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িযিহেষ্কল ভাববাদীর পুস্তক

ভূিমকা
1-3আিম যাজক বুিষর পুত্র িযিহেষ্কল|আিমকবার নদী তীের বািবেল

িনবর্াসেন িছলাম| েস সময় আকাশ খুেল িগেয়িছল এবং আিম ঈশ্বরীয়
দশর্ন েপেয়িছলাম| এটা িছল িত্রশতম বছেরর চতুথর্ মােসর পঞ্চম
িদন| িযেহায়াখীন রাজার রাজেত্বর সময় িনবর্াসেনর পঞ্চম বছেরর ঐ
মােসর পঞ্চম িদেন প্রভুর এই কথাগুিল িযিহেষ্কেলর কােছ এেসিছল|
প্রভুর ক্ষমতাও ঐ জায়গায় তার ওপর এল|

প্রভুর রথ � ঈশ্বেরর িসংহাসন
4 আিম (িযিহেষ্কল) েদখলাম উত্তর িদক েথেক একটা বড় ঝড়

আসেছ| েজারােলা বাতােসর সেঙ্গ এক বড় েমঘ, েমেঘর মেধয্ েথেক
আগুন ঝলেস উঠিছল| তার চারিদেক আেলা চমকািচ্ছল; মেন হিচ্ছল
েযন উৎতপ্ত ধাতু আগুেন জ্বলেছ| 5 েমেঘর মেধয্ িছল চারিট পশু
যােদর মানুেষর মত রূপ| 6 প্রেতয্ক পশুর চারিট কের মুখ ও চারিট
কের ডানা িছল| 7তােদর পাগুেলা েসাজা, েদখেত েযন গরুর পােয়র
মত| আর তা পািলশ করা িপতেলর মত চকচক করিছল| 8 তােদর
পাখার তলায় মানুেষর হাত িছল| চারিট পশুর প্রেতয্েকর চারিট কের
মুখ ও চারিট কের ডানা িছল| ডানাগুিল পরস্পেরর সেঙ্গ যুক্ত িছল|
9 যাবার সময় েসই পশুরা িপছন েফেরিন| তারা েসাজা সামেনর িদেক
এিগেয় যািচ্ছল|

10 প্রেতয্ক পশুর চারিট কের মুখ িছল| প্রেতয্েকর সামেনর মুখটা
িছল মানুেষর মুেখর মত, ডানিদেকর মুখটা িছল িসংেহর মত, বাম
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িদেকর মুখটা িছল গরুর মত, আর িপছেনর মুখটা ঈগেলর মত|
11 পশুগুিলর ডানা তােদর উপর ছিড়েয় িছল| প্রেতয্ক পশু অপর
পশুেক স্পশর্ করার জনয্ দুিট কের ডানা বািড়েয় েরেখিছল| আর
অনয্ দুিট ডানা িদেয় িনেজর েদহ েঢেক েরেখিছল| 12 প্রেতয্ক পশু
েয িদেক েদখেছ েসই িদেকই যািচ্ছল| আর বাতাস েয িদেক তােদর
উিড়েয় িনেয় যািচ্ছল শুধু েসই িদেকই যািচ্ছল| িকন্তু চলার সময় তারা
েয িদেক েযত েসই িদেক তাকািচ্ছল না| 13 পশুগুেলা েদখেত একই
রকম িছল|
পশুেদর মধয্বতীর্ স্থানিট েদখেতআগুেন জ্বলা কয়লার আভার মত

লাগিছল|এই েছাট েছাট মশােলর মতআগুনগুেলা পশুেদর মধয্ িদেয়
তােদর চাির িদেক ঘুরিছল| আগুন উজ্জ্বল ভােব জ্বলিছল আর তার
েথেক িবদুয্ত চমকািচ্ছল! 14 েসই সব পশুরা সামেন েপছেন িবদুয্েতর
মত েদৗড়িচ্ছল!

15-16 আিম পশুেদর িদেক তাকালাম এবং েসই সময় আিম
েদখলাম চারিট চাকা মািট স্পশর্ কের রেয়েছ| প্রেতয্ক পশুর একিট
কের চাকা িছল| প্রেতয্কটা চাকা েদখেত একই রকম, েদেখ মেন
হিচ্ছল েযন স্বচ্ছ হলুদ রেঙর েকান অলঙ্কার েথেক ৈতরী| েদেখ মেন
হিচ্ছল েযন চাকার েভতের চাকা রেয়েছ| 17 চাকাগুিল েয েকােনা
িদেক যাবার জনয্ ঘুরেত পারত, িকন্তু চলবার সময় চাকাগুেলা তােদর
িদক্ পিরবত্তর্ ন কেরিন|

18 চাকার ধারগুেলা িছল লম্বা এবং ভয়ঙ্কর! চার চাকার ধার িছল
েচােখ পূণর্|

19 চাকাগুিল সব সময় পশুেদর সেঙ্গই যািচ্ছল| পশুরা আকােশ
েগেল চাকাগুিলও তােদর সেঙ্গ সেঙ্গ যািচ্ছল| 20 বাতাস েযখােন
তােদর িনেয় েযেত চাইিছল তারা েসখােনই যািচ্ছল, আর চাকাগুেলাও
তােদর সেঙ্গ যািচ্ছল| কারণ চাকার মেধয্ পশুগুেলার আত্মা িছল|
21 তাই পশুরা চলেল চাকাগুেলাও চলিছল, থামেল চাকাগুেলাও
থামিছল| চাকাগুেলা শূেনয্ েগেল পশুরাও তােদর সেঙ্গ যািচ্ছল|কারণ
চাকাগুিলর মেধয্ই বাতাস িছল|
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22 পশুগুিলর মাথার ওপর খুব আশ্চযর্য্ েকান একটা িজিনস িছল|
েসটা িছল ওলটােনা এক পােত্রর মত েকান একটা িজিনষ আর
েসই ওলটােনা পাত্র িছল স্◌ূফুিটেকর মেতা স্বচ্ছ| 23 এই পােত্রর
িঠক নীেচই একিট পশুর ডানাসমূহ পরবতীর্ পশুেক স্পশর্ করার
েচষ্টা করিছল| দুিট ডানা এক িদেক ছিড়েয় থাকিছল আর অনয্ দুিট
অনয্িদেক ছিড়েয় েদহেক েঢেক েরেখিছল|

24তারপরআিম ঐ ডানাগুেলার শব্দশুনলাম| প্রেতয্কবার ভ্রমেণর
সময় পশুেদরঐডানাগুেলা খুব েজাের শব্দকরত, েযন একিট িবশাল
জলপ্রবাহ বেয় যােচ্ছ| তারা সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর শেব্দর মেতাই উচ্চ
িছল| েসটা ৈসনয্দেলর আওয়ােজর মত েজার িছল| আর চলা েশষ
হেল পশুগুেলা তােদর ডানাগুেলা নািমেয় িদিচ্ছল|

25 পশুরা চলা বন্ধ কের তােদর ডানাগুেলা নামাল| তারপর
আেরকিট শব্দিট েশানা েগল; ঐ শব্দ তােদর মাথার ওপেরর পাত্র
েথেক এেসিছল| 26 েসই পােত্রর ওপের িসংহাসেনর মত একটা িকছু
েযন েদখা েগল|আরতা িছল নীলকান্ত মিণর মত নীল| েসই িসংহাসেন
মানুেষর মত একজনেক বেস থাকেত েদখা েগল! 27 আিম তার
েকামেরর ওপরটা েদখেত েপলাম| তােক েদখেত েযন গরম ধাতুর
মত, েযন তার চািরিদেক আগুন! আর আিম তার েকামেরর নীেচও
তাকালাম, েদখলাম তার চািরিদেক তাপযুক্ত আগুন| 28 তার চাির
িদেকর জাজ্বলয্মান আেলা িছল েমেঘর মেধয্ একিট ধনুর মত| েযটা
প্রভুর মাহােত্বয্র িচত্র| আিম তা েদখামাত্র মািটেত পেড় প্রণাম করলাম|
তারপর শুনলাম একিট শব্দ আমায় িকছু বলেছ|

2
1 েসই শব্দিট আমায় বলল, “মনুষয্সন্তান,* উেঠ দঁাড়াও, আিম

েতামার সেঙ্গ কথা বলব|”
* 2:1: মনুষয্সন্তান এিট সাধারণতঃ “একিট বয্িক্ত” অথবা “একিট মানুষ” েবাঝােত
বয্বহৃত েহাত| িকন্তু এখােন এিট একিট মানুষ িযিহেষ্কেলর উপািধ|
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2 েয সময় িতিন আমার সেঙ্গ কথা বলেলন, তখন আত্মা আমােত
প্রেবশ কের আমােক আমার পােয় ভর িদেয় দঁাড় করােলা, তখন
আিম তঁােক আমার সেঙ্গ কথা বলেত শুনেত েপলাম| 3 িতিন
আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, আিম েতামােক ইস্রােয়ল পিরবােরর
কােছ কথা বলেত পাঠািচ্ছ| ঐ েলােকরা বহুবার আমার িবরুদ্ধাচরণ
কেরেছ| তােদর পূবর্পুরুষরাও আমার িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ| তারা
আমার িবরুেদ্ধ বহুবার পাপ কেরেছ| আর আজও আমার িবরুেদ্ধ
পাপ কের চেলেছ| 4আিম েতামােক ঐ েলাকেদর কােছ কথা বলেত
পাঠািচ্ছ| ওরা খুব একগঁুেয় কিঠন মনা| িকন্তু তুিম অবশয্ই তােদর
সেঙ্গ কথা বল| বলেব, �প্রভু, আমােদর সদাপ্রভু এই কথা বেলেছন|�
5তারা িবেদ্রাহী, িকন্তু তারা েতামার কথা শুনুক বা না শুনুক, েতামােক
অবশয্ই ওেদর কােছ ওগুেলা বলেত হেব যােত তারা জানেত পাের
েয তােদর মেধয্ একজন ভাববাদী বাস করেছ|

6 “মনুষয্সন্তান, ঐসব েলাকেদর ভয় েপও না| যিদ মেন হয় তুিম
কঁাটােঝাপ, কঁাটা এবং কঁাকড়া িবেছর দ্বারা িঘের রেয়ছ তাও তারা যা
বেল তােত ভয় েপও না| এটা সিতয্ েয তারা েতামার িবরুেদ্ধ যােব
এবং েতামায় আঘাত করেত েচষ্টা করেব| তারা েতামার কােছ কঁাটার
মেতা মেন হেব| েতামার মেন হেব েযন তুিম কঁাকড়া িবেছর মেধয্ বাস
করছ| িকন্তু তােদর কথায় ভয় েপও না| তারা িবেদ্রাহী| তােদর মুখ
েদেখ ভয় েপও না| 7 আিম যা বিল তা তুিম অবশয্ই তােদর বলেব|
আিম জািন তারা েতামার কথা শুনেব না| তারা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ
করাও ছাড়েব না! কারণ তারা িবেদ্রাহী বংশ|

8 “মনুষয্সন্তান, আিম যা বিল তা অবশয্ই েশান| ঐ িবেদ্রাহীেদর
মত আমার িবরুেদ্ধ উেঠা না| েতামার মুখ েখাল এবং আিম েয বাকয্
িদিচ্ছ তা গ্রহণ কর, তারপর তা েলাকেদর বল| এই বাকয্গুিল েভাজন
কর|”

9এখনআিম (িযিহেষ্কল) েদখলাম একটা হাত আমার িদেক এিগেয়
আসেছ| েসই হােত একটা বাকয্ েলখা েগাটােনা পঁুিথ িছল| 10 আিম
যােত পড়েত পাির তার জনয্ ঐ হাতিট েগাটােনা পঁুিথিট খুেল ধরল|
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আিম সামেন এবং েপছেনর েলখা েদখলাম| তােত িছল িবিভন্ন ধরেণর
দুঃেখর গান, দুঃেখর গল্প ও সাবধান বাণীসমূহ|

3
1 ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, যা েদখছ খাও| এই

েগাটােনা পঁুিথ েভাজন কর, এবং এই সমস্ত কথা ইস্রােয়ল পিরবারেক
িগেয় বল|”

2 তাই আিম আমার মুখ খুললাম এবং িতিন েসই েগাটােনা পঁুিথিট
আমার মুেখ িদেলন| 3 তখন ঈশ্বর বলেলন, “মনুষয্সন্তান, আিম
েতামায় এই েগাটােনা পঁুিথ িদিচ্ছ| এটা িগেল েফল! এই েগাটােনা
পঁুিথ েতামার উদর পূণর্ করুক|”
তাইআিম েসই েগাটােনা পঁুিথ েখেয় েফললামআর তার স্বাদআমার

মুেখ মধুর মত িমষ্টি লাগল|
4 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়ল পিরবােরর

কােছ যাও| তােদর কােছ আমার বাকয্ বল| 5 আিম েতামােক এমন
িবেদশীেদর কােছ পাঠািচ্ছ না যােদর তুিম বুঝেব না| েতামােক
আেরকটা ভাষা িশখেত হেব না| আিম েতামােক ইস্রােয়ল পিরবােরর
কােছ পাঠািচ্ছ! 6 আিম েতামােক িবিভন্ন েদশ িবেদেশ পাঠািচ্ছ না
যােদর ভাষা তুিম বুঝেব না| তুিম ঐসব েলােকর কােছ িগেয় কথা
বলেল তারা েতামার কথা শুনত| িকন্তু েতামায় ঐসব কিঠন ভাষা
িশখেত হেব না| 7 না! আিম েতামায় ইস্রােয়ল পিরবােরর কােছ
পাঠািচ্ছ| েকবল এই সব েলােকর মন কিঠন, তারা বড় একগঁুেয়|
আর ইস্রােয়েলর েলাকরা েতামার কথা শুনেত অস্বীকার করেব| তারা
আমার কথাও শুনেত চায় না| 8 িকন্তু আিম েতামােক তােদর মেতাই
একগঁুেয় করব| েতামার কপাল তােদর কপােলর েচেয়ও দৃঢ় করব!
9 হীরক চক্মিক পাথেরর েচেয়ও দৃঢ়| েসই ভােবই তােদর েচেয় েতামার
কপাল দৃঢ় হেব| তুিম আেরা একগঁুেয় হেব আর তাই ঐ েলাকেদর ভয়
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করেব না| সব সময় আমার িবরুদ্ধাচরণকারী ঐ েলাকেদর তুিম ভয়
করেব না|”

10 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, আমার প্রিতিট কথা
েতামার েশানা উিচত, আর েসগুেলা মেন রাখা উিচত| 11 িনবর্াসেন
রেয়েছ এমন েলাকেদর কােছ যাও| তােদর কােছ িগেয় বল,
�আমােদর প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন|� তারা শুনুক বা না শুনুক,
তুিম তােদর এই কথাগুেলা বলেব|”

12 তারপর বাতাস আমায় ওপের উিঠেয় িদল আর আিম আমার
েপছেন একটা স্বর শুনেত েপলাম| েসটা িছল বেজ্রর মত েজারােলা|
শব্দিট বলল, “েযখােন ওিট িছল েসই জায়গা েথেক উেঠ আসা
প্রভুর মিহমা|”* 13 তারপর পশুরা েসই ডানা ঝাপটােত লাগল আর
তারা পরস্পেরর গােয় লাগেল ভীষণ শব্দ হল| আর তােদর সামেনর
চাকাগুেলাও েজাের শব্দ করেত শুরু করল � তা বেজ্রর মত
েজারােলা| 14আত্মাআমায় তুেল িনেয় েগল|আিম েসই স্থান পিরতয্াগ
করেল খুব দুঃিখত ও আত্মায উিষ্ঠগ্ন হলাম| িকন্তু আিম আমার মেধয্
প্রভুর শিক্ত অনুভব করলাম| 15 আিম ইস্রােয়েলর েসই েলাকেদর
কােছ েগলাম যােদর কবার নদীর ধাের েতলআিবেব বাস করেত বাধয্
করা হেয়িছল| আিম িগেয় তােদর মােঝ সাত িদন ধের স্তব্ধ হেয় বেস
রইলাম|

16 সাত িদন পর প্রভু আমায় বলেলন, 17 “মনুষয্সন্তান, আিম
েতামােক ইস্রােয়েলর প্রহরী িনযুক্ত করিছ| আিম েতামােক যা িকছু
বলব, তুিম েসই সম্বেন্ধ ইস্রােয়লীয়েদর সাবধান কের েদেব| 18 যিদ
আিম বিল, �এই মন্দ েলাকিট মারা যােব!� তখন তুিম অবশয্ই তােক
সাবধান েকােরা! তুিম তােক অবশয্ই বলেব তার জীবনধারা পিরবত্তর্ ন
করেত ও মন্দ কাজ আর না করেত| েসই বয্িক্তেক সাবধান না করেল
েস মারা যােব বেট িকন্তু তার মৃতুয্র জনয্ আিম েতামােক দায়ী করব!
কারণ তুিম তার প্রাণ বঁাচােত তার কােছ যাওিন|

* 3:12: েযখােন � মিহমা অথবা “বলা হেয়েছ, তঁার পিবত্র স্থান েথেক প্রভুর মিহমা ধনয্|”
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19 “হেত পাের তুিম েকান বয্িক্তেক তার জীবন পিরবত্তর্ ন ও পাপ
হেত িবরত হবার কথা বলেলও েস েসই সাবধান বাণী শুনেত অস্বীকার
করল; েস েক্ষেত্র েসই বয্িক্ত মারা যােব| েস পাপ কেরেছ বেলই মারা
যােব িকন্তু তুিম তােক সাবধান কেরিছেল বেল িনেজর প্রাণ বঁাচােব|

20 “একজন ভােলা েলাক যিদ আর ভােলা হেত না চায়, আরআিম
যিদ তার সামেন এমন একিট িবক্ রািখ েয েস মারা যােব তাহেল েস
মারা যােব কারণ েস পাপ কাজ কেরিছল এবং তুিম তার মৃতুয্র জনয্
দায়ী হেব কারণ তুিম তােক সাবধান কেরািন এবং েস েয সকল ভাল
কাজ কেরিছল তা আর স্মরণ করা হেব না|

21 “িকন্তু তুিম যিদ েসই ভােলা েলাকিটেক পাপ কাজ েথেক িবরত
হেত বল এবং েস যিদ আর পাপ না কের তেব েস মরেব না| কারণ
তুিম তােক সাবধান করেল েস েতামার কথায় কান িদেয়িছল| এই ভােব
তুিম েতামার প্রাণ বঁাচােল|”

22প্রভুর পরাক্রমআমার কােছ এেল িতিনআমায় বলেলন, “ওেঠা,
েসই উপতয্কায় যাও| আিম েসই জায়গায় েতামার সেঙ্গ কথা বলব|”

23 তাই আিম উেঠ েসই উপতয্কায় েগলাম| প্রভুর মিহমা েসখােন
িছল � েযমনিট আিম কবার নদীর ধাের েদেখিছলাম| তাই আিম
মািটেত উপুড় হেয় প্রণাম করলাম| 24 িকন্তু একিট বাতাস এেস
আমার পােয় ভর িদেয় দঁাড় করােলন| িতিন আমায় বলেলন, “যাও
বািড় িগেয় িনেজেক ঘের তালাবন্ধ কর| 25 মনুষয্সন্তান, েলােক দিড়
িনেয় এেস েতামােক বঁাধেব| তারা েতামােক েলাকেদর মেধয্ েযেত
েদেব না| 26 আিম েতামার িজভ েতামার তালুেত আটেক েদব, তুিম
কথা বলেত পারেব না| তাই, এই েলাকরা েয ভুল করেছ েস সম্বেন্ধ
তােদর িশক্ষা েদবার জনয্ েকউ থাকেব না| কারণ ঐ েলাকরা সবর্দাই
আমার িবরুদ্ধাচরণ কের| 27 িকন্তু আিম েতামার সেঙ্গ কথা বলব আর
েতামােক কথা বলেত েদব| িকন্তু তুিম অবশয্ই তােদর বলেব, �প্রভু
আমােদর সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন,� যিদ েকউ শুনেত চায় ভােলা;
যিদ েকউ না শুনেত চায় তাও ভােলা| কারণ ঐ েলাকরা সবসময়
আমার িবরুেদ্ধ যায়|
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4
1 “মনুষয্সন্তান, একিট ইঁট নাও আর তার ওপর আঁচড় েকেট

েজরুশােলম শহেরর একটা ছিব আঁেকা| 2 তারপর এমন অিভনয়
কর েযন তুিম একিট শহর দখলকারী ৈসনয্দল| শহেরর প্রাচীরগুেলার
ওপর উেঠ যােত শত্রু ৈসনয্রা শহের প্রেবশ করেত পাের তার জনয্
স্তম্ভসমূহ এবং একিট জাঙ্গাল ৈতরী কর| প্রাচীর েভদক যন্ত্র িনেয় এস
এবং শহেরর চািরধাের ৈসনয্ িশিবর বসাও| 3 তারপর একটা চয্াপটা
েলাহার চাটু িনেয় এস এবং েসটােক েতামার এবং শহেরর মাঝখােন
রােখা| েসটা েতামার ও শহেরর মেধয্ একটা েলাহার প্রাচীেরর মত
েহাক্| এই ভােব তুিম েদখােব েয তুিম ঐ শহেরর িবরুেদ্ধ| তুিম েসই
শহর িঘের তা আক্রমণ করেব| কারণ তা হেব ইস্রােয়ল পিরবােরর
সামেন দৃষ্টান্তস্বরূপ|

4 “তারপর বাম পাশ িফের শুেয় পড়| তুিম এমন আচরণ করেব
যােত েদখােব েয ইস্রােয়েলর পাপ েতামার ঘােড়| েসই েদাষ তুিম তত
িদন ধেরই বইেব যত িদন বাম পাশ িফের শুেয় থাকেব| 5 তুিম অবশয্ই
390 িদন ধের ইস্রােয়ল জািতর েদাষ বইেব| এইভােব আিম েতামায়
বলিছ কত িদন ধের িযহূদা শািস্ত পােব; এক িদন এক বছেরর সমান|

6“েসই সমেয়র পর তুিম 40 িদন ধের ডানপাশ িফেরশুেয় থাকেব|
এই সময় তুিম িযহূদার পাপ 40 িদন ধের বইেব| এক িদন এক বছেরর
সমান| আিম বলিছ িযহূদা কত কাল শািস্ত েভাগ করেব|

7 “ঈশ্বর আবার বলেলন, “এখন, েতামার হােতর আিস্তন েগাটাও
এবং ইটটার উপর েতামার হাত ওঠাও| অিভনয় কর েযন তুিম
েজরুশােলম শহর আক্রমণ করছ| শহরিটর িবরুেদ্ধ ভাব্বানী কর|
8 এখন েদখ আিম দিড় িদেয় েতামােক বঁাধিছ| তুিম এক িদক েথেক
অনয্ িদেক গিড়েয় েযেত পারেব না, েয পযর্ন্ত না শহেরর িবরুেদ্ধ
েতামার আক্রমণ েশষ হয়|”

9 “ঈশ্বর আরও বলেলন, �তুিম অবশয্ই িকছু শসয্ িনেয় এেস রুিট
ৈতরী কর|� গম, বািলর্, বীন, মসুর, ভুট্টা ও কাজু এই সব িকছু িকছু
পিরমাণ নাও| এই সমস্ত একিট পােত্র িনেয় েমশাও, তারপর তা গঁুেড়া
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কের তা িদেয়আটা ৈতরী কের রুিট বানাও| তুিম 390 িদন ধের েকবল
েসই রুিট খােব| 10প্রিতিদন েকবল 1 েপায়া ময়দা িনেয় রুিট বানােব|
সারা িদন ধের মােঝ মােঝ েসই রুিট েখও| 11আরপ্রেতয্কিদন েকবল
3 েপয়ালা জল পান কেরা| সময় সময় সমস্ত িদন ধেরই তা েখেত
পার| 12 প্রিতিদন, িনেজর রুিট ৈতরী করেব| িকছু মানুেষর মল িনেয়
তা আগুেন পুিড়ও| তারপর েসটা যখন পুড়েছ তখন রুিটটা েসঁেকা|
েযখােন েলাকরা েতামােক েদখেত পােব েসখােন রুিটটা খােব|”
13তারপর প্রভু বলেলন, “এটা েবাঝােব েয ইস্রােয়ল পিরবার িবেদেশ
অশুিচ রুিট খােব| আিম তােদর ইস্রােয়ল তয্াগ কের েসইসব েদেশ
বাস করেত বাধয্ কেরিছ!”

14 তখন আিম বললাম, “হায়, প্রভু আমার সদাপ্রভু, আিম কখনও
অশুিচ খাবার খাইিন| েরােগ মারা েগেছ এমন েকান পশু বা বনয্
পশুেত েমের েফেলেছ এমন েকান পশুওআিম কখনও খাইিন| আিম
িশশুকাল েথেক আজ পযর্ন্ত কখনও অশুিচ মাংস খাইিন| কখনই
ঐসব মন্দ মাংস আমার মুেখ প্রেবশ কেরিন|”

15 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “িঠক আেছ! রুিট পাক করার
জনয্ েগাবেরর ঘঁুেট বয্বহার কেরা| মানুেষর মল বয্বহার করার দরকার
েনই|”

16 তারপর ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, আিম
েজরুশােলেমর রুিটর েযাগান নষ্ট করিছ| েলােক অল্প পিরমান
রুিটই আহার করার জনয্ পােব| তারা তােদর খােদয্র েযাগান সম্বেন্ধ
উিদ্বগ্ন হেব| আর পান করার জলও অল্প থাকেব| আর জল পান
করার সময় তারা ভীষণ ভীত হেব| 17কারণ েলাকেদর আহার ও পান
করার জনয্ যেথষ্ট খাবার ও জল থাকেব না| েলাকরা এেক অপেরর
িদেক শুধু তাকােব কারণ তারা জােন না িক করেত হেব| তারা এেক
অপরেক তােদর পােপর জনয্ ক্ষীণ হেত েদখেব|”

5
1-2 “েহ মনুষয্সন্তান, একিট ধারােলা তরবাির েনেব এবং তা
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নািপেতর কু্ষেরর মত বয্বহার করেব| েতামার মাথার চুল ও দািড়
কািমেয় েসইটা একিট ওজন পােত্র ওজন করেব| েতামার চুল সমান
িতন ভােগ ভাগ কর| তারপর েতামার শহর দখল করা সমূ্পণর্ হেল
েতামার চুেলর এক � তৃতীয়াংশ �শহের� পুিড়েয় েফল|এর অথর্ হল,
িকছু েলাক শহেরর মেধয্ মারা যােব| তারপর তরবাির বয্বহার কের
চুেলর অনয্ এক তৃতীয়াংশেক শহেরর বাইের কাটেব| এর অথর্ হল,
িকছু েলাক শহেরর বাইের মারা যােব| তারপর এক-তৃতীয়াংশ চুল
বাতােস ছঁুেড় দাও � যােত বাতাস তা বহু দূের িনেয় যায়| এেত েবাঝােব
েয আিম আমার তরবাির েবর কের িকছু েলাকেক খুব দূেরর শহর
পযর্ন্ত তাড়া কের িনেয় যােবা| 3 িকন্তু তুিম তার মেধয্ অবশয্ই িকছু
চুল িনেয় েতামার েপাশােকর ভঁােজ েরেখ েদেব| এেত েবাঝােব েয
আিমআমার িকছু েলাকেক পিরত্রাণ করব| 4 তুিম অবশয্ইআরও িকছু
চুল িনেয় আগুেন ছঁুেড় েফেল েদেব| এর অথর্ হেব েয একটা আগুন
উৎপন্ন হেয় তা ইস্রােয়লীয় পিরবারসমূহেক ধ্বংস কের েদেব|”

5 তারপর প্রভু আমার সদাপ্রভু আমায় বলেলন, “ইটিট
েজরুশােলেমর িচত্র| আিম েজরুশােলমেক অনয্ জািতর
মেধয্ েরেখিছ, আর তার চািরিদেক অনয্ জািতসমূহ রেয়েছ|
6 েজরুশােলেমর েলাকরা আমার আজ্ঞার িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ| তারা
অনয্ েয েকান জািতর েচেয় অিধক মন্দ! তারা তােদর চার ধােরর
েদেশর েয েকান েলােকর েচেয় আমার েদওয়া িবিধ অেনক েবশী
কের লঙঘন কেরেছ| তারা আমার আজ্ঞা শুনেত অস্বীকার কেরেছ|
তারা আমার িবিধগুিল পালন কেরিন!”

7তাই প্রভুআমার সদাপ্রভু বলেলন, “েতামরা আমােক মানয্ করিন|
েতামােদর চার ধাের বসবাসকারী েলাকেদর েচেয়ও েতামরা আমার
আজ্ঞা অেনক েবশী অমানয্ কেরছ এবং তারা েযসব িজিনস মন্দ বেল
িবেবচনা কের তাও কেরছ!” 8 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন,
“আিমও েতামােদর িবরুেদ্ধ! আর ঐ েলাকেদর েচােখর সামেন
আিম েতামােদর শািস্ত েদব| 9আিম েতামােদর প্রিত এমন কাণ্ড ঘটাব
যা আেগ ঘটাই িন আর পেরও ঘটাব না! েকন? কারণ েতামরা
বহু ভয়ঙ্কর কাজ কেরছ| 10 েজরুশােলেমর েলাকরা এত কু্ষধাত্তর্
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হেব েয িপতামাতা তােদর িনেজেদর সন্তানেদর এবং সন্তানরা তােদর
িপতামাতােদর মাংস খােব| আিম েতামােদর বহু ভােব শািস্ত েদব| আর
অবিশষ্ট যারা েবঁেচ থাকেব, তােদর আিম বাতােস ছিড়েয় েদব|”

11প্রভুআমার সদাপ্রভু বেলন, “েজরুশােলম, আমার প্রােণর িদবয্
িদেয় বলিছ েয আিম েতামায় শািস্ত েদব! আিম প্রিতজ্ঞা করিছ েয
েতামায় শািস্ত েদব! েকন? কারণ তুিম আমার পিবত্র স্থােনর প্রিত
ভয়ঙ্কর কাজ কেরছ| তুিম এমন ভয়ঙ্কর কাজ কেরছ যােত তা ময়লা
হেয় েগেছ! আিম েতামায় শািস্ত েদব, দয়া করব না| দুঃখ েবাধ করব
না! 12 শহেরর মেধয্ মহামারী এবং দুির্ভেক্ষ েতামার এক-তৃতীয়াংশ
েলাক মারা যােব| শহেরর বাইের এক-তৃতীয়াংশ েলাক যুেদ্ধ মারা
যােব| তারপরআিমআমার তরবাির েবর কের বাকী এক-তৃতীয়াংশেক
দূর েদশ পযর্ন্ত তাড়া কের িনেয় যাব| 13 েকবল তারপরই আমার
প্রজােদর প্রিত আমার েরাধ ক্ষান্ত হেব| তারা আমার প্রিত েয মন্দ
কাজ কেরেছ তার জনয্ই েয তারা শািস্ত েপেয়েছ েসটা আিম জানাব|
আর তারাও জানেব েয আিমই প্রভু, এবং তােদর প্রিত আমার গভীর
ভােলাবাসার জনয্ই আিম তােদর কােছ কথা বেলিছলাম!”

14 ঈশ্বর বলেলন, “েজরুশােলম, আিম েতামায় ধ্বংস করব �
েতামায় ইঁট পাথেরর িঢিব ছাড়া অনয্ িকছু বেল মেন হেব না| েতামার
চার পােশর েলাকরা েতামােক িনেয় ঠাট্টা করেব| যারাই েতামার পাশ
িদেয় েহঁেট যােব তারাই েতামােক িনেয় মজা করেব| 15 েতামার চার
ধােরর েলাক েতামােক িনেয় মজা করেলও তােদর কােছ তুিম এক
িশক্ষা স্বরূপ হেব| তারা েদখেব েযআিম েক্রাধ েতামােক শািস্ত িদেয়িছ|
আিম অতয্ন্ত েক্রাধ কেরিছলাম| সাবধানও কেরিছলাম| আিমই প্রভু
জািনেয় িছলাম আিম িক করব! 16 েতামায় বেলিছলাম েয ভয়ানক
দুির্ভক্ষ পাঠাব| বেলিছলাম এমন িবষয় পাঠাব যা েতামায় ধ্বংস করেব|
আিম েতামায় বেলিছলাম েয েতামার খাবােরর েযাগান েশষ কের েদব
আর েসই দুির্ভক্ষ সময় সময় আসেব| 17 আিম েতামােক বেলিছলাম
েয েতামার িবরুেদ্ধ কু্ষধা ও বনয্ জন্তুেদর পাঠাব যা েতামার িশশুেদর
হতয্া করেব| আিম বেলিছলাম শহেরর সবর্ত্র েরাগ এবং মৃতুয্ িবরাজ
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করেব| আিম বেলিছলাম শত্রুেসনােক েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
আসেত| আিম প্রভুই েতামােক বেলিছলাম েয এই সব ঘটেব|”

6
1 তারপর প্রভুর বাকয্ আবার আমার কােছ এল| 2 িতিন বলেলন,

“মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর পবর্তগুিলর িদেক েফর| আমার জনয্
তােদর কােছ ভাববাণী বল| 3 ঐসব পবর্তগুিলেক এই কথাগুিল বল:
�ইস্রােয়েলর পবর্ত আমার প্রভু ও সদাপ্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া
েশান! প্রভু আমার সদাপ্রভু পাহাড়, পবর্ত ও উপতয্কাগুিলেক এইসব
কথা বেলন| েদখ! আিমই (ঈশ্বর) েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্
শত্রু আনিছ| আিম েতামার উচ্চ স্থানগুিল ধ্বংস করব! 4 েতামার
েবদীগুিল েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা কের েদব| েতামার ধুপধূেনার েবদী
গঁুিড়েয় েদওয়া হেব| আর েতামার েনাংরা মূির্ত্তগুেলার সামেন আিম
েতামার মৃতেদহ ছঁুেড় েফলব| 5 ইস্রােয়েলর েলাকেদর মৃতেদহগুিলও
আিম েনাংরা মূির্ত্তগুেলার সামেন ছঁুেড় েদব| আিম েতামার হাড়গুিল
েবদীর চারধাের ছিড়েয় েদব| 6 েযখােনই েতামার েলাক বাস করেব
েসখােনই অমঙ্গল ঘটেব| তােদর শহরগুিল পাথেরর িঢিবেত পিরণত
হেব| তােদর উচ্চ স্থানগুেলা ধ্বংস করা হেব| েযন ঐসব পূজার
স্থানগুিল আর কখনও বয্বহার করা না হয়| ঐ েবদীগুিল ধ্বংস
করা হেব আর েলাকরা কখনও ঐ েনাংরা মূির্ত্তগুেলার পূেজা করেব
না| ধুপধূেনার েবদীগুেলাও গঁুিড়েয় েদওয়া হেব| যা িকছু েতামরা
গেড়িছেল তার সবই সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস করা হেব| 7 েতামার েলাকেদর
হতয্া করা হেব এবং তখন তুিম জানেব েয আিমই প্রভু!� ”

8ঈশ্বর বলেলন, “িকন্তু আিম েতামার িকছু েলাকেক পালােত েদব|
তারা অল্প কােলর জনয্ অনয্ েদেশ বাস করেব| আিম তােদর ছিড়েয়
েদব এবং অনয্ েদেশ বাস করেত বাধয্ করব| 9তারপরঐঅবিশষ্টেদর
বন্দী কের িনেয় যাওয়া হেব| তােদর অনয্ েদেশ বাস করেত বাধয্ করা
হেব| িকন্তু ঐ অবিশষ্টরা আমায় স্মরণ করেব| আিম তােদর আত্মা
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ভগ্ন করব| তারা েয মন্দ কাজ কেরিছল তার জনয্ িনেজেদরই ঘৃণা
করেব|অতীেত তারাআমার কাছ েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়িছল,আমায়
তয্াগ কেরিছল| তারা েনাংরা মূির্ত্তর েপছেন েদৗেড়িছল| তারা এমন স্ত্রীর
মত বয্বহার কেরিছল েয িনেজর স্বামীেক তয্াগ কের অনয্ পুরুেষর
েপছেন েদৗড়ায| তারা বহু ভয়ঙ্কর কাজ কেরেছ| 10 িকন্তু তারা জানেব
েয আিমই প্রভু| তারা এও জানেব েয যিদ আিম বিল িকছু করব তেব
তা কেরই থািক| তারা জানেব তােদর প্রিত েযসব অমঙ্গল ঘেটেছ তার
সব আিমই ঘিটেয় িছলাম|”

11 তারপর প্রভু, আমার সদাপ্রভু আমায় বলেলন, “হাততািল দাও
ও পা দাপাও| ইস্রােয়েলর েলাকরা েযসব ভয়ানক কাজগুিল কেরেছ
তার িবরুেদ্ধ কথা বল| তােদর সাবধান কের বল েয েরােগ, তরবািরর
দ্বারা এবং কু্ষধায় তারা মারা যােব| তােদর বল েয তারা যুেদ্ধও মারা
যােব| 12 দূেরর েলাকরা েরােগ মারা যােব| কােছর েলাকরা তরবািরর
আঘােত মারা যােব এবং তারপর যারা েবঁেচ থাকেব তারা কু্ষধায়
মারা যােব| েকবল তখনই আমার েরাধ প্রশিমত হেব| 13আর েকবল
তখনই েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| েতামরা এটা তখনই জানেব
যখন েদখেব েতামােদর েদহগুিল েনাংরা প্রিতমাগুিলর সামেন ও তার
েবদীর চারধাের পেড় আেছ| েতামােদর প্রিতিট পূজা স্থােনর কােছই
এবং প্রেতয্ক পবর্ত পাহােড়র নীেচ সবুজ বৃেক্ষর তলায় ও সপত্র ওক
বৃেক্ষর তলায় ঐ েদহগুিল পাওয়া যােব| ঐ সমস্ত জায়গায় েতামরা
েতামােদর সুগিন্ধ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরিছেল| ঐসব েতামােদর েনাংরা
মূির্ত্তগুেলার জনয্ সুগন্ধস্বরূপ িছল| 14 িকন্তু আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ
আমার হাত ওঠাব এবং েতামােক ও েতামার েলােকেদর শািস্ত েদব,
তা তারা েযখােনই থাকুক না েকন|আিম েতামার েদশধ্বংস করবআর
তা িদব্লা মরুভূিমর েথেকও শূনয্ হেব| তখন তারা জানেব েয আিমই
প্রভু!”

7
1 তারপর প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| 2 িতিন বলেলন, “এখন,
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মনুষয্সন্তান, প্রভু আমার সদাপ্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া এেসেছ| এই
বাতর্ ািট ইস্রােয়ল েদেশর জনয্|

েশষ কাল,
েশষ সময় আসেছ,
সমস্ত েদশ ধ্বংস হেয় যােব|

3 েতামার েশষ দশা এবার আসেছ!
আিম েদখাব েয আিম েতামার ওপর কত রুদ্ধ|

তুিম েযসব মন্দ কাজ কেরছ তার জনয্ আিম েতামায় শািস্ত েদব|
তুিম েয সব জঘনয্ কাজ কেরছ তার জনয্ আিম েতামায় তার মূলয্

িদেত বাধয্ করব|
4আিম েতামার প্রিত েকান দয়া েদখাব না|

আিম েতামার জনয্ দুঃখ অনুভব করব না|
তুিম েযসব মন্দ কাজ কেরছ

তার জনয্ আিম েতামােক শািস্ত িদিচ্ছ|
তুিম এমন জঘনয্ কাজগুিল কেরছ|
এখন, তুিম জানেব েয আিমই প্রভু|”

5 প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐ কথাগুিল বেলিছেলন| “এেকর পর এক
অমঙ্গল ঘটেব! 6 েশষ কাল আসেছ আর তা খুব শীঘ্রই আসেব!
7 েতামরা যারা ইস্রােয়েল বাস করছ েতামােদর অিন্তমকাল আসেছ|
শািস্তর েসই িদন খুব শীঘ্রই ঘিনেয় আসেছ| পবর্েতর ওপর েকালাহল
ক্রেম ক্রেম েবেড়ই চেলেছ| 8 এখন খুব শীঘ্রই আিম েদখাব েয
আিম কত রুদ্ধ| আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ আমার সমস্ত েরাধ প্রকাশ
করব| েতামােদর সমস্ত মন্দ কােজর জনয্ আিম েতামােদর শািস্ত েদব|
েতামরা েয সমস্ত ঘৃিণত কাজ কেরিছেল তার জনয্ েতামােদর আিম
শািস্ত েদব| 9 আিম েতামােদর প্রিত েকান দয়া েদখাব না| েতামােদর
জনয্ দুঃিখত হব না| েতামরা েযসব মন্দ কাজ কেরছ তার জনয্ আিম
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েতামােদর শািস্ত িদিচ্ছ| েতামরা এমন সমস্ত ঘৃিণত কাজ কেরছ| এখন,
জানেব েয আিমই প্রভু|

10 “শািস্তর ঐ সময়, েযমন কের উিদ্ভেদর অঙু্কেরাদ্গম, মুকুলাযন
ও কুসুম প্রসু্ফিটত হয়, েসই রকম ভােব এেসেছ| ঈশ্বর সেঙ্কত
িদেয়েছন, শত্রু ৈতরী, গির্বত রাজা নবূখদিনৎ সর প্রস্তুত| 11 েসই
েলাক ঐসব মন্দ েলাকেদর শািস্ত েদবার জনয্ ৈতরী| ইস্রােয়েল
অেনক েলাকই রেয়েছ িকন্তু েস তােদর একজনও নয়| েস ঐ জনতার
ভীেড়র েকউ নয়| েস ঐ েলাকেদর েকান গুরুত্বপূণর্ েনতাও নয়|

12 “শািস্তর েসই সময় এেসেছ| েসই িদন এখােন েলােক যারা
িজিনস েকনাকাটা কের তারা আনিন্দত হেব না, আর যারা িজিনস
েবেচ তারাও েবচেত খারাপ েবাধ করেব না| কারণ েসই ভয়ানক শািস্ত
সবার প্রিতই ঘটেব| 13 েলােক যারা তােদর সম্পিত্ত িবিক্র কেরিছল
তারা আর তার কােছ িফের যােব না| এমনিক যিদ েকউ জীিবত ও
পািলেয় যায় তাও েস িনেজর সম্পিত্তর কােছ িফের যােব না| কারণ
এই দশর্ন সমস্ত জনতার জনয্| তাই যিদ েকান বয্িক্ত জীিবত পালায়়
তােত অেনয্রা ভাল েবাধ করেব না|

14 “তারা েলাকেদর সাবধান করেত িশঙা বাজােব| েলাকরা যুেদ্ধর
জনয্ প্রস্তুত হেব| িকন্তু তারা যুদ্ধ করেত যােব না| কারণ আিম সমস্ত
জনতােক েদখাব আিম কত রুদ্ধ| 15 শত্রু তার তরবাির িনেয় শহেরর
বাইের রেয়েছ| েরাগ ও কু্ষধা শহেরর মেধয্| যিদ েকান েলাক েথেক
যায় তেব এক শত্রুেসনা তােক হতয্া করেব| যিদ েস শহের থােক তেব
কু্ষধা ও েরাগ তােক ধ্বংস করেব|

16 “িকন্তু িকছু েলাক পালােব| ঐ অবিশষ্টরা পাহােড় েদৗেড় যােব|
িকন্তু তারা সুখী হেব না তােদর পােপর জনয্ দুঃখ েবাধ করেব| তারা
ঘুঘুর মত েগাঙােব| 17 েলােক তােদর হাত তুলেত ক্লান্ত ও দুঃখ েবাধ
করেব| তােদর পা জেলর মত িশিথল মেন হেব| 18 তারা েশাকবস্ত্র
পরেব এবং ভেয় আচ্ছন্ন হেব| তুিম তােদর মুেখ লজ্জা েদখেত পােব|
তারা তােদর েশাক বয্ক্ত করেত মাথা কামােব| 19 তারা তােদর রূেপা
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রাস্তায় ছঁুেড় েফলেব| তােদর েসানাগুিলেক* েনাংরা বস্তার মত জ্ঞান
করেব| কারণ প্রভু েরাধন্বত হেল ঐসব িজিনস তােদর রক্ষা করেত
পারেব না| ঐসব িজিনসআর িকছুই না েকবল েলাকেক পােপ েফলার
ফঁাদ|ঐসব িজিনস েলাকেদর প্রাণ তৃপ্ত করেব না অথবা তােদর েপটও
ভরােত পারেব না|

20 “ঐ েলাকরা তােদর সুন্দর অলঙ্কার বয্বহার কের প্রিতমা
গেড়িছল| তারা ঐ প্রিতমার িবষেয় গবর্ কেরিছল| তারা তােদর ভয়ঙ্কর
প্রিতমা গেড়িছল, ঐসব েনাংরা িজিনস বািনেয়িছল| তাই আিম (ঈশ্বর)
তােদর েনাংরা বস্তার মত ছঁুেড় েফলব| 21আিম আগন্তুক েলাকেদরও
তােদর ধনসম্পদ িনেয় েযেত েদব| ঐ আগন্তুকরা তােদর িনেয় ঠাট্টা
করেব| ঐ দুষ্ট েলাকরা তােদর েসানা ও রূেপা িনেয় চেল যােব|
22আিম তােদর েথেক আমার মুখ িফিরেয় েনব, তােদর িদেক তাকাব
না| ঐ আগন্তুকরা আমার মিন্দর ধ্বংস করেব, তারা পিবত্র গৃেহর
েগাগনস্থােন ঢুেক তা অশুিচ করেব|

23 “বন্দীেদর জনয্ েশকল ৈতরী কর! কারণ হতয্া করার জনয্ এবং
অনয্ােয়র অপরােধ বহু েলাকেক শািস্ত েদওয়া হেব| 24 এই কারেণ
আিম অনয্ জািতর মন্দ েলােকেদর িনেয় আসব| আর ঐ মন্দ েলাকরা
ইস্রােয়লীয়েদর সমস্ত বািড়ঘর অিধকার করেব| আিম বলবান সমস্ত
েলাকেদর গবর্ চূণর্ করব| অনয্ জািতর ঐ েলাকরা েতামােদর পূজার
সমস্ত স্থান অিধকার করেব|

25 “েতামরা ভেয় কঁাপেব| েতামরা শািন্তর অেন্বষণ করেব িকন্তু
শািন্ত পােব না| 26 েতামরা একটার পর একটা দুঃেখর ঘটনা শুনেব|
েতামরা দুঃসংবাদ ছাড়া আর িকছুই শুনেত পােব না| েতামরা ভাববাদীর
েখঁাজ করেব এবং তার কােছ দশর্ন চাইেব, িকন্তু পােব না| যাজকরা
েতামােদর িশক্ষা েদবার জনয্ িকছুই খঁুেজ পােব না| প্রবীেণরাও িশক্ষা
েদবার জনয্ েকান ভাল উপেদশ খঁুেজ পােব না| 27 েতামােদর রাজা
মৃত েলাকেদর জনয্ কঁাদেব| েনতারা েশাকবস্ত্র পরেব| সাধারণ মানুষ
* 7:19: রূেপা � েসানা এটা েসানা ও রূেপার ৈতরী অপদাথর্ মূির্ত্তগুিলেক েবাঝােত পাের|
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আতঙ্কগ্রস্ত হেব| েকন? কারণ তারা যা কেরেছ তার জনয্ তােদর
পিরেশাধ করেত আিম বাধয্ করব| তােদর শািস্ত আিম িঠক করব|
আর আিম তােদর শািস্ত েদব| তাহেল ঐ েলাকরা জানেব েয আিমই
প্রভু|”

8
1 একিদন আিম (িযিহেষ্কল) আমার বািড়েত বেসিছলাম এবং

িযহূদার প্রবীণরা আমার সামেন বেসিছল| এটা িছল িনবর্াসেনর ষষ্ঠ
বছেরর ষষ্ঠ মােসর পঞ্চম িদেনর কথা| হঠাৎ  আমার প্রভু সদাপ্রভুর
শিক্ত আমার ওপর এল| 2আিম আগুেনর মত িকছু একটা েদখলাম|
েদেখ মেন হল েযন েকান মানুেষর েদহ| েকামেরর নীচ েথেক
আগুেনর মত| েকামেরর উপর েথেক িতিন আগুেন রাখা উৎতপ্ত
ধাতুর মত উজ্জ্বব্লভােব চমকািচ্ছেলন| 3তারপর আিম হােতর মত িকছু
একটা েদখলাম| েসই হাত েবিরেয় এেস আমার মাথার চুল েটেন
আমায় ধরল| তারপর বাতাস আমায় শূেনয্ তুেল িনল এবং িতিন
আমােক েজরুশােলেম ঈশ্বরীয় দশর্েন িনেয় েগেলন| িতিন আমােক
অভয্ন্তেরর ফটক, অথর্াৎ উত্তর িদেকর ফটেকর কােছ িনেয় েগেলন|
েয মূির্ত্ত ঈশ্বরেক ঈষর্ািন্বত কের তা েসই ফটেক রেয়েছ| 4 িকন্তু
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা েসখােন িছল| সমস্থলীেত কবার নদীর ধাের
দশর্েন আিম েযমন েদেখিছলাম, এই মিহমা েসই রকমই েদখেত িছল|

5 ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, েসাজা উত্তর িদেক েদখ!”
তাই আিম উত্তর িদেক তাকালাম| আর েসখােন েবদীর উত্তর িদেকর
দরজায় েসই মূির্ত্ত িছল যা ঈশ্বরেক ঈষর্ািন্বত কের|

6 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর েলাকরা
েয ভয়ানক কাজ করেছ তা িক তুিম েদখছ? তারা আমার পিবত্র
স্থােনর িঠক পােশই* ঐ িজিনসটা গেড়েছ| আর তুিম আমার সেঙ্গ
এেল এর েথেকও আরও ভয়ানক ঘৃিণত িজিনষ েদখেত পােব|”
* 8:6: পিবত্র � পােশই অথবা “আমােক আমার পিবত্র স্থান েথেক তাড়াবার জনয্|”
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7তাইআিম প্রাঙ্গেণর মেধয্ প্রেবশ পথ িদেয় েগলামআর েদওয়ােল
এক গতর্ েদখেত েপলাম| 8 ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান,
েদওয়ােল একটা গতর্ ৈতরী কর|” তাই আিম েদওয়ােল একটা গতর্
ৈতরী করলাম| আর েসখােন আিম একটা দরজা েদখেত েপলাম|

9 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “যাও, েলাকরা এখােন েযসব
মন্দ ও ভয়ঙ্কর ঘৃিণত কাজ করেছ তা েদখ|” 10 তাই আিম েভতের
িগেয় তাকালাম আর েদখলাম িবিভন্ন ধরেণর সরীসৃপ ও জন্তুেদর
মূির্ত্ত যােদর কথা িচন্তা করেতও ঘৃণা জেন্ম েসই সবগুেলা এবং
ইস্রােয়লীয়েদর সমস্ত মূির্ত্তগুিল েদখলাম| সব েদওয়ােলই ঐসব
পশুেদর ছিব েখাদাই করা িছল|

11 তারপর আিম লক্ষয্ কের েদখলাম েয শাফেনর পুত্র যাসিনয়
ও ইস্রােয়েলর আেরা 70 জন প্রবীণ েস স্থােন েলাকেদর সেঙ্গ পূজা
করিছল| তারা েলাকেদর সামেনই দঁািড়েয়িছল| আর প্রেতয্ক েনতার
কােছ িছল তার িনেজর ধূপদানী|জ্বলা ধূেপর েধঁায়ার েসই সুগন্ধ উপের
উঠিছল| 12 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর
েনতারা অন্ধকাের িক কের তা িক তুিম েদেখছ? প্রেতয্ক জেনর তার
িনেজর মূির্ত্ত পূজার জনয্ আলাদা কক্ষ রেয়েছ| ঐ েলাকরা িনেজেদর
মেধয্ বলাবিল কের, �প্রভু আমােদর েদখেত পােবন না| প্রভু এই েদশ
তয্াগ কের েগেছন|� ” 13 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “এরপরও
তুিম এই সব েলাকেদর আরও কত ঘৃিণত কাজ েদখেত পােব!”

14 তখন ঈশ্বর আমােক প্রভুর মিন্দেরর প্রেবশ পেথর িদেক িনেয়
চলেলন| এই দরজািট উত্তর িদেক অবিস্থত িছল| েসখােন আিম
মিহলােদর বেস বেস কঁাদেত েদখলাম| তারা তমু্মেষর মূির্ত্তর জনয্
েশাক করিছল!

15 ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, তুিম িক এই সব ভয়ঙ্কর
িবষয়গুিল েদখছ? আমার সেঙ্গ এেল এর েচেয় আরও খারাপ িবষয়
েদখেব!” 16 তারপর িতিন আমােক প্রভুর মিন্দেরর িভতেরর প্রাঙ্গেণ
িনেয় েগেলন| েসখােন, আিম 25 জন েলাকেক উপুড় হেয় পূজা
করেত েদখলাম| তারা িছল মিন্দের েঢাকবার জায়গাটােত| িকন্তু তারা
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ভুল িদেক মুখ িফের িছল! পূবর্িদেক উিদত সূেযর্র উপাসনা করবার
সময় তােদর পশ্চােদ্দশ আমার মিন্দেরর িদেক েফরােনা িছল|

17 তখন ঈশ্বর বলেলন, “মনুষয্সন্তান, তুিম িক এসব েদখেত
পােচ্ছা? তারা এই সমস্ত েনাংরা িজিনষ এখােন করেছ এটা িক ভােলা?
এই শহর িহংসাত্মক ঘটনায় পূণর্| আর আমােক িবরক্ত কের তুলেত
তারা সবর্দাই বয্স্ত| েদখ, ওরা আমায় অশ্লীল ইিঙ্গত করেছ| 18 আিম
তােদর আমার েরাধ িক তা েদখাব| তােদর প্রিত দয়া করব না| তারা
আমার কােছ আতর্ নাদ করেব িকন্তু আিম শুনেত অস্বীকার করব!”

9
1 তখন আিম শুনেত েপলাম েয, েয েনতারা শহরেক শািস্ত েদবার

দািয়েত্ব িছল, ঈশ্বর তােদর ডাকেছন| প্রেতয্ক েনতার হােত িছল তার
িনজস্ব মারণাস্ত্র| 2 তারপর আিম উচ্চতর ফটক েথেক ছয়জনেক
হঁাটেত েদখলাম| এই ফটকিট িছল উত্তরমুখী| প্রেতয্েকর হােত িছল
তার িনজস্ব মারাত্মক অস্ত্র| একজন মানুেষর পরেন িছল মিসনার
কাপড়| তার েকামের েগঁাজা িছল একিট েলখনী ও কািলর একিট
েদায়াত| ঐ েলাকরা মিন্দেরর িপতেলর েবদীর কােছ িগেয় েসখােন
দঁাড়াল| 3 তারপর ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা করূব দূতগেণর মধয্
েথেক উেঠ এল| েসখােনই িতিন িছেলন| তারপর েসই েগৗরব পরাক্রম
মিন্দেরর দরজা পযর্ন্ত েগল| েচৗকােঠর কােছ িগেয়ই িতিন থামেলন|
তারপর প্রভুর মিহমা মিসনা কাপড় পরা এবং েলখনী ও েদায়াত
েকামের বঁাধা েলাকিটেক ডাকেলন|

4 তখন প্রভু (মিহমা) তােক বলেলন, “েজরুশােলম শহেরর মধয্
িদেয় যাও| েসই সব েলাক যারা শহেরর েলাকেদর ভয়ঙ্কর কাজকেমর্র
জনয্ দুঃখ কের এবং মনমরা তােদর প্রেতয্েকর কপােল দাগ দাও|”

5-6 তারপর আিম শুনলাম ঈশ্বর অনয্ বাকী েলােকেদর বলেছন,
“আিম চাই েতামরা প্রথম মানুষিটেক অনুসরণ কর| েয সব বয্িক্তর
কপােল িচহ্ন েনই তােদর েতামরা অবশয্ই হতয্া কেরা| তারা প্রবীণ
েহাক্, যুবক বা যুবতী, িশশু বা মােয়রা েহাক্ তােত িকছু আেস যায়
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না| েকান রকম দয়া েদিখও না| েকান বয্িক্তরজনয্ দুঃখ েবাধ কেরা না|
এখােন আমার মিন্দর েথেকই শুরু কর|” তাই তারা মিন্দেরর সামেন
েয প্রবীণরা িছল তােদর িদেয়ই শুরু করল|

7ঈশ্বর তােদর বলেলন, “এই মিন্দরঅশুিচ কর|এর প্রাঙ্গন মৃতেদহ
িদেয় পূণর্ কর! এখনই যাও!” তাই তারা িগেয় শহেরর েলাকেদর হতয্া
করল|

8 এই েলাকরা যখন শহের িগেয় েলাক হতয্া করিছল েস সময়
আিম েসখােনই িছলাম| আিম মািটেত উপুড় হেয় পেড় েকঁেদ বললাম,
“েহ প্রভু, আমার সদাপ্রভু, েজরুশােলেমর প্রিত েতামার েরাধ প্রকাশ
করেত িক তুিম ইস্রােয়েলর অবিশষ্ট সবাইেকই হতয্া করেব?”

9 ঈশ্বর আমােক বলেলন, “ইস্রােয়ল ও িযহূদা পিরবার বহু জঘনয্
পাপ কাজ কেরেছ| েদেশর সবর্ত্র, েলাকেদর হতয্া করা হেয়েছ| আর
শহর অপরােধ পূণর্ হেয় েগেছ! েকন? কারণ েলাকরা িনেজেদর
মেধয্ই বলাবিল কের, �প্রভু এই শহর তয্াগ কেরেছন এবং চেল
েগেছন| তাই আমরা িক করিছ তা িতিন েদখেত পােবন না|� 10আর
আিমও েকান দয়া েদখাব না| এই েলাকেদর জনয্ আিম অনুেশাচনাও
করব না| তারা িনেজরাই িনেজেদর ওপর ওসব এেনেছ| আিম েকবল
ঐ েলাকেদর তােদর পাওনা শািস্ত িদিচ্ছ|”

11 তারপর েসই মিসনা কাপড় পরা আর েলখনী ও কািলর েদায়াত
েকামের বঁাধা েলাকটা বলেলন, “আপিন যা আজ্ঞা কেরেছন তা আিম
কেরিছ|”

10
1 তারপর আিম করূব দূতেদর মাথার ওপেরর পােত্রর িদেক

তাকালাম| পাত্রিটেক নীলকান্ত মিণর মত পিরষ্কার নীল েদখািচ্ছল|
আর েসই পােত্রর ওপের িসংহাসেনর মত িকছু একটা েদখেত েপলাম|
2 তখন েয বয্িক্তিট িসংহাসেন বেসিছেলন িতিন মিসনা কাপড় পরা
মানুষিটেক বলেলন, “করূব দূেতর নীেচ েয চাকাগুিল রেয়েছ তার
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মেধয্ ঢুেক যাও| করূব দূতেদর মাঝখান েথেক মুেঠা কের জ্বলন্ত
কয়লা তুেল িনেয় তা েজরুশােলম শহেরর উপর ছঁুেড় দাও|”
মানুষিট আমায় অিতক্রম কের েগেলন| 3 মানুষিট যখন তােদর

িদেক েহঁেট েগেলন েস সময় করূবদূতগণ মিন্দেরর দিক্ষণ িদেক
দঁািড়েয়িছেলন| েমেঘ িভতেরর প্রাঙ্গণ পিরপূণর্ করল| 4 তারপর প্রভুর
মিহমা মিন্দেরর দরজার েচৗকােঠর কােছ িস্থত করূব দূেতেদর মেধয্
েথেক উেঠ এল| আর ঐ েমঘ মিন্দর পূণর্ করল আর প্রভুর েগৗরেবর
উজ্জ্বব্ল আেলা সমস্ত প্রাঙ্গণ পূণর্ করল| 5 করূব দূেতেদর ডানা
ঝাপটােনার শব্দ এমনিক এেকবাের বাইেরর প্রাঙ্গেনও েশানা েযেত
লাগল| েসই শেব্দর প্রচণ্ডআওয়াজ � েযমন ঈশ্বর সবর্শিক্তমান বেজ্রর
রেব কথা বেলন|

6 ঈশ্বর, েসই মিসনা কাপড় পরা েলাকিটেক এক আজ্ঞা
িদেয়িছেলন| ঈশ্বর বেলিছেলন চাকাগুিলর মেধয্ করূব দূতেদর
মাঝখােন িগেয় িকছু গরম কয়লা িনেয় আসেত| তাই েলাকিট েসখােন
িগেয় চাকার পােশ দঁাড়ােলন| 7 করূব দূতেদর একজন হাত বািড়েয়
তােদর মেধয্র অঞ্চল েথেক উৎতপ্ত কয়লা তুেল িনেলন| তারপর তা
েস মানুষিটর হােত েঢেল িদেলন| আর মানুষিট স্থান তয্াগ করেলন|
8 (করূব দূতিটর ডানার তলায় মানুেষর হােতর মেতাই েদখেত িকছু
িছল|)

9 তারপর আিম েসখােন চারিট চাকা েদখেত েপলাম| প্রিতিট
করূব দূেতর পােশ একিট কের চাকা| চাকাগুিলেক স্বচ্ছ হলুদ রেঙর
ৈবদুযর্য্মিণর মেতা েদখািচ্ছল| 10 চারিট চাকা িছল এবং তােদর
প্রেতয্েকরই এক রূপ| েদেখ মেন হিচ্ছল েযন চাকার মেধয্ চাকা
রেয়েছ| 11 তারা গমন করার সময় েয েকান িদেক েযেত পারত|
িকন্তু গমন করার সময় করূব দূেতরা মুখ েঘারাত না| তােদর মাথা
েয িদেক মুখ কের থাকত েসই িদেকই েযত| চলার সময় পােশ িফরত
না| 12তােদর েদেহর সবর্ত্র েচােখ পূণর্| তােদর িপেঠ, হােত, ডানায় ও
চাকায়় েচােখ পূণর্| হঁয্া, চার চাকাও েচােখ পূণর্ িছল! 13আিম শুনলাম
েসই চাকাগুিলেক েকউ িচৎকার কের বলল, “ঘূয়্ণর্মান চাকা|”
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14-15 প্রেতয্ক করূব দূেতর চারিট কের মুখ িছল| প্রথম মুখিট
করূেবর মুখ| িদ্বতীয়িট মানুেষর মুখ| তৃতীয়িট িসংেহর মুখ, আর
চতুথর্িট ঈগেলর মুখ| তখন আিম বুঝলাম দশর্েন েয পশুেদর আিম
কবার নদীর ধাের েদেখিছলাম তা করূব দূত িছল!
তারপর েসই করূব দূতরা আকােশ উঠল| 16 আর চাকাগুিলও

তােদর সেঙ্গ উঠল| যখন েসই করূব দূতগুিল ডানা তুেল বাতােস
উড়ল তখন চাকাগুিল পােশও ঘুরাত না| 17 করূব দূতরা আকােশ
উড়েল চাকাগুিলও তার সেঙ্গ েযত| করূব দূেতরা িস্থর হেয় দঁাড়ােল
চাকাগুিলও িস্থর হত| কারণ ঐ চাকাগুিলেত েসই প্রাণীেদর আত্মা
িছল|

18 তারপর প্রভুর মিহমা মিন্দেরর েচৗকাঠ েথেক উেঠ এেস
করূব দূতেদর উপের অবস্থান করল| 19 করূব দূতরা ডানা তুেল
আকােশ উেড় েগল| আিম তােদর মিন্দর তয্াগ কের চেল েযেত
েদখলাম| চাকাগুিলও তােদর সেঙ্গ েগল| তারপর তারা প্রভুর মিন্দেরর
পূবর্িদেকর দরজায় এেস থামল| ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা শূেনয্
তােদর উপের িছল|

20 তখন আিম কবার নদীর ধাের েদখা দশর্েনর েসই পশুেদর কথা
স্মরণ করলাম; যারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমার নীেচ িছল| আর
বুঝেত পারলাম েয তারা করূব দূত িছল| 21 অথর্াৎ প্রেতয্ক পশুর
চারিট কের মুখ, চারিট ডানা আর ডানার তলায় মানুেষর হােতর মত
েদখেত হাত িছল| 22করূব দূতগুিলর মুখগুিল িছল দশর্েন কবার নদীর
ধাের েদখা চারিট পশুর মুেখর মত| আর তারা েয িদেক েযত েসাজা
েসই িদেকই তাকাত|

11
1 তারপর আত্মা আমােক প্রভুর মিন্দেরর পূবর্িদেকর দরজায় বেয়

িনেয় েগল| এই দরজার মুখ পূবর্িদেক েযিদেক সূযর্ ওেঠ েসই দরজার
মুেখ আিম 25 জন পুরুষ েদখেত েপলাম| অসূেরর পুত্র যাসিনয় এই



িযিহেষ্কল 11:2 xxiii িযিহেষ্কল 11:13

সব েলাকেদর সেঙ্গ িছল| বনােয়র পুত্র প্রিটয েসখােন িছল| এই দুই
জন িছল েলাকেদর অধয্ক্ষ|

2 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, এরাই েসই েলাক
যারা এই শহেরর মেধয্ মন্দ পিরকল্পনাগুিল করেছ| তারা সব সমেয়ই
েলাকেদর মন্দ কাজ করেত বেল| 3 এই েলােকরা বেল, �আমরা খুব
শীঘ্রই আমােদর বাড়ীঘর বানাব| আমরা হলাম রান্নার হঁািড়র েভতর
মাংেসর মতন|� 4 তাই তুিম অবশয্ই আমার হেয় েলােকেদর কােছ
বলেব| মনুষয্সন্তান, যাও েলােকেদর কােছ িগেয় ভাববাণী কর|”

5 তখন প্রভুর আত্মা আমার কােছ এল| িতিন আমায় বলেলন,
“তােদর বল প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন: ইস্রােয়েলর গৃহ, তুিম বড়
বড় পিরকল্পনা করছ| িকন্তুআিমজািন তুিম িক িচন্তা করছ| 6এই শহের
তুিম অেনক েলাক হতয্া কেরছ| শহেরর রাস্তা মৃতেদেহ ভিরেয় িদেয়ছ|
7 এখন প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেছন, �ঐ মৃতেদহরা মাংস
আর শহরটা পাত্র| িকন্তু নবূখদিনৎ সর েতামােদর এর মেধয্ েথেক
েবর কের আনা হেব! 8 েতামরা তরবািরর ভেয় ভীত| িকন্তু আিম
আর কােরা নয়, শুধু েতামার িবরুেদ্ধই তরবািরিট আনিছ|� ” প্রভু,
আমােদর সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|

9 ঈশ্বর আরও বলেলন, “আিম েতামােদর শহেরর বাইের িনেয়
যাব| আর িবেদশীেদর হােত তুেল েদব| আিম েতামােদর শািস্ত েদব!
10 েতামরা তরবািরর ঘােয় মারা যােব| আিম এই ইস্রােয়েলর সীমােত
েতামােদর শািস্ত েদব, েযন েতামরা জান েয আিমই েতামােদর শািস্ত
িদিচ্ছ, আিমই প্রভু| 11 হঁয্া, এই জায়গা রান্নার পাত্র হেয় উঠেব না|
আর েতামরা তার মেধয্ পাক করা মাংস হেব না| আিম এই ইস্রােয়েলর
সীমােতই েতামােদর শািস্ত েদব| 12 তখন েতামরা জানেব েয আিমই
প্রভু| আমার আজ্ঞা েতামরা লঙঘন কেরিছেল| েতামরা আমার পথ
অনুসরণ করিন| পিরবেত্তর্ , েতামরা েতামােদর চার িদেকর জািতেদর
পথই অনুসরণ কেরিছেল!”

13 আিম েযই ঈশ্বেরর কথা বলা েশষ করলাম, বনােয়র পুত্র
প্লিটয মারা েগল| আিম মািটেত পেড় েগলাম| উপুড় হেয় মািটেত
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মুখ েঠিকেয় েজাের েকঁেদ উেঠ আিম বললাম, “েহ প্রভু, আমার
সদাপ্রভু, আপিন িক অবিশষ্ট ইস্রােয়লীয়েদর সবাইেকই সমূ্পণর্ভােব
ধ্বংস করেবন?”

14 িকন্তু তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন,
15 “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর পিরবারগুিল অথর্াৎ েতামার ভােযেদর,
যারা ইস্রােয়ল েদশিট ছাড়েত বাধয্ হেয়িছল তােদর স্মরণ কর| িকন্তু
এখন েজরুশােলেমর অিধবাসীরা বলেছ, �প্রভুর কাছ েথেক তারা
বহু দূের চেল িগেয়িছল| এই েদশ আমােদর েদওয়া হেয়িছল � এটা
আমােদরই!�

16 “তাই ঐ েলাকেদর এই িবষয়গুিল বল: প্রভু আমার সদাপ্রভু
বেলন, �এটা সতয্ েয আিম আমার প্রজােদর দূেরর েদেশ েযেত
বাধয্ কেরিছলাম| আিমই তােদর বহু েদেশ ছিড়েয় িদেয়িছলাম| িকন্তু
অল্প সমেয়র জনয্ ঐসব েদেশ আিমই তােদর মিন্দর হব| 17 িকন্তু
তুিম ঐসব েলাকেদর অবশয্ই বলেব েয প্রভু আমার সদাপ্রভু তােদর
িফিরেয় আনেবন| আিম েতামােদর বহু জািতর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছ|
িকন্তু আিম েতামােদর আবার এক জায়গায় সংগ্রহ করব এবং ঐসব
জািতর মেধয্ েথেক িফিরেয়আনব| ইস্রােয়েলর ভূিমআবার েতামােদর
কােছ িফিরেয় েদব! 18আর আমার প্রজারা িফের এেল তারা এখােন
এখন েয সব ভয়ঙ্কর েনাংরা মূির্ত্ত রেয়েছ েস সবধ্বংসকরেব| 19আিম
তােদর একত্র করব| আিম তােদর নতুন আত্মা েদব| আিম তােদর
পাথেরর হৃদয় সিরেয় েসখােন প্রকৃত হৃদয় স্থাপন করব| 20 তখন
তারা আমার িবিধগুিল পালন করেব| তারা আমার আজ্ঞাগুিল পালন
করেব| আিম তােদর যা বলব তারা তাই করেব| তারা প্রকৃতই আমার
েলাক হেব, আর আিম তােদর ঈশ্বর হব|� ”

21 তখন ঈশ্বর বলেলন, “িকন্তু এখন তােদর মন অিধকার কের
আেছ ঐসব ভয়ঙ্কর েনাংরা মূির্ত্তরা| আর ঐ েলাকরা েয মন্দ কাজ
কেরেছ তার জনয্ অবশয্ই আিম তােদর শািস্ত েদব|” প্রভু আমার
সদাপ্রভুই ঐসব কথা বেলেছন| 22 তারপর করূব দূতরা তােদর ডানা
ওঠাল আর আকােশ উেড় েগল| চাকাগুিলও তােদর সেঙ্গ েগল|



িযিহেষ্কল 11:23 xxv িযিহেষ্কল 12:7

আর ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা তােদর ওপের িছল| 23 পের প্রভুর
মিহমা নগেরর মাঝখান েথেক উেঠ িগেয় নগেরর পূবর্িদেক পাহােড়র
ওপের িগেয় েথেম েগল| 24 তারপর আত্মািট আমায় তুেল িনেয়
আবার বািবলেন েসই সব েলাকেদর কােছ, যারা ইস্রােয়ল ছাড়েত
বাধয্ হেয়িছল, েসখােন িফিরেয় আনল| আিম ঐসব ঈশ্বরীয় দশর্েন
েদখলাম| তারপর যােক আিম আমার দশর্েন েদেখিছলাম িতিন শূেনয্
উেঠ চেল েগেলন| 25তখন আিম িনবর্াসেন যারা িছেলন তােদর কােছ
প্রভু আমায় যা যা েদিখেয়িছেলন তা বললাম|

12
1 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন,

2 “মনুষয্সন্তান, তুিম িবেদ্রাহীেদর মেধয্ বাস করছ! তারা সব সময়ই
আমার িবরুদ্ধাচরণ কের|আিম তােদর প্রিত যা কেরিছ তা েদখার েচাখ
তােদর রেয়েছ, িকন্তু তারা েস সব েদখেব না| আিম তােদর যা বেলিছ
তা েশানবার কান তােদর রেয়েছ িকন্তু তারা আমার আেদশ শুনেব না|
কারণ তারা িবেদ্রাহী| 3তাই, মনুষয্সন্তান, েতামার িজিনসপত্র েগাটাও|
এমন অিভনয় কর েযন তুিম বহুদূর েদেশ যাচ্ছ| েদখ, েলােক েযন
েতামােক তা করেত েদেখ| হয়ত তারা েতামায় েদখেব িকন্তু তারা
িবেদ্রাহী|

4 “িদেনর েবলায় েতামার িজিনসপত্র বাইের েবর কের এেনা
যােত েলােক েদখেত পায়| তারপর িবেকেল এমন অিভনয় কর েযন
িনবর্ািসত হেয় বহুদূর েদেশ চেল যাচ্ছ| 5 েলাকরা যখন েদখেছ েস
সময় েদওয়ােল একটা গতর্ কর আর েসই গতর্ িদেয় বাইের েবিরেয়
যাও| 6 রােত েসই িজিনসপত্র কঁােধ কের চেল যাও| মুখ েঢেক
েফল যােত েদশিট েদখেত না পাও| কারণ আিম েতামােক ইস্রােয়ল
পিরবােরর কােছ উদাহরণ িহসােব বয্বহার করিছ|”

7 তাই আমােক েযরকম আজ্ঞা করা হেয়িছল আিম েসই মত কাজ
করলাম| িদেনর সময় আিম আমার িজিনসপত্র তুেল িনেয় এমন
অিভনয় করলাম েযন বহু দূেরর েদেশ চেল যািচ্ছ| েসই সন্ধয্ায়
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আিম হাত িদেয় েদওয়ােল একটা গতর্ করলাম| রােতর েবলায় আিম
িজিনসপত্র ঘােড় কের স্থান তয্াগ করলাম|আিম সব েলােকর সামেনই
তা করলাম|

8পেরর িদন সকােল প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন,
9 “মনুষয্সন্তান, তুিম িক করছ তা িক ঐ িবেদ্রাহী ইস্রােয়ল সন্তােনরা
িজজ্ঞাসা কেরেছ! 10তােদর বল েয প্রভু, তােদর সদাপ্রভু এই সব কথা
বেলেছন| এই বাতর্ ািট েজরুশােলেমর েনতােদর জনয্ এবং ইস্রােয়েল
বাসকারী সমস্ত েলােকেদর জনয্| 11 তােদর বল, �আিম েতামােদর
সকেলর সামেন এক উদাহরণস্বরূপ| আিম যা কেরিছ তা সিতয্ই
েতামােদর প্রিত ঘটেব|� বন্দী িহসােব সিতয্ই েতামােদর দূর েদেশ
েযেত বাধয্ করা হেব| 12 েতামােদর েনতা তার কঁােধ তার তিল্পগুেলা
রাখেব| েস রােতর েবলায় েদওয়ােল একিট গতর্ কের পািলেয় যােব|
েস তার মুখ ঢাকেব যােত েলােক তােক িচনেত না পাের| েস েচােখ
েদখেত পােব না েস েকাথায় যােচ্ছ| 13আিম তােক ধরব| েস আমার
ফঁােদ ধরা পড়েব| আর আিম তােক বািবেল কল্দীয়েদর েদেশ িনেয়
আসব| শত্রুরা তার েচাখ দুেটা উপেড় েনেব| তাই েস েদখেত পােব
না েকাথায় চেলেছ| েস বািবেল মারা যােব| 14আিম রাজার েলাকেদর
ইস্রােয়েলর চারধােরর অনয্ানয্ েদশগুিলেত থাকেত বাধয্ করব| আিম
তার ৈসনয্েদর বাতােস ছিড়েয় েদব আর শত্রু েসনারা তােদর েপছেন
ধাওয়া করেব| 15 তখন েলােক জানেব েয আিমই প্রভু| তারা জানেব
েয আিমই তােদর অনয্ েদেশ েযেত বাধয্ কেরিছলাম|

16 “িকন্তু তবুও আিম তােদর মেধয্ িকছু েলাকেক জীিবত রাখব|
েকউ েকউ েপ্লেগর হাত েথেক রক্ষা পােব| িকছু েলাক অনাহাের মারা
যােব না| েকউ বা আবার যুেদ্ধ েবঁেচ যােব| আিম তােদর বঁাচাব যােত
তারা অনয্েদর বলেত পাের তারা আমার িবরুেদ্ধ িক ভয়ঙ্কর কাজ
কেরিছল| আর শুধুমাত্র তখনই তারা জানেব েয আিমই প্রভু|”

17 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন,
18 “মনুষয্সন্তান, এমন অিভনয় কর েযন তুিম ভীষণ ভীত| েতামার
খাদয্ আহার করার সময় ভেয় কঁাপেব এবং উিদ্বগ্ন ও িচিন্তত অবস্থায়
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জল পান করেব| 19 তুিম সাধারণ েলাকেদর এসব অবশয্ই বলেব|
বলেব, �প্রভু আমােদর সদাপ্রভু েজরুশােলেম ও ইস্রােয়েলর অনয্ানয্
অংেশ বাসকারী েলােকেদর বেলেছন| েতামরা েতামােদর খাদয্
েভাজন করার সময় খুবই দুিশ্চন্তাগ্রস্ত থাকেব| জল পান করার সময়
ভীত হেব| কারণ েতামার েদেশর সব িকছুই ধ্বংস করা হেব| েসখােন
বসবাসকারী সবার প্রিতই শত্রুরা অতয্ন্ত িনষু্ঠর হেব| 20 েতামােদর
শহের এখন অেনেকই বাস কের, িকন্তু ঐসব শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|
েতামােদর সমস্ত েদশেকই ধ্বংস করা হেব| তখন েতামরা জানেব েয
আিমই প্রভু|� ”

21 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন,
22 “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েল েলােক েকন এই ছড়ািট বেল:

�দুদর্ শা আসেব না চট কের,
দশর্নগুেলা ফলেব না ের|�

23 “ঐ েলাকেদর বেলা েয প্রভু তােদর ঈশ্বর তােদর ছড়ািট থািমেয়
েদেবন| ইস্রােয়ল সম্বেন্ধ আর তারা ওসব বলেব না, িকন্তু এখন এই
ছড়ািট আবৃিত্ত করেব:

�দুদর্ শা আসেব শীঘ্রই|
দশর্নগুেলা সব ফলেব ওের|�

24 “সিতয্ সিতয্ই ইস্রােয়েল আর েকান িমথয্া দশর্ন থাকেব না|
আর েকান জাদুকর থাকেব না যারা িমথয্া কের ভিবষয্ৎ সম্বেন্ধ বেল|
25 কারণ আিমই প্রভু আিম যা বলেত চাই তা বলব, আর তাই ঘটেব|
আর আিম সময় দীঘর্ হেত েদব না| ঐসব দুেভর্ াগ খুব শীঘ্রই আসেছ
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েতামােদর জীবন কােলই| ওেহ িবেদ্রাহী বংশ আিম যখন িকছু বিল,
তা ঘেট|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন|

26 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন:
27 “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর েলাকরা মেন কের েয সব দশর্ন আিম
েতামায় িদিচ্ছ তা সুদূর ভিবষয্েতর| তারা মেন কের তুিম এমন িবষেয়
কথা বলছ যা এখন েথেক বহু বছর পের ঘটেব| 28 তাই তুিম অবশয্ই
তােদর এই সব কথা বলেব, �প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন: আিম আর
েদরী করব না| যিদ আিম িকছু ঘটেব বেল বিল তেব তা ঘটেবই!� ”
প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব কথা বেলেছন|

13
1 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন,

2 “মনুষয্সন্তান, তুিম আমার হেয় ইস্রােয়েলর ভাববাদীেদর অবশয্ এই
কথা বলেব| এই সব ভাববাদীরা প্রকৃতপেক্ষ আমার হেয় কথা বেল
না| এই সব ভাববাদীরা িনেজরা যা বলেত চায় তাই-ই বেল| তাই তুিম
তােদর অবশয্ই এই কথা েবােলা, �প্রভুর এই বাতর্ া েশান! 3প্রভুআমার
সদাপ্রভু এই কথা বেলন|ওেহ মূখর্ ভাববাদীরা, েতামােদর প্রিত অমঙ্গল
ঘটেব| েতামরা িনেজর িনেজরআত্মার অনুগমণ করছ| েতামরা দশর্েন
প্রকৃতপেক্ষ যা েদখছ তা েলাকেদর কােছ বলছ না|�

4 “ �ইস্রােয়ল েতামার ভাববাদীরা েপােড়া বাড়ীর মেধয্ েদৗেড়
যাওয়া িশয়ােলর মেতা হেব| 5 েতামরা ভাঙ্গা প্রাচীেরর কােছ ৈসনয্
েমাতােয়ন করিন| ইস্রােয়ল পিরবারেক রক্ষা করেত প্রাচীর ৈতরী
করিন| তাই যখন প্রভুর কাছ েথেক শািস্তর িদন েনেম আসেব েতামরা
যুেদ্ধ হারেব|

6 “ �িমথয্া ভাববাদীরা বেল তারা দশর্ন েদেখেছ| তারা তােদর জাদু
কের িমেথয্ িমেথয্ ওসব ঘটেব বেল বেলেছ| তারা বেল প্রভুই তােদর
পািঠেয়েছন � িকন্তু তা িমথয্া কথা| তারা এখনই তােদর িমথয্া কথা
সফল হেব েভেব বেস আেছ|
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7“ �িমথয্া ভাববাদীর দল, েতামােদর েদখা দশর্ন সিতয্ নয়| েতামরা
েতামােদর জাদু বয্বহার কের ভিবষয্েত িক ঘটেব বেলছ| সব িমেথয্
কথা| েতামরা বেলছ প্রভুই ঐসব কথা বেলেছন| িকন্তুআিম েতামােদর
েকান কথাই বিলিন!� ”

8 তাই এখন প্রভু, আমার সদাপ্রভু বেলন, “েতামরা িমেথয্ কথা
বেলছ| েতামােদর েদখা দশর্ন সিতয্ নয়| তাই আিম এখন েতামােদর
িবরুেদ্ধ!” প্রভু, আমার সদাপ্রভু এইগুেলা বেলেছন| 9 প্রভু বেলন,
“েয সব ভাববাদী িমথয্া দশর্ন েদেখেছ ও িমথয্া বেলেছ আিম তােদর
শািস্ত েদব| আিম তােদর আমার প্রজােদর মধয্ েথেক উেচ্ছদ করব|
ইস্রােয়েলর পিরবােরর নােমর তািলকায় তােদর নাম থাকেব না| তারা
কখনও ইস্রােয়ল েদেশ আরআসেব না| তখন েতামরা জানেব আিমই
প্রভু এবং সদাপ্রভু!

10 “বার বার ঐসব ভাববাদীরা আমার প্রজােদর কােছ িমথয্া
বেলেছ| ঐ ভাববাদীরা বেলেছ শািন্ত আসেছ, িকন্তু শািন্ত আেসিন|
প্রাচীর েমরামত কের েলাকেদর যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হওয়া উিচত| িকন্তু
তারা ভাঙ্গা প্রাচীের েকবল চুনকাম কেরেছ| 11 ওেদর বেলা েয আিম
িশলা ও প্রবল বৃষ্টি পাঠাব| বাতাস প্রবলভােব বইেব আর ঘূির্ণঝড়
আসেব| তখন প্রাচীর েভেঙ্গ পড়েব| 12 প্রাচীর েভেঙ্গ পড়েল েলােক
ভাববাদীেদর িজেজ্ঞস করেব, �চুনকাম করা েদওয়ােলর িক হল?� ”
13 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আিম েরাধন্বত এবং েতামােদর
িবরুেদ্ধ ঝড় পাঠাব| েরাধআিম প্রবল বৃষ্টি পাঠাব| েক্রাধআিমআকাশ
েথেক িশলা বৃষ্টি পাঠাব এবং েতামােদর সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস করব|
14 েতামরা েদওয়ােল চুনকাম কেরছ িকন্তুআিম সমস্ত েদওয়ালটােকই
ধ্বংস করব| আিম তা মািটেত েফেল েদব| েসই প্রাচীর েতামােদর
ওপেরই পড়েব| তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| 15আিম েসই
প্রাচীেরর প্রিত ও েয েলাকরা তার ওপর প্রেলপ লািগেয়েছ, তােদর
প্রিতআমার েরাধ প্রকাশ েশষ করব| েসখােনআিম বলব, �েদওয়ালও
েনই আর তার ওপর প্রেলপ লাগােনারও েকউ েনই|�
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16 “ইস্রােয়েলর িমথয্া ভাববাদীেদর প্রিত ঐ সবিকছুই ঘটেব| ঐ
ভাববাদীরা েজরুশােলেমর েলাকেদর কােছ কথা বেল| ঐ ভাববাদীরা
বেল শািন্ত হেব িকন্তু শািন্ত হয় না|” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব কথা
বেলেছন|

17ঈশ্বর বেলেছন, “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর ভাববািদনীেদর িদেক
েদখ| ঐ সমস্ত ভাববািদনীরা আমার হেয় কথা বেল না| তারা িনেজরা
যা চায় তাই বেল| তাই তুিম অবশয্ই আমার হেয় তােদর িবরুেদ্ধ
কথা বলেব| তুিম অবশয্ই এই সব কথা তােদর বলেব| 18 �প্রভু,
আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন: ভাববািদনীরা, েতামােদর প্রিত
অমঙ্গল ঘটেব| েলাকেদর হােত বঁাধার জনয্ েতামরা কাপেড়র তািবজ
বািনেয়ছ, েলাকেদর মাথায় বঁাধ্বার জনয্ েতামরা একিট িবেশষ মাথার
পাগড়ী ৈতরী কর| েতামরা বেল থাক ঐসব িজিনেসর যাদুর মত
ক্ষমতা রেয়েছ| েযন েতামরা অনয্ েলাকেদর জীবন চালনা করেত পার|
েকবল িনেজেদর প্রাণ বঁাচােত েতামরা ঐসব েলাকেদর ফঁােদ েফল!
19 েতামরা েলাকেদর ভাবেত েশখাও েয আমার আেদৗ েকান গুরুত্ব
েনই| কেয়ক মুেঠা বািলর্ ও রুিটর টুকেরার জনয্ েতামরা আমােক
অসম্মান কর? েতামরা আমার প্রজােদর কােছ িমথয্া বল আর তারাও
িমথয্া কথা শুনেত ভােলাবােস| যােদর বঁাচা উিচত তােদর েতামরা
েমের েফল আর যােদর মৃতুয্ হওয়া উিচৎ তােদর েতামরা বঁাচাও|
20তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু েতামােদর এই কথা বেলন: েতামরা ঐসব
কাপেড়র তািবজ েলাকেদর ফঁােদ েফলেত ৈতরী কের থােকা| িকন্তু
আিম তােদর মুক্ত করব| েতামােদর হাত েথেক ঐসব তািবজ িঁছেড়
েনব,আর েলাকরা মুক্ত হেব| তারা ফঁাদ েথেক উেড় যাওয়া পাখীর মত
হেব! 21আর আিম ঐসব মাথার আবরণ িঁছেড় েতামােদর হাত েথেক
আমার প্রজােদর বঁাচাব| ঐ েলাকরা েতামােদর ফঁাদ েথেক পালােব
আর েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু|

22 “ �েতামরা ভাববাদীরা িমথয্া কথা বল| েতামােদর িমথয্া ভােলা
েলাকেদর আঘাত কের| ঐসব ভাল েলােকেদর আিম আঘাত করেত
চাইিন! েতামরা মন্দ েলাকেদর পক্ষ সমথর্ন কর আর তােদর খারাপ
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কাজ করেত উৎসাহ দাও যােত তােদর প্রাণহািন হয়| 23 তাই েতামরা
আর অযথা দশর্ন েদখেব না, আর জাদু করেব না| আিম আমার
প্রজােদর েতামােদর হাত েথেক বঁাচাব|আর েতামরা জানেব েযআিমই
প্রভু|� ”

14
1 ইস্রােয়েলর িকছু প্রবীণ আমার কােছ এেস আমার সেঙ্গ

কথা বলার জনয্ বসল| 2 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন
বলেলন, 3 “মনুষয্সন্তান, এই েলাকেদর হৃদেয় এখনও তােদর েনাংরা
মূির্ত্তগুেলা রেয়েছ| েয িজিনষগুিল তােদর পােপর পেথ িনেয় িগেয়িছল
েসগুেলা তারা এখনও েরেখ িদেয়েছ| তারা এখনও ঐ মুির্ত্তগুেলার
পূেজা কের| সুতরাং পরামেশর্র জনয্ েকন তারাআমার কােছ এেসেছ?
তােদর প্রেশ্নর উত্তর েদওয়া িকআমার উিচৎ ? না! 4 িকন্তুআিম তােদর
একিট উত্তর েদব|আিম তােদর শািস্ত েদব|ঐসব েলাকেদর তুিম এসব
কথাগুেলা অবশয্ই বলেব: প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন: যিদ েকান
ইস্রােয়লীয়, েয ঐ েনাংরা মূির্ত্তগুিল রােখ এবং পূেজা কের, একজন
ভাববাদীর কােছ যায় এবং আমার কাছ েথেক পরামশর্ েনবার কথা
বেল, যিদও তারা ঐ েনাংরা মূির্ত্তগুিল রােখ তবু আিম তােদর উত্তর
েদব| তােদর কােছ েসই সব েনাংরা মূির্ত্ত থাকেলওআিম তােদর উত্তর
েদব| 5কারণ আিম তােদর হৃদয়স্পশর্ করেত চাই| আিম েদখােত চাই
েয আিম তােদর ভােলাবািস, যিদও তােদর েনাংরা প্রিতমার জনয্ তারা
আমায় পিরতয্াগ কেরেছ|”

6 “তাই ইস্রােয়ল পিরবারেক এই সব কথা বেলা| তােদর বেলা,
�প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন: েতামরা েনাংরা মূির্ত্ত েছেড় আমার কােছ
িফের এেসা| ঐসব ভয়ঙ্কর মূির্ত্ত েথেক দূের সের যাও| 7 যিদ েকান
ইস্রােয়লীয়, অথবা ইস্রােয়েল বসবাসকারী আমােক প্রশ্ন করবার জনয্
েকান িবেদশী ভাববাদীর কােছ যায়, আিম তােক উত্তর েদব| যিদও
েস আমােক তয্াগ কের থােক এবং েয সব েনাংরা মূির্ত্তগুিল তােক
পােপর পেথ েঠেল িনেয় িগেয়িছল েসগুিল রােখ এবং পূজা কের



িযিহেষ্কল 14:8 xxxii িযিহেষ্কল 14:16

তবুও আিম তােক উত্তর েদব| আর আিম তােক এই উত্তর েদব|
8 আিম েসই বয্িক্তর িবরুেদ্ধ উেঠ দঁাড়াব| আিম তােক ধ্বংস করব,
অনয্ েলােকেদর কােছ েস উদাহরণ স্বরূপ হেব| েলােক তােক েদেখ
হাসেব| আিম তােক আমার প্রজােদর মধয্ েথেক উেচ্ছদ করব| তখন
েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু! 9আর যিদ েকান ভাববাদী প্রতািরত
হয় এবং অনয্ িকছু বেল, তার মােন, আিম, প্রভু, ঐ ভাববাদীেক
ঠিকেয়িছ| আিম তােক শািস্ত েদব| আিম তােক ধ্বংস করব এবং আিম
তােক আমার প্রজা ইস্রােয়েলর মধয্ েথেক সিরেয় েনব| 10 তাই েসই
পরামশর্ প্রাথীর্ প্রশ্নকারক ও উত্তরকারী ভাববাদী দুজেনই একই শািস্ত
পােব| 11আিম এটা করব যােত ইস্রােয়লীয়রা আমােক আর েছেড় না
যায়| আর তাহেল আমার েলাকরা তােদর পােপ আর েনাংরা হেব না|
তখন তারা আমার িবেশষ েলাক হেব| আরআিম তােদর ঈশ্বর হব|� ”
প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলেছন|

12 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন:
13 “মনুষয্সন্তান, েয জািতই আমােক পিরতয্াগ করেব ও আমার
িবরুেদ্ধ পাপ করেব তােকই আিম শািস্ত েদব| আিম তােদর খােদয্র
েযাগান বন্ধ কের েদব| আিম দুির্ভক্ষ এেন েসই েদশ েথেক েলাকজন
ও পশুেদরও দূর কের িদেত পাির|” 14 যিদও েনাহ, দািনেয়ল ও
ইেয়াব েসখােন বাস কেরিছল তবুআিম েসই েদশেক শািস্ত েদব|ঐসব
মানুষ তােদর ধাির্মকতার জনয্ প্রােণ েবঁেচিছল, িকন্তু তারা সমস্ত েদশ
বঁাচােত পােরিন|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব বেলিছেলন|

15 ঈশ্বর বেলন, “অথবা আিম বনয্ জন্তুেদর েসই েদেশ পাঠােত
পাির আর তারা েদেশর সব েলাক হতয্া করেত পাের| ফেল েকান
েলাক বনয্ জন্তুেদর জনয্ েসই েদেশর মধয্ িদেয় যােব না| 16 যিদ
েনাহ, দািনেয়ল ও ইেয়াব েসখােন বাস করত তেব আিম ওই িতনজন
ধাির্মকেক বঁাচাতাম| ঐ িতন বয্িক্ত তােদর িনেজর প্রাণ বঁাচাত| িকন্তু
আমার জীবেনর িদবয্ তারা অনয্ েলাকেদর প্রাণ বঁাচােত পারত না|
তােদর িনেজর েছেলেমেয়েদরও না! েসই মন্দ েদশ ধ্বংস হেতাই|”
প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব কথা বেলেছন|
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17 ঈশ্বর বেলন, “অথবা আিম ঐ েদেশর িবরুেদ্ধ একিট শত্রুেসনা
পাঠােত পাির| ঐ শত্রুরা েদশিট ধ্বংস করেব| েসই েদশ েথেক আিম
সমস্ত েলাকজন ও পশু সিরেয় েদব| 18 েনাহ, দািনেয়ল ও ইেয়াব
েসখােন বাস করেলআিম ঐ িতন ধাির্মকেক রক্ষা করতাম|ঐ িতনজন
তােদর িনেজর িনেজর প্রাণ বঁাচাত িকন্তু আমার জীবেনর িদবয্ তারা
অনয্েদর প্রাণ বঁাচােত পারত না| এমনিক তােদর েছেলেমেয়েদরও
না| েসই মন্দ েদশ ধ্বংস েহাত|” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব কথা
বেলিছেলন|

19 ঈশ্বর বলেলন, “অথবা আিম েদেশর িবরুেদ্ধ েকান েরাগ
পাঠােত পাির| আিম ঐ েলাকেদর ওপর আমার েরাধ েঢেল েদব|
আিম সমস্ত েলাক ও পশু েসই েদশ েথেক দূর করব|” 20 যিদ েনাহ,
দািনেয়ল ও ইেয়াব েসখােন বাস করত, তেব আিম ঐ িতন জনেক
বঁাচাতাম কারণ তারা ধাির্মক| ঐ িতনজন িনেজর প্রাণ বঁাচােত পারত|
িকন্তু আমার জীবেনর িদবয্ তারা অনয্ েলােকেদর জীবন বঁাচােত
পারত না| এমনিক তােদর েছেলেমেয়েদরও না|” আমার প্রভু সদাপ্রভু
এই সব কথা বেলিছেলন|

21 তখন প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেলন, “েভেব েদখ তাহেল
েজরুশােলেমর পেক্ষ তা কত অমঙ্গলজনক হেব: এই চারিট শািস্তর
সব কটাই আিম তােদর িবরুেদ্ধ পাঠাব| আিম ঐ শহেরর িবরুেদ্ধ
ৈসনয্, কু্ষধা, েরাগ ও বনয্ পশু এই সব কিটই পাঠাব| েসই েদশ েথেক
আিম েলাকজন ও পশুপাখী উেচ্ছদ করব! 22 েসই েদশ েথেক েকউ
েকউ পালােব| তারা তােদর পুত্র, কনয্া িনেয় েতামার কােছ সাহােযয্র
জনয্ আসেব| তখন তুিম েদখেত পােব েয ঐ েলাকরা প্রকৃতপেক্ষ কত
মন্দ এবং েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ আিম েয সব অমঙ্গল এেনিছ তা
েতামার কােছ যথাথর্ মেন হেব| 23 তুিম তােদর জীবনযাপন ও তােদর
মন্দ কাজগুিল েদখেত পােব| আর তখন তুিম বুঝেব েয আিম যথাথর্
কারেণই ঐ েলােকেদর শািস্ত িদেয়িছ|” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব
কথা বেলেছন|
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15
1 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন:

2 “মনুষয্সন্তান, দ্রাক্ষালতার কােঠর খণ্ডগুেলা বেনর বৃেক্ষর েছাট
কঁাটা ডােলর েথেক েকান অংেশ উত্তম? 3 দ্রাক্ষালতার েসই কাঠ
িক েকান িকছু ৈতরী করার জনয্ বয্বহার করা যায়? না! েসই কাঠ
িদেয় িক থালা েঝালােনার জনয্ কীলক ৈতরী করা যায়? না! 4 েলােক
েসই কাঠ েকবল জ্বালানী িহসােব বয্বহার কের|কাঠগুিলর িকছু িকছুর
সামেন িপছেন আগুন ধের| মাঝখােনর অংশও আগুেন কােলা হেয়
যায় িকন্তু কািঠিট সমূ্পণর্রূেপ েপােড় না| েসই েপাড়া কাঠ িদেয় িক
িকছু ৈতরী করেত পােরা? না! 5-6যিদ েপাড়াবার আেগ তা িদেয় েকান
কাজ না হল তেব এটা িনিশ্চত েয েপাড়াবার পেরও তা েকান কােজ
লাগেব না| তাই দ্রাক্ষালতার কােঠর টুকেরাগুেলা বেনর বৃেক্ষর কােঠর
টুকেরার মতই| েলাকরা েসই টুকেরাগুেলা আগুেন েফেল েদয় আর
আগুন তা পুিড়েয় েদয়| েসইভােবই, আিম েজরুশােলেম বাসকারী
েলাকেদর আগুেন ছঁুেড় েফলব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা
বেলেছন| 7 “আিম ঐ েলাকেদর শািস্ত েদব| িকন্তু িকছু েলাক েসই
লািঠর মত হেব যা সমূ্পণর্ দগ্ধ হয় না- তােদর শািস্ত হেলও তারা
সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস হেব না| েতামরা েদখেব েয আিম ঐ েলােকেদর
শািস্ত িদেয়িছ, আর েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| 8আিম ঐ েদশ
ধ্বংস করব কারণ েলাকরা আমায় পিরতয্াগ কেরেছ|” প্রভু আমার
সদাপ্রভু এসব কথা বেলেছন|

16
1 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন:

2 “মনুষয্সন্তান, েজরুশােলেমর েলাকরা েয সমস্ত ঘৃিণত কাজ
কেরেছ েস সম্বেন্ধ তােদর বল| 3 তুিম অবশয্ই বলেব, �প্রভু আমার
সদাপ্রভু েজরুশােলমেক এই সব কথা বেলন: েতামার িদেক েদখ|
তুিম জেন্মিছেল কনােন| েতামার বাবা িছেলন ইেমারীয়, েতামার মা
িহত্তীয়া| 4 েজরুশােলম েয িদন েতামার জন্ম হয়, েতামার নািড়
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কাটার জনয্ েকান জায়গা িছল না| েকউ েতামার গােয় লবণ ছিড়েয়
েতামােক পিরষ্কার করার জনয্ স্নান করায় িন| েকউ েতামায় কাপেড়
েমাড়াযিন| 5 েজরুশােলম, তুিম সমূ্পণর্ একা িছেল| েকউ েতামার
জনয্ দুঃখ েবাধ কেরিন, েতামার যত্নও েনয়িন| েজরুশােলম েতামার
জন্মিদেন, েতামার িপতামাতা েতামােক েক্ষেত ছঁুেড় েফেল িদেয়িছল|
তারা এরকম কেরিছল কারণ তারা েতামােক ঘৃণা করত|

6 “ �তখন আিম (ঈশ্বর) েসখান িদেয় যািচ্ছলাম| আিম েতামায়
রেক্তর মেধয্ ছটফট করেত েদখলাম| তুিম রেক্ত ঢাকা িছেল িকন্তু
আিম বললাম, “বঁাচ!” হঁয্া, তুিম রেক্ত ঢাকা িছেল িকন্তুআিম বললাম,
“বঁাচ!” 7 আিম েতামােক মােঠর গােছর মত েবেড় উঠেত সাহাযয্
করলাম| তুিম বাড়েল, েবেড় উেঠ একজন যুবতী হেল: েতামার মািসক
হেত লাগল, স্তন দুিট েবেড় উঠল, চুল বড় হল| েকউ েতামার প্রিত
েস্নহভের তািকেয় েতামার প্রিত মায়া কের েতামার েকান যত্ন েনয়িন|
িকন্তু তবুও তুিম উলঙ্গ ও িব্বস্ত্রা িছেল| 8আিম েতামার িদেক তািকেয়
েদখলাম, েতামােক েপ্রম করবার সময় হেয়েছ| তাই আিম েতামার
ওপর আমার কাপড় িবছালাম এবং েতামার উলঙ্গতা আবৃত করলাম|
েতামােক িবেয় করার প্রিতজ্ঞাও করলাম| েতামার সেঙ্গ িবেয়র চুিক্তও
হল, আর তুিম আমার হেল|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভু এসব বেলেছন|
9 “ �আিম েতামায় জেল স্নান করালাম| েতামার রক্ত ধুলাম ও েতামার
গােয় েতল মািলশ করলাম| 10 েতামায় সুন্দর েপাশাক ও পােয়
চামড়ার জুেতা পরালাম| আিম েতামার মাথায় মিসনার পট্টি ও িসেল্কর
মাথা ঢাকা িদলাম| 11 তারপর েতামায় িকছু অলঙ্কার িদলাম, েতামার
হােত বালা ও গলায় হার িদলাম| 12 েতামার নােক িদলাম নথ, কােন
দুল, আর সুন্দর মুকুটও পরেত িদলাম| 13 েতামায় রূেপা ও েসানার
গহনায েবশ সুন্দর েদখািচ্ছল; এমনিক েতামার মিসনা িসল্ক ও কাজ
করা সজ্জায সাজেল| তুিম সব েথেক উত্তম খাবার েখেত| তুিম খুব
সুন্দরী হেয় উঠেল| তুিম রাণী হেল! 14 েতামার রূেপর জনয্ তুিম
হেল িবখয্াত কারণ আিমই েতামায় সুন্দরী কেরিছলাম|� ” প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই সব কথা বেলিছেলন|
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15 ঈশ্বর বলেলন, “িকন্তু তুিম েতামার েসৗন্দেযর্র ওপর িনভর্ র
করেত শুরু করেল| েতামার সুনাম বয্বহার করেত শুরু করেল ও
আমার প্রিত অিবশ্বস্ত হেল| েযই যায় তার সেঙ্গ তুিম েবশয্ার মত
বয্বহার করেল| তুিম তােদর সকেলর কােছ িনেজেক িবিকেয িদেল!
16 তুিম েসই সুন্দর কাপড় িনেয় েতামার পূজার স্থান সাজােল| আর
েসসব জায়গায় েবশয্ার মত আচরণ করেল| এরকম একটা বয্াপার
আেগ কখনও হয়িন, পেরও আর কখনও হেব না| 17 তারপর আিম
েতামায় েয সুন্দর অলঙ্কার িদেয়িছলাম তা তুিম িনেল| তারপর েসই
রূেপা ও েসানা বয্বহার কের পুরুষ মানুেষর মূির্ত্ত ৈতরী করেল| তারপর
তােদর সেঙ্গও েযৗন কাজ করেল! 18 তারপর তুিম েসই সুন্দর কাপড়
িনেয় ঐসব মূির্ত্তর জনয্ কাপড় বানােল| আিম েতামায় েয সব সুগিন্ধ
ও ধূেনা িদেয়িছলাম তা তুিম ঐসব মূির্ত্তর সামেন রাখেল| 19 আিম
েতামায় রুিট, মধু ও েতল িদেয়িছলাম, িকন্তু তুিম ওগুেলা ঐসব
মূির্ত্তেদর িনেবদন করেল| তুিম েসসব েতামার মূির্ত্তেদর সন্তুষ্ট করবার
জনয্ উৎসগর্ করেল| হঁয্া, তুিম তাই কেরিছেল|” প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই সব কথা বেলেছন|

20 ঈশ্বর বেলেছন, “েতামার এবং আমার সন্তান িছল| িকন্তু তুিম
আমার সন্তানেদর িনেয় েগেল| এমনিক তুিম তােদর হতয্া করেল
এবং তােদর ঐসব মূির্ত্তেদর িদেল| ঐ সব মূির্ত্তেদর কােছ যাওয়া
এবং তােদর সেঙ্গ েবশয্ার মত আচরণ করবার েচেয়ও এটা িনকৃষ্ট
কাজ িছল| 21 তুিম আমার সন্তানেদর বিল িদেত তােদর এই মূির্ত্তেদর
উেদ্দেশয্ আগুেনর মধয্ িদেয় অিতক্রম করােল| 22 তুিম আমায়
পিরতয্াগ কেরিছেল এবং ঐসব ভয়ঙ্কর কাজ কেরিছেল| তুিম কখনও
েতামার েযৗবনকাল স্মরণ করিন| স্মরণ করিন েয েতামােক যখন
আিম খঁুেজ েপেয়িছলাম তখন তুিম রক্ত জড়ােনা অবস্থায় উলঙ্গ হেয়
পেড়িছেল এবং শূেণয্ পা ছঁুড়িছেল|

23 “ঐসব মন্দ কােজর পর, হায় েজরুশােলম, এ েতামার
পেক্ষ ভীষণ অমঙ্গলদায়ক হেব!” প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথা



িযিহেষ্কল 16:24 xxxvii িযিহেষ্কল 16:34

বেলেছন| 24 “ঐসব করার পর তুিম ঐ িঢিব ৈতরী করেল মূির্ত্ত পূজা
করার জনয্| প্রিত রাস্তার েকােণ ঐসব মূির্ত্তর উপাসনার স্থান ৈতরী
করেল| 25 প্রেতয্ক রাস্তার মাথায় মাথায় ঐ িঢিব ৈতরী করেল| এই
ভােব েতামার েসৗন্দযর্ নষ্ট করেল| পিথকেক ধরার জনয্ তুিম তা
বয্বহার করেল| তুিম েতামার কাপেড়র নীেচর ভাগ ওঠােল যােত
েতামার পা েদখা যায়; তারপর তুিম ঐসব েলাকেদর সেঙ্গ েবশয্ার
মত বয্বহার করেল| 26 তারপর তুিম েতামার প্রিতেবশী িমশের েগেল
যার েযৗনাঙ্গ বড় বড়| তারপর আমােক রুদ্ধ করেত বহুবার তার
সেঙ্গ েযৗন িক্রয়া সম্পন্ন করেল| 27 তাই আিম েতামায় শািস্ত িদলাম!
েতামার জিমর অিধকােরর অংশ িনেয় িনলাম| আর েতামার শত্রু
পেলষ্টীয়েদর কনয্ােদর শহর েতামােদর প্রিত তােদর যা ইচ্ছা তাই
করেত িদলাম| এমনিক তারাও েতামােদর মন্দ কাজ শুেন চমেক
উেঠিছল| 28তারপর তুিম অশূরীয়েদর সেঙ্গ েযৗন িক্রয়া করেত েগেল|
েতামার তৃিপ্ত িকছুেতই হল না| 29 তাই তুিম কনােনর িদেক িফরেল,
তারপর বািবেলর িদেক| তবু েতামার মন ভরল না| 30 েতামােক িদেয়
ওসব কাজকরাবার জনয্ েতামার হৃদয়েকঅবশয্ দুবর্ল হেত হেব| তুিম
একজন দাপটমযী েবশয্ার মতআচরণ করেল|” প্রভুআমার সদাপ্রভুই
ঐসব কথা বেলিছেলন|

31ঈশ্বর বেলিছেলন, “িকন্তু তুিম িঠক এেকবাের েবশয্ার মত িছেল
না| তুিম প্রেতয্ক বড় রাস্তার মাথায় ও প্রেতয্ক গিলর েকােণ উপাসনার
জনয্ িঢিব ৈতরী কেরিছেল|ঐসব েলােকর সােথ েযৗনিক্রয়া কেরিছেল
িকন্তু েবশয্ার মত তােদর কাছ েথেক েবতন নাও িন| 32 তুিম বয্িভচারী
নারী| েতামার স্বামীর সােথ নয় িকন্তু আগন্তুকেদর সেঙ্গই শুেত তুিম
ভােলাবােসা| 33 েবশীর ভাগ েবশয্াই পুরুষেদর েবতন িদেত বাধয্
কের; িকন্তু তুিম েতামার েপ্রিমকেদর অথর্ িদেল| তুিম চারধােরর সমস্ত
েলােকেদর েবতন িদেল েতামার সেঙ্গ েযৗন কােজর জনয্| 34 েবশীর
ভাগ েবশয্ার িবপরীত তুিম| অিধকাংশ েবশয্া পুরুষেদর েবতন িদেত
বাধয্ কের িকন্তু েয পুরুেষরা েতামার সেঙ্গ েযৗন িক্রয়া কের তােদর
তুিম েবতন দাও|”
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35 েবশয্া, প্রভুর বাতর্ া েশান| 36 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব
কথা বেলন: “তুিম েতামার টাকা খরচ কের েতামার েপ্রিমকেদর ও
েনাংরা েদবতােদর েতামার উলঙ্গতা েদিখেয়ছ এবং তােদর সেঙ্গ েযৗন
কাজ কেরছ এবং তােদর েতামার েছেল-েমেয়েদর রক্ত িদেয়ছ|”
37 তাই আিম েতামার সব েপ্রিমকেদর জেড়া করব| তুিম যােদর
ভােলােবেসিছেল ও যােদর ঘৃণা কেরিছেল েসই সমস্ত েলাকেদর
আিম জেড়া করব আর েতামার উলঙ্গতা েদখাব| তারা েতামােক
সমূ্পণর্ উলঙ্গ েদখেব| 38 তারপর আিম েতামায় শািস্ত েদব| আিম
েতামায় নরঘাতেকর ও বয্িভচািরনীর উপযুক্ত েযৗন পােপর শািস্ত
েদব| তুিম এক েরাধন্বত ও ঈষর্ািন্বত স্বামীর দ্বারা শািস্ত পােব| 39 ঐ
সমস্ত েপ্রিমকেদর হােত েতামােক েদব| তারা েতামার িঢিবগুেলা ধ্বংস
করেব| েতামার পূজার স্থানগুেলা জ্বািলেয় েদেব| তারা েতামার কাপড়
িঁছেড় েফেল েতামার সুন্দর অলঙ্কার িনেয় েনেব| তারা েতামায় িনঃস্ব
ও উলঙ্গ কের েছেড় যােব েসই অবস্থায় েয অবস্থায় আিম েতামায়
েপেয়িছলাম| 40 তারা জনতার িভড় জেড়া কের পাথর ছঁুেড় েতামায়
েমের েফলেব| তারপর তােদর তরবাির দ্বারা েতামােক টুকেরা টুকেরা
কের কাটেব| 41 তারা েতামার গৃহ (মিন্দর) জ্বািলেয় েদেব| েতামায়
শািস্ত েদেব যােত অনয্ মিহলারা তা েদেখ| আিম েতামার েবশয্ার মত
জীবনযাপন বন্ধ করব| েতামার েপ্রিমকেদর েবতন েদওয়া বন্ধ করব|
42তারপরআমার েরাধ ও ঈষর্া িনবৃত্ত করব| আিম শান্ত হব| আর েরাধ
করব না| 43 েকন এই সব ঘটেব? কারণ েতামার েযৗবনকােল িক
ঘেটিছল তুিম তা মেন রােখািন| তুিম ঐসব মন্দ কােজর দ্বারা আমােক
রুদ্ধ কেরিছেল| তাই েতামার এই সব মন্দ কােজর জনয্ আমােক
েতামায় শািস্ত িদেত হল| িকন্তু তুিম আরও ভয়াবহ িবষেয়র পিরকল্পনা
করেল|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলেছন|

44 “েতামার িবষেয় েযসব েলােক কথা বেল তােদর আেরকটা কথা
বলার থাকেব| তারা বলেব, �মা েযমন, েমেয় েতমন|� 45 তুিম েতামার
মােয়র েমেয়| তুিম েতামার স্বামী এবং সন্তানেদর জনয্ েকান িচন্তা
কেরা না| তুিম েতামার েবােনর মেতাই| েতামরা দুজেনই েতামােদর
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স্বামী ও সন্তানেদর ঘৃণা করেত| েতামরা েতামােদর মা বাবার মেতাই|
েতামার মা িছেলন একজন িহত্তীয়া আর বাবা িছেলন একজন ইেমারীয়|
46 েতামার বড় েবান শমিরয়া তার কনয্ােদর িনেয় েতামার উত্তর
িদেক থাকত| আর েতামার েছাট েবান সেদাম তার কনয্ােদর* িনেয়
েতামার দিক্ষেণ থাকত| 47 তারা েযসব ভয়ঙ্কর কাজ কেরিছল তার
সবগুেলাই েতামরা কেরিছেল| এমনিক তােদর েথেকও খারাপ কাজ
কেরিছেল! 48আিমই প্রভু এবং সদাপ্রভু| আমার জীবেনর িদবয্, তুিম
ও েতামার কনয্ারা েযসব মন্দ কাজ কেরেছ, েতামার েবান সেদাম ও
তার কনয্ারাও তা কেরিন|

49 ঈশ্বর বেলিছেলন, “েতামার েবান সেদাম ও তার কনয্ারা গির্বত
হেয়িছল, েপট ভের েখেত েপেয়িছল এবং তােদর হােত প্রচুর সময়
থাকত| তারা গরীব, অসহায় েলাকেদর সাহাযয্ করত না| 50 সেদাম
ও তার কনয্ারা খুবই গির্বত হেয় উেঠিছল এবং আমার সামেন এবং
ভয়ঙ্কর সব কাজ করেত শুরু কেরিছল| আর আিম তােদর তা করেত
েদেখ তােদর শািস্ত িদেয়িছলাম|”

51 ঈশ্বর বেলেছন, “আর তুিম েযসব মন্দ কাজ কেরছ, শমিরয়া
তার অেধর্কও কেরিন| েতামার ভয়ঙ্কর কাজগুেলা শমিরয়ার কােজর
েচেয় অেনক েবশী খারাপ! েতামার মন্দ কাজগুিল আসেল েতামার
েবান শমিরয়ােক ভােলা িহেসেব েদখায়| 52 তাই তুিম েতামার লজ্জা
বইেব| তুিম েতামার েবানেক েতামার েচেয় উত্তম প্রমাণ কেরছ| তুিম
ভয়ানক কাজ কেরছ তাই েতামােক অবশয্ই লজ্জা েপেত হেব|”

53 ঈশ্বর বেলিছেলন, “আিম সেদাম ও তার চারপােশর শহর
ধ্বংস কেরিছলাম| আর তার পােশর শমিরয়াও ধ্বংস কেরিছলাম|
আর েজরুশােলম আিম েতামায় ধ্বংস করব| িকন্তু ঐ শহরগুিল
আবার িনমর্াণ করব|আর েজরুশােলম েতামােকওআিমআবার িনমর্াণ
করব| 54আিম েতামায় সান্তনা েদব| তখন তুিম েতামার করা ভয়ানক
কাজগুেলা মেন করেবআর লিজ্জত হেব| 55তাই েতামােক ও েতামার
েবানেক আবার নতুন ভােব গড়া হেব| সেদাম ও তার চারপােশর
* 16:46: কনয্ােদর অথর্াৎ, বড় শহরিটেক িঘের থাকা গ্রামগুিল|
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শহরগুিলেক এবং শমিরয়া ও তার চারপােশর শহরগুিলেক এবং
েতামােক ও েতামার চারপােশর শহরগুিলেক আবার গড়া হেব|

56 ঈশ্বর বেলেছন, “অতীেত তুিম গির্বতমনা িছেল ও েতামার েবান
সেদামেক িনেয় ঠাট্টা করেত িকন্তু তুিম আর তা করেব না| 57 শািস্ত
পাবার আেগ তুিম তা কেরিছেল, েতামার প্রিতেবশীরা েতামােক িনেয়
মজা করার আেগ কেরিছল| ইেদাম ও পেলষ্টীেয়র কনয্ারা, যারা
েতামােক ঘৃণা কের, তারা এখন েতামােক িনেয় ঠাট্টা করেছ| 58এখন
তুিম অবশয্ই েতামার কৃত ভয়ঙ্কর কাজগুিলর জনয্ শািস্ত পােব|”
প্রভুই এই কথা বেলেছন|

59 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “তুিম আমার সেঙ্গ েযরূপ বয্বহার
কেরছ আিমও েতামার সেঙ্গ েসইরূপ বয্বহার করব! তুিম েতামার
িববােহর প্রিতশ্রুিত েভেঙ্গছ| তুিম েসই কৃত চুিক্তর সম্মান করিন|
60 িকন্তু েতামার েযৗবেনর সময় েয চুিক্ত হেয়িছল তা আিম স্মরেণ
েরেখিছ| েতামার সেঙ্গ আিম এক িচরকালীন চুিক্ত কেরিছলাম!
61 আিম েতামার েবানেদর, েছাট ও বড় উভয়েকই েতামার কােছ
আনব এবং তােদর েতামার কনয্া করব| এটা চুিক্তেত িছল না িকন্তু
আিম এটা েতামার জনয্ করব| তখন তুিম েতামার ভয়ঙ্কর কাজগুিল
স্মরণ করেব আর লিজ্জত হেব| 62 সুতরাং আিম েতামার সােথ আমার
চুিক্ত করব আর তুিম জানেব েয আিমই প্রভু| 63 আিম েতামার প্রিত
সদয় হব সুতরাং তুিম আমায় মেন করেব, এবং েতামার মন্দ কােজর
জনয্ এত লিজ্জত হেব েয িকছুই বলেত পারেব না| িকন্তু আিম
েতামােক শুিচ করব, তুিম আর কখনও লিজ্জত হেব না!” প্রভু আমার
সদাপ্রভুই এই কথা বেলন|

17
1 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন:

2 “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়ল পিরবারেক এই গল্পটা বল| তােদর িজজ্ঞাসা
কর এর অথর্| 3 তােদর বল: এই হেচ্ছ যা আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভু
বেলন:
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“ �একটা বড় ঈগল তার বড় বড় পাখা সেমত িলবােনােন এল|
েসই ঈগেলর ডানাগুিল বহু বেণর্ রিঞ্জত িছল|

4 েসই ঈগল এরস গােছর মাথা েভেঙ্গ
তা কনােন িনেয় এল|

েসই ঈগল বয্বসায়ীেদর শহের েসই শাখা রাখল|
5 তারপর ঈগলিট কনান েথেক িকছু বীজ িনেয় এল|

েস তােদর ভাল জিমেত েরাপণ করল|
েস তােদর একিট ভােলা নদীর তীের একিট বাইশী গােছর মত েরাপন

করল|
উত্তম নদীর তীের লাগাল|

6 বীজ েথেক চারা েবেড় দ্রাক্ষালতা হল|
েস এক উত্তম দ্রাক্ষালতা,
যা খুব উঁচু িছল না

িকন্তু অেনক জায়গা জুেড় িবসৃ্তত হল|
লতাগুেলা কােণ্ড পিরণত হল|

এর ডাল-পালাগুেলা দীঘর্ হল|
7 তারপর দীঘর্ ডানা িবিশষ্ট আর একিট ঈগল েসই দ্রাক্ষালতা েদখেত

েপল|
এই ঈগেলর েদেহ িছল অসংখয্ পালক|

ঐ দ্রাক্ষালতা চাইল েযন নতুন ঈগলিট তার যত্ন েনয়|
তাই েস তার মূল এই ঈগেলর িদেক বাড়েত িদল|

তার শাখাগুিল েসই ঈগেলর িদেক েসাজা হেয় েগল|
েয জিমেত েরাপণ করা হেয়িছল েসখান েথেক শাখাগুেলা
অেনক দূের চেল েগল|

দ্রাক্ষালতা চাইল েযন নতুন ঈগল তােত জল েসচ কের|
8 েসই দ্রাক্ষালতা উত্তম ভূিমেত েরাপণ করা হেয়িছল|

প্রচুর জেলর কােছ তা েরাপণ করা হেয়িছল|
তােত শাখা ও ফল হেত পারত|

তা উত্তম দ্রাক্ষালতা হেত পারত|� ”
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9 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলেছন:
“েতামার িক মেন হয় েসই গাছ কৃতকাযর্ হেব?
না! নতুন ঈগলিট তা মািট েথেক তুেল েফলেব|

আর পািখিট েসই গােছর মূলগুেলা েভেঙ্গ েফলেব|
েস সব দ্রাক্ষাগুেলা েখেয় েনেব|

তখন নতুন পাতাগুিল কঁুকেড় যােব|
গাছিট খুবই দুবর্ল হেয় পড়েব|

গাছিটেক িশকড় সেমত উপেড় েফেল িদেত বলবান বাহুর
বা পরাক্রমী জািতর প্রেয়াজন হেব না|

10 েযখােন েরাপণ করা হেয়েছ েসখােন িক গাছিট বাড়েব?
না! পূবীর্য় বায়ু বইেব আর েসই গাছ শুিকেয় মের যােব|
েযখােন েসটা েরাপন করা হেয়িছল, েযখােন েপঁাতা হেয়িছল
েসই খােনই এটা মারা যােব|”

11 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 12 “এই
ঘটনা ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ বুিঝেয় বল: তারা সবসময়
আমার িবরুদ্ধাচারী| তােদর এই কথাগুিল বল: বািবেলর রাজা
েজরুশােলেম এেসিছেলন এবং রাজা ও অনয্ানয্ েনতােদর িনেয়
েগেলন| িতিন তােদর বািবেল আনেলন| 13 তারপর নবূখদিনৎ সর
রাজপিরবােরর একজন েলােকর সেঙ্গ চুিক্ত করেলন| রাজা েজার
কের েসই েলাকিটেক িদেয় প্রিতশ্রুিত করােলন| তারপর ঐ েলাকিট
নবূখদিনৎ সেরর প্রিত িবশ্বস্ত হবার প্রিতশ্রুিত করল| িতিন তঁােক
িযহূদার রাজা করেলন| তারপর েস িযহূদা েথেক সমস্ত শিক্তশালী
েলাকেদর েবর কের িদল| 14 তাই িযহূদা দুবর্ল রােজয্ পিরণত হল, যা
রাজা নবূখদিনৎ সেরর িবরুেদ্ধ েযেত পাের না| নবূখদিনৎ সর িযহূদার
এই নূতন রাজার সেঙ্গ েয চুিক্ত করেলন েলােকরা তা মানেত বাধয্
হল| 15 িকন্তু, যাই েহাক্ এই নতুন রাজা েযমন কের েহাক্◌্, বািবেলর
রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহী হবার েচষ্টা করল| েস িমশের সাহােযয্র জনয্
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দূত পাঠাল| নতুন রাজা বহু েঘাড়া ও ৈসনয্ চাইল| এখন, তুিম িক মেন
কর েয িযহূদার নতুন রাজা কৃতকাযর্ হেব? তুিম িক মেন কর েয এই
নতুন রাজা েসই চুিক্ত েভেঙ্গ েফেল শািস্ত এড়ােত যেথষ্ট শিক্তমান
হেব?”

16প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদবয্, েসই নতুন
রাজা েয বয্িক্ত তােক রাজা কেরেছ েস েযখােন থােক, েসখােন মারা
যােব| িকন্তু েসই রাজা তার চুিক্ত ভঙ্গ কেরেছ| এই নতুন রাজা তার
প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ কেরেছ| 17 িমশেরর রাজা িযহূদার রাজােক বঁাচােত
সমথর্ হেবন না| িতিন অেনক ৈসনয্ পাঠােলও িমশেরর মহাশিক্ত
িযহূদােক বঁাচােত পারেব না| বািবেলর রাজার ৈসনয্রা শহর িঘের
েরেখ শহরিট অবেরাধ করেব এবং শহেরর প্রাচীেরর ওপর পযর্য্ন্ত
একিট মািটর রাস্তা বািনেয় শহের প্রেবশ করেব| অেনক েলােকর
মৃতুয্ও হেব| 18 িকন্তু িযহূদার রাজা পালােব না| েকন? কারণ েস
তার চুিক্ত উেপক্ষা কেরিছল| েস তার চুিক্ত ভঙ্গ কেরিছল|” 19 প্রভু
আমার সদাপ্রভু এই প্রিতশ্রুিত কেরন: “আমার জীবেনর িদবয্ িদেয়
বলিছ েয আিম িযহূদার রাজােক শািস্ত েদব| কারণ েস আমােদর চুিক্ত
অগ্রাহয্ কেরিছল| েস আমােদর চুিক্ত েভেঙ্গিছল| 20আিম আমার ফঁাদ
পাতব আর েস তােত ধরা পড়েব| আর আিম তােক বািবলেন িফিরেয়
এেন েসখােন তােক শািস্ত েদব| েস আমার িবরুেদ্ধ েগেছ বেল আিম
তােক শািস্ত েদব| 21আর আিম তার ৈসনয্ ধ্বংস করব| তার বীরেদর
ধ্বংস করব| আর অবিশষ্টেদর হাওয়ােত ছিড়েয় েদব| তখন েতামরা
জানেব েয আিমই প্রভু আর আিমই এই সব বেলিছলাম|”

22 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব বেলিছেলন:

“আিম লম্বা এরস গােছর এক শাখা েনব|
েসই লম্বা গােছর েথেক এক েছাট শাখা েনব|
আর আিম তা িনেজ খুব উঁচু পবর্েত পঁুতব|

23আিম িনেজই তা ইস্রােয়েলর উঁচু পবর্েত েরাপণ করব|
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েসই শাখা বৃেক্ষ পিরণত হেব| তােত শাখা উৎপন্ন হেব ও ফল
ধরেব|

আর তা সুন্দর এরস বৃক্ষ হেয় উঠেব|
তার শাখায় বহু পািখরা এেস বসেব|
তার শাখার ছায়ায় বহু পািখ বাস করেব|

24 “তখন অনয্ গাছরা জানেব েয
আিমই অনয্ানয্ উঁচু বৃক্ষেদর মািটেত েফেলিছ,
আর েছাট গােছেদর বড় বৃেক্ষ পিরণত কেরিছ|

সবুজ গাছেদর আিম শুকেনা কেরিছ আর শুকেনা
গােছেদর সবুজ কেরিছ|

আিমই প্রভু,
যিদ আিম িকছু করব বেল থািক তেব তা করব!”

18
1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন: 2 “েতামরা েকন

ইস্রােয়ল েদশিট সম্বেন্ধ এই প্রবাদ বাকয্ বল? েতামরা বেল থাক:

�িপতামাতারা টক দ্রাক্ষা ফল েখেয়িছল?
িকন্তু তার ফেল সন্তানেদর দঁাত টেকেছ|� ”

3 িকন্তু প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদবয্ েয
ইস্রােয়েলর েলাকরা আর এই প্রবাদ বাকয্েক সতয্ বেল মানেব না|
4 প্রেতয্ক জেনর সেঙ্গ আিম একই রকম বয্বহার করব| েস বয্িক্ত
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িপতা েহাক্ অথবা পুত্রই েহাক্ না েকন| েয বয্িক্ত পাপ কের েস মারা
যােব|

5 “যিদ েকউ সৎ  হয় তেব েস বঁাচেব| েসই ভাল েলাক বলেত
তােকই েবাঝােব েয প্রেতয্ক বয্িক্তর সেঙ্গ নয্াযয্ আচরণ করেব|
6 প্রিতমােদর উেদ্দেশয্ উৎসগীর্কৃত খােদয্র ভাগ পাবার জনয্ েস
পবর্েত যায় না| ইস্রােয়েলর েনাংরা মূির্ত্তগুেলার কােছ েস প্রাথর্না কের
না| প্রিতেবশীর স্ত্রীর সেঙ্গ েস বয্িভচার কের না| মািসেকর সময় েস
তার স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন কােজ িলপ্ত হয় না| 7 েসই েলাক অপেরর অবস্থার
সুেযাগ েনয় না| েকউ ধার চাইেল েস বন্ধক িনেয় তােক ধার েদয়|আর
ধার েশাধ করেল তােক েসই বন্ধক িফিরেয় েদয়| েস কু্ষধাতর্ েক খাদয্
েদয়| বস্ত্রহীনেক বস্ত্র েদয়| 8 েস কাউেক টাকা ধার িদেল সুদ েনয়
না| েসই সৎ েলাক খল হেত অস্বীকার কের| প্রিতিট বয্িক্তর সেঙ্গ
েস নয্াযয্ আচরণ কের| নয্াযয্ভােব ঝগড়াঝঁািট িমিটেয় েদবার জনয্
েলােক তার উপর িনভর্ র করেত পাের| 9 েস আমার িবিধগুিল পালন
কের| আমার িসদ্ধান্তগুিল েস িচন্তা করেব এবং নয্াযয্ ও িনভর্ রেযাগয্
হেত িশক্ষা করেব| েস সৎ  েলাক, তাই েস বঁাচেব|” প্রভু, আমার
সদাপ্রভু এইগুেলা বেলেছন|

10 “িকন্তু েসই সৎ েলােকর েকান পুত্র থাকেত পাের েয ঐ সৎ 
কােজর েকানিটই কেরিন| েস েচার বা নরঘাতক হেত পাের| 11অথবা
েসই পুত্র এই মন্দ কাজগুিলর েকান একিট করেত পাের েযমন
মূির্ত্তেদর উেদ্দেশয্ উৎসগীর্কৃত খাদয্ েখেত পবর্েত যাওয়া, প্রিতেবশীর
স্ত্রীর সেঙ্গ বয্িভচাের িলপ্ত হওয়া, 12 গরীব অসহায় েলােকর সেঙ্গ
অনয্ায় বয্বহার, অপেরর অবস্থার সুেযাগ েনওয়া, েকউ ধার েশাধ
করেল তার বন্ধক িফিরেয় না েদওয়া| েস মন্দ সন্তান েনাংরা মূির্ত্তর
কােছ প্রাথর্না জানােত ও জঘনয্ কাজ করেত পাের| 13 েসই দুষ্ট সন্তান
সুেদর েলােভ ঋণ িদেয় সুদ িদেত বাধয্ করেত পাের| েস েক্ষেত্র েসই
দুষ্ট পুত্র বঁাচেব না| েসজঘনয্ কাজকেরেছ বেল তােক মৃতুয্দণ্ড েদওয়া
হেব| এবং তার মৃতুয্র জনয্ েসই দায়ী হেব|
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14 “এখন েসই দুষ্ট েলােকর েকান সন্তান থাকেত পাের েয িপতার
মন্দ কাজ েদেখ েসইভােব জীবনযাপন করেত অস্বীকার করেছ|
েসই ভাল সন্তান হয়েতা নয্াযয্ বয্বহার কের| 15 েস হয়েতা মূির্ত্তেদর
উেদ্দেশয্ উৎসগীর্কৃত বিলর অংশ েখেত পবর্েত যায় না| প্রিতেবশীর
স্ত্রীর সেঙ্গ বয্িভচাের িলপ্ত হয় না| 16 েসই ভাল সন্তান হয়েতা অপেরর
অবস্থার সুেযাগ েনয় না| বন্ধক িদেয় ধার েদয় আবার ধার েশাধ
করেল বন্ধক িফিরেয় েদয়| েস হয়েতা কু্ষধাতর্ েলাকেক খাদয্ েদয় এবং
বস্ত্রহীনেদর বস্ত্র েদয়| 17 েস হয়েতা গরীবেদর সাহাযয্ কের, েকউ ধার
চাইেল তােক ধার েদয় এবং সুদ চায় না, েস হয়েতা আমার িবিধসকল
পালন ও তার অনুধাবন কের, েসই উত্তম সস্তান তার িপতার পােপর
জনয্ মৃতুয্দেণ্ড দিণ্ডত হেব না, েস বঁাচেব| 18 তার িপতা েলাকেদর
আঘাত ও চুির কের থাকেত পাের, আমােদর প্রজােদর প্রিত েকান
মঙ্গলজনক কাজ না কের থাকেত পাের| েসই িপতা তার িনেজর
পােপর জনয্ই মারা যােব|

19 “েতামরা প্রশ্ন করেত পার, �েকন িপতার পােপর জনয্ পুত্র মারা
যােব না?� এর কারণ, েসই পুত্র সৎ জীবনযাপন ও ভাল কাজ
কেরিছল| খুব সাবধানতাসহ েস আমার িবিধগুিল পালন কেরেছ তাই
েস বঁাচেব| 20 েয বয্িক্ত পাপ কের েকবল েসই মারা যােব| পুত্রেক তার
িপতার পােপরজনয্ শািস্ত েভাগ করেত হেব না;আবার িপতােকওতার
পুেত্রর পােপর শািস্ত েভাগ করেত হেব না| ভাল েলােকর ধাির্মকতা
তার িনেজর হােত; েতমনই মন্দ েলােকর মন্দতাও েকবল তারই
অিধকারগত|

21 “এখন যিদ েকান মন্দ েলাক তার জীবন পিরবতর্ ন কের, তেব
েস মরেব না, বরং বঁাচেব| েসই বয্িক্ত মন্দ কাজ েথেক িবরত হেয়
যত্ন সহকাের আমার িবিধ পালন করা শুরু কের নয্ায়বান ও ভাল
হেয় উঠেত পাের| 22 েস েক্ষেত্র ঈশ্বর তার কৃত মন্দ কাজগুিল মেন
রাখেবন না| েকবল তার উত্তমতা স্মরেণ রাখেবনআর তাই েসই বয্িক্ত
বঁাচেব!”
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23 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “দুষ্ট েলােকর মরণ েহাক্ এ আিম
চাই না| আিম চাই তারা েযন জীবন পিরবতর্ ন কের এবং বঁােচ|

24 “িকন্তু যিদ েকান ভাল েলাক ভাল হওয়া েথেক িবরত হেয়
দুষ্টেলােকর মত আচরণ কের, অনয্ায় কের, নানা ঘৃিণত কাজ কের
তাহেল েস িক বঁাচেব? েস েক্ষেত্র ঈশ্বর তার পূেবর্র সৎ কাজগুিল
স্মরেণ আনেবন না| েস েয সতয্ লঙঘন ও পাপ কেরেছ তার জেনয্ই
মারা যােব|”

25 ঈশ্বর বেলন, “েতামরা েয বেল থাক, �প্রভু আমার সদাপ্রভু
নয্ায়বান নন!� িকন্তু েহ ইস্রােয়ল পিরবার েশান: আিমই নয্ায়বান,
েতামরাই তারা যারা নয্ায়বান নও| 26 যিদ েকান ভাল েলাক পিরবির্তত
হেয় দুষ্ট হেয় ওেঠ, তেব েস তার মন্দ কােজর জনয্ অবশয্ই মারা
যােব| 27আর যিদ েকান দুষ্ট বয্িক্ত পিরবির্তত হেয় ভাল ও নয্ায়বান
হয় তেব েস তার জীবন বঁাচােব| েস বঁাচেব! 28 েসই বয্িক্ত িনেজর
মন্দতা েদেখ বুেঝ আমার কােছ িফের এেসিছল| েস অতীেত েয সব
মন্দ কাজ করত তা আর কের না, তাই েস বঁাচেব, মরেব না|”

29 ইস্রােয়েলর েলাকরা বেল, “এটা িঠক নয়! প্রভু আমােদর
সদাপ্রভু নয্ায়িবচার করেছন না|”

ঈশ্বর বেলন, “আিমই নয্ায়বান! েতামরাই নয্ায়িবচার করছ না!
30কারণ ইস্রােয়ল পিরবার, আিম প্রেতয্ক বয্িক্তেক তার কমর্ানুসাের
িবচার করব| প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “তাই আমার কােছ িফের
এস, মন্দ কাজ আর কর না! ঐসব ভয়ঙ্কর মূির্ত্ত েযন েতামােদর
পােপ না েফেল| 31 েতামরা েয সব মন্দ িজিনষ কেরছ তা ছঁুেড় েফেল
দাও| েতামােদর হৃদয় ও আত্মার পিরবতর্ ন কর| েহ ইস্রােয়লবাসীরা,
েকন েতামরা িনেজেদর মৃতুয্ েডেক আনেব? 32 আিম েতামােদর
হতয্া করেত চাইনা| েতামরা িফের এেসা, বঁােচা|” প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই কথা বেলন|
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19
1 ঈশ্বর আমায় বলেলন, “ইস্রােয়েলর েনতােদর সম্বেন্ধ তুিম

অবশয্ই এই েশােকর গান গাইেব|

2 “ �েতামার মা েযন িসংহেদর
মােঝ শুেয় থাকা এক িসংহী|

েস যুব িসংহেদর মােঝ শুেত েগল
আর অেনক শাবেকর মা হল|

3 তার এক শাবক উেঠ দঁাড়াল,
েস হেয় উঠল এক শক্ত সমথর্ যুব িসংহ|

েস তার খাবার িশকার করেত িশেখ েগল|
েস একিট েলাকেক মারল এবং তােক েখল|

4 “ �েলােক তার গজর্ ন শুনল
এবং তােক একিট খঁাচায় ভরল|

তারা যুব িসংহিটর নােক একিট আংটা পরাল
এবং তােক িমশের িনেয় েগল|

5 “ �মা িসংহীর আশা িছল েয তার শাবক েনতা হেয় উঠেব|
িকন্তু এখন েস তার সব আশা হািরেয় েফেলেছ|

তাই েস তার শাবকগুিল েথেক আেরকিট শাবকেক িনল|
তােক িসংহ হবার প্রিশক্ষণ িদল|

6 েস পূণর্াঙ্গ িসংহেদর সেঙ্গ িশকাের েগল|
েস একিট শিক্তশালী যুব িসংহ হেয় উঠল|

েস িশকার ধরেত িশখল
এবং একিট েলাকেক েখল|

7 তারপর রাজবাটীগুেলা আক্রমণ করল|
েস শহরগুিল ধ্বংস করল|
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ঐ েদেশর প্রেতয্েক কথা বলেত ভয় েপত,
যখন তারা তার গজর্ ন শুনত|

8 তারপর তার চার ধােরর েলাকরা তার জনয্ একিট ফঁাদ পাতল
এবং তারা তােদর ফঁােদ তােক ধরল|

9 তােক আংটা পরাল এবং তালা বন্ধ কের রাখল|
তারা তােক তােদর ফঁােদ আটকাল|

তাই তারা তােক বািবল রাজার কােছ িনেয় েগল
এবং তােক েসখােন েরেখ িদল যােত ইস্রােয়েলর েকান পবর্েত

তার গজর্ ন শুনেত না পাওয়া যায়|

10 “ �েতামার মা একিট দ্রাক্ষালতার মেতা,
যা জেলর কােছ েরািপত|

তার কােছ িছল অেনক জল|
তাই েস অেনক সবল দ্রাক্ষালতা জন্মােত েপেরিছল|

11 তারপর েস বড় বড় শাখাসমূহ জন্মােলা|
তারা িছল চলার ছিড়র মত শক্ত|
তারা িছল রাজদেণ্ডর মত|

দ্রাক্ষালতা ক্রেমই েবেড় উঠেত লাগল|
তার অেনক শাখা-প্রশাখা িছল এবং তারা েমঘ পযর্ন্ত েপৗেঁছ
েগল|

12 িকন্তু রােগ দ্রাক্ষা-লতািটেক িশকড় সেমত উপেড় েফলা হল|
এবং মািটেত েফেল েদওয়া হল|

পূবীর্য় উষ্ণবায়ু তার ওপর বেয় েগল এবং তার ফল শুিকেয় েগল|
যখন সবল শাখাগুেলা েভেঙ্গ েগেল তােদর আগুেন েফেল
েদওয়া হল|

13 “ �এখন েসই দ্রাক্ষালতা েরািপত হেয়েছ মরুভূিমেত|
েসিট একিট অতয্ন্ত শুষ্ক ও তৃষ্ণাতর্ ভূিম|

14 িবরাট শাখাগুিলেত আগুন লাগল এবং তা ছিড়েয় েগল
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এবং অনয্ানয্ শাখাগুিলেক ও ফলগুিলেক ধ্বংস করল|
তাই েসখােন রইল না েকান শক্ত হঁাটার ছিড়|

েসখােন রইল না েকান রাজদণ্ড|�

এিট িছল মৃতুয্ িনেয় এক েশাক গাথা আর তা েশােকর মত কের গাওয়া
হল|”

20
1 এক িদন কেয়কজন প্রবীণ প্রভুর পরামশর্ জানেত আমার কােছ

এেসআমার সামেন বসেলন| এটা িছল িনবর্াসেন থাকার সপ্তম বছেরর
পঞ্চম মােসর দশম িদন|

2 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 3 “েহ
মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর প্রবীণেদর কােছ এই কথা বল, �প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথা বেলন: েতামরা িক আমার কােছ পরামেশর্র জনয্
এেসছ? যিদ এেস থাক তেব আিম তা েদব না|� প্রভু আমার সদাপ্রভুই
এই কথা বেলন| 4 তুিম িক তােদর িবচার করেব? েহ মনুষয্সন্তান,
তুিম িক তােদর িবচার করেব? তেব তােদর িপতারা েয জঘনয্
কাজগুিল কেরেছ তার কথা িনশ্চয়ই তােদর বল| 5 েতামরা অবশয্ই
তােদর বলেব, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন: েযিদন আিম
ইস্রােয়লেক েবেছ িনই, আিম যােকাব পিরবােরর ওপর আমার হাত
তুেল িমশের তােদর কােছ প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম এবং বেলিছলাম,
“আিম েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বর|” 6 আিম তােদর িমশর েথেক েবর
কের িনেয় যাবার এবং েয েদশ তােদর আিম েদব েসই ভূিমেত িনেয়
যাবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম| েসই েদশ বহু উত্তম িবষেয় পিরপূণর্*
এবং অনয্ বহুেদেশর েচেয় ভােলা!

7 “ �আিম ইস্রােয়ল পিরবারেক তােদর জঘনয্ মূির্ত্তগুেলা ছঁুেড়
েফলেত বেলিছলাম| বেলিছলাম িমশেরর ঐসমস্ত েনাংরা মূির্ত্ত দ্বারা
* 20:6: েসই � পিরপূণর্ আক্ষিরক অেথর্, “একিট েদশ েযখােন দুধ এবং মধু বেয় যােচ্ছ|”
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তারা েযন িনেজেদর অশুিচ না কের| “আিম েতামােদর প্রভু ও
ঈশ্বর|” 8 িকন্তু তারা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছল, আমার কথা শুনেত
চায়িন| তারা তােদর জঘনয্ মূির্ত্তগুেলা েফেলও েদয়িন, িমশের
েছেড়ও আেসিন| তাই আিম (ঈশ্বর) তােদর িমশেরই ধ্বংস করার
পিরকল্পনা করলাম � েযন তারা আমার েরাধর পূণর্ মাত্রা বুঝেত
পাের| 9 িকন্তু আিম তােদর ধ্বংস কিরিন| আিম আমার সুনাম
রক্ষা করেত েচেয়িছলাম| আিম চাইিন েয আমার নাম তােদর
চারপােশর জািতগুেলার মেধয্ কলিঙ্কত েহাক্◌্| আিম েচেয়িছলাম
েয ঐ জািতগুিল জানুক েয আিম ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক েবর
কের আনিছলাম| 10 আিম ইস্রােয়ল পিরবারেক িমশর েথেক েবর
কের এেনিছ, তােদর মরুভূিমর মেধয্ পিরচািলত কেরিছ| 11 আমার
িবিধগুিল তােদর িদেয়িছলাম, েয সমস্ত িবিধ আমােক জানেত তােদর
সাহাযয্ করেব েসগুেলা তােদর বেলিছলাম| যিদ েকান বয্িক্ত েসই
সমস্ত িনয়ম পালন কের তেব েস বঁাচেব| 12 আিম তােদর িবশ্রােমর
িবেশষ িবেশষ িদেনর কথাও বেলিছলাম| েসই সমস্ত ছুিটর িদনগুেলা
তােদর ও আমার মেধয্ িবেশষ িচহ্নস্বরূপ িছল| তারা এই েবাঝাত েয
আিমই প্রভু আর আিম তােদর আমার িবেশষ প্রজা কের তুেলিছ|

13 “ �িকন্তু ইস্রােয়ল পিরবার মরুভূিমেত আমার িবরুেদ্ধ েগল|
তারা আমার িবিধগুিল মানল না, আমার িবিধ মানেত অস্বীকার করল|
ঐসব িবিধ পালন করেল েলাকরা বঁাচেব| তারা আমার িবশ্রােমর
িবেশষ িদনগুিলেক মানয্ কেরিন, ঐসব িদেন আরও েবশী কাজ
কেরেছ| আিম তােদর মরুভূিমেত ধ্বংস করার পিরকল্পনা কেরিছলাম,
েযন তারা আমার েরাধর পূণর্ মাত্রা বুঝেত পাের| 14জািতগণ আমায়
ইস্রােয়লেক িমশর েদশ েথেক েবর কের আনেত েদেখিছল| আিম
আমার সুনাম নষ্ট করেত চাইিন তাই ইস্রােয়লেক ঐ েলাকেদর সামেন
ধ্বংস কিরিন| 15 ঐ েলাকেদর সেঙ্গ মরুভূিমেত আিম আর একিট
প্রিতশ্রুিত কের বেলিছলাম: েয েদশ আিম তােদর িদিচ্ছ তােত তারা
পা রাখেত পােব না| েসই েদশ উত্তম এবং বহু উত্তম িবচাের পিরপূণর্,
সব েদেশর েচেয় সুন্দর!
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16 “ �ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার িবিধ মানেত অস্বীকার কেরিছল,
তারা আমার িবিধসকল পালন কেরিন, িবশ্রােমর িদনেক েকান গুরুত্বই
েদয়িন| তারা এই সব কেরেছ কারণ তােদর হৃদয় েসই সব েনাংরা
মূির্ত্তর অিধকাের| 17 িকন্তু আিম তােদর জনয্ দুঃখ েবাধ কেরিছ
তাই তােদর মরুভূিমেত সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস কিরিন| 18 আিম তােদর
সন্তানেদর কােছ বেলিছলাম, “েতামরা েতামােদর িপতামাতার মেতা
হেয়া না| তােদর েনাংরা মূির্ত্ত দ্বারা েতামােদর কলুিষত েকােরা না|
তােদর আজ্ঞার অনুসরণ ও আেদশ পালন েকার না| 19 আিমই প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর, েতামরা আমারই িবিধ পালন কর ও আেদশ রক্ষা
কর| েতামােদর যা বিল তাই � কর| 20 আমার িবশ্রাম িদনেক গুরুত্ব
িদও| মেন েরেখা েয, সব েতামার ও আমার মেধয্ িবেশষ িচহ্নস্বরূপ
হেব েযন েতামরা জানেত পার েয আিমই েতামােদর প্রভু|”

21 “ �িকন্তু ঐ সন্তানরা আমার িবরুদ্ধাচরণ করল| তারা আমার
িবিধ পালন ও আেদশ রক্ষা করল না| আিম তােদর যা বেলিছ তারা
তা কেরিন| ঐসব িবিধ মঙ্গেলর জনয্| যিদ েকান বয্িক্ত তা পালন
কের েস বঁাচেব| তারা আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনেক েকান গুরুত্বই
েদয়িন| তাই আিম তােদর মরুভূিমেত সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করার িসদ্ধান্ত
িনেয়িছলাম েযন তারা আমার েরাধর পূণর্ মাত্রা বুঝেত পাের| 22 িকন্তু
আিম থামলাম কারণ অনয্ জািতগণ আমায় ইস্রােয়লেক িমশর েথেক
েবর কের আনেত েদেখিছল| আিম চাইিন েয আমার উত্তম নাম ধ্বংস
েহাক্ তাই ঐসব জািতর সামেন ইস্রােয়লেক ধ্বংস কিরিন| 23 তাই
মরুভূিমেত তােদর সেঙ্গ আর একিট প্রিতজ্ঞা কের বেলিছলাম তােদর
আিম িবিভন্ন েদেশ, িবিভন্ন জািতর মেধয্ ছিড়েয় েদব|

24 “ �ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার িবিধ পালন কেরিন| তারা তা
অগ্রাহয্ কেরিছল| তারা আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনেক েকান গুরুত্বই
েদয়িন| তারা তােদর িপতােদর েনাংরা মূির্ত্তগুিল পূেজা কেরেছ| 25তাই
আিম তােদর এমন আজ্ঞা িদলাম যা মঙ্গলজনক নয়| এমন আেদশ
িদলাম যা জীবনদায়ী নয়| 26 তােদর উপহােরই তােদর অশুিচ হেত
িদলাম|এমনিক তারা তােদর প্রথমজাত পুত্রেদর বিল িদেতশুরুকরল|
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েযন আিম তােদর ধ্বংস কির আর তারা জােন েয আিমই প্রভু|�
27 তাই, েহ মনুষয্সন্তান, এখন তুিম ইস্রােয়ল পিরবার সমূেহর কােছ
এই কথা বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন: ইস্রােয়েলর েলাকরা
আমার সম্বেন্ধ ভয়ঙ্কর সব কথা বলেছ এবং আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
কেরেছ| 28 িকন্তু তবু আিম তােদর েয েদশ েদব বেল প্রিতজ্ঞা
কেরিছলাম েসখােন এেনিছ| তারা েযখােন েযখােন পাহাড় ও সবুজ
বৃক্ষ েদেখেছ েসখােন েসখােনই পূেজা করেত েগেছ| তারা তােদর বিল
ও েরাধ উৎেতজক ৈনেবদয্† িনেয় ঐসব স্থােন েগেছ| তারা ঐ স্থােন
েসৗরভ উৎপন্ন কের এমন বিল িদেয়েছ ও েপয় ৈনেবদয্ও উৎসগর্
কেরেছ| 29 আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর িজেজ্ঞস কেরিছলাম েকন
তারা ঐসব উচ্চ স্থােন যায়? িকন্তু েসই সব উচ্চ স্থান আজও এখােন
রেয়েছ|� ”

30 ঈশ্বর বেলেছন, “ইস্রােয়েলর েলাকরা ঐসব মন্দ কাজগুিল
কেরেছ| তাই ইস্রােয়ল পিরবােরর কােছ বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, েতামরা েতামােদর পূবর্পুরুষেদর মত কাজ কের
িনেজেদর েনাংরা কেরছ, েতামরা েবশয্ার মত বয্বহার কেরছ
এবং আমােক েছেড় েতামােদর পূবর্পুরুষেদর এই সব জঘনয্
েদবতােদর মেধয্ থাকেত েগছ| 31 েতামরা েসই একই ধরেণর উপহার
িদচ্ছ| েতামােদর েদবতােদর কােছ উপহারস্বরূপ েতামরা েতামােদর
সন্তানেদর আগুেন িদচ্ছ| েতামরা আজও ঐসব েনাংরা মূির্ত্ত দ্বারা
িনেজেদর েনাংরা করছ| ইস্রােয়েলর পিরবারসমূহ, েতামরা িক মেন
কর উপেদশ চাইবার জনয্ আিম েতামােদর আমার কােছ আসেত
েদব? আিমই প্রভু ও সদাপ্রভু; আমার জীবেনর িদবয্, আিম েতামােদর
প্রেশ্নর উত্তর েদব না; েকান উপেদশও েদব না| 32 েতামরা বল
েয েতামরা অনয্ জািতর মেতা হেত চাও এবং েতামরা তােদর মত
জীবনযাপন করেত চাও| েতামরা কাঠ ও পাথেরর েদবতার েসবা কের
থাক| েসটা অবশয্ই হওয়া উিচৎ নয়!� ”
† 20:28: েক্রাধ উৎেতজক ৈনেবদয্ েলােক এেক “মঙ্গল ৈনেবদয্” বলত| িকন্তু িযিহেষ্কল
এখােন ঠাট্টা কের বলেছ েয ঐ খাবার ঈশ্বরেক শুধু কু্রদ্ধই করত|
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33 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদবয্, আিম
েতামােদর ওপর রাজা হেয় রাজত্ব করব| আিম আমার বলবান বাহু
উিঠেয় েতামােদর শািস্ত েদব| েতামােদর প্রিত আমার েরাধ প্রকাশ
করব! 34 আিম েতামােদর ঐসব জািতেদর মেধয্ েথেক বার কের
এেন জািতগেণর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছলাম| িকন্তু আিমই আবার েসই
সব েদশ েথেক েতামােদর সংগ্রহ কের আনব; তেব আমার বলবান
বাহু দ্বারা তােদর শািস্ত েদব| েতামােদর প্রিত আমার েরাধ প্রকাশ
করব| 35 আিম আেগর মত েতামােদর মরুভূিমেত চািলত করব,
এ েসই জায়গা েযখােন জািতগণ বাস কের| আিম সামনাসামিন
হেয় েতামােদর িবচার করব|” 36 েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িমশেরর
লােগায়া মরুভূিমেত আিম েয ভােব িবচার কেরিছলাম, েস ভােবই
েতামােদর িবচার করব|” প্রভু, আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলেছন|

37 “আিম িবচাের েতামােদর েদাষী সাবয্স্ত করব ও বেন্দাবস্ত
অনুসাের েতামােদর শািস্ত েদব| 38 েয সব েলাক আমার িবরুেদ্ধ
উেঠেছ ও পাপ কেরেছ, তােদর সবাইেক আিম দূর কের েদব| তােদর
আিম েতামােদর েদশ েথেক দূর করব| তারা আর কখনও ইস্রােয়েল
িফের আসেব না| তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু|”

39এখন েহ ইস্রােয়ল পিরবার, প্রভুআমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“যিদ েকউ তার েনাংরা মূির্ত্ত পূেজা করেত চায় তেব েস তার পূেজা
করুক িকন্তু েযন মেন না কের েয পের েসআমার কাছ েথেক পরামশর্
পােব! েতামরা আর আমার পিবত্র নাম অপিবত্র করেব না এমনিক
েতামােদর েনাংরা মূির্ত্তগুেলােক উপহার দান দ্বারাও নয়|”

40 প্রভু, আমার সদাপ্রভু বেলন, “েলাকরা অবশয্ই ইস্রােয়েলর
পিবত্র উঁচু পবর্েত আমার েসবা করেত আসেব! সমস্ত ইস্রােয়ল
পিরবার তােদর ভূিমেত থাকেব আর তারা আমার কােছ উপেদশ
চাইেত পাের| েসই স্থােনই েতামরা েতামােদর ৈনেবদয্ আমার কােছ
আনেব| েতামােদর ফসেলর প্রথম অংশ ও সমস্ত পিবত্র উপহার
েসই স্থােন আমার কােছ আনেব| 41 আিম েতামােদর বহু জািতর
মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছলাম িকন্তু আিমই আবার েতামােদর সংগ্রহ কের
আমার িবেশষ প্রজা কের তুলব এবং তখন েতামােদর সুগন্ধযুক্ত বিলর
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মত গ্রাহয্ করব আর ঐসব জািত তা েদখেব| 42 আিম েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর েয েদশ েদব বেল প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম েসই ইস্রােয়ল
েদেশ যখন আিম েতামােদর আনব তখন েতামরা জানেব েয আিমই
প্রভু| 43 েসই েদেশ েতামরা েতামােদর করা মন্দ কােজর কথা মেন
করেব আর লিজ্জত হেব| ঐসব মন্দ িবষয় েতামােদর অশুিচ করত|
44 ইস্রােয়ল পিরবার, আমার সুনাম রক্ষার জনয্ েয শািস্ত েতামােদর
প্রাপয্ তা আিম েতামােদর েদব না| তখন েতামরা জানেব েয আিমই
প্রভু| প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন|

45 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 46 “েহ
মনুষয্সন্তান, দিক্ষেণর িদেক মুখ কেরা, এবং েনেগেভর িবরুেদ্ধ কথা
বল| েনেগেভর বনভূিমর‡ িবরুেদ্ধ ভাববাণী কর| 47 �প্রভুর বাকয্
েশান| প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, �আিম বেন আগুন
জ্বালাবার জেনয্ ৈতরী| েসই আগুন সমস্ত সবুজ ও শুষ্ক বৃক্ষ ধ্বংস
করেব| প্রজ্জ্বব্িলত িশখা েনভােনা হেব না| দিক্ষণ হেত উত্তর িদেকর
সমস্ত ভূিমই আগুেন জ্বেল যােব| 48 তখন েলােক েদখেব েয স্বয়ং
প্রভুই অিগ্ন প্রজ্জ্বব্িলত কেরেছন| েসই অিগ্ন েনভােনা হেব না!� ”

49তখনআিম বললাম, “েহ প্রভু, আমার সদাপ্রভু! যিদ আিম এসব
কথা বিল, েলােক বলেব েয আিম ধঁাধঁা ৈতরী কেরিছ!”

21
1 প্রভুর বাকয্ আবার আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “েহ

মনুষয্সন্তান, েজরুশােলেমর িদেক তাকাও ও তার পিবত্র স্থানগুিলর
িবরুেদ্ধ এই কথা বল| আমার হেয় ইস্রােয়ল েদেশর িবরুেদ্ধ কথা বল|
3 ইস্রােয়ল েদেশর প্রিত বল, �প্রভু এই সব কথা বেলন: আিম েতামার
িবরুেদ্ধ! আিম খাপ েথেক তরবাির খুেল ভাল ও মন্দ সব েলাকেকই
েতামার কাছ েথেক দূর করব! 4আিম যখন ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার
েলাকেকই েতামা হেত উেচ্ছদ কির তখন খাপ েথেক তরবাির েবর
‡ 20:46: েনেগেভর বনভূিম সম্ভবতঃ ঈশ্বর মজা করেছন| েনেগভ হেচ্ছ একিট মরুভূিম
অঞ্চল, েনেগেভ েকান বনভূিম েনই|
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কের তা দিক্ষণ েথেক উত্তর িদেকর েলাকেদর িবরুেদ্ধ বয্বহার করব|
5 তখন সমস্ত েলাক জানেব েয আিমই প্রভু| আর এও জানেব েয
আিমই খাপ েথেক তরবাির েবর কেরিছ| আমার তরবাির কাজ েশষ
না করা পযর্ন্ত তার খােপ িফের যােব না|� ”

6 ঈশ্বর বেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, মন েভেঙ্গ েগেছ এমন মানুষ
েযভােব েশাক কের, েলাকেদর সামেন েসই ভােব েশাক কর|” 7তখন
তারা েতামায় িজেজ্ঞস করেব, �েকন তুিম এই সব আওয়াজ করছ?�
তখন তুিম বলেব, �েশােকর সংবাদ আসেছ বেল| ভেয় প্রেতয্েকর
আত্মা দুবর্ল হেয় যােব, সমস্ত হাত দুবর্ল হেয় পড়েব, প্রেতয্ক আত্মাও
দুবর্ল হেব এবং সবার হঁাটু জেলর মত হেয় পড়েব|� েদখ েসই খারাপ
সংবাদ আসেছ| এসব ঘটনাও ঘটেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব
বেলন|

তরবাির ৈতরী
8 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 9 “মনুষয্সন্তান

েলাকেদর কােছ আমার হেয় এই কথা বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু
বেলন:

“ �এই েদখ, একিট তরবাির এবং তরবািরিটেত শান েদওয়া হেয়েছ
ও পািলশ করা হেয়েছ|

10 হতয্ার জনয্ েসই তরবাির ধারােলা করা হেয়েছ|
তােত ধার েদওয়া হেয়েছ এমনভােব েযন তা চমকায়|

েহ মনুষয্সন্তান আমার শািস্ত েদবার লািঠর কাছ েথেক েতামরা েদৗেড়
পািলেয়ছ|

েবেতর আঘাত েখেত েতামরা অস্বীকার কেরছ|
11তাই তরবািরিটেক ঘসা-মাজা করা হেয়েছ এবং ধার েদওয়া হেয়েছ,

এখন তা বয্বহার করা যােব|
তরবাির ঘেস েমেজ ধার েদওয়া হেয়িছল|

আর এখন তা ঘাতেকর হােত েদওয়া যােব|
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12 “ �েহ মনুষয্সন্তান, িচৎকার কর| তীক্ষ্ণ শেব্দ িচৎকার কর!
কারণ আমার প্রজােদর ও ইস্রােয়েলর শাসকেদর িবরুেদ্ধ েসই
তরবাির বয্বহার করা হেব| ঐ শাসকরা যুদ্ধ চাইত, তাই তরবাির এেল
তারা আমার প্রজােদর সেঙ্গ থাকেব| দুঃখ প্রকাশ করবার জনয্ েতামার
জােঙ্গ চড় েমের আঘাত কর| আর েতামার েশাক প্রকাশ করেত উচ্চ
শব্দকর! 13এটা েকবল পরীক্ষা নয়| েতামরা ছিড়র দ্বারা শাসন অগ্রাহয্
কেরিছেল তাই েতামােদর শািস্ত িদেতআিমআর িক বয্বহার করতাম?
তরবাির|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন|

14 ঈশ্বর বেলন, “মনুষয্সন্তান, হাততািল দাও, আমার হেয়
েলাকেদর কােছ বল|

“হঁয্া, তরবািরেক দুবার,
এমনিক িতন বার আসেত দাও|

এই তরবাির মানুষ হতয্ার জনয্,
তা মহাহতয্ার জনয্|
এই তরবাির তােদর টুকেরা টুকেরা কের েফলেব!

15 তােদর হৃদয় ভেয় গেল যােব
আর বহু েলাক পিতত হেব|

নগেরর দরজার কােছ খড়্গ দ্বারা
বহুেলাক হত হেব|

হঁয্া, খড়্গ বেজ্রর মত চমকােব,
হতয্ার জনয্ই তােত শান েদওয়া হেয়েছ!

16 তরবাির শািণত হও!
ডানিদেক েছদ কর|
েসাজাসুিজ েকেট চল,
বাম িদেক েছদ কর|

েতামার তরবাির েয িদেক চায় যাক!

17 “তখন আিমও আমার হােত তািল েদব|
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আমার েরাধ িনবৃত্ত করব|
আিম প্রভুই একথা বলিছ|”

েজরুশােলেমর িদেক পথ মেনানয়ন
18 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, 19 “েহ

মনুষয্সন্তান, দুিট রাস্তা আঁক যা িদেয় বািবেলর রাজার তরবাির
ইস্রােয়েল আসেত পাের| দুিট রাস্তাই ঐ একই নগরী বািবল েথেক
এেসেছ| তারপর রাস্তার মাথা েথেক শহর পযর্ন্ত একটা িচহ্ন আঁক|
20 িচহ্নটা বয্বহার কর তরবাির েকান রাস্তা বয্বহার করেব তা েবাঝােত|
একটা রাস্তা অেম্মানীয়েদর শহর রব্বার িদেক েগেছ|অনয্ পথিট েগেছ
িযহূদার িদেকর সুরিক্ষত শহর েজরুশােলেম! 21 েয জায়গায় দুই
রাস্তা আলাদা হেয় েগেছ েসখােন বািবেলর রাজা এেসেছ| বািবেলর
রাজা ভিবষয্ৎ জানার জনয্ যাদু িচহ্ন বয্বহার কেরেছ| েস তীর িনেয়
নাড়াচাড়া কেরেছ, পািরবািরক েদবতার কােছ প্রশ্ন িজজ্ঞাসা কেরেছ
এবং যকৃেতর িদেক তািকেয়েছ|

22 “ঐ িচহ্নগুিল তােক ডানিদেকর পথ ধরেত বেলেছ, েয পথ
েজরুশােলেমর িদেক যােচ্ছ! েস প্রাচীর-েভদক যন্ত্রআনার পিরকল্পনা
করেছ| আজ্ঞা েপেলই তার ৈসনয্রা হতয্া করেত শুরু করেব|
তারা যুেদ্ধর িসংহনাদ করেব এবং তারপর শহেরর চারধাের মািটর
প্রাচীর গড়েব| প্রাচীর পযর্ন্ত যাবার একটা জাঙ্গাল ৈতরী করেব| শহর
আক্রমেণর জনয্ একটা কােঠর িমনারও ৈতরী করেব| 23 ইস্রােয়েলর
েলাকরা ঐসব যাদু িচেহ্নর মােন বুঝেব না| তারা তঁার কােছ একটা
প্রিতশ্রুিত কেরিছল, িকন্তু িতিন তােদর পাপ সম্বেন্ধ স্মরণ করােবন|
তখন ইস্রােয়লীয়রা বন্দী হেব|”

24প্রভুআমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েতামরা অেনক মন্দকাজ
কেরছ| েতামােদর পাপগুেলা পিরষ্কার ভােবই েদখা যােচ্ছ| েতামরা
আমােক স্মরণ করেত বাধয্ কেরছ েয েতামরা েদাষী; তাই েতামরা
শত্রুেদর হােত ধরা পড়েব| 25 আর ওেহ ইস্রােয়েলর দুষ্ট েনতারা,
েতামরা হত হেব| েতামােদর শািস্তর সময় এেসেছ, েশষ দশা ঘিনেয়
আসেছ!”
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26 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “িশরস্ত্রান খুেল েফল! মুকুট
খুেল নাও! পিরবতর্ েনর সময় এেসেছ| গণয্মানয্ েনতােদর নত করা
হেব আর যারা সাধারণ তারা গণয্মানয্ েনতা হেব| 27 আিম শহরিট
সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করব| এরকমিট আেগ কখনও হয়িন, িকন্তু আিম
এমন একজনেক শহরিট েদব যার এিট দাবী করবার অিধকার আেছ|”

অেম্মােনর িবরুেদ্ধ ভাববাণী
28 ঈশ্বর বলেলন, “মনুষয্সন্তান, েলাকেদর কােছ আমার হেয়

এই কথা বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু অেম্মােনর অিধবাসী ও তােদর
লজ্জাকর েদবতােদর উেদ্দেশয্ এই সব কথা বেলন:

“ �তরবাির! একিট তরবাির!
েসই তরবািরিট তার খােপর বাইের আেছ|
তােক পিরষ্কার কের ঘসা মাজা হেয়েছ|

তরবািরিট হতয্া করার জনয্ প্রস্তুত!
িবদুয্ৎ চমেকর মত তােক পািলশ করা হেয়েছ!

29 “ �েতামার দশর্নগুিল েকান কােজর নয়|
েতামার যাদু েতামায় েকান সাহাযয্ করেব না|

তা েকবল িমথয্ার ঝুিড়|
খড়্গ এখন দুষ্ট েলােকর গলায়|

শীঘ্রই তারা মৃতেদেহ পিরণত হেব|
তােদর সময় ঘিনেয় এেসেছ|

মেন্দর েশষ হবার সময় হেয়েছ|

বািবেলর িবরুেদ্ধ ভাববাণী
30 “ �তরবাির (বািবল) তুেল তা খােপ িফিরেয় রাখ| বািবল

তুিম েযখােন সৃষ্টি হেয়িছেল, েয েদেশ েতামার জন্ম হেয়িছল,
েসখােনই আিম েতামার িবচার করব|” 31 েতামার িবরুেদ্ধ আমার
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েরাধ েঢেল েদব| গরম বাতােসর মত আমার েরাধ েতামায় জ্বািলেয়
েদেব| আিম েতামােক িহংস্র, হতয্ায পটু এমন েলাকেদর হােত তুেল
েদব| 32 েতামরা জ্বালানীর মত হেব| েতামােদর রক্ত পৃিথবীর গভীের
বইেব; েলােক আর েতামােদর স্মরণ করেব না| আিমই প্রভু এই কথা
বেলিছ!� ”

22

েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ িযিহেষ্কেলর ভাব্বানী
1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান,

তুিম িক িনধন শহরগুিলর িবচার করেব? তারা েযসব ভয়ঙ্কর কাজ
কেরেছ েস সম্বেন্ধ িক তােক বলেব? 3 তুিম অবশয্ই বলেব, �প্রভু
আমার সদাপ্রভু বেলন, এই শহরিট নরঘাতেক পূণর্, তাই তার শািস্তর
সময় আসেব| েস িনেজর জনয্ েনাংরা মূির্ত্তসমূহ ৈতরী কেরিছল আর
েস ইসব মূির্ত্তই তােক েনাংরা কেরেছ!

4 “ �েজরুশােলম িনবাসীরা, েতামরা বহুেলাকেক হতয্া কেরছ,
েনাংরা মূির্ত্ত ৈতরী কেরছ| েতামরা েদাষী আর তাই েতামােদর শািস্ত
েদবার সময় এেসেছ| েতামােদর েশষ দশা উপিস্থত এই জনয্ অনয্
জািত েতামােদর িনেয় ঠাট্ট করেব ও েতামােদর েদেখ হাসেব| 5 দূেরর
ও কােছর েলাকরা েতামােক িনেয় মজা করেব কারণ তুিম িবশৃঙ্খলতায
পূণর্ হেয় েতামার সুনাম নষ্ট কেরছ|ঐ েদখ উচ্চ হািসর শব্দ েশানা যায়|

6 “ �েদখ! েজরুশােলেম ইস্রােয়েলর প্রিতিট শাসক
অপর েলাকেক হতয্া করার জনয্ িনেজেক বলবান কেরেছ|
7 েজরুশােলেমর েলাকরা তােদর িপতা-মাতােক সম্মান কের না;
তারা েসই শহেরর িবেদশীেদর আঘাত কের ও অনাথ এবং িবধবােদর
ঠকায়| 8 েতামরা আমার পিবত্র িবষয়গুিল ঘৃণা কের থাক ও আমার
িবশ্রােমর িবেশষ িদনেক েকান মযর্াদাই দাও না| 9 েজরুশােলেমর
েলাকরা িনেদর্ াষ েলাকেদর হতয্া করবার জনয্ তােদর সম্বেন্ধ িমেথয্
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কথা বেল| েলাকরা মূির্ত্তর পূজা করেত পবর্তগুিলেত যায় আর
সহভাগীতার েভাজ েখেত েজরুশােলেম আেস|

“ �েজরুশােলেম েলােক অেনক েযৗনমূলক পাপ কাজ কের|
10 তারা তােদর িপতার স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন পাপ কাজ কের, মািসেকর
সময় তােদর স্ত্রীেদর ওপর বলাৎ  কার কের| 11 েকউ েকউ প্রিতেবশীর
স্ত্রীর িবরুেদ্ধ ভয়ঙ্কর পাপ কাজ কের; েকউ তার পুত্রবধূর সেঙ্গ েযৗন
কাজ কের তােক অশুিচ কের; আবার েকউ েকউ তার িনেজরই
েবােনর ওপর বলাৎ  কার কের| 12 েজরুশােলেমর েলাকরা, েতামরা
হতয্া করার জনয্ অথর্ িনেয় থাক, ধার িদেয় তার ওপর সুদ িনেয় থাক,
সামানয্ অেথর্র জনয্ প্রিতেবশীেক ঠিকেয় থাক| েতামরা আমায় ভুেল
েগছ|� প্রভু আমার সদাপ্রভুই এইসব কথা বেলেছন|

13“ �ঈশ্বর বেলন, �এখন েদখ! আিম সশেব্দ হাত নািমেয় েতামায়
থামাব; েলাক ঠকােনা ও হতয্া করার জনয্ েতামায় শািস্ত েদব| 14 েস
সময় েতামার িক সাহস হেব? েয সময় আিম শািস্ত িদেত আিস েস
সময় িক েতামরা বলবান থাকেব? না! আিমই প্রভু, আিমই একথা
বলিছ আর যা যা বেলিছ তাই িসদ্ধ করব| 15আিম েতামােদর িবিভন্ন
জািতর মেধয্ ছিড়েয় েদব, বহু েদেশ েযেত বাধয্ করব| শহেরর েনাংরা
িবষয়গুিলেক আিম সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করব| 16 িকন্তু েজরুশােলম
তুিম এই সব েদােষ অপিবত্র হেব আর জািতগেণর সামেনই এইসব
ঘটেব; তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু|� ”

ইস্রােয়ল অবয্বহাযর্য্ জঞ্জােলর মেতা
17প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 18 “মনুষয্সন্তান,

রূেপার তুলনায় িপতল, েলাহা, সীসা এবং িটন মূলয্হীন| স্বণর্কার
আগুন িদেয় রূেপা খঁািট কের; রূেপা তােপ গেল েগেল তা েথেক খাদ
আলাদা কের| ইস্রােয়ল জািত আমার কােছ েসই অবয্বহাযর্য্ খােদর
মত হেয় উেঠেছ|” 19প্রভু, আমার সদাপ্রভু বেলন, �েতামরা মূলয্হীন
জঞ্জােলর মত হেয় েগছ, তাই আিম েতামােদর েজরুশােলেম জেড়া
করব| 20 স্বণর্কার রূেপা, িপতল, েলাহা, সীসা ও িটন আগুেন েফেল
ফঁু িদেয় তা গরম করেল ধাতু েযমন গলেত শুরু কের, েসই একই
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ভােবআিম েতামােদরআমার েরাধরূপআগুেন েফেল গলাব| 21আিম
েতামােদর আমার েসই েক্রাধরূপ আগুেন েফেল তােত ফঁু েদব আর
েতামরা গলেত শুরু করেব| 22 রূেপা আগুেন গেল েগেল স্বণর্কার
েযভােব তা সংগ্রহ কের, েসই একই ভােব েতামরা শহের গেল যােব|
তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু আর এও জানেব েয আিমই
েতামােদর িবরুেদ্ধ আমার েরাধ েঢেল িদেয়িছ|� ”

েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ িযিহেষ্কেলর ভাব্বানী
23 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 24 “েহ

মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়লেক বল েয েস শুিচ নয়| নগেরর উপের আমার
েরাধর িদেন তা বৃষ্টি দ্বারা শুিচ হয়িন| 25 েজরুশােলেমর ভাববাদীরা
দুষ্ট পিরকল্পনা কেরেছ; তারা গজর্ নকারী িসংেহর মত িশকার ধের বহু
প্রাণ নষ্ট কের; বহু মূলয্বান িবষয় হরণ কের; েসখানকার বহু মিহলােক
িবধবা কের|

26 “যাজকরা সিতয্ই আমার িশক্ষােকআঘাত কেরেছ; তারা আমার
পিবত্র িবষয়গুিলেক যথাথর্ মযর্াদা েদয় না, গুরুত্বও েদয় না| তারা
পিবত্র িবষয়গুিলেক মেনই কের না পিবত্র এবং শুিচ িবষয়গুিলেক
অশুিচর মেতাই েদেখ| তারা েলােকেদর এ িবষেয় িশক্ষাও েদয় না|
তারা আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনেক সম্মান েদয় না এবং এমন
আচরণ কের েযন আমার েকান গুরুত্বই েনই|

27 “েজরুশােলেমর েনতারা েনকেড়র মত িশকার ধের খােচ্ছ| এই
সব েনতারা ধেনর েলােভ েলােকেদর আক্রমণ ও হতয্া কের|

28 “ভাববাদীরা েলাকেদর সাবধান কের না| তারা সতয্ েঢেক রােখ|
তারা েসই রকমকমীর্র মত যারা েদওয়াল েমরামত কের না, েকবল গতর্
েবাজায| তারা েকবল িমথয্া দশর্ন পায়; মন্ত্র পেড় িমথয্া ভােব ভিবষয্ৎ
বেল| তারা বেল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলেছন� িকন্তু
েস সব িমথয্া কথা- প্রভু তােদর সেঙ্গ কথাই বেলন িন!

29 “সাধারণ েলােকর অবস্থার সুেযাগ িনেয় এেক অপরেক ঠকায়
ও চুির কের| তারা গরীব অসহায় িভখারীেদর সাহােযয্ ধনী হয়,
িবেদশীেদর ঠকায়; তােদর সােথ নয্াযয্ বয্বহার কের না!
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30“আিম েলাকেদর তােদরজীবন ধারা পিরবত্তর্ ন করেত এবং নগর
রক্ষা করেত বেলিছলাম| আিম তােদর েদওয়াল েমরামত করেত ও
েদওয়ােলর ঐসব গেতর্ র সামেন দঁািড়েয় নগর রক্ষােথর্ যুদ্ধ করেত
বেলিছলাম িকন্তু সাহােযয্র জনয্ েকউ আেসিন| 31 এই জনয্ আিম
তােদর ওপর আমার েরাধ েঢেল েদব; তারা েয মন্দ কাজ কেরেছ
তার জনয্ তােদর শািস্ত েদব কারণ এসব তােদর েদাষ|” প্রভু আমার
সদাপ্রভুই এই সব কথা বেলেছন|

23
1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান,

শমিরয়া ও েজরুশােলমেক িনেয় এই গল্পটা েশান| দুই েবান িছল,
তারা একই মােয়র েমেয়| 3 তারা িমশের েযৗবন কােলই েবশয্া হেয়
উঠল| িমশেরই প্রথম তারা েপ্রম করল ও পুরুষেদর িদেয় তােদর
চুচুক েটপাত ও স্তন ধরেত িদত| 4 বড় েমেয়র নাম িছল অহলা*
আর তার েবােনর নাম িছল অহলীবা|† তারা আমার স্ত্রী হল আর
আমােদর সন্তানসন্তিত হল| (অহলা প্রকৃতপেক্ষ শমিরয়া আর অহলীবা
প্রকৃতপেক্ষ েজরুশােলমেক েবাঝায়|)

5 “তারপর অহলা আমার প্রিত অিবশ্বস্তা হল| েসও একজন েবশয্ার
মত জীবনযাপন করত| েস তার েপ্রিমকেদর চাইেত লাগল; নীল
েপাশাক পরা অশূরীয় ৈসনয্েদর প্রিত েস কামাসক্তা হল| 6 ঐ
অশ্বােরাহী যুবকরা সবাই তার আকািঙ্খত িবষয় হল| তারা সবাই িছল
হয় েনতা নয়েতা অধয্ক্ষ| 7 অহলা িনেজেক ঐসব যুবকেদর কােছ
িদেয় িদল| ঐ অশূরীয় ৈসনয্রা সবাই িছল বাছা বাছা ৈসনয্| েস তােদর
সবাইেক চাইল এবং তােদর েনাংরা প্রিতমােদর দ্বারা কলুিষত হল|
8এছাড়াও িমশেরর সােথ তার েপ্রম েথেক েস িপছপা হল না| িমশেরর
জনয্ই েযৗবনকােল তার েপ্রম এেসিছল, িমশেরই িছল েসই প্রথম
* 23:4: অহলা এই নােমর অথর্ “তঁাবু|” এিট সম্ভবতঃ েসই পিবত্র তঁাবুেক েবাঝায় েযখােন
ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর উপাসনা করেত েযত| † 23:4: অহলীবা এই নােমর অথর্,
“আমার তঁাবু তার েদেশেত|”
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েপ্রিমক েয তার েযৗবেনর স্তন স্পশর্ কেরিছল| িমশর তার প্রিত তার
িমথয্া েপ্রম েঢেল িদেয়িছল| 9 তাই আিম তােক তার েপ্রিমকেদর
হােত েছেড় িদলাম| েস অশূরীয়েক েচেয়িছল, আিম তােক তা িদলাম|
10তারা তােক বলাৎ  কার করল, তার সন্তানেদর িনেয় েগল আর খড়্গ
বয্বহার কের তােক হতয্া করল| তারা তােক শািস্ত িদল যার িবষেয়
মিহলারা এখনও আেলাচনা কের|

11 “তার েছাট েবান অহলীবা এসব ঘটেত েদেখও তার েবােনর
চাইেত েবশী পাপ কের চলল, অহলার চাইেতও েস আরও অিবশ্বস্ত
হল| 12 েস অশূরীয় েনতােদর ও অধয্ক্ষেদর চাইল; অশ্বােরাহী নীল
েপাশাক পরা ঐ ৈসনয্েদরও চাইল| এই সব যুবকরা সবাই িছল তার
ঈিপসত বস্তু| 13আিম েদখলাম ঐ দুই মিহলাই এক ভুল দ্বারা তােদর
জীবন ধ্বংস করেত চেলেছ|

14 “অহলীবা আমার প্রিত অিবশ্বস্ত হেয়ই চলল| বািবেল েস
েদওয়ােল েখািদত পুরুেষর আকৃিত েদখল| এই আকৃিতগুিল িছল
লাল েপাশাক পরা কল্দীয় পুরুষেদর| 15 তােদর েকামের িছল
েকামরবন্ধ, মাথায় িছল পাগড়ী| ঐসব েলাকেদর েদেখ মেন হত েযন
অশ্বােরাহীেদর অিধকািরক; তারা িছল কল্দীয়, বািবেল তােদর জন্ম|
16আর অহলীবা তােদর চাইল| েস বািবেল তােদর কােছ দূত পাঠাল|
17 তাই ঐসব বািবেলর পুরুষরা তার েপ্রম শযয্ার পােশ এেস তার
সােথ সহবাস করল| তারা তােক বয্বহার কের এত েনাংরা করল েয
েস তােদর প্রিত িবরক্ত হেয় উঠল|

18 “প্রেতয্েকই েদখল েয অহলীবা অিবশ্বস্ত| তার নগ্ন েদহেক েস
এত জনেক উপেভাগ করেত িদল েয আিম তার প্রিত িবরক্ত হেয়
উঠলাম, েযমন তার েবােনর প্রিত হেয়িছলাম| 19 বার বার অহলীবা
আমার প্রিত অিবশ্বস্ত হল| তারপর েস িমশের তার েযৗবন কােলর
েপ্রেমর কথা স্মরণ করল| 20 েস গাধার মত িশশ্ন ও েঘাড়ার মত
ভািসেয় েদওয়া বীযর্য্ সম্পন্ন েপ্রিমকেদর কথা স্মরণ করল|

21 “অহলীবা, তুিম েতামার েযৗবন কােলর স্বপ্ন েদখেল, েয সময়
েতামার েপ্রিমকরা েতামার স্তেনর েবঁাটা স্পশর্ করত ও েযৗবেনর
স্তন ধরত| 22 েহ অহলীবা, প্রভু আমার সদাপ্রভু তাই এই সব কথা
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বেলেছন, �তুিম েতামার েপ্রিমকেদর প্রিত িনদারুণ িবরক্ত, িকন্তুআিম
েসই েপ্রিমকেদর এখােন আনব আর তারা েতামায় িঘের েফলেব|
23আিম ঐ সমস্ত পুরুষেদর বািবল েথেক আনব, িবেশষ কের েসই
কল্দীয়েদর| আিম েপেকাদ, েশায়া এবং েকাযা েথেকও েলাকেদর
আনব| আর অশূরীয় েথেকও েলাকেদর অথর্াৎ  েসই েনতােদর ও
আিধকািরকেদর আনব| অশ্বােরাহী আিধকািরকরা ও বাছাই করা
অশ্বােরাহী ৈসনয্রা সবাই িছল েতামার আকািঙ্খত যুবক| 24ঐজনতার
ভীড় েতামার কােছ আসেব| তারা েঘাড়ায় ও রেথ েচেপ েতামার কােছ
আসেব| বহু েলাক তােদর ঢাল ও িশরস্ত্রাণ িনেয় েতামার চািরিদেক
জেড়া হেব| আিম তােদর বলব তুিম আমার প্রিত িক কেরছ আর তারা
তােদর ইেচ্ছ মত েতামােক শািস্ত েদেব| 25 আিম েয কত ঈষর্ািণ্বত
তা েতামায় েদখাব| তারা েতামার প্রিত অিত রুদ্ধ হেয় আঘাত কের
েতামার নাক, কান েকেট েফলেব| তারা েতামায় খড়্গ দ্বারা হতয্া
কের, েতামার সন্তানেদর ধের িনেয় যােব এবং অবিশষ্ট যা থাকেব
তােত আগুন লািগেয় েদেব| 26 তারা েতামার ভাল ভাল কাপড় ও
অলঙ্কারগুেলা িনেয় যােব| 27আর িমশের বসবােসর সময় েথেক তুিম
েয সমস্ত কুকমর্ ও বয্িভচার কেরিছেল আিম তার সমািপ্ত ঘটাব| তুিম
আর কখনও তােদর েখঁাজ করেব না, আর কখনও িমশরেক স্মরণ
করেব না|� ”

28প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন, “তুিম যােদর ঘৃণা কর
আিম তােদর হােতই েতামায় তুেল িদিচ্ছ| যােদর িনেয় তুিম অতীষ্ঠ,
তােদর হােতই তুেল িদিচ্ছ| 29 আর তারা েয েতামায় কত ঘৃণা কের
তা েদখােব| েতামার পিরশ্রেমর দ্বারা উপাির্জত সব িকছুই তারা িনেয়
যােব আর উলঙ্গ ও িব্বস্ত্র অবস্থায় েতামােক পিরতয্াগ করেব| েলােক
স্পষ্টই েতামার পাপ েদখেত পােব| েতামার েবশয্ার মত বয্বহার ও দুষ্ট
স্বপ্ন দশর্নও তারা েদখেব| 30আমায় তয্াগ কের অনয্ জািতর েপছেন
েপছেন ছুেট যাবার সময় তুিম ঐসব মন্দ কাজ করেত| তােদর েনাংরা
মূির্ত্ত পূেজা করেতআরম্ভ করার পেরই তুিম ঐসব বােজ কাজ করেল|
31 তুিম েতামার েবােনর পথ অনুসরণ কের তার মেতাই জীবনযাপন
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কেরছ| তাই আিম, তার ভাগয্ েযমন হেয়িছল েসইরকম কষ্ট েতামােক
পাওয়াব|” 32 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:

“তুিমও েতামার েবােনর েপয়ালা েথেক পান করেব|
েসই েপয়ালািট মােপ েবশ বড় ও গভীর|

েতামার পান করা েদেখ েলােক হাসেব
আর েতামােক উপহাস করেব|

33 তুিম একজন মাতাল েলােকর মত টলেব|
েতামার শরীর মুির্ছত হেয় পড়েব|

ঐ েপয়ালা ধ্বংেসর ও উেচ্ছেদর জনয্|
েতামার েবান শমিরয়া যােত পান কেরিছল এটা তারই মত|

34 েসই েপয়ালার িবষ তুিম পান করেব,
তার তলািন পযর্ন্ত পান করেব|

তারপর েসই পাত্র ছঁুেড় েফেল েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা করেব
আর কেষ্ট েতামার স্তন িঁছেড় েফলেব|

আিম প্রভু ও সদাপ্রভু বলিছ এটা ঘটেব,
আর আিমই এসব বেলিছ|”

35 “তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, �েজরুশােলম, তুিম আমায়
ভুেল েগছ| তুিম আমায় দূর কের একাকী েরেখ েগছ| আমােক
পিরতয্াগ করার জনয্ ও েবশয্ার মত জীবন যাপন করার জনয্ েতামায়
তাই কষ্ট েভাগ করেত হেব| েতামার েদখা দুষ্ট স্বেপ্নর জনয্ও েতামায়
কষ্টেভাগ করেত হেব|� ”

অহলা ও অহলীবার িবপেক্ষ িবচার
36প্রভুআমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, তুিম িক অহলা ও অহলীবার

িবচার করেব? তেব তারা েয ভয়ানক কাজগুিল কেরেছ তা তােদর
বল| 37 তারা বয্িভচারমূলক পাপ কেরেছ| তারা দণ্ডাহর্ অপরােধ
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অপরাধী| তারা একজন েবশয্ার মত আচরণ কেরেছ| তােদর েনাংরা
মূির্ত্তগুেলার সেঙ্গ থাকবার জনয্ আমােক তয্াগ কেরেছ| তােদর কােছ
আমার েয সন্তােনরা িছল, তােদর তারা েজার কের আগুেনর মেধয্
িদেয় হঁাটেত বাধয্ কেরেছ যােত তারা তােদর েনাংরা মূির্ত্তগুেলােক
খাদয্ েযাগােত পাের| 38 তারা আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদন ও পিবত্র
স্থানেক েকান গুরুত্ব েদয় িন| 39তারা তােদর মূির্ত্তগুেলার জনয্ তােদর
সন্তানেদর হতয্া কেরেছ এবং েসই একই িদেনআমার েস জায়গাটােক
অশুিচ কেরেছ| েদখ, তারা এসমস্তই আমার মিন্দেরর মেধয্ কেরেছ!

40 “তারা দূেরর পুরুষেদর েডেক এেনেছ| তুিম ঐ েলাকেদর কােছ
দূত পািঠেয়িছেল আর তারা েতামােক েদখবার জনয্ এেসিছল| তুিম
তােদরজনয্ স্নান করেল, েতামার েচােখ কাজল িদেল ও গয়না পরেল|
41 তুিম রাজকীয়় িবছানায় বেস তার সামেনর েটিবেল আমার েদওয়া
সুগন্ধী ও েতল সািজেয় রাখেল|

42 “েজরুশােলেমর শব্দ শুেন মেন হল েযন েভােজ আমিন্ত্রত
জনতার ভীড়| েসই েভােজ অেনেক এল; েলােক মরুভূিম েথেক
আসিছল বেল পান করেত করেতই আসিছল| তারা েসই স্ত্রীেলাকেক
বাউিট ও সুন্দর মুকুট িদল| 43 তখন আিম বয্িভচাের েয স্ত্রীেলাকিট
জীণর্ হেয় পেড়েছ তার সােথ কথা বললাম| তােক িজেজ্ঞস করলাম,
�তারা িক তার সেঙ্গ এই েযৗন পাপ কেরই চলেব আর েসও িক তােদর
সেঙ্গ করেব?� 44 িকন্তু েলােক েযমন েবশয্ার কােছ যায় েসই ভােবই
তারা তার কােছ েযেত থাকল| হঁয্া, তারা বারবার ঐ দুষ্টা স্ত্রীেলাকঅহলা
ও অহলীবার কােছ েযেত থাকল|

45 “িকন্তু ধাির্মক েলাকরা তােদর েদাষী করেব| তারা ঐ দুই
স্ত্রীেলাকেক বয্িভচার ও হতয্ার পােপ েদাষী করেব| কারণ অহলা ও
অহলীবা বয্িভচারমূলক পাপ কেরেছ এবং েয সব েলাকেদর তারা হতয্া
কেরেছ তােদর রক্ত এখনও তােদর হােত েলেগ রেয়েছ!”

46 প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই সব কথা বেলেছন, “েলাকেদর
এক জায়গায় জেড়া কর, তারা অহলা ও অহলীবার শািস্ত িদক| ঐ
েলাকরা ঐ দুই স্ত্রীেলাকেক শািস্ত েদেব ও তােদর িনেয় বয্ঙ্গ করেব|
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47 তারপর তারা পাথর ছঁুেড় তােদর েমের েফলেব আর খড়্গ িদেয়
ঐ দুই স্ত্রীেলাকেক টুকেরা টুকেরা কের কাটেব| তারা ঐ স্ত্রীেলাকেদর
সন্তানেদর হতয্া কের তােদর ঘরবাড়ী জ্বািলেয় েদেব| 48 এই ভােব
আিম ঐ েদেশর লজ্জা দূর করব আর তারা েয কাজ কেরেছ অনয্
স্ত্রীেলাকরা েসই লজ্জাজনক কাজ হেত সাবধান হেব| 49 েতামার কৃত
মন্দ কােজর জনয্ তারা েতামায় শািস্ত েদেব| েতামরা েনাংরা মূির্ত্ত
পূেজা করার জনয্ও শািস্ত েভাগ করেব| তখন েতামরা জানেব েয
আিমই প্রভু ও সদাপ্রভু|”

24
হঁািড় ও মাংস

1 প্রভুর কথাগুিল আমার কােছ এল| এটা িছল িনবর্াসেন থাকার
নবম বছেরর দশম মােসর দশম িদন| িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান,
আজেকর িদেনর তািরখ ও এই কথাগুিল েলখ: �এই িদেন বািবেলর
রাজার ৈসনয্রা েজরুশােলম িঘের েফেলিছল|� 3 এই ঘটনা েসই
পিরবারেক বল যারা বাধয্ হেত অস্বীকার কের| তােদর এই িবষয়গুিল
বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু একথা বেলন:

“ �হঁািড়টা আগুেন বসাও, হঁািড়টা বসাও|
আর তােত জল ঢােলা|

4 মাংেসর টুকেরাগুেলা তার মেধয্ দাও|
প্রেতয্কটা ভাল টুকেরা তার মেধয্ দাও, উরু ও ঘােড়র মাংেসর
টুকেরাগুিল|

সব েচেয় ভাল হােড়র টুকেরা িদেয় হঁািড়িট ভির্ত্ত কর|
5 পােলর েসরা পশুগুেলা নাও|

হঁািড়র নীেচ কাঠগুেলা জেড়া কর|
মাংস েসদ্ধ কর,

এমন ভােব েসদ্ধ কর
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েযন হাড়গুেলাও পিরপক্ক হয়!

6 “ �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
“েজরুশােলেমর পেক্ষ এটা প্রাণনাশক হেব|

িনধন শহেরর পেক্ষ এটা হেব অমঙ্গলজনক|
েজরুশােলম মরেচ পড়া হঁািড়র মত|

মরেচর ঐ দাগগুিল েমাছা যােব না! েসই পাত্র পিরষ্কার নয়|
তাই তুিম অবশয্ই হঁািড়র েভতেরর প্রেতয্কটা মাংেসর টুকেরা
েবর কের েনেব!

ঐ মাংস েখও না! আর যাজকেদরও েসই মন্দ মাংস বাছেত
িদও না|

7 েজরুশােলম মরেচ পড়া হঁািড়র মত|
কারণ হতয্াকারীেদর হতয্ার রক্ত এখনও েসখােন রেয়েছ|

েস ঐ রক্তেখালা পাথেরর উপর েরেখেছ,
মািটেত েঢেল তা মািট চাপা েদয়িন!

8আিম তার েসই রক্তেখালা পাথেরর ওপের েরেখিছ
েযন তা ঢাকা না হয়|

আিম এমনটা কেরিছ েযন েলােক রুদ্ধ হেয় িনেদর্ াষ েলাকেক হতয্া
করার শািস্ত তােক েদয়|

9 “ �তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
হতয্াকারীেদর শহেরর পেক্ষ এ হেব অমঙ্গলজনক!

আিম আগুেনর জনয্ প্রচুর কাঠ জেড়া করব|
10 পােত্রর তলায় কাঠ েবাঝাই কের রাখব|

আগুন জ্বালাও,
ভােলা কের মাংস রান্না কর!

মশলা েমশাও
এমনিক হঁািড়গুেলাও পুেড় যাক|

11 তারপর খািল পাত্রিটেক কয়লার ওপর রাখ|



িযিহেষ্কল 24:12 lxx িযিহেষ্কল 24:16

ওটােক এমন এমন ভােব উৎতপ্ত হেত দাও যােত তার
দাগগুেলােতও আগুন ধের যায়|

ঐ দাগগুেলা গেল যােব
ও মরেচ পেড় ধ্বংস হেব|

12 “ �ঐ দাগগুেলা ধুেয় েফলেত
েজরুশােলমেক প্রচুর খাটেত হেব|

িকন্তু েসই মরেচ যােব না!
েকবল আগুনই (শািস্ত) েসই মরেচ দূর করেত সক্ষম হেব|

13 “ �তুিম আমার িবরুেদ্ধ পাপ কের
পােপর দােগ দাগযুক্ত হেয়িছেল|

আিম েতামায় পিরষ্কার করার জনয্ ধুেত চাইলাম|
িকন্তু েসই দাগ উঠল না|

আিম আর েধাবার েচষ্টা করব না,
যতক্ষণ না আমার প্রচণ্ড েক্রাধ েতামার উপের েশষ না কির!

14 “ �আিমই প্রভু, আিমই বেলিছলাম েতামার শািস্ত আসেব আর
আিমই তা ঘটাব| আিম শািস্ত েদওয়া েথেক িবরত হব না| েতামার জনয্
অনুেশাচনাও েবাধ করব না| েতামার মন্দ কােজর জনয্ আিম েতামায়
শািস্ত েদব| প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথাগুিল বেলেছন|� ”

িযিহেষ্কেলর স্ত্রীর মৃতুয্
15 তারপর প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল, িতিন বলেলন,

16 “মনুষয্সন্তান, তুিম েতামার স্ত্রীেক খুবই ভালবাস, িকন্তু আিম
েতামার কাছ েথেক তােক িনেয় েনব| েতামার স্ত্রী হঠাৎ  মারা যােব
িকন্তু তুিম েতামার দুঃখ প্রকাশ করেব না, েজাের েজাের েকঁেদা না|
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17 েচােখর জল েফেলা িকন্তু িনঃশেব্দ| মৃত স্ত্রীর জনয্ উচ্চস্বের েকঁেদা
না| সাধারণতঃ েয কাপড় পের থাক তাই পর| েতামার পাগড়ী বঁাধ,
জুেতা পর| েশাক প্রকাশ করেত েতামার েগঁাফ েঢেক েরেখা না আর
মানুষ মারা েগেল েলােক সাধারণতঃ যা খায় তাও েখেযা না|”

18 পেরর িদন সকােল ঈশ্বর যা বেলিছেলন তা আিম েলাকেদর
বললাম| েসই িবেকেল আমার স্ত্রী মারা েগল| পেরর িদন সকােল ঈশ্বর
যা আেদশ কেরিছেলন আিম েসই অনুসাের কাজ করলাম| 19 তখন
েলােকআমায় িজেজ্ঞস করল, “তুিম েকন এসব করছ? এসেবর অথর্
িক?”

20 তখন আিম তােদর বললাম, “প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল;
21 ইস্রােয়েলর পিরবারগুিলেক এই কথা বেলা| প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই কথা বেলন: �েদখ, আিমআমার পিবত্র স্থান ধ্বংস করব| তুিম এই
স্থান সম্বেন্ধ গির্বত ও এর সম্বেন্ধ প্রশিস্ত গীত েগেয় থাক| েতামরা েসই
স্থান েদখেত ভালবাস ও সতয্ই তােক ভােলাবাস| িকন্তুআিম েসই স্থান
ধ্বংসকরবআর যুেদ্ধ েয িশশুেদর েতামরা েছেড় এেসিছেল, তারা হত
হেব| 22 িকন্তু েতামরা েসই একই কাজ করেব েযমনিট আিম আমার
মৃত স্ত্রীর িবষেয় কেরিছ| েতামরা েতামােদর েশাক প্রকাশ করেত েগঁাফ
ঢাকেব না| মানুষ মারা েগেল েলােক সাধারণত যা খায় তা খােব না|
23 েতামরা েতামােদর পাগড়ী বঁাধেব, জুেতা পরেব িকন্তু েশাক প্রকাশ
করবার জনয্ েকঁেদা না| েতামরা েতামােদর পােপর কারেণ ক্ষীণ ও
দুবর্ল হেয় পড়েব| এেক অেনয্র কােছ গভীরভােব আতর্ নাদ করেব|
24 িযিহেষ্কল েতামােদর কােছ একিট িচহ্নস্বরূপ| েস যা যা কেরেছ
েতামরাও তাই করেব| শািস্তর েসই সময় যখন আসেব তখন েতামরা
জানেব েয আিমই প্রভু|� ”

25-26 প্রভু বলেলন, “মনুষয্সন্তান, আিম েলাকেদর কাছ েথেক
েসই িনরাপদ স্থান (েজরুশােলম) িছিনেয় েনব| েসই সুন্দর স্থান
তােদর আনন্দ েদয়, তারা তা েদখেত চায় ও তােক প্রকৃতই ভালবােস|
িকন্তু েসই সমেয় আিম ঐ েলাকেদর কাছ েথেক এই শহর ও
তােদর সন্তানসন্তিত িছিনেয় েনব| েজরুশােলেমর জনয্ দুঃসংবাদ
িনেয় অবিশষ্ট েকউ একজন েতামােদর কােছ আসেব| 27 েসই সময়,
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েতামরা ঐ েলাকিটর সেঙ্গ কথা বলেত সক্ষম হেব এবং চুপ কের
থাকেব না| এই ভােব, তুিম তােদর কােছ একিট িচহ্নস্বরূপ হেব| তখন
তারা জানেব েয আিমই প্রভু|”

25
অেম্মােনর িবরুেদ্ধ ভাববাণী

1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান,
অেম্মান সন্তানেদর িদেক েদখ আর আমার হেয় তােদর িবরুেদ্ধ কথা
বল| 3 অেম্মান েলাকেদর বল: আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভুর বাকয্
েশান! আমার প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন: যখন আমার পিবত্র স্থান
ধ্বংস হেয়িছল তখন েতামরা আনিন্দত হেয়িছেল| ইস্রােয়েলর ভূিম
কলূিষত হেল েতামরা তার িবরুেদ্ধ েগেল| িযহূদা পিরবােরর েলাকেদর
বন্দী কের িনেয় যাবার সমেয় েতামরা তােদর িবরুেদ্ধ েগেল| 4 েসই
জনয্ আিম পূেবর্র েলাকেদর হােত েতামােদর সঁেপ েদব আর তারা
েতামােদর ভূিম অিধকার করেব| তােদর ৈসনয্রা েতামােদর েদেশ
তােদর িশিবর গড়েব| তারা েতামােদর মেধয্ বাস করেব, েতামােদর
ফল খােব ও েতামােদর দুধ পান করেব|

5 “ �আিম রব্বা শহরিটেক উেটর চারণস্থান ও অেম্মান েদশেক
েমষরা েযখােন িবশ্রাম েনয় েসইরকম একটা স্থােন পিরণত করব|
তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু| 6 প্রভু এই কথাও বেলন,
েজরুশােলম ধ্বংস হেল পের েতামরা আনিন্দত হেয়িছেল| েতামরা
হাততািল িদেয়িছেল ও পা দািপেযিছেল| েতামরা ইস্রােয়েলর ভূিমেক
িনেয় অবজ্ঞাসহ ঠাট্টা কেরিছেল| 7 েসই জনয্ আিম েতামােদর শািস্ত
েদব| েতামরা যুেদ্ধ লুঠ করা মূলয্বান সামগ্রীর মত হেব| েতামরা
েতামােদর অিধকার হারােব| বহু দূর েদেশ েতামােদর মৃতুয্ হেব| আিম
েতামােদর েদশধ্বংস করব! তখন েতামরা জানেব েযআিমই প্রভু|� ”

েমায়াব ও েসয়ীেরর িবরুেদ্ধ ভাববাণী
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8 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েমায়াব ও েসয়ীর বেল,
�িযহূদা পিরবার অনয্ জািতেদর মতই|� 9আিম েমায়ােবর কঁাধ েকেট
েনব| তার সীমার শহরগুিল িনেয় েনব, ভূিমর েগৗরব ৈবৎ -িযশীেমাত,
বাল্-িমেয়ান ও িকিরয়াথিয়ম| 10 আর েসই শহরগুেলা পূবর্ েদেশর
েলাকেদর েদব| তারা েতামােদর ভূিম অিধকার করেব আর আিম পূবর্
েদেশর েলাকেদর দ্বারা অেম্মােনর েলাকেদর ধ্বংস করব| তখন সবাই
ভুেল যােব এই কথা েয অেম্মান বেল এক জািত িছল| 11 তাই আিম
েমায়াবেক িবচার অনুসাের শািস্ত েদব| তখন তারা জানেব েয আিমই
প্রভু|”

ইেদােমর িবরুেদ্ধ ভাববাণী
12প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “ইেদােমর েলাকরা িযহূদা

পিরবােরর িবরুেদ্ধ উেঠ প্রিতেশাধ িনেত িগেয়িছল, তাই তারা েদাষী|”
13 প্রভু আমার সদাপ্রভু আরও বেলন, “আিম ইেদামেক শািস্ত েদব,
তােদর েলাকজন ও পশুেদর ধ্বংস করব| আিম ৈতমন েথেক দদান
পযর্ন্ত সমূ্পণর্ ইেদাম েদশিট ধ্বংস করব আর ইেদামীয়েদর যুেদ্ধ
িনহত করব| 14 আিম ইেদােমর িবরুেদ্ধ প্রিতেশাধ িনেত আমার
প্রজা ইস্রােয়লীয়েদর বয্বহার করব| এই ভােব ইস্রােয়েলর েলােকরা
ইেদােমর িবরুেদ্ধ আমার েরাধ প্রকাশ করেব| তখন ইেদােমর েলাকরা
জানেব েযআিমই তােদর শািস্ত িদেয়িছলাম|” প্রভুআমার সদাপ্রভু এই
কথাগুিল বেলেছন|

পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ ভাববাণী
15 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন, “পেলষ্টীয়রা

প্রিতেশাধ েনবার েচষ্টা কেরিছল, তারা অতয্ন্ত িনষু্ঠর হেয়িছল এবং
েরাধ বহু সময় জ্বেলেছ!” 16 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আিম
পেলষ্টীয়েদর শািস্ত েদব; হঁয্া, আিম ঐ কেরথীয় েলাকেদর ধ্বংস কের
েদব| সমুেদ্রর উপকূেল বসবাসকারী ঐ েলাকেদর আিম সমূ্পণর্রূেপ
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ধ্বংসকরব| 17আিমঐ েলাকেদর শািস্ত েদব �প্রিতেশাধ েনব|আমার
েরাধ তােদর িশক্ষা েদেব আর তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু!”

26
েসার সম্বেন্ধ েশাকবাতর্ া

1 িনবর্াসেনর একাদশতম বছেরর মােসর প্রথম িদেন প্রভুর বাকয্
আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “েহ মনুষয্সন্তান, েসার
েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ বােজ কথা বেলেছ, বেলেছ �সাবাস! নগেরর
েলাক জন রক্ষা কের েয দরজা তা ধ্বংস হেয়েছ| ঐ দরজা আমার
জনয্ খুেল েগেছ| শহর েতা ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাই তার েথেক মূলয্বান
িজিনসগুিল আিম আনেত পাির|� ”

3 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “েসার, আিম েতামার িবরুেদ্ধ|
আিম যুদ্ধ করার জনয্ েতামার িবরুেদ্ধ বহু জািতেক আনব, তারা
সমুেদ্রর তেট িফের আসা েঢউেযর মত বার বার আসেব|”

4 ঈশ্বর বেলন, “েসই শত্রু েসনারা েসােরর প্রাচীর ধ্বংস করেব
ও তার স্তম্ভগুিল েটেন মািটেত নামােব| আিমও তার ভূিমর ওপেরর
মািটর স্তর েচঁেচ েফেল েসারেক একিট নগ্ন পাষােণ পিরণত করব|
5 েসার সমুেদ্রর ধাের মােছর জাল িবছাবার জায়গা হেব|আিমই একথা
বেলিছ!” প্রভু আমার সদাপ্রভু আরও বেলন, “েসার যুেদ্ধ লুঠ করা
মূলয্বান সামগ্রীর মত হেব|” 6তারপর তার কনয্ারা যারা মােঠ থাকেব
তােদর হতয্া করা হেব| তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু|”

নবূখিদ্রত্ সর েসার আক্রমণ করেব
7 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন, “আিম উত্তর িদক

েথেক েসােরর িবরুেদ্ধ এক শত্রু আনব| েসই শত্রু নবূখিদ্রত্ সর,
বািবেলর মহান রাজা! েস তার সেঙ্গ আনেব িবরাট ৈসনয্বািহনী আর
তােত অশ্ব, অশ্বােরাহী ৈসনয্ ও অেনক পদািতক ৈসনয্ থাকেব! ঐ
ৈসনয্রা অনয্ অেনক জািত েথেক আসেব| 8 নবূখিদ্রত্ সর েতামােদর
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িনকেটর (েছাট েছাট শহরগুিল) ধ্বংস করেব| েস শহর আক্রমণ
করবার জনয্ বহু িমনার গড়েব| েতামােদর আক্রমণ করবার জনয্
েস একিট জাঙ্গাল ৈতরী করেব| েস তার ৈসনয্দলেক ঢাল িদেয় রক্ষা
করেব| েসই জাঙ্গালিট প্রাচীর পযর্ন্ত যােব| 9 েস প্রাচীর � েভদক
যন্ত্র িনেয় আসেব ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র িদেয় েতামােদর িমনারগুেলা েভেঙ্গ
েফলেব| 10 তার অেশ্বর সংখয্া এত হেব েয তােদর পােয়র ধূেলা
েতামায় েঢেক েফলেব| বািবেলর রাজা নগেরর দ্বাের প্রেবশ করার
সমেয় অশ্বােরাহী ৈসেনয্র, শকট ও রেথর শেব্দ েতামার প্রাচীর
কঁাপেব| 11 বািবেলর রাজা েঘাড়ায় চেড় েতামার শহেরর মেধয্ িদেয়
আসেব আর তার েঘাড়াগুেলার শেব্দ সমস্ত পথ দিলত হেব| েস
তরবািরর দ্বারা েতামার েলাকেদর হতয্া করেব, েতামার শহেরর দৃঢ়
থামগুেলা ভূিমসাত্ হেব| 12 নবূখিদ্রত্ সেরর েলাকরা েতামােদর ধন
েদৗলত িছিনেয় িনেয় যােব| েতামরা যা িবক্রী করেত েচেয়িছেল
তাও তারা িনেয় যােব| তারা েতামােদর প্রাচীরগুেলা ও মেনারম
বািড়গুেলােক ধ্বংস করেব এবং েতামােদর পাথর, েতামােদর কাঠ
এবং েতামােদর মািট সমুেদ্র েফেল েদেব| 13আিম েতামার আনেন্দর
গান থািমেয় েদব, েলােক আর েতামার বীণার শব্দ শুনেত পােব না|
14আিম েতামায় একিট নগ্ন পাষােণ পিরণত করব| তুিম সমুেদ্রর ধাের
একিট জাল িবস্তার করবার জায়গার মত হেব! েতামােক আবার গড়া
হেব না! কারণ আিম, প্রভু এই কথা বলিছ!” এই কথাগুিল প্রভু,
আমার সদাপ্রভু বেলেছন|

অনয্ জািতগণ েসােরর জনয্ কঁাদেব
15 প্রভু আমার সদাপ্রভু েসােরর প্রিত এই কথা বেলন:

“ভূমধয্সাগেরর উপকূেলর েদশগুেলা েতামার পতেনর শেব্দ কঁাপেব|
েতামার মধয্কার েলাকরা আঘাত েপেল ও হত হেলই িক তা ঘটেব না?
16 তখন উপকূেলর েদশগুিলর েনতারা তােদর িসংহাসন েথেক েনেম
এেস দুঃখ প্রকাশ করেব| তারা তােদর সুন্দর রাজকীয়় বস্ত্র তয্াগ কের
�ত্রােসর বস্ত্র� পরেব| তারা মািটেত বেস ভেয় কঁাপেব| েতামরা কত
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চট কের ধ্বংস হেল েসই েভেব তারা চমেক উঠেব| 17 েতামার সম্বেন্ধ
তারা এই েশাকগাথা গাইেব:

“ �েসার, তুিম একিট িবখয্াত শহর িছেল|

তুিম িবখয্াত িছেল
এখন তুিম সব হািরেয়ছ!

তুিম সমুেদ্র বলবান িছেল
আর েতামার মেধয্ বসবাসকারী েলাকরাও তাই িছল|

মূল ভূখেণ্ডবাসকারী সবাই েতামার ভেয় ভীত িছল|”
18 এখন েতামার পতেনর িদেন

উপকূেলর েদশগুেলা ভেয় কঁাপেব|
তুিম উপকূেল বহু উপিনেবশ স্থাপন কেরিছেল|

ভীত হেব ঐ েলাকরা েতামার পতন হেল!� ”

19 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েসার আিম েতামােক
ধ্বংস করব আর তুিম পুরােনা শূনয্ শহের পিরণত হেব| েকউ েসখােন
বাস করেব না| আিম সমুদ্রেক েতামার ওপর িদেয় বেয় েযেত েদব,
প্রচণ্ড েঢউ েতামায় আচ্ছাদন করেব| 20আিম েতামায় গভীরতম গেতর্
পাঠাব � েযখােন মৃেতরা রেয়েছ| বহু পূেবর্ যারা মারা েগেছ, তুিম
তােদর সেঙ্গ েযাগ েদেব| আিম েতামায় অেধা স্থােনর জগেত েসই
পুরােনা শূনয্ শহের পাঠাব| তুিম অনয্ অনয্ পাতালগামীেদর সােথ েযাগ
েদেব| তুিম আর কখনও জীিবতেদর েদেশ িফের আসেব না! 21আিম
েতামােক ধ্বংস করব এবং তুিম িচরতের িবগত হেয় যােব| েলােক
েতামােক খঁুজেব িকন্তু তারা আর কখনও েতামােক খঁুেজ পােব না!”
এই কথা প্রভু আমার সদাপ্রভুই বেলেছন|
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27
েসার সমুেদ্র বয্বসার মহান েকন্দ্র

1 প্রভুর বাকয্ আবার আমার কােছ এল, িতিন বলেলন,
2 “মনুষয্সন্তান, েসার সম্বেন্ধ এই েশােকর গান গাও| 3 েসােরর সম্বেন্ধ
এই কথাগুিল বেলা:

“ �েসার, তুিম হেল সমুেদ্রর িদেক এিগেয় যাওয়া পথ|
সমুেদ্রর উপকূল বরাবর
বহু উপজািতর জনয্ তুিম বিণক|

প্রভু, আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন:
েসার তুিম িনেজেক

খুব সুন্দরী ভাব!
4 ভূমধয্সাগর েতামার শহেরর সীমা|

েতামার িনমর্াতারা েতামােক সিতয্ই সুন্দরী কের গেড়িছল|
েসই জাহাজগুেলার মতন,

যারা েতামা হেত পািড় েদয়|
5 েতামার িনমর্াতারা তক্তা ৈতরী করার জনয্

সনীর পবর্ত েথেক এরস কাঠ এেন বয্বহার করত|
তারা িলবােনােনর এরস গাছ বয্বহার কের

েতামার মাসুল ৈতরী করত|
6 তারা ৈবঠা ৈতরী করেত

বাশেনর ওক কাঠ বয্বহার কেরিছল|
জাহােজর কুঠুরী ৈতরী করার জনয্

সাইপ্রােসর পাইন কাঠ বয্বহার কেরিছল|
তারা থাকার জায়গাটা সািজেয়িছল হািতর দঁােত|

7 েতামার পাল ৈতরী করেত বয্বহৃত হেয়িছল
িমশেরর ৈতরী রঙ্গীন মিসনা|
েসই পালই িছল েতামার পতাকা,
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েতামার কুঠুিরর আচ্ছাদন িছল নীল ও েবগুনী রেঙর|
ওসব সাইপ্রাস ইলীশা উপকূল েথেক এেসিছল|

8 সীেদান ও অবর্েদর েলাকরা েতামার জনয্ েনৗকা েবেয় এেসিছল|
েসার, েতামার জ্ঞানী েলাকরা জাহােজর নািবক িছল|

9 গবােলর প্রবীণরা ও জ্ঞানবান েলাকরা তক্তার মােঝ
েছঁদা েমরামেতর জনয্ জাহােজ িছল|

সমুেদ্রর সব কিট জাহাজ ও তােদর নািবকরা
েতামার সেঙ্গ বয্বসা করার জনয্ এেসিছল|

10 “ �পারস, লূদ ও পূেটর েলাকরা েতামার েসনাদেল েযাদ্ধা
হেয়িছল| েতামার েদওয়ােল তারা তােদর ঢাল ও িশরস্ত্রাণ ঝুিলেয়
রাখত| তারাই সম্মান ও েগৗরব এেন েতামার শহেরর েশাভা বধর্ন
কেরিছল| 11 অবর্দ ও েহেলেখর* েলাকরা েতামার শহর িঘের
েয প্রাচীর, তােক পাহারা িদত| েতামার চূেড়াগুেলা িছল গামােদর
অিধকারভুক্ত| েতামার শহেরর চারধােরর েদওয়ােল তারা তােদর ঢাল
ঝুিলেয় রাখত| তারা েতামার েসৗন্দযর্েক পূণর্ রূপ িদেয়িছল|

12 “ �েতামার উত্তম বিণকেদর মেধয্ তশীর্শ িছল একজন| তারা
রূেপা, েলাহা, দস্তা ও সীসা িদেয় েতামার অপূবর্ িজিনসগুিল িকনত|
13 গ্রীস, তূবল এবং েমশক-এর েলাকরা েতামার সেঙ্গ বয্বসা করত|
তারা ক্রীতদাস ও িপতেলর িবিনমেয় েতামার িজিনস িকনত| 14 েতাগমর্
জািতর েলােকরা অশ্ব, যুেদ্ধর অশ্ব ও গধর্ভ িদেয় েতামার িজিনস
িকনত| 15 দদােনর েলাকরাও েতামার সেঙ্গ বয্বসা করত| েতামার
িজিনসপত্র তুিম বহু জায়গায় েবচেত| েলােক হািতর দঁাত ও আবলুশ
কাঠ িদেয় েতামার দাম েমটাত| 16 েতামার বহু উত্তম দ্রেবয্র জনয্
অরামও েতামার সােথ বয্বসা করত| তারা পান্না, েবগুিন কাপড়, বুিট
েদওয়া কাপড়, িমিহ মসীনা, প্রবাল ও পদ্মরাগ মিণ িদেয় েতামার
িজিনস িকনত|

* 27:11: েহেলখ অথবা “েতামার ৈসনয্রা|”
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17 “ �িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকরাও েতামার সেঙ্গ বয্বসা করত|
গম, জলপাই, কিচ ডুমুর, মধু, েতল ও মলম িদেয় তারা েতামার
িজিনেসর দাম েমটাত| 18 দেম্মশক েতামার একজন ভাল এেতা িছল|
েতামার কাছ েথেক বহু চমৎ  কার িজিনস িনেয় েস েতামার সেঙ্গ বয্বসা
চালাত| ঐসব িজিনেসর জনয্ তারা িহেল্বান েথেক দ্রাক্ষারস ও সাদা
পশম িনেয় আসত| 19 দেম্মশক এবং উষল েথেক গ্রীসীয় েলাকরা
েতামার কাছ েথেক িজিনষ িকনত| তারা েপটা েলাহা, কাশ ও আখ
িনেয় আসত| 20 দদােনর জনয্ ভাল বয্বসা হত| তারা েতামার সােথ
িজেনর নীেচর কাপেড়র বয্বসা করত| 21আরব ও েকদেরর েনতারা
েমষশাবক, েমষ ও ছাগল িদেয় েতামার দ্রবয্ িকনত| 22 িশবা ও
রামাহার বিণকরা েতামার সােথ বয্বসা করত| তারা সমস্ত উত্তম মশলা,
মূলয্বান পাথর ও েসানা িদেয় েতামার িজিনস িকনত| 23 হারণ, কন্নী,
এদন এবং িশবা, অশূর ও িকল্মেদর বিনকরা েতামার সেঙ্গ বয্বসা
করত| 24 তারা সঁুেচর কাজ করা নীল কাপড়, বহু রেঙর গািলচা,
শক্ত কের পাকােনা দিড় এবং এরস কােঠর গুিড় িদেয় বয্বসা করত|
25 েতামার েবেচ েদওয়া িজিনসগুিল তশীর্েশর জাহাজগুিল বেয় িনেয়
েযত|

“ �েসার তুিম ঐ মালবাহী জাহােজর একিটর মত|
তুিম সমুেদ্র বহু ধেনর ভাের ভারী|
26 েতামার দঁাড়ীরা েতামােক গভীর সমুেদ্র িনেয় েগেছ|

িকন্তু প্রবল পূবীর্য় বায়ু দ্বারা সমুেদ্রই েতামার জাহাজ ধ্বংস হেব|
27 েতামার ধনসম্পিত্ত সব সমুেদ্র িছিটেয় যােব|

েতামার ধনসম্পিত্ত- যা তুিম েবেচা েকেনা তা সমুেদ্র ছিড়েয়
যােব|

েতামার নািবকরা, কণর্ধাররা ও িছদ্র েমরামতকারীরা
সব সমুেদ্র িছটেক পড়েব|

েতামার শহেরর বিণকরা ও ৈসনয্রা সবাই
সমুেদ্র ডুেব যােব|
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েতামার ধ্বংেসর িদেনই
এটা ঘটেব|

28 “ �েতামার নািবকেদর কান্না শুেন
প্রধান ভূখণ্ডিট ভেয় েকঁেপ উঠেব!

29 েতামার জাহােজর সমস্ত কমীর্রা সমুেদ্র ঝঁাপ েদেব|
দঁাড়ীরা ও নািবকরা জাহাজ েথেক ঝঁাপ িদেয় পােড়র িদেক
সঁাতার কাটেব

30 তারা েতামার সম্বেন্ধ দুঃখ করেব|
তারা কান্নাকািট কের তােদর মাথার উপর ধূেলা িছটােব ও ছাইেয়
গড়াগিড় েদেব|

31 তারা েতামার জনয্ মাথা কামােব
ও েশাক বস্ত্র পরেব|

মৃত বয্িক্তর জনয্ েশাক করার মত েতামােক িনেয় েশাক করেব|

32 “ �তােদর েসই ভারী কান্নার মেধয্ও তারা েতামায় িনেয় এই
েশাক গাথা গাইেব ও কঁাদেব|

“ �েসােরর মত আর েক আেছ!
তবু েসার হল ধ্বংস সমুদ্র মােঝ!

33 েতামার বয্বসায়ীরা সমুদ্র পারাপার করল,
েতামার িবপুল ধেন ও পেণয্ তুিম বহুেলাকেক তুষ্ট করেল|

পৃিথবীর রাজােদর ধনী করেল!
34 িকন্তু এখন তুিম সমুদ্র

ও তার গভীর জেলর দ্বারা চূণর্ হেয়ছ|
েতামার বািনিজয্ক পণয্

ও েতামার সমস্ত নািবকদল েতামার সেঙ্গ ডুেব েগেছ|
35 উপকূেল বাসকারী সব েলােক
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েতামার সম্বেন্ধ িবিস্মত|
তােদর রাজারা ভয়ানকভােব ভীত|

তােদর মুখ েসই িবস্ময় প্রকাশ কের|
36অনয্ েদেশর বিণকরা

েতামােক িনেয় িশস েদয়|
কারণ তুিম েশষ হেয় েগছ,

আর কখনও েতামায় পাওয়া যােব না|� ”

28
েসার িনেজেক ঈশ্বেরর মতন মেন কের

1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান,
েসােরর শাসকেক বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন:

“ �তুিম ভীষণ গির্বতমনা!
বেল থাক, “আিম েদবতা!� ”

আিম সমুেদ্রর মােঝ
েদবতােদর আসেন বিস|”

“ �িকন্তু তুিম ঈশ্বর নও, মানুষ!
তুিম েকবল িনেজেক েদবতা ভাব|

3 তুিম িনেজেক দািনেয়েলর েচেয়ও জ্ঞানী মেন কর!
মেন কর সব গুপ্ত িবষয় তুিম েবর করেত পার!

4 দশর্ন ও জ্ঞান দ্বারা
তুিম েতামার ধন উপাজর্ ন কেরছ|

েতামার ধনভাণ্ডাের েসানা ও রূেপা জমা কেরছ|
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5 েতামার মহা প্রজ্ঞা ও বয্বসা দ্বারা
তুিম ধনসম্পিত্ত বািড়েয়ছ|

আর এখন ঐসব ধেনর জনয্ েতামার মন গির্বত|”

6 “ �তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
েসার তুিম িনেজেক েদবতার মত মেন করেত|
7আিম েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্ িবেদশীেদর আনব|

তারা জািতগেণর মেধয্ বড় ভয়ঙ্কর|
তারা খাপ েথেক তরবাির েটেন েবর করেব

এবং েতামার সুন্দর িজিনসগুিলর ওপর, েযগুিল েতামার প্রজ্ঞা
েথেক অির্জত, তার ওপর বয্বহার করেব|

তারা েতামার েগৗরবও ধ্বংস কের েদেব|
8 তারা েতামায় েটেন কবের নামােব|

তুিম সমুেদ্র মারা েগেছ এমন নািবেকর মত হেব|
9 েসই বয্িক্ত েতামায় হতয্া করেব|

তাও িক তুিম বলেব, “আিম েদবতা?”
না! েস েতামােক তার শিক্তর অধীন করেব|

তুিম েদখেত পােব েয তুিম ঈশ্বর নও � মানুষ!
10 েতামার সেঙ্গ িবেদশীেদর* মত আচরণ করা হেব

এবং তুিম অপিরিচতেদর মেধয্ মারা যােব|
এই সমস্ত ঘটনাগুেলা ঘটেব

কারণ আিম এরকমই আজ্ঞা িদেয়িছলাম!”
প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব বেলেছন|

11 প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন,
12 “মনুষয্সন্তান, েসােরর রাজােক িনেয় এই েশােকর গানটা গাও|
তােক বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলেছন:
* 28:10: িবেদশী আক্ষিরক অেথর্, “যার সুন্নৎকরণ হয়িন|”
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“ �তুিম একজন আদশর্বান েলাক িছেল,
প্রজ্ঞায় পূণর্ ও সবর্াঙ্গ সুন্দর|

13 তুিম ঈশ্বেরর উদয্ান এদেন িছেল|
েতামার কােছ সব ধরেণর মূলয্বান পাথর

চুিন, পীতমিন, হীের,
ৈবদুযর্য্মিণ েগােমদক সূযর্কান্ত,
নীলকান্ত, হিরম্মিণ ও মরকত িছল|

প্রিতিট পাথরই স্বনর্খিচত িছল|
েতামার সৃষ্টির িদেন তুিম ঐ েসৗন্দেযর্য্ ভূিষত হেয়িছেল|

14আিম িবেশষ ভােব েতামার জনয্ই একজন করূবেক
েতামার একজন অিভভাবক িহেসেব িনযুক্ত কেরিছলাম|

আিম েতামােক ঈশ্বেরর পিবত্র পবর্েতর ওপর স্থাপন কেরিছলাম|
আগুেনর মত চকচেক ঐ মিণ মািনেকয্র মেধয্ িদেয় তুিম
যাতায়াত করেত|

15 েতামােক যখন সৃষ্টি কেরিছলাম তখন তুিম ধাির্মক ও সৎ িছেল|
িকন্তু তারপর েতামার মেধয্ দুষ্টতা পাওয়া েগল|

16 তুিম বয্বসা কের িবরাট ধন লাভ করেল|
িকন্তু তা েতামােক িহংস্র কের তুলল এবং তুিম পাপ করেল|

তাই আিম েতামােক একিট অশুিচ বস্তুর মত বয্বহার করলাম|
আিম েতামােক ঈশ্বেরর পবর্ত হেত ছঁুেড় েফললাম|

তুিম করূব দূতেদর িবেশষ একজন িছেল|
েতামার ডানা আমার িসংহাসন েঢেক রাখত|

িকন্তু আিম েতামােক আগুেনর মত চক্মক্কারী
ঐ মিণ মািনকয্ েথেক েজার কের েবর কের িদলাম|

17 েতামার েসৗন্দযর্ই েতামােক গির্বত কেরিছল|
েতামার েগৗরবই েতামার প্রজ্ঞা নষ্ট করল

তাই আিম েতামােক মািটেত আছাড় মারলাম|
এখন অনয্ রাজারা েতামার িদেক তািকেয় েদেখ|

18অসাধু বয্বসায়ী িহসােব তুিম বহু অনয্ায় কাজ কেরিছেল|
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এই ভােব পিবত্রস্থানগুিল অশুিচ করেল|
তাই আিম েতামার মেধয্ েথেকই আগুন বার করলাম|

আর তা েতামােক জ্বািলেয় িদল
ও তুিম পুেড় ছাই হেল|

আর এখন সবাই েতামার লজ্জা েদখেত পােচ্ছ|

19 েতামার যা অবস্থা হল
তা েদেখ অনয্ জািতর েলাকরা িবিস্মত|

তুিম লক্ষয্ কেরিছেল, ভয় েপেয় িগেয়িছেল
এবং েশষ হেয় িগেয়িছেল|� ”

সীেদান সম্বেন্ধ বাতর্ া
20প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, 21 “মনুষয্সন্তান,

সীেদােনর িদেক তািকেয় আমার হেয় েসই স্থােনর িবরুেদ্ধ কথা বল|
22 বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন:

“ �সীেদান আিম েতামার িবরুেদ্ধ!
েতামার েলােকরা আমায় সম্মান করেত িশখেব!

আিম সীেদানেক শািস্ত েদব|
তখন েলােক জানেব েয আিমই প্রভু, আিমই পিবত্র|

আর েসই ভােব আমার সেঙ্গ বয্বহার করেব|
23আিম সীেদােন েরাগ ও মৃতুয্ পাঠাব

আর শহেরর মেধয্ বহু েলাক মারা যােব|
খড়্গ শত্রু ৈসনয্ শহেরর বাইেরর বহু েলাকেকও হতয্া করেব|
তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু!�

ইস্রােয়ল জািতেক েদেখ আর েকউ হাসেব না
24 “ �ইস্রােয়েলর চার ধােরর েদশগুেলা যারা তােদর ঘৃণা

কেরিছল, তারা ইস্রােয়লেক আঘাত করেত আর জ্বালাজনক হুল
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বা কঁাটার মত হেব না| তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু, তােদর
সদাপ্রভু|� ”

25 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন, “আিম ইস্রােয়েলর
জনগণেক অনয্ানয্ জািতর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছলাম, িকন্তু আিমই
আবার তােদর পিরবারেক একত্র করব| তখন ঐ জািতরা জানেব েয
েকবলআিমই পিবত্র এবংআমার সােথ েসই অনাসাের বয্বহার করেব|
আিমআমার দাস যােকাবেক েয েদশ িদেয়িছলাম, ইস্রােয়েলরজনগণ
তখন েসই েদেশ বাস করেব| 26 তারা েসই েদেশ িনরাপেদই বাস
করেব, ঘরবাড়ী বানােব ও দ্রাক্ষা গাছ লাগােব| চার পােশর েয জািতরা
তােদর ঘৃণা করত, আিম তােদর শািস্ত েদব| তখন ইস্রােয়লবাসী
িনরাপেদ বাস করেব, আর জানেব েয আিমই তােদর প্রভু ও ঈশ্বর|”

29
িমশেরর িবরুেদ্ধ বাতর্ া

1 িনবর্াসেনর দশম বছেরর দশম মােসর (জানুযারী) দ্বাদশ িদেন
প্রভুর, আমার সদাপ্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন,
2 “মনুষয্সন্তান, িমশেরর রাজা ফেরৗেণর িদেক তািকেয় তার িবরুেদ্ধ
ও িমশেরর িবরুেদ্ধ আমার হেয় এই কথা বল| 3 বল, �প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথা বেলন:

“ �িমশেরর রাজা ফেরৗণ, আিম েতামার িবরুেদ্ধ|
তুিম নীলনেদর মাঝখােন শুেয় থাকা েসই সামুিদ্রক দানব|

তুিম বেল থাক, “এটা আমার নদী!
আিমই এর সৃষ্টিকতর্ া!”

4-5 “ �িকন্তু আিম েতামার েচায়ােল বঁড়িশ িদেয় িঁবিধেয় েদব|
নীলনেদর মাছরা েতামার আঁেশ ধরা পড়েব|
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আিম েতামােক মাছশুদ্ধ নদী েথেক
ডাঙ্গায় তুেল আনব|

আিম েতামােক সেবেগ িনজর্ ন প্রান্তের ছঁুেড় েফেল েদব|
তুিম মািটেত পেড় থাকেব, েকউ েতামায় তুেল কবর েদেব না|

আিম েতামােক খাদয্স্বরূপ বনয্ পশু
ও পািখেদর কােছ েদব|

6 তখন িমশের বসবাসকারী সবাই
জানেব েয আিমই প্রভু|

“ �আিম েকন এসব করব?
কারণ ইস্রােয়েলর েলাকরা সাহােযয্র জনয্ িমশেরর ওপর িনভর্ র

কেরিছল|
িকন্তু িমশর হেচ্ছ একিট পাতলা খােগর লািঠর মত|

7 যখন ইস্রােয়ল েতামার সেঙ্গ েলেগ রইল,
তখন তুিম েভেঙ্গ পড়েল এবং েস েতামার ঘাড় মটেক িদল|

যখন ইস্রােয়ল েতামার ওপর েহলান িদল,
তুিম েভেঙ্গ পড়েল আর ওেদর েফেল িদেল|

িকন্তু িমশর েকবল তােদর হাত ও কঁাধ িবদ্ধ কেরেছ|
তারা সাহােযয্র জনয্ েতামার ওপর ভার িদেয়িছল, িকন্তু তুিম
তার কঁাধ মুচেড় েভেঙ্গ িদেয়ছ|� ”

8 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
“আিম েতামার িবরুেদ্ধ তরবাির আনব,

এবং েতামার সমস্ত েলাকজন ও পশুপািখ ধ্বংস করব|
9 িমশর শূনয্ ও ধ্বংস হেব,

তখন তারা জানেব আিমই প্রভু|”
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ঈশ্বর বলেলন, “েকন আিম এসব কাজ করব? কারণ তুিম বেলছ,
�এই নদী আমার, আিমই এর িনমর্াতা|� 10 তাই আিম (ঈশ্বর) েতামার
িবরুেদ্ধ| আিম েতামার নীলনেদর বহু শাখা-প্রশাখাগুিলরও িবরুেদ্ধ|
আিম িমশরেক সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করব| িমেগ্দাল েথেক আসওয়ান
পযর্ন্ত এমনিক কূশ েদেশর সীমানা পযর্ন্ত শহরগুিল শূনয্ হেব| 11 েকান
েলাক এমনিক পশুও িমশেরর মেধয্ িদেয় যাতায়াত করেব না| 40
বছর ধের েকউ তার মেধয্ িদেয় যােবও না, বসবাসও করেব না|
40 বছর ধের শহরগুিল ধ্বংসস্তুপ হেয় পেড় থাকেব 12আিম িমশর
ধ্বংস করব| শহরগুেলা 40 বছর ধের ধ্বংেসর মেধয্ পেড় থাকেব|
আিম জািতগেণর মেধয্ িমশরীয়েদর ছিড়েয় েদব, িবেদেশ তােদর
আগন্তুেকর মত করব|”

13প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আিম িমশেরর েলাকেদর
বহুজািতর মেধয্ িছন্ন িভন্ন করব| িকন্তু 40 বছর পরআিমঐ েলাকেদর
আবার সংগ্রহ করব| 14আিম িমশরীয়েদর বন্দী দশা েফরাব, তােদর
জন্মভূিম পেথ্রােষ িফিরেয় আনব িকন্তু তােদর রাজয্ও তার গুরুত্ব
হারােব| 15অনয্ানয্ রােজয্র েথেক েসই রাজয্ সব েচেয় কমগুরুত্বপূণর্
হেব| েসটা আর কখনও অনয্ানয্ জািতর উপের িনেজেক উন্নত করেব
না| আিম তােদর এমন ন্য়ূন করব েয তারা আর জািতগেণর উপের
কতৃর্ ত্ব করেব না| 16 ইস্রােয়ল পিরবার আর কখনও িমশেরর উপের
িনভর্ র করেব না| ইস্রােয়লীয়রা তােদর পাপ স্মরণ করেব- তারা স্মরণ
করেব েয তারা িমশেরর িদেক সাহােযয্র জনয্ িফেরিছল (ঈশ্বেরর
িদেক নয়)| আর তারা জানেব েয আিমই প্রভু এবং সদাপ্রভু|”

বািবল িমশর লাভ করেব
17 িনবর্াসেনর সাতাশতম বছেরর প্রথম মােসর প্রথম িদেন প্রভুর এই

বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 18“মনুষয্সন্তান, নবূখিদ্রত্ সর
বািবেলর রাজা েসােরর িবরুেদ্ধ প্রবলভােব তার ৈসনয্েদর িদেয় যুদ্ধ
কিরেয়িছেলন| তারা প্রেতয্ক ৈসেনয্র মাথা কািমেয়িছল| ভারী মাল
বহন করা কালীন ঘষর্ন দ্বারা প্রেতয্ক ৈসনয্ নগ্ন হেয়িছল| নবূখিদ্রত্ সর
ও তার েসনাদল েসারেক পরািজত করেত কেঠার পিরশ্রম কেরিছল
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িকন্তু তারা েসই সব কেঠার পিরশ্রম দ্বারা িকছুই লাভ কেরিন|”
19 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আিম িমশর েদশ
বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক েদব আর েস িমশেরর েলাকেদর
বহন কের িনেয় যােব| েসটাই হেব নবূখিদ্রত্ সেরর েসনাদেলর েবতন|
20 আিম নবূখিদ্রত্ সরেক তার কেঠার পিরশ্রেমর পুরস্কার িহসােব
িমশর েদশ িদেয়িছ| কারণ তারা আমার জনয্ কাজ কেরেছ|” প্রভু
আমার সদাপ্রভুই এসব কথা বেলেছন!

21 “েসই িদন আিম ইস্রােয়ল পিরবারেক শিক্তশালী করব, তখন
েহ িযিহেষ্কল আিম েতামােক তােদর কােছ কথা বলেত েদব আর তারা
জানেব েয আিমই প্রভু|”

30
বািবেলর ৈসনয্রা িমশর আএমন করেব

1 প্রভুর বাকয্ আবার আমার কােছ এল, িতিন বলেলন,
2 “মনুষয্সন্তান, আমার হেয় ভাববাণী কের বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই কথাগুেলা বেলন:

“ �িচৎকার কের বল,
“েসই ভয়ঙ্কর িদন আসেছ|”

3 েসই িদন িনকট!
হঁয্া, প্রভুর েসই িবচােরর িদন িনকেটই|

েসই িদন হেব েমঘাচ্ছন্ন এক িদন,
েসটা হেব জািতগেণর িবচােরর িদন!

4 িমশেরর িবরুেদ্ধ একিট তরবাির আসেব এবং তার পতন হেব!
তাই েদেখ, কূশ েদেশর েলাকরা ভেয় কঁাপেব|

বািবেলর ৈসনয্রা িমশেরর েলাকেদর বন্দী কের িনেয় যােব|
িমশরেক তার িভিত্ত েথেক উৎ পাটন করা হেব!
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5 “ �বহু েলাক িমশেরর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কেরিছল, েযমন কূশ,
পূট, লূদ-এর েলাকরা, আরবীয়়রা সবাই, এবং িলিবয়ার েলাকরা| িকন্তু
তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব এবং যারা চুিক্ত কেরিছল েসই সমস্ত েলাকরাও*
ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব!

6 “ �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন:
“যারা িমশেরর স্তেম্ভর মত তারা পিতত হেব|

তার পরাক্রেমর েয গবর্ তার েশষ হেব|
িমেগ্দাল েথেক িসেবনী পযর্ন্ত িমশেরর েলােক যুেদ্ধ হত হেব|”
প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই সব কথা বেলেছন!
7 েয সব েদশ ধ্বংস হেয়িছল

িমশর তােদর সেঙ্গ েযাগ েদেব|
িমশেরর শহরগুেলা

ঐ শূনয্ শহরগুেলার মেধয্ থাকেব|
8আিম িমশের এক আগুন লাগাব,

আর তার সমস্ত সাহাযয্কারীরা ধ্বংস হেব|
তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু!

9 “ �েসই সময় আিম বাতর্ াবাহক পাঠাব, যারা জাহােজ কের
েসই দুঃসংবাদ িনেয় কূশ েদেশ যােব| কূশ এখন িনেজেক িনরাপদ
ভােব িকন্তু িমশরেক শািস্ত েপেত েদেখ কূশ ভেয় কঁাপেব| েসই িদন
আসেছ!� ”

10 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
“আিম িমশর ধ্বংস করার জনয্

বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক বয্বহার করব|
11 নবূখিদ্রত্ সর ও তার েলাকরা সমস্ত জািতর মেধয্ ভয়াবহ|
* 30:5: যারা � েলাকরা অথর্াৎ িযহূদা|
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আিম িমশর ধ্বংস করার জনয্ তােদর আনব|
তারা িমশেরর িবরুেদ্ধ তােদর খড়্গ েবর কের েদশ শেব পূণর্
করেব|

12আিম নীল নদেক শুষ্ক ভূিমেত পিরণত করব|
তারপর েসই শুষ্ক ভূিম আিম দুষ্ট েলাকেদর কােছ েবেচ েদব|

আিম েসই েদশ শূনয্ করেত িবেদশীেদর বয্বহার করব|
আিমই প্রভু এই কথা বেলিছ!”

িমশেরর মূির্ত্তগুিল ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব
13 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
“আিম িমশেরর মূির্ত্তেদরও ধ্বংস করব|

আিম েনাফ েথেকও মূির্ত্তগুেলা দূর করব|
িমশের েকান েনতা থাকেব না

আর আিম িমশর েদেশ ভয় সৃষ্টি করব|
14আিম পেথ্রষেক শূনয্ কের েদব|

আিম েসায়েন আগুন লাগাব|
আিম িথেব্স্ক শািস্ত েদব|

15 এবং আিম িমশেরর দুগর্ েবষ্টিত শহর সীেনর িবরুেদ্ধ আমার েরাধ
েঢেল েদব|

আিম িথব্স্-এর েলাকেদর ধ্বংস করব!
16আিম িমশের আগুন লাগাব|

সীন শহর ভেয় ছটফট করেব|
ৈসনয্রা িথব্স্এ প্রেবশ করেব

আর প্রিতিদন েনােফ নতুন নতুন সমসয্া েদখা েদেব|
17আেবন ও পী-েবশেতর যুবকরা যুেদ্ধ মারা পড়েব|

আর স্ত্রীেলাকেদর বন্দী করা হেব|
18 েসই িদন, িদেনর েবলায় তফেন্হেষ অন্ধকার েনেম আসেব|

কারণ আিম েসই স্থােন িমশেরর ক্ষমতা েভেঙ্গ েদব|
িমশেরর িনির্ভকতার গবর্ েশষ হেব|
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একটা েমঘ িমশরেক েঢেক েদেব আর তার কনয্ােদর বন্দী করা
হেব|

19 সুতরাং আিম িমশরেক শািস্ত েদব|
তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু|”

িমশর িচর িদেনর জনয্ দুবর্ল হেয় পড়েব
20 িনবর্াসেনর এগােরাতম বছেরর প্রথম মােসর সপ্তম িদেন প্রভুর

এই বাকয্ আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, 21 “মনুষয্সন্তান, আিম
িমশেরর রাজা ফেরৗেণর বাহু ভগ্ন কেরিছ| পিট িদেয় েকউ তার েসই
হাত েবঁেধ েদেব না| তা আেরাগয্ও হেব না তাই েসই হাত তরবািরও
ধরেত পারেব না|”

22 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আিম িমশেরর রাজা
ফেরৗেণর িবরুেদ্ধ| আিম তার দুেটা হাতই েভেঙ্গ েফলব, শক্ত হাতটা
আর েয হাতটা ইিতমেধয্ই েভেঙ্গ েফলা হেয়েছ েসটােকও| আিম তার
হাত েথেক খড়্গ েফেল েদব| 23আিম িমশরীয়েদর জািতগেণর মেধয্
িছন্ন িভন্ন কের েদব| আিম তােদর িবিভন্ন েদেশ ছিড়েয় েদব|

24আিম বািবেলর রাজার হাত শক্ত কের তার হােত আমার তরবাির
েদব| িকন্তু আিম ফেরৗেণর হাত েভেঙ্গ েদব| তখন ফেরৗণ বয্থায
িচৎকার কের কঁাদেব েযমন একজন মৃতুয্ পথযাত্রী আহত মানুষ কঁােদ|
25তাই আিম বািবেলর রাজার হাত দৃঢ় করব িকন্তু ফেরৗেণর বাহু খেস
পড়েব এবং তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু|

“আিম বািবেলর রাজার হােত খড়্গ েদব আর েস িমশর েদেশর
িবরুেদ্ধ তা বয্বহার করেব| 26 আিম িমশরীয়েদর জািতগেণর মেধয্
ছিড়েয় েদব এবং তােদর িবিভন্ন েদেশ ছিড়েয় েদব| তখন তারা জানেব
েয আিমই প্রভু!”

31
িবশাল এরস বৃক্ষ
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1 িনবর্াসেনর এগােরাতম বছেরর তৃতীয় মােসর প্রথম িদেন প্রভুর
এই বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, এই
কথাগুিল িমশেরর রাজা ফেরৗণ ও তার প্রজােদর িগেয় বল|

“ �তুিম এত মহান!
েতামার সেঙ্গ আিম কার তুলনা করব?

3অশূরীয় হল িলবােনােনর একিট এরস বৃেক্ষর মত|*
তার শাখাসকল সুন্দর,
ঘন ছায়া িবিশষ্ট
আর ৈদেঘর্য্ েবশ লম্বা হওয়ায়

তার মাথা িছল েমেঘর মেধয্!
4জেল েসই গােছর বৃিদ্ধ হত|

গভীর নদী েসই বৃক্ষেক আেরা লম্বা কেরিছল|
েযখােন বৃক্ষিট েরাপণ করা হেয়িছল

েসই জায়গারই কাছাকািছ নদীিট বেয় েযত|
এবং নদীিটর েসই ভাগ েথেক েছাট েছাট জলধারা

ঐ জিমর অনয্ানয্ গাছগুিলর কােছ বেয় েযত|
5 তাই েসই বৃক্ষ েক্ষেত্রর অনয্ানয্ বৃেক্ষর েচেয় উচ্চতায় লম্বা িছল|

আর তােত অেনক শাখাও জন্মাল|
অেনক জলও িছল

তাই গােছর শাখাগুিল ছিড়েয় েগল|
6আকােশর সমস্ত পািখ

েসই গােছর ডােল বাসা বঁাধল|
আর মােঠর সমস্ত পশু

েসই শাখার তলায় সন্তান প্রসব করল|
সমস্ত মহান জািত

েসই গােছর ছায়ায় বাস করল|
7 েসই বৃক্ষ অিত সুন্দর,
* 31:3: অশূরীয় � মত অথবা “একিট েমাচাকার বৃক্ষ িবেশেষর কথা ভােবা| না!
িলবােনােনর একিট এরস বৃেক্ষর কথা ভােবা|”
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অিত বৃহৎ  ও লম্বা ডাল যুক্ত িছল|
তার মূলগুিল প্রচুর জলও েপত!

8 এমনিক ঈশ্বেরর বাগােনর
এরস বৃক্ষও এত বড় িছল না|

েদবদারু গােছরও এতগুেলা শাখা িছল না|
এমনিক অেম্মান বৃেক্ষরও এত শাখা িছল না|
ঈশ্বেরর বাগােনর

েকান বৃক্ষই এত সুন্দর িছল না|
9আিম তােক অেনক শাখা িবিশষ্ট

ও সুন্দর করলাম|
এই েদেখ, এদেনর বৃক্ষগুিল, েযগুিল ঈশ্বেরর বাগােন িছল,

ঈষর্ািন্বত হেয় উঠল|� ”

10 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন: “েসই গাছ বড়
হল, তার মাথা েমঘ ছঁুেলা আর তা এত উঁচু বেল তার মেন গবর্ হল!
11 েসই জনয্ আিম একজন শিক্তশালী রাজার হােত েসই বৃেক্ষর ওপর
িনয়ন্ত্রণভার িদলাম| েসই শাসক তার মন্দ কােজর জনয্ েসই বৃক্ষেক
শািস্ত িদল| আিম েসই বৃক্ষেক আমার উদয্ান েথেক তুেল েফললাম|
12 িবেদশীরা পৃিথবীর ভয়ঙ্কর েলাকরা তা েকেট তার শাখাগুিল পাহােড়
ও উপতয্কায় ছিড়েয় িদল| তার ভাঙ্গা ডালগুিল েসই েদেশর মধয্
িদেয় প্রবািহত নদী ভািসেয় িনেয় েগল| েসই গােছর তলায় আর ছায়া
না থাকায় েলােক তােক পিরতয্াগ করল| 13 এখন েসই পিতত বৃেক্ষ
পািখরা বাস কের; বনয্ পশুরা তার পিতত শাখাগুিল মািড়েয় যায়|

14 “এখন, জেলর ধােরর আর েকান গাছ ঐরকম বড়াই করেব না|
তারা আর েমঘ পযর্ন্ত েপৗছঁােত চাইেব না| েযসব বৃক্ষ জল পান কের,
তােদর েকউ আর লম্বা বেল বড়াই করেব না| কারণ তারা সবাই মৃতুয্র
জনয্ িনরূিপত| তারা সবাই িশওেল চেল যােব| অনয্রা, যারা মৃতুয্র
পের অগাধ গেতর্ েনেমেছ তােদর সেঙ্গ তারা েযাগ েদেব|”
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15প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন, “েসই িদন যখন েসই
বৃক্ষ িশওেল েগল, আিম েলাকেদর কঁািদেয়িছলাম| আিম তােক গভীর
সমুদ্র দ্বারা েঢেক েফললাম, নদীগুিলর প্রবাহ বন্ধ কের িদলাম যােত
জল আর প্রবািহত হেত না পাের| আিম িলবােনানেক তার জনয্ েশাক
করালাম, অনয্ সব গাছগুেলা বড় গাছিটর জনয্ দুঃেখ অসুস্থ হেয়
পড়ল| 16আিম েসই বৃেক্ষর পতন ঘটালামআরজািতগণ তার পতেনর
শেব্দ ভেয় েকঁেপ উঠল|আিম েসই বৃক্ষেক মৃতুয্র স্থােন পাঠালাম েযন
তা িগেয়, যারা পাতােল প্রেবশ কেরেছ এমন সব েলােকর সেঙ্গ েযাগ
িদেত পাের| অতীেত, এদেনর সব গাছ, িলবােনােনর সেবর্াত্ কৃষ্টরা
েসই জল পান করত| েসই সমস্ত বৃক্ষ অগাধ গহবের শািন্ত েপেয়িছল|
17 হঁয্া, বড় বৃক্ষিটর সেঙ্গ ঐ বৃক্ষরাও মৃতুয্র স্থােন েনেম েগল| তারা
যুেদ্ধ িনহত েলােকেদর সােথ েযাগ িদল| েসই বড় বৃক্ষিট অনয্ বৃক্ষেদর
বলবান করল| ঐ বৃক্ষগুিল জািতগেণর মেধয্ বড় বৃেক্ষর ছায়ায় বাস
কেরিছল|

18 “েহ িমশর, এদেন অেনক বড় ও বলবান বৃক্ষ িছল| তার মেধয্
েকান বৃক্ষিটর সেঙ্গ আিম েতামার তুলনা করব? তারা সবাই অতল
গহবের চেল েগেছ এবং তুিমও পাতােল ঐ িবেদশীেদর† সেঙ্গ েযাগ
েদেব| তুিমও েসখােন যুেদ্ধ হত েলাকেদর মেধয্ পেড় থাকেব|

“হঁয্া, ফেরৗেণর প্রিত এটা ঘটেব আর তা ঘটেব তার সেঙ্গ থাকা
েলােকর ওপর!” প্রভু, আমার সদাপ্রভুই এই সব কথা বেলন|

32
ফেরৗণ িসংহ না দানব

1 দ্বাদশতম বছেরর িনবর্াসেনর দ্বাদশতম মােসর প্রথম িদেন প্রভুর
এই বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন: 2 “েহ মনুষয্সন্তান,
িমশেরর রাজা ফেরৗেণর সম্বেন্ধ েশােকর এই গান েগেয় তােক বল:
† 31:18: িবেদশী আক্ষিরক অেথর্, “সুন্নৎ করা হয়িন এমন েলাক|”
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“ �তুিম িনেজেক উপজািতর মেধয্ িদেয় েহঁেট যাওয়া যুব িসংেহর মত
মেন করেত|

িকন্তু আসেল তুিম হৃেদর দানেবর মত|
তুিম জলেস্রােতর মেধয্ পথ কের িনেয় এিগেয় েযেত,

েতামার পা িদেয় তুিম জল কাদাময় কের তুলেত|
তুিমই নদীগুিলেক আেলািড়ত কের িদেত|� ”

3 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন:

“আিম বহু েলাক জন একত্র কেরিছ|
এবার আিম েতামার উপের আমার জাল ছঁুড়ব|
তারপর েলােক েতামায় েটেন তুলেব|

4 তারপর আিম েতামায় মািটেত েফেল েদব|
আিম েতামায় মােঠ ছঁুেড় েফলব|

আকােশর সমস্ত পাখী যােত েতামার ওপর িবশ্রাম কের েসই বয্বস্থাই
আিম করব|

সমস্ত বনয্ পশুরা এেস তৃপ্ত না হওয়া পযর্ন্ত যােত েতামােক
েখেয় েনয় তার বয্বস্থা আিম করব|

5আিম েতামার েদহ পবর্েতর উপের ছিড়েয় েদব|
উপতয্কাগুিল আিম েতামার মৃতেদেহ পূণর্ কের েদব|

6আিম েতামার রক্ত পবর্েতর উপর
েঢেল মািট িভিজেয় েফলব|
নদীগুিল েতামার দ্বারা পূণর্ হেব|

7আিম েতামােক অদৃশয্ কের েদব|
আিম আকাশ েঢেক েফেল তারাগুিলেক অন্ধকারময় করব|

আিম সূযর্েক েমেঘর েপছেন লুিকেয় রাখব|
আিম েতামার সমস্ত আেলােক অন্ধকার কের েদব|

8কেয়কিট আেলা আেছ যা আকাশেক আেলািকত কের,
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িকন্তু েতামার কােছ েসগুেলা যােত অন্ধকার েদখায় আিম তার
বয্বস্থা করব|

আিম েতামার সমস্ত েদশগুিলেক অন্ধকারময় কের েদব|”
প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন|

9 “আিম যখন েতামােদর বন্দী িহেসেব েয েদশ েতামরা জান না
এমন এক েদেশ পাঠাব তখন বহু েলাক দুঃিখত ও িচন্তাগ্রস্ত হেব|
10 উপজািত েতামায় েদেখ অবাক হেয় যােব| আিম যখন আমার
তরবািরিট তােদর সামেন েদালাব তখন তারা েতামার দরুণ ভেয়
কঁাপেব| েতামার পতেনর িদেন, প্রিত মুহুেতর্ রাজারা ভেয় কঁাপেব,
প্রেতয্েক তার িনেজর জীবেনর জনয্ ভীত হেব|”

11 কারণ প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলেছন: “েয বািবেলর রাজার
তরবাির েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেব| 12 আিম েতামার
েলাকেদর হতয্া করার জনয্ ঐসব ৈসনয্েদর বয্বহার করব|ঐ ৈসনয্রা
ভয়ঙ্কর জািতর েলাক; িমশর যা িনেয় গবর্ কের তা তারা ধ্বংস করেব|
িমশেরর েলাক জনও ধ্বংস হেব| 13 িমশেরর নদীর ধাের যত পশু
আেছআিম তােদর সব ধ্বংস করব| ফেল েলাকরা তােদর পােয় পােয়
আর জল েঘালা করেব না, পশুেদর কু্ষেরর দ্বারাও জল আর েঘালা
হেব না| 14 অথর্াৎ আিম িমশেরর জল শান্ত করব| তােদর নদীগুেলা
আেস্ত আেস্ত েতেলর মত বইেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা
বেলেছন| 15 “আিম িমশরেক একিট শূনয্ স্থােন পিরণত করব| েদশিট
সব িকছুই হারােব| িমশের বাসকারী সমস্ত েলাকেকই আিম শািস্ত েদব|
তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু|

16 “অনয্ জািতর েলাকরা ও কনয্ারা এই েশােকর গান গাইেব|
িমশর ও িমশেরর েলােকেদর সম্বেন্ধ তার েশােকর এই গান গাইেব|”
প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই সব কথা বেলেছন|

িমশর ধ্বংেসর জনয্ রেয়েছ
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17 িনবর্াসেনর দ্বাদশতম বছেরর প্রথম মােসর পঞ্চদশ িদেন প্রভুর
এই বাতর্ া আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 18 “মনুষয্সন্তান, িমশেরর
েলাকেদর জনয্ কঁাদ| িমশর এবং েসই শিক্তশালী জািতেদর কবেরর
িদেক পিরচািলত কর; তােদর পাতােলর িদেক পিরচািলত কর|
েযখােন তারা অনয্ানয্ গতর্ গামীেদর কােছ যােব|

19 “িমশর তুিম অনয্ কারও েচেয় উৎকৃষ্ট নও! মৃতুয্র স্থােন যাও,
ঐ সমস্ত িবেদশীেদর সেঙ্গ িগেয় েশাও|

20“যুেদ্ধ যারা িনহত হেয়িছল িমশর তােদর কােছ যােব| যুেদ্ধ িমশর
িনেজই িনহত হেয়িছল| শত্রুরা তােক এবং তার সমস্ত েলাকেক েটেন
িনেয়েছ|

21 “বলবান ও শিক্তশালী েলাক যুেদ্ধ হত হেয়িছল| ঐসব িবেদশী
েলাকরা মৃতুয্র স্থােন েনেম িগেয়িছল| ঐ স্থােন যারা হত হেয়িছল তারা
িমশর এবং তার সাহাযয্কারীর সােথ কথা বলেব|

22-23 “মৃতুয্র েসই স্থােন অশূর ও তার সমস্ত ৈসনয্রা রেয়েছ;
তােদর কবর রেয়েছ েসই গভীরতম গেতর্ |ঐসব অশূরীয় ৈসনয্রা যুেদ্ধ
হত হেয়িছল আর তােদর কবরগুিল তার ঐ কবেরর পােশই রেয়েছ|
জীিবত কােল তারা েলাকেদর ভীত করত িকন্তু এখন তারা সবাই শান্ত
তারা সবাই যুেদ্ধ িনহত হেয়েছ|

24 “এলম েসখােন রেয়েছ; তার ৈসনয্রা তার কবেরর চারপােশ
রেয়েছ; তােদর সবাই যুেদ্ধ িনহত হেয়িছল| ঐ িবেদশীরা গভীরতম
গেতর্ িগেয়েছ| জীিবত কােল তারা েলাকেদর ভীত করত িকন্তু তারা
তােদর লজ্জা সেমত ঐ গভীর গেতর্ িগেয়েছ| 25 যুেদ্ধ িনহত সমস্ত
ৈসনয্ ও এলেমর জনয্ তারা িবছানা েপেতেছ| এলেমর ৈসনয্রা তার
কবেরর চারপােশ রেয়েছ| ঐসব িবেদশীরা যুেদ্ধ িনহত হেয়িছল|
জীিবত কােল তারা েলােকেদর সন্ত্রস্ত করত িকন্তু তারা তােদর লজ্জা
সেমত ঐ গভীর গেতর্ িগেয়েছ| তারা িনহত অনয্সব েলােকেদর সেঙ্গ
রেয়েছ|

26“েমশক, তূবল এবং তােদর সব েসনারা ঐখােন রেয়েছ; তােদর
কবরও তারই পােশ| ঐসব িবেদশীরা যুেদ্ধ িনহত হেয়িছল এরাই
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জীিবত কােল েলাকেদর ভীত করত| 27 এখন তারা বহু পূেবর্ েয সব
শিক্তশালী েলাকরা মারা িগেয়িছল তােদর সােথ শািয়ত| তারা তােদর
যুেদ্ধর অস্ত্র সেমত কবরস্থ| তােদর অস্ত্রগুিল তােদর মাথার নীেচ িকন্তু
পাপ তােদর হােড়র মেধয্ কারণ তােদর জীবন কােল তারা েলাকেদর
ভীত কেরিছল|

28 “িমশর, তুিমও ধ্বংস হেব এবং ঐসব িবেদশীেদর পােশ শয়ন
করেব| তুিম ঐসব অনয্ ৈসনয্রা, যারা যুেদ্ধ িনহত হেয়িছল তােদর
সােথ শয়ন করেব|

29 “ইেদামও েসখােন রেয়েছ; তার রাজারা অনয্ েনতােদর সেঙ্গ
েসখােন রেয়েছ| তারাও শিক্তশালী ৈসনয্ িছল িকন্তু এখন তারা যুেদ্ধ
হত অনয্ানয্ েলাকেদর সেঙ্গ শািয়ত| তারা ঐখােন ঐ িবেদশীেদর
পােশ শািয়ত| গভীরতম গেতর্ যারা েগেছ তােদর সােথ তারা েসখােন
রেয়েছ|

30 “উত্তেরর শাসকরা সবাই েসখােন রেয়েছ| সীেদােনর সব
ৈসনয্রা েসখােন রেয়েছ| তােদর শিক্ত েলােকেদর সন্ত্রস্ত কেরিছল
িকন্তু এখন তারা সবাই লিজ্জত| ঐ িবেদশীরা যুেদ্ধ িনহত অনয্
েলাকেদর সােথ শািয়ত| তারা তােদর লজ্জা সেমত ঐ গভীরতম গেতর্
িগেয়েছ|

31 “যারা মৃতুয্র স্থােন িগেয়েছ ফেরৗণ তােদর েদখেব| ফেরৗণ ও
তার েলাকরা েদেখ সান্তনা লাভ করেব| হঁয্া, তার সমস্ত ৈসনয্ যুেদ্ধ
িনহত হেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলেছন|

32“ফেরৗণ তার জীবদ্দশায় েলাকেদর ভয় েদিখেয়িছল| িকন্তু এখন
েস ঐ িবেদশীেদর সেঙ্গ শয়ন করেব|ফেরৗণ ও তার ৈসনয্বািহনী যুেদ্ধ
িনহত অনয্ ৈসনয্েদর সেঙ্গ শয়ন করেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব
কথা বেলেছন|

33
ঈশ্বর ইস্রােয়েলর প্রহরী িহসােব িযিহেষ্কলেক মেনানীত করেলন
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1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান,
েতামার েলাকেদর কােছ এই কথা বল, �আিম এই েদেশর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করার জনয্ শত্রুেসনা আনেল েলােক প্রহরী িহসােব একজনেক
মেনানীত করেব| 3 শত্রু আসেত েদখেল েসই প্রহরী িশঙা বািজেয়
েলাকেদর সাবধান করেব| 4 িকন্তু েসই সাবধান বাণী শুেন যিদ েকউ
তা অগ্রাহয্ কের তেব ৈসনয্রা তােদর বন্দী কের িনেয় যােব আর েসই
মানুষিট িনেজ তার মৃতুয্র জনয্ দায়ী হেব| 5 েস িশঙ্গার আওয়াজ
শুেনও তা উেপক্ষা কেরিছল তাই তার মৃতুয্র জনয্ তােকই দায়ী করা
হেব| িকন্তু েস যিদ েসই সাবধান বাণীর িদেক মেনােযাগ িদত তেব
তার জীবন বঁাচােত পারত|

6 “ �িকন্তু এও হেত পাের েয প্রহরীিট শত্রু ৈসনয্ েদেখও িশঙা
বাজায়িন| েসই প্রহরীিট েলােকেদর সাবধান কের েদয় িন| ৈসনয্রা যিদ
েলাকেদর বন্দী কের িনেয় যায় তাহেল েসটা তােদর পােপর কারেণই
হেব িকন্তু েসেক্ষেত্র তােদর মৃতুয্র জনয্ প্রহরী দায়ী হেব|�

7 “এখন েহ মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়ল পিরবােরর জনয্ প্রহরী িহসােব
আিম েতামােকই মেনানীত করিছ| তুিম যিদ আমার মুখ েথেক েকান
বাতর্ া েশান, তেব আমার হেয় েলাকেদর সতকর্ কেরা| 8 আিম হয়ত
েতামায় বলব, �এই মন্দ েলাকরা মরেব|� তখন তুিম অবশয্ই েসই
বয্িক্তেক সাবধান করেব| যিদ তুিম েসই দুষ্ট বয্িক্তেক সাবধান না কর
ও তার জীবনধারার পিরবত্তর্ ন করেত না বল তেব েসই দুষ্ট েলাক তার
পােপই মারা যােব; িকন্তু আিম েতামােক তার মৃতুয্র জনয্ দায়ী করব|
9 িকন্তু তুিম যিদ েসই দুষ্ট েলাকেক সাবধান কের এবং জীবনধারা
পিরবত্তর্ ন করেত ও পাপ হেত িবরত হেত বলেলও যিদ েসই দুষ্ট েলাক
পাপ করেত থােক, তেব েস তার পােপই মরেব িকন্তু তুিম েতামার প্রাণ
রক্ষা করেব|”

ঈশ্বর ধ্বংস করেত চান না
10 “সুতরাং েহ মনুষয্সন্তান, আমার হেয় ইস্রােয়েলর পিরবােরর

কােছ কথা বল| ঐ েলােকরা হয়েতা বলেব, �আমরা পাপ কেরিছ ও
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িবিধ অমানয্ কেরিছ| আমােদর পাপ বহেনর পেক্ষ অতয্ন্ত ভারী| ঐ
পােপর জনয্ আমরা ক্ষয়় পািচ্ছ| বঁাচেত হেল আমরা িক করব?�

11 “তুিম তােদর বলেব, �প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন: �আমার
জীবেনর িদবয্, েকান েলােকর মৃতুয্েত আিম েকান আনন্দ অনুভব
কির না; এমনিক একজন দুষ্ট েলােকর মৃতুয্েতও নয়| আিম চাই না
েয তারা মারা যাক্| আিম চাই েযন ঐ দুষ্ট েলােকরা িফের আেস|
আিম চাই েয তারা তােদর জীবন ধারার পিরবত্তর্ ন করুক এবং একিট
সিতয্কােরর জীবনযাপন করুক! তাই আমার কােছ িফের এস! মন্দ
কাজ করা েথেক িবরত হও! ওেহ ইস্রােয়েলর পিরবার, েতামরা েকন
মরেব?�

12 “মনুষয্সন্তান, েতামার েলাকেদর বল: �অতীেত েকান মানুষ
যিদ ভাল কাজ কের থােক তেব পের েস মন্দ হেলও পাপ করেত
শুরু করেলও অতীেতর েসই ভাল কাজ তােক রক্ষা করেব না| িকন্তু
যিদ েকান মানুষ মন্দ হেত েফের তেব অতীেতর করা মন্দ কাজ
তােক ধ্বংস করেব না| সুতরাং মেন েরেখা পাপ করেত শুরু করেল
অতীেতর কৃত ভাল কাজ কাউেক রক্ষা করেব না|�

13 “আিম যিদ েকান ধাির্মক েলাকেক বিল েয েস বঁাচেব িকন্তু যিদ
েসই বয্িক্ত মেন কের অতীেতর কৃত ভাল কাজ তােক রক্ষা করেব
আর মন্দ কাজ করেত শুরু কের তেব আিম তার অতীেত করা ভাল
কাজ স্মরণ করব না| েস মন্দ কাজ করেত শুরু কেরেছ বেল মরেব!

14 “অথবা আিম এক মন্দ েলাকেক বলেত পাির েয েস মরেব
িকন্তু েস তার জীবন পিরবত্তর্ ন করেত পাের| েস পাপ করা েথেক িবরত
হেয় সিঠকভােব জীবনযাপন করেত পাের এবং ধাির্মক ও নয্ায়পরায়ণ
হেত পাের| 15 টাকা ধার করার সময় েয িজিনস বন্ধক েরেখিছল তা
িফিরেয় িদেত পাের| েস চুির করা িজিনেসর মূলয্ েফরৎ িদেত পাের|
েযআজ্ঞা জীবন েদয়, তা পালন করেত পাের| এইসব মন্দকাজ েথেক
িবরত হেত পাের েস েক্ষেত্র েসই বয্িক্ত অবশয্ই বঁাচেব, েস মরেব
না| 16 অতীেত েস েয মন্দ কাজ কেরিছল তা আিম মেন রাখব না|
েস েবঁেচ থাকেব কারণ েস এখন সিঠক পেথ চলেছ ও নয্াযয্ কাজ
করেছ!
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17 “িকন্তু েতামার েলােকরা বেল, �ওটা করা িঠক হয়িন| আমােদর
প্রভু কখনই এমন হেত পােরন না!�

“িকন্তু ঐ েলাকরা নয্াযয্ আচরণ করেছ না| 18 যিদ একজন ধাির্মক
েলাক ভাল কাজ করা বন্ধ কের পাপ করেত শুরু কের তেব েস
িনেজর পােপই মরেব| 19 আর যিদ এক মন্দ েলাক মন্দ কাজ করা
েথেক িবরত হেয় সৎ ও নয্ায়পরায়ণভােব জীবনযাপন কের, তেব েস
বঁাচেব! 20 িকন্তু েতামরা তবু বল েয আমার পথ নয্াযয্ নয় িকন্তু আিম
েতামােদর সিতয্ বলিছ, েহ ইস্রােয়ল পিরবার প্রেতয্ক েলাক তার কৃত
কেমর্র দ্বারা িবচািরত হেব!”

েজরুশােলম দখল হেয় িগেয়েছ
21 িনবর্াসেনর দ্বাদশতম বছেরর দশম মােসর পঞ্চম িদেন

েজরুশােলম েথেক একজন েলাক আমার কােছ এল| েস যুদ্ধেক্ষত্র
েথেক পািলেয় েসখােন এেসিছল| েস বলল, “শহরিট ধ্বংসপ্রাপ্ত
হেয়েছ!”

22 েসই েলাকিট আমার কােছ আসার পূেবর্ই িবেকল েবলা প্রভু
আমার সদাপ্রভুর শিক্ত আমার ওপর এল| ঈশ্বর আমায় েবাবার মত
করেলন েয সময় েসই বয্িক্ত আমার কােছ এল েস সময় প্রভু আমার
মুখ খুেল িদেয়আবার কথা বলেত িদেলন| 23তখন প্রভুর বাকয্আমার
কােছ এল, িতিন বলেলন: 24 “েহ মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর ধ্বংিসত
শহের িকছু ইস্রােয়লীয় বাস করেছ| েসই েলােকরা বলেছ, �অব্রাহাম
েকবল েসই একজন যােক ঈশ্বর সমস্ত েদশ িদেয়িছেলন| এখনআমরা
বহুজন, সুতরাং িনশ্চয়ভােব এই েদশ আমােদর!�

25 “তুিম অবশয্ই তােদর বলেব েয প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, �েতামরা রক্ত শুদ্ধ মাংস েখেয় েফল, সাহােযয্র জনয্ মূির্ত্তর
িদেক েচেয় থাক ও হতয্া কের থাক, সুতরাং আিম েকন েতামােদর
েসই েদশ েদব? 26 েতামরা েতামােদর তরবািরর উপর িনভর্ র কর|
প্রেতয্েক ভয়ানক কাজ কের, প্রিতেবশীর স্ত্রীর সােথ বয্িভচারজাতীয়
পাপ কাজ কের, সুতরাং েতামরা েদশিটর অিধকার পােব না|�
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27 “ �েতামরা অবশয্ই তােদর বলেব েয প্রভু ও সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, “আমার জীবেনর িদবয্ িদেয় আিম প্রিতজ্ঞা কের বলিছ েয
ঐ েলাকরা তরবাির দ্বারাই ঐ ধ্বংিসত নগেরর মেধয্ হত হেব! যিদ
েকউ নগর েথেক মােঠ যায় তেব আিম পশুেদর দ্বারা তােক হতয্া
করব আর তারা তােক খােব| যিদ েকউ দুেগর্র বা গুহার মেধয্ লুকায়
তেব েসখােন েস েরােগ অসুস্থ হেয় মারা যােব| 28আিম েসই েদশেক
শূনয্ ও নষ্ট করব| েদশ তার সমস্ত গবর্ করার িবষয় হারােব| ইস্রােয়েলর
পবর্তগুিল শূনয্ হেয় যােব| েসই জায়গা িদেয়আর েকউ যােব না| 29ঐ
েলাকরা বহু ভয়ানক কাজ কেরেছ| েসই জনয্ আিম েসই েদশেক শূনয্
ও আবজর্ না স্বরূপ করব| তখন এই েলাকরা জানেব েয আিমই প্রভু|”

30 “ �এখন েহ মনুষয্সন্তান েতামার িবষেয়| েতামার েলাকরা
েদওয়ােল েহলান িদেয় থােক আর দরজায় দঁািড়েয় েতামার সম্বেন্ধ
কথা বেল| তারা এেক অপরেক বেল, “চল িগেয় শুিন প্রভু িক
বলেছন|” 31 তারা েতামার কােছ এমনভােব আেস আর েতামার
সামেন এমনভােব বেস মেন হয় েযন তারা আমারই প্রজা| তারা েতামার
কথা েশােন িকন্তু তুিম যা বলছ তারা তা পালন করেব না| তারা েকবল
তােদর েযটা ভাল েবাধ হয় েসটাই কের| তারা েকবল েলাক ঠিকেয়
অথর্ উপাজর্ ন করেত চায়|

32 “ �এই েলাকেদর কােছ তুিম ভালবাসার গান গাইেয় ছাড়া আর
িকছুই নও| তােদর কােছ েতামার গলা ভাল, তুিম ভাল বাজনাদার| তারা
েতামার কথা শুনেব িকন্তু তুিম যা বলছ তা তারা করেব না| 33 িকন্তু
তুিম েয সব িবষেয়র কথা বলছ তা প্রকৃতই ঘটেব| আর েলােক েমেন
েনেব েয সিতয্ই তুিম একজন ভাববাদী|� ”

34
ইস্রােয়ল েমষ পােলর মত

1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান,
আমার হেয় ইস্রােয়েলর েমষপালকেদর িবরুেদ্ধ এই কথা বল| প্রভু,
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আমার সদাপ্রভু যা বেলন তা হল এই: �েতামরা, ইস্রােয়েলর
েমষপালকরা েকবল িনেজেদর েপটই ভরাচ্ছ; এটা েতামােদর পেক্ষ
অতয্ন্ত খারাপ হেব| েতামরা েমষপালকরা েমষেদর েকন খাওয়াচ্ছ
না? 3 েতামরা হৃষ্টপুষ্ট েমষগুিল েভাজন কর আর তােদর পশম
িদেয় িনেজেদর জনয্ কাপড় ৈতরী কর| েতামরা হৃষ্টপুষ্ট েমষগুিলেক
েমের েফল িকন্তু েমেষর পালেক খাওয়াও না| 4 েতামরা দুবর্লেদর
সবল কর িন, অসুস্থেদর যত্ন নাও িন, আঘাত প্রাপ্তেদর ক্ষতস্থান
েবঁেধ দাওিন| েমষেদর মেধয্ েকউ েকউ পথভ্রষ্ট হেল েতামরা তােদর
িফিরেয় আেনািন| েতামরা হািরেয় যাওয়া েমষেদর খঁুজেত যাওিন|
না, েতামরা িনষু্ঠর ও কড়া মেনাভাব েদিখেয়ছ�েসই ভােবই েতামরা
েমষেদর পিরচালনা করেত েচেয়ছ!

5 “ �আর এখন েমেষরা িছন্ন িভন্ন কারণ েকান েমষপালক েনই|
তারা সব রকেমর বনয্ পশুর খােদয্ পিরণত হেয়েছ, তারা িছন্ন িভন্ন
হেয় েগেছ| 6 আমার েমষপালরা সমস্ত পবর্ত ও উপপবর্েত ঘুের
েবিড়েযেছ, তারা পৃিথবীর সবর্ত্র ছিড়েয় িগেয়েছ; তােদর েখঁাজ করার
ও তত্ত্বাবধান করার জনয্ েকউ েনই|� ”

7তাই েহ েমষপালকরা, প্রভুর এই বাকয্ েশান, প্রভু আমার সদাপ্রভু
বেলন, 8 “আমার জীবেনর িদবয্, আিম েতামার কােছ এই প্রিতশ্রুিত
করিছ| বনয্ পশুরা আমার েমষ ধের িনেয় েগেছ| হঁয্া, আমার েমষপাল
বনয্ পশুর খাদয্ হেয়েছ কারণ তােদর প্রকৃত েমষপালক েনই| আমার
েমষপালকরা েমষপােলর যত্ন েনয়িন| না, তারা েকবল ঐ েমষেদর
েমের েখেয়েছ| তারা আমার েমেষর পালেক চরােত িনেয় যায়িন|”

9এই জনয্ ওেহ েমষপালকরা, েতামরা প্রভুর বাকয্ েশান! 10প্রভু,
আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েদখ,আিম েমষপালকেদর িবরুেদ্ধ,
আিম তােদর হাত েথেক আমার েমষেদর সংগ্রহ করব আর তােদর
পালেকর কাজ েথেক সিরেয় েদব| তখন ঐ েমষপালকরা িনেজরা
আর েখেত পােব না| আিম েমষেদর তােদর মুখ েথেক বঁাচাব; আিম
তােদর আর ঐ েমষপালকেদর খাদয্ হেত েদব না|”
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11 প্রভু আমার সদাপ্রভু একথা বেলন, “আিম িনেজ তােদর
েমষপালক হব| আিমই আমার েমষেদর খঁুেজ তােদর েদখব| 12 েকান
েমষপালেকর েমষরা পথভ্রষ্ট হেল েস েযমন তােদর খঁুেজ েবড়ায়,
েসই একই ভােব আিমও আমার েমষেদর খঁুেজ েবড়াব| আিম আমার
েমষেদর রক্ষা করব| অন্ধকার ও েমঘলা িদেন তারা হািরেয় িগেয়
েযখােন েযখােন ছিড়েয় িগেয়িছল, আিম েসই খান েথেকই তােদর
েফরতআনব| 13আিম তােদর জািতগেণর মধয্ েথেক িফিরেয়আনব|
ঐ েদশগুিল েথেক আিম তােদর সংগ্রহ কের তােদর িনেজেদর েদেশ
েফরত আনব| আর আিম তােদর ইস্রােয়েলর পাহাড়, নদী ও েযখােন
জনবসিত আেছ েসখােনই চরাব| 14 আিম তােদর ঘােস ভরা মােঠ
িনেয় যাব| তারা ইস্রােয়েলর উঁচু পবর্েতর উপর উেঠ েসখানকার উত্তম
ভূিমেত েশােব ও ঘাস খােব| তারা ইস্রােয়েলর পবর্েত সবুজ ঘােস
ভরা মােঠ চরেব| 15 হঁয্া, আিম আমার েমষপালেদর চরাব ও তােদর
িবশ্রােমর স্থােন িনেয় যাব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন|

16 “আিম হািরেয় যাওয়া েমষেদর খঁুজব| েয েমষরা ছিড়েয়
িগেয়িছল তােদর িফিরেয়আনব| েয েমেষরা আঘাত েপেয়িছল তােদর
আঘােতর স্থান েবঁেধ েদব| িকন্তু ঐ হৃষ্টপুষ্ট বলবানেদর েমষপালকেদর
ধ্বংস করব| তারা েয শািস্তর েযাগয্ তাই িদেয় তােদর েপট ভরাব|”

17প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন, “আর এই েয আমার
েমষপালরা, আিম েমেষর মেধয্ িবচার করব| আিম েমষ ও ছােগর
মেধয্ িবচার করব| 18 েতামরা ভাল জিমেত েয ঘাস হেয়েছ তা েখেত
পাচ্ছ, তবু েকন অনয্ েমেষরা েয ঘাস খায় তা দলছ? েতামরা প্রচুর
পিরষ্কার জল পান করেত সুেযাগ পাও, তেব েকন অনয্ েমেষর পান
করার জল েঘালা করছ? 19 আমার েমষপালেদর েতামােদর পােয়
দলােনা ঘাস েখেত ও েঘালা জল পান করেত হয়|”

20তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু তােদর উেদ্দেশয্ বেলন: “আিম িনেজ
েমাটা ও েরাগা েমষেদর মেধয্ িবচার করব! 21 েতামরা েতামােদর
শরীেরর পাশ ও কঁাধ িদেয় ঢঁু মারছ| েতামরা সমস্ত দুবর্ল েমষেদর
েতামােদর িশং িদেয় ঢঁু েমের েফেল িদচ্ছ| তােদর েজার কের েবর
কের না েদওয়া পযর্ন্ত েতামরা তােদর েঠলছ| 22 তাই আিম আমার
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েমষেদর রক্ষা করব| বনয্ জন্তুরা আর তােদর ধের িনেয় যােব না|
আিম এক েমেষর সােথ অনয্ েমেষর িবচার করব| 23 তারপর আিম
তােদর জনয্ একজন েমষপালকেক িনযুক্ত করব; েস আমার দাস
দায়ুদ| েস তােদর খাওয়ােব ও তােদর েমষপালক হেব| 24তখনআিম,
প্রভু তােদর ঈশ্বর হব আর আমার দাস দায়ুদ শাসক হেয় তােদর মেধয্
বাস করেব| আিম, প্রভু এই কথা বেলিছ|

25 “এবং আিম আমার েমষেদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত করব এবং
তােদর মেধয্ শািন্ত িনেয় আসব| আিম েদশ েথেক িহংস্র পশুেদর
তািড়েয় েদব| তাহেল েমষরা প্রান্তের িনরাপেদ থাকেব ও বেনর
মেধয্ ঘুেমােত পারেব| 26 আিম আমার েমষেদর ও আমার পবর্েতর
েজরুশােলেমর চারপােশর স্থান আশীবর্াদ যুক্ত করব| আিম িঠক
সমেয় বৃষ্টি আনব| তােদর উপের আশীবর্ােদর ধারা েনেম আসেব|
27 মােঠর গাছগুেলা ফল উৎপন্ন করেব| পৃিথবী ফসল উৎপন্ন করেব|
তাই মােঠর েমষরা িনরাপেদ থাকেব| আিম তােদর েযায়াল েভেঙ্গ
েফলব| েয েলাকরা তােদর ক্রীতদাস বািনেয় েরেখিছল আিম তােদর
শিক্ত খবর্ করব| তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু| 28জািতগণ আর
কখনও তােদরআএমন করেব না|ঐপশুরা আর তােদর ভক্ষণ করেব
না| তারা িনরাপেদ বাস করেব; েকউ তােদর ভীত করেব না| 29আিম
তােদর সুন্দর বাগােনর জনয্ িকছু জিম েদব আর তারা েসই েদেশ
কু্ষধায় কষ্ট পােব না| তারা জািতগেণর দ্বারা অপমােন অপমািনতও হেব
না| 30তখন তারা জানেব েযআিমই তােদর প্রভু ও ঈশ্বরআরতারা এও
জানেব েযআিম তােদর সােথআিছ|আর ইস্রােয়েলর পিরবার জানেব
েয তারা আমার প্রজা|” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলেছন|

31 “েতামরা আমার েমষ, আমার চরণভূিমর েমষ| েতামরা মানুষ
মাত্র, আিমই েতামােদর ঈশ্বর|” এই কথা আমার প্রভু সদাপ্রভু বেলন|

35
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ইেদােমর িবরুেদ্ধ বাতর্ া
1প্রভুর এই বাকয্আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, 2“মনুষয্সন্তান,

েসয়ীর পবর্েতর িদেক তাকাও এবং আমার হেয় তার িবরুেদ্ধ কথা বল|
3 তােক বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন:

“ �েসয়ীর পবর্ত, আিম েতামার িবরুেদ্ধ!
আিম েতামােক শািস্ত েদব; েতামােক একিট শূনয্ অকমর্ণয্ ভূিম
কের েদব|

4আিম েতামার শহর সকল ধ্বংস করব|
আর তুিম শূনয্ হেব|

তখন তুিম জানেব েয আিমই প্রভু|
5কারণ তুিম সব সময়

আমার প্রজােদর িবরুেদ্ধ|
ইস্রােয়েলর সঙ্কেটর সময়

তুিম তােদর িবরুেদ্ধ খড়্গ বয্বহার কেরছ,
এমনিক তােদর চরম শািস্তর সমেয় তা বয্বহার কেরছ|� ”

6 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদবয্, আিম
েতামােক মৃতুয্র হােত তুেল েদব| মৃতুয্ েতামােক তাড়া কের েবড়ােব|
েতামরা হতয্া করা ঘৃণা কেরািন তাই মৃতুয্ েতামােদর িপছেন তাড়া
করেত থাকেব| 7 আর আিম েসয়ীর পবর্তেক শূনয্ ও ধ্বংস স্থােন
পিরণত করব| েসই শহর েথেক যারাই েবিরেয় আসেব ও যারা শহের
েযেত চাইেব তােদর প্রেতয্কেকই আিম হতয্া করব| 8 আিম তার
পবর্তগুিল শেব পূণর্ করব আর েসই মৃতেদহগুিল েতামােদর পবর্ত,
উপতয্কা ও নদ-নদীর চারধাের ছিড়েয় পেড় থাকেব| 9আিম েতামায়
িচর কােলর জনয্ শূনয্ করব| েতামার শহের আর েকউ বাস করেব
না; তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু|”
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10 েতামরা বেলিছেল, “ঐ দুই জািত ও েদশ ইস্রােয়ল ও িযহূদা
আমােদর হেব, তা আমােদর িনজস্ব অিধকাের থাকেব|”
িকন্তু প্রভু েসখােন রেয়েছন! 11 এবং প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন,

“েতামরা আমার প্রজােদর প্রিত ঈষর্ািন্বত িছেল| েতামরা তােদর প্রিত
েরাধ ও আমার প্রিত ঘৃণার মেনাভাব েদিখেয়িছেল, তাই আমার
জীবেনর িদবয্ িদেয় আিম প্রিতশ্রুিত কের বলিছ- তুিম েযমনভােব
তােদরআঘাত কেরছ, েতমন ভােবইআিম েতামােদর শািস্ত েদব|আিম
েতামােদর শািস্ত িদেল আমার প্রজারা জানেব েয আিম তােদর সােথ
আিছ| 12 আর েতামরা এও জানেব েয আিম েতামােদর সব িনন্দা
শুেনিছ|

“েতামরা েজরুশােলেমর পবর্েতর িবরুেদ্ধ বহু মন্দকথা বেলিছেল;
বেলিছেল, �ইস্রােয়ল ধ্বংস হেয়েছ! আমরা তােদর খােদয্র মত
িচিবেয় খাব!� 13 েতামরা গির্বত ভােব আমার িবরুেদ্ধ কথা বেলিছেল|
েতামরা বহুবার বক্ বক্ কেরছ আর আিম েতামােদর প্রেতয্কটা কথা
শুেনিছ| হঁয্া, আিম েতামােদর কথা শুেনিছ|”

14 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “যখন আিম েতামােদর
ধ্বংস করব তখন সমস্ত পৃিথবী আনিন্দত হেব| 15 ইস্রােয়ল েদশধ্বংস
হবার সময় তুিম আনিন্দত হেয়িছেল| আিম েতামােদর সেঙ্গ একই
রকম বয্বহার করব| েসয়ীর পবর্ত ও সমস্ত ইেদাম েদশ ধ্বংস হেব|
তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু|”

36
ইস্রােয়ল েদশ আবার গড়া হেব

1 “েহ মনুষয্সন্তান, আমার হেয় ইস্রােয়েলর পবর্তগেণর কােছ এই
কথা বল| ইস্রােয়েলর পবর্তগণেক প্রভুর বাকয্ শুনেত বল! 2 তােদর
কােছ বল প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, �শত্রু েতামার িবরুেদ্ধ
মন্দ কথা বেলেছ| তারা বেলেছ, বাহ! এখন প্রাচীন পবর্তগুেলা
আমােদর হেব!�
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3 “তাই আমার হেয় ইস্রােয়েলর পবর্তগেণর কােছ কথা বল|
তােদর বল প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, শত্রু েতামার শহর
ধ্বংস কেরিছল এবং সব িদক েথেক েতামায় আক্রমণ কেরিছল েযন
তুিম অনয্ জািতর হও| েলােক েতামার সম্বেন্ধ িফস্ িফস্ কের কথা
বেলেছ|� ”

4 তাই েহ ইস্রােয়েলর পবর্তগণ, প্রভু, আমার সদাপ্রভুর এই
বাকয্গুিল েশান: প্রভু আমার সদাপ্রভু এই বাকয্ পবর্তগেণর,
জলেস্রাত সকেলর ও উপতয্কাগুিলর, শূনয্ ধ্বংসস্থান ও পিরতয্ক্ত
শহরগুিলর � েযখােন লুঠ করা হেয়েছ এবং যােদর িনেয় তার
চারপােশর জািতগুিল হাসাহািস কের, তােদর উেদ্দেশয্ বেলন| 5 প্রভু
আমার সদাপ্রভু বেলন, “আিম প্রিতশ্রুিত করিছ, আিম আমার
অন্তজ্বর্ ালায় কথা বলব| েদখব েযন ইেদাম ওঅনয্ জািতরাআমার েরাধ
অনুভব করেত পাের|ঐজািতগণ তােদর িনেজেদর স্বােথর্ আমার েদশ
হস্তগত কেরেছ| এই েদেশর প্রিত ঘৃণা প্রকাশ করার িদনগুেলা তােদর
ভােলাই েকেটেছ| েসই েদশ তারা েকবল ধ্বংস করার জনয্ই অিধকার
কেরিছল!”

6 “তাই, ইস্রােয়ল েদশ সম্বেন্ধ এই কথাগুিল বল| এই কথাগুিল
পাহাড়, পবর্ত, জলেস্রাত ও উপতয্কাগুিলেক বল| তােদর বল, প্রভু
আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, �আিম আমার অন্তজ্বর্ ালা িনেয় কথা
বলব| কারণ ঐসব জািতর অপমান েতামােদর সহয্ করেত হেয়েছ|� ”

7 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আিমই েসই েয
প্রিতশ্রুিত কেরছ, আিম িদবয্ িদেয় বলিছ, েতামার চারধােরর জািতেক
ঐসব অপমােনর জনয্ দুঃখ েভাগ করেত হেব|

8 “িকন্তু ইস্রােয়েলর পবর্তরা, েতামরা নতুন গােছর জন্ম েদেব আর
আমার ইস্রােয়লীয় প্রজােদর জনয্ ফল উৎপন্ন করেব| আমার প্রজারা
শীঘ্রই িফের আসেব| 9 আিম েতামার সেঙ্গ| আিম েতামায় সাহাযয্
করব| েলােক েতামার ভূিমেত চাষ ও বীজ বপন করেব| 10 েতামার
মেধয্ বহু েলাক বাস করেব| সমস্ত ইস্রােয়ল পিরবার ও তােদর সবাই
েসখােন বাস করেব| শহরগুিলর মেধয্ েলাকজন বাস করেব আর
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ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুিল নতুন কের গেড় েতালা হেব| 11আিম েতামােদর
মেধয্ বহু েলাক ও পশুেক বাস করেত েদব| তারা বৃিদ্ধ পােব, তােদর
অেনক সন্তানসন্তিত হেব| অতীেতর মত েতামােত বাস করার জনয্
আিম বহু েলাক আনব| আিম তা অতীেতর েথেকও উত্তম করব| তখন
েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| 12 হঁয্া, আিম বহু েলাকেক পিরচািলত
করব, আমার প্রজা ইস্রােয়লেক েতামার েদেশ পিরচািলত করব| তুিম
তােদর সম্পিত্ত হেব আর তােদর সন্তানেদর েকেড় েনেব না|”

13প্রভুআমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েহ ইস্রােয়ল েদশ, েলােক
েতামার সম্বেন্ধ মন্দ কথা বেল| তারা বেল তুিম েতামার প্রজােদর ধ্বংস
কেরিছেল| তারা বেল তুিম েতামার প্রজােদর সন্তানেদর তােদর কাছ
েথেক েকেড় িনেয় িগেয়িছেল| 14 িকন্তু তুিম আর প্রজােদর ধ্বংস
করেব না| তােদর সন্তানেদরআর িনেয় যােব না|” প্রভুআমার সদাপ্রভু
এই সব কথা বেলন| 15 “ঐসব জািত েয েতামােক অপমান কের তা
আিম আর হেত েদব না| ঐসব েলাকেদর দ্বারা তুিম আর আঘাতপ্রাপ্ত
হেব না| তুিম আর েতামার েলাকেদর সন্তানেদর িনেয় যােব না|” প্রভু
আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন|

প্রভু তঁার সুনাম রক্ষা করেবন
16 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, 17 “েহ

মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়ল পিরবার তােদর িনেজর েদেশ বাস করাকালীন
মন্দ কােজর দ্বারা েসই েদশ অশুিচ করত| আমার দৃষ্টিেত তারা
মািসেকর দরুণ অশুিচ স্ত্রীেলােকর মত হল| 18 েসই েদেশর প্রজােদর
হতয্া কের তারা মািটেত তােদর রক্ত িছিটেয় িদত| তারা তােদর মূির্ত্ত
দ্বারা েসই েদশ অশুিচ করত| তাই আিম তােদর প্রিত আমার েরাধ
প্রকাশ করলাম| 19 আিম তােদর জািতগেণর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছ
এবং েদশ সমূেহর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছ| তােদর মন্দ কােজর জনয্
আিম তােদর েযাগয্ শািস্ত িদেয়িছ| 20 িকন্তু ঐসব িবিভন্ন জািতর
মেধয্ও তারা আমার সুনাম নষ্ট কেরেছ| িক ভােব? এই সব জািতরা
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বেল, �তারা প্রভুর েলাক, িকন্তু তারা তােদর েদশ পিরতয্াগ কেরেছ
এবং তােদর ঈশ্বরেকও!�

21 “ইস্রােয়লীয়রা েযখােনই েগেছ েসখােনই আমার পিবত্র নাম
অপিবত্র কের| তাই আিম আমার সুনাম রক্ষা করেত যািচ্ছ| 22 তাই
ইস্রােয়ল পিরবারেক বল, প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, �েহ
ইস্রােয়ল পিরবার, েতামরা েযখােনই িগেয়ছ েসখােনই আমার পিবত্র
নাম অপিবত্র কেরছ| আিম এটা বন্ধ করার বয্বস্থা করিছ| ইস্রােয়ল
আিম তা েতামােদর জনয্ নয় িকন্তু িনজ পিবত্র নােমর জনয্ করব|
23 আিম ঐ জািতগণেক েদখাব েয আমার মহৎ  নাম সতয্ই পিবত্র|
ঐসব জািতর মেধয্ েতামরা আমার উত্তম নাম নষ্ট কেরছ| িকন্তু আিম
েদখাব েয আিম কত পিবত্র| আমার নামেক েতামােদর সম্মান করেত
েশখাব আর তখন ঐসব জািত জানেব েযআিমই প্রভু|� ” প্রভুআমার
সদাপ্রভুই এই কথা বেলেছন|

24 ঈশ্বর বেলেছন, “আিম েতামােক ঐসব জািতগেণর কাছ েথেক
েবর কের এেন এক স্থােন জেড়া কের েতামােদর েদেশ িফিরেয়
আনব| 25তারপরআিম েতামােদর পিরস্কার করবার জনয্ ও মূির্ত্তসমূহ
পূজা কের েতামরা েয অশুদ্ধতা েপেয়িছেল েসটা ধুেয় েফলবার
জনয্ আিম েতামােদর ওপর পিবত্র জল েছটাব|” 26 ঈশ্বর বেলন,
“আিম েতামােদর এক নতুন আত্মা েদব এবং েতামােদর িচন্তাধারা
পােল্ট েদব| আিম েতামােদর েদহ হেত পাথেরর হৃদয় েবর কের
েসখােন নরম মানুেষর হৃদয় স্থাপন করব|” 27 এবং আমার আত্মা
েতামােদর মেধয্ স্থাপন করব|এক বারআিম েতামােদর হৃদয় পিরবত্তর্ ন
করেলই েতামরা আমার িবিধগুিল পালন করেব| সযেত্ন আমার িবিধ
েমেন চলেব| 28তখন আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েয েদশ িদেয়িছ
েসখােন েতামরা বাস করেব| েতামরা আমার েলাক হেব এবং আিম
েতামােদর ঈশ্বর হব|” 29 ঈশ্বর বলেলন, “এছাড়াও আিম েতামােদর
পিরত্রাণ করব এবং অশুিচ হওয়া েথেক রক্ষা করব|আিমআজ্ঞা করব
েযন শসয্ ফেল আর েতামােদর েদেশ দুির্ভক্ষ আনব না| 30 আিম
েতামােদর প্রচুর শসয্, ফল ও েক্ষত ভরা ফসল েদব েযন িবেদেশ
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েতামরা কু্ষধার জনয্ লজ্জায় না পড়| 31 েতামরা েতামােদর কৃত মন্দ
কাজগুিল স্মরণ করেব এবং বুঝেব েয েসসব ভাল করিন| তখন
েতামােদর পাপ ও েতামােদর কৃত ভয়ঙ্কর কােজর জনয্ েতামরা
িনেজরাই িনেজেদর ঘৃণা করেব|”

32 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “এ কাজ আিম আমার িনেজর
মঙ্গেলর জনয্ করিছ, েতামােদর জনয্ নয়- এ কথাটা েতামরা মেন
রােখা এট আিম চাই| েহ ইস্রােয়ল, েতামরা েয ভােব জীবনযাপন
কেরছ তার জনয্ েতামােদর লিজ্জত ও িবষণ্ন হওয়া উিচত!”

33 প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথা বেলন, “েযিদন আিম েতামার
পাপ েধাব, েস িদন আিম আবার েলাকেদর শহের িফিরেয় আনব|
েসই সব ধ্বংিসত শহর আবার গড়া হেব| 34 েলাকরা আবার েসই
জনবসিতহীন শূনয্ জিম কষর্ণ করেব| তাই অনয্রা পাশ িদেয় েগেল
ধ্বংসসূ্তপ েদখেত পােব না| 35 তারা বলেব, �অতীেত এই েদশ ধ্বংস
হেয় িগেয়িছল িকন্তু এখন তা এেদান উদয্ােনর মত| শহরগুেলা ধ্বংস
হেয় িগেয়িছল| েসগুেলা ধ্বংসস্থান ও শূনয্ হেয় িগেয়িছল িকন্তু এখন
তা সুরিক্ষত এবং েলােক েসখােন বাস করেছ|� ”

36 ঈশ্বর বলেলন, “তখন েয জািতরা এখনও েতামােদর চারধাের
রেয়েছ তারা জানেব েয আিমই প্রভু এবং আিমই ঐসব ধ্বংসস্থান
আবার েগঁেথিছ, ফঁাকা েদেশআবার েরাপণ কেরিছ|আিম প্রভুই বলিছ
এবং আিমই এসব ঘটাব!”

37 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথাগুিল বেলন, “আিম ইস্রােয়ল
পিরবারেকআমার কােছআসেত েদব এবং এসব িবষেয়রজনয্ তােদর
আমার কােছ অনুেরাধ করেত েদব|আিম তােদর বহুসংখয্ক কের েদব
আর তারা একিট েমেষর পােলর মত হেব| 38 পিবত্র উৎসবগুিলর
সময় েজরুশােলম েযমন েমষপােল ও ছাগপােল পূণর্ হেয় যায়, েসই
একই ভােব শহরগুেলা ও ধ্বংসসূ্তপগুেলা েলাকজেন ভের যােব;
তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু|”
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37
শুকেনা অিস্থর দশর্ণ

1 প্রভুর পরাক্রম আমার উপর এল আর তা আমােক বহন কের
শহেরর বাইের িনেয় িগেয় উপতয্কার মাঝখােন এেন দঁাড় করাল| েসই
উপতয্কা মৃেতর অিস্থেত পূণর্ িছল| 2 েসই উপতয্কার মািটেত অেনক
অিস্থ পেড়িছল| প্রভু েসই অিস্থর চারপােশ আমােক হঁাটােলন| আিম
েদখলাম অিস্থগুেলা অতয্ন্ত শুকেনা|

3 তখন প্রভু, আমার সদাপ্রভু বলেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, এই
অিস্থগুিল িক জীবন েপেত পাের?”
আিম উত্তর িদলাম, “প্রভু আমার সদাপ্রভু, এই প্রেশ্নর উত্তর েকবল

আপিনই িদেত পােরন|”
4 প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেলন, “আমার হেয় ঐসব অিস্থর কােছ

কথা বল| বল, �ওেহ শুকেনা হাড়েগাড়, প্রভুর এই বাকয্ েশান! 5প্রভু
আমার সদাপ্রভু েতামােদর এই কথা বেলন: �েদখ আিম েতামােদর
মেধয্ জীবেনর শ্বাসপ্রশ্বাস পুনরায় স্থাপন করিছ! 6 আিম েতামােদর
িশরা ও েপশী িদেয় গড়ব ও েতামােদর চামড়া িদেয় েঢেক েদব|
তারপর আিম েতামােদর িনঃশ্বাস বায়ু েদব আর েতামরা জীবন িফের
পােব; তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু এবং সদাপ্রভু|� ”

7 েসই জনয্ আিম প্রভুর হেয় তার বাকয্ানুসাের অিস্থগুেলার কােছ
কথা বললাম| আিম যখন কথা বলিছলাম েসই সময় খুব েজারােলা
একটা শব্দ শুনলাম| অিস্থগুেলা খট্খট্ শব্দ কের এেক অপেরর সেঙ্গ
যুক্ত হেত শুরু করল| 8 েসই খােন আমার েচােখর সামেন, িশরা ও
েপশী অিস্থগুেলােক েঢেক িদল, পের চামড়াও েসগুেলা েঢেক িদল|
িকন্তু তারা িনঃশ্বাস িনেত শুরু করল না|

9 তখন প্রভু আমার সদাপ্রভু আমায় বলেলন, “েহ মনুষয্সন্তান,
আমার হেয় বাতাসেক বল, প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন: �েহ
বায়ু চািরিদক েথেক এেস এই মৃতেদহগুিলর মেধয্ প্রেবশ কর| তােদর
মেধয্ প্রেবশ করেল তােদর জীবন িফের আসেব!� ”
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10 তাই প্রভু েযমনিট বেলিছেলন, তঁার হেয় আিম বাতােসর সােথ
েসই ভােবই কথা বললাম আর েসই মৃতেদহগুিলর মেধয্ আত্মা এল|
তারা জীবেন িফের এেস উেঠ দঁাড়াল � েস এক িবশাল েসনাদল!

11 তখন প্রভু আমার সদাপ্রভু আমায় বলেলন, “েহ মনুষয্সন্তান,
এই অিস্থগুেলা সমস্ত ইস্রােয়ল পিরবােরর মত| ইস্রােয়েলর েলাকরা
বেল, �আমােদর অিস্থগুেলা শুিকেয় েগেছ| আমােদর আশা েশষ
হেয়েছ| আমরা সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস হেয়িছ!� 12 তাই, তােদর বল:
প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আমার স্বপেক্ষ একিট ভাব্বানী|
তােদর বল, �ওেহ আমার েলাকরা, আিম েতামােদর কবরগুেলা খুেল
েদব এবং েতামােদর েবর কের আনব! তারপর আিম েতামােদর
ইস্রােয়েল িফিরেয় আনব| 13 েহ আমার প্রজারা, আিম েতামােদর
কবর খুেল েবর কেরআনেল েতামরা জানেব েযআিমই প্রভু| 14আিম
েতামােদর মেধয্ আমার আত্মা স্থাপন করব আর েতামরা আবার জীবন
িফের পােব| তখনআিম েতামােদরআবার িনেজর েদেশ িফিরেয় িনেয়
যাব আর েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| েতামরা জানেব েয আিম যা
যা বেলিছলাম, তা-ই ঘিটেয়িছ|� ” প্রভুই ঐসব কথা বেলিছেলন|

িযহূদা ও ইস্রােয়ল আবার এক হল
15 প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল, 16 “েহ মনুষয্সন্তান,

একটা লািঠ িনেয় তার উপের এই বাতর্ া েলখ: �এই লািঠ িযহূদা ও
ইস্রােয়লীয়েদর অিধকারভুক্ত|� তারপর আেরকটা লািঠ িনেয় তােত
েলখ: �ইফ্রিয়েমর এই লািঠ েযােষফ ও তার বনু্ধ ইস্রােয়লীয়েদর|�
17 তারপর ঐ দুই লািঠ পুড়েব; েতামার হােত েস দুেটা েযন একটা
লািঠেত পিরণত হয়|

18 “েতামার েলাকরা এর বয্াখয্া জানেত চাইেল 19তােদর বেলা েয
প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, �আিম েযােষেফর লািঠিট েনব
েযিট ইফ্রিয়ম এবং তার বনু্ধ ইস্রােয়লীয়েদর হােত আেছ; তারপর েসই
লািঠর সােথ আিম িযহূদার লািঠটা জুেড় িদেয় একটা লািঠেত পিরণত
করব| আমার হােত তারা একটা লািঠেত পিরণত হেব!�
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20 “েয লািঠ দুিটেত নামগুেলা িলেখিছেল েসগুেলা তুিম েতামার
হােত নাও এবং তােদর সামেন ধেরা| 21 েলাকেদর বেলা, প্রভু
আমার সদাপ্রভু বেলন, �ইস্রােয়েলর েলােক েয েয জািতর মেধয্
ছিড়েয় িগেয়েছ আিম তােদর েসখান েথেক আনব| আিম তােদর
চারিদক েথেক জেড়া কের তােদর িনেজেদর েদেশ িফিরেয় আনব|
22 ইস্রােয়েলর পবর্তময় েদেশ আিম তােদর এক জািতেত পিরণত
করব| তােদর সবার এক রাজা হেব| তারা আর দুিট জািত হেয় থাকেব
না আর দুই রােজয্ িবভক্ত হেয় থাকেব না| 23 তারা তােদর ভ্রান্ত
েদবেদবী, ভয়ঙ্কর মূির্ত্তগুিল ও অপরাধ দ্বারা িনেজেদর অবমাননা
করেব না| িকন্তু আিম তােদর েসই সমস্ত স্থান েথেক রক্ষা করব
েযখােন তারা পাপ করত| আিম তােদর ধুেয় শুিচ শুদ্ধ করব| তারা
আমার েলাক হেব এবং আিম তােদর ঈশ্বর হব|

24 “ �আমার দাস দায়ুদ তােদর রাজা হেব| তােদর সকেলর একিট
মাত্র েমষপালক আেছ| তারা আমার িনয়ম েমেন চলেব ও িবিধ
পালন করেব এবং আমার কথা অনুসাের কাজ করেব| 25 আিম
আমার দাস যােকাবেক েয েদশ িদেয়িছলাম েসই েদেশ তারা বাস
করেব| েতামােদর পূবর্পুরুষরা েয েদেশ বাস করেতন, আমার েলাকরা
েসখােনই বাস করেব| েসখােন তারা, তােদর সন্তানরা ও তােদর
েপৗত্র-েপৗত্রীরা এবং তােদর ভিবষয্েতর সমস্ত প্রজন্ম বাস করেব আর
আমার দাস দায়ুদ হেব তােদর িচর কােলর েনতা| 26আরআিম তােদর
সেঙ্গ একিট শািন্তর চুিক্ত করব| েসই চুিক্ত হেব িচরকালীন চুিক্ত| আিম
তােদর আশীবর্াদ করব আর তারা সংখয্ায় বৃিদ্ধ পােব এবং আমার
পিবত্র স্থান িচর কাল তােদর মেধয্ থাকেব| 27 আমার পিবত্র তঁাবু
তােদর সােথই থাকেব| হঁয্া, আিম তােদর ঈশ্বর হব আর তারা আমার
েলাক হেব| 28অনয্ জািতরা জানেব েয আিমই প্রভু আর এও জানেব
েযআমার পিবত্র-স্থান িচর কােলর জনয্ ইস্রােয়েলর মেধয্ েরেখআিম
েসই জািতেক আমার িবেশষ েলাক কের তুেলিছ|� ”
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38
েগােগর িবরুেদ্ধ বাতর্ া

1 প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল, 2 “েহ মনুষয্সন্তান, মােগাগ
েদেশ েগােগর িদেক েদখ| েস েমশক ও তূবল জািতর িবখয্াত
েনতা| আমার হেয় েগােগর িবরুেদ্ধ কথা বল| 3 তােক বল প্রভু
আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, �েগাগ তুিম েমশক ও তূবেলর
িবেশষ গুরুত্বপূণর্ েনতা িকন্তু আিম েতামার িবরুেদ্ধ| 4আিম েতামায়
বন্দী কের িফিরেয় আনব| েতামার েসনাদেলর সমস্ত েলাক জনেকও
িফিরেয় আনব| আিম েতামার অশ্ব ও অশ্ব ৈসনয্ িফিরেয় আনব| আিম
েতামার মুেখ বঁড়িশ িঁবেধ েতামায় িফিরেয় আনব| সমস্ত েসনারা সাজ
েপাশাক পরা অবস্থায় তােদর ঢাল, তরবাির সেমত িফের আসেব|
5 পারসয্, কূশ এবং পূেটর ৈসনয্রা বমর্ ও িশরস্ত্রাণ পের তােদর
সেঙ্গ থাকেব| 6 েসখােন েগামর তার েসনাদেলর সােথ থাকেব| সুদূর
উত্তেরর েতাগেম্মর্র কুল ও তার েসনাদলও থাকেব| েসই বন্দীদেলর
কুচকাওয়াজ করা েলাকরা সংখয্ায় বহু|

7 “ �ৈতরী থাক, হঁয্া িনেজেক এবং েতামার সােথ েয েসনাদল
েযাগ িদেয়েছ তােদর ৈতরী রাখ| েতামার অবশয্ই নজর রাখা ও
প্রস্তুত থাকা প্রেয়াজন| 8 বহু িদন পের েতামােক কােজ ডাকা হেব|
পেরর বছরগুিলেত তুিম েসই েদেশ িফের আসেব, েয েদশ যুেদ্ধর
ক্ষত েথেক অসুস্থ হেয়েছ| েসই েদেশর েলাকেদর বহু জািত েথেক
জেড়া কের ইস্রােয়ল পবর্েতআনা হেয়িছল|অতীেত ইস্রােয়েলর পবর্ত
বাের বাের ধ্বংস করা হেলও অনয্ জািতর মধয্ েথেক িফের আসা ঐ
েলাকরা সবাই িনভর্ েয় বাস করেব| 9 িকন্তু তুিম তােক আক্রমণ করেত
আসেব| সমস্ত েদশেক েমেঘর ঘন কােলা আকােশ েঢেক েফলার মত
েঢেক েফেল, তুিম ঝেড়র মত আসেব| তুিম এবং েতামার ৈসনয্রা
যারা িবিভন্ন েদশ েথেক একত্র হেয়িছল তােদর আক্রমণ করেব|� ”

10প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন: “েসই সময় েতামার মেন এক িচন্তা
আসেব, তুিম দুষ্ট পিরকল্পনা করেত শুরু করেব|” 11 তুিম বলেব,
�আমরা িগেয় েসই প্রাচীরহীন শহর আক্রমণ করব| ঐ েলােকরা
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শািন্তেত বাস কের, িনেজেদর িনরাপদ মেন কের| তােদর রক্ষার
জনয্ শহর প্রাচীের েঘরা নয়| তােদর দরজায় তালার বয্বস্থা েনই,
এমনিক, কপাট বলেতও িকছু েনই| 12 েতামার অিভপ্রায় এই| আিম
ঐ েলাকেদর পরািজত করব ও তােদর মূলয্বান িজিনস েকেড়
েনব| ধ্বংস হেয় িগেয়িছল িকন্তু পুনরায় েলাক জন দ্বারা অিধকৃত
অঞ্চলগুিলর িবরুেদ্ধ আিম যুদ্ধ করব| আিম ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করব যারা িবিভন্ন জািত েথেক এেস একত্র হেয়িছল|ঐ েলাকেদর
েগাপাল ও অনয্ানয্ ধনসম্পদ রেয়েছ| তারা পৃিথবীর েকন্দ্র বাস কের|
বলবান জািতেদর অনয্ শিক্তশালী েদেশ যাবার জনয্ ঐ স্থান িদেয়
ভ্রমণ করেত হয়|�

13 “িশবা, দদান, তশীর্েশর সমস্ত বয্বসায়ীরা এবং আর েয নগেরর
সােথই তারা বয্বসা কের তারা এেস িজেজ্ঞস করেব, �েতামরা িক
মূলয্বান দ্রবয্ সামগ্রী লুঠ করেত এেসছ? েতামরা িক েতামােদর
েসনাদল িনেয় ঐসব উত্তম িজিনস িছিনেয় েনবার জনয্ ও েসানা,
রূপা, গরু, েমাষ ও সম্পিত্ত লুঠ করেত এেসছ? েতামরা িক সমস্ত
মূলয্বান িজিনস িনেয় িনেত এেসছ?�

14 ঈশ্বর বলেলন, “মনুষয্সন্তান, আমার হেয় েগােগর সােথ কথা
বল| তােক বল প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন: �আমার প্রজারা
েয সময় শািন্তেত ও িনরাপেদ রেয়েছ েস সময় েতামরা আমার
প্রজােদর আক্রমণ করেত আসেব| 15 তুিম েতামার সুদূর উত্তেরর
িনবাস েথেক বহুজনেক সােথ কের আনেব| তারা সবাই েঘাড়ায়
চেড় আসেব| তুিম এক িবশাল ও বলবান েসনাদল হেব| 16 েতামরা
ইস্রােয়ল, আমার েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেব| েতামরা
ঝঞ্ঝার েমেঘর মত েসই েদশ েঢেক েফলার জনয্ আসেব| যখন সময়
হেব,আিম েতামােদরআমার েদেশর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্আনব|
তখন সমস্ত জািত জানেব েয আিম কত শিক্তশালী! তারা আমােক
সম্মান করেত িশখেব এবং জানেব েয আিম কত পিবত্র| েতামার প্রিত
আিম যা করব তা তারা েদখেব!� ”

17 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “েসই সময়, েলােক স্মরণ করেব
েয আিম অতীেত েতামার সম্বেন্ধ বেলিছলাম| তারা এও স্মরণ করেব
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েয আিম আমার দাসসমূহ, ভাববাদীেদর বয্বহার কেরিছলাম| তারা
স্মরণ করেব েয অতীেত ইস্রােয়েলর ভাববাদীরা বেলিছল েয আিম
েতামােদর িবরুেদ্ধ েতামােক িনেয় আসব|”

18প্রভুআমার সদাপ্রভু বেলন, “েসই সমেয় েগাগ ইস্রােয়ল েদেশর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেব আর তখন আিম আমার েরাধ প্রকাশ
করব| 19 আমার েরাধ ও অন্তজর্ ালায আিম এই প্রিতশ্রুিত করিছ:
ইস্রােয়েল এক প্রচণ্ড ভূিমকম্প হেব| 20 েসই সময়, সমস্ত জীবজন্তু
ভেয় কঁাপেব| সমুেদ্রর মাছ, আকােশর পািখ, মােঠর পশুরা এবং
সমস্ত সরীসৃপ ভেয় কঁাপেব| পবর্তগুিল পেড় যােব, চূেড়াগুেলা ধ্বংস
হেব আর প্রাচীরগুেলা মািটেত েভেঙ্গ পড়েব!”

21 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আর ইস্রােয়েলর পবর্েত আিম
েগােগর িবরুেদ্ধ সব রকেমর আতঙ্ক আনব| তার ৈসনয্রা এত ভীত
হেব েয এেক অপরেক আক্রমণ কের হতয্া করেব| 22 আিম েরাগ
ও মৃতুয্ দ্বারা েগাগেক শািস্ত েদব| আিম িশলাবৃষ্টি, অিগ্ন এবং গন্ধক
েগােগর প্রিত ও বহুজািত েথেক সংগৃহীত তার েসনাদেলর প্রিত বষর্াব|
23 তখন আিম আমার মহত্ব ও পিবত্রতার প্রমাণ েদব| তখন অেনক
জািত আমার পিরচয় েপেয় আমােকই প্রভু বেল জানেব|

39
েগাগ ও তার েসনাদেলর মৃতুয্

1 “মনুষয্সন্তান আমার হেয় েগােগর িবরুেদ্ধ এই কথা বল| বল প্রভু
আমার সদাপ্রভু বেলন, �েহ েগাগ, তুিম েমশক ও তূবেলর গুরুত্বপূণর্
েনতা িকন্তুআিম েতামার িবরুেদ্ধ|” 2আিম েতামােক বন্দী কের েফরত
আনব| আিম েতামায় সুদূর উত্তর েথেক ইস্রােয়েলর পবর্েতর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করেত আনব| 3 িকন্তু আিম েতামার বাম হাত েথেক ধনুক সিরেয়
েদব আর ডান হাত েথেক েতামার তীরগুিল খিসেয েদব| 4 তুিম
ইস্রােয়েলর পবর্েত িনহত হেব| তুিম, েতামার েসনাদল এবং েতামার
সেঙ্গর সমস্ত েলাকজন যুেদ্ধ িনহত হেব| আিম েতামােক সব রকেমর
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পািখ ও বনয্ পশুেদর খাদয্ িহসােব েদব| 5 তুিম শহের প্রেবশ করেব
না| েতামােক েখালা মােঠ হতয্া করা হেব| একথা আিমই বেলিছ|� ”
প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলেছন|

6ঈশ্বর বেলেছন, “আিম মােগাগ ও সমুেদ্রর উপকূেল বসবাসকারী
সমস্ত েলাকেদর উপের আগুন পাঠাব| তারা মেন কের েয তারা
িনরাপেদ আেছ িকন্তু তারা জানেব েয আিমই প্রভু| 7 আিম আমার
পিবত্র নাম ইস্রােয়েল জ্ঞাত করব, আিম তােদর দ্বারা আমার নাম
আর অপিবত্র হেত েদব না| জািতগণ জানেব েয আিমই প্রভু, আিমই
ইস্রােয়েলর পিবত্র একজন| 8 েদখ, েসই সময় আসেছ যখন তা িসদ্ধ
হেব! প্রভুই এইসব কথা বেলেছন| েসই িদেনর কথাই আিম বলিছ|

9 “েসই সময় ইস্রােয়েলর শহের বসবাসকারীরা বাইের মােঠ যােব|
তারা শত্রুেদর ঢাল, ধনুক, তীর, লািঠ ও বশর্া এই সমস্ত অস্ত্র সংগ্রহ
কের তা পুিড়েয় েফলেব| তারা সাত বছর ধের েসই সমস্ত কাঠ জ্বালািন
িহসােব বয্বহার করেব| 10 তােদর আর মাঠ েথেক কাঠ কুড়ােত বা
বন েথেক কাঠ েকেট আনেত হেব না কারণ তারা অস্ত্র-শস্ত্রই জ্বালািন
িহসােব বয্বহার করেব| তারা লুঠ করেত আসা ৈসনয্েদর কাছ েথেক
তােদর মূলয্বান দ্রবয্ই েকেড় েনেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা
বেলন|

11 ঈশ্বর বেলন, “েসই সময়, আিম েগাগেক কবর েদবার জনয্
ইস্রােয়েল একিট স্থান েবেছ েনব| পিথকেদর উপতয্কায়, েয স্থান
মৃত সাগেরর পূবর্ িদেক অবিস্থত েসখােন তােক কবর েদওয়া হেব|
তা পিথকেদর পথ অবেরাধ করেব| কারণ েগাগ ও তার েসনাদল
েসইস্থােন কবরস্থ হেব| েলােক েসই স্থানেক �েগাগ এর ৈসনয্েদর
উপতয্কা িহেসেবও অিভিহত করেব|� 12 েদশ শুিচ করার জনয্
ইস্রােয়েলর পিরবার সাত মাস ধের তােদর কবের েদেব| 13 েদেশর
সাধারণ েলাক ঐসব শত্রু েসনােদর কবর েদেব| আিম েযিদন
িনেজেক েগৗরবািন্বত করব েসিদন ঐ েলােকরা িবখয্াত হেয় উঠেব|”
প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলেছন|
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14 ঈশ্বর বেলন, “কমীর্রা সমস্ত িদন ধের ঐ মৃত ৈসনয্েদর কবরস্থ
করেব যােত েদশ শুিচ হয়| ঐ কমীর্রা সাত মাস ধের পিরশ্রম করেব|
পের মৃত েদেহর জনয্ এিদেক ওিদেক অনুসন্ধান করেব| 15 েসই সব
কমীর্রা খঁুজেত খঁুজেত এধাের ওধাের যােব| তােদর মেধয্ যিদ েকউ
এক টুকেরা অিস্থ েদেখ তেব তার ধাের িচহ্ন িদেয় রাখেব| যতক্ষণ
পযর্ন্ত না কবর েখঁাড়ার েলাক এেস েগাগ েসনােদর উপতয্কায় তা
কবর না েদয় েসই পযর্ন্ত েসই িচহ্ন েদওয়া থাকেব| 16 মৃত েলাকেদর
নগেরর নাম হেব হােমানা| এই ভােব তারা েসই েদশ শুদ্ধ করেব|”

17 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, আমার
হেয় সমস্ত পািখ ও বনয্ পশুর সােথ কথা বল| তােদর বল, �এখােন
এস! এখােন এস! এেস চারধাের জেড়া হও| েতামােদর জনয্ আিম
েয বিল প্রস্তুত কেরিছ তা ভক্ষণ কর| ইস্রােয়েলর পবর্েত এক মহাযজ্ঞ
হেব| এস মাংস খাও, রক্ত পান কর| 18 েতামরা বলবান ৈসেনয্র েদহ
হেত মাংস খােব ও পৃিথবীর েনতােদর রক্ত পান করেব| তারা সকেল
বাশেনর পঁাঠা, েমষশাবক, ছাগল ও েমাটা েসাটা ষঁাড়| 19 েতামরা
যতটা চাও ততটাই েমদ েখেত পােরা, পূণর্ না হওয়া পযর্ন্ত রক্ত পান
করেত পােরা| আিম েতামােদর জনয্ েয বিল হনন কেরিছ তা েতামরা
খােব ও পান করেব| 20আমার েটিবল েথেক খাবার জনয্ েতামােদর
জনয্ প্রচুর মাংস থাকেব| থাকেব অশ্ব, রথচালকগণ, বলবান ৈসনয্রা
এবং অনয্ সব েযাদ্ধারা|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐ কথা বেলেছন|

21 ঈশ্বর বলেলন, “আিম অনয্ জািতেদর আমার কাজ েদখাব
আর তারা আমায় সম্মান করেত শুরু করেব! শত্রুেদর িবপেক্ষ আিম
েয শিক্ত বয্বহার কেরিছ তাও তারা েদখেব| 22 েসই িদন েথেকই
ইস্রােয়ল পিরবার জানেব েয আিমই তােদর প্রভু ও ঈশ্বর| 23জািতগণ
জানেব েকন ইস্রােয়ল পিরবারেক বন্দী কের অনয্ েদেশ িনেয় যাওয়া
হেয়িছল| তারা জানেব আমার েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ উেঠিছল বেলই
আিম তােদর েথেক ঘুের দূের িগেয়িছলাম| আিম তােদর শত্রু দ্বারা
পরািজত হেত িদলাম বেলই আমার েলাকরা যুেদ্ধ িনহত হল| 24 তারা
পােপ িনেজেদর অশুিচ করল, তাই তােদর কােজর জনয্ আিম শািস্ত
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িদলাম| আিম তােদর েথেক দূের েগলাম ও তােদর সাহাযয্ করেত
অস্বীকার করলাম|”

25 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন: “এখন আিম
যােকােবর পিরবারেক বন্দীত্ব েথেক িনেয়আসব|আিম সমস্ত ইস্রােয়ল
পিরবােরর প্রিত দয়া করব| আিম আমার পিবত্র নােমর পেক্ষ উেদয্াগী
হব| 26তারা সবসময় েয আমার িবরুদ্ধাচরণ করত এই লজ্জা েলাকরা
ভুেল যােব| তারা িনেজেদর েদেশ িনরাপেদ থাকেব েকউ তােদর
ভয় েদখােব না| 27আিম অনয্ েদশ েথেক আমার প্রজােদর িফিরেয়
আনব| আিম শত্রুেদর েদশ েথেক তােদর সংগ্রহ করব, তখন বহু
জািত েদখেত পােব েয আিম কত পিবত্র| 28 তারা জানেব েয
আিমই প্রভু, তােদর ঈশ্বর, কারণ আিমই তােদর ঘর বাড়ী েছেড়
অনয্ েদেশ বন্দী িহেসেব েযেত বাধয্ কেরিছলাম| আর আিমই তােদর
আবার একত্র কের তােদর িনেজেদর েদেশ িফিরেয় এেনিছ| তােদর
একজনও েপছেন পেড় থাকেব না| 29আিম ইস্রােয়ল পিরবােরর উপর
আমার আত্মা েঢেল েদব আর েসই সমেয়র পের আর কখনও আমার
প্রজােদর কাছ েথেক মুখ িফিরেয় েনব না|” প্রভু আমার সদাপ্রভু ভুই
এই সব কথা বেলন|

40
নতুন মিন্দর

1 িনবর্াসেন যাবার পঁিচশতম বছেরর শুরুেত অথর্াৎ মােসর দশম
িদেন প্রভুর শিক্ত আমার উপর এল| এ হল বািবলীয়রা েজরুশােলম
অিধকার করার েচৗদ্দ বছর পেরর কথা| েসই িদন প্রভু দশর্েন আমােক
েসখােন িনেয় েগেলন|

2 একিট দশর্েন, ঈশ্বর আমােক ইস্রােয়ল েদেশ বহন কের িনেয়
িগেয় এক উঁচু পবর্েতর কােছ নািমেয় িদেলন| েসই পবর্েতর ওপর
আমার েচােখর সামেন শহেরর মত েদখেত একিট অট্টািলকা িছল|
3 প্রভু আমােক েসখােন িনেয় েগেলন| েসখােন, ঘসা মাজা িপতেলর
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মত চক্চক্ করেছ এমন একজন পুরুষেক েদখলাম| েসই েলাকিটর
হােত মাপার জনয্ িফেত ও লািঠ িছল| িতিন ফটেকর ধােরই দঁািড়েয়
িছেলন| 4 েসই পুরুষআমায় বলেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, েতামার েচাখ
ও কান বয্বহার কর| ঐসব িজিনেসর িদেক েদখ ও আমার কথা
েশান| আিম েতামায় যা েদখাই তােত মন দাও হ্কারণ েতামােক ঐসব
েদখাবার জনয্ই এখােন আনা হেয়েছ| তুিম যা েদখেব তা অবশয্ই
ইস্রােয়ল পিরবারেক জািনও|”

5 আিম একটা েদওয়াল েদখলাম যা মিন্দেরর বাইের মিন্দরেক
চারধাের িঘের িছল| েসই পুরুষিটর হােত িছল মাপার মাপকািঠ| লম্বা
হােতর মাপ অনুসাের তা িছল 6 হাত লম্বা| পুরুষিট যখন েদওয়ােলর
প্রস্থ মাপেলা তা এক মাপকািঠর সমান হল আর প্রাচীেরর উচ্চতাও
এক মাপকািঠর সমান হল|

6 তারপর েসই পুরুষিট পূবর্ িদেকর দরজার কােছ িগেয় িঁসিড়
িদেয় উপের উেঠ েসই দরজার মুেখর চওড়াটা মাপল, তা মােপ এক
মাপকািঠ হল| 7 রক্ষীেদর ঘরগুিল িছল মােপ লম্বায়় এক মাপকািঠ
ও চওড়ায় এক মাপকািঠ| ঘরগুিলর মেধয্র েদওয়াল চওড়ায় 5 হাত
িছল| প্রেবশ পেথর বারান্দার িদেকর মুখিট েযিট মিন্দেরর িদেক
মুখ কের িছল তাও প্রেস্থ এক মাপ কািঠ| 8 তারপর েসই পুরুষিট
বারান্দািট মাপেলন| 9 তা লম্বায়় 8 হাত হল| পুরুষিট দরজার দুধােরর
েদওয়ালও মাপল| প্রেতয্ক পােশর েদওয়াল চওড়ায় 2 হাত হল|
বারান্দািট মিন্দেরর িদেক মুখ কের প্রেবশ পেথর েশেষ িছল| 10প্রেবশ
পেথর দুইধাের িতনিট কের েছাট েছাট ঘর িছল| প্রেতয্কটা ঘেরর মাপ
এক এবং তােদর পােশর েদওয়ালগুেলাও মােপ এক িছল| 11 পুরুষিট
প্রেবশ পেথর মুখিট মাপল| েসটা িছল প্রেস্থ 10 হাত এবং লম্বায়় 13
হাত| 12 প্রেতয্কিট ঘেরর সামেন একিট নীচু প্রাচীর িছল; েসই প্রাচীর
ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ িছল 1 হাত| ঘরগুেলা িছল বগর্াকৃিত| প্রিতিট েদওয়াল
িছল 6 হাত|

13 পুরুষিট একিট ঘেরর ছােদর েকাণ েথেক অপর ঘেরর ছােদর
েকাণ পযর্ন্ত প্রেবশপথিট মাপেল তা মােপ 25 হাত হল| প্রেতয্কিট
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দরজা অপর দরজার িবপরীত িছল| 14 পুরুষিট পােশর েদওয়ালগুিলর
প্রেতয্কিট পাশ, এমনিক গাড়ী-বারান্দার দুই ধােরর েদওয়ালগুিলও
মাপল| সবর্সেমত মাপ িছল 60 হাত|* 15 বাইেরর দরজার িভতেরর
ধার েথেক দূেরর বারান্দার প্রান্তিট িছল 50 হাত| 16সব কিট রক্ষীেদর
ঘেরর ওপের পােশর িদেক েদওয়ােল ও অিলেন্দ েছাট েছাট জানালা
িছল| জানালাগুিলর চওড়া িদকটা রাস্তার িদেক মুখ কের িছল| পােশর
িদেকর েদওয়ালগুেলােত এবং ঝুল বারান্দায় েখজুর গােছর ছিব
েখাদাই কের আঁকা িছল|

প্রাঙ্গেণর বাইেরর িদক
17 তারপর পুরুষিট আমােক বাইেরর প্রাঙ্গেণ িনেয় েগল| আিম

েসই প্রাঙ্গেণর চারধাের িত্রশিট ঘর ও পাথের বঁাধােনা ভূিম েদখেত
েপলাম| ঘরগুিল েদওয়ােলর ধাের ও প্রস্তের বঁাধােনা ভূিমর িদেক
মুখ কের িছল| 18 দরজািট লম্বায়় যতখািন, প্রস্তের বঁাধােনা ভূিমিট
প্রেস্থ ততখািনই িছল| পাথের বঁাধা ভূিমিট প্রেবশ পেথর েভতেরর
িদেকর েশষ পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল| এটা িছল নীেচর শান বঁাধােনা জায়গা|
19 পুরুষিট নীেচর প্রেবশ পেথর েভতেরর িদক েথেক েভতেরর
প্রাঙ্গেনর বাইেরটা পযর্ন্ত মাপেল তা মােপ পূবর্িদেক ও উত্তের 100
হাত হল|

20 তারপর, েসই পুরুষিট বাইেরর প্রাঙ্গন িঘের েয েদওয়াল, েসই
েদওয়ােলর উত্তর িদেক েয ফটক িছল তা ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ মাপল|
21 এই প্রেবশ পথ তার দুপােশর িতনেট কের ঘর এবং তার বারান্দা
সবই েমেপ প্রথম দরজাটার মত হল| প্রেবশ পথিট ৈদেঘর্য্ 50 হাত ও
প্রেস্থ 25 হাত হল| 22 এর জানালাগুিল, বারান্দা এবং েখািদত েখজুর
গােছর িচেত্রর মাপেজাক সবআেগর দরজার মতই িছল| বাইেরর িদক
েথেক সাতিট ধাপ েসই দরজার কােছ েপৗেঁছ িদত এবং এর বারান্দা
িছল প্রেবশ পেথর িভতেরর িদকটার েশষ পযর্ন্ত| 23 প্রাঙ্গেণর উত্তর
িদেকর দরজা বরাবর িভতেরর প্রাঙ্গেণ খাবার জনয্ একিট দরজা িছল|

* 40:14: এই পদ এর অথর্ খুবই অিনিশ্চত|
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এ দরজা পূেবর্র িদেকর দরজার মতই িছল| পুরুষিট েভতেরর িদেকর
েদওয়ােলর দরজা েথেক বাইেরর িদেকর েদওয়ােলর দরজা মাপল|
দরজা েথেক দরজার মাপ িছল 100 হাত|

24 তারপর পুরুষিট আমােক দিক্ষেণর িদেকর েদওয়ােল িনেয়
েগল| েসখােন আর একিট ফটক িছল| পুরুষিট েসটার পােশর
েদওয়ালগুিলর ও বারান্দার মাপ িনল| এেদর মাপ অনয্ দরজাগুিলর
মােপর সমান হল| 25 প্রেবশ পেথ ও তার বারান্দায় অনয্ প্রেবশ
দ্বারগুিলর মত জানালা িছল| প্রেবশ পথিটর মাপ ৈদেঘর্য্ 50 হাত ও
প্রেস্থ 25 হাত| 26 এই প্রেবশ দ্বারিটর সামেন সাতিট ধাপ িছল| এর
বারান্দািট িছল প্রেবশ পেথর েভতেরর িদক েথেক েশষ পযর্ন্ত| দরজার
পেথর দুই ধােরর েদওয়ােল েখজুর গােছর আকৃিত েখাদাই করা
িছল| 27 েভতেরর প্রাঙ্গেণর দিক্ষণ িদেক একিট প্রেবশদ্বার িছল| েসই
পুরুষিট েভতেরর িদেকর েদওয়ােলর দরজা েথেক বাইেরর িদেকর
েদওয়ােলর দরজা পযর্ন্ত মাপেল তা দরজা েথেক দরজা পযর্ন্ত 100
হাত হল|

িভতেরর প্রাঙ্গণ
28 তারপর েসই পুরুষিট দিক্ষণ িদেকর প্রেবশদ্বার িদেয় আমায়

িভতেরর প্রাঙ্গেণ আনল| েস এই প্রেবশ পথিট মাপেল তা িভতেরর
প্রাঙ্গেণর আসার অনয্ প্রেবশ দ্বারগুিলর সমান হল| 29 এর লােগায়া
ঘরগুিল, পােশর েদওয়াল এবং বারান্দার মাপ ও অনয্ দরজাগুিলর
সমান হল| প্রেবশ পেথর ও বারান্দার চারিদেকই জানালা িছল| প্রেবশ
পথিট ৈদেঘর্য্ 50 হাত ও প্রেস্থ 25 হাত িছল| 30 বারান্দািট প্রেস্থ 25
হাত ও ৈদেঘর্য্ 5 হাত িছল| 31 এবং এর বারান্দা িছল দরজার পেথর
েশেষ বাইেরর প্রাঙ্গেণর গােয়| প্রেবশ পেথর দুই পােশর েদওয়ােল
েখজুর গােছর িচত্র েখাদাই করা িছল| আটটা িঁসিড়র ধাপ পার হেলই
েসই দরজা|

32 তখন েসই পুরুষিট আমােক পূবর্ িদেকর িভতেরর প্রাঙ্গেণ িনেয়
চলল| েস প্রেবশ দ্বারিট মাপেল তা অনয্ প্রেবশ দ্বারগুিলর সমান হল|
33 এর ঘরগুিল, পােশর প্রাচীর ও বারান্দার মাপগুিল অনয্ প্রেবশ
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দ্বােরর সমান িছল|প্রেবশ পেথর ও বারান্দার চারিদেকঅেনকজানালা
িছল| প্রেবশ পথিট লম্বায়় 50 হাত ও চওড়ায় 25 হাত িছল| 34 এবং
প্রেবশ পেথর েশেষ িভতেরর প্রাঙ্গেণই িছল এর বারান্দা| প্রেবশ পেথর
দুই পােশই িছল েখাদাই করা েখজুর গােছর আকৃিত| আটিট ধাপ পার
হেলই েসই দরজায় েপৗছঁােনা েযত|

35 তখন েসই পুরুষিট আমায় উত্তর িদেকর প্রেবশদ্বােরর িদেক
িনেয় চলল| েসটা মাপা হেল তার মাপ অনয্ দ্বারগুিলর সমান হল|
36 এর ঘরগুিল, পােশর েদওয়াল ও বারান্দার মাপগুিলও অনয্
দ্বারগুিলর সমান হল| প্রেবশ পেথর ও তার বারান্দার চারধাের অেনক
জানালা িছল| প্রেবশ পথিট মােপ ৈদেঘর্য্ 50 হাত ও প্রেস্থ 25 হাত|
37 এবং এর বারান্দািট িছল প্রেবশ পেথর েশেষ বাইেরর প্রাঙ্গেণর
গােয়| প্রেবশ পেথর দুই পােশর েদওয়ােল েখজুর গােছর আকৃিত
েখাদাই করা িছল| আটিট ধাপ পার হেলই েসই ফটক|

বিল প্রস্তুত করার ঘরগুিল
38 েসখােন একিট ঘর িছল যার দরজা খুলেল এই ফটেকর বারান্দায়

এেস পেড়| এই হল েসই জায়গা েযখােন যাজকরা েহামবিলর জনয্
পশু েধায| 39এই বারান্দার দুই িদেক দরজার দুইধাের দুিট েটিবল িছল|
েহামবিল, পাপেমাচন ৈনেবদয্, এবং অপরাধ েমাচন ৈনেবেদয্র জনয্
পশুেদর এই েটিবেলই হতয্া করা হত| 40এই বারান্দার বাইের দরজার
প্রিত পােশ দুিট কের েটিবল িছল| 41 সুতরাং িভতেরর েদওয়ােলর
িদেক চারিট েটিবল এবং বাইেরর েদওয়ােলর িদেক চারেট েটিবল �
েমাটআটিট েটিবল যাজকরা ৈনেবেদয্র িনিমেত্ত পশু বিল েদবার জনয্
বয্বহার করত| 42 েহামবিলর জনয্ও পাথর েকেট ৈতরী করা চারিট
েটিবল িছল| এই েটিবলগুিল মােপ 1.5 হাত লম্বা, 1.5 হাত চওড়া ও
1 হাত উঁচু| এই েটিবেলর উপের েহামবিল ও অনয্ানয্ ৈনেবদয্ িনিমত্ত
পশু বিল েদবার যন্ত্রপািতও রাখা হত| 43 এই জায়গায় েদওয়ােলর
গােয় মাংস েঝালাবার জনয্ িতন ইিঞ্চ লম্বা আংটাসমূহ িছল| উৎসেগর্র
মাংস েটিবলগুিলর ওপর রাখা হত|
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যাজকেদর ঘরগুিল
44 িভতেরর প্রাঙ্গেণ যাজকেদর জনয্ দুিট ঘর িছল|† একিট উত্তর

িদেকর ফটেকর পােশ দিক্ষণ িদেক মুখ কের| অনয্িট দিক্ষণ িদেক
ফটেকর পােশ উত্তর িদেক মুখ কের| 45 েসই পুরুষিট আমায় বলল,
“দিক্ষণ িদেক মুখ কের েয ঘরিট েসিট মিন্দেরর চত্বের েসবায়
রত যাজকেদর জনয্|” 46 িকন্তু উত্তর িদেক মুখ করা ঘরিট েসই
সব যাজকেদর জনয্ যারা েবদীেত পিরচযর্ার কাজ কের| যাজকরা
েলবী পিরবারেগাষ্ঠীর িকন্তু যাজকেদর এই িদ্বতীয় দল সেদােকর
উত্তরপুরুষ| তারাই একমাত্র যারা প্রভুর েসবােথর্ বিল েবদীেত বেয়
িনেয় েযেত পাের|

47 পুরুষিট িভতেরর প্রাঙ্গণিট মাপেল েদখা েগল তা এক প্রকৃত
বগর্েক্ষত্র| ৈদেঘর্য্ তা 100 হাত এবং প্রেস্থও তা 100 হাত িছল| েবদীিট
মিন্দেরর সামেন অবিস্থত িছল|

মিন্দেরর বারান্দা
48 তারপর েসই বয্িক্তিট আমায় মিন্দেরর দিক্ষণ গাড়ী বারান্দায়

িনেয় িগেয় দুই ধােরর েদওয়াল মাপল| প্রিত পােশর েদওয়াল িছল 5
হাত পুরু ও 3 হাত চওড়া| এবং তােদর মধয্কার বয্বধােনর মাপ িছল
14 হাত| 49 বারান্দািট প্রেস্থ 20 হাত ও ৈদেঘর্য্ 12 হাত, দশ ধাপ িঁসিড়
উেঠ িগেয়িছল বারান্দা পযর্য্ন্ত| বারান্দার দুই পােশর েদওয়ালগুিলর
জনয্ প্রিত েদওয়ােল একিট কের, েমাট দুিট থাম িছল|

41
মিন্দেরর পিবত্র স্থান

1 এরপর েসই পুরুষিট আমায় পিবত্রস্থােনর িদেক িনেয় চলল| েস
েসই ঘেরর দুই ধােরর েদওয়াল মাপল| প্রিত পােশর েদওয়ালগুিল 6
হাত পুরু িছল| 2 দরজািট প্রেস্থ 10 হাত এবং দরজার সমু্মেখর পথিটর
† 40:44: িভতেরর � িছল অথবা “গায়কেদর জনয্ ঘর িছল|”



িযিহেষ্কল 41:3 cxxvi িযিহেষ্কল 41:11

ধারগুিলর প্রিত পােশ 5 হাত িছল| পুরুষিট েসই ঘরিটর মাপ িনেল তা
লম্বায়় 40 হাত এবং চওড়ায় 20 হাত পাওয়া েগল|

মিন্দেরর সবর্ােপক্ষা পিবত্র স্থান
3 তারপর েসই পুরুষিট েশেষর ঘের েগল এবং দরজার পথিটর

দুই ধােরর েদওয়ােলর মাপ িনল| প্রেতয্ক পােশর েদওয়াল 2 হাত
পুরু ও প্রেস্থ 7 হাত পাওয়া েগল| দরজার িদেকর রাস্তািট প্রেস্থ 6
হাত িছল| 4 তারপর পুরুষিট েসই ঘরিটর ৈদঘর্য্ মাপেলা এবং তা িছল
লম্বায়় ও চওড়ায় 20 হাত মােপর| েসই পুরুষিটআমায় বলল, “এইিট
সবর্ােপক্ষা পিবত্র স্থান|”

মিন্দেরর চারপােশর অনয্ কামরাগুিলর কথা
5 তারপর েসই পুরুষিট মিন্দেরর েদওয়ােলর মাপ িনেল তা 6

হাত পুরু পাওয়া েগল| মিন্দেরর চারধাের পােশ পােশ অেনক কামরা
িছল যারা প্রেস্থ 4 হাত িছল| 6 পাশ্বর্ কামরাগুিল িছল একটার ওপের
আেরকটা এবং এই ভােব িতনিট িবিভন্ন তেল িছল| প্রিতিট তলায় 30িট
কের ঘর িছল| মিন্দেরর েদওয়ালিট এমন ভােব গড়া েয তােত সঙ্কীণর্
তাক িছল| এই সঙ্কীণর্ তােকর উপেরই পােশর কামরাগুিল ৈতরী করা
হেয়িছল, িকন্তু মিন্দেরর েদওয়ােলর সেঙ্গ তােদর েকান েযাগ িছল না|
7 মিন্দেরর চারধােরর পাশ্বর্ কামরাগুিলর প্রিতিটর েমেঝ তার নীেচর
তলার েমেঝর েথেক চওড়া িছল| মিন্দেরর চারধােরর কামরাগুিলর
েদওয়ালগুিল উপেরর িদেক যতই উঠল ততই সরু হেত থাকল ফেল
উপেরর তলার কামরাগুিল চওড়া িছল| নীেচর তলা েথেক উপর তলা
পযর্ন্ত মােঝর তলা িদেয় একটা িঁসিড় উেঠ েগিছল|

8 আিম এও েদখলাম েয মিন্দেরর েমেঝর চারিদক উঁচু| এটা
িছল পােশর কামরাগুিলর িভত, এবং উচ্চতায় 6 হাত| 9 পােশর
কামরাগুিলর বাইেরর েদওয়ালগুেলা িছল 5 হাত পুরু| এক েখালা
জায়গা মিন্দেরর পােশর কামরাগুিলর ও 10 যাজকেদর কামরার মােঝ
িছল|এটা প্রেস্থ 20 হাত এবং মিন্দেরর চারধাের িবসৃ্তত িছল| 11পােশর
কামরার দরজাগুিলঐ উঁচু জিমেত খুলত| উত্তর িদক িদেয় ও দিক্ষেণর
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িদক িদেয় প্রেবশ পথ িছল| উঁচু জিমিট চার ধাের চওড়ায় 5 িকউিবট
িছল|

12 মিন্দেরর পিশ্চম িদেক, এই সীমাবদ্ধ স্থানিটেত* একিট
অট্টািলকা িছল| অট্টািলকািট প্রেস্থ 70 হাত ও ৈদেঘর্য্ 90 হাত
মােপর িছল| প্রাঙ্গেণর েদওয়াল চার ধােরই 5 হাত কের পুরু িছল|
13 তারপর পুরুষিট েসই মিন্দরিট মাপল| মিন্দরিট মােপ 100 হাত
লম্বা হল| দালান ও েদওয়াল সেমত জায়গািটও লম্বায়় 100 হাত হল|
14 মিন্দেরর সামেন পূবর্ িদেকর সীমাবদ্ধ জায়গািট লম্বায়় 100 হাত
িছল|

15 পুরুষিট পিশ্চমিদেক, সীমাবদ্ধ স্থানিট অট্টািলকািটর মাপ িনল|
এক েদওয়াল েথেক অপর েদওয়াল পযর্ন্ত তা মােপ 100 হাত হল|
সবর্ােপক্ষা পিবত্র স্থান, পিবত্র স্থান ও গাড়ী বারান্দাটার েয িদকটা

েভতেরর প্রাঙ্গেণর িদেক মুখ কের িছল 16 তার েদওয়ােল কােঠর
তক্তা সমূহ িছল| সমস্ত জানালা ও দরজার ধাের সরু কের কাঠ
লাগােনা িছল| দরজা পেথ মিন্দেরর েমেঝ েথেক জানালা পযর্ন্ত এবং
েদওয়ােলর অংশ পযর্ন্ত দরজা পেথর ওপের কােঠর তক্তা িছল|

17 মিন্দেরর িভতেরর ও বাইেরর কামরাগুিলর েদওয়ােল করূব দূত
এবং েখজুর গােছর আকৃিত েখাদাই করা িছল| 18 করূব দূতগুিলর
মােঝ িছল েখজুর গাছ| প্রিতিট করূব দূেতর দুিট কের মুখ িছল|
19করূব দূেতর একিট মুখ িছল মানুেষর মত যা েখজুর গােছর িদেক
মুখ কের িছল| অনয্ মুখিট িসংেহর মত যা অপর িদেকর েখজুর
গােছর িদেক মুখ কের িছল| এসব আকৃিত মিন্দেরর চারধাের েখাদাই
করা িছল| 20 েমজ েথেক দরজার উপর পযর্ন্ত পিবত্র � স্থােনর সমস্ত
েদওয়ােল করূব দূত ও েখজুর গােছর আকৃিত েখাদাই করা িছল|

21পিবত্র স্থােনর দুই ধােরর েদওয়ালগুেলা িছল বগর্াকৃিত|পিবত্রতম
স্থােনর সামেন একিট িজিনষ িছল যা েদখেত 22 অেনকটা কােঠর
ৈতরী একিট েবদীর মত যা উচ্চতায় 3 হাত ও লম্বায়় 2 হাত এবং
* 41:12: সীমাবদ্ধ স্থান একিট স্থান েযিট শুধুমাত্র যাজকেদর জনয্ সীমাবদ্ধ িছল|
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চওড়ায় 2 হাত| এর ধারগুিল এবং িভিত্ত কােঠর ৈতরী িছল| পুরুষিট
আমায় বলেলন, “এইিট েসই েটিবল যা প্রভুর সামেন রেয়েছ|”

23 পিবত্র স্থােন ও সবর্ােপক্ষা পিবত্র স্থােন েজাড়া দরজা িছল|
24 প্রিতিট েছাট দরজা িনেজর েথেক খুেল েযেত পারত| প্রিতিট
দরজায় প্রকৃতপেক্ষ দুিট চএাকাের আবত্তর্ নশীল দরজার হাতল িছল|
25 এছাড়াও পিবত্র স্থােনর দরজাগুিলেত করূব দূত ও েখজুর গাছ
েখাদাই করা িছল| এগুিল েদওয়ােল েখািদত আকৃিতর মত িছল| গাড়ী
বারান্দার সামেন িছল কােঠর ছাদ| 26 েসখানকার জানালাগুিলর চার
ধাের কাঠােমা িছল এবং বারান্দার উভয় পােশর েদওয়ােল বারান্দার
ছােদ ও মিন্দেরর চার ধােরর ঘরগুিলেত েখজুর গােছর আকৃিত িছল|

42
যাজকেদর কামরা

1 তারপর েসই পুরুষিট উত্তর িদেকর প্রেবশ দ্বােরর মেধয্ িদেয়
আমােক বাইেরর প্রাঙ্গেণ িনেয় এল| েস আমােক পিশ্চম িদেকর
অেনক কামরা রেয়েছ এমন এক প্রাঙ্গেণ িনেয় চলল েযিট িনিষদ্ধ
জায়গার পিশ্চেম এবং উত্তেরর প্রাঙ্গেণর িদেক িছল| 2 পাথেরর
ৈতরী বাড়ীিট লম্বায়় 100 হাত ও চওড়ায় 50 হাত িছল| েলাক জন
প্রাঙ্গেণর উত্তর িদক িদেয় এেত প্রেবশ করত| 3পাথেরর ৈতরী বাড়ীিট
িছল িতনতলা উঁচু এবং তােত ঝুল বারান্দা িছল| 20 হাত মােপর
িভতেরর প্রাঙ্গণিট িছল ঐ বাড়ী ও মিন্দেরর মধয্স্থােন| অনয্ িদেকর
কামরাগুিল বাইেরর প্রাঙ্গেণর শান বঁাধান জায়গািটর িদেক মুখ কের
িছল| 4 প্রেবশ পথিট উত্তর িদেক থাকা সেত্ত্বও, প্রেস্থ 10 হাত ও
ৈদেঘর্য্ 100 হাত একিট রাস্তা প্রাঙ্গণিটর দিক্ষণ পাশ বরাবর চেল
িগেয়িছল| 5-6 েযেহতু দালানিটর উচ্চতায় িতনতল িবিশষ্ট িছল এবং
তােত বাইেরর প্রাঙ্গেণর মত থাম িছল না তাই উপেরর কামরাগুিল
মেধয্র ও তলার কামরাগুিলর েথেক িপছেনর িদেক িছল| উপেরর
তল প্রেস্থ মেধয্র তেলর েচেয় এবং মেধয্র তল প্রেস্থ নীেচর তেলর
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েচেয় সরু িছল কারণ েসই স্থােন ঝুল বারান্দা িছল| 7 তার বাইের
িছল এক েদওয়াল, যা কামরাগুিলর সােথ সমান্তরাল ভােব বাইেরর
প্রাঙ্গেণ বরাবর িগেয়িছল| কামরাগুিলর সামেন তা 50 হাত পযর্ন্ত
িবসৃ্তত িছল| 8 েয কামরাগুিল বাইেরর প্রাঙ্গন বরাবর িছল তারা ৈদেঘর্য্
50 হাত যিদও মিন্দেরর িদেকর দালানিট সমূ্পণর্ ৈদেঘর্য্ 100 হাত
িছল| 9 দালানিটর পূবর্ িদেক এই কামরাগুিলর তলায় িছল প্রেবশপথ
আর তাই েলােক বাইেরর প্রাঙ্গণ েথেক এেত প্রেবশ করেত পারত|
10 প্রেবশ পথিট িছল প্রাঙ্গেণর গােয় েদওয়ােলর আরেম্ভ|
দিক্ষণ িদেকও, েখালা চত্বের কেয়কিট ঘর িছল এবং কেয়কিট

িছল এই ঘরগুিলর সামেন| 11 এই কামরাগুিলর সামেন একিট সরু
রাস্তা িছল| ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ সমান িছল এবং একই অবস্থােন একই
রকম দরজা িছল এইগুিলেত| 12 বািড়িটর পূবর্িদেক দিক্ষেণর ঘরগুেলা
প্রেবেশর িবিভন্ন পথিছল যােত েলাকরা েদওয়ােলর ধাের েখালা
চত্বেরর সরু রাস্তা িদেয় এখােন প্রেবশ করেত পাের|

13 েসই পুরুষিট আমায় বলল, “সীমাবদ্ধ স্থােনর এপােশর এবং
ওপােশর উত্তেরর ও দিক্ষেণর কামরাগুিল পিবত্র| এই কামরাগুিল
েসই সব যাজকেদর জনয্ যারা প্রভুর উেদ্দেশয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কের|
েসই স্থােনই যাজকরা পিবত্র ৈনেবদয্ েভাজন কের এবং েসই স্থােনই
তারা পিবত্র ৈনেবদয্গুিল রােখ কারণ এই স্থান পিবত্র| পিবত্রতম
ৈনেবদয্গুিল হল: শসয্ ৈনেবদয্, পাপেমাচন ৈনেবদয্ এবং অপরাধ
খণ্ডন ৈনেবদয্| 14 েয যাজকরা পিবত্র-স্থােন প্রেবশ কের তােদর
অবশয্ বাইেরর প্রাঙ্গেন যাবার আেগ পিবত্রস্থােন েসবার কাপড় খুেল
রাখেত হেব| যাজকগণ যিদ মিন্দেরর অনয্ অংেশ, েযখােন অনয্
যাজকরা রেয়েছ েসখােন েযেত চায়, তেব তােক এই ঘের িগেয় অনয্
েপাষাক পরেত হেব|” তােদর এই রকম অবশয্ই করেত হেব কারণ
তােদর েসবা বস্ত্র হেছ পিবত্র|

বাইেরর প্রাঙ্গণ
15 েসই পুরুষিট মিন্দেরর িভতেরর অংেশর মাপ েনওয়া েশষ কের

আমােক পূেবর্র িদেকর দরজার কােছ এেন েসই সমস্ত জায়গা মাপল|



িযিহেষ্কল 42:16 cxxx িযিহেষ্কল 43:8

16 েস পূেবর্র িদক একটা মাপকািঠর সাহােযয্ মাপেল তা লম্বায়় 500
হাত পাওয়া েগল| 17 িতিন উত্তর িদক মাপেল তাও ৈদেঘর্য্ 500 হাত
হল| 18 দিক্ষণ িদক মাপেল তাও লম্বায়় 500 হাত হল| 19 পিশ্চম
িদকটাও লম্বায়় 500 হাত হল| 20 তারপর িতিন মিন্দেরর চারধােরর
চারিট েদওয়াল মাপল| েদওয়ালিট লম্বায়় 500 হাত এবং চওড়ায় 500
হাত িছল| এিট পিবত্র স্থানিটেক সাধারণ স্থােনর েথেক আলাদা কের
েরেখিছল|

43
প্রভু তার প্রজাগেণর মেধয্ বাস করেবন

1 েসই পুরুষিট আমােক পূেবর্র িদেকর প্রেবশ দ্বােরর িদেক িনেয়
চলল| 2 েসখােন পূবর্ িদক েথেক ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা এেস
উপিস্থত হল| ঈশ্বেরর রব সমুেদ্রর গজর্ েনর মত মেন হল এবং তঁার
মিহমার আেলায় ভূিম আেলািকত হল| 3 এই দশর্নিট িছল েসিটর
মত যখন আিম েদেখিছলাম িতিন েজরুশােলম শহর ধ্বংস করেত
এেসিছেলন এবং কবার নদীর ধাের আিম েয দশর্ন েদেখিছলাম েসটার
মত| 4 পূবর্ িদেকর দরজা েথেক প্রভুর মিহমা মিন্দেরর মেধয্ এল|

5 তারপর আত্মা আমায় তুেল িনেয় েভতেরর প্রাঙ্গেণর মেধয্ িনেয়
এল| প্রভুর মিহমা মিন্দর পিরপূণর্ হল| 6আিম কাউেক মিন্দেরর েভতর
েথেকআমার সােথ কথা বলেত শুনলাম| েসই মানুষিট তখনওআমার
পােশ দঁািড়েয়িছল| 7 মিন্দেরর েভতর েথেক আসা েসই রব আমায়
বলেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, আমার িসংহাসন ও পাদেদশ সেমত এই
আমার স্থান| আিম এই স্থােন ইস্রােয়েলর েলাক জেনর মােঝ িচর
কােলর জনয্ বাস কির| ইস্রােয়ল পিরবার আমার নাম পুনরায় কলিঙ্কত
করেব না| রাজারা ও তােদর প্রজারা মূির্ত্ত পূজা করেব না অথবা এই
স্থােন তােদর রাজােদর মৃতেদহ কবরস্থ কের আমার নামেক লিজ্জত
করেব না| 8তারা আমার েচৗকােঠর পােশ তােদর েচৗকাঠ এবং আমার
দরজায় খঁুিটর পােশ তােদর দরজার খঁুিট লািগেয় আমার নামেক
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লিজ্জত করেব না| অতীেত েকবল একিট েদওয়াল তােদর আমার
কাছ েথেক পৃথক করত| তাই প্রেতয্কবার পাপ কাজ কের ও ভয়ঙ্কর
ঐসব কাজ কের তারা আমার নামেক অপিবত্র কেরেছ| েসই জনয্
আিম রুদ্ধ হেয় তােদর ধ্বংস কেরিছলাম| 9 এখন তারা তােদর েযৗন
পাপ* তােদর রাজােদর মৃতেদহ আমােদর কাছ েথেক দূের সিরেয়
িনেয় যাক্, তাহেল আিম িচর কাল তােদর সেঙ্গ বাস করব|

10“এখন েহ মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়ল পিরবারেক ঐ মিন্দেরর সম্বেন্ধ
বল| তাহেল যখন তারা েসই মিন্দেরর পিরকল্পনার সম্বেন্ধ জানেব
তখন তারা তােদর পাপ সম্বেন্ধ লিজ্জত হেব| 11 আর তােদর কৃত
সমস্ত মন্দ কােজর জনয্ তারা লিজ্জত হেব| তারা েসই মিন্দেরর নক্শা
সম্বেন্ধ জানুক|জানুক িকভােব তা গড়া যােব, প্রেবশ দ্বার ও প্রস্থানদ্বার
েকাথায় েস সব এবং মিন্দেরর সমস্ত নকশাটাই জানুক| তার িবষেয় েয
িবিধ ও িনয়ম রেয়েছ, তাও তােদর িশিখেয় িদও| এবং প্রেতয্েক েযন
েদখেত পায় এবং মিন্দেরর িবিধসমূহ পালন কের েসই জনয্ এগুিল
প্রেতয্েকর জনয্ েলখ| 12 মিন্দর সম্বেন্ধ এই হল িবিধ: এই সীমানার
মধয্বতীর্ েয পাহাড়, তার চূেড়ার সমস্ত জায়গাটাও অিত পিবত্র| মিন্দর
সম্বেন্ধ িবিধগুিল এই:

েবদীর িবষেয়
13 “লম্বা মাপকািঠ বয্বহার কের হাত েবদীর মাপ এইরকম| েবদীর

েগাড়ায় চারিদেক েয গতর্ েখঁাড়া রেয়িছল তার গভীরতা 1 হাত, প্রেস্থ
প্রিত ধাের 1 হাত| তার ধােরর কানা বুেড়াআঙু্গল েথেক কেড়আঙু্গেলর
েয দূরত্ব তার সমান| আর েবদীিট উচ্চতায় এই রকম: 14 মািট েথেক
তলার প্রান্ত পযর্ন্ত েগাড়ার মাপ 2 হাত, প্রেস্থ 1 হাত এবং েছাট ধার
েথেক বড় ধার মােপ 4 হাত, প্রেস্থ 2 হাত| 15 েবদীেত পিবত্রআগুেনর
জায়গাটা উচ্চতায় 4 হাত| চার েকাণ িশংেযর আকােরর| 16 েবদীেত
আগুেনর েয জায়গাটা তা মােপ ৈদেঘর্য্ 12 হাত এবং প্রেস্থ 12 হাত,
আকাের এেকবাের বগর্েক্ষত্র| 17 গা েথেক েবর হওয়া সরু তাকিটও
* 43:9: েযৗন পাপ এটা হয়ত মূির্ত্ত পূজােক অন্তভূর্ ক্ত করেতা|
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আকাের বগর্েক্ষত্র, মােপ লম্বায়় 14 হাত ও প্রেস্থ 14 হাত| এর ধারিট
প্রেস্থ 1/2 হাত| (এর িভিত্ত যা এেক িঘের রেয়েছ তা হল প্রেস্থ 2 হাত|)
েবদী পযর্ন্ত েয িঁসিড় চেল েগেছ তা পূবর্ িদেক|”

18তখন েসই পুরুষিট আমায় বলল, “েহ মনুষয্সন্তান, প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন: �েবদীর জনয্ এই হল আইন, েয
সময় তুিম েবদী িনমর্াণ করেব েস সময় েহামবিল উৎসগর্ ও রক্ত
িছটােনা এই অনুসাের েকার|” 19 তুিম সােদাক পিরবােরর জনয্
পাপাথর্ক বিল িহসােব একিট যুব ষঁাড় েদেব| এই েলাকরা েলবী
পিরবারেগাষ্ঠীর যাজক| এই েলাকরা আমার কােছ উৎসগর্ এেনআমার
েসবা করেব|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলেছন| 20 “ষঁােড়র
িকছুটা রক্ত িনেয় তা েবদীর চার েকােণর চারিট িসং-এ লাগােব এবং
তার চারিদেকর ধােরও লাগােব| এইভােব তুিম অবশয্ েবদী িটেক শুিচ
করেব এবং তােক গ্রহণেযাগয্ কের েতাল| 21তারপর পাপাথর্ক বিলর
জনয্ েসই ষঁাড় িনেয় তা মিন্দেরর বাইেরর চত্বেরর উপযুক্ত জায়গায়
েপাড়ােব|

22 “িদ্বতীয় িদেন তুিম এক িনেদর্ াষ পুং ছাগ উৎসগর্ করেব| তা
হেব পাপাথর্ক বিল| েযভােব যাজক ষঁাড় বয্বহার কের েবদী শুিচ
কেরিছল েসই ভােবই তারা এটা িদেয় েবদী শুিচ করেব| 23 যখন েবদী
শুিচকরেণর কাজ েশষ হেব তখন তুিম িনেদর্ াষ এক যুব ষঁাড় ও তার
সােথ এক িনেদর্ াষ পুং েমষ এেন তা উৎসগর্ করেব| 24তারপর তুিম তা
প্রভুর সামেন উৎসগর্ করেব| যাজকরা তার উপের নুন িছটােব| তারপর
যাজকরা েসই ষঁাড় ও পুং েমষেক েহামবিল িহেসেব প্রভুর উেদ্দেশয্
উৎসগর্ করেব| 25 সাত িদেনর প্রেতয্ক িদেনর পাপাথর্ক বিলর জনয্
তুিম ছাগ উৎসগর্ করেব| এছাড়াও তুিম একিট যুব ষঁাড় ও পােলর পুং
েমষ ৈতরী কের রাখেব| এই সব পশুরা েযন িনেদর্ াষ হয়| 26 সাতিদন
ধের যাজকরা েবদীিটেক শুিচ করেব যােত ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্
তা প্রস্তুত হয়| 27সাত িদেনর পর অষ্টম িদেন যাজক অবশয্ই েহামবিল
ও সহভাগীতার বিল েবদীেত উৎসগর্ করেব| তখন আিম েতামায় গ্রহণ
করব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন|
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44
ঈশ্বেরর পিবত্রতা

1 তারপর েসই পুরুষিট আমােক মিন্দেরর চত্বেরর পূবর্িদেকর
দরজায় িফিরেয় আনল| আমরা দরজায় িছলাম ও দরজা বন্ধ িছল|
2 প্রভু আমায় বলেলন, “এই দরজা বন্ধ থাকেব এবং এটা েখালা হেব
না| েকউ এর মেধয্ িদেয় প্রেবশ করেব না কারণ প্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর| এর মেধয্ িদেয় প্রেবশ কেরেছন এবং েসই জনয্ই তা বন্ধ রাখেত
হেব| 3 েকবল শাসকরা প্রভুর সামেন েভাজ খাবার সময় তার দরজায়
বসেত পাের| েস অবশয্ই প্রেবশ পেথর বারান্দা িদেয় প্রেবশ করেব
এবং েসই পথ িদেয়ই বাইের যােব|”

মিন্দেরর পিবত্রতা
4 তারপর েসই পুরুষ আমােক উত্তর িদেকর দরজা িদেয় মিন্দেরর

সামেন আনল| আিম েদখলাম প্রভুর মিহমায় মিন্দর ভের উেঠেছ,
আিম উপুড় হেয় মািটেত প্রণাম করলাম| 5 প্রভু আমায় বলেলন, “েহ
মনুষয্সন্তান, যত্ন সহকাের েদখ! েতামার েচাখ ও কান বয্বহার কর|
এই িবষয়গুিল েদখ এবং প্রভুর মিন্দেরর িনয়ম ও িবিধ সম্বেন্ধ আিম
যা বিল তা মেনােযাগ িদেয় েশান| মিন্দের েক প্রেবশ করেত পারেব
এবং েক পারেব না েস সম্বেন্ধ িনয়মগুিল সয়ন্ত মেনােযাগ িদেয় েশান|
6 তারপর ইস্রােয়েলর সমস্ত অবাধয্ এবং আমার িবিধ অবজ্ঞাকারী
েলাকেদর এই বাতর্ া বল| তােদর বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা
বেলন: েহ ইস্রােয়ল পিরবার, েতামরা পূেবর্ েয সমস্ত েনাংরা িজিনষ
কেরেছ েসগুিল েতামােদর বন্ধ করেত হেব! 7 েতামরা িবেদশীেদর
আমার মিন্দের এেনছ আর েসই েলাকরা প্রকৃতভােব সুন্নত িছল না-
তারা িনেজেদর সমূ্পণর্ভােবআমােক েদয়িন| এই ভােব েতামরা আমার
মিন্দর অপিবত্র কেরছ| েতামরা চুিক্ত েভেঙ্গ জঘনয্ কাজ কেরছ আর
তারপর রুিট, চির্ব ও রেক্ত ৈনেবদয্ আমােক িদেয়ছ| 8 েতামরা আমার
পিবত্র িবষয়গুিলর পিবত্রতা রক্ষা করিন| না, েতামরা িবেদশীেদর
উপের আমার পিবত্র স্থােনর দািয়ত্ব িদেয়ছ|� ”
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9 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েয িবেদশী প্রকৃত অেথর্
সুন্নত নয়, েস আমার মিন্দের আসেব না- এমনিক ইস্রােয়েলর মেধয্
স্থায়ীভােব বাসকারী েকান িবেদশীও নয়| তােক অবশয্ই সুন্নত হেত
হেব এবং মিন্দের আসার আেগ েস েযন িনেজেক সমূ্পণর্ভােব
আমার হােত েদয়| 10 অতীেত ইস্রােয়ল আমােক েছেড় িবপেথ
েগেল েলবীয়রাও আমােক পিরতয্াগ কেরিছল| ইস্রােয়ল তােদর
মূির্ত্তেদর অনুসরণ করার জনয্আমায় তয্াগ কেরিছল| েলবীয়রা তােদর
েসই পােপর শািস্ত পােব| 11 আমার পিবত্র স্থােনর পিরচযর্া করার
জনয্ েলবীয়েদর মেনানীত করা হেয়িছল| তারা মিন্দেরর প্রেবেশর
দরজাগুিল পাহারা িদত, মিন্দের েসবা করত| তারা উৎসেগর্র জেনয্
পশুবিল িদত এবং প্রজােদর জনয্ েহামবিল উৎসগর্ করত| প্রজােদর
সাহাযয্ ও েসবা করার জনয্ তােদর েবেছ েনওয়া হেয়িছল| 12 িকন্তু
ঐ েলবীয়রা প্রজােদর আমার িবরুেদ্ধ পাপ করেত সাহাযয্ কেরিছল|
তারা েলাকেদর মূির্ত্ত পূেজায সাহাযয্ কেরিছল! তাই আিম তােদর
িবরুেদ্ধ এই প্রিতশ্রুিত করিছ: �তােদর পােপর জনয্ তারা শািস্ত েভাগ
করেব|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলেছন|

13 “তাই আমার উেদ্দেশয্ যাজকীয কাজ করার জনয্ েলবীয়রা
আমার কােছ ৈনেবদয্ িনেয় আসেব না| তারা আমার পিবত্র েকান
িকছুরই কােছ আসেব না| তারা তােদর জঘনয্ কাজকমর্গুিলর লজ্জা
বহন করেব| 14 িকন্তু আিম তােদর আমার মিন্দেরর যত্ন িনেত েদব|
তারা মিন্দেরর েযখােন যা করা কতর্ বয্ তাই করেব|

15 “যাজকরা সবাই েলবী পিরবারেগাষ্ঠীর হেলও ইস্রােয়েলর
প্রজারা আমার েথেক তােদর মুখ িফিরেয় িনেল েকবল সােদাক
পিরবােরর যাজকরাই আমার পিবত্র স্থােনর যত্ন িনত| তাই েকবল
সােদােকর উত্তর পুরুষরাই আমার জনয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব| তারা
েমদ ও রক্ত উৎসগর্ করেত আমার সামেন দঁাড়ােব|” প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথা বেলন! 16 “তারা আমার পিবত্র স্থােন প্রেবশ করেব
আর আমােক েসবা করবার জনয্ আমার েটিবেলর কােছ আসেব|
আিম তােদর হােত যা িদেয়িছ তারা তা রক্ষা করেব| 17 প্রাঙ্গেণর
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দরজা িদেয় েভতের ও মিন্দের প্রেবশ করার সময় তারা েযন মসীনার
কাপড় পের এবং িভতেরর প্রাঙ্গেণর দরজায় ও মিন্দের েসবা করার
সময় তারা েযন পশেমর ৈতরী েকান িকছু না পের| 18 তারা মাথায়
মসীনার পাগড়ী বঁাধেব ও মসীনার জািঙ্গযা পরেব এবং এমন িকছু
পরেব না যােত ঘাম হয়| 19 বাইেরর প্রাঙ্গেণ েলাকেদর কােছ যাবার
সময় পিরচযর্া করাকালীন েয কাপড় পরেত হয় তা েছেড় েফলেব| ঐ
কাপড়গুিল পিবত্র ঘেরই েরেখ আসেব এবং অনয্ কাপড় পরেব| এই
ভােব তারা েলাকেদর পিবত্র কাপড়গুিলরস্পশর্ লাভ করেত েদেব না|

20 “এই যাজকরা তােদর মাথা কািমেয় েফলেব না অথবা চুলও
লম্বা করেব না| তা করেল মেন হেব তারা দুঃিখত, প্রভুেক েসবা করার
সুেযাগ েপেয় তারা আনিন্দত নয়| যাজকরা েকবল চুল কাটেত পারেব|
21 েকান যাজকই েভতেরর প্রাঙ্গেণ আসার সময় দ্রাক্ষারস পান করেব
না| 22 যাজকরা কখনই িবধবা বা তয্াগপত্র েদওয়া হেয়েছ এমন েকান
মিহলােক িবেয় করেব না| তারা েকবল ইস্রােয়ল পিরবােররই েকান
কুমারীেক িবেয় করেত পাের অথবা এমন েকান িবধবােক যার মৃত
স্বামী যাজক িছেলন|

23 “যাজকরা অবশয্ই আমার েলাকেদর পিবত্র ও সধারণ
িজিনেসর মেধয্ প্রেভদ িক তা িশক্ষা েদেব| েকানিট শুিচ, েকানিট
অশুিচ তা জানেতও তারা অবশয্ েলাকেদর সাহাযয্ করেব|
24 যাজকরা িবচারসভায় িবচারক হেব; প্রজােদর িবচার করার সময়
আমার িবিধ অনুসরণ করেব| তারা আমার সমস্ত পেবর্ আমার িবিধ
িনয়মগুিল পালন করেব| তারা আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনেক সম্মান
করেব ও তা পিবত্রভােব যাপন করেব| 25তারা েকান মৃত বয্িক্তর কােছ
িগেয় িনেজেদর অশুিচ করেব না| িকন্তু মৃত বয্িক্ত যিদ তােদর বাবা,
মা, পুত্র, কনয্া, ভাই অথবা অিববািহত েবান হয় তেব তারা অশুিচ হেত
পাের| 26শুিচ হেল পের যাজকেদর সাত িদন অেপক্ষা করেত হেব|
27 তারপর েস েসই পিবত্রস্থােন িফের েযেত পাের িকন্তু েযিদন েস
পিবত্রস্থােনর পিরচযর্া করেত েভতেরর প্রাঙ্গেণ যােব, েসই িদন তােক
িনেজর জনয্ পাপাথর্ক বিল উৎসগর্ করেত হেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই কথাগুিল বেলেছন|
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28 “েলবীয়েদর অিধকাের েয জিম আেছ তার সম্বেন্ধ: আিমই
তােদর সম্পিত্ত; তুিম ইস্রােয়েলর েলবীয়েদর েকান সম্পিত্ত েদেব না|
ইস্রােয়েল আিমই তােদর আিধকার| 29 তারা শসয্ ৈনেবদয্, পাপাথর্ক
ৈনেবদয্ ও েদাষাথর্ক ৈনেবদয্ খাবার জনয্ পােব| ইস্রােয়েলর েলােক
প্রভুেক যা িকছুই েদয় তা তােদরই হেব| 30 ফসল েতালার পর,
সমস্ত রকম শেষয্র প্রথম অংশ যাজকেদর হয়| েতামরা ও েতামােদর
প্রথম শেষয্র ভাগ যাজকেদর েদেব| একাজ েতামােদর গৃেহ আশীবর্াদ
আনেব| 31স্বাভািবক ভােব মারা েগেছ বা বনয্ পশুেত কামেড় িঁছেড়েছ
এমন েকান পািখ বা পশুর মাংস যাজকরা অবশয্ খােব না|

45
পিবত্র কােজ বয্বহােরর জনয্ ভূিম বণ্ট্ন

1 “ইস্রােয়ল পিরবােরর জনয্ েতামার জিম বণ্ট্ন করা উিচৎ |*
েসই সময়, জিমর একিট অংশ পৃথক কের রাখেব যা প্রভুর জনয্
পিবত্র হেব| েসই জিমর মাপ ৈদেঘর্য্ 25,000 হাত ও প্রেস্থ 20,000
হাত হেব: জিমর সবটাই হেব পিবত্র| 2 ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ 500 হাত কের
একিট চারেকাণা জায়গা মিন্দেরর জনয্ বয্বহার করা হেব| মিন্দেরর
চারধাের 50 হাত চওড়া একিট েখালা জায়গা থাকেব| 3 েসই পিবত্র
জায়গার মেধয্ তুিম একিট 25,000 হাত দীঘর্ ও 10,000 হাত প্রেস্থর
জিম মাপেব- মিন্দরটা এই জায়গােতই হেব| মিন্দেরর এই জায়গািট
হেব পিবত্রতম স্থান|

4 “পিবত্র স্থােনর এই অংশিট যাজক ও মিন্দেরর ভৃতয্েদর জনয্;
যারা প্রভুর েসবা করার জনয্ এিগেয় আেস| েসটা যাজকেদর ঘেরর
জনয্ ও মিন্দেরর জনয্| 5আেরকিট স্থান যা মােপ 25,000 হাত দীঘর্
ও 10,000 হাত চওড়া তা হেব েলবীয়েদর জনয্, যারা মিন্দের েসবা
* 45:1: ইস্রােয়ল � উিচৎ আক্ষিরক অেথর্, “জিম অিধকার করবার জনয্ ঘঁুিট চােলা|”
েলাকেদর মেধয্ যথাথর্ ভােব জিম বণ্ট্ন করবার এটা একটা প্রথা িছল বা উপায় িছল|
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কের| েসই জিম েলবীয়েদর অিধকাের থাকেব এবং বাস করবার জনয্
তােদর শহর হেব|

6 “েসই শহরেক তুিম 25,000 হাত লম্বা ও 5000 হাত চওড়া
একিট েক্ষত্র েদেব| এটা হেব সমস্ত ইস্রােয়ল পিরবােরর জনয্| 7পিবত্র
স্থােনর উভয় পােশ্বর্ এবং শহরিটর জিমর একিট ভােগ শাসেকর
অংশ থাকেব| েসই স্থানিট হেব পিবত্রস্থােনর পােশ ও পূবর্ ও পিশ্চম
শহেরর সীমানা| ইস্রােয়েলর েকান পিরবারেগাষ্ঠীর অিধকােরর জিম
যত চওড়া, এ জিমও িঠক ততটাই চওড়া হেব| তা পিশ্চম সীমা েথেক
পূবর্ সীমা পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেব| 8 এই জিম হেব ইস্রােয়েলর শাসকেদর
সম্পিত্ত| েসই জনয্ শাসকেদর আমার প্রজােদর জীবন কষ্টকর কের
েতালার প্রেয়াজন হেব না| িকন্তু তারা েসই জিম ইস্রােয়লেক তােদর
পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ েদেব|”

9 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলেছন, “ইস্রােয়েলর
শাসকরা, যেথষ্ট হেয়েছ আর আমার েলাক জেনর প্রিত িহংস্র েহােযা
না! ইস্রােয়লেক তােদর পিরবার েগাষ্ঠীগুিলর জিম দাও|” প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|

10 “েলাক ঠকােনা বন্ধ কর| সিঠক পাল্লা ও মাপ বয্বহার কর|
11ঐফার (শুকেনা িজিনস মাপার জনয্ পাত্র) ও বাত (তরল িজিনস
মাপার পাত্র) এর মাপ েযন এক হয়| বাত ও ঐফা েযন উভেয়ই েযন
1/10 েহামার হয়| ঐ মাপগুিল েযন েহাসেরর মাপ অনুসােরই হয়|
12 এক েশকল 20 েগরার সমান| এক িমনা 60 েশকেলর সমান, তা
অবশয্ই 20 েশকল েযাগ 25 েশকল েযাগ 15 েশকেলর সমান হয়|

13 “এই িবেশষ ৈনেবদয্গুিল েতামরা অবশয্ই েদেব:

প্রেতয্ক েহাসর গম েথেক 1/6 ঐফা গম দাও|
প্রেতয্ক েহাসর বািলর্ েথেক 1/6 ঐফা বািলর্ দাও|
14প্রিত েকার ওিলভ েতেলরজনয্ 1/10 বাত পিরমাণ ওিলভ েতল|
মেন েরেখা: দশ বােত এক েহাসর হয়| দশ বােত এক েকার হয়|
15 ইস্রােয়েলর চারণ ভূিমেত চের
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এমন প্রিতিট 200 েমষ েথেক একিট কের েমষ|

“এই িবেশষ ৈনেবদয্গুিল শসয্ ৈনেবদয্, েহামবিলর ৈনেবদয্ ও
সহভাগীতার ৈনেবদয্র জনয্| এইসব ৈনেবদয্ েলাকেদর শুিচ করবার
জনয্|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন|

16 “নগেরর প্রেতয্েক এই উপহার েদবার জনয্ ইস্রােয়েলর
শাসেকর সেঙ্গ েযাগ েদেব| 17 িকন্তু িবেশষ পিবত্র িদেনর জনয্
যা প্রেয়াজন তা অবশয্ই শাসক েদেব| শাসক অবশয্ই উৎসেবর
িদনগুিলর জনয্, অমাবসয্া ও িনস্তারপেবর্র জনয্, এবং ইস্রােয়েলর
পিরবােরর সমস্ত িবেশষ উৎসেবর জনয্ েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্
এবং েপয় ৈনেবদয্র েযাগান েদেব| ইস্রােয়ল পিরবারেক পিবত্র করার
জনয্ েয পাপাথর্ক ৈনেবদয্, শসয্ ৈনেবদয্, েহামবিল ও সহভাগীতার
ৈনেবদয্র প্রেয়াজন তা অবশয্ই েযাগােব|”

18 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “প্রথম মােসর প্রথম
িদেন তুিম একিট িনখঁুত ষঁাড় েনেব; মিন্দর পিবত্র করেত তা বয্বহার
কর|” 19 যাজক পাপাথর্ক বিল েথেক িকছুটা রক্ত িনেয় তা মিন্দেরর
েচৗকােঠ, েবদীর চার েকােণ এবং েভতেরর প্লাঙ্গেনর দরজার েচৗকােঠ
লাগােব| 20 েসই মােসর সপ্তম িদেনও তুিম অজ্ঞােত েয বয্িক্ত পাপ
কেরেছ ও েয অেবাধ তার জনয্ ঐ একই কাজ করেব| এই ভােব তুিম
েসই মিন্দর শুিচ করেব|

িনস্তারপেবর্র ৈনেবদয্
21 “প্রথম মােসর 14তম িদেন তুিম িনস্তারপবর্ পালন করেব|

খািমরিবহীন রুিটর েভােজর পবর্ও েসই সময় শুরু হয় আর সাত
িদন ধের চেল| 22 েসই সময় শাসক িনেজর জনয্ ও ইস্রােয়েলর
েলাকেদরজনয্ পাপেমাচন ৈনেবদয্ িহসােব একিট ষঁাড় উৎসগর্ করেব|
23 উৎসেবর সাত িদেনর প্রেতয্কিদন শাসক িনখঁুত সাতিট ষঁাড় ও
একিট পুং েমষ সরবরাহ করেব| েসই গুিল প্রভুর উেদ্দেশয্ েহামবিল
রূেপ উৎসগর্ করা হেব| এছাড়াও, প্রেতয্কিদন তােক একিট কের পুং
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ছাগও অবশয্ই উৎসগর্ করবার জনয্ িদেত হেব| 24 শাসক প্রেতয্ক
ষঁােড়র সােথ শসয্ ৈনেবদয্ িহসােব এক ঐফা বািলর্ এবং প্রিত েমেষর
সােথ এক ঐফা পিরমাণ বািলর্ েদেব| শাসক প্রেতয্ক ঐফার শেসয্র
সােথ এক িহন পিরমাণ েতলও েদেব| 25 িনস্তারপেবর্র সাত িদনই
শাসক ঐ একই কাজ করেব| সপ্তম মােসর 15তম িদেন ঐ উৎসব
শুরু হয়| এই ৈনেবদয্গুিল হেব পাপাথর্ক ৈনেবদয্, েহামবিলর ৈনেবদয্,
শসয্ ৈনেবদয্ ও েতল উৎসগর্|”

46
িনস্তারপেবর্র ৈনেবদয্

1 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “িভতেরর প্রাঙ্গেণর
পূেবর্র িদেকর দরজা সপ্তােহ কাজ করার ছয় িদন বন্ধ থাকেব িকন্তু
িনস্তারপেবর্র িদন ও অমাবসয্ায় তা খুেল েদওয়া হেব| 2 শাসক েসই
দরজার অিলন্দ িদেয় িগেয় েচৗকােঠ দঁাড়ােব| যাজক তখন শাসেকর
েসই েহামবিল ও সহভাগীতার ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব| শাসক িকন্তু
দরজার মুেখ উপাসনা করেব এবং তারপর বাইের যােব| সূযর্য্াস্ত পযর্ন্ত
েসই দরজা বন্ধ করা হেব না| 3 সাধারণ েলাকরাও িনস্তারপেবর্র িদেন
ও অমাবসয্ার িদেন েসই দরজায় দঁািড়েয় প্রভুর উপাসনা করেব|

4 “শাসক িনস্তারপেবর্র িদন প্রভুেক উৎসগর্ করার জনয্ অবশয্ই
ছিট িনেদর্ াষ েমষশাবক ও িনখঁুত পুং েমেষর েযাগান েদেব|
5 ৈনেবদয্ িহসােব েমেষর সােথ তােক এক ঐফা শসয্ িদেত হেব
তেব েমষশাবেকর সােথ েদওয়া শসয্ ৈনেবদয্র পিরমাণ শাসেকর
ইচ্ছানুসােরই হেব| িকন্তু প্রিত ঐফা শেসয্র সােথ িতিন অবশয্ই এক
িহন পিরমাণ েতল েদেবন|

6 “অমাবসয্ার িদন তােক এক িনেদর্ াষ যুব ষঁাড়, ছিট েমষশাবক ও
একিট পুং েমষ উৎসগর্ করেত হেব| 7শাসক প্রিত ষঁােড়র সােথ ও প্রিত
পুং েমেষর সেঙ্গ এক এক ঐফা শসয্ আনেব| েমষশাবেকর সােথ েয
শসয্ ৈনেবদয্ িদেত হেব তার পিরমাণ শাসেকর ইচ্ছানুযায়ী হেত পাের
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িকন্তু প্রিত ঐফা শেসয্র সেঙ্গ তােক অবশয্ই এক িহন পিরমাণ েতল
িদেত হেব|

8 “েঢাকার সময় শাসক অবশয্ই পূবর্ িদেকর দরজার বারান্দায়
প্রেবশ করেব এবং েসই িদক িদেয়ই েবিরেয় আসেব|

9 “িবেশষ পেবর্র সময় সাধারণ মানুষ যখন প্রভুর সেঙ্গ সাক্ষাৎ
করেত আেস, তখন েয বয্িক্ত উপাসনা করার জনয্ উত্তেরর দরজা
িদেয় প্রেবশ কের েস দিক্ষেণর দরজা িদেয় বাইের যােব আর েয
বয্িক্ত দিক্ষেণর দরজা িদেয় প্রেবশ কের েস উত্তেরর দরজা িদেয়
বাইের যােব| েয পেথ প্রেবশ করা হেয়েছ েসই পথ িদেয় েকউ েযন
বাইের না যায়| প্রেতয্ক বয্িক্ত েযন েসাজা পথ চেল বাইের বার হয়|
10 শাসক েলাকেদর মেধয্ থাকেব| েলােকরা েভতের প্রেবশ করেল
শাসকও প্রেবশ করেব এবং তারা বার হেল েসও বার হেব|

11 “পেবর্র সময় এবং িবেশষ িবেশষ সমােবেশর সময় প্রিতিট বৃষ-
বতেসর সেঙ্গ এক ঐফা শসয্ ৈনেবদয্ এবং প্রিত পুং েমেষর সেঙ্গও
এক ঐফা কের শসয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেত হেব| েমষশাবেকর সােথ
শসয্ ৈনেবদয্র পিরমাণ েয বয্িক্ত ঐিট উৎসগর্ করেছ তার ইচ্ছানুযায়ী
হেত পাের িকন্তু তােক প্রিত ঐফা শেসয্র সেঙ্গ অবশয্ই েযন এক িহন
পিরমাণ েতল িদেত হেব|

12 “শাসক যখন প্রভুর উেদ্দেশয্ িনেজর ইচ্ছানুসাের উপহার আেন
তখন তা েহামবিল, সহভাগীতার বিল বা মেনর ইচ্ছানুযায়ী উৎসগর্ হেত
পাের- এর জনয্ পূবর্ িদেকর দরজা েখালা থাকেব| শাসক িনস্তারপেবর্র
মত তার েহামবিল ও সহভাগীতার বিল উৎসগর্ করেব এবং েস চেল
েগেল দরজা বন্ধ কের েদওয়া হেব|

প্রিত িদেনর ৈনেবদয্
13 “প্রিতিদন তুিম একিট িনেদর্ াষ এক বৎসর বয়স্ক েমষশাবেকর

েযাগান েদেব| তা প্রভুর উেদ্দেশয্ েহামবিল রূেপ উৎসগর্ করা হেব|
প্রিত সকােল তার েযাগান েদেব| 14 তাছাড়া প্রিত িদন সকাল েবলা
েমষশাবেকর সেঙ্গ শসয্ ৈনেবদয্ও উৎসগর্ করেব| গম েভজাবার
জনয্ প্রিত 1/6 ঐফা গেমর সেঙ্গ 1/3 িহন পিরমান েতলও েতামােক
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িদেত হেব| এ হেব প্রভুর উেদ্দেশয্ প্রিত িদেনর জনয্ উৎসগীর্কৃত শসয্
ৈনেবদয্| 15তারা িচরকাল প্রিত সকাল েবলা েমষশাবক, শসয্ ৈনেবদয্,
ও েতল েহামবিল উৎসগর্ করার জনয্ েদেব|”

শাসকেদর উত্তরািধকার সম্পির্কত িবিধ সমূহ
16 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “যিদ শাসক তার জিমর

েকান অংশ তার পুত্রেক েদয়, তেব েসই অংশ পুত্রেদর সম্পিত্ত হেব|
17 িকন্তু শাসক যিদ েসই জিমর অংশ উপহার িহসােব তার েকান
এক দাসেক েদয় তেব তা েকবল মুিক্তর বছর* পযর্ন্ত েসই দােসর
অিধকাের থাকেব তারপর তা শাসেকর কােছ েফরত যােব| েকবল
শাসেকর পুত্ররাই উপহােরর স্থায়ী অিধকারী হেত পাের| 18 শাসক
েলাকেদর েকান জিম েনেব না বা তােদর েজারপূবর্ক জিম েছেড়
েযেত বাধয্ করেব না| শাসক েকবল মাত্র তার িনেজর জিমর িকছু
অংশ তার পুত্রেদর েদেব এবং এই ভােব আমার েলাকরা তােদর জিম
ছাড়েত বাধয্ হেব না|”

িবেশষ রান্নার ঘর
19 েসই পুরুষ আমায় দরজার পােশর প্রেবশ পেথ চািলত কের

উত্তর িদেক যাজকেদর জনয্ েয পিবত্র ঘরগুিল আেছ েসইখােন
িনেয় েগেলন| েসখােন পিশ্চম প্রােন্তর সরু রাস্তািটেত আিম একটা
স্থান েদখলাম| 20 েসই পুরুষিট আমায় বলল, “এইস্থােন যাজকেদর
েদাষেমাচেনর বিল ও পাপেমাচেনর বিল অবশয্ েসদ্ধ করেত হেব|
তারা শসয্ ৈনেবদয্ েপাড়ােব, তাই তােদর এইসব ৈনেবদয্ প্রাঙ্গেণ িনেয়
আসার দরকার হেব না| তারা এইসব পিবত্র িজিনষ বাইের আনেব না
েযখােন েলােকরা থােক|”

21 তখন েসই পুরুষিট আমােক বাইেরর প্রাঙ্গেণ এেন প্রাঙ্গেণর
চারধাের চািলত করল| আিম বড় প্রাঙ্গণিটর চার েকােণ েছাট েছাট
* 46:17: মুিক্তর বছর এেক �জুিবিল� ও বলা হয়| প্রিত 50 বছের ইস্রােয়লীয়েদর
তােদর ক্রীতদাসেদর মুিক্ত িদেত েহাত যিদ তারা ইস্রােয়লী েহাত| এছাড়াও েলাকরা সমস্ত
জিম িফিরেয় িদত েসই ইস্রােয়লী পিরবারেক যারা আিদেত এই জিমর মািলক িছল|
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প্রাঙ্গণ েদখেত েপলাম| 22 প্রিত প্রাঙ্গেণর েকােণ একিট কের েছাট
েঘরা জায়গা িছল| প্রিতিট েছাট প্রাঙ্গণ লম্বায়় 40 হাত ও চওড়ায়
30 হাত কের িছল| চারিট স্থােনরই মাপ এক| 23 প্রিতিট েছাট চার
বারান্দার চারধার ইঁেটর েদওয়ােল েঘরা িছল| ইঁেটর েদওয়ােল স্থােন
স্থােন রান্নার জায়গা িছল| 24 েসই পুরুষিট আমায় বলল, “এই রান্না
ঘরগুিলেতই, মিন্দেরর েসবকরা েলাকরা েয সব উৎসগর্গুিল আনেব
েসগুিল েসদ্ধ করেব|”

47

মিন্দর হেত প্রবাহমান জেলর ধারা
1 েসই পুরুষিট আমায় আবার মিন্দেরর প্রেবশস্থােন িনেয় এল|

আিম মিন্দেরর পূেবর্র দরজার নীেচ িদেয় জল বেয় আসেত েদখলাম|
(মিন্দেরর সমু্মখভাগ পূবর্ িদেক মুখ করা|)জেলর ধারা মিন্দেরর দিক্ষণ
িদক েথেক বেয় েবদীর দিক্ষণ িদক পযর্ন্ত যািচ্ছল| 2 েসই পুরুষিট
আমায় উত্তর িদেকর দরজা িদেয় িনেয় িগেয় পূবর্ িদেকর বাইেরর
দরজার বাইের চারধার েদখােলন| জল দরজার দিক্ষণ িদক েথেক
বইিছল|

3 েসই পুরুষিট একিট মাপার িফেত িনেয় পূবর্ িদেক হঁাটল| তারপর
1000 হাত দূরত্ব েমেপ আমােক জেলর মেধয্ িদেয় েসই স্থােন েহঁেট
েযেত বলল| েসখানকার জেলর গভীরতা েগাড়ািল পযর্ন্ত িছল| 4 েসই
পুরুষিট আরও 1000 হাত েমেপ আমােক েসই স্থােন জেলর মেধয্
েহঁেট েযেত বলল; েসখােন জল আমার হঁাটু পযর্ন্ত উঠল| তারপর
েস আরও 1000 হাত েমেপ েসই স্থােন আমােক জেলর মেধয্ েহঁেট
েযেত বলল| েসখােন জল আমার েকামর পযর্ন্ত উঠল| 5তারপর েসই
পুরুষিট আরও 1000 হাত মাপল, িকন্তু েসখানকার জল পার হেয়
যাবার পেক্ষ খুব গভীর িছল| জল েসখােন নদীর মত বেয় যািচ্ছল,
সঁাতের যাবার পেক্ষ যেথষ্ট গভীর, িকন্তু পার হেয় যাবার পেক্ষ খুব
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েবশী গভীর| 6 তখন েসই পুরুষিট আমায় বলল, “েহ মনুষয্সন্তান,
তুিম যা েদখেল তা িক মেনােযাগ সহকাের েদেখছ?”
তারপর েসই পুরুষিট আমায় নদীর ধাের িনেয় েগল| 7 আিম

েসই নদীর ধার িদেয় েহঁেট েযেত েযেত েসই জেলর দুধাের অেনক
গাছ েদখেত েপলাম| 8 েসই পুরুষিট আমায় বলল, “এই জেল পূবর্
িদেক অরাবা তলভূিম পযর্ন্ত বেয় যােচ্ছ| 9 এই জল মৃতসাগের বেয়
যােচ্ছ এবং েসিট েসই সমুেদ্রর জলেক পিরষ্কার ও সেতজ কের
তুলেব| এই জেল অেনক মাছ থাকেব এবং নদীিট েয সমস্ত জায়গা
িদেয় বেয় েগেছ েসখােন সব রকেমর জীবজন্তু বাস কের| 10 তুিম
ঐন্-গদী েথেক ঐন্-ইগ্লিযম পযর্ন্ত নদীর দুধাের েজেলেদর েদখেত
পােব| তুিম তােদর জাল েফেল িবিভন্ন রকেমর মাছ ধরেতও েদখেব|
ভূমধয্সাগেরর মেতাই মৃত সাগেরও বহু প্রকােরর মাছ থাকেব| 11 িকন্তু
পঁােকর জায়গা ও েছাট েছাট জলাভূিমগুিল পিরষ্কার হেব না, তা
েনানতা হেয় ওঠার জনয্ েছেড় েদওয়া আেছ| 12 নদীর দুধাের সব
রকেমর ফেলর গাছ জন্মােব| তােদর পাতা কখনও খেস পড়েব না|
ঐ গাছগুিল ফল েদওয়াও বন্ধ করেব না| গাছগুিলেত প্রিত মােসই
ফল ধরেব কারণ গাছগুিলর জনয্ েয জল প্রেয়াজন তা মিন্দর েথেক
আেস| গাছগুিলর ফল খাদয্ িহেসেব বয্বহার করা হেব এবং তােদর
পাতাগুেলা েরাগ আেরাগয্ করবার জনয্ বয্বহৃত হেব|”

িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ জিমর ভাগ
13 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “তুিম ইস্রােয়েলর বােরা

পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ এই সীমা অনুসাের জিম ভাগ করেব| েযােষেফর
জনয্ দুই অংশ থাকেব|” 14 তুিম জিম সমান ভােগ ভাগ করেব| আিম
এই জিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েদব বেল প্রিতশ্রিত িদেয়িছলাম
বেলই তা েতামােদর িদিচ্ছ|

15 “জিমর সীমানা এইরকম: উত্তর িদেক তা িহত্ েলােনর পেথ
ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত যােব েযখােন রাস্তা ঘুের েগেছ হমাৎ, সদাদ,
16 বেরাথা, িসব্রিযম (যা দেম্মশক ও হম্মােতর সীমার মেধয্ অবিস্থত)
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এবং হৎসর-হত্তীেকান, েযটা েহৗরেণর সীমানায় অবিস্থত| 17 সুতরাং
েসই সীমানা সমুদ্র েথেক দেম্মশেকর সীমানার উত্তরিদেক অবিস্থত
হৎেসার ঐনন পযর্ন্ত যােব| আর হমােতর সীমা হেচ্ছ ঐ উত্তর প্রান্ত|

18 “পূবর্ িদেকর েসই সীমা হৎেসার ঐনন অথর্াৎ  েহৗরণ ও
দেম্মশেকর মধয্ েথেক িগিলয়দ ও ইস্রােয়ল েদেশর মেধয্ যদর্ ন নদীর
ধার বরাবর পূবর্ সমুেদ্রর িদেক একদম তামর পযর্ন্ত| এ হেব পূবর্ সীমা|

19 “দিক্ষণ িদেক, সীমা হেব তামর েথেক মরীবা কােদেশর হ্রদ
পযর্ন্ত| তারপর তা িমশেরর নদী েথেক ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত যােব| এটা
হেব দিক্ষণ িদেকর সীমা|

20 “আর পিশ্চম পােড় ভূমধয্সাগর এেকবাের লীেবা হমােতর
সামেন পযর্ন্ত সীমাস্বরূপ| এটা হেব পিশ্চেমর সীমানা|

21 “এইভােব েতামরা ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ েতামােদর
মেধয্ জিম ভাগ কের েদেব| 22 েতামােদর সম্পিত্ত িহসােব এটা েতামরা
েতামােদর মেধয্ এবং েতামােদর মেধয্ েয িবেদশীরা বাস কের যােদর
সন্তান-সন্তিত আেছ তােদর মেধয্ বণ্ট্ন কের েদেব| এই িবেদশীরা
েসখানকার বািসন্দা তােদর ইস্রােয়লীয় বেল গনয্ হেব| ইস্রােয়ল
পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ তােদর তুিম িকছু জিম ভাগ কের েদেব| 23 েসই
বািসন্দারা েযখােন বাস কের, েসখানকার পিরবারেগাষ্ঠী তােদর িকছু
জিম েদেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলেছন|

48
ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর জিম

1-7 “উত্তর িদেকর সীমা পূবর্িদেক ভূমধয্সাগর হেত িহত্ েলান ও
হমােতর পেথ এবং েশেষ হৎসর ঐনন পযর্ন্ত েগেছ| এটা দেম্মশক
ও হমােতর মধয্বতীর্ সীমােত| এই দেলর পিরবারেগাষ্ঠীর জিম এই
সীমার পূবর্ েথেক পিশ্চম পযর্ন্ত যােব| উত্তর েথেক দিক্ষেণ এখানকার
পিরবারেগাষ্ঠীরা হল: দান, আেশর, নপ্তািল, মনঃিশ, ইফ্রিয়ম, রূেবণ
ও িযহূদা|
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জিমর িবেশষ অংেশর কথা
8 “জিমর পরবতীর্ অংশ িবেশষ উেদ্দেশয্ বয্বহার জনয্ রেয়েছ|

এই জিম িযহূদার দিক্ষেণ অবিস্থত| এর েক্ষত্র উত্তর েথেক দিক্ষেণ
লম্বায়় 25,000 হাত এবং পূবর্ েথেক পিশ্চেম এর চওড়া ততটাই যতটা
জিম অনয্ পিরবারেগাষ্ঠীর অিধকাের| এই জিমর মধয্ভােগ মিন্দরিট
রেয়েছ| 9 েতামরা এই জিম প্রভুর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করেব| এর মাপ
লম্বায়় 25,000 হাত এবং চওড়ায় 20,000 হাত| 10জিমর এই িবেশষ
অংশ যাজক গন ও েলবীয়েদর মেধয্ বণ্ট্ন কের েদওয়া হেব|

“যাজকরা এই জিমর এক অংশ পােব| েসই জিম উত্তের লম্বায়়
হেব 25,000 হাত, চওড়ায় পিশ্চেম 10,000 হাত, পূবর্িদেক চওড়ায়
10,000 হাত এবং দিক্ষেণ লম্বায়় 25,000 হাত| এই জিমর মেধয্ই
প্রভুর মিন্দরিট হেব| 11এই জিম সােদােকর উত্তরপুরুষেদর জনয্| এই
েলাকরা আমার পিবত্র যাজক িহসােব মেনানীত কারণ তারা েযসময়
ইস্রােয়লীয়রা আমায় পিরতয্াগ কের, েস সমেয়ও তারা আমায় েসবায়
রত িছল| েলবী পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর মত সােদােকর পিরবার
আমায় পিরতয্াগ কের যায়িন| 12 জিমর পিবত্র অংেশর এই ভাগ
িবেশষভােব এই যাজকেদর জনয্| এ জিমর অবস্থান েলবীেদর জিমর
পােশই|

13 “যাজকেদর পেরই েলবীেদর জনয্ জিমর েয ভাগ থাকেব
তা লম্বায়় 25,000 হাত এবং চওড়ায় 10,000 হাত| তারা মােপ
সবটাই পােব- অথর্াৎ ৈদেঘর্য্ 25,000 হাত ও প্রেস্থ 20,000 হাত|
14 েলবীয়রা এই জিমর েকান অংশ িবিক্র বা তা িনেয় বয্বসা করেব
না| এই জিম তারা িবিক্র করেত পারেব না এবং েদেশর এই অংশেক
টুকেরা করেত পারেব না| কারণ এই জিম প্রভুর � এটার িবেশষ মূলয্
রেয়েছ, তা েদেশর উত্তর অংেশ অবিস্থত|

শহেরর সমৃিদ্ধ ভাগ
15 “যাজক ও েলবীয়েদর েদবার পর 25,000 হাত ৈদেঘর্য্র ও

5000 হাত প্রেস্থর মােপর জিম অবিশষ্ট থাকেব| এই জিম শহেরর
জনয্ বা পশুেদর তৃণভূিম বা ঘরবািড় বানােনার জনয্ থাকেব| সাধারণ
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েলােক এই জিম বয্বহার করেত পাের| শহরটা এর মাঝখােন হেব|
16 শহেরর মাপগুিল এই: উত্তরিদেক তা হেব 4500 হাত, দিক্ষেণ
4500 হাত, পূেবর্ 4500 হাত এবং পিশ্চেম 4500 হাত| 17 শহের
তৃণভূিম থাকেব আর তা হেব উত্তের ও দিক্ষেণ 250 হাত, পূবর্
ও পিশ্চেম 250 হাত| 18 পিবত্র স্থােনর ধাের পূেবর্ ও পিশ্চেম
10,000 হাত কের েয জায়গা পেড় থাকেব তা শহেরর কমীর্েদর জনয্
খােদয্র েযাগান েদেব| 19শহেরর কমীর্রা এই জিম চাষ করেব| কমীর্রা
ইস্রােয়েলর েয েকান পিরবারেগাষ্ঠীরই হেত পাের|

20 “জিমর এই িবেশষ অংশ হেব একিট বগর্েক্ষত্র েযিট লম্বায়় ও
চওড়ায় 25,000 হাত হেব| পিবত্র অংশিট এবং শহেরর অনয্ অংশিট
এই জিমর অন্তভূর্ ক্ত হেব|

21-22 “েসই িবেশষ জিমর িকছু অংশ শহেরর শাসেকর জনয্
থাকেব| জিমর িবেশষ অংশিট বগর্েক্ষত্র লম্বায়় ও চওড়ায় 25,000
হাত| জিমর িকছু অংশ যাজকেদর, িকছুটা েলবীয়েদর এবং িকছুটা
মিন্দেরর জনয্| এই জিমর মেধয্ মিন্দর থাকেব| জিমর বািকটা েদেশর
শাসেকর| িবনয্ামীন ও িযহূদার জিমর মেধয্ েয জায়গা তা শাসক
পােব|

23-27 “এই পূেব্বর্ািল্লখ জািতগুিল মতই অবিশষ্ট জািতরা েসই
একই পূবর্ ও পিশ্চেমর সীমা পােব| উত্তর েথেক দিক্ষেণ এই
পিরবারেগাষ্ঠীগুিল হল: িবনয্ামীন, িশিমেয়ান, ইষাখর, সবূলূন ও গাদ|

28 “গােদর জিমর দিক্ষণ সীমা তােমার েথেক মরীবা কােদেশর
জলাশয়় এবং তারপর িমশেরর েস্রাত েথেক ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত যােব|
29 এবং এই জিমই তুিম ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ ভাগ কের
েদেব| েসটাই প্রেতয্ক দল পােব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা
বেলন|

শহেরর দ্বারগুিল
30 “শহেরর এই ফটকগুিলর নাম ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর

নামানুসাের রাখা হেব| শহেরর ফটকগুিল হেব এখােন বির্নত
ফটকগুিলর মতই|
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“শহর উত্তর িদেক লম্বায়় হেব 4500 হাত| 31ফটেকর সংখয্া হেব
িতনিট: রূেবেণর ফটক, িযহূদার ফটক ও েলবীর ফটক|

32 “শহেরর পূবর্ িদক লম্বায়় হেব 4500 হাত| েসখানকার িতনিট
দ্বােরর নাম হেব েযােষেফর দ্বার, িবনয্ামীেনর দ্বার এবং দােনর দ্বার|

33 “শহেরর দিক্ষণ িদক লম্বায়় হেব 4500 হাত এবং তার িতনিট
দরজার নাম হেব: িশিমেয়ােনর দ্বার, ইষাখেরর দ্বার এবং সবূলূেনর
দ্বার|

34 “শহেরর পিশ্চম িদক লম্বায়় হেব 4500 হাত| েসখােনও িতনিট
দ্বার থাকেব| তােদর নাম হেব: গােদর দ্বার, আেশেরর দ্বার ও নপ্তািলর
দ্বার|

35 “শহেরর চারধাের দূরত্ব হেব 18,000 হাত আর এখন েথেক
শহেরর নাম হেব: প্রভু তত্র|”
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