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ওবিদয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পুস্তক খন ওবিদয়া নােমেৰ এজন ভাববাদীৰ প্রিত আেৰািপত,

িকন্তু েতওঁৰ সম্পেকর্ আিম েকােনা জীবনীসংক্রান্তীয় তথয্ েপাৱা
নাই ইেদামৰ িবেদশী জািতৰ ওপৰত িবচাৰৰ ভাববাণীৰ েযােগিদ
ওবিদয়াৰ িযৰূচােলমৰ ওপৰত গুৰুত্ব আিছল, আিম অন্ততঃ অনুমান
কিৰব পােৰঁা েয, ওবিদয়া িযহূদাৰ দিক্ষণাঞ্চলত পিবত্র নগৰৰ ওচৰৰ
েকােনা ঠাইৰ পৰা আিহিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 605-586 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগত
এইেটা ধাৰণা হয় েয ওবিদয়া িযৰূচােলমৰ পতনৰ বহু পাছত িলখা

নহয় (ওবিদয়া 11-14), এয়া হয়েতা েবিবলনৰ িনবর্াসনত থকা অলপ
সময়ৰ পাছত হ’ব পােৰ

প্রাপক
এই অভীষ্ট দশর্কসকল আিছল ইেদামীয়াসকলৰ আক্রমণৰ

পিৰণামত িযহূদাত থকা েলাকসকল
উেদ্দশয্
ওবিদয়া এজন ঈশ্বৰৰ ভাববাদী, িযজেন এই সুেযাগ বয্ৱহাৰ

কিৰিছল ঈশ্বৰ আৰু ইস্রােয়ল উভয়ৰ পাপৰ িবৰুেদ্ধ ইেদামক িনন্দা
কিৰিছল ইেদামীয়াসকল হ’ল এেচৗৰ বংশধৰ আৰু ইস্রােয়লীসকল
হ’ল েতওঁৰ যমজ ভাই যােকাবৰ বংশধৰ এই দুজন ভাইৰ মাজত
থকা কািজয়াই েতওঁেলাকৰ বংশধৰক ক্ষিত কিৰিছল এই িবভাজনৰ
কাৰেণ ইেদামীয়াসকেল িমচৰৰ পৰা ইস্রােয়লীসকল যাত্রা কিৰ ওলাই
অহাৰ সময়ত ইস্রােয়লক েতওঁেলাকৰ েদশ পাৰ েহাৱাত িনেষধ
কিৰিছল এই অহংেবাধৰ পাপৰ বােব এিতয়া প্রভুৰ ওচৰৰ পৰা
িবচাৰৰ এটা শিক্তশালী বাকয্ৰ প্রেয়াজন হ’ল েযিতয়া ঈশ্বৰৰ
েলাকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ দেৰ েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওপৰত শাসন
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কিৰব, েসই েশষৰ িদনত িচেয়ানৰ উদ্ধাৰ আৰু পিৰপূণর্তাৰ
প্রিতজ্ঞােৰ এই পুস্তক খন সমাপ্ত ৈহিছল

মূল িবষয়
নয্ায় িবচাৰ

প্রান্তেৰখা
1. ইেদামৰ সবর্নাশ — 1:1-14
2. ইস্রােয়লৰ চূড়ান্ত িবজয় — 1:15-21

ইেদামৰ িবনাশ
1ওবিদয়াৰ দশর্ন প্রভু িযেহাৱাই ইেদামৰ িবষেয় িচন্তা কিৰ ক’েল:

আিম িযেহাৱাৰ পৰা বাত্তর্ া শুিনেলঁা, আৰু েদশীবাসীৰ মাজৈল এজন
ৰাজদূত পঠােলঁা েতওঁ ৈকিছল, “উঠা, েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল
েতামােলাক উঠা ” 2 েচাৱা, মই েতামাক েদশীবাসীৰ মাজত সৰু
কিৰম; আৰু েতামাক অিতশয় েহয়জ্ঞান কৰা হ’ব

3 উচ্চস্থানত িশলৰ গুহাত বাস কৰা জনৰ মনৰ অহংকােৰ েতওঁক
প্রবঞ্চনা কিৰেল েকােন েতামাৰ মনত কয়, “েকােন েমাক মািটৈল
নমাব?” 4 িযেহাৱাই ৈকেছ, তুিম ঈগল পক্ষীৰ দেৰ ওপৰৈল
উিৰেলও, আৰু েতামাৰ বাহ তৰােবাৰৰ মাজত স্থািপত হ’েলও, মই
তাৰ পৰা েতামাক নমাই আিনম

5 েতামাৰ ওচৰৈল যিদ ৰািত েচাৰ বা ডকাইত আেহ, েতেনহ’েল
(েতামাক িকদেৰ উচ্ছন্ন কৰা ৈহেছ!) েতওঁেলােক েকৱল িনজৰ বােব
যেথষ্ট পিৰমােণ চুৰ কিৰব েন? যিদ েতামাৰ ওচৰৈল দ্রাক্ষাগুিট
চােপাৱাসকল আেহ েতেনহ’েল েতওঁেলােক সংগ্রহ কৰা দ্রাক্ষাগুিটৰ
অৱিশষ্ট নাৰািখব েন? 6 এেচৗৰ সম্পিত্ত েকেনৈক লুট কৰা ৈহিছল,
আৰু েতওঁৰ গুপ্ত ধনেবাৰ েকেনৈক অনুসন্ধান* কিৰ উিলওৱা
ৈহিছল!

7 েতামাৰ ৈসেত সমন্ধ স্থাপন কৰা েলাকসকেল েতামাক িনজৰ
বােট সীমাৈলেক পিঠয়াব েতামাৰ ৈসেত িমেলেৰ থকা েলাকসকেল
েতামাক প্রবঞ্চনা কিৰেল, আৰু েতামাৰ িবৰুেদ্ধ অিধক প্রভাৱশীল
* 1 অধয্ায়:6 লুট কৰা ৈহিছল



ওবিদয়া 8 iii ওবিদয়া 17

হ’ল েতামাৰ আহাৰ েখাৱা েলাকসকেল েতামাৰ বােব ফান্দ পােত
ইেদামৰ এেকা িবেবচনা শিক্ত নাই 8 িযেহাৱাই ৈকেছ, েসই িদনা মই
ইেদামৰ জ্ঞানী েলাকসকলক ধ্বংস নকিৰম েন, আৰু এেচৗৰ পব্বর্তৰ
পৰা িবেবচনা দূৰ নকিৰম েন? 9 েহ ৈতমন, েতামাৰ েলাকসকল
আতিঙ্কত হ’ব, েসেয় সকেলা েলাকক এেচৗৰ পব্বর্তৰ পৰা হতয্া
কৰাৰ দ্বাৰাই উচ্ছন্ন কৰা হ’ব

10 েতামাৰ ভাই যােকাবক কৰা অতয্াচাৰৰ বােব তুিম লাজত
পিৰবা, আৰু তুিম সবর্কালৰ বােব উচ্ছন্ন হবা 11 েসই িদনা তুিম
আঁতিৰ থািকবা, আৰু অিচনাকী েলােক েতওঁৰ ধন-সম্পিত্ত ৈল যাব
িবেদশীসকেল েতওঁৰ দুৱাৰত প্রেবশ কিৰ, িযৰূচােলমৰ বােব িচিঠ
েখলাব, আৰু েতওঁেলাকৰ দেৰ তুিমও এজন হ’বা

12 িকন্তু েতামাৰ ভােয়ৰাৰ িবপদৰ সময়ত তুিম নাহঁািহবা
িযহূদাৰ েলাকসকলৰ িবনাশৰ িদনত েতওঁেলাকৰ ওপৰত আনন্দ
নকিৰবা; আৰু েতওঁেলাকৰ যন্ত্রনাৰ িদনত গব্বর্ নকিৰবা 13 তুিম
েমাৰ েলাকসকলৰ দুেযর্াগৰ সময়ত েতওঁেলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰত
েনােসামাবা; এেন িক, েতওঁেলাকৰ িবপদৰ সময়ত েতওঁেলাকৰ
েক্লশত উল্লািসত নহ’বা েতওঁেলাকৰ ধ্বংসৰ সময়ত েতওঁেলাকৰ
ধন-সম্পিত্ত লুট নকিৰবা 14 তুিম পলাতক েলাকসকলক উচ্ছন্ন
কিৰবৈল চািৰআিলত িথয় নহবা,আৰু যন্ত্রণাৰ সময়ত েতওঁৰ অৱিশষ্ট
েলাকসকলক েশাধাই িনিদবা

15 িযেহাৱাৰ িদন েদশবাসী সকলৰ বােব ওচৰ চািপেছ তুিম
কৰাৰ দেৰই, েতামাৈল কৰা হ’ব, আৰু তুিম কৰা কাযর্ৰ প্রিতফল
েতামাৰ মূৰত পিৰব 16 কাৰণ েমাৰ পিবত্র পব্বর্তত েতামােলােক
পান কৰাৰ দেৰ, সকেলা েদশবাসী সকেল অিবৰাম পান কিৰব
েতওঁেলােক পান কিৰব আৰু িগিলব, আৰু েতওঁেলােক েকিতয়াও
খাবৈল েনােপাৱাৰ দেৰ খাব

ইস্রােয়লৰ মঙ্গল
17 িকন্তু ৰক্ষা েপাৱাসকল িচেয়ান পব্বর্তত থিকব, আৰু েসেয়

পিবত্র হ’ব; আৰু যােকাবৰ বংশই েতওঁেলাকৰ িনজৰ সম্পিত্ত
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অিধকাৰ কিৰব 18 যােকাবৰ বংশ অিগ্ন, আৰু েযােচফৰ বংশ
অিগ্নিশখা, আৰু এেচৗৰ বংশ নৰাৰ দেৰ হ’ব; আৰু েতওঁেলােক
েসইেবাৰ জ্বলাব, আৰু গ্রাস কিৰব এেচৗৰ বংশত েকােনা অবিশষ্ট
নাথািকব; কাৰণ িযেহাৱাই ইয়াক ৈকিছল

19 আৰু দিক্ষণ অঞ্চলত েলাকসকেল এেচৗৰ পব্বর্ত অিধকাৰ
কিৰব, আৰু িনম্নভূিমৰ েলাকসকেল পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশ অিধকাৰ
কিৰব েতওঁেলােক ইফ্রিয়মৰ আৰু চমিৰয়াৰ ভূিম অিধকাৰ কিৰব;
আৰু িবনয্ামীনীয়া েলাকসকেল িগিলয়দ অিধকাৰ কিৰব

20 ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ বন্দীত্বত থকা ৈসনয্ সমূেহ কনানীয়াৰ
পৰা চািৰফতৈলেক অিধকাৰ কিৰব; আৰু চাফৰদত থকা
িযৰূচােলমৰ বন্দী েলাকসকেল দিক্ষণ অঞ্চলৰ নগৰেবাৰ অিধকাৰ
কিৰব 21 এেচৗৰ পব্বর্তৰ িবচাৰ কিৰবৈল উদ্ধাৰকত্তর্ াসকেল িচেয়ান
পব্বর্তত উিঠব; আৰু ৰাজয্ িযেহাৱাৰ হ’ব
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