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২ রাজাবিল ১:১৬

রাজাবিলর ি বতীয় খ
অহিসয়র জ য একিট বাতা
১ রাজা

আহােবর ম ৃতু্যর পর, মায়াব দশিট ই রােয়েলর িব ে িবে রাহ করল।
িদন, অহিসয় যখন শমিরয়ায় তাঁর বািডর় ছােদ দাঁিডে় য় িছেলন, িতিন পেড় িগেয় িনেজেক জখম কেরন। িতিন
তখন তাঁর বাতাবাহকেদর ইে রােণর বা -সবূেবর যাজকেদর কােছ জানেত পাঠােলন, জখম অব া থেক িতিন সু হেত
পারেবন িক না।
৩ রভুর দূ তরা িত বীয় ভাববাদী এিলয়েক বলেলন, “রাজা অহিসয় শমিরয়া থেক কেয়কজন বাতাবাহক পািঠেয়েছন।
ওঠ এবং যাও, তােদর সে দখা কের বেলা, ‘ই রােয়েলর িক কান ঈ বর নই য তামরা ইে রােণর বা -সবূেবর কােছ
িজ াসা করেত বাতাবাহক পািঠেয়ছ?’ ৪ রাজা অহিসয়েক বেলা, ‘ যেহতু তুিম এরকম কেরছ, রভু বেলন, তুিম িবছানা ছেড়
উঠেত পারেব না। তামার ম ৃতু্য অিনবায্য!’” তারপর এিলয় গেলন এবং অহিসয়র ভ ৃ যেদর একথা জানােলন।
৫ বাতাবাহকরা অহিসয়র কােছ িফের এল। িতিন তােদর িজে স করেলন, “এ িক, তামরা এেতা তাডা় তািড ় িক কের
িফরেল?”
৬ তারা বলল, “এক যি এেস আমােদর বলেলন, রাজার কােছ িফের িগেয়, রভু িক বেলেছন স কথা জানাও। রভু
বলেলন, ‘ই রােয়েলর িক কান ঈ বর নই য তুিম ইে রাণর বা -সবূেবর কােছ িজ াসা করেত বাতাবাহকেদর পািঠেয়ছ?
যেহতু তুিম একাজ কেরছ, তুিম আর কখেনা িবছানা ছেড় উঠেত পারেব না। তামার ম ৃতু্য অিনবায্য!’”
৭ অহিসয় তােদর িজে স করেলন, “যার সে তামােদর দখা হেয়িছল, য এসব কথা বেলেছ তােক িক রকম দখেত
বেলা তা?”
৮ বাতাবাহকরা অহিসয়েক উ র িদল, “এই লাকটা একটা রামশ কাট পেরিছল আর ওর কামের একটা চামডা় র কিটব
িছল।”
তখন অহিসয় বলেলন, “এ হল িত বীয় এিলয়া!”

১

২ এক

অহিসয়র পাঠােনা সনাবািহনীেক আ ন বংস করল
৯ অহিসয় তখন ৫০ জন

লাক সহ এক সনাপিতেক এিলয়র কােছ পাঠােলন। এিলয় তখন এক পাহােডর় চূডা় য় বেসিছেলন।
সই সনাপিতিট এেস এিলয়েক বলেলা, “ হ ঈ বেরর লাক, ‘রাজা তামােক নীেচ নেম আসেত কু ম িদেয়েছন।’”
১০ এিলয় তাঁেক উ র িদেলন, “আিম যিদ সি যই ঈ বেরর লাক হই, তেব বগ থেক আ ন নেম আসুক এবং আপনােক
ও আপনার ৫০ জন লাকেক বংস ক ক!”
অতএব বগ থেক আ ন নেম এেলা এবং সনাপিত ও তার ৫০ জন লাকেক ভ ীভূত কের িদল।
১১ অহিসয় তখন ৫০ জন লাক িদেয় আেরা একজন সনাপিতেক এিলয়র কােছ পাঠােলন। স এেস এিলয়েক বলেলা, “এই
য ঈ বেরর লাক, ‘রাজা তামায় তাডা় তািড় নীেচ নেম আসেত কু ম িদেয়েছন!’”
১২ এিলয় তার কথার উ ের বলেলন, “ বশ তা, তামার কথামেতা আিম যিদ ঈ বেরর লাক হই, তাহেল বগ থেক অি
ব ৃি হেয় তুিম আর তামার সকল লাক বংস হা !”
কথা শষ হেত না হেতই আকাশ থেক ঈ বেরর পাঠােনা অি িশখা নেম এেস সই সনাপিত আর তার ৫০ জন সনােক
পুিডে় য় ছাই কের িদল।
১৩ অহিসয় তখন আবার ত ৃতীয় বার ৫০ জন স য িদেয় আেরক সনাপিতেক পাঠােলন। স এিলয়র কােছ এেস হাঁটু গেড ়
অনুনয় কের বলেলা, “ হ ঈ বেরর লাক, আমার আর আমার এই ৫০ জন সনার রােণর কােনা মূ যই িক আপনার কােছ
নই? ১৪ বগ থেক অি ব ৃি হেয় আমার আেগর ই সনাপিত আর তােদর সে র ৫০ জন মারা পেডে় ছ। দয়া কের আপিন
আমােদর রােণ মারেবন না, আমােদর রাণ আপনার কােছ মূ যবান হা ।”
১৫ তখন রভুর দূ ত এিলয়েক বলেলন, “ভয় পও না, তুিম এর সে যাও।”
এিলয় তখন এই সনাপিতর সে রাজা অহিসয়র কােছ িগেয় তাঁেক বলেলন,
১৬ রভু যা বেলন তা হল এই: “ই রােয়েল িক কান ঈ বর নই য তুিম িজ াসা করবার জ য ইে রাণর দবতা বা সবূেবর কােছ বাতাবাহকেদর পািঠেয়ছ? যেহতু তুিম এরকম কেরছ, তুিম আর িবছানা ছেড় উঠেত পারেব না। তামার ম ৃতু্য
অিনবায্য!”
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িযেহারাম অহিসয়র ান িনেলন
১৭ রভু য ভােব এিলয়র মা যেম ভিব যৎবাণী কেরিছেলন, িঠক স ভােবই অহিসেয়র ম ৃতু্য হল। যেহতু অহিসয়র কান
পু র িছল না, তার পের যারাম ই রােয়েলর নতুন রাজা হেলন। িযহদার
ূ রাজা িযেহাশাফেটর পু র িযেহারােমর রাজে বর
ি বতীয় বছের যারাম ই রােয়েলর নতুন রাজা হেলন।
১৮ অহিসয় আর যা িকছ কেরিছেলন স সবই ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।
ু

এিলয়েক নওয়ার জ য রভুর পিরক না
১ ঘূিণঝড ় পািঠেয়

২ িফের আসার পেথ।

রভুর যখন এিলয়েক বেগ িনেয় যাবার সময় হেয় এেসেছ, এিলয় এবং ইলীশায় তখন িগল্গল থেক

২ এিলয়

ইলীশায়েক বলেলন, “তুিম এখােনই থােকা, কারণ রভু আমােক বেথল পয যেত বেলেছন।”
িক ইলীশায় বলেলন, “আিম জীব রভুর নােম ও আপনার নােম শপথ কের বলিছ য আিম আপনােক একলা ছেড়
যােবা না।” সুতরাং তাঁরা জেনই তখন বেথেল গেলন।
৩ বেথেল ভাববাদীেদর একদল িশ য এেস ইলীশায়েক িজ াসা করেলন, “আপিন িক জােনন য আজ রভু আপনার
মিনবেক আপনার কাছ থেক সিরেয় িনেয় যােবন?”
ইলীশায় বলেলন, “ যাঁ জািন। ওকথা থাক।”
৪ এিলয় ইলীশায়েক আেদশ করেলন, “তুিম এখােনই থােকা কারণ রভু আমােক িযরীেহােত যেত বেলেছন।”
িক ইলীশায় আবার বলেলন, “আিম জীব রভু এবং আপনার নােম শপথ কের বলিছ য আিম আপনােক ছেড় যাব না!”
তখন তাঁরা জেন এক সে ই িযরীেহােত গেলন।
৫ িযরীেহােত আবার ভাববাদীেদর একদল িশ য এেস ইলীশায়েক িজে স করেলন, “আপিন িক জােনন য রভু আজই
আপনার মিনবেক আপনার কাছ থেক দূের িনেয় যােবন?”
ইলীশায় উ র িদেলন, “ যাঁ, জািন। আমােক সটা মেন কিরেয় দেবন না।”
৬ এিলয় তখন ইলীশায়েক বলেলন, “এখন তুিম এখােনই থােকা। রভু আমােক যদন নদীেত যেত িনেদশ িদেয়েছন।”
িক ইলীশায় উ র িদেলন, “আিম জীব রভু এবং আপনার নােম শপথ কের বলিছ য আিম আপনােক ছেড় যাব না!”
তখন তাঁরা জেন এক সে ই যেত লাগেলন।
৭ ভাববাদীেদর রায় ৫০ জন িশে যর একিট দল তাঁেদর পছন পছন যাি েলন। এিলয় এবং ইলীশায় যখন যদন নদীর
সামেন িগেয় দাঁডা় েলন তখন ঐ দলিটও তাঁেদর থেক বশ িকছটাু দূর ব রেখ দাঁিডে় য় পডে় লা। ৮ এিলয় তাঁর পরেণর শাল
খুেল সটােক ভাঁজ করেলন এবং সটা িদেয় জেল আঘাত করেলন। জলধারা ডাইেন ও বােম ভাগ হেয় গল। এিলয় আর
ইলীশায় তখন কেনা মািটর ওপর িদেয় হঁেট নদী পার হেলন।
৯ নদী পার হবার পর এিলয় ইলীশায়েক বলেলন, “ঈ বর আমােক তামার কাছ থেক িবি
করার আেগ বেলা, আিম
তামার জ য িক করেত পাির?”
ইলীশায় বলল, “আিম চাই আপনার আ ার ি ব ণ অংশ আমার ওপর ভর ক ক।”
১০ এিলয় বলেলন, “তুিম বড ় কিঠন ব
চেয়ছ। আমােক যখন তামার কাছ থেক সিরেয় নওয়া হেব, তখন যিদ তুিম
আমােক দখেত পাও তাহেল তামার মেনর ই া পূণ হেব; িক যিদ দখেত না পাও তাহেল তামার মেনর ই া অপূণই থেক
যােব।”
ঈ বর এিলয়েক বেগ তুেল িনেলন
১১ এসব কথাবাতা বলেত

বলেত এিলয় আর ইলীশায় একসে হাঁটিছেলন। হঠাৎ কাথা থেক আ েনর মেতা ত গিতেত
ঘাডা় য় টানা একটা রথ এেস জনেক আলাদা কের িদল। তারপর একটা ঘূিণ ঝড় এেস এিলয়েক বেগ তুেল িনেয় গল।
১২ ইলীশায় বচে এ ঘটনা দেখ িচৎকার কের উঠেলন, “আমার মিনব! হ আমার িপতা! তামরা সবাই দখ! ই রােয়েলর
রথ আর তাঁর অ ববািহনী!” *
ইলীশায় এরপর আর কখনও এিলয়েক দখেত পান িন। এ ঘটনার পর ইলীশায় মেনর ঃেখ তাঁর পিরেধয় ব র িছঁেড়
ফলেলন। ১৩ এিলয়র শালটা তখনও মািটেত পেড় িছল, তাই ইলীশায় সটা তুেল িনেলন। তারপর িতিন নদীর জেল আঘাত
করেলন এবং বলেলন, “কই, কাথায় রভু? এিলয়র ঈ বর কই?”
*২:১২

ই রােয়েলর … অ ববািহনী এিট স বতঃ “ঈ বর এবং তাঁর বগীয় বািহনী (দূতরা)।”
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় , জলরািশ ভাগ হেয় গল, আর ইলীশায় হঁেট নদী পার হেলন!
য মূ েত শালটা িগেয় জেল পডল
ভাববাদীরা এিলয়েক চাইল

১৫ ভাববাদীেদর

সই দলিট যখন িযরীেহােত ইলীশায়েক দখেত পেলন, তাঁরা বলেলন, “এিলয়র আ া এখন ইলীশােয়র
ওপের ভর কেরেছন!” তারপর তাঁরা ইলীশােয়র কােছ এেলন এবং তাঁর সামেন মাথা নত করেলন। ১৬ তাঁরা তাঁেক বলেলন,
“ দখুন, আমােদর িনেয় এখােন ৫০ জন লাক আেছ, তারা সবাই যা ার জাত। আপিন যিদ অনুমিত কেরন, ওরা আপনার
মিনেবর খাঁেজ যােব। হয়েতা রভুর আ া আপনার মিনবেক তুেল িনেয়েছ এবং কান পবেতর ওপর বা কান উপ যকায়
ফেল গেছন!”
িক ইলীশায় বলেলন, “না না, ওঁর খাঁেজ কাউেক পাঠােনার রেয়াজন নই!”
১৭ িক ভাববাদীেদর সই িশ যেদর দল ইলীশায়েক এমন ভােব িমনিত করেত লাগেলা য িতিন হতবুি হেয় পডে় লন।
তারপর িতিন বলেলন, “িঠক আেছ। এিলয়েক খুঁজেত কাউেক পাঠাও।”
ভাববাদীেদর দলিট এিলয়েক খুঁেজ বার করবার জ য ৫০ জন িশ যেক পািঠেয় িদেলন। িতনিদন খাঁজাখুিজর পেরও তাঁরা
এিলয়েক খুঁেজ পেলন না। ১৮ অতএব তাঁরা িযরীেহােত থাকাকালীন সমেয় ইলীশােয়র কােছ িফের গেলন এবং তাঁেক এখবর
িদেলন। ইলীশায় তােদর বলেলন, “আিম তা আেগই তামােদর যেত বারণ কেরিছলাম।”
ইলীশায় জল

করেলন

১৯ শহেরর লাকরা এেস ইলীশায়েক বলল, “মহাশয় আপিন তা দখেতই পাে ন য এিট শহেরর জ য একিট উ ম
জায়গা। িক এখানকার জল খুবই খারাপ এবং জিম সুফলা নয়।”
২০ ইলীশায় বলেলন, “একটা নতুন বািটেত কের আমােক িকছটা লবণ এেন দাও।”
ু
লাকরা কথা মেতা ইলীশায়েক বািট এেন িদেত, ২১ ইলীশায় সটােক জেলর উৎেসর কােছ িনেয় গেলন, লবণটা তােত
ফেল িদেলন এবং বলেলন, “ রভু যা বেলন তা হল এই: ‘আিম এই জল পিব র করলাম! এরপর থেক এই জল খেল আর
কােরা ম ৃতু্য হেব না। এই জিমেতও এবার থেক ফসল হেব।’”
২২ ইলীশােয়র কথা মেতা তখন সই জল িব
হেয় গল এবং আজ পয তা স রকমই আেছ!

ইলীশায়েক িনেয় িকছ ু ছেলর ম রা
২৩

সখান থেক ইলীশায় বেথল শহের গেলন। িতিন যখন শহের যাবার জ য পবত পার হি েলন তখন শহর থেক
একদল বালক বিরেয় এেস তাঁেক িনেয় ঠা া-তামাশা
করেলা। তারা ইলীশায়েক িব প করল এবং বলেলা, “এই য
টাকমাথা, তাডা় তািড় কর! তাডা় তািড় পবেত ওঠ! টেকা!”
২৪ ইলীশায় মাথা ঘুিরেয় তােদর িদেক দখেলন, তারপর রভুর নােম তােদর অিভশাপ িদেলন। তখন জ ল থেক হঠাৎ
েটা িবশাল ভা ুক বিরেয় এেস সই ৪২ জন বালকেক তী র ভােব ত-িব ত কের িদল।
২৫ ইলীশায় বেথল থেক কি ল পবত হেয় শমিরয়ােত িফের গেলন।
িযেহারাম ই রােয়েলর রাজা হেলন
১ িযহদায়

িযেহাশাফেটর রাজে বর ১৮তম বছের আহােবর পু র িযেহারাম, শমিরয়ায় ই রােয়েলর রাজা হেয় বসেলন।
২ িযেহারাম রভুর চােখর সামেন ম কাজ কেরিছেলন! তেব িতিন তাঁর িপতা
বা মাতার মেতা িছেলন না, কারণ তাঁর িপতা বাল মূি র আরাধনার জ য য রণ
তরী কেরিছেলন, িতিন সটা সিরেয়
িদেয়িছেলন। ৩ িক িতিন পাপ কাজ চািলেয় গেলন যা নবােটর পু র যারিবয়াম কেরিছেলন। যারিবয়াম ই রােয়লেক পাপ
কাজ করেত বা য কেরিছেলন। িযেহারাম এই পাপ আচরণ ব কেরন িন।

৩ িতিন ১২ূ বছর রাজ ব কেরিছেলন।

মায়াব ই রােয়ল থেক আলাদা হল
৪

মায়ােবর রাজা মশা িছেলন একজন মষ বংশ ব ৃি কারক। মশা ই রােয়েলর রাজােক ১০০,০০০ মষ ও ১০০,০০০
পু ষ মেষর উল িদেতন। ৫ িক আহােবর ম ৃতু্যর পর মায়ােবর রাজা ই রােয়েলর রাজার িব ে িবে রাহ করেলন।
৬ তখন রাজা িযেহারাম শমিরয়া থেক িগেয় ই রােয়েলর সম বািস ােদর জেডা় করেলন এবং ৭ িযেহারাম িযহদার রাজা
ূ
িযেহাশাফেটর কােছ বাতাবাহক পািঠেয় বলেলন, “ মায়ােবর রাজা আমার িব ে িবে রাহ কেরেছ। আপিন িক আমার সে
মায়ােবর িব ে যুে যাগ দেবন?”
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িযেহাশাফট বলেলন, “ যাঁ! আমােদর জেনর সনাবািহনী সি িলত ভােব যু করেব। আমার লাক, ঘাডা় এসবও
আপনার।”
িতন জন রাজা ইলীশােয়র পরামশ চাইেলন
৮ িযেহাশাফট

িযেহারামেক র করেলন, “আমরা কা পেথ যােবা?”
িযেহারাম বলেলন, “আমরা ইেদােমর ম ভূিমর মে য িদেয় যােবা।”
৯ ই রােয়েলর রাজা তখন িযহদা ও ইেদােমর রাজার সে যাগ িদেলন। তাঁরা রায় সাতিদন চলেলন। পেথ সনাবািহনী
ূ
ও তাঁেদর জ জােনায়ারেদর জ য উপযু পিরমাণ জল তাঁরা পানিন। ১০ ই রােয়েলর রাজা িযেহারাম বলেলন, “আমার মেন
হয়, মায়াবীয়েদর কােছ পরািজত হবার জ য রভু আমােদর িতন জন রাজােক একি রত কেরেছন!”
১১ িযেহাশাফট বলেলন, “ রভুর কান ভাববাদী িক এখােন চারপােশ নই? আমরা িক করব তাঁেক িজে স করা যাক।”
তখন ই রােয়েলর রাজার ভ ৃ যেদর একজন বলেলা, “শাফেটর পু র ইলীশায়, িযিন এিলয়র িশ য িছেলন, িতিন এখােন
আেছন।”
১২ িযেহাশাফট বলেলন, “আিম েনিছ রভু িনেজ ইলীশােয়র মুখ িদেয় কথা বেলন!”
তখন ই রােয়েলর রাজা িযেহারাম, িযেহাশাফট ও ইেদােমর রাজা ইলীশােয়র সে দখা করেত গেলন।
১৩ ইলীশায় ই রােয়েলর রাজা িযেহারামেক র করেলন, “আিম আপনার জ য িক করেত পাির? আপিন কন আপনার
িপতামাতার ভাববাদীর কােছই যাে ন না?”
তখন ই রােয়েলর রাজা ইলীশায়েক বলেলন, “না, আমরা আপনার সে দখা করেত এেসিছ, কারণ মায়াবীয়েদর কােছ
হের যাবার জ যই রভু আমােদর িতন জন রাজােক এেন একি রত কেরেছন।”
১৪ ইলীশায় বলেলন, “আিম সবশি মান রভুর সবক। তেব আিম িযহদার রাজা িযেহাশাফটেক র া কির বেলই এখােন
ূ
এেসিছ। িযেহাশাফট এখােন না থাকেল, আিম আপনার িদেক হয়ত মেনােযাগ িদতাম না। ১৫ যাই হা এখন আমার কােছ
এমন একজনেক িনেয় আসুন য বীণা বাজােত পাের।”
বীণাবাদক এেস বীণা বাজােত
করেল রভুর শি ইলীশােয়র ওপর এেস ভর করল। ১৬ তখন ইলীশায় বেল উঠেলন,
“ রভু বেলন, ‘নদীর তলেদশ খাতময় কের দাও।’ ১৭ তামরা কান বাতাস বা বাদলা দখেত না পেলও, জেল ভের উঠেব
সমভূিম। তখন তামরা আর তামােদর গ , বাছরু এবং অ যা য জ -জােনায়ার খাবার জল পােব। ১৮ রভুর পে এিট খুব
সহজ, িতিন তামােদর জ য মায়াবীয়েদর পরািজত করেবন। ১৯ রে যকটা সুদ ৃঢ়, শ - পা আর ভােলা শহর তামরা
আ রমণ করেব। কেট ফলেব রে যকটা সেতজ-সবল গাছ। রে যকটা ঝণার উৎস ব কের দেব আর পাথর ছঁেু ড় ছঁেু ড়
ন করেব রে যকটা ভােলা ত।”
২০ সকাল হেল, রভাতী বিলদােনর সমেয় ইেদােমর িদক থেক জল এেস সমভূিম ভিরেয় িদল।
২১ মায়ােবর লাকরা নেত পল, রাজারা তােদর িব ে যু করেত এেসেছন। তখন তারা মায়ােব বম পরার মেতা বয়স
যােদর হেয়েছ তােদর সবাইেক এক জায়গায় জেডা় কের যু বাধার জ য সীমাে অেপ া কের থাকেলা। ২২ মায়ােবর লাকরা
সকাল সকাল ঘুম থেক উেঠ সমতল ভূিমর উপর জল দখেত পল। সূযেক পূব আকােশর রাঙা আেলায় রে র মত লাল
দখাি ল। ২৩ তারা সম বের বেল উঠল, “ দখ, দখ র ! রাজারা িন য়ই এেক অপেরর িব ে যু কের মারা পেডে় ছ।
চল এবার আমরা িগেয় ওেদর গা থেক দামী িজিনস েলা িনেয় িনই!”
২৪ মায়াবীয়রা ই রােয়লীয়েদর কােছ আসেতই ই রােয়লীয়রা মায়াবীয় সনাবািহনীেক আ রমণ করেলা। মায়াবীয়রা
তােদর থেক দৗেড় পািলেয় গল, িক ই রােয়লীয়রা তােদর ধাওয়া কের যু করল। ২৫ এেকর পর এক শহর বংস কের
তারা সম ঝণার মুখ ব কের িদল। তারা উবর ত পাথর ছঁেু ড় ছঁেু ড় ভি কের িদল, সম সেতজ গাছ কেট ফলল। সারা
পথ যু করেত করেত তারা কী হরাসত পয গল। তারা শহরটােক চারিদক থেক িঘের ফেল অিধকার করল।
২৬ মায়ােবর রাজা দখেলন, তাঁর পে আর যু করা স ব না। তারপর িতিন সবেল স যবূ্যহ ভদ কের ইেদােমর
রাজােক হ যা করবার জ য তাঁর সে ৭০০ সিনক িনেলন। িক তারা ইেদােমর রাজার ধাের কােছও পৗঁছেত পারেলা না।
২৭ তখন মায়ােবর রাজা তাঁর য পু র যুবরাজেক শহেরর বাইের চারপােশর দওয়ােলর কােছ িনেয় িগেয় হামবিল িহেসেব
উৎসগ করেলন। এেত ই রােয়লীয়রা অ য িবপয্য হল, তাই মায়ােবর রাজােক ছেড় িদেয় তারা তােদর দেশ িফের
গল।
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একজন ভাববাদীর িবধবা
১ একজন িববািহত ভাববাদীর ম

্য হেল তার
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রী ইলীশােয়র সাহা য চাইেলন

রী এেস ইলীশােয়র কােছ কঁেদ পডে় লা, “আমার বামী অনুগত ভ ৃে যর

৪ মেতা আপনার সবা কেরেছন। িকৃতু এখন িতিন ম ৃত! আপিন জােনন আমার বামী রভুেক স ান কেরন িক িতিন একজন

পু েষর কােছ টাকা ধার কেরিছেলন। এখন সই মহাজন রীতদাস বানােনার জ য আমার ই পু রেক িনেত আসেছ।”
২ ইলীশায় িজে স করেলন, “িক আিম িক কের তামায় সাহা য করেবা? তামার বািডে় ত িক আেছ বেলা?”
সই রীেলাকিট বলেলা, “আমার বািডে় ত এক জালা তল ছাডা় আর িকছইু নই।”
৩ তখন ইলীশায় বলেলন, “যাও তামার পাডা় রিতেবশীেদর কাছ থেক যেতা পােরা খািল বািট জাগাড ় কের িনেয় এেসা।
৪ তারপর বািড ় িগেয় সম দরজা ব কের দাও, ঘের যন তুিম আর তামার পু ররা ছাডা় কউ না থােক। এরপর ঐ জালা
থেক তল ঢেল রে যকটা বািট ভি কের আলাদা আলাদা জায়গায় সিরেয় রােখা।”
৫ তখন সই
রীেলাকিট বাডী় িফের িগেয় সম দরজা ব কের িদল। স আর তার পু ররাই ধুমা র ঘের িছল। পু ররা
একটার পর একটা বািট আনিছল। ৬ রীেলাকিট স েলােত তল ঢালিছল। এমিন কের কের ব পা র ভরা হল। অবেশেষ
স তার পু রেদর বলেলা, “আমােক আর একিট বািট এেন দাও।”
তার এক পু র তােক বলেলা, “আর তা বািট নই।” তৎ ণাৎ জালার তল ফিু রেয় গল।
৭ রীেলাকিট িগেয় ঈ বেরর লাক, ইলীশায়েক একথা জানােলা। ইলীশায় তােক বলেলন, “যাও, তল িবি র কের দনা
িমিটেয় ফেলা। যা বাকী টাকা থাকেব তােত তামার আর তামার পু রেদর জ য যেথ হেব।”
শূেনেমর এক মিহলা ইলীশায়েক থাকেত ঘর িদল
৮ ইলীশায়

যখন একিদন শূেনেম যান, সখানকার এক ধনবতী মিহলা তাঁেক িনেজর বািডে় ত খাবার জ য নম করল।
এরপর থেক ইলীশায় ওখান িদেয় গেলই ঐ মিহলার বািডে় ত িগেয় খাওয়া-দাওয়া করেতন।
৯ সই মিহলা তাঁর বামীেক বলল, “আিম জািন ইিন ঈ বেরর একজন পিব র মানুষ। সব সময়ই িতিন আমােদর বািডর
়
সামেন িদেয় যাতায়াত কেরন। ১০ চেলা না, ওঁর জ য ছােদ একটা ছােটা ঘর তুেল িদই। সখােন একটা িবছানা, টিবল,
চয়ার আর বািতদান রেখ দব। তাহেল এরপর যখন িতিন আমােদর বািড় আসেবন ঐ ঘরখানা িনেজর জ য যবহার করেত
পারেবন।”
১১ এক িদন ইলীশায় এই মিহলার বাডী় েত এেলন, িতিন কে িগেয় িব রাম িনেলন। ১২ ইলীশায় তাঁর ভ ৃ য গহিসেক
বলেলন, “ঐ শূেনমীয় মিহলািটেক ডাক।”
ভ ৃ যিট মিহলােক ডেক আনার পর, স সামেন দাঁডা় েল ইলীশায় ১৩ তাঁর ভ ৃ যেক বলেলন, “ওেক বেলা, ‘ দেখা তুিম
আমােদর জেনর য নবার জ য তামার যথাসা য কেরেছা। এখন আমরা তামার জ য িক করেত পাির? আমরা িক
তামার হেয় রাজা বা সনাপিতর কােছ িকছ ু বলেবা?’”
তখন মিহলা উ র িদল, “আিম এখােন আমার আ ীয়- বজেনর মে য িদি য আিছ।”
১৪ ইলীশায় তখন গহিসেক িজে স করেলন, “আমরা তাহেল ওর জ য িক করেত পাির?”
গহিস উ র িদেলা, “দাঁডা় ন, আিম যতদূর জািন এই মিহলার কােনা পু র নই আর ওঁর বামীরও যেথ বয়স হেয়েছ।”
১৫ ইলীশায় বলেলন, “ওেক ডেক িনেয় এেসা।” গহিস তখন সই মিহলােক ডাকেত গেলা। মিহলা এেস দরজার কােছ
দাঁডা় েল ১৬ গহিস তােক বলল, “ রায় একই সময়, আগামী বছর তুিম তামার িনেজর পু রেক আদর করেব।”
একথা েন মিহলািট বলল, “ হ রভু, আমার সে িমে য ছলনা করেবন না!”
শূেনেমর মিহলার একিট স ান লাভ
১৭ ইলীশােয়র

কথা মেতাই, পেরর বছর সই মিহলা তার পু র স ােনর জ িদল।
ছেলিট বড় হবার পর একিদন মােঠ তার িপতার ও অ যেদর সে শ য কাটা দখেত গল। ১৯ সখােন িগেয় ছেলটা
হঠাৎ বেল উঠল, “ও আমার ব মাথা যথা করেছ!”
তার িপতা ভ ৃ যেদর বলল, “ওেক তাডা় তািড় ওর মােয়র কােছ িনেয় যাও!”
২০ ভ ৃ যরা ছেলিটেক তার মােয়র কােছ িনেয় যাবার পর ও পুর পয মােয়র কােল বেস থেক তারপর মারা গল।
১৮
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মিহলািট ইলীশােয়র সে
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দখা করেত গেলন

২১ মিহলািট তখন ম ৃত ছেলিটেক ইলীশােয়র ঘের তাঁর িবছানায় ইেয় িদেয় ঘেরর দরজা ব কের বিরেয় এল। ২২ বামীেক
ডেক বলল, “ওেগা, আমায় একটা গাধা আর একজন ভ ৃ য দাও। আিম একবার তাডা় তািড় ঈ বেরর লােকর কাছ থেক ঘুের
আিস।”
২৩ মিহলার বামী বলল, “আজ কন ওঁর কােছ যেত চাইেছা? আজ তা অমাব যাও নয়, িব রােমর িদনও নয়।”
স বামীেক বলল, “িকছ ু ভেবা না, সব িঠক হেয় যােব।”
২৪ তারপর গাধার িপেঠ িজন চািপেয় মিহলা তার কােজর লাকেক বলল, “চেলা এবার তাডা় তািড ় যাওয়া যাক! কবল মা র
যখন আিম বলব তখন ধীের যও!”
২৫ ইলীশােয়র সে দখা করেত মিহলা কিমল পবেত গল।
ইলীশায় দূর থেক শূেনমীয় মিহলােক আসেত দেখ তাঁর ভ ৃ য গহিসেক বলেলন, “ দেখা, সই শূেনমীয় মিহলা আসেছন!
২৬ তুিম তাডা় তািড ় দৗেড ় িগেয় খাঁজ নাও তা, ‘িক হল সব িঠক আেছ তা? তামার বামী কমন আেছ? বা াটার শরীর
ভােলা আেছ তা?’”
গহিস মিহলােক এসব িজে স করেত স বলল, “সবই িঠকঠাক আেছ।”
২৭ তারপর পাহােডর
় ওপের ইলীশােয়র সামেন নত হেয় তাঁর পা জিডে় য় ধরেলন। গহিস মিহলােক ছািডে় য় িনেত গেল
ইলীশায় বলেলন, “ওেক িকছ ু ণ আমার সে একা থাকেত দাও! ও খুবই ভে পেডে় ছ। আর রভুও আমােক এখবর দন
িন, আমার কােছ গাপন কেরিছেলন।”
২৮ তখন সই শূেনমীয় মিহলা বলল, “আিম তা আপনার কােছ কখনও কান পু র চাইিন। আিম তা আপনােক বেলিছলাম,
‘আমার সে ছলনা করেবন না!’”
২৯ একথা েন, ইলীশায় গহিসেক বলেলন, “ কামর বঁেধ তির হও, আমার লািঠটা নাও এবং এ ুিন যাও। পেথ কােরা
সে কথা বলার জ য থেমা না। যিদ কােরা সে দখা হয়, িক কমন পয বলার দরকার নই। তামােকও কউ বলেল,
কান উ র দেব না। মিহলার বািডে় ত পৗঁেছ আমার লািঠটা বা াটার মুেখ ছঁইু েয় িদও।”
৩০ িক ছেলিটর মা বলল, “আিম জীব
রভু এবং আপনার নােম শপথ কের বলিছ: আিম আপনােক ছেড় যাব না!”
তাই ইলীশায় উেঠ দাঁডা় েলন এবং তােক অনুসরণ করেলন।
৩১ এিদেক গহিস মিহলা ও ইলীশােয়র আেগ আেগ বািডে় ত এেস সই লািঠটা িনেয় বা াটার মুেখ ছাঁয়ােলা, িক তােত
কান জীবেনর ল ণ দখা গল না। গহিস তখন িফের এেস ইলীশায়েক বলল, “ ছেলটা তা উঠল না রভু!”

শূেনমীয় মিহলািটর পু র আবার বঁেচ উঠল
৩২ ইলীশায় বািডর
়

ভতর তাঁর ঘের িগেয় দখেলন, ম ৃত িশ িটেক তাঁরই িবছানায় শাওয়ােনা আেছ। ৩৩ ঘের ঢুেক দরজা ব
কের িদেলন ইলীশায়। এখন সখােন ধু িতিন আর সই ম ৃত ছেলিট, এরপর িতিন রভুর কােছ রাথনা করেলন। ৩৪ তারপর
িবছানায় িগেয় েয় পডে় লন সই ম ৃত ছেলিটর দেহর ওপর। িতিন ছেলিটর মুেখর ওপর িনেজর মুখ রাখেলন, তার চােখর
ওপর িনেজর চাখ এবং তার হােতর ওপর িনেজর হাত রাখেলন। এভােব ঐ ম ৃত শরীরটা গরম হেয় না ওঠা পয েয় থাকেলন
ইলীশায়।
৩৫ তারপর উেঠ পেড ় ঘরটার চারপােশ িকছ ণ হঁেট আবার িগেয় ঐ দেহর ওপর েলন িতিন। ওভােবই িতিন েয়
ু
থাকেলন, যত ণ না সাতবার হাঁচার পর চাখ মেল উেঠ বসল ছেলটা।
৩৬ ইলীশায় গহিসেক বলেলন, “যাও িগেয় ওর মােক ডেক িনেয় এেসা!”
গহিস তােক িনেয় এেল, ইলীশায় বলেলন, “ ছেলেক কােল নাও।”
৩৭ তখন সই মিহলা ঘের ঢুেক ভি ভের ইলীশােয়র পােয় রণাম কের ছেলেক কােল তুেল বিরেয় গল।
ইলীশায় ও িবষ মশােনা ঝাল
৩৮ িগল্গেল

তখন িভ চলিছল। ইলীশায় আবার সখােন গেলন। ভাববাদীেদর দলিট তাঁর সামেন বেস িছল। ইলীশায়
তাঁর ভ ৃ যেক বলেলন, “বড় পা রটা আ েন বিসেয় এেদর জ য একটু রা া কর।”
৩৯ একজন মােঠ শাকসিজ তুলেত গল। মােঠ িগেয় একটা ফলভরা জ লী লতা দখেত পেয় লাকটা ফল িছেড ় কাঁচেড ়
বঁেধ িনেয় এেলা। তারপর সই ফল কেট পাে র িদেয় িদল, যিদও ভাববাদীেদর দল আেদৗ জানেতা না ওটা িক ধরেণর ফল।
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৪০ ঝাল রা া হেল পাে র িকছটা ঢেল সবাইেক খেত দওয়া হল। িক সকেল সই ঝাল মুেখ িদেয়ই িচৎকার কের
ু
ইলীশায়েক বলল, “ঈ বেরর লাক! পাে র িবষ মশােনা আেছ!” ঝােলর বাদ িবষা হওয়ায় ওরা কউই তা খেত পারেলা
না।
৪১ ইলীশায় তখন িকছটা ময়দা আনেত বলেলন। ময়দা আনা হেল, িতিন সই ময়দা পাে র ছঁেড ় িদেয় বলেলন, “এবার ঐ
ু
ু
ঝাল সবাইেক খেত দাও।”
আর আ য যাপার, ঝালটা বশ খাবার যা য হেয় গল।

ইলীশায় ভাববাদীেদর দলেক খাওয়ােলন
৪২ বা

-শািলশা থেক একজন ইলীশােয়র জ য নবাে র ফসল িহেসেব ২০ খানা যেবর িট আর ঝালা ভের শ য উপহার
িনেয় এেসিছল। ইলীশায় বলেলন, “এইসব খাবার এখােন যারা আেছ তােদর খেত দাও।”
৪৩ ইলীশােয়র ভ ৃ য বলেলা, “এখােন রায় ১০০ জন লাক আেছ। এত জন লাকেক আিম এইটুকু খাবার িক কের দব?”
িক ইলীশায় বলেলন, “আিম বলিছ তুিম খেত দাও। রভু বলেছন, ‘সবাই খাওয়ার পেরও খাবার পেড় থাকেব।’”
৪৪ তখন ইলীশােয়র ভ ৃ য সই সব খাবার িনেয় ভাববাদীেদর সামেন ধরেলা। তােদর পট ভের খাওয়ােনার পেরও, রভু
যমন বেলিছেলন দখা গল তখনও খাবার পেড় আেছ।
নামােনর সম যা
১ অরােমর রাজার

সনাপিত িছল নামান। রাজার কােছ নামান িছল একজন মহান এবং খুব রে য় যি , কারণ রভু সব
শালী ও মহান হেলও িতিন কু রাগা রা

৫ সময় তাঁর মা যেম অরামেক িবজেয়র পেথ িনেয় যেতন। নামান খুবই শি

িছেলন।
২ অরামীয়রা ব বার ই রােয়েল যু করেত সনাবািহনী পািঠেয়িছল। এইসব সনারা এখানকার লাকেদর রীতদাস কেরও
িনেয় িগেয়েছ। একবার তারা ই রােয়ল থেক একটা বা া মেয়েক তুেল িনেয় যায়। কাল রেম এই ছাট মেয়িট নামােনর
রীর এক দাসীেত পিরণত হয়। ৩ মেয়িট নামােনর রীেক বলল, “মিনব শমিরয়ায় বাসকারী ভাববাদীর সে দখা করেল
িতিন িন য়ই তাঁর কু েরাগ সািরেয় িদেতন।”
৪ নামান তাঁর মিনবেক (অরােমর রাজােক) িগেয় ই রােয়লীয় মেয়টা িক বেলেছ তা বলেলন।
৫ তখন অরােমর রাজা বলেলন, “িঠক আেছ, তুিম এখনই যাও। আিম ই রােয়েলর রাজােক একটা িচিঠ িদি ।”
নামান তখন ৭৫০ পাউ েপা, ৬০০০ টুকেরা সানা আর দশ র পাশাক উপহার ব প িনেলন এবং ই রােয়েল
গেলন। ৬ নামােনর সে ই রােয়েলর রাজােক লখা অরােমর রাজার িচিঠও িছল যােত লখা িছল, “আিম আমার সবক
নামানেক কু েরাগ সারােনার জ য আপনার কােছ পাঠালাম।”
৭ িচিঠটা পেড ় ই রােয়েলর রাজা মেনাকে তাঁর পাশাক িছঁেড ় ফেল বলেলন, “আিম তা আর ঈ বর নই! জীবন-ম ৃতু্যর
ওপর আমার যখন কান হাত নই, তখন কন অরােমর রাজা কু েরাগা রা একজনেক আমার কােছ সািরেয় তালার জ য
পাঠােলন? এটা খুবই
য িতিন একিট যু বাধাবার পিরক না করেছন!”
৮ ঈ বেরর লাক ইলীশায় খবর পেলন শাকাত ই রােয়েলর রাজা তাঁর পাশাক িছঁেড ় ফেলেছন। তখন িতিন রাজােক
খবর পাঠােলন: “তুিম কন পাশাক িছঁেড় ক পা ? নামানেক আমার কােছ আসেত দাও, তাহেল ও বুঝেব ই রােয়েল সি য
সি যই একজন ভাববাদী বাস কের!”
৯ নামান তখন তাঁর রথ ও ঘাডা় িনেয় ইলীশােয়র বািডর
় বাইের এেস দাঁডা় েলন। ১০ ইলীশায় একজনেক িদেয় খবর পাঠােলন,
“যাও যদন নদীেত িগেয় সাত বার ান কেরা, তাহেলই তামার চামডা় িঠক হেয় যােব আর তুিমও পির ার পির হেয় উঠেব।”
১১ নামান খুবই
হেয় চেল গেলন। িতিন বলেলন, “আিম ভেবিছলাম একবার অ ত ইলীশায় বাইের এেস তাঁর রভু
ঈ বেরর নাম িনেয় আমার গােয়র ওপর হাত নেড় আমার কু েরাগ সািরেয় তুলেবন! ১২ দে শেকর অবানা আর পপর নদীর
জল ই রােয়েলর য কান জেলর থেকই ভােলা! ওই সব নদীেত গা ধুেল কন হেব না?” নামান রচ রেগ িগেয় িফের
যােবন বেল িঠক করেলন।
১৩ িক নামােনর ভ ৃ যরা তাঁেক িগেয় বলেলা, “মিনব, ভাববাদী যিদ আপনােক খুব শ িকছ বলেতন, আপিন িন য়ই তা
ু
নেতন, তাই না? উিন যখন আপনােক খুব সহজ একটা কাজ বেলেছন, সটা অব যই করা উিচৎ। উিন তা বেলই িছেলন,
‘ধুেলই তুিম িচ হেয় যােব।’”
১৪ নামান তখন ইলীশােয়র কথামেতা, যদন নদীর জেল সাতবার ডুব িদেলন এবং নামােনর দহ পির ার-পির
ও িনরাময়
হেয় উঠল। এেকবাের িশ েদর বেকর মেতাই নরম হেয় গল!
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১৫ নামান আর তাঁর দেলর সবাই তখন ইলীশােয়র কােছ িফের এেলন। ইলীশােয়র সামেন দাঁিডে় য় নামান বলেলন, “এতিদেন
আিম বুঝলাম ই রােয়ল ছাডা় প ৃিথবীেত আর কাথাও কান ঈ বর নই! এখন আপিন অনু রহ কের আমার কাছ থেক একটা
উপহার রহণ ক ন!”
১৬ িক ইলীশায় বলেলন, “আিম রভুর সবা কির এবং আমার রিত া, যতিদন রভু আেছন আিম কান উপহার িনেত
পারব না।”
নামান উপহার নবার জ য ইলীশায়েক অেনক অনুনয় িবনয় কেরও টলােত পারেলন না। ১৭ তখন নামান বলেলন, “আপিন
যখন িনতা ই কান উপহার নেবন না, অ ত আমােক ই রােয়ল থেক -টুকির এখানকার ধূেলা আমার েটা খ েরর িপেঠ
চািপেয় িনেয় যেত অনুমিত িদন। কারণ এরপর থেক আিম আর কান মূি েকই হামবিল বা কান নেব য দব না। আিম
ধুমা র রভুেকই বিলদান করব। ১৮ আর আিম আেগ থাকেতই মা চেয় রভুর কােছ রাথনা কের িনি : ভিব যেত
আমার মিনব অরামরাজ যখন িরে ােণর মি েরর মূি েক পূেজা িদেত যােবন, তাঁর ওপর ভর নামেব বেল আমায় সখােন মাথা
নীচু করেতই হেব। িক রভু যন সজ য আমােক মা কেরন।”
১৯ ইলীশায় তখন নামানেক আশীবাদ কের বলেলন, “যাও সুেখ শাি েত থােকা।”
নামান যখন ইলীশােয়র কাছ থেক িবদায় িনেয় িকছ ু দূর িগেয়েছন, ২০ ইলীশােয়র ভ ৃ য গহিস বলল, “ দেখেছা, আমার
রভু কান উপহার না িনেয়ই অরামীয় নামানেক ছেড় িদেলন। আিম বর এই বলা িগেয় ওর কাছ থেক িকছ ু হাতােনার
যব া কির!” ২১ এই বেল গহিস নামােনর পছন পছন দৗডে় ত লাগল।
নামান যখন দখেত পেলন একজন কউ ছটেত
ু ছটেত
ু আসেছ িতিন তখন রথ থেক নেম গহিসেক র করেলন, “িক,
সব িঠক আেছ তা?”
২২ গহিস বলেলা, “ যাঁ সব িঠকই আেছ। আমার মিনব আমােক বেল পাঠােলন, ‘ই রিয়েমর পাব য অ েলর ভাববাদীেদর
দেলর জন এেসেছ। অনু রহ কের তােদর যিদ ৭৫ পাউ েপা আর - র পাশাক-আশাক দাও তা বড-় ভােলা হয়।’”
২৩ একথা েন নামান বলেলন, “৭৫ পাউ কন? ১৫০ পাউ নাও!” তারপর নামান েটা ব ায় ১৫০ পাউ
েপা ভের,
তার সে - র জামাকাপড় িদেয় জার কের তাঁর জন ভ ৃ যেক গহিসর সে পাঠােলন। ২৪ ভ ৃ যরা এইসব িজিনস বেয়
পাহাড় পয িনেয় আসার পর, গহিস িজিনস িল িনেয় ওেদর ফরৎ পািঠেয় িদল। তারপর ও এই সম িজিনস বািডে় ত
লুিকেয় রাখেলা।
২৫ গহিস এেস মিনেবর সামেন দাঁডা় েনার পর ইলীশায় িজে স করেলন, “তুিম কাথায় িগেয়িছেল?”
গহিস উ র িদল, “ কাথাও না তা।”
২৬ ইলীশায় তখন বলেলন, “ শান, নামান যখন রথ থেক নেম তামার সে দখা কের, তখন আমার দয় তামার সে
িছল, এটা টাকাপয়সা, জামাকাপড,় জলপাই কু , রা া ত, গ , মষ, দাস-দাসী নবার সময় নয়। ২৭ এখন নামােনর
রাগ তামার আর তামােদর উ রপু ষেদর হেব। তামােদর কু হেব।”
গহিস যখন ইলীশােয়র কাছ থেক চেল গল, তখন ওর গােয়র চামডা় বরেফর মত সাদা হেয় গল।

ইলীশায় আর কু ডে়ু লর ব ৃ া
১ত

ণ ভাববাদীরা ইলীশায়েক বলল, “আমরা ওখােন য জায়গায় থািক সটা আমােদর পে ব ছাট। ২ চলুন যদন
রে যেক একটা কের ঁিড় িনেয় এেস ওখােনই একটা থাকার জায়গা
বানােনা যাক।”
ইলীশায় বলেলন, “ বশ তা, যাও না।”
৩ ওেদর একজন বলেলা, “আপিনও চলুন না আমােদর সে ।”
ইলীশায় বলেলন, “িঠক আেছ, চেলা আিমও যাি ।”
৪ ইলীশায় তখন ওেদর সে যদন নদীর তীের গেলন। সখােন িগেয় ত ণ ভাববাদীরা সবাই গাছ কাটেত
করেলা।
৫ গাছ কাটার সময় একজেনর কু ডে়ু লর লাহার ডগাটা হাতল থেক িপছেল িগেয় এেকবাের জেল িগেয় পডে় লা। লাকটা চঁিচেয়
়ু ধার কের এেনিছলাম!”
উঠেলা, “যাঃ! এখন িক হেব? রভু, আিম য অ য লােকর কু ডল
৬ ইলীশায় িজে স করেলন, “িঠক কাথায় পেডে় ছ ওটা?”
লাকটা ইলীশায়েক জায়গাটা দখােনার পর, িতিন একটা ছিড় কেট সটা জেল ছঁেু ড় ফলেলন। এেত কু ডে়ু লর মাথাটা সই
ছিডর় সে ভেস উঠেলা! ৭ ইলীশায় বলেলন, “যাও ওটা তুেল নাও এবার।” কৃত িচে লাকিট কু ডে়ু লর মাথাটা তুেল িনল।

৬ নদীর তীর থেক িকছ ু কাঠ কেট আনা যাক। আমরা
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অরােমর ই রােয়লেক ফাঁেদ ফলার চ রা
৮ অরােমর রাজা ই রােয়েলর সে যু করিছেলন। িতিন তাঁর সনাবািহনীর রধানেদর সে একিট পিরষদীয় বঠক
করেলন। িতিন বলেলন, “আিম একিট িনিদ জায়গায় িশিবর াপন করব।”
৯ িক ঈ বেরর লাকিট ই রােয়েলর রাজােক একিট খবর িদেয় সতক কের িদেলন, “ওখান িদেয় যাতায়াত কেরা না! খুব
সাবধান! কারণ ওখােন অরামীয় সনাবািহনীর লাকরা লুিকেয় আেছ!”
১০ খবর পেয় ই রােয়েলর রাজা সে সে য জায়গা স েক ইলীশায় তাঁেক সতক কের িদেয়িছেলন, তাঁর লাকেদর
জািনেয় িদেলন এবং িতিন তাঁর বািহনীর অেনেকর জীবন র া করেত পারেলন।
১১ এঘটনায় অরােমর রাজা খুবই িবচিলত হেয় তাঁর সনাবািহনীর রধানেদর এক বঠেক ডেক বলেলন, “এখােন
ই রােয়েলর হেয় ক চেরর কাজ করেছ বল?”
১২ তখন অরামীয় সনা রধানেদর একজন বলেলন, “আমার মিনব এবং রাজা, আমােদর মে য কউই
চর নয়!
ই রােয়েলর ভাববাদী ইলীশায়, ই রােয়েলর রাজােক অেনক গাপন খবরই দববেল জািনেয় িদেত পােরন। এমন িক আপিন
শাবার ঘের য সব কথাবাতা বেলন তাও উিন জানেত পােরন!”
১৩ অরােমর রাজা বলেলন, “আিম লাক পাঠাি । এই ইলীশায়েক খুঁেজ বার করেতই হেব!”
ভ ৃ যরা রাজােক খবর িদল, “ইলীশায় এখন দাথেন আেছন!”
১৪ অরােমর রাজা তখন রথবািহনী, ঘাডা় ই যািদ সহ সনাবািহনীর একটা বড ় দল দাথেন পাঠােলন। তারা রাতারািত
় , বাইের
সখােন এেস শহরটােক চারপাশ িদেয় িঘের ফলেলা। ১৫ সই িদন, ঈ বেরর লাকিটর ভ ৃ য খুব ভাের উেঠ পডল
িগেয় দেখ ঘাডা় রথসহ িবরাট এক সনাবািহনী শহেরর চারপাশ িঘের আেছ!
স ছেট
ু িগেয় ঈ বেরর লাকেক িজে স করল, “ রভু আমরা এখন িক করব?”
১৬ ইলীশায় বলেলন, “ভয় পও না! আমােদর জ য য সনাবািহনী যু কের তা অরােমর সনাবািহনীর থেক অেনক বড!় ”
১৭ ইলীশায় তারপর রাথনা কের বলেলন, “ হ রভু, আমার ভ ৃে যর চ ু উি লীত কর যােত ও দখেত পায়।”
যেহতু রভু সই ত ণ ভ ৃ যেক অেলৗিকক দ ৃি িদেলন, ও দখেত পল, গাটা শহরটা শত সহ র ঘাডা় আর আ েনর
রেথ ভের রেয়েছ! ইলীশায়েক িঘের আেছ এই বািহনী।
১৮ এই সুিবশাল বািহনী ইলীশােয়র আেদেশর অেপ ায় নেম এেল, িতিন রভুর কােছ রাথনা কের বলেলন, “তুিম ঐসব
সনার দ ৃি শি কেড় নাও।”
ইলীশােয়র রাথনা মেতা রভু তখন অরামীয় সনাবািহনীর দ ৃি শি হরণ করেলন। ১৯ ইলীশায় অরামীয় সনাবািহনীেক
ডেক বলেলন, “এটা সিঠক পথ বা শ শহর নয়। আমার সে সে এেসা। তামরা যােক খুঁজেছা, আিম তামােদর তার
কােছ পৗঁেছ দব চল।” একথা বেল ইলীশায় তােদর শমিরয়ায় িনেয় গেলন।
২০ শমিরয়ায় পৗঁছেনার পর ইলীশায় বলেলন, “ রভু এবার ওেদর দ ৃি শি িফিরেয় দাও যােত ওরা আবার দখেত পায়।”
রভু তখন তােদর দ ৃি শি িফিরেয় িদেল অরামীয় সনাবািহনী দখেলা তারা সকেল শমিরয়া শহেরর মে য দাঁিডে় য় আেছ।
২১ ই রােয়েলর রাজা অরামীয় সনাবািহনীেক দখার পর ইলীশায়েক িজে স করেলন, “ হ আমার িপতা, আিম িক এেদর হ যা
করব?”
২২ ইলীশায় বলেলন, “না, ওেদর তুিম হ যা কেরা না। যুে তরবাির আর তীর-ধনুেকর বেল যােদর তুিম ব ী করেব,
তােদর হ যা করেব না। অরামীয় সনােদর এখন িট আর জল পান করেত দাও। খাওয়া-দাওয়া হেল ওেদর রাজার কােছ
ওেদর বাডী় েত ফরৎ পািঠেয় িদও।”
২৩ তখন ই রােয়েলর রাজা অরামীয় সনাবািহনীর জ য অেনক খাবার বানােলন। অরােমর সনারা স সব খাবার পর
মহারাজ তােদর িনেজেদর বািডে় ত ফরৎ পািঠেয় িদেলন। অরামীয় সনাবািহনী তােদর মিনেবর কােছ দেশ িফের গল।
এরপর আর কখনও অরামীয়রা লুঠপাট চালােনার জ য ই রােয়েল কান সনাবািহনী পাঠায় িন।

শমিরয়ায় ভয়াবহ িভ
২৪ এই

ঘটনার পর, অরােমর রাজা িব হদদ তাঁর সম সনাবািহনী জেডা় কের শমিরয়া শহরেক ঘরাও কের আ রমণ
করেত যান। ২৫ অরামীয় সনারা লাকেদর বাইের থেক শহের খাবার আনেত িদি ল না। ফেল শমিরয়ায় ভয়াবহ িভ
হল। খাবােরর দাম এেতা বশী িছল য গাধার মাথা িকনেত িদেত হি ল ৮০ টুকেরা রৗ য মু রা, এমনিক ঘুঘু পাখীর িব াও
িবি র হি ল পাঁচ টুকেরা রৗ য মু রায়।
২৬ ই রােয়েলর রাজা শহেরর চারপােশর রাচীেরর ওপর পায়চাির করিছেলন, হঠাৎ এক মিহলা চঁিচেয় উঠেলা, “ হ রাজন,
দয়া কের আমার রাণ বাঁচান!”
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২৭ তখন ই রােয়েলর রাজা বলেলন, “ রভু যিদ িনেজ তামােক র া না কেরন, আিম িক করেত পাির বল? তামােক দবার
মেতা আমার িকছইু নই। এমনিক শ য মাডা় ইেয়র জিমেতও কান শ য নই বা রা া পষার য র থেকও রা ারস
নই।” ২৮ তা যাকেগ, “ তামার সম যাটা িক বেলা?”
মিহলা উ র িদেলন, “ দখুন ঐ মিহলািট আমায় বেলিছল, ‘আজেক তামার ছেলটােক দাও, মের খাওয়া যাক। কাল
আমারটােক খাওয়া যােব।’ ২৯ তখন আমরা আমার ছেলটােক স কের খলাম। আর পেরর িদন আিম খাবার জ য ওর
ছেলটােক আনেত িগেয় দিখ, ও ওর ছেলটােক লুিকেয় ফেলেছ!”
৩০ একথা েন রাজা অ য মেনাকে , শাক রকােশর জ য িনেজর পাশাক িছঁেড ় ফলেলন। দওয়ােলর ওপর িদেয়
যাবার সময়, লাকরা দখেত পল মহারাজ তাঁর পাশােকর তলায় শাক রকােশর চেটর জামা পের আেছন।
৩১ রাজা তখন মেন মেন বলেলন, “এসেবর পেরও যিদ আজ িবেকল পয শাফেটর পু র ইলীশােয়র ধেড ় মু ুটা আ
থােক, তেব যন ঈ বর আমােক শাি দন!”
৩২ রাজা ইলীশােয়র কােছ একজন বাতাবাহক পাঠােলন। ইলীশায় আর রবীণরা তখন ইলীশােয়র বাডী় েত এক সে
বেসিছেলন। ইলীশায় রবীণেদর বলেলন, “ দেখা খুনীর বটা রাজা, আমার মু ু কাটার জ য লাক পািঠেয়েছ! দূত এেল
দরজাটা ব কের িদও, ওেক িকছেতই
ভতের ঢুকেত দেব না। ওর পছন পছন ওর মিনেবর পােয়র আওয়াজ পাি আিম!”
ু
৩৩ ইলীশায় যখন এসব কথাবাতা বলেছন, বাতাবাহক খবরটা িনেয় পৗঁছল। খবরটা হল: “ রভু যখন বয়ং এই িবপদ
ডেক এেনেছন তখন আিম কন আর রভুর ওপর িব বাস রাখব?”
১ ইলীশায় বলেলন, “ রভুর বাতা শান! রভু বেলন: ‘আগামীকাল এ সমেয়র মে যই শমিরয়া শহেরর ফটক েলার
পােশর বাজাের এক টুি র িমিহ ময়দা অথবা টুি র যব কবলমা র এক শেকল িদেয় িকনেত পাওয়া যােব।’”
২ রাজার িঠক পােশই য সনাপিত িছল স বেল উঠল, “ রভু যিদ বেগ ছঁদা করার যব াও কেরন, তাহেলও আপিন যা
বলেছন তা ঘটা অস ব!”
ইলীশায় বলেলন, “স ব িক অস ব তা তুিম িনেজর চােখই দখেত পােব। তেব তুিম ঐ খাবার ছঁেু তও পারেব না।”

৭

কু েরাগীরা দখল অরামীয় িশিবর শূ য
৩ শহেরর

রেবশ বােরর কােছ চার জন কু েরােগ আ রা হেয়িছল। তারা এেক অপরেক বলল, “এখােন আমরা না খেয়
িকেয় মরিছ কন? ৪ শমিরয়ায় তা একদানা খাবারও নই। শহের গেলও আমরা মরব, এখােন থাকেলও মারা পডব় । তার
চেয় চল অরামীয়েদর তাঁবরু িদেক যাওয়া যাক। ওরা চাইেল আমরা বঁেচও যেত পাির, আর নয়েতা মরেত হেব।”
৫ কথা মেতা সিদন িবেকলেবলা কু েরাগীরা অরামীয়েদর তাঁবেু ত িগেয় উপি ত হল। তাঁবর
ু কাছাকািছ এেস ওরা দখল,
ধাের কােছ কউই নই! ৬ রভুর মিহমায়, অরামীয় সনাবািহনীর লাকরা বাইের রথবািহনী, ঘাডা় - টাডা় িনেয় িবশাল এক
সনাবািহনীর এিগেয় আসার আওয়াজ েন ভেবিছল, “িন য়ই ই রােয়েলর রাজা িহ ীয় আর িমশরীয় রাজােক আমােদর
সে যু করার জ য ভাডা় কের এেনেছ!”
৭ তাই অরামীয়রা সিদন িবেকল-িবেকলই তাঁব,ু ঘাডা় , গাধা সব িকছ পছেন ফেলই রােণর দােয় পািলেয় গল।
ু
শ

িশিবের কু েরাগী

৮ তারপর

শ িশিবের এেস কু েরাগীরা একটা তাঁবেু ত ঢুেক রাণভের খাওয়া-দাওয়া করল। তারপর চারজন িমেল তাঁবু
থেক সানা, েপা, পাশাক-আশাক বার কের িনেয় স সব লুিকেয় রাখল। তারপর চার জন আেরকটা তাঁবু থেকও এইভােব
িজিনসপ র সরােনার পর বলাবিল করল, ৯ “আমরা খুব অ যায় করিছ। এেতা বড় একটা সুখবর পাওয়ার পেরও আমরা
চপ
ু চাপ আিছ। আমরা যিদ এভােব সূযা পয খবরটা চেপ থািক, আমােদর শাি পেত হেব। এখন চেলা িগেয় রাজবাডী় র
লাকেদর খবরটা দওয়া যাক।”
কু েরাগীরা সুখবর িদল
১০ এই

কু েরাগীরা তখন এেস শহেরর রহরীেদর ডাকাডািক
করল। তারা রহরীেদর বলল, “আমরা অরামীয়েদর
িশিবের িগেয়িছলাম, িক সখােন কাউেক দখেত পলাম না। এমন িক কােরা কান সাডা় -শদ অবিধ পলাম না। কান লাক
জন সখােন নই। িক তাঁবরু ভতের ঘাডা় , গাধা যমনকার তমন বাঁধা আেছ। অথচ লাক জন কউ নই, সব ফাঁকা।”
১১ রহরীরা তখন চঁিচেয় রাজবাডী় র লাকেদর এখবর িদল। ১২ িক তখন রাি র। রাজামশাই িবছানা ছেড ় উেঠ
সনাপিতেদর বলেলন, “আিম অরামীয় সনােদর মতলবটা বুঝেত পেরিছ। ওরা জােন আমরা খুবই ুধাত। তাই তাঁবু ফাঁকা
কের ঘাপিট মের মােঠ লুিকেয় ভাবেছ, ‘ই রােয়লীয়রা শহর থেক এেস হানা িদেলই ওেদর যা পাকডা় েবা। তখন আবার
আমােদর িপছ ু হটেত হেব।’”
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১৩ রাজার একজন সনাপিত বলল, “পাঁচটা ঘাডা় িনেয় িগেয় কেয়ক জন যাপারটা সেরজিমেন দেখই আসুক না! ঐ পাঁচটা
ঘাডা় তা আমােদর মেতাই শষ অবিধ না খেয় মরেব। িক আসল কথাটা জানা দরকার।”
১৪ তারা ঘাডা় সহ িট রথ বেছ িনল এবং রাজা তােদর অরামীয় স যবািহনীর পের পাঠােলন। িতিন বলেলন, “যাও, দেখ
এেসা িক হেয়েছ।”
১৫ এরা যদন নদীর তীর পয অরামীয় সনােদর স ােন িগেয় দখল, সারাটা পেথ জামাকাপড ় আর অ র শ র ছিডে় য়
আেছ। তাডা় েডা় কের পালােনার সময় অরামীয় সনারা এই সম িজিনস ফেল গেছ।
১৬ সকেলর জ যই অপযা িজিনসপ র ছিডে় য় আেছ। িঠক যন রভু যমনিট বেলিছেলন, এক পয়সায় এক টুি র িমিহ
ময়দা আর -টুি র যেবর ঁেডা় পাওয়া যােব!
১৭ রাজা তাঁর ঘিন একজন সনাপিতেক, সই িযিন আেগ বগ ছঁদা করার কথা বেলিছেলন, শহেরর দরজা আগলােনার
দািয় ব িদেলন। িক তত েণ লাকরা শ িশিবর থেক খাবার আনার জ য দৗেডে় ছ। উ জনতা সই সনাপিতেক
ঠেল, মািডে় য়, িপেষ চেল গল। রাজার বাডী় েত দখা করেত আসার পর ইলীশায় যা দববাণী কেরিছেলন স সবই অ ের
অ ের ফেল গল। ১৮ ইলীশায় বেলিছেলন, “ য কান যি শমিরয়ার রেবশ বাের বাজার থেক এক শেকেল এক ঝুিড়
িমিহ ময়দা অথবা ই ঝুিড় যব িকনেত পাের।” ১৯ িক ঐ আিধকািরক ঈ বেরর লাকেক উ র িদল, “এমনিক রভু যিদ
বেগ জানালা তরী কেরন, তবু এ ঘটনা ঘটেব না!” এবং ইলীশায় আিধকািরকেক বলেলন, “তুিম তামার িনেজর চােখ
দখেব, িক ঐ খাবার তুিম খােব না।” ২০ আিধকািরেকর সে একই ঘটনা ঘটল, লােকরা তােক ধা া মের ফটেকর উপর
ফেল তার উপর িদেয় হঁেট গল এবং স মারা গল।

রাজা ও শূেনমীয় মিহলািট
১ এক

িদন ইলীশায় সই মিহলািটেক ডাকেলন যার পু রেক িতিন বাঁিচেয় তুেলিছেলন। তােক বলেলন, “তুিম ও তামার
রভুর ই ানুসাের এখােন এখন সাত বছর ধের িভ চলেব।”
২ ভাববাদী ইলীশােয়র িনেদশ মেতা সই মিহলা ও তার পিরবােরর লাকরা দশ ছেড ় সাত বছর পেল ীয়েদর দেশ িগেয়
থাকল। ৩ তারপর সাত বছর সময় কেট গেল আবার সখান থেক িফের এল।
িফের আসার পর মিহলা মহারােজর কােছ তার জিম ও বািড় িফের পাবার যাপাের সাহা য রাথনার জ য কথাবাতা বলেত
যায়।
৪ মহারাজ তখন ইলীশােয়র ভ ৃ য গহিসর সে কথা বলিছেলন। িতিন গহিসেক িজে স করিছেলন, “ইলীশায় যসব
অিত রাকৃত ঘটনা ঘিটেয়েছন, তুিম আমােক স সেবর কথা বল।”
৫ ইলীশায় িকভােব এক ম ৃত যি েক জীবনদান কেরিছেলন গহিস মহারাজেক স কথা বলিছল। স সময় এই মিহলা,
যার ছেলেক ইলীশায় বাঁিচেয় তুেলিছেলন, জিম ও বাডী় র যাপাের সাহা য রাথনা করেত রাজার সে দখা করেত গল।
তােক দেখই গহিস বেল উঠল, “আমার মিনব এবং রাজা এ িক কা ! এই সই মিহলা, আর ঐ সই ছেল যােক ইলীশায়
বাঁিচেয় তুেলিছেলন!”
৬ রাজা মিহলােক, স িক চায় তা িজে স করেল, মিহলা তাঁেক সব িকছ জানাল।
ু
রাজা এক রাজকমচারীেক ডেক িনেদশ িদেলন, “ শােনা, ওর যা যা য রা য তা ওেক িফিরেয় তা দেবই, আর তাছাডা়
ও যিদন থেক দশ ছেড় িগেয়েছ, তার পরিদন থেক ওর জিমেত উৎপ শ যও যন ওেক দওয়া হয়।”

৮ বাডী় র সবাই এই দশ ছেড় চেল যাও, কারণ

িব হদদ হসােয়লেক ইলীশােয়র কােছ পাঠােলন
৭ একবার

অরােমর রাজা িব হদেদর অসু তার সময় ইলীশায় দে শেক আেসন। িব হদদেক একজন একথা জানােল িতিন
হসােয়লেক বলেলন,
৮ “একটা কান উপহার িনেয় িগেয় এই ভাববাদীর সে দখা কের রভুেক িজে স করেত বেলা, আিম সু হেয় উঠব িক
না।”
৯ হসােয়ল তখন দে শেক যা যা ভাল িজিনসপ র পাওয়া যায় উপহার িহেসেব স সব িনেয় ইলীশােয়র সে দখা করেত
গেলন। িতিন যা উপহার িনেয়িছেলন স সব বেয় িনেয় যেত ৪০টা উট লেগিছল! হসােয়ল ইলীশায়েক িগেয় বলেলন,
“আপনার অনুগামী অরােমর রাজা িব হদদ আমােক পািঠেয়েছন। তাঁর িজ া য, িতিন সু হেয় উঠেবন িক না।”
১০ তখন ইলীশায় হসােয়লেক বলেলন, “তুিম িগেয় িব হদদেক বল, ‘উিন বঁেচ থাকেবন,’ িক যিদও রভু আমােক
বেলেছন, ‘ওর ম ৃতু্য হেব।’”
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হসােয়ল স েক ইলীশােয়র ভিব যৎবাণী
১১ ইলীশায় তারপর অেনক ণ একদ ৃে হসােয়েলর িদেক তািকেয় থাকেলন। এেত হসােয়ল লি ত বাধ করিছেলন।
এরপর ঈ বেরর লাক কাঁদেত
করেলন। ১২ হসােয়ল আর থাকেত না পের িজে স করেলন, “মহাশয় আপিন কাঁদেছন
কন?”
ইলীশায় বলেলন, “আিম কাঁদিছ, কারণ আিম
দখেত পাি তুিম ই রােয়লীয়েদর িক িক িত করেব! তুিম তােদর
সুদ ৃঢ় শহর েলা পুিডে় য় দেব, ধারােলা তরবাির িদেয় এেকর পর এক ই রােয়লীয় যুবক ও িশ েক হ যা করেব, ওেদর গভবতী
মিহলােদর কেট টুকেরা করেব।”
১৩ হসােয়ল বলেলন, “আমার স অিধকার বা মতা কানটাই নই! আমার বারা এসব ভয় র কাজ কখনও হেব না!”
ইলীশায় উ র িদেলন, “ রভু আমােক দখােলন তুিম এক িদন অরােমর রাজা হেব।”
১৪ তারপর হসােয়ল ইলীশােয়র কাছ থেক তার রাজার কােছ িফের এেল, িব হদদ র করেলন, “ইলীশায় তামােক িক
বলেলন?”
হসােয়ল জবাব িদেলন, “আপিন বঁেচ থাকেবন।”

হসােয়ল িব হদদেক হ যা করেলন
১৫ িঠক

তার পেরর িদনই, হসােয়ল একটা মাটা কাপড় জেল ডুিবেয়, সটােক িব হদেদর মুেখর ওপর িবিছেয় িদেয় তাঁর
বাসেরাধ করেলন। িব হদেদর ম ৃতু্য হেল হসােয়ল নতুন রাজা হেলন।
িযেহারাম তাঁর শাসন কায

করেলন

১৬ িযেহাশাফেটর

পু র িযেহারাম িছেলন িযহদার
ূ রাজা। আহােবর পু র ই রােয়েলর রাজা যারােমর রাজে বর প ম
বছের িযেহারাম, িযহদার
ূ িসংহাসেন বেসন। ১৭ িতিন যখন িসংহাসেন বেসন তখন তাঁর বয়স িছল ৩২ বছর। িযেহারাম আট
বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। ১৮ িক িযেহারাম ই রােয়েলর অ যা য রাজােদর পদা অনুসরণ কের রভুর
িব ে ব পাপ আচরণ কেরন। িযেহারাম আহােবর পিরবােরর লাকেদর মেতাই জীবনযাপন করেতন কারণ তাঁর রী
িছেলন আহােবরই ক যা। ১৯ িক রভু তাঁর দাস দায়ূদেক দওয়া রিত িত অনুযায়ী িযহদােক
বংস কেরন িন। রভু
ূ
দায়ূদেক কথা িদেয়িছেলন সখােন সব সময়ই তাঁর বংেশর কউ না কউ রাজা িহেসেব শাসন করেব।
২০ িযেহারােমর রাজ ব কােল ইেদাম িযহদার অধীনতা অ বীকার কের, িযহদার রাজ ব থেক ভেঙ বিরেয় যায় এবং
ূ
ূ
সখানকার লাকরা িনেজেদর আলাদা রাজা িঠক কের নয়।
২১ তখন িযেহারাম তাঁর সম রথ িনেয় সায়ীের গেল, ইেদামীয় স যরা তাঁেদর িঘের ফেল। তখন িযেহারাম ও তাঁর
সনাপিতরা ইেদামীয়েদর আ রমণ করেলন এবং পািলেয় গেলন। িযেহারােমর সনারা সব পািলেয় বািড় িফের যায়। ২২ অথাৎ
ইেদামীয়রা িযহদার
ূ শাসন থেক ভে বিরেয় এেলা এবং আজ পয তারা বাধীন আেছ।
একই সময় িলব্নাও িযহদার
ূ শাসন থেক বিরেয় এেসিছল।
২৩ িযেহারাম যা যা কেরিছেলন স সবই িযহদার রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।
ূ
২৪ িযেহারােমর ম ৃতু্যর পর তাঁেক দায়ূদ নগরীেত তাঁর পূবপু ষেদর সে কবর দওয়া হল এবং নতুন রাজা হেলন িযেহারােমর
পু র অহিসয়।
অহিসয় তাঁর শাসনকায

করেলন

২৫ আহােবর পু

র যারােমর ই রােয়েল রাজে বর ১২ বছের িযেহারােমর পু র অহিসয় িযহদার
ূ রাজা হন। ২৬ অহিসয় যখন
রাজা হন তাঁর বয়স িছল ২২ বছর। িতিন এক বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। তাঁর মা অথিলয়া িছেলন ই রােয়েলর
রাজা অি রর নাতিন। ২৭ রভু যা যা িনেষধ কেরিছেলন, আহােবর পিরবারবেগর মেতা স সম খারাপ কাজই অহিসয়
কেরিছেলন। এর কারণ অহিসয়র রী িছেলন আহােবর পিরবােররই মেয়।
হসােয়েলর িব ে যুে আহত হেলন যারাম
২৮

যারাম িছেলন আহােবর পিরবােরর সদ য। অহিসয় যারামেক িনেয় রােমাৎ-িগিলয়েদ অরােমর রাজা হসােয়েলর সে
যু করেত িগেয় আহত হন। অরােমর রাজা হসােয়েলর িব ে যখন িতিন যু কেরিছেলন, অরামীয়রা রােমােত তাঁেক আহত
কেরিছেলন। সই আঘাত থেক সের ওঠার জ য ২৯ রাজা যারাম ই রােয়েলর িযি রেয়েল চেল যান। িযেহারােমর পু র
িযহদার
ূ রাজা অহিসয় তখন িযি রেয়েল যারামেক দখেত িগেয়িছেলন।
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ইলীশায় একজন ভাববাদীেক যহেক
ূ অিভিষ করেত বলেলন
১ কেয়ক জন ত ণ ভাববাদীেক ডেক ইলীশায় বলেলন, “তাডা় তািড ় তরী হেয় নাও এবং এই ছাট তেলর িশিশটা িনেয়
রােমাৎ-িগিলয়েদ যাও। ২ সখােন িগেয় িন িশর পৗ র িযেহাশাফেটর পু র যহেক
ূ ওর ভাইেদর মে য থেক তুেল
তােক ভতেরর ঘের িনেয় যােব। ৩ তারপর এই ছাট তেলর িশিশটা ওর মাথায় উপুড় কের িদেয় বলেব, ‘ রভু বেলেছন, আিম
ই রােয়েলর নতুন রাজা িহেসেব তামায় অিভেষক করলাম।’ একথা বেলই দরজা খুেল দৗেড় চেল আসেব। আর অেপ া
করেব না!”
৪ তখন এই ত ণ ভাববাদী রােমাৎ-িগিলয়েদ গল। ৫ সখােন সনাবািহনীর সম
সনাপিতরা বেস আেছন। ত ণ
ভাববাদীিট বলল, “ সনাপিতমশাই আপনার জ য খবর আেছ।”
যহ ূ বলেলন, “আের আমরা তা এখােন সবাই সনাপিত! তুিম কার জ য খবর এেনেছা?”
ভাববাদী বলল, “আপনারই জ য!”
৬ তখন যহ উেঠ বািডর
় ভতের গেলন। ত ণ ভাববাদীিট সে সে যহরূ মাথায় তল ঢেল িদেয় বলল, “ রভু
ূ
ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন, ‘আিম তামােক আমার ই রােয়েলর সবকেদর নতুন রাজা িহেসেব অিভেষক করলাম। ৭ তুিম
তামার রাজা আহােবর পিরবারেক বংস করেব। আমার ভ ৃ যেদর, ভাববাদীেদর এবং রভুর সম সবকেদর হ যা করবার
জ য আিম এইভােব ঈেষবলেক শাি দব। ৮ আহােবর বংেশর সকলেক মরেত হেব। ওর বংেশর কান পু ষ িশ েকও আিম
জীিবত থাকেত দব না। ৯ ওর পিরবােরর দশা আিম নবােটর পু র যারিবয়াম এবং অিহেয়র পু র বাশার পিরবােরর মেতা
করব। ১০ ঈেষবলেক কবের সমািধ করা হেব না। িযি রেয়েলর রা ার কু কু র ওর দহ িছঁেড় িছঁেড় খােব।’”
একথা বলবার পর, ত ণ ভাববাদীিট দরজা খুেল দৗেড় পািলেয় গল।

৯

ভ ৃ যরা যহেক
ূ রাজা ঘাষণা করল
১১

যহ ূ আবার রাজকমচারীেদর মে য িফের গেল একজন িজে স করেলন, “িক হ, সব িকছ ু িঠক আেছ তা? ্যাপাটা
তামার কােছ কন এেসিছল?”
যহ ূ ওঁর অধীন েদর বলেলন, “ লাকটা য িক সব পাগেলর রলাপ বেক গল!”
১২ সনাপিতরা সকেল বলেলন, “ও সব বলেল হেব না। ও িক বেল গল আমােদর সি য সি য বলেত হেব।” যহ তখন
ূ
তাঁেদর ত ণ ভাববাদী িক বেলেছ জানােলন, “ও বলল, ‘ রভু বেলেছন, আিম তামায় ই রােয়েলর নতুন রাজা িহেসেব
অিভেষক করলাম।’”
১৩ তখন সখােন উপি ত রে যকিট সনাপিত তাঁেদর পাশাক খুেল যহর পােয়র নীেচ রাখেলন। তারপর তারা িশঙা
ূ
বািজেয় িচৎকার কের উঠেলন, “ যহ ূ হেলন রাজা!”
যহ ূ িযি রেয়েল গেলন
১৪ অতঃপর

িন িশর পৗ র ও িযেহাশাফেটর পু র যহ ূ যারােমর িব ে চ রা করেলন।
স সময় যারাম ও ই রােয়লীয়রা অরােমর রাজা হসােয়েলর হাত থেক রােমাৎ-িগিলয়দ র া করেত চ া করিছেলন।
১৫ রাজা যারাম অরােমর রাজা হসােয়েলর িব ে যু করার সময় অরামীয় সনাবািহনীর হােত আহত হেয়িছেলন। িতিন (এ
সময়) তাঁর ত ােনর
ষার জ য িযি রেয়েল িছেলন।
যহ ূ উপি ত রাজকমচারীেদর সবাইেক বলেলন, “ তামরা যিদ সি য সি যই নতুন রাজা িহেসেব আমােক মেন িনেয়
থােকা, তাহেল খয়াল রেখা কউ যন শহর থেক পািলেয় িযি রেয়েল িগেয় এ খবর িদেত না পাের।”
১৬ যারাম তখন িযি রেয়েল িব রাম িনি েলন। যহ তাঁর রেথ চেড ় িযি রেয়েল গেলন। িযহদার রাজা অহিসয়ও স সময়
ূ
ূ
যারামেক দখেত িযি রেয়েল এেসিছেলন।
১৭ জৈনক রহরী তখন িযি রেয়েলর রহরা দবার উ কে দাঁিডে় য়িছল। সদলবেল যহেক আসেত দেখ ও চঁিচেয়
ূ
বলল, “আিম এক দল লাক দখেত পাি !”
যারাম বলেলন, “একজন ঘাডস় ওয়ারেক ওেদর সে দখা করেত পাঠাও। ওরা িকেসর জ য আসেছ খাঁজ িনক।”
১৮ তখন ঘাডস
় ওয়ার একজন বাতাবাহক সখােন িগেয় যহেক
ূ বলল, “রাজা এই কথা বলেলন, ‘আপিন িক শাি েত
এেসেছন?’”
যহ ূ বলেলন, “শাি িনেয় তামার অেতা মাথা যথা িকেসর হ? আমােক অনুসরণ কেরা।”
রহরী যারামেক বলেলা, “ ঘাডা় িনেয় একজন খাঁজ িনেত িগেয়েছ, িক এখনও ফের িন।”
১৯ যারাম তখন একজনেক অ বােরাহেণ পাঠােলন। স এেস বলল, “রাজা যারাম ‘শাি বজায় রাখেত চান।’”
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যহ ূ উ র িদেলন, “শাি িনেয় তামার এেতা মাথা যথা িকেসর হ? আমােক অনুসরণ কেরা।”
রহরী যারামেক খবর িদল, “পেরর ঘাডস় ওয়ারও এখেনা িফের আেস িন। এিদেক িন িশর পু র যহরূ মত ক যন
একটা পাগেলর মত রথ চািলেয় আসেছ।”
২১ যারাম বলেলন, “আমার রথ িনেয় এস।”
তখন সই ভ ৃ য িগেয় যারােমর রথ িনেয় এেল, ই রােয়েলর রাজা যারাম ও িযহদার
ূ রাজা অহিসয়, য যার রেথ চেড়
যহরূ সে দখা করেত গেলন। তাঁরা িযি রেয়েলর নােবােতর স ি র কােছ যহরূ দখা পেলন।
২২ যারাম যহেক দখেত পেয় বলেলন, “তুিম ব ুর মেতা এেসেছা যহ?”
ূ
ূ
যহ ূ উ র িদেলন, “যতিদন তামার মা ঈেষবল ব যাব ৃি ও ডাইিনিগির চািলেয় যােব ততিদন ব ুে বর কােনা র ই
ওেঠ না।”
২৩ পালােনার জ য ঘাডা় র মুখ ঘারােত ঘারােত যারাম অহিসয়েক বলেলন, “এ সম চ রা !”
২৪ িক তত েণ যহর সেজাের িনি
যামু তীর িগেয় যারােমর িপেঠ িব হেয়েছ। এই তীর যারােমর িপঠ ফঁেু ড়
ূ
় ।
ৎিপে িগেয় ঢুকেলা, রেথর মে যই যারােমর ম ৃতেদহ লুিটেয় পডল
২৫ যহ তাঁর রেথর সারিথ িবদ্করেক বলেলন, “ যারােমর দহ তুেল নাও এবং িযি রেয়েলর নােবােতর জিমেত ছঁেড ় ফেল
ূ
ু
দাও। মেন আেছ, যখন তুিম আর আিম এক সে যারােমর িপতা আহােবর সে ঘাডা় য় চেড় আসিছলাম, রভু ভিব যৎবাণী
কেরিছেলন, ২৬ ‘গতকাল আিম নােবাত আর ওর ছেলেদর র দেখিছ, তাই এই মােঠই আিম আহাবেক শাি দব।’ রভুই
একথা বেলিছেলন, অতএব যাও িগেয় তাঁর ই ানুযায়ী যারােমর দহ মািটেত ছঁেু ড় ফেল দাও।”
২৭ এসব কা -কারখানা দেখ িযহদার িপতা অহিসয় বাগানবািডর
় মে য িদেয় পালােনার চ া করেত যহ ূ তাঁর িপছ ু িপছ ু
ূ
ধাওয়া করেত করেত বলেলন, “এটােকও শষ কের িদই!”
রেথ কের িযিলয়েমর কাছাকািছ গূের আসেত আসেত অহিসয়ও আহত হেলন এবং মিগে ােত পািলেয় এেলও সখােনই তাঁর
ম ৃতু্য হল। ২৮ অহিসয়র ভ ৃ যরা রেথ কের তাঁর ম ৃতেদহ জ শােলেম িনেয় িগেয় সখােন দায়ূদ নগরীেত তাঁর পূবপু ষেদর
সমািধ েল তাঁেক কবর িদল।
২৯ যারােমর ই রােয়েল রাজ ব কােলর একাদশ বছের অহিসয় িযহদার রাজা হেয়িছেলন।
ূ
২০

ঈেষবেলর ভয়াবহ ম ৃতু্য
৩০

যহ ূ িযি রেয়েল পৗঁছেত ঈেষবল স খবর পল। স সেজ েজ চল
ু বঁেধ জানালার ধাের দাঁিডে় য় বাইের তািকেয় দখল,
যহ ূ শহের ঢুকেছ। ঈেষবল চঁিচেয় বলল, “িক হ িসি র! তুিমও একই ভােব মিনব খুন করেল!”
৩২ যহ ওপের জানালার িদেক তািকেয় হাঁক িদেলন, “ ক আমার পে আেছা? ক?”
ূ
-িতনজন নপুংসক রহরী জানালা িদেয় মুখ বাডা় েতই ৩৩ যহ ূ তােদর কু ম িদেলন, “ওেক নীেচ ফেল দাও!”
তখন নপুংসক রহরীরা ঈেষবলেক নীেচ ছঁেু ড় ফেল িদল। ঈেষবেলর রে র িছেট দওয়ােল আর ঘাডা় েদর গােয় লাগল।
ঘাডা় রা ঈেষবেলর দহ মািডে় য় চেল গল। ৩৪ যহ ূ বািডর় ভতের িগেয় পানাহার কের বলেলন, “এই শাপ র ােক এবার
কবর দবার যব া কেরা। হাজার হেলও রাজক যা তা বেট।”
৩৫ ভ ৃ যরা ঈেষবলেক কবর িদেত িগেয় দেহর কান হিদস পল না। তারা কবল ঈেষবেলর মাথার খুিল, পােয়র পাতা আর
হােতর তালু খুঁেজ পল। ৩৬ তারা িফের এেস যহেক
ূ এ খবর িদেত যহ ূ বলেলন, “ রভু আেগই তাঁর দাস িত বীর এিলয়েক
জািনেয়িছেলন, ‘িযি রেয়েলর অিধকারভু অ েল কু কু ররা ঈেষবেলর দহ খেয় নেব। ৩৭ একতাল গাবেরর মত ঈেষবেলর
দহ িযি রেয়েলর পেথ পেড় থাকেব, লাকরা দেখ িচনেতও পারেব না।’”
৩১

যহ ূ শমিরয়ার নতােদর িচিঠ িদেলন
১ আহােবর

৭০ জন ছেল শমিরয়ায় বাস করত। যহ এই সম

ছেলেদর যারা মানুষ কেরেছ তােদর, শমিরয়ার
সম িচিঠেত লখা হল: “এ িচিঠ পাবার
সে সে ই আপনারা আপনােদর ভাইেদর মে য যােক যা যতম বেল মেন কেরন, তােক তার িপতার িসংহাসেন বিসেয়
িপত ৃকু লপিতেদর আিধপে যর জ য সং রাম
করার জ য র ত হন। রথ আর ঘাডা় তা আপনােদর যেথ ই আেছ,
উপর আপনারা সকেলই সুরি ত শহেরর মে য বাস কেরন!”
৪ িক যহর পাঠােনা এই িচিঠ পেয় িযি রেয়েলর নতা ও শাসকবগ খুবই ভয় পেয় গল। তারা িনেজেদর মে য বলাবিল
ূ
করল, “ যারাম আর অহিসয় ই রাজাই যখন যহেক
ূ থামােত পারল না, তখন আমরাই িক পারব?”

ূ
১০ শাসকেদর ও িযি রেয়েলর নতােদর িচিঠ িলেখ পাঠােলন।

২–৩ এই
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৫ আহােবর বািডর
় চৗিকদার, নগরপাল, শহেরর নতা ও আহােবর স ানেদর পালকিপতারা যহেক
ূ খবর পাঠাল: “আমরা
আপনার আ াধীন দাসানুদাস। আপিন যা বলেবন আমরা তাই করেত রাজী আিছ। আমরা িনেজেদর কান রাজা িনবাচন করিছ
না, এবার আপিন যা ভাল মেন করেবন তাই ক ন।”

শমিরয়ার নতারা আহােবর স ানেদর হ যা করেলন
৬

যহ ূ তখন এই সম নতােদর ি বতীয় এক িচিঠেত িনেদশ িদেলন, “আপনারা সি য সি যই যিদ আমােক সমথন
কেরন এবং আমার ব যতা বীকার কেরন তাহেল আহােবর ছেলেদর মু ু েলা কেট আগামীকাল এই সময় আমার কােছ,
িযি রেয়েল িনেয় আসেবন।”
আহােবর ৭০ জন ছেল ঐ শহেরই নতােদর সে বাস করত যারা তােদর রিতপালন কেরিছল। ৭ শহেরর নতারা এই
িচিঠ পেয় ৭০ জন রাজপু রেক হ যা কের তােদর মু ু েলা টুি রেত রাখেলন। তারপর সই টুি র েলা িযি রেয়েল যহরূ
কােছ পািঠেয় িদেলন। ৮ বাতাবাহক এেস যহেক
ূ খবর িদল, “তারা রাজপু রেদর মু ু েলা িনেয় এেসেছ!”
তখন যহ ূ বলেলন, “ঐ কাটা মু ু েলা কাল সকাল পয শহেরর ফটেক েটা গাদা কের সািজেয় রাখ।”
৯ সকাল বলা যহ িগেয় লাকেদর সামেন দাঁিডে় য় বলেলন, “ তামরা সকেলই িনেদাষ। আিম আমার অ দাতার িব ে
ূ
চ রা কের তাঁেক হ যা কেরিছ। িক আহােবর এই সম ছেলেদর ক হ যা করল? তামরা! ১০ শান, মেন রেখা রভু
যা বেলন তা অব যই হেব। আহােবর পিরবােরর পিরণিত স েক রভু আেগই এিলয়র মা যেম এইসব কথা ভিব যৎবাণী
কেরিছেলন। এখন িতিন তা ধু কােজ পিরণত করেলন।”
১১ শষ পয
যহ ূ িযি রেয়েল বসবাসকারী আহােবর পিরবােরর সম সদ য, আহােবর ঘিন
বপূণ যি বগ,
ব ুবা ব, যাজকবগ সকলেকই হ যা করেলন। আহােবর কান িনকট জনই র া পল না।
যহ ূ অহিসয়র আ ীয়েদর হ যা করেলন
১২ এরপর

যহ ূ িযি রেয়ল থেক শমিরয়ায় গেলন। পেথ “ মষপালকেদর আ া” বেল একটা জায়গায় যখােন মষপালকরা
মষেদর গা থেক লাম ছাডা় ত সখােন থামেলন। ১৩ যহ ূ িযহদার
ূ রাজা অহিসয়র আ ীয় বজনেদর সে দখা কের বলেলন,
“ তামরা কারা?”
তারা উ র িদল, “আমরা সকেলই িযহদার
ূ রাজা অহিসয়র আ ীয়। আমরা সকেল মহারাজ আর রাণীমার ছেলপুেলেদর
সে দখা সা াৎ করেত এেসিছ।”
১৪ যহ তখন তাঁর দলবলেক িনেদশ িদেলন, “এ েলােক যা ধর।”
ূ
যহরূ লাকরা তখন অহিসেয়র ৪২ জন আ ীয় বজনেক ব ী কের িনেয় িগেয় মষেলামে দক গ ৃেহর কু েয়ার কােছ হ যা
করল, কউই র া পল না।
িযেহানাদেবর সে

যহরূ সা াৎ

১৫ সখান থেক যাবার পেথ রখেবর পু র িযেহানাদেবর সে যহর দখা হল। িযেহানাদব তখন যহর সে ই দখা করেত
ূ
ূ
আসিছেলন। যহ ূ তাঁেক অিভবাদন জািনেয় িজে স করেলন, “আিম য রকম আপনােক িব বাসী ব ু বেল মেন কির, আপিনও
িক আমােক তাই কেরন?”
িযেহানাদব উ র িদেলন, “অব যই! আিমও আপনার িব বাসী ব ু।”
যহ ূ বলেলন, “তাই যিদ হয় তেব আপিন আমার হােত হাত রাখুন।”
এই বেল িনেজর হাত বািডে় য় িদেয় িযেহানাদবেক িনেজর রেথ টেন তুলেলন।
১৬ যহ বলেলন, “আমার সে চলুন। দখেতই পাে ন রভুর রিত আমার অিবচল ভি আেছ।”
ূ
িযেহানাদব তখন যহরূ রেথ চেডই় রওনা হেলন। ১৭ শমিরয়ায় এেস যহ ূ আহােবর পিরবােরর অবিশ জীিবত যি বগেক
হ যা করেলন। রভু এিলয়র কােছ য ভিব যৎবাণী কেরিছেলন িঠক স ভােবই যহ ূ আহােবর পিরবােরর সবাইেক হ যা
করেলন, কাউেক রহাই িদেলন না।

যহ ূ বােলর মূি পূজারীেদর ডেক পাঠােলন
যহ ূ সম লাকেদর জেডা় কের বলেলন, “আহাব আর বাল মূি র জ য িক এমন কাজ কেরিছেলন, যহ ূ তার
থেক অেনক বিশ করেব! ১৯ বাল মূি র সম ভ , ভাববাদী আর যাজকেদর ডেক িনেয় এস, যাও। দেখা কউ আবার যন
বাদ না পেড!় বাল মূি র চরেণ আিম এক মহাঘ বিলদান করেত চাই। এই অনু ােন য আসেব না আিম তােক হ যা করব!”
১৮ তারপর
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আসেল এটা যহরূ একটা চাল িছল, িতিন বালপূজকেদর বংস করেত চাইিছেলন। ২০ যহ ূ বলেলন, “বাল মূি র জ য
এক পিব র অনু ােনর আেয়াজন কেরা।” যাজকরা সই যে র িদন ঘাষণা করল। ২১ যখন যহ ূ সম র ই রােয়েল এ খবর
জািনেয় িদেলন, বাল মূি র সম পূজারীরা সখােন এেস হািজর হল, কউই বাডী় েত পেড় থাকল না। তারা সকেল এেস বাল
মূি র মি ের উপি ত হেল বােলর মি র কানায় কানায় ভের গল।
২২ যহ ব রাগােরর অ য েক বাল মূি র সম পূজকেদর জ য পূজার িবেশষ পাশাক বার করার িনেদশ িদেত, সই
ূ
লাকিট স সব বার কের িনেয় এল।
২৩ তখন যহ আর রখেবর পু র িযেহানাদব জেন িমেল বাল মূি র মি ের গেলন। যহ ভ েদর বলেলন, “ দেখা
ূ
ূ
মি ের যন ধুমা র বাল মূি র ভ রাই থােক।” ২৪ বাল মূি র ভ রা যে আ িত িদেত ও বিলদান করেত সবাই িমেল
মি েরর ভতের গল।
এিদেক মি েরর বাইের যহ ূ ৮০ জন রহরীেক দাঁড় কিরেয় রেখিছেলন। িতিন তােদর বলেলন, “ দেখা কউ যন পালােত
না পাের। কােরার দােষ যিদ একজনও পািলেয় যায় তা আিম তােক হ যা করব।”
২৫ যহ হামবিলেত জলিস ন কের উৎসেগর কাজ শষ করেলন এবং তাঁর সনাপিতেদর আর রহরীেদর আেদশ িদেয়
ূ
বলেলন, “এখন যাও আর বাল মূি র পূজকেদর মের ফল। কউ যন মি র থেক রাণ িনেয় বেরােত না পাের!”
তখন সনাপিতরা তােদর তী তরবাির িদেয় বাল মূি র সম পূজকেদর হ যা করল। তারা ও র ীরা িমেল পূজকেদর
ম ৃতেদহ েলা ছঁেু ড় ছঁেু ড় বাইের ফলল। তারপর রহরী ও সনাপিতরা মি েরর গভগ ৃেহ ঢুেক ২৬ পাথেরর ফলক ও রণবর কের এেন স েলােক ভেঙ টুকেরা টুকেরা কের মি রটােক পুিডে় য় িদল। ২৭ তারপর তারা বােলর রণ- এবং
বােলর মি র ভে ফলল, তারা মি রটােক বংস কের তার জায়গায় একটা িব রামাগার বানােলা। লাকরা এখনও সটােক
শৗচালয় িহেসেব যবহার কের।
২৮ এইভােব যহ ই রােয়েল বাল মূি র পূেজা ব করেলন। ২৯ িক তা সেৎ বও, নবােটর পু র যারিবয়াম য সম পাপ
ূ
কাজ করেত ই রােয়েলর লাকেদর বা য কেরিছেলন স সম পাপ কাজ যহ ূ অ যাহত রাখেলন। িতিন বেথল ও দােনর
সই সানার বাছরু েটােক বংস কেরন িন।
ই রােয়েল যহরূ শাসন
৩০

রভু যহেক
ূ বলেলন, “তুিম খুব ভাল কাজ কেরেছা। আিম যা ভাল বেলিছলাম তুিম তাই করেল। য ভােব আিম
আহােবর পিরবারেক িনি
করেত চেয়িছলাম তুিম িঠক স ভােবই তােদর বংস কেরেছা। এই জ য তামার উ রপু ষরা
চার পু ষ ধের ই রােয়েল শাসন করেব।”
৩১ িক
যহ ূ সম দয় িদেয় রভুর িবিধ-িনেদশ পালন কেরন িন। যারিবয়াম ই রােয়েলর বািস ােদর য সব পাপ
আচরেণ বা য কেরিছেলন তা িতিন ব করেত পােরন িন।
হসােয়ল ই রােয়লেক পরািজত করেলন
৩২ রভু এসময় ই রােয়ল থেক টুকেরা টুকেরা ভূখ িবি
করিছেলন। ই রােয়েলর রে যক সীমাে ই অরােমর রাজা
হসােয়েলর হােত ই রােয়লীয় বািহনী পরািজত হল। ৩৩ যদন নদীর পূব তীের িগিলয়েদর সম র অ ল ছাডা় ও গাদীয়, েবণীয়
ও মনঃশীয়েদর পিরবারেগা ীর দশ, অেণান উপ যকার কােছ অেরায় থেক িগিলয়দ ও বাশন পয সম অ ল হসােয়ল
দখল কের িনেলন।

যহরূ ম ৃতু্য
৩৪

যহ ূ আর যা িকছ ু রণীয় কাজ কেরিছেলন স সম িকছইু ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব করা
আেছ। ৩৫ যহ ূ মারা গেলন এবং তাঁেক তাঁর পূবপু ষেদর সে শমিরয়ায় সমািধ করা হেয়িছল। তাঁর ম ৃতু্যর পর তাঁর পু র
িযেহায়াহস ই রােয়েলর নতুন রাজা হেলন। ৩৬ যহ ূ শমিরয়ােত ই রােয়েলর উপর ২৮ বছর রাজ ব কেরিছেলন।
১ অহিসেয়র

১১ করেলন।

িযহদায়
ূ রাজপু রেদর হ যা করেলন অথিলয়া
মা অথিলয়া যখন দখেলন তাঁর পু র মারা িগেয়েছ, িতিন তখন উেঠ রাজ পিরবােরর সবাইেক হ যা

২ িযেহােশবা িছেলন রাজা যারােমর ক যা, অহিসেয়র বান। িতিন যখন দখেলন সম রাজপু রেদর হ যা করা হে ,
তখন অহিসেয়র এক পু র যায়াশেক িনেয় একটা শয়ন ঘের একজন পিরেষিবকার সে তােক লুিকেয় রাখেলন। অতএব তাঁরা
যায়াশেক অথিলয়ার কাছ থেক লুিকেয় রাখেলন এবং এইভােব স িনহত হল না।
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৩ এরপর

অথিলয়া িযহদায়
ূ ছ’বছর রাজ ব কেরন। স সময় যায়াশেক িনেয় িযেহােশবা রভুর মি ের লুিকেয় থােকন।
ম বছের রভুর মি েরর মহাযাজক িযেহায়াদা রাজার িবেশষ দহর ীেদর রধান ও রধান সনাপিতেক এক সে
মি ের ডেক পাঠােলন। তারপর রভুর সামেন গাপনীয়তা র ার রিত িত কিরেয় িযেহায়াদা তাঁেদর রাজপু র যায়ােশর
সে সা াৎ করােলন।
৫ অতঃপর িযেহায়াদা তাঁেদর িনেদশ িদেয় বলেলন, “একটা কাজ তামােদর করেতই হেব। তামােদর দেলর এক-ত ৃতীয়াংশ
রে যকটা িব রােমর িদেনর েত এেস রাজােক তাঁর বািডে় ত পাহারা দেব। ৬ আর এক-ত ৃতীয়াংশ সূর দরজার কােছ
থাকেব। আর বািক এক-ত ৃতীয়াংশ দরজার কােছ রহরীেদর পছেন দাঁিডে় য় থাকেব। ৭ রে যকটা িব রােমর িদন শষ হেল
তামােদর ই-ত ৃতীয়াংশ রভুর মি র ও রাজা যায়াশেক পাহারা দেব। ৮ িতিন কাথাও গেল তামরা সবসমেয় তাঁর সে
সে থাকেব। পুেরা দলটাই যন সশ র থােক এবং রাজােক সবসমেয় িঘের থােক। সে হ জনক কাউেক দখেলই সে
সে তােক হ যা করেব।”
৯ সনাপিতরা যাজক িযেহায়াদার সম িনেদশ অ ের অ ের পালন করেলন। রে যক সনাপিত তাঁর লাকবল িনেয়
শিনবাের একটা দল রাজােক পাহারা দেব বেল কথা হল, আর বাদবািক স াহ আেরকটা দল পাহারা দবার কথা িঠক হল। এই
সম সিনক যাজক িযেহায়াদার কােছ গেল ১০ িতিন তাঁেদর রভুর মি ের দায়ূেদর রাখা বশা ও ঢাল িদেলন। ১১ রহরীরা
সকেল সশ র অব ায় মি েরর ডান কাণ থেক বাঁ কাণ পয , বদীর চারপােশ এবং রাজা যখনই কাথাও বেরােতন তাঁেক
িঘের দাঁিডে় য় থাকত। ১২ এরা সকেল যায়াশেক বার কের তাঁর মাথায় মুকুট পিরেয়, তাঁর হােত রাজা ও ঈ বেরর চিু প রিট
তুেল িদল। তারপর মাথায় ম রপূতঃ তল ঢেল তাঁেক রাজপেদ অিভিস কের হাততািল িদেয় সম বের চঁিচেয় উঠল,
“মহারােজর জয় হা !”
১৩ মহারাণী অথিলয়া সিনক ও লাকেদর কালাহল েন রভুর মি ের িগেয় দখেলন, ১৪ সখােন ে র কােছ যখােন
রাজােদর দাঁডা় েনার কথা, রাজা দাঁিডে় য় আেছন এবং নতারা সকেল তাঁেক িঘের িশঙা বাজাে ন। সকলেক খুব খুশী দখেত
পেয় মমাহত রাণী শাক রকােশর জ য িনেজর পিরেধয় পাশাক িছঁেড় ফেল িচৎকার কের উঠেলন, “িবে রাহ, িবে রাহ!”
১৫ িযেহায়াদা তখন সনাপিতেদর িনেদশ িদেয় বলেলন, “অথিলয়ােক মি র চ বেরর বাইের িনেয় যাও। তাঁর সমথকেদর
যােক খুশী তুিম মারেত পােরা, িক রভুর মি েরর বাইের।” কারণ যাজক বেলিছেলন, “তাঁেক যন মি ের হ যা না করা
হয়।”
১৬ একথা েন সিনকরা অথিলয়ােক চেপ ধরল। তারপর িতিন রাজ রাসােদর ঘাডা় ঢাকার িদেকর দরজা পার হেত না
হেতই তাঁেক হ যা করেলা।
১৭ িযেহায়াদা তখন রভু রাজা ও রজােদর মে য ম য তা কের একিট চিু
করেলন। এই চিু েত বলা হল, রাজা ও
রজা উভেয়ই রভুর আি রত। এছাডা় ও এই চিু পে র রাজা ও রজার পর েরর রিত কত য িনধািরত হল।
১৮ এরপর সম
লাক এক সে বালেদবতার মি ের িগেয় বালেদবতার মূি ও বদী েলা বংস করল। বদী েলােক
টুকেরা টুকেরা কের ভা বার পর, তারা বালেদবতার যাজক ম নেকও হ যা করল।
এরপর িযেহায়াদা মি েরর দখােশানা করবার জ য আিধকািরকেদর রাখেলন। ১৯ সবাইেক নত ৃ ব িদেয় মি র থেক
রাজ রাসােদ িনেয় গেলন। রাজার িবেশষ দহর ী ও সনাপিতরা রাজার সে গেলন। সবাই িমেল রাজ রাসােদর রেবশ
পেথ পৗঁছােল রাজা যায়াশ িসংহাসেন িগেয় বসেলন। ২০ সম লাকরা তখন খুবই খুশী হল। শহের শাি িফের এল। কারণ
রাণী অথিলয়ােক তরবাির িদেয় রাজ রাসােদর কােছই হ যা করা হেয়িছল।
২১ যায়াশ যখন রাজা হন, তখন তাঁর বয়স িছল মা র সাত বছর।
৪স

যায়ােশর শাসনকায
১ই

রােয়েল যহর রাজে বর স ম বছের িসংহাসেন আেরাহণ করার পর, যায়াশ ৪০ বছর জ শােলেম রাজ ব
২ যায়াশ রভুর িনেদিশত পেথ জীবনযাপন কেরন। রাজা
যায়াশ ঈ বেরর সামেন িঠক কাজ িল কেরিছেলন যতিদন তাঁেক িযেহায়াদা িনেদশ িদেয়িছেলন। ৩ তেব িতিনও িভ মূি র
পূেজার জ য উঁচু জায়গায় বানােনা বদী েলা বংস কেরন িন। লাকরা সই সব বদী িলেত বিলদান করা ও ধুপধূেনা দওয়া
চািলেয় গল।

১২ কেরন। যায়ােশরূ মা িছেলন ব - শবা িনবািসনী িসিবয়া।

যায়াশ মি র সং ােরর িনেদশ িদেলন
৪–৫

যায়াশ যাজকেদর বলেলন, “ রভুর মি ের কান অথাভাব নই। মি ের িজিনসপ র দান করা ছাডা় ও, সময় সময়
লাকরা মি র করও িদেয় এেসেছ। খুিশ মত উপহার তারা িদেয়েছ। আপনারা, যাজকরা মি র মরামেতর জ য ঐ অথ
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যবহার করেবন। রে যক যাজক লােকেদর জ য কাজ কের, তােদর কাছ থেক য দি ণা পান সই টাকা িদেয়ই তােদর
রভুর মি র সং ার করা উিচৎ।”
৬ িক যাজকরা মি র সং ার করেলন না। যায়ােশর রাজে বর ২৩ বছেরর মাথায়ও যখন যাজকরা মি র সারােলন
না, ৭ তখন রাজা যায়াশ যাজক িযেহায়াদা ও অ যা য যাজকেদর ডেক পািঠেয় জানেত চাইেলন, “আপনারা কন এখনও
মি রটা সারান িন? অিবলে ব আপনারা লাকেদর কাজ কের দি ণা নওয়া ব ক ন। দি ণার টাকাও আর বােজ খরচ
করেবন না। ঐ টাকা অব যই মি র সং ােরর কােজ যাওয়া উিচৎ।”
৮ যাজকরা লাকেদর কাছ থেক দি ণা নওয়া ব করেবন বেল রাজী হেলও, তাঁরা িঠক করেলন য মি র তাঁরা সারােবন
না। ৯ তখন যাজক িযেহায়াদা একটা বা বািনেয় বা টার ওপের একটা ফেু টা কের সটােক বদীর দি ণ িদেক, য দরজা
িদেয় দশনাথীরা মি ের ঢােক, রেখ িদেলন। িকছ ু যাজক মি েরর দরজা আগেল বেস থাকেতন। তারা রভুেক রণামী
িহেসেব দওয়া টাকা পয়সা েলা ঐ বা টায় পুের িদেলন।
১০ এরপর থেক লাকরাও মি ের এেল ঐ বা টার মে য টাকা পয়সা ফলেত
করল। যখনই মহারােজর সিচব এবং
যাজক দখেতন বা টার মে য অেনক টাকা পয়সা জেম িগেয়েছ, তাঁরা তখন সম টাকা পয়সা বা থেক বর কের েণ গঁেথ
যােগ ভের রাখেতন। ১১ তাঁরা ঐ অথ িদেয় রভুর মি েরর কােঠর িমি র, রাজিমি র, ১২ পাথর-কািটেয়, খাদাইকর ও
অ যা য যসব িমি ররা রভুর মি ের কাজ করত তােদর মাইেন িদেতন। এছাডা় ও ঐ টাকা িদেয় মি র সারােনার জ য
কােঠর ঁিড,় পাথর থেক
কের যা যা রেয়াজন িকনেতন।
১৩–১৪ রভুর মি েরর জ য লাকরা য টাকা িদেতন তা িদেয় িক যাজকরা সানা ও েপার পা র, বািতদান, বা যয র
এসব িকনেত পারেতন না। কারণ কািরগররা যারা মি র সারাি ল তােদর মাইেন ঐ অথ থেক দওয়া হত। ১৫ কউই পাই
পয়সার িহেসব িনেতন না বা টাকা িকভােব খরচ হল—এ র িমি রেদর করেতন না। কারণ সম িমি ররা খুব িব বাসী
িছল।
১৬ দাষ মাচন ও পাপেমাচেনর নেব যর থেক পাওয়া টাকা কািরগরেদর মাইেন দবার জ য যব ত হত না কারণ
ওটােত িছল যাজকেদর অিধকার।
যায়াশ হসােয়েলর হাত থেক জ শােলমেক র া করেলন
১৭ অরােমর

রাজা হসােয়ল গাৎ শহেরর িব ে যু করেত িগেয়িছেলন। গাতেদর হারােনার পর হসােয়ল জ শােলেমর
িব ে যু করার পিরক না কেরিছেলন।
১৮ িযেহাশাফট, িযেহারাম, অহিসয় রমুখ িযহদার রাজারা িছেলন যারােমর পূবপু ষ। এরা সকেলই রভুেক অেনক িকছ
ূ
ু
দান কেরিছেলন। স সব িজিনসই মি ের রাখা িছল। যায়াশ িনেজও রভুেক ব িজিনসপ র িদেয়িছেলন। জ শােলমেক
অরােমর হাত থেক বাঁচােনার জ য যায়াশ এই সম িজিনসপ র এবং তাঁর বািডে় ত ও মি ের যত সানা িছল, সব িকছইু
অরােমর রাজা হসােয়লেক পািঠেয় দন।
যায়ােশর ম ৃতু্য
১৯

যায়াশ য সম
বপূণ কাজ কেরিছেলন স সম িযহদার
ূ রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।
যায়ােশর কমচারীরা তাঁর িব ে চ রা কের তাঁেক িস া যাবার পেথ িমে া বেল একটা বািডে় ত হ যা কের।
২১ িশিময়েতর পু র যাষাখর ও শামেরর পু র িযেহাষাবদ আিধকািরক িছল। এই জন িমেল যায়াশেক হ যা কেরিছল।
যায়াশেক দায়ূদ নগরীেত তাঁর পূবপু ষেদর সে সমািধ করার পর তাঁর পু র অমৎিসয় নতুন রাজা হেলন।
২০

িযেহায়াহেসর শাসনকায
১ অহিসেয়র

পু র, যায়ােশর িযহদায় রাজে বর ২৩তম বছের যহরূ পু র িযেহায়াহস শমিরয়ায় ই রােয়েলর নতুন

১৩ রাজা হেয়িছেলন এবং িতিন ১৭ বছরূ রাজ ব কেরিছেলন।
২

রভু যা িকছ ু করেত বারণ কেরিছেলন, িযেহায়াহস স সবই কেরিছেলন। নবােটর পু র যারিবয়াম য সম পাপ আচরণ
করেত ই রােয়েলর লাকেদর বা য কেরিছেলন, িযেহায়াহস সই সম পাপ আচরণ কেরিছেলন। িতিন সই সব কাজ ব
করেলন না। ৩ রভু তখন ই রােয়েলর রিত িব প হেয়, ই রােয়লেক অরােমর রাজা হসােয়ল ও তাঁর পু র িব হদেদর
হােত তুেল িদেয়িছেলন।
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ই রােয়েলর লাকেদর রিত রভুর ক ণা
৪ িযেহায়াহস তখন রভুর কােছ সাহা য রাথনা করেল, রভু সই ডােক সাডা় িদেলন। রভু ই রােয়েলর িবপদ সচে
দখা ছাডা় ও অরােমর রাজা িকভােব ই রােয়লীয়েদর অ যাচার করেছ দেখিছেলন।
৫ তখন রভু ই রােয়লেক বাঁচােনার জ য এক যি েক পাঠােলন। অরামীয়েদর হাত থেক মু হেয় ই রােয়লীয়রা
আেগর মত িনেজেদর বািড় িফের গল।
৬ িক তা সেৎ বও যারিবয়াম য সকল পাপ বারা ই রােয়লীয়েদর পাপ আচরেণ বা য কেরিছেলন, তারা স সকল পাপ
আচরণ ব করল না, িক আেশরার মূি েক শমিরয়ােত থাকেত িদল।
৭ অরােমর রাজা িযেহায়াহেসর সনাবািহনীেক পরািজত কেরিছেলন। সনাবািহনীর অিধকাংশ যি েকই হ যা কেরিছেলন।
িতিন কবলমা র ৫০ জন অ বােরাহী সিনক, ১০ খানা রথ ও ১০,০০০ পদািতক স য অবিশ রেখিছেলন। িযেহায়াহেসর
বাদবািক সনাবািহনী যন ঝেডর় মুেখ খড় কু েটার মত উেড় িগেয়িছল!
৮ িযেহায়াহস য সম
বপূণ কাজ কেরিছেলন তা ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।
৯ িযেহায়াহেসর ম ৃতু্যর পর লাকরা তাঁেক শমিরয়ায় তাঁর পূবপু ষেদর সে সমািধ কেরিছল। িযেহায়াহেসর পর তাঁর পু র
যায়াশ নতুন রাজা হেলন।

ই রােয়েল িযেহায়ােশর শাসন
১০ িযহদায় যায়ােশর রাজে বর ৩৭তম বছের শমিরয়ায় িযেহায়াহেসর পু র িযেহায়াশ ই রােয়েলর নতুন রাজা হেলন।
ূ
িতিন মাট ১৬ বছর ই রােয়ল শাসন কেরন। ১১ রভু যা িকছ ু বারণ কেরিছেলন ই রােয়েলর রাজা িযেহায়াস স সম ই
কেরন। নবােটর পু র যারিবয়ােমর মেতাই িতিন ই রােয়েলর লাকেদর পােপর পেথ চািলত কেরন। ১২ যায়াশ য সম
বপূণ কাজ কেরিছেলন এবং অমৎিসেয়র সে তাঁর যুে র িববরণ ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।
১৩ িযেহায়ােসর ম ৃতু্যর পর তাঁেক তাঁর পূবপু ষেদর সে শমিরয়ায় সমািধ করা হয়। িযেহায়ােসর ম ৃতু্যর পর যারিবয়াম
নতুন রাজা হেয় যায়ােশর িসংহাসেন বেসন।

িযেহায়াশ ইলীশায়েক দখেত গেলন
১৪ ইলীশায়

অসু হেয় পডে় লন। পের এই অসু তায় ইলীশায় মারা গেলন। ই রােয়েলর রাজা িযেহায়াশ তাঁেক দখেত
গেলন। সখােন িগেয় কাঁদেত কাঁদেত িযেহায়াশ বলেলন, “ হ আমার িপতা, আমার িপতা! বগ থেক কখন ঈ বেরর পাঠােনা
ঘাডা় য়-টানা রথ এেস তামােক তুেল িনেয় যােব?” †
১৫ ইলীশায় িযেহায়াশেক বলেলন, “তীর ধনুক হােত নাও।”
তার কথা মেতা িযেহায়াশ একটা ধনুক ও িকছ ু তীর িনেলন। ১৬ তখন ইলীশায় ই রােয়েলর রাজােক বলেলন, “এবার তামার
হােত ধনুক রােখা।” িযেহায়াশ ধনুেক হাত রাখার পর ইলীশায় তাঁর হাত রাজার হােতর ওপর রাখেলন। ১৭ ইলীশায় বলেলন,
“পূবিদেকর জানালাটা খুেল দাও।” কথা মেতা িযেহায়াশ জানালা খুেল িদেলন। ইলীশায় িনেদশ িদেলন, “তীর িনে প কর।”
িযেহায়াশ তীর ছঁডু ে় লন। তখন ইলীশায় বেল উঠেলন, “ঐ তীর হল রভুর িবজয় বাণ! অরােমর িব ে িবজয় বাণ! তুিম
অব যই অেফেক অরামীয়েদর যুে হারােত ও বংস করেত পারেব।”
১৮ এরপর ইলীশায় আবার বলেলন, “তীর নাও।” িযেহায়াশ তীর িনেল ইলীশায় ই রােয়েলর রাজােক িনেদশ িদেলন,
“তীর িল িদেয় ভূিমেত আঘাত কর।”
িযেহায়াশ পরপর িতন বার ভূিমেত তীর িদেয় আঘাত করেলন, তারপর িতিন থামেলন। ১৯ ইলীশায় রেগ িগেয় বলেলন,
“ তামার অ ত পাঁচ-ছ’বার ভূিমেত তীর িদেয় আঘাত করা উিচৎ িছল। তাহেল তুিম অরামীয় সনােদর পুেরাপুির িনি
কের
িদেত পারেত! িক এখন তুিম ওেদর ধু মা র িতন বার যুে হারােত পারেব!”
ইলীশােয়র সমািধেত এক অ ুত ঘটনা
২০ ইলীশােয়র

ম ৃতু্য হেল লাকরা তাঁেক সমািধ করল।
একবার বস কােল, একদল মায়াবীয় স য ই রােয়ল আ রমণ করল। ২১ ই রােয়লীয় িকছ ু যি স সমেয় একিট
শবেদহ সমািধ করেত যাি ল। তারা মায়াবীয় সনােদর দেখ ঐ শবেদহিট ইলীশােয়র কবের ছঁেু ড় ফেল পািলেয় গল।
িক যই মূ েত এই ম ৃতেদহিট ইলীশােয়র অি
শ করল, সই মূ েত সই লাকিট বঁেচ উেঠ দাঁডা় ল।
†১৩:১৪

বগ থেক … যােব অথ “এটাই িক ঈ বেরর এেস তামােক িনেয় যাওয়ার সময়?”
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িযেহায়াশ ই রােয়েলর শহরসমূহ পুনরায় জয় করেলন
২২ িযেহায়ােশর রাজে বর সময় অরােমর রাজা হসােয়ল নানাভােব ই রােয়লেক িবপােক ফেলেছন। ২৩ িক
ই রােয়লীয়েদর রিত রভুর কৃপা দ ৃি িছল। িতিন ক ণাবশতঃ ই রােয়লীয়েদর প
রহণ কেরিছেলন। অ রাহাম,
ইস্হাক ও যােকােবর সে চিু ব িছেলন বেল রভু ই রােয়লীয়েদর বংেসর মুেখ ঠেল দন িন।
২৪ অরােমর রাজা হসােয়েলর ম ৃতু্য হেল িব হদদ স জায়গায় নতুন রাজা হেলন। ২৫ ম ৃতু্যর আেগ হসােয়ল, িযেহায়াশ
ও িযেহায়াহেসর িপতার সে যু কের বশ কেয়কটা শহর িজেত িনেয়িছেলন। িযেহায়াশ, হসােয়েলর পু র িব হদেদর কাছ
থেক স েলা পুন ার করেলন। িযেহায়াশ িব হদদেক িতনবার যুে পরািজত কের, ই রােয়েলর ত শহর িল পুনদখল
কেরন।

িযহদায়
ূ অমৎিসয়র শাসনকায
১ িযেহায়াহেসর

পু র িযেহায়ােশর ই রােয়েল শাসেনর ি বতীয় বছের িযহদায়
ূ রাজা যায়ােশর পু র অমৎিসয় নতুন
বছর বয়েস িযহদার
ূ রাজা হবার পর অমৎিসয় মাট ২৯ বছর জ শােলেম শাসন কেরন।
অমৎিসেয়র মা িছেলন জ শােলেমর িযেহায়ি ন। ৩ অমৎিসয় রভুর িনেদিশত পেথ চলেলও িতিন দায়ূেদর মত একিন ভােব
ঈ বেরর সবা কেরন িন। তাঁর িপতা িযেহায়াশ যা যা করেতন, অমৎিসয়ও তাই করেতন। ৪ িতিন মূি র উ ান িল বংস
কেরন িন। এমনিক তাঁর রাজ ব কােলও সখােন লােকরা বিলদান করত ও ধুপধূেনা িদত।
৫ তাঁর সম িবেরাধীেদর সিরেয় িদেয় অমৎিসয় রাে যর ওপর কডা় িনয় রণ রাখেলন। য সম আিধকািরকরা তাঁর
িপতােক হ যা কেরিছল, অমৎিসয় তােদর রাণদ িদেয়িছেলন। ৬ িক এই সম ঘাতকেদর হ যা করেলও িতিন তােদর
স ানেদর িন ৃিত িদেয়িছেলন কারণ মািশর িবিধপু েক িলিখত আেছ: “স ােনর অপরােধর জ য িপতামাতােক যমন ম ৃতু্যদ
দওয়া যােব না, তমনই িপতামাতার অপরােধর জ য কান স ােনর ম ৃতু্যদ দওয়াও িঠক নয়। কান যি েক ধুমা র
তার কৃত কান অপরােধর জ যই ম ৃতু্যদ দওয়া যােব।”
৭ অমৎিসয় লবণ উপ যকায় ১০,০০০ ইেদামীয় সনােক হ যা কেরন। িতিন যু কের সলা দখল কের, সলার নাম পাে
“যে ল” রােখন। ঐ অ ল এখেনা পয এই নােমই পিরিচত।

১৪ রাজা হেলন।

২ পঁিচশ

অমৎিসয় িযেহারােমর িব ে যু করেত চাইেলন
৮ অমৎিসয়

ই রােয়ল-রাজ যহরূ পৗ র, িযেহায়াহেসর পু র িযেহারােমর কােছ দূত পািঠেয় তাঁেক স ুখ সমের আহবান
করেলন।
৯ ই রােয়েলর রাজা িযেহারাম তখন িযহদার রাজা অমৎিসয়েক খবর পাঠােলন, “িলবােনােনর কাঁটােঝাপ িলবােনােনর
ূ
বটগাছেক বেলিছল, ‘আমার ছেলর িবেয়র জ য তামার মেয়েক দাও।’ িক স সমেয় একটা বুেনা জ যাবার পেথ
িলবােনােনর কাঁটােঝাপেক মািডে় য় চেল যায়! ১০ ইেদামেক যুে হারাবার পর তামার বড় গব হেয়েছ দখিছ! বিশ বাড়
না বেড় চপ
ু চাপ বািডে় ত বেস থােকা। িনেজর িবপদ ডেক এেনা না কারণ, তাহেল তুিম একা নও, তামার সে সে িযহদারও
ূ
সবনাশ হেব।”
১১ িক অমৎিসয় িযেহায়ােশর সতকবাণীর কান
ব িদেলন না। অবেশেষ ই রােয়েলর রাজা িযেহায়াশ িযহদার
ূ রাজা
অমৎিসয়র সে যু করেত বৎেশমেশ গেলন। ১২ যুে ই রােয়ল িযহদােক
হািরেয় িদেল, িযহদার
ূ
ূ সম লাক বািডে় ত
পািলেয় গল। ১৩ বৎ- শমেশ ই রােয়েলর রাজা িযেহায়াশ িযহদার
ূ রাজা যায়ােশর পু র অমৎিসয়েক ব ী করেলন। িতিন
অমৎিসয়েক জ শােলেম িনেয় িগেয় জ শােলেমর রাচীেরর ই রিয়েমর বার থেক কােণর দরজা পয জ শােলেমর
৬০০ ফটু দওয়াল ভেঙ ১৪ রভুর মি েরর যাবতীয় সানা, েপা, বাসন, মূ য িজিনসপ র লুঠ কের িনেয় যান। এরপর
আেরা অেনকেক ব ী কের িযেহায়াশ শমিরয়ায় িফের গেলন।
১৫ িযেহায়াশ য সম
বপূণ কাজ কেরিছেলন এবং অমৎিসেয়র িব ে তাঁর যুে র িববরণ সব িকছইু ই রােয়েলর
রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ১৬ িযেহায়ােশর ম ৃতু্যর পর তাঁেক তাঁর পূবপু ষেদর সে শমিরয়ায় সমািধ করা
হয়। এরপর তাঁর পু র যারিবয়াম নতুন রাজা হেলন।
অমৎিসেয়র ম ৃতু্য
১৭ িযহদারাজ

যায়ােশর পু র অমৎিসয়, ই রােয়েলর রাজা িযেহায়াহেসর পু র িযেহায়ােশর ম ৃতু্যর পর আেরা ১৫ বছর
ূ
বঁেচ িছেলন। ১৮ অমৎিসয় য সম
বপূণ কাজ কেরিছেলন স সম ই িযহদার
ূ রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব
আেছ। ১৯ জ শােলেমর লাকরা অমৎিসেয়র িব ে চ রা করেল িতিন লাখীেশ পািলেয় যান। লাকরা তাঁেক লাখীেশই
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হ যা কের। ২০ লাকরা ঘাডা় র িপেঠ অমৎিসেয়র ম ৃতেদহ িনেয় এেস দায়ূদ নগরীেত তাঁেক তাঁর পূবপু ষেদর সে সমািধ
কের।
অসিরেয়র িযহদার
ূ ওপর শাসনকাল
২১ িযহদার

ূ সবাই িমেল তখন অসিরয়েক নতুন রাজা বানােলন। স সময় অসিরেয়র বয়স িছল মা র ১৬ বছর। ২২ অথাৎ
রাজা অমৎিসেয়র ম ৃতু্য হেল নতুন রাজা হেলন অসিরয়। িতিন এল শহর পুনদখল কের তা নতুন কের বানান।
ই রােয়েল ি বতীয় যারিবয়ােমর শাসনকাল
২৩

যায়ােশর পু র অমৎিসেয়র িযহদায়
ূ রাজ বকােলর ১৫তম বছের ই রােয়লরাজ িযেহায়ােশর পু র যারিবয়াম শমিরয়ায়
নতুন রাজা হেলন। যারিবয়াম ৪১ বছর রাজ ব কেরিছেলন এবং ২৪ রভু যা িকছ ু বারণ কেরিছেলন িতিন সই সব কেরন।
িতিনও নবােটর পু র যারিবয়াম ই রােয়েলর লাকেদর য সম পাপ আচরেণ বা য কেরিছেলন তা ব কেরন িন।
২৫ ই রােয়েলর রভু, গাৎ- হফরীয়, অিম েয়র পু র, তাঁর দাস, ভাববাদী যানােক যমন বেলিছেলন স ভােবই িতিন লেবাহমাৎ থেক ম ৃত সাগর পয ই রােয়েলর ভূখ ফরৎ িনেয়িছেলন। ২৬ রভু দখেলন ই রােয়লীয়রা খুবই সম যায় পেডে় ছ।
বাধীন বা পরাধীন এমন কউই িছল না য ই রােয়লেক এই দশার হাত থেক বাঁচােত পাের। ২৭ িক রভু (তাও) একথা
বেলন িন, য িতিন প ৃিথবী থেক ই রােয়েলর নাম মুেছ দেবন। িতিন িযেহায়ােশর পু র যারিবয়ামেক ই রােয়েলর লাকেদর
উ ােরর জ য যবহার কেরিছেলন।
২৮ যারিবয়াম য সম
বপূণ কাজ কেরিছেলন স সব ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। এখােন
যারিবয়াম িকভােব িযহদার
ূ কাছ থেক দে শক ও হমাৎ শহর িট ই রােয়েলর জ য পুনদখল কেরন স কথাও লখা আেছ।
২৯ যারিবয়ােমর ম ৃতু্য হেল তাঁেক ই রােয়েলর রাজােদর সে , তার পূবপু ষেদর সে সমািধ করা হল। তাঁর ম ৃতু্যর পর
তার পু র সখিরয় নতুন রাজা হেলন।
িযহদায়
ূ অসিরেয়র শাসনকাল
রাজে বর ২৭ তম বছের অমৎিসেয়র পু র অসিরয় িযহদার
ূ নতুন রাজা হেয়িছেলন। ২ অসিরয় যখন
রাজা হন, তাঁর বয়স িছল মা র ১৬ বছর। িতিন ৫২ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। অসিরেয়র মা িছেলন
িযথিলয়া থেক। ৩ অসিরয় তাঁর িপতা অমৎিসেয়র মত, রভুর চােখ য েলা িঠক সই কাজ েলা কেরিছেলন। ৪ িক িতিন
উঁচু বদী েলা বংস কেরন িন। তখনও পয এইসব বদীেত লাকরা বিলদান করত ও ধূপধুেনা িদত।
৫ রভু রাজা অসিরয়েক কু েরাগীেত পিরণত কেরিছেলন এবং অসিরয় কু েরাগী িহেসেবই শষ পয মারা যান। িতিন
একটা আলাদা ঘের বাস করেতন এবং রাজপু র যাথম রাজ রাসােদর দািয় ব পালন করা ছাডা় ও লাকেদর িবচার করেতন।
৬ অসিরয় য সম
বপূণ কাজ কেরিছেলন স সম ই িযহদার
ূ রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ৭ অসিরয়র
ম ৃতু্যর পর তাঁেক দায়ূদ নগরীেত তাঁর পূবপু ষেদর সে সমািধ করা হয়। তাঁর ম ৃতু্যর পর নতুন রাজা হেলন তাঁর পু র
যাথম।

১৫

১ যারিবয়ােমর

ই রােয়েল সখিরয়র সংি

শাসনকাল

৮ যারিবয়ােমর পু

র সখিরয়, ই রােয়েলর শমিরয়ায় ছ’মাস রাজ ব কেরিছেলন। িতিন অসিরেয়র িযহদায়
ূ রাজ ব কােলর
৩৮তম বছের শমিরয়ার শাসক হেয়িছেলন। ৯ রভু যা িকছ ু বারণ কেরিছেলন সখিরয় স সবই কেরন। নবােটর পু র যারিবয়াম
ই রােয়েলর বািস ােদর য সম পাপ আচরেণ বা য কেরিছেলন, িতিন তা ব কেরন িন।
১০ যােবেশর পু র শ ুম চ রা কের সখিরয়েক ইবিলযেম হ যা কের িনেজ নতুন রাজা হেয় বসেলন। ১১ সখিরয় আর য
সম
বপূণ কাজ কেরিছেলন স সব ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ১২ রভু যহরূ উ রপু ষরা
চারপু ষ ধের ই রােয়েল শাসন করেব বেল য ভিব যৎবাণী কেরিছেলন, তা এইভােব সে য পিরণত হল।
ই রােয়েল শ ুেমর সংি
১৩ িযহদায় উিষেয়র রাজে

শাসনকাল

বর ৩৯তম বছের যােবেশর পু র শ ুম ই রােয়েলর রাজা হন। িতিন এক মাস শমিরয়ায় রাজ ব

ূ
কেরিছেলন।
১৪ গািদর পু র মনেহম িতসা থেক শমিরয়ায় এেস যােবেশর পু র শ ুমেক হ যা কের তাঁর জায়গায় নতুন রাজা হেয়
বসেলন।
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১৫ শ ুম যা িকছ কেরিছেলন, এমন িক সখিরেয়র িব ে তাঁর চ রাে র কথা এ সবই ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস
ু
রে িলিপব আেছ।

ই রােয়েল মনেহেমর শাসনকাল
১৬ শ

ুেমর ম ৃতু্যর পর মনেহম িত হ ও তার পা ববতী অ েলর িব ে যু কের জয়ী হন। সখানকার নাগিরকরা শহেরর
দরজা খুেল িদেত অ বীকার করায় মনেহম তােদর পরািজত কের জার কের শহের ঢুেক সখানকার সম গভবতী মিহলােদর
কেট ফেলন।
১৭ িযহদায় অসিরেয়র রাজে বর ৩৯ বছেরর মাথায় ই রােয়েলর রাজা হবার পর গািদর পু র মনেহম ১০ বছেরর জ য
ূ
শমিরয়ায় রাজ ব কেরিছেলন। ১৮ রভু যা িকছ ু করেত বারণ কেরিছেলন মনেহম স সম কাজই কেরিছেলন। নবােটর পু র
যারিবয়ােমর মেতাই িতিন ই রােয়েলর লাকেদর পাপ আচরণ করেত বা য কেরিছেলন।
১৯ অশূর-রাজ পূল ই রােয়েলর িব ে যু করেত এেল মনেহম তাঁেক ৭৫,০০০ পাউ
েপা িদেয় িনেজর পে আনার চ া
কেরন। ২০ ধনী ও রিতপি শালী যি েদর কাছ থেক কর আদায় কের মনেহম এই টাকা তুেলিছেলন। িতিন রে যেকর
কাছ থেক রায় ২০ আউ কের েপা কর িহেসেব আদায় কের, তারপর সই অথ অশূর রােজর হােত তুেল িদেল, অশূর
রাজ ই রােয়ল ছেড় চেল যান।
২১ মনেহম যা িকছ
বপূণ কাজ কেরিছেলন স সবই ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।
ু
২২ মনেহেমর ম ৃতু্যর পর তাঁেক তাঁর পূবপু ষেদর সে সমািধ করা হয়। এরপর মনেহেমর পু র পকিহয় তাঁর জায়গায়
নতুন রাজা হন।
ই রােয়েল পকিহয়র শাসনকাল
২৩ িযহদায় অসিরেয়র রাজে

বর ৫০তম বছের মনেহেমর পু র পকিহয় শমিরয়ায় ই রােয়েলর রাজা হেয়িছেলন এবং িতিন
ূ
বছর রাজ ব কেরিছেলন। ২৪ পকিহয় স সম কাজই কেরিছেলন, য েলা িছল রভুর বারা িনিষ । নবােটর পু র
যারিবয়ােমর মতই িতিনও ই রােয়েলর লাকেদর পাপ আচরেণর পেথ ঠেল িদেয়িছেলন।
২৫ পকিহয়র সনাপিত িছেলন রমিলেয়র পু র পকহ। পকহ অগব এবং অিরিয সেমত িগিলয়েদর ৫০ জন যি েক তাঁর
সে িনেয়িছেলন এবং রাজ রাসােদর মে য পকিহয়েক হ যা কেরিছেলন।
২৬ পকিহয় য সম
বপূণ কাজ কেরিছেলন সসব ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।
ই রােয়েল পকহর শাসনকাল
২৭ রাজা

অসিরেয়র িযহদায়
ূ রাজে বর ৫২তম বছের রমিলেয়র পু র পকহ শমিরয়ায় ই রােয়েলর রাজা হন। পকহ ২০
বছর রাজ ব কেরিছেলন। ২৮ এবং রভু যা িকছ ু বারণ কেরিছেলন পকহ স সবই কেরিছেলন। নবােটর পু র যারিবয়ােমর
মত পকহও ই রােয়েলর লাকেদর পাপ আচরেণ বা য কেরন।
২৯ অশূররাজ িত ৎিপেলষর এেস ইেয়ান, আেবল- বৎ-মাখা, যােনাহ, কদশ, হাৎেসার, িগিলয়দ, গালীল ও ন ািলর সম র
অ ল দখল কের এখানকার লাকেদর অশূের ব ী কের িনেয় যান। এটা হেয়িছল যখন পকহ ই রােয়েলর রাজা িছেলন।
৩০ উিষেয়র পু র যাথেমর িযহদায় রাজ বকােলর ২০ বছেরর মাথায় এলার পু র হােশয়, রমিলয়র পু র রাজা পকেহর
ূ
িব ে চ রা কের তাঁেক হ যা কেরন এবং িনেজ নতুন রাজা হেয় বেসন।
৩১ পকহ যা িকছ
বপূণ কাজ কেরিছেলন স সবই ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।
ু
িযহদায়
যাথেমর শাসনকাল
ূ
৩২ রমিলয়র পু

র পকহর ই রােয়েল রাজে বর ি বতীয় বছের উিষেয়র পু র যাথম িযহদার
ূ নতুন রাজা হেলন। ৩৩ যাথম
যখন রাজা হন তাঁর বয়স িছল ২৫ বছর। িতিন ১৬ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। তাঁর মা িছেলন সােদােকর ক যা
িয শা। ৩৪ যাথম তাঁর িপতা উিষেয়র মেতাই রভু িনেদিশত কাজকম কেরিছেলন। ৩৫ িক িতিনও মূি পূেজার জ য িনিমত
উঁচু বদী েলা বংস কেরন িন। তখনও পয এইসব বদীেত লােকরা বিলদান করত ও ধুপধূেনা িদত। যাথম রভুর
মি েরর ওপেরর দরজািট তরী কেরিছেলন। ৩৬ যাথম য সম
বপূণ কাজ কেরিছেলন স সবই িযহদার
ূ রাজােদর
ইিতহাস রে িলিপব আেছ।
৩৭ তাঁর রাজ বকােল, অরােমর রাজা রৎসীনেক এবং রমিলয়র পু র পকহেক রভু িযহদার িব ে যু করেত
ূ
পািঠেয়িছেলন।
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৩৮ যাথেমর ম ৃতু্য হেল তাঁেক তাঁর পূবপু ষেদর সে দায়ূদ নগরীেত সমািধ করার পর তাঁর পু র আহস নতুন রাজা
হেলন।

আহস িযহদার
ূ রাজা হেলন
পু র পকহর ই রােয়েল রাজে বর ১৭তম বছের যাথেমর পু র আহস িযহদার
ূ রাজা হেলন। ২ আহস
যখন রাজা হন স সমেয় তাঁর বয়স িছল ২০ বছর। িতিন ১৬ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। আহস তাঁর
পূবপু ষ দায়ূেদর মত িছেলন না, িতিন তাঁর রাজ ব কােল রভুর অিভে রত কাজকম কেরন িন। ৩ আহস ই রােয়েলর
রাজােদর মেতা জীবনযাপন করেতন। এমন িক িতিন তাঁর িনেজর পু রেকও আ েন বিলদান িদেয়িছেলন। ‡ই রােয়লীয়েদর
আিবভােবর আেগ, রভু বীভৎস পাপ আচরেণর জ য য সম দশ পির যাগ করেত বা য হেয়িছেলন, আহস সই সম পাপ
কায অনুসরণ কেরিছেলন। ৪ বিলদান করা ছাডা় ও, আহস উ ােন, পাহােড় ও রিতিট সবুজ গােছর নীেচ ধুপধূেনা িদেতন।
৫ অরােমর রাজা রৎসীন ও রমিলেয়র পু র ই রােয়েলর রাজা পকহ জ শােলেমর িব ে যু করেত এেস আহসেক
চতুিদক থেক িঘের ফলেলও শষপয পরািজত করেত পােরন িন। ৬ িক , সই সমেয়, অরামরাজ রৎসীন িযহদার
ূ লাকেদর
যারা সখােন বাস করত তােদর তািডে় য় এল দখল কেরন। এরপর অরামীয়রা এলেত বসবাস
কের এবং তারা এখেনা
সখােনই আেছ।
৭ আহস অশূররাজ িত ৎ-িপেলষেরর কােছ দূ ত পািঠেয় জানােলন, “আিম আপনার দাসানুদাস। আমােক আপনার স ান
ান কের অরােমর রাজা এবং ই রােয়েলর রাজার হাত থেক র া ক ন! এরা আমার িব ে যু করেত এেসেছ!” ৮ রভুর
মি েরর এবং রাজেকােষর সম সানা েপা িনেয় আহস উপহার ব প সসব অশূররাজেক পািঠেয় দন। ৯ আহেসর িমনিতেত
সাডা় িদেয় অশূররাজ দে শেকর িব ে যু কের দে শক দখল কেরন এবং রৎসীনেক হ যা কের সখানকার লাকেদর ব ী
কের কীের িনেয় যান।
১০ দে শেক অশূররাজ িত ৎ-িপলষেরর সে সা াৎ করেত িগেয় আহস সখানকার বদীিট দেখ তার একটা নকশা যাজক
ঊিরয়র কােছ পাঠান। ১১ যাজক ঊিরয় তখন আহস িফের আসার আেগই দে শেকর বদীিটর মেতা অিবকল দখেত আেরকটা
বদী বািনেয় রাখেলন।
১২ দে শক থেক িফের এেস আহস সই বদীেত শ য নেব য ও হামবিল িদেলন। ১৩ এছাডা় ও িতিন ওই বদীেত
হামবিল ও শ য নেব য পাডা় েলন। িতিন বদীর ওপর পয় নেব য ঢালেলন এবং ম ল নেবে যর র িছিটেয় িদেলন।
১৪ মি েরর সামেন রভুর স ুখভাগ থেক আেগর িপতেলর বদীিট আহস তুেল ফেলন কারণ এিট তাঁর বানােনা বদী ও
রভুর মি েরর মাঝখােন িছল। আেগর বদীটােক আহস তাঁর িনেজর বানােনা বদীর উ র িদেক বিসেয় দন। ১৫ আহস যাজক
ঊিরয়েক িনেদশ িদেয় বেলন, “সকােলর হামবিল, িবেকেলর শ য নেব য ও দেশর লাকেদর পয় নেব য যন বড় বদীর
ওপর দওয়া হয়। বিলদােনর পর ও হামবিলর নেব য থেকও সম র যন বড় বদীটায় ঢালা হয়। িপতেলর বদীটা
আিম ঈ বরেক র করার সময় যবহার করব।” ১৬ যাজক ঊিরয় রাজা আহেসর িনেদশ মেতাই সম কাজ কেরিছেলন।
১৭ মি ের যাজকেদর হাত ধাবার জ য পাটাতেনর ওপর িপতেল খাপ ও গামলা বসােনা িছল। আহস সই সম খাপ ও
গামলা সিরেয় পাটাতনিট কেট ফেলন। িতিন ওটার তলায় রাখা িপতেলর ষাঁেডর় সে লাগােনা বড় জল রাখার পা রটাও খুেল
সান বাঁধােনা মেঝেত নািমেয় িদেয়িছেলন। ১৮ কমীরা িব রােমর িদেনর জমােয়েতর জ য মি েরর ভতের একটা ঢাকা জায়গা
তরী করিছল। িক আহস সই জায়গাটা সিরেয় দন। এছাডা় ও আহস রভুর মি েরর বাইেরর রাজােদর রেবশ বারিট
খুেল িনেয়িছেলন। এসবই িতিন অশূররােজর জ য কেরিছেলন।
১৯ আহস য সম
বপূণ কাজ কেরিছেলন স সব িযহদার
ূ রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ২০ আহেসর
ম ৃতু্যর পর, তাঁেক তাঁর পূবপু ষেদর সে দায়ূদ নগরীেত সমািধ করা হয়। তারপর তাঁর পু র িহি য় নতুন রাজা হেলন।

১৬

১ রমিলয়র

ই রােয়েল হােশেয়র শাসন কাল
১ রাজা

আহেসর িযহদায় রাজ বকােলর ১২তম বছের এলার পু র হােশয় শমিরয়ােত ই রােয়েলর রাজা হেলন এবং
২ যিদও হােশয় স সব কাজ কেরিছেলন, রভুর বারা য সব কাজ ভুল বেল গ য হত,
তবু িতিন তাঁর পূববতী ই রােয়েলর রাজােদর মত খারাপ িছেলন না।
৩ অশূররাজ শ মেনষর হােশয়র িব ে যু কেরিছেলন, িযিন একদা তাঁর ভ ৃ য িছেলন এবং িযিন তাঁেক ব যতার কর
িদেতন।

১৭ ৯ বছর রাজ ব কেরন।ূ

‡১৬:৩

িতিন … িদেয়িছেলন অথ, “তার পু রেক আ েনর মে য িদেয় যেত বা য কেরিছল।”
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৪ িক পের িতিন িমশররাজ সার কােছ সাহা য চেয় পািঠেয় অশূররাজেক কর পাঠােনা ব কের িদেলন। অশূররাজ,
হােশয়র এই চ রাে র কথা জানেত পের তাঁেক র ার কের জেল আটক কেরন।
৫ ই রােয়েলর িবিভ অ েল আ রমণ করেত করেত অশূররাজ শষ পয শমিরয়ায় এেস পৗঁছান এবং শমিরয়ার িব ে
িতিন টানা িতন বছর যু কেরন। ৬ হােশয়র ই রােয়ল শাসেনর নবম বছের শমিরয়া দখল কেরন। অশূররাজ ব ই রােয়লীয়েক
ব ী কের তােদর অশূর দেশ িনেয় িগেয়িছেলন। এই সম ব ীেদর িতিন হলহ, হােবার ও গাষণ নদীর তীের ও মাদীয়েদর
িবিভ শহের বসবােস বা য কেরিছেলন।
৭ ই রােয়লীয়রা তােদর রভু ঈ বেরর িব ে পাপ আচরণ কেরিছল বেলই এ ঘটনা ঘেটিছল। অথচ রভুই তােদর িমশর
থেক উ ার কেরিছেলন, িমশেরর ফেরৗেণর হাত থেক র া কেরিছেলন! িক তারপেরও, ই রােয়লীয়রা িবিভ মূি র পূজা
কেরিছল। ৮ ঈ বরেক মেন চলার পিরবেত, লাকরা সই সব লাকেদর িবিধ, যােদর রভু দশ থেক উৎখাত কেরিছেলন
এবং ই রােয়লীয় রাজােদর রবিতত িবিধসমূহ মানেত
করল। ৯ ই রােয়লীয়রা রভু, তােদর ঈ বেরর িব ে গাপেন
গাপেন পাপ আচরণ করেত
করল যােক কান মেতই সিঠক কাজ বলা যায় না।
ই রােয়লীয়রা ছাট ছাট শহর থেক
কের বড় বড় শহের রে যক জায়গায় উ ান তরী করল। ১০ পাহােড় ও
় অ যা য
গােছর তলায় রণ ও দবী আেশরার জ য খুঁিট বিসেয়িছল। ১১ এইসব জায়গায় তারা রভু ক ৃক িবতািডত
জািতর মত ধুপধূেনা িদেত
কেরিছল, যার ফেল রভু
হেয়িছেলন। ১২ তারা মূি পূজাও
কেরিছল। রভু ব বার
ই রােয়লীয়েদর সতক কের বেলিছেলন, “ তামরা এইসব পাপ আচরণ কেরা না।”
১৩ রভু রে যকিট ভাববাদী ও র ার মা যেম ই রােয়ল ও িযহদােক পাপ আচরণ থেক দূ ের থাকেত সতক কের
ূ
িদেয়িছেলন। িতিন বেলেছন, “আিম আমার দাসেদর হাত িদেয় তামােদর পূবপু ষেদর য িনয়ম ও আেদশ িদেয়িছ তামরা
তা অনুসরণ কের চেলা।”
১৪ িক তবুও লাকরা কণপাত কেরিন। তারা তােদর পূবপু ষেদর মতই গাঁযাতুিম কের রভু, তােদর ঈ বেরর অব া
কেরেছ, তাঁর রিত আ া রােখিন। ১৫ লাকরা তােদর পূবপু ষেদর সে রভুর য চিু হেয়িছল সটা বা তাঁর িনেদিশত
আেদশ িল অনুসরণ কের িন। রভুর সাবধানবাণী না মেন এবং অেযা য মূি পূজা কের এবং রিতেবশী দশসমূেহর মত
জীবনযাপন কের তারা িনেজেদর অপদাথ রিতপ কেরিছল। অথচ রভু তােদর বারবার সতক কের িদেয়িছেলন।
১৬ রভু, তােদর ঈ বেরর আেদশ অ বীকার কের লাকরা সানার বাছর তরী কেরেছ। আেশরার খুঁিট পুঁেতেছ; আকােশর
ু
চাঁদ, তারা, বাল মূি েক পূজা িদেয়েছ; ১৭ এমন িক তােদর ছেলেমেয়েদর হামবিল িদেয়েছ। ভিব যৎ জানার জ য তারা
ম র-ত র, ডািকনী িব যা আয় করেত চ া কেরেছ। এমন িক পাপ আচরেণর জ য দহ িব রয় পয কেরেছ। এসব
কােজর জ য রভু তােদর ওপর
হেয় ১৮ তােদর িনেজর চােখর সামেন থেক সিরেয় িদেয়িছেলন। িযহদার
ূ পিরবারেগা ী
়
ছাডা আর কান ই রােয়লীয় পিরবারই রভুর কাপ দ ৃি থেক র া পায়িন।

িযহদার
লাকরাও দাষী িছল
ূ
লাকরাও
িনেদাষ
িছল
না,
তারাও
রভু
,
তােদর
ঈ বেরর আেদশ েলা মােনিন এবং ই রােয়েলর বািস ােদর
ূ
মতই পাপ আচরেণ িল হেয়িছল।
২০ রভু ই রােয়েলর সম র লাকেদর বািতল কের িদেলন ও তােদর কােছ নানা স ট ও িবপদ এেন িদেয়িছেলন।
অ যা য জািতেদর হােত তােদর বংস কের শষাবিধ িনেজর চােখর সামেন থেক দূের সিরেয় িদেয়িছেলন। ২১–২২ রভু
ই রােয়লীয়েদর দায়ূেদর পিরবার থেক িবি কেরন এবং ই রােয়লীয়রা নবােটর পু র যারিবয়ামেক তােদর রাজা কেরন।
আর যারিবয়াম ই রােয়লীয়েদর রভু িনেদিশত পথ থেক দূের সিরেয় এেন ভয় র সম পােপর পেথ িনেয় যান ও তােদর
পাপ আচরেণ বা য কেরন। ২৩ রভু তােদর চােখর সামেন থেক দূর না কের দওয়া পয তারা এইসব পাপ আচরণ করা
ব কেরিন। তাই রভু এই সম িবপযেয়র কথা জািনেয় আেগই তাঁর ভাববাদীেদর মুখ িদেয় ভিব যৎবাণী কিরেয়িছেলন।
ফল ব প ই রােয়লীয়রা গ ৃহচু্যত হেয় অশূর রাে য যেত বা য হল এবং এখনও পয তারা সখােনই বাস কের।
১৯ িযহদার

শমিরয়ার লাকেদর আিদকথা
২৪ ই

রােয়লীয়েদর হাত থেক শমিরয়া অিধকার কের িনেয় অশূেরর রাজা বািবল, কূ থা, অ বা, হমাৎ ও সফবিয়ম থেক
নতুন বািস া িনেয় এেস তােদর শমিরয়া ও তার আেশপােশর শহর েলায় বিসেয় িদেলন। ২৫ এই সম লাক শমিরয়ায়
এেস রভুেক অব া করেল রভু তােদর আ রমণ করার জ য িসংহ পািঠেয় িদেলন। ফল ব প িসংেহর আ রমেণ এেদর
় । ২৬ িকছ ু লাক তখন অশূররাজেক বলল, “আপিন য সম লাকেদর শমিরয়ার শহর েলােত বিসেয়
িকছ ু লাক মারা পডল
িদেয়িছেলন তারা ওখানকার দবতার নীিত-িনেদশ েলা জানত না। স কারেণই সখানকার দবতা এই সম অ লাকেদর
হ যা করার জ য িসংহ পািঠেয় িদেয়িছেলন।”
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২৭ তখন অশূররাজ িনেদশ িদেলন, “শমিরয়া থেক য সম যাজকেদর ধের আনা হেয়িছল, তােদর একজনেক আবার
শমিরয়ােত পািঠেয় দাও যােত স ওখানকার লাকেদর ঐ দেশর মূি র নীিত-িনেদশ েলা িশিখেয় পিডে় য় তুলেত পাের।”
২৮ তখন য সম যাজকেদর অশূররা শমিরয়া থেক ধের এেনিছল তােদর একজনেক বেথেল থাকেত পাঠােনা হল, যােত
িতিন শমিরয়ার নতুন লাকেদর রভুেক স ান জানােনার পথ িল শখােত পােরন।
২৯ িক তা সেৎ বও, শমিরয়ার লাকরা িবিভ শহের অেনক উ ান তরী কেরিছল। সখােন িবিভ
রকােরর জািত বাস
করত এবং রে যক জািতর িনজ ব দবতা িছল। এইসব লাকরা তােদর িনজ ব দবতােক যখােন তারা বাস করত সই
সব উ ােন রেখিছল। ৩০ বািবেলর লাকরা এইভােব তােদর মূি সুে াৎ-বেনা েক াপন করল; কূ েথর লাকরা নগেলর
মূি বানােলা; হমােতর লাকরা অশীমার মূি বানােলা; ৩১ অ বীেয়রা াপন করেলা িনভস ও ত েকর মূি আর সফবীেয়রা
তােদর দবতা অ রে লক ও অনে লেকর উে ে য িনেজেদর ছেলেমেয়েদর আ েন বিল িদেত লাগল।
৩২ এসেবর পাশাপািশ এই সম লাক রভুরও উপাসনা করেতা! সাধারণ লাকেদর মে য থেক তারা বদীেত পূজা করার
জ য যাজকেদর বেছ িনেয়িছল, যারা লাকেদর হেয় মি ের ও বদীেত উপাসনা করেতা ও বিল িদত। ৩৩ তারা িনেজেদর
দেশর রীিতনীিত অনুযায়ী িনেজেদর দবেদবীর সে রভুরও উপাসনা করেতা।
৩৪ এমনিক এখনও অতীেতর মেতাই এই সম লাক রভুর রিত যেথািচত র া ও স ান না দিখেয় বাস কের। তারা
মােটই ই রােয়লীয়েদর িনয়ম এবং আেদশ িল পালন কের িন। যােকােবর স ানেদর রভু য িবিধ ও আ া িদেয়িছেলন তা
তারা পালন কের িন। ৩৫ রভু ই রােয়েলর লাকেদর সে একিট চিু কেরিছেলন, “ তামরা অ য মূি সমূহ পূজা করেব না,
তােদর স ান দখােব না বা তােদর জ য বিলদান করেব না। ৩৬ তামরা ধুমা র রভুেক, য রভু ঈ বর তামােদর িমশর
থেক উ ার কেরিছেলন, তাঁেকই অনুসরণ করেব। রভু তামােদর উ ার করার জ য তাঁর মতা রদশন কেরিছেলন, তামরা
একমা র তাঁরই উপাসনা করেব এবং তাঁর উে ে য বিলদান করেব। ৩৭ তামরা অব যই তাঁর িনয়ম, িবিধ, িশ া অনুসাের
চলেব এবং সব সময় িতিন য ভােব বেলেছন সই ভােব জীবনযাপন করেব। অ য দবতােদর স ান কেরা না। ৩৮ তামরা
কখেনা আমার সে তামােদর চিু র কথা ভুেল যও না। অ য কান দবেদবীর আনুগ য বীকার কেরা না। ৩৯ তামরা
তামােদর রভু ঈ বেরর রিত স ান দখাও, তাহেল িতিন তামােদর সম শ র হাত থেক, সম িবপেদ-আপেদ র া
করেবন।”
৪০ িক ই রােয়লীয়রা স কথা নল না। তারা আেগর মেতাই পাপ আচরণ কের যেত লাগেলা। ৪১ তাই এখন, অ যা য
জািতর লাকরা রভুর রশংসা কের, িক তারা তােদর িনেজেদর মূি ও পূজা কের। আর িপতামহ- রিপতামহেদর অনুসরণ
কের তােদর ছেলেমেয়, নািত-নাতিন, পূবপু ষরা এখনও পয স ভােবই পূজা কের আসেছ।

িযহদায়
ূ িহি য়র শাসনকাল
পু র হােশেয়র ই রােয়েল রাজে বর ত ৃতীয় বছের আহেসর পু র িহি য় িযহদার
ূ রাজা হন। ২ পঁিচশ বছর
বয়েস রাজা হেয় িহি য় মাট ২৯ বছর জ শােলম শাসন কেরিছেলন। তাঁর মা অবী িছেলন সখিরেয়র ক যা।
৩ তাঁর পূবপু ষ দায়ূেদর মেতাই িহি য় রভুর িনেদিশত পেথ জীবন কািটেয়িছেলন।
৪ িহি য় উ ান িল এবং রণ
েলা ভেঙ ফলেলন এবং আেশরার খুঁিট িলও কেট ফেলিছেলন। স সময়
ই রােয়েলর লাকরা “ন ন” নােম মািশর বানােনা িপতেলর একটা সােপর মূি র সামেন ধুপধূেনা িদত। িহি য় লাকেদর
এই পুতল
ু পূজা ব করার জ য িপতেলর সাপটােক টুকেরা টুকেরা কের ভেঙ িদেয়িছেলন।
৫ রভু, ই রােয়েলর ঈ বেরর ওপর িহি য়র স ূণ আ া িছল। িহি য়র আেগ বা পের িযহদার কান রাজাই তাঁর মত
ূ
িছেলন না। ৬ িহি য় স ূণ েপ রভুর অনুগত িছেলন এবং িতিন সব সময়ই রভুেক অনুসরণ কের চেলিছেলন। িতিন মািশেক
দওয়া রভুর আেদশ েলা মেন চেলিছেলন। ৭ তাই রভুও সবে ে র িহি য়র সহায় হেয়িছেলন। িহি য় যা িকছ ু করিছেলন,
তােতই সফল হন।
িহি য় অশূররােজর আিধপ য অ বীকার কের তাঁর রিত আনুগ য রদশন ব কেরন। ৮ িতিন ঘসা ও তার পা ববতী
অ েলর ছাট বড় সম পেল ীয় শহর েলােক যুে পরািজত কেরিছেলন।

১৮

১ এলার

অশূররা শমিরয়া দখল করল
৯ অশূররাজ

শলমেনষর, িহি য়র িযহদায়
ূ রাজে বর চতুথ বছের এবং এলার পু র হািশয়র ই রােয়েল রাজে বর স ম
বছের, শমিরয়ার িব ে যু করেত িগেয়িছেলন। অশূররােজর সনাবািহনী চতুিদক থেক শমিরয়া িঘের ফেল ১০ এবং ত ৃতীয়
বছের অশূররাজ শলমেনষর শমিরয়া দখল কেরন। িহি য়র িযহদায়
ূ শাসেনর ষ বছের এবং হািশযর ই রােয়েল শাসেনর নবম
বছের শমিরয়া অশূররােজর পদানত হয়। ১১ অশূররাজ ই রােয়লীয়েদর ব ী কের তাঁর সে অশূর রাে য িনেয় িগেয়িছেলন।
িতিন তােদর হলহ, হােবার, গাষণ নদীর তীের মাদীয়েদর িবিভ শহের বসবাস করেত বা য কেরন। ১২ ই রােয়লীয়রা তােদর
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রভু ঈ বেরর রিত অব া রদশন করায় এবং রভুর সে তােদর চিু ভ করার জ যই এ ঘটনা ঘেটিছল। রভুর দাস
মািশ য আেদশ িল িদেয়িছেলন বা ই রােয়লীয়েদর য নীিত-িশ া িদেয়িছেলন, তা তারা পালন না করার জ যই এই েযাগ
ঘিনেয় আেস।
অশূর-রাজ িযহদা
ূ দখল করার জ য র ত হেলন
১৩ িহি

য়র রাজে বর ১৪তম বছের, অশূর-রাজ স েহরীব িযহদার
ূ দূগ বি ত সম শহর েলার িব ে যু যা রা কেরন
এবং তােদর পরািজত কেরন। ১৪ তখন িযহদার
ূ রাজা িহি য় লাখীেশ অশূররােজর কােছ একটা খবর পাঠােলন। িহি য় বলেলন,
“আিম অ যায় কেরিছ। আপিন আমার রাজ ব ছেড় চেল গেল, আপিন যা চাইেবন আিম তাই িদেত র ত আিছ।”
তখন অশূররাজ িহি েয়র কােছ ১১ টন েপা ও ১ টন সানা চেয় পাঠােলন! ১৫ িহি য় রভুর মি ের ও রাজেকােষ যত
েপা িছল সবই অশূররাজেক িদেয় দন। ১৬ িহি য় রভুর মি েরর দরজা ও দরজার থােম যসব সানা বিসেয়িছেলন, স
সবও কেট অশূররাজেক পািঠেয় িদেয়িছেলন।
অশূররাজ জ শােলেম লাক পাঠােলন
১৭ অশূররাজ

লাখীশ থেক জ শােলেম িহি য়র কােছ তাঁর সব চেয়
বপূণ িতনজন সনাপিত, রশািক, ত য় ও
রসািরেসর অধীেন একিট বড় সনাবািহনী পাঠান। তারা ধাপােদর ঘােটর কােছর রা ার ওপেরর খাঁিডর় কােছ দাঁিডে় য় িছল।
১৮ িতিন িহি েয়র পু র রাজ রাসােদর তৎ বাবধায়ক ইিলয়াকীম, সিচব িশব্ন ও একজন ত যসং রাহক আসেফর পু র
যায়াহ তাঁর সে দখা করেত বাইের এল।
১৯ িতনজন সনাপিতেদর একজন, রশািক বলেলন, “িহি য়েক িগেয় জানাও য অশূররাজ বেলেছন:
‘ তামার আ িব বােসর পছেন িক কারণ আেছ? ২০ তুিম বেলা, “যু করবার মেতা যেথ শি তামার আেছ।”
িক স তা কথার কথা মা র! কার ভরসায় তুিম আমার অধীনতা অ বীকার কেরছ? ২১ তুিম িক িমশেরর ওপর, একিট
বনু বাঁেশর তরী চলবার ছিডর় ওপর িনভর করছ? মেন রেখা এই ছিডর় ওপর বশী ভর িদেল, ছিড় তা ভাঙেবই
এমন িক তার চাঁচও তামার হােত ফেু ট তামায় জখম করেত পাের! িমশেরর রাজার উপের তুিম িনভর করেত পার
না। ২২ একথা েন তুিম হয়েতা বলেব, “আমােদর রভু, ঈ বেরর ওপের আ া আেছ।” িক আিম এও জািন, তামার
লাকরা রভুেক য উঁচু বদী েলায় উপাসনা করত, তুিম সই সম ভেঙ িদেয় িযহদার
লাকেদর বেলছ, “ তামরা
ূ
ধুমা র জ শােলেমর বদীর সামেন উপাসনা করেব।”
২৩ ‘এখন অশূররােজর সে এই চিু িট কের ফেলা এবং আিম তামােক ২০০০ ভাল ঘাডা় দব যিদ তুিম তত েলা
অ বােরাহী জাগােত পার। ২৪ কারণ তামরা িমশেরর রথ আর অ বােরাহীেদর ওপর ভরসা কের আমােদর সনাবািহনীর
একজন জমাদারেকও হারােত পারেব না!
২৫ ‘আমরা রভুর িবনা স িতেত জ শােলম বংস করেত আিস িন। রভুই বয়ং বেলেছন, “যাও, এই দেশর
িব ে যু কের এই দশেক বংস কেরা!”’”
২৬ একথা েন, িহি েয়র পু র ইিলয়ািকম, িশব্ন ও যায়াহ সই সনাপিতেক বলল, “অনু রহ কের আমােদর সে
আরািমক ভাষায় কথা বলুন। কারণ যিদ আপিন ই দীেদর ভাষায় কথা বেলন, তাহেল দওয়ােলর ওপেরর লাকরা আমােদর
কথাবাতা নেত পােব!”
২৭ িক এই সনাপিত রশািক তখন বলেলন, “আমােদর রাজা আমায় কবলমা র তামার বা তামার রাজার সে কথা
বলেত পাঠান িন। আিম দওয়ােলর ওপের বেস থাকা লাকেদর সে ও কথা বলিছ। কারণ তােদরও তামােদর মেতা িনেজেদর
িব া খেত হেব, আর িনেজেদর মূ র পান করেত হেব!”
২৮ তারপর এই সনাপিত উঁচ ু গলায় ই দীেদর ভাষায় বলেলন:
“মহামা য অশূররােজর বেল পাঠােনা এই কথা েলা মন িদেয় শান! ২৯ অশূররাজ বেলেছন, ‘িহি য়র চালািকেত
আকৃ হেয়া ন! ও কান ভােবই আমার হাত থেক তামােদর বাঁচােত পারেব না!’ ৩০ িহি য়র কথা মেনা না এবং রভুর
ওপেরও ভরসা কেরা না। িহি য় বেল, ‘ রভু আমােদর র া করেবন! অশূররাজ এই শহর দখল করেত পারেব না!’
৩১ “িক িহি য়র কথা েনা না! ‘অশূররাজ বেল পািঠেয়েছন; আমার সে সি
াপন কেরা। আমার আনুগ য
বীকার করেল তামরা তামােদর িনেজেদর েতর ফসল, বািডর় কু ঁেয়ার জল খেত পারেব। ৩২ তামরা যিদ আিম
আসার পর আমার সে সে চেল আেসা তাহেল তামােদর এমন এক দেশ িনেয় যাব, যখােন সবুজ ত শে য ভের
থােক, অপযা রা ারস আর গাছ-গাছািল ফেল ভের থােক। তামরা বা ে য, খাবার ও ব রসহ থাকেত পারেব।
িক িহি য়র কথায় তামরা কান িদও না।’
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“ও তামােদর দেল টানেত চ া করেছ, বলেছ, ‘ রভু আমােদর র া করেবন।’ ৩৩ িক ভেব দেখা কান দেশর
দবতাই িক তাঁর উপাসকেদর অশূররােজর কবল থেক বাঁচােত পেরেছন? না! ৩৪ কাথায় গল হমাত আর অপেদর
দবতারা? িকংবা সফবিযম, হনা আর ই বার দলবল? তাঁরা িক আমার হাত থেক শমিরয়ােক বাঁচােত পারেলন? না!
৩৫ অ য কান দবতা িক আমার হাত থেক তাঁেদর দশ র া করেত পেরেছন? না! রভু কমন কের আমার হাত
থেক জ শােলম র া করেবন?”
৩৬ িক একথা েনও লাকরা িন ুপ হেয় থাকল। তারা একটা কথাও উ ারণ করল না কারণ মহারাজ িহি য় তােদর বেল
িদেয়িছেলন, “ওর সে তামরা কান কথা বেলা না।”
৩৭ রাজ রাসােদর তৎ বাবধায়ক (িহি েয়র পু র ইিলয়াকীম), রাজ-সিচব ( শন) এবং ত যসং রাহক (আসেফর পু র
যায়াহ) িহি য়র কােছ এল। শাক রকােশর জ য তারা ছঁডা় জামাকাপড় পেরিছল। অশূররােজর সনাপিত তােদর িক
বেলেছন, তারা সই সব রাজা িহি য়েক জানাল।
িহি য় ভাববাদী িযশাইয়র সে কথা বলেলন
১ সম

কথা েন রাজা িহি য়ও শাকাত হেয় ভাল পাশাক িছঁেড় চেটর পাশাক পের রভুর মি ের গেলন।
য় রাজ রাসােদর তৎ বাবধায়ক ইলীয়াকীম, রাজ-সিচব িশব্ন ও রধান যাজকেদর আেমােসর পু র
ভাববাদী িযশাইয়র কােছ পাঠােলন। তারাও সকেল শাক রকােশর জ য চেটর পাশাক পেরিছল। ৩ এরা সকেল িগেয়
িযশাইয়েক বলল, “িহি য় বেলেছন, ‘এই স েটর িদেন আমােদর করা ভুল- রাি ও পাপ আচরেণর কথা রণ করা উিচৎ।
িক অব া এখন এরকম য নবজাতেকর জ িদেত হেব অথচ রসূিতর কান শি নই। ৪ অশূররােজর সনাপিত এেস
ঈ বেরর অি ব িনেয় পয র তুেলেছ, অেনক খারাপ কথা িনেয় িগেয়েছ। স বতঃ আপনার রভু ঈ বর স সবই
নেত পেয়েছন, হয়েতা এর জ য রভু তাঁর শ েদর যেথািচত শাি ও দেবন। অনু রহ কের আপিন, য সম লাক
এখনও জীিবত আেছ তােদর জ য রাথনা ক ন।’”
৫ মহারাজ িহি য়র উ পদ রাজকমচারীরা িযশাইয়র কােছ গেল ৬ িতিন তােদর বলেলন, “ তামােদর
েক িগেয় খবর
দাও: ‘ রভু বেলেছন: অশূররােজর কমচারীরা আমােক অপমান করার জ য য সব কথা বেল িগেয়েছ, তা েন ভয় পাবার
কান কারণ নই! ৭ আিম ওর ওপর ভর করার জ য এক অপেদবতােক পাঠাি । তারপর দেখা, জেব ভয় পেয় ও িনেজই
িনেজর দেশ ছেট
ু পালােব। সখােন আিম তরবািরর আঘােত ওর ম ৃতু্যর জ য সম আেয়াজন কের রাখিছ।’”

১৯

২ িহি

িহি য়েক অশূর-রাজ আবার সতক করেলন
৮ অশূর-রােজর

সনাপিত খবর পেলন, তােদর মহারাজ লাখীশ ছেড় িগেয় িলব্নার িব ে যু করেছন। ৯ ইিতমে য
অশূর-রাজ জব নেলন, “কূ শেদেশর রাজা িতহকঃ তাঁর িব ে যু করেত আসেছন!”
তখন অশূর-রাজ িহি য়র কােছ আবার দূত মারফৎ খবর পাঠােলন। এই বাতায় বলা হল: ১০ “িযহদা-রাজা
িহি য় সমীেপষু,
ূ
‘আপনােদর ঈ বেরর বারা রতািরত হেয় যিদ আ া রােখন অশূর-রাজ জ শােলমেক পদানত করেত পারেবন না
তাহেল ভুল করেবন। ১১ আপিন িন য়ই অ যা য দেশর িব ে অশূর-রােজর যু যা রা ও তােদর পিরণিতর কথা
অবগত আেছন। এই সম দশেক আমরা স ূণ েপ বংস কেরিছ। আপনারা িক ভাবেছন য আপনারা উ ার পােবন?
১২ এই সম জািতর দবতা তাঁেদর িনেজেদর লাকেদর বাঁচােত পােরন িন। আমার পূবপু ষরা, গাষণ, হারণ, রৎসফ,
তলঃশর এেদােনর লাকরা এেদর সবাইেকই বংস কেরিছেলন। ১৩ কাথায় গেলন হমাৎ, অপদ, সফবিয়ম, হনা,
ই বার রাজারা? এঁরা সকেলই মের ভূত হেয় িগেয়েছন!’”
িহি য় রভুর কােছ রাথনা করেলন
১৪ দূ তেদর

কাছ থেক এই িচিঠ িনেয় পডা় র পর িহি য় রভুর মি ের িগেয় রভুর সামেন িচিঠখানা মেল ধরেলন।
িতিন রভুর কােছ রাথনা কের বলেলন, “ রভু ক ব দূতেদর মে য আসীন ই রােয়েলর ঈ বর আপিন এই
প ৃিথবীর সম ভূ-ভাগ, সম দেশরই িনয়ামক। বগ ও প ৃিথবী আপনারই হােত গডা় । ১৬ রভু, অনু রহ কের আমার কথা
নুন, চাখ খুেল এই িচিঠখানা দখুন। িকভােব স েহরীব জীব ঈ বরেক অপমান কেরেছন তা নুন। ১৭ রভু এটা স য
অশূর-রাজ এসম দশ বংস কেরেছন। ১৮ তারা তােদর মূি সমূহেক আ েন ছঁেু ড় ফেলেছন এসবই সি য কথা। িক সই
সব মূি তা আসেল মানুেষর বানােনা কাঠ এবং পাথেরর পুতল
ু মা র িছল। য কারেণ অশূর-রাজ ওেদর বংস করেত
পেরিছেলন। ১৯ িক এখন রভু, আমােদর ঈ বর অশূর-রােজর কবল থেক উ ার ক ন। তাহেল প ৃিথবীর সব র সবাই
জানেব রভুই একমা র ঈ বর।”
১৫ তারপর
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২০ আেমােসর পু র িযশাইয়, িহি য়েক খবর পাঠােলন, “ রভু ই রােয়েলর ঈ বর জািনেয়েছন: তুিম স েহরীেবর িব ে
আমার কােছ য রাথনা কেরেছা, আিম তা নেত পেয়িছ।
২১ “স েহরীব স েক রভু বেলন:
‘িসেয়ােনর কু মারী ক যা মেন কের তুিম খুব একটা
বপূণ নও।
তাই স তামায় িটটিকির কের,
তামার পছেন তামায় অপমান করেছ।
২২ তুিম কােক অপমান কেরছ এবং ঈ বেরর নােম কােক অিভশাপ িদেয়ছ বেল মেন কর?
তুিম কার িব ে গলা তুেলছ এবং গিবত ভােব তািকেয়ছ?
সটা ই রােয়েলর সই পিব র একজেনর িব ে ।
২৩ তাই তুিম তামার বাতাবাহকেদর এই কথা বলবার জ য পািঠেয় রভুেক অপমান কেরছ।
তুিম বেলছ, “আমার অজ র রথবািহনী িনেয় আিম উ তম পবত থেক িলবােনােনর গভীরতম রেদশ পয িগেয়িছ।
সখানকার উ তম দবদা গাছ থেক
কের সব চেয় ভাল আর মূ য গাছও কেট টুকেরা কেরিছ।
আিম িলবােনােনর সবেচেয় উঁচু রা র থেক গভীর জ ল পয িগেয়িছ।
২৪ আিম কু েয়া খুঁেড ় িন যনতুন জায়গার জল পান কেরিছ।
িমশেরর নদীর জল িকেয়,
খ খেট কেনা জিমেত পােয় হঁেটিছ।”
২৫ ‘তুিম তা তাই বলেল। িক
রভু যা বেলন তা তুিম তামার দূরেদেশ শােনািন।
এসবই আমার (ঈ বর) পূব পিরকি ত।
সই অনািদ-অন কাল থেক
আিমই সব িঠক কের ঘিটেয় চেলিছ!
য কারেণ তুিম এেকর পর এক শি শালী দশ বংস কের,
তােদর পাথেরর ভ ূেপ পিরণত করেত পেরছ।
২৬ এই সম দেশর লাক শি হীন।
এই লাকরা ভীত এবং িব রা
তারা জিমেত ঘাস ও গাছপালা
এবং বাডী় র ছােদর উপর ঘাস ও গাছপালা বড় না হেতই মারা যায়।
২৭ আিম এটা জািন তুিম কখন বেস থােকা,
কখন আেসা, কখন যাও
এবং কখন তুিম আমার িব ে ।
২৮ তুিম কখন আমােক অপমান কেরা,
কখন তামার স ীত নাসা শূে য তুেল গব কর, স সবই আিম খয়াল রািখ।
এবার তাই আিম তামার এই স ীত নাসায় দিড় বঁেধ
তামায় কলুর বলেদর মেতা ঘারােবা আর জাবর কাটােবা,
িঠক য ভােব তামায় টেন তুেলিছলাম
স ভােবই এক ফঁেু য় তামায় নীেচ ফলেবা।’”

িহি য়র রিত রভুর বাতা
২৯ এিট

হেব তামার পে একিট িচ ব প। এবছর তুিম মােঠ য শ য আপিনই জ ায় তাই খােব। পেরর বছর তুিম
বীজ থেক য শ য হয় তাই খােব। আর তার পেরর বছর, ত ৃতীয় বছের তুিম তামার িনেজর বানা বীেজর শ য থেক খেত
পারেব। এর থেকই, আিম য তামার সহায় তা রমািণত হেব। তুিম রা া েত গাছ পুঁেত সই রা া িনেজ খােব।
৩০ িযহদার য সম
লাক পািলেয় িগেয়েছ এবং বঁেচ আেছ আবার সং যায় ব ৃি পােব। ৩১ য সম অ সং যক লাক
ূ
বাকী আেছ তারা জ শােলম থেক বিরেয় আসেব এবং িকছ ু সং যক িসেয়ান পবত ছেড় চেল যােব।
৩২ “তাই রভু অশূর-রাজ স েক জািনেয়েছন:
‘অশূর-রাজ এ শহের িনেজর দল িনেয় আসেব না
বা এখােন একটা তীরও ছঁডু ে় ত পারেব না।
এ শহর আ রমণ কের, দয়াল ভেঙ
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় বানােত পারেব না।
ধূেলার পাহাডও
৩৩ য পথ িদেয় অশূর-রাজ এেসিছল, স পেথই আবার িফের যােব।
এ শহের তার ঢাকা আর হেব না!
৩৪ আিম এই শহরেক র া করব আর বাঁচাব।
আমার িনেজর জ য আর আমার সবক দায়ূেদর জ যই আিম এই কাজ করব।’”
অশূর-রােজর সনাবািহনী বংস হল
৩৫

সই রােতই রভুর পাঠােনা দূত িগেয় অশূর-রােজর ১৮৫,০০০ সনা বংস করেলন। সকােল উেঠ সবাই ধু ম ৃতেদহ
দখেত পল।
৩৬ স েহরীব তখন নীনবীেত িফের িগেয় বাস করেত
করেলন। ৩৭ এক িদন িতিন যখন তাঁর ই েদবতা িনে রােকর
মি ের পূজা করিছেলন, স সময় তাঁর ই পু র অ রে লক ও শেরৎসর তাঁেক তরবািরর আঘােত হ যা কের অরারট দেশ
পািলেয় গেল, তাঁর আর এক পু র এসর-হে ান তাঁর জায়গায় নতুন রাজা হেলন।
অসু িহি য় ম ৃতু্য মুেখ পিতত হেলন
১ এই

সময় একবার অসু হেয় িহি য়র রায় মর মর অব া হেল আেমােসর পু র ভাববাদী িযশাইয় তাঁর সে দখা
কের বলেলন, “ রভু তামায় সব হােতর কাজ আর ঘর গর ালী গাছগাছ কের িনেত বেলেছন। কারণ তুিম আর
বাঁচেব না, তামার ম ৃতু্য হেব!”
২ িহি য় তখন দওয়ােলর িদেক মুখ িফিরেয় রভুর কােছ রাথনা কের বলেলন, ৩ “ রভু মেন রখ আিম সম অ ঃকরণ
িদেয় মেন রােণ তামার সবা কেরিছ। যা িকছ ু ভাল কাজ তুিম করেত বেলছ সবই আিম কেরিছ।” তারপর িহি য় খুব
কা াকািট করেলন।
৪ িযশাইয় যাবার পেথ যখন িতিন উেঠােনর মাঝখান পয িগেয়েছন, স সময় রভুর বাণী তাঁর কােন রেবশ করল।
রভু বলেলন, ৫ “যাও, আমার লাকেদর নতা িহি য়েক িগেয় বল, ‘ তামার িপতা দায়ূেদর রভু তামার রাথনা েনেছন
এবং তামার চােখর জল দেখেছন। তাই আিম তামায় সািরেয় তুলব। আজ থেক িতন িদেনর মাথায় তুিম আবার রভুর
মি ের যেত পারেব। ৬ আর আিম তামার পরমায়ু আেরা ১৫ বছর বািডে় য় দব। তামােক আর এই শহরেক অশূর-রােজর
কবল থেক বাঁিচেয়, আিম এই শহর র া করব। আিম আমার িনেজর জ য এবং আমার সবক দায়ূদেক দওয়া রিত িত
র ােথই এই কাজ করব।’”
৭ িযশাইয় তখন বলেলন, “ডুমর
ু ফল বেট রাজার ত ােন লািগেয় দাও।”
কথা মেতা িহি য়র ত ােন ডুমেু রর রেলপ লাগােত িহি য় সু হেয় উঠেলন।
৮ িহি য় বলেলন, “আিম িক কের বুঝব য রভু আবার আমায় সািরেয় তুলেবন, আর িতন িদেনর মাথায় আিম তাঁর মি ের
যেত পারব?”
৯ িযশাইয় বলেলন, “তুিম িক চাও? ছায়াটা িক দশ পা এিগেয় যােব, না দশ পা িপিছেয় যােব? ¶ রভু য কথা বেলেছন তা
য সফল করেবন তার এই িচ তামার জ য।”
১০ িহি য় উ র িদেলন, “না না, ছায়ার পে এিগেয় চলাটাই সহজ! আপিন বর আহেসর িসঁিডে় ত ছায়াটােক দশ পা িপছ
ু
হিটেয় িদন।”
১১ িযশাইয় তখন রভুর কােছ রাথনা করেলন এবং রভু সই ছায়াটােক আহেসর িসঁিডপ
় েথ দশ পা িপিছেয় িদেলন যখােন
সটা একটু আেগই িছল।

২০

িহি য় ও বািবেলর লাকরা
১২

সসমেয় বািবেলর রাজা িছেলন বলদেনর পু র বেরাদ বলদ । িহি য়র অসু তার কথা েন িতিন লাক মারফৎ তাঁর
জ য িচিঠ ও একিট উপহার পািঠেয়িছেলন। ১৩ িহি য় বািবেলর এই যি েদর বাগত জািনেয় তাঁেদর রাজ রাসােদর ও তাঁর
রাজে বর সানা, েপা, মশলাপািত, মূ য আতর, অ রশ র ও রাজেকােষর যা িকছ ু স ার, তা দিখেয়িছেলন। সারা
রাে য এমন িকছ ু িছল না যা িহি য় তােদর দখান িন।
১৪ তখন ভাববাদী িযশাইয় িহি য়র কােছ এেস র করেলন, “এরা কাে েক এেসেছ? িক বলেছ?”
¶২০:৯

তুিম … যােব স বতঃ এর অথ বাইেরর িদেকর একিট িবেশষ বািডর় িসঁিডর় ধাপ য িল িহি য় ঘিড় িহেসেব যবহার
করত। সূযিকরণ িসঁিডর় ওপর পডে় ল বাঝা যত এটা িদেনর কা সময়।
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িহি য় বলেলন, “এরা বািবল নােম ব দূেরর এক দশ থেক এেসেছ।”
১৫ িযশাইয় িজে স করেলন, “ তামার রাসােদ ওরা িক দখল?”
িহি য় বলেলন, “সবই দেখেছ। রাজেকােষ এমন কান িজিনস নই, যা আিম ওেদর দখাই িন।”
১৬ তখন িযশাইয় িহি য়েক বলেলন, “ রভু যা বলেছন মন িদেয় শােনা। িতিন বলেছন, ১৭ শী রই এমন িদন আসেছ যখন
তামার রাজ রাসােদর সবিকছ,ু যা িকছ ু তামার পূবপু ষরা আজ পয স য় কের িগেয়েছন, বািবেল িনেয় যাওয়া হেব!
িকছইু আর পেড় থাকেব না। ১৮ বািবেলর লাকরা তামার পু রেদরও সখােন িনেয় যােব এবং তােদর নপুংসক কের বািবেলর
রাজ রাসােদ রাখা হেব।”
১৯ িহি য় তখন িযশাইয়েক বলেলন, “খবরটা বশ ভালই!” (কারণ িতিন ভাবেলন, “আমার জীিবতকােল শাি বজায়
থাকেলই আিম খুশী!”)
২০ িহি য় যা িকছ
বপূণ কাজ কেরিছেলন, যমন কের িতিন জেলর ডাবা ও সুড় গেডি় ছেলন এবং শহেরর ভতের
ু
জল এেনিছেলন, স সবই িযহদার
ূ রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ২১ িহি য়র ম ৃতু্য হেল তাঁেক তাঁর পূবপু ষেদর
সে সমািধ করা হেল তাঁর পু র মনঃিশ নতুন রাজা হেলন।
িযহদায়
ূ মনঃিশর কু -শাসন
র ১২ বছর বয়েস রাজা হেয় মনঃিশ মাট ৫৫ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরন। তাঁর মােয়র নাম িছল িহ সীবা।
২ রভু য সব পাপ আচরণ করেত বারণ কেরন মনঃিশ সসবই কেরিছেলন। ইিতপূেব য সব ভয় র পাপ আচােরর
জ য রভু িবিভ জািতেক দশচূ্যত কেরিছেলন, মনঃিশ সই সম পাপ আচরণ কেরন। ৩ তাঁর িপতা িহি য় য সম উ ান
ভেঙ িদেয়িছেলন, মনঃিশ আবার নতুন কের সই সব বদী িনমাণ কেরিছেলন। বাল মূি র পূজার জ য বদী বানােনা ছাডা় ও,
ই রােয়েলর রাজা আহােবর মতই মনঃিশ আেশরার খুঁিট পুঁেতিছেলন। িতিন আকােশর তারােদরও পূজা করেতন। ৪ মূি সমূেহর
রিত আনুগ য দিখেয় িতিন রভুর ি রয় ও পিব র মি েরর মে যও বদী বািনেয়িছেলন। (এই সই জায়গা যখােন রভু
বেলিছেলন, “আিম জ শােলেম আমার নাম াপন করব।”) ৫ মি েরর েটা উেঠােন িতিন আকােশর ন ররািজর জ য
বদী বানান। ৬ তাঁর িনেজর পু রেক িতিন য েবদীর আ েন আ িত দন। ভিব যৎ জানার জ য িতিন রতা া ও িপশাচেদর
কােছ যাতায়াত করেতন।
রভুেক অস করার মত আেরা অেনক কাজই মনঃিশ কেরিছেলন। ফলতঃ রভু খুবই
হেয়িছেলন। ৭ মনঃিশ
পাথর কু ঁেদ আেশরার একটা মূি বািনেয় সটােক মি ের বিসেয়িছেলন। রভু দায়ূদ ও তাঁর পু র শেলামনেক বেলিছেলন,
“সম শহেরর মে য থেক আিম জ শােলমেক বেছ িনেয়িছ। এখানকার এই মি ের আমার নাম িচর িদেনর জ য থাকেব।
৮ ই রােয়লীয়েদর পূবপু ষেদর আিম য ভূখ িদেয়িছলাম, ই রােয়লীয়রা যিদ আমায় মা য কের চেল, আমার দাস মািশর
দওয়া িবিধ ও আেদশ েলা অনুসরণ কের, তাহেল সই ভূখ থেক আিম কখনও তােদর উৎখাত করব না।” ৯ িক লাকরা
ঈ বেরর কথা রা য করল না। মনঃিশ লাকেদর িবপেথ চালনা করেলন, যােত তারা আেরা বশী পাপ কাজ করল সই সব
জািতসমূেহর চেয়ও, যােদর রভু বংস কেরিছেলন এবং ই রােয়লীয়েদর িদেয় িদেয়িছেলন।
১০ রভু তাঁর দাস ভাববাদীেদর মা যেম বেল পািঠেয়িছেলন: ১১ “িযহদার রাজা মনঃিশ, ইেমারীয়েদর থেকও ব েণ ঘ ৃ য
ূ
অপরাধ কেরেছ এবং মূি পূজা কের িযহদােকও
পােপর পেথ ঠেল িদেয়েছ। তাই ১২ ই রােয়েলর রভু বেলেছন, ‘ জ শােলম
ূ
ও িযহদায়
ূ আিম এমন স ট ঘিনেয় তুলব য, য নেব সই িশউের উঠেব, আতি ত হেব। ১৩ আিম জ শােলেমর ওপর
শমিরয়ােত য সূ র এবং আহাবকু েল য ওলন যবহার কেরিছলাম, তা িব ৃত করব। মানুষ য ভােব থালা মুেছ, উপুড় কের
রােখ িঠক স ভােবই আিম জ শােলেমর সব িকছ ু ওলট-পালট কের খল নলেচ পাে দব। ১৪ তেব আমার িকছ ু ভ থাকেব,
যােদর আিম রহাই িদেলও, শ র হাত থেক তারা বাঁচেত পারেব না। শ রা তােদর ব ী কের সে িনেয় যােব। তারা স
রকম মূ যবান িজিনেসর মেতা যােক স যরা যুে পেয় থােক। ১৫ কারণ য সব কাজ করােক আিম অ যায় বেলিছলাম ওরা
তাই কেরেছ। িমশর থেক ওেদর পূবপু ষরা আসার পর থেক এইভােব রেম রেম ওরা আমায় িপেয় তুেলেছ। ১৬ আর
মনঃিশ ব িনেদাষ যি েকও হ যা কেরেছ। মনঃিশ জ শােলম রে পিরপূণ কেরেছ। তার এই সম পাপ, প া ের
িযহদারই
পােপর ভার ব ৃি কেরেছ। রভু যা করেত বারণ কেরেছন, মনঃিশ তা করেত িযহদােক
বা য কেরেছ।’”
ূ
ূ
১৭ মনঃিশ য সম কাজ কেরিছেলন, এমন িক তাঁর সম পাপ আচরেণর কথাও িযহদার রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব
ূ
আেছ। ১৮ মনঃিশর ম ৃতু্যর পর তাঁেক তাঁর পূবপু ষেদর সে তাঁর বাডী় র “বাগান উেষ” সমািধ করা হল এবং তাঁর পু র
আেমান নতুন রাজা হেলন।

২১

১ মা
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শাসনকাল

১৯ আেমান ২২ বছর বয়েস রাজা হেয় মা র
বছেরর জ য জ শােলম শাসন কেরিছেলন। তাঁর মা িছেলন য বা
হা েষর ক যা ম ে মৎ।
২০ িপতা মনঃিশর মেতাই আেমানও রভুর মনঃপূত নয় এমন সম কাজকম কেরিছেলন। ২১ তাঁর িপতা য সম
মূি েলােক পূজা করেতন, আেমানও তােদর পূজা করেতন। আেমান তাঁর িপতার মেতাই জীবনযাপন কেরেছন। ২২ িতিন
তাঁর রভু পূবপু ষেদর ঈ বেরর অিভ রায় অনুযায়ী জীবনযাপন না কের তাঁেক পির যাগ কেরন।
২৩ আেমােনর ভ ৃ যরা তাঁর িব ে চ রা কের তাঁেক তাঁর িনেজর বািডে় তই হ যা কের। ২৪
সাধারণ মানুষ আেমােনর
িব ে চ রা কারীেদর হ যা কের তাঁর পু র যািশয়েক তাঁর জায়গায় নতুন রাজা করল।
২৫ আেমান আর যা িকছ কেরিছেলন স সম ই িযহদার রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ২৬ আেমানেকও তাঁর
ূ
ু
পূবপু ষেদর সে উেষর বাগােন সমািধ করা হয়। এরপর তাঁর পু র যািশয় রা য পিরচালনা
কেরন।

িযহদায়
যািশয়র শাসনকাল
ূ
যািশয় যখন িযহদার
িসংহাসেন
বেসন
তাঁ
র
বয়স
িছল মা র আট বছর! িতিন মাট ৩১ বছর জ শােলেম রাজ ব
ূ
কেরিছেলন। তাঁর মা িছেলন ব তীর আদায়ার ক যা িযদীদা। ২ যািশয় রভুর অিভ রায় অনুযায়ী, িতিন য ভােব
বেলিছেলন িঠক স ভােবই রা য শাসন কেরিছেলন। িতিন তাঁর পূবপু ষ দায়ূেদর মেতাই ঈ বরেক অনুসরণ কেরিছেলন।

২২

১

যািশয় মি র সং ােরর িনেদশ িদেলন
৩ তাঁর

রাজে বর ১৮তম বছের, যািশয় ম েমর পৗ র ও অৎসিলেয়র পু র সিচব শাফনেক রভুর মি ের পািঠেয়
িছেলন। ৪ রধান যাজক িহি য়েক লাকরা রভুর মি ের যা রণামী দয় তা সং রহ করেত বেলন। িতিন বেলন,
“দােরায়ানরা দশনাথীেদর কাছ থেক এই রণামী িনেয় থােক। ৫ যাজকেদর এই টাকা িদেয় িমি র ডেক রভুর মি র
সারােনা উিচৎ। যাজক যন অব যই য সম লাক রভুর মি র সারােনার কােজর তদারিক করেব, তােদর হােত এইসব
টাকাপয়সা তুেল দন। ৬ এই টাকা িদেয় ছেতার
িমি র, পাথর খাদাইকার, পাথর কািটেয়েদর মাইেন দওয়া ছাডা় ও যন
ু
রেয়াজন মেতা মি র সারােনার কাঠ, পাথর ও অ যা য িজিনসপ র কনা হয়। ৭ িমি রেদর েণ টাকা পয়সা দবার কান
দরকার নই, কারণ ওরা সকেলই খুব িব বাসী।”
মি ের িবিধপু ক পাওয়া গল
৮

রধান যাজক িহি য়, সিচব শাফনেক বলেলন, “ দেখা, আিম রভুর মি েরর ভতের িবিধপু ক খুঁেজ পেয়িছ!” িতিন
শাফনেক পু কিট িদেল শাফন তা পেড় দখেলন।
৯ অতঃপর সিচব শাফন িগেয় রাজা যািশয়েক মি র স িকত সব কথাবাতা বলেলন। িতিন বলেলন, “আপনার কমচারীরা
মি েরর সম রণামী সং রহ কের, রভুর মি র সং ােরর জ য তা যারা তদারিক করেব তােদর হােত তুেল িদেয়েছ।”
১০ তখন সিচব শাফন রাজােক বলল, “যাজক িহি য়, আমােক এই পু কিট িদেয়েছন।” একথা বেল শাফন রাজােক পু কিট
পেড় শানােলন।
১১ িবিধপু েক বিণত কথা েন মহারাজ ঃখ ও শাক রকােশর জ য িনেজর পিরেধয় পাশাক িছঁেড ় ফলেলন। ১২ তারপর
িতিন যাজক িহি য়, শাফেনর পু র অহীকাম, মীখােয়র পু র অ েবার, সিচব শাফন ও তাঁর িনজ ব ভ ৃ য অসায়েক ডেক
িনেদশ িদেলন, ১৩ “আমার হেয়, আমার রজােদর হেয়, সম র িযহদার
ূ হেয় রভুেক িজে স কর আমরা িক করব? খুঁেজ
পাওয়া এই িবিধপু েকর বাণী স েকও তাঁেক র কেরা। রভু আমােদর রিত
হেয়েছন কারণ আমােদর পূবপু ষরা
এই িবিধপু েকর কথা আমােদর যা িনেদশ দওয়া হেয়িছল তা মেন চেলন িন।”
যািশয় এবং ভাববািদনী
১৪ যাজক

া

িহি য়, অহীকাম, অ েবার, শাফন আর অসায় তখন মিহলা ভাববািদনী
ার কােছ গেলন।
া িছেলন
ব রাগােরর তৎ বাবধায়ক হহেসর পৗ র, িতে বেরর পু র ও শ ুেমর রী, ি বতীয় িবভােগ থাকেতন। তাঁরা সকেল
জ শােলেমর কােছই
ার কােছ িগেয় তাঁর সে দখা কের কথাবাতা বলেলন।
১৫
া তাঁেদর জানােলন, “ রভু ই রােয়েলর ঈ বর বলেছন: ‘ তামােক আমার কােছ য পািঠেয়েছ তােক বল: ১৬ রভু
বলেছন: আিম এই ান এবং এখানকার বািস ােদর জীবেন েযাগ ঘিনেয় তুলিছ। এই েযােগর কথা, িযহদার
ূ রাজা
ইিতমে যই য বই পেডে় ছন তােত বিণত আেছ। ১৭ িযহদার
ূ লাকরা আমায় যাগ কের অ য মূি র সামেন ধুপধূেনা িদেয়েছ।
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তারা মূি পূজা কেরেছ। এসব কের আমায়
কের তুেলেছ। আিম তাই এই জায়গার ওপর আমার রাধ রকাশ করব।
আ েনর িশখার মেতা আমার রাধাি কউ িনবািপত করেত পারেব না!’
১৮–১৯ “িযহদার রাজা যািশয় তামােদর রভুর কােছ পরামশ িনেত পািঠেয়েছন, তাঁেক িগেয় তামরা রভু ই রােয়েলর
ূ
ঈ বর বলা য সব কথা নেল তা জানাও। তামরা সকেলই এখােন আর এখানকার লাকেদর জীবেন িক ঘটেত চেলেছ নেল।
তামােদর দয় কামল, আিম জািন এসব ভয় র কথা েন তামােদর খুব খারাপ লেগেছ। তামরা তামােদর পাশাক িছঁেড,়
কাঁদেত কাঁদেত শাক রকাশ কেরছ বেলই আিম তামােদর কথা েনিছ, রভু একথা বেলন। ২০ ‘যাও, তামরা সকেলই অ ত
শাি েত মরেত পারেব। রভু বেলেছন, িতিন জ শােলেম য েযাগ ঘিনেয় তুলেবন তা তামােদর দেখ যেত হেব না।’”
তখন যাজক িহি য়, অহীকাম, অ েবার, শাফন আর অসায় রাজােক িগেয় এসব কথা জানােলন।
লােক িবিধর কথা নল
যািশয় িযহদা
ূ ও জ শােলেমর সম নতােদর এেস তাঁর সে দখা করেত িনেদশ িদেলন। ২ তারপর িতিন
রভুর মি ের গেলন। িযহদা
ূ ও জ শােলেমর সম লাক ও যাজকগণ, ভাববাদীগণ, সাধারণ মানুষ থেক
কের মহান যি ও তাঁর সে মি ের গল। তারপর িতিন রভুর মি ের খুঁেজ পাওয়া িবিধপু কিট সবাইেক উ বের পেড়
শানােলন।
৩ ে র পােশ দাঁিডে় য় রাজা যািশয় রভুর কােছ তাঁর সম িবিধ ও নীিত িল মেন চলেবন বেল রিত া করেলন। িতিন
কায়মেনাবাে য এই সম ও িবিধপু েক যা িকছ ু বিণত আেছ তা পালেন রিত ত হেলন। সম লাক, রাজার রাথনায়
য তােদরও মত আেছ তা দখােত উেঠ দাঁডা় েলা।
৪ তারপর রাজা যািশয়, রধান যাজক িহি য়, অ যা য যাজকেদর, মি েরর দারর ী রভুর মি র থেক বাল মূি ,
আেশরা ও ন রেদর পূজা ও আনুগ য রদশেনর জ য যব ত সম থালা ও অ যা য িজিনসপ র বার কের আনেত
িনেদশ িদেলন। এরপর িতিন এইসব িকছ ু জ শােলেমর বাইের িকে রােণর উপ যকায় িনেয় িগেয় পুিডে় য় সই ছাই বেথেল
িনেয় এেলন।
৫ িযহদার রাজারা হােরােণর পিরবােরর বাইেরর িকছ িকছ সাধারণ লাকেক যাজক িহেসেব িনযু কেরিছেলন। এইসব রা
ূ
ু ু
যাজকরা জ শােলম ও িযহদার
ূ সব র মূি েদর জ য বানােনা উ ােন বাল মূি েক, সূযেক, চাঁদেক, এবং ন ররািজর
উে ে য ধুপধূেনা িদেতা। যািশয় এইসব আচার ব কের িদেয়িছেলন।
৬ তারপর রভুর মি র চ বর থেক আেশরার মূি র জ য পাঁতা সম খুঁিট উপেড ় তুেল শহেরর বাইের িকে রাণ
উপ যকায় িনেয় িগেয় পুিডে় য় ছাই কের, সই ছাই সাধারণ মানুষেদর কবের ছিডে় য় িদেলন।
৭ এরপর যািশয় রভুর মি র চ বেরর ভতের বসবাসকারী পু ষেদহ যবসায়ীেদর ঘর েলা ভেঙ ফলেলন। গিণকারাও
এইসব ঘর েলা যবহার করত এবং আেশরার মূি র রিত তােদর আনুগ য জানােত ছাট ছাট ছাউিন টাঙােতা।
৮–৯ স সময় যাজকরা িযহদার িবিভ শহের ছিডে় য় বসবাস করত এবং জ শােলেম রভুর মি েরর বদীেত বিলদান
ূ
না কের মূি সমূেহর জ য সব র বানােনা উঁচু বদী েলায় বিলদান করেতা ও ধুপধূেনা িদত। গবা থেক বেশবা পয সব
জায়গােতই এই বদী েলা িছল। যাজকরা জ শােলেমর মি ের তােদর জ য িনিদ জায়গার পিরবেত সাধারণ লাকেদর
সে যখােন খুশী বেস খািমরিবহীন িট খত। যািশয় সম যাজকেদর জ শােলেম আসেত বা য কের, সম উঁচু বদী,
নগর বােরর বাঁ পােশর যাবতীয় বদী সবই ভেঙ িদেয়িছেলন।
১০ িহে াম সান উপ যকার তাফেত মালেকর মূি র উে ে য লাকরা বদীেত িনেজেদর ছেলেমেয়েক আ েন আ িত
িদত। যািশয় এই পাপ আচরণ ব করার জ য এই বদী এমন ভােব ভেঙ িদেয়িছেলন যােত তা আর যবহার করা না
যায়। ১১ িযহদার
বপূণ পদািধকারীর ঘেরর পােশ
ূ আেগর রাজারা রভুর মি েরর রেবশপেথ নথন মালক নােম এক
সূয দবতােক স ান জানােনার জ য একটা ঘাডা় য় টানা রথ তরী কের িদেয়িছেলন। যািশয় সই রেথর ঘাডা় েলা সিরেয়
রথটােক পুিডে় য় িদেয়িছেলন।
১২ আেগকার রাজারা আহেসর বািডর
় ছােদ এবং মনঃিশ রভুর মি েরর েটা উেঠােনই মূি সমূেহর পূেজার জ য য
বদী েলা বািনেয়িছেলন, যািশয় সই সব বদী টুকেরা টুকেরা কের ভেঙ, ভাঙা টুকেরা েলা িকে রাণ উপ যকায় ফেল
দন।
১৩ রাজা শেলামনও অতীেত জ শােলেমর কােছ িবনাশ পাহােডর
় দি েণ এই ধরেণর িকছ ু উঁচু বদী বািনেয়িছেলন, যখােন
সীেদানীয়েদর ঘ ৃ য মূি অে ারেতর পূজার জ য এইসব বদী যবহার করা হত। এছাডা় ও মহারাজ শেলামন মায়াবীয়েদর
কেমাশ ও আেমানীয়েদর িম ম রমুখ ঘ ৃ য মূি র জ য য সম উঁচু বদী বািনেয়িছেলন, যািশয় স সম ই ভেঙ
িদেয়িছেলন। ১৪ িতিন যাবতীয় ৃিতফলক, আেশরার খুঁিট ভেঙ িদেয় স সব জায়গায় নরক াল ছিডে় য় দন।

২৩

১ রাজা
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১৫ নবােটর পু র যারিবয়াম ই রােয়লেক পাপ আচরেণর পেথ ঠেল িদেয়িছেলন। িতিন বেথেল য উ ান বানান যািশয়
তা ভেঙ ধূেলায় িমিশেয়, আেশরার খুঁিটেত আ ন ধিরেয় িদেলন। ১৬ যািশয় পবেতর আেশপােশ তািকেয় অেনক কবরখানা
দখেত পেলন। লাক পািঠেয় সখান থেক ম ৃত মানুেষর হাড় তুিলেয এেন, যািশয় সই সম হাড় য েবদীেত পুিডে় য়,
য েবদী অ িচ কের দন। ভাববাদীেদর মুখ িদেয় রভু, যারিবয়াম যখন সই বদীর পােশ িগেয় দাঁিডে় য়িছেলন, তখনই
এইসব ভিব যৎবাণী কিরেয়িছেলন।
যািশয় চারপােশ তািকেয় সই ভাববাদীেদর সমািধ ল দখেত পেলন।
১৭ যািশয় র করেলন, “ওটা িকেসর ফলক?”
শহেরর লাকরা তাঁেক উ র িদেলা, “এটা সই িযহদা
ূ থেক আসা ভাববাদীর কবর। আপিন বেথেলর বদীেত যা করেলন
তা িতিন ব িদন আেগই ভিব যৎবাণী কেরিছেলন।”
১৮ যািশয় তখন বলেলন, “ দেখা ওঁর কবের যন কান রকম হাত না পেড।
় ওঁেক শাি েত থাকেত দাও।” তখন লাকরা
শমিরয়ার সই ভাববাদীর সমািধ ল য ভােব িছল, স ভােবই অিবকৃত অব ায় রেখ িদল।
১৯ শমিরয়ায় শহর েলায় মূি সমূেহর বদীর আেশপােশ য সম মি র গেড ় উেঠিছল যািশয় স েলাও ভেঙ িদেয়িছেলন।
ই রােয়েলর আেগকার রাজারা এই সম মি র বািনেয় রভুেক খুবই অস কের তুেলিছেলন। যািশয় এইসব মি েরর
দশা বেথেলর বদীর মেতাই কেরিছেলন।
২০ যািশয় শমিরয়ার উ ােনর সম যাজকেদরই হ যা করেলন। িতিন বদীর ওপের মানুেষর অি পাডা় েলন। এইভােব
িতিন পূজার জায়গা পুেরাপুির িনি
কের জ শােলেম িফের গেলন।

িযহদার
লাকেদর িন ারপব উ যাপন
ূ
২১ এরপর

যািশয় সম লাকেদর িনেদশ িদেলন, “ িবিধপু েক যভােব লখা আেছ, সভােব তামরা রভু তামােদর
ঈ বেরর জ য িন ারপব উ যাপন কর।”
২২ ই রােয়েল িবচারকেদর শাসনকােলর পর আর কউ এভােব িন ারপব উ যাপন কেরিন। ই রােয়ল বা িযহদার আর
ূ
কান রাজাই আেগ কখনও এত সমােরােহর সে িন ারপব পালন কেরন িন। ২৩ যািশয়র রাজে বর ১৮তম বছের লাকরা
এই িন ারপব পালন কেরিছল।
২৪ িযহদা ও জ শােলেম লাকরা রতসাধনা, ডািকনী-িপশাচ-ত রসাধনা, মূি পূজা রভ ৃিত যসব ঘ ৃ য পাপ আচরণ
ূ
করত, যাজক িহি য়র খুঁেজ পাওয়া িবিধ অনুসাের যািশয় এসবই সমূেল উৎপাটন কেরন।
২৫ এর আেগর আর কান রাজাই যািশয়র মত িছেলন না। যািশয় কায়মেনাবাে য, সম
দয় ও শি িদেয় রভু ও
মািশর িবিধ অনুসরণ কের জীবনযাপন কেরিছেলন। এখেনা পয কান রাজাই তাঁর মত শাসন কেরন িন।
২৬ িক তবুও িযহদার লাকেদর ওপর থেক রভুর রাগ পেডি় ন। মনঃিশর করা কাযকলােপর জ যই রভু তখনও তােদর
ূ
ওপর রেগ িছেলন। ২৭ রভু বেলিছেলন, “আিম ই রােয়েলর লাকেদর তােদর বাসভূিম ছাডে় ত বা য কেরিছলাম। িযহদার
ূ
সে ও আিম তাই করব। িযহদােক
আমার েচােখর সামেন থেক সিরেয় দব। এমনিক জ শােলমেকও আিম আর দখেত
ূ
চাই না। যাঁ, যিদও আিম িনেজই ঐ শহর বেছ িনেয় বেলিছলাম, ‘ওখােন আমার নাম থাকেব।’ িক আিম ঐ মি রিটেকও
বংস কের ফলব।”
২৮ যািশয় আর যা িকছ কেরিছেলন, স সবই িযহদার রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।
ূ
ু
যািশয়র ম ৃতু্য
২৯

যািশয়র রাজ বকােল িমশেরর ফেরৗণ-নেখা ফরাৎ নদীর তীের অশূর-রােজর সে যু করেত যান। যািশয় মিগে ােত
তাঁর সে দখা করেত গেল, দখা হওয়া মা র ফেরৗণ-নেখা তাঁেক হ যা কেরন। ৩০ যািশয়র পদ আিধকািরকরা রেথ কের
তাঁর ম ৃতেদহ মিগে া থেক জ শােলেম িনেয় এেস তাঁেক তাঁর পিরবােরর সমািধ েল সমািধ িদেলন।
এরপর লাকরা যািশয়র পু র িযেহায়াহসেক নতুন রাজা িহেসেব অিভেষক করেলন।
িযেহায়াহস িযহদার
ূ রাজা হেলন
২৩ বছর বয়েস রাজা হেয় মা র িতন মােসর জ য জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। তাঁর মা িছেলন
িলব্নার িযরিমেয়র ক যা হমূটল। ৩২ রভু য সব কাজ করেত বারণ কেরিছেলন, িযেহায়াহস সই সম কাজ কেরিছেলন।
িতিন তাঁর অিধকাংশ পূবপু ষেদর মতই পােপর পথ অনুসরণ কেরন।
৩৩ ফেরৗণ-নেখা, িযেহায়াহসেক হমাৎ দেশর িরব্লােত জেল আটক কেরন, ফলত িযেহায়াহেসর পে আর জ শােলেম
রাজ ব করা স ব হয় িন। তাঁেক, ফেরৗণ-নেখা ৭৫০০ পাউ েপা এবং ৭৫ পাউ সানা িদেত বা য কেরিছেলন।
৩১ িযেহায়াহস
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৩৪ ফেরৗণ, যািশয়র আের এক পু র। ইিলয়াকীমেক নতুন রাজা বািনেয় তাঁর নাম পাে
িযেহায়াকীম রােখন। আর
িযেহায়াহসেক িতিন িমশের িনেয় যান। সখােনই তাঁর ম ৃতু্য হয়। ৩৫ িযেহায়াকীম ফেরৗণেক সানা ও েপা িদেলন। িক
িতিন সাধারণ লাকেক ফেরৗণ-নেখােক দওয়ার জ য দেশ কর ধায্য করেলন। তাই রে যক যি তােদর সানা ও
েপার অংশ ফেরৗণ-নেখােক দওয়ার জ য রাজা িযেহায়াকীমেক িদত।
৩৬ িযেহায়াকীম ২৫ বছর বয়েস রাজা হেয় এগােরা বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। তাঁর মা িছেলন মার পদােয়র
ক যা সবীদা। ৩৭ িযেহায়াকীমও রভু য সম কাজ করেত বারণ কেরন, তাঁর অিধকাংশ পূবপু ষেদর মত সই সম কাজ
কেরিছেলন।

রাজা নবূখ িনৎসর িযহদায়
ূ এেলন
১ িযেহায়াকীেমর রাজ

বকােল বািবল-রাজ নবূখ িনৎসর িযহদায়
ূ আেসন। িতন বছর তাঁর ব যতা বীকার করার পর
িবে রাহ কেরন। ২ রভু বািবলীয়, অরামীয়, মায়াবীয়, অে ানীয়েদর দলেক িযেহায়াকীেমর
িব ে যু কিরেয় তাঁেক বংস করেত পািঠেয়িছেলন। রভু তাঁর সবক ভাববাদীেদর মুখ িদেয় করা ভিব যৎবাণী অনুযায়ী
এই সম শ েদর িযহদা
ূ বংস করার জ য পাঠান।
৩ এইভােবই রভু িযহদােক তাঁর চােখর সামেন থেক সিরেয় দবার পিরক না কেরন। মনঃিশর পাপ আচরেণর জ যই
ূ
রভু এ িস া িনেয়িছেলন। ৪ মনঃিশ ব িনরীহ লাকেক হ যা কের জ শােলম রে পিরপূণ কেরিছেলন যা রভু কখনও
মা কেরন িন।
৫ িযেহায়াকীম অ যা য য সম কাজ কেরিছেলন স সবই িযহদার রাজােদর ইিতহাস
রে িলিপব আেছ।
ূ
৬ িযেহায়াকীেমর ম ৃতু্যর পর তাঁেক তাঁর পূবপু ষেদর সে সমািধ করা হয়। তাঁর পের, তাঁর পু র িযেহায়াখীন নতুন রাজা
হেলন।
৭ এিদেক বািবল-রাজ িমশেরর খাঁিড ় থেক
কের ফরাৎ নদী পয সম অ ল দখল করায় িমশর-রাজ তাঁর দশ ছেড়
আর বেরােনার চ াই কেরন িন। এই সম অ লই আেগ তাঁর শাসনাধীন িছল।

২৪ িযেহায়াকীম তাঁর িব ে

নবূখ িনৎসর জ শােলম দখল করেলন
৮ িযেহায়াখীন

১৮ বছর বয়েস রাজা হবার পর মা র িতন মাস জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। তাঁর মা িছেলন
জ শােলেমর ইল্নাথেনর ক যা ন া। ৯ িযেহায়াখীন তাঁর িপতার মতই রভু য সম কাজ করেত বারণ কেরিছেলন,
সই সব কাজ কেরিছেলন।
১০ সই সময়, নবূখ িনৎসেরর সনাপিতরা এেস চারপাশ থেক জ শােলম িঘের ফেলিছেলন। ১১ তারপর নবূখ িনৎসর
বয়ং শহের আেসন। ১২ িযহদার
ূ রাজা িযেহায়াখীন, তাঁর মা, সনাপিতেদর, নতােদর ও আিধকািরকেদর সকলেক িনেয় তাঁর
সে দখা করেত গেল বািবলরাজ তাঁেক ব ী কেরন। নবূখ িনৎসেরর শাসন কােলর অ ম বছের এই ঘটনা ঘেটিছল।
১৩ নবূখ িনৎসর জ শােলেমর রভুর মি র ও রাজ রাসাদ থেক সম স দ অপহরণ কের িনেয় যান। রাজা শেলামন
রভুর মি ের য সম সানার থালা বিসেয়িছেলন, রভুর ভিব যৎবাণী অনুযায়ীই নবূখ িনৎসর মি র থেক স সম থালা
খুেল িনেয় িগেয়িছেলন।
১৪ নবূখ িনৎসর নতা ও ধনীেলাক সহ জ শােলম থেক ১০,০০০ যি েক ব ী কের িনেয় যান। হতদির র লাক
ছাডা় , কািরগর থেক রিমক সম লাকেকই িতিন ব ী কেরন। ১৫ রাজা িযেহায়াখীন ও তাঁর মা, রীেদর, আিধকািরক
ও রিতপি শালী যি েদর ব ী কের বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন। ১৬ মাট ৭০০০ দ সিনক ও ১০০০ কু শলী কািরগরেক
বািবলরাজ নবূখ িনৎসর বািবেল ব ী কের িনেয় যান।
রাজা িসিদিকয়
১৭ বািবল-রাজ

নবূখ িনৎসর, িযেহায়াখীেনর কাকা ম িনেয়র নাম পাে িসিদিকয় রেখ তাঁেক রাজা কেরিছেলন।
২১ বছর বয়েস রাজা হেয় ১১ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরন। তাঁর মা িছেলন িলব্নার িযরিমেয়র ক যা
হমূটল। ১৯ িযেহায়াখীেনর মতই িসিদিকয়, রভু যা িকছ ু করেত বারণ কেরিছেলন স সম কাজই কেরিছেলন। ২০ জ শােলম
ও িযহদার
হেয়িছেলন য রভু এই ই দশেক তাঁর চােখর সামেন থেক মুেছ ফেলন।
ূ ওপর রভু এত
১৮ িসিদিকয়

নবূখ িনৎসর িসিদিকেয়র শাসন ব করেলন
িসিদিকয় বািবল-রােজর ক ৃ ব অ বীকার কেরিছেলন।
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বািবল-রাজ নবূখ িনৎসর, তাঁর সম

সনাবািহনী িনেয় জ শােলেমর িব ে যু করেত এেলন। িসিদিকয়র
করেত
নবূখ িনৎসর শহেরর চারপােশ তাঁর সনাবািহনী মাতােয়ন কের একটা দওয়াল বািনেয় শহরটা অবেরাধ কেরিছেলন।
২ এইভােব তাঁর সনাবািহনী িসিদিকয়র রাজে বর একাদশ বছর পয জ শােলম িঘের রেখিছল। ৩ এিদেক শহেরর ভতের
খা যাভাব উ েরা র ব ৃি পাি ল। চতুথ মােসর ৯ম িদেনর পর থেক শহের সাধারণ মানুেষর খাবার মত এককণা খাবারও
আর অবিশ িছল না।
৪ শষ পয নবূখ িনৎসেরর সনাবািহনী শহেরর রাচীর ভেঙ ভতের ঢুেক পডে় ল, স রােতই বাগােনর
পেথর ফাঁপা
দওয়ােলর মে য িদেয় রাজা িসিদিকয় ও তাঁর সনাবািহনীর লাকরা পািলেয় যায়। যিদও শ পে র সনাবািহনী সারা শহর
িঘের রেখিছল, িক তবুও িসিদিকয় ও তাঁর পা বচররা ম ভূিমর পেথ পািলেয় যেত স ম হন। ৫ িক বািবেলর সনাবািহনী
তাঁেদর ধাওয়া কের িযরীেহার কােছ রাজা িসিদিকয়েক ব ী কের। িসিদিকয়র সম সনা তাঁেক একলা ফেল রেখ পািলেয়
যায়।
৬ বািবলীয়রা তাঁেক ব ী কের বািবেল রাজার কােছ িনেয় যায় যা তখন িছল িরব্লােত িযিন তােক শাি
দন। ৭ তারা
িসিদিকয়র সামেনই তাঁর চার পু রেক হ যা কের, তাঁর চাখ গেল িদেয় িশকল পিরেয় তাঁেক বািবেল িনেয় িগেয়িছল।

২৫ রাজ ব কােলর নবম বছেরর ১০ মােসর ১০ িদেন এই ঘটনা ঘেটিছল। জ শােলম শহের যাতায়াত ব

জ শােলম বংস হল
৮ নবূখ

িনৎসেরর বািবল শাসেনর উিনশ বছেরর প ম মােসর স ম িদেন নবূষরদন জ শােলেম আেসন। নবূষরদন িছেলন
তাঁর সবােপ া রণকু শলী স যেদর সনাপিত। ৯ িতিন রভুর মি র এবং রাজ রাসাদ পুিডে় য় ফলেলন। িতিন ছাট বড় সম
ঘর বাডী় ও বংস কের িদেয়িছেলন।
১০ এরপর, নবূখ িনৎসেরর স যবািহনীর সনারা জ শােলেমর চারপােশর রাচীর ভে ফেল ১১ অবিশ য কজন
লাক তখন পেড় িছল তােদর ব ী কের িনেয় যায়। এমনিক য সম লাক আ সমপণ করেত চেয়িছল তােদরও রহাই
দওয়া হয় িন। ১২ নবূষরদন একমা র দীনদির র লাকেদর রা া ত ও শ য েতর দখােশানা করার জ য ফেল
রেখ িগেয়িছেলন।
১৩ বািবলীয় সনাবািহনী রভুর মি েরর িপতেলর সম িজিনসপ র ভেঙ টুকেরা টুকেরা কের। িপতেলর জলাশয়, সই
ঠলাগািডট় া িকছইু তারা ভাঙেত বািক রােখিন। তারপর সই িপতেলর ভাঙা টুকেরা েলা তারা বািবেল িনেয় যায়। ১৪ গােছর
টব, কাদাল, বািতদােনর িশখা উ ােনার য র থেক
কের িপতেলর থালা, চামচ, কডা় ই, পা র, ১৫ সানা ও েপার সম
১৬–১৭
িজিনসপ রই নবূষরদন সে কের িনেয় যান।
িতিন যা িনেয়িছেলন তার তািলকা নীেচ দওয়া হল: ২৭ ফটু দেঘ্যর ২িট
িপতেলর , ে র মাথার ওপেরর কা কাযখিচত ৪ ১/২ ফটু উঁচু গ বুজ, িপতেলর বড় জলাধার, রভুর মি েরর জ য
শেলামেনর তরী করা ঠলাগািডট় া; সব িমিলেয় এ েলার ওজন সিঠক কত িছল তা বলাও কিঠন!
িযহদার
লাকেদর ব ী করা হল
ূ
১৮ মি র থেক নবূষরদন, রধান যাজক সরায়, সহকারী যাজক সফিনয়, রেবশ বােরর িতন জন দােরায়ানেক ব ী কের
িনেয় িগেয়িছেলন।
১৯ আর শহর থেক িতিন ১ জন সনাসিচব, রাজার ৫ জন পরামশদাতা, সনা রধােনর যি সিচব িযিন লাকেদর মে য
থেক বাছাই কের সনা িনেয়াগ করেতন, এরা ছাডা় ও ৬০ জন সাধারণ মানুষেক ব ী কেরন।
২০–২১ তারপর নবূষরদন এেদর সবাইেক হমােতর িরব্লায বািবল-রােজর কােছ িনেয় গেল, বািবল-রাজ সখােনই তােদর
হ যা কেরন। আর িযহদার
লাকেদর ব ী কের তাঁরা সে িনেয় যান।
ূ

িযহদার
ূ রা যপাল গদিলয়
২২ বািবল-রাজ

নবূখ িনৎসর িকছ ু লাকেক িযহদায়
রেখ িগেয়িছেলন। িতিন শাফেনর পৗ র অহীকােমর পু র গদিলয়েক
ূ
এই সম লাকেদর শাসন করার জ য শাসক িহেসেব িযহদায়
ূ বিসেয় যান।
২৩ এিদেক এ খবর পেয় নথিনেয়়র পু র ই ােয়ল, কােরেয়র পু র যাহানন, নেটাফাতীয় তনহমেতর পু র সরায় আর
ূ
মাখাথীেয়র পু র যাসিনয় রমুখ সনাবািহনীর রধানরা তােদর দলবল িনেয় িম ােত গদিলয়র সে দখা করেত গেলন।
২৪ গদিলয় তােদর আ ব কের বলেলন, “বািবলীয় রাজকমচারীেদর ভয় পাবার কান কারণ নই। তামরা যিদ এখােন থেক
বািবল-রােজর অধীেন কাজ কর তাহেলই সব িঠক হেয় যােব।”
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২৫ িক নথিনেয়র পু র ই ােয়ল িছেলন রাজপিরবােরর সদ য। এভােব সাতমাস কাটার পর িতিন ও তাঁর দেলর দশ জন
িমেল গদিলয় ও সম ই দীেদর হ যা করেলন। িম ােত গদিলয়র সে য সম বািবলীয়রা বাস করিছল তারাও র া পল
না। ২৬ তারপর সনাবািহনীর লাক থেক
কের ছাট বড় সবাই বািবলীয়েদর ভেয় িমশের পািলেয় গল।
২৭ পরবতীকােল ইিবল-মেরাদক বািবেলর রাজা হেলন। িতিন িযহদার রাজা িযেহায়াখীনেক তাঁর ব ীে বর ৩৭ বছেরর
ূ
মাথায় জল থেক মু করেলন। মেরাদেকর রাজে বর বােরা মােসর ২৭ িদেনর মাথায় এই ঘটনা ঘেটিছল। ২৮ িতিন
িযেহায়াখীেনর সে ভাল যবহার কেরিছেলন এবং রাজসভায় অ যা য রাজােদর তুলনায় তাঁেক আরও
বপূণ জায়গায়
বসার অিধকার িদেয়িছেলন। ২৯ মেরাদক, িযেহায়াখীেনর আসামীর পাশাক খুেল িদেয়িছেলন। এবং জীবেনর বাকী কটা িদন
িযেহায়াখীন মেরাদেকর সে একই টিবেল বেস খাওয়া দাওয়া কেরন। ৩০ রাজা ইিবল-মেরাদক িযেহায়াখীনেক এরপর থেক
পাষণ করিছেলন।

