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নিহিময় ২:৪

নিহিময়র পু ক
নিহিময়র রাথনা
১এ

িল হখিলেয়র পু র, নিহিমেয়র গ : রাজা অত র রাজে বর ২০ বছেরর মাথায়, িকে ব মােস আিম শূশেনর
২ এসমেয় হনািন নােম আমার এক ভাই ও আেরা িকছ যি িযহদা থেক আমার সে দখা করেত
ূ
ু
এেসিছল। আিম তখন তােদর জ শােলম শহরিট স েক ও য সব ই দীরা ব ীদশা থেক িনেজেদর র া করেত পেরিছল
এবং তখনও িযহদায়
ূ িছল, তােদর স েক তােদর িজ াসা কেরিছলাম।
৩ হনািন ও তার সে য লাকরা িছল তারা আমােক বলল, “ য সম ই দী ব ীদশা এডা় েত পেরিছল এবং িযহদায় বাস
ূ
করেছ, তারা সংকট ও ল ার মে য িদেয় বাস করেছ। কন? কারণ জ শােলেমর রাচীর ভেঙ পেডে় ছ এবং দরজা িল
আ েন পুেড় গেছ।”
৪ জ শােলম ও সখানকার বািস ােদর স েক একথা শানার পর আমার খুবই মন খারাপ হয় এবং আিম বেস পেড ় কাঁদেত
কির। ভারা রা মেন, আিম িকছিদন
করলাম। ৫ এই
ু ধের উপবাস করেত ও বেগর ঈ বেরর কােছ রাথনা করেত
বেল আিম রাথনা কেরিছলাম:
“ হ রভু, বেগর ঈ বর, আপিন মহান ও মতাবান। যারা আপনােক ভালবােস ও িব ব ভােব আপনার আ া
পালন কের তােদর সে আপিন আপনার ভালবাসার চিু সবসমেয় বজায় রােখন। হ রভু অনু রহ কের আপনার
ভে র রাথনা রবণ করন।
৬ “আিম আপনার সামেন আপনার দাস, ই রােয়েলর লাকেদর জ য রাথনা করিছ। আমরা, ই রােয়েলর লাকরা,
আপনার িব ে য পাপসমূহ কেরিছ আিম তা বীকার করিছ। আিম ও আমার িপত ৃপু ষরা য পাপ কেরিছ তাও
বীকার করিছ। ৭ আমরা, ই রােয়লীয়রা আপনার সে খুব খারাপ যবহার কেরিছ। আপিন আপনার দাস মািশেক য
সকল আ া, িশ ামালা ও িবিধ িদেয়িছেলন তা আমরা পালন কির িন।
৮ “ হ রভু, আপনার দাস মািশেক আপিন য িনেদশ িল িদেয়িছেলন দয়া কের তা রণ ক ন। আপিন বেলিছেলন,
‘ তামরা, ই রােয়েলর লাকরা যিদ আমার রিত অিব ব হও তাহেল আিম তামােদর িবিভ জািত সমূেহর মে য
ছিডে় য় দব। ৯ িক তামরা যিদ আমার কােছ িফের আস এবং আমার আেদশ িল মেন চেলা, তাহেল তামােদর মে য
যারা প ৃিথবীর রা দেশ িনবািসত হেয় রেয়েছ তােদর আিম জেডা় করব এবং য জায়গািট আিম আমার নাম াপন
করার জ য মেনানীত কেরিছ সই জায়গায় তােদর িফিরেয় আনব।’
১০ “ই রােয়লীয়রা আপনার দাস ও আপনার লাক। আপিন আপনার মহান মতা রেয়াগ কের এেদর র া
কেরেছন। ১১ হ রভু, আপনােক আমার িবনীত অনুেরাধ আপিন আমার, আপনার দােসর এবং যসব দাসরা আপনার
নােমর রিত র া জানােত চায়, তােদর রাথনা নুন।”
হ রভু, আপিন জােনন, আিম রাজার পানপা রবাহক। *আজ আিম যখন কৃপা রাথী িহেসেব রাজার সে সা াৎ করেত
যাব আপিন আমার সহায় থাকেবন, যােত রাজা আমােক অনু রহ কেরন।

১ রাজধানীেত িছলাম।

রাজা অত

নিহিময়েক জ শােলেম পাঠােলন

১ রাজা

অত ে র রাজে বর ২০তম বছেরর নীসন মােস, যখন রাজােক রা ারস িনেবদন করা হল, আিম রা ারসিট
থাকাকালীন রাজা কখনও আমােক িবষাদ র দেখন িন, িক সিদন
আিম সি যই িবষাদ র হেয়িছলাম। ২ রাজা আমােক িজে স করেলন, “ তামার িক শরীর খারাপ? তামােক এেতা িবষাদ র
লাগেছ কন? মেন হে , তামার দয় িবষােদ পিরপূণ।”
তখন আিম খুব ভয় পেলও রাজােক বললাম, ৩ “মহারাজ দীঘজীিব হান! আমার মন ভারা রা কারণ য শহের আমার
পূবপু ষরা সমািধ , সই শহর আজ বংস ূেপ পিরণত হেয়েছ এবং সই শহেরর ফটক িল আ েন পুেড় বংস হেয়েছ।”
৪ তখন রাজা আমােক র করেলন, “তুিম আমােক িদেয় িক করােত চাও?”

২ িনলাম এবং রাজােক িদলাম। এর আেগ তার সে

*১:১১

পানপা রবাহক পানপা রবাহক সবসময় রাজার খুবই ঘিন হত কারণ তার কাজ িছল রাজার রা ারস রথেম চেখ
দখা, যােত কউ রাজােক িবষ পান করােত না পাের।
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আিম আমার ঈ বরেক রাথনা কের ৫ রাজােক বললাম, “রাজা যিদ আমােক িনেয় সি যই খুশী থােকন এবং তাঁর যিদ
জ শােলেম পাঠান য শহের আমার পূবপু ষরা সমািধ হেয়িছেলন যােত আিম
ইে হয়, তেব দয়া কের আমােক িযহদায়
ূ
শহরিট আবার গেড় তুলেত পাির।”
৬ মহারােজর পােশই রাণী বেসিছেলন। তাঁরা জন আমােক িজে স করেলন, “ তামার এই সফেরর জ য কত সময় লাগেব?
কেব আবার তুিম এখােন এেস পৗঁছেত পারেব?”
রাজা যেহতু আমায় খুিশ মেন িবদায় িদেলন, আিম তাঁেক একিট িনিদ সমেয়র মে য িফের আসার রিত িত িদলাম।
৭ আিম রাজােক এও িজ াসা করলাম, “রাজা যিদ স
থােকন, দয়া কের আমােক কেয়কিট িচিঠ িদন যােত িযহদা
ূ যাওয়ার
পেথ ফরাৎ নদীর পি ম পােরর অ ল পার হবার সময় আিম রা যপালেদর দখােত পাির। ৮ এছাডা় ও আপনার বনিবভােগর
আিধকািরক আসফেক উে য কের লখা একিট িচিঠও আমার দরকার, যােত স আমােক শহেরর ফটক িল, শহেরর
রাচীরসমূহ, মি েরর দওয়ালসমূহ ও আমার িনেজর বাস ান িনমােণর জ য আমােক কাঠ দয়।”
রাজা আমােক সব িকছ ু রেয়াজনীয় িচিঠ িদেয় অনুগ ৃহীত করেলন। ঈ বর আমার রিত সদয় িছেলন বেলই রাজা আমার
জ য এসব কেরিছেলন।
৯ তারপর আিম যখন ফরাৎ নদীর পি মা েল এলাম, সখানকার রা যপালেদর আিম প র িল দখালাম। রাজা আমার
সে কেয়ক জন সামিরক পদ যি ও অ বােরাহী স যও পািঠেয়িছেলন। ১০ আিধকািরকগণ, হােরােণর স ব ট ও
অে ােনর রীতদাস টািবয় যখন আমার আসার খবর পল এবং নল য ই রােয়লীয়েদর আিম সাহা য করেত এেসিছ তখন
তারা িবর ও
হল।
নিহিময় জ শােলেমর রাচীর পয্যেব ণ করেলন
১১–১২

জ শােলেম িতন িদন থাকার পর আিম এক রােত কেয়ক জনেক সে িনেয় বেরালাম। জ শােলেমর জ য িক
করার কথা ঈ বর আমার দেয় রেখিছেলন স কথা আিম কােরা কােছই রকাশ কিরিন। য ঘাডা় িটেত আিম চেডি় ছলাম,
সিট ছাডা় আমার কােছ আর কান ঘাডা় িছল না। ১৩ যখন রাত হল, আিম উপ যকার ফটেকর ভতর িদেয় বিরেয় এেস
নাগকূ প ও ছাইগাদার ফটেকর িদেক গলাম। আিম নগরীর ভেঙ যাওয়া রাচীর এবং আ েন ভ ীভূত রাচীেরর দরজা িল
পিরদশন করিছলাম। ১৪ এরপর আিম ঝণার ফটক ও রাজ পু িরণীেত এেস পৗঁছলাম। সখােন আমার ঘাডা় র যাবার কান
রা া িছল না। ১৫ তাই আিম রােত দওয়াল েলা পযেব ণ করেত করেত উপ যকার ওপর িদক পয গলাম এবং দওয়ালিট
বরাবর এিগেয় গলাম যত ণ না উপ যকার ফটেক এেস পৗঁছলাম। তারপর শহের িফের গলাম। ১৬ আিম কাথায় কাথায়
িগেয়িছলাম সকথা আিধকািরকরা বা ই রােয়েলর গ যমা য যি রা জানেতন না। আিম তখনও পয ই দীেদর, যাজকেদর,
রাজপিরবারেদর, আিধকািরকেদর বা অ যেদর কােছ যারা কাজিট করেব, আিম িক করেত যাি স স েক িকছইু রকাশ
কিরিন।
১৭ পের আিম তােদর বললাম, “ তামরা সকেলই দখেত পা আমরা িক সম যার স ুখীন হেয়িছ। জ শােলম শহর আজ
বংস ূেপ পিরণত হেয়েছ এবং এর ফটক িল আ েন পুেড় গেছ। এেসা, আমরা আবার জ শােলেমর দওয়াল গঁেথ ফিল
তাহেল আর আমােদর ল ার কান কারণ থাকেব না।”
১৮ আিম তােদর এও বললাম য ঈ বর আমার ম ল কেরিছেলন। রাজা আমায় িক বেলেছন, স কথাও তােদর জানালাম।
তখন লাকরা বেল উঠল, “চেলা আমরা পুনিনমােণর কাজ
কির!” তাই তারা এই ভাল কােজর র িতেত িনেজেদর
উৎসাহ িদল। ১৯ িক হােরােণর স ব ট, অে ােনর রীতদাস টািবয় ও আরবীয় গশম আমােদর িব প কের িজে স
করল, “ তামরা িক করেছা? তামরা িক রাজার িব ে িবে রাহ করেছা?”
২০ তখন আিম তােদর বললাম: “আমরা, ঈ বেরর সবকরা, এই শহর আবার গেড ় তুলেবা। একােজ সফল হেত বেগর
ঈ বর আমােদর সাহা য করেবন। তামােদর পিরবােরর কউ জ শােলেম বাস কেরিন। তামরা কউ আমােদর একােজ
সাহা য করেত পারেব না। এ ভূখে র সামা যতম অংশও তামােদর নয়। এখােন থাকার তামােদর কান অিধকার নই।”
রাচীর িনমাতাগণ
১ মহাযাজক ইলীয়াশীব ও তাঁর যাজক ভাইরা কাজ

করেলন এবং মষ- বারিট িনমাণ করেলন। তারপর তাঁরা ঈ বেরর
িহেসেব উৎসগীকৃত করেলন এবং তাঁরা দরজা িল দওয়ােলর গােয় যথা ােন াপন করেলন।
এবং হনেনেলর
পয জ শােলেমর রাচীর িনমাণ করেলন এবং তাঁেদর কাজ ঈ বরেক উৎসগ

৩ কােছ সিট পিব র ব

তাঁরা একেশা
করেলন।
২ যাজেকর পােশর দওয়ালিট বানােলন িযরীেহার বািস ারা। আর তার পােশরিট বানােলন ইি রর পু র স ূর।
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৩ হ সনায়ার পু রগণ মৎ য- বারিট আবার বানাল। তারা বগা িল যথা ােন বসােলা, ইমারতিটেত দরজা বসােলা এবং
তােত িছটিকিন ও তালাচািব লাগােলা।
৪ দওয়ােলর পেরর অংশিট হে ােসর পৗ র, ঊিরেয়র পু র মেরেমাৎ পুনিনমাণ করল।
তারপর ম ম, বিরিখেয়র পু র মেশষেবেলর পৗ র, পেররিট মরামৎ করল এবং তারপর দওয়ােলর পেরর অংশিট
বানার পু র সােদাক মরামৎ করল।
৫ দওয়ােলর পেরর অংশিট যিদও তেকায়ার যি রা মরামৎ করল িক তােদর নত ৃবগ তােদর রা যপাল নিহিময়র জ য
কান কািয়ক পির রম করেত অ বীকার করল।
৬ পুেরােনা ফটকিট পােসেহর পু র িযেহায়াদা ও বেসািদয়ার পু র ম ম মরামত করল। তারা যথা ােন কিড-় বগা বিসেয়
দরজায় কজা লািগেয় তােত তালা এবং িছটিকিন সংেযাগ করল।
৭ িগিবেয়ানীয় মলািটয় ও মেরােণাথীয় যােদান এবং িগিবেয়ান ও িম ার অ য লাকরা দওয়ােলর পেরর অংশিট মরামৎ
করল। িগিবেয়ান ও মেরােণাথ পি ম ফরাৎ জলার রা যপােলর বারা শািসত হত।
৮ এরপেরর অংশিট হহেয়র পু র উষীেয়ল মরামৎ করল। উষীেয়ল িছল একজন বণকার। হনািনয় সুগ বানাত এবং স
পেরর অংশিট মরামৎ করল। ঐসব লাকরা দওয়ালিটেক রশ রাচীর অবিধ গাঁথল।
৯ পেরর অংশিট মরামৎ করল হেরর পু র রফায়। রফায় জ শােলেমর অেধেকর রা যপাল িছেলন।
ূ
১০ এরপর হ মেফর পু র িযদায় এেকবাের িনেজর বািডর
় উেলটািদক পয দওয়ালিট বানােলা। পেরর অংশিট বানােলা
হশ িনেয়র পু র হটুশ। ১১ হারীেমর পু র মি য় ও পহৎ— মায়ােবর পু র হশূব পেরর অংশিট এবং চু ী-গ বুজও মরামৎ
করল।
১২ হেলােহেশর পু র শ ুম তার ক যােদর সাহাে য দওয়ােলর পেরর অংশিট তরী করল। শ ুম জ শােলেমর অপর
অেধেকর রা যপাল িছেলন।
১৩ হানূন নােম এক যি এবং সােনােহর লাকরা উপ যকার ফটকিট মরামৎ করল। তারা দরজািট কজার ওপর বিসেয়
তােত তালা-চািব িদল এবং ছাইগাদা-ফটক পয ৫০০ গজ দওয়াল মরামৎ করল।
১৪ মি য় িছল রখেবর পু র এবং বৎহে রেমর রা যপাল। স ছাইগাদার ফটকিট মরামৎ করল এবং িছটিকিন ও তালাসহ
দরজািট কজার ওপর বসাল।
১৫ কে হািষর পু র শ ুম ঝণা-ফটকিট মরামৎ করল। শ ুম িছেলন িম া জলার রা যপাল। িতিন ফটকিট মরামৎ
করেলন এবং তার মাথায় একিট ছাদ বানােলন। িতিন এর দরজা িল তালা ও িছটিকিনসহ বসােলন। এছাডা় , শ ুম রাজবািগচার
পােশ শীেলাহ পুকুেরর দওয়ালও মরামৎ করেলন। দওয়ালিট দায়ূদ নগেরর যখান থেক য িসঁিড় নেম এেসেছ সখান
পয িতিন মরামৎ করেলন।
১৬ দওয়ােলর পেরর অংশিট অ বূেকর পু র নিহিময় মরামৎ করল। নিহিময় বৎসূর জলার অেধেকর রা যপাল িছেলন।
িতিন দায়ূেদর পিরবােরর সমািধ েলার উেলটািদক পয এবং মানুেষর বারা তরী পুকুর এবং বীর-গ ৃহ পয কাজ করেলন।
১৭ দওয়ােলর পেরর অংশ বািনর পু র রহেমর িনেদেশ লবীয় পিরবারেগা ীরা বানাল। হশিবয় দওয়ােলর পেরর অংশিট
ূ
মরামৎ করল। িতিন িকয়ীলা রেদেশর অেধেকর রা যপাল িছেলন। িতিন তার িনেজর জলােতও মরামৎ করেলন।
১৮ দওয়ােলর পেরর অংশ তাঁেদর ভাইরা মরামৎ কেরিছল। তারা হনাদেদর পু র িব ই এর অধীেন কাজ কেরিছল। িব ই
ু
ু
িকয়ীলার অপর অেধেকর রা যপাল িছেলন।
১৯ এর পেরর অংশ যশূেয়র পু র এসর মরামৎ করেলন। এসর িম ার রা যপাল িছেলন। িতিন অ রাগার থেক
রাচীেরর একিট কাণ পয দওয়াল মরামৎ কেরিছেলন। ২০ স বেয়র পু র বা ক এক কাণ থেক মহাযাজক ইিলয়াশীেবর
বািডর় দরজা পয দওয়ােলর অংশিট মরামৎ কেরিছল। ২১ ইিলয়াশীেবর বািডর় রেবশপথ থেক বািডর় অ য রা পয
দওয়ােলর অংশিট হে ােসর পৗ র, ঊিরেয়র পু র মেরেমাৎ মরামৎ করল। ২২ পেরর িকছটাু অংশ ওই অ েল বসবাসকারী
যাজকরা মরামৎ করেলন।
২৩ িব যামীন ও হশূব য যার িনেজর বািডর
় সামেনর দওয়ালটুকু িঠক করার পর অনিনেয়র পৗ র ও মােসেয়র পু র
অসিরয়ও িনেজর বািডর় সামেনর দওয়ালটুকু মরামৎ করল।
২৪ হনাদেদর পু র িব য়ী অসিরেয়র বািড ় থেক
কের দওয়ােলর বাঁক হেয় কাণ পয অংশিট তুেল ফলল।
ূ
২৫ উষেযর পু র পালল দওয়ােলর বাঁেক ে র কােছ যিট উ
রাসাদ থেক বিরেয় এেসেছ, যিট আবার রাজার
রহরীর উেঠােনর কােছ অবি ত সই খােন দওয়াল তুলল। পেরােশর পু র পদায় পালেলর পের কাজ করল।
২৬ মি েরর দাসরা ওফল পাহােডর
় ওপর বাস করিছল। তারা ে র কােছ জল বােরর পূবাংশ পয মরামেতর কাজ িল
করল।
২৭ তেকায়ীর লাকরা বড ়
িট থেক
কের ওফেলর দওয়াল পয দওয়ােলর বাদবািক অংশিট মরামৎ করল।
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২৮ যাজকরা

অ ব- বােরর ওপেরর অংশ বািনেয় ফলল। রে যক যাজক য যার িনেজর বািডর় দওয়াল গাঁথল।
ইে েরর পু র সােদাক িনেজর বািডর় সামেনর দওয়াল ও শখিনেয়র পু র শমিয়য় দওয়ােলর তারপেরর অংশটুকু
মরামৎ কের িনল। স িছল পূব বােরর জৈনক রহরী।
৩০ শিলিমেয়র পু র হনািনয় ও সালেফর পু র হানূন (হানূন িছল সালেফর ষ পু র) দওয়ােলর পেরর অংশ মরামৎ
করল।
বিরিখেয়র পু র ম ম তার িনেজর বািডর় সামেন দওয়ােলর অংশ মরামৎ করল। ৩১ মি য় নােম এক বণকার পযেব ণ
বােরর িবপরীেত মি র দাস ও যবসায়ীেদর বািড় পয অংেশর দওয়াল মরামৎ করল। ৩২ বাকী অংশ অথাৎ কােণর িদেক
ওপেরর ঘর থেক মষ বার পয অংশ বণকাররা ও যবসায়ীরা মরামৎ করল।

২৯ এরপর

স ব ট ও টািবয়
১ আমরা

দওয়াল পুনিনমাণ করিছ, একথা জানেত পের স ব ট খুবই
হল। স তখন ই দীেদর িনেয় হাসা-হািস
ব ট তার ব ুেদর ও শমরীয় সনাদেলর সামেনই কথা বলিছল, “এই বল ই দী েলা িক করেছ? ওরা িক
ভাবেছ য আমরা ওেদর ছেড় দব? ওরা িক বদীেত বিল চডা় েব? ওরা িক মেন কের য এক িদেনই ওরা িনমাণ কাজ শষ
করেত পারেব? ওরা িক আবজনা আর ধূেলার গাদা থেক এই পাডা় পাথর িলেক আবার জীব কের তুলেত পারেব?”
৩ সই সময়, অে ানীয়র টািবয় স ব েটর সে িছল। স বলল, “ য দওয়ালটা ওরা বানাে ওটার ওপর একটা ছাট
শয়ালও যিদ ওেঠ ওটা ভেঙ পডে় ব!”
৪ নিহিময় তখন ঈ বেরর কােছ রাথনা করেলন, “ হ ঈ বর তুিম দয়া কের আমােদর ডােক সাডা় দাও। এই সম
যি রা
আমােদর ঘ ৃণা কের। স ব ট ও টািবয় আমােদর অপমান করেছ। তুিম তােদর এর যথােযা য শাি দাও। ওেদর ব ী করার
যব া কেরা, যােত ওরা লি ত হয়। ৫ তামার চােখর সামেন ওরা য অপরাধ কেরেছ তা তুিম মা কেরা না। ওরা দওয়াল
িনমাতােদর অপমান কেরেছ ও তােদর িন ৎসাহ কেরেছ।”
৬ যিদও আমরা জ শােলেমর চারপােশর দওয়াল বানালাম িক দওয়ােলর উ তা যা হওয়া উিচৎ িছল মােট তার অেধক
হল। লাকরা উ যম আর ই া িনেয় কাজ কেরেছ।
৭ স ব ট, টািবয়, আরবীয়, অে ানীয় ও অ েদাদীয়রা খুব রেগ গল কারণ ওরা েনিছল য জ শােলেমর দওয়ােলর
কাজ এিগেয় যাে এবং গত ভরাট করা হে । ৮ তারপর তারা জ শােলেমর িব ে চ রা করার পিরক না করল। তারা
সবাই পিরক না করল য তারা আসেব ও জ শােলেমর িব ে লডা় ই করেব এবং তার িব ে গালমাল করেব। ৯ িক
আমরা আমােদর ঈ বেরর কােছ রাথনা কের িদবারা র দওয়ােলর চারপােশ কডা় পাহারার যব া করলাম যােত আমরা
এইসব বিহঃশ েদর রেয়াজেন বাধা িদেত পাির।
১০ স সময় িযহদার লােকরা বলল, “কমীরা সকেল া হেয় পেডে় ছ এবং ওখােন সরাবার মেতা এত নাংরা আেছ য
ূ
আমরা দওয়াল িনমােণর কাজ শষ করেত পারব না। ১১ আর আমােদর শ রা বলেছ, ‘ই দীরা এ স বে অবগত হবার
আেগ অথবা আমােদর দখেত পাবার আেগ, আমরা তােদর মে য িগেয় তােদর হ যা করব, এবং এইভােবই তােদর কাজ ব
হেয় যােব।’”
১২ তারপর য সব ই দী আমােদর শ
েদর মে য থাকত তারা এেলা এবং আমােদর দশ বার বলল, “আমােদর শ রা
আমােদর চারিদেক রেয়েছ। আমরা য িদেকই িফির না কন স িদেকই শ রা রেয়েছ।”
১৩ আিম তখন িকছ যি েক রাচীেরর িন তম অংেশ রাখার যব া করলাম। আিম পিরবার িলেক তেলায়ার, ব ম ও
ু
তীর-ধনুক সহ দওয়ােলর গেতর কােছ এক সে দাঁড় কিরেয় িদলাম। ১৪ তারপর সম যব া ও পিরি িত খিতেয় দখবার
পর, আিম
বপূণ পিরবার িলেক, আিধকািরকেদর এবং সম বািক লাকেদর উৎসাহ িদেয় বললাম, “আমােদর শ েদর
ভয় পেয়া না। মেন রেখা আমােদর রভু মহান এবং ভয় র!”
১৫ আমােদর শ
প খবর পল য আমরা তােদর চ রাে র কথা জেন ফেলিছ। ঈ বর তােদর সম মতলব বানচাল
কের িদেয়েছন। আবার আমােদর লাকরা তােদর িনেজেদর জায়গায় িফের িগেয় দওয়ােলর কাজ
করল। ১৬ তখন থেক
আমােদর লাকেদর অেধক সং যক দওয়াল িনমােণর কােজ িনযু রইল আর বািক অেধক ব ম, বম, তীর এবং বম িনেয়
রহরায় িনযু হল। সনা য রা িযহদার
ূ লাকেদর পছেন এেস দাঁডা় েলন যেহতু তারা দওয়াল িনমাণ করিছল। ১৭ িমি র
ও তােদর যাগানদাররা এক হােত তােদর য রপািত এবং অ য হােত অ রও ধেরিছল। ১৮ কাজ করার সময়ও রে যকিট
িনমাণকারী কামরবে তরবাির ঝুিলেয় রাখেতা। লাকেদর সতক কের দবার জ য যার িশঙা বাজােনার কথা স আমার
পােশ পােশ থাকত। ১৯ আিম তখন আিধকািরকবগ,
বপূণ পিরবার ও বািক লাকেদর সে কথা বললাম। আিম বললাম,
“এই দওয়াল জেু ড় এখনও অেনক কাজ করা বািক আেছ আর আমরা এেক অে যর থেক িবি হেয় িগেয়িছ। ২০ িক এেক

৪ করল।
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অপেরর থেক কােজর সময় যত দূেরই থােকা না কন, িশঙার আওয়াজ নেলই সকেল ত এক জায়গায় জেডা় হেব। ঈ বর
বয়ং আমােদর যুে সাহা য করেবন।”
২১ অতএব আমরা সূযা
থেক সূেযাদয় পয জ শােলেমর দওয়াল বানােনার জ য কিঠন পির রম করিছলাম যখন
কমীেদর মে য অেধকরা হােত ব ম ধেরিছল।
২২ আিম িনমাতােদর এও বেলিছলাম, “ রে যক িনমাতা এবং তার সাহা যকারী রাে র জ শােলেমর ভতের থাকেব
যােত তারা রাে র পাহারাদার এবং িদেনর বলা কমী হেত পাের।” ২৩ অতএব আিম বা আমার ভাইরা, আমার লাকরা এবং
রহরীরা কউই ান করার জ য বা কাপড় কাচার জ য পাষাক খুলেত পারতাম না কারণ আমরা যখন জেলর জ য বেরাতাম
তখনও আমােদর হােত অ র থাকত।
নিহিময় গরীব ঃখীেদর সাহা য করেলন
দির র ই দী তােদর আ ীয়েদর িব ে অিভেযাগ করেত
করেলা। ২ তােদর মে য কেয়কজন অিভেযাগ
করল, “আমােদর এত িল ছেলেমেয়; সুতরাং খেয়পের বাঁচার জ য আমােদর খা য শে যর রেয়াজন!”
৩ অ য লাকরা বলল, “ িভে র সময় শ য পাবার জ য আমরা আমােদর জিমজমা, রা াে ত এবং বািড ় ব ক
রেখিছলাম।”
৪ আবার আেরক দল বলেত
করল, “আমােদর জাত জিম ও রা াে েতর ওপর ধায্য রাজকর দবার জ য
আমােদর অথ ধার করেত হেয়িছল। ৫ আর এিদেক ঐসব ধনী লাকেদর দেখা! আমরাও তা ওেদরই মেতা মানুষ, আমােদর
ছেলেমেয়রাই বা ওেদর থেক কম িকেস? িক শষ পয আমােদর ছেলেমেয়েদর দাসদাসী িহেসেব িবি র কের িদেত হেব!
ইিতমে যই অেনেক তা করেত
কেরেছ, অথচ আমরা িকছইু করেত পারিছ না। আমােদর ভূিম ও রা াে ত এখন অ য
লাকেদর অধীেন!”
৬ আিম যখন ওেদর অিভেযাগ েলা নলাম তখন মহা
হলাম। ৭ তারপর আিম িনেজেক শা কের িব বান পিরবার
ও আিধকািরকবেগর কােছ িগেয় বললাম, “ তামরা তামােদর িনেজেদর লাকেদর টাকা ধার দাও এবং তােদর কাছ থেক
সুদ আদায় কর। তামােদর অিত অব য এ কাজ ব করেত হেব।” এরপর আিম সম যি েদর এক জায়গায় জেডা় কের
বললাম, ৮ “ লাকরা আমােদর ই দী ভাইেদর রীতদাস িহেসেব অ য দশসমূেহ িবি র কের িদেয়িছল। ব কে আমরা
তােদর বাধীন কের দেশ িফিরেয় এেনিছ আর এখন তামরা িনেজরাই আবার তােদর রীতদাস িহেসেব িবি র করেছা!”
ধনী লাকরা ও আিধকািরকরা এই অিভেযাগ েন িকছ ু বলেত পারল না, চপ
ু কের থাকল। ৯ তখন আিম তােদর বললাম,
“ তামরা যা করছ, সটা সিঠক কাজ নয়। তামােদর ঈ বেরর রিত র া ও ভয় থাকা রেয়াজন। অ যা য জািতরা য
সব ল াজনক কাজ করেছ সসব তামােদর করা উিচৎ নয়। ১০ আমার লাকরা, আমার ভাইরা, এমন িক আিমও, দির রেদর
টাকাপয়সা ও খা যশ য ধার িদি । এেসা আমরা তােদর য টাকা ধার িদই তার থেক সুদ নওয়া ব কির। ১১ তামরা অিত
অব য দির র যি েদর জিম-জমা, রা াে ত, বািড় ফরত িদেয় দেব। এছাডা় ও তামরা, এেদর টাকা-পয়সা, শ য,
রা ারস এবং তল ধার িদেয় তার ওপর এক শতাংশ হাের য সুদ িনেয়েছা তাও িফিরেয় দেব।”
১২ তখন ধনী যি সবাই আমােক বলল, “নিহিময় তুিম যা বলেল তাই হেব। আমরা ওেদর সব িকছ িফিরেয় দব আর
ু
কখনও গরীব ঃখীেদর থেক িকছ ু নব না।”
তারপর যাজকেদর ডেক ঈ বেরর সামেন ধনী ও আিধকািরকরা যা বেলেছ তা শপথ করালাম। ১৩ এরপর আিম আমার
কাপেডর় ভাঁজ ঝাডে় ত ঝাডে় ত তােদর বললাম, “এই একই ভােব তামরা যারা এই রিত িত ভ করেব, তােদর রে যকেক
ঈ বর ধের ঝাঁকােবন। ঈ বর তােক গ ৃহচু্যত তা করেবনই উপর তার যা িকছ ু আেছ সবই তােক হারােত হেব।”
আিম আমার ব য শষ করার পর উপি ত সকেল “আেমন” বলল। তারপর তারা সকেল রভুর রশংসা করল এবং
এরা সকেলই তােদর কথা রেখিছল।
১৪ রাজা অত
র রাজে বর ২০তম বছর থেক ৩২তম বছর পয আিম িযহদার
ূ রা যপাল িহেসেব কাজ করিছলাম।
স সময় আিম বা আমার কান ভাই রা যপােলর জ য বরা খা য খাইিন। আিম কখনও দির র যি েদর জারজবদি
কর িদেত বা য কের স পয়সায় িনেজর খাবার িকিনিন। আিম অত ে র রাজে বর কু িড় বছর থেক বি রশ বছর পয
অথাৎ মাট বােরা বছর িযহদার
ূ শাসক িহেসেব কাজ কেরিছলাম। ১৫ য সব রা যপালরা আমার আেগ শাসন কেরিছেলন
তাঁরা লাকেদর জীবন িবসহ কের তুেলিছেলন। এঁরা সকেলই রে যক যি র কাছ থেক এক পাউ েপাসহ খাবার ও
রা ারস দাবী করেতন। নত ৃবগ, যারা ঐ সব রা যপালেদর অধীন িছল তারাও লাকেদর শাষণ করত। িক যেহতু আমার
ঈ বের ভয়-ভীিত আেছ, আিম এই ধরেণর কাজ কিরিন। ১৬ আিম জ শােলেমর দওয়াল তালবার জ য কিঠন পির রম
কেরিছলাম। আমার সম লাকরাও এই কােজর জ য একে র এেসিছল। আমরা কােরা কাছ থেক কান জিম-জমা কেড়
িনই িন।
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১৭ উপর আিম িনয়িমত ভােব আমার টিবেল ১৫০ জন ই দী আিধকািরকেদর খাওয়ার যাগান িদেয়িছলাম। আর আমােদর
আেশপােশর দশ থেক য সব লাকরা আমার টিবেলর কােছ এেসিছল আিম তােদরও খাবার সরবরাহ করতাম। ১৮ রিত
িদন লাকেদর খাওয়াবার জ য আিম একিট গ , ছয়িট মাটা মষ এবং নানান ধরেণর পািখ রা া করার জ য িদতাম। রিত
দশিদন অ র আিম রভূত পিরমােণ সব রকেমর রা ারস িদতাম। িক আিম কখনই শাসেকর জ য বরা দামী খাবারদাবার দািব কিরিন বা আমার খাবার কনার জ য রজােদর ওই সম কর িদেত বা য কিরিন। আিম জানতাম, দওয়াল
বানােনার জ য সকেল কিঠন পির রম করেছ। ১৯ হ ঈ বর, আিম এইসব লাকেদর জ য যা কেরিছ, তা মেন রেখা এবং
আমােক আশীবাদ কেরা।

আেরা সংকটসমূহ
১ তারপর

স ব ট, টািবয় ও গশম নােম আরব ও আমােদর অ যা য শ

রা জানেত পারল য আিম জ শােলেমর

৬ দওয়াল িনমাণ করিছলাম। দওয়ােলর গােয়র গত িল ভরাট করা হেলও তখনও অব য আমােদর দরজার পা া বসােনা

বািক িছল। ২ অতএব স ব ট ও গশম তখন আমােক একিট খবর পাঠাল: “চেলা নিহিময়: ওেনা সমভূিমর কিফিরন শহের
আমরা সা াৎ কির।” িক ওরা আমার িত করার পিরক না কেরিছল।
৩ িক আিম ওেদর এই কথা বেল ফরত পাঠালাম: “আিম খুব জ রী কােজ য আিছ, তাই তামােদর সে দখা করার
জ য আিম কাজ ব করেত পারব না।”
৪ স ব ট ও গশম আমােক চারবার একই খবর পািঠেয়িছল, িক আিম তােদর একই উ র িদেয়িছলাম। ৫ তারপর প মবার
স ব ট ওর িনেজর এক সাহা যকারীর মা যেম আমােক একই আম রণ পাঠােলা। ৬ িচিঠিটেত লখা িছল:
“চতুিদেক একিট জব ছডা় ে এবং এমনিক গশমও বেলেছ য, তুিম ও ই দীরা নািক রাজার িব ে িবে রাহ
করার পিরক না করছ। য কারেণ নািক তামরা জ শােলম শহেরর চারপােশ দওয়াল তুলছ। জনসাধারণ বলেছ,
িবে রােহর পর তুিমই নািক হেব ই দীেদর নতুন রাজা। ৭ জেব একথাও বলা হে য তামার স বে এই কথা
জ শােলেম ঘাষণা করেত তুিম ভাববাদীেদর িনযু কেরছ: ‘িযহদায়
ূ এক রাজা আেছন!’
“ দেখা নিহিময়, আিম তামােক সাবধান কের িদেত চাই য রাজা শী রই এসব খবর পেয় যােবন। তাই বলিছ,
এেসা আমরা এক সে বেস এ িবষেয় কথাবাতা বিল।”
৮ আিম তখন স ব টেক বেল পাঠালাম, “তুিম যা অিভেযাগ কেরছ তার কানটাই সি য নয়। তুিম তামার িনেজর মাথা
থেকই এই গ টা বানাে া।”
৯ আসেল আমােদর শ
রা আমােদর ভয় দখােত চ া করিছল। ওরা ভাবিছল, “এসব করেল ই দীরা ভয় পেয় কাজ
ব কের দেব আর দওয়ােলর কাজও শষ হেব না।”
িক আিম রাথনা কেরিছলাম, “ হ ঈ বর, আমােক শি দাও।”
১০ এক িদন আিম শমিয়য়র সে দখা করেত তার বািডে় ত গলাম। শমিয়য় িছল দলােয়র পু র। দলায় িছল মেহটেবেলর
পু র। শমিয়য় তার বািডে় ত িছল। স আমােক বলল, “নিহিময়, চল আমরা ঈ বেরর মি ের দখা কির। চল আমরা পিব র
ােনর িভতের িগেয় দরজা ব কের িদই, কারণ শ রা আজ রােত তামােক হ যা করেত আসেছ।”
১১ আিম শমিয়য়েক উ ের বললাম, “আমার মেতা কান যি র িক পািলেয় যাওয়া উিচৎ? আমার মেতা একজন যি র
িক িনেজর রাণ বাঁচােনার জ য পিব র ােনর ভতের যাওয়া উিচৎ? আিম যাব না!”
১২ আিম জানতাম য আমােক সাবধান করেত ঈ বর শমিয়য়েক পাঠান িন। আিম বুঝেত পারলাম য স আমার িব ে
ভিব য বাণী কেরিছল কারণ টািবয় ও স ব ট তােক তা করার জ য টাকা িদেয়িছল। ১৩ আমােক ভয় দখােনার জ য ও
মি েরর ভতের যেত রেরািচত করবার জ য শমিয়য়েক টাকা দওয়া হেয়িছল যােত এই কাজ কের আিম পাপ আচরণ কির
তাহেল ওরা আমােক অপদ করবার জ য বদনাম িদেত পাের।
১৪ হ ঈ বর, স ব ট ও টািবয়েক এবং তারা য ম কাজ িল কেরেছ তা অনু রহ কের মেন রখ। এমন িক ভাববািদণী
নায়িদয়ার কথা এবং অ যা য য সম ভাববাদীরা আমােক ভয় দখােত চ া করেছ তােদর কথাও তুিম রেণ রেখা।
দওয়াল িনমােণর কাজ সমা
১৫ ইলূল

মােসর ২৫ িদেনর মাথায় জ শােলেমর দওয়াল গাঁথার কাজ শষ হল। দওয়াল িনমাণ শষ করেত ৫২ িদন
লেগিছল। ১৬ তখন আমােদর সম শ
ও আেশপােশর সব জািত িল জানেত পারল য দওয়াল িনমােণর কাজ শষ
হেয়েছ। তাই তারা তােদর সাহস হািরেয় ফলল। কন? কারণ ওরা বুঝেত পেরিছল, য আমােদর ঈ বেরর সহায়তােতই
একাজ শষ হেয়েছ।
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১৭ এছাডা় ও, স সমেয় দওয়াল িনমােণর কাজ শষ হবার পর, িযহদার ধনী যি রা টািবয়েক িচিঠ িলখত এবং টািবয়
ূ
সসব িচিঠর জবাব িদত। ১৮ তারা ঐসব িচিঠ িলেখিছল কারণ িযহদােত
ব লাক তার রিত িব ব থাকেব বেল রিত িত
ূ
িদেয়িছল। কারণ টািবয়, আরেহর পু র শখিনেয়র জামাতা িছল। উপর টািবেয়র পু র িযেহাহানন বিরিখেয়র পু র
ম েমর ক যােক িবেয় কেরিছল। ১৯ অতীেত তারা টািবয়র কােছ রিত িত িদেয়িছল, তাই এরা আমার কােছ বেলিছল
টািবয় কত ভাল িছল। আমার কাযকলাপ স েক তারা টািবয়েক যাবতীয় খবরাখবর িদত। টািবয় আমােক ভয় দখােনার
জ য িচিঠ পাঠােনা অ যাহত রেখিছল।
১ আমােদর দওয়াল বানােনার কাজ শষ হল। তারপর আমরা দরজায় পা া বসালাম ও কারা সই সব দরজায় পাহারা
দেব তার জ য লাক িঠক করলাম। আমরা গায়কেদর এবং লবীয়েদরও িনযু করলাম। ২ এরপর আিম আমার ভাই
হনািন ও হনািনয় নােম আেরক যি েক যথা রেম জ শােলম শহেরর দািয় ব ও েগর সনাপিতর দািয় ব িদলাম। আিম
আমার ভাই হনািনেক বেছ িনেয়িছলাম কারণ অ যা যেদর থেক স খুবই সৎ ও তার ঈ বের বশী ভয় িছল। ৩ আিম
তখন তােদর িনেদশ িদলাম, “ রিতিদন সূেযাদেয়র কেয়ক ঘ া পের জ শােলেমর ফটক িল খুলেব। আর সূযাে র পূেবই
তামরা ফটক ব কের তালা লাগােব। এছাডা় ও, র ী িহেসেব যােদর িনেয়াগ করেব তারা যন এ শহেররই বািস া হয়। এই
সম র ীেদর কেয়ক জনেক শহেরর কেয়কিট
বপূণ জায়গায় পাহারা িদেত পাঠােব আর বাদবািকরা যন তােদর বািডর়
কাছাকািছ অ েলই পাহারা দয়।”

৭

িফের আসা ব ীেদর তািলকা
৪ জ শােলম শহরিট খুবই বড।
় শহের অেনক জায়গা থাকেলও, তুলনায় বািস ার সং যা কম। বািড-় ঘরও তখন সম
বানােনা হয়িন। ৫ এমতাব ায ঈ বর আমার দেয় সম বািস ােদর একি রত করার বাসনা রেবশ করােলন। আিম তখন
সম গ যমা য যি , আিধকািরকবগ ও সাধারণ লাকেদর একসে ডেক পাঠালাম। বসবাসকারী সম যি েদর একিট
তািলকা বানােনাই আমার মূল উে য িছল। ইিতমে য ব ীদশা থেক যারা রথম এ শহের িফের এেসিছল তার একিট
তািলকা আিম পেয়িছলাম। তােত লখা িছল:
৬ এই ই দীরা ব ীদশা থেক জ শােলম এবং িযহদায় িফের এেসিছল। রাজা নবূখ িনৎসর এেদর ব ী কের বািবেল
ূ
িনেয় িগেয়িছেলন। এরা হল: যশূয়, নিহিময়, অসিরয়, রয়িময়া, নহমািন, ৭ মদখয়, িবল্শন, িম রৎ, িব বয়, নহমূ ও বানা।
তারা স বািবেলর সে িফের এেসিছল। ই রােয়েলর য সম লাক িফের এেসিছল তােদর নাম ও সং যা িনে দওয়া
হল:
৮ পেরােশর উ রপু ষ ২১৭২
৯ শফিটেয়র উ রপু ষ ৩৭২
১০ আরেহর উ রপু ষ ৬৫২
১১ যশূয় ও যায়ােবর পিরবারেগা ীর পহৎ- মায়ােবর উ রপু ষ ২৮১৮
১২ এলেমর উ রপু ষ ১২৫৪
১৩ স ূর উ রপু ষ ৮৪৫
১৪ স েয়র উ রপু ষ ৭৬০
১৫ িব িয়র উ রপু ষ ৬৪৮
ূ
১৬ ববেয়র উ রপু ষ ৬২৮
১৭ আস্গেদর উ রপু ষ ২৩২২
১৮ অেদানীকােমর উ রপু ষ ৬৬৭
১৯ িব বেয়র উ রপু ষ ২০৬৭
২০ আদীেনর উ রপু ষ ৬৫৫
২১ িযিহি েয়র বংশজাত আেটেরর উ রপু ষ ৯৮
২২ হ েমর উ রপু ষ ৩২৮
২৩ বৎসেয়র উ রপু ষ ৩২৪
২৪ হারীেফর উ রপু ষ ১১২
২৫ িগিবেয়ােনর উ রপু ষ ৯৫
২৬ বৎেলহম ও নেটাফা শহেরর লাক ১৮৮
২৭ অনােথাত শহেরর ১২৮
২৮ বৎ-অ াবৎ শহেরর ৪২
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কফীরা ও বেরাত শহেরর ৭৪৩
ও গবা শহেরর ৬২১
৩১ িম মস শহেরর ১২২
৩২ বেথল ও অয় শহেরর ১২৩
৩৩ নেবা শহেরর ৫২
৩৪ এলম শহেরর ১২৫৪
৩৫ হারীম শহেরর ৩২০
৩৬ িযরীেহা শহেরর ৩৪৫
৩৭ লাদ, হাদীদ ও ওেনা শহেরর ৭২১
৩৮ সনায়া শহেরর ৩৯৩০
৩৯ যাজকগণ হল:
যশূেয়র বংশজাত িযদিয়য়র উ রপু ষ ৯৭৩
৪০ ইে েরর উ রপু ষ ১০৫২
৪১ পশ্হেরর উ রপু ষ ১২৪৭
ূ
৪২ হারীেমর উ রপু ষ ১০১৭
৪৩ এরা হল লবীয় পিরবারেগা ীর লাক:
হাদিবয়র বংশজাত যশূয় ও কদ্মীেয়েলর উ রপু ষ ৭৪
৪৪ এরা হল গায়ক ব ৃ :
আসেফর উ রপু ষ ১৪৮
৪৫ এরা হল বার-র কগণ:
শ ুম, আেটর, ট েমান, অ ুব, হটীটা ও শাবেয়র উ রপু ষ ১৩৮
৪৬ এরা হল মি েরর িবেশষ দাস:
সীহ, হসূফা ও ট বােয়ােতর উ রপু ষরা,
৪৭ কেরাস, সীয় ও পােদােনর বংশধরবগ,
৪৮ লবানা, হগাব ও শ েয়র বংশধরবগ,
৪৯ হানন, িগে ল ও গহেরর বংশধরবগ,
৫০ রায়া, রৎসীন ও নেকােদর বংশধরবগ,
৫১ গসম, ঊষ ও পােসেহর বংশধরবগ,
৫২ বষয়, িময়ূনীম ও নফষ
ু য়ীেমর বংশধরবগ,
৫৩ বকবূক, হকূ ফা ও হহেরর বংশধরবগ,
ূ
৫৪ বসলীত, মহীদা ও হশার বংশধরবগ,
৫৫ বেকাস, সীষরা ও তমেহর বংশধরবগ,
৫৬ নৎসীহ ও হটীফার বংশধরবগ।
৫৭ শেলামেনর উ রপু ষ দাসেদর মে য:
সাটয়, সােফরৎ ও পরীদার বংশধরবগ,
৫৮ যালা, দেকান ও িগে েলর বংশধরবগ,
৫৯ শফিটেয়র, হটীল ও পােখরৎ-হৎসবায়ীম ও আেমান;
৬০ মি েরর দাস ও শেলামেনর দাসেদর উ রপু ষ ৩৯২
৬১ কেয়কজন লাক ত েমলহ, তল্হশা, ক ব, অ ন ও ইে র শহর থেক জ শােলেম এেসিছল। তােদর পিরবার িল
ই রােয়ল থেক উ ূত িকনা তা তারা রমাণ করেত পােরিন।
৬২ দলায়, টািবয় ও নেকােদর উ রপু ষ ৬৪২ জন
৬৩ এরা িছল যাজক পিরবােরর উ রপু ষ:
হবায়, হে াস ও বিস য়। িগিলয়েদর বিস য় পিরবােরর ক যােক যিদ একজন পু ষ িবেয় করত ওই পু ষেক বিস য়েদর
উ রপু ষ িহসােব গ য করা হেতা।
৩০ রামা
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৬৪ যেহতু তারা তােদর বংশতািলকা বা তােদর পূবপু ষরা যাজক িছেলন িকনা তা রমাণ করেত পারল না, সেহতু
যাজকেদর তািলকায় তােদর নাম অ ভু করা হল না। ৬৫ রা যপাল ওই সম যি েদর, পিব র খাবার খেত বারণ
করেলন যত ণ পয না রধান যাজক ঊরীম ও তু ীম যবহার কের ঈ বেরর কােছ জেন নন িক করেত হেব।
৬৬–৬৭ ৭৩৩৭ জন দাসদাসীেক বাদ িদেল, যারা িফের এেসিছল তােদর মে য সব িমিলেয় িছল ৪২,৩৬০ জন। এছাডা় ও,
এেদর সে িছল ২৪৫ জন গায়ক-গািয়কা, ৬৮–৬৯ তােদর ৭৩৬ িট ঘাডা় , ২৪৫ িট খ র, ৪৩৫ িট উট ও ৬৭২০ িট গাধা
িছল।
৭০ বশ িকছ পিরবার রধান কাজ চািলেয় যাবার জ য অথ দান কেরন। রা যপাল বয়ং কাষাগাের ১৯ পাউ
বণমু রা
ু
িদেয়িছেলন। এছাডা় ও িতিন ৫০িট পা র ও যাজকেদর পাশােকর জ য ৫৩০ পাশাক দান কেরন। ৭১ িবিভ পিরবােরর
রধানরা কাজ চািলেয় যাওয়ার জ য ৩৭৫ পাউ বণমু রা এবং ১ ১/৩ টন পিরমাণ েপা দান কেরিছেলন। ৭২ সব িমিলেয়
অ যা য যি রা ৩৭৫ পাউ বণমু রা, ১ ১/৩ টন পা এবং যাজকেদর জ য ৬৭ িট ব রখ িদেয়িছেলন।
৭৩ যাজকগণ, লবীয়রা, বারর ীরা, গায়করা ও মি েরর সবাদাসরা ও অ যা য সম ই রােয়লীয়রা য যার িনেজর
শহের বাস করেত লাগল। ওই বছেরর স ম মােসর মে যই দখা গল ই রােয়েলর সম বািস ারা তােদর িনেজেদর
বাসভূিমেত বসবাস
কেরেছ।

িবিধ পাঠ করেলন ই রা
১

শষ পয বছেরর স ম মােস ই রােয়েলর সম বািস া এক জায়গায় জেডা় হল। এরা সকেল একই উে য িনেয়
একে র এেসিছল যন জল বােরর সামেন খালা চ বের তারা িছল একিট মানুষ। এরা সকেল িমেল িশ ক ই রােক
মািশর িবিধপু কিট আনেত অনুেরাধ করল। উে য রভু ই রােয়েলর বািস ােদর জ য য িবিধিনেদশ িল দন তা এই
রে িলিপব িছল। ২ সকেলর অনুেরােধ ই রা জনসমে িবিধপু কিট বার করেলন। এিট িছল স ম মােসর রথম িদন;
ঐ জনসমাগেম িছল পু ষ, মিহলা এবং ঈ বেরর িবিধ শানা ও বাঝার মত বয়স হেয়েছ এমন যি রা। ৩ ই রা তখন
জল বােরর সামেনর খালা চ বেরর িদেক মুখ কের জার গলায় ভার থেক
কের পুর পয িবিধপু কিট পাঠ কের
শানােলন। উপি ত সকেলই পূণ মেনােযাগ সহকাের তা নল।
৪ ই রা একিট উঁচু কােঠর মে র ওপর দাঁিডে় য় এ িল পাঠ করিছেলন। পাটাতনিট এই উপলে ই িবেশষভােব বানােনা
হেয়িছল। ই রার ডানিদেক দাঁিডে় য় িছেলন মি িথয়, শমা, অনায়, ঊিরয়, িহি য় ও মােসয় এবং তাঁর বাঁিদেক িছেলন পদায়,
মীশােয়ল, মি য়, হ ম, হশব ানা, সখিরয় ও ম ম।
৫ যেহতু ই রা উঁচ ু পাটাতেনর ওপর দাঁিডে় য় িছেলন সকেলই তাঁেক দখেত পাি ল। িতিন িবিধপু কিট খালার সে সে
সমেবত সকেল উেঠ দাঁডা় ল। ৬ রথেম ই রা রভু, মহান ঈ বেরর রশংসা করেলন। তখন উপি ত সবাই হাত তুেল বলল,
“আেমন, আেমন।” তারপর মাথা নীচু কের হাঁটু মুেড় বেস রভুর রশংসা করল।
৭–৮ ঐসব লবীয়রা িছেলন যশূয়, বািন, শেরিবয়, যামীন, অ ুব, শ বথয়, হািদয়, মােসয়, কলীট, অসরীয়, যাষাবদ,
হানন এবং পলায়। তাঁরা িবিধপু কিট থেক পাঠ করেলন এবং সহজ ভাষায় সিট লাকেদর বুিঝেয় িদেলন যােত যা পডা় হল
তারা তার অথ বুঝেত পাের।
৯ এরপর শাসক নিহিময়, যাজক ও িশ ক ই রা এবং য সব লবীয়রা িশ াদান করিছেলন তাঁরা সকেল ব
য রাখেলন।
তাঁরা বলেলন, “আজেকর িদনিট তামােদর রভু ঈ বেরর পে একিট িবেশষ িদন। †আজ যন কউ মন খারাপ না কের
বা চােখর জল না ফেল।” তাঁেদর একথা বলার কারণ হল য: যখন তাঁরা ঈ বেরর িবিধপু কিট পেড় শানাি েলন তখন
অেনেকই কাঁদিছল।
১০ নিহিময় বলেলন, “যাও তামরা সকেল মশলাদার ভারী খা য ও সুিম পানীয় িল উপেভাগ কেরা। আজেকর িদনিট
রভুর কােছ একিট িবেশষ িদন বেল যারা রা া কেরিন তােদরও খাবার িদও। মন খারাপ কেরা না কারণ রভুর আন
তামােদর মনেক শি শালী করেব।”
১১ লবীয়বগরা লাকেদর শা হেত সাহা য করল। তারা বলল, “চপ
ু কর এবং শা হও। আজ একিট িবেশষ িদন। মন
খারাপ কেরা না।”
১২ তখন উপি ত সবাই িমেল িবেশষ ভাজসভায় যাগ িদেয় খাবার ও পানীয় ভাগ কের খল। রে যেকই খুব খুশী
িছল এবং সকেল িমেল এই িবেশষ িদনিট উ যাপন করল। শষ পয িশ করা তােদর সকলেক রভুর য সম িবিধ িল
বাঝােনার চ া করিছল তা বুঝেত পারল।

৮

†৮:৯

িবেশষ িদন রিত মােসর রথম এবং ি বতীয় িদন িছল উপাসনার িবেশষ িদন। লাকরা একে র িমিলত হেয় একিট
ম ল নেব য ভাগ কের খত।
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১৩ তারপর ঐ একই মােসর ি বতীয় িদেন রে যকিট পিরবার রধান ই রা, যাজকবগ ও লবীয়েদর সে দখা করেত
গল। সকেলই িবিধ িল স েক পডা় েশানা করার জ য ই রােক িঘের ধরল।
১৪–১৫ িবিধ িল পডা় েশানা করার পর তারা, মািশর মা যেম রভু ই রােয়েলর লাকেদর, বছেরর স ম মােস কু িটর থেক
য একিট উৎসব পালন করবার আ া িদেয়িছেলন, তা জানেত পারল। জ শােলেম ফরবার পেথ, তারা িবিভ শহেরর মে য
িদেয় যেত যেত, লাকেদর বলেব: “পবত থেক জলপাই, লেমঁিদ ও খজরু এবং ছায়া শাখা িল কাট। িবিধিটেত যমন বলা
আেছ ঐ শাখা িল যবহার কের পব পালন করবার জ য অ ায়ী কু িটর তরী কর। িবিধেত যমন বলা আেছ তমনভােব কর।”
১৬ একথা শানার পর লাকরা িগেয় এইসব গােছর শাখা সং রহ কের িনেজরা িনেজেদর জ য অ ায়ী কু িটর বানােলা। তারা
তােদর বািডর় ছােদ, উেঠােন, মি র রা েন, জল বােরর কােছ ও ই রিয়ম- বােরর কােছ উ ু ােন কু িটর িল বানােলা।
১৭ ব ীদশা থেক ই রােয়েল িফের আসা সম
যি রাই এই কু িটর িল বািনেয় তােত বাস করল। নূেনর পু র িযেহাশূেয়র
সময় থেক সই িদন পয ই রােয়লীয়রা এরকম ভােব ও এত আন কের কু িটর পব পালন কের িন!
১৮ পেবর রে যকিদন, রথম িদন থেক শষ িদন পয্য
রাজ ই রা এেদর কােছ িবিধপু ক পাঠ কের শানােলন।
িবিধ অনুসাের ই রােয়েলর বািস ারা সাতিদন ধের পব পালন করার পর, অ ম িদেনর িদন একিট িবেশষ সভার জ য িমিলত
হল।

ই রােয়লীয়েদর পাপ বীকার
১ঐ

মােসরই ২৪ িদেনর মাথায় ই রােয়লীয়রা উপবােসর জ য জেডা় হল। স সময় সকেল ঃখ রকােশর জ য
চেটর পাশাক পরা ছাডা় ও মাথায় ছাই লািগেয়িছল। ২ ই রােয়েলর আিদ বািস ারা িবেদশীেদর থেক িনেজেদর আলাদা
রেখিছল। তারা সকেল মি ের দাঁিডে় য় তােদর ও তােদর পূবপু ষেদর পাপ বীকার করল। ৩ তারা সখােন িতন ঘ া দাঁিডে় য়
রভু, তােদর ঈ বেরর িবিধপু ক পাঠ করল। তারপর আেরা িতন ঘ া রভু তােদর ঈ বরেক রাথনা করবার জ য এবং
পাপ বীকার করবার জ য মাথা নীচু কের রইল।
৪ তারপর এইসব লবীয়রা িসঁিডর
় ওপর দাঁিডে় য় রইল: যশূয়, বািন, কদ্মীেয়ল, শবিনয়, বুি , শেরিবয়, বািন, কনানী। তারা
উ বের তােদর রভু, ঈ বেরর কােছ রাথনা করেত লাগল। ৫ এরপর যশূয়, বািন, কদ্মীেয়ল, বুি , হশ িনর, শেরিবয়,
হািদয়, শবিনয়, পথািহয় রমুখ লবীয়রা বলল, “উেঠ দাঁডা় ও এবং তামােদর রভু ঈ বেরর রশংসা কর! ঈ বর সবদা
িছেলন এবং িতিন িচর িদন থাকেবনও।
“মানবজািত তামার মহান নােমর রশংসা ক ক!
তামার নাম সব িকছরু ঊে উঠুক এবং বি ত হা !
৬ হ রভু,
একমা র তুিমই ঈ বর!
তুিমই সই জন, য আকাশ তরী কেরেছ!
তুিমই মহান বগ আর মেত্য যা িকছ ু আেছ স সব,
প ৃিথবী আর অ য র সব িকছ ু
আর সমু র ম যি ত সব িকছ ু স ৃি কেরছ।
সেবেত তুিমই িদেয়েছা জীবেনর ছাঁয়া
এবং সম বগীয় দবদূতরা নত হেয় তামার উপাসনা কের!
৭ হ রভু, তুিমই আমােদর ঈ বর।
তুিমই সই জন য অ রামেক মেনানীত কের
বািবেলর ঊর থেক নত ৃ ব িদেয় িনেয় িগেয়িছেল
এবং তার নাম বদেল অ রাহাম রেখিছেল।
৮ তুিমই তার আনুগ য এবং সততা ল ্য কেরছ।
তুিমই সই জন য তার সে একিট চিু কেরিছেল
এবং তােক ও তার উ রপু ষেদর
কনানীয়, িহ ীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িযবূষীয় এবং িগগাশীয়েদর জিম িল দবার রিত িত িদেয়িছেল।
তুিম তামার রিত িত রেখেছা
কারণ তুিম ভাল।
৯ তুিম িমশের আমােদর পূবপু ষেদর গিত দেখিছেল
ও লািহত সাগর থেক তােদর এ ন েনিছেল।

৯
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ফেরৗেণ তার আিধকািরকেদর
ও তার লাকেদর কােছ নানা িচ ও অ ুত কায দিখেয়িছেল।
তুিম জানেত য, িমশরীয়রা িনেজেদর
আমােদর পূবপু ষেদর থেক র তর ভাবত।
িক তুিম রমাণ করেল, তুিম কত মহান!
আজ পয তারা তা রণ কের।
১১ তুিম তােদর চােখর সামেন লািহত সাগরেক ি বখি ত করেল
আর কেনা জিমর ওপর িদেয় হঁেট গেল
িক তুিম তাডা় কের আসা শ েদর সমু র ফেল িদেল।
তারা পাথেরর মেতা সমুে র ডুেব গল।
১২ একিট উঁচু মঘ িদেয় িদেনর বলা তুিম তােদর পথ দখােল।
রােতর বলা, একিট আেলাক িদেয় তুিম তােদর পথ দখােল।
তুিম তােদর দখােল কাথায় যেত হেব।
১৩ এরপর সীনয় পবেত বেগর চূডা় থেক
তুিম বয়ং কথা বেল
তােদর িদেল রকৃত িশ া, যা ভােলা;
তুিম তােদর িবিধসমূহ ও আ া িদেল য িল ভােলা।
১৪ তুিম তামার দাস, মািশর মা যেম তামার পিব র িব রােমর িদেনর কথা তােদর জানােল।
তুিম তােদর আ া, িবিধসমূহ এবং িশ ামালা িদেল।
১৫ ওরা সকেল ুধাত িছল,
তাই তুিম বগ থেক সবাইেক খাবার িদেল।
ওরা সকেল ত ৃ াত িছল,
তাই তুিম পাথর থেক সবাইেক জল িদেল।
তারপর তুিম ওেদর যেত বলেল
ও রিত ত ভূিম দখল করেত বলেল।
তামার মতা িদেয় তুিম সই ভূখ
অ যেদর কাছ থেক িনেয়িছেল।
১৬ িক আমােদর পূবপু ষরা গেবা ত ও জদী হল
এবং তামার আ া ল ন করল।
১৭ তারা নেত অ বীকার করল।
তুিম য আ য িজিনষ িল তােদর জ য কেরিছেল তা তারা ভুেল গল।
তােদর জেদর কারেণ
তারা আবার রীতদাস হেয় িমশের িফের যাবার িস া িনল।
“িক তুিম দয়ালু ঈ বর!
মা, ক ণা, ধয্য
ও ভােলাবাসায় পিরপূণ তামার দয়।
তাই তুিম তােদর পির যাগ করিন।
১৮ এমনিক যখন তারা সানার বাছেরর মূি বািনেয় বেলেছ, ‘এই মূি েলাই আমােদর িমশর থেক বাইের এেনেছ,’
ু
তখনও তুিম তােদর বািতল কর িন।
১৯ িক তামার মহান ক ণার জ য
তুিম ওেদর ম ভূিমেত পির যাগ করিন।
তুিম িদেনর বলা উঁচু মঘিটেক সিরেয় নাওিন,
রােতও আ েনর িট সিরেয় নাওিন।
তুিম তামার পিব র আেলা িদেয়
তােদর পথ আেলািকত করা
এবং তােদর পথ দিখেয় চলা অ যাহত রেখছ।
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তােদর িবচ ণ কের তালার জ য তামারই ভাল আ া িদেয়ছ।
খা য িহেসেব তুিম ওেদর মা া িদেয়ছ
এবং জল িদেয়ছ তােদর ত ৃ া মটােত।
২১ তুিম ৪০ বছর ধের এেদর রিতপালন কেরেছা।
তুিম ম ভূিমেত যা িকছ ু রেয়াজন িছল তা িদেয়েছা।
ওেদর পাশাক িল িছঁেড় যায়িন।
ওেদর পা ফেু ল যায়িন।
২২ হ রভু, তুিম ওেদর রাজ ব, জািত
এবং ব দূেরর জায়গা িল যখােন অ িকছ ু লাক বাস করত, তা িদেয়ছ।
তুিম ওেদর সীেহােনর ভূখ , িহে বােণর রাজা,
ওেগর ভূখ এবং বাশেনর রাজা িদেয়িছেল।
২৩ তুিম আকােশর ন ে রর মেতা
ওেদর উ রপু ষেদর সং যায় বািডে় য়েছা।
তুিম তােদর সই ভুখে বাস করেত িনেয় িগেয়ছ
যা তােদর পূবপু ষেদর কােছ রিত ত িছল।
২৪ তারা এই ভূখে
রেবশ করল
এবং কনানীয়েদর পরািজত কের সিট অিধকার করল।
তুিম তােদর িদেয় ঐসব লাকেদর পরািজত কিরেয়িছেল।
ঐসব জািত, তােদর রাজা এবং ঐসব লােকর রিত
তারা যা করেত চেয়িছল,
তুিমই তােদর িদেয় তাই কিরেয়িছেল।
২৫ তারা শি শালী নগর িল
এবং উবর জিম দখল করল।
তারা ভােলা ভােলা িজিনেষ পিরপূণ বাডী় িল অিধকার করল।
ইিতমে যই য সব কূ প িল খনন হেয়িছল স িল, রা াে ত,
জলপাই গাছ এবং অেনক ফেলর গাছসমূহ তারা পেয়িছল।
তারা খেলা এবং ত ৃ হল।
তুিম তােদর য ভাল িজিনস িল িদেয়িছেল স িল তারা উপেভাগ কেরিছল।
২৬ তারা তামার িব ে গল
এবং তামার িশ ামালা ছঁেু ড় ফেল িদল।
তারা তামার ভাববাদীেদরও হ যা করল,
যারা তােদর সতক কের
তামার কােছ ফরােত চেয়িছল।
িক আমােদর পূবপু ষরা তামার িব ে বীভৎস সব কাজ করেলা।
২৭ তাই তুিম তােদর শ
েদর হােত ওেদর পরািজত হেত িদেল।
শ রা তােদর নানান সংকেটর মে য ফলেলা।
় ।
তাই িবপেদর সমেয় তারা তামার সাহাে যর জ য কঁেদ পডল
বেগ বেস তুিম তােদর আত িচৎকার নেল।
তুিম ক ণাময়,
তাই লাক পাঠােল তােদর পির রােণর জ য।
তারা এেস শ েদর হাত থেক ওেদর উ ার করেলা।
২৮ িক য মূ েত আমােদর পূবপু ষরা তােদর শ
েদর হাত থেক মুি পল,
তারা পাপ কায
করেলা।
তাই তুিম তােদর শ েদর পরািজত করেত এবং তােদর ওপর িন ুরভােব শাসন করেত িদেল।
তারা তামার সাহাে যর জ য কা াকািট করল।
বেগ তুিম তােদর কা া নেল

নিহিময় ৯:২৮

নিহিময় ৯:২৯

13

এবং তামার ক ণাবশতঃ আবার তােদর উ ার করেল।
এ ঘটনা ব বার ঘেটেছ।
২৯ তুিম তােদর সতক কেরিছেল,
যােত তারা তামার িশ ামালার শরণ নয়,
িক ওরা উ ত িছল
এবং তামার আ াসমূহ মানেত অ বীকার কেরিছল।
তারা তামার িবিধসমূহ, য স েলা পালন কের
তােক স য জীবন দয়, তা ভেঙিছল।
িক তারা তােদর জদবশতঃ তামার িবিধসমূহ ভেঙিছল।
তারা তামার িদেক পছন িফের িছল
এবং নেত অ বীকার কেরিছল।
৩০ “তুিম আমােদর পূবপু ষেদর রিত
ব বছর ধের খুব ধয্যশীল িছেল,
তামার আ ায় পূণ তামার ভাববাদীেদর মা যেম
তুিম তােদর সতক কেরিছেল।
িক তারা নেত অ বীকার কেরিছল,
তাই তুিম তােদর িবজাতীয়েদর হােত তুেল িদেয়িছেল।
৩১ “কত দরদী এবং ক ণাময় ঈ বর তুিম।
তবুও তুিম তােদর বংস কেরািন,
় যাওিন।
ছেডও
তুিম দয়াময়, ক ণাধর ঈ বর!
৩২ হ আমােদর ঈ বর, তুিম মহান!
ভয় র এবং মতাশালী ঈ বর!
তুিম দয়ালু ও িব ব ।
তুিম সবসময় তামার চিু বজায় রােখা!
আমােদর অেনক সম যা িছল।
স সবই তামার কােছ জ রী!
আমােদর লাকেদর নানান স েট পডে় ত হেয়িছল।
আমােদর যাজকগণ ও ভাববাদীগণ সংকেট িছল।
অশূেরর রাজােদর রাজে বর সময় থেক
আজ পয ব ভয় র ঘটনা ঘেট গেছ।
৩৩ িক হ আমােদর রভু,
আমােদর রিত যা িকছ ু ঘেটেছ তােত তুিম িছেল যায়স ত। যাঁ, আমরাই ভুল কেরিছ!
৩৪ আমােদর রাজারা, নতারা, যাজকরা ও পূবপু ষরা
তামার আেদশ িল মােনিন।
তারা তামার সাবধানবাণী অব া কের িনেদশ অমা য কেরেছ।
৩৫ আমােদর পূবপু ষরা, তুিম তােদর য িবশাল উবর জিম িদেয়িছেল তা উপেভাগ কেরিছল।
িক তারা তামার সবা কেরিন
বা তােদর পাপ আচরণ থেক সের আেসিন।
৩৬ এখন আমরা এই ভূখে
রীতদাস।
য ভূখ তুিম আমােদর পূবপু ষেদর িদেয়িছেল,
যােত তারা সখানকার ফলমূল
ও যা িকছ ু সু র িজিনস ভাগ করেত পাের,
সখােনই আমরা রীতদাস।
৩৭ এই জিমেত ব ফসল ফলত,
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িক সম ফলন যায় রাজার কােছ। এই জিমর মহতী ফসল যায় রাজােদর কােছ যােদর তুিম আমােদর পাপ আচরেণর জ য
আমােদর ওপর শাসন করেত িনযু কেরছ।
ঐসব রাজারা আমােদর শাসন কের, আমােদর গবািদ প তারা িনয় রণ কের
এবং তারা তােদর যা ইে তাই কের।
সি যই, আমােদর পে তা একটা েভাগ।
৩৮ “এসব কারেণই, আমােদর নতারা, লবীয়রা এবং যাজকগণ তামার সে চিু িট কেরিছল যটা বদলােনা যায় না।
আমরা যা রিত া করিছ িলেখ তােত বা র করেছ আমােদর নতারা, লবীয়রা ও যাজকরা আর সই চিু প র শীলেমাহর
কের রাখিছ।”
১ চিু িট যারা শীলেমাহর কেরিছেলন তাঁরা হেলন:
হখিলেয়র পু র রা যপাল নিহিময়, ২ আর যাজকেদর মে য িসিদিকয়, ৩ সরায়, অসিরয়, িযরিময়, পশ্হর,
ূ অমিরয়,
মি য়, ৪ হটূশ, শবিনয়, ম ূক, ৫ হারীম, মেরেমাৎ, ওবিদয়, ৬ দািনেয়ল, িগ েথান, বা ক, ৭ ম ম, অিবয়, িময়ামীন,
৮ মািসয়, িব গয় এবং শমিয়য়। এঁরাই হেলন সই যাজকগণ যাঁরা চিু িট সই কেরিছেলন।
৯ িন িলিখত লবীয়রা চিু িট শীলেমাহর কেরিছেলন:
অসিনেয়র পু র যশূয়, হনাদদ পিরবােরর িব য়ু ী, কদ্মীেয়ল ১০ এবং তাঁর ভাইেদর মে য শবিনয়, হািদয়, কলীট, পলায়,
হানন, ১১ মীখা, রেহাব, হশিবয়, ১২ স ূর, শেরিবয়, শবিনয়, ১৩ হাদীয়, বািন এবং বনীনু।
১৪ নতারা যাঁরা সই কেরিছেলন তাঁরা হেলন:
পেরাশ, পহৎ- মায়াব, এলম, স ূ, বািন, ১৫ বুি , অস্গদ, ববয়, ১৬ অেদািনয়, িব বয়, আদীন, ১৭ আেটর, িহি য়, অসূর,
১৮ হািদয়, হ ম, বৎসয়, ১৯ হারীফ, অনােথাৎ, নবয়, ২০ ম পীয়শ, ম ম, হষীর, ২১ মেশষেবল, সােদাক, য ুয়,
২২ পলিটয়, হানন, অনায়, ২৩ হােশয়, হনািনয়, হশূব, ২৪ হেলােহশ, িপল্হ, শােবক, ২৫ রহম, হশব্না, মােসয়,
ূ
২৬ অিহয়, হানন, অনান, ২৭ ম ূক, হারীম ও বানা।
২৮–২৯ এছাডা় ও অবিশ সম বািস া, যাজকগণ, লবীয়বগ, বারর ীরা ও গায়করা সকেল, যারা অ যা য িভন দশী
জািতেদর থেক িনেজেদর আলাদা রেখিছল এবং তােদর রী- ছেলেমেয়, যখােন যত ানবুি স
লাক আেছ তারা
সকেল িমেল একসে রিত িত করল য মািশর মা যেম রভু, আমােদর ঈ বর তােদর জ য য িবিধ পািঠেয়েছন—
সই সম িশ া ও িনেদশ তারা অ ের অ ের পালন করেব এবং তারা ঈ বেরর িবিধসমূহ পালন না করেল তারা সই
অিভশাপিট রহণ করেব যার থেক তােদর অম ল হেব।
৩০ “আমরা রিত
িত করিছ, আমরা আমােদর ছেলেমেয়েদর আেশপােশর সমেগা রীয়েদর সে িবেয় হেত দব না।
৩১ “আমরা রিত
িত করিছ য িব রােমর িদন আমরা কান কাজ করব না। সই িব রােমর িদেন যিদ আমােদর
আেশপােশর কউ আমােদর কােছ িকছ ু িবি র করেত আেস, আমরা তােদর কাছ থেক কান িজিনস িকনেবা না। এছাডা়
রিত স ম বছের আমরা জিমেত কান কাজ করব না, িন লা রাখব এবং আমােদর কােছ যার যা ধায্য কর আেছ তা আর
আদায়় করব না।
৩২ “এছাডা় ও, আমরা মি েরর দখােশানা করব এবং আমােদর ঈ বরেক স ািনত করবার জ য, মি েরর সবা কােজ
সাহাে যর জ য রিত বছর ১/৩ শেকল রৗ য আমরা দব। ৩৩ এই অথ মি ের টিবেলর ওপর যাজকরা য িবেশষ িট
রােখন তার জ য, রিতিদেনর শ য নেব য ও হামবিলর জ য, িব রােমর িদেনর নেব যর জ য, অমাব যার উৎসব িলর
জ য, অ যা য িবেশষ সভাসমূেহর জ য, পিব র নেব য িলর জ য, পাপ ালেনর নেব যর জ য যা ই রােয়লীয়েদর
কের এবং আমােদর ঈ বেরর মি েরর অ য য কান খরেচর জ য যব ত হেব।
৩৪ “িবিধপু েকর লখা অনুসাের আমরা যাজকগণ, লবীয়রা এবং লাকরা ঘুঁিট চেল িঠক কেরিছ বছেরর একিট িনিদ
সমেয় কান পিরবার আমােদর রভু ঈ বেরর মি েরর বদীর ওপর পাডা় েনার জ য বালানী কাঠ দান করেব।
৩৫ “এছাডা় ও আমরা রিত বছর রিতিট
ত থেক নবাে র রথম ফসল ও গােছর রথম ফলিট রভুর মি ের আনার
দািয় ব রহণ করলাম।
৩৬ “িবিধেত যমন লখা আেছ, আমরা আমােদর রথম জাত পু র, আমােদর রথম জাত গ - মষ এবং ছাগল িল
ঈ বেরর মি ের আনব এবং সখােন সবায় িনযু যাজকেদর স িল দব।
৩৭ “আমরা এই িজিনষ িলও রভুর মি েরর ভাঁডা় র ঘের আনব এবং স িল যাজকেদর দব: আমােদর রথম ময়দার
তাল, আমােদর রথম শ য নেব য, আমােদর রথম গাছ িল, নতুন রা ারস এবং তল। এবং আমরা যখােন কাজ কির
সই শহের লবীয়রা যখন সং রহ করেত আেস তখন আমরা তােদর জ য আমােদর ফসেলর এক দশমাংশ িনেয় আসব।
৩৮ যখন তারা এই ফসল রহণ করেব তখন হােরাণ পিরবােরর একজন যাজক লবীয়েদর সে থাকেব। লবীয়রা এইসম
ফসল আমােদর ঈ বেরর মি ের এেন মি েরর গালাঘেরর মে য রেখ দেব। ৩৯ তারা তােদর শ য, রা ারস, তল
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রভ ৃিত উপহার সাম রী মি েরর ভাঁডা় র ঘের যখােন যাজকরা কােজর জ য থােকন সখােন অব যই আনেব। এছাডা় ও
গায়কবগ ও বারর ীরা সখােন থাকেব।
“আমরা সকেল রিত া করলাম আমােদর ঈ বেরর মি র র ণােব ণ করব!”
জ শােলেম নতুন বািস ােদর রেবশ
১ অতঃপর

ই রােয়েলর বািস ােদর নতারা জ শােলম শহের চেল এেলন। ই রােয়েলর বািস ােদর এবার ভাবেত
রিত দশজেন একজন কের যি েক এই
পিব র শহের থাকেতই হেব। অপর ন’জন ইে করেল তােদর িনেজেদর শহের থাকেত পাের। ২ িকছ ু যি
ব ায় এিগেয়
এেস জ শােলেম থাকেত রাজী হল। অ য লাকরা তােদর ধ যবাদ জানােলা এবং আশীবাদ করল।
৩ রােদিশক শাসনকতারা জ শােলেম থাকেলন। ই রােয়েলর িকছ লাক, যাজকগণ, লবীয়রা ও শেলামেনর ভ ৃ যেদর
ু
বংশধররা িযহদােত
থাকেলন। এরা রে যেকই িবিভ শহের িনজ ব জিমেত বাস করেত লাগেলন। ৪ িযহদার
ূ
ূ অ যা য
যি রা ও িব যামীেনর পিরবােরর লাকজনরা জ শােলম শহেরই বসিত াপন করল।
িযহদার
ূ উ রপু ষেদর মে য যাঁরা জ শােলেম এেলন তাঁরা হেলন:
উিষেয়র পু র অথায় (উিষয় িছেলন সখিরয়র পু র; সখিরয় িছেলন অমিরেয়র পু র; অমিরয় িছেলন শফিটেয়র পু র;
শফিটয় িছেলন মহলেলেলর পু র; মহলেলল িছেলন পরেসর উ রপু ষ।) ৫ এবং বা েকর পু র মােসয়। (বা ক িছেলন
কে হািষর পু র; কে হািষ িছেলন হসােয়র পু র; হসায় িছেলন অদায়ার পু র; অদায়া িছেলন যায়ারীেবর পু র; যায়ারীব
িছেলন সখিরেয়র পু র; সখিরয় িছেলন শলার উ রপু ষ।) ৬ সব িমিলেয় জ শােলেম পরস বংেশর ৪৬৮ জন সাহসী
উ রপু ষ বাস করেতন।
৭ িব যামীেনর উ রপু ষেদর মে য যাঁরা জ শােলেম এেলন তাঁরা হেলন:
ম েমর পু র স ূ। (ম ম িছেলন যােয়েদর পু র; যােয়দ িছেলন পদােয়র পু র; পদায় িছেলন কালায়ার পু র; কালায়া
িছেলন মােসেয়র পু র; মােসয় িছেলন ঈথীেয়েলর পু র; ঈথীেয়ল িছেলন িযশায়ােহর পু র।) ৮ এবং িযশায়াহেক যারা
অনুসরণ কেরিছেলন তাঁরা হেলন গ বয় এবং স য়। সব িমিলেয় সখােন ৯২৮ জন পু ষ িছল। ৯ এরা িশি রর পু র
যােয়েলর তৎ বাবধােন িছেলন। আর হস্সনূয়ার পু র িযহদা,
ূ জ শােলেমর ি বতীয় জলার দািয়ে ব িছেলন।
১০ যাজকেদর মে য জ শােলেম গেলন:
যায়ারীেবর পু র িযদিয়য়, যাখীন, ১১ িহি েয়র পু র সরায়। (িহি য় িছেলন ম েমর পু র ও সােদােকর পৗ র, সােদাক
আবার ঈ বেরর মি েরর তৎ বাবধায়েকর পু র অহীটুেবর স ান মরােয়ােতর িনেজর পু র।) ১২ এবং তােদর ভাইেদর
৮২২ জন যারা মি েরর জ য কাজ কেরিছল, ভাইরা ও িযেরাহেমর পু র অদায়া। (িযেরাহম িছেলন পলিলেয়র পু র;
পলিলয় িছেলন অি র পু র; অি িছেলন সখিরেয়র পু র। সখিরয় িছেলন পশ্হেরর
ূ পু র; পশ্হরূ িছেলন মি েয়র
পু র।) ১৩ এবং ২৪২ জন পু ষ যারা মি েয়র ভাইরা। (এই পু েষরা িছেলন তাঁেদর পিরবােরর নত ৃগণ। এঁরা িছেলন:
অসেরেলর পু র অমশয়; অসেরল িছেলন অহসেয়র পু র; অহসয় িছেলন মিশে েমােতর পু র; মিশে েমাৎ িছেলন ইে েরর
পু র।) ১৪ এঁেদর সে গেলন ইে েরর আেরা ১২৮ জন ভাই। (যারা সকেলই এেকক জন সাহসী সিনক। এই দলিটর
পিরচালনার কত ৃ ব িছল হ েদালীেমর পু র সদীেয়ল।)
১৫ লবীয়েদর মে য যাঁরা জ শােলেম গেলন তাঁরা হেলন:
হশূেবর পু র িশমিয়য়। (হশূব িছেলন অ রীকােমর পু র; অ রীকাম িছেলন হশিবয়র পু র; হশিবয় িছেলন বুি র পু র।)
১৬ লবীয়েদর ই নতা শ বথয় ও যাষাবাদ; বিহিবভােগর উেঠােনর কােজর জ য ভার রা িছেলন; ১৭ মীখার পু র
ম িনয়, (মীখা িছেলন সিদর পু র, সিদ িছেলন রশি ও রাথনা স ীত দেলর পিরচালক আসেফর পু র।) এবং
ব বুিকয় য িছল তার ভাইেদর ভার রা েদর মে য ি বতীয় এবং শ ুেয়র পু র অদ; শ ুয় িছেলন গালেলর পু র।
গালল িছেলন িযদূথেূ নর পু র। ১৮ সব িমিলেয় মাট ২৮৪ জন লবীয় পিব র শহর জ শােলেম গেলন।
১৯ বারর ীেদর মে য অ ুব, ট েমান ও তােদর ১৭২ জন ভাই জ শােলেম যান। এঁরা শহেরর দরজা িলর িদেক খয়াল
রাখেতন ও পাহারা িদেতন।
২০ ই রােয়েলর অ য বািস ারা, যাজক ও লবীয়রা িযহদােত, তাঁেদর পূবপু ষেদর জিমেতই বাস করেতন। ২১ সীহ এবং
ূ
গী িছল মি েরর দাসেদর নতা যারা ওফল পাহােডর় ওপর থাকত।
২২ আর উিষ িছেলন জ শােলেমর লবীয়েদর আিধকািরক। (উিষ িছেলন বািনর পু র। বািন িছেলন হশিবেয়র পু র; হশিবয়
িছেলন ম নীয়র পু র; ম নীয় িছেলন মীখার পু র।) উিষ িছেলন আসেফর একজন উ রপু ষ। আসেফর উ রপু ষরা িছেলন
ঈ বেরর মি েরর সবােয়ৎ গায়কবগ। ২৩ রাজা দায়ূদ গায়কেদর কাজকেমর আেদশ ও িনেদশ িদেয়িছেলন। ২৪ মেশষেবেলর

১১ হেব আর কারা কারা এ শহের থাকেব। তাই তারা ঘুঁিট চেল িঠক করল
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পু র পথািহয় লাকেদর কােছ রাজার কাছ থেক খবর িনেয় আসত। (পথািহয় িছল সরেহর একজন উ রপু ষ। সরহ িছল
িযহদার
ূ পু র।)
২৫–৩০ িযহদার লাকরা িকিরয়ৎ-অ ব এবং তার চারপােশর ছাট শহর িলেত, দীেবান এবং তার চারপােশর যশূয়,
ূ
মালাদাত, বৎেপলেট, হৎসর- য়ােল, ব - শবা এবং িস েগর ছাট শহর িলেত, িযক েসল ও তার চারপােশর ছাট
শহর িলেত, এবং মেকানা এবং ঐ -িরে ােণ, সরায়, য ু এবং সােনাহ, অ ম, লাখীশ, অেসকা এবং তার চারপােশর সম
ছাট শহর িলেত থাকত। সুতরাং িযহদার
লাকরা ব - শবা থেক িহে াম উপ যকা পয্য সম পথ জেু ড় বাস করত।
ূ
৩১ গবা থেক িব যামীন পিরবােরর উ রপু ষরা িম মস, অয়াত, বেথল এবং তার চারপােশর ছাট শহর িলেত থাকেতন।
৩২ অনােথাত, নােব, অনিনয়া, ৩৩ হাৎসার, রামা, িগ িয়ম, ৩৪ হাদীদ, সেবািয়ম, নব াট, ৩৫ লাদ, ওেনা এবং কািরগরেদর
উপ যকায় বাস করত। ৩৬ িযহদায়
ূ বসবাসকারী লবীয় পিরবােরর িকছ ু গা ী িব যামীেনর জিমেত উেঠ এেসিছল।
যাজক ও লবীয়রা
১–৭ সরায়,

িযরিময়, ই রা, অমিরয়, ম ুক, হটুশ, শখিনয়, রহম,
ূ মেরেমাৎ, ইে া, িগ েথায়, অিরয়, িময়ামীন,
া, শমিয়য়, যায়ারীব, িযদিয়য়, স ূ, আেমাক, িহি য়, িযদিয়য় রমুখ যাজেকরা শ ীেয়ল ও যশূেয়র
বািবেলর সে িযহদায়
ূ িফের এেসিছেলন। এঁরা সকেলই যশূয়র সময় যাজকেদর নতা িছেলন বা নতােদর আ ীয়

১২ মায়ািদয়, িব

পু র স
িছেলন।
৮ লবীয়রা হেলন: যশূয়, িব য়ী, কদ্মীেয়ল, শেরিবয়, িযহদা ও ম িনয়। এই পু ষরা এবং ম িনয়র আ ীয়রা ঈ বেরর
ূ
ূ
রশংসা গীেতর ভার রা িছেলন। ৯ লবীয়েদর ই আ ীয় ব বুিকয় ও উে া কতে য থাকার সময় এেক অপেরর িবপরীত
মুেখ দাঁডা় েতন। ১০ যশূয় িছেলন যায়াকীেমর িপতা, যায়াকীম ইিলয়াশীেবর, ইিলয়াশীব যায়াদার, ১১ যায়াদা যানাথেনর
ও যানাথন য ূেয়র িপতা িছেলন।
১২ যায়াকীেমর সময় যাজক পিরবােরর নতা িছেলন িন িলিখত যি রা:
সরায় পিরবােরর নতা িছেলন মরায়।
িযরিময় পিরবােরর নতা িছেলন হনািনয়।
১৩ ই রা পিরবােরর রধান িছেলন ম ম,
অমিরয় পিরবােরর নতা িছেলন িযেহাহানন।
১৪ ম ূকীর পিরবাের নতা িছেলন যানাথন।
শবিনেয়র পিরবাের নতা িছেলন যােষফ।
১৫ হারীেমর পিরবােরর নতা িছেলন অ ন।
মরােয়ােতর পিরবােরর নতা িছেলন িহ য়।
১৬ ইে ার পিরবােরর নতা িছেলন সখিরয়।
িগ েথােনর পিরবােরর নতা িছেলন ম ম।
১৭ অিবেয়র পিরবােরর নতা িছেলন িসি র।
িমিনয়ামীেনর ও মায়িদেয়র পিরবার িলর নতা িছেলন িপলটয়।
১৮ িবল্গার পিরবােরর নতা িছেলন স ুয়।
শমিয়েয়র পিরবােরর নতা িছেলন িযেহানাথন।
১৯ যায়ারীেবর পিরবােরর নতা িছেলন ম নয়।
িযদিয়েয়র পিরবােরর নতা িছেলন উিষ।
২০ স েয়র পিরবােরর নতা িছেলন ক য়।
আেমােকার পিরবােরর নতা িছেলন এবর।
২১ িহি েয়র পিরবােরর নতা িছেলন হশিবয়।
নথেনল িছেলন িযদিয়য় পিরবােরর নতা।
২২ ইিলয়াশীব, যায়াদার, যাহানন ও য ূেয়র সমেয়র লবীয় ও যাজকেদর পিরবােরর নতােদর নাম পার যরাজ
দািরয়াবেসর রাজ বকােল নিথভু করা হেয়িছল। ২৩ ইিলয়াশীেবর পু র যাহানেনর সময় পয লবীয় উ রপু ষেদর
পিরবার রধােনর নাম ইিতহাস বইেয় লখা আেছ। ২৪ এঁরা হেলন হশিবয়, শেরিবয়, কদ্মীেয়েলর পু র যশূয় এবং তার
ভাইরা। এরা সকেল রশংসা গীত গাইত এবং ঈ বরেক ধ যবাদ িদত। এক দল অ য দেলর িবপরীত মুেখ দাঁডা় ত এবং
অ য দেলর রে র উ র িদত রাজা দায়ূদ বারা যভােব ওিট রিতি ত হেয়িছল সই অনুযায়ী।
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২৫ ম িনয়, ব বুিকয়, ওবিদয়, ম ম, ট েমান ও অ ুব দরজার পােশর ভাঁডা় র ঘর িল পাহারা িদত। ২৬ যশূয়র পু র
ও যাসাদেকর পৗ র যায়াকীেমর সময় এই সম বারর ীরা কাজ কেরেছ। নিহিমেয়র শাসনকােল এবং যাজক িশ ক
ই রার সমেয় এরা কােজ বহাল িছল।

জ শােলেমর রাচীর উৎসগীকরণ
২৭ অতঃপর

লাকরা জ শােলেমর দওয়ালিট উৎসগ করল। লবীয়রা যখােন থাকেতন সখান থেক দওয়াল উৎসগ
অনু ােন যাগ িদেত জ শােলেম এেলন। তাঁরা ঈ বেরর রশংসাগান করেত ও তাঁেক ধ যবাদ াপন করেত এেসিছেলন।
তাঁরা এেস খাল, করতাল এবং বীণা রভ ৃিত বা যয র বাজােলন।
২৮–২৯ গায়করাও সকেল জ শােলেমর আেশপােশর শহর িল থেক উৎসেব যাগ িদেত এেসিছেলন। তাঁরা িনেজেদর
বসবােসর জ য জ শােলেমর আেশপােশ ছাট শহর বািনেয় িছেলন। তাঁরা নেটাফাত, বৎ-িগল্গল, গবা এবং অ াবৎ থেক
এেসিছেলন।
৩০ যাজকগণ ও লবীয়রা রথেম আনু ািনকভােব িনেজেদর
করেলন, তারপর লাকরা, ফটকসমূহ ও জ শােলেমর
রাচীরিটেক আনু ািনকভােব
করেলন।
৩১ আিম িযহদার নতােদর দওয়ােলর ওপের উেঠ দাঁডা় েত বললাম। এছাডা় ও, ঈ বরেক ধ যবাদ াপেনর জ য বড ়
ূ
’িট গােনর দলেক বেছ িনলাম। একিট দল িছল দওয়ােলর ওপের ডানিদেক ছাইগাদার ফটেকর িদেক। ৩২ হাশিয়য় ও
িযহদার
ূ অেধক নতারা সই গায়কেদর অনুসরণ করেলন। ৩৩ এছাডা় ও তাঁেদর সে গেলন অসিরয়, ই রা, ম ম, ৩৪ িযহদা,
ূ
িব যামীন, শমিয়য় ও িযরিময়। ৩৫ িশঙা িনেয় কেয়ক জন যাজকও তােদর সে গেলন। আর গেলন সখিরয়। (সখিরয় িছেলন
যানাথেনর পু র। এই যানাথন আবার শমিয়য়র পু র, য িকনা ম িনেয়র পু র। আর ম িনয় হেলন, মীখার পু র, স ুেরর
পৗ র ও আসেফর পৗ র।) ৩৬ এেদর মে য িছেলন আসেফর ভাই শমিয়য়, অসেরল, িমললয়, িগললয়, মায়য়, নথেনল,
িযহদা
ূ এবং হনািন। তাঁেদর সে িছল ঈ বেরর দূত দায়ূদ িনিমত সব বা যয র। িশ ক ই রা দওয়াল উৎসগীকরণ উৎসেব
যাঁরা জেডা় হেয়িছেলন তাঁেদর নত ৃ ব িদেলন। ৩৭ তাঁরা যখন ঝণা ফটেকর কােছ এেলন, তাঁরা সাজা হাঁটেলন এবং দায়ূদ
নগরী পয িসঁিড় িদেয় উেঠ গেলন এবং তারপর তাঁরা জল বােরর িদেক গেলন।
৩৮ এিদেক গায়কেদর অ য দলিট বাঁিদেক রওনা হল। আিম ও বািক অেধক লাক তােদর পছন পছন িগেয় দওয়ােলর
চূেডা় য় পৗঁছলাম। তারা তু ুেরর গ ছািডে় য় চওডা় দওয়ােলর িদেক গল। ৩৯ তারপর তারা এই ফটক িল িদেয় গল:
ই রিয়েমর বার, পুরােনা বার, মৎ য বার, হনেনেলর গ ও হে য়ার একশতর গ। তারপর তারা মষ বােরর কােছ
পৗঁেছাল। তারা র ীেদর বােরর কােছ িগেয় থামল। ৪০ তারপর এই ই গায়েকর দল ঈ বেরর মি ের তােদর জ য িনধািরত
জায়গায় িগেয় দাঁডা় েলা, আিমও িনেজর জায়গায় এেস দাঁডা় লাম। তারপর আিধকািরকেদর অেধক তােদর িনিদ জায়গায় িগেয়
দাঁডা় ল। ৪১ ইলীয়াকীম, মােসয়, িমিনয়ামীন, মীখায়, ইিলৈয়নয়, সখিরয় এবং হনািনয় িছেলন যাজকেদর নতা এবং তাঁরা
তাঁেদর িশঙা িনেয় য যার জায়গায় উেঠ দাঁডা় েলন। ৪২ এরপর এইসব যাজকগণও তাঁেদর িনিদ জায়গায় দাঁডা় েলন: মােসয়,
শমিয়য়, ইিলয়াসর, উিষ, িযেহানাথন, মি য়, এলম ও এষর।
অতঃপর িয রিহয়র পিরচালনায় এর িট দল গান
করল। ৪৩ ওই িবেশষ িদনিটেক উপল কের যাজকরা ব বিল
উৎসগ করেলন। সকেলই খুশী িছল কারণ ঈ বর সকলেক খুব খুশী কেরিছেলন। এমন িক মেয়েদর ও তােদর বা ােদরও
খুবই উে িজত ও আনি ত দখাি ল। ব দূেরর লাকরাও জ শােলম থেক ভেস আসা আনে র বর নেত পাি ল।
৪৪ ভাঁডা় র ঘেরর তৎ বাবধােনর জ য লাক িঠক করার পর রিত
িত মেতা লাকরা গােছর রথম ফল ও উৎপ শে যর
দশ ভােগর এক ভাগ জমা করল। তৎ বাবধায়ক সসব ফল ও ফসল ভাঁডা় ের তুেল রাখল। ই দীরা সকেলই দািয় বাধীন
যাজক ও লবীয়েদর কােজ খুবই স হেয়িছল। তাই তারা মু হে ভাঁডা় েরর জ য উপহার বেয় আনিছল। ৪৫ যাজকগণ ও
লবীয়রা তাঁেদর ঈ বেরর সবা করিছেলন। তাঁরা লাকেদর িচ করার জ য অনু ান স াদন করেলন। গায়ক ও বারর ীরাও
দায়ূদ ও শেলামেনর িনেদশ পালন কেরিছল। ৪৬ (ব কাল আেগ, দায়ূদ এবং স ীত দেলর পিরচালক আসেফর সময় ঈ বেরর
উে ে য অেনক রশি এবং ধ যবাদ াপেনর গান রচনা কেরিছেলন।)
৪৭ স বািবল ও নিহিমেয়র রাজে বর সমেয়, ই রােয়েলর লাকরা বারর ী ও গায়কেদর দিনক যেয়র জ য অথ
সং রহ করেতন। ই রােয়লীয়রা লবীয়েদর জ য অথ সিরেয় রাখেতন। লবীয়রা হােরােণর উ রপু ষ যাজকেদর জ য সই
অথ রেখ িদেয়িছল।
নিহিময়র শষ িনেদশাবলী

১৩

১

সিদন সবাই যােত নেত পায়, স ভােব মািশর িবিধ পু কিট উ বের পাঠ করা হেয়িছল। রে যেক জানেত
পারল য, পু েক অে ানীয় ও মায়াবীয় যি েদর ঈ বেরর লাকেদর ম লীেত যাগ দবার অনুমিত িছল না। ২ এই
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িনেষধা ার কারণ এই সম লাকরা ই রােয়েলর লাকেদর রেয়াজেন খা য বা জল তা দয়ই িন, উপর ই রােয়লীয়েদর
অিভশাপ দবার জ য তারা িবিলয়মেক টাকা িদেয়িছল। িক আমােদর ঈ বর সই অিভশাপেক আশীবােদ পিরণত করেলন।
৩ ই রােয়লীয়রা যখন িবিধ স বে জানেত পারল, তারা সম িবেদশীেদর থেক িনেজেদর আলাদা কের িনল।
৪–৫ িক এ ঘটনা ঘটার আেগ ইিলয়াশীব মি েরর একিট ঘর টািবয়েক িদেয়িছেলন। ইিলয়াশীব িছেলন মি েরর ভাঁডা় র
ঘর িলর ভার রা যাজক আর টািবয় িছেলন তাঁরই ঘিন ব ু। য ঘরিট িতিন িদেয়িছেলন সই ঘরিটেত দান িহেসেব
পাওয়া শ য, ধুপকািঠ সুগ ী ব ও ঈ বেরর মি েরর বাসন- কাসন ছাডা় ও রা ারস, লবীয় গায়কেদর ও বারর ীেদর
যবহােরর তল ও যাজকেদর পাওয়া উপহার সাম রী িল থাকত। িক তা সেৎ বও ইিলয়াশীব ওই ঘরিট তাঁর ব ুেক
িদেয়িছেলন।
৬ এ ঘটনা যখন ঘেট, আিম তখন জ শােলেম িছলাম না। স সময় অথাৎ রাজা অত ে র রাজে বর ৩২ বছেরর মাথায়,
আিম আবার বািবেল তাঁর সে দখা করেত যাই ও তাঁর স িত িনেয় আবার জ শােলেম িফের আিস। ৭ িফের আসার পর আিম
ইিলয়াশীেবর এই ঃখজনক কােজর কথা জানেত পের খুবই রেগ যাই। ৮ ইিলয়াশীেবর মেতা একজন যি িকনা বয়ং
ঈ বেরর মি েরর একিট ঘর টািবয়েক িদেয় িদেয়েছ! ৯ আিম ঐ ঘর িলেক পির ার ও িচ করার আেদশ িদই। তারপর আিম
মি েরর থালা িল, শ য নেব য এবং ধুপধূেনা ঐ ঘর েলােত রেখ িদই।
১০ আিম একবার জানেত পাির, য লােকরা তােদর রিত
িত মেতা লবীয় ও গায়কেদর শ য ও খরচাপািত না দওয়ায়
তারা িনেজেদর েত কাজ করেত যেত বা য হেয়েছ। ১১ আিম দািয় বাধীন যি েদর ডেক িজে স করলাম, “ তামরা
কন ঈ বেরর মি েরর িঠকমেতা দখােশানা কেরা িন?” এরপর আিম সব লবীয়েদর এক র করলাম এবং তােদর িনেজেদর
জায়গায় ও মি েরর কােজ িফের যেত আেদশ িদলাম। ১২ তখন িযহদার
ূ সকেল রিত িত অনুযায়ী িনেজেদর শ য,
রা ারস ও তেলর এক দশমাংশ মি ের িনেয় এেলা এবং স িল ভাঁডা় র ঘের জেডা় করল।
১৩ আিম শিলিময় নােম এক যাজকেক, সােদাক নােম একজন িশ কেক ও পদায় নােম এক লবীয়েক ভাঁডা় র ঘেরর দািয় ব
িদলাম। ম নেয়র পৗ র ও স ুেরর পু র হাননেক তােদর সহকারী িহেসেব িনযু করলাম। আিম জানতাম, আিম এেদর
ওপর ভরসা করেত পাির। এেদর কাজ িছল ভাঁডা় র ঘেরর িজিনসপ র তােদর আ ীয়েদর মে য িবিলব ন করা।
১৪ হ ঈ বর, এই সম কােজর জ য তুিম আমােক মেন রেখা। আমার ঈ বেরর মি র ও তাঁর কাজ পিরচালনার জ য
আিম ভি ভের যা কেরিছ তা যন তুিম ভুেল যও না।
১৫ সই সময়, আিম দখলাম য, িব রােমর িদনও িযহদায় লােক রা ারস বানােনার জ য রা া িনংডা় েনার কাজ
ূ
করেছ। আিম দখলাম য লােক শ য বেয় এেন গাধার িপেঠ তা বাঝাই করেছ, তারা রা া এবং অ যা য িজিনষপ রও
িব রােমর িদেন জ শােলেম িনেয় আসেছ। আিম তখন এইসব লাকেদর সতক কের িদেয় বিল য িব রােমর িদন কান
রকম খাবারদাবার িবি র করা তােদর উিচৎ নয়।
১৬ জ শােলেম সার শহেরর িকছ লাক বাস করেতা। তারা মাছ ও অ যা য অেনক িজিনসপ র িব রােমর িদন
ু
জ শােলেম িনেয় এেস িবি র করত, আর ই দীরাও সই সব িজিনসপ র িকনত। ১৭ আিম িযহদার
বপূণ যি বগেক
ূ
ডেক বললাম, তারা িঠক মেতা কাজ করেছ না। “ তামরা অ য খারাপ কাজ করেছা। িব রােমর িদনিটেকও তামরা অ যা য
য কান সাধারণ িদেনর পযােয িনেয় যাে া। ১৮ তামরা অবগত আেছা য, আমােদর পূবপু ষরাও িঠক একই ভুল কেরিছল,
এবং তার জ য ঈ বর আমােদর ও এই শহরেক েযাগ ও িবপি র মুেখ ঠেল িদেয়িছেলন। এখন, তামরা িব রােমর িদনটােক
সাধারণ িদেনর মেতা যবহার কের ই রােয়েলর ওপর আরও িবপদ িনেয় আসছ।”
১৯ আিম তখন বারর ীেদর রিত
রবার, িঠক অ কার নামার আেগ জ শােলেমর দরজা িল ব কের তালা দবার
িনেদশ িদেয় বিল শিনবােরর পিব র িদনিট না কাটা পয যন দরজা কােনা মেতই খালা না হয়। আিম আমার িনেজর িব ব
লাকেক ফটেকর কােছ রেখ িদলাম ও তােদর ফটক েলার ওপর ল ্য রাখেত িনেদশ িদই যােত িব রােমর িদন জ শােলেম
কান বাঝা না বহন কের আনা হয়।
২০ একবার িক বার বিনকরা জ শােলেমর ফটেকর বাইের রাি রবাস কেরিছল। ২১ আিম তােদর সতক কের িদেয়
বেলিছলাম য, তারা যিদ জ শােলেমর দওয়ােলর বাইের রাি রবাস কের তােদর র ার করা হেব। তারপর থেক তারা
আর কখনও িব রােমর িদেন তােদর িজিনসপ র িবি র করেত আেসিন।
২২ এরপর আিম লবীয়েদর িনেজেদর িচ হেত আেদশ িদলাম। তারপর, তােদর ফটক িলেত মাতােয়ন করা হল, যােত
কউ িব রােমর িদেনর পিব রতা ন না করেত পাের।
হ ঈ বর, দয়া কের এসব কাজ িল রেণ রেখা এবং আমার রিত তামার মহতী ক ণা দিখও।
২৩ স সমেয় আিম ল ্য কির, িকছ িযহদা যি অ েদাদ, অে ান ও মায়ােবর মেয়েদর িবেয় কেরেছ। ২৪ এইসব
ু ূ
িববাহ িলর দ ণ, ছেলেমেয়েদর অেধক ই দীেদর ভাষায় কথা বলেত পাের না। এইসব িশ রা অ েদাদ, অে ান ও মায়ােবর
ভাষায় কথা বলেতা। ২৫ আিম এইসব লাকেদর িতর ার কের বললাম, তারা ভুল কেরেছ। আিম তােদর কেয়ক জনেক আঘাত
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কের তােদর চেু লর মুিঠ ধরলাম। আিম তােদর ঈ বেরর সামেন রিত া করেত বা য করলাম। আিম তােদর বললাম, “ তামরা
এইসব িবেদশী লাকেদর মেয়েদর িবেয় করেব না। আর তামােদর ছেলেদরও এইসব িবেদশীেদর মেয়েক িবেয় করেত
দেব না। ২৬ তামরা তা জােনা, এই ধরেণর িবেয়র জ য শেলামেনর িক শাি হেয়িছল। আর কান দেশ শেলামেনর মেতা
মহান রাজা িছল না। ঈ বর শেলামনেক ভােলাবাসেতন। িতিন তাঁেক সম র ই রােয়েলর রাজা কেরিছেলন। িক তার িবেদশী
রীেদর রভােবর জ য শেলামনও পাপ আচরণ কেরিছল। ২৭ আর এখন আমরা দখিছ, তামরাও এই ভয়ানক পাপ আচরণ
করেছা। তামরা ঈ বেরর রিত র া রদশন করেছা না। তামরা িবেদশী নারীেদর িববাহ করেছা।”
২৮ ইিলয়াশীেবর পু র িযেহায়াদা িছেলন মহাযাজক। িযেহায়াদার এক পু র হােরােণর স ব েটর জামাতা িছল। আিম
তােক এই জায়গা ছেড় পািলেয় যেত বা য কির।
২৯ হ ঈ বর, তুিম এইসব লাকেদর শাি দাও। এরা যাজকব ৃি েক কলুিষত কেরেছ। তারা তােদর যাজক ব ৃি েক অপিব র
কেরিছল। তুিম যাজক ও লবীয়েদর সে য চিু কেরিছেল, এরা তা পালন কেরিন। ৩০ আিম তাই যাজক ও লবীয়েদর পিব র
ও পির কেরিছলাম। আিম সম িবেদশীেদর সিরেয় িদেয়িছলাম, এবং আিম লবীয়েদর ও যাজকেদর তােদর কত য ও
দািয় ব অপন কেরিছলাম। ৩১ লাকরা যােত উপহার ব প তােদর রথম ফল, ফসল এবং কাঠ িনে িশত সময় িনেয় আেস
আিম তার যব া কেরিছলাম।
হ আমার ঈ বর, এইসব ভাল কাজ করার জ য আমােক তুিম মেন রেখা।

