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িযেহাশেূয়র পু ক

ই রােয়ল জািতেক নত ৃ ব িদেত ঈ বর িযেহাশয়ূেক মেনানয়ন করেলন

১ ১ মািশ িছেলন রভরু দাস। তাঁর সহকারী িছেলন নেূনর পু র িযেহাশয়ূ। মািশর মতৃু্যর পর রভু িযেহাশয়ূেক বলেলন,
২ “আমার দাস মািশ মারা গেছ। এখন তিুম এইসব লাকেদর িনেয় যদন নদী পিরেয় যাও। তামােদর সই দেশ যেত

হেব যটা আিম তামােদর ই রােয়লবাসীেদর িদি । ৩ আিম মািশেক যমন রিত িত িদেয়িছলাম, সই রকম ভােবই
সখােন তামরা পদাপণ করেব। সই সব জায়গা আিম তামােদর দব। ৪ িহ ীয়েদর সম জিম, ম ভিূম এবং িলবােনান
থেক কের মহানদী (ফরাৎ নদী) পয তামােদর হেব। এখান থেক পি েম ভমূ যসাগর, ( যখােন সযূ অ াচেল নােম)

সম ভখূ ই জেনা তামােদর হেব। ৫ মািশর সে আিম যমন িছলাম তামার সে ও আিম িঠক তমিন থাকব। কউ তামােক
কান িদন খেত পারেব না। আিম তামােক ছেড় কখনই যাব না। আিম তামােক কখনই যাগ করব না।

৬ “িযেহাশয়ূ, শি মান হও, সাহসী হও। তিুম এই লাকেদর এমন ভােব নত ৃ ব দেব, যােত তারা িনেজেদর দশ অিধকার
করেত পাের। আিম তােদর িপতপৃু ষেদর কােছ রিত িত িদেয়িছলাম য এ দশ তােদর হােত তেুল িদেয় যাব! ৭ িক আর
একিট িবষেয়ও তামােক শ ও সাহসী হেত হেব। আমার দাস মািশ য িনেদশ িল িদেয় গেছ, স িল অব যই তামােক
মেন চলেত হেব। তিুম যিদ তার নীিত ব মেন চেলা, তেব সব কােজই তামার সাফ য িনি ত। ৮ িবিধ পু েক যা-যা
লখা আেছ সবদাই স সব মেন রেখা। ঐ পু ক িদন রাত পাঠ কেরা। তাহেল িলিখত িনেদশ িল তিুম িন য়ই পালন করেত

পারেব। যিদ এই কাজ স ূণভােব করেত পার তাহেল তিুম বিু মােনর মত চলেব ও তিুম যা িকছ ুকরেব তােতই কৃতকায হেব।
৯ মেন রেখা, আিম তামােক শি মান ও সাহসী হেত বেলিছ। তাই বলিছ ভয় পও না। তিুম যখােনই যাও, রভ,ু তামার
ঈ বর, তামার সে রেয়েছন।”

িযেহাশয়ূ ক ৃ ব িনেলন
১০ তখন িযেহাশয়ূ দলপিতেদর আেদশ িদেলন। িতিন তােদর বলেলন, ১১ “পেুরা িশিবরটা ঘেুর এেসা এবং লাকেদর র ত

হেত বেলা। তােদর বেলা, ‘খা য যন মজতু থােক। বেলা আর িতনিদন পর আমরা যদন নদী অিত রম করব। নদী পিরেয়
আমরা স দেশই যাব য দশ বয়ং রভ,ু তামার ঈ বর, তামােদর দান কেরেছন।’”

১২ তারপর িযেহাশয়ূ েবণ ও গাদ পিরবারেগা ীর সে এবং মনঃিশেদর অেধক পিরবারেগা ীর সে কথা বলেলন। িতিন
বলেলন, ১৩–১৪ “মেন রেখা রভরু দাস মািশ তামােদর িক বেলেছন। িতিন বেলিছেলন, রভ,ু তামােদর ঈ বর তামােদর
থাকার জ য জায়গা দেবন। রভইু তামােদর সই দশ দান করেবন। ব ত, যদন নদীর পবূ তীেরর দশিট ইিতমে যই
মািশ তামােদর স রদান কেরেছন। তামােদর রী-পু ররা, তামােদর প রা সখােন থাকেব। িক তামােদর স যরা
যন অব যই তামােদর ভাইেদর িনেয় যদন নদী পিরেয় যায়। যেু র জ য সকেলই তরী থেকা। স দেশর দখল িনেত

তােদর সব রকার সাহা য কােরা। ১৫ রভু তামােদর িব রােমর জ য ান কের িদেয়েছন। িতিন তামােদর ভাইেদর জ যও
সই একই যব া করেবন। যতিদন না তারা তােদর ঈ বর রদ সই দশ পাে তামরা তােদর সাহা য কােরা। তারপর
তামরা িনেজেদর বাসভিূমেত অথাৎ যদন নদীর পবূ তীেরর সই দেশ িফের এেসা। রভরু দাস মািশ তামােদর এই দশ

িদেয়িছেলন।”
১৬ িযেহাশয়ূর কথার উ ের লাকরা বলল, “আপিন যা আেদশ করেবন, আমরা সবই পালন করব। যখােন যেত বলেবন

যাব! ১৭ যা বলেবন মেন চলব, যমন ভােব মািশর আেদশ আমরা মেন চলতাম। আমরা ধু রভরু কােছ একটা িজিনসই
চাইব। আমরা চাই রভু আপনার ঈ বর যন আপনার সে সবদাই িবরাজ কেরন, যমন মািশর সে িতিন সবদাই থাকেতন।
১৮ যিদ কউ আপনার আেদশ অমা য কের িকংবা আপনার িব াচরণ কের তােক আমরা হ যা করবই। আপিন কবল বলবান
ও সাহসী হান।”

িযরীেহার চরবািহনী

২ ১ নেূনর পু র িযেহাশয়ূ এবং অ য সকেল িশটীম শহের িশিবর াপন করেলন। তারপর িযেহাশয়ূ সকেলর অ ােত জন
চরেক পাঠােলন। িতিন তােদর বলেলন, “ দশটা ভাল কের ঘেুর দেখ এেসা, িবেশষ কের িযরীেহা শহরটার িদেক নজর

রেখা।”
তারা িযরীেহার িদেক রওনা হল। সখােন তারা এক গিণকাগেৃহ উঠল। তার নাম রাহব।
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২ কান একজন িগেয় িযরীেহার রাজার কােছ বলল, “কাল রাে র ই রােয়ল থেক িকছ ু লাক আমােদর দেশর কাথায় িক
বলতা আেছ দখবার জ যই এেসেছ।”

৩ তখন িযরীেহার রাজা রাহেবর কােছ বাতা পাঠােলন, “যারা তামার বাডী়েত রেয়েছ তােদর লিুকেয় রেখা না। তােদর বার
কের দাও। তারা তামােদর দেশ চর বিৃ করেত এেসেছ।”

৪ রাহব জনেক লিুকেয়ই রেখিছল। স বলল, “এরা এেসিছল িঠকই, িক কাথা থেক এেসিছল তা জািন না।
৫ স যােবলা নগেরর ফটক ব হবার সময় তারা জন চেল গল। কাথায় গল তাও জািন না। তাডা়তািড় তােদর পছেন
পছেন যাও, হয়েতা তিুম তােদর ধের ফলেতও পােরা।” ৬ (আসেল রাহব ওেদর কােছ যাই বলকু, ঐ জনেক স ছােদর

উপের মিসনার ডাঁটার মে য লিুকেয় রেখিছল।)
৭ রাজার লাকরা নগেরর বাইের বিরেয় গল। নগেরর সম ফটক ব কের দওয়া হল। তারা ই রােয়ল থেক আসা ঐ

জেনর খাঁেজ বিরেয় যদন নদীর ধাের এেস পৗঁছাল আর নদীর যখােন যখােন লাক পারাপার কের সসব জায়গায় খাঁজ
করেত লাগল।

৮ এিদেক ওরা জন যখন েয় পডা়র আেয়াজন করেছ রাহব ছােদ উেঠ এেলা। ৯ স তােদর বলল, “আিম জািন রভু
তামােদর লাকেদর এই দশ িদেয়েছন। তামরা আমােদর ভয় পাইেয় িদেয়ছ। এ দেশর সম মানষু তামােদর ভয় কের।

১০ আমরা ভয় পেয়িছ কারণ আমরা েনিছ য িকভােব রভু তামােদর সহায় হেয়িছেলন। আমরা েনিছ িমশর থেক আসার
সময় িতিন লািহত সাগেরর জল িকেয় িদেয়িছেলন। আমরা এও েনিছ সীেহান আর ওগ নােমর জন ইেমারীয় রাজােক
তামরা িক কেরিছেল। আমরা জািন য েনর পবূতীের ঐ রাজােদর তামরা িকভােব বংস কেরিছেল। ১১ এইসব ব ৃ া েন

আমরা আতি ত হেয় আিছ। আমােদর মে য এমন বীর কউ নই য তামােদর সে যু কের। এর কারণ তামােদর রভু
ঈ বর ওপের বগ আর নীেচ এই িব বেলােকর শাসনকতা। ১২ আিম তা তামােদর রিত িত িদেয়িছ, সাহা য কেরিছ,
তাই তামােদর কােছ আিম একটা কথা িদেত অনেুরাধ করিছ। রভরু সামেন শপথ কের বেলা তামরা আমার পিরবােরর রিত
দয়া করেব। বেলা করেব তা? ১৩ কথা দাও আমার পিরবােরর সকলেক বাঁিচেয় রাখেব। আমার মাতা, িপতা, ভাই- বান আর
তােদর সংসােরর সকলেক বাঁিচেয় রেখা। রিত িত দাও মতৃু্যর হাত থেক তামরা আমােদর র া করেব।”

১৪ ওরা জন স ত হল। তারা বলল, “জীবন িদেয় আমরা তামােদর র া করব। িক কাউেক বলেব না আমরা িক করিছ।
রভু যখন আমােদর িনজ ব দশ আমােদর দেবন তখন তামােদর তা কৃপা করবই। তামরা আমােদর ওপর িব বাস রাখেত

পােরা।”
১৫ রীেলাকিটর বাডী় নগর রাচীেরর গােয় তরী করা হেয়িছল। এটা রাচীেররই এক অংশ িছল। স জানালা িদেয়

একটা মাটা দিড় ঝিুলেয় িদল যােত সটা বেয় বেয় ওরা বিরেয় যেত পাের। ১৬ রীেলাকিট বলল, “পি েম পাহােডর়
িদেক তামরা চেল যাও। তাহেল হঠাৎ  কের রাজার স যরা তামােদর খুঁেজ পােব না। ওখােন িতনিদন তামরা আ েগাপন
কের থােকা। স যরা িফের এেল তামরা তামােদর পেথ িফের যও।”

১৭ তারা বলল, “আমরা তামােক রিত িত িদেয়িছ িক তামােক য একটা কাজ করেত হেব, নইেল কথা রাখেত না
পারেল আমরা দায়ী হব না। ১৮ আমােদর পালােনার জ য তিুম এই লাল দিডট়া কােজ লািগেয়ছ। আমরা তা অব যই এখােন
িফের আসিছ। তখন িক এই দিডট়া আবার জানালায় ঝিুলেয় রাখেব। তিুম অব যই তামার বাডী়েত মাতা, িপতা, ভাই-
বানেদর এবং তামার সম পিরবারবগেক িনেয় আসেব। ১৯ এই বাডী়েত যারাই থাকেব তােদর রে যকেক আমরা র া

করব। কউ যিদ আহত হয় তার জ য আমরা দায়ী থাকব। িক কউ যিদ বাডী়র বাইের থােক তাহেল স হত হেত পাের, স
ে র আমরা দায়ী হব না। স ে র দাষ তার িনেজর। ২০ তামার সে এই আমােদর চিু হেয় রইল। িক তিুম যিদ

কাউেক এসব ফাঁস কের দাও তাহেল এই চিু আর চিু থাকেব না।”
২১ রীেলাকিট বলল, “ তামরা যা যা বেলছ সব আিম করব।” স তােদর িবদায় জানাল। তারা তার বাডী় থেক বিরেয়

গল। লাল দিডট়া স জানালায় বঁেধ িদল।
২২ তারা বাডী় থেক বিরেয় পাহােডর় িদেক যা রা করল। তারা সখােন িতনিদন রইল। রাজ রহরীরা সম রা ায়

নজরদাির করেত লাগল। িতনিদন এভােব কেট যাবার পর তারা আশা ছেড় িদেয় নগের িফের এেলা। ২৩ তারপর লাক িট
পাহাড় পিরেয়, নদী পিরেয় নেূনর পু র িযেহাশয়ূর কােছ িফের এেলা। তারা যা যা দেখেছ সব তােক জানাল। ২৪ িযেহাশয়ূেক
তারা বলল, “ রভু যথাথই সম দশটা আমােদর িদেয় গেছন। ওেদেশর সম লাক আমােদর ভেয় ভীত হেয় আেছ।”

যদন নদীেত অেলৗিকক ঘটনা

৩ ১ পরিদন খবু সকােল িযেহাশয়ূ আর ই রােয়েলর সম লাক উেঠ িশটীম ছেড় চেল গল। তারা য েনর পাের িগেয়
পৗঁছল। নদী পেরােনার আেগ সখােনই তাঁবু খাটাল। ২ িতন িদন পর, দলপিতরা িশিবেরর সব র ঘেুর দখেলন।

৩ তারপর তাঁরা সকলেক বলেলন, “ তামরা যখন যাজকেদর এবং লবীয়েদর রভ,ু তামােদর ঈ বেরর সা ্যিস ুক বহন
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করেত দখেব তখন তামরা অব যই তােদর অনসুরণ করেব। ৪ িক দেখা যন খবু কােছ থেক অনসুরণ কােরা না। রায়
১০০০ গজ তফােত থাকেব। তামরা এখােন আেগ আেসািন, তাই যিদ তােদর অনসুরণ কেরা, জানেত পারেব কাথায় তামােদর
গ য।”

৫ তারপর িযেহাশয়ূ তােদর বলেলন, “িনেজেদর পিব র কেরা। আগামীকাল রভু তামােদর উপি িতেত িকছ ুআ য কাজ
করেবন।”

৬ িযেহাশয়ূ যাজকেদর বলেলন, “সা ্যিস ুক িনেয় সকেলর সামেন িদেয়ই নদী পিরেয় যাও।” তারা তাই করল।
৭ রভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “আজ আিম তামােক মহাপু ষ কের গেড় তালবার কােজ রব ৃ হব। ই রােয়েলর সম

লাক তামার িদেক তািকেয় থাকেব। তারা জানেব য আিম তামার সে আিছ, যমন মািশর সে িছলাম। ৮ যাজকরা
সা ্যিস ুক বহন করেব। একথা তােদর বােলা, ‘আপনারা যদন নদীর তীর পয হঁেট যােবন এবং নদীেত পা রাখার িঠক
আেগই থেম যােবন।’”

৯ তারপর ই রােয়েলর লাকেদর উে ে য িযেহাশয়ূ বলেলন, “ তামরা সকেল এখােন এেসা এবং তামােদর রভ,ু
ঈ বেরর বাতা রবণ কেরা। ১০ রমাণ আেছ জীব ঈ বর যথাথই তামােদর সে আেছন। রমাণ আেছ, িতিন স যই
তামােদর শ েক পরািজত করেবন। িতিন কনানীয়, িহ ীয়, িহ বীয়, পিরষীয়, িগগাশীয়, ইেমারীয় এবং িযবষুীয়েদর পরািজত

করেবন। ঐ ভখু থেক িতিন তােদর চেল যেত বা য করেবন। ১১ এই হল রমাণ। তামরা যখন যদন নদী পেরােব,
তখন রভ,ু িযিন সম ভমূ েলর অিধকারী, তাঁর সা ্যিস ুক তামােদর আেগ আেগ যােব। ১২ এখন তামােদর মে য থেক
বােরাজনেক তামরা বেছ নাও। ১৩ যাজকরা রভরু সা ্যিস ুক বহন করেবন। রভইু সম ভমূ েলর রাজািধরাজ। যাজকরা
তামােদর সামেন িদেয় সা ্যিস ুক বহন কের যদন নদীেত নামেবন। তাঁরা নদীেত পদাপণ করা মা রই নদীর জলে রাত
ধ হেয় যােব। সই ধীভতূ জল নদীর িপছেন পণূ হেয় বাঁেধর আকাের পেড় থাকেব।”

১৪ যাজকরা সা ্যিস ুক বহন করেলন। লাকরা যখােন তাঁবু গেডি়ছল সখান থেক বিরেয় যদন নদী পেরােনার জে য
রওনা হল। ১৫ (ফসল তালার সময় য েনর ই কুলই ািবত হেয় যায়। তাই নদী তখন কানায়-কানায় পণূ িছল।) যাজকরা
সা ্যিস ুক বহন কের নদীর ধাের এেস পৗঁছেলন এবং নদীেত পা রাখেলন। ১৬ সে সে জলে রাত থেম গল। সব
জল নদীর পছেন বাঁেধর মেতা জমা হেয় রইল। সই জলরািশ নদীর ধার িদেয় সাজা আদম পয (স েনর িনকবতী এক
শহের) জেম রইল। িযরীেহার কাছাকািছ িগেয় লাকরা নদী পেরাল। ১৭ স জায়গার মািট িকেয় িগেয়িছল। যাজকরা রভরু
সা ্যিস ুক মাঝ নদী পয বহন করার পর থামেলন। তাঁরা অেপ া করেলন। য েনর ভিূমর ওপর িদেয় ই রােয়েলর
সম মানষু হাঁটেত লাগল।

লাকেদর রেণর জ য িশলাখ সমহূ

৪ ১ সকেল যদন নদী পিরেয় এেল রভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, ২ “বােরা জনেক এবার বেছ নাও। রে যক পিরবারেগা ী
থেক একজন কের নেব। ৩ নদীর যখােন যাজকরা দাঁিডে়য় আেছন সিদেক তােদর তাকােত বেলা। সখােন বােরািট

িশলা তােদর খুঁেজ িনেত িনেদশ দাও। ঐ বােরািট িশলা বহন কেরা। আজ রাে র যখােন থাকেব সখােন ঐ েলা রেখ দেব।”
৪ সই মত িযেহাশয়ূ রিত পিরবারেগা ী থেক একজন কের লাক বেছ িনেলন। িতিন সই বােরা জনেক এক সে

ডাকেলন। ৫ িযেহাশয়ূ তােদর বলেলন, “নদীর যখােন তামােদর রভু ঈ বেরর পিব র িস ুক রেয়েছ সখােন যাও। তামরা
রে যেক একিট কের পাথর খুঁেজ নেব। ই রােয়েলর বােরািট পিরবারেগা ীর রে যক জেনর জ য একিট কের পাথর। ঐ

পাথর কাঁেধ তেুল নাও। ৬ এইসব পাথর তামােদর কােছ এক একটা রতীেকর মেতা। ভিব যেত তামােদর স ান-স িতরা
িজ াসা করেব, ‘এইসব পাথেরর অথ িক?’ ৭ তামরা তােদর বলেব য রভু যদন নদীর রাত ব কের িদেয়িছেলন। যখন
সা ্যিস ুকিটেক যদন নদী পার করােনা হি ল তখন জল তার রবাহ ব রেখিছল। পাথর েলা ই রােয়েলর লাকেদর
কােছ এইসব ঘটনার িচরকােলর ারক হেয় থাকেব।”

৮ ই রােয়লবাসীরা সই মত িযেহাশয়ূর আেদশ পালন করল। তারা যদন নদীর মাঝখান থেক বােরা খানা পাথর তেুল
িনল। বােরািট পিরবারবেগর রে যেকর জ য একিট কের পাথর িছল। যমন ভােব রভু িযেহাশয়ূেক বেলিছেলন িঠক তমিন
ভােবই লাকরা পাথর বেয় িনেয় চলল। তারপর যখােন তারা তাঁবু গেডি়ছল সখােন ঐ েলা রাখল। ৯ (িযেহাশয়ূ যদন নদীর
মাঝখােনও বােরািট পাথর রেখিছেলন, িঠক সই জায়গােতই যখােন যাজকরা পিব র িস ুক কাঁেধ িনেয় দাঁিডে়য়িছেলন।
আজও ঐ জায়গায় পাথর েলা দখা যায়।)

১০ রভু িযেহাশয়ূেক লাকেদর িক করেত হেব তা জানােত আেদশ িদেলন। স েলা মািশ িযেহাশয়ূেক পালন করার জ য
বেলিছেলন। তাই পিব র িস ুক বহনকারী যাজকরা মাঝনদীেত দাঁিডে়য় রইেলন যত ণ না িযেহাশয়ূ লাকেদর িনেদশ দওয়া
শষ করেলন। লাকরা ত নদী পেরােত লাগল। ১১ তারা নদী পেরােনার পালা শষ করল। তারপর যাজকরা তােদর সামেন

িদেয় রভরু িস ুক বহন কের চলেলন।
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১২ েবেণর লাকরা, গাদ পিরবারেগা ী এবং মনঃিশর পিরবারেগা ীর অেধক লাকরা মািশর িনেদশ পালন করল। এরা
অ যা য লাকেদর চােখর সামেন নদী পেরাল। এরা যেু র জ য র ত িছল। ই রােয়েলর বাকী লাকেদর তারা সাহা য
করেত যাি ল যােত তারা ঈ বেরর রিত ত ভখূে র দখল িনেত পাের। ১৩ রায় ৪০,০০০ স য যেু র জ য র ত
হেয় রভরু সামেন িদেয় চেল গল। িযরীেহার সমতলভিূমর িদেক তারা অিভযান কেরিছল।

১৪ সিদন থেক রভু সম ই রােয়লবাসীেদর জ য িযেহাশয়ূেক একজন মহাপু েষ পিরণত করেলন। সিদন থেক
লাকরা তাঁেক স ান রদশন করেত করল। যমন ভােব তারা মািশেক র া করত, স ভােবই তারা িযেহাশয়ূেক র া

করেত লাগল।
১৫ িস ুকবাহী যাজকরা নদীেত দাঁিডে়য় রেয়েছন। রভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, ১৬ “যাজকেদর নদী থেক চেল আসেত

বেলা।”
১৭ িযেহাশয়ূ সই মেতা যাজকেদর আেদশ িদেলন। িতিন বলেলন, “যদন নদী থেক আপনারা বিরেয় আসনু।”
১৮ যাজকরা িযেহাশয়ূর আেদশ পালন করেলন। িস ুক বহন কের তাঁরা নদী থেক উেঠ এেলন। নদীর এপাের যখন তাঁরা

পা রাখেলন তখন আবার নদী বইেত করল। আবার নদী আেগর মেতাই কুল াবী হেয় উঠল।
১৯ রথম মােসর দশম িদেন তাঁরা যদন নদী অিত রম করেলন। তাঁরা িযরীেহার পবূ িদেক িগল ্গল নামক একিট জায়গায়

তাঁবু খাটােলন। ২০ তাঁরা যদন নদী থেক পাওয়া বােরািট পাথর বেয় িনেয় িগেয়িছেলন। িগল ্গেল িযেহাশয়ূ সইসব পাথর
াপন করেলন। ২১ িযেহাশয়ূ তাঁেদর বলেলন, “ভিব যেত তামােদর স ানরা তােদর মাতা-িপতার কােছ িজ াসা করেব,

‘এসব পাথেরর অথ িক?’ ২২ তামরা তােদর বলেব, ‘এসব পাথর আমােদর মেন কিরেয় দয়, িকভােব কেনা জিমর ওপর
িদেয় ই রােয়েলর লাকরা যদন নদী পিরেয় িগেয়িছল। ২৩ রভ,ু তামােদর ঈ বর, যদন নদীর রবাহ ব কের িদেয়িছেলন
যােত তামরা ঐ কেনা জিমর ওপর িদেয় পিরেয় যেত পােরা; িঠক যমনিট হেয়িছল, যখন রভু লািহত সাগেরর জল রবাহ
ব কের িদেয়িছেলন যােত আমরা ঐ অংশিট কেনা জিমর ওপর িদেয় পিরেয় যেত পাির।’ ২৪ রভু এই কাজ কেরিছেলন
যােত এই দেশর সম স রদােয়র মানষু জানেত পাের িতিন কতটা শি মান। তাহেল এই দেশর সম স রদােয়র মানষু

রভ,ু তামােদর ঈ বেরর মহাশি েক িচরকাল ভয় কের চলেব।”

৫ ১ তাই রভু যদন নদী িকেয় িদেলন যত ণ না সম লাক তা পিরেয় যায়। য েনর পি েম বসবাসকারী ইেমারীয়
এবং ভমূ যসাগর তীরবতী কনানীয়েদর রাজারা এসব েন বশ ভয় পেয় গল। ই রােয়েলর লাকেদর সে লডা়ই

করার মেতা সাহস তােদর রইল না।

ই রােয়লীয়েদর সু ৎকরণ
২ তখন িযেহাশয়ূেক রভু বলেলন, “চ িক পাথর থেক ুর বািনেয় নাও, আর সই ুর িদেয় ই রােয়েলর পু ষেদর সু ৎ

কেরা।”
৩ সই মেতা িযেহাশয়ূ চকমিক পাথর থেক ুর বািনেয় িনেয় িজিবথ হারােলােথ ই রােয়লীয়েদর সু ৎ করেলন।
৪–৭ ই রােয়লীয়েদর সু ৎ করার পছেন িযেহাশয়ূর একটা কারণ িছল। ই রােয়েলর লাকরা িমশর ছেড় চেল গেল যারা

স যবািহনীেত িছল তােদর সবাইেক সু ৎ করা হেয়িছল। ম ভিূমেত থাকার সময় অেনক যা াই রভরু কথা শােনিন।
তখন রভু তােদর রিত িত িদেলন য তারা ঐ দশিট সজুলা-সফুলা েপ দখেত পােব না। িতিন তােদর পবূপু ষেদর
কােছ সই দশই িদেয় যােবন বেল রিত িত কেরিছেলন, িক যারা তাঁর বাণী অ রা য কেরিছল তােদর ঈ বর ৪০ বছর
ম ভিূমেত ঘিুরেয়িছেলন য পয না ঐ সম যা ারা শষ হয়। তারা মারা গেল তােদর স ানরা তােদর ান িনল। িমশর
থেক চেল আসার পর তােদর স ানেদর ম ভিূমেত জ হেয়িছল। এেদর কাউেক সু ৎ করা হয় িন। তাই িযেহাশয়ূ তােদর

সু ৎ কেরিছেলন।
৮ িযেহাশয়ূ সকেলর সু ৎকরণ শষ করেলন। তারা সখােনই তাঁবু খািটেয় থেক গল। যতিদন পয সবাই সের না উঠল

ততিদন তারা তাঁবেুত িব রাম িনল।

কনােন রথম িন ারপব উৎসব
৯ সই সময় রভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “িমশের তামরা সবাই িছেল রীতদাস। এই দাস ব তামােদর লি ত কের

রেখিছল। আজ তামােদর সব ল া সংেকাচ আিম হরণ করলাম।” িযেহাশয়ূ সই জায়গািটর নাম িদেলন িগল ্গল। আজও
স জায়গার নাম িগল ্গল থেক গেছ।

১০ ই রােয়েলর লাকরা িন ারপব উৎসব পালন করল। িযরীেহার সমতলভিূমেত িগল ্গেল যখােন তাঁবু খািটেয়িছল
সখােনই তারা উৎসব করল। সই মােসর ১৪তম িদেন স যােবলা সই উৎসব হল। ১১ িন ারপব উৎসেবর পেরর িদন তারা
স দেশর উৎপ খা য র যই খেয়িছল। তারা খেয়িছল খািমরিবহীন িট আর ভাজা দানাশ য। ১২ পরিদন সকােল আকাশ
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থেক আর িবেশষ ধরেণর খা য বষণ হল না। যিদন থেক ই রােয়েলর লাকরা কনােন উৎপ খা য খেত করল, সিদন
থেক বগ থেক খা য আসা ব হল।

রভরু স যবািহনীর সনা য
১৩ যখন িযেহাশয়ূ িযরীেহার কাছাকািছ গেলন, িতিন তািকেয় দখেলন একজন মানষু তরবাির হােত তাঁর সামেন দাঁিডে়য়

আেছন। িযেহাশয়ূ তাঁর কােছ িগেয় বলেলন, “ ক আপিন? আমােদর শ না িম র?”
১৪ মানষুিট বলেলন, “না, আিম শ নই। আিম রভরু স যবািহনীর সনা য । আিম এইমা র তামার কােছ এেসিছ।”
তখন িযেহাশয়ূ তাঁেক স ান জানােত মাথা নীচু কের বলেলন, “আিম আপনার ভ ৃ য। রভু িক আমার জ য কান আেদশ

িদেয়েছন?”
১৫ রভরু সনা য বলেলন, “জেুতা খােলা। যখােন তিুম দাঁিডে়য় তা এখন পিব র ান।” তাই িযেহাশয়ূ তাঁর আেদশ

পালন করেলন।

৬ ১ িযরীেহা শহেরর সম রেবশ পথ ব কের দওয়া হেয়িছল। শহেরর লােকরা ভয় পেয় িগেয়িছল কারণ ই রােয়েলর
লােকরা কােছই িছল। শহর থেক কউ বেরাত না, শহের কউ আসতও না।

২ তখন রভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “ শােনা, আিম তামােদর িযরীেহা দখল করেত িদি । তামরা রাজা আর শহেরর সম
যা ােক পরািজত করেব। ৩ িদেন একবার কের সম শহেরর চািরিদেক স যেদর টহল দওয়ােব। এরকম ছয় িদন করেব।

৪ পিব র িস ুকিট যাজকেদর বহন করেত বলেব। সাতজন যাজকেক মেষর তরী িশঙা িনেত বলেব। সই িস ুকিটর সামেন
িদেয় যাজকেদর যেত বলেব। স ম িদেন শহরিটেক সাতবার রদি ণ করেব। ঐ িদন যাজকেদর যাবার সময় িশঙা বাজােত
বলেব। ৫ তারা একবার খবু জাের িশঙা বাজােব। সই িশঙার শদ নেত পেলই লাকেদর িচৎকার করেত বলেব। তামরা
এই কাজ করেল শহেরর রাচীর েলা ভে পডে়ব, আর তামার লাকরাও সাজা শহের ঢেুক পডে়ত পারেব।”

িযরীেহা অিধকৃত
৬ নেূনর পু র িযেহাশয়ূ সই মত যাজকেদর সকলেক এক র ডেক বলেলন, “ রভরু পিব র িস ুক আপনারা বহন ক ন।

আপনােদর মে য সাত জনেক িশঙা িনেয় িস ুেকর সামেন িদেয় এিগেয় যেত বলনু।”
৭ তারপর িযেহাশয়ূ লাকেদর আেদশ িদেলন, “এবার যাও। শহরেক রদি ণ কেরা। সশ র স যরা রভরু পিব র

িস ুেকর সামেন থেক অিভযান করেব।”
৮ িযেহাশয়ূর কথা শষ হেল সাত জন যাজক রভরু সমে যা রা করেলন। তাঁরা সাতিট িশঙা বহন করেলন এবং চলেত

চলেত বাজােত লাগেলন। যাজকরা তাঁেদর িপছেন িপছেন রভরু পিব র িস ুক বেয় িনেয় চলেলন। ৯ য সম যাজকরা
িশঙা বাজাি েলন সশ র স যরা তাঁেদর সামেন চেল গল। বাকী লাকরা পিব র িস ুেকর িপছেন হাঁটিছল। তারা িশঙা
বাজােত বাজােত শহর পির রমা করল। ১০ িযেহাশয়ূ তােদর যু বিন িদেত বারণ করেলন। িতিন বলেলন, “এখন িচৎকার
কােরা না। আিম তামােদর না বলা পয একটা কথাও বলেব না। যিদন বলব সিদন চঁিচেয়া।”

১১ িযেহাশয়ূর কথা মত যাজকরা রভরু পিব র িস ুক িনেয় একবার শহর রদি ণ করেলন। তারপর তাঁরা তাঁবেুত িফের
িগেয় রাি র কাটােলন।

১২ পরিদন খবু ভাের িযেহাশয়ূ ঘমু থেক উঠেলন। যাজকরা আবার রভরু িস ুক কাঁেধ তেুল িনেলন। ১৩ সাত জন যাজক
সাতিট িশঙা িনেয় বিরেয় পডে়লন। তাঁরা রভরু পিব র িস ুেকর সামেন িশঙা বাজােত বাজােত এিগেয় চলেলন। তাঁেদর আেগ
আেগ চেলেছ সশ র স যরা। বাকী লাকরা রভরু পিব র িস ুেকর পছেন পছেন চলিছল এবং রিতবার রদি েণর
পর তােদর িশঙা বাজাি ল। ১৪ ি বতীয় িদন তারা সকেল একবার শহর পির রমা করল। তারপর িশিবের িফের এেলা। িদন
ধের তারা রিতিদন এইভােবই কাটাল।

১৫ স ম িদেন উষাকােল তারা উেঠ পডল়। তারা সাতবার শহর রদি ণ করল। এর আেগ এভােবই তারা শহর রদি ণ
কেরিছল, িক সিদন তারা সাতবার শহর রদি ণ করল। ১৬ স ম বার তারা শহর পির রমা করেল যাজক িশঙা বাজােলন।
তখন িযেহাশয়ূ আেদশ িদেলন, “এবার িচৎকার কেরা। রভু তামােদর এই শহর দান কেরেছন। ১৭ এই শহর এবং শহেরর
সবিকছ ু রভরু। ধু গিণকা রাহব এবং তার বাডী়র লাকরা বঁেচ থাকেব। এেদর তামরা হ যা কােরা না, কারণ স আমােদর
জন চরেক সাহা য কেরিছল। ১৮ আর একথাও মেন রেখা, আর যা সব আেছ আমরা বংস তা করবই, িক তামরা
কান িকছইু িনেয় যেত পারেব না। যিদ তামরা ঐসব িজিনস সে িনেয় আমােদর িশিবের আেসা, তেব তামরাও বংস হেয়

যােব। সই সে তামরা ই রােয়েলর লাকেদরও িবপদ ডেক আনেব। ১৯ যত সানা, পা, আর িপতল ও লাহার তরী
িজিনসপ র আেছ সবই রভরু স দ। সই সব স দ রভরু কাষাগােরই থাকেব।”
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২০ যাজকরা িশঙা বাজােলন। লাকরা িশঙার শদ েন িচৎকার কের উঠল। রাচীর েলা ভে পডল়। তারা সকেল দৗেড়
শহেরর মে য ঢেুক পডল়। এইভােব ই রােয়েলর লাকরা শহর দখল কের িনল। ২১ শহের যা িকছ ু িছল সব তারা বংস কের
ফলল। জীিবত সব িকছেুকই তারা মের ফলল। যবুক যবুতী, ব ৃ -ব ৃ া কাউেকই বাদ িদল না। গ , মষ, গাধা সকলেক

তারা মের ফলল।
২২ িযেহাশয়ূ চর জেনর সে কথা বলেলন। িতিন বলেলন, “ সই গিণকার গেৃহ তামরা যাও। তােক এবং তার সে

যারা আেছ তােদর বার কের িনেয় এেসা। তামরা তােক যমন রিত িত িদেয়িছেল, সই রিত ত কথা অনসুাের কাজ
কেরা।”

২৩ সই মত জন বাডী়েত ঢেুক রাহবেক বার কের আনল। তারা তার মাতা, িপতা, ভাই পিরবােরর সকলেকই বার কের
আনল। তাছাডা় আর যারা রাহেবর সে িছল তােদরও উ ার করল। এেদর সবাইেক তারা ই রােয়েলর িশিবেরর বাইের একটা
িনরাপদ জায়গায় রেখ িদল।

২৪ তারপর ই রােয়লবাসীরা সম শহর বািলেয় িদল। সানা, েপা, িপতল আর লাহার তরী িজিনস ছাডা় আর সব
িকছইু তারা বািলেয় িদল। তারা ঐ িজিনস িল রভরু কাষাগাের রাখল। ২৫ গিণকা রাহব, তার পিরবােরর সকলেক এবং
তার সে আর যারা িছল িযেহাশয়ূ তােদর সবাইেক র া কেরিছেলন। িতিন তােদর বাঁিচেয়িছেলন, কারণ রাহব িযেহাশয়ূর
পাঠােনা চরেদর, যারা িযরীেহােত এেসিছল তােদর সাহা য কেরিছল। আজও ই রােয়লবাসীেদর মে য রাহব বাস করেছ।

২৬ সই সময় িযেহাশয়ূ একিট বপণূ রিত িত িদেয়িছেলন। িতিন বেলিছেলন:
“ য গিডে়ব পনুরায় িযরীেহা নগর,

রভরু রাষানল পিডে়ব তাহার উপর।
নগেরর িভি য কিরেব াপন,

য তম স ান স খায়ােব আপন;
য জন িনমাণ কের নগেরর বার,

কিন স ান তার হইেব সংহার।”
২৭ রভু িযেহাশয়ূর সে রইেলন। আর িযেহাশয়ূ সারা দেশ িব যাত হেয় গেলন।

আখেনর পাপ

৭ ১ িক ই রােয়েলর লাকরা ঈ বেরর আেদশ পালন কের িন। িযহদূা পিরবারেগা ীর একজেনর নাম িছল আখন। তার
িপতার নাম কি , িপতামেহর নাম িজমির। আখন িকছ ু িজিনস রেখিছল, য েলা ন কের দওয়া উিচৎ িছল। সই জ য

রভু ই রােয়েলর লাকেদর উপর হেলন।
২ তারা িযরীেহা দখল করার পর িযেহাশয়ূ কেয়কজন লাকেক অয়েত পাঠােলন। অয় বেথেলর পবূিদেক বৎ -আবেনর কােছ

অবি ত। িযেহাশয়ূ তােদর বলেলন, “ তামরা অয়েত যাও। সই জায়গায় িক িক বল িদক আেছ দেখ এেসা।” স কথা েন
লাকরা সই দেশ চরবিৃ করেত গল।

৩ িকছিুদন পর তারা িযেহাশয়ূর কােছ িফের এেলা। তারা বলল, “অয় বশ বল জায়গা। দখল করার জ য আমােদর
সকেলর যাবার দরকার নই। ২০০০ অথবা ৩০০০ লাক পাঠােলই চলেব। গাটা স যবািহনী কােজ লাগাবার দরকার নই।
খবু কম লাকই সখােন আেছ যারা আমােদর সে যু করেব।”

৪–৫ রায় ৩০০০ লাক অয়েত গল। অেয়র লাকরা রায় ৩৬ জন ই রােয়েলর লাকেক হ যা কেরিছল এবং
ই রােয়লীয়রা ভয় পেয় পািলেয় িগেয়িছল। অেয়র লাকরা শহেরর ফটক থেকই তােদর তাডা় করিছল। তারা পািলেয়
িগেয়িছল যখােন িনেরট িশলাখ থেক পাথর কাটা হয়। অেয়র লাকরা তােদর হািরেয় িদেয়িছল।

এইসব দেখ ই রােয়েলর লাকরা খবু ভয় পেয় গল, তারা সাহস হািরেয় ফলল। ৬ িযেহাশয়ূ যখন এই সংবাদ পলন
তখন মেনর ঃেখ িতিন তাঁর পাশাক িছঁেড় ফলেলন। পিব র িস ুেকর সামেন িতিন মািটেত মাথা নইুেয় িদেলন। স যা
পয এভােবই িতিন কাটােলন। ই রােয়েলর নতারাও এভােব মাথা হঁট কের বেস রইল। ঃখ বদনা রকাশ করেত তারাও
িনেজেদর মাথায় ধেুলা ছ ুঁডে়লা।

৭ িযেহাশয়ূ বলেলন, “ হ রভ,ু আমার বামী! তিুম আমােদর সকলেক যদন নদী পার কিরেয় এখােন এেনছ। কন তিুম
এত র টেন িনেয় এেস তারপর ইেমারীয় লাকেদর িদেয় আমােদর এই সবনাশ করেল? আমরা য েনর ওপােরই তা সেুখ

বা ে য থাকেত পারতাম। ৮ হ রভ!ু আিম রােণর শপথ কের বলিছ, এখন আর আমার বলার মেতা িকছইু নই।
ই রােয়ল তার শ র কােছ হের গেছ। ৯ কনানীয়রা ও অ যা য অিধবাসীরা সকেলই জানেত পারেব িক ঘেটেছ। এরপর
তারা আমােদর আ রমণ করেব, আমােদর মের ফলেব, তখন তামার মহানাম র া করেত তিুম িক করেব?”
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১০ রভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “ কন তামরা মািটেত মাথা নইুেয় বেস আছ? উেঠ দাঁডা়ও! ১১ ই রােয়েলর লাকরা আমার
িব ে পাপ কেরেছ। য চিু পালন করেত তােদর আেদশ িদেয়িছলাম তারা তা ভ কেরেছ। য সব িজিনস তােদর বংস
করেত আেদশ কেরিছলাম, তার মে য থেক িকছ ু িজিনস তারা িনেয়েছ। আর আমার স ি চিুর কেরেছ। তারা িম যাবাদী।
তারা সসব িনেজেদর যবহােরর জ য িনেয় িগেয়েছ। ১২ সই জ য ই রােয়লীয় স য যু ছেড় পািলেয় এেসেছ। কারণ
তারা অ যায় কেরিছল। তােদর শষ কের দওয়াই উিচৎ । আিম তামােদর আর সাহা য করব না। যিদ তামরা আমার
িনেদশমত রে যকিট িজিনস ন না কর, তাহেল আিম তামােদর সে থাকব না।

১৩ “যাও! তােদর পিব র কেরা। তােদর বেলা, ‘ তামরা িনেজেদর িচ কেরা। আগামীকােলর জ য তরী হও। ই রােয়েলর
রভু ঈ বর বয়ং বেলেছন য িকছ ু লাক তাঁর িনেদশ মেতা িজিনস েলা ন না কের স েলা রেখ িদেয়েছ। স েলা ফেল

না িদেল িকছেুতই তামরা শ েদর হারােত পারেব না।
১৪ “‘কাল সকােল তামরা সবাই রভরু সামেন অব যই দাঁডা়েব। সম পিরবারেগা ী রভরু সামেন দাঁডা়েব। এরপর িতিন

একিট পিরবারেগা ী বেছ নেবন। তারপর সই পিরবারেগা ীিট রভরু সামেন দাঁডা়েব। এরপর রভু সই পিরবারেগা ীর
রিতিট বংশ খুঁিটেয় দখেবন এবং একিট বংশ বেছ নেবন। তারপর িতিন সই বংেশর রিতিট সদ যেক বেছ নেবন। ১৫ য
যি ঐ সম িজিনস রেখ িদেয়েছ, যা আমােদর ন কের দওয়া উিচৎ িছল, স ধরা পডে়ব। তারপর তােক পিুডে়য় মারা

হেব এবং তার সে তার যাবতীয় িজিনসপ র পিুডে়য় ফলা হেব। যি িট রভরু সে য চিু হেয়িছল তা ভ কেরেছ।
ই রােয়েলর লাকেদর রিত স খবু অ যায় কেরেছ।’”

১৬ পরিদন খবু ভাের িযেহাশয়ূ ই রােয়েলর লাকেদর রভরু কােছ িনেয় গেলন। সম পিরবারেগা ী রভরু সামেন
দাঁডা়ল এবং রভু িযহদূার পেুরা পিরবারেগা ীেক মেনানীত করেলন। ১৭ সতুরাং িযহদূার সম পিরবারেগা ী রভরু সামেন
দাঁডা়ল। িতিন সরহীয় বংশেক মেনানীত করেলন এবং সই বংেশর রিতিট পিরবার রভরু সামেন দাঁডা়ল। সই পিরবার েলার
ম য থেক িজমির পিরবারেক বেছ নওয়া হল। ১৮ তারপর িযেহাশয়ূ ঐ পিরবারভু সম লাকেক রভরু সামেন দাঁডা়েত
বলেলন। রভু কি র পু র আখনেক বেছ িনেলন। (কি হে িজমিরর পু র আর িজমির হে জরার পু র।)

১৯ তারপর িযেহাশয়ূ আখনেক বলেলন, “বাছা, ই রােয়েলর রভু ঈ বরেক স ান কেরা। তাঁর কােছ তিুম তামার পাপ
বীকার কেরা। যা কেরছ আমার কােছ বেলা। আমার কােছ কান িকছ ু লেুকােত যও না।”

২০ আখন উ র িদল, “এটা সি য ই রােয়েলর রভু ঈ বেরর কােছ আিম পাপ কেরিছ। আিম যা কেরিছ তা এই: ২১ আমরা
িযরীেহা শহর এবং সই শহেরর সব িকছইু দখল কেরিছলাম। আিম বািবেলর একটা সু র শাল, রায় ৫ পাউ েপা আর রায়
এক পাউ সানাও দেখিছলাম। আিম স েলা আমার িনেজর জ য রেখ িদেত চেয়িছলাম। তাই আিম তেুল িনেয়িছলাম।
স েলা আমার তাঁবরু নীেচ মািটর তলায় লিুকেয় রেখিছ। ওখােনই স েলা আপিন পােবন। আর েপা আেছ শােলর নীেচ।”

২২ সতুরাং িযেহাশয়ূ িকছ ু লাকেক তাঁবেুত পাঠােলন। তারা ছেুট তাঁবেুত িগেয় ঐসব লকুােনা িজিনস খুঁেজ পল। েপা িছল
শােলর তলায়। ২৩ তারা তাঁবরু ভতর থেক সম িজিনস বার কের আনল। তারা স েলা িযেহাশয়ূ এবং ই রােয়েলর সম
লাকেদর কােছ িনেয় গল। রভরু সামেন তারা স েলা মািটেত ফেল িদল।

২৪ তারপর িযেহাশয়ূ এবং সম লাক সরেহর পু র আখনেক আেখার উপ যকার িদেক িনেয় গল। তারা সানা, েপা,
শাল, আখেনর সব ছেলেমেয়, তার গ , মষ, গাধা, তাঁবু আর তার যথাসব ব হ গত করল। তারা এই সম িজিনস এবং
আখনেক আেখার উপ যকায় িনেয় গল। ২৫ পের দলপিত িযেহাশয়ূ বলেলন, “তিুম আমােদর অেনক ক িদেয়ছ। এখন রভু
তামােক ক দেবন।” তারপর সকেল আখন এবং তার পিরবােরর সকলেক পাথর ছ ুঁেড় ছ ুঁেড় মের ফলল। তােদর তারা

পিুডে়য় ফলল। তার সে যা িকছ ু িছল স েলাও পিুডে়য় ফলল আখনেক পিুডে়য় মারার পর তারা তার মতৃ দেহর ওপর
২৬ অেনক পাথর চািপেয় িদল। সই সব পাথর আজও সখােন দখা যােব। এভােবই ঈ বর আখেনর িবনাশ ঘটােলন। এই
কারেণ ঐ জায়গািটেক বলা হয় আেখার উপ যকা। এর পর ই রােয়েলর ওপর রভরু রাধ রশিমত হয়।

অেয়র িবনাশ রাি

৮ ১ রভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “ভয় পও না। আশা ছেডা় না। তামার সম যা ােক িনেয় অেয় চেল যাও। অেয়র
রাজােক পরািজত করার জ য আিম তামােদর সাহা য করব। আিম তামােদর কােছ রাজা, রাজার লাকেদর, তার শহর

এবং তার দশ সবিকছ ু িদি । ২ তামরা িযরীেহা আর স দেশর রাজার রিত যা কেরিছেল িঠক সই রকমই তামরা অয়
এবং সই শহেরর রাজার রিত করেব। ধু এইবার তামরা সব ধনস দ এবং প সমহূ িনেয় যােব এবং ও েলা তামােদর
জ যই রাখেব। এখন তামােদর কেয়কজন স যেক শহেরর িপছেন লিুকেয় থাকেত বেলা।”

৩ তাই িযেহাশয়ূ সম স যবািহনীেক অেয়র িদেক িনেয় গেলন। িতিন তাঁর সরা ৩০,০০০ যা ােক বেছ িনেলন। রাে র
িতিন তােদর পাঠােলন। ৪ িযেহাশয়ূ তােদর এই আেদশ িদেলন: “ তামােদর যা বলিছ তা মন িদেয় শান। শহেরর পছন িদেক
তামরা লিুকেয় থাকেব। আ রমেণর জ য অেপ া করেব। শহর থেক বশী দূের যােব না। সবসময় ল ্য রাখেব আর তরী
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থাকেব। ৫ আিম সকলেক িনেয় শহেরর িদেক যা রা করব। শহেরর লাকরা আমােদর সে যু করেত বিরেয় আসেব। িঠক
আেগর মেতা আমরা ছেুট পািলেয় আসব। ৬ তারা আমােদর শহর থেক তািডে়য় দেব। তারা ভাবেব য আমরা িঠক আেগর
মেতাই ওেদর কাছ থেক পািলেয় যাি । সই ভােব আমরা পািলেয় যাব। ৭ তারপর তামরা ান থেক বিরেয় আসেব
আর শহর অিধকার করেব। রভ,ু তামােদর ঈ বর বয়ং তামােদর জয় করার শি দান করেবন।

৮ “ রভু যা যা বেলন সই অনসুাের কাজ করেব। আমার িদেক ল ্য রেখা। আিম তামােদর শহর দখেলর আেদশ দব।
শহেরর দখল িনেয় শহরেক তামরা বািলেয় দেব।”

৯ তারপর িযেহাশয়ূ তােদর লকুােনার জায়গায় পািঠেয় িদেয় অেপ া করেত লাগেলন। তারা বেথল এবং অেয়র ম যবতী
একিট জায়গায় গল। জায়গািট অেয়র পি ম িদেক। িযেহাশয়ূ তাঁর লাকেদর সে রাত কাটােলন।

১০ পরিদন খবু সকােল িযেহাশয়ূ সব লাকেদর এক সে জেডা় করেলন। তারপর িযেহাশয়ূ এবং ই রােয়েলর দলপিতরা
তােদর অেয়র িদেক িনেয় গেলন। ১১ িযেহাশেূয়র সে য সব স য িছল, তারা অয় অিভযান করল। শহেরর সামেন এেস
তারা দাঁডা়ল। স যরা শহেরর উ ের তাঁবু খাটাল। অয় এবং স যবািহনীর মে য িছল একিট উপ যকা।

১২ তারপর িযেহাশয়ূ রায় ৫০০০ স য বেছ িনেলন। িতিন তােদর শহেরর পি েম বেথল এবং অেয়র মাঝখােন লিুকেয়
থাকার জ য পািঠেয় িদেলন। ১৩ এইভােব িযেহাশয়ূ যেু র জ য তােদর র ত করেলন। শহেরর উ ের তােদর রধান ঘাঁিট।
অ যা যরা লেুকাল পি ম িদেক। সই রাে র িযেহাশয়ূ উপ যকায় গেলন।

১৪ পের অেয়র রাজা ই রােয়লীয় স যবািহনীেক দখেত পেলন। ই রােয়লীয় স যবািহনীর িব ে যু করেত রাজা
এবং তাঁর লাকরা বিরেয় পডল়। অেয়র রাজা যদন উপ যকার কােছ শহেরর পবূিদেক গেলন। তাই িতিন শহেরর পছন
িদেক লিুকেয় থাকা ই রােয়লীয় স যেদর দখেত পেলন না।

১৫ অেয়র স যবািহনী িযেহাশয়ূ এবং ই রােয়েলর সম মানষুেক তািডে়য় িদল। তারা যখােন ম ভিূম সই পবূিদেক ছটু
লাগাল। ১৬ শহেরর সকেল হ- হ কের িযেহাশয়ূ ও তাঁর স যবািহনীেক তাডা় করেত লাগল। সব লাক শহর ছেড় চেল গল।
১৭ অয় এবং বেথেলর সব লাক ই রােয়লীয় স যবািহনীেক তািডে়য় িদল। শহর ফাঁকা পেড় রইল। শহর র া করার জ য
কউ রইল না।

১৮ তারপর রভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “অয় শহেরর িদেক বশা উঁিচেয় ধেরা। এই শহর আিম তামােদর হােত তেুল দব।”
তাঁর কথা মেতা িযেহাশয়ূ অয় শহেরর িদেক বশা উঁিচেয় ধরেলন। ১৯ ই রােয়েলর য সব লাকরা লিুকেয়িছল তারা তা দখল।
তারা তােদর লেুকাবার জায়গা থেক ত বিরেয় শহেরর িদেক ছেুট গল, শহের ঢেুক পডল় আর শহরটা দখল কের িনল।
তারপর স যরা শহর পিুডে়য় দবার জ য আ ন লািগেয় িদল।

২০ অেয়র লাকরা পছেন তািকেয় দখল তােদর শহর বলেছ। তারা দখল শহর থেক আকােশর িদেক ধাঁয়া উঠেছ। এই
দেখ তারা বল হেয় পডল়, সাহস হািরেয় ফলল। তারা ই রােয়লীয়েদর তাডা়বার রেচ া ছেড় িদল। ই রােয়লীয়রাও আর
ছাটাছিুট না কের িফের দাঁডা়ল আর অেয়র লাকেদর সে যু করেত লাগল। অেয়র লাকেদর পালাবার মেতা কান িনরাপদ

জায়গা িছল না। ২১ িযেহাশয়ূ এবং তাঁর লাকরা দখল য ঐ স যরা শহর দখল কের িনেয়েছ। তারা দখল শহর থেক ধাঁয়া
ওপের উঠেছ। এই সময় তারা পািলেয় না িগেয় ঘেুর দাঁডা়ল, অেয়র লাকেদর িদেক ছেুট িগেয় যু করল। ২২ তারপর যারা
লিুকেয়িছল তারাও িফের এেস যেু সাহা য করল। অেয়র লাকেদর সামেন িপছেন সব িদেকই ই রােয়লীয় স যবািহনী।
তারা ফাঁেদ আটকা পডল়। ই রােয়লীয়রা তােদর পরািজত করল। অেয়র সম লাক িনি না হওয়া পয তারা যু করেত
লাগল। শ পে র একটা লাকও পালােত পারল না। ২৩ িক অেয়র রাজােক বাঁিচেয় রাখা হল। িযেহাশেূয়র লাকরা তােক
িযেহাশেূয়র কােছ িনেয় এল।

যেু র সমী া
২৪ যেু র সময় ই রােয়লীয় স যবািহনী অেয়র লাকেদর মােঠ-ঘােট ম ভিূমর মে য তািডে়য় িনেয় িগেয়িছল। তারপর

তারা সই সব জায়গায় তােদর হ যা কেরিছল। তারপর তারা অেয় িফের িগেয় সখােন যসব লাক তখনও বঁেচ িছল তােদর
হ যা করল। ২৫ সিদন অেয়র সম লাক মারা গল। ১২,০০০ পু ষ ও রীেলাক মারা িগেয়িছল। ২৬ িযেহাশয়ূ তাঁর
লাকেদর শহর বংস করার সংেকত িদেতই অয় শহেরর িদেক ব ম উঁচু কের ধেরিছেলন। শহেরর সম লাক িবন না হওয়া

পয িযেহাশয়ূ এভােবই দাঁিডে়য়িছেলন। ২৭ ই রােয়েলর লাকরা শহেরর সম জীবজ এবং অ যা য িজিনসপ র িনেজেদর
যবহােরর জ য রেখ িদেয়িছল। রভু িযেহাশয়ূেক িনেদশ দবার সময় তােদর এইসব রেখ িদেতই বেলিছেলন।

২৮ িযেহাশয়ূ অয় শহরেক বািলেয় িদেলন। শহরটা কতক িল পাথেরর ূেপ পিরণত হল। আর িকছইু সখােন িছল না।
আজও শহরটা সই রকমই পেড় আেছ। ২৯ িযেহাশয়ূ অেয়র রাজােক একটা গােছ ফাঁিস িদেলন। সে য পয তােক ঝিুলেয়
রাখেলন। সযূ অ গেল িযেহাশয়ূ তােদর গাছ থেক দহটােক নামােত বলেলন। শহেরর ফটেকর কােছ তারা দহটােক ছ ুঁেড়
িদল। তারপর রচরু পাথর িদেয় তারা দহটােক চাপা িদল। সই পাথেরর ূপ আজও দখা যােব।
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আশীবাদ আর অিভশাপ পঠন
৩০ তারপর িযেহাশয়ূ ই রােয়েলর রভ,ু ঈ বেরর রেণ একিট বদী িনমাণ করেলন। এবল পবেতর চডূা়য় িতিন এই

বদী তরী কেরিছেলন। ৩১ রভরু দাস মািশ ই রােয়েলর লাকেদর জািনেয়িছেলন িকভােব বদী তরী করেত হেব। মািশর
িবিধপু েক পির ার কের লখা িছল বদীর র ত রণালী। সই ভােবই িযেহাশয়ূ বদী তরী করেলন। কাটা হয়িন এমন
পাথর িদেয়ই বদী তরী হেয়িছল। ঐ পাথর িলর ওপর কান লৗহ কখনও যবহার করা হয় িন। সই বদীেত তারা

রভরু উে ে য হামবিল উৎসগ করল। তারা ম ল নেব য উৎসগ করল।
৩২ ঐখােন িযেহাশয়ূ পাথর েলার ওপের মািশর িবিধ েলা িলেখ িদেলন। ই রােয়েলর সম লাক যােত স েলা পেড়

সই জ যই িতিন িলেখ িদেয়িছেলন। ৩৩ রবীণরা, উ পদ কমীরা, িবচারকরা এবং সম মানষু পিব র িস ুকিটেক িঘের
দাঁডা়ল। রভরু পিব র সা ্যিস ুক বহনকারী লবীয় যাজকেদর সামেন তারা দাঁিডে়য়িছল। অেধক লাক দাঁিডে়য়িছল এবল
পবেতর চডূা়র সামেন আর বাকী অেধক দাঁিডে়য়িছল গিরষীম পবেতর চডূা়র সামেন। রভরু দাস মািশ তােদর এভােবই
দাঁডা়েত বেলিছেলন। তারা যােত রভরু আশীবাদ পায় সই জ য িতিন তােদর এই িনেদশ িদেয়িছেলন।

৩৪ তারপর িযেহাশয়ূ িবিধর রিতিট কথা পেড় শানােলন। িতিন সম আশীবাদ আর সম অিভশাপ িবিধপু েক য ভােব
লখা আেছ সই ভােবই পেড় শানােলন। ৩৫ ই রােয়েলর সম লাক সখােন জেডা় হেয়িছল। সম রীেলাক, িশ আর

তােদর সে বাস করত যসব িবেদশী মানষু তারাও সখােন িছল। মািশর রিতিট িনেদশ িযেহাশয়ূ পেড় শানােলন।

িগিবেয়ােনর লাকরা িযেহাশয়ূর সে চালািক করল

৯ ১ যদন নদীর পি ম তীেরর যত রা য িছল তােদর রাজারা সম ঘটনা েনিছল। এইসব রাজাই িহ ীয়, ইেমারীয়,
কনানীয়, পিরষীয়, িহ বীয় এবং িযবষূীয় দেশর লাকেদর রাজা। তারা পাহাডী় জায়গায় এবং সমতল ভিূমেত থাকত।

তারা ভমূ যসাগেরর ধার ঘঁেষ িলবােনান পয ছিডে়য় থাকা অ েলও বাস করত। ২ সম রাজা এক হল। তারা িযেহাশয়ূ
এবং ই রােয়লীয়েদর িব ে লডা়ই করার পিরক না করল।

৩ িযেহাশয়ূ িকভােব িযরীেহা এবং অয় জয় কেরিছেলন, স সব িগিবেয়ান শহেরর লাকরা েনিছল। ৪ তাই তারা
ই রােয়লীয়েদর িকভােব বাকা বানােনা যায় স িবষেয় িচ াভাবনা করল। তােদর ছকটা িছল এরকম; ফাটা, ভা া যত চামডা়র
বাতল িছল তারা জেডা় করেব। এইসব রা ারেসর চামডা়র খাল প েদর িপেঠ চািপেয় দেব। তারা পরুােনা থেল েলাও

প েদর িপেঠ চাপােব যােত মেন হয় য তারা অেনক দূর থেক রমণ কের এেসেছ। ৫ লাকরা পােয় পরুােনা জেুতা পরল।
তােদর পরুােনা কাপডে়চাপড় পরল। তারা কেয়কিট কেনা এবং ছাতাপডা় িট জাগাড় করল। তাই লাক িলেক দেখ মেন
হি ল যন তারা অেনক দূর থেক এেসেছ। ৬ তারপর এই লাকরা ই রােয়লবাসীেদর তাঁবরু িদেক এিগেয় গল। এই িশিবরিট
িছল িগল ্গেলর কােছ।

লাক িল িযেহাশেূয়র কােছ গল এবং তাঁেক বলল, “আমরা অেনক দূেরর একিট দশ থেক এেসিছ। আমরা আপনােদর
সে একিট শাি চিু াপন করেত চাই।”

৭ ই রােয়েলর লাকরা এই িহ বীয়েদর বলল, “হেতও তা পাের য, আপনারা আমােদর বাকা বানােত চাইেছন। আপনারা
হয়েতা আমােদর দেশর কােছই থােকন। িক আমরা আপনােদর সে কান শাি র চিু করেত পাির না, যত ণ না জানেত
পারিছ, আপনারা কাথা থেক আসেছন।”

৮ িহ বীয়রা িযেহাশয়ূেক বলল, “আমরা আপনার ভ ৃ য।”
িক িযেহাশয়ূ িজ াসা করেলন, “ তামরা কারা? তামরা কাথা থেক আসছ?”
৯ তারা বলল, “আমরা আপনার ভ ৃ য। আমরা অেনক দূেরর একিট দশ থেক আসিছ। আমরা এখােন এেসিছ কারণ

আমরা রভ,ু আপনােদর ঈ বেরর, মহাশি স বে েনিছ। আমরা তাঁর সম কাযকলাপ জানেত পেরিছ। িমশের িতিন
িক িক কেরিছেলন আমরা েনিছ। ১০ আমরা আেরা েনিছ িতিন যদন নদীর পবূতীের ইেমারীয় জািতর জন রাজােক পরািজত
কেরিছেলন। একজন িহে বােনর রাজা সীেহান, অ যজন বাশেনর রাজা ওগ। িহে বান এবং বাশন অ ােরাৎ দেশ অবি ত।
১১ তাই আমােদর রবীণরা ও অ য সকেল বেলিছেলন, ‘ রমেণর জ য যেথ খা য িনেয় যও। ই রােয়েলর লাকেদর সে
দখা কেরা।’ তােদর বােলা, ‘আমরা তামােদর ভ ৃ য। আমােদর সে শাি চিু কেরা।’

১২ “এই দখনু, আমােদর িট িক রকম কেনা হেয় গেছ। যখন আমরা বিরেয়িছলাম স সব িছল গরম আর টাটকা।
িক এখন সব িকেয় বািস হেয় গেছ। ১৩ এই দখনু, আমােদর চামডা়র রা ারেসর পা র েলা। যখন বিরেয়িছলাম তখন
এ েলা িছল নতনু রা ারেস ভি । িক আজ দখনু সব ফেট গেছ, বািস হেয় গেছ। আমােদর পাশাক-আশাক, চিট-জেুতা
সব কমন হেয় গেছ দখেছন তা। দখনু, এই ল বা সফের আমােদর পরেনর কাপড-় চাপেডর় দশা, রায় জরাজীণ।”
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১৪ লাক েলা সি য কথা বলেছ িকনা ই রােয়েলর লাকরা যাচাই করেত চাইল। তাই তারা িটিট চেখ দখল, িক
তােদর রভেুক িজ াসা করল না য ওরকম ে র তােদর িক করা উিচৎ । ১৫ িযেহাশয়ূ তােদর সে শাি চিু করেত রাজী
হেলন। িতিন তােদর থাকেত িদেত রাজী হেলন। ই রােয়েলর দলপিতরা িযেহাশেূয়র রিত িত রাখবার শপথ িনল।

১৬ িতন িদন পর ই রােয়েলর লাকরা জানেত পারল য ওরা তােদর িশিবেরর খবু কাছাকািছই বাস করত। ১৭ তাই
ই রােয়লীয়রা ওেদর বসবােসর জায়গা দখেত গল। ততৃীয় িদেন তারা িগিবেয়ান, কফীরা, বেরা  আর িকিরয়ৎ-িযয়ারীম
এইসব শহের এল। ১৮ িক ই রােয়লীয় স যবািহনী ঐসব শহের িগেয় যু করেত চাইল না। তারা ওেদর সে শাি চিু
কেরিছল। ই রােয়েলর দলপিতরা রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর সামেন িগিবেয়ানেদর কােছ রিত িত কেরিছল।

লাকরা অব য দলপিতেদর চিু র িব ে নািলশ কেরিছল। ১৯ িক দলপিতরা বলল, “আমরা িগিবেয়ানেদর রিত িত
িদেয়িছ। ই রােয়েলর রভু ও ঈ বেরর সামেন আমরা কথা িদেয়িছ। আমরা এখন তােদর সে যু করব না। ২০ আমােদর
এইভােব চলেত হেব। তােদর জীিবত থাকেত িদেতই হেব। আমরা তােদর আঘাত করেত পাির না; করেল, ঈ বর রিত িত
ভাঙার জ য আমােদর ওপর হেবন। ২১ তারা বঁেচ থাকুক। িক তারা আমােদর ভ ৃ য হেয় বঁেচ থাকেব। তারা আমােদর
কাঠ কেট দেব, আমােদর সকেলর জ য জল বেয় দেব।” তাই দলপিতরা ওেদর সে শাি চিু ভা ল না।

২২ িযেহাশয়ূ িগিবেয়ানেদর ডাকেলন। িতিন বলেলন, “ কন তামরা আমােদর কােছ িম যা কথা বলেল? আমােদর িশিবেরর
কােছই তা তামােদর দশ। িক তামরা বেলিছেল য তামরা দূর দশ থেক এেসছ। ২৩ এখন তামােদর অেনক গিত
আেছ। তামরা সবাই আমােদর রীতদাস হেব। তামােদর লাকরা আমােদর কাঠ কেট দেব। ঈ বেরর গেৃহর *জ য জল
বেয় আনেব।”

২৪ িগিবেয়ােনর লাকরা বলল, “আমরা িম যা কথা বেলিছলাম কারণ আমােদর ভয় িছল আপনারা আমােদর মের ফলেবন।
আমরা েনিছ ঈ বর তাঁর দাস মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন এই দশ আপনােদর হােত তেুল িদেত। ঈ বর আপনােক এেদেশর
সম লাকেক হ যা করেত বেলিছেলন। তাই আমরা িম যা কথা বেলিছলাম। ২৫ এখন আমরা আপনার দাস। যা ভােলা
বঝুেবন তাই করেবন।”

২৬ তাই িগিবেয়ােনর লাকরা রীতদাস হেয় গল। িযেহাশয়ূ তােদর বাঁচেত িদেলন। ই রােয়লীয়েদর িতিন মের ফলেত
িদেলন না। ২৭ িযেহাশয়ূ িগিবেয়ানেদর ই রােয়লীয়েদর রীতদাস কের িদেয়িছেলন। তারা কাঠ কেট আনত, ই রােয়লীয়েদর
জ য জল বেয় আনত। তারাও রভরু বদীর জ য কাঠ কেট আনত এবং জল বেয় আনত। রভু যখােনই বদী াপেনর
জায়গা পছ করেতন সখােনই তােদর জল বেয় আনেত হত। ঐসব লাক আজও রীতদাস হেয় রেয়েছ।

যিদন সযূ ি র হেয় দাঁডা়ল

১০ ১ সই সময় জ শােলেমর রাজা িছল অেদানীেষদক। রাজা জানেত পেরিছল য, িযেহাশয়ূ অয় শহরেক পরা
কেরিছেলন এবং বংস কের িদেয়েছন। স জানেত পারল িযরীেহা আর স দেশর রাজারও একই হাল কেরিছেলন

িযেহাশয়ূ। স এটাও জেনিছল, িগিবেয়ােনর লাকরা ই রােয়েলর সে শাি চিু কেরেছ। তারা জ শােলেমর খবু
কাছাকািছই রেয়েছ। ২ এসব জেন অেদানীেষদক এবং তার রজারা বশ ভয় পেয় গল। অেয়র মেতা িগিবেয়ান তা
ছাটখাট শহর নয়। িগিবেয়ান খবু বড় শহর, এেক মহানগরী বলা যায়। সই নগেরর সকেলই িছল বশ ভােলা যা া। সই

নগেররও এরকম অব া েন রাজা তা বশ ঘাবেড় গল। ৩ জ শােলেমর রাজা অেদানীেষদক িহে রােণর রাজা হাহেমর
সে কথা বলল। তাছাডা় যমেূতর রাজা িপরাম, লাখীেশর রাজা যািফয় এবং ইে ােনর রাজা দবীর এেদর সে ও স কথা
বলল। জ শােলেমর রাজা এেদর কােছ অননুয় কের বলল, ৪ “ তামরা আমার সে চেলা। িগিবেয়ানেদর আ রমণ করেত
তামরা আমােক সাহা য কেরা। িগিবেয়ােনর লাকরা িযেহাশয়ূ ও ই রােয়লীয়েদর সে শাি চিু কেরেছ।”

৫ সই জ য পাঁচজন ইেমারীয় রাজার স যবািহনী এক হেলা। (এই পাঁচজন হেলা জ শােলম, িহে রাণ, যমতূ, লাখীশ
এবং ইে ােনর রাজা।) স যদল িগিবেয়ােনর িদেক যা রা করল। তারা শহর িঘের ফলল এবং যু করল।

৬ িগিবেয়ানবাসীরা িযেহাশয়ূর কােছ খবর পাঠাল। সই সময় িযেহাশয়ূ িগল ্গেল তাঁর িশিবের িছেলন। খবরটা এই: “আমরা
আপনার ভ ৃ য। আপিন আমােদর ছেড় চেল যােবন না। আমােদর বাঁচান। তাডা়তািড় আসনু। পাহাডী় দশ থেক সম ইেমারীয়
জািতর রাজা স যসাম িনেয় আমােদর সে যু করেত আসেছ।”

৭ খবর পেয় িযেহাশয়ূ সৈসে য িগল ্গল থেক বিরেয় পডে়লন। তাঁর সে িছল সরা সিনেকর দল। ৮ রভু িযেহাশয়ূেক
বলেলন, “ওেদর স যসাম দেখ ভয় পও না। আিম তামােদর িজিতেয় দব। ওরা কউ তামােদর পরািজত করেত পারেব
না।”

*৯:২৩ ঈ বেরর গহৃ এর অথ স বতঃ “ঈ বেরর পিরবার” (ই রােয়ল) অথবা হয়েতা পিব র তাঁবু অথবা মি র।
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৯ স যদল িনেয় িযেহাশয়ূ সারারাত িগিবেয়ােন অিভযান চালােলন। শ রা জানেত পারল না, িযেহাশয়ূ আসেছন। তাই
িযেহাশয়ূ এবং তাঁর স যরা হঠাৎ  তােদর আ রমণ করল।

১০ যখন ই রােয়ল আ রমণ করল তখন রভু সই স যেদর হতবাক কের িদেলন। তারা পরািজত হল। ই রােয়লীয়েদর
কােছ এটা একটা ম বড় জয়। তারা শ েদর িগিবেয়ান থেক বৎ - হােরােণর িদেক তািডে়য় িনেয় গল। ই রােয়লীয়
স যরা অেসকা এবং মে দা পয যাবার পেথ যত লাকজন িছল সবাইেক হ যা করল। ১১ তারপর তারা বৎ - হােরাণ থেক

অেসকা পয ল বা রা ািট বরাবর শ েদর পছেন পছেন ধাওয়া করেত করেত গল। তােদর এভােব তাডা় করার সময়
রভু আকাশ থেক িশলাবিৃ ঝরােলন। বড় বড় িশলার ঘােয় অেনক শ ই মারা গল। ই রােয়লীয় স যেদর তরবািরর

ঘােয় যত না মারা পডল়, তার চেয় ঢর বশী মারা পডল় িশলা বিৃ েতই।
১২ সই িদন রভু ই রােয়েলর কােছ ইেমারীয়েদর পরাজয় ঘটােলন। সই িদন িযেহাশয়ূ রভরু কােছ রাথনা করেলন

এবং তারপর সম ই রােয়লবাসীেদর সামেন আেদশ করেলন:
“ হ সযূ, তিুম িগিবেয়ােনর উপের থােমা।
আর হ চ র, তিুম অয়ােলান উপ যকায় ি র হেয় থােকা।”

১৩ তাই সযূ সরল না। চ রও নডল় না যত ণ না লাকরা শ েদর হারায়। এই কািহনী যােশর রে লখা আেছ। সযূ
ম যগগেন ি র হেয় িগেয়িছল, গাটা িদনটা স আর ঘরুল না। ১৪ এরকম আেগ কখনও হয় িন। পেরও কখনও হয় িন। সিদন

রভু একিট লােকর বা য হেয়িছেলন। সি যই, রভু সিদন ই রােয়েলর পে যু কেরিছেলন।
১৫ এরপর িযেহাশয়ূ স যেদর িনেয় িগল ্গেলর িশিবের িফের এেলন। ১৬ িক যেু র সময় ঐ পাঁচ জন রাজা পািলেয়

িগেয়িছল। মে দার কােছ একটা হার মে য তারা লিুকেয়িছল। ১৭ তেব একজন তােদর হায় লেুকােত দখেত পেয়
িগেয়িছল। িযেহাশয়ূ সব জানেত পারেলন। ১৮ িযেহাশয়ূ বলেলন, “বড় বড় পাথর িদেয় হামখু ব কের দাও। িকছ ু লাকেক

হা পাহারায় রেখ দাও। ১৯ িক তামরা সখােনই যন থেম থেকা না। শ েদর তাডা় করেতই থােকা। পছন থেক
তােদর আ রমণ করেতই থােকা। তামরা শ েদর িকছেুতই তােদর শহের িফের যেত দেব না। রভ,ু তামােদর ঈ বর
তােদর উপর তামােদর জয়ী হেত িদেয়েছন।”

২০ তারপর িযেহাশয়ূ আর ই রােয়লবাসীরা শ েদর হ যা করেলন। িক কেয়কজন শ উঁচু রাচীর ঘরা কেয়কিট
শহের গল এবং সই খােনই িনেজেদর লিুকেয় রাখল। তােদর আর হ যা করা গল না। ২১ যেু র পর িযেহাশেূয়র লাকরা
তাঁর কােছ মে দায় িফের এল। সই দেশর কান লাকই ই রােয়লীয়েদর িব ে একটা কথাও বলেত সাহস কের িন।

২২ িযেহাশয়ূ বলেলন, “ হামখু থেক পাথর েলা সিরেয় দাও। ঐ পাঁচ জন রাজােক আমার কােছ আেনা।” ২৩ তাই
িযেহাশেূয়র লাকরা পাঁচজন রাজােক হার ভতর থেক বার কের আনল। তারা িছল জ শােলম, িহে রাণ, যমতূ, লাখীশ
এবং ইে ােনর রাজা। ২৪ তারা পাঁচজন রাজােক িযেহাশেূয়র সামেন হািজর করল। িযেহাশয়ূ তাঁর লাকেদর সখােন আসেত
বলেলন। স য দেলর রধানেদর িতিন বলেলন, “ তামরা এিদেক এেসা। এই রাজােদর গলায় তামােদর পা দাও।” তাই
স যদেলর রধানরা কােছ সের এেলা এবং তােদর পা এইসব রাজােদর গলায় রাখল।

২৫ তারপর িযেহাশয়ূ তাঁর লাকেদর বলেলন, “ তামরা শ হও, সাহসী হও। ভয় পও না। ভিব যেত শ েদর সে
যখন তামরা যু করেব তখন তােদর রিত রভু িক করেবন তা আিম তামােদর দখাি ।”

২৬ তারপর িযেহাশয়ূ পাঁচ জন রাজােক হ যা করেলন। পাঁচটা গােছ পাঁচ জনেক ঝিুলেয় িদেলন। সে য পয এইভােবই
িতিন তােদর রেখ িদেলন। ২৭ সযূাে র সময় িযেহাশয়ূ তাঁর লাকেদর গাছ থেক দহ েলােক নামােত বলেলন। তাই তারা
সই েলা ঐ হার ভতেরই ছ ুঁেড় িদল। য হােত রাজারা লিুকেয়িছল তার মখুটা বড় বড় পাথের ঢেক িদল। সই দহ েলা

আজ পয হার ভতের আেছ।
২৮ সিদন িযেহাশয়ূ মে দা শহর জয় করেলন। শহেরর রাজা ও লাকেদর িযেহাশয়ূ বধ করেলন। একজনও বঁেচ রইল

না। িযেহাশয়ূ িযরীেহার রাজার য দশা কেরিছেলন, মে দার রাজারও স রকম দশা করেলন।

দি েণর শহর িল দখল হল
২৯ তারপর লাকেদর িনেয় িযেহাশয়ূ মে দা থেক বিরেয় পডে়লন। তারা িলব ্নােত িগেয় সই শহর আ রমণ

করল। ৩০ রভু ই রােয়লীয়েদর সই শহর ও শহেরর রাজােক পরািজত করেত িদেলন। সই শহেরর রে যকটা লাকেক
ই রােয়লীয়রা হ যা কেরিছল। কান লাকই বঁেচ রইল না। আর লাকরা িযরীেহার রাজার য দশা কেরিছল, সই শহেরর
রাজারও সই দশা করল।

৩১ তারপর ই রােয়েলর লাকেদর িনেয় িযেহাশয়ূ িলব ্না ছেড় লাখীেশর িদেক গেলন। িলব ্নার কােছ তাঁবু খািটেয় তারা
শহর আ রমণ করল। ৩২ রভু তােদর লাখীশ জয় করেত িদেলন। ি বতীয় িদেন তারা শহর অিধকার করল। ই রােয়েলর
লাকরা শহেরর রে যকটা লাকেক হ যা করল। িলব ্নার মেতা এখােনও তারা একই কাজ কেরিছল। ৩৩ গষেরর রাজা
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হারম লাখীশেক র ার জ য এেসিছল। িক িযেহাশয়ূ তােকও স যসাম সেমত হািরেয় িদেলন। তােদর একজনও বঁেচ
রইল না।

৩৪ তারপর িযেহাশয়ূ ই রােয়লবাসীেদর িনেয় লাখীশ থেক ইে ােনর িদেক যা রা করেলন। ইে ােনর কােছ তাঁবু গেড়
তারা ইে ান আ রমণ করল। ৩৫ সিদন তারা শহর দখল কের সখানকার সব লাকেক মের ফলল। িঠক লাখীেশর মেতা
এখােনও সই একই ঘটনা ঘটল।

৩৬ তারপর িযেহাশয়ূ ই রােয়লবাসীেদর িনেয় ইে ান থেক িহে রােণর িদেক চলেলন। সকেল িহে রাণ আ রমণ করল।
৩৭ এই শহরটা ছাডা়ও িহে রােণর লােগায়া কেয়কটা ছাটখােটা শহরও তারা অিধকার করল। শহেরর রে যকটা লাকেক
তারা হ যা করল। কউ সখােন বঁেচ রইল না। ইে ােনর মেতা এখােনও সই একই ঘটনা ঘটল। তারা শহর বংস কের
সখানকার সব লাকেক হ যা কেরিছল।

৩৮ তারপর িযেহাশয়ূ ও ই রােয়লবাসীরা দবীের িফের এেস সই শহরিট আ রমণ করল। ৩৯ তারা সই শহর, শহেরর রাজা
আর দবীেরর লােগায়া সম ছাটখােটা শহর সব িকছ ু দখল কের িনল। শহেরর সব লাকেক তারা হ যা করল। কউ বঁেচ
রইল না। িহে রাণ আর তার রাজােক িনেয় তারা যা কেরিছল দবীর ও তার রাজােক িনেয়ও তারা সই একই কা করল। িলব ্না
ও স শহেরর রাজার যাপােরও তারা একই কাজ কেরিছল।

৪০ এইভােব িযেহাশয়ূ পাহাডী় দশ নেগেভর এবং পি ম ও পবূ পাহাডত়লীর সম শহেরর সব রাজােদর পরািজত করেলন।
ই রােয়েলর রভু ঈ বর িযেহাশয়ূেক িনেদশ িদেয়িছেলন সম লাকেক হ যা করার জ য। তাই িযেহাশয়ূ ঐ সব অ েলর
কােনা লাকেকই বাঁচেত দন িন।

৪১ িযেহাশয়ূ কােদশ-বেণয় থেক ঘসা পয সম শহর অিধকার কেরিছেলন। িমশেরর গাশন থেক িগিবেয়ান পয
সম শহর িতিন অিধকার কেরিছেলন। ৪২ একবােরর অিভযােনই িযেহাশয়ূ ঐসব শহর ও তােদর রাজােদর অিধকার করেত
পেরিছেলন। িযেহাশয়ূ এমনিট করেত পেরিছেলন কারণ ই রােয়েলর রভু ঈ বর বয়ং ই রােয়েলর পে যু কেরিছেলন।

৪৩ এরপর িযেহাশয়ূ ই রােয়লবাসীেদর িনেয় িগল ্গেল তােদর িশিবের িফের এেলন।

উ েরর শহর িলর পরাজয়

১১ ১ হাৎেসােরর রাজা যাবীন এইসব ঘটনা নল। স কেয়কজন রাজার স যসাম েদর একসে জেডা় করার কথা িচ া
করল। মােদােনর রাজা যাবব, অ েফর রাজা িশে রােণর রাজার কােছ এবং ২ উ রা েলর সম রাজা, পাহাড় ও ম

অ েলর সম রাজােক যাবীন খবর পাঠাল। যাবীন িকে রত, নেগভ, পি ম পাহাড,় পি েমর নাপথ দােরর রাজােদর কােছ
খবর পাঠাল। ৩ যাবীন পবূ আর পি েমর কনান স রদােয়র রাজােদর কােছ খবর পাঠাল। স ইেমারীয়, িহ ীয়, পিরষীয়
এবং পাহাডী় দেশর িযবষুীয়েদর কােছও খবর পাঠাল। স িম ার কােছ হেমাণ পবেতর নীেচ য িহ বীয়রা থােক তােদর
কােছও খবর পাঠাল। ৪ এইসব রাজার স যরা জেডা় হল। অসং য যা া, অসং য ঘাডা় আর অসং য রথ িমেল তরী হল
এক িবশাল বািহনী। এত লাক সখােন জেডা় হেয়িছল য মেন হল তারা যন সমেু রর ধােরর বািলর দানার মেতা অগিনত।

৫ মেরােমর ছাট নদীর ধাের এই সম রাজা জেডা় হল। তারা তােদর স যবািহনীেক একই িশিবেরর মে য সমেবত
করল। আর িকভােব ই রােয়েলর িব ে যু করা যায় তার পিরক না করল।

৬ তখন রভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “এত স য দেখ ভয় পও না। আিম তামােদর িজিতেয় দব। আগামীকাল এই সমেয়র
মে য তামরা তােদর সকলেক মের ফলেব। সম ঘাডা়র পােয়র িশরা কেট ফলেব, তােদর সম রথ পিুডে়য় দেব।”

৭ িযেহাশয়ূ এবং তার সম স য হঠাৎ  শ েদর আ রমণ করল। মেরাম নদীর কােছ তারা শ েদর আ রমণ করল।
৮ রভু ই রােয়লীয়েদর িজিতেয় িদেলন। ই রােয়ল স যবািহনী তােদর পরািজত কের তািডে়য় িনেয় গল বহৃ র সীেদান,
িম রেফাৎ-মিয়ম আর পেূবর িম ীর উপ যকার িদেক। সবকিট শ েক মের না ফলা পয ই রােয়লীয় স যরা থামল
না। ৯ রভু যা বেলিছেলন িযেহাশয়ূ তাই করেলন। ঘাডা় েলার পােয়র িশরা কেট ফলেলন এবং রথ েলা পিুডে়য় িদেলন।

১০ তারপর িযেহাশয়ূ িফের িগেয় হাৎেসার শহর দখল করেলন। এবং হাৎেসােরর রাজােক হ যা করেলন। (ই রােয়েলর
িব ে যসব রা য িল িছল তােদর মে য হাৎেসারই িছল সব রধান।) ১১ ই রােয়লীয় স যবািহনী সই শহেরর

রে যকেক হ যা করল। তারা সম লাকেক এেকবাের শষ কের িদল। একজন লাকও বঁেচ রইল না। তারপর তারা
শহরটা বািলেয় িদল।

১২ িযেহাশয়ূ এইসব শহেরর সবকিট দখল কেরিছেলন। িতিন শহেরর সম রাজােক হ যা কেরিছেলন। শহেরর সম িকছেুক
িতিন বংস কের িদেয়িছেলন। রভরু দাস মািশ যমন আ া কেরিছেলন সই মেতা িতিন এই কাজ কেরিছেলন। ১৩ িক
ই রােয়লীয় সনাবািহনী পাহােডর় ওপের ািপত কান শহর বািলেয় দয় িন। হাৎেসারই িছল একমা র শহর যিট পাহােডর়
ওপের িনিমত িছল এবং িযেহাশেূয়র আেদেশ যিট তারা পিুডে়য় িদেয়িছল। ১৪ শহর েলা থেক পাওয়া সম িজিনসপ র
ই রােয়লবাসীরা িনেজেদর জ য রেখ িদেয়িছল। শহেরর সম জীবজ েক তারা রেখ িদেয়িছল, যিদও সখানকার সম
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লাকেকই তারা মের ফেলিছল। কান লাকেকই তারা বাঁচেত দয় িন। ১৫ ব কাল আেগ রভু তাঁর দাস মািশেক এই কাজ
করবার জ য আ া কেরিছেলন। তারপর মািশ এই কাজ করার জ য িযেহাশয়ূেক আ া কেরিছেলন, িযেহাশয়ূ ঈ বেরর
আেদশ পালন কেরিছেলন। রভু মািশেক যা আ া কেরিছেলন িযেহাশয়ূ তার সম ই পালন কেরিছেলন।

১৬ এইভােব িযেহাশয়ূ সম র দেশর সম লাকেক পরািজত কেরিছেলন। পাহািড় দশ নেগভ, সম র গাশন অ ল,
পি মিদেকর পাহাডত়িল, যদন উপ যকা, ই রােয়েলর সম পাহাড় পবত এবং স েলার কাছাকািছ সম পাহাড় এই সবই
তাঁর অধীেন এেলা। ১৭ হালক পবতশ ৃ থেক সয়ীেরর কােছ িলবােনান উপ যকার বা াদ পয সম অ ল িযেহাশয়ূর
দখেল এল। িলবােনান উপ যকািট হােমাণ পবতশেৃ র নীেচ অবি ত। স দেশর সম রাজােক িতিন পরািজত ও িনহত
করেলন। ১৮ ব বছর ধের এইসব রাজার িব ে িযেহাশয়ূ যু কেরিছেলন। ১৯ একমা র একিট শহরই ই রােয়েলর সে
শাি চিু কেরিছল। সটা হে িগিবেয়ান শহর, যখােন িহ বীয় জািতর লাকরা বাস কের। অ য সম শহর পরািজত
হেয়িছল। ২০ রভু চেয়িছেলন যন এসব দেশর লাকরা িনেজেদর শি শালী ভােব। তাহেল তারা ই রােয়লীয়েদর িব ে
যু করেব। এইভােবই যন িতিন তােদর রিত দয়া না কের িবনাশ কেরন। য ভােব রভু মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, সই
ভােবই যন িতিন তােদর িবনাশ কেরন।

২১ অনাক বংশীয় লাকরা িহে রাণ, দবীর, অনাব এবং িযহদূা অ েলর পাহািড় জায়গায় বাস করত। িযেহাশয়ূ তােদর িব ে
যু কের তােদর এবং তােদর শহর েলােক শষ কের িদেলন। ২২ ই রােয়ল ভখূে কান অনাক বংশীয় লাক বঁেচ রইল না।
তারা ধু বঁেচ রইল ঘসা, গাত এবং অ  েদাদ অ েল। ২৩ িযেহাশয়ূ সম র ই রােয়ল ভখূ িনেজর আয়ৎ বাধীেন আনেলন,
িঠক য ভােব রভু ব কাল আেগ মািশেক িনেদশ িদেয়িছেলন। রভু সই দশ তাঁর রিত িত মত ই রােয়লীয়েদর দান
কেরিছেলন। এই দশ িযেহাশয়ূ ই রােয়েলর িবিভ পিরবারেগা ীর মে য ভাগ কের িদেয়িছেলন। অবেশেষ যু শষ হল এবং
দেশ শাি িফের এেলা।

ই রােয়েলর কােছ পরািজত রাজগণ

১২ ১ ই রােয়লবাসীরা যদন নদীর পবূিদেকর সব দশ িল জয় কেরিছল। অেণান উপ যকা থেক হেমাণ শ ৃ পয সম
ভখূ এবং যদন উপ যকার পবূ িদেকর সম ভখূ তারা জয় কেরিছল। ই রােয়লবাসীরা য সব রাজােদর পরািজত

কেরিছল তার তািলকা এখােন দওয়া হে :
২ তারা ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক পরািজত কেরিছল য িহে বান শহের থাকত। সীেহােনর রা য িছল অেণান উপ যকার

অেরােয়র থেক যে বাক নদী পয িব ৃত। ঐ উপ যকার মাঝখান থেক তার রাে যর । সটা িছল অে ানীয় লােকেদর
এলাকার সীমা । িগিলয়দ দেশর অেধেকরও বশী অংেশ সীেহান রাজ ব কেরিছল। ৩ যদন উপ যকার পবূতীের গালীলী
রদ থেক মতৃ সাগর (লবণসাগর) পয িব ৃত রা য স শাসন করত। এই রা যিট বােদ স বৎ -িযশীেমাত থেক দি ণ

িপ গা পাহাড় পয দশ িলও শাসন করত।
৪ তারা বাশেনর রাজা ওগেক পরািজত কেরিছল। ওগ িছল রফায় বংেশর রাজা। স রাজ ব করত অ ােরাৎ এবং ইি রয়ী

দেশ। ৫ হেমাণ পবতশ ৃ , স খা এবং বাশেনর সম অ ল ওগ শাসন করত। যখােন গশরূ এবং মাখাত জািতর লাকরা
বসবাস করত। সটাই িছল তার রাে যর সীমা। ওগ িগিলয়দ দেশর অেধক অংেশও রাজ ব করত। এই জায়গাটা শষ
হেয়েছ িহে বােনর রাজা সীেহােনর দেশ।

৬ রভু ভ ৃ য মািশ এবং ই রােয়েলর এইসব রাজােক পরািজত কেরিছেলন। মািশ েবণ পিরবারেগা ী, গাদ পিরবারেগা ী
এবং মনঃিশ পিরবারেগা ীর অেধকেক এই ভখূ দান কেরিছেলন। মািশ এই দশ তােদর বেদশ িহসােবই দান কেরিছেলন।

৭ ই রােয়েলর লাকরা যদন নদীর পি ম কূেলর দেশর রাজােদরও জয় কেরিছল। িযেহাশয়ূ এই দেশর লাকেদর নত ৃ ব
িদেয়িছেলন। িতিন এিট জয় কেরিছেলন এবং পের এই ভখু িট বােরািট পিরবারেগা ীর মে য ভাগ কের িদেয়িছেলন। ঈ বর
তােদর এই দশ দান করেবন বেল রিত িত িদেয়িছেলন। এই দশ িছল িলবােনােনর বাল ্গাদ উপ যকা এবং সয়ীেরর
কােছ হালক পবতশেৃ র মাঝখােন। ৮ পাহািড় অ ল, পি েমর পাহাডত়িল অ ল, যদন উপ যকা, পবূিদেকর পাহাড় িল,
ম ভিূম এবং নেগভ অ ল িল এর অ ভু । এখােন িহ ীয়, ইেমারীয়, কনানীয়, পরীষীয়, িহ বীয় এবং িযবষু বংশীয় লাকরা
বাস করত। ই রােয়লীয়েদর বারা পরািজত রাজােদর তািলকািট এইরকম:
৯ িযরীেহার রাজা
বেথেলর কােছ অেয়র রাজা

১০ জ শােলেমর রাজা
িহে রােণর রাজা
১১ যমেুতর রাজা
লাখীেশর রাজা
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১২ ইে ােনর রাজা
গসেরর রাজা

১৩ দবীেরর রাজা
গদেরর রাজা

১৪ হমার রাজা
অরােদর রাজা
১৫ িলবনার রাজা
অ েমর রাজা
১৬ মে দার রাজা
বেথেলর রাজা

১৭ তপেূহর রাজা
হফেরর রাজা

১৮ অেফেকর রাজা
লশােরােণর রাজা
১৯ মােদােনর রাজা
হাৎেসােরর রাজা
২০ িশে রাণ-মেরােণর রাজা
অ েফর রাজা
২১ তানেকর রাজা
মিগে ার রাজা
২২ কদেশর রাজা
কি ল যি য়ােমর রাজা
২৩ দার পবতশেৃ র দােরর রাজা
িগল ্গেলর গায়ীেমর রাজা
২৪ িতসার রাজা
মাট রাজার সং যা ৩১

অনিধকৃত দশ

১৩ ১ িযেহাশয়ূ যখন বশ ব ৃ হেয় গেছন তখন রভু তাঁেক বলেলন, “িযেহাশয়ূ যিদও তামার বশ বয়স হেয়েছ, িক
এখনও অিধকার করার জ য অেনক দশ রেয়েছ। ২ তিুম এখনও গশরূ রা য অথবা পেল ীয়েদর রা য জয় কেরা িন।

৩ িমশেরর সীেহার নদী থেক উ ের ইে রাণ সীমা পয অ ল তিুম এখনও অিধকার কেরা িন। জায়গাটা এখন কনানীয়েদরই
থেক গেছ। তামােক এখনও ঘসা, অ  েদাদ, অি েলান, গাত এবং ইে রােণর পাঁচজন পেল ীয় নতােক পরািজত করেত

হেব। ৪ এখনও তামােক কনানেদর দেশর দি েণ অ বীয়র লাকেদর পরািজত করেত হেব। তামােক িময়ারা পরািজত করেত
হেব, যটা অেফক পয সীেদানীয়েদর অিধকৃত, যিট ইেমারীয়েদর সীমানা। ৫ তিুম িগলী স রদােয়র দশটাও এখনও দখল
করেত পােরা িন। তাছাডা়ও বা ােদর পবূিদেক িলবােনান। জায়গাটা হেমাণ পবতশ ৃ পাদেদশ থেক লেবা হমাথ পয
িব ৃত।

৬ “সীেদােনর লাকরা িলবােনান থেক িম রেফাৎ-মিয়ম পয িব ৃত পাহািড় দেশ বাস কের। িক ই রােয়েলর লাকেদর
বােথ ঐসব দেশর সম লাকেক আিম বার কের দব। এই দেশর কথা অব যই মেন রাখেব ই রােয়লীয়েদর কােছ দশ

ভাগ কের দবার সময় যা বললাম স রকম করেব। ৭ নিট পিরবারেগা ী এবং মনঃিশর পিরবারেগা ীর অেধেকর মে য দশটা
ভাগ করেব।”

দশভাগ
৮ ইিতমে যই েবণ, গাদ, বাকী অেধক মনঃিশর পিরবারেগা ীর লাক তােদর জিম-জায়গা দখল কেরেছ। রভরু দাস

মািশ যদন নদীর পবূ িদেকর দশ তােদর িদেয় গেছন। ৯ অেণান উপ যকার ধাের অেরােয়র থেক হেয়েছ তােদর দশ
আর তা উপ যকার মাঝখােনর শহর পয িব ৃত। তাছাডা় এই দেশর মে য আেছ মদবা থেক দীেবান পয সম সমতল
ভিূমও। ১০ ইেমারীয় রাজা সীেহান যসব শহেরর শাসনকতা সসব শহর ঐ দেশরই মে য রেয়েছ। সীেহান শাসন করত
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িহে বান শহর। সই ভখূ িট যখােন ইেমারীয়রা বাস করত সই এলাকা পয িব ৃত িছল। ১১ িগিলয়দ শহরটা স দেশর
মে য পেড।় তাছাডা় গশরূ এবং মাখাথ অ েলর লাকরা যখােন থাকত সটাও এই দেশর অ গত। এবং পেুরা হেমাণ
পবতশ ৃ ও স খা পয িব ৃত পেূরা বাশন ঐ দেশর অ গত িছল। ১২ রাজা ওেগর সম রা যই স দেশর অ গত। ওগ
শাসন করত বাশন। একসময় স শাসন করত অ ােরাৎ এবং ইি রয়ী। স িছল রফায় স রদােয়র লাক। অতীেত মািশ
ঐ স রদােয়র লাকেদর হািরেয় তােদর দশ দখল কেরিছেলন। ১৩ ই রােয়লীয়রা গশরূ এবং মাখাথ অ েলর লাকেদর
তািডে়য় দয় িন। তারা আজও ই রােয়লীয়েদর সে বসবাস করেছ।

১৪ একমা র লিব পিরবারেগা ীই কােনা জিম জায়গা পায় িন। তার বদেল তারা রভ,ু ই রােয়লীয়েদর ঈ বেরর কােছ
য সম প আ েন দওয়া হেয়িছল স িল পত। রভু তােদর কােছ এই রকম রিত িতই কেরিছেলন।

১৫ মািশ েবণ বংেশর রে যক পিরবারেগা ীেক িকছ ুজিম জায়গা িদেয়িছেলন। তারা এইসব জায়গা পেয়িছল; ১৬ অেণান
উপ যকার কােছ অেরােয়র থেক মদবা শহর পয । এর মে য আেছ সম সমতলভিূম ও উপ যকার মাঝখােনর শহর।
১৭ িহে বান পয িব ৃত এই দেশ রেয়েছ সমতেলর সম শহর। শহর িল হে দীেবান, বােমাৎ-বাল, বৎ -বা -িমেয়ান,
১৮ যহস, কেদেমাৎ, মফা  , ১৯ িকিরয়াথিয়ম, িসব ্মা, সর  শহর পাহােডর় উপিরি ত উপ যকায়। ২০ বৎ -িপেয়ার, িপ গা
পাহাড় এবং বৎ -িযশীেমাৎ, ২১ ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান এই সম অ ল িলেত এবং সমতল ভিূমর শহর িলেত রাজ ব
করত। সীেহান িহে বান শহর শাসন করত। িক মািশ তােক এবং িমিদয়নীয়েদর নতােদর পরািজত কেরিছেলন। নতােদর
নাম েলা হে ইিব, রকম, সরু, হরূ এবং রবা। (এরা সকেলই সীেহােনর সে যাগ িদেয় যু কেরিছল।) ঐসব অ েলই
এরা থাকত। ২২ ই রােয়লীয়রা িবেয়ােরর পু র িবিলয়মেকও পরািজত কেরিছল। (িবিলয়ম যা িব যায় ভিব যৎ বেল িদেত
পারত।) ই রােয়লীয়রা যেু র সময় ব েলাকেক হ যা কেরিছল। ২৩ েবণেক য জায়গা দওয়া হেয়িছল তার শষ হেয়েছ
যদন নদীর তীের। েবণ পিরবারেগা ীর সকলেক য জায়গা দওয়া হেয়িছল স েলা হে তািলকাভু এইসব শহর আর
মাঠঘাট।

২৪ এই সই জায়গা যিট মািশ িদেয়িছেলন গাদ পিরবারেগা ীেক। িতিন রিত পিরবারেগা ীেক এই জিম-জায়গা
িদেয়িছেলন:

২৫ যােসর এবং িগিলয়েদর সম শহর। মািশ তােদর অে ানীয় মানষুেদর অেধক জিমও িদেয় িদেয়িছেলন, য অ লিট
এইসব র বার কােছ অেরােয়র পয িব ৃত। ২৬ এই অ েলর মে য আেছ িহে বান থেক রামৎ -িম ী এবং বেটানীম, মহনিয়ম
থেক দবীর এবং ২৭ বৎ -হারম, বৎ -িন রা, সেু াৎ ও সােফান। িহে বােনর রাজা সীেহান অ য যসব অ ল শাসন করেতন
স িল এেদেশর মে য। এই রাে যর সীমানা গালীল রেদর শষ পয িছল। ২৮ এইসব জিমজায়গা মািশ িদেয় িগেয়িছেলন

গাদ পিরবারেগা ীেক। তািলকভু সম শহর এই দেশর মে য আেছ। মািশ রে যকিট পিরবারেগা ীেক এই দশ দান
কেরিছেলন।

২৯ মনঃিশর অেধক পিরবারেগা ীেক মািস এই দশ িদেয় িগেয়েছন। মনঃিশর অেধক পিরবার এই দশ পেয়িছল। স
দেশর পিরচয় এইরকম:

৩০ দশ হেয়েছ মহনিয়ম থেক। এর মে য আেছ সম বাশন যার শাসনকতা রাজা ওগ। বাশেনর অ গত যায়ীেরর
সম শহর। ( মাট ৬০ িট শহর) ৩১ এ দেশর মে য আেছ িগিলয়েদর অেধকটা, অ ােরাৎ এবং ইি রয়ী। (িগিলয়দ, অ ােরাৎ
আর ইি রয়ী শহের রাজা ওগ বাস করত।) এইসব জায়গা দওয়া হেয়িছল মনঃিশর পু র মাখীেরর পিরবারেক। সই পিরবােরর
অেধক লাক এই জায়গা পেয়িছল।

৩২ এই সম পিরবারেগা ীেক মািশ এই জিম িদেয়িছেলন। যখন মায়াব সমতেল লাকরা তাঁবু গেডি়ছল তখন মািশ এই
জিমিট দান কেরিছেলন। জায়গাটা হে িযরীেহার পেূব যদন নদীর পাের। ৩৩ লিব পিরবারেগা ীেক মািশ কান জিম জায়গা
দন িন। ই রােয়েলর রভু ঈ বর কথা িদেয়িছেলন লিব পিরবারেগা ীর জ য িতিন িনেজই হেবন তােদর অিধকার।

১৪ ১ যাজক ইলীয়াসর, নেূনর পু র িযেহাশয়ূ এবং ই রােয়েলর পিরবারেগা ীর রধানরা লাকেদর মে য জিমিট ভাগ
কের িদল। ২ ব কাল আেগ রভু মািশেক িকভােব তাঁর ইে মেতা লাকরা িনেজেদর জিম জায়গা বেছ নেব স

িবষেয় িনেদশ িদেয়িছেলন। সােড় নিট পিরবারেগা ীর লাক ঘুঁিট চেল †জিম পেয়িছল। ৩ মািশ ইিতমে যই আডা়ইিট
পিরবারেগা ীেক যদন নদীর পবূতীেরর জিম দান কেরিছেলন। িক অ যা যেদর মেতা লিব পিরবারেগা ী কােনা জিম
জায়গা পায় িন। ৪ বােরািট পিরবারেগা ীেক জিমজায়গা দওয়া হেয়িছল। যােষেফর পু ররা মনঃিশ ও ই রিয়ম এই িট
পিরবারেগা ীেত ভাগ হেয় িগেয়িছল। রে যক পিরবারেগা ীই িকছ ু জিম জায়গা পেয়িছল। িক লিব পিরবারেগা ীর
লাকরা কান জিমজায়গা পায়িন। তারা বসবােসর জ য মা র কেয়কিট শহর পেয়িছল। রে যক পিরবারেগা ীর জিম-

জায়গার মে যই এইসব শহর িল িছল। প েদর জ য তারা মাঠও পেয়িছল। ৫ ই রােয়লীয় পিরবারেগা ীর মে য িক কের

†১৪:২ ঘুঁিট চেল আ িরক অেথ, লািঠ, পাথর, হােডর় টকুেরা ই যািদ পাশার মেতা ছ ুঁেড় ভা য িনধারণ করা।
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জিম ভাগ বাঁেটায়ারা কের িদেত হেব রভু মািশেক তা বেল িদেয়িছেলন। রভু যমন িনেদশ িদেয়িছেলন সই ভােবই
ই রােয়লবাসীরা জিম ভাগ কের িনেয়িছল।

কােলব তার জিম পল
৬ একিদন িযহদূার পিরবারেগা ীর কেয়কজন লাক িগল ্গেল িগেয়িছল িযেহাশেূয়র সে দখা করেত। এেদর মে য

একজেনর নাম কােলব। স হে কিনসীয় িযফিু র পু র। কােলব িযেহাশয়ূেক বলল, “আপনার মেন আেছ রভু কােদশ
বেণয়েত িক িক বেলিছেলন? রভু তাঁর দাস মািশেক আমার এবং আপনার স বে বেলিছেলন। ৭ রভরু দাস মািশ আমরা
য দেশ যাি লাম সটা দখবার জ য আমােক পািঠেয়িছেলন। তখন আমার বয়স িছল চি শ। িফের এেস জায়গাটা স বে

আমার মেনাভাব আিম মািশেক বেলিছলাম। ৮ আমার স ীরা লাকেদর এমন সব কথা বলল য তারা ভয় পেয় গল।
িক আিম সি যই িব বাস করতাম য রভু আমােদর সই দশ নবার অনমুিত দেবন। ৯ তাই মািশ আমার কােছ সিদন

রিত িত িদেয়িছেলন। মািশ বলেলন, ‘ য দেশ তামরা চরবিৃ করেত িগেয়িছেল স দশ তামােদরই হেব। তামার
উ রপু ষরা িচরকাল স দশ ভাগ করেব। আিম তামােদর স দশ দব, কারণ তিুম সি যই আমার রভু ঈ বরেক িব বাস
কেরিছেল।’

১০ “এখন রভু তাঁর রিত িত অনসুাের আমােক ৪৫ বছর বাঁিচেয় রেখেছন। এতিদন আমরা সকেল ম ভিূমেত ঘেুর
বডা়ি লাম। এখন আমার বয়স ৮৫ বছর। ১১ আজও আিম সিদেনর মেতাই শ সমথ যিদন মািশ আমােক বাইের

পািঠেয়িছেলন। সই িদেনর মেতা আজও আিম যেু র জ য তরী আিছ। ১২ তাই বলিছ ব কাল আেগ রভু যা রিত িত
িদেয়িছেলন সই অনসুাের পাহাডী় দশটা আমােক িদন। আপিন জানেতন তখন সখােন শি শালী অনাক বংশীয় লাকরা
বসবাস করত। শহর েলা িছল বশ বড় আর সরুি ত। িক এখন রভু আমার সহায় এবং রভরু কথামেতা সই দেশর ভার
আিম নব।”

১৩ িযফিু র পু র কােলবেক িযেহাশয়ূ আশীবাদ করেলন। িতিন তােক িদেলন িহে রাণ শহর। ১৪ সই শহের আজও কিনস
বংশীয় িযফিূ র পু র কােলেবর পিরবােরর লাকরা বাস করেছ। সই শহর আজও তার বংশধরেদর জ য থেক গেছ, কারণ
স ই রােয়েলর রভু ঈ বরেক িব বাস করত। ১৫ আেগ সই শহরটার নাম িছল িকিরয়ৎ-অব। অনাক বংশীয় লােকেদর

মে য দানবীয় চহারার বহৃ ম মানষু অবর নােমই সই শহেরর নাম রাখা হেয়িছল।
এরপর স দেশ শাি িবরাজ করল।

িযহদূার জ য জিমজমা

১৫ ১ িযহদূােক য দশ দওয়া হেয়িছল তা তার পিরবারেগা ীর মে য ভাগ কের দওয়া হল। দশিট িব ৃত িছল একিদেক
ইেদােমর সীমানা পয এবং অ যিদেক দি েণ িত ার ধার িদেয় িসন ম ভিূম পয । ২ িযহদূা দেশর দি েণর সীমা

লবণ সাগেরর দি ণ িদক থেক । ৩ সই সীমা দি েণ অ র বীম িগিরপথ হেয় িসন পয গেছ। তারপর আবার দি েণ
কােদশ-বেণয় পয । এই সীমা িহে রাণ থেক অ র পয দশ ছািডে়য় ঘেুর িগেয় ক া পয গেছ। ৪ িমশেরর নদী অসেমান
এবং ভমূ যসাগর পয এই সীমা রসািরত। ঐ সম ভিূম তােদর দি ণ সীমানার ওপর িছল।

৫ তােদর পবূিদেক সীমানা িছল লবণ নদীর তীর থেক সখান পয যখােন যদন নদী সাগের িমেশেছ।
উ েরর সীমানা হেয়েছ যখােন যদন নদী মতৃ সাগের িমেশেছ। ৬ তারপর উ েরর সীমা বৎ -হ া হেয় বৎ -অরাবা

পয গেছ। সীমা আরও গেছ বাহেনর পাথেরর িদেক। ( বাহন হে েবেণর পু র।) ৭ উ েরর সীমা আেখার উপ যকা
হেয় দবীর পয গেছ। তারপর উ ের বাঁক িনেয় িগল ্গল পয গেছ। িগল ্গল হে সই রা ার ওপাের য রা ািট অ ীম
পবেতর মাঝখান িদেয় গেছ। সটা নদীর দি েণ। ঐ - শমশ নদী পয সীমানা রসািরত। সীমার শষ হে ঐ - রােগেল।
৮ তারপর সই সীমানা আেরা এিগেয় গেছ িযবষুেদর শহেরর দি ণ ঘঁেষ বন িহে াম উপ যকা পয । (ঐ শহরিট জ শােলম
নােম পিরিচত িছল।) সখােন সীমানা গেছ িহে াম উপ যকার পি েম পাহােডর় চডূা় পয । সটা রফায়ীম উপ যকার উ র
িদেক। ৯ সখান থেক সীমানা আবার গেছ িনে ােহর ঝণা পয । তারপর ইে রাণ পাহাড় চডূা়র কাছাকািছ শহর েলা পয ।
সখান থেক ওটা বাঁক িনেয়েছ এবং বালায় গেছ। (বালার অপর নাম িকিরয়ৎ িযয়ারীম) ১০ বালা থেক সীমা পি েম বাঁক

িনেয় পাহাডী় দশ সয়ীর পয গেছ। তারপর িযয়ারীম পাহাড় চডূা়র উ র িদক ঘঁেষ নীেচ বৎ - শমেশ পয । সখান থেক
সিট িত ার পাশ িদেয় গেছ। ১১ তারপর ইে রােণর উ র িদেকর পাহাড।় পাহাড় থেক িশ েরাণ আর বালা পবেতর পাশ

িদেয় যিনেয়ল হেয় ভমূ যসাগের শষ হেয়েছ। ১২ ভমূ যসাগর িযহদূার দেশর পি ম িদেক এই চৗহি র মে যই িযহদূার
দশ। িযহদূার পিরবারেগা ী এই অ েল বসবাস করত।

১৩ রভু িযেহাশয়ূেক বেলিছেলন, িযফিু র পু র কােলবেক িযহদূার দেশর একটা অংশ যন িতিন িদেয় দন। তাই িযেহাশয়ূ
ঈ বেরর আেদশমত তােক সই জায়গা িদেয় িদেলন। িযেহাশয়ূ তােক িকিরয়ৎ-অব (িহে রাণ) শহর দান করেলন। (অব হে
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অনােকর িপতা।) ১৪ িহে রােণ বসবাসকারী িতনিট অনাক পিরবারেক কােলব তািডে়য় িদেলন। ঐ িতনিট পিরবার হে শশয়,
অহীমান আর ত য়। এরা সবাই অনাকীয় লাক। ১৫ তারপর কােলব দবীের বসবাসকারী লাকেদর িব ে যু করল। (আেগ
দবীরেক িকিরয়ৎ- সফরও বলা হত।) ১৬ কােলব বলল, “আিম িকিরয়ৎ- সফর আ রমণ করেত চাই। আিম আমার ক যা
অ ার িবেয় তারই সে দব য যেু জয়লাভ কের আসেব।”

১৭ কােলেবর ভাই কনেষর পু র অৎনীেয়ল শহর জয় করল। কােলব অৎনীেয়েলর সে ক যা অ ার িবেয় িদেলন। ১৮ অ া
অৎনীেয়েলর সে ঘর করেত লাগল। অৎনীেয়ল অ ােক বলল তার িপতা কােলেবর কাছ থেক আরও িকছ ু জায়গা চাইেত।
অ া িপতার কােছ গল। গাধার িপঠ থেক নেম স িপতার কােছ গেল কােলব িজ াসা করল, “ তামার িক চাই?”

১৯ অ া বলল, “আমােক আশীবাদ কেরা। তিুম আমােক নেগেভর কেনা ম ভিূম িদেয়ছ। দয়া কের এমন িকছ ু জায়গা
দাও যখােন জল পাওয়া যায়।” সই মেতা কােলব সরকম জায়গাই অথাৎ সই দেশর উপর ও নীেচর িদেকর জলাভিূম িল
মেয়েক িদল।

২০ রভু যমন কথা িদেয়িছেলন সই মেতা িযহদূার পিরবারেগা ী জিম-জায়গা পেয়িছল।
২১ এই শহর িল হে িযহদূার সই অংেশ যখােন িযহদূার দি েণর সীমা বরাবর এেদােমর সে যু হেয়েছ। স েলা হে :
ক  েসল, এদর, যা র, ২২ কীনা, দীেমানা, অদাদা, ২৩ কদশ, হাৎেসার, িয  নন, ২৪ সীফ, টলম, বােলা  , ২৫ হাৎেসার, হদ া,

িকিরেয়াৎ িহে রাণ (হাৎেসার), ২৬ অমাম, শমা, মালদা, ২৭ হৎসর-গ া, িহে ান, বৎ - পলট, ২৮ হৎসয়-শয়ূাল, ব - শবা,
িবিষেয়ািথয়া, ২৯ বালা, ইয়ীম, এৎ সম, ৩০ ইে ালদ, কসীল, হমা, ৩১ িস গ, ম  ম , স  স া, ৩২ লবােয়াৎ, িশল ্হীম, ঐন
এবং িরে াণ। মাট ২৯িট শহর এবং সখানকার সব মাঠঘাট।

৩৩ িযহদূার পিরবারেগা ীরা পি েমর পাহাডী় অ েলর শহর িল পেয়িছল।
ই ােয়াল, সরা, অ া, ৩৪ সােনাহ, ঐ -গ ীম, তপহূ, ঐনম, ৩৫ যমৎু, অ ম, সােখা, অেসকা, ৩৬ শারিয়ম, অদীথিয়ম এবং

গেদরা (গেদেরাথিয়ম)। মাট ১৪িট শহর এবং সখানকার সব মাঠঘাট।
৩৭ িযহদূার পিরবারেগা ী আবার এইসব শহরও পেয়িছল:
সনান, হদাশা, িম ল-গাদ, ৩৮ িদিলয়ন, িমস ্পী, যে ল, ৩৯ লাখীশ, ব ৎ , ইে ান, ৪০ কে বান, লহমম, িক  লীশ,

৪১ গেদেরাৎ , বৎ -দােগান, নয়মা এবং মে দা। মাট ১৬িট শহর আর তার চারপােশর মাঠঘাট।
৪২ িযহদূার লাকরা এইসব শহরও পেয়িছল:
িলব ্না, এথর, আশন, ৪৩ িয হ, অ া, নৎসীব, ৪৪ িকিয়লা, অ ীব এবং মােরশা। মাট ৯িট শহর এবং তােদর চারপােশর

মাঠঘাট।
৪৫ িযহদূার লাকরা ইে রাণ এবং অ যা য ছাটখাট শহর এবং তােদর চারপােশর মাঠঘাটও পেয়িছল। ৪৬ তারা ইে রােণর
পি মিদেকর জায়গা এবং অ  েদােদর কাছাকািছ শহর আর মাঠঘাটও পেয়িছল। ৪৭ অ  েদােদর চারিদেকর সম জায়গা
এবং ছাটখাট শহর েলা িযহদূার অ গত িছল। িযহদূার অিধবাসীরা ঘসার চারপােশর জায়গা, মাঠ ও কাছাকািছ সম শহরও
পেয়িছল। তােদর দশ িমশেরর নদী এবং ভমূ যসাগেরর উপকূল পয ছডা়েনা।

৪৮ পাহািড় দেশর শহর েলাও িযহদূার অিধবাসীরা পেয়িছল, শহর েলা হে :
শামীর, য ীর সােখা, ৪৯ দ া, িকিরয়ৎ-স া (দবীর), ৫০ অনাব, ইি েমায়, আনীম, ৫১ গাশন, হােলান এবং গীেলা। মাট

১১িট শহর ও তােদর চািরিদেকর মাঠঘাট।
৫২ িযহদূার বািস ারা এইসব শহরও পেয়িছল:
অরাব, দূমা, ইিশয়ন, ৫৩ যানীম, বৎ -তপহূ, অেফকা ৫৪ মটা, িকিরয়ৎ-অব (িহে রাণ) এবং সীেয়ার। ৯িট শহর এবং চারপােশর

মাঠসমহূ।
৫৫ িযহদূার লাকরা এইসব শহরও পেয়িছল:
মােয়ান, কিমল, সীফ, যটুা ৫৬ িযি রেয়ল, যি দযাম, সােনা , ৫৭ কিয়ন, িগিবয়া এবং িত া। মাট ১০িট শহর এবং তােদর

চািরিদেকর মাঠ িল।
৫৮ িযহদূার অিধবাসীরা এই শহর েলাও পেয়িছল:
হলহলূ, বৎ -সরূ, গেদার, ৫৯ মারৎ, বৎ -অেনা  এবং ই েকান, মাট ৬িট শহর এবং তােদর চািরিদেকর মাঠ েলা।
৬০ িযহদূার লাকেদর র বা এবং িকিরয়ৎ-বাল (িকিরয়ৎ-িযয়ারীম) এই শহর িট দওয়া হেয়িছল।
৬১ ম ভিূমর শহর েলাও িযহদূার বািস ারা পেয়িছল। স েলা হে :
বৎ -অরাবা, িম ীন, সকাখা, ৬২ িনশন, লবন শহর এবং ঐ -গদী। মাট ৬িট শহর এবং তােদর চারপােশর মাঠ েলা।

৬৩ িযহদূার স যবািহনী জ শােলেম বসবাসকারী িযবষূ লাকেদর তািডে়য় িদেত স ম হয় িন। তাই আজ জ শােলেম
িযহদূাবাসীেদর সে িযবষূরাও বাস করেছ।
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ই রিয়ম এবং মনঃিশর জ য জিম-জায়গা

১৬ ১ যােষফ পিরবার য দশ পেয়িছল তা হেয়েছ িযরীেহার কােছ যদন নদী থেক আর িযরীেহার পবূ িদেকর নদী
পয চেল গেছ। িযরীেহা থেক বেথেলর পাহাডী় দশ পয এেদেশর সীমানা রসািরত। ২ তারপর সীমানা গেছ

বেথল (লসূ) থেক অটােরােত অকীয়েদর সীমা পয । ৩ তারপর সীমানা গেছ পি েম যে ট বংশীয় লাকেদর সীমা পয ।
তারপর িন বৎ - হােরাণ, গষর হেয় ভমূ যসাগর পয ।

৪ মনঃিশ এবং ই রিয়েমর লাকরা জিম-জায়গা পেয়িছল। (মনঃিশ আর ই রিয়ম হল যােষেফর পু র।)
৫ সই দেশর পবূ সীমা যটা ই রিয়েমর উ রপু ষেদর দওয়া হেয়িছল সিটর অটােরা  -অ র থেক যিট িছল

উ বৎ - হােরােণর কােছ পি ম সীমানার িম থাথ থেক। ৬ এই সীমানা পবূিদেক বাঁক িনেয়েছ তােনাৎ-শীেলার িদেক
এবং আেরা পবূ িদেক এিগেয় গেছ যােনাহ পয । ৭ তারপর নেম িগেয় যােনাহ থেক অটােরা  এবং নারঃ পয । এইভােবই
িযরীেহা পয সীমানা রসািরত হেয় যদন নদীেত এেস থেমেছ। ৮ সীমানািট তপহূ থেক পি মিদেক কানা নদীর িদেক গেছ
এবং শষ হেয়েছ ভমূ যসাগের। এই সম জায়গা ই রিয়েমর বংশধরেদর দওয়া হেয়িছল। সই পিরবারেগা ীর রে যক
পিরবার একটা কের অংশ পেয়িছল। ৯ ই রিয়েমর অিধকাংশ সীমা শহরই আসেল মনঃিশর সীমানায়, িক ই রিয়েমর
বংশধররা এইসব শহর এবং মাঠঘাট পেয়িছল। ১০ ই রিয়ম পিরবারেগা ীর লাকরা গষর শহর থেক কনান বংশীয় লাকেদর
তািডে়য় িদেত পাের িন। তাই ই রিয়ম বংশীয় লাকেদর সে ই তারা আজও বসবাস করেছ। িক কনান বংশীয়রা ই রিয়েমর

রীতদাস হেয়ই থেক িগেয়িছল।

১৭ ১ তারপর মনঃিশর পিরবারেগা ীেক জিম-জায়গা দওয়া হল। মনঃিশ িছেলন যােষেফর রথম পু র। মনঃিশর য
পু র মাখীর িগিলয়েদর িপতা। মাখীর িছেলন ম বড় যা া, তাই িগিলয়দ এবং বাশেনর সম জায়গা মাখীর

পিরবারেক দওয়া হল। ২ মনঃিশ পিরবারেগা ীর অ যা য পিরবারেকও জিম দান করা হেয়িছল। এইসব পিরবােরর কতা হে
অবীেয়ষর, হলক, অ রীেয়ল, শখম, হফর এবং শমীদা। এরা সব মনঃিশর অ যা য পু র আর মনঃিশ হেলন যােষেফর
পু র। এেদর পিরবার িল জিমর ভাগ পেয়িছল।

৩ স াদ হে হফেরর পু র। হফেরর িপতা িগিলয়দ। িগিলয়েদর িপতা মাখীর আর মাখীেরর িপতা হে মনঃিশ।
স ােদর কান পু র িছল না বেট, িক পাঁচিট ক যা িছল। তােদর নাম মহলা, নায়া, হ া, িম  কা আর িতসা। ৪ মেয়রা
সব গল যাজক ইিলয়াসর, নেূনর পু র িযেহাশয়ূ এবং অ যা য দলপিতর কােছ। তারা বলল, “ রভু মািশেক বেলিছেলন,
ভাইেদর য জিম দওয়া হেব, মেয়েদরও যন স রকম জিম দওয়া হয়।” সতুরাং ইিলয়াসর রভরু িনেদশ পালন করেলন।
িতিন মেয়েদরও িকছ ু জিম-জায়গা িদেলন। তলুনায় মেয়রাও তােদর কাকােদর মেতাই জিম-জায়গা পল।

৫ অতএব মনঃিশর পিরবারেগা ী যদন নদীর পি েম দশটা জিম এবং যদন নদীর পবূ পােরর আেরা েটা জায়গা িগিলয়দ
এবং বাশন পল। ৬ সইজ য মনঃিশ পিরবারেগা ীর মেয়রা ছেলেদর সমান জায়গা পল। মনঃিশ গা ীর বাদবাকীেদর
দওয়া হল িগিলয়দ।

৭ মনঃিশর জিম জায়গা আেশর এবং িম থাথ এর মাঝখােন। সটা িশিখেমর কােছই। সীমানা সাজা চেল গেছ দি েণ
ঐ -তপহূ অ েলর িদক বরাবর। ৮ তপহূেক িঘের সব জিম িছল মনঃিশর। িক খাদ তপহূ শহরটা তার িনেজর িছল না।
তপহূ শহরটা মনঃিশ এলাকার ধার ঘঁেষ। শহরটা িছল ই রিয়েমর। ৯ মনঃিশর সীমানা দি েণ কা া নদী পয গেছ। এই
জায়গাটা মনঃিশ পিরবারেগা ীর হেলও শহর েলা িক ই রিয়েমর দখেল নদীর উ রিদেক িছল মনঃিশর সীমানা যা পি েম
ভমূ যসাগর পয রসািরত। ১০ দি ণ িদেকর জিম জায়গা িছল ই রিয়েমর। উ রিদকটা িছল মনঃিশর দখেল, পি ম সীমা
ভমূ যসাগর। এই সীমানা উ র িদেক আেশরেদর দশ পয এবং পবূিদেক ইষাখেরর দশ।

১১ ইষাখর এবং আেশর অ েলরও কেয়কিট শহর িছল মনঃিশর পিরবারেগা ীর আয়ৎ বাধীন। তারা বৎ -শান, িযিলয়ম
এবং আেশ-পােশর কেয়কিট ছাট শহেরও বাস করত। তারা দার, ঐ - দার, তানক, মিগে া এবং আেশপােশর ছাটখাট
শহর েলায় থাকত। নােফােতর িতনিট শহেরও িছল ওেদর বসবাস। ১২ মনঃিশর লাকরা ঐসব শহর দখল করেত পাের িন।
সই জ য কনানীয় লাকরা এসব অ েল বসবাস করত। ১৩ িক ই রােয়লবাসীরা বশ শি শালী হেয় উঠল। তারা জার

কের কনানেদর তােদর সব কাজকম কের িদেত বলেলা। তেব তােদর দশ ছেড় চেল যেত জার কের িন।
১৪ যােষেফর পিরবারেগা ী িযেহাশয়ূেক বলল, “আপিন আমােদর ধু একটা জায়গাই িদেয়েছন। িক আমরা এত জন।

রভরু দওয়া এতখািন জায়গা থেক আপিন কন আমােদর মা র এক ভাগ িদেলন?”
১৫ িযেহাশয়ূ বলেলন, “ বশ তামরা যিদ রচরু লাকজন হও তাহেল ওপেরর অরে য ঢাকা পাহাডী় দেশ চেল যাও,

সখানকার বন কেট পির ার কের যবহারেযা য কর। স জায়গায় এখন পিরষীয় আর রফায়ীয়রা থােক। িক যিদ পাহাডী়
দশ ই রিয়ম তামােদর জ য যেথ না হয় তাহেল তামরা আেরা উ পাহাডী় দেশ যাও এবং সখানকার সব জায়গা দখল

কেরা।”
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১৬ যােষেফর লােকরা বলল, “এটা সি যই য পাহাডী় দশ ই রিয়ম বশ ছাট জায়গা। িক সখােন বসবাসকারী
কনানীয়েদর কােছ আেছ বশ শি শালী অ রশ র। তােদর আবার লাহার রথও আেছ। কনানরা িযি রেয়ল উপ যকা
বৎ -শান আর সখানকার সব ছাটখাট শহর দখল কের রেয়েছ।”

১৭ তখন িযেহাশয়ূ যােষফ, ই রিয়ম এবং মনঃিশর লাকেদর বলেলন, “িক তামরাও সং যায় রচরু। আর তামরাও
যেথ শি শালী। তামােদর জিমর এক অংেশর বশী ভাগ পাওয়া দরকার। ১৮ তামরা পাহাডী় দশটা িনেয় নাও। এটা বনজ ল
হেলও গাছ েলা কেট বসবােসর উপযু কের িনও। সম জায়গা তামরাই িনও। সখান থেক কনানীয়েদর তািডে়য় িদও।
তারা যিদ শি শালী হয় এবং তােদর কােছ যিদ বশী অ রশ রও থােক তবু তামরা তােদর িন য়ই পরািজত করেব।”

বাকী জিম-জায়গার িবভাজন

১৮ ১ সম ই রােয়লবাসী শীেলােত জেডা় হল। সখােন তারা একটা সমাগম তাঁবু রিত া করল। ই রােয়লীয়রাই সই
দশটা চালাত। স দেশ সম শ েক তারা হািরেয়িছল। ২ িক সই সময় সাতটা ই রােয়লীয় পিরবারেগা ী

তখনও ঈ বেরর রিত িত মেতা জিমজায়গা পায় িন।
৩ তাই িযেহাশয়ূ তােদর বলেলন, “জিমর জ য তামরা এতিদন অেপ া কের বেস আছ কন? তামােদর রভু তামােদর

িপতপৃু েষর ঈ বর তামােদর তা িদেয়ই িদেয়েছন। ৪ তাই বলিছ রে যক পিরবারেগা ী থেক িতনজন কের লাক বেছ
নাও। আিম তােদর জায়গাটা ভােলা কের দখার জ য পাঠাব। তারা সখানকার বণনা িলেখ িনেয় আমার কােছ িফের আসেব।
৫ তারা জায়গাটা সাত ভােগ ভাগ করেব। িযহদূার লাকরা পােব দি নাংশ, যােষেফর লাকরা পােব উ র অংশ। ৬ তামরা
অব যই জায়গাটার বণনা কের সটােক সাত ভােগ ভাগ করেব। মানিচ রটা আমার কােছ আনেব। তারপর আমরা রভ,ু
আমােদর ঈ বরেকই তা িঠক করেত বলব ক কান জিম পােব। ‡৭ লবীয় যাজকরা জিমর কান অংশ পােব না। যাজক
িহসােব তােদর কাজ হে রভরু সবা করা। এই তােদর অংশ। গাদ, েবণ এবং মনঃিশর অেধক পিরবারেগা ী ইিতমে যই

রিত ত জিমজায়গা পেয় িগেয়েছ। তারা বাস কের যদন নদীর পবূিদেক। রভরু দাস মািশ ইিতমে যই তােদর জিমজায়গা
িদেয় িদেয়েছন।”

৮ জায়গা দখার জ য মেনানীত লাকরা বার হেয় গল যােত তারা জিমর বণনা িদেত পাের। িযেহাশয়ূ তােদর বলেলন,
“ তামরা সই জায়গায় যাও, ভােলা কের দখ আর সখানকার একটা বণনা িলেখ িনেয় এেসা। তারপর শীেলােত আমার সে
দখা কেরা। আিম তখন ঘুঁিট চালার যব া করব। যন রভইু তামােদর মে য জিম ভাগ কের দন।”

৯ তাই লাকরা সই দেশ গল, জায়গাটা ঘেুর িফের তারা দখল এবং িযেহাশয়ূর জ য একটা বণনা তারা িলখল। তারা
ঐ সম শহর িলর একিট তািলকা র ত করল এবং তারপর ভখূ িটেক সাত ভােগ ভাগ করল। মানিচ র এঁেক িনেয় তারা
শীেলােত িযেহাশয়ূর কােছ িফের গল। ১০ িযেহাশয়ূ সখােন শীেলােত রভরু সামেন তােদর জ য ঘুঁিট চালেলন। এইভােবই
িতিন জিম ভাগাভািগ কের রে যক পিরবারেগা ীেক তােদর অংশ িদেলন।

িব যামীেনর জ য জিমজায়গা
১১ িব যামীন পিরবারেগা ীেক দওয়া হেয়িছল িযহদূা এবং যােষেফর জায়গার মাঝখােনর জিম। িব যামীেনর রে যকিট

পিরবারেগা ীই িনেজর িনেজর জায়গা পেয় িগেয়িছল। িব যামীেনর জ য মেনানীত জায়গা েলা হল: ১২ যদন নদী থেক
কের উ েরর সীমানা, যা িযরীেহার উ র িদক ঘঁেষ িগেয় পি েম পাহাডী় অ েলর িদেক চেল গেছ। সীমানািট বৎ -আবেনর
িঠক পবূিদক পয এিগেয় গেছ। ১৩ দি েণ লসূ ( বেথল) পয সীমানা গেছ। তারপর সীমা গেছ অ ােরাৎ-অ েরর িদেক।
অ ােরাৎ-অ র হে িন বৎ - হােরােণর দি েণ পাহাডী় জায়গায়। ১৪ বৎ - হােরােণর দি েণ পাহােড় এেস সীমানা দি েণ
বাঁক িনেয় পাহােডর় পি মিদেক চেল গেছ। সীমানা িগেয়েছ িকিরয়ৎ-বােল (িকিরয়ৎ িযয়ারীম)। এই শহরটা িযহদূার লাকেদর
এটা পি ম সীমা।

১৫ িকিরয়ৎ-িযয়ারীম থেক হেয়েছ দি ণ সীমা, গেছ িনে াহ নদীর িদেক। ১৬ তারপর রফায়ীম উপ যকার উ ের
বন-িহে াম উপ যকার কােছ পাহােডর় নীেচ চেল গেছ এই সীমা। সীমানািট িযবষুীয়েদর শহেরর িঠক দি ণিদেক িহে াম

উপ যকা পয ও িব ৃত হেয়েছ। তারপর সিট গেছ ঐ - রােগল পয । ১৭ সখান থেক সীমা ঘেুর উ রিদেক গেছ ঐ -
শমেশ, গলীেলাত (অ ীম িগিরজেথর কােছ) পয । সখান থেক মহািশলার িদেক; েবেণর পু র বাহেনর জ যই এর

নাম রাখা হেয়েছ। ১৮ এই সীমা বৎ -অরাবার উ রিদেক খািড় পয এেস যদন উপ যকায় নেম গেছ। ১৯ তারপর বৎ -হ ার
উ ের আর শষ হেয়েছ মতৃ সাগেরর উ র উপকূেল। এখােনই যদন নদী সাগের পেডে়ছ। আর এটাই হে দি ণ সীমা।

‡১৮:৬ আমরা … জিম পােব আ িরক অেথ, “আিম এখােন রভু আমােদর ঈ বেরর সামেন ঘুঁিট চালব।”
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২০ যদন নদী হে পবূ সীমা। সতুরাং এটাই হে িব যামীেনর পিরবারেগা ীর জ য িবিল করা জিমজায়গা। এইসব হে
এেদর জিম-জায়গার সব িদেকর সীমানা।
২১ রে যক পিরবারই জিম-জায়গা পেয়িছল। এইসব হে তােদর শহর:
িযরীেহা, বৎ -হ া, এমক-কিশশ, ২২ বৎ -অরাবা, সমারিয়ম, বেথল, ২৩ অ বীম, পারা, অ রা, ২৪ কফর-আে ানী, অি ন

এবং গবা। সখােন ১২ িট শহর এবং তােদর িঘের সব মাঠঘাট িছল।
২৫ িব যামীেনর পিরবারেগা ী এ ছাডা়ও পেয়িছল
িগিবেয়ান, রামা, বেরা  , ২৬ িম ী, কফীরা, মাৎসা, ২৭ রকম, িযেপল, তরলা, ২৮ সলা, এলফ, িযবষুেদর শহর

( জ শােলম) িগিবয়াৎ এবং িকিরয়াৎ। মাঠঘাট িনেয় ১৪িট শহর।
িব যামীেনর পিরবারেগা ী এই সম জায়গা পল।

িশিমেয়ােনর জ য জিম-জায়গা

১৯ ১ তারপর িযেহাশয়ূ িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ীর রে যক পিরবারেক জিম-জায়গা িদেলন। স সব জিম িছল িযহদূার
এলাকার ভতের। ২ তারা পেয়িছল ব - শবা ( শবাও বলা যেত পাের), মালাদা, ৩ হৎসর-শয়ূাল, বালা, এৎ সম,

৪ ইে ালদ, বথলূ, হমা, ৫ িস গ, বৎ -মকােবাৎ, হৎসর-সষূা, ৬ বৎ -লবােয়াৎ এবং শা হণ। চারপােশর মাঠঘাট িনেয় ১৩িট
শহর।

৭ তারা আরও য সব শহর পেয়িছল স েলা হে : ঐন, িরে াণ, এখর এবং আশন। চারপােশর মাঠঘাট িনেয় চারেট শহর।
এছাডা় তারা বালৎ- বর ( নেগেভর রােমা) পয সম শহেরর চারপােশর মাঠ-ঘাট পল। ৮ তাছাডা়ও বালৎ- বর পয সম
শহেরর চতিুদেকর মাঠ। তাহেল এই হে িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ীর এলাকা। রে যক পিরবারই জিম-জায়গা পেয়িছল।
৯ িশিমেয়ােনর জিমর অংশ িযহদূার এলাকার মে যই িছল। িযহদূার লাকরা দরকােরর চেয় অেনক বশী জিম পেয়িছল। তাই
তােদর জিমর িকছ ু অংশ িশিমেয়ােনর লাকরা পেয়িছল।

সবলূেূনর জ য জিম-জায়গা
১০ এরপর জিম-জায়গা পেয়িছল সবলূনূ পিরবারেগা ী। এই গা ীর রে যক পিরবারই পবূ রিত িত মেতা জিম-

জায়গা পেয়িছল। সবলূেূনর সীমানা িছল সদূুর সারীদ অবিধ। ১১ তারপর সীমানািট পি ম মেুখ মারালার িদেক গেছ এবং
দে বশৎ ছ ুঁেয়েছ। তারপর সীমা চেল গেছ যি য়ােমর উপ যকা বরাবর। ১২ তারপর সীমানা গেছ পবূিদেক বঁেক সারীদ থেক
িকে াৎ -তােবার পয , সখান থেক দাবরৎ আর যািফেয়। ১৩ আরও পবূিদেক গাৎ- হফর এবং এৎ -কাৎসীেন, শষ হেয়েছ
িরে ােণ। তারপর সীমানা ঘেুর গেছ নেয়র িদেক। ১৪ নেয় থেক আবার বঁেক িগেয় উ ের হ ােখান হেয় িযে ল উপ যকার
িদেক চেল গেছ। ১৫ এই চৗহি র মে য যসব শহর রেয়েছ স েলা হে কট  , নহলাল, িশে রাণ, িয়দালা এবং বৎ েলহম।
মাঠঘাট িনেয় মাট ১২ িট শহর।

১৬ এই হল সবলূেূনর শহরসমহূ আর মাঠঘাট। এই পিরবােরর রে যেকই এইসব জায়গার ভাগ পেয়িছল।

ইষাখেরর জ য জিম-জায়গা
১৭ দেশর চতথু অংশ দওয়া হেয়িছল ইষাখর পিরবারেগা ীেক। রে যক পিরবারই জিমর ভাগ পেয়িছল। ১৮ এেদর

দওয়া হেয়িছল িযি রেয়ল, কসেু াৎ, শেূনম, ১৯ হফারিয়ম, শীেয়ান, অনহরৎ, ২০ র বীৎ, িকিশেয়ান, এবস, ২১ রমৎ, ঐ -
গ ীম, ঐ -হ া এবং বৎ -পৎেসস।

২২ জিমর সীমানা হে তাবর, শহৎসমূা এবং বৎ - শমশ। শষ হেয়েছ যদন নদীেত। মাট ১৬িট শহর আর তােদর চারপােশর
মাঠঘাট। ২৩ এইসব শহর ইষাখেরর পিরবারেগা ীেক দওয়া হেয়িছল। রে যক পিরবারই জিমর ভাগ পেয়িছল।

আেশরেদর জ য জিমজায়গা
২৪ দেশর প ম ভাগ আেশর পিরবারেগা ীেক দওয়া হেয়িছল। সকেলই জিমর অংশ পেয়িছল। ২৫ তােদর দওয়া হেয়িছল

িহ  , হলী, বটন, অ ক, ২৬ অলে লক, অমাদ আর িমশাল।
পি ম সীমা গেছ কিমল পবত এবং শীেহার-িলন  পয । ২৭ তারপর সীমানা মাড় িনেয়েছ পবূ মেুখ। এিট গেছ বৎ -

দােগান পয । এিট সবলূনূ এবং িযে ল উপ যকা ছ ুঁেয়েছ। তারপর এিট বৎ -এমক এবং নীেয়েলর উ রিদেক চেল গেছ।
সীমানািট কাবেুলর উ রিদেক িব ৃত হেয়েছ। ২৮ সীমানা গেছ এে রাণ, রেহাব, হে ান এবং কা া পয । এইভােব বহৃ র
সীেদান অ ল পয িব ৃত। ২৯ এরপর সীমানা রামার দি ণিদেক িফের গেছ। সীমানািট এিগেয় গেছ শি শালী সার শহর
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পয । তারপর ঘেুর গেছ পি ম িদেক হাষায়, শষ হেয়েছ অকষীেবর কােছ সমেু র। ৩০ তাছাডা় উ া, অেফক এবং রেহাব
এইসব অ ল।

মাট ২২িট শহর আর তােদর চারপােশর মাঠঘাট। ৩১ এইসব শহর আর মাঠঘাট িছল আেশর পিরবারেগা ীর জ য। রে যক
পিরবারেগা ীই জিমর অংশ পেয়িছল।

ন ািলর জ য জিমজায়গা
৩২ দেশর ষ অংশ পল ন ািল পিরবারেগা ী। রে যক পিরবারই জিমর অংশ পেয়িছল। ৩৩ তােদর জায়গার সীমানা

হেয়েছ সান ীেমর কােছ একটা িবরাট গাছ থেক। গাছটা হলেফর কােছ অদামী- নকব এবং যবিনেয়েলর ভতর িদেয় সীমানা
ল ুম হেয় যদন নদীেত শষ হেয়েছ। ৩৪ সীমািট অসেনাৎ -তােবাের এেস আবার পি মিদেক ফরৎ গেছ। এিট ে ােকর
কােছ উপ যকা থেক বিরেয় এেসেছ। সবলূনূ িছল সীমািটর উ র িদেক, আশন িছল পি েম। িযহদূােত যদন নদী িছল
সীমািটর পবূ সীমা। ৩৫ এইসব সীমানার মে য কেয়কটা শি শালী শহর রেয়েছ। স েলা হে : িস ীম, সর, হ ৎ , র ৎ ,
িকে রৎ , ৩৬ অদামা, রামা, হাৎেসার, ৩৭ কদশ, ইি রয়ী, ঐ -হাৎেসার, ৩৮ িযেরাণ, িম ল-এল, হােরম, বৎ -অনাৎ এবং
বৎ - শমশ— মাট ১৯িট শহর এবং চারপােশর মাঠঘাট।

৩৯ এইসব শহর আর মাঠঘাট ন ািল পিরবারেগা ীেক দওয়া হেয়িছল। রে যক পিরবারেগা ীই জিমর ভাগ পেয়িছল।

দােনর জ য জিমজায়গা
৪০ এরপর জিম-জায়গা দওয়া হল দান পিরবারেগা ীেক। রে যক পিরবারেগা ীই জিম পেয়িছল। ৪১ তােদর দওয়া

হেয়িছল এইসব জায়গা: সরা, ই ােয়াল, ঈ - শমশ, ৪২ শালবীন, অয়ােলান, িযৎ লা, ৪৩ এেলান, িত া, ইে রাণ, ৪৪ ই কী,
িগ বেথান, বালৎ , ৪৫ িযহদূ, বেন-বরক, গাৎ -িরে াণ, ৪৬ মযেকাণ, রে ান এবং যােফার িনকটবতী জায়গা েলা।

৪৭ িক দােনর লাকেদর জায়গা পেত ঝােমলায় পডে়ত হেয়িছল। শ রা িছল শি শালী। তােদর তারা সহেজ হারােত
পাের িন। সই জ য দােনর লাকরা লশেমর সে যু কেরিছল। লশম জয় কের তারা সখানকার লাকেদর হ যা কের।
এইভােব তারা লশম শহের বাস কেরিছল। জায়গাটার নাম পাে রাখেলা দান। কারণ তােদর পিরবারেগা ীর িপতপৃু েষর
নাম িছল দান। ৪৮ এইসব শহর ও মাঠঘাট দান পিরবারেগা ীেক দওয়া হেয়িছল। রে যক পিরবারই জিম-জায়গার ভাগ
পেয়িছল।

িযেহাশয়ূর জ য জিম-জায়গা
৪৯ এইভােব দলপিতরা জিম-জায়গা ভাগ বাঁেটায়ারা কের িবিভ পিরবারেগা ীেক িদেয়িছল। ভাগাভািগর কাজ শষ হেল

সম ই রােয়লবাসী নেূনর পু র িযেহাশয়ূেক িকছ ু জিম দেব বেল িঠক করেলা। ৫০ রভু আেদশ িদেয়িছেলন িতিন যন এই
জিম-জায়গা পান। তাই ই রােয়লবাসীরা িযেহাশয়ূেক িদল পাহাডী় দশ ই রিয়েমর িত ৎ - সরহ নামক শহর। এই শহরটা
িছল িযেহাশয়ূর পছ । তাই শহরটােক বশ ভােলা কের মজবতু কের তরী কের, িতিন সখােন বাস করেত থাকেলন।

৫১ এইভােব ই রােয়েলর সম পিরবারেগা ীেক এইসব জায়গা ভাগাভািগ কের দওয়া হল। যাজক ইিলয়াসর নেূনর পু র
িযেহাশয়ূ এবং রে যক পিরবারেগা ীর রধানরা জিম-জায়গা ভাগাভািগ করার জ য শীেলােত এক র হেয়িছেলন। সমাগম
তাঁবরু দরজায় রভরু সামেন তাঁরা সকেল সমেবত হেয়িছেলন। এইভােব তাঁরা জিম-জায়গা ভাগাভািগর কাজ শষ কেরিছেলন।

িনরাপ ার শহরসমহূ

২০ ১ তারপর রভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, ২ “আিম তামােক আেদশ দবার জ য মািশেক যবহার কেরিছলাম। মািশ
তামােক কেয়কিট শহর বাছেত বেলিছেলন য েলা আ রয় দবার জ য িবেশষ শহর িহেসেব অিভিহত হেব। ৩ যিদ

কান যি অ য কাউেক অক া  অিন াকৃতভােব হ যা কের তাহেল স ঐ িনরাপদ শহর িলর একিটেত িগেয় লিুকেয়
থাকেত পারেব, যন রিতেশাধ দাতা খুঁেজ না পায়।

৪ “ লাকিটেক যা করেত হেব তা এই: যখন স ঐ ধরেণর কান শহের ছেুট পািলেয় যােব তখন সই শহেরর রেবশ বাের
তােক থামেত হেব। থেম সখানকার দলপিতেদর কােছ জানােত হেব ঘটনাটা িক হেয়িছল। সই সব েন তারা তােক শহের
ঢকুেত িদেত পাের। সখােন থাকার জ য তারা তােক জায়গা দেব। ৫ িক য ঐ যি িটর পছেন ধাওয়া করেব স হয়েতা
শহের এেস তার িপছ ু িনেত পাের। এরকম ঘটেল নতারা যন তােক তাডা় করা যি িটর হােত ধিরেয় না দয়। তারা আ রয়

রাথীেক িন য়ই র া করেব। তারা এই কারেণই তােক র া করেব য, স ই া কের কাউেক হ যা কের িন। সটা িনছকই
একটা ঘটনা। স রেগ িগেয় কাউেক হ যা করেব বেল হ যা কের িন। এটা হঠাৎ  ই ঘেট গেছ। ৬ যতিদন না শহেরর িবচার
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সভায় তার িবচার হয় ততিদন সই যি সখােন থাকেব। মহাযাজক যতিদন বঁেচ থাকেবন ততিদন স সখােন থাকেত
পারেব। তারপর স তার িনেজর শহের অথাৎ যখান থেক স পািলেয় িগেয়িছল সখােন িনেজর বাডী়েত িফের যােব।”

৭ তাই ই রােয়লবাসীরা কেয়কটা শহর িঠক কের িনেয়িছল। তারা এ েলার নাম িদল, “িনরাপ ার শহর।” শহর েলা হে :
ন ািল পাব য অ েলর গালীেলর অ গত কদশ; ই রিয়েমর পাব য অ েলর িশিখম; িযহদূা পাব য অ েলর িকিরয়ৎ-

অব (িহে রাণ);
৮ েবেণর ম অ েলর অ গত িযরীেহার কােছ যদন নদীর পবূিদেক বৎ সর; গাদ দেশ িগিলয়েদর অ গত রােমাৎ;

মনঃিশর দেখ বাশেনর অ গত গালন।
৯ য কান ই রােয়লবাসী বা তােদর সে বসবাসকারী য কান িবেদশী হঠাৎ  যিদ কাউেক হ যা কের, ঐসব শহের

িনরাপ ার জ য পািলেয় যেত পারেব। সখােন স িনরাপেদ থাকেত পারেব। য তােক ধরবার জ য ছেুট আসেছ স তােক
হ যা করেত পারেব না। আ রয় রাথীর িবচার হেব সই শহেরর িবচারসভায়।

যাজক ও লবীয়েদর জ য নগরসমহূ

২১ ১ লবীয় পিরবারেগা ীর রধানরা যাজক ইিলয়াসর নেূনর পু র িযেহাশয়ূ এবং ই রােয়েলর অ যা য পিরবারেগা ীর
রধানেদর কােছ কথা বলেত গল। ২ কনান দেশর শীেলা শহের এই আেলাচনা বঠক হল। লবীয় শাসকরা তােদর

বলল, “ রভু মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন য িতিন যন আমােদর থাকার জে য িকছ ুশহেরর যব া কেরন। রভু তােক আরও
বেলিছেলন আমােদর প রা যােত চের খেত পাের স রকম িকছ ুমাঠও যন িতিন আমােদর দন।” ৩ সতুরাং ই রােয়লবাসীরা

রভরু এই িনেদশ পালন করেলা। তারা লবীয়েদর এইসব শহর ও প েদর জ য মাঠঘাট িদল।
৪ লিব পিরবারেগা ীর যাজক হােরােণর উ রপু ষরা হল এই কহাৎ পিরবার। কহাৎ পিরবােরর একটা অংশেক দওয়া হল

১৩িট শহর। সই ১৩িট শহর িছল িযহদূা, িশিমেয়ান আর িব যামীনেদর।
৫ বাকী কহাত পিরবােরর দশিট শহর দওয়া হল, সই অ েল যখােন ই রিয়ম, দান এবং মনঃিশ পিরবারেগা ীর অেধেকর

অধীেন িছল।
৬ গেশান পিরবােরর লাকেদর দওয়া হল ১৩িট শহর। এই শহর িল িছল সই অ ল, য িল বাশেন বসবাসকারী ইষাখর,

আেশর, ন ািল এবং অেধক মনঃিশ পিরবারেগা ীর অধীেন িছল।
৭ মরাির পিরবােরর লাকরা পল ১২িট শহর। েবণ, গাদ এবং সবলূনূেদর অ েল িছল এইসব শহর।
৮ ই রােয়েলর অিধবাসীরা তােদর চারপােশর এইসব শহর ও মাঠঘাট লবীয়েদর িদেয়িছল। রভু য ভােব মািশেক আেদশ

িদেয়িছেলন, তা পালন করেতই তারা তােদর এইসব মাঠঘাট ও শহর িদেয়িছল।
৯ িযহদূা এবং িশিমেয়ােনর অ েল য সব শহর িছল এই হল স েলার নাম। ১০ কহাত পিরবারভু লবীয়েদর রথম
রনীর শহর িল দওয়া হল। ১১ তারা ওেদর িদেয়িছল িকিরয়ৎ-অব (এটা হে িহে রাণ। অনােকর িপতা অেবর নােমই

এর নামকরণ হেয়িছল।) প েদর জ য তারা শহেরর কাছাকািছ িকছ ু মাঠও িদেয়িছল। ১২ িক িকিরয়ৎ-অবর চারপােশর
ছাটেছাট শহর আর মাঠ েলা িছল িযফিূ র পু র কােলেবর। ১৩ সই জ য তারা হােরােণর উ রপু ষেদর িহে রাণ শহরটা

িদেয় িদেয়িছল। (িহে রাণ িছল িনরাপেদ বাস করার শহর।) এছাডা়ও তারা হােরােণর উ রপু ষেদর িদেয়িছল িলব ্নার
অ গত শহর েলা, ১৪ য় ীর, ই েমায, ১৫ হােলান, দবীর, ১৬ ঐন, যটুা এবং বৎ - শমশ। তারা তােদর প েদর জ য এইসব
শহর েলার আেশপােশর িকছ ু মাঠও িদেয়িছল। এই িট স রদােয়র জ য ৯িট শহর িদেয়িছল।

১৭ িব যামীন পিরবারেগা ীর শহর েলাও তারা হােরােণর উ রপু ষেদর িদেয়িছল। শহর িল হে : িগিবেয়ান, গবা,
১৮ অনােথাৎ এবং অে ান। তারা তােদর এই চারিট শহর এবং তােদর প েদর জ য শহেরর আশপােশর মাঠঘাট িদল। ১৯ মাট
১৩িট শহর তারা যাজকেদর দান কেরিছল। (যাজকরা সকেলই হােরােণর উ রপু ষ।) তারা প েদর জে য রে যক শহেরর
লােগায়া মাঠও িদেয়িছল।

২০ কহাৎ গা ীর অ যা যেদর দওয়া হেয়িছল ই রিয়ম পিরবারেগা ীর এলাকার শহর েলা। তারা পেয়িছল এইসব শহর:
২১ পাহাডী় দশ ই রিয়েমর িশিখম শহর (একিট আ রয় দবার শহর)। তারা গষরও পল। ২২ িকবসিয়ম এবং বৎ - হােরাণও
পল। ই রিয়মরা তােদর িদেয়িছল চারেট শহর এবং প েদর জ য চারপােশর িকছ ু মাঠ।

২৩ দান পিরবারেগা ী িদেয়িছল ই কী, িগ বেথান, ২৪ অয়ােলান এবং গাৎ -িরে াণ। মাট চারেট শহর এবং শহেরর লােগায়া
মাঠ দানেগা ী তােদর িদেয়িছল।

২৫ অেধক মনঃিশ পিরবারেগা ী তােদর িদেয়িছল তানক এবং গাৎ -িরে াণ। এই অেধক মনঃিশ পিরবারেগা ী তােদর মাট
িট শহর এবং প েদর জ য শহেরর চারপােশর মাঠঘাট িদেয়িছল।

২৬ তারপর কহাত পিরবােরর বাকী লাকরা পেয়িছল মাট দশিট শহর এবং প েদর জ য শহেরর লােগায়া মাঠ েলা।
২৭ গেশান পিরবারও লিব পিরবারেগা ী থেক এেসেছ। তারা পেয়িছল এইসব শহর:
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অেধক মনঃিশ পিরবারেগা ী থেক বাশেনর অ গত গালন। ( গালন িছল িনরাপ ার শহর) তারা তােদর বী রা শহরও
িদেয়িছল। সব িমিলেয় মনঃিশর এই অেধক পিরবারেগা ী তােদর মাট িট শহর এবং প েদর জ য িকছ ু মাঠ িদেয়িছল।

২৮ ইষাখর পিরবারেগা ী িদেয়িছল িকিশেয়ান, দাবর  , ২৯ যমৎু এবং ঐ -গ ীম। মাট চারিট শহর এবং প েদর জ য মাঠ।
৩০ আেশর পিরবারেগা ী থেক পেয়িছল িমশাল, আেদান, িহ  এবং ৩১ রেহাব। মাট চারিট শহর এবং প েদর জ য

শহেরর লােগায়া মাঠ।
৩২ ন ািল পিরবারেগা ী থেক পেয়িছল গালীেলর অ গত কদশ। ( কদশ িছল িনরাপ ার শহর।) তাছাডা় হে ৎ - দার,

ক ন, মাট িতনিট শহর এবং প েদর জ য মাঠ।
৩৩ গেশান পিরবার পেয়িছল মাট ১৩িট শহর এবং প েদর জ য শহর েলার লােগায়া মাঠ েলা।
৩৪–৩৯ লবীয় গা ীর অ য শাখা হে মরাির পিরবার। তারা পেয়িছল এইসব শহর:
সবলূনূ পিরবারেগা ী থেক পেয়িছল যি য়াম, কা া, িদ া এবং নহেলাল। সবলূনূ মাট চারিট শহর এবং প েদর জ য

মাঠ িদেয়িছল। েবণ পিরবারেগা ী থেক পেয়িছল বৎ সর, যহস, কেদেমাৎ, মফাৎ। েবণ মাট চারিট শহর এবং প েদর
জ য মাঠ িদেয়িছল। গাদ পিরবারেগা ীর কাছ থেক পাওয়া গল িগিলয়েদর অ গত রােমাৎ। (রােমাৎ িছল িনরাপ ার শহর।)
তাছাডা় মহনিয়ম, িহে বাণ এবং যােসর। গাদ মাট চারিট শহর আর প েদর জ য শহেরর লােগায়া মাঠ িদেয়িছল।

৪০ লবীয়েদর শষ পিরবার, মরাির পিরবার মাট ১২ িট শহর পেয়িছল।
৪১ সতুরাং লবীয় গা ী পেয়িছল মাট ৪৮ িট শহর এবং রিতিট শহেরর লােগায়া প েদর জ য মাঠ। এইসব িছল

অ যা য পিরবারেগা ীর। ৪২ রে যক শহেরই প েদর জ য িকছ ু মাঠ িছল।
৪৩ ই রােয়লবাসীেদর কােছ রভু য রিত িত িদেয়িছেলন তা িতিন পালন করেলন। িতিন তাঁর রিত িত মেতাই সব

জিম জায়গা িদেয়িছেলন এবং লাকরা সসব জায়গায় বসবাস করেত লাগল। ৪৪ রভু তােদর আেশপােশর সম দশ িলেত
তােদর পবূপু ষেদর কােছ দওয়া রিত িত অনসুাের শাি বজায় রাখেলন। কান শ ই তােদর পরািজত করেত পাের
িন। রে যক শ েক হারাবার মেতা মতা রভু তােদর িদেয়িছেলন। ৪৫ ই রােয়লবাসীেদর কােছ রভু য রিত িত
িদেয়িছেলন তার সবই িতিন রেখিছেলন। কােনা রিত িতই যথ হয় িন। রে যক রিত িতই বা েব পিরণত
হেয়িছল।

িতনিট পিরবারেগা ী ঘের িফের গল

২২ ১ তারপর িযেহাশয়ূ েবণ, গাদ এবং মনঃিশ পিরবারেগা ীর অেধক লাকেদর একটা সভা ডাকেলন। ২ িযেহাশয়ূ
তােদর বলেলন, “ মািশ িছেলন রভরু দাস। মািশ তামােদর যা বেলেছন তামরা তার সবই পালন কেরছ। তাছাডা়

তামরা আমার িনেদশও সব পালন কেরছ। ৩ তামরা সব সময় ই রােয়েলর অ য লাকেদর সাহা য কেরছ। তামােদর
রভু ঈ বর যা যা আেদশ িদেয়িছেলন তামরা তার সবই অ য িন ার সে পালন কেরছ। ৪ তামােদর রভ,ু ঈ বর,

ই রােয়লবাসীেদর শাি দেবন বেল রিত িত িদেয়িছেলন। আর রভু রিত িত রেখেছন। সতুরাং এখন তামরা
বাডী় যেত পার। রভরু দাস মািশ তামােদর যদন নদীর পবূতীেরর জিম-জায়গা িদেয়েছন। তামরা এখন স দেশ অথাৎ 
তামােদর বাডী় যাও। ৫ িক মািশ তামােদর যসব িবিধ পালন করেত বেলেছন সসব পালন কের চলেত ভেুলা না। তামরা
রভু ঈ বরেক ভােলাবাসেব। তাঁর আেদশ পালন করেব। তামরা সবসময় তাঁেক মেন চলেব। তামােদর যতদূর সা য সই

ভােব তামরা তাঁর অনসুরণ করেব ও তাঁর সবা করেব।”
৬ তারপর িযেহাশয়ূ তােদর িবদায় স াষণ জানােলন। তারা বাডী় চেল গল। ৭ মািশ মনঃিশর অেধক পিরবারেগা ীেক

বাশেনর জিম-জায়গা িদেয়িছেলন। বাকী মনঃিশর অেধক পিরবারেগা ীেক িতিন িদেয়িছেলন যদন নদীর পি ম তীর। িযেহাশয়ূ
তােদর আশীবাদ কের িনেজর জায়গায় পািঠেয় িদেলন। ৮ িতিন বলেলন, “ তামরা এখন বশ ধনী হেয়ছ। তামােদর অেনক প
আেছ। তামােদর আেছ অেনক সানা, েপা এবং দামী দামী গয়নাগািট। তামােদর আেছ সু র সু র পাশাক। শ েদর
কাছ থেক অেনক িকছইু তামরা পেয়ছ। এইসব িজিনস তামােদর ভাইেদর সে , যারা যদন নদীর পবূিদেক রেয় গেছ,
তােদর সে ভাগ কের িনও।”

৯ সতুরাং েবণ, গাদ ও মনঃিশ পিরবারেগা ীর অেধক ই রােয়েলর অ য লাকেদর রেখ চেল গল। তারা কনােনর
শীেলােত িছল। স জায়গা ছেড় িদেয় তারা িগিলয়েদ িফের গল। তারা িফের গল মািশর দওয়া জায়গায়। রভু মািশেক
তােদর এই জায়গা দবার জ যই আেদশ িদেয়িছেলন।

১০ েবণ, গাদ ও মনঃিশর পিরবারেগা ীর অেধক লাকরা িগিলয়দ নােম একিট জায়গায় গল। জায়গাটা কনােনর অ গত
যদন নদীর কােছই। সখােন তারা একটা চমৎ  কার বদী বানােলা। ১১ ই রােয়েলর অ যা য লাকরা যারা তখনও শীেলােত
িছল, নেত পল য এই িতন পিরবারেগা ী এরকম একটা বদী তরী কেরেছ। তারা এও নল য বদীটা হেয়েছ কনােনর
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সীমাে িগিলয়দ নামক একিট জায়গায়। সটা ই রােয়েলর িদেকর যদন নদীর কােছই। ১২ এসব েন ই রােয়েলর সব লাক
এই িতনিট পিরবারেগা ীর ওপর বশ রেগ গল। তারা একসে িমিলত হেয় এেদর িব ে যু করেব বেল িঠক করল।

১৩ সই জ য ই রােয়েলর লাকরা কেয়ক জনেক পাঠােলা েবণ, গাদ এবং মনঃিশর লাকেদর সে কথা বলেত।
এইসব ই রােয়লীয়েদর নতা িছল পীনহস। পীনহস হে যাজক ইিলয়াসেরর পু র। ১৪ ই রােয়লবাসীরা এছাডা়ও তােদর
পিরবারেগা ীর দশজন নতােক সখােন পািঠেয়িছল। রিতিট গা ী থেক একজন কের নতা পাঠােনা হেয়িছল। এরা থাকত
শীেলােত।

১৫ সই জ য এই এগার জন লাক িগিলয়েদ গল। তারা েবণ, গাদ ও মনঃিশর লাকেদর বলল, ১৬ “ই রােয়েলর
সব লাক তামােদর কােছ জানেত চায় কন ই রােয়েলর ঈ বেরর িব ে তামরা এই কাজ করেল? কন তামরা রভরু
িব াচরণ কেরছ? কন তামরা িনেজেদর জ য বদী তরী করেল? তামরা তা জান এটা ঈ বেরর িশ ার িব াচরণ।
১৭ িপেয়াের িক হেয়িছল মেন পেড?় সই পােপর ফল আজও আমরা ভাগ করিছ। সই মহাপােপর জ য ঈ বর ব
ই রােয়লবাসীেক রবল অসেুখ আ রা কেরিছেলন। সই অসু তার ফল আজও আমরা ভাগ করিছ। ১৮ আর এখন তামরা
সই একই কাজ করেছা? তামরা রভরু ইে র িব ে কাজ করছ। তামরা িক রভরু অনসুরণ অ রা য করেব? যিদ এখনও

না া হও, তাহেল ই রােয়েলর রিতিট মানেুষর উপরই িতিন হেবন।
১৯ “যিদ তামােদর দশেক অবমাননা করা হয় তাহেল আমােদর দেশ চেল এেসা। রভরু পিব র তাঁবু আমােদর দেশ

রেয়েছ। তামরা আমােদর এখােন িকছ ু জিম-জায়গা পেত পার। সখােন তামরা বসবাস করেত পার িক কখনও রভরু
িব ে যও না। আর কান বদী তরী কেরা না। আমরা তা ইিতমে যই সমাগম তাঁবেুত আমােদর রভু ও ঈ বেরর একটা
বদী পেয়িছ।

২০ “ সরেহর পু র আখেনর কথা একবার মেন কের দখ। স বিজত ব স বে ঈ বেরর আ া মােনিন। সই লাকিট
ঈ বেরর িবিধ ভে িছল, িক তার জ য ই রােয়েলর সম লাকেক শাি েভাগ করেত হেয়িছল। আখন তার পােপর জ য
মারা িগেয়িছল, িক একই কারেণ আেরা অেনক লাক মারা িগেয়িছল।”

২১ তখন েবণ, গাদ ও মনঃিশর লাকরা ঐ এগােরা জনেক বলল, ২২ “ রভু হেলন আমােদর ঈ বর! আবার বলিছ রভইু
হে ন আমােদর ঈ বর! কন আমরা বদী কেরিছ তা িতিন জােনন। এবার তামরাও তা জেন রােখা। আমরা িক কেরিছ তা
তামরা িবচার কের দখ। যিদ তামােদর মেন হয় আমরা িকছ ু অ যায় কেরিছ তাহেল আমােদর তামরা মের ফল। ২৩ যিদ

আমরা ঈ বেরর িবিধ ভ কের থািক তাহেল তাঁেক বল িতিন যন িনেজ আমােদর শাি দন। ২৪ তামরা িক মেন কর য আমরা
এই বদী বািনেয়িছ হামবিল, শ য নেব য ও ম ল নেব য উৎসগ করার জ য? না মােটই তা নয়। কন বদী বািনেয়িছ
জােনা? আমােদর ভয় িছল ভিব যেত তামােদর লাকরা আমােদর মেন নেব না য আমরাও তামােদরই লাক। আমরা
তামােদরই জািত। সিদন তামােদর লাকরাই বলেব, ‘ই রােয়েলর রভু ঈ বরেক উপাসনা করার অিধকার আমােদর নই।

২৫ ঈ বর আমােদর যদন নদীর অ য পাের থাকেত িদেয়েছন। এর অথ নদীই আমােদর আলাদা কের িদেয়েছ। আমােদর
ভয় িছল তামােদর স ানরা বড় হেয় যখন দশ শাসন করেব তখন তারা মেনও করেব না য আমরা তামােদরই লাক।
তখন তারা বলেব, তামরা েবন আর গােদর লাক, তামরা কউ ই রােয়েলর নও।’ তখন তামােদর স ানরা আমােদর
স ান-স িতেদর রভরু উপাসনা করেত দেব না।

২৬ “তাই আমরা এই বদী তরী করার সংক কেরিছলাম। আমরা হামবিল আর অ যা য িকছ ু উৎসগ করার জ য বদী
বানাই িন। ২৭ আসল কথা হে বদী তরীর উে য তামােদর জানােনা য আমরা সই একই ঈ বেরর উপাসনা করিছ য
ঈ বর তামােদর। এই বদীই তামােদর কােছ আমােদর কােছ আর আমােদর ভিব যৎ বংশধরেদর কােছ রমাণ করেব য
আমরাও রভরু উপাসনা কির। আমরা আমােদর নেব য, শ য নেব য এবং ম ল নেব য রভেুক উৎসগ কির। আমরা
চাই য তামােদর স ানরা বড় হেয় জানকু য, আমরাও তামােদর মেতাই ই রােয়লবাসী। ২৮ ভিব যেত যিদ তামােদর
বংশধররা বেল আমরা কউ ই রােয়লীয় নই তখন আমােদর বংশধররা বলেব, ‘ঐ দেখা আমােদর িপতারা এই বদী তরী
কের িদেয়েছন। এই বদী পিব র তাঁবেুত রভরু য বদী আেছ ব তারই মেতা। এই বদী আমরা কান িকছ ু উৎসগ করার
জ য কির িন, আমরা য ই রােয়লবাসী তারই রমাণ িহসােব আমরা এিট িনমাণ কেরিছ।’

২৯ “সি য বলিছ আমরা রভরু িব াচরণ করেত চাই িন। আমরা তাঁেক মানেত চাই। আমরা জািন পিব র তাঁবরু সামেন
য বদী রেয়েছ সটাই একমা র সি যকােরর বদী। সই বদীই আমােদর রভু ঈ বেরর বদী।”

৩০ যাজক পীনহস আর তাঁর স ী সাথী নতারা েবণ, গাদ এবং মনঃিশর লাকেদর কাছ থেক এইসব নেলন। তাঁরা
এেদর কথা েন খশুী হেলন, বঝুেত পারেলন য এরা সি য কথাই বেলেছ। ৩১ তাই পীনহস বলেলন, “আজ আমরা জািন য

রভু আমােদর সে ই আেছন এবং আমরা এও জািন য আমরা তাঁর িব ে নই। এবং আমরা জািন য ই রােয়েলর লাকেদর
রভু শাি দেবন না।”
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৩২ তারপর নতােদর সে িনেয় পীনহস সখান থেক িনেজেদর দেশ িফের গেলন। েবণ এবং গােদর দশ িগিলয়দ
থেক তাঁরা কনােন িফের িগেয় ই রােয়লবাসীেদর সব িকছ ু জানােলন। ৩৩ েন তারাও খশুী হল। তারা খশুী হেয় ঈ বরেক

ধ যবাদ জানাল। েবণ, গাদ ও মনঃিশর দশ তারা বংস করেব না বেল ি র করল।
৩৪ েবণ এবং গােদর লাকরা বদীটার একটা নাম িদল। যার অথ হল: “এই বদী হে আমােদর রভু ঈ বেরর িব বােসর

রতীক।”

জনগণেক িযেহাশেূয়র উৎসাহ দান

২৩ ১ রভু ই রােয়লেক তােদর চারপােশর শ েদর থেক িব রাম িদেলন। স দশেক িনরাপদ করেলন। তারপর
ব বছর কেট গল। িযেহাশয়ূ বশ ব ৃ হেলন। ২ তারপর একিদন িতিন সম রবীণ নতােদর, পিরবারেগা ীর

রধানেদর, ই রােয়েলর উ পদ কমচারীেদর এবং িবচারকেদর একিট সভা ডাকেলন। িতিন বলেলন, “আমার বয়স
হেয়েছ। ৩ তামরা দেখছ রভু আমােদর শ েদর িক অব া কেরেছন। আমােদর উপকার করার জে যই িতিন এমন কাজ
কেরেছন। রভু তামােদর ঈ বর, তামােদর হেয়ই কাজ কেরেছন। ৪ মেন আেছ আিম তামােদর বেলিছলাম, যদন নদী আর
ভমূ যসাগেরর মে য হেব তামােদর দশ? সই দশ আিম তামােদর দব বেল রিত িত িদেয়িছলাম, িক তামরা এখনও
তা অিধকার কেরা িন। ৫ িক রভু তামােদর ঈ বর সখানকার লাকেদর সই জায়গা ছেড় িদেত বা য করেবন। তামরা
সই জায়গা অিধকার করেব। রভু তােদর সখান থেক বলপবূক িবদায় করেবন। রভ,ু তামােদর ঈ বর, তামােদর জে য

এই রিত িত িদেয়িছেলন।
৬ “ রভু তামােদর যা যা আেদশ িদেয়েছন সসব তামরা অব যই পালন করেব। মািশর িবিধ পু েক য সব লখা আেছ

সই সব পালন করেব। ঐ িবিধ থেক িবচু্যত হেয়া না। ৭ আমােদর মে য এখনও িকছ ু লাক আেছ যারা ই রােয়েলর কউ
নয়। তারা তােদর িনেজেদর দবতার পজূা কের। তামরা তােদর দবতােদর সবা অথবা পজূা করেব না। রিত িত নবার
সময় তােদর দবতােদর নাম তামােদর নওয়া উিচৎ হেব না। ৮ তামরা তামােদর রভু ঈ বেরর অনসুরণ কের চলেব।
আেগও তামরা তাই কেরিছেল, সবদাই তামরা তাই করেব।

৯ “অেনক বড় বড় শি শালী জািতর িব ে যেু জয়ী হেত রভু তামােদর সাহা য কেরিছেলন। রভু তােদর জারপবূক
তািডে়য় িদেয়েছন। কান জািতই তামােদর পরািজত করেত পারেব না। ১০ রভরু দয়ায় ই রােয়েলর একজন লাকই শ
পে র ১০০০ স যেক পরািজত করেত পারেব। এর কারণ িক? কারণ রভ,ু তামােদর ঈ বর, তামােদর প িনেয় যু
কেরন। ১১ তাই বলিছ সব সময় রভু তামােদর ঈ বরেক রম িনেবদন করেব।

১২ “ রভেুক অনসুরণ করা ব কেরা না। যারা ই রােয়েলর কউ নয় তােদর সে ব ু ব করেব না। তােদর কােরার সে
িববাহ স ব কেরা না। ১৩ যিদ তােদর সে ব ু ব কেরা তাহেল রভু তামােদর ঈ বর তামােদর শ দমেনর কােজ
সাহা য করেবন না। এইসব লাকই হে তামােদর মরণ ফাঁদ। চােখ ধেূলা বা ধাঁয়া ঢাকার মেতা এরা তামােদর য রণা
দেব। এই উ ম দশ থেক সের যেত তখন তামরা বা য হেব। রভ,ু তামােদর ঈ বর, তামােদর এই দশ িদেয়েছন।

িক তাঁর আেদশ না মানেল এই দশ তামরা হারােব।
১৪ “আমার মতৃু্যর সময় ঘিনেয় এেসেছ। তামরা জান এবং স যই িব বাস কেরা য রভু তামােদর মে য কেতা

মহান কাজ কেরেছন। তামরা জােনা তাঁর দওয়া কান রিত িত িবফল হয় িন। আমােদর কােছ িতিন যা যা রিত িত
িদেয়িছেলন তার সবই িতিন রেখেছন। ১৫ তামােদর রভু ঈ বর য কিট ভােলা রিত িত কেরিছেলন আমােদর কােছ
তার রে যকিট আজ সে য পিরণত হেয়েছ। একই ভােব িতিন তাঁর অ যা য রিত িতও সফল কের তলুেবন। িতিন
বেলিছেলন যিদ তামরা অ যায় কেরা তাহেল তামােদর অম ল হেব। িতিন রিত িত কের বেলিছেলন, অ যায় করেল
িতিন তামােদর জার কের এই সু র দশ থেক িবতািডত় করেবন। ১৬ তামরা তামােদর রভু ঈ বেরর সে য চিু
কেরছ তা ভ করেল এই দশাই হেব। যিদ তামরা অ যা য দবতার সবা কর তাহেল এই দশ তামােদর হারােত হেব।
অ য দবতােদর তামরা িকছেুতই আরাধনা করেব না। যিদ কেরা রভু তামােদর উপর অ য হেবন আর এর ফেল
তাঁর দওয়া দশ থেক অিচেরই তামােদর চেল যেত বা য করা হেব।”

িযেহাশয়ূ িবদায় জানােলন

২৪ ১ ই রােয়েলর সম পিরবারেগা ীেক িযেহাশয়ূ এক সে িশিখেম জেডা় করেলন। রবীণ নতােদর, পিরবােরর
কতােদর, িবচারকেদর এবং পদ কমচারীেদর িতিন ডাকেলন। তারা সকেলই ঈ বেরর সামেন দাঁডা়েলা।

২ তারপর িযেহাশয়ূ সকলেক বলেলন, “ রভু ই রােয়েলর ঈ বর তামােদর যা যা বলেছন আিম সসব বলিছ। ‘ব কাল
আেগ তামােদর পবূপু ষরা থাকেতন ফরাৎ নদীর ওপাের। আিম অ রাহােমর িপতা, নােহােরর িপতা এবং তরহ এঁেদর মেতা
লাকেদর কথাই বলিছ। তখন তাঁরা অ যা য দবতােদর আরাধনা করেতন। ৩ িক আিম রভু বয়ং তামােদর পবূপু ষ
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অ রাহামেক ফরাৎ নদীর ওপােরর দশ থেক নত ৃ ব িদেয়িছলাম এবং তাঁেক কনােনর ভতর িদেয় িনেয় এেসিছলাম এবং
তাঁর বংশবিৃ কেরিছলাম। তারপর তাঁেক িদলাম অসং য স ান। অ রাহামেক আিম একিট স ান িদলাম। তার নাম ইস ্হাক।
৪ ইস ্হাকেক আিম যােকাব এবং এেষৗ নােম িট স ান িদলাম। এেষৗেক িদলাম সয়ীর পবেতর চািরিদেকর জিম। সখােন
যােকাব আর তার পু ররা থাকত না। তারা চেল িগেয়িছল িমশের।

৫ “‘তারপর আিম মািশ আর হােরাণেক িমশের পাঠালাম। পাঠােনার উে য িমশর থেক আমার লাকেদর বার কের আনা।
আিম িমশেরর লাকেদর ভয় র কে র মেুখ ফেলিছলাম। আর এইভােবই আিম তামােদর লাকেদর িমশর থেক বার কের
আনলাম। ৬ এভােবই তামােদর পবূপু ষেদর আিম িমশর থেক িনেয় এেসিছলাম। লািহত সাগেরর িদেক তারা চেল এেসিছল
আর তােদর িপছ ু িনেয়িছল িমশরীয়রা। তােদর িছল কত রথ, কত ঘাডা় আর কত লাক। ৭ তাই লাকরা আমার কােছ অথাৎ 

রভরু কােছ সাহা য িভ া করল। আিম িমশেরর লাকেদর ঘার কে র মে য ফললাম। আিম রভু সমু র িদেয় তােদর
আডা়ল করলাম। তামরা তা িনেজরাই দেখিছেল িমশেরর স যবািহনীর িক অব া আিম কেরিছলাম।

“‘তারপর তামরা ব িদন ম ভিূমেত কািটেয়িছেল। ৮ এরপর আিম তামােদর িনেয় এেসিছলাম ইেমারীয়েদর দেশ। দশটা
িছল যদেনর পবূতীের। ওরা তামােদর সে যু কেরিছল বেট, িক আিম তােদর হারাবার জ য তামােদর শি িদেয়িছলাম।
তােদর িবনাশ করার মেতা মতা আিম তামােদর িদেয়িছলাম। তারপর তামরা সই দেশর দখল িনেল।

৯ “‘তারপর মায়ােবর রাজা বালাক িসে ােরর পু র ই রােয়লবাসীেদর িব ে যেু র জ য তাডে়জাড় করেত লাগল। স
ডেক পাঠাল বালামেক। বালাম হে িবেয়ােরর পু র। স বালামেক তামােদর অিভশাপ িদেত বলল। ১০ িক আিম রভ,ু

বালােমর অিভশাপ নেত স ত হলাম না। অিভশােপর বদেল স তামােদর করল আশীবাদ। একবার নয়, বারবার। এভােবই
আিম তামােদর বাঁিচেয়িছলাম। আিম তামােদর িবপদ থেক র া কেরিছলাম।

১১ “‘তারপর তামরা যদন নদী পিরেয় িযরীেহায এেল। িযরীেহার লাকরা তামােদর সে যু করল। তাছাডা় ইেমারীয়,
পিরষীয়, কনানীয়, িহ ীয়, িগগাশীয়, িহ বীয় আর িযবষূীয় লাকরাও তামােদর িব ে যু কেরিছল। িক সম যেু ই আিম
তামােদর িজিতেয় িদলাম। ১২ তামােদর স যরা যখন এিগেয় যাি ল তখন আিম তােদর আেগ আেগ ভীম ল পাঠালাম।

ভীম েলর ভেয়ই লাকরা পািলেয় গল। তাই তরবাির, তীরধনকু ছাডা় তামরা সই দশ জয় কের িনেল।
১৩ “‘আিম রভু তামােদর সই জিম-জায়গা িদেয়িছলাম। তামরা ঐসব শহর তরী কর িন, আিমই সসব তামােদর হােত

তেুল িদেয়িছলাম। আজ তামরা সই সব জায়গায় আর শহের বসবাস করছ। রা ার বাগান, জলপাইগাছ সবই তামােদর
আেছ। িক একটা গােছর চারাও তামােদর পুঁেত িদেত হয় িন।’”

১৪ তখন িযেহাশয়ূ লাকেদর বলেলন, “এখন নেল তা রভরু বাণী। তাই বলিছ তামরা অব যই রভেুক র াভি
করেব এবং আ িরকভােব তাঁর সবা করেব। তামােদর পবূপু ষরা য সব মিূ র পজূা কেরিছল, তােদর তামরা ছ ুঁেড় ফেল
দাও। ব কাল আেগ এইসব ঘটনা ঘেটিছল ফরাৎ নদীর ওপাের আর িমশের। এখন থেক তামরা ধু রভরুই সবা করেব।

১৫ “িক এমনও তা হেত পাের য, তামরা চাও না এই রভরু সবা করেত। তাহেল আজই তামরা িনেজরাই িঠক কেরা
কােক তামরা সবা করেব। ফরাৎ নদীর অ য পাের তামােদর পবূপু ষরা যসব দবতােদর পজূা করত তামরা িক তােদর
সবা করেব, নািক এেদেশর ইেমারীয়রা য সব দবতােদর উপাসনা করত তােদর সবা করেব? িনেজরাই সটা িঠক কেরা।

িক আিম আর আমার পিরবার স েক বলেত পাির, আমরা রভরুই সবা করব।”
১৬ তখন লাকরা উ র িদল, “আমরা রভরু সবা থেক কখনই িবরত হেবা না। আমরা কখনই অ য দবতােদর পজূা করেবা

না। ১৭ আমরা জািন রভু আমােদর ঈ বরই িমশর থেক আমােদর বার কের এেনিছেলন। স দেশ আমরা িছলাম রীতদাস।
িক রভু সখােন আমােদর জ য মহাকায সাধন কেরিছেলন। স দশ থেক িতিনই আমােদর উ ার কেরিছেলন। অ যা য
দেশ যাবার সময় িতিনই আমােদর র া কেরিছেলন। ১৮ সই সব দেশ বসবাসকারী লাকেদর পরািজত করেত রভইু

আমােদর সাহা য কেরিছেলন। আমরা আজ যখােন রেয়িছ সখােন ইেমারীয়েদর পরািজত করেত িতিনই আমােদর সাহা য
কেরিছেলন। তাই আমরা তাঁর সবা করেত থাকব। কন? কারণ িতিনই আমােদর ঈ বর।”

১৯ িযেহাশয়ূ বলেলন, “িম যা কথা। তামরা রভরু সবা িচরকাল করেত পারেব না। রভু ঈ বর পরম পিব র। রভরু
লাকরা যিদ অ য দবতার পজূা কের ঈ বর তােদর ঘণৃা কেরন। এইভােব তামরা যিদ ঈ বেরর ইে র িব ে যাও তাহেল

িতিন তামােদর মা করেবন না। ২০ িক তামরা তা রভেুক ছেড় অ যা য দবতােদরই আরাধনা করেব। তাহেল রভু
তামােদর সাংঘািতক েভাগ দেবন এবং িতিন তামােদর িবনাশ করেবন। রভু তামােদর ম ল সাধন কেরেছন, িক তাঁর

িব াচরণ করেল িতিন তামােদর বংস করেবন।”
২১ লাকরা িযেহাশয়ূেক বলল, “না! আমরা তাঁর িব ে যাব না। আমরা রভরুই সবা করব।”
২২ িযেহাশয়ূ বলেলন, “ তামরা িনেজেদর িদেক তাকাও। এখােন যারা এেসেছ তােদর িদেক তাকাও। তামরা িক সব জেন

েন স ত আেছ য তামরা রভরু সবা করেব? তামরা সকেল এই ঘাষণার সা ী আছ তা?”
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তারা বলল, “ যাঁ, আমরা সা ী হলাম। আমরা রভরু সবা করব বেল য কথা িদলাম, তা যােত পালন করেত পাির স
িবষেয় আমরা ল ্য রাখব।”

২৩ তখন িযেহাশয়ূ বলেলন, “সতুরাং তামােদর মে য য মিূ েলা আেছ তা তামরা ছ ুঁেড় ফেল দাও। ই রােয়েলর রভু
ঈ বরেক তামােদর সম অ ঃকরণ িদেয় ভােলাবােসা।”

২৪ তারা িযেহাশয়ূেক বলল, “আমরা আমােদর রভু ঈ বেরর সবা করব। আমরা তাঁর আেদশ পালন করব।”
২৫ তাই সিদন িযেহাশয়ূ িশিখম শহের তােদর সে এক চিু করেলন। িশিখম শহের এই চিু হল তােদর কােছ িনয়েমর

মেতা, য িনয়ম তারা পালন করেব। ২৬ িযেহাশয়ূ স সব ঈ বেরর িবিধর পু েক িলেখ রাখেলন। তারপর িযেহাশয়ূ একটা
িবরাট পাথর দখেত পেলন। সই পাথরটাই হে চিু র সা ্য রমাণ। রভরু পিব র তাঁবরু কােছ ওক গােছর নীেচ সই
পাথরিটেক িতিন াপন করেলন।

২৭ তখন িযেহাশয়ূ সম লাকেদর বলেলন, “আজ আমরা তামােদর যা বললাম এই পাথর স সব তামােদর মেন কিরেয়
দেব। এই পাথরিট হেব সই ব যা তামােদর মেন কিরেয় দেব আজ িক হল এবং এিট তামােদর কােছ তামােদর রভ,ু

ঈ বেরর িব াচরণ করেত িবরত করবার জ য একিট সা ী হেয় থাকেব।”
২৮ তারপর িযেহাশয়ূ সকলেক বাডী় চেল যেত বলেলন। সকেল য যার জায়গায় িফের গল।

িযেহাশয়ূর মতৃু্য
২৯ তারপর নেূনর পু র িযেহাশয়ূ মারা গেলন। মতৃু্যকােল তাঁর বয়স হেয়িছল ১১০ বছর। ৩০ তাঁর িনেজর জায়গা িত  -

সরেহ তাঁেক কবর দওয়া হেয়িছল। গাশ পবেতর উ ের পাহাডী় শহর ই রিয়েম এই িত  সরহ অবি ত।
৩১ িযেহাশয়ূ যতিদন বঁেচ িছেলন ই রােয়লবাসীরা রভরু সবা কেরিছল। এমনিক িযেহাশয়ূর মতৃু্যর পরও তারা রভরু

সবা চািলেয় গল। যতিদন তােদর নতারা বঁেচিছেলন লাকরা রভরু সবা কেরিছল। এই নতারা ই রােয়েলর জ য রভরু
সম কমকা সচে দেখিছেলন।

যােষেফর গেৃহ র যাবতন
৩২ িমশর ছেড় চেল আসার সময় ই রােয়লবাসীরা সে কের এেনিছল যােষেফর অি । তারা িশিখেম তাঁর অি িল

সমািহত করল। তারা সই জায়গায় কবর িদল য জায়গািট যােকাব ১০০িট খাঁিট েপার মু রা িদেয় িশিখেমর িপতা হেমােরর
কাছ থেক িকেনিছেলন। এই জায়গািটেত যােষেফর স ান স িতরা বাস করেছ।

৩৩ হােরােণর পু র ইিলয়াসর মারা গেল িগিবয়ায় তাঁেক কবর দওয়া হেয়িছল। িগিবয়া ই রিয়েমর পাহাডী় অ েল
অবি ত। ইিলয়াসেরর পু র পীনহসেক িগিবয়া দান করা হেয়িছল।
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