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িযেহাশূেয়র পুস্তক

ইস্রােয়ল জািতেক েনতৃত্ব িদেত ঈশ্বর িযেহাশূয়েক মেনানয়ন
করেলন

1 েমািশ িছেলন প্রভুর দাস| তঁার সহকারী িছেলন নূেনর পুত্র
িযেহাশূয়| েমািশর মৃতুয্র পর প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, 2 “আমার
দাস েমািশ মারা েগেছ| এখন তুিম এই সব েলাকেদর িনেয় যদর্ ন
নদী েপিরেয় যাও| েতামােদর েসই েদেশ েযেত হেব েযটা আিম
েতামােদর ইস্রােয়লবাসীেদর িদিচ্ছ| 3আিম েমািশেক েযমন প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছলাম, েসই রকম ভােবই েসখােন েতামরা পদাপর্ণ করেব| েসই
সব জায়গা আিম েতামােদর েদব| 4 িহত্তীয়েদর সমস্ত জিম, মরুভূিম
এবং িলবােনান েথেকশুরুকের মহানদী (ফরাৎ নদী) পযর্ন্ত েতামােদর
হেব|এখান েথেক পিশ্চেম ভূমধয্সাগর, (েযখােন সূযর্ অস্তাচেল নােম)
সমস্ত ভূখণ্ডই েজেনা েতামার হেব| 5 েমািশর সেঙ্গ আিম েযমন
িছলাম েতামার সেঙ্গওআিম িঠক েতমিন থাকব| েকউ েতামােক েকান
িদন রুখেত পারেব না| আিম েতামােক েছেড় কখনই যাব না| আিম
েতামােক কখনই তয্াগ করব না|

6 “িযেহাশূয়, শিক্তমান হও, সাহসী হও| তুিম এই েলাকেদর এমন
ভােব েনতৃত্ব েদেব, যােত তারা িনেজেদর েদশ অিধকার করেত পাের|
আিম েয তােদর িপতৃপুরুষেদর কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম েয এ
েদশ তােদর হােত তুেল িদেয় যাব! 7 িকন্তু আর একিট িবষেয়ও
েতামােক শক্ত ও সাহসী হেত হেব| আমার দাশ েমািশ েয িনেদর্ শগুিল
িদেয় েগেছ, েসগুিল অবশয্ই েতামােক েমেন চলেত হেব| তুিম যিদ
তার নীিত হুবহু েমেন চেলা, তেব সব কােজই েতামার সাফলয্ িনিশ্চত|
8 িবিধ পুস্তেক যা-যা েলখা আেছ সবর্দাই েস সব মেন েরেখা|ঐ পুস্তক
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িদন রাত পাঠ কেরা| তাহেল িলিখত িনেদর্ শগুিল তুিম িনশ্চয়ই পালন
করেত পারেব| যিদ এই কাজ সমূ্পণর্ভােব করেত পার তাহেল তুিম
বুিদ্ধমােনর মত চলেব ও তুিম যা িকছু করেব তােতই কৃতকাযর্ হেব|
9 মেন েরেখা, আিম েতামােক শিক্তমান ও সাহসী হেত বেলিছ| তাই
বলিছ ভয় েপও না| তুিম েযখােনই যাও, প্রভু, েতামার ঈশ্বর, েতামার
সেঙ্গ রেয়েছন|”

িযেহাশূয় কতৃ্তর্ ত্ব িনেলন
10 তখন িযেহাশূয় দলপিতেদর আেদশ িদেলন| িতিন তােদর

বলেলন, 11 “পুেরা িশিবরটা ঘুের এেসা এবং েলাকেদর প্রস্তুত হেত
বেলা| তােদর বেলা, �খাদয্ েযন মজুত থােক| বেলা আর িতনিদন পর
আমরা যদর্ ন নদী অিতক্রম করব| নদী েপিরেয় আমরা েস েদেশই যাব
েয েদশ স্বয়ং প্রভু, েতামার ঈশ্বর, েতামােদর দান কেরেছন|� ”

12 তারপর িযেহাশূয় রূেবণ ও গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর সেঙ্গ এবং
মনঃিশেদর অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠীর সেঙ্গ কথা বলেলন| িতিন বলেলন,
13-14 “মেন েরেখা প্রভুর দাস েমািশ েতামােদর িক বেলেছন|
িতিন বেলিছেলন, প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর থাকার জনয্
জায়গা েদেবন| প্রভুই েতামােদর েসই েদশ দান করেবন| বস্তুত,
যদর্ ন নদীর পূবর্ তীেরর েদশিট ইিতমেধয্ই েমািশ েতামােদর সম্প্রদান
কেরেছন| েতামােদর স্ত্রী-পুত্ররা, েতামােদর পশুরা েসখােন থাকেব|
িকন্তু েতামােদর ৈসনয্রা েযন অবশয্ই েতামােদর ভাইেদর িনেয় যদর্ ন
নদী েপিরেয় যায়| যুেদ্ধর জনয্ সকেলই ৈতরী েথেকা| েস েদেশর দখল
িনেত তােদর সবর্প্রকার সাহাযয্ েকােরা| 15 প্রভু েতামােদর িবশ্রােমর
জনয্ স্থান কের িদেয়েছন| িতিন েতামােদর ভাইেদর জনয্ও েসই একই
বয্বস্থা করেবন| যতিদন না তারা তােদর ঈশ্বর প্রদত্ত েসই েদশ পােচ্ছ
েতামরা তােদর সাহাযয্ েকােরা| তারপর েতামরা িনেজেদর বাসভূিমেত
অথর্াৎ যদর্ ন নদীর পূবর্ তীেরর েসই েদেশ িফের এেসা|প্রভুর দাস েমািশ
েতামােদর এই েদশ িদেয়িছেলন|”
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16 িযেহাশূয়র কথার উত্তের েলাকরা বলল, “আপিন যা আেদশ
করেবন, আমরা সবই পালন করব| েযখােন েযেত বলেবন যাব!
17 যা বলেবন েমেন চলব, েযমন ভােব েমািশর আেদশ আমরা েমেন
চলতাম| আমরা শুধু প্রভুর কােছ একটা িজিনসই চাইব| আমরা চাই
প্রভু আপনার ঈশ্বর েযন আপনার সেঙ্গ সবর্দাই িবরাজ কেরন, েযমন
েমািশর সেঙ্গ িতিন সবর্দাই থাকেতন| 18 যিদ েকউ আপনার আেদশ
অমানয্ কের িকংবা আপনার িবরুদ্ধাচারণ কের তােক আমরা হতয্া
করবই| আপিন েকবল বলবান ও সাহসী েহান|”

2

িযরীেহার গুপ্তচরবািহনী
1 নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং অনয্ সকেল িশটীম শহের িশিবর

স্থাপন করেলন| তারপর িযেহাশূয় সকেলর অজ্ঞােত দুজন গুপ্তচরেক
পাঠােলন| িতিন তােদর বলেলন, “েদশটা ভাল কের ঘুের েদেখ এেসা,
িবেশষ কের িযরীেহা শহরটার িদেক নজর েরেখা|”
তারা িযরীেহার িদেক রওনা িদল| েসখােন তারা এক গিণকাগৃেহ

উঠল| তার নাম রাহব|
2 েকান একজন িগেয় িযরীেহার রাজার কােছ বলল, “কাল রােত্র

ইস্রােয়ল েথেক িকছু েলাক আমােদর েদেশর েকাথায় িক দুবর্লতা
আেছ েদখবার জনয্ই এেসেছ|”

3 তখন িযরীেহার রাজা রাহেবর কােছ বাতর্ া পাঠােলন, “যারা
েতামার বাড়ীেত রেয়েছ তােদর লুিকেয় েরেখা না| তােদর বার কের
দাও| তারা েতামােদর েদেশ গুপ্তচর বৃিত্ত করেত এেসেছ|”

4 রাহব দুজনেক লুিকেয়ই েরেখিছল| েস বলল, “এরা এেসিছল
িঠকই, িকন্তু েকাথা েথেক এেসিছল তা জািন না| 5 সন্ধয্ােবলা নগেরর
ফটক বন্ধ হবার সময় তারা দুজন চেল েগল| েকাথায় েগল তাও
জািন না| তাড়াতািড় তােদর েপছেন েপছেন যাও, হয়েতা তুিম তােদর
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ধের েফলেতও পােরা|” 6 (আসেল রাহব ওেদর কােছ যাই বলুক, ঐ
দুজনেক েস ছােদর উপের মিসনার ডঁাটার মেধয্ লুিকেয় েরেখিছল|)

7রাজার েলাকরা নগেরর বাইের েবিরেয় েগল| নগেরর সমস্তফটক
বন্ধ কের েদওয়া হল| তারা ইস্রােয়ল েথেক আসা ঐ দুজেনর েখঁােজ
েবিরেয় যদর্ ন নদীর ধাের এেস েপৗছঁাল আর নদীর েযখােন েযখােন
েলাক পারাপার কের েসসব জায়গায় েখঁাজ করেত লাগল|

8 এিদেক ওরা দুজন যখন শুেয় পড়ার আেয়াজন করেছ রাহব
ছােদ উেঠ এেলা| 9 েস তােদর বলল, “আিম জািন প্রভু েতামােদর
েলাকেদর এই েদশ িদেয়েছন| েতামরা আমােদর ভয় পাইেয় িদেয়ছ|
এ েদেশর সমস্ত মানুষ েতামােদর ভয় কের। 10 আমরা ভয় েপেয়িছ
কারণ আমরা শুেনিছ েয িক ভােব প্রভু েতামােদর সহায় হেয়িছেলন|
আমরা শুেনিছ িমশর েথেক আসার সময় িতিন েলািহত সাগেরর জল
শুিকেয় িদেয়িছেলন| আমরা এও শুেনিছ সীেহান আর ওগ নােমর
দুজন ইেমারীয় রাজােক েতামরা িক কেরিছেল| আমরা জািন যদ্দর্ েনর
পূবর্তীের ঐ রাজােদর েতামরা িক ভােব ধ্বংস কেরিছেল| 11 এই সব
বৃত্তান্ত শুেন আমরা আতিঙ্কত হেয় আিছ| আমােদর মেধয্ এমন বীর
েকউ েনই েয েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের| এর কারণ েতামােদর প্রভু
ঈশ্বর ওপের স্বগর্ আর নীেচ এই িবশ্বেলােকর শাসনকতর্ া| 12আিম েতা
েতামােদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ, সাহাযয্ কেরিছ, তাই েতামােদর কােছ
আিম একটা কথা িদেত অনুেরাধ করিছ| প্রভুর সামেন শপথ কের বেলা
েতামরা আমার পিরবােরর প্রিত দয়া করেব| বেলা করেব েতা? 13কথা
দাও আমার পিরবােরর সকলেক বঁািচেয় রাখেব| আমার মাতা, িপতা,
ভাই-েবান আর তােদর সংসােরর সকলেক বঁািচেয় েরেখা| প্রিতশ্রুিত
দাও মৃতুয্র হাত েথেক েতামরা আমােদর রক্ষা করেব|”

14 ওরা দুজন সম্মত হল| তারা বলল, “জীবন িদেয় আমরা
েতামােদর রক্ষা করব| িকন্তু কাউেক বলেব না আমরা িক করিছ| প্রভু
যখন আমােদর িনজস্ব েদশ আমােদর েদেবন তখন েতামােদর েতা
কৃপা করবই| েতামরা আমােদর ওপর িবশ্বাস রাখেত পােরা|”
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15স্ত্রীেলাকিটর বাড়ী নগর প্রাচীেরর গােয় ৈতরী করা হেয়িছল| এটা
প্রাচীেররই এক অংশ িছল| েস জানালা িদেয় একটা েমাটা দিড় ঝুিলেয়
িদল যােত েসটা েবেয় েবেয় ওরা েবিরেয় েযেত পাের| 16স্ত্রীেলাকিট
বলল, “পিশ্চেম পাহােড়র িদেক েতামরা চেল যাও| তাহেল হঠাৎ  কের
রাজার ৈসনয্রা েতামােদর খঁুেজ পােব না| ওখােন িতনিদন েতামরা
আত্মেগাপন কের থােকা| ৈসনয্রা িফের এেল েতামরা েতামােদর পেথ
িফের েযও|”

17তারা বলল, “আমরা েতামােক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ িকন্তু েতামােক
েয একটা কাজ করেত হেব, নইেল কথা রাখেত না পারেল আমরা
দায়ী হব না| 18আমােদর পালােনার জনয্ তুিম এই লাল দিড়টা কােজ
লািগেয়ছ| আমরা েতা অবশয্ই এখােন িফের আসিছ| তখন িকন্তু এই
দিড়টা আবার জানালায় ঝুিলেয় রাখেব| তুিম অবশয্ই েতামার বাড়ীেত
মাতা, িপতা, ভাই-েবানেদর এবং েতামার সমস্ত পিরবারবগর্েক িনেয়
আসেব| 19এই বাড়ীেত যারাই থাকেব তােদর প্রেতয্কেক আমরা রক্ষা
করব| েকউ যিদ আহত হয় তার জনয্ আমরা দায়ী থাকব| িকন্তু েকউ
যিদ বাড়ীর বাইের থােক তাহেল েস হত হেত পাের, েস েক্ষেত্র আমরা
দায়ী হব না| েস েক্ষেত্র েদাষ তার িনেজর| 20 েতামার সেঙ্গ এই
আমােদর চুিক্ত হেয় রইল| িকন্তু তুিম যিদ কাউেক এসব ফঁাস কের
দাও তাহেল এই চুিক্ত আর চুিক্ত থাকেব না|”

21 স্ত্রীেলাকিট বলল, “েতামরা যা যা বেলছ সব আিম করব|” েস
তােদর িবদায় জানাল| তারা তার বাড়ী েথেক েবিরেয় েগল| লাল দিড়টা
েস জানালায় েবঁেধ িদল|

22 তারা বাড়ী েথেক েবিরেয় পাহােড়র িদেক যাত্রা করল| তারা
েসখােন িতনিদন রইল| রাজপ্রহরীরা সমস্ত রাস্তায় নজরদাির করেত
লাগল| িতনিদন এভােব েকেট যাবার পর তারা আশা েছেড় িদেয় নগের
িফের এেলা| 23 তারপর েলাক দুিট পাহাড় েপিরেয়, নদী েপিরেয়
নূেনর পুত্র িযেহাশূয়র কােছ িফের এেলা| তারা যা যা েদেখেছ সব
তােক জানাল| 24 িযেহাশূয়েক তারা বলল, “প্রভু যথাথর্ই সমস্ত েদশটা
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আমােদর িদেয় েগেছন| ওেদেশর সমস্ত েলাক আমােদর ভেয় ভীত
হেয় আেছ|”

3
যদর্ ন নদীেত অেলৗিকক ঘটনা

1 পরিদন খুব সকােল িযেহাশূয় আর ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক
উেঠ িশটীম েছেড় চেল েগল| তারা যদ্দর্ েনর পাের িগেয় েপৗছঁল| নদী
েপেরােনার আেগ েসখােনই তঁাবু খাটাল| 2 িতন িদন পর, দলপিতরা
িশিবেরর সবর্ত্র ঘুের েদখেলন| 3 তারপর তঁারা সকলেক বলেলন,
“েতামরা যখন যাজকেদর এবং েলবীয়েদর প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর
সাক্ষয্িসনু্দক বহন করেত েদখেব তখন েতামরা অবশয্ই তােদর
অনুসরণ করেব| 4 িকন্তু েদেখা েযন খুব কােছ েথেক অনুসরণ েকােরা
না| প্রায় 1000 গজ তফােত থাকেব| েতামরা এখােন আেগআেসািন,
তাই যিদ তােদর অনুসরণ কেরা, জানেত পারেব েকাথায় েতামােদর
গন্তবয্|”

5 তারপর িযেহাশূয় তােদর বলেলন, “িনেজেদর পিবত্র কেরা|
আগামীকাল প্রভু েতামােদর উপিস্থিতেত িকছুআশ্চযর্য্ কাজ করেবন|”

6 িযেহাশূয় যাজকেদর বলেলন, “সাক্ষয্িসনু্দক িনেয় সকেলর
সামেন িদেয়ই নদী েপিরেয় যাও|” তারা তাই করল|

7প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “আজআিম েতামােক মহাপুরুষ কের
গেড় েতালবার কােজ প্রবৃত্ত হব| ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক েতামার
িদেক তািকেয় থাকেব| তারা জানেব েয আিম েতামার সেঙ্গ আিছ,
েযমন েমািশর সেঙ্গ িছলাম| 8 যাজকরা সাক্ষয্িসনু্দক বহন করেব|
একথা তােদর েবােলা, �আপনারা যদর্ ন নদীর তীর পযর্ন্ত েহঁেট যােবন
এবং নদীেত পা রাখার িঠক আেগই েথেম যােবন|� ”

9 তারপর ইস্রােয়েলর েলাকেদর উেদ্দেশয্ িযেহাশূয় বলেলন,
“েতামরা সকেল এখােন এেসা এবং েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর বাতর্ া
শ্রবণ কেরা| 10 প্রমাণ আেছ জীবন্ত ঈশ্বর যথাথর্ই েতামােদর সেঙ্গ
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আেছন| প্রমাণ আেছ, িতিন সতয্ই েতামােদর শত্রুেক পরািজত
করেবন| িতিন কনানীয়, িহত্তীয়, িহব্বীয়, পিরষীয়, িগগর্াশীয়, ইেমারীয়
এবং িযবুষীয়েদর পরািজত করেবন| ঐ ভুখণ্ড েথেক িতিন তােদর
চেল েযেত বাধয্ করেবন| 11 এই হল প্রমাণ| েতামরা যখন যদর্ ন
নদী েপেরােব, তখন প্রভু, িযিন সমস্ত ভূমণ্ডেলর অিধকারী, তঁার
সাক্ষয্িসনু্দক েতামােদর আেগ আেগ যােব| 12 এখন েতামােদর
মেধয্ েথেক বােরাজনেক েতামরা েবেছ নাও| 13 যাজকরা প্রভুর
সাক্ষয্িসনু্দক বহন করেবন| প্রভুই সমস্ত ভূমণ্ডেলর রাজািধরাজ|
যাজেকরা েতামােদর সামেন িদেয় সাক্ষয্িসনু্দক বহন কের যদর্ ন নদীেত
নামেবন| তারা নদীেত পদাপর্ণ করা মাত্রই নদীর জলেস্রাত স্তব্ধ হেয়
যােব| েসই স্তব্ধীভূত জল নদীর িপছেন পূণর্ হেয় বঁােধর আকাের পেড়
থাকেব|”

14 যাজকরা সাক্ষয্িসনু্দক বহন করেলন| েলাকরা েযখােন তঁাবু
েগেড়িছল েসখান েথেক েবিরেয় যদর্ ন নদী েপেরােনার জেনয্ রওনা
হল| 15 (ফসল েতালার সময় যদ্দর্ েনর দুই কুলই প্লািবত হেয় যায়| তাই
নদী তখন কানায়-কানায় পূণর্ িছল|) যাজকরা সাক্ষয্িসনু্দক বহন কের
নদীর ধাের এেস েপৗছঁেলন এবং নদীেত পা রাখেলন| 16 সেঙ্গ সেঙ্গ
জলেস্রাত েথেম েগল| সব জল নদীর েপছেন বঁােধর মেতা জমা হেয়
রইল| েসই জলরািশ নদীর ধার িদেয় েসাজা আদম পযর্ন্ত (সত্তর্ েনর
িনকবতীর্ এক শহের) জেম রইল| িযরীেহার কাছাকািছ িগেয় েলাকরা
নদী েপেরাল| 17 েস জায়গার মািট শুিকেয় িগেয়িছল| যাজকরা প্রভুর
সাক্ষয্িসনু্দক মাঝ নদী পযর্ন্ত বহন করার পর থামেলন| তঁারা অেপক্ষা
করেলন| যদ্দর্ েনর শুষ্ক ভূিমর ওপর িদেয় ইস্রােয়েলর সমস্ত মানুষ
হঁাটেত লাগল|

4

েলাকেদর স্মরেণর জনয্ িশলাখণ্ডসমুহ
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1 সকেল যদর্ ন নদী েপিরেয় এেল প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন,
2 “বােরা জনেক এবার েবেছ নাও| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী েথেক
একজন কের েনেব| 3 নদীর েযখােন যাজকরা দঁািড়েয় আেছন
েসিদেক তােদর তাকােত বেলা| েসখােন বােরািট িশলা তােদর খঁুেজ
িনেত িনেদর্ শ দাও| ঐ বােরািট িশলা বহন কেরা| আজ রােত্র েযখােন
থাকেব েসখােন ঐগুেলা েরেখ েদেব|”

4 েসই মত িযেহাশূয় প্রিত পিরবারেগাষ্ঠী েথেক একজন কের
েলাক েবেছ িনেলন| িতিন েসই বােরা জনেক এক সেঙ্গ ডাকেলন|
5 িযেহাশূয় তােদর বলেলন, “নদীর েযখােন েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর
পিবত্র িসনু্দক রেয়েছ েসখােন যাও| েতামরা প্রেতয্েক একিট কের
পাথর খঁুেজ েনেব| ইস্রােয়েলর বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্ক
জেনর জনয্ একিট কের পাথর| ঐ পাথর কঁােধ তুেল নাও| 6 এই
সব পাথর েতামােদর কােছ এক একটা প্রতীেকর মেতা| ভিবষয্েত
েতামােদর সন্তানসন্তিতরা িজজ্ঞাসা করেব, �এই সব পাথেরর অথর্
িক?� 7 েতামরা তােদর বলেব েয প্রভু যদর্ ন নদীর েস্রাত বন্ধ
কের িদেয়িছেলন| যখন সাক্ষয্িসনু্দকিটেক যদর্ ন নদী পার করােনা
হিচ্ছল তখন জল তার প্রবাহ বন্ধ েরেখিছল| পাথরগুেলা ইস্রােয়েলর
েলাকেদর কােছ এইসব ঘটনার িচরকােলর স্মারক হেয় থাকেব|”

8 ইস্রােয়লবাসীরা েসই মত িযেহাশূয়র আেদশ পালন করল| তারা
যদর্ ন নদীর মাঝখান েথেক বােরা খানা পাথর তুেল িনল| বােরািট
পিরবারবেগর্র প্রেতয্েকর জনয্ একিট কের পাথর িছল| েযমন ভােব
প্রভু িযেহাশূয়েক বেলিছেলন িঠক েতমিন ভােবই েলাকরা পাথর
বেয় িনেয় চলল| তারপর েযখােন তারা তঁাবু েগেড়িছল েসখােন
ঐগুেলা রাখল| 9 (িযেহাশূয় যদর্ ন নদীর মাঝখােনও বােরািট পাথর
েরেখিছেলন| িঠক েসই জায়গােতই েযখােন যাজকরা পিবত্র িসনু্দক
কঁােধ িনেয় দঁািড়েয়িছেলন| আজও ঐ জায়গায় পাথরগুেলা েদখা
যায়|)

10প্রভু িযেহাশূয়েক েলাকেদর িক করেত হেব তা জানােত আেদশ
িদেলন| েসগুেলা েমািশ িযেহাশূয়েক পালন করার জনয্ বেলিছেলন|
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তাই পিবত্র িসনু্দক বহনকারী যাজকরা মাঝনদীেত দঁািড়েয় রইেলন
যতক্ষণ না িযেহাশূয় েলাকেদর িনেদর্ শ েদওয়া েশষ করেলন| েলাকরা
দ্রুত নদী েপেরােত লাগল| 11 তারা নদী েপেরােনার পালা েশষ
করল| তারপর যাজকরা তােদর সামেন িদেয় প্রভুর িসনু্দক বহন কের
চলেলন|

12 রূেবেণর েলাকরা, গাদ পিরবারেগাষ্ঠী এবং মনঃিশর
পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকরা েমািশর িনেদর্ শ পালন করল| এরা
অনয্ানয্ েলাকেদর েচােখর সামেন নদী েপেরাল| এরা যুেদ্ধর জনয্
প্রস্তুত িছল| ইস্রােয়েলর বাকী েলাকেদর তারা সাহাযয্ করেত যািচ্ছল
যােত তারা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত ভূখেণ্ডর দখল িনেত পাের| 13 প্রায়
40,000 ৈসনয্ যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেয় প্রভুর সামেন িদেয় চেল েগল|
িযরীেহার সমতলভূিমর িদেক তারা অিভযান কেরিছল|

14 েসিদন েথেক প্রভু সমস্ত ইস্রােয়লবাসীেদর জনয্ িযেহাশূয়েক
একজন মহাপুরুেষ পিরণত করেলন| েসিদন েথেক েলাকরা তঁােক
সম্মান প্রদশর্ন করেত শুরু করল| েযমন ভােব তারা েমািশেক শ্রদ্ধা
করত, েস ভােবই তারা িযেহাশূয়েক শ্রদ্ধা করেত লাগল|

15 িসনু্দকবাহী যাজকরা নদীেত দঁািড়েয় রেয়েছন| প্রভু িযেহাশূয়েক
বলেলন, 16 “যাজকেদর নদী েথেক চেল আসেত বেলা|”

17 িযেহাশূয় েসই মেতা যাজকেদর আেদশ িদেলন| িতিন বলেলন,
“যদর্ ন নদী েথেক আপনারা েবিরেয় আসুন|”

18 যাজকরা িযেহাশূয়র আেদশ পালন করেলন| িসনু্দক বহন কের
তারা নদী েথেক উেঠ এেলন| নদীর এপাের যখন তঁারা পা রাখেলন
তখন আবার নদী বইেত শুরু করল| আবার নদী আেগর মেতাই
কুলপ্লাবী হেয় উঠল|

19 প্রথম মােসর দশম িদেন তঁারা যদর্ ন নদী অিতক্রম করেলন|
তঁারা িযরীেহার পূবর্ িদেক িগল্গল নামক একিট জায়গায় তঁাবু খাটােলন|
20 তঁারা যদর্ ন নদী েথেক পাওয়া বােরািট পাথর বেয় িনেয় িগেয়িছেলন|
িগল্গেল িযেহাশূয় েসইসব পাথর স্থাপন করেলন| 21 িযেহাশূয় তঁােদর
বলেলন, “ভিবষয্েত েতামােদর সন্তানরা তােদর মাতা-িপতার কােছ



িযেহাশূেয়র পুস্তক 4:22 x িযেহাশূেয়র পুস্তক 5:4-7

িজজ্ঞাসা করেব, �এসব পাথেরর অথর্ িক?� 22 েতামরা তােদর
বলেব, �এসব পাথর আমােদর মেন কিরেয় েদয়, িক ভােব শুকেনা
জিমর ওপর িদেয় ইস্রােয়েলর েলাকরা যদর্ ন নদী েপিরেয় িগেয়িছল|
23 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, যদর্ ন নদীর প্রবাহ বন্ধ কের িদেয়িছেলন
যােত েতামরা ঐ শুকেনা জিমর ওপর িদেয় েপিরেয় েযেত পােরা;
িঠক েযমনিট হেয়িছল, যখন প্রভু েলািহত সাগেরর জলপ্রবাহ বন্ধ
কের িদেয়িছেলন যােত আমরা ঐ অংশিট শুকেনা জিমর ওপর
িদেয় েপিরেয় েযেত পাির|� 24 প্রভু এই কাজ কেরিছেলন যােত এই
েদেশর সমস্ত সম্প্রদােয়র মানুষ জানেত পাের িতিন কতটা শিক্তমান|
তাহেল এই েদেশর সমস্ত সম্প্রদােয়র মানুষ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর
মহাশিক্তেক িচরকাল ভয় কের চলেব|”

5
1 তাই প্রভু যদর্ ন নদী শুিকেয় িদেলন যতক্ষণ না সমস্ত েলাক তা

েপিরেয় যায়| যদ্দর্ েনর পিশ্চেম বসবাসকারী ইেমারীয় এবং ভূমধয্সাগর
তীরবতীর্ কনানীয়েদর রাজারা এসব শুেন েবশ ভয় েপেয় েগল|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ লড়াই করার মেতা সাহস তােদর রইল
না|

ইস্রােয়লীয়েদর সুন্নৎকরণ
2 তখন িযেহাশূয়েক প্রভু বলেলন, “চক্মিক পাথর েথেক কু্ষর

বািনেয় নাও, আর েসই কু্ষর িদেয় ইস্রােয়েলর পুরুষেদর সুন্নৎ কেরা|”
3 েসই মেতা িযেহাশূয় চকমিক পাথর েথেক কু্ষর বািনেয় িনেয়

িজিবথ হারােলােথ ইস্রােয়লীয়েদর সুন্নৎ করেলন|
4-7 ইস্রােয়লীয়েদর সুন্নৎ করার েপছেন িযেহাশূয়র একটা

কারণ িছল| ইস্রােয়েলর েলাকরা িমশর েছেড় চেল েগেল যারা
ৈসনয্বািহনীেত িছল তােদর সবাইেক সুন্নৎ করা হেয়িছল| মরুভূিমেত
থাকার সময় অেনক েযাদ্ধাই প্রভুর কথা েশােনিন| তখন প্রভু তােদর
প্রিতশ্রুিত িদেলন েয তারা ঐ েদশিট সুজলা-সুফলা রূেপ েদখেত
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পােব না| িতিন আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েসই েদশই িদেয় যােবন
বেল প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন, িকন্তু যারা তঁার বাণী অগ্রাহয্ কেরিছল
তােদর ঈশ্বর 40 বছর মরুভূিমেত ঘুিরেয়িছেলন েয পযর্ন্ত না ঐ সমস্ত
েযাদ্ধারা েশষ হয়| তারা মারা েগেল তােদর সন্তানরা তােদর স্থান িনল|
িমশর েথেক চেল আসার পর তােদর সন্তানেদর মরুভূিমেত জন্ম
হেয়িছল| এেদর কাউেক সুন্নৎ করা হয় িন| তাই িযেহাশূয় তােদর সুন্নৎ
কেরিছেলন|

8 িযেহাশূয় সকেলর সুন্নৎকরণ েশষ করেলন| তারা েসখােনই তঁাবু
খািটেয় েথেক েগল| যতিদন পযর্ন্ত সবাই েসের না উঠল ততিদন তারা
তঁাবুেত িবশ্রাম িনল|

কনােন প্রথম িনস্তারপবর্ উৎসব
9 েসই সময় প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “িমশের েতামরা সবাই

িছেল ক্রীতদাস| এই দাসত্ব েতামােদর লিজ্জত কের েরেখিছল| আজ
েতামােদর সব লজ্জা সংেকাচ আিম হরণ করলাম|” িযেহাশূয় েসই
জায়গািটর নাম িদেলন িগল্গল| আজও েস জায়গার নাম িগল্গল েথেক
েগেছ|

10 ইস্রােয়েলর েলাকরা িনস্তারপবর্ উৎসব পালন করল| িযরীেহার
সমতলভূিমেত িগল্গল েযখােন তঁাবু খািটেয়িছল েসখােনই তারা উৎসব
করল| েসই মােসর 14তম িদেন সন্ধয্ােবলা েসই উৎসব হল|
11 িনস্তারপবর্ উৎসেবর পেরর িদন তারা েস েদেশর উৎপন্ন খাদয্ দ্রবয্ই
েখেয়িছল| তারা েখেয়িছল খািমরিবহীন রুিট আর ভাজা দানাশসয্|
12পরিদন সকােল আকাশ েথেক আর িবেশষ ধরেণর খাদয্ বষর্ণ হল
না| েযিদন েথেক ইস্রােয়েলর েলাকরা কনােন উৎপন্ন খাদয্ েখেতশুরু
করল, েসিদন েথেক স্বগর্ েথেক খাদয্ আসা বন্ধ হল|

প্রভুর ৈসনয্বািহনীর েসনাধয্ক্ষ
13 যখন িযেহাশূয় িযরীেহার কাছাকািছ েগেলন, িতিন তািকেয়

েদখেলন একজন মানুষ তরবাির হােত তঁার সামেন দঁািড়েয় আেছন|
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িযেহাশূয় তঁার কােছ িগেয় বলেলন, “েক আপিন? আমােদর শত্রু না
িমত্র?”

14মানুষিট বলেলন, “না, আিম শত্রু নই| আিম প্রভুর ৈসনয্বািহনীর
েসনাধয্ক্ষ| আিম এইমাত্র েতামার কােছ এেসিছ|”
তখন িযেহাশূয় তঁােক সম্মান জানােত মাথা নীচু কের বলেলন,

“আিমআপনার ভৃতয্| প্রভু িকআমার জনয্ েকানআেদশ িদেয়েছন?”
15প্রভুর েসনাধয্ক্ষ বলেলন, “জুেতা েখােলা| েযখােন তুিম দঁািড়েয়

তা এখন পিবত্র স্থান|” তাই িযেহাশূয় তঁার আেদশ পালন করেলন|

6
িযরীেহা অিধকৃত

1 িযরীেহা শহেরর সমস্ত প্রেবশ পথ বন্ধ কের েদওয়া
হেয়িছল| শহেরর েলােকরা ভয় েপেয় িগেয়িছল কারণ ইস্রােয়েলর
েলােকরা কােছই িছল| শহর েথেক েকউ েবেরাত না, শহের েকউ
আসতও না|

2 তখন প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “েশােনা, আিম েতামােদর
িযরীেহা দখলকরেত িদিচ্ছ| েতামরা রাজাআর শহেরর সমস্ত েযাদ্ধােক
পরািজত করেব| 3 িদেন একবার কের সমস্ত শহেরর চািরিদেক
ৈসনয্েদর টহল েদওয়ােব| এরকম ছয় িদন করেব| 4 পিবত্র িসনু্দকিট
যাজকেদর বহন করেত বলেব| সাতজন যাজকেক েমেষর ৈতরী িশঙা
িনেত বলেব| েসই িসনু্দকিটর সামেন িদেয় যাজকেদর েযেত বলেব|
সপ্তম িদেন শহরিটেক সাতবার প্রদিক্ষণ করেব| ঐ িদন যাজকেদর
যাবার সময় িশঙা বাজােত বলেব| 5 তারা একবার খুব েজাের িশঙা
বাজােব| েসই িশঙার শব্দ শুনেত েপেলই েলাকেদর িচৎকার করেত
বলেব| েতামরা এই কাজ করেল শহেরর প্রাচীরগুেলা েভেঙ্গ পড়েব,
আর েতামার েলাকরাও েসাজা শহের ঢুেক পড়েত পারেব|”

6 নূেনর পুত্র িযেহাশূয় েসই মত যাজকেদর সকলেক একত্র েডেক
বলেলন, “প্রভুর পিবত্র িসনু্দক আপনারা বহন করুন| আপনােদর
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মেধয্ সাত জনেক িশঙা িনেয় িসনু্দেকর সামেন িদেয় এিগেয় েযেত
বলুন|”

7 তারপর িযেহাশূয় েলাকেদর আেদশ িদেলন, “এবার যাও|
শহরেক প্রদিক্ষণ কেরা| সশস্ত্র ৈসনয্রা প্রভুর পিবত্র িসনু্দেকর সামেন
েথেক অিভযান করেব|”

8 িযেহাশূয়র কথা েশষ হেল সাত জন যাজক প্রভুর সমেক্ষ যাত্রা
শুরু করেলন| তঁারা সাতিট িশঙা বহন করেলন এবং চলেত চলেত
বাজােত লাগেলন| যাজকরা তঁােদর িপছেন িপছেন প্রভুর পিবত্র
িসনু্দক বেয় িনেয় চলেলন| 9 েয সমস্ত যাজকরা িশঙা বাজািচ্ছেলন
সশস্ত্র ৈসনয্রা তঁােদর সামেন চেল েগল| বাকী েলাকরা পিবত্র
িসনু্দেকর িপছেন হঁাটিছল| তারা িশঙা বাজােত বাজােত শহর পিরক্রমা
করল| 10 িযেহাশূয় তােদর যুদ্ধধ্বিন িদেত বারণ করেলন| িতিন
বলেলন, “এখন িচৎকার েকােরা না| আিম েতামােদর না বলা পযর্ন্ত
একটা কথাও বলেব না| েযিদন বলব েসিদন েচঁিচেয়া|”

11 িযেহাশূয়র কথা মত যাজকরা প্রভুর পিবত্র িসনু্দক িনেয় একবার
শহর প্রদিক্ষণ করেলন| তারপর তঁারা তঁাবুেত িফের িগেয় রািত্র
কাটােলন|

12পরিদন খুব েভাের িযেহাশূয় ঘুম েথেক উঠেলন| যাজকরাআবার
প্রভুর িসনু্দক কঁােধ তুেল িনেলন| 13 সাত জন যাজক সাতিট িশঙা
িনেয় েবিরেয় পড়েলন| তঁারা প্রভুর পিবত্র িসনু্দেকর সামেন িশঙা
বাজােত বাজােত এিগেয় চলেলন| তঁােদর আেগ আেগ চেলেছ সশস্ত্র
ৈসনয্রা| বাকী েলাকরা প্রভুর পিবত্র িসনু্দেকর েপছেন েপছেন চলিছল
এবং প্রিতবার প্রদিক্ষেণর পর তােদর িশঙা বাজািচ্ছল| 14 িদ্বতীয় িদন
তারা সকেল একবার শহর পিরক্রমা করল| তারপর িশিবের িফের
এেলা| দুিদন ধের তারা প্রিতিদন এই ভােবই কাটাল|

15 সপ্তম িদেন উষাকােল তারা উেঠ পড়ল| তারা সাতবার শহর
প্রদিক্ষণ করল| এর আেগ এভােবই তারা শহর প্রদিক্ষণ কেরিছল,
িকন্তু েসিদন তারা সাতবার শহর প্রদিক্ষণ করল| 16 সপ্তম বার
তারা শহর পিরক্রমা করেল যাজক িশঙা বাজােলন| তখন িযেহাশূয়
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আেদশ িদেলন, “এবার িচৎকার কেরা| প্রভু েতামােদর এই শহর দান
কেরেছন| 17এই শহর এবং শহেরর সবিকছু প্রভুর| শুধু গিণকা রাহব
এবং তার বাড়ীর েলাকরা েবঁেচ থাকেব| এেদর েতামরা হতয্া েকােরা
না, কারণ েস আমােদর দুজন গুপ্তচরেক সাহাযয্ কেরিছল| 18 আর
একথাও মেন েরেখা, আর যা সব আেছ আমরা ধ্বংস েতা করবই,
িকন্তু েতামরা েকান িকছুই িনেয় েযেত পারেব না| যিদ েতামরা ঐসব
িজিনস সেঙ্গ িনেয় আমােদর িশিবের আেসা, তেব েতামরাও ধ্বংস
হেয় যােব| েসই সেঙ্গ েতামরা ইস্রােয়েলর েলাকেদরও িবপদ েডেক
আনেব| 19 যত েসানা, রূপা, আর িপতল ও েলাহার ৈতরী িজিনসপত্র
আেছ সবই প্রভুর সম্পদ| েসই সব সম্পদপ্রভুর েকাষাগােরই থাকেব|”

20 যাজকরা িশঙা বাজােলন| েলাকরা িশঙার শব্দ শুেন িচৎকার
কের উঠল| প্রাচীরগুেলা েভেঙ্গ পড়ল| তারা সকেল েদৗেড় শহেরর
মেধয্ ঢুেক পড়ল| এই ভােব ইস্রােয়েলর েলাকরা শহর দখল কের
িনল| 21 শহের যা িকছু িছল সব তারা ধ্বংস কের েফলল| জীিবত সব
িকছুেকই তারা েমের েফলল| যুবক যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কাউেকই বাদ
িদল না| গরু, েমষ, গাধা সকলেক তারা েমের েফলল|

22 িযেহাশূয় গুপ্তচর দুজেনর সেঙ্গ কথা বলেলন| িতিন বলেলন,
“েসই গিণকার গৃেহ েতামরা যাও| তােক এবং তার সেঙ্গ যারা
আেছ তােদর বার কের িনেয় এেসা| েতামরা তােক েযমন প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেল, েসই প্রিতশ্রুত কথা অনুসাের কাজ কেরা|”

23 েসই মত দুজন বাড়ীেত ঢুেক রাহবেক বার কের আনল| তারা
তার মাতা, িপতা, ভাই পিরবােরর সকলেকই বার কের আনল| তাছাড়া
আর যারা রাহেবর সেঙ্গ িছল তােদরও উদ্ধার করল| এেদর সবাইেক
তারা ইস্রােয়েলর িশিবেরর বাইের একটা িনরাপদ জায়গায় েরেখ িদল|

24তারপর ইস্রােয়লবাসীরা সমস্ত শহরজ্বািলেয় িদল| েসানা, রূেপা,
িপতল আর েলাহার ৈতরী িজিনস ছাড়া আর সব িকছুই তারা জ্বািলেয়
িদল| তারা ঐ িজিনসগুিল প্রভুর েকাষাগাের রাখল| 25 গিণকা রাহব
তার পিরবােরর সকলেক এবং তার সেঙ্গ আর যারা িছল িযেহাশূয়
তােদর সবাইেক রক্ষা কেরিছেলন| িতিন তােদর বঁািচেয়িছেলন, কারণ
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রাহব িযেহাশূয়র পাঠােনা গুপ্তচরেদর যারা িযরীেহােত এেসিছল
তােদর সাহাযয্ কেরিছল| আজও ইস্রােয়লবাসীেদর মেধয্ রাহব বাস
করেছ|

26 েসই সময় িযেহাশূয় একিট গুরুত্বপূণর্ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|
িতিন বেলিছেলন:

“েয গিড়েব পুনরায় িযরীেহা নগর,
প্রভুর েরাষানল পিড়েব তাহার উপর|

নগেরর িভিত্ত েয কিরেব স্থাপন,
েজয্ষ্ঠতম সন্তান েস েখায়ােব আপন;

েয জন িনমর্াণ কের নগেরর দ্বার,
কিনষ্ঠ সন্তান তার হইেব সংহার|”

27প্রভু িযেহাশূয়র সেঙ্গ রইেলন| আর িযেহাশূয় সারা েদেশ িবখয্াত
হেয় েগেলন|

7
আখেনর পাপ

1 িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর আেদশ পালন কের িন| িযহূদা
পিরবারেগাষ্ঠীর একজেনর নাম িছল আখন| তার িপতার নাম কিম্মর্,
িপতামেহর নাম িজমির| আখন িকছু িজিনস েরেখিছল, েযগুেলা নষ্ট
কের েদওয়া উিচৎ িছল| েসই জনয্ প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর উপর
কু্রদ্ধ হেলন|

2 তারা িযরীেহা দখল করার পর িযেহাশূয় কেয়কজন েলাকেক
অয়েত পাঠােলন| অয় ৈবেথেলর পূবর্িদেক ৈবৎ -আবেনর কােছ
অবিস্থত| িযেহাশূয় তােদর বলেলন, “েতামরা অয়েত যাও| েসই
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জায়গায় িক িক দুবর্ল িদকআেছ েদেখ এেসা|” েস কথা শুেন েলাকরা
েসই েদেশ গুপ্তচরবৃিত্ত করেত েগল|

3 িকছুিদন পর তারা িযেহাশূয়র কােছ িফের এেলা| তারা বলল,
“অয় েবশ দুবর্ল জায়গা| দখল করার জনয্ আমােদর সকেলর যাবার
দরকার েনই| 2000 অথবা 3000 েলাক পাঠােলই চলেব| েগাটা
ৈসনয্বািহনী কােজ লাগাবার দরকার েনই| খুব কম েলাকই েসখােন
আেছ যারা আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব|”

4-5 প্রায় 3000 েলাক অয়েত েগল| অেয়র েলাকরা প্রায় 36 জন
ইস্রােয়েলর েলাকেক হতয্া কেরিছল এবং ইস্রােয়লীয়রা ভয় েপেয়
পািলেয় িগেয়িছল| অেয়র েলাকরা শহেরর ফটক েথেকই তােদর
তাড়া করিছল| তারা পািলেয় িগেয়িছল েযখােন িনেরট িশলাখণ্ড েথেক
পাথর কাটা হয়| অেয়র েলাকরা তােদর হািরেয় িদেয়িছল|
এই সব েদেখ ইস্রােয়েলর েলাকরা খুব ভয় েপেয় েগল, তারা সাহস

হািরেয় েফলল| 6 িযেহাশূয় যখন এই সংবাদ েপলন তখন মেনর দুঃেখ
িতিন তঁার েপাশাক িঁছেড় েফলেলন| পিবত্র িসনু্দেকর সামেন িতিন
মািটেত মাথা নুইেয় িদেলন| সন্ধয্া পযর্ন্ত এভােবই িতিন কাটােলন|
ইস্রােয়েলর েনতারাও এভােব মাথা েহঁট কের বেস রইল| দুঃখ েবদনা
প্রকাশ করেত তারাও িনেজেদর মাথায় ধুেলা ছঁুড়েলা|

7 িযেহাশূয় বলেলন, “েহ প্রভু, আমার স্বামী! তুিম আমােদর
সকলেক যদর্ ন নদী পার কিরেয় এখােন এেনছ| েকন তুিম এতদুর
েটেন িনেয় এেস তারপর ইেমারীয় েলাকেদর িদেয় আমােদর এই
সবর্নাশ করেল? আমরা যদ্দর্ েনর ওপােরই েতা সুেখ স্বাচ্ছেন্দয্ থাকেত
পারতাম| 8 েহ প্রভু! আিম প্রােণর শপথ কের বলিছ, এখন আর
আমার বলার মেতা িকছুই েনই| ইস্রােয়ল তার শত্রুর কােছ েহের
েগেছ| 9 কনানীয়রা ও অনয্ানয্ অিধবাসীরা সকেলই জানেত পারেব
িক ঘেটেছ| এরপর তারা আমােদর আক্রমণ করেব, আমােদর েমের
েফলেব, তখন েতামার মহানাম রক্ষা করেত তুিম িক করেব?”

10 প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “েকন েতামরা মািটেত মাথা নুইেয়
বেসআছ? উেঠ দঁাড়াও! 11 ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ পাপ
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কেরেছ| েয চুিক্ত পালন করেত তােদর আেদশ িদেয়িছলাম তারা তা
ভঙ্গ কেরেছ| েয সব িজিনস তােদর ধ্বংস করেতআেদশ কেরিছলাম,
তার মেধয্ েথেক িকছু িজিনস তারা িনেয়েছ| আর আমার সম্পিত্ত
চুির কেরেছ| তারা িমথয্াবাদী| তারা েসসব িনেজেদর বয্বহােরর জনয্
িনেয় িগেয়েছ| 12 েসই জনয্ ইস্রােয়লীয় ৈসনয্ যুদ্ধ েছেড় পািলেয়
এেসেছ| কারণ তারা অনয্ায় কেরিছল| তােদর েশষ কের েদওয়াই
উিচৎ | আিম েতামােদর আর সাহাযয্ করব না| যিদ েতামরা আমার
িনেদর্ শমত প্রেতয্কিট িজিনস নষ্ট না কর, তাহেলআিম েতামােদর সেঙ্গ
থাকব না|

13 “যাও! তােদর পিবত্র কেরা| তােদর বেলা, �েতামরা িনেজেদর
শুিচ কেরা|আগামীকােলরজনয্ ৈতরী হও| ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর স্বয়ং
বেলেছন েয িকছু েলাক তঁার িনেদর্ শ মেতা িজিনসগুেলা নষ্ট না কের
েসগুেলা েরেখ িদেয়েছ| েসগুেলা েফেল না িদেল িকছুেতই েতামরা
শত্রুেদর হারােত পারেব না|

14 “ �কাল সকােল েতামরা সবাই প্রভুর সামেন অবশয্ই দঁাড়ােব|
সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী প্রভুর সামেন দঁাড়ােব| এরপর িতিন একিট
পিরবারেগাষ্ঠী েবেছ েনেবন| তারপর েসই পিরবারেগাষ্ঠীিট প্রভুর
সামেন দঁাড়ােব| এরপর প্রভু েসই পিরবারেগাষ্ঠীর প্রিতিট বংশ খঁুিটেয়
েদখেবন এবং একিট বংশ েবেছ েনেবন| তারপর িতিন েসই বংেশর
প্রিতিট সদসয্েক েবেছ েনেবন| 15 েয বয্িক্ত ঐ সমস্ত িজিনস
েরেখ িদেয়েছ, যা আমােদর নষ্ট কের েদওয়া উিচৎ  িছল, েস
ধরা পড়েব| তারপর তােক পুিড়েয় মারা হেব এবং তার সেঙ্গ তার
যাবতীয় িজিনসপত্র পুিড়েয় েফলা হেব| বয্িক্তিট প্রভুর সেঙ্গ েয চুিক্ত
হেয়িছল তা ভঙ্গ কেরেছ| ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত েস খুব অনয্ায়
কেরেছ|� ”

16 পরিদন খুব েভাের িযেহাশূয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভুর কােছ
িনেয় েগেলন| সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী প্রভুর সামেন দঁাড়াল এবং প্রভু
িযহূদার পুেরা পিরবারেগাষ্ঠীেক মেনানীত করেলন| 17 সুতরাং িযহূদার
সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী প্রভুর সামেন দঁাড়াল| িতিন েসরহীয় বংশেক
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মেনানীত করেলন এবং েসই বংেশর প্রিতিট পিরবার প্রভুর সামেন
দঁাড়াল| েসই পিরবারগুেলার মধয্ েথেক িজমির পিরবারেক েবেছ
েনওয়া হল| 18তারপর িযেহাশূয় ঐ পিরবারভুক্ত সমস্ত েলাকেক প্রভুর
সামেন দঁাড়ােত বলেলন| প্রভু কিম্মর্র পুত্র আখনেক েবেছ িনেলন|
(কিম্মর্ হেচ্ছ িজমিরর পুত্র আর িজমির হেচ্ছ েজরার পুত্র|)

19 তারপর িযেহাশূয় আখনেক বলেলন, “বাছা, ইস্রােয়েলর প্রভু
ঈশ্বরেক সম্মান কেরা| তঁার কােছ তুিম েতামার পাপ স্বীকার কেরা| যা
কেরছ আমার কােছ বেলা| আমার কােছ েকান িকছু লুেকােত েযও
না|”

20আখন উত্তর িদল, “এটা সিতয্ ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ
আিম পাপ কেরিছ| আিম যা কেরিছ তা এই: 21 আমরা িযরীেহা
শহর এবং েসই শহেরর সব িকছুই দখল কেরিছলাম| আিম বািবেলর
একটা সুন্দর শাল, প্রায় 5 পাউণ্ড রূেপা আর প্রায় এক পাউণ্ড
েসানাও েদেখিছলাম| আিম েসগুেলা আমার িনেজর জনয্ েরেখ িদেত
েচেয়িছলাম| তাই আিম তুেল িনেয়িছলাম| েসগুেলা আমার তঁাবুর নীেচ
মািটর তলায় লুিকেয় েরেখিছ| ওখােনই েসগুেলা আপিন পােবন| আর
রূেপা আেছ শােলর নীেচ|”

22 সুতরাং িযেহাশূয় িকছু েলাকেক তঁাবুেত পাঠােলন| তারা ছুেট
তঁাবুেত িগেয় ঐসব লুকােনা িজিনস খঁুেজ েপল| রূেপা িছল শােলর
তলায়| 23 তারা তঁাবুর েভতর েথেক সমস্ত িজিনস বার কের আনল|
তারা েসগুেলা িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর কােছ িনেয়
েগল| প্রভুর সামেন তারা েসগুেলা মািটেত েফেল িদল|

24 তারপর িযেহাশূয় এবং সমস্ত েলাক েসরেহর পুত্র আখনেক
আেখার উপতয্কার িদেক িনেয় েগল| তারা েসানা, রূেপা, শাল,
আখেনর সব েছেলেমেয়, তার গরু, েমষ, গাধা, তঁাবু আর তার
যথাসবর্স্ব হস্তগত করল| তারা এই সমস্ত িজিনস এবং আখনেক
আেখার উপতয্কায় িনেয় েগল| 25 পের দলপিত িযেহাশূয় বলেলন,
“তুিমআমােদর অেনককষ্ট িদেয়ছ|এখন প্রভু েতামােক কষ্ট েদেবন|”
তারপর সকেল আখন এবং তার পিরবােরর সকলেক পাথর ছঁুেড়
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ছঁুেড় েমের েফলল| তােদর তারা পুিড়েয় েফলল| তার সেঙ্গ যা িকছু
িছল েসগুেলাও পুিড়েয় েফলল আখনেক পুিড়েয় মারার পর তারা
তার মৃত েদেহর ওপর 26অেনক পাথর চািপেয় িদল| েসই সব পাথর
আজও েসখােন েদখা যােব| এভােবই ঈশ্বর আখেনর িবনাশ ঘটােলন|
এই কারেণ ঐ জায়গািটেক বলা হয় আেখার উপতয্কা| এর পর
ইস্রােয়েলর ওপর প্রভুর েক্রাধ প্রশিমত হয়|

8
অেয়র িবনাশ প্রািপ্ত

1 প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “ভয় েপও না| আশা েছেড়া না|
েতামার সমস্ত েযাদ্ধােক িনেয় অেয় চেল যাও| অেয়র রাজােক
পরািজত করার জনয্ আিম েতামােদর সাহাযয্ করব| আিম েতামােদর
কােছ রাজা, রাজার েলাকেদর, তার শহর এবং তার েদশ সবিকছু
িদিচ্ছ| 2 েতামরা িযরীেহা আর েস েদেশর রাজার প্রিত যা কেরিছেল
িঠক েসই রকমই েতামরা অয় এবং েসই শহেরর রাজার প্রিত
করেব| শুধু এইবার েতামরা সব ধনসম্পদ এবং পশুসমুহ িনেয় যােব
এবং ওগুেলা েতামােদর জনয্ই রাখেব| এখন েতামােদর কেয়কজন
ৈসনয্েক শহেরর িপছেন লুিকেয় থাকেত বেলা|”

3 তাই িযেহাশূয় সমস্ত ৈসনয্বািহনীেক অেয়র িদেক িনেয় েগেলন|
িতিন তঁার েসরা 30,000 েযাদ্ধােক েবেছ িনেলন| রােত্র িতিন তােদর
পাঠােলন| 4 িযেহাশূয় তােদর এই আেদশ িদেলন: “েতামােদর যা
বলিছ তা মন িদেয় েশান| শহেরর েপছন িদেক েতামরা লুিকেয় থাকেব|
আক্রমেণর জনয্ অেপক্ষা করেব| শহর েথেক েবশী দূের যােব না|
সবসময় লক্ষয্ রাখেব আর ৈতরী থাকেব| 5 আিম সকলেক িনেয়
শহেরর িদেক যাত্রা করব| শহেরর েলাকরা আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
েবিরেয় আসেব| িঠক আেগর মেতা আমরা ছুেট পািলেয় আসব|
6 তারা আমােদর শহর েথেক তািড়েয় েদেব| তারা ভাবেব েয আমরা
িঠক আেগর মেতাই ওেদর কাছ েথেক পািলেয় যািচ্ছ| েসই ভােব
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আমরা পািলেয় যাব| 7তারপর েতামরা গুপ্তস্থান েথেক েবিরেয়আসেব
আর শহর অিধকার করেব| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর স্বয়ং েতামােদর জয়
করার শিক্ত দান করেবন|

8 “প্রভু যা যা বেলন েসই অনুসাের কাজ করেব| আমার িদেক
লক্ষয্ েরেখা| আিম েতামােদর শহর দখেলর আেদশ েদব| শহেরর
দখল িনেয় এেক েতামরা জ্বািলেয় েদেব|”

9 তারপর িযেহাশূয় তােদর লুকােনার জায়গায় পািঠেয় িদেয়
অেপক্ষা করেত লাগেলন| তারা ৈবেথল এবং অেয়র মধয্বতীর্
একিট জায়গায় েগল| জায়গািট অেয়র পিশ্চম িদেক| িযেহাশূয় তঁার
েলাকেদর সেঙ্গ রাত কাটােলন|

10 পরিদন খুব সকােল িযেহাশূয় সব েলাকেদর এক সেঙ্গ জেড়া
করেলন| তারপর িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়েলর দলপিতরা তােদর অেয়র
িদেক িনেয় েগেলন| 11 িযেহাশূেয়র সেঙ্গ েয সব ৈসনয্ িছল, তারা
অয় অিভযান করল| শহেরর সামেন এেস তারা দঁাড়াল| ৈসনয্রা
শহেরর উত্তের তঁাবু খাটাল| অয় এবং ৈসনয্বািহনীর মেধয্ িছল একিট
উপতয্কা|

12 তারপর িযেহাশূয় প্রায় 5000 ৈসনয্ েবেছ িনেলন| িতিন তােদর
শহেরর পিশ্চেম ৈবেথল এবং অেয়র মাঝখােন লুিকেয় থাকার জনয্
পািঠেয় িদেলন| 13 এই ভােব িযেহাশূয় যুেদ্ধর জনয্ তােদর প্রস্তুত
করেলন| শহেরর উত্তের তােদর প্রধান ঘঁািট|অনয্ানয্রা লুেকাল পিশ্চম
িদেক| েসই রােত্র িযেহাশূয় উপতয্কায় েগেলন|

14 পের অেয়র রাজা ইস্রােয়লীয় ৈসনয্বািহনীেক েদখেত েপেলন|
ইস্রােয়লীয় ৈসনয্বািহনীর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত রাজা এবং তঁার েলাকরা
েবিরেয় পড়ল| অেয়র রাজা যদর্ ন উপতয্কার কােছ শহেরর পূবর্িদেক
েগেলন| তাই িতিন শহেরর েপছন িদেক লুিকেয় থাকা ইস্রােয়লীয়
ৈসনয্েদর েদখেত েপেলন না|

15 অেয়র ৈসনয্বািহনী িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত মানুষেক
তািড়েয় িদল| তারা েযখােন মরুভূিম েসই পূবর্িদেক ছুট লাগাল|
16 শহেরর সকেল ৈহ-ৈহ কের িযেহাশূয় ও তঁার ৈসনয্বািহনীেক
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তাড়া করেত লাগল| সব েলাক শহর েছেড় চেল েগল| 17 অয় এবং
ৈবেথেলর সব েলাক ইস্রােয়লীয় ৈসনয্বািহনীেক তািড়েয় িদল| শহর
ফঁাকা পেড় রইল| শহর রক্ষা করার জনয্ েকউ রইল না|

18 তারপর প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “অয় শহেরর িদেক বশর্া
উঁিচেয় ধেরা| এই শহর আিম েতামােদর হােত তুেল েদব|” তঁার কথা
মেতা িযেহাশূয় অয় শহেরর িদেক বশর্া উঁিচেয় ধরেলন| 19 ইস্রােয়েলর
েয সব েলাকরা লুিকেয়িছল তারা তা েদখল| তারা তােদর লুেকাবার
জায়গা েথেক দ্রুত েবিরেয় শহেরর িদেক ছুেট েগল, শহের ঢুেক
পড়ল আর শহরটা দখল কের িনল| তারপর ৈসনয্রা শহর পুিড়েয়
েদবার জনয্ আগুন লািগেয় িদল|

20 অেয়র েলাকরা েপছেন তািকেয় েদখল তােদর শহর জ্বলেছ|
তারা েদখল শহর েথেক আকােশর িদেক েধঁায়া উঠেছ| এই েদেখ
তারা দুবর্ল হেয় পড়ল, সাহস হািরেয় েফলল| তারা ইস্রােয়লীয়েদর
তাড়াবার প্রেচষ্টা েছেড় িদল| ইস্রােয়লীয়রাও আর েছাটাছুিট না কের
িফের দঁাড়াল আর অেয়র েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত লাগল| অেয়র
েলাকেদর পালাবার মেতা েকান িনরাপদ জায়গা িছল না| 21 িযেহাশূয়
এবং তঁার েলাকরা েদখল েয ঐ ৈসনয্রা শহর দখল কের িনেয়েছ|
তারা েদখল শহর েথেক েধঁায়া ওপের উঠেছ| এই সময় তারা পািলেয়
না িগেয় ঘুের দঁাড়াল, অেয়র েলাকেদর িদেক ছুেট িগেয় যুদ্ধ করল|
22 তারপর যারা লুিকেয়িছল তারাও িফের এেস যুেদ্ধ সাহাযয্ করল|
অেয়র েলাকেদর সামেন িপছেন সব িদেকই ইস্রােয়লীয় ৈসনয্বািহনী|
তারা ফঁােদআটকা পড়ল| ইস্রােয়লীয়রা তােদর পরািজতকরল|অেয়র
সমস্ত েলাক িনিশ্চহ্ন না হওয়া পযর্ন্ত তারা যুদ্ধ করেত লাগল| শত্রু
পেক্ষর একটা েলাকও পালােত পারল না| 23 িকন্তু অেয়র রাজােক
বঁািচেয় রাখা হল| িযেহাশূেয়র েলাকরা তােক িযেহাশূেয়র কােছ িনেয়
এল|

যুেদ্ধর সমীক্ষা
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24 যুেদ্ধর সময় ইস্রােয়লীয় ৈসনয্বািহনী অেয়র েলাকেদর মােঠ-
ঘােট মরুভূিমর মেধয্ তািড়েয় িনেয় িগেয়িছল| তারপর তারা েসই
সব জায়গায় তােদর হতয্া কেরিছল| তারপর তারা অেয় িফের
িগেয় েসখােন েযসব েলাক তখনও েবঁেচ িছল তােদর হতয্া করল|
25 েসিদন অেয়র সমস্ত েলাক মারা েগল| 12,000 পুরুষ ও
স্ত্রীেলাক মারা িগেয়িছল| 26 িযেহাশূয় তঁার েলাকেদর শহর ধ্বংস
করার সংেকত িদেতই অয় শহেরর িদেক বল্লম উঁচু কের ধেরিছেলন|
শহেরর সমস্ত েলাক িবনষ্ট না হওয়া পযর্ন্ত িযেহাশূয় এভােবই
দঁািড়েয়িছেলন| 27 ইস্রােয়েলর েলাকরা শহেরর সমস্ত জীবজন্তু এবং
অনয্ানয্ িজিনসপত্র িনেজেদর বয্বহােরর জনয্ েরেখ িদেয়িছল| প্রভু
িযেহাশূয়েক িনেদর্ শ েদবার সময় তােদর এই সব েরেখ িদেতই
বেলিছেলন|

28 িযেহাশূয় অয় শহরেক জ্বািলেয় িদেলন| শহরটা কতকগুিল
পাথেরর সূ্তেপ পিরণত হল| আর িকছুই েসখােন িছল না| আজও
শহরটা েসই রকমই পেড় আেছ| 29 িযেহাশূয় অেয়র রাজােক একটা
গােছ ফঁািস িদেলন| সেন্ধয্ পযর্ন্ত তােক ঝুিলেয় রাখেলন| সূযর্ অস্ত
েগেল িযেহাশূয় তােদর গাছ েথেক েদহটােক নামােত বলেলন| শহেরর
ফটেকর কােছ তারা েদহটােক ছঁুেড় িদল| তারপর প্রচুর পাথর িদেয়
তারা েদহটােক চাপা িদল| েসই পাথেরর সূ্তপ আজও েদখা যােব|

আশীবর্াদ আর অিভশাপ পঠন
30 তারপর িযেহাশূয় ইস্রােয়েলর প্রভু, ঈশ্বেরর স্মরেণ একিট েবদী

িনমর্াণ করেলন| এবল পবর্েতর চূড়ায় িতিন এই েবদী ৈতরী কেরিছেলন|
31 প্রভুর দাস েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর জািনেয়িছেলন িক ভােব
েবদী ৈতরী করেত হেব| েমািশর িবিধপুস্তেক পিরষ্কার কের েলখা িছল
েবদীর প্রস্তুত প্রণালী| েসই ভােবই িযেহাশূয় েবদী ৈতরী করেলন| কাটা
হয়িন এমন পাথর িদেয়ই েবদী ৈতরী হেয়িছল| ঐ পাথরগুিলর ওপর
েকান েলৗহস্তম্ভ কখনও বয্বহার করা হয় িন| েসই েবদীেত তারা প্রভুর
উেদ্দেশয্ েহামবিল উৎসগর্ করল| তারা মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করল|
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32ঐখােন িযেহাশূয় পাথরগুেলার ওপের েমািশর িবিধগুেলা িলেখ
িদেলন| ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক যােত েসগুেলা পেড় েসইজনয্ই িতিন
িলেখ িদেয়িছেলন| 33 প্রবীণরা, উচ্চপদস্থ কমীর্রা, িবচারকরা এবং
সমস্ত মানুষ পিবত্র িসনু্দকিটেক িঘের দঁাড়াল|প্রভুর পিবত্র সাক্ষয্িসনু্দক
বহনকারী েলবীয় যাজকেদর সামেন তারা দঁািড়েয়িছল| অেধর্ক েলাক
দঁািড়েয়িছল এবল পবর্েতর চূড়ার সামেনআর বাকী অেধর্ক দঁািড়েয়িছল
গিরষীম পবর্েতর চূড়ার সামেন| প্রভুর দাস েমািশ তােদর এভােবই
দঁাড়ােত বেলিছেলন| তারা যােত প্রভুর আশীবর্াদ পায় েসই জনয্ িতিন
তােদর এই িনেদর্ শ িদেয়িছেলন|

34 তারপর িযেহাশূয় িবিধর প্রিতিট কথা পেড় েশানােলন| িতিন
সমস্ত আশীবর্াদ আর সমস্ত অিভশাপ িবিধপুস্তেক েয ভােব েলখা
আেছ েসই ভােবই পেড় েশানােলন| 35 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক
েসখােন জেড়া হেয়িছল| সমস্ত স্ত্রীেলাক, িশশু আর তােদর সেঙ্গ
বাস করত েযসব িবেদশী মানুষ তারাও েসখােন িছল| েমািশর প্রিতিট
িনেদর্ শ িযেহাশূয় পেড় েশানােলন|

9
িগিবেয়ােনর েলাকরা িযেহাশূয়র সেঙ্গ চালািক করল

1 যদর্ ন নদীর পিশ্চম তীেরর যত রাজয্ িছল তােদর রাজারা সমস্ত
ঘটনা শুেনিছল| এই সব রাজাই িহত্তীয়, ইেমারীয়, কনানীয়, পিরষীয়,
িহব্বীয় এবং িযবূষীয় েদেশর েলাকেদর রাজা| তারা পাহাড়ী জায়গায়
এবং সমতল ভূিমেত থাকত| তারা ভূমধয্সাগেরর ধার েঘঁেষ িলবােনান
পযর্ন্ত ছিড়েয় থাকা অঞ্চেলও বাস করত| 2সমস্ত রাজা এক হল| তারা
িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ লড়াই করার পিরকল্পনা করল|

3 িযেহাশূয় িকভােব িযরীেহা এবং অয় জয় কেরিছেলন, েস সব
িগিবেয়ান শহেরর েলাকরা শুেনিছল| 4 তাই তারা ইস্রােয়লীয়েদর িক
ভােব েবাকা বানােনা যায় েস িবষেয় িচন্তাভাবনা করল| তােদর ছকটা
িছল এরকম; ফাটা, ভাঙ্গা যত চামড়ার েবাতল িছল তারা জেড়া করেব|
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এই সব দ্রাক্ষারেসর চামড়ার েখাল পশুেদর িপেঠ চািপেয় েদেব|
তারা পুরােনা থেলগুেলাও পশুেদর িপেঠ চাপােব যােত মেন হয় েয
তারা অেনক দূর েথেক ভ্রমণ কের এেসেছ| 5 েলাকরা পােয় পুরােনা
জুেতা পরল| তােদর পুরােনা কাপড়েচাপড় পরল| তারা কেয়কিট
শুকেনা এবং ছাতাপড়া রুিট েজাগাড় করল| তাই েলাকগুিলেক েদেখ
মেন হিচ্ছল েযন তারা অেনক দূর েথেক এেসেছ| 6 তারপর এই
েলাকরা ইস্রােয়লবাসীেদর তঁাবুর িদেক এিগেয় েগল| এই িশিবরিট িছল
িগল্গেলর কােছ|
েলাকগুিল িযেহাশূেয়র কােছ েগল এবং তঁােক বলল, “আমরা

অেনক দূেরর একিট েদশ েথেক এেসিছ| আমরা আপনােদর সেঙ্গ
একিট শািন্ত চুিক্ত স্থাপন করেত চাই|”

7ইস্রােয়েলর েলাকরা এই িহব্বীয়েদর বলল, “হেতও েতা পাের েয,
আপনারাআমােদর েবাকা বানােত চাইেছন|আপনারা হয়েতাআমােদর
েদেশর কােছই থােকন| িকন্তু আমরা আপনােদর সেঙ্গ েকান শািন্তর
চুিক্ত করেত পাির না, যতক্ষণ না জানেত পারিছ, আপনারা েকাথা
েথেক আসেছন|”

8 িহব্বীয়রা িযেহাশূয়েক বলল, “আমরা আপনার ভৃতয্|”
িকন্তু িযেহাশূয় িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামরা েক? েতামরা েকাথা

েথেক আসছ?”
9 তারা বলল, “আমরা আপনার ভৃতয্| আমরা অেনক দূেরর একিট

েদশ েথেক আসিছ| আমরা এখােন এেসিছ কারণ আমরা প্রভু,
আপনােদর ঈশ্বেরর, মহাশিক্ত সম্বেন্ধ শুেনিছ| আমরা তঁার সমস্ত
কাযর্কলাপ জানেত েপেরিছ| িমশের িতিন িক িক কেরিছেলন আমরা
শুেনিছ| 10আমরা আেরা শুেনিছ িতিন যদর্ ন নদীর পূবর্তীের ইেমারীয়
জািতর দুজন রাজােক পরািজত কেরিছেলন| একজন িহেষ্বােনর রাজা
সীেহান, অনয্জন বাশেনর রাজা ওগ| িহেষ্বান এবং বাশন অষ্টােরাৎ
েদেশ অবিস্থত| 11তাইআমােদর প্রবীণরা ও অনয্ সকেল বেলিছেলন,
�ভ্রমেণর জনয্ যেথষ্ট খাদয্ িনেয় েযও| ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ
েদখা কেরা|� তােদর েবােলা, �আমরা েতামােদর ভৃতয্|আমােদর সেঙ্গ
শািন্ত চুিক্ত কেরা|�
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12 “এই েদখুন, আমােদর রুিট িক রকম শুকেনা হেয় েগেছ| যখন
আমরা েবিরেয়িছলাম েস সব িছল গরম আর টাটকা| িকন্তু এখন সব
শুিকেয় বািস হেয় েগেছ| 13এই েদখুন,আমােদর চামড়ার দ্রাক্ষারেসর
পাত্রগুেলা| যখন েবিরেয়িছলাম তখন এগুেলা িছল নতুন দ্রাক্ষারেস
ভির্ত্ত| িকন্তু আজ েদখুন সব েফেট েগেছ, বািস হেয় েগেছ| আমােদর
েপাশাক-আশাক, চিট-জুেতা সব েকমন হেয় েগেছ েদখেছন েতা|
েদখুন, এই লম্বা সফেরআমােদর পরেনর কাপড়-েচাপেড়র দশা, প্রায়
জরাজীণর্|”

14 েলাকগুেলা সিতয্ কথা বলেছ িকনা ইস্রােয়েলর েলাকরা যাচাই
করেত চাইল| তাই তারা রুিটিট েচেখ েদখল, িকন্তু তােদর প্রভুেক
িজজ্ঞাসা করল না েয ওরকম েক্ষেত্র তােদর িক করা উিচৎ |
15 িযেহাশূয় তােদর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত করেত রাজী হেলন| িতিন
তােদর থাকেত িদেত রাজী হেলন| ইস্রােয়েলর দলপিতরা িযেহাশূেয়র
প্রিতশ্রুিত রাখবার শপথ িনল|

16 িতন িদন পর ইস্রােয়েলর েলাকরা জানেত পারল েয ওরা
তােদর িশিবেরর খুব কাছাকািছই বাস করত| 17 তাই ইস্রােয়লীয়রা
ওেদর বসবােসর জায়গা েদখেত েগল| তৃতীয় িদেন তারা িগিবেয়ান,
কফীরা, েবেরাত্ আর িকিরয়ৎ-িযয়ারীম এই সব শহের এল| 18 িকন্তু
ইস্রােয়লীয় ৈসনয্বািহনী ঐসব শহের িগেয় যুদ্ধ করেত চাইল না|
তারা ওেদর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কেরিছল| ইস্রােয়েলর দলপিতরা প্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর সামেন িগিবেয়ানেদর কােছ প্রিতশ্রুিত কেরিছল|

েলাকরা অবশয্ দলপিতেদর চুিক্তর িবরুেদ্ধ নািলশ কেরিছল|
19 িকন্তু দলপিতরা বলল, “আমরা িগিবেয়ানেদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ|
ইস্রােয়েলর প্রভু ও ঈশ্বেরর সামেন আমরা কথা িদেয়িছ| আমরা এখন
তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করব না| 20আমােদর এই ভােব চলেত হেব| তােদর
জীিবত থাকেত িদেতই হেব| আমরা তােদর আঘাত করেত পাির না;
িদেল, ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত ভাঙ্গার জনয্ আমােদর ওপর কু্রদ্ধ হেবন|
21 তারা েবঁেচ থাকুক| িকন্তু তারা আমােদর ভৃতয্ হেয় েবঁেচ থাকেব|
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তারা আমােদর কাঠ েকেট েদেব, আমােদর সকেলর জনয্ জল বেয়
েদেব|” তাই দলপিতরা ওেদর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত ভাঙ্গল না|

22 িযেহাশূয় িগিবেয়ানেদর ডাকেলন| িতিন বলেলন, “েকন েতামরা
আমােদর কােছ িমথয্া কথা বলেল? আমােদর িশিবেরর কােছই
েতা েতামােদর েদশ| িকন্তু েতামরা বেলিছেল েয েতামরা দূর েদশ
েথেক এেসছ| 23এখন েতামােদর অেনক দুগর্িত আেছ| েতামরা সবাই
আমােদর ক্রীতদাস হেব| েতামােদর েলাকরা আমােদর কাঠ েকেট
েদেব| ঈশ্বেরর গৃেহর* জনয্ জল বেয় আনেব|”

24 িগিবেয়ােনর েলাকরা বলল, “আমরা িমথয্া কথা বেলিছলাম
কারণ আমােদর ভয় িছল আপনারা আমােদর েমের েফলেবন|
আমরা শুেনিছ ঈশ্বর তঁার দাস েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন এই
েদশ আপনােদর হােত তুেল িদেত| ঈশ্বর আপনােক এেদেশর সমস্ত
েলাকেক হতয্া করেত বেলিছেলন| তাই আমরা িমথয্া কথা বেলিছলাম|
25 এখন আমরা আপনার দাস| যা ভােলা বুঝেবন তাই করেবন|”

26 তাই িগিবেয়ােনর েলাকরা ক্রীতদাস হেয় েগল| িযেহাশূয়
তােদর বঁাচেত িদেলন| ইস্রােয়লীয়েদর িতিন েমের েফলেত িদেলন
না| 27 িযেহাশূয় িগিবেয়ানেদর ইস্রােয়লীয়েদর ক্রীতদাস কের
িদেয়িছেলন| তারা কাঠ েকেট আনত, ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ জল বেয়
আনত| তারাও প্রভুর েবদীর জনয্ কাঠ েকেট আনত এবং জল বেয়
আনত| প্রভু েযখােনই েবদী স্থাপেনর জায়গা পছন্দ করেতন েসখােনই
তােদর জল বেয় আনেত হত| ঐসব েলাক আজও ক্রীতদাস হেয়
রেয়েছ|

10
েযিদন সূযর্ িস্থর হেয় দঁাড়াল

1 েসই সময় েজরুশােলেমর রাজা িছল অেদানীেষদক| রাজা
জানেত েপেরিছল েয, িযেহাশূয় অয় শহরেক পরাস্ত কেরিছেলন এবং
* 9:23: ঈশ্বেরর গৃহ এর অথর্ সম্ভবতঃ “ঈশ্বেরর পিরবার” (ইস্রােয়ল) অথবা হয়েতা
পিবত্র তঁাবু অথবা মিন্দর|
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ধ্বংস কের িদেয়েছন| েস জানেত পারল িযরীেহা আর েস েদেশর
রাজারও একই হাল কেরিছেলন িযেহাশূয়| েস এটাও েজেনিছল,
িগিবেয়ােনর েলাকরা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কেরেছ| তারা
েজরুশােলেমর খুব কাছাকািছই রেয়েছ| 2এসব েজেন অেদানীেষদক
এবং তার প্রজারা েবশ ভয় েপেয় েগল| অেয়র মেতা িগিবেয়ান েতা
েছাটখাট শহর নয়| িগিবেয়ান খুব বড় শহর, এেক মহানগরী বলা যায়|
েসই নগেরর সকেলই িছল েবশ ভােলা েযাদ্ধা| েসই নগেররও এরকম
অবস্থা শুেন রাজা েতা েবশ ঘাবেড় েগল| 3 েজরুশােলেমর রাজা
অেদানীেষদক িহেব্রােণর রাজা েহাহেমর সেঙ্গ কথা বলল| তাছাড়া
যমূর্েতর রাজা িপরাম, লাখীেশর রাজা যািফয় এবং ইেগ্লােনর রাজা
দবীর এেদর সেঙ্গও েস কথা বলল| েজরুশােলেমর রাজা এেদর কােছ
অনুনয় কের বলল, 4 “েতামরা আমার সেঙ্গ চেলা| িগিবেয়ানেদর
আক্রমণ করেত েতামরা আমােক সাহাযয্ কেরা| িগিবেয়ােনর েলাকরা
িযেহাশূয় ও ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কেরেছ|”

5 েসই জনয্ পঁাচজন ইেমারীয় রাজার ৈসনয্বািহনী এক হেলা| (এই
পঁাচজন হেলা েজরুশােলম, িহেব্রাণ, যমূর্ত, লাখীশ এবং ইেগ্লােনর
রাজা|) ৈসনয্দল িগিবেয়ােনর িদেক যাত্রা করল| তারা শহর িঘের
েফলল এবং যুদ্ধ শুরু করল|

6 িগিবেয়ানবাসীরা িযেহাশূয়র কােছ খবর পাঠাল| েসই সময়
িযেহাশূয় িগল্গেল তঁার িশিবের িছেলন| খবরটা এই: “আমরা আপনার
ভৃতয্| আপিন আমােদর েছেড় চেল যােবন না| আমােদর বঁাচান|
তাড়াতািড় আসুন| পাহাড়ী েদশ েথেক সমস্ত ইেমারীয় জািতর রাজা
ৈসনয্সামন্ত িনেয় আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত আসেছ|”

7 খবর েপেয় িযেহাশূয় সৈসেনয্ িগল্গল েথেক েবিরেয় পড়েলন|
তঁার সেঙ্গ িছল েসরা ৈসিনেকর দল| 8 প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন,
“ওেদর ৈসনয্সামন্ত েদেখ ভয় েপও না| আিম েতামােদর িজিতেয়
েদব| ওরা েকউ েতামােদর পরািজত করেত পারেব না|”
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9 ৈসনয্দল িনেয় িযেহাশূয় সারারাত িগিবেয়ােন অিভযান চালােলন|
শত্রুরা জানেত পারল না, িযেহাশূয় আসেছন| তাই িযেহাশূয় এবং তঁার
ৈসনয্রা হঠাৎ  তােদর আক্রমণ করল|

10যখন ইস্রােয়লআক্রমণ করল তখন প্রভু েসই ৈসনয্েদর হতবাক
কের িদেলন| তারা পরািজত হল| ইস্রােয়লীয়েদর কােছ এটা একটা
মস্ত বড় জয়| তারা শত্রুেদর িগিবেয়ান েথেক ৈবৎ -েহােরােণর িদেক
তািড়েয় িনেয় েগল| ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা অেসকা এবং মেক্কদা পযর্ন্ত
যাবার পেথ যত েলাকজন িছল সবাইেক হতয্া করল| 11 তারপর
তারা ৈবৎ -েহােরাণ েথেক অেসকা পযর্ন্ত লম্বা রাস্তািট বরাবর শত্রুেদর
েপছেন েপছেন ধাওয়া করেত করেত েগল| তােদর এভােব তাড়া
করার সময় প্রভু আকাশ েথেক িশলাবৃষ্টি ঝরােলন| বড় বড় িশলার
ঘােয় অেনক শত্রুই মারা েগল| ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর তরবািরর ঘােয়
যত না মারা পড়ল, তার েচেয় েঢর েবশী মারা পড়ল িশলা বৃষ্টিেতই|

12 েসই িদন প্রভু ইস্রােয়েলর কােছ ইেমারীয়েদর পরাজয় ঘটােলন|
েসই িদন িযেহাশূয় প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন এবং তারপর সমস্ত
ইস্রােয়লবাসীেদর সামেন আেদশ করেলন:

“েহ সূযর্, তুিম িগিবেয়ােনর উপের থােমা|
আর েহ চন্দ্র, তুিম অয়ােলান উপতয্কায় িস্থর হেয় থােকা|”

13 তাই সূযর্ সরল না| চন্দ্রও নড়ল না যতক্ষণ না েলাকরা শত্রুেদর
হারায়| এই কািহনী যােশর গ্রেন্থ েলখা আেছ| সূযর্ মধয্গগেন িস্থর
হেয় িগেয়িছল, েগাটা িদনটা েস আর ঘুরল না| 14 এরকম আেগ
কখনও হয় িন|পেরওকখনও হয় িন| েসিদন প্রভু একিট েলােকর বাধয্
হেয়িছেলন| সিতয্ই, প্রভু েসিদন ইস্রােয়েলর পেক্ষ যুদ্ধ কেরিছেলন|

15এরপর িযেহাশূয় ৈসনয্েদর িনেয় িগল্গেলর িশিবের িফের এেলন|
16 িকন্তু যুেদ্ধর সময় ঐ পঁাচ জন রাজা পািলেয় িগেয়িছল| মেক্কদার
কােছ একটা গুহার মেধয্ তারা লুিকেয়িছল| 17 তেব একজন তােদর
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গুহায় লুেকােত েদখেত েপেয় িগেয়িছল| িযেহাশূয় সব জানেত
পারেলন| 18 িযেহাশূয় বলেলন, “বড় বড় পাথর িদেয় গুহামুখ বন্ধ
কের দাও| িকছু েলাকেক গুহা পাহারায় েরেখ দাও| 19 িকন্তু েতামরা
েসখােনই েযন েথেম েথেকা না| শত্রুেদর তাড়া করেতই থােকা| েপছন
েথেক তােদর আক্রমণ করেতই থােকা| েতামরা শত্রুেদর িকছুেতই
তােদর শহের িফের েযেত েদেব না| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর তােদর
উপর েতামােদর জয়ী হেত িদেয়েছন|”

20 তারপর িযেহাশূয় আর ইস্রােয়লবাসীরা শত্রুেদর হতয্া করেলন|
িকন্তু কেয়কজন শত্রু উঁচু প্রাচীর েঘরা কেয়কিট শহের েগল এবং
েসই খােনই িনেজেদর লুিকেয় রাখল| তােদর আর হতয্া করা েগল
না| 21 যুেদ্ধর পর িযেহাশূেয়র েলাকরা তঁার কােছ মেক্কদায় িফের
এল| েসই েদেশর েকান েলাকই ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ একটা কথাও
বলেত সাহস কের িন|

22 িযেহাশূয় বলেলন, “গুহামুখ েথেক পাথরগুেলা সিরেয় দাও| ঐ
পঁাচ জন রাজােক আমার কােছ আেনা|” 23 তাই িযেহাশূেয়র েলাকরা
পঁাচজন রাজােক গুহার েভতর েথেক বার কের আনল| তারা িছল
েজরুশােলম, িহেব্রাণ, যমূর্ত, লাখীশ এবং ইেগ্লােনর রাজা| 24 তারা
পঁাচজন রাজােক িযেহাশূেয়র সামেন হািজর করল| িযেহাশূয় তঁার
েলাকেদর েসখােন আসেত বলেলন| ৈসনয্ দেলর প্রধানেদর িতিন
বলেলন, “েতামরা এিদেক এেসা| এই রাজােদর গলায় েতামােদর পা
দাও|” তাই ৈসনয্দেলর প্রধানরা কােছ সের এেলা এবং তােদর পা
এইসব রাজােদর গলায় রাখল|

25 তারপর িযেহাশূয় তঁার েলাকেদর বলেলন, “েতামরা শত্রু হও,
সাহসী হও| ভয় েপও না| ভিবষয্েত শত্রুেদর সেঙ্গ যখন েতামরা
যুদ্ধ করেব তখন তােদর প্রিত প্রভু িক করেবন তা আিম েতামােদর
েদখািচ্ছ|”

26 তারপর িযেহাশূয় পঁাচ জন রাজােক হতয্া করেলন| পঁাচটা
গােছ পঁাচ জনেক ঝুিলেয় িদেলন| সেন্ধয্ পযর্ন্ত এই ভােবই িতিন
তােদর েরেখ িদেলন| 27 সূযর্ােস্তর সময় িযেহাশূয় তঁার েলাকেদর গাছ
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েথেক েদহগুেলােক নামােত বলেলন| তাই তারা েসইগুেলা ঐ গুহার
েভতেরই ছঁুেড় িদল| েয গুহােত রাজারা লুিকেয়িছল তার মুখটা বড়
বড় পাথের েঢেক িদল| েসই েদহগুেলা আজ পযর্ন্ত গুহার েভতের
আেছ|

28 েসিদন িযেহাশূয় মেক্কদা শহর জয় করেলন| শহেরর রাজা ও
েলাকেদর িযেহাশূয় বধ করেলন| একজনও েবঁেচ রইল না| িযেহাশূয়
িযরীেহার রাজার েয দশা কেরিছেলন, মেক্কদার রাজারও েস রকম
দশা করেলন|

দিক্ষেণর শহরগুিল দখল হল
29 তারপর েলাকেদর িনেয় িযেহাশূয় মেক্কদা েথেক েবিরেয়

পড়েলন| তারা িলব্নােত িগেয় েসই শহর আক্রমণ করল| 30 প্রভু
ইস্রােয়লীয়েদর েসই শহর ও শহেরর রাজােক পরািজত করেত
িদেলন| েসই শহেরর প্রেতয্কটা েলাকেক ইস্রােয়লীয়রা হতয্া
কেরিছল| েকান েলাকই েবঁেচ রইল না| আর েলাকরা িযরীেহার রাজার
েয দশা কেরিছল, েসই শহেরর রাজারও েসই দশা করল|

31 তারপর ইস্রােয়েলর েলাকেদর িনেয় িযেহাশূয় িলব্না েছেড়
লাখীেশর িদেক েগেলন| িলব্নার কােছ তঁাবু খািটেয় তারা শহর
আক্রমণ করল| 32 প্রভু তােদর লাখীশ জয় করেত িদেলন| িদ্বতীয়
িদেন তারা শহর অিধকার করল| ইস্রােয়েলর েলাকরা শহেরর
প্রেতয্কটা েলাকেক হতয্া করল| িলব্নার মেতা এখােনও তারা একই
কাজ কেরিছল| 33 েগষেরর রাজা েহারম লাখীশেক রক্ষার জনয্
এেসিছল| িকন্তু িযেহাশূয় তােকও ৈসনয্সামন্ত সেমত হািরেয় িদেলন|
তােদর একজনও েবঁেচ রইল না|

34 তারপর িযেহাশূয় ইস্রােয়লবাসীেদর িনেয় লাখীশ েথেক
ইেগ্লােনর িদেক যাত্রা করেলন| ইেগ্লােনর কােছ তঁাবু েগেড় তারা ইেগ্লান
আক্রমণ করল| 35 েসিদন তারা শহর দখল কের েসখানকার সব
েলাকেক েমের েফলল| িঠক লাখীেশর মেতা এখােনও েসই একই
ঘটনা ঘটল|
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36 তারপর িযেহাশূয় ইস্রােয়লবাসীেদর িনেয় ইেগ্লান েথেক
িহেব্রােণর িদেক চলেলন| সকেল িহেব্রাণ আক্রমণ করল| 37 এই
শহরটা ছাড়াও িহেব্রােণর লােগায়া কেয়কটা েছাটখােটা শহরও তারা
অিধকার করল| শহেরর প্রেতয্কটা েলাকেক তারা হতয্া করল| েকউ
েসখােন েবঁেচ রইল না| ইেগ্লােনর মেতা এখােনও েসই একই ঘটনা
ঘটল| তারা শহর ধ্বংস কের েসখানকার সব েলাকেক হতয্া কেরিছল|

38 তারপর িযেহাশূয় ও ইস্রােয়লবাসীরা দবীের িফের এেস েসই
শহরিটআক্রমণকরল| 39তারা েসই শহর, শহেরর রাজাআর দবীেরর
লােগায়া সমস্ত েছাটখােটা শহর সব িকছু দখল কের িনল| শহেরর সব
েলাকেক তারা হতয্া করল| েকউ েবঁেচ রইল না| িহেব্রাণ আর তার
রাজােক িনেয় তারা যা কেরিছল দবীর ও তার রাজােক িনেয়ও তারা
েসই একই কাণ্ড করল| িলব্না ও েস শহেরর রাজার বয্াপােরও তারা
একই কাজ কেরিছল|

40 এই ভােব িযেহাশূয় পাহাড়ী েদশ েনেগেভর এবং পিশ্চম ও
পূবর্ পাহাড়তলীর সমস্ত শহেরর সব রাজােদর পরািজত করেলন|
ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর িযেহাশূয়েক িনেদর্ শ িদেয়িছেলন সমস্ত েলাকেক
হতয্া করার জনয্| তাই িযেহাশূয় ঐ সব অঞ্চেলর েকােনা েলাকেকই
বঁাচেত েদন িন|

41 িযেহাশূয় কােদশ-বেণর্য় েথেক ঘসা পযর্ন্ত সমস্ত শহর অিধকার
কেরিছেলন| িমশেরর েগাশন েথেক িগিবেয়ান পযর্ন্ত সমস্ত শহর িতিন
অিধকার কেরিছেলন| 42একবােরর অিভযােনই িযেহাশূয় ঐসব শহর
ও তােদর রাজােদর অিধকার করেত েপেরিছেলন| িযেহাশূয় এমনিট
করেত েপেরিছেলন কারণ ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর স্বয়ং ইস্রােয়েলর
পেক্ষ যুদ্ধ কেরিছেলন| 43 এরপর িযেহাশূয় ইস্রােয়লবাসীেদর িনেয়
িগল্গেল তােদর িশিবের িফের এেলন|

11
উত্তেরর শহরগুিলর পরাজয়
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1 হাৎেসােরর রাজা যাবীন এই সব ঘটনা শুনল| েস কেয়কজন
রাজার ৈসনয্সামন্তেদর একসেঙ্গ জেড়া করার কথা িচন্তা করল|
মােদােনর রাজা েযাবব, অক্ষেফর রাজা িশেম্রােণর রাজার কােছ
এবং 2 উত্তরাঞ্চেলর সমস্ত রাজা, পাহাড় ও মরু অঞ্চেলর সমস্ত
রাজােক যাবীন খবর পাঠাল| যাবীন িকেন্নরত, েনেগভ, পিশ্চম পাহাড়,
পিশ্চেমর নাপথ েদােরর রাজােদর কােছ খবর পাঠাল| 3 যাবীন পূবর্
আর পিশ্চেমর কনান সম্প্রদােয়র রাজােদর কােছ খবর পাঠাল| েস
ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয় এবং পাহাড়ী েদেশর িযবুষীয়েদর কােছও
খবর পাঠাল| েস িমস্পার কােছ হেমর্াণ পবর্েতর নীেচ েয িহব্বীয়রা
থােক তােদর কােছও খবর পাঠাল| 4 এই সব রাজার ৈসনয্রা জেড়া
হল| অসংখয্ েযাদ্ধা, অসংখয্ েঘাড়া আর অসংখয্ রথ িমেল ৈতরী হল
এক িবশাল বািহনী| এত েলাক েসখােন জেড়া হেয়িছল েয মেন হল
তারা েযন সমুেদ্রর ধােরর বািলর দানার মেতা অগিনত|

5 েমেরােমর েছাট নদীর ধাের এই সমস্ত রাজা জেড়া হল| তারা
তােদর ৈসনয্বািহনীেক একই িশিবেরর মেধয্ সমেবত করল| আর িক
ভােব ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করা যায় তার পিরকল্পনা করল|

6 তখন প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “এত ৈসনয্ েদেখ ভয় েপও
না| আিম েতামােদর িজিতেয় েদব| আগামীকাল এই সমেয়র মেধয্
েতামরা তােদর সকলেক েমের েফলেব| সমস্ত েঘাড়ার পােয়র িশরা
িকেট েফলেব, তােদর সমস্ত রথ পুিড়েয় েদেব|”

7 িযেহাশূয় এবং তার সমস্ত ৈসনয্ হঠাৎ   শত্রুেদর আক্রমণ
করল| েমেরাম নদীর কােছ তারা শত্রুেদর আক্রমণ করল| 8 প্রভু
ইস্রােয়লীয়েদর িজিতেয় িদেলন| ইস্রােয়ল ৈসনয্বািহনী তােদর
পরািজত কের তািড়েয় িনেয় েগল বৃহত্তর সীেদান, িমষ্রেফাৎ-মিয়ম
আর পূেবর্র িমস্পীর উপতয্কার িদেক| সবকিট শত্রুেক েমের না েফলা
পযর্ন্ত ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা থামল না| 9প্রভু যা বেলিছেলন িযেহাশূয় তাই
করেলন| েঘাড়াগুেলার পােয়র িশরা েকেট েফলেলন এবং রথগুেলা
পুিড়েয় িদেলন|
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10 তারপর িযেহাশূয় িফের িগেয় হাৎেসার শহর দখল করেলন|
এবং হাৎেসােরর রাজােক হতয্া করেলন| (ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ েযসব
রাজয্গুিল িছল তােদর মেধয্ হাৎেসারই িছল সবর্প্রধান|) 11 ইস্রােয়লীয়
ৈসনয্বািহনী েসই শহেরর প্রেতয্কেক হতয্া করল| তারা সমস্ত েলাকেক
এেকবাের েশষ কের িদল| একজন েলাকও েবঁেচ রইল না| তারপর
তারা শহরটা জ্বািলেয় িদল|

12 িযেহাশূয় এই সব শহেরর সবকিট দখল কেরিছেলন| িতিন
শহেরর সমস্ত রাজােক হতয্া কেরিছেলন| শহেরর সমস্ত িকছুেক িতিন
ধ্বংস কের িদেয়িছেলন| প্রভুর দাস েমািশ েযমন আজ্ঞা কেরিছেলন
েসই মেতা িতিন এই কাজ কেরিছেলন| 13 িকন্তু ইস্রােয়লীয়
েসনাবািহনী পাহােড়র ওপের স্থািপত েকান শহর জ্বািলেয় েদয় িন|
হাৎেসারই িছল একমাত্র শহর েযিট পাহােড়র ওপের িনির্মত িছল
এবং িযেহাশূেয়র আেদেশ েযিট তারা পুিড়েয় িদেয়িছল| 14শহরগুেলা
েথেক পাওয়া সমস্ত িজিনসপত্র ইস্রােয়লবাসীরা িনেজেদর জনয্ েরেখ
িদেয়িছল| শহেরর সমস্ত জীবজন্তুেক তারা েরেখ িদেয়িছল, যিদও
েসখানকার সমস্ত েলাকেকই তারা েমের েফেলিছল| েকান েলাকেকই
তারা বঁাচেত েদয় িন| 15 বহুকাল আেগ প্রভু তঁার দাস েমািশেক এই
কাজ করবার জনয্ আজ্ঞা কেরিছেলন| তারপর েমািশ এই কাজ করার
জনয্ িযেহাশূয়েকআজ্ঞা কেরিছেলন, িযেহাশূয় ঈশ্বেররআেদশ পালন
কেরিছেলন|প্রভু েমািশেক যাআজ্ঞা কেরিছেলন িযেহাশূয় তার সমস্তই
পালন কেরিছেলন|

16 এই ভােব িযেহাশূয় সমগ্র েদেশর সমস্ত েলাকেক পরািজত
কেরিছেলন| পাহািড় েদশ েনেগভ, সমগ্র েগাশন অঞ্চল,
পিশ্চমিদেকর পাহাড়তিল, যদর্ ন উপতয্কা, ইস্রােয়েলর সমস্ত
পাহাড় পবর্ত এবং েসগুেলার কাছাকািছ সমস্ত পাহাড় এই সবই
তঁার অধীেন এেলা| 17 হালক পবর্তশৃঙ্গ েথেক েসয়ীেরর কােছ
িলবােনান উপতয্কার বাল্গাদ পযর্ন্ত সমস্ত অঞ্চল িযেহাশূয়র দখেল
এল| িলবােনান উপতয্কািট হােমর্াণ পবর্তশৃেঙ্গর নীেচ অবিস্থত| েস
েদেশর সমস্ত রাজােক িতিন পরািজত ও িনহত করেলন| 18 বহু বছর
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ধের এইসব রাজার িবরুেদ্ধ িযেহাশূয় যুদ্ধ কেরিছেলন| 19 একমাত্র
একিট শহরই ইস্রােয়েলর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কেরিছল| েসটা হেচ্ছ
িগিবেয়ান শহর, েযখােন িহব্বীয় জািতর েলাকরা বাস কের| অনয্
সমস্ত শহর পরািজত হেয়িছল| 20প্রভু েচেয়িছেলন েযন এসব েদেশর
েলাকরা িনেজেদর শিক্তশালী ভােব| তাহেল তারা ইস্রােয়লীয়েদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব| এই ভােবই েযন িতিন তােদর প্রিত দয়া না কের
িবনাশ কেরন| েয ভােব প্রভু েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, েসই
ভােবই েযন িতিন তােদর িবনাশ কেরন|

21 অনাক বংশীয় েলাকরা িহেব্রাণ, দবীর, অনাব এবং িযহূদা
অঞ্চেলর পাহািড় জায়গায় বাস করত| িযেহাশূয় তােদর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ কের তােদর এবং তােদর শহরগুেলােক েশষ কের িদেলন|
22 ইস্রােয়ল ভূখেণ্ড েকান অনাক বংশীয় েলাক েবঁেচ রইল না| তারা
শুধু েবঁেচ রইল ঘসা, গাত এবং অেস্দাদ অঞ্চেল| 23 িযেহাশূয় সমগ্র
ইস্রােয়ল ভূখণ্ড িনেজর আয়ত্ত্বাধীেন আনেলন, িঠক েয ভােব প্রভু
বহুকাল আেগ েমািশেক িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| প্রভু েসই েদশ তঁার
প্রিতশ্রুিত মত ইস্রােয়লীয়েদর দান কেরিছেলন| এই েদশ িযেহাশূয়
ইস্রােয়েলর িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ ভাগ কের িদেয়িছেলন|
অবেশেষ যুদ্ধ েশষ হল এবং েদেশ শািন্ত িফের এেলা|

12
ইস্রােয়েলর কােছ পরািজত রাজগণ

1 ইস্রােয়লবাসীরা যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর সব েদশগুিল জয়
কেরিছল| অেণর্ান উপতয্কা েথেক হেমর্াণ শৃঙ্গ পযর্ন্ত সমস্ত ভূখণ্ড
এবং যদর্ ন উপতয্কার পূবর্ িদেকর সমস্ত ভূখণ্ড তারা জয় কেরিছল|
ইস্রােয়লবাসীরা েয সব রাজােদর পরািজত কেরিছল তার তািলকা
এখােন েদওয়া হেচ্ছ:

2তারা ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক পরািজত কেরিছল েয িহেষ্বান
শহের থাকত| সীেহােনর রাজয্ িছল অেণর্ান উপতয্কার অেরােয়র
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েথেক যেব্বাক নদী পযর্ন্ত িবসৃ্তত| ঐ উপতয্কার মাঝখান েথেক তার
রােজয্র শুরু| েসটা িছল অেম্মানীয় েলােকেদর এলাকার সীমান্ত|
িগিলয়দ েদেশর অেধর্েকরও েবশী অংেশ সীেহান রাজত্ব কেরিছল|
3যদর্ ন উপতয্কার পূবর্তীের গালীলী হ্রদ েথেক মৃত সাগর (লবণসাগর)
পযর্ন্ত িবসৃ্তত রাজয্ েস শাসন করত| এই রাজয্িট বােদ েস ৈবৎ -
িযশীেমাত েথেক দিক্ষণ িপস্গা পাহাড় পযর্ন্ত েদশগুিলও শাসন করত|

4 তারা বাশেনর রাজা ওগেক পরািজত কেরিছল| ওগ িছল রফায়
বংেশর রাজা| েস রাজত্ব করত অষ্টােরাৎ এবং ইিদ্রয়ী েদেশ| 5 হেমর্াণ
পবর্তশৃঙ্গ, সল্খা এবং বাশেনর সমস্ত অঞ্চল ওগ শাসন করত|
েযখােন গশূর এবং মাখাত জািতর েলাকরা বসবাস করত| েসটাই
িছল তার রােজয্র সীমা| ওগ িগিলয়দ েদেশর অেধর্ক অংেশও রাজত্ব
করত| এই জায়গাটা েশষ হেয়েছ িহেষ্বােনর রাজা সীেহােনর েদেশ|

6 প্রভু ভৃতয্ েমািশ এবং ইস্রােয়েলর এই সব রাজােক পরািজত
কেরিছেলন| েমািশ রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠী, গাদ পিরবারেগাষ্ঠী এবং
মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্কেক এই ভূখণ্ড দান কেরিছেলন| েমািশ
এই েদশ তােদর স্বেদশ িহসােবই দান কেরিছেলন|

7 ইস্রােয়েলর েলাকরা যদর্ ন নদীর পিশ্চম কূেলর েদেশর
রাজােদরও জয় কেরিছল| িযেহাশূয় এই েদেশর েলাকেদর েনতৃত্ব
িদেয়িছেলন| িতিন এিট জয় কেরিছেলন এবং পের এই ভুখণ্ডিট
বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ ভাগ কের িদেয়িছেলন| ঈশ্বর তােদর
এই েদশ দান করেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন| এই েদশ িছল
িলবােনােনর বাল্গাদ উপতয্কা এবং েসয়ীেরর কােছ হালক পবর্তশৃেঙ্গর
মাঝখােন| 8 পাহািড় অঞ্চল, পিশ্চেমর পাহাড়তিল অঞ্চল, যদর্ ন
উপতয্কা, পূবর্িদেকর পাহাড়গুিল, মরুভূিম এবং েনেগভ অঞ্চলগুিল
এর অন্তভুর্ ক্ত| এখােন িহত্তীয়, ইেমারীয়, কনানীয়, পরীষীয়, িহব্বীয়
এবং িযবুষ বংশীয় েলাকরা বাস করত| ইস্রােয়লীয়েদর দ্বারা পরািজত
রাজােদর তািলকািট এইরকম:
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9 িযরীেহার রাজা 1
ৈবেথেলর কােছ অেয়র রাজা 1
10 েজরুশােলেমর রাজা 1
িহেব্রােণর রাজা 1
11 যমুর্েতর রাজা 1
লাখীেশর রাজা 1
12 ইেগ্লােনর রাজা 1
েগসেরর রাজা 1
13 দবীেরর রাজা 1
েগদেরর রাজা 1
14 হমর্ার রাজা 1
অরােদর রাজা 1
15 িলবনার রাজা 1
অদুল্লেমর রাজা 1
16 মেক্কদার রাজা 1
ৈবেথেলর রাজা 1
17 তপূেহর রাজা 1
েহফেরর রাজা 1
18অেফেকর রাজা 1
লশােরােণর রাজা 1
19 মােদােনর রাজা 1
হাৎেসােরর রাজা 1
20 িশেম্রাণ-মেরােণর রাজা 1
অক্ষেফর রাজা 1
21 তানেকর রাজা 1
মিগেদ্দার রাজা 1
22 েকদেশর রাজা 1
কিম্মর্লস্থ যিক্লয়ােমর রাজা 1
23 েদার পবর্তশৃেঙ্গর েদােরর রাজা 1
িগল্গেলর েগায়ীেমর রাজা 1
24 িতসর্ার রাজা 1
েমাট রাজার সংখয্া 31

13
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অনিধকৃত েদশ
1 িযেহাশূয় যখন েবশ বৃদ্ধ হেয় েগেছন তখন প্রভু তােক বলেলন,

“িযেহাশূয় যিদও েতামার েবশ বয়স হেয়েছ, িকন্তু এখনও অিধকার
করার জনয্ অেনক েদশ রেয়েছ| 2 তুিম এখনও গশূর রাজয্ অথবা
পেলষ্টীয়েদর রাজয্ জয় কেরা িন| 3 িমশেরর সীেহার নদী েথেক উত্তের
ইেক্রাণ সীমান্ত পযর্ন্ত অঞ্চল তুিম এখনও অিধকার কেরা িন|জায়গাটা
এখন কনানীয়েদরই েথেক েগেছ| েতামােক এখনও ঘসা, অেস্দাদ,
অিস্কেলান, গাত এবং ইেক্রােণর পঁাচজন পেলষ্টীয় েনতােক পরািজত
করেত হেব| 4 এখনও েতামােক কনানেদর েদেশর দিক্ষেণ অব্বীয়র
েলাকেদর পরািজত করেত হেব| েতামােক িময়ারা পরািজত করেত
হেব, েযটা অেফক পযর্ন্ত সীেদানীয়েদর অিধকৃত, েযিট ইেমারীয়েদর
সীমানা| 5 তুিম িগব্লী সম্প্রদােয়র েদশটাও এখনও দখল করেত পােরা
িন| তাছাড়াও বাল্গােদর পূবর্িদেক িলবােনান| জায়গাটা হেমর্াণ পবর্তশৃঙ্গ
পাদেদশ েথেক েলেবা হমাথ পযর্ন্ত িবসৃ্তত|

6 “সীেদােনর েলাকরা িলবােনান েথেক িমষ্রেফাৎ-মিয়ম পযর্ন্ত
িবসৃ্তত পাহািড় েদেশ বাস কের| িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকেদর স্বােথর্
ঐসব েদেশর সমস্ত েলাকেক আিম বার কের েদব| এই েদেশর কথা
অবশয্ই মেন রাখেব ইস্রােয়লীয়েদর কােছ েদশ ভাগ কের েদবার
সময় যা বললাম েস রকম করেব| 7 নিট পিরবারেগাষ্ঠী এবং মনঃিশর
পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্েকর মেধয্ েদশটা ভাগ করেব|”

েদশভাগ
8 ইিতমেধয্ই রূেবণ, গাদ, বাকী অেধর্ক মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর

েলাক তােদর জিম-জায়গা দখল কেরেছ| প্রভুর দাস েমািশ যদর্ ন
নদীর পূবর্ িদেকর েদশ তােদর িদেয় েগেছন| 9 অেণর্ান উপতয্কার
ধাের অেরােয়র েথেক শুরু হেয়েছ তােদর েদশ আর তা উপতয্কার
মাঝখােনর শহর পযর্ন্ত িবসৃ্তত| তাছাড়া এই েদেশর মেধয্ আেছ েমদবা
েথেক দীেবান পযর্ন্ত সমস্ত সমতল ভূিমও| 10 ইেমারীয় রাজা সীেহান
েযসব শহেরর শাসনকতর্ া েসসব শহর ঐ েদেশরই মেধয্ রেয়েছ|
সীেহান শাসন করত িহেষ্বান শহর| েসই ভূখণ্ডিট েযখােন ইেমারীয়রা
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বাস করত েসই এলাকা পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল| 11 িগিলয়দ শহরটা েস
েদেশর মেধয্ পেড়| তাছাড়া গশূর এবং মাখাথ অঞ্চেলর েলাকরা
েযখােন থাকত েসটাও এই েদেশর অন্তগর্ত| এবং পুেরা হেমর্াণ
পবর্তশৃঙ্গ ও সল্খা পযর্ন্ত িবসৃ্তত পূেরা বাশন ঐ েদেশর অন্তগর্ত িছল|
12 রাজা ওেগর সমস্ত রাজয্ই েস েদেশর অন্তগর্ত| ওগ শাসন করত
বাশন| একসময় েস শাসন করতঅষ্টােরাৎ এবং ইিদ্রয়ী| েস িছল রফায়
সম্প্রদােয়র েলাক| অতীেত েমািশ ঐ সম্প্রদােয়র েলাকেদর হািরেয়
তােদর েদশ দখল কেরিছেলন| 13 ইস্রােয়লীয়রা গশূর এবং মাখাথ
অঞ্চেলর েলাকেদর তািড়েয় েদয় িন| তারা আজও ইস্রােয়লীয়েদর
সেঙ্গ বসবাস করেছ|

14 একমাত্র েলিব পিরবারেগাষ্ঠীই েকােনা জিম জায়গা পায় িন|
তার বদেল তারা প্রভু, ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বেরর কােছ েয সমস্ত পশু
আগুেন েদওয়া হেয়িছল েসগুিল েপত| প্রভু তােদর কােছ এই রকম
প্রিতশ্রুিতই কেরিছেলন|

15 েমািশ রূেবণ বংেশর প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীেক িকছু জিম
জায়গা িদেয়িছেলন| তারা এই সব জায়গা েপেয়িছল; 16 অেণর্ান
উপতয্কার কােছ অেরােয়র েথেক েমদবা শহর পযর্ন্ত| এর মেধয্
আেছ সমস্ত সমতলভূিম ও উপতয্কার মাঝখােনর শহর| 17 িহেষ্বান
পযর্ন্ত িবসৃ্তত এই েদেশ রেয়েছ সমতেলর সমস্ত শহর| শহরগুিল
হেচ্ছ দীেবান, বােমাৎ-বাল, ৈবৎ -বাল্-িমেয়ান, 18 যহস, কেদেমাৎ,
েমফাত্ , 19 িকিরয়াথিয়ম, িসব্মা, েসরত্ শহর পাহােড়র উপিরিস্থত
উপতয্কায়| 20 ৈবৎ -িপেয়ার, িপস্গা পাহাড় এবং ৈবৎ -িযশীেমাৎ,
21 ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান এই সমস্ত অঞ্চলগুিলেত এবং সমতল
ভূিমর শহরগুিলেত রাজত্ব করত| সীেহান িহেষ্বান শহর শাসন
করত| িকন্তু েমািশ তােক এবং িমিদয়নীয়েদর েনতােদর পরািজত
কেরিছেলন| েনতােদর নামগুেলা হেচ্ছ ইিব, েরকম, সুর, হূর এবং
েরবা| (এরা সকেলই সীেহােনর সেঙ্গ েযাগ িদেয় যুদ্ধ কেরিছল|) ঐসব
অঞ্চেলই এরা থাকত| 22 ইস্রােয়লীয়রা িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়মেকও
পরািজত কেরিছল| (িবিলয়ম যাদুিবদয্ায় ভিবষয্ৎ বেল িদেত পারত|)
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ইস্রােয়লীয়রা যুেদ্ধর সময় বহুেলাকেক হতয্া কেরিছল| 23 রূেবণেক
েয জায়গা েদওয়া হেয়িছল তার েশষ হেয়েছ যদর্ ন নদীর তীের| রূেবণ
পিরবারেগাষ্ঠীর সকলেক েয জায়গা েদওয়া হেয়িছল েসগুেলা হেচ্ছ
তািলকাভুক্ত এই সব শহর আর মাঠঘাট|

24এই েসই জায়গা েযিট েমািশ িদেয়িছেলন গাদ পিরবারেগাষ্ঠীেক|
িতিন প্রিত পিরবারেগাষ্ঠীেক এই জিম-জায়গা িদেয়িছেলন:

25 যােসর এবং িগিলয়েদর সমস্ত শহর| েমািশ তােদর অেম্মানীয়
মানুষেদর অেধর্ক জিমও িদেয় িদেয়িছেলন, েয অঞ্চলিট এইসব
রব্বার কােছ অেরােয়র পযর্ন্ত িবসৃ্তত| 26 এই অঞ্চেলর মেধয্ আেছ
িহেষ্বান েথেক রামৎ -িমস্পী এবং বেটানীম, মহনিয়ম েথেক দবীর এবং
27 ৈবৎ -হারম, ৈবৎ -িনম্রা, সুেক্কাৎ ও সােফান| িহেষ্বােনর রাজা সীেহান
অনয্ েযসব অঞ্চল শাসন করেতন েসগুিল এেদেশর মেধয্| এই
রােজয্র সীমানা গালীল হ্রেদর েশষ পযর্ন্ত িছল| 28এই সব জিমজায়গা
েমািশ িদেয় িগেয়িছেলন গাদ পিরবারেগাষ্ঠীেক| তািলকভুক্ত সমস্ত
শহর এই েদেশর মেধয্ আেছ| েমািশ প্রেতয্কিট পিরবারেগাষ্ঠীেক এই
েদশ দান কেরিছেলন|

29 মনঃিশর অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠীেক েমািস এই েদশ িদেয়
িগেয়েছন| মনঃিশর অেধর্ক পিরবার এই েদশ েপেয়িছল| েস েদেশর
পিরচয় এইরকম:

30 েদশ শুরু হেয়েছ মহনিয়ম েথেক| এর মেধয্ আেছ সমস্ত
বাশন যার শাসনকতর্ া রাজা ওগ| বাশেনর অন্তগর্ত যায়ীেরর সমস্ত
শহর| (েমাট 60 িট শহর) 31 এ েদেশর মেধয্ আেছ িগিলয়েদর
অেধর্কটা, অষ্টােরাৎ এবং ইিদ্রয়ী| (িগিলয়দ, অষ্টােরাৎ আর ইিদ্রয়ী
শহের রাজা ওগ বাস করত|) এই সব জায়গা েদওয়া হেয়িছল মনঃিশর
পুত্র মাখীেরর পিরবারেক| েসই পিরবােরর অেধর্ক েলাক এই জায়গা
েপেয়িছল|

32 এই সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীেক েমািশ এই জিম িদেয়িছেলন| যখন
েমায়াব সমতেল েলাকরা তঁাবু েগেড়িছল তখন েমািশ এই জিমিট দান
কেরিছেলন| জায়গাটা হেচ্ছ িযরীেহার পূেবর্ যদর্ ন নদীর পাের| 33 েলিব
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পিরবারেগাষ্ঠীেক েমািশ েকান জিম জায়গা েদন িন| ইস্রােয়েলর প্রভু
ঈশ্বর কথা িদেয়িছেলন েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ িতিন িনেজই হেবন
তােদর অিধকার|

14
1 যাজক ইলীয়াসর, নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়েলর

পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানরা েলাকেদর মেধয্ জিমিট ভাগ কের িদল|
2 বহুকাল আেগ প্রভু েমািশেক িক ভােব তঁার ইেচ্ছমেতা েলাকরা
িনেজেদর জিম জায়গা েবেছ েনেব েস িবষেয় িনেদর্ শ িদেয়িছেলন|
সােড় নিট পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক ঘঁুিট েচেল* জিম েপেয়িছল|
3 েমািশ ইিতমেধয্ই আড়াইিট পিরবারেগাষ্ঠীেক যদর্ ন নদীর পূবর্তীেরর
জিম দান কেরিছেলন| িকন্তু অনয্ানয্েদর মেতা েলিব পিরবারেগাষ্ঠী
েকােনা জিম জায়গা পায় িন| 4 বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীেক জিমজায়গা
েদওয়া হেয়িছল| েযােষেফর পুত্ররা মনঃিশ ও ইফ্রিয়ম এই দুিট
পিরবারেগাষ্ঠীেত ভাগ হেয় িগেয়িছল| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীই িকছু
জিম জায়গা েপেয়িছল| িকন্তু েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা েকান
জিমজায়গা পায়িন| তারা বসবােসর জনয্ মাত্র কেয়কিট শহর
েপেয়িছল| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীর জিম-জায়গার মেধয্ই এই সব
শহরগুিল িছল| পশুেদর জনয্ তারা মাঠও েপেয়িছল| 5 ইস্রােয়লীয়
পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ িক কের জিম ভাগ বঁােটায়ারা কের িদেত হেব
প্রভু েমািশেক তা বেল িদেয়িছেলন| প্রভু েযমন িনেদর্ শ িদেয়িছেলন
েসই ভােবই ইস্রােয়লবাসীরা জিম ভাগ কের িনেয়িছল|

কােলব তার জিম েপল
6 একিদন িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীর কেয়কজন েলাক িগল্গেল

িগেয়িছল িযেহাশূেয়র সেঙ্গ েদখা করেত| এেদর মেধয্ একজেনর নাম
কােলব| েস হেচ্ছ কিনসীয় িযফুিন্নর পুত্র| কােলব িযেহাশূয়েক বলল,
* 14:2: ঘঁুিট চালা আক্ষিরক অেথর্, লািঠ, পাথর, হােড়র টুকেরা ইতয্ািদ পাশার মেতা
ছঁুেড় ভাগয্ িনধর্ারণ করা|
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“আপনার মেন আেছ প্রভু কােদশ বেণর্য়েত িক িক বেলিছেলন? প্রভু
তঁার দাস েমািশেক আমার এবং আপনার সম্বেন্ধ বেলিছেলন| 7 প্রভুর
দাস েমািশ আমরা েয েদেশ যািচ্ছলাম েসটা েদখবার জনয্ আমােক
পািঠেয়িছেলন| তখন আমার বয়স িছল 40| িফের এেস জায়গাটা
সম্বেন্ধ আমার মেনাভাব আিম েমািশেক বেলিছলাম| 8আমার সঙ্গীরা
েলাকেদর এমন সব কথা বলল েয তারা ভয় েপেয় েগল| িকন্তু আিম
সিতয্ই িবশ্বাস করতাম েয প্রভু আমােদর েসই েদশ েনবার অনুমিত
েদেবন| 9 তাই েমািশ আমার কােছ েসিদন প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|
েমািশ বলেলন, �েয েদেশ েতামরা গুপ্তচরবৃিত্ত করেত িগেয়িছেল েস
েদশ েতামােদরই হেব| েতামার উত্তরপুরুষরা িচরকাল েস েদশ েভাগ
করেব| আিম েতামােদর েস েদশ েদব, কারণ তুিম সিতয্ই আমার প্রভু
ঈশ্বরেক িবশ্বাস কেরিছেল|�

10 “এখন প্রভু তঁার প্রিতশ্রুিত অনুসাের আমােক 45 বছর বঁািচেয়
েরেখেছন| এতিদন আমরা সকেল মরুভূিমেত ঘুের েবড়ািচ্ছলাম|
এখন আমার বয়স 85 বছর| 11 আজও আিম েসিদেনর মেতাই
শক্ত সমথর্ েযিদন েমািশ আমােক বাইের পািঠেয়িছেলন| েসই িদেনর
মেতা আজও আিম যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী আিছ| 12 তাই বলিছ বহুকাল
আেগ প্রভু যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েসই অনুসাের পাহাড়ী েদশটা
আমােক িদন| আপিন জানেতন তখন েসখােন শিক্তশালী অনাক
বংশীয় েলাকরা বসবাস করত| শহরগুেলা িছল েবশ বড়আর সুরিক্ষত|
িকন্তু এখন প্রভু আমার সহায় এবং প্রভুর কথামেতা েসই েদেশর ভার
আিম েনব|”

13 িযফুিন্নর পুত্র কােলবেক িযেহাশূয় আশীবর্াদ করেলন| িতিন
তােক িদেলন িহেব্রাণ শহর| 14 েসই শহের আজও কিনস বংশীয়
িযফূিন্নর পুত্র কােলেবর পিরবােরর েলাকরা বাস করেছ| েসই শহর
আজও তার বংশধরেদর জনয্ েথেক েগেছ, কারণ েস ইস্রােয়েলর
প্রভু ঈশ্বরেক িবশ্বাস করত| 15আেগ েসই শহরটার নাম িছল িকিরয়ৎ-
অবর্| অনাক বংশীয় েলােকেদর মেধয্ দানবীয় েচহারার বৃহত্তম মানুষ
অবর্র নােমই েসই শহেরর নাম রাখা হেয়িছল|
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এরপর েস েদেশ শািন্ত িবরাজ করল|

15
িযহূদার জনয্ জিমজমা

1 িযহূদােক েয েদশ েদওয়া হেয়িছল তা তার পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্
ভাগ কের েদওয়া হল| েদশিট িবসৃ্তত িছল একিদেক ইেদােমর সীমানা
পযর্ন্ত এবং অনয্িদেক দিক্ষেণ িতম্নার ধার িদেয় িসন মরুভূিম পযর্ন্ত|
2 িযহূদা েদেশর দিক্ষেণর সীমা লবণ সাগেরর দিক্ষণ িদক েথেক শুরু|
3 েসই সীমা দিক্ষেণ অক্রব্বীম িগিরপথ হেয় িসন পযর্ন্ত েগেছ| তারপর
আবার দিক্ষেণ কােদশ-বেণর্য় পযর্ন্ত| এই সীমা িহেষ্রাণ েথেক অদ্দর
পযর্ন্ত েদশ ছািড়েয় ঘুের িগেয় কক্কর্ া পযর্ন্ত েগেছ| 4 িমশেরর নদী
অসেমান এবং ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত এই সীমা প্রসািরত| ঐ সমস্ত ভূিম
তােদর দিক্ষণ সীমানার ওপর িছল|

5তােদর পূবর্িদেক সীমানা িছল লবণ নদীর তীর েথেক েসখান পযর্ন্ত
েযখােন যদর্ ন নদী সাগের িমেশেছ|
উত্তেরর সীমানা শুরু হেয়েছ েযখােন যদর্ ন নদী মৃত সাগের

িমেশেছ| 6 তারপর উত্তেরর সীমা ৈবৎ -হগ্লা হেয় ৈবৎ -অরাবা পযর্ন্ত
েগেছ| সীমা আরও েগেছ েবাহেনর পাথেরর িদেক| (েবাহন হেচ্ছ
রূেবেণর পুত্র|) 7 উত্তেরর সীমা আেখার উপতয্কা হেয় দবীর পযর্ন্ত
েগেছ| তারপর উত্তের বঁাক িনেয় িগল্গল পযর্ন্ত েগেছ| িগল্গল হেচ্ছ
েসই রাস্তার ওপাের েয রাস্তািট অদুম্মীম পবর্েতর মাঝখান িদেয়
েগেছ| েসটা নদীর দিক্ষেণ| ঐন্-েশমশ নদী পযর্ন্ত সীমানা প্রসািরত|
সীমার েশষ হেচ্ছ ঐন্-েরােগেল| 8 তারপর েসই সীমানা আেরা
এিগেয় েগেছ িয়বুষেদর শহেরর দিক্ষণ েঘঁেষ েবন িহেন্নাম উপতয্কা
পযর্ন্ত| (ঐ শহরিট েজরুশােলম নােম পিরিচত িছল|) েসখােন সীমানা
েগেছ িহেন্নাম উপতয্কার পিশ্চেম পাহােড়র চূড়া পযর্ন্ত| েসটা রফায়ীম
উপতয্কার উত্তর িদেক| 9 েসখান েথেক সীমানা আবার েগেছ
িনেপ্তােহর ঝণর্া পযর্ন্ত| তারপর ইেফ্রাণ পাহাড় চূড়ার কাছাকািছ



িযেহাশূেয়র পুস্তক 15:10 xliii িযেহাশূেয়র পুস্তক 15:19

শহরগুেলা পযর্ন্ত| েসখান েথেক ওটা বঁাক িনেয়েছ এবং বালায েগেছ|
(বালার অপর নাম িকিরয়ৎ িযয়ারীম) 10 বালা েথেক সীমা পিশ্চেম
বঁাক িনেয় পাহাড়ী েদশ েসয়ীর পযর্ন্ত েগেছ| তারপর িযয়ারীম পাহাড়
চূড়ার উত্তর িদক েঘঁেষ নীেচ ৈবৎ -েশমেশ পযর্ন্ত| েসখান েথেক েসিট
িতম্নার পাশ িদেয় েগেছ| 11 তারপর ইেক্রােণর উত্তর িদেকর পাহাড়|
পাহাড় েথেক িশক্কেরাণ আর বালা পবর্েতর পাশ িদেয় যিব্নেয়ল হেয়
ভূমধয্সাগের েশষ হেয়েছ| 12 ভূমধয্সাগর িযহূদার েদেশর পিশ্চম
িদেক এই েচৗহিদ্দর মেধয্ই িযহূদার েদশ| িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী এই
অঞ্চেল বসবাস করত|

13 প্রভু িযেহাশূয়েক বেলিছেলন, িযফুিন্নর পুত্র কােলবেক িযহূদার
েদেশর একটা অংশ েযন িতিন িদেয় েদন| তাই িযেহাশূয় ঈশ্বেরর
আেদশমত তােক েসই জায়গা িদেয় িদেলন| িযেহাশূয় তােক িকিরয়ৎ-
অবর্ (িহেব্রাণ) শহর দান করেলন| (অবর্ হেচ্ছ অনােকর িপতা|)
14 িহেব্রােণ বসবাসকারী িতনিট অনাক পিরবারেক কােলব তািড়েয়
িদেলন| ঐ িতনিট পিরবার হেচ্ছ েশশয়, অহীমান আর তল্ময়|
এরা সবাই অনাকীয় েলাক| 15 তারপর কােলব দবীের বসবাসকারী
েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করল| (আেগ দবীরেক িকিরয়ৎ-েসফরও বলা
হত|) 16কােলব বলল, “আিম িকিরয়ৎ-েসফর আক্রমণ করেত চাই|
আিম আমার কনয্া অক্ষার িবেয় তারই সেঙ্গ েদব েয যুেদ্ধ জয়লাভ
কের আসেব|”

17 কােলেবর ভাই কনেষর পুত্র অৎনীেয়ল শহর জয় করল|
কােলব অৎনীেয়েলর সেঙ্গ কনয্া অক্ষার িবেয় িদেলন| 18 অক্ষা
অৎনীেয়েলর সেঙ্গ ঘর করেত লাগল| অৎনীেয়ল অক্ষােক বলল তার
িপতা কােলেবর কাছ েথেক আরও িকছু জায়গা চাইেত| অক্ষা িপতার
কােছ েগল| গাধার িপঠ েথেক েনেম েস িপতার কােছ েগেল কােলব
িজজ্ঞাসা করল, “েতামার িক চাই?”

19অক্ষা বলল, “আমােকআশীবর্াদ কেরা| তুিম আমােক েনেগেভর
শুকেনা মরুভূিম িদেয়ছ| দয়া কের এমন িকছু জায়গা দাও েযখােন
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জল পাওয়া যায়|” েসই মেতা কােলব েসরকম জায়গাই অথর্াৎ েসই
েদেশর উপর ও নীেচর িদেকর জলাভূিমগুিল েমেয়েক িদল|

20 প্রভু েযমন কথা িদেয়িছেলন েসই মেতা িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী
জিম-জায়গা েপেয়িছল|

21 এই শহরগুিল হেচ্ছ িযহূদার েসই অংেশ েযখােন িযহূদার দিক্ষেণর
সীমা বরাবর এেদােমর সেঙ্গ যুক্ত হেয়েছ| েসগুেলা হেচ্ছ:
কেব্সল, এদর, যাগুর, 22 কীনা, দীেমানা, অদাদা, 23 েকদশ,
হাৎেসার, িযত্ নন, 24 সীফ, েটলম, বােলাত্ , 25 হাৎেসার,
হদত্তা, িকিরেয়াৎ িহেষ্রাণ (হাৎেসার), 26অমাম, শমা, েমালদা,
27 হৎসর-গদ্দা, িহেষ্মান, ৈবৎ -েপলট, 28 হৎসয়-শূয়াল, েবর্-
েশবা, িবিষেয়ািথয়া, 29 বালা, ইয়ীম, এৎ সম, 30 ইেল্তালদ,
কসীল, হমর্া, 31 িসক্লগ, মদ্মন্না, সন্সন্না, 32 লবােয়াত্ , িশল্হীম,
ঐন এবং িরেম্মাণ| েমাট 29িট শহর এবং েসখানকার সব
মাঠঘাট|

33 িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীরা পিশ্চেমর পাহাড়ী অঞ্চেলর শহরগুিল
েপেয়িছল|
ইষ্টােয়াল, সরা, অশ্না, 34 সােনাহ, ঐন্-গন্নীম, তপূহ, ঐনম,

35 যমুর্ত্ , অদুল্লম, েসােখা, অেসকা, 36 শারিয়ম, অদীথিয়ম
এবং গেদরা (গেদেরাথিয়ম)| েমাট 14িট শহর এবং েসখানকার
সব মাঠঘাট|

37 িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী আবার এই সব শহরও েপেয়িছল:
সনান, হদাশা, িমগ্দল-গাদ, 38 িদিলয়ন, িমস্পী, যেক্তল,

39 লাখীশ, বস্কত্ , ইেগ্লান, 40 কেব্বান, লহমম, িকত্ লীশ,
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41 গেদেরাত্ , ৈবৎ -দােগান, নয়মা এবং মেক্কদা| েমাট 16িট
শহর আর তার চারপােশর মাঠঘাট|

42 িযহূদার েলাকরা এই সব শহরও েপেয়িছল:
িলব্না, এথর, আশন, 43 িযপ্তহ, অশ্না, নত্ সীব, 44 িকিয়লা,
অক্ষীব এবং মােরশা| েমাট 9িট শহর এবং তােদর চারপােশর
মাঠঘাট| 45 িযহূদার েলাকরা ইেক্রাণ এবং অনয্ানয্ েছাটখাট
শহর এবং তােদর চারপােশর মাঠঘাটও েপেয়িছল| 46 তারা
ইেক্রােণর পিশ্চমিদেকর জায়গা এবং অেস্দােদর কাছাকািছ
শহরআর মাঠঘাটও েপেয়িছল| 47অেস্দােদর চারিদেকর সমস্ত
জায়গা এবং েছাটখাট শহরগুেলা িযহূদার অন্তগর্ত িছল| িযহূদার
অিধবাসীরা ঘসার চারপােশর জায়গা, মাঠ ও কাছাকািছ সমস্ত
শহরও েপেয়িছল|তােদর েদশ িমশেরর নদী এবং ভূমধয্সাগেরর
উপকূল পযর্ন্ত ছড়ােনা|

48 পাহািড় েদেশর শহরগুেলাও িযহূদার অিধবাসীরা েপেয়িছল,
শহরগুেলা হেচ্ছ:
শামীর, যত্তীর েসােখা, 49 দন্না, িকিরয়ৎ-সন্না (দবীর), 50 অনাব,
ইষ্টিেমায়, আনীম, 51 েগাশন, েহােলান এবং গীেলা| েমাট 11িট
শহর ও তােদর চািরিদেকর মাঠঘাট|

52 িযহূদার বািসন্দারা এই সব শহরও েপেয়িছল: অরাব, দূমা, ইিশয়ন,
53যানীম, ৈবৎ -তপূহ,অেফকা 54হুমটা, িকিরয়ৎ-অবর্ (িহেব্রাণ) এবং
সীেয়ার| 9িট শহর এবং চারপােশর মাঠসমূহ|

55 িযহূদার েলাকরা এই সব শহরও েপেয়িছল:
মােয়ান, কির্মল, সীফ, যুটা 56 িযিষ্রেয়ল, যিক্দযাম, সােনাহ্,
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57 কিয়ন, িগিবয়া এবং িতম্না| েমাট 10িট শহর এবং তােদর
চািরিদেকর মাঠগুিল|

58 িযহূদার অিধবাসীরা এই শহরগুেলাও েপেয়িছল:
হলহূল, ৈবৎ -সূর, গেদার, 59 মারত্ , ৈবৎ -অেনাত্ এবং ইল্তেকান,
েমাট 6িট শহর এবং তােদর চািরিদেকর মাঠগুেলা|

60 িযহূদার েলাকেদর রব্বা এবং িকিরয়ৎ-বাল (িকিরয়ৎ-িযয়ারীম)
এই শহর দুিট েদওয়া হেয়িছল|

61 মরুভূিমর শহরগুেলাও িযহূদার বািসন্দারা েপেয়িছল| েসগুেলা
হেচ্ছ:
ৈবৎ -অরাবা, িমদ্দীন, সকাখা, 62 িনব্শন, লবন শহর এবং ঐন্-
গদী| েমাট 6িট শহর এবং তােদর চারপােশর মাঠগুেলা|

63 িযহূদার ৈসনয্বািহনী েজরুশােলেম বসবাসকারী িযবূষ েলাকেদর
তািড়েয় িদেত সক্ষম হয় িন| তাই আজ েজরুশােলেম িযহূদাবাসীেদর
সেঙ্গ িযবূষরাও বাস করেছ|

16

ইফ্রিয়ম এবং মনঃিশর জনয্ জিম-জায়গা
1 েযােষফ পিরবার েয েদশ েপেয়িছল তা শুরু হেয়েছ িযরীেহার

কােছ যদর্ ন নদী েথেক আর িযরীেহার পূবর্ িদেকর নদী পযর্ন্ত চেল
েগেছ| িযরীেহা েথেক ৈবেথেলর পাহাড়ী েদশ পযর্ন্ত এেদেশর সীমানা
প্রসািরত| 2 তারপর সীমানা েগেছ ৈবেথল (লূস) েথেক অটােরােত
অকীর্য়েদর সীমা পযর্ন্ত| 3 তারপর সীমানা েগেছ পিশ্চেম যেফ্লট
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বংশীয় েলাকেদর সীমা পযর্ন্ত| তারপর িনম্ন ৈবৎ -েহােরাণ, েগষর হেয়
ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত|

4মনঃিশ এবং ইফ্রিয়েমর েলাকরা জিম-জায়গা েপেয়িছল| (মনঃিশ
আর ইফ্রিয়ম হল েযােষেফর পুত্র|)

5 েসই েদেশর পূবর্ সীমা েযটা ইফ্রিয়েমর উত্তরপুরুষেদর েদওয়া
হেয়িছল েসিটর শুরু অটােরাত্ -অদ্দর েথেক েযিট িছল উচ্চ ৈবৎ -
েহােরােণর কােছ পিশ্চম সীমানার শুরু িমক্মথাথ েথেক| 6 এই সীমানা
পূবর্িদেক বঁাক িনেয়েছ তােনাত্ -শীেলার িদেক এবং আেরা পূবর্ িদেক
এিগেয় েগেছ যােনাহ পযর্ন্ত| 7 তারপর েনেম িগেয় যােনাহ েথেক
অটােরাত্ এবং নারঃ পযর্ন্ত| এই ভােবই িযরীেহা পযর্ন্ত সীমানা প্রসািরত
হেয় যদর্ ন নদীেত এেস েথেমেছ| 8 সীমানািট তপূহ েথেক পিশ্চমিদেক
কানা নদীর িদেক েগেছ এবং েশষ হেয়েছ ভূমধয্সাগের| এই সমস্ত
জায়গা ইফ্রিয়েমর বংশধরেদর েদওয়া হেয়িছল| েসই পিরবারেগাষ্ঠীর
প্রেতয্ক পিরবার একটা কের অংশ েপেয়িছল| 9 ইফ্রিয়েমর অিধকাংশ
সীমান্ত শহরই আসেল মনঃিশর সীমানায়, িকন্তু ইফ্রিয়েমর বংশধররা
এই সব শহর এবং মাঠঘাট েপেয়িছল| 10 ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠীর
েলাকরা েগষর শহর েথেক কনান বংশীয় েলাকেদর তািড়েয় িদেত
পাের িন| তাই ইফ্রিয়ম বংশীয় েলাকেদর সেঙ্গই তারা আজও বসবাস
করেছ| িকন্তু কনান বংশীয়রা ইফ্রিয়েমর ক্রীতদাস হেয়ই েথেক
িগেয়িছল|

17
1 তারপর মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীেক জিম-জায়গা েদওয়া হল|

মনঃিশ িছেলন েযােষেফর প্রথম পুত্র| মনঃিশর েজয্ষ্ঠ পুত্র মাখীর
িগিলয়েদর িপতা| মাখীর িছেলন মস্ত বড় েযাদ্ধা, তাই িগিলয়দ এবং
বাশেনর সমস্ত জায়গা মাখীর পিরবারেক েদওয়া হল| 2 মনঃিশ
পিরবারেগাষ্ঠীর অনয্ানয্ পিরবারেকও জিম দান করা হেয়িছল| এই
সব পিরবােরর কতর্ া হেচ্ছ অবীেয়ষর, েহলক, অস্রীেয়ল, েশখম,
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েহফর এবং শমীদা| এরা সব মনঃিশর অনয্ানয্ পুত্র আর মনঃিশ হেলন
েযােষেফর পুত্র| এেদর পিরবারগুিল জিমর ভাগ েপেয়িছল|

3 সল্ফাদ হেচ্ছ েহফেরর পুত্র| েহফেরর িপতা িগিলয়দ| িগিলয়েদর
িপতা মাখীর আর মাখীেরর িপতা হেচ্ছ মনঃিশ| সল্ফােদর েকান পুত্র
িছল না বেট, িকন্তু পঁাচিট কনয্া িছল| তােদর নাম মহলা, েনায়া, হগ্লা,
িমল্কা আর িতসর্া| 4 েমেয়রা সব েগল যাজক ইিলয়াসর, নূেনর পুত্র
িযেহাশূয় এবং অনয্ানয্ দলপিতর কােছ| তারা বলল, “প্রভু েমািশেক
বেলিছেলন, ভাইেদর েয জিম েদওয়া হেব, েমেয়েদরও েযন েস রকম
জিম েদওয়া হয়|” সুতরাং ইিলয়াসর প্রভুর িনেদর্ শ পালন করেলন|
িতিন েমেয়েদরও িকছু জিম-জায়গা িদেলন| তুলনায় েমেয়রাও তােদর
কাকােদর মেতাই জিম-জায়গা েপল|

5 অতএব মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠী যদর্ ন নদীর পিশ্চেম দশটা জিম
এবং যদর্ ন নদীর পূবর্ পােরর আেরা দুেটা জায়গা িগিলয়দ এবং বাশন
েপল| 6 েসইজনয্ মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর েমেয়রা েছেলেদর সমান
জায়গা েপল| মনঃিশ েগাষ্ঠীর বাদবাকীেদর েদওয়া হল িগিলয়দ|

7 মনঃিশর জিম জায়গা আেশর এবং িমক্মথত্  এর মাঝখােন|
েসটা িশিখেমর কােছই| সীমানা েসাজা চেল েগেছ দিক্ষেণ ঐন্-
তপূহ অঞ্চেলর িদক বরাবর| 8 তপূহেক িঘের সব জিম িছল মনঃিশর|
িকন্তু েখাদ তপূহ শহরটা তার িনেজর িছল না| তপূহ শহরটা মনঃিশ
এলাকার ধার েঘঁেষ| শহরটা িছল ইফ্রিয়েমর| 9মনঃিশর সীমানা দিক্ষেণ
কান্না নদী পযর্ন্ত েগেছ| এই জায়গাটা মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর হেলও
শহরগুেলা িকন্তু ইফ্রিয়েমর দখেল নদীর উত্তরিদেক িছল মনঃিশর
সীমানা যা পিশ্চেম ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত প্রসািরত| 10 দিক্ষণ িদেকর জিম
জায়গা িছল ইফ্রিয়েমর| উত্তরিদকটা িছল মনঃিশর দখেল, পিশ্চম সীমা
ভূমধয্সাগর| এই সীমানা উত্তর িদেক আেশরেদর েদশ পযর্ন্ত এবং
পূবর্িদেক ইষাখেরর েদশ|

11 ইষাখর এবং আেশর অঞ্চেলরও কেয়কিট শহর িছল মনঃিশর
পিরবারেগাষ্ঠীর আয়ত্ত্বাধীন| তারা ৈবৎ -শান, িযিব্লয়ম এবং আেশ-
পােশর কেয়কিট েছাট শহেরও বাস করত| তারা েদার, ঐন্-েদার,
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তানক, মিগেদ্দা এবং আেশপােশর েছাটখাট শহরগুেলায়় থাকত|
নােফােতর িতনিট শহেরও িছল ওেদর বসবাস| 12 মনঃিশর েলাকরা
ঐসব শহর দখল করেত পাের িন| েসই জনয্ কনানীয় েলাকরা এসব
অঞ্চেল বসবাস করত| 13 িকন্তু ইস্রােয়লবাসীরা েবশ শিক্তশালী হেয়
উঠল| তারা েজার কের কনানেদর তােদর সব কাজকমর্ কের িদেত
বলেলা| তেব তােদর েদশ েছেড় চেল েযেত েজার কের িন|

14 েযােষেফর পিরবারেগাষ্ঠী িযেহাশূয়েক বলল, “আপিন
আমােদর শুধু একটা জায়গাই িদেয়েছন| িকন্তু আমরা এত জন| প্রভুর
েদওয়া এতখািন জায়গা েথেক আপিন েকন আমােদর মাত্র এক ভাগ
িদেলন?”

15 িযেহাশূয় বলেলন, “েবশ েতামরা যিদ প্রচুর েলাকজন হও
তাহেল ওপেরর অরেণয্ ঢাকা পাহাড়ী েদেশ চেল যাও, েসখানকার বন
েকেট পিরষ্কার কের বয্বহারেযাগয্ কর| েস জায়গায় এখন পিরষীয়
আর রফায়ীয়রা থােক| িকন্তু যিদ পাহাড়ী েদশ ইফ্রিয়ম েতামােদর জনয্
যেথষ্ট না হয় তাহেল েতামরা আেরা উচ্চ পাহাড়ী েদেশ যাও এবং
েসখানকার সব জায়গা দখল কেরা|”

16 েযােষেফর েলােকরা বলল, “এটা সিতয্ই েয পাহাড়ী েদশ
ইফ্রিয়ম েবশ েছাট জায়গা| িকন্তু েসখােন বসবাসকারী কনানীয়েদর
কােছ আেছ েবশ শিক্তশালী অস্ত্রশস্ত্র| তােদর আবার েলাহার রথও
আেছ| কনানরা িযিষ্রেয়ল উপতয্কা ৈবৎ -শান আর েসখানকার সব
েছাটখাট শহর দখল কের রেয়েছ|”

17 তখন িযেহাশূয় েযােষফ, ইফ্রিয়ম এবং মনঃিশর েলাকেদর
বলেলন, “িকন্তু েতামরাও সংখয্ায় প্রচুর| আর েতামরাও যেথষ্ট
শিক্তশালী| েতামােদর জিমর এক অংেশর েবশী ভাগ পাওয়া দরকার|
18 েতামরা পাহাড়ী েদশটা িনেয় নাও| এটা বনজঙ্গল হেলও গাছগুেলা
েকেট বসবােসর উপযুক্ত কের িনও| সমস্ত জায়গা েতামরাই িনও|
েসখান েথেক কনানীয়েদর তািড়েয় িদও| তারা যিদ শিক্তশালী হয় এবং
তােদর কােছ যিদ েবশী অস্ত্রশস্ত্রও থােক তবু েতামরা তােদর িনশ্চয়ই
পরািজত করেব|”
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18
বাকী জিম-জায়গার িবভাজন

1 সমস্ত ইস্রােয়লবাসী শীেলােত জেড়া হল| েসখােন তারা একটা
সমাগম তঁাবু প্রিতষ্ঠা করল| ইস্রােয়লীয়রাই েসই েদশটা চালাত|
েস েদেশ সমস্ত শত্রুেক তারা হািরেয়িছল| 2 িকন্তু েসই সময়
সাতটা ইস্রােয়লীয় পিরবারেগাষ্ঠী তখনও ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত মেতা
জিমজায়গা পায় িন|

3 তাই িযেহাশূয় তােদর বলেলন, “জিমর জনয্ েতামরা এতিদন
অেপক্ষা কের বেস আছ েকন? েতামােদর প্রভু েতামােদর
িপতৃপুরুেষর ঈশ্বর েতামােদর তা িদেয়ই িদেয়েছন|” 4 তাই বলিছ
প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িতনজন কের েলাক েবেছ নাও| আিম
তােদর জায়গাটা ভােলা কের েদখার জনয্ পাঠাব| তারা েসখানকার
বণর্না িলেখ িনেয় আমার কােছ িফের আসেব| 5 তারা জায়গাটা
সাত ভােগ ভাগ করেব| িযহূদার েলাকরা পােব দিক্ষনাংশ, েযােষেফর
েলাকরা পােব উত্তর অংশ| 6 েতামরা অবশয্ই জায়গাটার বণর্না কের
েসটােক সাত ভােগ ভাগ করেব| মানিচত্রটা আমার কােছ আনেব|
তারপর আমরা প্রভু, আমােদর ঈশ্বরেকই তা িঠক করেত বলব েক
েকান জিম পােব|* 7 েলবীয় যাজকরা জিমর েকান অংশ পােব না|
যাজক িহসােব তােদর কাজ হেচ্ছ প্রভুর েসবা করা| এই তােদর অংশ|
গাদ, রূেবণ এবং মনঃিশর অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠী ইিতমেধয্ই প্রিতশ্রুত
জিমজায়গা েপেয় িগেয়েছ| তারা বাস কের যদর্ ন নদীর পূবর্িদেক|প্রভুর
দাস েমািশ ইিতমেধয্ই তােদর জিমজায়গা িদেয় িদেয়েছন|”

8জায়গা েদখার জনয্ মেনানীত েলাকরা বার হেয় েগল যােত তারা
জিমর বণর্না িদেত পাের| িযেহাশূয় তােদর বলেলন, “েতামরা েসই
জায়গায় যাও, ভােলা কের েদখ আর েসখানকার একটা বণর্না িলেখ
িনেয় এেসা| তারপর শীেলােত আমার সেঙ্গ েদখা কেরা| আিম তখন
* 18:6: আমরা � জিম পােব আক্ষিরক অেথর্, “আিম এখােন প্রভু আমােদর ঈশ্বেরর
সামেন ঘঁুিট চালব|”
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ঘঁুিট চালার বয্বস্থা করব| েযন প্রভুই েতামােদর মেধয্ জিম ভাগ কের
েদন|”

9 তাই েলাকরা েসই েদেশ েগল, জায়গাটা ঘুের িফের তারা েদখল
এবং িযেহাশূয়র জনয্ একটা বণর্না তারা িলখল| তারা ঐ সমস্ত
শহরগুিলর একিট তািলকা প্রস্তুত করল এবং তারপর ভূখণ্ডিটেক
সাত ভােগ ভাগ করল| মানিচত্র এঁেক িনেয় তারা শীেলােত িযেহাশূয়র
কােছ িফের েগল| 10 িযেহাশূয় েসখােন শীেলােত প্রভুর সামেন তােদর
জনয্ ঘঁুিট চালেলন| এই ভােবই িতিন জিম ভাগাভািগ কের প্রেতয্ক
পিরবারেগাষ্ঠীেক তােদর অংশ িদেলন|

িবনয্ামীেনর জনয্ জিমজায়গা
11 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া হেয়িছল িযহূদা এবং

েযােষেফর জায়গার মাঝখােনর জিম| িবনয্ামীেনর প্রেতয্কিট
পিরবারেগাষ্ঠীই িনেজর িনেজর জায়গা েপেয় িগেয়িছল| িবনয্ামীেনর
জনয্ মেনানীত জায়গাগুেলা হল: 12 যদর্ ন নদী েথেক শুরু কের
উত্তেরর সীমানা, যা িযরীেহার উত্তর িদক েঘঁেষ িগেয় পিশ্চেম পাহাড়ী
অঞ্চেলর িদেক চেল েগেছ| সীমানািট ৈবৎ -আবেনর িঠক পূবর্িদক
পযর্ন্ত এিগেয় েগেছ| 13 দিক্ষেণ লূস (ৈবেথল) পযর্ন্ত সীমানা েগেছ|
তারপর সীমা েগেছ অষ্টােরাৎ-অদ্দেরর িদেক| অষ্টােরাৎ-অদ্দর হেচ্ছ
িনম্ন ৈবৎ -েহােরােণর দিক্ষেণ পাহাড়ী জায়গায়| 14 ৈবৎ -েহােরােণর
দিক্ষেণ পাহােড় এেস সীমানা দিক্ষেণ বঁাক িনেয় পাহােড়র পিশ্চমিদেক
চেল েগেছ| সীমানা িগেয়েছ িকিরয়ৎ-বােল (িকিরয়ৎ িযয়ারীম)| এই
শহরটা িযহূদার েলাকেদর এটা পিশ্চম সীমা|

15 িকিরয়ৎ-িযয়ারীম েথেক শুরু হেয়েছ দিক্ষণ সীমা, েগেছ
িনেপ্তাহ নদীর িদেক| 16 তারপর রফায়ীম উপতয্কার উত্তের েবন-
িহেন্নাম উপতয্কার কােছ পাহােড়র নীেচ চেল েগেছ এই সীমা|
সীমানািট িযবুষীয়েদর শহেরর িঠক দিক্ষণিদেক িহেন্নাম উপতয্কা
পযর্ন্তও িবসৃ্তত হেয়েছ| তারপর েসিট েগেছ ঐন্-েরােগল পযর্ন্ত|
17 েসখান েথেক সীমা ঘুের উত্তরিদেক েগেছ ঐন্-েশমেশ, গলীেলাত
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(অদুম্মীম িগিরজেথর্র কােছ) পযর্ন্ত| েসখান েথেক মহািশলার িদেক;
রূেবেণর পুত্র েবাহেনর জনয্ই এর নাম রাখা হেয়েছ| 18এই সীমা ৈবৎ -
অরাবার উত্তরিদেক খািড় পযর্ন্ত এেস যদর্ ন উপতয্কায় েনেম েগেছ|
19 তারপর ৈবৎ -হগ্লার উত্তের আর েশষ হেয়েছ মৃত সাগেরর উত্তর
উপকূেল| এখােনই যদর্ ন নদী সাগের পেড়েছ| আর এটাই হেচ্ছ দিক্ষণ
সীমা|

20 যদর্ ন নদী হেচ্ছ পূবর্ সীমা| সুতরাং এটাই হেচ্ছ িবনয্ামীেনর
পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ িবিল করা জিমজায়গা| এইসব হেচ্ছ এেদর
জিম-জায়গার সব িদেকর সীমানা| 21প্রেতয্ক পিরবারই জিম-জায়গা
েপেয়িছল| এই সব হেচ্ছ তােদর শহর: িযরীেহা, ৈবৎ -হগ্লা, এমক-
কিশশ, 22 ৈবৎ -অরাবা, সমারিযম, ৈবেথল, 23অব্বীম, পারা, অফ্রা,
24 কফর-আেম্মানী, অফ্িন এবং েগবা| েসখােন 12 িট শহর এবং
তােদর িঘের সব মাঠঘাট িছল|

25 িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠী আেরা েপেয়িছল িগিবেয়ান, রামা,
েবেরাত্ , 26 িমস্পী, কফীরা, েমাৎসা, 27 েরকম, িযেপর্ল, তরলা,
28 েসলা, এলফ, িযবুষেদর শহর (েজরুশােলম) িগিবয়াৎ এবং
িকিরয়াৎ| মাঠঘাট িনেয় 14িট শহর| িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠী এই
সমস্ত জায়গা েপল|

19

িশিমেয়ােনর জনয্ জিম-জায়গা
1 তারপর িযেহাশূয় িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্ক

পিরবারেক জিম-জায়গা িদেলন| েস সব জিম িছল িযহূদার এলাকার
েভতের| 2 তারা েপেয়িছল েবর্-েশবা (েশবাও বলা েযেত পাের),
েমালাদা, 3 হৎসর-শূয়াল, বালা, এৎ সম, 4 ইেল্তালদ, বথূল, হমর্া,
5 িসক্লগ, ৈবৎ -মকর্ ােবাৎ, হৎসর-সূষা, 6 ৈবৎ -লবােয়াৎ এবং শারূহণ|
চারপােশর মাঠঘাট িনেয় 13িট শহর|
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7 তারা আরও েয সব শহর েপেয়িছল েসগুেলা হেচ্ছ: ঐন,
িরেম্মাণ, এখর এবং আশন| চারপােশর মাঠঘাট িনেয় চারেট শহর|
এছাড়া তারা বালত্ -েবর (েনেগেভর রােমা) পযর্ন্ত সমস্ত শহেরর
চারপােশর মাঠ-ঘাট েপল| 8তাছাড়াও বালত্ -েবর পযর্ন্ত সমস্ত শহেরর
চতুির্দেকর মাঠ|তাহেল এই হেচ্ছ িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর এলাকা|
প্রেতয্ক পিরবারই জিম-জায়গা েপেয়িছল| 9 িশিমেয়ােনরজিমরঅংশ
িযহূদার এলাকার মেধয্ই িছল| িযহূদার েলাকরা দরকােরর েচেয় অেনক
েবশী জিম েপেয়িছল| তাই তােদর জিমর িকছু অংশ িশিমেয়ােনর
েলাকরা েপেয়িছল|

সবূলূেনর জনয্ জিম-জায়গা
10 এরপর জিম-জায়গা েপেয়িছল সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠী| এই

েগাষ্ঠীর প্রেতয্ক পিরবারই পূবর্ প্রিতশ্রুিত মেতা জিম-জায়গা
েপেয়িছল| সবূলূেনর সীমানা িছল সুদূর সারীদ অবিধ| 11 তারপর
সীমানািট পিশ্চম মুেখ মারালার িদেক েগেছ এবং দেব্বশত্  ছঁুেয়েছ|
তারপর সীমা চেল েগেছ যিক্লয়ােমর উপতয্কা বরাবর| 12 তারপর
সীমানা েগেছ পূবর্িদেক েবঁেক সারীদ েথেক িকেশ্লাত্ -তােবার পযর্ন্ত,
েসখান েথেক দাবরৎ আর যািফেয়| 13আরও পূবর্িদেক গাৎ-েহফর
এবং এৎ -কাৎসীেন, েশষ হেয়েছ িরেম্মােণ| তারপর সীমানা ঘুের
েগেছ েনেয়র িদেক| 14 েনেয় েথেক আবার েবঁেক িগেয় উত্তের
হন্নােখান হেয় িযেপ্তল উপতয্কার িদেক চেল েগেছ| 15 এই েচৗহিদ্দর
মেধয্ েযসব শহর রেয়েছ েসগুেলা হেচ্ছ কটত্ , নহলাল, িশেম্রাণ,
িয়দালা এবং ৈবৎ েলহম| মাঠঘাট িনেয় েমাট 12 িট শহর|

16 এই হল সবূলূেনর শহরসমূহ আর মাঠঘাট| এই পিরবােরর
প্রেতয্েকই এই সব জায়গার ভাগ েপেয়িছল|

ইষাখেরর জনয্ জিম-জায়গা
17 েদেশর চতুথর্ অংশ েদওয়া হেয়িছল ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠীেক|

প্রেতয্ক পিরবারই জিমর ভাগ েপেয়িছল| 18 এেদর েদওয়া হেয়িছল
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িযিষ্রেয়ল, কসুেল্লাৎ, শূেনন, 19 হফারিয়ম, শীেয়ান, অনহরৎ,
20 রব্বীৎ, িকিশেয়ান, এবস, 21 েরমৎ, ঐন্-গন্নীম, ঐন্-হদ্দা এবং
ৈবৎ -পৎেসস|

22 জিমর সীমানা হেচ্ছ তাবর, শহৎসূমা এবং ৈবৎ -েশমশ| েশষ
হেয়েছ যদর্ ন নদীেত| েমাট 16িটশহরআরতােদর চারপােশর মাঠঘাট|
23এই সব শহর ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া হেয়িছল| প্রেতয্ক
পিরবারই জিমর ভাগ েপেয়িছল|

আেশরেদর জনয্ জিমজায়গা
24 েদেশর পঞ্চম ভাগ আেশর পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া হেয়িছল|

সকেলই জিমর অংশ েপেয়িছল| 25 তােদর েদওয়া হেয়িছল িহল্কত্ ,
হলী, েবটন, অক্ষক, 26অলেম্মলক, অমাদ আর িমশাল|
পিশ্চম সীমা েগেছ কির্মল পবর্ত এবং শীেহার-িলব্নত্  পযর্ন্ত|

27 তারপর সীমানা েমাড় িনেয়েছ পূবর্ মুেখ| এিট েগেছ ৈবৎ -দােগান
পযর্ন্ত| এিট সবূলূন এবং িযেপ্তল উপতয্কা ছঁুেয়েছ| তারপর এিট ৈবৎ -
এমক এবং নীেয়েলর উত্তরিদেক চেল েগেছ| সীমানািট কাবুেলর
উত্তরিদেক িবসৃ্তত হেয়েছ| 28 সীমানা েগেছ এেব্রাণ, রেহাব, হেম্মান
এবং কান্না পযর্ন্ত| এইভােব বৃহত্তর সীেদান অঞ্চল পযর্ন্ত িবসৃ্তত|
29 এরপর সীমানা রামার দিক্ষণিদেক িফের েগেছ| সীমানািট এিগেয়
েগেছ শিক্তশালী েসার শহর পযর্ন্ত| তারপর ঘুের েগেছ পিশ্চম িদেক
েহাষায, েশষ হেয়েছ অকষীেবর কােছ সমুেদ্র| 30 তাছাড়া উম্মা,
অেফক এবং রেহাব এইসব অঞ্চল|
েমাট 22িট শহর আর তােদর চারপােশর মাঠঘাট| 31 এই সব

শহর আর মাঠঘাট িছল আেশর পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্| প্রেতয্ক
পিরবারেগাষ্ঠীই জিমর অংশ েপেয়িছল|

নপ্তািলর জনয্ জিমজায়গা
32 েদেশর ষষ্ঠঅংশ েপল নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠী| প্রেতয্ক পিরবারই

জিমর অংশ েপেয়িছল| 33 তােদর জায়গার সীমানা শুরু হেয়েছ
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সানন্নীেমর কােছ একটা িবরাট গাছ েথেক| গাছটা েহলেফর কােছ
অদামী-েনকব এবং যবিনেয়েলর েভতর িদেয় সীমানা লকু্কম হেয়
যদর্ ন নদীেত েশষ হেয়েছ| 34 সীমািট অসেনাৎ -তােবাের এেস আবার
পিশ্চমিদেক েফরৎ  েগেছ| এিট হুেক্কােকর কােছ উপতয্কা েথেক
েবিরেয় এেসেছ| সবূলূন িছল সীমািটর উত্তর িদেক, আশন িছল
পিশ্চেম| িযহূদােত যদর্ ন নদী িছল সীমািটর পূবর্ সীমা| 35 এই সব
সীমানার মেধয্ কেয়কটা শিক্তশালী শহর রেয়েছ| েসগুেলা হেচ্ছ:
িসদ্দীম, েসর, হম্মৎ , রক্কত্ , িকেন্নরত্ , 36 অদামা, রামা, হাৎেসার,
37 েকদশ, ইিদ্রয়ী, ঐন্-হাৎেসার, 38 িযেরাণ, িমগ্দল-এল, েহােরম,
ৈবৎ -অনাৎ এবং ৈবৎ -েশমশ েমাট 19িট শহর এবং চারপােশর
মাঠঘাট|

39 এইসব শহর আর মাঠঘাট নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া
হেয়িছল| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীই জিমর ভাগ েপেয়িছল|

দােনর জনয্ জিমজায়গা
40এরপর জিম-জায়গা েদওয়া হল দান পিরবারেগাষ্ঠীেক| প্রেতয্ক

পিরবারেগাষ্ঠীই জিম েপেয়িছল| 41 তােদর েদওয়া হেয়িছল এই
সব জায়গা: সরা, ইষ্টােয়াল, ঈর্-েশমশ, 42 শালবীন, অয়ােলান,
িযত্ লা, 43 এেলান, িতম্না, ইেক্রাণ, 44 ইল্তকী, িগব্বেথান, বালত্ ,
45 িযহূদ, বেন-বরক, গাৎ -িরেম্মাণ, 46 েমযেকর্ াণ, রেক্কান এবং
যােফার িনকটবতীর্ জায়গাগুেলা|

47 িকন্তু দােনর েলাকেদরজায়গা েপেত ঝােমলায পড়েত হেয়িছল|
শত্রুরা িছল শিক্তশালী| তােদর তারা সহেজ হারােত পাের িন| েসই
জনয্ দােনর েলাকরা েলশেমর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছল| েলশম জয় কের
তারা েসখানকার েলাকেদর হতয্া কের| এই ভােব তারা েলশম শহের
বাস কেরিছল| জায়গাটার নাম পােল্ট রাখেলা দান| কারণ তােদর
পিরবারেগাষ্ঠীর িপতৃপুরুেষর নাম িছল দান| 48 এই সব শহর ও
মাঠঘাট দান পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া হেয়িছল| প্রেতয্ক পিরবারই
জিম-জায়গার ভাগ েপেয়িছল|
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িযেহাশূয়র জনয্ জিম-জায়গা
49 এই ভােব দলপিতরা জিম-জায়গা ভাগ বঁােটায়ারা কের িবিভন্ন

পিরবারেগাষ্ঠীেক িদেয়িছল| ভাগাভািগর কাজ েশষ হেল সমস্ত
ইস্রােয়লবাসী নূেনর পুত্র িযেহাশূয়েক িকছু জিম েদেব বেল িঠক
করেলা| 50প্রভু আেদশ িদেয়িছেলন িতিন েযন এই জিম-জায়গা পান|
তাই ইস্রােয়লবাসীরা িযেহাশূয়েক িদল পাহাড়ী েদশ ইফ্রিয়েমর িতম্নত্ -
েসরহ নামক শহর| এই শহরটা িছল িযেহাশূয়র পছন্দ| তাই শহরটােক
েবশ ভােলা কের মজবুত কের ৈতরী কের, িতিন েসখােন বাস করেত
থাকেলন|

51 এই ভােব ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীেক এই সব জায়গা
ভাগাভািগ কের েদওয়া হল| যাজক ইিলয়াসর নূেনর পুত্র িযেহাশূয়
এবং প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানরা জিমজায়গা ভাগাভািগ করার
জনয্ শীেলােত একত্র হেয়িছেলন| সমাগম তঁাবুর দরজায় প্রভুর
সামেন তঁারা সকেল সমেবত হেয়িছেলন| এইভােব তঁারা জিম-জায়গা
ভাগাভািগর কাজ েশষ কেরিছেলন|

20
িনরাপত্তার শহরসমূহ

1 তারপর প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, 2 “আিম েতামােক আেদশ
েদবার জনয্ েমািশেক বয্বহার কেরিছলাম| েমািশ েতামােক কেয়কিট
শহর বাছেত বেলিছেলন েযগুেলা আশ্রয় েদবার জনয্ িবেশষ শহর
িহেসেব অিভিহত হেব| 3 যিদ েকান বয্িক্ত অনয্ কাউেক অকস্মাত্ 
অিনচ্ছাকৃতভােব হতয্া কের তাহেল েস ঐ িনরাপদ শহরগুিলর
একিটেত িগেয় লুিকেয় থাকেত পারেব, েযন প্রিতেশাধ দাতা খঁুেজ
না পায়|

4 “েলাকিটেক যা করেত হেব তা এই: যখন েস ঐ ধরেণর েকান
শহের ছুেট পািলেয় যােব তখন েসই শহেরর প্রেবশ দ্বাের তােক থামেত
হেব| েথেম েসখানকার দলপিতেদর কােছ জানােত হেব ঘটনাটা িক
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হেয়িছল| েসই সবশুেন তারা তােক শহের ঢুকেত িদেত পাের| েসখােন
থাকার জনয্ তারা তােক জায়গা েদেব| 5 িকন্তু েয ঐ বয্িক্তিটর েপছেন
ধাওয়া করেব েস হয়েতা শহের এেস তার িপছু িনেত পাের| এরকম
ঘটেল েনতারা েযন তােক তাড়া করা বয্িক্তিটর হােত ধিরেয় না েদয়|
তারা আশ্রয় প্রাথীর্েক িনশ্চয়ই রক্ষা করেব| তারা এই কারেণই তােক
রক্ষা করেব েয, েস ইচ্ছা কের কাউেক হতয্া কের িন| েসটা িনছকই
একটা দুঘর্টনা| েস েরেগ িগেয় কাউেক হতয্া করেব বেল হতয্া কের
িন| এটা হঠাৎ  ই ঘেট েগেছ| 6 যতিদন না শহেরর িবচার সভায় তার
িবচার হয় ততিদন েসই বয্িক্ত েসখােন থাকেব| মহাযাজক যতিদন
েবঁেচ থাকেবন ততিদন েস েসখােন থাকেত পারেব| তারপর েস তার
িনেজর শহের অথর্াৎ েযখান েথেক েস পািলেয় িগেয়িছল েসখােন
িনেজর বাড়ীেত িফের যােব|”

7 তাই ইস্রােয়লবাসীরা কেয়কটা শহর িঠক কের িনেয়িছল| তারা
এগুেলার নাম িদল, “িনরাপত্তার শহর|” শহরগুেলা হেচ্ছ:
নপ্তািল পাবর্তয্ অঞ্চেলর গালীেলর অন্তগর্ত েকদশ; ইফ্রিয়েমর

পাবর্তয্ অঞ্চেলর িশিখম; িযহূদা পাবর্তয্ অঞ্চেলর িকিরয়ৎ-অবর্
(িহেব্রাণ);

8 রূেবেণর মরু অঞ্চেলর অন্তগর্ত িযরীেহার কােছ যদর্ ন নদীর
পূবর্িদেক েবৎ সর; গাদ েদেশ িগিলয়েদর অন্তগর্ত রােমাৎ; মনঃিশর
েদেখ বাশেনর অন্তগর্ত েগালন|

9 েয েকান ইস্রােয়লবাসী বা তােদর সেঙ্গ বসবাসকারী েয েকান
িবেদশী হঠাৎ  যিদ কাউেক হতয্া কের, ঐসব শহের িনরাপত্তার জনয্
পািলেয় েযেত পারেব| েসখােন েস িনরাপেদ থাকেত পারেব| েয
তােক ধরবার জনয্ ছুেট আসেছ েস তােক হতয্া করেত পারেব না|
আশ্রয়প্রাথীর্র িবচার হেব েসই শহেরর িবচারসভায়|

21
যাজক ও েলবীয়েদর জনয্ নগরসমূহ
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1 েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানরা যাজক ইিলয়াসর নূেনর পুত্র
িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানেদর কােছ
কথা বলেত েগল| 2 কনান েদেশর শীেলা শহের এই আেলাচনা
ৈবঠক হল| েলবীয় শাসকরা তােদর বলল, “প্রভু েমািশেক আেদশ
িদেয়িছেলন েয িতিন েযনআমােদর থাকার জেনয্ িকছু শহেরর বয্বস্থা
কেরন| প্রভু তােক আরও বেলিছেলন আমােদর পশুরা যােত চের
েখেত পাের েস রকম িকছু মাঠও েযন িতিনআমােদর েদন|” 3 সুতরাং
ইস্রােয়লবাসীরা প্রভুর এই িনেদর্ শ পালন করেলা| তারা েলবীয়েদর এই
সব শহর ও পশুেদর জনয্ মাঠঘাট িদল|

4 েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর যাজক হােরােণর উত্তরপুরুষরা হল এই
কহাত্ পিরবার| কহাত্ পিরবােরর একটা অংশেক েদওয়া হল 13িট
শহর| েসই 13িট শহর িছল িযহূদা, িশিমেয়ান আর িবনয্ামীনেদর|

5 বাকী কহাত পিরবােরর দশিট শহর েদওয়া হল, েসই অঞ্চেল
েযখােন ইফ্রিয়ম, দান এবং মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্েকর অধীেন
িছল|

6 েগেশর্ান পিরবােরর েলাকেদর েদওয়া হল 13িট শহর| এই
শহরগুিল িছল েসই অঞ্চল, েযগুিল বাশেন বসবাসকারী ইষাখর,
আেশর, নপ্তািল এবং অেধর্ক মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অধীেন িছল|

7 মরাির পিরবােরর েলাকরা েপল 12িট শহর| রূেবণ, গাদ এবং
সবূলূনেদর অঞ্চেল িছল এইসব শহর|

8 ইস্রােয়েলর অিধবাসীরা তােদর চারপােশর এই সব শহর ও
মাঠঘাট েলবীয়েদর িদেয়িছল| প্রভু েয ভােব েমািশেক আেদশ
িদেয়িছেলন, তা পালন করেতই তারা তােদর এই সব মাঠঘাট ও শহর
িদেয়িছল|

9 িযহূদা এবং িশিমেয়ােনর অঞ্চেল েয সব শহর িছল এই হল
েসগুেলার নাম| 10 কহাত পিরবারভুক্ত েলবীয়েদর প্রথম েশ্রনীর
শহরগুিল েদওয়া হল| 11 তারা ওেদর িদেয়িছল িকিরয়ৎ-অবর্ (এটা
হেচ্ছ িহেব্রাণ| অনােকর িপতা অেবর্র নােমই এর নামকরণ হেয়িছল|)
পশুেদর জনয্ তারা শহেরর কাছাকািছ িকছু মাঠও িদেয়িছল| 12 িকন্তু
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িকিরয়ৎ-অবর্র চারপােশর েছাটেছাট শহর আর মাঠগুেলা িছল
িযফূিন্নর পুত্র কােলেবর| 13 েসই জনয্ তারা হােরােণর উত্তরপুরুষেদর
িহেব্রাণ শহরটা িদেয় িদেয়িছল| (িহেব্রাণ িছল িনরাপেদ বাস করার
শহর|) এছাড়াও তারা হােরােণর উত্তরপুরুষেদর িদেয়িছল িলব্নার
অন্তগর্ত শহরগুেলা, 14 য়ত্তীর, ইষ্টেমায, 15 েহােলান, দবীর, 16ঐন,
যুটা এবং ৈবৎ -েশমশ| তারা তােদর পশুেদর জনয্ এইসব শহরগুেলার
আেশপােশর িকছু মাঠও িদেয়িছল| এই দুিট সম্প্রদােয়র জনয্ 9িট
শহর িদেয়িছল|

17 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর শহরগুেলাও তারা হােরােণর
উত্তরপুরুষেদর িদেয়িছল| শহরগুিল হেচ্ছ: িগিবেয়ান, েগবা,
18অনােথাত্ এবং অেল্মান| তারা তােদর এই চারিট শহর এবং তােদর
পশুেদর জনয্ শহেরর আশপােশর মাঠঘাট িদল| 19 েমাট 13িট
শহর তারা যাজকেদর দান কেরিছল| (যাজকরা সকেলই হােরােণর
উত্তরপুরুষ|) তারা পশুেদর জেনয্ প্রেতয্ক শহেরর লােগায়া মাঠও
িদেয়িছল|

20 কহাত্  েগাষ্ঠীর অনয্ানয্েদর েদওয়া হেয়িছল ইফ্রিয়ম
পিরবারেগাষ্ঠীর এলাকার শহরগুেলা| তারা েপেয়িছল এই সব
শহর: 21 পাহাড়ী েদশ ইফ্রিয়েমর িশিখম শহর (একিট আশ্রয় েদবার
শহর)| তারা েগষরও েপল| 22 িকবসিয়ম এবং ৈবৎ -েহােরাণও
েপল| ইফ্রিয়মরা তােদর িদেয়িছল চারেট শহর এবং পশুেদর জনয্
চারপােশর িকছু মাঠ|

23 দান পিরবারেগাষ্ঠী িদেয়িছল ইল্তকী, িগব্বেথান, 24 অয়ােলান
এবং গাৎ -িরেম্মাণ| েমাট চারেট শহর এবং শহেরর লােগায়া মাঠ
দানেগাষ্ঠী তােদর িদেয়িছল|

25অেধর্ক মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী তােদর িদেয়িছল তানক এবং গাৎ -
িরেম্মাণ| এই অেধর্ক মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী তােদর েমাট দুিট শহর এবং
পশুেদর জনয্ শহেরর চারপােশর মাঠঘাট িদেয়িছল|

26 তারপর কহাত পিরবােরর বাকী েলাকরা েপেয়িছল েমাট দশিট
শহর এবং পশুেদর জনয্ শহেরর লােগায়া মাঠগুেলা|
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27 েগেশর্ান পিরবারও েলিব পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসেছ| তারা
েপেয়িছল এই সব শহর:
অেধর্ক মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক বাশেনর অন্তগর্ত েগালন|

(েগালন িছল িনরাপত্তার শহর) তারা তােদর বীষ্টরা শহরও িদেয়িছল|
সব িমিলেয় মনঃিশর এই অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠী তােদর েমাট দুিট শহর
এবং পশুেদর জনয্ িকছু মাঠ িদেয়িছল|

28 ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠী িদেয়িছল িকিশেয়ান, দাবরত্ , 29 যমুর্ত্ 
এবং ঐন্-গন্নীম| েমাট চারিট শহর এবং পশুেদর জনয্ মাঠ|

30আেশর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েপেয়িছল িমশাল,আেব্দান, িহল্কত্ 
এবং 31 রেহাব| েমাট চারিট শহর এবং পশুেদর জনয্ শহেরর লােগায়া
মাঠ|

32 নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েপেয়িছল গালীেলর অন্তগর্ত
েকদশ| (েকদশ িছল িনরাপত্তার শহর|) তাছাড়া হেম্মত্ -েদার, কত্তর্ ন,
েমাট িতনিট শহর এবং পশুেদর জনয্ মাঠ|

33 েগেশর্ান পিরবার েপেয়িছল েমাট 13িটশহর এবং পশুেদর জনয্
শহরগুেলার লােগায়া মাঠগুেলা|

34-39 েলবীয় েগাষ্ঠীর অনয্ শাখা হেচ্ছ মরাির পিরবার| তারা
েপেয়িছল এই সব শহর:
সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েপেয়িছল যিক্লয়াম, কাত্তর্ া, িদম্না এবং

নহেলাল| সবূলূন েমাট চারিট শহর এবং পশুেদর জনয্ মাঠ িদেয়িছল|
রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েপেয়িছল েবৎ সর, যহস, কেদেমাৎ,
েমফাৎ| রূেবণ েমাট চারিট শহর এবং পশুেদর জনয্ মাঠ িদেয়িছল|
গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক পাওয়া েগল িগিলয়েদর অন্তগর্ত
রােমাৎ| (রােমাৎ িছল িনরাপত্তার শহর|) তাছাড়া মহনিয়ম, িহেষ্বাণ
এবং যােসর| গাদ েমাট চারিট শহর আর পশুেদর জনয্ শহেরর
লােগায়া মাঠ িদেয়িছল|

40 েলবীয়েদর েশষ পিরবার, মরাির পিরবার েমাট 12 িট শহর
েপেয়িছল|
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41 সুতরাং েলবীয় েগাষ্ঠী েপেয়িছল েমাট 48 িট শহর এবং
প্রিতিট শহেরর লােগায়া পশুেদর জনয্ মাঠ| এই সব িছল অনয্ানয্
পিরবারেগাষ্ঠীর| 42 প্রেতয্ক শহেরই পশুেদর জনয্ িকছু মাঠ িছল|

43 ইস্রােয়লবাসীেদর কােছ প্রভু েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা
িতিন পালন করেলন| িতিন তঁার প্রিতশ্রুিত মেতাই সব জিম জায়গা
িদেয়িছেলন এবং েলাকরা েসসব জায়গায় বসবাস করেত লাগল|
44 প্রভু তােদর আেশপােশর সমস্ত েদশগুিলেত তােদর পূবর্পুরুষেদর
কােছ েদওয়া প্রিতশ্রুিত অনুসাের শািন্ত বজায় রাখেলন| েকান শত্রুই
তােদর পরািজত করেত পাের িন| প্রেতয্ক শত্রুেক হারাবার মেতা
ক্ষমতা প্রভু তােদর িদেয়িছেলন| 45 ইস্রােয়লবাসীেদর কােছ প্রভু
েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তার সবই িতিন েরেখিছেলন| েকােনা
প্রিতশ্রুিতই বয্থর্ হয় িন| প্রেতয্ক প্রিতশ্রুিতই বাস্তেব পিরণত হেয়িছল|

22
িতনিট পিরবারেগাষ্ঠী ঘের িফের েগল

1 তারপর িযেহাশূয় রূেবণ, গাদ এবং মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর
অেধর্ক েলাকেদর একটা সভা ডাকেলন| 2 িযেহাশূয় তােদর বলেলন,
“েমািশ িছেলন প্রভুর দাস| েমািশ েতামােদর যা বেলেছন েতামরা
তার সবই পালন কেরছ| তাছাড়া েতামরা আমার িনেদর্ শও সব পালন
কেরছ| 3 েতামরা সব সময় ইস্রােয়েলর অনয্ েলাকেদর সাহাযয্
কেরছ| েতামােদর প্রভু ঈশ্বর যা যা আেদশ িদেয়িছেলন েতামরা তার
সবই অতয্ন্ত িনষ্ঠার সেঙ্গ পালন কেরছ| 4 েতামােদর প্রভু, ঈশ্বর,
ইস্রােয়লবাসীেদর শািস্ত েদেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন| আর প্রভু
প্রিতশ্রুিত েরেখেছন| সুতরাং এখন েতামরা বাড়ী েযেত পার| প্রভুর
দাস েমািশ েতামােদর যদর্ ন নদীর পূবর্তীেরর জিম-জায়গা িদেয়েছন|
েতামরা এখন েস েদেশ অথর্াৎ েতামােদর বাড়ী যাও| 5 িকন্তু েমািশ
েতামােদর েযসব িবিধ পালন করেত বেলেছন েসসব পালন কের
চলেত ভুেলা না| েতামরা প্রভু ঈশ্বরেক ভােলাবাসেব| তঁার আেদশ
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পালন করেব| েতামরা সবসময় তঁােক েমেন চলেব| েতামােদর যতদূর
সাধয্ েসই ভােব েতামরা তঁার অনুসরণ করেব ও তঁার েসবা করেব|”

6 তারপর িযেহাশূয় তােদর িবদায় সম্ভাষণ জানােলন| তারা বাড়ী
চেল েগল| 7 েমািশ মনঃিশর অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠীেক বাশেনর জিম-
জায়গা িদেয়িছেলন| বাকী মনঃিশর অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠীেক িতিন
িদেয়িছেলন যদর্ ন নদীর পিশ্চম তীর| িযেহাশূয় তােদর আশীবর্াদ কের
িনেজর জায়গায় পািঠেয় িদেলন| 8 িতিন বলেলন, “েতামরা এখন
েবশ ধনী হেয়ছ| েতামােদর অেনক পশু আেছ| েতামােদর আেছ
অেনক েসানা, রূেপা এবং দামী দামী গয়নাগািট| েতামােদর আেছ
সুন্দর সুন্দর েপাশাক| শত্রুেদর কাছ েথেক অেনক িকছুই েতামরা
েপেয়ছ| এইসব িজিনস েতামােদর ভাইেদর সেঙ্গ, যারা যদর্ ন নদীর
পূবর্িদেক রেয় েগেছ, তােদর সেঙ্গ ভাগ কের িনও|”

9 সুতরাং রূেবণ, গাদ ও মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীরঅেধর্ক ইস্রােয়েলর
অনয্ েলাকেদর েরেখ চেল েগল| তারা কনােনর শীেলােত িছল| েস
জায়গা েছেড় িদেয় তারা িগিলয়েদ িফের েগল| তারা িফের েগল
েমািশর েদওয়া জায়গায়| প্রভু েমািশেক তােদর এই জায়গা েদবার
জনয্ই আেদশ িদেয়িছেলন|

10 রূেবণ, গাদ ও মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকরা
িগিলয়দ নােম একিট জায়গায় েগল| জায়গাটা কনােনর অন্তগর্ত
যদর্ ন নদীর কােছই| েসখােন তারা একটা চমৎ  কার েবদী বানােলা|
11 ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকরা যারা তখনও শীেলােত িছল, শুনেত
েপল েয এই িতন পিরবারেগাষ্ঠী এরকম একটা েবদী ৈতরী কেরেছ|
তারা এও শুনল েয েবদীটা হেয়েছ কনােনর সীমােন্ত িগিলয়দ নামক
একিটজায়গায়| েসটা ইস্রােয়েলর িদেকর যদর্ ন নদীর কােছই| 12এসব
শুেন ইস্রােয়েলর সব েলাক এই িতনিট পিরবারেগাষ্ঠীর ওপর েবশ
েরেগ েগল| তারা একসেঙ্গ িমিলত হেয় এেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব
বেল িঠক করল|

13 েসই জনয্ ইস্রােয়েলর েলাকরা কেয়ক জনেক পাঠােলা
রূেবণ, গাদ এবং মনঃিশর েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেত| এই সব
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ইস্রােয়লীয়েদর েনতা িছল পীনহস| পীনহস হেচ্ছ যাজক ইিলয়াসেরর
পুত্র| 14 ইস্রােয়লবাসীরা এছাড়াও তােদর পিরবারেগাষ্ঠীর দশজন
েনতােক েসখােন পািঠেয়িছল| প্রিতিট েগাষ্ঠী েথেক একজন কের
েনতা পাঠােনা হেয়িছল| এরা থাকত শীেলােত|

15 েসই জনয্ এই এগার জন েলাক িগিলয়েদ েগল| তারা রূেবণ,
গাদ ও মনঃিশর েলাকেদর বলল, 16 “ইস্রােয়েলর সব েলাক
েতামােদর কােছ জানেত চায় েকন ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ
েতামরা এই কাজ করেল? েকন েতামরা প্রভুর িবরুদ্ধাচারণ কেরছ?
েকন েতামরা িনেজেদর জনয্ েবদী ৈতরী করেল? েতামরা েতা জান
এটা ঈশ্বেরর িশক্ষার িবরুদ্ধাচারণ| 17 িপেয়াের িক হেয়িছল মেন পেড়?
েসই পােপর ফল আজও আমরা েভাগ করিছ| েসই মহাপােপর জনয্
ঈশ্বর বহু ইস্রােয়লবাসীেক প্রবল অসুেখ আক্রান্ত কেরিছেলন| েসই
অসুস্থতার ফল আজও আমরা েভাগ করিছ| 18 আর এখন েতামরা
েসই একই কাজ করেছা? েতামরা প্রভুর ইেচ্ছর িবরুেদ্ধ কাজ করছ|
েতামরা িক প্রভুর অনুসরণ অগ্রাহয্ করেব? যিদ এখনও না ক্ষান্ত হও,
তাহেল ইস্রােয়েলর প্রিতিট মানুেষর উপরই িতিন কু্রদ্ধ হেবন|

19 “যিদ েতামােদর েদশেক অবমাননা করা হয় তাহেল আমােদর
েদেশ চেল এেসা| প্রভুর পিবত্র তঁাবু আমােদর েদেশ রেয়েছ| েতামরা
আমােদর এখােন িকছু জিম-জায়গা েপেত পার| েসখােন েতামরা
বসবাস করেত পার িকন্তু কখনও প্রভুর িবরুেদ্ধ েযও না| আর েকান
েবদী ৈতরী কেরা না| আমরা েতা ইিতমেধয্ই সমাগম তঁাবুেত আমােদর
প্রভু ও ঈশ্বেরর একটা েবদী েপেয়িছ|

20 “েসরেহর পুত্র আখেনর কথা একবার মেন কের েদখ| েস
বির্জত বস্তু সম্বেন্ধ ঈশ্বেরর আজ্ঞা মােনিন| েসই েলাকিট ঈশ্বেরর িবিধ
েভেঙ্গ িছল, িকন্তু তার জনয্ ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেক শািস্তেভাগ
করেত হেয়িছল| আখন তার পােপর জনয্ মারা িগেয়িছল, িকন্তু একই
কারেণ আেরা অেনক েলাক মারা িগেয়িছল|”

21 তখন রূেবণ, গাদ ও মনঃিশর েলাকরা ঐ এগােরা জনেক
বলল, 22 “প্রভু হেলন আমােদর ঈশ্বর! আবার বলিছ প্রভুই হেচ্ছন
আমােদর ঈশ্বর! েকন আমরা েবদী কেরিছ তা িতিন জােনন| এবার
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েতামরাও তা েজেন রােখা| আমরা িক কেরিছ তা েতামরা িবচার কের
েদখ| যিদ েতামােদর মেন হয় আমরা িকছু অনয্ায় কেরিছ তাহেল
আমােদর েতামরা েমের েফল| 23 যিদ আমরা ঈশ্বেরর িবিধ ভঙ্গ
কের থািক তাহেল তঁােক বল িতিন েযন িনেজ আমােদর শািস্ত েদন|
24 েতামরা িক মেন কর েয আমরা এই েবদী বািনেয়িছ েহামবিল,
শসয্ ৈনেবদয্ ও মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার জনয্? না েমােটই
তা নয়| েকন েবদী বািনেয়িছ জােনা? আমােদর ভয় িছল ভিবষয্েত
েতামােদর েলাকরা আমােদর েমেন েনেব না েয আমরাও েতামােদরই
েলাক| আমরা েতামােদরই জািত| েসিদন েতামােদর েলাকরাই বলেব,
�ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বরেক উপাসনা করার অিধকার আমােদর েনই|
25 ঈশ্বর আমােদর যদর্ ন নদীর অনয্ পাের থাকেত িদেয়েছন| এর অথর্
নদীই আমােদর আলাদা কের িদেয়েছ, আমােদর ভয় িছল েতামােদর
সন্তানরা বড় হেয় যখন েদশ শাসন করেব তখন তারা মেনও করেব
না েয আমরা েতামােদরই েলাক| তখন তারা বলেব, েতামরা রূেবন
আর গােদর েলাক, েতামরা েকউ ইস্রােয়েলর নও|� তখন েতামােদর
সন্তানরা আমােদর সন্তানসন্তিতেদর প্রভুর উপাসনা করেত েদেব না|

26 “তাই আমরা এই েবদী ৈতরী করার সংকল্প কেরিছলাম| আমরা
েহামবিল আর অনয্ানয্ িকছু উৎসগর্ করার জনয্ েবদী বানাই িন|
27 আসল কথা হেচ্ছ েবদী ৈতরীর উেদ্দশয্ েতামােদর জানােনা েয
আমরা েসই একই ঈশ্বেরর উপাসনা করিছ েয ঈশ্বর েতামােদর| এই
েবদীই েতামােদর কােছ আমােদর কােছ আর আমােদর ভিবষয্ৎ
বংশধরেদর কােছ প্রমাণ করেব েয আমরাও প্রভুর উপাসনা কির|
আমরা আমােদর ৈনেবদয্, শসয্ ৈনেবদয্ এবং মঙ্গল ৈনেবদয্ প্রভুেক
উৎসগর্ কির| আমরা চাই েয েতামােদর সন্তানরা বড় হেয় জানুক েয,
আমরাও েতামােদর মেতাই ইস্রােয়লবাসী| 28ভিবষয্েত যিদ েতামােদর
বংশধররা বেলআমরা েকউ ইস্রােয়লীয় নই তখনআমােদর বংশধররা
বলেব, �ঐ েদেখা আমােদর িপতারা এই ৈবদী ৈতরী কের িদেয়েছন|
এই েবদী পিবত্র তঁাবুেত প্রভুর েয েবদী আেছ হুবহু তারই মেতা| এই
েবদী আমরা েকান িকছু উৎসগর্ করার জনয্ কির িন, আমরা েয
ইস্রােয়লবাসী তারই প্রমাণ িহসােব আমরা এিট িনমর্াণ কেরিছ|�
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29 “সিতয্ বলিছ আমরা প্রভুর িবরুদ্ধাচরণ করেত চাই িন| আমরা
তঁােক মানেত চাই| আমরা জািন পিবত্র তঁাবুর সামেন েয েবদী রেয়েছ
েসটাই একমাত্র সিতয্কােরর েবদী| েসই েবদীই আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর
েবদী|”

30 যাজক পীনহস আর তঁার সঙ্গী সাথী েনতারা রূেবণ, গাদ এবং
মনঃিশর েলাকেদর কাছ েথেক এই সব শুনেলন| তারা এেদর কথা
শুেন খুশী হেলন, বুঝেত পারেলন েয এরা সিতয্ কথাই বেলেছ|
31তাই পীনহস বলেলন, “আজআমরা জািন েয প্রভুআমােদর সেঙ্গই
আেছন এবং আমরা এও জািন েয আমরা তঁার িবরুেদ্ধ নই| এবং
আমরা জািন েয ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভু শািস্ত েদেবন না|”

32 তারপর েনতােদর সেঙ্গ িনেয় পীনহস েসখান েথেক িনেজেদর
েদেশ িফের েগেলন| রূেবণ এবং গােদর েদশ িগিলয়দ েথেক তঁারা
কনােন িফের িগেয় ইস্রােয়লবাসীেদর সব িকছু জানােলন| 33 শুেন
তারাও খুশী হল| তারা খুশী হেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাল| রূেবণ,
গাদ ও মনঃিশর েদশ তারা ধ্বংস করেব না বেল িস্থর করল|

34রূেবণ এবং গােদর েলাকরা েবদীটার একটা নাম িদল| যার অথর্
হল: “এই েবদী হেচ্ছ আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর িবশ্বােসর প্রতীক|”

23
জনগণেক িযেহাশূেয়র উৎসাহ দান

1 প্রভু ইস্রােয়লেক তােদর চারপােশর শত্রুেদর েথেক িবশ্রাম
িদেলন| েস েদশেক িনরাপদ করেলন| তারপর বহু বছর েকেট
েগল| িযেহাশূয় েবশ বৃদ্ধ হেলন| 2 তারপর একিদন িতিন সমস্ত
প্রবীণ েনতােদর, পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানেদর, ইস্রােয়েলর উচ্চ পদস্থ
কমর্চারীেদর এবং িবচারকেদর একিট সভা ডাকেলন| িতিন বলেলন,
“আমার বয়স হেয়েছ| 3 েতামরা েদেখছ প্রভু আমােদর শত্রুেদর
িক অবস্থা কেরেছন| আমােদর উপকার করার জেনয্ই িতিন এমন
কাজ কেরেছন| প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর হেয়ই কাজ
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কেরেছন। 4 মেন আেছ আিম েতামােদর বেলিছলাম, যদর্ ন নদী আর
ভূমধয্সাগেরর মেধয্ হেব েতামােদর েদশ? েসই েদশআিম েতামােদর
েদব বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম, িকন্তু েতামরা এখনও তা অিধকার
কেরা িন| 5 িকন্তু প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েসখানকার েলাকেদর েসই
জায়গা েছেড় িদেত বাধয্ করেবন| েতামরা েসই জায়গা অিধকার
করেব| প্রভু তােদর েসখান েথেক বলপূবর্ক িবদায় করেবন| প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর জেনয্ এই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|

6 “প্রভু েতামােদর যা যা আেদশ িদেয়েছন েসসব েতামরা অবশয্ই
পালন করেব| েমািশর িবিধ পুস্তেক েয সব েলখা আেছ েসই সব
পালন করেব|ঐ িবিধ েথেক িবচুয্ত হেয়া না| 7আমােদর মেধয্ এখনও
িকছু েলাক আেছ যারা ইস্রােয়েলর েকউ নয়| তারা তােদর িনেজেদর
েদবতার পূজা কের| েতামরা তােদর েদবতােদর েসবা অথবা পূজা
করেব না| প্রিতশ্রুিত েনবার সময় তােদর েদবতােদর নাম েতামােদর
েনওয়া উিচৎ হেব না| 8 েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর অনুসরণ কের
চলেব| আেগও েতামরা তাই কেরিছেল, সবর্দাই েতামরা তাই করেব|

9 “অেনক বড় বড় শিক্তশালী জািতর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ জয়ী হেত
প্রভু েতামােদর সাহাযয্ কেরিছেলন| প্রভু তােদর েজারপূবর্ক তািড়েয়
িদেয়েছন| েকান জািতই েতামােদর পরািজত করেত পারেব না|
10 প্রভুর দয়ায় ইস্রােয়েলর একজন েলাকই শত্রু পেক্ষর 1000
ৈসনয্েক পরািজত করেত পারেব| এর কারণ িক? কারণ প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর পক্ষ িনেয় যুদ্ধ কেরন| 11 তাই বলিছ সব
সময় প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক েপ্রম িনেবদন করেব|

12 “প্রভুর অনুসরণ করা বন্ধ কেরা না| যারা ইস্রােয়েলর েকউ
নয় তােদর সেঙ্গ বনু্ধত্ব করেব না| তােদর কােরার সেঙ্গ িববাহ সম্বন্ধ
কেরা না| 13 যিদ তােদর সেঙ্গ বনু্ধত্ব কেরা তাহেল প্রভু েতামােদর
ঈশ্বর েতামােদর শত্রু দমেনর কােজ সাহাযয্ করেবন না| এই সব
েলাকই হেচ্ছ েতামােদর মরণ ফঁাদ| েচােখ ধূেলা বা েধঁায়া েঢাকার
মেতা এরা েতামােদর যন্ত্রণা েদেব| এই উত্তম েদশ েথেক সের েযেত
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তখন েতামরা বাধয্ হেব| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর এই েদশ
িদেয়েছন| িকন্তু তঁার আেদশ না মানেল এই েদশ েতামরা হারােব|

14 “আমার মৃতুয্র সময় ঘিনেয় এেসেছ| েতামরা জান এবং সতয্ই
িবশ্বাস কেরা েয প্রভু েতামােদর মেধয্ কেতা মহান কাজ কেরেছন|
েতামরা জােনা তঁার েদওয়া েকান প্রিতশ্রুিত িবফল হয় িন| আমােদর
কােছ িতিন যা যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তার সবই িতিন েরেখেছন|
15 েতামােদর প্রভু ঈশ্বর েয কিট ভােলা প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন
আমােদর কােছ তার প্রেতয্কিট আজ সেতয্ পিরণত হেয়েছ| একই
ভােব িতিন তঁার অনয্ানয্ প্রিতশ্রুিতও সফল কের তুলেবন| িতিন
বেলিছেলন যিদ েতামরা অনয্ায় কেরা তাহেল েতামােদর অমঙ্গল হেব|
িতিন প্রিতশ্রুিত কের বেলিছেলন, অনয্ায় করেল িতিন েতামােদর
েজার কের এই সুন্দর েদশ েথেক িবতািড়ত করেবন| 16 েতামরা
েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর সেঙ্গ েয চুিক্ত কেরছ তা ভঙ্গ করেল এই
দশাই হেব| যিদ েতামরা অনয্ানয্ েদবতার েসবা কর তাহেল এই েদশ
েতামােদর হারােত হেব| অনয্ েদবতােদর েতামরা িকছুেতই আরাধনা
করেব না| যিদ কেরা প্রভু েতামােদর উপর অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হেবন আর
এর ফেল তঁার েদওয়া েদশ েথেক অিচেরই েতামােদর চেল েযেত বাধয্
করা হেব|”

24
িযেহাশূয় িবদায় জানােলন

1 ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীেক িযেহাশূয় এক সেঙ্গ িশিখেম
জেড়া করেলন| প্রবীণ েনতােদর, পিরবােরর কতর্ ােদর, িবচারকেদর
এবং পদস্থ কমর্চারীেদর িতিন ডাকেলন| তারা সকেলই ঈশ্বেরর সামেন
দঁাড়ােলা|

2 তারপর িযেহাশূয় সকলেক বলেলন, “প্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর েতামােদর যা যা বলেছন আিম েসসব বলিছ| �বহুকাল
আেগ েতামােদর পূবর্পুরুষরা থাকেতন ফরাৎ নদীর ওপাের| আিম
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অব্রাহােমর িপতা, নােহােরর িপতা এবং েতরহ এঁেদর মেতা েলাকেদর
কথাই বলিছ| তখন তঁারা অনয্ানয্ েদবতােদরআরাধনা করেতন| 3 িকন্তু
আিম প্রভু স্বয়ং েতামােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহামেক ফরাৎ নদীর ওপােরর
েদশ েথেক েনতৃত্ব িদেয়িছলাম এবং তঁােক কনােনর েভতর িদেয় িনেয়
এেসিছলাম এবং তঁার বংশবৃিদ্ধ কেরিছলাম| তারপর তঁােক িদলাম
অসংখয্ সন্তান| অব্রাহামেক আিম একিট সন্তান িদলাম| তার নাম
ইসহাক| 4 ইসহাকেক আিম যােকাব এবং এেষৗ নােম দুিট সন্তান
িদলাম| এেষৗেক িদলাম েসয়ীর পবর্েতর চািরিদেকর জিম| েসখােন
যােকাব আর তার পুত্ররা থাকত না| তারা চেল িগেয়িছল িমশের|

5 “ �তারপর আিম েমািশ আর হােরাণেক িমশের পাঠালাম|
পাঠােনার উেদ্দশয্ িমশর েথেক আমার েলাকেদর বার কের আনা|
আিম িমশেরর েলাকেদর ভয়ঙ্কর কেষ্টর মুেখ েফেলিছলাম| আর
এই ভােবই আিম েতামােদর েলাকেদর িমশর েথেক বার কের
আনলাম| 6এভােবই েতামােদর পূবর্পুরুষেদর আিম িমশর েথেক িনেয়
এেসিছলাম| েলািহত সাগেরর িদেক তারা চেল এেসিছল আর তােদর
িপছু িনেয়িছল িমশরীয়রা| তােদর িছল কত রথ, কত েঘাড়া আর
কত েলাক| 7 তাই েলাকরা আমার কােছ অথর্াৎ প্রভুর কােছ সাহাযয্
িভক্ষা করল| আিম িমশেরর েলাকেদর েঘার কেষ্টর মেধয্ েফললাম|
আিম প্রভু সমুদ্র িদেয় তােদর আড়াল করলাম| েতামরা েতা িনেজরাই
েদেখিছেল িমশেরর ৈসনয্বািহনীর িক অবস্থা আিম কেরিছলাম|

“ �তারপর েতামরা বহুিদন মরুভূিমেত কািটেয়িছেল| 8 এরপর
আিম েতামােদর িনেয় এেসিছলাম ইেমারীয়েদর েদেশ| েদশটা িছল
যদর্ েনর পূবর্তীের| ওরা েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছল বেট, িকন্তু
আিম তােদর হারাবার জনয্ েতামােদর শিক্ত িদেয়িছলাম| তােদর িবনাশ
করার মেতা ক্ষমতা আিম েতামােদর িদেয়িছলাম| তারপর েতামরা েসই
েদেশর দখল িনেল|

9 “ �তারপর েমায়ােবর রাজা বালাক িসেপ্পােরর পুত্র
ইস্রােয়লবাসীেদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ েতাড়েজাড় করেত লাগল| েস
েডেক পাঠাল বালামেক| বালাম হেচ্ছ িবেয়ােরর পুত্র| েস বালামেক
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েতামােদর অিভশাপ িদেত বলল| 10 িকন্তু আিম প্রভু, বালােমর
অিভশাপ শুনেত সম্মত হলাম না| অিভশােপর বদেল েস েতামােদর
করল আশীবর্াদ| একবার নয়, বারবার| এভােবই আিম েতামােদর
বঁািচেয়িছলাম| আিম েতামােদর িবপদ েথেক রক্ষা কেরিছলাম|

11 “ �তারপর েতামরা যদর্ ন নদী েপিরেয় িযরীেহায এেল| িযরীেহার
েলাকরা েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করল| তাছাড়া ইেমারীয়, পিরষীয়,
কনানীয়, িহত্তীয়, িগগর্াশীয়, িহব্বীয়আর িযবূষীয় েলাকরাও েতামােদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল| িকন্তু সমস্ত যুেদ্ধই আিম েতামােদর িজিতেয়
িদলাম| 12 েতামােদর ৈসনয্রা যখন এিগেয় যািচ্ছল তখনআিম তােদর
আেগ আেগ ভীমরুল পাঠালাম| ভীমরুেলর ভেয়ই েলাকরা পািলেয়
েগল| তাই তরবাির, তীরধনুক ছাড়া েতামরা েসই েদশ জয় কের িনেল|

13 “ �আিম প্রভু েতামােদর েসই জিম-জায়গা িদেয়িছলাম| েতামরা
ঐসব শহর ৈতরী কর িন, আিমই েসসব েতামােদর হােত তুেল
িদেয়িছলাম| আজ েতামরা েসই সব জায়গায় আর শহের বসবাস
করছ| দ্রাক্ষার বাগান, জলপাইগাছ সবই েতামােদরআেছ| িকন্তু একটা
গােছর চারাও েতামােদর পঁুেত িদেত হয় িন|� ”

14 তখন িযেহাশূয় েলাকেদর বলেলন, “এখন শুনেল েতা প্রভুর
বাণী| তাই বলিছ েতামরা অবশয্ই প্রভুেক শ্রদ্ধাভিক্ত করেব এবং
আন্তিরকভােব তঁার েসবা করেব| েতামােদর পূবর্পুরুষরা েয সব মূির্ত্তর
পূজা কেরিছল, তােদর েতামরা ছঁুেড় েফেল দাও| বহুকাল আেগ
এইসব ঘটনা ঘেটিছল ফরাৎ নদীর ওপাের আর িমশের| এখন েথেক
েতামরা শুধু প্রভুরই েসবা করেব|

15 “িকন্তু এমনও েতা হেত পাের েয, েতামরা চাও না এই প্রভুর
েসবা করেত| তাহেল আজই েতামরা িনেজরাই িঠক কেরা কােক
েতামরা েসবা করেব| ফরাৎ নদীর অনয্ পাের েতামােদর পূবর্পুরুষরা
েযসব েদবতােদর পূজা করত েতামরা িক তােদর েসবা করেব, নািক
এেদেশর ইেমারীয়রা েয সব েদবতােদর উপাসনা করত তােদর েসবা
করেব? িনেজরাই েসটা িঠক কেরা| িকন্তু আিম আর আমার পিরবার
সম্পেকর্ বলেত পাির, আমরা প্রভুরই েসবা করব|”
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16 তখন েলাকরা উত্তর িদল, “আমরা প্রভুর েসবা েথেক কখনই
িবরত হেবা না| আমরা কখনই অনয্ েদবতােদর পূজা করেবা না|
17 আমরা জািন প্রভু আমােদর ঈশ্বরই িমশর েথেক আমােদর বার
কের এেনিছেলন| েস েদেশ আমরা িছলাম ক্রীতদাস| িকন্তু প্রভু
েসখােন আমােদর জনয্ মহাকাযর্ সাধন কেরিছেলন| েস েদশ েথেক
িতিনই আমােদর উদ্ধার কেরিছেলন| অনয্ানয্ েদেশ যাবার সময়
িতিনই আমােদর রক্ষা কেরিছেলন| 18 েসই সব েদেশ বসবাসকারী
েলাকেদর পরািজত করেত প্রভুই আমােদর সাহাযয্ কেরিছেলন|
আমরা আজ েযখােন রেয়িছ েসখােন ইেমারীয়েদর পরািজত করেত
িতিনই আমােদর সাহাযয্ কেরিছেলন| তাই আমরা তঁার েসবা করেত
থাকব| েকন? কারণ িতিনই আমােদর ঈশ্বর|”

19 িযেহাশূয় বলেলন, “িমথয্া কথা| েতামরা প্রভুর েসবা িচরকাল
করেত পারেব না| প্রভু ঈশ্বর পরম পিবত্র| প্রভুর েলাকরা যিদ অনয্
েদবতার পূজা কের ঈশ্বর তােদর ঘৃণা কেরন| এই ভােব েতামরা যিদ
ঈশ্বেরর ইেচ্ছর িবরুেদ্ধ যাও তাহেল িতিন েতামােদর ক্ষমা করেবন
না| 20 িকন্তু েতামরা েতা প্রভুেক েছেড় অনয্ানয্ েদবতােদরই আরাধনা
করেব| তাহেল প্রভু েতামােদর সাংঘািতক দুেভর্ াগ েদেবন এবং িতিন
েতামােদর িবনাশ করেবন|প্রভু েতামােদর মঙ্গল সাধন কেরেছন, িকন্তু
তঁার িবরুদ্ধাচরণ করেল িতিন েতামােদর ধ্বংস করেবন|”

21 েলাকরা িযেহাশূয়েক বলল, “না! আমরা তঁার িবরুেদ্ধ যাব না|
আমরা প্রভুরই েসবা করব|”

22 িযেহাশূয় বলেলন, “েতামরা িনেজেদর িদেক তাকাও| এখােন
যারা এেসেছ তােদর িদেক তাকাও| েতামরা িক সব েজেন শুেন সম্মত
আেছ েয েতামরা প্রভুর েসবা করেব? েতামরা সকেল এই েঘাষণার
সাক্ষী আছ েতা?”
তারা বলল, “হঁয্া, আমরা সাক্ষী হলাম| আমরা প্রভুর েসবা করব

বেল েয কথা িদলাম, তা যােত পালন করেত পাির েস িবষেয় আমরা
লক্ষয্ রাখব|”
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23 তখন িযেহাশূয় বলেলন, “সুতরাং েতামােদর মেধয্ েয
মূির্ত্তগুেলা আেছ তা েতামরা ছঁুেড় েফেল দাও| ইস্রােয়েলর প্রভু
ঈশ্বরেক েতামােদর সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় ভােলাবােসা|”

24 তারা িযেহাশূয়েক বলল, “আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর েসবা
করব| আমরা তঁার আেদশ পালন করব|”

25 তাই েসিদন িযেহাশূয় িশিখম শহের তােদর সেঙ্গ এক চুিক্ত
করেলন| িশিখম শহের এই চুিক্ত হল তােদর কােছ িনয়েমর মেতা, েয
িনয়ম তারা পালন করেব| 26 িযেহাশূয় েস সব ঈশ্বেরর িবিধর পুস্তেক
িলেখ রাখেলন| তারপর িযেহাশূয় একটা িবরাট পাথর েদখেত েপেলন|
েসই পাথরটাই হেচ্ছ চুিক্তর সাক্ষয্ প্রমাণ| প্রভুর পিবত্র তঁাবুর কােছ ওক
গােছর নীেচ েসই পাথরিটেক িতিন স্থাপন করেলন|

27 তখন িযেহাশূয় সমস্ত েলাকেদর বলেলন, “আজ আমরা
েতামােদর যা বললাম এই পাথর েস সব েতামােদর মেন কিরেয় েদেব|
এই পাথরিট হেব েসই বস্তু যা েতামােদর মেন কিরেয় েদেব আজ িক
হল এবং এিট েতামােদর কােছ েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচরণ
করেত িবরত করবার জনয্ একিট সাক্ষী হেয় থাকেব|”

28 তারপর িযেহাশূয় সকলেক বাড়ী চেল েযেত বলেলন| সকেল
েয যার জায়গায় িফের েগল|

িযেহাশূয়র মৃতুয্
29তারপর নূেনর পুত্র িযেহাশূয় মারা েগেলন| মৃতুয্কােল তঁার বয়স

হেয়িছল 110 বছর| 30 তঁার িনেজরজায়গা িতন্নত্ -েসরেহ তঁােক কবর
েদওয়া হেয়িছল| গাশ পবর্েতর উত্তের পাহাড়ী শহর ইফ্রিয়েম এই িতন্নত্ 
েসরহ অবিস্থত|

31 িযেহাশূয় যতিদন েবঁেচ িছেলন ইস্রােয়লবাসীরা প্রভুর েসবা
কেরিছল| এমনিক িযেহাশূয়র মৃতুয্র পরও তারা প্রভুর েসবা চািলেয়
েগল| যতিদন তােদর েনতারা েবঁেচিছেলন েলাকরা প্রভুর েসবা
কেরিছল| এই েনতারা ইস্রােয়েলর জনয্ প্রভুর সমস্ত কমর্কাণ্ড সচেক্ষ
েদেখিছেলন|
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েযােষেফর গৃেহ প্রতয্াবতর্ ন
32 িমশর েছেড় চেল আসার সময় ইস্রােয়লবাসীরা সেঙ্গ কের

এেনিছল েযােষেফর অিস্থ| তারা িশিখেম তঁার অিস্থগুিল সমািহত
করল| তারা েসই জায়গায় কবর িদল েয জায়গািট যােকাব 100িট
খঁািট রূেপার মুদ্রা িদেয় িশিখেমর িপতা হেমােরর কাছ েথেক
িকেনিছেলন| এই জায়গািটেত েযােষেফর সন্তান সন্তিতরা বাস করেছ|

33 হােরােণর পুত্র ইিলয়াসর মারা েগেল িগিবয়ায় তঁােক কবর
েদওয়া হেয়িছল| িগিবয়া ইফ্রিয়েমর পাহাড়ী অঞ্চেল অবিস্থত|
ইিলয়াসেরর পুত্র পীনহসেক িগিবয়া দান করা হেয়িছল|
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