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রাজাবিলর িদ্বতীয় খণ্ড

অহিসয়র জনয্ একিট বাতর্ া
1 রাজা আহােবর মৃতুয্র পর, েমায়াব েদশিট ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ

িবেদ্রাহ করল|
2 এক িদন, অহিসয় যখন শমিরয়ায় তঁার বািড়র ছােদ দঁািড়েয়

িছেলন, িতিন পেড় িগেয় িনেজেক জখম কেরন| িতিন তখন তঁার
বাতর্ াবাহকেদর ইেক্রােণর বাল্-সবূেবর যাজকেদর কােছ জানেত
পাঠােলন, জখম অবস্থা েথেক িতিন সুস্থ হেত পারেবন িক না|

3 প্রভুর দূতরা িতশ্বীয় ভাববাদী এিলয়়েক বলেলন, “রাজা অহিসয়
শমিরয়া েথেক কেয়কজন বাতর্ াবাহক পািঠেয়েছন| ওঠ এবং যাও,
তােদর সেঙ্গ েদখা কের বেলা, �ইস্রােয়েলর িক েকান ঈশ্বর েনই
েয েতামরা ইেক্রােণর বাল্-সবূেবর কােছ িজজ্ঞাসা করেত বাতর্ াবাহক
পািঠেয়ছ? 4 রাজা অহিসয়েক বেলা, �েযেহতু তুিম এরকম কেরছ,
প্রভু বেলন, তুিম িবছানা েছেড় উঠেত পারেব না| েতামার মৃতুয্
অিনবাযর্য্!� ” তারপর এিলয়় েগেলন এবং অহিসয়র ভৃতয্েদর একথা
জানােলন|

5 বাতর্ াবাহকরা অহিসয়র কােছ িফের এল| িতিন তােদর িজেজ্ঞস
করেলন, “এ িক, েতামরা এেতা তাড়াতািড় িক কের িফরেল?”

6 তারা বলল, “এক বয্িক্ত এেস আমােদর বলেলন, রাজার কােছ
িফের িগেয়, প্রভু িক বেলেছন েস কথা জানাও| প্রভু বলেলন,
�ইস্রােয়েলর িক েকান ঈশ্বর েনই েয তুিম ইেক্রাণর বাল্-সবূেবর
কােছ িজজ্ঞাসা করেত বাতর্ াবাহকেদর পািঠেয়ছ? েযেহতু তুিম একাজ
কেরছ, তুিম আর কখেনা িবছানা েছেড় উঠেত পারেব না| েতামার মৃতুয্
অিনবাযর্য্!� ”
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7 অহিসয় তােদর িজেজ্ঞস করেলন, “যার সেঙ্গ েতামােদর েদখা
হেয়িছল, েয এসব কথা বেলেছ তােক িক রকম েদখেত বেলা েতা?”

8 বাতর্ াবাহকরা অহিসয়েক উত্তর িদল, “এই েলাকটা একটা েরামশ
েকাট পেরিছল আর ওর েকামের একটা চামড়ার কিটবন্ধ িছল|”
তখন অহিসয় বলেলন, “এ হল িতশ্বীয় এিলয়া!”

অহিসয়র পাঠােনা েসনাবািহনীেক আগুন ধ্বংস করল
9 অহিসয় তখন 50 জন েলাক সহ এক েসনাপিতেক এিলয়়র

কােছ পাঠােলন| এিলয়় তখন এক পাহােড়র চূড়ায় বেসিছেলন| েসই
েসনাপিতিট এেস এিলয়়েক বলেলা, “েহ ঈশ্বেরর েলাক, �রাজা
েতামােক নীেচ েনেম আসেত হুকুম িদেয়েছন|� ”

10 এিলয়় তঁােক উত্তর িদেলন, “আিম যিদ সিতয্ই ঈশ্বেরর েলাক
হই, তেব স্বগর্ েথেক আগুন েনেম আসুক এবং আপনােক ও আপনার
50 জন েলাকেক ধ্বংস করুক!”
অতএব স্বগর্ েথেক আগুন েনেম এেলা এবং েসনাপিত ও তার 50

জন েলাকেক ভস্মীভূত কের িদল|
11অহিসয় তখন 50 জন েলাক িদেয় আেরা একজন েসনাপিতেক

এিলয়়র কােছ পাঠােলন| েস এেস এিলয়়েক বলেলা, “এই েয
ঈশ্বেরর েলাক, �রাজা েতামায় তাড়াতািড় নীেচ েনেম আসেত হুকুম
িদেয়েছন!� ”

12এিলয়় তার কথার উত্তের বলেলন, “েবশ েতা, েতামার কথামেতা
আিম যিদ ঈশ্বেরর েলাক হই, তাহেল স্বগর্ েথেক অিগ্ন বৃষ্টি হেয় তুিম
আর েতামার েলাক সকল ধ্বংস েহাক্!”
কথা েশষ হেত না হেতই আকাশ েথেক ঈশ্বেরর পাঠােনা অিগ্নিশখা

েনেম এেস েসই েসনাপিত আর তার 50 জন েসনােক পুিড়েয় ছাই
কের িদল|

13 অহিসয় তখন আবার তৃতীয় বার 50 জন ৈসনয্ িদেয় আেরক
েসনাপিতেক পাঠােলন| েস এিলয়়র কােছ এেস হঁাটু েগেড় অনুনয়
কের বলেলা, “েহ ঈশ্বেরর েলাক, আমার আর আমার এই 50 জন
েসনার প্রােণর েকােনা মূলয্ই িক আপনার কােছ েনই? 14 স্বগর্ েথেক
অিগ্ন বৃষ্টি হেয় আমার আেগর দুই েসনাপিত আর তােদর সেঙ্গর 50
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জন মারা পেড়েছ| দয়া কের আপিন আমােদর প্রােণ মারেবন না,
আমােদর প্রাণ আপনার কােছ মূলয্বান েহাক্|”

15 তখন প্রভুর দূত এিলয়়েক বলেলন, “ভয় েপও না, তুিম এর
সেঙ্গ যাও|”
এিলয়় তখন এই েসনাপিতর সেঙ্গ রাজা অহিসয়র কােছ িগেয় তঁােক

বলেলন,
16 প্রভু যা বেলন তা হল এই: “ইস্রােয়েল িক েকান ঈশ্বর েনই

েয তুিম িজজ্ঞাসা করবার জনয্ ইেক্রাণর েদবতা বাল্-সবূেবর কােছ
বাতর্ াবাহকেদর পািঠেয়ছ? েযেহতু তুিম এরকম কেরছ, তুিম আর
িবছানা েছেড় উঠেত পারেব না| েতামার মৃতুয্ অিনবাযর্য্!”

িযেহারাম অহিসয়র স্থান িনেলন
17 প্রভু েয ভােব এিলয়়র মাধয্েম ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন,

িঠক েস ভােবই অহিসেয়র মৃতুয্ হল| েযেহতু অহিসয়র েকান পুত্র
িছল না, তার পের েযারাম ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলন| িযহূদার
রাজা িযেহাশাফেটর পুত্র িযেহারােমর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছের েযারাম
ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলন|

18অহিসয়আর যা িকছু কেরিছেলন েস সবই ইস্রােয়েলর রাজােদর
ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|

2
এিলয়়েক েনওয়ার জনয্ প্রভুর পিরকল্পনা

1 ঘূির্ণঝড় পািঠেয় প্রভুর যখন এিলয়়েক স্বেগর্ িনেয় যাবার সময়
হেয় এেসেছ, এিলয়় এবং ইলীশায় তখন িগল্গল েথেক িফের আসার
পেথ|

2 এিলয়় ইলীশায়েক বলেলন, “তুিম এখােনই থােকা, কারণ প্রভু
আমােক ৈবেথল পযর্ন্ত েযেত বেলেছন|”
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িকন্তু ইলীশায় বলেলন, “আিম জীবন্ত প্রভুর নােম ওআপনার নােম
শপথ কের বলিছ েয আিমআপনােক একলা েছেড় যােবা না|” সুতরাং
তঁারা দুজেনই তখন ৈবেথেল েগেলন|

3 ৈবেথেল ভাববাদীেদর একদল িশষয্ এেস ইলীশায়েক িজজ্ঞাসা
করেলন, “আপিন িক জােনন েয আজ প্রভু আপনার মিনবেক
আপনার কাছ েথেক সিরেয় িনেয় যােবন?”
ইলীশায় বলেলন, “হঁয্া জািন| ওকথা থাক|”
4এিলয়় ইলীশায়েকআেদশ করেলন, “তুিম এখােনই থােকা কারণ

প্রভু আমােক িযরীেহােত েযেত বেলেছন|”
িকন্তু ইলীশায় আবার বলেলন, “আিম জীবন্ত প্রভু এবং আপনার

নােম শপথ কের বলিছ েয আিম আপনােক েছেড় যাব না!” তখন
তঁারা দুজেন এক সেঙ্গই িযরীেহােত েগেলন|

5 িযরীেহােত আবার ভাববাদীেদর একদল িশষয্ এেস ইলীশায়েক
িজেজ্ঞস করেলন, “আপিন িক জােনন েয প্রভু আজই আপনার
মিনবেক আপনার কাছ েথেক দূের িনেয় যােবন?”
ইলীশায় উত্তর িদেলন, “হঁয্া, জািন| আমােক েসটা মেন কিরেয়

েদেবন না|”
6 এিলয়় তখন ইলীশায়েক বলেলন, “এখন তুিম এখােনই থােকা|

প্রভু আমােক যদর্ ন নদীেত েযেত িনেদর্ শ িদেয়েছন|”
িকন্তু ইলীশায় উত্তর িদেলন, “আিম জীবন্ত প্রভু এবংআপনার নােম

শপথ কের বলিছ েয আিম আপনােক েছেড় যাব না!” তখন তঁারা
দুজেন এক সেঙ্গই েযেত লাগেলন|

7 ভাববাদীেদর প্রায় 50 জন িশেষয্র একিট দল তঁােদর েপছন
েপছন যািচ্ছেলন| এিলয়় এবং ইলীশায় যখন যদর্ ন নদীর সামেন িগেয়
দঁাড়ােলন তখন ঐ দলিটও তঁােদর েথেক েবশ িকছুটা দূরত্ব েরেখ
দঁািড়েয় পড়েলা| 8 এিলয়় তঁার পরেণর শাল খুেল েসটােক ভঁাজ
করেলন এবং েসটা িদেয় জেল আঘাত করেলন| জলধারা ডাইেন ও
বােম ভাগ হেয় েগল| এিলয়় আর ইলীশায় তখন শুকেনা মািটর ওপর
িদেয় েহঁেট নদী পার হেলন|
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9 নদী পার হবার পর এিলয়় ইলীশায়েক বলেলন, “ঈশ্বর আমােক
েতামার কাছ েথেক িবিচ্ছন্ন করার আেগ বেলা, আিম েতামার জনয্ িক
করেত পাির?”
ইলীশায় বলল, “আিম চাই আপনার আত্মার িদ্বগুণ অংশ আমার

ওপর ভর করুক|”
10 এিলয়় বলেলন, “তুিম বড় কিঠন বস্তু েচেয়ছ| আমােক যখন

েতামার কাছ েথেক সিরেয় েনওয়া হেব, তখন যিদ তুিম আমােক
েদখেত পাও তাহেল েতামার মেনর ইচ্ছা পূণর্ হেব; িকন্তু যিদ েদখেত
না পাও তাহেল েতামার মেনর ইচ্ছা অপূণর্ই েথেক যােব|”

ঈশ্বর এিলয়়েক স্বেগর্ তুেল িনেলন
11 এসব কথাবাতর্ া বলেত বলেত এিলয়় আর ইলীশায় একসেঙ্গ

হঁাটিছেলন| হঠাৎ  েকাথা েথেক আগুেনর মেতা দ্রুত গিতেত েঘাড়ায়
টানা একটা রথ এেস দুজনেক আলাদা কের িদল| তারপর একটা ঘূির্ণ
ঝড় এেস এিলয়়েক স্বেগর্ তুেল িনেয় েগল|

12 ইলীশায় স্বচেক্ষ এ ঘটনা েদেখ িচৎকার কের উঠেলন, “আমার
মিনব! েহ আমার িপতা! েতামরা সবাই েদখ! ইস্রােয়েলর রথ আর
তঁার অশ্ববািহনী!”*
ইলীশায় এরপর আর কখনও এিলয়়েক েদখেত পান িন| এ

ঘটনার পর ইলীশায় মেনর দুঃেখ তঁার পিরেধয় বস্ত্র িঁছেড় েফলেলন|
13 এিলয়়র শালটা তখনও মািটেত পেড় িছল, তাই ইলীশায় েসটা
তুেল িনেলন| তারপর িতিন নদীর জেলআঘাত করেলন এবং বলেলন,
“কই, েকাথায় প্রভু? এিলয়়র ঈশ্বর কই?”

14 েয মূহুেতর্ শালটা িগেয় জেল পড়ল, জলরািশ দুভাগ হেয় েগল,
আর ইলীশায় েহঁেট নদী পার হেলন!

ভাববাদীরা এিলয়়েক চাইল
15 ভাববাদীেদর েসই দলিট যখন িযরীেহােত ইলীশায়েক েদখেত

েপেলন, তঁারা বলেলন, “এিলয়়র আত্মা এখন ইলীশােয়র ওপের ভর
* 2:12: ইস্রােয়েলর � অশ্ববািহনী এিট সম্ভবতঃ “ঈশ্বর এবং তঁার স্বগীর্য় বািহনী (দূতরা)|”
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কেরেছন!” তারপর তঁারা ইলীশােয়র কােছ এেলন এবং তঁার সামেন
মাথা নত করেলন| 16 তঁারা তঁােক বলেলন, “েদখুন, আমােদর িনেয়
এখােন 50 জন েলাক আেছ, তারা সবাই েযাদ্ধার জাত| আপিন যিদ
অনুমিত কেরন, ওরা আপনার মিনেবর েখঁােজ যােব| হয়েতা প্রভুর
আত্মা আপনার মিনবেক তুেল িনেয়েছ এবং েকান পবর্েতর ওপর বা
েকান উপতয্কায় েফেল েগেছন!”
িকন্তু ইলীশায় বলেলন, “না না, ওঁর েখঁােজ কাউেক পাঠােনার

প্রেয়াজন েনই!”
17 িকন্তু ভাববাদীেদর েসই িশষয্েদর দল ইলীশায়েক এমন ভােব

িমনিত করেত লাগেলা েয িতিন হতবুিদ্ধ হেয় পড়েলন| তারপর িতিন
বলেলন, “িঠক আেছ| এিলয়়েক খঁুজেত কাউেক পাঠাও|”
ভাববাদীেদর দলিট এিলয়়েক খঁুেজ বার করবার জনয্ 50 জন

িশষয্েক পািঠেয় িদেলন| িতনিদন েখঁাজাখুিজর পেরও তঁারা এিলয়়েক
খঁুেজ েপেলন না| 18 অতএব তঁারা িযরীেহােত থাকাকালীন সমেয়
ইলীশােয়র কােছ িফের েগেলন এবং তঁােক এখবর িদেলন| ইলীশায়
তােদর বলেলন, “আিম েতা আেগই েতামােদর েযেত বারণ
কেরিছলাম|”

ইলীশায় জল শুদ্ধ করেলন
19 শহেরর েলাকরা এেস ইলীশায়েক বলল, “মহাশয় আপিন েতা

েদখেতই পােচ্ছন েয এিট শহেরর জনয্ একিট উত্তম জায়গা| িকন্তু
এখানকার জল খুবই খারাপ এবং জিম সুফলা নয়|”

20 ইলীশায় বলেলন, “একটা নতুন বািটেত কের আমােক িকছুটা
লবণ এেন দাও|”
েলাকরা কথা মেতা ইলীশায়েক বািট এেন িদেত, 21 ইলীশায়

েসটােক জেলর উৎ েসর কােছ িনেয় েগেলন, লবণটা তােত েফেল
িদেলন এবং বলেলন, “প্রভু যা বেলন তা হল এই: �আিম এই জল
পিবত্র করলাম! এরপর েথেক এই জল েখেল আর কােরা মৃতুয্ হেব
না| এই জিমেতও এবার েথেক ফসল হেব|� ”
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22 ইলীশােয়র কথা মেতা তখন েসই জল িবশুদ্ধ হেয় েগল এবং
আজ পযর্ন্ত তা েস রকমই আেছ!

ইলীশায়েক িনেয় িকছু েছেলর মস্করা
23 েসখান েথেক ইলীশায় ৈবেথল শহের েগেলন| িতিন যখন

শহের যাবার জনয্ পবর্ত পার হিচ্ছেলন তখন শহর েথেক একদল
বালক েবিরেয় এেস তঁােক িনেয় ঠাট্টা-তামাশা শুরু করেলা| তারা
ইলীশায়েক িবদ্রূপ করল এবং বলেলা, “এই েয টাকমাথা, তাড়াতািড়
কর! তাড়াতািড় পবর্েত ওঠ! েটেকা!”

24 ইলীশায় মাথা ঘুিরেয় তােদর িদেক েদখেলন, তারপর প্রভুর নােম
তােদর অিভশাপ িদেলন| তখন জঙ্গল েথেক হঠাৎ  দুেটা িবশাল ভালু্লক
েবিরেয় এেস েসই 42 জন বালকেক তীব্র ভােব ক্ষত-িবক্ষত কের
িদল|

25 ইলীশায় ৈবেথল েথেক কিম্মর্ল পবর্ত হেয় শমিরয়ােত িফের
েগেলন|

3
িযেহারাম ইস্রােয়েলর রাজা হেলন

1 িযহূদায় িযেহাশাফেটর রাজেত্বর 18তম বছের আহােবর পুত্র
িযেহারাম, শমিরয়ায় ইস্রােয়েলর রাজা হেয় বসেলন| িতিন 12 বছর
রাজত্ব কেরিছেলন| 2 িযেহারাম প্রভুর েচােখর সামেন মন্দ কাজ
কেরিছেলন! তেব িতিন তঁার িপতা বা মাতার মেতা িছেলন না, কারণ
তঁার িপতা বাল মূির্ত্তর আরাধনার জনয্ েয স্মরণস্তম্ভ ৈতরী কেরিছেলন,
িতিন েসটা সিরেয় িদেয়িছেলন| 3 িকন্তু িতিন পাপ কাজ চািলেয়
েগেলন যা নবােটর পুত্র যারিবয়াম কেরিছেলন| যারিবয়াম ইস্রােয়লেক
পাপ কাজ করেত বাধয্ কেরিছেলন| িযেহারাম এই পাপাচরণ বন্ধ
কেরন িন|

েমায়াব ইস্রােয়ল েথেক আলাদা হল
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4 েমায়ােবর রাজা েমশা িছেলন একজন েমষ বংশ বৃিদ্ধকারক| েমশা
ইস্রােয়েলর রাজােক 100,000 েমষ ও 100,000 পুরুষ েমেষর
উল িদেতন| 5 িকন্তু আহােবর মৃতুয্র পর েমায়ােবর রাজা ইস্রােয়েলর
রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেলন|

6 তখন রাজা িযেহারাম শমিরয়া েথেক িগেয় ইস্রােয়েলর
সমস্ত বািসন্দােদর জেড়া করেলন এবং 7 িযেহারাম িযহূদার রাজা
িযেহাশাফেটর কােছ বাতর্ াবাহক পািঠেয় বলেলন, “েমায়ােবর রাজা
আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরেছ| আপিন িক আমার সেঙ্গ েমায়ােবর
িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ েযাগ েদেবন?”
িযেহাশাফট বলেলন, “হঁয্া! আমােদর দুজেনর েসনাবািহনী

সিম্মিলত ভােব যুদ্ধ করেব| আমার েলাক, েঘাড়া এসবও আপনার|”

িতন জন রাজা ইলীশােয়র পরামশর্ চাইেলন
8 িযেহাশাফট িযেহারামেক প্রশ্ন করেলন, “আমরা েকান পেথ

যােবা?”
িযেহারাম বলেলন, “আমরা ইেদােমর মরুভূিমর মেধয্ িদেয়

যােবা|”
9 ইস্রােয়েলর রাজা তখন িযহূদা ও ইেদােমর রাজার সেঙ্গ েযাগ

িদেলন| তঁারা প্রায় সাতিদন চলেলন| পেথ েসনাবািহনী ও তঁােদর জন্তু
জােনায়ারেদর জনয্ উপযুক্তপিরমাণ জল তঁারা পানিন| 10 ইস্রােয়েলর
রাজা িযেহারাম বলেলন, “আমার মেন হয়, েমায়াবীয়েদর কােছ
পরািজত হবার জনয্ প্রভু আমােদর িতন জন রাজােক একিত্রত
কেরেছন!”

11 িযেহাশাফট বলেলন, “প্রভুর েকান ভাববাদী িক এখােন
চারপােশ েনই? আমরা িক করব তঁােক িজেজ্ঞস করা যাক|”
তখন ইস্রােয়েলর রাজার ভৃতয্েদর একজন বলেলা, “শাফেটর পুত্র

ইলীশায়, িযিন এিলয়়র িশষয্ িছেলন, িতিন এখােন আেছন|”
12 িযেহাশাফট বলেলন, “আিম শুেনিছ প্রভু িনেজ ইলীশােয়র মুখ

িদেয় কথা বেলন!”
তখন ইস্রােয়েলর রাজা িযেহারাম, িযেহাশাফট ও ইেদােমর রাজা

ইলীশােয়র সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন|
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13 ইলীশায় ইস্রােয়েলর রাজা িযেহারামেক প্রশ্ন করেলন, “আিম
আপনার জনয্ িক করেত পাির? আপিন েকন আপনার িপতামাতার
ভাববাদীর কােছই যােচ্ছন না?”
তখন ইস্রােয়েলর রাজা ইলীশায়েক বলেলন, “না, আমরা আপনার

সেঙ্গ েদখা করেত এেসিছ, কারণ েমায়াবীয়েদর কােছ েহের যাবার
জনয্ই প্রভু আমােদর িতন জন রাজােক এেন একিত্রত কেরেছন|”

14 ইলীশায় বলেলন, “আিম সবর্শিক্তমান প্রভুর েসবক| তেব
আিম িযহূদার রাজা িযেহাশাফটেক শ্রদ্ধা কির বেলই এখােন এেসিছ|
িযেহাশাফট এখােন না থাকেল, আিম আপনার িদেক হয়ত মেনােযাগ
িদতাম না| 15 যাই েহাক্ এখন আমার কােছ এমন একজনেক িনেয়
আসুন েয বীণা বাজােত পাের|”
বীণাবাদক এেস বীণা বাজােত শুরু করেল প্রভুর শিক্ত ইলীশােয়র

ওপর এেস ভর করল| 16 তখন ইলীশায় বেল উঠেলন, “প্রভু বেলন,
�নদীর তলেদশ খাতময় কের দাও|� 17 েতামরা েকান বাতাস বা বাদলা
েদখেত না েপেলও, জেল ভের উঠেব সমভূিম| তখন েতামরা আর
েতামােদর গরু, বাছুর এবং অনয্ানয্ জন্তু-জােনায়ার খাবার জল পােব|
18 প্রভুর পেক্ষ এিট খুব সহজ, িতিন েতামােদর জনয্ েমায়াবীয়েদর
পরািজত করেবন| 19 প্রেতয্কটা সুদৃঢ়, শক্ত-েপাক্ত আর ভােলা শহর
েতামরাআক্রমণকরেব| েকেট েফলেব প্রেতয্কটা সেতজ-সবল গাছ|
প্রেতয্কটা ঝণর্ার উৎস বন্ধ কের েদেব আর পাথর ছঁুেড় ছঁুেড় নষ্ট
করেব প্রেতয্কটা ভােলা েক্ষত|”

20 সকাল হেল, প্রভাতী বিলদােনর সমেয় ইেদােমর িদক েথেক
জল এেস সমভূিম ভিরেয় িদল|

21 েমায়ােবর েলাকরা শুনেত েপল, রাজারা তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেত এেসেছন| তখন তারা েমায়ােব বমর্ পরার মেতা বয়স যােদর
হেয়েছ তােদর সবাইেক এক জায়গায় জেড়া কের যুদ্ধ বাধার জনয্
সীমােন্ত অেপক্ষা কের থাকেলা| 22 েমায়ােবর েলাকরা সকাল সকাল
ঘুম েথেক উেঠ সমতল ভূিমর উপর জল েদখেত েপল| সূযর্েক পূব
আকােশর রাঙা আেলায় রেক্তর মত লাল েদখািচ্ছল| 23তারা সমস্বের
বেল উঠল, “েদখ, েদখ রক্ত! রাজারা িনশ্চয়ই এেক অপেরর িবরুেদ্ধ
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যুদ্ধ কের মারা পেড়েছ| চল এবার আমরা িগেয় ওেদর গা েথেক দামী
িজিনসগুেলা িনেয় িনই!”

24 েমায়াবীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর কােছ আসেতই ইস্রােয়লীয়রা
েমায়াবীয় েসনাবািহনীেক আক্রমণ করেলা| েমায়াবীয়রা তােদর েথেক
েদৗেড় পািলেয় েগল, িকন্তু ইস্রােয়লীয়রা তােদর ধাওয়া কের যুদ্ধ
করল| 25 এেকর পর এক শহর ধ্বংস কের তারা সমস্ত ঝণর্ার মুখ
বন্ধ কের িদল| তারা উবর্র েক্ষত পাথর ছঁুেড় ছঁুেড় ভির্ত্ত কের িদল,
সমস্ত সেতজ গাছ েকেট েফলল| সারা পথ যুদ্ধ করেত করেত তারা
কীর্ হরাসত পযর্ন্ত েগল| তারা শহরটােক চারিদক েথেক িঘের েফেল
অিধকার করল|

26 েমায়ােবর রাজা েদখেলন, তঁার পেক্ষ আর যুদ্ধ করা সম্ভব
না| তারপর িতিন সবেল ৈসনয্বূয্হ েভদ কের ইেদােমর রাজােক
হতয্া করবার জনয্ তঁার সেঙ্গ 700 ৈসিনক িনেলন| িকন্তু তারা
ইেদােমর রাজার ধাের কােছও েপৗছঁেত পারেলা না| 27 তখন
েমায়ােবর রাজা তঁার েজয্ষ্ঠপুত্র যুবরাজেক শহেরর বাইের চারপােশর
েদওয়ােলর কােছ িনেয় িগেয় েহামবিল িহেসেব উৎসগর্ করেলন| এেত
ইস্রােয়লীয়রা অতয্ন্ত িবপযর্য্স্ত হল, তাই েমায়ােবর রাজােক েছেড়
িদেয় তারা তােদর েদেশ িফের েগল|

4

একজন ভাববাদীর িবধবা স্ত্রী ইলীশােয়র সাহাযয্ চাইেলন
1 একজন িববািহত ভাববাদীর মৃতুয্ হেল তার স্ত্রী এেস ইলীশােয়র

কােছ েকঁেদ পড়েলা, “আমার স্বামী অনুগত ভৃেতয্র মেতা আপনার
েসবা কেরেছন| িকন্তু এখন িতিন মৃত! আপিন জােনন আমার স্বামী
প্রভুেক সম্মান কেরন িকন্তু িতিন একজন পুরুেষর কােছ টাকা ধার
কেরিছেলন| এখন েসই মহাজন ক্রীতদাস বানােনার জনয্ আমার দুই
পুত্রেক িনেত আসেছ|”
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2 ইলীশায় িজেজ্ঞস করেলন, “িকন্তু আিম িক কের েতামায় সাহাযয্
করেবা? েতামার বািড়েত িক আেছ বেলা?”
েসই স্ত্রীেলাকিট বলেলা, “আমার বািড়েত এক জালা েতল ছাড়া

আর িকছুই েনই|”
3 তখন ইলীশায় বলেলন, “যাও েতামার পাড়া প্রিতেবশীেদর কাছ

েথেক যেতা পােরা খািল বািট েজাগাড় কের িনেয় এেসা| 4 তারপর
বািড় িগেয় সমস্ত দরজা বন্ধ কের দাও, ঘের েযন তুিম আর েতামার
পুত্ররা ছাড়া েকউ না থােক| এরপর ঐ জালা েথেক েতল েঢেল
প্রেতয্কটা বািট ভির্ত্ত কের আলাদা আলাদা জায়গায় সিরেয় রােখা|”

5 তখন েসই স্ত্রীেলাকিট বাড়ী িফের িগেয় সমস্ত দরজা বন্ধ কের
িদল| েস আর তার পুত্ররাই শুধুমাত্র ঘের িছল| পুত্ররা একটার পর
একটা বািট আনিছল| 6 স্ত্রীেলাকিট েসগুেলােত েতল ঢালিছল| এমিন
কের কের বহু পাত্র ভরা হল| অবেশেষ েস তার পুত্রেদর বলেলা,
“আমােক আর একিট বািট এেন দাও|”
তার এক পুত্র তােক বলেলা, “আর েতা বািট েনই|” তৎ ক্ষণাৎ 

জালার েতল ফুিরেয় েগল|
7 স্ত্রীেলাকিট িগেয় ঈশ্বেরর েলাক, ইলীশায়েক একথা জানােলা|

ইলীশায় তােক বলেলন, “যাও, েতল িবিক্র কের েদনা িমিটেয় েফেলা|
যা বাকী টাকা থাকেব তােত েতামার আর েতামার পুত্রেদর জনয্ যেথষ্ট
হেব|”

শূেনেমর এক মিহলা ইলীশায়েক থাকেত ঘর িদল
8 ইলীশায় যখন একিদন শূেনেম যান, েসখানকার এক ধনবতী

মিহলা তঁােক িনেজর বািড়েত খাবার জনয্ েনমন্তন্ন করল| এরপর
েথেক ইলীশায় ওখান িদেয় েগেলই ঐ মিহলার বািড়েত িগেয় খাওয়া-
দাওয়া করেতন|

9 েসই মিহলা তঁার স্বামীেক বলল, “আিমজািন ইিন ঈশ্বেরর একজন
পিবত্র মানুষ| সব সময়ই িতিন আমােদর বািড়র সামেন িদেয় যাতায়াত
কেরন| 10 চেলা না, ওঁর জনয্ ছােদ একটা েছােটা ঘর তুেল িদই|
েসখােন একটা িবছানা, েটিবল, েচয়ার আর বািতদান েরেখ েদব|
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তাহেল এরপর যখন িতিন আমােদর বািড় আসেবন ঐ ঘরখানা িনেজর
জনয্ বয্বহার করেত পারেবন|”

11এক িদন ইলীশায় এই মিহলার বাড়ীেত এেলন, িতিন কেক্ষ িগেয়
িবশ্রাম িনেলন| 12 ইলীশায় তঁার ভৃতয্ েগহিসেক বলেলন, “ঐ শূেনমীয়
মিহলািটেক ডাক|”
ভৃতয্িট মিহলােক েডেক আনার পর, েস সামেন দঁাড়ােল ইলীশায়

13 তঁার ভৃতয্েক বলেলন, “ওেক বেলা, �েদেখা তুিম আমােদর
দুজেনর যত্ন েনবার জনয্ েতামার যথাসাধয্ কেরেছা| এখন আমরা
েতামার জনয্ িক করেত পাির? আমরা িক েতামার হেয় রাজা বা
েসনাপিতর কােছ িকছু বলেবা?� ”
তখন মিহলা উত্তর িদল, “আিম এখােন আমার আত্মীয়-স্বজেনর

মেধয্ িদিবয্ আিছ|”
14 ইলীশায় তখন েগহিসেক িজেজ্ঞস করেলন, “আমরা তাহেল

ওর জনয্ িক করেত পাির?”
েগহিস উত্তর িদেলা, “দঁাড়ান, আিম যতদূর জািন এই মিহলার

েকােনা পুত্র েনই আর ওঁর স্বামীরও যেথষ্ট বয়স হেয়েছ|”
15 ইলীশায় বলেলন, “ওেক েডেক িনেয় এেসা|” েগহিস তখন

েসই মিহলােক ডাকেত েগেলা| মিহলা এেস দরজার কােছ দঁাড়ােল
16 েগহিস তােক বলল, “প্রায় একই সময়, আগামী বছর তুিম েতামার
িনেজর পুত্রেক আদর করেব|”
একথা শুেন মিহলািট বলল, “েহ প্রভু, আমার সেঙ্গ িমেথয্ ছলনা

করেবন না!”

শূেনেমর মিহলার একিট সন্তান লাভ
17 ইলীশােয়র কথা মেতাই, েসই মিহলা পেরর বছর েস তার পুত্র

সন্তােনর জন্ম িদল|
18 েছেলিট বড় হবার পর একিদন মােঠ তার িপতার ও অনয্েদর

সেঙ্গ শসয্ কাটা েদখেত েগল| 19 েসখােন িগেয় েছেলটা হঠাৎ  বেল
উঠল, “ওফ্ আমার বড্ড মাথা বয্থা করেছ!”
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তার িপতা ভৃতয্েদর বলল, “ওেক তাড়াতািড় ওর মােয়র কােছ িনেয়
যাও!”

20 ভৃতয্রা েছেলিটেক তার মােয়র কােছ িনেয় যাবার পর ও দুপুর
পযর্ন্ত মােয়র েকােল বেস েথেক তারপর মারা েগল|

মিহলািট ইলীশােয়র সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন
21 মিহলািট তখন মৃত েছেলিটেক ইলীশােয়র ঘের তঁার িবছানায়

শুইেয় িদেয় ঘেরর দরজা বন্ধ কের েবিরেয় এল| 22 স্বামীেক েডেক
বলল, “ওেগা, আমায় একটা গাধা আর একজন ভৃতয্ দাও| আিম
একবার তাড়াতািড় ঈশ্বেরর েলােকর কাছ েথেক ঘুের আিস|”

23 মিহলার স্বামী বলল, “আজ েকন ওঁর কােছ েযেত চাইেছা?
আজ েতা অমাবসয্াও নয়, িবশ্রােমর িদনও নয়|”
েস স্বামীেক বলল, “িকছু েভেবা না, সব িঠক হেয় যােব|”
24তারপর গাধার িপেঠ িজন চািপেয় মিহলা তার কােজর েলাকেক

বলল, “চেলা এবার তাড়াতািড় যাওয়া যাক! েকবল মাত্র যখন আিম
বলব তখন ধীের েযও!”

25 ইলীশােয়র সেঙ্গ েদখা করেত মিহলা কির্মল পবর্েত েগল|
ইলীশায় দূর েথেক শূেনমীয় মিহলােক আসেত েদেখ তঁার ভৃতয্

েগহিসেক বলেলন, “েদেখা, েসই শূেনমীয় মিহলা আসেছন! 26 তুিম
তাড়াতািড় েদৗেড় িগেয় েখঁাজ নাও েতা, �িক হল�সব িঠক আেছ
েতা? েতামার স্বামী েকমন আেছ? বাচ্চাটার শরীর ভােলা আেছ
েতা?� ”
েগহিস মিহলােক এসব িজেজ্ঞস করেত েস বলল, “সবই িঠকঠাক

আেছ|”
27 তারপর পাহােড়র ওপের ইলীশােয়র সামেন নত হেয় তঁার

পা জিড়েয় ধরেলন| েগহিস মিহলােক ছািড়েয় িনেত েগেল ইলীশায়
বলেলন, “ওেক িকছু ক্ষণ আমার সেঙ্গ একা থাকেত দাও! ও খুবই
েভেঙ্গ পেড়েছ| আর প্রভুও আমােক এখবর েদন িন, আমার কােছ
েগাপন কেরিছেলন|”
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28 তখন েসই শূেনমীয় মিহলা বলল, “আিম েতা আপনার কােছ
কখনও েকান পুত্র চাইিন| আিম েতা আপনােক বেলিছলাম, �আমার
সেঙ্গ ছলনা করেবন না!� ”

29একথা শুেন, ইলীশায় েগহিসেক বলেলন, “েকামর েবঁেধ ৈতির
হও, আমার লািঠটা নাও এবং একু্ষিন যাও| পেথ কােরা সেঙ্গ কথা
বলার জনয্ েথেমা না| যিদ কােরা সেঙ্গ েদখা হয়, িক েকমন পযর্ন্ত
বলার দরকার েনই| েতামােকও েকউ বলেল, েকান উত্তর েদেব না|
মিহলার বািড়েত েপৗেঁছ আমার লািঠটা বাচ্চাটার মুেখ ছঁুইেয় িদও|”

30 িকন্তু েছেলিটর মা বলল, “আিম জীবন্ত প্রভু এবংআপনার নােম
শপথ কের বলিছ: আিম আপনােক েছেড় যাব না!”
তাই ইলীশায় উেঠ দঁাড়ােলন এবং তােক অনুসরণ করেলন|
31 এিদেক েগহিস মিহলা ও ইলীশােয়র আেগ আেগ বািড়েত এেস

েসই লািঠটা িনেয় বাচ্চাটার মুেখ েছঁায়ােলা, িকন্তু তােত েকান জীবেনর
লক্ষণ েদখা েগল না| েগহিস তখন িফের এেস ইলীশায়েক বলল,
“েছেলটা েতা উঠল না প্রভু!”

শূেনমীয় মিহলািটর পুত্র আবার েবঁেচ উঠল
32 ইলীশায় বািড়র েভতর তঁার ঘের িগেয় েদখেলন, মৃত িশশুিটেক

তঁারই িবছানায় েশাওয়ােনা আেছ| 33ঘের ঢুেক দরজা বন্ধ কের িদেলন
ইলীশায়| এখন েসখােন শুধু িতিনআর েসই মৃত েছেলিট, এরপর িতিন
প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন| 34তারপর িবছানায় িগেয় শুেয় পড়েলন
েসই মৃত েছেলিটর েদেহর ওপর| িতিন েছেলিটর মুেখর ওপর িনেজর
মুখ রাখেলন, তার েচােখর ওপর িনেজর েচাখ এবং তার হােতর ওপর
িনেজর হাত রাখেলন| এভােব ঐ মৃত শরীরটা গরম হেয় না ওঠা পযর্ন্ত
শুেয় থাকেলন ইলীশায়|

35তারপর উেঠ পেড় ঘরটার চারপােশ িকছুক্ষণ েহঁেট আবার িগেয়
ঐ েদেহর ওপর শুেলন িতিন| ওভােবই িতিন শুেয় থাকেলন, যত ক্ষণ
না সাতবার হঁাচার পর েচাখ েমেল উেঠ বসল েছেলটা|
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36 ইলীশায় েগহিসেক বলেলন, “যাও িগেয় ওর মােক েডেক িনেয়
এেসা!”
েগহিস তােক িনেয় এেল, ইলীশায় বলেলন, “েছেলেক েকােল

নাও|”
37 তখন েসই মিহলা ঘের ঢুেক ভিক্ত ভের ইলীশােয়র পােয় প্রণাম

কের েছেলেক েকােল তুেল েবিরেয় েগল|

ইলীশায় ও িবষ েমশােনা েঝাল
38 িগল্গেল তখন দুির্ভক্ষ চলিছল| ইলীশায় আবার েসখােন েগেলন|

ভাববাদীেদর দলিট তঁার সামেন বেস িছল| ইলীশায় তঁার ভৃতয্েক
বলেলন, “বড় পাত্রটা আগুেন বিসেয় এেদর জনয্ একটু রান্না কর|”

39 একজন মােঠ শাকসিব্জ তুলেত েগল| মােঠ িগেয় একটা
ফলভরা জঙ্গলী লতা েদখেত েপেয় েলাকটা ফল িছেড় েকঁাচেড়
েবঁেধ িনেয় এেলা| তারপর েসই ফল েকেট পােত্র িদেয় িদল, যিদও
ভাববাদীেদর দল আেদৗ জানেতা না ওটা িক ধরেণর ফল|

40 েঝাল রান্না হেল পােত্র িকছুটা েঢেল সবাইেক েখেত েদওয়া হল|
িকন্তু সকেল েসই েঝাল মুেখ িদেয়ই িচৎকার কের ইলীশায়েক বলল,
“ঈশ্বেরর েলাক! পােত্র িবষ েমশােনা আেছ!” েঝােলর স্বাদ িবষাক্ত
হওয়ায় ওরা েকউই তা েখেত পারেলা না|

41 ইলীশায় তখন িকছুটা ময়দা আনেত বলেলন| ময়দা আনা হেল,
িতিন েসই ময়দা পােত্র ছঁুেড় িদেয় বলেলন, “এবার ঐ েঝাল সবাইেক
েখেত দাও|”
আর আশ্চযর্য্ বয্াপার, েঝালটা েবশ খাবার েযাগয্ হেয় েগল|

ইলীশায় ভাববাদীেদর দলেক খাওয়ােলন
42 বাল্-শািলশা েথেক একজন ইলীশােয়র জনয্ নবােন্নর ফসল

িহেসেব 20 খানা যেবর রুিট আর েঝালা ভের শসয্ উপহার িনেয়
এেসিছল| ইলীশায় বলেলন, “এই সব খাবার এখােন যারা আেছ
তােদর েখেত দাও|”

43 ইলীশােয়র ভৃতয্ বলেলা, “এখােন প্রায় 100 জন েলাক আেছ|
এত জন েলাকেক আিম এইটুকু খাবার িক কের েদব?”



2 রাজাবিল 4:44 xvi 2 রাজাবিল 5:6

িকন্তু ইলীশায় বলেলন, “আিম বলিছ তুিম েখেত দাও| প্রভু
বলেছন, �সবাই খাওয়ার পেরও খাবার পেড় থাকেব|� ”

44তখন ইলীশােয়র ভৃতয্ েসই সব খাবার িনেয় ভাববাদীেদর সামেন
ধরেলা| তােদর েপট ভের খাওয়ােনার পেরও, প্রভু েযমন বেলিছেলন
েদখা েগল তখনও খাবার পেড় আেছ|

5
নামােনর সমসয্া

1অরােমর রাজার েসনাপিত িছল নামান| রাজার কােছ নামান িছল
একজন মহান এবং খুব শ্রেদ্ধয় বয্িক্ত, কারণ প্রভু সব সময় তঁার
মাধয্েম অরামেক িবজেয়র পেথ িনেয় েযেতন| নামান খুবই শিক্তশালী
ও মহান হেলও িতিন কুষ্ঠ েরাগাক্রান্ত িছেলন|

2 অরামীয়রা বহুবার ইস্রােয়েল যুদ্ধ করেত েসনা-বািহনী
পািঠেয়িছল| এই সব েসনারা এখানকার েলাকেদর ক্রীতদাস কেরও
িনেয় িগেয়েছ| একবার তারা ইস্রােয়ল েথেক একটা বাচ্চা েমেয়েক
তুেল িনেয় যায়| কালক্রেম এই েছাট েমেয়িট নামােনর স্ত্রীর এক
দাসীেত পিরণত হয়| 3 েমেয়িট নামােনর স্ত্রীেক বলল, “মিনব
শমিরয়ায় বাসকারী ভাববাদীর সেঙ্গ েদখা করেল িতিন িনশ্চয়ই তঁার
কুষ্ঠেরাগ সািরেয় িদেতন|”

4 নামান তঁার মিনবেক (অরােমর রাজােক) িগেয় ইস্রােয়লীয়
েমেয়টা িক বেলেছ তা বলেলন|

5 তখন অরােমর রাজা বলেলন, “িঠক আেছ, তুিম এখনই যাও|
আিম ইস্রােয়েলর রাজােক একটা িচিঠ িদিচ্ছ|”
নামান তখন 750 পাউণ্ড রূেপা, 6000 টুকেরা েসানা আর দশ প্রস্থ

েপাশাক উপহার স্বরূপ িনেলন এবং ইস্রােয়েল েগেলন| 6 নামােনর
সেঙ্গ ইস্রােয়েলর রাজােক েলখা অরােমর রাজার িচিঠও িছল যােত
েলখা িছল, “আিম আমার েসবক নামানেক কুষ্ঠেরাগ সারােনার জনয্
আপনার কােছ পাঠালাম|”
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7 িচিঠটা পেড় ইস্রােয়েলর রাজা মেনাকেষ্ট তঁার েপাশাক িঁছেড়
েফেল বলেলন, “আিম েতাআর ঈশ্বর নই! জীবন-মৃতুয্র ওপরআমার
যখন েকান হাত েনই, তখন েকন অরােমর রাজা কুষ্ঠেরাগাক্রান্ত
একজনেক আমার কােছ সািরেয় েতালার জনয্ পাঠােলন? এটা খুবই
স্পষ্ট েয িতিন একিট যুদ্ধ বাধাবার পিরকল্পনা করেছন!”

8 ঈশ্বেরর েলাক ইলীশায় খবর েপেলন েশাকাতর্ ইস্রােয়েলর রাজা
তঁার েপাশাক িঁছেড় েফেলেছন| তখন িতিন রাজােক খবর পাঠােলন:
“তুিম েকন েপাশাক িঁছেড় কষ্ট পাচ্ছ? নামানেকআমার কােছআসেত
দাও, তাহেল ও বুঝেব ইস্রােয়েল সিতয্ সিতয্ই একজন ভাববাদী বাস
কের!”

9 নামান তখন তঁার রথ ও েঘাড়া িনেয় ইলীশােয়র বািড়র বাইের
এেস দঁাড়ােলন| 10 ইলীশায় একজনেক িদেয় খবর পাঠােলন, “যাও
যদর্ ন নদীেত িগেয় সাত বার স্নান কেরা, তাহেলই েতামার চামড়া িঠক
হেয় যােব আর তুিমও পিরষ্কার পিরচ্ছন্ন হেয় উঠেব|”

11 নামান খুবই কু্রদ্ধ হেয় চেল েগেলন| িতিন বলেলন, “আিম
েভেবিছলাম একবার অন্তত ইলীশায় বাইের এেস তঁার প্রভু ঈশ্বেরর
নাম িনেয় আমার গােয়র ওপর হাত েনেড় আমার কুষ্ঠেরাগ সািরেয়
তুলেবন! 12 দেম্মশেকর অবানা আর পপর্র নদীর জল ইস্রােয়েলর েয
েকান জেলর েথেকই ভােলা! ওই সব নদীেত গা ধুেল েকন হেব না?”
নামান প্রচণ্ড েরেগ িগেয় িফের যােবন বেল িঠক করেলন|

13 িকন্তু নামােনর ভৃতয্রা তঁােক িগেয় বলেলা, “মিনব, ভাববাদী
যিদ আপনােক খুব শক্ত িকছু বলেতন, আপিন িনশ্চয়ই তা শুনেতন,
তাই না? উিন যখন আপনােক খুব সহজ একটা কাজ বেলেছন, েসটা
অবশয্ই করা উিচৎ | উিন েতা বেলই িছেলন, �ধুেলই তুিম শুিচ হেয়
যােব|� ”

14 নামান তখন ইলীশােয়র কথামেতা, যদর্ ন নদীর জেল সাতবার
ডুব িদেলন এবং নামােনর েদহ পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন ও িনরাময় হেয়
উঠল| এেকবাের িশশুেদর ত্বেকর মেতাই নরম হেয় েগল!

15 নামান আর তঁার দেলর সবাই তখন ইলীশােয়র কােছ িফের
এেলন| ইলীশােয়র সামেন দঁািড়েয় নামান বলেলন, “এতিদেন আিম
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বুঝলাম ইস্রােয়ল ছাড়া পৃিথবীেতআর েকাথাও েকান ঈশ্বর েনই! এখন
আপিন অনুগ্রহ কের আমার কাছ েথেক একটা উপহার গ্রহণ করুন!”

16 িকন্তু ইলীশায় বলেলন, “আিম প্রভুর েসবা কির এবং আমার
প্রিতজ্ঞা, যতিদন প্রভু আেছন আিম েকান উপহার িনেত পারব না|”
নামান উপহার েনবার জনয্ ইলীশায়েকঅেনকঅনুনয় িবনয় কেরও

টলােত পারেলন না| 17 তখন নামান বলেলন, “আপিন যখন িনতান্তই
েকান উপহার েনেবন না, অন্তত আমােক ইস্রােয়ল েথেক দু-টুকির
এখানকার ধূেলা আমার দুেটা খচ্চেরর িপেঠ চািপেয় িনেয় েযেত
অনুমিত িদন|কারণ এরপর েথেকআিমআর েকান মূির্ত্তেকই েহামবিল
বা েকান ৈনেবদয্ েদব না| আিম শুধুমাত্র প্রভুেকই বিলদান করব|
18 আর আিম আেগ থাকেতই ক্ষমা েচেয় প্রভুর কােছ প্রাথর্না কের
িনিচ্ছ: ভিবষয্েত আমার মিনব অরামরাজ যখন িরেম্মােণর মিন্দেরর
মূির্ত্তেক পূেজা িদেত যােবন, তঁার ওপর ভর নামেব বেল আমায়
েসখােন মাথা নীচু করেতই হেব| িকন্তু প্রভু েযন েসজনয্ আমােক ক্ষমা
কেরন|”

19 ইলীশায় তখন নামানেক আশীবর্াদ কের বলেলন, “যাও সুেখ
শািন্তেত থােকা|”
নামান যখন ইলীশােয়র কাছ েথেক িবদায় িনেয় িকছু দূর িগেয়েছন,

20 ইলীশােয়র ভৃতয্ েগহিস বলল, “েদেখেছা, আমার প্রভু েকান
উপহার না িনেয়ই অরামীয় নামানেক েছেড় িদেলন| আিম বরঞ্চ এই
েবলা িগেয় ওর কাছ েথেক িকছু হাতােনার বয্বস্থা কির!” 21এই বেল
েগহিস নামােনর েপছন েপছন েদৗড়েত লাগল|
নামান যখন েদখেত েপেলন একজন েকউ ছুটেত ছুটেত আসেছ

িতিন তখন রথ েথেক েনেম েগহিসেক প্রশ্ন করেলন, “িক, সব িঠক
আেছ েতা?”

22 েগহিস বলেলা, “হঁয্া সব িঠকই আেছ| আমার মিনব আমােক
বেল পাঠােলন, �ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ অঞ্চেলর ভাববাদীেদর দেলর
দুজন এেসেছ|অনুগ্রহ কের তােদর যিদ 75 পাউণ্ড রূেপা আর দু-প্রস্থ
েপাশাক-আশাক দাও েতা বড়-ভােলা হয়|� ”
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23 একথা শুেন নামান বলেলন, “75 পাউণ্ড েকন? 150 পাউণ্ড
নাও!” তারপর নামান দুেটা বস্তায় 150 পাউণ্ড রূেপা ভের, তার সেঙ্গ
দু-প্রস্থজামাকাপড় িদেয় েজার কের তঁার দুজন ভৃতয্েক েগহিসর সেঙ্গ
পাঠােলন| 24 ভৃতয্রা এই সব িজিনস বেয় পাহাড় পযর্ন্ত িনেয় আসার
পর, েগহিস িজিনসগুিল িনেয় ওেদর েফরৎ পািঠেয় িদল| তারপর ও
এই সমস্ত িজিনস বািড়েত লুিকেয় রাখেলা|

25 েগহিস এেস মিনেবর সামেন দঁাড়ােনার পর ইলীশায় িজেজ্ঞস
করেলন, “তুিম েকাথায় িগেয়িছেল?”
েগহিস উত্তর িদল, “েকাথাও না েতা|”
26 ইলীশায় তখন বলেলন, “েশান, নামান যখন রথ েথেক েনেম

েতামার সেঙ্গ েদখা কের, তখন আমার হৃদয় েতামার সেঙ্গ িছল, এটা
টাকাপয়সা,জামাকাপড়,জলপাই কুঞ্জ, দ্রাক্ষা েক্ষত, গরু, েমষ, দাস-
দাসী েনবার সময় নয়| 27এখন নামােনর েরাগ েতামারআর েতামােদর
উত্তরপুরুষেদর হেব| েতামােদর কুষ্ঠ হেব|”
েগহিস যখন ইলীশােয়র কাছ েথেক চেল েগেলন, তখন ওঁর গােয়র

চামড়া বরেফর মত সাদা হেয় েগল|

6
ইলীশায় আর কুড়ুেলর বৃত্তান্ত

1তরুণ ভাববাদীরা ইলীশায়েক বলল, “আমরা ওখােন েয জায়গায়
থািক েসটা আমােদর পেক্ষ বড্ড েছাট| 2 চলুন যদর্ ন নদীর তীর েথেক
িকছু কাঠ েকেট আনা যাক| আমরা প্রেতয্েক একটা কের গঁুিড় িনেয়
এেস ওখােনই একটা থাকার জায়গা বানােনা যাক|”
ইলীশায় বলেলন, “েবশ েতা, যাও না|”
3 ওেদর একজন বলেলা, “আপিনও চলুন না আমােদর সেঙ্গ|”
ইলীশায় বলেলন, “িঠক আেছ, চেলা আিমও যািচ্ছ|”
4 ইলীশায় তখন ওেদর সেঙ্গ যদর্ ন নদীর তীের েগেলন| েসখােন

িগেয় তরুণ ভাববাদীরা সবাই গাছ কাটেত শুরু করেলা| 5 গাছ কাটার
সময় একজেনর কুড়ুেলর েলাহার ডগাটা হাতল েথেক িপছেল িগেয়
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এেকবাের জেল িগেয় পড়েলা| েলাকটা েচঁিচেয় উঠেলা, “যাঃ! এখন
িক হেব? প্রভু, আিম েয অনয্ েলােকর কুড়ুল ধার কের এেনিছলাম!”

6 ইলীশায় িজেজ্ঞস করেলন, “িঠক েকাথায় পেড়েছ ওটা?”
েলাকটা ইলীশায়েক জায়গাটা েদখােনার পর, িতিন একটা ছিড়

েকেট েসটা জেল ছঁুেড় েফলেলন| এেত কুড়ুেলর মাথাটা েসই ছিড়র
সেঙ্গ েভেস উঠেলা! 7 ইলীশায় বলেলন, “যাও ওটা তুেল নাও
এবার|” কৃতজ্ঞ িচেত্ত েলাকিট কুড়ুেলর মাথাটা তুেল িনল|

অরােমর ইস্রােয়লেক ফঁােদ েফলার চক্রান্ত
8 অরােমর রাজা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করিছেলন| িতিন তঁার

েসনাবািহনীর প্রধানেদর সেঙ্গ একিট পিরষদীয় ৈবঠক করেলন| িতিন
বলেলন, “আিম একিট িনির্দষ্ট জায়গায় িশিবর স্থাপন করব|”

9 িকন্তু ঈশ্বেরর েলাকিট ইস্রােয়েলর রাজােক একিট খবর িদেয়
সতকর্ কের িদেলন, “ওখান িদেয় যাতায়াত কেরা না! খুব সাবধান!
কারণ ওখােন অরামীয় েসনাবািহনীর েলাকরা লুিকেয় আেছ!”

10 খবর েপেয় ইস্রােয়েলর রাজা সেঙ্গ সেঙ্গ েয জায়গা সম্পেকর্
ইলীশায় তঁােক সতকর্ কের িদেয়িছেলন, তঁার েলাকেদর জািনেয়
িদেলন এবং িতিন তঁার বািহনীর অেনেকরজীবন রক্ষা করেত পারেলন|

11 এঘটনায় অরােমর রাজা খুবই িবচিলত হেয় তঁার েসনাবািহনীর
প্রধানেদর এক ৈবঠেক েডেক বলেলন, “এখােন ইস্রােয়েলর হেয় েক
গুপ্তচেরর কাজ করেছ বল?”

12তখন অরামীয় েসনাপ্রধানেদর একজন বলেলন, “আমার মিনব
এবং রাজা, আমােদর মেধয্ েকউই গুপ্তচর নয়! ইস্রােয়েলর ভাববাদী
ইলীশায়, ইস্রােয়েলর রাজােক অেনক েগাপন খবরই ৈদববেল
জািনেয় িদেত পােরন| এমন িক আপিন েশাবার ঘের েয সব কথাবাতর্ া
বেলন তাও উিন জানেত পােরন!”

13অরােমর রাজা বলেলন, “আিম েলাক পাঠািচ্ছ| এই ইলীশায়েক
খঁুেজ বার করেতই হেব!”
ভৃতয্রা রাজােক খবর িদল, “ইলীশায় এখন েদাথেন আেছন!”
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14অরােমর রাজা তখন রথবািহনী, েঘাড়া ইতয্ািদ সহ েসনাবািহনীর
একটা বড় দল েদাথেন পাঠােলন| তারা রাতারািত েসখােন এেস
শহরটােক চারপাশ িদেয় িঘের েফলেলা| 15 েসই িদন, ঈশ্বেরর
েলাকিটর ভৃতয্ খুব েভাের উেঠ পড়ল, বাইের িগেয় েদেখ েঘাড়া
রথসহ িবরাট এক েসনাবািহনী শহেরর চারপাশ িঘের আেছ!
েস ছুেট িগেয় ঈশ্বেরর েলাকেক িজেজ্ঞসকরল, “প্রভুআমরা এখন

িক করব?”
16 ইলীশায় বলেলন, “ভয় েপও না! আমােদর জনয্ েয েসনাবািহনী

যুদ্ধ কের তা অরােমর েসনাবািহনীর েথেক অেনক বড়!”
17 ইলীশায় তারপর প্রাথর্না কের বলেলন, “েহ প্রভু, আমার ভৃেতয্র

চকু্ষ উিন্মলীত কর যােত ও েদখেত পায়|”
েযেহতু প্রভু েসই তরুণ ভৃতয্েক অেলৗিকক দৃষ্টি িদেলন, ও েদখেত

েপল, েগাটা শহরটা শত সহস্র েঘাড়াআরআগুেনর রেথ ভের রেয়েছ!
ইলীশায়েক িঘের আেছ এই বািহনী|

18 এই সুিবশাল বািহনী ইলীশােয়র আেদেশর অেপক্ষায় েনেম
এেল, িতিন প্রভুর কােছ প্রাথর্না কের বলেলন, “তুিম ঐসব েসনার
দৃষ্টিশিক্ত েকেড় নাও|”
ইলীশােয়র প্রাথর্না মেতা প্রভু তখন অরামীয় েসনাবািহনীর দৃষ্টিশিক্ত

হরণ করেলন| 19 ইলীশায় অরামীয় েসনাবািহনীেক েডেক বলেলন,
“এটা সিঠক পথ বা শক্ত শহর নয়| আমার সেঙ্গ সেঙ্গ এেসা| েতামরা
যােক খঁুজেছা, আিম েতামােদর তার কােছ েপৗেঁছ েদব চল|” একথা
বেল ইলীশায় তােদর শমিরয়ায় িনেয় েগেলন|

20 শমিরয়ায় েপৗছঁেনার পর ইলীশায় বলেলন, “প্রভু এবার ওেদর
দৃষ্টিশিক্ত িফিরেয় দাও যােত ওরা আবার েদখেত পায়|”
প্রভু তখন তােদর দৃষ্টিশিক্ত িফিরেয় িদেল অরামীয় েসনাবািহনী

েদখেলা তারা সকেল শমিরয়া শহেরর মেধয্ দঁািড়েয় আেছ|
21 ইস্রােয়েলর রাজা অরামীয় েসনাবািহনীেক েদখার পর ইলীশায়েক
িজেজ্ঞস করেলন, “েহ আমার িপতা, আিম িক এেদর হতয্া করব?”
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22 ইলীশায় বলেলন, “না, ওেদর তুিম হতয্া কর না| যুেদ্ধ তরবাির
আর তীর-ধনুেকর বেল যােদর তুিম বন্দী করেব, তােদর হতয্া করেব
না| অরামীয় েসনােদর এখন রুিটআর জল পান করেত দাও| খাওয়া-
দাওয়া হেল ওেদর রাজার কােছ ওেদর বাড়ীেত েফরৎ পািঠেয় িদও|”

23 তখন ইস্রােয়েলর রাজা অরামীয় েসনাবািহনীর জনয্ অেনক
খাবার বানােলন| অরােমর েসনারা েস সব খাবার পর মহারাজ তােদর
িনেজেদর বািড়েত েফরৎ  পািঠেয় িদেলন| অরামীয় েসনাবািহনী
তােদর মিনেবর কােছ েদেশ িফের েগল| এরপর আর কখনও
অরামীয়রা লুঠপাট চালােনার জনয্ ইস্রােয়েল েকান েসনাবািহনী পাঠায়
িন|

শমিরয়ায় ভয়াবহ দুির্ভক্ষ
24 এই ঘটনার পর, অরােমর রাজা িবন্হদদ তঁার সমস্ত েসনাবািহনী

জেড়া কের শমিরয়া শহরেক েঘরাও কের আক্রমণ করেত যান|
25 অরামীয় েসনারা েলাকেদর বাইের েথেক শহের খাবার আনেত
িদিচ্ছল না| ফেল শমিরয়ায় ভয়াবহ দুির্ভক্ষ শুরু হল| খাবােরর দাম
এেতা েবশী িছল েয গাধার মাথা িকনেত িদেত হিচ্ছল 80 টুকেরা
েরৗপয্ মুদ্রা, এমনিক ঘুঘু পাখীর িবষ্ঠাও িবিক্র হিচ্ছল পঁাচ টুকেরা েরৗপয্
মুদ্রায়|

26 ইস্রােয়েলর রাজা শহেরর চারপােশর প্রাচীেরর ওপর পায়চাির
করিছেলন, হঠাৎ  এক মিহলা েচঁিচেয় উঠেলা, “েহ রাজন, দয়া কের
আমার প্রাণ বঁাচান!”

27 তখন ইস্রােয়েলর রাজা বলেলন, “প্রভু যিদ িনেজ েতামােক
রক্ষা না কেরন, আিম িক করেত পাির বল? েতামােক েদবার মেতা
আমার িকছুই েনই| এমনিক শসয্ মাড়াইেয়র জিমেতও েকান শসয্ েনই
বা দ্রাক্ষা েপষার যন্ত্র েথেকও দ্রাক্ষারস েনই|” 28তা যাকেগ, “েতামার
সমসয্াটা িক বেলা?”
মিহলা উত্তর িদেলন, “েদখুন ঐ মিহলািট আমায় বেলিছল,

�আজেক েতামার েছেলটােক দাও, েমের খাওয়া যাক| কাল
আমারটােক খাওয়া যােব|� 29 তখন আমরা আমার েছেলটােক েসদ্ধ
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কের েখলাম| আর পেরর িদন আিম খাবার জনয্ ওর েছেলটােক
আনেত িগেয় েদিখ, ও ওর েছেলটােক লুিকেয় েফেলেছ!”

30 একথা শুেন রাজা অতয্ন্ত মেনাকেষ্ট, েশাক প্রকােশর জনয্
িনেজর েপাশাক িঁছেড় েফলেলন| েদওয়ােলর ওপর িদেয় যাবার সময়,
েলাকরা েদখেত েপল মহারাজ তঁার েপাশােকর তলায় েশাক প্রকােশর
চেটর জামা পের আেছন|

31 রাজা তখন মেন মেন বলেলন, “এসেবর পেরও যিদ আজ
িবেকল পযর্ন্ত শাফেটর পুত্র ইলীশােয়র ধেড় মুণু্ডটা আস্ত থােক, তেব
েযন ঈশ্বর আমােক শািস্ত েদন!”

32 রাজা ইলীশােয়র কােছ একজন বাতর্ াবাহক পাঠােলন| ইলীশায়
আর প্রবীণরা তখন ইলীশােয়র বাড়ীেত এক সেঙ্গ বেসিছেলন| ইলীশায়
প্রবীণেদর বলেলন, “েদেখা খুনীর েবটা রাজা, আমার মুণু্ড কাটার
জনয্ েলাক পািঠেয়েছ! দূত এেল দরজাটা বন্ধ কের িদও, ওেক
িকছুেতই েভতের ঢুকেত েদেব না| ওর েপছন েপছন ওর মিনেবর
পােয়র আওয়াজ পািচ্ছ আিম!”

33 ইলীশায় যখন এসব কথাবাতর্ া বলেছন, বাতর্ াবাহক খবরটা িনেয়
েপৗছঁল| খবরটা হল: “প্রভু যখন স্বয়ং এই িবপদ েডেক এেনেছন তখন
আিম েকন আর প্রভুর ওপর িবশ্বাস রাখব?”

7
1 ইলীশায় বলেলন, “প্রভুর বাতর্ া েশান! প্রভু বেলন: �আগামীকাল

এ সমেয়র মেধয্ই শমিরয়া শহেরর ফটকগুেলার পােশর বাজাের এক
টুিক্র িমিহ ময়দা অথবা দু টুক্ ির যব েকবলমাত্র এক েশকল িদেয়
িকনেত পাওয়া যােব|� ”

2 রাজার িঠক পােশই েয েসনাপিত িছল েস বেল উঠল, “প্রভু যিদ
স্বেগর্ েছঁদা করার বয্বস্থাও কেরন, তাহেলও আপিন যা বলেছন তা
ঘটা অসম্ভব!”
ইলীশায় বলেলন, “সম্ভব িক অসম্ভব তা তুিম িনেজর েচােখই

েদখেত পােব| তেব তুিম ঐ খাবার ছঁুেতও পারেব না|”
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কুষ্ঠেরাগীরা েদখল অরামীয় িশিবর শূনয্
3শহেরর প্রেবশদ্বােরর কােছ চার জন কুষ্ঠেরােগআক্রান্ত হেয়িছল|

তারা এেক অপরেক বলল, “এখােন আমরা না েখেয় শুিকেয় মরিছ
েকন? 4 শমিরয়ায় েতা একদানা খাবারও েনই| শহের েগেলও আমরা
মরব, এখােন থাকেলও মারা পড়ব| তার েচেয় চল অরামীয়েদর তঁাবুর
িদেক যাওয়া যাক| ওরা চাইেল আমরা েবঁেচও েযেত পাির, আর
নয়েতা মরেত হেব|”

5কথা মেতা েসিদন িবেকলেবলা কুষ্ঠেরাগীরা অরামীয়েদর তঁাবুেত
িগেয় উপিস্থত হল| তঁাবুর কাছাকািছ এেস ওরা েদখল, ধাের কােছ
েকউই েনই! 6 প্রভুর মিহমায়, অরামীয় েসনাবািহনীর েলাকরা
বাইের রথবািহনী, েঘাড়া-েটাড়া িনেয় িবশাল এক েসনাবািহনীর এিগেয়
আসার আওয়াজ শুেন েভেবিছল, “িনশ্চয়ই ইস্রােয়েলর রাজা িহত্তীয়
আর িমশরীয় রাজােক আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জনয্ ভাড়া কের
এেনেছ!”

7 তাই অরামীয়রা েসিদন িবেকল-িবেকলই তঁাবু, েঘাড়া, গাধা সব
িকছু েপছেন েফেলই প্রােণর দােয় পািলেয় েগল|

শত্রুিশিবের কুষ্ঠেরাগী
8 তারপর শত্রুিশিবের এেস কুষ্ঠেরাগীরা একটা তঁাবুেত ঢুেক

প্রাণভের খাওয়া-দাওয়া করল| তারপর চারজন িমেল তঁাবু েথেক
েসানা, রূেপা, েপাশাক-আশাক বার কের িনেয় েস সব লুিকেয়
রাখল| তারপর চার জন আেরকটা তঁাবু েথেকও এই ভােব িজিনসপত্র
সরােনার পর বলাবিল করল, 9 “আমরা খুব অনয্ায় করিছ| এেতা
বড় একটা সুখবর পাওয়ার পেরও আমরা চুপচাপ আিছ| আমরা যিদ
এভােব সূযর্াস্ত পযর্ন্ত খবরটা েচেপ থািক, আমােদর শািস্ত েপেত হেব|
এখন চেলা িগেয় রাজবাড়ীর েলাকেদর খবরটা েদওয়া যাক|”

কুষ্ঠেরাগীরা সুখবর িদল



2 রাজাবিল 7:10 xxv 2 রাজাবিল 7:17

10 এই কুষ্ঠেরাগীরা তখন এেস শহেরর প্রহরীেদর ডাকাডািক
শুরু করল| তারা প্রহরীেদর বলল, “আমরা অরামীয়েদর িশিবের
িগেয়িছলাম, িকন্তু েসখােন কাউেক েদখেত েপলাম না| এমন িক
কােরা েকান সাড়া-শব্দ অবিধ েপলাম না| েকান েলাক জন েসখােন
েনই| িকন্তু তঁাবুর েভতের েঘাড়া, গাধা েযমনকার েতমন বঁাধা আেছ|
অথচ েলাক জন েকউ েনই, সব ফঁাকা|”

11 প্রহরীরা তখন েচঁিচেয় রাজবাড়ীর েলাকেদর এখবর িদল|
12 িকন্তু তখন রািত্র| রাজামশাই িবছানা েছেড় উেঠ েসনাপিতেদর
বলেলন, “আিম অরামীয় েসনােদর মতলবটা বুঝেত েপেরিছ| ওরা
জােন আমরা খুবই কু্ষধাতর্ | তাই তঁাবু ফঁাকা কের ঘাপিট েমের
মােঠ লুিকেয় ভাবেছ, �ইস্রােয়লীয়রা শহর েথেক এেস হানা িদেলই
ওেদর জয্ান্ত পাকড়ােবা| তখন আবার আমােদর িপছু হটেত হেব|� ”

13 রাজার একজন েসনাপিত বলল, “পঁাচটা েঘাড়া িনেয় িগেয়
কেয়ক জন বয্াপারটা সেরজিমেন েদেখই আসুক না! ঐ পঁাচটা েঘাড়া
েতা আমােদর মেতাই েশষ অবিধ না েখেয় মরেব| িকন্তু আসল কথাটা
জানা দরকার|”

14 তারা েঘাড়াসহ দুিট রথ েবেছ িনল এবং রাজা তােদর অরামীয়
ৈসনয্বািহনীর পের পাঠােলন| িতিন বলেলন, “যাও, েদেখ এেসা িক
হেয়েছ|”

15 এরা যদর্ ন নদীর তীর পযর্ন্ত অরামীয় েসনােদর সন্ধােন িগেয়
েদখল, সারাটা পেথ জামাকাপড় আর অস্ত্র শস্ত্র ছিড়েয় আেছ|
তাড়াহুেড়া কের পালােনার সময় অরামীয় েসনারা এই সমস্ত িজিনস
েফেল েগেছ|

16 সকেলর জনয্ই অপযর্াপ্ত িজিনসপত্র ছিড়েয় আেছ| িঠক েযন
প্রভু েযমনিট বেলিছেলন, এক পয়সায় এক টু িক্র িমিহ ময়দা আর
দু-টুিক্র যেবর গঁুেড়া পাওয়া যােব!

17 রাজা তঁার ঘিনষ্ঠ একজন েসনাপিতেক, েসই িযিন আেগ স্বগর্
েছঁদা করার কথা বেলিছেলন, শহেরর দরজা আগলােনার দািয়ত্ব
িদেলন| িকন্তু ততক্ষেণ েলাকরা শত্রু িশিবর েথেক খাবার আনার
জনয্ েদৗেড়েছ| উন্মৎত জনতা েসই েসনাপিতেক েঠেল, মািড়েয়,
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িপেষ চেল েগল| রাজার বাড়ীেত েদখা করেত আসার পর ইলীশায় যা
ৈদববাণী কেরিছেলন েস সবই অক্ষের অক্ষের ফেল েগল| 18 ইলীশায়
বেলিছেলন, “েয েকান বয্িক্ত শমিরয়ার প্রেবশদ্বাের বাজার েথেক
এক েশেকেল এক ঝুিড় িমিহ ময়দা অথবা দুই ঝুিড় যব িকনেত পাের|”
19 িকন্তু ঐ আিধকািরক ঈশ্বেরর েলাকেক উত্তর িদল, “এমনিক প্রভু
যিদ স্বেগর্ জানালা ৈতরী কেরন, তবু এ ঘটনা ঘটেব না!” এবং ইলীশায়
আিধকািরকেক বলেলন, “তুিম েতামার িনেজর েচােখ েদখেব, িকন্তু
ঐ খাবার তুিম খােব না|” 20আিধকািরেকর সেঙ্গ একই ঘটনা ঘটল,
েলােকরা তােক ধাক্কা েমের ফটেকর উপর েফেল তার উপর িদেয়
েহঁেট েগল এবং েস মারা েগল|

8
রাজা ও শূেনমীয় মিহলািট

1 এক িদন ইলীশায় েসই মিহলািটেক ডাকেলন যার পুত্রেক িতিন
বঁািচেয় তুেলিছেলন| তােক বলেলন, “তুিম ও েতামার বাড়ীর সবাই
এই েদশ েছেড় চেল যাও, কারণ প্রভুর ইচ্ছানুসাের এখােন এখন সাত
বছর ধের দুির্ভক্ষ চলেব|”

2 ভাববাদী ইলীশােয়র িনেদর্ শ মেতা েসই মিহলা ও তার পিরবােরর
েলাকরা েদশ েছেড় সাত বছর পেলষ্টীয়েদর েদেশ িগেয় থাকল।
3 তারপর সাত বছর সময় েকেট েগেল আবার েসখান েথেক িফের
এল|
িফের আসার পর মিহলা মহারােজর কােছ তার জিম ও বািড় িফের

পাবার বয্াপাের সাহাযয্ প্রাথর্নার জনয্ কথাবাতর্ া বলেত যায়|
4 মহারাজ তখন ইলীশােয়র ভৃতয্ েগহিসর সেঙ্গ কথা বলিছেলন|

িতিন েগহিসেক িজেজ্ঞস করিছেলন, “ইলীশায় েযসব অিতপ্রাকৃত
ঘটনা ঘিটেয়েছন, তুিম আমােক েস সেবর কথা বল|”

5 ইলীশায় িকভােব এক মৃত বয্িক্তেকজীবনদান কেরিছেলন েগহিস
মহারাজেক েস কথা বলিছল| েস সময় এই মিহলা, যার েছেলেক
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ইলীশায় বঁািচেয় তুেলিছেলন, জিম ও বাড়ীর বয্াপাের সাহাযয্ প্রাথর্না
করেত রাজার সেঙ্গ েদখা করেত েগল| তােক েদেখই েগহিস বেল
উঠল, “আমার মিনব এবং রাজা এ িক কাণ্ড! এই েসই মিহলা, আর
ঐ েসই েছেল যােক ইলীশায় বঁািচেয় তুেলিছেলন!”

6 রাজা মিহলােক, েস িক চায় তা িজেজ্ঞস করেল, মিহলা তঁােক
সব িকছু জানাল|
রাজা এক রাজকমর্চারীেক েডেক িনেদর্ শ িদেলন, “েশােনা, ওর

যা নয্াযয্ প্রাপয্ তা ওেক িফিরেয় েতা েদেবই, আর তাছাড়া ও েযিদন
েথেক েদশ েছেড় িগেয়েছ, তার পরিদন েথেক ওর জিমেত উৎপন্ন
শসয্ও েযন ওেক েদওয়া হয়|”

িবন্হদদ হসােয়লেক ইলীশােয়র কােছ পাঠােলন
7 একবার অরােমর রাজা িবন্হদেদর অসুস্থতার সময় ইলীশায়

দেম্মশেক আেসন| িবন্হদদেক একজন একথা জানােল িতিন
হসােয়লেক বলেলন,

8 “একটা েকান উপহার িনেয় িগেয় এই ভাববাদীর সেঙ্গ েদখা কের
প্রভুেক িজেজ্ঞস করেত বেলা, আিম সুস্থ হেয় উঠব িক না|”

9 হসােয়ল তখন দেম্মশেক যা যা ভাল িজিনসপত্র পাওয়া যায়
উপহার িহেসেব েস সব িনেয় ইলীশােয়র সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন|
িতিন যা উপহার িনেয়িছেলন েস সব বেয় িনেয় েযেত 40টা উট
েলেগিছল! হসােয়ল ইলীশায়েক িগেয় বলেলন, “আপনার অনুগামী
অরােমর রাজা িবন্হদদআমােক পািঠেয়েছন| তঁার িজজ্ঞাসয্, িতিন সুস্থ
হেয় উঠেবন িক না|”

10তখন ইলীশায় হসােয়লেক বলেলন, “তুিম িগেয় িবন্হদদেক বল,
�উিন েবঁেচ থাকেবন,� িকন্তু যিদও প্রভু আমােক বেলেছন, �ওর মৃতুয্
হেব|� ”

হসােয়ল সম্পেকর্ ইলীশােয়র ভিবষয্ৎবাণী
11 ইলীশায় তারপর অেনকক্ষণ একদৃেষ্ট হসােয়েলর িদেক তািকেয়

থাকেলন| এেত হসােয়ল লিজ্জত েবাধ করিছেলন| এরপর ঈশ্বেরর



2 রাজাবিল 8:12 xxviii 2 রাজাবিল 8:19

েলাক কঁাদেত শুরু করেলন| 12 হসােয়ল আর থাকেত না েপের
িজেজ্ঞস করেলন, “মহাশয় আপিন কঁাদেছন েকন?”
ইলীশায় বলেলন, “আিম কঁাদিছ, কারণ আিম স্পষ্ট েদখেত পািচ্ছ

তুিম ইস্রােয়লীয়েদর িক িক ক্ষিত করেব! তুিম তােদর সুদৃঢ় শহরগুেলা
পুিড়েয় েদেব, ধারােলা তরবাির িদেয় এেকর পর এক ইস্রােয়লীয় যুবক
ও িশশুেক হতয্া করেব, ওেদর গভর্ বতী মিহলােদর েকেট দু টুকেরা
করেব|”

13 হসােয়ল বলেলন, “আমার েস অিধকার বা ক্ষমতা েকানটাই
েনই! আমার দ্বারা এসব ভয়ঙ্কর কাজ কখনও হেব না!”
ইলীশায় উত্তর িদেলন, “প্রভু আমােক েদখােলন তুিম এক িদন

অরােমর রাজা হেব|”
14তারপর হসােয়ল ইলীশােয়র কাছ েথেক তার রাজার কােছ িফের

এেল, িবন্হদদ প্রশ্ন করেলন, “ইলীশায় েতামােক িক বলেলন?”
হসােয়ল জবাব িদেলন, “আপিন েবঁেচ থাকেবন|”

হসােয়ল িবন্হদদেক হতয্া করেলন
15 িঠক তার পেরর িদনই, হসােয়ল একটা েমাটা কাপড় জেল

ডুিবেয়, েসটােক িবন্হদেদর মুেখর ওপর িবিছেয় িদেয় তঁার শ্বাসেরাধ
করেলন| িবন্হদেদর মৃতুয্ হেল হসােয়ল নতুন রাজা হেলন|

িযেহারাম তঁার শাসন কাযর্ শুরু করেলন
16 িযেহাশাফেটর পুত্র িযেহারাম িছেলন িযহূদার রাজা| আহােবর

পুত্র ইস্রােয়েলর রাজা েযারােমর রাজেত্বর পঞ্চম বছের িযেহারাম,
িযহূদার িসংহাসেন বেসন| 17 িতিন যখন িসংহাসেন বেসন তখন
তঁার বয়স িছল 32 বছর| িযেহারাম আট বছর েজরুশােলেম রাজত্ব
কেরিছেলন| 18 িকন্তু িযেহারাম ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ রাজােদর পদাঙ্ক
অনুসরণ কের প্রভুর িবরুেদ্ধ বহু পাপাচরণ কেরন| িযেহারামআহােবর
পিরবােরর েলাকেদর মেতাই জীবনযাপন করেতন কারণ তঁার স্ত্রী
িছেলন আহােবরই কনয্া| 19 িকন্তু প্রভু তঁার দাস দায়ুদেক েদওয়া
প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী িযহূদােক ধ্বংস কেরন িন| প্রভু দায়ুদেক কথা
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িদেয়িছেলন েসখােন সব সময়ই তঁার বংেশর েকউ না েকউ রাজা
িহেসেব শাসন করেব|

20 িযেহারােমর রাজত্ব কােল ইেদাম িযহূদার অধীনতা অস্বীকার
কের, িযহূদার রাজত্ব েথেক েভেঙ েবিরেয় যায় এবং েসখানকার
েলাকরা িনেজেদর আলাদা রাজা িঠক কের েনয়|

21 তখন িযেহারাম তঁার সমস্ত রথ িনেয় সায়ীের েগেল, ইেদামীয়
ৈসনয্রা তঁােদর িঘের েফেল| তখন িযেহারাম ও তঁার েসনাপিতরা
ইেদামীয়েদর আক্রমণ করেলন এবং পািলেয় েগেলন| িযেহারােমর
েসনারা সব পািলেয় বািড় িফের যায়| 22 অথর্াৎ ইেদামীয়রা িযহূদার
শাসন েথেক েভেঙ্গ েবিরেয় এেলা এবংআজপযর্ন্ত তারা স্বাধীনআেছ|
একই সময় িলব্নাও িযহূদার শাসন েথেক েবিরেয় এেসিছল|
23 িযেহারাম যা যা কেরিছেলন েস সবই িযহূদার রাজােদর ইিতহাস

গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
24 িযেহারােমর মৃতুয্র পর তঁােক দায়ুদ নগরীেত তঁার পূবর্পুরুষেদর

সেঙ্গ কবর েদওয়া হল এবং নতুন রাজা হেলন িযেহারােমর পুত্র
অহিসয়|

অহিসয় তঁার শাসনকাযর্ শুরু করেলন
25 আহােবর পুত্র েযারােমর ইস্রােয়েল রাজেত্বর 12 বছের

িযেহারােমর পুত্র অহিসয় িযহূদার রাজা হন| 26 অহিসয় যখন রাজা
হন তঁার বয়স িছল 22 বছর| িতিন এক বছর েজরুশােলেম রাজত্ব
কেরিছেলন| তঁার মা অথিলয়া িছেলন ইস্রােয়েলর রাজা অিম্রর নাতিন|
27 প্রভু যা যা িনেষধ কেরিছেলন, আহােবর পিরবারবেগর্র মেতা েস
সমস্ত খারাপ কাজই অহিসয় কেরিছেলন| এর কারণ অহিসয়র স্ত্রী
িছেলন আহােবর পিরবােররই েমেয়|

হসােয়েলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ আহত হেলন েযারাম
28 েযারাম িছেলন আহােবর পিরবােরর সদসয্| অহিসয় েযারামেক

িনেয় রােমাৎ-িগিলয়েদ অরােমর রাজা হসােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
িগেয় আহত হন| অরােমর রাজা হসােয়েলর িবরুেদ্ধ যখন িতিন
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যুদ্ধ কেরিছেলন, অরামীয়রা রােমােত তঁােক আহত কেরিছেলন|
েসই আঘাত েথেক েসের ওঠার জনয্ 29 রাজা েযারাম ইস্রােয়েলর
িযিষ্রেয়েল চেল যান| িযেহারােমর পুত্র িযহূদার রাজা অহিসয় তখন
িযিষ্রেয়েল েযারামেক েদখেত িগেয়িছেলন|

9
ইলীশায় একজন ভাববাদীেক েযহূেক অিভিষক্ত করেত বলেলন

1 কেয়ক জন তরুণ ভাববাদীেক েডেক ইলীশায় বলেলন,
“তাড়াতািড় ৈতরী হেয় নাও এবং এই েছাট েতেলর িশিশটা িনেয়
রােমাৎ-িগিলয়েদ যাও| 2 েসখােন িগেয় িনিম্শর েপৗত্র িযেহাশাফেটর
পুত্র েযহূেক ওর ভাইেদর মেধয্ েথেক তুেল তােক েভতেরর ঘের িনেয়
যােব| 3তারপর এই েছাট েতেলর িশিশটা ওর মাথায় উপুড় কের িদেয়
বলেব, �প্রভু বেলেছন, আিম ইস্রােয়েলর নতুন রাজা িহেসেব েতামায়
অিভেষক করলাম|� একথা বেলই দরজা খুেল েদৗেড় চেল আসেব|
আর অেপক্ষা করেব না!”

4 তখন এই তরুণ ভাববাদী রােমাৎ-িগিলয়েদ েগল| 5 েসখােন
েসনাবািহনীর সমস্ত েসনাপিতরা বেসআেছন| তরুণ ভাববাদীিট বলল,
“েসনাপিতমশাই আপনার জনয্ খবর আেছ|”
েযহূ বলেলন, “আের আমরা েতা এখােন সবাই েসনাপিত! তুিম

কার জনয্ খবর এেনেছা?”
ভাববাদী বলল, “আপনারই জনয্!”
6 তখন েযহূ উেঠ বািড়র েভতের েগেলন| তরুণ ভাববাদীিট সেঙ্গ

সেঙ্গ েযহূর মাথায় েতল েঢেল িদেয় বলল, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
বেলেছন, �আিম েতামােক আমার ইস্রােয়েলর েসবকেদর নতুন
রাজা িহেসেব অিভেষক করলাম| 7 তুিম েতামার রাজা আহােবর
পিরবারেক ধ্বংস করেব| আমার ভৃতয্েদর, ভাববাদীেদর এবং প্রভুর
সমস্ত েসবকেদর হতয্া করবার জনয্ আিম এই ভােব ঈেষবলেক শািস্ত
েদব| 8 আহােবর বংেশর সকলেক মরেত হেব| ওর বংেশর েকান
পুরুষ িশশুেকও আিম জীিবত থাকেত েদব না| 9ওর পিরবােরর দশা
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আিম নবােটর পুত্র যারিবয়াম এবং অিহেয়র পুত্র বাশার পিরবােরর
মেতা করব| 10 ঈেষবলেক কবের সমািধস্থ করা হেব না| িযিষ্রেয়েলর
রাস্তার কুকুর ওর েদহ িঁছেড় িঁছেড় খােব|� ”
একথা বলবার পর, তরুণ ভাববাদীিট দরজা খুেল েদৗেড় পািলেয়

েগল|

ভৃতয্রা েযহূেক রাজা েঘাষণা করল
11 েযহূ আবার রাজকমর্চারীেদর মেধয্ িফের েগেল একজন

িজেজ্ঞস করেলন, “িক েহ, সব িকছু িঠক আেছ েতা? ক্ষয্াপাটা
েতামার কােছ েকন এেসিছল?”
েযহূ ওঁর অধীনস্থেদর বলেলন, “েলাকটা েয িক সব পাগেলর

প্রলাপ বেক েগল!”
12 েসনাপিতরা সকেল বলেলন, “ও সব বলেল হেব না| ও িক

বেল েগল আমােদর সিতয্ সিতয্ বলেত হেব|” েযহূ তখন তঁােদর
তরুণ ভাববাদী িক বেলেছ জানােলন, “ও বলল, �প্রভু বেলেছন,
আিম েতামায় ইস্রােয়েলর নতুন রাজা িহেসেব অিভেষক করলাম|� ”

13 তখন েসখােন উপিস্থত প্রেতয্কিট েসনাপিত তঁােদর েপাশাক
খুেল েযহূর পােয়র নীেচ রাখেলন| তারপর তারা িশঙা বািজেয় িচৎকার
কের উঠেলন, “েযহূ হেলন রাজা!”

েযহূ িযিষ্রেয়েল েগেলন
14 অতঃপর িনিম্শর েপৗত্র ও িযেহাশাফেটর পুত্র েযহূ েযারােমর

িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেলন|
েস সময় েযারাম ও ইস্রােয়লীয়রা অরােমর রাজা হসােয়েলর

হাত েথেক রােমাৎ-িগিলয়দ রক্ষা করেত েচষ্টা করিছেলন| 15 রাজা
েযারাম অরােমর রাজা হসােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার সময় অরামীয়
েসনাবািহনীর হােতআহত হেয়িছেলন| িতিন (এ সময়) তঁার ক্ষতস্থােনর
শুশ্রূষার জনয্ িযিষ্রেয়েল িছেলন|
েযহূ উপিস্থত রাজকমর্চারীেদর সবাইেক বলেলন, “েতামরা যিদ

সিতয্ সিতয্ই নতুন রাজা িহেসেব আমােক েমেন িনেয় থােকা, তাহেল
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েখয়াল েরেখা েকউ েযন শহর েথেক পািলেয় িযিষ্রেয়েল িগেয় এ
খবর িদেত না পাের|”

16 েযারাম তখন িযিষ্রেয়েল িবশ্রাম িনিচ্ছেলন| েযহূ তঁার রেথ চেড়
িযিষ্রেয়েল েগেলন| িযহূদার রাজা অহিসয়ও েস সময় েযারামেক
েদখেত িযিষ্রেয়েল এেসিছেলন|

17 জৈনক প্রহরী তখন িযিষ্রেয়েলর প্রহরা েদবার উচ্চ কেক্ষ
দঁািড়েয়িছল| সদলবেল েযহূেক আসেত েদেখ ও েচঁিচেয় বলল,
“আিম এক দল েলাক েদখেত পািচ্ছ!”
েযারাম বলেলন, “একজন েঘাড়সওয়ারেক ওেদর সেঙ্গ েদখা

করেত পাঠাও| ওরা িকেসর জনয্ আসেছ েখঁাজ িনক|”
18 তখন েঘাড়সওয়ার একজন বাতর্ াবাহক েসখােন িগেয় েযহূেক

বলল, “রাজা এই কথা বলেলন, �আপিন িক শািন্তেত এেসেছন?� ”
েযহূ বলেলন, “শািন্ত িনেয় েতামার অেতা মাথাবয্থা িকেসর েহ?

আমােক অনুসরণ কেরা|”
প্রহরী েযারামেক বলেলা, “েঘাড়া িনেয় একজন েখঁাজ িনেত

িগেয়েছ, িকন্তু এখনও েফের িন|”
19 েযারাম তখন একজনেক অশ্বােরাহেণ পাঠােলন| েস এেস

বলল, “রাজা েযারাম �শািন্ত বজায় রাখেত চান|� ”
েযহূ উত্তর িদেলন, “শািন্ত িনেয় েতামার এেতা মাথাবয্থা িকেসর

েহ? আমােক অনুসরণ কেরা|”
20 প্রহরী েযারামেক খবর িদল, “পেরর েঘাড়সওয়ারও এখেনা

িফের আেস িন| এিদেক িনিম্শর পুত্র েযহূর মত েক েযন একটা
পাগেলর মত রথ চািলেয় আসেছ|”

21 েযারাম বলেলন, “আমার রথ িনেয় এস|”
তখন েসই ভৃতয্ িগেয় েযারােমর রথ িনেয় এেল, ইস্রােয়েলর রাজা

েযারাম ও িযহূদার রাজা অহিসয়, েয যার রেথ চেড় েযহূর সেঙ্গ েদখা
করেত েগেলন| তঁারা িযিষ্রেয়েলর নােবােতর সম্পিত্তর কােছ েযহূর
েদখা েপেলন|

22 েযারাম েযহূেক েদখেত েপেয় বলেলন, “তুিম বনু্ধর মেতা
এেসেছা েযহূ?”
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েযহূ উত্তর িদেলন, “যতিদন েতামার মা ঈেষবল েবশয্াবৃিত্ত ও
ডাইিনিগির চািলেয় যােব ততিদন বনু্ধেত্বর েকােনা প্রশ্নই ওেঠ না|”

23 পালােনার জনয্ েঘাড়ার মুখ েঘারােত েঘারােত েযারাম
অহিসয়েক বলেলন, “এ সমস্ত চক্রান্ত!”

24 িকন্তু ততক্ষেণ েযহূর সেজাের িনিক্ষপ্ত জয্ামুক্ত তীর িগেয়
েযারােমর িপেঠ িবদ্ধ হেয়েছ| এই তীর েযারােমর িপঠ ফঁুেড় হৃত্ িপেণ্ড
িগেয় ঢুকেলা, রেথর মেধয্ই েযারােমর মৃতেদহ লুিটেয় পড়ল|

25 েযহূ তঁার রেথর সারিথ িবদ্করেক বলেলন, “েযারােমর েদহ
তুেল নাও এবং িযিষ্রেয়েলর নােবােতর জিমেত ছঁুেড় েফেল দাও| মেন
আেছ, যখন তুিম আরআিম এক সেঙ্গ েযারােমর িপতা আহােবর সেঙ্গ
েঘাড়ায় চেড় আসিছলাম, প্রভু ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন, 26 �গতকাল
আিম নােবাত আর ওর েছেলেদর রক্ত েদেখিছ, তাই এই মােঠই আিম
আহাবেক শািস্ত েদব|� প্রভুই একথা বেলিছেলন, অতএব যাও িগেয়
তঁার ইচ্ছানুযায়ী েযারােমর েদহ মািটেত ছঁুেড় েফেল দাও|”

27 এসব কাণ্ড-কারখানা েদেখ িযহূদার িপতা অহিসয় বাগানবািড়র
মেধয্ িদেয় পালােনার েচষ্টা করেত েযহূ তঁার িপছু িপছু ধাওয়া করেত
করেত বলেলন, “এটােকও েশষ কের িদই!”
রেথ কের িযিব্লয়েমর কাছাকািছ গূের আসেত আসেত অহিসয়ও

আহত হেলন এবং মিগেদ্দােত পািলেয় এেলও েসখােনই তঁার মৃতুয্
হল| 28অহিসয়র ভৃতয্রা রেথ কের তঁার মৃতেদহ েজরুশােলেম িনেয়
িগেয় েসখােন দায়ুদ নগরীেত তঁার পূবর্পুরুষেদর সমািধস্থেল তঁােক
কবর িদল|

29 েযারােমর ইস্রােয়েল রাজত্ব কােলর একাদশ বছের অহিসয়
িযহূদার রাজা হেয়িছেলন|

ঈেষবেলর ভয়াবহ মৃতুয্
30 েযহূ িযিষ্রেয়েল েপৗছঁেত ঈেষবল েস খবর েপল| েস

েসেজগুেজ চুল েবঁেধ জানালার ধাের দঁািড়েয় বাইের তািকেয় েদখল,
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31 েযহূ শহের ঢুকেছ| ঈেষবল েচঁিচেয় বলল, “িক েহ িসিম্র! তুিমও
একই ভােব মিনব খুন করেল!”

32 েযহূ ওপের জানালার িদেক তািকেয় হঁাক িদেলন, “েক আমার
পেক্ষ আেছা? েক?”
দু-িতনজন নপুংসক প্রহরী জানালা িদেয় মুখ বাড়ােতই 33 েযহূ

তােদর হুকুম িদেলন, “ওেক নীেচ েফেল দাও!”
তখন নপুংসক প্রহরীরা ঈেষবলেক নীেচ ছঁুেড় েফেল িদল|

ঈেষবেলর রেক্তর িছেট েদওয়ােল আর েঘাড়ােদর গােয় লাগল|
েঘাড়ারা ঈেষবেলর েদহ মািড়েয় চেল েগল| 34 েযহূ বািড়র েভতের
িগেয় পানাহার কের বলেলন, “এই শাপগ্রস্তােক এবার কবর েদবার
বয্বস্থা কেরা হাজার হেলও রাজকনয্া েতা বেট|”

35 ভৃতয্রা ঈেষবলেক কবর িদেত িগেয় েদেহর েকান হিদস েপল
না| তারা েকবল ঈেষবেলর মাথার খুিল, পােয়র পাতা আর হােতর
তালু খঁুেজ েপল| 36 তারা িফের এেস েযহূেক এ খবর িদেত েযহূ
বলেলন, “প্রভু আেগই তঁার দাস িতশ্বীর এিলয়়েক জািনেয়িছেলন,
�িযিষ্রেয়েলর অিধকারভুক্ত অঞ্চেল কুকুররা ঈেষবেলর েদহ েখেয়
েনেব| 37 একতাল েগাবেরর মত ঈেষবেলর েদহ িযিষ্রেয়েলর পেথ
পেড় থাকেব, েলাকরা েদেখ িচনেতও পারেব না|� ”

10

েযহূ শমিরয়ার েনতােদর িচিঠ িদেলন
1 আহােবর 70 জন েছেল শমিরয়ায় বাস করত| েযহূ এই সমস্ত

েছেলেদর যারা মানুষ কেরেছ তােদর, শমিরয়ার শাসকেদর ও
িযিষ্রেয়েলর েনতােদর িচিঠ িলেখ পাঠােলন| 2-3 এই সমস্ত িচিঠেত
েলখা হল: “এ িচিঠ পাবার সেঙ্গ সেঙ্গই আপনারা আপনােদর ভাইেদর
মেধয্ যােক েযাগয্তম বেল মেন কেরন, তােক তার িপতার িসংহাসেন
বিসেয় িপতৃকুলপিতেদর আিধপেতয্র জনয্ সংগ্রাম শুরু করার জনয্
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প্রস্তুত হন| রথ আর েঘাড়া েতা আপনােদর যেথষ্টই আেছ, উপরন্তু
আপনারা সকেলই সুরিক্ষত শহেরর মেধয্ বাস কেরন!”

4 িকন্তু েযহূর পাঠােনা এই িচিঠ েপেয় িযিষ্রেয়েলর েনতা ও
শাসকবগর্ খুবই ভয় েপেয় েগল| তারা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল শুরু
করল, “েযারাম আর অহিসয় দুই রাজাই যখন েযহূেক থামােত পারল
না, তখন আমরাই িক পারব?”

5আহােবর বািড়র েচৗিকদার, নগরপাল, শহেরর েনতা ও আহােবর
সন্তানেদর পালকিপতারা েযহূেক খবর পাঠাল: “আমরা আপনার
আজ্ঞাধীন দাসানুদাস| আপিন যা বলেবন আমরা তাই করেত রাজী
আিছ| আমরা িনেজেদর েকান রাজা িনবর্াচন করিছ না, এবার আপিন
যা ভাল মেন করেবন তাই করুন|”

শমিরয়ার েনতারা আহােবর সন্তানেদর হতয্া করেলন
6 েযহূ তখন এই সমস্ত েনতােদর িদ্বতীয় এক িচিঠেত িনেদর্ শ

িদেলন, “আপনারা সিতয্ সিতয্ই যিদ আমােক সমথর্ন কেরন এবং
আমার বশয্তা স্বীকার কেরন তাহেল আহােবর েছেলেদর মুণু্ডগুেলা
েকেট আগামীকাল এই সময় আমার কােছ, িযিষ্রেয়েল িনেয়
আসেবন|”
আহােবর 70 জন েছেল ঐ শহেরই েনতােদর সেঙ্গ বাস করত

যারা তােদর প্রিতপালন কেরিছল| 7 শহেরর েনতারা এই িচিঠ েপেয়
70 জন রাজপুত্রেক হতয্া কের তােদর মুণু্ডগুেলা টুিক্রেত রাখেলন|
তারপর েসই টুিক্রগুেলা িযিষ্রেয়েল েযহূর কােছ পািঠেয় িদেলন|
8 বাতর্ াবাহক এেস েযহূেক খবর িদল, “তারা রাজপুত্রেদর মুণু্ডগুেলা
িনেয় এেসেছ!”
তখন েযহূ বলেলন, “ঐ কাটা মুণু্ডগুেলা কাল সকাল পযর্ন্ত শহেরর

ফটেক দুেটা গাদা কের সািজেয় রাখ|”
9 সকাল েবলা েযহূ িগেয় েলাকেদর সামেন দঁািড়েয় বলেলন,

“েতামরা সকেলই িনেদর্ াষ| আিম আমার অন্নদাতার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত
কের তঁােক হতয্া কেরিছ| িকন্তুআহােবর এই সমস্ত েছেলেদর েক হতয্া
করল? েতামরা! 10 েশান, মেন েরেখা প্রভু যা বেলন তা অবশয্ই হেব|
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আহােবর পিরবােরর পিরণিত সম্পেকর্ প্রভু আেগই এিলয়়র মাধয্েম
এই সব কথা ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন| এখন িতিন তা শুধু কােজ
পিরণত করেলন|”

11 েশষ পযর্ন্ত েযহূ িযিষ্রেয়েল বসবাসকারী আহােবর পিরবােরর
সমস্ত সদসয্, আহােবর ঘিনষ্ঠ গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তবগর্, বনু্ধবান্ধব,
যাজকবগর্ সকলেকই হতয্া করেলন| আহােবর েকান িনকট জনই রক্ষা
েপল না|

েযহূ অহিসয়র আত্মীয়েদর হতয্া করেলন
12 এরপর েযহূ িযিষ্রেয়ল েথেক শমিরয়ায় েগেলন| পেথ

“েমষপালকেদর আড্ডা” বেল একটা জায়গায় েযখােন েমষপালকরা
েমষেদর গা েথেক েলাম ছাড়াত থামেলন| 13 েযহূ িযহূদার রাজা
অহিসয়র আত্মীয়স্বজনেদর সেঙ্গ েদখা কের বলেলন, “েতামরা
কারা?”
তারা উত্তর িদল, “আমরা সকেলই িযহূদার রাজা অহিসয়র

আত্মীয়| আমরা সকেল মহারাজ আর রাণীমার েছেলপুেলেদর সেঙ্গ
েদখাসাক্ষাৎ করেত এেসিছ|”

14 েযহূ তখন তঁার দলবলেক িনেদর্ শ িদেলন, “এগুেলােক জয্ান্ত
ধর|”
েযহূর েলাকরা তখনঅহিসেয়র 42জনআত্মীয়স্বজনেক বন্দী কের

িনেয় িগেয় েমষেলামেচ্ছদক গৃেহর কুেয়ার কােছ হতয্া করল, েকউই
রক্ষা েপল না|

িযেহানাদেবর সেঙ্গ েযহূর সাক্ষাৎ
15 েসখান েথেক যাবার পেথ েরখেবর পুত্র িযেহানাদেবর সেঙ্গ

েযহূর েদখা হল| িযেহানাদব তখন েযহূর সেঙ্গই েদখা করেত
আসিছেলন| েযহূ তঁােক অিভবাদন জািনেয় িজেজ্ঞস করেলন, “আিম
েয রকমআপনােক িবশ্বাসী বনু্ধ বেল মেন কির, আপিনও িকআমােক
তাই কেরন?”
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িযেহানাদব উত্তর িদেলন, “অবশয্ই! আিমও আপনার িবশ্বাসী
বনু্ধ|”
েযহূ বলেলন, “তাই যিদ হয় তেবআপিনআমার হােত হাত রাখুন|”
এই বেল িনেজর হাত বািড়েয় িদেয় িযেহানাদবেক িনেজর রেথ

েটেন তুলেলন|
16 েযহূ বলেলন, “আমার সেঙ্গ চলুন| েদখেতই পােচ্ছন প্রভুর প্রিত

আমার অিবচল ভিক্ত আেছ|”
িযেহানাদব তখন েযহূর রেথ চেড়ই রওনা হেলন| 17শমিরয়ায় এেস

েযহূ আহােবর পিরবােরর অবিশষ্ট জীিবত বয্িক্তবগর্েক হতয্া করেলন|
প্রভু এিলয়়র কােছ েয ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন িঠক েস ভােবই েযহূ
আহােবর পিরবােরর সবাইেক হতয্া করেলন, কাউেক েরহাই িদেলন
না|

েযহূ বােলর মূির্ত্ত পূজারীেদর েডেক পাঠােলন
18তারপর েযহূ সমস্ত েলাকেদরজেড়া কের বলেলন, “আহাবআর

বাল মূির্ত্তর জনয্ িক এমন কাজ কেরিছেলন, েযহূ তার েথেক অেনক
েবিশ করেব! 19 বাল মূির্ত্তর সমস্ত ভক্ত, ভাববাদী আর যাজকেদর
েডেক িনেয় এস, যাও| েদেখা েকউ আবার েযন বাদ না পেড়! বাল
মূির্ত্তর চরেণ আিম এক মহাঘর্ বিলদান করেত চাই| এই অনুষ্ঠােন েয
আসেব না আিম তােক হতয্া করব!”
আসেল এটা েযহূর একটা চাল িছল, িতিন বালপূজকেদর ধ্বংস

করেত চাইিছেলন| 20 েযহূ বলেলন, “বাল মূির্ত্তর জনয্ এক পিবত্র
অনুষ্ঠােনর আেয়াজন কেরা|” যাজকরা েসই যেজ্ঞর িদন েঘাষণা
করল| 21 যখন েযহূ সমগ্র ইস্রােয়েল এ খবর জািনেয় িদেলন, বাল
মূির্ত্তর সমস্ত পূজারীরা েসখােন এেস হািজর হল, েকউই বাড়ীেত পেড়
থাকল না| তারা সকেল এেস বাল মূির্ত্তর মিন্দের উপিস্থত হেল বােলর
মিন্দর কানায় কানায় ভের েগল|

22 েযহূ বস্ত্রাগােরর অধয্ক্ষেক বাল মূির্ত্তর সমস্ত পূজকেদর জনয্
পূজার িবেশষ েপাশাক বার করার িনেদর্ শ িদেত, েসই েলাকিট েস
সব বার কের িনেয় এল|
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23 তখন েযহূ আর েরখেবর পুত্র িযেহানাদব দুজেন িমেল বাল
মূির্ত্তর মিন্দের েগেলন| েযহূ ভক্তেদর বলেলন, “েদেখা মিন্দের েযন
শুধুমাত্র বাল মূির্ত্তর ভক্তরাই থােক|” 24 বাল মূির্ত্তর ভক্তরা যেজ্ঞ
আহুিত িদেত ও বিলদান করেত সবাই িমেল মিন্দেরর েভতের েগল|
এিদেক মিন্দেরর বাইের েযহূ 80 জন প্রহরীেক দঁাড় কিরেয়

েরেখিছেলন| িতিন তােদর বলেলন, “েদেখা েকউ েযন পালােত না
পাের| কােরার েদােষ যিদ একজনও পািলেয় যায় েতা আিম তােক
হতয্া করব|”

25 েযহূ েহামবিলেত জলিসঞ্চন কের উৎসেগর্র কাজ েশষ করেলন
এবং তঁার েসনাপিতেদরআর প্রহরীেদরআেদশ িদেয় বলেলন, “এখন
যাও আর বাল মূির্ত্তর পূজকেদর েমের েফল| েকউ েযন মিন্দর েথেক
প্রাণ িনেয় েবেরােত না পাের!”
তখন েসনাপিতরা তােদর তীক্ষ্ণ তরবাির িদেয় বাল মূির্ত্তর সমস্ত

পূজকেদর হতয্া করল| তারা ও রক্ষীরা িমেল পূজকেদর মৃতেদহগুেলা
ছঁুেড় ছঁুেড় বাইের েফলল| তারপর প্রহরী ও েসনাপিতরা মিন্দেরর
গভর্ গৃেহ ঢুেক 26 পাথেরর ফলক ও স্মরণ স্তম্ভ েবর কের এেন
েসগুেলােক েভেঙ টুকেরা টুকেরা কের মিন্দরটােক পুিড়েয় িদল|
27 তারপর তারা বােলর স্মরণস্তম্ভ এবং বােলর মিন্দর েভেঙ্গ েফলল,
তারা মিন্দরটােক ধ্বংস কের তার জায়গায় একটা িবশ্রামাগার
বানােলা| েলাকরা এখনও েসটােক েশৗচালয িহেসেব বয্বহার কের|

28 এই ভােব েযহূ ইস্রােয়েল বাল মূির্ত্তর পূেজা বন্ধ করেলন|
29 িকন্তু তা সেত্ত্বও, নবােটর পুত্র যারিবয়াম েয সমস্ত পাপ কাজ
করেত ইস্রােয়েলর েলাকেদর বাধয্ কেরিছেলন েস সমস্ত পাপ কাজ
েযহূ অবয্াহত রাখেলন| িতিন ৈবেথল ও দােনর েসই েসানার বাছুর
দুেটােক ধ্বংস কেরন িন|

ইস্রােয়েল েযহূর শাসন
30 প্রভু েযহূেক বলেলন, “তুিম খুব ভাল কাজ কেরেছা| আিম যা

ভাল বেলিছলাম তুিম তাই করেল| েয ভােবআিমআহােবর পিরবারেক
িনিশ্চহ্ন করেত েচেয়িছলাম তুিম িঠক েস ভােবই তােদর ধ্বংস
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কেরেছা| এই জনয্ েতামার উত্তরপুরুষরা চার পুরুষ ধের ইস্রােয়েল
শাসন করেব|”

31 িকন্তু েযহূ সমস্ত হৃদয় িদেয় প্রভুর িবিধ-িনেদর্ শ পালন কেরন
িন| যারিবয়াম ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর েয সব পাপাচরেণ বাধয্
কেরিছেলন তা িতিন বন্ধ করেত পােরন িন|

হসােয়ল ইস্রােয়লেক পরািজত করেলন
32 প্রভু এসময় ইস্রােয়ল েথেক টুকেরা টুকেরা ভূখণ্ড িবিচ্ছন্ন

করিছেলন| ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক সীমােন্তই অরােমর রাজা হসােয়েলর
হােত ইস্রােয়লীয় বািহনী পরািজত হল| 33 যদর্ ন নদীর পূবর্ তীের
িগিলয়েদর সমগ্র অঞ্চল ছাড়াও গাদীয়, রূেবণীয ও মনঃশীযেদর
পিরবারেগাষ্ঠীর েদশ,অেণর্ান উপতয্কার কােছ অেরায েথেক িগিলয়দ
ও বাশন পযর্ন্ত সমস্ত অঞ্চল হসােয়ল দখল কের িনেলন|

েযহূর মৃতুয্
34 েযহূ আর যা িকছু স্মরণীয কাজ কেরিছেলন েস সমস্ত িকছুই

ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ করা আেছ| 35 েযহূ
মারা েগেলন এবং তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ শমিরয়ায় সমািধস্থ
করা হেয়িছল| তঁার মৃতুয্র পর তঁার পুত্র িযেহায়াহস ইস্রােয়েলর নতুন
রাজা হেলন| 36 েযহূ শমিরয়ােত ইস্রােয়েলর উপর 28 বছর রাজত্ব
কেরিছেলন|

11
িযহূদায় রাজপুত্রেদর হতয্া করেলন অথিলয়া

1 অহিসেয়র মা অথিলয়া যখন েদখেলন তঁার পুত্র মারা িগেয়েছ,
িতিন তখন উেঠ রাজ পিরবােরর সবাইেক হতয্া করেলন|

2 িযেহােশবা িছেলন রাজা েযারােমর কনয্া, অহিসেয়র েবান| িতিন
যখন েদখেলন সমস্ত রাজপুত্রেদর হতয্া করা হেচ্ছ, তখন অহিসেয়র
এক পুত্র েযায়াশেক িনেয় একটা শয়ন ঘের একজন পিরেষিবকার
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সেঙ্গ তােক লুিকেয় রাখেলন|অতএব তঁারা েযায়াশেক অথিলয়ার কাছ
েথেক লুিকেয় রাখেলন এবং এই ভােব েস িনহত হল না|

3 এরপর অথিলয়া িযহূদায় ছ�বছর রাজত্ব কেরন| েস সময়
েযায়াশেক িনেয় িযেহােশবা প্রভুর মিন্দের লুিকেয় থােকন|

4 সপ্তম বছের প্রভুর মিন্দেরর মহাযাজক িযেহায়াদা রাজার িবেশষ
েদহরক্ষীেদর প্রধান ও প্রধান েসনাপিতেক এক সেঙ্গ মিন্দের েডেক
পাঠােলন| তারপর প্রভুর সামেন েগাপনীয়তা রক্ষার প্রিতশ্রুিত কিরেয়
িযেহায়াদা তঁােদর রাজপুত্র েযায়ােশর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করােলন|

5 অতঃপর িযেহায়াদা তঁােদর িনেদর্ শ িদেয় বলেলন, “একটা
কাজ েতামােদর করেতই হেব| েতামােদর দেলর এক-তৃতীয়াংশ
প্রেতয্কটা িবশ্রােমর িদেনরশুরুেত এেস রাজােক তঁার বািড়েত পাহারা
েদেব| 6 আর এক-তৃতীয়াংশ সূর দরজার কােছ থাকেব| আর বািক
এক-তৃতীয়াংশ দরজার কােছ প্রহরীেদর েপছেন দঁািড়েয় থাকেব|
7 প্রেতয্কটা িবশ্রােমর িদন েশষ হেল েতামােদর দুই-তৃতীয়াংশ প্রভুর
মিন্দর ও রাজা েযায়াশেক পাহারা েদেব| 8 িতিন েকাথাও েগেল
েতামরা সবসমেয় তঁার সেঙ্গ সেঙ্গ থাকেব| পুেরা দলটাই েযন সশস্ত্র
থােক এবং রাজােক সবসমেয় িঘের থােক| সেন্দহ জনক কাউেক
েদখেলই সেঙ্গ সেঙ্গ তােক হতয্া করেব|”

9 েসনাপিতরা যাজক িযেহায়াদার সমস্ত িনেদর্ শ অক্ষের অক্ষের
পালন করেলন| প্রেতয্ক েসনাপিত তঁার েলাকবল িনেয় শিনবাের
একটা দল রাজােক পাহারা েদেব বেল কথা হল, আর বাদবািক সপ্তাহ
আেরকটা দল পাহারা েদবার কথা িঠক হল| এই সমস্ত ৈসিনক যাজক
িযেহায়াদার কােছ েগেল 10 িতিন তঁােদর প্রভুর মিন্দের দায়ুেদর রাখা
বশর্া ও ঢাল িদেলন| 11 প্রহরীরা সকেল সশস্ত্র অবস্থায় মিন্দেরর ডান
েকাণ েথেক বঁা েকাণ পযর্ন্ত, েবদীর চারপােশ এবং রাজা যখনই
েকাথাও েবেরােতন তঁােক িঘের দঁািড়েয় থাকত| 12 এরা সকেল
েযায়াশেক বার কের তঁার মাথায় মুকুট পিরেয়, তঁার হােত রাজা ও
ঈশ্বেরর চুিক্তপত্রিট তুেল িদল| তারপর মাথায় মন্ত্রপূতঃ েতল েঢেল
তঁােক রাজপেদ অিভেষক কের হাততািল িদেয় সমস্বের েচঁিচেয় উঠল,
“মহারােজর জয় েহাক্!”
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13 মহারাণী অথিলয়া ৈসিনক ও েলাকেদর েকালাহল শুেন প্রভুর
মিন্দের িগেয় েদখেলন, 14 েসখােন স্তেম্ভর কােছ েযখােন রাজােদর
দঁাড়ােনার কথা, রাজা দঁািড়েয়আেছন এবং েনতারা সকেল তঁােক িঘের
িশঙা বাজােচ্ছন| সকলেক খুব খুশী েদখেত েপেয় মমর্াহত রাণী েশাক
প্রকােশর জনয্ িনেজর পিরেধয় েপাশাক িঁছেড় েফেল িচৎকার কের
উঠেলন, “িবেদ্রাহ, িবেদ্রাহ!”

15 িযেহায়াদা তখন েসনাপিতেদর িনেদর্ শ িদেয় বলেলন,
“অথিলয়ােক মিন্দর চত্বেরর বাইের িনেয় যাও| তঁার সমথর্কেদর যােক
খুশী তুিম মারেত পােরা, িকন্তু প্রভুর মিন্দেরর বাইের| কারণ যাজক
বেলিছেলন, “তঁােক েযন মিন্দের হতয্া না করা হয়|”

16 একথা শুেন ৈসিনকরা অথিলয়ােক েচেপ ধরল| তারপর িতিন
রাজপ্রাসােদর েঘাড়া েঢাকার িদেকর দরজা পার হেত না হেতই তঁােক
হতয্া করেলা|

17 িযেহায়াদা তখন প্রভু রাজা ও প্রজােদর মেধয্ মধয্স্থতা কের
একিট চুিক্ত করেলন| এই চুিক্তেত বলা হল, রাজা ও প্রজা উভেয়ই
প্রভুর আিশ্রত| এছাড়াও এই চুিক্তপেত্র রাজা ও প্রজার পরস্পেরর
প্রিত কতর্ বয্ িনধর্ািরত হল|

18 এরপর সমস্ত েলাক এক সেঙ্গ বালেদবতার মিন্দের িগেয়
বালেদবতার মূির্ত্ত ও েবদীগুেলা ধ্বংস করল| েবদীগুেলােক টুকেরা
টুকেরা কের ভাঙ্গবার পর, তারা বালেদবতার যাজক মৎতনেকও হতয্া
করল|
এরপর িযেহায়াদা মিন্দেরর েদখােশানা করবার জনয্

আিধকািরকেদর রাখেলন| 19 সবাইেক েনতৃত্ব িদেয় মিন্দর েথেক
রাজপ্রাসােদ িনেয় েগেলন| রাজার িবেশষ েদহরক্ষী ও েসনাপিতরা
রাজার সেঙ্গ েগেলন| সবাই িমেল রাজপ্রাসােদর প্রেবশ পেথ েপৗছঁােল
রাজা েযায়াশ িসংহাসেন িগেয় বসেলন| 20 সমস্ত েলাকরা তখন খুবই
খুশী হল| শহের শািন্ত িফের এল| কারণ রাণী অথিলয়ােক তরবাির
িদেয় রাজপ্রাসােদর কােছই হতয্া করা হেয়িছল|

21 েযায়াশ যখন রাজা হন, তখন তঁার বয়স িছল মাত্র সাত বছর|
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12
েযায়ােশর শাসনকাযর্ শুরু

1 ইস্রােয়েল েযহূর রাজেত্বর সপ্তম বছের িসংহাসেন আেরাহণ
করার পর, েযায়াশ 40 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরন| েযায়ােশর
মা িছেলন েবর্-েশবা িনবািসনী িসিবয়া| 2 েযায়াশ প্রভুর িনেদর্ িশত পেথ
জীবনযাপন কেরন| রাজা েযায়াশ ঈশ্বেরর সামেন িঠক কাজগুিল
কেরিছেলন যতিদন তঁােক িযেহায়াদা িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| 3 তেব
িতিনও িভন্ন মূির্ত্তর পূেজার জনয্ উঁচু জায়গায় বানােনা েবদীগুেলা
ধ্বংস কেরন িন| েলাকরা েসই সব েবদীগুিলেত বিলদান করা ও
ধুপধূেনা েদওয়া চািলেয় েগল|

েযায়াশ মিন্দর সংস্কােরর িনেদর্ শ িদেলন
4-5 েযায়াশ যাজকেদর বলেলন, “প্রভুর মিন্দের েকান অথর্াভাব

েনই| মিন্দের িজিনসপত্র দান করা ছাড়াও, সময় সময় েলাকরা মিন্দর
করও িদেয় এেসেছ| খুিশ মত উপহার তারা িদেয়েছ| আপনারা,
যাজকরা মিন্দর েমরামেতর জনয্ ঐ অথর্ বয্বহার করেবন| প্রেতয্ক
যাজক েলােকেদর জনয্ কাজ কের, তােদর কাছ েথেক েয দিক্ষণা
পান েসই টাকা িদেয়ই তােদর প্রভুর মিন্দর সংস্কার করা উিচৎ |”

6 িকন্তু যাজকরা মিন্দর সংস্কার করেলন না| েযায়ােশর রাজেত্বর
23 বছেরর মাথায়ও যখন যাজকরা মিন্দর সারােলন না, 7 তখন
রাজা েযায়াশ যাজক িযেহায়াদা ও অনয্ানয্ যাজকেদর েডেক পািঠেয়
জানেত চাইেলন, “আপনারা েকন এখনও মিন্দরটা সারান িন?
অিবলেম্ব আপনারা েলাকেদর কাজ কের দিক্ষণা েনওয়া বন্ধ করুন|
দিক্ষণার টাকাও আর বােজ খরচ করেবন না| ঐ টাকা অবশয্ই মিন্দর
সংস্কােরর কােজ যাওয়া উিচৎ |”

8 যাজকরা েলাকেদর কাছ েথেক দিক্ষণা েনওয়া বন্ধ করেবন বেল
রাজী হেলও, তঁারা িঠক করেলন েয মিন্দর তঁারা সারােবন না| 9 তখন
যাজক িযেহায়াদা একটা বাক্স বািনেয় বাক্সটার ওপের একটা ফুেটা
কের েসটােক েবদীর দিক্ষণ িদেক, েয দরজা িদেয় দশর্নাথীর্রা মিন্দের
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েঢােক, েরেখ িদেলন| িকছু যাজক মিন্দেরর দরজা আগেল বেস
থাকেতন| তারা প্রভুেক প্রণামী িহেসেব েদওয়া টাকা পয়সাগুেলা ঐ
বাক্সটায় পুের িদেলন|

10 এরপর েথেক েলাকরাও মিন্দের এেল ঐ বাক্সটার মেধয্ টাকা
পয়সা েফলেত শুরু করল| যখনই মহারােজর সিচব এবং যাজক
েদখেতন বাক্সটার মেধয্ অেনক টাকা পয়সা জেম িগেয়েছ, তঁারা
তখন সমস্ত টাকা পয়সা বাক্স েথেক েবর কের গুেণ েগঁেথ বয্ােগ
ভের রাখেতন| 11 তঁারা ঐ অথর্ িদেয় প্রভুর মিন্দেরর কােঠর িমিস্ত্র,
রাজিমিস্ত্র, 12 পাথর-কািটেয়, েখাদাইকর ও অনয্ানয্ েযসব িমিস্ত্ররা
প্রভুর মিন্দের কাজ করত তােদর মাইেন িদেতন| এছাড়াও ঐ টাকা
িদেয় মিন্দর সারােনার জনয্ কােঠর গঁুিড়, পাথর েথেক শুরু কের যা
যা প্রেয়াজন িকনেতন|

13-14প্রভুর মিন্দেরর জনয্ েলাকরা েয টাকা িদেতন তা িদেয় িকন্তু
যাজকরা েসানা ও রূেপার পাত্র, বািতদান, বাদয্যন্ত্র এসব িকনেত
পারেতন না| কারণ কািরগররা যারা মিন্দর সারািচ্ছল তােদর মাইেন
ঐ অথর্ েথেক েদওয়া হত| 15 েকউই পাই পয়সার িহেসব িনেতন না বা
টাকা িকভােব খরচ হল � এ প্রশ্ন িমিস্ত্রেদর করেতন না| কারণ সমস্ত
িমিস্ত্ররা খুব িবশ্বাসী িছল|

16 েদাষ েমাচন ও পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র েথেক পাওয়া টাকা
কািরগরেদর মাইেন েদবার জনয্ বয্বহৃত হত না কারণ ওটােত িছল
যাজকেদর অিধকার|

েযায়াশ হসােয়েলর হাত েথেক েজরুশােলমেক রক্ষা করেলন
17 অরােমর রাজা হসােয়ল গাৎ  শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত

িগেয়িছেলন| গাতেদর হারােনার পর হসােয়ল েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করার পিরকল্পনা কেরিছেলন|

18 িযেহাশাফট, িযেহারাম, অহিসয় প্রমুখ িযহূদার রাজারা িছেলন
েযারােমর পূবর্পুরুষ| এরা সকেলই প্রভুেক অেনক িকছু দান
কেরিছেলন| েস সব িজিনসই মিন্দের রাখা িছল| েযায়াশ িনেজও
প্রভুেক বহু িজিনসপত্র িদেয়িছেলন| েজরুশােলমেক অরােমর হাত
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েথেক বঁাচােনার জনয্ েযায়াশ এই সমস্ত িজিনসপত্র এবং তঁার বািড়েত
ও মিন্দের যত েসানা িছল, সব িকছুই অরােমর রাজা হসােয়লেক
পািঠেয় েদন|

েযায়ােশর মৃতুয্
19 েযায়াশ েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সমস্ত িযহূদার

রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
20 েযায়ােশর কমর্চারীরা তঁার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কের তঁােক িসল্লা

যাবার পেথ িমেল্লা বেল একটা বািড়েত হতয্া কের| 21 িশিময়েতর পুত্র
েযাষাখর ও েশামেরর পুত্র িযেহাষাবদ আিধকািরক িছল| এই দুজন
িমেল েযায়াশেক হতয্া কেরিছল|
েযায়াশেক দায়ুদ নগরীেত তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করার

পর তঁার পুত্র অমৎিসয় নতুন রাজা হেলন|

13
িযেহায়াহেসর শাসনকাযর্ শুরু

1অহিসেয়র পুত্র, েযায়ােশর িযহূদায় রাজেত্বর 23তম বছের েযহূর
পুত্র িযেহায়াহস শমিরয়ায় ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেয়িছেলন এবং
িতিন 17 বছর রাজত্ব কেরিছেলন|

2 প্রভু যা িকছু করেত বারণ কেরিছেলন, িযেহায়াহস েস সবই
কেরিছেলন| নবােটর পুত্র যারিবয়াম েয সমস্ত পাপাচরণ করেত
ইস্রােয়েলর েলাকেদর বাধয্ কেরিছেলন, িযেহায়াহস েসই সমস্ত
পাপাচরণ কেরিছেলন| িতিন েসই সব কাজ বন্ধ করেলন না| 3 প্রভু
তখন ইস্রােয়েলর প্রিত িবরূপ হেয়, ইস্রােয়লেক অরােমর রাজা
হসােয়ল ও তঁার পুত্র িবন্হদেদর হােত তুেল িদেয়িছেলন|

ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত প্রভুর করুণা
4 িযেহায়াহস তখন প্রভুর কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না করেল, প্রভু

েসই ডােক সাড়া িদেলন| প্রভু ইস্রােয়েলর িবপদ সচেক্ষ েদখা
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ছাড়াও অরােমর রাজা িক ভােব ইস্রােয়লীয়েদর অতয্াচার করেছ
েদেখিছেলন|

5 তখন প্রভু ইস্রােয়লেক বঁাচােনার জনয্ এক বয্িক্তেক পাঠােলন|
অরামীয়েদর হাত েথেক মুক্ত হেয় ইস্রােয়লীয়রাআেগর মত িনেজেদর
বািড় িফের েগল|

6 িকন্তু তা সেত্ত্বও যারিবয়াম েয সকল পাপ দ্বারা ইস্রােয়লীয়েদর
পাপাচরেণ বাধয্ কেরিছেলন, তারা েস সকল পাপাচরণ বন্ধ করল না,
িকন্তু আেশরার মূির্ত্তেক শমিরয়ােত থাকেত িদল|

7 অরােমর রাজা িযেহায়াহেসর েসনাবািহনীেক পরািজত
কেরিছেলন| েসনাবািহনীর অিধকাংশ বয্িক্তেকই হতয্া কেরিছেলন|
িতিন েকবলমাত্র 50 জন অশ্বােরাহী ৈসিনক, 10 খানা রথ ও
10,000 পদািতক ৈসনয্ অবিশষ্ট েরেখিছেলন| িযেহায়াহেসর
বাদবািক েসনাবািহনী েযন ঝেড়র মুেখ খড় কুেটার মত উেড়
িগেয়িছল!

8 িযেহায়াহস েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন তা ইস্রােয়েলর
রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 9 িযেহায়াহেসর মৃতুয্র পর
েলাকরা তঁােক শমিরয়ায় তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ কেরিছল|
িযেহায়াহেসর পর তঁার পুত্র েযায়াশ নতুন রাজা হেলন|

ইস্রােয়েল িযেহায়ােশর শাসন
10 িযহূদায় েযায়ােশর রাজেত্বর 37তম বছের শমিরয়ায়

িযেহায়াহেসর পুত্র িযেহায়াশ ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলন| িতিন
েমাট 16 বছর ইস্রােয়ল শাসন কেরন| 11 প্রভু যা িকছু বারণ
কেরিছেলন ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াস েস সমস্তই কেরন| নবােটর
পুত্র যারিবয়ােমর মেতাই িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদর পােপর পেথ
চািলত কেরন| 12 েযায়াশ েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন
এবং অমৎিসেয়র সেঙ্গ তঁার যুেদ্ধর িববরণ ইস্রােয়েলর রাজােদর
ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 13 িযেহায়ােসর মৃতুয্র পর তঁােক তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ শমিরয়ায় সমািধস্থ করা হয়| িযেহায়ােসর মৃতুয্র
পর যারিবয়াম নতুন রাজা হেয় েযায়ােশর িসংহাসেন বেসন|
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িযেহায়াশ ইলীশায়েক েদখেত েগেলন
14 ইলীশায় অসুস্থ হেয় পড়েলন| পের এই অসুস্থতায ইলীশায় মারা

েগেলন| ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াশ তঁােক েদখেত েগেলন| েসখােন
িগেয় কঁাদেত কঁাদেত িযেহায়াশ বলেলন, “েহ আমার িপতা, আমার
িপতা! স্বগর্ েথেক কখন ঈশ্বেরর পাঠােনা েঘাড়ায়-টানা রথ এেস
েতামােক তুেল িনেয় যােব?”*

15 ইলীশায় িযেহায়াশেক বলেলন, “তীর ধনুক হােত নাও|”
তার কথা মেতা িযেহায়াশ একটা ধনুক ও িকছু তীর িনেলন| 16তখন

ইলীশায় ইস্রােয়েলর রাজােক বলেলন, “এবার েতামার হােত ধনুক
রােখা|” িযেহায়াশ ধনুেক হাত রাখার পর ইলীশায় তার হাত রাজার
হােতর ওপর রাখেলন| 17 ইলীশায় বলেলন, “পূবর্িদেকর জানালাটা
খুেল দাও|” কথা মেতা িযেহায়াশ জানালা খুেল িদেলন| ইলীশায়
িনেদর্ শ িদেলন, “তীর িনেক্ষপ কর|”
িযেহায়াশ তীর ছঁুড়েলন| তখন ইলীশায় বেল উঠেলন, “ঐ তীর

হল প্রভুর িবজয় বাণ! অরােমর িবরুেদ্ধ িবজয় বাণ! তুিম অবশয্ই
অেফেক অরামীয়েদর যুেদ্ধ হারােত ও ধ্বংস করেত পারেব|”

18 এরপর ইলীশায় আবার বলেলন, “তীর নাও|” িযেহায়াশ তীর
িনেল ইলীশায় ইস্রােয়েলর রাজােক িনেদর্ শ িদেলন, “তীরগুিল িদেয়
ভূিমেত আঘাত কর|”
িযেহায়াশ পরপর িতন বার ভূিমেত তীর িদেয় আঘাত করেলন,

তারপর িতিন থামেলন| 19 ইলীশায় েরেগ িগেয় বলেলন, “েতামার
অন্তত পঁাচ-ছ�বার ভূিমেত তীর িদেয় আঘাত করা উিচৎ িছল| তাহেল
তুিম অরামীয় েসনােদর পুেরাপুির িনিশ্চহ্ন কের িদেত পারেত! িকন্তু
এখন তুিম ওেদর শুধু মাত্র িতন বার যুেদ্ধ হারােত পারেব!”

ইলীশােয়র সমািধেত এক অদু্ভত ঘটনা
20 ইলীশােয়র মৃতুয্ হেল েলাকরা তােক সমািধস্থ করল|

* 13:14: স্বগর্ েথেক � যােব অথর্ “ইহাই ঈশ্বেরর এেস েতামােক িনেয় যাওয়ার সময়?”
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একবার বসন্তকােল, একদল েমায়াবীয় ৈসনয্ ইস্রােয়ল আক্রমণ
করল| 21 ইস্রােয়লীয় িকছু বয্িক্ত েস সমেয় একিট শবেদহ সমািধস্থ
করেত যািচ্ছল| তারা েমায়াবীয় েসনােদর েদেখ ঐ শবেদহিট
ইলীশােয়র কবের ছঁুেড় েফেল পািলেয় েগল| িকন্তু েযই মূহুেতর্ এই
মৃতেদহিট ইলীশােয়র অিস্থ স্পশর্ করল, েসই মূহুেতর্ েসই েলাকিট
েবঁেচ উেঠ দঁাড়াল|

িযেহায়াশ ইস্রােয়েলর শহরসমূহ পুনরায় জয় করেলন
22 িযেহায়ােশর রাজেত্বর সময় অরােমর রাজা হসােয়ল নানাভােব

ইস্রােয়লেক িবপােক েফেলেছন| 23 িকন্তু ইস্রােয়লীয়েদর প্রিত
প্রভুর কৃপা দৃষ্টি িছল| িতিন করুণাবশতঃ ইস্রােয়লীয়েদর পক্ষ গ্রহণ
কেরিছেলন| অব্রাহাম, ইসহাক ও যােকােবর সেঙ্গ চুিক্তবদ্ধ িছেলন
বেল প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর ধ্বংেসর মুেখ েঠেল েদন িন|

24অরােমর রাজা হসােয়েলর মৃতুয্ হেল িবন্হদদ েস জায়গায় নতুন
রাজা হেলন| 25 মৃতুয্র আেগ হসােয়ল, িযেহায়াশ ও িযেহায়াহেসর
িপতার সেঙ্গ যুদ্ধ কের েবশ কেয়কটা শহর িজেত িনেয়িছেলন|
িযেহায়াশ, হসােয়েলর পুত্র িবন্হদেদর কাছ েথেক েসগুেলা পুনরুদ্ধার
করেলন| িযেহায়াশ িবন্হদদেক িতনবার যুেদ্ধ পরািজত কের,
ইস্রােয়েলর হৃত শহরগুিল পুনদর্ খল কেরন|

14
িযহূদায় অমৎিসয়র শাসনকাযর্ শুরু

1 িযেহায়াহেসর পুত্র িযেহায়ােশর ইস্রােয়েল শাসেনর িদ্বতীয় বছের
িযহূদায় রাজা েযায়ােশর পুত্র অমৎিসয় নতুন রাজা হেলন| 2 পঁিচশ
বছর বয়েস িযহূদার রাজা হবার পর অমৎিসয় েমাট 29 বছর
েজরুশােলেম শাসন কেরন| অমৎিসেয়র মা িছেলন েজরুশােলেমর
িযেহাযিদ্দন| 3অমৎিসয় প্রভুর িনেদর্ িশত পেথ চলেলও িতিন দায়ুেদর
মত একিনষ্ঠভােব ঈশ্বেরর েসবা কেরন িন| তঁার িপতা িযেহায়াশ যা যা
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করেতন, অমৎিসয়ও তাই করেতন| 4 িতিন মূির্ত্তর উচ্চস্থানগুিল ধ্বংস
কেরন িন| এমনিক তঁার রাজত্ব কােলও েসখােন েলােকরা বিলদান
করত ও ধুপধূেনা িদত|

5 তঁার সমস্ত িবেরাধীেদর সিরেয় িদেয় অমৎিসয় রােজয্র ওপর
কড়া িনয়ন্ত্রণ রাখেলন| েয সমস্ত আিধকািরকরা তঁার িপতােক হতয্া
কেরিছল, অমৎিসয় তােদর প্রাণদণ্ড িদেয়িছেলন| 6 িকন্তু এই সমস্ত
ঘাতকেদর হতয্া করেলও িতিন তােদর সন্তানেদর িনষৃ্কিত িদেয়িছেলন
কারণ েমািশর িবিধপুস্তেক িলিখত আেছ: “সন্তােনর অপরােধর জনয্
িপতামাতােক েযমন মৃতুয্দণ্ড েদওয়া যােব না, েতমনই িপতামাতার
অপরােধর জনয্ েকান সন্তােনর মৃতুয্দণ্ড েদওয়াও িঠক নয়| েকান
বয্িক্তেক শুধুমাত্র তার কৃত েকান অপরােধর জনয্ই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া
যােব|”

7 অমৎিসয় লবণ উপতয্কায় 10,000 ইেদামীয় েসনােক হতয্া
কেরন| িতিন যুদ্ধ কের েসলা দখলকের, েসলার নাম পােল্ট “যেক্তল”
রােখন| ঐ অঞ্চল এখেনা পযর্ন্ত এই নােমই পিরিচত|

অমৎিসয় িযেহারােমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত চাইেলন
8 অমৎিসয় ইস্রােয়ল-রাজ েযহূর েপৗত্র, িযেহায়াহেসর পুত্র

িযেহারােমর কােছ দূত পািঠেয় তঁােক সমু্মখ সমের আহবান করেলন|
9 ইস্রােয়েলর রাজা িযেহারাম তখন িযহূদার রাজা অমৎিসয়েক

খবর পাঠােলন, “িলবােনােনর কঁাটােঝাপ িলবােনােনর বটগাছেক
বেলিছল, �আমার েছেলর িবেয়র জনয্ েতামার েমেয়েক দাও|� িকন্তু
েস সমেয় একটা বুেনা জন্তু যাবার পেথ িলবােনােনর কঁাটােঝাপেক
মািড়েয় চেল যায়! 10 ইেদামেক যুেদ্ধ হারাবার পর েতামার বড় গবর্
হেয়েছ েদখিছ! েবিশ বাড় না েবেড় চুপচাপ বািড়েত বেস থােকা|
িনেজর িবপদ েডেক এেনা না কারণ, তাহেল তুিম একা নও, েতামার
সেঙ্গ সেঙ্গ িযহূদারও সবর্নাশ হেব|”

11 িকন্তু অমৎিসয় িযেহায়ােশর সতকর্ বাণীর েকান গুরুত্ব িদেলন
না| অবেশেষ ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াশ িযহূদার রাজা অমৎিসয়র
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সেঙ্গ যুদ্ধ করেত ৈবৎ েশমেশ েগেলন| 12 যুেদ্ধ ইস্রােয়ল িযহূদােক
হািরেয় িদেল, িযহূদার সমস্ত েলাক বািড়েত পািলেয় েগল| 13 ৈবৎ -
েশমেশ ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াশ িযহূদার রাজা েযায়ােশর পুত্র
অমৎিসয়েক বন্দী করেলন| িতিন অমৎিসয়েক েজরুশােলেম িনেয়
িগেয় েজরুশােলেমর প্রাচীেরর ইফ্রিয়েমর দ্বার েথেক েকােণর দরজা
পযর্ন্ত েজরুশােলেমর 600 ফুট েদওয়াল েভেঙ 14 প্রভুর মিন্দেরর
যাবতীয় েসানা, রূেপা, বাসন, দুমূর্লয্ িজিনসপত্র লুঠ কের িনেয়
যান| এরপর আেরা অেনকেক বন্দী কের িযেহায়াশ শমিরয়ায় িফের
েগেলন|

15 িযেহায়াশ েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন এবং
অমৎিসেয়র িবরুেদ্ধ তঁার যুেদ্ধর িববরণ সব িকছুই ইস্রােয়েলর
রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 16 িযেহায়ােশর মৃতুয্র পর
তােক তার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ শমিরয়ায় সমািধস্থ করা হয়| এরপর
তঁার পুত্র যারিবয়াম নতুন রাজা হেলন|

অমৎিসেয়র মৃতুয্
17 িযহূদারাজ েযায়ােশর পুত্র অমৎিসয়, ইস্রােয়েলর রাজা

িযেহায়াহেসর পুত্র িযেহায়ােশর মৃতুয্র পর আেরা 15 বছর েবঁেচ
িছেলন| 18অমৎিসয় েয সমস্তগুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সমস্তই
িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 19 েজরুশােলেমর
েলাকরা অমৎিসেয়র িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেল িতিন লাখীেশ পািলেয়
যান| েলাকরা তঁােক লাখীেশই হতয্া কের| 20 েলাকরা েঘাড়ার
িপেঠ অমৎিসেয়র মৃতেদহ িনেয় এেস দায়ুদ নগরীেত তঁােক তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ কের|

অসিরেয়র িযহূদার ওপর শাসনকাল শুরু
21 িযহূদার সবাই িমেল তখন অসিরয়েক নতুন রাজা বানােলন| েস

সময় অসিরেয়র বয়স িছল মাত্র 16 বছর| 22অথর্াৎ রাজা অমৎিসেয়র
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মৃতুয্ হেল নতুন রাজা হেলন অসিরয়| িতিন এলত্ শহর পুনদর্ খল কের
তা নতুন কের বানান|

ইস্রােয়েল িদ্বতীয় যারিবয়ােমর শাসনকাল শুরু
23 েযায়ােশর পুত্র অমৎিসেয়র িযহূদায় রাজত্বকােলর 15তম বছের

ইস্রােয়লরাজ িযেহায়ােশর পুত্র যারিবয়াম শমিরয়ায় নতুন রাজা হেলন|
যারিবয়াম 41 বছর রাজত্ব কেরিছেলন এবং 24 প্রভু যা িকছু বারণ
কেরিছেলন িতিন েসই সব কেরন| িতিনও নবােটর পুত্র যারিবয়াম
ইস্রােয়েলর েলাকেদর েয সমস্ত পাপাচরেণ বাধয্ কেরিছেলন তা বন্ধ
কেরন িন| 25 ইস্রােয়েলর প্রভু, গাৎ -েহফরীয়, অিমত্তেয়র পুত্র, তঁার
দাস, ভাববাদী েযানােক েযমন বেলিছেলন েস ভােবই িতিন েলেবা-
হমাৎ েথেক মৃত সাগর পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর ভূখণ্ড েফরৎ িনেয়িছেলন|
26 প্রভু েদখেলন ইস্রােয়লীয়রা খুবই সমসয্ায় পেড়েছ| স্বাধীন বা
পরাধীন এমন েকউই িছল না েয ইস্রােয়লেক এই দুদর্ শার হাত
েথেক বঁাচােত পাের| 27 িকন্তু প্রভু (তাও) একথা বেলন িন, েয
িতিন পৃিথবী েথেক ইস্রােয়েলর নাম মুেছ েদেবন| িতিন িযেহায়ােশর
পুত্র যারিবয়ামেক ইস্রােয়েলর েলাকেদর উদ্ধােরর জনয্ বয্বহার
কেরিছেলন|

28 যারিবয়াম েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সব
ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধআেছ|এখােন যারিবয়াম
িকভােব িযহূদার কাছ েথেক দেম্মশক ও হমাৎ শহর দুিট ইস্রােয়েলর
জনয্ পুনদর্ খল কেরন েস কথাও েলখা আেছ| 29 যারিবয়ােমর মৃতুয্
হেল তঁােক ইস্রােয়েলর রাজােদর সেঙ্গ, তার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ
সমািধস্থ করা হল| তঁার মৃতুয্র পর তার পুত্র সখিরয় নতুন রাজা হেলন|

15
িযহূদায় অসিরেয়র শাসনকাল শুরু
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1 যারিবয়ােমর রাজেত্বর 27 তম বছের অমৎিসেয়র পুত্র অসিরয়
িযহূদার নতুন রাজা হেয়িছেলন| 2 অসিরয় যখন রাজা হন, তঁার
বয়স িছল মাত্র 16 বছর| িতিন 52 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব
কেরিছেলন| অসিরেয়র মা িছেলন িযথিলয়া েথেক| 3 অসিরয় তঁার
িপতা অমৎিসেয়র মত, প্রভুর েচােখ েযগুেলা িঠক েসই কাজগুেলা
কেরিছেলন| 4 িকন্তু িতিন উঁচু েবদীগুেলা ধ্বংস কেরন িন| তখনও
পযর্ন্ত এই সব েবদীেত েলাকরা বিলদান করত ও ধূপধুেনা িদত|

5 প্রভু রাজা অসিরয়েক কুষ্ঠেরাগীেত পিরণত কেরিছেলন এবং
অসিরয় কুষ্ঠেরাগী িহেসেবই েশষ পযর্ন্ত মারা যান| িতিন একটা আলাদা
ঘের বাস করেতন এবং রাজপুত্র েযাথম রাজপ্রাসােদর দািয়ত্ব পালন
করা ছাড়াও েলাকেদর িবচার করেতন|

6অসিরয় েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সমস্তই িযহূদার
রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 7অসিরয়র মৃতুয্র পর তঁােক
দায়ুদ নগরীেত তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হয়| তঁার মৃতুয্র
পর নতুন রাজা হেলন তঁার পুত্র েযাথম|

ইস্রােয়েল সখিরয়র সংিক্ষপ্ত শাসনকাল
8 যারিবয়ােমর পুত্র সখিরয়, ইস্রােয়েলর শমিরয়ায় ছ�মাস রাজত্ব

কেরিছেলন| িতিন অসিরেয়র িযহূদায় রাজত্ব কােলর 38তম বছের
শমিরয়ার শাসক হেয়িছেলন| 9প্রভু যা িকছু বারণ কেরিছেলন সখিরয়
েস সবই কেরন| নবােটর পুত্র যারিবয়াম ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর েয
সমস্ত পাপাচরেণ বাধয্ কেরিছেলন, িতিন তা বন্ধ কেরন িন|

10 যােবেশর পুত্র শলু্লম চক্রান্ত কের সখিরয়েক ইবিলযেম হতয্া
কের িনেজ নতুন রাজা হেয় বসেলন| 11 সখিরয় আর েয সমস্ত
গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সব ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস
গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 12 প্রভু েযহূর উত্তরপুরুষরা চারপুরুষ ধের
ইস্রােয়েল শাসন করেব বেল েয ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন, তা এই
ভােব সেতয্ পিরণত হল|
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ইস্রােয়েল শলু্লেমর সংিক্ষপ্ত শাসনকাল
13 িযহূদায় উিষেয়র রাজেত্বর 39তম বছের যােবেশর পুত্র শলু্লম

ইস্রােয়েলর রাজা হন| িতিন এক মাস শমিরয়ায় রাজত্ব কেরিছেলন|
14 গািদর পুত্র মনেহম িতসর্া েথেক শমিরয়ায় এেস যােবেশর পুত্র

শলু্লমেক হতয্া কের তঁার জায়গায় নতুন রাজা হেয় বসেলন|
15 শলু্লম যা িকছু কেরিছেলন, এমন িক সখিরেয়র িবরুেদ্ধ তঁার

চক্রােন্তর কথা এ সবই ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ|

ইস্রােয়েল মনেহেমর শাসনকাল
16 শলু্লেমর মৃতুয্র পর মনেহম িতপ্সহ ও তার পাশ্বর্বতীর্ অঞ্চেলর

িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের জয়ী হন| েসখানকার নাগিরকরা শহেরর দরজা খুেল
িদেত অস্বীকার করায় মনেহম তােদর পরািজত কের েজার কের শহের
ঢুেক েসখানকার সমস্ত গভর্ বতী মিহলােদর েকেট েফেলন|

17 িযহূদায় অসিরেয়র রাজেত্বর 39 বছেরর মাথায় ইস্রােয়েলর
রাজা হবার পর গািদর পুত্র মনেহম 10 বছেরর জনয্ শমিরয়ায় রাজত্ব
কেরিছেলন| 18 প্রভু যা িকছু করেত বারণ কেরিছেলন মনেহম েস
সমস্ত কাজই কেরিছেলন| নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর মেতাই িতিন
ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরণ করেত বাধয্ কেরিছেলন|

19 অশূর-রাজ পূল ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেল মনেহম
তঁােক 75,000 পাউণ্ড রূেপা িদেয় িনেজর পেক্ষ আনার েচষ্টা কেরন|
20 ধনী ও প্রিতপিত্তশালী বয্িক্তেদর কাছ েথেক কর আদায় কের
মনেহম এই টাকা তুেলিছেলন| িতিন প্রেতয্েকর কাছ েথেক প্রায় 20
আউন্স কের রূেপা কর িহেসেব আদায় কের, তারপর েসই অথর্ অশূর
রােজর হােত তুেল িদেল, অশূর রাজ ইস্রােয়ল েছেড় চেল যান|

21 মনেহম যা িকছু গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সবই
ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 22 মনেহেমর
মৃতুয্র পর তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হয়| এরপর
মনেহেমর পুত্র পকিহয় তঁার জায়গায় নতুন রাজা হন|
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ইস্রােয়েল পকিহয়র শাসনকাল
23 িযহূদায় অসিরেয়র রাজেত্বর 50তম বছের মনেহেমর পুত্র

পকিহয় শমিরয়ায় ইস্রােয়েলর রাজা হেয়িছেলন এবং িতিন দু বছর
রাজত্ব কেরিছেলন| 24পকিহয় েস সমস্ত কাজই কেরিছেলন, েযগুেলা
িছল প্রভুর দ্বারা িনিষদ্ধ| নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর মতই িতিনও
ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণর পেথ েঠেল িদেয়িছেলন|

25 পকিহয়র েসনাপিত িছেলন রমিলেয়র পুত্র েপকহ| েপকহ
অগর্ব এবং অিরিয সেমত িগিলয়েদর 50 জন বয্িক্তেক তঁার সেঙ্গ
িনেয়িছেলন এবং রাজপ্রাসােদর মেধয্ পকিহয়েক হতয্া কেরিছেলন|

26 পকিহয় েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েসসব
ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|

ইস্রােয়েল েপকহর শাসনকাল
27 রাজা অসিরেয়র িযহূদায় রাজেত্বর 52তম বছের রমিলেয়র

পুত্র েপকহ শমিরয়ায় ইস্রােয়েলর রাজা হন| েপকহ 20 বছর রাজত্ব
কেরিছেলন| 28 এবং প্রভু যা িকছু বারণ কেরিছেলন েপকহ েস
সবই কেরিছেলন| নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর মত েপকহও ইস্রােয়েলর
েলাকেদর পাপাচরেণ বাধয্ কেরন|

29 অশূররাজ িতগ্লত্ িপেলষর এেস ইেয়ান, আেবল-ৈবৎ -মাখা,
যােনাহ, েকদশ, হাৎেসার, িগিলয়দ, গালীল ও নপ্তািলর সমগ্র অঞ্চল
দখল কের এখানকার েলাকেদর অশূের বন্দী কের িনেয় যান| এটা
হেয়িছল যখন েপকহ ইস্রােয়েলর রাজা িছেলন|

30উিষেয়র পুত্র েযাথেমর িযহূদায় রাজত্বকােলর 20 বছেরর মাথায়
এলার পুত্র েহােশয়, রমিলয়র পুত্র রাজা েপকেহর িবরুেদ্ধ চক্রান্তকের
তঁােক হতয্া কেরন এবং িনেজ নতুন রাজা হেয় বেসন|

31 েপকহ যা িকছু গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সবই ইস্রােয়েলর
রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|

িযহূদায় েযাথেমর শাসনকাল



2 রাজাবিল 15:32 liv 2 রাজাবিল 16:3

32 রমিলয়র পুত্র েপকহর ইস্রােয়েল রাজেত্বর িদ্বতীয় বছের
উিষেয়র পুত্র েযাথম িযহূদার নতুন রাজা হেলন| 33 েযাথম যখন রাজা
হন তঁার বয়স িছল 25 বছর| িতিন 16 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব
কেরিছেলন| তঁার মা িছেলন সােদােকর কনয্া িযরূশা| 34 েযাথম তঁার
িপতা উিষেয়র মেতাই প্রভু িনেদর্ িশত কাজকমর্ কেরিছেলন| 35 িকন্তু
িতিনও মূির্ত্ত পূেজার জনয্ িনির্মত উঁচু েবদীগুেলা ধ্বংস কেরন িন|
তখনও পযর্ন্ত এইসব েবদীেত েলােকরা বিলদান করত ও ধুপধূেনা
িদত| েযাথম প্রভুর মিন্দেরর ওপেরর দরজািট ৈতরী কেরিছেলন|
36 েযাথম েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সবই িযহূদার
রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|

37 তঁার রাজত্বকােল, অরােমর রাজা রৎসীনেক এবং রমিলয়র পুত্র
েপকহেক প্রভু িযহূদার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত পািঠেয়িছেলন|

38 েযাথেমর মৃতুয্ হেল তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ দায়ুদ
নগরীেত সমািধস্থ করার পর তঁার পুত্র আহস নতুন রাজা হেলন|

16
আহস িযহূদার রাজা হেলন

1 রমিলয়র পুত্র েপকহর ইস্রােয়েল রাজেত্বর 17তম বছের
েযাথেমর পুত্র আহস িযহূদার রাজা হেলন| 2আহস যখন রাজা হন েস
সমেয় তঁার বয়স িছল 20 বছর| িতিন 16 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব
কেরিছেলন| আহস তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মত িছেলন না, িতিন তঁার
রাজত্ব কােল প্রভুর অিভেপ্রত কাজকমর্ কেরন িন| 3আহস ইস্রােয়েলর
রাজােদর মেতা জীবনযাপন করেতন| এমন িক িতিন তঁার িনেজর
পুত্রেকও আগুেন বিলদান িদেয়িছেলন|* ইস্রােয়লীয়েদর আিবভর্ ােবর
আেগ, প্রভু বীভৎ স পাপাচরেণর জনয্ েয সমস্ত েদশ পিরতয্াগ করেত
বাধয্ হেয়িছেলন, আহস েসই সমস্ত পাপ কাযর্ অনুসরণ কেরিছেলন|
* 16:3: িতিন � িদেয়িছেলন অথর্, “তার পুত্রেক আগুেনর মেধয্ িদেয় েযেত বাধয্
কেরিছল|”
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4 বিলদান করা ছাড়াও, আহস উচ্চস্থােন, পাহােড় ও প্রিতিট সবুজ
গােছর নীেচ ধুপধূেনা িদেতন|

5অরােমর রাজা রৎসীন ও রমিলেয়র পুত্র ইস্রােয়েলর রাজা েপকহ
েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেস আহসেক চতুির্দক েথেক
িঘের েফলেলও েশষপযর্ন্ত পরািজত করেত পােরন িন| 6 িকন্তু, েসই
সমেয়, অরামরাজ রৎসীন িযহূদার েলাকেদর যারা েসখােন বাস করত
তােদর তািড়েয় এলত্ দখল কেরন| এরপর অরামীয়রা এলেত বসবাস
শুরু কের এবং তারা এখেনা েসখােনই আেছ|

7 আহস অশূররাজ িতগ্লত্ -িপেলষেরর কােছ দূত পািঠেয়
জানােলন, “আিম আপনার দাসানুদাস| আমােক আপনার সন্তান
জ্ঞান কের অরােমর রাজা এবং ইস্রােয়েলর রাজার হাত েথেক রক্ষা
করুন! এরা আমার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেসেছ!” 8 প্রভুর মিন্দেরর
এবং রাজেকােষর সমস্ত েসানা রূেপা িনেয় আহস উপহারস্বরূপ
েসসব অশূররাজেক পািঠেয় েদন| 9 আহেসর িমনিতেত সাড়া িদেয়
অশূররাজ দেম্মশেকর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের দেম্মশক দখল কেরন এবং
রৎসীনেক হতয্া কের েসখানকার েলাকেদর বন্দী কের কীের িনেয়
যান|

10 দেম্মশেক অশূররাজ িতগ্লত্ -িপলষেরর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত
িগেয় আহস েসখানকার েবদীিট েদেখ তার একটা নকশা যাজক
ঊিরয়র কােছ পাঠান| 11 যাজক ঊিরয় তখন আহস িফের আসার
আেগই দেম্মশেকর েবদীিটর মেতা অিবকল েদখেত আেরকটা েবদী
বািনেয় রাখেলন|

12 দেম্মশক েথেক িফের এেস আহস েসই েবদীেত শসয্ ৈনেবদয্
ও েহামবিল িদেলন| 13 এছাড়াও িতিন ওই েবদীেত েহামবিল ও শসয্
ৈনেবদয্ েপাড়ােলন| িতিন েবদীর ওপর েপয় ৈনেবদয্ ঢালেলন এবং
মঙ্গল ৈনেবেদয্র রক্ত িছিটেয় িদেলন|

14 মিন্দেরর সামেন প্রভুর সমু্মখভাগ েথেক আেগর িপতেলর
েবদীিট আহস তুেল েফেলন কারণ এিট তঁার বানােনা েবদী ও প্রভুর
মিন্দেরর মাঝখােন িছল| আেগর েবদীটােক আহস তঁার িনেজর
বানােনা েবদীর উত্তর িদেক বিসেয় েদন| 15 আহস যাজক ঊিরয়েক
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িনেদর্ শ িদেয় বেলন, “সকােলর েহামবিল, িবেকেলর শসয্ ৈনেবদয্ ও
েদেশর েলাকেদর েপয় ৈনেবদয্ েযন বড় েবদীর ওপর েদওয়া হয়|
বিলদােনর পর ও েহামবিলর ৈনেবদয্ েথেকও সমস্ত রক্ত েযন বড়
েবদীটায় ঢালা হয়| িপতেলর েবদীটা আিম ঈশ্বরেক প্রশ্ন করার সময়
বয্বহার করব|” 16 যাজক ঊিরয় রাজা আহেসর িনেদর্ শ মেতাই সমস্ত
কাজ কেরিছেলন|

17 মিন্দের যাজকেদর হাত েধাবার জনয্ পাটাতেনর ওপর িপতেল
েখাপ ও গামলা বসােনা িছল|আহস েসই সমস্ত েখাপ ও গামলা সিরেয়
পাটাতনিট েকেট েফেলন| িতিন ওটার তলায় রাখা িপতেলর ষঁােড়র
সেঙ্গ লাগােনা বড় জল রাখার পাত্রটাও খুেল সান বঁাধােনা েমেঝেত
নািমেয় িদেয়িছেলন| 18 কমীর্রা িবশ্রােমর িদেনর জমােয়েতর জনয্
মিন্দেরর েভতের একটা ঢাকা জায়গা ৈতরী করিছল| িকন্তু আহস
েসই জায়গাটা সিরেয় েদন| এছাড়াও আহস প্রভুর মিন্দেরর বাইেরর
রাজােদর প্রেবশদ্বারিট খুেল িনেয়িছেলন| এসবই িতিন অশূররােজর
জনয্ কেরিছেলন|

19 আহস েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সব িযহূদার
রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধআেছ| 20আহেসর মৃতুয্র পর, তঁােক
তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ দায়ুদ নগরীেত সমািধস্থ করা হয়| তারপর তঁার
পুত্র িহিষ্কয় নতুন রাজা হেলন|

17

ইস্রােয়েল েহােশেয়র শাসন কাল শুরু
1 রাজা আহেসর িযহূদায় রাজত্বকােলর 12তম বছের এলার পুত্র

েহােশয় শমিরয়ােত ইস্রােয়েলর রাজা হেলন এবং 9 বছর রাজত্ব
কেরন| 2 যিদও েহােশয় েস সব কাজ কেরিছেলন, প্রভুর দ্বারা েয সব
কাজ ভুল বেল গণয্ হত, তবু িতিন তঁার পূবর্বতীর্ ইস্রােয়েলর রাজােদর
মত খারাপ িছেলন না|
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3 অশূররাজ শল্মেনষর েহােশয়র িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছেলন, িযিন
একদা তঁার ভৃতয্ িছেলন এবং িযিন তঁােক বশয্তার কর িদেতন|

4 িকন্তু পের িতিন িমশররাজ েসার কােছ সাহাযয্ েচেয় পািঠেয়
অশূররাজেক কর পাঠােনা বন্ধ কের িদেলন| অশূররাজ, েহােশয়র
এই চক্রােন্তর কথা জানেত েপের তঁােক েগ্রপ্তার কের েজেল আটক
কেরন|

5 ইস্রােয়েলর িবিভন্ন অঞ্চেল আক্রমণ করেত করেত অশূররাজ
েশষ পযর্ন্ত শমিরয়ায় এেস েপৗছঁান এবং শমিরয়ার িবরুেদ্ধ িতিন টানা
িতন বছর যুদ্ধ কেরন| 6 েহােশয়র ইস্রােয়ল শাসেনর নবম বছের
শমিরয়া দখল কেরন| অশূররাজ বহু ইস্রােয়লীয়েক বন্দী কের তােদর
অশূর েদেশ িনেয় িগেয়িছেলন| এই সমস্ত বন্দীেদর িতিন হলহ, হােবার
ও েগাষণ নদীর তীের ও মাদীযেদর িবিভন্ন শহের বসবােস বাধয্
কেরিছেলন|

7 ইস্রােয়লীয়রা তােদর প্রভু ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কেরিছল
বেলই এ ঘটনা ঘেটিছল| অথচ প্রভুই তােদর িমশর েথেক উদ্ধার
কেরিছেলন, িমশেরর ফেরৗেণর হাত েথেক রক্ষা কেরিছেলন!
িকন্তু তারপেরও, ইস্রােয়লীয়রা িবিভন্ন মূির্ত্তর পূজা শুরু কেরিছল|
8 ঈশ্বরেক েমেন চলার পিরবেতর্ , েলাকরা েসই সব েলাকেদর
িবিধ, যােদর প্রভু েদশ েথেক উৎখাত কেরিছেলন এবং ইস্রােয়লীয়
রাজােদর প্রবির্তত িবিধসমূহ মানেত শুরু করল| 9 ইস্রােয়লীয়রা প্রভু,
তােদর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েগাপেন েগাপেন পাপাচরণ করেতশুরুকরল
যােক েকান মেতই সিঠক কাজ বলা যায় না|
ইস্রােয়লীয়রা েছাট েছাট শহর েথেক শুরু কের বড় বড় শহের

প্রেতয্ক জায়গায় উচ্চস্থান ৈতরী করল| 10 পাহােড় ও গােছর তলায়
স্মরণস্তম্ভও েদবীআেশরারজনয্ খঁুিট বিসেয়িছল| 11এই সবজায়গায়
তারা প্রভু কত্তর্ ক িবতািড়ত অনয্ানয্ জািতর মত ধুপধূেনা িদেত শুরু
কেরিছল, যার ফেল প্রভু কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| 12 তারা মূির্ত্ত পূজাও
শুরু কেরিছল| প্রভু বহুবার ইস্রােয়লীয়েদর সতকর্ কের বেলিছেলন,
“েতামরা এই সব পাপাচরণ কর না|”
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13প্রভু প্রেতয্কিট ভাববাদী ও দ্রষ্টার মাধয্েম ইস্রােয়ল ও িযহূদােক
পাপাচরণ েথেক দূের থাকেত সতকর্ কের িদেয়িছেলন| িতিন বেলেছন,
“আিম আমার দাসেদর হাত িদেয় েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েয িনয়ম
ও আেদশ িদেয়িছ েতামরা তা অনুসরণ কের চেলা|”

14 িকন্তু তবুও েলাকরা কণর্পাত কেরিন| তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর
মতই েগঁাযাতুর্ িম কের প্রভু, তােদর ঈশ্বেরর অবজ্ঞা কেরেছ, তঁার প্রিত
আস্থা রােখিন| 15 েলাকরা তােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ প্রভুর েয চুিক্ত
হেয়িছল েসটা বা তঁার িনেদর্ িশত আেদশগুিল অনুসরণ কের িন| প্রভুর
সাবধানবাণী না েমেন এবং অেযাগয্ মূির্ত্ত পূজা কের এবং প্রিতেবশী
েদশসমূেহর মত জীবনযাপন কের তারা িনেজেদর অপদাথর্ প্রিতপন্ন
কেরিছল| অথচ প্রভু তােদর বারবার সতকর্ কের িদেয়িছেলন|

16 প্রভু, তােদর ঈশ্বেরর আেদশ অস্বীকার কের েলাকরা েসানার
বাছুর ৈতরী কেরেছ| আেশরার খঁুিট পঁুেতেছ; আকােশর চঁাদ, তারা,
বাল মূির্ত্তেক পূজা িদেয়েছ; 17 এমন িক তােদর েছেলেমেয়েদর
েহামবিল িদেয়েছ| ভিবষয্ৎ জানার জনয্ তারা মন্ত্র-তন্ত্র, ডািকনী
িবদয্া আয়ত্ত করেত েচষ্টা কেরেছ| এমন িক পাপাচরেণর জনয্ েদহ
িবিক্রয পযর্ন্ত কেরেছ|এসব কােজরজনয্ প্রভু তােদর ওপর কু্রদ্ধ হেয়
18 তােদর িনেজর েচােখর সামেন েথেক সিরেয় িদেয়িছেলন| িযহূদার
পিরবারেগাষ্ঠী ছাড়া আর েকান ইস্রােয়লীয় পিরবারই প্রভুর েকাপ দৃষ্টি
েথেক রক্ষা পায়িন|

িযহূদার েলাকরাও েদাষী িছল
19 িযহূদার েলাকরাও িনেদর্ াষ িছল না, তারাও প্রভু, তােদর ঈশ্বেরর

আেদশগুেলা মােনিন এবং ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর মতই পাপাচরেণ
িলপ্ত হেয়িছল|

20প্রভু ইস্রােয়েলর সমগ্র েলাকেদর বািতল কের িদেলন ও তােদর
কােছ নানা সঙ্কট ও িবপদ এেন িদেয়িছেলন| অনয্ানয্ জািতেদর
হােত তােদর ধ্বংস কের েশষাবিধ িনেজর েচােখর সামেন েথেক
দূের সিরেয় িদেয়িছেলন| 21-22 প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর দায়ুেদর পিরবার
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েথেক িবিচ্ছন্ন কেরন এবং ইস্রােয়লীয়রা নবােটর পুত্র যারিবয়ামেক
তােদর রাজা কেরন| আর যারিবয়াম ইস্রােয়লীয়েদর প্রভু িনেদর্ িশত
পথ েথেক দূের সিরেয় এেন ভয়ঙ্কর সমস্ত পােপর পেথ িনেয় যান ও
তােদর পাপাচরেণ বাধয্ কেরন| 23প্রভু তােদর েচােখর সামেন েথেক
দূর না কের েদওয়া পযর্ন্ত তারা এই সব পাপাচরণ করা বন্ধ কেরিন|
তাই প্রভু এই সমস্ত িবপযর্েয়র কথা জািনেয় আেগই তঁার ভাববাদীেদর
মুখ িদেয় ভিবষয্ৎবাণী কিরেয়িছেলন|ফলস্বরূপ ইস্রােয়লীয়রা গৃহচুয্ত
হেয় অশূর রােজয্ েযেত বাধয্ হল এবং এখনও পযর্ন্ত তারা েসখােনই
বাস কের|

শমিরয়ার েলাকেদর আিদকথা
24 ইস্রােয়লীয়েদর হাত েথেক শমিরয়া অিধকার কের িনেয়

অশূেরর রাজা বািবল, কূথা, অব্বা, হমাৎ ও সফবর্িয়ম েথেক নতুন
বািসন্দা িনেয় এেস তােদর শমিরয়া ও তার আেশপােশর শহরগুেলায়
বিসেয় িদেলন| 25 এই সমস্ত েলাক শমিরয়ায় এেস প্রভুেক অবজ্ঞা
করেল প্রভু তােদর আক্রমণ করার জনয্ িসংহ পািঠেয় িদেলন|
ফলস্বরূপ িসংেহর আক্রমেণ এেদর িকছু েলাক মারা পড়ল| 26 িকছু
েলাক তখন অশূররাজেক বলল, “আপিন েয সমস্ত েলাকেদর
শমিরয়ার শহরগুেলােত বিসেয় িদেয়িছেলন তারা ওখানকার েদবতার
নীিত-িনেদর্ শগুেলা জানত না| েস কারেণই েসখানকার েদবতা এই
সমস্ত অজ্ঞ েলাকেদর হতয্া করার জনয্ িসংহ পািঠেয় িদেয়িছেলন|”

27 তখন অশূররাজ িনেদর্ শ িদেলন, “শমিরয়া েথেক েয সমস্ত
যাজকেদর ধের আনা হেয়িছল, তােদর একজনেকআবার শমিরয়ােত
পািঠেয় দাও যােত েস ওখানকার েলাকেদর ঐ েদেশর মূির্ত্তর নীিত-
িনেদর্ শগুেলা িশিখেয় পিড়েয তুলেত পাের|”

28 তখন েয সমস্ত যাজকেদর অশূররা শমিরয়া েথেক ধের
এেনিছল তােদর একজনেক ৈবেথেল থাকেত পাঠােনা হল, যােত িতিন
শমিরয়ার নতুন েলাকেদর প্রভুেক সম্মান জানােনার পথগুিল েশখােত
পােরন|
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29 িকন্তু তা সেত্ত্বও, শমিরয়ার েলাকরা িবিভন্ন শহের অেনক
উচ্চস্থান ৈতরী কেরিছল| েসখােন িবিভন্ন প্রকােরর জািত বাস করত
এবং প্রেতয্ক জািতর িনজস্ব েদবতা িছল| এই সব েলাকরা তােদর
িনজস্ব েদবতােক েযখােন তারা বাস করত েসই সব উচ্চস্থােন
েরেখিছল| 30 বািবেলর েলাকরা এই ভােব তােদর মূির্ত্ত সুেক্কাৎ-
বেনাত্ েক স্থাপন করল; কূেথর েলাকরা েনগর্েলর মূির্ত্ত বানােলা;
হমােতর েলাকরা অশীমার মূির্ত্ত বানােলা; 31অব্বীেয়রা স্থাপন করেলা
িনভস ও তত্তর্ েকর মূির্ত্ত আর সফবীর্েয়রা তােদর েদবতা অদ্রেম্মলক ও
অনেম্মলেকর উেদ্দেশয্ িনেজেদর েছেলেমেয়েদর আগুেন বিল িদেত
লাগল|

32 এসেবর পাশাপািশ এই সমস্ত েলাক প্রভুরও উপাসনা করেতা!
সাধারণ েলাকেদর মেধয্ েথেক তারা েবদীেত পূজা করার জনয্
যাজকেদর েবেছ িনেয়িছল, যারা েলাকেদর হেয় মিন্দের ও েবদীেত
উপাসনা করেতা ও বিল িদত| 33 তারা িনেজেদর েদেশর রীিতনীিত
অনুযায়ী িনেজেদর েদবেদবীর সেঙ্গ প্রভুরও উপাসনা করেতা|

34 এমনিক এখনও অতীেতর মেতাই এই সমস্ত েলাক প্রভুর
প্রিত যেথািচত শ্রদ্ধা ও সম্মান না েদিখেয় বাস কের| তারা েমােটই
ইস্রােয়লীয়েদর িনয়ম এবং আেদশগুিল পালন কের িন| যােকােবর
সন্তানেদর প্রভু েয িবিধ ও আজ্ঞা িদেয়িছেলন তা তারা পালন কের িন|
35প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ একিট চুিক্তকেরিছেলন, “েতামরা
অনয্ মূির্ত্তসমূহ পূজা করেব না, তােদর সম্মান েদখােব না বা তােদর
জনয্ বিলদান করেব না| 36 েতামরা শুধুমাত্র প্রভুেক, েয প্রভু ঈশ্বর
েতামােদর িমশর েথেক উদ্ধার কেরিছেলন, তঁােকই অনুসরণ করেব|
প্রভু েতামােদর উদ্ধার করার জনয্ তঁার ক্ষমতা প্রদশর্ন কেরিছেলন,
েতামরা একমাত্র তঁারই উপাসনা করেব এবং তঁার উেদ্দেশয্ বিলদান
করেব| 37 েতামরা অবশয্ই তঁার িনয়ম, িবিধ, িশক্ষা অনুসাের চলেব
এবং সব সময় িতিন েয ভােব বেলেছন েসই ভােব জীবনযাপন
করেব| অনয্ েদবতােদর সম্মান কর না| 38 েতামরা কখেনা আমার
সেঙ্গ েতামােদর চুিক্তর কথা ভুেল েযও না| অনয্ েকান েদবেদবীর
আনুগতয্ স্বীকার কেরা না| 39 েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর প্রিত
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সম্মান েদখাও, তাহেল িতিন েতামােদর সমস্ত শত্রুর হাত েথেক, সমস্ত
িবপেদ-আপেদ রক্ষা করেবন|”

40 িকন্তু ইস্রােয়লীয়রা েস কথা শুনল না| তারা আেগর মেতাই
পাপাচরণ কের েযেত লাগেলা| 41 তাই এখন, অনয্ানয্ জািতর
েলাকরা প্রভুর প্রশংসা কের, িকন্তু তারা তােদর িনেজেদর মূির্ত্তও পূজা
কের|আর িপতামহ-প্রিপতামহেদর অনুসরণ কের তােদর েছেলেমেয়,
নািত-নাতিন, পূবর্পুরুষরা এখনও পযর্ন্ত েস ভােবই পূজা কেরআসেছ|

18
িযহূদায় িহিষ্কয়র শাসনকাল শুরু

1এলার পুত্র েহােশেয়র ইস্রােয়েল রাজেত্বর তৃতীয় বছের আহেসর
পুত্র িহিষ্কয় িযহূদার রাজা হন| 2 পঁিচশ বছর বয়েস রাজা হেয় িহিষ্কয়
েমাট 29 বছর েজরুশােলম শাসন কেরিছেলন| তঁার মা অবী িছেলন
সখিরেয়র কনয্া|

3 তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতাই িহিষ্কয় প্রভুর িনেদর্ িশত পেথ জীবন
কািটেয়িছেলন|

4 িহিষ্কয় উচ্চস্থানগুিল এবং স্মরণ স্তম্ভগুেলা েভেঙ েফলেলন
এবং আেশরার খঁুিটগুিলও েকেট েফেলিছেলন| েস সময় ইস্রােয়েলর
েলাকরা “নহুষ্টন” নােম েমািশর বানােনা িপতেলর একটা সােপর
মূির্ত্তর সামেন ধুপধূেনা িদত| িহিষ্কয় েলাকেদর এই পুতুল পূজা
বন্ধ করার জনয্ িপতেলর সাপটােক টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ
িদেয়িছেলন|

5 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর ওপর িহিষ্কয়র সমূ্পণর্ আস্থা িছল|
িহিষ্কয়র আেগ বা পের িযহূদার েকান রাজাই তঁার মত িছেলন না|
6 িহিষ্কয় সমূ্পণর্রূেপ প্রভুর অনুগত িছেলন এবং িতিন সব সময়ই
প্রভুেক অনুসরণ কের চেলিছেলন| িতিন েমািশেক েদওয়া প্রভুর
আেদশগুেলা েমেন চেলিছেলন| 7তাই প্রভুও সবর্েক্ষেত্র িহিষ্কয়র সহায়
হেয়িছেলন| িহিষ্কয় যা িকছু করিছেলন, তােতই সফল হন|
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িহিষ্কয় অশূররােজর আিধপতয্ অস্বীকার কের তঁার প্রিত আনুগতয্
প্রদশর্ন বন্ধ কেরন| 8 িতিন ঘসা ও তার পাশ্বর্বতীর্ অঞ্চেলর েছাট বড়
সমস্ত পেলষ্টীয় শহরগুেলােক যুেদ্ধ পরািজত কেরিছেলন|

অশূররা শমিরয়া দখল করল
9 অশূররাজ শলমেনষর, িহিষ্কয়র িযহূদায় রাজেত্বর চতুথর্ বছের

এবং এলার পুত্র েহািশযর ইস্রােয়েল রাজেত্বর সপ্তম বছের, শমিরয়ার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত িগেয়িছেলন| অশূররােজর েসনাবািহনী চতুির্দক
েথেক শমিরয়া িঘের েফেল 10 এবং তৃতীয় বছের অশূররাজ
শলমেনষর শমিরয়া দখল কেরন| িহিষ্কয়র িযহূদায় শাসেনর ষষ্ঠ বছের
এবং েহািশযর ইস্রােয়েল শাসেনর নবম বছের শমিরয়া অশূররােজর
পদানত হয়| 11 অশূররাজ ইস্রােয়লীয়েদর বন্দী কের তঁার সেঙ্গ
অশূর রােজয্ িনেয় িগেয়িছেলন| িতিন তােদর হলহ, হােবার, েগাষণ
নদীর তীের মাদীযেদর িবিভন্ন শহের বসবাস করেত বাধয্ কেরন|
12 ইস্রােয়লীয়রা তােদর প্রভু ঈশ্বেরর প্রিত অবজ্ঞা প্রদশর্ন করায় এবং
প্রভুর সেঙ্গ তােদর চুিক্ত ভঙ্গ করার জনয্ই এ ঘটনা ঘেটিছল| প্রভুর
দাস েমািশ েয আেদশগুিল িদেয়িছেলন বা ইস্রােয়লীয়েদর েয নীিত-
িশক্ষা িদেয়িছেলন, তা তারা পালন না করার জনয্ই এই দুেযর্াগ ঘিনেয়
আেস|

অশূর-রাজ িযহূদা দখল করার জনয্ প্রস্তুত হেলন
13 িহিষ্কয়র রাজেত্বর 14তম বছের, অশূর-রাজ সেন্হরীব িযহূদার

দূগর্ েবষ্টিত সমস্ত শহরগুেলার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ যাত্রা কেরন এবং তােদর
পরািজত কেরন| 14 তখন িযহূদার রাজা িহিষ্কয় লাখীেশ অশূররােজর
কােছ একটা খবর পাঠােলন| িহিষ্কয় বলেলন, “আিম অনয্ায় কেরিছ|
আপিনআমার রাজত্ব েছেড় চেল েগেল, আপিন যা চাইেবন আিম তাই
িদেত প্রস্তুত আিছ|”
তখন অশূররাজ িহিষ্কেয়র কােছ 11 টন রূেপা ও 1 টন েসানা েচেয়

পাঠােলন! 15 িহিষ্কয় প্রভুর মিন্দের ও রাজেকােষ যত রূেপা িছল সবই
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অশূররাজেক িদেয় েদন| 16 িহিষ্কয় প্রভুর মিন্দেরর দরজা ও দরজার
থােম েযসব েসানা বিসেয়িছেলন, েস সবও েকেট অশূররাজেক
পািঠেয় িদেয়িছেলন|

অশূররাজ েজরুশােলেম েলাক পাঠােলন
17অশূররাজ লাখীশ েথেক েজরুশােলেম িহিষ্কয়র কােছ তঁার সব

েচেয় গুরুত্বপূণর্ িতনজন েসনাপিত, রব্শািক, তত্তর্ য় ও রব্সািরেসর
অধীেন একিট বড় েসনাবািহনী পাঠান| তারা েধাপােদর ঘােটর
কােছর রাস্তার ওপেরর খঁািড়র কােছ দঁািড়েয় িছল| 18 িতিন িহিল্কেয়র
পুত্র রাজপ্রাসােদর তত্ত্বাবধায়ক ইিলয়াকীম, সিচব িশব্ন ও একজন
তথয্সংগ্রাহক আসেফর পুত্র েযায়াহ তঁার সেঙ্গ েদখা করেত বাইের
এল|

19 িতনজন েসনাপিতেদর একজন, রব্শািক বলেলন, “িহিষ্কয়েক
িগেয় জানাও েয অশূররাজ বেলেছন:

�েতামারআত্মিবশ্বােসর েপছেন িক কারণআেছ? 20 তুিম বেলা,
“যুদ্ধ করবার মেতা যেথষ্ট শিক্ত েতামার আেছ|” িকন্তু েস েতা
কথার কথা মাত্র! কার ভরসায় তুিম আমার অধীনতা অস্বীকার
কেরছ? 21 তুিম িক িমশেরর ওপর, একিট েবনু বঁােশর ৈতরী
চলবার ছিড়র ওপর িনভর্ র করছ? মেন েরেখা এই ছিড়র ওপর
েবশী ভর িদেল, ছিড় েতা ভাঙেবই এমন িক তার েচঁাচও েতামার
হােত ফুেট েতামায় জখম করেত পাের! িমশেরর রাজার উপের
তুিম িনভর্ র করেত পার না| 22 একথা শুেন তুিম হয়েতা বলেব,
“আমােদর প্রভু, ঈশ্বেরর ওপের আস্থা আেছ|” িকন্তু আিম এও
জািন, েতামার েলাকরা প্রভুেক েয উঁচু েবদীগুেলায় উপাসনা করত,
তুিম েসই সমস্ত েভেঙ িদেয় িযহূদার েলাকেদর বেলছ, “েতামরা
শুধুমাত্র েজরুশােলেমর েবদীর সামেন উপাসনা করেব|”
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23 �এখনঅশূররােজর সেঙ্গ এই চুিক্তিটকের েফেলা এবংআিম
েতামােক 2000 ভাল েঘাড়া েদব যিদ তুিম ততগুেলা অশ্বােরাহী
েজাগােত পার| 24কারণ েতামরা িমশেরর রথ আর অশ্বােরাহীেদর
ওপর ভরসা কের আমােদর েসনাবািহনীর একজন জমাদারেকও
হারােত পারেব না!

25 �আমরা প্রভুর িবনা সম্মিতেত েজরুশােলম ধ্বংস করেত
আিস িন| প্রভুই স্বয়ং বেলেছন, “যাও, এই েদেশর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
কের এই েদশেক ধ্বংস কেরা!” � ”

26 একথা শুেন, িহিল্কেয়র পুত্র ইিলয়ািকম, িশব্ন ও েযায়াহ েসই
েসনাপিতেক বলল, “অনুগ্রহ কের আমােদর সেঙ্গ আরািমক ভাষায়
কথা বলুন| কারণ যিদ আপিন ইহুদীেদর ভাষায় কথা বেলন, তাহেল
েদওয়ােলর ওপেরর েলাকরা আমােদর কথাবাতর্ া শুনেত পােব!”

27 িকন্তু এই েসনাপিত রব্শািক তখন বলেলন, “আমােদর রাজা
আমায় েকবলমাত্র েতামার বা েতামার রাজার সেঙ্গ কথা বলেত পাঠান
িন| আিম েদওয়ােলর ওপের বেস থাকা েলাকেদর সেঙ্গও কথা বলিছ|
কারণ তােদরও েতামােদর মেতা িনেজেদর িবষ্ঠা েখেত হেব, আর
িনেজেদর মূত্র পান করেত হেব!”

28 তারপর এই েসনাপিত উঁচু গলায় ইহুদীেদর ভাষায় বলেলন,
“মহামানয্ অশূররােজর বেল পাঠােনা এই কথাগুেলা মন িদেয় েশান!
29অশূররাজ বেলেছন, �িহিষ্কয়র চালািকেত আকৃষ্ট হেয়া ন! ও েকান
ভােবই আমার হাত েথেক েতামােদর বঁাচােত পারেব না!� 30 িহিষ্কয়র
কথা েমেনা না এবং প্রভুর ওপেরও ভরসা কেরা না| িহিষ্কয় বেল, �প্রভু
আমােদর রক্ষা করেবন! অশূররাজ এই শহর দখল করেত পারেব না!�
31 িকন্তু িহিষ্কয়র কথা শুেনা না!

�অশূররাজ বেল পািঠেয়েছন; আমার সেঙ্গ সিন্ধ স্থাপন কেরা|
আমার আনুগতয্ স্বীকার করেল েতামরা েতামােদর িনেজেদর
েক্ষেতর ফসল, বািড়র কঁুেয়ার জল েখেত পারেব| 32 েতামরা যিদ
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আিম আসার পর আমার সেঙ্গ সেঙ্গ চেল আেসা তাহেল েতামােদর
এমন এক েদেশ িনেয় যাব, েযখােন সবুজ েক্ষত শেসয্ ভের থােক,
অপযর্াপ্ত দ্রাক্ষারস আর গাছ-গাছািল ফেল ভের থােক| েতামরা
স্বাচ্ছেন্দয্, খাবার ও বস্ত্রসহ থাকেত পারেব| িকন্তু িহিষ্কয়র কথায়
েতামরা কান িদও না| ও েতামােদর দেল টানেত েচষ্টা করেছ,
বলেছ, “প্রভুআমােদর রক্ষা করেবন|” 33 িকন্তু েভেব েদেখা েকান
েদেশর েদবতাই িক তঁার উপাসকেদর অশূররােজর কবল েথেক
বঁাচােত েপেরেছন? না! 34 েকাথায় েগল হমাত আর অপর্েদর
েদবতারা? িকংবা সফবর্িযম, েহনা আর ইব্বার দলবল? তঁারা িক
আমার হাত েথেক শমিরয়ােক বঁাচােত পারেলন? না! 35 অনয্
েকান েদবতা িক আমার হাত েথেক তঁােদর েদশ রক্ষা করেত
েপেরেছন? না! প্রভু েকমন কের আমার হাত েথেক েজরুশােলম
রক্ষা করেবন?� ”

36 িকন্তু একথা শুেনও েলাকরা িনশু্চপ হেয় থাকল| তঁারা একটা
কথাও উচ্চারণ করল না কারণ মহারাজ িহিষ্কয় তােদর বেল
িদেয়িছেলন, “ওর সেঙ্গ েতামরা েকান কথা বেলা না|”

37 রাজপ্রাসােদর েচৗিকদার, (িহিল্কেয়র পুত্র ইিলয়াকীম), (েশব্ন)
ও (আসেফর পুত্র, তথয্সংগ্রাহক েযায়াহ) িহিষ্কয়র কােছ এল|
েশাকপ্রকােশর জনয্ তারা েছঁড়া জামাকাপড় পেরিছল| অশূররােজর
েসনাপিত তােদর িক বেলেছন, তারা েসই সব রাজা িহিষ্কয়েক জানাল|

19
িহিষ্কয় ভাববাদী িযশাইয়র সেঙ্গ কথা বলেলন

1সমস্ত কথা শুেন রাজা িহিষ্কয়ও েশাকাতর্ হেয় ভাল েপাশাক িঁছেড়
চেটর েপাশাক পের প্রভুর মিন্দের েগেলন|

2 িহিষ্কয় রাজপ্রাসােদর তত্ত্বাবধায়ক ইলীয়াকীম, সিচব িশব্ন ও
প্রধান যাজকেদর আেমােসর পুত্র ভাববাদী িযশাইয়র কােছ পাঠােলন|
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তারাও সকেল েশাক প্রকােশর জনয্ চেটর েপাশাক পেরিছল| 3 এরা
সকেল িগেয় িযশাইয়েক বলল, “িহিষ্কয় বেলেছন, �এই সঙ্কেটর িদেন
আমােদর করা ভুল-ভ্রািন্ত ও পাপাচরেণর কথা স্মরণ করা উিচৎ | িকন্তু
অবস্থা এখন এরকম েয নবজাতেকর জন্ম িদেত হেব অথচ প্রসূিতর
েকান শিক্ত েনই| 4অশূররােজর েসনাপিত এেস ঈশ্বেরর অিস্তত্ব িনেয়
পযর্ন্ত প্রশ্ন তুেলেছ, অেনক খারাপ কথা শুিনেয় িগেয়েছ| সম্ভবতঃ
আপনার প্রভু ঈশ্বর েস সবই শুনেত েপেয়েছন, হয়েতা এর জনয্
প্রভু তঁার শত্রুেদর যেথািচত শািস্তও েদেবন| অনুগ্রহ কের আপিন,
েয সমস্ত েলাক এখনও জীিবত আেছ তােদর জনয্ প্রাথর্না করুন|� ”

5 মহারাজ িহিষ্কয়র উচ্চপদস্থ রাজকমর্চারীরা িযশাইয়র কােছ েগেল
6 িতিন তােদর বলেলন, “েতামােদর গুরুেক িগেয় খবর দাও: �প্রভু
বেলেছন: অশূররােজর কমর্চারীরা আমােক অপমান করার জনয্ েয
সব কথা বেল িগেয়েছ, তা শুেন ভয় পাবার েকান কারণ েনই!
7আিম ওর ওপর ভর করার জনয্ একঅপেদবতােক পাঠািচ্ছ| তারপর
েদেখা, গুজেব ভয় েপেয় ও িনেজই িনেজর েদেশ ছুেট পালােব|
েসখােন আিম তরবািরর আঘােত ওর মৃতুয্র জনয্ সমস্ত আেয়াজন
কের রাখিছ|� ”

িহিষ্কয়েক অশূর-রাজ আবার সতকর্ করেলন
8 অশূর-রােজর েসনাপিত খবর েপেলন, তােদর মহারাজ লাখীশ

েছেড় িগেয় িলব্নার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেছন| 9 ইিতমেধয্ অশূর-রাজ
গুজব শুনেলন, “কূশেদেশর রাজা িতহর্ কঃ তঁার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
আসেছন!”
তখন অশূর-রাজ িহিষ্কয়র কােছ আবার দূত মারফৎ খবর

পাঠােলন| এই বাতর্ ায় বলা হল: 10 “িযহূদা-রাজা িহিষ্কয় সমীেপষু,

�আপনােদর ঈশ্বেরর দ্বারা প্রতািরত হেয় যিদ আস্থা রােখন
অশূর-রাজ েজরুশােলমেক পদানত করেত পারেবন না! তাহেল
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ভুল করেবন| 11 আপিন িনশ্চয়ই অনয্ানয্ েদেশর িবরুেদ্ধ অশূর-
রােজর যুদ্ধযাত্রা ও তােদর পিরণিতর কথা অবগত আেছন| এই
সমস্ত েদশেক আমরা সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস কেরিছ| আপনারা িক
ভাবেছন েয, আপনারা উদ্ধার পােবন? 12 এই সমস্ত জািতর
েদবতা তঁােদর িনেজেদর েলাকেদর বঁাচােত পােরন িন| আমার
পূবর্পুরুষরা, েগাষণ, হারণ, েরত্ সফ, তলঃশর এেদােনর েলাকরা
এেদর সবাইেকই ধ্বংস কেরিছেলন| 13 েকাথায় েগেলন হমাৎ,
অপর্দ, সফবর্িয়ম, েহনা, ইব্বার রাজারা? এঁরা সকেলই মের ভূত
হেয় িগেয়েছন!� ”

িহিষ্কয় প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন
14 দূতেদর কাছ েথেক এই িচিঠ িনেয় পড়ার পর িহিষ্কয় প্রভুর

মিন্দের িগেয় প্রভুর সামেন িচিঠখানা েমেল ধরেলন| 15 তারপর িতিন
প্রভুর কােছ প্রাথর্না কের বলেলন, “প্রভু করূব দূতেদর মেধয্ আসীন
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর আপিন এই পৃিথবীর সমস্ত ভূ-ভাগ, সমস্ত েদেশরই
িনয়ামক| স্বগর্ ও পৃিথবী আপনারই হােত গড়া| 16 প্রভু, অনুগ্রহ কের
আমার কথা শুনুন, েচাখ খুেল এই িচিঠখানা েদখুন| িক ভােব সেন্হরীব
জীবন্ত ঈশ্বরেক অপমান কেরেছন তা শুনুন| 17 প্রভু ইহা সতয্ অশূর-
রাজ এসমস্ত েদশ ধ্বংস কেরেছন| 18 তারা তােদর মূির্ত্তসমূহেক
আগুেন ছঁুেড় েফেলেছন এসবই সিতয্ কথা| িকন্তু েসই সব মূির্ত্ত েতা
আসেল মানুেষর বানােনা কাঠ এবং পাথেরর পুতুল মাত্র িছল| েয
কারেণ অশূর-রাজ ওেদর ধ্বংস করেত েপেরিছেলন| 19 িকন্তু এখন
প্রভু, আমােদর ঈশ্বর অশূর-রােজর কবল েথেক উদ্ধার করুন| তাহেল
পৃিথবীর সবর্ত্র সবাই জানেব প্রভুই একমাত্র ঈশ্বর|”

20 আেমােসর পুত্র িযশাইয়, িহিষ্কয়েক খবর পাঠােলন, “প্রভু
ইস্রােয়েলর ঈশ্বরজািনেয়েছন: তুিম সেন্হরীেবর িবরুেদ্ধআমার কােছ
েয প্রাথর্না কেরেছা, আিম তা শুনেত েপেয়িছ|

21 “সেন্হরীব সম্পেকর্ প্রভু বেলন:
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�িসেয়ােনর কুমারী কনয্া মেন কের তুিম খুব একটা গুরুত্বপূণর্ নও|
তাই েস েতামায় িটটিকির কের,
েতামার েপছেন েতামায় অপমান করেছ|

22 তুিম কােক অপমান কেরছ এবং ঈশ্বেরর নােম কােক অিভশাপ
িদেয়ছ বেল মেন কর?

তুিম কার িবরুেদ্ধ গলা তুেলছ এবং গির্বত ভােব তািকেয়ছ?
েসটা ইস্রােয়েলর েসই পিবত্র একজেনর িবরুেদ্ধ|
23 তাই তুিম েতামার বাতর্ াবাহকেদর এই কথা বলবার জনয্ পািঠেয়

প্রভুেক অপমান কেরছ|
তুিম বেলছ, “আমার অজস্র রথবািহনী িনেয়আিম উচ্চতম পবর্ত
েথেক িলবােনােনর গভীরতম প্রেদশ পযর্ন্ত িগেয়িছ|

েসখানকার উচ্চতম েদবদারু গাছ েথেক শুরু কের সব েচেয়
ভাল আর দুমূর্লয্ গাছও েকেট টুকেরা কেরিছ|

িলবােনােনর সবেচেয় উঁচু প্রান্তর েথেক গভীর জঙ্গল পযর্ন্ত চেষ|
24আিম কুেয়া খঁুেড় িনতয্নতুন জায়গার জল পান কেরিছ|

িমশেরর নদীর জল শুিকেয়,
খট্খেট শুকেনা জিমেত পােয় েহঁেটিছ|”

25 তুিম েতা তাই বলেল| িকন্তু প্রভু যা বেলন তা তুিম েতামার দূরেদেশ
েশােনািন|

এসবই আমার (ঈশ্বর) পূবর্ পিরকিল্পত|
েসই অনািদ-অনন্তকাল েথেক
আিমই সব িঠক কের ঘিটেয় চেলিছ!

েয কারেণ তুিম এেকর পর এক শিক্তশালী েদশ ধ্বংস কের,
তােদর পাথেরর ভগ্নসূ্তেপ পিরণত করেত েপেরছ|

26 এই সমস্ত েদেশর েলাক শিক্তহীন|
এই েলাকরা ভীত এবং িবভ্রান্ত

তারা জিমেত ঘাস ও গাছপালা
এবং বাড়ীর ছােদর উপর ঘাস ও গাছপালা বড় না হেতই মারা
যায়|

27আিম এটা জািন তুিম কখন বেস থােকা,
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কখন আেসা, কখন যাও
এবং কখন তুিম আমার িবরুেদ্ধ|
28 তুিম কখন আমােক অপমান কেরা,

কখন েতামার সঙ্গীত নাসা শূেনয্ তুেল গবর্ কর, েস সবই আিম
েখয়াল রািখ|

এবার তাই আিম েতামার এই সঙ্গীত নাসায় দিড় েবঁেধ
েতামায় কলুর বলেদর মেতা েঘারােবা আর জাবর কাটােবা,

িঠক েয ভােব েতামায় েটেন তুেলিছলাম
েস ভােবই এক ফঁুেয় েতামায় নীেচ েফলেবা|� ”

িহিষ্কয়র প্রিত প্রভুর বাতর্ া
29 এিট হেব েতামার পেক্ষ একিট িচহ্নস্বরূপ| এবছর তুিম মােঠ

েয শসয্ আপিনই জন্মায় তাই খােব| পেরর বছর তুিম বীজ েথেক েয
শসয্ হয় তাই খােব| আর তার পেরর বছর, তৃতীয় বছের তুিম েতামার
িনেজর েবানা বীেজর শসয্ েথেক েখেত পারেব| এর েথেকই, আিম
েয েতামার সহায় তা প্রমািণত হেব| তুিম দ্রাক্ষা েক্ষেত গাছ পঁুেত েসই
দ্রাক্ষা িনেজ খােব| 30 িযহূদার েয সমস্ত েলাক পািলেয় িগেয়েছ এবং
েবঁেচ আেছ আবার সংখয্ায় বৃিদ্ধ পােব| 31 েয সমস্ত অল্প সংখয্ক
েলাক বাকী আেছ তারা েজরুশােলম েথেক েবিরেয় আসেব এবং িকছু
সংখয্ক িসেয়ান পবর্ত েছেড় চেল যােব|

32 “তাই প্রভু অশূর-রাজ সম্পেকর্ জািনেয়েছন:

�অশূর-রাজ এ শহের িনেজর দল িনেয় আসেব না
বা এখােন একটা তীরও ছঁুড়েত পারেব না|

এ শহর আক্রমণ কের, েদয়াল েভেঙ
ধূেলার পাহাড়ও বানােত পারেব না|

33 েয পথ িদেয় অশূর-রাজ এেসিছল, েস পেথই আবার িফের যােব|
এ শহের তার েঢাকা আর হেব না!

34আিম এই শহরেক রক্ষা করব আর বঁাচাব|
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আমার িনেজর জনয্ আর আমার েসবক দায়ুেদর জনয্ই আিম
এই কাজ করব|� ”

অশূর-রােজর েসনাবািহনী ধ্বংস হল
35 েসই রােতই প্রভুর পাঠােনা দূত িগেয় অশূর-রােজর 185,000

েসনা ধ্বংস করেলন| সকােল উেঠ সবাই শুধু মৃতেদহ েদখেত েপল|
36সেন্হরীব তখন নীনবীেত িফের িগেয় বাস করেত শুরু করেলন|

37 এক িদন িতিন যখন তঁার ইষ্টেদবতা িনেষ্রােকর মিন্দের পূজা
করিছেলন, েস সময় তঁার দুই পুত্র অদ্রেম্মলক ও শেরৎসর তঁােক
তরবািরর আঘােত হতয্া কের অরারট েদেশ পািলেয় েগেল, তঁার
আেরক পুত্র এসর-হেদ্দান তঁার জায়গায় নতুন রাজা হেলন|

20
অসুস্থ িহিষ্কয় মৃতুয্ মুেখ পিতত হেলন

1 এই সময় একবার অসুস্থ হেয় িহিষ্কয়র প্রায় মর মর অবস্থা হেল
আেমােসর পুত্র ভাববাদী িযশাইয় তঁার সেঙ্গ েদখা কের বলেলন, “প্রভু
েতামায় সব হােতর কাজ আর ঘর েগরস্থালী েগাছগাছ কের িনেত
বেলেছন| কারণ তুিম আর বঁাচেব না, েতামার মৃতুয্ হেব!”

2 িহিষ্কয় তখন েদওয়ােলর িদেক মুখ িফিরেয় প্রভুর কােছ প্রাথর্না
কের বলেলন, 3 “প্রভু মেন েরখ আিম সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় মেন
প্রােণ েতামার েসবা কেরিছ| যা িকছু ভাল কাজ তুিম করেত বেলছ
সবই আিম কেরিছ|” তারপর িহিষ্কয় খুব কান্নাকািট করেলন|

4 িযশাইয় যাবার পেথ যখন িতিন উেঠােনর মাঝখান পযর্ন্ত
িগেয়েছন, েস সময় প্রভুর বাণী তঁার কােন প্রেবশ করল| প্রভু বলেলন,
5 “যাও, আমার েলাকেদর েনতা িহিষ্কয়েক িগেয় বল, �েতামার িপতা
দায়ুেদর প্রভু েতামার প্রাথর্না শুেনেছন এবং েতামার েচােখর জল
েদেখেছন| তাই আিম েতামায় সািরেয় তুলব| আজ েথেক িতন িদেনর
মাথায় তুিম আবার প্রভুর মিন্দের েযেত পারেব| 6আর আিম েতামার
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পরমায়ু আেরা 15 বছর বািড়েয় েদব| েতামােক আর এই শহরেক
অশূর-রােজর কবল েথেক বঁািচেয়, আিম এই শহর রক্ষা করব| আিম
আমার িনেজর জনয্ এবং আমার েসবক দায়ুদেক েদওয়া প্রিতশ্রুিত
রক্ষােথর্ই এই কাজ করব|� ”

7 িযশাইয় তখন বলেলন, “ডুমুর ফল েবেট রাজার ক্ষতস্থােন
লািগেয় দাও|”
কথা মেতা িহিষ্কয়র ক্ষতস্থােন ডুমুেরর প্রেলপ লাগােত িহিষ্কয় সুস্থ

হেয় উঠেলন|
8 িহিষ্কয় বলেলন, “আিম িক কের বুঝব েয প্রভু আবার আমায়

সািরেয় তুলেবন, আর িতন িদেনর মাথায় আিম তঁার মিন্দের েযেত
পারব?”

9 িযশাইয় বলেলন, “তুিম িক চাও? ছায়াটা িক দশ পা এিগেয়
যােব, না দশ পা িপিছেয় যােব?* প্রভু েয কথা বেলেছন তা েয সফল
করেবন তার এই িচহ্ন েতামার জনয্|”

10 িহিষ্কয় উত্তর িদেলন, “না না, ছায়ার পেক্ষ এিগেয় চলাটাই সহজ!
আপিন বরঞ্চ আহেসর িঁসিড়েত ছায়াটােক দশ পা িপছু হিটেয় িদন|”

11 িযশাইয় তখন প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন এবং প্রভু েসই
ছায়াটােক আহেসর িঁসিড়পেথ দশ পা িপিছেয় িদেলন েযখােন েসটা
একটু আেগই িছল|

িহিষ্কয় ও বািবেলর েলাকরা
12 েসসমেয় বািবেলর রাজা িছেলন বলদেনর পুত্র বেরাদক্বলদন্|

িহিষ্কয়র অসুস্থতার কথা শুেন িতিন েলাক মারফৎ তঁার জনয্ িচিঠ
ও একিট উপহার পািঠেয়িছেলন| 13 িহিষ্কয় বািবেলর এই বয্িক্তেদর
স্বাগত জািনেয় তঁােদর রাজপ্রাসােদর ও তঁার রাজেত্বর েসানা, রূেপা,
মশলাপািত, দুমূর্লয্ আতর, অস্ত্রশস্ত্র ও রাজেকােষর যা িকছু সম্ভার,
* 20:9: তুিম � যােব সম্ভবতঃ এর অথর্ বাইেরর িদেকর একিট িবেশষ বািড়র িঁসিড়র ধাপ
েযগুিল িহিষ্কয় ঘিড় িহেসেব বয্বহার করত| সূযর্িকরণ িঁসিড়র ওপর পড়েল েবাঝা েযত এটা
িদেনর েকান সময়|
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তা েদিখেয়িছেলন| সারা রােজয্ এমন িকছু িছল না যা িহিষ্কয় তােদর
েদখান িন|

14তখন ভাববাদী িযশাইয় িহিষ্কয়র কােছ এেস প্রশ্ন করেলন, “এরা
েকােত্থেক এেসেছ? িক বলেছ?”
িহিষ্কয় বলেলন, “এরা বািবল নােম বহু দূেরর এক েদশ েথেক

এেসেছ|”
15 িযশাইয় িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার প্রাসােদ ওরা িক েদখল?”
িহিষ্কয় বলেলন, “সবই েদেখেছ| রাজেকােষ এমন েকান িজিনস

েনই, যা আিম ওেদর েদখাই িন|”
16 তখন িযশাইয় িহিষ্কয়েক বলেলন, “প্রভু যা বলেছন মন িদেয়

েশােনা| িতিন বলেছন, 17 শীঘ্রই এমন িদন আসেছ যখন েতামার
রাজপ্রাসােদর সবিকছু, যা িকছু েতামার পূবর্পুরুষরা আজ পযর্ন্ত সঞ্চয়
কের িগেয়েছন, বািবেল িনেয় যাওয়া হেব! িকছুই আর পেড় থাকেব
না| 18 বািবেলর েলাকরা েতামার পুত্রেদরও েসখােন িনেয় যােব এবং
তােদর নপুংসক কের বািবেলর রাজপ্রাসােদ রাখা হেব|”

19 িহিষ্কয় তখন িযশাইয়েক বলেলন, “খবরটা েবশ ভালই!” (কারণ
িতিন ভাবেলন, “আমার জীিবতকােল শািন্ত বজায় থাকেলই আিম
খুশী!”)

20 িহিষ্কয় যা িকছু গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন, েযমন কের
িতিন জেলর েডাবা ও সুড়ঙ্গ গেড়িছেলন এবং শহেরর েভতের জল
এেনিছেলন, েস সবই িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ| 21 িহিষ্কয়র মৃতুয্ হেল তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ
করা হেল তঁার পুত্র মনঃিশ নতুন রাজা হেলন|

21
িযহূদায় মনঃিশর কু-শাসন শুরু

1 মাত্র 12 বছর বয়েস রাজা হেয় মনঃিশ েমাট 55 বছর
েজরুশােলেম রাজত্ব কেরন| তঁার মােয়র নাম িছল িহফ্সীবা|
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2 প্রভু েয সব পাপাচরণ করেত বারণ কেরন মনঃিশ েসসবই
কেরিছেলন| ইিতপূেবর্ েয সব ভয়ঙ্কর পাপাচােরর জনয্ প্রভু িবিভন্ন
জািতেক েদশচূয্ত কেরিছেলন, মনঃিশ েসই সমস্ত পাপাচরণ কেরন|
3 তঁার িপতা িহিষ্কয় েয সমস্ত উচ্চস্থান েভেঙ িদেয়িছেলন, মনঃিশ
আবার নতুন কের েসই সব েবদী িনমর্াণ কেরিছেলন| বাল মূির্ত্তর
পূজার জনয্ েবদী বানােনা ছাড়াও, ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর মতই
মনঃিশ আেশরার খঁুিট পঁুেতিছেলন| িতিন আকােশর তারােদরও পূজা
করেতন| 4 মূির্ত্তসমূেহর প্রিত আনুগতয্ েদিখেয় িতিন প্রভুর িপ্রয় ও
পিবত্র মিন্দেরর মেধয্ও েবদী বািনেয়িছেলন| (এই েসইজায়গা েযখােন
প্রভু বেলিছেলন, “আিম েজরুশােলেম আমার নাম স্থাপন করব|”)
5 মিন্দেরর দুেটা উেঠােন িতিন আকােশর নক্ষত্ররািজর জনয্ েবদী
বানান| 6 তঁার িনেজর পুত্রেক িতিন যজ্ঞেবদীর আগুেন আহুিত েদন|
ভিবষয্ৎ জানার জনয্ িতিন েপ্রতাত্মা ও িপশাচেদর কােছ যাতায়াত
করেতন|
প্রভুেক অসন্তুষ্ট করার মত আেরা অেনক কাজই মনঃিশ

কেরিছেলন| ফলতঃ প্রভু খুবই কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| 7 মনঃিশ পাথর কঁুেদ
আেশরার একটা মূির্ত্ত বািনেয় েসটােক মিন্দের বিসেয়িছেলন| প্রভু
দায়ুদ ও তঁার পুত্র শেলামনেক বেলিছেলন, “সমস্ত শহেরর মেধয্
েথেক আিম েজরুশােলমেক েবেছ িনেয়িছ| এখানকার এই মিন্দের
আমার নাম িচর িদেনর জনয্ থাকেব| 8 ইস্রােয়লীয়েদর পূবর্পুরুষেদর
আিম েয ভূখণ্ড িদেয়িছলাম, ইস্রােয়লীয়রা যিদ আমায় মানয্ কের
চেল, আমার দাস েমািশর েদওয়া িবিধ ও আেদশগুেলা অনুসরণ
কের, তাহেল েসই ভূখণ্ড েথেক আিম কখনও তােদর উৎখাত করব
না|” 9 িকন্তু েলাকরা ঈশ্বেরর কথা গ্রাহয্ করল না| মনঃিশ েলাকেদর
িবপেথ চালনা করেলন, যােত তারা আেরা েবশী পাপ কাজ করল
েসই সব জািতসমূেহর েচেয়ও, যােদর প্রভু ধ্বংস কেরিছেলন এবং
ইস্রােয়লীয়েদর িদেয় িদেয়িছেলন|

10 প্রভু তঁার দাস ভাববাদীেদর মাধয্েম বেল পািঠেয়িছেলন:
11 “িযহূদার রাজা মনঃিশ, ইেমারীয়েদর েথেকও বহুগুেণ ঘৃণয্
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অপরাধ কেরেছ এবং মূির্ত্তপূজা কের িযহূদােকও পােপর পেথ েঠেল
িদেয়েছ| তাই 12 ইস্রােয়েলর প্রভু বেলেছন, �েজরুশােলম ও িযহূদায়
আিম এমন সঙ্কট ঘিনেয় তুলব েয, েয শুনেব েসই িশউের উঠেব,
আতিঙ্কত হেব| 13 আিম েজরুশােলেমর ওপর শমিরয়ােত েয সূত্র
এবং আহাবকুেল েয ওলন বয্বহার কেরিছলাম, তা িবসৃ্তত করব|
মানুষ েয ভােব থালা মুেছ, উপুড় কের রােখ িঠক েস ভােবই আিম
েজরুশােলেমর সব িকছু ওলট-পালট কের খল নলেচ পােল্ট েদব|
14তেব আমার িকছু ভক্ত থাকেব, যােদর আিম েরহাই িদেলও, শত্রুর
হাত েথেক তারা বঁাচেত পারেব না| শত্রুরা তােদর বন্দী কের সেঙ্গ িনেয়
যােব| তারা েয রকম মূলয্বান িজিনেসর মেতা যােক ৈসনয্রা যুেদ্ধ
েপেয় থােক| 15কারণ েয সব কাজ করােক আিম অনয্ায় বেলিছলাম
ওরা তাই কেরেছ| িমশর েথেক ওেদর পূবর্পুরুষরা আসার পর েথেক
এই ভােব ক্রেম ক্রেম ওরা আমায় েক্ষিপেয় তুেলেছ| 16আর মনঃিশ
বহু িনেদর্ াষ বয্িক্তেকও হতয্া কেরেছ| মনঃিশ েজরুশােলম রেক্ত
পিরপূণর্ কেরেছ| তার এই সমস্ত পাপ, পক্ষান্তের িযহূদারই পােপর
ভার বৃিদ্ধ কেরেছ| প্রভু যা করেত বারণ কেরেছন, মনঃিশ তা করেত
িযহূদােক বাধয্ কেরেছ|� ”

17 মনঃিশ েয সমস্ত কাজ কেরিছেলন, এমন িক তঁার সমস্ত
পাপাচরেণর কথাও িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
18 মনঃিশর মৃতুয্র পর তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ তঁার বাড়ীর
“বাগান উেষ” সমািধস্থ করা হল এবং তঁার পুত্র আেমান নতুন রাজা
হেলন|

আেমােনর সংিক্ষপ্ত শাসনকাল
19 আেমান 22 বছর বয়েস রাজা হেয় মাত্র দু বছেরর জনয্

েজরুশােলম শাসন কেরিছেলন| তঁার মা িছেলন যট্বাস্থ হারুেষর কনয্া
মশুেল্লমৎ |

20 িপতা মনঃিশর মেতাই আেমানও প্রভুর মনঃপূত নয় এমন
সমস্ত কাজকমর্ কেরিছেলন| 21 তঁার িপতা েয সমস্ত মূির্ত্তগুেলােক
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পূজা করেতন, আেমানও তােদর পূজা করেতন| আেমান তঁার িপতার
মেতাই জীবনযাপন কেরেছন| 22 িতিন তঁার প্রভু পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর
অিভপ্রায় অনুযায়ী জীবনযাপন না কের তঁােক পিরতয্াগ কেরন|

23আেমােনর ভৃতয্রা তঁার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কের তঁােক তঁার িনেজর
বািড়েতই হতয্া কের| 24 কু্রদ্ধ সাধারণ মানুষ আেমােনর িবরুেদ্ধ
চক্রান্তকারীেদর হতয্া কের তঁার পুত্র েযািশয়েক তঁার জায়গায় নতুন
রাজা করল|

25আেমান আর যা িকছু কেরিছেলন েস সমস্তই িযহূদার রাজােদর
ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 26 আেমানেকও তঁার পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ উেষর বাগােন সমািধস্থ করা হয়| এরপর তঁার পুত্র েযািশয় রাজয্
পিরচালনা শুরু কেরন|

22
িযহূদায় েযািশয়র শাসনকাল শুরু

1 েযািশয় যখন িযহূদার িসংহাসেন বেসন তঁার বয়স িছল মাত্র আট
বছর! িতিন েমাট 31 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার
মা িছেলন বস্কতীর আদায়ার কনয্া িযদীদা| 2 েযািশয় প্রভুর অিভপ্রায়
অনুযায়ী, িতিন েয ভােব বেলিছেলন িঠক েস ভােবই রাজয্ শাসন
কেরিছেলন| িতিন তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতাই ঈশ্বরেক অনুসরণ
কেরিছেলন|

েযািশয় মিন্দর সংস্কােরর িনেদর্ শ িদেলন
3 তঁার রাজেত্বর 18তম বছের, েযািশয় মশুল্লেমর েপৗত্র ও

অৎসিলেযর পুত্র সিচব শাফনেক প্রভুর মিন্দের পািঠেয় িছেলন|
4 প্রধান যাজক িহিল্কয়েক েলাকরা প্রভুর মিন্দের যা প্রণামী েদয় তা
সংগ্রহ করেত বেলন| িতিন বেলন, “দােরায়ানরা দশর্নাথীর্েদর কাছ
েথেক এই প্রণামী িনেয় থােক| 5 যাজকেদর এই টাকা িদেয় িমিস্ত্র
েডেক প্রভুর মিন্দর সারােনা উিচৎ | যাজক েযন অবশয্ই েয সমস্ত
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েলাক প্রভুর মিন্দর সারােনার কােজর তদারিক করেব, তােদর হােত
এই সব টাকাপয়সা তুেল েদন| 6 এই টাকা িদেয় ছুেতার িমিস্ত্র, পাথর
েখাদাইকার, পাথর কািটেয়েদর মাইেন েদওয়া ছাড়াও েযন প্রেয়াজন
মেতা মিন্দর সারােনার কাঠ, পাথর ও অনয্ানয্ িজিনসপত্র েকনা হয়|
7 িমিস্ত্রেদর গুেণ টাকা পয়সা েদবার েকান দরকার েনই, কারণ ওরা
সকেলই খুব িবশ্বাসী|”

মিন্দের িবিধপুস্তক পাওয়া েগল
8 প্রধান যাজক িহিল্কয়, সিচব শাফনেক বলেলন, “েদেখা, আিম

প্রভুর মিন্দেরর েভতের িবিধপুস্তক খঁুেজ েপেয়িছ!” িতিন শাফনেক
পুস্তকিট িদেল শাফন তা পেড় েদখেলন|

9 অতঃপর সিচব শাফন িগেয় রাজা েযািশয়েক মিন্দর সম্পির্কত
সব কথাবাতর্ া বলেলন| িতিন বলেলন, “আপনার কমর্চারীরা মিন্দেরর
সমস্ত প্রণামী সংগ্রহ কের, প্রভুর মিন্দর সংস্কােরর জনয্ তা যারা
তদারিক করেব তােদর হােত তুেল িদেয়েছ|” 10 তখন সিচব শাফন
রাজােক বলল, “যাজক িহিল্কয়, আমােক এই পুস্তকিট িদেয়েছন|”
একথা বেল শাফন রাজােক পুস্তকিট পেড় েশানােলন|

11 িবিধপুস্তেক বির্ণত কথা শুেন মহারাজ দুঃখ ও েশাক প্রকােশর
জনয্ িনেজর পিরেধয় েপাশাক িঁছেড় েফলেলন| 12 তারপর িতিন
যাজক িহিল্কয়, শাফেনর পুত্র অহীকাম, মীখােয়র পুত্র অেক্বার,
সিচব শাফন ও তঁার িনজস্ব ভৃতয্ অসায়েক েডেক িনেদর্ শ িদেলন,
13 “আমার হেয়, আমার প্রজােদর হেয়, সমগ্র িযহূদার হেয় প্রভুেক
িজেজ্ঞস কর আমরা িক করব? খঁুেজ পাওয়া এই িবিধপুস্তেকর বাণী
সম্পেকর্ ও তঁােক প্রশ্ন কেরা| প্রভু আমােদর প্রিত রুদ্ধ হেয়েছন কারণ
আমােদর পূবর্পুরুষরা এই িবিধপুস্তেকর কথা আমােদর যা িনেদর্ শ
েদওয়া হেয়িছল তা েমেন চেলন িন|”

েযািশয় এবং ভাববািদনী হুল্দা
14 যাজক িহিল্কয়, অহীকাম, অেক্বার, শাফন আর অসায় তখন

মিহলা ভাববািদনী হুল্দার কােছ েগেলন| হুল্দা িছেলন বস্ত্রাগােরর
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তত্ত্বাবধায়ক হহর্ েসর েপৗত্র, িতেক্বেরর পুত্র ও শলু্লেমর স্ত্রী, িদ্বতীয়
িবভােগ থাকেতন| তঁারা সকেল েজরুশােলেমর কােছই হুল্দার কােছ
িগেয় তঁার সেঙ্গ েদখা কের কথাবাতর্ া বলেলন|

15 হুল্দা তঁােদর জানােলন, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বলেছন:
�েতামােক আমার কােছ েয পািঠেয়েছ তােক বল: 16 প্রভু বলেছন:
আিম এই স্থান এবং এখানকার বািসন্দােদর জীবেন দুেযর্াগ ঘিনেয়
তুলিছ| এই দুেযর্ােগর কথা, িযহূদার রাজা ইিতমেধয্ই েয বই পেড়েছন
তােত বির্ণত আেছ| 17 িযহূদার েলাকরা আমায় তয্াগ কের অনয্
মূির্ত্তর সামেন ধুপধূেনা িদেয়েছ| তারা মূির্ত্ত পূজা কেরেছ| এসব
কের আমায় কু্রদ্ধ কের তুেলেছ| আিম তাই এই জায়গার ওপর
আমার েক্রাধ প্রকাশ করব| আগুেনর িশখার মেতা আমার েক্রাধািগ্ন
েকউ িনবর্ািপত করেত পারেব না!�

18-19 “িযহূদার রাজা েযািশয় েতামােদর প্রভুর কােছ পরামশর্ িনেত
পািঠেয়েছন, তঁােক িগেয় েতামরা প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বলা েয সব
কথা শুনেল তা জানাও| েতামরা সকেলই এখােন আর এখানকার
েলাকেদর জীবেন িক ঘটেত চেলেছ শুনেল| েতামােদর হৃদয় েকামল,
আিম জািন এসব ভয়ঙ্কর কথা শুেন েতামােদর খুব খারাপ েলেগেছ|
েতামরা েতামােদর েপাশাক িঁছেড়, কঁাদেত কঁাদেত েশাকপ্রকাশ কেরছ
বেলই আিম েতামােদর কথা শুেনিছ, প্রভু একথা বেলন| 20 �যাও,
েতামরা সকেলই অন্তত শািন্তেত মরেত পারেব| প্রভু বেলেছন, �িতিন
েজরুশােলেম েয দুেযর্াগ ঘিনেয় তুলেবন তা েতামােদর েদেখ েযেত
হেব না|� ”
তখন যাজক িহিল্কয়, অহীকাম, অেক্বার, শাফন আর অসায়

রাজােক িগেয় এসব কথা জানােলন|

23

েলােক িবিধর কথা শুনল
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1 রাজা েযািশয় িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত েনতােদর এেস
তঁার সেঙ্গ েদখা করেত িনেদর্ শ িদেলন| 2 তারপর িতিন প্রভুর
মিন্দের েগেলন| িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত েলাক ও যাজকগণ,
ভাববাদীগণ, সাধারণ মানুষ েথেক শুরু কের মহান বয্িক্তও তঁার সেঙ্গ
মিন্দের েগল| তারপর িতিন প্রভুর মিন্দের খঁুেজ পাওয়া িবিধপুস্তকিট
সবাইেক উচ্চস্বের পেড় েশানােলন|

3স্তেম্ভর পােশ দঁািড়েয় রাজা েযািশয় প্রভুর কােছ তঁার সমস্ত িবিধ ও
নীিতগুিল েমেন চলেবন বেল প্রিতজ্ঞা করেলন| িতিন কায়মেনাবােকয্
এই সমস্ত ও িবিধপুস্তেক যা িকছু বির্ণত আেছ তা পালেন প্রিতশ্রুত
হেলন| সমস্ত েলাক, রাজার প্রাথর্নায় েয তােদরও মত আেছ তা
েদখােত উেঠ দঁাড়ােলা|

4তারপর রাজা েযািশয়, প্রধান যাজক িহিল্কয়, অনয্ানয্ যাজকেদর,
মিন্দেরর দাররক্ষী প্রভুর মিন্দর েথেক বাল মূির্ত্ত, আেশরা ও নক্ষত্রেদর
পূজা ও আনুগতয্ প্রদশর্েনর জনয্ বয্বহৃত সমস্ত থালা ও অনয্ানয্
িজিনসপত্র বার কের আনেত িনেদর্ শ িদেলন| এরপর িতিন এই সব
িকছু েজরুশােলেমর বাইের িকেদ্রােণর উপতয্কায় িনেয় িগেয় পুিড়েয়
েসই ছাই ৈবেথেল িনেয় এেলন|

5 িযহূদার রাজারা হােরােণর পিরবােরর বাইেরর িকছু িকছু সাধারণ
েলাকেক যাজক িহেসেব িনযুক্ত কেরিছেলন| এই সব ভ্রান্ত যাজকরা
েজরুশােলম ও িযহূদার সবর্ত্র মূির্ত্তেদর জনয্ বানােনা উচ্চস্থােন বাল
মূির্ত্তেক, সূযর্েক, চঁাদেক, এবং নক্ষত্ররািজর উেদ্দেশয্ ধুপধূেনা িদেতা|
েযািশয় এই সব আচার বন্ধ কের িদেয়িছেলন|

6 তারপর প্রভুর মিন্দর চত্বর েথেক আেশরার মূির্ত্তর জনয্ েপঁাতা
সমস্ত খঁুিট উপেড় তুেল শহেরর বাইের িকেদ্রাণ উপতয্কায় িনেয় িগেয়
পুিড়েয় ছাই কের, েসই ছাই সাধারণ মানুষেদর কবের ছিড়েয় িদেলন|

7 এরপর েযািশয় প্রভুর মিন্দর চত্বেরর েভতের বসবাসকারী
পুরুষেদহ বয্বসায়ীেদর ঘরগুেলা েভেঙ েফলেলন| গিণকারাও এই
সব ঘরগুেলা বয্বহার করত এবং আেশরার মূির্ত্তর প্রিত তােদর
আনুগতয্ জানােত েছাট েছাট ছাউিন টাঙােতা|
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8-9 েস সময় যাজকরা িযহূদার িবিভন্ন শহের ছিড়েয় বসবাস
করত এবং েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দেরর েবদীেত বিলদান না কের
মূির্ত্তসমূেহর জনয্ সবর্ত্র বানােনা উঁচু েবদীগুেলায় বিলদান করেতা
ও ধুপধূেনা িদত| েগবা েথেক েবেশর্বা পযর্ন্ত সব জায়গােতই এই
েবদীগুেলা িছল| যাজকরা েজরুশােলেমর মিন্দের তােদর জনয্
িনির্দষ্ট জায়গার পিরবেতর্ সাধারণ েলাকেদর সেঙ্গ েযখােন খুশী বেস
খািমরিবহীন রুিট েখত| েযািশয় সমস্ত যাজকেদর েজরুশােলেম
আসেত বাধয্ কের, সমস্ত উঁচু েবদী, নগর দ্বােরর বঁা পােশর যাবতীয়
েবদী সবই েভেঙ িদেয়িছেলন|

10 িহেন্নাম েসান উপতয্কার েতাফেত েমালেকর মূির্ত্তর উেদ্দেশয্
েলাকরা েবদীেত িনেজেদর েছেলেমেয়েক আগুেন আহুিত িদত|
েযািশয় এই পাপাচরণ বন্ধ করার জনয্ এই েবদী এমন ভােব েভেঙ
িদেয়িছেলন যােত তা আর বয্বহার করা না যায়| 11 িযহূদার আেগর
রাজারা প্রভুর মিন্দেরর প্রেবশপেথ নথন েমালক নােম এক গুরুত্বপূণর্
পদািধকারীর ঘেরর পােশ সূযর্ েদবতােক সম্মান জানােনার জনয্
একটা েঘাড়ায় টানা রথ ৈতরী কের িদেয়িছেলন| েযািশয় েসই রেথর
েঘাড়াগুেলা সিরেয় রথটােক পুিড়েয় িদেয়িছেলন|

12 আেগকার রাজারা আহেসর বািড়র ছােদ এবং মনঃিশ প্রভুর
মিন্দেরর দুেটা উেঠােনই মূির্ত্তসমূেহর পূেজার জনয্ েয েবদীগুেলা
বািনেয়িছেলন, েযািশয় েসই সব েবদী টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ,
ভাঙা টুকেরাগুেলা িকেদ্রাণ উপতয্কায় েফেল েদয়|

13 রাজা শেলামনও অতীেত েজরুশােলেমর কােছ িবনাশ
পাহােড়র দিক্ষেণ এই ধরেণর িকছু উঁচু েবদী বািনেয়িছেলন, েযখােন
সীেদানীয়েদর ঘৃণয্ মূির্ত্ত অেষ্টারেতর পূজার জনয্ এই সব েবদী
বয্বহার করা হত| এছাড়াও মহারাজ শেলামন েমায়াবীয়েদর কেমাশ
ও আেমানীয়েদর িমল্কম প্রমুখ ঘৃণয্ মূির্ত্তর জনয্ েয সমস্ত উঁচু েবদী
বািনেয়িছেলন, েযািশয় েস সমস্তই েভেঙ িদেয়িছেলন| 14 িতিন
যাবতীয় সৃ্মিতফলক, আেশরার খঁুিট েভেঙ িদেয় েস সব জায়গায়
নরকঙ্কাল ছিড়েয় েদন|
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15 নবােটর পুত্র যারিবয়াম ইস্রােয়লেক পাপাচরেণর পেথ েঠেল
িদেয়িছেলন| িতিন ৈবেথেল েয উচ্চস্থান বানান েযািশয় তা েভেঙ
ধূেলায় িমিশেয়, আেশরার খঁুিটেত আগুন ধিরেয় িদেলন| 16 েযািশয়
পবর্েতর আেশপােশ তািকেয় অেনক কবরখানা েদখেত েপেলন|
েলাক পািঠেয় েসখান েথেক মৃত মানুেষর হাড় তুিলেয এেন, েযািশয়
েসই সমস্ত হাড় যজ্ঞেবদীেত পুিড়েয়, যজ্ঞেবদী অশুিচ কের েদন|
ভাববাদীেদর মুখ িদেয় প্রভু, যারিবয়াম যখন েসই েবদীর পােশ িগেয়
দঁািড়েয়িছেলন, তখনই এই সব ভিবষয্ৎবাণী কিরেয়িছেলন|
েযািশয় চারপােশ তািকেয় েসই ভাববাদীেদর সমািধস্থল েদখেত

েপেলন|
17 েযািশয় প্রশ্ন করেলন, “ওটা িকেসর ফলক?”
শহেরর েলাকরা তঁােক উত্তর িদেলা, “এটা েসই িযহূদা েথেক আসা

ভাববাদীর কবর| আপিন ৈবেথেলর েবদীেত যা করেলন তা িতিন বহু
িদন আেগই ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন|”

18 েযািশয় তখন বলেলন, “েদেখা ওঁর কবের েযন েকান রকম
হাত না পেড়| ওঁেক শািন্তেত থাকেত দাও|” তখন েলাকরা শমিরয়ার
েসই ভাববাদীর সমািধস্থল েয ভােব িছল, েস ভােবই অিবকৃত অবস্থায়
েরেখ িদল|

19 শমিরয়ায় শহরগুেলায় মূির্ত্তসমূেহর েবদীর আেশপােশ েয
সমস্ত মিন্দর গেড় উেঠিছল েযািশয় েসগুেলাও েভেঙ িদেয়িছেলন|
ইস্রােয়েলর আেগকার রাজারা এই সমস্ত মিন্দর বািনেয় প্রভুেক খুবই
অসন্তুষ্ট কের তুেলিছেলন| েযািশয় এইসব মিন্দেরর দশা ৈবেথেলর
েবদীর মেতাই কেরিছেলন|

20 েযািশয় শমিরয়ার উচ্চস্থােনর সমস্ত যাজকেদরই হতয্া করেলন|
িতিন েবদীর ওপের মানুেষর অিস্থ েপাড়ােলন| এইভােব িতিন পূজার
জায়গা পুেরাপুির িনিশ্চহ্ন কের েজরুশােলেম িফের েগেলন|

িযহূদার েলাকেদর িনস্তারপবর্ উদযাপন
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21 এরপর েযািশয় সমস্ত েলাকেদর িনেদর্ শ িদেলন, “িবিধপুস্তেক
েযভােব েলখা আেছ, েসভােব েতামরা প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর জনয্
িনস্তারপবর্ উদযাপন কর|”

22 ইস্রােয়েল িবচারকেদর শাসনকােলর পর আর েকউ এভােব
িনস্তারপবর্ উদযাপন কেরিন| ইস্রােয়ল বা িযহূদার আর েকান রাজাই
আেগ কখনও এত সমােরােহর সেঙ্গ িনস্তারপবর্ পালন কেরন িন|
23 েযািশয়র রাজেত্বর 18তম বছের েলাকরা এই িনস্তারপবর্ পালন
কেরিছল|

24 িযহূদা ও েজরুশােলেম েলাকরা েপ্রতসাধনা, ডািকনী-িপশাচ-
তন্ত্রসাধনা, মূির্ত্তপূজা প্রভৃিত েযসব ঘৃণয্ পাপাচরণ করত, যাজক
িহিল্কয়র খঁুেজ পাওয়া িবিধ অনুসাের েযািশয় এসবই সমূেল উৎপাটন
কেরন|

25এর আেগর আর েকান রাজাই েযািশয়র মত িছেলন না| েযািশয়
কায়মেনাবােকয্, সমস্ত হৃদয় ও শিক্ত িদেয় প্রভু ও েমািশর িবিধ
অনুসরণ কের জীবনযাপন কেরিছেলন| এখেনা পযর্ন্ত েকান রাজাই
তঁার মত শাসন কেরন িন|

26 িকন্তু তবুও িযহূদার েলাকেদর ওপর েথেক প্রভুর রাগ পেড়িন|
মনঃিশর করা কাযর্কলােপর জনয্ই প্রভু তখনও তােদর ওপর েরেগ
িছেলন| 27 প্রভু বেলিছেলন, “আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর
বাসভূিম ছাড়েত বাধয্ কেরিছলাম| িযহূদার সেঙ্গও আিম তাই করব|
িযহূদােক আমার দুেচােখর সামেন েথেক সিরেয় েদব| এমনিক
েজরুশােলমেকওআিম আর েদখেত চাই না| হঁয্া, যিদওআিম িনেজই
ঐ শহর েবেছ িনেয় বেলিছলাম, �েয ওখােন আমার নাম থাকেব|�
িকন্তু আিম ঐ মিন্দরিটেকও ধ্বংস কের েফলব|”

28 েযািশয় আর যা িকছু কেরিছেলন, েস সবই িযহূদার রাজােদর
ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|

েযািশয়র মৃতুয্
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29 েযািশয়র রাজত্বকােল িমশেরর ফেরৗণ-নেখা ফরাৎ নদীর তীের
অশূর-রােজর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত যান| েযািশয় মিগেদ্দােত তঁার সেঙ্গ
েদখা করেত েগেল, েদখা হওয়া মাত্র ফেরৗণ-নেখা তঁােক হতয্া
কেরন| 30 েযািশয়র পদস্থ আিধকািরকরা রেথ কের তঁার মৃতেদহ
মিগেদ্দা েথেক েজরুশােলেম িনেয় এেস তঁােক তঁার পিরবােরর
সমািধস্থেল সমািধ িদেলন|
এরপর েলাকরা েযািশয়র পুত্র িযেহায়াহসেক নতুন রাজা িহেসেব

অিভেষক করেলন|

িযেহায়াহস িযহূদার রাজা হেলন
31 িযেহায়াহস 23 বছর বয়েস রাজা হেয় মাত্র িতন মােসর জনয্

েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মা িছেলন িলব্নার িযরিমেয়র
কনয্া হমূটল| 32 প্রভু েয সব কাজ করেত বারণ কেরিছেলন,
িযেহায়াহস েসই সমস্ত কাজ কেরিছেলন| িতিন তঁার অিধকাংশ
পূবর্পুরুষেদর মতই পােপর পথ অনুসরণ কেরন|

33 ফেরৗণ-নেখা, িযেহায়াহসেক হমাৎ েদেশর িরব্লােত েজেল
আটক কেরন, ফলত িযেহায়াহেসর পেক্ষ আর েজরুশােলেম রাজত্ব
করা সম্ভব হয় িন| তঁােক, ফেরৗণ-নেখা 7500 পাউণ্ড রূেপা এবং 75
পাউণ্ড েসানা িদেত বাধয্ কেরিছেলন|

34 ফেরৗণ, েযািশয়র আেরক পুত্র| ইিলয়াকীমেক নতুন রাজা
বািনেয় তঁার নাম পােল্ট িযেহায়াকীম রােখন| আর িযেহায়াহসেক
িতিন িমশের িনেয় যান| েসখােনই তঁার মৃতুয্ হয়| 35 িযেহায়াকীম
ফেরৗণেক েসানা ও রূেপা িদেলন| িকন্তু িতিন সাধারণ েলাকেক
ফেরৗণ-নেখােক েদওয়ার জনয্ েদেশ কর ধাযর্য্ করেলন তাই প্রেতয্ক
বয্িক্ত তােদর েসানা ও রূেপার অংশ ফেরৗণ-নেখােক েদওয়ার জনয্
রাজা িযেহায়াকীমেক িদত|

36 িযেহায়াকীম 25 বছর বয়েস রাজা হেয় এগােরা বছর
েজরুশােলেম রাজত্বকেরিছেলন| তঁার মা িছেলন রূমার পদােয়র কনয্া
সবীদা| 37 িযেহায়াকীমও প্রভু েয সমস্তকাজকরেত বারণ কেরন, তঁার
অিধকাংশ পূবর্পুরুষেদর মত েসই সমস্ত কাজ কেরিছেলন|
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রাজা নবূখদিনৎ সর িযহূদায় এেলন
1 িযেহায়াকীেমর রাজত্বকােল বািবল-রাজ নবূখদিনৎ সর িযহূদায়

আেসন| িতন বছর তঁার বশয্তা স্বীকার করার পর িযেহায়াকীম
তঁার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরন| 2 প্রভু বািবলীয়, অরামীয়, েমায়াবীয়,
অেম্মানীয়েদর দলেক িযেহায়াকীেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কিরেয় তঁােক ধ্বংস
করেত পািঠেয়িছেলন| প্রভু তঁার েসবক ভাববাদীেদর মুখ িদেয় করা
ভিবষয্ৎবাণী অনুযায়ী এই সমস্ত শত্রুেদর িযহূদা ধ্বংস করার জনয্
পাঠান|

3 এই ভােবই প্রভু িযহূদােক তঁার েচােখর সামেন েথেক সিরেয়
েদবার পিরকল্পনা কেরন| মনঃিশর পাপাচরেণর জনয্ই প্রভু এ িসদ্ধান্ত
িনেয়িছেলন| 4 মনঃিশ বহু িনরীহ েলাকেক হতয্া কের েজরুশােলম
রেক্ত পিরপূণর্ কেরিছেলন যা প্রভু কখনও ক্ষমা কেরন িন|

5 িযেহায়াকীম অনয্ানয্ েয সমস্ত কাজ কেরিছেলন েস সবই িযহূদার
রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 6 িযেহায়াকীেমর মৃতুয্র পর
তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হয়| তঁার পের, তঁার পুত্র
িযেহায়াখীন নতুন রাজা হেলন|

7 এিদেক বািবল-রাজ িমশেরর খঁািড় েথেক শুরু কের ফরাৎ নদী
পযর্ন্ত সমস্ত অঞ্চল দখল করায় িমশর-রাজ তঁার েদশ েছেড় আর
েবেরােনার েচষ্টাই কেরন িন| এই সমস্ত অঞ্চলইআেগ তঁার শাসনাধীন
িছল|

নবূখদিনৎ সর েজরুশােলম দখল করেলন
8 িযেহায়াখীন 18 বছর বয়েস রাজা হবার পর মাত্র িতন মাস

েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মা িছেলন েজরুশােলেমর
ইল্নাথেনর কনয্া নহুষ্টা| 9 িযেহায়াখীন তঁার িপতার মতই প্রভু েয সমস্ত
কাজ করেত বারণ কেরিছেলন, েসই সব কাজ কেরিছেলন|
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10 েসই সময়, নবূখদিনৎ সেরর েসনাপিতরা এেস চারপাশ েথেক
েজরুশােলম িঘের েফেলিছেলন| 11 তারপর নবূখদিনৎ সর স্বয়ং
শহের আেসন| 12 িযহূদার রাজা িযেহায়াখীন তঁার মা, েসনাপিতেদর,
েনতােদর ও আিধকািরকেদর সকলেক িনেয় তঁার সেঙ্গ েদখা করেত
েগেল বািবলরাজ তঁােক বন্দী কেরন| নবূখদিনৎ সেরর শাসন কােলর
অষ্টম বছের এই ঘটনা ঘেটিছল|

13নবূখদিনৎ সর েজরুশােলেমর প্রভুর মিন্দর ও রাজপ্রাসাদ েথেক
সমস্ত সম্পদ অপহরণ কের িনেয় যান| রাজা শেলামন প্রভুর মিন্দের
েয সমস্ত েসানার থালা বিসেয়িছেলন, প্রভুর ভিবষয্ৎবাণী অনুযায়ীই
নবূখদিনৎ সর মিন্দর েথেক েস সমস্ত থালা খুেল িনেয় িগেয়িছেলন|

14 নবূখদিনৎ সর েনতা ও ধনীেলাক সহ েজরুশােলম েথেক
10,000 বয্িক্তেক বন্দী কের িনেয় যান| হতদিরদ্র েলাক ছাড়া,
কািরগর েথেক শ্রিমক সমস্ত েলাকেকই িতিন বন্দী কেরন| 15 রাজা
িযেহায়াখীন ও তঁার মা, স্ত্রীেদর, আিধকািরক ও প্রিতপিত্তশালী
বয্িক্তেদর বন্দী কের বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন| 16 েমাট 7000 দক্ষ
ৈসিনক ও 1000 কুশলী কািরগরেক বািবলরাজ নবূখদিনৎ সর বািবেল
বন্দী কের িনেয় যান|

রাজা িসিদিকয়
17 বািবল-রাজ নবূখদিনৎ সর, িযেহায়াখীেনর কাকা মত্তিনেয়র নাম

পােল্ট িসিদিকয় েরেখ তঁােক রাজা কেরিছেলন| 18 িসিদিকয় 21 বছর
বয়েস রাজা হেয় 11 বছর েজরুশােলেম রাজত্বকেরন| তঁার মা িছেলন
িলব্নার িযরিমেয়র কনয্া হমূটল| 19 িযেহায়াখীেনর মতই িসিদিকয়,
প্রভু যা িকছু করেত বারণ কেরিছেলন েস সমস্ত কাজই কেরিছেলন|
20 েজরুশােলম ও িযহূদার ওপর প্রভু এত কু্রদ্ধ হেয়িছেলন েয প্রভু
এই দুই েদশেক তঁার েচােখর সামেন েথেক মুেছ েফেলন|

নবূখদিনৎ সর িসিদিকেয়র শাসন বন্ধ করেলন
িসিদিকয় বািবল-রােজর কত্তর্ ত্ব অস্বীকার কেরিছেলন|
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1 তাই বািবল-রাজ নবূখদিনৎ সর, তঁার সমস্ত েসনাবািহনী িনেয়

েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেলন| িসিদিকয়র রাজত্ব কােলর
নবম বছেরর 10 মােসর 10 িদেন এই ঘটনা ঘেটিছল| েজরুশােলম
শহের যাতায়াত বন্ধ করেত নবূখদিনৎ সর শহেরর চারপােশ তঁার
েসনাবািহনী েমাতােয়ন কের একটা েদওয়াল বািনেয় শহরটা অবেরাধ
কেরিছেলন| 2এই ভােব তঁার েসনাবািহনী িসিদিকয়র রাজেত্বর একাদশ
বছর পযর্ন্ত েজরুশােলম িঘের েরেখিছল| 3 এিদেক শহেরর েভতের
খাদয্াভাব উত্তেরাত্তর বৃিদ্ধ পািচ্ছল| চতুথর্ মােসর 9তম িদেনর পর
েথেক শহের সাধারণ মানুেষর খাবার মত এককণা খাবারও আর
অবিশষ্ট িছল না|

4 েশষ পযর্ন্ত নবূখদিনৎ সেরর েসনাবািহনী শহেরর প্রাচীর েভেঙ
েভতের ঢুেক পড়েল, েস রােতই বাগােনর গুপ্তপেথর ফঁাপা
েদওয়ােলর মেধয্ িদেয় রাজা িসিদিকয় ও তঁার েসনাবািহনীর েলাকরা
পািলেয় যায়| যিদও শত্রুপেক্ষর েসনাবািহনী সারা শহর িঘের
েরেখিছল, িকন্তু তবুও িসিদিকয় ও তঁার পাশ্বর্চররা মরুভূিমর পেথ
পািলেয় েযেত সক্ষম হন| 5 িকন্তু বািবেলর েসনাবািহনী তঁােদর ধাওয়া
কের িযরীেহার কােছ রাজা িসিদিকয়েক বন্দী কের| িসিদিকয়র সমস্ত
েসনা তঁােক একলা েফেল েরেখ পািলেয় যায়|

6 বািবলীয়রা তঁােক বন্দী কের বািবেল রাজার কােছ িনেয় যায় যা
এখন িছল িরব্লােত, িযিন তােক শািস্ত েদন| 7তারা িসিদিকয়র সামেনই
তঁার চার পুত্রেক হতয্া কের, তঁার েচাখ েগেল িদেয় িশকল পিরেয়
তঁােক বািবেল িনেয় িগেয়িছল|

েজরুশােলম ধ্বংস হল
8 নবূখদিনৎ সেরর বািবল শাসেনর উিনশ বছেরর পঞ্চম মােসর

7তম িদেন নবূষরদন েজরুশােলেম আেসন| নবূষরদন িছেলন তঁার
সবর্ােপক্ষা রণকুশলী ৈসনয্েদর েসনাপিত| 9 িতিন প্রভুর মিন্দর এবং
রাজপ্রাসাদ পুিড়েয় েফলেলন| িতিন েছাট বড় সমস্ত ঘর বাড়ীও ধ্বংস
কের িদেয়িছেলন|



2 রাজাবিল 25:10 lxxxvi 2 রাজাবিল 25:20-21

10 এরপর, নবূখদিনৎ সেরর ৈসনয্বািহনীর েসনারা েজরুশােলেমর
চারপােশর প্রাচীর েভেঙ্গ েফেল 11 অবিশষ্ট েয কজন েলাক তখন
পেড় িছল তােদর বন্দী কের িনেয় যায়| এমনিক েয সমস্ত েলাক
আত্মসমপর্ণ করেত েচেয়িছল তােদরও েরহাই েদওয়া হয় িন|
12নবূষরদন একমাত্র দীনদিরদ্র েলাকেদর দ্রাক্ষা েক্ষত ও শসয্ েক্ষেতর
েদখােশানা করার জনয্ েফেল েরেখ িগেয়িছেলন|

13 বািবলীয় েসনাবািহনী প্রভুর মিন্দেরর িপতেলর সমস্ত িজিনসপত্র
েভেঙ টুকেরা টুকেরা কের| িপতেলর জলাশয়, েসই েঠলাগািড়টা
িকছুই তারা ভাঙেত বািক রােখিন| তারপর েসই িপতেলর ভাঙা
টুকেরাগুেলা তারা বািবেল িনেয় যায়| 14 গােছর টব, েকাদাল,
বািতদােনর িশখা উস্কােনার যন্ত্র েথেক শুরু কের িপতেলর থালা,
চামচ, কড়াই, পাত্র, 15 েসানা ও রূেপার সমস্ত িজিনসপত্রই নবূষরদন
সেঙ্গ কের িনেয় যান| 16-17 িতিন যা িনেয়িছেলন তার তািলকা
নীেচ েদওয়া হল: 27 ফুট ৈদেঘর্য্র 2িট িপতেলর স্তম্ভ, স্তেম্ভর
মাথার ওপেরর কারুকাযর্খিচত 4/1-2 ফুট উঁচু গমু্বজ, িপতেলর বড়
জলাধার, প্রভুর মিন্দেরর জনয্ শেলামেনর ৈতরী করা েঠলাগািড়টা;
সব িমিলেয় এগুেলার ওজন সিঠক কত িছল তা বলাও কিঠন!

িযহূদার েলাকেদর বন্দী করা হল
18 মিন্দর েথেক নবূষরদন, প্রধান যাজক সরায়, সহকারী যাজক

সফিনয়, প্রেবশদ্বােরর িতন জন দােরায়ানেক বন্দী কের িনেয়
িগেয়িছেলন|

19 আর শহর েথেক িতিন 1 জন েসনাসিচব, রাজার 5 জন
পরামশর্দাতা, েসনাপ্রধােনর বয্িক্তসিচব িযিন েলাকেদর মেধয্ েথেক
বাছাই কের েসনা িনেয়াগ করেতন, এরা ছাড়াও 60 জন সাধারণ
মানুষেক বন্দী কেরন|

20-21 তারপর নবূষরদন এেদর সবাইেক হমােতর িরব্লায বািবল-
রােজর কােছ িনেয় েগেল, বািবল-রাজ েসখােনই তােদর হতয্া কেরন|
আর িযহূদার েলাকেদর বন্দী কের তঁারা সেঙ্গ িনেয় যান|
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িযহূদার রাজয্পাল গদিলয়
22 বািবল-রাজ নবূখদিনৎ সর িকছু েলাকেক িযহূদায় েরেখ

িগেয়িছেলন| িতিন শাফেনর েপৗত্র অহীকােমর পুত্র গদিলয়েক এই
সমস্ত েলাকেদর শাসন করার জনয্ শাসক িহেসেব িযহূদায় বিসেয়
যান|

23 এিদেক এ খবর েপেয় নথিনেয়়র পুত্র ইশ্মােয়ল, কােরেযর পুত্র
েযাহানন, নেটাফাতীয় তনহূমেতর পুত্র সরায় আর মাখাথীেয়র পুত্র
যাসিনয় প্রমুখ েসনাবািহনীর প্রধানরা তােদর দলবল িনেয় িমস্পােত
গদিলয়র সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন| 24 গদিলয় তােদর আশ্বস্ত কের
বলেলন, “বািবলীয় রাজকমর্চারীেদর ভয় পাবার েকান কারণ েনই|
েতামরা যিদ এখােন েথেক বািবল-রােজর অধীেন কাজ কর তাহেলই
সব িঠক হেয় যােব|”

25 িকন্তু নথিনেয়়র পুত্র ইশ্মােয়ল িছেলন রাজপির-বােরর সদসয্
এভােব সাতমাস কাটার পর িতিন ও তঁার দেলর দশ জন িমেল গদিলয়
ও সমস্ত ইহুদীেদর হতয্া করেলন| িমস্পােত গদিলয়র সেঙ্গ েয সমস্ত
বািবলীয়রা বাস করিছল তারাও রক্ষা েপল না| 26তারপর েসনাবািহনীর
েলাক েথেক শুরু কের েছাট বড় সবাই বািবলীয়েদর ভেয় িমশের
পািলেয় েগল|

27 পরবতীর্কােল ইিবল-মেরাদক বািবেলর রাজা হেলন| িতিন
িযহূদার রাজা িযেহায়াকীমেক তঁার বন্দীেত্বর 37 বছেরর মাথায়
েজল েথেক মুক্ত করেলন| মেরাদেকর রাজেত্বর বােরা মােসর 27
িদেনর মাথায় এই ঘটনা ঘেটিছল| 28 িতিন িযেহায়াকীেমর সেঙ্গ ভাল
বয্বহার কেরিছেলন এবং রাজসভায় অনয্ানয্ রাজােদর তুলনায় তঁােক
আরও গুরুত্বপূণর্ জায়গায় বসার অিধকার িদেয়িছেলন| 29 মেরাদক,
িযেহায়াকীেমর আসামীর েপাশাক খুেল িদেয়িছেলন| এবং জীবেনর
বাকী কটা িদন িযেহায়াকীম মেরাদেকর সেঙ্গ একই েটিবেল বেস
খাওয়া দাওয়া কেরন| 30 রাজা ইিবল-মেরাদক িযেহায়াকীমেক এরপর
েথেক েপাষণ করিছেলন|
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