাদয্ সঞ্চয় কের রাখা হেতা আক্রমণ করেলন| 5 যখন বাশা
এই আক্রমেণর খবর েপেলন িতিন রামার দুগর্ বানােনার কাজ বন্ধ
কের চেল েযেত বাধয্ হেলন| 6 তখন আসা িযহূদার সমস্ত পুরুষেদর
িনেয় বাশা রামা নগর বানােনার জনয্ েয সব পাথর আর কাঠ বয্বহার
কেরিছেলন, েসইগুেলা িনেয় এেলন এবং েগবা ও িমস্পা দুেটা দুগর্সহ
শহর ৈতরী করেলন|
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7 এসমেয় ভাববাদী হনািন িযহূদার রাজা আসার সেঙ্গ েদখা করেত
এেস বলেলন, “আসা তুিম সাহােযয্র জনয্ েতামার প্রভু ঈশ্বেরর ওপর
নয় অরাম রােজর ওপর িনভর্ র কেরিছেল| এই কারেণ, িসিরযার
রাজার ৈসনয্দেলর ওপর তুিম েতামার িনয়ন্ত্রণ হারােব| 8 কূশীয় ও
লূবীয়েদর বহু রথ ও অশ্বােরাহী ৈসনয্সহ িবশাল েসনাবািহনী িছল,
িকন্তু তুিম প্রভুর ওপর িনভর্ র কেরিছেল বেল িতিন েতামােক ওেদর
পরািজত করেত িদেয়িছেলন| 9 সমস্ত পৃিথবীেত খঁুেজ েবড়ায় প্রভুর
দৃষ্টি, েয সমস্ত বয্িক্ত তঁার প্রিত িবশ্বস্ত, িতিন তােদর মধয্ িদেয়ই তঁার
ক্ষমতা প্রদশর্ন কেরন| আসা তুিম মূেখর্র মেতা কাজ কেরেছা অতএব
এরপর েথেক েতামায় শুধুই যুদ্ধ কের েযেত হেব|”

10 একথা শুেন, আসা হনািনর ওপর েরেগ িগেয় তঁােক কারাগাের
পুের িদেলন এবং কেয়কজেনর সেঙ্গ আসা িনষু্ঠর বয্বহারও
কেরিছেলন|

11আসা তঁার রাজেত্বর প্রথম েথেক েশষাবিধ যা িকছু কেরিছেলন
েসসবই িযহূদা ও ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধআেছ|
12 তঁার রাজেত্বর 39 বছেরর মাথায় আসার পােয় মারাত্মক ধরেণর
েরাগ হয়, িকন্তু তা সেত্ত্বও িতিন প্রভুর সাহাযয্ প্রাথর্না না কের শুধুমাত্র
ডাক্তারেদর িদেয়ই িচিকৎ সা কিরেয়িছেলন| 13 ফলস্বরূপ 41 বছর
রাজত্ব করার পর অবেশেষ তঁার মৃতুয্ হল| 14 মৃতুয্র পর আসােক তঁার
পূবর্পুরুষেদর পােশ দায়ুদ নগরীেত তঁার জনয্ বািনেয় রাখা সমািধসূ্তেপ
সমািহত করা হল| েলাকরা সমািধিটেক িবিভন্ন ধরেণর মশলাপািত
ও সুগন্ধী আতের ভিরেয় িদেয়িছল এবং তঁার সম্মানােথর্ এক িবশাল
আগুন জ্বািলেয়িছল|

17
িযহূদার রাজা িযেহাশাফট

1আসার জায়গায় িযহূদার নতুন রাজা হেলন তঁার পুত্র িযেহাশাফট|
ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ িযেহাশাফট িযহূদােক সুদৃঢ়
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কেরিছেলন| 2 িযহূদার েয সমস্ত শহরেক দুেগর্ পিরণত করা
হেয়িছল েসই সবকিট শহের িতিন েসনাবািহনী েমাতােয়ন কেরিছেলন|
এছাড়া িতিন িযহূদায় এবং তঁার িপতা আসার দখল করা ইফ্রিয়েমর
শহরগুিলেতও ৈসনয্বািহনী েমাতােয়ন কেরিছেলন|

3 প্রভু িযেহাশাফেটর সহায় হেয়িছেলন কারণ িতিন তঁার পূবর্পুরুষ
দায়ুেদর মেতাই বাধয্ভােব জীবনযাপন করেতন এবং বাল মূির্ত্তসমূেহর
পূেজা কেরন িন| 4 পিরবেতর্ িতিন তঁার িপতা, আসার ঈশ্বরেক
অনুসরণ কেরিছেলন এবং ইস্রােয়েলর উত্তরাঞ্চেলর েলাকেদর মেতা
জীবনযাপন কেরন িন| িযেহাশাফট প্রভুর িবিধ ও িনেদর্ শ অনুযায়ী
জীবনযাপন করেতন| 5 প্রভু তাই িযহূদা রােজয্ িযেহাশাফেটর
ক্ষমতােক দৃঢ় কেরিছেলন| সমস্ত েলাক তঁার জনয্ উপহার ও
উপেঢৗকন আনত, েস কারেণ িতিন বহু খয্ািত ও সম্পেদর অিধকারী
হেয়িছেলন| 6 প্রভুর আজ্ঞানুবতীর্ হেয় জীবনযাপন করেত িযেহাশাফট
কৃতসংকল্প িছেলন| িতিন ভণ্ড মূির্ত্ত আেশরার খঁুিট ও যাবতীয় উঁচু
পূেজার েবদী িনমূর্ল কেরিছেলন|

7 িযেহাশাফট তঁার রাজেত্বর তৃতীয় বছের িযহূদার শহরগুিলেত
িশক্ষাদােনর জনয্ তঁার িবন্-হিয়ল, ওবিদয়, সখিরয়, নথেনল, মীখায়
প্রমুখ আিধকািরকেদর পাঠান| 8 এঁেদর সেঙ্গ িতিন িকছু েলবীয়
পািঠেয়িছেলন| তারা হল: শমিয়য়, নথিনয়, সবিদয়, অসােহল,
শমীরােমাৎ, িযেহানাথন, অেদািনয, েটািবয় এবং েটাব্-অদনীয় এবং
যাজক ইলীশামা ও িযেহারাম| 9 এঁরা সকেল িমেল িযহূদার সমস্ত শহর
পযর্টন করেত করেত প্রভুর িবিধপুস্তক অনুযায়ী েলােকেদর িশক্ষাদান
কেরিছেলন|

10 িযহূদার চারপােশর অঞ্চেলর বসবাসকারী েলাকরা প্রভুর ভেয়
ভীত থাকায় িযেহাশাফেটর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ েঘাষণা কেরিন| 11 িকছু
পেলষ্টীয় বয্িক্ত িযেহাশাফেটর জনয্ রূেপা ও অনয্ানয্ উপহার
এেনিছেলন কারণ তারা তঁার ক্ষমতা সম্পেকর্ সেচতন িছল| আরবীয়রা
িযেহাশাফটেক 7700িট েমষ ও 7700িট ছাগল উপহার িদেয়িছল|
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12 িযেহাশাফট ক্রেম ক্রেম আেরা শিক্ত সঞ্চয় কেরন এবং িযহূদার
প্রেতয্কটা শহের দুগর্ ও েগালাঘর বানান| 13 এই সমস্ত শহের
িতিন িনয়িমত ৈদনিন্দন বয্বহাযর্য্ িজিনসপত্র পাঠােতন| এছাড়া িতিন
েজরুশােলেম যুদ্ধ িবদয্ায় পারদশীর্ ৈসিনক রাখার বয্বস্থা কেরিছেলন|
14 এই সমস্ত ৈসিনকেদর নাম তােদর পিরবারেগাষ্ঠীর ইিতহাস েথেক
জানেত পারা যায়|

ৈসিনকেদর মেধয্ িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী েথেক
অদন িছেলন 300,000 েসনার অধয্ক্ষ|
15 িযেহাহানেনর অধীেন িছল 280,000 েসনা|
16 িসিখর পুত্র অমিসয়, প্রভুর েসবায় একজন েস্বচ্ছােসবক,
200,000 ধনুধর্র েসনার েসনাপিত িছেলন|

17 িবনয্ামীেনর জািত েথেক
েসনাপিত ইিলয়াদার অধীেন িছল 200,000 ধনুধর্র ৈসনয্| এরা
সকেল তীরধনুক ও ঢাল িনেয় যুদ্ধ করেতা| ইিলয়াদা িনেজও
িছেলন সাহসী েযাদ্ধা|

18 িযেহাশাফেটর অধীেন িছল 180,000 পারদশীর্ েযাদ্ধা|

19 এরা ছাড়াও রাজা িযেহাশাফেটর অধীেন িযহূদার প্রেতয্কটা দুেগর্
আেরা বহু লক্ষ ৈসিনক কাজ করেতন|

18
মীখায় রাজা আহাবেক সতকর্ করেলন

1 িযেহাশাফট প্রভুত পিরমােণ সম্পদ ও সম্মােনর অিধকারী
হেয়িছেলন| িতিন ঐ দুিট রােজয্র মেধয্ একিট সিন্ধ স্থাপেনর জনয্
রাজা আহােবর সেঙ্গও একিট ৈববািহক সম্পকর্ স্থাপন কেরিছেলন|
2 কেয়কবছর পের যখন িতিন শমিরয়া শহের রাজা আহােবর
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সেঙ্গ েদখা করেত েগেল আহাব তঁার ও তঁার সেঙ্গর েলাকেদর
সম্মানােথর্ বহু েমষ ও গরু বিলদান কেরন| আহাব িযেহাশাফটেক
রােমাৎ-িগিলয়দ আক্রমণ করেত উৎসাহ িদেয়িছেলন| 3 আহাব
িযেহাশাফটেক িজেজ্ঞস করেলন, “আপিন িক আমার সেঙ্গ রােমাৎ-
িগিলয়দ আক্রমণ করেত যােবন?” িযেহাশাফট, আহাবেক উত্তর
িদেয়িছেলন, “আপনারআরআমার মেধয্ েকােনা পাথর্কয্ েনই,আমার
প্রজারা েতা আপনারও প্রজা| আমরা অবশয্ই আপনার সেঙ্গ যুেদ্ধ
েযাগ েদব|” 4 িযেহাশাফট আেরা বলেলন, “প্রথেম প্রভুর সন্মিত
চাওয়া যাক|”

5 রাজা আহাব তাই 400 জন ভাববাদীেক জেড়া করেলন| িতিন
তঁােদর িজেজ্ঞস করেলন, “আমরা িক রােমাৎ-িগিলয়েদর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ যাত্রা করেত পাির?”
তখন ভাববাদীরা বলেলন, “যান ঈশ্বর আপনােদর রােমাৎ-

িগিলয়দেক হারােত সাহাযয্ করেবন|”
6 িকন্তু িযেহাশাফট একথায় সন্তুষ্ট না হেয় বলেলন, “আমার প্রভুর

েকােনা ভাববাদী িক এখােন উপিস্থত আেছন? তাহেল তঁার মাধয্েম
আমােদর প্রভুর সম্মিত েনওয়া উিচৎ |”

7 তখন রাজা আহাব িযেহাশাফটেক জানােলন, “একজন আেছন
যঁার মাধয্েম আমরা প্রভুেক প্রশ্ন করেত পাির| িকন্তু এই েলাকটােক
আমার েমােটই পছন্দ নয় কারণ ও কখনও প্রভুর কাছ েথেক েজেন
আমায় েকােনা ভাল কথা বেলিন| ও সবসময় আমার সম্পেকর্ খারাপ
ভিবষয্দ্বাণী কের| এ হল িযেম্লর পুত্র মীখায়|”
িযেহাশাফট বলেলন, “আহাব আপনার মুেখ একথা েশাভা পায়

না|”
8 রাজা আহাব তখন তঁার এক কমর্চারীেক েডেক বলেলন,

“তাড়াতািড় িগেয় িযেম্লর পুত্র মীখায়েক এখােন েডেক িনেয় এেসা”
9 ইস্রােয়লরাজ আহাব এবং িযহূদারাজ িযেহাশাফট দুজেনই তখন

তঁােদর রাজকীয় েপাশাক পের শমিরয়া শহেরর সামেনর দরজার কােছ
এক শসয্ মাড়াইেয়র জায়গায় িনেজেদর িসংহাসেন বেসিছেলন| ঐ
400 জন ভাববাদী তােদর সামেন ভিবষয্দ্বাণী করিছেলন| 10কনানার
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পুত্র িসিদিকয় েলাহা িদেয় কেয়কটা িশং বািনেয় বলল, “প্রভু বেলেছন:
�ধ্বংস না হওয়া পযর্ন্ত আপনারা অরামীয়েদর এই িশংগুিল িদেয় িবদ্ধ
কের যােবন|� ” 11সমস্ত ভাববাদীরা একই সুের কথা বলেত লাগেলন|
তারা বলেলন, “আপনারা রােমাৎ-িগিলয়েদ যান| প্রভুর সহায়তায়
আপনারা িনশ্চয়ই অরামীয়েদর পরািজত করেত পারেবন|”

12 এিদেক বাতর্ াবাহকরা মীখায়েক িগেয় বলেলন, “শুনুন মীখায়,
সমস্ত ভাববাদীরা রাজােদর যুদ্ধ জেয়র কথা শুিনেয়েছন| আপিনও
এবার িগেয় ভাল ভাল কথা বলুন|”

13প্রতুয্ত্তের মীখায় বলেলন, “জীবন্ত প্রভুর িদবয্, আমার ঈশ্বর যা
বেলন আিম তাই বলব|”

14তারপর মীখায় রাজা আহােবর কােছ এেস উপিস্থত হেলন| রাজা
তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “মীখায় আমরা িক রােমাৎ-িগিলয়েদ যুদ্ধ
করেত েযেত পাির?”
মীখায় উত্তর িদেলন, “যান আক্রমণ করুন| ঈশ্বর আপনােদর

শত্রুেক পরািজত করেত সাহাযয্ করেবন|”
15 রাজা আহাব তখন মীখায়েক বলেলন, “বহুবার আিম েতামােক

বেলিছ, প্রভুর নােম আমােক সব সমেয় সিতয্ কথা বলেব!”
16 একথা শুেন মীখায় বলেলন, “আিম েদখলাম ইস্রােয়েলর

েলাকরা েমষপালক ছাড়া েমেষর পােলর মত পাহাড়গুেলার ওপর
ছিড়েয় পেড়েছ| প্রভু বেলেছন: �এেদর েনতৃত্ব েদবার মেতা েকউ
েনই, প্রেতয্েক েয যার বািড়েত িফের যাক|� ”

17 ইস্রােয়েলর রাজা আহাব িযেহাশাফটেক বলেলন, “েদেখেছন,
আিম আেগই আপনােক বেলিছলাম মীখায় কখনও আমার সম্পেকর্
ভাল িকছু বেলন না| শুধুই আমার অপবাদ েদন|”

18 মীখায় বলেলন, “প্রভুর বাতর্ া শুনুন| আিম প্রভুেক তঁার
িসংহাসেন বেস থাকেত েদেখিছআর স্বেগর্র েসনাবািহনী তঁােক দুিদেক
িঘের েরেখিছল| 19 প্রভু িজেজ্ঞস করেলন: �েতামােদর মেধয্ েক
রােমাৎ-িগিলয়েদ যােব এবং আহাবেক প্রতারণা কের হতয্া করেব?�
তখন প্রভুর চারপােশ যারা দঁািড়েয়িছেলন তােদর এেককজন এেকক
রকম কথা বলেত লাগেলন| 20 েশষ অবিধ এক আত্মা এেস প্রভুর
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সামেন দঁািড়েয় বলেলা, �আিম যােবা আহােবর সেঙ্গ ছলনা করেত|�
প্রভু েসই আত্মােক িজেজ্ঞস করেলন, �িক ভােব?� 21 তখন েসই
আত্মা বলেলা, �আিম যােবা এবং আহােবর ভাববাদীেদর ওপর ভর
করব এবং তােদর িদেয় িমথয্া ভিবষয্দ্বাণী করাব|� তখন প্রভু বলেলন,
�যাও আহাবেক ছলনা করার কােজ তুিম অবশয্ই সফলকাম হেব|�

22 “েদখুন আহাব, প্রভু আপনার ভাববাদীেদর মুখ িদেয় িমথয্া
ভাষণ কিরেয়েছন| আসেল প্রভু আপনার অমঙ্গল সাধন করেত চান|”

23 তখন কনানার পুত্র িসিদিকয় িগেয় মীখােয়র মুেখ আঘাত কের
বলল, “মীখায়, আমােক বল প্রভুর আত্মা েকমন কের আমােক েছেড়
েগল এবং তার বদেল েতামার সেঙ্গ কথা বলল?”

24 মীখায় উত্তর িদেলন, “িসিদিকয় এ কথার উত্তর তুিম তখন
পােব যখন িনেজর প্রাণ বঁাচােত েতামায় একটা েচারা কুঠুিরেত িগেয়
লুেকােত হেব|”

25 রাজা আহাব হুকুম িদেলন, “মীখায়েক আটক কর এবং তােক
শহেরর শাসনকতর্ া আেমানার কােছ এবং রাজপুত্র েযায়ােশর কােছ
পািঠেয় দাও| 26আর ওেদর জািনেয় দাও আিম মীখায়েক কারাগাের
পুরেত বেলিছ| আিম যুদ্ধ েথেক িনরাপেদ িফের না আসা পযর্ন্ত েযন
ওেক জল আর শুকেনা রুিট ছাড়া আর িকছু েখেত না েদওয়া হয়|”

27প্রতুয্ত্তের মীখায় বলেলন, “আহাব আপিন যিদ যুদ্ধেক্ষত্র েথেক
অক্ষত অবস্থায় িফের আেসন তাহেল বুঝেবা প্রভু েকােনািদনই আমার
মুখ িদেয় েকােনা কথা বেলনিন| েতামরাও সকেল মন িদেয় আমার
একথা শুেন রােখা|”

রােমাৎ-িগিলয়েদ আহােবর মৃতুয্
28 অতঃপর ইস্রােয়েলর রাজা আহাব আর িযহূদার রাজা

িযেহাশাফট দুজেন িমেল রােমাৎ-িগিলয়দ আক্রমণ করেত েগেলন|
29 রাজা আহাব িযেহাশাফটেক বলেলন, “যুেদ্ধ যাবার আেগ আিম
ছদ্মেবশ পের েযেত চাই| আপিন আপনার েপাশােকই চলুন|” তখন
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ইস্রােয়েলর রাজা আহাব ছদ্মেবশ ধারণ করেলন এবং তারপর দুজেন
যুেদ্ধ েগেলন|

30অরােমর রাজা তঁার রথবািহনীর েসনাপিতেদর আেদশ িদেলন,
“েকান ৈসনয্র সেঙ্গ যুদ্ধ কর না| েতামরা শুধু ইস্রােয়েলর রাজা
আহােবর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরা|” 31 রথ বািহনীর েসনাপিতরা প্রথেম
িযেহাশাফটেক েদেখ ভাবেলন, “ঐ বুিঝ ইস্রােয়েলর রাজা আহাব!”
তারা সকেল িমেল েযই িযেহাশাফটেক আক্রমণ করেত েগল
িযেহাশাফট সাহােযয্র জনয্ প্রভুেক িচৎকার কের ডাকেলন| ঈশ্বর
রেথর েসনাপিতেদর অিভমুখ িযেহাশাফেটর িদক েথেক ঘুিরেয়
িদেলন| 32 যখন রেথর েসনাপিতরা িযেহাশাফটেক েদখল তারা
হৃদয়ঙ্গম করল েয িতিন আসেল ইস্রােয়েলর রাজা আহাব নন, তাই
তারা আর তঁােক তাড়া করেলা না|

33 ইিতমেধয্, একজন েসনা তার ধনুক েথেক একটা তীর
লক্ষয্হীনভােব ছঁুেড়িছল এবং েসই তীরটা ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর
গােয় িগেয় িঁবধেলা| তীরটা তঁার শরীেরর এমন জায়গায় িঁবধল
েযখানটা বক্ষত্রাণ িদেয় ঢাকা িছল না| আহাব তঁার রেথর সারথীেক
বলেলন, “রেথর মুখ েঘারাও এবং আমােক যুদ্ধ েথেক সিরেয় িনেয়
যাও| আিম আহত|”

34 েসিদন যুদ্ধ এমশঃ প্রচণ্ড হেয় উঠল| সন্ধয্া পযর্ন্ত রাজা আহাব
তঁার রেথ অিধিষ্ঠত েথেক যুেদ্ধর সামনা করেলন| তারপর সূযর্ােস্তর
সময় িতিন মারা েগেলন|

19
1 িযহূদার রাজা িযেহাশাফট অক্ষত অবস্থায় েজরুশােলেম তঁার

বািড়েত িফের এেলন| 2 ভাববাদী হনািনর পুত্র েযহূ িযেহাশাফেটর
সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন| িতিন িযেহাশাফটেক বলেলন, “আপিন
েকন েযসব বয্িক্তরা প্রভুেক ঘৃণা কেরন েসই সমস্ত অসৎ বয্িক্তেদর
সাহাযয্ কেরেছন? এ কারেণই প্রভু আপনার ওপর কু্রদ্ধ হেয়েছন|
3 তা সেত্ত্বও আপনার মেধয্ এখনও ভাল িকছু আেছ েযেহতু আপিন
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সবর্ান্তঃকরেণ ঈশ্বরেক খঁুজেত দৃঢ়সংকল্প কেরেছন এবং এেদশ েথেক
আেশরার খঁুিটগুেলাও সিরেয় িদেয়েছন|”

িযেহাশাফেটর িবচারক িনবর্াচন
4 েজরুশােলেম থাকাকালীন িযেহাশাফট আবার েবর্-েশবা েথেক

পাবর্তয্ েদশ ইফ্রিয়ম পযর্ন্ত েলাকেদর সেঙ্গ িমশেলন এবং তােদর
প্রভুর কােছ, তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর কােছ িফিরেয় আনেলন|
5 িযেহাশাফট িযহূদার প্রেতয্কটা দুেগর্র জনয্ আলাদা আলাদা িবচারক
িনবর্াচন কের তঁােদর বেলিছেলন, 6 “আপনারা অতয্ন্ত সতকর্ ভােব
িনেজেদর কাজ করেবন| কারণ আপনারা েয িবচার করেবন তা
েকােনা বয্িক্তর জনয্ নয়, স্বয়ং প্রভুর হেয় আপনারা আপনােদর
িসদ্ধান্তগুিল েলাকেদর েদেবন| আর আিম িনিশ্চত, যখন আপনারা
েকান িসদ্ধান্ত েনেবন প্রভু স্বয়ং আপনােদর সহায় হেবন| 7 প্রভু িকন্তু
িনরেপক্ষ তঁার েচােখ সকেলই সমান| ঘুষ িদেয় তঁার িবচার বদলােনা
যায় না| আপনারা সকেল এ কথা মাথায় েরেখ, প্রভুর শিক্ত ও েরাধর
কথা স্মরণ কের িনেজেদর কাজ করেবন|”

8 েজরুশােলেম িবচারক িহেসেব কাজ করার জনয্ িযেহাশাফট
কেয়কজন েলবীয়, িকছু যাজক ও ইস্রােয়েলর পিরবারেগাষ্ঠী
েনতােদর েবেছ িনেয়িছেলন| এেদর ওপর দািয়ত্ব িছল প্রভুর িবিধ
িনেদর্ শ েমেন েজরুশােলেমর বািসন্দােদর ৈদনিন্দন জীবেনর সমসয্ার
প্রিতিবধান করা| 9 িযেহাশাফট এেদর বেলিছেলন, “প্রভুর ভেয়
েতামােদর কত্তর্ েবয্ েতামােদর একিনষ্ঠ হেত হেব, সমস্ত হৃদয় িদেয়
তা করেত হেব| 10 েতামােদর িবিভন্ন ধরেণর মামলা েযমন খুন-
জখম, জুয়াচুির,আইন, িবিধ-িনেদর্ শ অমানয্ করার সনু্মখীন হেত হেব|
আর এসব মামলা আসেব এই সব শহের বসবাসকারী েতামােদরই
সহ নাগিরকেদর মেধয্ েথেক| েতামরা সবসমেয়ই েলাকেদর প্রভুর
িবরুেদ্ধ পাপাচরণ করার িবষেয় সতকর্ কের েদেব| েতামরা যিদ
িনেজেদর কতর্ েবয্র বয্াপাের িনষ্ঠাবান না হও তাহেল প্রভুর েরাধ
েতামােদর এবং েতামােদর সহ নাগিরকেদর ওপর িগেয় পড়েব| িকন্তু
যা বললাম তা যিদ েতামরা কেরা তাহেল ভেয়র েকােনা কারণ েনই|
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11 “সেবর্াচচ পদস্থ যাজক অমিরয় ধমর্ ও প্রভু সংক্রান্ত যাবতীয়
মামলা িনষ্পিত্তর সমেয় েতামােদর সাহাযয্ করেবন| রাজার িবষেয়
মামলার কাজকেমর্ েতামরা ইশ্মােয়েলর পুত্র, িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর
অনয্তম েনতা, সবিদয়র কাছ েথেক সাহাযয্ পােব| েলবীয়রা েলখেকর
কাজ করেব| সাহেস ভর কের, িনেজেদর ওপর আস্থা েরেখ েতামরা
েতামােদর কাজ কেরা| প্রাথর্না কির, প্রভু েযন নয্ােয়র পেক্ষ থােকন|”

20
িযেহাশাফট যুেদ্ধর সমু্মখীন হেলন

1 িকছুকাল পের, েমায়াবীয়, অেম্মানীয় ও মােয়ানীয় বয্িক্তরা
িযেহাশাফেটর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেসিছেলন| 2 িকছু েলাক এেলা
এবং িযেহাশাফটেক বলল, “মৃত সাগেরর ওপাের, ইেদাম েথেক
একটা বড় সড় ৈসনয্দল যাত্রা শুরু কেরেছ| দলটা িকন্তু ইিতমেধয্ই
হৎসেসান তামর পযর্ন্ত এেস েগেছ|” (হৎসেসান তামরেক ঐন্-গদীও
বলা হেয় থােক|) 3 িযেহাশাফট ভীত হেলন এবং প্রভুর সাহাযয্ চাইেবন
বেল িঠক করেলন| িতিন িযহূদার সমস্ত েলাকেক উপবাস করেত
আেদশ িদেলন| 4 িযহূদার প্রেতয্ক শহর েথেক েলাকরা প্রভুর কাছ
েথেক সাহাযয্ চাইবার জনয্ জেড়া হেলা| 5 িযেহাশাফট প্রভুর মিন্দেরর
নতুন উেঠােন িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমেবত েলাকেদর সামেন
দঁাড়ােলন এবং 6 বলেলন,

“েহ প্রভু! আমােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর, তুিমই স্বেগর্র অধীশ্বর|
িবেশ্বর প্রেতয্ক জািত ও েদেশর ভিবতেবয্র তুিম িনয়ামক| তুিম
সবর্শিক্তমান, েকউ েতামার িবেরািধতা করেত পাের না| 7 েহ
ঈশ্বর, এই েদেশর েলাকেদর তুিম এই স্থান পিরতয্াগ করেত বাধয্
কেরিছেল এবং তারা ইস্রােয়েলর েলাকেদর কাছ েথেক পািলেয়
িগেয়িছল| তুিম স্বয়ং এই ভূখণ্ড িচরকােলর জনয্ েতামার বনু্ধ
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অব্রাহােমর উত্তরপুরুষেদর হােত তুেল িদেয়িছেল| 8 তারা এই
অঞ্চেল বাস করত এবং এখােন েতামার নােমর জনয্ একিট পিবত্র
স্থান িনমর্াণ কেরেছ| 9তারা বেলিছল, �যিদ েকানিদন েকােনা িবপদ
আমােদর কােছ আেস- তরবাির, শািস্ত, েরাগসমূহ অথবা দুির্ভক্ষ,
আমরা এেস এই মিন্দেরর সামেন, প্রভু েতামার সনু্মেখ দঁাড়াব|
েযেহতু েতামার নাম রেয়েছ এই মিন্দের, িবপেদর সমেয় আমরা
িচৎকার কের েতামােকই ডাকেবা আর তখন তুিম আমােদর ডাক
শুনেব এবং আমােদর উদ্ধার করেব|�

10 “িকন্তু এখন অেম্মান, েমায়াব আর েসয়ীেয়র পাবর্তয্
অঞ্চেলর েসইসব অিধবাসীরা এেস ইস্রােয়েলর অিধবাসীেদর
আক্রমণ করেত উদয্ত হেয়েছন যােদর রাজয্ তুিমই স্বয়ং একিদন
ইস্রােয়লীয়েদর আক্রমণ করেত দাওিন বেল তারা রক্ষা েপেয়িছল|
িমশর েথেক আসার পেথ েতামার িনেদর্ শ েমেন ইস্রােয়লীয়রা
েসিদন এেদর ধ্বংস কেরিন| 11 অথচ েদেখা আজ তারা তার
িক প্রিতদান িদেচ্ছ| তারা েতামার েদওয়া ভূখণ্ড েথেক আমােদর
উৎ খাত করেতআসেছ| 12 েহ আমােদর প্রভু ঈশ্বর, তুিম িক এেদর
শািস্ত েদেব না? এই েয িবপুল ৈসনয্বািহনী আমােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেত আসেছ তার িবরুেদ্ধ আমরা ক্ষমতাহীন| আমরা জািন না
আমরা িক করব| তাই আমরা েতামার িদেক তািকেয় আিছ|”

13 তাই িযহূদার সমস্ত েলাকরা তােদর স্ত্রী এবং েছেলেমেয় িনেয়
প্রভুর সামেন দঁািড়েয়িছল| 14 েসই সময়, প্রভুর আত্মা যহসীেয়েলর
ওপর ভর করল| যহসীেয়ল িছল সখিরয়র পুত্র; সখিরয় িছল বনােয়র
পুত্র| বনায় িছল িযেযেলর পুত্র এবং িযেযল িছল েলবীয় মত্তিনেয়র
পুত্র| এরা সবাই িছল আসেফর উত্তরপুরুষ| েসই জমােয়েতর
মাঝখােন, 15 যহসীেয়ল বলল, “িযহূদা ও েজরুশােলমবাসীরা এবং
রাজা িযেহাশাফট, েতামরা সকেল েশােনা| প্রভু বেলন, �এই িবশাল
েসনাবািহনী িনেয় িচন্তা করবার বা ভয় পাবার েকােনা দরকার েনই
কারণ এই যুদ্ধ েতামােদর নয়, ঈশ্বেরর যুদ্ধ| 16 আগামীকাল েতামরা
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সকেল িগেয় এেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব| ওরা সীেসর িগিরখাত িদেয়
আসেব এবং েতামরা তােদর যরূেয়ল মরুভূিমর পূবর্িদেক উপতয্কার
প্রােন্ত েদখেত পােব| 17 এই সংঘেষর্ েতামােদর যুদ্ধ করবারও
প্রেয়াজন েনই| েতামােদর শুধু েয যার জায়গায় দৃঢ় িচেত্ত দঁািড়েয়
থাকেত হেব আর েদেখা আিম িকভােব েতামােদর আর িযহূদা ও
েজরুশােলমেক রক্ষা কির| িচন্তা কেরা না|আগামীকােলর যুেদ্ধ তােদর
িবরুেদ্ধ দঁাড়াও এবং প্রভু েতামােদর সহায় হেবন|� ”

18 িযেহাশাফট তখন মুখ নীেচর িদেক কের আভূিম আনত হেলন|
িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত েলাক প্রভুর সামেন আভূিম নত
হল এবং প্রভুর উপাসনা করল| 19 কহাত্ ও েকারহ পিরবারেগাষ্ঠীর
েলবীয়রা উেঠ দঁািড়েয় উচ্চস্বের প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রশংসা
করেত লাগেলা|

20 পরিদন েভারেবলা িযেহাশাফেটর েসনাবািহনী তেকায়
মরুভূিম অিভমুেখ যাত্রা করেলা| তারা রওনা হবার িঠক আেগর
মূহুেতর্ িযেহাশাফট উেঠ দঁািড়েয় বলেলন, “েতামরা, িযহূদা আর
েজরুশােলেমর েলাকরা, েশােনা; প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর প্রিত
িবশ্বাস েরেখা তাহেল েতামােদর েদেহ ও মেন শিক্ত পােব| তঁার
ভাববাণীর ওপর িবশ্বাস েরেখা| জয় েতামােদর সুিনিশ্চত|”

21 িযেহাশাফট তঁার েলাকেদর অনুেপ্ররণা ও িনেদর্ শ িদেত
লাগেলন| তারপর িতিন প্রভুর প্রশংসা ও েসৗন্দযর্ বণর্নার জনয্ এবং
গাইবার জনয্ কেয়কজনেক মেনানীত করেলন| তারা েসনাবািহনীর
সামেন িদেয় হঁাটেত হঁাটেত, প্রভুর প্রশংসা কের গান করল,

“প্রভুেক ধনয্বাদ দাও
কারণ তঁার করুণা িচরস্থায়ী|”

22 এই প্রশংসা গান গাইেত গাইেত তারা েযেত লাগেলা| ইিতমেধয্,
এরা যখন ঈশ্বেরর প্রশংসা সুচক গান করিছল, প্রভু তখন অেম্মানীয়,
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েমায়াবীয় ও েসয়ীেরর েলাকেদর অতির্কত আক্রমেণর জনয্ েসনা
সাজািচ্ছেলন| যারা িযহূদা আক্রমণ করেত এেসিছল তারা পরািজত
হল| 23 অেম্মানীয় ও েমায়াবীয়রা েসয়ীেরর পাবর্তয্ অঞ্চেলর
েলােকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত শুরু করেলা এবং তােদর হতয্া
করেলা| এরপর তারা একদল অপরদলেক হতয্া করেলা!

24 িযহূদার েলাকরা যুেদ্ধর ওপর নজর রাখার জায়গায় এেস
েপৗছঁেনার পর শত্রুপেক্ষর িবশাল েসনাবািহনীর সন্ধান করেত িগেয়
চতুির্দেক শুধুই সূ্তপাকার মৃতেদহ েদখেত েপেলা| েকান েলাকই েবঁেচ
িছল না| 25 িযেহাশাফট আর তঁার েসনাবািহনী ঐসব মৃতেদেহর সূ্তেপর
কােছ এেলা এবং মৃতেদহগুেলার েথেক বহু দুমূর্লয্ িজিনসপত্র েযমন
জন্তুজােনায়ার, অথর্, েপাশাক-পিরচ্ছদ উদ্ধার কের িনেয় েগল| এেতা
েবিশ িজিনসপত্র েসখােন ছিড়েয় িছিটেয় পেড় িছল েয তা বেয় িনেয়
েযেত িতনিদন সময় েলেগিছল| 26 চতুথর্ িদেন িযেহাশাফট আর তঁার
েসনাবািহনী বরাখা উপতয্কায় উপনীত হেয় প্রভুেক ধনয্বাদ জানােলা|
েসই জনয্ই এই উপতয্কােক েসই সময় েথেক “বরাখা উপতয্কা” বলা
হয়|

27এরপর িযেহাশাফট িযহূদা আর েজরুশােলেমর সবাইেক েনতৃত্ব
িদেয় েজরুশােলেম িফিরেয় িনেয় েগেলন| প্রভু তােদর শত্রুেক
পরািজত কেরেছন বেল সকেলই খুব খুিশ িছল| 28 বীণা, বঁািশ, িশঙা,
কতর্ াল বািজেয় তারা েজরুশােলেম এেলা এবং প্রভুর মিন্দের েগল|

29 স্বয়ং প্রভু ইস্রােয়েলর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরেছন, এখবর
জানেত েপের অনয্ানয্ রাজয্গুিলর প্রেতয্েক ভীত হল| 30 েস কারেণ
িযেহাশাফেটর রাজত্বকােল ইস্রােয়েল শািন্ত িবরাজ কেরিছল| প্রভু
সবিদক েথেক তঁােক শািন্ত িদেয়িছেলন|

িযেহাশাফেটর শাসনকােলর অবসান
31 পঁয়িত্রশ বছর বয়েস িযহূদার রাজা হবার পর িযেহাশাফট 25

বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মাতা অসূবা িছেলন
িশিল্হর কনয্া| 32 িযেহাশাফট তঁার িপতা আসার মেতাই সৎ পেথ
জীবনযাপন কেরিছেলন| িতিন সবর্দাই প্রভুর প্রিত বাধয্ িছেলন|
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33 িকন্তু অনয্ মূির্ত্তেদর পূেজার জনয্ বানােনা উঁচু জায়গাগুেলা েভেঙ্গ
েদওয়া হয় িন এবং েলােক তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর কােছ
িনেজেদর সমূ্পণর্ভােব সমপর্ণ কেরন িন|

34 তঁার রাজত্বকােল প্রথম েথেক েশষাবিধ িযেহাশাফট যা িকছু
কেরিছেলন তা হনািনর পুত্র েযহূর েলখা সরকাির নিথপেত্র েলখা
আেছ, যা পরবতীর্কােল ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থর
অন্তভুর্ ক্ত করা হয়|

35 িযহূদার রাজা িযেহাশাফট তঁার রাজেত্বর েশেষর িদেক
ইস্রােয়েলর রাজা অহিসয়র সেঙ্গ চুিক্ত কেরিছেলন| অহিসয় বহু
পাপাচরেণ িলপ্ত িছেলন| 36 িযেহাশাফট তঁার সেঙ্গ েযৗথভােব তশীর্েশ
যাবার জনয্ জাহাজ বানােনার কাজ শুরু কেরন| ইৎ িসেয়ান �
েগবর শহের এইসব জাহাজ বানােনা হেতা| 37 তখন মােরশা েথেক
েদাদাবাহূর পুত্র ইলীেয়ষর িযেহাশাফটেক বলেলন, “তুিম অহিসয়র
সেঙ্গ হাত িমিলেয়েছা, তাই প্রভু েতামার জাহাজগুিল ধ্বংস করেবন|”
বানােনা জাহাজগুেলা েভেঙ্গ যায় এবং েশষ পযর্ন্ত িযেহাশাফট বা
অহিসয় েকউই আর তশীর্েশ জাহাজ পাঠােত পােরন িন|

21
1 রাজা িযেহাশাফেটর মৃতুয্র পর তােক দায়ুদ নগরীেত তঁার

পূবর্পুরুেষর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হল এবং তঁার পুত্র িযেহারাম তঁার
জায়গায় নতুন রাজা হেলন| 2 িযেহারােমর ভাইেদর নাম হল অসিরয়,
িযহীেয়ল, সখিরয়, অসিরয়, মীখােয়ল আর শফিটয়| এঁরা সকেলই
িছেলন িযহূদার ভূতপূবর্ রাজা িযেহাশাফেটর সন্তান| 3 িযেহাশাফট
তঁার পুত্রেদর সবার জনয্ই বহু পিরমাণ েসানা, রূেপা, দামী দামী
িজিনসপত্র, িযহূদার সুরিক্ষত দুগর্সমূহ েরেখ েগেলও িতিন তঁার
রাজেত্বর ভার িদেয়িছেলন েজয্ষ্ঠ পুত্র িযেহারােমর হােত|

িযহূদার রাজা িযেহারাম
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4 িযেহারাম তঁার িপতৃদত্ত রাজেত্বর শাসনভার গ্রহণ করেলন এবং
িনেজর ক্ষমতা আেরা বৃিদ্ধ করেলন| তারপর তরবািরর সাহােযয্ তঁার
অনয্ানয্ ভাইেদর ও ইস্রােয়েলর িকছু েনতােক হতয্া করেলন| 5 বিত্রশ
বছর বয়েস রাজা হেয় িতিন েমাট 8 বছর েজরুশােলেম শাসন কেরন|
6 িতিন ইস্রােয়েলর অপরাপর রাজােদর মেতা এবং আহােবর কনয্ােক
িবেয় করার পর আহােবর বংেশর ধারায় জীবনযাপন কেরিছেলন|
প্রভুর েচােখ যা মন্দ িতিন েসই সব কাজ কেরিছেলন| 7 িকন্তু, েযেহতু
িতিন দায়ুেদর সেঙ্গ চুিক্ত কের়িছেলন, প্রভু দায়ুেদর বংশ িনঃেশষ
করেলন না| প্রভু প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েয, িচর দীপয্মান প্রদীেপর
মেতা, দায়ুেদর উত্তরপুরুষেদর একজন সবর্দা িযহূদায় শাসন করেব|

8 িযেহারােমর রাজত্বকােল ইেদাম িযহূদার কতৃর্ ত্ব েথেক েভেঙ্গ
েবিরেয় িনেজরা িনেজেদর রাজা িনবর্াচন কেরিছল| 9 িযেহারাম তাই
তঁার সমস্ত েসনাপিতসহ েসনা ও রথবািহনী িনেয় ইেদাম আক্রমণ
করেত িগেয়িছেলন| ইেদামীয় েসনাবািহনী তঁােদর চতুির্দক েথেক িঘের
েফলেলও িযেহারাম রােতর অন্ধকাের েসই ৈসনয্ব্য়ূহ েভদ কের
েবিরেয় এেসিছেলন এবং ইেদামীয়েদর পরািজত কেরিছেলন| 10 েসই
েথেক এখন পযর্ন্ত ইেদাম িযহূদার শাসেনর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কের
চেলেছ| িলব্নার স্থানীয় বািসন্দারা িযহূদার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছেলন
কারণ িযেহারাম তঁার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বরেক পিরতয্াগ কেরিছেলন|
11এছাড়াও িতিন িযহূদার পাহাড়গুিলেত উঁচু জায়গায় ভ্রান্ত মূির্ত্তগুিলর
জনয্ েবদীসমূহ বািনেয়িছেলন| িতিন েজরুশােলেমর বািসন্দােদর
ঈশ্বেরর প্রিত অিবশ্বস্ত কেরিছেলন এবং িযহূদার বািসন্দােদর িবপেথ
েঠেল িদেয়িছেলন|

12 ইিতমেধয্ িযেহারাম ভাববাদী এিলয়র কাছ েথেক একিট িচিঠ
েপেলন যােত েলখা িছল,

“েতামার পূবর্পূরুষ দায়ুেদর ঈশ্বর বেলেছন: �িযেহারাম, তুিম
েতামার িপতা িযেহাশাফেটর বা িযহূদার রাজা আসার মেতা
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জীবনযাপন করিন| 13 িকন্তু ইস্রােয়েলর অপরাপর রাজােদর মেতা,
তুিম িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর আহােবর পিরবােরর মত
অিবশ্বস্ত কেরছ| তুিম েতামার ভাইেদর, যারা েতামার েচেয় ভাল
তােদরও হতয্া কেরছ| 14এই কারেণ স্বয়ং প্রভু েতামার পিরবােরর
সবাইেক ও েতামার েলাকেদর ওপর একিট েরাগ পািঠেয় েতামােক
শািস্ত েদেবন| িতিন েতামার সমস্ত সম্পদ ধ্বংস করেবন| 15 তুিম
ভয়ঙ্কর উদর পীড়ায় আক্রান্ত হেব| িদেনর পর িদন েতামার অবস্থা
খারাপ হেত থাকেব এবং একটা সময়আসেব যখন েতামার অন্ত্রািদ
েবিরেয় আসেব|� ”

16 প্রভু এরপর পেলষ্টীয় ও কূশ েদেশর িনকটস্থ আরবীয়েদর মন
রাজা িযেহারােমর িবরুেদ্ধ িবিষেয় েতােলন| 17 তখন তারা সকেল
একত্র হল এবং িযহূদা আক্রমণ করল| তারা িযেহারােমর সমস্ত
ধনসম্পদ, তার স্ত্রীেদর এবং পুত্রেদর িনেয় েগল| িযেহারােমর কিনষ্ঠ
পুত্র িযেহায়াহস ছাড়া আর েকউই এই আক্রমেণর হাত েথেক রক্ষা
েপেলা না|

18 এসব ঘটনার পর ভিবষয্দ্বাণী অনুযায়ী প্রভু রাজা িযেহারামেক
দুরােরাগয্ উদরপীড়ায় আক্রান্ত করেলন| 19 দুবছর পের বহু
যন্ত্রণােভােগর পর তঁার নািড়ভঁুিড় েপট েথেক েবিরেয় এেস িতিন মারা
যান| েলােকরা তঁার িপতা িযেহাশাফেটর মেতা িযেহারােমর মৃতুয্র পর
তঁার সম্মানােথর্ েকােনা যেজ্ঞর আেয়াজন কেরন িন| 20 তঁার মৃতুয্েত
েকােনা বয্িক্তই দুঃিখত হন িন বা েশাক প্রকাশ কেরন িন| 32 বছর
বয়েস রাজা হেয় আট বছর েজরুশােলেম রাজত্ব করার পর রাজা
িযেহারােমর মৃতুয্ হল| েলােক তােক দায়ুদ নগরীেতই কবরস্থ করেলা,
তেব রাজােদর িবেশষ সমািধ েক্ষেত্র তারা িযেহারামেক সমািধস্থ
কেরিন|
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22
িযহূদার রাজা অহিসয়

1 িযেহারােমর পর, েলাকরা তঁার কিনষ্ঠ পুত্র অহিসয়েক নতুন রাজা
িহসােব িনবর্ািচত করেলন কারণআরবেদর সেঙ্গ যারা প্রাসাদ আক্রমণ
কেরিছল তারা অহিসয় ছাড়া িযেহারােমর আর সব পুত্রেদর হতয্া
কেরিছল| কিনষ্ঠ পুত্র হেয়ও িতিন রাজেত্বর দািয়ত্ব েপেলন| 2অহিসয়
22 বছর বয়েস িযহূদায় রাজা হেয় মাত্র 1 বছর েজরুশােলম শাসন
কেরিছেলন|*অহিসয়র মাতা অথিলয়া িছেলন অিম্রর কনয্া| 3অহিসয়
আহাব পিরবােরর মেতাই প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কেরিছেলন, কারণ
তঁার িপতার মৃতুয্র পর তঁার মাতা তঁােক পাপপূণর্ভােব রাজয্ শাসন
করেত উপেদশ িদেয়িছেলন| 4 এবং িতিন আহােবর পিরবােরর মত
প্রভুর েচােখ যা মন্দ তাই কেরিছেলন, কারণ তার িপতার মৃতুয্র
পর তারাই তার উপেদষ্টা হেয়িছল এবং তারা তােক নষ্ট কেরিছল|
5-6 তাই, অহিসয় আহাব পিরবােরর েলাকেদর কুপরামশর্ অনুযায়ী
জীবনযাপন করত| তােদর পরামশর্েতই অহিসয় রােমাৎ-িগিলয়েদ
আহােবর পুত্র েযারােমর সেঙ্গ অরামীয় রাজা হসােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেত যান, েযখােন িতিনআহত হেয়িছেলন এবং সুস্থ হেত িযিষ্রেয়েল
িগেয়িছেলন|এরপর, িযহূদার প্রাক্তন শাসক িযেহারােমর পুত্র অহিসয়,
িযিষ্রেয়েল আহােবর পুত্র েযারােমর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন কারণ
েযারাম আহত হেয়িছেলন|

7 ঈশ্বেরর পিরকল্পনা অনুযায়ী, েযারােমর সেঙ্গ অহিসয়র সাক্ষাৎ
তঁার মৃতুয্ ঘিনেয় এেনিছল কারণ যখন িতিন এেসিছেলন, িতিন এবং
েযারাম িনিম্শর পুত্র েযহূর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত িগেয়িছেলন যােক
প্রভু আহাবেদর শািস্ত েদবার জনয্ আহাব বংশ ধ্বংস করেত েবেছ
িনেয়িছেলন| 8আহাব বংেশর সদসয্েদর হতয্া করার পর িতিন িযহূদার
েনতােদর এবং অহিসয়রআত্মীয়েদর যারা তঁার েসবা কেরিছল, তােদর
* 22:2: অহিসয় � কেরিছেলন িকছু প্রাচীন িলিপেত বেল “42 বছর বয়স|” 2 রাজা
8:26 বেল অহিসয় 22 বছর বয়েস শাসন শুরু কেরিছেলন|
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খঁুেজ েবর করেলন| তােদর িতিন হতয্া করেলন| 9 তারপর েযহূ
অহিসয়র সন্ধান শুরু কেরিছেলন| তঁার েলাকরা শমিরয়ায় লুিকেয়
থাকা অহিসয়েক ধের েযহূর কােছ িনেয় এেলা| তােক হতয্া কের তারা
তােক সমািধস্থ করেলা| তারা বলল, “িযেহাশাফট, িযিন সবর্ান্তঃকরেণ
প্রভুেক েমেন চলেতন, ইিন তঁার নািত|”এরপরঅহিসয়র পিরবারআর
িযহূদার রােজয্র ওপর িনয়ন্ত্রণ রাখেত পােরন িন|

রাণী অথিলয়া
10 অহিসয়র মাতা, রাণী অথিলয়া যখন েদখেলন েয তঁার িনেজর

পুত্র অহিসয় মারা িগেয়েছ িতিন তখন আেদশ িদেলন েয িযহূদার
রাজেত্বর উত্তরািধকারী প্রেতয্কেক হতয্া করেত হেব| 11 িযেহারােমর
কনয্া িযেহােসবা, যাজক িযেহায়াদার স্ত্রী, অহিসয়র অনয্ পুত্ররা িনহত
হবার আেগ তঁার পুত্র েযায়াশ আর তঁার ধাইমােক েশাবার ঘের লুিকেয়
েরেখিছেলন| িতিন এরকম কেরিছেলন যােত অথিলয়া েযায়াশেক
হতয্া করেত না পােরন| 12 প্রভুর মিন্দের যাজকেদর সেঙ্গ েযায়াশ
যখন লুিকেয়িছেলন েস সমেয় অথিলয়া রাণী িহেসেব ছয় বছর রাজয্িট
শাসন কেরিছেলন|

23
যাজক িযেহায়াদা ও রাজা েযায়াশ

1 ছয় বছর চুপচাপ থাকার পর িযেহায়াদার আত্মিবশ্বাস যেথষ্ট েবেড়
উঠল এবং িতিন েসনাপিতেদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত করেলন| েসই
েসনাপিতরা িছেলন: িযেহারােমর পুত্র অসিরয়, িযেহাহানেনর পুত্র
ইশ্মােয়ল, ওেবেদর পুত্র অসিরয়, অদায়ার পুত্র মােসয় আর িসিখ্রর
পুত্র ইলীশাফট| 2 চুিক্ত অনুযায়ী এরা িযহূদা ও িযহূদার পাশ্বর্বতীর্ েথেক
সমস্ত েলবীয়েদর ও ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবােরর েনতােদর একিত্রত
কের তারপর েজরুশােলেম েগেলন| 3 এঁরা সবাই একসেঙ্গ ঈশ্বেরর
মিন্দের রাজার সেঙ্গ একটা চুিক্ত কেরিছেলন|
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িযেহায়াদা এঁেদর সবাইেক বেলিছেলন, “আমােদর অবশয্ই রাজার
েছেলেক শাসন করেত েদওয়া উিচৎ , কারণ প্রভু দায়ুেদর কােছ
প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েয শুধু তঁার উত্তরপুরুষরাই িযহূদা শাসন করেব|
4 এখন েতামােদর সবাইেক কেয়কটা কতর্ বয্ পালন করেত হেব|
যাজক ও েলবীয়েদর মেধয্ যারা িবশ্রােমর িদন মিন্দেরর িনতয্কমর্
সম্পাদন করেত যান তঁােদর এক তৃতীয়াংশ মিন্দেরর দরজার ওপর
নজর রাখেবন| 5 আর এক তৃতীয়াংশ যােবন রাজপ্রাসােদ| আেরক
এক তৃতীয়াংশ থাকেবন িভিত্তমূেলর দরজায় আর বাদবাকী সকেলই
প্রভুর মিন্দেরর আিঙনায় থাকেবন| 6 কাউেক েযন প্রভুর মিন্দের
ঢুকেত েদওয়া না হয়| শুধুমাত্র েযসব যাজকগণ ও েলবীয়রা মিন্দেরর
েসবা কেরন, তঁােদরই প্রভুর মিন্দের ঢুকেত েদওয়া হেব কারণ তঁারা
পিবত্র| অনয্ানয্রা প্রভু তােদর েয েয কােজর দািয়ত্ব িদেয়েছন তাই
করেব| 7 েলবীয়েদর তরবাির ধারণ করেত হেব এবং সব সময় রাজার
কাছাকািছ থাকেতই হেব| েকউ যিদ মিন্দের েঢাকার েচষ্টা কের তােক
েযন হতয্া করা হয়|”

8 েলবীয় ও িযহূদার সমস্ত বয্িক্ত অক্ষের অক্ষের যাজক িযেহায়াদার
সমস্ত িনেদর্ শ পালন কেরিছেলন| যাজক িযেহায়াদা যাজকবেগর্র
সবাইেকই েকােনা না েকােনা কােজ িনযুক্ত কেরিছেলন| েয কারেণ
ছুিটর িদন সমস্ত েসনাপিত তঁােদর অধীনস্থ সবাইেক িনেয় েসিদন যারা
মিন্দের এেসিছল তােদর সেঙ্গ উপিস্থত িছেলন| 9 যাজক িযেহায়াদা
সমস্ত েসনানায়কেদর রাজা দায়ুেদর আমেলর বল্লম ও েছাট বড়
ঢালগুেলা েবর কের িদেয়িছেলন| রাজা দায়ুেদর এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র
প্রভুর মিন্দেরই রাখা হেতা| 10 এরপর িযেহায়াদা কােক েকাথায়
দঁাড়ােত হেব বুিঝেয় িদেয়িছেলন| সশস্ত্র প্রহরীরা মিন্দেরর দিক্ষণিদক
েথেক শুরু কের উত্তরিদক পযর্ন্ত মিন্দেরর কােছ, েবদীর পােশ
আর রাজার চারপােশ দঁািড়েয়িছল| 11 এরপর, সকেল িমেল বালক
রাজপুত্রেক িনেয় এেলন এবং তার মাথায় রাজমুকুট পিরেয় তার হােত
চুিক্তিটর একিট প্রিতিলিপ িদেলন| যাজক িযেহায়াদা আর তঁার পুত্ররা
সবাই পিবত্র েতল িছেটােলন, বালক েযায়াশেক রাজা বেল েঘাষণা
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কের জয়ধ্বিন িদেয় উঠেলন, “মহারাজ দীঘর্জীবী েহান!”
12 এিদেক রাণী অথিলয়া মিন্দের অেনক েলােকর পদ শব্দ ও

জয়ধ্বিন শুেন িক হেয়েছ েদখেত প্রভুর মিন্দের এেলন| 13 েসখােন
িতিন নতুন রাজােক েদখেত েপেলন| েসই সময় েযায়াশ প্রধান
ফটেক, রাজার স্তেম্ভর কােছ দঁািড়েয়িছেলন এবং সমস্ত েসনাপিত
ও েলাকরা তঁােক িঘের আনন্দ সহকাের বাদয্যন্ত্রসমূহ এবং িশঙা ও
েভরী বাজািচ্ছল| গায়করা তােদর বাদয্যন্ত্র বািজেয় উৎসেব েনতৃত্ব
িদিচ্ছেলন| এই েদেখ পরেণর েপাশাক িঁছড়েত িঁছড়েত রাণী অথিলয়া
বেল উঠেলন, “িবেদ্রাহ, িবেদ্রাহ কেরেছ সবাই!”

14 যাজক িযেহায়াদা তখন উপিস্থত েসনানায়কেদর িনেয় এেস
িনেদর্ শ িদেলন, “েতামরা ৈসিনকরা অথিলয়ােক মিন্দেরর বাইের িনেয়
যাও| েকউ যিদ ওর িপছু েনবার েচষ্টা কের সেঙ্গ সেঙ্গ তরবাির িদেয়
তােক হতয্া করেব|” িকন্তু েদেখা, অথিলয়ােক েযন প্রভুর মিন্দেরর
চত্বের না মারা হয়| 15 রাজপ্রাসােদর অশ্বদ্বার পার হওয়া মাত্রই,
েসনাবািহনীর েলাকরা অথিলয়ােক ধের েফলেলা এবং তােক েসখােন
হতয্া করেলা|

16 এরপর, িযেহায়াদা সমস্ত প্রজা ও রাজার সেঙ্গ চুিক্ত করেলা|
প্রেতয্েক প্রভুর িবশ্বস্ত েসবক হেত সম্মিত জানােলা| 17 সবাই িমেল
বালেদবতার মূির্ত্ত বসােনা মিন্দের িগেয়, মিন্দর ও েসখানকার েবদী
ও মূির্ত্ত েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা করেলা| বালেদেবর েবদীর সামেন তারা
বালেদেবর পূজারী মৎতনেক হতয্া করেলা|

18 তখন িযেহায়াদা েলবীয় েগাষ্ঠীর যাজকেদর আেদশ িদেলন
আনেন্দর সেঙ্গ এবং গান েগেয় েসবা কাজগুিল করেত েযগুিল
দায়ুদ মিন্দেরর জনয্ িনির্দষ্ট কেরিছেলন এবং েমািশর বইেত েযমন
েলখা আেছ েসইমত প্রভুেক বিল উৎসগর্ করেত েযমন দায়ুদ
করেতন| 19অিধকন্তু িযেহায়াদা মিন্দেরর দরজায় প্রহরীেদর িনেয়াগ
কেরিছেলন যােত েকান বয্িক্ত েয অশুিচ, েস মিন্দের ঢুকেত না পাের|

20 িযেহায়াদা, েসনাপিতবগর্, েনতৃবগর্, শাসকবগর্ ও েদেশর
েলােকরা রাজােক যথাযথ সম্মােন বাইের বার কের আনেলন এবং
উত্তর দ্বােরর পথ িদেয় রাজপ্রাসােদ েগেলন এবং েসখােন তারা
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তঁােক িসংহাসেন বসােলন| 21 িযহূদার সকেলই েসিদন খুব খুিশ িছল|
অেনকিদন পর অতয্াচারী রাণী অথিলয়ার মৃতুয্েত েজরুশােলম শহের
আবার শািন্ত েনেম এেলা|

24
েযায়াশ মিন্দর পুনির্নমর্াণ করেলন

1 েযায়াশ মাত্র 7 বছর বয়েস রাজা হেয় 40 বছর েজরুশােলেম
রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মা িসিবয়া িছেলন েবর্-েশবা শহেরর বািসন্দা|
2যতিদন পযর্ন্ত যাজক িযেহায়াদা জীিবত িছেলন ততিদন পযর্ন্ত েযায়াশ
প্রভুর িনেদর্ িশত পেথ জীবনযাপন কেরিছেলন| 3 িযেহায়াদা েযায়ােশর
দুেটা িবেয় িদেয়িছেলন| িবেয়র পর, রাজা েযায়ােশর অেনকগুিল
সন্তান হেয়িছল|

4 পরবতীর্কােল, রাজা েযায়াশ প্রভুর মিন্দরেক নবরূপ েদবার
পিরকল্পনা কেরিছেলন| 5 িতিন সমস্ত েলবীয় ও যাজকেদর একসেঙ্গ
েডেক বলেলন, “যাও, ইস্রােয়েলর প্রেতয্েক প্রিত বছর েয কর েদয়
তা সংগ্রহ কর এবং েতামােদর প্রভুর মিন্দরেক নতুন রূপ দাও| যাও,
আর েদরী কেরা না|” িকন্তু েলবীয়রা এেত িবেশষ উৎসাহ েদখােলন
না|

6 তখন রাজা েযায়াশ প্রধান যাজক িযেহায়াদােক েডেক বলেলন,
“আপিন েকন েলবীয়েদর িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর কাছ
েথেক কর সংগ্রহ করেত আেদশ েদন িন যা প্রভুর দাস েমািশ ও
ইস্রােয়েলর েলাকরা পিবত্র তঁাবুর জনয্ই বয্বহার করেতন|”

7 অতীেত, দুষ্ট রাণী অথিলয়ার পুত্ররা প্রভুর মিন্দর েথেক পিবত্র
িজিনসপত্র িনেয় িগেয়িছেলন এবং েসগুেলা বালেদবতার আরাধনার
জনয্ বয্বহার কেরিছেলন|

8 রাজা েযায়াশ প্রভুর মিন্দেরর দরজার বাইের একটা প্রণামীর
িসনু্দক বািনেয় বসােনার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| 9এরপর েলবীয়রা িযহূদা
ও েজরুশােলেমর েলাকেদর প্রভুর জনয্ কর েদবার কথা েঘাষণা
কেরন| ঈশ্বেরর জনয্ ইস্রােয়লীয়রা যখন মরুভূিমেত িদন কাটািচ্ছল
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তখন এইভােব েমািশ এই কর সংগ্রহ কেরিছেলন| 10 সমস্ত েনতা
ও েলাকরা খুিশ মেন কের িনেয় এেস প্রণামীর িসনু্দেক জমা িদল|
িসনু্দকটা যতক্ষণ পযর্ন্ত না ভের েগল ততক্ষণ পযর্ন্ত সবাই িসনু্দেক
অথর্ জমা করেত লাগেলা| 11 িসনু্দকটা ভের েগেল েলবীয়রা েসটা
রাজকমর্চারীেদর কােছ িনেয় েগল| যখন রাজার সিচব ও প্রধান
যাজেকর সহকারী িসনু্দক খািল কের তার েথেক যাবতীয় অথর্ েবর
কের িনেলন, ওটা আবার ভের যাওয়া পযর্ন্ত একই জায়গায় েফরৎ 
েদওয়া হেয়িছল| এইভােব েবশ িকছু পিরমাণ অথর্ সংগ্রহ হেয়িছল|
12 রাজা েযায়াশ ও িযেহায়াদা দুজেন এই অথর্ প্রভুর মিন্দেরর
তদারিকর কাজ যঁারা করেতন তােদর িদেলন| তারা প্রভুর মিন্দর
সারােনার জনয্ সুদক্ষ পাথর কািটেয় ও ছুেতার িমিস্ত্র ভাড়া করেলন|
এছাড়াও েলাহা ও িপতেলর কাজ জানা কািরগরেদরও ভাড়া করা
হেয়িছল|

13 যারা প্রভুর মিন্দর তদারিকর কাজ করেতা তারা সকেলই
িনষ্ঠাবান ও সৎ হওয়ায় ঈশ্বেরর মিন্দর পুনির্নমর্ােণর কাজ সুচারুভােব
সম্পন্ন হেয়িছল এবং প্রভুর মিন্দরেক িঠক আেগর মেতা ও আেরা
দৃঢ় কের বানােনা হয়| 14 কাজিট েশষ হেল কমর্চারীরা অবিশষ্ট অথর্
রাজা েযায়াশ ও যাজক িযেহায়াদার কােছ িফিরেয় আনেলা| এই অথর্
িদেয় প্রভুর মিন্দেরর জনয্ িবিভন্ন িজিনসপত্র বানােনা ছাড়াও, এই
অথর্ প্রভুর মিন্দেরর িনতয্েসবা ও েহামবিল িনেবদেনর কােজ বয্বহার
করা হেয়িছল| এছাড়াও এই অবিশষ্ট অথর্ িদেয় েসানা ও রূেপার
পাত্র ও টুিকটািক িজিনসপত্র বানােনা হেয়িছল| িযেহায়াদার জীবদ্দশায়
যাজকরা িনয়িমত প্রভুর মিন্দের েহামবিল উৎসগর্ করেতন|

15অবেশেষ, িযেহায়াদা বৃদ্ধ হেলন এবং 130 বছর বয়েস তঁার মৃতুয্
হল| 16 েলাকরা দায়ুদ নগরীেত রাজােদর সমািধ েক্ষেত্র িযেহায়াদােক
সমািধস্থ কেরিছেলন কারণ িতিন ইস্রােয়েলর ঈশ্বর ও তঁার মিন্দেরর
জনয্ বহু ভাল ভাল কাজ কেরিছেলন|

17 িযেহায়াদার মৃতুয্র পর, ইস্রােয়েলর েনতৃবগর্ রাজা েযায়াশেক
অভয্থর্না করেলন এবং ধীের ধীের তঁার স্তুিত করেত শুরু করেলন|
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েযায়াশ তােদর পরামশর্গুিল গ্রহণ কেরিছেলন| 18 রাজা ও েনতারা,
প্রভু তঁােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর মিন্দেরর িদক েথেক মুখ িফিরেয়
িনেলন| পিরবেতর্ , তারা আেশরার খঁুিট ও অনয্ানয্ ভ্রান্ত মূির্ত্ত পূেজা
শুরু করেলন| রাজা ও েনতােদর অপরােধর জনয্ ঈশ্বর িযহূদা ও
েজরুশােলেমর েলাকেদর ওপর কু্রদ্ধ হেলন| 19 ঈশ্বর েলাকেদর মন
তঁার প্রিত িফিরেয় আনার জনয্ ভাববাদীেদর পাঠােলন| িকন্তু েলাকরা
সদুপেদেশ কণর্পাত পযর্ন্ত করেলা না|

20 তারপর ঈশ্বেরর আত্মা যাজক িযেহায়াদার পুত্র সখিরয়র ওপর
ভর করেলা| িতিন েলাকেদর সামেন দঁািড়েয় বলেলন, “ঈশ্বর এই
কথা বেলেছন: �েতামরা েকন প্রভুর িবিধসমূহ ও আজ্ঞা অমানয্
করেছা? এভােব েতামরা কখেনাই েকােনা কােজ কৃতকাযর্ হেত
পারেব না| েতামরা প্রভুেক তয্াগ কেরেছা, তাই িতিনও েতামােদর তয্াগ
কেরেছন|� ”

21 িকন্তু িবচারবুিদ্ধহীন েলাকরা তখন একসেঙ্গ চক্রান্ত করেলা এবং
রাজা যখন তােদর সখিরয়েক হতয্া করেত আেদশ িদেলন, তারা
পাথর ছঁুেড় মিন্দর চত্বেরই তঁােক হতয্া করেলা| 22 একবারও রাজা
েযায়াশ তঁার প্রিত সখিরয়র িপতা যাজক িযেহায়াদার করুণার কথা
মেন করেলন না| মারা যাবার আেগর মূহুেতর্ সখিরয় বলেলন, “প্রভু
েযন েতামার এই অপরাধ েদখেত পান এবং েতামােক এর েযাগয্ শািস্ত
েদন|”

23 এক বছেরর মেধয্ অরামীয় েসনাবািহনী এেস রাজা েযায়ােশর
রাজয্ আক্রমণ করেলা| তারা িযহূদা ও েজরুশােলম আক্রমণ করল
এবং সমস্ত েনতােদর হতয্া করবার পর েসনাবািহনী যাবতীয় দুমূর্লয্
িজিনসপত্র লুঠ কের দেম্মশেক রাজার কােছ েসগুিল পািঠেয় িদল|
24 অরামীয়রা েছাট েসনাবািহনী িনেয় এেলও প্রভু তােদর িযহূদার
েসনাবািহনী, েযটা তােদর েসনাবািহনীর েচেয় বড় িছল, তােক
পরািজত করেত িদেলন| কারণ িযহূদার েলাকরা তােদর পূবর্পুরুেষর
ঈশ্বরেক পিরতয্াগ কেরিছল| এইভােব রাজা েযায়ােশর শািস্ত িবধান
হল| 25অরামীয়রা যখন চেল েগল তখন িতিন ভীষণভােব আহত| তঁার
িনেজর ভৃতয্রাই তঁার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কের তঁােক তঁার িবছানায় হতয্া
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করেলা| এরপর েলাকরা তঁােক দায়ুদ নগরীেত সমািধস্থ করেলা, তেব
তা রাজােদর জনয্ িনির্দষ্ট সমািধ েক্ষেত্র নয়| যাজক িযেহায়াদার পুত্র
সখিরয়েক হতয্া করার জনয্ই েযায়ােশর ভৃতয্রা তঁার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত
কেরিছল|

26 েযায়ােশর িবরুেদ্ধ যারা চক্রান্ত কেরিছল তঁারা হল অেম্মােনর
িশিময়েতর পুত্র সাবদ ও েমায়ােবর িশম্রীেতর পুত্র িযেহাষাবদ|
27 েযায়ােশর পুত্রেদর গল্প, তঁার িবরুেদ্ধ ভিবষয্দ্বাণী ও িতিন িকভােব
আবার প্রভুর মিন্দর নবরূেপ িনমর্াণ কেরিছেলন েসসব কথা রাজােদর
সম্বেন্ধ িববরণী গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| েযায়ােশর পর তঁার পুত্র
অমৎিসয় নতুন রাজা হেলন|

25
িযহূদার রাজা অমৎিসয়

1 পঁিচশ বছর বয়েস িযহূদার রাজা হেয় অমৎিসয় েমাট 29
বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মাতা িযেহায়দ্দনও
িছেলন েজরুশােলম েথেকই| 2 অমৎিসয় প্রভুর অিভপ্রায় অনুযায়ী
সমস্ত কাজ করেলও িতিন সবর্ান্তঃকরেণ এইসব কাজ কেরন িন|
3 অবেশেষ িতিন রাজা িহেসেব িনেজর শাসন প্রিতিষ্ঠত করেলন
এবং েয সমস্ত রাজকমর্চারীরা তঁার িপতােক খুন কেরিছল তােদর
হতয্া করেলন| 4 িকন্তু অমৎিসয় এইসব বয্িক্তেদর সন্তানেদর হতয্া
কেরন িন| কারণ িতিন েমািশর পুস্তেক েলখা িবিধ অনুযায়ী কাজ
কের়িছেলন| প্রভু আেদশ িদেয়িছেলন, “সন্তানেদর অপরােধর জনয্
েযমন অিভভাবকেদর মৃতুয্দণ্ড েদওয়া যােব না, িঠক একই রকমভােব
িপতামাতার েকােনা অপরােধর জনয্ েকান সন্তানেক মৃতুয্দণ্ড েদওয়া
িঠক হেব না| েকান বয্িক্তেক েকবলমাত্র তার কৃত েকান কুকেমর্র
জনয্ই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া েযেত পাের|”

5 অমৎিসয় িযহূদা এবং িবনয্ামীেনর সমস্ত বয্িক্তেদর একিত্রত
করেলন এবং তােদর পিরবার অনুযায়ী পৃথককেরিছেলন| িতিন তােদর
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ৈসনয্াধয্ক্ষ ও অিধনায়কেদর কতৃ্তর্ েত্বর অধীেন েরেখিছেলন| 20 বছর
বা তার েবশী বয়স্ক েলাকেদর ৈসিনক িহেসেব িনেয়াগ করা হেয়িছল|
এভােব সব িমিলেয় ঢাল ও বল্লমধারী েমাট 300,000 েযাদ্ধা িছল|
6 এছাড়াও অমৎিসয় ইস্রােয়েলর েথেক 3/3-4 টন রূেপার িবিনমেয়
100,000 ৈসনয্ ধার কেরিছেলন| 7 িকন্তু এসমেয় একজন ভাববাদী
এেস অমৎিসয়েক বলেলন, “মহারাজ, ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীেক
আপনার সেঙ্গ েযেত েদেবন না| কারণ বতর্ মােন প্রভু ইস্রােয়েলর
েলাকেদর সেঙ্গ েনই, ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর সেঙ্গও েনই| 8 যিদ েতামরা
যুেদ্ধ যাও েতামরা অবশয্ই একিট কিঠন যুেদ্ধর জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত
েরেখা| ঈশ্বর হয়েতা েতামােদর বাধা েদেবন কারণ ঈশ্বেরর ক্ষমতা
আেছ েতামােক সাহাযয্ করেত অথবা েতামােক বাধা িদেত|” 9 তখন
অমৎিসয় তােক বলেলন, “িকন্তু আিম এর মেধয্ ইস্রােয়লীয়েদর েয
অথর্ িদেয়িছ তার িক হেব?” ঈশ্বেরর েলাক উত্তর িদেলন, “প্রভুর
ভাণ্ডার অফুরন্ত| িতিন চাইেল আপনােক এর েথেকও েবিশ িদেত
পােরন!”

10 অমৎিসয় তখন ইস্রােয়লীয় েসনােদর ইফ্রিয়েম তােদর
বাসভূিমেত পািঠেয় িদেলন| এর ফেল এরা সকেলই িযহূদার রাজা ও
অিধবাসীেদর ওপর অতয্ন্ত কু্ষব্ধ হেয় িফের েগল|

11 এরপর অমৎিসয় বীর িবক্রেম তঁার েসনােদর ইেদােমর লবণ
উপতয্কায় যুেদ্ধ েনতৃত্ব িদেলন| েসখােন তঁার েসনাবািহনী 10,000
েসয়ীর ৈসনয্েক হতয্া করেলা, 12 এবং আরও 10,000 ৈসনয্েক
পাহােড়র চূড়ায় িনেয় িগেয় ধাক্কা েমের তােদর নীেচ েফেল িদল| নীেচ
কিঠন পাথেরর ওপর পড়বার জনয্ এইসব ৈসিনকেদর মৃতুয্ হল|

13 িকন্তু এসমেয় েয সমস্ত ইস্রােয়লীয় েসনােদর অমৎিসয় েফরৎ 
পািঠেয়িছেলন তারা িযহূদার ৈবৎ -েহােরাণ েথেক শমিরয়া পযর্ন্ত
অঞ্চেলর শহরগুেলা আক্রমণ করেত শুরু কেরিছল| এরা 3000
বয্িক্তেক হতয্া কের বহু দামী দামী িজিনস লুঠ কেরিছল|

14 ইেদামীয়েদর যুেদ্ধ পরািজত করার পর অমৎিসয় স্বেদেশ িফের
এেলন| িফের আসার সমেয় অমৎিসয় েসয়ীেরর েলােকেদর েসই
মূির্ত্তগুেলা এেনিছেলন| এরপর অমৎিসয় িনেজ েসইসব মূির্ত্ত পূেজা
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করেত শুরু করেলন| এেদর সামেন িতিন নত হেয়িছেলন এবং
তােদর কােছ ধুপধূেনা জ্বালােতন| 15 এেত প্রভু যারপরনাই কু্রদ্ধ
হেলন এবং অমৎিসেয়র কােছ এক ভাববাদীেক পাঠােলন| িতিন এেস
অমৎ িসয়েক বলেলন, “তুিম েকন হঠাৎ  িভনেদশীয় মূির্ত্তর পূেজা শুরু
করেল? এইসব মূির্ত্তগুেলা েতা এেদর উপাসকেদরও েতামার িবরুেদ্ধ
রক্ষা করেত পােরিন|”

16 এর উত্তের অমৎিসয় উদ্ধতভােব েসই ভাববাদীেক বলেলন,
“চুপ কর, নয়েতা মারা পড়েব| আমরা িক েতামােক রাজার
পরামশর্দাতা িনেয়াগ কেরিছ?” েসই ভাববাদী তখন বলেলন, “প্রভু
তাহেল সিতয্ সিতয্ই েতামার পাপাচরেণর জনয্ েতামােক ধ্বংেসর
মুেখ েঠেল িদেচ্ছন েযেহতু তুিম আমার উপেদশ িনেল না|”

17 অমৎিসয় তঁার মন্ত্রণাদাতােদর সেঙ্গ পরামশর্ করার পর
ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াহেসর পুত্র েযহূর েপৗত্র িযেহায়ামেক খবর
পাঠােলন, “চেলা আমরা সমু্মখ যুদ্ধ কির|”

18 ইস্রােয়েলর রাজা েযায়াশ এর প্রতুয্ত্তের িযহূদার রাজা
অমৎিসয়েক খবর পাঠােলন, “িলবােনােনর এক কঁাটাঝাড়, এক
মহীরূহেক বেলিছেলন, �েতামার কনয্ার সেঙ্গ আমার পুেত্রর িবেয়
দাও|� আর এিদেক এক বুেনা জন্তু এেস কঁাটাঝাড় মািড়েয় িদেয়
চেল েগেলা| 19 েশােনা, েতামরা ইেদামেক হািরেয় িদেয়ছ তাই েতামরা
গির্বত ওঅহঙ্কারী হেয়ছ| বাড়ীেত বেস থাক,আমােদর প্রেরািচত কেরা
না| যিদ েতামরা আমার সেঙ্গ যুদ্ধ করেত চাও েতামরা েতা বেটই,
এমনিক িযহূদাও পরািজত হেব|”

20 িকন্তু অমৎিসয় একথায় কান িদেত চাইেলন না|আসেল এ ঘটনা
প্রভুর অিভপ্রায় অনুসােরই ঘেটিছল| ইস্রােয়লীয়েদর হােত িযহূদােক
পরািজত করার পিরকল্পনা স্বয়ং প্রভুই কেরিছেলন কারণ তারা
ইেদামীয়েদর মূির্ত্ত পূেজা করবার অপরাধ কেরিছল| 21 ইস্রােয়েলর
রাজা িযেহায়াস িযহূদায় ৈবৎ -েশমেশেত রাজা অমৎিসয়র মুেখামুিখ
হেলন| 22 যুেদ্ধ ইস্রােয়ল িযহূদােক পরািজত করল| িযহূদার প্রেতয্েক
রেণ ভঙ্গ িদেয় বািড় পালােলা| 23 রাজা িযেহায়াস ৈবৎ -েশমেশেত
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িযহূদার রাজা অমৎিসয়েক বন্দী কের তঁােক েজরুশােলেম িনেয়
েগেলন| অমৎিসয় িছেলন েযায়ােশর পুত্র এবং িযেহায়াহেসর
েপৗত্র| িযেহায়াস ইফ্রিয়েমর ফটক েথেক েকােণর ফটক পযর্ন্ত
েজরুশােলেমর প্রাচীেরর 600 ফুট েভেঙ্গ েফলেলন| 24 িতিন সমস্ত
েসানা ও রূেপা এবং ওেবদ ইেদাম যা িকছু িজিনষপত্র মিন্দের পাহারা
িদত, প্রাসােদর সমস্ত িকছু সম্পদ এবং বন্দীেদর িনেয়িছেলন| িতিন
এই সব িকছু শমিরয়ােত িফিরেয় িনেয় েগেলন|

25 িযেহায়ােসর মৃতুয্র পর অমৎিসয় আেরা 15 বছর েবঁেচিছেলন|
26 অমৎিসয় তঁার রাজেত্বর প্রথম েথেক েশষাবিধ আর যা িকছু
কেরিছেলন েসসবই িযহূদা ও ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ
িলিপবদ্ধ আেছ| 27 অমৎিসয় যখন প্রভুেক অনুসরণ করা বন্ধ কের
িদেলন তখন েজরুশােলেমর েলােকরা তঁার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেলা|
অমৎিসয় েকােনামেত লাখীেশ পািলেয় েগেলও েলােকরা েসখােন
েলাক পািঠেয় অমৎিসয়েক হতয্া করল| 28তারপর তারা েঘাড়ার িপেঠ
কের তঁার মৃতেদহ িনেয় এেলা এবং তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ
করেলা|

26
িযহূদার রাজা উিষয়

1-3এরপর িযহূদার েলাকরা অমৎিসয়র জায়গায় িকেশার উিষয়েক
নতুন রাজা িহেসেব িনযুক্ত করেলা| উিষয় মাত্র 16 বছর বয়েস রাজা
হেয় 52 বছর েজরুশােলেম শাসন কেরিছেলন| তঁার িপতার মৃতুয্র পর
িতিন এলত্ শহরিট নতুন কের বািনেয় িযহূদােক েফরৎ িদেয়িছেলন|
উিষয়র মা িযখিলয়া িছেলন েজরুশােলেমর বািসন্দা| 4উিষয় প্রভুর

বাধয্ িছেলন এবং তঁার িপতা অমৎিসয়র মত জীবনযাপন কেরিছেলন|
5সখিরয়র জীবদ্দশায় তঁার কাছ েথেক িশক্ষা লাভ কের ও অনুেপ্ররণা
েপেয় উিষয় ঈশ্বরেক অনুসরণ কেরিছেলন|আর ঈশ্বেরর প্রিত যতিদন
তঁার অিবচল ভিক্ত িছল প্রভু ঈশ্বরও তঁােক সাফলয্ িদেয়িছেলন|
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6 উিষয় পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছেলন, গাত, যিব্ন ও
অেস্দাদ শহরগুেলার চারপােশর প্রাচীর েভেঙ্গ েফেলিছেলন এবং
অেস্দাদ ও পেলষ্টীয়অধুয্িষত অনয্ানয্ অঞ্চলগুিলেত নতুন শহরসমূহ
ৈতরী কেরিছেলন| 7 পেলষ্টীয় ও গূরবােল বসবাসকারী আরবীয়
ও িময়ূনীয়েদর িবরুেদ্ধ যখন উিষয় যুদ্ধ কেরিছেলন, প্রভু উিষয়র
সহায়তা কেরিছেলন| 8অেম্মানীয়রা উিষয়র বশয্তা স্বীকার কের তঁােক
উপেঢৗকন পাঠায়| তঁার অসীম সাহেসর খয্ািত িমশেরর সীমান্ত পযর্ন্ত
ছিড়েয় পেড় কারণ িতিন খুব ক্ষমতাশালী হেয় উেঠিছেলন|

9 েজরুশােলেমর েকাণার ফটেক, উপতয্কার ফটেক এবং
প্রাচীেরর বঁােকর মুেখ উিষয় সুদৃঢ় নজরদাির স্তম্ভসমূহ ৈতরী
কেরিছেলন এবং েসগুেলার সবগুেলােক দূগর্ িদেয় েবষ্টিত
কেরিছেলন| 10 উিষয় জনহীন স্থােন কেয়কিট গমু্বজ বািনেয়িছেলন,
কারণ পাবর্তয্ অঞ্চেল ও সমভূিমেত তঁার িবস্তর গবািদ পশু িছল|
িতিন পাহাড়তলী এবং উপতয্কাবতীর্ সমভূিমেত কৃষকও েরেখিছেলন
ওকারেমেল দ্রাক্ষােক্ষত েদখােশানার েলাক েরেখিছেলন েযেহতু িতিন
কৃিষকাজ ভালবাসেতন|

11 উিষয়র একিট সুদক্ষ েসনাবািহনীও িছল| িযয়ূেয়ল নােম
এক সিচব ও মােসয় নােম জৈনক অধয্ক্ষ িমেল গুেণ েগঁেথ
েসনাবািহনীিটেক কেয়কিট দেল িবভক্ত কের হনািনয়েক প্রধান
েসনাপিত পেদ িনেয়াগ কেরিছেলন| হনািনয় িছেলন রাজার অধীনস্থ
পদস্থ চাকুেরেদর অনয্তম| 12 েসনাবািহনীেক যারা িনেদর্ শ িদেতন
তােদর মেধয্ েমাট 2600 জন পিরবােরর েনতা িছেলন| 13 এই
েলাকরা 307,500 েযাদ্ধার এই ৈসনয্দলেক পিরচালনা করেতন,
যারা েয েকান শত্রুর িবরুেদ্ধ অতয্ন্ত পারদশীর্তার সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
পারত| 14 উিষয় তঁার েসনাবািহনীর জনয্ বল্লম, ঢাল, িশরস্ত্রাণ, তীর,
ধনুক ও গুলিতর জনয্ পাথর ৈতির কিরেয়িছেলন| 15 েজরুশােলেম
প্রাচীেরর ওপের এবং নজরদািরর স্তম্ভগুেলার ওপের পারদশীর্েদর
দ্বারা আিবসৃ্কত িবেশষ ধরেণর গুলিতসমূহ বসােনা হেয়িছল েযগুেলা
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পাথর ও তীর ছঁুড়েত পারত| দূরদূরােন্ত উিষয়র খয্ািত ছিড়েয় পেড়
এবং িতিন ক্রেম িবখয্াত ও শিক্তশালী এক রাজায় পিরণত হন|

16 িকন্তু শিক্ত বৃিদ্ধর সেঙ্গ সেঙ্গ উিষয়র দম্ভ তঁােক ধ্বংেসর মুেখ
েঠেল েদয়, কারণ িতিন প্রভু, তঁার ঈশ্বেরর প্রিত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেত
শুরু কেরন| এমনিক উিষয় একবার প্রভুর মিন্দেরর েবদীেত ধুপধূেনা
জ্বালােতও িগেয়িছেলন| 17 যাজক অসিরয় ও প্রভুর েসবায় িনযুক্ত
আেরা 80 জন সাহসী যাজকও উিষয়েক অনুসরণ কেরন| 18 তঁারা
উিষয়েক থািমেয় েদন ও সতকর্ কের বেলন, “ধুপধূেনা জ্বালাবার
অিধকার আপনার েনই, এ কাজ একমাত্র হােরােণর এবং যাজক
উত্তরপুরুষরা করেত পােরন কারণ এ কােজর জনয্ তঁােদর িনির্দষ্ট করা
হেয়েছ| আপিন অনুগ্রহ কের পিবত্রতমস্থান েথেক চেল যান| আপিন
অনিধকার প্রেবশ কেরেছন এবং এটা প্রভুর কাছ েথেক আপনােক
সম্মান এেন েদেব না|”

19 িকন্তু একথা শুেন, উিষয় যাজকেদর প্রিত অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হেলন|
তঁার হােত িছল একিট ধুনুিচ এবং েস সমেয় যাজকেদর েচােখর সামেন
েবদীর পােশ দঁাড়ােনা অবস্থােতই উিষয়র কপােল কুষ্ঠেরােগর লক্ষণ
ফুেট উঠেলা| 20অসিরয় ও অনয্ানয্ যাজকরা উিষয়র কপােল কুষ্ঠর
িচহ্ন ফুেট উঠেত েদেখ েজার কের তঁােক মিন্দর েথেক েবর কের
িদেলন| উিষয় দ্রুত মিন্দর েছেড় চেল েগেলন কারণ শািস্তস্বরূপ
প্রভু তঁােক চমর্েরাগ িদেয়িছেলন| 21 এইভােব মৃতুয্র িদন অবিধ রাজা
উিষয়র চমর্েরাগ িছল এবং িতিন প্রভুর মিন্দের প্রেবেশর অিধকার
হারােলন| তঁার পুত্র েযাথম তঁার রাজেত্বর েশষিদেক শাসক িহেসেব
রাজপ্রাসাদ ও েলাকেদর ওপর কতৃর্ ত্ব করেতন|

22 প্রথম েথেক েশষাবিধ উিষয় আর যা িকছু কেরিছেলন েস
সবই আেমােসর পুত্র ভাববাদী িযশাইয় িলেখ িগেয়িছেলন| 23 উিষয়র
মৃতুয্র পর তােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কবর না িদেয় তঁােদর
সমািধেক্ষেত্রর িনকটস্থ এক মােঠ সমািধস্থ করা হয়| িতিন কুষ্ঠেরাগী
হওয়ায় েলাকরা তঁােক রাজােদর সমািধেক্ষেত্র সমািধস্থ কেরিন| তঁার
মৃতুয্র পর তঁার পুত্র েযাথম তঁার জায়গায় নতুন রাজা হেলন|
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27
িযহূদার রাজা েযাথম

1 পঁিচশ বছর বয়েস রাজা হেয় েযাথম েমাট 16 বছর েজরুশােলেম
রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মাতা িযরূশা িছেলন সােদােকর কনয্া|
2 েযাথম প্রভুর অিভপ্রায় অনুসাের তঁার িপতা উিষয়র মেতাই ঈশ্বরেক
অনুসরণ করেতন| িকন্তু িতিন কখনও তঁার িপতা উিষয়র মেতা প্রভুর
মিন্দের ঢুেক ধুপধূেনা েদবার দুঃসাহস প্রকাশ কেরন িন| িকন্তু তা
সেত্ত্বও েলােকরা পাপাচরণ কের েযেত লাগেলা| 3 েযাথম প্রভুর
মিন্দেরর উত্তর দরজািট পুনির্নমর্াণ করা ছাড়াও ওফেলর প্রাচীেরর
ওপর অেনক িকছু স্থাপন কেরন এবং 4 িযহূদার পাবর্তয্ অঞ্চেল
েবশ িকছু শহর স্থাপন কেরিছেলন| এছাড়াও িতিন জঙ্গেল দুগর্ ও
নজরদািরর জনয্ স্তম্ভ বানান| 5 অেম্মানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের িতিন
যুেদ্ধ অেম্মান-রাজেক পরািজত কেরন যার ফলস্বরূপ িতন বছর ধের
একটানা প্রেতয্ক বছর অেম্মানীয়রা তঁােক 3/3-4 টন রূেপা, প্রায়
62,000 বুেশল গম ও যব নজরানা িদত|

6 প্রভু তঁার ঈশ্বরেক অনুসরণ কের েযাথম শিক্তশালী হেয়
উেঠিছেলন| 7 িতিন আর যা িকছু কেরিছেলন েসসব ও তঁার যুেদ্ধর
িববরণী ইস্রােয়ল ও িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
8 পঁিচশ বছর বয়েস রাজা হেয় 16 বছর েজরুশােলম শাসন করার
পর তঁার মৃতুয্ হেল 9 তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ দায়ুদ নগরীেত
সমািধস্থ করা হল| এরপর েযাথেমর জায়গায় রাজা হেলন তঁারই পুত্র
আহস|

28
িযহূদার রাজা আহস

1আহস 20 বছর বয়েস রাজা হেয় েমাট 16 বছর েজরুশােলেম
রাজত্ব কেরিছেলন| িতিন তঁার ধমর্িনষ্ঠ পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতা বা
প্রভুর অিভপ্রায় অনুযায়ী জীবনযাপন কেরন িন| 2আহস ইস্রােয়েলর
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রাজােদর খারাপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ কের জীবনযাপন কেরিছেলন|
িতিন বালেদবতােদর আরাধনার জনয্ও মূির্ত্তসমূহ বািনেয়িছেলন|
3 এছাড়া ইস্রােয়লীয়েদর তাড়াবার আেগ প্রভু েয কনানীয় জািতেদর
তািড়েয় িদেয়িছেলন তােদর ঘৃণয্ আচরেনর মতআহস িবন্-িহেন্নােমর
উপতয্কায় ধুপধূেনা িদেয়িছেলন ও তঁার িনেজর পুত্রেদর আগুেন
উৎসগর্ কেরিছেলন| 4 বিলদান করা ছাড়াও আহস উঁচু েবদীগুেলায়
পাহােড় এবং প্রেতয্কিট সবুজ গােছর তলায় ধুপধূেনা িদেতন|

5-6 েযেহতু আহস এই সমস্ত পাপাচরেণ িলপ্ত হেয়িছেলন েসেহতু
প্রভু, তঁার ঈশ্বর অরাম রােজর হােত তঁােক যুেদ্ধ পরািজত কেরিছেলন|
আহেসর বহু ৈসনয্েক বন্দী কের অরামরাজ তােদর দেম্মশেক িনেয়
যান| উপরন্তু, ইস্রােয়েলর রাজা রমিলয়র পুত্র েপকহর হােতও
আহেসর পরাজয় ঘেট| েপকহ ও তঁার েসনাবািহনী িমেল একিদেনর
মেধয্ িযহূদার 120,000 হাজার বীর েসনােক হতয্া কেরিছেলন|
েপকহ এেদর পরািজত করেত েপেরিছেলন কারণ এরা তােদর
পূবর্পুরুেষর ঈশ্বরেক পিরতয্াগ কেরিছল| 7 ইফ্রিয়ম েথেক একজন
শিক্তশালী েযাদ্ধা িসিখ্র, আহেসর পুত্র মােসয়েক, প্রাসােদর অধয্ক্ষ
অস্রীকামেক আর কতৃর্ েত্ব িযিন িছেলন রাজার পেরই েসই ইল্কানােক
হতয্া কেরন|

8 ইস্রােয়লীয় েসনাবািহনী িযহূদায় বসবাসকারী তােদর 200,000
আত্মীয়স্বজনেক বন্দী করা ছাড়াও িযহূদা নারী ও িশশুসহ বহু
মূলয্বান িজিনসপত্র অপহরণ কের শমিরয়ােত িনেয় এেসিছল| 9 িকন্তু
েস সমেয়, ওেদদ নােম এক প্রভুর ভাববাদী িবজয়ী ইস্রােয়লীয়
েসনাবািহনীেক বলেলন, “েতামােদর পূবর্পুরুেষর দ্বারা পূিজত প্রভুর
কৃপায় েতামরা িযহূদােক হারােত েপেরেছা কারণ িতিন তােদর ওপর
কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| িকন্তু েতামরা খুব িনষু্ঠর ও ব্বর্েরািচতভােব িযহূদার
ৈসনয্েদর হতয্া কেরেছা, তাই এখন প্রভু েতামােদর ওপর কু্রদ্ধ
হেয়েছন| 10 েতামরা িযহূদা এবং েজরুশােলেমর বন্দীেদর ক্রীতদাস
িহেসেব রাখবার পিরকল্পনা কেরিছেল| িকন্তু েতামরা িনেজরাই প্রভুর
িবরুেদ্ধ পাপ কেরছ| 11এখন আমার কথা েশােনা| েতামরা েতামােদর
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বন্দী ভাই-েবানেদর মুিক্ত দাও কারণ এই অপরােধর জনয্ প্রভু
েতামােদর প্রিত খুবই কু্রদ্ধ হেয়েছন|”

12 েসই সময় িযেহাহানেনর পুত্র অসিরয়, মিশেল্লেমােতর পুত্র
েবিরিখয়, শলু্লেমর পুত্র িযিহিষ্কয় এবং হদ্লেয়র পুত্র অমাসা
প্রমুখ ইফ্রিয়েমর ৈসনয্বািহনীর এইসব েনতারা যুদ্ধ েথেক একদল
ইস্রােয়লীয় ৈসিনকেদর ঘের িফরেত েদেখ তােদর সতকর্ কের িদেলন|
13 তঁারা ইস্রােয়লীয় েসনােদর বলেলন, “িযহূদা েথেক কাউেক আর
বন্দী কের এখােন িনেয় এেসা না কারণ তােত প্রভুর প্রিত আমােদর
পােপর েবাঝা উত্তেরাত্তর বাড়েব| এেত প্রভু আমােদর ও ইস্রােয়েলর
প্রিত খুবই কু্ষব্ধ হেবন|”

14তখন েসনারা তােদর েনতােদর হােত সমস্ত বন্দীেদর ও যাবতীয়
লুঠ করা সম্পদ তুেল িদল| 15 েবিরিখয়, িযিহিষ্কয় এবং অমাসা েনতৃগণ
ইস্রােয়লীয়রা েয সমস্ত েপাশাক-আশাক এেনিছল তা েথেক উলঙ্গ
বন্দীেদর পরবার জনয্ েপাশাক িদেলন ও তােদর পিরচযর্া করেত
লাগেলন| বন্দীেদর সবাইেক খাবার ও পানীয় েদওয়া হল এবং তােদর
মেধয্ যারা আহত হেয়িছল তােদর ক্ষতস্থােন েতল লািগেয় েদওয়া
হল| তারপর েনতারা সমস্ত বন্দীেদর, যারা খুব দুবর্ল িছল তােদর
গাধার িপেঠ তুেল িদেলন এবং তােদর বািড়র কােছ তালগােছর েদশ
িযরীেহােত তােদর িনেয় েগেলন এবং শমিরয়ােত িফের এেলন|

16-17 এই সমেয়, ইেদামীয় েসনাবািহনী আবার িফের এেলা এবং
িযহূদােক অনয্ একিট যুেদ্ধ পরািজত কের এবং তােদর বন্দীেদর
ইেদােম িনেয় যায়| তখন রাজা আহস অশূররােজর সাহাযয্ প্রাথর্না
করেলন| 18 পেলষ্টীয়রাও এেস দিক্ষণ িযহূদা ও িযহূদার পাবর্তয্
অঞ্চেল ৈবৎ েশমেশ, অয়ােলান, গেদেরাত্ , েসােখা, িতথা, িগেম্সা
প্রমুখ শহর ও এইসব শহেরর পাশ্ববতীর্ গ্রামগুেলা দখল কের বসবাস
করেত শুরু করেলা| 19 রাজা আহস িযহূদার েলাকেদর পােপর
পেথ পিরচালনা করার জনয্ই প্রভু িযহূদােক সঙ্কেটর মুেখ েঠেল
িদেয়িছেলন| আহস প্রভুেত েমােটই িবশ্বাসী িছেলন না| 20 সাহােযয্র
পিরবেতর্ অশূররাজ িতল্গত্  িপেল্নষর এেস আহেসর সঙ্কট আেরা
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বািড়েয় তুেলিছেলন| 21 প্রভুর মিন্দর, রাজপ্রাসাদ ও রাজপুত্রেদর
থাকা জায়গা েথেক বহু মূলয্বান িজিনসপত্র িনেয় েসসব অশূররাজেক
িদেয়ও আহস তঁােক সন্তুষ্ট করেত পােরন িন|

22 সঙ্কটাবস্থায় আহস আেরা েবশী কের পাপাচরণ ও প্রভুর প্রিত
অশ্রদ্ধা প্রদশর্ন করেত শুরু কেরন| 23 িতিন দেম্মশেকর েলাকেদর
েদবতার কােছ বিলদান িনেবদন করেলন| তােদর হােত পরািজত হেয়
আহস ভাবেলন, “তাহেল আিম অরােমর েদবতার আরাধনা কির ও
তঁার কােছ বিলদান কির, তাহেল িনশ্চয়ই এইসব েদবতাগণ ও তােদর
উপাসকরা আমােক সাহাযয্ করেব|” যাইেহাক্, তঁারা তঁােক সাহাযয্
করেত পােরন িন এবং তঁার পতন ঘিটেয়িছেলন| এবং তঁার সেঙ্গ, সমগ্র
ইস্রােয়েলর পতন হেয়িছল|

24 ঈশ্বেরর মিন্দর েথেক সমস্ত িজিনসপত্র জেড়া কের আহস েসই
সমস্ত টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ প্রভুর মিন্দেরর দরজা বন্ধ কের
িদেলন| েজরুশােলেমর রাস্তার েমােড় েমােড় েবদী বািনেয় 25 িযহূদার
সমস্ত শহরগুিলেত আহস অনয্ েদবতােদর ধুপধূনা েদবার জনয্ উঁচু
স্থান বািনেয় িদেলন| এইভােব আহস তঁার পূবর্পুরুষেদর প্রভু ঈশ্বরেক
অতয্ন্ত কু্রদ্ধ কের তুলেলন|

26 রাজেত্বর প্রথম েথেক েশষাবিধ আর যা িকছু আহস কেরিছেলন
েসসবই িযহূদা ও ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ করা
আেছ| 27আহেসর মৃতুয্র পর তঁােক েজরুশােলেম তঁার পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ সমািধস্থ করা হয়| তেব তঁােক ইস্রােয়েলর রাজােদর সেঙ্গ
সমািধস্থ করা হয়িন| তঁার পের তঁার পুত্র িহিষ্কয় তার জায়গায় নতুন
রাজা হেলন|

29
িযহূদার রাজা িহিষ্কয়

1 িহিষ্কয় 25 বছর বয়েস রাজা হেয় েমাট 29 বছর েজরুশােলেম
রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মা অিবয়া িছেলন সখিরয়র কনয্া| 2 িহিষ্কয়
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প্রভুর অিভপ্রায় অনুসাের তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতা সৎ  ও
ধমর্িনষ্ঠভােব জীবনযাপন কেরন|

3 তঁার রাজত্বকােলর প্রথম বছেরর, প্রথম মােসর মেধয্ই িহিষ্কয়
প্রভুর মিন্দরিট আবার খুেল িদেয়িছেলন এবং মিন্দেরর দরজাগুেলা
েমরামত কের িদেয়িছেলন| 4-5 যাজক ও েলবীয়েদর একিত্রত
কের মিন্দেরর পূবর্ প্রােন্তর েখালা চত্বের িহিষ্কয় তঁােদর সেঙ্গ এক
ৈবঠেক িমিলত হেয় বলেলন, “েলবীয়রা েশােনা, মিন্দেরর েসবা
করবার পিবত্র কােজর জনয্ েতামরা িনেজেদর প্রস্তত কর| প্রভু,
েতামােদর পূবর্পুরুেষর ঈশ্বেরর মিন্দরিটেক শুদ্ধ ও পিবত্র কের
েতােলা| মিন্দরেক অশুদ্ধ ও অপিবত্র কেরেছ এমন প্রিতিট িজিনষ
মিন্দর েথেক সিরেয় দাও| 6আমােদর পূবর্পুরুষরা প্রভুর অবাধয্ হেয়
জীবন কািটেয়েছ| তারা মিন্দরেক অশ্রদ্ধা কের এবং প্রভুর িদক েথেক
মুখ িফিরেয় িনেয় প্রভুর পথ েথেক সের েগেছ| 7 তারা মিন্দেরর
দরজা বন্ধ কের িদেয়েছ এবং বািতদােনর প্রজ্জ্বিলত অিগ্নিশখা িনিভেয়
িদেয়েছ| ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর পিবত্র স্থােনর েবদীেত ধুপধূেনা েদওয়া
আর েহামবিলও তারা বন্ধ কের িদেয়েছ| 8 তাই প্রভু, িযহূদা ও
েজরুশােলেমর েলাকেদর ওপর কু্রদ্ধ হেয় তােদর শািস্ত িদেয়েছন,
যােত অনয্ জািতরা তােদর ভয়, িবস্ময় এবং উপহােসর পাত্র িহেসেব
েদেখ এবং েতামরা িনেজরা েদখেত পাও েয এ সবই সিতয্| েতামরা
জােনা এর এক বণর্ও িমথয্া নয়, কারণ েতামরা স্বচেক্ষ এই ঘটনা
েদেখেছা| 9 েতামরা েদেখেছা েয এ কারেণই আমােদর পূবর্পুরুষেদর
যুেদ্ধ মৃতুয্ হেয়েছ এবং আমােদর স্ত্রী, েছেল-েমেয়েদর কারারুদ্ধ করা
হেয়েছ| 10 একারেণ আিম িহিষ্কয় প্রভু ঈস্রােয়েলর ঈশ্বরেক আবার
নতুন কের প্রিতশ্রুিত িদেত চাই, যােত িতিন আরআমােদর ওপর কু্রদ্ধ
হেয় না থােকন| 11 আমার েলাকরা েশান, েতামরা কত্তর্ েবয্ অবেহলা
কেরা না| প্রভু তঁার েসবার জনয্ েতামােদর মেনানীত কেরেছন| তঁার
মিন্দের েসবা ও ধুপধূেনা েদবার অিধকার িতিন শুধু েতামােদরই
িদেয়েছন|”

12-14 একথা শুেন িনথিলিখত েলবীয়রা কােজ েলেগ েগল:
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অমাসেয়র পুত্র মাহৎ এবং কহাৎ পিরবােরর অসিরেয়র পুত্র
েযােয়ল;

অিব্দর পুত্র কীশ এবং মরাির পিরবারভুক্ত িযহিলেলেলর পুত্র
অসিরয়;

িসেম্মর পুত্র েযায়াহ আর েগেশর্ান পিরবােরর েযায়ােহর পুত্র এদন;
ইলীষাফেণর বংেশর িশিম্র ও িযয়ূেয়ল,
আসেফর পিরবােরর সখিরয় ও মত্তিনয়,
েহমেনর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ িযহূেয়ল ও িশিমিয়,
িযদূথূেনর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ শমিয়য় ও উষীেয়ল|

15 তারপর তারা অনয্ানয্ সমস্ত েলবীয়েদর একেত্র জেড়া কের
প্রভুর মিন্দর আনুষ্ঠািনকভােব েশাধন করার জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত
করেলন| রাজার মুখ িদেয় প্রভুর েয আেদশ এেসিছল তা তঁারা
শ্রদ্ধার সেঙ্গ গ্রহণ করেলন| 16যাজকরা প্রভুর মিন্দেরর অভয্ন্তরভােগ
েগেলন| তঁারা মিন্দেরর মেধয্ েয সমস্ত অশুিচ িজিনসপত্র িছল েস
সমস্ত েবর কের মিন্দেরর উেঠােন আনেলন| তারপর েলবীয়রা েসসব
িকেদ্রাণ উপতয্কায় িনেয় েগেলন এবং তার মেধয্ েফেল িদেলন|
17প্রথম মােসর প্রথম িদেন তঁারা আনুষ্ঠািনকভােব মিন্দেরর েশাধেনর
কাজ শুরু কেরিছেলন| ঐ মােসরই অষ্টম িদেন তঁারা মিন্দেরর প্রেবশ
পেথ এেস উপিস্থত হেলন এবং তারপর আেরা আটিদন ধের মিন্দেরর
শুিচকরেণর কাজ কের েগেলন| েসই মােসর 16 িদেনর মাথায় সমস্ত
কাজ েশষ হেয়িছল|

18এরপর তারা রাজা িহিষ্কয়র কােছ িগেয় তঁােক বলেলন, “আমরা
প্রভুর মিন্দরিট আগােগাড়া পিরষ্কার পিরচ্ছন্ন কেরিছ| েহামবিল
িনেবদেনর জনয্ েবদী ও অনয্ানয্ যা িকছু, েযমন রুিট রাখার জনয্
েটিবল এবং েসখােন বয্বহৃত বাসনেকাসন পিরষ্কার ও পিবত্র কেরিছ|
19 রাজা আহস ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচরণ করার পের িতিন মিন্দেরর
িজিনসপত্র এবং আসবাবপত্রগুিলেক অবেহলা কেরিছেলন| আমরা



2 বংশাবিল 29:20 lxx 2 বংশাবিল 29:30

এসব িজিনষ শুদ্ধ কেরিছ এবং েসগুেলা প্রভুর েবদীর সামেন সািজেয়
েরেখিছ|”

20 পরিদন েভারেবলা, রাজা িহিষ্কয় শহেরর সমস্ত উচ্চপদািধকারী
কমর্চারীেদর িনেয় মিন্দের েগেলন| 21 রাজপিরবােরর, পিবত্রস্থােনর
এবং িযহূদার েলাকেদর পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ িহেসেব তঁারা সাতটা
ষঁাড়, সাতটা েমষ, সাতটা েমষশাবক এবং সাতটা পুং ছাগল
এেনিছেলন| রাজা িহিষ্কয় হােরােণর উত্তরপুরুষ যাজকেদর ঐ
প্রাণীগুিলেক প্রভুর েবদীেত বিল িদেত আেদশ িদেলন| 22 তাই
যাজকরা প্রথেম ষঁাড়গুিল বিল িদেয় প্রভুর েবদীেত েসই রক্ত িছিটেয়
িদেলন| 23-24 অনুরূপভােব যাজক সাতটা েমষ, সাতটা েমষশাবক
আর সাতটা ছাগল ছানােক পরপর বিল িদেয় েবদীেত তােদর রক্ত
িছিটেয় তা পিবত্র করেলন যােত প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর
পাপ েথেক মুিক্ত েদন| রাজা সমস্ত ইস্রােয়লবাসীেদর হেয় এই
পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ ও েহামবিল িনেবদেনর িনেদর্ শ িদেয়িছেলন|

25 এরপর মহারাজ িহিষ্কয় মহাসমােরােহ রাজা দায়ুেদর ভাববাদী
গাদ ও নাথেনর েদওয়া আেদশ অনুযায়ী েখাল-কতর্ াল, বীণা, তানপুরা
বাজােত বাজােত েলবীয়েদর আবার প্রভুর মিন্দের পাঠােলন| এভােব
তঁােদরেক মিন্দের পাঠােনার িনেদর্ শ প্রভু তঁার ভাববাদীেদর মুখ িদেয়
পািঠেয়িছেলন| 26 েলবীয়রা সকেল দায়ুেদর বাদয্যন্ত্র িনেয় এবং
যাজকরা িশঙা িনেয় প্রস্তুত হেলন| 27 তারপর রাজা িহিষ্কয় েবদীেত
েহামবিল উৎসেগর্র িনেদর্ শ িদেলন| েহামবিলগুিলর উৎসগর্ যখন শুরু
হল, তারা প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাওয়া শুরু করেলা| রাজা দায়ুেদর
বানােনা েভরী ও বাদয্যন্ত্রগুিল বাজােনা হল| 28 যখন বাদয্যন্ত্রগুিল
বাজেত লাগল এবং গায়করা গান করেত লাগেলন তখন সমস্ত েলাক,
যঁারা ওখােন জেড়া হেয়িছেলন তঁারা প্রভুর উপাসনা করেলন| েহামবিল
উৎসগর্ েশষ না হওয়া পযর্ন্ত তঁারা উপাসনা কের েগেলন|

29 বিলদােনর কাজ েশষ হেল িহিষ্কয় সহ অনয্ানয্ সকেলই আভূিম
নত হেয় উপাসনা করেলন| 30 যখন রাজা িহিষ্কয় ও পদস্থ বয্িক্তরা
তঁােদর প্রভুর প্রশংসা কের গান গাইেত িনেদর্ শ িদেলন তঁারা দায়ুদ ও
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ভাববাদী আসেফর েলখা গানগুেলা গাইেলন| প্রভুর প্রশংসা কের ও
তঁার সামেন মাথা নত কের তঁারা সকেলই আনিন্দত হেয় উঠেলন|
31 িহিষ্কয় বলেলন, “িযহূদাবাসীরা েশােনা, েতামরা িনেজেদরেক
প্রভুর চরেণ িনেবদন করেল| এেসা েতামরা প্রভুর উেদ্দেশয্ েদওয়ার
জনয্ আেরা বিলর জীব ও ধনয্বাদ ৈনেবদয্ িনেয় এেসা|” তখন
সকেল যার েযমন ইেচ্ছ প্রভুর জনয্ ৈনেবদয্ ও েহামবিল িনেয় এেলা|
32 েসিদন, েহামবিল িহেসেব েমাট 70িট ষঁাড়, 100িট েমষ এবং
200িট েমষশাবক প্রভুর কােছ িনেবিদত হল| 33 পিবত্র ৈনেবদয্
িহেসেব িনেবিদত হল 600িট ষঁাড় ও 3000 েমষ| 34 েহামবিলর
িনিমেত্ত সমস্ত জন্তুেদর ছাল ছাড়ােনা ও কাটবার জনয্ যাজকরা
সংখয্ায় খুব কমই িছেলন| তাই তঁােদর আত্মীয়বগর্, েলবীয়রা সাহাযয্
করেত এেলন যতক্ষণ না কাজিট েশষ হয় এবং যতক্ষণ না যাজকরা
িনেজেদর শুদ্ধ কেরন, কারণ যাজকেদর েথেক েলবীয়রা িনেজেদর
শুদ্ধ করেত েবশী িবশ্বস্ত িছেলন| 35 বহু পিরমাণ েহামবিল ছাড়াও,
শািন্ত ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্র জনয্ প্রচুর চির্ব িছল েযগুিল
েহামবিলর সেঙ্গ েদওয়ার জনয্ িছল| প্রভুর মিন্দেরর িনতয্কমর্ আবার
শুরু হল| 36 িহিষ্কয় ও তঁার প্রজারা সকেল ঈশ্বর েয ভােব অিত দ্রুত
তােদরেক তঁার েসবার জনয্ প্রস্তুত কেরেছন তা েভেব খুবই আনিন্দত
হেলন|

30
িহিষ্কয়র িনস্তারপবর্ উদযাপন

1 রাজা িহিষ্কয় ইস্রােয়ল ও িযহূদায় প্রেতয্কেক বাতর্ া পাঠােলন
এবং ইফ্রিয়ম ও মনঃিশর েলােকেদর িচিঠ িলেখ িদেলন প্রভুর মিন্দের
আসার জনয্, যােত তঁারা সবাই প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্
িনস্তারপবর্ উদযাপন করেত পােরন| 2 িতিন তঁার সমস্ত উচ্চপদস্থ
কমর্চারী এবং েজরুশােলেম সমেবত েলােকেদর সেঙ্গ পরামশর্
করেলন এবং িদ্বতীয় মােস িনস্তারপবর্ উদযাপন করেবন বেল িস্থর
করেলন| 3 েযেহতু যাজকেদর অিধকাংশ এই পিবত্র েসবা অনুষ্ঠান
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উদয্াপেনর জনয্ তখনও আনুষ্ঠািনকভােব প্রস্তুত িছেলন না, এবং
েলাকরা তখনও েজরুশােলেম সমেবত হয় িন, েসেহতু িনধর্ািরত
সমেয় িনস্তারপবর্ উদযাপন করা েগল না| 4 তেব তঁারা যা িসদ্ধান্ত
িনেয়িছেলন তােত িহিষ্কয় সহ সমেবত সকেলই সন্তুষ্ট হেয়িছেলন|
5এবং েবর্-েশবা েথেক শুরু কের দান শহর পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর সবর্ত্র
সকলেক েজরুশােলেম এেস প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িনস্তারপেবর্
েযাগদােনর জনয্ আমন্ত্রণ জানােনা হল| ইস্রােয়েলর েলাকেদর একটা
বড় অংশ দীঘর্িদন যাবৎ েমািশর বির্ণত িবিধ অনুযায়ী িনস্তারপবর্ পালন
কেরন িন| 6তাই বাতর্ াবাহকরা ইস্রােয়ল ও িযহূদার সবর্ত্র রাজা িহিষ্কয়র
িচিঠ িনেয় েগল যােত জানােনা হল:

“ইস্রােয়েলর সন্তিতরা, েতামরা অব্রাহাম, ইসহাক ও ইস্রােয়েলর
আরাধয্ ঈশ্বেরর িদেক মুখ েফরাও| একমাত্র তাহেলই েতামরা যারা
অশূররােজর ৈসনয্দল েথেক পািলেয় এেসছ, তােদর প্রিত িতিন
করুণা পরবশ হেবন| 7 েতামােদর পূবর্পুরুষ এবং সহনাগিরকেদর
মেতা আচরণ েকােরা না| তঁারা তােদর িপতার ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ
পাপ কেরিছেলন| তাই প্রভু তােদর ধ্বংস হেত িদেয়িছেলন|
এসবই েতামরা িনেজেদর েচােখ েদেখেছা| 8 েতামােদর এইসব
পূবর্পুরুষেদর মেতা েগঁায়াতুর্ িম না কের সমস্তঅন্তঃকরণ িদেয় প্রভুর
বন্দনা কেরা| প্রভু তঁার আশীবর্ােদ েয পিবত্রতম স্থানেক িচরপিবত্র
কের তুেলেছন েসখােন এেস েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর
েসবা কেরা| একমাত্র তাহেলই প্রভুর েরাষদৃষ্টির হাত েথেক েতামরা
অবয্াহিত পােব| 9 েতামরা যিদ তঁার চরণতেল িফের এেস তঁােক
অনুসরণ কেরা তাহেল েতামােদরআত্মীয়স্বজন ও সন্তানসন্তিতেদর
অপহরণকারীরা তােদর প্রিত দয়া প্রদশর্ন করেবন এবং তারা সকেল
আবার এই েদেশ িফের আসেত পারেব| েতামােদর প্রভু দয়ালু এবং
করুণাময়| েতামরা যিদ তঁার কােছ িফের আেসা িতিন কখেনাই
েতামােদর িদক েথেক মুখ েফরােবন না|”
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10 বাতর্ াবাহকরা সবূলূন পযর্ন্ত ইফ্রিয়ম ও মনঃিশর সবর্ত্র প্রেতয্কটা
শহের এই আেবদন িনেয় েগল| িকন্তু েলােকরা এর েকােনা গুরুত্ব না
িদেয় এই আেবদন ও বাতর্ াবাহকেদর িনেয় ঠাট্টা-তামাশা করেত শুরু
করেলা| 11 তেব আেশর মনঃিশ ও সবূলূেনর িবিভন্ন অঞ্চেলর িকছু
বয্িক্ত পরম দীেনর মেতা েজরুশােলেম এেস উপিস্থত হল| 12এমনিক
িযহূদােতও প্রভু এমনভােব চেলিছেলন যােত সমস্ত েলাক, রাজা ও
তঁার উচ্চপদস্থ কমর্চারীেদর েমেন চলেত রাজী হল|

13 িদ্বতীয় মােস বহু বয্িক্ত েজরুশােলেম খািমরিবহীন রুিটর
উৎসব পালন করেত এেলা| 14 এরা সকেল েজরুশােলেমর ভ্রান্ত
েদবেদবীেদর জনয্ বানােনা েবদী ও ধুপধূেনা েদবার েবদীগুেলা েভেঙ
িকেদ্রাণ উপতয্কায় েফেল িদল| 15 িদ্বতীয় মােসর 14 িদেনর িদন এরা
িনস্তারপেবর্র ৈনেবদয্িট বিল িদেলন| যাজকগণ ও েলবীয়রা লিজ্জত
মেন েসবার কােজর জনয্ প্রস্তুত হেলন কারণ তঁারা অনুষ্ঠানিটর
জনয্ যথাযথভােব পিবত্র িছেলন না| তঁারা প্রভুর মিন্দের েহামবিল
িনেয় এেলন| 16 েমািশর িবিধ অনুযায়ী, তঁারা মিন্দের তঁােদর িনধর্ািরত
জায়গাগুিল গ্রহণ করেলন| েলবীয়রা যাজকেদর হােত রেক্তর পাত্র
তুেল েদবার পর যাজকরা েসই রক্ত েবদীেত িছিটেয় িদেলন|
17 উপিস্থত েলাকেদর মেধয্ অেনেকই িছেলন যঁারা এই পিবত্র েসবার
কােজর জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত কেরন িন| এরকম েলাকেদর জনয্,
েলবীয়রা িনস্তারপেবর্র ৈনেবদয্িট বিলদান করেলন|

18-19 এরকম করা হল েযেহতু ইফ্রিয়ম, মনঃিশ, ইষাখর ও
সবূলূেনর অেনেকই িনস্তারপেবর্র েভাজসভায় েযাগদােনর জনয্
িনেজেদর শুিচ কেরন িন এবং েমািশর িবিধ অনুযায়ী তঁারা এিট পালন
কেরন িন| িকন্তু তঁারাও েযাগদান করেলন, কারণ িহিষ্কয় প্রাথর্না কের
বলেলন, “েহ প্রভু, তুিম মঙ্গলময| এরা সকেলই সবর্ান্তঃকরেণ েতামার
উপাসনা করেত চাইেলও িবিধ অনুযায়ী িনেজেদর শুিচ কের িন| তুিম
এেদর ক্ষমা কেরা| তুিম আমােদর পূবর্পুরুেষর আরাধয্ ঈশ্বর| এরা যিদ
এই পিবত্রতম স্থােনর জনয্ উপযুক্তভােব িনেজেদর শুদ্ধ কের নাও
থােক, তাহেলও তুিম এেদর সবাইেক, যারা সমস্ত হৃদয় িদেয় েতামােক
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চায়, ক্ষমা কের িদও|” 20 প্রভু রাজা িহিষ্কেয়র প্রাথর্নায় সাড়া িদেয়
এেদর সবাইেক ক্ষমা কের িদেলন| 21 ইস্রােয়েলর বািসন্দারা সাতিদন
ধের মহাসমােরােহ ওআনেন্দর মেধয্ িদেয় েজরুশােলেম খািমরিবহীন
রুিটর উৎসব পালন করেলা| েলবীয় ও যাজকরা প্রেতয্কিদন তঁােদর
সাধয্মেতা প্রভুর প্রশংসা করেলন| 22 েয সমস্ত েলবীয়রা প্রভুর
েসবা কােজর অনুধাবন কেরিছেলন রাজা িহিষ্কয় তােদর সবাইেক
উৎসািহত করেত লাগেলন| সাতিদন এই উৎসব পালেনর পর েলাকরা
িনস্তারপেবর্র ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেলা| তারা তােদর পূবর্পুরুেষর প্রভু
ঈশ্বেরর প্রশংসা ও তঁার প্রিত তােদর ধনয্বাদ জ্ঞাপন করেলা |

23 তখন সমস্ত েলাক আেরা সাতিদন থাকেত রাজী হল| আেরা
সাতিদন ধের তারা আনেন্দর সেঙ্গ িনস্তারপবর্ পালন করেলা|
24 িযহূদার রাজা িহিষ্কয়, যােত এিট সম্ভব হয় তার জনয্ 1000
ষঁাড়, 7000 েমষ উপিস্থত েলাকেদর খাবার জনয্ দান করেলন|
েনতারা সকেল আেরা 1000 ষঁাড় আর 10,000 েমষ দান করেলন|
সমস্ত যাজকরা পিবত্র েসবার কােজর জনয্ িনেজেদর শুদ্ধ করেলন|
25 উপিস্থত প্রেতয্েক, িযহূদার প্রেতয্ক যাজকগণ ও েলবীয়রা,
ইস্রােয়ল েথেক িযহূদায় আসা বিহরাগতরা, অনয্ানয্ প্রেতয্েক যারা
ইস্রােয়ল েথেক এেসিছেলন, তঁােদর প্রেতয্েকই খুশী ও আনেন্দর
সেঙ্গ উৎসব পালন করেলন| 26 তাই েজরুশােলেমর সবর্ত্র তখন
খুশীর বনয্া কারণ ইস্রােয়েলর রাজা, দায়ুেদর পুত্র, শেলামেনর সময়
েথেক েজরুশােলেম এরকম েকােনা উৎসব আর কখনও হয়িন|
27 যাজকগণ ও েলবীয়রা উেঠ দঁাড়ােলন এবং েলাকেদর আশীবর্াদ
করার জনয্ প্রাথর্না করেলন| প্রভু স্বেগর্ তঁার পিবত্র বাসস্থান েথেক
তঁােদর েসই প্রাথর্না শুনেত েপেলন|

31

রাজা িহিষ্কয়র উন্নিত িবধান
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1 যখন িনস্তারপেবর্র উৎসব উদযাপন েশষ হল, তখন িনস্তারপেবর্র
জনয্ েয সমস্ত ইস্রােয়লবাসী েজরুশােলেম উপিস্থত হেয়িছেলন, তঁারা
িযহূদার িবিভন্ন শহরগুিলেত েগেলন এবং পাথেরর ৈতরী মূির্ত্তগুেলা
েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা করেলন| আেশরার খঁুিট উপেড় েফেল িযহূদা
ও িবনয্ামীেনর সবর্ত্র উচ্চ স্থলগুিল েভেঙ্গ েদওয়া হল| ইফ্রিয়ম ও
মনঃিশেতও একই িজিনস করা হল| মূির্ত্ত পূেজার যাবতীয় িচহ্ন
িনিশ্চহ্ন না হওয়া পযর্ন্ত েলােকরা এইসব কের েযেত লাগেলা| তারপর
ইস্রােয়লীয়রা িনেজেদর শহের েয যার বািড়েত িফের েগল|

2 যাজকগণ ও েলবীয়েদর কেয়কিট দেল িবভক্ত করা হেয়িছল
এবং প্রেতয্কিট িবভােগর জনয্ কােজর সংজ্ঞা িনির্দষ্ট কের েদওয়া
হেয়িছল| রাজা িহিষ্কয় এই সমস্ত দেলর সবাইেক আবার িনেজেদর
কতর্ বয্ করেত আেদশ িদেলন| যাজক ও েলবীয়রা আবার ৈনেবদয্,
েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ িনেবদেনর কােজ িনযুক্ত হেলন| মিন্দেরর
েসবা করা ছাড়াও তারা প্রভুর গৃেহ ভিক্তগীিত ও প্রশংসা গান করেতন|
3 িহিষ্কয় েহামবিল িহেসেব তঁার িনজস্ব িকছু পশু িনেবদন করেলন|
প্রিতিদন সকােল ও সন্ধয্ায় এইসব পশুেদর েহামবিল িহেসেব বিল
েদওয়া হেতা| প্রভুর িবিধ অনুযায়ী প্রিত িবশ্রােমর িদন অমাবসয্ার
উৎসেবর িদন এবং উৎসেবর িদেন এইসব পশু বিলদান করা হেতা|

4 িনয়ম অনুযায়ী েলাকেদরও তােদর শেসয্র একিট িনধর্ািরত অংশ
ও অনয্ানয্ িজিনসপত্র যাজক ও েলবীয়েদর েদবার কথা িছল| িহিষ্কয়
েজরুশােলেমর সবাইেক েসই িনয়ম েমেন চলেত আেদশ িদেলন,
যােত যাজকগণ ও েলবীয়রা তঁােদর ওপর নয্াস্ত কাজ অিবিক্ষপ্ত
মেনােযােগ স্বচ্ছেন্দ করেত পােরন| 5 েদেশর সবর্ত্র েলাকরা রাজার
এই আেদেশর কথা শুনেলন| েয মূহুেতর্ ইস্রােয়লীয়রা এই আেদশ
শুনেলা, তারা তােদর শসয্, দ্রাক্ষারস, েতল ও মধুর ফলেনর প্রথমভাগ
েথেক উদারভােব দান করল; তারা যা িকছু এেনিছল তার এক-
দশমাংশ িদেয় িদল| 6 ইস্রােয়ল ও িযহূদার শহরাঞ্চেল বসবাসকারী
েলাকরা তােদর গবািদ পশুর এক-দশমাংশ ওঅনয্ানয্ সামগ্রী ও একই
পিরমােণ িনেয় গ্রােম প্রভু ঈশ্বেরর িজিনসপত্র রাখার জনয্ িনধর্ািরত
একিট িবেশষ জায়গায় সূ্তপীকৃত করেলা|
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7 তৃতীয় মাস অথর্াৎ েম-জুন েথেক শুরু কের সপ্তম মাস অথর্াৎ 
েসেপটম্বর-অেক্টাবর পযর্ন্ত এইভােব দানসামগ্রী সংগ্রহ করা হল|
8 যখন িহিষ্কয় আর অনয্ানয্ েনতারা এেস েসই সূ্তপাকার িজিনষ
েযগুিল সংগ্রহ করা হেয়িছল, েদখেলন, তারা প্রভু আর তঁার
ইস্রােয়েলর েলাকেদর ধনয্বাদ জানােলন|

9 এরপর, িহিষ্কয় যখন সূ্তপীকৃত দান সামগ্রী সম্পেকর্ যাজকগণ ও
েলবীয়েদর প্রশ্ন করেলন, 10 প্রধান যাজক, সােদাক বংেশর অসিরয়
বলেলন, “েযিদন েথেক েলাকরা প্রভুর মিন্দেরর জনয্ দান করেত
শুরু কেরেছ েসই সময় েথেক আমরা েকবল েখেয়ই চেলিছ | িকন্তু
আমরা েপট ভের খাবার পরও এখনও যেথষ্ট খাবার দাবার পেড়
রেয়েছ| প্রভু সিতয্ সিতয্ই তঁার েসবকেদর প্রিত সদয় তাই এেতা সমস্ত
খাবারদাবার সংগ্রহ হেয়েছ|”

11 িহিষ্কয় যাজকেদর মিন্দেরর ভঁাড়ার ঘরগুেলা িঠকঠাক করেত
বলেলন| েস কাজ হেয় েগেল, 12 যাজকরা েলাকেদর দান ও এক-
দশমাংশ ও অনয্ানয্ যা িকছু প্রভুর উেদ্দেশয্ িনেবিদত হেয়িছল তা
িবশ্বস্তভােব িনেয় এেস মিন্দেরর ভঁাড়ার ঘরগুেলায় রাখেলন| েলবীয়-
কনানীয় িছেলন এই সমস্ত সংগৃহীত িজিনসপেত্রর দািয়েত্ব| এ বয্াপাের
তঁার সহকারী িছেলন তঁার ভাই িশিমিয়| 13 কনানীয় আর তঁার ভাই
িশিমিয়র তত্ত্বাবধােন কাজ কেরিছেলন যাজক িযহীেয়ল, অসিসয়,
নহৎ, অসােহল, িযরীেমাৎ, েযাষাবদ, ইলীেয়ল, িযষ্মিখয়, মাহৎ,
বনায়| রাজা িহিষ্কয় ও ঈশ্বেরর মিন্দেরর অধয্ক্ষ অসিরয় দুজেন িমেল
এই সমস্ত েলাকেদর েবেছ িনেয়িছেলন|

14 িযম্নার পুত্র েকাির � মিন্দেরর পূবর্ প্রােন্তর দ্বাররক্ষী েলাকেদর
ঈশ্বরেক েদওয়া দান এবং পিবত্রতম ৈনেবদয্ সংগ্রেহর দািয়েত্ব িছেলন|
15 এদন, িমনয্ামীন, েযশূয়, শমিয়য়, অমিরয় আর শখিনয় এই
সংগৃহীত িজিনসগুিল তােদর আত্মীয়েদর মেধয্ তােদর িবভাজন
অনুযায়ী, নবীন ও প্রবীণ উভয়েকই িবশ্বস্তভােব িবতরণ কেরিছেলন|

16 েয সব পুরুষ িতন বছর ও তার উদ্ধর্ বয়েসর িছল এবং যােদর
নাম বংশ তািলকায় িছল, তারাও এই িজিনষগুিল েপেয়িছল| তােদর
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মিন্দের প্রেবশ করেত হত এবং তােদর িবভাজন অনুসাের তােদর েয
সব িনতয্ কেমর্র দািয়ত্ব িছল তা করেত হত| 17 যাজকেদর প্রেতয্কেক
তােদর প্রাপয্ সামগ্রী েদওয়া হল| এসব কাজ পািরবািরক নিথপেত্র
িলিপবদ্ধ পিরবােরর নাম েদেখ িবিধ মেতা করা হেয়িছল েলবীয়েদর
মেধয্ যােদর বয়স 20 বা তার েবশী তারা সকেলই গুরুত্ব ও েগাষ্ঠী
অনুযায়ী তােদর জনয্ িনধর্ািরত দানসামগ্রী েপেয়িছেলন| 18 এমনিক
েলবীয় পিরবােরর স্ত্রী ও পুত্রকনয্ারাও দানসামগ্রীর অংশিবেশষ লাভ
কেরিছেলন| পািরবািরক নিথপেত্র েয সমস্ত েলবীয় পিরবােরর নাম
িছল তঁারা েকউই এই অিধকার েথেক বিঞ্চত হনিন| কারণ েলবীয়রা
সব সমেয়ই একিনষ্ঠ ও পিবত্র মেন েসবার কােজর জনয্ িনেজেদর
প্রস্তুত রাখেতন|

19 হােরােণর উত্তরপুরুরেদর মেধয্ িকছু যাজকেদর শহেরর
কােছ চাষবােসর জিম িছল েযখােন তঁারা বাস করেতন| এই
শহরগুিলর প্রেতয্কিট েথেক সুনাম আেছ এমন েলাকেদর হােরােণর
উত্তরপুরুষেদর মেধয্ এবং েলবীয়েদর পািরবািরক ইিতহােস যােদর
নাম অন্তভুর্ ক্ত তােদর মেধয্ দানসামগ্রী িবিল-বন্টেনর জনয্ েবেছ
েনওয়া হেয়িছল|

20 রাজা িহিষ্কয় িযহূদায় এই সমস্ত ভাল ভাল কাজ কেরিছেলন|
িতিন তঁার প্রভু ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত যা িকছু ভাল ও মঙ্গলজনক েসই
সমস্ত কাজ কেরিছেলন| 21 িতিন েয েয কােজ হাত িদেয়িছেলন প্রভুর
মিন্দেরর সংষ্কার েথেক শুরু কের িবিধ িনেদর্ শ পালন করা, ঈশ্বরেক
অনুসরণ কের চলা সব িকছুেতই সাফলয্ লাভ কেরিছেলন| িহিষ্কয়
সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় এই সমস্ত কতর্ বয্ পালন কেরিছেলন|

32
অশূররাজ িহিষ্কয়েক িবপেদ েফলেলন

1 রাজা িহিষ্কয় এই সমস্ত কতর্ বয্ সুষ্ঠভােব পালন ও সমাধা
করার পর অশূররাজ সেন্হরীব িযহূদা আক্রমণ করেত আেসন|
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সেন্হরীব তঁার েসনাবািহনী সহ দুগর্ দ্বারা সুরিক্ষত িযহূদা শহেরর
বাইের তঁাবুসমূহ েগেড়িছেলন কারণ িতিন েসগুিল িনেজর জনয্ দখল
করেত েচেয়িছেলন| 2 যখন িহিষ্কয় জানেত পারেলন েয সেন্হরীব
েজরুশােলম আক্রমণ করেত এেসেছন, 3 িহিষ্কয় তঁার উচ্চপদস্থ
কমর্চারী ও ৈসনয্াধয্ক্ষেদর সেঙ্গ পরামশর্ কের িঠক করেলন দুেগর্র
বাইেরর ঝণর্ার জলধারা বন্ধ কের েদেবন| 4তখন সকেল িমেল দূেগর্র
বাইের সমস্ত ঝণর্া আর িযহূদার মেধয্ িদেয় প্রবািহত নদীর জল বন্ধ
করার বয্বস্থা করেলন| তঁারা বলেলন, “অশূররাজ এখােন আসুন
এবং েদখুন কত জলকষ্ট আেছ|” 5 িহিষ্কয় েজরুশােলেমর প্রাচীেরর
েভেঙ যাওয়া অংশ েমরামত কের প্রাচীেরর ওপর নজরদাির স্তম্ভ
বিসেয় েজরুশােলেমর সুরক্ষা বয্বস্থা সুদৃঢ় করেলন| উপরন্তু, িতিন
প্রথম প্রাচীেরর চতুির্দেক আেরকটা েদওয়াল তুেল পূবর্ িদেকর পঁািচল
শক্ত কের গঁাথেলন| অেনক অস্ত্রশস্ত্র ও ঢালও বানােলন| 6-7 যুেদ্ধর
ৈসনয্াধয্ক্ষেদর ওপর িতিন সাধারণ েলাকেদর রক্ষণােবক্ষেণর দািয়ত্ব
িদেলন| িতিন শহেরর প্রেবশ পেথ এই সমস্ত ৈসনয্াধয্ক্ষেদর সেঙ্গ
েদখা কের তােদর উৎসাহ িদেয় বলেলন, “শিক্তশালী এবং সাহসী
হও| অশূররােজর িবশাল েসনাবািহনীর কথা েভেব ভয় পাবার েকােনা
কারণ েনই| অশূররােজর েথেকও বড় শিক্ত আমােদর সেঙ্গ আেছন|
8অশূররােজর শুধু ৈসনয্ই আেছ িকন্তু আমােদর সেঙ্গ আমােদর প্রভু
ঈশ্বর আেছন| িতিন আমােদর সাহাযয্ করেবন এবং আমােদর জনয্
যুদ্ধ করেবন|” এই ভােব িযহূদারাজ িহিষ্কয় সকলেক অনুপ্রািণত কের
তােদর মেনর েজার বািড়েয় িদেলন|

9 ইিতমেধয্, অশূররাজ সেন্হরীব আর তঁার েসনারা লাখীশ শহেরর
কােছ শহরটা দখল করার জনয্ তঁাবু েফেলিছেলন| তখন সেন্হরীব
রাজা িহিষ্কয় ও িযহূদার েলাকেদর কােছ একিট খবর পাঠােলন যােত
বলা হল,

10 “েকান্ িবশ্বাস এবং অবলম্বেনর ওপর েতামরা ভরসা
করছ েয েতামরা অবরুদ্ধ েজরুশােলেম রেয়ছ? 11 িহিষ্কয়
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েতামােদর ভুল পেথ িনেয় যােচ্ছ| চালািক কের েস েতামােদর
েজরুশােলেম আটেক েরেখেছ, যােত েতামরা খাবার ও জেলর
অভােব েবেঘাের মারা পড়| িহিষ্কয় েতামােদর বলেছ, “আমােদর
প্রভু ঈশ্বর অশূররােজর হাত েথেক েতামােদর রক্ষা করেবন|”
12আর এিদেক ও িনেজ প্রভুর সমস্ত উচ্চস্থান ও েবদী েভেঙ্গ িদেয়
িযহূদা আর েজরুশােলেমর েলাকেদর একিটমাত্র েবদীেত উপাসনা
করেত ও ধুপধূেনা িদেত বলেছ| 13 েতামরা সকেল িনশ্চয়ই জােনা
আিম ও আমার পূবর্পুরুষরা অনয্ানয্ রােজয্র েলাকেদর িক অবস্থা
কেরিছ|এমন িকঐ সব েদেশর েদবতারাও েসসব েলাকেকআমার
হাত েথেক রক্ষা করেত পােরিন| 14আমার পূবর্পুরুষরা এেকর পর
এক রাজয্ ধ্বংস কেরেছন| এমন েকােনা েদবতা েনই িযিন আমােক
তঁার ভক্তেদর হতয্া করার েথেক থামােত পােরন| েতামরা ভাবেছা
েতামােদর েদবতা েতামােদর আমার হাত েথেক বঁাচােত পারেব?
15 িহিষ্কয়র চালািকর ফঁােদ পেড়া না| কারণ েকােনা েদেশর েকােনা
েদবতাই তঁার ভক্তেদর আমার বা আমার পূবর্পুরুেষর হাত েথেক
রক্ষা করেত পােরিন| ভুেলও েভেবা না েয েতামােদর প্রভু েতামােদর
মৃতুয্ আটকােত পারেব|� ”

16 অশূররােজর পদস্থ কমর্চারীরা সকেল প্রভু ঈশ্বর ও তঁার
দাস িহিষ্কয়র িবরুেদ্ধ আেরা নানা ধরেণর িবরূপ মন্তবয্ কেরিছল|
17 অশূররাজ তঁার িচিঠেতও প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সম্পেকর্ িবিভন্ন
অপমানজনক মন্তবয্ কেরিছেলন| িতিন িচিঠেত িলেখিছেলন: “অনয্
েদেশর েদবতারা েযমন তােদর ভক্তেদর আমার হাত েথেক রক্ষা
করেত পােরিন, েস রকমই িহিষ্কয়র েদবতাও আমার হাত েথেক
ওর ভক্তেদর একটােকও বঁাচােত পারেব না|” 18 এরপর সেন্হরীেবর
আিধকািরকরা দুগর্প্রাকােরর ওপর েয সমস্ত েজরুশােলেমর েলাক
দঁািড়েয়িছেলন তােদর ভয় েদখােনার জনয্ িহব্রু ভাষায় েচঁিচেয়
উঠেলন যােত িতিন নগরীিট দখল করেত পােরন| 19 তারা
েজরুশােলেমর ঈশ্বর সম্পেকর্ ও এমনভােব কথা বলল েযন িতিন
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অনয্ানয্ জািতর েসই সমস্ত েদবতােদর একজন যােদর মানুষ হােত
কের ৈতরী কেরেছ|

20 রাজা িহিষ্কয় আর আেমােসর পুত্র ভাববাদী িযশাইয় তখন এই
সঙ্কেটর হাত েথেক রক্ষা েপেত উচ্চস্বের স্বেগর্র উেদ্দেশয্ প্রাথর্না
করেলন| 21 এবং প্রভু অশূররােজর িশিবের একজন দূত পাঠােলন|
েসই দূত তখন অশূরীয়েদর সমস্ত ৈসনয্, েনতা ও আিধকািরকেদর
হতয্া করেলন| অবেশেষ, চরম লজ্জা িনেয় অশূররাজ তঁার রােজয্
িফের েযেত বাধয্ হেলন| এরপর, যখন িতিন তঁার েদবতার মিন্দের
েগেলন, তঁার িনেজরই কেয়কজন পুত্র তরবািরর সাহােযয্ তঁােক হতয্া
করেলা| 22প্রভু এইভােব িহিষ্কয় ও তঁার েলাকেদর অশূররাজ সেন্হরীব
ও অনয্ানয্েদর হাত েথেক রক্ষা কেরন| প্রভু তােদর সব িদেকই শািন্ত
িদেয়িছেলন| 23 বহু বয্িক্ত েজরুশােলেম প্রভুর জনয্ এবং িযহূদার
রাজা িহিষ্কয়র জনয্ মূলয্বান উপহার এেনিছেলন যােত অনয্ সমস্ত
েদশ িহিষ্কয়েক সম্মান প্রদশর্ন কের|

24 েসই সমেয়, িহিষ্কয় খুবই অসুস্থ হেয় পড়েলন এবং প্রায়
মৃতুয্মুেখ পিতত হেলন| িতিন তখন প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেল প্রভু
তঁােক দশর্ন িদেয় একিট ৈদব সংেকেতর প্রিত লক্ষয্ রাখেত বেলন|
25 িকন্তু িহিষ্কয় এেতা গির্বত িছেলন েয িতিন তখন ঈশ্বেরর এই করুণার
জনয্ তঁার প্রিত ধনয্বাদ পযর্ন্ত জ্ঞাপন কেরন িন| এেত ঈশ্বর িহিষ্কয় এবং
িযহূদা ও েজরুশােলেমর ওপর অতয্ন্ত রুদ্ধ হেলন| 26 এই কারেণ
িহিষ্কয় ও এই সমস্ত েলাকরা তােদর মেনাভাব ও জীবনযাপেনর ধারা
পিরবতর্ ন কেরিছেলন এবং গির্বত হবার পিরবেতর্ নম্রভােব থাকেত
শুরু করেলন| এর ফেল, িহিষ্কয়র জীবদ্দশায় প্রভুর েক্রাধািগ্ন তােদর
স্পশর্ কেরিন|

27 িহিষ্কয় বহু ধনসম্পদ ও সম্মােনর অিধকারী হেয়িছেলন| িতিন
েসানা, রূেপা, গয়নাগঁািট, মশলাপািত অস্ত্রশস্ত্র ও অনয্ানয্ িজিনসপত্র
রাখার জনয্ নতুন নতুন জায়গা বািনেয়িছেলন| 28 েলাকরা তােক
েয সমস্ত খাদয্শসয্, দ্রাক্ষারস, েতল ইতয্ািদ পাঠােতা েসসব রাখার
জনয্ও ভঁাড়ার ঘর িছল| গবািদ পশু, েঘাড়া এেদর থাকার জনয্
বানােনা হেয়িছল েগায়াল ও আস্তাবল| 29 এছাড়াও িহিষ্কয় অেনক



2 বংশাবিল 32:30 lxxxi 2 বংশাবিল 33:4

নতুন শহেরর পত্তন কেরিছেলন এবং েমষপাল ও অনয্ানয্ গবািদ
পশুর অিধকারী হেয়িছেলন| ঈশ্বর িহিষ্কয়েক ধনবান কেরিছেলন|
30 িহিষ্কয়ই েজরুশােলেমর গীেহান ঝণর্ার উৎ স মুেখর েস্রাত আটেক
তার গিতপথ দায়ুদ নগরীর পিশ্চম প্রােন্ত পিরবির্তত কেরিছেলন| তঁার
সমস্ত কােজই িহিষ্কয় সফলতা লাভ কেরন|

31 িহিষ্কয়র এই একটানা সফলতার কারেণ বািবেলর েনতােদর তঁার
সাফেলয্র েগাপন কথা িশখেত পাঠােনা হেয়িছল| িহিষ্কয়েক পরীক্ষা
করার জনয্ ঈশ্বর তােক একা েরেখ িদেলন, যােত িতিন জানেত পােরন
িহিষ্কয় সিতয্ কতটা িবশ্বস্ত িছল|

32 িহিষ্কয় আর যা িকছু কেরিছেলন িতিন িকভােব প্রভুেক
শ্রদ্ধা প্রদশর্ন কেরিছেলন েস সবই আেমােসর পুত্র িযশাইয়র দশর্ন
পুস্তক এবং িযহূদা ও ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ| 33 িহিষ্কয়র মৃতুয্েত, েলাকরা তঁােক পাহােড়র ওপর দায়ুেদর
পূবর্পুরুেষর মেধয্ সমািধস্থ করল এবং তঁার মৃতুয্র পর িযহূদার ও
েজরুশােলেমর সমস্ত েলাকরা তঁােক শ্রদ্ধা জানায়| িহিষ্কয়র মৃতুয্র পর
তঁার পুত্র মনঃিশ নতুন রাজা হেলন|

33
িযহূদার রাজা মনঃিশ

1 মাত্র বােরা বছর বয়েস িযহূদার রাজা হেয় রাজা মনঃিশ 55
বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| 2 মনঃিশ প্রভুর িবরুদ্ধাচরণ
কেরিছেলন| েয সমস্ত জািতর েলাকেদর প্রভু ইস্রােয়লীয়রা আসার
আেগ পাপাচরেণর জনয্ তােদর ভূখণ্ড েথেক উৎ খাত কেরিছেলন,
মনঃিশ তােদর অনুসৃত ভয়ানক ও জঘনয্ পেথ জীবনযাপন কেরন|
3মনঃিশআবার নতুন কের তঁার িপতার েভেঙ্গ েদওয়া উচ্চস্থান বানােনা
ছাড়াও বাল েদবতার েবদী ও েদবী আেশরার খঁুিট বিসেয়িছেলন|
আকােশর নক্ষত্ররািজর সামেনও িতিন মাথা নত কেরন ও তােদর
পূেজা কেরন| 4 প্রভুর মিন্দের, েজরুশােলেম েয মিন্দের প্রভু
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আজীবন তঁার উপিস্থিতর িচহ্ন প্রকােশর বাসনা কেরিছেলন, েসই
মিন্দের মনঃিশ মূির্ত্তেদর েবদী স্থাপন কেরিছেলন| 5 প্রভুর মিন্দেরর
দুেটা উেঠােন মনঃিশ আকােশর তারকারািজর জনয্ েবদী স্থাপন
কেরিছেলন| 6 িবিন্হেন্নােমর উপতয্কায়, িতিন তঁার িনেজর সন্তানেদর
আগুেন উৎসগর্ কেরিছেলন| িতিন ভিবষয্ৎ দ্রষ্টা, েমাহক, েযৗিগক ও
মায়ািক্রয়ার মাধয্েমও দুষ্ট আত্মা, েপ্রতাত্মা ও যাদুকরেদর সহায়তায়
তঁার মনঃস্কামনা পূণর্ করেত েচেয়িছেলন| এইরকম নানাভােব প্রভুর
িবরুদ্ধাচরণ কের িতিন প্রভুেক কু্রদ্ধ কের তুেলিছেলন| 7 িতিন
মিন্দের এক মূির্ত্ত স্থাপন কেরিছেলন েযখােন প্রভু দায়ুদ ও তঁার
পুত্র শেলামেনর কােছ েঘাষণা কেরিছেলন, “আিম এই মিন্দের
এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত অঞ্চলগুিলর মেধয্ েথেক যােক মেনানীত
কেরিছ েসই েজরুশােলেম আমার নাম িচরকাল রাখব| েসই মিন্দের
িতিন একিট মূির্ত্ত স্থাপন করেলন| 8 আিম েমািশেক েয িবিধ ও
িনেদর্ শগুিল িদেয়িছলাম শুধু যিদ ইস্রােয়লীয়রা েসগুিল পালন কের
তাহেল আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেক েয জিম িদেয়িছলাম তা কখেনা
আবার িফিরেয় েনব না|”

9 িকন্তু িযেহাশূয়র সময় প্রভু েয জািতগুিলেক ধ্বংস কেরিছেলন
মনঃিশ িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর, তার েথেকও েবশী
পাপাচরেণ প্রবৃত্ত কেরিছেলন|

10 প্রভু মনঃিশ ও তঁার প্রজােদর সতকর্ করেলও তঁারা তঁার কথায়
কণর্পাত করেলন না| 11 তখন প্রভু অশূররােজর ৈসনয্াধয্ক্ষেদর িদেয়
মনঃিশর রাজত্ব আক্রমণ করােলন| এই ৈসনয্াধয্ক্ষরা মনঃিশেক বন্দী
কের তঁার হােত পােয় েবিড় পিরেয়, েশকেল েবঁেধ তঁােক বািবেল িনেয়
েগেলন|

12 তারপর, যখন িতিন মহা সঙ্কেট পড়েলন, তখন মনঃিশ প্রভু
তঁার ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন এবং গভীরভােব তার পূবর্পুরুেষর
ঈশ্বেরর কােছ িনেজেক অবনত করেলন| 13 িতিন ঈশ্বেরর কােছ
প্রাথর্না করেলন এবং সাহাযয্ চাইেলন| ঈশ্বর তার প্রাথর্না শুনেলন এবং
তার অনুেরাধ রাখেলন এবং িতিন তঁােক েজরুশােলেম, তঁার রাজেত্ব
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িফের িগেয় তঁার িসংহাসেন বসেত িদেলন| মনঃিশ বুঝেত পারেলন েয
প্রভুই প্রকৃত ঈশ্বর|

14এ ঘটনার পর মনঃিশ নগরীর বাইের আেরকিট পঁািচল তুলেলন|
এই েদওয়ালিট গীেহান ঝণর্ার পিশ্চম প্রােন্তর িকেদ্রাণ উপতয্কা েথেক
ওেফল পবর্েতর মৎ সদ্বার পযর্ন্ত িবসৃ্তত হল| এবােরর পঁািচলগুেলা খুব
উঁচু কের বানােনা হয়| এরপর মনঃিশ িযহূদার সমস্ত দুগর্েবষ্টিত শহের
েসনাপিতসমূহ িনেয়াগ কেরন| 15 িতিন সমস্ত মূির্ত্ত ও প্রিতকৃিতগুিল
প্রভুর মিন্দর েথেক সিরেয় েফেলন এবং মিন্দেরর পবর্েতর ওপর এবং
েজরুশােলেম তঁার বানােনা েবদীগুিলও েভেঙ শহেরর বাইের েফেল
িদেলন| 16তারপর িতিন প্রভুর জনয্ েবদীিট উদ্ধার করেলন এবং মঙ্গল
ৈনেবদয্ ও ধনয্বাদ জ্ঞাপন-সূচক ৈনেবদয্ অপর্ণ করেলন এবং িযহূদার
সমস্ত েলাকেদর প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর েসবায় িনেযািজত হেত
আেদশ িদেলন| 17 েলাকরা উচ্চস্থলীেত বিল িদেলও তারা তা একমাত্র
তােদর প্রভু ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ই িদেতন|

18 মনঃিশ আর যা িকছু কেরিছেলন, ঈশ্বেরর প্রিত তঁার প্রাথর্না
বা প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর নােম েয সমস্ত ভাববাদী তঁার সেঙ্গ
কথাবাতর্ া বেলিছেলন েস সবই ইস্রােয়েলর রাজােদর সরকারী নিথপত্র
েত িলিপবদ্ধ আেছ| 19 মনঃিশর প্রাথর্না এবং ঈশ্বেরর তােত সাড়া
েদওয়া, তঁার পাপ এবং িবশ্বাসহীনতা, েযখােন েযখােন িতিন উচ্চস্থান
স্থাপন কেরিছেলন েসই সব জায়গার পুঙ্খানুপুঙ্খ বণর্না, আেশরার খঁুিট
সমূহ ও মূির্ত্তসমূহ, িনেজেক নম্র করবার পূেবর্, এগুিল পিরপূণর্ভােব
ভাববাদীেদর ইিতহাস গ্রেন্থ েলখা আেছ| 20 মনঃিশর মৃতুয্র পর
েলাকরা তােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করার পর তঁার পুত্র
আেমান নতুন রাজা হেলন|

িযহূদার রাজা আেমান
21আেমান 22 বছর বয়েস রাজা হেয় মাত্র দু বছর েজরুশােলেম

রাজত্ব কেরিছেলন| 22 আেমান প্রভুর প্রিত বহু পাপাচরণ কেরন|
তঁার িপতার বানােনা েখাদাই করা মূির্ত্তর সামেন বিলদান করা ছাড়াও
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আেমান এই সমস্ত মূির্ত্ত পূেজা করেতন| 23 িতিন তঁার িপতা মনঃিশর
মেতা দীনভােব প্রভুর কােছ আত্মসমপর্ণও কেরন িন| বরঞ্চ িতিন
উত্তেরাত্তর আেরা অপরাধ করেত থােকন| 24আেমােনর ভৃতয্রা তঁার
িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কের তঁােক রাজপ্রাসােদই হতয্া করেলা| 25 িকন্তু
িযহূদার েলাকরা এই সমস্ত চক্রান্তকারী ভৃতয্েদর হতয্া কেরআেমােনর
পুত্র েযািশয়েক িসংহাসেন বসােলা|

34

িযহূদার রাজা েযািশয়
1 েযািশয় মাত্র আট বছর বয়েস রাজা হেয় 31 বছর েজরুশােলেম

রাজত্ব কেরিছেলন| 2 েযািশয় প্রভু বির্ণত সৎ  পেথ জীবনযাপন
কেরিছেলন| তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতাই িতিন বহু সৎ কাজ কেরন
এবং এই পথ েথেক কখনও িবচুয্ত হনিন| 3 তঁার রাজেত্বরআট বছের,
েযািশয়, যখন িতিন তখনও একজন বালক মাত্র িছেলন, ঈশ্বরেক
খঁুজেতশুরুকেরন, িযিন তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুদ দ্বারা পূিজত| বােরা বছর
রাজত্ব করার পর, িতিন িযহূদা ও েজরুশােলম েথেক উঁচু স্থানগুিলর
উৎ পাটন, আেশরার খঁুিটগুিল, মূির্ত্তসমূহ ও প্রিতকৃিত িনমূর্ল করার
অিভযান শুরু কেরন| 4 েলাকরা তঁার আেদেশ বালেদেবর েবদী ও
ধুপধূেনা েদবার উঁচু েবদীগুিল েভেঙ েফেলন| মূির্ত্ত ও প্রিতকৃিতগুেলা
েভেঙ গঁুেড়া করার পর িতিন েসই ধূেলা বালেদেবর মৃত উপাসকেদর
কবের ছিড়েয় িদেয়িছেলন| 5এবং েযািশয় বােলর েসই সব যাজকেদর
হাড়গুিল এবং তােদর েবদীগুিল পুিড়েয় ছাই কেরন| 6 মনঃিশ েথেক
ইফ্রিয়ম, িশিমেয়ান েথেক নপ্তািল- সমগ্র িযহূদা ও েজরুশােলম েথেক
7 েযািশয় এভােব মূির্ত্তপূেজার অবসান ঘিটেয়িছেলন| এই সবকিট
শহের ও শহেরর প্রতয্ন্ত অঞ্চেল ইস্রােয়েলর সবর্ত্র িতিন উচ্চস্থান
ও আেশরার খঁুিট, েদবতােদর মূির্ত্তসমূহ েভেঙ ধূলায় িমিশেয় িদেয়
েজরুশােলেম িফের েগেলন|
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8 িযহূদায় 18 বছর রাজত্ব করার পর এবং েসই ভূখণ্ডেক এবং
মিন্দরেক শুদ্ধ করবার পর, েযািশয় অৎসিলয়র পুত্র শাফন, নগরপাল
মােসয় ও সিচব েযায়াহেষর পুত্র েযায়াহেক প্রভুর মিন্দরিট সারােনার
আেদশ িদেলন|

9 আেদশ পালন করেত এরা সকেল প্রথেম মহাযাজক িহিল্কয়র
সেঙ্গ েদখা কের তঁার হােত েলাকরা ঈশ্বেরর মিন্দেরর জনয্ েয অথর্
িদেয়েছন তা তুেল িদেলন| েলবীয় দ্বাররক্ষীগণ এই অথর্ মনঃিশ,
ইফ্রিয়ম, িযহূদা, িবনয্ামীন, েজরুশােলম ও ইস্রােয়েল যারা েথেক
িগেয়িছল, তােদর কাছ েথেক সংগ্রহ কেরিছেলন| তারপর তঁারা
েজরুশােলেম িফের েগেলন| 10 এরপর েলবীয়রা েসই অথর্ প্রভুর
মিন্দেরর কােজর তত্ত্বাবধায়কেদর িদেলন| ক্রমানুসাের তত্ত্বাবধায়করা
েসই অথর্ প্রভুর মিন্দের েযসব শ্রিমক কাজ করেব তােদর িদেলন|
11 ছুেতারেক কিড়বগর্ার জনয্ কাঠ িকনেত এবং পাথর েকনবার
জনয্ পাথর কাটুেরেদর অথর্ িদেলন| তঁারা এটা করেলন কারণ
িযহূদার আেগর রাজারা মিন্দেরর ইমারতগুিলেক ধ্বংস হেয় েযেত
িদেয়িছেলন| 12-13 িনযুক্ত শ্রিমকরা েলবীয় মরাির পিরবােরর েলবীয়
যহত্ ও ওবিদয়র তত্ত্বাবধােন এবং কহাত্  পিরবােরর সখিরয় ও
মশুল্লেমরঅধীেন মন প্রাণ িদেয় কাজকরেলা| েয সমস্ত েলবীয়রা দক্ষ
গাইেয, বািজেয় িছেলন তঁারা শ্রিমকেদর এবং যারা িবিভন্ন রকেমর
কাজ কেরিছেলন, তােদর তত্ত্বাবধান করেলন| িকছু েলবীয় করিনক,
অিধকািরক ও রক্ষী িহেসেব কাজ করেলন|

িবিধপুস্তক আিবষ্কার
14 েসই সময, যখন েলবীয়রা প্রভুর মিন্দর েথেক অথর্ েবর

করিছেলন, যাজক িহিল্কয়, েমািশর মাধয্েম প্রভু েয িবিধপুস্তকিট
িদেয়িছেলন েসিটেক খঁুেজ েপেলন| 15 উেত্তিজত িহিল্কয় তখন সিচব
শাফনেক েডেক বলেলন, “আিম প্রভুর গৃহ েথেক িবিধ পুস্তক খঁুেজ
েপেয়িছ|” এবং িতিন শাফনেক েসিট েদখেত িদেলন| 16 শাফন
তা রাজা েযািশয়র কােছ িনেয় এেস বলেলন, “আপনার কমর্চারীরা
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আপনার সমস্ত িনেদর্ শ অক্ষের অক্ষের পালন কেরেছ| 17 প্রভুর
মিন্দের েয অথর্ সংগ্রহ করা হেয়িছল তা িদেয় িঠকাদার আর িমিস্ত্রেদর
মজুির েদওয়া হেয়েছ|” 18 তারপর শাফন রাজা েযািশয়েক বলেলন,
“যাজক িহিল্কয় আমায় একটা বই িদেয়িছেলন|” একথা বেল রাজার
সামেন িবিধ পুস্তকিট পাঠ করেত শুরু করেলন| 19 িবিধ পুস্তেকর
কথাগুিল শুেন রাজা েযািশয় মানিসকভােব িবপযর্য্স্ত হেলন এবং তঁার
জামাকাপড় িঁছড়েত শুরু করেলন| 20 এবং তখন েযািশয় িহিল্কয়েক,
শাফেনর পুত্র অহীকাম, মীখােয়র পুত্র অেব্দান, েলখক শাফন আর
রাজার ভৃতয্ অসায়েক িনেদর্ শ িদেলন, 21 “িশিগ্গর িগেয় প্রভুর কােছ
খঁুেজ পাওয়া িবিধ পুস্তেক বির্ণত িবষয় সম্পেকর্ প্রশ্ন কেরা| আমােদর
পূবর্পুরুষরা প্রভুর িবিধ অনুসরণ কেরন িন বেল প্রভু আমােদর ওপর
খুবই কু্রদ্ধ হেয়েছন| তারা এই বইেয় বির্ণত সমস্ত িবিধ িঠকমেতা পালন
কেরন িন|”

22 িহিল্কয় ও রাজার সমস্ত ভৃতয্রা সকেল তখন রাজার বস্ত্রাগােরর
তত্ত্বাবধায়ক হস্রেহর েপৗত্র, েতাখেতর পুত্র, শলু্লেমর স্ত্রী ভাববািদনী
হুল্দার কােছ েজরুশােলেম িগেয় উপিস্থত হেলন| তখন িহিল্কয় আর
রাজভৃতয্রা হুল্দােক বইিট সম্পেকর্ জানাল| 23 হুল্দা তােদর বলেলন:
“রাজা েযািশয়েক িগেয় বেলা: প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর জািনেয়েছন,
24 �আিম এই অঞ্চেল ও এখােন বসবাসকারী েলাকেদর জীবেন
দুেযর্াগ ঘিনেয় তুলেবা| িযহূদার রাজার সামেন যা পাঠ করা হেয়েছ,
িবিধ পুস্তেক েযসব ভয়ানক ঘটনার কথা বির্ণত হেয়েছআিম েসই সবই
এখােন ঘটােবা| 25 কারণ েলাকরা আমােক পিরতয্াগ কেরেছ এবং
অনয্ানয্ মূির্ত্তসমূেহর সামেন ধুপধূেনা জ্বািলেয়েছ; তােদর যাবতীয়
কুকাজ আমায় কু্রদ্ধ কের তুেলেছ| তাই এই সমগ্র অঞ্চেলর ওপর
আিম আমার েক্রাধািগ্ন বষর্ণ করেবা যা িকছুেত িনবর্ািপত হেব না|�

26 “যাই েহাক্, িযহূদার রাজা েযািশয়, িযিন েতামােদর প্রভুর কােছ
খবর সংগ্রেহর জনয্ পািঠেয়েছন, তঁােক বেলা েয প্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর এ কথাও বেলন: 27 �েযািশয়, তুিম েতামার মন বদেলছ
এবং আমার কােছ িনেজেক নম্র কেরছ, েতামার পরেনর েপাশাক
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িঁছেড়ছ এবং আমার সামেন েকঁেদছ| েতামার হৃদয় েকামল, তাই আিম
েতামার প্রাথর্না শুেনিছ| 28আিম েতামােক েতামার পূবর্পুরুষেদর মেধয্
িনেয় যােবা| তুিম শািন্তেতই মরেত পারেব| এই ভূখেণ্ড ও এখানকার
েলাকেদর জীবেন আিম েয দুেযর্াগ ঘিনেয় তুলেবা তা েতামায় েচােখ
েদেখ েযেত হেব না|� ” িহিল্কয় ও রাজকমর্চারীরা এেস রাজােক এই
খবর জানােলন|

29 রাজা েযািশয় তখন িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত প্রবীণ
বয্িক্তেদর তঁার সেঙ্গ েদখা করেত বলেলন| 30 রাজা িনেজ প্রভুর
মিন্দের েগেলন| যখন িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত েলাক, যাজক
ও েলবীয়রা, ধনী-দিরদ্র, উচ্চ-নীচ সবাই েযািশয়র কােছ এেলা, িতিন
তােদর প্রভুর মিন্দের খঁুেজ পাওয়া চুিক্ত পুস্তেক িলিখত সবিকছু পাঠ
কের েশানােলন| 31 এরপর রাজা তঁার িনেজর জায়গায় উেঠ দঁািড়েয়
প্রভুর সামেন তঁার অনুগামী হবার এবং সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত
প্রাণ িদেয তঁাহার আজ্ঞা িবিধ এবং িনয়মসকল পালন করেবন বেল
শপথ করেলন| 32এরপর িতিন েজরুশােলম ও িবনয্ামীেনর সকলেক
িদেয়ও একই প্রিতশ্রুিত করােলন| েজরুশােলেমর েলাকরা তােদর
পূবর্পুরুেষর ঈশ্বেরর সামেন করা শপথ রক্ষা করেত সম্মত হেলন|
33 ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ িবিভন্ন েদেশর মূির্ত্ত িছল| েযািশয়
েসইসব ভয়ানক জঘনয্ মূির্ত্ত েভেঙ েফেল ইস্রােয়েলর েলাকেদর
প্রভুর েসবা করেত বাধয্ করােলন| যতিদন পযর্ন্ত েযািশয় েবঁেচ িছেলন
েলাকরা তােদর পূবর্পুরুেষর প্রভু ঈশ্বেরর েসবা কের চেলিছেলন|

35
েযািশয়র িনস্তারপবর্ উদযাপন

1 রাজা েযািশয় েজরুশােলেম প্রভুর জনয্ িনস্তারপবর্ উদযাপন
কেরিছেলন| প্রথম মােসর 14 িদেন তারা িনস্তারপেবর্র েমষিট বিলদান
কের| 2 েযািশয় তােদর দািয়ত্ব পালেনর জনয্ যাজকেদর েবেছ
িনেয়িছেলন এবং প্রভুর মিন্দের কাজকমর্ করার সময় িতিন তােদর
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উৎসািহত কেরিছেলন| 3 েয সমস্ত েলবীয়রা ইস্রােয়েলর েলাকেদর
িশক্ষাদান করেতন এবং প্রভুর েসবার জনয্ যঁারা পৃথকভােব সমিপর্ত
িছেলন, েযািশয় তঁােদর বেলিছেলন, “পিবত্র িসনু্দকিট রাজা দায়ুেদর
সন্তান শেলামেনর বানােনা মিন্দের েরেখ দাও| ওটা কঁােধ বেয় িনেয়
িবিভন্নজায়গায় ঘুের েবড়ােনার েতামােদরআর েকােনা প্রেয়াজন েনই|
এবার মন িদেয় েতামােদর প্রভু ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর ও ইস্রােয়েলর
েলাকেদর েসবা কেরা| 4 পিরবারেগাষ্ঠী অনুযায়ী মিন্দেরর েসবার
জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত রােখা| রাজা দায়ুদ ও তঁার সন্তান েতামােদর
জনয্ েয কতর্ বয্ িবধান কেরেছন মন প্রাণ িদেয় তা পালন কেরা|
5যাও, েলাকেদর িবিভন্ন পিরবােররজনয্ িনিদ্দর্ ষ্ট মিন্দেরর পিবত্র স্থােন
েলবীয়েগাষ্ঠীর সেঙ্গ দঁাড়াও| 6 িনস্তারপেবর্র েমষগুেলা বিল দাও, প্রভুর
জনয্ িনেজেদর শুদ্ধ ও পিবত্র কের েতােলা| েতামােদর ভাইেদর জনয্
েমষগুেলা প্রস্তুত কের রােখা| এেসা, প্রভু েমািশর মাধয্েম আমােদর
যা যা করেত আেদশ িদেয়েছন আমরা েসই সব কির|”

7 িনস্তারপেবর্ বিল েদবার জনয্ েযািশয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর
িনেজর গবািদ পশু েথেক 30,000 ছাগল ও েমষ ছাড়াও
আেরা 3000 ষঁাড় িদেয়িছেলন| 8 েযািশয়র অধীনস্থ উচ্চপদস্থ
আিধকািরকরাও মুক্ত হেস্ত িনস্তারপবর্ উদযাপেনর জনয্ েলবীয় ও
যাজকবগর্ েলাকেদর িবিভন্ন পশু ও িজিনসপত্র দান কেরিছেলন|
প্রভুর মিন্দেরর প্রধান আিধকািরক িহিল্কয়, সখিরয় এবং িযহীেয়ল
যাজকেদর কােছ 2600িট েমষ ও ছাগল এবং 300িট ষঁাড় দান
কেরিছেলন| 9 কনািনয়, শমিয়য়, নথেনল ও তঁার ভাইরা, হশিবয়,
য়ীযীেযল, েলবীয় প্রধান, েযাষাবেদর মত েলাকরা িনস্তারপেবর্
বিলদােনর জনয্ েলবীয়েদর 500িট েমষ ও ছাগল এবং 500 িট ষঁাড়
দান কেরিছেলন| এই েলাকরা িছল েলবীয়েদর েনতৃবৃন্দ|

10 রাজা েযমন আেদশ কেরিছেলন েসই অনুযায়ী সমস্ত রকম
প্রস্তুিত েশষ হেল যাজকরা তােদর জনয্ িনির্দষ্ট জায়গায় দঁাড়ােলন
এবং েলবীয়রা তােদর িনেজর িনেজর দলগুিলর সেঙ্গ দঁাড়ােলন|
11 িনস্তারপেবর্র েমষগুেলা বিল েদওয়া হল| তারপর েলবীয়রা চামড়া
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ছািড়েয় যাজকেদর হােত বিল েদওয়া পশুর রক্ত তুেল িদেলন|
যাজকরা েসই রক্ত েবদীর ওপর িছিটেয় িদেলন এবং 12 তারপর
িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীর হােত, েমািশর িবিধ পুস্তক অনুযায়ী, প্রভুর
প্রিত েহামবিলর জনয্ বিলর মাংস তুেল িদেলন| 13 িনেদর্ শ অনুযায়ী,
েলবীয়রা আগুেনর আঁেচ িনস্তারপেবর্র েমষশাবেকর মাংস ঝলেস
িনেলন| তারপর দ্রুত েলাকেদর মেধয্ মাংস িবতরণ করা হল| 14এসব
কাজ েশষ হবার পর, েলবীয়রা তােদর িনেজেদর ও হােরােণর
উত্তরপুরুষ যাজকেদর জনয্ বরাদ্দ মাংেসর ভাগ েপেলন| েযেহতু
রািত্র পযর্ন্ত এই সমস্ত যাজক সকেলই েহামবিল এবং চির্ব িনেবদেনর
কােজ বয্স্ত িছেলন, েলবীয়রা তঁােদর এবং যাজকেদর জনয্ মাংস
ৈতরী করেলন| 15 আসেফর বংেশর েলবীয় গায়করা এরপর রাজা
দায়ুেদর িনধর্ািরত জায়গায় িগেয় দঁাড়ােলন| এেদর মেধয্ আসফ,
েহমন রাজার ভাববাদী িযদূথূন প্রমুখরা িছেলন| দ্বাররক্ষীেদর কাউেকই
িনেজেদর জায়গা েছেড় নড়েত হয়িন কারণ তােদর অনয্ানয্ েলবীয়
ভাইরা সকেলই িনস্তারপেবর্র জনয্ যা যা করা প্রেয়াজন, সুষ্ঠভােব
কেরিছেলন|

16অথর্াৎ রাজা েযািশয় েযভােব বেলিছেলন প্রভুর উপাসনার জনয্
সব িকছু িঠক েসইভােব প্রস্তুত করা হল| এরপর িনস্তারপবর্ উদযাপন
করা হল এবং েবদীেত েহামবিল িনেবদন করা হল| 17 ইস্রােয়েলর
েয সমস্ত েলাকরা ঘটনাস্থেল উপিস্থত িছেলন তারা সকেল সাতিদন
ধের িনস্তারপবর্ ও খািমরিবহীন রুিটর উৎসব পালন করেলা| 18 েসই
ভাববাদী শমূেয়েলর সমেয়র পর েথেক আর এভােব ইস্রােয়েল
িনস্তারপবর্ উদযাপন করা হয়িন| েযািশয় েযভােব যাজকেদর সেঙ্গ,
েলবীয়েদর সেঙ্গ এবং সমগ্র িযহূদা ও ইস্রােয়েল েজরুশােলেমর
েলােকেদর সেঙ্গ এই িনস্তারপবর্ উদযাপন করেলন, ইস্রােয়েলর
েকােনা রাজাই আেগ তা পালন কেরন িন| 19 রাজা েযািশয়র রাজেত্বর
18 বছেরর মাথায় এই িনস্তারপবর্ উদযাপন কেরিছেলন|

েযািশয়র মৃতুয্
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20 েযািশয় এই সবিকছু করার পের িমশররাজ নেখা ফরাৎ নদীর
তীরবতীর্ ককর্ মীশ শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেলন, এবং েযািশয়
তঁার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ যাত্রা করেলন| 21 নেখা রাজা েযািশয়েক বাতর্ াবাহক
মারফৎ জানােলন,

“মহারাজ, আিম আপনার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আিস িন| এিট
আেদৗ আপনার েকােনা সমসয্া নয়| আিম আমার শত্রুেদর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করেত এেসিছ কারণ ঈশ্বর আমার পেক্ষ এবং িতিন আমােক
দ্রুত কাজ েশষ করেত বেলেছন| তাই আমােক থামােবন না,
তাহেল ঈশ্বর আপনােক ধ্বংস করেবন|”

22 িকন্তু েযািশয় এই সতকর্ বাণীেত কণর্পাত করেলন না এবং
ছদ্মেবেশ মিগেদ্দােত নেখার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েগেলন| 23 যখন
তীরন্দাজরা রাজা েযািশয়েক িবদ্ধ করল, িতিন তঁার ভৃতয্েদর বলেলন,
“আমােকদ্রুত সিরেয় িনেয় চেলা,আিমগুরুতরভােব জখম হেয়িছ|”

24 ভৃতয্রা েযািশয়েক তঁার রথ েথেক সিরেয় তঁারই আনা অনয্
একিট রেথ কের েজরুশােলেম িনেয় এেলা| েসখােনই তঁার মৃতুয্
হল| েযািশয়েক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হল এবং
তঁার মৃতুয্েত িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকরা গভীরভােব েশাকাচ্ছন্ন
হেলন| 25 িযরিময় েযািশয়র পারেলৗিকক অনুষ্ঠােনর জনয্ িকছু গান
িলেখিছেলন এবং েগেয়ও িছেলন, েলাকরা এখেনা েসই গান েগেয়
থােক| রাজা েযািশয়র জনয্ েশাক প্রকাশ কের গান গাওয়া ইস্রােয়লীয়
জনজীবেনর একিট অেঙ্গ পিরণত হল| এই গানগুিল পারেলৗিকক
অনুষ্ঠােনর গান পুস্তেক িলিপবদ্ধ আেছ|

26-27 রাজা েযািশয় তঁার রাজেত্বর প্রথম েথেক েশষাবিধ আর যা
িকছু কেরিছেলন েস সবই ইস্রােয়ল ও িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ
িলিপবদ্ধ আেছ| এই গ্রন্থ েথেক প্রভুর প্রিত তঁার ভিক্ত ও িনষ্ঠা এবং
িতিন িকভােব প্রভুেক অনুসরণ কেরিছেলন েস কথাও জানা যায়|
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36
িযহূদার রাজা িযেহায়াহস

1 িযহূদার েলাকরা েযািশয়র পুত্র িযেহায়াহসেক েজরুশােলেম নতুন
রাজা িহেসেব িনবর্ািচত করেলন| 2 িযেহায়াহস 23 বছর বয়েস িযহূদার
রাজা হেয় মাত্র িতন মাস েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| 3 তারপর
িমশেরর রাজা নেখা এেস িযেহায়াহসেক বন্দী কেরন| িতিন িযহূদার
েলােকেদর 3/3-4 টন রূেপা ও 75 পাউণ্ড েসানা কর িহেসেব
িদেত বাধয্ কেরন| 4 নেখা িযেহায়াহেসর ভাই ইলীয়াকীমেক িযহূদা ও
েজরুশােলেমর নতুন রাজা িহেসেব িনযুক্ত করেলন, এবং তঁার নতুন
নামকরণ করেলন িযেহায়াকীম, তেব িতিন িযেহায়াহসেক তঁার সেঙ্গ
িমশের িনেয় যান|

িযহূদার রাজা িযেহায়াকীম
5 িযেহায়াকীম মাত্র 25 বছর বয়েস িযহূদার রাজা হেয় এগােরা

বছর েজরুশােলেমর রাজত্ব কেরিছেলন| িতিন প্রভুর ইচ্ছা অনুসাের
জীবনযাপেনর পিরবেতর্ তঁার ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচরণ কেরিছেলন|

6 বািবলরাজ নবূখদিনৎসর িযহূদা আক্রমণ কের িযেহায়াকীমেক
েপতেলর িশকল িদেয় েবঁেধ বন্দী কের বািবেল িনেয় েগেলন|
7 িফের যাবার সময় নবূখদিনৎ সর প্রভুর মিন্দর েথেক েবশ িকছু
িজিনসপত্র িনেয় িগেয় বািবেল তঁার রাজপ্রাসােদ েরেখ িদেয়িছেলন|
8 িযেহায়াকীমআর যা িকছু কেরিছেলন তঁার সমস্তজঘনয্ পাপাচরেণর
কথা ইস্রােয়ল ও িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
িযেহায়াকীেমর পর তঁার জায়গায় তঁার পুত্র িযেহায়াখীন নতুন রাজা
হেলন|

িযহূদার রাজা িযেহায়াখীন
9 িযেহায়াখীন 18 বছর বয়েস িযহূদার রাজা হেয় মাত্র িতন মাস

দশ িদন েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| িতিনও প্রভুর িবরুেদ্ধ
পাপাচরণ কেরিছেলন| 10 বসেন্তর সময়, রাজা নবূখদিনৎ সর প্রভুর
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মিন্দর েথেক অেনক দামী িজিনসপেত্রর সেঙ্গ িযেহায়াখীনেক বন্দী
কের বািবেল িনেয় এেসিছেলন| এরপর নবূখদিনৎ সর িযেহায়াখীেনর
জৈনক আত্মীয়, িসিদিকয়েক িযহূদা ও েজরুশােলেমর নতুন রাজা
িনযুক্ত করেলন|

িযহূদার রাজা িসিদিকয়
11 িসিদিকয় মাত্র 21 বছর বয়েস িযহূদার রাজা হেয় এগােরা বছর

েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| 12 িসিদিকয়ও প্রভুর ইচ্ছা অনুসাের
জীবনযাপন না কের তঁার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কেরিছেলন| ভাববাদী
িযরিময় তঁােক প্রভুর েপ্রিরত সতকর্ বাণী েশানােলও িসিদিকয় তােত
কণর্পাত কেরন িন বা নম্র ও ধাির্মকভােব জীবনযাপন কেরন িন|

েজরুশােলম ধ্বংস হল
13 ইিতপূেবর্ নবূখদিনৎ সর িসিদিকয়েক তঁার অনুগত থাকেত

বলেলও িসিদিকয় নবূখদিনৎ সেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেলন| িতিন
ঈশ্বেরর নােম শপথ কের বেলিছেলন েয িতিন নবূখদিনৎ সেরর
অনুগত থাকেবন| িকন্তু শপথ করার পেরও িতিন তঁার জীবনযাপেনর
রীিতর েকােনা পিরবতর্ ন কেরন িন; এমনিক প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
িনেদর্ শ েমেনও চলেত রাজী হনিন| 14 উপরন্তু, যাজকগেণর এবং
েলাকেদর েনতৃবৃন্দ সকেলই প্রভুর প্রিত অিবশ্বস্ত িছল এবং অনয্ানয্
জািতর মেতাই পাপাচরণ কেরিছল| তারা প্রভুর মিন্দরিটেকও অপিবত্র
কেরিছল েযিটেক িতিন েজরুশােলেম পিবত্র কেরিছেলন| 15 তােদর
পূবর্পুরুষেদর প্রভু ঈশ্বর বারংবার ভাববাদীেদর মাধয্েম তােদর সতকর্
কেরিছেলন কারণ িতিন এই মিন্দর ও েলােকেদর পিরণিতর কথা
েভেব করুণা েবাধ কেরিছেলন| 16 িকন্তু তারা ঈশ্বেরর বাতর্ াবাহকেদর
িনেয় মজা কেরিছল, তারা তঁার বাকয্ ঘৃণা কেরিছল এবং তঁার
ভাববাদীেদর অপমান কেরিছল যতক্ষণ না তঁার েক্রাধ এত েবশী হেয়
িগেয়িছল েয তার েকান প্রিতকার িছল না| 17ঈশ্বর তখন বািবলরাজেক
িদেয় িযহূদা ও েজরুশােলম আক্রমণ করােলন| বািবলরাজ এেস
সমস্ত তরুণেদর, এমনিক মিন্দের উপাসনারত েলাকেদরও হতয্া
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করেলন| িনষু্ঠরভােব, েকােনা দয়ামায়া না েদিখেয় িতিন স্ত্রী-পুরুষ,
িশশু-বৃদ্ধ, সুস্থ-অসুস্থ, িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত বয্িক্তেক
িনির্বচাের হতয্া করেলন| প্রভুই তঁােক িযহূদা ও েজরুশােলেমর
েলাকেদর শািস্ত েদবার অিধকার িদেয়িছেলন| 18 নবূখিদ্রত্ সর
প্রভুর মিন্দর েথেক যাবতীয় িজিনসপত্র বািবেল িনেয় েগেলন|
রাজকমর্চারীেদর মূলয্বান িজিনসপত্রও িতিন িনেয় যান| 19 িতিন ও
তঁার েসনাবািহনী িমেল েজরুশােলেমর প্রাকার গঁুিড়েয় িদেয় মিন্দর,
রাজপ্রাসাদ ও রাজকমর্চারীেদর বাড়ী ঘরেদার সব িকছু পুিড়েয় িদেলন|
20 েযসমস্ত বয্িক্তরা েবঁেচ িছল নবূখিদ্রত্ সর তােদর সবাইেকক্রীতদাস
িহেসেব বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন| পারসয্রাজ বািবল অিধকার করা
পযর্ন্ত এই সমস্ত বয্িক্তরা বািবেলই িছল| 21 এইভােব প্রভু ভাববাদী
িযরিময়র মুখ িদেয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর উেদ্দেশয্ যা যা ভিবষয্দ্বাণী
কেরিছেলন েস সবই িমেল েগল| প্রভু িযরিময়র মারফৎ ভিবষয্দ্বাণী
কেরন, “িবশ্রামিদেন িবশ্রাম না িনেয় েলােকরা েয পাপাচরণ কেরেছ
তা েশাধন করেত এই ভূখণ্ড এভােব পিতত থাকেব|” এইভােব, েদশিট
70 বছর ধের িবশ্রাম েপেয়িছল| 22 পারসয্রাজ েকারেসর রাজেত্বর
প্রথম বছের, প্রভু েকারসেক িদেয় তঁার রােজয্র সবর্ত্র একিট িবেশষ
েঘাষণা করােলন এবং েসিট িলিখত হল যােত ভাববাদী িযরিময়র
মাধয্েম েদওয়া প্রভুর ভিবষয্দ্বাণীিট সিতয্ হয়| েকারস তঁার রাজেত্বর
সবর্ত্র বাতর্ াবাহক পািঠেয় েঘাষণা করােলন:

23 “পারেসয্র রাজা েকারস জািনেয়েছন েয
স্বেগর্র প্রভু ঈশ্বর আমােক পৃিথবীর অধীশ্বর কেরেছন| িতিন

আমােক েজরুশােলেম তঁার জনয্ একিট মিন্দর ৈতরী করবার
দািয়ত্ব িদেয়েছন| এখন েতামরা প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর েসবকরা
সকেলই স্বাধীন এবং েতামরা েজরুশােলেম েযেত পােরা| প্রাথর্না
কির প্রভু েতামােদর সকেলর সহায় েহান|”
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