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বংশাবিলর রথম খ

আদম থেক নাহ পয পিরবারবেগর ইিতহাস

১ ১–৩ আদম, শখ, ইেনাশ, কনন, মহলেলল, যরদ, হেনাক, মথেূশলহ, লমক, নাহ। *
৪ নাহর িতন পু র। তােদর নাম িছল শম, হাম এবং যফৎ।

যফেতর উ রপু ষ
৫ যফেতর সাত পেু রর নাম হল: গামর, মােগাগ, মাদয়, যবন, তবুল, মশক আর তীরস।
৬ গামেরর পু রেদর নাম: অি নস, দীফৎ আর তাগম।
৭ যবেনর পু ররা হল: ইলীশা, তশীশ, িক ীম ও রাদানীম।

হােমর উ রপু ষ
৮ হােমর পু রেদর নাম: কূশ, িমশর, পটূ ও কনান।
৯ কূেশর পু রেদর নাম: সবা, হবীলা, স া, রয়মা ও স কা।
রয়মার পু রেদর নাম: িশবা ও দদান।
১০ কূেশর এক উ রপু েষর নাম িছল িনে রাদ। িতিন বড় হেয় পিৃথবীর সবােপ া শি শালী ও সাহসী যা া িহেসেব পিরিচিত

লাভ কেরন।
১১ লদূ, অনাম, লহাব, ন ুহ, ১২ পে রাষ, ক হ, কে ার—এেদর সকেলর িপতা িছেলন িমশর। ক হ িছেলন পেল ীয়েদর

পবূপু ষ।
১৩ কনােনর রথম পু র িছল সীেদান। ১৪ কনান—িযবষূীয়, ইেমারীয়, িগগাশীয়, ১৫ িহ বীয়, অকীয়, সীনীয়, অবদীয়,

১৬ সমারীয় আর হমাতীয়েদরও পবূপু ষ।

শেমর উ রপু ষ
১৭ শেমর পু রেদর নাম: এলম, অশরূ, অফ দ, লদূ এবং অরাম। অরােমর পু ররা হল: ঊষ, হলূ, গথর ও মেশক।
১৮ অফ দ িছেলন শলহর িপতা এবং এবেরর িপতামহ।
১৯ এবেরর ই পেু রর একজেনর নাম িছল পলগ, কারণ তাঁর জে র পর থেকই পিৃথবীর লাকরা িবিভ ভাষােগা ীেত

িবভ হেয় যায়। পলেগর ভাইেয়র নাম িছল য ন। ২০ (য ন এর পু রেদর নাম: অে াদদ, শলফ, হৎসমাবৎ, যরহ,
২১ হেদারাম, ঊসল, িদ , ২২ এবল, অবীমােয়ল, িশবা, ২৩ ওফীর, হবীলা ও যাবেবর িপতা িছল। এরা সকেল য েনর
পু র।)

২৪ শেমর উ রপু ষ হল অফ দ, শলহ, ২৫ এবর, পলগ, িরয়,ূ ২৬ স গ, নােহার, তরহ আর ২৭ অ রাম (অ রাম যােক
অ রাহামও বলা হয়।)

অ রাহােমর পিরবার
২৮ অ রাহােমর ই পেু রর নাম ইস ্হাক ও ই ােয়ল। ২৯ এেদর উ রপু ষ িন প:
ই ােয়েলর রথম ও বড় ছেলর নাম নবােয়াৎ। তাঁর অ যা য পু রেদর নাম হল: কদর, অে বল, িম  সম, ৩০ িম  ম, দূমা,

মসা, হদদ, তমা, ৩১ িযটূর, নাফীশ ও কদমা।
৩২ অ রাহােমর উপপ ী কটূরা—িস রণ, য ণ, মদান, িমিদয়ন, িয  বক ও শহূ রমখু পু রেদর জ িদেয়িছেলন।
য েণর পু রেদর নাম: িশবা ও দদান।
৩৩ িমিদয়েনর পু রেদর নাম: ঐফা, এফর, হেনাক, অবীদ আর ইল ্দায়া।
এঁরা সকেলই িছেলন কটূরার উ রপু ষ।

*১:১-৩ আদম … নাহ এই নােমর তািলকািটেত আেছ এক যি র নাম। তারপর তার উ রপু ষেদর নাম।
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ইস ্হােকর বংশধর
৩৪ অ রাহােমর এক পু রর নাম ইস ্হাক। ইস ্হােকর ই পু র—এেষৗ আর ই রােয়ল।
৩৫ এেষৗর পু রেদর নাম: ইলীফস, েয়ল, িযয়শূ, যালম আর কারহ।
৩৬ ইলীফেসর পু রেদর নাম: তমন, ওমার, সফী, গিয়তম আর কনস। ইলীফস আর িত র অমােলক নােমও এক পু র িছল।
৩৭ েয়েলর পু রেদর নাম: নহৎ, সরহ, শ আর িমসা।

সয়ীর থেক ইেদামীয়রা
৩৮ সয়ীেরর পু রেদর নাম: লাটন, শাবল, িসিবেয়ান, অনা, িদেশান, এৎ সর আর দীশন।
৩৯ লাটেনর পু রেদর নাম: হাির আর হামম। লাটেনর িত া নােম এক বানও িছল।
৪০ শাবেলর পু রেদর নাম: অিলয়ন, মানহৎ, এবল, শফী আর ওনম।
িসিবেয়ােনর পু রেদর নাম: অয়া আর অনা।
৪১ অনার পু র হল িদেশান।
িদেশােনর পু রেদর নাম: হ রণ, ই  বন, িয রণ আর করাণ।
৪২ এৎ সেরর পু রেদর নাম: িব হন, সাবন আর যাকন।
িদশেনর পু রেদর নাম: ঊষ আর অরাণ।

ইেদােমর রাজা
৪৩ ই রােয়েল রাজত র চালু হবার ব আেগ থেকই ইেদােম রাজত র রচিলত িছল। নীেচ ইেদােমর রাজােদর পিরচয়

দওয়া হল:
ইেদােমর রথম রাজা িছেলন িবেয়ােরর পু র বলা। বলার রাজধানীর নাম িছল িদন ্হাবা।
৪৪ বলার মতৃু্যর পর ব রার সরেহর পু র যাবব নতনু রাজা হেলন।
৪৫ যাবেবর মতৃু্যর পর রাজা হেলন তমন দেশর হশূম।
৪৬ হশূম মারা গেল তাঁর জায়গায় বদেদর পু র হদদ নতনু রাজা হেলন। তাঁর রাজধানীর নাম িছল অবীৎ। িতিন মায়াবীয়েদর

দেশ িমিদয়নেক যেু পরািজত কেরিছেলন।
৪৭ হদেদর মতৃু্যর পর মে রকার বািস া স তাঁর জায়গায় নতনু রাজা হেলন।
৪৮ স মারা গেল ফরাৎ নদীর তীরবতী রেহােবােতর শৗল নতনু রাজা হেলন।
৪৯ শৗল মারা গেল রাজা হেলন অ  েবােরর পু র বা -হানন।
৫০ বা -হানেনর মতৃু্যর পর রাজা হেলন হদদ। তাঁর রাজধানীর নাম িছল পায় আর তাঁর রীর নাম মেহটেবল। মেহটেবল

িছেলন মে রেদর ক যা, মষাহেবর দৗিহ রী। ৫১ তারপর হদেদর মতৃু্য হল।
িত অিলয়া, িযেথৎ, ৫২ অহলীবামা, এলা, পীেনান, ৫৩ কনস, তমন, িমসর, ৫৪ ম ীেয়ল, ঈরম রমখু যি রা িছেলন

ইেদােমর নতা।

ই রােয়েলর পু র

২ ১ ই রােয়েলর পু রেদর নাম: েবণ, িশিমেয়ান, লিব, িযহদূা, ইষাখর, সবলূনূ, ২ দান, যােষফ, িব যামীন, ন ািল, গাদ
ও আেশর।

িযহদূার পু র
৩ িযহদূার পু রেদর নাম: এর, ওনন এবং শলা। এঁরা িতনজন কনানীয়া বৎ-শয়ূার গেভ জ রহণ কেরন। রভু যখন দখেলন

য, িযহদূার রথম পু র, এর অসৎ, তখন িতিন তাঁেক হ যা করেলন। ৪ িযহদূার পু রবধূ তামর ও িযহদূার িমলেনর ফেল
পরস ও সরহর জ হয়। অথাৎ সব িমিলেয় িযহদূার স ান সং যা িছল পাঁচ।

৫ পরেসর পু রেদর নাম: িহে রাণ আর হামলূ।
৬ সরেহর পাঁচ পেু রর নাম: িশি র, এথন, হমন, কে াল আর দারা।
৭ িশি রর পেু রর নাম কিম। কিমর পেু রর নাম িছল আখর। যেু লাভ করা িজিনসপ র ঈ বরেক না িদেয় িনেজর কােছ

রেখ আখর ই রােয়লেক ব তর সম যার মে য ঠেল িদেয়িছেলন।
৮ এথেনর পেু রর নাম অসিরয়।
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৯ িহে রােণর পু রেদর নাম: িযরহেমল, রাম আর কালবুায়।

রােমর উ রপু ষ
১০ রাম িছেলন িযহদূার লাকেদর নতা নহেশােনর িপতামহ এবং অ ীনাদেবর িপতা। ১১ নহেশােনর পেু রর নাম স  েমান,

স  েমােনর পেু রর নাম বায়স, ১২ বায়েসর পেু রর নাম ওেবদ, ওেবেদর পেু রর নাম িযশয়, িযশেয়র িছল সাত পু র।
১৩ িযশেয়র বড় ছেলর নাম ইলীয়াব, ি বতীয় পেু রর নাম অবীদানব, ততৃীয় পেু রর নাম শ , ১৪ চতথু পেু রর নাম
নথেনল, প ম পেু রর নাম র য়, ১৫ ষ পেু রর নাম ওৎসম আর স ম পেু রর নাম িছল দায়দূ। ১৬ এেদর ই বােনর
নাম স য়া ও অবীগল। স য়ার িতন পু র—অবীশয়, যায়াব ও অসােহল। ১৭ অবীগেলর পেু রর নাম অমাসা আর তাঁর
িপতা যথর িছেলন ই ােয়েলর বািস া।

কােলেবর উ রপু ষ
১৮ িহে রােণর পেু রর নাম িছল কােলব। কােলব আর তাঁর রী, িযিরেয়ােতর ক যা অসবূার িমলেনর ফেল যশর, শাবব

ও অেদান এই িতন পেু রর জ হয়। ১৯ অসবূার মতৃু্য হেল কােলব ই রাথােক িবেয় করেলন। কােলব আর ই রাথার
পেু রর নাম হরূ। ২০ হেূরর পেু রর নাম ঊির আর পৗে রর নাম বৎসেলল িছল।

২১ িহে রাণ ৬০ বছর বয়েস িগিলয়েদর িপতা মাখীেরর ক যােক িবেয় কেরন। তাঁর ও মাখীেরর ক যার িমলেন সগেূবর জ
হয়। ২২ সগেূবর পেু রর নাম িছল যায়ীর। িগিলয়দ দেশ যায়ীেরর ২৩িট শহর িছল। ২৩ িক কনা  ও আশপােশর ৬০িট
শহরতলী সহ যায়ীেরর সম রাম গশরূ এবং অরাম কেড় িনেয়িছল। ঐ ৬০ খানা ছাট শহরতলীর মািলক িছেলন
িগিলয়েদর িপতা মাখীেরর ছেলপেুলরা।

২৪ ই রাথার কােলব শহের, িহে রােণর মতৃু্যর পর তাঁর রী অিবয়া অ  হরূ নােম এক পেু রর জ িদেয়িছেলন। অ হেূরর
পেু রর নাম িছল তেকায়া।

িযরহেমেলর উ রপু ষ
২৫ িহে রােণর বড় ছেল িযরহেমেলর পু রেদর নাম িছল: রাম, বনূা, ওরণ, ওৎসম আর অিহয়। রাম িযরহেমেলর বড় ছেল।

২৬ অটারা নােম িযরহেমেলর আেরকজন রী িছল। তাঁর পেু রর নাম ওনম।
২৭ িযরহেমেলর বড় ছেল রােমর পু রেদর নাম িছল: মাষ, যামীন আর একর।
২৮ ওনেমর শ য় ও যাদা নােম ই পু র িছল। শ েয়র ই পেু রর নাম িছল নাদব ও অবীশরূ।
২৯ অবীশরূ আর তাঁর রী অবীহিয়েলর অহবান আর মালীদ নােম ই পু র িছল।
৩০ নাদেবর পু রেদর নাম: সলদ ও অ িয়ম। সলদ অপু রক অব ায় মারা যান।
৩১ অ িয়েমর পেু রর নাম িযশী। িযশী িছেলন শশেনর িপতা আর অহলেয়র িপতামহ।
৩২ শ েয়র ভাই, যাদার পু রেদর নাম যথর ও যানাথন। যথর অপু রক অব ােতই মারা িগেয়িছেলন।
৩৩ যানাথেনর ই পেু রর নাম পলৎ ও সাসা। এই হল িযরহেমেলর স ান-স িতেদর তািলকা।
৩৪ শশেনর কান পু র িছল না। তেব তাঁর এক ক যা িছল, যােক িতিন িমশর থেক আনা যাহা নােম ৩৫ এক ভেৃ যর সে

িবেয় িদেয়িছেলন। এই যাহা আর তাঁর ক যার অ য় নােম এক পু র িছল।
৩৬ অ েয়র পেু রর নাম নাথন, নাথেনর পেু রর নাম সাবদ, ৩৭ সাবদ িছল ই েলর িপতা। ই ল িছল ওেবেদর িপতা।

৩৮ ওেবেদর পেু রর নাম যহ,ূ যহরূ পেু রর নাম অসিরয়, ৩৯ অসিরয়র পেু রর নাম হলস, হলেসর পেু রর নাম
ইলীয়াসা, ৪০ ইলীয়াসার পেু রর নাম িস য়, িস েয়র পেু রর নাম শ ুম, ৪১ শ ুেমর পেু রর নাম িযকিময়, আর িযকিময়র
পেু রর নাম িছল ইলীশামা।

কােলেবর পিরবার
৪২ িযরহেমেলর ভাই কােলেবর পু রেদর নাম িছল মশা ও মােরশা। মশার পেু রর নাম সীফ আর মােরশার পেু রর নাম

িহে রাণ।
৪৩ িহে রােণর পু রেদর নাম িছল: কারহ, তপহূ, রকম ও শমা। ৪৪ শমার পেু রর নাম রহম। রহেমর পেু রর নাম িছল

যিকয়ম। রকেমর পেু রর নাম িছল শ য়। ৪৫ শ েয়র পেু রর নাম মােয়ান আর মােয়ােনর পু র িছল বৎ -সরু।
৪৬ কােলেবর দাসী ও উপপ ী ঐফার পু রেদর নাম িছল: হারণ, মাৎসা ও গােসস। হারেণর পেু রর নামও গােসস।
৪৭ যহদেয়র পু রেদর নাম— রগম, যাথম, গসন, পলট, ঐফা ও শাফ।
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৪৮ কােলেবর আেরক দাসী ও উপপ ী মাখার পু রেদর নাম িছল শবর আর িতহন: ৪৯ এছাডা়ও মাখার শাফ ও িশবা নােম ই
পু র িছল। শােফর পেু রর নাম ম া আর িশবার পু রেদর নাম িছল মে বনার ও িগিবয়া। কােলেবর ক যার নাম িছল
অ া।

৫০–৫১ কােলেবর উ রপু ষ িন প: হরূ িছেলন কােলেবর বড় ছেল। তাঁর মা িছেলন ই রাথা। হেূরর পু রেদর নাম শাবল,
শ া ও হােরফ। এঁরা িতন জন যথা রেম িকিরয়ৎ-িযয়ারীম, বৎ েলহম আর বৎ -গাদ শহেরর রিত াতা িছেলন।

৫২ িকিরয়ৎ িযয়ারীেমর রিত াতা িছেলন শাবল। শাবেলর উ রপু ষরা িছল হােরায়া, মনেূহােতর অেধক লাকরা।
৫৩ িকিরয়ৎ-িযয়ারীেমর পিরবারেগা ী হল িয রীয়, পথূীয়, শমূাথীয় ও িম রায়ীয়রা। আবার সরাথীয় ও ই ােয়ালীয়রা
িম রায়ীয়েদর থেক উ ূত হয়।

৫৪ বৎ েলহম, নেটাফা, অে রাৎ - বৎ - যায়াব, মনহেতর অেধক লাকরা, সরায়ীয়রা ৫৫ এবং যােবেশ য সব লখকেদর
পিরবার িল বাস করত তারা হল: িতিরয়াথ, িশিময়থ আর সখূাথ। তারা সকেলই কীনীয় গা ীর অ ভু এবং বৎ - রখেবর

রিত াতা হ েতর বংশধর িছেলন।

দায়েূদর পু র

৩ ১ দায়েূদর কেয়কিট পেু রর জ হেয়িছল িহে রাণ শহের। তাঁর পু রেদর তািলকা িন প:
দায়েূদর রথম পেু রর নাম অে ান। তাঁর মা িছেলন িযি রেয়েলর অহীেনায়ম।

দায়েূদর ি বতীয় পু র দািনেয়েলর মা িছেলন িযহদূার কিমেলর অবীগল।
২ দায়েূদর ততৃীয় পু র অবশােলােমর মা গশরূরাজ ত েয়র ক যা মাখা।
চতথু পু র আেদািনয়র মােয়র নাম িছল হগীত।
৩ প ম পু র, শফিটয়র মােয়র নাম িছল অবীটল।
ষ পু র িযি রয়েমর মােয়র নাম িছল ই া, দায়েূদর রী।
৪ িহে রােন তাঁর এই ছয় পেু রর জ হয়।

মহারাজ দায়দূ িহে রােণ সাত বছর ছয় মাস রাজ ব কেরিছেলন। আর িতিন জ শােলেম মাট ৩৩ বছর রাজ ব কেরন।
৫ জ শােলেম তাঁর য সম পু র জ রহণ কের তারা হল:

অ ীেয়েলর ক যা বৎেসবার গেভ িশিময়, শাবব, নাথন এবং শেলামন রমখু চার পু র। ৬–৮ এছাডা় িযভর, ইলীশয়ূা,
ইলীেফলট, নাগহ, নফগ, যািফয়, ইলীশামা, ইলীয়াদা ও ইলীেফলট নােম দায়েূদর আেরা নয় পু র িছল।

৯ উপপ ীেদর সে িমলেনর ফেলও দায়েূদর বশ কেয়কিট স ান হয়। আর তামর নােম তাঁর একটা ক যাও িছল।

দায়েূদর সমেয়র পের িযহদূার রাজা
১০ শেলামেনর পেু রর নাম রহিবয়াম, রহিবয়ােমর পেু রর নাম অিবয়, অিবয়র পেু রর নাম আসা, আসার পেু রর নাম

িযেহাশাফট, ১১ িযেহাশাফেটর পেু রর নাম িছল যারাম, যারােমর পেু রর নাম অহিসয়, অহিসয়র পেু রর নাম যায়াশ,
১২ যায়ােশর পেু রর নাম অমৎিসয়, অমৎিসয়র পেু রর নাম অসিরয়, অসিরয়র পেু রর নাম যাথম, ১৩ যাথেমর পেু রর
নাম আহস, আহেসর পেু রর নাম িহি য়, িহি য়র পেু রর নাম মনঃিশ, ১৪ মনঃিশর পেু রর নাম আেমান আর আেমােনর
পেু রর নাম যািশয়।

১৫ যািশয়র বংশধরেদর তািলকা িন প: তাঁর রথম পেু রর নাম যাহানন, ি বতীয় পেু রর নাম িযেহায়াকীম, ততৃীয় পেু রর
নাম িসিদিকয়, চতথু পেু রর নাম শ ুম।

১৬ িযেহায়াকীেমর পু রেদর নাম িছল িযকিনয় আর িসিদিকয়। †

বািবলীয় ব ীে বর পর দায়েূদর পিরবার
১৭ িযকিনয় বািবেল ব ী হবার পর তাঁর পু রেদর তািলকা িন প: শ ীেয়ল, ১৮ ম ীরাম, পদায়, িশন  সর, িযকিময়, হাশামা

ও নদিবয়।
১৯ পদােয়র পু রেদর নাম স বািবল আর িশিমিয়। ম ম আর হনািনয় হল স বািবেলর ই পু র; তাঁেদর শেলামীৎ নােম

এক বানও িছল। ২০ হ বা, ওেহল, বিরিখয়, হসিদয়, যশুব- হষদ নােম স বািবেলর আেরা পাঁচজন পু র িছল।

†৩:১৬ িযেহায়াকীেমর … িসিদিকয় এেক ভােব যা যা করা যায়: (১) “এই িসিদিকয় িছল িযেহায়াকীেমর পু র এবং
িযকিনেয়র ভাই।” (২) “এই িসিদিকয় িছল িযকিনেয়র পু র এবং িযেহায়াকীেমর নািত।”
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২১ হনািনয়র পেু রর নাম পলিটয়। পলিটয়র পেু রর নাম িযশায়াহ। িযশায়াহর পেু রর নাম রফায়, রফােয়র পেু রর নাম
অণন, অণেনর পেু রর নাম ওবিদয় আর ওবিদয়র পেু রর নাম শখিনয়।

২২ শখিনয়র পু র শমিয়য়; এবং শমিয়েয়র পু র হটূশ, িযগাল, বারীহ, িনয়িরয় আর শাফট মাট ছয় জন।
২৩ ইলীৈযনয়, িহি য় আর অ রীকাম নােম িনয়িরয়র িতনিট পু র িছল।
২৪ আর ইলীৈয়নেয়র হাদিবয়, ইলীয়াশীব, পলায়ঃ অ ুব, যাহানন, দলায় আর অনািন নােম সাত পু র িছল।

িযহদূার অ যা য পিরবার িলর পিরচয়

৪ ১ িযহদূার পাঁচ পেু রর নাম:
পরস, িহে রাণ, কমী, হরূ আর শাবল।

২ শাবেলর পেু রর নাম রায়া, রায়ার পেু রর নাম যহ আর যহেতর ই পেু রর নাম িছল অহমূয় ও লহদ। সরাথীয়রা অহমূয়
ও লহেদর উ রপু ষ িছল।

৩ ঐটেমর পু রেদর নাম: িযি রেয়ল, িয া ও িয বশ। এেদর বােনর নাম িছল হৎসিলল- পানী।
৪ পনেূয়েলর পেু রর নাম িছল গােদার। এসর িছল হেূশর িপতা।
এরা িছল হেূরর পু র। হরূ িছল ই রাথার রথম পু র। ই রাথা িছেলন বৎ েলহেমর রিত াতা।
৫ তেকােয়র িপতা অ হেূরর িহলা ও নারা নােম ই রী িছল। ৬ নারা ও অ হেূরর পু রেদর নাম: অ ষম, হফর, তিমিন

ও অহ ির। ৭ িহলা আর অ হেূরর পু রেদর নাম: সর  , িয  েসাহর, ইৎ নন আর কাস। ৮ কােসর ই পেু রর নাম িছল
আনবূ আর সােববা। কাস হা েমর পু র অহহেলর পিরবােরর পবূপু ষ িছেলন।
৯ যােবেশর জ তার অ যা য ভাইেদর জে র থেক বশী বদনাদায়ক িছল। যােবেশর মা বেলিছেলন, “ও হবার সময়

আমায় খবু ক পেত হেয়িছল বেল আিম ওর এই নাম রেখিছ!” ১০ যােবশ ই রােয়েলর ঈ বেরর কােছ রাথনা কের বেলন,
“আিম আপনার রকৃত আশীবাদ রাথনা কির। আিম চাই আপিন আমােক আেরা জিম-জমা িদন। সব সময় আমার কাছাকািছ
থেক যারা আমােক আঘাত করেত চায় তােদর থেক আমায় র া ক ন, তাহেল আর আমায় কান ক ভাগ করেত হেব না।”

ঈ বর তাঁর এসম মেনাবাসনা পণূ কেরিছেলন।
১১ শেূহর ভাই কলেূবর পেু রর নাম িছল মহীর। মহীেরর পেু রর নাম ইে ান, ১২ ইে ােনর পু রেদর নাম বৎ রাফা, পােসহ ও

তিহ । তিহ র পেু রর নাম ঈরনাহস। এঁরা সকেলই রকার বািস া িছেলন।
১৩ কনেসর ই পেু রর নাম: অৎনীেয়ল আর সরায়। অৎনীেয়েলর ই পেু রর নাম: হথ  আর িমেয়ােনাথয়। ১৪ িমেয়ােনাথেয়র

পেু রর নাম িছল অ রা।
সরােয়র পেু রর নাম িছল যায়াব। এই যায়াব িছেলন কুশলী িশ ী গ হারািসমেদর পবূপু ষ।
১৫ িযফিু র পু র িছল কােলব। কােলেবর পু রেদর নাম: ঈ , এলা ও নয়ম। এলার পেু রর নাম িছল কনস।
১৬ িযহিলেলেলর পু রেদর নাম: সীফ, সীফা, তীিরয় আর অসােরল।
১৭–১৮ ই রার পু রেদর নাম: যথর, মরদ, এফর আর যােলান। মরেদর এক পে র রীর গেভ জ ায় মিরয়ম, শ য়

ও িয বহ। িয বহ িছল ইি েমায়র িপতা। মরেদর িমশরীয় রী ফেরৗেণর ক যা িবিথয়ার গেভ যরদ গেদােরর িপতা,
হবর সােখার িপতা, আর িযকুথীেয়ল সােনাহর িপতা জ রহণ কেরন। এই িতন জেনর পু রেদর নাম িছল যথা রেম

গেদার, সােখার ও সােনাহ।
১৯ মরেদর রী িছেলন িযহদূার বািস া এবং নহেমর বান। তাঁর পৗ রেদর নাম িকয়ীলা আর ইি েমায়। িকয়ীলা আর

ইি েমায় যথা রেম গ ীয় ও মাখাথীয়েদর পবূপু ষ। ২০ শীেমােনর পু রেদর নাম িছল অে ান, ির ন, িব -হানন আর
তীেলান।

িযশীর ই পেু রর নাম সােহ  আর িব - সােহৎ ।
২১–২২ শলা িছেলন িযহদূার স ান। তাঁর পু রেদর নাম এর, লাদা আর যাকীম। কােষবার লাকরাও তাঁরই বংশধর। এছাডা়ও

যায়াশ আর সারফ নােম তাঁর ই পু র মায়াবীয় মেয়েদর িবেয় কের বৎ েলহেম চেল িগেয়িছেলন। এেরর পেু রর নাম
িছল লকার। লাদা িছেলন মােরশার িপতা এবং বৎ অসেবেয়র তাঁিতেদর পিরবারেগা ীর রিত াতা। এই পিরবার স েক
যা িকছ ুত য পাওয়া িগেয়েছ তা খবুই রাচীন। ২৩ শলার বংশধররা মািটর িজিনষপ র বানােতন। এঁরা নতায়ীম ও গেদরায়
বাস করেতন ও সখানকার রাজােদর জ য কাজ করেতন।

িশিমেয়ােনর স ান-স িত
২৪ িশিমেয়ােনর পু রেদর নাম নমেূয়ল, যামীন, যারীব, সরহ আর শৗল। ২৫ শৗেলর পেু রর নাম শ ুম, শ ুেমর পেু রর

নাম িম  সম আর িম  সেমর পেু রর নাম িছল িম  ম।
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২৬ িম  েমর পেু রর নাম হ ুেয়ল, হ ুেয়েলর পেু রর নাম শ ূর আর শ ূেরর পেু রর নাম িছল িশমিয়। ২৭ িশমিয়র ষাল
জন পু র আর ছয় ক যা িছল। িক িশমিয়র ভাইেদর খবু বিশ পু রক যা িছল না। িযহদূার অ যেদর তলুনায় তােদর
পিরবারেগা ী যেথ ছাট িছল।

২৮ িশমিয়র উ রপু ষরা ব - শবা, হৎসর-শয়ূাল, মালাদা শহরতলীসমেূহ বাস করত। ২৯ িব হা, এৎ সম, তালদ, ৩০ বথেূয়ল,
হ া, িস গ, ৩১ বৎ -মকােবা  , হৎসর-সষূীম, বৎ -িবরী, শারিযম রমখু শহর েলায় দায়েূদর রাজ ব কােলর আেগ পয
বাস করেতন। ৩২ এইসব শহর েলার কােছ য পাঁচিট রাম িছল, স িল হল: ঐটম, ঐন, িরে াণ, তােখন ও আশন।
৩৩ বাল  পয আেরা অেনক রাম িছল যখােন িশমিয়র বংশধররা থাকেতন। তাঁরা তাঁেদর পািরবািরক ইিতহাসও িলেখ
িগেয়েছন।

৩৪–৩৮ মেশাবব, যে ক, অমৎিসেয়র পু র যাশঃ, যােয়ল, যািশিবয়র পু র যহ,ূ সরােয়র পু র যািশিবয়, অসীেয়েলর
পু র সরায়, ইিলৈয়নয়, যােকাবা, িযেশাহায়, অসায়, অদীেয়ল, িযশীমীেয়ল, বনায়, অেলােনর পৗ র ও িশিফর পু র সীষঃ

রমখু িছেলন এইসব পিরবারেগা ীর রধান ও নতা। আেলান িছেলন িযদিয়য়র পু র এবং িশি রর নািত। আবার িশি র
িছেলন শমিয়েয়র পু র।
এই লাকেদর পিরবার অিতশয় বিৃ পল। ৩৯ তারা তােদর মষ ও গবািদ প র জ য চারণভিূমর খাঁেজ উপ যকার

পবূিদেক গেদােরর বিহরা েল চেল গল। ৪০ এভােব খুঁজেত খুঁজেত তারা উবর সবজু ও শাি পণূ জিম খুঁেজ পেলা। হােমর
উ রপু ষরা অতীেত সখােন বসবাস করেতন। ৪১ রাজা িহি য়র িযহদূায় রাজ ব কােল এই ঘটনা ঘেটিছল। এই সম লাক
গেদাের এেসিছল, হামীয়েদর তাঁবু িল বংস কেরিছল, তারা িময়নূীয়েদর িব ে যু কের তােদর বংস কেরিছল। আজ
অবিধ তােদর একজনও বঁেচ নই। অতঃপর তারা সখােন থাকেত করল কারণ ওখানকার জিমেত তােদর মেষর খাবার
মত রচরু পিরমােণ ঘাস িছল।

৪২ িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ীর পাঁচেশা লাক সয়ীর পাব য অ েল বসবাস করেত িগেয়িছেলন। পলিটয়, িনয়িরয়, রফািয়য়
ও উষীেয়ল রমখু িযশীর পু ররা এই দেলর নত ৃ ব িদেয়িছেলন। িশিমেয়ােনর বংশধররাও এখানকার বািস া অমােলকীয়েদর
সে যু কেরিছল এবং ৪৩ যারা বঁেচিছল সই সম অমােলকীয়েদর তারা মের ফেলিছল। তারপর থেক আজ অবিধ সই
িশিমেয়ানীয়রা সয়ীেরই বাস করেছন।

েবেণর উ রপু ষ

৫ ১–৩ েবণ িছেলন ই রােয়েলর রথম স ান। তাই, রথামত তাঁরই বড় ছেলর িবেশষ স ান ও সিুবেধ পাবার কথা।
িক যেহতু েবণ তাঁর িপতার রীর সে দিহক স ক াপন কেরিছেলন সই কারেণ বড় ছেলর অিধকার যােষেফর

পু ররা পেয়িছেলন। পািরবািরক ইিতহােসও, েবেণর নাম বড় ছেল িহেসেব নিথভু করা নই। িযহদূা যেহতু তাঁর ভাইেদর
থেক বিশ শি শালী হেয় উেঠিছেলন, সেহতু তাঁর পিরবার থেকই নতা ি র করা হত। তা সেৎ বও, বড় ছেলর িবেশষ

অিধকার ও অ যা য মতা যােষেফর বংেশর লাকরাই ভাগ করেতন।
েবেণর পু ররা িছল হেনাক, প ু, িহে রাণ ও কমী।

৪ যােয়েলর উ রপু ষেদর তািলকা িন প: যােয়েলর পেু রর নাম িশমিয়য়, িশমিয়য়র পেু রর নাম গাগ, গােগর পেু রর
নাম িশিমিয়, ৫ িশিমিয়র পেু রর নাম মীখা, মীখার পেু রর নাম রায়া, রায়ার পেু রর নাম বাল, ৬ বােলর পেু রর নাম িছল
বরা। অশরূরাজ িত ৎ -িপেলষর েবণ পিরবারেগা ীর এই নতােক তার জায়গা ছাডে়ত বা য কেরন এবং তাঁেক িনবাসন
দন।

৭ যােয়েলর ভাইেদর ও তাঁর পিরবােরর পিরচয় তাঁর পিরবারেগা ীর ইিতহাস অনযুায়ী িছল িন প: এই বংেশর বড় ছেল
িছেলন িযয়ীেয়ল, তারপর সখিরয় আর ৮ আসেসর পু র বলা। আসস িছেলন শমার পু র। শমা িছেলন যােয়েলর
পু র। এঁরা অেরােয়র থেক নেবা এবং বা -িমেয়ান পয অ েল বাস করেতন। ৯ পবূিদেক ফরাৎ নদীর কােছ ম ভিূম
পয অ েল এঁেদর বসবাস িছল। বসবােসর জ য তাঁরা এই অ ল বেছ িনেয়িছেলন কারণ তাঁেদর িগিলয়েদ অেনক গবািদ
প িছল। ১০ শৗেলর রাজ ব কােল, বলার লাকরা হাগরীয়েদর সে যু কের, তাঁেদর হািরেয় তাঁেদর তাঁবেুত বসবাস
করেত কেরন এবং িগিলয়েদর পবূ রা পয অ েল িনেজেদর আিধপ য িব ার কেরন।

গােদর উ রপু ষ
১১ গােদর পিরবারেগা ীর লাকরা েবণ পিরবারেগা ীর লাকেদর কােছই বাশন অ েলর শহর সলখা পয ছিডে়য় িছিটেয়

বাস করেতন। ১২ বাশেনর রথম নতা িছেলন যােয়ল। তারপের যথা রেম শাফম ও যানয় নতা হন। ১৩ মীখােয়ল,
ম ম, শবা, যারায়, যাকন, সীয় আর এবর হেলন এই পিরবােরর সাত ভাই। ১৪ এঁরা সকেলই হিূরর পু র অবীহিয়েলর
উ রপু ষ। আবার হিূর িছেলন যােরাহর পু র, যােরাহ িগিলয়েদর পু র, িগিলয়দ মীখােয়েলর পু র, মীখােয়ল িযশীশেয়র
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পু র, িযশীশয় যহেদার পু র আর যহেদা িছেলন বেূষর পু র। ১৫ অ য এক পিরবােরর নতা অিহর িপতার নাম অিদেয়ল।
িতিন িছেলন গিূনর পু র।

১৬ গাদ পিরবারেগা ীর লাকরা িগিলয়দ অ েল বসবাস করত। এঁরা বাশন ও বাশেনর পা ববতী ছাট খােটা শহর থেক
সীমাে শােরাণ পয সম সমভিূমেত বসিত াপন কেরিছেলন।

১৭ এই সম নাম িল গােদর পািরবািরক ইিতহােস িলিপব করা হয় এবং এ িল িযহদূার রাজা যাথম ও ই রােয়েলর রাজা
যারিবয়ােমর সমেয় নিথভু করা হয়।

যেু িকছ ু রন-কুশলী সিনক
১৮ েবণ, গাদ ও অেধক মনঃিশ পিরবারেগা ী থেক ৪৪,৭৬০ জন সাহসী লাক িছল। ঢাল-তেরায়াল ছাডা়ও তীর-ধনকু

িনেয় যু করােতও তারা িছল পারদশী। ১৯ এরা হাগরীয়, িযটূর, নাফীশ ও নাদেবর িব ে যু ঘাষণা কের। ২০ মনঃিশ,
েবণ ও গাদ পিরবারেগা ীর লাকরা সবশি মান ঈ বেরর কােছ যেু তােদর সাহা য করার জ য রাথনা কেরন। ঈ বর

তােদর সাহা য কেরন কারণ তারা তাঁেক িব বাস কেরিছল এবং তারা হাগরীয়েদর ও অ যা য সকলেক যেু পরা কের।
২১ তােদর ৫০,০০০ উট, ২৫০,০০০ মষ এবং ২০০০ গাধা িনেয় নওয়া ছাডা়ও তারা ১০০,০০০ যি েক ব ী কেরিছেলন।
২২ ঈ বর বয়ং েবেণর বংেশর লাকেদর সহায় হওয়ায় ব হাগরীয় যেু িনহত হন এবং অতঃপর মনঃিশ, েবণ ও গাদ
পিরবােরর লােকরা হাগরীয়েদর বাসভিূমেত থাকেত কেরন। ই রােয়েলর লাকরা ব ী হওয়ার আেগ পয তাঁরা ওখােনই
বাস কেরেছন।

২৩ মনঃিশর পিরবারেগা ীর অেধক লাক বা -হে াণ, সনীর ও হে াণ পবত পয বাশন অ েল বসবাস করেতন। এমশঃ
তাঁরা একিট বড় গা ীেত পিরণত হেয়িছেলন।

২৪ এফর, িযশী, ইলীেয়ল, অ রীেয়ল, িযরিময়, হাদিবয়, যহদীেয়ল রমখু িব যাত সাহসী বীররা িছেলন এঁেদর নতা।
২৫ িক এঁরা তাঁেদর পবূপু েষর আরা য ঈ বেরর িব ে পাপ আচরণ কের এই অ েলর রাক-বািস ােদর রা দবেদবীর
আরাধনা করেলন। এ কারেণই ঈ বর িক রাক-বািস ােদর বংস কেরিছেলন।

২৬ ফলতঃ, ই রােয়েলর ঈ বর, অশরূরাজ পলূ িযিন িত ৎ-িপেলষর নােমও পিরিচত িছেলন, যু করবার উ ািন িদেলন
এবং িতিন েবণ, গাদ ও অেধক মনঃিশর পিরবারেগা ীর সে যু কের তােদর ব ী কের িনবাসেন িনেয় গেলন। এই সম
ব ীেদর পলূ হলহ, হােবার ও হারা এবং গাষণ নদীর কােছ িনেয় এেলন। স িদন থেক আজ পয তারা সখােনই বসবাস
কের আসেছন।

লিবর উ রপু ষ

৬ ১ লিবর পু রেদর নাম িছল: গেশান, কহাৎ আর মরাির।
২ কহােতর পু রেদর নাম িছল: অ রাম, িয  হর, িহে রাণ আর উষীেয়ল।

৩ অ রােমর স ানেদর নাম িছল: হােরাণ, মািশ আর মিরয়ম।
হােরােণর পু ররা িছল নাদব, অবীহ,ূ ইিলয়াসর এবং ঈথামর। ৪ ইিলয়াসেরর পেু রর নাম পীনহস, পীনহেসর পেু রর নাম

অিবশয়ূ, ৫ অিবশয়ূর পেু রর নাম বিু , বিু র পেু রর নাম উিষ, ৬ উিষর পেু রর নাম সরিহয়, সরিহয়র পেু রর নাম
মরােয়াৎ , ৭ মরােয়ােতর পু র অমিরয়, অমিরয়র পেু রর নাম অহীটূব, ৮ অহীটূেবর পেু রর নাম সােদাক, সােদােকর পেু রর
নাম অহীমাস, ৯ অহীমােসর পেু রর নাম অসিরয়, অসিরয়র পেু রর নাম যাহানন, ১০ যাহানেনর পেু রর নাম অসিরয়।
এই অসিরয় শেলামেনর জ শােলেম বানােনা মি েরর যাজক িছেলন। ১১ অসিরয়র পেু রর নাম অমিরয়, অমিরয়র পেু রর
নাম অহীটূব, ১২ অহীটূেবর পেু রর নাম সােদাক, সােদােকর পেু রর নাম শ ুম, ১৩ শ ুেমর পেু রর নাম িহি য়, িহি য়র
পেু রর নাম অসিরয়, ১৪ অসিরয়র পেু রর নাম সরায় আর সরােয়র পেু রর নাম িছল িযেহাষাদক।

১৫ রভু যখন িযহদূা আর জ শােলেমর রিত হেয়িছেলন, িযেহাষাদকও তখন বাসভিূম যাগ করেত বা য হেয়িছেলন।
রভু নবখূ  িনৎ সরেক িদেয় এই সময় িযহদূা আর জ শােলেমর সম লাকেদর ব ী কিরেয় িভন দেশ পািঠেয় িছেলন।

লিবর অ যা য উ রপু ষ
১৬ লিবর পু ররা িছল: গেশান, কহাৎ আর মরাির।
১৭ গেশােনর পু রেদর নাম িছল িল  িন আর িশিমিয়।
১৮ কহােতর পু রেদর নাম িছল অ রাম, িয  হর, িহে রাণ আর উষীেয়ল।
১৯ মরািরর ই পেু রর নাম মহিল আর মিূশ।
িপতপৃু ষেদর নামানসুাের লবীয় পিরবােরর তািলকা িন প:
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২০ গেশােনর উ রপু ষ: গেশােমর পু র িছল িল  িন, িল  িনর পু র যহ , যহেতর পু র িস , ২১ িস র পু র যায়াহ,
যায়ােহর পু র ইে া, ইে ার পু র সরহ আর সরহর পু র িছল িযয় রয়।

২২ কহােতর উ রপু ষ: কহােতর পু র িছল অ ীনাদব, অ ীনাদেবর পু র কারহ, কারেহর পু র অসীর, ২৩ অসীেরর পু র
ইল ্কানা, ইল ্কানার পু র ইবীয়াসফ, ইবীয়াসেফর পু র অসীর, ২৪ অসীেরর পু র তহৎ, তহেতর পু র ঊরীেয়ল,
ঊরীেয়েলর পু র ঊিষয় আর ঊিষয়র পু র শৗল।

২৫ ইল ্কানার পেু রর নাম িছল অমাসয় আর অহীেমাৎ। ২৬ ইল ্কানার আেরক পেু রর নাম িছল সাফী, তার পেু রর নাম
নহৎ, ২৭ নহেতর পেু রর নাম ইলীয়াব, ইলীয়ােবর পেু রর নাম িযেরাহম, িযেরাহেমর পেু রর নাম ইল ্কানা আর ইল ্কানার
পেু রর নাম িছল শমেূয়ল। ২৮ শমেূয়েলর ই পেু রর নাম যােয়ল আর অিবয়। যােয়ল িছল শমেূয়েলর বড় ছেল।

২৯ মরািরর বংশধর: মরািরর পেু রর নাম মহিল, মহিলর পেু রর নাম িল  িন, িল  িনর পেু রর নাম িশিমিয়, িশিমিয়র পেু রর
নাম উষঃ, ৩০ উষঃর পেু রর নাম িশিময়, িশিময়র পেু রর নাম হিগয় আর হিগয়র পেু রর নাম িছল অসায়।

মি েরর গায়করা
৩১ সা ্যিস ুক রাখার িস ুকিট রভরু গহৃেত রাখার পর মহারাজ দায়দূ িন িলিখত যি েদর সখানকার ভজন ও কীতেনর

দািয় ব িদেয়িছেলন। ৩২ শেলামন রভরু জ য জ শােলেম মি র বানােনার আেগ পয এই সম গায়করা এই পিব র
তাঁবু বা সমাগম তাঁবেুত তাঁেদর কমসচূী অনযুায়ী গান-বাজনা আরাধনা করেতন।

৩৩ এঁরা হেলন কহােতর পিরবােরর:
যােয়েলর পু র গায়ক হমন, যােয়েলর িপতা শমেূয়ল, ৩৪ শমেূয়েলর িপতা ইল ্কানা, ইল ্কানার িপতা িযেরাহম, িযেরাহেমর

িপতা ইলীেয়ল, ইলীেয়েলর িপতা তাহ, ৩৫ তাহর িপতা সফূ, সেূফর িপতা ইল ্কানা, ইল ্কানার িপতা মাহত, মাহেতর
িপতা অমাসয়, ৩৬ অমাসেয়র িপতা ইল ্কানা, ইল ্কানার িপতা যােয়ল, যােয়েলর িপতা অসিরয়, অসিরয়র িপতা সফিনয়,
৩৭ সফিনয়র িপতা তহত, তহেতর িপতা অসীর, অসীেরর িপতা ইবীয়াসফ, ইবীয়াসেফর িপতা কারহ, ৩৮ কারহর িপতা
িয  হর, িয  হেরর িপতা কহাৎ , কহােতর িপতা লিব আর লিবর িপতা িছেলন ই রােয়ল।

৩৯ আসফ িছেলন হমেনর আ ীয় এবং িতিন হমেনর ডানিদেক দাঁিডে়য় কাজ করেতন। আসেফর িপতা িছেলন বিরিখয়,
বিরিখয়র িপতা িশিময়, ৪০ িশিময়র িপতা মীখােয়ল, মীখােয়েলর িপতা বােসয়, বােসয়র িপতা মি য়, ৪১ মি য়়র িপতা

ইৎ িনর, ইৎ িনেরর িপতা সরহ, সরেহর িপতা অদায়া, ৪২ অদায়ার িপতা এথন, এথেনর িপতা িস , িস র িপতা িশিমিয়,
৪৩ িশিমিয়র িপতা যহত, যহেতর িপতা গেশান আর গেশান িছেলন লিবর পু র।

৪৪ মরািরর উ রপু ষরা হমন আর আসেফর আ ীয় িছেলন এবং তাঁরা হমেনর বাঁিদেক দাঁিডে়য় গান করেতন। এথন িছেলন
কীিশর পু র, কীিশ অিদর পু র, অিদ ম ূেকর পু র, ৪৫ ম ূক হশিবয়র পু র, হশিবয় অমৎিসেয়র পু র, অমৎিসয় িহি য়র
পু র, ৪৬ িহি য় অি র পু র, অি বািনর পু র, বািন শমেরর পু র, ৪৭ শমর মহিলর পু র, মহিল মিূশর পু র, মিূশ
মরািরর পু র আর মরাির লিবর পু র।
৪৮ হমন আর আসেফর ভাইরাও লবীয় পিরবারেগা ীর সদ য িছেলন। লিবর পিরবারেগা ীেক লবীয়ও বলা হত।

ঈ বেরর গহৃ, পিব র তাঁবেুত কাজ করার জ যই লবীয়েদর বেছ নওয়া হেয়িছল। ৪৯ তেব বদীেত ধপুধেূনা দবার এবং
হামবিল ও বিলদােনর অিধকার িছল ধমুা র হােরােণর উ রপু ষেদর। রভরু গেৃহর পিব রতম ােনর সম কাজ করেতন

হােরােণর পিরবােরর সদ যরা। ই রােয়েলর লাকেদর রায়ি করাবার জ য য সম আচার অনু ান করা হত সিটও
তাঁরাই করেতন। তাঁরা রভরু দাস মািশ রদ সম িবিধ ও আইন িল মেন চলেতন।

হােরােণর উ রপু ষ
৫০ হােরােণর পেু রর নাম িছল ইিলয়াসর, ইিলয়াসেরর পেু রর নাম িছল পীনহস, পীনহেসর পেু রর নাম অবীশয়ূ, ৫১ অবীশয়ূর

পেু রর নাম বিু , বিু র পেু রর নাম উিষ, উিষর পেু রর নাম সরািহয়, ৫২ সরািহয়র পেু রর নাম মরােয়াৎ, মরােয়ােতর
পেু রর নাম অমিরয়, অমিরয়র পেু রর নাম অহীটূব, ৫৩ অহীটূেবর পেু রর নাম সােদাক আর সােদােকর পেু রর নাম িছল
অহীমাস।

লবীয় পিরবােরর বাস ান
৫৪ হােরােণর উ রপু ষরা তােদর য জিম দওয়া হেয়িছল সখােন তাঁবু খািটেয় বসবাস করত। লবীয়েদর য জিম দওয়া

হেয়িছল তার রথম অংশিট পেয়িছল কহাৎ পিরবার িল। ৫৫ তাঁেদর িযহদূার িহে রাণ ও তার আেশপােশর জিমেত বাস
করেত দওয়া হেয়িছল। ৫৬ িহে রােণর দূরবতী মাঠ-ঘাট ও রামা ল িল িযফিু র পু র কােলবেক দওয়া হয়। ৫৭ হােরােণর
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উ রপু ষেদর িহে রাণ, িনরাপ ার শহর ‡ দওয়া হয়। িলব ্না, য ীর, ইি েমায়, ৫৮ িহেলন, দবীর, ৫৯ আশন, বৎ েশমশ রমখু
শহর ও তার পা ববতী মাঠ িল তাঁেদর দওয়া হেয়িছল। ৬০ িব যামীেনর পিরবারেগা ীর সদ যরা িগিবেয়ান, গবা, অনােথাৎ,
আেলমৎ রমখু শহর ও তার আেশপােশর মাঠ িল পেয়িছেলন।

কহােতর পিরবারেদর তেরািট শহর দওয়া হয়।
৬১ কহােতর উ রপু েষর বাদবািক সদ যরা মনঃিশ পিরবারেগা ীর অেধেকর মে য থেক দশিট শহর পেয়িছেলন।
৬২ গেশােমর উ রপু ষরা ১৩িট শহর পেয়িছল। তারা শহর িল ইষাখর পিরবার, আেশর পিরবার, ন ািল পিরবার, বাশেন

বসবাসকারী মনঃিশ পিরবারেগা ীর একাংেশর কাছ থেক পেয়িছল।
৬৩ মরািরর উ রপু ষরা, েবণ, গাদ আর সবলূনূ পিরবারেগা ীর কাছ থেক অ িনে প কের ১২ িট শহর পেয়িছেলন।
৬৪ এইভােব ই রােয়লীয়রা লবীয়েদর শহর ও জিমজমা ভাগ-বাঁেটায়ারা কের িদেলন। ৬৫ এই সম শহরই িযহদূা, িশিমেয়ান

ও িব যামীেনর পিরবারেগা ীর িছল। তাঁরাই অ িনে প কের কা লবীয় পিরবার কা শহর পােবন তা িঠক কেরিছেলন।
৬৬ ই রিয়েমর পিরবারেগা ী কহাৎ পিরবােরর িকছ ু লাকেক কেয়কিট শহরতলী িদেলন। ঘুঁিট চেল এই শহরতলীসমহূ

িনবািচত হেয়িছল। ৬৭ িনরাপ ার শহর িশিখম তােদর দওয়া হেয়িছল। এছাডা়ও তােদর দওয়া হেয়িছল গষর নগর।
৬৮ যি য়াম, বৎ - হারণ, ৬৯ আইজালন এবং গাৎ -িরে াণ শহর িল। এই শহর িলর সে তারা ই রিয়েমর পাব য অ েলর
মাঠ িলও পেয়িছল। ৭০ এবং কহােতর বািক পিরবার িলেক ই রােয়লীয়রা মনঃিশ পিরবােরর অেধেকর কাছ থেক িদল
আেনর, িব যম এবং তােদর মাঠ িল।

অ যা য লবীয়রাও বাস ান পেলন
৭১ মনঃিশ পিরবারেগা ীর অেধেকর কাছ থেক গেশান পিরবােরর সদ যরা বাশেনর গালন শহর ও অ ােরাৎ এবং তার

আেশপােশর মাঠ েলা বসবােসর জ য পেলন।
৭২–৭৩ এছাডা়ও তাঁরা ইষাখর পিরবারেগা ীর কাছ থেক কদশ, দাবর  , রােমাৎ ও গি ম রমখু শহর ও তার সংল

মাঠ েলা পেলন।
৭৪–৭৫ আেশর পিরবারেগা ীর কাছ থেক তাঁরা পেলন মশাল, আেদান, হেূকাক, রেহাব রমখু শহর ও তার সংল

মাঠ েলা।
৭৬ ন ািল পিরবারেগা ীর কাছ থেক তাঁরা পেলন গালীেলর কদশ, হে ান, িকিরয়াথিয়ম রমখু শহর ও তার সংল

মাঠ েলা। ৭৭ লবীয়েদর বাদবািকরা িছেলন মরাির পিরবােরর সদ য। তারা সবলূনূ পিরবারেগা ীর কাছ থেক যখিনয়ম,
করতহ, িরে ােণা এবং তােবার রমখু শহর ও তার িনকটবতী মাঠ েলা পেলন।

৭৮–৭৯ মরাির পিরবােরর সদ যরা এছাডা়ও ম অ েলর বৎ সর নগর, যাহসা, কদেমাৎ, মফা  রমখু শহর ও তার
আেশপােশর মাঠ েলা েবণ পিরবারেগা ীর কাছ থেক পেলন। েবেণর উ রপু ষরা যদন নদী ও িযিরেহা শহেরর পবূ রাে
বসবাস করেতন।

৮০–৮১ মরাির পিরবােরর সদ যরা গাদ পিরবারেগা ীর কাছ থেক পেয়িছেলন িগিলয়েদর রােমাৎ, মহনিয়ম, িহে বাণ,
যােসর রমখু শহেরর িনকটবতী মাঠ েলা।

ইষাখেরর উ রপু ষ

৭ ১ ইষাখেরর চার পেু রর নাম িছল তালয়, পয়ূ, যাশবূ আর িশে রাণ।
২ তালেয়়র পু ররা সকেলই তােদর পিরবােরর নতা িছেলন। এেদর নাম: উিষ, রফায়, িযরীেয়ল, যহময়, িযসম আর

শমেূয়ল। এঁরা এবং এঁেদর উ রপু ষেদর সকেলই িছেলন বীর সিনক। দায়েূদর রাজে বর সময় এেদর পিরবাের ২২,৬০০
সিনক িছল।

৩ উিষর পেু রর নাম িছল িয রািহয়। িয রািহেয়র পু ররা িছল: মীখােয়ল, ওবিদয়, যােয়ল ও িযিশয়। এঁরা পাঁচজনই িছেলন
তাঁেদর পিরবােরর নতা। ৪ তাঁেদর বংশতািলকা থেক জানেত পারা যায়, এই পিরবাের ৩৬,০০০ সিনক িছেলন। ব
িববােহর কারেণ এেদর পিরবােরর সদ য সং যা যেথ বিশ িছল।

৫ পািরবািরক ইিতহাস অনযুায়ী ইষাখেরর পিরবারেগা ীেত সব িমিলেয় ৮৭,০০০ বীর সিনক জে িছেলন।

‡৬:৫৭ িনরাপ ার শহর একিট িবেশষ শহর যখােন একজন ই রােয়লীয় কাউেক ঘটনাবশতঃ হ যা করেল তার আ ীয়েদর
রাধ থেক র া পাবার জ য এই শহের পািলেয় িগেয় িনেজেক বাঁচােত পারত।
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িব যামীেনর উ রপু ষ
৬ বলা, বখর ও িযদীেয়ল নােম িব যামীেনর িতন পু র িছল।
৭ ইে বাণ, উিষ, উষীেয়ল, িযেরেমাৎ আর ঈরী নােম বলার পাঁচ পু র িছল। এেদর পািরবািরক ইিতহাস অনযুায়ী এই পিরবােরর

মাট ২২,০৩৪ জন সিনক িছেলন।
৮ বখেরর পেু ররা িছল সমীরাঃ যায়াশ, ইলীেয়ষর, ইিলেয়া-ঐনয়, অি র, িযেরেমাৎ, অিবয়, অনােথাৎ আর আেলমৎ । তারা

সকেলই বখেরর স ান। ৯ ২০,২০০ জন বীর সিনক যাঁরা তাঁেদর পিরবােরর নতা িছেলন, তাঁেদর নাম পািরবািরক ইিতহােস
তাঁেদর পিরবারেগা ী অনসুাের নিথব আেছ।

১০ িযদীেয়েলর পেু রর নাম িব হন। িব হেনর পু রেদর নাম িছল: িযয়শূ, িব যামীন, এহদূ, কনানা, সথন, তশীশ আর
অহীশহর। ১১ িযদীেয়েলর পু ররা সকেলই তােদর পিরবােরর নতা িছেলন এবং এই বংেশ মাট সিনেকর সং যা িছল
১৭,২০০ জন।

১২ পপীম আর পপীম জেনই িছেলন ঈেরর উ রপু ষ। অেহেরর পেু রর নাম িছল হশূীম।

ন ািলর উ রপু ষ
১৩ ন ািলর পু রেদর নাম িছল যহিসেয়ল, গিূন, যৎ সর আর শ ূম।
আর এরা সকেলই িব হােরর উ রপু ষ িছেলন।

মনঃিশর উ রপু ষ
১৪ মনঃিশর পিরবােরর িববরণ িন প:
মনঃিশর অরামীয়া উপপ ীর অ রীেয়ল নােম এক পু র িছল। তাঁর গেভ িগিলয়েদর িপতা মাখীেররও জ হয়। ১৫ মাখীর ীম

আর ীেমর পিরবােরর একজনেক িবেয় কেরিছেলন। মাখীেরর বােনর নাম দওয়া হেয়িছল মাখা। ি বতীয় পেু রর নাম
সলফাদ। তার ধু কেয়কিট ক যা স ান িছল। ১৬ মাখীেরর রী মাখা একিট পেু রর জ িদেয়িছেলন এবং তার নাম
রেখিছেলন পরশ। পরেশর ভাইেয়র নাম িছল শরশ। শরেশর পু রেদর নাম িছল ঊলম ও রকম।

১৭ ঊলেমর পেু রর নাম বদান।
িগিলয়েদর উ রপু ষ িন প: িগিলয়দ িছেলন মাখীেরর পু র, মাখীর মনঃিশর পু র। ১৮ মাখীেরর বান হে ােলকেতর পু র

িছল ঈে হাদ, অবীেয়ষর আর মহলা।
১৯ শমীদার পু রেদর নাম িছল অিহয়ন, শখম, িলি হ ও অনীয়াম।

ই রিয়েমর উ রপু ষ
২০ ই রিয়েমর উ রপু ষ িন প: ই রিয়েমর পেু রর নাম িছল শেূথলহ, শেূথলেহর পু র বরদ, বরেদর পু র তহৎ,

২১ তহেতর পু র ইিলয়াদা, ইিলয়াদার পু র তহৎ, তহেতর পু র সাবদ আর সাবেদর পেু রর নাম িছল শেূথলহ।
গাত শহেরর িকছ ু বািস া এৎ সর ও ইিলযদেক হ যা কের কারণ তাঁরা জন এই শহর থেক গবািদ প আর মষ চিুর করার

চ া কেরিছেলন। ২২ এেদর জেনর িপতা ই রিয়ম পু রেদর মতৃু্যেশােক অেনকিদন কা াকািট কেরিছেলন। তারপর তাঁর
পিরবােরর লাকরা এেস তাঁেক সা বনা িদেল ২৩ িতিন তাঁর রীর সে আবার িমিলত হেলন এবং তাঁর রীর গেভ একিট
পু র জ ােল ই রিয়ম সই পেু রর নাম িদেলন বরীয়, কারণ এই পিরবাের একিট ঘটনা ঘেট িগেয়িছল। ২৪ ই রিয়েমর
ক যার নাম িছল শীরা। িতিন উ ও িন বৎ - হােরাণ এবং উেষণ শীরা প ন কেরিছেলন।

২৫ ই রিয়েমর আর এক পেু রর নাম িছল রফহ। রফেহর পেু রর নাম রশফ, রশেফর পেু রর নাম তলহ, তলেহর
পেু রর নাম তহন, ২৬ তহেনর পেু রর নাম লাদন, লাদেনর পেু রর নাম অ ীহদূ, অ ীহেূদর পেু রর নাম ইলীশামা,
২৭ ইলীশামার পেু রর নাম ননূ আর নেূনর পেু রর নাম িছল িযেহাশয়ূ।
২৮ ই রিয়েমর উ রপু ষরা বেথল ও তার আেশপােশর রাম েলায়, পবূিদেক নারণ, পি েম গষর ও তার চারপােশর

শহের, িশিখম এবং এর আেশপােশর রাম িলেত আয়া এবং এর রাম িলর অ েল পয বাস করত। ২৯ মনঃিশেদর জিমর
সীমা বরাবর িছল বৎ শান, তানক, মিগে া, দার এবং তােদর রাম িল। ই রােয়েলর পু র যােষেফর উ রপু ষরা এই
সম শহের থাকেতন।

আেশেরর উ রপু ষ
৩০ আেশেরর পু রেদর নাম িছল িয িয বাঃ, িয বী আর বরীয়। এেদর বােনর নাম সরহ।
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৩১ বরীয়র পু রেদর নাম হবর আর ম ীেয়ল। ম ীেয়েলর পেু রর নাম িবেষাত।
৩২ হবেরর পু রেদর নাম যে ট, শােমর আর হাথম। এঁেদর বােনর নাম শয়ূা।
৩৩ যে েটর পু রেদর নাম িছল: পাসক, িব হল আর অ বৎ।
৩৪ শমেরর পু রেদর নাম িছল: অিহ, রাগহ, িয ব আর অরাম।
৩৫ শমেরর ভাই হলেমর পু রেদর নাম িছল: শাফহ, িয শলশ আর আমল।
৩৬ সাফহর পু রেদর নাম: সহূ, হেণফর, শয়ূাল, বরী, িয র, ৩৭ বৎ সর, হাদ, শ , িশ শ, িয রণ আর বরা।
৩৮ যথেরর পু রেদর নাম: িযফিু , িপ আর অরা।
৩৯ উে র পু রেদর নাম: আরহ, হ ীেয়ল আর িরৎিসয়।

৪০ আেশেরর এই সম উ রপু ষরা িছেলন বীর যা া ও তাঁেদর পিরবােরর নতা এবং র যি । এঁেদর পিরবােরর
মাট যা ার সং যা িছল ২৬,০০০ জন।

রাজা শৗেলর পািরবািরক ইিতহাস

৮ ১–২ িব যামীেনর রথম পু র বলা, ি বতীয় পু র অে বল, ততৃীয় পু র অহহ, চতথু পু র নাহা আর প ম পু র
রাফা।

৩–৫ বলার পু রেদর নাম: অ র, গরা, অবীহদূ, অবীশয়ূ, নামান, আেহাহ, গরা, শফফূন আর হরূম।
৬–৭ নামান, অিহয় আর গরা িছেলন এ েদর উ রপু ষ। এঁরা সকেলই গবায় িনেজেদর পিরবােরর নতা িছেলন। উষঃ ও

অহীহেূদর িপতা গরা এঁেদর বািড় ছেড় মানহেত উেঠ যেত বা য কেরিছেলন।
৮ শহরযিয়ম মায়াব অ েল তাঁর রী হশূীম ও বারাক উভয়েকই িবদায় িদেয় আর একিট িববাহ কেরন এবং সই িববােহর

ফল ব প কেয়কিট স ান হয়। ৯–১০ রী হাদেশর মা যেম যাবব, িসিবয়, মশা, ম ম, িযয়শূ, শিখয় আর িমম নােম
তাঁর সাত পু র হয়। এঁরাও সকেল িনেজেদর পিরবােরর নতা িছেলন। ১১ শহরিয়ম আর তাঁর রী হশূীেমরও অহীটূব আর
ই াল নােম ই পু র িছল।

১২–১৩ ই ােলর পু রেদর নাম িছল এবর, িমিশয়ম, শমদ, বরীয় আর শমা। শমদ, ওেনা এবং লােদর শহর িল ও তার
পা ববতী নগর িল গেড় তেুলিছেলন। বরীয় আর শমা অয়ােলােন বসবাসকারী পিরবার েলার নতা িছেলন এবং গােত
যাঁরা বাস করেতন তাঁেদর তাঁরা উেঠ যেত বা য কেরিছেলন।

১৪ বরীয়র পু রেদর নাম িছল শাশক, িযেরেমাৎ, ১৫ সবিদয়, অরাদ, এদর, ১৬ মীখােয়ল, িয পা আর যাহ। ১৭ ই ােলর
পু রেদর নাম সবিদয়, ম ম, িহি , হবর, ১৮ িয রয়, িযি লয় আর যাবব।

১৯ িশিমিয়র পু রেদর নাম িছল যাকীম, িসি র, সিদ, ২০ ইলীৈয়নয়, িস থয়, ইলীেয়ল, ২১ অদায়া, বরায়া আর িশ র  ।
২২ শাশেকর পু রেদর নাম িছল: িয পন, এবর, ইলীেয়ল, ২৩ অেদান, িসি র, হানন, ২৪ হনািনয়, এলম, অে ািথয়, ২৫ িযফিদয়

আর পনেূয়ল।
২৬ িযেরাহেমর পু রেদর নাম িশ শরয়, শহিরয়, অথিলয়, ২৭ যািরিশয়, এিলয় আর িসি র।
২৮ এঁরা সকেলই জ শােলেম বাস করেতন এবং িনেজেদর পিরবােরর নতা িছেলন। একথা এঁেদর পািরবািরক ইিতহােস লখা
আেছ।
২৯ িযয়ীেয়ল িছেলন িগিবেয়ােনর িপতা। িতিন িগিবেয়ােন থাকেতন। তাঁর রীর নাম িছল মাখা। ৩০ িযয়ীেয়েলর পু রেদর

নাম হল য অেদান এবং তারপর যথা রেম সরূ, কীশ, বাল, নর, নাদব, ৩১ গেদার, অিহেয়া, সখর আর িমে াত।
৩২ িমে ােতর পেু রর নাম িশিময়। এঁরা সকেল জ শােলেম তাঁেদর আ ীয়- বজনেদর কাছাকািছ বাস করেতন।

৩৩ নেরর ¶পেু রর নাম িছল কীশ। কীেশর পু র িছল শৗল আর শৗেলর পু রেদর নাম িছল: যানাথন, ম ীশয়ূ, অবীনাদব
ও ই বাল।

৩৪ যানাথেনর পেু রর নাম: মরী -বাল আর মরী -বােলর পেু রর নাম িছল মীখা।
৩৫ মীখার পু রেদর নাম িছল: িপেথান, মলক, তেরয় আর আহস।
৩৬ আহেসর পেু রর নাম িযেহায়াদা, িযেহায়াদার পু রেদর নাম আেলমৎ , অ াবৎ আর িসি র। িসি রর পেু রর নাম মাৎসা,

৩৭ মাৎসার পেু রর নাম িছল িবিনয়া, িবিনয়ার পেু রর নাম রফায়, রফােয়র পু র িছল ইলীয়াসা আর ইলীয়াসার পু র
িছল আৎেসল।

৩৮ আৎেসেলর ছয় পেু রর নাম: অ রীকাম, বাখ , ই ােয়ল, িশয়িরয়, ওবিদয় আর হানান।

¶৮:৩৩ নর এখােন উি িখত নর হয়ত ১ম শম:ূ ৯:১ এ উি িখত অবীেয়ল হেত পাের।



১ বংশাবিল ৮:৩৯ 12 ১ বংশাবিল ৯:২৭

৩৯ আৎেসেলর ভাই এশেকর পু রেদর নাম িছল: য ঊলম, ি বতীয় িযয়শূ আর ততৃীয় পু র এলীেফলট। ৪০ ঊলেমর
পু ররা সকেলই িছল বীর সিনক, তীর ধনকু চালােত পারদশী। এেদর সকেলরই অেনক অেনক পু র ও পৗ র িছল। সব
িমিলেয় মাট ১৫০ জন পু র ও পৗ র িছল।

এঁরা সকেলই িব যামীেনর উ রপু ষ।

৯ ১ ই রােয়েলর সম বািস ােদর নাম তােদর পািরবািরক ইিতহােস িলিপব িছল। সই সম পািরবািরক ইিতহাস স িলত
কের ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস র িট লখা হয়।

জ শােলেমর লাক
িযহদূার লাকেদর জার কের বািবেল িনবািসত করা হেয়িছল কারণ তারা ঈ বেরর রিত অিব ব হেয়িছল। ২ পরবতীকােল

িনেজেদর বাস ােন রথম যাঁরা িফের এেস আবার বাস করেত কেরন তাঁেদর মে য যাজকবগ, লবীয়, মি েরর দাস
ছাডা়ও িকছ ু ই রােয়লীয় যি িছেলন।

৩ জ শােলেম বসবাসকারী িযহদূা, িব যামীন, ই রিয়ম আর মনঃিশ পিরবার গা ীর লাকেদর তািলকা িন প:
৪ উথেয়র িপতা অ ীহদূ, অ ীহেূদর িপতা অি র, অি রর িপতা ইি র, ইি রর িপতা বািন, িযিন িছেলন িযহদূার স ান খাদ

পরেসর উ রপু ষ।
৫ শীেলানীয়েদর মে য জ শােলেম থাকেতন অসায় আর তাঁর পু ররা।
৬ সরহেদর মে য যেুয়ল ও তাঁর আ ীয়- বজন সহ মাট ৬৯০ জন থাকেতন।
৭ িব যামীন পিরবারেগা ীর যাঁরা জ শােলেম থাকেতন তাঁরা হেলন: স ূর িপতা ম ম, ম েমর িপতা হাদিবয়, হাদিবয়র

িপতা হ ূয়, ৮ িযেরাহেমর পু র িছল িযিনয়, এলা িছল উিষর পু র, উিষ িছল িমি রর পু র, ম ম িছল শফিটয়র পু র,
শফিটয় িছল েয়েলর পু র এবং েয়ল িছল িযিনয়র পু র। ৯ িব যামীনেদর পািরবািরক ইিতহাস থেক জানা যায়, এই
পিরবােরর মাট ৯৫৬ জন জ শােলেম বাস করেতন এবং এঁরা সকেলই িনেজেদর পািরবািরক নতা িছেলন।

১০ যাজকেদর মে য জ শােলেম বাস করেতন িযদিয়য়, িযেহায়ারীব, যাখীন এবং িহি য়র পু র অশরূীয়। ১১ িহি য় িছেলন
ম েমর পু র, তাঁর িপতা িছেলন সােদাক। সােদােকর িপতা মরােয়াত, তাঁর িপতা অহীটূব। অহীটূব ঈ বেরর মি েরর
একজন বপণূ পদািধকারী িছেলন। ১২ এঁরা ছাডা়ও বাস করেতন: অদায়ার িপতা িযেরাহম, তাঁর িপতা পশ ্হরূ, তাঁর িপতা
মি য়, আর অদীেয়েলর পু র মাসয়, অদীেয়েলর িপতা যহেসরা, তাঁর িপতা ম ুম, তাঁর িপতা মিশ মীত ও মিশ মীেতর
িপতা ইে র রমখু।

১৩ সব িমিলেয় যাজকেদর সং যা িছল ১৭৬০ জন। এঁরা সকেল ঈ বেরর মি ের সবার জ য িনযু ও িনেজেদর পিরবােরর
নতা িছেলন।

১৪ লবীয় পিরবােরর মে য যাঁরা জ শােলেম বাস করেতন তাঁেদর তািলকা িন প: শমিয়য়র িপতা হশবূ, তাঁর িপতা
অ রীকাম, তাঁর িপতা মরািরর উ রপু ষ হশিবয়। ১৫ এছাডা়ও জ শােলেম থাকেতন বকবকর, হরশ, গালল আর
ম িনয়। ম িনয় িছেলন মীখার পু র, মীখা িসি রর পু র, িসি র আসেফর পু র। ১৬ ওবিদয় িছেলন শমিয়য়র পু র,
শমিয়য় গালেলর পু র, গালল িযদূথেূনর পু র, িযদূথনূ বিরিখয়র পু র, বিরিখয় আসার পু র আর আসা িছল ইল ্কানার
পু র। বিরিখয় নেটাফার লাকেদর কাছাকািছ ছাট শহর েলায় বসবাস করেতন।

১৭ বারর ীেদর মে য জ শােলেম বাস করেতন শ ুম, অ ুব, ট  েমান, অহীমান এবং তাঁেদর আ ীয়রা। শ ুম িছেলন এঁেদর
নতা। ১৮ এঁরা িছেলন লিব পিরবারেগা ীর সদ য এবং পবূিদেক রাজ বােরর পােশ দাঁডা়েতন। ১৯ শ ুম িছেলন কািরর

পু র, কাির ইবীয়াসেফর পু র, ইবীয়াসফ কারেহর পু র িছেলন। শ ুম এবং তাঁর ভাইরা িছেলন কারহ পিরবােরর
সদ য এবং তাঁেদর পবূপু ষেদর মেতাই তাঁরাও পিব র তাঁবরু দরজায় পাহারা িদেতন। ২০ অতীেত ইিলয়াসেরর পু র
পীনহস মি েরর বার র ীেদর তৎ বাবধান করেতন। রভু তাঁর সহায় িছেলন। ২১ মেশেলিময়র পু র সখিরয়ও পিব র
তাঁবরু বারর ীর কাজ করেতন।
২২ সব িমিলেয় ২১২ জন যি পিব র তাঁবরু রেবশ পথ েলা পাহারা িদেতন। এঁেদর সকেলর নামই তাঁেদর পািরবািরক

ইিতহােস লখা আেছ। এঁরা সকেল িব বাসী িছেলন বেলই ভাববাদী দায়দূ ও শমেূয়ল তাঁেদর ও ২৩ তাঁেদর উ রপু ষেদর
রভরু গহৃ ও পিব র তাঁবরু রেবশ পথ পাহারার কােজ িনযু কেরিছেলন। ২৪ উ র, দি ণ, পবূ, পি ম সব িমিলেয় মাট

চারিট রেবশ-পথ িছল। ২৫ রায়ই বারর ীেদর আ ীয়রা তােদর ছাট ছাট শহরতলী থেক এেস এঁেদর ৭ িদেনর জ য
সাহা য করেতন। ২৬ লবীয় পিরবােরর চারজন এই সম বারর ীেদর নতা িছেলন। এঁেদর সকেলরই কাজ িছল ঈ বেরর
মি েরর ঘর- দােরর য নওয়া ও মি েরর ধনস দ র া করা। ২৭ সারা রাত ধের তাঁরা মি র পাহারা িদেতন এবং তারপর
সকােল ঈ বেরর মি েরর দরজা খেুল িদেতন।
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২৮ িকছ ু বার র ীেদর কাজ িছল মি েরর িন য যব ত থালার িহেসব রাখা। এঁরা এই সম থালা বাইের আনা ও িনেয়
যাওয়ার সমেয় েন রাখেতন। ২৯ িকছ ু বার র ী আসবাবপ র, িবেশষ িবেশষ কােজ যব ত থালা ছাডা়ও ময়দা, রা ারস,
তল, ধপুধেূনা ও িবেশষ তেলর § দখােশানা করত। ৩০ িক যাজকরাই যব ত সগু ী তেলর দখােশানা করেতন।

৩১ কারহ পিরবােরর শ ুেমর বড় ছেল মি িথয় নােম জৈনক লবীয় হােমর জ য যব ত িট সঁকার দািয়ে ব িছেলন।
৩২ কারহ পিরবােরর িকছ ু বার র ীর কাজ িছল িব রােমর িদেন য সম িট টিবেল পিরেবশন করা হত স িল র ত
করা।

৩৩ য সম লবীয়রা গান গাইেতন এবং তাঁেদর পিরবােরর নতা িছেলন তাঁরা মি েরর ভতের ঘের বাস করেতন। যেহতু
তাঁেদর সারা িদন সারা রাত মি েরর কাজ করেত হত সেহতু তাঁেদর অ য কান কাজ করেত হত না।

৩৪ পািরবািরক ইিতহােস জ শােলেম বসবাসকারী এই সম লবীয়েদর তাঁেদর পিরবােরর নতা িহেসেব উে খ করা
আেছ।

রাজা শৗেলর পািরবািরক ইিতহাস
৩৫ িগিবেয়ােনর িপতা িযয়ীেয়ল িগিবেয়ােন বাস করেতন। তাঁর রীর নাম িছল মাখা। ৩৬ তাঁেদর পু রেদর নাম যথা রেম

অেদান, সরূ, কীশ, বাল, নর, নাদব, ৩৭ গােদার, অিহেয়া, সখিরয় ও িমে া  । ৩৮ িমে ােতর পু র িছল িশিময়াম।
িযয়ীেয়েলর পিরবােরর সকেলই তাঁেদর আ ীয়েদর কাছাকািছ জ শােলেম বাস করেতন।

৩৯ নেরর পেু রর নাম িছল কীশ, কীেশর পেু রর নাম শৗল, আর শৗেলর পু রেদর নাম িছল যানাথন, ম ীশয়ূ, অবীনাদব
ও ই বাল।

৪০ যানাথেনর পেু রর নাম িছল মির -বাল আর পৗে রর নাম মীখা।
৪১ মীখার পু রেদর নাম িছল িপেথান, মলক, তহেরয় আর আহস। ৪২ আহেসর পু র িছল যারঃ। যােরর পু ররা িছল আেলমৎ ,

অ াবৎ এবং িসি র। িসি র িছল মাৎসার িপতা। ৪৩ মাৎসার পেু রর নাম িবিনয়া, িবিনয়ার পেু রর নাম রফায়, রফােয়র
পেু রর নাম িছল ইলীয়াসা আর ইলীয়াসার পেু রর নাম আৎেসল।

৪৪ আৎেসেলর ছয় পেু রর নাম িছল অ রীকাম, বাখ , ই ােয়ল, িশয়িরয়, ওবিদয় আর হানান।

রাজা শৗেলর মতৃু্য

১০ ১ পেল ীয়রা ই রােয়লীয় লাকেদর সে যু করেত এেল ই রােয়লীয়রা পািলেয় িগেয়িছল। িগ  েবায় পাহােড় মারাও
িগেয়িছল অেনেক। ২ পেল ীয়রা রাজা শৗল ও তাঁর পু রেদর পছেন ধাওয়া কের শষ পয তাঁেদর ধের ফেল হ যাও

কেরিছল। শৗেলর িতন পু র যানাথন, অবীনাদব ও মি -শয়ূ পেল ীয়েদর হােত মারা পেডি়ছেলন। ৩ এবং শৗেলর চারপােশ
যু তী র হেয় ওেঠ এবং শৗলেক পেল ীয় তীর াজরা তীর ছ ুঁেড় আহত কের।

৪ রাজা শৗল তখন তাঁর অ রবাহকেক বলেলন, “তিুম তরবাির বর কের িনেজর হােত আমায় হ যা কর। তাহেল আর
এই িভন দশীরা এেস আমায় িনেয় ম রা করেত বা আমায় আঘাত করেত পারেব না।”

িক রাজার অ রবাহক মহারাজেক হ যা করেত ভয় পল। তাই শৗল তখন িনেজর তরবাির িদেয়ই আ হ যা করেলন।
৫ অ রবাহক যখন দখেত পল রাজা শৗেলর মতৃু্য হেয়েছ তখন সও িনেজর তরবাির িদেয় িনেজেক হ যা করল। ৬ অথাৎ 
রাজা শৗল ও তাঁর িতন পু র এক সে মারা গেলন।

৭ সমতল ভিূমেত বসবাসকারী ই রােয়েলর বািস ারা দখল তােদর সনাবািহনী রণে র ছেড় পািলেয়েছ আর রাজা
শৗল ও তাঁর িতন পু র মারা িগেয়েছ। তখন তারাও তােদর শহর ছেড় পালাল। পেল ীয়রা সই সম শহর দখল কের
সখােন বাস করেত করল।

৮ পেরর িদন পেল ীয়রা মতৃেদহ থেক দামী িজিনসপ র খেুল িনেত এেস িগ  েবায় পবেত রাজা শৗল ও তাঁর িতন পেু রর
মতৃেদহ খুঁেজ পল। ৯ শৗেলর দহ থেক মূ য িজিনসপ র িনেয় নওয়ার পর পেল ীয়রা শৗেলর মু এবং বম িনেয় িনল
এবং তােদর লাকেদর এবং তােদর দবতােদর খবরটা জানােনার জ য রাে যর সব র বাতাবাহক পাঠাল। ১০ তারপর তােদর

রা দবতার মি ের শৗেলর কাটা মু ুটা ঝিুলেয় িদল।
১১ যােবশ-িগিলয়েদর সম লাকরা যখন জানেত পারল পেল ীয়রা শৗেলর িক দশা কেরেছ ১২ তখন তারা শহেরর সাহসী

লাকেদর রাজা ও রাজপু রেদর মতৃেদহ ফরত আনেত পাঠাল। যােবশ-িগিলয়েদ রাজা ও রাজপু রেদর মতৃেদহ িনেয় আসার
পর তারা চার জনেকই যােবেশ একটা বড় গােছর তলায় সমািধ কের সাত িদন ধের শাক রকাশ এবং উেপাস করল।

§৯:২৯ িবেশষ তল অথবা “সগু ী র য,” এই জাতীয় তল যাজক, ভাববাদী এবং রাজােদর অিভিষ করার জ য যব ত
হয়।
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১৩ রভরু রিত অনগুত না হওয়ার কারেণই এবং রভরু বাণী উেপ া করার জ যই শৗেলর মতৃু্য হেয়িছল। রভরু
উপেদশ নবার পিরবেত শৗল এক মা যেমর কােছ পরামেশর জ য যেতন। ১৪ এসব কারেণই রভু রাজা শৗেলর মতৃু্য
ঘিটেয় িযশেয়র পু র দায়েূদর হােত রা য তেুল িদেয়িছেলন।

দায়দূ ই রােয়েলর রাজা হেলন

১১ ১ িহে রােণ ই রােয়েলর সম লাক দায়েূদর কােছ এেস বলল, “আপনার সে আমােদর রে র স ক। ২ আেগ,
রাজা শৗল জীিবত থাকা কালীন আপিন আমােদর যেু নত ৃ ব িদেয়েছন। রভু বয়ং আপনােক বেলিছেলন, ‘দায়দূ,

তিুম আমার লাকেদর, ই রােয়েলর লাকেদর মষপালক হেব। একিদন তিুমই তােদর নতা হেব।’”
৩ ই রােয়েলর সম নতারাও িহে রােণ দায়েূদর সে দখা করেত এেল, িতিন রভরু সা ােত তাঁেদর সকেলর সে

সখােন চিু ব হেলন এবং নতারা সকেল তাঁর গােয় সগু ী তল িছিটেয় তাঁেক ই রােয়েলর নতনু রাজা িহেসেব অিভেষক
করেলন। শমেূয়েলর মা যেম রভু আেগই একথা ভিব যৎ  বাণী কেরিছেলন।

দায়দূ জ শােলম দখল করেলন
৪ দায়দূ এবং ই রােয়েলর সম লাকরা তখন জ শােলেম গেলন। স সমেয় জ শােলম শহেরর নাম িছল িযবষূ।

আর সখােন যারা বাস করত তােদর িযবষূীয় বলা হত। এই সম িযবষূীয়রা ৫ দায়দূেক তােদর শহের ঢকুেত িদেত অ বীকার
করেল, দায়দূ তােদর যেু পরািজত কের িসেয়ােনর গ দখল করেলন। এই অ লিটই পরবতী কােল দায়দূ নগরী বা দায়েূদর
শহর নােম পিরিচত হয়।

৬ দায়দূ বলেলন, “িযবষূীয়েদর িব ে যেু য আমার সনাবািহনীেক নত ৃ ব দেব তােকই আিম আমার সনাবািহনীর
সনাপিত করব।” তখন স য়ার পু র যায়াব সই আ রমেণর নত ৃ ব িদেলন এবং তাঁেক ই রােয়লীয় সনাবািহনীর সনাপিত

করা হল।
৭–৮ দায়দূ ঐ েগ তাঁর বসিত িব ার কের েগর চারপােশ শহর বািনেয় িছেলন বেলই এই জায়গার নাম দায়দূ নগরী

হেয়িছল। দায়দূ িমে া থেক েগর রাচীর পয অ েল শহর াপন কেরিছেলন। যায়াব শহেরর অ যা য অ েলর সং ার
সাধন কেরিছেলন। ৯ এিদেক সবশি মান রভরু সহায়তায় উ েরা র দায়েূদর শি বিৃ হেত থাকল।

িতন জন বীর সিনক
১০ ই রােয়েল দায়েূদর শাসন কােল িতনজন নতা মতা ও যািতর িশখর শ কেরিছেলন। এঁরা দায়েূদর িবিশ

সনাবািহনীর ওপর কত ৃ ব করেতন এবং ই রােয়েলর সম লাকেদর সে একি রতভােব ঈ বেরর রিত িত অনযুায়ী
দায়েূদর রা যেক সহায়তা করেতন।

১১ এই িতন জন যি র মে য রথম জন হেলন হে ানীেয়র পু র যাশিবয়াম।
িতিন িছেলন রথ-পিরচালক অিধকতােদর নতা। একবার যাশিবয়াম তাঁর বশা িদেয় এক সে ৩০০ জনেক হ যা

কেরিছেলন।
১২ ি বতীয় জন হেলন অেহােহর দােদার পু র ইিলয়াসর। ১৩–১৪ িতিন প -দ ীেম পেল ীয়েদর সে যেু র সময় দায়দূেক

স িদেয়িছেলন। ই রােয়েলর লাকরা যখন পেল ীয়েদর আ রমণ থেক বাঁচার জ য পালােত কেরিছল স সময় এই
িতন জন িবেরাধী সনােদর সে যু কের এক ত ভি যব র া কের এবং িবপ ীয় শ েদর রভরু সহায়তায় পরািজত
কের।

১৫ এক িদন যখন দায়দূ অ েমর হােত আটকা পেডে়ছন এবং রফায়ীম উপ যকা পয পেল ীয় সনাবািহনী এিগেয়
এেসেছ, স সময় এই িতন বীর হামা িড় িদেয় সম পথটকুু িগেয় দায়েূদর সে যাগ িদেয়িছেলন।

১৬ আর এক বার এক দল পেল ীয় সনা তখন বৎ েলহেম আর দায়দূ িছেলন েগর ভতের। ১৭ িনেজর বাসভিূমর এক
গ ুষ জল পান করার জ য ত ৃ াত দায়দূ কথা রসে সেব বেলেছন, “ইস, কউ যিদ এখন আমায় বৎ েলহেমর িসংহদরজার
পােশর কুঁেয়াটা থেক একটু জল পান করােত পারত।” দায়দূ সি য কের চাইিছেলন না, কবল মা র বলিছেলন। ১৮ সে
সে এই িতন বীর যা া পেল ীয় সনাবািহনীর সে যু করেত করেত িগেয় বৎ েলহেমর য কুঁেয়ার জল দায়দূ পান করেত
চেয়িছেলন, সই জল িনেয় আসেলন। দায়দূ তখন সই জল িনেজ পান না কের নেব য ব প ঈ বেরর উে ে য মািটেত
ঢেল িদেয় বলেলন, ১৯ “ হ রভ,ু িনেজেদর জীবন তু কের যারা এই জল আমার জ য এেনেছ তা পান করা আর তােদর
িধর পান করা সমতু য। তাই দায়দূ জল পান করেত অ বীকার করেলন।” দায়েূদর ঐ িতন জন নায়ক এই ধরেণর আেরা

অেনক বীর বপণূ কাজকম কেরিছেলন।
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অ যা য বীর সিনকরা
২০ যায়ােবর ভাই অবীশয় িছেলন এই িতন বীেরর নতা। িতিন একবার বশা িদেয় ৩০০ জনেক হ যা কেরিছেলন।

২১ অবীশেয়র যািত এেদর কােরা থেক কম তা িছলই না বর সরা িতিরশ জন সনার তলুনায়ও ি ব ণ িছল। যিদও
িতিন িতন বীেরর একজন িছেলন না, তবওু িতিন তােদর নতা হেয়িছেলন।

২২ িযেহায়াদার পু র বনায় একজন বীরেযা া িছেলন। িতিন ক  েসেলর লাক িছেলন এবং ব ঃসাহিসক কাজ কেরিছেলন।
িতিন মায়ােবর ই সাহসী যা ােক হ যা করা ছাডা়ও একবার এক তষুারা িদেন একটা হায় রেবশ কের একটা িসংহ
মেরিছেলন। ২৩ এছাডা়ও বনায়, তাঁতীর দে র মত সিুবশাল ব মধারী ৭১/২ ফটু দীঘ এক িমশরীয় সনােক মের ফেলিছেলন।

বনােয়র িছল ধু একটা লািঠ িক িমশরীয়র হাত থেক তার ব মটা কেড় িনেয় িতিন তাই িদেয়ই ঐ যি েক হ যা কেরন।
২৪ িযেহায়াদার এই বীরপেু রর যািত ঐ িতন জন নায়েকর তলুনায় কান অংেশ কম িছল না। ২৫ এমনিক ঐ িতন জেনর
একজন না হেয়ও তাঁর যািত সরা িতিরশ জন সিনেকর থেক বিশ িছল। দায়দূ তাঁেক তাঁর দহর ীেদর নতা িনযু
কেরিছেলন।

৩০ জন বীর সিনক
২৬ যায়ােবর ভাই অসােহল,
বৎ েলহেমর দােদার পু র ই হানন,

২৭ হেরােরর শে াৎ,
পেলােনর হলস,
২৮ তেকােয়র ইে েশর পু র ঈরা,
অনােথােতর অবীেয়ষর,
২৯ হশূাতীয় িস বখয়,
অেহাহর ঈলয়,
৩০ নেটাফার মহরয়,
নেটাফার বানার পু র হলদ,
৩১ িব যামীন পিরবােরর িগিবয়ার রীবেয়র পু র ইথয়,
িপিরয়ােথােনর বনায়,
৩২ গাশ-উপ যকা িনবাসী হরূয়,
অ বতীয় অবীেয়ল,
৩৩ বাহ েমর অ াবৎ,
শাে বােনর ইিলয়হবঃ,
৩৪ িগেষােণর হােষেমর পু র হরারী,
শািগর পু র যানাথন,
৩৫ হরারী সাখেরর পু র অহীয়াম,
ঊেরর পু র ইলীফাল,
৩৬ মেখরােতর হফর,
পেলানার অিহয়,
৩৭ কিমেলর িহে রা,
ই বেয়র পু র নারয়,
৩৮ নাথেনর ভাই যােয়ল,
হি রর পু র িমভর,
৩৯ অে ােনর সলক,
স য়ার পু র যায়ােবর অ রবাহক বেরােতর নহরয়,
৪০ িয রেয়র ঈরা
আর গােরব,
৪১ িহ ীেয়র ঊিরয়,
অহলেয়র পু র সাবদ,
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৪২ েবণ পিরবারেগা ীর অ যতম রধান শীষার পু র অদীনা ও তাঁর ি রশ জন স ী,
৪৩ মাখার পু র হানান,
িম র যাশাফট,
৪৪ অ েরােতর উিষয়,
অেরােয়রেবর হাথেমর ই পু র শাম ও িযয়ীেয়ল,
৪৫ িশি রর পু র িযদীেয়ল
আর তাঁর ভাই তীষীয় যাহা,
৪৬ মহবীর ইলীেয়ল,
ই নােমর ই পু র িযরীবয় আর যাশিবয়,
মায়ােবর িযৎমা,

৪৭ ইলীেয়ল, ওেবদ আর মেসাবােয়র যাসীেয়ল রমখু সকেলই িছেলন দায়েূদর “ সরা িতিরশ” স যদেলর সনা।

য সম সাহসী লাকরা দায়েূদর সে যাগ িদেয়িছল

১২ ১ দায়দূ যখন কীেশর পু র শৗেলর ভেয় গা ঢাকা িদেয়িছেলন তখন য সম যা ারা িস েগ তাঁর কােছ এেসিছল
এিট হল তােদর তািলকা। তারা দায়দূেক যেু সাহা য কেরিছল। ২ এরা য কান হােতই তীর ছ ুঁডে়ত পারেতা, ’হােত

লিতও চালােত পারেতা। এরা সকেলই িব যামীেনর পিরবারেগা ীর সদ য এবং শৗেলর আ ীয় িছল।
৩ অহীেয়ষর িছেলন এঁেদর দেলর নতা, এছাডা়ও এই দেল িছেলন তাঁর ভাই যায়াশ (এঁরা িগিবয়ােতর শমােয়র পু র),

অ াবেতর পু র িযষীেয়ল আর পলট, অনােথাত শহেরর বরাখা আর যহ,ূ ৪ িগিবেয়ােনর িয িয়য় (ইিন সই ি রশ জন
বীেরর অ যতম এবং তােদর অ য িছেলন।), িযরিময়, যহসীেয়ল, যাহানন, গেদরােথর যাষাবদ, ৫ ইিলয়ষূয়, িযরীেমাৎ,
বািলয়, শমিরয়, হ েফর শফিটয়, ৬ ইল ্কানা, িযিশয়, অসেরল, যােয়ষর, যাশিবয়াম রমখু কারহ পিরবারেগা ীর যা ারা
৭ আর গেদার শহেরর িযেরাহেমর পু র যােয়লা আর সবিদয়।

গাদীয় লাক
৮ গাদ পিরবারেগা ীর একাংশও ম ভিূমেত দায়েূদর েগ িগেয় তাঁর সে যাগ িদেয়িছেলন। এরাও সকেলই িসংেহর মত

পরা রমশালী এবং কুশলী যা া িছেলন। বশা আর ঢাল িনেয় যু করা ছাডা়ও এঁরা সকেলই পাহাডী় পেথ হিরেণর মত দৗডে়ত
পারেতন।

৯ গাদ পিরবারেগা ীর এই দেলর নতা িছেলন এষর; ি বতীয় ওবিদয় এবং ততৃীয় ইলীয়াব। ১০ চতথু িমশমা া, প ম
িযরিময়, ১১ ষ অ য়, স ম ইলীেয়ল, ১২ অ ম যাহানন, নবম ই সাবাদ, ১৩ দশম িযরিময় আর একাদশ ম ব য়।

১৪ এঁরা সকেলই গাদীয় সনাবািহনীর সনাপিত িছেলন এবং এই দেলর বলতম যি ও একাই ১০০ জেনর সে যু
করার মতা রাখেতন। দেলর সবােপ া িযিন শি মান িছেলন িতিন একা ১০০০ জেনর মাকািবলা করেত পারেতন। ১৫ গাদ
পিরবারেগা ীর এই সম সিনকরা বছেরর রথম মােস, যখন যদন নদীেত রবল ব যা হে স সমেয় নদী পার হেয়
উপ যকার লাকেদর পবূ ও পি েম তািডে়য় িনেয় িগেয়িছেলন।

অ যা য সিনকরাও দায়েূদর সে যাগ িদেলন
১৬ িব যামীন ও িযহদূা পিরবারেগা ীর অ যা য যি রাও েগ এেস দায়েূদর সে যাগ িদেয়িছেলন। ১৭ দায়দূ তাঁেদর

সে দখা কের বলেলন, “আপনারা যিদ শাি েত আমােক সাহা য করেত এেস থােকন তাহেল আিম আপনােদর সকলেক
বাগত জানাি । িক আিম িকছ ুঅ যায় না করা সেৎ বও আপনারা যিদ আমার রিত িব বাসঘাতকতা করেত এেস থােকন

তাহেল আমার পবূপু ষেদর ঈ বর যন তা দেখন এবং আপনােদর শাি দন।”
১৮ অমাসয় িছেলন সই িতিরশ জন বীেরর নতা। তখন আ ার ভর হেল িতিন বেল উঠেলন:

“দায়দূ আমরা তামার পে ।
আমরা তামার সে আিছ। হ িযশেয়র পু র—শাি !
তামার শাি হা ।

এবং যারা তামায় সাহা য কের তােদর শাি হা । কারণ তামার ঈ বর তামায় সাহা য কেরন।”
দায়দূ তখন এই সম যি েকই তাঁর দেল বাগত জািনেয়, তাঁেদর ওপর িনেজর সনাবািহনীর দািয় ব িদেলন।
১৯ মনঃিশ পিরবারেগা ীর অেনেকই দায়দূ যখন পেল ীয়েদর সে শৗেলর িব ে যু করেত িগেয়িছেলন তাঁর সে যাগ

িদেয়িছেলন। তেব পেল ীয় নতােদর আপি থাকায় শষ পয দায়দূ শৗেলর িব ে যেু পেল ীয়েদর সাহা য কেরন িন।
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এই সম পেল ীয় নতারা বেলিছল, “দায়দূ যিদ তাঁর মিনব, শৗেলর কােছ িফের যান তেব আমােদর মু কাটা পডে়ব।”
২০ মনঃিশ পিরবারেগা ীর য সম যি িস গ শহের এেস দায়েূদর দেল যাগ িদেয়িছেলন, তাঁরা হেলন—অ ন, যাষাবদ,
িযদীেয়ল, মীখােয়ল, যাষাবদ, ইলীহ ূআর িস থয়। এঁরা সকেলই মনঃিশ পিরবাের স যা য িছেলন। ২১ অসৎ যি েদর
িব ে যেু তাঁরা দায়দূেক সাহা য কেরিছেলন। এই সম অসৎ যি রা সারা দেশ সেুযাগ সিুবেধ মত চিুর-চামাির চািলেয়
যাি ল। মনঃিশ পিরবােরর বীর যা ারা দায়েূদর সনাবািহনীর নতায় পিরণত হেয়িছেলন।

২২ রিত িদন দেল দেল লাক এেস দায়েূদর পােশ দাঁডা়েনায় এমশঃ িতিন এক সিুবশাল ও শি শালী সনাবািহনী গেড়
তলুেলন।

িহে রােণ দায়েূদর সে যাগদানকারী অ যা য লাকরা
২৩ এইসব যি বগ যাঁরা িহে রাণ শহের দায়েূদর সে যাগ িদেয়িছেলন এবং যু করার জ য র ত িছেলন এবং রভু

যা বেলিছেলন সই অনযুায়ী শৗেলর রাজধানী দায়েূদর হােত তেুল িদেত চেয়িছেলন, তাঁরা সং যায় হেলন িন প:
২৪ িযহদূা পিরবারেগা ীর ৬৮০০ জন কুশলী ও তৎপর যা া। এঁরা সকেলই বশা ও ব মধারী িছেলন।
২৫ িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ীর ৭১০০ জন বীর যা া িছেলন।
২৬ লিব পিরবারেগা ীর ৪৬০০ জন। ২৭ হােরাণ বংেশর নতা িযেহায়াদাও ৩৭০০ জন িনেয় এই দেল যাগ িদেয়িছেলন।

২৮ এছাডা় পিরবােরর আেরা ২২ জন নতাসহ যাগ িদেয়িছেলন সাহসী ও ত ণ সনা সােদাক।
২৯ শৗেলর আ ীয় এবং তখনও পয তার রিত অনগুত িব যামীন পিরবারেগা ীর ৩০০০ জনও যাগ িদেয়িছেলন এই দেল।
৩০ ই রিয়েমর পিরবারেগা ী থেক এেসিছেলন ২০,৮০০ জন বীরেযা া। তারা তােদর পিরবাের িব যাত িছল।
৩১ মনঃিশ পিরবারেগা ী থেক এেসিছেলন ১৮,০০০ জন দায়দূেক রাজা বানােত।
৩২ ইষাখেরর পিরবার থেক আ ীয়সহ এেসিছেলন ২০০ জন রা নতা। তাঁরা হেলন সই সব লাক যাঁরা ই রােয়েলর

ম েলর জ য কখন িক করা রেয়াজন তা ভাল ভােবই বঝুেতন।
৩৩ সবলূেূনর পিরবারেগা ী থেক যাগ িদেয়িছেলন সবাে র পারদশী ৫০,০০০ জন কুশলী যা া। এঁরা সকেলই দায়েূদর

একা অনগুত িছেলন।
৩৪ ন ািলর পিরবারেগা ী থেক ১০০০ জন অ য িছল। তাঁেদর সে ৩৭,০০০ জন যি িছল। তাঁরা বশা ও ঢাল িনেয়

এেসিছেলন।
৩৫ দান পিরবারেগা ী থেক এেসিছেলন ২৮,৬০০ জন রণ-কুশলী যা া।
৩৬ আেশর পিরবারেগা ী থেকও রণ-কুশলী ৪০,০০০ জন এেসিছেলন।
৩৭ এবং যদন নদীর পবূিদক থেক েবণ, গাদ ও অেধক মনঃিশ পিরবার িমিলেয় মাট ১২০,০০০ যি িবিভ রকেমর

অ র-শ র িনেয় এই দেল যাগ িদেয়িছেলন।
৩৮ এই সম বীর যা ারা দায়দূেক ই রােয়েলর রাজা করেত দঢৃ় রিত হেয় িহে রােণ এেসিছেলন। ই রােয়েলর

অবিশ লাকেদরও এই র ােবর রিত সমথন িছল। ৩৯ এঁরা সকেল িহে রােণ দায়েূদর সে িতন িদন পানাহার কের ও
তাঁেদর আ ীয়-পিরজেনর বানােনা খাবার-দাবার খেয় কাটােলন। ৪০ ইষাখর, সবলূনূ ও ন ািল পিরবারেগা ীরা উট, ঘাডা়,
গাধা ও ষাঁেডর় িপেঠ চিডে়য় ময়দা, ডমুেুরর িপেঠ, িকি , রা ারস, তল, ছাগল এবং মষ রভিৃত এেনিছেলন। ই রােয়েলর
সকেলই খবু খশুী হেয়িছেলন।

সা ্যিস ুক ফরৎ আনা

১৩ ১ দায়দূ তাঁর সনাবািহনীর সম অ য েদর সে কথা বলার পর ২ ই রােয়েলর লাকেদর এক জায়গায় জেডা় কের
বলেলন, “ রভরু যিদ ইে হয় এবং তামরা সকেলও যিদ তাই মেন কর, তাহেল ই রােয়েলর সব র আমােদর

সহ-নাগিরক ও ািতেদর, যাজক ও লবীয়েদর সবাইেক, যাঁরা িবিভ শহের ও তার আেশপােশ আমােদর ািতেদর সে বাস
কেরন, তাঁেদর খবর পািঠেয় আমােদর সে যাগ িদেত বলা হা । ৩ তারপর আমরা সা ্যিস ুকটা জ শােলেম আমােদর
কােছ িফিরেয় আিন। শৗল রাজা থাকাকালীন আমরা ঐ সা ্যিস ুকটার যাপাের কান খাঁজ খবর িনেত পািরিন।” ৪ দায়েূদর
সে ই রােয়েলর সম লাকরা এক মত হল এবং তারা সকেল ভাবল এিটই তােদর করা উিচৎ ।

৫ িকিরয়ৎ-িযয়ারীম থেক সা ্যিস ুক িফিরেয় আনার জ য িমশের সীেহার নদী থেক লেবা হমাত শহর পয ই রােয়েলর
সকলেক জেডা় করেলন। ৬ তারপর দায়দূ ও এই সম লাকরা িমেল িযহদূার বালা (অথাৎ িকিরয়ৎ-িযয়ারীেম) সা ্যিস ুক
িফিরেয় আনেত গেলন। ঐ সা ্যিস ুকেক ক ব দূতেদর ঊে িযিন বেসন সই রভু ঈ বেরর িস ুকও বলা হত।

৭ সবাই িমেল সা ্যিস ুকখানা অবীনাদেবর বািড় থেক বর কের নতনু একটা ঠলা গািডে়ত বসােলন। উষঃ আর অিহেয়া
ঐ গািডে়ক পথ দখাি েলন।
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৮ দায়দূ ও ই রােয়েলর লাকরা বাঁিশ, বীণা, ঢাক, খাল, কতাল, িশঙা বািজেয় ঈ বেরর ব না গান গেয় ঈ বেরর সামেন
উৎসব পালন করিছেলন।

৯ কীেদােনর শ য মাডা়ইেয়র উঠান পয আসার পর য ষাঁড় েলা গািড় টানিছল তারা হাঁচট খাওয়ায় সা ্যিস ুকটা
রায় পেড় যাি ল, উষঃ কানমেত হাত বািডে়য় িস ুকটােক আটকােলন। ১০ িক ঐ িস ুক শ করার অপরােধ
রভু ঘটনা েলই উেষর রাণ িনেলন। ১১ এই ঘটনায় দায়দূ অ য হন। তারপর থেক ঐ জায়গা “ পরস-উষঃ” নােম

পিরিচত।
১২ ঈ বেরর রােষ ভয় পেয় দায়দূ বলেলন, “আিম আর এই সা ্যিস ুক আমার কােছ িনেত পারব না!” ১৩ তাই দায়দূ

সা ্যিস ুকিট দায়দূ নগের িনেজর কােছ না এেন গােতর ওেবদ-ইেদােমর বািডে়ত রেখ এেলন। ১৪ সা ্যিস ুকটা িতন
মােসর জ য ওেবদ-ইেদােমর বািডে়ত রাখা হেয়িছল। এজ য ওেবদ-ইেদােমর পিরবােরর রিত এবং তার িনেজর সব িজিনেষর
ওপর রভরু আশীবাদ বিষত হয়।

দায়েূদর রা য িব ার

১৪ ১ সােরর রাজা হীরম, দায়েূদর জ য একিট সু র বািড় বানােত চেয় তাঁর কােছ কােঠর ঁিড় এবং পাথর-কাটেুর ও
ছেুতার িমি র পাঠােলন। ২ দায়দূ তখন উপলিধ করেলন য রভু আসেল তাঁেক ই রােয়েলর রাজা িহেসেব মেনানীত

কেরেছন। রভু দায়েূদর সা রা য সিুবশাল ও তার িভত সদুঢৃ় কেরিছেলন কারণ ঈ বর দায়দূ ও ই রােয়েলর লাকেদর
ভালবাসেতন।

৩ দায়দূ জ শােলম শহের অেনকেক িবেয় কেরন এবং তাঁর ব পু রক যা হয়। ৪ জ শােলেম দায়েূদর য সম স ান
জ রহণ কেরিছল তােদর নাম: শ ূয়, শাবব, নাথন, শেলামন, ৫ িযভর, ইলীশয়ূ, ইে লট, ৬ নাগহ, নফগ, যািফয়,
৭ ইলীশামা, বীিলয়াদা এবং ইলীেফলট।

দায়দূ পেল ীয়েদর পরািজত করেলন
৮ পেল ীয়রা যখন দায়দূ স েক জানেত পারল য দায়দূ ই রােয়েলর রাজা িহেসেব মেনানীত হেয়েছ, তারা তখন দায়দূেক

খুঁজেত বর হল। দায়দূ পেল ীয়েদর িব ে যু যা রা করেলন। ৯ পেল ীয়রা রফায়ীেমর লাকেদর আ রমণ কের তােদর
িজিনসপ র অপহরণ করল। ১০ দায়দূ ঈ বরেক িজে স করেলন, “আিম িক পেল ীয়েদর িব ে যু যা রা করব? আপিন
িক আমার সহায় হেয় পেল ীয়েদর যেু হারােত সাহা য করেবন?”

রভু দায়দূেক উ র িদেলন, “ যাঁ যাও। আিম পেল ীয়েদর িব ে জয় লােভ তামার সহায় হব।”
১১ তখন দায়দূ ও তাঁর লাকরা িগেয় বা -পরাসীেম জেডা় হেলন এবং সখােন তাঁরা পেল ীয়েদর যেু পরািজত করেলন।

দায়দূ বলেলন, “বাঁধ ভাঙা জল যমন তােড় বিরেয় আেস ঈ বর সই ভােব আমার শ েদর ভদ কেরেছন। ঈ বর আমার
সহায় িছেলন বেলই এটা স ব হল।” সই কারেণ ঐ জায়গার নাম বা -পরাসীম রাখা হেয়িছল। ১২ পেল ীয়রা ওখােন ওেদর
আরা য দবেদবীর মিূ ফেল িগেয়িছল। দায়দূ তাঁর লােকেদর সই সম পিুডে়য় িদেত িনেদশ িদেলন।

পেল ীয়েদর িব ে আেরকিট জয়যা রা
১৩ পেল ীয়রা রফািয়ম উপ যকার লাকেদর আবার আ রমণ করেল, ১৪ দায়দূ ঈ বেরর কােছ রাথনা করেলন। ঈ বর

সই ডােক সাডা় িদেয় বলেলন, “দায়দূ, আ রমেণর সময় পেল ীয়েদর িপছ ু ধাওয়া কের পাহােড় না িগেয় চতিুদক থেক
িঘের গােছর আডা়েল লিুকেয় থেকা। ১৫ তারপর গােছর ওপর কাউেক তেুল িদেয় নজর রাখেব। যই পেল ীয়েদর পােয়র
শদ নেত পােব, তােদর আ রমণ করেব। আিম, ঈ বর তামােদর আেগ বিরেয় যাব এবং পেল ীয় সনাদলেক পরািজত
করব।” ১৬ দায়দূ ব ঈ বেরর িনেদশ অনযুায়ী পথ অনসুরণ কের পেল ীয় সনাবািহনীেক পরািজত করেলন এবং িগিবেয়ান
শহর থেক গষর পয পেল ীয় সনােদর হ যা করেলন। ১৭ এ ঘটনার পর দায়েূদর যািত সম দশ িলেত ছিডে়য় পডল়
এবং রভু সম জািতেদর দায়েূদর পরা রেমর ভেয় ভীত কের তলুেলন।

জ শােলেম সা ্যিস ুক

১৫ ১ দায়দূ নগের িনেজর জ য রাসাদ বানােনার পর দায়দূ সা ্যিস ুকিট রাখার জ য একিট িবেশষ তাঁবু িনমাণ কের
বলেলন, ২ “ ধমুা র লবীয়রাই এই সা ্যিস ুকটা বেয় িনেয় যেত পারেব কারণ কবলমা র রভু তােদরই এই

কােজর জ য এবং িচরিদন তাঁর সবার জ য বেছ িনেয়েছন।”
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৩ সা ্যিস ুকিট রাখার জ য য জায়গািট তরী হেয়িছল সখােন সা ্যিস ুকিট আনবার জ য দায়দূ ই রােয়েলর
সম লাকেদর জ শােলেম জেডা় হেত ডাক িদেলন। ৪ এরপর দায়দূ হােরাণ ও লবীয় বংেশর সম উ রপু ষেদর ডেক
পাঠােলন।
৫ এঁেদর মে য ১২০ জন িছেলন কহােতর পিরবারেগা ীর সদ য, ঊরীেয়ল তাঁেদর নতা।
৬ মরাির পিরবারেগা ী থেক অসােয়র নতেৃ ব এেসিছেলন ২২০ জন,
৭ গেশান পিরবারেগা ী থেক যােয়েলর নতেৃ ব ১৩০ জন,
৮ শমিয়য়র নতেৃ ব ইলীষাফণ পিরবারেগা ী থেক ২০০ জন,
৯ িহে রাণ পিরবারেগা ী থেক ইলীেয়েলর নতেৃ ব ৮০ জন আর
১০ অ ীনাদেবর নতেৃ ব উষীেয়ল পিরবারেগা ী থেক এেসিছেলন ১১২ জন যি ।

যাজক ও লবীয়েদর সে কথা বলেলন দায়দূ
১১ এরপর দায়দূ যাজক সােদাক আর অিবয়াথর ছাডা়ও, লবীয়েদর মে য ঊরীেয়ল, অসায়, যােয়ল, শমিয়য়, ইলীেয়ল ও

অ ীনাদবেক ডেক পািঠেয় ১২ তাঁেদর বলেলন, “ তামরা সকেলই লবীয় পিরবারেগা ীর নতা। তামরা রথেম িনেজেদর
পিব র কের তারপর সা ্যিস ুকটা রাখার জ য আিম য জায়গা তরী কেরিছ সখােন িনেয় এস। ১৩ গতবার আমরা রভরু
কােছ সা ্যিস ুকটা িকভােব নওয়া হেব তা িজে সও কিরিন এবং তামরা লবীয়রাও সা ্যিস ুকটা বহন কর িন। তাই

রভু আমােদর শাি িদেয়িছেলন।”
১৪ তখন যাজকগণ ও লবীয়রা রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর সা ্যিস ুকটা বহন করার জ য িনেজেদর পিব র করেলন।

১৫ এবং মািশ য ভােব ঈ বেরর কথা অনযুায়ী সা ্যিস ুক বহন করার িনেদশ িদেয়িছেলন িঠক সভােবই লবীয়রা িবেশষ
ধরেণর খুঁিট যবহার কের কাঁেধ কের সা ্যিস ুকটা বেয় িনেয় এেলন।

গায়ক দল
১৬ দায়দূ লবীয় নতােদর সে তাঁেদর সতীথ গায়কেদরও ডেক পািঠেয় বীণা, বাঁিশ, খাল, কতাল, ভঁপু বািজেয় আনে র

গান গাইেত বলেলন।
১৭ লবীয়রা তখন যােয়েলর পু র হমন ও তার ভাই আসফ ও এথনেক িনবািচত করল। আসফ িছল বিরিখয়র পু র।

এথন িছল কূশায়ার পু র। এইসব পু ষরা িছল মরাির পিরবারেগা ীর লাক। ১৮ তােদর সে িছল তােদর সাহা যকারীরা,
তােদর আ ীয় বজন, সখিরয়, যাসীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, উি , ইলীয়াব, বনায়, মােসয়, মি িথয়, ইলীফেলহ,ূ িমে য়,
ওেবদ-ইেদাম ও িযয়ীেয়ল। এরা িছল লবীয় বারর ীগণ।

১৯ হমন, আসফ আর এথন বাজােলন কতাল। ২০ সখিরয়, অসীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, উি , ইলীয়াব, মােসয় আর
বনায় বাজােলন বীণা, ২১ মি িথয়, ইলীফেলহ,ূ িমে য়, ওেবদ-ইেদাম, িযয়ীেয়ল আর অসিসয় নীচু সেুর বীণা বাজােলন।
২২ লবীয় নতা কনিনয় িছেলন গােনর দািয়ে ব কারণ িতিন িছেলন গােন পারদশী।

২৩ সা ্যিস ুেকর জ য ই র ী িছেলন বিরিথয় আর ইল ্কানা। ২৪ শবিনয়, িযেহাশাফট, নথেলন, অমাসয়, সখিরয়,
বনায় আর ইলীেয়ষর যাজকরা িশঙা বািজেয় সা ্যিস ুেকর সামেন হাঁটেত লাগেলন। ওেবদ-ইেদাম ও িযিহয়ও সা ্যিস ুক
পাহারা দবার কােজ িনযু িছেলন।

২৫ দায়দূ, ই রােয়েলর নতবৃগ ও সনা য রা সকেল সা ্যিস ুকটা ওেবদ-ইেদােমর বািড় থেক আনেত গেলন, সকেলই
তখন উ িসত। ২৬ য সম লবীয়রা সা ্যিস ুক বহন করিছেলন ঈ বর অ রাল থেক তােদর সহায় হেলন। সাতটা ষাঁড়
ও মষেক এই উপলে ্য উৎসগ করা হল। ২৭ য সম লবীয়রা সা ্যিস ুক বহন কেরিছেলন তাঁরা সকেলই িমিহ মসীনার
তরী িবেশষ পির দ পেরিছেলন। কনািনয়, িযিন গােনর এবং সম গায়কেদর দািয়ে ব িছেলন িতিন এবং দায়দূও িমিহ

মসীনার তরী পাশাক পেরিছেলন। দায়দূ িমিহ মসীনার তরী এেফাদও পেরিছেলন।
২৮ আনে িচৎকার করেত করেত ভডা়র িশঙা, তরূী- ভরী বাজােত বাজােত, বীণা, বা যয র এবং খ নীর বাজনার সে

ই রােয়েলর লাকরা সা ্য-িস ুকটা িনেয় এেলন।
২৯ সা ্যিস ুকটা দায়দূ নগরীেত এেস পৗঁছেনার পর দায়দূ যখন নাচিছেলন এবং উ  যাপন করিছেলন তখন শৗেলর ক যা

মীখল একটা জানলা িদেয় দখিছল। দায়েূদর রিত তার যাবতীয় র া অ িহত হল কারণ স ভাবল দায়দূ বাকার মেতা
আচরণ করেছ।

১৬ ১ সা ্যিস ুকটা িনেয় এেস লবীয়রা সটােক দায়েূদর বানােনা তাঁবরু মে য রাখেলন। তারপর ঈ বেরর উে ে য
হামবিল ও ম ল নেব য উৎসগ করা হল। ২ দায়েূদর নেব য অপণ করা শষ হেল িতিন রভরু নােম সম লাকেদর
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েভ া ও আশীবাদ জানােলন। ৩ এরপর িতিন ই রােয়েলর রে যক পু ষ ও নারীেক একখানা কের গাটা পাঁউ িট, িকছ ু
খজরু, িকি ও িপেঠ িবতরণ করেলন।

৪ সা ্যিস ুেকর সামেন কাজকম করবার জ য দায়দূ িকছ ু লবীয়েক িনেয়াগ করেলন। এই সম লবীয়েদর মলূ কাজ
িছল রভরু বগান ও রশংসা করা। ৫–৭ য দলিট খ নী বাজাত, আসফ িছল সই দলিটর নতা। সখিরয় িছেলন ি বতীয়
দলিটর নতা। অ যা য লবীয়রা িছেলন উজীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, মি িথয়, ইলীয়াব, বনায়, ওেবদ-ইেদাম এবং
িযয়ীেয়ল। এেদর কাজ িছল বীণা এবং অ য এক ধরেণর ত রবা য বাজােনা। যাজক বনায় ও যহসীেয়ল সা ্যিস ুেকর
সামেন িশঙা ও কাডা়-নাকাডা় বাজােনার দািয় ব পালন করেতন। সই িদন দায়দূ, আসফ ও তাঁর সতীথেদর রভরু রশংসা
ও কীতেনর দািয় ব িদেয়িছেলন।

দায়েূদর ধ যবাদ গীত
৮ রভরু রশংসা কর আর তাঁর নাম নাও।
িতিন য সম মহান কাজ কেরেছন সবাইেক স কথা বেলা।
৯ রভরু উে ে য গান গাও। তাঁর রশংসা কর।
তাঁর মহৎ  কীিতর কথা সবাইেক জানাও।
১০ রভরু পিব র নাম কের গিবত হও।
তামরা যারা তাঁেক চাও তারা আনি ত হও!

১১ রভরু িদেক এবং তাঁর শি র িদেক তাকাও।
সবদা তাঁর স ান কর।
১২ িতিন য সব অেলৗিকক কাজ কেরেছন সই সব মেন রেখা।
মেন রেখা তাঁর সম িস া আর তাঁর বারা কৃত চমৎ  কার!
১৩ ই রােয়েলর লাকরা, যােকােবর উ রপু ষরা
সকেলই রভরু দাস এবং রভরু মেনানীত লাক।
১৪ রভু আমােদর ঈ বর
এবং তাঁর িস া সব র িবরাজমান।
১৫ সবদা তাঁর চিু মেন রেখা।
হাজার হাজার পু ষ ধের তাঁর আ া মেন রেখা।
১৬ অ রাহােমর সে তাঁর য চিু হেয়িছল সিট
এবং ইস ্হাকেক করা তাঁর রিত িত মেন রেখা।
১৭ যােকােবর জ য রভু এিটেক একিট আইন ব প কের িদেয়িছেলন।
ই রােয়েলর সে িতিন একিট চিু কেরিছেলন যা িচর ায়ী হেব।
১৮ রভু ই রােয়লেক বেলিছেলন, “কনানীয়েদর বাসভিূম আিম তামােদরই দেবা।

রিত ত ভখূ িট তামােদর হেব।”
১৯ তখন জনসং যা িছল কম,
মিু েময় িকছ ু লাক।
২০ যাযাবেরর মেতা ঘেুর বডা়েতা
দশ থেক দশা ের।

২১ িক রভু কাউেক তােদর আঘাত করেত দনিন
এবং রাজােদর সতক কের িদেয়িছেলন যন তারা তােদর কান িত না কের।
২২ এইসব রাজােদর রভু বেলেছন: “আমার মেনানীত লাকেদর
এবং ভাববাদীেদর কউ যন আঘাত না কের।”
২৩ সম ভবুন, রভরু ব না কেরা।

রভু কমন কের আমােদর র া কেরন সই সখুবর রিতিদন বেলা।
২৪ সম জািতেক রভরু মিহমার কথা বেলা।
তাঁর অেলৗিকক কীিতর কথাও সবাইেক বেলা।
২৫ রভু মহান এবং রশংসার যা য।
অ য সম দবতােদর থেক িতিন রে য় ও ভীিতকর।
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২৬ কন? কারণ অ য সম জািতর দবেদবী ধু মূ যহীন পতুলুমা র।
রভু বয়ং আকাশ বািনেয়েছন।

২৭ রভু মিহমাময় এবং দীি মান।
িতিন যখােন থােকন সখােন শি এবং আন িবরাজ কের।
২৮ সম লাক ও পিরবার িল

রভরু মিহমা ও শি র রশংসা কেরা!
২৯ রভরু মিহমার গান গাও। তাঁর নােমর মাহাৎ য কীতন কেরা।

রভরু চরেণ তামােদর নেব য উৎসগ কেরা।
তাঁেক সু র ও পিব র পাশােক উপাসনা কেরা।
৩০ রভরু সামেন সম পিৃথবীর ভেয় ক মান হওয়া উিচৎ ,
িক ঈ বর পিৃথবীেক সদুঢৃ় কেরেছন সতুরাং তা নডে়ব না।
৩১ আকােশ এবং মািটেত আন বিনত হা ;
িব ব-চরাচের সবাই বেল উঠকু, “ রভইু এই পিৃথবীর িনয়ামক।”
৩২ সমু র এবং তার ভতেরর সব িকছইু আনে িচৎকার ক ক।
মাঠ িল এবং সখােন যা িকছ ু আেছ তারা আন রকাশ ক ক।
৩৩ আনে মশ ল অরে যর ব ৃ রািশ রভরু সামেন গান করেব!
কন? কারণ রভু আসেছন পিৃথবীর িবচার করেত।

৩৪ রভেুক ধ যবাদ দাও কারণ িতিন ভাল।
তাঁর আশীবাদ ও ক ণা িচর ন।
৩৫ রভেুক বেলা,
“ হ ঈ বর, আমােদর পির রাতা, আমােদর ঐ যব কর।
সম জািতর হাত থেক
আমােদর র া কেরা।
তাহেল আমরা তামার পিব র নােমর রশংসা করেত পারেবা।
তামার মিহমার রশংসা করেত পারেবা।”

৩৬ ই রােয়েলর ঈ বর সবদা যভােব রশংিসত হেয়েছন,
িচরিদন স ভােবই তাঁর রশংসা হা ।

সম লাক রভরু রশংসা কের সমেবতভােব বেল উঠেলা, “আেমন!”
৩৭ তারপর আসফ আর তাঁর ভাইেদর দায়দূ রিতিদন সা ্যিস ুেকর সামেন সবা করার জ য রেখ গেলন। ৩৮ িযদূথেূনর

পু র ওেবদ-ইেদাম ও আেরা ৬৮ জন লবীয়েকও দায়দূ আসেফর কােছ রেখ গেলন। ওেবদ-ইেদাম আর হাষা জেনই
রহরী িছেলন।

৩৯ িগিবেয়ােন রভরু তাঁবেুত বদীর সামেন সবা করার জ য দায়দূ সােদাক ও তাঁর সতীথ যাজকেদর রেখ এেসিছেলন।
৪০ রিত িদন সকােল আর িবেকেল সােদাক ও অ যা য যাজকরা িমেল রভরু ই রােয়লেক দওয়া িবিধ-পু ক অনসুাের
বদীেত হামবিল উৎসগ করেতন। ৪১ রভরু রশংসা গীত গাইবার জ য হমন, িযদূথনূ এবং অ যা য লবীয়েদর
রে যেকর নাম ধের িনবাচন করা হেয়িছল, কারণ তাঁর রম িচর রবহমান। ৪২ হমন আর িযদূথনূেক সকেলর সে

খ িন এবং তরূী- ভরী বাজােত হত। ঈ বেরর নাম ব নার সমেয় তাঁরা অ যা য বা যয রও বাজােতন। িযদূথেূনর পু ররা
তাঁবরু দরজায় পাহারা িদেতা।

৪৩ এই সম উৎসেবর পর রে যেক য যার বািডে়ত িফের গল। রাজা দায়দূও তাঁর পিরবারেক আশীবাদ করেত িনেজর
রাসােদ িফের গেলন।

দায়দূেক ঈ বেরর রিত িত

১৭ ১ রাসােদ িফের আসার পর দায়দূ ভাববাদী নাথনেক বলেলন, “আিম এরস কােঠর তির রাজ রাসােদ বাস কির,
িক সা ্যিস ুকটা পেড় আেছ তাঁবেুত। আিম ওিটর জ য একটা মি র বানােত চাই।”

২ নাথন উ র িদেলন, “তিুম যা করেত চাও কেরা, ঈ বর বয়ং তামার সহায়।”
৩–৪ স িদন রােত, ঈ বেরর বাতা নাথেনর কােছ এেলা। ঈ বর বলেলন,
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“যাও আমার নাম কের আমার সবক দায়দূেক িগেয় বেলা: ‘দায়দূ আমার মি র তিুম বানােব না।
৫–৬ ই রােয়লীয়েদর িমশর থেক উ ার করার পর থেক এখন পয আিম কান মি ের বাস কির িন। আিম তাঁবু
থেক তাঁবেুত ঘেুর বিডে়য় অিধ ান কেরিছ, ই রােয়লীয়েদর জ য নতা িনবাচন কেরিছ। ঐ সম নতারা আমার ভ

ও সবকেদর িদশারী হেব। এক তাঁবু থেক আেরক তাঁবেুত বাস করার সময় আিম কখেনা এইসব নতােদর বিলিন,
তামরা কন আমার জ য দামী কােঠর মি র বানাও িন?’

৭ “এখন আমার সবক দায়দূেক িগেয় বেলা: সবশি মান রভু বেলেছন, ‘আিম তামােক মাঠ থেক তেুল এেন
মষপালেকর পিরবেত ই রােয়েল আমার ভ েদর রাজা বািনেয়িছ। ৮ তিুম যখন যখােন িগেয়ছ আিম তামার সহায়

হেয়, তামার আেগ আেগ সখােন িগেয় তামার শ েদর িনধন কেরিছ। এবার আিম তামােক পিৃথবীর সবােপ া
যািতমান যি েদর একজেন পিরণত করব। ৯ আিম এই জায়গা ই রােয়লীয়েদর িদলাম। আিম ওেদর এখােন বসালাম

এবং ওরা এখােন বসবাস করেব। কউ তােদর উ য করেব না। জািতরাও আেগর মেতা তােদর আ রমণ করেব
না। ১০ যিদন থেক আিম আমার লাকেদর নত ৃ ব দবার জ য িবচারকেদর িনযু কেরিছ, সই িদন থেক আিম
তামােদর শ েদর জয় কের চেলিছ।

“‘এবার, আিম তামায় বলিছ য রভু তামার জ য একিট গহৃ িনমাণ করেবন। **১১ মতৃু্যর পর তিুম যখন তামার
পবূপু ষেদর সে যাগ দেব আিম তামার িনেজর পু রেক নতনু রাজা করব এবং তার রাজ ব সদুঢৃ় করব। ১২ তামার
পু র আমার জ য একিট মি র বানােব আর আিম তামার পেু রর পিরবারেক আজীবন রাজ ব করেত দব। ১৩ তামার
আেগ িযিন রাজা িহসােব শাসন করেতন সই শৗেলর ওপর থেক যিদও আিম আমার সমথন সিরেয় িনেয়িছলাম িক
তামার পু রেক আিম সব সময়ই ভালবাসব। আিম হব তার িপতা এবং স হেব আমার পু র। ১৪ তােক িচর জীবেনর

জ য আমার মি র ও রাজে বর ভার অপণ করব। আর তার শাসন িচর ায়ী হেব।’”
১৫ নাথন দায়দূেক এই দশন এবং ঈ বর যা বেলেছন তা জানােলন।

দায়েূদর রাথনা
১৬ রাজা দায়দূ তখন পিব র তাঁবেুত িগেয় রভরু সামেন বেস বলেলন,

“ হ রভু ঈ বর, তিুম কান অ াত কারেণ আমার ও আমার পিরবােরর রিত বরাবর অসীম ক ণা কের এেসেছা।”
১৭ ঈ বর এটা িক তামার কােছ এত ু র, য তিুম আমায় দূর ভিব যেত আমার পিরবােরর ভা য বলেব? হ ঈ বর,
তিুম িক আমােক সামা য লােকর চেয় বশী িকছ ু দেখা? ১৮ তিুম আমার জ য এেতা কেরছ আিম আর িক-ই বা বলেত
পাির! তিুম তা জােনাই আিম তামার আ াবহ দাসানদুাস মা র। ১৯ হ রভ,ু ধু তামার ই ােতই আমার জীবেন
এইসব মহৎ  ঘটনা ঘেটেছ। তিুম এ সম মহৎ  ঘটনােক াত করেত চেয়িছেল। ২০ এ জগেত তামার মেতা আর কই
বা আেছ? তিুম ছাডা় অ য কান ঈ বর নই। তিুম ছাডা় আর কান দবতা কখেনা এেতা িব য়কর ও মহান কাজ
কেরনিন! ২১ ই রােয়লই পিৃথবীেত একমা র দশ যার জ য তিুম এত মহৎ  ও র াপণূ ভেয়র কাজকম কেরছ। তিুমই
আমােদর িমশর থেক উ ার কের মু কেরছ। িনজ েণই তিুম যািত অজন কেরছ। তামার ভ েদর নত ৃ ব িদেয়
তিুম িবজাতীয়েদর আমােদর জ য তােদর িনজ ব বাসভিূম যাগ করেত বা য কেরছ। অ য কান লােকর ঈ বর
এই রকম কেরিন। ২২ ই রােয়লীয়েদর তিুম িচরকােলর জ য তামার লাক িহেসেব বেছ িনেয়েছা। এবং তিুমই তাঁেদর
ঈ বর হেয়েছা।

২৩ “ হ রভ,ু তিুম আমার ও আমার পিরবােরর কােছ য রিত া করেল তা যন িচর িদন তামার রেণ থােক।
তিুম যা বলেল তাই যন ঘেট। ২৪ তামার নাম িচরকােলর জ য িব বাস ভাজন ও মহান হা । লাকরা যন বেল,
‘সবশি মান রভু হেলন ই রােয়েলর ঈ বর!’ যন তামার সবক িহসােব দায়েূদর গহৃ িচরকােলর জ য রিতি ত
হয়।

২৫ “ হ রভ,ু তিুম আমােক, তামার দাসেক বেলছ য, আমার বংশেক তিুম রাজবংেশ পিরণত করেব। তাই আিম
এেতা সাহস কের তামার কােছ এই সম রাথনা করেত পারিছ। ২৬ হ রভ,ু তিুমই ঈ বর, তিুম তামার িনেজর
কথা িদেয়ই আমার জ য এইসব িজিনষ করেত স ত হেয়িছেল। ২৭ রভ,ু তিুম দয়া কের আমার পিরবারেক আশীবাদ
কেরছ এবং আমার কােছ রিত া কেরছ য আমার পিরবার তামায় সবা কের চলেব। রভু যেহতু তিুম বয়ং আমার
পিরবারেক আশীবাদ কেরছ তারা িচরকালই তামার আশীবাদ-ধ য থাকেব।”

**১৭:১০ এবার … করেবন এর অথ কান সি যকােরর গহৃ নয়। এর অথ রভু দায়দূ পিরবােরর লাকেদর ব বছেরর জ য
রাজা করেবন।
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দায়েূদর িবিভ দশ জয়

১৮ ১ দায়দূ পেল ীয়েদর আ রমণ কের তােদর যেু পরািজত কেরন এবং পেল ীয়েদর কাছ থেক গাৎ ও তার পা ববতী
ছাটখােটা শহর িল দখল কের িনেয় নন।

২ এরপর িতিন মায়াবীয়েদর হািরেয় তােদর িনেজর ব যতা বীকার করেত বা য করান। মায়াবীয়রা দায়েূদর জ য
িনয়িমত উপেঢৗকন পাঠােতা।

৩ সাবার রাজা হদেরষেরর সনাবািহনীর সে ও দায়দূ যু কেরন। হদেরষর ফরাৎ নদী পয তাঁর রাজ ব িব ােরর চ া
কেরিছেলন, িক দায়দূ তাঁর সনাবািহনীেক হমাত পয িপছ ু হঠেত বা য কেরিছেলন। ৪ িতিন হদেরষেরর কাছ থেক ৭০০০
রেথর সারথী সহ ১০০০ রথ, ২০,০০০ সিনক আদায় করা ছাডা়ও হদেরষেরর অিধকাংশ রথ ন কের িদেয়িছেলন। ধমুা র
১০০ রথ িতিন অবিশ রেখিছেলন।

৫ অরামীয়রা দে শক থেক সাবার রাজা হদেরষরেক সাহা য করেত এেল দায়দূ তােদরও পরািজত কেরন এবং ২২,০০০
অরামীয় সনােক হ যা কেরন। ৬ এরপর দায়দূ অরােমর দে শেক গ বানান। অরামীয়রা তাঁর ব যতা বীকার কের তাঁর
জ য উপেঢৗকন আনেত কের। রভু দায়দূেক সব র িবজয়ী কেরিছেলন।

৭ হদেরষেরর সনাবািহনীর থেক সানার ঢাল িল দায়দূ জ শােলেম এেনিছেলন। ৮ িটভৎ ও কূন শহর থেক িতিন রচরু
পিরমােণ িপতলও এেনিছেলন। এই শহর িল িছল হদেরষেরর অিধকাের। পরবতীকােল, শেলামন এই সম িপতল মি েরর
জ য িপতেলর জলাধার, িপতেলর থামসমহূ এবং িপতেলর অ যা য িজিনষ বানাবার কােজ যবহার কেরিছেলন।

৯ হমােতর রাজা তয়ূ যখন খবর পেলন, দায়দূ সাবার রাজা হদেরষেরর সনাবািহনীেক পরািজত কেরেছন, ১০ তখন িতিন
তাঁর পু র হেদারামেক িদেয় সি র াব কের দায়েূদর কােছ আশীবাদ িনেত পাঠােলন যেহতু দায়দূ হদেরষরেক পরািজত
কেরিছেলন। হদেরষর তয়রূ সে যু করিছেলন। দায়দূ, হদেরষরেক পরািজত করায় তয়ূ হেদারােমর হাত িদেয় সানা, েপা
ও িপতেলর ব মূ যবান সাম রী পািঠেয়িছেলন। ১১ ইেদাম, মায়াব, অে ান, অমােলক এবং পেল ীয় থেক দায়দূ য সানা,

েপা এবং িপতেলর িজিনষপ র পেয়িছেলন তা িদেয় িতিনও একই কাজ করেলন। িতিন এ িল রভরু উে ে য িনেবদন
করেলন।

১২ লবণ উপ যকায় স য়ার পু র অবীশয় ১৮,০০০ ইেদামীয়েক হ যা কের। ১৩ অবীশয় ইেদােম এক স যবািহনীর দলও
বসাল এবং ইেদামীয়রা দায়েূদর ব যতা বীকার কের। রভু দায়দূেক সব রই িবজয়ী কেরিছেলন।

দায়েূদর বপণূ আিধকািরকবগ
১৪ সম ই রােয়েলর শাসক দায়দূ তাঁর সম রজােদর রিত যায় ও সমিবচার িনেয় ই রােয়ল শাসন কেরন। ১৫ তাঁর

সনাবািহনীর রধান িছেলন স য়ার পু র যায়াব। অহীলেূদর পু র িযেহাশাফট দায়েূদর সম কাযকলাপ িলিপব কের
িগেয়েছন। ১৬ অহীটূেবর পু র সােদাক আর অিবয়াথেরর পু র অবীেমলক যাজক িছেলন। শশ িছেলন লখক। ১৭ িযেহায়াদার
পু র বনােয়র দািয় ব িছল কেরথীয় ও পেলথীয়েদর পিরচালনা করা। দায়েূদর পু ররাও বপণূ পেদ অিধি ত িছেলন
এবং িপতার পােশ থেক রাজকােয সহায়তা করেতন।

অে ানীয়েদর হােত দায়েূদর লাকেদর লা না

১৯ ১ অে ানীয়েদর রাজা নাহেশর মতৃু্য হেল তাঁর জায়গায় তাঁর পু র হাননূ রাজা হেলন। ২ দায়দূ তখন বলেলন, “নাহেশর
সে আমার ব ুর স ক িছল, এই শােকর সময় তাঁর পু র হাননূেক আমার সহানভুিূত দখােনা কত য।” এই বেল

িতিন অে ােন হাননূেক সমেবদনা জানােত বাতাবাহক পাঠােলন।
৩ িক অে ানীয় নতারা নতনু রাজােক কুম রণা িদেয় বলেলন, “ মােটই ভাবেবন না য দায়দূ সহানভুিূত জানােনার

জ য এইসব লাকেদর পািঠেয়েছ। এরা আসেল দায়েূদর চর। দায়দূ আপনার রা য বংস করেত চায়। তাই আপনার ও
আপনার রাজে বর গাপন খবর সং রহ করেত এেদর পািঠেয়েছ।” ৪ হাননূ তখন দায়েূদর কমচারীেদর র ার কের তােদর
দািড় কেট পরেণর পাশাক িছঁেড় তােদর ফরত পািঠেয় িদেলন।

৫ দায়েূদর কমচারীরা এভােব ঘের িফরেত খবুই ল া পাি েলন। কেয়কজন িগেয় দায়দূেক তাঁর কমচারীেদর গিতর কথা
জানােল িতিন খবর পাঠােলন, “দািড় আবার বড় না হওয়া পয তামরা িযরীেহােত থােকা। দািড় বড় হবার পর ঘের িফের
এেসা।”

৬ অে ানীয়রা বঝুেলন য তাঁরা িনজ দােষ িনেজেদর দায়েূদর ঘিৃণত শ েত পিরণত কেরেছন। হাননূ ও অে ানীয়রা তখন
৭৫,০০০ পাউ েপা মূ য ব প িদেলন এবং মেসাপেটিময়া, মাখার শহর িল ও অরােমর সাবা থেক রথ আর তার জ য
সারথী ভাডা় কের আনেলন। ৭ অে ানীয়রা ৩২,০০০ রথ আনেলন, এছাডা়ও তাঁরা অেথর িবিনমেয় মাখার রাজার সনাবািহনীর
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সাহা য চাইেলন। মাখার রাজা আর তাঁর স যসাম এেস মদবা শহেরর কােছ িশিবর গেড় বসল। আে ানীয়রাও শহর
থেক বিরেয় যেু র জ য র ত হেত লাগল।

৮ দায়দূ খবর পেলন অে ানীয়রা যেু র তাডে়জাড় করেছ। িতিন তখন অে ানীয়েদর িব ে যু করার জ য সনাপিত
যায়ােবর নতেৃ ব ই রােয়েলর সম র সনাবািহনী পাঠােলন। ৯ তখন অে ানীয়রা যেু র জ য তরী হেয় শহেরর িসংহ দরজা

পয এেলন। িক রাজারা যু ে ে র যানিন এবং িনেজরা মােঠ রেয় িগেয়িছেলন।
১০ যায়াব দখেলন তাঁর িব ে যু করার জ য সামেন ও পছেন সশ র দল সনাবািহনী র ত হেয় আেছ। যায়াব

তখন ই রােয়েলর িকছ ু সরা সিনকেক বেছ িনেয় তােদর অরােমর সনাবািহনীর িব ে যু করেত পাঠােলন। ১১ আর
বাদবািক সিনকেদর তাঁর ভাই অবীশেযর নতেৃ ব অে ানীয় সনাবািহনীর িব ে যু করেত পাঠােলন। ১২ যায়াব অবীশয়েক
বলেলন, “অরােমর সনারা যিদ আমার পে বিশ শি শালী হয় তা তিুম আমায় সাহা য করেত এেসা। আর যিদ ওরা তামার
চেয় বিশ শি শালী হয় তা আিম তামায় সাহা য করব! ১৩ চেলা এবার বীর ব ও সাহেসর সে আমােদর ঈ বেরর

শহর েলার জ য ও আমােদর দেশর লাকেদর জ য ওেদর ওপর ঝাঁিপেয় পিড।় তারপর তা সবই রভরু ইে !”
১৪ এই না বেল, যায়াব অরামীয় সনাবািহনীর ওপর ঝাঁিপেয় পডে়লন। অরামীয় সনারা তখন পালােত করল। ১৫ আর

অে ানীয় সনারা যখন তােদর পালােত দখল, তখন তারা িনেজরাও অবীশয় আর তাঁর সনাবািহনীর হাত থেক রাণ বাঁচােনার
জ য পালােত করল। অে ানীয়রা িনেজেদর শহের আর যায়াব জ শােলেম িফের গেলন।

১৬ অরামীয় নতারা, তাঁরা ই রােয়লীয়েদর কােছ হের িগেয়েছন দেখ ফরাৎ নদীর পবূিদেকর অরামীয়েদর কােছ সাহা য
চেয় দূত পাঠােলন। শাফক িছেলন অরােমর রাজা হদেরষেরর সনাবািহনীর সনাপিত। শাফক অ য অরামীয় বািহনীরও
নত ৃ ব িদেয়িছেলন।

১৭ দায়দূ যখন অরােমর সনাবািহনীেদর যেু র জ য এক র হবার খবর পেলন, িতিনও ই রােয়েলর লাকেদর এক র
কের তােদর যদন নদীর ওপাের পািঠেয় িদেলন এবং অরামীয় সনাবািহনীর মেুখামিুখ হেয় তােদর আ রমণ করেলন। ১৮ তারা

রাণ বাঁচাবার জ য পালােত করল। দায়দূ ও তাঁর সনাবািহনী ৭০০০ অরামীয় সারথী, ৪০,০০০ অরামীয় সনা ও
অরামীয়েদর সনাপিত শাফকেক হ যা করেলন।

১৯ হদেরষেরর পদ রাজকমচারীরা যখন দখেলন তাঁরা ই রােয়েলর হােত পরািজত হেয়েছন তাঁরা তখন দায়েূদর সে
সি াপন কের তাঁর ব যতা বীকার করেলন এবং অে ানীয়েদর আর কখনও সাহা য না করেত বীকৃত হেলন।

যায়াব অে ানীয়েদর বংস করেলন

২০ ১ বসে র সময় যায়ােবর নতেৃ ব ই রােয়েলর সনাবািহনী আবার যু করেত বেরাল। সচরাচর এসময়ই রাজা-
মহারাজারা যু যা রা করেলও দায়দূ িক জ শােলেমই থাকেলন। ই রােয়লীয় সনাবািহনী অে ােন িগেয় অে ান

বংস কের র বা শহর চারপাশ থেক অবেরাধ কের সখােন িশিবর গাডে়লা। এইভােব র বা অবেরাধ কের শষ পয যায়ােবর
নতেৃ ব ই রােয়লীয় বািহনী যু কের র বাও বংস করল।

২ দায়দূ এেস তােদর রাজার মাথা থেক মকুুট খেুল িনেলন। মকুুেটর ওজন িছল রায় ৭৫ পাউ এবং এিট িছল ব মূ য
পাথর খিচত ও সানার তরী। এবং সই মকুুটিট দায়েূদর মাথায় পরােনা হল, তেব িতিনও র বা থেক আেরা অেনক মূ যবান
িজিনসপ র িনেয় এেলন। ৩ দায়দূ র বার লাকেদর ও অে ান শহেরর বািস ােদর িনেয় এেলন এবং তােদর করাত, গাঁইিত
আর কুঠার িদেয় কাজ করেত বা য কের, আবার জ শােলেম িফের গেলন।

পেল ীয় দানব স ান মারা গল
৪ পরবতী কােল, পেল ীয়েদর সে গষর শহের ই রােয়লীয়েদর যু হয়। স সমেয়, হশূার িস বখয় িস য় নােম এক

দানব স ানেক হ যা করল। তাই পেল ীয়রা ই রােয়েলর কােছ িনেজেদর সমপণ করল।
৫ আর একবার পেল ীয়েদর সে ই রােয়লীয়েদর যখন যু হি ল, যায়ীেরর পু র ই হানন লহিমেক হ যা কেরন, যিদও

লহিমর হােত একিট িবশাল ও তী বশা িছল। লহিম িছল গিলয়ােতর ভাই। গিলয়াত িছল গােতর লাক।
৬ এরপর গােত ই রােয়লীয়েদর সে পেল ীয়েদর আবার যু হয়। স সময় গােত এক যি বাস করত; তার রিত

হােত-পােয় ছ’িট কের মাট ২৪টা আঙলু িছল। দানেবর পু র িছল বেল স এক িবশাল আকার পু ষ িছল। ৭ ই রােয়লেক
িনেয় হািস-ঠা া করার অপরােধ দায়েূদর ভাই িশিময়র পু র যানাথন তােক হ যা কের।

৮ এই পেল ীয়রা িছল গােতর দানবেদর স ান। দায়দূ ও তাঁর লাকরা এই সম দানবেদর হ যা কেরিছেলন।
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ই রােয়লেক গণনা কের দায়েূদর পাপ

২১ ১ শয়তান ই রােয়েলর লাকেদর িবপে িছল। তার রেরাচনায় পা িদেয় দায়দূ ই রােয়েল আদম মাির করার
িস া িনেয়িছেলন। ২ িতিন যায়াব ও ই রােয়েলর নতােদর ডেক বলেলন, “যাও ব - শবা থেক দান পয

সম র ই রােয়েলর জনসং যা গণনা কের আমােক জানাও। আিম যােত বঝুেত পাির এেদেশ মাট কত জন বাস কের।”
৩ িক যায়াব উ র িদেলন, “ রভু তাঁর লাকেদর শত ণ বািডে়য় চলনু! মহারাজ, ই রােয়েলর সম বািস াই তা

আপনার অনগুত ভ ৃ য। কন আপিন এই কাজ করেত চাইেছন? আপিন সম ই রােয়লীয়েদর পােপর ভাগী করেবন।”
৪ িক রাজা দায়দূ তাঁর িস াে অনড় থাকায় যায়াব তাঁর আেদশ মানেত বা য হেলন। িতিন সম র ই রােয়েল ঘেুর

ঘেুর জনসং যা েন আবার জ শােলেম িফের খবর িদেলন য ৫ ই রােয়েল মাট ১,১০০,০০০ লাক আেছ যারা তরবািরর
যবহার জােন। আর িযহদূায় এই ধরেণর লােকর সং যা ৪৭০,০০০। ৬ রাজা দায়েূদর িনেদশ মনঃপতু না হওয়ায় যায়াব লিব

ও িব যামীন পিরবােরর বংশধরেদর জনসং যা গণনা কেরন িন। ৭ ঈ বেরর দিৃ েত দায়দূ একিট খারাপ কাজ কেরিছেলন।
তাই রভু ই রােয়লেক শাি িদেলন।

ঈ বেরর ই রােয়েলেক শাি
৮ দায়দূ তারপর ঈ বরেক বলেলন, “আিম মেূখর মেতা জনসং যা গণনা কের তর পাপ কেরিছ। এখন আিম তামায়

অননুয় করিছ, তিুম আমায়, তামার দাসেক এই পাপ থেক মু কর।”
৯–১০ রভু তখন দায়েূদর ভাববাদী গাদেক বলেলন, “যাও দায়দূেক িগেয় বল: ‘ রভু এই কথা বেলেছন: তামােক শাি

দবার জ য আিম িতনেট উপােয়র কথা ভেবিছ। তিুম য ভােব বলেব স ভােবই আিম তামায় শাি দব।’”
১১–১২ তখন, গাদ িনেদশ মত দায়দূেক িগেয় বলেলন, “ রভু বেলেছন, ‘ তামায় শাি দবার জ য িতনিট পেথর কথা আিম

ভেবিছ। রথমিট হল—িতন বছর দেশ িভ হেব। ি বতীয়িট হল—যারা তরবাির িনেয় তাডা় করেব সই সব শ েদর
কাছ থেক তামায় িতনমাস ধের পািলেয় বডা়েত হেব। আর ততৃীয়িট হল—িতন িদন তামােক রভরু হােত শাি ভাগ
করেত হেব। মহামারীেত দশ ছেয় যােব। রভরু দূতরা ই রােয়েলর ঘের ঘের লাকেদর রাণ নেব।’ এবার তিুম বল আিম

রভেুক িক জানাব।”
১৩ দায়দূ গাদেক বলেলন, “হায়! িক িবপেদ পেডি়ছ! আিম িকভােব শাি পােবা তা িঠক করার ভার আিম অ যেদর হােত

িদেত চাই না। রভু ক ণাময়, িতিনই আমায় যথােযা য শাি দেবন।”
১৪ অতঃপর রভু ই রােয়েল মহামারী পাঠােলন, তােত ৭০,০০০ লােকর মতৃু্য হল। ১৫ রভু জ শােলমেক বংস করেত

একজন দবদূতও পাঠােলন। িক স যখন জ শােলম বংস করেত করল তখন রভরু ক ণা হল। িযবষূীয় অণােনর
শ য মাডা়ইেয়র উঠােনর কােছ দাঁিডে়য় থাকা সই দূতেক রভু বলেলন, “আর নয়, থাক! যেথ হেয়েছ।”

১৬ দায়দূ ও নতারা ওপের তািকেয়, জ শােলেমর ওপর রভরু তরবাির হােত রভরু সই দূতেক দখেত পেলন। তখন
তারা শােকর পাশাক পের আভিূম নত হেলন। ১৭ দায়দূ ঈ বরেক বলেলন, “আিম জনসং যা গণনা করেত বেল পাপ কেরিছ।
আিমই পাপা া। ই রােয়েলর লাকরা তা িনরপরাধ। রভু আমার ঈ বর, মহামারীেত ওেদর রাণ না িনেয় তিুম আমায়
আর আমার পিরবারেক শাি দাও।”

১৮ তখন রভরু দূত গাদেক বলেলন, “দায়দূেক িযবষূীয় অণােনর খামােরর কােছ রভরু উপাসনার জ য একটা বদী িনমাণ
করেত বেলা।” ১৯ গাদ দায়দূেক একথা জানােল িতিন অণােনর খামাের গেলন।

২০ অণান তখন গম ঝাডা়ই করিছল। স পছন িফের দূতেক দখেত পল। অণােনর চার পু র ভেয় লিুকেয় পডে়লা।
২১ দায়দূ বয়ং হঁেট হঁেট িটলার ওপের অণােনর কােছ গেলন। তাঁেক দখেত পেয় খামার ছেড় এেস অণান তাঁর সামেন
আভিূম নত হেলন।

২২ দায়দূ বলেলন, “ তামার খামার বািডট়া আমায় বেচ দাও। যা দাম লােগ আিম দব। তারপর আিম এখােন রভরু
উপাসনার জ য একিট বদী বানাব। তাহেল এই মহামারী ব হেব।”

২৩ অণান দায়দূেক বলল, “আপিনই আমার রাজা ও রভ।ু আপনার যিদ রেয়াজন হয় তাহেল আপিন অব যই আমার
শ য মাডা়ই এর রটা িনেত পােরন। এছাডা়ও আিম হামবিলর জ য আপনােক ষাঁড় আর গম িদি এবং ময়দা শ য
নেব যর জ য আপনার যা িকছ ু দরকার সবই আপনােক দব।”

২৪ িক রাজা দায়দূ উ র িদেলন, “না, তা স ব নয়। আিম তামার থেক িবনামেূ য িকছ ু িনেয় তা রভেুক িদেত পারব
না। আিম ঈ বরেক এমন িকছইু দব না যার জ য আমায় দাম িদেত হেব না। তামােক আিম এ সব িকছরু পেুরা দাম দব।”

২৫ তখিুন িতিন অণানেক জায়গািটর জ য রায় ১৫ পাউ সানা িদেলন। ২৬ তারপর দায়দূ সই শ য মাডা়ইেয়র জায়গায়
রভরু উপাসনার জ য বদী বানােলন। সই বদীেত হামবিল ও ম ল নেব য িদেয় দায়দূ রভরু কােছ রাথনা করেলন।
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রভু আকাশ থেক বদীেত অি িশখা পািঠেয় সই ডােক সাডা় িদেলন। ২৭ তারপর রভু তাঁর দবদূতেক উ ু তরবারী
কাষব করেত আেদশ িদেলন।

২৮ দায়দূ দখেলন, অণােনর খামার বািডে়ত রভু তাঁর ডােক সাডা় িদেয়েছন। িতিন সখােনই রভরু উে ে য বিলদান
উৎসগ করেলন। ২৯ (পিব র তাঁবু এবং হামবিল অপেণর বদীিট িছল িগিবেয়ান শহের একিট উঁচু জায়গায়। ই রােয়েলর
বািস ারা যখন ম ভিূমেত ঘরুিছেলন তখন মািশ এই পিব র তাঁবু বািনেয় িছেলন। ৩০ িক দায়দূ ঈ বেরর দূেতর তরবারীর
ভেয় পিব র তাঁবেুত ঈ বেরর সে কথা বলেত যানিন।)

২২ ১ দায়দূ বলেলন, “ রভু ঈ বেরর মি র ও ই রােয়েলর লাকেদর জ য বদী এখােনই বানােনা হেব।”

দায়দূ মি র িনমােণর পিরক না করেলন
২ দায়দূ ই রােয়েল বসবাসকারী সম িবেদশীেদর এক জায়গায় জেডা় হেত িনেদশ িদেলন। তারপর িতিন তােদর

মে য থেক পাথর-কাটেুরেদর বেছ িনেলন। এেদর কাজ িছল, ঈ বেরর য মি র হেব তার জ য তখন থেকই পাথর কেট
রাখা। ৩ পেরক ও দরজার কজা বানােনার জ য দায়দূ লাহা আনােলন এবং এছাডা়ও রচরু পিরমােণ িপতল সং রহ করেলন।
৪ অজ র এরস কােঠর ঁিডও় আনা হল। সীেদান ও সারীেয়র বািস ারা অেনক অেনক দামী কােঠর ঁিড় এেন িদেয়িছল।

৫ দায়দূ বলেলন, “আমরা রভরু জ য সিুবশাল একটা মি র বানােত চেলিছ। িক আমার পু র শেলামেনর বয়স এখনও
কম। এস েক উপযু ান তার হয়িন। রভরু এই সিুবশাল মি েরর যািত তার সৗ েয্যর কারেণ পিৃথবীর দেশ দেশ
যােত ছিডে়য় পেড় স কারেণ আিম সই মি েরর নকশা ও পিরক না কের যাি ।” কথা মেতা তাঁর মতৃু্যর আেগই দায়দূ
মি েরর জ য অেনক পিরক না ও নকশা কের িগেয়িছেলন।

৬ দায়দূ তাঁর পু র শেলামনেক ডেক রভু ই রােয়েলর ঈ বেরর মি র বানােনার িনেদশ িদেয় বলেলন, ৭ “শেলামন, আিম
রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর জ য একটা মি র বানােত চেয়িছলাম। ৮ িক রভু আমােক জানােলন, ‘দায়দূ তিুম অেনক

যু কেরছ। ব যি র রে ঐ হাত রি ত কেরছ। তাই আমার নােম তিুম কান মি র বানােত পারেব না। ৯ িক তামার
এক পু র হেব শাি র ধারক ও বাহক। তােক আিম একিট শাি পণূ জীবন দব এবং তার আেশপােশর শ রা যােত তােক
উ য না কের দখব। ১০ তার নাম শেলামন এবং তার শাসনকােল আিম ই রােয়লেক শাি দব। আিম তােক স ান- ােন
পালন করব এবং তার রা যেক সদুঢৃ় করব। তার পিরবােরর কউ না কউ আজীবন ই রােয়েল শাসন করেব।’”

১১ দায়দূ শেলামনেক আেরা বলেলন, “ রভু তামার সহায় হান, যােত তিুম তাঁর কথা মেতাই তামার রভু ঈ বেরর জ য
এই মি র বানােত সফল হেত পােরা। ১২ রভু তামায় ই রােয়েলর রাজা করেবন। রা য পিরচালনা এবং রভু তামার
ঈ বেরর িবিধ ও অনশুাসন অনসুরণ করার মেতা ান-বিু ও িবচার িবেবচনাও যন তামােক দন। ১৩ রভু রদ মািশর
িবিধ অনসুরণ কের সতক ভােব জীবন কাটােল তিুম অব যই সফল হেব। ভেয়র কান কারণ নই। সাহেস ভর কের বীরপু েষর
মেতা জীবনযাপন কেরা।

১৪ “ শােনা শেলামন, রভরু মি র বানােনার পিরক নার জ য আিম ব পির রম কেরিছ। আিম ৩৭৫০ টন সানা আর
৩৭,৫০০ টন েপা ছাডা়ও য পিরমাণ লাহা আর িপতল জিমেয়িছ তা ওজন করা রায় অস ব! আর আেছ অজ র কাঠ এবং
পাথর। শেলামন, এইসব িকছইু তিুম বাডা়েত পার। ১৫ সদু ছেুতার আর পাথর-কাটেুর ছাডা়ও সব রকম কােজ দ কািরগর
আর িমি রও তামার আেছ। ১৬ সানা, েপা, লাহা, িপতেলর কাজ জানা অসং য কািরগর তিুম পােব। এবার তামার কাজ

কর। রভু তামার সহায় হান।”
১৭ তারপর দায়দূ ই রােয়েলর সম নতােদর তাঁর পু র শেলামনেক সাহা য করার িনেদশ িদেয় বলেলন, ১৮ “এখন বয়ং

ঈ বর তামােদর সহায়। িতিন আপনােদর শাি র সময় িদেয়েছন, চারপােশর বিহঃশ েদর পরািজত করেত আমায় সাহা য
কেরেছন। রভু ও তাঁর লাকরা এখন এই দশেক িনয় রণ করেছন। ১৯ এখন রভেুক সম মন- রাণ ঢেল দাও এবং
িতিন যা বেলন তাই কর। তাঁর উপযু কের মি র বানােনার কােজ আ িনেয়াগ কর। তাঁর নােম মি র বািনেয় সা ্যিস ুক
ও আর যা িকছ ু পিব র িজিনস আেছ মি ের িনেয় এেসা।”

মি ের সবা করবার িনিম লবীয়েদর জ য পিরক না

২৩ ১ রাজা দায়েূদর বয়স হওয়ায় িতিন তাঁর পু র শেলামনেক ই রােয়েলর রাজপেদ অিধি ত কের ২ ই রােয়েলর সম
নতা, যাজক ও লবীয়েদর ডেক পাঠােলন। ৩ িতিন েন দখেলন ৩০ বছেরর বিশ বয় লবীয়েদর সবেমাট সং যা

৩৮,০০০ জন। ৪ দায়দূ আেদশ িদেলন, “২৪,০০০ জন লবীয় রভরু মি র বানােনার কােজর তৎ বাবধান করেব। ৬০০০
লবীয় আিধকািরক ও িবচারেকর কাজ করেব। ৫ ৪০০০ লবীয় বারর ী হেব। এবং আেরা ৪০০০ জন গায়ক িহেসেব কাজ

করেব। আিম এেদর জ য য িবেশষ বা যয র বািনেয়িছ তাই িদেয় তারা রভরু রশংসা গীত গাইেব।”
৬ দায়দূ গেশান, কহাৎ ও মরাির লিবর পু রেদর পিরবারেগা ী অনসুাের িতন ভােগ ভাগ করেলন।
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গেশােনর পিরবারেগা ী
৭ গেশান পিরবারেগা ী থেক িছেলন লাদন আর িশিমিয়। ৮ লাদেনর িতন পেু রর নাম যথা রেম িযহীেয়ল, সথম ও যােয়ল।

৯ আর লাদন পিরবােরর নতা িশিমিয়র িতন পেু রর নাম শেলােমাৎ, হসীেয়ল ও হারণ।
১০ িশিমিয়র চার পেু রর নাম যথা রেম যহ , সীন, িযয়শূ ও বরীয়। ১১ যহ িছল রধান এবং সীষ িছল ি বতীয়। িক

িযয়শূ আর বরীয়র বশী পু রক যা িছল না বেল তােদর এক পিরবারভু িহেসেব গণনা করা হয়।

কহােতর পিরবারেগা ী
১২ কহােতর চার পেু রর নাম অ রাম, িয  হর, িহে রাণ ও উষীেয়ল। ১৩ অ রােমর পু রেদর নাম িছল হােরাণ আর মািশ।

হােরাণ এবং তাঁর উ রপু ষেদর বরাবেরর জ য িবিশ জন িহেসেব বেছ নওয়া হেয়িছল। তাঁরা রভরু যাবতীয় পেূজা-
অচনা ও ভজনার কাজ স াদন করেতন, রভরু সামেন ধপুধেূনা িদেতন ও যাজেকর কাজও করেতন। রভরু নােম লাকেদর
আশীবাদ করবার মযাদাও তাঁেদর দওয়া হেয়িছল।

১৪ মািশ িছেলন ঈ বেরর লাক। ১৫ তাঁর পু র গেশাম আর ইলীেয়ষরেক লবীয় পিরবারেগা ীর অ গত িহেসেব ধরা হয়।
১৬ ইলীেয়ষেরর বড় ছেলর নাম রহিবয় আর ১৭ গেশােমর বড় ছেলর নাম িছল শবেূয়ল। ইলীেয়ষেরর আর কােনা পু র
না থাকেলও রহিবেয়র আেরা অেনক পু র িছল।

১৮ িয  হেরর বড় ছেলর নাম শেলামী  ।
১৯ িহে রােণর পু রেদর মে য রধান িযিরয়, ি বতীয় অমিরয়, ততৃীয় যহসীেয়ল আর চতথু িযকিময়াম।
২০ উষীেয়েলর পু রেদর নাম যথা রেম মীখা ও িযিশয়।

মরািরর পিরবারেগা ী
২১ মরািরর পু রেদর নাম মহিল আর মিূশ। মহিলর পু রেদর নাম ইিলয়াসর আর কীশ। ২২ ইিলয়াসর অপু রক অব ােতই

মারা িগেয়িছেলন। তাঁর ধু কেয়কিট ক যা িছল, যারা িনেজেদর আ ীয়েদর মে যই কীেশর পু রেদর িবেয় কেরিছল।
২৩ মিূশর পু রেদর নাম মহিল, এদর ও িযেরেমাৎ।

লবীয়েদর কাজ
২৪ কুিড় বছেরর বিশ বয় লিবর উ রপু ষেদর মে য যারা রভরু মি ের কাজ কেরিছল, পিরবার অনযুায়ী তােদর নাম

তািলকাভু করা হেয়িছল। এরা সকেলই িনেজেদর পিরবােরর রধান িছল।
২৫ দায়দূ বেলিছেলন, “ই রােয়েলর ঈ বর তাঁর লাকেদর শাি িদেয়েছন। িচর িদেনর জ য িতিন জ শােলেম থাকেত

এেসেছন। ২৬ তাই লবীয়েদর আর পিব র তাঁবু বা রভরু সবার উপকরণ বইেত হেব না।”
২৭ ই রােয়েলর লাকেদর রিত দায়েূদর শষ আেদশ িছল লিব পিরবারেগা ীর উ রপু েষর লাকসং যা গণনা করা।

২০ বছর বা তার বিশ বয় সম লবীয়েদর গানা হেয়িছল।
২৮ লবীয়রা হােরােণর উ রপু ষেদর মি ের রভরু কাজকেমর সহায়তা করেতন, এছাডা়ও তাঁরা মি েরর উেঠান এবং

আেশপােশর ঘর েলার তদারিক করেতন। পিব র সাম রীর এবং ঈ বেরর মি েরর সম আসবাবপে রর িচতা র া করার
দািয় বও িছল তাঁেদর ওপর। ২৯ টিবেলর ওপর িট রাখবার এবং গম, শ য নেব য ও খািমরিবহীন িট রাখবারও দািয় ব
িছল তাঁেদর ওপর। মি েরর বাসন- কাসন এবং নেব য সামলােনা ছাডা়ও িজিনসপ র মাপা ও ওজন করার কাজও তাঁেদরই
করেত হত। ৩০ রিত িদন সকােল ও স যায় তাঁরা রভরু রশংসা করেতন ও তাঁেক ধ যবাদ িদেতন। ৩১ লবীয়রা রভরু
কােছ িব রােমর িদন, অমাব যার িদন ও অ যা য উৎসেবর িদন িলেত হামবিল উৎসগ করেতন। রিতিদন তাঁরা রভরু
সবা করেতন। রিত বার কতজন লবীয় সবা করেব স যাপাের িবেশষ িনয়ম িছল এবং তাঁরা এই িনয়ম িল অনসুরণ

করেতন। ৩২ লবীয়রা তাঁেদর আ ীয়েদর, য যাজকরা িছেলন হােরােণর উ রপু ষ, রভরু মি ের সবার কােজ সাহা য
করেতন। তাঁরা পিব র তাঁবু এবং পিব র ােনরও য িনেতন।

যাজক গা ী

২৪ ১ হােরােণর পু রেদর নাম নাদব, অবীহ,ূ ইিলয়াসর আর ঈথামর। ২ হােরােণর আেগই নাদব আর অবীহরূ অপু রক
অব ায় মতৃু্য হয়। তাই ইিলয়াসর এবং ঈথামর যাজেকর দািয় ব রহণ কেরিছেলন। ৩ ইিলয়াসর এবং ঈথামেরর

পিরবারেগা ীেক দায়দূ িট পথৃক গা ীেত ভাগ কেরিছেলন যােত তাঁরা তাঁেদর দািয় ব সু ভােব স করেত পােরন।
ই পিরবারেক পথৃক করার সময় দায়দূ ইিলয়াসেরর উ রপু ষ সােদাক এবং ঈথামেরর উ রপু ষ অহীেমলেকর সাহা য
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িনেয়িছেলন। ৪ ঈথামেরর পিরবােরর তলুনায় ইিলয়াসেরর পিরবার থেক হওয়া নতার সং যা বিশ িছল। ইিলয়াসেরর
পিরবােরর মাট নতার সং যা িছল ১৬ আর ঈথামেরর পিরবােরর নতার সং যা িছল ৮। ৫ ঘুঁিট চেল রে যক পিরবার
থেক নতা িনবািচত করা হত। িকছ ু লাকেক পিব র ােনর দািয়ে ব বেছ নওয়া হেয়িছল এবং ইিলয়াসর ও ঈথামেরর

পিরবারেগা ী থেক অ যেদর যাজক িহসােব বাছা হেয়িছল।
৬ লিব পিরবারেগা ীর নথেনেলর পু র শমিয়য় িছেলন সিচব। রাজা দায়েূদর সামেন িতিন যাজক সােদাক, অিবয়াথেরর

পু র অহীেমলক ও যাজকগণ এবং লিব পিরবারেগা ীর নতােদর নাম িলিপব কেরিছেলন। এক একবার অ িনে প কের
এক এক জেনর নাম উঠেতা আর শমিয়য় তা িলেখ িনেতন। এইভােব ইিলয়াসর এবং ঈথামর পিরবােরর মে য কাজকম ভাগ
কের দওয়া হেয়িছল।
৭ এইভােব রথম বার উেঠিছল িযেহায়ারীব গা ীর নাম।
ি বতীয় বার িযদিয়য় গা ীর নাম।
৮ ততৃীয় বার হারীম গা ীর নাম।
চতথু বার িসেয়ারীম গা ীর নাম।
৯ প ম বার মি য় গা ীর নাম।
ষ বার িময়ামীন গা ীর নাম।
১০ স ম বার হে াষ গা ীর নাম।
অ ম বার অিবয় গা ীর নাম।
১১ নবম বার যশয়ূ গা ীর নাম।
দশম বার শখিনয় গা ীর নাম।
১২ একাদশ বার ইলীয়াশীব গা ীর নাম।
বাদশ বার যাকীম গা ীর নাম।

১৩ রেয়াদশ বার ে র গা ীর নাম।
চতদুশ বার যশবাব গা ীর নাম।
১৪ প দশ বার িব া গা ীর নাম।
ষ দশ বার ইে র গা ীর নাম।
১৫ স দশ বার হষীের গা ীর নাম।
অ াদশ বার হি েসস গা ীর নাম।
১৬ উনিবংশিত বার পথািহয় গা ীর নাম।
িবংশিত বার িযিহে ল গা ীর নাম।
১৭ একিবংশিত বার যাখীন গা ীর নাম।
বািবংশিত বার গামলূ গা ীর নাম।

১৮ রেয়ািবংশিত বার দলায় গা ীর নাম।
আর চতিুবংশিত বার উঠল মািসয় গা ীর নাম।

১৯ এইভােব যােদর নাম উঠল তােদর রভরু মি েরর কােজর জ য িনেয়াগ করা হেয়িছল। হােরাণেক রভু ই রােয়েলর
ঈ বর রদ িনয়ম অনযুায়ী এঁেদর মি েরর কাজ করেত হত।

অ যা য লবীয়রা
২০ অ যা য লিবেদর উ রপু ষেদর মে য যাঁরা িছেলন তাঁেদর তািলকা দওয়া হল:

অ রােমর উ রপু ষেদর মে য িছেলন শবেূয়ল
আর শবেূয়েলর উ রপু ষেদর মে য থেক যহিদয়়।
২১ রহিবয়র বংশধরেদর মে য িছেলন বড় ছেল িযিশয়।
২২ িযষহরীয় পিরবারেগা ী থেক িছেলন শেলােমাৎ।
আর শেলােমােতর পিরবার থেক যহৎ।
২৩ িহে রােণর পু রেদর মে য যথা রেম িযিরয়,
অমিরয়, যহসীেয়ল
এবং িযকিময়াম।
২৪ উষীেয়েলর পু রেদর মে য মীখা
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আর তার পু র শামীর।
২৫ মীখার ভাই িযিশয়র
পু রেদর মে য সখিরয়।
২৬ মরািরর উ রপু ষেদর মে য মহিল, মিূশ আর যািসয়।
২৭ এবং যািসেয়র পু ররা িছল শাহম, স ুর ও ইি র।
২৮ মহিলর পু র ইিলয়াসেরর কােনা পু র িছল না।
২৯ কীেশর পু রেদর মে য িছেলন িযরহেমল।
৩০ আর মিূশর পু রেদর মে য মহিল, এদর আর িযেরেমাৎ।

পিরবার অনযুায়ী এই সম লিবর নতােদর নামই নিথভু আেছ। ৩১ তারা িবেশষ কােজর জ য মেনানীত হেয়িছল। তারা
তােদর আ ীয় হােরােনর উ রপু ষেদর যাজকেদর মেতা ঘুঁিট চালেতা। তারা লবীয়র রাজা দায়দূ, সােদাক অহীেমলক এবং
যাজক ও লবীয় পিরবােরর নতােদর সামেন ঘুঁিট চেল িঠক করেতন য ক িক কাজ করেব। কােজর ভার দবার সময় বড়
পিরবার ও ছাট পিরবার িলর সে একই রকম যবহার করা হত।

গায়ক গা ী

২৫ ১ দায়দূ এবং স যা য রা আসেফর পু র হমন আর িযদূথেূনর ঈ বেরর দববাণী বীণা, তানপরুা, খাল ও কতােলর
সে গােনর মা যেম পিরেবশন করার জ য পথৃক কেরিছেলন। এই কােজ যাঁরা িনযু হেয়িছেলন তাঁেদর তািলকা

িন প:
২ আসেফর পিরবার থেক এই কােজর জ য দায়দূ আসফেক বেছ িনেয়িছেলন। আসফ তাঁর পু র স ুর, যােষফ, নথিনয় ও

অসােরলেক এই কােজ নত ৃ ব িদেতন।
৩ িযদূথেূনর পিরবার থেক িযদূথনূ তাঁর ছয় পু র গদিলয়, সরী, িশিমিয়, িযশায়াহ, হশিবয় ও মি িথয়েক িনেয় বীণা বািজেয়

রভরু রশংসা করেতন ও রভেুক ধ যবাদ িদেতন।
৪ দায়েূদর িনজ ব ভাববাদী হমেনর পু রেদর মে য িছেলন বিু য়, ম িনয়, উষীেয়ল, শবেূয়ল, িযরীেমাৎ, হনািনয়, হনািন,

ইলীয়াথা, িগ ি , রামাি , এষর, য বকাশা, মে ািথ, হাথীর, মহসীেয়াৎ রমখু। ৫ ঈ বর হমনেক বলশালী ও বীযবান
কেরিছেলন। তাঁর চা জন পু র আর িতনিট ক যা িছল।
৬ রভরু মি ের বীণা, তানপরুা, খাল ও কতাল সহ স ীেত হমন তাঁর পু রেদর নত ৃ ব িদেতন। আর রাজা িছেলন আসফ,

িযদূথনূ এবং হমেনর আেদশক া। দায়দূ িনেজ এেদর সবাইেক মেনানীত কেরিছেলন। ৭ এেদর এবং লিব পিরবারেগা ী এেদর
আ ীয়েদর মাট ২৮৮ জনেক রভরু রশংসা করার জ য রিশ ণ দওয়া হেয়িছল। ৮ ক িক করেব তার জ য অ িনে প
করা হেয়িছল। এখােন নবীন এবং রবীণ, িশ ক এবং ছা র সকেলর সােথ সমান যবহার করা হত।
৯ রথম বার আসফ ( যােষফ) এর পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
ি বতীয় বার গদিলয়র পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
১০ ততৃীয় বার স ুেরর পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
১১ চতথু বার িযি র পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
১২ প ম বার নথিনয়়র পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
১৩ ষ বার বিু য়়র পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
১৪ স ম বার িযশােরলার পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
১৫ অ ম বার িযশায়ােহর পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
১৬ নবম বার ম িনয়র পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
১৭ দশম বার িশিমিয়র পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
১৮ একাদশ বাের অসেরেলর পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
১৯ বাদশ বাের হশিবেয়র পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
২০ রেয়াদশ বাের শবেূয়েলর পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
২১ চতদুশ বাের মি িথয়র পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
২২ প দশ বাের িযেরেমােতর পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
২৩ ষ দশ বাের হনািনয়র পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
২৪ স দশ বাের য বকাশার পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
২৫ অ াদশ বাের হনািনর পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
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২৬ উনিবংশিত বাের মে ািথর পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
২৭ িবংশিত বাের ইলীয়াথার পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
২৮ একিবংশিত বাের হাথীর পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
২৯ বািবংশিত বাের িগ ি র পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
৩০ রেয়ািবংশিত বাের মহসীেয়ােতর পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।
৩১ আর চতিুবংশিত বাের রামাি এষেরর পিরবার থেক ১২ জন পু র এবং আ ীয়েক বাছা হেয়িছল।

বারর ীেদর গা ী

২৬ ১ বারর ীেদর গা ীর মে য:
আসেফর পিরবারেগা ীর কারহ পিরবার থেক িছেলন কারেহর পু র মেশিলিময় আর তাঁর পু ররা। ২ মেশিলিময়র

পু রেদর নাম যথা রেম সখিরয়, িযদীেয়ল, সবিদয়, যৎনীেয়ল, ৩ এলম, িযেহাহানন আর ইিলৈহনয়।
৪ ওেবদ-ইেদােমর পিরবার থেক িছেলন তাঁর পু ররা, যথা রেম—শমিয়য়, িযেহাষাবদ, যায়াহ, সাখর, নথেনল, ৫ অ ীেয়ল,

ইষাখর আর িপয়ূ তয়। ওেবদ-ইেদাম ঈ বেরর আশীবােদ ধ য হেয়িছেলন। ৬ তাঁর পু র শমিয়য়র পু ররাও িছেলন
বীরেযা া ও তাঁেদর পিরবােরর নতা। ৭ শমিয়য়র পু রেদর নাম অৎিন, রফােয়ল, ওেবদ, ই সাবদ, ইলীহ ূ ও সমিথয়।
ই সাবেদর আ ীয়রা িছেলন দ ও কুশলী কমী। ৮ ওেবদ-ইেদােমর ৬২ জন উ রপু েষর সকেলই িছেলন রিতপি শালী
যি এবং সদু বারর ক।

৯ মেশিলিমযর পিরবার থেকও িছেলন শি শালী ও সদু ১৮ জন।
১০ মরাির পিরবার থেক িছেলন হাষার পু র িশি র। িশি র আসেল বড় ছেল না হেলও তাঁর িপতা তাঁেকই রথম জাত স ান

বেল মেনানীত কেরিছেলন। ১১ এছাডা় িছেলন যথা রেম িহি য়, টবিলয়, সখিরয়—সব িমিলেয় মাট ১৩ জন।
১২ এঁরা হেলন বারর ীেদর দেলর নতারা এবং তাঁেদর আ ীয়েদর মেতাই তাঁরাও রভরু মি ের সবা করেতন।

১৩ বারর ীেদর রে যক গা ীেক একিট িনিদ দরজা পাহারা িদেত হত। অ িনে প কের এই দরজা বেছ নওয়া
হত এবং একােজ বড় ও ছাট পিরবারেদর সমান ব দওয়া হত।

১৪ মেশিলিময়েক বাছা হেয়িছল পবূ িদেকর দরজা পাহারা দবার জ য। এরপর অ িনে প কের উ র িদেকর দরজার ভার
দওয়া হয় তাঁর পু র িবচ ণ সখিরয়েক। ১৫ ওেবদ-ইেদাম পান দি ণ িদেকর দরজার দািয় ব। ওেবদ-ইেদােমর পু রেদর

মি েরর ধনাগার র ার দািয় ব দওয়া হয়। ১৬ ীম আর হাষা পি ম িদেকর দরজা এবং উ রাপেথর শে খৎ ফটক র ার
দািয় ব পান।

এই সম র ীরা সকেল মেুখামিুখ দাঁিডে়য় থাকেতন। ১৭ রে যক িদন সকােল ৬ জন লবীয় দাঁডা়েতন পবূিদেকর ফটেক,
চার জন দি ণ িদেকর ফটেক, চার জন উ েরর ফটেক, জন ধনাগােরর সামেন, ১৮ চার জন পি মিদেকর উেঠােন আর জন
উেঠােনর রা ার মেুখ।

১৯ মরাির ও কারহ গা ীর বারর ীরা এইভােব মি ের পাহারা িদেতন।

কাষা য ও অ যা য আিধকািরকবগ
২০ লবীয় পিরবারেগা ীর অিহয়র দািয় ব িছল ঈ বেরর মি েরর মূ য িজিনসপ র ও কাষাগার আগেল রাখা।
২১ গেশান বংেশর লাদন পিরবারেগা ীর নতােদর একজন িছেলন িযহীেয়িল। ২২ িযহীেয়িলর পু র সথম আর তাঁর ভাই

যােয়েলরও কাজ িছল রভরু মি েরর মূ যবান িজিনসপে রর ওপর নজর রাখা।
২৩ এছাডা় অ রাম, িযষহর, িহে রাণ আর উষীেয়েলর পিরবারেগা ী থেক অ যা য দলপিতেদর বেছ নওয়া হেয়িছল।

২৪ রভরু মি েরর মূ য িজিনসপ র যারা দখােশানা করত, গেশােনর পু র মািশর পৗ র শবেূয়ল তাঁেদর নতা িছল।
২৫ এঁরা িছেলন শবূেয়েলর আ ীয়রা: ইিলয়েষেরর থেক তাঁর আ ীয়রা িছেলন: ইলীয়েষেরর পু র রহিবয়, রহিবয়র
পু র িযশায়াহ, িযশায়াহর পু র যারাম, যারােমর পু র িসি র আর িসি রর পু র শেলােমাৎ। ২৬ শেলােমাৎ আর তাঁর
আ ীয়েদর কাজ িছল দায়দূ মি েরর জ য য সব িজিনসপ র সং রহ কেরেছন তার দখােশানা করা।

সনাবািহনীর অ য রাও মি েরর জ য অেনক িকছ ুদান কেরিছেলন। ২৭ তাঁরা যেু র সময় য সব িজিনস আহরণ কেরিছেলন
তার অেনক িকছইু রভরু মি র বানােনার কােজ দান কেরন। ২৮ শেলােমাৎ আর তাঁর আ ীয়রা ভাববাদী শমেূয়ল, কীেশর
পু র শৗল, নেরর পু র অেনর, স য়ার পু র যায়ােবর দওয়া পিব র ও মূ য স দ এবং লােকরা রভরু মি ের
য সব িজিনসপ র দান করেতন তার দখােশানা করেতন।

২৯ িয  হর বংেশর কনািনয় ও তাঁর পু রেদর মি েরর বাইের ই রােয়েল িবিভ জায়গায় আিধকািরক ও িবচারেকর কাজ দওয়া
হেয়িছল। ৩০ িহে রাণ বংেশর হশিবয় আর তাঁর আ ীয়রা ১৭০০ জন স যসহ ই রােয়েল যদন নদীর ওপাের পি মিদক
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পয রভরু যাবতীয় কাজ এবং রাজার কােজর দািয়ে ব িছেলন। ৩১ িহে রাণ বংেশর পািরবািরক ইিতহাস থেক জানা
যায় য িযিরয় িছেলন এই বংেশর নতা। দায়েূদর রাজে বর ৪০ তম বছের, িতিন লাকেদর পািরবািরক ইিতহাস ঘঁেট
শি শালী ও দ যি েদর খুঁেজ বর করার িনেদশ িদেয়িছেলন। িগিলয়েদর যােসের বসবাসকারী িহে রাণ পিরবােরর
অেনকেক এইভােব খুঁেজ বার করা হেয়িছল। ৩২ িযিরয়র মাট ২৭০০ জন শি শালী ও কমপটু আ ীয় িছেলন, যাঁরা তাঁেদর
পিরবােরর নতা। রাজা দায়দূ এই ২৭০০ জনেক েবণ, গাদ ও মনঃিশ পিরবারেগা ীর অেধকেক নত ৃ ব দবার দািয় ব
িদেলন, যারা রভু ও রাজার কােজ িনযু িছেলন।

স যদল

২৭ ১ রাজার স যবািহনীেত য সম ই রােয়লীয়রা কাজ করেতন এবাের তার একটা তািলকা দওয়া যাক। ২৪,০০০
সনার এক একিট দল রিত মােস একটা দল িহেসেব সারা বছর জেুড় কােজ িনযু থাকত। এই দেল পিরবােরর

নতা থেক কের সনাপিত, স যা য , সাধারণ সা রী সবাই থাকত।
২–৩ বছেরর রথম মােস ২৪,০০০ স যর য দলিট কাজ করত তােদর দািয়ে ব থাকেতন পরেসর উ রপু ষ সদীেয়েলর

পু র যাশিবয়াম। রথম মােস যাশিবয়াম স যা য িহেসেব কাজ করেতন।
৪ ি বতীয় মােসর দলিটর দািয়ে ব থাকেতন অেহাহর দাদয়। তাঁর দেল ২৪,০০০ লাক িছল।
৫ ততৃীয় মােসর সনাপিত িছেলন নত ৃ ানীয় যাজক িযেহায়াদার পু র বনায়। তাঁর দেল ২৪,০০০ পু ষ িছল। ৬ তাঁেক

পিরচালনার কােজ তাঁর পু র অ ীষাবাদ সাহা য করেতন। বনায় িছেলন সই িতিরশ জন বীর যা ার অ যতম।
৭ চতথু মােসর সনাপিত িছেলন যায়ােবর ভাই অসােহল। তাঁর পের তাঁর পু র সবিদয় এই দািয় ব িনেয়িছেলন। তাঁর দেল

২৪,০০০ পু ষ িছল।
৮ প ম মােসর সনাপিত িহেসেব কাজ কেরিছেলন সরহ পিরবােরর শমহ ূ  । তাঁর দেল ২৪,০০০ পু ষ িছল।
৯ ষ মােস স যদল পিরচালনা করেতন তেকায়ার ইে েশর পু র ঈরা। তাঁর দেল ২৪,০০০ পু ষ িছল।
১০ স ম মােসর দািয়ে ব িছেলন ই রিয়েমর উ রপু েষর পেলানার অিধবাসী হলস। তাঁর দেল ২৪,০০০ পু ষ িছল।
১১ অ ম মােসর দািয়ে ব িছেলন হশূােতর অিধবাসী সরহ পিরবােরর িস বখয়। তাঁর দেল ২৪,০০০ পু ষ িছল।
১২ নবম মােসর দািয়ে ব িছেলন অনােথােতর িব যামীন পিরবারেগা ীর অবীেয়ষর। তাঁর দেল ২৪,০০০ পু ষ িছল।
১৩ নেটাফােতর সরহ পিরবােরর মহরেয়র দািয় ব িছল দশম মােসর স যদল পিরচালনা করা। তাঁর দেল ২৪,০০০ পু ষ

িছল।
১৪ িপিরয়ােথােনর ই রিয়ম পিরবারেগা ীর বনায় একাদশ মােস স যদল পিরচালনা করেতন। তাঁর দেল ২৪,০০০ পু ষ

িছল।
১৫ এবং বাদশ মােস স যদল পিরচালনা করেতন নেটাফােতর অৎিনেয়ল পিরবােরর িহল ্দয়। তাঁর দেল ২৪,০০০ পু ষ

িছল।

পিরবারেগা ীর নতারা
১৬ ই রােয়েলর িবিভ পিরবারেগা ীর নতারা িছেলন:

েবেণর বংেশ: িসি রর পু র ইলীেয়ষর,
িশিমেয়ান বংেশ: মাখার পু র শফিটয়।
১৭ লিবর বংেশ: কমেূয়েলর পু র হশিবয়,
হােরাণ বংেশ: সােদাক।
১৮ িযহদূার বংেশ: ইলীহ ূ নােম দায়েূদর জৈনক ভাই।
ইষাখেরর বংেশ: মীখােয়েলর পু র অি র।
১৯ সবলূেূনর বংেশ: ওবিদয়র পু র িয ায়য়,
ন ািলর বংেশ: অ রীেয়েলর পু র িযেরেমাৎ।
২০ ই রিয়ম বংেশ: অসিয়েয়র পু র হােশয়,
পি ম মনঃিশেত: পদােয়র পু র যােয়ল।
২১ এবং পবূ মনঃিশেত: সখিরয়র পু র িযে া,
িব যামীন বংেশ: অেনেরর পু র যাসীেয়ল এবং
২২ দান বংেশর নতা িছেলন িযেরাহেমর পু র অসেরল।
এঁরাই ই রােয়ল পিরবারেগা ীর নতা িছেলন।
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দায়েূদর ই রােয়লীয়েদর গণনা
২৩ রাজা দায়দূ ই রােয়েলর জনসং যা গণনা করেবন বেল মনি র কেরিছেলন। িক ই রােয়েলর জনসং যা রায় গণনার

অতীত িছল কারণ ঈ বর বেলিছেলন, মহাকােশর অগিণত ন ে রর মেতাই িতিন ই রােয়েলর জনসং যা বিৃ করেবন। দায়দূ
কবলমা র ২০ বছর বা তার বিশ বয়েসর যারা ই রােয়েল বাস করত তােদর গণনা কেরিছেলন। ২৪ স য়ার পু র যায়াবেক

িদেয় তােদর জনসং যা গণনার কাজ কেরিছেলন, িক তাও শষ হয়িন। এর ফেল ঈ বর লাকেদর রিত
হেয়িছেলন; য কারেণ রাজা দায়েূদর ইিতহাস রে ই রােয়েলর কান জনসং যার উে খ করা হয় িন।

রাজার রশাসকবগ
২৫ রাজস ি র ণােব েণর দািয় ব যাঁেদর ওপর দওয়া হেয়িছল তাঁেদর তািলকা িন প:

অদীেয়েলর পু র অ াবৎ িছেলন রাজার কাষা য ।
রাম, গ ও ছাট শহর েলার কাষাগােরর দািয়ে ব িছেলন উিষেয়র পু র যানাথন।

২৬ কলেূবর পু র ইি র কৃষকেদর র ণােব েণর দািয়ে ব িছেলন।
২৭ রামার িশিমিয়র কাজ িছল রাজার রা া ত েলার র ণােব ণ করা।
এই সম ত থেক য রা ারস র ত হত িশফেমর সিদ তার র ণােব ণ ও তদারিক করেতন।
২৮ গেদেরর বাল-হানন পি েমর পাব য অ েলর জলপাই গাছ িল এবং সকুেমার ††গাছ িল র ণােব ণ করেতন।
তেলর ভাঁডা়র সামলােতন যায়াশ।

২৯ শােরােণর আেশপােশর গবািদ প র দািয় ব িছল িস রেয়র ওপর।
অ লেয়র পু র শাফট িছেলন সমভিূমেত য সম গবািদ প চের বডা়য় তার দািয়ে ব।
৩০ উট তদারিকর দািয় ব িছল ই ােয়েলর ওবীেলর ওপর।
গাধার তদারিকেত িছেলন মেরােণােথর যহিদয়।
৩১ মষ চরােতন হাগেরর যাসীষ।
এই সম লাকরা িছেলন নতা যাঁরা রাজা দায়েূদর স ি দখােশানা করেতন।

৩২ দায়েূদর কাকা যানাথন িছেলন িবচ ণ পরামশদাতা ও লখক। হে ািনর পু র িযহীেয়ল রাজপু রেদর দখােশানার
দািয় ব িনেয়িছেলন। ৩৩ অহীেথাফল িছেলন রাজার ম রণাদাতা এবং অকীয় হশূয় িছেলন রাজার ব ু। ৩৪ পরবতীকােল
ম রণাদাতা িহেসেব অহীেথাফেলর জায়গা িনেয়িছেলন বনােয়র পু র িযেহায়াদা আর অিবয়াথর। সনাবািহনীর অ য র
দািয়ে ব িছেলন যায়াব।

দায়েূদর মি র পিরক না

২৮ ১ রাজা দায়দূ ই রােয়েলর সম পিরবারেগা ীর নতােদর, স যদেলর সনাপিতেদর, স যা য েদর,
সনানায়কেদর ও সিনকেদর, বীর যা ােদর, রাজকমচারী, যারা রাজার স ি এবং রাজা ও রাজপেু রর প িল

দখা না করেতন এবং রাজার গ যমা য আিধকািরকেদর জ শােলেম আসেত িনেদশ িদেলন।
২ এঁরা সকেল এক জায়গায় জেডা় হবার পর রাজা দায়দূ উেঠ দাঁিডে়য় বলেলন, “আমার লাকরা ও আমার ভাইরা, আমার

মেন ব িদন ধের ইে িছল রভরু সা ্যিস ুকটা রাখার মেতা একটা জায়গা বানােনা। আিম চেয়িছলাম সই জায়গািট হেব
ঈ বেরর পা কাদািন। ‡‡এ কারেণ আিম ঈ বেরর একটা মি র বানােনার পিরক নাও কেরিছলাম। ৩ িক ঈ বর আমায়
বলেলন, ‘দায়দূ, তিুম একজন সিনক। ব লাকেক তিুম হ যা কেরছ। তিুম কখেনাই আমার নােম একিট বািড় বানােব না
কারণ তিুম র পাত ঘিটেয়ছ।’

৪ “ রভু ই রােয়েলর ঈ বর িযহদূার পিরবারেগা ীেক ই রােয়েলর ১২িট মলূ পিরবারেগা ীেক নতেৃ বর দািয় ব
িদেয়িছেলন। আর ঐ পিরবারেগা ী থেক আমার িপতার পিরবার ও আমােক বরাবেরর মেতা ই রােয়েল রাজ ব করার
জ য রভু মেনানীত কেরিছেলন। ৫ রভু আমােক ব পু রক কেরেছন এবং তার মে য থেক আমার পু র শেলামনেক িতিন
ই রােয়েলর নতনু রাজা িহেসেব বেছ িনেয়েছন। িক রকৃতপে ই রােয়ল হল রভরু রাজ ব। ৬ রভু আমােক বলেলন,
‘দায়দূ, তামার পু র শেলামন আমার মি র ও তার সংল সব িকছ ু বানােব। কন? কারণ আিম শেলামনেক আমার স ান

††২৭:২৮ সকুেমার এক ধরেণর ডমুরু গাছ।
‡‡২৮:২ পা কাদািন এখােন এর অথ পিব র িস ুক। ঈ বর যন রাজা, তাঁর িসংহাসেন মি েরর পিব র িস ুেকর ওপর পা
উিঠেয় বেস আেছন যা দায়দূ তরী করেত চেয়িছেলন।
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িহেসেব বেছ িনেয়িছ এবং আিম হব তার িপতা। ৭ শেলামন আমার িবিধ এবং আেদশ েলা বতমােন মেন চেল। ও যিদ বরাবর
তাই কের আিমও তাহেল িচরিদেনর মেতা শেলামেনর রাজে বর িভত শি শালী ও দঢ়ৃ কের তলুব।’”

৮ দায়দূ বলল, “এখন, ই রােয়েলর সম লাক এবং ঈ বেরর সা ােত আিম তামােদর িনেদশ িদি , য সহকাের এবং
ভি ভের রভরু সম নীিত-িনেদশ মেন চেলা। একমা র তাহেলই তামরা এই ভােলা ভখূে র অিধকারী হেত পারেব এবং
এই দশ িচর িদেনর মেতা তামােদর উ রপু ষেদর হােত তেুল িদেয় যেত পারেব।

৯ “আর তিুম আমার পু র শেলামন, তিুমও ঈ বরেক িপতা েপ জানেব। পিব র মেন, আন ও ভি ভের আজীবন
ঈ বেরর সবা কেরা। কারণ ঈ বর সব র িবরাজমান, িতিন তামার মেনর সম কথাই জানেত পােরন। তিুম যিদ কখনও
তাঁর কােছ সাহা য রাথনা কেরা, িতিন িন য়ই তামার ডােক সাডা় দেবন। আর যিদ কখনও তাঁর িদক থেক মখু িফিরেয়
নাও, িতিনও িচরিদেনর মত তামায় যাগ কের যােবন। ১০ মেন রেখা, রভু বয়ং তাঁর মি র বানােনার কাজ তামার হােত
অপণ কেরেছন। সতুরাং সবল হও এবং সফলতার সে এিট স ূণ কর।”

১১ এরপর দায়দূ, তাঁর পু র শেলামেনর হােত মি র ও তার শৗধ, ভাঁডা়র ঘর, ওপর তলার ঘর, এর ভতেরর ঘর,
ক ণা আসেনর ঘর—এ সেবর নকশা তেুল িদেলন। ১২ দায়দূ মি েরর, এমনিক মি েরর উঠােনর, এর চারিদেকর ঘেরর,
মি ের যব ত পিব র িজিনষপ র রাখার মত ভাঁডা়র ঘর সব িকছরু পু ানপুু পিরক না কেরিছেলন। তারপর িতিন
এইসব পিরক না শেলামনেক দন। ১৩ িতিন যাজক ও লবীয়েদর কাযাবলী স েক রেয়াজনীয় িনেদশ িদেলন। িতিন

রভরু মি র তরীর সম কাজ স েক এবং ঈ বেরর সবায় যত িজিনষ যব ত হয় সব িকছ ু স েকও িনেদশ িদেলন।
১৪–১৫ এছাডা়ও িতিন শেলামনেক মি র সবার জ য রেয়াজনীয় িজিনষপ র বানােত িক পিরমাণ সানা এবং েপা লাগেব
তা বাঝােলন। সানার বািত ও সানার বািতদান, েপার বািত ও েপার বািতদান এবং িবিভ বািতদান িল তােদর যবহার
অনযুায়ী কাথায় থাকেব তাও পিরক না করা িছল। ১৬ দায়দূ বলেলন, পিব র িট রাখার জ য কত সানার রেয়াজন হেব
এবং েপার টিবেলর জ য কতটা েপা লাগেব। ১৭ কাঁটাচামচ ও বাসনপে রর ও কলেসর জ য িক পিরমাণ খাঁিট সানা
দরকার। ১৮ এবং কলম তরীর জ য কতটা খাঁিট সানা যব ত হেব, রিতিট সানার পাে রর জ য কতটা সানা এবং

রিতিট েপার পাে রর জ য কতটা েপা যব ত হেব, যখােন ধপু রাখা হেব সই বদীিট বানােত কতটা সানা দরকার,
এসবই দায়দূ শেলামনেক ভাল কের বিুঝেয় িদেলন এবং রভরু রথ, ক ণা আসন ¶¶এবং সা ্যিস ুেকর ওপর ডানা ছিডে়য়
রাখা সানার ক ব দূতেদর জ য িতিন যত নকশা ও পিরক না কেরিছেলন স সম ই শেলামনেক িদেলন।

১৯ দায়দূ বলেলন, “এসব রভরু আেদেশ আিমই িলিপব কেরিছ। রভু আমােক এই সম নকশার সব িকছ ু ভাল কের
বঝুেত ও করেত সাহা য কেরিছেলন।”

২০ এছাডা়ও দায়দূ তাঁর পু র শেলামনেক বলেলন, “ভয় পও না। বেুক সাহস িনেয় বীেরর মেতা এই কাজ শষ কেরা।
আমার রভু ঈ বর একােজ তামার সহায় হেবন। কাজ শষ না হওয়া পয িতিন বয়ং তামার পােশ পােশ থাকেবন,
তামােক ছেড় যােবন না। তিুম অব যই রভরু মি র বানােত পারেব। ২১ যাজক ও লবীয়রা ছাডা়ও সম দ কািরগররা

ঈ বেরর মি র বানােত তামােক সাহা য করেত র ত হেয় আেছ। রাজকমচারী ও লাকরাও তামার সম িনেদশ মেন
চলেব।”

মি র বানােনার জ য উপহার

২৯ ১ ই রােয়েলর য সম লাক একসে জেডা় হেয়িছল রাজা দায়দূ তােদর বলেলন, “ঈ বর যিদও আমার পু র
শেলামনেক বেছ িনেয়েছন, ও এখনও ত ণ। এই কােজর মেতা যেথাপযু অিভ তা বা িবচারবিু ওর হয়িন। তেব

এই কাজটাও খবুই বপণূ কারণ এটা কােনা মানেুষর বসিত বািড় তিরর যাপার নয়। এটা বয়ং রভু ঈ বেরর জ য।
২ আিম আমার রভরু মি র বানােনার উপাদান র ত করার জ য আমার যথাসা য কেরিছ। সানার িজিনেসর জ য সানা,

েপার িজিনেষর জ য েপা িদেয়িছ। আিম িপতেলর িজিনষপে রর জ য িপতল িদেয়িছ। লাহা আর কােঠর িজিনেসর জ য
আিম লাহা আর কাঠ িদেয়িছ। তাছাডা়ও গােমদক মিণ, তজ বী পাথর, বত পাথর, নানা রেঙর মূ য পাথর ও অেনক
িকছইু রভরু মি র বানােনার জ য িদেয়িছ। ৩ ঈ বেরর মি র যােত সি য সি যই ভাল ভােব বানােনা হয় স জ য আিম
আেরা বশ িকছ ু পিরমাণ সানা ও েপা উপহার িহেসেব িদি । ৪ ওফীর থেক ১১০ টন খাঁিট সানা ছাডা়ও আিম মি েরর
দওয়াল মেুড় দবার জ য ২৬০ টন খাঁিট েপা এই কােজর জ য দান করিছ। ৫ এইসব সানা ও েপা িদেয় যােত দ

কািরগররা এবং যারা ব ােসবক হেব রভরু কােছ মি েরর জ য িবিভ িজিনসপ র বানােত পাের স জ যই আিম এই
সম িকছ ু িদলাম।”

¶¶২৮:১৮ ক ণা আসন িহ েত এর অথ “ঢাকনা” বা “জায়গা যখােন পাপ মা করা হয়।”
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৬ ই রােয়েলর িকছ ু পিরবারেগা ীর নতারা, স যা য , সনাপিত, সনানায়ক থেক কের বপণূ পদািধকারীরা
সকেলই ব ায় আিধকািরকেদর সে রাজার এই পিরক নায় কাজ করেত এিগেয় এেলন। ৭ তাঁরা ঈ বেরর গেৃহ সব
িমিলেয় ১৯০ টন সানা, ৩৭৫ টন েপা, ৬৭৫ টন িপতল, ৩৭৫০ টন লাহা তা দান করেলনই, ৮ উপর যােদর কােছ দামী
ও মূ য পাথর িছল তাঁরা স িলও দান করেলন। গেশান পিরবােরর িযহীেয়ল এই সম দামী পাথেরর দািয় ব িনেলন।
৯ লাকরা সকেলই খবু উৎ ফু িছল যেহতু তােদর নতারা খিুশ মেন এই সম দান করিছেলন। রাজা দায়দূও খবুই আনি ত
হেলন।

দায়েূদর অনপুম রাথনা
১০ রাজা দায়দূ তারপর সমেবত লাকেদর সামেন রভরু রশংসা কের বলেলন:

“ রভু ই রােয়েলর ঈ বর, হ আমােদর িপতা,
যেুগ যেুগ, আবহমান কাল যন তামারই ব না হয়!
১১ যা িকছ ু স য, শি , মিহমা, িবজয় ও স ান, এসবই তা তামার,
কারণ এই পিৃথবী ও আকাশ—এই মহািবে বর সব িকছইু তামার।
হ রভ,ু এই রাজ বও তামার।

তিুমই শীষ ানীয়। সব িকছরু শাসক, সেবরই িনয়ামক।
১২ স দ ও স ান, তামার কাছ থেকই আেস।
তিুম সব িকছ ু শাসন কর।

মতা ও শি তামার হােত রেয়েছ।
একমা র তিুমই আর কাউেক মহান ও শি শালী করেত পার।
১৩ হ আমােদর ঈ বর, তামােক ধ যবাদ,
আমরা সকেল তামারই মহান নাম ব না কির।
১৪ আমরা যা িকছ ু দান কেরিছ রকৃতপে সসব আমার বা আমার লাকেদর কাছ থেক আেসিন।
স সব তামার কাছ থেকই এেসেছ।

আমরা তামায় তাই িদি যা আমরা তামার হাত থেকই পেয়িছ।
১৫ আমরা তা আমােদর পবূপু েষর মেতাই এই পিৃথবীেত ধইু পিথক,
আমােদর জীবন এই পিৃথবীেত িণেকর ছায়া মা র ও আশািবহীন।
১৬ হ আমােদর রভ,ু তামার নামেক স ািনত করবার জ য,
তামার মি র তরী করবার জ য আমরা যা িকছ ু সং রহ কেরিছ

তার সবই তামার কাছ থেকই এেসেছ।
এ সম তামারই।
১৭ আমার ঈ বর, আিম জািন তিুম মানেুষর পরী া নাও
আর যখন কউ ভাল িকছ ু কের তিুম আনি ত হও।
আমার অ ঃকরণ থেক এই সম িকছ ু
আিম তামায় দান করলাম।
আিম দখেত পাি , তামার ভ রা সবাই আজ এখােন জেডা় হেয়েছ
আর তামােক এইসব িকছ ু দওয়া হে বেল, তারা সকেলই খবুই আনি ত।
১৮ রভ,ু তিুম আমােদর পবূপু ষ অ রাহাম,
ইস ্হাক আর ই রােয়েলর ঈ বর।
তামার ভ েদর সিঠক পিরক নায় সাহা য কেরা।
তামার রিত তােদর ভি ও িব বাস অ ু ন রাখেতও সাহা য কেরা!

১৯ আর আমার পু র শেলামেনরও যােত তামার রিত অটটু ভি থােক,
তামার িবিধ ও িনেদশ যােত মেন চলেত পাের তা তিুম দেখা।

আিম য রাজধানীর পিরক না কেরিছ তা বানােত
তিুম শেলামনেক সাহা য কেরা।”
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২০ তারপর দায়দূ সমেবত সম ধরেণর লাকেদর উে য কের বলেলন, “এবার তামরা সকেল িমেল রভু তামােদর
ঈ বেরর রশংসা কেরা।” তখন সমেবত লাকরা তােদর পবূপু েষর রভু ঈ বেরর রশংসা করেত লাগেলন। মািটেত মাথা
নত কের তারা সকেল রভু ও রাজার রিত র া াপন করেলা।

শেলামন রাজা হেলন
২১ পেরর িদন লাকরা রভরু উে ে য পয় নেব যসহ ১০০০ ষাঁড,় ১০০০ মষ ও ১০০০ মষশাবক বিলদান করল এবং

হামবিল উৎসগ করল। এবং ই রােয়েলর সম লােকেদর উৎসেব খাওয়ার জ য রচরু পিরমােণ ম ল নেব য উৎসগ
করল। ২২ রভরু সামেন বেস পানাহার করেত করেত সিদন সকেল উ িসত হেয় উেঠিছল।

এরপর সকেল িমেল সখােনই পিব র তল িছিটেয় ি বতীয় বােরর জ য শেলামনেক রাজপেদ ও সােদাকেক যাজেকর
পেদ অিভিষ করল।

২৩ তারপর শেলামন রাজা হেয় তাঁর িপতার জায়গায় রভরু িসংহাসেন বসেলন। শেলামন জীবেন খবুই সফল হেয়িছেলন।
ই রােয়েলর সকেলই শেলামনেক মা য করেতন। ২৪ সম নতা, সিনক, দায়েূদর অ যা য পু ররাও তাঁেক রাজা িহেসেব
মেন িনেয়িছেলন এবং তাঁর আ াধীন িছেলন। ২৫ রভু শেলামনেক অ য মহৎ  ও শি শালীও কেরিছেলন আর ই রােয়েলর

সম লাক একথা জানেতন। রভু শেলামনেক একজন রাজার যথােযা য মযাদা িদেয়িছেলন যা তাঁর আেগ ই রােয়েলর অ য
কান রাজাই পানিন।

দায়েূদর মতৃু্য
২৬–২৭ িযশেয়র পু র দায়দূ ৪০ বছর ই রােয়েল রাজ ব কেরিছেলন। িতিন িহে রােণ সাত বছর এবং জ শােলেম ৩৩

বছর রাজ ব কেরন। ২৮ ভাল ও দীঘ জীবনযাপন করার পর বাধে যর কারেণ দায়েূদর মতৃু্য হয়। িতিন জীবেন ব স ি ও
যািত লাভ কেরিছেলন। তাঁর পের তাঁর পু র শেলামন নতনু রাজা হেলন।

২৯ রাজা দায়দূ আজীবন য সম কাজ কেরিছেলন তা ভাববাদী শমেূয়ল, ভাববাদী নাথন ও ভাববাদী গােদর লখা পু েক
বিণত হেয়েছ। ৩০ এই সম পু েক ই রােয়েলর রাজা িহেসেব িতিন যা িকছ ু কাজ কেরিছেলন স সেবরই উে খ আেছ। এই
সম লখকরা ই রােয়ল ও তার রিতেবশী রাে যর িববরণ এবং দায়েূদর মতা শি ও তাঁর জীবেনর সম ঘটনা িলেখ
িগেয়েছন।
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