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ইষ্রা

েকারস বন্দীেদর িফরেত সাহাযয্ করেলন
1 পারেসয্র রাজা েকারেসর রাজেত্বর প্রথম বছের* প্রভু একিট

েঘাষণা করবার জনয্ তঁােক উৎসািহত করেলন| েকারস েসই েঘাষণািট
িলিখেয় িনেলন এবং তঁার রােজয্র সব জায়গায় েসিট পড়াবার বয্বস্থা
করেলন| িযরিময়র মুখ িদেয় বলা প্রভুর এই বাতর্ ািট যােত প্রচার হয়
তার জনয্ এই বয্বস্থা হল| েঘাষণািট এইরূপ:

2 “পারেসয্র রাজা েকারেসর কাছ েথেক:
স্বেগর্র প্রভুআমায় পৃিথবীর সমস্ত রাজয্ উপহার িদেয়েছন| িযহূদা

েদেশর েজরুশােলেম তঁার জনয্ একিট মিন্দর িনমর্ােণর িনিমত্ত
িতিন আমােক িনযুক্ত কেরেছন| 3 যিদ েতামােদর মেধয্ তঁার েকান
েলাক বাস কের তেব তারা েযন তােদর িযহূদা েদেশর েজরুশােলম
শহের িগেয় ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভুর জনয্ একিট মিন্দর িনমর্াণ
কের েযিট েজরুশােলেম আেছ| প্রভু তােদর আশীবর্াদ করুন|
4 সমস্ত জায়গায় েযখােন েবঁেচ যাওয়া ইস্রােয়লীয়রা বাস কের
তােদর েসখানকার অিধবাসীেদর সমথর্ন অবশয্ই পাওয়া দরকার|
েজরুশােলেম ঈশ্বেরর মিন্দর িনমর্ােণর জনয্ প্রেতয্কেক তােদর
েসানা, রূেপা, গবািদ পশু ও অনয্ানয্ প্রেয়াজনীয় সামগ্রী দান
করেত হেব|”

* 1:1: প্রথম বছর অথর্াৎ খৃ:পূ: 538
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5 তখন িযহূদা ও িবনয্ামীন উপজািতর পিরবােরর অিধনায়করা
প্রভুর মিন্দর িনমর্ােণর জনয্ েজরুশােলেম েযেত প্রস্তুত হল| অনয্ানয্
েলাকরাও, যারা ঈশ্বেরর দ্বারা উৎসািহত হেয়িছল, তারাও তােদর সেঙ্গ
েযাগদান করেত প্রস্তুত হল| 6 এই কােজর জনয্ তােদর প্রিতেবশীরা
সকেলই মুক্তহেস্ত তােদর েসানা, রূেপা, গবািদ পশুসহআেরা অনয্ানয্
বহুমূলয্ উপহার দান করল| 7-8 েয সমস্ত িজিনষ মূলতঃ েজরুশােলেম
প্রভুর মিন্দের িছল েসগুিলও পারসয্-রাজ েকারস েসখান েথেক েবর
কের আনেলন| এই িজিনষগুিল রাজা নবূখদিনৎ সর েবর কের িনেয়
এেস তঁার মিন্দের মূির্ত্তসমূেহর মেধয্ েরেখিছেলন| রাজা েকারস তঁার
েকাষাধয্ক্ষ িমত্রদােতর হাত িদেয় েসই সমস্ত সামগ্রী েবর কের ইহুদী
েনতা েশশবসেরর হােত প্রভুর মিন্দেরর জনয্ তুেল িদেলন|

9 িমত্রদাত েয সমস্ত সামগ্রী এেনিছেলন তার মেধয্ িছল: েসানার
থালা 30, রূেপার থালা 1000, ছুির এবং চাটুসমূহ 29, 10 েসানার
বািট 30, িঠক েসানার বািটর মত রূেপার বািট 410, এবং অনয্ানয্
পাত্র 1000

11 েসখােন সব সেমত 5400 িট েসানার এবং রূেপার িজিনষ িছল|
েয সমস্ত বন্দী বািবল েছেড় েজরুশােলেম িফের যািচ্ছল তােদর সেঙ্গ
েশশ্বসর এই সমস্ত িজিনষ এেনিছেলন|

2
িফের আসা বন্দীেদর তািলকা

1 বািবেলর রাজা নবূখদিনৎ সর যােদর বন্দী কেরিছেলন, তারা
েজরুশােলম এবং িযহূদায় েয যার িনেজর নগের িফের েগল| 2 এরা
সকেল সরুব্বািবল, েযশূয়, নিহিময়, সরায়, িরেয়লায়, মদর্ খয়,
িবলশন, িমস্পর, িবগরয়, রহূম ও বানােদর সেঙ্গ প্রতয্াবতর্ ন করল|
যারা ইস্রােয়েল িফেরিছল তােদর তািলকািট িনম্নরূপ:

3 পেরােশর উত্তরপুরুষ 2172
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4 শফিটেয়র উত্তরপুরুষ 372
5আরেহর উত্তরপুরুষ 775
6 েযশূয় এবং েযায়াব পিরবােরর পহৎ-েমায়ােবর উত্তরপুরুষ
2812

7 এলেমর উত্তরপুরুষ 1254
8 সতূ্তর উত্তরপুরুষ 945
9 সক্কেয়র উত্তরপুরুষ 760
10 বািনর উত্তরপুরুষ 642
11 েববেয়র উত্তরপুরুষ 623
12অসগেদর উত্তরপুরুষ 1222
13অেদানীকােমর উত্তরপুরুষ 666
14 িবগবেয়র উত্তরপুরুষ 2056
15আদীেনর উত্তরপুরুষ 454
16 িযিহিষ্কেয়র বংশজাত আেটেরর উত্তরপুরুষ 98
17 েবৎসেয়র উত্তরপুরুষ 323
18 েযারােহর উত্তরপুরুষ 112
19 হশুেমর উত্তরপুরুষ 223
20 িগব্বেরর উত্তরপুরুষ 95
21 ৈবৎ েলেহম শহেরর 123
22 নেটাফা শহেরর 56
23অনােথাত শহেরর 128
24অস্মাবত শহেরর 42
25 িকিরয়ৎ -আরীম, কফীরা ও েবেরাত শহেরর 743
26 রামা ও েগবা শহেরর 621
27 িমকমস শহেরর 122
28 ৈবেথল ও অয় শহেরর 223
29 নেবা শহেরর 52
30 মগবীশ শহেরর 156
31 এলম নােম একিট শহেরর 1254
32 হারীম শহেরর 320
33 েলাদ, হাদীদ ও ওেনা শহেরর 725
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34 িযিরেহা শহেরর 345
35 সনায়া শহেরর 3630

36 যাজকেদর মেধয্ িছেলন:
েযশূয় পিরবােরর িযদিয়েয়র উত্তরপুরুষ 973
37 ইেম্মেরর উত্তরপুরুষ 1052
38 পশহূেরর উত্তরপুরুষ 1247
39 হারীেমর উত্তরপুরুষ 1017

40 েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর মেধয্ যারা িছল তারা হল:
েহাদিবেয়র পিরবােরর মাধয্েম েযশূয় ও কদমীেয়েলর উত্তরপুরুষ
74

41আসেফর গায়কবেগর্র মেধয্ 128

42 মিন্দেরর দ্বারপােলর উত্তরপুরুেষর মেধয্
শলূ্লম, আেটর, টলেমান, অকূ্কব,
হটীটা এবং েশাবেয়র উত্তরপুরুেষর 139

43 মিন্দেরর েসবা-দাসেদর উত্তরপুরুেষর মেধয্ িছেলন:
সীহ, হসূফা ও টব্বােয়ােতর উত্তরপুরুষরা,
44 েকেরাস, সীয় ও পােদােনর সন্তানরা,
45 লবানা, হগাব ও অকূ্কেবর সন্তানরা,
46 হাগব, শল্ময় ও হানেনর সন্তানরা,
47 িগেদ্দল, গহর ও রায়ার সন্তানরা,
48 রৎসীন, নেকাদর ও গসেমর সন্তানরা,
49 উষ, পােসহ ও েবষেয়র সন্তানরা,
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50অস্না, িময়ূনীম ও নফূষীেমর সন্তানরা,
51 বকূ্বক, হকূফার ও হহূর্ েরর সন্তানরা,
52 বসলূত, মহীদা ও হশর্ার সন্তানরা,
53 বেকর্ াস, সীষরা ও েতমেহর সন্তানরা,
54 নৎ সীহ ও হটীফার সন্তানরা|

55 শেলামেনর ভৃতয্েদর উত্তরপুরুষরা িছল:
েসাটয়, হসেসােফরত ও পরূদা|
56 যালা, দেকর্ ান ও িগেদ্দল,
57 শফিটয়, হটীল, েপােখরৎ -হৎসবায়ীেমর এবং আমীর
সন্তানগণ|

58 মিন্দেরর েসবা-দাসরা এবং শেলামেনর ভৃতয্েদর উত্তরপুরুষরা
392

59 েতল্-েমলহ, েতল হশর্া, করূব, অদ্দন ও ইেম্মর নগর েথেক
েজরুশােলেম এেসিছল িনম্নিলিখত বয্িক্তরা, িকন্তু তারা ইস্রােয়েলর
পিরবারবেগর্র পিরবার িছল িকনা তা প্রমাণ করেত পারল না|

60 দলায়, েটািবয় ও নেকােদর উত্তরপুরুষ 652

61 হবায়, হেক্কাস ও বির্সল্লয় যাজক পিরবােরর উত্তরপুরুষ|
(যিদ েকান পুরুষ িগিলয়েদর বির্সল্লয় কনয্ােক িবেয় করত, তাহেল
েসই পুরুষিটেক বলা হত বির্সল্লেয়র উত্তরপুরুষ|)

62 এরা সকেলই তােদর পিরবােরর ইিতহাস স্থাপন করবার েচষ্টা
করল| েযেহতু যাজক তািলকায় এেদর পূবর্পুরুষেদর নােমােল্লখ িছল
না, েসেহতু তােদর পূবর্পুরুষরা সিতয্ই যাজক িছেলন িকনা তা তারা
প্রমাণ করেত পারল না| তাই তারাও যাজক িহেসেব কাজ করবার
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অনুমিত েপল না| 63 রাজয্পাল তােদর আেদশ িদেলন, যতক্ষণ পযর্ন্ত
না একজন যাজক ঊরীম এবং তুম্মীম দ্বারা ঈশ্বেরর িসদ্ধান্ত না জানােত
পাের ততক্ষণ তারা েযন পিবত্র খাদয্ গ্রহণ না কের|

64-65 যারা িফের এল তােদর মেধয্ 42,360 জন বয্িক্ত িছল|
এছাড়াও তােদর সেঙ্গ িছল 7337 জন পুরুষ ও নারী ভৃতয্, 200
জন গায়ক ও গািয়কা| 66-67 তােদর 736িট েঘাড়া, 245িট খচ্চর,
435িট উট ও 6720িট গাধা িছল|

68 তারা যখন েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দের এেস েপৗছঁল তখন
পিরবােরর কতর্ ারা, প্রভুর মিন্দর িনমর্ােণর জনয্ উপহারগুিল দান
করেলন| 69 এই উপহােরর মেধয্ িছল 1100 পাউণ্ড েসানা, 3 টন
রূেপা ও যাজকেদর পিরবােরর জনয্ 100িট অঙ্গরক্ষক বস্ত্র| আেগ
েযখােন প্রভুর মিন্দরিট িছল েসইখােনই তারা মিন্দরিট িনমর্াণ করেব|

70 এই কােজর জনয্ যাজকগণ, েলবীয় ও অনয্ানয্ বয্িক্তরা
েজরুশােলেমর কাছাকািছ অঞ্চেল বসিত স্থাপন করল| এই দেলর
মেধয্ মিন্দেরর দ্বাররক্ষী, গায়কবগর্, ও েসবাদাসরা িছল| ইস্রােয়েলর
অনয্ানয্ বয্িক্তরা তােদর িনজ িনজ শহের বাসা বঁাধেলা|

3
েবদীর পুনির্নমর্ান

1 েয সমস্ত ইস্রােয়লীয় িফের এেসিছল এবং িনেজেদর শহের
বসিত স্থাপন কেরিছল, তারা সবাই সপ্তম মােস এক জািত িহেসেব
েজরুশােলেম একিত্রত হল| 2 তারপর েযাষাদেকর পুত্র েযশূয় এবং
তঁার সেঙ্গর যাজকগণ, শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল ও তঁার সেঙ্গর
েলাকরা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্ একিট েবদী িনমর্াণ করেলন|
ঈশ্বেরর দাস েমািশ েয ভােব বণর্না কেরিছেলন, েবদীিট েস ভােবই
বানােনা হল|

3 যিদও তারা, কাছাকািছ বাস করত এমন অনয্ জািতর েলাকেদর
ভয় করত, তবুও তারা যজ্ঞেবদীিট পুরােনা িভিত্তর ওপরই ৈতরী



ইষ্রা 3:4 vii ইষ্রা 3:10

কেরিছল এবং তার ওপর ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরিছল| তারা প্রিতিদন
সকােল ও সন্ধয্ায় প্রাথর্না করত| 4 এরপর তারা েমািশর আেদশ
অনুসাের কুিটরপবর্ উৎসব পালন করল| তারা উৎসেবর প্রিতিট িদন
িঠক সংখয্ক েহামবিল উৎসগর্ করল| 5 তারপর তারা প্রিতিদন িনতয্
েহামবিল উৎসগর্ করা শুরু করল, এবং অমাবসয্ার উৎসেবর জনয্,
অনয্ানয্ সমস্ত ছুিটর িদেনর জনয্ এবং ঈশ্বেরর আেদশকৃত উৎসেবর
িদনগুেলার জনয্ উৎসগর্ করেত লাগল| েলাকরা প্রভুেক িবেশষ
উপহারগুেলার মেধয্ েয েকান উপহার িদেত শুরু করল যা তারা
প্রভুেক িদেত চাইত| 6 মিন্দর পুনির্নমর্াণ শুরু না হওয়া সেত্ত্বও সপ্তম
মােসর প্রথম িদন েথেক ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুেক উপহার উৎসগর্
করেত শুরু করল|

মিন্দর পুনির্নমর্ান
7 তারপর তারা পাথর কাটুের ও ছুেতারেদর পয়সা িদল| এবং

তারা েসারীয় ও সীেদানীয়েদর জাহােজ কের িলবােনান েথেক সমুদ্র
তীরবত্তীর্ যােফা নগর পযর্ন্ত এরস কাঠ আনবার জনয্ খাদয্, দ্রাক্ষারস
ও জলপাই েতল িদল| পারেসয্র রাজা েকারস তােদর এই সব করবার
অনুমিত িদেয়িছেলন|

8 েজরুশােলেম িফের আসার পর িদ্বতীয় বছেরর িদ্বতীয় মােস
শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল, েযাষাদেকর পুত্র েযশূয় ও তঁােদর
ভাইরা, যাজকগণ, েলবীয়গণ ওঅনয্ানয্ বয্িক্তরা যঁারা বন্দীদশা েথেক
েজরুশােলেম িফের এেসিছেলন তঁারা মিন্দর িনমর্ােণর কাজ শুরু
করেলন| তঁারা 20 বছর এবং তার েচেয় েবশী বয়স্ক েলবীয়েদর
মিন্দর িনমর্ােণর তত্ত্বাবধােনর জনয্ েবেছ িনেলন| 9 যঁারা মিন্দর িনমর্াণ
কােজর তত্ত্বাবধান কেরিছেলন তঁারা হেলন: েযশূয় ও তঁার পুত্ররা,
কদ্মীেয়ল ও তঁার পুত্ররা (িযহূদার উত্তরপুরুষ), েলবীয় েহনাদেদর
পুত্রগণ ও তঁােদর ভাইরা| 10 যখন সহপিতরা প্রভুর মিন্দেরর িভিত্ত
স্থাপন করেলন, তখন যাজকরা পূনর্পিরচ্ছদ পের িশঙা বাজােলন:
আসেফর সন্তানরা তঁােদর েখাল কতর্ াল িনেলন এবং ইস্রােয়েলর রাজা
দায়ুেদর আেদশানুসাের প্রভুেক প্রশংসা করবার জনয্ তঁােদর জনয্
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িনির্দষ্ট স্থােন দঁাড়ােলন| 11 এক সেঙ্গ প্রভুর প্রশংসা করেত করেত
এবং প্রভুেক ধনয্বাদ জািনেয় তঁারা গাইেলন,

“প্রভু ভােলা!
তঁার প্রকৃত েপ্রম িচরকাল অবয্াহত থােক|”

তারপর সমস্ত েলাক একিট িবরাট িচৎকার কের হষর্ধ্বিন কের উঠল
এবং তারা প্রভুর প্রশংসা করল কারণ প্রভুর মিন্দেরর িভিত্তস্থাপন হেয়
েগল|

12 তখন আেগকার সুন্দর পুরােনা মিন্দেরর কথা স্মরণ কের বহু
বয়স্ক েলাক, যাজকঅথবা েলবীয়েদর গাল েবেয় েচােখরজল গিড়েয়
পড়ল| অনয্রা যখন আনন্দ ও েকালাহল করিছল তখন তারা কঁাদিছল|
13 েসই আনন্দ ও েকালাহেলর ধ্বিন বহুদূর েথেকও েশানা যািচ্ছল|
িকন্তু এত েজাের শব্দ হিচ্ছল েয যারা দূর েথেক তা শুনিছল তারা
বুঝেত পারিছল না েসটা আনেন্দর শব্দ না কান্নার|

4
মিন্দর পুনির্নমর্ােণর িবপেক্ষ শত্রুদল

1-2 অনয্ েদেশর বহু েলাক যঁারা ঐ অঞ্চেল বাস করেতন তঁারা
িযহূদা ও িবনয্ামীেনর েলাকেদর প্রিত িবরূপ মেনাভাবাপন্ন িছেলন|
তঁারা শুনেত েপেলন েয যারা বন্দীদশা েথেকঐঅঞ্চেল িফের এেসেছ
তারা প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্ একিট মিন্দর িনমর্াণ করেছ| তাই
তঁারা সরুব্বািবল ও িপতৃকুলপিতেদর কােছ এেলন এবং বলেলন,
“িনমর্ােণর কােজ আমােদর েযাগ িদেত দাও| আমরা েতামােদরই
মত| যখন েথেক অশূর রাজা এসর-হেদ্দান আমােদর এখােন িনেয়
এেসেছন তখন েথেক আমরা েতামােদর প্রভুেক েহামবিল উৎসগর্
করিছ|”
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3সরুব্বািবল, েযশূয় ও ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ িপতৃকুলপিতরা তঁােদর
বলেলন, “না, েতামরা আমােদর সেঙ্গ মিন্দর িনমর্াণ করেত পার না|
রাজা েকারেসর আেদশ অনুযায়ী ইস্রােয়েলর প্রভুর মিন্দর িনমর্ােণর
কাজ একমাত্র আমরাই সম্পন্ন করেত পাির|”

4একথা শুেন এই সব বয্িক্তরা কু্রদ্ধ হেলন| তঁারা িযহূদার েলাকেদর
িনরুৎসাহ করবার েচষ্টা করেলন এবং তােদর িনমর্ােণর কাজ বন্ধ
করবার েচষ্টা করেলন| 5 ওইসব শত্রুরা মিন্দর িনমর্ােণর কাজ বন্ধ
করবার িনিমত্ত নানা রকম সমসয্া সৃষ্টির জনয্ সরকারী কমর্চারীেদরও
ভাড়া কের এেনিছেলন| পারসয্-রাজ েকারেসর রাজত্বকাল েথেক
শুরু কের পারসয্-রাজ দািরয়াবেসর রাজত্ব প্রািপ্ত পযর্ন্ত এই প্রিতকুল
অবস্থা চেলিছল|

6 এমনিক ইহুদীেদর িনবৃত্ত করার জনয্ তঁারা রাজা েকারসেক
েবশ িকছু অিভেযাগাত্মক িচিঠও িলেখিছেলন| অহেশ্বরশর েয বছের
পারেসয্র রাজা হেলন েসই বছের শত্রুরা তঁােকও একিট িচিঠ
পািঠেয়িছেলন|

েজরুশােলম পুনির্নমর্ােণর িবরুেদ্ধ শত্রুদল
7 অতর্ক্ষস্ত যখন পারেসয্র রাজা হেলন, তখন এই সব বয্িক্তরা

ইহুদীেদর িবরুেদ্ধ নািলশ জািনেয় তঁােক আেরকিট িচিঠ িলেখিছেলন|
িবশ্লম, িমত্রদাৎ, টােবল ও তঁার অনয্ানয্ সঙ্গীরা অরামীয় ভাষায় এই
িচিঠ রচনা কেরিছেলন|

8 তারপর েসনাপিত রহূম এবং সিচব িশমশয় রাজা অতর্ক্ষেস্তর
কােছ েজরুশােলেমর েলাকেদর িবরুেদ্ধ িচিঠ িলেখিছেলন| তঁারা
এইরূপ িলেখিছেলন:

9 েসনাপিত রহূম এবং সিচব িশমশয় এবং টপর্লীয়, পারসয্,
অকর্ বীয় ও বািবলীয়় গেণর িবচারকবগর্, গুরুত্বপূণর্ কমর্চারী এবং
এলমীয় েলাকেদর শূশন্খীয় েলাকেদর কাছ েথেক 10এবং অনয্ানয্
েলাকেদর যােদর মহামিহম অস্নপপর শমিরয়া নগের এবং ফরাৎ
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নদীর পিশ্চমপােরর েদেশর অনয্ানয্ জায়গায় এেনিছেলন তােদর
কাছ েথেক|

11 রাজা অতর্ক্ষেস্তর েয িচিঠিট পাঠােনা হেয়িছল এিট তারই একিট
অনুিলিপ:

আপনার ভৃতয্ ফরাৎ নদীর পিশ্চম পােরর প্রজাবেগর্র কাছ েথেক:

12 েহ রাজা অতর্ক্ষস্ত, আমরা আপনার কােছ িবনীত িনেবদন
করেত চাই েয, েয সব ইহুদীেদর আপিন এখােন েফরৎ 
পািঠেয়িছেলন তারা শহর পুনির্নমর্াণ করেত েচষ্টা করেছ|
েজরুশােলেমর বািসন্দারা বরাবর অনয্ানয্ রাজােদর প্রিত িবেদ্রাহ
কের এেসেছ| বতর্ মােন ইহুদীরা শহেরর িভত িনমর্াণ করেছ ও
েদওয়াল গঁাথেছ|

13 েহ মানয্বর, আপনার জ্ঞাতােথর্ জানাই েয শহেরর চারপােশ
েদওয়াল বানােনার কাজ েশষ হেলই িকন্তু েজরুশােলেমর
বািসন্দারা আপনােক কর প্রদান করা বন্ধ করেব এবং এেত
রাজেকােষর আির্থক ক্ষিত হেব|

14আমরা রাজার প্রিত অনুগত থাকেত প্রিতজ্ঞাবদ্ধ এবং আমরা
এরকম একিট ঘটনা ঘটেত িদেত চাই না এবং আমরা এও মেন কির
েয এসব কথা আপনােক জানােনা আমােদর কত্তর্ বয্|

15 রাজা অতর্ক্ষস্ত, আপনােক আমরা আপনার পূেবর্ েয সব
রাজাগন রাজত্ব কেরেছন তঁােদর নিথপত্র পেড় েদখেত পরামশর্
িদিচ্ছ| ঐ নিথপেত্র েদখেবন েজরুশােলম সব সময়ই বহু রাজার
িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরেছ| েজরুশােলেমর বািসন্দারা রাজা ও
শাসকেদর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কের বহু অসুিবধার সৃষ্টি কেরিছল| ঐ
সব কারণবশতঃই এই শহরিট ধ্বংস হয়|

16 েহ রাজািধরাজ, আমরা আপনােক সাবধান কের িদেত চাই,
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েজরুশােলেমর চারপােশর েদওয়াল যিদ আবার গঁাথা হয় তাহেল
আপিন ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চল েথেক আপনার কতৃর্ ত্ব হারােত
বসেবন|

17 রাজা অতর্ক্ষস্ত এেদর িচিঠর উত্তের িলখেলন:

আমার শুেভচ্ছা েনেবন|
18 আপনােদর পাঠােনা িচিঠিট আমােক অনুবাদ কের পেড়

েশানােনা হেয়েছ| 19 আিম আপনােদর পরামশর্ অনুযায়ী ভূতপূবর্
রাজােদর দিলল ও অনয্ানয্ তথয্ািদ অনুসন্ধােনর িনেদর্ শ িদই|
20 েসই সব েলখা পড়া হয় ও জানা যায় েয দীঘর্কাল েথেকই
েজরুশােলম শহেরর বািসন্দারা শাসকেদর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কের
এেসেছ| িবেদ্রাহ এবং িবেরািধতার সৃষ্টি করা এই শহেরর িনতয্
ৈনিমিত্তক ঘটনা| েজরুশােলম ও ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেল বহু
ক্ষমতাবান রাজগণ রাজত্ব কের এেসেছন, এবং তঁারা এই সমুদয়
অঞ্চল েথেক করও েপেয়েছন|

21 এখন, আিম পুনরায় িনেদর্ শ না েদওয়া পযর্ন্ত আপনারা
ইহুদীেদর েজরুশােলম শহেরর চারপােশ েদওয়াল েতালার কাজ
বন্ধ করেত আেদশ করুন| 22 েদখেবন, এই বয্াপাের েযন েকান
গািফলিত না হয়| আমরা েজরুশােলম শহরেক নতুন কের বানােত
িদেত পাির না, কারণ আমরা হয়ত এই শহর েথেক কর পােবা না|

23 রাজা অতর্ক্ষেস্তর িচিঠিটর একিট অনুিলিপ রহূম, িশমশয় এবং
তঁােদর সেঙ্গর েলাকেদর কােছ পেড় েশানােনা হল| তারপর ঐ বয্িক্তরা
েসাজা েজরুশােলেম ইহুদীেদর কােছ েগেলন এবং ইহুদীেদর িনমর্াণ
কাযর্ বন্ধ করেত বাধয্ করেলন|

মিন্দর িনমর্াণ করবার কাজ বন্ধ রইল



ইষ্রা 4:24 xii ইষ্রা 5:8

24 ফলস্বরূপ, েজরুশােলেম ঈশ্বেরর মিন্দর িনমর্ােণর কাজ বন্ধ
হল| পারেসয্র রাজা িহেসেব দািরয়াবেসর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছর পযর্ন্ত
িনমর্াণ কাজ বন্ধ িছল|

5
1 েসই সময় হগয় ও ইেদ্দার পুত্র সখিরয় ভাববাদীদ্বয় প্রভুর

নােম ভিবষয্ৎ বাণী কের েজরুশােলম ও িযহূদার েলাকেদর
উদ্দীিপত করেত লাগেলন| 2 তখন শল্টীেয়েলর সন্তান সরুব্বািবল ও
েযাষাদেকর পুত্র েযশূয় আবার েজরুশােলেম মিন্দর িনমর্ােণর কাজ
শুরু করেলন| ঈশ্বেরর সমস্ত ভাববাদীরা তঁােদর সেঙ্গ িছেলন এবং
তঁারা এই কাজ সমথর্ন করিছেলন| 3 তখন ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর
শাসক তত্তনয়, শথরেবাষণয় ও তঁােদর অনুচরবগর্, যঁারা মিন্দর
পুনির্নমর্ােণর কাজ শুরু কেরিছেলন তঁােদর কােছ িগেয় জানেত
চাইেলন, “কার সম্মিতেত েতামরা আবার নতুন কের মিন্দর বানােত
শুরু কেরছ?” 4 সরুব্বািবেলর কােছও যারা এই মিন্দর পুনির্নমর্ােণর
কােজ জিড়ত িছেলন তঁােদর নাম জানেত চাইেলন|

5 িকন্তু ঈশ্বর স্বয়ং ইহুদী েনতােদর প্রিত লক্ষয্ রাখিছেলন| রাজা
দািরয়াবসেক একটা খবর না পাঠােনা পযর্ন্ত তােদর কাজ বন্ধ করবার
েকান প্রেয়াজন িছল না| রাজার কাছ েথেক উত্তর না আসা পযর্ন্ত তারা
কাজ চািলেয় েগেলন|

6 ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর শাসক তত্তনয়, শথর েবাষণয়
ও তঁােদর সেঙ্গ প্রধান বয্িক্তরা 7 রাজা দািরয়াবসেক একিট িচিঠ
পাঠােলন|

েহ রাজা,
8আমরা িযহূদা অঞ্চেল িগেয়িছলাম এবং মহান ঈশ্বেরর মিন্দর

িনমর্াণস্থল পিরদশর্ন কেরিছ এবং েদখলাম েয, ইহুদীরা বড় বড়
পাথর ও কােঠর গঁুিড় িদেয় মিন্দরিট বািনেয় চেলেছ| আমােদর
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িবশ্বাস এই গিতেত কাজ হেল মিন্দর িনমর্ােণর কাজ দ্রুত সম্পন্ন
হেব|

9-10 আমরা তােদর দলপিতেদর কােছ, আপনােক পাঠােনার
জনয্ বয্িক্তেদর নােমর তািলকা েচেয়িছলাম এবং প্রশ্ন কেরিছলাম|
আমরা এটাও জানেত েচেয়িছলাম েয কার অনুমিতেত তারা
মিন্দরিট পুনির্নমর্াণ করেছ|

11 উত্তের তারা বলল:

“আমরা স্বগর্ ও মেতর্ য্র ঈশ্বেরর দাস| আমরা মিন্দরিট পুনির্নমর্াণ
করিছ েযিট বহু বছর আেগ ইস্রােয়েলর এক মহান রাজা
বািনেয়িছেলন| 12 আমােদর পূবর্পুরুষরা ঈশ্বরেক রুষ্ট কেরিছল
তাই ঈশ্বর নবূখদিনৎ সরেক বািবেলর রাজা কের পািঠেয়িছেলন
আমােদর পূবর্পুরুষেক শাসন করবার জনয্| নবূখদিনৎ সর এই
মিন্দরিট ধ্বংস কের আমােদর পূবর্পুরুষেদর বন্দী কের বািবেল
িনেয় যান| 13 বািবেল েকারেসর প্রথম বছেরর রাজত্বকােল িতিন
এই মিন্দর পুনির্নমর্ােণর জনয্ আেদশ েদন| 14 অতঃপর রাজা
েকারস সমস্ত েসানার ও রূেপার িজিনষ, েযগুেলা েজরুশােলেমর
মিন্দর েথেক নবূখদিনৎ সর দ্বারা লুিণ্ঠত হেয়িছল এবং তঁার মূির্ত্তর
মিন্দের রাখা হেয়িছল, েসগুেলা েশশ্বসেরর হাত িদেয় েফরৎ 
পাঠান|”

15 রাজা েকারস, েশশ্বসরেক রাজয্পাল িহেসেব িনেয়াগ
করেলন এবং তঁােক বলেলন, “এই সব েসানা এবং রূেপার িজিনষ
িনেয় যাও এবং েজরুশােলেমর মিন্দের পুনরায় েরেখ দাও এবং
মিন্দরিট পূেবর্ েযখােন িছল িঠক েসখােনই মিন্দর পুনির্নমর্াণ কর|”

16 েশশ্বসর তখন েজরুশােলেম এেস এই নতুন মিন্দেরর
িভিত্তপ্রস্তর স্থাপন কেরন; েসিদন েথেক আমরা এই ঈশ্বেরর মিন্দর
পুনির্নমর্ােণর কাজ কেরআসিছ, িকন্তুআমােদর কাজ এখনও েশষ
হয়িন|
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17 এখন রাজা যিদ ইচ্ছা কেরন, দয়া কের পুরােনা নিথপত্র
েদখেত পােরন, এটা প্রমাণ করবার জনয্ েয, রাজা েকারস
সিতয্ সিতয্ই েজরুশােলেম ঈশ্বেরর মিন্দর পুনির্নমর্ােণর িনেদর্ শ
িদেয়িছেলন িক না| অতঃপর িতিন যিদ এ িবষেয় তঁার িসদ্ধােন্তর
কথা আমােদর একিট িচিঠেত জানান তাহেল আমরা িবেশষ বািধত
হব|

6

দািরয়াবেসর আেদশ
1 তখন রাজা দািরয়াবস তােদর কথার সতয্তা যাচাইেয়র জনয্

প্রাচীন রাজােদর নিথপত্র খঁুেজ েদখার িনেদর্ শ িদেলন| এই সমস্ত
নিথপত্র বািবেল েকাষাগাের রিক্ষত হত| 2 ভালভােব অনুসন্ধান কের
(মাদীয় প্রেদেশর অক্মথা) দুেগর্ প্রাচীন তুেলাট কাগেজ েলখা একিট
সরকাির নিথ পাওয়া েগল যােত রাজা েকারস েজরুশােলেম মিন্দর
িনমর্ােণর জনয্ আেদশ িদেয়িছেলন|

নিথেত এইরূেপ েলখা িছল: 3 েকারস তঁার রাজা হওয়ার
প্রথম বছের েজরুশােলেমর মিন্দর সম্পেকর্ িনেদর্ শ িদেয়িছেলন|
আেদশিট িছল এইরূপ:

ঈশ্বেরর জনয্ মিন্দরিট আবার বানােনা েহাক্| এই মিন্দের
ঈশ্বেরর জনয্ উৎসগর্ িনেবদন করা হেব| এই মিন্দেরর িভিত্ত স্থাপন
করা েহাক্| মিন্দরিট 90 ফুট চওড়া ও উচ্চতায় 90 ফুট হেব|
4 মিন্দরেক িঘের িতন সাির বড় পাথেরর েদওয়াল ও একসাির বড়
কােঠর গঁুিড়র েদওয়াল থাকেব| মিন্দর িনমর্ােণর বয্য় বহন হেব
রাজার েকাষাগার েথেক| 5 নবূখদিনৎ সর েয সব েসানা এবং রূেপা
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লুণ্ঠন কের বািবেল িনেয় এেসিছেলন েসগুিল সব অবশয্ই ঈশ্বেরর
মিন্দের েফরৎ পাঠােত হেব|

6আিম, দািরয়াবস,

ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর রাজয্পাল তত্তনয়েক, শথর-
েবাষণয়েক ও অনয্ানয্ উচ্চপদস্থ কমর্চারীেদর েজরুশােলম েথেক
সের েযেত আেদশ িদিচ্ছ| 7 এই ঈশ্বেরর মিন্দর িনমর্ােণর কাজ
বন্ধ করবার েচষ্টা কেরা না| কমীর্েদর িবরক্ত কেরা না| ইহুদীেদর
রাজয্পাল এবং ইহুদীেদর েনতারা আিদস্থােনর ওপর মিন্দর
পুনির্নমর্াণ করুক|

8 এখন আিম এই আেদশ করিছ েয েতামরা এসব কাজ ইহুদী
েনতােদর জনয্ করেব, যারা মিন্দর িনমর্ােণর কােজ িলপ্ত| মিন্দর
িনমর্ােণর খরচ আসেব রাজার েকাষাগার েথেক এবং ঐ অথর্
আসেব ফরাৎ নদীর পিশ্চম পােরর অঞ্চেল সংগৃহীত কর েথেক|
এই সব িনেদর্ শগুিল তাড়াতািড় পালন কর যােত কাজিট বন্ধ না
হেয় যায়| 9-10 স্বেগর্র ঈশ্বেরর মিন্দের উৎসগর্ করবার জনয্ যা যা
লাগেব সবই ওেদর দাও| েজরুশােলেমর যাজকেদর যিদ ষঁাড়,
েমষ, পঁাঠা, এমন িক গম, নুন, দ্রাক্ষারস অথবা েতল এসেবর
প্রেয়াজন হয় তেব এসবই ওেদর প্রেতয্ক িদন িদও; এর েযন
অনয্থা না হয়| তাহেল তারা হয়ত স্বেগর্র ঈশ্বরেক সুগন্ধ সম্বিলত
েহাম উৎসগর্ করেব এবং ঈশ্বেরর কােছ আমার ও আমার পুত্রেদর
জনয্ প্রাথর্না করেব|

11আিম এও আেদশ িদিচ্ছ, েকউ যিদ এই আেদশ বদেল েদয়
তেব তার বাড়ীর েথেক একিট কিড় কাঠ খুেল েনওয়া হেব, এবং
েসই বয্িক্তেক ঐ কিড় কােঠ ফঁািস েদওয়া হেব এবং তার বাড়ীিট
ধ্বংস কের একিট বােরায়ারী েশৗচালেয় পিরনত করা হেব|

12 ঈশ্বর তঁার নাম েজরুশােলেম েরেখ েদেবন| েকান রাজা
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অথবা েদশঅথবা েকউ যিদ এইআেদশ বদলাবার েচষ্টা কেরঅথবা
েজরুশােলেম মিন্দর ধ্বংস করবার েচষ্টা কের তাহেল েযন ঈশ্বর
তােদর পরািজত ও ধ্বংস কেরন|
আিম, দািরয়াবস এই আেদশ িদেয়িছ| এই আেদশ অিত সত্ত্বর

এবং সমূ্পণর্ভােব পালন করা চাই|

মিন্দর িনমর্ােণর সমািপ্ত ও উৎসগীর্করণ
13 তখন ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর রাজয্পাল তত্তনয়, শথর-

েবাষণয় ও তঁার েলাকরা রাজা দািরয়াবেসর আেদশ তাড়াতািড় ও
পুেরাপুিরভােব েমেন িনেলন| 14 ইহুদীেদর প্রবীণরা ভাববাদী হগয় ও
ইেদ্দার পুত্র সখিরেয়র ভিবষয্ৎ বাণীর দ্বারা অনুপ্রািণত ও উৎসািহত
হেয় মিন্দর িনমর্ােণর কাজ চািলেয় েগেলন| ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
আেদশ অনুসাের এবং পারেসয্র িবিভন্ন রাজা েকারস, দািরয়াবস
এবং অতর্ক্ষেস্তর িনেদর্ শ পালন কের তঁারা মিন্দর িনমর্ােণর কােজ
সাফলয্লাভ কেরিছেলন| 15 দািরয়াবেসর রাজেত্বর ষষ্ঠ বছেরর অদর
মােসর তৃতীয় িদেন মিন্দর িনমর্ােণর কাজ েশষ হেয়িছল|

16 ইস্রােয়েলর বািসন্দারা মিন্দর উৎসগীর্করেণর উৎসবিট আনন্দ
সহকাের পালন করল| বন্দীদশা েথেক মুিক্ত পাওয়া সমস্ত যাজকগণ
ও েলবীয়রাও উৎসেব েযাগদান করেলন|

17 100িট ষঁাড়, 200 িট েমষ, 400িট পুরুষ েমষশাবক বিল
িদেয় মিন্দরিটেক প্রভুর উেদ্দেশয্ উৎসগীর্কৃত করা হল| এছাড়াও
ইস্রােয়েলর পাপস্খালেনর জনয্ 12িট ছাগল বিল েদওয়া হল|
ইস্রােয়েলর 12িট পিরবােরর প্রেতয্কিটর জনয্ 12িট ছাগল উৎসগর্
করা হেয়িছল| 18এরপর তারা েজরুশােলেমর মিন্দের ঈশ্বেরর েসবার
জনয্ তােদর দল অনুযায়ী েমািশর পুস্তেক িলিপবদ্ধ িনেদর্ শ অনুযায়ী
যাজকগণ ও েলবীয়েদর েবেছ িনেলন|

িনস্তারপবর্
19 প্রথম মােসর েচৗদ্দ িদেনর মাথায় বন্দীদশা েথেক িফের আসা

ইহুদীরা িনস্তারপবর্ পালন করেলন| 20 যাজক ও েলবীয়রা সকেল
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পিরচ্ছন্ন হেয় িবেশষ িদনিটর জনয্ প্রস্তুত হেলন| েলবীয়রা বন্দীদশা
েথেক িফের আসা ইহুদীেদর সকেলর জনয্, তঁােদর িনেজেদর জনয্
এবং তঁােদর যাজক ভাইেদর জনয্ িনস্তারপেবর্র উৎসগীর্কৃত েমষিটেক
বিল িদেলন| 21এরপর বন্দীদশা েথেক ইস্রােয়েল িফের আসা সকেল
িমেল েসই েমেষর মাংস গ্রহণ করেলন| ঐ শহেরর অনয্ েলাকরাও
ঐ েদেশরই বািসন্দা অনয্ েলাকেদর অপিবত্রতা েথেক িনেজেদর
পিবত্র কের ঐ েমেষর মাংস গ্রহণ করেলন| তঁারা সকেল ঈশ্বেরর
সামেন প্রাথর্না করার জনয্ িনেজেদর পিবত্র করেলন| 22 এই সমস্ত
বয্িক্তরা সাতিদন ধের মহানেন্দ খািমরিবহীন রুিটর উৎসব পালন
করেলন| ঈশ্বর তােদর সকলেক আনিন্দত কের তুলেলন কারণ
িতিন অশূররােজর মেনাবৃিত্তেত পিরবতর্ ন এেনিছেলন এবং তার ফেল
অশূর-রাজ* তঁােদর ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিন্দর িনমর্ােণর কােজ
সমথর্ন জািনেয়িছেলন|

7
ইষ্রা েজরুশােলেম এেলন

1 এসব ঘটনা ঘেট যাবার পর, পারেসয্র রাজা অতর্ক্ষেস্তর
রাজত্বকােল ইষ্রা বািবল েথেক েজরুশােলেম এেলন| ইষ্রা িছেলন
সরােয়র পুত্র| সরায় অসিরেয়র, অসিরয় িহিল্কেয়র, 2 িহিল্কয় শলু্লেমর,
শলু্লম সােদােকর, সােদাক অহীটূেবর, 3 অহীটূব অমিরেয়র, অমিরয়
অসিরেয়র, অসিরয় মরােয়ােতর, 4 মরােয়াৎ সরিহেয়র, সরিহয
উিষর, উিষ বুিক্কর পুত্র| 5 বুিক্ক িছেলন অবীশূেয়র পুত্র, অবীশূয় িছেলন
পীনহেসর পুত্র, পীনহস িছেলন ইিলয়াসেরর পুত্র, এবং ইিলয়াসর
িছেলন প্রধান যাজক হােরােণর পুত্র|

6 িশক্ষক ইষ্রা, বািবল েথেক েজরুশােলেম এেসিছেলন| েমািশর
ঈশ্বরদত্ত অনুশাসন সম্পেকর্ তঁার সুগভীর বুয্ৎপিত্ত িছল| রাজা
অতর্ক্ষস্ত ইষ্রােক তঁার অনুেরাধ অনুসাের সমস্ত প্রেয়াজনীয় িজিনষ
* 6:22: অশূররাজ এিটর অথর্ সম্ভবতঃ পারেসয্র রাজা দািরয়াবস|
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িদেয়িছেলন কারণ প্রভু ইষ্রার সেঙ্গ িছেলন| 7 ইস্রােয়েলর বহু মানুষ
েযমন, যাজকগণ, েলবীয়গণ, গীতকারগণ, দ্বাররক্ষীগণ, প্রভৃিত
বয্িক্তরা ইষ্রার সেঙ্গ ইস্রােয়েল এেসিছেলন| এই সমস্ত বয্িক্তরা
রাজা অতর্ক্ষেস্তর রাজত্বকােলর সপ্তম বেষর্ েজরুশােলেম এেস
েপৗেঁছিছেলন| 8 ইষ্রা অতর্ ক্ষেস্তর রাজত্বকােলর সপ্তম বেষর্র পঞ্চম
মােস এেসিছেলন| 9 ইষ্রা ও তঁার দল ওই বছেরর প্রথম মােস বািবল
তয্াগ কের এবং পঞ্চম মােসর প্রথম িদন েজরুশােলেম এেস উপিস্থত
হন| 10 ইষ্রা প্রভুর িবিধগুিল সম্পেকর্ সময্ক জ্ঞানাজর্ েনর জনয্ তঁার
জীবেনর সমস্ত সময় বয্য় কেরন| িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভুর
িবিধ ও আেদশগুিল েশখােত ও সম্পাদন করােত েচষ্টা কেরিছেলন|

ইষ্রােক রাজা অতর্ক্ষেস্তর িচিঠ
11 ইষ্রা িছেলন একজন যাজক ও িশক্ষক যঁার ইস্রােয়েলর প্রিত

প্রদত্ত ঈশ্বেরর আেদশ ও িবিধ সম্পেকর্ সময্ক জ্ঞান িছল| রাজা
অতর্ক্ষস্ত ইষ্রােক এই িচিঠিট িলেখিছেলন:

12 রাজা অতর্ক্ষেস্তর কাছ েথেক:
যাজক ইষ্রা, িযিন স্বেগর্র প্রভুর িবিধর একজন িশক্ষক,

তঁােক রাজা অতর্ক্ষেস্তর অিভনন্দন!
13আিম এই আেদশ িদিচ্ছ: েয েকান ইস্রােয়লীয়, েকান যাজক

অথবা েয েকান েলবীয় যারা আমার রাজেত্ব বসবাস কের, তারা
েকউ যিদ ইষ্রার সেঙ্গ েজরুশােলেম েযেত চায় েতা েযেত পাের|

14 ইষ্রা, েতামােকআিম ওআমার সাতজন মন্ত্রীর দািয়ত্ব িদলাম,
তুিম অিত অবশয্ িযহূদা ও েজরুশােলেম িগেয় স্বয়ং পযর্েবক্ষণ
করেব, েসখােন েতামার বয্িক্তবগর্ ঈশ্বেরর িবিধগুিল কতদূর পালন
করেছ| আর েসই িবিধ েতা েতামার সেঙ্গই আেছ|

15 আমরা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্ েতামার সেঙ্গ েয েসানা
ও রূেপা িদলাম, তুিম তা েজরুশােলেম ঈশ্বেরর জনয্ িনেয় যােব|
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16 এছাড়াও, েতামােক যিদ েকউ েজরুশােলেম ঈশ্বেরর মিন্দেরর
জনয্ উপহার িদেত চায় এবং েতামার েলােকেদর এবং বািবেলর েয
েকান প্রেদেশ বসবাসকারী যাজকগণ ও েলবীয়েদর সব উপহারও
েতামােক সংগ্রহ কের িনেয় েযেত হেব|

17-20 এই সমস্ত অথর্ িদেয় তুিম বৃষ, েমষ ও েমষশাবক এবং
শসয্ ও পানীয় িকনেব| অতঃপর েজরুশােলেম ঈশ্বেরর মিন্দেরর
েবদীেত এই সমস্ত ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব| তুিম এবং অনয্ানয্
ইহুদীরা বাকী েসানা ও রূেপা েযমন খুশী খরচ করেত পােরা,
িকন্তু এমনভােব খরচ করেব যােত ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন| এ সমস্ত
িজিনষ েজরুশােলেম ঈশ্বেরর কােছ িনেয় যােব| এগুেলা সব প্রভুর
উপাসনার জনয্ বয্বহৃত হেব| এছাড়া মিন্দেরর প্রেয়াজেন আর যা
িকছু লাগেব, রাজেকাষ েথেক অথর্ েচেয় িকেন েনেব|

21 আিম, রাজা অতর্ক্ষস্ত, ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর েযসব
বয্িক্তবেগর্র কােছ রাজেকােষর অথর্ থােক, তােদর িনেদর্ শ িদিচ্ছ,
ইষ্রার যখন যা অেথর্র প্রেয়াজন হয় তা েযন তঁােক েদওয়া হয়
কারণ িতিন যাজক ও স্বেগর্র ঈশ্বেরর িবিধগুিলর একজন িশক্ষক|
22 আপাতত তঁােক 3/3-4 টন রূেপা, 600 বুেশল গম, 600
গয্ালন দ্রাক্ষারস, 600 গয্ালন জলপাই েতল ও পযর্াপ্ত পিরমাণ
লবণ েদওয়া েহাক্| 23 স্বেগর্র ঈশ্বর ইষ্রােক যা িকছু িনেত আেদশ
িদেয়েছন তা েযন তঁােক যত দ্রুত সম্ভব েদওয়া হয়| আিম আমার
সন্তান ও রাজেত্বর িবরুেদ্ধ স্বেগর্র ঈশ্বরেক অসন্তুষ্ট করেত চাই না,
সুতরাং প্রভুর মিন্দেরর জনয্ এই সব িনেদর্ শগুিল েযন পালন করা
হয়|

24 েহ আমার েদশবাসীগণ, আিম েতামােদর জ্ঞাতােথর্ জানােত
চাই েয যাজকগণ, েলবীয়গণ, গায়ক, দ্বাররক্ষী, মিন্দেরর
েসবাদাস ও ঈশ্বেরর মিন্দেরর অনয্ েয েকান কমীর্র কাছ েথেক কর
গ্রহণ অৈবধ| রাজােক সম্মান েদখােনার জনয্ প্রভুর দাসেদর েকান
কর েদওয়ার প্রেয়াজন েনই| 25 েহ ইষ্রা, ঈশ্বর ও তঁার িবিধ সম্পেকর্
েতামার যেথষ্ট জ্ঞান আেছ| সুতরাং ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর
েলাকেদর িবচার বয্বস্থা ও শাসনকমর্ েদখার জনয্, আিম েতামােক
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েতামার পছন্দ অনুযায়ী শাসনকতর্ া ও িবচারকবগর্ িনেয়ােগর ক্ষমতা
িদলাম| ঐ সমস্ত বয্িক্তবগর্ েতামার প্রভুর িবিধ অনুযায়ী এই
অঞ্চেলর িবচারিবভাগীয় প্রশাসিনক কাজকমর্ সম্পাদন করেবন|
26 এমন েকউ যিদ থােকন, েয ঈশ্বেরর িবিধ সম্পেকর্ অবগত
নয় তাহেল ঐ িবচারকবগর্ তােক ঈশ্বেরর িবিধ সম্পেকর্ িশক্ষা দান
করেব| েকান বয্িক্ত যিদ িবিধগুিল লঙঘন কের, তাহেল তােক
অপরােধর মাত্রা অনুযায়ী মৃতুয্দণ্ড, িনবর্াসন বা কারাবােসর শািস্ত
েদওয়া হেব বা জিরমানা করা হেব|

ইষ্রা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেলন
27 প্রভু মিহমাময়, আমােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর! েজরুশােলেম

প্রভুর মিন্দেরর প্রিত সম্মান জ্ঞাপেনর জনয্ ঈশ্বর রাজার হৃদেয় তঁার
অিভলাষ স্থাপন করেলন| 28 রাজা তঁার মন্ত্রীবগর্ ও কমর্চারীেদর
উপিস্থিতেত প্রভু আমার প্রিত তঁার সিতয্কােরর ভালবাসা অিভবয্ক্ত
কেরিছেলন| প্রভু আমার সহায় হেয়িছেলন এবং তাই আিম সাহসী
হেয় আমার সেঙ্গ েজরুশােলেম িফের যাবার জনয্ ইস্রােয়েলর সমস্ত
েনতােদর একিত্রত কেরিছলাম|

8
ইষ্রার সেঙ্গ প্রতয্াবতর্ নকারী েনতােদর তািলকা

1 রাজা অতর্ক্ষেস্তর রাজত্বকােল েয সব পিরবােরর প্রধানরা আমার
সেঙ্গ বািবল েথেক েজরুশােলেম এেসিছেলন নীেচ তঁােদর নােমর
তািলকা েদওয়া হল:

2 পীনহেসর উত্তরপুরুষেদর মেধয্: েগেশর্াম; ঈথামেরর
উত্তরপুরুষেদর মেধয্: দািনেয়ল; দায়ুেদর উত্তরপুরুষেদর
মেধয্: হটূশ,
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3 শখিনেয়র উত্তরপুরুষেদর মেধয্ পেরাশ, সখিরয় ও আেরা 150
জন পুরুষ;

4পহৎ েমায়ােবর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ সখিরয়র পুত্র ইলীৈয়নয় ও
আেরা 200 জন পুরুষ;

5জট্টর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ মহসীেয়েলর সন্তান শখিনয় ওআেরা
300 জন পুরুষ;

6আদীেনর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ েযানাথেনর পুত্র এবদ ও আেরা
50 জন পুরুষ;

7এলেমর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ অথিলেয়র পুত্র িযশায়াহ ও আেরা
70 জন পুরুষ;

8 শফিটেয়র উত্তরপুরুষেদর মেধয্ মীখােয়েলর পুত্র সবিদয় ও
আেরা 80 জন পুরুষ;

9 েযায়ােবর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ িযিহেয়েলর পুত্র ওবিদয় ও
আেরা 218 জন পুরুষ;

10 বািনর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ েযািষিফেয়র পুত্র শেলামীত ও
আেরা 160 জন পুরুষ;

11 েববেয়র উত্তরপুরুষেদর মেধয্ েববেয়র পুত্র সখিরয় ও আেরা
28 জন পুরুষ;

12 অস্গেদর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ হকাটেনর পুত্র েযাহানন ও
আেরা 110 জন পুরুষ;

13অেদানীকােমর েশষ উত্তরপুরুষেদর মেধয্ ইলীেফলট, িযয়ূেয়ল,
শমিয়য় ও আেরা 60 জন পুরুষ,

14 এবং িবগ্বেয়র উত্তরপুরুষেদর মেধয্ ঊথয়, সবূ্বদ ও তার সঙ্গী
70 জন পুরুষ|

েজরুশােলেম প্রতয্াবতর্ ন
15 আিম এই সমস্ত বয্িক্তেদর অহবা-গািমনী নদীর কােছ জড়

হেত বেলিছলাম| েসখােন তঁাবু খািটেয় আমরা িতন িদন িছলাম|
আিম কেয়কজন যাজকেক েসখােন েদখলাম, িকন্তু েকান েলবীয়েক
নয়| তাই আিম 16 ইলীেয়ষর, অরীেয়ল, শমিয়য়, ইল্নাথন, যািরব,
ইল্নাথন, নাথন, সখিরয় ও মশুল্লম প্রভৃিত েনতৃবৃন্দেক এবং



ইষ্রা 8:17 xxii ইষ্রা 8:26

17 েযায়ারীব ও ইল্নাথন নােম দুজন িশক্ষকেক েডেক কািসিফয়া
নগেরর প্রধান ইেদ্দােরর কােছ তঁােক ও তঁার েলাকেদর িক বলেত
হেব তার িনেদর্ শ িদেয় পািঠেয়িছলাম যােত ইেদ্দা আমােদর ঈশ্বেরর
মিন্দের কাজকরার মত িকছু সহকারী পাঠােত পােরন| 18 েযেহতু ঈশ্বর
আমােদর সহায় িছেলন ইেদ্দা িনম্নিলিখত বয্িক্তেদর আমােদর কােছ
পাঠােলন: মহিলর উত্তরপুরুষ েশেরিবয় (মহিল িছেলন একজন েলিব|
েলিব িছল ইস্রােয়েলর সন্তান|) েশেরিবয়র সেঙ্গ তার পুত্ররা এবং
ভােয়রা েমাট 18জন পুরুষ এেসিছল| 19 হশিবয় ও তার সেঙ্গ মরািরর
সন্তান িযশায়াহ এবং তােদর ভাইরা ও েছেলরা, েমাট 20 জন পুরুষ|
20 তারা 220 জন মিন্দর কমীর্ও পািঠেয়িছল| (তােদর পূবর্পুরুষরা
েলবীয়েদর সাহাযয্ করবার জনয্ দায়ুদ ও তঁার কমর্চারীবগর্দ্বারা িনযুক্ত
হেয়িছেলন| তােদর নাম তািলকা ভুক্ত িছল|)

21 অহবা নদীর কােছ আিম েঘাষণা করলাম, ঈশ্বেরর কােছ
আমােদর িবনীত প্রিতপন্ন করার জনয্ আমরা সকেল উপবাস করব|
ঈশ্বেরর কােছআমরাআমােদর ওআমােদর সন্তিতেদর এবংআমােদর
িবষয় সম্পিত্তর িনরাপদ যাত্রার জনয্ প্রাথর্না করেত েচেয়িছলাম|
22 আিম আমােদর িনরাপত্তার জনয্ রাজার কাছ েথেক আমােদর
সেঙ্গ আসবার জনয্ ৈসনয্ ও অশ্বােরাহী চাইেত অতয্ন্ত িদ্বধা েবাধ
কেরিছলাম| কারণ আমরা রাজােক বেলিছলাম, “যারা প্রভুেত িবশ্বাস
কের ও তঁার প্রিত আস্থা রােখ, আমােদর প্রভু সদা তােদর সহায় হন|
িকন্তু েযসব বয্িক্ত তঁার েথেক দূের সের যায় ঈশ্বর তােদর প্রিত কু্রদ্ধ
হন|” 23আমরা তাই উপবাস কের ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম
এবং িতিন আমােদর প্রাথর্না শুেনিছেলন|

24 এরপর আিম যাজকেদর মেধয্ েথেক েশেরিবয়, হশিবয় যারা
েনতৃস্থানীয় িছল ও তােদর 10 জন ভাই প্রমুখ েমাট 12 জন
যাজকেক েবেছ িনেয়িছলাম| 25 রাজা অতর্ক্ষস্ত, তঁার উপেদষ্টাগণ,
তঁার প্রধানরা এবং বািবেলর সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা েসই উপহারগুিল
ঈশ্বেরর মিন্দেরর জনয্ িদেলন| এবং বািবেলর েলাকেদর কাছ েথেক
আমরা সব েসানা এবং রূেপা ওজন কের, মিন্দেরর কােজর জনয্
ঐ বােরা জনেক িদলাম| 26 সব িমিলেয় 25 টন রূেপা, 3/3-4 টন
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রূেপার থালা ও 3/3-4 টন েসানা িছল| 27 এছাড়াও আমরা প্রায় 19
পাউণ্ড ওজেনর 20িট েসানার বাসন ও দুমূর্লয্ 2িট িপতেলর থালা
িদেয়িছলাম এবং বেলিছলাম, 28 “েতামরা প্রভুর কােছ পিবত্র| এই
সামগ্রীগুিলও প্রভুর কােছ পিবত্র| এই সমস্ত েসানা এবং রূেপা েলাকরা
প্রভুেক দান কেরিছল, েসই প্রভু, িযিন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
ঈশ্বর| 29 যাও এই সমস্ত বস্তু রক্ষা কর| েজরুশােলেম প্রভুর
মিন্দেরর েনতৃবগর্েক েদওয়ার আেগ পযর্ন্ত এই সমস্ত সম্পেদর দািয়ত্ব
েতামােদর| ইস্রােয়েলর প্রধান পিরবারবেগর্র েনতা ও েলবীয়েদর হােত
এই সমস্ত িকছু তুেল েদেব| তারা ওজন কের এই সমস্ত িজিনস
েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দেরর ঘেরর েভতের তুেল রাখেবন|”

30তখন যাজক ও েলবীয়রা, েজরুশােলেমর মিন্দেরর জনয্ ইষ্রার
েদওয়া সামগ্রীগুিল গ্রহণ করল|

31 প্রথম মােসর দ্বাদশ িদেন আমরা অহবা নদীর কাছ েথেক
েজরুশােলম অিভমুেখ যাত্রা শুরু করলাম| ঈশ্বর আমােদর সহায়
িছেলন| িতিন আমােদর পেথ শত্রুেদর ও দুবৃর্ত্তেদর হাত েথেক
রক্ষা করেলন| 32 এরপর আমরা েজরুশােলেম েপৗছঁলাম| েসখােন
িতন িদন িবশ্রাম িনলাম| 33 চতুথর্ িদন আমরা মিন্দের েগলাম এবং
দুমূর্লয্ বস্তুগুিল ওজন কের যাজক ঊরীেয়র পুত্র মেরেমাতেক িদলাম|
মেরেমােতর সেঙ্গ পীনহেসর পুত্র ইিলয়াসর এবং েযশূেয়র পুত্র
েযাষাবদ ও িবনূ্নিয়র পুত্র েনায়িদয় নােম দুই েলবীয় িছল| 34 আমরা
সামগ্রীগুিল ওজন কের েমাট ওজেনর পিরমাণ নিথভুক্ত কেরিছলাম|

35 এরপর, েয সব ইহুদীরা িনবর্াসন েথেক িফের এেসিছল,
তারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বরেক েহামবিল িনেবদন করল| তারা ইস্রােয়েলর
মঙ্গেলর জনয্ 12িট বৃষ, 96িট েমষ, 77িট েমষশাবক ও
পাপেমাচেনর জনয্ 12িট পুরুষ ছাগলও বিলদান করল|

36 এরপর আমরা ফরাৎ নদীর পিশ্চম তীরস্থ প্রােদিশক েনতােদর
ও রাজয্পালেদর হােত রাজার িচিঠিট তুেল িদলাম| তারপর এই সমস্ত
েনতারা ইস্রােয়েলর বািসন্দা ও মিন্দেরর সহায়তা কেরন|
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9
অইহুদীয় বয্িক্তেদর সেঙ্গ িববাহ

1এসব হেয় যাবার পর ইস্রােয়লীয় েলাকেদর েনতারাআমােক এেস
বলেলন, “ইষ্রা, ইস্রােয়েলর েলাকরা এখােন বসবাসকারী অনয্ানয্
বয্িক্তেদর েথেক িনেজেদর পৃথক েরেখ বাস কেরিন| ইস্রােয়লীয়রা
কনানীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, িযবূষীয়, অেম্মানীয়, েমায়াবীয়, িমশরীয়
এবং ইেমারীয় প্রভৃিত অনয্ জািতর েলাকেদর অসৎ  কাযর্কলােপ
প্রভািবত| 2 এই ভােব তারা অনয্ বংেশর সেঙ্গ িববাহসূেত্র আবদ্ধ হয়|
ইস্রােয়লীয় িবেশষ জন বেল গণয্ হবার কথা, িকন্তু এখন অন্তির্ববােহর
দরুণ তােদর অনয্ জািতর সেঙ্গ িমশ্রণ হেয়েছ| ইস্রােয়েলর েনতৃবগর্ ও
প্রশাসকরাই এই ধরেণর িবেয় কের অপরাপরেদর কােছ দৃষ্টান্ত স্থাপন
কেরেছ|” 3 আিম যখন একথা জানেত পারলাম, তখন দুঃখ প্রকাশ
করবার জনয্ আিম আমার েপাশাক, চুল, দািড় িঁছেড় েফললাম, এবং
িবষণ্ন ও অতয্ন্ত স্তিম্ভত হেয় বেস পড়লাম| 4 তখন ধমর্ভীরু সমস্ত
বয্িক্ত ভেয় কঁাপেত শুরু করল| ওরা ভয় েপেয়িছল কারণ বন্দীদশা
েথেক মুিক্তলাভ কের েযসব ইহুদীরা িফের এেসিছল, তারা ঈশ্বেরর
প্রিত অনুগত িছল না| কু্ষদ্ধ ও িবমূঢ় অবস্থায় আিম ৈবকািলক উৎসগর্
অনুষ্ঠান পযর্ন্ত বেস থাকলাম| ওই সমস্ত বয্িক্তরা আমার চারপােশ
জেড়া হল|

5আিম যতক্ষণ ওখােন বেসিছলাম, িনেজেক যতদূর সম্ভব লিজ্জত
েদখােত েচষ্টা করিছলাম| এরপর ৈবকািলক প্রাথর্নার সময় আিম উেঠ
দঁাড়ালাম| েনাংরা ও েছঁড়া পিরেধয় সহ আিম হঁাটু েগেড় বেস, দুহাত
প্রসািরত কের আমার 6 প্রভু ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কের বললাম:

“েহ আমার ঈশ্বর, েতামার িদেক িফের তাকােতও আিম লজ্জা
েবাধ করিছ| আিম লিজ্জত কারণ আমােদর পাপকমর্ আমােদর মাথা
ছািড়েয় েগেছ| আমােদর অপরাধ স্বগর্ পযর্ন্ত েপৗেঁছেছ| 7 আমােদর
পূবর্পুরুষেদর সময় েথেক শুরু কের আজ পযর্ন্ত আমরা বহু
পােপ পাপী| আমােদর পােপর জনয্ আমােদর রাজােদর, যাজকেদর
এবং আমােদর শািস্তেভাগ করেত হেয়েছ| িবিভন্ন িবেদশী শাসক
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আমােদর লুঠ কের আমােদর বন্দী কের িনেয় িগেয়েছ| ঐ িবেদশী
আক্রমণকারীরা আমােদর সম্পদ লুঠ কেরেছ| আজ পযর্ন্ত েসই একই
পুরােনা ঘটনা ঘেট চেলেছ|

8 “িকন্তু এখন অল্প সমেয়র জনয্ তুিম আমােদর প্রিত দয়া প্রদশর্ন
কেরছ| তুিম আমােদর বন্দী বয্িক্তেদর মেধয্ েথেক কেয়ক জনেক এই
পিবত্রস্থােন এেস বাস করার সুেযাগ কের িদেয়ছ| প্রভু, তুিম আমােদর
দাসত্ব েথেক এক নতুন জীবন দান কেরছ| 9 হঁয্া, আমরা দাস িছলাম,
িকন্তু তুিম আমােদর দাস থাকেত েদেব না বেল পারেসয্র রাজােদর
দয়ালু কের আমােদর প্রিত েতামার অনুগ্রহ প্রকাশ কেরছ| েতামার
মিন্দরিট েযিটধ্বংস হেয় িগেয়িছল, েসিট গড়বার জনয্ তুিম আমােদর
নবজীবন দান কেরছ| িযহূদা ও েজরুশােলমেক রক্ষােথর্ তুিমআমােদর
একিট েদওয়াল তুলেত সাহাযয্ কেরছ|

10 “েহ ঈশ্বর, েতামােক আমরা আর িক বলেত পাির? আমরা
আবার েতামার প্রিত অবাধয্ হেয়িছ| 11 েহ ঈশ্বর, তুিম েতামার
ভাববাদীেদর মাধয্েম আমােদর আেদশ কেরছ: �েয ভূখণ্ডেত েতামরা
আপনজ্ঞােন থাকেত চেলছ েসিট ধ্বংসাবেশষ মাত্র| এই ভূখণ্ডিট
এখােন বসবাসকারী বািসন্দােদর অসৎ কেমর্র জনয্ ধ্বংসাবেশেষ
পিরণত হেয়েছ| এখানকার বািসন্দারা এই ভূখণ্ডেক অপিবত্র
কেরেছ| 12 অতএব, ইস্রােয়েলর েলাকরা, েতামরা েযন েতামােদর
সন্তানসন্তিতেদর ওই সব েলাকেদর সন্তানসন্তিতেক িবেয় করেত িদও
না| ওেদর সেঙ্গ কথাও বেলা না| আমার আেদশ শুনেল েতামরা বিলষ্ঠ
হেয় উঠেব এবং এই ভূখেণ্ডর যাবতীয় ভােলা িজিনষ উপেভাগ করেত
পারেব এবং েতামােদর সন্তানসন্তিতেদর হােত এই ভূখণ্ডিট তুেল িদেত
পারেব|�

13 “আমরা িনেজরাই এই অবস্থার জনয্ দায়ী| আমরা পাপাচরণ
কেরিছ এবংআমরা অপিরসীম েদাষী| িকন্তু তুিমআমােদর অেনক কম
দেণ্ড দিণ্ডত কেরছ|আমােদর অেনক মারাত্মক পােপর জনয্আমােদর
খুব কিঠন শািস্ত প্রাপয্ িছল| তা সেত্ত্বও তুিম আমােদর কেয়ক জনেক
বন্দীদশা েথেক মুিক্ত িদেয়ছ| 14 অতএব েতামার আেদশ আমােদর
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অমানয্ করা উিচৎ নয়|আমােদর ওই সমস্ত েলাকেদর সেঙ্গ অন্তির্ববাহ
করা উিচৎ  নয় যারা খারাপ কাজ কের| আমরা জািন েয আমরা
যিদ ওেদর সেঙ্গ িববাহ সম্পকর্ চািলেয় যাই, তাহেল, েহ ঈশ্বর, তুিম
আমােদর ওপর খুব েরেগ যােব এবং যতিদন না সমস্ত ইস্রােয়লীয়
িনবর্ংশ হেব তত িদন আমােদর ধ্বংস করেব|

15 “েহ প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, তুিম এত ভােলা েয আমরা এত
েদাষ করা সেত্ত্বও তুিম আমােদর কেয়ক জনেক েবঁেচ থাকেত িদেয়ছ|
আমরা েদাষী, তাই েস কারেণ আমােদর কােরারই েতামার সামেন
দঁাড়াবার কথা নয়|”

10

েলাকরা তােদর পাপ স্বীকার করল
1 প্রভুর মিন্দেরর সামেন কঁাদেত কঁাদেত ইষ্রা প্রাথর্না করিছেলন

ও েদাষ স্বীকার করিছেলন| েসই সমেয় বহু ইস্রােয়লীয় নারী, পুরুষ
ও িশশু তঁার চারপােশ জেড়া হেয়িছল| তারাও কঁাদিছল| 2 তখন
এলােমর একজন উত্তরপুরুষ িযহীেয়েলর পুত্র শখিনয়, ইষ্রােক বলল,
“আমরা ঈশ্বেরর আেদশ অমানয্ কেরিছ এবং আমােদর আেশপােশ
বসবাসকারী অনয্ানয্ জািতর বংেশর েলাকেদর সেঙ্গ ৈববািহক সম্বন্ধ
স্থাপন কেরিছ, তবুও আমার মেন হয় এখেনা ইস্রােয়েলর সব আশা
হািরেয় যায়িন| 3 এখন আমরা ঈশ্বেরর সামেন একিট চুিক্ত কির েয
এইসব িবজাতীয় স্ত্রীেলাক ও তােদর সন্তানেদর আমরা েফরৎ পািঠেয়
েদব| ইষ্রার উপেদশ েমেন চলবার জনয্ ও েযসব বয্িক্ত আমােদর
ঈশ্বেরর প্রিত আস্থাবান তঁােদর অনুসরণ করবার জনয্ আমরা এই
কাজ করব এবং আমরা ঈশ্বেরর িবধান েমেন চলেবা| 4 ইষ্রা, আপিন
উেঠ দঁাড়ান এবং শক্ত েহান| ঈশ্বেরর িবিধর প্রিত আমােদর আস্থাবান
কের েতালার েয ব্রত আপিন িনেয়েছন তা সফল কের তুলেত আমরা
আপনােক সহায়তা করব|”
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5 ইষ্রা উেঠ দঁাড়ােলন এবং প্রিতজ্ঞা অনুযায়ীপ্রধান যাজকগণ,
েলবীয় ও ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর শপথ গ্রহণ করােলন| 6 এরপর
ইষ্রা ইিলয়াশীেবর পুত্র িযেহাহানেনর ঘের প্রেবশ করেলন| েযটুকু সময়
ইষ্রা ওখােন িছেলন, উিন েকান খাবার েখেলন না বা িকছু পান করেলন
না, কারণ প্রতয্াগত বন্দীেদর ঈশ্বেরর িবিধর প্রিত অনাস্থা বশতঃ িতিন
তখনও দুঃিখত ও েশাকসন্তপ্ত িছেলন| 7 অতঃপর িতিন ইহুদী ও
েজরুশােলেমর সবর্ত্র একিট বাতর্ া পাঠােলন| েসই বাতর্ ায় িতিন বন্দীত্ব
েথেক মুিক্ত লাভ করা সমস্ত ইহুদীেদর েজরুশােলেম এেস সমেবত
হেত বলেলন| 8 েয সব বয্িক্ত িতনিদেনর মেধয্ এেস উপিস্থত হেব না
তােদর সম্পিত্ত বােজয়াপ্ত করা হেব এবং েসই বয্িক্তেক েস েয দেলর
সেঙ্গ বাস কের তার েথেকও বিহষ্কার করা হেব| প্রধান আিধকািরক ও
েনতৃবৃন্দরা এই িসদ্ধান্ত গ্রহণ করেলন|

9 িতন িদেনর মেধয্ ইহুদী ও িবনয্ামীেনর পিরবােরর সমস্ত বয্িক্ত
েজরুশােলেম জেড়া হল| এবং নবম মােসর কুিড় িদেনর মাথায় তারা
মিন্দর প্রাঙ্গেণ সমেবত হল| তারা সকেল এই সমােবেশর কারেণ ও
প্রবল বষর্েণর জনয্ কঁাপিছল| 10 তখন ইষ্রা উেঠ দঁাড়ােলন এবং েসই
সমােবশেক সম্ভাষণ করেলন, “েতামরা সকেল ঈশ্বেরর িবিধ অমানয্
কের তঁার প্রিত অনাস্থা েদিখেয়িছেল এবং েতামরা িবজাতীয় নারীেদর
িবেয় কের ইস্রােয়লেক আেরা েদাষী কেরছ| 11এখন েতামরা ঈশ্বেরর
সামেন েতামােদর পাপ স্বীকার কেরা| প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
ঈশ্বর, তঁার িবিধ েতামােদর অবশয্ পালনীয়| এই ভূখেণ্ড েতামােদর
আেশপােশর িবজাতীয় বয্িক্ত বেগর্র সেঙ্গ েতামরা সমস্ত রকম সম্পকর্
তয্াগ কর এবং েতামােদর িবেদশী স্ত্রীেদর েথেক েতামরা িনেজেদর
আলাদা কের নাও|”

12 তখন ওখােন সমেবত সমস্ত বয্িক্ত সমস্বের িচৎকার কের
ইষ্রােক বলল: “আপিন িঠকই বেলেছন| আপিন যা বলেছন তা
আমােদর অবশয্ই পালন করা উিচৎ | 13 এখােন অেনক বয্িক্ত
আেছ আর এই বৃষ্টির মেধয্ আমােদর পেক্ষ বাইের থাকা সম্ভব
নয়| এই সমসয্ািটর সমাধানও দু-একিদেনর মেধয্ সম্ভব নয় কারণ
আমরা গুরুতর পাপাচরণ কেরিছ| 14 আমােদর েনতারাই আমােদর
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পুেরা দেলর জনয্ এিবষেয় িসদ্ধান্ত িনক| তারপর তােদর িবেদশী
স্ত্রীেলাকেদর, যােদর তারা িবেয় কেরিছল, তােদর েফরৎ পাঠােব,
তারা তােদর জনয্ িনিদ্দর্ ষ্ট সমেয় েজরুশােলেম আসেব| প্রিতিট শহর
েথেক প্রধান েনতারা এবং িবচারকগণ ঐ েলাকেদর সেঙ্গ আসেবন|
তঁারা এরকম কের যােবন যতক্ষণ না সবাই এেস যােব| তাহেল ঈশ্বর
আমােদর প্রিত কু্রদ্ধ হওয়া েথেক িবরত হেবন|”

15 অসােহেলর পুত্র েযানাথন, িতেক্বর পুত্র যহিসয়, মশুল্লম ও
েলবীয় শব্বথয় এই িসদ্ধােন্তর িবেরািধতা করল|

16অতঃপর েজরুশােলেম প্রতয্াবতর্ নকারী ইহুদীরা পিরকল্পনািটেক
গ্রহণ করেত সম্মত হল| যাজক ইষ্রা পিরবার েনতােদর েবেছ িনেলন,
প্রিতিট পিরবারবগর্ েথেক একিট কের মানুেষর নাম বাছা হল এবং
তঁারা দশম মােসর প্রথম িদেন একত্র হেয় প্রিতিট ঘটনা তদন্ত করেলন|
17 দশম মােসর প্রথম িদেন ওই বাছাই করা বয্িক্তগণ েয সব েলাকরা
অন্তির্ববাহ কেরেছ তােদর সম্পেকর্ পযর্ােলাচনা করবার জনয্ একসেঙ্গ
বসেলন|

িবজাতীয় স্ত্রীেলাকেদর িববাহ করা বয্িক্তেদর তািলকা
18 িনম্নিলিখত বয্িক্তরা েয সব যাজক িবেদশী স্ত্রীেলাকেদর িববাহ

কেরিছল, তােদর উত্তরপুরুষ:

িযেহাষাদেকর পুত্র েযশূয় ও তার ভাইরা মােসয়, ইলীেয়ষর, যািরব
ও গদিলয়| 19 এঁরা সকেল তঁােদর স্ত্রীেদর পিরতয্াগ করেত
সম্মত হেলন| তারপর তঁারা পাপস্খালেনর বিলদােনর জনয্
একিট কের েমষও উৎসগর্ কেরিছেলন|

20 হনািন ও সবিদয় িছল ইেম্মেরর পুত্র|
21 হারীেমর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ মােসয়, এিলয়়, শমিয়য়,
িযহীেয়ল ও উিষয়;

22 পশহূেরর উত্তরপুরুষেদর মেধয্: ইিলৈয়নয়, মােসয়, ইশ্মােয়ল,
নথেনল, েযাষাবদ ও ইিলয়াসা;
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23 েলবীয়েদর মেধয্:
েযাষাবদ, িশিমিয় ও কলায় বা কলীট, পথািহয়, িযহূদা ও ইিলেয়ষর;
24 গায়কেদর মেধয্ ইলীয়াশীব;
দ্বারপালেদর মেধয্ শলু্লম, েটলম ও ঊির;

25 ইস্রােয়লীয়েদর মেধয্:
পিরেয়ােসর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ রিময়, িযিষয়, মিল্কয়়, িময়ামীন,
ইিলয়াসর, মিল্কয়় ও বনায়;

26 এলেমর পুত্রেদর মেধয্ মত্তিনয়, সখিরয়, িযহীেয়ল, অিব্দ,
িযেরেমাৎ ও এিলয়়|

27সতূ্তর পুত্রেদর মেধয্ ইিলৈয়নয়, ইিলয়াশীব, মত্তিনয়, িযেরেমাৎ,
সাবদ ও অসীসা;

28 েববেয়র পুত্রেদর মেধয্ িযেহাহানন, হনািনয়, সব্বয় ও অৎলয়;
29 বািনর পুত্রেদর মেধয্ মশুল্লম, মললূক, অদায়া, যাশূব, শাল ও
িযরেমাৎ|

30 পহৎ- েমায়ােবর পুত্রেদর মেধয্ অদ্ন, কলাল, বনায়, মােসয়,
মত্তিনয়, বৎসেলল, িবনূ্নয়ী ও মনঃিশ;

31 হারীেমর পুত্রেদর মেধয্ ইিলেয়ষর, িযিশয়, মিল্কয়়, শমিয়য়,
িশিমেয়ান, 32 িবনয্ামীন, মল্ূলূক, শমিরয়;

33 হশূেমর পুত্রেদর মেধয্ মৎতনয়, মৎতত্ত, সাবদ, ইলীেফলট,
িযেরময়, মনঃিশ ও িশিমিয়;

34 বািনর পুত্রেদর মেধয্ মাদয়, অম্রাম, ঊেয়ল, 35 বনায়, েবিদয়া,
কলূহূ, 36 বিনয়, মেরেমাৎ, ইিলয়াশীব, 37 মত্তিনয়, মৎতনয়
এবং যাসয়,

38 িবনূ্নয়ীর পুত্রেদর মেধয্ িশিমিয়, 39 েশিলিময়, নাথন, অদায়া,
40 মকদ্বয়, শাশয়, শারয়, 41 অসেরল, েশিলিময, শমিরয়,
42 শলু্লম, অমিরয় এবং েযােষফ;

43নেবার উত্তরপুরুষেদর মেধয্ িযয়ীেয়ল, মিত্তিথয়, সাবদ, সবীনঃ,
যাদয় েযােয়ল ও বনায়|



ইষ্রা 10:44 xxx ইষ্রা 10:44

44 এরা সকেলই িবেদশী স্ত্রীেলাকেদর িববাহ কেরিছল এবং এেদর
মেধয্ অেনেকর স্ত্রী-ই সন্তানেদর জন্ম িদেয়িছল|
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