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হবকূ্কক ভাববাদীর পুস্তক

ঈশ্বেরর কােছ হবকূ্কেকর অিভেযাগ
1 এই বাতর্ ািট ভাববাদী হবকূ্ককেক েদওয়া হেয়িছল|
2 প্রভু, আিম আপনার কােছ িচৎকার কের ক্রন্দন কেরই চেলিছ|

কখনআপিনআমার কথা শুনেবন? আিম অতয্াচােরর িবষয়আপনার
কােছ েকঁেদিছলাম| িকন্তু আপিন আমােক সাহাযয্ করবার জনয্ িকছুই
কেরনিন| 3 েলােক িজিনস চুির করেছ এবং অনয্েদর আঘাত করেছ|
জনসাধারণ তকর্ এবং মারামাির করেছ| এই সব ভয়ঙ্কর িজিনস েকন
আপিন আমােক েদখােচ্ছন? 4 িবিধ দুবর্ল এবং েসটা জনসাধারেণর
কােছ নয্ায়িবচার আেন না| অসৎ েলাকরা ভােলা েলােকর িবরুেদ্ধ
যুেদ্ধ জয়ী হয়| েসজনয্ িবিধ পক্ষপাতশূনয্ নয়| নয্ায়িবচার আর
জয়লাভ করেছ না|

হবকূ্কেকর কােছ ঈশ্বেরর উত্তর
5 প্রভু উত্তর িদেয়িছেলন, “অনয্ানয্ জািতগুিলর িদেক তািকেয়

েদেখা| তােদর ভােলাভােব লক্ষয্ কর, তাহেল তুিম আশ্চযর্য্ হেয় যােব|
আিম েতামার জীবনকােল এমন িকছু করব যা েতামােক িবস্ময়ািভভূত
করেব| েসটা িবশ্বাস করবার জনয্ েতামােক তা অবশয্ই েদখেত হেব|
েতামােক েস িবষেয় েকউ বলেল েতামার িবশ্বাস হেব না| 6 আিম
বািবলবাসীেদর শিক্তশালী জািতেত পিরণত করেবা| ঐসব মানুষরা
খুবই নীচ এবং শিক্তশালী েযাদ্ধা| তারা পৃিথবীর এক প্রান্ত েথেক
অপর প্রােন্ত দািপেয ঘুের েবড়ায়| অপেরর ঘরবািড় ও শহরগুিল
তারা অিধকার কের েনেব| 7 বািবেল েলাকরা অনয্ানয্ েলাকেদর ভয়
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েদখােব| বািবলবাসীরা যা চায় তাই করেব এবং েযখােন েযেত চাইেব
েসই খােনই যােব| 8 তােদর েঘাড়াগুেলা িচতাবােঘর েচেয় অেনক
দ্রুতগামী হেব; সূযর্ােস্তর সমেয়র েনকেড়র েচেয়ও তারা েবশী িনষু্ঠর
হেব| তােদর েঘাড়সওয়াররা অেনক দূেরর েদশ েথেকআসেব| কু্ষধাতর্
ঈগল েযমনআচমকা েছঁা েমেরআকাশ েথেক েনেমআেস েসই রকম
তারা তােদর শত্রুেকদ্রুতআক্রমণকরেব| 9তারা সবাই একিট িজিনস
চায়, েসটা হেচ্ছ, িহংসাত্মক কাযর্কলাপ| মরুভূিমর তীব্র হাওয়ার মেতা
তােদর ৈসনয্রা দ্রুত কুচকাওয়াজ কের যােব| বািবেলর ৈসনয্রা বালু
কণার মত অসংখয্ েলাকেক বন্দী কের েনেব|

10 “বািবল ৈসনয্রা অনয্ জািতর রাজােদর েদেখ হাসেব| িবেদশী
শাসকরা তােদর কােছ ঠাট্টার মেতা মেন হেব| বািবল ৈসনয্রা শহেরর
লম্বা এবং শক্ত েদওয়াল েদেখ হাসেব| ৈসনয্রা উঁচু েদওয়ােলর চূেড়া
পযর্ন্ত সহেজই মািটর রাস্তা ৈতরী কের সহেজই শহরগুিলেক পরাস্ত
করেব| 11 তারপর তারা অনয্ানয্ শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্
বাতােসর মত এিগেয় যােব| একিট মাত্র িবষয় বা বািবলীয়রা উপাসনা
করেব তা হল তােদর শিক্ত|”

হবকূ্কেকর িদ্বতীয় অিভেযাগ
12 এর পর হবকূ্কক বলেলন, “প্রভু, আপিনই হেচ্ছন অনন্তকালীন

জীিবত প্রভু|
আপিনই আমার পিবত্র ঈশ্বর িযিন অমর|

প্রভু, যা করা উিচৎ তাই করেত আপিনই বািবলীয়েদর সৃষ্টি কেরেছন|
আমােদর িশলা, িযহূদাবাসীেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ আপিন
তােদর সৃষ্টি কেরেছন|

13আপনার েচাখগুিল খুবই শুদ্ধ!
আপিন িক কের মেন্দর িদেক তাকােত পারেবন?

েলাকরা েয পাপ কের তা আপিন সহয্ করেত পােরন না|
তাহেল ঐ অসৎ েলাকরা েয জয়ী হেচ্ছ তা আপিন িক কের
েদখেবন?
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আপিন যখন েদেখন েয ভােলা েলাকরা আমােদর েচেয়ও দুষ্ট
েলাকেদর দ্বারা পরািজত হেচ্ছ

তখন েকন েকান প্রিতকার কেরন না?

14আপিন মানুষেক েযন সমুেদ্রর মেধয্ মােছর মত ৈতরী কেরেছন|
তারা েযন েনতািবহীন েছাট েছাট সামুিদ্রক জীব|

15 শত্রু বঁড়িশ এবং জাল িদেয় তােদর সবাইেক ধরেছ|
শত্রু তােদর জাল িদেয় ধের েটেন িনেয় যােচ্ছ

এবং শত্রু যা ধরেছ তােত খুবই খুশী|
16 তার জাল তােক ধনী েলােকর মেতা জীবনধারন করেত

এবং সব েথেক ভাল খাবার উপেভাগ করেত সাহাযয্ করেছ|
েসজনয্ শত্রু তার জালেক পূেজা কের|

তার জালেক সম্মান েদওয়ার জনয্ উৎসগর্ আর ধূপ-ধূেনা েদয়|
17 েস িক জাল িদেয় সম্পদ সংগ্রহ করার অিভযান চািলেয় যােব?
েস িক েকান করুণা না কের েলাকেক ধ্বংস কের যােব?

2
1 “আিম প্রহরীর মেতা দঁািড়েয় থাকেবা এবং লক্ষয্ রাখেবা|

প্রভু আমােক িক বলেবন তা েদখার জনয্ আিম অেপক্ষা করেবা|
িতিন িক ভােব আমার প্রেশ্নর উত্তর েদন তা জানবার জেনয্ আিম

অেপক্ষা করেবা|”

ঈশ্বর হবকূ্ককেক উত্তর িদেলন
2প্রভুআমােক উত্তর িদেলন, “আিম েতামােক যা েদখাই তা েলেখা|

যােত েলাকরা সহজভােব পড়েত পাের তার জনয্ পিরষ্কার অক্ষের
িলখেব| 3 এই বাতর্ ািট ভিবষয্েতর এক িবেশষ সমেয়র জনয্| এই
বাতর্ ািট ভিবষয্েতর এক িবেশষ সমেয়র জনয্| এই বাতর্ ািট সমািপ্ত
সম্পেকর্ | এটা সিতয্ই ঘটেব| মেন হেত পাের েয সময়টা কখনও
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আসেব না| িকন্তু ৈধযর্য্ ধেরা এবং এর জনয্ অেপক্ষা কেরা| েসই সময়
আসেব, েদরী হেব না| 4 যারা শুনেত আগ্রহী নয়, তােদর এই বাতর্ ািট
সাহাযয্ করেব না: িকন্তু েয বয্িক্ত িঠক কাজ কের েস তারআনুগেতয্র
জনয্ েবঁেচ থােক|”

5ঈশ্বর বলেলন, “মদ একজন েলাকেক েবাকা বানােত পাের|একই
ভােব, একজন শিক্তশালী েলােকর গবর্ তােক েবাকা বানােত পাের;
িকন্তু েস শািন্ত পােব না| মৃতুয্র মত, েস কখনও সন্তুষ্ট থাকেব না|
েস অনয্ানয্ জািতেদর পরাস্ত করার জনয্ লড়াই চািলেয় যােব| েস ওই
সব েলাকেদর বন্দী কের িনেয় যাবার কাজ চািলেয় যােব| 6 িকন্তু খুব
শীঘ্রই ওই সব েলাকরা তােক েদেখ হাসেব| তারা তার পরািজত হবার
বয্াপারটা গল্প কের বলেব| তারা হাসেব আর বলেব, �হায়ের! মানুষটা
এত িকছু িজিনস িনেয়ও েসগুিল তার কােছ রাখেত পারেব না| েস
ঋণ সংগ্রহ কের িনেজেক ধনী কের তুেলিছল|�

7 “শিক্তশালী পুরুষ, তুিম েলােকর কাছ েথেক অথর্ িনেয়ছ| এক
িদন ওই েলাকরা সেচতন হেয় উঠেব এবং িক ঘেটেছ তা বুঝেত
পারেব| তখন তারা েতামার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােব| তখন তারা েতামার
কাছ েথেক িজিনসপত্র িনেয় েনেব এবং তুিম খুবই ভয় েপেয় যােব|
8 তুিম বহু জািতর কাছ েথেক িজিনস চুির কেরছ েসজনয্ ওই েলাকরা
েতামার কাছ েথেক অেনক িকছু িনেয় েনেব| তুিম বহু েলাকেক হতয্া
কেরছ| তুিম বহু জায়গা এবং শহর ধ্বংস কেরছ| েসখানকার সব
েলাকেদর হতয্া কেরছ|

9 “হঁয্া, অনয্ায় কাজ কের েয ধনী হেচ্ছ তার পেক্ষ েসটা খুবই
খারাপ হেব| েসই েলাকিট িনরাপদ জায়গায় বঁাচার জনয্ ওই কাজগুিল
করেছ| েস ভাবেছ েয তার কাছ েথেক অনয্ েলাকেদর চুির করা েস
বন্ধ করেব; িকন্তু তার ভােগয্ খারাপ ঘটনাই ঘটেব| 10 “তুিম বহু
েলাকেক ধ্বংস করার পিরকল্পনা কেরছ; িকন্তু ঐ সকল পিরকল্পনায়
তুিমই লিজ্জত হেব| তুিম অেনক মন্দ কাজ কেরছ এবং তুিম েতামার
জীবনটােকই হারােব| 11 পাথেরর েদওয়ালগুিল েতামার িবরুেদ্ধ
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িচৎকার কের উঠেব| এমনিক, েতামার িনেজর বাড়ীর কােঠর ছােদর
কিড়-বরগাগুেলাও স্বীকার করেব েয তুিম অনয্ায় কেরছ|

12 “েয েনতারা অনয্ায় কাজ কের এবং নগর িনমর্াণ করেত
েলাকেদর হতয্া কের তােদর পেক্ষ এটা খুবই খারাপ হেব|
13 সবর্শিক্তমান প্রভু িঠক কেরেছন েয এই েলাকরা িনমর্ােণর জনয্
েয কাজ কেরেছ তার সব িকছু আগুেন ধ্বংস করেবষ তােদর সব
পিরশ্রম বৃথাই যােব| 14তখন প্রভুর মিহমার কথা সব জায়গার েলাকরা
জানেত পারেব| সমুদ্র েথেক জল েযমন ছিড়েয় যায় েসই রকম ভােব
এই খবরটাও চািরিদক ছিড়েয় যােব| 15 েতামরা যারা সুরাপান কিরেয়
েতামােদর প্রিতেবশীেদর মাতাল কের দাও তােদর খুব খারাপ পিরণিত
হেব| রােগর েচােট েতামােদর প্রিতেবশীেদর মাতাল করেত েতামরা
েতামােদর দ্রাক্ষারস েঢেল দাও যােত েতামরা তােদর উলঙ্গ অবস্থায়
েদখেত পাও|

16“িকন্তু েসই েলাকিট প্রভুর েক্রাধ কােক বেল তা জানেত পারেব|
েসই েক্রাধ প্রভুর ডান হােতর এক কাপ িবেষর মেতা| েসই েলাকিট
েসই েক্রােধর স্বাদ েনেব এবং মাতাল েলােকর মেতাই মািটর ওপর
পেড় যােব|

“অসৎ শাসক, তুিম েসই কাপ েথেক িবষ পান করেব| তুিম লজ্জা
পােব, সম্মান নয়| 17 তুিম িলবােনােন বহু েলাকেক আঘাত কেরেছা|
তুিম েসখান েথেক বহু জীবজন্তু চুির কেরেছা| তাই তুিম, যারা মারা
েগেছ েসই েলাকেদর কারেণ এবং ঐ েদেশ তুিম েয খারাপ কাজ
কেরিছেল তার জনয্ ভয় পােব| ওই শহেরর প্রিত এবং েসখােন
বসবাসকারী জনগেণর প্রিত তুিম েয সব মন্দ কাজ কেরিছেল তার
জনয্ তুিম ভীত হেব|”

মূির্ত্ত সম্বেন্ধ বাতর্ া
18 েসই েলাকিটর ভ্রান্ত েদবতা তােক সাহাযয্ করেব না| কারণ েসটা

েকবল মূির্ত্তই যা ধাতু িদেয় েমাড়া| এটা েকবল মাত্রই মূির্ত্ত| েস জনয্ েয
েলাকিট মূির্ত্ত ৈতরী কেরেছ েস মূির্ত্তর কাছ েথেক সাহাযয্ পাবার আশা
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করেত পাের না| েসই মূির্ত্তিট কথাও বলেত পাের না| 19 এটা েসই
েলাকিটর পেক্ষ খুবই খারাপ হেব েয কােঠর মূির্ত্তেক বেল, “উেঠ
পেড়া!” এটা েলাকিটর পেক্ষ খুবই খারাপ হেব েয, েয পাথর কথা
বলেত পাের না তােক বেল, “েজেগ ওেঠা!” এসব িজিনস তােক
সাহাযয্ করেত পারেব না| েসই মূির্ত্তিট হয়েতা েসানা এবং রূেপার দ্বারা
আবৃত হেত পাের িকন্তু েসই মূির্ত্তেত েকান প্রাণ েনই|

20 িকন্তু প্রভু হেলন অনয্ রকম! প্রভু তঁার পিবত্র মিন্দের আেছন|
েস জনয্ সমস্ত পৃিথবী িনস্তব্ধ হেব এবং প্রভুর সামেন সম্মান প্রদশর্ন
করেব|

3
হবকূ্কেকর প্রাথর্না

1 িশিগেযােনােতর ওপর ভাববাদী হবকূ্কেকর একিট প্রাথর্না|

2 প্রভু, আিম আপনার সম্বেন্ধ শুেনিছ|
প্রভু, অতীেত আপিন েয শিক্তশালী কাজগুেলা কেরেছন তার
সম্বেন্ধ আিম অিভভূত হেয় েগিছ|

এখন আমার প্রাথর্না এই েয, আপিন আমােদর এই সময়ও মহৎ  কাজ
করুন|

অনুগ্রহ কের আমােদর এই বতর্ মান কােলও আপিন ঐ
কাজগুেলা করুন|

িকন্তু আপনার কােজর উৎেতজনার মেধয্ আমােদর কৃপা করবার
কথাও মেন রাখেবন|

3 ঈশ্বর ৈতমন পবর্ত েথেক আসেছন|
েসই পিবত্র জন পারণ পবর্ত েথেক আসেছন|
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প্রভুর মিহমা স্বগর্েক আচ্ছাদন কের|
তঁার প্রশংসায় পৃিথবী পূণর্ হয়|

4 তঁার হাত েথেক তীব্র, উজ্জ্বল আেলার রিশ্মর ছটা েবিরেয় আসেছ|
েসই হােতর মেধয্ এক রকম ক্ষমতাও লুিকেয় রেয়েছ|

5 মহামারী তঁার আেগ আেগ চেলেছ
এবং ধ্বংসকারীরা তঁার িপছেন অনুসরণ করেছ|

6 প্রভু দঁািড়েয় পৃিথবীর িবচার করেলন|
িতিন সমস্ত জািতর েলাকেদর িদেক দৃষ্টিপাত করেলন
এবং তােদর ভেয় িশহিরত করেলন|

বহু বছর ধের েয পবর্তগুেলা দৃঢ়ভােব দঁািড়েয়িছল;
তারা টুকেরা টুকেরা হেয় েভেঙ্গ পেড়েছ|

বহু পুরােনা পুরােনা পাহাড়গুেলা পেড় েগল|
ঈশ্বর সব সময় এই রকমই|

7আিম কুশন শহরগুিলেক িবপিত্তর মেধয্ েদেখিছলাম|
িমিদয়েনর েদশিট ভেয় কঁাপিছল|

8 প্রভু, আপিন িক নদীগুিলর উপর কু্রদ্ধ হেয়িছেলন?
জলেস্রােতর ওপর আপিন িক কু্রদ্ধ হেয়িছেলন?

সমুেদ্রর প্রিত আপিন িক কু্রদ্ধ হেয়িছেলন?
আপিন যখন েঘাড়া এবং রেথর ওপর চেড় জয়ী হেয়িছেলন
তখন আপিন িক কু্রদ্ধ হেয়িছেলন?

9আপিন আপনার েকাষ েথেক ধনুক েবর কেরন|
সন্তুষ্ট না হওয়া পযর্ন্ত আপিন আপনার তীর বয্বহার কেরন|

নদী দ্বারা আপিন পৃিথবী িবভক্ত কেরন|
10 পাহাড়গুেলা আপনােক েদেখিছল এবং েকঁেপ উেঠিছল|
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জল জিমর ওপর িদেয় বেয় িগেয়িছল|
সমুেদ্রর জল গজর্ ন কেরিছল
েযন েস জিমর ওপর তার ক্ষমতা হািরেয় েফেলিছল|

11 সূযর্ এবং চন্দ্র তােদর উজ্জ্বলতা হািরেয়িছল|
তারা যখন িবদুয্েতর উজ্জ্বলঝলক েদেখিছল, তখন তারা তােদর
ঔজ্জ্বলয্ হািরেয় েফেলিছল|

েসই িবদুয্েতর ছটা বাতােসর মেধয্ ছঁুেড় েদওয়া বল্লম এবং
তীেরর মেতা েদখািচ্ছল|

12 কু্রদ্ধ হেয় আপিন পৃিথবীর ওপর দুবর্ার ভােব েহঁেটিছেলন
এবং জািতগণেক শািস্ত িদেয়িছেলন|

13আপিন আপনার েলাকেদর রক্ষা করার জনয্ এেসেছন|
আপিন আপনার মেনানীত রাজােক জেয়র জনয্ েনতৃত্ব িদেত
এেসেছন|

আপিন েদেশর নগণয্তম বয্িক্ত েথেক
সব েচেয় গনয্মানয্ বয্িক্ত পযর্ন্ত
প্রেতয্ক দুষ্ট পিরবােরর েনতােক হতয্া কেরেছন|

14আপিন ৈসনয্েদর মস্তক
তােদর িনেজেদর তীর দ্বারা িবদ্ধ কেরিছেলন,

যারা ঘূির্ণঝেড়র মত উেড় এেসিছল
আমােদর িছন্নিভন্ন করার জনয্|

েকউ েযমন একিট দিরদ্র বয্িক্তেক েগাপেন েখেয় েফেল, িঠক েযমন
একিট বনয্ জন্তু তার গুহায় কের,

আপিন েসই ভােব উৎসব উদযাপন করেলন|
15 িকন্তু আপনার েঘাড়াগুেলা গভীর জেলর মেধয্

আেলািড়ত কের ছুেট িগেয়িছল|
16আিম এই গল্প শুেন খুব উেত্তিজত হেয়িছলাম|

আিম েজাের িশস্ িদেয়িছলাম!
আিম আমার হােড়র মেধয্ দুবর্লতা অনুভব কেরিছলাম|
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আিম েসখােন কঁাপেত কঁাপেত দঁািড়েয়িছলাম|
তাই ধ্বংেসর িদেনর জনয্ আিম ৈধযর্য্ ধের অেপক্ষা করব,

যখন তারা েলাকেদর আক্রমণ করেব|

সবর্দা প্রভুেত আনন্দ কেরা
17 হয়েতা ডুমুর গােছ ডুমুর বৃিদ্ধ পােব না|

দ্রাক্ষাগােছ দ্রাক্ষা হেব না|
জলপাইগােছ জলপাই জন্মােব না|

মােঠ শসয্ হেব না|
েখঁায়াড়গুেলােত হয়েতা েকান েমষ থাকেব না|

েকান গবািদ পশু হয়েতা েগালাবাড়ীগুেলােত থাকেব না|
18 িকন্তু আিম তবু প্রভুেত আনন্দ করব|

েয ঈশ্বর আমার পিরত্রাতা, আিম তােত আনন্দ করেবা|

19 প্রভু, আমার সদাপ্রভু, আমােক শিক্ত েদন|
হিরেণর মেতা দ্রুত েদৗড়বার জনয্ িতিন আমােক সাহাযয্ কেরন|
িতিন আমােক পাহােড়র ওপের িনরাপেদ চালনা কেরন|

সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত, আমার তারবােদয্|
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