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েহােশয় ভাববাদীর পুস্তক

েহােশয়র মাধয্েম প্রভু ঈশ্বেরর বাতর্ া
1 প্রভুর এই বাতর্ ািট েবিরর পুত্র েহােশয়র কােছ এেসিছল| উিষয়,

েযাথম, আহস এবং িহিষ্কয়- এরা যখন িযহূদার রাজা, েসই সময়
এই বাতর্ ািট এেসিছল| এই সময় েযায়ােশর পুত্র যারিবয়াম ইস্রােয়েলর
রাজা িছেলন|

2 েহােশয়র কােছ এটাই িছল প্রভুর প্রথম বাতর্ া| প্রভু বেলিছেলন,
“যাও, একজন পিততােক িবেয় কর যার েবশয্াবৃিত্তর দরুন সন্তান
হেয়েছ| েকন? কারণ এেদেশর েলাকরা পিততােদর মেতাই বয্বহার
কেরেছ| তারা প্রভুর প্রিত অিবশ্বস্ত হেয়েছ|”

িযিষ্রেয়েলর জন্ম
3 েসজনয্ েহােশয় িদব্লািয়েমর কনয্া েগামরেক িবেয় করল| েগামর

গভর্ বতী হল এবং েহােশয়েক একিট পুত্র উপহার িদল| 4 প্রভু
েহােশয়েক বলেলন, “তার নাম িযিষ্রেয়ল রােখা| েকন? কারণ
িকছুক্ষেণর মেধয্ আিম িযিষ্রেয়েলর উপতয্কােত রক্তপােতর জনয্
েযহূর পিরবারেক শািস্ত েদব| তারপর আিম ইস্রােয়েলর রাজয্েক
ধ্বংস করব| 5 এবং েসই সমেয়, িযিষ্রেয়ল উপতয্কায় ইস্রােয়েলর
ধনুক ভাঙ্গব|”

েলা-রুহামার জন্ম
6 তারপর েগামর আবার গভর্ বতী হেলা এবং একিট কনয্া সন্তােনর

জন্ম িদল| প্রভু েহােশয়েক বলেলন, “তার নাম েলা-রুহামা রােখা|
েকন? কারণ আিম ইস্রােয়ল েদশেক এমাগত ক্ষমা করেত পারব না|
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আিম আর তােদর ক্ষমা করেত থাকব না| 7 িকন্তু আিম িযহূদা জািতর
প্রিত করুণা েদখাব| আিম িযহূদা জািতেক রক্ষা করেবা| আিম তােদর
রক্ষা করার জনয্ ধনুক অথবা তরবাির বয্বহার করব না| আিম তােদর
রক্ষা করার জনয্ যুেদ্ধর েঘাড়া অথবা ৈসনয্ বয্বহার করব না| আিম
আমার িনেজর ক্ষমতা বেল তােদর রক্ষা করব|”

েলা-অিম্মর জন্ম
8 েলা-রুহামার লালন-পালন েশষ করার পর, েগামর আবার

গভর্ বতী হল| েস একিট িশশু পুেত্রর জন্ম িদল| 9 তখন প্রভু বলেলন,
“তার নাম েলা-অিম্ম রােখা| েকন? কারণ েতামরা আমার েলাক নও|
আিম েতামােদর ঈশ্বর নই|”

প্রভু ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত কেরেছন েয ইস্রােয়লীয়েদর সংখয্া বৃিদ্ধ
পােব

10 “ভিবষয্েত, ইস্রােয়ল জািতর েলাকসংখয্া সমুেদ্রর বািলর মেতা
অসংখয্ হেব| তুিম বািল পিরমাপ করেত পার না অথবা তার সংখয্া
গুনেতও পার না| তখন এটা েযখােন তােদর বলা হেয়িছল, �েতামরা
আমার েলাক নও,� েসই জায়গােতই তােদর বলা হেব, �েতামরা
জীবন্ত ঈশ্বেরর সন্তান|�

11 “তখন িযহূদাবাসী এবং ইস্রােয়লবাসীরা একিত্রত হেব| তােদর
মেধয্ েথেক তারা একজন শাসকেক িনধর্ারণ করেব| এবং ঐ েদেশর
ভূখেণ্ডর জনয্ তােদর জািত হেব অেনক বড়!* িযিষ্রেয়েলর িদন
সতয্ই মহৎ  হেব|”

2
1 “তখন েতামরা েতামােদর ভাইেদর বলেব, �েতামরা আমার

েলাক|� এবং েতামরা েতামােদর েবােনেদর বলেব, �িতিন েতামােদর
প্রিত কৃপা প্রদশর্ন কেরেছন|� ”
* 1:11: ঐ েদেশর � বড় আক্ষিরক অেথর্, “তারা ভূখণ্ড েথেক েবেড় উঠেব|”
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2 “েতামার মােয়র সেঙ্গ তকর্ কর| তকর্ কর! েকন? কারণ েস
আমার স্ত্রী নয়! আিম তার স্বামী নই! তােক েবশয্ার মত হেত বারণ
কর| তার স্তন দুিটর মধয্ েথেক তার েপ্রিমকেদর সিরেয় িনেত বল|
3 যিদ েস তার বয্িভচার বন্ধ করেত অস্বীকার কের, তাহেল আিম তার
সাজেপাশাক খুেল তােক নগ্ন কের েদব| তার জেন্মর িদেন েস েযমন
িছল েসই অবস্থায় আিম তােক তয্াগ করব| আিম তার েলাকেদর িনেয়
যাব এবং েস জনহীন শুষ্ক মরুভূিমর মেতা হেয় যােব| তৃষ্ণায় যােত েস
মের আিম েসই বয্বস্থা করব| 4আিম তার সন্তানেদর প্রিত েকান রকম
করুণা করব না| কারণ তারা পিততার সন্তান| 5 তােদর মা পিততার
মেতা বয্বহার কের| তার কােজর জনয্ তােদর মােয়র লজ্জা পাওয়া
উিচত| েস বেলিছল, �আিম আমার েপ্রিমকেদর কােছ যাব| আমার
েপ্রিমকরা আমােক খাবার এবং জল েদয়| তারা আমােক পশম এবং
িসেল্কর কাপড় েদয়| তারাআমােক দ্রাক্ষারস এবং জলপাই েতল েদয়|�

6 “েসজনয্ আিম (প্রভু) েতামার (ইস্রােয়েলর) রাস্তা কঁাটা িদেয়
আটেক েদব| আিম একিট েদওয়াল ৈতরী করব| তখন েস আর তার
পথ খঁুেজ পােব না| 7 েস তার েপ্রিমকেদর েপছেন ছুটেব, িকন্তু তােদর
ধরেত সমথর্ হেব না| েস তার েপ্রিমকেদর খঁুেজ েবড়ােব, িকন্তু তােদর
খঁুেজ পােব না| তখন েস বলেব, �আিম আমার প্রথম স্বামীর (ঈশ্বর)
কােছ িফের যাব| যখন আিম তঁার সেঙ্গ িছলাম তখন আমার জীবনটা
খুবই ভাল িছল| এখনকার েচেয় তখন জীবনটা খুবই ভােলা িছল|�

8 “েস (ইস্রােয়ল) জানত না েয আিমই হিচ্ছ েসই প্রভু েয তােক
শসয্, দ্রাক্ষারস এবং েতল িদতাম| আিম তােক অেনক েবশী কের
রূেপা এবং েসানা িদেয় েগিছ| িকন্তু ইস্রােয়লবাসীরা বােলর মূির্ত্ত
করার সময় ওই সব রূেপা এবং েসানা বয্বহার কেরিছল| 9 েসজনয্
আিম (ঈশ্বর) িফের আসব| ফসল কাটার সমেয় আিম আমার শসয্-
কণাগুিলেক িফিরেয় েনব| দ্রাক্ষাগুেলা ৈতির হবার সমেয়আিমআমার
দ্রাক্ষারস িফিরেয় েনব| আিম আমার পশম এবং মসীনা বস্ত্রও িনেয়
েনব| েস যােত তার নগ্ন েদহ আচ্ছািদত করেত পাের েসজনয্ আিম
তােক ওই িজিনসগুিল িদেয়িছলাম| 10এখনআিম তার সাজ-েপাশাক
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খুেল েদব| েস নগ্ন হেব- যােত তার সব েপ্রিমকরা তােক েদখেত পায়|
আমার শিক্তর আওতা েথেক েকউ তােক রক্ষা করেত পারেব না|
11 আিম (ঈশ্বর) তার সব আেমাদ েকেড় েনব| আিম তার ছুিট, তার
অমাবসয্ার উৎসব, তার িবশ্রােমর িদনগুিলেক থািমেয় েদব| তার সব
িবেশষ েভাজন উৎসবগুেলােক থািমেয় েদব| 12আিম তার দ্রাক্ষা এবং
ডুমুর গাছগুেলােক ধ্বংস করব| েস বেলিছল, �আমার েপ্রিমকরা এই
িজিনসগুেলা িদেয়িছল|� িকন্তু আিম তার বাগানগুেলােক বদেল েদব|
বাগানগুেলা গভীর জঙ্গেল পিরণত হেব| বনয্ পশুরা আসেব এবং ওই
জঙ্গেলর গাছপালা েথেকই আহার সংগ্রহ করেব|

13 “েস বাল-েদর পিরচযর্া কেরিছল| েসজনয্ আিম তােক শািস্ত
েদব| েস বাল-েদর ধূপ িনেবদন কেরিছল| েস িনেজেক অলঙ্কার
ও নােকর গয়না িদেয় সািজেয় িছল| তারপর েস তার েপ্রিমকেদর
কােছ িগেয়িছল এবং আমােক ভুেল িগেয়িছল|” প্রভু এই কথাগুেলা
বেলেছন|

14 “সুতরাং আিম (প্রভু) তার সেঙ্গ কল্পনাপ্রসূত কথা বলব| আিম
তােক মরুভূিমর িদেক িনেয় যাব এবং েসখােন তার সেঙ্গ নরম সুের
কথা বলব| 15 েসখােন আিম তােক দ্রাক্ষার েক্ষতগুিল েদব| আিম
তােক আশার েতারণ িহসােব আেখার উপতয্কা েদব| তখন েস তার
েযৗবনকােল েযমন ভােব আমার সেঙ্গ কথা বলত এবং েস যখন িমশর
েথেক েবিরেয় এেসিছল েসই ভােব আমার সেঙ্গ কথা বলেব|” 16প্রভু
এই কথাগুিল বেলেছন|

“েসই সমেয় তুিম �আমার স্বামী� বেল আমােক সেম্বাধন করেব|
তুিম আমােক �আমার বাল� বেল ডাকেব না| 17আিম তার মুখ েথেক
বাল-েদর নাম েকেড় েনব| তখন েলােক আর বােলর নাম উচ্চারণ
করেব না|

18 “েসই সময়, আিম ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ মােঠর জন্তুেদর সেঙ্গ,
আকােশর পক্ষীসমূেহর সেঙ্গ এবং মািটেত হামাগুিড় েদওয়া প্রাণীেদর
সেঙ্গ একিট চুিক্ত করব| আিম যুেদ্ধর ধনুক, তরবাির এবং অস্ত্র-শস্ত্র
েভেঙ্গ েদব| েদেশর মেধয্ েকান অস্ত্র-শস্ত্রই পেড় থাকেব না| আিম
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েদশটােক িবপদমুক্ত করব, যােত ইস্রােয়েলর েলাক শািন্তেত ঘুেমােত
পাের| 19 এবং আিম (প্রভু) িচরকােলর জনয্ েতামােক আমার নব্বধূ
করব| আিম ধাির্মকতায, নয্ায়িবচাের েপ্রেম ও কৃপায় েতামােকআমার
নব্বধূ িহসােব ৈতির করব| 20 আিম েতামােক আমার িবশ্বস্ত নব্বধূ
িহসােব ৈতির করব| তখন তুিম প্রভুেক যথাথর্ভােব জানেত পারেব|
21এবং েসই সমেয়, আিম উত্তর েদব|” প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন|

“আিম আকােশর সেঙ্গ কথা বলব,
এবং তারা পৃিথবীেত বৃষ্টি এেন েদেব|

22 পৃিথবী ভুট্টা দ্রাক্ষারস এবং েতল উৎপাদন করেব|
তারা িযিষ্রেয়েলর প্রেয়াজন েমটােব|

23আিম তার জিমেত বহু বীজ বপন করব|
েলা-রুহামােক আিম কৃপা েদখােবা|
েলা-অিম্মেক, আিম বলব, �তুিম আমার েলাক�
এবং তারা আমােক বলেব,

�আপিন আমােদর ঈশ্বর|� ”

3

েহােশয় েগামরেক দাসত্ব েথেক িকেন আনেলন
1 তখন প্রভু আবার আমােক বলেলন, “েগামেরর অেনক েপ্রিমক

আেছ িকন্তু েতামােক অবশয্ই তােক ভােলােবেস েযেত হেব| েকন?
কারণ েসটা প্রভুর মেতাই কাজ| প্রভু ইস্রােয়ল জািতেক ভালেবেসই
যােচ্ছন িকন্তু তারা অনয্ েদবতােদর পূজা কেরই চেলেছ| তারা
িকশিমেশর িপেঠ েখেত ভালবােস|”
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2 েসজনয্ আিম েগামরেক 6 আউন্স রূেপা এবং 9 বুেশল বািলর্
িদেয় িকেন িনলাম| 3তারপরআিম তােক বললাম, “েতামােক অবশয্ই
অেনক িদেনর জনয্ আমার সেঙ্গ থাকেত হেব| পিততার মেতা আচরণ
েকােরা না| তুিম অনয্ মানুষেদর সেঙ্গও থাকেত পারেব না এবং আিম
েতামার সাক্ষী হব|”

4একই ভােব, ইস্রােয়লবাসীরা রাজা অথবা েনতােদর ছাড়াই বহুিদন
কাটােব| তােদর উৎসগর্ অথবা স্মরণ স্তম্ভ থাকেব না| তারা যাজকেদর
িবেশষ েপাশাক এেফাদ অথবা গৃহেদবতা ছাড়াই থাকেব| 5 এরপর
ইস্রােয়লবাসীরা িফের আসেব| তারপর তারা তােদর প্রভু, তােদর ঈশ্বর
এবং দায়ুদ, তােদর রাজার েখঁােজ যােব| েশেষর িদনগুিলেত, তারা
প্রভুেক এবং তঁার ধাির্মকতােক সম্মান েদবার জনয্ আসেব|

4
ইস্রােয়েলর উপর প্রভু রুদ্ধ

1 ইস্রােয়লবাসীরা, প্রভুর বাতর্ া েশান! েযসব েলাকরা এই েদেশ বাস
করেছ প্রভু তােদর িবরুেদ্ধ িনেজর যুিক্তগুেলা বলেবন, “এই েদেশর
েলাকরা সতয্ই ঈশ্বরেক জােন না| েলাকরা ঈশ্বেরর কােছ িবশ্বস্ত এবং
অনুগতও নয়| 2 েলাকরা িদিবয্ েদয়, িমথয্া বেল, খুন এবং চুির
কের| তারা বয্িভচারমূলক পাপ কাজ কের আর তােদর বাচ্চা রেয়েছ|
েলাকরা বাের বাের খুন কের| 3 মৃেতর জনয্ েলােক েযভােব কঁােদ
েসই ভােব েদশিটও কঁাদেছ এবং েদেশর সব েলােকরা দুবর্ল| এমনিক
মােঠর পশু, আকােশর পাখী এবং সমুেদ্রর মাছরাও মারা যােচ্ছ|
4 েকান েলােকরইঅপর একজেনর সেঙ্গ তকর্ করা বা তােক েদাষী করা
উিচত নয়|ওেহ যাজক,আমার তকর্ েতামার সেঙ্গ! 5যাজকরা, িদেনর
েবলায় েতামােদর পতন হেব| রািত্রেবলায় ভাববাদীরাও েতামােদর
সেঙ্গ পেড় যােব| আর আিম েতামােদর মাতােক ধ্বংস করব|

6 “আমার েলাকরা িবনষ্ট হেয়েছ কারণ তােদর েকান জ্ঞান েনই|
েতামরা িশখেত অস্বীকার কেরেছা, েসজনয্ আিমও েতামােদর আমার
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যাজকেদর কাজ িদেত অস্বীকার করব| েতামরা েতামােদর ঈশ্বেরর
িবিধ ভুেল িগেয়ছ, েসজনয্ আিম েতামােদর সন্তানেদর ভুেল যাব|
7 তারা অহঙ্কারী হেয়েছ! তারা আমার িবরুেদ্ধ উত্তেরাত্তর আেরা
পাপ কাজ কেরেছ, েসজনয্ আিম তােদর মহত্ত্বেক লজ্জায় রূপান্তিরত
করব|

8 “যাজকরা েলাকেদর পাপ কােজর সেঙ্গ েযাগ িদেয়েছ| তারা
অেনক েবশী পিরমােণ ঐ পাপ কাজ করেত েচেয়েছ| 9 েসজনয্
যাজকরা ঐ েলাকেদর েচেয় েকান অংেশ িভন্ন নয়| তারা েযসব কাজ
কেরেছ তার জনয্ আিম তােদর শািস্ত েদব| তারা েয ভুল কাজ কেরেছ
তার জনয্ আিম প্রিতেশাধ েনব| 10 তারা খােব, িকন্তু তারা তােত তৃপ্ত
হেব না! তারা েযৗন পােপ িলপ্ত হেব, িকন্তু তােদর েকান সন্তান হেব
না| কারণ তারা প্রভুেক েছেড় িদেয়েছ এবং পিততার মত থােক|

11 “েযৗনপাপ, তীব্র পানীয় এবং নতুন দ্রাক্ষারস একজন েলােকর
েসাজাসুিজভােব িচন্তা করার ক্ষমতা নষ্ট করেব| 12 আমার েলাকরা
উপেদেশর জনয্ কােঠর খণ্ডেক িজজ্ঞাসা করেছ| তারা ভাবেছ,
ওই কািঠগুেলা তােদর উত্তর েদেব| কারণ পিততার মেতাই তারা
মূির্ত্তগুেলার েপছেন ছুেটিছল| তারা তােদর ঈশ্বরেক েছেড় িদেয়েছ
এবং পিততার মেতা হেয় েগেছ| 13 তারা পবর্েতর ওপর উৎসগর্
িনেবদন কের পাহােড়র ওপর ওক গাছ, ঝাউ গাছ এবং েদবদারু
গােছর তলায় ধূপ জ্বালায়| ঐ গাছগুিলর ছায়া খুবই সুন্দর েদখায়,
েসজনয্ েতামােদর েমেয়রা পিততােদর মেতা ঐ গােছর তলায় শুেয়
থােক এবং েতামােদর পুত্রবধুরা েযৗন পােপ িলপ্ত হয়|

14 “েতামােদর কনয্ারা পিততার মেতা থােক বেল অথবা েতামােদর
পুত্রবধূরা েযৗন পাপ কাজ করেছ বেল আিম তােদর েদাষ েদব না|
েলােকরা পিততােদর কােছ যায় এবং তােদর সেঙ্গ ঘুেমায়| তারা
পিততােদর সেঙ্গ যায় এবং মিন্দের তােদর সেঙ্গই েদবতােক উৎসগর্
েদয়| ফেল, ঐ েবাকা েলাকরা িনেজেদরই ধ্বংস করেছ|

ইস্রােয়েলর লাজনক পাপ কাজ
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15 “ইস্রােয়ল তুিম একজন পিততার মেতা কাজ করছ; িকন্তু এই
বেল িযহূদােক েদাষী হেত িদও না| িগল্গেল অথবা ৈবৎ -আবন েযও না|
প্রিতশ্রুিত েদওয়ার সময় প্রভুর নাম বয্বহার েকােরা না|কখনও েবােলা
না, �জীবন্ত প্রভুর িদবয্!� 16 প্রভু ইস্রােয়লেক বহু িজিনস িদেয়েছন|
িতিন এমনই এক েমষপালেকর মতন, িযিন তঁার েমষগুেলােক প্রচুর
ঘােস ভরা মােঠ িনেয় যান; িকন্তু ইস্রােয়ল হেচ্ছ েজদী| ইস্রােয়ল িঠক
একটা বাছুেরর মেতা েয বারবার ছুেট পালায়|

17 “ইফ্রিয়ম প্রিতমাগুিলর সেঙ্গ সংযুক্ত হেয়েছ| কােজই তােক
একা থাকেত দাও| 18 ইফ্রিয়মরা মাতাল হেল েবশয্ার মত বয্বহার
কের| তারা উৎেকাচ ভালবােস এবং তা দাবী কের| তােদর শাসকরা
তােদর েলাকেদর লজ্জার কারণ হয়| তােদর েপ্রিমকেদর সেঙ্গ থাকেত
দাও| 19 বাতাস তার পাখা িদেয় তােদর িবরক্ত কের| তােদর উৎসগর্
তােদর কােছ লজ্জা আনেব|

5
েনতারাই ইস্রােয়ল এবং িযহূদােক পাপ কাজ করােচ্ছ

1 “যাজকগণ, ইস্রােয়লীয়রা এবং রাজ-পিরবােরর সদসয্রা,
আমার কথা েশােনা: িবচাের েতামরা েদাষী সাবয্স্ত হেয়ছ!

“েতামরা িমস্পার ফঁাদগুেলার মেতা| েতামরা েযন তােবাের জিমর
উপর িবিছেয় থাকা জােলর মেতা| 2 েতামরা অেনক অেনক খারাপ
কাজ কেরছ| েসজনয্ আিম েতামােদর সবাইেক শািস্ত েদব! 3 আিম
ইফ্রিয়মেক জািন| ইস্রােয়ল আমার কাছ েথেক লুিকেয় থাকেত পাের
না| ইফ্রিয়ম, এখন তুিম িঠক পিততার মেতা আচরণ কর| ইস্রােয়ল
তার পােপর জনয্ অশুিচ হেয় েগেছ| 4 ইস্রােয়লবাসীরা বহু খারাপ
কাজ কেরেছ এবং ওই খারাপ কাজগুেলা তােদর ঈশ্বেরর কােছ িফের
যাওয়ার পেক্ষ বাধা হেয় েগেছ| তারা সব সময় িক ভােব অনয্ানয্
েদবতার েপছেন েছাটা যায় তার কথাই িচন্তা কের| তারা প্রভুেক জােন
না| 5 ইস্রােয়েলর অহঙ্কারই তােদর িবরুেদ্ধ একিট সাক্ষী| ঐ ইস্রােয়ল
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এবং ইফ্রিয়ম তােদর পােপ েহঁাচট েখেয়েছ| িযহূদাও তােদর সেঙ্গ
েহঁাচট েখেয়েছ|

6 “জনসাধারেণর েনতারা প্রভুর েখঁােজ যােব| তারা তােদর সেঙ্গ
েমষ এবং গরুগুিলেকও েনেব; িকন্তু তারা প্রভুেক খঁুেজ পােব না|
েকন? কারণ িতিন তােদর েছেড় চেল েগেছন| 7 তারা প্রভুর প্রিত
িবশ্বস্ত িছল না| তােদর সন্তানরা েকান অপিরিচতজাত| িকন্তু এখন িতিন
আবার তােদর এবং তােদর েদশ ধ্বংস করেবন|”

ইস্রােয়ল ধ্বংেসর ভিবষয্ৎবাণী
8 “িগিবেয়ােত েভরী বাজাও|

রামােত তুরী বাজাও|
ৈবৎ -আবেন সতকর্ বাণী দাও|

িবনয্ামীন, শত্রু েতামার েপছেন|
9 শািস্ত েদওয়ার সমেয়

ইফ্রিয়ম শূনয্ হেয় যােব|
আিম (ঈশ্বর) ইস্রােয়েলর পিরবারেদর এই বেল সতকর্ কের িদিচ্ছ েয,

ওই বয্াপারগুেলা সতয্ই ঘটেব|
10 িযহূদার েনতারা েচারেদর মেতা,

যারা অনয্ েলােকর সম্পিত্ত চুির করার েচষ্টা কের|
েসজনয্ আিম (ঈশ্বর) তােদর ওপর

জেলর মেতা আমার েরাধ েঢেল েদব|
11 ইফ্রিয়ম শািস্ত পােব,
দ্রাক্ষার মেতা তােক েচেপ িপেষ েফলা হেব|

কারণ েস েনাংরা িজিনসেক অনুসরণ করেব বেল িঠক কেরেছ|
12 পতঙ্গ েয ভােব কাপেড়র টুকেরা নষ্ট কের,

েসই ভােব আিম ইফ্রিয়মেক ধ্বংস করব|
একিট কাষ্ঠখণ্ড েযমন পচেন ক্ষয়প্রাপ্ত হেত থােক

আিম েসই ভােবই িযহূদােক ধ্বংস করব|
13 ইফ্রিয়ম তার অসুস্থতা েদেখিছল এবং িযহূদা তারআঘাত েদেখিছল;

েসজনয্ তারা অশূেরর কােছ সাহােযয্র জনয্ িগেয়িছল|
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তারা মহান রাজােক তােদর সমসয্ার কথা বেলিছল|
িকন্তু রাজা েতামােদর আেরাগয্ করেত পারেব না|
িতিন েতামােদর আঘাত িনরাময় করেত পারেবন না|

14 েকন? কারণ আিম ইফ্রিয়েমর কােছ িসংেহর মেতা হব|
আিম িযহূদাবাসীেদর কােছ যুবক িসংেহর মত হব|

আিম- হঁয্া, আিম (প্রভু) তােদর টুকেরা টুকেরা কের িঁছেড় েফলব|
আিম তােদর দূের বহন কের িনেয় যাব|

েকউ তােদর রক্ষা করেত পারেব না|
15আিম আমার িনেজর জায়গায় িফের যাব|

যতক্ষণ পযর্ন্ত না জনসাধারণ স্বীকার করেছ েয তারা েদাষী,
যতক্ষণ পযর্ন্ত না তারা আমােক খঁুজেত আসেছ|

হঁয্া, তােদর িবপেদর সমেয় তারা আমােক খঁুেজ েপেত আপ্রাণ েচষ্টা
করেব|”

6
প্রভুর কােছ িফের আসার পুরস্কার

1 “এেসা, চল আমরা প্রভুর কােছ িফের যাই|
িতিন আমােদর আঘাত কেরেছন, িকন্তু িতিনই আমােদর
আেরাগয্ করেবন|

িতিন আমােদর আহত কেরিছেলন, িকন্তু িতিন আমােদর
(ক্ষতস্থানগুিলেক) পিট িদেয় েবঁেধ েদেবন|

2 দুিদন বােদ িতিন আমােদর জীবন িফিরেয় েদেবন|
তৃতীয় িদেন, িতিন আমােদর ওঠােবন|
তাহেল আমরা তঁার সামেন েবঁেচ থাকেত পারব|

3 এস, প্রভুর সম্বেন্ধ আমরা জ্ঞান সঞ্চয় কির|
প্রভুেক জানবার জনয্ আপ্রাণ েচষ্টা কির|

েয রকম িনিশ্চত ভােব আমরা জািন েয েভার হেত চেলেছ
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েস রকম ভােবই আমরা িনিশ্চত েয িতিন আসেছন|
প্রভু আমােদর কােছ বৃষ্টির মেতা আসেবন,

বসেন্তর বৃষ্টির জল েযভােব মািটেক িসক্ত কের|”

েলাকরা িবশ্বস্ত নয়
4 “ইফ্রিয়ম, েতামার সেঙ্গ আিম িক করব?

িযহূদা, েতামার সেঙ্গ আিম িক করব?
েতামার িবশ্বস্ততা েতা েভােরর কুয়াশার মেতা,

েতামার িবশ্বস্ততা েতা িশিশেরর মেতা, যা সকােল িমিলেয় যায়|
5 তাই আিম তােদর ভাববাদীেদর দ্বারা েকেট েফেলিছ|

আমার আেদেশই তােদর হতয্া করা হেয়েছ;
যােত নয্ায় েতামার কাছ েথেক

আেলার মেতা েবিরেয় েযেত পাের|
6কারণ, আিম িবশ্বাসপূণর্ ভােলাবাসা চাই,

উৎসগর্ নয়|
আিম চাই েলােক ঈশ্বরেক জানুক,

েহামবিল উৎসগর্ নয়|
7 িকন্তু েলােক চুিক্ত েভেঙ িছল, িঠক আদম েয ভােব েভেঙ িছল|

তােদর রােজয্ তারা আমার প্রিত অিবশ্বস্ত|
8 িগিলয়দ অধমর্চারীেদর শহর|

েসখানকার েলাকরা চালািক কের অনয্েদর হতয্া কেরেছ|
9 ডাকাতরা লুিকেয় থােক,

পেথ কাউেক আক্রমণ করার জনয্ অেপক্ষা কের|
একই ভােব, যাজকরা িশিখেমর রাস্তার ওপর অেপক্ষা কের

এবং পথচারীেদর আক্রমণ কের তারা অেনক অনয্ায় কেরেছ|
10 ইস্রােয়ল জািতর মেধয্ একিট ভয়ঙ্কর িজিনস েদেখিছ|
ইফ্রিয়ম ঈশ্বেরর প্রিত অিবশ্বস্ত িছল|

পােপ ইস্রােয়ল েনাংরা হেয় েগেছ|
11 িযহূদা, েতামার জনয্ ফসল কাটারও একটা সময় আেছ|
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যখন আিম আমার েলাকেদর বন্দী দশা েথেক িফিরেয় আনব,
তখনই এটা ঘটেব|”

7
1 “আিম ইস্রােয়লেক আেরাগয্ করব!

তখন েলাকরা জানেত পারেব েয ইফ্রিয়ম পাপ কেরিছল|
েলােক শমিরয়ার িমথয্া জানেত পারেব|
েয েচাররা শহের আসা-যাওয়া কের েলাকরা তােদর সম্বেন্ধ
জানেব|

2 ওই েলাকরা িবশ্বাস কের না েয আিম তােদর অপরাধ স্মরণ করব,
তােদর মন্দ কাজগুিল চািরিদেকই রেয়েছ|
আিম তােদর পাপগুেলা স্পষ্ট েদখেত পািচ্ছ|

3 তারা তােদর েনতােদর িমথয্াচারণ িদেয় খুশী কের|
তােদর ভ্রান্ত েদবতারা তােদর েনতােদর খুশী রােখ|

4 একজন রুিটওয়ালা রুিট বানােনার জনয্
ময়দার তাল ৈতির কের তা উনুেন রােখ|

রুিট ফুেল উঠেল রুিটওয়ালা
উনুেনর আঁচ আর বািড়েয় েদয় না|

িকন্তু ইস্রােয়লবাসীরা েস রকম নয়|
ইস্রােয়লবাসীরা সব সময় তােদর আগুেনর আঁচ বািড়েয় িদেচ্ছ|

5 আমােদর রাজার িদেন দ্রাক্ষারেসর উত্তােপ েনতারা অসুস্থ হেয়
পেড়েছ|

েসজনয্ রাজা িবদ্রূপকারীেদর
িবরুেদ্ধ হাত প্রসািরত কেরেছন|

6 েলাকরা তােদর েগাপন ফন্দী আঁেট|
উৎেতজনায় তােদর হৃদয় উনুেনর মেতা জ্বেল|

সারারাত ধের তােদর উৎেতজনা জ্বেল;
এবং সকাল েবলায়ও েসই উৎেতজনা আগুেনর মেতা ভীষণ
গরম|
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7 তারা সবাই গরম উনুেনর মতন|
তারা তােদর শাসকেদর ধ্বংস কেরেছ|

তােদর সব রাজারা ভূপিতত হেয়েছ|
তােদর মেধয্ েকউই সাহােযয্র জনয্ আমােক ডােকিন|”

ইস্রােয়ল জােন না েয েস ধ্বংস হেব
8 “ইফ্রিয়ম অনয্ জািতসমূেহর সেঙ্গ িমশেছ|

ইফ্রিয়ম েকক্-এর মত যার দুিদক সঁয্াকা হয়িন|
9অপিরিচতরা ইফ্রিয়েমর ক্ষমতা ধ্বংস কের;

িকন্তু ইফ্রিয়ম েস িবষয় িকছুই জােন না|
ইফ্রিয়েমর ওপর পাকা চুল ছিড়েয় েদওয়া হেয়েছ;

িকন্তু ইফ্রিয়ম এসেবর িবষয় িকছুই জােন না|
10 ইফ্রিয়েমর অহঙ্কার েকবল মাত্র তার িবরুেদ্ধই কথা বেল|
সাধারণ মানুেষর অেনক িবপদ-আপদ েগেছ;

িকন্তু তবুও তারা এখনও তােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ িফের যায়
িন|

েলাকরা ঈশ্বেরর িদেক সাহােযয্র জনয্ তাকায়িন|
11 েসজনয্ ইফ্রিয়ম েবাকা ঘুঘু পািখর মেতাই হেয় েগেছ, যার েবাধু্বিদ্ধ

েনই|
েলাকরা সাহােযয্র জনয্ িমশরেক েডেকিছল|
েলাকরা সাহােযয্র জনয্ অশূের িগেয়িছল|

12 তারা সাহােযয্র জনয্ ওই েদশগুেলােত যায়,
িকন্তু আিম তােদর ফঁােদ েফলব|

আিম আমার জাল তােদর উপর ছঁুেড় েফলব
এবং আকােশর পাখীেদর মেতা আিম তােদর নীেচ নামাব|

তােদর চুিক্তর জনয্ আিম তােদর শািস্ত েদব|
13 এটা তােদর পেক্ষ খারাপ হেব|

তারা আমােক পিরতয্াগ কেরেছ|
তারা আমার আেদশ মানেত অস্বীকার কেরেছ;

েসজনয্ তারা ধ্বংস হেব|
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আিম ওই েলাকেদর রক্ষা কেরিছ;
িকন্তু তারা আমার িবরুেদ্ধ িমেথয্ কথা বেল|

14 তারা কখেনাই আমােক পুেরাপুির আন্তিরকভােব ডােকিন|
পিরবেত্তর্ তারা শসয্ এবং নতুন দ্রাক্ষারেসর জনয্

তােদর িবছানায় শুেয় আতর্ নাদ করেছ|
তারা বনয্ পশুর মেতা তােদর মূির্ত্তসমূেহর কােছ আতর্ নাদ করেছ|

িকন্তু তারা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়েছ|
15 আিম তােদর প্রিশক্ষণ িদেয়িছলাম এবং তােদর হাত শিক্তশালী

কেরিছলাম; িকন্তু তারা আমার িবরুেদ্ধ অনয্ায় ফন্দী এঁেটেছ|
16 িকন্তু তারা িছল একিট বঞ্চক ধনুেকর *
তারা িফেরিছল,

িকন্তু আমার কােছ িফের আেসিন|†
তােদর েনতারা তােদর রুদ্ধ কথাবাতর্ ার দরুন

তােদর তরবািরর আঘােতই িনহত হেব|
তখন িমশরবাসীরা তােদর েদেখ হাসেব|

8
মূির্ত্ত পূেজা ধ্বংেসর িদেক িনেয় যায়

1 “েতামােদর েঠঁােট িশঙা রােখা এবং িশঙা বািজেয় সতকর্ কের
দাও| প্রভুর গৃেহর ওপর ঈগল পাখীর মেতা হও| ইস্রােয়লবাসীরা
আমার চুিক্ত ভঙ্গ কেরেছ| তারা আমার িবিধ মানয্ কেরিন| 2 তারা
আমার িদেক তীব্রস্বের িচৎকার কের, �আমার ঈশ্বর, আমরা
* 7:16: বঞ্চক ধনুক এিট একিট বঁাকা লািঠ েযিট পাখী িশকােরর জনয্ বয্বহৃত হয়|
যখন এিট িঠকভােব েছঁাড়া হয় এিট মািটর কােছ ওেড় এবং ওপরিদেক েবঁেক যায়| প্রায়শঃই
েয বয্িক্ত এিট েছঁােড় তার িকছা িফের আেস| আক্ষিরক অেথর্, “িনেক্ষপ করবার ধনুক|”
† 7:16: তারা � আেসিন অথবা তারা িফেরিছল িকন্তু উদ্ধর্ মুেখ নয়, অথবা “তারা েদবতার
িদেক িফরিছল না|” এর অথর্ হেচ্ছ তারা েলােকরা েয মূির্ত্তগুেলার পূেজা কর েসই মূির্ত্তগুেলার
িদেক িফরিছল|
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ইস্রােয়লবাসীরা আপনােক জািন!� 3 িকন্তু ইস্রােয়লবাসীরা ভােলা
িজিনস িনেত অস্বীকার কের; েসজনয্ শত্রুরা তােদর েপছেন তাড়া
কের| 4 ইস্রােয়লীয়রা তােদর রাজােদর মেনানীত কেরেছ; িকন্তু
তারা আমার কােছ পরামশর্ িনেত আেসিন| ইস্রােয়লবাসীরা েনতােদর
িনবর্াচন কের; িকন্তু যােদর আিম জািন, তারা তােদর িনবর্াচন কেরিন|
ইস্রােয়লবাসীরা িনেজেদর জনয্ তােদর েসানা ও রূপা িদেয় মূির্ত্ত
বানায়| সুতরাং তারা ধ্বংস হেব| 5-6 েহ শমিরয়া মূির্ত্ত ঈশ্বর েতামােদর
েগাবৎস মূির্ত্ত গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরেছন|* ঈশ্বর বেলেছন,
�আিম ইস্রােয়লবাসীেদর িবরুেদ্ধ খুবই রুদ্ধ|� ইস্রােয়লবাসীরা তােদর
পাপকােজর জনয্ শািস্ত পােব| িকছু কমীর্ ঐ মূির্ত্তগুিলেক ৈতির করেছ,
তারা ঈশ্বর নয়| শমিরয়ার বাছুর টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ েফলা
হেব| 7 ইস্রােয়লীয়রা িনেবর্ােধর মত একটা কাজ কেরিছল এবং েসটা
িছল েযন বাতাস েরাপণ করবার েচষ্টার মত| তারা েকবল কষ্ট পােব|
তারা েকবল মাত্র সাইেক্লােনর মত শসয্ পােব| মােঠ শসয্ বাড়েব;
িকন্তু েস শসয্ েকান খাদয্ েদেব না| এমনিক যিদ িকছু জন্মায়, তেব
অপিরিচতরাই তা েখেয় েনেব|

8 ইস্রােয়ল ধ্বংস হেয়িছল|
ইস্রােয়লীয়রা জািতর মেধয্ ছিড়েয় পেড়েছ েযন েকান খাবার
েযটা কােরা ভাল লােগিন বেল েফেল েদওয়া হেয়েছ|

9 ইফ্রিয়ম তােক েতাষােমাদ কেরিছল|
বনয্ গাধার মত েস ঘুরেত ঘুরেত অশূরীয়েত িগেয় েপৗেঁছিছল|

10 ইস্রােয়লীয়রা জািতগেণর মেধয্ তােদর �েপ্রিমকেদর� কােছ
িগেয়িছল|

িকন্তু আিম ইস্রােয়ল জািতেদর একিত্রত করব|
* 8:5-6: শমিরয়া � কেরেছন শমিরয়া িছল ইস্রােয়েলর রাজধানী| ইস্রােয়লীয়রা
েগাবতেসর মূির্ত্ত বািনেয়িছল এবং েসগুেলা দান ও ৈবেথেলর মিন্দের েরেখ িদেয়িছল| এই
মূির্ত্তগুিল প্রভু অথবা ভ্রান্ত েদবতা িকনা তা স্পষ্ট নয়| িকন্তু ঈশ্বর তােদর এই মূির্ত্তগুিল রাখেত
িদেত চাইেতন না|
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িকন্তু তােদর েসই প্রবল ক্ষমতাবান রাজার েথেক
তােদর িকছুটা কষ্ট েভাগ করেতই হেব|

ইস্রােয়ল ঈশ্বরেক ভুেল িগেয়িছল এবং মূির্ত্ত পূেজা কেরিছল
11 ইফ্রিয়ম অেনক েবশী কের পূেজা েবদী ৈতির কেরেছ

এবং েসটা ৈতির করাটা পাপ হেয়েছ|
েসই পূেজা েবদীগুেলা ইফ্রিয়েমর পােপর পূেজা েবদী|
12 এমনিক যিদ আিম ইফ্রিয়েমর জনয্ 10,000 িবিধও রচনা কির

তবু েসগুেলার িদেক েস এমন েচােখ েদখেব েযন েসগুেলা
েকান অপিরিচতেদর জনয্ রিচত হেয়েছ|

13 ইস্রােয়লবাসীরা বিল উৎসগর্ করেত ভালবােস|
তারা মাংস উৎসগর্ কের এবং তা খায়|

প্রভু তােদর উৎসগর্ গ্রহণ কেরন না|
িতিন তােদর পাপগুেলা মেন রােখন

এবং িতিন তােদর শািস্ত েদেবন|
বন্দী িহেসেব তােদর িমশের িনেয় যাওয়া হেব|
14 ইস্রােয়ল রাজােদর প্রাসাদ ৈতির কের;

িকন্তু তারা তােদর িনেজেদর িনমর্াতােক ভুেল েগেছ!
এখন িযহূদা দুগর্ ৈতির করেছ;

িকন্তুআিম িযহূদার শহরগুেলার জেনয্ আগুন পাঠাব; এবং েসই
আগুন তার দুগর্গুেলা ধ্বংস কের েদেব!”

9
িনবর্াসেনর দুঃখ

1 ইস্রােয়ল, েতামরা অনয্ জািতর মেতা উৎসব েকােরা না,
আনিন্দত হেয়া না! েতামরা পিততার মেতা বয্বহার কেরেছা এবং
েতামরা ঈশ্বরেক পিরতয্াগ কেরেছা| প্রেতয্ক মাড়াইেয়র জিমেত
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েতামরা েযৗন পাপ কাজ কেরিছেল| 2 িকন্তু ওই মাড়াইেয়র জিম েথেক
পাওয়া শসয্ যেথষ্ট পিরমােণ ইস্রােয়লেক খাদয্ েদেব না| েসখােন
ইস্রােয়েলর জনয্ যেথষ্ট পিরমােণ দ্রাক্ষারসও থাকেব না|

3 ইস্রােয়ল জািত প্রভুর েদেশ বাস করেত পারেব না| ইফ্রিয়ম
িমশের িফের যােব| েয খাদয্গুেলা তােদর খাওয়া উিচত নয়, েসই
খাদয্গুিল তারা অশূরীয়েত খােব| 4 ইস্রােয়ল জািত প্রভুেক দ্রাক্ষারস
ৈনেবদয্ েদেব না| তারা তার কােছ বিল উৎসগর্ করেব না| তােদর
উৎসগীর্কৃত খাদয্ েশেষর সময়কার খােদয্র মেতা মেন হেব| তারা
যা খােব তা অপিরচ্ছন্ন হেব| তােদর রুিট প্রভুর মিন্দের যােব না- তা
তােদর িনেজেদরই েখেত হেব| 5 তারা (ইস্রােয়ল জািত) প্রভুর ছুিটর
িদন অথবা উৎসেবর িদন উদযাপন করেত পারেব না|

6 ইস্রােয়েলর েলাকরা েস েদশ তয্াগ কেরেছ তার কারণ শত্রুরা
তােদর সবর্স্ব িনেয় িনেয়েছ| িকন্তু িমশর েলাকগুেলােকই েনেব| েমাফ
তােদর সমািহত করেব| তােদর রূেপার েকাষাগাের আগাছা জন্মােব|
েযখােন ইস্রােয়লীয়রা বাস করত েসখােন কঁাটাগাছ জন্মােব|

ইস্রােয়ল প্রকৃত ভাববাদীেদর বািতল কেরেছ
7 ভাববাদীরা বেল, “ইস্রােয়ল, এই িবষয়গুিল েতামরা েশেখা:

শািস্তর সময় এেসেছ| েতামরা েয মন্দ কাজগুেলা কেরিছেল তার
েখসারত েদবার সময় এেসেছ|” িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা বলেছ,
“ভাববাদীরা িনেবর্াধ| ঈশ্বেরর আত্মা িবিশষ্ট এই বয্িক্তিট িবকৃত
মিস্তষ্ক|” ভাববাদীরা বলেছ, “েতামার খারাপ কােজর জেনয্ এবং
েতামার ঘৃণার জনয্ও তুিম শািস্ত পােব| েতামার কুৎ িসত পাপ ও ঘৃণার
জনয্ তুিম শািস্ত পােব|” 8 ঈশ্বর এবং ভাববাদীরা হেচ্ছ পাহারাওয়ালার
মেতা যারা ইফ্রিয়েমর ওপর নজর রাখেছ| িকন্তু পেথ অেনক ফঁাদ
পাতা আেছ| েলাকরা ভাববাদীেদর ঘৃণা কের| এমনিক, ঈশ্বেরর
আবােসর মেধয্ও েলাকরা ভাববাদীেক ঘৃণা কের|

9 িগিবয়ার সমেয়র মতই ইস্রােয়লীয়রা দুষ্ট| প্রভু ইস্রােয়ল জািতর
পাপ কাজ মেন রাখেবন| িতিন তােদর পােপর জনয্ শািস্ত েদেবন|
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মূির্ত্তর পূজা করার জনয্ ইস্রােয়ল ধ্বংস হেয়েছ
10 েয সময় আিম ইস্রােয়লেক েপলাম, েস সময় তারা িছল

মরুভূিমেত পাওয়া টাটকা দ্রাক্ষার মেতা| তারা ঋতু সূচনায গােছর
প্রথম ডুমুরগুিলর মেতা িছল| িকন্তু তারপর তারা বালিপেয়ােরর কােছ
এল এবং বদেল েগল, তাই তােদর আমায় পেচ যাওয়া ফেলর মত
ছঁুেড় েফেল িদেত হল| তারা েসই ভয়ঙ্কর িজিনেসর (মূির্ত্তর) মেতাই
হেয় উঠল যােদর তারা ভালবাসত|

ইস্রােয়ল জািতর েকান সন্তান হেব না
11একিট পাখীর মেতাই ইফ্রিয়েমর মিহমা উেড় যােব| েসখােনআর

েকউ গভর্ বতী হেব না| েকান জন্ম হেব না, েকান িশশু থাকেব না|
12 িকন্তু যিদ েকান ইস্রােয়লীয়রা তােদর সন্তানেদর লালন-পালন কের
তাহেলও েস তােদর েকান সাহােযয্ আসেব না| আিম তােদর কাছ
েথেক িশশুেদর িনেয় েনব| আিম তােদর তয্াগ করব, এবং ঝােমলা
ছাড়া তােদর কােছ আর িকছুই থাকেব না|

13 আিম েদখেত পািচ্ছ েয ইফ্রিয়ম তার সন্তানেদর ফঁােদর িদেক
িনেয় যােচ্ছ| ইফ্রিয়ম তার সন্তানেদর হতয্াকারীর িদেক িনেয় যােচ্ছ|
14 প্রভু, আপিন যা চান তাই তােদর িদন| তােদর এমন একিট জরায়ু
িদন যােত সন্তান ধারণ না কের| তােদর এমন স্তন িদন যা দুধ িদেত
পাের না|

15 তােদর সব মন্দতা িগল্গেল রেয়েছ|
আিম েসখােন তােদর ঘৃণা করেত আরম্ভ কেরিছ|

আিম তােদর আমার বািড় ছাড়েত বলপ্রেয়াগ করব
কারণ তারা সব পাপ কাজ কেরেছ|

আিম তােদর আর কখেনাই ভালবাসব না|
তােদর েনতারা িবেদ্রাহী, তারা আমার িবরুেদ্ধ েগেছ|

16 ইফ্রিয়ম শািস্ত পােব| তােদর মূল শুিকেয় যােচ্ছ|
তােদর আর সন্তান হেব না|
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সন্তােনর জন্ম হয়ত তারা িদেত পাের,
িকন্তু তােদর শরীর েথেক েয িপ্রয় সন্তান সৃষ্টি হেব

তােদর আিম হতয্া করব|
17 ওই েলাকরা আমার ঈশ্বেরর কথা শুনেব না|

েসজনয্ িতিনও তােদর কথা শুনেত অস্বীকার করেবন|
তারা গৃহহীন হেয় অনয্ জােতর মানুেষর মেধয্ ঘুের েবড়ােব|

10
ইস্রােয়েলর ধনই তােক মূির্ত্ত পূজার িদেক এিগেয় িনেয় িগেয়িছল

1 ইস্রােয়ল একিট দ্রাক্ষা গােছর মেতা, যা প্রচুর পিরমােণ ফল উৎপন্ন
কের|

িকন্তু ইস্রােয়ল যেতাই েবশী েবশী পিরমােণ িজিনস েপেয়েছ,
তেতাই মূির্ত্তেদর সম্মানােথর্ েস আেরা েবশী কের েবদী ৈতির
কেরেছ|

তােদর েদশ আেস্ত আেস্ত ভােলার িদেক েগেছ,
েসজনয্ েসও মূির্ত্তেদর সম্মানােথর্ েদবার জনয্ ভােলা ভােলা
পাথর বিসেয়েছ|

2 তােদর আনুগতয্ িবভক্ত হেয় িগেয়িছল|
িকন্তু এখন তােদর িনেজেদর অপরাধ স্বীকার করেত হেব|

প্রভু তােদর পূেজা েবদী-গুেলােক েভেঙ েফলেবন|
িতিন তােদর স্মরণ স্তম্ভগুেলাও ধ্বংস করেবন|

ইস্রােয়ল জািতর অনয্ায় িসদ্ধান্তগুিল
3 এখন ইস্রােয়লীয়রা বেল, “আমােদর েকান রাজা েনই| আমরা

প্রভুেক সম্মান কির না! এবং তঁার রাজা আমােদর িকছুই করেত পাের
না!”
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4 তারা প্রিতশ্রুিত কেরেছ- িকন্তু তারা েকবল িমথয্া কথাই বলেছ|
তারা তােদর প্রিতশ্রুিতগুিল রােখ িন! তারা অনয্ানয্ রােষ্ট্রর সেঙ্গ চুিক্ত
কের| ঈশ্বর ওই চুিক্তগুিল পছন্দ কেরন না| িবচারকরা েযন, লাঙল
েদওয়া জিমেত গিজেয় ওঠা িবষাক্ত আগাছার মতন|

5 শমিরয়ার েলাকরা ৈবৎ -আবেনর বাছুরেদর পূজা কের| ওই
েলাকরা সতয্ই কঁাদেব| ওই যাজকরা সতয্ই কঁাদেব| কারণ তােদর
সুন্দর মূির্ত্ত চেল যােচ্ছ| মূির্ত্তিটেক িনেয় যাওয়া হেয়েছ| 6 এটােক
অশূরীয়েদর মহান রাজার উপহার িহেসেব িনেয় যাওয়া হেয়েছ| িতিন
ইফ্রিয়েমর এই লজ্জাকর মূির্ত্ত েরেখ েদেবন| এই মূির্ত্তর জনয্ ইস্রােয়ল
লিজ্জত হেব| 7 শমিরয়ার ভ্রান্ত েদবতা ধ্বংস হেব| েসটা জেলর ওপর
িদেয় েভেস যাওয়া কােঠর খেণ্ডর মেতা মেন হেব|

8 ইস্রােয়ল পাপ করেছ এবং বহু উচ্চস্থান ৈতরী কেরেছ| আবেনর
উচ্চস্থানগুিল ধ্বংস হেব| কঁাটাগাছ এবং আগাছা তােদর েবদীর ওপর
জন্মােব| তখন তারা পবর্তেদর বলেব, “আমােদর েঢেক দাও!” এবং
পাহাড়গুেলােক বলেব, “আমােদর ওপর েভেঙ্গ পেড়া!”

ইস্রােয়লেক তার পােপর মুলয্ িদেত হেব
9 “ইস্রােয়ল, তুিম িগিবয়ার সময় েথেক পাপ কাজ কেরেছা|

(ওই েলােকরা েসখােন পাপ কাজ চািলেয় েগেছ|) িগিবয়ােত সিতয্ই
ওই মন্দ েলােকরা যুেদ্ধর মুেখ পড়েব| 10 আিম তােদর শািস্ত িদেত
আসেবা| ৈসনয্রা একিত্রত হেয় তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেব|
তারা ইস্রােয়লেক তােদর উভয় পােপর জেনয্ শািস্ত েদেব|

11 “ইফ্রিয়ম একিট িশক্ষা েদওয়া বাছুেরর মেতা েয শসয্ মাড়াইেয়র
জিমর উপর িদেয় হঁাটেত ভালবােস| আিম তার ঘােড়র উপর দাসেত্বর
একটা ভােলা েজায়াল রাখব| আিম ইফ্রিয়েমর উপর দিড় রাখব| যখন
িযহূদা জিম চাষ করেত আরম্ভ করেব| যােকাব িনেজই জিমটােক
েভেঙ েদেব|”

12 তুিম যিদ ধাির্মকতার বীজ বপন কেরা, তেব তুিম প্রকৃত
ভালবাসার ফসল পােব| েতামার জিম চাষ কেরা, তেব তুিম প্রভুর সেঙ্গ
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ফসল তুলেত পারেব| িতিন আসেবন, এবং বৃষ্টি পড়ার মেতা েতামার
ওপের ধাির্মকতা বষর্ণ করেবন!

13 িকন্তু তুিম অসৎ  িজিনস বপন কেরেছা, এবং ফসল িহেসেব
অশািন্তই েপেয়েছা| তুিম েতামার িমথয্ার ফল েখেয়িছেল| কারণ
তুিম েতামার শিক্তেত এবং েতামার ৈসনয্েদর ওপর িবশ্বাস কেরেছা|
14 েসজেনয্ েতামার ৈসনয্রা যুেদ্ধর েকালাহল শুনেব এবং েতামােদর
সব দুগর্গুিলধ্বংস হেব| এটা েসই সমেয়র মেতা হেব যখন শল্মন ৈবৎ -
অেব্বর্ল ধ্বংস কেরিছল| েসই যুেদ্ধর সময়, মােয়রা তােদর সন্তানেদর
সেঙ্গই িনহত হেয়িছল| 15এবং েতামােদর েক্ষেত্র ৈবেথেল েসই রকমই
ঘটেব| কারণ েতামরা অেনক অশুভ কাজ কেরিছেল| যখন েসই
িদনিট আসেব, তখন ইস্রােয়েলর রাজা সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস হেয় যােব|

11
ইস্রােয়ল প্রভুেক ভুেল েগেছ

1 প্রভু বেলেছন, “ইস্রােয়ল যখন িশশু িছল তখন আিম তােক
ভােলােবেসিছলাম;

আিম আমার পুত্রেক িমশর েথেক েডেক িনেয়িছলাম|
2 িকন্তু আিম যেতা েবশী কের ইস্রােয়লীয়েদর েডেকিছ

তেতাই েবশী কের ইস্রােয়লীয়রা আমােক েছেড় েগেছ|
ইস্রােয়লীয়রা বালেদর উেদ্দেশয্ বিল িদেয়িছল|

তারা মূির্ত্তগুিলর সামেন ধূপ জ্বািলেয়িছল|

3 “িকন্তু আিমই ইফ্রিয়মেক হঁাটেত িশিখেয়িছলাম!
আিম ইস্রােয়লীয়েদর আমার বাহুর মেধয্ িনেয়িছলাম!

আিমই তােদর আেরাগয্ কেরিছলাম!
িকন্তু তারা তা জােন না|

4আিম তােদর দিড় িদেয় পথ েদিখেয়িছলাম|
িকন্তু েস দিড় িছল ভালবাসারই দিড়|
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আরআিমই তােদর কােছ েসই েলােকেদর মত িছলাম যারা ঘাড় েথেক
েযায়াল উিঠেয় েনয়|

আিমই নীচু হেয় তােদর খাওয়াতাম|

5 “ইস্রােয়ল জািত ঈশ্বেরর িদেক িফরেত অস্বীকার কেরিছল|
েসজনয্ তারা িমশের যােব! অশূর রাজা তােদর রাজা হেব| 6 তরবাির
তােদর শহেরর িবরুেদ্ধই ঘুরেব| েসই তরবাির তােদর শিক্তশালী
েলােকেদর হতয্া করেব| েসটা তােদর েনতােদরও ধ্বংস করেব|

7 “আমার েলােকরা আশা কের েয আিম তােদর কােছ িফের যাব|
তারা স্বেগর্র ঈশ্বরেক ডাকেব, িকন্তু ঈশ্বর তােদর সাহাযয্ করেব না|”

প্রভু ইস্রােয়লেক ধ্বংস করেত চাইেছন না
8 “ইফ্রিয়ম আিম েতামােক ছাড়েত চাইিছ না|

ইস্রােয়ল, আিম েতামােক রক্ষা করেত চাই|
আিম েতামােক অদ্মার মেতা হেত েদব না!

আিম েতামােক সেবািযেমর মেতা হেত েদব না!
আিম েতামার মন বদলািচ্ছ|

েতামােদর প্রিত আমার ভােলাবাসা খুবই তীব্র|
9আিম আমার ভয়ঙ্কর েরাধক কখনই জয়ী হেত েদব না|

আিম আবার ইফ্রিয়মেক ধ্বংস করব না|
আিম ঈশ্বর, আিম মানুষ নই|

আিমই েসই পিবত্রজন,
আিম েতামােদর সেঙ্গই আিছ|

আিম েক্রাধ প্রকাশ করব না|
10আিম িসংেহর মতন গজর্ ন করব|

আিম গজর্ ন করব এবং আমার সন্তানরা আসেব ও আমােক
অনুসরণ করেব|

আমার সন্তানরা ভেয় কঁাপেত কঁাপেত
পিশ্চম িদক েথেক আসেব|
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11 পাখীর মতন কঁাপেত কঁাপেত
তারা িমশর েথেক আসেব|

অশূরীয় েদশ েথেক তারা ঘুঘু পাখীর মেতা কঁাপেত কঁাপেত আসেব;
এবং আিম তােদর গৃেহ িফিরেয় েনব|”

প্রভু এই কথাই বেলেছন|
12 “ইফ্রিয়ম তার মূির্ত্তেদর দ্বারা আমােক িঘের েরেখেছ|

ইস্রােয়লবাসীরা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছল এবং তারা ধ্বংস হেয়
েগেছ!

িকন্তু িযহূদা এেলর সেঙ্গ এখনও ঘুরেছ|
িযহূদা েসই পিবত্রেদর কােছ িবশ্বস্ত|”

12
ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ প্রভু

1 ইফ্রিয়ম তার সময় নষ্ট করেছ- ইস্রােয়ল সারািদন ধের “হাওয়ার
েপছেন ছুটেছ|” জনসাধারণ আেরা েবশী কের িমথয্া বলেছ| তারা
আেরা েবশী চুির করেছ| তারা অশূেরর সেঙ্গ চুিক্ত কেরেছ, এবং
তােদর জলপাই েতল িমশের বহন কের িনেয় যােচ্ছ|

2প্রভু বেলেছন, “ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ আমার বলবার িবষয় আেছ|
যােকাব তার কােজর জেনয্ অবশয্ই শািস্ত পােব| েয সব খারাপ কাজ
েস কেরেছ তার জনয্ েস অবশয্ই শািস্ত পােব| 3 এমন িক যােকাব
যখন তার মােয়র গেভর্ িছল, তখন েথেকই েস তার ভাইেদর িবরুেদ্ধ
চক্রান্ত করেত শুরু কের িদেয়িছল| যােকাব একজন শিক্তশালী যুবক
িছল; এবং েসই সময় েস ঈশ্বেরর সেঙ্গ লড়াই কেরিছল| 4 েস ঈশ্বেরর
দূেতর সেঙ্গ লড়াই কেরিছল এবং িজেতিছল| েস েকঁেদ অনুগ্রহ
েচেয়িছল| ৈবেথেল এই ঘটনা ঘেট| েসখােন, েস আমােদর সেঙ্গ কথা
বেলিছল| 5 হঁয্া, ৈসনয্বািহনীর ঈশ্বর হেচ্ছন িযেহাবা| তঁার নাম িযেহাবা
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(প্রভু)| 6 েসজনয্ েতামরা েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ িফের এেসা| তঁার
বশবতীর্ হও, সিঠক কাজ কর! সব সময় েতামার ঈশ্বরেক িবশ্বাস কর!

7 “যােকাব একজন পাকা বয্বসায়ী েলাক| েস তার বনু্ধেদরও
প্রতারণা কের! এমনিক তার দঁািড়পাল্লাও িঠক েনই| 8 ইফ্রিয়ম
বেলিছল, �আিম একজন ধনী! আিম প্রকৃত ধন খঁুেজ েপেয়িছ!
েকােনা বয্িক্ত আমার অপরাধ সম্পেকর্ জানেত পারেব না| েকানও
বয্িক্তই আমার পােপর সম্বেন্ধ জানেত পারেব না|�

9 “িকন্তু িমশেরর ভূিমেত েতামরা যতিদন িছেল ততিদন আিমই
েতামােদর প্রভু, ঈশ্বর িছলাম| ঈশ্বর সমাগম তঁাবুেত থাকার সমেয়র
মেতা আিম েতামােদর তঁাবুেত বাস করবার বয্বস্থা করব| 10 আিম
ভাববাদীেদর সেঙ্গ কথা বেলিছ| আিম তােদর অেনক দশর্নশিক্ত
িদেয়িছ| আমার িশক্ষা েতামােদর েদওয়ার জনয্ আিম ভাববাদীেদর
অেনক পথ েদিখেয়িছ| 11 িকন্তু িগিলয়দবাসীরা পাপী| েসখােন
অেনকগুেলা ভয়ঙ্কর মূির্ত্ত আেছ| িগল্গেলর েলােকরা ষঁােড়র কােছ বিল
উৎসগর্ কের| ওই েলােকেদর বহু পূেজার েবদী আেছ| চষা জিমেত
আবজর্ নার সািরর মত েসখােন েবদীর সাির ৈতরী হেয়েছ|

12 “যােকাব অরােমর েদেশ পািলেয় িগেয়িছল| েসই জায়গায়
ইস্রােয়ল স্ত্রী পাবার জেনয্ কাজ কেরিছল| আেরকিট স্ত্রী পাবার
জনয্ েস েমষগুিলর েদখােশানা কের়িছল| 13 িকন্তু ঈশ্বর একজন
ভাববাদীেক বয্বহার কের ইস্রােয়লেক িমশর েথেক েবর কের িনেয়
িগেয়িছেলন এবং ইস্রােয়লেক িনরাপেদ রাখার জনয্ প্রভু একজন
ভাববাদীেক বয্বহার করেবন| 14 িকন্তু ইফ্রিয়ম প্রভুেক অতয্ন্ত রুদ্ধ
কের তুলল| ইফ্রিয়ম বহু েলাকেক হতয্া কেরিছল েসজনয্ েস তার
অপরােধর শািস্ত পােব| তার গুরু (প্রভু) তােক তার অবমাননা সহয্
করেত বাধয্ করেবন|”

13
ইস্রােয়ল িনেজেক ধ্বংস কেরেছ
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1 “ইফ্রিয়ম ইস্রােয়েল িনেজেক খুবই গুরুত্বপূণর্ কের তুেলিছল|
ইফ্রিয়ম কথা বলত এবং জনসাধারণ ভেয় কঁাপত| িকন্তু ইফ্রিয়ম পাপ
কেরিছল, েস বালেক পূেজা করেতআরম্ভ কেরিছল| 2এখন ইস্রােয়ল
জািত এমশঃ আেরা েবশী পাপ করেছ| তােদর িনেজেদর জনয্ তারা
মূির্ত্ত ৈতির করেছ| মজুররা রূেপা িদেয় ওই েসৗখীন মূির্ত্তগুেলা ৈতির
করেছ| তারপর ওই েলাকরা তােদর মূির্ত্তগুিলর সেঙ্গ কথা বলেছ|
ওই মূির্ত্তগুিলর জেনয্ তারা বিল উৎসগর্ করেছ| তারা ওই েসানার
বাছুরগুেলােক চুমু খােচ্ছ| 3 েস জেনয্ই ওই েলাকরা শীঘ্রই অদৃশয্
হেয় যােব| তারা হেব েভারেবলায় আসা কুয়াশার মেতা| কুয়াশা েযমন
আেস এবং তাড়াতািড় অদৃশয্ হেয় যায়| ইস্রােয়লজািতরা ভূিষর মেতাই
হেব যা মাড়াইেয়র ঘর েথেক উেড় যায়| ইস্রােয়ল জািত হেব েধঁায়ার
মত, েযটা িচমিন েথেক ওেঠ এবং অদৃশয্ হেয় যায়|

4 “যখন েথেক েতামরা িমশেরর মািটেতআেছা তখন েথেকইআিম
েতামােদর প্রভু ঈশ্বর| েতামরা আমােক ছাড়া অনয্ েকান ঈশ্বরেক
িচনেত না| আিম ছাড়া আর েকান ত্রাণকতর্ া েনই| 5 আিম েসই
মরুভূিমেত েতামােদর িচনতাম � আিম েসই সমতল শুকেনা মািটর
েদেশ েতামােদর িচনতাম| 6আিম ইস্রােয়ল জািতেক খাদয্ জুিগেয়িছ;
তারা েসই খাদয্ েখেয়েছ| তারা েপট ভের েখেয়েছ এবং খুশী হেয়েছ|
(তারপর) তারা অহঙ্কারী হেয়েছ এবং আমােক ভুেল েগেছ!

7 “েসজনয্ আিম তােদর কােছ িসংেহর মেতাই হব| আিম
িচতাবােঘর মেতাই রাস্তায় অেপক্ষা করব| 8 আিম তােদর ভালু্লেকর
মেতা আক্রমণ করব যার বাচ্চােদর েকেড় েনওয়া হেয়েছ| আিম
তােদর আক্রমণ করব � তােদর বুকগুেলােক একটােন িচের েফলব|
আিম িসংহ অথবা বনয্ জীব-জন্তুেদর মেতাই িশকারেক িঁছেড় িঁছেড়
খাব|”

ঈশ্বেরর েরাধ হেত েকউই ইস্রােয়লেক রক্ষা করেত পারেব না
9 “ইস্রােয়ল, আিম েতামােক সাহাযয্ কেরিছলাম; িকন্তু েতামরা

আমার িবরুেদ্ধ েগেছা| েসজনয্ এখন আিম েতামােদর ধ্বংস করব!
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10 েতামােদর রাজা েকাথায়? েতামােদর েকান শহেরই েস েতামােদর
রক্ষা করেত পারেব না! েতামােদর িবচারকরা েকাথায়? েতামরা
তােদর েখঁাজ কের বলেছা, �আমােদর একজন রাজা এবং িকছু েনতা
দাও|� 11 আিম রুদ্ধ হেয়িছলাম এবং আিম েতামােক একজন রাজা
িদেয়িছলাম| তারপর আিম যখন খুবই রুদ্ধ হেয়িছলাম, তখন তােক
িনেয় িগেয়িছলাম|

12 “ইফ্রিয়ম তার েদাষ লুেকাবার েচষ্টা কেরিছল|
েস েভেবিছল, তার পাপগুেলা েগাপন িবষয়

িকন্তু েস ওই কােজর জনয্ শািস্ত পােব|
13 একজন স্ত্রীেলাক প্রসব করার সময় েয যন্ত্রণা অনুভব কের,

তার শািস্তও েসই রকম হেব|
েস কখেনাই জ্ঞানী পুত্র হেত পারেব না|

তার জন্মাবার সময় আসেব এবং েস েবঁেচ থাকেত পারেব না|

14 “আিম তােদর কবর েথেক রক্ষা করব!
আিম তােদর মৃতুয্র হাত েথেক মুিক্ত েদব!

মৃতুয্, েতামার েরাগগুিল েকাথায়?
কবর, েকাথায় েতামার িবনষ্ট করার ক্ষমতা?
আিম েশাক প্রকাশ করার েকান কারণই েদিখ না!

15 ইস্রােয়ল তার ভােযেদর সেঙ্গ বড় হেয়েছ|
িকন্তু পূবর্ িদক েথেক একিট শিক্তশালী ঝড় আসেব আর
মরুভূিমর িদক েথেক প্রভুর ঝড় বইেব|

তখন ইস্রােয়েলর কুেয়া শুিকেয় যােব|
তার জেলর ঝণর্াগুিল শুিকেয় যােব|

ইস্রােয়েলর েকাষাগার েথেক যা িকছু মুলয্বান তার সব িকছুই বাতাস
উিড়েয় িনেয় যােব|

16 শমিরয়া অবশয্ই শািস্ত পােব|
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কারণ েস তার ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েগেছ|
ইস্রােয়ল জািত তরবািরর সাহােযয্ই িনহত হেব|

তােদর সন্তানেদর টুকেরা টুকেরা কের িছন্ন কের েদওয়া হেব|
তােদর গভর্ বতী েমেয়েদর িঁছেড় েফলা হেব|”

14
প্রভুর িদেক প্রতয্াবতর্ ন

1 ইস্রােয়ল েতামােদর পতন হেয়েছ এবং ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েতামরা
পাপ কেরেছা| েসজনয্ েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর কােছ িফের এেসা|
2 তুিম েয কথাগুেলা বলেব তার সম্বেন্ধ িচন্তা কর এবং প্রভুর কােছ
িফের এেসা| তঁােক বেলা,

“আমােদর পাপ দূর কের িদন|
আমােদর ভােলা কথাগুিল গ্রহণ করুন|
উৎসগর্ িহেসেব আমরা আমােদর ওষ্ঠ িদেয় আপনােক প্রশংসা
বাকয্ িনেবদন করব|

3 “অশূর আমােদর রক্ষা করেত সক্ষম হেব না|
আমরা যুেদ্ধর েঘাড়ায় চাপব না|

েয িজিনসগুেলা আমরা িনেজেদর হােত ৈতির কেরিছ
েসগুেলােক আমরা �আমােদর ঈশ্বর� বলব না|

েকন? কারণ আপিনই একমাত্র েসই জন িযিন অনাথেদর প্রিত কৃপা
েদখান|

েকবলমাত্র আপিনই আমােদর রক্ষা করেত পােরন|”
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প্রভু ইস্রােয়লেক ক্ষমা করেবন
4 প্রভু বেলন,
“আমােক পিরতয্াগ করবার জনয্ আিম তােদর ক্ষমা করব|
েযেহতু আিম রুদ্ধ হওয়া েথেক িবরত হেয়িছ

তাই আিম তােদর মুক্তমেন ভােলাবাসব|
5আিম ইস্রােয়েলর কােছ িশিশেরর মেতা হব|

ইস্রােয়ল িলিলর মেতা প্রসু্ফিটত হেব|
েস িলবােনােনর িসডার গােছর মেতা হেব|
6 তার িশকড়গুিল বাড়েব

এবং তােক একিট সুন্দর জলপাই গােছর মত েদখােব|
িলবােনােনর িসডার গাছগুেলা েথেক েয সুন্দর গন্ধ আেস

েসও েস রকম সুন্দর গন্ধ হেব|
7 ইস্রােয়েলর জনসাধারণ আবার আমার আশ্রেয় থাকেব|

তারা শেসয্র মত বাড়েব|
তারা দ্রাক্ষা গােছর মত মুকুিলত হেব|
তারা িলবােনােনর মেদর মত হেব|

ইস্রােয়েলর মূির্ত্তগুিল সম্বেন্ধ প্রভু সতকর্ করেছন
8 “ইফ্রিয়ম, মূির্ত্তগুেলা িনেয় আমার আর েবশী িকছু করবার থাকেব

না|
আিমই েসই �এক� িযিন েতামােদর প্রাথর্নার উত্তর েদন, আিমই
েসই েয েতামােদর ওপর নজর রােখ|

আিম েসই ফার গােছর মত েযটা িচর সবুজ|
আমার কাছ েথেকই েতামােদর ফল আেস|”

সবর্েশষ উপেদশ
9 একজন জ্ঞানী বয্িক্ত এই িবষয়গুেলা বুঝেত পারেছ|

একজন চটকদার মানুষেক অবশয্ই এই িবষয়গুিল িশখেত হেব|
প্রভুর পথ সকল সিঠক|

ভােলা েলাকরা েসই পেথই বঁাচেব|
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পাপীরা তার দ্বারাই মারা যােব|
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