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নিহিময়র পুস্তক

নিহিময়র প্রাথর্না
1এগুিল হখিলেয়র পুত্র, নিহিমেয়র গল্প: রাজা অতর্ক্ষস্তর রাজেত্বর

20 বছেরর মাথায়, িকেশ্লব মােস আিম শূশেনর রাজধানীেত িছলাম|
2 এসমেয় হনািন নােম আমার এক ভাই ও আেরা িকছু বয্িক্ত িযহূদা
েথেক আমার সেঙ্গ েদখা করেত এেসিছল| আিম তখন তােদর
েজরুশােলম শহরিট সম্পেকর্ ও েয সব ইহুদীরা বন্দীদশা েথেক
িনেজেদর রক্ষা করেত েপেরিছল এবং তখনও িযহূদায় িছল, তােদর
সম্পেকর্ তােদর িজজ্ঞাসা কেরিছলাম|

3 হনািন ও তার সেঙ্গ েয েলাকরা িছল তারা আমােক বলল, “েয
সমস্ত ইহুদী বন্দীদশা এড়ােত েপেরিছল এবং িযহূদায় বাস করেছ,
তারা সংকট ও লজ্জার মেধয্ িদেয় বাস করেছ| েকন? কারণ
েজরুশােলেমর প্রাচীর েভেঙ পেড়েছ এবং দরজাগুিল আগুেন পুেড়
েগেছ|”

4 েজরুশােলম ও েসখানকার বািসন্দােদর সম্পেকর্ একথা েশানার
পর আমার খুবই মন খারাপ হয় এবং আিম বেস পেড় কঁাদেত শুরু
কির| ভারাক্রান্ত মেন, আিম িকছুিদন ধের উপবাস করেত ও স্বেগর্র
ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেত শুরু করলাম| 5 এই বেল আিম প্রাথর্না
কেরিছলাম:

“েহ প্রভু, স্বেগর্র ঈশ্বর, আপিন মহান ও ক্ষমতাবান| যারা
আপনােক ভালবােস ও িবশ্বস্তভােব আপনার আজ্ঞা পালন কের
তােদর সেঙ্গ আপিন আপনার ভালবাসার চুিক্ত সবসমেয় বজায়
রােখন| েহ প্রভু অনুগ্রহ কের আপনার ভেক্তর প্রাথর্না শ্রবণ করন|
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6 “আিম আপনার সামেন আপনার দাস, ইস্রােয়েলর েলাকেদর
জনয্ প্রাথর্না করিছ| আমরা, ইস্রােয়েলর েলাকরা, আপনার িবরুেদ্ধ
েয পাপসমূহ কেরিছ আিম তা স্বীকার করিছ| আিম ও আমার
িপতৃপুরুষরা েয পাপ কেরিছ তাও স্বীকার করিছ| 7 আমরা,
ইস্রােয়লীয়রা আপনার সেঙ্গ খুব খারাপ বয্বহার কেরিছ| আপিন
আপনার দাস েমািশেক েয সকল আজ্ঞা িশক্ষামালা ও িবিধ
িদেয়িছেলন তা আমরা পালন কির িন|

8 “েহ প্রভু, আপনার দাস েমািশেক আপিন েয িনেদর্ শগুিল
িদেয়িছেলন দয়া কের তা স্মরণ করুন| আপিন বেলিছেলন,
�েতামরা, ইস্রােয়েলর েলাকরা যিদ আমার প্রিত অিবশ্বস্ত হও
তাহেল আিম েতামােদর িবিভন্ন জািত সমূেহর মেধয্ ছিড়েয় েদব|
9 িকন্তু েতামরা যিদ আমার কােছ িফের আস এবং আমার
আেদশগুিল েমেন চেলা, তাহেল েতামােদর মেধয্ যারা পৃিথবীর
প্রান্ত েদেশ িনবর্ািসত হেয় রেয়ছ তােদর আিম জেড়া করব এবং েয
জায়গািট আিম আমার নাম স্থাপন করার জনয্ মেনানীত কেরিছ
েসই জায়গায় তােদর িফিরেয় আনব|�

10 “ইস্রােয়লীয়রা আপনার দাস ও আপনার েলাক| আপিন
আপনার মহান ক্ষমতা প্রেয়াগ কের এেদর রক্ষা কেরেছন| 11 েহ
প্রভু, আপনােক আমার িবনীত অনুেরাধ আপিন আমার, আপনার
দােসর এবং েযসব দাসরা আপনার নােমর প্রিত শ্রদ্ধা জানােত চায়,
তােদর প্রাথর্না শুনুন|”

েহ প্রভু, আপিন জােনন, আিম রাজার পানপাত্রবাহক|*আজআিম
যখন কৃপাপ্রাথীর্ িহেসেব রাজার সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত যাব আপিন
আমার সহায় থাকেবন, যােত রাজা আমােক অনুগ্রহ কেরন|

* 1:11: পানপাত্রবাহক পানপাত্রবাহক সবসময় রাজার খুবই ঘিনষ্ট হত কারণ তার কাজ
িছল রাজার দ্রাক্ষারস প্রথেম েচেখ েদখা, যােত েকউ রাজােক িবষ পান করােত না পাের|
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2
রাজা অতর্ক্ষস্ত নিহিময়েক েজরুশােলেম পাঠােলন

1 রাজা অতর্ক্ষেস্তর রাজেত্বর 20তম বছেরর নীসন মােস, যখন
রাজােক দ্রাক্ষারস িনেবদন করা হল, আিম দ্রাক্ষারসিট িনলাম এবং
রাজােক িদলাম| এর আেগ তার সেঙ্গ থাকাকালীন রাজা কখনও
আমােক িবষাদগ্রস্ত েদেখন িন, িকন্তু েসিদন আিম সিতয্ই িবষাদগ্রস্ত
হেয়িছলাম| 2 রাজা আমােক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার িক শরীর
খারাপ? েতামােক এেতা িবষাদগ্রস্ত লাগেছ েকন? মেন হেচ্ছ, েতামার
হৃদয় িবষােদ পিরপূণর্|”
তখন আিম খুব ভয় েপেলও রাজােক বললাম, 3 “মহারাজ

দীঘর্জীিব েহান! আমার মন ভারাক্রান্ত কারণ েয শহের আমার
পূবর্পুরুষরা সমািধস্থ, েসই শহরআজধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেয়েছ এবং
েসই শহেরর ফটকগুিল আগুেন পুেড় ধ্বংস হেয়েছ|”

4 তখন রাজা আমােক রশ্ন করেলন, “তুিম আমােক িদেয় িক
করােত চাও?”
আিম আমার ঈশ্বরেক প্রাথর্না কের 5 রাজােক বললাম, “রাজা যিদ

আমােক িনেয় সিতয্ই খুশী থােকন এবং তঁার যিদ ইেচ্ছ হয়, তেব
দয়া কের আমােক িযহূদায় েজরুশােলেম পাঠান েয শহের আমার
পূবর্পুরুষরা সমািধস্থ হেয়িছেলন যােত আিম শহরিট আবার গেড়
তুলেত পাির|”

6 মহারােজর পােশই রাণী বেসিছেলন| তঁারা দুজন আমােক
িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার এই সফেরর জনয্ কত সময় লাগেব?
কেব আবার তুিম এখােন এেস েপৗছঁেত পারেব?”
রাজা েযেহতু আমায় খুিশ মেন িবদায় িদেলন, আিম তঁােক একিট

িনির্দষ্ট সমেয়র মেধয্ িফের আসার প্রিতশ্রুিত িদলাম| 7আিম রাজােক
এও িজজ্ঞাসা করলাম, “রাজা যিদ সন্তুষ্ট থােকন, দয়া কের আমােক
কেয়কিট িচিঠ িদন যােত িযহূদা যাওয়ার পেথ ফরাৎ নদীর পিশ্চম
পােরর অঞ্চল পার হবার সময় আিম রাজয্পালেদর েদখােত পাির|
8 এছাড়াও আপনার বনিবভােগর আিধকািরক আসফেক উেদ্দশয্
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কের েলখা একিট িচিঠও আমার দরকার, যােত েস আমােক শহেরর
ফটকগুিল, শহেরর প্রাচীরসমূহ, মিন্দেরর েদওয়ালসমূহ ও আমার
িনেজর বাসস্থান িনমর্ােণর জনয্ আমােক কাঠ েদয়|”
রাজা আমােক সব িকছু প্রেয়াজনীয় িচিঠ িদেয় অনুগৃহীত করেলন|

ঈশ্বর আমার প্রিত সদয় িছেলন বেলই রাজা আমার জনয্ এসব
কেরিছেলন|

9তারপর আিম যখন ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেল এলাম, েসখানকার
রাজয্পালেদর আিম পত্রগুিল েদখালাম| রাজা আমার সেঙ্গ কেয়ক
জন সামিরক পদস্থ বয্িক্ত ও অশ্বােরাহী ৈসনয্ও পািঠেয়িছেলন|
10আিধকািরকগণ, েহােরােণর সন্বল্লট ও অেম্মােনর ক্রীতদাস েটািবয়
যখন আমার আসার খবর েপল এবং শুনল েয ইস্রােয়লীয়েদর আিম
সাহাযয্ করেত এেসিছ তখন তারা িবরক্ত ও কু্রদ্ধ হল|

নিহিময় েজরুশােলেমর প্রাচীর পযর্য্েবক্ষণ করেলন
11-12 েজরুশােলেম িতন িদন থাকার পর আিম এক রােত কেয়ক

জনেক সেঙ্গ িনেয় েবেরালাম| েজরুশােলেমর জনয্ িক করার কথা
ঈশ্বর আমার হৃদেয় েরেখিছেলন েস কথা আিম কােরা কােছই প্রকাশ
কিরিন| েয েঘাড়ািটেত আিম চেড়িছলাম, েসিট ছাড়া আমার কােছ
আর েকান েঘাড়া িছল না| 13 যখন রাত হল, আিম উপতয্কার
ফটেকর েভতর িদেয় েবিরেয় এেস নাগকূপ ও ছাইগাদার ফটেকর
িদেক েগলাম| আিম নগরীর েভেঙ যাওয়া প্রাচীর এবং আগুেন
ভস্মীভূত প্রাচীেরর দরজাগুিল পিরদশর্ন করিছলাম| 14 এরপর আিম
ঝণর্ার ফটক ও রাজ পুষ্কিরণীেত এেস েপৗছঁলাম| েসখােন আমার
েঘাড়ার যাবার েকান রাস্তা িছল না| 15 তাই আিম রােত েদওয়ালগুেলা
পযর্েবক্ষণ করেত করেত উপতয্কার ওপর িদক পযর্ন্ত েগলাম এবং
েদওয়ালিট বরাবর এিগেয় েগলাম যতক্ষণ না উপতয্কার ফটেক
এেস েপৗছঁলাম| তারপর শহের িফের েগলাম| 16 আিম েকাথায়
েকাথায় িগেয়িছলাম েসকথা আিধকািরকরা বা ইস্রােয়েলর গনয্মাণয্
বয্িক্তরা জানেতন না| আিম তখনও পযর্ন্ত ইহুদীেদর, যাজকেদর,
রাজপিরবারেদর, আিধকািরকেদর বা অনয্েদর কােছ যারা কাজিট
করেব, আিম িক করেত যািচ্ছ েস সম্পেকর্ িকছুই প্রকাশ কিরিন|
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17 পের আিম তােদর বললাম, “েতামরা সকেলই েদখেত পাচ্ছ
আমরা িক সমসয্ার সমু্মখীন হেয়িছ| েজরুশােলম শহর আজ
ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেয়েছ এবং এর ফটকগুিল আগুেন পুেড় েগেছ|
এেসা, আমরা আবার েজরুশােলেমর েদওয়াল েগঁেথ েফিল তাহেল
আর আমােদর লজ্জার েকান কারণ থাকেব না|”

18 আিম তােদর এও বললাম েয ঈশ্বর আমার মঙ্গল কেরিছেলন|
রাজা আমায় িক বেলেছন, েস কথাও তােদর জানালাম| তখন েলাকরা
বেল উঠল, “চেলা আমরা পুনির্নমর্ােণর কাজ শুরু কির!” তাই
তারা এই ভাল কােজর প্রস্তুিতেত িনেজেদর উৎসাহ িদল| 19 িকন্তু
েহােরােণর সন্বল্লট, অেম্মােনর ক্রীতদাস েটািবয় ও আরবীয় েগশম
আমােদর িবদ্রূপ কের িজেজ্ঞস করল, “েতামরা িক করেছা? েতামরা
িক রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেছা?”

20 তখন আিম তােদর বললাম: “আমরা, ঈশ্বেরর েসবকরা,
এই শহর আবার গেড় তুলেবা| একােজ সফল হেত স্বেগর্র ঈশ্বর
আমােদর সাহাযয্ করেবন| েতামােদর পিরবােরর েকউ েজরুশােলেম
বাস কেরিন| েতামরা েকউ আমােদর একােজ সাহাযয্ করেত পারেব
না| এ ভূখেণ্ডর সামানয্তম অংশও েতামােদর নয়| এখােন থাকার
েতামােদর েকান অিধকার েনই|”

3
প্রাচীর িনমর্াতাগণ

1 মহাযাজক ইলীয়াশীব ও তঁার যাজক ভাইরা কাজ শুরু করেলন
এবং েমষ-দ্বারিট িনমর্াণ করেলন| তারপর তঁারা ঈশ্বেরর কােছ েসিট
পিবত্র বস্তু িহেসেব উৎসগীর্কৃত করেলন এবং তঁারা দরজাগুিল
েদওয়ােলর গােয় যথাস্থােন স্থাপন করেলন| তঁারা একেশা স্তম্ভ এবং
হনেনেলর স্তম্ভ পযর্ন্ত েজরুশােলেমর প্রাচীর িনমর্াণ করেলন এবং
তঁােদর কাজ ঈশ্বরেক উৎসগর্ করেলন|

2 যাজেকর পােশর েদওয়ালিট বানােলন িযরীেহার বািসন্দারা| আর
তার পােশরিট বানােলন ইিম্রর পুত্র সকূ্কর|
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3 হস্সনায়ার পুত্রগণ মৎ সয্-দ্বারিট আবার বানাল| তারা বগর্াগুিল
যথাস্থােন বসােলা, ইমারতিটেত দরজা বসােলা এবং তােত িছটিকিন
ও তালাচািব লাগােলা|

4 েদওয়ােলর পেরর অংশিট হেক্কােসর েপৗত্র, ঊিরেয়র পুত্র
মেরেমাৎ পুনির্নমর্াণ করল|
তারপর মশুল্লম, েবিরিখেয়র পুত্র মেশষেবেলর েপৗত্র, পেররিট

েমরামৎ করল এবং তারপর েদওয়ােলর পেরর অংশিট বানার পুত্র
সােদাক েমরামৎ করল|

5 েদওয়ােলর পেরর অংশিট যিদও তেকায়ার বয্িক্তরা েমরামৎ 
করল িকন্তু তােদর েনতৃবগর্ তােদর রাজয্পাল নিহিময়র জনয্ েকান
কািয়ক পিরশ্রম করেত অস্বীকার করল|

6 পুেরােনা ফটকিট পােসেহর পুত্র িযেহায়াদা ও বেসািদযার পুত্র
মশুল্লম েমরামত করল| তারা যথাস্থােন কিড়-বগর্া বিসেয় দরজায়
কব্জা লািগেয় তােত তালা এবং িছটিকিন সংেযাগ করল|

7 িগিবেয়ানীয় মলািটয় ও েমেরােণাথীয় যােদান এবং িগিবেয়ান
ও িমস্পার অনয্ েলাকরা েদওয়ােলর পেরর অংশিট েমরামৎ করল|
িগিবেয়ান ও েমেরােণাথ পিশ্চম ফরাৎ েজলার রাজয্পােলর দ্বারা
শািসত হত|

8এরপেরর অংশিট হহর্ েয়র পুত্র উষীেয়ল েমরামৎ করল| উষীেয়ল
িছল একজন স্বণর্কার| হনািনয় সুগন্ধ বানাত এবং েস পেরর অংশিট
েমরামৎ করল| ঐসব েলাকরা েদওয়ালিটেক প্রশস্ত প্রাচীর অবিধ
গঁাথল|

9 পেরর অংশিট েমরামৎ  করল হূেরর পুত্র রফায়| রফায়
েজরুশােলেমর অেধর্েকর রাজয্পাল িছেলন|

10 এরপর হরূমেফর পুত্র িযদায় এেকবাের িনেজর বািড়র
উেলটািদক পযর্ন্ত েদওয়ালিট বানােলা| পেরর অংশিট বানােলা
হশিব্নেয়র পুত্র হটুশ| 11 হারীেমর পুত্র মিল্কয় ও পহৎ- েমায়ােবর
পুত্র হশূব পেরর অংশিট এবং চুল্লী-গমু্বজও েমরামৎ করল|
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12 হেলােহেশর পুত্র শলু্লম তার কনয্ােদর সাহােযয্ েদওয়ােলর
পেরর অংশিট ৈতরী করল| শলু্লম েজরুশােলেমর অপর অেধর্েকর
রাজয্পাল িছেলন|

13 হানূন নােম এক বয্িক্ত এবং সােনােহর েলাকরা উপতয্কার
ফটকিট েমরামৎ করল| তারা দরজািট কব্জার ওপর বিসেয় তােত
তালা-চািব িদল এবং ছাইগাদা-ফটক পযর্ন্ত 500 গজ েদওয়াল
েমরামৎ করল|

14 মিল্কয় িছল েরখেবর পুত্র এবং ৈবৎ হেক্করেমর রাজয্পাল| েস
ছাইগাদার ফটকিট েমরামৎ করল এবং িছটিকিন ও তালাসহ দরজািট
কব্জার ওপর বসাল|

15 কেল্হািষর পুত্র শলু্লম ঝণর্া-ফটকিট েমরামৎ  করল| শলু্লম
িছেলন িমস্পা েজলার রাজয্পাল| িতিন ফটকিট েমরামৎ করেলন
এবং তার মাথায় একিট ছাদ বানােলন| িতিন এর দরজাগুিল তালা
ও িছটিকিনসহ বসােলন| এছাড়া, শলু্লম রাজবািগচার পােশ শীেলাহ
পুকুেরর েদওয়ালও েমরামৎ  করেলন| েদওয়ালিট দায়ুদ নগেরর
েযখান েথেক েয িঁসিড় েনেম এেসেছ েসখান পযর্ন্ত িতিন েমরামৎ 
করেলন|

16 েদওয়ােলর পেররঅংশিটঅসূ্বেকর পুত্র নিহিময় েমরামৎ করল|
নিহিময় ৈবৎ সূর েজলার অেধর্েকর রাজয্পাল িছেলন| িতিন দায়ুেদর
পিরবােরর সমািধগুেলার উেলটািদক পযর্ন্ত এবং মানুেষর দ্বারা ৈতরী
পুকুর এবং বীর-গৃহ পযর্ন্ত কাজ করেলন|

17 েদওয়ােলর পেরর অংশ বািনর পুত্র রহূেমর িনেদর্ েশ েলবীয়
পিরবারেগাষ্ঠীরা বানাল| হশিবয় েদওয়ােলর পেরর অংশিট েমরামৎ 
করল| িতিন িকয়ীলা প্রেদেশর অেধর্েকর রাজয্পাল িছেলন| িতিন তার
িনেজর েজলােতও েমরামৎ করেলন|

18 েদওয়ােলর পেরর অংশ তঁােদর ভাইরা েমরামৎ কেরিছল| তারা
েহনাদেদর পুত্র িবনু্নই এর অধীেন কাজ কেরিছল| িবনু্নই িকয়ীলার
অপর অেধর্েকর রাজয্পাল িছেলন|

19 এর পেরর অংশ েযশূেয়র পুত্র এসর েমরামৎ  করেলন|
এসর িমস্পার রাজয্পাল িছেলন| িতিন অস্ত্রাগার েথেক প্রাচীেরর



নিহিময় 3:20 viii নিহিময় 3:31

একিট েকাণ পযর্ন্ত েদওয়াল েমরামৎ  কেরিছেলন| 20 সব্বেয়র
পুত্র বারূক এক েকাণ েথেক মহাযাজক ইিলয়াশীেবর বািড়র দরজা
পযর্ন্ত েদওয়ােলর অংশিট েমরামৎ কেরিছল| 21 ইিলয়াশীেবর বািড়র
প্রেবশপথ েথেক বািড়র অনয্ প্রান্ত পযর্ন্ত েদওয়ােলর অংশিট
হেক্কােসর েপৗত্র, ঊিরেয়র পুত্র মেরেমাৎ েমরামৎ করল| 22 পেরর
িকছুটা অংশ ওই অঞ্চেল বসবাসকারী যাজকরা েমরামৎ করেলন|

23 িবনয্ামীন ও হশূব েয যার িনেজর বািড়র সামেনর েদওয়ালটুকু
িঠক করার পর অনিনেয়র েপৗত্র ও মােসেয়র পুত্র অসিরয়ও িনেজর
বািড়র সামেনর েদওয়ালটুকু েমরামৎ করল|

24 েহনাদেদর পুত্র িবনূ্নয়ী অসিরেয়র বািড় েথেক শুরু কের
েদওয়ােলর বঁাক হেয় েকাণ পযর্ন্ত অংশিট তুেল েফলল|

25 উষেযর পুত্র পালল েদওয়ােলর বঁােক স্তেম্ভর কােছ েযিট উচ্চ
প্রাসাদ েথেক েবিরেয় এেসেছ, েযিট আবার রাজার প্রহরীর উেঠােনর
কােছ অবিস্থত েসই খােন েদওয়াল তুলল| পেরােশর পুত্র পদায়
পালেলর পের কাজ করল|

26 মিন্দেরর দাসরা ওফল পাহােড়র ওপর বাস করিছল| তারা
স্তেম্ভর কােছ জলদ্বােরর পূবর্াংশ পযর্ন্ত েমরামেতর কাজগুিল করল|

27 তেকায়ীর েলাকরা বড় স্তম্ভিট েথেক শুরু কের ওফেলর
েদওয়াল পযর্ন্ত েদওয়ােলর বাদবািক অংশিট েমরামৎ করল|

28 যাজকরা অশ্ব-দ্বােরর ওপেরর অংশ বািনেয় েফলল| প্রেতয্ক
যাজক েয যার িনেজর বািড়র েদওয়াল গঁাথল| 29 এরপর ইেম্মেরর
পুত্র সােদাক িনেজর বািড়র সামেনর েদওয়াল ও শখিনেয়র পুত্র
শমিয়য় েদওয়ােলর তারপেরর অংশটুকু েমরামৎ কের িনল| েস িছল
পূবর্ দ্বােরর জৈনক প্রহরী|

30 েশিলিমেয়র পুত্র হনািনয় ও সালেফর পুত্র হানূন (হানূন িছল
সালেফর ষষ্ঠ পুত্র) েদওয়ােলর পেরর অংশ েমরামৎ করল|
েবিরিখেয়র পুত্র মশুল্লম তার িনেজর বািড়র সামেন েদওয়ােলর

অংশ েমরামৎ করল| 31 মিল্কয় নােম এক স্বণর্কার পযর্েবক্ষণ দ্বােরর
িবপরীেত মিন্দর দাস ও বয্বসায়ীেদর বািড় পযর্ন্ত অংেশর েদওয়াল
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েমরামৎ করল| 32 বাকী অংশ অথর্াৎ  েকােণর িদেক ওপেরর ঘর
েথেক েমষদ্বার পযর্ন্ত অংশ স্বণর্কাররা ও বয্বসায়ীরা েমরামৎ করল|

4
সন্বল্লট ও েটািবয়

1আমরা েদওয়াল পুনির্নমর্াণ করিছ, একথা জানেত েপের সন্বল্লট
খুবই কু্রদ্ধ হল| েস তখন ইহুদীেদর িনেয় হাসা-হািস করল| 2 সন্বল্লট
তার বনু্ধেদর ও শমরীয় েসনাদেলর সামেনই কথা বলিছল, “এই দুবর্ল
ইহুদীগুেলা িক করেছ? ওরা িক ভাবেছ েযআমরা ওেদর েছেড় েদব?
ওরা িক েবদীেত বিল চড়ােব? ওরা িক মেন কের েয এক িদেনই ওরা
িনমর্াণ কাজ েশষ করেত পারেব? ওরা িক আবজর্ না আর ধূেলার গাদা
েথেক এই েপাড়া পাথরগুিলেক আবার জীবন্ত কের তুলেত পারেব?”

3 েসই সময়, অেম্মানীয়র েটািবয় সন্বল্লেটর সেঙ্গ িছল| েস বলল,
“েয েদওয়ালটা ওরা বানােচ্ছ ওটার ওপর একটা েছাট েশয়ালও যিদ
ওেঠ ওটা েভেঙ পড়েব!”

4 নিহিময় তখন ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন, “েহ ঈশ্বর তুিম দয়া
কের আমােদর ডােক সাড়া দাও| এই সমস্ত বয্িক্তরা আমােদর ঘৃণা
কের| সন্বল্লট ও েটািবয় আমােদর অপমান করেছ| তুিম তােদর এর
যথােযাগয্ শািস্ত দাও| ওেদর বন্দী করার বয্বস্থা কেরা, যােত ওরা
লিজ্জত হয়| 5 েতামার েচােখর সামেন ওরা েয অপরাধ কেরেছ তা
তুিম ক্ষমা কেরা না| ওরা েদওয়াল িনমর্াতােদর অপমান কেরেছ ও
তােদর িনরুৎসাহ কেরেছ|”

6 যিদওআমরা েজরুশােলেমর চারপােশর েদওয়াল বানালাম িকন্তু
েদওয়ােলর উচ্চতা যা হওয়া উিচৎ  িছল েমােট তার অেধর্ক হল|
েলাকরা উদয্ম আর ইচ্ছা িনেয় কাজ কেরেছ|

7 সন্বল্লট, েটািবয়, আরবীয়, অেম্মানীয় ও অেস্দাদীয়রা খুব
েরেগ েগল কারণ ওরা শুেনিছল েয েজরুশােলেমর েদওয়ােলর
কাজ এিগেয় যােচ্ছ এবং গতর্ ভরাট করা হেচ্ছ| 8 তারপর তারা
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েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করার পিরকল্পনা করল| তারা সবাই
পিরকল্পনা করল েয তারা আসেব ও েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ লড়াই
করেব এবং তার িবরুেদ্ধ েগালমাল করেব| 9 িকন্তু আমরা আমােদর
ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কের িদবারাত্র েদওয়ােলর চারপােশ কড়া
পাহারার বয্বস্থা করলাম যােতআমরা এই সব বিহঃশত্রুেদর প্রেয়াজেন
বাধা িদেত পাির|

10 েস সময় িযহূদার েলােকরা বলল, “কমীর্রা সকেল ক্লান্ত হেয়
পেড়েছ এবং ওখােন সরাবার মেতা এত েনাংরা আেছ েয আমরা
েদওয়াল িনমর্ােণর কাজ েশষ করেত পারব না| 11 আর আমােদর
শত্রুরা বলেছ, �ইহুদীরা এ সম্বেন্ধঅবগত হবারআেগঅথবাআমােদর
েদখেত পাবার আেগ, আমরা তােদর মেধয্ িগেয় তােদর হতয্া করব,
এবং এই ভােবই তােদর কাজ বন্ধ হেয় যােব|� ”

12তারপর েয সব ইহুদী আমােদর শত্রুেদর মেধয্ থাকত তারা এেলা
এবং আমােদর দশ বার বলল, “আমােদর শত্রুরা আমােদর চারিদেক
রেয়েছ| আমরা েয িদেকই িফির না েকন েস িদেকই শত্রুরা রেয়েছ|”

13আিম তখন িকছু বয্িক্তেক প্রাচীেরর িনম্নতমঅংেশ রাখার বয্বস্থা
করলাম| আিম পিরবারগুিলেক তেলায়ার, বল্লম ও তীর-ধনুক সহ
েদওয়ােলর গেতর্ র কােছ এক সেঙ্গ দঁাড় কিরেয় িদলাম| 14 তারপর
সমস্ত বয্বস্থা ও পিরিস্থিত খিতেয় েদখবার পর, আিম গুরুত্বপূণর্
পিরবারগুিলেক, আিধকািরকেদর এবং সমস্ত বািক েলাকেদর উৎসাহ
িদেয় বললাম, “আমােদর শত্রুেদর ভয় েপেয়া না| মেন েরেখা
আমােদর প্রভু মহান এবং ভয়ঙ্কর!”

15আমােদর শত্রুপক্ষ খবর েপল েয আমরা তােদর চক্রােন্তর কথা
েজেন েফেলিছ| ঈশ্বর তােদর সমস্ত মতলব বানচাল কের িদেয়েছন|
আবার আমােদর েলাকরা তােদর িনেজেদর জায়গায় িফের িগেয়
েদওয়ােলর কাজ শুরু করল| 16 তখন েথেক আমােদর েলাকেদর
অেধর্ক সংখয্ক েদওয়াল িনমর্ােণর কােজ িনযুক্ত রইল আর বািক
অেধর্ক বল্লম, বমর্, তীর এবং বমর্ িনেয় প্রহরায় িনযুক্ত হল| েসনাধয্ক্ষরা
িযহূদার েলাকেদর েপছেন এেস দঁাড়ােলন েযেহতু তারা েদওয়াল
িনমর্াণ করিছল| 17 িমিস্ত্র ও তােদর েযাগানদাররা এক হােত তােদর
যন্ত্রপািত এবং অনয্ হােত অস্ত্রও ধেরিছল| 18 কাজ করার সময়ও
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প্রেতয্কিট িনমর্াণকারী েকামরবেন্ধ তরবাির ঝুিলেয় রাখেতা| েলাকেদর
সতকর্ কের েদবার জনয্ যার িশঙা বাজােনার কথা েস আমার পােশ
পােশ থাকত| 19 আিম তখন আিধকািরকবগর্, গুরুত্বপূণর্ পিরবার ও
বািক েলাকেদর সেঙ্গ কথা বললাম| আিম বললাম, “এই েদওয়াল
জুেড় এখনও অেনক কাজ করা বািকআেছআরআমরা এেক অেনয্র
েথেক িবিচ্ছন্ন হেয় িগেয়িছ| 20 িকন্তু এেক অপেরর েথেক কােজর
সময় যত দূেরই থােকা না েকন, িশঙার আওয়াজ শুনেলই সকেল
দ্রুত এক জায়গায় জেড়া হেব| ঈশ্বর স্বয়ং আমােদর যুেদ্ধ সাহাযয্
করেবন|”

21 অতএব আমরা সূযর্াস্ত েথেক সূেযর্াদয় পযর্ন্ত েজরুশােলেমর
েদওয়াল বানােনার জনয্ কিঠন পিরশ্রম করিছলাম যখন কমীর্েদর
মেধয্ অেধর্করা হােত বল্লম ধেরিছল|

22আিম িনমর্াতােদর এও বেলিছলাম, “প্রেতয্ক িনমর্াতা এবং তার
সাহাযয্কারী রােত্র েজরুশােলেমর েভতের থাকেব যােত তারা রােত্র
পাহারাদার এবং িদেনর েবলা কমীর্ হেত পাের|” 23 অতএব আিম বা
আমার ভাইরা, আমার েলাকরা এবং প্রহরীরা েকউই স্নান করার জনয্
বা কাপড় কাচার জনয্ েপাষাক খুলেত পারতাম না কারণ আমরা যখন
জেলর জনয্ েবেরাতাম তখনও আমােদর হােত অস্ত্র থাকত|

5
নিহিময় গরীব দুঃখীেদর সাহাযয্ করেলন

1অেনক দিরদ্র ইহুদী তােদর আত্মীয়েদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করেত
শুরু করেলা| 2তােদর মেধয্ কেয়কজন অিভেযাগ করল, “আমােদর
এতগুিল েছেলেমেয়; সুতরাং েখেয়পের বঁাচার জনয্ আমােদর খাদয্
শেসয্র প্রেয়াজন!”

3 অনয্ েলাকরা বলল, “দুির্ভেক্ষর সময় শসয্ পাবার জনয্ আমরা
আমােদর জিমজমা, দ্রাক্ষােক্ষত এবং বািড় বন্ধক েরেখিছলাম|”

4 আবার আেরক দল বলেত শুরু করল, “আমােদর েজাত জিম
ও দ্রাক্ষােক্ষেতর ওপর ধাযর্য্ রাজকর েদবার জনয্ আমােদর অথর্ ধার
করেত হেয়িছল| 5আর এিদেক ঐসব ধনী েলাকেদর েদেখা! আমরাও
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েতা ওেদরই মেতা মানুষ, আমােদর েছেলেমেয়রাই বা ওেদর েথেক
কম িকেস? িকন্তু েশষ পযর্ন্ত আমােদর েছেলেমেয়েদর দাসদাসী
িহেসেব িবিক্র কের িদেত হেব! ইিতমেধয্ই অেনেক তা করেত শুরু
কেরেছ, অথচ আমরা িকছুই করেত পারিছ না| আমােদর ভূিম ও
দ্রাক্ষােক্ষত এখন অনয্ েলাকেদর অধীেন!”

6 আিম যখন ওেদর অিভেযাগগুেলা শুনলাম তখন মহাকু্রদ্ধ
হলাম| 7 তারপর আিম িনেজেক শান্ত কের িবত্তবান পিরবার
ও আিধকািরকবেগর্র কােছ িগেয় বললাম, “েতামরা েতামােদর
িনেজেদর েলাকেদর টাকা ধার দাও এবং তােদর কাছ েথেক সুদ
আদায় কর| েতামােদর অিত অবশয্ এ কাজ বন্ধ করেত হেব|” এরপর
আিম সমস্ত বয্িক্তেদর এক জায়গায় জেড়া কের বললাম, 8 “েলাকরা
আমােদর ইহুদী ভাইেদরক্রীতদাস িহেসেব অনয্ েদশসমূেহ িবিক্র কের
িদেয়িছল| বহু কেষ্ট আমরা তােদর স্বাধীন কের েদেশ িফিরেয় এেনিছ
আর এখন েতামরা িনেজরাই আবার তােদর ক্রীতদাস িহেসেব িবিক্র
করেছা!”
ধনী েলাকরা ও আিধকািরকরা এই অিভেযাগ শুেন িকছু বলেত

পারল না, চুপ কের থাকল| 9 তখন আিম তােদর বললাম, “েতামরা
যা করছ, েসটা সিঠক কাজ নয়| েতামােদর ঈশ্বেরর প্রিত শ্রদ্ধা ও
ভয় থাকা প্রেয়াজন| অনয্ানয্ জািতরা েয সব লজ্জাজনক কাজ করেছ
েসসব েতামােদর করা উিচৎ নয়| 10আমার েলাকরা, আমার ভাইরা,
এমন িক আিমও, দিরদ্রেদর টাকাপয়সা ও খাদয্শসয্ ধার িদিচ্ছ| এেসা
আমরা তােদর েয টাকা ধার িদই তার েথেক সুদ েনওয়া বন্ধ কির|
11 েতামরা অিত অবশয্ দিরদ্র বয্িক্তেদর জিম-জমা, দ্রাক্ষােক্ষত,
বািড় েফরত িদেয় েদেব| এছাড়াও েতামরা, এেদর টাকা-পয়সা, শসয্,
দ্রাক্ষারস এবং েতল ধার িদেয় তার ওপর এক শতাংশ হাের েয সুদ
িনেয়েছা তাও িফিরেয় েদেব|”

12 তখন ধনী বয্িক্ত সবাই আমােক বলল, “নিহিময় তুিম যা বলেল
তাই হেব| আমরা ওেদর সব িকছু িফিরেয় েদব আর কখনও গরীব
দুঃখীেদর েথেক িকছু েনব না|”
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তারপর যাজকেদর েডেক ঈশ্বেরর সামেন ধনী ও আিধকািরকরা
যা বেলেছ তা শপথ করালাম| 13 এরপর আিম আমার কাপেড়র ভঁাজ
ঝাড়েত ঝাড়েত তােদর বললাম, “এই একই ভােব েতামরা যারা এই
প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করেব, তােদর প্রেতয্কেক ঈশ্বর ধের ঝঁাকােবন| ঈশ্বর
তােক গৃহচুয্ত েতা করেবনই উপরন্তু তার যা িকছু আেছ সবই তােক
হারােত হেব|”
আিম আমার বক্তবয্ েশষ করার পর উপিস্থত সকেল “আেমন”

বলল| তারপর তারা সকেল প্রভুর প্রশংসা করল এবং এরা সকেলই
তােদর কথা েরেখিছল|

14 রাজা অতর্ক্ষস্তর রাজেত্বর 20তম বছর েথেক 32তম বছর
পযর্ন্ত আিম িযহূদার রাজয্পাল িহেসেব কাজ করিছলাম| েস সময়
আিম বা আমার েকান ভাই রাজয্পােলর জনয্ বরাদ্দ খাদয্ খাইিন|
আিম কখনও দিরদ্র বয্িক্তেদর েজারজবদর্ িস্ত কর িদেত বাধয্ কের
েস পয়সায় িনেজর খাবার িকিনিন| আিম অতর্ক্ষেস্তর রাজেত্বর কুিড়
বছর েথেক বিত্রশ বছর পযর্ন্ত অথর্াৎ েমাট বােরা বছর িযহূদার শাসক
িহেসেব কাজ কেরিছলাম| 15 েয সব রাজয্পালরা আমার আেগ শাসন
কেরিছেলন তঁারা েলাকেদর জীবন দুির্বসহ কের তুেলিছেলন| এঁরা
সকেলই প্রেতয্ক বয্িক্তর কাছ েথেক এক পাউণ্ড রূেপাসহ খাবার
ও দ্রাক্ষারস দাবী করেতন| েনতৃবগর্, যারা ঐ সব রাজয্পালেদর
অধীন িছল তারাও েলােকেদর েশাষণ করত| িকন্তু েযেহতু আমার
ঈশ্বের ভয়-ভীিত আেছ, আিম এই ধরেণর কাজ কিরিন| 16 আিম
েজরুশােলেমর েদওয়াল েতালবার জনয্ কিঠন পিরশ্রম কেরিছলাম|
আমার সমস্ত েলাকরাও এই কােজর জনয্ একেত্র এেসিছল| আমরা
কােরা কাছ েথেক েকান জিম-জমা েকেড় িনই িন|

17 উপরন্তু আিম িনয়িমত ভােব আমার েটিবেল 150 জন
ইহুদী আিধকািরকেদর খাওয়ার েযাগান িদেয়িছলাম| আর আমােদর
আেশপােশর েদশ েথেক েয সব েলাকরা আমার েটিবেলর কােছ
এেসিছল আিম তােদরও খাবার সরবরাহ করতাম| 18 প্রিত িদন
েলাকেদর খাওয়াবার জনয্ আিম একিট গরু, ছয়িট েমাটা েমষ এবং
নানান ধরেণর পািখ রান্না করার জনয্ িদতাম| প্রিত দশিদন অন্তর
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আিম প্রভূত পিরমােণ সব রকেমর দ্রাক্ষারস িদতাম| িকন্তুআিম কখনই
শাসেকর জনয্ বরাদ্দ দামী খাবার-দাবার দািব কিরিন বা আমার খাবার
েকনার জনয্ প্রজােদর ওই সমস্ত কর িদেত বাধয্ কিরিন| আিম
জানতাম, েদওয়াল বানােনার জনয্ সকেল কিঠন পিরশ্রম করেছ|
19 েহ ঈশ্বর, আিম এই সব েলাকেদর জনয্ যা কেরিছ, তা মেন েরেখা
এবং আমােক আশীবর্াদ কেরা|

6
আেরা সংকটসমূহ

1 তারপর সন্বল্লট, েটািবয় ও েগশম নােম আরব ও আমােদর
অনয্ানয্ শত্রুরা জানেত পারল েয আিম েজরুশােলেমর েদওয়াল
িনমর্াণ করিছলাম| েদওয়ােলর গােয়র গতর্ গুিল ভরাট করা হেলও
তখনও অবশয্ আমােদর দরজার পাল্লা বসােনা বািক িছল| 2অতএব
সন্বল্লট ও েগশম তখন আমােক একিট খবর পাঠাল: “চেলা নিহিময়:
ওেনা সমভূিমর েকিফিরন শহের আমরা সাক্ষাৎ কির|” িকন্তু ওরা
আমার ক্ষিত করার পিরকল্পনা কেরিছল|

3 িকন্তু আিম ওেদর এই কথা বেল েফরত পাঠালাম: “আিম খুব
জরুরী কােজ বয্স্তআিছ, তাই েতামােদর সেঙ্গ েদখা করার জনয্ আিম
কাজ বন্ধ করেত পারব না|”

4 সন্বল্লট ও েগশম আমােক চারবার একই খবর পািঠেয়িছল, িকন্তু
আিম তােদর একই উত্তর িদেয়িছলাম| 5তারপর পঞ্চমবার সন্বল্লট ওর
িনেজর এক সাহাযয্কারীর মাধয্েম আমােক একই আমন্ত্রণ পাঠােলা|
6 িচিঠিটেত েলখা িছল:

“চতুির্দেক একিট গুজব ছড়ােচ্ছ এবং এমনিক েগশমও বেলেছ
েয, তুিম ও ইহুদীরা নািক রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করার পিরকল্পনা
করছ| েয কারেণ নািক েতামরা েজরুশােলম শহেরর চারপােশ
েদওয়াল তুলছ|জনসাধারণ বলেছ, িবেদ্রােহর পর তুিমই নািক হেব
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ইহুদীেদর নতুন রাজা| 7 গুজেব একথাও বলা হেচ্ছ েয েতামার
সম্বেন্ধ এই কথা েজরুশােলেম েঘাষণা করেত তুিম ভাববাদীেদর
িনযুক্ত কেরছ: �িযহূদায় এক রাজা আেছন!�

“েদেখা নিহিময়, আিম েতামােক সাবধান কের িদেত চাই েয
রাজা শীঘ্রই এসব খবর েপেয় যােবন| তাই বলিছ, এেসা আমরা
এক সেঙ্গ বেস এ িবষেয় কথাবাতর্ া বিল|”

8আিম তখন সন্বল্লটেক বেল পাঠালাম, “তুিম যা অিভেযাগ কেরছ
তার েকানটাই সিতয্ নয়| তুিম েতামার িনেজর মাথা েথেকই এই গল্পটা
বানােচ্ছা|”

9 আসেল আমােদর শত্রুরা আমােদর ভয় েদখােত েচষ্টা করিছল|
ওরা ভাবিছল, “এসব করেল ইহুদীরা ভয় েপেয় কাজ বন্ধ কের েদেব
আর েদওয়ােলর কাজও েশষ হেব না|”
িকন্তু আিম প্রাথর্না কেরিছলাম, “েহ ঈশ্বর, আমােক শিক্ত দাও|”
10এক িদনআিম শমিয়য়র সেঙ্গ েদখা করেত তার বািড়েত েগলাম|

শমিয়য় িছল দলােয়র পুত্র| দলায় িছল মেহটেবেলর পুত্র| শমিয়য়
তার বািড়েত িছল| েস আমােক বলল, “নিহিময়, চল আমরা ঈশ্বেরর
মিন্দের েদখা কির| চল আমরা পিবত্র স্থােনর িভতের িগেয় দরজা বন্ধ
কের িদই, কারণ শত্রুরা আজ রােত েতামােক হতয্া করেত আসেছ|”

11 আিম শমিয়য়েক উত্তের বললাম, “আমার মেতা েকান বয্িক্তর
িক পািলেয় যাওয়া উিচৎ ? আমার মেতা একজন বয্িক্তর িক িনেজর
প্রাণ বঁাচােনার জনয্ পিবত্র স্থােনর েভতের যাওয়া উিচৎ ? আিম যাব
না!”

12 আিম জানতাম েয আমােক সাবধান করেত ঈশ্বর শমিয়য়েক
পাঠান িন| আিম বুঝেত পারলাম েয েস আমার িবরুেদ্ধ ভিবষয্দ্বাণী
কেরিছলকারণ েটািবয় ও সন্বল্লট তােক তা করার জনয্ টাকা িদেয়িছল|
13আমােক ভয় েদখােনার জনয্ ও মিন্দেরর েভতের েযেত প্রেরািচত
করবার জনয্ শমিয়য়েক টাকা েদওয়া হেয়িছল যােত এই কাজ কের
আিম পাপাচরণ কির তাহেল ওরা আমােক অপদস্থ করবার জনয্
বদনাম িদেত পাের|
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14 েহ ঈশ্বর, সন্বল্লট ও েটািবয়েক এবং তারা েয মন্দ কাজগুিল
কেরেছ তা অনুগ্রহ কের মেন েরখ| এমন িক ভাববািদণী েনায়িদয়ার
কথা এবং অনয্ানয্ েয সমস্ত ভাববাদীরা আমােক ভয় েদখােত েচষ্টা
করেছ তােদর কথাও তুিম স্মরেণ েরেখা|

েদওয়াল িনমর্ােণর কাজ সমাপ্ত
15 ইলূল মােসর 25 িদেনর মাথায় েজরুশােলেমর েদওয়াল গঁাথার

কাজ েশষ হল| েদওয়াল িনমর্াণ েশষ করেত 52 িদন েলেগিছল|
16তখন আমােদর সমস্ত শত্রু ওআেশপােশর সব জািতগুিল জানেত
পারল েয েদওয়াল িনমর্ােণর কাজ েশষ হেয়েছ| তাই তারা তােদর
সাহস হািরেয় েফলল| েকন? কারণ ওরা বুঝেত েপেরিছল, েয
আমােদর ঈশ্বেরর সহায়তােতই একাজ েশষ হেয়েছ|

17 এছাড়াও, েস সমেয় েদওয়াল িনমর্ােণর কাজ েশষ হবার পর,
িযহূদার ধনী বয্িক্তরা েটািবয়েক িচিঠ িলখত এবং েটািবয় েসসব
িচিঠর জবাব িদত| 18 তারা ঐসব িচিঠ িলেখিছল কারণ িযহূদােত
বহু েলাক তার প্রিত িবশ্বস্ত থাকেব বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল| কারণ
েটািবয়, আরেহর পুত্র শখিনেয়র জামাতা িছল| উপরন্তু েটািবেয়র
পুত্র িযেহাহানন েবিরিখেয়র পুত্র মশুল্লেমর কনয্ােক িবেয় কেরিছল|
19 অতীেত তারা েটািবয়র কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল, তাই এরা
আমার কােছ বেলিছল েটািবয় কত ভাল িছল| আমার কাযর্কলাপ
সম্পেকর্ তারা েটািবয়েক যাবতীয় খবরাখবর িদত| েটািবয় আমােক
ভয় েদখােনার জনয্ িচিঠ পাঠােনা অবয্াহত েরেখিছল|

7
1 আমােদর েদওয়াল বানােনার কাজ েশষ হল| তারপর আমরা

দরজায় পাল্লা বসালাম ও কারা েসই সব দরজায় পাহারা েদেব তার
জনয্ েলাক িঠক করলাম|আমরা গায়কেদর এবং েলবীয়েদরও িনযুক্ত
করলাম| 2 এরপর আিম আমার ভাই হনািন ও হনািনয় নােম আেরক
বয্িক্তেক যথাক্রেম েজরুশােলম শহেরর দািয়ত্ব ও দুেগর্র েসনাপিতর
দািয়ত্ব িদলাম| আিম আমার ভাই হনািনেক েবেছ িনেয়িছলাম কারণ
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অনয্ানয্েদর েথেক েস খুবই সৎ  ও তার ঈশ্বের েবশী ভয় িছল|
3আিম তখন তােদর িনেদর্ শ িদলাম, “প্রিতিদন সূেযর্াদেয়র কেয়ক ঘন্টা
পের েজরুশােলেমর ফটকগুিল খুলেব| আর সূযর্ােস্তর পূেবর্ই েতামরা
ফটক বন্ধ কের তালা লাগােব| এছাড়াও, রক্ষী িহেসেব যােদর িনেয়াগ
করেব তারা েযন এ শহেররই বািসন্দা হয়| এই সমস্ত রক্ষীেদর কেয়ক
জনেক শহেরর কেয়কিট গুরুত্বপূণর্ জায়গায় পাহারা িদেত পাঠােব
আর বাদবািকরা েযন তােদর বািড়র কাছাকািছ অঞ্চেলই পাহারা েদয়|”

িফের আসা বন্দীেদর তািলকা
4 েজরুশােলম শহরিট খুবই বড়| শহের অেনক জায়গা থাকেলও,

তুলনায় বািসন্দার সংখয্া কম| বািড়-ঘরও তখন সমস্ত বানােনা
হয়িন| 5 এমতাবস্থায ঈশ্বর আমার হৃদেয় সমস্ত বািসন্দােদর একিত্রত
করার বাসনা প্রেবশ করােলন| আিম তখন সমস্ত গনয্মাণয্ বয্িক্ত,
আিধকািরকবগর্ ও সাধারণ েলাকেদর একসেঙ্গ েডেক পাঠালাম|
বসবাসকারী সমস্ত বয্িক্তেদর একিট তািলকা বানােনাই আমার মূল
উেদ্দশয্ িছল| ইিতমেধয্ বন্দীদশা েথেক যারা প্রথম এ শহের িফের
এেসিছল তার একিট তািলকা আিম েপেয়িছলাম| তােত েলখা িছল:

6 এই ইহুদীরা বন্দীদশা েথেক েজরুশােলম এবং িযহূদায় িফের
এেসিছল| রাজা নবূখদিনৎ সর এেদর বন্দী কের বািবেল িনেয়
িগেয়িছেলন| এরা হল: েযশূয়, নিহিময়, অসিরয়, রয়িময়া, নহমািন,
7 মদর্ খয়, িবল্শন, িমস্পরৎ, িবগ্বয়, নহূম ও বানা| তারা সরুব্বািবেলর
সেঙ্গ িফের এেসিছল| নীেচ ইস্রােয়েলর েয সমস্ত েলাক িফের
এেসিছল তােদর নাম ও সংখয্া েদওয়া হল:

8 পেরােশর উত্তরপুরুষ 2172
9 শফিটেয়র উত্তরপুরুষ 372
10আরেহর উত্তরপুরুষ 652
11 েযশূয় ও েযায়ােবর পিরবারেগাষ্ঠীর পহৎ-েমায়ােবর উত্তরপুরুষ
2818
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12 এলেমর উত্তরপুরুষ 1254
13 সতূ্তর উত্তরপুরুষ 845
14 সক্কেয়র উত্তরপুরুষ 760
15 িবনূ্নিয়র উত্তরপুরুষ 648
16 েববেয়র উত্তরপুরুষ 628
17আস্গেদর উত্তরপুরুষ 2322
18অেদানীকােমর উত্তরপুরুষ 667
19 িবগ্বেয়র উত্তরপুরুষ 2067
20আদীেনর উত্তরপুরুষ 655
21 িযিহিষ্কেয়র বংশজাত আেটেরর উত্তরপুরুষ 98
22 হশুেমর উত্তরপুরুষ 328
23 েবৎ সেয়র উত্তরপুরুষ 324
24 হারীেফর উত্তরপুরুষ 112
25 িগিবেয়ােনর উত্তরপুরুষ 95
26 ৈবৎ েলহম ও নেটাফা শহেরর েলাক 188
27অনােথাত শহেরর 128
28 ৈবৎ -অস্মাবৎ শহেরর 42
29 িকিরয়ৎ-িযয়ারীম, কফীরা ও েবেরাত শহেরর 743
30 রামা ও েগবা শহেরর 621
31 িমক্মস শহেরর 122
32 ৈবেথল ও অয় শহেরর 123
33 নেবা শহেরর 52
34 এলম শহেরর 1254
35 হারীম শহেরর 320
36 িযরীেহা শহেরর 345
37 েলাদ, হাদীদ ও ওেনা শহেরর 721
38 সনায়া শহেরর 3930

39 যাজকগণ হল:
েযশূেয়র বংশজাত িযদিয়য়র উত্তরপুরুষ 973
40 ইেম্মেরর উত্তরপুরুষ 1052
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41 পশ্হূেরর উত্তরপুরুষ 1247
42 হারীেমর উত্তরপুরুষ 1017

43 এরা হল েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক:
েহাদিবয়র বংশজাত েযশূয় ও কদ্মীেয়েলর উত্তরপুরুষ 74

44 এরা হল গায়ক বৃন্দ:
আসেফর উত্তরপুরুষ 148

45 এরা হল দ্বার-রক্ষকগণ:
শলু্লম, আেটর, টেল্মান, অকু্কব, হটীটা ও েশাবেয়র উত্তরপুরুষ
138

46 এরা হল মিন্দেরর িবেশষ দাস:
সীহ, হসূফা ও টব্বােয়ােতর উত্তরপুরুষরা,
47 েকেরাস, সীয়় ও পােদােনর বংশধরবগর্,
48 লবানা, হগাব ও শল্মেয়র বংশধরবগর্,
49 হানন, িগেদ্দল ও গহেরর বংশধরবগর্,
50 রায়া, রৎসীন ও নেকােদর বংশধরবগর্,
51 গসম, ঊষ ও পােসেহর বংশধরবগর্,
52 েবষয়, িময়ূনীম ও নফুষয়ীেমর বংশধরবগর্,
53 বকবূক, হকূফা ও হহূর্ েরর বংশধরবগর্,
54 বসলীত, মহীদা ও হশর্ার বংশধরবগর্,
55 বেকর্ াস, সীষরা ও েতমেহর বংশধরবগর্,
56 নৎসীহ ও হটীফার বংশধরবগর্|

57 শেলামেনর উত্তরপুরুষ দাসেদর মেধয্:
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েসাটয়, েসােফরৎ ও পরীদার বংশধরবগর্,
58 যালা, দেকর্ ান ও িগেদ্দেলর বংশধরবগর্,
59 শফিটেয়র, হটীল ও েপােখরৎ-হৎসবায়ীম ও আেমান;
60 মিন্দেরর দাস ও শেলামেনর দাসেদর উত্তরপুরুষ 392

61 কেয়কজন েলাক েতেল্মলহ, েতল্হশর্া, করূব, অদ্দন ও ইেম্মর
শহর েথেক েজরুশােলেম এেসিছল| তােদর পিরবারগুিল ইস্রােয়ল
েথেক উদূ্ভত িকনা তা তারা প্রমাণ করেত পােরিন|

62 দলায়, েটািবয় ও নেকােদর উত্তরপুরুষ 642 জন

63 এরা িছল যাজক পিরবােরর উত্তরপুরুষ:
হবায়, হেক্কাস ও বির্সল্লেয়| িগিলয়েদর বির্সল্লয় পিরবােরর কনয্ােক
যিদ একজন পুরুষ িবেয় করত ওই পুরুষেক বির্সল্লয়েদর
উত্তরপুরুষ িহসােব গণয্ করা হেতা|

64 েযেহতু তারা তােদর বংশতািলকা বা তােদর পূবর্পুরুষরা যাজক
িছেলন িকনা তা প্রমাণ করেত পারল না, েসেহতু যাজকেদর তািলকায়
তােদর নাম অন্তভুর্ ক্ত করা হল না| 65 রাজয্পাল ওই সমস্ত বয্িক্তেদর,
পিবত্র খাবার েখেত বারণ করেলন যতক্ষণ পযর্ন্ত না প্রধান যাজক
ঊরীম ও তুম্মীম বয্বহার কের ঈশ্বেরর কােছ েজেন েনন িক করেত
হেব|

66-67 7337 জন দাসদাসীেক বাদ িদেল, যারা িফের এেসিছল
তােদর মেধয্ সব িমিলেয় িছল 42,360 জন| এছাড়াও, এেদর সেঙ্গ
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িছল 245 জন গায়ক-গািয়কা, 68-69 তােদর 736 িট েঘাড়া, 245 িট
খচ্চর, 435 িট উট ও 6720 িট গাধা িছল|

70 েবশ িকছু পিরবার প্রধান কাজ চািলেয় যাবার জনয্ অথর্ দান
কেরন| রাজয্পাল স্বয়ং েকাষাগাের 19 পাউণ্ড স্বণর্মুদ্রা িদেয়িছেলন|
এছাড়াও িতিন 50িট পাত্র ও যাজকেদর েপাশােকর জনয্ 530
েপাশাক দান কেরন| 71 িবিভন্ন পিরবােরর প্রধানরা কাজ চািলেয়
যাওয়ার জনয্ 375পাউণ্ডস্বণর্মুদ্রা এবং 1/1-3 টন পিরমাণ রূেপা দান
কেরিছেলন| 72 সব িমিলেয় অনয্ানয্ বয্িক্তরা 375 পাউণ্ড স্বণর্মুদ্রা,
1/1-3 টন রূপা এবং যাজকেদর জনয্ 67 িট বস্ত্রখণ্ড িদেয়িছেলন|

73 যাজকগণ, েলবীয়রা, দ্বাররক্ষীরা, গায়করা ও মিন্দেরর
েসবাদাসরা ও অনয্ানয্ সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা েয যার িনেজর শহের
বাস করেত লাগল| ওই বছেরর সপ্তম মােসর মেধয্ই েদখা েগল
ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দারা তােদর িনেজেদর বাসভূিমেত বসবাস
শুরু কেরেছ|

8
িবিধ পাঠ করেলন ইষ্রা

1 েশষ পযর্ন্ত বছেরর সপ্তম মােস ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দা এক
জায়গায় জেড়া হল| এরা সকেল একই উেদ্দশয্ িনেয় একেত্র এেসিছল
েযন জলদ্বােরর সামেন েখালা চত্বের তারা িছল একিট মানুষ| এরা
সকেল িমেল িশক্ষক ইষ্রােক েমািশর িবিধপুস্তকিট আনেত অনুেরাধ
করল| উেল্লখয্ প্রভু ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর জনয্ েয িবিধিনেদর্ শগুিল
েদন তা এই গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ িছল| 2সকেলর অনুেরােধ ইষ্রা জনসমেক্ষ
িবিধপুস্তকিট েবর করেলন| এিট িছল সপ্তম মােসর প্রথম িদন; ঐ
জনসমাগেম িছল পুরুষ, মিহলা এবং ঈশ্বেরর িবিধ েশানা ও েবাঝার
মত বয়স হেয়েছ এমন বয্িক্তরা| 3 ইষ্রা তখন জলদ্বােরর সামেনর
েখালা চত্বেরর িদেক মুখ কের েজার গলায় েভার েথেক শুরু কের
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দুপুর পযর্ন্ত িবিধপুস্তকিট পাঠ কের েশানােলন| উপিস্থত সকেলই পূণর্
মেনােযাগ সহকাের তা শুনল|

4 ইষ্রা একিট উঁচু কােঠর মেঞ্চর ওপর দঁািড়েয় এগুিল পাঠ
করিছেলন| পাটাতনিট এই উপলেক্ষই িবেশষভােব বানােনা হেয়িছল|
ইষ্রার ডানিদেক দঁািড়েয় িছেলন মিত্তিথয়, েশমা, অনায়, ঊিরয়, িহিল্কয়
ও মােসয় এবং তঁার বঁািদেক িছেলন পদায়, মীশােয়ল, মিল্কয়, হশুম,
হশবদ্দানা, সখিরয় ও মশুল্লম|

5 েযেহতু ইষ্রা উঁচু পাটাতেনর ওপর দঁািড়েয় িছেলন সকেলই তঁােক
েদখেত পািচ্ছল| িতিন িবিধপুস্তকিট েখালার সেঙ্গ সেঙ্গ সমেবত
সকেল উেঠ দঁাড়াল| 6 প্রথেম ইষ্রা প্রভু, মহান ঈশ্বেরর প্রশংসা
করেলন| তখন উপিস্থত সবাই হাত তুেল বলল, “আেমন, আেমন|”
তারপর মাথা নীচু কের হঁাটু মুেড় বেস প্রভুর প্রশংসা করল|

7-8ঐসব েলবীয়রা িছেলন েযশূয়, বািন, েশেরিবয়, যামীন, অকু্কব,
শব্বথয়, েহািদয়, মােসয়, কলীট, অসরীয়, েযাষাবদ, হানন এবং
পলায়| তঁারা িবিধপুস্তকিট েথেক পাঠ করেলন এবং সহজ ভাষায়
েসিট েলাকেদর বুিঝেয় িদেলন যােত যা পড়া হল তারা তার অথর্ বুঝেত
পাের|

9 এরপর শাসক নিহিময়, যাজক ও িশক্ষক ইষ্রা এবং েয সব
েলবীয়রা িশক্ষাদান করিছেলন তঁারা সকেল বক্তবয্ রাখেলন| তঁারা
বলেলন, “আজেকর িদনিট েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর পেক্ষ একিট
িবেশষ িদন|* আজ েযন েকউ মন খারাপ না কের বা েচােখর জল
না েফেল|” তঁােদর একথা বলার কারণ হল েয: যখন তঁারা ঈশ্বেরর
িবিধপুস্তকিট পেড় েশানািচ্ছেলন তখন অেনেকই কঁাদিছল|

10 নিহিময় বলেলন, “যাও েতামরা সকেল মশলাদার ভারী খাদয্ ও
সুিমষ্ট পানীয়গুিল উপেভাগ কেরা|আজেকর িদনিট প্রভুর কােছ একিট
িবেশষ িদন বেল যারা রান্না কেরিন তােদরও খাবার িদও| মন খারাপ
কেরা না কারণ প্রভুর আনন্দ েতামােদর মনেক শিক্তশালী করেব|”
* 8:9: িবেশষ িদন প্রিত মােসর প্রথম এবং িদ্বতীয় িদন িছল উপাসনার িবেশষ িদন|
েলাকরা একেত্র িমিলত হেয় একিট মঙ্গল ৈনেবদয্ ভাগ কের েখত|
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11 েলবীয়বগর্রা েলাকেদর শান্ত হেত সাহাযয্ করল| তারা বলল,
“চুপ কর এবং শান্ত হও| আজ একিট িবেশষ িদন| মন খারাপ কেরা
না|”

12 তখন উপিস্থত সবাই িমেল িবেশষ েভাজসভায় েযাগ িদেয়
খাবার ও পানীয় ভাগ কের েখল| প্রেতয্েকই খুব খুশী িছল এবং সকেল
িমেল এই িবেশষ িদনিট উদযাপন করল| েশষ পযর্ন্ত িশক্ষকরা তােদর
সকলেক প্রভুর েয সমস্ত িবিধগুিল েবাঝােনার েচষ্টা করিছল তা বুঝেত
পারল|

13 তারপর ঐ একই মােসর িদ্বতীয় িদেন প্রেতয্কিট পিরবার প্রধান
ইষ্রা, যাজকবগর্ ও েলবীয়েদর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| সকেলই
িবিধগুিল সম্পেকর্ পড়ােশানা করার জনয্ ইষ্রােক িঘের ধরল|

14-15 িবিধগুিল পড়ােশানা করার পর তারা, েমািশর মাধয্েম
প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর, বছেরর সপ্তম মােস কুিটর েথেক েয
একিট উৎসব পালন করবার আজ্ঞা িদেয়িছেলন, তা জানেত পারল|
েজরুশােলেম েফরবার পেথ, তারা িবিভন্ন শহেরর মেধয্ িদেয় েযেত
েযেত, েলাকেদর বলেব: “পবর্ত েথেক জলপাই, গুলেমঁিদ ও খজুর্ র
এবং ছায়া শাখাগুিল কাট| িবিধিটেত েযমন বলা আেছ ঐ শাখাগুিল
বয্বহার কের পবর্ পালন করবার জনয্ অস্থায়ী কুিটর ৈতরী কর| িবিধেত
েযমন বলা আেছ েতমনভােব কর|”

16 একথা েশানার পর েলাকরা িগেয় এই সব গােছর শাখা সংগ্রহ
কের িনেজরা িনেজেদর জনয্ অস্থায়ী কুিটর বানােলা| তারা তােদর
বািড়র ছােদ, উেঠােন, মিন্দর প্রাঙ্গেন, জলদ্বােরর কােছ ও ইফ্রিয়ম-
দ্বােরর কােছ উনু্মক্ত স্থােন কুিটরগুিল বানােলা| 17 বন্দীদশা েথেক
ইস্রােয়েল িফের আসা সমস্ত বয্িক্তরাই এই কুিটরগুিল বািনেয় তােত
বাস করল| নূেনর পুত্র িযেহাশূেয়র সময় েথেক েসই িদন পযর্ন্ত
ইস্রােয়লীয়রা এরকম ভােব ও এতআনন্দ কের কুিটর পবর্ পালন কের
িন!

18 পেবর্র প্রেতয্কিদন, প্রথম িদন েথেক েশষ িদন পযর্য্ন্ত েরাজ
ইষ্রা এেদর কােছ িবিধপুস্তক পাঠ কের েশানােলন| িবিধ অনুসাের



নিহিময় 9:1 xxiv নিহিময় 9:6

ইস্রােয়েলর বািসন্দারা সাতিদন ধের পবর্ পালন করার পর, অষ্টম
িদেনর িদন একিট িবেশষ সভার জনয্ িমিলত হল|

9
ইস্রােয়লীয়েদর পাপ স্বীকার

1 ঐ মােসরই 24 িদেনর মাথায় ইস্রােয়লীয়রা উপবােসর জনয্
জেড়া হল| েস সময় সকেল দুঃখ প্রকােশর জনয্ চেটর েপাশাক
পরা ছাড়াও মাথায় ছাই লািগেয়িছল| 2 ইস্রােয়েলর আিদ বািসন্দারা
িবেদশীেদর েথেক িনেজেদর আলাদা েরেখিছল| তারা সকেল মিন্দের
দঁািড়েয় তােদর ও তােদর পূবর্পুরুষেদর পাপ স্বীকার করল| 3 তারা
েসখােন িতন ঘন্টা দঁািড়েয় প্রভু, তােদর ঈশ্বেরর িবিধপুস্তক পাঠ করল|
তারপরআেরা িতন ঘন্টা প্রভু তােদর ঈশ্বরেক প্রাথর্না করবার জনয্ এবং
পাপ স্বীকার করবার জনয্ মাথা নীচু কের রইল|

4 তারপর এই সব েলবীয়রা িঁসিড়র ওপর দঁািড়েয় রইল: েযশূয়,
বািন, কদ্মীেয়ল, শবিনয়, বুিন্ন, েশেরিবয়, বািন, কনানী| তারা উচ্চস্বের
তােদর প্রভু, ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেত লাগল| 5 এরপর েযশূয়,
বািন, কদ্মীেয়ল, বুিন্ন, হশিব্নর, েশেরিবয়, েহািদয়, শবিনয়, পথািহয়
প্রমুখ েলবীয়রা বলল, “উেঠ দঁাড়াও এবং েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর
প্রশংসা কর! ঈশ্বর সবর্দা িছেলন এবং িতিন িচর িদন থাকেবনও।

“মানবজািত েতামার মহান নােমর প্রশংসা করুক!
েতামার নাম সব িকছুর ঊেদ্ধর্ উঠুক এবং বিন্দত েহাক্!

6 েহ প্রভু,
একমাত্র তুিমই ঈশ্বর!

তুিমই েসই জন, েয আকাশ ৈতরী কেরেছ!
তুিমই মহান স্বগর্ আর মেতর্ য্ যা িকছু আেছ েস সব,

পৃিথবী আর অভয্ন্তরস্থ সব িকছু
আর সমুদ্র মধয্িস্থত সব িকছু সৃষ্টি কেরছ|
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সেবেত তুিমই িদেয়েছা জীবেনর েছায়়া
এবং সমস্ত স্বগীর্য় েদবদূতরা নত হেয় েতামার উপাসনা কের!

7 েহ প্রভু, তুিমই আমােদর ঈশ্বর|
তুিমই েসই জন েয অব্রামেক মেনানীত কের

বািবেলর ঊর েথেক েনতৃত্ব িদেয় িনেয় িগেয়িছেল
এবং তার নাম বদেল অব্রাহাম েরেখিছেল|

8 তুিমই তার আনুগতয্ এবং সততা লক্ষয্ কেরছ|
তুিমই েসই জন েয তার সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছেল

এবং তােক ও তার উত্তরপুরুষেদর
কনানীয়, িহত্তীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িযবূষীয় এবং িগগর্াশীয়েদর
জিমগুিল েদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেল|

তুিম েতামার প্রিতশ্রুিত েরেখেছা
কারণ তুিম ভাল|

9 তুিম িমশের আমােদর পূবর্পুরুষেদর দুগর্িত েদেখিছেল
ও েলািহত সাগর েথেক তােদর এন্দন শুেনিছেল|

10 তুিম ফেরৗেণ তার আিধকািরকেদর
ও তার েলাকেদর কােছ নানা িচহ্ন ও অদু্ভত কাযর্ েদিখেয়িছেল|

তুিম জানেত েয, িমশরীয়রা িনেজেদর
আমােদর পূবর্পুরুষেদর েথেক েশ্রষ্ঠতর ভাবত|

িকন্তু তুিম প্রমাণ করেল, তুিম কত মহান!
আজ পযর্ন্ত তারা তা স্মরণ কের|

11 তুিম তােদর েচােখর সামেন েলািহত সাগরেক িদ্বখিণ্ডত করেল
আর শুকেনা জিমর ওপর িদেয় েহঁেট েগেল

িকন্তু তুিম তাড়া কের আসা শত্রুেদর সমুদ্র েফেল িদেল|
তারা পাথেরর মেতা সমুেদ্র ডুেব েগল|

12 একিট উঁচু েমঘ িদেয় িদেনর েবলা তুিম তােদর পথ েদখােল|
রােতর েবলা, একিট আেলাকস্তম্ভ িদেয় তুিম তােদর পথ
েদখােল|

তুিম তােদর েদখােল েকাথায় েযেত হেব|
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13 এরপর সীনয় পবর্েত স্বেগর্র চূড়া েথেক
তুিম স্বয়ং কথা বেল

তােদর িদেল প্রকৃত িশক্ষা, যা ভােলা;
তুিম তােদর িবিধসমূহ ও আজ্ঞা িদেল েযগুিল ভােলা|

14 তুিম েতামার দাস, েমািশর মাধয্েম েতামার পিবত্র িবশ্রােমর িদেনর
কথা তােদর জানােল|

তুিম তােদর আজ্ঞা, িবিধসমূহ এবং িশক্ষামালা িদেল|
15 ওরা সকেল কু্ষধাতর্ িছল,

তাই তুিম স্বগর্ েথেক সবাইেক খাবার িদেল|
ওরা সকেল তৃষ্ণাতর্ িছল,

তাই তুিম পাথর েথেক সবাইেক জল িদেল|
তারপর তুিম ওেদর েযেত বলেল

ও প্রিতশ্রুত ভূিম দখল করেত বলেল|
েতামার ক্ষমতা িদেয় তুিম েসই ভূখণ্ড

অনয্েদর কাছ েথেক িনেয়িছেল|
16 িকন্তু আমােদর পূবর্পুরুষরা গেবর্াদ্ধত ও েজদী হল

এবং েতামার আজ্ঞা লঙঘন করল|
17 তারা শুনেত অস্বীকার করল|

তুিম েয আশ্চযর্য্ িজিনষগুিল তােদর জনয্ কেরিছেল তা তারা
ভুেল েগল|

তােদর েজেদর কারেণ
তারা আবার ক্রীতদাস হেয় িমশের িফের যাবার িসদ্ধান্ত িনল|

“িকন্তু তুিম দয়ালু ঈশ্বর!
ক্ষমা, করুণা, ৈধযর্য্
ও ভােলাবাসায় পিরপূণর্ েতামার হৃদয়|

তাই তুিম তােদর পিরতয্াগ করিন|
18 এমনিক যখন তারা েসানার বাছুেরর মূির্ত্ত বািনেয় বেলেছ, �এই

মূির্ত্তগুেলাই আমােদর িমশর েথেক েবর কের এেনেছ,�
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তখনও তুিম তােদর বািতল কর িন|
19 িকন্তু েতামার মহান করুণার জনয্

তুিম ওেদর মরুভূিমেত পিরতয্াগ করিন|
তুিম িদেনর েবলা উঁচু েমঘিটেক সিরেয় নাওিন,

রােতও আগুেনর স্তম্ভিট সিরেয় নাওিন|
তুিম েতামার পিবত্র আেলা িদেয়

তােদর পথ আেলািকত করা
এবং তােদর পথ েদিখেয় চলা অবয্াহত েরেখছ|
20 তুিম তােদর িবচক্ষণ কের েতালার জনয্ েতামারই ভাল আত্মা

িদেয়ছ|
খাদয্ িহেসেব তুিম ওেদর মান্না িদেয়ছ
এবং জল িদেয়ছ তােদর তৃষ্ণা েমটােত|

21 তুিম 40 বছর ধের এেদর প্রিতপালন কেরেছা|
তুিম মরুভূিমেত যা িকছু প্রেয়াজন িছল তা িদেয়েছা|

ওেদর েপাশাকগুিল িঁছেড় যায়িন|
ওেদর পা ফুেল যায়িন|

22 েহ প্রভু, তুিম ওেদর রাজত্ব, জািত
এবং বহু দূেরর জায়গাগুিল েযখােন অল্প িকছু েলাক বাস করত,
তা িদেয়ছ|

তুিম ওেদর সীেহােনর ভূখণ্ড, িহেষ্বােণর রাজা,
ওেগর ভূখণ্ড এবং বাশেনর রাজা িদেয়িছেল|

23 তুিম আকােশর নক্ষেত্রর মেতা
ওেদর উত্তরপুরুষেদর সংখয্ায় বািড়েয়েছা|

তুিম তােদর েসই ভুখেণ্ড বাস করেত িনেয় িগেয়ছ
যা তােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতশ্রুত িছল|

24 তারা এই ভূখেণ্ড প্রেবশ করল
এবং কনানীয়েদর পরািজত কের েসিট অিধকার করল|

তুিম তােদর িদেয় ঐসব েলাকেদর পরািজত কিরেয়িছেল|
ঐসব জািত, তােদর রাজা এবং ঐসব েলােকর প্রিত
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তারা যা করেত েচেয়িছল,
তুিমই তােদর িদেয় তাই কিরেয়িছেল|

25 তারা শিক্তশালী নগরগুিল
এবং উবর্র জিম দখল করল|

তারা ভােলা ভােলা িজিনেষ পিরপূণর্ বাড়ীগুিল অিধকার করল|
ইিতমেধয্ই েয সব কূপগুিল খনন হেয়িছল েসগুিল, দ্রাক্ষােক্ষত,

জলপাই গাছ এবং অেনক ফেলর গাছসমূহ তারা েপেয়িছল|
তারা েখেলা এবং তৃপ্ত হল|

তুিম তােদর েয ভাল িজিনসগুিল িদেয়িছেল েসগুিল তারা উপেভাগ
কেরিছল|

26 তারা েতামার িবরুেদ্ধ েগল
এবং েতামার িশক্ষামালা ছঁুেড় েফেল িদল|
তারা েতামার ভাববাদীেদরও হতয্া করল,

যারা তােদর সতকর্ কের
েতামার কােছ েফরােত েচেয়িছল|
িকন্তু আমােদর পূবর্পুরুষরা েতামার িবরুেদ্ধ বীভৎ স সব কাজ
করেলা|

27 তাই তুিম তােদর শত্রুেদর হােত ওেদর পরািজত হেত িদেল|
শত্রুরা তােদর নানান সংকেটর মেধয্ েফলেলা|

তাই িবপেদর সমেয় তারা েতামার সাহােযয্র জনয্ েকঁেদ পড়ল|
স্বেগর্ বেস তুিম তােদর আতর্ িচৎকার শুনেল|

তুিম করুণাময়,
তাই েলাক পাঠােল তােদর পিরত্রােণর জনয্|
তারা এেস শত্রুেদর হাত েথেক ওেদর উদ্ধার করেলা|

28 িকন্তু েয মূহুেতর্ আমােদর পূবর্পুরুষরা তােদর শত্রুেদর হাত েথেক
মুিক্ত েপল,

তারা পাপ কাযর্ শুরু করেলা|
তাই তুিম তােদর শত্রুেদর পরািজত করেত এবং তােদর ওপর

িনষু্ঠরভােব শাসন করেত িদেল|
তারা েতামার সাহােযয্র জনয্ কান্নাকািট করল|



নিহিময় 9:29 xxix নিহিময় 9:32

স্বেগর্ তুিম তােদর কান্না শুনেল
এবং েতামার করুণাবশতঃ আবার তােদর উদ্ধার করেল|

এ ঘটনা বহুবার ঘেটেছ|
29 তুিম তােদর সতকর্ কেরিছেল,
যােত তারা েতামার িশক্ষামালার শরণ েনয়,

িকন্তু ওরা উদ্ধত িছল
এবং েতামার আজ্ঞাসমূহ মানেত অস্বীকার কেরিছল|

তারা েতামার িবিধসমূহ, েয েসগুেলা পালন কের
তােক সতয্ জীবন েদয়, তা েভেঙ্গিছল|

িকন্তু তারা তােদর েজদবশতঃ েতামার িবিধসমূহ েভেঙ্গিছল|
তারা েতামার িদেক েপছন িফের িছল
এবং শুনেত অস্বীকার কেরিছল|

30 “তুিম আমােদর পূবর্পুরুষেদর প্রিত
বহু বছর ধের খুব ৈধযর্য্শীল িছেল,

েতামার আত্মায় পূণর্ েতামার ভাববাদীেদর মাধয্েম
তুিম তােদর সতকর্ কেরিছেল|

িকন্তু তারা শুনেত অস্বীকার কেরিছল,
তাই তুিম তােদর িবজাতীয়েদর হােত তুেল িদেয়িছেল|

31 “কত দরদী এবং করুণাময় ঈশ্বর তুিম|
তবুও তুিম তােদর ধ্বংস কেরািন,

েছেড়ও যাওিন|
তুিম দয়াময়, করুণাধর ঈশ্বর!

32 েহ আমােদর ঈশ্বর, তুিম মহান!
ভয়ঙ্কর এবং ক্ষমতাশালী ঈশ্বর!

তুিম দয়ালু ও িবশ্বস্ত|
তুিম সবসময় েতামার চুিক্ত বজায় রােখা!
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আমােদর অেনক সমসয্া িছল|
েস সবই েতামার কােছ জরুরী!

আমােদর েলাকেদর নানান সঙ্কেট পড়েত হেয়িছল|
আমােদর যাজকগণ ও ভাববাদীগণ সংকেট িছল|

অশূেরর রাজােদর রাজেত্বর সময় েথেক
আজ পযর্ন্ত বহু ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘেট েগেছ|

33 িকন্তু েহ আমােদর প্রভু,
আমােদর প্রিত যা িকছু ঘটেছ তােত তুিম িছেল নয্ায়সঙ্গত| হঁয্া,
আমরাই ভুল কেরিছ!

34আমােদর রাজারা, েনতারা, যাজকরা ও পূবর্পুরুষরা
েতামার আেদশগুিল মােনিন|
তারা েতামার সাবধানবাণী অবজ্ঞা কের িনেদর্ শ অমানয্ কেরেছ|

35আমােদর পূবর্পুরুষরা, তুিম তােদর েয িবশাল উবর্র জিম িদেয়িছেল
তা উপেভাগ কেরিছল|

িকন্তু তারা েতামার েসবা কেরিন
বা তােদর পাপাচরণ েথেক সের আেসিন|

36 এখন আমরা এই ভূখেণ্ড ক্রীতদাস|
েয ভূখণ্ড তুিম আমােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেল,
যােত তারা েসখানকার ফলমূল
ও যা িকছু সুন্দর িজিনস েভাগ করেত পাের,

েসখােনই আমরা ক্রীতদাস|
37 এই জিমেত বহু ফসল ফলত,

িকন্তু সমস্ত ফলন যায় রাজার কােছ। এই জিমর মহতী ফসল
যায় রাজােদর কােছ যােদর তুিম আমােদর পাপাচরেণর জনয্
আমােদর ওপর শাসন করেত িনযুক্ত কেরছ|

ঐসব রাজারা আমােদর শাসন কের, আমােদর গবািদ পশু তারা
িনয়ন্ত্রণ কের

এবং তারা তােদর যা ইেচ্ছ তাই কের|
সিতয্ই, আমােদর পেক্ষ তা একটা দুেভর্ াগ|
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38 “এসব কারেণই, আমােদর েনতারা, েলবীয়রা এবং যাজকগণ
েতামার সেঙ্গ চুিক্তিট কেরিছল েযটা বদলােনা যায় না| আমরা যা
প্রিতজ্ঞা করিছ িলেখ তােত স্বাক্ষর করেছ আমােদর েনতারা, েলবীয়রা
ও যাজকরা আর েসই চুিক্তপত্র শীলেমাহর কের রাখিছ|”

10
1 চুিক্তিট যারা শীলেমাহর কেরিছেলন তঁারা হেলন:

হখিলেয়র পুত্র রাজয্পাল নিহিময়, 2 আর যাজকেদর মেধয্
িসিদিকয়, 3 সরায়, অসিরয়, িযরিময়, পশ্হূর, অমিরয়,
মিল্কয়়, 4 হটূশ, শবিনয়, মলূ্লক, 5 হারীম, মেরেমাৎ, ওবিদয়,
6 দািনেয়ল, িগন্নেথান, বারূক, 7 মশুল্লম, অিবয়, িময়ামীন,
8 মািসয়, িবল্গয় এবং শমিয়য়| এঁরাই হেলন েসই যাজকগণ যঁারা
চুিক্তিট সই কেরিছেলন|

9 িনম্নিলিখত েলবীয়রা চুিক্তিট শীলেমাহর কেরিছেলন:

অসিনেয়র পুত্র েযশূয়, েহনাদদ পিরবােরর িবনু্নয়ী, কদ্মীেয়ল
10 এবং তঁার ভাইেদর মেধয্ শবিনয়, েহািদয়, কলীট, পলায়,
হানন, 11 মীখা, রেহাব, হশিবয়, 12 সকূ্কর, েশেরিবয়, শবিনয়,
13 েহাদীয়, বািন এবং বনীনু|

14 েনতারা যঁারা সই কেরিছেলন তঁারা হেলন:
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পেরাশ, পহৎ-েমায়াব, এলম, সতূ্ত, বািন, 15 বুিন্ন, অস্গদ,
েববয়, 16 অেদািনয়, িবগ্বয়, আদীন, 17 আেটর, িহিষ্কয়,
অসূর, 18 েহািদয়, হশুম, েবৎ সয়, 19 হারীফ, অনােথাত্ ,
নবয়, 20 মগ্পীয়শ, মশুল্লম, েহষীর, 21 মেশষেবল, সােদাক,
যদু্দয়, 22 পলিটয়, হানন, অনায়, 23 েহােশয়, হনািনয়, হশূব,
24 হেলােহশ, িপল্হ, েশােবক, 25 রহূম, হশব্না, মােসয়,
26অিহয়, হানন, অনান, 27 মলূ্লক, হারীম ও বানা|

28-29 এছাড়াও অবিশষ্ট সমস্ত বািসন্দা, যাজকগণ, েলবীয়বগর্,
দ্বাররক্ষীরা ও গায়করা সকেল, যারা অনয্ানয্ িভেন্দশী জািতেদর
েথেক িনেজেদর আলাদা েরেখিছল এবং তােদর স্ত্রী-েছেলেমেয়,
েযখােন যত জ্ঞানবুিদ্ধসম্পন্ন েলাক আেছ তারা সকেল িমেল একসেঙ্গ
প্রিতশ্রুিত করল েয েমািশর মাধয্েম প্রভু, আমােদর ঈশ্বর তােদর জনয্
েয িবিধ পািঠেয়েছন � েসই সমস্ত িশক্ষা ও িনেদর্ শ তারা অক্ষেরঅক্ষের
পালন করেব এবং তারা ঈশ্বেরর িবিধসমূহ পালন না করেল তারা েসই
অিভশাপিট গ্রহণ করেব যার েথেক তােদর অমঙ্গল হেব|

30 “আমরা প্রিতশ্রুিত করিছ, আমরা আমােদর েছেলেমেয়েদর
আেশপােশর সমেগাত্রীয়েদর সেঙ্গ িবেয় হেত েদব না|

31 “আমরা প্রিতশ্রুিত করিছ েয িবশ্রােমর িদন আমরা েকান কাজ
করব না| েসই িবশ্রােমর িদেন যিদ আমােদর আেশপােশর েকউ
আমােদর কােছ িকছু িবিক্র করেত আেস, আমরা তােদর কাছ েথেক
েকান িজিনস িকনেবা না| এছাড়া প্রিত সপ্তম বছের আমরা জিমেত
েকান কাজ করব না, িনস্ফলা রাখব এবং আমােদর কােছ যার যা
ধাযর্য্ কর আেছ তা আর আদায়় করব না|

32 “এছাড়াও, আমরা মিন্দেরর েদখােশানা করব এবং আমােদর
ঈশ্বরেক সম্মািনত করবার জনয্, মিন্দেরর েসবা কােজ সাহােযয্র
জনয্ প্রিত বছর 1/3 েশেকল েরৗপয্ আমরা েদব| 33 এই অথর্
মিন্দের েটিবেলর ওপর যাজকরা েয িবেশষ রুিট রােখন তার
জনয্, প্রিতিদেনর শসয্ ৈনেবদয্ ও েহামবিলর জনয্, িবশ্রােমর
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িদেনর ৈনেবদয্র জনয্, অমাবসয্ার উৎসবগুিলর জনয্, অনয্ানয্
িবেশষ সভাসমূেহর জনয্, পিবত্র ৈনেবদয্গুিলর জনয্, পাপস্খালেনর
ৈনেবদয্র জনয্ যা ইস্রােয়লীয়েদর শুদ্ধ কের এবং আমােদর ঈশ্বেরর
মিন্দেরর অনয্ েয েকান খরেচর জনয্ বয্বহৃত হেব|

34“িবিধপুস্তেকর েলখা অনুসােরআমরা যাজকগণ, েলবীয়রা এবং
েলাকরা ঘঁুিট েচেল িঠক কেরিছ বছেরর একিট িনির্দষ্ট সমেয় েকান
পিরবারআমােদর প্রভু ঈশ্বেরর মিন্দেরর েবদীর ওপর েপাড়ােনার জনয্
জ্বালানী কাঠ দান করেব|

35 “এছাড়াও আমরা প্রিত বছর প্রিতিট েক্ষত েথেক নবােন্নর প্রথম
ফসল ও গােছর প্রথম ফলিট প্রভুর মিন্দের আনার দািয়ত্ব গ্রহণ
করলাম|

36 “িবিধেত েযমন েলখা আেছ, আমরা আমােদর প্রথম জাত
পুত্র, আমােদর প্রথম জাত গরু-েমষ এবং ছাগলগুিল ঈশ্বেরর মিন্দের
আনব এবং েসখােন েসবায় িনযুক্ত যাজকেদর েসগুিল েদব|

37 “আমরা এই িজিনষগুিলও প্রভুর মিন্দেরর ভঁাড়ার ঘের আনব
এবং েসগুিল যাজকেদর েদব: আমােদর প্রথম ময়দার তাল,আমােদর
প্রথম শসয্ ৈনেবদয্, আমােদর প্রথম গাছগুিল, নতুন দ্রাক্ষারস এবং
েতল| এবং আমরা েযখােন কাজ কির েসই শহের েলবীয়রা যখন
সংগ্রহ করেত আেস তখন আমরা তােদর জনয্ আমােদর ফসেলর
এক দশমাংশ িনেয় আসব| 38 যখন তারা এই ফসল গ্রহণ করেব তখন
হােরাণ পিরবােরর একজন যাজক েলবীয়েদর সেঙ্গ থাকেব| েলবীয়রা
এইসমস্ত ফসল আমােদর ঈশ্বেরর মিন্দের এেন মিন্দেরর েগালাঘেরর
মেধয্ েরেখ েদেব| 39 তারা তােদর শসয্, দ্রাক্ষারস, েতল প্রভৃিত
উপহার সামগ্রী মিন্দেরর ভঁাড়ার ঘের েযখােন যাজকরা কােজর জনয্
থােকন েসখােন অবশয্ই আনেব| এছাড়াও গায়কবগর্ ও দ্বাররক্ষীরা
েসখােন থাকেব|

“আমরা সকেল প্রিতজ্ঞা করলাম আমােদর ঈশ্বেরর মিন্দর
রক্ষণােবক্ষণ করব!”
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েজরুশােলেম নতুন বািসন্দােদর প্রেবশ
1 অতঃপর ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর েনতারা েজরুশােলম শহের

চেল এেলন| ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর এবার ভাবেত হেব আর কারা
কারা এ শহের থাকেব| তাই তারা ঘঁুিট েচেল িঠক করল প্রিত দশজেন
একজন কের বয্িক্তেক এই পিবত্র শহের থাকেতই হেব| অপর ন�জন
ইেচ্ছ করেল তােদর িনেজেদর শহের থাকেত পাের| 2 িকছু বয্িক্ত
েস্বচ্ছায় এিগেয় এেস েজরুশােলেম থাকেত রাজী হল| অনয্ েলাকরা
তােদর ধনয্বাদ জানােলা এবং আশীবর্াদ করল|

3 প্রােদিশক শাসনকতর্ ারা েজরুশােলেম থাকেলন| ইস্রােয়েলর
িকছু েলাক, যাজকগণ, েলবীয়রা ও শেলামেনর ভৃতয্েদর বংশধররা
িযহূদােত থাকেলন| এরা প্রেতয্েকই িবিভন্ন শহের িনজস্ব জিমেত বাস
করেত লাগেলন| 4 িযহূদার অনয্ানয্ বয্িক্তরা ও িবনয্ামীেনর পিরবােরর
েলাকজনরা েজরুশােলম শহেরই বসিত স্থাপন করল|

িযহূদার উত্তরপুরুষেদর মেধয্ যঁারা েজরুশােলেম এেলন তঁারা হেলন:

উিষেয়র পুত্র অথায় (উিষয় িছেলন সখিরয়র পুত্র; সখিরয় িছেলন
অমিরেয়র পুত্র; অমিরয় িছেলন শফিটেয়র পুত্র; শফিটয় িছেলন
মহলেলেলর পুত্র; মহলেলল িছেলন েপরেসর উত্তরপুরুষ|) 5এবং
বারূেকর পুত্র মােসয়| (বারূক িছেলন কেল্হািষর পুত্র; কেল্হািষ
িছেলন হসােয়র পুত্র; হসায় িছেলন অদায়ার পুত্র; অদায়া িছেলন
েযায়ারীেবর পুত্র; েযায়ারীব িছেলন সখিরেয়র পুত্র; সখিরয় িছেলন
েশলার উত্তরপুরুষ|) 6 সব িমিলেয় েজরুশােলেম েপরস বংেশর
468 জন সাহসী উত্তরপুরুষ বাস করেতন|



নিহিময় 11:7 xxxv নিহিময় 11:14

7 িবনয্ামীেনর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ যঁারা েজরুশা-েলেম এেলন
তঁারা হেলন:

মশুল্লেমর পুত্র সলূ্ল| (মশুল্লম িছেলন েযােয়েদর পুত্র; েযােয়দ
িছেলন পদােয়র পুত্র; পদায় িছেলন েকালায়ার পুত্র; েকালায়া
িছেলন মােসেয়র পুত্র; মােসয় িছেলন ঈথীেয়েলর পুত্র; ঈথীেয়ল
িছেলন িযশায়ােহর পুত্র|) 8 এবং িযশায়াহেক যারা অনুসরণ
কেরিছেলন তঁারা হেলন গব্বয় এবং সল্লয়| সব িমিলেয় েসখােন
928 জন পুরুষ িছল| 9 এরা িশিখ্রর পুত্র েযােয়েলর তত্ত্বাবধােন
িছেলন|আর হস্সনূযার পুত্র িযহূদা, েজরুশােলেমর িদ্বতীয় েজলার
দািয়েত্ব িছেলন|

10 যাজকেদর মেধয্ েজরুশােলেম েগেলন:

েযায়ারীেবর পুত্র িযদিয়য়, যাখীন, 11 িহিল্কেয়র পুত্র সরায়| (িহিল্কয়
িছেলন মশুল্লেমর পুত্র ও সােদােকর েপৗত্র, সােদাকআবার ঈশ্বেরর
মিন্দেরর তত্ত্বাবধায়েকর পুত্র অহীটুেবর সন্তান মরােয়ােতর িনেজর
পুত্র|) 12এবং তােদর ভাইেদর 822 জন যারা মিন্দেরর জনয্ কাজ
কেরিছল, ভাইরা ও িযেরাহেমর পুত্র অদায়া| (িযেরাহম িছেলন
পলিলেয়র পুত্র; পলিলয় িছেলন অিম্সর পুত্র; অিম্স িছেলন
সখিরেয়র পুত্র| সখিরয় িছেলন পশ্হূেরর পুত্র; পশ্হূর িছেলন
মিল্কেয়র পুত্র|) 13 এবং 242 জন পুরুষ যারা মিল্কেয়র ভাইরা|
(এই পুরুেষরা িছেলন তঁােদর পিরবােরর েনতৃগণ| এঁরা িছেলন:
অসেরেলর পুত্র অমশয়; অসেরল িছেলন অহসেয়র পুত্র; অহসয়
িছেলন মিশেল্লেমােতর পুত্র; মিশেল্লেমাৎ িছেলন ইেম্মেরর পুত্র|)
14 এঁেদর সেঙ্গ েগেলন ইেম্মেরর আেরা 128 জন ভাই| (যারা
সকেলই এেককজন সাহসী ৈসিনক| এই দলিটর পিরচালনার কতৃর্ ত্ব
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িছল হগ্গেদালীেমর পুত্র সব্দীেয়ল|)

15 েলবীয়েদর মেধয্ যঁারা েজরুশােলেম েগেলন তঁারা হেলন:

হশূেবর পুত্র িশমিয়য়| (হশূব িছেলন অস্রীকােমর পুত্র; অস্রীকাম
িছেলন হশিবয়র পুত্র; হশিবয় িছেলন বুিন্নর পুত্র|) 16 েলবীয়েদর দুই
েনতা শব্বথয় ও েযাষাবাদ; বির্হিবভােগর উেঠােনর কােজর জনয্
ভারপ্রাপ্ত িছেলন; 17মীখার পুত্র মত্তিনয়, (মীখা িছেলন সিব্দর পুত্র,
সিব্দ িছেলন প্রশিস্ত ও প্রাথর্না সঙ্গীত দেলর পিরচালক আসেফর
পুত্র|) এবং বকু্বিকয় েয িছল তার ভাইেদর ভারপ্রাপ্তেদর মেধয্
িদ্বতীয় এবং শমু্মেয়র পুত্র অব্দ; শমু্ময় িছেলন গালেলর পুত্র| গালল
িছেলন িযদূথূেনর পুত্র| 18সব িমিলেয় েমাট 284জন েলবীয় পিবত্র
শহর েজরুশােলেম েগেলন|

19 দ্বাররক্ষীেদর মেধয্ অকু্কব, টেল্মান ও তােদর 172 জন ভাই
েজরুশােলেম যান| এঁরা শহেরর দরজাগুিলর িদেক েখয়াল রাখেতন
ও পাহারা িদেতন|

20 ইস্রােয়েলর অনয্ বািসন্দারা, যাজক ও েলবীয়রা িযহূদােত,
তঁােদর পূবর্পুরুষেদর জিমেতই বাস করেতন| 21 সীহ এবং গীষ্প িছল
মিন্দেরর দাসেদর েনতা যারা ওফল পাহােড়র ওপর থাকত|

22আর উিষ িছেলন েজরুশােলেমর েলবীয়েদরআিধকািরক| (উিষ
িছেলন বািনর পুত্র| বািন িছেলন হশিবেয়র পুত্র; হশিবয় িছেলন
মত্তনীয়র পুত্র; মত্তনীয় িছেলন মীখার পুত্র|) উিষ িছেলন আসেফর
একজন উত্তরপুরুষ|আসেফর উত্তরপুরুষরা িছেলন ঈশ্বেরর মিন্দেরর
েসবােয়ৎ গায়কবগর্| 23 রাজা দায়ুদ গায়কেদর কাজকেমর্র আেদশ ও
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িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| 24 মেশষেবেলর পুত্র পথািহয় েলাকেদর কােছ
রাজার কাছ েথেক খবর িনেয়আসত| (পথািহয় িছল েসরেহর একজন
উত্তরপুরুষ| েসরহ িছল িযহূদার পুত্র|)

25-30 িযহূদার েলাকরা িকিরয়ৎ-অব্বর্ এবং তার চারপােশর েছাট
শহরগুিলেত, দীেবান এবং তার চারপােশর েযশূয়, েমালাদাত,
ৈবৎ েপলেট, হৎসর-শুয়ােল, েবর্-েশবা এবং িসক্লেগর েছাট
শহরগুিলেত, িযকেব্সল ও তার চারপােশর েছাট শহরগুিলেত, এবং
মেকানা এবং ঐন্-িরেম্মােণ, সরায়, যমু্ম এবং সােনাহ, অদুল্লম,
লাখীশ,অেসকা এবং তার চারপােশর সমস্ত েছাট শহরগুিলেত থাকত|
সুতরাং িযহূদার েলাকরা েবর্-েশবা েথেক িহেন্নাম উপতয্কা পযর্য্ন্ত
সমস্ত পথ জুেড় বাস করত|

31 েগবা েথেক িবনয্ামীন পিরবােরর উত্তরপুরুষরা িমক্মস,
অয়াত, ৈবেথল এবং তার চারপােশর েছাট শহরগুিলেত থাকেতন|
32অনােথাত, েনােব, অনিনয়া, 33 হাৎ সার, রামা, িগত্তিয়ম, 34 হাদীদ,
সেবািয়ম, নবল্লাট, 35 েলাদ, ওেনা এবং কািরগরেদর উপতয্কায়
বাস করত| 36 িযহূদায় বসবাসকারী েলবীয় পিরবােরর িকছু েগাষ্ঠী
িবনয্ামীেনর জিমেত উেঠ এেসিছল|

12
যাজক ও েলবীয়রা

1-7 সরায়, িযরিময়, ইষ্রা, অমিরয়, মলু্লক, হটুশ, শখিনয়, রহূম,
মেরেমাৎ, ইেদ্দা, িগন্নেথায়, অিরয়, িময়ামীন, েমায়ািদয়, িবল্গা,
শমিয়য়, েযায়ারীব, িযদিয়য়, সলূ্ল, আেমাক, িহিল্কয়, িযদিয়য় প্রমুখ
যাজেকরা শল্টীেয়ল ও েযশূেয়র পুত্র সরুব্বািবেলর সেঙ্গ িযহূদায়
িফের এেসিছেলন|

এঁরা সকেলই েযশূয়র সময় যাজকেদর েনতা িছেলন বা েনতােদর
আত্মীয় িছেলন|
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8 েলবীয়রা হেলন: েযশূয়, িবনূ্নয়ী, কদ্মীেয়ল, েশেরিবয়, িযহূদা ও
মত্তিনয়| এই পুরুষরা এবং মত্তিনয়রআত্মীয়রা ঈশ্বেরর প্রশংসা গীেতর
ভারপ্রাপ্ত িছেলন| 9 েলবীয়েদর দুই আত্মীয় বকু্বিকয় ও উেন্না কতর্ েবয্
থাকার সময় এেক অপেরর িবপরীত মুেখ দঁাড়ােতন| 10 েযশূয় িছেলন
েযায়াকীেমর িপতা, েযায়াকীম ইিলয়াশীেবর, ইিলয়াশীব েযায়াদার,
11 েযায়াদা েযানাথেনর ও েযানাথন যদূ্দেয়র িপতা িছেলন|

12 েযায়াকীেমর সময় যাজক পিরবােরর েনতা িছেলন িনম্নিলিখত
বয্িক্তরা:

সরায় পিরবােরর েনতা িছেলন মরায়|
িযরিময় পিরবােরর েনতা িছেলন হনািনয়|
13 ইষ্রা পিরবােরর প্রধান িছেলন মশুল্লম,
অমিরয় পিরবােরর েনতা িছেলন িযেহাহানন|
14 মলূ্লকীর পিরবাের েনতা িছেলন েযানাথন|
শবিনেয়র পিরবাের েনতা িছেলন েযােষফ|
15 হারীেমর পিরবােরর েনতা িছেলন অদ্ন|
মরােয়ােতর পিরবােরর েনতা িছেলন িহল্কয়|
16 ইেদ্দার পিরবােরর েনতা িছেলন সখিরয়|
িগন্নেথােনর পিরবােরর েনতা িছেলন মশুল্লম|
17অিবেয়র পিরবােরর েনতা িছেলন িসিখ্র|
িমিনয়ামীেনর ও েমায়িদেয়র পিরবারগুিলর েনতা িছেলন িপলটয়|
18 িবল্গার পিরবােরর েনতা িছেলন সমু্ময়|
শমিয়েয়র পিরবােরর েনতা িছেলন িযেহানাথন|
19 েযায়ারীেবর পিরবােরর েনতা িছেলন মত্তনয়|
িযদিয়েয়র পিরবােরর েনতা িছেলন উিষ|
20 সল্লেয়র পিরবােরর েনতা িছেলন কল্লয়|
আেমােকার পিরবােরর েনতা িছেলন এবর|
21 িহিল্কেয়র পিরবােরর েনতা িছেলন হশিবয়|
নথেনল িছেলন িযদিয়য় পিরবােরর েনতা|
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22 ইিলয়াশীব, েষায়াদার, েযাহানন ও যদূ্দেয়র সমেয়র েলবীয়
ও যাজকেদর পিরবােরর েনতােদর নাম পারসয্রাজ দািরয়াবেসর
রাজত্বকােল নিথভুক্ত করা হেয়িছল| 23 ইিলয়াশীেবর পুত্র েযাহানেনর
সময় পযর্ন্ত েলবীয় উত্তরপুরুষেদর পিরবার প্রধােনর নাম ইিতহাস
বইেয় েলখা আেছ| 24 এরা হেলন হশিবয়, েশেরিবয়, কদ্মীেয়েলর
পুত্র েযশূয় এবং তার ভাইরা| এরা সকেল প্রশংসাগীত গাইত এবং
ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদত| এক দল অনয্ দেলর িবপরীত মুেখ দঁাড়াত এবং
অনয্ দেলর প্রেশ্নর উত্তর িদত রাজা দায়ুদ দ্বারা েযভােব ওিট প্রিতিষ্ঠত
হেয়িছল েসই অনুযায়ী|

25 মত্তিনয়, বকু্বিকয়, ওবিদয়, মশুল্লম, টেল্মান ও অকু্কব দরজার
পােশর ভঁাড়ার ঘরগুিল পাহারা িদত| 26 েযশূয়র পুত্র ও েযাসাদেকর
েপৗত্র েযায়াকীেমর সময় এই সমস্ত দ্বাররক্ষীরা কাজ কেরেছ|
নিহিমেয়র শাসনকােল এবং যাজক িশক্ষক ইষ্রার সমেয় এরা কােজ
বহাল িছল|

েজরুশােলেমর প্রাচীর উৎসগীর্করণ
27 অতঃপর েলাকরা েজরুশােলেমর েদওয়ালিট উৎসগর্ করল|

েলবীয়রা েযখােন থাকেতন েসখান েথেক েদওয়াল উৎসগর্ অনুষ্ঠােন
েযাগ িদেত েজরুশােলেম এেলন| তঁারা ঈশ্বেরর প্রশংসাগান করেত ও
তঁােক ধনয্বাদ জ্ঞাপন করেত এেসিছেলন| তঁারা এেস েখাল, করতাল
এবং বীণা প্রভৃিত বাদয্যন্ত্র বাজােলন|

28-29 গায়করাও সকেল েজরুশােলেমর আেশপােশর শহরগুিল
েথেক উৎসেব েযাগ িদেত এেসিছেলন| তঁারা িনেজেদর বসবােসর
জনয্ েজরুশােলেমর আেশপােশ েছাট শহর বািনেয় িছেলন| তঁারা
নেটাফাত, ৈবৎ -িগল্গল, েগবা এবং অস্মাবৎ েথেক এেসিছেলন|

30 যাজকগণ ও েলবীয়রা প্রথেম আনুষ্ঠািনকভােব িনেজেদর শুদ্ধ
করেলন, তারপর েলাকরা, ফটকসমূহ ও েজরুশােলেমর প্রাচীরিটেক
আনুষ্ঠািনকভােব শুদ্ধ করেলন|
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31 আিম িযহূদার েনতােদর েদওয়ােলর ওপের উেঠ দঁাড়ােত
বললাম| এছাড়াও, ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জ্ঞাপেনর জনয্ বড় দু�িট গােনর
দলেক েবেছ িনলাম| একিট দল িছল েদওয়ােলর ওপের ডানিদেক
ছাইগাদার ফটেকর িদেক| 32 েহাশিয়য় ও িযহূদার অেধর্ক েনতারা
েসই গায়কেদর অনুসরণ করেলন| 33 এছাড়াও তঁােদর সেঙ্গ েগেলন
অসিরয়, ইষ্রা, মশুল্লম, 34 িযহূদা, িবনয্ামীন, শমিয়য় ও িযরিময়|
35 িশঙা িনেয় কেয়ক জন যাজকও তােদর সেঙ্গ েগেলন| আর
েগেলন সখিরয়| (সখিরয় িছেলন েযানাথেনর পুত্র| এই েযানাথন
আবার শমিয়য়র পুত্র, েয িকনা মত্তিনেয়র পুত্র| আর মত্তিনয় হেলন,
মীখার পুত্র, সকু্কেরর েপৗত্র ও আসেফর েপৗত্র|) 36 এেদর মেধয্
িছেলন আসেফর ভাই শমিয়য়, অসেরল, িমললয়, িগললয়, মায়য়,
নথেনল, িযহূদা এবং হনািন| তঁােদর সেঙ্গ িছল ঈশ্বেরর দূত দায়ুদ
িনির্মত সব বাদয্যন্ত্র| িশক্ষক ইষ্রা েদওয়াল উৎসগীর্করণ উৎসেব যঁারা
জেড়া হেয়িছেলন তঁােদর েনতৃত্ব িদেলন| 37 তঁারা যখন ঝণর্া ফটেকর
কােছ এেলন, তঁারা েসাজা হঁাটেলন এবং দায়ুদ নগরী পযর্ন্ত িঁসিড় িদেয়
উেঠ েগেলন এবং তারপর তঁারা জলদ্বােরর িদেক েগেলন|

38 এিদেক গায়কেদর অনয্ দলিট বঁািদেক রওনা হল| আিম ও
বািক অেধর্ক েলাক তােদর েপছন েপছন িগেয় েদওয়ােলর চূেড়ায়
েপৗছঁলাম| তারা তুনু্দেরর দুগর্ ছািড়েয় চওড়া েদওয়ােলর িদেক েগল|
39 তারপর তারা এই ফটকগুিল িদেয় েগল: ইফ্রিয়েমর দ্বার, পুরােনা
দ্বার, মৎসয্দ্বার, হনেনেলর দুগর্ ও হেম্ময়ার একশতর দুগর্| তারপর
তারা েমষ দ্বােরর কােছ েপৗেঁছাল| তারা রক্ষীেদর দ্বােরর কােছ িগেয়
থামল| 40 তারপর এই দুই গায়েকর দল ঈশ্বেরর মিন্দের তােদর জনয্
িনধর্ািরত জায়গায় িগেয় দঁাড়ােলা, আিমও িনেজর জায়গায় এেস
দঁাড়ালাম| তারপর আিধকািরকেদর অেধর্ক তােদর িনির্দষ্ট জায়গায়
িগেয় দঁাড়াল| 41 ইলীয়াকীম, মােসয়, িমিনয়ামীন, মীখায়, ইিলৈয়নয়,
সখিরয় এবং হনািনয় িছেলন যাজকেদর েনতা এবং তঁারা তঁােদর িশঙা
িনেয় েয যার জায়গায় উেঠ দঁাড়ােলন| 42এরপর এই সব যাজকগণও
তঁােদর িনির্দষ্ট জায়গায় দঁাড়ােলন: মােসয়, শমিয়য়, ইিলয়াসর, উিষ,
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িযেহানাথন, মিল্কয়, এলম ও এষর|
অতঃপর িযষ্রিহয়র পিরচালনায় এর দুিট দল গান শুরুকরল| 43ওই

িবেশষ িদনিটেক উপলক্ষ কের যাজকরা বহু বিল উৎসগর্ করেলন|
সকেলই খুশী িছল কারণ ঈশ্বর সকলেক খুব খুশী কেরিছেলন| এমন
িক েমেয়েদর ও তােদর বাচ্চােদরও খুবই উেত্তিজত ও আনিন্দত
েদখািচ্ছল| বহু দূেরর েলাকরাও েজরুশােলম েথেক েভেস আসা
আনেন্দর স্বর শুনেত পািচ্ছল|

44 ভঁাড়ার ঘেরর তত্ত্বাবধােনর জনয্ েলাক িঠক করার পর প্রিতশ্রুিত
মেতা েলাকরা গােছর প্রথম ফল ও উৎপন্ন শেসয্র দশ ভােগর
এক ভাগ জমা করল| তত্ত্বাবধায়ক েসসব ফল ও ফসল ভঁাড়াের
তুেল রাখল| ইহুদীরা সকেলই দািয়ত্বাধীন যাজক ও েলবীয়েদর
কােজ খুবই সন্তুষ্ট হেয়িছল| তাই তারা মুক্তহেস্ত ভঁাড়ােরর জনয্
উপহার বেয় আনিছল| 45 যাজকগণ ও েলবীয়রা তঁােদর ঈশ্বেরর
েসবা করিছেলন| তঁারা েলাকেদর শুিচ করার জনয্ অনুষ্ঠান সম্পাদন
করেলন| গায়ক ও দ্বাররক্ষীরাও দায়ুদ ও শেলামেনর িনেদর্ শ পালন
কেরিছল| 46 (বহুকাল আেগ, দায়ুদ এবং সঙ্গীত দেলর পিরচালক
আসেফর সময় ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ অেনক প্রশিস্ত এবং ধনয্বাদ
জ্ঞাপেনর গান রচনা কেরিছেলন|)

47 সরুব্বািবল ও নিহিমেয়র রাজেত্বর সমেয়, ইস্রােয়েলর েলাকরা
দ্বাররক্ষী ও গায়কেদর ৈদিনক বয্েযর জনয্ অথর্ সংগ্রহ করেতন|
ইস্রােয়লীয়রা েলবীয়েদর জনয্ অথর্ সিরেয় রাখেতন| েলবীয়রা
হেরােণর উত্তরপুরুষ যাজকেদর জনয্ েসই অথর্ েরেখ িদেয়িছল|

13
নিহিময়র েশষ িনেদর্ শাবলী

1 েসিদন সবাই যােত শুনেত পায়, েস ভােব েমািশর িবিধ পুস্তকিট
উচ্চস্বের পাঠ করা হেয়িছল| প্রেতয্েক জানেত পারল েয, পুস্তেক
অেম্মানীয় ও েমায়াবীয় বয্িক্তেদর ঈশ্বেরর েলাকেদর মণ্ডলীেত েযাগ
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েদবার অনুমিত িছল না| 2 এই িনেষধাজ্ঞার কারণ এই সমস্ত েলাকরা
ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রেয়াজেন খাদয্ বা জল েতা েদয়ই িন,
উপরন্তু ইস্রােয়লীয়েদর অিভশাপ েদবার জনয্ তারা িবিলয়মেক টাকা
িদেয়িছল| িকন্তু আমােদর ঈশ্বর েসই অিভশাপেক আশীবর্ােদ পিরণত
করেলন| 3 ইস্রােয়লীয়রা যখন িবিধ সম্বেন্ধ জানেত পারল, তারা সমস্ত
িবেদশীেদর েথেক িনেজেদর আলাদা কের িনল|

4-5 িকন্তু এ ঘটনা ঘটার আেগ ইিলয়াশীব মিন্দেরর একিট ঘর
েটািবয়়েক িদেয়িছেলন| ইিলয়াশীব িছেলন মিন্দেরর ভঁাড়ার ঘরগুিলর
ভারপ্রাপ্ত যাজক আর েটািবয় িছেলন তঁারই ঘিনষ্ঠ বনু্ধ| েয ঘরিট িতিন
িদেয়িছেলন েসই ঘরিটেত দান িহেসেব পাওয়া শসয্, ধুপকািঠ সুগন্ধী
বস্তু ও ঈশ্বেরর মিন্দেরর বাসন-েকাসন ছাড়াও দ্রাক্ষারস, েলবীয়
গায়কেদর ও দ্বাররক্ষীেদর বয্বহােরর েতল ও যাজকেদর পাওয়া
উপহার সামগ্রীগুিল থাকত| িকন্তু তা সেত্ত্বও ইিলয়াশীব ওই ঘরিট তঁার
বনু্ধেক িদেয়িছেলন|

6 এ ঘটনা যখন ঘেট, আিম তখন েজরুশােলেম িছলাম না|
েস সময় অথর্াৎ  রাজা অতর্ক্ষেস্তর রাজেত্বর 32 বছেরর মাথায়,
আিম আবার বািবেল তঁার সেঙ্গ েদখা করেত যাই ও তঁার সম্মিত
িনেয় আবার েজরুশােলেম িফের আিস| 7 িফের আসার পর আিম
ইিলয়াশীেবর এই দুঃখজনক কােজর কথা জানেত েপের খুবই েরেগ
যাই| 8 ইিলয়াশীেবর মেতা একজন বয্িক্ত িকনা স্বয়ং ঈশ্বেরর মিন্দেরর
একিট ঘর েটািবয়়েক িদেয় িদেয়েছ! 9 আিম ঐ ঘরগুিলেক পিরষ্কার
ও শুিচ করার আেদশ িদই| তারপর আিম মিন্দেরর থালাগুিল, শসয্
ৈনেবদয্ এবং ধুপধূেনা ঐ ঘরগুেলােত েরেখ িদই|

10 আিম একবার জানেত পাির, েয েলােকরা তােদর প্রিতশ্রুিত
মেতা েলবীয় ও গায়কেদর শসয্ ও খরচাপািত না েদওযায় তারা
িনেজেদর েক্ষেত কাজকরেত েযেত বাধয্ হেয়েছ| 11আিম দািয়ত্বাধীন
বয্িক্তেদর েডেক িজেজ্ঞস করলাম, “েতামরা েকন ঈশ্বেরর মিন্দেরর
িঠকমেতা েদখােশানা কেরা িন?” এরপর আিম সব েলবীয়েদর একত্র
করলাম এবং তােদর িনেজেদর জায়গায় ও মিন্দেরর কােজ িফের
েযেত আেদশ িদলাম| 12 তখন িযহূদার সকেল প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী
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িনেজেদর শসয্, দ্রাক্ষারস ও েতেলর এক দশমাংশ মিন্দের িনেয় এেলা
এবং েসগুিল ভঁাড়ার ঘের জেড়া করল|

13 আিম েশিলিময় নােম এক যাজকেক, সােদাক নােম একজন
িশক্ষকেক ও পদায় নােম এক েলবীয়েক ভঁাড়ার ঘেরর দািয়ত্ব িদলাম|
মৎতনেয়র েপৗত্র ও সকু্কেরর পুত্র হাননেক তােদর সহকারী িহেসেব
িনযুক্তকরলাম|আিমজানতাম,আিম এেদর ওপর ভরসা করেত পাির|
এেদর কাজ িছল ভঁাড়ার ঘেরর িজিনসপত্র তােদর আত্মীয়েদর মেধয্
িবিলবন্টন করা|

14 েহ ঈশ্বর, এই সমস্ত কােজর জনয্ তুিম আমােক মেন েরেখা|
আমার ঈশ্বেরর মিন্দর ও তঁার কাজ পিরচালনার জনয্ আিম ভিক্তভের
যা কেরিছ তা েযন তুিম ভুেল েযও না|

15 েসই সময়, আিম েদখলাম েয, িবশ্রােমর িদনও িযহূদায় েলােক
দ্রাক্ষারস বানােনার জনয্ দ্রাক্ষা িনংড়ােনার কাজকরেছ|আিম েদখলাম
েয েলােক শসয্ বেয় এেন গাধার িপেঠ তা েবাঝাই করেছ, তারা
দ্রাক্ষা এবং অনয্ানয্ িজিনষপত্রও িবশ্রােমর িদেন েজরুশােলেম িনেয়
আসেছ| আিম তখন এই সব েলাকেদর সতকর্ কের িদেয় বিল েয
িবশ্রােমর িদন েকান রকম খাবারদাবার িবিক্র করা তােদর উিচৎ নয়|

16 েজরুশােলেম, েসার শহেরর িকছু েলাক বাস করেতা| তারা
মাছ ও অনয্ানয্ অেনক িজিনসপত্র িবশ্রােমর িদন েজরুশােলেম
িনেয় এেস িবিক্র করত, আর ইহুদীরাও েসই সব িজিনসপত্র িকনত|
17 আিম িযহূদার গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তবগর্েক েডেক বললাম, তারা িঠক
মেতা কাজ করেছ না| “েতামরা অতয্ন্ত খারাপ কাজ করেছা| িবশ্রােমর
িদনিটেকও েতামরা অনয্ানয্ েয েকান সাধারণ িদেনর পযর্ােয িনেয়
যােচ্ছা| 18 েতামরা অবগত আেছা েয, আমােদর পূবর্পুরুষরাও িঠক
একই ভুল কেরিছল, এবং তার জনয্ ঈশ্বর আমােদর ও এই শহরেক
দুেযর্াগ ও িবপিত্তর মুেখ েঠেল িদেয়িছেলন| এখন, েতামরা িবশ্রােমর
িদনটােক সাধারণ িদেনর মেতা বয্বহার কের ইস্রােয়েলর ওপরআরও
েক্রাধ িনেয় আসছ|”

19 আিম তখন দ্বাররক্ষীেদর প্রিত শুক্রবার, িঠক অন্ধকার নামার
আেগ েজরুশােলেমর দরজাগুিল বন্ধ কের তালা েদবার িনেদর্ শ িদেয়
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বিল শিনবােরর পিবত্র িদনিট না কাটা পযর্ন্ত েযন দরজা েকােনা মেতই
েখালা না হয়| আিম আমার িনেজর িবশ্বস্ত েলাকেক ফটেকর কােছ
েরেখ িদলাম ও তােদর ফটকগুেলার ওপর লক্ষয্ রাখেত িনেদর্ শ িদই
যােত িবশ্রােমর িদন েজরুশােলেম েকান েবাঝা না বহন কের আনা
হয়|

20 একবার িক দুবার বিনকরা েজরুশােলেমর ফটেকর বাইের
রািত্রবাস কেরিছল| 21আিম তােদর সতকর্ কের িদেয় বেলিছলাম েয,
তারা যিদ েজরুশােলেমর েদওয়ােলর বাইের রািত্রবাস কের তােদর
েগ্রপ্তার করা হেব| তারপর েথেক তারা আর কখনও িবশ্রােমর িদেন
তােদর িজিনসপত্র িবিক্র করেত আেসিন|

22 এরপর আিম েলবীয়েদর িনেজেদর শুিচ হেত আেদশ িদলাম|
তারপর, তােদর ফটকগুিলেত েমাতােয়ন করা হল, যােত েকউ
িবশ্রােমর িদেনর পিবত্রতা নষ্ট না করেত পাের|
েহ ঈশ্বর, দয়া কের এসব কাজগুিল স্মরেণ েরেখা এবং আমার

প্রিত েতামার মহতী করুণা েদিখও|
23 েস সমেয়আিম লক্ষয্ কির, িকছু িযহূদা বয্িক্ত অেস্দাদ, অেম্মান

ও েমায়ােবর েমেয়েদর িবেয় কেরেছ| 24 এই সব িববাহগুিলর দরুণ,
েছেলেমেয়েদর অেধর্ক ইহুদীেদর ভাষায় কথা বলেত পাের না| এই
সব িশশুরা অেস্দাদ, অেম্মান ও েমায়ােবর ভাষায় কথা বলেতা|
25আিম এই সব েলাকেদর িতরস্কার কের বললাম, তারা ভুল কেরেছ|
আিম তােদর কেয়ক জনেক আঘাত কের তােদর চুেলর মুিঠ ধরলাম|
আিম তােদর ঈশ্বেরর সামেন প্রিতজ্ঞা করেত বাধয্ করলাম| আিম
তােদর বললাম, “েতামরা এই সব িবেদশী েলাকেদর েমেয়েদর িবেয়
করেব না| আর েতামােদর েছেলেদরও এই সব িবেদশীেদর েমেয়েক
িবেয় করেত েদেব না| 26 েতামরা েতা জােনা, এই ধরেণর িবেয়র
জনয্ শেলামেনর িক শািস্ত হেয়িছল| আর েকান েদেশ শেলামেনর
মেতা মহান রাজা িছল না| ঈশ্বর শেলামনেক ভােলাবাসেতন| িতিন
তঁােক সমগ্র ইস্রােয়েলর রাজা কেরিছেলন| িকন্তু তার িবেদশী স্ত্রীেদর
প্রভােবর জনয্ শেলামনও পাপাচরণ কেরিছল| 27আর এখন আমরা
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েদখিছ, েতামরাও এই ভয়ানক পাপাচরণ করেছা| েতামরা ঈশ্বেরর
প্রিত শ্রদ্ধা প্রদশর্ন করেছা না| েতামরা িবেদশী নারীেদর িববাহ করেছা|”

28 ইিলয়াশীেবর পুত্র িযেহায়াদা িছেলন মহাযাজক| িযেহায়াদার এক
পুত্র েহােরােণর সন্বল্লেটর জামাতা িছল| আিম তােক এই জায়গা েছেড়
পািলেয় েযেত বাধয্ কির|

29 েহ ঈশ্বর, তুিম এই সব েলাকেদর শািস্ত দাও| এরা যাজকবৃিত্তেক
কলুিষত কেরেছ| তারা তােদর যাজক বৃিত্তেক অপিবত্র কেরিছল| তুিম
যাজক ও েলবীয়েদর সেঙ্গ েয চুিক্ত কেরিছেল, এরা তা পালন কেরিন|
30 আিম তাই যাজক ও েলবীয়েদর পিবত্র ও পিরচ্ছন্ন কেরিছলাম|
আিম সমস্ত িবেদশীয়েদর সিরেয় িদেয়িছলাম, এবং আিম েলবীয়েদর
ও যাজকেদর তােদর কতর্ বয্ ও দািয়ত্ব অপর্ন কেরিছলাম| 31 েলাকরা
যােত উপহারস্বরূপ তােদর প্রথম ফল, ফসল এবং কাঠ িনেদ্দর্ িশত
সময় িনেয় আেস আিম তার বয্বস্থা কেরিছলাম|
েহ আমার ঈশ্বর, এই সব ভাল কাজ করার জনয্ আমােক তুিম মেন

েরেখা|
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