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বংশাবিলর ি বতীয় খ

ােনর জ য শেলামেনর রাথনা

১ ১ রভু তাঁর ঈ বর সহায় থাকায় শেলামন রাজা িহেসেব খবুই শি শালী হেয় উেঠিছেলন, রভু তাঁেক অতলু স দ ও
মতার অধী বর কেরিছেলন।

২–৩ শেলামন ই রােয়েলর সনাবািহনীর সনাপিত থেক কের িবচারক এবং পিরবারসমেূহর ক াগণ, সকেলর সে কথা
বলেলন। শেলামন সহ তাঁরা সবাই িগিবেয়ােনর উ ােন জেডা় হেলন যখােন ঈ বেরর সমাগম তাঁবু িছল। রভরু অনগুত
দাস মািশ ও ই রােয়েলর লােকরা যখন ম ভিূমেত ঘেুর বডা়ি েলন, স সমেয় তাঁরা এই তাঁবরু রিত া কেরিছেলন।
৪ এখন দায়দূ িকিরয়ৎ-িযয়ারীম থেক ঈ বেরর সা ্যিস ুকিট জ শােলেম িনেয় িগেয়িছেলন এবং এটা রাখার জ য সখােন
একটা িবেশষ তাঁবু বািনেয়িছেলন। ৫ ঊিরর পু র বৎসেলল একিট িপতেলর বদী বািনেয়িছেলন। সটা িগিবেয়ােনর এই পিব র
তাঁবরু সামেন রাখা হেয়িছল। এ কারেণ শেলামন ও লাকরা সখােন রভরু পরামশ ও উপেদশ িনেত িগেয়িছেলন। ৬ শেলামন
সমাগম তাঁবরু সামেন িপতেলর বদীর ওপর গেলন, যিট রভরু সামেন িছল এবং সই বদীর ওপের ১০০০ হামবিল উৎসগ
করেলন।

৭ সই রােত ঈ বর শেলামনেক দশন িদেয় বলেলন, “শেলামন তিুম আমার কােছ যা চাও রাথনা কেরা।”
৮ শেলামন ঈ বরেক বলেলন, “ হ রভ,ু আমার িপতা দায়েূদর রিত আপিন আপনার অসীম ক ণা বষন কেরিছেলন। তাঁর

জায়গায় আপিন বয়ং আমােক নতনু রাজা িহেসেব বেছ িনেয়েছন। ৯ রভু ঈ বর, আপিন তাঁেক রিত িত িদেয়িছেলন,
আমােক সিুবশাল সা রাে যর রাজা করেবন। এখন আপিন সই রিত িত রাখনু! আকােশর সহ র তারার মত পিৃথবীর
অগিনত লাক এখন আমার আ াধীন। ১০ আপিন অনু রহ কের আমােক এই সম লাকেদর সিঠক পেথ পিরচালনা করবার
মেতা বিু ও ান িদন। আপনার কৃপা ছাডা় কােরা পে ই এই সম লাকেদর শাসন করা স ব নয়।”

১১ ঈ বর শেলামনেক বলেলন, “তিুম সিঠক উ রিট িদেয়ছ; যােদর আিম মেনানীত কেরিছ, আমার সই লাকেদর নত ৃ ব
দবার ও শাসন করবার জ য তিুম ান ও বিু চেয়ছ, িবষয় স ি , ধন ও স ান, তামার শ েদর মতৃু্য এমনিক দীঘ

জীবনও চাওিন। ১২ তাই আিম তামােক ান ও বিু তা দবই উপর তামায় ধনস দ, যািত ও রিতপি , নামযশ এসবও
দেবা। তিুম যা পােব এখেনা পয কােনা রাজাই তা পায়িন এবং ভিব যেতও পােব না।”

১৩ শেলামন তারপর িগিবেয়ােনর উপাসনা ােন গেলন এবং সমাগম তাঁবু থেক আবার ই রােয়ল শাসন করার জ য
জ শােলেম িফের গেলন।

শেলামেনর স দ ও স য বিৃ
১৪ এরপর শেলামন তাঁর সনাবািহনীর জ য ঘাডা় ও রথ সং রহ করেত করেলন। শেলামন ১৪০০ রথ এবং ১২,০০০

অ বােরাহী সারথী সং রেহর পর এইসব রথ রাখার জ য য িবেশষ শহর িল বািনেয়িছেলন সখােন পািঠেয় িদেলন। িকছ ুরথ
ও অ বােরাহী সনা জ শােলেম তাঁর রাসােদও রেখ িদেলন। ১৫ শেলামন জ শােলেম সানা এবং পােক পাথেরর মেতা
সাধারণ কের তেুলিছেলন। িতিন সাধারণ সকুেমার গাছপালার মেতাই তাঁর রাজে বর পি েমর পাহাড় িলেত িবরল এরস গাছ
লািগেয়িছেলন। ১৬ শেলামেনর ঘাডা় িল িমশর এবং কুেয় থেক আনা হেয়িছল। তাঁর বিণকরা স িল কুেয় থেক িকেনিছল।
১৭ এই সম বিণকরা ৬০০ শেকল েপার িবিনমেয় একিট রথ ও ১৫০ শেকল েপার িবিনমেয় একটা ঘাডা় িকনত। সম
িহ ীয় ও অরামীয় রাজারা এইসব বিণকেদর মারফত তাঁেদর ঘাডা় ও রথ িল িকেনিছেলন।

শেলামেনর মি র ও রাজ রাসাদ িনমােণর পিরক না

২ ১ রভরু রিত র া াপন করার জ য শেলামন একিট মি র ও িনেজর জ য একিট রাজ রাসাদ বানােনার পিরক না
কেরন। ২ এই কােজর জ য িতিন ৭০,০০০ রিমক, ৮০,০০০ পাথর কাটা িম রী ও এেদর কােজর তদারিকর জ য

৩৬০০ জন তৎ বাবধায়ক িনেয়াগ কেরিছেলন।
৩ এরপর শেলামন সােরর রাজা হরূেমর কােছ অনেুরাধ কের পাঠােলন,

“আমার িপতা দায়দূেক যভােব সাহা য কেরিছেলন, আপনােক আমায় সভােবই সাহা য করেত হেব। আপিন এরস
কাঠ পািঠেয়িছেলন, যােত আমার িপতা তাঁর িনেজর জ য একিট বাসেযা য বাডী় তরী করেত পােরন। ৪ এখন আিম
আমার রভ,ু ঈ বেরর নােম একটা মি র বািনেয় তাঁেক উৎসগ করেত চেলিছ যােত সই মি ের রভরু সামেন আমরা
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সিুম গ ী ধপুধেূনা বালােত পাির এবং িনয়িমতভােব সই িবেশষ টিবেল পিব র িট * নেব য িদেত পাির। রিত
সকাল-স যা, িব রােমর িদন ও অমাব যায় এবং রভু আমােদর ঈ বেরর িনেদিশত উৎসেবর িদন হামবিল উৎসগ
করা হেব। িঠক হেয়েছ, ই রােয়েলর লাকরা িচরকাল এই ি রয়া-কম চািলেয় যােব।

৫ “ যেহতু আমােদর ঈ বর অ যা য দবতা থেক মহান তাই আিম তাঁর উে ে য একটা িবশাল মি র বানােত
চাই। ৬ কােরা পে ই কােনা ঘর বাডী় বািনেয় সখােন আমােদর ঈ বরেক রাখা স ব নয়। এমনিক বগ এবং বেগর

বগও ঈ বরেক ধের রাখেত পাের না। সতুরাং, আিম ু র মানষু, ঈ বেরর মি র আর িক কের বানােবা? আিম
ধমুা র তাঁর রিত র া জানােনার জ য ধপুধেূনা দবার মেতা একটা জায়গা বানােত পাির।

৭ “আিম চাই আপিন আমােক সানা, েপা, িপতল ও লাহার কাজ জানা একজন দ কািরগর পাঠান য ব নী,
লাল এবং নীল রেঙর সূ কাপড় িদেয়ও কাজ করেত জােন। স এখােন িযহদূা এবং জ শােলেম আমার িপতার বেছ
রাখা কািরগরেদর সে কাজ করেব। ৮ এছাডা়ও, আপনােক আমায় িলবােনান থেক শ ও দামী দামী িকছ ু গােছর ঁিড়
পাঠােত হেব। আিম জািন আপনার কমচারীরা িলবােনান থেক গাছ কাটার যাপাের অিভ । আমার কমচারীরাও তােদর
সে িগেয় হাত লাগােব। ৯ আিম মি রটা খবু বড় আর সু র কের বানােত চাই এবং স কারেণ আমার ব পিরমাণ
কাঠ লাগেব। ১০ তােদর কােজর মজিুর িহেসেব আিম আপনার কমচারীেদর ১২৫,০০০ বেুশল গেমর আটা, ১২৫,০০০
বেুশল যব, ১১৫,০০০ যালন রা ারস এবং ১১৫,০০০ যালন তল দেবা।”
১১ হরূম শেলামনেক বেল পাঠােলন,

“শেলামন, রভু তাঁর লাকেদর ভােলাবােসন বেলই িতিন তামােক তােদর রাজা কেরেছন। ১২ রভ,ু ই রােয়েলর
ঈ বেরর মিহমা কীি ত হা িযিন বগ ও পিৃথবী বািনেয়েছন এবং রাজা দায়দূেক একিট সসু ান িদেয়েছন। শেলামন
তামার র া ও বাধ আেছ এবং তিুম রভরু জ য একিট মি র আর তামার িনেজর জ য একিট রাসাদ তরী করছ।

১৩ আিম তামার কােছ হরূম আিব নােম একজন দ কািরগর পাঠােবা। ১৪ হরূেমর মাতা িছেলন দান গা ীর থেক আর
িপতা িছেলন সার থেক। হরূম আিব সানা, েপা, িপতল, লাহা এবং কােঠর একজন দ কািরগর। এছাডা়ও দামী
ব নী, লাল ও নীল রেঙর কাপেডর়ও স একজন দ কািরগর। তামার িনেদশ মেতা সবিকছইু ও বানােত পারেব।
তামার িপতা রাজা দায়েূদর বাছাই করা কািরগরেদর সে িগেয় কাজ করেব।

১৫ “এখন, হ রাজন, তিুম তামার রিত িত মত আমার কমচারীেদর গম, যব, তল ও রা ারস িদও।
১৬ িলবােনান থেক তামার যতটা পিরমাণ কাঠ লাগেব স িল আমরা কাটব এবং স িল ভলায় কের সমু র পেথ
যােফােত পািঠেয় দেবা। সখান থেকই তিুম স েলা জ শােলেম িনেয় যেত পােরা।”
১৭ এরপর, শেলামন তাঁর িপতা (দায়দূ যভােব লাক গণনা কেরিছেলন) সভােব ই রােয়েল কতজন িবেদশী বাস কের তা

জানবার জ য গণনা করেলন। িবেদশী জনসং যা িছল ১৫৩,৬০০ জন। ১৮ এর মে য শেলামন ভার বইবার জ য ৭০,০০০
লাক আর পবেতর ওপর পাথর কাটার জ য ৮০,০০০ লাকেক বেছ িনেয়িছেলন। আর এইসব কাজকম তদারিক করার জ য

৩৬০০ জনেক বাছেলন।

শেলামেনর মি র িনমাণ

৩ ১ জ শােলেমর মািরয়া পবেতর ওপর শেলামন রভরু মি র বানােনার কাজ করেলন। এইিট সই জায়গা যখােন
রভ,ু শেলামেনর িপতা, রাজা দায়েূদর সামেন আিবভতূ হেয়িছেলন এবং সিট িছল িযবষূীয় অণােনর শ য মাডা়ইেয়র

খামার। ২ শেলামন তাঁর রাজে বর চতথু বছেরর ি বতীয় মােস মি র বানােনার কাজ কেরন।
৩ ঈ বেরর মি েরর িভেতর দঘ্য িছল ৬০ হাত আর র ২০ হাত। ৪ মি েরর সামেনর গািড় বারা ািট উ তায় ও

দেঘ্য িছল ২০ হাত। ভতেরর িদেকর চ বরিট শেলামন আগােগাডা় সানায় মেুড় িদেয়িছেলন। ৫ িতিন মি েরর বড় ঘেরর
দওয়ােল দবদা কােঠর আ রণ িদেয় তার ওপের সানার আ রণ িদেয়িছেলন। সই সব দওয়ােল তালগাছ আর িশকেলর

ছিব খাদাই করা িছল। ৬ মি রিটেক আেরা সু র দখাবার জ য শেলামন ব মূ যবান পাথর িদেয় সািজেয়িছেলন এবং িতিন
পবিয়েমর সানা যবহার কেরিছেলন। ৭ মি েরর কিডক়াঠ িল, দরজার কাঠােমা িল, দরজা িল এবং মি েরর দওয়াল িল
িতিন সানা িদেয় মেুড় িদেয়িছেলন এবং দওয়ােলর ওপর িতিন ক ব দূতেদর রিতকৃিত খাদাই কেরিছেলন।

৮ শেলামন মি েরর পিব রতম ানিটও িনমাণ কেরিছেলন। পিব রতম ানিট দেঘ্য ও রে িছল ২০ হাত। অথাৎ 
পিব রতম ােনর মাপ আর মি েরর রে র মাপ িছল এক। পিব রতম ােনর দওয়ালও ২৩ টন সানা িদেয় মেুড়
দওয়া হয়। ৯ এক একটা সানার পেরেকর ওজন িছল ১ ১/৪ পাউ । মি েরর ওপর ঘর েলাও শেলামন সানা িদেয়

*২:৪ পিব র িট এিট একিট িবেশষ িট যা পিব র তাঁবেুত রাখা হত। এিটেক, “শূ িট” অথবা “উপি িতর িটও” বলা
হয়। লবী ২৪:৫-৯.
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ঢেক িদেয়িছেলন। ১০ পিব রতম ােন রাখবার জ য িতিন িট ক ব দূেতর মিূ খাদাই কেরিছেলন এবং স েলা সানা
িদেয় মেুড় িদেয়িছেলন। ১১ এই ক ব দূতেদর এক একটা ডানার দঘ্য িছল রায় ৫ হাত অথাৎ ডানার এক রা থেক
অ য রা পয মাট দঘ্য িছল রায় ২০ হাত। ১২ ক ব দূেতর মিূ েটা এমনভােব বসােনা হেয়িছল যােত মাঝামািঝ
জায়গায় এেদর একজেনর ডানার সে অ যজেনর ডানা ছ ুঁেয় থােক। ১৩ তােদর ডানা িল ছিডে়য় িদেয় তারা ২০ হাত জায়গা
ঢেক িদেয়িছল এবং তােদর পােয়র ওপর এমনভােব দাঁিডে়য়িছল য মেন হি ল যন তারা ঘেরর ভতেরর িদেক চেয় আেছ।

১৪ নীল, ব নী এবং লাল রেঙর কাপড় িদেয় শেলামন পদাসমহূ বািনেয়িছেলন এবং স েলার ওপর সচূীিশ িদেয় ক ব
দূতও বািনেয়িছেলন।

১৫ মি েরর সামেন রায় ৩৫ হাত দীঘ িট বানােনা হেয়িছল। এই িট ে র ওপেরর অংশ েটা িছল ৫ হাত
দীঘ। ১৬ িতিন শকেলর মত মালা তরী কেরিছেলন এবং স েলা িটর মাথায় রেখিছেলন। এর পের িতিন এক শত
ডািলম তরী কেরিছেলন এবং স েলা মালায় াপন কেরিছেলন। তারপর িতিন ১০০ িট ডািলম তরী কের সই মালায় বিসেয়
িদেয়িছেলন। ১৭ মি েরর সামেন ডানিদেক য টা বসােনা হেয়িছল শেলামন তার নাম িদেয়িছেলন “যাখীন” এবং বাঁিদেকর

টার নাম দওয়া হয় “ বায়স।”

মি েরর আসবাবপ র

৪ ১ শেলামন িপতল িদেয় মি েরর বগাকৃিত বদীিট বািনেয়িছেলন। দঘ্য ও রে এিট িছল ২০ হাত এবং উ তায় ১০
হাত। ২ গলােনা িপতল িদেয় মি েরর সিুবশাল গালাকার জেলর চৗবা ািট ঢালাই করা হেয়িছল। এই জলাধােরর যাস

িছল ১০ হাত, পিরিধ ৩০ হাত এবং উ তা রায় ৫ হাত। ৩ িপতেলর তরী জলাধারিটর নীেচ সম ব ৃ িটেক িঘের েটা
সািরেত ১০ হাত ষাঁেডর় রিতকৃিত রাখা িছল। ষাঁড় িল এবং চৗবা ািট িছল একিট খে ঢালাই করা। ৪ চৗবা ািট বােরািট
ষাঁেডর় মিূ র ওপের বসােনা িছল, যার মে য িতনেট ষাঁড় িছল উ রমখুী, িতনেট পি মমখুী, িতনেট দি ণমখুী এবং িতনেট
পবূমখুী। চৗবা ািট স েলার মাথায় বসােনা িছল যােদর শরীেরর িপছন িদক েলা িছল কে রর িদক। ৫ এই জলাধােরর
পিরিধ দওয়াল িছল ৩ ইি পু এবং জলাধােরর কানাটা ফলুকাটা পয়ালার মেতা করা িছল। এিট রায় ১৭,৫০০ যালন
জল ধারণ করেত পারত।

৬ িপতেলর জলাধােরর বাঁ পােশ ও ডান পােশ পাঁচিট কের মাট দশিট গামলা তরী কেরিছেলন। সখােন হামবিল িনেবদেনর
িজিনসপ র ধায়া হেতা। আর বড় জলাধােরর জল যাজকরা উৎসেগর আেগ ধায়াধিুয়র কােজ যবহার করেতন।

৭ দায়েূদর পিরক না অনযুায়ী, শেলামন ১০ টা বািতদান বানােলন এবং তার মে য পাঁচিটেক মি েরর উ রিদেক এবং
পাঁচিটেক দি ণ িদেক সািজেয় রেখিছেলন। ৮ একই ভােব িতিন ১০ িট টিবলও বািনেয় মি েরর মে য রােখন। মি েরর
জ য ১০০ িট বিসন বা হাত ধাওযার জায়গা সানা িদেয় বানােনা হেয়িছল। ৯ এছাডা়ও, শেলামন যাজকেদর জ য উেঠান,
একিট িবরাট রা ণ এবং উেঠােনর দরজাসমহূও বািনেয়িছেলন। এই দরজা েলা িপতল িদেয় মেুড় দওয়া হেয়িছল। ১০ এসব
শষ হেল শেলামন বড় জলাধারিটেক মি েরর ডানিদেক দি ণ পবূিদেক বিসেয় িদেয়িছেলন।

১১–১৬ হরূম পা র, বলচা এবং গামলাসমহূ বািনেয়িছেলন। এইভােব শেলামেনর জ য য সম কাজ হােত িনেয়িছেলন স
সম কাজ িতিন শষ কেরন। বািটর আকােরর গ বজুসহ িট, ে র ওপর বািট আকােরর গ বজু িলেক সাজাবার জ য
িট জাফির; ৪০০িট ছাট ছাট ডািলম; রে যকিট জাফিরেত এই ছাট ছাট ডািলম িল িট সািরেত সাজােনা িছল; ষাঁড় িলর

িপেঠ িপতেলর বড় চৗবা ািট; সম পা র িল, বলচাসমহূ, কাঁটা িল এবং এ েলার সে স িকত অ যা য য রপািত।
রাজা শেলামেনর জ য হরূম আিব এই সবই তরী কেরিছেলন। রভরু মি ের যবহার যা য পািলশ করা িপতল িদেয় তরী
কেরিছেলন। ১৭ রাজা রথেম এই িজিনষ িলেক মািটর ছাঁেচ ফেলিছেলন। মািটর ছাঁচ তরী হত যদন উপ যকায় সেু াৎ
ও সেরদার ম যবতী অ েল। ১৮ শেলামেনর তরী িপতেলর িজিনষ েলা এত বিশ িছল য কতখািন িপতল যবহার করা
হেয়িছল কউ তার পিরমাপ করবার চ া কেরিন।

১৯–২২ িতিন িনথিলিখত িজিনষ িলও তরী কেরিছেলন: ঈ বেরর মি েরর জ য একটা সানার বদী, ঈ বেরর অি ে বর
পিব র িট রাখার জ য টিবল, ১০িট খাঁিট সানার বািতদান এবং স েলার বািত য েলা ঈ বেরর আেদশ অনসুাের
অ য র পিব র ােন পাডা়বার কথা িছল, ফলু িল, খাঁিট সানার বািত ও িচ  েট িল; ক ািরসমহূ, গামলা িল,
ধপুপা র িল, এবং খাঁিট সানার উননু, অ য র গেৃহর দরজা, পিব রতম ােনর দরজা িল এবং মি েরর খাঁিট সানার
দরজা িল।

৫ ১ রভরু মি েরর সম কাজ শষ হবার পর শেলামন, তাঁর িপতা দায়দূ মি েরর জ য যসব সানা েপার িজিনষ ও
আসবাবপ র দান কেরিছেলন স িল িনেয় এেস কাষাগাের রাখেলন।
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পিব র িস ুক মি ের আনা হল
২ শেলামন ই রােয়েলর সম রবীণ যি ও পিরবার গা ীসমেূহর নতােদর জ শােলেম জেডা় হবার আেদশ িদেলন।

তােদর উপি িতেত রভরু সা ্যিস ুকিট দায়েূদর শহর যােক িসেয়ান বলা হয়, সখান থেক মি ের আনবার আেদশ িদেলন।
৩ িনেদশ মেতা ই রােয়েলর সম যি স ম মােস (অধনুা সে বের) কুিটরবাস পেবর সময় রাজা শেলামেনর সামেন
উপি ত হেলন।

৪ যখন ই রােয়েলর সম রবীণ যি রা সখােন এেস পৗঁছেলন, লবীয়রা সা ্যিস ুকিট তেুল িনেলন এবং ৫ সমাগম
তাঁবিুটেক এবং তার ভতেরর সম পিব র িজিনস জ শােলম পয ওপের বেয় আনেলন। ৬ রাজা শেলামন ও ই রােয়েলর
সম লাকরা রভরু সা ্যিস ুেকর সামেন উপি ত হেয় অসং য মষ ও ষাঁড় বিলদান করেলন। ৭ এবং তারপর যাজকরা

রভরু সা ্যিস ুকিট সইখােন িনেয় এেলন য জায়গািট ওটার জ য তরী হেয়িছল। ঐ জায়গািট িছল মি েরর পিব রতম
ান। িস ুকিটেক ক ব দূতেদর ডানার নীেচ রাখা হল। ৮ সা ্যিস ুকিটেক এমনভােব রাখা হল যােত ঐ ঘের বসােনা ক ব

দূতেদর মিূ র ডানা সা ্যিস ুক ও িস ুক বহন করার ডা ার ওপর ছিডে়য় থােক। ৯ বহন করার ডা া েলা এত ল বা িছল
য পিব রতম ােনর সামেন থেকই স েলা দখা যত। তেব মি েরর বাইের থেক এ েলা দখা যেতা না। ঐ ডা া েলা

এখেনা পয িঠক সভােবই রাখা আেছ। ১০ সা ্যিস ুেকর মে য েটা পাথেরর ফলক †ছাডা় আর িকছইু িছল না। মািশ
হােরব পাহােড় এই ফলক েটা সা ্যিস ুেক রেখিছেলন। হােরব পাহােডই় রভরু সে ই রােয়েলর বািস ােদর চিু

হেয়িছল। ই রােয়লীয়রা িমশর থেক বিরেয় আসার পর এই ঘটনা ঘেট।
১১ উপি ত সম যাজকরা ঈ বর িনেদিশত িবিধ অনু ােনর মা যেম রথেম িনেজেদর পিব র করেলন। তারপর, যাজকরা

সকেল িবেশষ কােনা দেল না এেস সমেবতভােব সই পিব র ােন এেস দাঁডা়েলন। ১২ সম লবীয় গায়করা আসফ, হমন
ও িযদূথনূ তােদর পু রসমহূ ও আ ীয় বজনসহ বদীর পবূিদেক দাঁিডে়য়িছেলন। তাঁরা সাদা িলেনেনর পাশাক পেরিছেলন
এবং তাঁরা কতাল, বীণাসমহূ িনেয় দাঁিডে়য়িছেলন। তাঁেদর কােছ বীণা, তানপরুা ও খ নী জাতীয় বা যয র িছল। সখােন
১২০ জন যাজকও িছেলন যাঁরা তরূী বািজেয়িছেলন। ১৩ সমেবতভােব একসেুর বাদকরা িশঙা ও কাডা়নাকাডা় বািজেয়িছেলন,
গায়করা গান কেরিছেলন। রভেুক ধ যবাদ ও রশংসা াপেনর সময় মেন হি ল এঁরা যন পথৃক পথৃক কােনা যি
নয়, একই যি । কাডা়নাকাডা়, খাল, কতাল, বীণা, যা িকছ ু বা যয র িছল, সবাই সাৎসােহ সেজাের সসব বািজেয়
গাইিছেলন,
“ রভরু মিহমা কী ন কেরা, িতিন ভাল।
তাঁর রম িচর রবাহমান।”

এরপর রভরু মি র মেঘ পিরপণূ হল। ১৪ যাজকরা তাঁেদর কাজ চািলেয় যেত পােরন িন কারণ সই মঘ িছল মি রেক
পণূ কের দওয়া ঈ বেরর মিহমা।

৬ ১ তখন শেলামন বলেলন,
“ রভু অ কার মেঘর মে য

থাকার ইে রকাশ কেরেছন।
২ হ রভ,ু আিম আপনার িচরকােলর বসবােসর জ যই
এই িবশাল মি র বািনেয়িছ।”

শেলামেনর ভাষণ
৩ রাজা শেলামন ঘেুর দাঁডা়েলন এবং ই রােয়েলর সম লাকেদর, যারা তাঁর সামেন জেডা় হেয়িছল তােদর আশীবাদ

করেলন। ৪ এবং শেলামন বলেলন,
“ই রােয়েলর ঈ বেরর মিহমা কীি ত হা । িতিন আমার িপতা দায়দূেক য রিত িত িদেয়িছেলন তা রেখেছন।

রভু ঈ বর বেলিছেলন, ৫ ‘ যিদন আিম ই রােয়লেক িমশর থেক বার কের িনেয় এেসিছলাম, সই সময় থেক আজ
অবিধ আিম আমার নােম বাডী় তরী করবার জ য কান একিট িবেশষ জায়গা পছ কিরিন, এমন িক আিম কান
লাকেকও আমার লাকেদর ওপর শাসন করবার জ য মেনানীত কির িন। ৬ িক এখন আিম জ শােলমেক বেছ

িনেয়িছ, আমার নােমর জায়গা িহেসেব এবং আিম দায়দূেক আমার লাক, ই রােয়েলর ওপর শাসন করার জ য মেনানীত
কেরিছ।’

†৫:১০ পাথেরর ফলক এ িল িছল িট ফলক যার ওপের ঈ বর দশিট আেদশ িলেখিছেলন।



২ বংশাবিল ৬:৭ 5 ২ বংশাবিল ৬:৩১

৭ “আমার িপতা দায়দূ রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর নােম একিট মি র বানােত চেয়িছেলন। ৮ িক রভু আমার
িপতােক বেলিছেলন, ‘দায়দূ আমার মি র বানােনার কথা ভেব তিুম ভাল কেরেছা। ৯ িক তিুম িনেজ এই মি র বানােত
পারেব না। তামার পু র শেলামন আমার নােমর জ য এই মি র বানােব।’ ১০ এখন রভরু ইে য় তাই ঘটেত চেলেছ।
আমার িপতা দায়েূদর জায়গায় আিম ই রােয়েলর নতনু রাজা হেয়িছ এবং রভরু কথা মেতা আিম রভু ই রােয়েলর
ঈ বেরর নােম এই মি র বািনেয়িছ। ১১ এবং আিম ই রােয়লীয়েদর সে রভরু চিু সমি বত সা ্যিস ুকটা ঐ
মি ের রেখিছ।”

শেলামেনর রাথনা
১২–১৩ ই রােয়েলর সমেবত লােকর উপি িতেত ই হাত রসািরত কের শেলামন রভরু বদীর সামেন দাঁডা়েলন।

উেঠােনর মাঝখােন বসােনা িপতেলর তরী রায় ৫ হাত ল বা, ৫ হাত চওডা় ও ৩ হাত উঁচু একটা মে উঠেলন এবং
ই রােয়েলর লাকেদর সামেন আভিূম নত হেয় আকােশর িদেক হাত ছিডে়য় বলেলন:

১৪ “ হ রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর, বেগ অথবা পিৃথবীেত তামার সমক কােনা ঈ বর নই। তিুম তামার
ভালবাসা ও দয়ার চিু েত িব ব । যারা তামার সামেন িব ব ভােব তােদর সবা ঃকরণ িদেয় জীবনযাপন কের
তােদর সে তামার চিু বজায় রাখ। ১৫ আমার িপতা দায়দূেক তিুম য রিত িত িদেয়িছেল আজ তােক তিুম সে য
পিরণত কের বা বািয়ত কেরেছা। ১৬ এখন রভু ই রােয়েলর ঈ বর, তাঁেক দওয়া তামার স রিত িত পালন
কেরা। তিুম এই রিত িত িদেয়িছেল য সবসমেয়ই ই রােয়েলর িসংহাসেন তাঁর বংেশর কউ না কউ অিধি ত
থাকেব। একথা তিুম ভেুলা না। হ রভ,ু তিুম িপতােক বেলিছেল যিদ তাঁর স ানরা তাঁর মেতাই তামার রিত ভি ও

র া রদশন কের তামার িনেদিশত পেথ জীবন অিতবািহত কের, তাহেল সদাসবদা তাঁর বংশধররাই তামার সামেন
ই রােয়েলর িসংহাসেন বসেব। ১৭ রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর, এবার তিুম তামার দাস দায়দূেক দওয়া তামার সই

রিত িতও র া কেরা।
১৮ “আমরা জািন য পিৃথবীর লােকর সে রভু বাস কেরন না। সেবাচচতম বগও যখন তামায় ধের রাখেত পাের

না তখন আমার বানােনা এই সামা য মি র িক কের তামায় ধের রাখেব? ১৯ তাহেলও রভ,ু আমার ঈ বর, আমার
রাথনার রিত তামােক মেনােযাগী হেত িমনিত কির এবং তামার অনু রহ চাই। আিম, তামার দাস তামােক য

কা া এবং রাথনা িনেবদন কির তা শান। ২০ যােত এই মি ের, যখােন তিুম তামার নাম রাখেব বেল রিত িত
কেরিছেল সখােন িক হয় তা তিুম সবদাই দখেত পাও এবং যখন আিম এই মি েরর িদেক তাকাই তখন আমার রাথনা
নেত পাও। ২১ আমার রাথনা শােনা এবং তামার লাক ই রােয়েলর রাথনা শােনা। যখন আমরা এই মি েরর

িদেক তািকেয় রাথনা করব আমােদর রাথনা েনা। তিুম অনু রহ কের বগ থেক আমােদর রাথনা শােনা এবং
আমরা যা পাপ কির তা মা কের দাও।

২২ “কােরার িব ে কােনা অপরাধ করার পর কউ যখন এই মি েরর বদীর সামেন দাঁিডে়য় তামার নােম শপথ
িনেয় কথা বলেব, ২৩ তখন বগ থেক সি য িম যা িবচার কের সই অপরাধীেক তার কৃত অপরােধর যথােযা য শাি
িদও। আর যিদ কউ িনরপরাধী হয় তেব তােক র া কেরা।

২৪ “ তামার িব ে পাপ আচরণ করার অপরােধ হয়েতা কখনও শ রা তামার সবক ই রােয়লীয়েদর যেু
পরািজত করেব। তারপর যিদ ই রােয়লীয়রা আবার তামার কােছ এেস এই মি ের দাঁিডে়য় তামার নােমর রশংসা
কের এবং রাথনা কের ও মা িভ া কের, ২৫ তাহেল বগ থেক তােদর সই রাথনায় সাডা় িদেয় তিুম তামার
সবক ই রােয়লীয়েদর মা কের তােদর পবূপু ষেক তিুম য বাস ান িদেয়িছেল তা িফিরেয় িদও।

২৬ “ তামার িব ে পাপ আচরণ করার জ য হয়েতা আকাশ িকেয় িগেয় রচ খরা হেব। তখন যিদ তারা এই
মি েরর িদেক রাথনা কের, তােদর পাপ বীকার কের এবং তিুম তােদর শাি িদেয়ছ বেল পাপকাজ করা ব কের,
২৭ তাহেল বগ থেক তােদর সই রাথনায় সাডা় িদেয় তিুম তােদর মা কের িদও। আর তােদর সিঠক পেথ পিরচািলত
কের, তামার দওয়া এই ভখূে আবার বিৃ পািঠও।

২৮ “যখন িভ অথবা মহামারী লাগেব, তােদর শে য রাগসমহূ দখা দেব, ফিডং় অথবা প পাল শ য ন
করেব, অথবা শ রা যখন ই রােয়লবাসীেক তােদর শহর িলেত আ রমণ করেব অথবা ই রােয়েল গ বা যািধ
যাই আসকু, ২৯ তখন যিদ কান যি অথবা ই রােয়েলর সব লাকরা, যােদর রে যেক তার িনেজর রাগ এবং
যথার কথা জােন যিদ হাত রসািরত কের এই মি েরর িদেক তািকেয় তামায় কান রাথনা বা আেবদন জানায়,

৩০ তখন তিুম যখােন বাস কর সই বগ থেক তার ডােক সাডা় িদেয় তার অপরাধ মা কেরা। তিুম তা ঈ বর, সবার
দয় ও মেনর কথা তিুম জােনা তাই যার যা রা য তােক তাই িদও। ৩১ তাহেল য দশ তিুম তােদর পবূপু ষেদর

িদেয়িছেল, যতিদন তারা সখােন বসবাস করেব ততিদন তামায় সমীহ ও মা য করেব।
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৩২ “হয়েতা তামার মিহমা ও সাহাে যর কথা েন িভন দশীেদর কউ এেস এই মি েরর িদেক তািকেয় তামার
কােছ রাথনা করেব। ৩৩ তখন বগ থেক তিুম সই িভন দশীর রাথনার ডােক সাডা় িদও, তাহেল এই পিৃথবীর সবাই
তামার মিহমার কথা জানেত পারেব এবং ই রােয়লীয়েদর মেতাই তামায় র া করেব। পিৃথবীর সকেল তামার নাম

মাহাৎ য রচােরর জ য বানােনা আমার এই মি েরর কথা জানেত পারেব।
৩৪ “তিুম তামার লাকেদর অ য কাথাও তােদর শ েদর িব ে যু করেত পাঠােব এবং তারা তামার পছ

করা শহর ও মি েরর িদেক তািকেয় তামার কােছ রাথনা করেব। ৩৫ তখন তিুম বগ থেক তােদর রাথনা এবং
আেবদন েনা এবং তােদর সাহা য কােরা।

৩৬ “এমন কােনা যি নই য পাপ কের না। লাকরা যখন তামার িব ে পাপ আচরণ কের তামায় কের
তলুেব তিুম তােদর শ েদর হােত যেু পরািজত কের সদূুেরর কােনা দেশ ব ী ব বরেণ বা য করেব। ৩৭ িক
তারপের যখন তােদর মেনাভােবর পিরবতন হেব আর সই দূর দেশ ব ীদশার মে য তারা বেল উঠেব, ‘ হ রভ,ু আমরা
পাপ কেরিছ এবং ও খবু িন ুর আচরণ কেরিছ।’ ৩৮ যিদ তারা তােদর ব ী দশার দেশ সবা ঃকরেণ তামার িদেক
মখু িফিরেয় নয়, তােদর পবূপু ষেক তামার দওয়া ভখূে র িদেক মখু কের, তামার এই পিব র শহেরর উে ে য
আকােশর িদেক তািকেয় আমার বারা তামার জ য বানােনা মি েরর উে ে য রাথনা কের, ৩৯ তখন বেগ, তামার
বাস ান থেক তােদর রাথনা এবং আেবদেন তিুম সাডা় িদও, এবং যারা তামার িব ে পাপ কেরেছ তামার সই
লাকেদর তিুম সাহা য কেরা এবং মা কের িদও। ৪০ হ আমার ঈ বর, এখন আিম এখােন দাঁিডে়য় তামার কােছ য
রাথনা করিছ বকেণ তিুম সই রাথনা শােনা, তামার ক ণাময় চাখ মেল আমােদর এই রাথনা েল দিৃ পাত

কেরা।
৪১ “এখন, হ রভু ঈ বর, তিুম ওঠ এবং িব রােমর জ য
তামার মেনানীত ােন সা ্যিস ুক িনেয় এেসা যা তামার মতার রতীক।
হ রভ,ু আমার ঈ বর, তামার যাজকেদর পিরধােন সদাসবদা থাকেব পির রােণর পাশাক,

আর তামার একিন ভ রা ম েল আন ক ক। তামার সবক যাজকরা যন সবসময় যােগর পাশাক পের থােক।
৪২ হ রভু ঈ বর, তামার অিভিষ লাকেদর বািতল কেরা না;
তামার অনগুত দাস দায়েূদর িব ব কাজ িল মেন রেখা।”

রভেুক মি র উৎসগ করা হল

৭ ১ শেলামেনর রাথনা শষ হেল, আকাশ থেক একিট অি িশখা নেম এেস হামবিল িনেবিদত উৎসগ িলেক পিুডে়য়
ফলল এবং রভরু মিহমার উপি িতেত সম মি র ভের গল। ২ রভরু মিহমার উপি িতর কারেণ যাজকরা রভরু

মি ের রেবশ করেত পারেলন না। ৩ সম ই রােয়লীয়রা যারা এই অি িশখা ও রভরু মিহমার উপি িত বচে র য
করল তারা তােদর মাথা আভিূম নত করল, তারা রভরু উপাসনা করল এবং গাইল,
“আমােদর রভু মহান;
তাঁর ক ণা সদা রবহমান।”

৪ অতঃপর রাজা শেলামন এবং ই রােয়েলর লাকরা রভরু সামেন ৫ ধমুা র ঈ বেরর উপাসনার জ য ২২,০০০ ষাঁড়
এবং ১২০,০০০ মষ বিল িদেয় মি রিটেক ও পিব র করেলন। ৬ যাজকরা, যাঁরা কােজর জ য র ত িছেলন, তাঁরা
লবীয়েদর িবপরীেত দাঁিডে়য়িছেলন। যাজকরা িশঙা বািজেয় উঠেলন এবং লবীয়রা বা যযে রর বারা, যা রাজা দায়দূ

বািনেয়িছেলন রভরু রশংশা গান গাইবার জ য কারণ িতিন িচরিব ব । যখন ই রােয়েলর সম লাক সখােন দাঁিডে়য়িছল।
৭ এবং শেলামন রভরু মি েরর সামেনর অ েণর ম যভাগ িনেবদন করেলন এবং িতিন হামবিল ও ম ল নেবে যর

চিব অংশিট উৎসগ করেলন। শেলামন এই উৎসগ িল অ েণর মাঝখােন িনেবদন করেলন কারণ িতিন িপতেলর য বদীিট
বািনেয়িছেলন সিট হামবিল, শ য নেব য চিব ধারেণর পে খবুই ছাট িছল।

৮ শেলামন ও ই রােয়েলর লাকরা টানা সাত িদন ধের খাওয়া-দাওয়া ও উৎসব করেলন। শেলামেনর সে অেনেক িছেলন।
এঁরা সকেল হমােতর রেবশ বার থেক কের িমশেরর ঝণা পয িব ৃত সিুব ীণ অ েল বাস করেতন। ৯ সাতিদন
উৎসব পালেনর পের অ ম িদেনর িদন একটা বড় পিব র সভার আেয়াজন করা হল। এরপর ধমুা র রভরু উপাসনার জ য
বদীিটেক পিব র কের তাঁরা আেরা সাতিদন ধের খাওয়াদাওয়া ও আন করেলন। ১০ স ম মােসর ২৩ িদেনর িদন শেলামন

সবাইেক তােদর বািডে়ত ফরৎ পাঠােলন। দায়দূ ও তাঁর পু র শেলামন এবং ই রােয়েলর লাকেদর রিত রভরু কৃপাদিৃ র
কথা ভেব সবাই খবুই খশুী িছল এবং তােদর দয় ভের িছল এক অিনবচনীয় আনে ।
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রভু শেলামেনর সামেন আিবভতূ হেলন
১১ শেলামন সফলভােব রভরু মি র ও তাঁর িনেজর রাজ রাসাদ িনমােণর কাজ শষ করেলন। ১২ তারপর রােত বয়ং

রভু শেলামনেক দশন িদেয় বলেলন,
“শেলামন, তামার রাথনা আমার কােন পৗঁেছেছ। এই ানিটেক আিম আমার কােছ বিলদােনর জায়গা িহেসেব

বেছ িনেয়িছ। ১৩ যিদ আিম খরা পাঠাই অথবা প পােলর ঝাঁকেক জিম রাস করার আেদশ িদই অথবা যিদ আিম
লাকেদর জীবেন যািধ পাঠাই, ১৪ তখন যিদ আমার লাকরা অসৎ পথ ও আচরণ যাগ কের যাকুল ও অনতু িচে

আমায় ডােক, তেব আিম অব যই তােদর আেবদেন সাডা় িদেয় তােদর পাপেক মা করব এবং দশিটেক সািরেয়
তলুব। ১৫ এখন য রাথনা এই ােন িনেবিদত হেব আিম তার রিত সজাগ থাকেবা। ১৬ আিম এই মি রেক আমার
নাম রচােরর জে য বেছ িনেয়িছ এবং আমার উপি িত িদেয় এেক পিব র কেরিছ। আমার দিৃ ও দয় সদাসবদা
এখােনই থাকেব। ১৭ শােনা শেলামন, তিুম যিদ তামার িপতা দায়েূদর মেতা আমার িবিধ ও িনয়ম মেন জীবনযাপন
কেরা, ১৮ তাহেল তামার িপতা দায়েূদর সে আিম য চিু কেরিছলাম, যােত আিম বেলিছলাম, তামার উ রপু ষেদর
একজন সবদা ই রােয়ল শাসন করেব, সই চিু অনযুায়ী আিম তামােক শি শালী রাজা কের তলুেবা।

১৯ “িক তিুম যিদ আমার িবিধ িনেদশ যা আিম তামােক িদেয়িছলাম, অমা য কর এবং অ যা য মিূ সমেূহর পেূজা
কর ও তােদর সবা করেত কেরা, ২০ তাহেল আিম আমার য ভখূ তােদর িদেয়িছলাম সখান থেক ই রােয়েলর
লাকেদর িবতািডত় করব; এবং আমার নােম বানােনা এই পিব র মি র যাগ করব এবং এর এমন দশা করেবা য

সম জািতসমেূহর মে য সটা একটা উপহােসর পা র হেয় দাঁডা়েব। ২১ এখন এই গহৃিট মিহমাি বত। িক যখন
এসব ঘটেব, যারাই এর পাশ িদেয় হঁেট যােব, আ য হেয় বলেব, ‘ রভু কন এই দশ ও মি েরর রিত এই আচরণ
করেলন?’ ২২ তখন লাকরা উ র দেব, ‘কারণ ই রােয়েলর লাকরা রভেুক, তােদর পবূপু ষেদর ঈ বরেক, িযিন
তােদর িমশর থেক উ ার কেরিছেলন, তাঁেক পির যাগ কেরেছ। তারা অ য মিূ সমেূহর পেূজা কের ও তােদর সবা
কের তােদর রহণ কেরেছ। এই কারেণ রভু তােদর ওপের এই ভয় র এবং আত জনক শাি এেন িদেয়েছন।’”

শেলামেনর তরী করা শহর

৮ ১ রভরু মি র ও িনেজর রাজ রাসাদ বানােত শেলামেনর ২০ বছর সময় লেগিছল। ২ এরপর হরূম তাঁেক য শহর েলা
িদেয়িছেলন শেলামন স িলর সং ার কেরন। ই রােয়েলর বশ িকছ ু লাকেক িতিন ঐ সম শহের বসবােসর অনমুিত

িদেয়িছেলন। ৩ অতঃপর িতিন সাবােতর হমাৎ দখল কেরন। ৪ িতিন ম অ েল তে ার শহরিট এবং হমােত দাম শহর িলও
বািনেয়িছেলন। ৫ এছাডা়ও িতিন শি শালী দূগ িহেসেব ঊ বৎ - হােরাণ ও িনথ বৎ - হােরােণর শহর েলা দওয়াল ও ফটক
সহ ডে়কা লািগেয় তরী কেরিছেলন। ৬ িজিনসপ র মজতু রাখার জ য বালৎ সহ আেরা কেয়কিট শহর পনুিনমাণ কেরিছেলন।
রথ রাখার জ য ও অ বােরাহী সারথীেদর বসবােসর জ যও তাঁেক বশ িকছ ু শহর বানােত হেয়িছল। জ শােলেম িলবােনান
সহ তাঁর সম র রাে য শেলামন যা িকছ ু বানােত চেয়িছেলন সবই বািনেয়িছেলন।

৭–৮ িহ ীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িহ বীয় এবং িযবষূীয়েদর সম উ রপু ষরা এরা ই রােয়লীয় িছল না। যােদর
ই রােয়লীয়রা িযেহাশযূার জয়যা রার সময় বংস কেরিন তারা শেলামন বারা রীতদাস িহেসেব কাজ করেত বা য হেয়িছল।
তারা আজও তাই কের। এরা সকেলই িছল ই রােয়লীয়েদর বংস করা অ যা য শ রাে যর বািস ােদর উ রপু ষ।
৯ িক শেলামন কান ই রােয়লীয়েক রীতদাস িহেসেব কাজ করেত বা য কেরনিন। ই রােয়লীয়রা সকেলই িছল তাঁর
যা া এবং তাঁর আিধকািরক যারা তাঁর রথবািহনী ও অ বােরাহী সিনকেদর চালনা করেতন। ১০ কউ কউ িছেলন শেলামেনর

বপণূ দ েরর আিধকািরক অথবা নতা। ২৫০ জন নতা এই সম লাকেদর তৎ বাবধান করেতন।
১১ শেলামন দায়দূ নগর থেক ফেরৗেণর ক যােক িনেয় এেসিছেলন এবং তােক তার জ য বানােনা এক সু র বািডে়ত

রেখিছেলন এবং বেলিছেলন, “আমার রী, ই রােয়েলর রাজা দায়েূদর রাসােদ থাকেব না কারণ, সম জায়গা েলা
যখােন যখােন সা ্যিস ুকিট রাখা িছল স েলা অিত পিব র জায়গা।”

১২ এরপর শেলামন মি েরর সামেনর দালােন রভরু জ য তাঁর বানােনা বদীেত রভেুক হামবিল িনেবদন করেলন।
১৩ মািশর আেদশ মেতাই শেলামন রে যক িদন বিলদান করা ছাডা়ও িব রােমর িদন, অমাব যায় ও িতনেট বাৎসিরক ছিুটর
িদেন িনয়িমত বিল উৎসগ করেতন। এই িতনেট বা  সিরক ছিুটর িদন হল খািমরিবহীন িটর উৎসেবর িদন, সাত স ােহর
উৎসেবর িদন ও কুিটরবাস পেবর িদন। ১৪ তাঁর িপতা রাজা দায়েূদর িনেদশ মেতাই িতিন মি েরর কাজকেমর জ য যাজক ও
লবীয়েদর দলভাগ কের িদেয়িছেলন। লবীয়রা মি েরর িন য নিমি ক কাজকেম যাজকেদর সহায়তা করেতন। এছাডা়ও

মি েরর রে যকিট ফটেকর জ য শেলামন বারর ীেদর দলও িনিদ কের িদেয়িছেলন। ১৫ ই রােয়লীয়রা কখনও যাজক
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ও লবীয় সং রা শেলামেনর দওয়া কােনা িনেদশ অমা য বা তার কােনা পিরবতন কেরনিন। এমনিক মূ য িজিনসপ র
রাখার যাপােরও তাঁরা শেলামেনর িবধান মেন িনেয়িছেলন।

১৬ রভরু মি েরর িভি াপেনর িদন থেক সিট শষ হওয়া পয , শেলামেনর সব কাজ তাঁর পিরক না অনযুায়ী করা
হয়।

১৭ এরপর শেলামন লািহত সাগেরর তীর ইেদােমর ইৎ িসেয়ান গবের ও এলেত যান। ১৮ হরূম সখােন তাঁর িনজ ব দ
নািবকেদর বারা পিরচািলত জাহাজ পাঠান। শেলামেনর দাসরা এেদর সে ওফীের িগেয় তাঁর জ য ১৭ টন সানা িনেয়
এেসিছল।

িশবার রাণী শেলামেনর সে দখা করেলন

৯ ১ িশবার রাণী শেলামেনর যািতর কথা েন তাঁেক পরী া করেত বয়ং জ শােলেম এেলন। িশবার রাণীর সে একটা
বড় সড় দল উেটর িপেঠ মশলাপািত, রচরু পিরমােণ সানা ও মূ যবান পাথর বেয় িনেয় এেসিছল। িতিন শেলামেনর সে

দখা কের তাঁেক অেনক শ শ র করেলন। ২ শেলামন তাঁর সম রে রই উ র িদেলন কারণ তাঁর যা যার অতীত
বা বাধগ য নয় এমন িকছইু িছল না। ৩ িশবার রাণী তাঁর র ার পিরচয় পেলন এবং তাঁর বানােনা রাসােদর চারিদেক
তািকেয়, ৪ শেলামেনর টিবেল পিরেবশন করা খাবার দাবার, তাঁর বপণূ রাজকমচারী, ভ ৃ যেদর কােজর ধারা ও তােদর
পাশাক-পির দ, শেলামেনর রা ারস পিরেবশক, তােদর পিরেধয় ব র, ই যািদ ছাডা়ও রভরু মি ের শেলামেনর দওয়া
হামবিলর পিরমাণ দেখ িতিন িব েয় অিভভতূ হেয় গেলন।

৫ তারপর িতিন রাজা শেলামনেক বলেলন, “আিম আমার দেশ বেস আপনার অতলু কীিত ও ােনর স েক যা েনিছলাম
দখিছ তার সবই সি য। ৬ এখােন এেস বচে না দখা পয আিম সসব কথা িব বাস কির িন, িক এখন দখিছ আিম
যসব গ েনিছলাম, আপনার রকৃত ান তার চেয়ও ঢর বশী। ৭ আপনার রীেদর ও আপনার অধীন কমচারীেদর

িক সৗভা য য তাঁরা সব ণ আপনার সবা করেত করেত আপনার বিু দী কথাবাতা নেত পান। ৮ আপনার রভু ঈ বেরর
যথাথই রশংসা ক ন। িতিন আপনার মেতা একজন সবকেক তাঁর িসংহাসেন বিসেয় িন য়ই খবুই স । িতিন রকৃতই
ই রােয়লেক সহানভুিূত ও রমসহ দেখন এবং তােক িচরকােলর মেতা দাঁড় কিরেয় িদেত চান এবং সজ যই িতিন আপনােক
যথাযথ এবং িঠক কাজ করবার জ য ই রােয়েলর রাজা কেরেছন।”

৯ এরপর িশবার রাণী শেলামনেক ৪ ১/২ টন সানা সহ ব মশলাপািত ও দামী দামী পাথর উপহার িদেলন। তাঁর মেতা
এেতা উৎকৃ মশলাপািত রাজা শেলামনেক কউ কখেনা উপহার দনিন।

১০ রাজা হরূম ও শেলামেনর ভ ৃ যরা ওফীর থেক সানা ছাডা়ও, চ ন কাঠ ও ব দামী দামী পাথর এেনিছেলন। ১১ রাজা
শেলামন সই কাঠ িদেয় রভরু মি েরর ও রাজ রাসােদর িসঁিড় িল এবং বীণা ও বা যয রািদ বািনেয়িছেলন। িযহদূার
কউ এর আেগ চ ন কাঠ িদেয় বানােনা এেতা সু র িজিনস দেখ িন।

১২ রাজা শেলামনও, িশবার রাণীেক িতিন যা যা চেয়িছেলন সবই িদেয়িছেলন। িতিন শেলামনেক যা উপহার িদেয়িছেলন
শেলামন তার থেকও অেনক বশী পিরমাণ উপহার িশবার রাণীেক িদেয়িছেলন। তারপর িশবার রাণী ও তাঁর ভ ৃ যরা িনেজর
দেশ িফের গেলন।

শেলামেনর িবপলু ঐ বয
১৩ রিত বছর শেলামেনর রায় ২৫ টন সানা সং রহ হেতা। ১৪ বিণক ও যবসায়ীরা ছাডা়ও আরেবর সম রাজারা এবং

দেশর শাসনকতারা শেলামেনর জ য ব পিরমােণ সানা ও েপা িনেয় আসেতন। সানা ও েপা ছাডা়ও তাঁরা ঘাডা় ও
খ েরর িপেঠ চািপেয় কাপডে়চাপড,় অ রশ র, মশলাপািত িনেয় আসেতন।

১৫ রাজা শেলামন পটােনা সানা িদেয় ২০০িট বড় বড় ঢাল বািনেয়িছেলন। এক একটা ঢাল বানােত রায় ৭ ১/২ টন কের
সানা যবহার করা হেয়িছল। ১৬ এছাডা়ও িতিন পটােনা সানায় ছাট ছাট ৩০০িট ঢাল বািনেয়িছেলন, যার এক একটা বানােত
রায় ৩ ৩/৪ টন কের সানা যবহার করা হেয়িছল। এই সম ঢাল েলা শেলামন তাঁর রাসােদ টািঙেয় রেখিছেলন।

১৭ শেলামন হািতর দাঁত িদেয় একটা িবশাল রাজিসংহাসনও বািনেয়িছেলন এবং সিট সানা িদেয় মেুড় িদেয়িছেলন। ১৮ এই
িসংহাসেন ছটা ধাপ িদেয় উঠেত হেতা আর এর পা-দানীিট িছল খাঁিট সানায় বানােনা। িসংহাসেনর ধােরর হাতেলর পােশ
িছল একটা কের িসংেহর রিতমিূ । ১৯ িসংহাসেন ওঠার ধাপ েলার রে যকটার ধাের একটা কের ছ’টা ছ’টা মাট ১২টা
িসংেহর রিতকৃিত িছল। অ য কান রাে য কখেনা এধরেনর কান িসংহাসন বসােনা হয়িন।

২০ শেলামেনর রে যকটা পানপা র িছল সানায় বানােনা। রাসােদর সম িজিনস িছল সানায় তরী। শেলামেনর
রাজে বর সময় সানা ও েপা এেতা সলুভ হেয় পেডি়ছল য সানা ও েপােক কউ মূ যবান িজিনস বেল গ যই করেতা
না,
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২১ কারণ রাজার জাহাজ রিত িতন বছর অ র তশীেশ পািড় িদত এবং হরূেমর নািবকরা জাহাজ ভের সানা ও েপা, হািতর
দাঁত, নানান রজািতর বাঁদর ও মযরূ িনেয় আসত।

২২ স েদ ও বিু েত পিৃথবীর অ যা য সম রাজােদর তলুনায় শেলামন অেনক বড় িছেলন। ২৩ পিৃথবীর িবিভ দেশর
রাজারা শেলামেনর কােছ তাঁর ঈ বর রদ ান ও সূ িবচার বিু র পিরচয় পেত আসেতন। ২৪ রে যক বছর এই
সম রাজারা শেলামেনর জ য সানা ও েপায় বানােনা িজিনসপ র, জামাকাপড,় মশলাপািত, ঘাডা়, খ র ই যািদ িনেয়
আসেতন।

২৫ ঘাডা় ও রথ রাখার জ য শেলামন ৪০০০ আ াবল বািনেয়িছেলন। তাঁর সারিথর মাট সং যা ১২,০০০ িছল। এেদর
থাকার জ য বানােনা িবেশষ কেয়কিট শহর ও তাঁর কােছ জ শােলেম তােদর রাখা হেতা। ২৬ শেলামন, ফরাৎ নদী থেক

কের পেল ীয়েদর দশ বরাবর িমশেরর সীমানা পয সম রাজােদর শাসক হেলন। ২৭ রাজা শেলামন তাঁর সমেয় এত
রচরু পিরমাণ েপা সং রহ কেরিছেলন য িতিন জ শােলেম েপােক পাথেরর মত স া কের তেুলিছেলন। ই রােয়েলর

উপকূলবতী অরে য অ য য কান গােছর মেতা দামী ধরেণর এরস গাছপালা িছল খবু মামিুল। ২৮ লােকরা পিৃথবীর িবিভ
দশ থেক শেলামেনর কােছ ঘাডা় িনেয় আসেতন।

শেলামেনর মতৃু্য
২৯ শেলামন রথম থেক শষ পয য সম কাজ কেরিছেলন ভাববাদী নাথেনর ইিতহাস থেক, শীেলানীয় অহীয়র

ভিব য বাণী থেক এবং ভাববাদী ইে ার নবােটর পু র যারিবয়াম স িকত দশন থেক স সম ই জানা যায়। ৩০ শেলামন
৪০ বছর ধের জ শােলম থেক সম র ই রােয়ল শাসন কেরিছেলন। ৩১ তারপর তাঁর মতৃু্য হেল তাঁেক তাঁর পবূপু ষেদর
সে দায়দূ নগের িচরিন রায় সমািহত করা হল। এরপর শেলামেনর পু র রহিবয়াম শেলামেনর জায়গায় নতনু রাজা হেলন।

রহিবয়ােমর িনবিু তা

১০ ১–৩ ই রােয়েলর সম লাক রহিবয়ামেক নতনু রাজা িহেসেব অিভিষ করবার জ য িশিখেম জমােয়ত হেয়িছল, তাই
রহিবয়াম সখােন িগেয়িছেলন। নবােটর পু র যারিবয়াম যখন একথা নেলন, িতিন িমশর থেক যখােন িতিন রাজা

শেলামেনর কাছ থেক পািলেয় িগেয়িছেলন, সখােন িফের এেলন। ই রােয়েলর উ রা েলর উপজািতরা তাঁেকও তােদর সে
যাগ িদেত বলল।

এবং িতিন ও ই রােয়েলর সবাই রহিবয়ােমর কােছ িগেয় বলেলন, ৪ “মহারাজ, আপনার িপতার জ য আমােদর জীবন
িবসহ হেয় উেঠিছল। এখন আপিন দয়া কের সই বাঝা িকছটুা হা া করেল আমরা আপনার জ য কাজ-কম করেত পাির।”

৫ রহিবয়াম তােদর বলেলন, “ তামরা িতনিদন পের আমার কােছ িফের এেসা।” সতুরাং তারা তখনকার মেতা চেল গল।
৬ তখন রাজা রহিবয়াম, তাঁর িপতার আমেল কাজ কেরেছন এরকম সম রবীণ যি েদর সে পরামশ করেলন। রহিবয়াম

তােদর িজ াসা করেলন, “আপনারা পরামশ িদন এখন আিম িক করব?”
৭ রবীণরা তাঁেক বলেলন, “আপিন যিদ এই সম রজােদর সে স ববহার কেরন এবং তােদর ক লাঘব করার যব া

কেরন তাহেল তারা িচরজীবন আপনার অনগুত হেয় কাজ করেব।”
৮ িক রহিবয়াম রবীণেদর কথায় কণপাত করেলন না। তার বদেল িতিন যােদর সে বড় হেয়িছেলন সই যবুকেদর একই

কথা িজ াসা করেলন, ৯ “এই লাকেদর আিম িক উ র দব? ওরা আমােক ওেদর কােজর ভার কমােত বলেছ।”
১০ তখন রহিবয়ােমর ব ু ও স ীরা তাঁেক পরামশ িদেলন, “ যসব লাক তােদর কােজর ভার িনেয় নািলশ কেরেছ, আপিন

তােদর এই কথা বলনু। লাকরা আপনােক বলেছ, ‘আপনার িপতা আমােদর জীবন কিঠন কের তলুেছ, এটা অ য ভারী বাঝার
মেতা। িক আমরা চাই আপিন তা লঘু ক ন।’ িক রহিবয়াম তােদর বলল, ‘ঐসব লাকেদর ডাকুন আর বলনু, বাঁেশর চেয়
কি দড় হয়। ১১ তামরা বলেছা য আমার িপতা নািক তামােদর খািটেয় মারিছেলন, তামােদর ওপর ব বাঝা পডি়ছল?
বাঝা কােক বেল এবার বঝুেব। আিম তামােদর িক রকম কাজ করাই দেখা। আমার িপতা তামােদর ধু চাবকােতন। আিম
তামােদর কাঁকডা় িবেছ িদেয় চাবকােবা।’”

১২ িতনিদন পের আমার কােছ রহিবয়ােমর আেদশ মেতা, যারিবয়াম সহ সবাই তাঁর কােছ তাঁর িস াে র কথা জানেত এেলা।
১৩ রবীণেদর কথায় কান না িদেয় স ীেদর পরামশ মেতা রহিবয়াম তাঁেদর সে খবু ককশভােব কথা বলেলন এবং ১৪ স ীেদর
উপেদশ অনযুায়ী বলেলন, “আমার িপতা তামােদর জায়ালেক ভারী কেরিছেলন, আিম তােক আেরা ভারী করব। আমার িপতা
ধু তামােদর চাবকােতন, িক আিম কাঁকডা় িবেছ িদেয় চাবকােবা।” ১৫ অথাৎ রহিবয়াম রজা সাধারেণর আেবদেন কােনা

কণপাত করেলন না। অব য যােত যারিবয়াম স েক বলা শীেলানীয় অিহেয়র ভিব য বাণী সি য হয় তাই এসব ঘটনা রভরু
অিভ রায় অনযুায়ীঘেটিছল।
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১৬ যখন ই রােয়েলর লাকরা দখল য রাজা রহিবয়াম তােদর আেবদেন কানই মেনােযাগ িদেলন না, তখন তারা উ র িদল,
“আমরা িক দায়েূদর বংেশর অিধকারভু অথবা িযশেয়র উ রািধকাের আমােদর কান দাবী আেছ? না! সতুরাং ই রােয়ল, চল
আমরা আমােদর িনেজেদর বািডে়ত িফের যাই এবং দায়েূদর বংশ িনেজই দখােশানা ক ক।” সতুরাং ই রােয়েলর উ রা েলর
উপজািত সম লাক য যার িনেজর বািডে়ত িফের গল। ১৭ সতুরাং, যারা িযহদূা অ েল বাস করত ধমুা র সই লাকেদর
ওপর রহিবয়াম রাজ ব কেরিছেলন।

১৮ হেদারাম রীতদাসেদর ওপর নজরদািরর কাজ করেতা। যখন রহিবয়াম তােক উ রা েলর উপজািত লাকেদর সে
কথা বলার জ য পািঠেয়িছেলন, তারা সকেল পাথর ছ ুঁেড় হেদারামেক হ যা কেরিছল। তখন রহিবয়াম তাডা়তািড় িনেজর
রেথ চেড় জ শােলেম পািলেয় গেলন। ১৯ এই ঘটনার পর থেক আজ পয উ রা েলর জনেগা ী দায়েূদর বংেশর িব ে
িবে রাহ কের এেসেছ।

১১ ১ রহিবয়াম জ শােলেম এেস িযহদূা ও িব যামীেনর উপজািত িলর থেক বেছ ১৮০,০০০ সনা জাগাড় করেলন।
তাঁর উে য িছল ই রােয়েলর িব ে যু কের িনেজর জ য রা য দখল করা। ২ িক রভু ভাববাদী শমিয়য়র

সে কথা বলেলন এবং বলেলন, ৩ “শমিয়য় যাও, িগেয় রহিবয়াম আর িযহদূা ও িব যামীেন বসবাসকারী ই রােয়লীয়েদর
িগেয় বেলা ৪ আিম বেলিছ, রভু বেলন, ‘ তামরা তামােদর ভাইেদর িব ে যু না কের বািডে়ত িফের যাও কারণ আমার
অিভ রােয়ই এই ঘটনা ঘেটেছ।’” রভরু বাতা েন যারিবয়ােমর িব ে যু না কের রহিবয়াম ও তাঁর সনাবািহনীর সবাই
য যার বািড় িফের গল।

রহিবয়াম িযহদূােক সদুঢ়ৃ করেলন
৫ রহিবয়াম িনেজ জ শােলেম বাস করেতন। িতিন শ পে র আ রমণ থেক র া পাবার জ য িযহদূায় অেনক সদুঢৃ়

শহর বািনেয়িছেলন। ৬–১০ িতিন িযহদূা ও িব যামীেনর বৎ েলহম, ঐটম, তেকায়, বৎ -সরু, সেখা, অ ম, গাৎ , মােরশা, সীফ,
অেদারিয়ম, লাখীশ, অেসকা, সরা, অয়ােলান ও িহে রাণ রমখু শহর েলা শি শালী কেরন। ১১ এই শহর েলা শি শালী
করবার পর িতিন এই শহর িলর জ য সনাপিতসমহূ িনেয়াগ করেলন এবং তােদর খাবার, তল, রা ারস ই যািদ সরবরাহ
কেরিছেলন এবং ১২ এই সম শহর েলােত রহিবয়াম ঢাল এবং বশাসমহূ রেখিছেলন যােত তারা শহর িল রিতর া করেত
পাের। সতুরাং শহর িল রহিবয়ােমর অিধকারভু িছল।

১৩ যাজকগণ এবং ই রােয়েলর উ র এবং দি ণা েলর জনেগা ীর লােকরা ও লবীয়রা এেলন এবং রহিবয়ামেক সমথন
করবার জ য তাঁর সে যাগ িদেলন। ১৪ লবীয়রা তাঁেদর িনজ ব চাষ আবােদর জিম ও ঘাস জিম ছেড় িযহদূা এবং
জ শােলেম চেল এেসিছেলন, কারণ যারিবয়াম ও তাঁর পু ররা তাঁেদর রভরু যাজক িহেসেব কাজ করেত দনিন।

১৫ বদীেত তাঁর তরী বাছরু ও ছাগেলর মিূ েলার সামেন পেূজা করার জ য িতিন িনেজর পছ মেতা যাজকেদর িনেয়াগ
কেরিছেলন। ১৬ লবীয়রা যখন ই রােয়ল যাগ কের চেল গেলন তখন ই রােয়েলর ধমভী পিরবারেগা ীর সদ যরাও
জ শােলেম তাঁেদর পবূপু েষর রভরু কােছ বিলদান করার জ য চেল এেলন। ১৭ জ শােলেম এেস এই লাকরা িযহদূােক

শি শালী করল এবং রহিবয়ামেক িতন বছেরর জ য সহায়তা িদল, কারণ তারা দায়দূ ও শেলামেনর মেতা ঈ বরেক মা য
কের জীবনযাপন কেরিছল।

রহিবয়ােমর পিরবারবগ
১৮ রহিবয়াম দায়েূদর পু র িযরীেমােতর ক যা মহলৎ েক িবেয় কেরিছেলন। মহলেতর মাতা অবীহিয়ল িছেলন িযশেয়র

পৗ রী, ইলীয়ােবর ক যা। ১৯ রহিবয়াম আর মহলেতর পু রেদর নাম িছল: িযয়শূ, শমিরয় এবং সহম। ২০ এরপর, রহিবয়াম
অবশােলােমর ক যা মাখােক িবেয় কেরন। তাঁেদর জেনর পেু রর নাম হল: অিবয়, অ য়, সীষ এবং শেলামীৎ। ২১ রহিবয়ােমর
১৮ জন রী ও ৬০ জন উপপ ী থাকেলও িতিন তাঁর রী মাখােকই সবেচেয় বশী ভালবাসেতন। সব িমিলেয় রহিবয়ােমর
২৮ জন পু র ও ৬০ জন ক যা হেয়িছল।

২২ তাঁর পু রেদর মে য রহিবয়াম অিবয়েক যবুরাজ, তার ভাইেদর মে য নতা বেল ঘাষণা কেরন কারণ িতিন তােকই
পরবতী রাজা করেত চেয়িছেলন। ২৩ িবচ ণতার সে রহিবয়াম তাঁর পু রেদর িযহদূা ও িব যামীেনর সম জায়গায়,
দূগস বিলত সম শহের পািঠেয়িছেলন এবং তােদর সে পযা পিরমােণ রেয়াজনীয় িজিনসপ র িদেয়িছেলন। িতিন তােদর
িবেয়র যব া করেত চ া কেরিছেলন।

িমশর রাজ শীশেকর জ শােলম আ রমণ

১২ ১ এমশঃ রহিবয়াম তাঁর রাে যর িভত সদুঢৃ় কের একজন মতাশালী রাজায় পিরণত হেলন। িক এরপর রহিবয়াম
ও িযহদূার পিরবারেগা ী রভরু িবিধ ও িনেদশ অমা য করেত করেলন।
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২ এর ফল ব প রভরু ইে য় িমশেরর রাজা শীশক রহিবয়ােমর রাজে বর প ম বছের জ শােলম আ রমণ করেলন।
৩ শীশেকর সে িছল ১২,০০০ রথসমহূ এবং ৬০,০০০ ঘাড-়সওয়ার সহ একিট িবশাল সনাবািহনী। শীশেকর সনাবািহনীেত
এত লবূীয, সু ীয়, কূশীয় লাক িছল য তােদর গানা যত না। ৪ জ শােলেম এেস উপি ত না হওয়া পয শীশক িযহদূার
সম দূগ নগরী িল দখল করেত লাগেলন।

৫ সই সমেয়, ভাববাদী শমিয়য়, রহিবয়াম ও িযহদূার নতবৃ ৃ যাঁরা শীশেকর আ রমেণর কারেণ জ শােলেম এেস জেডা়
হেয়িছেলন তােদর কােছ গেলন এবং বলেলন, “ রভু বেলেছন: ‘রহিবয়াম, তিুম ও িযহদূার লােকরা আমায় যাগ কেরেছা,
অতএব একইভােব আিমও তামােদর শীশেকর িব ে আমার সাহা য ছাডা়ই যু করেত ছেড় িদেয়িছ।’”

৬ তখন রহিবয়াম ও িযহদূার নতারা িবন র হেলন, অনতুাপ করেলন এবং বলেলন, “ রভু তা িঠক কথাই বেলেছন, আমরা
পাপা া।”

৭ রভু যখন দখেলন য রাজা ও তাঁর নতারা িবনীত হেয়েছন এবং অনেুশাচনা কেরেছন তখন িতিন শমিয়য়েক বলেলন,
“ যেহতু রাজা ও নতারা িবনীত হেয়েছন ও অনতু হেয়েছন, আিম ওেদর বংস করেবা না, িক জ শােলমেক শীশেকর
সনাবািহনীর হাত থেক মিু িদেয় আমার রােধর থেক তােদর কেয়কজনেক অ যাহিত দব। ৮ িক তবওু, তারা তার

দাস হেব, যােত তারা বঝুেত পাের য আমােক সবা করা আর একজন পািথব রাজােক সবা করার মে য তফা  আেছ।”
৯ িমশররাজ শীশক জ শােলম আ রমণ কের রভরু মি েরর সম ধনস দ লঠু তা করেলনই, রাজ রাসােদর যাবতীয়

স দও িতিন অপহরণ কের সে িনেয় গেলন। রাজা শেলামেনর বানােনা সানার ঢাল েলাও শীশক িনেয় যান। ১০ তার
জায়গায় রহিবয়াম িপতেলর ঢাল িল রাখেলন এবং স েলা রাজ রাসােদর বারর ীেদর দািয়ে ব রেখ িদেলন। ১১ যখন
িতিন রভরু মি ের যেতন তারা এ েলা বার করেতা, পের আবার বারর ীেদর ঘেরই তেুল রাখেতা।

১২ যেহতু রহিবয়াম িবনীত হেয়িছেলন এবং যা কেরিছেলন তার জ য অনতু হেয়িছেলন, রভু তাঁর রাধ সিরেয় িনেলন
এবং তােদর স ূণ েপ বংস করেলন না কারণ িযহদূায় িকছ ু ধািমকতা তখনও বাকী িছল।

১৩ রাজা রহিবয়াম এমশঃ জ শােলেম িনেজেক মতাশালী রাজা িহেসেব রিতি ত কেরিছেলন। িতিন ৪১ বছর বয়েস
রাজা হেয়িছেলন এবং ই রােয়েলর সম অ ল িলর মে য থেক রভু য ানিটেত িনেজর নাম রাখার জ য বেছ িনেয়িছেলন
সই জ শােলেম ১৭ বছর রাজ ব কেরিছেলন। রহিবয়ােমর মা নয়মা িছেলন একজন অে ানীয়া। ১৪ রহিবয়াম িবিভ অসৎ 

কেম িল হেয়িছেলন কারণ িতিন অ ঃকরণ থেক রভেুক অনসুরণ কেরন িন।
১৫ তাঁর রাজে বর রথম থেক শষ পয রহিবয়াম যা িকছ ু কেরিছেলন সসবই ভাববাদী শমিয়য় আর ইে ার লখা

পািরবািরক ইিতহাস থেক জানেত পারা যায়। রহিবয়াম ও যারিবয়ােমর রাজ বকােল, জেনর মে য সব সমেয়ই যু লেগ
থাকেতা। ১৬ মতৃু্যর পর দায়দূ নগরীেত রহিবয়ামেক তাঁর পবূপু ষেদর সে সমািহত করা হয়। তারপর তাঁর পু র অিবয়
নতনু রাজা হেলন।

িযহদূার রাজা অিবয়

১৩ ১ যারিবয়ােমর ই রােয়েল রাজে বর ১৮ বছেরর মাথায় অিবয় ই রােয়েলর নতনু রাজা হেলন। ২ িতিন মাট িতন বছর
জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। অিবয়র মা মীখায়া িছেলন িগিবয়ার ঊরীেয়েলর ক যা। অিবয় আর যারিবয়ােমর

মে যও যু হেয়িছল। ৩ অিবয়র সনাবািহনীেত ৪০০,০০০ বীর সিনক িছল। অিবয় তােদর িনেয় যেু যান। ইিতমে য
যারিবয়াম ৮০০,০০০ বীর সনা িনেয় যেু র জ য র ত হেয় রইেলন।

৪ অিবয় ই রিয়েমর পাব য অ েল সমারিয়ম পাহােডর় ওপর দাঁিডে়য় বলেলন, “যারিবয়াম আর ই রােয়েলর অ য সবাই,
তামরা আমার কথা শােনা। ৫ তামরা িন য়ই জােনা য রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর দায়দূ ও তাঁর উ রপু ষেদর সে একিট

দঢৃ় চিু ‡কেরিছেলন এবং িচরিদেনর জ য তােদর ই রােয়েলর ওপর রাজা িহেসেব কত ৃ ব করার অিধকার িদেয়িছেলন।
৬ িক নবােটর পু র যারিবয়াম তাঁর রকৃত রাজার িব ে িবে রাহ কেরেছন। যারিবয়াম আসেল দায়েূদর পু র শেলামেনর
অধীন একজন ভ ৃ য িছল। ৭ তারপর বাথাে বষী অপদাথ িকছ ু লাক আর যারিবয়াম িমেল রহিবয়ােমর িব ে চ রা
কেরিছেলন। যেহতু রহিবয়ােমর তখন অ বয়স এবং যেথ অিভ তা িছল না তাই িতিন যারিবয়ামেক বাধা িদেত পােরনিন।

৮ “আর এখন তামরা সকেল িমেল ভাবেছা দায়েূদর স ানেদর বারা শািসত রভরু রা যেক যেু হারােব! তামােদর
সে অেনক লাক আর দবতা িহেসেব যারিবয়ােমর তরী ঐ ‘ সানার বাছরু েলা’ আেছ। ৯ তামরা রভরু যাজক- লবীয় আর
হােরােণর বংশধরেদর তািডে়য় িদেয় পিৃথবীর অ যা য জািতর মেতা িনেজরা িনেজেদর যাজক বেছ িনেয়েছা। এখন য খিুশ
সই একটা ষাঁড় আর সাতটা মষ এেন এইসব মিূ েলার যাজক হেয় বসেত পাের।

‡১৩:৫ দঢৃ় চিু লাকরা যখন একে র লবণ খত তখন বাঝা যত য তােদর মে য ব ুে বর চিু কখনও ভাঙেব না।
এখােন অিবয় বলেছ য ঈ বর দায়েূদর সে একটা চিু কেরেছন যা কখনও ভাঙেব না।
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১০ “িক আমােদর রভইু আমােদর ঈ বর। আমরা িযহদূাবাসীরা কখনও রভেুক অব া কিরিন বা তাঁেক পির যাগ
কিরিন। আমােদর এখােন কবলমা র হােরােণর বংশধররা লবীয়েদর রভরু সবা কেরন। ১১ তাঁরাই সকাল স যায় হামবিল
উৎসগ কেরন, ধপুধেূনা িদেয় থােকন এবং মি েরর সানার টিবেল তাঁরাই িট িনেবদন কেরন আর সানার বািতদান েলার
য িনেয় থােকন যােত তােদর আেলা কখনও িনেভ না যায়। আমরা পরম র া ভের আমােদর রভরু সবা কির, িক তামরা
তাঁেকই পির যাগ কেরছ। ১২ রভু তাই আমােদর সহায়। িতিনই আমােদর রকৃত শাসক। তাঁর যাজকরাও আমােদর অনগুত।
তাঁরা যখন কাডা়-নাকাডা়, িশঙা বাজান রভরু ভ রা তাঁর কােছ আসার জ য যাকুল হেয় ওেঠন। শােনা ই রােয়লবাসীরা,
তামরা তামােদর পবূপু েষর িব ে যু কেরা না। তামরা কখেনাই সফল হেত পারেব না।”

১৩ িক যারিবয়াম অিবয়র সনাবািহনীর পছেন লিুকেয় থাকার জ য এবং তােদর পছন থেক আ রমণ করবার জ য
িকছ ু স য পািঠেয় িদেলন। সতুরাং যারিবয়ােমর মু য স যদল, অিবয়র সনাবািহনীর মেুখামিুখ হল এবং িতিন তাঁর পছেনও
অতিকত আ রমেণর জ য স য মাতােয়ন রাখেলন। ১৪ তখন অিবয়র সনাবািহনী বঝুেত পারল য সামেন পছেন িদক
থেকই যারিবয়ােমর সনারা তােদর িঘের ফেলেছ আর িযহদূার লাকরা এবং রভরু যাজকরা সকেল িমেল িশঙা বাজাে ,
রভরু উে ে য সাহাে যর জ য আতনাদ করেছ। ১৫ তখন অিবয়র সনারা যেু র ংকার িদেত লাগেলা এবং শষ পয
রভু যারিবয়ােমর ই রােয়লীয় সনাবািহনীেকই পরািজত করেলন। ১৬ ই রােয়লীয়রা, িযহদূােদর থেক পালােত লাগেলা।

১৭ ই রােয়েলর ৫০০,০০০ বাছাই করা স য অিবয় এবং তার সনাবািহনীর হােত িনহত হল। ১৮ অথাৎ ই রােয়লীয়রা পরািজত
হল এবং িযহদূােদর জয় হল। িযহদূারা যেু িজতেলা কারণ তারা তােদর পবূপু েষর আদরনীয় ঈ বেরর ওপর িনভর কেরিছল।

১৯ অিবয়র সনাবািহনী যারিবয়ােমর সনাবািহনীেক তাডা় কের বার কের িদল এবং যারিবয়ােমর কাছ থেক বেথল, িযশানা,
ইে রাণ শহর িল এবং চারপােশর রাম িল দখল কের িনল।

২০ অিবয়র জীব শায় যারিবয়াম আর তাঁর মতা িফের পান িন। রভু যারিবয়ামেক আঘাত কেরিছেলন এবং িতিন মারা
িগেয়িছেলন। ২১ িক অিবয় এমশঃ শি শালী হেয় ওেঠন। িতিন ১৪ জন মিহলােক িবেয় কেরন আর তাঁর ২২ জন পু র ও
১৬ জন ক যা হেয়িছল। ২২ অিবয় যা িকছ ু কেরিছেলন এবং যরকম যবহার কেরিছেলন তা ভাববাদী ইে ােরর লখা কািহনী
থেক জানেত পারা যায়।

১৪ ১ অিবয়র মতৃু্যর পর তাঁেক দায়দূ নগরীেত পবূপু ষেদর সে সমািহত করার পর অিবয়র পু র রাজা আসা তাঁর
জায়গায় নতনু রাজা হেলন। আসার রাজ বকােল দেশ দশ বছেরর জ য শাি িবরাজ কেরিছল।

িযহদূার রাজা আসা
২ আসা িন াভের তাঁর রভরু সবা কেরিছেলন। ৩ িতিন িবেদশীেদর বদী এবং উ ল িল সিরেয় িদেলন এবং িতিন পাথেরর

মিূ িল এবং আেশরার খুঁিট িল ভে িদেলন। ৪ িতিন লাকেদর তােদর পবূপু েষর ঈ বেরর িবিধ এবং আেদশসমহূ পালন
করেত বেলিছেলন। ৫ আসা িযহদূার সবকিট শহেরর উঁচু বদী িল এবং সযূ মিূ িল ভে িদেয়িছেলন। য কারেণ রভরু
আশীবােদ তাঁর রাজ বকােল রাে যর সব র শাি িবরাজ করেতা। ৬ শাি র সময় আসা শহর েলােক শি শালী কেরিছেলন
যখন দশ যু থেক মু িছল, কারণ রভু তােক শাি িদেয়িছেলন।

৭ আসা িযহদূার লাকেদর ডেক বলেলন, “এেসা আমরা এইসব শহর েলা পা কের বািনেয় এ েলার চারপাশ দওয়াল
িদেয় িঘের িদই। তারপর রহরা আর গরাদ বসােনা দরজা বানাই। আমােদর রভেুক অনসুরণ করার জ যই আজ এই
শহর আমােদর হেয়েছ। রভু আমােদর শাি িদেয়েছন।” আসা ও তাঁর রজারা তাঁেদর এই কােজ সফল হেয়িছেলন।

৮ আসার সনাবািহনীেত িযহদূা জনেগা ীর মাট ৩০০,০০০ ব মধারী সনা ও িব যামীন জনেগা ীর ২৮০,০০০ ধনধুর
সনা িছল। িযহদূার সিনকরা ব ম ও ঢাল িনেয় যু করেতন। িব যামীেনর সিনকরা ছাট ছাট ঢাল এবং তীরধনকু িনেয় যু

করেত পারেতন। এঁরা সকেলই িছেলন সাহসী ও বীর যা া।
৯ কূশ দেশর সরহ ১,০০০,০০০ সনা ও ৩০০ রথ িনেয় আসার িব ে যু করেত এেস মােরশা নগর পয অ রসর

হেয়িছেলন। ১০ আসাও তাঁর সনাবািহনী িনেয় যেু র জ য র ত হেয় মােরশার সফাথা উপ যকায় এেস উপি ত হেলন।
১১ আসা তাঁর রভু ঈ বরেক ডেক বলেলন, “ হ রভ,ু শি শালী রিতপে র িব ে বলেদর একমা র তিুমই সাহা য

করেত পােরা।আমােদর রভ,ু ঈ বর তিুম আমােদর সহায় হও। আমরা তামার ওপর িনভর করিছ। রভু তামার নাম িনেয়
আমরা এই িবশাল সনাবািহনীর িব ে যু করেত যাি । তিুম আমােদর ঈ বর। দেখা, তামার সনাবািহনীেক কউ যন
হারােত না পাের।”

১২ রভু তখন আসার সনাবািহনীর হােত কূশ দেশর সনাবািহনীর পরাজয় সাধন করেলন। সই কূশ সনারা পািলেয়
গল। ১৩ আসার সনারা তােদর ধাওয়া কের গরার পয তাডা় করল। যেু রভরু বািহনীর এেতা বশী সং যক কূশ সনা

মারা িগেয়িছল য তােদর পে আর একি রত হেয় বািহনী তরী কের যু করা স ব িছল না। আসা আর তাঁর সনাবািহনী
শ পে র ফেল যাওয়া ব মূ যবান িজিনষপ র উ ার কের দখল করেলন। ১৪ তারা গরােরর পা ববতী সম র শহরেক



২ বংশাবিল ১৪:১৫ 13 ২ বংশাবিল ১৬:৪

যেু পরািজত করেলন। এইসব শহেরর বািস ারা রভরু কাপানেলর ভেয় ভীত িছল। আসার সনাবািহনী এইসব শহর থেক
ব মূ য িজিনসপ র দখল কের িনেয়িছল। ১৫ এরপর তারা মষপালকেদর ছাউিন আ রমণ কের সখান থেক ব সং যক
মষ ও উট কেড় িনেয় আবার জ শােলেম িফের গল।

আসার পিরবতন

১৫ ১ এখন ঈ বেরর আ া ওেবেদর পু র অসিরয়র ওপর এল। ২ িতিন আসার সে দখা কের বলেলন, “আসা আর
িযহদূা ও িব যামীেনর সম লাকরা, তামরা শােনা! তামরা যিদ রভেুক অনসুরণ কেরা িতিন তামােদর সহায়

থাকেবন। তামরা যিদ সি যই তাঁেক পেত চাও, তামরা তাঁেক পােব। িক , তামরা যিদ তাঁেক পির যাগ কেরা, িতিনও
তামােদর পির যাগ করেবন। ৩ দীঘকাল ই রােয়েল কােনা রকৃত ঈ বর, কােনা িশ ক, যাজক বা িবিধ িছল না। ৪ িক

যখন ই রােয়লীয়রা স েটর স খুীন হল, তারা আবার রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর িদেক মখু িফিরেয় তাকােলা। তারা তাঁেক
খুঁজেলা এবং িতিন তােদর তাঁেক খুঁজেত িদেলন। ৫ সই সমেয়, সম জািত েলার মে য একিট িবরাট অশাি চলিছল। য
কান একজন যি র পে িনরাপেদ চলােফরা করা রায় অস ব িছল। ৬ জািত িল অপর জািতর সে যু কেরিছল, এবং

শহর িল অ য শহর িলর সে লডা়ই করিছল, যার ফেল সকেলই এক িনদা ণ তা েবর মে য িছল, কারণ ঈ বর সম
রকম অশাি িদেয় তােদর ওপর আঘাত হেনিছেলন। ৭ িক শােনা আসা, তিুম আর িযহদূা ও িব যামীেনর লােকরা সবরকম
পিরি িতেতই দঢৃ় থেকা। কখনও কােনা বলতা রকাশ কেরা না। তামােদর এই দঢৃ় থাকার উপযু রিতদান তামরা
িন য়ই পােব।”

৮ আসা ওেবেদর এইসব কথা েন খবুই অনু রািণত বাধ করেলন। িতিন িযহদূার ও িব যামীেনর সম র অ ল থেক ও
তাঁর দখল করা ই রিয়েমর পাব য অ েলর সম শহর িল থেক যাবতীয় ঘ ৃ য মিূ িল সিরেয় িদেলন। রভরু মি েরর
দালােনর সামেনর রভরু বদীিটও িতিন মরামৎ করেলন।

৯ এরপর, আসা িযহদূা ও িব যামীেনর সম লাকেক ও ই রিয়ম, মনঃিশ ও িশিমেয়ান পিরবারেগা ী যারা ই রােয়ল
যাগ কের িযহদূায় বাস করেত িগেয়িছেলন তােদর সবাইেক এক জায়গায় জেডা় করেলন। তােদর মে য অেনেকই রভেুক

আসার প িনেত দেখই ই রােয়ল যাগ কের িগেয়িছল।
১০ আসা আর এই সম লাকরা তাঁর রাজে বর ১৫তম বছেরর ততৃীয় মােস জ শােলেম একি রত হল। ১১ সই সময়

তারা তােদর শ েদর কাছ থেক আনীত লঠু করা র য থেক রভরু উে ে য ৭০০ ষাঁড় এবং ৭০০০ মষ ও ছাগল উৎসগ
করেলন। ১২ সই সমেয় তাঁরা সবা ঃকরেণ রভু তাঁেদর পবূপু েষর ঈ বেরর সবা করেবন বেল তাঁেদর িনেজেদর মে য
একিট চিু করেলন। ১৩ িঠক হল য যি রভু ঈ বেরর সবা করেত রিতবাদ করেব তা স যেতা গ যমা য হা বা
সাধারণ কউ হা তােক মতৃু্যদ দওয়া হেব। এমনিক মিহলা হেলও তােক মাজনা করা হেব না। ১৪ তারপর আসা ও সবাই
িমেল সম বের রভরু সামেন শপথ করেলা এবং িশঙা ও কাডা়-নাকাডা় বাজােলা। ১৫ অতএব িযহদূার সম লাক আন
করল কারণ তারা সবা ঃকরেণ একিট শপথ িনল, স ূণ বাসনা িনেয় তাঁর অনসুরণ কেরিছল এবং তাঁেক খুঁেজ পেয়িছল। তাই

রভু তােদর সারা দেশ শাি িদেয়িছেলন।
১৬ রাজা আসা তাঁর মা মাখােক রাণীর পদ থেক অপসারণ কেরিছেলন যেহতু িতিন আেশরা মিূ র জ য পজূার ব িহসােব

ভয় র খুঁিট েলার একটা িনেজ পুঁেতিছেলন। িতিন সই খুঁিটটা উপেড় ফেল টকুেরা টকুেরা কের ভে িকে রাণ নদীেত পিুডে়য়
ছাই কের িদেয়িছেলন। ১৭ িযহদূা থেক উঁচু বদী েলা সরােনা না হেলও আসা আজীবন সম অ ঃকরণ িদেয় রভেুক অনসুরণ
কেরিছেলন।

১৮ এছাডা়ও আসা ঈ বেরর মি ের তাঁর ও তাঁর িপতার প থেক ব মূ যবান সানা ও েপার সাম রী দান কেরিছেলন।
১৯ আসার রাজে বর ৩৫ বছর পয কােনা যু হয় িন।

আসার শষ কেয়ক বছর

১৬ ১ আসার রাজে বর ৩৬ বছেরর মাথায় ই রােয়েলর রাজা বাশা িযহদূা আ রমণ কেরিছেলন। িতিন রামা শহরিট
িনমাণ কের শহরিটেক েগ পিরণত কেরিছেলন, যােত উ েরর রা য িলর লাকরা িযহদূার রাজা আসার কােছ না

যায়। ২ তখন আসা রভরু মি র ও রাজ রাসাদ থেক সানা ও েপা িনেলন এবং দে শেক অরাম দেশর রাজা িব  হদেদর
কােছ দূত মারফৎ তা পাঠােলন, ও বলেলন, ৩ “আমার িপতা ও আপনার িপতার মে য যরকম চিু হেয়িছল, চলনু আমরাও
িনেজেদর মে য সরকম একটা চিু কির। আিম আপনার কােছ সানা ও েপা পাঠাি । পিরবেত আপিন ই রােয়লরাজ
বাশার সে আপনার চিু ভ ক ন যােত িতিন আমােক আর িবর না কেরন এবং আমােক িনেজর মেতা থাকেত দন।”

৪ িব  হদদ রাজা আসার র ােব রাজী হেয় ই রােয়েলর শহর েলা আ রমণ করার জ য তাঁর সনাবািহনীর সনাপিতেদর
িনেদশ িদেলন। এইসব সনাপিতরা ইেয়ান, দান, আেবল-মিয়ম ও ন ািল শহর িল, যখােন খা য স য় কের রাখা হেতা
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আ রমণ করেলন। ৫ যখন বাশা এই আ রমেণর খবর পেলন িতিন রামার গ বানােনার কাজ ব কের চেল যেত বা য
হেলন। ৬ তখন আসা িযহদূার সম পু ষেদর িনেয় বাশা রামা নগর বানােনার জ য য সব পাথর আর কাঠ যবহার কেরিছেলন,
সই েলা িনেয় এেলন এবং গবা ও িম া েটা গসহ শহর তরী করেলন।

৭ এসমেয় ভাববাদী হনািন িযহদূার রাজা আসার সে দখা করেত এেস বলেলন, “আসা তিুম সাহাে যর জ য তামার
রভু ঈ বেরর ওপর নয়, অরাম রােজর ওপর িনভর কেরিছেল। এই কারেণ, িসিরয়ার রাজার স যদেলর ওপর তিুম তামার

িনয় রণ হারােব। ৮ কূশীয় ও লবূীয়েদর ব রথ ও অ বােরাহী স যসহ িবশাল সনাবািহনী িছল, িক তিুম রভরু ওপর
িনভর কেরিছেল বেল িতিন তামােক ওেদর পরািজত করেত িদেয়িছেলন। ৯ সম পিৃথবীেত খুঁেজ বডা়য় রভরু দিৃ , য সম
যি তাঁর রিত িব ব , িতিন তােদর ম য িদেয়ই তাঁর মতা রদশন কেরন। আসা তিুম মেূখর মেতা কাজ কেরেছা

অতএব এরপর থেক তামায় ধইু যু কের যেত হেব।”
১০ একথা েন, আসা হনািনর ওপর রেগ িগেয় তাঁেক কারাগাের পেুর িদেলন এবং কেয়কজেনর সে আসা িন ুর যবহারও

কেরিছেলন।
১১ আসা তাঁর রাজে বর রথম থেক শষাবিধ যা িকছ ুকেরিছেলন সসবই িযহদূা ও ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে

িলিপব আেছ। ১২ তাঁর রাজে বর ৩৯ বছেরর মাথায় আসার পােয় মারা ক ধরেণর রাগ হয়, িক তা সেৎ বও িতিন রভরু
সাহা য রাথনা না কের ধমুা র ডা ারেদর িদেয়ই িচিকৎ সা কিরেয়িছেলন। ১৩ ফল ব প ৪১ বছর রাজ ব করার পর
অবেশেষ তাঁর মতৃু্য হল। ১৪ মতৃু্যর পর আসােক তাঁর পবূপু ষেদর পােশ দায়দূ নগরীেত তাঁর জ য বািনেয় রাখা সমািধ ূেপ
সমািহত করা হল। লাকরা সমািধিটেক িবিভ ধরেণর মশলাপািত ও সগু ী আতের ভিরেয় িদেয়িছল এবং তাঁর স ানােথ এক
িবশাল আ ন বািলেয়িছল।

িযহদূার রাজা িযেহাশাফট

১৭ ১ আসার জায়গায় িযহদূার নতনু রাজা হেলন তাঁর পু র িযেহাশাফট। ই রােয়েলর িব ে যু করার জ য িযেহাশাফট
িযহদূােক সদুঢৃ় কেরিছেলন। ২ িযহদূার য সম শহরেক েগ পিরণত করা হেয়িছল সই সবকিট শহের িতিন

সনাবািহনী মাতােয়ন কেরিছেলন। এছাডা় িতিন িযহদূায় এবং তাঁর িপতা আসার দখল করা ই রিয়েমর শহর িলেতও
স যবািহনী মাতােয়ন কেরিছেলন।

৩ রভু িযেহাশাফেটর সহায় হেয়িছেলন কারণ িতিন তাঁর পবূপু ষ দায়েূদর মেতাই বা যভােব জীবনযাপন করেতন এবং
বাল মিূ সমেূহর পেূজা কেরন িন। ৪ পিরবেত িতিন তাঁর িপতা, আসার ঈ বরেক অনসুরণ কেরিছেলন এবং ই রােয়েলর
উ রা েলর লাকেদর মেতা জীবনযাপন কেরন িন। িযেহাশাফট রভরু িবিধ ও িনেদশ অনযুায়ী জীবনযাপন করেতন। ৫ রভু
তাই িযহদূা রাে য িযেহাশাফেটর মতােক দঢৃ় কেরিছেলন। সম লাক তাঁর জ য উপহার ও উপেঢৗকন আনত, স কারেণ
িতিন ব যািত ও স েদর অিধকারী হেয়িছেলন। ৬ রভরু আ ানবুতী হেয় জীবনযাপন করেত িযেহাশাফট কৃতসংক
িছেলন। িতিন ভ মিূ আেশরার খুঁিট ও যাবতীয় উঁচু পেূজার বদী িনমলূ কেরিছেলন।

৭ িযেহাশাফট তাঁর রাজে বর ততৃীয় বছের িযহদূার শহর িলেত িশ াদােনর জ য তাঁর িব -হিয়ল, ওবিদয়, সখিরয়,
নথেনল, মীখায় রমখু আিধকািরকেদর পাঠান। ৮ এঁেদর সে িতিন িকছ ু লবীয় পািঠেয়িছেলন। তারা হল: শমিয়য়, নথিনয়,
সবিদয়, অসােহল, শমীরােমাৎ, িযেহানাথন, অেদািনয়, টািবয় এবং টা -অদনীয় এবং যাজক ইলীশামা ও িযেহারাম। ৯ এঁরা
সকেল িমেল িযহদূার সম শহর পযটন করেত করেত রভরু িবিধপু ক অনযুায়ী লােকেদর িশ াদান কেরিছেলন।

১০ িযহদূার চারপােশর অ েলর বসবাসকারী লাকরা রভরু ভেয় ভীত থাকায় িযেহাশাফেটর িব ে যু ঘাষণা কেরিন।
১১ িকছ ু পেল ীয় যি িযেহাশাফেটর জ য েপা ও অ যা য উপহার এেনিছেলন কারণ তারা তাঁর মতা স েক সেচতন
িছল। আরবীয়রা িযেহাশাফটেক ৭৭০০িট মষ ও ৭৭০০িট ছাগল উপহার িদেয়িছল।

১২ িযেহাশাফট রেম রেম আেরা শি স য় কেরন এবং িযহদূার রে যকটা শহের গ ও গালাঘর বানান। ১৩ এই
সম শহের িতিন িনয়িমত দনি ন যবহায্য িজিনসপ র পাঠােতন। এছাডা় িতিন জ শােলেম যু িব যায় পারদশী সিনক
রাখার যব া কেরিছেলন। ১৪ এই সম সিনকেদর নাম তােদর পিরবারেগা ীর ইিতহাস থেক জানেত পারা যায়।
সিনকেদর মে য িযহদূার পিরবারেগা ী থেক

অদন িছেলন ৩০০,০০০ সনার অ য ।
১৫ িযেহাহানেনর অধীেন িছল ২৮০,০০০ সনা।
১৬ িসিখর পু র অমিসয়, রভরু সবায় একজন ব ােসবক, ২০০,০০০ ধনধুর সনার সনাপিত িছেলন।
১৭ িব যামীেনর জািত থেক
সনাপিত ইিলয়াদার অধীেন িছল ২০০,০০০ ধনধুর স য। এরা সকেল তীরধনকু ও ঢাল িনেয় যু করেতা। ইিলয়াদা িনেজও

িছেলন সাহসী যা া।



২ বংশাবিল ১৭:১৮ 15 ২ বংশাবিল ১৮:২১

১৮ িযেহাশাফেটর অধীেন িছল ১৮০,০০০ পারদশী যা া।
১৯ এরা ছাডা়ও রাজা িযেহাশাফেটর অধীেন িযহদূার রে যকটা েগ আেরা ব ল সিনক কাজ করেতন।

মীখায় রাজা আহাবেক সতক করেলন

১৮ ১ িযেহাশাফট রভতু পিরমােণ স দ ও স ােনর অিধকারী হেয়িছেলন। িতিন ঐ িট রাে যর মে য একিট সি
াপেনর জ য রাজা আহােবর সে ও একিট ববািহক স ক াপন কেরিছেলন। ২ কেয়কবছর পের িতিন শমিরয়া শহের

রাজা আহােবর সে দখা করেত গেল আহাব তাঁর ও তাঁর সে র লাকেদর স ানােথ ব মষ ও গ বিলদান কেরন। আহাব
িযেহাশাফটেক রােমাৎ-িগিলয়দ আ রমণ করেত উৎসাহ িদেয়িছেলন। ৩ আহাব িযেহাশাফটেক িজে স করেলন, “আপিন িক
আমার সে রােমাৎ-িগিলয়দ আ রমণ করেত যােবন?” িযেহাশাফট, আহাবেক উ র িদেয়িছেলন, “আপনার আর আমার মে য
কােনা পাথ য নই, আমার রজারা তা আপনারও রজা। আমরা অব যই আপনার সে যেু যাগ দব।” ৪ িযেহাশাফট

আেরা বলেলন, “ রথেম রভরু স িত চাওয়া যাক।”
৫ রাজা আহাব তাই ৪০০ জন ভাববাদীেক জেডা় করেলন। িতিন তাঁেদর িজে স করেলন, “আমরা িক রােমাৎ-িগিলয়েদর

িব ে যু যা রা করেত পাির?”
তখন ভাববাদীরা বলেলন, “যান, ঈ বর আপনােদর রােমাৎ-িগিলয়দেক হারােত সাহা য করেবন।”
৬ িক িযেহাশাফট একথায় স না হেয় বলেলন, “আমার রভরু কােনা ভাববাদী িক এখােন উপি ত আেছন? তাহেল

তাঁর মা যেম আমােদর রভরু স িত নওয়া উিচৎ ।”
৭ তখন রাজা আহাব িযেহাশাফটেক জানােলন, “একজন আেছন যাঁর মা যেম আমরা রভেুক র করেত পাির। িক এই

লাকটােক আমার মােটই পছ নয় কারণ ও কখনও রভরু কাছ থেক জেন আমায় কােনা ভাল কথা বেলিন। ও সবসময়
আমার স েক খারাপ ভিব য বাণী কের। এ হল িযে র পু র মীখায়।”

িযেহাশাফট বলেলন, “আহাব আপনার মেুখ একথা শাভা পায় না।”
৮ রাজা আহাব তখন তাঁর এক কমচারীেক ডেক বলেলন, “তাডা়তািড় িগেয় িযে র পু র মীখায়েক এখােন ডেক িনেয়

এেসা।”
৯ ই রােয়লরাজ আহাব এবং িযহদূারাজ িযেহাশাফট জেনই তখন তাঁেদর রাজকীয় পাশাক পের শমিরয়া শহেরর সামেনর

দরজার কােছ এক শ য মাডা়ইেয়র জায়গায় িনেজেদর িসংহাসেন বেসিছেলন। ঐ ৪০০ জন ভাববাদী তােদর সামেন
ভিব য বাণী করিছেলন। ১০ কনানার পু র িসিদিকয় লাহা িদেয় কেয়কটা িশং বািনেয় বলল, “ রভু বেলেছন: ‘ বংস না হওয়া
পয আপনারা অরামীয়েদর এই িশং িল িদেয় িব কের যােবন।’” ১১ সম ভাববাদীরা একই সেুর কথা বলেত লাগেলন।
তারা বলেলন, “আপনারা রােমাৎ-িগিলয়েদ যান। রভরু সহায়তায় আপনারা িন য়ই অরামীয়েদর পরািজত করেত পারেবন।”

১২ এিদেক বাতাবাহকরা মীখায়েক িগেয় বলেলন, “ ননু মীখায়, সম ভাববাদীরা রাজােদর যু জেয়র কথা িনেয়েছন।
আপিনও এবার িগেয় ভাল ভাল কথা বলনু।”

১৩ রতু্য ের মীখায় বলেলন, “জীব রভরু িদ য, আমার ঈ বর যা বেলন আিম তাই বলব।”
১৪ তারপর মীখায় রাজা আহােবর কােছ এেস উপি ত হেলন। রাজা তাঁেক িজে স করেলন, “মীখায় আমরা িক রােমাৎ-

িগিলয়েদ যু করেত যেত পাির?”
মীখায় উ র িদেলন, “যান আ রমণ ক ন। ঈ বর আপনােদর শ েক পরািজত করেত সাহা য করেবন।”
১৫ রাজা আহাব তখন মীখায়েক বলেলন, “ব বার আিম তামােক বেলিছ, রভরু নােম আমােক সব সমেয় সি য কথা

বলেব!”
১৬ একথা েন মীখায় বলেলন, “আিম দখলাম ই রােয়েলর লাকরা মষপালক ছাডা় মেষর পােলর মত পাহাড় েলার

ওপর ছিডে়য় পেডে়ছ। রভু বেলেছন: ‘এেদর নত ৃ ব দবার মেতা কউ নই, রে যেক য যার বািডে়ত িফের যাক।’”
১৭ ই রােয়েলর রাজা আহাব িযেহাশাফটেক বলেলন, “ দেখেছন, আিম আেগই আপনােক বেলিছলাম মীখায় কখনও আমার

স েক ভাল িকছ ু বেলন না। ধইু আমার অপবাদ দন।”
১৮ মীখায় বলেলন, “ রভরু বাতা ননু। আিম রভেুক তাঁর িসংহাসেন বেস থাকেত দেখিছ আর বেগর সনাবািহনী তাঁেক

িদেক িঘের রেখিছল। ১৯ রভু িজে স করেলন: ‘ তামােদর মে য ক রােমাৎ-িগিলয়েদ যােব এবং আহাবেক রতারণা
কের হ যা করেব?’ তখন রভরু চারপােশ যাঁরা দাঁিডে়য়িছেলন তােদর এেককজন এেকক রকম কথা বলেত লাগেলন। ২০ শষ
অবিধ এক আ া এেস রভরু সামেন দাঁিডে়য় বলেলা, ‘আিম যােবা আহােবর সে ছলনা করেত।’ রভু সই আ ােক িজে স
করেলন, ‘িকভােব?’ ২১ তখন সই আ া বলেলা, ‘আিম যােবা এবং আহােবর ভাববাদীেদর ওপর ভর করব এবং তােদর িদেয়
িম যা ভিব য বাণী করাব।’ তখন রভু বলেলন, ‘যাও আহাবেক ছলনা করার কােজ তিুম অব যই সফলকাম হেব।’
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২২ “ দখনু আহাব, রভু আপনার ভাববাদীেদর মখু িদেয় িম যা ভাষণ কিরেয়েছন। আসেল রভু আপনার অম ল সাধন
করেত চান।”

২৩ তখন কনানার পু র িসিদিকয় িগেয় মীখােয়র মেুখ আঘাত কের বলল, “মীখায়, আমােক বল রভরু আ া কমন কের
আমােক ছেড় গল এবং তার বদেল তামার সে কথা বলল?”

২৪ মীখায় উ র িদেলন, “িসিদিকয় এ কথার উ র তিুম তখন পােব যখন িনেজর রাণ বাঁচােত তামায় একটা চারা কুঠিুরেত
িগেয় লেুকােত হেব।”

২৫ রাজা আহাব কুম িদেলন, “মীখায়েক আটক কর এবং তােক শহেরর শাসনকতা আেমানার কােছ এবং রাজপু র যায়ােশর
কােছ পািঠেয় দাও। ২৬ আর ওেদর জািনেয় দাও আিম মীখায়েক কারাগাের পরুেত বেলিছ। আিম যু থেক িনরাপেদ িফের না
আসা পয যন ওেক জল আর কেনা িট ছাডা় আর িকছ ু খেত না দওয়া হয়।”

২৭ রতু্য ের মীখায় বলেলন, “আহাব আপিন যিদ যু ে র থেক অ ত অব ায় িফের আেসন তাহেল বঝুেবা রভু
কােনািদনই আমার মখু িদেয় কােনা কথা বেলনিন। তামরাও সকেল মন িদেয় আমার একথা েন রােখা।”

রােমাৎ-িগিলয়েদ আহােবর মতৃু্য
২৮ অতঃপর ই রােয়েলর রাজা আহাব আর িযহদূার রাজা িযেহাশাফট জেন িমেল রােমাৎ-িগিলয়দ আ রমণ করেত গেলন।

২৯ রাজা আহাব িযেহাশাফটেক বলেলন, “যেু যাবার আেগ আিম ছ েবশ পের যেত চাই। আপিন আপনার পাশােকই চলনু।”
তখন ই রােয়েলর রাজা আহাব ছ েবশ ধারণ করেলন এবং তারপর জেন যেু গেলন।

৩০ অরােমর রাজা তাঁর রথবািহনীর সনাপিতেদর আেদশ িদেলন, “ কান স যর সে যু কেরা না। তামরা ধু ই রােয়েলর
রাজা আহােবর িব ে যু কেরা।” ৩১ রথ বািহনীর সনাপিতরা রথেম িযেহাশাফটেক দেখ ভাবেলন, “ঐ বিুঝ ই রােয়েলর
রাজা আহাব!” তারা সকেল িমেল যই িযেহাশাফটেক আ রমণ করেত গল িযেহাশাফট সাহাে যর জ য রভেুক িচৎকার
কের ডাকেলন। ঈ বর রেথর সনাপিতেদর অিভমখু িযেহাশাফেটর িদক থেক ঘিুরেয় িদেলন। ৩২ যখন রেথর সনাপিতরা
িযেহাশাফটেক দখল তারা দয় ম করল য িতিন আসেল ই রােয়েলর রাজা আহাব নন, তাই তারা আর তাঁেক তাডা় করেলা
না।

৩৩ ইিতমে য, একজন সনা তার ধনকু থেক একটা তীর ল ্যহীনভােব ছ ুঁেডি়ছল এবং সই তীরটা ই রােয়েলর রাজা
আহােবর গােয় িগেয় িবঁধেলা। তীরটা তাঁর শরীেরর এমন জায়গায় িবঁধল যখানটা ব রাণ িদেয় ঢাকা িছল না। আহাব তাঁর
রেথর সারথীেক বলেলন, “রেথর মখু ঘারাও এবং আমােক যু থেক সিরেয় িনেয় যাও। আিম আহত।”

৩৪ সিদন যু এমশঃ রচ হেয় উঠল। স যা পয রাজা আহাব তাঁর রেথ অিধি ত থেক যেু র সামনা করেলন। তারপর
সযূাে র সময় িতিন মারা গেলন।

১৯ ১ িযহদূার রাজা িযেহাশাফট অ ত অব ায় জ শােলেম তাঁর বািডে়ত িফের এেলন। ২ ভাববাদী হনািনর পু র যহ ূ
িযেহাশাফেটর সে দখা করেত গেলন। িতিন িযেহাশাফটেক বলেলন, “আপিন কন যসব যি রা রভেুক ঘণৃা

কেরন সই সম অসৎ যি েদর সাহা য কেরেছন? এ কারেণই রভু আপনার ওপর হেয়েছন। ৩ তা সেৎ বও আপনার
মে য এখনও ভাল িকছ ুআেছ যেহতু আপিন সবা ঃকরেণ ঈ বরেক খুঁজেত দঢৃ়সংক কেরেছন এবং এেদশ থেক আেশরার
খুঁিট েলাও সিরেয় িদেয়েছন।”

িযেহাশাফেটর িবচারক িনবাচন
৪ জ শােলেম থাকাকালীন িযেহাশাফট আবার ব - শবা থেক পাব য দশ ই রিয়ম পয লাকেদর সে িমশেলন

এবং তােদর রভরু কােছ, তােদর পবূপু ষেদর ঈ বেরর কােছ িফিরেয় আনেলন। ৫ িযেহাশাফট িযহদূার রে যকটা েগর
জ য আলাদা আলাদা িবচারক িনবাচন কের তাঁেদর বেলিছেলন, ৬ “আপনারা অ য সতকভােব িনেজেদর কাজ করেবন।
কারণ আপনারা য িবচার করেবন তা কােনা যি র জ য নয়, বয়ং রভরু হেয় আপনারা আপনােদর িস া িল লাকেদর
দেবন। আর আিম িনি ত, যখন আপনারা কান িস া নেবন রভু বয়ং আপনােদর সহায় হেবন। ৭ রভু িক িনরেপ ,

তাঁর চােখ সকেলই সমান। ঘষু িদেয় তাঁর িবচার বদলােনা যায় না। আপনারা সকেল এ কথা মাথায় রেখ, রভরু শি ও
রােধর কথা রণ কের িনেজেদর কাজ করেবন।”
৮ জ শােলেম িবচারক িহেসেব কাজ করার জ য িযেহাশাফট কেয়কজন লবীয়, িকছ ুযাজক ও ই রােয়েলর পিরবারেগা ী

নতােদর বেছ িনেয়িছেলন। এেদর ওপর দািয় ব িছল রভরু িবিধ িনেদশ মেন জ শােলেমর বািস ােদর দনি ন জীবেনর
সম যার রিতিবধান করা। ৯ িযেহাশাফট এেদর বেলিছেলন, “ রভরু ভেয় তামােদর ক ে য তামােদর একিন হেত হেব,
সম দয় িদেয় তা করেত হেব। ১০ তামােদর িবিভ ধরেণর মামলা যমন খনু-জখম, জয়ুাচিুর, আইন, িবিধ-িনেদশ অমা য
করার স খুীন হেত হেব। আর এসব মামলা আসেব এইসব শহের বসবাসকারী তামােদরই সহ নাগিরকেদর মে য থেক।



২ বংশাবিল ১৯:১১ 17 ২ বংশাবিল ২০:২০

তামরা সবসমেয়ই লাকেদর রভরু িব ে পাপ আচরণ করার িবষেয় সতক কের দেব। তামরা যিদ িনেজেদর কতে যর
যাপাের িন াবান না হও তাহেল রভরু রাধ তামােদর এবং তামােদর সহ নাগিরকেদর ওপর িগেয় পডে়ব। িক যা

বললাম তা যিদ তামরা কেরা তাহেল ভেয়র কােনা কারণ নই।
১১ “সেবাচচ পদ যাজক অমিরয় ধম ও রভু সং রা যাবতীয় মামলা িন ি র সমেয় তামােদর সাহা য করেবন।

রাজার িবষেয় মামলার কাজকেম তামরা ই ােয়েলর পু র, িযহদূা পিরবারেগা ীর অ যতম নতা, সবিদয়র কাছ থেক
সাহা য পােব। লবীয়রা লখেকর কাজ করেব। সাহেস ভর কের, িনেজেদর ওপর আ া রেখ তামরা তামােদর কাজ কেরা।

রাথনা কির, রভু যন যােয়র পে থােকন।”

িযেহাশাফট যেু র স ুখীন হেলন

২০ ১ িকছকুাল পের, মায়াবীয়, অে ানীয় ও মােয়ানীয় যি রা িযেহাশাফেটর িব ে যু করেত এেসিছেলন। ২ িকছ ু
লাক এেলা এবং িযেহাশাফটেক বলল, “মতৃ সাগেরর ওপাের, ইেদাম থেক একটা বড় সড় স যদল যা রা

কেরেছ। দলটা িক ইিতমে যই হৎসেসান তামর পয এেস গেছ।” (হৎসেসান তামরেক ঐ -গদীও বলা হেয় থােক।)
৩ িযেহাশাফট ভীত হেলন এবং রভরু সাহা য চাইেবন বেল িঠক করেলন। িতিন িযহদূার সম লাকেক উপবাস করেত
আেদশ িদেলন। ৪ িযহদূার রে যক শহর থেক লাকরা রভরু কাছ থেক সাহা য চাইবার জ য জেডা় হেলা। ৫ িযেহাশাফট

রভরু মি েরর নতনু উেঠােন িযহদূা ও জ শােলেমর সমেবত লাকেদর সামেন দাঁডা়েলন এবং ৬ বলেলন,
“ হ রভ!ু আমােদর পবূপু ষেদর ঈ বর, তিুমই বেগর অধী বর। িবে বর রে যক জািত ও দেশর ভিবতে যর

তিুম িনয়ামক। তিুম সবশি মান, কউ তামার িবেরািধতা করেত পাের না। ৭ হ ঈ বর, এই দেশর লাকেদর তিুম এই
ান পির যাগ করেত বা য কেরিছেল এবং তারা ই রােয়েলর লাকেদর কাছ থেক পািলেয় িগেয়িছল। তিুম বয়ং এই

ভখূ িচরকােলর জ য তামার ব ু অ রাহােমর উ রপু ষেদর হােত তেুল িদেয়িছেল। ৮ তারা এই অ েল বাস করত
এবং এখােন তামার নােমর জ য একিট পিব র ান িনমাণ কেরেছ। ৯ তারা বেলিছল, ‘যিদ কানিদন কােনা িবপদ
আমােদর কােছ আেস—তরবাির, শাি , রাগসমহূ অথবা িভ , আমরা এেস এই মি েরর সামেন, রভু তামার
স েুখ দাঁডা়ব। যেহতু তামার নাম রেয়েছ এই মি ের, িবপেদর সমেয় আমরা িচৎকার কের তামােকই ডাকেবা আর
তখন তিুম আমােদর ডাক নেব এবং আমােদর উ ার করেব।’

১০ “িক এখন অে ান, মায়াব আর সয়ীেয়র পাব য অ েলর সইসব অিধবাসীরা এেস ই রােয়েলর অিধবাসীেদর
আ রমণ করেত উ যত হেয়েছন যােদর রা য তিুমই বয়ং একিদন ই রােয়লীয়েদর আ রমণ করেত দাওিন বেল
তারা র া পেয়িছল। িমশর থেক আসার পেথ তামার িনেদশ মেন ই রােয়লীয়রা সিদন এেদর বংস কেরিন।
১১ অথচ দেখা আজ তারা তার িক রিতদান িদে । তারা তামার দওয়া ভখূ থেক আমােদর উৎ খাত করেত আসেছ।
১২ হ আমােদর রভু ঈ বর, তিুম িক এেদর শাি দেব না? এই য িবপলু স যবািহনী আমােদর িব ে যু করেত
আসেছ তার িব ে আমরা মতাহীন। আমরা জািন না আমরা িক করব। তাই আমরা তামার িদেক তািকেয় আিছ।”
১৩ তাই িযহদূার সম লাকরা তােদর রী এবং ছেলেমেয় িনেয় রভরু সামেন দাঁিডে়য়িছল। ১৪ সই সময়, রভরু

আ া যহসীেয়েলর ওপর ভর করল। যহসীেয়ল িছল সখিরয়র পু র; সখিরয় িছল বনােয়র পু র। বনায় িছল িযেয়েলর পু র
এবং িযেয়ল িছল লবীয় ম িনেয়র পু র। এরা সবাই িছল আসেফর উ রপু ষ। সই জমােয়েতর মাঝখােন, ১৫ যহসীেয়ল
বলল, “িযহদূা ও জ শােলমবাসীরা এবং রাজা িযেহাশাফট, তামরা সকেল শােনা। রভু বেলন, ‘এই িবশাল সনাবািহনী
িনেয় িচ া করবার বা ভয় পাবার কােনা দরকার নই কারণ এই যু তামােদর নয়, ঈ বেরর যু । ১৬ আগামীকাল তামরা
সকেল িগেয় এেদর িব ে যু করেব। ওরা সীেসর িগিরখাত িদেয় আসেব এবং তামরা তােদর য েয়ল ম ভিূমর পবূিদেক
উপ যকার রাে দখেত পােব। ১৭ এই সংঘেষ তামােদর যু করবারও রেয়াজন নই। তামােদর ধু য যার জায়গায়
দঢৃ় িচে দাঁিডে়য় থাকেত হেব আর দেখা আিম িকভােব তামােদর আর িযহদূা ও জ শােলমেক র া কির। িচ া কেরা না।
আগামীকােলর যেু তােদর িব ে দাঁডা়ও এবং রভু তামােদর সহায় হেবন।’”

১৮ িযেহাশাফট তখন মখু নীেচর িদেক কের আভিূম আনত হেলন। িযহদূা ও জ শােলেমর সম লাক রভরু সামেন আভিূম
নত হল এবং রভরু উপাসনা করল। ১৯ কহাৎ ও কারহ পিরবারেগা ীর লবীয়রা উেঠ দাঁিডে়য় উ বের রভু ই রােয়েলর
ঈ বেরর রশংসা করেত লাগেলা।

২০ পরিদন ভারেবলা িযেহাশাফেটর সনাবািহনী তেকায় ম ভিূম অিভমেুখ যা রা করেলা। তারা রওনা হবার িঠক আেগর
মূ েত িযেহাশাফট উেঠ দাঁিডে়য় বলেলন, “ তামরা, িযহদূা আর জ শােলেমর লাকরা, শােনা: রভ,ু তামােদর ঈ বেরর

রিত িব বাস রেখা তাহেল তামােদর দেহ ও মেন শি পােব। তাঁর ভাববাণীর ওপর িব বাস রেখা। জয় তামােদর
সিুনি ত।”
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২১ িযেহাশাফট তাঁর লাকেদর অনেু ররণা ও িনেদশ িদেত লাগেলন। তারপর িতিন রভরু রশংসা ও সৗ য বণনার
জ য এবং গাইবার জ য কেয়কজনেক মেনানীত করেলন। তারা সনাবািহনীর সামেন িদেয় হাঁটেত হাঁটেত, রভরু রশংসা
কের গান করল,
“ রভেুক ধ যবাদ দাও
কারণ তাঁর ক ণা িচর ায়ী।”
২২ এই রশংসা গান গাইেত গাইেত তারা যেত লাগেলা। ইিতমে য, এরা যখন ঈ বেরর রশংসা সচুক গান করিছল, রভু
তখন অে ানীয়, মায়াবীয় ও সয়ীেরর লাকেদর অতিকত আ রমেণর জ য সনা সাজাি েলন। যারা িযহদূা আ রমণ
করেত এেসিছল তারা পরািজত হল। ২৩ অে ানীয় ও মায়াবীয়রা সয়ীেরর পাব য অ েলর লােকেদর িব ে যু করেত

করেলা এবং তােদর হ যা করেলা। এরপর তারা একদল অপরদলেক হ যা করেলা!
২৪ িযহদূার লাকরা যেু র ওপর নজর রাখার জায়গায় এেস পৗঁছেনার পর শ পে র িবশাল সনাবািহনীর স ান করেত

িগেয় চতিুদেক ধইু ূপাকার মতৃেদহ দখেত পেলা। কান লাকই বঁেচ িছল না। ২৫ িযেহাশাফট আর তাঁর সনাবািহনী ঐসব
মতৃেদেহর ূেপর কােছ এেলা এবং মতৃেদহ েলার থেক ব মূ য িজিনসপ র যমন জ জােনায়ার, অথ, পাশাক-পির দ
উ ার কের িনেয় গল। এেতা বিশ িজিনসপ র সখােন ছিডে়য় িছিটেয় পেড় িছল য তা বেয় িনেয় যেত িতনিদন সময়
লেগিছল। ২৬ চতথু িদেন িযেহাশাফট আর তাঁর সনাবািহনী বরাখা উপ যকায় উপনীত হেয় রভেুক ধ যবাদ জানােলা। সই

জ যই এই উপ যকােক সই সময় থেক “বরাখা উপ যকা” বলা হয়।
২৭ এরপর িযেহাশাফট িযহদূা আর জ শােলেমর সবাইেক নত ৃ ব িদেয় জ শােলেম িফিরেয় িনেয় গেলন। রভু তােদর

শ েক পরািজত কেরেছন বেল সকেলই খবু খিুশ িছল। ২৮ বীণা, বাঁিশ, িশঙা, কতাল বািজেয় তারা জ শােলেম এেলা এবং
রভরু মি ের গল।

২৯ বয়ং রভু ই রােয়েলর শ েদর িব ে যু কেরেছন, এখবর জানেত পের অ যা য রা য িলর রে যেক
ভীত হল। ৩০ স কারেণ িযেহাশাফেটর রাজ বকােল ই রােয়েল শাি িবরাজ কেরিছল। রভু সবিদক থেক তাঁেক শাি
িদেয়িছেলন।

িযেহাশাফেটর শাসনকােলর অবসান
৩১ পঁয়ি রশ বছর বয়েস িযহদূার রাজা হবার পর িযেহাশাফট ২৫ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। তাঁর মাতা

অসবূা িছেলন িশি হর ক যা। ৩২ িযেহাশাফট তাঁর িপতা আসার মেতাই সৎ পেথ জীবনযাপন কেরিছেলন। িতিন সবদাই রভরু
রিত বা য িছেলন। ৩৩ িক অ য মিূ েদর পেূজার জ য বানােনা উঁচু জায়গা েলা ভেঙ দওয়া হয় িন এবং লােক তােদর

পবূপু ষেদর ঈ বেরর কােছ িনেজেদর স ূণভােব সমপণ কেরিন।
৩৪ তাঁর রাজ বকােল রথম থেক শষাবিধ িযেহাশাফট যা িকছ ু কেরিছেলন তা হনািনর পু র যহরূ লখা সরকাির

নিথপে র লখা আেছ, যা পরবতীকােল ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে র অ ভু করা হয়।
৩৫ িযহদূার রাজা িযেহাশাফট তাঁর রাজে বর শেষর িদেক ই রােয়েলর রাজা অহিসয়র সে চিু কেরিছেলন। অহিসয়

ব পাপ আচরেণ িল িছেলন। ৩৬ িযেহাশাফট তাঁর সে যৗথভােব তশীেশ যাবার জ য জাহাজ বানােনার কাজ কেরন।
ইৎ িসেয়ান— গবর শহের এইসব জাহাজ বানােনা হেতা। ৩৭ তখন মােরশা থেক দাদাবাহরূ পু র ইলীেয়ষর িযেহাশাফটেক
বলেলন, “তিুম অহিসয়র সে হাত িমিলেয়েছা, তাই রভু তামার জাহাজ িল বংস করেবন।” বানােনা জাহাজ েলা ভে
যায় এবং শষ পয িযেহাশাফট বা অহিসয় কউই আর তশীেশ জাহাজ পাঠােত পােরন িন।

২১ ১ রাজা িযেহাশাফেটর মতৃু্যর পর তাঁেক দায়দূ নগরীেত তাঁর পবূপু েষর সে সমািধ করা হল এবং তাঁর পু র
িযেহারাম তাঁর জায়গায় নতনু রাজা হেলন। ২ িযেহারােমর ভাইেদর নাম হল অসিরয়, িযহীেয়ল, সখিরয়, অসিরয়,

মীখােয়ল আর শফিটয়। এঁরা সকেলই িছেলন িযহদূার ভতূপবূ রাজা িযেহাশাফেটর স ান। ৩ িযেহাশাফট তাঁর পু রেদর সবার
জ যই ব পিরমাণ সানা, েপা, দামী দামী িজিনসপ র, িযহদূার সরুি ত গসমহূ রেখ গেলও িতিন তাঁর রাজে বর ভার
িদেয়িছেলন য পু র িযেহারােমর হােত।

িযহদূার রাজা িযেহারাম
৪ িযেহারাম তাঁর িপতদৃ রাজে বর শাসনভার রহণ করেলন এবং িনেজর মতা আেরা বিৃ করেলন। তারপর তরবািরর

সাহাে য তাঁর অ যা য ভাইেদর ও ই রােয়েলর িকছ ু নতােক হ যা করেলন। ৫ বি রশ বছর বয়েস রাজা হেয় িতিন মাট
৮ বছর জ শােলেম শাসন কেরন। ৬ িতিন ই রােয়েলর অপরাপর রাজােদর মেতা এবং আহােবর ক যােক িবেয় করার পর
আহােবর বংেশর ধারায় জীবনযাপন কেরিছেলন। রভরু চােখ যা ম িতিন সই সব কাজ কেরিছেলন। ৭ িক , যেহতু
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িতিন দায়েূদর সে চিু কের়িছেলন, রভু দায়েূদর বংশ িনঃেশষ করেলন না। রভু রিত া কেরিছেলন য, িচর দী যমান
রদীেপর মেতা, দায়েূদর উ রপু ষেদর একজন সবদা িযহদূায় শাসন করেব।

৮ িযেহারােমর রাজ বকােল ইেদাম িযহদূার কত ৃ ব থেক ভে বিরেয় িনেজরা িনেজেদর রাজা িনবাচন কেরিছল।
৯ িযেহারাম তাই তাঁর সম সনাপিতসহ সনা ও রথবািহনী িনেয় ইেদাম আ রমণ করেত িগেয়িছেলন। ইেদামীয় সনাবািহনী
তাঁেদর চতিুদক থেক িঘের ফলেলও িযেহারাম রােতর অ কাের সই স যবূ্যহ ভদ কের বিরেয় এেসিছেলন এবং
ইেদামীয়েদর পরািজত কেরিছেলন। ১০ সই থেক এখন পয ইেদাম িযহদূার শাসেনর িব ে িবে রাহ কের চেলেছ।
িলব ্নার ানীয় বািস ারা িযহদূার িব ে িবে রাহ কেরিছেলন কারণ িযেহারাম তাঁর পবূপু ষেদর ঈ বরেক পির যাগ
কেরিছেলন। ১১ এছাডা়ও িতিন িযহদূার পাহাড় িলেত উঁচু জায়গায় রা মিূ িলর জ য বদীসমহূ বািনেয়িছেলন। িতিন
জ শােলেমর বািস ােদর ঈ বেরর রিত অিব ব কেরিছেলন এবং িযহদূার বািস ােদর িবপেথ ঠেল িদেয়িছেলন।

১২ ইিতমে য িযেহারাম ভাববাদী এিলয়র কাছ থেক একিট িচিঠ পেলন যােত লখা িছল,
“ তামার পবূপূ ষ দায়েূদর ঈ বর বেলেছন: ‘িযেহারাম, তিুম তামার িপতা িযেহাশাফেটর বা িযহদূার রাজা আসার মেতা
জীবনযাপন করিন। ১৩ িক ই রােয়েলর অপরাপর রাজােদর মেতা, তিুম িযহদূা ও জ শােলেমর লাকেদর আহােবর
পিরবােরর মত অিব ব কেরছ। তিুম তামার ভাইেদর, যারা তামার চেয় ভাল তােদরও হ যা কেরছ। ১৪ এই কারেণ

বয়ং রভু তামার পিরবােরর সবাইেক ও তামার লাকেদর ওপর একিট রাগ পািঠেয় তামােক শাি দেবন। িতিন
তামার সম স দ বংস করেবন। ১৫ তিুম ভয় র উদর পীডা়য় আ রা হেব। িদেনর পর িদন তামার অব া খারাপ

হেত থাকেব এবং একটা সময় আসেব যখন তামার অ রািদ বিরেয় আসেব।’”
১৬ রভু এরপর পেল ীয় ও কূশ দেশর িনকট আরবীয়েদর মন রাজা িযেহারােমর িব ে িবিষেয় তােলন। ১৭ তখন তারা

সকেল এক র হল এবং িযহদূা আ রমণ করল। তারা িযেহারােমর সম ধনস দ, তার রীেদর এবং পু রেদর িনেয় গল।
িযেহারােমর কিন পু র িযেহায়াহস ছাডা় আর কউই এই আ রমেণর হাত থেক র া পেলা না।

১৮ এসব ঘটনার পর ভিব য বাণী অনযুায়ী রভু রাজা িযেহারামেক রােরা য উদরপীডা়য় আ রা করেলন। ১৯ বছর
পের ব য রণােভােগর পর তাঁর নািডভ়ুঁিড় পট থেক বিরেয় এেস িতিন মারা যান। লােকরা তাঁর িপতা িযেহাশাফেটর মেতা
িযেহারােমর মতৃু্যর পর তাঁর স ানােথ কােনা যে র আেয়াজন কেরন িন। ২০ তাঁর মতৃু্যেত কােনা যি ই ঃিখত হন িন বা
শাক রকাশ কেরন িন। ৩২ বছর বয়েস রাজা হেয় আট বছর জ শােলেম রাজ ব করার পর রাজা িযেহারােমর মতৃু্য হল।
লােক তােক দায়দূ নগরীেতই কবর করেলা, তেব রাজােদর িবেশষ সমািধ ে র তারা িযেহারামেক সমািধ কেরিন।

িযহদূার রাজা অহিসয়

২২ ১ িযেহারােমর পর, লাকরা তাঁর কিন পু র অহিসয়েক নতনু রাজা িহসােব িনবািচত করেলন কারণ আরবেদর সে
যারা রাসাদ আ রমণ কেরিছল তারা অহিসয় ছাডা় িযেহারােমর আর সব পু রেদর হ যা কেরিছল। কিন পু র

হেয়ও িতিন রাজে বর দািয় ব পেলন। ২ অহিসয় ২২ বছর বয়েস িযহদূায় রাজা হেয় মা র ১ বছর জ শােলম শাসন
কেরিছেলন। ¶অহিসয়র মাতা অথিলয়া িছেলন অি রর ক যা। ৩ অহিসয় আহাব পিরবােরর মেতাই রভরু িব ে পাপ আচরণ
কেরিছেলন, কারণ তাঁর িপতার মতৃু্যর পর তাঁর মাতা তাঁেক এক জন পাপীর মত রা য শাসন করেত উপেদশ িদেয়িছেলন।
৪ এবং িতিন আহােবর পিরবােরর মত রভরু চােখ যা ম তাই কেরিছেলন, কারণ তাঁর িপতার মতৃু্যর পর তারাই তাঁর উপেদ া
হেয়িছল এবং তারা তাঁেক ন কেরিছল। ৫–৬ তাই, অহিসয় আহাব পিরবােরর লাকেদর কুপরামশ অনযুায়ী জীবনযাপন করত।
তােদর পরামশেতই অহিসয় রােমাৎ-িগিলয়েদ আহােবর পু র যারােমর সে অরামীয় রাজা হসােয়েলর সে যু করেত যান,
যখােন িতিন আহত হেয়িছেলন এবং সু হেত িযি রেয়েল িগেয়িছেলন। এরপর, িযহদূার রা ন শাসক িযেহারােমর পু র

অহিসয়, িযি রেয়েল আহােবর পু র যারােমর সে দখা করেত গেলন কারণ যারাম আহত হেয়িছেলন।
৭ ঈ বেরর পিরক না অনযুায়ী, যারােমর সে অহিসয়র সা াৎ তাঁর মতৃু্য ঘিনেয় এেনিছল কারণ যখন িতিন এেসিছেলন,

িতিন এবং যারাম িন  িশর পু র যহরূ সে যু করেত িগেয়িছেলন যােক রভু আহাবেদর শাি দবার জ য আহাব বংশ বংস
করেত বেছ িনেয়িছেলন। ৮ আহাব বংেশর সদ যেদর হ যা করার পর িতিন িযহদূার নতােদর এবং অহিসয়র আ ীয়েদর,
যারা তাঁর সবা কেরিছল, তােদর খুঁেজ বার করেলন। তােদর িতিন হ যা করেলন। ৯ তারপর যহ ূ অহিসয়র স ান
কেরিছেলন। তাঁর লাকরা শমিরয়ায় লিুকেয় থাকা অহিসয়েক ধের যহরূ কােছ িনেয় এেলা। তােক হ যা কের তারা তােক
সমািধ করেলা। তারা বলল, “িযেহাশাফট, িযিন সবা ঃকরেণ রভেুক মেন চলেতন, ইিন তাঁর নািত।” এরপর অহিসয়র
পিরবার আর িযহদূার রাে যর ওপর িনয় রণ রাখেত পােরন িন।

¶২২:২ অহিসয় … কেরিছেলন িকছ ু রাচীন িলিপেত বেল “৪২ বছর বয়স।” ২ রাজা ৮:২৬ বেল অহিসয় ২২ বছর বয়েস
শাসন কেরিছেলন।
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রাণী অথিলয়া
১০ অহিসয়র মাতা, রাণী অথিলয়া যখন দখেলন য তাঁর িনেজর পু র অহিসয় মারা িগেয়েছ িতিন তখন আেদশ িদেলন

য িযহদূার রাজে বর উ রািধকারী রে যকেক হ যা করেত হেব। ১১ িযেহারােমর ক যা িযেহােসবা, যাজক িযেহায়াদার
রী, অহিসয়র অ য পু ররা িনহত হবার আেগ তাঁর পু র যায়াশ আর তাঁর ধাইমােক শাবার ঘের লিুকেয় রেখিছেলন।

িতিন এরকম কেরিছেলন যােত অথিলয়া যায়াশেক হ যা করেত না পােরন। ১২ রভরু মি ের যাজকেদর সে যায়াশ যখন
লিুকেয়িছেলন স সমেয় অথিলয়া রাণী িহেসেব ছয় বছর রা যিট শাসন কেরিছেলন।

যাজক িযেহায়াদা ও রাজা যায়াশ

২৩ ১ ছয় বছর চপুচাপ থাকার পর িযেহায়াদার আ িব বাস যেথ বেড় উঠল এবং িতিন সনাপিতেদর সে একিট চিু
করেলন। সই সনাপিতরা িছেলন: িযেহারােমর পু র অসিরয়, িযেহাহানেনর পু র ই ােয়ল, ওেবেদর পু র অসিরয়,

অদায়ার পু র মােসয় আর িসি রর পু র ইলীশাফট। ২ চিু অনযুায়ী এরা িযহদূা ও িযহদূার পা ববতী থেক সম লবীয়েদর
ও ই রােয়েলর সম পিরবােরর নতােদর একি রত কের তারপর জ শােলেম গেলন। ৩ এঁরা সবাই একসে ঈ বেরর
মি ের রাজার সে একটা চিু কেরিছেলন।

িযেহায়াদা এঁেদর সবাইেক বেলিছেলন, “আমােদর অব যই রাজার ছেলেক শাসন করেত দওয়া উিচৎ , কারণ রভু
দায়েূদর কােছ রিত া কেরিছেলন য ধু তাঁর উ রপু ষরাই িযহদূা শাসন করেব। ৪ এখন তামােদর সবাইেক কেয়কটা
কত য পালন করেত হেব। যাজক ও লবীয়েদর মে য যারা িব রােমর িদন মি েরর িন যকম স াদন করেত যান তাঁেদর
এক ততৃীয়াংশ মি েরর দরজার ওপর নজর রাখেবন। ৫ আর এক ততৃীয়াংশ যােবন রাজ রাসােদ। আেরক এক ততৃীয়াংশ
থাকেবন িভি মেূলর দরজায় আর বাদবাকী সকেলই রভরু মি েরর আিঙনায় থাকেবন। ৬ কাউেক যন রভরু মি ের ঢকুেত
দওয়া না হয়। ধমুা র যসব যাজকগণ ও লবীয়রা মি েরর সবা কেরন, তাঁেদরই রভরু মি ের ঢকুেত দওয়া হেব কারণ

তাঁরা পিব র। অ যা যরা রভু তােদর য য কােজর দািয় ব িদেয়েছন তাই করেব। ৭ লবীয়েদর তরবাির ধারণ করেত হেব
এবং সব সময় রাজার কাছাকািছ থাকেতই হেব। কউ যিদ মি ের ঢাকার চ া কের তােক যন হ যা করা হয়।”

৮ লবীয় ও িযহদূার সম যি অ ের অ ের যাজক িযেহায়াদার সম িনেদশ পালন কেরিছেলন। যাজক িযেহায়াদা
যাজকবেগর সবাইেকই কােনা না কােনা কােজ িনযু কেরিছেলন। য কারেণ ছিুটর িদন সম সনাপিত তাঁেদর অধীন
সবাইেক িনেয় সিদন যারা মি ের এেসিছল তােদর সে উপি ত িছেলন। ৯ যাজক িযেহায়াদা সম সনানায়কেদর রাজা
দায়েূদর আমেলর ব ম ও ছাট বড় ঢাল েলা বার কের িদেয়িছেলন। রাজা দায়েূদর এই সম অ রশ র রভরু মি েরই
রাখা হেতা। ১০ এরপর িযেহায়াদা কােক কাথায় দাঁডা়েত হেব বিুঝেয় িদেয়িছেলন। সশ র রহরীরা মি েরর দি ণিদক
থেক কের উ রিদক পয মি েরর কােছ, বদীর পােশ আর রাজার চারপােশ দাঁিডে়য়িছল। ১১ এরপর, সকেল িমেল

বালক রাজপু রেক িনেয় এেলন এবং তার মাথায় রাজমকুুট পিরেয় তার হােত চিু িটর একিট রিতিলিপ িদেলন। যাজক
িযেহায়াদা আর তাঁর পু ররা সবাই পিব র তল িছেটােলন, বালক যায়াশেক রাজা বেল ঘাষণা কের জয় বিন িদেয় উঠেলন,
“মহারাজ দীঘজীবী হান!”

১২ এিদেক রাণী অথিলয়া মি ের অেনক লােকর পদ শদ ও জয় বিন েন িক হেয়েছ দখেত রভরু মি ের এেলন।
১৩ সখােন িতিন নতনু রাজােক দখেত পেলন। সই সময় যায়াশ রধান ফটেক, রাজার ে র কােছ দাঁিডে়য়িছেলন এবং
সম সনাপিত ও লাকরা তাঁেক িঘের আন সহকাের বা যয রসমহূ এবং িশঙা ও ভরী বাজাি ল। গায়করা তােদর
বা যয র বািজেয় উৎসেব নত ৃ ব িদি েলন। এই দেখ পরেণর পাশাক িছঁডে়ত িছঁডে়ত রাণী অথিলয়া বেল উঠেলন,
“িবে রাহ, িবে রাহ কেরেছ সবাই!”

১৪ যাজক িযেহায়াদা তখন উপি ত সনানায়কেদর িনেয় এেস িনেদশ িদেলন, “ তামরা সিনকরা অথিলয়ােক মি েরর
বাইের িনেয় যাও। কউ যিদ ওর িপছ ু নবার চ া কের সে সে তরবাির িদেয় তােক হ যা করেব।” িক দেখা, অথিলয়ােক
যন রভরু মি েরর চ বের না মারা হয়। ১৫ রাজ রাসােদর অ ব বার পার হওয়া মা রই, সনাবািহনীর লাকরা অথিলয়ােক

ধের ফলেলা এবং তােক সখােন হ যা করেলা।
১৬ এরপর, িযেহায়াদা সম রজা ও রাজার সে চিু করেলা। রে যেক রভরু িব ব সবক হেত স িত জানােলা।

১৭ সবাই িমেল বালেদবতার মিূ বসােনা মি ের িগেয়, মি র ও সখানকার বদী ও মিূ ভে টকুেরা টকুেরা করেলা।
বালেদেবর বদীর সামেন তারা বালেদেবর পজূারী ম নেক হ যা করেলা।

১৮ তখন িযেহায়াদা লবীয় গা ীর যাজকেদর আেদশ িদেলন আনে র সে এবং গান গেয় সবা কাজ িল করেত য িল
দায়দূ মি েরর জ য িনিদ কেরিছেলন এবং মািশর বইেত যমন লখা আেছ সইমত রভেুক বিল উৎসগ করেত যমন
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দায়দূ করেতন। ১৯ অিধক িযেহায়াদা মি েরর দরজায় রহরীেদর িনেয়াগ কেরিছেলন যােত কান যি য অ িচ, স
মি ের ঢকুেত না পাের।

২০ িযেহায়াদা, সনাপিতবগ, নতবৃগ, শাসকবগ ও দেশর লােকরা রাজােক যথাযথ স ােন বাইের বার কের আনেলন এবং
উ র বােরর পথ িদেয় রাজ রাসােদ গেলন এবং সখােন তারা তাঁেক িসংহাসেন বসােলন। ২১ িযহদূার সকেলই সিদন খবু
খিুশ িছল। অেনকিদন পর অ যাচারী রাণী অথিলয়ার মতৃু্যেত জ শােলম শহের আবার শাি নেম এেলা।

যায়াশ মি র পনুিনমাণ করেলন

২৪ ১ যায়াশ মা র ৭ বছর বয়েস রাজা হেয় ৪০ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। তাঁর মা িসিবয়া িছেলন ব -
শবা শহেরর বািস া। ২ যতিদন পয যাজক িযেহায়াদা জীিবত িছেলন ততিদন পয যায়াশ রভরু িনেদিশত

পেথ জীবনযাপন কেরিছেলন। ৩ িযেহায়াদা যায়ােশর েটা িবেয় িদেয়িছেলন। িবেয়র পর, রাজা যায়ােশর অেনক িল স ান
হেয়িছল।

৪ পরবতীকােল, রাজা যায়াশ রভরু মি রেক নব প দবার পিরক না কেরিছেলন। ৫ িতিন সম লবীয় ও যাজকেদর
একসে ডেক বলেলন, “যাও, ই রােয়েলর রে যেক রিত বছর য কর দয় তা সং রহ কর এবং তামােদর রভরু
মি রেক নতনু প দাও। যাও, আর দরী কেরা না।” িক লবীয়রা এেত িবেশষ উৎসাহ দখােলন না।

৬ তখন রাজা যায়াশ রধান যাজক িযেহায়াদােক ডেক বলেলন, “আপিন কন লবীয়েদর িযহদূা ও জ শােলেমর
লাকেদর কাছ থেক কর সং রহ করেত আেদশ দন িন যা রভরু দাস মািশ ও ই রােয়েলর লাকরা পিব র তাঁবরু জ যই
যবহার করেতন।”

৭ অতীেত, রাণী অথিলয়ার পু ররা রভরু মি র থেক পিব র িজিনসপ র িনেয় িগেয়িছেলন এবং স েলা বালেদবতার
আরাধনার জ য যবহার কেরিছেলন।

৮ রাজা যায়াশ রভরু মি েরর দরজার বাইের একটা রণামীর িস ুক বািনেয় বসােনার িনেদশ িদেয়িছেলন। ৯ এরপর
লবীয়রা িযহদূা ও জ শােলেমর লাকেদর রভরু জ য কর দবার কথা ঘাষণা কেরন। ঈ বেরর জ য ই রােয়লীয়রা

যখন ম ভিূমেত িদন কাটাি ল তখন এইভােব মািশ এই কর সং রহ কেরিছেলন। ১০ সম নতা ও লাকরা খিুশ মেন কর
িনেয় এেস রণামীর িস ুেক জমা িদল। িস ুকটা যত ণ পয না ভের গল তত ণ পয সবাই িস ুেক অথ জমা করেত
লাগেলা। ১১ িস ুকটা ভের গেল লবীয়রা সটা রাজকমচারীেদর কােছ িনেয় গল। যখন রাজার সিচব ও রধান যাজেকর
সহকারী িস ুক খািল কের তার থেক যাবতীয় অথ বার কের িনেলন, ওটা আবার ভের যাওয়া পয একই জায়গায় ফরৎ 
দওয়া হেয়িছল। এইভােব বশ িকছ ু পিরমাণ অথ সং রহ হেয়িছল। ১২ রাজা যায়াশ ও িযেহায়াদা জেন এই অথ রভরু

মি েরর তদারিকর কাজ যাঁরা করেতন তাঁেদর িদেলন। তারা রভরু মি র সারােনার জ য সদু পাথর কািটেয় ও ছেুতার
িমি র ভাডা় করেলন। এছাডা়ও লাহা ও িপতেলর কাজ জানা কািরগরেদরও ভাডা় করা হেয়িছল।

১৩ যারা রভরু মি র তদারিকর কাজ করেতা তারা সকেলই িন াবান ও সৎ হওয়ায় ঈ বেরর মি র পনুিনমােণর কাজ
সচুা ভােব স হেয়িছল এবং রভরু মি রেক িঠক আেগর মেতা ও আেরা দঢৃ় কের বানােনা হয়। ১৪ কাজিট শষ হেল
কমচারীরা অবিশ অথ রাজা যায়াশ ও যাজক িযেহায়াদার কােছ িফিরেয় আনেলা। এই অথ িদেয় রভরু মি েরর জ য
িবিভ িজিনসপ র বানােনা ছাডা়ও, এই অথ রভরু মি েরর িন যেসবা ও হামবিল িনেবদেনর কােজ যবহার করা হেয়িছল।
এছাডা়ও এই অবিশ অথ িদেয় সানা ও েপার পা র ও টিুকটািক িজিনসপ র বানােনা হেয়িছল। িযেহায়াদার জীব শায়
যাজকরা িনয়িমত রভরু মি ের হামবিল উৎসগ করেতন।

১৫ অবেশেষ, িযেহায়াদা ব ৃ হেলন এবং ১৩০ বছর বয়েস তাঁর মতৃু্য হল। ১৬ লাকরা দায়দূ নগরীেত রাজােদর সমািধ
ে র িযেহায়াদােক সমািধ কেরিছেলন কারণ িতিন ই রােয়েলর ঈ বর ও তাঁর মি েরর জ য ব ভাল ভাল কাজ

কেরিছেলন।
১৭ িযেহায়াদার মতৃু্যর পর, ই রােয়েলর নতবৃগ রাজা যায়াশেক অ যথনা করেলন এবং ধীের ধীের তাঁর িত করেত

করেলন। যায়াশ তােদর পরামশ িল রহণ কেরিছেলন। ১৮ রাজা ও নতারা, রভু তাঁেদর পবূপু ষেদর ঈ বেরর মি েরর
িদক থেক মখু িফিরেয় িনেলন। পিরবেত, তারা আেশরার খুঁিট ও অ যা য রা মিূ পেূজা করেলন। রাজা ও নতােদর
অপরােধর জ য ঈ বর িযহদূা ও জ শােলেমর লাকেদর ওপর হেলন। ১৯ ঈ বর লাকেদর মন তাঁর রিত িফিরেয়
আনার জ য ভাববাদীেদর পাঠােলন। িক লাকরা স পেদেশ কণপাত পয করেলা না।

২০ তারপর ঈ বেরর আ া যাজক িযেহায়াদার পু র সখিরয়র ওপর ভর করেলা। িতিন লাকেদর সামেন দাঁিডে়য় বলেলন,
“ঈ বর এই কথা বেলেছন: ‘ তামরা কন রভরু িবিধসমহূ ও আ া অমা য করেছা? এভােব তামরা কখেনাই কােনা কােজ
কৃতকায হেত পারেব না। তামরা রভেুক যাগ কেরেছা, তাই িতিনও তামােদর যাগ কেরেছন।’”
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২১ িক িবচারবিু হীন লাকরা তখন একসে চ রা করেলা এবং রাজা যখন তােদর সখিরয়েক হ যা করেত আেদশ
িদেলন, তারা পাথর ছ ুঁেড় মি র চ বেরই তাঁেক হ যা করেলা। ২২ একবারও রাজা যায়াশ তাঁর রিত সখিরয়র িপতা যাজক
িযেহায়াদার ক ণার কথা মেন করেলন না। মারা যাবার আেগর মূ েত সখিরয় বলেলন, “ রভু যন তামার এই অপরাধ
দখেত পান এবং তামােক এর যা য শাি দন।”

২৩ এক বছেরর মে য অরামীয় সনাবািহনী এেস রাজা যায়ােশর রা য আ রমণ করেলা। তারা িযহদূা ও জ শােলম
আ রমণ করল এবং সম নতােদর হ যা করবার পর সনাবািহনী যাবতীয় মূ য িজিনসপ র লঠু কের দে শেক রাজার
কােছ স িল পািঠেয় িদল। ২৪ অরামীয়রা ছাট সনাবািহনী িনেয় এেলও রভু তােদর িযহদূার সনাবািহনী, যটা তােদর
সনাবািহনীর চেয় বড় িছল, তােক পরািজত করেত িদেলন। কারণ িযহদূার লাকরা তােদর পবূপু েষর ঈ বরেক পির যাগ

কেরিছল। এইভােব রাজা যায়ােশর শাি িবধান হল। ২৫ অরামীয়রা যখন চেল গল তখন িতিন ভীষণভােব আহত। তাঁর িনেজর
ভ ৃ যরাই তাঁর িব ে চ রা কের তাঁেক তাঁর িবছানায় হ যা করেলা। এরপর লাকরা তাঁেক দায়দূ নগরীেত সমািধ করেলা,
তেব তা রাজােদর জ য িনিদ সমািধ ে র নয়। যাজক িযেহায়াদার পু র সখিরয়েক হ যা করার জ যই যায়ােশর ভ ৃ যরা
তাঁর িব ে চ রা কেরিছল।

২৬ যায়ােশর িব ে যারা চ রা কেরিছল তাঁরা হল অে ােনর িশিময়েতর পু র সাবদ ও মায়ােবর িশ রীেতর পু র
িযেহাষাবদ। ২৭ যায়ােশর পু রেদর গ , তাঁর িব ে ভিব য বাণী ও িতিন িকভােব আবার রভরু মি র নব েপ িনমাণ
কেরিছেলন সসব কথা রাজােদর স বে িববরণী রে িলিপব আেছ। যায়ােশর পর তাঁর পু র অমৎিসয় নতনু রাজা
হেলন।

িযহদূার রাজা অমৎিসয়

২৫ ১ পঁিচশ বছর বয়েস িযহদূার রাজা হেয় অমৎিসয় মাট ২৯ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। তাঁর মাতা
িযেহায় নও িছেলন জ শােলম থেকই। ২ অমৎিসয় রভরু অিভ রায় অনযুায়ী সম কাজ করেলও িতিন

সবা ঃকরেণ এইসব কাজ কেরন িন। ৩ অবেশেষ িতিন রাজা িহেসেব িনেজর শাসন রিতি ত করেলন এবং য সম
রাজকমচারীরা তাঁর িপতােক খনু কেরিছল তােদর হ যা করেলন। ৪ িক অমৎিসয় এইসব যি েদর স ানেদর হ যা কেরন
িন। কারণ িতিন মািশর পু েক লখা িবিধ অনযুায়ী কাজ কের়িছেলন। রভু আেদশ িদেয়িছেলন, “স ানেদর অপরােধর জ য
যমন অিভভাবকেদর মতৃু্যদ দওয়া যােব না, িঠক একই রকমভােব িপতামাতার কােনা অপরােধর জ য কান স ানেক

মতৃু্যদ দওয়া িঠক হেব না। কান যি েক কবলমা র তার কৃত কান কুকেমর জ যই মতৃু্যদ দওয়া যেত পাের।”
৫ অমৎিসয় িযহদূা এবং িব যামীেনর সম যি েদর একি রত করেলন এবং তােদর পিরবার অনযুায়ী পথৃক কেরিছেলন।

িতিন তােদর স যা য ও অিধনায়কেদর ক ৃে বর অধীেন রেখিছেলন। ২০ বছর বা তার বশী বয় লাকেদর সিনক
িহেসেব িনেয়াগ করা হেয়িছল। এভােব সব িমিলেয় ঢাল ও ব মধারী মাট ৩০০,০০০ যা া িছল। ৬ এছাডা়ও অমৎিসয়
ই রােয়েলর থেক ৩ ৩/৪ টন েপার িবিনমেয় ১০০,০০০ স য ধার কেরিছেলন। ৭ িক এসমেয় একজন ভাববাদী এেস
অমৎিসয়েক বলেলন, “মহারাজ, ই রােয়েলর সনাবািহনীেক আপনার সে যেত দেবন না। কারণ বতমােন রভু ই রােয়েলর
লাকেদর সে নই, ই রিয়ম গা ীর সে ও নই। ৮ যিদ তামরা যেু যাও তামরা অব যই একিট কিঠন যেু র জ য

িনেজেদর র ত রেখা। ঈ বর হয়েতা তামােদর বাধা দেবন কারণ ঈ বেরর মতা আেছ তামােক সাহা য করেত অথবা
তামােক বাধা িদেত।” ৯ তখন অমৎিসয় তােক বলেলন, “িক আিম এর মে য ই রােয়লীয়েদর য অথ িদেয়িছ তার িক

হেব?” ঈ বেরর লাক উ র িদেলন, “ রভরু ভা ার অফরু । িতিন চাইেল আপনােক এর থেকও বিশ িদেত পােরন!”
১০ অমৎিসয় তখন ই রােয়লীয় সনােদর ই রিয়েম তােদর বাসভিূমেত পািঠেয় িদেলন। এর ফেল এরা সকেলই িযহদূার

রাজা ও অিধবাসীেদর ওপর অ য ুধ হেয় িফের গল।
১১ এরপর অমৎিসয় বীর িব রেম তাঁর সনােদর ইেদােমর লবণ উপ যকায় যেু নত ৃ ব িদেলন। সখােন তাঁর সনাবািহনী

১০,০০০ সয়ীর স যেক হ যা করেলা, ১২ এবং আরও ১০,০০০ স যেক পাহােডর় চডূা়য় িনেয় িগেয় ধা া মের তােদর
নীেচ ফেল িদল। নীেচ কিঠন পাথেরর ওপর পডব়ার জ য এইসব সিনকেদর মতৃু্য হল।

১৩ িক এসমেয় য সম ই রােয়লীয় সনােদর অমৎিসয় ফরৎ পািঠেয়িছেলন তারা িযহদূার বৎ - হােরাণ থেক শমিরয়া
পয অ েলর শহর েলা আ রমণ করেত কেরিছল। এরা ৩০০০ যি েক হ যা কের ব দামী দামী িজিনস লঠু
কেরিছল।

১৪ ইেদামীয়েদর যেু পরািজত করার পর অমৎিসয় বেদেশ িফের এেলন। িফের আসার সমেয় অমৎিসয় সয়ীেরর
লােকেদর সই মিূ েলা এেনিছেলন। এরপর অমৎিসয় িনেজ সইসব মিূ পেূজা করেত করেলন। এেদর সামেন িতিন

নত হেয়িছেলন এবং তােদর কােছ ধপুধেূনা বালােতন। ১৫ এেত রভু যারপরনাই হেলন এবং অমৎিসেয়র কােছ
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এক ভাববাদীেক পাঠােলন। িতিন এেস অমৎ িসয়েক বলেলন, “তিুম কন হঠাৎ  িভনেদশীয় মিূ র পেূজা করেল? এইসব
মিূ েলা তা এেদর উপাসকেদরও তামার িব ে র া করেত পােরিন।”

১৬ এর উ ের অমৎিসয় উ তভােব সই ভাববাদীেক বলেলন, “চপু কর, নয়েতা মারা পডে়ব। আমরা িক তামােক রাজার
পরামশদাতা িনেয়াগ কেরিছ?” সই ভাববাদী তখন বলেলন, “ রভু তাহেল সি য সি যই তামার পাপ আচরেণর জ য
তামােক বংেসর মেুখ ঠেল িদে ন যেহতু তিুম আমার উপেদশ িনেল না।”

১৭ অমৎিসয় তাঁর ম রণাদাতােদর সে পরামশ করার পর ই রােয়েলর রাজা িযেহায়াহেসর পু র যহরূ পৗ র
িযেহায়ামেক খবর পাঠােলন, “চেলা আমরা স ুখ যু কির।”

১৮ ই রােয়েলর রাজা যায়াশ এর রতু্য ের িযহদূার রাজা অমৎিসয়েক খবর পাঠােলন, “িলবােনােনর এক কাঁটাঝাড,় এক
মহী হেক বেলিছেলন, ‘ তামার ক যার সে আমার পেু রর িবেয় দাও।’ আর এিদেক এক বেুনা জ এেস কাঁটাঝাড় মািডে়য়
িদেয় চেল গেলা। ১৯ শােনা, তামরা ইেদামেক হািরেয় িদেয়ছ তাই তামরা গিবত ও অহ ারী হেয়ছ। বাডী়েত বেস থাক,
আমােদর রেরািচত কেরা না। যিদ তামরা আমার সে যু করেত চাও তামরা তা বেটই, এমনিক িযহদূাও পরািজত হেব।”

২০ িক অমৎিসয় একথায় কান িদেত চাইেলন না। আসেল এ ঘটনা রভরু অিভ রায় অনসুােরই ঘেটিছল। ই রােয়লীয়েদর
হােত িযহদূােক পরািজত করার পিরক না বয়ং রভইু কেরিছেলন কারণ তারা ইেদামীয়েদর মিূ পেূজা করবার অপরাধ
কেরিছল। ২১ ই রােয়েলর রাজা িযেহায়াস িযহদূায় বৎ - শমেশেত রাজা অমৎিসয়র মেুখামিুখ হেলন। ২২ যেু ই রােয়ল
িযহদূােক পরািজত করল। িযহদূার রে যেক রেণ ভ িদেয় বািড় পালােলা। ২৩ রাজা িযেহায়াস বৎ - শমেশেত িযহদূার
রাজা অমৎিসয়েক ব ী কের তাঁেক জ শােলেম িনেয় গেলন। অমৎিসয় িছেলন যায়ােশর পু র এবং িযেহায়াহেসর পৗ র।
িযেহায়াস ই রিয়েমর ফটক থেক কােণর ফটক পয জ শােলেমর রাচীেরর ৬০০ ফটু ভে ফলেলন। ২৪ িতিন সম
সানা ও েপা এবং ওেবদ ইেদাম যা িকছ ু িজিনষপ র মি ের পাহারা িদত, রাসােদর সম িকছ ু স দ এবং ব ীেদর

িনেয়িছেলন। িতিন এইসব িকছ ু শমিরয়ােত িফিরেয় িনেয় গেলন।
২৫ িযেহায়ােসর মতৃু্যর পর অমৎিসয় আেরা ১৫ বছর বঁেচিছেলন। ২৬ অমৎিসয় তাঁর রাজে বর রথম থেক শষাবিধ

আর যা িকছ ুকেরিছেলন সসবই িযহদূা ও ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ২৭ অমৎিসয় যখন রভেুক
অনসুরণ করা ব কের িদেলন তখন জ শােলেমর লােকরা তাঁর িব ে চ রা করেলা। অমৎিসয় কােনামেত লাখীেশ
পািলেয় গেলও লােকরা সখােন লাক পািঠেয় অমৎিসয়েক হ যা করল। ২৮ তারপর তারা ঘাডা়র িপেঠ কের তাঁর মতৃেদহ
িনেয় এেলা এবং তাঁর পবূপু ষেদর সে সমািধ করেলা।

িযহদূার রাজা উিষয়

২৬ ১–৩ এরপর িযহদূার লাকরা অমৎিসয়র জায়গায় িকেশার উিষয়েক নতনু রাজা িহেসেব িনযু করেলা। উিষয় মা র
১৬ বছর বয়েস রাজা হেয় ৫২ বছর জ শােলেম শাসন কেরিছেলন। তাঁর িপতার মতৃু্যর পর িতিন এল  শহরিট

নতনু কের বািনেয় িযহদূােক ফরৎ িদেয়িছেলন।
উিষয়র মা িযখিলয়া িছেলন জ শােলেমর বািস া। ৪ উিষয় রভরু বা য িছেলন এবং তাঁর িপতা অমৎিসয়র মত

জীবনযাপন কেরিছেলন। ৫ সখিরয়র জীব শায় তাঁর কাছ থেক িশ া লাভ কের ও অনেু ররণা পেয় উিষয় ঈ বরেক অনসুরণ
কেরিছেলন। আর ঈ বেরর রিত যতিদন তাঁর অিবচল ভি িছল রভু ঈ বরও তাঁেক সাফ য িদেয়িছেলন।

৬ উিষয় পেল ীয়েদর িব ে যু কেরিছেলন, গাত, যিন ও অ  েদাদ শহর েলার চারপােশর রাচীর ভে ফেলিছেলন এবং
অ  েদাদ ও পেল ীয় অধু্যিষত অ যা য অ ল িলেত নতনু শহরসমহূ তরী কেরিছেলন। ৭ পেল ীয় ও গরূবােল বসবাসকারী
আরবীয় ও িময়নূীয়েদর িব ে যখন উিষয় যু কেরিছেলন, রভু উিষয়র সহায়তা কেরিছেলন। ৮ অে ানীয়রা উিষয়র ব যতা

বীকার কের তাঁেক উপেঢৗকন পাঠায়। তাঁর অসীম সাহেসর যািত িমশেরর সীমা পয ছিডে়য় পেড় কারণ িতিন খবু
মতাশালী হেয় উেঠিছেলন।
৯ জ শােলেমর কাণার ফটেক, উপ যকার ফটেক এবং রাচীেরর বাঁেকর মেুখ উিষয় সদুঢৃ় নজরদাির সমহূ তরী

কেরিছেলন এবং স েলার সব েলােক দূগ িদেয় বি ত কেরিছেলন। ১০ উিষয় জনহীন ােন কেয়কিট গ বজু বািনেয়িছেলন,
কারণ পাব য অ েল ও সমভিূমেত তাঁর িব র গবািদ প িছল। িতিন পাহাডত়লী এবং উপ যকাবতী সমভিূমেত কৃষকও
রেখিছেলন ও কারেমেল রা াে ত দখােশানার লাক রেখিছেলন যেহতু িতিন কৃিষকাজ ভালবাসেতন।

১১ উিষয়র একিট সদু সনাবািহনীও িছল। িযয়েূয়ল নােম এক সিচব ও মােসয় নােম জৈনক অ য িমেল েণ গঁেথ
সনাবািহনীিটেক কেয়কিট দেল িবভ কের হনািনয়েক রধান সনাপিত পেদ িনেয়াগ কেরিছেলন। হনািনয় িছেলন রাজার

অধীন পদ চাকুেরেদর অ যতম। ১২ সনাবািহনীেক যারা িনেদশ িদেতন তােদর মে য মাট ২৬০০ জন পিরবােরর নতা
িছেলন। ১৩ এই লাকরা ৩০৭,৫০০ যা ার এই স যদলেক পিরচালনা করেতন, যারা য কান শ র িব ে অ য
পারদশীতার সে যু করেত পারত। ১৪ উিষয় তাঁর সনাবািহনীর জ য ব ম, ঢাল, িশর রাণ, তীর, ধনকু ও লিতর জ য
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পাথর তির কিরেয়িছেলন। ১৫ জ শােলেম রাচীেরর ওপের এবং নজরদািরর েলার ওপের পারদশীেদর বারা আিব ৃত
িবেশষ ধরেণর লিতসমহূ বসােনা হেয়িছল য েলা পাথর ও তীর ছ ুঁডে়ত পারত। দূরদূরাে উিষয়র যািত ছিডে়য় পেড় এবং
িতিন রেম িব যাত ও শি শালী এক রাজায় পিরণত হন।

১৬ িক শি বিৃ র সে সে উিষয়র দ তাঁেক বংেসর মেুখ ঠেল দয়, কারণ িতিন রভ,ু তাঁর ঈ বেরর রিত অ র া
রকাশ করেত কেরন। এমনিক উিষয় একবার রভরু মি েরর বদীেত ধপুধেূনা বালােতও িগেয়িছেলন। ১৭ যাজক

অসিরয় ও রভরু সবায় িনযু আেরা ৮০ জন সাহসী যাজকও উিষয়েক অনসুরণ কেরন। ১৮ তাঁরা উিষয়েক থািমেয় দন ও
সতক কের বেলন, “ধপুধেূনা বালাবার অিধকার আপনার নই, এ কাজ একমা র হােরােণর এবং যাজক উ রপু ষরা করেত
পােরন কারণ এ কােজর জ য তাঁেদর িনিদ করা হেয়েছ। আপিন অনু রহ কের পিব রতম ান থেক চেল যান। আপিন
অনিধকার রেবশ কেরেছন এবং এটা রভরু কাছ থেক আপনােক স ান এেন দেব না।”

১৯ িক একথা েন, উিষয় যাজকেদর রিত অ য হেলন। তাঁর হােত িছল একিট ধনুিুচ এবং স সমেয় যাজকেদর
চােখর সামেন বদীর পােশ দাঁডা়েনা অব ােতই উিষয়র কপােল কু েরােগর ল ণ ফেুট উঠেলা। ২০ অসিরয় ও অ যা য

যাজকরা উিষয়র কপােল কু র িচ ফেুট উঠেত দেখ জার কের তাঁেক মি র থেক বার কের িদেলন। উিষয় ত মি র
ছেড় চেল গেলন কারণ শাি ব প রভু তাঁেক চমেরাগ িদেয়িছেলন। ২১ এইভােব মতৃু্যর িদন অবিধ রাজা উিষয়র চমেরাগ

িছল এবং িতিন রভরু মি ের রেবেশর অিধকার হারােলন। তাঁর পু র যাথম তাঁর রাজে বর শষিদেক শাসক িহেসেব
রাজ রাসাদ ও লাকেদর ওপর কত ৃ ব করেতন।

২২ রথম থেক শষাবিধ উিষয় আর যা িকছ ু কেরিছেলন স সবই আেমােসর পু র ভাববাদী িযশাইয় িলেখ িগেয়িছেলন।
২৩ উিষয়র মতৃু্যর পর তােক তাঁর পবূপু ষেদর সে কবর না িদেয় তাঁেদর সমািধে ে রর িনকট এক মােঠ সমািধ করা
হয়। িতিন কু েরাগী হওয়ায় লাকরা তাঁেক রাজােদর সমািধে ে র সমািধ কেরিন। তাঁর মতৃু্যর পর তাঁর পু র যাথম তাঁর
জায়গায় নতনু রাজা হেলন।

িযহদূার রাজা যাথম

২৭ ১ পঁিচশ বছর বয়েস রাজা হেয় যাথম মাট ১৬ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। তাঁর মাতা িয শা িছেলন
সােদােকর ক যা। ২ যাথম রভরু অিভ রায় অনসুাের তাঁর িপতা উিষয়র মেতাই ঈ বরেক অনসুরণ করেতন। িক

িতিন কখনও তাঁর িপতা উিষয়র মেতা রভরু মি ের ঢেুক ধপুধেূনা দবার ঃসাহস রকাশ কেরন িন। িক তা সেৎ বও
লােকরা পাপ আচরণ কের যেত লাগেলা। ৩ যাথম রভরু মি েরর উ র দরজািট পনুিনমাণ করা ছাডা়ও ওফেলর রাচীেরর

ওপর অেনক িকছ ু াপন কেরন এবং ৪ িযহদূার পাব য অ েল বশ িকছ ু শহর াপন কেরিছেলন। এছাডা়ও িতিন জ েল গ
ও নজরদািরর জ য বানান। ৫ অে ানীয়েদর সে যু কের িতিন যেু অে ান-রাজেক পরািজত কেরন যার ফল ব প
িতন বছর ধের একটানা রে যক বছর অে ানীয়রা তাঁেক ৩ ৩/৪ টন েপা, রায় ৬২,০০০ বেুশল গম ও যব নজরানা িদত।

৬ রভু তাঁর ঈ বরেক অনসুরণ কের যাথম শি শালী হেয় উেঠিছেলন। ৭ িতিন আর যা িকছ ু কেরিছেলন সসব ও তাঁর
যেু র িববরণী ই রােয়ল ও িযহদূার রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ৮ পঁিচশ বছর বয়েস রাজা হেয় ১৬ বছর
জ শােলম শাসন করার পর তাঁর মতৃু্য হেল ৯ তাঁেক তাঁর পবূপু ষেদর সে দায়দূ নগরীেত সমািধ করা হল। এরপর
যাথেমর জায়গায় রাজা হেলন তাঁরই পু র আহস।

িযহদূার রাজা আহস

২৮ ১ আহস ২০ বছর বয়েস রাজা হেয় মাট ১৬ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। িতিন তাঁর ধমিন পবূপু ষ
দায়েূদর মেতা বা রভরু অিভ রায় অনযুায়ী জীবনযাপন কেরন িন। ২ আহস ই রােয়েলর রাজােদর খারাপ

দ ৃ া অনসুরণ কের জীবনযাপন কেরিছেলন। িতিন বালেদবতােদর আরাধনার জ যও মিূ সমহূ বািনেয়িছেলন। ৩ এছাডা়
ই রােয়লীয়েদর তাডা়বার আেগ রভু য কনানীয় জািতেদর তািডে়য় িদেয়িছেলন তােদর ঘ ৃ য আচরেনর মত আহস িব -
িহে ােমর উপ যকায় ধপুধেূনা িদেয়িছেলন ও তাঁর িনেজর পু রেদর আ েন উৎসগ কেরিছেলন। ৪ বিলদান করা ছাডা়ও আহস
উঁচু বদী েলায় পাহােড় এবং রে যকিট সবজু গােছর তলায় ধপুধেূনা িদেতন।

৫–৬ যেহতু আহস এই সম পাপ আচরেণ িল হেয়িছেলন সেহতু রভ,ু তাঁর ঈ বর অরাম রােজর হােত তাঁেক যেু
পরািজত কেরিছেলন। আহেসর ব স যেক ব ী কের অরামরাজ তােদর দে শেক িনেয় যান। উপর , ই রােয়েলর রাজা
রমিলয়র পু র পকহর হােতও আহেসর পরাজয় ঘেট। পকহ ও তাঁর সনাবািহনী িমেল একিদেনর মে য িযহদূার ১২০,০০০
হাজার বীর সনােক হ যা কেরিছেলন। পকহ এেদর পরািজত করেত পেরিছেলন কারণ এরা তােদর পবূপু েষর ঈ বরেক
পির যাগ কেরিছল। ৭ ই রিয়ম থেক একজন শি শালী যা া িসি র, আহেসর পু র মােসয়েক, রাসােদর অ য
অ রীকামেক আর কতেৃ ব িযিন িছেলন রাজার পেরই সই ইল ্কানােক হ যা কেরন।
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৮ ই রােয়লীয় সনাবািহনী িযহদূায় বসবাসকারী তােদর ২০০,০০০ আ ীয় বজনেক ব ী করা ছাডা়ও িযহদূা নারী ও
িশ সহ ব মূ যবান িজিনসপ র অপহরণ কের শমিরয়ােত িনেয় এেসিছল। ৯ িক স সমেয়, ওেদদ নােম এক রভরু
ভাববাদী িবজয়ী ই রােয়লীয় সনাবািহনীেক বলেলন, “ তামােদর পবূপু েষর বারা পিূজত রভরু কৃপায় তামরা িযহদূােক
হারােত পেরেছা কারণ িতিন তােদর ওপর হেয়িছেলন। িক তামরা খবু িন ুর ও ববেরািচতভােব িযহদূার স যেদর
হ যা কেরেছা, তাই এখন রভু তামােদর ওপর হেয়েছন। ১০ তামরা িযহদূা এবং জ শােলেমর ব ীেদর রীতদাস
িহেসেব রাখবার পিরক না কেরিছেল। িক তামরা িনেজরাই রভরু িব ে পাপ কেরছ। ১১ এখন আমার কথা শােনা।
তামরা তামােদর ব ী ভাই- বানেদর মিু দাও কারণ এই অপরােধর জ য রভু তামােদর রিত খবুই হেয়েছন।”

১২ সই সময় িযেহাহানেনর পু র অসিরয়, মিশে েমােতর পু র বিরিখয়, শ ুেমর পু র িযিহি য় এবং হ লেয়র পু র
অমাসা রমখু ই রিয়েমর স যবািহনীর এইসব নতারা যু থেক একদল ই রােয়লীয় সিনকেদর ঘের িফরেত দেখ
তােদর সতক কের িদেলন। ১৩ তাঁরা ই রােয়লীয় সনােদর বলেলন, “িযহদূা থেক কাউেক আর ব ী কের এখােন িনেয় এেসা
না কারণ তােত রভরু রিত আমােদর পােপর বাঝা উ েরা র বাডে়ব। এেত রভু আমােদর ও ই রােয়েলর রিত খবুই

হেবন।”
১৪ তখন সনারা তােদর নতােদর হােত সম ব ীেদর ও যাবতীয় লঠু করা স দ তেুল িদল। ১৫ বিরিখয়, িযিহি য় এবং

অমাসা নতগৃণ ই রােয়লীয়রা য সম পাশাক-আশাক এেনিছল তা থেক উল ব ীেদর পরবার জ য পাশাক িদেলন
ও তােদর পিরচযা করেত লাগেলন। ব ীেদর সবাইেক খাবার ও পানীয় দওয়া হল এবং তােদর মে য যারা আহত হেয়িছল
তােদর ত ােন তল লািগেয় দওয়া হল। তারপর নতারা সম ব ীেদর, যারা খবু বল িছল তােদর গাধার িপেঠ তেুল
িদেলন এবং তােদর বািডর় কােছ তালগােছর দশ িযরীেহােত তােদর িনেয় গেলন এবং শমিরয়ােত িফের এেলন।

১৬–১৭ এই সমেয়, ইেদামীয় সনাবািহনী আবার িফের এেলা এবং িযহদূােক অ য একিট যেু পরািজত কের এবং তােদর
ব ীেদর ইেদােম িনেয় যায়। তখন রাজা আহস অশরূরােজর সাহা য রাথনা করেলন। ১৮ পেল ীয়রাও এেস দি ণ িযহদূা
ও িযহদূার পাব য অ েল বৎ েশমেশ, অয়ােলান, গেদেরাৎ , সােখা, িত া, িগে া রমখু শহর ও এইসব শহেরর পা ববতী
রাম েলা দখল কের বসবাস করেত করেলা। ১৯ রাজা আহস িযহদূার লাকেদর পােপর পেথ পিরচালনা করার জ যই
রভু িযহদূােক স েটর মেুখ ঠেল িদেয়িছেলন। আহস রভেুত মােটই িব বাসী িছেলন না। ২০ সাহাে যর পিরবেত অশরূরাজ

িত  িপে নষর এেস আহেসর স ট আেরা বািডে়য় তেুলিছেলন। ২১ রভরু মি র, রাজ রাসাদ ও রাজপু রেদর থাকা জায়গা
থেক ব মূ যবান িজিনসপ র িনেয় সসব অশরূরাজেক িদেয়ও আহস তাঁেক স করেত পােরন িন।

২২ স টাব ায় আহস আেরা বশী কের পাপ আচরণ ও রভরু রিত অ র া রদশন করেত কেরন। ২৩ িতিন
দে শেকর লাকেদর দবতার কােছ বিলদান িনেবদন করেলন। তােদর হােত পরািজত হেয় আহস ভাবেলন, “তাহেল আিম
অরােমর দবতার আরাধনা কির ও তাঁর কােছ বিলদান কির, তাহেল িন য়ই এইসব দবতাগণ ও তাঁেদর উপাসকরা আমােক
সাহা য করেব।” যাইেহা , তাঁরা তাঁেক সাহা য করেত পােরন িন এবং তাঁর পতন ঘিটেয়িছেলন। এবং তাঁর সে , সম র
ই রােয়েলর পতন হেয়িছল।

২৪ ঈ বেরর মি র থেক সম িজিনসপ র জেডা় কের আহস সই সম টকুেরা টকুেরা কের ভেঙ রভরু মি েরর দরজা
ব কের িদেলন। জ শােলেমর রা ার মােড় মােড় বদী বািনেয় ২৫ িযহদূার সম শহর িলেত আহস অ য দবতােদর
ধপুধনূা দবার জ য উঁচু ান বািনেয় িদেলন। এইভােব আহস তাঁর পবূপু ষেদর রভু ঈ বরেক অ য কের তলুেলন।

২৬ রাজে বর রথম থেক শষাবিধ আর যা িকছ ু আহস কেরিছেলন সসবই িযহদূা ও ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস
রে িলিপব করা আেছ। ২৭ আহেসর মতৃু্যর পর তাঁেক জ শােলেম তাঁর পবূপু ষেদর সে সমািধ করা হয়। তেব তাঁেক

ই রােয়েলর রাজােদর সে সমািধ করা হয়িন। তাঁর পের তাঁর পু র িহি য় তাঁর জায়গায় নতনু রাজা হেলন।

িযহদূার রাজা িহি য়

২৯ ১ িহি য় ২৫ বছর বয়েস রাজা হেয় মাট ২৯ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। তাঁর মা অিবয়া িছেলন সখিরয়র
ক যা। ২ িহি য় রভরু অিভ রায় অনসুাের তাঁর পবূপু ষ দায়েূদর মেতা সৎ ও ধমিন ভােব জীবনযাপন কেরন।

৩ তাঁর রাজ বকােলর রথম বছেরর, রথম মােসর মে যই িহি য় রভরু মি রিট আবার খেুল িদেয়িছেলন এবং মি েরর
দরজা েলা মরামত কের িদেয়িছেলন। ৪–৫ যাজক ও লবীয়েদর একি রত কের মি েরর পবূ রাে র খালা চ বের িহি য়
তাঁেদর সে এক বঠেক িমিলত হেয় বলেলন,

“ লবীয়রা শােনা, মি েরর সবা করবার পিব র কােজর জ য তামরা িনেজেদর র ত কর। রভ,ু তামােদর
পবূপু েষর ঈ বেরর মি রিটেক ও পিব র কের তােলা। মি রেক অ ও অপিব র কেরেছ এমন রিতিট
িজিনষ মি র থেক সিরেয় দাও। ৬ আমােদর পবূপু ষরা রভরু অবা য হেয় জীবন কািটেয়েছ। তারা মি রেক অ র া
কের এবং রভরু িদক থেক মখু িফিরেয় িনেয় রভরু পথ থেক সের গেছ। ৭ তারা মি েরর দরজা ব কের িদেয়েছ
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এবং বািতদােনর র বিলত অি িশখা িনিভেয় িদেয়েছ। ই রােয়েলর ঈ বেরর পিব র ােনর বদীেত ধপুধেূনা দওয়া
আর হামবিলও তারা ব কের িদেয়েছ। ৮ তাই রভ,ু িযহদূা ও জ শােলেমর লাকেদর ওপর হেয় তােদর শাি
িদেয়েছন, যােত অ য জািতরা তােদর ভয়, িব য় এবং উপহােসর পা র িহেসেব দেখ এবং তামরা িনেজরা দখেত
পাও য এ সবই সি য। তামরা জােনা এর এক বণও িম যা নয়, কারণ তামরা বচে এই ঘটনা দেখেছা। ৯ তামরা
দেখেছা য এই কারেণই আমােদর পবূপু ষেদর যেু মতৃু্য হেয়েছ এবং আমােদর রী, ছেল- মেয়েদর কারা

করা হেয়েছ। ১০ একারেণ আিম িহি য় রভু ঈ রােয়েলর ঈ বরেক আবার নতনু কের রিত িত িদেত চাই, যােত
িতিন আর আমােদর ওপর হেয় না থােকন। ১১ আমার লাকরা শান, তামরা ক ে য অবেহলা কেরা না। রভু
তাঁর সবার জ য তামােদর মেনানীত কেরেছন। তাঁর মি ের সবা ও ধপুধেূনা দবার অিধকার িতিন ধু তামােদরই
িদেয়েছন।”
১২–১৪ একথা েন িনথিলিখত লবীয়রা কােজ লেগ গল:

অমাসেয়র পু র মাহৎ এবং কহাৎ পিরবােরর অসিরেয়র পু র যােয়ল;
অিদর পু র কীশ এবং মরাির পিরবারভু িযহিলেলেলর পু র অসিরয়;
িসে র পু র যায়াহ আর গেশান পিরবােরর যায়ােহর পু র এদন;
ইলীষাফেণর বংেশর িশি র ও িযয়েূয়ল,
আসেফর পিরবােরর সখিরয় ও ম িনয়,
হমেনর উ রপু ষেদর মে য িযহেূয়ল ও িশিমিয়,

িযদূথেূনর উ রপু ষেদর মে য শমিয়য় ও উষীেয়ল।
১৫ তারপর তারা অ যা য সম লবীয়েদর একে র জেডা় কের রভরু মি র আনু ািনকভােব শাধন করার জ য িনেজেদর

র ত করেলন। রাজার মখু িদেয় রভরু য আেদশ এেসিছল তা তাঁরা র ার সে রহণ করেলন। ১৬ যাজকরা রভরু
মি েরর অ য রভােগ গেলন। তাঁরা মি েরর মে য য সম অ িচ িজিনসপ র িছল স সম বার কের মি েরর উেঠােন
আনেলন। তারপর লবীয়রা সসব িকে রাণ উপ যকায় িনেয় গেলন এবং তার মে য ফেল িদেলন। ১৭ রথম মােসর

রথম িদেন তাঁরা আনু ািনকভােব মি েরর শাধেনর কাজ কেরিছেলন। ঐ মােসরই অ ম িদেন তাঁরা মি েরর রেবশ
পেথ এেস উপি ত হেলন এবং তারপর আেরা আটিদন ধের মি েরর িচকরেণর কাজ কের গেলন। সই মােসর ১৬ িদেনর
মাথায় সম কাজ শষ হেয়িছল।

১৮ এরপর তারা রাজা িহি য়র কােছ িগেয় তাঁেক বলেলন, “আমরা রভরু মি রিট আগােগাডা় পির ার পির
কেরিছ। হামবিল িনেবদেনর জ য বদী ও অ যা য যা িকছ,ু যমন, িট রাখার জ য টিবল এবং সখােন যব ত
বাসনেকাসন পির ার ও পিব র কেরিছ। ১৯ রাজা আহস ঈ বেরর িব াচরণ করার পের িতিন মি েরর িজিনসপ র এবং
আসবাবপ র িলেক অবেহলা কেরিছেলন। আমরা এসব িজিনষ কেরিছ এবং স েলা রভরু বদীর সামেন সািজেয়
রেখিছ।”

২০ পরিদন ভারেবলা, রাজা িহি য় শহেরর সম উ পদািধকারী কমচারীেদর িনেয় মি ের গেলন। ২১ রাজপিরবােরর,
পিব র ােনর এবং িযহদূার লাকেদর পাপেমাচেনর নেব য িহেসেব তাঁরা সাতটা ষাঁড,় সাতটা মষ, সাতটা মষশাবক এবং
সাতটা পংু ছাগল এেনিছেলন। রাজা িহি য় হােরােণর উ রপু ষ যাজকেদর ঐ রাণী িলেক রভরু বদীেত বিল িদেত আেদশ
িদেলন। ২২ তাই যাজকরা রথেম ষাঁড় িল বিল িদেয় রভরু বদীেত সই র িছিটেয় িদেলন। ২৩–২৪ অনু পভােব যাজক
সাতটা মষ, সাতটা মষশাবক আর সাতটা ছাগল ছানােক পরপর বিল িদেয় বদীেত তােদর র িছিটেয় তা পিব র করেলন
যােত রভু ই রােয়েলর লাকেদর তােদর পাপ থেক মিু দন। রাজা সম ই রােয়লবাসীেদর হেয় এই পাপেমাচেনর
নেব য ও হামবিল িনেবদেনর িনেদশ িদেয়িছেলন।

২৫ এরপর মহারাজ িহি য় মহাসমােরােহ রাজা দায়েূদর ভাববাদী গাদ ও নাথেনর দওয়া আেদশ অনযুায়ী খাল-কতাল, বীণা,
তানপরুা বাজােত বাজােত লবীয়েদর আবার রভরু মি ের পাঠােলন। এভােব তাঁেদরেক মি ের পাঠােনার িনেদশ রভু তাঁর
ভাববাদীেদর মখু িদেয় পািঠেয়িছেলন। ২৬ লবীয়রা সকেল দায়েূদর বা যয র িনেয় এবং যাজকরা িশঙা িনেয় র ত হেলন।
২৭ তারপর রাজা িহি য় বদীেত হামবিল উৎসেগর িনেদশ িদেলন। হামবিল িলর উৎসগ যখন হল, তারা রভরু উে ে য
গান গাওয়া করেলা। রাজা দায়েূদর বানােনা ভরী ও বা যয র িল বাজােনা হল। ২৮ যখন বা যয র িল বাজেত লাগল
এবং গায়করা গান করেত লাগেলন তখন সম লাক, যাঁরা ওখােন জেডা় হেয়িছেলন তাঁরা রভরু উপাসনা করেলন। হামবিল
উৎসগ শষ না হওয়া পয তাঁরা উপাসনা কের গেলন।

২৯ বিলদােনর কাজ শষ হেল িহি য় সহ অ যা য সকেলই আভিূম নত হেয় উপাসনা করেলন। ৩০ যখন রাজা িহি য় ও
পদ যি রা তাঁেদর রভরু রশংসা কের গান গাইেত িনেদশ িদেলন তাঁরা দায়দূ ও ভাববাদী আসেফর লখা গান েলা
গাইেলন। রভরু রশংসা কের ও তাঁর সামেন মাথা নত কের তাঁরা সকেলই আনি ত হেয় উঠেলন। ৩১ িহি য় বলেলন,
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“িযহদূাবাসীরা শােনা, তামরা িনেজেদরেক রভরু চরেণ িনেবদন করেল। এেসা তামরা রভরু উে ে য দওয়ার জ য
আেরা বিলর জীব ও ধ যবাদ নেব য িনেয় এেসা।” তখন সকেল যার যমন ইে রভরু জ য নেব য ও হামবিল িনেয়
এেলা। ৩২ সিদন, হামবিল িহেসেব মাট ৭০িট ষাঁড,় ১০০িট মষ এবং ২০০িট মষশাবক রভরু কােছ িনেবিদত হল।
৩৩ পিব র নেব য িহেসেব িনেবিদত হল ৬০০িট ষাঁড় ও ৩০০০ মষ। ৩৪ হামবিলর িনিমে সম জ েদর ছাল ছাডা়েনা
ও কাটবার জ য যাজকরা সং যায় খবু কমই িছেলন। তাই তাঁেদর আ ীয়বগ, লবীয়রা সাহা য করেত এেলন যত ণ না
কাজিট শষ হয় এবং যত ণ না যাজকরা িনেজেদর কেরন, কারণ যাজকেদর থেক লবীয়রা িনেজেদর করেত বশী
িব ব িছেলন। ৩৫ ব পিরমাণ হামবিল ছাডা়ও, শাি নেব য এবং পয় নেব যর জ য রচরু চিব িছল য িল হামবিলর
সে দওয়ার জ য িছল। রভরু মি েরর িন যকম আবার হল। ৩৬ িহি য় ও তাঁর রজারা সকেল ঈ বর য ভােব অিত

ত তােদরেক তাঁর সবার জ য র ত কেরেছন তা ভেব খবুই আনি ত হেলন।

িহি য়র িন ারপব উ  যাপন

৩০ ১ রাজা িহি য় ই রােয়ল ও িযহদূায় রে যকেক বাতা পাঠােলন এবং ই রিয়ম ও মনঃিশর লােকেদর িচিঠ িলেখ
িদেলন রভরু মি ের আসার জ য, যােত তাঁরা সবাই রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর জ য িন ারপব উ  যাপন করেত

পােরন। ২ িতিন তাঁর সম উ পদ কমচারী এবং জ শােলেম সমেবত লােকেদর সে পরামশ করেলন এবং ি বতীয় মােস
িন ারপব উ  যাপন করেবন বেল ি র করেলন। ৩ যেহতু যাজকেদর অিধকাংশ এই পিব র সবা অনু ান উদযাপেনর জ য
তখনও আনু ািনকভােব র ত িছেলন না, এবং লাকরা তখনও জ শােলেম সমেবত হয় িন, সেহতু িনধািরত সমেয় িন ারপব
উ  যাপন করা গল না। ৪ তেব তাঁরা যা িস া িনেয়িছেলন তােত িহি য় সহ সমেবত সকেলই স হেয়িছেলন। ৫ এবং ব -
শবা থেক কের দান শহর পয ই রােয়েলর সব র সকলেক জ শােলেম এেস রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর িন ারপেব
যাগদােনর জ য আম রণ জানােনা হল। ই রােয়েলর লাকেদর একটা বড় অংশ দীঘিদন যাবৎ মািশর বিণত িবিধ অনযুায়ী

িন ারপব পালন কেরন িন। ৬ তাই বাতাবাহকরা ই রােয়ল ও িযহদূার সব র রাজা িহি য়র িচিঠ িনেয় গল যােত জানােনা
হল:

“ই রােয়েলর স িতরা, তামরা অ রাহাম, ইস ্হাক ও ই রােয়েলর আরা য ঈ বেরর িদেক মখু ফরাও। একমা র
তাহেলই তামরা যারা অশরূরােজর স যদল থেক পািলেয় এেসছ, তােদর রিত িতিন ক ণা পরবশ হেবন।
৭ তামােদর পবূপু ষ এবং সহনাগিরকেদর মেতা আচরণ কােরা না। তাঁরা তাঁেদর িপতার ঈ বেরর িব ে পাপ
কেরিছেলন। তাই রভু তাঁেদর বংস হেত িদেয়িছেলন। এসবই তামরা িনেজেদর চােখ দেখেছা। ৮ তামােদর এইসব
পবূপু ষেদর মেতা গাঁয়াতিুম না কের সম অ ঃকরণ িদেয় রভরু ব না কেরা। রভু তাঁর আশীবােদ য পিব রতম
ানেক িচরপিব র কের তেুলেছন সখােন এেস তামরা তামােদর রভু ঈ বেরর সবা কেরা। একমা র তাহেলই
রভরু রাষদিৃ র হাত থেক তামরা অ যাহিত পােব। ৯ তামরা যিদ তাঁর চরণতেল িফের এেস তাঁেক অনসুরণ কেরা

তাহেল তামােদর আ ীয় বজন ও স ান-স িতেদর অপহরণকারীরা তােদর রিত দয়া রদশন করেবন এবং তারা
সকেল আবার এই দেশ িফের আসেত পারেব। তামােদর রভু দয়ালু এবং ক ণাময়। তামরা যিদ তাঁর কােছ িফের
আেসা িতিন কখেনাই তামােদর িদক থেক মখু ফরােবন না।”
১০ বাতাবাহকরা সবলূনূ পয ই রিয়ম ও মনঃিশর সব র, রে যকটা শহের এই আেবদন িনেয় গল। িক লােকরা

এর কােনা ব না িদেয় এই আেবদন ও বাতাবাহকেদর িনেয় ঠা া-তামাশা করেত করেলা। ১১ তেব আেশর মনঃিশ
ও সবলূেূনর িবিভ অ েলর িকছ ু যি পরম দীেনর মেতা জ শােলেম এেস উপি ত হল। ১২ এমনিক িযহদূােতও রভু
এমনভােব চেলিছেলন যােত সম লাক, রাজা ও তাঁর উ পদ কমচারীেদর মেন চলেত রাজী হল।

১৩ ি বতীয় মােস ব যি জ শােলেম খািমরিবহীন িটর উৎসব পালন করেত এেলা। ১৪ এরা সকেল জ শােলেমর
রা দবেদবীেদর জ য বানােনা বদী ও ধপুধেূনা দবার বদী েলা ভেঙ িকে রাণ উপ যকায় ফেল িদল। ১৫ ি বতীয়

মােসর ১৪ িদেনর িদন এরা িন ারপেবর নেব যিট বিল িদেলন। যাজকগণ ও লবীয়রা লি ত মেন সবার কােজর জ য
র ত হেলন কারণ তাঁরা অনু ানিটর জ য যথাযথভােব পিব র িছেলন না। তাঁরা রভরু মি ের হামবিল িনেয় এেলন।

১৬ মািশর িবিধ অনযুায়ী, তাঁরা মি ের তাঁেদর িনধািরত জায়গা িল রহণ করেলন। লবীয়রা যাজকেদর হােত রে র পা র
তেুল দবার পর যাজকরা সই র বদীেত িছিটেয় িদেলন। ১৭ উপি ত লাকেদর মে য অেনেকই িছেলন যাঁরা এই পিব র
সবার কােজর জ য িনেজেদর র ত কেরন িন। এরকম লাকেদর জ য, লবীয়রা িন ারপেবর নেব যিট বিলদান করেলন।

১৮–১৯ এরকম করা হল যেহতু ই রিয়ম, মনঃিশ, ইষাখর ও সবলূেূনর অেনেকই িন ারপেবর ভাজসভায় যাগদােনর জ য
িনেজেদর িচ কেরন িন এবং মািশর িবিধ অনযুায়ী তাঁরা এিট পালন কেরন িন। িক তাঁরাও যাগদান করেলন, কারণ িহি য়

রাথনা কের বলেলন, “ হ রভ,ু তিুম ম লময়। এরা সকেলই সবা ঃকরেণ তামার উপাসনা করেত চাইেলও িবিধ অনযুায়ী
িনেজেদর িচ কের িন। তিুম এেদর মা কেরা। তিুম আমােদর পবূপু েষর আরা য ঈ বর। এরা যিদ এই পিব রতম ােনর
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জ য উপযু ভােব িনেজেদর নাও কের থােক, তাহেলও তিুম এেদর সবাইেক, যারা সম দয় িদেয় তামােক চায়,
মা কের িদও।” ২০ রভু রাজা িহি েয়র রাথনায় সাডা় িদেয় এেদর সবাইেক মা কের িদেলন। ২১ ই রােয়েলর বািস ারা

সাতিদন ধের মহাসমােরােহ ও আনে র মে য িদেয় জ শােলেম খািমরিবহীন িটর উৎসব পালন করেলা। লবীয় ও যাজকরা
রে যকিদন তাঁেদর সা যমেতা রভরু রশংসা করেলন। ২২ য সম লবীয়রা রভরু সবা কােজর অনধুাবন কেরিছেলন

রাজা িহি য় তােদর সবাইেক উৎসািহত করেত লাগেলন। সাতিদন এই উৎসব পালেনর পর লাকরা িন ারপেবর নেব য
উৎসগ করেলা। তারা তােদর পবূপু েষর রভু ঈ বেরর রশংসা ও তাঁর রিত তােদর ধ যবাদ াপন করেলা ।

২৩ তখন সম লাক আেরা সাতিদন থাকেত রাজী হল। আেরা সাতিদন ধের তারা আনে র সে িন ারপব পালন করেলা।
২৪ িযহদূার রাজা িহি য়, যােত এিট স ব হয় তার জ য ১০০০ ষাঁড,় ৭০০০ মষ উপি ত লাকেদর খাবার জ য দান
করেলন। নতারা সকেল আেরা ১০০০ ষাঁড় আর ১০,০০০ মষ দান করেলন। সম যাজকরা পিব র সবার কােজর জ য
িনেজেদর করেলন। ২৫ উপি ত রে যেক, িযহদূার রে যক যাজকগণ ও লবীয়রা, ই রােয়ল থেক িযহদূায় আসা
বিহরাগতরা, অ যা য রে যেক যারা ই রােয়ল থেক এেসিছেলন, তাঁেদর রে যেকই খশুী ও আনে র সে উৎসব পালন
করেলন। ২৬ তাই জ শােলেমর সব র তখন খশুীর ব যা কারণ ই রােয়েলর রাজা, দায়েূদর পু র, শেলামেনর সময় থেক
জ শােলেম এরকম কােনা উৎসব আর কখনও হয়িন। ২৭ যাজকগণ ও লবীয়রা উেঠ দাঁডা়েলন এবং লাকেদর আশীবাদ

করার জ য রাথনা করেলন। রভু বেগ তাঁর পিব র বাস ান থেক তাঁেদর সই রাথনা নেত পেলন।

রাজা িহি য়র উ িত িবধান

৩১ ১ যখন িন ারপেবর উৎসব উ  যাপন শষ হল, তখন িন ারপেবর জ য য সম ই রােয়লবাসী জ শােলেম উপি ত
হেয়িছেলন, তাঁরা িযহদূার িবিভ শহর িলেত গেলন এবং পাথেরর তরী মিূ েলা ভে টকুেরা টকুেরা করেলন।

আেশরার খুঁিট উপেড় ফেল িযহদূা ও িব যামীেনর সব র উ ল িল ভে দওয়া হল। ই রিয়ম ও মনঃিশেতও একই িজিনস
করা হল। মিূ পেূজার যাবতীয় িচ িনি না হওয়া পয লােকরা এইসব কের যেত লাগেলা। তারপর ই রােয়লীয়রা
িনেজেদর শহের য যার বািডে়ত িফের গল।

২ যাজকগণ ও লবীয়েদর কেয়কিট দেল িবভ করা হেয়িছল এবং রে যকিট িবভােগর জ য কােজর সং া িনিদ কের
দওয়া হেয়িছল। রাজা িহি য় এই সম দেলর সবাইেক আবার িনেজেদর কত য করেত আেদশ িদেলন। যাজক ও লবীয়রা

আবার নেব য, হামবিল ও ম ল নেব য িনেবদেনর কােজ িনযু হেলন। মি েরর সবা করা ছাডা়ও তারা রভরু গেৃহ
ভি গীিত ও রশি গান করেতন। ৩ িহি য় হামবিল িহেসেব তাঁর িনজ ব িকছ ু প িনেবদন করেলন। রিতিদন সকােল ও
স যায় এইসব প েদর হামবিল িহেসেব বিল দওয়া হেতা। রভরু িবিধ অনযুায়ী রিত িব রােমর িদন অমাব যার উৎসেবর
িদন এবং উৎসেবর িদেন এইসব প বিলদান করা হেতা।

৪ িনয়ম অনযুায়ী লাকেদরও তােদর শে যর একিট িনধািরত অংশ ও অ যা য িজিনসপ র যাজক ও লবীয়েদর দবার
কথা িছল। িহি য় জ শােলেমর সবাইেক সই িনয়ম মেন চলেত আেদশ িদেলন, যােত যাজকগণ ও লবীয়রা তাঁেদর ওপর
য কাজ অিবি মেনােযােগ ব ে করেত পােরন। ৫ দেশর সব র লাকরা রাজার এই আেদেশর কথা নেলন। য

মূ েত ই রােয়লীয়রা এই আেদশ নেলা, তারা তােদর শ য, রা ারস, তল ও মধরু ফলেনর রথমভাগ থেক উদারভােব
দান করল; তারা যা িকছ ু এেনিছল তার এক-দশমাংশ িদেয় িদল। ৬ ই রােয়ল ও িযহদূার শহরা েল বসবাসকারী লাকরা
তােদর গবািদ প র এক-দশমাংশ ও অ যা য সাম রী ও একই পিরমােণ িনেয় রােম রভু ঈ বেরর িজিনসপ র রাখার
জ য িনধািরত একিট িবেশষ জায়গায় ূপীকৃত করেলা।

৭ ততৃীয় মাস অথাৎ ম-জনু থেক কের স ম মাস অথাৎ সেপট বর-অে াবর পয এইভােব দানসাম রী সং রহ
করা হল। ৮ যখন িহি য় আর অ যা য নতারা এেস সই ূপাকার িজিনষ য িল সং রহ করা হেয়িছল, দখেলন, তাঁরা রভু
আর তাঁর ই রােয়েলর লাকেদর ধ যবাদ জানােলন।

৯ এরপর, িহি য় যখন ূপীকৃত দান সাম রী স েক যাজকগণ ও লবীয়েদর র করেলন, ১০ রধান যাজক, সােদাক
বংেশর অসিরয় বলেলন, “ যিদন থেক লাকরা রভরু মি েরর জ য দান করেত কেরেছ সই সময় থেক আমরা কবল
খেয়ই চেলিছ । িক আমরা পট ভের খাবার পরও এখনও যেথ খাবার দাবার পেড় রেয়েছ। রভু সি য সি যই তাঁর
সবকেদর রিত সদয় তাই এেতা সম খাবারদাবার সং রহ হেয়েছ।”

১১ িহি য় যাজকেদর মি েরর ভাঁডা়র ঘর েলা িঠকঠাক করেত বলেলন। স কাজ হেয় গেল, ১২ যাজকরা লাকেদর দান ও
এক-দশমাংশ ও অ যা য যা িকছ ু রভরু উে ে য িনেবিদত হেয়িছল তা িব ব ভােব িনেয় এেস মি েরর ভাঁডা়র ঘর েলায়
রাখেলন। লবীয়-কনানীয় িছেলন এই সম সংগহৃীত িজিনসপে রর দািয়ে ব। এ যাপাের তাঁর সহকারী িছেলন তাঁর ভাই
িশিমিয়। ১৩ কনানীয় আর তাঁর ভাই িশিমিয়র তৎ বাবধােন কাজ কেরিছেলন যাজক িযহীেয়ল, অসিসয়, নহৎ, অসােহল,
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িযরীেমাৎ, যাষাবদ, ইলীেয়ল, িয িখয়, মাহৎ, বনায়। রাজা িহি য় ও ঈ বেরর মি েরর অ য অসিরয় জেন িমেল এই
সম লাকেদর বেছ িনেয়িছেলন।

১৪ িয ার পু র কাির—মি েরর পবূ রাে র বারর ী লাকেদর ঈ বরেক দওয়া দান এবং পিব রতম নেব য
সং রেহর দািয়ে ব িছেলন। ১৫ এদন, িম যামীন, যশয়ূ, শমিয়য়, অমিরয় আর শখিনয় এই সংগহৃীত িজিনস িল তােদর
আ ীয়েদর মে য তােদর িবভাজন অনযুায়ী, নবীন ও রবীণ উভয়েকই িব ব ভােব িবতরণ কেরিছেলন।

১৬ য সব পু ষ িতন বছর ও তার উ বয়েসর িছল এবং যােদর নাম বংশ তািলকায় িছল, তারাও এই িজিনষ িল পেয়িছল।
তােদর মি ের রেবশ করেত হত এবং তােদর িবভাজন অনসুাের তােদর য সব িন য কেমর দািয় ব িছল তা করেত হত।
১৭ যাজকেদর রে যকেক তােদর রা য সাম রী দওয়া হল। এসব কাজ পািরবািরক নিথপে র িলিপব পিরবােরর নাম
দেখ িবিধ মেতা করা হেয়িছল। লবীয়েদর মে য যােদর বয়স ২০ বা তার বশী তারা সকেলই ব ও গা ী অনযুায়ী তােদর

জ য িনধািরত দানসাম রী পেয়িছেলন। ১৮ এমনিক লবীয় পিরবােরর রী ও পু রক যারাও দানসাম রীর অংশিবেশষ লাভ
কেরিছেলন। পািরবািরক নিথপে র য সম লবীয় পিরবােরর নাম িছল তাঁরা কউই এই অিধকার থেক বি ত হনিন। কারণ
লবীয়রা সব সমেয়ই একিন ও পিব র মেন সবার কােজর জ য িনেজেদর র ত রাখেতন।

১৯ হােরােণর উ রপু রেদর মে য িকছ ু যাজকেদর শহেরর কােছ চাষবােসর জিম িছল যখােন তাঁরা বাস করেতন। এই
শহর িলর রে যকিট থেক সনুাম আেছ এমন লাকেদর হােরােণর উ রপু ষেদর মে য এবং লবীয়েদর পািরবািরক
ইিতহােস যােদর নাম অ ভু তােদর মে য দানসাম রী িবিল-ব েনর জ য বেছ নওয়া হেয়িছল।

২০ রাজা িহি য় িযহদূায় এই সম ভাল ভাল কাজ কেরিছেলন। িতিন তাঁর রভু ঈ বেরর দিৃ েত যা িকছ ুভাল ও ম লজনক
সই সম কাজ কেরিছেলন। ২১ িতিন য য কােজ হাত িদেয়িছেলন রভরু মি েরর সং ার থেক কের িবিধ িনেদশ

পালন করা, ঈ বরেক অনসুরণ কের চলা সব িকছেুতই সাফ য লাভ কেরিছেলন। িহি য় সম অ ঃকরণ িদেয় এই সম
কত য পালন কেরিছেলন।

অশরূরাজ িহি য়েক িবপেদ ফলেলন

৩২ ১ রাজা িহি য় এই সম কত য সু ভােব পালন ও সমাধা করার পর অশরূরাজ স  েহরীব িযহদূা আ রমণ করেত
আেসন। স  েহরীব তাঁর সনাবািহনী সহ গ বারা সরুি ত িযহদূা শহেরর বাইের তাঁবসুমহূ গেডি়ছেলন কারণ িতিন

স িল িনেজর জ য দখল করেত চেয়িছেলন। ২ যখন িহি য় জানেত পারেলন য স  েহরীব জ শােলম আ রমণ করেত
এেসেছন, ৩ িহি য় তাঁর উ পদ কমচারী ও স যা য েদর সে পরামশ কের িঠক করেলন েগর বাইেরর ঝণার জলধারা
ব কের দেবন। ৪ তখন সকেল িমেল দূেগর বাইের সম ঝণা আর িযহদূার মে য িদেয় রবািহত নদীর জল ব করার
যব া করেলন। তাঁরা বলেলন, “অশরূরাজ এখােন আসনু এবং দখনু কত জলক আেছ।” ৫ িহি য় জ শােলেমর রাচীেরর
ভেঙ যাওয়া অংশ মরামত কের রাচীেরর ওপর নজরদাির বিসেয় জ শােলেমর সরু া যব া সদুঢৃ় করেলন। উপর ,

িতিন রথম রাচীেরর চতিুদেক আেরকটা দওয়াল তেুল পবূ িদেকর পাঁিচল শ কের গাঁথেলন। অেনক অ রশ র ও ঢালও
বানােলন। ৬–৭ যেু র স যা য েদর ওপর িতিন সাধারণ লাকেদর র ণােব েণর দািয় ব িদেলন। িতিন শহেরর রেবশ
পেথ এই সম স যা য েদর সে দখা কের তােদর উৎসাহ িদেয় বলেলন, “শি শালী এবং সাহসী হও। অশরূরােজর িবশাল
সনাবািহনীর কথা ভেব ভয় পাবার কােনা কারণ নই। অশরূরােজর থেকও বড় শি আমােদর সে আেছ। ৮ অশরূরােজর
ধু স যই আেছ িক আমােদর সে আমােদর রভু ঈ বর আেছন। িতিন আমােদর সাহা য করেবন এবং আমােদর জ য

যু করেবন।” এইভােব িযহদূারাজ িহি য় সকলেক অনু রািণত কের তােদর মেনর জার বািডে়য় িদেলন।
৯ ইিতমে য, অশরূরাজ স  েহরীব আর তাঁর সনারা লাখীশ শহেরর কােছ শহরটা দখল করার জ য তাঁবু ফেলিছেলন। তখন

স  েহরীব রাজা িহি য় ও িযহদূার লাকেদর কােছ একিট খবর পাঠােলন যােত বলা হল,
১০ “ কা িব বাস এবং অবল বেনর ওপর তামরা ভরসা করছ য তামরা অব জ শােলেম রেয়ছ? ১১ িহি য়
তামােদর ভলু পেথ িনেয় যাে । চালািক কের স তামােদর জ শােলেম আটেক রেখেছ, যােত তামরা খাবার ও

জেলর অভােব বেঘাের মারা পড।় িহি য় তামােদর বলেছ, ‘আমােদর রভু ঈ বর অশরূরােজর হাত থেক তামােদর
র া করেবন।’ ১২ আর এিদেক ও িনেজ রভরু সম উ ান ও বদী ভে িদেয় িযহদূা আর জ শােলেমর লাকেদর
একিটমা র বদীেত উপাসনা করেত ও ধপুধেূনা িদেত বলেছ। ১৩ তামরা সকেল িন য়ই জােনা আিম ও আমার
পবূপু ষরা অ যা য রাে যর লাকেদর িক অব া কেরিছ। এমন িক ঐ সব দেশর দবতারাও সসব লাকেক আমার
হাত থেক র া করেত পােরিন। ১৪ আমার পবূপু ষরা এেকর পর এক রা য বংস কেরেছন। এমন কােনা দবতা নই
িযিন আমােক তাঁর ভ েদর হ যা করার থেক থামােত পােরন। তামরা ভাবেছা তামােদর দবতা তামােদর আমার
হাত থেক বাঁচােত পারেব? ১৫ িহি য়র চালািকর ফাঁেদ পেডা় না। কারণ কােনা দেশর কােনা দবতাই তাঁর ভ েদর
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আমার বা আমার পবূপু েষর হাত থেক র া করেত পােরিন। ভেুলও ভেবা না য তামােদর রভু তামােদর মতৃু্য
আটকােত পারেব।”
১৬ অশরূরােজর পদ কমচারীরা সকেল রভু ঈ বর ও তাঁর দাস িহি য়র িব ে আেরা নানা ধরেণর িব প ম য

কেরিছল। ১৭ অশরূরাজ তাঁর িচিঠেতও রভু ই রােয়েলর ঈ বর স েক িবিভ অপমানজনক ম য কেরিছেলন। িতিন
িচিঠেত িলেখিছেলন: “অ য দেশর দবতারা যমন তােদর ভ েদর আমার হাত থেক র া করেত পােরিন, স রকমই
িহি য়র দবতাও আমার হাত থেক ওর ভ েদর একটােকও বাঁচােত পারেব না।” ১৮ এরপর স  েহরীেবর আিধকািরকরা
গ রাকােরর ওপর য সম জ শােলেমর লাক দাঁিডে়য়িছেলন তােদর ভয় দখােনার জ য িহ ভাষায় চঁিচেয় উঠেলন

যােত িতিন নগরীিট দখল করেত পােরন। ১৯ তারা জ শােলেমর ঈ বর স েকও এমনভােব কথা বলল যন িতিন অ যা য
জািতর সই সম দবতােদর একজন যােদর মানষু হােত কের তরী কেরেছ।

২০ রাজা িহি য় আর আেমােসর পু র ভাববাদী িযশাইয় তখন এই স েটর হাত থেক র া পেত উ বের বেগর উে ে য
রাথনা করেলন। ২১ এবং রভু অশরূরােজর িশিবের একজন দূত পাঠােলন। সই দূত তখন অশরূীয়েদর সম স য, নতা

ও আিধকািরকেদর হ যা করেলন। অবেশেষ, চরম ল া িনেয় অশরূরাজ তাঁর রাে য িফের যেত বা য হেলন। এরপর,
যখন িতিন তাঁর দবতার মি ের গেলন, তাঁর িনেজরই কেয়কজন পু র তরবািরর সাহাে য তাঁেক হ যা করেলা। ২২ রভু
এইভােব িহি য় ও তাঁর লাকেদর অশরূরাজ স  েহরীব ও অ যা যেদর হাত থেক র া কেরন। রভু তােদর সব িদেকই শাি
িদেয়িছেলন। ২৩ ব যি জ শােলেম রভরু জ য এবং িযহদূার রাজা িহি য়র জ য মূ যবান উপহার এেনিছেলন যােত
অ য সম দশ িহি য়েক স ান রদশন কের।

২৪ সই সমেয়, িহি য় খবুই অসু হেয় পডে়লন এবং রায় মতৃু্যমেুখ পিতত হেলন। িতিন তখন রভরু কােছ রাথনা
করেল রভু তাঁেক দশন িদেয় একিট দব সংেকেতর রিত ল ্য রাখেত বেলন। ২৫ িক িহি য় এেতা গিবত িছেলন য
িতিন তখন ঈ বেরর এই ক ণার জ য তাঁর রিত ধ যবাদ পয াপন কেরন িন। এেত ঈ বর িহি য় এবং িযহদূা ও
জ শােলেমর ওপর অ য হেলন। ২৬ এই কারেণ িহি য় ও এই সম লাকরা তাঁেদর মেনাভাব ও জীবনযাপেনর

ধারা পিরবতন কেরিছেলন এবং গিবত হবার পিরবেত ন রভােব থাকেত করেলন। এর ফেল, িহি য়র জীব শায় রভরু
রাধাি তােদরঁ শ কেরিন।
২৭ িহি য় ব ধনস দ ও স ােনর অিধকারী হেয়িছেলন। িতিন সানা, েপা, গয়নাগাঁিট, মশলাপািত অ রশ র ও

অ যা য িজিনসপ র রাখার জ য নতনু নতনু জায়গা বািনেয়িছেলন। ২৮ লাকরা তাঁেক য সম খা যশ য, রা ারস, তল
ই যািদ পাঠােতা সসব রাখার জ যও ভাঁডা়র ঘর িছল। গবািদ প , ঘাডা় এেদর থাকার জ য বানােনা হেয়িছল গায়াল
ও আ াবল। ২৯ এছাডা়ও িহি য় অেনক নতনু শহেরর প ন কেরিছেলন এবং মষপাল ও অ যা য গবািদ প র অিধকারী
হেয়িছেলন। ঈ বর িহি য়েক ধনবান কেরিছেলন। ৩০ িহি য়ই জ শােলেমর গীেহান ঝণার উৎ স মেুখর রাত আটেক তার
গিতপথ দায়দূ নগরীর পি ম রাে পিরবিতত কেরিছেলন। তাঁর সম কােজই িহি য় সফলতা লাভ কেরন।

৩১ িহি য়র এই একটানা সফলতার কারেণ বািবেলর নতােদর তাঁর সাফে যর গাপন কথা িশখেত পাঠােনা হেয়িছল।
িহি য়েক পরী া করার জ য ঈ বর তােক একা রেখ িদেলন, যােত িতিন জানেত পােরন িহি য় সি য কতটা িব ব িছল।

৩২ িহি য় আর যা িকছ ু কেরিছেলন, িতিন িকভােব রভেুক র া রদশন কেরিছেলন স সবই আেমােসর পু র িযশাইয়র
দশন পু ক এবং িযহদূা ও ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ৩৩ িহি য়র মতৃু্যেত, লাকরা তাঁেক
পাহােডর় ওপর দায়েূদর পবূপু েষর মে য সমািধ করল এবং তাঁর মতৃু্যর পর িযহদূার ও জ শােলেমর সম লাকরা তাঁেক

র া জানায়। িহি য়র মতৃু্যর পর তাঁর পু র মনঃিশ নতনু রাজা হেলন।

িযহদূার রাজা মনঃিশ

৩৩ ১ মা র বােরা বছর বয়েস িযহদূার রাজা হেয় রাজা মনঃিশ ৫৫ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। ২ মনঃিশ
রভরু িব াচরণ কেরিছেলন। য সম জািতর লাকেদর রভু ই রােয়লীয়রা আসার আেগ পাপ আচরেণর জ য

তােদর ভখূ থেক উৎ খাত কেরিছেলন, মনঃিশ তােদর অনসুতৃ ভয়ানক ও জঘ য পেথ জীবনযাপন কেরন। ৩ মনঃিশ আবার
নতনু কের তাঁর িপতার ভে দওয়া উ ান বানােনা ছাডা়ও বাল দবতার বদী ও দবী আেশরার খুঁিট বিসেয়িছেলন।
আকােশর ন ররািজর সামেনও িতিন মাথা নত কেরন ও তােদর পেূজা কেরন। ৪ রভরু মি ের, জ শােলেম য মি ের

রভু আজীবন তাঁর উপি িতর িচ রকােশর বাসনা কেরিছেলন, সই মি ের মনঃিশ মিূ েদর বদী াপন কেরিছেলন।
৫ রভরু মি েরর েটা উেঠােন মনঃিশ আকােশর তারকারািজর জ য বদী াপন কেরিছেলন। ৬ িবি হে ােমর উপ যকায়,
িতিন তাঁর িনেজর স ানেদর আ েন উৎসগ কেরিছেলন। িতিন ভিব যৎ র া, মাহক, যৗিগক ও মায়াি রয়ার মা যেমও
আ া, রতা া ও যা করেদর সহায়তায় তাঁর মনঃ ামনা পণূ করেত চেয়িছেলন। এইরকম নানাভােব রভরু িব াচরণ
কের িতিন রভেুক কের তেুলিছেলন। ৭ িতিন মি ের এক মিূ াপন কেরিছেলন যখােন রভু দায়দূ ও তাঁর পু র
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শেলামেনর কােছ ঘাষণা কেরিছেলন, “আিম এই মি ের এবং ই রােয়েলর সম অ ল িলর মে য থেক যােক মেনানীত
কেরিছ সই জ শােলেম আমার নাম িচরকাল রাখব। সই মি ের িতিন একিট মিূ াপন করেলন। ৮ আিম মািশেক য িবিধ
ও িনেদশ িল িদেয়িছলাম ধু যিদ ই রােয়লীয়রা স িল পালন কের তাহেল আিম তামােদর পবূপু ষেক য জিম িদেয়িছলাম
তা কখেনা আবার িফিরেয় নব না।”

৯ িক িযেহাশয়ূর সময় রভু য জািত িলেক বংস কেরিছেলন মনঃিশ িযহদূা ও জ শােলেমর লাকেদর, তার থেকও
বশী পাপ আচরেণ রব ৃ কেরিছেলন।

১০ রভু মনঃিশ ও তাঁর রজােদর সতক করেলও তাঁরা তাঁর কথায় কণপাত করেলন না। ১১ তখন রভু অশরূরােজর
স যা য েদর িদেয় মনঃিশর রাজ ব আ রমণ করােলন। এই স যা য রা মনঃিশেক ব ী কের তাঁর হােত পােয় বিড়

পিরেয়, শকেল বঁেধ তাঁেক বািবেল িনেয় গেলন।
১২ তারপর, যখন িতিন মহা স েট পডে়লন, তখন মনঃিশ রভু তাঁর ঈ বেরর কােছ রাথনা করেলন এবং গভীরভােব তাঁর

পবূপু েষর ঈ বেরর কােছ িনেজেক অবনত করেলন। ১৩ িতিন ঈ বেরর কােছ রাথনা করেলন এবং সাহা য চাইেলন। ঈ বর
তাঁর রাথনা নেলন এবং তাঁর অনেুরাধ রাখেলন এবং িতিন তাঁেক জ শােলেম, তাঁর রাজে ব িফের িগেয় তাঁর িসংহাসেন
বসেত িদেলন। মনঃিশ বঝুেত পারেলন য রভইু রকৃত ঈ বর।

১৪ এ ঘটনার পর মনঃিশ নগরীর বাইের আেরকিট পাঁিচল তলুেলন। এই দওয়ালিট গীেহান ঝণার পি ম রাে র িকে রাণ
উপ যকা থেক ওেফল পবেতর মৎ স বার পয িব ৃত হল। এবােরর পাঁিচল েলা খবু উঁচু কের বানােনা হয়। এরপর মনঃিশ
িযহদূার সম গেবি ত শহের সনাপিতসমহূ িনেয়াগ কেরন। ১৫ িতিন সম মিূ ও রিতকৃিত িল রভরু মি র থেক
সিরেয় ফেলন এবং মি েরর পবেতর ওপর এবং জ শােলেম তাঁর বানােনা বদী িলও ভেঙ শহেরর বাইের ফেল িদেলন।
১৬ তারপর িতিন রভরু জ য বদীিট উ ার করেলন এবং ম ল নেব য ও ধ যবাদ াপন-সচূক নেব য অপণ করেলন
এবং িযহদূার সম লাকেদর রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর সবায় িনেয়ািজত হেত আেদশ িদেলন। ১৭ লাকরা উ লীেত
বিল িদেলও তারা তা একমা র তােদর রভু ঈ বেরর উে ে যই িদেতন।

১৮ মনঃিশ আর যা িকছ ুকেরিছেলন, ঈ বেরর রিত তাঁর রাথনা বা রভু ই রােয়েলর ঈ বেরর নােম য সম ভাববাদী
তাঁর সে কথাবাতা বেলিছেলন স সবই ই রােয়েলর রাজােদর সরকারী নিথপ র ত িলিপব আেছ। ১৯ মনঃিশর রাথনা
এবং ঈ বেরর তােত সাডা় দওয়া, তাঁর পাপ এবং িব বাসহীনতা, যখােন যখােন িতিন উ ান াপন কেরিছেলন সই সব
জায়গার পু ানপুু বণনা, আেশরার খুঁিট সমহূ ও মিূ সমহূ, িনেজেক ন র করবার পেূব, এ িল পিরপণূভােব ভাববাদীেদর
ইিতহাস রে লখা আেছ। ২০ মনঃিশর মতৃু্যর পর লাকরা তােক তাঁর পবূপু ষেদর সে সমািধ করার পর তাঁর পু র
আেমান নতনু রাজা হেলন।

িযহদূার রাজা আেমান
২১ আেমান ২২ বছর বয়েস রাজা হেয় মা র বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। ২২ আেমান রভরু রিত ব পাপ

আচরণ কেরন। তাঁর িপতার বানােনা খাদাই করা মিূ র সামেন বিলদান করা ছাডা়ও আেমান এই সম মিূ পেূজা করেতন।
২৩ িতিন তাঁর িপতা মনঃিশর মেতা দীনভােব রভরু কােছ আ সমপণও কেরন িন। বর িতিন উ েরা র আেরা অপরাধ করেত
থােকন। ২৪ আেমােনর ভ ৃ যরা তাঁর িব ে চ রা কের তাঁেক রাজ রাসােদই হ যা করেলা। ২৫ িক িযহদূার লাকরা এই
সম চ রা কারী ভ ৃ যেদর হ যা কের আেমােনর পু র যািশয়েক িসংহাসেন বসােলা।

িযহদূার রাজা যািশয়

৩৪ ১ যািশয় মা র আট বছর বয়েস রাজা হেয় ৩১ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। ২ যািশয় রভু বিণত সৎ 
পেথ জীবনযাপন কেরিছেলন। তাঁর পবূপু ষ দায়েূদর মেতাই িতিন ব সৎ কাজ কেরন এবং এই পথ থেক কখনও

িবচু্যত হনিন। ৩ তাঁর রাজে বর আট বছের, যািশয়, যখন িতিন তখনও একজন বালক মা র িছেলন, ঈ বরেক খুঁজেত
কেরন, িযিন তাঁর পবূপু ষ দায়দূ বারা পিূজত। বােরা বছর রাজ ব করার পর, িতিন িযহদূা ও জ শােলম থেক উঁচু

ান িলর উৎ পাটন, আেশরার খুঁিট িল, মিূ সমহূ ও রিতকৃিত িনমলূ করার অিভযান কেরন। ৪ লাকরা তাঁর আেদেশ
বালেদেবর বদী ও ধপুধেূনা দবার উঁচু বদী িল ভেঙ ফেলন। মিূ ও রিতকৃিত েলা ভেঙ ঁেডা় করার পর িতিন সই
ধেূলা বালেদেবর মতৃ উপাসকেদর কবের ছিডে়য় িদেয়িছেলন। ৫ এবং যািশয় বােলর সই সব যাজকেদর হাড় িল এবং
তােদর বদী িল পিুডে়য় ছাই কেরন। ৬ মনঃিশ থেক ই রিয়ম, িশিমেয়ান থেক ন ািল—সম র িযহদূা ও জ শােলম থেক
৭ যািশয় এভােব মিূ পেূজার অবসান ঘিটেয়িছেলন। এই সবকিট শহের ও শহেরর র য অ েল ই রােয়েলর সব র িতিন
উ ান ও আেশরার খুঁিট, দবতােদর মিূ সমহূ ভেঙ ধলূায় িমিশেয় িদেয় জ শােলেম িফের গেলন।
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৮ িযহদূায় ১৮ বছর রাজ ব করার পর এবং সই ভখূ েক এবং মি রেক করবার পর, যািশয় অৎসিলয়র পু র শাফন,
নগরপাল মােসয় ও সিচব যায়াহেষর পু র যায়াহেক রভরু মি রিট সারােনার আেদশ িদেলন।

৯ আেদশ পালন করেত এরা সকেল রথেম মহাযাজক িহি য়র সে দখা কের তাঁর হােত লাকরা ঈ বেরর মি েরর
জ য য অথ িদেয়েছন তা তেুল িদেলন। লবীয় বারর ীগণ এই অথ মনঃিশ, ই রিয়ম, িযহদূা, িব যামীন, জ শােলম
ও ই রােয়েল যারা থেক িগেয়িছল, তােদর কাছ থেক সং রহ কেরিছেলন। তারপর তাঁরা জ শােলেম িফের গেলন।
১০ এরপর লবীয়রা সই অথ রভরু মি েরর কােজর তৎ বাবধায়কেদর িদেলন। রমানসুাের তৎ বাবধায়করা সই অথ

রভরু মি ের যসব রিমক কাজ করেব তােদর িদেলন। ১১ ছেুতারেক কিডব়গার জ য কাঠ িকনেত এবং পাথর কনবার জ য
পাথর কাটেুরেদর অথ িদেলন। তাঁরা এটা করেলন কারণ িযহদূার আেগর রাজারা মি েরর ইমারত িলেক বংস হেয় যেত
িদেয়িছেলন। ১২–১৩ িনযু রিমকরা লবীয় মরাির পিরবােরর লবীয় যহৎ ও ওবিদয়র তৎ বাবধােন এবং কহাৎ পিরবােরর
সখিরয় ও ম েমর অধীেন মন রাণ িদেয় কাজ করেলা। য সম লবীয়রা দ গাইেয়, বািজেয় িছেলন তাঁরা রিমকেদর
এবং যারা িবিভ রকেমর কাজ কেরিছেলন, তােদর তৎ বাবধান করেলন। িকছ ু লবীয় করিনক, অিধকািরক ও র ী িহেসেব
কাজ করেলন।

িবিধপু ক আিব ার
১৪ সই সময়, যখন লবীয়রা রভরু মি র থেক অথ বার করিছেলন, যাজক িহি য়, মািশর মা যেম রভু য িবিধপু কিট

িদেয়িছেলন সিটেক খুঁেজ পেলন। ১৫ উে িজত িহি য় তখন সিচব শাফনেক ডেক বলেলন, “আিম রভরু গহৃ থেক িবিধ
পু ক খুঁেজ পেয়িছ।” এবং িতিন শাফনেক সিট দখেত িদেলন। ১৬ শাফন তা রাজা যািশয়র কােছ িনেয় এেস বলেলন,
“আপনার কমচারীরা আপনার সম িনেদশ অ ের অ ের পালন কেরেছ। ১৭ রভরু মি ের য অথ সং রহ করা হেয়িছল তা
িদেয় িঠকাদার আর িমি রেদর মজিুর দওয়া হেয়েছ।” ১৮ তারপর শাফন রাজা যািশয়েক বলেলন, “যাজক িহি য় আমায়
একটা বই িদেয়িছেলন।” একথা বেল রাজার সামেন িবিধ পু কিট পাঠ করেত করেলন। ১৯ িবিধ পু েকর কথা িল েন
রাজা যািশয় মানিসকভােব িবপয্য হেলন এবং তাঁর জামাকাপড় িছঁডে়ত করেলন। ২০ এবং তখন যািশয় িহি য়েক,
শাফেনর পু র অহীকাম, মীখােয়র পু র অেদান, লখক শাফন আর রাজার ভ ৃ য অসায়েক িনেদশ িদেলন, ২১ “িশি র িগেয়

রভরু কােছ খুঁেজ পাওয়া িবিধ পু েক বিণত িবষয় স েক র কেরা। আমােদর পবূপু ষরা রভরু িবিধ অনসুরণ কেরন
িন বেল রভু আমােদর ওপর খবুই হেয়েছন। তাঁরা এই বইেয় বিণত সম িবিধ িঠকমেতা পালন কেরন িন।”

২২ িহি য় ও রাজার সম ভ ৃ যরা সকেল তখন রাজার ব রাগােরর তৎ বাবধায়ক হ রেহর পৗ র, তাখেতর পু র,
শ ুেমর রী ভাববািদনী ার কােছ জ শােলেম িগেয় উপি ত হেলন। তখন িহি য় আর রাজভ ৃ যরা ােক বইিট
স েক জানাল। ২৩ া তােদর বলেলন: “রাজা যািশয়েক িগেয় বেলা: রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর জািনেয়েছন, ২৪ ‘আিম
এই অ েল ও এখােন বসবাসকারী লাকেদর জীবেন েযাগ ঘিনেয় তলুেবা। িযহদূার রাজার সামেন যা পাঠ করা হেয়েছ, িবিধ
পু েক যসব ভয়ানক ঘটনার কথা বিণত হেয়েছ আিম সই সবই এখােন ঘটােবা। ২৫ কারণ লাকরা আমােক পির যাগ কেরেছ
এবং অ যা য মিূ সমেূহর সামেন ধপুধেূনা বািলেয়েছ; তােদর যাবতীয় কুকাজ আমায় কের তেুলেছ। তাই এই সম র
অ েলর ওপর আিম আমার রাধাি বষণ করেবা যা িকছেুত িনবািপত হেব না।’

২৬ “যাই হা , িযহদূার রাজা যািশয়, িযিন তামােদর রভরু কােছ খবর সং রেহর জ য পািঠেয়েছন, তাঁেক বেলা য
রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর এ কথাও বেলন: ২৭ ‘ যািশয়, তিুম তামার মন বদেলছ এবং আমার কােছ িনেজেক ন র কেরছ,

তামার পরেনর পাশাক িছঁেডছ় এবং আমার সামেন কঁেদছ। তামার দয় কামল, তাই আিম তামার রাথনা েনিছ।
২৮ আিম তামােক তামার পবূপু ষেদর মে য িনেয় যােবা। তিুম শাি েতই মরেত পারেব। এই ভখূে ও এখানকার লাকেদর
জীবেন আিম য েযাগ ঘিনেয় তলুেবা তা তামায় চােখ দেখ যেত হেব না।’” িহি য় ও রাজকমচারীরা এেস রাজােক এই
খবর জানােলন।

২৯ রাজা যািশয় তখন িযহদূা ও জ শােলেমর সম রবীণ যি েদর তাঁর সে দখা করেত বলেলন। ৩০ রাজা িনেজ
রভরু মি ের গেলন। যখন িযহদূা ও জ শােলেমর সম লাক, যাজক ও লবীয়রা, ধনী-দির র, উ -নীচ সবাই যািশয়র

কােছ এেলা, িতিন তােদর রভরু মি ের খুঁেজ পাওয়া চিু পু েক িলিখত সবিকছ ু পাঠ কের শানােলন। ৩১ এরপর রাজা
তাঁর িনেজর জায়গায় উেঠ দাঁিডে়য় রভরু সামেন তাঁর অনগুামী হবার এবং সম অ ঃকরণ ও সম রাণ িদেয় তাঁর আ া
িবিধ এবং িনয়মসকল পালন করেবন বেল শপথ করেলন। ৩২ এরপর িতিন জ শােলম ও িব যামীেনর সকলেক িদেয়ও একই

রিত িত করােলন। জ শােলেমর লাকরা তােদর পবূপু েষর ঈ বেরর সামেন করা শপথ র া করেত স ত হেলন।
৩৩ ই রােয়েলর লাকেদর কােছ িবিভ দেশর মিূ িছল। যািশয় সইসব ভয়ানক জঘ য মিূ ভেঙ ফেল ই রােয়েলর
লাকেদর রভরু সবা করেত বা য করেলন। যতিদন পয যািশয় বঁেচ িছেলন লাকরা তােদর পবূপু েষর রভু ঈ বেরর
সবা কের চেলিছেলন।
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যািশয়র িন ারপব উ  যাপন

৩৫ ১ রাজা যািশয় জ শােলেম রভরু জ য িন ারপব উ  যাপন কেরিছেলন। রথম মােসর ১৪ িদেন তারা িন ারপেবর
মষিট বিলদান কের। ২ যািশয় তােদর দািয় ব পালেনর জ য যাজকেদর বেছ িনেয়িছেলন এবং রভরু মি ের

কাজকম করার সময় িতিন তােদর উৎসািহত কেরিছেলন। ৩ য সম লবীয়রা ই রােয়েলর লাকেদর িশ াদান করেতন এবং
রভরু সবার জ য যাঁরা পথৃকভােব সমিপত িছেলন, যািশয় তাঁেদর বেলিছেলন, “পিব র িস ুকিট রাজা দায়েূদর স ান

শেলামেনর বানােনা মি ের রেখ দাও। ওটা কাঁেধ বেয় িনেয় িবিভ জায়গায় ঘেুর বডা়েনার তামােদর আর কােনা রেয়াজন
নই। এবার মন িদেয় তামােদর রভু ঈ বর, ই রােয়েলর ঈ বর ও ই রােয়েলর লাকেদর সবা কেরা। ৪ পিরবারেগা ী

অনযুায়ী মি েরর সবার জ য িনেজেদর র ত রােখা। রাজা দায়দূ ও তাঁর স ান তামােদর জ য য কত য িবধান কেরেছন
মন রাণ িদেয় তা পালন কেরা। ৫ যাও, লাকেদর িবিভ পিরবােরর জ য িনি মি েরর পিব র ােন লবীয়েগা ীর সে
দাঁডা়ও। ৬ িন ারপেবর মষ েলা বিল দাও, রভরু জ য িনেজেদর ও পিব র কের তােলা। তামােদর ভাইেদর জ য
মষ েলা র ত কের রােখা। এেসা, রভু মািশর মা যেম আমােদর যা যা করেত আেদশ িদেয়েছন আমরা সই সব কির।”

৭ িন ারপেব বিল দবার জ য যািশয় ই রােয়েলর লাকেদর িনেজর গবািদ প থেক ৩০,০০০ ছাগল ও মষ ছাডা়ও
আেরা ৩০০০ ষাঁড় িদেয়িছেলন। ৮ যািশয়র অধীন উ পদ আিধকািরকরাও মু হে িন ারপব উ  যাপেনর জ য লবীয়
ও যাজকবগ লাকেদর িবিভ প ও িজিনসপ র দান কেরিছেলন। রভরু মি েরর রধান আিধকািরক িহি য়, সখিরয় এবং
িযহীেয়ল যাজকেদর কােছ ২৬০০িট মষ ও ছাগল এবং ৩০০িট ষাঁড় দান কেরিছেলন। ৯ কনািনয়, শমিয়য়, নথেনল ও তাঁর
ভাইরা, হশিবয়, যীয়ীেয়ল, লবীয় রধান, যাষাবেদর মত লাকরা িন ারপেব বিলদােনর জ য লবীয়েদর ৫০০িট মষ ও
ছাগল এবং ৫০০ িট ষাঁড় দান কেরিছেলন। এই লাকরা িছল লবীয়েদর নতবৃ ৃ ।

১০ রাজা যমন আেদশ কেরিছেলন সই অনযুায়ী সম রকম র িত শষ হেল যাজকরা তােদর জ য িনিদ জায়গায়
দাঁডা়েলন এবং লবীয়রা তাঁেদর িনেজর িনেজর দল িলর সে দাঁডা়েলন। ১১ িন ারপেবর মষ েলা বিল দওয়া হল। তারপর
লবীয়রা চামডা় ছািডে়য় যাজকেদর হােত বিল দওয়া প র র তেুল িদেলন। যাজকরা সই র বদীর ওপর িছিটেয়

িদেলন এবং ১২ তারপর িবিভ পিরবারেগা ীর হােত, মািশর িবিধ পু ক অনযুায়ী, রভরু রিত হামবিলর জ য বিলর মাংস
তেুল িদেলন। ১৩ িনেদশ অনযুায়ী, লবীয়রা আ েনর আঁেচ িন ারপেবর মষশাবেকর মাংস ঝলেস িনেলন। তারপর ত
লাকেদর মে য মাংস িবতরণ করা হল। ১৪ এসব কাজ শষ হবার পর, লবীয়রা তােদর িনেজেদর ও হােরােণর উ রপু ষ

যাজকেদর জ য বরা মাংেসর ভাগ পেলন। যেহতু রাি র পয এই সম যাজক সকেলই হামবিল এবং চিব িনেবদেনর
কােজ য িছেলন, লবীয়রা তাঁেদর এবং যাজকেদর জ য মাংস তরী করেলন। ১৫ আসেফর বংেশর লবীয় গায়করা এরপর
রাজা দায়েূদর িনধািরত জায়গায় িগেয় দাঁডা়েলন। এঁেদর মে য আসফ, হমন রাজার ভাববাদী িযদূথনূ রমখুরা িছেলন।
বারর ীেদর কাউেকই িনেজেদর জায়গা ছেড় নডে়ত হয়িন কারণ তােদর অ যা য লবীয় ভাইরা সকেলই িন ারপেবর

জ য যা যা করা রেয়াজন, সু ভােব কেরিছেলন।
১৬ অথাৎ রাজা যািশয় যভােব বেলিছেলন রভরু উপাসনার জ য সব িকছ ু িঠক সইভােব র ত করা হল। এরপর

িন ারপব উ  যাপন করা হল এবং বদীেত হামবিল িনেবদন করা হল। ১৭ ই রােয়েলর য সম লাকরা ঘটনা েল উপি ত
িছেলন তারা সকেল সাতিদন ধের িন ারপব ও খািমরিবহীন িটর উৎসব পালন করেলা। ১৮ সই ভাববাদী শমেূয়েলর সমেয়র
পর থেক আর এভােব ই রােয়েল িন ারপব উ  যাপন করা হয়িন। যািশয় যভােব যাজকেদর সে , লবীয়েদর সে এবং
সম র িযহদূা ও ই রােয়েল জ শােলেমর লােকেদর সে এই িন ারপব উ  যাপন করেলন, ই রােয়েলর কােনা রাজাই
আেগ তা পালন কেরন িন। ১৯ রাজা যািশয়র রাজে বর ১৮ বছেরর মাথায় এই িন ারপব উ  যাপন কেরিছেলন।

যািশয়র মতৃু্য
২০ যািশয় এই সবিকছ ু করার পের িমশররাজ নেখা ফরাৎ নদীর তীরবতী ককমীশ শহেরর িব ে যু করেত এেলন, এবং

যািশয় তাঁর িব ে যু যা রা করেলন। ২১ নেখা রাজা যািশয়েক বাতাবাহক মারফৎ জানােলন,
“মহারাজ, আিম আপনার িব ে যু করেত আিস িন। এিট আেদৗ আপনার কােনা সম যা নয়। আিম আমার শ েদর
িব ে যু করেত এেসিছ কারণ ঈ বর আমার পে এবং িতিন আমােক ত কাজ শষ করেত বেলেছন। তাই আমােক
থামােবন না, তাহেল ঈ বর আপনােক বংস করেবন।”
২২ িক যািশয় এই সতকবাণীেত কণপাত করেলন না এবং ছ েবেশ মিগে ােত নেখার িব ে যু করেত গেলন। ২৩ যখন

তীর াজরা রাজা যািশয়েক িব করল, িতিন তাঁর ভ ৃ যেদর বলেলন, “আমােক ত সিরেয় িনেয় চেলা, আিম তরভােব
জখম হেয়িছ।”
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২৪ ভ ৃ যরা যািশয়েক তাঁর রথ থেক সিরেয় তাঁরই আনা অ য একিট রেথ কের জ শােলেম িনেয় এেলা। সখােনই
তাঁর মতৃু্য হল। যািশয়েক তাঁর পবূপু ষেদর সে সমািধ করা হল এবং তাঁর মতৃু্যেত িযহদূা ও জ শােলেমর লাকরা
গভীরভােব শাকা হেলন। ২৫ িযরিময় যািশয়র পারেলৗিকক অনু ােনর জ য িকছ ু গান িলেখিছেলন এবং গেয়ও িছেলন,
লাকরা এখেনা সই গান গেয় থােক। রাজা যািশয়র জ য শাক রকাশ কের গান গাওয়া ই রােয়লীয় জনজীবেনর একিট

অে পিরণত হল। এই গান িল পারেলৗিকক অনু ােনর গান পু েক িলিপব আেছ।
২৬–২৭ রাজা যািশয় তাঁর রাজে বর রথম থেক শষাবিধ আর যা িকছ ুকেরিছেলন স সবই ই রােয়ল ও িযহদূার রাজােদর

ইিতহাস রে িলিপব আেছ। এই র থেক রভরু রিত তাঁর ভি ও িন া এবং িতিন িকভােব রভেুক অনসুরণ
কেরিছেলন স কথাও জানা যায়।

িযহদূার রাজা িযেহায়াহস

৩৬ ১ িযহদূার লাকরা যািশয়র পু র িযেহায়াহসেক জ শােলেম নতনু রাজা িহেসেব িনবািচত করেলন। ২ িযেহায়াহস
২৩ বছর বয়েস িযহদূার রাজা হেয় মা র িতন মাস জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। ৩ তারপর িমশেরর রাজা নেখা

এেস িযেহায়াহসেক ব ী কেরন। িতিন িযহদূার লােকেদর ৩ ৩/৪ টন েপা ও ৭৫ পাউ সানা কর িহেসেব িদেত বা য
কেরন। ৪ নেখা িযেহায়াহেসর ভাই ইলীয়াকীমেক িযহদূা ও জ শােলেমর নতনু রাজা িহেসেব িনযু করেলন, এবং তাঁর নতনু
নামকরণ করেলন িযেহায়াকীম, তেব িতিন িযেহায়াহসেক তাঁর সে িমশের িনেয় যান।

িযহদূার রাজা িযেহায়াকীম
৫ িযেহায়াকীম মা র ২৫ বছর বয়েস িযহদূার রাজা হেয় এগােরা বছর জ শােলেমর রাজ ব কেরিছেলন। িতিন রভরু

ই া অনসুাের জীবনযাপেনর পিরবেত তাঁর ঈ বেরর িব াচরণ কেরিছেলন।
৬ বািবলরাজ নবখূদিনৎসর িযহদূা আ রমণ কের িযেহায়াকীমেক পতেলর িশকল িদেয় বঁেধ ব ী কের বািবেল িনেয়

গেলন। ৭ িফের যাবার সময় নবখূ  িনৎ সর রভরু মি র থেক বশ িকছ ু িজিনসপ র িনেয় িগেয় বািবেল তাঁর রাজ রাসােদ
রেখ িদেয়িছেলন। ৮ িযেহায়াকীম আর যা িকছ ু কেরিছেলন তাঁর সম জঘ য পাপ আচরেণর কথা ই রােয়ল ও িযহদূার

রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। িযেহায়াকীেমর পর তাঁর জায়গায় তাঁর পু র িযেহায়াখীন নতনু রাজা হেলন।

িযহদূার রাজা িযেহায়াখীন
৯ িযেহায়াখীন ১৮ বছর বয়েস িযহদূার রাজা হেয় মা র িতন মাস দশ িদন জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। িতিনও রভরু

িব ে পাপ আচরণ কেরিছেলন। ১০ বসে র সময়, রাজা নবখূ  িনৎ সর রভরু মি র থেক অেনক দামী িজিনসপে রর সে
িযেহায়াখীনেক ব ী কের বািবেল িনেয় এেসিছেলন। এরপর নবখূ  িনৎ সর িযেহায়াখীেনর জৈনক আ ীয়, িসিদিকয়েক িযহদূা
ও জ শােলেমর নতনু রাজা িনযু করেলন।

িযহদূার রাজা িসিদিকয়
১১ িসিদিকয় মা র ২১ বছর বয়েস িযহদূার রাজা হেয় এগােরা বছর জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। ১২ িসিদিকয়ও রভরু

ই া অনসুাের জীবনযাপন না কের তাঁর িব ে পাপ আচরণ কেরিছেলন। ভাববাদী িযরিময় তাঁেক রভরু রিরত সতকবাণী
শানােলও িসিদিকয় তােত কণপাত কেরন িন বা ন র ও ধািমকভােব জীবনযাপন কেরন িন।

জ শােলম বংস হল
১৩ ইিতপেূব নবখূ  িনৎ সর িসিদিকয়েক তাঁর অনগুত থাকেত বলেলও িসিদিকয় নবখূ  িনৎ সেরর িব ে িবে রাহ করেলন।

িতিন ঈ বেরর নােম শপথ কের বেলিছেলন য িতিন নবখূ  িনৎ সেরর অনগুত থাকেবন। িক শপথ করার পেরও িতিন তাঁর
জীবনযাপেনর রীিতর কােনা পিরবতন কেরন িন; এমনিক রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর িনেদশ মেনও চলেত রাজী হনিন।
১৪ উপর , যাজকগেণর এবং লাকেদর নতবৃ ৃ সকেলই রভরু রিত অিব ব িছল এবং অ যা য জািতর মেতাই পাপ
আচরণ কেরিছল। তারা রভরু মি রিটেকও অপিব র কেরিছল যিটেক িতিন জ শােলেম পিব র কেরিছেলন। ১৫ তােদর
পবূপু ষেদর রভু ঈ বর বারংবার ভাববাদীেদর মা যেম তােদর সতক কেরিছেলন কারণ িতিন এই মি র ও লােকেদর
পিরণিতর কথা ভেব ক ণা বাধ কেরিছেলন। ১৬ িক তারা ঈ বেরর বাতাবাহকেদর িনেয় মজা কেরিছল, তারা তাঁর বা য
ঘণৃা কেরিছল এবং তাঁর ভাববাদীেদর অপমান কেরিছল যত ণ না তাঁর রাধ এত বশী হেয় িগেয়িছল য তার কান

রিতকার িছল না। ১৭ ঈ বর তখন বািবলরাজেক িদেয় িযহদূা ও জ শােলম আ রমণ করােলন। বািবলরাজ এেস সম
ত ণেদর, এমনিক মি ের উপাসনারত লাকেদরও হ যা করেলন। িন ুরভােব, কােনা দয়ামায়া না দিখেয় িতিন রী-
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পু ষ, িশ -ব ৃ , সু -অসু , িযহদূা ও জ শােলেমর সম যি েক িনিবচাের হ যা করেলন। রভইু তাঁেক িযহদূা ও
জ শােলেমর লাকেদর শাি দবার অিধকার িদেয়িছেলন। ১৮ নবখূ  িরৎসর রভরু মি র থেক যাবতীয় িজিনসপ র বািবেল

িনেয় গেলন। রাজকমচারীেদর মূ যবান িজিনসপ রও িতিন িনেয় যান। ১৯ িতিন ও তাঁর সনাবািহনী িমেল জ শােলেমর
রাকার ঁিডে়য় িদেয় মি র, রাজ রাসাদ ও রাজকমচারীেদর বাডী় ঘরেদার সব িকছ ু পিুডে়য় িদেলন। ২০ যসম যি রা

বঁেচ িছল নবখূ  িরৎসর তােদর সবাইেক রীতদাস িহেসেব বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন। পার যরাজ বািবল অিধকার করা
পয এই সম যি রা বািবেলই িছল। ২১ এইভােব রভু ভাববাদী িযরিময়র মখু িদেয় ই রােয়েলর লাকেদর উে ে য
যা যা ভিব য বাণী কেরিছেলন স সবই িমেল গল। রভু িযরিময়র মারফৎ ভিব য বাণী কেরন, “িব রামিদেন িব রাম
না িনেয় লােকরা য পাপ আচরণ কেরেছ তা শাধন করেত এই ভখূ এভােব পিতত থাকেব।” এইভােব, দশিট ৭০ বছর
ধের িব রাম পেয়িছল। ২২ পার যরাজ কারেসর রাজে বর রথম বছের, রভু কারসেক িদেয় তাঁর রাে যর সব র একিট
িবেশষ ঘাষণা করােলন এবং সিট িলিখত হল যােত ভাববাদী িযরিময়র মা যেম দওয়া রভরু ভিব য বাণীিট সি য হয়।
কারস তাঁর রাজে বর সব র বাতাবাহক পািঠেয় ঘাষণা করােলন:

২৩ “পারে যর রাজা কারস জািনেয়েছন য:
বেগর রভু ঈ বর আমােক পিৃথবীর অধী বর কেরেছন। িতিন আমােক জ শােলেম তাঁর জ য একিট মি র

তরী করবার দািয় ব িদেয়েছন। এখন তামরা রভ,ু তামােদর ঈ বেরর সবকরা সকেলই বাধীন এবং তামরা
জ শােলেম যেত পােরা। রাথনা কির রভু তামােদর সকেলর সহায় হান।”
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