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িবচারক ৃগেণর িববরণ
িযহদা
ূ কনানীয়েদর সে যু করল
১ িযেহাশূয়

মারা গেলন। ই রােয়লবাসীরা ঈ বেরর কােছ রাথনা কের িজ াসা করল, “আমােদর পিরবার গা ীেদর
যু করেত যােব?”
২ রভু তােদর বলেলন, “সবেচেয় আেগ যােব িযহদা গা ী। আিম তােদরই এই দশ জয় করেত দেবা।”
ূ
৩ িযহদার পু ষরা তােদর িশিমেয়ান পিরবারেগা ীর ভাইেদর কাছ থেক সাহা য চাইল। িযহদার লাকরা বলল, “ভাইসব,
ূ
ূ
রভু আমােদর রে যকেক িকছ ু জিমজায়গা দেবন বেল রিত িত িদেয়েছন। যিদ তামরা যুে র জ য আমােদর সাহা য
করেত এিগেয় আেসা তাহেল আমরাও কনানীয়েদর িব ে তামােদর জিমর লডা় ইেয় সাহা য করেত এিগেয় আসব।”
িশিমেয়ােনর লাকরা িযহদার
ূ ভাইেদর যুে সাহা য করেত রাজী হল।
৪ রভুর সাহাে য িযহদার লাকরা কনানীয় ও পিরষীয়েদর পরািজত করল। তারা বষক শহেরর ১০,০০০ লাকেক হ যা
ূ
কেরিছল। ৫ বষক শহের িযহদার
লাকরা সখানকার রাজােক পেয় তার সে যু কেরিছল। িযহদার
লাকরা কনানীয় এবং
ূ
ূ
পিরষীয়েদর পরািজত কেরিছল।
৬ বষেকর শাসক পালাবার চ া কেরিছল। িক িযহদার লাকরা তার িপছ িনেয় তােক ধের ফেলিছল। তারা রাজার হাত
ূ
ু
ও পােয়র বুেডা় আ ুল কেট ফেলিছল। ৭ তখন বষেকর শাসক বলল, “আিম িনেজ ৭০ জন রাজার হাত ও পােয়র বুেডা়
আ ুল কেট িদেয়িছলাম। আমার টিবল থেক যসব খাবােরর টুকেরা পেড় যত তাই তােদর খেত হত। আজ ঈ বর আমার
সই অধেমর রিতফল িদেলন।” িযহদার
লাকরা বষেকর শাসকেক জ শােলেম িনেয় গল। সখােনই তার ম ৃতু্য হল।
ূ
৮ িযহদার লাকরা জ শােলেমর িব ে যু কের তা অিধকার করল। জ শােলেমর লাকেদর তারা তরবাির িদেয় হ যা
ূ
কেরিছল এবং হ যার পর জ শােলম বািলেয় িদেয়িছল। ৯ তারপর তারা আরও িকছ ু কনানীয়েদর সে যু করেত নেম
় িলেত বাস করত।
িগেয়িছল। এরা নেগেভর পাহািড় অ েল আর পি ম পাহাডত
১০ িহে রােণ য সব কনানীয়রা বাস করত তােদর সে ও িযহদা যু কেরিছল। (িহে রাণেক বলা হত িকিরয়ৎ অব।) তারা
ূ
শশয়, অহীমান ও তলময় নােম িতন জনেক পরািজত কেরিছল।

১ মে য সবেচেয় আেগ ক কনানীয়েদর সে

কােলব এবং তাঁর ক যা
১১ িযহদার

লাকরা সখান থেক চেল গল। তারা দবীর শহেরর লাকেদর িব ে যু করেত গল, য শহরেক আেগ
ূ
বলা হত িকিরয়ৎ- সফর। ১২ যুে র আেগ কােলব িযহদার
লাকেদর কােছ রিত িত কের বেলিছল, “আিম িকিরয়ৎ সফর
ূ
আ রমণ করেত চাই। য এই শহরিট িজতেত পারেব তার সে আিম আমার ক যা অ ােরর িববাহ দব।”
১৩ কােলেবর ছাট ভাইেয়র নাম িছল কনস। কনেসর পু র অৎিনেয়ল িকিরয়ৎ সফর দখল করল। সুতরাং কােলব
অৎিনেয়েলর সে অ ার িববাহ িদল।
১৪ অকষা অৎিনেয়েলর ঘর করেত চেল গল। অৎিনেয়ল অ ােক তার িপতার কাছ থেক িকছ জিমজায়গা চাইবার জ য
ু
বেলিছল। অ া িপতার কােছ গল। গাধার িপঠ থেক যই স নেমেছ, অমিন কােলব িজ াসা করল, “িক হেয়েছ?”
১৫ অ া বলল, “আমায় একিট উপহার দাও। তুিম আমােক নেগেভর কেনা ম ভূিমটা িদেয়িছেল। এবার আমােক এমন
িকছ ু জায়গা দাও যখােন জল পাওয়া যায়।” ক যার কথামত কােলব তােক সই দশ িদল যার ওপের ও নীেচ জেলর ঝণা
আেছ।
১৬ কনীয় স রদােয়র লাকরা খজর
ু গােছর শহর যিরেকা ছেড় িযহদার
ূ লাকেদর সে িযহদা
ূ ম অ েলর িদেক চেল
গল। তারা অরাদ শহেরর কােছ নেগেভর ায়ী বািস া হল। (কনানীয়রা মািশর ব রকু ল থেক এেসিছল।)
১৭ িকছ কনানীয়রা সফাৎ শহের বাস করত। তাই সখােনও িযহদা আর িশিমেয়ান পিরবারেগা ীর লাকরা কনানীয়েদর
ূ
ু
আ রমণ করল। তারা শহরিট স ূণভােব বংস কের ফলল এবং তার নাম রাখল হমা।
১৮ িযহদার লাকরা ঘসা এবং ঘসার চারিদেকর ছাটখােটা শহর েলাও দখল করল। তারা অি েলান, ইে রাণ আর কাছাকািছ
ূ
সব শহর দখল করল।
১৯ রভু িযহদার যা ােদর সহায় িছেলন। পাহািড ় দেশর জিম েলা তারা িনেয় িনল। িক উপ যকা অ েলর জিম তারা
ূ
িনেত পারল না, কারণ সখানকার অিধবাসীেদর লাহার রথ িছল।
২০ মািশ কােলবেক িহে রােণর কাছাকািছ জিম দেবন বেল রিত
িত িদেয়িছেলন। সই মত তার পিরবারেক সই জিম
দওয়া হেয়িছল। কােলেবর লাকরা অনােকর িতন পু রেক সখান থেক তািডে় য় িদেয়িছল।
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২১ িব যামীন পিরবারেগা ী িযবূষীয়েদর জ শােলম ছেড ় যেত জার কের িন। তাই আজও জ শােলেম িযবূষীয়রা
িব যামীেনর লাকেদর সে বসবাস করেছ।

যােষেফর লাকরা বেথল দখল করল
২২

যােষেফর পিরবারেগা ীর লাকরা বেথল শহর আ রমণ করেত গল। রভু যােষেফর পিরবারেগা ীর লাকেদর
সহায় িছেলন। ২৩ তারা যােষেফর পিরবােরর কেয়কজন চরেক বেথল (আেগ বেথেলর নাম িছল লূস।) শহরটা িকভােব
দখল করা যেত পাের তা দখবার জ য পাঠােলা। ২৪ চররা যখন বেথল শহরটা খুঁিটেয় খুঁিটেয় দখিছল তখন তারা সখান
থেক একিট লাকেক বিরেয় আসেত দখল। তারা লাকিটেক বলল, “শহের ঢাকার
পথটা আমােদর দখাও। আমরা
শহর আ রমণ করব, িক তুিম আমােদর সাহা য করেল তামােক আমরা িকছ ু করব না।”
২৫ লাকিট শহের রেবেশর
পথ দিখেয় িদল। যােষেফর লাকরা তরবাির িদেয় বেথলবাসীেদর হ যা করল। িক
সাহা যকারী ঐ লাকিটেক তারা িকছ ু করল না। লাকিটর পিরবারেকও িকছ ু করল না। তােদর ছেড় িদল যােত তারা যখােন
খুিশ সখােন যেত পাের। ২৬ লাকিট তখন িহ ীয়েদর দেশ চেল গল এবং সখােন একিট শহর তরী করল। শহেরর নাম
িদল লূস। আজও সই শহরিট আেছ।
অ যা য পিরবারেগা ীর সে কনানীয়েদর যু
২৭ কনানীয়রা

বৎশান, তানক, দার, িযিলয়ম, মিগে া এবং এেদর চারপােশর ছাটেছাট শহর েলােত বাস করত। মনঃিশর
পিরবারেগা ীর লাকরা কনানীয়েদর এসব জায়গা থেক সিরেয় িদেত পােরিন বেলই তারা সখােন থাকেত পেরিছল। তারা
সখান থেক চেল যেত চায়িন। ২৮ পরবতীকােল ই রােয়লীয়রা শি শালী হেয় উঠেল তারা কনানীয়েদর রীতদাস কের
রােখ। তারা সম কনানীয়েদর দশ ছেড় যেত বা য করেত পারল না।
২৯ ই রিয়ম পিরবারেগা ীেক িনেয়ও একই যাপার ঘেটিছল। গষের থাকত কনানীয়রা। ই রিয়ম গা ীর লাকরা
কনানীয়েদর দশ থেক তািডে় য় দয়িন। তাই তারা গষের ই রিয়মেদর সে বসবাস করেত থাকল।
৩০ সবূলন
ূ স েকও সই একই কথা। িকটেরাণ আর নহেলাল শহের িকছ ু কনানীয় বাস করত। সবূলনূ তােদর সখান থেক
তািডে় য় দয়িন। তারা সবূলেূ নর সে ই থাকত। তেব তারা এেদর রীতদাস হেয়ই থাকত।
৩১ আেশর পিরবারেগা ীর
ে রও একই ঘটনা ঘেটিছল। তারা অ যা য জািতর লাকেদর অে া, সীেদান, অহলব,
অকষীব, হ বা, অফীক এবং রেহাব শহর থেক তািডে় য় দয় িন। ৩২ আেশেরর লাকরা সই জায়গায় কনানীয়েদর তািডে় য়
দয় িন। সুতরাং তারা কনানীয়েদর মে য বাস করত।
৩৩ ন ািল পিরবারেগা ীও বৎ- শমশ এবং বৎ-অনােতর থেক লাকেদর সিরেয় দয় িন। তাই ন ািলর লাকরা এসব
শহের লাকেদর সে বসবাস করেত লাগল। কনানীয়রা ন ািলর লাকেদর রীতদাস িহেসেব থেক গল।
৩৪ ইেমারীয় লাকরা দান পিরবারেগা ীর লাকেদর পাহাডী় দেশ বাস করেত বা য করল। দান পিরবারেগা ীর এইসব
লাকরা পাহাডী় জায়গায় বসবাস করেত বা য হল, কারণ ইেমারীয়রা তােদর উপ যকায় নেম এেস বাস করেত িদল না।
৩৫ ইেমারীয়রা িঠক করল য তারা হরস পবতশ ৃে , অয়ােলােন এবং শা বীেম থাকেব। পরবতীকােল যােষেফর পিরবারেগা ী
শি শালী হেয় উঠল। তখন তারা ইেমারীয়েদর রীতদাস কের রাখল। ৩৬ ইেমারীয়েদর দশ অ র বাম িগিরপথ থেক সলা
পয এবং ওপের সলােক ছািডে় য় পাহািড় দশ আেছ।
বাখীেম রভুর দূত
১

রভুর দূত িগল্গল শহর থেক বাখীম শহের িগেয়িছেলন। ই রােয়লবাসীেদর কােছ দূত রভুর একিট বাতা
িনেয়িছেলন। বাতািট িছল এরকম: “আিম তামােদর িমশর থেক িনেয় এেসিছ। আিম তামােদর পূবপু ষেদর কােছ
য জিমজায়গার রিত িত িদেয়িছলাম সইখােন আিম তামােদর িনেয় এেসিছ। আিম বেলিছলাম, আিম কখনই তামােদর
সে চিু ভ করব না। ২ িক তাই বেল তামরা অব যই স দেশর লাকেদর সে কখনও কান চিু করেব না। তােদর
তরী সম বদী তামােদর ভেঙ ফলেত হেব। একথা আিম তামােদর আেগই বেলিছ। িক তামরা আমার কথা শান িন।
তামরা কেরছ িক?
৩ “এখন আিম তামােদর বলিছ, ‘আিম এই জায়গা থেক অ যা য লাকেদর আর তািডে় য় দব না। এরা তামােদর কােছ
সম যার স ৃি করেব। এরা তামােদর কােছ একটা ফাঁেদর মেতা হেব। তােদর ঐসব রা দবতারাই তামােদর কােছ ফাঁদ
হেয় দাঁডা় েব।’”
৪ ই রােয়লবাসীেদর কােছ রভুর দূ ত এই বাতা ঘাষণা করার পর তারা সকেল উ
বের কাঁদল। ৫ য জায়গায় তারা
কাঁদিছল সই জায়গার নাম িদল বাখীম। বাখীেম তারা রভুর উে ে য অেনক িকছ ু বিল উৎসগ করল।
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আেদশ অমা য ও পরাজয়
৬ িযেহাশূয় তােদর য যার িনেজর জায়গায় চেল যেত বেলিছেলন। সই মত রে যক পিরবার িনেজর িনেজর জিমর সীমার
মে য বসবাস করেত গল। ৭ িযেহাশূয় যতিদন বঁেচিছেলন ততিদন ই রােয়লবাসীরা রভুর সবা কেরিছল। িযেহাশূেয়র
ম ৃতু্যর পর য রবীণরা বঁেচিছেলন তাঁেদর জীবনকােল তারা সমােন রভুর সবা কেরিছল। ই রােয়েলর লাকেদর জ য
রভু যা িকছ ু মহৎ কাজ কেরিছেলন, এইসব রবীণরা তা দেখিছেলন। ৮ নূেনর পু র রভুর সবক িযেহাশূয় ১১০ বছর বয়েস
মারা গেলন। ৯ ই রােয়লবাসীরা িযেহাশূয়েক তাঁর িনেজর জিম গাশ পবেতর উ ের ই রিয়েমর পাহাডী় অ েল িত ৎ- হরেস
কবর িদল।
১০ ঐ স ূণ রজ িট মারা যাবার পর পরবতী রজ
বেড় উঠল। তারা রভুেক জানত না। রভু ই রােয়লবাসীেদর
জ য িক কেরেছন তারা সসব জানত না। ১১ তাই তারা ম কাজ করেত
করল এবং বােলর মূি র পূজা করেত লাগল।
তারা সই সব কাজ কেরিছল য েলা রভুর বারা ম িহেসেব িবেবিচত িছল। ১২ রভু ই রােয়লবাসীেদর িমশর দশ
থেক বার কের এেনিছেলন। এেদর পূবপু ষরা রভুর সবা করত। িক এখন তারা রভুেক যাগ করল। তােদর চািরধাের
বসবাসকারী লাকরা মূি র পূজা করেত
করল। এই কারেণ রভু
হেলন। ১৩ ই রােয়েলর লাকরা রভুেক যাগ
কের বাল ও অ ােরাতেক পূজা করেত লাগল।
১৪ রভু ই রােয়লবাসীেদর উপর
িছেলন তাই িতিন ই রােয়লবাসীেদর শ েদর বারা আ রা হেত িদেলন।
শ রা ই রােয়লবাসীেদর আ রমণ করল এবং তােদর অিধকােরর সব িকছ ু িনেয় িনল। রভু তােদর ই রােয়লবাসীেদর
পরা করেত িদেলন যারা িনেজেদর র া করেত অসমথ িছল। ১৫ যখনই ই রােয়লীয়রা যু করত তারা হের যত। কারণ
রভু তােদর িদেক িছেলন না। িতিন তা তােদর িনেষধ কের বেলিছেলন য তােদর িঘের য সব মানুষ রেয়েছ তােদর দবতােদর
পূজা করেল তারা হের যােব। এর ফেল ই রােয়লীয়েদর চরম দশা হল।
১৬ তখন রভু কেয়কজন নতা িঠক করেলন। এেদর বলা হত িবচারক। শ
রা যারা ই রােয়লবাসীেদর আ রমণ এবং
লুট করেতা তােদর হাত থেক এরা তােদর র া করেতা। ১৭ িক তারা এই িবচারকেদর কথা কােন িনত না। তারা রভুর
রিত িব ব িছল না এবং অ যা য দবতােদর পূজা করেতা। যিদও তােদর পূবপু ষরা রভুর আ া এবং িনেদশ পালন
করত, িক এখন তারা অিচেরই িবমুখ হেয় গল। তারা রভুেক মানেত চাইল না।
১৮ বারবার ই রােয়েলর শ
রা তােদর িত সাধন করত। আর তাই ই রােয়লীয়রা সাহাে যর জ য রাথনা করত।
রে যকবারই রভু তােদর দশায় ক পেয় তােদর বাঁচােনার জে য একজন কের িবচারক পািঠেয়িছেলন। িতিন সবসমেয়ই
এইসব িবচারেকর সহায় িছেলন। রে যকবার এেদর সাহাে যই ই রােয়লীয়রা র া পত। ১৯ িক িবচারক মারা গেলই
তারা আবার তােদর পুরােনা পেথ িফের িগেয় পাপ করত এবং মূি পূজায় মেত উঠত। তারা ভীষণ একেরাখা িছল এবং তারা
পােপর পথ যাগ করেত অ বীকার করল। তারা তােদর পূবপু ষেদর থেকও খারাপ আচরণ করত।
২০ তাই রভু ই রােয়লীয়েদর ওপর
হেলন। িতিন বলেলন, “এই দেশর পূবপু ষেদর সে আিম য চিু
কেরিছলাম এরা তা ভেঙেছ। তারা আমার কথা শােন িন। ২১ তাই আিম আর অ যা য জািতেক হািরেয় ই রােয়লীয়েদর
পথ পির ার করব না। এইসব িবেদশী জািত িযেহাশূয়র ম ৃতু্যর সমেয়ও এই দেশ বসবাস করত। আিম তােদর এেদেশই
থাকেত দব। ২২ ই রােয়লীয়েদর পরী া করার জ য আিম ঐ জািতেদর কােজ লাগাব। আিম দখব ই রােয়েলর লাকরা
তােদর পূবপু ষেদর মেতা রভুর আ া মােন িক না।” ২৩ সই কথামত রভু ই রােয়েল অ যা য জািতর লাকেদর থাকেত
িদেলন। িতিন তােদর এেদশ থেক সে সে চেল যেত বা য করেলন না। িতিন িযেহাশূয়র স যবািহনীেক শ দমন
করেত সাহা য করেলন না।
১–২ রভু ই রােয়ল থেক অ যা য জািতর সম
লাকেদর সিরেয় িদেলন না। িতিন ই রােয়লীয়েদর পরী া করেত
চেয়িছেলন। এই সময়, কান ই রােয়লবাসী কনান দশ দখল করেত কান যু কের িন। রভু এেদেশ অ যা য
িবেদশীেদর থাকেত অনুমিত িদেয়িছেলন। (যারা কনান দখেলর যু িলেত ভাগ নয়িন সই ই রােয়লবাসীেদর, িতিন কমন
কের যু করেত হয় স িশ া দবার জ যই এরকম যব া কেরিছেলন।) এেদেশ িতিন যসব জািতেক থাকেত িদেয়িছেলন
তােদর মে য িছল: ৩ পেল ীয় স রদােয়র পাঁচ জন শাসক, সম কনান জািত, সীেদানীয় লাকরা এবং িহ বীয় লাকরা
থাকত বা -হে াণ পবত থেক লেবা-হমাত পয ছডা় েনা িলবােনােনর পবত িলেত। ৪ ই রােয়লবাসীেদর পরী া করার
জ য রভু তােদর থাকেত িদেয়িছেলন। তারা তাঁর আেদশ পালন কের িক না িতিন তা দখেত চেয়িছেলন। মািশর মা যেম
রভু সইসব আ া তােদর পূবপু ষেদর িদেয়িছেলন।
৫ ই রােয়েলর লাকরা কনানীয়, িহ ীয়, পিরষীয়, িহ বীয়, িযবূষীয় এবং ইেমারীয়েদর সে পাশাপািশ বাস করত। ৬ তারা
এইসব স রদােয়র মেয়েদর িবেয় করত। তােদর মেয়রা তােদর ছেলেদর িবেয় করেত
করল। ই রােয়লীয়রা ঐ সম
লাকেদর দবতােদর পূজা করেত
করল।
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রথম িবচারক, অৎনীেয়ল
৭ রভুর দ ৃি েত ই রােয়েলর লাকরা ম কাজ কেরিছল। তারা রভু, তােদর ঈ বরেক ভুেল িগেয় বাল এবং আেশরার
মূি র পূজা কেরিছল। ৮ রভু তােদর ওপর
হেলন। িতিন অরাম নহরিয়েমর রাজা কূ শন-িরিশয়াথিয়মেক ই রােয়লীয়েদর
হািরেয় তােদর শাসন করবার জ য পািঠেয় িছেলন। ই রােয়লীয়রা আট বছর সই রাজার অধীেন িছল। ৯ িক ই রােয়লীয়রা
রভুর কােছ সাহাে যর জ য কাঁদল। তখন রভু কােলেবর কিন রাতা কনেসর পু র অৎনীেয়লেক তােদর র ার জ য
পাঠােলন। অৎনীেয়ল ই রােয়লীয়েদর র া করেলন। ১০ রভুর আ া অৎনীেয়েলর ওপর এল। িতিন ই রােয়লীয়েদর িবচারক
হেলন। যুে তােদর নত ৃ ব িদেলন। রভুর সাহাে য অৎনীেয়ল অরােমর রাজা কু শন-িরিশয়াথিয়মেক পরািজত করেলন।
১১ এরপর ৪০ বছর ধের দেশ শাি বজায় িছল। এই অব া িছল কনেসর পু র অৎনীেয়েলর ম ৃতু্য পয ।

িবচারক এহদূ
১২ আবার

ই রােয়েলর লাকরা সসব কাজ করল যা রভুর িবেবচনায় ম । সইজ য িতিন মায়ােবর রাজা ইে ানেক
ই রােয়লীয়েদর পরািজত করবার জ য শি িদেলন। ১৩ ইে ান অে ান এবং অমােলক স রদােয়র লাকেদর কাছ থেক
সাহা য পল। তােদর িনেয় ইে ান ই রােয়লীয়েদর আ রমণ করল। ইে ান তােদর হািরেয় খজরু গােছর শহর বা জিরেকা
থেক তািডে় য় িদল। ১৪ মায়ােবর রাজা ইে ান ১৮ বছর ধের ই রােয়লীয়েদর শাসন কেরিছল।
১৫ ই রােয়লীয়রা রভুর কােছ কঁেদ পডল
় । িতিন তখন তােদর বাঁচােনার জ য এহদূ নােম একজন লাকেক পাঠােলন।
এহদূ িছল বাঁহািত। তার িপতার নাম িছল গরা, িব যামীন বংশীয় লাক। ই রােয়লবাসীরা মায়ােবর রাজা ইে ানেক উপহার
দবার জ য এহদেক
ূ পাঠােলন। ১৬ এহদূ িনেজর জ য একিট তরবাির তরী করল। তরবািরিটর িদেকই ধার িছল আর সটা
িছল রায় ১৮ ইি ল বা। এহদূ তরবািরিট ডানিদেকর উ েত বঁেধ তার পাশােকর নীেচ লুিকেয় রাখল।
১৭ তারপর স মায়ােবর রাজা ইে ােনর কােছ এেস উপহার িদল। ইে ান িছল মাটােসাটা লাক। ১৮ উপহার দবার পর
এহদূ সে র লাকেদর বাডী় পািঠেয় িদল। এরা উপহার বেয় িনেয় তার সে এেসিছল। ১৯ তারা রাজার রাসাদ ছেড় চেল
গল। এহদূ িগল্গল শহের িশলা মূি েলার কাছ থেক িফের এেস ইে ানেক বলল, “রাজা তামার জ য একটা গাপন খবর
আেছ।”
রাজা বলল “চপ
ু ।” তারপর স ঘর থেক ভ ৃ যেদর সিরেয় িদল। ২০ এহদূ রাজা ইে ােনর কােছ এেসিছল। ইে ান তখন
রী কালীন রাসােদর উঁচত
ু লার একটা ঘের এেকবাের একা।
তারপর এহদূ রাজােক বলল, “ তামার জ য ঈ বেরর একটা বাতা আেছ।” েনই রাজা িসংহাসন থেক উেঠ এহেদর
ূ কাছ
ঘঁেষ দাঁডা় ল। ২১ আর িঠক এই সময় এহদূ বাঁ হাত িদেয় ডান উ থেক তরবাির বার কের রাজার পেট িবঁিধেয় িদল। ২২ রাজার
পেটর ভতর তরবািরর বাঁট
ঢুেক গল। রাজার চিবেত সটা পুেরাপুির ঢুেক গল। এহদূ রাজার পেটই তরবািরটা রেখ
িদল। তরবাির িব হেয় রাজা ইে ান মল যােগর উপর িনয় রণ হািরেয় ফলল এবং মল িনগত হেলা।
২৩ এহদ ঘর থেক বিরেয় দরজা ব কের িদল। ২৪ এহদ চেল যাবার পর ভ ৃ যরা িফের এেলা। তারা দখল ঘেরর দরজা
ূ
ূ
ব । তাই তারা িনেজরা বলাবিল করল, “রাজা িন য়ই ঘেরর মে য মলমূ র যাগ করেছন।” ২৫ তারা অেনক ণ অেপ া
করল। িক রাজা উপেরর ঘেরর দরজা খুলেলন না। এবং শষ পয তারা ভয় পেয় গল। চািব িনেয় তারা দরজা খুেল দখল
রাজা মেঝর উপর মের পেড় রেয়েছন।
২৬ ভ ৃ যরা যখন রাজার জ য অেপ া করিছল, তখন এহদ পািলেয় যাবার যেথ সময় পেয়িছল। স মূি েলার পাশ
ূ
িদেয় যেত যেত িসয়ীরার িদেক পািলেয় গল। ২৭ স িসয়ীরায় পৗঁেছ ই রিয়েমর পাহাডী় অ েল িগেয় িশঙা বাজাল।
ই রােয়লবাসীরা িশঙার শদ েন পাহাড় থেক নেম এল। এহদূ তােদর নত ৃ ব িদি ল। ২৮ এহদূ বলল, “আমােক অনুসরণ
কর। রভু আমােদর শ
মায়ােবর লাকেদর পরািজত করেত শি িদেয়েছন।”
তাই ই রােয়লবাসীরা এহদেক
ূ অনুসরণ করল। তারা সইসব জায়গা দখল করল যখান থেক সহেজই যদন নদী পরেনা
যায়। সই সব জায়গা মায়ােবর িদেক িগেয়েছ। তারা কাউেক যদন নদী পেরােত িদল না। ২৯ তারা মায়ােবর ১০,০০০ সাহসী
ও শি শালী লাকেক হ যা করল। তােদর কউ পালােত পাের িন। ৩০ সিদন থেক ই রােয়লীয়রা মায়ােবর লাকেদর শাসন
করেত লাগল। স দেশ ৮০ বছর শাি িছল।
িবচারক শম্গর
৩১ এহেদর

ূ পর আরও একজন লাক ই রােয়লবাসীেদর বাঁিচেয়িছল। তার নাম অনােতর পু র শম্গর। শম্গর একটা গ
তাডা় েনার লািঠ িদেয় ৬০০ জল পেল ীয়েক হ যা কেরিছল।
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মিহলা িবচারক দেবারা
১ এহেদর

তাই করেলা। ২ তাই রভু কনােনর রাজা
রধান
িছল সীষরা। সীষরা হেরাশৎ হােগািয়ম শহের বাস করত। ৩ সীষরার ৯০০ লাহার রথ িছল। সীষরা ২০ বছর ই রােয়লবাসীেদর
ওপর অ য িন ুর িছল এবং স তােদর উৎপীডন় কেরিছল। এর ফেল তারা সাহাে যর জ য রভুর কােছ রাথনা করল।
৪ দেবারা নােমর একজন ভাববািদনী িছেলন। তাঁর বামীর নাম িছল ল ীেদাত। সই দেবারা ই রােয়েলর িবচার করেতন।
৫ একিদন দেবারা খজর
ু গােছর নীেচ বেস িছেলন। এই খজরু গােছর নাম দেবারার খজরু গাছ। ই রােয়েলর লাকরা তাঁর
কােছ এল। সীষরােক িনেয় িক করা যায় স িবষেয় তারা তাঁর পরামশ চাইল। দেবাবার খজরু গাছিট িছল ই রিয়েমর পাহািড়
অ েল রামা আর বেথল শহেরর মাঝখােন। ৬ দেবারা বারক নােমর একজন লাকেক খবর পাঠােলন। িতিন তােক দখা
করেত বলেলন। বারক, অবীেনায়েমর পু র থাকত ন ািলর কদশ শহের। বারক দখা করেত এেল দেবারা তােক বলেলন,
“ই রােয়েলর রভু ঈ বর তামােক আ া িদে ন; ‘ন ািল এবং সবূলনু পিরবারেগা ীর ১০,০০০ লাক জাগাড় কর এবং
তােদর তােবার পবেত িনেয় যাও। ৭ রাজা যাবীেনর সনাপিত সীষরা যােত তামার কােছ আেস আিম তার যব া করব। আিম
তােক তার রথ আর স যদল িনেয় কীেশান নদীর ধাের পািঠেয় দব। তারপর তামােদর কােছ স হের যােব। এ যাপাের
আিম হব তামােদর সহায়।’”
৮ বারক দেবারােক বলল, “আপিন আমার সে গেল যাব, যা বলেবন করব। িক আপিন না গেল আিমও যােবা না।”
৯ দেবারা বলেলন, “আিম িন য়ই যাব। িক তামার মেনাভােবর জ য সীষরােক পরািজত করবার স ান তামার হেব
না। রভু একজন মিহলােকই সীষরােক পরািজত করবার জ য পাঠােবন।”
দেবারা বারেকর সে কদশ শহের গেলন। ১০ কদেশ বারক সবূলনূ এবং ন ািল পিরবারেগা ীেক ডেক ১০,০০০ লাকেক
জেডা় কের তাঁর পছন পছন যেত বলেলন। দেবারাও বারেকর সে গেলন।
১১ এখন, হবর নােম কনীয় স রদােয়র একিট লাক িছল। স অ য কনীয়েদর যাগ কেরিছল। কনীয়রা িছল মািশর
ব র হাবেরর উ রপু ষ। হবর ওক গােছর পােশ সান ীম নােম একিট জায়গায় বাস করত। সান ীম কদশ শহেরর খুব
কােছই অবি ত।
১২ সীষরােক একজন খবর িদল, অবীেনায়েমর পু র বারক তােবার পবেত রেয়েছ। ১৩ খবর েন সীষরা ৯০০ লাহার রথ
আর সম লাকেদর িনেয় হেরাশ হােগািয়ম শহর থেক কীেশান নদীর িদেক রওনা হল।
১৪ দেবারা তখন বারকেক বলেলন, “আজ সীষরােক পরািজত করবার জ য রভু তামার সহায় হেবন। রভু য ইিতমে যই
তামার জ য রা া ফাঁকা কের িদেয়েছন তা তুিম িন য়ই জােনা।” তাই বারক ১০,০০০ লাক িনেয় তােবার পবত থেক নেম
এল। ১৫ লাকজন িনেয় বারক এবার সীষরােক আ রমণ করল। যুে র সময় রভু সীষরা আর তার রথ, লাকজন সবিকছরু
মে য একটা তালেগাল পািকেয় িদেলন। লাকজন সব িক য করেব বুঝেত পারিছল না। এই সুেযােগ বারক ও তার স যবািহনী
সীষরার বািহনীেক হািরেয় িদল। িক সীষরা রথ ফেল িদেয় পােয় হঁেট পািলেয় গল। ১৬ বারক যু চািলেয় গল। স আর
তার স যরা রথ আর বািহনীেক হেরাশৎ হােগািয়ম পয তািডে় য় িনেয় গল। তারা সব লাকেক তরবাির িদেয় কেট ফলল।
একজনও বঁেচ রইল না।
১৭ িক সীষরা পািলেয় গল। স একটা তাঁবেু ত এেলা। সই তাঁবেু ত যােয়ল নােম একজন
রীেলাক বাস করত। তার
বামীর নাম িছর হবর। হবর িছল কনীয় স রদােয়র লাক। তার পিরবার হাৎেসােরর রাজা যাবীেনর সে শাি েত বসবাস
করত। সীষরা যােয়েলর তাঁবরু িদেক ছেট
ু যাি ল। ১৮ সীষরােক ছেট
ু আসেত দেখ যােয়ল তার তাঁবু থেক বিরেয় তার সে
দখা করেলা। যােয়ল সীষরােক বলল, “আমার তাঁবেু ত আসুন। কান ভয় নই।” সীষরা যােয়েলর তাঁবেু ত ঢুকেলা। যােয়ল
একটা ক বল িদেয় তােক ঢেক িদেলা।
১৯ সীষরা বলল, “আিম ত ৃ াত। দয়া কের আমায় এক াস জল িদন।” একটা চামডা় র বাতেল যােয়ল ধ রাখত। সীষরােক
ধ খাইেয় যােয়ল আবার তােক ক বল িদেয় ঢেক িদল।
২০ সীষরা যােয়লেক বলল, “তাঁবর
ু দরজার পােশ আপিন দাঁিডে় য় থাকেবন। যিদ কউ িজ াসা কের, ভতের কউ আেছ
িক না, বলেবন ‘না কউ নই।’”
২১ িক যােয়ল তাঁবু খাটােনার একটা গাঁজ আর একটা হাতুিড ় পেয় গল। তারপর চিু পচিু প সীষরার কােছ গল। সীষরা
খুবই া িছল, তাই স ঘুমাি ল। যােয়ল গাঁজটা সীষরার মাথায় হাতুিড় িদেয় ঠুেক িদল। গাঁজটা তার মাথার মে য ঢুেক
বিরেয় এেস মািটেত ঢুেক গল। সীষরা মারা গল।
ম ্যর পর, লাকরা আবার য সব কাজ রভুর িবেবচনায় ম

৪ যাবীেনরূ কােছৃতু ই রােয়লীয়েদর পরািজত হেত িদেলন। যাবীন হেরাশৎ শহের রাজ ব করত। তার স যবািহনীর
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২২ আর িঠক তখনই বারক সীষরার খাঁেজ যােয়েলর তাঁবর
ু কােছ এেলা। যােয়ল তাঁবরু বাইের বিরেয় বারকেক বলল,
“ ভতের আসুন। যােক খুঁজেছন তােক দখাি ।” বারক যােয়েলর সে ভতের এল। দখল সীষরা মের মািটেত পেড় আেছ।
তার মাথার ভতর গাঁজ ঢুেক আেছ।
২৩ সিদন ঈ বর ই রােয়েলর লাকেদর হেয় কনানেদর রাজা যাবীনেক পরািজত করেলন। ২৪ ই রােয়লবাসীরা রেম
আেরা শি শালী হেয় উঠেলা, য পয না তারা কনানেদর রাজা যাবীনেক পরািজত করল। শেষ তারা যাবীনেক িবন করল।

দেবারার গান
১

যিদন ই রােয়লবাসীরা সীষরােক পরািজত করেলা, স িদন দেবারা আর অবীেনাযেমর পু র বারক এই গানিট গেয়িছল:
রােয়েলর লাকরা যুে র র িত করল।
তারা ব ায় যু ে ে র যেত চাইল।
রভুর নাম ধ য হা ।
৩ “রাজারা সকেল শান,
শাসকরা মন িদেয় শান।
আিম, আিমই রভুর উে ে য গান গাইব,
ই রােয়েলর ঈ বর ও রভুর উে ে য গানিট গাইব।
৪ “ হ রভু, তুিম সয়ীর থেক এেসিছেল।
তামার অিভযান ইেদাম দশ থেক
হেয়িছল।
তামার পদপােত কঁেপ উেঠিছল প ৃিথবী।
আকাশ থেক অেঝাের ব ৃি পডি় ছল।
মঘরা ঝিরেয় িছল জল।
৫ রভু, সীনয় পবেতর ঈ বেরর সামেন,
রভু, ই রােয়েলর ঈ বেরর সামেন পবতমালা কঁেপ উেঠিছল।
৬ “অনােতর পু র শম্গর
এবং যােয়েলর সমেয় সম রাজপথ জনমানবহীন।
বিণকরা এবং পিথকরা অ য পথ িদেয় যাতায়াত করত।
৭ “ সখােন কান স য িছল না।
দেবারা যতিদন তুিম ই রােয়েলর মা হেয় আেসািন
ততিদন ই রােয়েল কান স য িছল না।
৮ “ঈ বর নতুন নতােদর িনবাচন কেরিছেলন।
তারা নগেরর রেবশ বাের যুে রত িছল।
ই রােয়েল ৪০,০০০ স য িছল।
তােদর মে য কউ একটাও ঢাল অথবা বশা খুঁেজ পায় িন।
৯ “আমার দয় ই রােয়েলর সই সনাপিতেদর সে রেয়েছ,
যারা ব ায় যুে িগেয়িছল।
রভুর নাম ধ য হা ।
১০ “ তামরা যারা সাদা গদেভর িপেঠ চেড ়
ক বেলর িজেন বেস আেছা
এবং যারা রা ায় হাঁেটা,
তারা এ স বে গান কর।
১১ প রা যখােন জল পান কের
সই চৗবা ায় িন রণদামামার মহাস ীত বিন।
লাকরা গায় রভুর িবজয়গীিত,
ই রােয়েল তাঁর সে যর জয় গৗরব গীিত
যখন তাঁরই বািহনী নগর বাের কেরেছ যু আর তােদরই কবল শান জয় জয়কার।
১২ “জােগা হ মা দেবারা,
জেগ ওেঠা, গাও গান!

৫

২ “ই
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বারক তুিমও জােগা।
হ অবীেনায়েমর পু র তামার শ িদগেক ব ী কেরা।
১৩ “তারপর িতিন ই রােয়েল যারা বঁেচ আেছ তােদর শি মান লাকেদর িবজয়ী করেলন।
রভু আমায় যা ােদর ওপর শাসন করেত িদেলন।
১৪ “অমােলকেদর পাহাডী় দশ হেত
ই রিয়েমর লাকরা এেসিছল।
হ িব যামীন, তারা তামায়
ও তামার লাকেদর
এবং মাখীর পিরবার থেক আসা অ য গণেক অনুসরণ কেরিছল।
হ সবূলনূ তামার নতারা
সনাপিতর দ িনেয় এেসিছল।
১৫ ইষাখেরর নতারা দেবারার সে িছল।
ইষাখেরর লাকরা বারেকর রিত িব ব িছল।
দখ, ঐ লাকরা কু চকাওয়াজ কের উপ যকায় নামেছ।
“ েবণ, তামার সনাদেল রচরু সাহসী স য আেছ।
১৬ তেব কন তামােদর মষপােলর আেশপােশ বেস রেয়ছ?
েবণ তামার সাহসী সনারা যু স েক এত িচ া কেরিছল।
তবু কন তারা বাডী় েত বেস মষপালেকর বাঁশীর বাজনা শােন?
১৭ যদন নদীর ওপাের িগিলয়দবাসী তাঁবেু তই বেস িছল।
এবং তামার দান এর লাকরা,
কন জাহােজর আেশপােশ বেসিছল?
আেশর গা ী সাগেরর তীের িনরাপদ ব ের
মেনর মতন কের তাঁবু গেডি় ছল।
১৮ “িক সম সবূলন
ূ বাসী, ন ািল অিধবাসী পাহােডর় গােয় জীবেনর বাজী রেখ রে যেক মহাসং রােম মেতিছল।
১৯ কনােনর রাজারা যুে এেলন,
তানক শহের মিগে ার জেলর ধাের যু চলল,
তবু কান স দ না িনেয় তাঁরা ঘের িফরেলন।
২০ আকােশর যত তারা, িনজ িনজ পথ হেত
মেতিছল যুে সিদন সীষরার িব ে ।
২১ রাচীন কােলর কীশন নদী
সীষরার স যবািহনীেক ভািসেয় িনেয় িগেয়িছল।
হ আমার আ া, শি র সে বিরেয় এস।
২২ অ ব ুেরর আঘােত মািট কঁেপ ওেঠ।
সীষরার পরা রমী অ বরা সব ছেট
ু যাও, ছেট
ু যাও।
২৩ “ রভুর দূ ত বলল,
মেরাস শহরেক অিভশাপ দাও।
তার শহরবাসীেদর অিভশাপ দাও।
কারণ তারা স যবািহনী িনেয়
রভুেক সাহা য করেত আেস িন।”
২৪ কনীয় হবেরর প ী—যােয়ল তার নাম।
সেবা মা মহীয়সী নারী, রণাম তাের রণাম।
২৫ সীষরা চাইল জল;
জল নয়, যােয়ল তােক েধর পা র এিগেয় িদল।
রাজারই পে মানায় তমন পা র।
তােত ীর ননী সািজেয় িদল যােয়ল।
২৬ যােয়ল তার হাত বাডা় েলা, তাঁবু খাটােনার গাঁজ হােত পেলা।
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ডান হাত বাডা় েল কমকােরর হাতুিড় উেঠ এেলা।
তারপর স সীষরার ম েক আঘাত হানল।
স হাতুিডর় আঘােত তার কপােলর ই পােশর ম য িদেয় একটা িছ র করল।
২৭ যােয়েলর পােয় মাথা ঁেজ িদেয়
পেড় গল সীষরা।
়
ভূতলশািয়ত হেয় ম ৃতু্যর কােল ঢেল পডল
এক চরম িবপযয়।
২৮ “সীষরার মা জানালা থেক উঁিক দয়।
সীষরার মা পদা সিরেয় তাকায় আর কাঁেদ,
‘সীষরার রথ িফরেত দরী কের কন?
কন আিম এখন অবিধ তার মালগাডী় র শদ নিছ না?’
২৯ “তার র াবতী দাসী উ র িদল,
যাকু লা মােয়র দখ এই গিত।
৩০ দাসীিট বলল, ‘আিম িনি ত তারা যুে িজেতেছ,
এবং এখন তারা তােদর লুেটর রচরু র যসাম রী
িনেজেদর মে য ভাগ করেছ।
রে যক স য নেব একিট কের রমণী
এবং িবজয়ী সীষরা হয়েতা পরবার জ য
-একিট রঙীন সুেতার কাজ করা পাশাক পােব।’
৩১ “ওেগা রভু, যন এভােবই মের তামার শ
রা।
যারা তামায় ভালবােস তারা যন রভাত সূযসম শি অজন কের।”
এইভােবই ৪০ বছর স দেশ শাি িবরাজ করিছল।
িমিদয়নীয়েদর সে ই রােয়লীয়েদর যু
১ আবার

ই রােয়লবাসীরা পাপ কেম মেত উঠল। তাই সাত বছর ধের রভু িমিদয়নেদর সহায় হেয় রইেলন যােত তারা

৬ ই রােয়লীয়েদর দিমেয় রাখেত পাের।

২ িমিদয়ন স রদােয়র লাকরা িছল ভীষণ শি শালী। ই রােয়লবাসীেদর ওপর তারা বশ অ যাচার করত। তাই
ই রােয়লীয়রা পবেতর নানা গাপন জায়গায় লুিকেয় থাকত। সখােনই খাবার দাবার লুিকেয় রাখত। সসব জায়গা খুঁেজ
পাওয়া খুব শ িছল। ৩ তারা য এরকম সাবধান হেয় িগেয়িছল তার কারণ িমিদয়নীয় এবং অমােলকীয় স রদােয়র লাকরা
পূবেদশ থেক সবসময় আ রমণ করেতা এবং তােদর ফসল ন করেতা। ৪ আ রমণকারীরা ই রােয়লীয়েদর িব ে যু
িশিবর গেডি় ছল। তারা অেনক দূের ঘসা শহর পয ই রােয়লীয়েদর সম শ য ন কের িদেয়িছল। তারা ই রােয়লীয়েদর
খাবার মেতা িকছইু অবিশ রাখল না। তারা তােদর মষ, গ , গাধা এসবও কেড় িনেয় িগেয়িছল। ৫ িমিদয়নী়রা ওেদর দেশ
তাঁবু গেডি় ছল এবং সে এেনিছল পিরবােরর লাকজন, জীবজ । প পােলর ঝাঁেকর মেতা অ নিত মানুষ তারা এবং তােদর
আনা উেটর সং যা গাণা অস ব িছল। দশটােক ওরা এেকবাের ছারখার কের িদল। ৬ িমিদয়নী়েদর অ যাচাের ই রােয়লীয়রা
এেকবাের িনঃ ব হেয় গল। তাই তারা রভুর দয়া পাবার জে য কঁেদ আকু ল হেয় উঠল।
৭ িমিদয়েনর লাকরা অ যাচাের মেত উেঠিছল। সই জ য ই রােয়লীয়রা রভুর কৃপার জ য কঁেদ আকু ল হেয় উঠল।
৮ তাই রভু তােদর কােছ একজন ভাববাদীেক পাঠােলন। ভাববাদী ই রােয়লবাসীেদর বলেলন, “ রভু, ই রােয়েলর ঈ বর
িক বেলন তা শান। িতিন বেলেছন, ‘িমশের তামরা রীতদাস িছেল। আিম তামােদর মু কের সই দশ থেক িনেয়
এেসিছ। ৯ আিম তামােদর িমশেরর এবং যারা তামােদর িনযাতন কেরেছ, তােদর সকেলর হাত থেক র া কেরিছ। আিম
আবার সই লাকেদর তািডে় য় বার কের িদেয়িছ এবং তােদর দশ তামােদর িদেয়িছ।’ ১০ তারপর আিম তামােদর বেলিছলাম,
‘আিম তামােদর রভু ঈ বর। তামরা ইেমারীয়েদর দেশ বসবাস করেব বেট, িক কখনই তামরা তােদর মূি র পূজা করেব
না।’ িক তামরা আমার কথা শােনা িন।”

রভুর দূত িগিদেয়ান দশন করেলন
১১–১২

সই সময়, রভুর দূত একজন লােকর কােছ এেলন। তার নাম িছল িগিদেয়ান। রভুর দূত অ রা নামক একিট
জায়গায় একিট ওক গােছর নীেচ বসেলন। ওক গাছটা িছল যায়াশ নােম একজন লােকর। যায়াশ, িগিদেয়ােনর িপতা,
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অবীেয় রীয় বংেশর লাক িছেলন। িগিদেয়ান একিট রা া মাডা় বার জায়গায় িকছ ু গম মাডা় ই করিছেলন। রভুর দূত
িগিদেয়ােনর কােছ বসেলন। িগিদেয়ান লুিকেয়িছেলন যােত িমিদয়নরা তাঁেক দখেত না পায়। রভুর দূত িগিদেয়ােনর সামেন
দখা িদেয় তােক বলেলন, “ হ মহাৈসিনক, রভু তামার সহায়!”
১৩ িগিদেয়ান বলেলন, “মহাশয় আপনােক একটা কথা বলব। রভু যিদ সি যই আমােদর সহায়, তাহেল এত ঃখ ক
কন? আিম েনিছ আমােদর পূবপু ষেদর জ য িতিন অেনক আ য কাজ কেরিছেলন। তাঁরা বেলিছেলন য রভু তাঁেদর
িমশর থেক সিরেয় এেনিছেলন। িক িতিন আমােদর ছেড় চেল গেছন। কবলমা র রভুর জ যই িমিদয়নরা আমােদর
পরািজত করেত পেরেছ।”
১৪ রভু িগিদেয়ােনর িদেক িফের বলেলন, “ তামার িনেজর শি েক কােজ লাগাও। যাও, িমিদয়েনর হাত থেক
ই রােয়লবাসীেদর র া কেরা। এ কােজ আিম তামােকই পাঠাি ।”
১৫ িগিদেয়ান বলল, “ মা করেবন। িক কের আিম ই রােয়লেক র া করব? মনঃিশ পিরবারেগা ীর মে য আমার পিরবারই
হে সবেচেয় বল। তাছাডা় এই পিরবাের আিমই সবেচেয় ছাট।”
১৬ রভু বলেলন, “আিম তামার সে আিছ। সুতরাং িমিদয়নেদর তুিম সহেজই পরািজত করেত পারেব। এতই সহজ য,
মেন হেব তুিম যন ধু একজেনর সে ই যু করছ।”
১৭ তখন িগিদেয়ান রভুেক বলল, “যিদ আপিন সি যই আমার ওপর রস হন তাহেল আপিন য বয়ং রভু তার একটা
রমাণ িদন। ১৮ দয়া কের একটু অেপ া ক ন। আিম িফের না আসা পয যন চেল যােবন না। আিম আপনার জ য নেব য
আনেত যাি । সই নেব য আপনার কােছ িনেবদন করব। আপিন দয়া কের অনুমিত িদন।”
রভু বলেলন, “আিম তামার িফের আসা পয অেপ া করেবা।”
১৯ িগিদেয়ান ভতের িগেয় একিট কিচ পাঁঠা গরম জেল ফাটােলা। তাছাডা় স রায় ২০ পাউ ময়দা িদেয় খািমরিবহীন
িট তরী করােলা। তারপর মাংসটা স একটা ঝুিডে় ত আর ঝালটা একটা পাে র রাখেলা। স মাংস, ঝাল আর িট িনেয়
ওক গােছর নীেচ রভুেক পিরেবশন করল।
২০ রভুর দূ ত িগিদেয়ানেক বলেলন, “মাংস, িট ঐখােন পাথেরর ওপর রােখা। ঝালটা ঢেল দাও।” িগিদেয়ান তাই
করেলা।
২১ রভুর দূ েতর হােত একিট ছিড ় িছল। মাংস আর িটর ওপর ছিডট
় ার ডগা ছাঁয়ােতই পাথর থেক আ ন িছটেক বরল।
মাংস িট এেকবাের পুেড় গল। তারপর রভুর দূত কাথায় িমিলেয় গেলন।
২২ তখন িগিদেয়ান বুঝেত পারেলন য িতিন এত ণ রভুর দূ েতর সে ই কথা বলিছেলন। িগিদেয়ান চঁিচেয় উঠল,
“সবশি মান রভু! আিম রভুর দূতেক মুেখামুিখ দেখিছ।”
২৩ রভু বলেলন, “শা হও! এর জ য ভয় পও না, তুিম মরেব না!”
২৪ অতঃপর িগিদেয়ান সই জায়গায় রভুর উপাসনার জ য একিট বদী তরী করেলন। স বদীর নাম িদেলন, “ রভুই
শাি ।” অ রা শহের সই বদী আজও রেয়েছ। এখােনই অবীেয় রীয়েদর বংেশর লাকরা বসবাস কের।
িগিদেয়ান বােলর বদী ভে

ফলেলন

২৫ সই রাে রই রভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “ তামার িপতার একটা সাত বছেরর বশ শ সমথ ষাঁড ় আেছ, তােক সে
নাও। বােলর মূি পূজার জ য একিট বদী আেছ যটা তামার িপতা তরী কেরিছেলন। বদীর পােশ একটা কােঠর খুঁিট
রেয়েছ। খুঁিটটা আেশরার মূি েক পূজা করার জ য। এবার ঐ ষাঁডি় টেক কােজ লাগাও, যােত স ঐ বােলর বদী, আেশরার
খুঁিট ভে ফলেত পাের। ২৬ ভা ার পর তামােদর রভু ঈ বেরর জ য উপযু বদী তরী কেরা। এই উঁচু জায়গােতই
সটা তির কেরা। তারপর এই বদীেতই ঐ ষাঁডি় টেক বিল িদেয় পুিডে় য় দাও। বালােনার জ য আেশরার খুঁিটটােক যবহার
কেরা।”
২৭ িগিদেয়ান রভুর কথামেতা দশ জন ভ ৃ য িনেয় কাজিট করেলন। িক তাঁর মেন ভয় হল য, বািডর
় লাকরা আর শহেরর
সবাই তাঁর কা দেখ ফলেব। অথচ রভুর িনেদশ তাঁেক পালন করেতই হেব। কাজটা িতিন িদেনর বলায় নয়, রাি রেতই
করেলন।
২৮ পরিদন সকােল শহেরর লাকরা ঘুম থেক উেঠ দখল, বােলর বদীটা শষ হেয় গেছ। তারা এটাও দখল য আেশরার
খুঁিটও কেট ফলা হেয়েছ। বােলর বদীর পােশই িছল সই খুঁিট। সই সে তারা দখেলা িগিদেয়ােনর তির সই বদীটা।
বদীর উপর বিল দওয়া ষাঁডি় টও তােদর চােখ পডে় লা।
২৯ লাকরা এ ওর িদেক তািকেয় িজ াসা করল, “ ক আমােদর বদীটা ভে েছ? ক আেশরার খুঁিট কেটেছ? ক এই নতুন
বদীটায ষাঁড় বিল িদেয়েছ?” এই রকম নানা র তারা িনেজেদর মে য করেত থাকল।
একজন বলল, “ যায়ােশর পু র িগিদেয়ান এসব কেরেছ।”
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৩০ তারা যায়ােশর কােছ এল। তারা তাঁেক বলল, “ তামার পু রেক িনেয় এেসা। স বােলর বদী ভে েছ। সই বদীর
পােশ আেশরার খুঁিট স কেট ফেলেছ। তার মরণ কউ ঠকােত পারেব না। তােক মরেত হেবই।”
৩১ িঘের থাকা লাকেদর সামেন যায়াশ বলল, “ তামরা িক বােলর প িনেত যা ? তামরা িক বালেক র া করেত যা ?
যিদ কউ তার প নাও তাহেল কাল সকােলর মে যই তােক মরেত হেব। বাল যিদ সি যই দবতা হয় তাহেল য তার বদী
ভেঙেছ তার িব ে স িনেজেক র া ক ক।” ৩২ যায়াশ বলল, “যিদ িগিদেয়ান বােলর বদী ভেঙ থােক তেব বাল তার
সে িববাদ ক ক।” সিদন থেক যায়াশ িগিদেয়ােনর একটা নতুন নাম িদেলন। িয বাল হে সই নতুন নাম।

িগিদেয়ােনর হােত িমিদয়নীয়েদর পরাজয়
৩৩ িমিদয়নীয়,

অমােলকীয় এবং পুবেদেশর অ যা য লাকরা একসে িমেল ই রােয়লীয়েদর িব ে যু করেত গল।
় । ৩৪ রভুর আ া িগিদেয়ােনর ওপর ভর করেলন। িতিন তােক
যদন নদী পিরেয় তারা িযি রেয়ল উপ যকায় িশিবর গাডল
রচ শি িদেলন। িগিদেয়ান অবীেয় রীয় পিরবারেক আ বান করার জ য িশঙা বাজাল। ৩৫ মনঃিশ পিরবারেগা ী সকেলর
কােছ স বাতাবাহক পাঠাল। বাতাবাহকরা তােদর অ রশ র িনেয় যুে র জ য তির হেত বলল। তাছাডা় িগিদেয়ান আেশর,
সবুলনূ আর ন ািল পিরবারেগা ীর কােছও বাতাবাহক পাঠােলন। এই কথা বাতাবাহকরা তােদর বলেল তারাও িগিদেয়ান ও
তাঁর স ীেদর সে দখা করেলা।
৩৬ তখন িগিদেয়ান ঈ বরেক বলেলন, “আপিন আমােক সাহা য করেবন বেলিছেলন যােত ই রােয়লবাসীরা র া পায়। এ
কথা য সি য তা রমাণ ক ন। ৩৭ য জায়গায় শ য ঝাডা় ই হয় সখােন আিম একটা মেষর ছাল রেখ দব। যিদ দিখ সব
জায়গাই কেনা অথচ সই মেষর ছােল িশিশর পেডে় ছ তাহেল বুঝব আপিন আমােক িদেয় ই রােয়ল র া করেবন। এরকম
কথাই তা আপিন বেলিছেলন।”
৩৮ িঠক স রকমই ঘটল। পরিদন খুব ভাের িগিদেয়ান ঘুম থেক উেঠ মেষর ছাল িনংেড ় িনেল ছাল থেক এক বািট ভি
জল বার হল।
৩৯ িগিদেয়ান ঈ বরেক বলল, “ হ রভু আমার রিত
হেবন না। আিম আপনার কােছ ধু আর একিট িজিনস চাইব।
মেষর ছাল িনেয় আর একবার আপনােক পরী া করেত িদন। এবাের ছালটা যন িকেয় যায় আর চািরিদেকর মািট যন
িশিশের িভেজ থােক।”
৪০ সিদন রাে র ঈ বর স রকমই করেলন। মেষর ছালটাই ধু িকেয় গেলা আর চারপােশর সম মািট িশিশের িশিশের
ভজা ভজা হেয় রইল।
১ ভারেবলা িয বাল (িগিদেয়ান) তার লাকজন িনেয় হােরাদ ঝণার কােছ িশিবর াপন করল। িমিদেয়ােনর লাকরা
মাির পবেতর নীেচ উপ যকায় তাঁবু খাটাল। জায়গাটা িছল িগিদেয়ানেদর িশিবেরর উ র িদেক।
২ তখন রভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “িমিদয়েনর লাকেদর হারাবার জ য আিম তামার লাকেদর সাহা য করেত যাি ।
িক এই কােজর পে তামার লাকজন অেনক বশী। ই রােয়লীয়রাও আমােক ভুেল থাকু ক, আর বডা় ই কের বলুক য,
তারা িনেজরাই িনেজেদর বাঁিচেয়েছ—তা আিম চাই না। ৩ সই জ য এখন তােদর কােছ জািনেয় দাও, ‘ য ভীতু স িগিলয়দ
পবত থেক চেল যেত পাের। স বািড় িফের যেত পাের।’”
তখন ২২,০০০ লাক িগিদেয়ানেক ফেল রেখ ঘের িফের িগেয়িছল। ১০,০০০ লাক অব য তখনও থেক গল।
৪ তারপর রভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “তবুও তামার সে অেনক বশী লাক রেয়েছ। তােদর জেলর িদেক িনেয় যাও,
তামার হেয় আিম সখােন তােদর পরী া করব। আিম যখন বলব, ‘এই লাকটা তামার সে যােব,’ তখন স যােব। আবার
যখন বলব, ‘ঐ লাকটা যােব না,’ তখন স যােব না।”
৫ সই মেতা িগিদেয়ান লাক েলােক জেলর িদেক িনেয় গেলন। সই জেলর কােছ রভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “এইভােব
লাক েলােক আলাদা আলাদা কেরা: যারা কু কু েরর মেতা িজভ িদেয় চক
ু চু কের জল পান করেব তারা হেব এক গা ী, আর
যারা মাথা নীচু কের জল পান করেব তারা হেব অ য একিট গা ী।”
৬ িতনেশা জন লাক হাত িদেয় মুেখর কােছ জল িনেয় কু কু েরর মত চক
ু চু কের জল পান করল। অ যা যরা পান করল
মাথা হঁট কের। ৭ রভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “িমিদয়নীয়েদর পরািজত করেত আিম ঐ ৩০০ জন লাকেক কােজ লাগােবা।
যারা কু কু েরর মত চু চু কের জল পান কেরিছল আিম তােদর বারাই ই রােয়লেক র া করব। বািক লাকরা বািড় চেল
যাক।”
৮ সই মেতা িগিদেয়ান ৩০০ জন লাকেক িনেজর কােছ রেখ বাদ বািক ই রােয়লীয়েদর বািড ় পািঠেয় িদেলন। সই ৩০০
জন লাক যারা বািড় িফের যাি ল সই সব লাকেদর সরবরাহকৃত িজিনসপ র এবং িশঙা েলা রেখ িদল।
িমিদয়েনর লাকরা িগিদেয়ােনর তাঁবরু নীেচ উপ যকায় তাঁবু গেডি় ছল। ৯ রাে র রভু িগিদেয়ােনর সে কথা বলেলন।
িতিন বলেলন, “ওেঠা! আিম তামােক িমিদয়ন স যবািহনীেক পরািজত করেত দেবা। তােদর তাঁবরু িদেক নেম যাও। ১০ যিদ
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একা যেত ভয় পাও তাহেল তামার ভ ৃ য ফরু ােক সে নাও। ১১ িমিদয়নেদর িশিবেরর লাকরা িক সব বলেছ তামরা তা
নেব। এসব শানার পর তামরা আ রমণ করেত আর ভয় পােব না।”
তাই িগিদেয়ান আর তার ভ ৃ য ফরু া শ পে র িশিবেরর এেকবাের সীমানার িদেক চেল গল। ১২ িমিদয়ন, অমােলক আর
পূব দেশর লাকরা সই উপ যকায় তাঁবু ফলল। এত লাকজন য দেখ মেন হত প পােলর ঝাঁক। আর তােদর এত উট
য মেন হত তারা যন সমুে রর ধােরর অসং য বািলর কণা।
১৩ িগিদেয়ান শ
িশিবের এেলন। িতিন নেত পেলন একজন যি তার ব ুেক একটা বে র কথা বলেছ। লাকটা
বলেছ, “আিম ব দখলাম একটা গাল িট িমিদয়নেদর তাঁবরু ওপর নেম এেস এত জাের ধা া িদল য তাঁবু উে িগেয়
ধুেলায লুিটেয় গল।”
১৪ ব ুিট বে র অথ বুঝেত পারল। স বলল, “ তামার বে র একিটই অথ হয়। ব িট হে ই রােয়েলর সই
পু ষিটেক িনেয়। তার নাম যায়ােশর পু র িগিদেয়ান। অথাৎ িমিদয়েনর স যবািহনীেক পরািজত করার জ য ঈ বর
িগিদেয়ানেক পািঠেয়েছন।”
১৫ িগিদেয়ান তােদর ব িনেয় কথাবাতা নেল ঈ বেরর উে ে য মাথা নুইেয় রণাম জানােলন। তারপর ই রােয়লীয়েদর
তাঁবেু ত িফের িগেয় তােদর বলেলন, “ওঠ! িমিদয়নেদর পরািজত করেত রভু আমােদর সাহা য করেবন।” ১৬ িগিদেয়ান ৩০০
জন লাকেক িতনিট দেল ভাগ কের িদেলন। রে যকেক একিট কের িশঙা আর খািল ঘট িদেলন। ঘেটর মে য িছল একটা
কের বল মশাল। ১৭ তারপর িগিদেয়ান বলেলন, “ তামরা আমােক ল ্য করেব। আিম যা কির তামরা তাই করেব।
তামরা আমার পছেন পছেন শ িশিবেরর সীমানার কােছ চেল আসেব। ওখােন িগেয় আিম যা করব তামরাও িঠক তাই
করেব। ১৮ শ িশিবর েলা তামরা িঘের ফলেব। আমার সে যারা আেছ তােদর িনেয় আমরা িশঙা বাজাব। তখন তামরাও
িশঙা বাজােব। তারপর িচৎকার কের বেল উঠেব: ‘জয় রভুর জ য ও িগিদেয়ােনর জ য!’”
১৯ িগিদেয়ান ১০০ জন লাক িনেয় শ
িশিবেরর সীমানায় পৗঁছেলন। ওখােন রহরীেদর পালা শষ হবার সে সে ই
় । রাি রর মাঝামািঝ পাহারাদািরর সময় তারা হানা িদল। িগিদেয়ান ও তাঁর লাকরা িশঙা বাজাবার পর ঘট েলা
তারা এেস পডল
ভে ফলল। ২০ তারপর িগিদেয়ােনর িতনিট বািহনীর সকেলই িশঙা বািজেয় িদেয় ঘট িল ভেঙ িদেলা। লাকরা বাঁ হােত
মশাল েলা আর ডান হােত িশঙা ধেরিছল। িশঙা বাজােত বাজােত তারা বিন িদল: “ রভুর তরবাির, িগিদেয়ােনর তরবাির!”
২১ িগিদেয়ােনর লাকরা যখােন িছল, সখােনই রইল। িক তাঁবর
ু ভতের িমিদয়েনর লাকরা িচৎকার করেত করেত পালােত
লাগল। ২২ যখন ৩০০ জন লাক িশঙা বাজাল, রভু িমিদয়েনর লাকেদর পর রেক তরবাির িদেয় হ যা করােলন। শ
স যরা বৎ-িশ নগেরর িদেক পালােত লাগল। বৎ-িশ া সেরারা নগেরর কাছাকািছ িছল। লাক েলা দৗডা় েত দৗডা় েত
এেকবাের ট বেতর শহেরর কােছ আেবল-মেহালা শহেরর সীমানা পয চেল এল।
২৩ তারপর ন ািল, আেশর এবং মনঃিশর পিরবারেগা ীর সবাইেক বলা হল িমিদয়নেদর হিঠেয় দবার জে য।
২৪ ই রিয়েমর পাহােড ় দশ েলায় িগিদেয়ান দূ ত পািঠেয় িদেলন। দূ তরা বলল, “ তামরা নেম এেসা। িমিদয়নেদর আ রমণ
কেরা। বৎ-বারা আর যদন নদী পয য নদী চেল গেছ তামরা তার দখল নাও। িমিদয়নরা সখােন যাবার আেগই এই
কাজটা তামরা কের নাও।”
এইভােব ই রিয়ম পিরবারেগা ীর সবাইেক দূতরা আ বান করল। য নদী বৎ-বারা পয বেয় গেছ সই নদী তারা
অিধকার করল। ২৫ ই রিয়েমর লাকরা জন িমিদয়ন নতােক ধরল। এেদর নাম ওেরব আর সব। তারা ওেরবেক “ওেরেবর
িশলা” নােম এক জায়গােত হ যা করল। সবেক হ যা করল সেবর রা া মাডা় ই ে র। ই রিয়েমর লাকরা িমিদয়নেদর
তািডে় য় দবার কাজ চািলেয় গল। রথেম তারা ওেরব আর সেবর ম ক কেট িনেয় িগিদেয়ােনর কােছ গল। যখান থেক
লাকরা যদন নদী পার হয় িগিদেয়ান সখােনই িছেলন।
১ ই রিয়েমর লাকরা িগিদেয়ােনর উপর রেগ গল। িগিদেয়ানেক দখেত পেয় তারা িজ াসা করল, “আমােদর সে
কন তুিম এমন যবহার করেল? িমিদয়নেদর সে যু করেত যাবার সময় কন তুিম আমােদর ডােকা িন?”
২ িগিদেয়ান বলেলন, “ দেখা তামরা যা কেরছ আিম তা করেত পাির িন। আমার অবীেয়ষেরর গা ী যত ফসল তুেলেছ,
তামরা ই রিয়মরা তার চেয় অেনক বশী ফসল তুেলছ। ফসল তালার সময় েত তামরা যত রা া ফেল রেখ
যাও, আমার লাকরা তার চেয় কম কু ডা় য়। িঠক িক না? ৩ একইভােব তামােদর ফসল এখন দা ণ ভােলা হেয়েছ। ঈ বরই
তামােদর হােত িমিদয়ন নতা ওেরব আর সবেক পরািজত করেত িদেয়েছন। তামােদর কম সাফে যর সে আমার সাফে যর
িক কােনা তুলনা চেল?” িগিদেয়ােনর উ র েন ই রিয়েমর লাকেদর রাগ পেড গল।
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িগিদেয়ান িমিদয়েনর ই রাজােক ধরেলন
৪ িগিদেয়ান ৩০০ জন লাক িনেয় যদন নদীর ওপাের গেলন। ওরা খুবই া আর ুধাত িছল। ৫ িগিদেয়ান সুে াৎ শহেরর
অিধবাসীেদর বলেলন, “আমার স যেদর তামরা িকছ ু খেত দাও। ওরা খুব পির রা । আমরা এখনও িমিদয়নেদর রাজা
সরহ আর সলমু েক ধরেত পাির িন।”
৬ সুে ােতর নতারা বলল, “ কন আমরা তামার স যেদর খাওয়াব? তামরা তা এখনও সবহ আর সলমু েক ধরেত
পােরা িন।”
৭ তখন িগিদেয়ান বলেলন, “ তামরা আমােদর খাবার িদও না। সবহ আর সলমু েক ধরবার জ য রভু বয়ং আমােদর
সাহা য করেবন। তারপর আমরা িফের এেস ম ভূিমর কাঁটােঝাপ িদেয় তামােদর ছাল ছাডা় ব।”
৮ সুে াৎ শহর থেক বিরেয় িগিদেয়ান চেল গল পনুেয়ল শহের। সুে াতবাসীেদর কােছ স যমন খা য চেয়িছল তমিন
পনূেয়লবাসীেদর কােছও খা য চাইল। তারাও সুে ােতর লাকেদর মেতা একই কথা বলল। ৯ পনূেয়েলর লাকেদর িগিদেয়ান
বলেলন, “যুে িজেত আমােক িফের আসেত দাও। তারপর তামােদর এই িমনার আিম ভে ঁিডে় য় দব।”
১০ সবহ আর সলমু া আর তােদর স যেদর িশিবর িছল কেকার শহের। তােদর স যরা সং যায় িছল ১৫,০০০ জন।
পূবেদেশর স যেদর মে য এরাই ধু বঁেচ িছল। ১২০,০০০ স য ইিতমে যই হত হেয়িছল। ১১ িগিদেয়ান সদলবেল
তাঁববু াসীেদর রা া ধরেলন। রা াটা নাবহ আর যগিবহ শহেরর পূবিদেক। কেকার শহের এেস িগিদেয়ান শ েদর আ রমণ
করেলন। শ রা এই ধরেণর আ রমেণর কথা ভাবেতই পাের িন। ১২ িমিদয়নেদর ই রাজা সবহ আর সল্মু পািলেয়
গল। িক িগিদেয়ান িঠক তােদর ধের ফলেলন। তাঁর স যরা শ
স যেদর পরািজত করল।
১৩ তারপর যায়ােশর পু র িগিদেয়ান িফের এেলন। িতিন এবং তাঁর লাকরা হরেসর িগিরপথ িদেয় িফের এেসিছল।
১৪ সুে াৎ শহর থেক একিট যুবকেক িগিদেয়ান ধের এেনিছেলন। যুবকিটেক স িকছ িজ াসাবাদ করেত যুবকিট সুে াৎ
ু
শহেরর দলপিত আর রবীণ লাকেদর িমিলেয় মাট ৭৭ জেনর নাম িলেখ িদল।
১৫ অতঃপর িগিদেয়ান সুে াৎ শহের িফের এেলন। সখানকার অিধবাসীেদর কােছ এেস বলেলন, “এই দেখা সবহ আর
সল্মু । তামরা আমায় িনেয় ঠা া তামাশা কের বেলিছেল, ‘ কন আমরা তামার স যেদর খেত দব? তামরা তা সবহ
আর সল্মু েক ধরেত পার িন।’” ১৬ এই বেল, িগিদেয়ান সুে াৎ শহেরর রবীণেদর িনেলন। তারপর ম ভূিমর কাঁটােঝাপ
িদেয় িতিন তােদর উিচৎ িশ া িদেলন। ১৭ িগিদেয়ান পনূেয়ল শহেরর িমনার ভে ফলেলন। তারপর িতিন সই শহেরর
নাগিরকেদর হ যা করেলন।
১৮ সবহ ও সল্মু েক িগিদেয়ান বলেলন, “তােবার পবেত কেয়কজনেক তামরা হ যা কেরিছেল। তােদর কমন দখেত?”
তারা বলল, “ তামার মতই দখেত। রে যেকর চহারাই িছল রাজপু েষর মেতা।”
১৯ িগিদেয়ান বলেলন, “ওরা আমার ভাই িছল, আমার সেহাদর ভাই। তােদর তামরা মের না ফলেল আিম আজ তামােদর
হ যা করেত চাইতাম না।”
২০ িগিদেয়ান তাঁর যা পু র যথেরর িদেক িফের বলেলন, “এই রাজােদর হ যা কেরা।” িক যথর একিট ছাট ছেল
িছল বেল ভয় পেয় গল। স তরবাির তুলল না।
২১ তারপর সবহ ও সল্মু িগিদেয়ানেক বলল, “তুিম িনেজই আমােদর হ যা কেরা। এই কােজর পে
তামার যেথ শি
আেছ।” িগিদেয়ান তােদর মের ফলেলন। িতিন ওেদর উেটর ঘাড় থেক চাঁেদর আকােরর সাজস া িল িনেয় িনেলন।

িগিদেয়ান এেফাদ তরী করেলন
২২ ই

রােয়লবাসীরা িগিদেয়ানেক বলল, “িমিদয়নেদর হাত থেক তুিম আমােদর র া কেরছ। এখন আমােদর শাসন কেরা।
আমরা তামােক চাই, তামার ছেল, তামার নািত—সবাইেক চাই। তামরা সবাই আমােদর রাজা হও।”
২৩ িক িগিদেয়ান বলেলন, “ বয়ং রভুই তামােদর রাজা। আিম বা আমার পু র তামােদর শাসন করব না।”
২৪ ই রােয়লীয়রা যােদর পরািজত কেরিছল, তােদর মে য িকছ লাক িছল ই ােয়ল বংশীয়। এরা সানার ল পরত।
ু
িগিদেয়ান ই রােয়লীয়েদর বলেলন, “আমার জ য তামরা একটা কাজ কেরা। যুে র সময় তামরা তা অেনক িজিনসই
পেয়িছেল। তার থেক তামরা রে যেকই আমােক একিট কের কােনর ল িদেয় দাও।”
২৫ ই রােয়লবাসীরা বলল, “তুিম যা চাইছ আমরা তা খুিশ হেয়ই দব।” এই বেল তারা মািটর ওপর একটা কাপড ় পেত
িদল। রে যেক সই কাপেডর় ওপর একিট কের ল ফেল িদল। ২৬ সই সব ল জেডা় করা হেল তােদর ওজন হল রায় ৪৩
পাউ । এছাডা় ও িগিদেয়ানেক ই রােয়লীয়রা অ যা য উপহার িদেয়িছল। চাঁেদর মেতা, অ িব ুর মেতা দখেত জেডা় য়া
গয়নাও তারা তােক িদেয়িছল। আর িদেয়িছল ব নী রেঙর পাশাক। িমিদয়নরা এইসব িজিনস যবহার করত। িমিদয়ন
রাজােদর উেটর শকলও তারা তােক িদেয়িছল।
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২৭ িগিদেয়ান সই সানা িদেয় একটা এেফাদ তরী করেলন। তাঁর িনেজর শহর অ রােত সই এেফাদেক িতিন াপন
করেলন। সম ই রােয়লীয়রা এেফাদিটেক পূজা কেরিছল। এইভােব তারা ঈ বেরর রিত িব ব থাকল না, কারণ তারা
এেফােদর পূজা কেরিছল। এটা িগিদেয়ান এবং তার পিরবােরর কােছ একটা ফাঁেদর মত হল এবং তােদর িদেয় পাপ কাজ
করােলা।

িগিদেয়ােনর ম ৃতু্য
২৮ িমিদয়নেদর

বা য হেয়ই ই রােয়লীয়েদর রভু ব মেন িনেত হল। ওরা আর কান অশাি করল না। ৪০ বছর ধের
দেশ শাি িছল। যতিদন িগিদেয়ান বঁেচিছেলন ততিদন পয শাি িছল।
২৯ যায়ােশর পু র িয বাল অতঃপর িগিদেয়ান দেশ গেলন। ৩০ তাঁর িছল ৭০িট স ান। অেনক িল িবেয় কেরিছেলন
বেলই তাঁর এত েলা স ান। ৩১ িশিখেম িগিদেয়ােনর একজন উপপ ী থাকত। তার গেভ িগিদেয়ােনর একিট পু র হল।
িগিদেয়ান তার নাম রাখেলন অবীেমলক।
৩২ যায়ােশর পু র িগিদেয়ান ব ৃ বয়েস মারা গেলন। যায়ােশর সমািধ েলই তাঁেক কবর দওয়া হল। সই সমািধিট
অ রা শহের অবি ত যখােন অবীেয়ষর পিরবার বাস কের। ৩৩ িগিদেয়ােনর ম ৃতু্যর পর ই রােয়লীয়রা আবার ঈ বরেক ভুেল
গল। তারা বােলর ভ হেয় গল। তারা বাল বরীৎেক তােদর দবতা মেন িনল। ৩৪ তারা তােদর রভু ঈ বরেক ভুেল গল।
অথচ িতিনই তােদর চািরিদেকর শ েদর হাত থেক র া কেরিছেলন। ৩৫ িয বাল (িগিদেয়ান) পিরবােরর অনুগত হেয়
তারা আর রইল না। িতিন তােদর যেথ উপকার করেলও তাঁরা তােক মেন রাখল না।
অবীেমলক রাজা হেলন
১ অবীেমলক হেলন িয

বােলর পু র। িশিখম শহের তাঁর কাকা যাঠারা বাস করেতন। সখােন অবীেমলক চেল গেলন।
২ “এ কথাটা তামরা িশিখম শহের নতােদর িজ াসা কর:
‘িয বােলর ৭০ জন পুে রর শাসন ভাল না একজন লােকর শাসন ভাল? মেন রেখা আিম তামােদর আ ীয়।’”
৩ অবীেমলেকর কাকা িশিখেমর নতােদর এই র িজ াসা করেলন। নতারা অবীেমলকেক অনুসরণ করা ি র করল।
নতারা বলল, “যতই হা , অবীেমলক আমােদর ভাই।” ৪ তারা তােক ৭০ খানা েপার খ দান করল। তারা বাল-বরীেতর
মি র থেক এইসব েপা এেনিছল। সই েপা িদেয় অবীেমলক িকছ ু লাক ভাডা় করেলন। এই লাক েলা িছল অপদাথ,
বপেরায়া ধরেণর। অবীেমলক যখােনই যেতন তারাও তার সে সে যত।
৫ অবীেমলক অ রায় তাঁর িপতার বাডী় েত িগেয় ভাইেদর হ যা করেলন। িগিদেয়ােনর ৭০ জন পু রেক িতিন একসে
হ যা করেলন। িক িয বােলর ছাট ছেলিট লুিকেয় িছল। স পািলেয় গল। তার নাম যাথম।
৬ তারপর িশিখেমর নতারা আর িমে ার লাকরা সব এক র হেয় িশিখেম একিট িবরাট গােছর নীেচ অবীেমলকেক রাজা
িহসােব মেন িনল।

৯ তাঁেদর এবং মামার বািডর় সকেলর কােছ িতিন বলেলন,

যাথেমর কািহনী
৭ যাথম নেত পল য িশিখেমর নতারা অবীেমলকেক রাজা কেরেছ। তারপর স গিরষীম পবেতর মাথায় উেঠ িগেয়
িচৎকার কের এই গ িট বলেত লাগল:
“ শােনা, িশিখেমর যত নতারা শােনা। শানার পেরই তামােদর কথা ঈ বর নেবন।
৮ “একদা বেনর সম গাছপালা ভাবল জলপাই গাছ হা না তােদর রাজা। সই মেতা তারা জলপাই গাছেক বলল,
‘তুিম আমােদর ওপর রাজ ব কর।’
৯ “জলপাই গাছ বলল, ‘ দেখা, মানুষ, দবতা সবাই আমার তেলর জ য আমােক রশংসা কের। তামরা িক চাও
আিম তেলর র িত ব কের িদই এবং অ য গাছেদর শাসন কির?’
১০ “গাছরা তখন ডুমর
ু গাছেক বলল, ‘হও না তুিম আমােদর রাজা।’
১১ “ডুমর
ু গাছিট বলল, ‘আিম িক ডুমরু ও িম ফল ফলান ব কের ধুই অ য গাছেদর ওপর শাসন করব?’
১২ “তারপর তারা রা ালতার কােছ িগেয় বলল, ‘ রা ালতা, আমােদর রাজা হও।’
১৩ “ রা ালতা বলল, ‘সকেলই আমার রেসর েন খুিশ। স মানুষই হা অথবা ঈ বর। তামরা িক চাও আিম
রেসর জাগান ব কের অ য গাছেদর শাসন কির?’
১৪ “অবেশেষ তারা কাঁটা ঝাপঝােড ় িগেয় বলল, ‘আমরা তামােক রাজা করব।’
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১৫ “তখন কাঁটাগাছ তােদর বলল, ‘সি যই যিদ তামরা আমােক তামােদর রাজা কর, তেব চেল এেসা আমার ছায়ায়,
আ রয় নাও এখােন। তামরা যিদ তা না কেরা কাঁটােঝাপ থেক দাউদাউ কের আ ন বেরােব। এটা িলবােনােনর এরস
গাছ িলেক পুিডে় য় দেব।’
১৬ “এখন সি যই যিদ তামরা মেন রােণ অবীেমলকেক রাজা কেরা, তাহেল তােক িনেয় সুেখ থােকা। আর যিদ তামরা
িয বাল ও তার পিরবােরর রিত সুিবচার কেরছ বেল মেন কর স তা ভালই। ১৭ িক একবার ভেব দেখা, আমার িপতা
তামােদর জ য িক কেরিছেলন। িতিন তামােদর জ য যু কেরিছেলন। িমিদয়েনর হাত থেক তামােদর বাঁচােনার জ য িতিন
িনেজর জীবন িবপ কেরিছেলন। ১৮ িক আজ তামরা আমার িপতার পিরবােরর িব ে মাথা তুেল দাঁিডে় য়ছ। তামরা তাঁর
৭০ জন পু রেক একসে হ যা কেরছ। তামরা অবীেমলকেক তামােদর রাজা কেরছ। তামরা তােক রাজা কেরছ কারণ
স তামােদর আ ীয়। িক স আমার িপতার রীতদাসীর পু র, এছাডা় আর িকছ ু নয়। ১৯ তাই বলিছ িয বাল ও তাঁর
পিরবােরর রিত সি যই যিদ তামরা যথাথ যবহার কের থােকা, তাহেল অবীেমলকেক রাজা িহেসেব পেয় তামরা সুখী
হও। সও তামােদর িনেয় সুখী হা । ২০ িক যিদ তামরা তার সে যথাথ যবহার না কের থােকা তাহেল হ িশিখেমর
নতারা, িমে ার লাকরা তামােদর বংস করেব। সই সে অবীেমলক িনেজও বংস হেব।”
২১ এই বেল যাথম বর নগের পািলেয় গল। সখােন স থাকেত লাগল, কারণ স তার ভাই অবীেমলকেক ভয় করত।

িশিখেমর সে অবীেমলেকর যু
২২ অবীেমলক

িতন বছর ই রােয়লীয়েদর শাসন কেরিছেলন। ২৩–২৪ অবীেমলক িয বােলর ৭০ জন পু রেক হ যা
কেরিছেলন। তারা সকেলই িছল অবীেমলেকর িনেজর ভাই। িশিখেমর নতারা তার এই অ যায় কাজ সমথণ কেরিছল।
সইজ য ঈ বর অবীেমলক ও িশিখেমর নতােদর মে য িববাদ বািধেয় িদেলন। িশিখেমর নতারা িকভােব অবীেমলকেক
জখম করা যায় তার মতলব করিছল। ২৫ তারা আর অবীেমলকেক চাইিছল না। পাহােডর় মাথায় তারা লাকেদর দাঁড় কিরেয়
িদল। যারা ঐ পথ িদেয় যত তােদর ওপর চডা় ও হেয় ঐসব লাক সব িকছ ু কেড় িনত। অবীেমলক যাপারিট বুঝেত পারেলন।
২৬ এরেদর পু র গাল তার ভাইেদর সে িনেয় িশিখম শহের উেঠ গেলা। সখানকার নতারা িঠক করেলা, তারা গালেকই
িব বাস করেব এবং মেন নেব।
২৭ একিদন িশিখেমর লাকরা
ত থেক রা া তুলেত গল। রা া িনংেড় তারা রা ারস তির করল। তারপর তারা
তােদর দবতার মি ের একটা অনু ােনর আেয়াজন করল। সখােন তারা রা ারস পান কের অবীেমলকেক খুব গালম
করেত লাগল।
২৮ এবেদর পু র গাল বলল, “আমরা সবাই িশিখেমর লাক। আমরা কন অবীেমলকেক মানব? িনেজেক স িক মেন কের?
অবীেমলক িয বােলর পু রেদর মে য একজন? আর স সবূলেক কেরেছ তার ম রী, িঠক িকনা? আমরা অবীেমলকেক
মানিছ না, মানব না। আমরা আমােদর িনেজেদর লাকেকই মানেবা। আমরা িশিখেমর িপতা হেমােরর লাকেদর মানব। কারণ
তারা আমােদর িনেজর লাক। ২৯ তামরা যিদ আমােক সনাপিত বেল বীকার কেরা তাহেল আিম অবীেমলকেক পরািজত
করব। আিম ওেক বলব, ‘ স য সাজাও এেসা, যু কেরা।’”
৩০ িশিখেমর শাসনকতা হল সবূল। এবেদর পু র গােলর কথা সবূল সব নল। েন স খুব রেগ গেলা। ৩১ স অ মা
শহের অবীেমলেকর কােছ বাতাবাহক পাঠাল। বাতািট িছল এরকম:
“এবেদর পু র গাল তার ভাইেদর িনেয় িশিখম শহের চেল এেসেছ। তারা আপনার সে একটা ঝগডা় বাধােত চায়।
গাল সারা শহরেক আপনার িব ে খিপেয় তুেলেছ। ৩২ তাই আজ রাে রই আপিন অব যই আপনার লাকেদর িনেয়
শহেরর বাইের মােঠর মে য লুিকেয় থাকেবন। ৩৩ তারপর সকােল রাদ উঠেলই শহর আ রমণ করেবন। গাল তার
দলবল িনেয় আপনার সে লডা় ই করেত এেল যা করবার করেবন।”
৩৪ একথা শানার পর অবীেমলক তাঁর স যদলসহ রাে র উেঠ শহেরর িদেক রওনা হেলন। স যরা চারেট দেল ভাগ
হেয় গল। তারা িশিখম শহেরর কাছাকািছ একিট জায়গায় লুিকেয় থাকল। ৩৫ এবেদর পু র গাল বিরেয় িগেয় িশিখম শহেরর
ফটেকর মুেখ দাঁিডে় য় রইল। গাল যখন সখােন দাঁিডে় য় তখন অবীেমলক ও তাঁর স যদল লুেকােনার জায়গা থেক বিরেয়
এল।
৩৬ গাল ওেদর দখল। স সবুলেক বলল, “তািকেয় দখ, লাকরা পবত থেক নেম আসেছ।”
িক সবূল বলল, “তুিম ধু পবেতর ছায়াই দখছ। ছায়া েলােক িঠক মানুেষর মত দখেত।”
৩৭ িক গাল আবার বলল, “তািকেয় দখ, িকছ লাক ওখােন থেক নােভল দেশ নেম আসেছ। আিম যা কর ব ৃে র ওপের
ু
কার যন মাথা দখলাম।” ৩৮ সবূল গালেক বলল, “তুিম কন আেগর মত হামবডা় ই করছ না? তুিম বেলিছেল, ‘অবীেমলক
ক? কন আমরা তােক মানব?’ তুিম এই মানুষ িলেক উপহাস কেরিছেল। এখন যাও, ওেদর সে লডা় ই কেরা।”
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৩৯ গাল িশিখেমর নতােদর িনেয় অবীেমলেকর সে যু করেত গল। ৪০ অবীেমলক তাঁর লাকজন িনেয় গাল ও তার
সনাবািহনীেক তাডা় করেলন। গােলর লাকরা িশিখম শহেরর ফটেকর িদেক পািলেয় গল। পািলেয় যাবার সময় তােদর
মে য অেনেক িনহত হল।
৪১ তারপর অবীেমলক অ মা শহের িফের এেলন। গাল ও তার ভাইেদর সবূল িশিখম শহর থেক তািডে় য় িদেলন।
৪২ পরিদন িশিখেমর লাকরা মােঠ কাজ করেত গল। অবীেমলক তা দখেলন। ৪৩ িতিন তাঁর লাকেদর িতনিট দেল ভাগ
করেলন। িশিখেমর অিধবাসীেদর িতিন হঠাৎ আ রমণ করেত চেয়িছেলন। সই জ য িতিন তাঁর লাকজনেক মােঠ লুিকেয়
রাখেলন। যখন িতিন দখেলন লাকরা শহর থেক বিরেয় পডে় ছ, িতিন তােদর ওপর ঝাঁিপেয় পডে় লন। ৪৪ অবীেমলক
সদলবেল দৗেড় িগেয় িশিখেমর ফটেকর কােছ একটা জায়গায় দাঁডা় েলন। অ য -দেলর লাকরা মােঠর িদেক ছেট
ু িগেয়
লাকেদর মের ফলল। ৪৫ সারািদন ধের অবীেমলক িশিখেমর সে লডা় ই করেলন। অবীেমলক িশিখম দখল করেলন আর
সখানকার লাকেদর হ যা করেলন। তারপর িতিন শহরিটেক তছনছ কের তার ওপর লবণ িছিটেয় িদেলন।
৪৬ িশিখেমর েগ িকছ লাক বাস করত। যখন তারা িশিখেমর ঘটনা নল তখন তারা এল-বরী দবতার মি েরর মে য
ু
একিট িমনাের িমিলত হল।
৪৭ অবীেমলক িশিখম েগর নতােদর জেডা় হবার খবর জানেত পারেলন। ৪৮ তাই িতিন তাঁর লাকেদর িনেয় সলেমান
়ু িদেয় অবীেমলক গাছ থেক কেয়কটা ডাল কেট িনেলন। ডাল েলা কাঁেধ িনেয় সে র
পবেত উেঠ এেলন। একটা কু ডল
লাকেদর অবীেমলক বলেলন, “আিম যা করলাম তামরা তা চ প কের ফল।” ৪৯ এই কথা েন তাঁর দখােদিখ তারাও
ডাল েলা কেট ফলল। তারপর এ -বরীৎ মি েরর সবেচেয় িনরাপদ ঘেরর গােয় স েলা তারা জেডা় করল। আ ন লািগেয়
িদল ডাল েলায়। সখােন যারা িছল তােদর পুিডে় য় মারল। এইভােব িশিখম েগর কােছ বসবাসকারী রায় ১০০০ নর-নারী
মারা গল।

অবীেমলক মারা গেলন
৫০ তারপর

সদলবেল অবীেমলক তবস শহের গেলন। তারা শহরিট দখল করল। ৫১ শহেরর মে য একটা বশ মজবুত
িমনার িছল। শহেরর লাকরা আর নতারা পািলেয় িগেয় সখােন আ রয় িনল। িমনােরর দরজায় তালাচািব িদেয় তারা ছােদ
উেঠ গল। ৫২ অবীেমলক গ আ রমণ করেলন এবং গটা আ ন িদেয় বািলেয় দবার জ য েগর দরজার কােছ গেলন।
৫৩ িক িতিন যখন দরজার গাডা় য় দাঁিডে় য়, সই সময় েগর ছাদ থেক একজন নারী তাঁর মাথা ল ্য কের একটা পষাই
করবার পাথেরর চাঁই ফেল িদল। অবীেমলেকর মাথার খুিল সই পাথেরর ঘােয় ঁিডে় য় গল। ৫৪ সই মূ েত অবীেমলক তাঁর
ভ ৃ যেক বলেলন, “তরবািরটা বার কের আমােক মের ফল। তামােকই এ কাজটা করেত হেব। লাক যন না বেল, ‘একটা
রীেলাক আমােক মের ফেলেছ।’” তাই হল। ভ ৃ যিট তাঁেক তরবািরর কােপ মের ফলল। অবীেমলক মারা গলন।
৫৫ অবীেমলক মারা গেছ দেখ ই রােয়েলর লাকরা সকেল দেশ িফের গল।
৫৬ অবীেমলক তাঁর অসৎ কেমর জ য ঈ বর এভােবই শাি িদেলন। তাঁর ৭০ জন ভাইেক হ যা কের অবীেমলক তাঁর
িপতার িব ে পাপ কেরিছেলন। ৫৭ ঈ বর িশিখম শহেরর লাকেদরও অ যায় কেমর জ য শাি িদেয়িছেলন। এভােবই
যাথেমর কথা ফেল িগেয়িছল। ( যাথম িয বােলর কিন পু র। আর িয বালই িছল িগিদেয়ান।)
িবচারক তালয়
১ অবীেমলেকর

ম ্যর পর ই রােয়লীয়েদর বাঁচােনার জ য ঈ বর আর একজন িবচারকেক পাঠােলন। তার নাম

১০ তালয়। তার িপতারৃতু নাম পূয়া। ়পূয়ার িপতার নাম দাদয়। তালয় ইষাখর পিরবারেগা ী থেক এেসিছল। থাকত

শামীর শহের। শহরটা ই রিয়েমর পাহােডর দেশ অবি ত। ২ তালয় ২৩ বছর ধের ই রােয়লবাসীেদর িবচারক িছল। ম ৃতু্যর
পর তােক শামীর শহের কবর দওয়া হেয়িছল।
িবচারক যায়ীর
৩

তালেয়র ম ৃতু্যর পর ঈ বর যায়ীরেক িবচারক কের পাঠােলন। যায়ীর িগিলয়েদ থাকেতা। ২২ বছর যায়ীর
ই রােয়লীয়েদর িবচারক িছল। ৪ তার ৩০ জন পু র িছল। তারা ৩০িট গাধায় চেড় বডা় ত। তারা িগিলয়েদর ৩০িট শহেরর
দখােশানা করত। এমনিক আজও সবাই এই শহর েলােক যায়ীেরর শহর বেলই জােন। ৫ যায়ীর মারা গেল তােক কােমান
শহের কবর দওয়া হল।
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অে ানীয়রা ই রােয়েলর িব ে যু করল
৬ রভুর দ ৃি েত যা ম
সই পাপকেম আবার ই রােয়লবাসীরা রত হল। তারা বাল আর অ ােরােতর মূি র পূজা করেত
লাগল। সই সে তারা অরাম, সীেদান, মায়াব, অে ান এবং পেল ীয় দবতােদর পূজা করত। ই রােয়ল তােদর রকৃত
রভুেক যাগ করল আর তাঁর সবা ব করল।
৭ তাই রভু ই রােয়লীয়েদর ওপর
হেলন। িতিন পেল ীয় ও অে ানেদর ই রােয়লবাসীেদর পরািজত করবার জ য
অনুমিত িদেলন। ৮ ঐ বছেরই যদন নদীর পূবিদেক িগিলয়দ অ েল যসব ই রােয়লীয় থাকত তােদর ওরা হািরেয় িদল।
এই অ েলই িছল ইেমারীয়েদর বাস। এইসব ই রােয়লবাসীরা ১৮ বছর ঃখ ক ভাগ কেরিছল। ৯ অে ানরা তারপর যদন
পিরেয় িযহদা,
ূ িব যামীন আর ই রিয়েমর িব ে যু করেত গল। অে ানেদর উৎপীডে় নর কারেণ ই রােয়লীয়েদর রভূত
ঃখ ক ভাগ করেত হেয়িছল।
১০ এখন ই রােয়লীয়রা সাহাে যর জ য রভুেক ডাকেত লাগল। তারা বলল, “ হ ঈ বর, আমরা আপনার িব ে পাপ
কেরিছ। আমরা আমােদর রভুেক যাগ কের বােলর মূি পূজা কেরিছ।”
১১ রভু তােদর বলেলন, “যখন িমশরীয়, ইেমারীয়, অে ানীয় এবং পেল ীয় লাকরা তামােদর মের ফলিছল, তামরা
আমার কােছ এেস কঁেদিছেল। আর আিম তামােদর তােদর হাত থেক র া কেরিছলাম। ১২ তারপর সীেদানীয়, অমােলকীয়
আর মােয়ানীয়রা যখন তামােদর আ রমণ করল, তখনও তামােদর আিম বাঁিচেয়িছ। ১৩ িক তারপর তামরা আমােক ছেড়
অ য দবতােদর পূজায় মেতিছেল। তাই এবার আর তামােদর কথা নব না। ১৪ যাও তােদর কােছই িগেয় সাহা য চাও।
তামােদর িবপেদ ঐসব দবতাই এবার তামােদর র া ক ক।”
১৫ িক ই রােয়লবাসীরা রভুেক বলল, “আমরা পাপ কেরিছ। আপিন আমােদর রিত যা ই া হয় ক ন। িক
রভু
দয়া ক ন, ধুমা র আজেকর জ য আমােদর র া ক ন।” ১৬ এই বেল তারা সম মূি ছঁেু ড় ফেল িদল। আবার তারা
রভু ঈ বেরর উপাসনা করেত
করল। অগ যা রভু তােদর ক দখেলন ও বদনােবাধ করেলন।

িয হ নতা মেনানীত হল
১৭ অে

ানরা যুে র জ য তরী হল। তােদর িশিবর িছল িগিলয়েদ। ই রােয়লবাসীরাও সব এক জায়গায় জেডা় হল।
তােদর িশিবর হল িম া শহের। ১৮ িগিলয়েদর নতারা বলল, “অে ানেদর িব ে যুে য আমােদর নত ৃ ব দেব সই হেব
িগিলয়দবাসীেদর রধান নতা।”
১ িগিলয়দ পিরবারেগা ীর একজন হে িয হ। স খুব শি শালী যা া। িক স গিণকার পু র। তার িপতার নাম
িছল িগিলয়দ। ২ িগিলয়েদর িনেজর রীর অেনক েলা পু র। পু ররা বড় হেয় িয হেক দখেত পারত না। তারা
় পােব না, কারণ তুিম আমােদর
তােক শহর ছাডা় করল। তারা িয হেক বলল, “তুিম আমােদর পত ৃক স ি র এক কানাকিডও
মােয়র পেটর ভাই নও। তুিম অ য নারীর স ান।” ৩ ভাইেদর কথায় িয হ শহর ছেড় চেল গল। স টাব দেশ বাস করত।
টােব িকছ ু শি শালী লাক িয হেক অনুসরণ করেত লাগল।
৪ িকছিদন পের অে ানরা ই রােয়লীয়েদর সে যু চালােত লাগল। ৫ িগিলয়েদর নতারা িয েহর কােছ গল তােক িফের
ু
আসার জ য অনুনয় করেত। তারা িয হেক টাব ছেড় িগিলয়েদ িফের আসেত বলল।
৬ নতারা িয হেক বলল, “তুিম আমােদর কােছ এেস আমােদর নতা হও। তামার নত ৃে ব আমরা অে ানেদর সে লডা় ই
করেবা।”
৭ িয হ তােদর বলল, “ তামরাই তা আমােক িভেটছাডা় কেরিছেল। তামরা তা আমায় ঘ ৃণা কর। তাহেল এখন কন
আবার িবপেদ পেডে় ছা বেল আমার কােছ এেসছ?”
৮ তারা বলল, “এই কারেণই আমরা তামার কােছ এেসিছ। দয়া কেরা। আমােদর মে য তুিম এেসা, অে ানেদর িব ে
যু চালাও। তুিমই িগিলয়েদর অিধবাসীেদর সনাপিত হেব।”
৯ িয হ বলল, “ বশ, যিদ তামরা চাও য আিম িগিলয়েদ িফের আিস এবং অে ানীয়েদর সে যু কির ভােলা কথা।
রভুর সহায়তায় যিদ আিম িজিত তাহেল আিমই হেবা তামােদর নতুন নতা।”
১০ িগিলয়েদর নতারা বলল, “আমরা য সব কথা বেলিছ রভু সবই নেছন। আমরা রিত
িত িদি , তুিম যা করেত
বলেব আমরা তাই করব।”
১১ অগ যা িয হ তােদর সে চেল গল। তারা িয হেক তােদর নতা ও সনাপিত কের িদেল িম া শহের রভুর সামেন
িয হ আর একবার তার কথা েলা িনেয় িদল।

১১
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অে ােনর রাজার কােছ িয হর বাতা
১২ অে ানেদর রাজার কােছ িয হ কেয়কজন বাতাবাহক পাঠাল। বাতাবাহকরা রাজার কােছ এই বাতা শানাল, “অে ানবাসী
আর ই রােয়লীয়েদর মে য সম যাটা িক? কন তামরা আমােদর দেশ যু করেত এেসছ?”
১৩ রাজা তােদর বলল, “ই রােয়েলর সে আমােদর লডা় ই জাির রেয়েছ কারণ ওরা িমশর থেক চেল আসার সময় আমােদর
সম জিমজায়গা কেড় িনেয়েছ। অেণান নদী থেক যে বাক নদী এবং যদন নদী পয আমােদর যত জিম আেছ, সব ওরা
িনেয় িনেয়েছ। এখন যাও ই রােয়লীয়েদর িগেয় বেলা, আমােদর জায়গা েলা যন কােনা ঝােমলা না কের িফিরেয় দয়।”
১৪ দূ তরা িয হর কােছ এই কথা শানাল। তারপর িয হ আবার তােদর অে ানেদর রাজার কােছ পাঠাল। ১৫ তারা য বাতা
িনেয় গল তা এরকম:
“িয হ এই কথা বেলন: ই রােয়ল মায়াব বা অে ানেদর কান জায়গা নয়িন। ১৬ ই রােয়লীয়রা যখন িমশর
থেক চেল আেস তখন তারা ম ভূিমেত িছল। সখান থেক গল লািহত সাগের। তারপর কােদেশ। ১৭ ই রােয়লীয়রা
ইেদােমর রাজার কােছ দূত পাঠাল। দূতরা সাহা য চাইল। তারা বলল, ‘ই রােয়লীয়েদর তামােদর দেশর ওপর িদেয়
যেত দাও।’ িক ইেদােমর রাজা আমােদর যেত িদল না। মায়ােবর রাজার কােছও আমরা একই রকম বাতা পাঠালাম।
সও তার দেশর ওপর িদেয় আমােদর যেত িদল না। অগ যা ই রােয়লীয়রা কােদেশই থেক গল।
১৮ “তারপর ই রােয়লীয়রা ম ভূিম িদেয় আর ইেদাম ও মায়াব দেশর পাশ িদেয় যেত লাগল। তারা মায়ােবর
় । মায়ােবর সীমানা তারা পেরাল না। মায়ােবর ধােরই অেণান নদী।
পূবিদেক িগেয় অেণান নদীর ওপাের তাঁবু গাডল
১৯ “তারপর ইেমারীয় রাজা সীেহােনর কােছ ই রােয়লীয়রা দূ ত পাঠাল। সীেহান িছল িহে বােনর রাজা। দূ েতরা
সীেহানেক বলল, ‘ তামােদর দেশর মে য িদেয় ই রােয়লীয়েদর যেত দাও। আমরা আমােদর দেশ যেত চাই।’
২০ িক ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান ই রােয়লীয়েদর ঢুকেত িদল না। সীেহান লাকেদর িনেয় যহেস তাঁবু খাটাল।
তারপর তারা ই রােয়লীয়েদর সে যু করল। ২১ িক রভু, ই রােয়েলর ঈ বর ই রােয়লীয়েদর সহায় িছেলন, তাই
সীেহান ও তার স যরা পরািজত হল। তাই ইেমারীয়েদর দশ হল ই রােয়লীয়েদর স ি । ২২ তারা ইেমারীয়েদর সব
জিমজায়গা পেয় গল। দশিট অেণান নদী থেক িব ৃত হল। তাছাডা় ম ভূিম থেক যদন নদী পয দশটা বড় হেয়
গেছ।
২৩ “ রভু, ই রােয়েলর ঈ বর িনেজ ইেমারীয়েদর তােদর দশ থেক তািডে় য় িদেয়েছন। সই দশ িতিন
ই রােয়লীয়েদর হােত তুেল িদেলন। তামরা িক মেন কেরা ই রােয়লীয়েদর তামরা দশ থেক তািডে় য় িদেত পারেব?
২৪ অব যই তামােদর দবতা কেমাশ তামােদর জে য য দশ িদেয়েছন সখােন তামরা থাকেত পােরা। এবং আমরাও
আমােদর রভু ঈ বেরর দওয়া ভূখে থাকব। ২৫ তুিম িক িসে ােরর পু র বালােকর চেয় উৎকৃ ? বালাক িছল
মায়ােবর রাজা। স িক ই রােয়লীয়েদর সে তক কেরিছল? স িক ব ত তােদর সে যু কেরিছল? ২৬ ই রােয়লীয়রা
৩০০ বছর ধের িহ বেন আর সই শহেরর লােগায়া কেয়কিট জায়গায় বাস কেরেছ। অেরােয়ের এবং তার পােশর শহেরও
৩০০ বছর ধের বাস কেরেছ। ৩০০ বছর ধের তারা বাস কেরেছ অেণান নদীর ধাের সম শহের। এতিদন তামরা কন
এইসব শহর দখল কেরা িন? ২৭ ই রােয়লীয়রা তামােদর কােছ কােনা অপরাধ কের িন। অথচ তামরা তােদর ওপর
ঘার অ যায় কেরছ। রভুই পরম িবচারক। বয়ং িতিনই িবচার ক ন, ই রােয়ল আর অে ানেদর মে য কারা িঠক
কাজ কেরেছ।”
২৮ অে ােনর রাজা িয হর এইসব কথা নেত চাইল না।

িয েহর রিত
২৯ তখন

িত

িয হর ওপর রভুর আ া ভর করেলন। িগিলয়দ এবং মনঃিশ রেদেশর ভতর িদেয় িয হ হঁেট গল। স
িগিলয়েদর িম া শহের পৗঁছাল। সখান থেক স অে ানেদর দেশ গল।
৩০ রভুর কােছ িয হ একিট রিত িত কেরিছল। স বেলিছল, “যিদ অে ানেদর হািরেয় দবার কােজ তুিম আমােদর
সহায় হও, ৩১ তেব যখন আিম িবজয়ী হেয় বাডী় িফরব তখন আমােক অিভন ন জানােত য আমার বািড় থেক রথেম বিরেয়
আসেব, রভুেক আিম তা হামবিল েপ উৎসগ করব।”
৩২ িয হ অে ানেদর দেশ গল। তােদর সে যু করল; রভুর কৃপায় স জয়লাভ করল। ৩৩ অেরােয়র শহর থেক িম ীত
শহর পয যত অে ান িছল িয হ সকলেক পরািজত করল। স ২০িট শহর জয় করল। তারপর স আেবল ও করামীম শহেরর
অে ানেদর পরািজত করল। এভােব ই রােয়লীয়রা অে ানেদর পরািজত করল। অে ানেদর ম বড় পরাজয় হল।
৩৪ িয হ িম ায় িফের এেলা। বািড ় পৗঁছেতই তােক দখবার জ য তার মেয় বিরেয় এল। মেয়িট তবলা বািজেয়
নাচিছল। স িছল তার একমা র মেয়। িয হ তােক খুব ভালবাসত। িয েহর আর কান ছেলেমেয় িছল না। ৩৫ িয হ যখন
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দখল তার মেয়ই বািড় থেক সবেচেয় আেগ বিরেয় এেসেছ তখন স শােক িনেজর কাপড় িছঁেড় ফলল। স বলল, “হায়,
ওের আমার মেয়। তুই আমার এিক সবনাশ করিল! তুই আমায় িক ঃখ িদিল জািনস না। আিম য রভুর কােছ রিত িত
িদেয়িছ, স তা ফলেত পারব না!”
৩৬ মেয়িট িয হেক বলল, “িপতা, রভুর কােছ য রিত
িত িদেয়ছ তা তামায় রাখেতই হেব। যা বেলছ তাই কেরা।
সবেচেয় বড় কথা রভুর কৃপায় তুিম শ অে ানেদর পরািজত কেরছ।”
৩৭ তারপর িয েহর মেয় তার িপতােক বলল, “িক তার আেগ আমার জ য একটা কাজ কেরা। -মাস আমায় একলা
থাকেত দাও। আিম পাহােড় পবেত যাব। আিম িবেয় করব না, ছেলেমেয়ও হেব না। অনুমিত দাও আিম স ীেদর িনেয় যাই।
সকেল িমেল আমরা কাঁদব।”
৩৮ িয হ বলল, “ বশ তাই হা ।” িয হ মেয়েক -মােসর জ য পািঠেয় িদল। স ীেদর িনেয় মেয় পাহাড ় পবেত
কাটাল। স িবেয় করেব না আর ছেলেমেয় হেব না এই ঃেখ স ীরা কঁেদ ভাসাল।
৩৯ মাস কেট গেল মেয় িপতার কােছ িফের এল। িয হ রভুর কােছ তার রিত
িত র া করল। তার মেয় কারও
সে কখনই কান দিহক স ক রােখ িন। আর এই ঘটনা থেকই ই রােয়লীয়েদর একটা রীিত চালু হল। ৪০ রিত বছর
ই রােয়লীয়েদর মেয়রা িয হর মেয়িটেক রণ কের চারিদন ধের কাঁদত।
িয হ ও ই রিয়ম
১ই

রিয়ম পিরবারেগা ীর লাকরা স যেদর ডাক িদল। তারপর নদী পিরেয় তারা সকেল সােফান শহের গল।
তারা িয হেক বলল, “ কন তুিম অে ানেদর সে লডা় ইেয় আমােদর সাহা য চাও িন? আমরা তামায় পুিডে় য় মারব।
় বািলেয় দব।”
তামার বািডও
২ িয হ জবাব িদল, “অে ানরা আমােদর নানা সম যায় ফেলিছল। তাই আমরা তােদর সে যু কেরিছ। আিম তা
তামােদর সাহা য চেয়িছলাম। িক কউই আমায় সাহা য করেত এিগেয় আেস িন। ৩ যখন দখলাম তামরা কউ কান
় াম। ওেদর হারােত রভু
সাহা য করেব না, তখন আিম জীবেনর ঝুঁিক িনেয় নদী পিরেয় অে ানেদর সে যুে নেম পডল
আমায় সাহা য করেলন। তাহেল আজ কন তামরা আমার সে যু করেত এেসছ?”
৪ তারপর িয হ িগিলয়েদর সব লাকেদর ডাকল। তারা ই রিয়ম পিরবারেগা ীর লাকেদর সে যু করল। কারণ
ই রিয়মরা িগিলয়েদর লাকেদর অপমান কেরিছল। তারা বেলিছল, “ তামরা িগিলয়েদর লাকরা ধুমা র ই রিয়ম গা ীর
থেক বঁেচ যাওয়া লাক, এছাডা় তামােদর কােনা পিরচয় নই। তামােদর থাকার মেতা কান জিমজায়গা নই। তামরা
িকছটাু ই রিয়েমর, িকছটাু মনঃিশর।” িগিলয়েদর লাকরা ই রিয়েমর লাকেদর হািরেয় িদল।
৫ য য জায়গা িদেয় লাকরা যদন নদী অিত রম করত িগিলয়েদর লাকরা সইসব জায়গা দখল কের িনল। এসব
জায়গা িদেয় ই রিয়েমর দেশ যাওয়া যত। যখনই ই রিয়েমর কান বঁেচ থাকা লাক বলত, “আমায় নদী পার হেত দাও,”
িগিলয়েদর লাক িজ াসা করত, “তুিম িক একজন ই রিয়ম?” যিদ স বলত, “না,” ৬ তাহেল তারা বলত, “আ া, তেব বেলা
তা ‘িশে বােলৎ।’” ই রিয়েমর লাকরা শদটা িঠকমত উ ারণ করেত পারত না। তারা উ ারণ করত “িসে বােলৎ।” তাই
তােদর মে য কান লাক যিদ বলত, “িসে বােলৎ” তাহেল িগিলয়েদর লাকরা বুঝেত পারেতা স একজন ই রিয়ম। সে
সে তারা তােক ঘাট পারাপােরর জায়গায় মের ফলেতা। এইভােব তারা ৪২,০০০ ই রিয়েমর লাকেক হ যা কেরিছল।
৭ ছ’বছর িয হ ই রােয়লীয়েদর িবচারক িছল। তারপর স মারা গল। িগিলয়েদ তার শহের তােক ওরা কবর িদল।

১২

িবচারক ইবসন
৮ িয

হর ম ৃতু্যর পর ই রােয়লবাসীেদর িবচারক হল ইব্সন। তার বািড় বৎেলেহম শহের। ৯ তার ৩০ জন পু র আর ৩০
জন ক যা িছল। ৩০জন ক যােক ইব্সন বলল যারা আ ীয় নয় এমন পু ষেদরই িবেয় করেত। তার ৩০জন পু রও িবেয়
করল অনা ীয় ৩০জন ক যােক। ইব্সন সাত বছর ধের ই রােয়েলর িবচারক িছল। ১০ ইবসন মারা গেল তােক বৎেলহেম
কবর দওয়া হল।
িবচারক এেলান
১১ ইব্সেনর পর িবচারক হল এেলান। সবূলন
ূ পিরবারেগা

ীর লাক। স দশ বছর ই রােয়লীয়েদর িবচারক িছল। ১২ তারপর
তার ম ৃতু্য হল। তােক সবূলনূ দেশর অয়ােলান শহের কবর দওয়া হেয়িছল।
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িবচারক অেদান
১৩ এেলােনর

পর, িহে েলর পু র অেদান ই রােয়লীয়েদর িবচারক হল। অেদান িপিরয়ােথান শহর থেক এেসিছল।
র আর ৩০ জন পৗ র িছল। তারা ৭০টা গাধার ওপর চেড় বডা় ত। অেদান আট বছর িবচারক িছল।
১৫ তারপর স মারা গল। তােক িপিরয়ােথান শহের কবর দওয়া হল। শহরিট ই রিয়মেদর দেশ অবি ত। অমােলকীয়রা
এই পাহাডী় দেশ বাস করত।
১৪ অেদােনর ৪০ জন পু

িশ েশােনর জ
১ আবার

ই রােয়লীয়রা পাপ কােজ মেত উঠল। রভু তােদর ল ্য করেলন। তাই রভু পেল ীয়েদর উপর ৪০

১৩ বছর ধের ই রােয়লীয়েদর শাসন করার ভার িদেলন।
২ সরা শহের মােনাহ নােম একজন

লাক িছল। স িছল দান পিরবারেগা ীর লাক। মােনাহর রী িছল িনঃস ান। ৩ একিদন
রভুর এক দূত তার রীর কােছ দখা িদেয় বলল, “তুিম ব যা হেয় রেয়ছ। িক তুিম গভবতী হেব, তামার স ান হেব।
৪ রা ারস বা কান কডা় পানীয় পান কেরা না। অ িচ কান খা য খােব না। ৫ কারণ তুিম গভবতী হেব এবং একিট পুে রর
জ দেব। সই পু রেক ঈ বেরর কােছ একটা িবেশষ উপােয় উৎসগ করা হেব। উপায়টা হে , স হেব নাসরতীয়। তাই
কখনও তার চল
ু কাটেব না। স জ াবার আেগ থেকই ঈ বেরর একজন িবেশষ যি হেব। স-ই পেল ীয়েদর হাত থেক
ই রােয়লীয়েদর র া করেব।”
৬ তখন সই রী তার বামীর কােছ িগেয় সব িকছ বলল। স বলল, “ঈ বেরর কাছ থেক একজন আমার কােছ এেসিছল।
ু
তােক দখেত ঈ বেরর এক দূেতর মেতা। আিম বশ ভয় পেয়িছলাম। এমনিক আিম তােক িজ াসাও কির িন স কাথা থেক
এেসেছ। স তার নাম িকছইু বলল না। ৭ স ধু এটুকুই বলল, ‘তুিম গভবতী হেব। তামার পু র হেব। রা ারস বা কান
ঝাঁজাল কডা় পানীয় পান করেব না। কান অ খাবার খােব না। কারণ তামার সই স ানেক ঈ বেরর কােছ কান িবেশষ
প িতেত উৎসগ করা হেব। স জ াবার আেগ থেকই ঈ বেরর একজন িবেশষ যি হেব এবং আম ৃতু্য স তাই থাকেব।’”
৮ তাই েন মােনাহ রভুর কােছ রাথনা করল। স বলল, “ হ রভু, দয়া কের আপিন ঈ বেরর সই যি েক আবার
আমােদর কােছ পাঠান। য িশ অিচেরই জ ােব, তােক আমরা িকভােব গেড় তুলব বেল িদন।”
৯ ঈ বর মােনাহর রাথনা নেলন। ঈ বেরর দূ ত আবার তার রীেক দখা িদেলন। স তখন মােঠর মে য একা বেসিছল।
মােনাহ তার সে িছল না। ১০ স ছেট
ু বামীর কােছ িগেয় বলল, “ সই যি িট য আেগ একবার আমার কােছ এেসিছল,
আবার এেসেছ!”
১১ মােনাহ
রীর সে তার কােছ এল। স িজ াসা করল, “আপিনই িক সই, িযিন এর আেগ আমার রীর সে কথা
বেলিছেলন?”
রভুর স দূত বলেলন, “ যাঁ, আিমই।”
১২ মােনাহ বলল, “আশা কির যা বেলেছন তাই হেব। এবার বলুন ছেলিট কমনভােব জীবন কাটােব? স িক করেব?”
১৩ রভুর দূ ত মােনাহেক বলল, “আিম যা-যা করেত বেলিছ তামার
রীেক স সব অব যই করেত হেব। ১৪ য সব
িজিনস রা ালতায় জ ায়, স সব যন স না খায়। কান রা ারস বা চডা় ধরেণর কান পানীয় যন স িকছেতই
ু না পান
কের। কান অ িচ খাবার স কান মেতই খােব না। িঠক যা যা আেদশ িদেয়িছ সই রকমই কাজ যন স কের।”
১৫ তখন মােনাহ রভুর দূ তেক বলল, “দয়া কের আপিন একটু বসুন। আমরা আপনােক কিচ পাঁঠার মাংস রা া কের
খাওয়াব।”
১৬ রভুর দূ ত বলল, “ তামরা আমােক যেত না িদেলও আিম তামােদর সে খােবা না। তেব একা ই যিদ িকছ করেত
ু
চাও তাহেল রভুর উে ে য হামবিল উৎসগ কেরা।” (মােনাহ বুঝেত পাের িন য লাকিট সি যই রভুর দূত।)
১৭ মােনাহ রভুর দূ তেক িজ াসা করল, “আিম িক আপনার নাম জানেত পাির? কারণ আপনার কথামত সব িকছ হেল
ু
আমরা আপনােক স ান জানাব।”
১৮ রভুর দূ ত বলেলন, “ কন তুিম আমার নাম জানেত চাইছ? এটা তা আ য যাপার!”
১৯ তারপর মােনাহ একটা পাথের একটা কিচ পাঁঠােক বিল িদল। সই সে একিট শ য নেব যও রভুর উে ে য উৎসগ
করল এবং স একিট আ য কাজ করল। ২০ মােনাহ আর তার রী যা ঘেটিছল তার সব দখল। বদী থেক আ েনর িশখা
যখন আকােশর িদেক উেঠ যাি ল তখন রভুর দূত আ েনর ম য িদেয় বেগ চেল গল।
এই দ ৃ য দখার পর তারা জন ভূিমেত মাথা ঠিকেয় রণাম করল। ২১ রভুর সই দূত আর কখনও মােনাহ এবং তার
রীর কােছ আিবভূত হয় িন। অবেশেষ মােনাহ বুঝেত পারল য লাকিট সি যই রভুর দূত। ২২ মােনাহ তার রীেক বলল,
“আমরা ঈ বর দশন কেরিছ! এখন আমরা িনি ত মারা যাব!”
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২৩ িক তার
রী বলল, “ রভু আমােদর মারেত চান না। তা যিদ হত তাহেল িতিন আমােদর হামবিল ও শে যর নেব য
রহণ করেতন না। িতিন আমােদর এইসব দ ৃ য দখােতন না। তা যিদ হত তাহেল িতিন আমােদর এইসব কথা বলেতন না।”
২৪ তারপর তার একিট স ান হল। স তার নাম িদল িশ েশান। িশ েশান বড ় হেয় উঠল। রভু তােক আশীবাদ করেলন।
২৫ িশ েশান যখন মহেনদান শহের িছল তখন তার উপর রভুর আ া ভর করল। শহরিট সরা আর ই ােয়াল শহেরর মাঝখােন
অবি ত।

িশ েশােনর িববাহ
েশান িত া শহেরর িদেক নেম এল। সখােন স একজন পেল ীয় নারীেক দখেত পল। ২ বািড় িফের িশ েশান
তার িপতামাতােক বলল, “আিম িত ায় একজন পেল ীয় নারী দেখিছ। তামরা তােক আমার কােছ এেন দাও। আিম
তােক িবেয় করেত চাই।”
৩ তার িপতামাতা বলল, “তুিম তা ই রােয়েলর একজন মেয়েক িবেয় করেত পােরা। পেল ীয়েদর মেয়েক িবেয় করেত
তামার এত ইে কন? এসব লাকেদর এমনিক সু ৎ পয হয় িন।” িশ েশান এসব কথা নল না।
স বলল, “ঐ মেয়িটেকই আমার জ য এেন দাও। তােকই ধু আিম চাই।” ৪ (িশ েশােনর িপতামাতা তা জানত না,
এটাই িছল রভুর অিভ রায়। িতিন িকভােব পেল ীয়েদর শােয় া করা যায় সই রা াই খুঁজিছেলন। স সময় ই রােয়েল
ওেদরই রাজ ব িছল।)
৫ িপতামাতােক িনেয় িশ েশান িত া শহের নেম এল। শহেরর কাছাকািছ রা ার
ত পয তারা চেল এল। সখােন
় । ৬ রভুর আ া মহাশি েত িশ েশােনর উপর নেম এল।
হঠাৎ একটা য়ুব িসংহ গেজ উেঠ িশ েশােনর উপর ঝাঁিপেয় পডল
খািল হােতই িশ েশান িসংহটােক িছঁেড় -টুকেরা কের ফলল। অনায়ােসই স এটা কের ফলল। একটা কিচ পাঁঠােক িচের
ফলার মতই কাজটা যন সহজ হেয় গল িশ েশােনর কােছ। িক িশ েশান ঘটনািট িপতামাতার কােছ বলল না।
৭ িশ েশান শহের িগেয় পেল ীয় মেয়িটর সে কথাবাতা বলল। মেয়িট তােক খুিশ কেরিছল। ৮ কেয়কিদন পর িশ েশান
িফের এেস ঐ পেল ীয় মেয়েক িবেয় করেত এেল পেথ ম ৃত িসংহিটেক স দখল। ম ৃত িসংহিটর গােয় মৗমািছরা ঝাঁেক ঝাঁেক
বেস। িকছ ু মধুও হেয়েছ। ৯ িশ েশান হােত িকছটাু মধু তুেল িনল। মধু খেত খেত স হাঁটেত লাগল। িপতামাতার কােছ এেস
স তােদরও একটু মধু িদল। তারা সই মধু খল। িক িশ েশান বলল না, সই মধু মরা িসংেহর গা থেক পাওয়া।
১০ িশ েশােনর িপতা পেল ীয় মেয়িটেক দখেত গল। এটাই িছল রথা য বর স একটা ভাজসভা করেব। সই অনুযায়ী
িশ েশান এই অনু ােনর আেয়াজন করেত গল। ১১ পেল ীয় যখন দখল িশ েশান এরকম একটা ভােজর যব া করেছ তখন
তারা ওর কােছ ৩০ জন পেল ীয়েক পাঠাল।
১২ ঐ ৩০ জনেক িশ েশান বলল, “আিম তামােদর একটা ধাঁধা বলেত চাই। এই আন অনু ান সাতিদন ধের চলেব।
এর মে য তামােদর এই ধাঁধার উ র িদেত হেব। উ র িদেত পারেল আিম তামােদর ৩০িট জামা আর ৩০িট কাপড় দেবা।
১৩ িক উ র না িদেত পারেল তামরা আমােক ৩০িট জামা আর ৩০িট কাপড ় দেব।” ওরা বলল, “বল িক তামার ধাঁধা,
আমরা নব।”
১৪ িশ েশান তখন এই ধাঁধাটা বলল:
“খাদেকর ম য থেক খা য িকছ ু জােট,
বলবান হেত িমি িকছ ু ওেঠ।”
৩০ জন লাক িতনিদন ধের মাথা ঘামাল, িক উ র িদেত পারল না।
১৫ চতুথ িদেন তারা িশ েশােনর
রীর কােছ এেস বলল, “ তামরা িক আমােদর িনঃ ব করার জ য নম কেরছ?
তামার বামীর কাছ থেক কায়দা কের ধাঁধার উ রটা জেন নাও। যিদ উ র না জানেত পার তাহেল আমরা তামােক আর
তামার বােপর বািডর় সবাইেক পুিডে় য় মের ফলেবা।”
১৬ আর কান উপায় না পেয় স িশ েশােনর কােছ িগেয় কাঁদেত
করেলা। স বলল, “তুিম তা আমায় ধু ঘ ৃণাই
কেরা! তুিম আমায় একটুও ভালবাস না! তুিম আমার দেশর লাকেদর কােছ ধাঁধা বেলছ, িক কই আমােক তা তুিম সই
ধাঁধার উ রটা বেলা িন।” িশ েশান উ র িদল, “আমার মাতািপতােকও যখন উ রটা বিল িন, তামােক বলেত যাব কন?”
১৭ অনু ােনর বািক িদন েলায় িশ েশােনর
রী কঁেদই চলল। শষ পয স ম িদেন িশ েশান ধাঁধার উ রিট রীেক
বেলই ফলল কারণ তার রী এই িনেয় তােক িবর করিছল। তারপর তার রী দেশর লাকেদর কােছ সই উ রিট বেল
িদল।
১৮ সুতরাং সাত িদেনর িদন সূযাে র আেগ পেল ীয়রা উ রটা পেয় গল। িশ েশানেক িগেয় তারা বলল:
“মধুর চেয় িম িক আেছ?
িসংেহর চেয় বশী শি শালী ক?”

১৪

১ িশ
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তখন িশ েশান বলল:
“যিদ তামরা আমার গ সে িনেয় না চাষ করেত
তামরা আমার ধাঁধার সমাধান করেতই পারেত না।”
১৯ িশ েশান খুব রেগ িগেয়িছল। রভুর আ া রবল শি র সােথ তার ওপর নেম এল। স অি েলান শহের চেল গল।
সখােন স ৩০ জন পেল ীয়েক হ যা করল। তােদর ম ৃতেদহ থেক স সম পাশাক তুেল িনল, ধন দৗলত সিরেয় িনল।
তারপর যারা তার ধাঁধার উ র িদেয়িছল, তােদর স সব িবিলেয় িদল। এরপর স িপতার বািডে় ত চেল গল। ২০ রীেক স
িনল না। িবেয়র জ য একজন সরা পা র তােক ঘের তুেলিছল।
িশ েশান পেল ীয়েদর অসুিবধায় ফলল
১ যখন

গম তালার সময় হল িশ েশান তার রীর সে দখা করেত গল। রীেক দবার জে য একটা কিচ পাঁঠা
ব রেক িগেয় বলল, “আিম রীর ঘের ঢুকিছ।”
িক মেয়র িপতা িশ েশানেক ঢুকেত িদল না। ২ তার িপতা িশ েশানেক বলল, “আিম ভেবিছলাম তুিম তােক ঘ ৃণা কর।
তাই তার িবেয় িদেয়িছ একিট সরা পাে রর সে । আমার ছাট মেয় আরও সু রী। তুিম তােকই নাও।”
৩ িশ েশান বলল, “এখন তামােদর, মােন পেল ীয়েদর ওপর আঘাত হানেল কউ আর আমােক দাষ িদেত পারেব না।”
৪ এই বেল িশ েশান বিরেয় গল। স ৩০০িট শয়াল ধরল। স েটা কের শয়াল ধের তােদর লজ েটা বঁেধ জাডা় তির
করল। রে যক জাডা় শয়ােলর লেজ স একিট কের মশাল বঁেধ িদল। ৫ তারপর মশাল েলা বেল িদল। পেল ীয়েদর
শ যে ে র স ঐ শয়াল েলােক ছিটেয়
িদল। এইভােব নতুন গজােনা সম গাছ আর শে যর গাদা স বািলেয় িদল।
ু
রা ার ত আর সম জলপাই গাছ বািলেয় িদল।
৬ পেল ীয়রা িজ াসা করল, “ ক এসব কাজ কেরেছ?”
কউ একজন বলল, “িশমেশান কেরেছ। িত ার কান একজেনর জামাতা হে এই িশ েশান। তার এই কােজর কারণ তার
ব র িশ েশােনর রীেক অ য এক সরা পাে রর সে িবেয় িদেয় িদেয়েছ।” তাই পেল ীয়রা িশ েশােনর রী আর
ব রেক পুিডে় য় মের ফলল।
৭ িশ েশান পেল ীয়েদর বলল, “ তামরা আমার িত কেরছ; এবার আিমও তামােদর িত করব। তারপর আমার
তামােদর ওপর রিতেশাধ নওয়া ব হেব।”
৮ তারপর িশ েশান পেল ীয়েদর আ রমণ করল। অেনক লাকেক স হ যা করল। তারপর স একটা হায় আ রয় িনল।
হািট িছল ঐটম িশলা নােম একিট জায়গায়।
৯ পেল ীয়রা িযহদায় চেল গল। িলহী নােমর একিট জায়গায় তারা িব রাম িনল। তােদর স যরা সখােন তাঁবু গাডল
় ।
ূ
তারা যুে র জ য তির হল। ১০ িযহদা
পিরবারেগা
ীর
লাকরা
তােদর
িজ
াসা
করল,
“
তামরা
পেল
ীয়রা
কন
এখােন
ূ
আমােদর সে যু করেত এেসছ?”
তারা বলল, “আমরা িশ েশানেক ধরেত এেসিছ। আমরা তােক ব ী করেত চাই। স আমােদর রিত যা অ যায় কেরেছ
তার জ য তােক শাি িদেত চাই।”
১১ িযহদা পিরবারেগা ীর ৩০০০ লাক তখন িশ েশােনর কােছ গল। ঐটম িশলার হায় িগেয় তারা তােক বলল, “তুিম
ূ
আমােদর এ িক করেল? তুিম িক জােনা না য পেল ীয়রা আমােদর শাসন করেছ?”
িশ েশান বলল, “তারা আমার ওপর য অ যায় কাজ কেরেছ ধুমা র তার জে যই আিম তােদর শাি িদেয়িছ।”
১২ ওরা তখন বলল, “আমরা তামােক বঁেধ িনেয় যাবার জ য এেসিছ। তামােক পেল ীয়েদর হােত তুেল দব।”
িশ েশান বলল, “ রিত িত দাও তামরা আমােক মারেব না।”
১৩ ওরা বলল, “িঠক আেছ। আমরা ধু তামােক বঁেধ পেল ীয়েদর কােছ ধিরেয় দব। রিত
িত িদি , আমরা তামায়
হ যা করব না।” এই বেল ওরা েটা নতুন দিড় িদেয় িশ েশানেক বঁেধ ফলল। হা থেক তােক বার কের িনেয় চলল।
১৪ িশ েশান যখন িলহীেত এল, পেল ীয়রা তােক দখেত এল। তারা আনে িচৎকার কের উঠল। তখন রভুর আ া
় । যন সব
সবেল িশ েশােনর ওপর এল। দিড় েলা পাডা় সূেতার মেতা পলকা মেন হল এবং তার হাত থেক খেস পডল
১৫
়
়
়
গেল পেডেছ। িশ েশান একটা মরা গাধার চায়ােলর হাড দখেত পল। হাডটা িনেয় তাই িদেয় স ১০০০ জন পেল ীয়েক
হ যা করল।
১৬ তখন িশ েশান বলল:
“গাধার একিট চায়ােলর হাড় িদেয়ই
আিম ১০০০ লাক হ যা কেরিছ।
একিট গাধার চায়ােলর হাড় িদেয়

১৫ িনেয় গল।
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আিম তােদর ম ৃতেদহ িল জেডা় কেরিছ।”
১৭ এই কথা বেল চায়ােলর হাডট
় া িশ েশান ছঁেু ড় ফেল িদল। সই জায়গার নাম রামৎ িলহী।
১৮ িশ েশােনর খুব িপপাসা পেয়িছল। রভুর কােছ স রাথনা করল। স বলল, “ হ রভু আিম তামার দাস। এই য
আমার িবরাট জয় হল, স তা তামারই দয়ায়। িপপাসায় যন আিম মারা না যাই। তাই এখন দয়া কেরা তুিম। দয়া কেরা,
যন ওরা আমায় ধের না ফেল, যােদর এখনও সু ৎ পয হয় িন।”
১৯ িলহীর মােঠ একটা গত আেছ। ঈ বর সই গত ফািটেয় ঝণা তরী করেলন। সই জল পান কের িশ েশান তাজা হেয়
উঠল। স আবার শি অনুভব করল। স সই ঝণার নাম িদল এন-হে ারী। িলহী শহের এই ঝণা আজও আেছ।
২০ িশ েশান ২০ বছর ই রােয়লীয়েদর িবচারক িছল। সটা িছল পেল ীয়েদর রাজ ব কাল।
িশ েশােনর ঘসা যা রা
১ একিদন

িশ েশান ঘসা শহের গল। সখােন স একজন গিণকােক দখেত পল। তার কােছ এক রাি র স
২ কউ একজন ঘসার বািস ােদর বলল, “িশ েশান এখােন এেসেছ।” তারা িশ েশানেক হ যা করেত
চেয়িছল। তাই তারা শহরটা িঘের ফলল। ওরা িশমেশােনর জ য লুিকেয় থেক অেপ া করেত লাগল। সারারাত তারা শহেরর
ফটেকর পােশ চপ
ু চাপ জেগ রইল। তারা বলাবিল করেত লাগল, “সকাল হেলই আমরা িশ েশানেক বধ করব।”
৩ িক িশ েশান গিণকার সে মাঝরাত পয থাকল। মাঝরােত স উেঠ পডল
় । শহেরর ফটেকর দরজা চেপ ধের স
দওয়াল থেক টেন দরজা আলগা কের িদল। তারপর স খুেল িনল দরজা, েটা খুঁিট, দরজা ব করার িখল। এ েলা স
কাঁেধ িনেয় িহে রাণ শহেরর কােছ পাহােডর় মাথায় উেঠ গল।

১৬ থাকেত গল।

িশ েশান এবং দলীলা
৪ পের

় । দলীলা থাকত সােরক উপ যকায়।
িশ েশান দলীলা নােম এক নারীর রেম পডল
ীয় শাসকরা দলীলার কােছ িগেয় বলল, “িশ েশান িকেস এত শি শালী হয় আমরা জানেত চাই। তুিম কায়দা কের
তার এই গাপন রহ যটা জেন িনেত চ া কর। তাহেল তােক িক কের ধের বঁেধ ফলা যায় তা আমরা জানব। তাহেলই
তােক আমরা ই ামত চালােত পারব। যিদ এটা করেত পার তাহেল আমরা রে যেক তামােক ২৮ পাউ কের েপা পুর ার
দব।”
৬ সই মেতা দলীলা িশ েশানেক বলল, “আ া বেলা তা, তুিম িক কের এত শি
পেল? িকভােব তামােক বঁেধ ফেল
বকায়দায় ফলা যায়?”
৭ িশ েশান বলল, “নতুন সাতটা ধনুক বাঁধা দিড ় য দিড ় েলা কেনা নয়, তাই িদেয় আমায় বঁেধ ফলেত হেব। যিদ কউ
তা পাের তাহেলই আিম আর পাঁচজেনর মেতা বল হেত পারব।”
৮ পেল ীয়রা একথা েন সাতটা নতুন ধনুক বাঁধা দিড ় দলীলােক এেন িদল। সই ধনুক বাঁধা দিড ় তখনও িকেয় যায়
িন। দলীলা সই দিড় িদেয় িশ েশানেক বঁেধ ফলল। ৯ িকছ ু লাক পােশর ঘের লুিকেয় িছল। দলীলা িশ েশানেক বলল,
“িশ েশান, পেল ীয়রা তামােক ধের ফলেত যাে ।” িক িশ েশান সহেজই দিড় েলা খুেল ফলল। আ েনর িশখার খুব
় । সুতরাং পেল ীয়রা িশ েশােনর শি র রহ য ভদ
কােছ এেল একটা সূেতা যমন হয় তমিন কের দিড় েলা খেস পডল
করেত পারল না।
১০ দলীলা িশ েশানেক বলল, “তুিম আমােক িমে য কথা বেলছ। তুিম আমােক বাকা বািনেয়ছ। এখন বেলা তা, িক কের
লাক তামােক বঁেধ ফলেত পাের?”
১১ িশ েশান বলল, “আমােক নতুন দিড ় িদেয় বাঁধেত হেব। সই দিড ় যন আেগ কউ যবহার না কের। এরকম দিড ় িদেয়
কউ আমােক বাঁধেল আিম আর পাঁচজেনর মেতা বল হেয় যােবা।”
১২ দলীলা কেয়কটা নতুন দিড ় িদেয় িশ েশানেক বঁেধ ফলল। পােশর ঘের িকছ লাক লুিকেয় িছল। দলীলা িশ েশানেক
ু
বলল, “িশ েশান পেল ীয়রা তামােক ধরেত আসেছ।” িশ েশান সহেজই দিড় খুেল ফলল। স েলা স সুেতার মেতা িছঁেড়
ফলল।
১৩ দলীলা িশ েশানেক বলল, “তুিম আবার িমে য কথা বেলছ। তুিম আমােক বাকা বািনেয়ছ। এবার বেলা তা িক কের
তামােক বঁেধ ফলা যায়?”
িশ েশান বলল, “যিদ তুিম তাঁত িদেয় আমার মাথায় চেু লর সাতিট িবনুনী বঁেধ একিট িপন িদেয় আটেক দাও তাহেল আিম
আর পাঁচটা সাধারণ লােকর মেতা বল হেয় যাব।”
৫ পেল
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১৪ পের িশ েশান ঘুেমােত গল। দলীলা তার মাথার চেু লর সাতিট গাছা িনেয় তাঁেত বুনল। তারপর তাঁবর
ু খুঁিটর সে সই
বানা চল
ু িলেক বঁেধ মািটেত গঁেথ ফলল। আবার স িশ েশানেক ডাকল, “পেল ীয়রা তামােক ধরেত আসেছ।” িশ েশান
তাঁত আর মাকু সব খুেল ফলল।
১৫ দলীলা িশ েশানেক বলল, “তুিম তা আমায় িব বাসই কেরা না? তুিম িক কের বেলা য, আিম তামায় ভালবািস?
গাপন যাপারটা তুিম আমােক বলেল না। এই িনেয় িতনবার তুিম আমােক বাকা বানােল। তামার শি র গাপন কথা তুিম
আমােক বলেল না।” ১৬ িদেনর পর িদন দলীলা িশ েশানেক রািগেয় তুলেত লাগল। তার যান যানািন নেত নেত স া
় । াি েত স যন মরমর অব ায় পৗঁছাল। ১৭ স এটা আর স য করেত পারল না। শষ পয স দলীলােক সব
হেয় পডল
িকছইু বেল িদল। স বলল, “আিম কখনও চল
ু কািট না। আমার জে র আেগ থেকই আমােক ঈ বেরর কােছ উৎসগ কের
দওয়া হেয়েছ। যিদ কউ আমার চল
ু কেট নয়, তাহেল আিম অ য পাঁচজন সাধারণ লােকর মেতা বল হেয় পডব় ।”
১৮ দলীলা বুঝেত পারল িশ েশান তার গাপন কথাটা এবার স যই বেলেছ। পেল ীয় শাসকেদর কােছ স একটা খবর
পাঠাল। স বেল পাঠাল, “আর একবার িফের এেসা, িশ েশান আমায় সব বেল িদেয়েছ।” এই খবর পেয় তারা আবার দলীলার
কােছ চেল এল। রিত িত মত দলীলােক দবার মত টাকা িনেয় এল।
১৯ দলীলার কােল মাথা িদেয় িশ েশান যখন েয় িছল, সই সময় দলীলা তােক ঘুম পািডে় য় িদল। তারপর স একজন
লাকেক িশ েশােনর চেু লর গাছা কেট নবার জ য ডাকল। এইভােব দলীলা িশ েশানেক শি হীন কের িদল। িশ েশােনর
শি চেল গল। ২০ দলীলা িশ েশানেক ডেক বলল, “িশ েশান, পেল ীয়রা তামােক ধরবার জ য আসেছ!” িশ েশান জেগ
উেঠ ভাবেলা, “আিম আেগর মেতাই িনেজেক বাঁিচেয় িনেত পারব।” িক স বুঝেত পাের িন য রভু তােক ছেড় চেল গেছন।
২১ পেল ীয়রা িশ েশানেক ধের ফলল। তারা তার চাখ খুবেল িনেয় তােক ঘসা শহের িনেয় গল এবং যােত স পািলেয় না
যায় সজ য চন িদেয় বাঁধল। তারপর কারাগাের তােক ঢুিকেয় যাঁতায় শ য িপষেত বা য করল। ২২ িক আবার িশ েশােনর
চল
ু গজােত লাগেলা।
২৩ পেল ীয়েদর শাসকরা সবাই উৎসব করেত জেডা় হল। তারা তােদর দবতা দােগােনর কােছ একটা ম বড ় নেব য
দবার যব া করিছল। তারা বলল, “আমােদর দবতাই আমােদর িশ েশানেক হািরেয় িদেত সাহা য কেরেছ।” ২৪ পেল ীয়রা
িশ েশােনর িদেক তাকাল এবং তােদর দবতার রশংসা করেত
করল। তারা বলল:
“এই লাকটা আমােদর লাকেক হ যা কেরেছ
এবং আমােদর দশ বংস কেরেছ।
আমােদর দবতা আমােদর শ েদর িব ে জয়ী কেরেছ।”
২৫ লাকরা উৎসেব বশ মেত উঠেলা। তারা বলল, “িশ েশানেক বার কের আেনা। আমরা তােক িনেয় মজা করব।”
কারাগার থেক িশ েশানেক িনেয় এেস তারা ওেক িনেয় মজা করেত লাগল। দােগােনর মি েরর থােমর মাঝখােন তারা
িশ েশানেক দাঁড় করাল। ২৬ একজন ভ ৃ য িশ েশােনর হাত ধের িছল। িশ েশান তােক বলল, “ য ই থােমর উপর মি েরর
উপেরর অংেশর ভার রেয়েছ তা আমােক ছঁেু ত দাও। আিম সখােন হলান িদেয় দাঁডা় েত চাই।”
২৭ মি ের ঠাসা ভীড।
় পেল ীয়েদর শাসকরা সখােন সব এেসেছ। মি েরর ছােদ রায় ৩০০০ নর-নারী। তারা
িশ েশানেক িনেয় হাসাহািস করেছ, মজা করেছ। ২৮ িশ েশান রভুর কােছ এই রাথনা করল, “ হ সবশি মান রভু তুিম
দয়া কের আমায় রণ কেরা। ঈ বর, আর একবার তুিম আমায় শি দাও। এই একটা কাজ আমায় করেত দাও, আিম যন
এই পেল ীয়েদর আমার ই চাখ উপেড় নওয়ার জ য শাি িদেত পাির!” ২৯ তারপর িশ েশান মি েরর মাঝখােন দাঁিডে় য়
েটা থামেক ধরল। থাম েটা সম মি রটােক ধের রেখিছল। েটা থােমর ভতর স িনেজেক দ ৃঢ়ভােব াপন করল। একিট
থাম তার ডানিদেক, আেরকটা বাঁিদেক। ৩০ িশ েশান বলল, “এই পেল ীয়েদর সে আমার রাণ যা !” তারপর যত জাের
পারল থাম েটােক ধা া িদল। আর সে সে উপি ত শাসকেদর ও লাকজেনর ওপর মি রটা ভে পেড় গল। এইভােব
িশ েশান বঁেচ থাকা অব ায় যত পেল ীয় হ যা কেরিছল, মের িগেয় তার চেয় ঢর বশী পেল ীয় হ যা করল।
৩১ িশ েশােনর ভাই আর পিরবােরর লাকরা সবাই তার শবেদহ িনেত এেলা। তােক িনেয় তারা তার িপতার সমািধেত কবর
িদল। সমািধটা রেয়েছ সরা আর ই ােয়াল শহেরর মাঝখােন। ২০ বছর ধের িশ েশান ই রােয়লীয়েদর িবচারক িছেলন।

মীখার মূি সমূহ
দশ ই রিয়েম মীখা নােম একজন লাক িছল। ২ মীখা তার মােক বলল, “মা তামার িক মেন পেড় কউ
একজন তামার ২৮ পাউ েপা চিু র কেরিছল? আিম নলাম তুিম এই িনেয় অিভশাপ িদেয়িছেল। দখ, আমার
কােছই সই েপা আেছ। আিমই তা চিু র কেরিছলাম।”
তার মা বলল, “বৎস, রভু তামার ম ল ক ন।”

১৭

১ পাহােডর
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৩ মােয়র কােছ মীখা ২৮ পাউ
েপা ফরত িদেয় িদল। মা বলল, “ রভুর কােছ আমার এই েপা হেব িবেশষ একটা
উপহার। আমার পু রেক এটা দব। স একটা মূি গেড় সটা েপা িদেয় মুেড় দেব। তাই বলিছ বাছা, এখন এই েপা
তামার হােতই িফিরেয় িদি ।”
৪ িক মীখা সটা মােয়র কােছ িদেয় িদল। মা তখন তা থেক রায় ৫ পাউ
েপা িনেয় একজন বণকারেক িদল।
় । মূি টা রাখা হল মীখার বািডে় ত। ৫ মীখার একটা মি র িছল। সখােন িবিভ
বণকার সই েপা িদেয় একটা মূি গডল
মূি র পূজা হত। মীখা একটা এেফাদ তরী কেরিছল। স আরও কেয়কটা পািরবািরক মূি তরী কেরিছল। তারপর মীখা তার
একজন পু রেক তার যাজক িহেসেব িনবাচন করল। ৬ ( সই সময় ই রােয়লীয়েদর কান রাজা িছল না। তাই রে যেকই
খয়াল খুিশ মেতা যা ভাল মেন করত তাই করত।)
৭ িযহদার বৎেলহম শহের একজন লবীয় িছল। স িযহদার পিরবারেগা ীেত থাকত। ৮ স বৎেলহম ছেড ় অ য একিট
ূ
ূ
় মীখার বািডে় ত। ওর বািড় পাহািড় দশ ই রিয়েম। ৯ মীখা তােক
জায়গায় থাকেব বেল চেল গল। যেত যেত স এেস পডল
িজ াসা করল, “তুিম কাথা থেক আসছ?”
যুবকিট বলল, “আিম একজন লবীয়, বৎেলহম িযহদা
ূ থেক আসিছ। বসবােসর জ য জায়গা খুঁজিছ।”
১০ মীখা বলল, “তুিম আমার কােছই থােকা। তুিম আমার িপতা হেয়, যাজক হেয় এখােন থােকা। রিত বছর আিম তামােক
৪ পাউ েপা দেবা। তাছাডা় খাওয়া-পরা তা দবই।”
লবীয় যুবকিট মীখার কথামত কাজ করল। ১১ স মীখার সে থাকেত রািজ হল। মীখার িনেজর পু রেদর মতই স থেক
গল। ১২ স হল মীখার যাজক। স মীখার বাডী় েতই থেক গল। ১৩ মীখা বলল, “আজ বুঝলাম রভু আমার ওপর রস
হেয়েছন; কারণ আমরা যাজক িহেসেব এমন একজনেক পেয়িছ য লবী পিরবারেগা ী থেক এেসেছ।”

দানরা লিয়শ শহর দখল করল
১

সই সময় ই রােয়েলর কান রাজা িছল না। তখনও দান পিরবারেগা ী বসবােসর জায়গা খুঁেজ পায় িন। তখনও

১৮ তােদর িনজ ব কান জিম-জমা িছল না। ই রােয়েলর অ যা য পিরবারেগা ী ইিতমে যই জায়গা পেয় িগেয়িছল।

দানরা পায় িন।
২ তাই দান পিরবারেগা ী দেশ
চরব ৃি র জ য পাঁচজন স যেক পািঠেয় িদল। ঐ পাঁচজন সরা আর ই ােয়াল শহেরর
লাক। এেদর বেছ নবার কারণ এরা দানেদর সব পিরবার থেকই এেসেছ। তােদর দেশর উপর চরব ৃি র জ য বলা
হল।
পাঁচ জন পাহাডী় দশ ই রিয়েম পৗঁছল। তারা মীখার বাডী় েত এল এবং সই রাতটা সখােন কাটাল। ৩ তারা যখন মীখার
বািডর় বশ কাছাকািছ এেসেছ, তখন সই লবীয় যুবেকর বর নেত পল। তার বর েন তারা িচনেত পেরিছল। এবার
দাঁিডে় য় গল মীখার বািডর় দারেগাডা় য়। যুবকিটেক ওরা িজ াসা করল, “ তামােক এখােন ক ডেক এেনেছ? এখােন তুিম
িক করছ? এখােন তামার কাজ িক?”
৪ যুবকিট মীখা তার জ য িক িক কেরেছ বলল। যুবকিট বলল, “মীখা আমােক কােজ রেখেছ। আিম তার যাজক।”
৫ তখন তারা বলল, “তাহেল ঈ বেরর কােছ আমােদর জ য িকছ চাও। আমরা জানেত চাই আমােদর জিম পাব িক না।”
ু
৬ যাজক ঐ পাঁচ জনেক বলল, “ যাঁ, জিম তামরা পােব। তামরা িনি ে যেত পােরা। রভু তামােদর পথ চনােবন।”
৭ তাই ঐ পাঁচ জন চেল গল। এবার এল লিয়শ শহের। তারা দখল শহেরর লাকরা বশ িনরাপেদ রেয়েছ। সীেদােনর
লাকরা তােদর শাসন করেছ। দেশ শাি রেয়েছ, তােদর কান িকছরু অভাব নই। কাছাকািছ কাথাও শ
নই য তােদর
আ রমণ করেব। তাছাডা় সীেদান শহর থেক তারা অেনক দূের রেয়েছ, আর অরােমর লাকেদর সে ও তােদর কান চিু
নই।
৮ ঐ পাঁচ জন সরা ও ই ােয়াল শহের িফের এল। আ ীয় বজনরা তােদর িজ াসা করল, “বেলা িক দেখ এেল?”
৯ ঐ পাঁচ জন বলল, “আমরা একটা জায়গা দেখিছ। বশ ভাল। এবার আমােদর যু করেত হেব। বেস থাকেল চলেব
না। চেলা জিম দখল কির। ১০ তামরা সখােন গেলই দখেব জিমর ছডা় ছিড।় িজিনসপ র অেঢল। তাছাডা় , তুিম আর একটা
যাপারও দখেব য, সখােন লাকরা কানরকম আ রমেণর জ য তরী নয়। িনি ত ঈ বর আমােদর ঐ জিমিট িদেয়েছন।”
১১ তাই সরা আর ই ােয়াল শহর থেক দান পিরবারেগা ীর ৬০০ জন যুে র জ য র ত হেয় রওনা হল। ১২ লিয়শ শহের
় । সই জ য আজও
যাবার পেথ তারা িকিরয়ৎ-িযয়ারীম শহেরর কাছাকািছ থামল। জায়গাটা িযহদার।
সখােন তারা তাঁবু গাডল
ূ
িকিরয়ৎ-িযয়ারীেমর পি ম অ লটার নাম মহেন-দান। অথাৎ দানেদর িশিবর। ১৩ সখান থেক ৬০০ জন লাক পাহািড় দশ
ই রিয়েমর িদেক যা রা
করল। তারা এল মীখার বািডে় ত।
১৪ লিয়শ জায়গািট য পাঁচ জন আিব ার কেরিছল, তারা িনেজেদর লাকেদর বলল, “এখানকার একিট বািডে় ত একটা
এেফাদ আেছ। তা ছাডা় বািডে় ত পূজা করার মেতা অেনক দবতা, খাদাই করা মূি আর একটা েপার রিতমা আেছ।
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বুঝেতই পারিছ িক করেত হেব। এসব িনেয় িনেত হেব। যাও, ওসব িনেয় এেসা।” ১৫ তারপর তারা মীখার বািডে় ত এেস
পৗঁছল। লবীয় যুবকিট সখােন থাকত। তারা তােক কমন আেছ িজ াসা করল। ১৬ দান পিরবারেগা ীর ৬০০ জন লাক
ফটেকর কােছ দাঁিডে় য় আেছ। তারা অ রশ র িনেয় যুে র জ য তরী। ১৭–১৮ পাঁচ জন চর বািডর় ভতর গল। সদর
দরজার িঠক পােশই দাঁিডে় য় রইল যাজক। তার পােশ যুে র জ য ৬০০ জন লাক। লাক িল ঘের ঢুেক খাদাই মূি , এেফাদ,
অ যা য মূি , েপার মূি সব িনেয় িনেলা। লবীয় যাজকিট তােদর িজ াসা করল, “এ তামরা িক করছ?”
১৯ পাঁচ জন লাক বলল, “চপ
ু কেরা! একিট কথাও বলেব না। আমােদর সে এস। তুিম আমােদর িপতা ও যাজক হও।
এখন ি র কর তুিম িক করেব। ভেব দখ, একজেনর যাজক হওয়া ভাল, না সম র ই রােয়লীয় পিরবারেগা ীর যাজক হওয়া
ভাল।”
২০ কথা েন লবীয় যুবকিট খুশী হল। খাদাই মূি , অ যা য মূি , এেফাদ এইসব িনেয় স দানেদর সে চেল গল।
২১ তারপর দান পিরবারেগা ীর ৬০০ জন লাক লবীয় যাজকেক িনেয় মীখার বািড ় ছেড ় বিরেয় পডল
় । তােদর সামেন
ছাট ছেলেমেয়, জীবজ আর অ যা য িজিনসপ র রইল।
২২ সখান থেক তারা অেনক দূ ের এিগেয় গল। িক মীখার বািডর
় কাছাকািছ লাকরা সব একজায়গায় জেডা় হল। তারপর
২৩
তারা দানেদর িপছ ু িনেয় ওেদর ধের ফলল। মীখার সে র লাকরা দানেদর িদেক চেয় চঁিচেয় উঠল। দানরা ঘুের দাঁিডে় য়
মীখােক বলল, “ যাপারটা িক? তামরা চঁচা কন?”
২৪ মীখা তােদর বলল, “ তামরা দানরা আমার মূি েলা িনেয় গছ। আিম িনেজর জ য ঐ েলা তরী কেরিছ। তামরা
আমার যাজকেক িনেয় গছ। আমার আর িক-ই বা আেছ? তামরা কান মুেখ আমােক বলছ, ‘িক হেয়েছ?’”
২৫ দান পিরবারেগা ীর লাকরা বলল, “তক কেরা না, চপ
ু কেরা। আমােদর মে য কউ কউ বশ রগচটা। চঁচােলই এরা
তামায় আ রমণ করেত পাের। তামােক এবং তামার পিরবারেক হ যা করেতও পাের।”
২৬ এই কথা বেল তারা মুখ িফিরেয় চলেত
করল। মীখা জানত তােদর শি অেনক বশী। তাই স বািড় চেল এল।
২৭ মীখার তরী মূি েলা দানরা িনেয় িনেলা। মীখার কাছ থেক যাজকেকও তারা িনেয় গল। তারপর তারা লিয়েশ এল।
তারা সখানকার লাকেদর আ রমণ করল। সই লাকরা িছল শাি ি রয়। তারা কান আ রমণ আশা করেত পাের িন।
দানরা তরবাির িদেয় তােদর হ যা করল এবং শহরিটেত আ ন লািগেয় িদল। ২৮ লিয়েশর লাকরা এমন কাউেক পল না য
তােদর র া করেত পারেব। তারা সীেদান শহর থেক অেনক দূের িছল, সুতরাং িসেদানীয়রা তােদর র া করেত ছেট
ু আসেত
পাের িন। অরাম শহেরর লাকেদর সে তােদর কান ভাল স ক িছল না তাই সখান থেকও তারা কান সাহা য পল না।
লিয়শ শহরটা িছল বৎ-রেহাব শহেরর কােছ একটা উপ যকায়। দােনর লাকরা সখােন একটা নতুন বসিত াপন কের সই
জায়গাটােকই তারা িনেজেদর দশ বেল গেড় তুলল। ২৯ তারা সই শহরটার একটা নতুন নাম িদল। লিয়েশর নাম হল দান।
তােদর পূবপু ষ, ই রােয়েলর পু রেদর একজন, দােনর নামানুসােরই তারা এই নাম রাখল।
৩০ দান পিরবারেগা ীর লাকরা দান শহের মূি েলা রিত া করল। গেশােমর পু র যানাথনেক তারা যাজক করল।
গেশাম হে মািশর পু র। যানাথন ও তার পু ররাই িছল দানেদর যাজক। যতিদন না ই রােয়লীয়েদর ব ী কের বািবেল
িনেয় যাওয়া হেয়িছল ততিদন পয তারা যাজক িছল। ৩১ মীখার তরী মূি েলা দানরা পূজা করেতা। যতিদন শীেলােত
ঈ বেরর গ ৃহ িছল ততিদন সব ণই তারা ঐসব মূি পূেজা করত।
একজন লবীয় পু ষ ও তার দাসী
১

সই সময়, ই রােয়লীয়েদর কান রাজা িছল না।
পাহাডী় দশ ই রিয়েমর সীমাে একজন লবীয় থাকত। সই লাকটার একজন দাসী িছল, তােক একরকম তার
রীও বলা যায়। স িছল িযহদার
ূ বৎেলহম শহেরর। ২ িক স (দাসীিট) তার রিত অিব ব িছল। স বৎেলহেম িযহদায়
ূ
তার িপতার বািড় চেল গল। স সখােন চার মাস কাটােলা। ৩ তারপর তার বামী তার কােছ গেলা। স তার সে বশ
ভােলাভােবই কথাবাতা বলেব িঠক কেরিছল, এই আশায় যিদ রী তার কােছ িফের আেস। একজন ভ ৃ য ও েটা গাধা িনেয়
স মেয়িটর িপতার বাডী় গল। তােক দখেত পেয় মেয়িটর িপতা বিরেয় এেস তােক আদর কের ডাকল। িপতা তা বশ
খুশী হল। ৪ মেয়র িপতা লবীয়িটেক তার বািডে় ত িনেয় এল। তােক সখােন থাকবার জ য বলল। লবীয় সখােন িতনিদন
থেক গল। ব রবািডে় ত স খাওয়া-দাওয়া, পান ভাজন কের আর ঘুিমেয় িদন কাটাল।
৫ চতুথ িদেন তারা খুব ভাের ঘুম থেক উঠল। লবীয় লাকিট চেল যাবার জ য র ত হল। িক
ব রমশাই জামাতােক
বলল, “আেগ িকছ ু খেয়েদেয় নাও, তারপর যও।” ৬ তাই লবীয় লাকিট ও ব রমশাই একসে খেত বসল। খাওয়া হেয়
যাবার পর ব র বলল, “আজেকর রাতটা থেক যাও। আরাম কেরা, আন কেরা। তারপর িবেকল হেল চেল যও।” সুতরাং
তারা জন একসে খাওয়া দাওয়া করল। ৭ লবীয় তারপর যাবার উে যাগ করেল ব র তােক আর একরাি র থাকেত
অনুেরাধ করল।
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৮ প ম িদেন ভারেবলা লবীয় ঘুম থেক উেঠ রওনা দবার উে যাগ করল। িক
ব র আবার জামাতােক বলল, “আেগ
তা িকছ ু খাও। আজ িবকাল পয িব রাম কর।” অতএব তারা জন একসে খাওয়া-দাওয়া করল।
৯ তারপর লবীয় লাকিট তার দাসী আর ভ ৃে যর যাবার উে যাগ করেল ব র বলল, “এখন অ কার হেয় গেছ। িদন
তা একরকম শষ হেয় গেছ। তাই বলিছ িক, আজেকর রাতটা থেকই যাও। ভালভােব রাতটা কাটাও। কাল সকাল সকাল
উেঠ চেল যও।”
১০ এবাের লবীয় লাকিট আর রাত কাটােত চাইল না। গাধা েটা আর দাসীিটেক সে িনেয় স দূ ের িযবূষ শহেরর িদেক
চেল গল। (িযবূষ জ শােলেমর আর একিট নাম।) ১১ িদন রায় শষ হেয় গল। তারা িযবূষ শহেরর কাছাকািছ পৗঁছাল।
তখন ভ ৃ যিট তার মিনব লবীয় লাকিটেক বলল, “এই িযবূষ শহের আজ রাত কাটােনা যাক।”
১২ িক তার মিনব লবীয় লাকিট বলল, “না, আমরা অপিরিচত শহেরর ভতের যাব না। ওরা তা ই রােয়েলর লাক নয়।
আমরা িগিবয়া শহের চেল যাব।” ১৩ স আরও বলল, “চেলা িগিবয়া িক রামা—এই েটা শহেরর য কান একটায় আমরা
িগেয় সখােন রাত কািটেয় িদেত পাির।”
১৪ তাই লবীয় লাকিট তার স ীেক িনেয় এিগেয় চলল। িগিবয়ায় পৗঁছবার সে সে সূয অ গল। িগিবয়া হল িব যামীন
পিরবারেগা ীর দখেল। ১৫ তারা িগিবয়ায় থামল। সই শহেরই তারা রাত কাটােব িঠক করল। শহেরর একটা খালা জায়গায়
় । িক কউই তােদর বািডে় ত ডেক এেন রাত কাটাবার জ য বলল না।
তারা বেস পডল
১৬ সিদন স যায়
ত থেক একজন ব ৃ লাক শহের এল। তার বাডী় ই রিয়েমর পাহাডী় অ েল হেলও িগিবয়ােতই স
বসবাস কের। (িগিবয়ার লাকরা সকেলই িব যামীন পিরবারেগা ীর।) ১৭ ব ৃ লাকিট শহেরর ক র েল ঐ পিথক লবীয়েক
দখেত পল। স িজ াসা করল, “ তামরা কাথায় যােব? তামরা কাথা থেক আসছ?”
১৮ লবীয় লাকিট বলল, “আমরা িযহদার বৎেলহম শহর থেক আসিছ। আমরা ই রিয়েমর পাহাডী় দেশর সীমানায়
ূ
বািড় যাি । আিম িযহদার
ূ বৎেলহেম এবং রভুর গ ৃেহ িগেয়িছলাম। এখন আিম বাডী় িফের যাি । িক আজ রাে র কউই
আমােক তার বািডে় ত িনম রণ কের িন। ১৯ গাধা েলার জ য খড় আর খা য আমােদর সে আেছ। ভ ৃ য, যুবতী রী আর
আমার জ য িট আর রা ারসও রেয়েছ। আমােদর কান িকছরু অভাব নই।”
২০ ব ৃ লাকিট বলল, “ তামরা আমার বািডে় ত ব ে থাকেত পােরা। তামােদর যা দরকার সব দেবা। ধু একটাই
কথা, রাে র ঐ খালা মােঠ যন তামরা থেকা না।” ২১ এরপর ব ৃ েলাকটা লবীয় ও তার স ীসাথীেদর তার বািড় িনেয়
গল। স তােদর গাধা েলােক খাওয়াল। তারা পা ধুেয় পানাহার সের িনল।
২২ এিদেক, স ীেদর িনেয় লবীয় লাকিট যখন আেমাদ-ফূিত করিছল, তখন শহেরর িকছ বদেলাক বািডট
় া িঘের ফলল।
ু
তারা দরজায় ধা া মারেত লাগল। তারা বািডর় মািলক ঐ ব ৃ লাকটার নাম ধের িচৎকার করেত লাগল। তারা বলল, “ তামার
বািড় থেক ঐ লাকটােক বার কের দাও। আমরা ওর সে যৗন কায করেবা।”
২৩ ব ৃ েলাকিট বিরেয় এেস বদেলাক েলােক বলল, “ শান ব ুরা, অমন ম কাজ কােরা না। লাকিট আমার অিতিথ।
এরকম জঘ য পাপ কাজ কেরা না। ২৪ এিদেক দখ, এ হে আমার মেয়। একিট কু মারী। এেক আিম তামােদর জ য বার
কের আনব। তামরা যভােব খুশী এেক যবহার কেরা, আিম তার উপপ ীেকও তামােদর জ য বার কের আনব। তার সে
এবং আমার মেয়র সে যা খুশী কেরা আপি করব না। িক আমার অিতিথর িব ে তামরা এমন জঘ য পাপ কাজ কেরা
না।”
২৫ িক বদ লাক েলা সসব কথায় কান িদল না। শষ পয লবীয় লাকিট তার দাসী বা উপপ ীেক বািড ় থেক বার
কের তােদর কােছ এেন িদল। তারা তােক আঘাত করল এবং সারারাত ধের ধষণ করল। ভার বলায় তােক ছেড় িদল।
২৬ রাত পায়ােল মেয়িট বািডে় ত িফের এল। যখােন তার বামী িছল। তার দারেগাডা় য় স অ ান হেয় পেড ় গল। িদেনর
বলা পয স সখােন এইভােব পেড় রইল।
২৭ পরিদন খুব সকােল লবীয় লাকিট ঘুম থেক উঠল। বািড ় যেত হেব এবার। বরেব বেল দরজা খুলল, আর সখােন
় । পেড় রেয়েছ তার দাসী। দরজার গাডা় য় স পেড় আেছ। ২৮ লবীয় লাকিট তােক
চৗকােঠর উপর একটা হাত এেস পডল
বলল, “ওেঠা আমােদর যেত হেব।” িক কােনা সাডা় িমলল না। স মারা িগেয়িছল।
গাধার িপেঠ তােক ইেয় লবীয় লাকিট বািড় চেল গল। ২৯ বািড় িফের স একিট ছির
ু িদেয় দাসীিটর দহেক কেট ১২িট
টুকেরা করল। তারপর ই রােয়লীয়রা য সব জায়গায় বাস করত স সব জায়গায় ঐ ১২িট টুকেরা পািঠেয় িদল। ৩০ যারা দখল
তারা রে যেকই বলল, “এরকম কা ই রােয়েল আেগ কখনও ঘেট িন। যিদন আমরা িমশর থেক চেল আিস সিদন থেক
আজ পয এরকম কাজ কখনও হয় িন এবং দখাও যায় িন। এ িবষেয় আেলাচনা করেত হেব। িঠক করেত হেব আমােদর িক
করা উিচৎ।”
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ই রােয়েলর সে িব যামীেনর যু
১ সুতরাং

লাকরা এক র হল। তােদর উে য হল িম া শহের রভুর সামেন দাঁডা় েনা।
ই রােয়েলর সব জায়গা থেকই এেসিছল। এমনিক ই রােয়লীয়রা িগিলয়দ শহর
থেকও এেসিছল। ২ ই রােয়ল পিরবারেগা ীর সম রধানরা উপি ত িছল। ঈ বেরর ভ েদর রকা য জনসভায় তারা
উপি ত িছল। সখােন ৪০০,০০০ স য তরবাির হােত সািমল হেয়িছল। ৩ িব যামীন পিরবারেগা ীর লাকরা জানেত পারল
ই রােয়লীয়রা িম ায় সব জেডা় হেয়েছ। ই রােয়লীয়রা বলল, “িক কের এমন জঘ য ঘটনা ঘটল আমােদর সব বল।”
৪ িনহত মেয়িটর বামী িক হেয়িছল সব বলল। স বলল, “আমার দাসীেক িনেয় আিম িব যামীনেদর িগিবয়া শহের
এেসিছলাম। সখােন আমরা রাত কািটেয়িছলাম। ৫ রােতর বলা িগিবয়া শহেরর রধানরা আিম য বািডে় ত িছলাম সখােন
এল। তারা বািডট় ােক িঘের ফেল আমােক হ যা করেত চেয়িছল। তারা আমার দাসীেক ধষণ কেরিছল। তােত স মারা গল।
৬ তারপর আিম আমার দাসীর দহটােক টুকেরা টুকেরা করলাম এবং ই রােয়ল পিরবারেগা ীর রে যকেক একটা কের টুকেরা
পািঠেয় িদলাম। য সম রেদশ আমরা পেয়িছলাম সই সব জায়গােতই আমার দাসীর ১২িট দহ খ পািঠেয় িদেয়িছলাম।
পািঠেয়িছলাম এই জ যই, য দখােত চেয়িছলাম িব যামীনেদর লাকরা ই রােয়েল এরকম কদয কাজ কেরেছ। ৭ এখন
তামরা ই রােয়লীয়রা বেলা আমােদর িক করা উিচৎ। এ িবষেয় তামােদর মতামত িক বেলা।”
৮ তখন সকেল একসে দাঁিডে় য় উেঠ বলল, “আমরা কউ বািড ় যাব না। না, আমােদর মে য একজনও বািড ় িফের যােব
না। ৯ এখন আমরা িগিবয়া শহেরর রিত িক করব তা বলিছ। আমরা ঘুঁিট চেল জেন নব ঈ বর ঐ লাকেদর জ য আমােদর
িদেয় িক করােত চান। ১০ আমরা ই রােয়েলর সম পিরবারেগা ী থেক রিত ১০০ জেনর মে য ১০ জন কের লাক বেছ
নব। এইভােব রিত ১০০০ জেন ১০০ জন আর ১০,০০০ জেন ১০০০ জন লাক বেছ নব। এই বাছাই করা লাকরা
স যেদর যা যা দরকার সব পােব। তারপের তারা িব যামীন এলাকার িগিবয়া শহের পৗঁছােব। সখােন যারা ই রােয়লীয়েদর
মে য জঘ য কাজ কেরিছল ওরা তােদর শাি দেব।”
১১ ই রােয়েলর সম লাক িগিবয়া শহের জেডা় হল। িক িক করেব স িবষেয় তারা সকেলই আেগ একমত হেয় িঠক কের
িনেয়িছল। ১২ ই রােয়ল পিরবারেগা ীর সম লাকরা িব যামীন পিরবারেগা ীর কােছ দূেতর মা যেম খবর পািঠেয়িছল।
খবরটা হে : “ তামােদর মে য িকছ ু লাক য কদয কাজ কেরেছ স িবষেয় তামােদর ব য িক? ১৩ তামরা ঐ িগিবয়ার
ম লাকেদর আমােদর কােছ পািঠেয় দাও। আমরা তােদর বংস করব। ই রােয়লীয়েদর মে য যত ম আেছ সব আমরা
দূর করব।”
িক িব যামীন পিরবারেগা ীর লাকরা দূতেদর কথায় কান িদল না। বাতাবাহেকরা িছল স েক তােদরই আ ীয়। তারাও
িছল ই রােয়লীয়। ১৪ িব যামীন পিরবারেগা ীর লাকরা তােদর শহর িল ছেড় িগিবয়ায় চেল গল। তারা ই রােয়েলর অ য
পিরবারেগা ীর সে যু করেব বেল িগিবয়ায় গল। ১৫ িব যামীন পিরবারেগা ীর লাকরা মাট ২৬,০০০ জন স য পল।
যুে র জ য বশ দ স য তারা। তাছাডা় িগিবয়া থেক পল আেরা ৭০০ জন দ স য। ১৬ এছাডা় ও তারা আেরা ৭০০
জন রিশ ণ রা স য পেয়িছল। তারা িছল সব বাঁ-হািত স য। এমনিক তারা একটা চল
ু ল ্য কের অ যথভােব পাথর
ছঁডু ে় ত পারত এবং ল ্য র হত না।
১৭ ই রােয়েলর সম পিরবারেগা ী িব যামীনেদর বাদ িদেয় সং রহ করল মাট ৪০০,০০০ যা া। তােদর সকেলর হােত
তরবাির। সকেলই যু িব যায় সুিশি ত। ১৮ ই রােয়লীয়রা বেথল শহের িগেয় ঈ বরেক িজ াসা করল, “ কান পিরবারেগা ী
সবেচেয় আেগ িব যামীনেদর আ রমণ করেব?”
রভু বলেলন, “িযহদার
ূ পিরবারেগা ী রথেম যােব।”
১৯ পরিদন সকােল ই রােয়লবাসীরা ঘুম থেক উঠল। িগিবয়ার কােছ তারা তাঁবু গাডল
় । ২০ তারপর ই রােয়েলর
স যবািহনী িব যামীন স যবািহনীর সে যু করার জ য বিরেয় পডে় লা। িগিবয়ােত ই রােয়ল সনাবািহনী িব যামীন
সনাবািহনীর িব ে যুে র জ য র ত িছল। ২১ িগিবয়া থেক িব যামীনবািহনী বার হেয় এেলা। সিদন তারা
ই রােয়লবািহনীর ২২,০০০ স যেক হ যা করল।
২২–২৩ ই রােয়লবাসীরা রভুর কােছ গল। স যা পয তারা র ন করল। রভুেক তারা িজ াসা করল, “আমরা িক
আবার িব যামীনেদর সে যু করব? ওরা তা আমােদর আ ীয় বজন।”
রভু উ র িদেলন, “যাও, তােদর সে যু কর।” ই রােয়েলর লাকরা এ ওেক উৎসাহ িদেত লাগল। তারপর রথম
় ।
িদেনর মেতা এবারও তারা যু করেত বিরেয় পডল
২৪ এবার ই রােয়ল বািহনী িব যামীন বািহনীর কাছাকািছ এেস পডল
় । এটা িছল যুে র ি বতীয় িদন। ২৫ িব যামীন বািহনী
িগিবয়া থেক বিরেয় এেস ি বতীয় িদেন ই রােয়ল বািহনীেক আ রমণ করল। এবাের িব যামীন স যরা আরও ১৮,০০০
ই রােয়ল স যেক হ যা করল। এইসব ই রােয়লীয় স য িছল রিশ ণ রা ।
ই রােয়েলর সম

২০ তারা দান থেক বর- শবা পয
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২৬ তখন সম ই রােয়লবাসীরা বেথল শহের গল। সখােন তারা সবাই বেস পেড ় রভুর সামেন কাঁদেত লাগল।
সারািদন তারা িকছ ু খল না। এইভােব স যা পয কেট গল। তারা রভুেক হামবিল ও ম ল নেব য উৎসগ করল।
২৭ ই রােয়েলর লাকরা রভুেক একটা র করল। ( সকােল ঈ বেরর সা ্যিস ুক িছল বেথেল। ২৮ পীনহস নােম একজন
যাজক সখােন ঈ বেরর সবা করত। পীনহস ইিলয়াসেরর পু র। ইিলয়াসর হােরােণর পু র।) ই রােয়লবাসীরা িজ াসা
করল, “িব যামীেনর লাকরা আমােদর আ ীয়। আমরা িক আবার তােদর সে যু করব? নািক যু থািমেয় দব?”
রভু বলেলন, “যাও। আগামীকাল তােদর পরািজত করেত আিম তামােদর সাহা য করব।”
২৯ তারপর ই রােয়লবািহনী িগিবয়ার সবিদেক িকছ লাকেক লুিকেয় রাখেলা। ৩০ ই রােয়ল স যদল ত ৃতীয় িদন িগিবয়ার
ু
িব ে লডা় ই করেত গল। আেগর মেতা এবােরও তারা যুে র জ য র ত। ৩১ িব যামীন স যবািহনী িগিবয়া থেক বিরেয়
এল ই রােয়লীয়েদর সে যু করেত। ই রােয়লবািহনী তােদর বাধা না িদেয় সুেযাগ িদেত থাকল যন তারা ওেদর িপছ ু িপছ ু
তাডা় কের। এইভােব তারা কৗশল কের িব যামীনেদর শহর থেক অেনক খািন দূের বার কের আনল।
িব যামীন স যরা আেগর মত এবারও িকছ ু ই রােয়ল স য হ যা করেত
করল। তারা রায় ৩০ জন ই রােয়লীয়েক
হ যা করল। কেয়কজনেক হ যা করল মােঠ আর কেয়কজনেক হ যা করল রা ায়। একটা রা া গেছ বেথেলর িদেক। আর
একটা িগিবয়ার িদেক। ৩২ িব যামীন স যরা বেল উঠল, “আেগর মত এবারও আমরা িজতিছ!”
ই রােয়েলর লাকরা পালাি ল, িক এটা তােদর একটা চালািক। তারা আসেল ওেদর শহর থেক বার কের রা ায় আনেত
চাইিছল। ৩৩ সইমত সকেলই দৗডা় ি ল। তারা বা ামর নােম একটা জায়গায় থামল। ই রােয়েলর কেয়কজন লাক িগিবয়ার
পি ম িদেক লুিকেয় িছল। এবার তারা বিরেয় এেস িগিবয়া আ রমণ করল। ৩৪ সুিশি ত ১০,০০০ ই রােয়লীয় স য িগিবয়া
আ রমণ করল। জার লডা় ই হল িক িব যামীন স যরা বুঝেত পারল না তােদর িক হেত চেলেছ।
৩৫ রভু ই রােয়ল স যবািহনীেক যবহার কের িব যামীন স যেদর পরািজত করেলন। সিদন ই রােয়েলর স যরা
২৫,১০০ জন িব যামীন স য হ যা কেরিছল। এই স যরা সকেলই যু িব যায় িশি ত িছল। ৩৬ এইবার িব যামীনরা
বুঝেত পারল য তারা হের গেছ।
ই রােয়লীয় স যরা এবার িপছ ু হটেলা। িপছ ু হটার কারণ হে তারা এবার হঠাৎ আ রমণ করার কৗশল িনেয়েছ। িগিবয়ার
কাছাকািছ একটা জায়গায় তারা লুিকেয় রইল। ৩৭ তারপর, যারা লুিকেয় িছল তারা িগিবয়া শহের ঝাঁিপেয় পডে় লা। সখােন তারা
সবিদেক ছিডে় য় গল আর শহের রে যকেক তােদর তরবাির িদেয় হ যা করল। ৩৮ আ েগাপনকারীেদর সে ই রােয়লীয়রা
একটা মতলব এঁেটিছল। লুিকেয় থাকা লাকরা একিট িবেশষ ধরেণর সংেকত পাঠােব। তারা তরী করেব ধাঁয়ার মঘ।
৩৯–৪১ িব যামীন স যরা কমেবশী ৩০জন ই রােয়ল সনা হ যা কেরিছল। এেতই তারা বলেত লাগল, “আমরা আেগর
বােরর মেতা এবারও িজতিছ।” িক তখনই শহর থেক ধাঁয়ার মঘ উঠেত লাগেলা। িব যামীেনর লাকরা সিদেক ঘাড়
িফিরেয় দখেলা সম শহের আ ন লেগেছ। এবার ই রােয়লীয়রা আর পছন িফরল না, তারা ঘুের দাঁিডে় য় যু করেত
লাগল। িব যামীেনর লাকরা ভয় পেয় গল। এবার তারা বুঝেত পারেলা, িক তােদর অব া।
৪২ িব যামীেনর স যবািহনী এবার পালােত লাগেলা। ম ভূিমর িদেক তারা ছটেলা, িক তারা যু এডা় েত পারল না।
ু
ই রােয়লীয়রা শহর থেক বিরেয় এেস তােদর হ যা করল। ৪৩ ই রােয়লীয়রা িব যামীেনর লাকেদর ঘরাও কের তােদর
তািডে় য় িনেয় গল। তারা তােদর িব রাম িনেত িদল না। িগিবয়ার পূব িদেক ই রােয়লীয়রা তােদর হািরেয় িদল। ৪৪ এই যুে
১৮,০০০ সাহসী ও শি শালী িব যামীন স য িনহত হল।
৪৫ অবিশ স যরা ম ভূিমর িদেক ছটেত লাগেলা এবং তারা পৗঁেছাল িরে াণ িশলা নামক জায়গায়। িক তােদর মে য
ু
৫০০০ জন িব যামীন স য ই রােয়লীয়েদর হােত রা ােতই মারা গল। তারা ওেদর িগেদাম পয তাডা় কেরিছল। সখােন
ই রােয়ল স যবািহনী আরও ২০০০ িব যামীেনর লাকেদর হ যা করল।
৪৬ সিদন ২৫,০০০ িব যামীন স য িনহত হল। তারা সকেলই তরবাির িনেয় বীেরর মেতা লডা় ই কেরিছল। ৪৭ অপরিদেক,
৬০০ জন িব যামীেনর লাক ম ভূিমর িদেক গল। িরে াণ িশলােত িগেয় তারা সখােন চার মাস থেক গল।
৪৮ ই রােয়লীয়রা িব যামীনেদর দেশ িফের এল। রে যক শহের িগেয় তারা লাকেদর হ যা করল। জ জােনায়ারেদরও
তারা রহাই িদল না। সামেন যা খুঁেজ পল সব তারা ভে চেু র িদল। যত শহর পল তার সম ই তারা বািলেয় িদল।

িব যামীনেদর প ী সং রেহর র িত
১ িম

ায় ই রােয়লীয়রা রিত া করল: “িব যামীন পিরবারেগা ীর ঘের আমরা কউ আমােদর মেয়েদর িববাহ
দব না।”
২ ই রােয়লীয়রা বেথল শহের গল। সখােন স যা পয তারা ঈ বেরর কােছ বেস রইল। আকু ল হেয় কঁেদ কঁেদ
তারা বলল, “ হ রভু, ই রােয়লবাসীেদর তুিমই ঈ বর। ৩ তাহেল এমন িবপদ হল কন? কন ই রােয়লীয়েদর একটা
পিরবারেগা ীেক পাওয়া যাে না?”

২১
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৪ পরিদন ভাের ই রােয়লীয়রা একটা বদী তরী করল। সই বদীেত তারা ঈ বেরর কােছ হামবিল ও ম ল নেব য
উৎসগ করল। ৫ তারপর ই রােয়লীয় লাকরা বলল, “ই রােয়লীয়েদর মে য এমন কান পিরবার িক আেছ যারা রভুর সামেন
আমােদর এই রাথনায় আেস িন?” এরকম িজ াসার কারণ হে তারা বশ সাংঘািতক ধরেণর একটা রিত া কেরিছল।
তােদর রিত া িছল অ যা য পিরবারেগা ীর সে যিদ কউ িম া শহের যাগ না দয় তেব তােক হ যা করা হেব।
৬ ই রােয়লীয়রা তােদর আ ীয় িব যামীনেদর জ য ঃখ বাধ করল। তারা বলল, “আজ ই রােয়ল থেক একিট
পিরবারেগা ী প ৃথক করা হেয়েছ। ৭ আমরা রভুর কােছ একিট শপথ কেরিছ, কান িব যামীন পু েষর সে আমরা আমােদর
মেয়েদর িববাহ দব না। িক কের আমরা িনি ত জানব য িব যামীনেদর িবেয় হে ?”
৮ ই রােয়লীয়রা জানেত চাইল, “ই রােয়লীয়েদর কান পিরবারেগা ী এখােন এই িম ায় আেস িন? আমরা এখােন রভুর
সামেন সমেবত হেয়িছ। িন য়ই একটা পিরবার এখােন আেস িন।” তারা দখল, যােবশ-িগিলয়দ থেক কউই সখােন আেস
িন। ৯ ই রােয়লীয়রা েন দখল ক ক এেসেছ আর ক ক আেস িন। দখল যােবশ িগিলয়দ থেক কউই সখােন আেস
িন। ১০ তারা যােবশ িগিলয়েদ ১২,০০০ স য পাঠাল। স যেদর তারা বেল িদল, “যােবশ িগিলয়েদ িগেয় সখানকার রিতিট
লাকেক তরবাির িদেয় হ যা করেব। মেয়েদর আর বা ােদর তামরা ছেড় দেব না। ১১ এ কাজ তামােদর করেতই হেব।
যােবশ িগিলয়েদর রে যকেক তামরা হ যা করেব, তাছাডা় য সব মেয়েদর কােরা না কােরা সােথ যৗন স ক আেছ
তােদরও হ যা করেব। তেব য সব মেয়র কান পু েষর সে এমন স ক হয় িন তােদর হ যা করেব না।” স যরা তাই
করল। ১২ ঐ ১২,০০০ স য যােবশ িগিলয়েদ ৪০০ জন এমন মেয়র দখা পল যারা কান পু েষর সে এরকম স ক
াপন কের িন। স যরা তােদর শীেলার িশিবের িনেয় এেলা। শীেলা কনানেদর দেশ অবি ত।
১৩ তারপর ই রােয়লীয়রা িব যামীন লাকেদর কােছ খবর পাঠাল। তারা িব যামীেনর লাকেদর সে শাি চিু
করেত
চাইল। িব যামীেনর লাকরা িছল িরে াণ িশলায়। ১৪ িব যামীনরা তাই েন ই রােয়েল িফেল এল। ই রােয়লীয়রা তােদর
কােছ যােবশ িগিলয়েদর সই সব মেয় িদল যােদর তারা মাের িন। িক িব যামীনেদর সং যার তুলনায় মেয়েদর সং যা
বশ কম িছল।
১৫ ই রােয়লীয়রা িব যামীনেদর জ য ঃখ করল। তােদর ঃেখর কারণ ঈ বর িব যামীনেদর অ যা য ই রােয়ল
পিরবারেগা ী থেক আলাদা কের িদেয়েছন। ১৬ ই রােয়লীয়েদর রবীণরা বলল, “িব যামীন পিরবারেগা ীর মেয়েদর সব
হ যা করা হেয়েছ। সুতরাং য সব িব যামীন স ান বঁেচ আেছ তােদর জ য িকভােব প ীর যব া করা যায়? ১৭ যসব
িব যামীন স ান এখনও বঁেচ রেয়েছ তােদর বংশ র া করার জ য স ান-স িতর অব য রেয়াজন। এটা করেতই হেব,
নাহেল ই রােয়লীয়েদর একটা পিরবারেগা ী তা এেকবাের লাপ পেয় যােব। ১৮ িক আমােদর মেয়েদর সে তা িব যামীন
স ানেদর িবেয় হেত পাের না। আমরা এই িনেয় রিত িত িনেয়িছ। আমরা রিত িত িনেয়িছ য, ‘িব যামীনেদর ঘের
য মেয় দেব স শাপ র হেব।’ ১৯ তাই আমরা একটা পিরক না কেরিছ। শীেলা শহের রভুর জ য এই সময় একটা
উৎসব হয়। রিত বছরই সখােন উৎসব পািলত হয়।” (শীেলা হে বেথেলর উ ের, আর বেথল থেক িশিখেমর িদেক য
রা া চেল গেছ তার পূবিদেক। তাছাডা় লেবানা শহেরর দি েণও শীেলা শহরটা পডে় ব।)
২০ রবীণরা তােদর পিরক নািট িব যামীন স ানেদর বলল। তারা বলল, “যাও, রা াে েত িগেয় লুিকেয় পড।
়
২১ উৎসেবর সময় শীেলার যুবতীরা কখন নাচেত আসেব সিদেক খয়াল করেব। তারপর যখনই তারা আসেব তখন রা া
েতর লুকােনা জায়গা থেক তামরা বিরেয় আসেব। রে যেকই একিট কের যুবতী ধের নেব। তারপর ওেদর িনেয়
িব যামীনেদর দেশ িগেয় িবেয় করেব। ২২ এবং যিদ মেয়েদর িপতা িকংবা ভাইরা আমােদর কােছ নািলশ জানায়, তখন
আমরা বলব, ‘িব যামীনেদর ওপর তামরা সদয় হও। তারা ঐ মেয়েদর িবেয় ক ক। তারা তামােদর মেয়েদর িনেয়েছ,
তামােদর সে যু কের িন। তারা মেয়েদর রহণ কেরেছ। সুতরাং ঈ বেরর কােছ তামরা য রিত িত কেরিছেল তা
ভ কেরা িন। তামরা রিত িত কেরিছেল য ঐ মেয়েদর সে ছেলেদর িবেয় দেব না। িব যামীনেদর তামরা মেয়
দাও িন। বরং তারাই তামােদর কাছ থেক মেয়েদর িনেয় গেছ। সুতরাং তামরা রিত িত ভ কর িন।’”
২৩ এইভােবই িব যামীন পিরবারেগা ীরা কাজ করল। যুবতীরা যখন নাচিছল, রে যক পু ষ তােদর একজন কের িনেয়
়
িনল। তােদর তুেল িনেয় তারা িবেয় করল। িনেজেদর দেশ তারা িফের গল। িব যামীনরা আবার সই দেশ শহর িল গডল
এবং সই শহর িলেত বসবাস করেত লাগল। ২৪ তারপর ই রােয়লীয়রা ঘের িফের গল। তারা রে যেক িনেজর িনেজর
দেশ ও পিরবারেগা ীর কােছ িফের গল।
২৫ সই সময় ই রােয়লীয়েদর কান রাজা িছল না। তাই য যা িঠক মেন করত তাই করত।

