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িযরিময় ভাববাদীর পুস্তক

1 এইগুিল হল িযরিময়র বাতর্ াসমূহ| িযরিময় িছেলন িহিল্কেয়র
পুত্র| যাজক পিরবােরর সন্তান িযরিময় িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর
অঞ্চল অনােথাত্ শহের বাস করেতন| 2 িযহূদার রাজা আেমােনর
পুত্র েযািশয়র ত্রেয়াদশ বছেরর রাজত্বকােল* প্রভু প্রথম িযরিময়র
সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| 3 েযািশয়র পুত্র িসিদিকয়র একাদশ বছেরর
রাজত্বকাল পযর্ন্ত অথর্াৎ ঐবছেরর পঞ্চম মােস বন্দীেদর েজরুশােলম
েথেক িনেয় আসার সময় পযর্ন্ত িযরিময় ঈশ্বেরর কাছ েথেক বাতর্ া
েপেয়িছেলন|

ঈশ্বর িযরিময়েক ডাকেলন
4 িযরিমেয়র কােছ প্রভুর বাতর্ া েপৗছঁােলা|

5 প্রভুর বাতর্ া িছল এই রূপ:
“েতামােকআিম েতামার মাতৃগেভর্ রূপ েদবারআেগই জানতাম|

েতামার জেন্মর আেগ েথেকই
আিম েতামােক একিট িবেশষ কােজর জনয্ িনবর্াচন কের
েরেখিছলাম|

আিম েতামােক জািতসমূেহর ভাববাদী িহেসেব মেনানীত
কেরিছলাম|”

* 1:2: েযািশয়র � রাজত্বকােল সময় 627 খ্রীষ্ট পূবর্াব্দ|
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6 িযরিময় তখন বলেলন, “িকন্তু প্রভু সবর্শিক্তমান,আিম েতা কথাই
বলেত জািন না| আিম একজন বালক মাত্র|”

7 িকন্তু প্রভু আমােক বলেলন,

“িনেজেক বালক বল না,
েযখােনআিম েতামােক পাঠােবা েসখােনই েতামােক েযেত হেব|
আিম েতামােক যা যা বলেত বলব তুিম েকবল তাই-ই বলেব|

8কাউেক কখনও ভয় পােব না|
আিম সব সময় েতামার সেঙ্গই আিছ এবং আিমই েতামােক রক্ষা
করেবা|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|

9 তারপর প্রভু তঁার বাহু প্রসািরত কের আমার েঠঁাট স্পশর্ কের
বলেলন,

“িযরিময়, আিম আমার শব্দ েতামার েঠঁােট স্থাপন করলাম|
10আজ েথেকআিম েতামােক এই জািতগুিলর এবং রাজয্গুিলর ভার

িদলাম|
তুিম তােদর উৎ পাটন করেব এবং তােদর িঁছেড় েফেল েদেব|
তুিম তােদর ধ্বংস করেব এবং ক্ষমতাচুয্ত করেব|
তুিমই সৃষ্টি করেব এবং বপণ করেব|”

দুিট দশর্ন
11প্রভুর এই বাতর্ া আমার কােছ এল: “িযরিময়, িক েদখেত পােচ্ছা

তুিম?”
আিম প্রভুেক বললাম, “বাদাম কােঠর ৈতরী একিট লািঠ েদখেত

পািচ্ছ|”
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12 প্রভু আমােক বলেলন, “তুিম িঠকই েদেখছ এবং েতামার প্রিত
আমার কথাগুেলা যােত সতয্ হয় তার সম্বেন্ধ িনিশ্চত হবার জনয্ আিম
লক্ষয্ রাখিছ|”

13 আবার প্রভুর বাতর্ া আমার কােছ এেস েপৗছঁােলা: “িযরিময়,
এবার তুিম িক েদখেত পােচ্ছা?”
আিম উত্তর িদলাম, “একিট ফুটন্ত গরম জলভির্ত্ত পাত্র েদখেত

পািচ্ছ| পাত্রিটর উত্তর িদেকর অগ্রভাগ উথেল পড়েছ|”

14 প্রভু আমােক বলেলন, “উত্তর িদক েথেক ভয়ানক িকছু ঘটেত
চেলেছ|

এিট এই েদেশর সমস্ত েলােকর ওপর ঘটেব|
15 খুব অল্প কােলর মেধয্, আিম উত্তর িদেকর েদশগুিলর সমস্ত

েলাকেদর ডাকব|”
প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

“ওই েদশগুিলর রাজারা এেস
েজরুশােলেমর ফটেকর কােছ িসংহাসন প্রিতষ্ঠা করেব|

তারা েজরুশােলেমর প্রাচীর আক্রমণ করেব|
তারা পাশাপািশ িযহূদার প্রিতিট শহর আক্রমণ করেব|

16 এবং আিম আমার েলাকেদর িবরুেদ্ধই রায় েঘাষণা করব|
আিম এরকম করব কারণ ওরা খারাপ মানুষ এবং ওরা আমার
িবরুেদ্ধ চেল িগেয়েছ| আমােক েছেড় িগেয়েছ|

ওরা অনয্ েদবতােদর প্রিত উৎসগর্ িনেবদন কেরেছ|
িনেজেদর হােত গড়া মূির্ত্তেক পূজা কেরেছ|

17 “সুতরাং িযরিময় ৈতরী হও|
উেঠ দঁাড়াও এবং েলাকেদর সেঙ্গ কথা বেলা|
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আিম েতামােক যা যা বলেত বেলিছ তােদর তুিম তাই বলেব|
তােদর সামেন ভয় েপেয়া না|

এই েলাকেদর সম্বেন্ধ ভয় েপেয়া না,
নাহেল আিম িকন্তু ওেদর ভয় পাওয়ার জনয্ েতামােক একিট
ভাল কারণ েদব|

18আর আিম আজ েথেক েতামােক
দুেভর্ দয্ এক নগরীর মেতা ৈতরী করব|
তুিম েলৗহ-স্তেম্ভর মেতা কিঠন,
িপতেলর েদওয়ােলর মেতা িনেরট|

এই িযহূদা েদেশর প্রেতয্েকর িবরুেদ্ধ
দঁাড়ােত তুিম সক্ষম হেব|
েস েযই েহাক্, রাজা অথবা েনতা,
যাজক অথবা সাধারণ মানুষ,
সবার চাইেত তুিমই হেব সবর্েশ্রষ্ঠ শিক্তধর|

19 সারা েদেশর মানুষ েতামার সেঙ্গ লড়াই করেলও,
েতামােক েকউ হারােত পারেব না|

কারণ আিম সব সময় েতামার সেঙ্গ আিছ|
আিমই েতামােক রক্ষা করব|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|

2

িযহূদা িবশ্বস্ত িছল না
1 প্রভুর বাতর্ া েপৗেঁছিছল িযরিময়র কােছ| প্রভুর বাতর্ া িছল:

2 “িযরিময় যাও এবং েজরুশােলেমর েলাকেদর সেঙ্গ কথা বল|
তােদর বেলা:
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“ �যখন েতামরা একিট নবীন জািত িছেল, তখন েতামরা আমার প্রিত
খুব িবশ্বস্ত িছেল|

আমােক অনুসরণ করেত নতুন কেনর (েপ্রেমর) মেতা|
মরুভূিমর মােঝও েতামরা আমােক অনুসরণ কেরছ|

অনুসরণ কের িগেয়েছা মৃিত্তকার মেধয্ িদেয়-অথচ েয মৃিত্তকায়
কখেনা চাষ করা হয়িন|

3 ইস্রােয়েলর েলাকরা িছল প্রভুর পিবত্র উপহার|
তারা িছল প্রথম ফল েযগুিল ঈশ্বেরর দ্বারা ফলাবার কথা িছল|

যারা তােদর ক্ষিত করেত চাইত, তারা েদাষী সাবয্স্ত হত|
এই সব দুষ্ট েলাকেদর জীবেন খারাপ ঘটনাসমূহ ঘেটিছল|� ”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

4 েহ যােকােবর পিরবার, ইস্রােয়ল পিরবােরর সকল েগাষ্ঠী
প্রভুর বাতর্ া েশান|

5 প্রভু যা বলেলন তা হল,
“েতামরা িক মেন কেরা েয আিম েতামােদর পূবর্পুরুেষেদর প্রিত

সুিবচার কির িন?
েসই জনয্ই িক তারা আমার কাছ েথেক দূের সের িগেয়েছ?

েতামােদর পূবর্পুরুষরা মূলয্হীন মূির্ত্তসমূেহর পূজা কেরিছল
এবং িনেজরাই মূলয্হীন হেয় পেড়িছল|

6 েতামােদর পূবর্পুরুষরা বেলিন েয,
�িতিন েকাথায় িযিন আমােদর

শুষ্ক পাথুের জিমর মধয্ িদেয়, অন্ধকার বন্ধয্া জিমর মধয্ িদেয়
এবং িবপজ্জনক রাস্তার মধয্ িদেয়
মরুভূিম পার কের এেনিছেলন?�
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7 প্রভু বলেলন, “আিমই েসই
েয েতামােদর এই ভােলা উবর্র েদেশ িনেয় এেসিছলাম

যােত েতামরা এর ফল ও শসয্সমূহ েখেত পাও এবং খাদয্ েজাগােত
পােরা|

েতামরা আমার মািটেক �েনাংরা� কের িদেল|
আিম েতামােদর একিট ভােলা জিম িদেয়িছলাম,

িকন্তু েতামরা তােক একিট খারাপ জায়গায় পিরণত কের িদেল|

8 “যাজকরা প্রশ্ন কেরিন,
�েকাথায় েসই প্রভু?�

যারা িবিধিট জানত তারা আমােক জানেত চায়িন|
ইস্রােয়েলর েনতারা আমার িবরুদ্ধাচরণ কেরিছল|

ভাববাদীগণ বাল মূির্ত্তর নাম িনেয় ভাববাণী কেরিছল|
তারা মূলয্হীন মূির্ত্তগুেলার পূজা কেরিছল|

তারা মূির্ত্তর অজুহাত েদিখেয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর পূজায বিসেয়েছ|
ইস্রােয়লবাসী েভেবিছল এই মূির্ত্তই তােদর জনয্ ফলনশীল জিম
ৈতরী কেরেছ|

তারা িবশ্বাস কেরিছল,
মূির্ত্তই বুিঝ ঝড়, বৃষ্টি এেন িদেয়েছ|”

9 প্রভু বলেলন, “তাই আিম েতামােদর আবার অিভযুক্ত করিছ|
অিভযুক্ত করব েতামােদর পুত্র েপৗত্রগণেদরও|

10 যাও, সমুেদ্রর ওপাের িকত্তীয়েদর দ্বীেপ|
েকান একজনেক েকদেরর েদেশ পাঠাও|

েদখ আর েকউ কখনও এরকম কেরেছ িকনা|
েসখােন েদেখা েকউ েতামােদর মেতা এই কাজ করেছ িকনা|

11 েকানও েদশ িক তােদর পুরােনা েদবতােক ছঁুেড় েফেল
নতুন েদবতার উপাসনা কেরেছ?
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িকন্তু তােদর েসই েদবতারা সিতয্কােরর েদবতা নয়|
িকন্তু আমার েলাকরা তােদর মিহমাময় ঈশ্বেরর পিরবেতর্
মূলয্হীন মূির্ত্তগুেলার পূজা শুরু কেরিছল|

12 “েহ আকাশমণ্ডল, যা সব ঘেটিছল তােত আশ্চযর্য্ হও!
প্রচণ্ড ভেয় কঁাপেত থােকা!”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
13 “আমার েদেশর েলাকরা দুিট ভুল কাজ কেরেছ|

প্রথমতঃ যিদও আিম একিট জীবন্ত জেলর ঝণর্া
তবু তারা আমার কাছ েথেক দূের সের িগেয়েছ|

আিমই জেলর অিস্তত্ব| িদ্বতীয়তঃ তারা িনেজেদর জনয্ কূপ খনন
কেরেছ|

তারা িভন্ন েদবতার উপর আস্থা েরেখেছ|
িকন্তু েসগুিল ভাঙ্গা কূপ|

জলাধার হেত পাের না|

14 “ইস্রােয়লবাসীরা িক দাস হেয় িগেয়েছ?
তারা িক েসই েলােকর মত হেয় েগেছ েয দাস হেয়ই জেন্মিছল?
েলাকরা েকন ইস্রােয়লীয়েদর ধনসম্পদ িনেয় িনেয়িছল?

15 িসংহ শাবকরা (শত্রুরা) ইস্রােয়েলর প্রিত গজর্ ন কের উেঠিছল|
তারা তার প্রিত হুংকার কেরেছ|

তারা ইস্রােয়ল েদশিটেক ধ্বংস কেরেছ|
এমনিক শহরগুিলেক েপাড়ােনা হেয়িছল এবং েসখােন েকান
মানুষ পেড় িছল না|

16 িমশেরর দুিট শহর েনােফর এবং তফনেহেষর েলাকরাও
েতামােদর মাথােক গঁুিড়েয় িদেয়েছ|

17 এই ক্ষিতর কারণ েতামরা িনেজরাই|
েকননা প্রভু েতামার ঈশ্বর যখন েতামােদর সিঠক পেথ িনেয়
যািচ্ছেলন
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তখন েতামরা িনেজরাই তঁােক তয্াগ কের দূের সের িগেয়ছ|
18 িযহূদার েলাকরা, এবার ভােবা:

ওিট িক েতামােদর িমশের েযেত সাহাযয্ কেরিছল?
ওিট িক েতামােদর সাহাযয্ কেরিছল নীল নেদর জল পান করেত?

না! েসিট িক েতামােদর অশূের েযেত সাহাযয্ কেরিছল?
ওিট িক েতামােদর সাহাযয্ কেরিছল ফরাৎ নদীর জল পান
করেত? না!

19 না! েতামরা খারাপ কাজ কেরিছেল
এবং েসই জনয্ েতামােদর শািস্ত েপেত হেব|

েতামােদর িবঘ্নসমূহ আসেব
এবং েসই সংকট েতামােদর উিচৎ িশক্ষা েদেব|

েতামরা একবার েভেব েদেখা, তাহেলই বুঝেত পারেব ঈশ্বেরর কাছ
েথেক দূের সের যাওয়ার পিরণাম িক মারাত্মক|

আমােক ভয় না পাওয়া এবং সম্মান না করা িনতান্তই মুখর্ািম|”
এই িছল প্রভু সবর্শিক্তমােনর বাতর্ া|
20 “িযহূদা, অেনককাল আেগ তুিম েতামার েজায়াল েভেঙ্গিছেল|

তুিম আমােক েতামায় িনয়ন্ত্রণ করেত অস্বীকার কেরিছেল|
তুিম আমােক বেলিছেল, �আিম েতামার অনুগামী নই|�

েসই সময় েথেক, প্রিতিট পবর্েতর চূড়ায়
এবং প্রিতিট গােছর নীেচ তুিম েবশয্া বৃিত্তেত িলপ্ত িছেল|

21 িযহূদা,আিম েতামােক িবেশষ দ্রাক্ষা গাছ িহেসেব বপন কেরিছলাম|
েতামার বীেজ েতা েকান েদাষ িছল না|

তাহেল িক কের তুিম একিট িভন্ন জােতর দ্রাক্ষা কুেঞ্জ পিরণত হেল,
েযিট শুধুই বােজ দ্রাক্ষা ধারণ কের?

22 তুিম যিদ বার বার সাবান িদেয় িনেজেক ধুেয় েফল,
তবুও আিম েতামার েদাষ েদখেত সক্ষম হেবা|”

এই িছল প্রভু ঈশ্বেরর বাতর্ া|
23 “িযহূদা, িক কের তুিম বলেত পারেল,
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�আিম অশুিচ নই, িকন্তু তুিম িক বাল মূির্ত্তর েপছেন ছুেট েবড়াও
িন?�

একবার ভােবা এই উপতয্কায়
তুিম আর িক িক কেরিছেল|

তুিম এক জায়গা েথেক আর এক জায়গায়
েদৗেড় েবড়ােনা একিট স্ত্রী-উেটর মত|

24 তুিম একিট বনয্ গদ্দর্ ভীর মেতা েয মরুভূিমেত বাস কের|
কামােবেশ েস যখন বাতােসর গন্ধ েশঁােক
তখন েক তােক থামােত পাের?

সমস্ত পুরুষ যারা তােক চায়, তােদর িনেজেদর ক্লান্ত করবার দরকার
েনই

কারণ কামিক্রয়ার সময় তারা তােক সহেজই খঁুেজ পােব|
25 িযহূদা মূির্ত্তর িপছেন েছাটা বন্ধ কেরা|

ঐ েদবতােদর জনয্ িপপািসত হওয়া বন্ধ কেরা|
িকন্তু তুিম বলেল, �আিম িফরেত পারব না|

আিম ঐ েদবতােদর ভােলাবািস|
আিম ওেদরই পূজা করেত চাই|�

26 “একজন েচার চুির করবার সময়
মানুেষর হােত ধরা পড়েল েযমন লজ্জা পায়,

েতমিন ইস্রােয়লীয়রা লিজ্জত,
ইস্রােয়েলর রাজারা, যাজকরা এবং ভাববাদীরাও লিজ্জত|

27 বস্তুত, তারা একিট কােঠর টুকেরােক বেল,
�তুিম আমার িপতা!�

তারা একিট পাথরেক বেল,
�তুিম আমােক জন্ম িদেয়ছ|�

তারা আমার িদেক তাকায় না|
তারা আমার িদেক তােদর েপছন িফিরেয়েছ|

িকন্তু িবপেদ পড়েল
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এই িযহূদার েলাকরাই লিজ্জত হেয় আমােক বলেব,
�এেসা, আমােদর উদ্ধার কেরা|�

28 েদখা যাক, েতামােদর ৈতরী করা মূির্ত্তরা এেস িবপদ েথেক
েতামােদর উদ্ধার করেত পাের িক না?

িযহূদা েতামােদর যত শহর, তত েদবতা|
েদিখ তারা িক ভােব েতামােদর িবপদ েথেক উদ্ধার কের|

29 “েকন আমার সেঙ্গ তকর্ করেছা?
েতামরা সবাই আমার িবরুেদ্ধ চেল িগেয়েছা|”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
30 “আিম েতামােদর, িযহূদার েলাকেদর শািস্ত িদেয়িছলাম,

িকন্তু েসটা সাহাযয্ কেরিন|
েতামরা েকান িশক্ষা পাও িন|

েয সব ভাববাদীরা েতামােদর কােছ এেসিছল তােদরও তরবাির
িদেয় হতয্া কেরেছা|

েতামরা িহংস্র িসংেহর মেতা ভাববাদীেদর হতয্া কেরেছা|”
31 ওেহ, এই প্রজেন্মর েলাকরা, প্রভুর বাতর্ া মন িদেয় েশান!

“আিম িক ইস্রােয়লীয়েদর কােছ মরুভূিমর মেতা শুষ্ক িছলাম?
আিম িক তােদর কােছ শুধুই অন্ধকার এবং িবপেদর পূবর্াভাস
িছলাম?

আমার েলাকরা বেলেছ, �আমরা স্বাধীনভােব িনেজেদর মেতা চলেত
পাির|

আমরা আর েতামার কােছ িফের আসব না প্রভু!�
তারা একথাগুেলা িক কের বলেত পারল?
32 েকান যুবতী তার গহনােক ভুলেত পাের না|

েকান কেন তার িবেয়র েপাশােকর কথা ভুেল যায় না|
িকন্তু আমার েলাকরা আমােক বহুবার ভুেল িগেয়েছ|
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33“িযহূদা, তুিম খুব ভােলা কেরই জােনা িকভােব েপ্রিমকেদর (মূির্ত্তর)
েপছেন েদৗড়েত হয়|

তুিম কুকমর্ করেত িশেখ িগেয়িছেল|
34 তাই েতামার হােত িনরীহ গরীব মানুেষর রেক্তর দাগ|

সাধারণ মানুেষর ওপর অতয্াচার কেরও েতামার শািন্ত হয় িন|
তুিম তােদর েতামার বাড়ীেত চুির করেত েদখিন|

তুিম তােদর িবনা কারেণ েমের েফেলিছেল|
35 (এত িকছুর পরও) তুিম িকন্তু বলেছা, �আিম িনেদর্ াষ|

ঈশ্বর আমার প্রিত রুদ্ধ নন|�
তাই আিমও েতামােক িমেথয্ বলার জনয্ েদাষী সাবয্স্ত করলাম|

েকননা তুিম বলেছা, �আিম েকান অনয্ায় কির িন|�
36 তুিম সহেজই িনেজর মন বদলাও|

অশূর েতামায় হতাশ কেরিছল বেল তুিম অশূরেক তয্াগ
কেরিছেল|

এবং তুিম সাহােযয্র জনয্ িমশেরর িদেক ঘুেরিছেল|
িমশরও েতামােক িনরাশ করেব|

37 তাই তুিম িমশরও তয্াগ করেব|
এবার তুিম লজ্জায় মুখ লুেকােল|

তুিম েয সমস্ত েদশগুিলেক িবশ্বাস কেরিছেল তারা েকউই েতামােক
েজতার জনয্ সাহাযয্ করেত পােরিন|

কারণ প্রভু েসই েদশগুিলেক বািতল কেরিছেলন|

3
1 “একজন স্বামী-স্ত্রীর মেধয্ িবেচ্ছদ ঘেট যাওয়ার পর, েসই স্ত্রী যিদ

অনয্ এক পুরুেষর সেঙ্গ পুনরায় ঘর বঁােধ,
তাহেল িক েসই স্বামী আবার তার প্রাক্তন স্ত্রীর কােছ িফের যায়?
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না| িকন্তু েস যিদ ঐ মিহলািটর কােছ আবার িফের যায় তাহেল
েসই েদশ অপিবত্র হেয় যােব|

িযহূদা তুিমও পিততার মেতা, তুিম এত জন েপ্রিমকেদর (মূির্ত্তর) সেঙ্গ
িছেল,

তুিম িক এখন আমার কােছ িফের আসেব?”
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
2 “িযহূদা বৃক্ষ শূনয্ পবর্তশৃঙ্গগুেলার িদেক তাকাও|

েসখােন এমন েকান শৃঙ্গ আেছ িক েযখােন তুিম েতামার
েপ্রিমকেদর (মূির্ত্তর) সেঙ্গ েযৗনকেমর্ িলপ্ত হও িন?

েতামার সতীত্ব লিঙঘত হয়িন?
আরববাসী েযমন মরুভূিমেত অেপক্ষায় বেস থােক

েতমন তুিমও প্রেতয্কিট রাস্তায় অেপক্ষা কেরেছা|
েতামার এই সব িপ্রয় েপ্রিমকেদর জনয্|

তুিমই অসংখয্ খারাপ কাজ আর বয্িভচােরর মাধয্েম েদেশর
মািটেক অপিবত্র কেরছ|

তুিম আমার সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছা|
3 েতামার পােপর কারেণ েদশ জুেড় খরা েদখা িদেয়েছ

এবং বসন্তকালীন বৃষ্টি আেসিন|
তবুও েতামার লজ্জাহীন মুেখ পিততার কামুক দৃষ্টি|

কৃতকােযর্র জনয্ েতামার েকানও লজ্জা েনই, অনুেশাচনা েনই|
4 িকন্তু তুিম আমােক �িপতা� বেল ডাকেছা|

তুিম বলছ, �েছাটেবলা েথেকই তুিম আমার বনু্ধ|�
5 তুিম এও বেলিছেল েয,

�ঈশ্বর আমার প্রিত সব সময় রুদ্ধ হেয় থাকেবন না|
ঈশ্বেরর েরাধ িচরকাল থােক না|�

“িযহূদা, তুিম একথা বলেলও
যত রকম শয়তািন কাজ করা সম্ভব তুিম কেরছ|”
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দুই কুিটল েবান: ইস্রােয়ল এবং িযহূদা
6 িযহূদার রাজা েযািশেয়র সমেয় প্রভু আমার সেঙ্গ কথা বলেলন|

প্রভু বলেলন, “িযরিময়, ইস্রােয়ল েয সব খারাপ কাজ কেরেছ
তা িক তুিম েদেখছ? তুিম িক েদেখছ েস আমার প্রিত কতটা
অিবশ্বাসী িছল? প্রেতয্কিট মূির্ত্তর সেঙ্গ েস বয্িভচাের েমেত উেঠিছল|
বয্িভচােরর সাক্ষী রেয়েছ প্রিতিট পবর্তশৃঙ্গ, প্রিতিট গােছর ছায়া|
7 আিম িনেজর মেন েভেবিছলাম, �এইবাের িনশ্চয়ই ইস্রােয়ল
তার সমস্ত খারাপ কাজ কের আমার কােছ িফের আসেব|� িকন্তু
েস িফের আেসিন| 8 ইস্রােয়েলর মেতাই িবশ্বাসঘাতক তার েবান
িযহূদাও স্বচেক্ষ েদেখিছল তার িদিদর বয্িভচার| ইস্রােয়েলর এই
িবশ্বাসঘাতকতার জনয্ আিম তােক তয্াগ কেরিছলাম| ইস্রােয়েলর
এই দশা েদেখ তার িবশ্বাসঘাতক েবান িযহূদা িকন্তু এতটুকু শিঙ্কত
হয়িন| আমার িবধােন িযহূদা ভীত হবার পিরবেতর্ েস িদিদর প্রদির্শত
পেথই চলেত শুরু কেরিছল| েসও অবেশেষ পিততার মেতা আচরণ
শুরু করল| 9 বয্িভচািরতায িলপ্ত হেয় িযহূদাও তার েদশেক কলিঙ্কত
করল| েস কােঠর এবং পাথেরর মূির্ত্তসমূহ পূেজা কের বয্িভচার
কেরিছল| 10 িযহূদা, ইস্রােয়েলর িবশ্বাসঘাতক েবান আমার কােছ
কখেনাই সবর্ান্তঃকরেণ িফের আেসিন| শুধু বারবার িফের আসার ছল
কেরিছল|” এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

11 প্রভু আমােক বলেলন, “ইস্রােয়ল আমার প্রিত িবশ্বস্ত িছল
না| িকন্তু িবশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ে◌ান িযহূদার েচেয় তার অজুহাত
অেপক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট িছল| 12 িযরিময় উত্তর িদেক তািকেয় েদখ এবং
এই বাতর্ া বল:

�ওেহ িবশ্বাসহীন ইস্রােয়লবাসী, েতামরা িফের এেসা|�
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
�আিম েতামােদর প্রিত আর কেঠার হেবা না|

আিম দয়ার সাগর|�
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�আিম িচরকাল েতামােদর প্রিত রুদ্ধ থাকব না|
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|�
13 েতামােদর পাপেক েতামােদর উপলিব্দ করা এবং স্বীকার করা

উিচৎ |
েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িগেয়িছেল-
েসটাই হল েতামােদর পাপ|

েতামরা প্রিতিট গােছর নীেচ অনয্ জািতসমূেহর মূির্ত্তেদর পূেজা
কেরিছেল|

েতামরা আমােক মানয্ কেরািন|
তােদর প্রিতষ্ঠা কেরিছেল প্রিতিট গােছর তলায়|� ”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

14 “েহ েলাকরা, েতামরা িবশ্বস্ত নও| িকন্তু িফের এেসা আমার
কােছ!” এই িছল প্রভুর বাতর্ া| “আিম হলাম েতামােদর প্রভু| এেদেশর
প্রেতয্কিট শহর েথেক একজন এবং প্রেতয্কিট পিরবার েথেক
দুজনেক আিম িসেয়ােন িনেয় আসব| 15 তারপর আিম েতামােদর
নতুন শাসকেগাষ্ঠী িনবর্াচন কের েদব| েসই শাসকবৃন্দ আমার প্রিত
িবশ্বস্ত থাকেব| তারা জ্ঞান এবং িবেবচনার সেঙ্গ েতামােদর েনতৃত্ব
েদেব| 16 েস সময় েতামরা সংখয্ায় বাড়েব|অেনেকই তখন েস েদেশ
বাস করেব|” এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

“েকউ েসই সময় আর বলেত পারেব না েয আমার মেন পেড়
েসইসব িদেনর কথা যখন আমােদর কােছ প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দক িছল|
এমন িক তারা আর েসই পিবত্র িসনু্দক িনেয় ভাবেবও না| তারা েসই
িসনু্দকেক মেনও রাখেত পারেব না| তারা েসটা হািরেয়ও েফলেব না|
তারা আর কখনও অনয্ একিট পিবত্র িসনু্দক ৈতরী করেব না| 17 েসই
সময় এই েজরুশােলম শহর �প্রভুর িসংহাসন� িহেসেব পিরিচত
হেয় উঠেব| এবং প্রভুর নামেক সম্মান জানােত সমস্ত জািত একেত্র
েজরুশােলেম এিগেয় আসেব| তারা আর তােদর উদ্ধত, েজদী এবং
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শয়তান হৃদয়েক অনুসরণ করেব না| 18 েসই িদনগুিলেত িযহূদা এবং
ইস্রােয়েলর পিরবারবগর্ একসেঙ্গ িমিলত হেব| এবং তারা একসেঙ্গ
উত্তর িদেকর েদশ েথেক, েয েদশ আিম অিধকােরর জনয্ তােদর
পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছলাম েস েদেশ আসেব|

19-20আিম, প্রভু মেন মেন বললাম,

“আিম েতামােদর সেঙ্গ িনেজর সন্তােনর মেতা বয্বহার করেত চাই|
আিম েতামােদর একটা মেনারম েদশ উপহার িদেত চাই,
েযটা অনয্ সকল েদেশর েচেয় েসরা|

আিম েভেবিছলাম েতামরা আমােক �িপতা� বেল ডাকেব|
আমােকই অনুসরণ করেব|

িকন্তু েতামরা একিট নারীর মেতা েয তার স্বামীর প্রিত অিবশ্বস্ত|
ইস্রােয়েলর পিরবারবগর্, েতামরা আমার প্রিত িবশ্বস্ত থাকেল
না|”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
21 েতামরা বন্ধয্া পাহাড়গুিল েথেক কান্না শুনেত পােব|

ইস্রােয়লীয়রা কঁাদেছ, তারা ক্ষমা প্রাথর্না করেছ|
তারা শয়তান হেয় উেঠিছল|

তারা ভুেল িগেয়িছল তােদর প্রভু ঈশ্বরেক|

22প্রভুআরও বলেলন, “েহ ইস্রােয়লীয়রা, েতামরা আমার প্রিত িবশ্বস্ত
নও|

তবু েতামরা আমার কােছ িফের এেসা
আিম েতামােদর ক্ষমা কের েদব|”

ইস্রােয়লীয়েদর বলা উিচৎ , “তুিমই প্রভু আমােদর ঈশ্বর|
আমােদর েতামার কােছই িফের আসা উিচৎ |
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23 পাহােড়র উপর মূির্ত্তপূেজা
এবং উচৃ্ছঙ্খল অনুষ্ঠান কের আমরা ভুল কেরিছলাম|

ইস্রােয়েলর মুিক্ত প্রভু,
আমােদর ঈশ্বেরর কাছ েথেক অবশয্ই আেস|

24ঐ বাল মূির্ত্ত আমােদর পূবর্পুরুষেদর
সমস্ত ধনসম্পদ েখেয় েফেলেছ|

েস তঁােদর েমষ, গবািদপশু,
পুত্র ও কনয্ােদর েখেয় েফেলেছ|

25 লজ্জায় আমােদর মের েযেত ইেচ্ছ করেছ|
আমােদর লজ্জা আমােদর কম্বেলর মত েঢেক েফলুক|

আমােদর সবর্শিক্তমান প্রভুর িবরুদ্ধাচরণ কের|
আমােদর িপতৃপুরুষেদর মেতা আমরাও পাপ কেরিছ|

েছাটেবলা েথেকই আমরা আমােদর
প্রভু ঈশ্বরেক অমানয্ কের এেসিছ|”

4
1 এই বাতর্ া প্রভুর কাছ েথেক এেলা|
“ইস্রােয়ল, যিদ তুিম িফরেত চাও

তাহেল আমার কােছ িফের এেসা|
ভ্রান্ত েদবতােদর মূির্ত্তগুেলা ছঁুেড় েফেল দাও|

আমার কাছ েথেক চুয্ত হেয় িবপথগামী হেয়া না|
2 যিদ েকবলমাত্র এগুিল কর

তাহেলই েকান প্রিতজ্ঞা করবার সময় েতামরাআমার নাম বয্বহার
করেত পারেব|

প্রিতশ্রুিত গ্রহেণর সময় বলেত পারেব,
�প্রভুর িনিশ্চত অিস্তেত্বর িদবয্|�

এই কথাগুেলা েতামরা সতয্, উিচৎ 
এবং সিঠকভােব বয্বহার করেত পারেব|
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তাহেল জািতসমূহ তঁার আশীবর্াদ পােব|
তারপর তারা তঁােক প্রশংসা করেত পারেব|

েতামার েদশবাসী প্রভুর কাযর্কলাপ িঘের
গবর্ অনুভব করেব|”

3 িযহূদা এবং েজরুশােলেমর মানুষেক এই কথাগুিল প্রভু
বেলিছেলন:

“েতামােদর জিমগুিল চষা হয়িন|
জিমেত লাঙল দাও, িনেজেদর পিতত জিম চাষ কেরা|
বীজ েবােনা েসই জিমেত| কঁাটাবেন বীজ বপন কেরা না|

4 প্রভুর েলাক হেয় যাও!
েতামােদর হৃদয়গুেলােক পিরবতর্ ন কেরা, আত্মােক শুদ্ধ কেরা|

েহ িযহূদা ও েজরুশােলেমর মানুষ, েতামরা যিদ িনেজেদর না
েশাধরাও

তাহেল আিম রুদ্ধ হেয় যােবা|
আমার েরাধ আগুেনর মেতা দ্রুত গিতেত

েতামােদর সবাইেক জ্বািলেয় পুিড়েয় ছাই কের েদেব|
েসই আগুন েনভােনার ক্ষমতা কােরা হেব না|

েতামােদর অসৎ কাযর্কলােপর জনয্ই এইগুেলা হেব|”

উত্তর িদক েথেক িবপযর্য়
5 “িযহূদার েলাকেদর এই খবর বল:

েজরুশােলম শহেরর প্রেতয্কিট বয্িক্তেক বল,
�েদেশর সবর্ত্র িশঙা বাজাও|�

েজাের িচৎকার কর:
�এস, আমরা একত্র হই
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এবং প্রিতরক্ষার জনয্ দূগর্িবিশষ্ট শহরগুিলেত যাই|�
6 িসেয়ােনর িদেক িনশান পতাকা ওড়াও|

বঁাচেত চাও েতা তাড়াতািড় কেরা, অেপক্ষা েকােরা না|
যা বলিছ তাই কর কারণ আিম উত্তর িদক েথেক িবপযর্য় বেয় আনিছ|

আিম এক ভয়ঙ্কর ধ্বংস ঘটােবা|”
7 এক “িসংহ” তার গুহা েথেক েবিরেয় এেসেছ|

েদশসমূেহর এক িবনাশকতর্ া তার যাত্রা শুরু কেরেছ|
েতামােদর েদশেক ধ্বংস করেত েস বািড় েছেড় েবিরেয় পেড়েছ|

ভয়ঙ্কর িবপযর্য় ঘিনেয় আসেছ এই েদেশর ওপর,
েকান মানুষ জীিবত থাকেব না, সব কিট শহর ধ্বংসসূ্তপ হেয়
যােব|

8 সুতরাং েশােকর েপাশাক পের েতামরা িচৎকার কের কঁােদা!
কারণ প্রভু আমােদর ওপর কু্ষব্ধ হেয়েছন|

9 প্রভু বলেলন, “যখন এগুিল ঘটেব,
তখন রাজা এবং তঁার পািরষদরা তােদর সাহস হািরেয় েফলেব,

যাজকরা দারুণ ভয় েপেয় যােবন
এবং ভাববাদীরা যতপেরানািস্ত িবহবল হেবন|”

10 তখন আিম, িযরিময় বললাম, “েহ প্রভু আমার মিনব, আপিন
অবশয্ই িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর এই বেল প্রতারণা
কেরেছন: �েতামরা শািন্ত পােব|� িকন্তু এখন তরবািরিট তােদর গলার
িদেক লক্ষয্ কের রেয়েছ|”

11 একই সেঙ্গ েসই সময় িযহূদা এবং েজরুশােলম বাসীেদর জনয্
এই বাতর্ া েপ্রিরত হেব:

“েহ আমার েলাক, অনাবৃত পবর্তশৃঙ্গ েথেক তপ্ত বাতাস বেয় আসেব|
এই ঝড় ছুেট আসেব মরুভূিম েথেক|

এ ঝড় েকান মৃদু বাতাস নয়,
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যার দ্বারা কৃষকরা তােদর শসয্কণা ভূিম েথেক েঝেড় আলাদা
কের েনয়|

12 এই ঝড় অেনক েবশী শিক্তশালী
এবং এটা আমার কাছ েথেকই আেস|

এখন আিম আমার িবচােরর রায় েঘাষণা করব িযহূদাবাসীেদর
িবরুেদ্ধ|”

13 েদেখা| েমেঘর মেতা শত্রু নেড় উঠেছ|
তার রথসমূহেক েদখােচ্ছ েযন ভয়াবহ ঝড়|
তার েঘাড়াগুেলা ঈগলেদর চাইেতও দ্রুতগামী|

এিট আমােদর পেক্ষ খুবই ক্ষিতকারক|
আমরা িনিশ্চহ্ন হেয় যােবা|

14 েহ েজরুশােলমবাসী, কু-মতলব তয্াগ কেরা|
হৃদয় েথেক সমস্ত শয়তািন ধুেয় মুেছ পিরষ্কার কের দাও|

আত্মােক শুদ্ধ করেল তেবই েতামরা রক্ষা পােব|
15 ডান েদেশর* সম্প্রদােয়র বাতর্ াবাহেকর কথা েশান|

ইফ্রিয়েমর পবর্তমালা েথেক েকউ দুঘর্টনার খবর িনেয় আসেছ|
16 “সারা েজরুশােলমবাসীেক

েসই খবর জািনেয় দাও|
বহুদূেরর েদশ েথেক শত্রুরা িযহূদার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেছ|
ঐ শত্রুরা িচৎকার কের িযহূদার শহরগুিলর িবরুেদ্ধ

যুেদ্ধর ধ্বিন িদেচ্ছ|
17 েজরুশােলমেক তারা সমূ্পণর্রূেপ িঘের েফেলেছ|

েযমন একিট মােঠ েলাকরা লক্ষয্ রােখ|
িযহূদা তুিম আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছেল

তাই শত্রু পক্ষ েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ েঘাষণা কেরেছ|”
* 4:15: ডান েদেশর ডােনর পিরবােরর েলাকরা ইস্রােয়েলর উত্তরিদেকর সীমােন্তর কােছ
থাকত| যিদ েকান শত্রু উত্তরিদক েথেক আক্রমণ করত, তারাই সবেচেয় প্রথম আক্রান্ত হত|
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এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

18 “েতামার জীবনয়াত্রা এবং কাযর্কলাপই
এই সমসয্া সৃষ্টি কেরেছ|

েতামার শয়তািন েতামার জীবনেক খুব কেঠার কেরেছ|
এই মূহুেতর্ েতামার শয়তািনই েতামার যন্ত্রণার কারণ|

েযটা েতামার হৃদেয়র গভীের আঘাত করেছ|”

িযরিমেয়র কান্না
19 হায়! দুঃখ, যন্ত্রণা এবং িচন্তায়

আিম কঁুকেড় যািচ্ছ, হায়! িক দুিশ্চন্তা!
িক ভয়| আিম অন্তের বয্িথত|

আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করেছ|
না, আিম আর চুপ কের থাকেত পারিছ না কারণ আিম শত্রু পেক্ষর

িশঙা শুেনিছ|
ঐ িশঙা ধ্বিন যুেদ্ধর আহবান জানােচ্ছ|

20 িবপযর্য় িবপযর্য়েক অনুসরণ কের|
এই পুেরা েদশটাই ধ্বংস হেয় েগেছ|

হঠাৎ  ই আমার তঁাবু ধ্বংস হেয় েগল|
আমার পদর্ াগুেলা িঁছেড় েগেছ|

21 প্রভু, আর কতিদন এই যুেদ্ধর পতাকা আমােক েদখেত হেব?
কতিদন আিম আর এই যুেদ্ধর দামামা শুনব?

22 ঈশ্বর বলেলন, “আমার েলাকরা হল মূখর্|
তারা আমােক জােন না|

তারা হল িনেবর্াধ বালক|
তারা বুঝেত পারেছ না|

তােদর িবেবচনা শিক্ত েনই|
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তারা শয়তািনেত পটু িকন্তু তারা জােন না িক কের ভাল িকছু
করেত হয়|”

প্রলয় আসেছ
23আিম পৃিথবীর িদেক তাকালাম|

িকন্তু েদখলাম পৃিথবী শূনয্|
পৃিথবীেত িকছুই িছল না|

আিম আকােশর িদেক তাকালাম|
েদখলাম সমস্ত আেলা িনেভ িগেয়েছ|

24আিম পবর্েতর িদেক তাকালাম|
েদখলাম পবর্ত কঁাপেছ|
সমস্ত পাহাড়গুিল ভেয় কঁাপেছ|

25আিম েদখলাম িকন্তু েকান মানুষ খঁুেজ েপলাম না|
আকােশর সমস্ত পািখ মূহুেতর্ উধাও হেয় িগেয়েছ|

26আিম ভােলা েদেশর িদেক তাকালাম এবং েদখলাম তা মরুভূিমেত
পিরণত হেয়েছ|

ঐ েদেশ সমস্ত শহরগুেলা ধ্বংস হেয় িগেয়িছল| প্রভুর ভয়ঙ্কর
েরাধই এই দশা|

27 প্রভু এইগুিল বলেলন:
“এই পুেরা েদশটাই ধ্বংস হেয় যােব|

িকন্তু আিম সমূ্পণর্ভােব তা ধ্বংস করব না|
28জীিবত েলাকরা আতর্ নাদ কের মৃত েলােকেদর জনয্ কঁাদেব|

আকাশ এমশঃ কােলা হেয় উঠেব|
আিম যা বলব তার নড়চড় হেব না|

আিম আমার িসদ্ধান্ত বদলােবা না|”

29 িযহূদার েলাকরা শুনেত পােব
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অশ্বােরাহী ও তীরন্দাজ ৈসনয্বািহনীর হুঙ্কার
এবং ভেয় তারা েদৗেড় পালােব|

েকউ লুেকােব গুহার েভতের,
েকউ েঝাপঝােড়,
েকউ বা পাথেরর আড়ােল|

িযহূদার সমস্ত শহরগুিল জনমানবহীন হেয় যােব|
েসখােন েকউ বঁাচেব না|

30 িযহূদা তুিম ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়ছ|
তাহেল, এখন তুিম িক করছ?

ঐ সমস্ত েপ্রিমকেদর জনয্ তুিম েতামার সব েচেয় ভােলা েপাশাক
পেরেছা,

িনেজেক অলঙ্কাের সািজেয়েছা,
েচােখ িদেয়ছ কাজল,
সুন্দর েদখাবার জনয্ িনেজেক সািজেয়েছা|

িকন্তু তােত েকান লাভ েনই
কারণ েতামার েপ্রিমকরা এখন েতামােক ঘৃণা কের|

তারাই েতামােক মারেত েচষ্টা করেছ|
31 একজন মিহলা প্রসব েবদনায় েযমন কের

েতমিন একিট কান্না আিম শুনেত পািচ্ছ|
এই কান্না একজন মিহলার তার প্রথম সন্তান প্রসব করবার কান্নার মত|

এই মিহলা হল িসেয়ান কনয্া|
েস হাত জেড়া কের প্রাথর্ণার ভিঙ্গেত বলেছ,

“ওঃ, আিম অজ্ঞান হেয় যাব!
ঘাতকরা আমােক চারিদক েথেক িঘের ধেরেছ!”
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5
িযহূদাবাসীেদর শয়তািন

1 প্রভু বলেলন, “েজরুশােলেমর রাস্তায় হঁােটা| শহেরর সাবর্জনীন
প্রাঙ্গণগুিলেত খঁুেজ েদেখা| যিদ একজনও সৎ ও ভাল মানুেষর সন্ধান
পাও েয অন্তত সেতয্র েখঁাজ করেছ, যিদ এরকম একজনও মানুষ
থােক তাহেল েজরুশােলমেক আিম ক্ষমা কের েদব| 2 েলােক শুধু
এই বেল প্রিতশ্রুিত েনয়: �প্রভুর অিস্তত্ব েযমন িনিশ্চত তার িদবয্,�
িকন্তু তারা আসেল তা বেল না|”

3 প্রভু, আিম জািন আপিন চান
মানুষ আপনার অনুগত থাকুক|

আপিন িযহূদাবাসীেক আঘাত করেলন|
িকন্তু তারা েকান েবদনা অনুভব কের িন|

আপিন তােদর ধ্বংস করেলন|
িকন্তু তা েথেক তারা েকান িশক্ষা েনয়িন|

তারা ভীষণ একগঁুেয়, েজদী|
খারাপ কাজ কেরিছল বেল তারা েকান রকম দুঃখপ্রকাশ পযর্ন্ত
কের িন|

4 িকন্তু আিম (িযরিময়) আমােক মেন মেন বললাম,
“তারা এত দিরদ্র এবং িনেবর্াধ েয

তারা প্রভুর জীবনয়াত্রা েশেখ িন|
ঈশ্বেরর িশক্ষা িবষেয়ও তারা িকছু জােন না|

5 সুতরাং আিম িযহূদার েনতৃবৃেন্দর কােছ যাব
এবং তােদর সেঙ্গ কথা বলব|

েনতারা িনশ্চয়ই প্রভুর আচার িবিধ জানেব|
আিম িনিশ্চত েয তারা তােদর ঈশ্বেরর িবিধসমূহ জােন|”
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িকন্তু েনতারা সব একত্র হল
এবং প্রভুর েসবার কাজ েথেক দূের সের েগল|

6 তারা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ চেল িগেয়েছ|
তাই বন েথেক এক িসংহ এেস তােদর আক্রমণ করেব|

মরুভূিম েথেক এক েনকেড় বাঘ এেস সবাইেক েমের েফলেব|
তােদর শহেরর কােছ এক িচতা লুিকেয় আেছ|

শহেরর বাইের েকউ েবরেলই তােক টুকেরা টুকেরা কের িঁছেড় খােব|
িযহূদার েলাকরা বার বার পাপ করার ফেলই এগুিল ঘটেব|

প্রভু বার বার সতকর্ কের েকান ফল পান িন|
প্রভুর কাছ েথেক তারা বার বারই দূের েথেকেছ|

7 ঈশ্বর বলেলন, “েহ িযহূদা, আমােক একিট সিঠক কারণ েদখাও
যার জনয্ আিম েতামােদর ক্ষমা করব|
েতামার েছেলেমেয়রা আমােক তয্াগ কের মূির্ত্তর কােছ
প্রিতশ্রুিত িনেয়েছ|

অথচ েতামার সন্তানেদর আিম চািহদা মেতা সব িকছুই িদেয়িছলাম|
তবু ওরা আমার প্রিত িবশ্বস্ত থােকিন|
ওরা বয্িভচািরনীেদর সেঙ্গ অেনক েবশী সময় নষ্ট কেরেছ|

8 তারা ভােলাভােব খাওয়া-দাওয়া করা েঘাড়ার মেতা, যারা
কামােবেশর জনয্ ৈতরী|

ওরা েসই সমস্ত েঘাড়ার মেতা যারা প্রিতেবশীেদর স্ত্রীেক ঘের
েডেক আেন|

9 তাহেল আিম িক ঐ সব কােজর জনয্ িযহূদার েলাকেদর শািস্ত েদব
না?”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“হঁয্া, তুিম জােনা েয েদশ এই ভােব েবঁেচ থােক তােক আমার শািস্ত

িদেত হেব|
আিম তােদর েযাগয্ শািস্তই েদব|
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10 “যাও িযহূদার সমস্ত দ্রাক্ষা গাছ েকেট দাও|
(িকন্তু তােদর কখনও পুেরাপুির ধ্বংস কর না|)
েকেট দাও দ্রাক্ষা গাছগুিলর শাখাপ্রশাখা|কারণ এই শাখাপ্রশাখা
প্রভুর নয়|

11 িযহূদা এবং ইস্রােয়েলর পিরবারগুিল
আমার সেঙ্গ প্রিত ভােবই িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ|”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

12 “ঐ েদশবাসীরা প্রভুর িবরুেদ্ধ িমেথয্ প্রচার কেরেছ|
তারা বেলেছ, প্রভু আমােদর িকছুই করেত পারেব না|

আমােদর আক্রমণ করেত আসেছ
এমন েকান ৈসনয্ আমরা কখনও েদখব না|
েকানিদন অনাহাের মারাও যাব না|�

13 ভ্রান্ত ভাববাদীরা হল একিট ফঁাকা বাতাস|
ঈশ্বেরর বাকয্ তােদর মেধয্ েনই|
তােদরও কপােল দুেভর্ াগ ঘটেব|”

14 প্রভু ঈশ্বর সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বেলেছন:
“ওই েলাকরা বেলিছল েয আিম তােদর শািস্ত েদব না|
সুতরাং িযরিময়, আিম েতামােক েয শািস্ত েদব তা আগুেনর মেতা

হেব|
ঐ েলাকগুিল হেব কােঠর মেতা|

েসই আগুন ওেদর পুিড়েয় ছারখার কের েদেব|”
15 ইস্রােয়েলর পিরবার, এই বাতর্ া হল প্রভুর,
“আিম শীঘ্রই েতামােদর আক্রমণ করবার জনয্
বহু দূর েথেক একিট প্রাচীন েদশেক িনেয় আসব|

বহু প্রাচীন েসই েদশ|
েসই েদেশর মানুেষর ভাষা
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েতামরা বুঝেত পারেব না|
16 তােদর তীেরর থিলগুিল েখালা কবেরর মেতা|

তারা সবাই বলবান ৈসনয্|
17ঐ সব ৈসনয্রা েতামােদর মজুত করা

সমস্ত খাদয্ েখেয় েফলেব|
ধ্বংস করেব েতামােদর সন্তানেদর|

েতামােদর েমষ ও রাখাল বালকেদর তারা েখেয় েফলেব|
দ্রাক্ষা আর ডুমুর ফল খােব|

তারা েতামােদর সমস্ত িবশ্বস্ত
দুেভর্ দয্ শহরগুিলেক ধ্বংস করেব|”

18 এই হল প্রভুর বাতর্ া,
“িকন্তু িযহূদা, যখন এই ভয়ঙ্কর িদনগুেলা েতামােদর জীবেন আসেব

তখন িকন্তু আিম পুেরাপুির েতামােক ধ্বংস করব না|
19 িযরিময়, েতামােক িযহূদার েলাকরা িজজ্ঞাসা করেব,

�েকন প্রভু েতামার ঈশ্বর আমােদর প্রিত এমন খারাপ বয্বহার
করেলন?�

তখন তুিম (িযরিময়) তােদর উত্তর েদেব:
�েতামরা প্রভুর িদক েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়ছ,

েতামােদর েদেশ িবেদশী মূির্ত্তসমূহ বািনেয়ছ এবং তােদর েসবা
কেরছ|

সুতরাং েতামরা এখন িবেদেশ িবেদশীেদর েসবা করেব|�

20 প্রভু বেলেছন, “এই বাতর্ া জািনেয় দাও
িযহূদা এবং যােকােবর পিরবারেগাষ্ঠীেক:

21 এই হল বাতর্ া:
�েহ িনেবর্াধ মানুষ েতামােদর েকান বুিদ্ধ েনই|
েতামােদর েচাখ আেছ অথচ েদখেত পাও না!
কান আেছ িকন্তু শুনেত পাও না|�
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22 িনশ্চয়ই েতামরা আমােক ভয় পাও|”
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
“আমার সামেন েতামােদর ভেয় িশউের উঠেত হেব|

আিমই েসই একজন েয তটভূিম িদেয় সমুদ্রেক সীমািযত
কেরেছ, যােত জল তার বাইের না বইেত পাের|

জেলর েঢউ হয়েতা বালুতেট আছেড় পড়েব িকন্তু েকান িকছুেক
ধ্বংস করেত পারেব না|

েঢউ গজর্ ন কের বালুতেট আছেড় পড়েত পাের িকন্তু কখনও
বালুতেটর সীমানা েপেরােত পারেব না|

23 িকন্তু িযহূদার েলাকরা ভীষণ একগঁুেয় এবং েজদী|
তারা সবর্দা আমার িবরুেদ্ধ যাবার ছক কেষ িগেয়িছল
এবং অবেশেষ আমােক েছেড়ও িগেয়িছল|

24 িযহূদার েলাকরা কখনও বেলিন,
�প্রভু আমােদর ঈশ্বরেক ভয় পাওয়া এবং সম্মান জানােনা
উিচৎ |

িতিনই আমােদর শরত্ এবং বসন্তকােল সিঠক সময় বৃষ্টি এেন
িদেয়েছন|

িতিনই আমােদর ফসল েতালার সময় িনির্দষ্ট কের িদেয়েছন|�
25 িযহূদার েলাকরা, েতামরা অেনক ভুল কাজ কেরছ|

তাই সময় মেতা বৃষ্টির েদখা পােচ্ছা না|
েতামরা যেথষ্ট ফসল ফলাওিন|

েতামােদর পাপসমূহ প্রভুর কাছ েথেক ভােলা িজিনষ পাওয়া
েথেক েতামােদর িবরত কেরেছ|

26আমার েদশবাসীর মেধয্ িকছু শয়তান লুিকেয় আেছ|
যারা পাখী ধরবার জনয্ খঁাচা ৈতরী কের, তারা তােদর মত|

পাখী ধরবার পিরবেতর্
তারা মানুষ ধরবার ফঁাদ পােত|

27 এই সব দুষ্ট েলাকেদর, যারা িমথয্ায় ভরা,
তােদর বাড়ীগুেলা হল পাখীেত ভরা খঁাচাসমূেহর মেতা|
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তােদর িমথয্াগুিল তােদর ধনী ও শিক্তশালী কেরেছ|
28 তারা তােদর অসৎ কমর্ িদেয় েমাটা এবং স্বাস্থয্বান হেয়
উেঠেছ|

অশুভ উপােয় তারা হেয় উেঠেছ স্বাস্থয্বান|
তােদর শয়তািনর েকান েশষ েনই|

তারা অনাথ িশশুেদর বয্াপাের েকান িমনিত কের িন|
তােদর িদেক সাহােযয্র হাত বািড়েয় েদয় িন|
তারা গরীব েলাকেদর প্রিত কখনও সুিবচার কেরিন|

29ঐসব কােজর জনয্ আিম িক িযহূদার েলাকেদর শািস্ত েদব না?”
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
“তুিম জােনা এই ধরেণর েদশগুেলােক আিম উিচৎ শািস্ত িদেয় থািক|

আমােক তােদর েযাগয্ শািস্তই িদেত হেব|”

30 প্রভু বলেলন, “িযহূদা েদেশ একটা সাংঘািতক
এবং েরামাঞ্চকর ঘটনা ঘেট িগেয়েছ|

31 ভাববাদীরা িমেথয্ কথা বেল
এবং যাজকেদর যা করার কথা তা তারা কের না|

আমার েলাকরা, ভাববাদীরা এবং যাজকরা যা কের তাই
ভােলাবােস|

িকন্তু েহ আমার েলাকসমূহ, েতামােদর যখন শািস্ত পাবার সময়
আসেব

তখন েতামরা িক করেব?”

6
শত্রু িঘের ধরল েজরুশােলমেক

1 িবনয্ামীেনর েলাক, প্রােণ বঁাচেত চাইেল
েজরুশােলম শহর েছেড় চেল যাও|
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তেকায় শহের যুেদ্ধর দামামা বািজেয় দাও|
সতকর্ তা সূচক পতাকা ওড়াও ৈবৎ -হেক্করম শহের|

কারণ উত্তর িদক েথেক অমঙ্গল ও ধ্বংস আসেছ|
ভয়ঙ্কর এক ধ্বংসলীলা েতামােদর জনয্ অেপক্ষা কের আেছ|
2 িসেয়ান কুমারী,

তুিম হেল সুন্দরী এবং েকামলা|
3 েমষপালকরা তােদর েমষপাল িনেয় েজরুশােলেম এেলা|

তারা েসই তৃণভূিমর চািরিদেক তঁাবু গাড়েলা|
প্রেতয্ক েমষপালক তার িনেজর

েমষপালেক েদখােশানা করেব|

4 “েজরুশােলমেক আক্রমণ করার জনয্ ৈতরী হও|
উেঠ পেড়া| আজ দুপুেরই আমরা এই শহরেকআক্রমণ করেবা|

িকন্তু ইিতমেধয্ই খািনকটা েদির হেয় িগেয়েছ|
সন্ধয্ার অন্ধকার ঘিনেয় আসেছ|

5 সুতরাং আজ রােতই এই শহেরর ওপর ঝঁািপেয় পড়ার জেনয্ প্রস্তুত
হও!

েজরুশােলেমর দুেভর্ দয্ প্রাচীর েভেঙ্গ গঁুিড়েয় দাও|”

6 প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বলেলন:
“েজরুশােলেমর চারপােশর সমস্ত গাছ েকেট েফেলা|
পাথর আর মািট িদেয় এমন সূ্তপ ৈতরী কেরা

যার সাহােযয্ এ শহেরর প্রাচীর অিত সহেজই অিতক্রম করেত পারেব|
এই শহের েশাষণ ছাড়া আর িকছু েনই|
তাই এই শহরেক শািস্ত েপেত হেব|

7 একিট কুেয়া েযমনভােব জলেক তাজা রােখ,
িঠক েতমন ভােবই েজরুশােলম তার পাপপূণর্ কমর্গুিলেক তাজা
কের েরেখেছ|
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আিম এই শহেরর লুঠতরাজ ও িহংসার ঘটনার কথা সব সময় শুেন
এেসিছ|

এেদর যন্ত্রণা আর অসুস্থতা েদেখিছ|
8 েজরুশােলম এবার সতকর্ হও|

যিদ েতামরা এখনও সাবধান না হও তাহেল আিম েতামােদর
িদক েথেক মুখ িফিরেয় েনব|

েতামােদর েদশেক মরুভূিমেত পিরণত করব|
েকান মানুষই আর ওখােন বাস করেত পারেব না|”

9 সবর্শিক্তমান প্রভু আরও বলেলন:
“েয সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা এখনও তােদর েদেশ পেড় আেছ

তােদর একিত্রত কেরা|
েয ভােব েতামরা দ্রাক্ষােক্ষেতর েশষ দ্রাক্ষাগুিলেক এক একিট কের

তুেল িনেয় একিত্রত কেরা
িঠক েস ভােব তােদর একিত্রত কেরা|

েযমন ভােব দ্রাক্ষা চয়ন করবার সময় একজনশ্রিমক প্রিতিট দ্রাক্ষালতা
পুঙ্খানুপুঙ্খরূেপ েদেখ

িঠক েস ভােব ইস্রােয়লীয়েদর খঁুেজ েবর কেরা|”
10আিম কােদর সেঙ্গ কথা বলব?

আিম কােদর সতকর্ করব?
কারাই বা আমার কথা শুনেব?

ইস্রােয়লীয়রা আমার সতকর্ বাণী শুনেত পােচ্ছ না
কারণ তােদর কান বন্ধ|

তারা প্রভুর কথা শুনেত অিনচু্ছক|
তারা তঁার বাতর্ া শুনেত পছন্দ কের না|

11 িকন্তু আিম (িযরিময়)
প্রভুর েরাধ বহন করেত করেত ক্লান্ত|

“েয সমস্ত িশশুরা রাস্তায় েখলা করেছ তােদর ওপর বির্ষত েহাক্ প্রভুর
এই েরাধ|

যুবকেদর সমােবেশর ওপেরও বির্ষত েহাক্ এই েক্রাধ|
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একিট েলাক ও তার স্ত্রী, দুজনেকই েগ্রপ্তার করা হেব|
সমস্ত প্রাচীন েলাকেদর েগ্রপ্তার করা হেব|

12 তােদর ঘর-বািড়,
জিম-জমা এমন িক তােদর স্ত্রীেদর পযর্ন্ত িবিলেয় েদওয়া েহাক্
অনয্ েলাকেদর কােছ|

আিম আমার হাত তুেল েনব এবং িযহূদার েলাকেদর শািস্ত েদব|”
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

13 “ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক অৈবধ উপােয় আেরা েবশী েবশী পয়সা
চায়|

সব েচেয় িনথেথেক সব েচেয় গুরুত্বপূণর্ মানুষ, তারা সবাই
ঐরকম েলাভী|

ভাববাদী েথেক যাজক প্রেতয্েক শুধু িমথয্াচার কের িগেয়েছ|
14আমার েলােকরা কিঠন আঘাত েপেয়েছ|

ভাববাদী এবং যাজকেদর উিচৎ  িছল তােদর েসই আঘােতর
ক্ষেত মলম লািগেয় েদওয়া|

িকন্তু তারা এই ক্ষতেক েকান গুরুত্ব েদয়িন|
তারা এই ক্ষতিটেক একিট েছাট আচঁড় বেল গণয্ কেরেছ|

ভাববাদীরা এবং যাজকরা বেল: �সব িকছু িঠক আেছ|�
িকন্তু প্রকৃত পেক্ষ, সব িঠক েনই|

15 যাজক এবং ভাববাদীেদর তােদর কৃতকােযর্র জনয্ লিজ্জত হওয়া
উিচৎ |

িকন্তু তারা িবনু্দমাত্র লিজ্জত নয়|
তারা জােন না পােপর জনয্ তােদর কতখািন িবব্রত হওয়া উিচৎ |

তাই তারা অনয্েদর সােথ একই শািস্ত পােব|
যখনঅনয্েদর শািস্ত েদব, তখন তােদরও মািটেতআছেড় েফলা
হেব|”

প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|
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16 পাশাপািশ প্রভু জানােলন:
“রাস্তার েমােড় দঁািড়েয় তাকাও|

িজজ্ঞাসা কেরা েকানটা পুরােনা রাস্তা আর েকানটা নতুন|
েসই রাস্তায় পা বাড়াও েয রাস্তা ভাল|

ভােলা রাস্তায় হঁাটেল িনেজর জনয্ শািন্ত খঁুেজ পােব|
িকন্তু েতামরা বেলিছেল, �আমরা ভােলা রাস্তায় হঁাটব না|�
17 আিম েতামােদর ওপর নজরদাির করার জনয্ একজনেক েবেছ

িনেয়িছ|
আিম তােদর বেলিছলাম, �যুেদ্ধর দামামা েশান|�
িকন্তু তারা বেলিছল, �আমরা শুনব না!�

18 সুতরাং সমস্ত েদশগুিল েশান,
এই েদশগুিলর েলাকরা েতামরা মন িদেয় েশান|

19কান েপেত েশান এই পৃিথবীর মানুষ,
আিম িযহূদার েলাকেদর জনয্ ধ্বংস আনেত যািচ্ছ|
েকন? কারণ তারা শুধু খারাপ কােজর ছক কেষ িগেয়েছ
এবং তারা আমার বাতর্ ােক অগ্রাহয্ কেরেছ|
অস্বীকার কেরেছ আমার িবিধেক|”

20 প্রভু বলেলন, “েতামরা আমার কােছ িশবা েদশ েথেক েকন ধুপ
িনেয় আেসা?

েতামরা েকন একিট দূর েদশ েথেক আমার কােছ িমষ্ট গন্ধী বচ
িনেয় আেসা?

েতামােদর েহামবিল আমােক সুখী কের িন|
েতামােদর এই উৎসগর্ আমােক খুিশ করেত পােরিন|”

21 তাই প্রভু যা বলেলন তা হল এইরকম:
“আিম িযহূদার েলাকেদর সামেন প্রিতবন্ধক প্রস্তর েপেত েদব|

তারা পাথর হেয় নীেচ গিড়েয় পড়েব|
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িপতা এবং তার পুত্ররা েহঁাচট েখেয় পড়েব তােদর ওপর|
বনু্ধ বান্ধব এবং প্রিতেবশীরা মারা যােব|”

22 প্রভু যা বলেলন তা হল:
“উত্তর িদক েথেক ৈসনয্দল আসেছ|
এই িবশাল েদশ উত্তেরর বহুদূর েথেক এিগেয় আসেছ|

23 ৈসনয্রা বেয় আনেছ তীরধনুক এবং বশর্া|
তারা প্রচণ্ড িনষু্ঠর|

প্রবল শিক্তশালী|
তারা েঘাড়ায় ছুেট আসেছ সমুেদ্রর মেতা গজর্ ন করেত করেত|

িসেয়ান কনয্া, ঐ েসনারা
েতামােকই আক্রমণ করেত আসেছ|”

24আমরা তােদর সম্পির্কত খবর শুেনিছ|
অসহায় েবাধ করিছ|

একজন অন্তঃসত্ত্বা মিহলার িশশুেক জন্ম েদবার সমেয়র মত
আমরা অসহায় এবং বয্থায কাতর রেয়িছ|

25 বািড়র বাইের
বা রাস্তায় েযও না|

েকন না শত্রুেদর হােত উদ্ধত তরবাির
এবং সব জায়গায় িবপদ অেপক্ষা করেছ|

26আমার েলাকরা, েশাক েপাশাকগুিল পের নাও|
সদয্ একমাত্র সন্তান হারােনা
জননীর মেতা ভগ্ন হৃদেয় িচৎকার কের কঁােদা,

কারণ আমােদর শীঘ্রই ধ্বংসকারীর মুেখামুিখ হেত হেব
েয হঠাৎ  আমােদর ওপর এেস পড়েব|

27 “িযরিময়, আিম (প্রভু)
েতামােক একজন ধাতু পরীক্ষক িহেসেব ৈতরী কেরিছ|
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তুিম আমার েলাকেদর পরীক্ষা কের েদখেব|
তােদর জীবনয়াত্রা সম্পেকর্ লক্ষয্ রাখেব, তারা ভীষণ েজদী|

28 এবং প্রেতয্েকই আমার িবরুেদ্ধ চেল িগেয়েছ|
তারা েলাকেদর সম্বেন্ধ বােজ কথা বেল|

তারা হল মরেচ পড়া েলাহার মত
এবং কলিঙ্কত িপতেলর মেতা|

29 তারা হল আগুেনর মাধয্েম রূপােক খঁািট করবার েচষ্টায় রত
শ্রিমকেদর মত|

হাপর খুব েজাের বাতাস সৃষ্টি করল,
তাপ বৃিদ্ধ েপল, িকন্তুআগুন েথেক েকবল িসেস েবিরেয় এেলা|

সমস্ত কাজটাই হল একটা পণ্ডশ্রম|
একই রকম ভােব, আমার েলাকেদর কাছ েথেক শয়তািন
সরােনা হল না|

30 এেদর �বািতল রূেপা�
বেল অিভিহত করা হেব|

কারণ প্রভু এেদর গ্রহণ কেরন িন|”

7
মিন্দের িযরিময়র ধমর্েপােদশ

1 এ হল িযরিময়র প্রিত প্রভুর বাতর্ া: 2 যাও িযরিময়, প্রভুর গৃেহর
দরজায় দঁািড়েয় এই ধেমর্াপেদশ দাও:

“ �িযহূদার েলাকরা, এই েসই প্রভুর বাতর্ া| েতামরা সবাই যারা এই
ফটকগুেলার মেধয্ িদেয় প্রভুেক উপাসনা করেত আেসা, তারা এই
বাতর্ া েশান| 3 ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ প্রভুই হেলন ঈশ্বর| প্রভু
সবর্শিক্তমান বলেলন: েতামরা েতামােদর জীবনয়াত্রা বদেল েফল| সৎ 
কাজ কেরা| যিদ েতামরা তা কেরা তাহেল েতামােদর আিম এখােন
বাস করেত েদব| 4 িমেথয্বাদীেদর িবশ্বাস কর না| তারা বেল, “এই
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হল প্রভুর মিন্দর স্থান|” 5 েতামরা যিদ সিতয্ই েতামােদর জীবন ধারা
বদলাও এবং ভােলা কমর্সমূহ কর এবং েতামরা যিদ পরস্পেরর প্রিত
সৎ ও পক্ষপাতহীন থােকা, আিম েতামােদর এখােন থাকেত েদব|
6 িবেদশী বয্িক্তেদর প্রিতও সৎ েথেকা| িবধবা এবং অনাথ িশশুেদর
উপকার কেরা| তােদর প্রিত সুিবচার কেরা| িনরীহ মানুষেদর হতয্া
কেরা না|আরঅনয্ েকান েদবতােদর অনুসরণ েকােরা না| কারণ তারা
েতামােদরজীবনধ্বংসকের েদেব| 7যিদ েতামরাআমােক েমেন চেলা
তাহেল আিম েতামােদর এখােন বাস করেত েদব| আিম েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর িচরকাল বসবােসর জনয্ এই জিম িদেয়িছলাম|

8 “ �িকন্তু েতামরা মূলয্হীন িমথয্ায় েতামােদর আস্থা স্থাপন কেরা|
9 েতামরা িক খুনী অথবা েচার হেত চাও? েতামরা িক বয্িভচােরর
পাপ গােয় মাখেত চাও? েতামরা িক িমেথয্ অিভেযােগ অনয্েদর
ফঁাসােত চাও? েতামরা িক বােলর মূির্ত্ত এবং অনয্ েদবতােদর যােদর
েতামরা জােনা না তােদর পূজা করেত চাও? 10 েতামরা যিদ এ
সব পাপগুেলা কেরা, তাহেল িক েতামরা এই গৃেহর েভতর, েযিট
আমার নােম অিভিহত েসখােন আসেত পারেব এবং আমার সামেন
এেস দঁাড়ােত পারেব? েতামরা িক মেন কেরা আমার সামেন দঁািড়েয়
েতামরা বলেব, “আমরা সুরিক্ষত|” তাই আমরা এই ধরেণর ভয়ঙ্কর
কাজ করব? 11আরাধনার এই জায়গািট আমার নােম নামািঙ্কত| এই
মিন্দর িক েতামােদর কােছ ডাকাতেদর েগাপন েড়বা ছাড়া আর েবশী
িকছু নয়? আিম েতামােদর লক্ষয্ কের যািচ্ছ|� ” এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

12 “ �িযহূদার েলাকরা, েতামরা এখন শীেলা শহের চেল যাও|
েসই স্থােন যাও েযখােন আিম আমার প্রথম নামািঙ্কত বািড়িট ৈতরী
কেরিছলাম| যাও, িগেয় েদেখ এেসা, আমার েলাকেদর, ইস্রােয়েলর
েলাকেদর মন্দ কােজর জনয্ আিম ঐ জায়গার িক অবস্থা কেরিছ|
13 এবং আিম এগুেলা করব কারণ েতামরা এগুেলা সব করিছেল|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া| “আিম েতামােদর সেঙ্গ বাের বাের কথা
বেলিছ| িকন্তু েতামরা আমার কথা শুনেত চাও িন| আিম েতামােদর
েডেকিছলাম িকন্তু েতামরা েকান উত্তর দাও িন| 14তাই েজরুশােলেম
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অবিস্থত আমার নামািঙ্কত গৃহ আিম িনেজই ধ্বংস কের েদব,
িঠক শীেলা শহেরর উপাসনালেয়র েক্ষেত্র েযমন আিম কেরিছলাম|
েজরুশােলেমর েসই মিন্দরেক, েযিটআমার নােম অিভিহত, েসিটেক
েতামরা িবশ্বাস কর| আিম েসই জায়গা েতামােদর এবং েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছলাম| 15 ইফ্রিয়ম েথেক েতামােদর সব ভাইেদর
েযমন ছঁুেড় েফেলিছলাম েতমিন েতামােদরও আমার কাছ েথেক দূের
ছঁুেড় েফেল েদব|�

16 “িযরিময়, কখনও তুিম িযহূদার েলােকর হেয় প্রাথর্না করেব না|
ওেদর সাহােযয্র জনয্ আমার কােছ প্রাথর্না কেরা না| আিম তাহেল
ইেচ্ছ কের েতামার েসই প্রাথর্না শুনব না| 17 আিম জািন তুিম লক্ষয্
রাখেছা িযহূদার শহরগুিলেত এবং েজরুশােলেমর রাস্তায় তারা িক
কের| 18 িযহূদার েলাকরা যা কেরেছ তা হল এই রকম: েছেলেমেয়রা
কাঠ জেড়া করেছ| আর িপতারা েসই কাঠ িদেয় আগুন জ্বালােচ্ছ|
মিহলারা ময়দা মাখেছ, িপঠা, রুিট বানােচ্ছ স্বেগর্র রানীেক ৈনেবদয্
উৎসগর্ করার জনয্| িযহূদার এইসব মানুষ অনয্ মূির্ত্তেদর পূজার জনয্
েপয় ৈনেবদয্ ঢালেছ| তারা এগুিল করেছ আমােক রুদ্ধ করার জনয্|
19 িকন্তুআিম সিতয্ই েস জন নই যােক িযহূদার েলাকরা দুঃখ িদেচ্ছ|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া| “তারা প্রকৃতপেক্ষ িনেজেদরইআঘাত করেছ এবং
িনেজেদর লজ্জায় েফলেছ|”

20 তাই প্রভু বলেলন, “আিম আমার েরাধ এই জায়গার িবরুেদ্ধ
েদখােবা|এখানকার প্রেতয্ক মানুষ এবং পশুেক শািস্ত েদব| শািস্ত েদব
গাছ এবং েক্ষেতর শসয্েক| আমার েরাধ হেব তপ্তআগুেনর মেতা, যা
েনভাবার ক্ষমতা কােরা েনই|”

বিল নয়, প্রভু আেরা েবশী আজ্ঞানুবতীর্তা চান
21 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন: “যাও েতামরা

যতখুশী চাও েহামবিল উৎসগর্ কর| যত খুশী ঐ উৎসগর্গুেলার
মাংস খাও| 22 আিমই িমশর েথেক েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িনেয়
এেসিছলাম| আিম তােদর সেঙ্গ কথা বেলিছলাম| িকন্তু তােদর
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েহামবিল বা উৎসেগর্রআেদশ িদইিন| 23আিমশুধু তােদর এইআেদশ
িদেয়িছলাম েয, �আমােক মানয্ কেরা এবং আিমই েতামােদর ঈশ্বর
হব এবং েতামরা হেব আমার েলাক| আমার আেদশ পালন কেরা এবং
েতামােদর ভােলা হেব|�

24“িকন্তু েতামােদর পূবর্পুরুষরাআমার কথা েশােনিন| তারা আমার
প্রিত এেকবােরই মেনােযাগ েদয়িন| তারা িছল একঁগুেয, েজদী|
সুতরাং তারা যা খুশী তাই কেরিছল| তারা কখনই ভাল হয়িন| তারা
আরও শয়তান হেয় সামেনর িদেক না েহঁেট িপছেনর িদেক েহঁেটিছল|
25 েতামােদর পূবর্পুরুষরা িমশর েছেড় যাবার িদন েথেক এখন পযর্ন্ত
আিম েতামােদর কােছ ভৃতয্েদর পািঠেয়িছলাম| আমার ভৃতয্রা হল
ভাববাদী| আিম তােদর বার বার েতামােদর কােছ পািঠেয়িছ| 26 িকন্তু
েতামােদর পূবর্পুরুষরা আমার কথা েশােনিন| আমার কথায় মেনােযাগ
েদবার জনয্ তােদর কান পােতিন| েজেদর বেশ তারা তােদর িপতােদর
েচেয়ও আরও েবশী কের অসৎ কাজ কেরেছ|

27 “িযরিময়, তুিম িযহূদার েলাকেদর এই কথাগুিল বলেব| িকন্তু
তারা েতামার কথা শুনেব না| তুিম তােদর ডাকেল তারা উত্তর েদেব না|
28 সুতরাং েতামােক বলেতই হেব: এই েদশ প্রভু ঈশ্বেররআেদশ েমেন
চেলিন| এই জািতর েলাকরা ঈশ্বেরর িশক্ষামালা েশােনিন| সিতয্কােরর
িশক্ষা কােক বেল এরা জােন না|

গণহতয্ার উপতয্কা
29 “িযরিময়, তুিম েতামার চুল েকেট েফল এবং তা ছঁুেড় েফেল

দাও| তারপর অনাবৃত পাহােড়র চূড়ায় ওঠ এবং আত্তর্ নাদ কের কঁােদা|
কারণ, প্রভু এই প্রজেন্মর েলাকেদর প্রতয্াখয্ান কেরেছন এবং এেদর
িদক েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়েছন| প্রচণ্ড রুদ্ধ হেয় িতিন তােদর
শািস্ত েদেবন| 30 তুিম এগুেলা কেরা কারণ আিম েদেখিছ েয িযহূদার
েলাকরা শয়তািন কাজ কের চেলেছ|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “তারা
তােদর মূির্ত্ত প্রিতষ্ঠা কেরেছ| এবং আিম েসই সব মূির্ত্তেদর ঘৃণা
কির| তারা আমার নামািঙ্কত মিন্দের এই মূির্ত্তগুিল প্রিতষ্ঠা কেরেছ|
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তারা আমার গৃহ অপিবত্র কেরেছ| 31 তারা েবনিহেন্নাম উপতয্কায়
েতাফত নামক সুউচ্চ স্থান িনমর্াণ কেরেছ| এই সব জায়গার েলােকরা
তােদর িনেজেদর েছেলেমেয়েদর হতয্া কেরেছ| তারা তােদর েহামবিল
িহেসেব উৎসগর্ কেরেছ| িকন্তু আিম তােদর এই দুষ্ট কাজ করেত
আেদশ িদইিন| আিম এমন একটা িজিনেষর কথা কখনও ভািবইিন|
32 তাই আিম েতামােদর সতকর্ কের িদিচ্ছ| এমন িদন আসেছ েযিদন
েলােক এই জায়গােক েতাফত বা েবনিহেন্নােমর উপতয্কা বেল আর
ডাকেব না| তারা এেক গণহতয্ার উপতয্কা বেল ডাকেব| তারা এরকম
একিট নামকরণ করেব কারণ তারা েতাফেত মৃতেদহ কবর েদেব
যতক্ষণ পযর্ন্ত আর েকান মৃতেদহ কবর েদওয়ার জায়গা না থােক|
33 মৃতেদহগুিল েখালা আকােশর নীেচ পেড় থাকেব| আর েসই
মৃতেদহগুিল িঁছেড় খােব আকােশর শকুন ও বেনর পশুরা| ঐ শকুন
ও পশুেদর তাড়া করার মেতা েকউ েবঁেচ থাকেব না| 34 আিম
েজরুশােলেমর রাস্তা েথেক এবং িযহূদার শহরগুিল েথেক সমস্ত সুখ
এবংআনন্দ েকেড় েনব|ঐজায়গাগুিলেতআর কখনও বর ও কেনর
গলা েশানা যােব না| েদশিট মরুভূিমেত পিরণত হেব|”

8
1 এই হল প্রভুর বাতর্ া: “েসই সময় িযহূদার রাজা এবং গুরুত্বপূণর্

কমর্চারীেদর অিস্থসমূহ, যাজকগণ ও ভাববাদীগেণর অিস্থসমূহ এবং
েজরুশােলেমর েলাকেদর অিস্থসমূহ তােদর কবরগুিলর েথেক েবর
কের আনা হেব| 2 তারপর তারা সংগ্রহ করা সমস্ত অিস্থ ছিড়েয়
েদেব আকাশভরা সূযর্, চন্দ্র এবং তারােদর নীেচ এই মািটেত|
েজরুশােলেমর েলাকরা সূযর্, চন্দ্র, তারােদর ভােলাবাসেতা| তারা
ওেদর েসবা করেতা, অনুসরণ করেতা, উপেদশ চাইেতা এবং পূজা
করেতা| িকন্তু েকউ েসই অিস্থ একিত্রত কের পুনরায় সমািধস্থ করেব
না| সুতরাং েসই অিস্থগুেলা পশুেদর িবষ্ঠার মেতা ছিড়েয় িছিটেয় পেড়
থাকেব|
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3 “আিম েজার কের িযহূদার েলাকেদর িভেটমািট ছাড়া করব|
তােদর িবেদেশর মািটেত পািঠেয় েদব| যুেদ্ধ েয সমস্ত িযহূদার মানুষ
েবঁেচ িগেয়েছ তারাও মৃতুয্ কামনা করেব|” এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

পাপ এবং শািস্ত
4 “িযরিময় এই কথাগুিল িযহূদার েলাকেদর বেল দাও: �প্রভু এই

কথাগুিল বলেলন:

“ �যিদ েকান মানুষ পেড় যায়,
েস আবার উেঠ দঁাড়ায়

এবং যিদ েকউ ভুল পেথ যায় েস আবার সিঠক পেথ িফের আেস|
িযহূদার েলাকরা ভুল পেথ িগেয়িছল|

5 িকন্তু েজরুশােলেমর ঐসব েলাকরা
েকন েসই একই ভুল পেথ চলেত লাগল?
তারা িফের এল না,

বরং তারা িনেজেদর ৈতরী িমেথয্েকই িবশ্বাস করল|
6আিম তােদর কথা মন িদেয় শুেনিছ|

িকন্তু তারা সততার সেঙ্গ কথা বেল না|
তােদর পােপর জনয্ তারা দুঃখ প্রকাশ করল না|

তারা িচন্তা করল না তারা কতখািন অসৎ |
তারা িচন্তা না কের কাজ কের|

তারা যুদ্ধেক্ষেত্র ছুেট েবড়ােনা েঘাড়ােদর মত|
7 এমন িক আকােশর পাখীরাও

কাজ করবার সিঠক সময়িট জােন|
সারস, পায়রা, েবগবান এবং গায়ক পাখীরাও জােন

নতুন বাসায় কখন উেড় েযেত হয়|
িকন্তু আমার েলাকরা জােননা প্রভু তােদর কাছ েথেক িক চান|

8“ �েতামরা বেল চেলেছা, �েতামরা প্রভুর িশক্ষায়জ্ঞানী হেয় উেঠছ!�
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িকন্তু তা সিতয্ নয়| কারণ শাস্ত্রিবদরা িমথয্া িলেখিছেলন|
9ঐ “জ্ঞানী বয্িক্তরা”প্রভুর িশক্ষামালা েমেন চলেতঅস্বীকার কেরেছ|

সুতরাং তারা প্রকৃতপেক্ষ জ্ঞানী বয্িক্ত নয়|
েসই “জ্ঞানী বয্িক্তেদর” ফঁােদ েফলা হেয়িছল|

তারা িবহবল এবং লিজ্জত হেয়েছ|
10 তাই আিম তােদর স্ত্রীেদর অনয্ পুরুষেদর হােত তুেল েদব|

আিম তােদর জিমসমূহ দান কের েদব অনয্ মািলকেদর|
কু্ষদ্র েথেক গুরুত্বপূণর্ সবাই শুধু েবশী পয়সা চায়|

ভাববাদী েথেক যাজকেদর প্রেতয্েকই িমথয্া কথা বেল|
11আমার েলাকরা খুব বােজ ভােব আহত হেয়েছ|

িকন্তু ভাববাদী ও যাজকরা ক্ষতগুিলেত পট্টি েবঁেধ েদবার বদেল
ওগুেলােক সামানয্ আঁচড় বেল গণয্ কেরেছ|

তারা বেল, “সব িকছু িঠকঠাক আেছ!”
আসেল িকছুই িঠক েনই!

12 মন্দ কােজর জনয্ তােদর লিজ্জত হওয়া উিচৎ |
িকন্তু তারা এতটুকু লিজ্জত নয়|

তারা তােদর পােপর বয্াপাের যেথষ্ট িবব্রত নয়|
তাই অনয্েদর মেতা তারাও শািস্ত পােব|
যখন আিম অনয্েদর শািস্ত েদব তখন তােদরও ছঁুেড় েফলব
মািটেত|� ”

প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

13 “ �েতামােদর ফসল ঘের েতালার উৎসব আর পািলত হেব না|
আিম েতামােদর সমস্ত ফল ও শসয্সমূহ েকেড় েনব তাই আর
ফসল েতালা হেব না|”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
“দ্রাক্ষা-েক্ষেত েকান দ্রাক্ষা থাকেব না| থাকেব না েকান ডুমুর
গাছ|

এমন িক গােছর পাতা পযর্ন্ত শুিকেয় যােব|



িযরিময় 8:14 xli িযরিময় 8:19

আিম েতামােদর যা িদেয়িছলাম সব িকছু িনেয় েনব|� ”

14 “েকন আমরা এখােন বেস আিছ?
আশ্রেয়র জনয্ আমােদর দুগর্িবিশষ্ট শহরগুিলেত যাওয়া যাক|

যিদআমােদর প্রভু ঈশ্বর মারেতই চান, তাহেল েসখােন মরাইআমােদর
পেক্ষ ভাল|

আমরা প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ|
তাই ঈশ্বর আমােদর িবষাক্ত জল পান করেত িদেয়েছন|

15আমরা শািন্ত আশা কেরিছলাম
িকন্তু িকছুই ভােলা হল না|

আমরা আশা কেরিছলাম িতিন আমােদর ক্ষমা করেবন|
িকন্তু শুধুই িবপযর্য় আসেছ|

16 দান পিরবারেগাষ্ঠীর েদশ েথেক
শত্রুপেক্ষর েঘাড়ােদর েহ্রষা ধ্বিন আমরা শুনেত পািচ্ছ|
মািট েকঁেপ উেঠেছ তােদর পােয়র কু্ষেরর শেব্দ|

তারা এই েদেশর সব িকছু ধ্বংস করেত আসেছ|
তারা ধ্বংস করেত আসেছ এই শহর এবং শহেরর েলােকেদর|”

17 “িযহূদার েলাকরা, আিম েতামােদর আক্রমণ করার জনয্ িবষধর
সাপ পাঠািচ্ছ|

িযহূদার এই সােপেদর েকউ িনয়ন্ত্রণ করেত পারেব না|
সাপরা েতামােদর েছাবল মারেব|”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

18 ঈশ্বর, আিম ভীষণ দুঃিখত ও পরম েবদনায় আিছ|
19আমার েলাকেদর কথা শুনুন|

এেদেশর সবর্ত্র মানুষ সাহােযয্র জনয্ আতর্ িচৎকার করেছ|
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তারা বলেছ, “প্রভু িক িসেয়ােন এখনও আেছন?
িসেয়ােনর রাজা এখনও িক েসখােন আেছন?”

িকন্তু ঈশ্বর বলেলন, “িযহূদার েলাকরা িভনেদেশর মূির্ত্তর পূজা কের
এেসেছ|

েসটা আমােক প্রচণ্ড রুদ্ধ কের তুেলেছ|
েকন তারা এই কাজ কেরিছল?”

20 এবং েলাকরা বলল, “ফসল কাটার সময় েপিরেয় িগেয়েছ|
গ্রীষ্মও চেল িগেয়েছ|
তবুও আমরা রক্ষা েপলাম না|”

21আমার েলাকরা কষ্ট েপেয়েছ বেল আিমও বয্িথত|
দুঃেখ আমার কথা বন্ধ হেয় িগেয়েছ|

22 িগিলয়েদ িনশ্চয়ই ডাক্তার এবং ওষুধ আেছ|
তাহেল আমার েলাকেদর আঘাত েকন সাের িন?

9
1 যিদ আমার মাথা ভির্ত্ত জল থাকেতা,

যিদ আমার েচাখ অশ্রু-জেলর ঝণর্া হেতা
তাহেল আিম আমার েলােকেদর ধ্বংেসর জনয্ সারা িদনরাত
কঁাদতাম|

2 মরুভূিমর মােঝ আমার যিদ একটা েছাট্ট বািড় থাকেতা,
েযখােন পিথক ক্লান্ত হেয় রাত কাটায়,

তাহেল আিম আমার েলাকেদর তয্াগ করেত পারতাম|
তােদর কাছ েথেক সের েযেত পারতাম|
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কারণ তারা ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ত নয়,
তারা প্রেতয্েক ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ|

3 “িজহবা হল তােদর ধনুেকর মেতা|
আর েসখান েথেক তীেরর মেতা উেড় আেস এক রািশ িমেথয্|

এই েদেশর সতয্ নয়, চািরিদেক েকবল িমেথয্রই জয়জয়কার|
এখানকার েলাকরা একটা পাপ েথেক আেরক পােপর পেথ েহঁেটেছ|

তারা আমােক জােন না|”
প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

4 “প্রিতেবশীেদর লক্ষয্ কর!
িনেজর ভাইেকও িবশ্বাস কেরা না|

কারণ তারা প্রেতয্েক ঠগ, প্রতারক,
প্রেতয্ক প্রিতেবশীই ওর িপছেন কথা বেল|

5 প্রেতয্েক তার প্রিতেবশীেক িমেথয্ বেল|
েকউ সিতয্ কথা বেল না|

িযহূদার েলাকরা শুধু
িমেথয্ই বলেত িশেখেছ|

যতক্ষণ না তারা খুব ক্লান্ত হেয় িফের এেলা
ততক্ষণ তারা পাপাচার চািলেয় িগেয়িছল|

6 মন্দ মন্দেকই অনুসরণ কের
এবং িমেথয্ অনুসরণ কের িমথয্ােক|
েলাকরা আমােক িচনেত অস্বীকার কেরিছল|”

প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

7 সুতরাং প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন:
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“খঁািট ধাতু িক না তা েবাঝার জনয্ একজন শ্রিমক আগুেন গািলেয়
েদেখ|

েযেহতু আমার আর অনয্ েকান িবকল্প েনই
তাই আিম িযহূদার েলাকেদর এই ভােবই পরীক্ষা করব|
আমার েলাকরা পাপ কেরেছ|

8 তীক্ষ্ণ তীেরর ফলার মেতা তােদর িজহবা|
তা েথেক শুধু িমেথয্ই উচ্চািরত হয়|

প্রেতয্ক বয্িক্ত তার প্রিতেবশীর সেঙ্গ বনু্ধভােব কথা বেল,
িকন্তু েস েগাপেন তােক আঘাত করবার পিরকল্পনা কের|

9 িযহূদার েলাকেদর আিম শািস্ত েদবই|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“তুিম জােনা এই ধরেণর েলাকেক আমার শািস্ত েদওয়া উিচৎ |

তােদর েযাগয্ শািস্তই আিম েদব|”

10আিম (িযরিময়) পাহাড়েদর জনয্ আতর্ িচৎকার কের উঠেবা|
শূনয্ জিমর জনয্ েশােকর গান গাইব|
কারণ জীিবত সব িকছু সিরেয় েনওয়া হেয়েছ|

েকান মানুষ এখন েসখােন হঁােট না|
েকান গবািদ পশুর আওয়াজ েসখােন েশানা যােব না|

পশু এবং পাখীরা
দূের েকাথাও চেল িগেয়েছ|

11 “আিম (প্রভু) েজরুশােলম শহরেক জঞ্জােলর সূ্তেপ পিরণত করব|
এ হেব েশয়ালেদর েদশ|

িযহূদার সমস্ত শহরেক আিম ধ্বংস করব
যােত েসখােন েকউ বাস করেত না পাের|”
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12এই িজিনসগুিল েবাঝার মেতা েকান যেথষ্ট জ্ঞানী বয্িক্তআেছ িক?
প্রভুর দ্বারা িশক্ষণপ্রাপ্ত এমন িকছু েলাক আেছ িক যারা প্রভুর
বাতর্ া বয্াখয্া করেত পারেব?

েকন েসই েদশিট ধ্বংস হেয় েগল?
েকন তা শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেয়িছল?
েসখােন েকান মানুষ েকন েযেত পাের না?

13 প্রভু প্রশ্নগুিলর উত্তর িদেয়েছন|
প্রভু বেলেছন, “এসবগুেলা ঘেটেছ কারণ িযহূদার েলাকরা আমার

িশক্ষামালা অনুসরণ করা েছেড় িদেয়িছল|
আিম তােদর িশক্ষামালা িদেয়িছলাম|

িকন্তু তারা আমার কথা শুনেত অস্বীকার কেরিছল|
তারা আমার িশক্ষামালােক অনুসরণ কেরিন|

14 একগঁুেয়, েজদী, িযহূদার েলাকরা িনেজর মেতা কের চেলিছল|
তারা বােলর মূির্ত্ত অনুসরণ কেরিছল|

মূির্ত্তেদর অনুসরণ করার িশক্ষা
তােদর িপতারাই িদেয়িছল|”

15 তাই প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন:
“শীঘ্রই আিম িযহূদার েলাকেদর িতক্ত খাদয্ েখেত বাধয্ করব|

আিম তােদর িবষাক্ত জল পান করেত বাধয্ করব|
16অনয্ সমস্ত েদেশ আিম িযহূদার েলাকেদর ছিড়েয় েদব|
অদু্ভত েদশগুিলেত তারা বাস করেব|

তারা এবং তােদর িপতারা কখেনাই ঐ সব েদেশর কথা েশােনিন
বা জােন না|

আিম েলাকেদর তরবাির হােত পাঠােবা|
তারা িযহূদার সব েলাকেদর হতয্া করেব|”
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17 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন:
“এখন এইগুিল িনেয় ভােবা!

অেন্তয্ষ্টি িক্রয়ায় কঁাদার জনয্ ভাড়ােট মিহলােদর ডােকা
(রুদািল)|

েয মিহলারা ভােলা কঁাদেত পাের তােদর পাঠাও|
18 েলাকরা বলল,
�তাড়াতািড় েসই মিহলারা আসুক
এবং তােদর আমার জনয্ কঁাদেত দাও|

তােদর কান্না েদেখ আমােদরও েচাখ েথেক ঝণর্া বেয় যােব|�

19 “িসেয়ান েথেক িচৎকার কের কান্নার শব্দ েশানা যােচ্ছ|
�আমরা সিতয্ই ধ্বংস হেয় িগেয়িছ!
আমরা সিতয্ই লিজ্জত!

আমােদর েদশ েছেড় আমােদর চেল েযেতই হেব|
কারণ ঘরবািড় সব ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেয় িগেয়েছ|� ”

20 িযহূদার মিহলারা এখন প্রভুর বাতর্ া েশান|
েশান প্রভুর মুখ িনঃসৃত শব্দ|

প্রভু বলেছন, “েতামরা েতামােদর েমেয়েদর েশখাও িক কের িচৎকার
কের কঁাদেত হয়|

প্রেতয্ক মিহলােকই এই েশাক সঙ্গীত গাওয়া িশখেত হেব|
21 “মৃতুয্ এেসেছ| প্রিতিট ঘেরর জানালা িদেয় মৃতুয্ েভতের এেসেছ|

মৃতুয্ আমােদর প্রাসাদগুিলেত এেসেছ|
মৃতুয্ এেসেছ রাস্তায় েখলেত থাকা আমােদর সন্তানেদর কােছ|

মৃতুয্ এেসেছ যুবকেদর প্রকাশয্ সমােবেশ|”

22 িযরিময়, এই কথা বল:
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“প্রভু বেলন, �েগাবেরর মেতা মৃতেদহগুিল মােঠ ছিড়েয় িছিটেয়
থাকেব|

চাষীেদর কাটা শেসয্র মেতা মািটেত পেড় থাকেব মৃতেদহ|
িকন্তু েকউ তােদর একিত্রত করেব না|� ”

23 প্রভু বেলন,
“িবজ্ঞ বয্িক্তেদর তােদর জ্ঞােনর

বড়াই করা উিচৎ নয়|
শিক্তশালী বয্িক্তেদর তােদর শিক্তর

বড়াই করা উিচৎ নয়|
ধনী বয্িক্তেদর তােদর ধন িনেয়

বড়াই করা উিচৎ নয়|
24 িকন্তু যিদ েকউ বড়াই করেত চায়

তাহেল তােদর এগুিলর জনয্ বড়াই করেত দাও:
েয েস আমােক জানেত িশেখেছ তা িনেয় েস বড়াই করুক|

তােক বড়াই করেত দাও েয েস েবােঝ েয আিম প্রভু, আিম
দয়ালু এবং নয্ায়িনষ্ঠ এবংআিমই পৃিথবীেত ভােলা কাজ কির|
ওগুিলেক আিম ভােলাবািস|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|

25 এই বাতর্ ািট প্রভুর কাছ েথেক এেসেছ, “সময় আসেছ যখন
আিম শািস্ত েদব সমস্ত েলাকেদর যারা শুধুমাত্র শারীিরকভােব সুন্নৎ
কেরেছ| 26 আিম িমসু িযহূদা, ইেদাম, অেম্মান, েমায়াব এই সমস্ত
েদশগুিলর েলাক এবং মরুভূিমেত বাস করা েলাকেদর কথা বলিছ|
ঐ সব েদশগুিলর েলাকরা শরীের সিতয্কােরর সুন্নৎ কেরিন| আর
ইস্রােয়েলর পিরবারবেগর্র েলাকরা তােদর হৃদেয়র সুন্নৎ কেরিন|”
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10
প্রভু এবং মূির্ত্তরা

1 ইস্রােয়লীয়রা, প্রভুর কথা েশান! 2 প্রভু যা বেলেছন তা হল:

“িভনেদশীযেদর মেতা বাস েকােরা না|
আকােশ িবেশষ িচহ্ন েদেখ ভীত হেয়া না|

অনয্ েদেশর েলােকরা এই িচহ্ন েদেখ ভীত|
িকন্তু েতামরা এসব েদেখ ভয় েপেয়া না|

3অনয্ েদেশর রীিত েকান িকছুর েযাগয্ নয়|
কারণ তােদর েদবতা িকছু নয়, শুধু মূির্ত্ত মাত্র|
তােদর মূির্ত্ত প্রিতমা েছাট্ট কােঠর ৈতরী|
শ্রিমকরা জঙ্গেল কাঠ েকেটিছল, তারপর তারা তা এেনিছল এবং

তােক মূির্ত্তসমূেহর রূপ িদেয়িছল|
4 েসই মূির্ত্তেক সুন্দর কের েতালার জনয্ কােঠর মূির্ত্তেত েসানা রূেপা

লািগেয়েছ|
তারপর েসই মূির্ত্তরা যােত পেড় না যায় তার জনয্

তারা হাতুিড় ও েপেরেকর সাহােযয্ তােদর মািটেত আবদ্ধ
কেরেছ|

5অনয্ানয্ জািতসমূেহর মূির্ত্তগুেলা তরমুজ েক্ষেত কাকতাড়ুযার মত|
ঐ মূির্ত্তরা কথা বলেত পাের না|

তারা িনেজর পােয় হঁাটেত পাের না|
তাই েলাকরা তােদর কঁােধ কের বেয় িনেয় েবড়ায়|

সুতরাং ঐ মূির্ত্তেদর ভয় েপও না|
তারা েতামােদর েযমন সাহাযয্ করেত পারেব না,

েতমন েকান ক্ষিতও করেত পারেব না|”

6 প্রভু আপিন মহান!
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আপনার মেতা আর েকউ েনই|
আপনার নাম হল মহান এবং শিক্তমান!

7 েহ ঈশ্বর, প্রেতয্েকর আপনােক সম্মান জানােনা উিচৎ |
আপিন হেলন সমস্ত েদেশর রাজা|

আপিন তােদর সম্মান পাওয়ার েযাগয্|
জািতগুিলর মেধয্ অেনক িবজ্ঞ বয্িক্ত আেছন, িকন্তু েকউ
আপনার মেতা িবজ্ঞ নয়|

8অনয্ েদেশর সমস্ত েলাকরা হল িনেবর্াধ|
তােদর িশক্ষামালা আেস মূলয্হীন কােঠর মূির্ত্তসমূহ েথেক|

তােদর েদবতারা হল শুধু মাত্র কােঠর মূির্ত্ত|
9 তারা েসই মূির্ত্ত ৈতরী করেত তশীর্েশর রূেপা

এবং ঊফেসর েসানা বয্বহার কেরেছ|
ছুেতার িমস্ত্রী এবং স্বণর্কার শ্রিমকরা তােদর েসই মূির্ত্তেদর ৈতরী

কেরেছ|
তারা েসই মূির্ত্তেদর েবগুনী ও নীল রেঙর েপাশাক পিরেয়েছ|

“দক্ষ কারীগররা” ঐ “েদবতােদর” ৈতরী কেরেছ|
10 িকন্তু প্রভুই হেলন সিতয্কােরর ঈশ্বর|

িতিনই একমাত্র ঈশ্বর িযিন জীিবত|
িতিন হেলন সবর্কােলর রাজা|

ঈশ্বর রুদ্ধ হেল পৃিথবী েকঁেপ ওেঠ
এবং েসই েক্রাধ থামােনার ক্ষমতা ঐ িভেন্দশীেদর েনই|

11 প্রভু বলেলন, “এই বাতর্ া ঐ েলাকেদর জািনেয় দাও|
�ঐ ভ্রান্ত েদবতা পৃিথবী ও স্বগর্েক ৈতরী কেরিন|
তারা ধ্বংস হেব এবং তােদর স্বগর্ ও মতর্ য্ েথেক অদৃশয্ কের
েফলা হেব|� ”
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12 ঈশ্বর হেলন েসই একজন িযিন এই পৃিথবী ৈতরী করেত
তঁার শিক্ত বয্বহার কেরিছেলন|

ঈশ্বর তঁার জ্ঞান িদেয় এই পৃিথবীেক ৈতরী কেরেছন|
তঁার জ্ঞান ও েবাধশিক্ত িদেয় পৃিথবীর ওপের আকােশর
আচ্ছাদন ৈতরী কেরেছন|

13 ঈশ্বরই উচ্চ বজ্রিনেঘর্াষ, বনয্া ও বৃষ্টির কারণ|
িতিনই পৃিথবীর সবর্ত্র েমেঘর সৃষ্টি কেরেছন|

িতিনই বৃষ্টির সেঙ্গ িবদুয্ৎ পাঠান|
িতিনই হাওয়ার সৃষ্টি কেরন|

14 মানুষ এেতা েবাকা!
িনেজর হােত ৈতরী মূির্ত্তেদর কােছই স্বণর্কার শ্রিমকরা েবাকা
বেন েগল|

ঐ মূির্ত্তরা িমেথয্ ছাড়া আর িকছু নয়,
ওরা েবাধু্বিদ্ধহীন|

15ঐ মূির্ত্তরা েকান িকছুর েযাগয্ নয়|
ওেদর িনেয় েকৗতুক করা যায়|

িবচােরর সময়
ঐ মূির্ত্তেদর ধ্বংস করা হেব|

16 িকন্তু যােকােবর ঈশ্বর ঐ মূির্ত্তেদর মেতা নয়|
ঈশ্বর সব িকছু সৃষ্টি কেরেছন|

ইস্রােয়েলর পিরবারবগর্েক িতিন তঁার িনেজর েলাক বেল িনবর্াচন
কেরিছেলন|

ঈশ্বেরর নাম হল “প্রভু সবর্শিক্তমান|”

ধ্বংস আসেছ
17 েতামােদর যথাসবর্স্ব িনেয় চেল যাবার জনয্ ৈতরী হও|
িযহূদার েলাকরা েতামরা শহেরর মেধয্ বন্দী হেয় আেছা

এবং েতামােদর চািরিদেক শত্রুরা িঘের রেয়েছ|
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18 প্রভু বলেলন,
“এই বার আিম িযহূদার েলাকেদর এই েদেশর বাইের েবর কের েদব|

আিম তােদর কােছ যন্ত্রণা ও অশািন্ত আনব|
তারা যােত উিচৎ িশক্ষা পায় তার জনয্ আিম এগুিল করব|”

19 হায় আিম (িযরিময়) খুব বােজভােব আঘাত েপেয়িছ|
এই আঘােত আিম আহত এবং েসের উঠেত পারব না|

তবুও আিম িনেজেক বললাম, “এটা আমার অসুখ
এবং এর মেধয্ িদেয়ই আমােক কষ্ট েপেত হেব|”

20আমার তঁাবু ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|
তঁাবুর সমস্ত দিড় িছন্ন িভন্ন হেয় িগেয়েছ|

আমার সন্তানরা আমায় তয্াগ কের চেল িগেয়েছ|
আমার তঁাবু খািটেয় েদবার জনয্ েকান েলাক েনই|

আমােক স্থায়ী একটা আস্তানা
গেড় েদবার জনয্ও েকউ েনই|

21 েমষপালকরা েনতৃবৃন্দ হল িনেবর্াধ|
তারা প্রভুেক েখঁাজার েচষ্টা কেরিন|

তারা জ্ঞানী নয়, তাই তােদর েমেষর পাল
িবিচ্ছন্ন হেয় েগেছ এবং হািরেয় িগেয়েছ|

22 েশান! উত্তর িদেক প্রচণ্ড েশারেগাল উেঠেছ|
একিট ৈসনয্বািহনী িযহূদার শহরগুিলেক ধ্বংস কের েদেব|

িযহূদা শূনয্ এক মরুভূিমেত পিরণত হেব|
েসখােন শুধু েশয়াল চের েবড়ােব|

23প্রভু, আিম জািন েয েলাকরা সিতয্ সিতয্ জােন না িক কের তােদর
ভাগয্ িনয়ন্ত্রণ করেত হয়|

েলাকরা সিতয্ সিতয্ জােন না িক ভােব সিঠক পেথ জীবনযাপন
করেত হয়|
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24 প্রভু, আমােদর েশাধন করুন,
িকন্তু নয্ায়িনষ্ঠ েহান|
েরাধ আমােদর আর শািস্ত েদেবন না!

25 যিদ আপিন রুদ্ধ হন
তাহেল অনয্ েদশগুিলেক শািস্ত িদন|

তারা আপনােক েচেন না, সম্মান কের না|
তারা আপনার উপাসনাও কের না|

ওই েদশগুিল যােকােবর পিরবারেক ধ্বংস কেরিছল|
ধ্বংস কেরিছল ইস্রােয়লেক|
তারা ধ্বংস কেরিছল ইস্রােয়েলর স্বেদশেক|

11
বেন্দাবস্ত ভঙ্গ হল

1 প্রভুর এই বাতর্ া িযরিময়র কােছ এেস েপৗছঁােলা: 2 “চুিক্তর
ভাষা েশান িযরিময়| তুিম যা শুনেব তা িযহূদার েলােকেদর বলেব|
েজরুশােলম বাসীেদরও বলেব| 3 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এইগুিল
বলেলন: �যারা এই চুিক্ত মানেব না তােদর অমঙ্গল হেব|� 4 েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ আিম েয চুিক্ত কেরিছলাম তার সম্বেন্ধ বলিছ|
িমশর েথেক যখন তােদর আিম িনেয় এেসিছলাম তখনই এই চুিক্ত
কেরিছলাম| িমশেরর প্রচুর সমসয্া িছল েলাহা গলােনা গরম িছল
েসখােন| আিম ওেদর বেলিছলাম, আমােক েমেন চেলা এবং আমার
আেদশমেতা কাজ কেরা| যিদ তা কেরা তাহেল েতামরা হেব আমার
েলাক| আিম হব েতামােদর ঈশ্বর|

5 “আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম
তা বজায় রাখেত এটা কেরিছলাম| আিম কথা িদেয়িছলাম েয, তােদর
এমন উবর্র জিম েদব যা েথেক দুধ আর মধু সংগৃহীত হেব| এবং
েতামরা এখন েসই েদেশই বাস করেছা|”
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আিম (িযরিময়) উত্তের জানালাম, “আেমন, প্রভু|”
6 প্রভু আমােক বলেলন, “িযরিময়, এই বাতর্ া তুিম িযহূদার

শহরগুিলেত এবং েজরুশােলেমর রাস্তাগুিলেত ধেমর্াপেদশ দ্বারা
প্রচার কেরা| এই হল বাতর্ া: চুিক্তর বযান েশান এবং িবিধগুিলেক মানয্
কেরা| 7আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িমশর েথেক িনেয়আসার সময়
সতকর্ বাণী িদেয়িছলাম| েসই িদন েথেক আজ পযর্ন্ত বাের বাের আিম
তােদর সতকর্ কের এেসিছ| আিম তােদর আমােক েমেন চলার কথা
বেলিছলাম| 8 িকন্তু েতামােদর পূবর্পুরুষ আমার কথা েশােনিন| তারা
িছল একঁগুেয, েজদী| তারা তােদর দুষ্ট অন্তের যা ভাবত তাই করত|
চুিক্তেত বলা হেয়েছ েয যিদ তারা ঈশ্বরেক অমানয্ কের তাহেল তােদর
অমঙ্গল হেব| আিম তােদর আেদশ িদেয়িছলাম এই বেন্দাবস্ত মানেত|
িকন্তু তারা তা মােনিন| তাই আিম তােদর অমঙ্গল ঘটােবা|”

9 প্রভু আমােক বলেলন, “িযরিময়, আিম জািন িযহূদা ও
েজরুশােলেমর েলাকরা েগাপন ছক কেষেছ| 10 তারা তােদর
পূবর্পুরুষেদর মেতা পাপ কাজ করেছ| তােদর পূবর্পুরুষরা আমার
বাতর্ া শুনেত অস্বীকার কেরিছল| তারা অনয্ েদবতার পূজা কেরিছল|
আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ েয চুিক্ত কেরিছলাম তা িযহূদা ও
ইস্রােয়েলর পিরবার ভঙ্গ কেরেছ|”

11 তাই প্রভু বলেলন, “আিম খুব শীঘ্রই িযহূদার েলাকেদর ভয়ঙ্কর
অিনষ্ট করব| তারা পালােত পারেব না| তারা অনুতপ্ত হেব এবং তারা
আমার কােছ এেস িচৎকার কের সাহাযয্ চাইেব| িকন্তু আিম তােদর
কথা কােনই তুলব না| 12 িযহূদা ও েজরুশােলম শহেরর েলাকরা
তখন সাহােযয্র প্রাথর্নায় ছুেট যােব তােদর মূির্ত্তেদর কােছ|ঐ েলাকরা
মূির্ত্তেদর সামেন ধুপধূেনা জ্বালােব| িকন্তু েসই ভয়ঙ্কর সময় যখন
আসেব তখন মূির্ত্তরা িযহূদার েলাকেদর েকান সাহাযয্ই করেত পারেব
না|

13 “িযহূদার েলাকরা, েতামােদর অসংখয্ মূির্ত্ত আেছ| িযহূদার যত
শহর আেছ ততগুিল সংখয্ক মূির্ত্ত আেছ| েতামরা ঐ িবরিক্তকর মূির্ত্ত
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�বাল� এর জনয্ বহু েবদী ৈতরী কেরিছেল| েজরুশােলেম যতগুিল
সংখয্ক রাস্তা আেছ ততগুিল েবদী ৈতরী কেরিছেল|

14 “িযরিময় েতামায় বেলিছ িযহূদার েলাকেদর জনয্ প্রাথর্না েকােরা
না| তােদর জনয্ িকছু েচেযা না| তােদর জনয্ প্রাথর্না করেলআিম শুনব
না| ওরা কষ্ট পােবই| কষ্ট েপেল তখন তারা আমার সাহােযয্র জনয্
কঁাদেব| িকন্তু আিম তােদর কথা শুনব না|

15 “আমার েপ্রিমকা (িযহূদা) আমার উপাসনা গৃেহ েকন?
তার ওখােন থাকার েকান অিধকার েনই|
েস অেনক পাপ কাজ কেরেছ|

িযহূদা তুিম িক মেন কর িবেশষ প্রিতশ্রুিতসমূহ ও পশুবিলসমূহ
েতামােক ধ্বংেসর হাত েথেক বঁাচােত পারেব?

তুিম িক মেন কর আমােক ৈনেবদয্ উৎসগর্ কের তুিম শািস্তর
হাত েথেক েরহাই পােব?”

16 প্রভু েতামােক একিট নাম িদেয়িছেলন|
িতিন েতামােক “মেনারম এক হিরত্ পণর্ িজতবৃক্ষ” বেল
ডাকেতন|

িকন্তু এক প্রবল ঝেড়র সাহােযয্ প্রভু ঐ গােছ আগুন লািগেয়
তার শাখাপ্রশাখা পুিড়েয় ছাই কের েদেবন|

17 প্রভু সবর্শিক্তমান েতামােক েরাপণ কেরিছেলন
এবং িতিন বেলিছেলন েয িবপযর্য় েতামার কােছ আসেব|

কারণ ইস্রােয়ল ও িযহূদার পিরবার
অেনক ক্ষিতকর অিনষ্ট কাজ কেরেছ|

তারা বাল মূির্ত্তর উেদ্দেশয্ বিল িদেয়েছ
এবং আমােক রুদ্ধ কেরেছ|

িযরিময়র িবরুেদ্ধ চক্রান্ত
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18 প্রভু আমােক েদখােলন অনােথােতর মানুষ িক ভােব আমার
িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কেরেছ| প্রভু আমােক এইসব েদখােলন, যােত আিম
জানেত পাির েয তারা আমার িবরুেদ্ধ| 19আমার িবরুেদ্ধ েলাকেদর
এই ষড়যেন্ত্রর কথা প্রভু আমােক জানাবার আেগআিম িছলাম একজন
িনরীহ েমষশাবেকর মত, জবাই এর অেপক্ষারত| আিম এই ষড়যেন্ত্রর
কথা ঘুণাক্ষেরও েটর পাইিন| তারা আমার সম্বেন্ধ এই কথাগুিল
বেলিছল: “চেলা ঐ গাছেক এবং গােছর ফলেক আমরা ধ্বংস কের
িদই| চেলা তােক হতয্া কির| তাহেল মানুষ তােক ভুেল যােব|” 20 িকন্তু
প্রভুআপিন হেলন িনরেপক্ষ িবচারক|আপিন জােনন িকভােব মানুেষর
হৃদয় ও মেনর পরীক্ষা িনেত হয়| আিম আপনােক আমার যুিক্তগুেলা
সািজেয় েদব এবং আপিনই আমার হেয় ওেদর েযাগয্ শািস্ত েদেবন|

21অনােথােতর মানুষ িযরিময়েক হতয্ার পিরকল্পনা কেরিছল| তারা
িযরিময়েক বেলিছল, “প্রভুর হেয় ভাববাণী করেল েতামােক আমরা
হতয্া করব|” প্রভু েসই অনােথােতর েলাকেদর বয্াপাের একিট িসদ্ধান্ত
িনেলন| 22 প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন, “আিম অনােথােতর েসই
েলাকগুেলােক খুব শীঘ্রই েযাগয্ শািস্ত েদব| তােদর যুবেকরা যুেদ্ধ মারা
যােব| তােদর েছেলেমেয়রা খােদয্র অভােব মারা যােব| 23অনােথাত
শহেরর েকউ েবঁেচ থাকেব না| আিম তােদর শািস্ত েদব| আিমই ওেদর
অমঙ্গল ঘটােবা|”

12
ঈশ্বেরর কােছ অিভেযাগ জানােলা িযরিময়

1 প্রভু, আিম যিদ আপনার সেঙ্গ তকর্ কির,
তাহেল আপিনই সবর্দা সিঠক, ধমর্ময|

তবুও আিম আপনার কােছ কেয়কিট ভুল-ভ্রািন্ত সম্বেন্ধ প্রশ্ন করেত
চাই|

েকন দুষ্ট েলাকরাই সফলতা প্রাপ্ত?
েকন িবশ্বাসঘাতকরা শািন্তেত থােক?
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2আপিনই েসই একজন িযিন দুষ্ট েলাকেদর এখােন েরেখেছন|
বৃেক্ষর মেতা, তারা এখন তােদর িশকড় মািটর অেনক গভীের
িবস্তার কেরেছ, ফুেল েফঁেপ উেঠেছ ফলমুল|

মুেখ তারা বেল েবড়ায় আপিন ওেদর খুবই কােছর এবং িপ্রয়|
িকন্তু হৃদেয় ওরা আপনার কাছ েথেক বহুদূের|

3 িকন্তু প্রভু, আপিন আমার হৃদয় জােনন|
আপিন আমােক েদেখেছন এবং আমার হৃদয় ও মেনর পরীক্ষা
িনেয়েছন|

জবাই করার আেগ েমষেদর েযমন টানেত টানেত িনেয় যাওয়া হয়,
েতমন কেরই ঐ পাপী েলাকেদর তািড়েয় িনেয় যান|

জবাইেয়র িদেন ওেদর জবাইেয়র জনয্ েবেছ িনন|
4কতিদন আর এই েদশ শুষ্ক থাকেব?

ঐ দুষ্ট েলাকেদর কারেণ এই েদেশর পশু এবং পাখীরা মারা
িগেয়েছ|

িকন্তু তবুও দুষ্ট েলাকরা বেল,
“আমােদর িক দশা হেব তা েদখার জনয্
িযরিময় ততিদন পযর্ন্ত জীিবত থাকেব না|”

ঈশ্বর িযরিময়েক উত্তর িদেলন
5 “িযরিময়, তুিম যিদ েলাকেদর সেঙ্গ েদৗড় প্রিতেযািগতায় ক্লান্ত হেয়

পেড়া,
তাহেল িক কের তুিম েঘাড়ােদর সেঙ্গ প্রিতেযািগতা করেব?

তুিম যিদ িনরাপদ স্থােনই হঁািপেয ওেঠা,
তাহেল িবপদ সঙু্কল জায়গায় িক করেব?

যদর্ েনর নদী তীের েবেড় ওঠা কঁাটা েঝােপ পড়েল
তুিম িক করেব?

6 েতামার িবরুেদ্ধ যারা চক্রান্ত কেরেছ
তারা হল েতামার িনেজর ভােযরা এবং েতামার িনেজর
পিরবােরর েলাকরা|

েতামারই পিরবােরর েলাকরা েতামার িবরুেদ্ধ গেজর্ উেঠেছ|
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ওরা েতামার সেঙ্গ বনু্ধর মেতা কথা বলেলও
ওেদর িবশ্বাস কেরা না|”

প্রভু তার েলাকেদর বািতল করেলন, িযহূদা
7 “আিম প্রভু আমার সমস্ত ঘরবািড়

এবং আমার সমস্ত সম্পিত্ত* পিরতয্াগ কেরিছ|
আিম যােক ভালবািস েসই তােক (িযহূদা) আিম তার শত্রুেদর তােক

িদেয় িদেয়িছ|
8 িহংস্র িসংেহর মেতা আমার েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ চেল িগেয়েছ|
তারা আমার িদেক তািকেয় গজর্ ন কেরিছল

তাই আিম তােদর েছেড় চেল িগেয়িছ|
9আমার েলাকরা শকুন পিরবৃত

মৃত প্রায় জন্তুর মেতা হেয় উেঠেছ|
তােদর িঘের পাক খােচ্ছ েলাভী শকুেনর দল|

বনয্ জন্তুরা এেসা,
এেসা িকছু খাবার েতামােদর জনয্ পেড় আেছ|

10 বহু েমষশাবক (েনতারা) আমার দ্রাক্ষােক্ষত নষ্ট কের িদেয়েছ|
তারা আমার েক্ষেত চারা গাছগুিলেক পােয় মািড়েয় িগেয়েছ|
তারা আমার সবুজ শেসয্ ভরা েক্ষতেক মরুভূিমেত পিরণত
কেরেছ|

11আমার মাঠেক তারা মরুভূিম বািনেয় েফেলেছ|
সবুজ েক্ষত এখন সমূ্পণর্রূেপ শুকেনা|

েসখােন েকউ বাস কের না|
পুেরা েদশটাই এখন শুকেনা|

ঐ েদশেক যত্ন করবার জনয্
েকউ েসখােন পেড় েনই|

12 ৈসনয্রা ঐ মরুভূিমেত এেসিছল িজিনষপত্র লুঠ করেত|

* 12:7: ঘরবািড় � সম্পিত্ত তার অথর্ হল িযহূদার েলাকরা|
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প্রভু েসই ৈসনয্েদর বয্বহার কেরিছেলন ঐ েদশেক শািস্ত েদবার
জনয্|

েদশিটর এক প্রান্ত েথেক অপর প্রান্ত পযর্ন্ত েলােকরা শািস্ত েপেয়িছল|
েকান বয্িক্ত িনরাপদ িছল না|

13 মানুষ গেমর চাষ করেব|
িকন্তু ফসল কাটার িদেন গােছ শুধু কঁাটাই খঁুেজ পােব|

যিদ তারা সমূ্পণর্রূেপ পিরশ্রান্ত হেয় যাওয়া পযর্ন্তও কাজ কের,
তবু তারা তােদর কিঠন পিরশ্রেমর মূলয্ পােব না|

তারা তােদর শসয্ েদেখ লিজ্জত হেব|
প্রভুর েরাধই এগুিল ঘটার কারণ|”

ইস্রােয়েলর প্রিতেবশীেদর প্রিত প্রভুর প্রিতশ্রুিত
14 প্রভু যা বলেলন তা হল: “ইস্রােয়েলর চারপােশর েদশগুিলেত

যারা বাস কের তােদর সেঙ্গ আিম িক করব তা আিম েতামােক বেল
েদব| তারা দুষ্ট েলাক|আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর েয েদশ িদেয়িছলাম
তা তারা ধ্বংস কের িদেয়িছল| আিমও ঐ পাপীেদর েদশ েথেক ছঁুেড়
বাইের েবর কের েদব| তােদর সেঙ্গ িযহূদার েলাকেদরও একই অবস্থা
করব| 15 েদশ েথেক তােদর তািড়েয় েদওয়ার পর আিম তােদর
জনয্ সমবয্িথত হব| আিম প্রেতয্ক পিরবারেক তােদর সম্পিত্তেত
এবং তােদর েদেশ আবার িফিরেয় আনব| 16 আিম চাই তারা ভাল
কের িশক্ষা িনক| অতীেত তারা আমার েলােকেদর বাল মূির্ত্তর নােম
প্রিতশ্রুিত িনেত িশিখেয়িছল| এখন আিম চাই তারা তােদর নতুন িশক্ষা
একই ভােব পাক| আিম চাই তারা আমার নাম বয্বহার করেত িশখুক|
আিম চাই তারা বলুক, �েযমন প্রভু আেছন|� যিদ ওরা এরকম কের
তাহেল ওরা সাফলয্ পােব এবং আিম ওেদর আমার েলাকেদর সেঙ্গ
থাকেত েদব| 17 িকন্তু যিদ ঐ জািতিট আমার বাণী না েশােন তাহেল
আিম তােদর পুেরাপুির ধ্বংস কের েদব|আিম তােদর মৃত গােছর মেতা
উপেড় েফলেবা|” এিট হল প্রভুর বাতর্ া|
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কিটবেস্ত্রর সংেকত
1 প্রভু আমােক যা বেলেছন তা হল: “িযরিময়, যাও একিট েক্ষৗম

কিট বস্ত্র িকেন আেনা এবং ওিট েতামার কিটেদেশর চারপােশ শক্ত
কের জড়াও| ওিটেক িভজেত িদও না|”

2 সুতরাং আিম একিট কিট বস্ত্র িকেন আনলাম| প্রভুর কথা মেতা
েকামের জিড়েয় িনলাম| 3 িদ্বতীয়বার প্রভুর বাতর্ া আমার কােছ এেলা|
4 এই িছল বাতর্ া: “িযরিময়, িকেন আনা কিটিট পের তুিম ফরাৎ নদীর
কােছ যাও| েসখােন কিটিট একিট পাথেরর ফঁােক লুিকেয় রােখা|”

5 সুতরাং আিম প্রভুর কথা মেতা ফসু নদীর কােছ িগেয় কিটিট
লুিকেয় রাখলাম| 6অেনকিদন পের প্রভু আমােক বলেলন, “িযরিময়,
এখন তুিম আবার ফরাৎ নদীর কােছ িগেয় লুেকােনা কিটিট িনেয়
এেসা|”

7 তখন আিম আবার ফরােতর কােছ িগেয় পাথেরর ফঁাক েথেক
কিটিট েবর করার পর েদখলাম েয ওটা নষ্ট হেয় িগেয়েছ| আর েকান
মেতই ওটা পরার মেতা অবস্থায় েনই|

8 তখন আবার প্রভুর বাতর্ া আমার কােছ এেলা| 9 প্রভু যা
বেলিছেলন, “েযমন ঐ কিটিট নষ্ট হেয় িগেয়েছ িঠক েতমিন আিম
িযহূদা এবং েজরুশােলেমর অহঙ্কারী মানুষেদর ধ্বংস কের েদব|
তােদর দপর্ চূণর্ করব| 10আিম িযহূদার সমস্ত দুষ্ট ওঅহঙ্কারী েলাকেদর
ধ্বংস কের েদব| তারা আমার বাতর্ াসমূহ শুনেত অস্বীকার কেরিছল|
তারা একগঁুেয়, েজদী| তারা িনেজর মেতা কের চেলেছ| তারা অনয্
েদবতােদর পূজা কেরেছ| িযহূদার েলাকেদর অবস্থা হেব ঐ কিটর
মেতা| তারা ধ্বংস হেবই| 11 একজন বয্িক্ত েযমন কের েকামের
কিট বস্ত্র জড়ায িঠক েতমন কের আিম ইস্রােয়ল এবং িযহূদার সমস্ত
েলাকেক আমার েকামেরর চারপােশ জিড়েয় িনলাম| এিট হল প্রভুর
বাতর্ া| “আিম ঐ সব মানুষেদর িনেজর েলােক পিরণত করার জনয্ই
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এটা কেরিছলাম| ওরা আমার িনজস্ব েলােক পিরণত হেল আিম মান
সম্মান খয্ািত সব িকছু েপতাম| িকন্তু ওরা আমার কথা শুনল না|”

িযহূদার প্রিত সতকর্ বাণী
12 “িযরিময়, িযহূদার েলাকেদর বেলা: �প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর

যা বলেলন তা হল: চামড়ার ৈতরী প্রেতয্কিট দ্রাক্ষারস রাখার থিল
দ্রাক্ষারেস ভের থাকা উিচৎ |� ওরা েতামােক মৃদু েহেস বলেব,
�আমরা িক জািন না েয প্রিতিট চামড়ার ৈতরী দ্রাক্ষারস রাখার থিল
দ্রাক্ষারেস পূণর্ থাকা উিচৎ |� 13 তখন তুিম তােদর বলেব, �প্রভু
যা বেলেছন তা হল: আিম এই েদেশর সমস্ত েলাকেক অথর্াৎ 
দায়ুেদর িসংহাসেন উপিবষ্ট রাজােদর, যাজকেদর, ভাববাদীেদর এবং
েজরুশােলেমর সমস্ত েলাকেদর মৎততায পূণর্ করব| 14 িযহূদার
েলাকরা আমার কারেণ েহঁাচট খােব এবং পরস্পেরর ঘােড় পড়েব|
িপতাপুত্র িমেলও পা জড়াজিড় করেব আর েহঁাচট েখেয় আছেড়
পড়েব|� এই হল প্রভুর বাতর্ া| �আমার সমেবদনােক আিম িযহূদার
েলাকেদর ধ্বংস করা েথেক িবরত করেত েদব না| িযহূদার েলাকেদর
ধ্বংস করার েক্ষেত্র আিম িবনু্দমাত্র িবচিলত হব না|� ”

15 মেনােযাগ িদেয় েশান|
প্রভু েতামােদর সেঙ্গ কথা বেলেছন|
েতামরা গবর্ কেরা না|

16 েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক সম্মান কেরা|
তঁার প্রশংসা কেরা, না হেল িতিন অন্ধকার বেয় আনেবন|

েযখােন েতামরা আেলার জনয্ অেপক্ষা করছ এবং আশা করছ,
েসই অন্ধকার পাহাড়গুিলেত েহঁাচট খাবার আেগ এবং পড়বার আেগ

প্রভুর প্রশংসা কর, নাহেল িতিন েসটােক ভয়াবহ অন্ধকাের
পিরণত করেবন|

িতিন আেলািটেক গাঢ় অন্ধকাের পিরবির্তত করেবন|
17 যিদ েতামরা প্রভুর কথা না েশান,
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েতামােদর অহঙ্কার আমােক ভীষণ দুঃখ েদেব|
আিম মুখ লুিকেয় িচৎকার কের কঁাদব|

আমার েচাখ িদেয় অেঝাের অশ্রু-ধারা বইেত থাকেব|
কারণ প্রভুর পালেক বন্দী কের িনেয় যাওয়া হেব|

18 রাজা এবং তঁার স্ত্রীেক বেলা,
“িসংহাসন েথেক েনেম এেসা|
েতামােদর েচাখ ধঁাধােনা রাজমুকুট মাথা েথেক খেস পড়েছ|”

19 েনেগেভর মরু শহরগুিলেত তালা লাগােনা হেয়েছ
এবং েকান বয্িক্ত তা খুলেত পারেব না|

িযহূদার সমস্ত মানুষেক িনবর্াসেন পাঠােনা হেয়েছ|
তােদর েজেলর কেয়দীেদর মেতা বেয় িনেয় যাওয়া হেয়েছ|

20 েজরুশােলম েদখ! উত্তর িদক েথেক শত্রুরা আসেছ|
েতামার েমেষর পাল* েকাথায়?

ঈশ্বর েতামােদর ঐ চমৎ  কার েমেষর পালিট িদেয়িছেলন|
েতামােদর ওটার েদখােশানা করবার কথা িছল|

21 প্রভু যখন েতামার কােছ েতামার েমেষর পােলর িহেসব িদেত
বলেবন,

তখন তুিম িক বলেব?
কথা িছল তুিম েতামার েলাকেদর ঈশ্বর সম্বেন্ধ িশক্ষা েদেব|

েতামার েনতােদর তােদর েনতৃত্ব েদবার কথা িছল|
িকন্তু তারা তােদর কাজ কেরিন|

তাই েতামােক েবশী দুঃখ যন্ত্রণা সহয্ করেত হেব|
েস যন্ত্রণা হেব একজন মিহলার প্রসব যন্ত্রণার মেতা|

22 তুিম হয়েতা িনেজেক িজেজ্ঞস করেব,
“আমার েক্ষেত্র এইসব খারাপ বয্াপারগুেলা েকন ঘটল?”

েতামার অেনক পােপর জনয্ ঐ সব ঘেটেছ|
* 13:20: েমেষর পাল এখােন �পাল� শব্দিট েবাঝায় েজরুশােলেমর আেশপােশর সব
শহরেক, েজরুশােলম হেচছ েমষপালক আর িযহূদার শহরগুিল তার েমেষর পাল|
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েতামার েপাশাক িঁছেড় েফলা হেয়েছ এবং েতামার জুেতােকই
িনেয় চেল েগেছ|

তারা েতামােক িবব্রত, িবরক্ত করার জনয্ই ওগুেলা কেরেছ|
23 একজন কােলা চামড়ার মানুষ কখনও তার গােয়র রক্ত পালটােত

পাের না|
এবং িচতাও তার গােয়র দাগ পালটােত পাের না|

েসই রকম ভােব েজরুশােলম তুিম েকানিদন পালটােব না এবং ভাল
কাজ করেত পারেব না|

তুিম সবর্দাই খারাপ কাজ করেব|

24 “আিম েতামােক েজার কের ঘর ছাড়া করেবা|
তুিম িদকিবিদক েছাটাছুিট করেব|
তুিম ভূিষর মেতা মরু ঝেড় উেড় যােব|

25 এসবই েতামােদর ভােগ্য় ঘটেব|
েতামােদর বয্াপাের আমার এটাই পিরকল্পনা|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“েকন এটা ঘটেব?

কারণ তুিম আমায় ভুেল িগেয়িছেল|
তুিম মূির্ত্তেদর িবশ্বাস কেরিছেল|

26 েজরুশােলম আিম েতামােক উলঙ্গ কের ছাড়ব|
সবাই েতামােক েদখেব|

তুিম লিজ্জত হেব|
27 েতামার ভয়াবহ কাজ আিম েদেখিছ|

আিম েতামােক একজন বয্ািভচািরণীর মত হািসমুেখ
েতামার েপ্রিমকেদর সেঙ্গ েযৗনসহবাস করেত েদেখিছ|

আিম েতামােক মােঠ-ঘােট এবং পাহাড় চূড়ায় েবশয্ার মত বয্বহার
করেত েদেখিছ|

েজরুশােলম! এর জনয্ েতামার জীবেন চরম দুির্দন ঘিনেয় আসেব|
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আিম অবাক হেয় ভাবিছ আর কতিদন তুিম এইসব েনাংরা পাপ
কাজ কের যােব|”

14
খরা এবং ভ্রান্ত ভাববাদীরা

1 খরা সম্বেন্ধ িযরিময়র প্রিত প্রভুর বাতর্ া:

2 “িযহূদার েলাকরা মৃত বয্িক্তেদর জনয্ িচৎকার কের কঁাদেব|
িযহূদার শহরগুিলেত েলাকরা আেরা েবশী দুবর্ল হেয় পড়েব|
তারা মািটেত শুেয় পেড় থাকেব|

েজরুশােলমবাসী ঈশ্বেরর কােছ িচৎকার কের সাহাযয্ প্রাথর্না করেব|
3 েনতারা তােদর পিরচারকেদর জল আনেত পাঠােব|
জলাধাের পিরচারকরা এেস

জল েদখেত পােব না|
শূনয্ পাত্র িনেয় িফের যােব,

তারা লজ্জায় মাথা ঢাকেব|
4 চাষীরা চরম েবদনা পােব ও লিজ্জত হেব|

েকউ ফসল েবানার জনয্ মািট কষর্ন কের িন|
এক েফঁাটা বৃষ্টির েদখা েনই

তাই লজ্জায় তারা মাথা ঢাকেব|
5 তৃেণর অভােব হিরণী তার সদয্জাত সন্তানেক

একাকী মােঠই েরেখ চেল যােব|
6 বনয্ গাধারা পাহােড় দঁািড়েয়

েশয়ােলর মেতা ঘ্রাণ েনেব|
িকন্তু তারা েকান খাবােরর সন্ধান পােব না|

কারণ মােঠ েকান সবুেজর িচহ্ন থাকেব না|”



িযরিময় 14:7 lxiv িযরিময় 14:12

7 “আমরা আমােদর ভুলগুেলা বুঝেত েপেরিছ|
আমরা আমােদর পােপর জনয্ কষ্ট পািচ্ছ|
েহ প্রভু,আপনার নােমর েদাহাই,আমােদর সাহাযয্ করবার জনয্
িকছু করুন|

আমরা স্বীকার করিছ আমরা পাপী,
আমরা বার বার আপনার িবরুেদ্ধ িগেয়িছ|

8 ঈশ্বর, আপিনই ইস্রােয়েলর আশা ভরসা|
এর আেগও বহুবার আপিন ইস্রােয়লেক সমসয্ার হাত েথেক
বঁািচেয়েছন|

িকন্তু এখন আপিন একজন িবেদশীর মেতা বয্বহার করেছন|
আপিন েযন পিথেকর মেতা এক রািত্র থাকার জনয্ই এখােন
এেসেছন|

9আপিন েযন স্তিম্ভত এক মানুষ|
আপিন েযন একজন ৈসিনক যার প্রাণ বঁাচােনার েকান ক্ষমতা
েনই|

িকন্তু প্রভু, আপিন আমােদর সেঙ্গই আেছন|
আপনার নাম ধেরইআমােদর ডাকা হয় সুতরাংআমােদর সাহাযয্
না কের আপিন চেল যােবন না|”

10 িযহূদার েলাকেদর সম্বেন্ধ প্রভু যা বেলেছন তা হল: “িযহূদার
েলাকরা আমােক েছেড় িদেত ভােলাবােস| তারা আমােক তয্াগ করা
েথেক িনেজেদর িনবৃত্ত কেরিন| সুতরাং এখন প্রভুও তােদর গ্রহণ
করেবন না| প্রভু এখন তােদর সব বােজ কাজ করার কথা স্মরণ
করেবন| প্রভু তােদর পােপর শািস্ত েদেবন|”

11 প্রভু আমােক বেলিছেলন, “িযরিময়, িযহূদার েলাকেদর জনয্
ভাল িকছু েচেয় আমার কােছ প্রাথর্না েকােরা না| 12 খুব সম্প্রিত হয়েতা
িযহূদার েলাকরা উপবাস করেত এবংআমার কােছ প্রাথর্না করেত শুরু
করেব| িকন্তুআিম তােদর প্রাথর্না শুনব না| এমনিক তারা যিদ আমােক
েহামবিল এবং শসয্ ৈনেবদয্ িদেত চায় তাও আিম গ্রহণ করব না| যুদ্ধ
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েডেক এেন িযহূদার েলাকেদর আিম ধ্বংস করব| আিম তােদর খাদয্
সিরেয় িনেয় যাব| এবং তারা দুির্ভেক্ষর সামেন পড়েব| মহামারী েডেক
এেন আিম তােদর ধ্বংস করব|”

13 িকন্তু আিম প্রভুেক বেলিছলাম, “প্রভু, আমার মািলক,
ভাববাদীরা েলাকেদর অনয্ িকছু বলিছল| তারা িযহূদার েলাকেদর
বলিছল, �শত্রুর তরবাির েতামােদর ক্ষিত করেব না| েতামরা অনাহাের
কষ্ট পােব না| প্রভু েতামােদর এই েদেশ শািন্ত এেন েদেব|� ”

14তখন প্রভুআমােক বেলিছেলন, “িযরিময়,ঐভাববাদীরা আমার
নাম িনেয় িমেথয্ ধেমর্াপেদশ প্রচার করেছ| আিম ঐ ভাববাদীেদর
পাঠাই িন| আিম তােদর আমার কথা িদেয় আেদশও িদইিন| ঐ
ভাববাদীরা িমেথয্ দশর্ন, মূলয্হীন যাদু এবং জাগরণ-স্বপ্ন প্রচার করেছ|
েসটা তােদর িনজস্ব ধয্ান-ধারণা| েয ধারণা অন্তঃসারশূনয্ েভাজবািজ
ছাড়া আর িকছু নয়| 15 ঐ ভাববাদীরা, যারা আমার নাম িনেয় ধমর্-
প্রচার কের তােদর নােম আিম এ-ই বিল| আিম তােদর পাঠাই িন| ঐ
ভাববাদীরা বেলিছল, �েকান শত্রু এই েদশ আক্রমণ করেত পারেব
না| এই েদেশ অনাহার বেল িকছু থাকেব না|� ঐ ভাববাদীরা অনাহাের
মারা যােব এবং শত্রুর তরবািরর আঘােত তােদর মৃতুয্ ঘটেব| 16 এবং
েলাকেদর, যােদর ভাববাদীরা ধেমর্াপেদশ িদত, তােদর রাস্তায় ছঁুেড়
েফেল েদওয়া হেব| অনাহাের এবং শত্রুর তরবািরেত তােদর মৃতুয্
ঘটেল েকউ তােদর কবর িদেত এিগেয় আসেব না| েকউই আসেব না,
এমন িক তােদর স্ত্রী পুত্র কনয্ারাও নয়| আিম তােদর শািস্ত েদব|

17 “িযরিময়, িযহূদার েলাকেদর কােছ
এই বাণী উচ্চারণ কেরা:

�আমার েচাখ জেল ভের িগেয়েছ, িদন রািত্র আিম শুধুই কঁাদব|
আিম আমার অক্ষত েযানী কনয্ার জনয্ কঁাদব এবং কঁাদব আমার

েলােকেদর জনয্|
কারণ েকউ তােদর আঘাত কেরেছ|
তারা গুরুতরভােব আহত|
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18 যিদ আিম েসই েদশিটেত যাই
তেব আিম তরবািরর আঘােত িনহত মানুষেদর েদখেত পাব|

যিদ আিম েসই শহের যাই
তাহেল খােদয্র অভােব বহু অসুস্থ মানুষেক েদখেত পাব|

যাজক এবং ভাববাদীেদর
েকানও িভেন্দেশ িনেয় যাওয়া হেয়েছ|� ”

19 েলাকরা বলল, “প্রভু আপিন িক িযহূদােক পুেরাপুির বািতল কের
িদেয়েছন?

প্রভু আপিন িক িসেয়ানেক ঘৃণা কেরন?
আপিন আমােদর এমন আঘাত কেরেছন েয আমরা আর কখনও সুস্থ

হেয় উঠেত পারেবা না|
েকন আপিন এরকম করেলন?

আমরা শািন্তর আশায় বেস থাকেলও
ভাল িকছু ঘটেছ না|

আমরা েসের ওঠার অেপক্ষায় বেস রইলাম
িকন্তু শুধুই সন্ত্রাস এেলা|

20 প্রভু, আমরা জািন আমরা খারাপ েলাক|
আমরা জািন আমােদর পূবর্পুরুষরাও অেনক খারাপ কাজ
কেরিছল|

হঁয্া আমরা আপনার িবরুেদ্ধ অেনক পাপ কেরিছ|
21আপনার নােমর েদাহাই, আমােদর েঠেল সিরেয় রাখেবন না|

আপনার মিহমািন্বত িসংহাসনেক অসম্মান অনাদেরর পাত্র
করেবন না|

আপনার সেঙ্গ আমােদর চুিক্তর কথা স্মরণ করুন|
আপিন েসই চুিক্ত ভঙ্গ করেবন না|

22 িবেদশী মূির্ত্তেদর বৃষ্টি আনার ক্ষমতা েনই|
আকােশরও বৃষ্টি ঝরােনার শিক্ত েনই|

আপিনই আমােদর একমাত্র আশা ভরসা|
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আপিনই সব িকছুর স্রষ্টা|”

15
1 প্রভু আমােক বেলিছেলন, “এমন িক যিদ েমািশ এবং শমূেয়ল

আমার কােছ িযহূদার েলাকেদর হেয় প্রাথর্না কের তাহেলও আিম
তােদর প্রিত করুণা করব না, িযরিময়| িযহূদার েলাকেদরআমার কােছ
আসেত িদও না| ওেদর চেল েযেত বেলা| 2 ওরা হয়েতা েতামােক
িজেজ্ঞস করেব, �আমরা েকাথায় যাব?� তুিম ওেদর একথা বেলা:
প্রভু যা বলেলন,

“ �আিম িকছু েলাকেক মৃতুয্র জনয্ মেনানীত কেরিছ|
তারা মরেব|

আিম তরবাির িদেয় িনহত হবার জনয্ িকছু মানুষেক িনবর্াচন কেরিছ|
তারা তরবািরর আঘােতই মারা যােব|

আিম িকছু েলাকেক িনবর্াচন কেরিছ অনাহাের মৃতুয্র জনয্|
তারা অনাহােরই মারা যােব|

আিম িকছু েলাকেক বন্দী কের িবেদেশ পাঠাবার জনয্ িনবর্াচন কেরিছ,
তারা িবেদেশ কেয়দীেদর মেতা বন্দী থাকেব|

3আিম তােদর িবরুেদ্ধ চার ধরেণর ধ্বংসকারকেক পাঠাব|�
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
�আিম তরবাির হােত শত্রুেক পাঠাব তােদর মারেত|
আিম েসই মৃতেদহগুিল েটেন িনেয় েযেত কুকুর পাঠাব|
আিম িচল, শকুন এবং বনয্ জন্তুেদর পাঠাব

তােদর মাংস খাওয়ার জনয্|
4আিম িযহূদার েলাকেদর ভয়ঙ্কর এক উদাহরণ িহেসেব

সারা িবেশ্বর সামেন খাড়া করব|
েযেহতু িযহূদার রাজা িহিষ্কেয়র পুত্র
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মনঃিশ েজরুশােলেম কুকমর্ কেরিছল
তাই আিমও িযহূদার সেঙ্গ েসই একই িজিনষ করব|�

5 “েজরুশােলম শহর েকউ েতামার জনয্ দুঃখ অনুভব করেব না|
েকউ দুঃেখ েতামার জনয্ েকঁেদ উঠেব না|
এমন িক তুিম েকমন আেছা এ কথা িজজ্ঞাসা করবার দায় কােরা
থাকেব না|

6 েজরুশােলম, তুিম আমায় েছেড় চেল িগেয়িছেল|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“বারবার তুিম আমােক েছেড় চেল িগেয়েছা|

তাই আিম েতামােক শািস্ত েদব এবং ধ্বংস করব|
েতামার শািস্ত িপেছােত িপেছােত আিম ক্লান্ত|

7 িযহূদার েলাকেদর আিম আমার কঁাটায়ুক্ত দণ্ড িদেয় তুেল আলাদা
কের েদব|

শহেরর ফটেকর সামেন েথেকই তােদর িবিচ্ছন্ন কের েদব|
আমার েলাকরা বদলায় িন|

তাই আিম তােদর ধ্বংস করব|
আিম তােদর েছেলেমেয়েদর সিরেয় িনেয় যাব|

8অেনক স্ত্রী তােদর স্বামীেক হারােব|
সমুেদ্র যত বািল আেছ তার েথেকও েবশী সংখয্ার িবধবা
েসখােন বাস করেব|

আিম দুপুের বেয় আনব এক ধ্বংসকতর্ ােক|
েসই ধ্বংসকতর্ া িযহূদার যুবকেদর মােক হতয্া করেব,

িযহূদার েলাকেদর জনয্ আিম শুধু ভয় আর যন্ত্রণা বেয় আনেবা|
খুব শীঘ্রই আিম এিট ঘটােবা|

9 তােদর শত্রু তরবাির হােত আক্রমণ কের হতয্া করেব|
িযহূদার জীিবত সমস্ত েলাকেক তারা হতয্া করেব|

একজন মােয়র হয়ত সাত জন পুত্র থাকেব,
িকন্তু তার সব পুত্রই মারা যােব|
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েসই মিহলা শুধু কঁাদেতই থাকেব যতক্ষণ পযর্ন্ত না তার িনঃশ্বাস বন্ধ
হেয় যায়|

েস মানিসক ভােব সমূ্পণর্ িবপযর্স্ত হেয় পড়েব|
তার উজ্জ্বল িদনগুিল দুঃেখর অন্ধকার গ্রাস কের েনেব|”

িযরিময় পুনরায় ঈশ্বরেক অিভেযাগ জানাল
10 মা, আিম (িযরিময়) দুঃিখত

েয তুিম আমায় জন্ম িদেয়েছা|
আিমই হিচ্ছ েসই বয্িক্ত যােক

পুেরা েদশিটেক অিভযুক্ত ও সমােলাচনা করেত হেব|
আিম ধারদাতাও নই, ধারগ্রাহকও নই|

তবু আমােক প্রেতয্েক অিভশাপ িদেচ্ছ|
11 প্রভু, আিম সিতয্ই আপনােক ভাল ভােব েসবা কেরিছ|

আমার শত্রুরা যখন আমায় িবপেদ েফেলিছল তখন আিম
আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছ|

িযরিময়েক ঈশ্বেরর উত্তর
12 “িযরিময় তুিম জােনা েয

েকউ েলাহােক চূণর্ করেত পাের না|
এমন িক িপতলেকও নয়|

আিম উত্তেরর়* েলাহার কথা বলিছ|
13 িযহূদার েলাকেদর প্রচুর ধনসম্পিত্ত আেছ|

আিম েসই সব সম্পিত্ত অনয্েদর মেধয্ িবিলেয় েদব|
ঐ েলাকেদর ঐ সব সম্পিত্ত িকনেত হেব না|

েকন? কারণ িযহূদার েলাকরা অেনক অেনক পাপ কেরেছ|
তারা িযহূদার সবর্ত্র পাপ কেরেছ|

14 িযহূদার েলাকরা, েতামােদরআিম েতামােদর শত্রুরকােছ দাস কের
রাখেব|

* 15:12: উত্তর বািবেলর েয ৈসনয্রা উত্তর েথেক এেস িযহূদার েদশেক আএমণ করেব,
এখােন তােদর কথা বলা হেচছ|
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অেচনা এক েদেশ েতামরা দাসত্ব করেব|
আিম প্রচণ্ড রুদ্ধ|

আমার েরাধ হল তপ্ত আগুেনর মেতাই
এবং েতামরা তােত পুেড় মরেব|”

15 প্রভু, আপিন আমােক বুঝেত েপেরেছন|
আমােক মেন েরেখ আমােক রক্ষা করুন|

েলাকরা আমােক আঘাত কের চেলেছ|
ওেদর েযাগয্ শািস্ত িদন|

ওেদর প্রিত আপিন েয ৈধেযর্য্র পরীক্ষা িদেচ্ছন
তােত আিম েযন ধ্বংস হেয় না যাই|

আমার সম্বেন্ধ ভাবুন|
আপনার জনয্ েয কষ্ট ও যন্ত্রণা আিম েভাগ করিছ েস বয্াপাের
একটু ভাবুন প্রভু|

16আপনার বাতর্ া আমার কােছ েপৗেঁছিছল|
আপনার কথাগুেলা আমার কােছ এেসিছল এবং েসগুিল আিম
হজম কের েফললাম|

আপনার বাতর্ া আমােক খুশী কেরিছল|
আমােক আপনার নােম ডাকেত পারবার জনয্ আিম খুশী
হেয়িছলাম|

আপনার নাম হল: “প্রভু সবর্শিক্তমান|”
17আিম কখনও জনতার সেঙ্গ বিসিন|

েযেহতু তারা আমােক িনেয় হাসাহািস কেরিছল|
আিম িনেজেক িনেয় বেসিছলাম, কারণ আপনার প্রভাব আমার ওপর

রেয়েছ|
আমার চারপােশ অসততার জনয্ই আপিন আমােক েক্রাধ িদেয় ভের

িদেয়িছেলন|
18আিম বুঝেত পাির না েকন এখনও আিম বয্াথা েবাধ কির|

আিম বুঝেত পাির না েকন আমার ক্ষত েসের ওেঠ না|
প্রভু, আমার মেন হয় আপিন বদেল িগেয়েছন|
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আপিন হেলন শুিকেয় যাওয়া ঝণর্া|
িকংবা হঠাৎ  জেলর প্রবাহ েথেম যাওয়া একিট ঝণর্া|

19 তখন প্রভু বেলিছেলন, “িযরিময়, তুিম িনেজেক বদিলেয় আমার
কােছ িফের এেসা

তাহেল েতামােক শািস্ত েদব না|
তুিম যিদ িনেজেক পিরবতর্ ন কের আমার কােছ িফের আস

তাহেলই তুিম আমার েসবা করেত পারেব|
ঐসব মূলয্হীন কথা না বেল যিদ তুিম গুরুত্বপূণর্ কথা বলেত পােরা

তেবই তুিম আমার হেয় কথা বলেত পারেব|
িযহূদার েলাকেদর িনেজেদর বদেল েফেল েতামার কােছ িফের

আসেত হেব িযরিময়|
িকন্তু তুিম িনেজেক তােদর মেতা কের বদিলও না|

20আিম েতামােক এমন শিক্তশালী কের তুলব
েয েলােক ভাবেব তুিম

িপতেলর েদওয়ােলর মেতা কিঠন|
িযহূদার েলােকরা েতামার সেঙ্গ যুদ্ধ করেলও

েতামােক ওরা পরািজত করেত পারেব না|
কারণ আিম েতামার সেঙ্গ আিছ|

আিম েতামােক সাহাযয্ করব|
আিমই েতামােক রক্ষা করব|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
21 “আিম েতামােক ঐসব দুষ্ট েলাকেদর হাত েথেক রক্ষা করব|

ওরা েতামােক ভয় েদখােব| িকন্তু আিম েতামােক ওেদর হাত
েথেক রক্ষা করেবা|”
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প্রলেয়র িদন
1প্রভুর বাতর্ া আমার কােছ এেসিছল: 2 “িযরিময় তুিম িবেয় করেত

পারেব না| এখােন েতামার েকান সন্তান থাকেব না|”
3 িযহূদার েছেলেমেয়েদর সম্বেন্ধ প্রভু এগুিল বলেলন| এবং েসই

সমস্ত েছেলেমেয়েদর িপতা ও মাতার সম্বেন্ধ প্রভু যা বলেলন: 4 “ঐ
েলাকগুেলার ভয়ঙ্কর মৃতুয্ আসেব| েকউ তােদর জনয্ কঁাদেব না|
তােদর জনয্ েকউ িচতা জ্বালােব না| মৃতেদহগুিল িবষ্ঠার মেতা ছিড়েয়
িছিটেয় পেড় থাকেব| ওেদর মৃতুয্ ঘটেব একজন শত্রুর তরবািরর
আঘােত অথবা তারা মারা যােব অনাহাের| মৃতেদহগুিল শকুন এবং
বনয্ পশুেদর খাদয্ হেব|”

5 সুতরাং প্রভু বলেলন, “িযরিময় েকান শ্রাদ্ধ বাড়ীেত েযও না|
েতামার তােদর জনয্ দুঃখ প্রকাশ করার দরকার েনই| কারণ আিম
আমার আশীবর্াদ িফিরেয় িনেয়িছ| আিম িযহূদার েলাকেদর প্রিত দয়া
েদখাব না| আিম তােদর জনয্ দুঃখও প্রকাশ করব না|” এই হল প্রভুর
বাতর্ া|

6 “িযহূদার সাধারণ এবং গুরুত্বপূণর্ মানুষ সকেলই মারা যােব|
েকউ তােদর শবেদহ কবর েদেব না, েকউ কঁাদেবও না| েকউ তােদর
জনয্ েশাক প্রকাশ কের মাথার চুল কািমেয় েফলেব না| 7 এন্দনরত
েলাকেদর জনয্ েকউ খাবার িনেয় আসেব না| েয সমস্ত েলাকরা
তােদর অিভভাবেকর মৃতুয্েত েশাক করেছ তােদর েকান বয্িক্তআরাম
েদেব না| যারা কঁাদেব তােদর জনয্ পানীয় জেলর বয্বস্থাও েকউ কের
েদেব না|

8 “িযরিময়, েকান উৎসব মুখর বািড়েত যােব না এবং েসই বািড়েত
েকান িকছু েখেতও বসেব না| 9 প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
এই কথাগুিল বলেলন, �খুব শীঘ্রই আিম সমস্ত আনন্দ েকালাহেলর
শব্দ বন্ধ কের েদব| একিট িববাহ সভায় েলােকরা েয সব শব্দসমূহ
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কেরআিম েস সব বন্ধকের েদব| েতামার জীবন কােলই এগুিল ঘটেব|
আিম এই কাজগুিল দ্রুত করব|�

10 “িযরিময়, িযহূদার েলাকেদর তুিম এই কথাগুিল জািনেয় দাও|
তারা েতামােক িজেজ্ঞস করেব, �প্রভু েকন আমােদর সম্বেন্ধ এই
ভয়ঙ্কর কথাগুিল বেলেছন? আমরা িক অনয্ায় কেরিছ? আমােদর
প্রভু ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ আমরা িক পাপ কেরিছ?� 11 তখন তুিম
এগুিল তােদর অবশয্ই বলেব: �েতামােদর পূবর্পুরুষরা আমােক তয্াগ
কেরিছল বেলই েতামােদর জীবেন এসব ভয়ঙ্কর িজিনষ আসেব|�
এই হল প্রভুর বাতর্ া| �তারা আমােক তয্াগ কের অনয্ েদবতােদর
েসবা কেরিছল| তারা অনয্ েদবতােদর পূজা কেরিছল| েতামােদর
পূবর্পুরুষরা আমার িবধানেক অস্বীকার কের আমােক তয্াগ কেরিছল|
12 িকন্তু েতামরা েয সব পাপ কাজ কেরছ তা েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
পাপকাজ েথেক অেনক খারাপ| েতামরা একগঁুেয়, েজদী| েতামরা
আমােক অমানয্ কের যা খুশী তাই কেরেছা| 13 তাই েতামােদর
আিম এেদেশর বাইের ছঁুেড় েফলব| আিম েতামােদর েজার কের
িবেদেশ পাঠাব| এমন এক েদেশ পাঠাব যা েতামােদর পূবর্পুরুষেদরও
অেচনা| েসখােন েতামরা অনয্ানয্ মূির্ত্তেদর েসবা করেত পারেব| আিম
েতামােদর েকান রকম সাহাযয্ করেত যাব না|�

14 “েলাকরা প্রিতশ্রুিত কেরা এবং বেলা, �প্রভুর অিস্তত্ব েযমন
িনিশ্চত, িযিন আমােদর িমশর েথেক েবর কের এেনেছন �� েসই
রকম িনিশ্চতরূেপ| িকন্তু সময় এিগেয় আসেছ|” এই হল প্রভুর বাতর্ া,
“যখন মানুষ আর ঐ কথা বলেব না| 15 েলাকরা তখন নতুন িকছু
বলেব| তারা বলেব, �প্রভুর অিস্তত্ব েযমন িনিশ্চত িযিন আমােদর
উত্তেরর েদশ েথেক বার কের এেনিছেলন, েসই রকম িনিশ্চতভােব|�
িতিন তােদর িনেয় এেসিছেলন েসই সব েদেশর বাইের েথেক েযখােন
তােদর িতিন পািঠেয়িছেলন...� েকন তারা একথা বলেব? কারণআিম
ইস্রােয়লীয়েদর পূবর্পুরুেষর মািটেত িফিরেয় আনব|

16 “খুব শীঘ্রই আিম অেনক েজেলেক এেদেশ পাঠাব” এই হল
প্রভুর বাতর্ া| ঐ েজেলরা িযহূদার েলাকেদর ধরেব| তারপর আিম
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অেনক িশকারীেক এেদেশ পাঠাব|* তারা পাহােড়, পবর্েত, পাথেরর
খঁােজ েযখােনই িযহূদার েলাকেদর েদখেত পােব, েসখােনই তােদর
িশকার করেব| 17তারা যা কের তার সবইআিম েদখেত পািচ্ছ| িযহূদার
েলাকরা যা কেরেছ তা আমার কােছ েগাপন করা সম্ভব নয়| তােদর
পাপ আমার কােছ অজানা নয়| 18 তােদর দুষ্ট কােজর জনয্ আিম
তােদর িদ্বগুণ পিরমাণ েফরৎ েদব| তােদর প্রিতিট পােপর জনয্ আিম
তােদর িদ্বগুণ শািস্ত েদব| কারণ তারা আমার েদশেক অপিবত্র কের
িদেয়েছ| তারা তােদর ভয়ঙ্কর মূির্ত্তেদর িদেয় আমার েদশেক অপিবত্র
কের তুেলেছ| আিম ঐ মূির্ত্তেদর ঘৃণা কির| েসই জনয্ আিম তােদর
সেঙ্গ এরকম বয্বহার করব|”

19 প্রভু, আপিন আমার শিক্ত, আপিন আমার রক্ষক|
আপিন িবপেদর সমেয় আশ্রয় েনওয়ার জনয্ এক িনরাপদ
জায়গা|

পৃিথবীর সমস্ত েদশ আপনার কােছ আসেব|
তারা বলেব, “আমােদর িপতােদর েদেশ িছল মূির্ত্ত|

তারা ঐ সমস্ত অসার মূির্ত্তেদর পূজা কেরিছল|
িকন্তু ঐ মূির্ত্তরা এতটুকুও সাহাযয্ কেরিন|”

20 মানুষ িক তার িনেজর জনয্ প্রকৃত েদবতােক ৈতরী করেত পাের?
না তারা শুধু মূির্ত্ত বানােত পাের| িকন্তু ঐ সব মূির্ত্তরা প্রকৃত েদবতা

নয়|

21 প্রভু বলেলন, “যারা মূির্ত্ত বানায় েসই সব েলাকেদর আিম িশক্ষা
েদব|

ওেদর আিম আমার ক্ষমতা ও শিক্তর সম্বেন্ধ িশক্ষা েদব|
তাহেল তারা উপলিব্ধ করেত পারেব েয আিমই ঈশ্বর|

তারা জানেব আিমই প্রভু|”
* 16:16: ঐ � এেদেশ পাঠাব এর অথর্ বািবেলর শত্রু ৈসনয্|
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17
হৃদেয় েলখা েদাষ

1 “িযহূদার েলাকেদর পাপ এক জায়গায় েলখা আেছ
েযখােন েসইগুেলা েমাছা যায় না|

েলাহার কলম িদেয় এবং ডগায় হীের* েদওয়া কলম িদেয়
ঐ পাপগুেলা পাথেরর ওপর েলখা হেয়েছ|
এবং ঐ সব পাথরগুিল হল তােদর হৃদয়|

ঐ সব পাপ েলখা হেয়েছ তােদর উৎসেগর্র েবদীর শৃেঙ্গ|
2 তােদর সন্তানরা মেন রােখ েসই উৎসেগর্র েবদীর কথা

যা মূির্ত্তসমূহেক উৎসগর্ করা হেয়িছল|
তারা মেন রােখ েসই কােঠর খঁুিটগুিলেক

েযগুেলা উৎসগর্ করা হেয়িছল আেশরােক|
তারা েসই সব িজিনষ মেন রােখ

পাহাড় চূড়ায় এবং গােছর নীেচ|
3 তারা মেন করেব উনু্মক্ত প্রান্তের

পবর্েতর ওপের িক হেয়িছল|
িযহূদার েলাকেদর প্রচুর ধনসম্পিত্ত|

আিম এই সব অনয্ েলাকেদর িবিলেয় েদব|
েসই েলাকরা েতামােদর েদেশ মূির্ত্তসমূেহর
সমস্ত উচ্চ স্থানগুিল ধ্বংস কের েদেব|
েতামরা েসই সমস্ত জায়গায় পূজা কেরেছা|

এবং েসটা একটা পাপ|
4আিম েতামােদর েয েদশ িদেয়িছলাম তা েতামরা হারােব|

েতামােদর শত্রুেদর আিম েতামােদর েদশ িনেয় িনেত েদব এবং
েতামােদর তােদর দাস হেত েদব এমন এক েদেশ েযটা
েতামরা জােনা না|

কারণ আিম ভীষণ রুদ্ধ|

* 17:1: হীের আক্ষিরক অেথর্, “নীলকান্ত মিন|”
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আমার েরাধ হল গনগেন আগুেনর মেতা এবং েতামরা েসই
আগুেনর েলিলহান িশখায় িচর িদেনর জনয্ পুেড় ছাই হেয়
যােব|”

েলােকেদর িবশ্বাস এবং ঈশ্বরেক িবশ্বাস
5 প্রভু এগুিল বলেলন,
“যারা অনয্েদর িবশ্বাস কের,

তােদর জীবেন অমঙ্গল ঘটেব|
অনয্েদর শিক্তর ওপর যারা ভরসা কের থােক

তােদর েক্ষেত্রও অমঙ্গল ঘটেব|
কারণ ঐ েলাকরা প্রভুর প্রিত িবশ্বাস হািরেয়েছ|
6ঐ সমস্ত েলাকরা হল জনমানবহীন মরুভূিমর কঁাটা েঝােপর মেতা|

তপ্ত, শুষ্ক এবং অনুবর্র মািটেতও তারা জন্মায়|
েসই সব েঝাপঝাড় জােন না

ঈশ্বর কত ভাল িজিনস িদেত পােরন|
7 িকন্তু েয বয্িক্ত প্রভুেত িবশ্বাস রাখেব, েস প্রভুর আশীবর্াদ েথেক

বিঞ্চত হেব না|
কারণ প্রভু তােক েদখােবন েয তঁােক িবশ্বাস করা যায়|

8 এই বয্িক্ত জেলর ধাের েরাপণ করা গােছর মেতা শিক্তশালী হেয়
উঠেব|

েয গােছর লম্বা িশকড় জেলর সন্ধান পােব, গ্রীেষ্মর সময় েসই
গাছ ভীত হেব না|

েসই গােছর পাতা সবর্দা সবুজ থাকেব| খরার বছেরও েস িনিশ্চন্ত
থাকেব|

ফলদান েথেক েস কখনও িবরত থাকেব না|

9 “মানুেষর মন খুবই েকৗশলপূণর্|
তার অসুস্থ অবস্থার েকান িচিকৎ সা েনই|

10 িকন্তু আিমই প্রভু
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এবং আিম মানুেষর হৃদয়ও পিরষ্কার েদখেত পাই|
আিম একজন মানুেষর মনেক পরীক্ষা করেত পাির|

আিম িনধর্ারণ করেত পাির কার িক থাকা উিচৎ |
আিম একজন মানুেষর কেমর্র ফল িনধর্ারণ করেত পাির|

11কখেনা কখেনা একটা পাখী
অেনয্র িডেম তা িদেয় তােক েফাটায|

িঠক একই ভােব একজন মানুষ ঠকায়
এবং অেনয্র টাকা আত্মসাত্ কের|

েসই টাকা েস তার অেধর্ক জীবেন উিড়েয় েদয়|
জীবেনর েশষ পযর্ােয েস বুঝেত পাের েয েস কত বড় িনেবর্াধ|”

12 একদম প্রথম েথেকই আমােদর উপাসনাগৃেহ িছল
ঈশ্বেরর মিহমািন্বত িসংহাসন|
তা ভীষণ গুরুত্বপূণর্ স্থান|

13 প্রভু আপিনই ইস্রােয়েলর আশা|
প্রভু আপিন জীবন্ত ঝণর্ার মত|

যিদ একজন মানুষ আপনার কাছ েথেক মুখ িফিরেয় েনয়,
তার জীবন হেয় যােব খুবই েছাট|

িযরিময়র তৃতীয় অিভেযাগ
14 প্রভু, আমােক সািরেয় তুলুন

এবং আিম সিতয্ সিতয্ই েসের উঠব|
আমায় রক্ষা করুন,

তাহেল আিম সিতয্ই রক্ষা পাব|
প্রভু, আিম আপনার প্রশংসা কির!
15 িযহূদার েলাকরা আমােক প্রশ্ন কেরই চেলেছ|

তারা বলেছ, “িযরিময়, প্রভুর বাতর্ ার িক হল?
আমােদর েদখেত হেব ঐ বাতর্ া সিতয্ হেব|”
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16 প্রভু, আিম আপনার কাছ েথেক েদৗেড় পালাই িন
বরং আিম আপনােকই অনুসরণ কের চেলিছ|
আিম আপনারই ইেচ্ছ মেতা েমষপালক হেয়িছ|

আিম কখেনাই চাইিন ভয়ঙ্কর িদন আসুক|
প্রভু আিম যা বেলিছলাম, তা সব আপিন জােনন|
যা ঘেটেছ তার সব িকছুই আপিন িনেজর েচােখ েদেখেছন|

17 প্রভু আমােক ধ্বংস করেবন না|
আিম অশািন্তর সময়গুেলােতআপনার ওপের িনভর্ র কের থািক|

18 েলাকরা আমােক িনযর্াতন করেছ|
ওেদর লিজ্জত করুন|

িকন্তু আমােক িনরাশ করেবন না|
ঐ মানুষেদর ভয় েপেত িদন|

িকন্তু আমােক ভীত কের তুলেবন না|
প্রলেয়র েসই ভয়ঙ্কর িদনগুেলা আমার শত্রুেদর জীবেন আসুক|

তােদর চূণর্ করুন| বারবার তােদর চূণর্ করুন|

িবশ্রােমর িদনেক পিবত্র রাখা েহাক্
19প্রভু, আমােক এই কথাগুিল বলেলন: “িযরিময়, যাও েলাকেদর

ফটেকর কােছ িগেয় দঁাড়াও েযটার মেধয্ িদেয় িযহূদার রাজা েভতের
েঢােক এবং বাইের যায়| েলাকেদর আমার বাতর্ া েশানাও এবং তারপর
েজরুশােলেমর প্রেতয্কিট ফটেক িগেয় একই কাজ কেরা|”

20ঐ েলাকেদর বেলা: “প্রভুর বাতর্ া েশান| েশান িযহূদার রাজা এবং
িযহূদার সাধারণ মানুষ| এই ফটক িদেয় েজরুশােলেম যাতায়াত করা
প্রেতয্কিট মানুষ আমার কথা েশান! 21 প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন:
�সতকর্ েথেকা, েতামরা িবশ্রােমর িদেন েজরুশােলেমর ফটক িদেয়
েকান মালপত্র িনেয় যাতায়াত করেত পারেব না| 22 িবশ্রােমর িদেন
ঘেরর মালপত্রও িনেয় যাতায়াত করেত পারেব না| েসিদন কােজও
েযেত পারেব না| িবশ্রােমর িদন েতামরা পিবত্র িদন িহেসেব যাপন
করেব| আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদরও এই আেদশ িদেয়িছলাম|



িযরিময় 17:23 lxxix িযরিময় 18:2

23 িকন্তু তারা আমার কথা েশােনিন| েতামােদর পূবর্পুরুষরা আমােক
অমানয্ কেরিছল| েতামােদর পূবর্পুরুষরা িছল একগঁুেয় ও েজদী|
আিম তােদর শািস্ত িদেয়িছলাম িকন্তু তােত েকান ফল হয়িন| তারা
আমার েকান কথা েশােনিন| 24 িকন্তু েতামরা মন িদেয় আমার কথা
েশান| আমােক মানয্ কেরা| এই হল প্রভুর বাতর্ া: িবশ্রােমর িদন
েজরুশােলেমর ফটক িদেয় েকান মালপত্র বেয় এেনা না| িবশ্রােমর
িদন কাজ করা বন্ধ েরেখা এবং ঐ িদনিট পিবত্র ভােব কাটাও|

25 “ �যিদ েতামরা আমার আেদশ মানয্ কেরা, তাহেল দায়ুেদর
িসংহাসেন উপিবষ্ট রাজগণ েজরুশােলেমর ফটক িদেয় প্রেবশ
করেব| রেথ চেড়, েঘাড়ায় চেড় িবিভন্ন রাজারা আসেব| িযহূদা
এবং েজরুশােলেমর েনতারা হেব েসই রাজা এবং েজরুশােলম
িচরকােলর জনয্ বসবাসকারী েলাক পােব| 26 িযহূদা শহর েথেক
েলাকরা আসেব েজরুশােলেম| েজরুশােলেমর আশপােশর েছাট্ট
গ্রাম েথেক, িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর েদশ েথেক, পিশ্চম পাহােড়র
পাদেদশ েথেক এবং েনেগভ েথেক েলাকরা আসেব েজরুশােলেম|
ওরা সবাই সেঙ্গ িনেয় আসেব ধুপধূনা, েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্| তারা
েসই সমস্ত উপহার এবং ৈনেবদয্ আনেব প্রভুর উপাসনা গৃেহর জনয্|

27 “ �িকন্তু যিদ েতামরা আমােক অমানয্ কেরা এবং আমার কথা
না েশান তাহেল অমঙ্গল ঘিনেয় আসেব| যিদ েতামরা িবশ্রােমর িদন
েজরুশােলেমর ফটক িদেয় েবাঝা বহন কেরা এবং তােক অপিবত্র
কেরা, তাহেল আিম েজরুশােলেমর ফটকগুেলােত আগুন জ্বািলেয়
েদব, েসই আগুন যা েনভােনা যায় না| েসই আগুন েজরুশােলেমর
ফটক েথেক শুরু কের সব িকছু পুিড়েয় ছাই কের েফলেব|� ”

18
কুেমার এবং কাদামািট

1 িযরিময়র কােছ প্রভুর এই বাতর্ া এেসিছল: 2 “িযরিময় যাও,
কুেমােরর বািড় যাও| কুেমােরর ঘের আিম েতামােক আমার বাতর্ া
জানাব|”
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3তাই আিম কুেমােরর বািড় িগেয়িছলাম| আিম েদেখিছলাম কুেমার
তার চাকায়় কাদামািট িনেয় কাজ করেছ| 4কাদামািট িদেয় েস একিট
পাত্র ৈতরী করিছল| িকন্তু েকাথাও েকান গণ্ডেগাল হিচ্ছল| তাই কুেমার
আবার কাদামািট চড়ািচ্ছল নতুন পাত্র ৈতরীর জনয্| মেনর মেতা কের
হাত িদেয় েস পােত্রর আকার গড়েত চাইিছল|

5 তখন প্রভুর বাতর্ া এেস েপৗছঁােলা আমার কােছ: 6 “ইস্রােয়েলর
পিরবার, েতামরা জােনা েয আিম (ঈশ্বর) েতামােদর সেঙ্গ এই রকমই
করেত পাির| েতামরা হেল কুেমােরর হােত রাখা কাদামািট আর
আিম হলাম কুেমার| 7 হয়েতা এমন সময় আসেত পাের যখন আিম
েতামােদর একিট েদশ অথবা একিট রােজয্র সম্বেন্ধ কথা বলব| আিম
হয়ত বলেত পাির েয আিম ঐ েদশিটেক গেড় তুলব| আবার এও
বলেত পাির েয আিম ঐ েদশিট ও তার রাজধানীেক ধ্বংস করব|
8 িকন্তু ঐ জািতর েলাকরা হয়েতা তােদর হৃদয় ও মেনর পিরবতর্ ন
করেত পাের| হয়েতা তারা আর পাপ কাজসমূহ করেব না| তখন
আিমও মত পিরবতর্ ন করব| তাহেল ঐ জািতর জনয্ আিম আর ধ্বংস
বেয় আনব না| 9 আবার েসখােন অনয্ এক সময় আসেত পাের
যখন আিম আেরকিট জািতর কথা বলেবা| আিম হয়ত বলব েয আিম
ঐ জািতিটেক গেড় তুলব এবং স্থাপন করব| 10 িকন্তু আিম যিদ
েদিখ ঐ জািত খারাপ কাজ করেছ এবং আমােক অমানয্ করেছ,
তাহেল আমােকও ঐ জািতর জনয্ ভাল কাজ করবার েয পিরকল্পনা
কেরিছলাম তার সম্বেন্ধ আবার িবেবচনা করেত হেব|

11 “অতএব, িযরিময়, িযহূদা এবং েজরুশােলেমর েলাকেদর এটা
বেলা, �প্রভু যা বেলেছন তা হল: এই মূহুেতর্ আিম েতামােদর জনয্
অশািন্ত ৈতরী করিছ| আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ পিরকল্পনা করিছ|
সুতরাং অসৎ কাজ করা বন্ধ কেরা| প্রেতয্েক ভােলা হওয়ার েচষ্টা
কেরা|� 12 িকন্তু িযহূদার েলাকরা উত্তর েদেব, �েচষ্টা কের আমােদর
বদলােত চাইেল েকান লাভ হেব না| আমরা যা চাইিছ তাই কের যাব|
প্রেতয্েকই তার শয়তান হৃদয় যা চাইেছ তাই কের যােচ্ছ|� ”
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13 প্রভু যা বেলেছন েশান:

“অনয্ েদশগুিলেক এই প্রশ্নগুেলা কেরা:
�ইস্রােয়ল েয খারাপ কাজগুেলা কেরেছ েসইগুেলা অনয্ েকান
েলাকেক কখনও করেত শুেনছ?�

ইস্রােয়ল হল ঈশ্বেরর িবেশষ েকউ|
ইস্রােয়ল হল ঈশ্বেরর কেনর মেতা|

14 েতামরা জােনা েয প্রস্তরখণ্ড কখনও িনেজর ইেচ্ছয় মাঠ েছেড়
েযেত পাের না|

েতামরা জােনা েয িলবােনােনর পবর্ত শৃেঙ্গর বরফ কখেনাও
গেল যায় না|

েতামরা জােনা েয ৈশতয্ প্রবাহ কখনও শুষ্ক হেয় যায় না|
15 িকন্তু আমার েলাকরা আমােক ভুেল

অসার মূির্ত্তেদর সামেন ৈনেবদয্ সাজােচ্ছ|
আমার েলাকরা তােদর এই কৃতকােযর্র জনয্ েহঁাচট খােচ্ছ|

তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর ৈতরী পুরােনা পেথও েহঁাচট খােচ্ছ|
আমার েলাকরা আমােক ভােলা রাস্তায় অনুসরণ করার েচেয়

বরং িপছেনর রাস্তায় এবং খারাপ রাস্তা িদেয় হঁাটেব|
16 সুতরাং িযহূদা শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেব|

েলাকরা তােদর েদেশর এই করুণ অবস্থা েদেখ প্রচণ্ড আঘাত
পােব|

তারা শুধু িশস্ িদেত িদেত মাথা নাড়েব|
17আিম িযহূদার েলাকেদরও ছিড়েয় েদব|

তারা তােদর শত্রুেদর কাছ েথেক পািলেয় যােব|
আিম পূবর্িদেকর ঝেড়র মত িযহূদার েলাকেদর ছত্রভঙ্গ কের েদব|

ধ্বংস কের েদব ওেদর|
ওরা েদখেত পােব আিম ওেদর সাহাযয্ না কের

িদিবয্ ওেদর েছেড় চেল যািচ্ছ|”

িযরিময়র চতুথর্ অিভেযাগ
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18 তখন িযরিময়র শত্রুরা বলল, “এেসা আমরা একেত্র িমেল
িযরিময়র িবরুেদ্ধ চক্রােন্তর উপায় েবর কির| যাজেকর েদওয়া
অনুশাসেনর িশক্ষা িনশ্চয়ই হািরেয় যােব না এবং জ্ঞানীেদর উপেদশ
আমােদর সেঙ্গ আেছ| ভাববাদীেদর কথাও আমােদর সেঙ্গ এখনও
আেছ| সুতরাং চেলা িযরিময়র িবরুেদ্ধ আমরা সুয্া প্রচার চালাই| এই
প্রচারই তােক েশষ কের েদেব| তার েকান কথােকই আমরা পাত্তা েদব
না|”

19 প্রভু আমার কথা শুনুন!
আমার যুিক্ত শুেন িবচার করুন েক সিঠক|

20আিম েলাকেদর সেঙ্গ ভােলা বয্বহার কেরিছলাম,
িকন্তু তারা আমােক খারাপ িজিনষ প্রিতদান িদেচ্ছ|
তারা আমােক ফঁােদ েফলেত চাইেছ এবং হতয্া করেত চাইেছ|

প্রভু, ঐ েলাকেদর ভােলা করবার জনয্
এবং ওেদর ওপর রাগ করা বন্ধ করবার জনয্
আপনার কােছ কত িভক্ষা কেরিছলাম মেন করুন|

21 সুতরাং ওেদর েছেলেমেয়রা খরায় অনাহাের মরল|
শত্রুরা ওেদর পরািজত করুক|

তােদর মিহলারা সন্তান হারাক|
তারা িবধবাও হেয় যাক| িযহূদার সমস্ত পুরুষেক হতয্া করা েহাক্|

ওেদর স্ত্রীরা িবধবার জীবনযাপন করুক|
যুেদ্ধ মারা যাক িযহূদার সমস্ত যুবক|

22 ঘের ঘের কান্নার েরাল উঠুক|
যখন আপিন হঠাৎ  ওেদর িবরুেদ্ধ শত্রুর আক্রমণ ঘটােবন
তখন ওরা কঁাদুক|

এই সব িকছু ঘটুক কারণ আমার শত্রুরা আমােক ফঁােদ েফলেত
েচেয়িছল|

তারা আমার জনয্ ফঁাদ েপেত েরেখিছল
তার মেধয্ পড়বার জনয্|
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23 প্রভু, আমােক হতয্া করবার জনয্ ওরা েয পিরকল্পনা কেরিছল
আপিন তা জােনন|

ওেদর এই অপরাধ ক্ষমা করেবন না|
ওেদর পাপেক মুেছ েদেবন না|

আমার শত্রুেদর ধ্বংস কের িদন|
যখন আপিন রুদ্ধ হেবন তখন ওেদর শািস্ত েদেবন!

19
ভাঙ্গা পাত্র

1 প্রভু আমােক বেলিছেলন, “িযরিময়, যাও কুেমােরর কাছ েথেক
একটা মািটর পাত্র িকেন আেনা| 2 খত্রর্র ফষ্টেকর কােছ েবন-
িহেন্নাম উপতয্কায় যাও| সেঙ্গ িকছু েনতা ও যাজকেক নাও| েসখােন
তােদর আিম যা বেলিছ তা বেলা| 3 তােদর বেলা, �িযহূদার রাজা
এবং েজরুশােলেমর মানুষ, প্রভুর বাতর্ া েশান! প্রভু সবর্শিক্তমান,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর যা বেলেছন তা হল এই: আিম খুব শীঘ্রই এই স্থােন
ভয়ঙ্কর িকছু ঘষ্টােবা| প্রেতয্েক এই ঘষ্টনার কথা শুেন হতবাক হেয়
যােব, ভয় পােব| 4 িযহূদার েলাকরা আমােক পিরতয্াগ কেরেছ বেল
আিম এগুেলা ঘষ্টােবা| তারা এই েদশটােক িবেদশী েদবতােদর জায়গা
বািনেয় তুেলেছ| িযহূদার েলাকরা অনয্ েদবতােদর জনয্ এই জায়গায়
েহামবিল িদেয়েছ| তারা অেনকআেগ ঐ মূির্ত্তর পূজা করত না| তােদর
পূবর্পুরুষরাও ঐ নতুন মূির্ত্তর পূজা করত না| এগুিল সব অনয্ানয্
েদেশর নতুন েদবতা| িযহূদার রাজা এই েদেশর মািট িনরীহ িশশুেদর
রেক্ত িভিজেয়েছ| 5 িযহূদার রাজারা এই উচ্চস্থানগুিল বাল মূির্ত্তর জনয্
ৈতরী কেরেছ| েসই স্থানেক তারা িনেজেদর সন্তানেদর বাল মূির্ত্তেক
েহামবিল উৎসগর্ িহেসেব বয্বহার করত| বােলর মূির্ত্তেক েহামবিল
েদওয়ার জনয্ তারা িনেজর সন্তানেদর পুিড়েয় েমেরেছ| আিম তােদর



িযরিময় 19:6 lxxxiv িযরিময় 19:13

এই সব করেত বিলিন| আিম বিলিন তােদর সন্তানেক এভােব ৈনেবদয্
িহেসেব বিল িদেত| আিম কখেনা একথা ভাবেতও পাির না| 6 এখন
মানুষ এই জায়গােক েতাফত ও িহেন্নাম উপতয্কা বেল ডােক| িকন্তু
আিম েতামােদর সাবধান কের িদিচ্ছ| এই বাতর্ ািট হল প্রভুর কাছ েথেক:
িদন আসেছ, যখন মানুষ এই জায়গােক িনধন উপতয্কা বেল সেম্বাধন
করেব| 7এই জায়গােতই আিম িযহূদা এবং েজরুশােলেমর েলাকেদর
পিরকল্পনাগুিল ধ্বংস করব| শত্রু এই েলাকেদর তাড়া করেব এবং
আিম তরবািরর আঘােত তােদর মৃতুয্ েদখব| তােদর মৃতেদহ শকুন
এবং বনয্ জন্তুরা িঁছেড় খােব| 8আিম এই শহর পােরাপুির ধ্বংস কের
েদব| েজরুশােলেমর পাশ িদেয় যাবার সময় েলাকরা িশস্ িদেত িদেত
মাথা নাড়েব| যখন তারা েদখেব এই শহর িক কের ধ্বংস হেয়িছল
তখন তারা আশ্চযর্য্ হেয় যােব| 9 শত্রু তার ৈসনয্বািহনী িনেয় এ
শহর িঘের েফলেব| ৈসনয্রা েলাকেদর খােদয্র সন্ধােন শহেরর বাইের
েযেত েদেব না| ফেল তারা অনাহাের কষ্ট পােব| অনাহাের যন্ত্রণায়
তারা তােদর িনেজর সন্তানেদর শরীর িঁছেড় খােব| এবং তারপর তারা
িনেজরাই এেক অেনয্র মাংস িঁছেড় খােব|� 10 িযরিময়, েলাকেদর
এই কথাগুিল বেলা| এবং যখন তারা েতামােক লক্ষয্ করেব তখন
তুিম পাত্রিটেক েভেঙ্গ েফলেব| 11 েসই সময় এই কথাগুিল বেলা:
�প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন, এই মািটর পােত্রর মেতাই আিম িযহূদা
এবং েজরুশােলমেক েভেঙ্গ গঁুিড়েয় েদব| েযমন ঐ মািটর পাত্রিটেক
আবার আেগর অবস্থায় িফিরেয় আনা যােব না| িযহূদার সম্বেন্ধও
েসই একই বয্াপার হেব| িযহূদার সমস্ত মৃত েলাকেদর েতাফেত কবর
েদওয়া হেব যতক্ষণ েসখােন কবর েদওয়ার মেতা জায়গা অবিশষ্ট
থাকেব| 12আিম িযহূদার মানুষেদর অবস্থাও েতাফেতর মেতা করব|�
এই হল প্রভুর বাতর্ া| 13 �েজরুশােলেমর প্রেতয্কিট বািড় েতাফেতর
মেতাই “অপিবত্র” হেয় িগেয়েছ| এমন িক রাজােদর প্রাসাদগুিলও
েতাফেতর মেতা ধ্বংস হেয় যােব| েকননা, ঐ সব বািড়র ছােদ বেস
মানুষ মূির্ত্তসমূেহর পূজা কেরেছ| তারা নক্ষত্রেদরও পূজা কেরেছ
এবং তােদর সম্মান জানােত তােদর উেদ্দেশয্ েহামবিল িদেয়েছ| তারা
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মূির্ত্তসমূেহর েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরেছ|� ”
14এরপর িযরিময় েতাফত েছেড় চেল েগল, েসই জায়গা েযখােন

প্রভু তােক ভাববাণী করেত পািঠেয়িছেলন| িযরিময় প্রভুর উপাসনাগৃেহ
েগল এবং উপাসনাগৃেহর চত্বের উনু্মক্ত জিমেত িগেয় দঁাড়াল| িযরিময়
সমস্ত মানুষেক বলল: 15 “প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই
কথা বলেলন: �আিম বেলিছলাম, আিম েজরুশােলম এবং তার
চারপােশর গ্রামগুিলেত অেনক দুির্বপাক আনব| খুব শীঘ্রই ঐ ঘষ্টনা
ঘষ্টােবা| কারণ ঐ েলাকরা ভীষণ েজদী| ওরা আমার কথা শুনেত
অস্বীকার কেরেছ এবং আমােক অমানয্ কেরেছ|� ”

20
িযরিময় এবং পশ্হূর

1 পশ্হূর িছল এক যাজক| প্রভুর উপাসনাগৃেহর েস িছল প্রধান
যাজক| পশ্হূেরর িপতার নাম িছল ইেম্মর| পশ্হূর শুনেত েপল প্রভুর
উপাসনাগৃেহর চত্বের িযরিময় ধেমর্াপেদশ প্রচার করেছ| 2 তাই েস
ভাববাদী িযরিময়েক প্রহার কেরিছল| েস িযরিময়র হাত এবং পাগুিল
কােঠর গঁুিড়র মাঝখােন েবঁেধ েরেখিছল| এটা ঘেটিছল প্রভুর মিন্দের
িবনয্ামীেনর উচ্চতর ফটেক| 3 পরিদন যখন পশ্হূর িযরিময়েক েসই
কােঠর খেণ্ডর েভতর েথেক েবর কের আনল তখন িযরিময় পশ্হূরেক
বেলিছল, “েতামার, পশ্হূর নামিট প্রভুর েদওয়া নয়| এখন প্রভু
েতামার নাম িদেলন সবর্িদেকর সন্ত্রাস| 4 এটা েতামার নাম, কারণ
প্রভু বেলেছন, �শীঘ্রই আিম েতামােক েতামার িনেজর কােছই একিট
সন্ত্রােস পিরণত করব| তুিম েতামার সমস্ত বনু্ধ-বান্ধেবর কােছও
সন্ত্রাস িহেসেব পিরিচিত পােব| তুিম লক্ষয্ করেব শত্রুর তরবাির
েতামার বনু্ধেদর হতয্া করেছ| আিম িযহূদার সমস্ত েলাকেদর বািবেলর
রাজােক িদেয় েদব| িতিন তােদর বািবেল িনেয় যােবন| তঁার ৈসনয্রা
তােদর তরবাির িদেয় েমের েফলেব| 5 ধনসম্পদ অজর্ ন করেত
েজরুশােলেমর মানুষ পিরশ্রম কেরিছল| িকন্তু আিম তােদর সমস্ত
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ধনসম্পদ শত্রুেদর িদেয় েদব| িযহূদার রাজােদরও প্রচুর ঐশ্চয়র্ িছল|
আিম েসই ঐশ্বযর্ও শত্রুেদর িদেয় েদব| শত্রুবািহনী েসই সব ধনসম্পদ
ঐশ্বযর্ সেমত িযহূদার েলাকেদরও বািবেল িনেয় যােব| 6 পশ্হূর, তুিম
এবং েতামার পিরবারও এর েথেক মুিক্ত পােব না| েতামােক বাধয্
করা হেব বািবেল চেল যাওয়ার জনয্| েতামার মৃতুয্ হেব বািবেল|
েসখােনই েতামােক সমািহত করা হেব| তুিম েতামার বনু্ধেদর কােছ
িমথয্া ধেমর্াপেদশ প্রচার কেরিছেল| তুিম বেলেছা এটা ঘটেব না| িকন্তু
েতামার বনু্ধরাও বািবেল মারা যােব এবং েসখােনই তােদর সমািহত
করা হেব|� ”

িযরিময়র পঞ্চম অিভেযাগ
7প্রভু, আপিন েকৗশল কেরিছেলন এবং আিম প্রতািরতা* হেয়িছলাম|

আপিন আমার েচেয় শিক্তশালী তাই আপিন িজেত েগেলন|
আিম মানুেষর কােছ হাসয্কর হেয় েগলাম|

ওরা আমােক িনেয় সারািদন ধের হাসাহািস করল|
8আিম যখনই কথা বিল,

িহংসা ও ধ্বংেসর িবরুেদ্ধ েচঁচাই|
প্রভুর বাতর্ া আিম েলােকেদর জািনেয় এেসিছ|

িকন্তু েলাকরা আমােক অপমান কেরেছ,
আমােক িনেয় উপহাস কেরেছ|

9কখেনা আিম িনেজ িনেজ বেলিছ,
“আিম প্রভুেক ভুেল যাব|

প্রভুর নাম কের আর কথা বলব না|”
যখন আিম একথা বিল তখনই প্রভুর বাতর্ া আমার শরীেরর েভতের

আগুেনর মেতা জ্বালায় েপাড়ায়|
হােড়র েভতর েসই জ্বালা েপাড়া এমনভােব ছিড়েয় পেড়

েয আিম আর িঠক থাকেত পাির না, ক্লান্ত হেয় পিড়|
* 20:7: প্রতািরত িযরিময় তার প্রিত ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত করত, (অধয্ায় 1:8) েয তােক
তার শত্রুেদর েচেয় শিক্তশালী করা হেব| িকন্তু এখন িযরিময় েবাধ করেছ েয েস প্রতািরত
হেয়েছ কারণ তার শত্রুরা তােক জ্বালাতন করেছ|
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প্রভুর বাতর্ া শরীেরর েভতের আর ধের রাখেত পাির না|
10 আিম শুনেত পািচ্ছ েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ িফসিফস কের কথা

বলেছ|
সব জায়গায় একই কথা শুেন আিম ভয় পাই|
এমন িক আমার বনু্ধরাও আমার িবরুেদ্ধ কথা বলেছ|

েলাকরা আমার ভুল করবার অেপক্ষায় রেয়েছ|
তারা বলেছ,

“চেলাআমরা একটা িমেথয্ কথা বিল েয েস একটা ভীষণ খারাপ
কাজ কেরেছ|

অসৎ কাজ কির|
আমরা হয়েতা িযরিময়েক প্রতারণাপূবর্ক েকৗশল করেত পারব|
তাহেল পিরেশেষ আমরা তার হাত েথেক মুিক্ত পােবা|
তারপর আমরা তােক বন্দী করব এবং প্রিতেশাধ েনব|”

11 িকন্তু প্রভু আমার সেঙ্গ আেছন|
প্রভু একজন শিক্তশালী ৈসেনয্র মত|

তাই েলাকরা যারা আমােক তাড়া করেছ
তারা েহঁাচট খােব|

তারা আমােক হারােত পারেব না|
তারা িনেজরাই েহের িগেয় হতাশ হেব|

তারা এমন অপমািনত হেব েয
েসই লজ্জা তারা কখেনা ভুলেত পারেব না|

12 সবর্শিক্তমান প্রভু তুিম সৎ েলাকেদর পরীক্ষা কেরা|
তুিম আমােদর হৃদেয়র এবং মেনর েভতর গভীরভােব েদখ|

আিম েতামার সামেন ঐ সব েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুিক্তসমূহ এেনিছলাম
যােত হয়ত আিম েদখেত পাই েয তুিম ওেদর শািস্ত েদেব|

13 প্রভুর কােছ গান কর!
তঁার প্রশংসা কর|

প্রভু অসহায় মানুষেক ক্ষিতকর মানুেষর কবল েথেক রক্ষা
কেরন|
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িযরিময়র ষষ্ঠ অিভেযাগ
14অিভশাপ দাও েসই িদনিটেক েযিদন আিম জন্ম িনেয়িছলাম|

েযিদন আমার মা আমােক েপেয়িছল েসই িদনিটেক আশীবর্াদ
েকােরা না|

15 অিভশাপ দাও েসই মানুষিটেক েয আমার িপতােক আমার জন্ম
সংবাদ িদেয়িছল|

েস বেলিছল, “েতামার একিট পুত্র সন্তান হেয়েছ|”
েস আমার িপতােক এই সংবাদ িদেয় খুশী কেরিছল|

16 ঐ মানুষিটরও দশা েহাক্ েসই সব শহেরর মেতা েযগুেলা প্রভু
ধ্বংস কেরেছন|

প্রভু ঐ শহরগুিলর ওপর েকান করুণা েদখান িন|
ঐ মানুষিট েযন প্রেতয্কিদন সকােল যুেদ্ধর আতর্ নাদ শুনেত পায়|

দুপুর েবলায় েস যুদ্ধনাদ শুনুক|
17কারণ েস আমােক

মাতৃগেভর্ থাকাকালীন হতয্া কেরিন|
েস যিদ আমােক হতয্া করত

তাহেল আমার কবর হত|
আমার মাতৃগভর্ এবং আিম কখনও জন্মগ্রহণই করতাম না|

18আমােক েকন আমার মাতৃগভর্ েথেক বাইের আসেত হল?
আিম এই পৃিথবীেত যা িকছু েদেখিছ তা হল দুঃখ এবং
সমসয্াসমূহ|

এবং আমার জীবন েশষ হেব দুঃেখ ও অপমােন|

21
ঈশ্বর রাজা িসিদিকেয়র অনুেরাধ বািতল কের িদেলন

1 িযরিময়র কােছ এই বাতর্ া এেসিছল যখন িযহূদার রাজা িসিদিকয়
িযরিময়র কােছ দুজন েলাকেক পািঠেয়িছল: পশ্হূর এবং যাজক
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সফিনয় তখন এই বাতর্ া িযরিময়র কােছ এেসিছল| পশ্হূর িছল মিল্কেয়র
পুত্র এবং সফিনয় িছল মােসেয়র পুত্র| পশ্হূর এবং সফিনয় িযরিময়র
জনয্ একিট বাতর্ া বেয় এেনিছল| 2 পশ্হূর ও সফিনয় িযরিময়েক
বেলিছল, “আমােদর জনয্ প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরা| প্রভুেক িজেজ্ঞস
কেরা িক ঘটেত চেলেছ| আমরা জানেত চাই কারণ বািবেলর রাজা
নবূখিদ্রত্ সর আমােদর আক্রমণ কেরেছ| হয়েতা প্রভু আমােদর জনয্
অতীেত েযমন কেরিছেলন েতমিন চমৎ  কার ও শিক্তশালী িজিনষগুিল
িতিন করেবন| প্রভুই হয়েতা নবূখিদ্রত্ সরেক আমােদর প্রিত আক্রমণ
েথেক িবরত করেবন|”

3 তখন িযরিময়, পশ্হূর এবং সফিনয়েক উত্তের বলল, “রাজা
িসিদিকয়েক বেলা: 4 প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর যা বেলেছন তা হল:
�েতামার অস্ত্র সম্ভার আেছ| এবং েসই অস্ত্র সম্ভার িদেয় তুিম বািবেলর
রাজা এবং বািবলবাসীেদর আক্রমণ েথেক িনেজেক রক্ষা কেরেছা|
িকন্তু আিম েতামার সমস্ত অস্ত্র সম্ভার নষ্ট কের েদব| ওগুেলা আর
েকান কােজই লাগেব না|

“ �বািবেলর রাজার ৈসনয্রা শহর িঘের েফলেছ| শীঘ্রই আিম
তােদর েজরুশােলেমর অভয্ন্তের িনেয়আসব| 5স্বয়ংআিম েতামােদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করব| িযহূদার েলােকেদর, আিম আমার শিক্তশালী এই
হাত িদেয় েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করব| আিম েতামােদর ওপর প্রচণ্ড
রুদ্ধ এবং আিম কতখািন রুদ্ধ তা েবাঝােনার জনয্ই আিম েতামােদর
িবরুেদ্ধ কিঠন যুদ্ধ করব| 6 আিম সমস্ত েজরুশােলমবাসীেক হতয্া
করব| হতয্া করব পশুেদরও| তারা একিট ভয়ঙ্কর েরােগ মারা যােব
েযিট সারা শহের ছিড়েয় যােব|� ” 7 ঐিট ঘটবার পর, এই হল
প্রভুর বাতর্ া, “ �আিম বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর হােত িযহূদার
রাজা িসিদিকয় ও তার মন্ত্রী মণ্ডলীেক তুেল েদব| েজরুশােলেম যারা
মহামারী, যুদ্ধ এবং অনাহােরর পরও জীিবত থাকেব তােদরও আিম
তুেল েদব নবূখিদ্রত্ সেরর হােত| রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর েসনাবািহনী
িযহূদার েলাকেক হতয্া করেত চাইেব| তাই িযহূদা এবং েজরুশােলেমর
েলাক মারা যােব তরবািরর আঘােত| নবূখিদ্রত্ সর অবশয্ েকান দয়া
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েদখােব না| েস ঐ েলাকেদর জনয্ েকান রকম দুঃখও অনুভব করেব
না|�

8 “েজরুশােলেমর েলাকেক এটাও বেল দাও| প্রভু এই কথাগুিল
বলেলন: �আিম েতামােদর জীবন এবং মৃতুয্র মেধয্ বাছেত েদব|
9 েজরুশােলেম যারা বাস কের তারা মরেব| তারা মারা যােব তরবািরর
আঘােত, নাহেল মহামারীেত নয়েতা অনাহাের| িকন্তু েকউ যিদ
েজরুশােলম েথেক েবিরেয় িগেয় বািবল ৈসনয্েদর কােছআত্মসমপর্ণ
কের তাহেল েস েবঁেচ যােব| পুেরা শহরটাই বািবলীয় ৈসনয্ িঘের
েরেখেছ| েকউ বাইের েযেত পারেব না এবং শহেরর েভতর খাবার
আনেত পারেব না| িকন্তু েকউ যিদ বাইের যায় এবং বািবেলর ৈসেনয্র
কােছ আত্মসমপর্ণ কের, েস তার জীবন রক্ষা করেব| 10 আিম িঠক
কেরিছ েজরুশােলম শহরেক িবপেদ জজর্ িরত কের েদব িকন্তু েকান
সাহাযয্ করব না|� ” আিম েজরুশােলম শহর বািবেলর রাজােক িদেয়
েদব| েস এই শহের আগুন লািগেয় েদেব| এই হল প্রভুর বাতর্ া|

11 “এই বাতর্ া িযহূদার রাজপিরবারেক জািনেয় দাও:
�প্রভুর বাতর্ া েশান|

12 দায়ুদ পিরবার, প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন:
�তুিম প্রিতিদন েলাকেদর নয্ায়পরায়ণতার সেঙ্গ িবচার করেব|

অিভযুক্তেদর অপরাধীেদর হাত েথেক বঁাচােব|
যিদ তুিম তা না কেরা তাহেল আিম রুদ্ধ হব|

আমার েরাধ হল আগুেনর মেতা|
একবার েসই েরাধর আগুন জ্বলেল েকউ

আর তা েনভােত পারেব না|
এিট ঘটেব কারণ

েতামরা পাপ কাজ কেরিছেল|�

13 “েজরুশােলম, আিম েতামার িবরুেদ্ধ|
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তুিম পাহােড়র চূড়ায় বেস থােকা|
তুিম এই উপতয্কার ওপর রাণীর মত বেস থােকা|

েজরুশােলেমর েলাকরা েতামরা বলেছা,
�েকউ আমােদর আক্রমণ করেত পাের না|
েকউআমােদর এই দূগর্সমিন্বত শহরগুিলেত প্রেবশ করেত পাের
না|� ”

িকন্তু প্রভুর এই বাতর্ া েশান|

14 “তুিম েযাগয্ শািস্ত পােব|
আিম েতামার অরেণয্ আগুন লাগােবা|

েসই আগুন েতামার চািরিদেকর সব িকছু পুিড়েয় েদেব|”
িকন্তু প্রভুর এই বাতর্ া েশান|

22
শয়তান রাজােদর িবচার

1প্রভু বলেলন: “িযরিময়, রাজপ্রাসােদ যাও| িযহূদার রাজার কােছ
িগেয় এই ধেমর্াপেদশ প্রচার কেরা: 2 �িযহূদার রাজা, প্রভুর বাতর্ া
েশান| তুিম দায়ুেদর িসংহাসন েথেক শাসন করছ, তাই েশান েহ রাজা,
তুিম এবং েতামার সভা পিরষদগণও েশান| েজরুশােলেমর ফটক
িদেয় আসা েতামার েলাকেদরও ঈশ্বেরর বাতর্ া শুনেত হেব| 3 প্রভু
বলেলন: যা িঠক তাই কেরা| ডাকাতেক নয়, যার ডাকািত হেয়েছ
তােক রক্ষা কেরা| িবধবা মিহলােদর এবং অনাথ িশশুেদর েকান ক্ষিত
কেরা না| িনরীহ েলাকেদর েমেরা না| 4 যিদ এই িনেদর্ শগুেলা েতামরা
েমেন চেলা তাহেল এগুিল ঘটেব: দায়ুেদর িসংহাসেন েয সব রাজারা
অিধিষ্ঠত রেয়েছ তারা েজরুশােলম শহেরর ফটক িদেয় আসা চািলেয়
যােব| সেঙ্গ থাকেব তােদর সভা পিরষদগণ| তারা সবাই রেথ েঘাড়ায়
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চেড় আসেব| 5 িকন্তু যিদ এই িনেদর্ শগুিল মানা না হয়, তাহেল প্রভু
বেলেছন: আিম, প্রভু, প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ রাজার প্রাসাদ ধ্বংস হেয় যােব
এবং সব িকছু জঞ্জােলর সূ্তেপ পিরণত হেব|� ”

6 িযহূদার রাজার রাজপ্রাসােদর সম্বেন্ধ প্রভু যা বেলেছন তা হল:

“এই প্রাসাদ হল িগিলয়েদর অরেণয্র মেতা উচ্চ|
এই রাজপ্রাসাদ হল িলবােনােনর পবর্েতর মেতা উচ্চ,

িকন্তু এই প্রাসাদেক মরুভূিমেত পিরণত করব|
এই প্রাসাদ িনজর্ ন শহেরর মেতা একািক দঁািড়েয় থাকেব|

7আিম ধ্বংসকারীেদর এই প্রাসাদ
ধ্বংস করেত পাঠাব|

তারা প্রাসােদর সুদৃশয্ এরস কিড়কাঠগুেলা েকেট েফলেব
এবং েসগুেলােত আগুন ধিরেয় েদেব|

8 “অেনক জািতর েলাকরা এই শহেরর পাশ িদেয় েযেত েযেত
এেক অনয্েক প্রশ্ন করেব, �মহান শহর েজরুশােলেমর ওপর প্রভু
এমন একটা সাংঘািতক কাণ্ড েকন করেলন?� 9 এই হেব তােদর
প্রেশ্নর উত্তর: িযহূদার েলাকরা তােদর প্রভু ঈশ্বেরর সেঙ্গ েয চুিক্ত
হেয়িছল তা তারা অমানয্ কেরিছল বেল ঈশ্বর েজরুশােলমেক ধ্বংস
কেরেছন| িযহূদার েলাকরা মূির্ত্ত পূজা কেরিছল বেল তােদর এই
ভয়ানক ফল েভাগ করেত হল|� ”

রাজা েযেহায়ােজর িবরুেদ্ধ িবধান
10 মৃত রাজােদর জনয্ না েকঁেদ

বরং েয রাজােক এই জায়গা েছেড় চেল েযেত হেব
তার জনয্ কঁােদা|

কারণ েস আর কখেনা িফের আসেব না|
আর েকান িদন েস িনেজর মাতৃভূিমেক েদখেত পােব না|
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11 েযািশেয়র পুত্র শলু্লম (েযেহায়াজ) সম্বেন্ধ প্রভু যা বেলেছন তা
হল, (েযািশয় মারা যাবার পর তার পুত্র শলু্লম িযহূদার রাজা হেয়িছল|)
“েযেহায়াজ েজরুশােলম েছেড় চেল িগেয়িছল| েস আর েকান িদন
েজরুশােলেম িফের আেস িন| 12 িমশেরর েলােকরা তােক েযখােন
ধের িনেয় িগেয়েছ েসখােনই তার মৃতুয্ হেব| েস আর েকানিদন এই
েদশেক েদখেত পােব না|”

রাজা িযেহায়াকীেমর িবরুেদ্ধ িবধান
13 রাজা িযেহায়াকীেমর জীবেন খারাপ সময় ঘিনেয় আসেছ|

েস তার রাজপ্রাসাদ ৈতরী করেত বহু অসৎ কাজ কেরেছ|
েলাক ঠিকেয় প্রাসােদর ঘর সেমত উচ্চতা বািড়েয়েছ|
তার প্রজােদর িদেয় িবনা পািরশ্রিমেক
েস কাজ কিরেয় িনেয়েছ|

14 িযেহায়াকীম বলল,
“আিম িনেজর জনয্ একিট িবশাল প্রাসাদ ৈতরী করব|

েসই প্রাসােদর ওপেরর তলায় বড় বড় ঘর থাকেব|”
তাই েস বড় বড় জানালা ৈতরী করল|
এরস বৃেক্ষর কাঠ িদেয় ৈতরী জানালার চািরিদেক েস লাল রঙ
করল|

15 িযেহায়াকীম, েতামার প্রাসােদ অসংখয্ এরস বৃেক্ষর কাঠ
েতামােক মহান রাজা কের িদেত পারেব না|

েতামার িপতা েযািশয় খাদয্ ও পানীয় েপেয় সন্তুষ্ট িছেলন|
িতিন সিঠক পেথ সিঠক কাজ কেরিছেলন|
অতএব তঁার েক্ষেত্র সব িকছুই ভােলা হেয়িছল|

16 েযািশয় গরীব দুঃখী েলাকেদর পােশ দঁািড়েয়িছল বেল
তার সেঙ্গ খারাপ েকান ঘটনা ঘেটিন|
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িযেহায়াকীম, “ঈশ্বরেক জানার অথর্ িক?”
এর অথর্ সৎ ভােব জীবনযাপন করা

এবং যারা গরীব ও আত্তর্ তােদর সাহাযয্ করা|
এই হল প্রভুর বাতর্ া:

17 িযেহায়াকীম, েতামার েচাখ দুেটা শুধু েতামার লােভর িদকটাই
েদেখ|

েতামার সমস্ত ভাবনা হল লাভ িনেয় এবং িক কের আেরা েবশী
িকছু পােব তাই িনেয়|

তুিম ইচ্ছা কের িনরীহ মানুষেক হতয্া কেরেছা|
েস্বচ্ছায় অেনয্র িজিনস চুির কেরেছা|

18 সুতরাং েযািশয়র পুত্র িযেহায়াকীমেক প্রভু এই কথাগুিল বলেলন:
“িযহূদার েলােকরা কখনও িযেহায়াকীেমর জনয্ কঁাদেব না|

তারা এেক অপরেক বলেব না;
�েহ আমার ভাই, আিম িযেহায়াকীেমর জনয্ খুব দুঃিখত!
েহ আমার ভিগনী, আিম িযেহায়াকীেমর জনয্ খুব দুঃিখত!�

তারা িযেহায়াকীেমর জনয্ দুঃিখত হেব না|
তারা তার সম্বেন্ধ বলেব না,

�েহ মিনব, আমরা দুঃিখত!
েহ রাজা আমরা মমর্াহত!�

19 েজরুশােলেমর েলাকরা িযেহায়াকীমেক কবর েদেব একিট মৃত
গাধার সৎ কােরর ভিঙ্গেত|

তারা তার মৃতেদহ েটেন িঁহচেড় িনেয় িগেয় েজরুশােলেমর
ফটেকর বাইের ছঁুেড় েফেল েদেব|

20 “িযহূদা, যাও িলবােনােনর পাহােড় উেঠ িচৎকার কের কঁােদা
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যােত েতামােদর েসই কান্নার েরাল বসেনর পাহাড় েথেক েশানা
যায়|

অবারীম পাহাড় েথেক েচঁিচেয় ওেঠা|
কারণ েতামার �েপ্রিমকরা� সবাই ধ্বংস হেয় যােব|

21 “িযহূদা, তুিম িনেজেক িনরাপদ মেন কেরিছেল
িকন্তু আিম েতামােক সতকর্ কেরিছলাম!

েতামায় সতকর্ কেরিছলাম
িকন্তু আমার কথা েশানিন|

েছেলমানুষ িছেল বেল তুিম ভুলপেথ জীবনযাপন কেরিছেল|
িযহূদা, তুিম েতামার েযৗবনকাল েথেক

আমােক অমানয্ কেরছ|
22 িযহূদা আিম েতামােক েয শািস্ত েদব তা আসেব ঝেড়র মেতা

এবং েসই ঝড় েতামার সমস্ত েমষপালকেদর উিড়েয় িনেয় যােব|
তুিম েভেবিছেল অনয্ানয্ জািতগুিল েতামােক সাহাযয্ করেত এিগেয়

আসেব,
িকন্তু তারাও পরািজত হেব|

তখন তুিম সিতয্ সিতয্ িনরাশ হেয় পড়েব|
লিজ্জত হেব িনেজর অতীেতর কৃতকেমর্র কথা েভেব|”

23 “রাজা, তুিম পাহােড়র এেকবাের ওপের এরস বৃেক্ষর ৈতরী সুদৃশয্
প্রাসােদ বাস কেরা|

এটা অেনকটা েতামার কােছ িলবােনােন বাস করার মেতাই
েযখান েথেক ঐ কাঠ আেস|

েযেহতু পাহােড়র ওপর িবশাল প্রাসােদ তুিম বাস কেরা তাই তুিম
িনেজেক িনরাপদ ভাবেছা|

িকন্তু যখন শািস্ত েতামার কােছ আসেব তখন তুিম আঘাত পােব
এবং প্রসব যন্ত্রণায় কাতর মিহলার মত আতর্ নাদ করেব|”
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রাজা িযেহায়াকীেণর িবরুেদ্ধ রায়
24 প্রভু বলেলন, “আিম আিছ এটা েযমন িনিশ্চৎ ,” এই হল

প্রভুর বাতর্ া, “েতমিন ভােব আিম এটা করব| িযেহায়াকীেমর পুত্র
িযেহায়াকীণ, িযহূদার রাজা, তুিম যিদ আমার ডান হােতর েমাহর করা
আংিটও* হও, আিম েতামাক ছঁুেড় েফেল েদব| 25 িযহূদারাজ কিনয়,
তুিম যােদর ভেয় ভীত েসই বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর ও বািবেলর
েলাকেদর হােতআিম েতামােক তুেল েদব| তারা েতামােক হতয্া করেত
চায়| 26আিম েতামােক ও েতামার মােক এমন এক েদেশ পািঠেয় েদব
েযটা েতামােদর কােরারই জন্মস্থান নয়| েতামরা েসখােন মারা যােব|
27 িযেহায়াকীণ তুিম যিদ স্বেদশ কাতর হেয় যাও এবং েতামার িনেজর
েদেশ িফেরও েযেত ইচ্ছা কর, তুিম কখনও িফের যাবার অনুমিত পােব
না|”

28 িযেহায়াকীণ হল এক ভাঙ্গা পােত্রর মত যােক েকান মানুষ বািতল
কের েফেল িদেয়েছ|

েস এমনই এক পাত্র যােক েকউ চায় না|
িযেহায়াকীণ ও তার সন্তানেদর েকন েফেল েদওয়া হেব?

েকন তােদর অনয্ েদেশ িনিক্ষপ্ত করা হেব?
29 ভূিম, িযহূদার েদশ,

প্রভুর বাতর্ া েশান|
30 প্রভু বলেলন, “কিনয় সম্বেন্ধ এই কথাগুেলা িলেখ নাও|

�েস হেব এমনই এক মানুষ যার আর েকান সন্তান থাকেব না|
েস কখেনা জীবেন সফল হেব না|

তার েকান সন্তান কখেনা দায়ুেদর িসংহাসেন বসেত পারেব না|
তার েকান সন্তান কখেনা িযহূদার রাজত্ব করেব না|� ”
* 22:24: আংিট েমাহর করা আংিট|
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23
1 “িযহূদার েমষপালকেদর* পেক্ষ এটা খারাপ হেব| এই

েমষপালকরা আমার েমষেদর আহত করেছ| তারা চারিদক েথেক এই
েমষেদর তািড়েয় আমার শেসয্র কাছ েথেক দূের িনেয় যােচ্ছ|” এই
হল প্রভুর বাতর্ া|

2 এই েমষপালকরা (েনতৃবৃন্দ) আমার েমষেদর (েলাকেদর) জনয্
দায়ী এবং প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর ঐ েমষপালকেদর বলেলন: “েতামরা
েমষপালকরা আমার েমষেদর চতুির্দেক তািড়েয় িনেয় েগছ| এবং
েতামরা তার রক্ষণােবক্ষণ করিন| িকন্তু আিম েতামােদর েদেখ েনব|
েতামােদর মন্দ কােজর জনয্ আিম েতামােদর শািস্ত েদব|” এই হল
প্রভুর বাতর্ া| 3 “আিম আমার েমষেদর অনয্ েদেশ পািঠেয় েদব|
তারপর ঐ িবেদশগুেলার েথেকআিমআমার বাকী েমষগুিলেকজেড়া
করব এবং েয সমস্ত েমষরা পেড় থাকেব, তােদর আিম একিত্রত
কের তােদর স্বেদেশ িফিরেয় আনব| তারা যখন স্বেদেশ িফরেব তখন
তােদর সন্তানরা সংখয্ায় বৃিদ্ধ পােব| 4 আিম তােদর রক্ষণােবক্ষেণর
জনয্ নতুন েমষপালক রাখব এবং তাহেল আমার েকান েমষই ভয়
পােব নাবা হািরেয় যােব না|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

নয্ায়পরায়ণ নেবাদগম
5 প্রভু এই বাতর্ া বেলন,
“েসই সময় আসেছ

যখন আিম একিট ভােলা �নেবাদগম�† উৎেতালন করব|
েস বুিদ্ধমৎত্বার সেঙ্গ শাসন করেব এবং েদেশ যা নয্াযয্ এবং িঠক তাই

করেব|
েস সুষু্ঠ ভােব েদশ শাসন করেব এবং সিঠক িসদ্ধান্ত েনেব|

6 তার রাজেত্বর সময়, িযহূদা রক্ষা পােব
এবং ইস্রােয়ল িনরাপেদ থাকেব|

* 23:1: েমষপালক িযহূদার েলাকরা প্রভুর েমেষর পােলর মত এবং তােদর েনতারা
েমষপালক| † 23:5: নেবাদগম এর অথর্ হল দায়ুেদর পিরবার েথেক একিট নতুন
রাজা|
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এই হেব তার নাম:
প্রভুই আমােদর ধাির্মকতা|”

7 “েসই সময় আসেছ,” এই হল প্রভুর বাতর্ া, “যখন েলাকরা
আর প্রভুর পুরােনা প্রিতশ্রুিতর কথা বলেব না| পুরােনা প্রিতশ্রুিত
হল: �েযেহতু প্রভুর অিস্তত্ব িনিশ্চত, প্রভু িতিনই, িযিন সমস্ত
ইস্রােয়লবাসীেক িমশর েথেক িনেয় এেসিছেলন|� 8 িকন্তু েলাকরা
এখন নতুন কথা বলেব| তারা বলেব, �প্রভুর অিস্তত্ব েযমন িনিশ্চত,
িতিনই হেলন েসই একজন িযিন সমস্ত ইস্রােয়েলর েলাকেদর
উত্তরেদশ েথেক েবর কের এেনিছেলন| িতিন তােদর েয সব েদেশ
পািঠেয়িছেলন, েসখান েথেক উদ্ধার কের িনেয় এেসিছেলন|� তখন
েথেক ইস্রােয়লবাসী তােদর িনেজেদর েদেশ বসবাস শুরু করল|”

ভ্রান্ত ভাববাদীেদর িবরুেদ্ধ িবধান
9 ভাববাদীেদর উেদ্দেশয্ একিট বাতর্ া:
আমার হৃদয় েভেঙ্গ েগেছ|

প্রভু যা বেলেছন তােত ভেয় আমার হােড় পযর্ন্ত কঁাপুিন ধেরেছ|
প্রভুর পিবত্র বাতর্ ািটর দরুণ

আিম একজন বদ্ধ মাতােলর মত বলিছ|
10 িযহূদার মািট বয্ািভচারীেদর দ্বারা সমূ্পণর্রূেপ ভের েগেছ|

তারা নানা িবষেয় অিবশ্বস্ত|
প্রভুর অিভশােপ এই েদেশর মািট শুষ্ক হেয় যােব|

শুিকেয় যােব গােছর পাতা|
শুিকেয় যােব পশুচারেণর তৃণভূিম|

শসয্ভূিম শুিকেয় মরুভূিম হেয় যােব|
ভাববাদীরা েহাল শয়তান|

তারা তােদর প্রভাব প্রিতপিত্ত এবং ক্ষমতা ভুল ভােব বয্বহার
কেরিছল|

11 “ভাববাদীরা েতা বেটই,
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এমন িক যাজকরাও শয়তান|
আিম তােদর আমার মিন্দের খারাপ কাজ করেত েদেখিছ|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
12 “আিম যিদ ভাববাদীেদর এবং যাজকেদর আমার বাতর্ া েদওয়া বন্ধ

কির,
তাহেল তােদর িপিচ্ছল পেথ, অন্ধকােরর মেধয্ হঁাটেত হেব|

তারা ঐ অন্ধকাের পেড় যােব|
আিম তােদর ওপর দুির্বপাক আনব|

আিম শািস্ত েদব
ঐ সমস্ত ভাববাদী ও যাজকেদর|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|

13 “শমিরয়ার ভাববাদীেদর অনয্ায় করেত েদেখিছ|
আিম ঐ ভাববাদীেদর বাল মূির্ত্তর নােম ভাববাণী করেত েদেখিছ|

ঐ ভাববাদীরা িমথয্া িশক্ষা িদেয় ইস্রােয়লবাসীেক প্রভুর কাছ
েথেক দূের সিরেয় িনেয় িগেয়িছল|

14 এখন েদখিছ িযহূদার ভাববাদীরা
েসই সব গির্হত কাজগুিল েজরুশােলেম করেছ|

এই ভাববাদীরা পাপ ও বয্িভচার কের েবড়ােচ্ছ|
তারা িমেথয্েকই প্রশয় িদেয় এেসেছ এবং তারা ভুল
িশক্ষাগুিলেক পালন কেরিছল|

অসৎ েলাকেদর তারা একটা না একটা
গির্হত কাজ করার বয্াপাের উৎসাহ িদেয় এেসেছ|

তাই িযহূদার মানুষ সেদােমর মানুেষর মেতা পাপ েথেক িবরত থােকিন|
এখন েজরুশােলম আমার কােছ ঘেমারার মেতা|”

15 সুতরাং প্রভু সবর্শিক্তমান ভাববাদীেদর সম্বেন্ধ যা বেলন তা হল এই:
“আিম ঐ ভাববাদীেদর শািস্ত েদব|

িবষাক্ত খাদয্ ও জল পান করার মেতা শািস্ত েদব|
ভাববাদীরা আিত্মক অসুেখ ভুগেত শুরু কেরিছল
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এবং েসই অসুখ সারা েদেশ ছিড়েয় পেড়িছল|
তাই আিম ঐ ভাববাদীেদর শািস্ত েদব|

ঐ অসুখ ভাববাদীেদর মাধয্েম েজরুশােলেম এেসিছল|”

16 সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথাগুিল বেলন:
“ভাববাদীরা যা বেলেছ তার িদেক েতামরা মন িদও না|
তারা েতামােদর েবাকা বানােত চাইেছ|

ঐ ভাববাদীরা স্বপ্নদশর্ন সম্বেন্ধ কথা বলেছ|
িকন্তু তারা আমার কাছ েথেক েকান স্বপ্নােদশ পায় িন|

ঐ স্বপ্নদশর্নগুেলা তােদর িনেজেদর মেনর স্বপ্নদশর্ন|
17 িকছু েলাক প্রভুর সৎয বাতর্ ােক ঘৃণা কের

তাই ভাববাদীরা ঐ েলাকেদর ভুল বাতর্ া েদয়|
তারা বেল, �েতামরা শািন্তেত িবরাজ করেব|�

িকছু মানুষ ভীষণ একগঁুেয়, েজদী|
তারা িনেজেদর ইেচ্ছ মেতা কাজ কের|

তাই েসই সুেযাগ িনেয় ভাববাদীরা ঐ েজদী েলাকেদর বলল,
�েতামােদর সেঙ্গ খারাপ েকান ঘটনা ঘটেব না!�

18 িকন্তু ঐ ভাববাদীেদর েকউই স্বগীর্য় সভায় দঁাড়ায়িন|
তােদর েকউই প্রভুেক েদেখিন
বা প্রভুর বাতর্ া েশােনিন|

19 এখন প্রভুর কাছ েথেক ঝেড়র মেতা শািস্ত আসেব|
প্রভুর েরাধ হল ঘূির্ণঝড়|

েসই ঝড় অসৎ েলােকেদর মাথার ওপর হুড়মুড় কের েভেঙ্গ
পড়েব|

20 পিরকল্পনা মািফক কাজ েশষ না কের
প্রভু তার েরাধ প্রশিমত করেবন না|

েসই িদনিট যখন আসেব
তখন েতামরা পিরষ্কার ভােব এিট বুঝেত পারেব|
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21আিম ঐ ভাববাদীেদর পাঠাইিন|
অথচ তারা েদৗেড় েবড়ােলা িনেজেদর ৈতরী বাতর্ া িনেয়|

আিম তােদর সেঙ্গ কথা বিলিন|
অথচ তারা আমার নাম কের প্রচার কেরিছল তােদর ভ্রান্ত
ধেমর্াপেদশ|

22 তারা যিদ আমার স্বগীর্য় সভায় দঁাড়ােতা,
তাহেল তারা আমার বাতর্ া িযহূদার েলাকেদর কােছ প্রচার করেত
পারেতা|

তারা পারত মানুষেক খারাপ কাজ করার েথেক িবরত করেত|
তারা পারত মানুষেক অসৎ হওয়া েথেক িবরত করেত|”

23 “আিমই ঈশ্বর|
আিম বহুদূের নয়, খুব কােছই আিছ|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
24 েকউ েগাপন জায়গায় লুিকেয় থাকেলও
আিম িকন্তু সহেজই তােক েদখেত পাই|

েকন? কারণ আিম স্বগর্ এবং মতর্ য্ সবর্ত্র িবরাজমান|”

প্রভু একথা বেলেছন: 25 “ঐ ভাববাদীরা আমার নাম িদেয় িমেথয্
ধেমর্াপেদশ প্রচার কেরেছ| তারা বেলেছ, �আিম স্বপ্নােদশ েপেয়িছ!
আিম স্বপ্নােদশ েপেয়িছ!� আিম তােদর ঐ কথাগুেলা বলেত শুেনিছ|
26 আর কতিদন এভােব চলেব? ঐ ভাববাদীরা িমথয্া রচনা কের
এবং েলাকেদর িমথয্া িশক্ষা েদয়| 27 ঐ ভাববাদীরা েচষ্টা করল
যােত িযহূদার েলাকরা আমার নাম ভুেল যায়| তারা তােদর িমেথয্
স্বপ্নােদেশর কথা বেল েবড়ােত লাগল| েয ভােব তােদর পূবর্পুরুষরা
আমােক ভুেল িগেয়িছল, েসই ভােব তারা আমার েলাকেদর আমােক
ভুেল যাওয়ােত েচষ্টা করেছ| তােদর পূবর্পুরুষরা আমােক ভুেল ভ্রান্ত
েদবতার পূজা কেরিছল| 28 খড় আর গম েযমন এক িজিনস নয়,
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েতমিন ভাববাদীেদর স্বপ্নােদশ আর আমার বাতর্ াও এক নয়| েকউ যিদ
িনেজেদর েদখা স্বপ্নেক বেল েবড়ােত চায় তা েস বলুক| িকন্তু এজন
েলাক যিদ আমার বাতর্ া েশােন, তােক েস কথা সিতয্ কের বলেত হেব|
29 আমার বাতর্ া হল আগুেনর মেতা|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “আমার
বাতর্ া হল পাথের আছেড় পড়া হাতুিড়, যা পাথরেকও গঁুিড়েয় েদয়|

30 “সুতরাং আিম ঐ কপট ভাববাদীেদর িবরুেদ্ধ|” ঐ ভাববাদীরা
এেক অেনয্র কাছ েথেক আমার বাণীসমূহ চুির কের চেলেছ| এই হল
প্রভুর বাতর্ া| 31 “আিম িমথয্া ভাববাদীেদর িবরুেদ্ধ|” এই হল প্রভুর
বাতর্ া, “তােদর িনেজেদর কথাগুেলােক আমার বাতর্ া বেল তারা েলাক
ঠকােচ্ছ| 32আিম ঐ কপট ভাববাদী এবং তােদর িমেথয্ স্বপ্ন ও িমেথয্
ধেমর্াপেদশ প্রচােরর িবরুেদ্ধ|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “তারা তােদর
িমেথয্ ছলনা ও ভ্রান্ত িশক্ষা িদেয় আমার েলাকেদর ভুল পেথ িনেয়
যােচ্ছ| আিম ঐ ভাববাদীেদর েলাকেক িশক্ষা িদেত পাঠাই িন| আিম
তােদর আমার জনয্ িকছু করার িনেদর্ শ িদইিন| তারা িযহূদার েলাকেদর
েকান ভােবই সাহাযয্ করেত পারেব না|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

প্রভুর েশাকবাতর্ া
33 “িযহূদার েলাকরা ভাববাদী অথবা েকান যাজক হয়েতা েতামােক

িজেজ্ঞস করেব, �িযরিময়, প্রভুর েঘাষণা িক?� তুিম ওেদর উত্তের
বলেব, �েতামরা হেল প্রভুর কােছ ভারী েবাঝা এবং আিম ঐ ভারী
েবাঝা ছঁুেড় েফলব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

34 “েকান ভাববাদী, েকান যাজক অথবা েকান একজন সাধারণ
েলাক হয়েতা বলেত পাের, �এই হল প্রভুর েঘাষণা|� েয একথা
বলেব েস িমেথয্বাদী এবং আিম তােক ও তার পিরবারেক শািস্ত
েদব| 35 েতামরা এেক অপরেক বলেব: �প্রভু িক উত্তর িদেলন?�
অথবা �প্রভু িক বলেলন?� 36 িকন্তু েতামরা আর কখনও এই
অিভবয্িক্তিট বয্বহার করেব না: �প্রভুর েঘাষণা (ভারী েবাঝা|)� একথা
খবরদার উচ্চারণ েকােরা না কারণ প্রভুর েঘাষণা কখনও কারও
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েক্ষেত্র ভারী েবাঝা হয় না| িকন্তু েতামরা আমােদর ঈশ্বেরর কথায়
পিরবতর্ ন ঘিটেয়ছ| িতিন জীবন্ত ঈশ্বর, িতিন প্রভু সবর্শিক্তমান|

37 “েতামরা যিদ ঈশ্বেরর বাতর্ া জানেত চাও তাহেল েকান
ভাববাদীেক িজেজ্ঞস কেরা| �প্রভু আপনােক িক উত্তর িদেয়েছন?�
অথবা �প্রভু িক বেলেছন?� 38 িকন্তু একথা বেলা না, �প্রভুর েঘাষণা
(ভারী েবাঝা) িক িছল?� যিদ েতামরা আবার এই কথার পুনরাবৃিত্ত
কেরা তাহেল প্রভু েতামােদর উেদ্দেশয্ এগুিল বলেবন: “েতামরা
আমার বাতর্ ােক ভারী েবাঝা বেল উেল্লখ করেব না|” আিম েতামােদর
এই শব্দ বয্বহার করেত বারণ করিছ| 39 িকন্তু েতামরা যিদ আমার
বাতর্ ােক ভারী েবাঝা বেল উেল্লখ কেরা তাহেল আিমও েতামােদর
এবং ঐ শহরিটেক ভারী েবাঝা বেল মেন কের আমার কাছ েথেক
দূের ছঁুেড় েফেল েদব| আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেক এই েজরুশােলম
শহর িদেয়িছলাম| িকন্তু আিম েতামােদর এই শহর েথেক ছঁুেড় েফেল
েদব| 40আিম েতামােদর িচর কােলর জনয্ অপদস্থ করব এবং েতামরা
েকান িদন েতামােদর িবব্রত অবস্থােক ভুলেত পারেব না|

24

ভাল ডুমুর এবং খারাপ ডুমুর
1 প্রভু আমােক এই িজিনসগুিল েদিখেয় িছেলন: আিম ডুমুর ভির্ত্ত

দুিট ঝুিড় েদেখিছলাম প্রভুর মিন্দেরর সামেন রাখা আেছ| বািবেলর
নবূখিদ্রত্ সর যখন িযকিনয়েক বন্দী কের িনেয় িগেয় িছেলন তখন
আমার এই স্বপ্নদশর্ন হেয়িছল| রাজা িযেহায়াকীেমর পুত্র িযকিনয়
ও তার গুরুত্বপূণর্ সভাসদবৃন্দেদর েজরুশােলম েথেক েগ্রপ্তার কের
বািবেল িনেয় যাওয়া হেয়িছল| িযহূদার সমস্ত ছুেতার ও কানােদরও
নবূখিদ্রত্ সর বািবেল িনেয় এেসিছেলন| 2একটা ঝুিড়েত িছল খুব ভাল
ডুমুর| ঐ ডুমুরগুিল িছল মরশুেমর শুরুেত পাকা ডুমুর| িকন্তু অপর
ঝুিড়েত িছল পচা ডুমুর| যা এেকবােরই খাওয়ার অেযাগয্|
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3 প্রভু আমােক িজজ্ঞাসা কেরিছেলন, “িযরিময়, তুিম িক েদখেত
পাচ্ছ?”
আিম উত্তর িদেয়িছলাম, “আিম ডুমুর েদখেত পািচ্ছ| ভাল

ডুমুরগুেলা খুবই ভাল| আর পচা ডুমুরগুেলা এেতাই পচা েয ওগুেলা
খাওয়া যােব না|”

4 তারপর আিম প্রভুর কাছ েথেক বাতর্ া েপেয়িছলাম| 5 প্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর আমােক বেলিছেলন: “িযহূদার েলাকেদর তােদর
েদশ েথেক শত্রুরা বািবেল িনেয় িগেয়িছল| েসই েলাকগুিল হেব ঐ
ভাল ডুমুরগুেলার মেতা| এেদর প্রিত আিম দয়ালু হেবা| 6আিম তােদর
রক্ষা করব|আিম তােদর িযহূদায় িফিরেয়আনব|আিম তােদর িছন্নিভন্ন
না কের গেড় তুলব| আিম তােদর উদ্ধার করেবা| আিম তােদর প্রিতষ্ঠা
করেবা| যােত তারা েবেড় উঠেত পাের| 7 আিম তােদর একিট হৃদয়
েদব েযটা আমােক জানেত ইচ্ছা করেব| তখন তারা জানেব েয আিমই
প্রভু| তারা হেবআমার েলাক|আিম হব তােদর ঈশ্বর|আিম এটা করেবা
কারণ বািবেলর বন্দীরা সমূ্পণর্ ভােব তােদর হৃদয়আমার কােছ সমপর্ণ
করেব|

8 “িকন্তু িযহূদার রাজা িসিদিকয় হেব ঐ খাওয়ার অেযাগয্ পচা
ডুমুরগুিলর মেতা| িসিদিকয়র উচ্চপদস্থ পািরষদগণ, েজরুশােলেম
পেড় থাকা সমস্ত েলাক ও িমশের বসবাসকারী িযহূদার েলাকরা হেব
ঐ পচা ডুমুেরর মেতা|

9 “আিম ঐ েলাকেদর এমন একিট শািস্ত েদব েযটা পৃিথবীর সমস্ত
েলাকেক িবস্ময়ািভভূত করেব| িযহূদার ঐ সব েলােকরা হেব অনয্েদর
উপহােসর সামগ্রী| আিম তােদর েযখােনই ছিড়েয় েদব েসখানকার
েলাকরা তােদর শাপ েদেব| 10 তােদর িবেরািধতা করার জনয্ আিম
তরবাির, অনাহার এবং েরাগ পাঠাব| আিম তােদর যতক্ষণ পযর্ন্ত না
প্রেতয্েক মারা যায় ততক্ষণ আক্রমণ করব| তাহেল তারা এই েদশ
যা আিম তােদর এবং তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছলাম েসখান েথেক
িনিশ্চহ্ন হেয় যােব|”
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িযরিময়র ধমর্প্রচােরর সারমমর্
1 িযহূদার েলাকেদর সম্বেন্ধ িযরিময়র কােছ এই বাতর্ া এেসিছল|

িযহূদার রাজা িহসােব িযেহায়াকীেমর রাজত্ব কােলর চতুথর্তম বছের
এই বাতর্ া এেসিছল| েযািশেয়র পুত্র িযহূদা রাজ িযেহায়াকীেমর রাজত্ব
কােলর চতুথর্ বছর িছল বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর রাজত্ব কােলর
প্রথম বছর| 2 এই বাতর্ া ভাববাদী িযরিময়, িযহূদা ও েজরুশােলেমর
সমস্ত মানুষেক শুিনেয়িছল:

3 িবগত 23 বছর ধের আিম বার বার েতামােদর কােছ প্রভুর বাণী
িদেয় এেসিছ| আেমােনর পুত্র েযািশয় িযহূদার রাজা হবার ত্রেয়াদশ
বছর েথেক আিম একজন ভাববাদী| আমার ভাববাদী প্রািপ্তর সময়
িযহূদার রাজা িছেলন আেমােনর পুত্র েযািশয়| েসই সময় েথেক আজ
পযর্ন্ত আিম েতামােদর কােছ প্রভুর বাতর্ া প্রচার কের আসিছ| িকন্তু
েতামরা েকউ তা েশানিন| 4 প্রভু তার ভৃতয্েদর ও ভাববাদীেদর বার
বার পাঠােনা সেত্ত্বও, েতামরা, তারা িক বেলিছল তা েশানিন এবং
তােদর িদেক মেনােযাগ দাওিন|

5 এই ভাববাদীরা বেলিছল, “েতামােদর জীবনয়াত্রা বদলাও এবং
খারাপ কাজ করা বন্ধ কেরা! িনেজেদর জীবনয়াত্রা পালটােল তেব
েতামরা প্রভুর েদেশ িফরেত পারেব েযটা প্রভুর দ্বারা বহু কাল আেগ
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েদওয়া হেয়িছল এবং িচর কােলর জনয্
এখােন থাকেত েদওয়া হেয়িছল| 6অনয্ েদবতােদর অনুসরণ েকােরা
না| মানুেষর ৈতরী মূির্ত্তগুেলার পূেজা অথবা েসবা েকােরা না| যিদ
তা কেরা তাহেল আিম রুদ্ধ হব| আর আমার েরাধ েতামােদরই ক্ষিত
করেব|”

7 “িকন্তু েতামরা আমার কথা েশান িন|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“ঐ মূির্ত্তেদর পূজা কের েতামরা আমােক রুদ্ধ কেরছ এবং েসটা
েতামােদরই ক্ষিত কেরেছ|”
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8 প্রভু সবর্শিক্তমান যা বেলন তা হল, “েতামরা আমার কথাগুেলা
েশানিন| 9 তাই শীঘ্রই উত্তেরর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীেক এবং বািবেলর
রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক িযহূদার েলাকেদর িবরুেদ্ধ পাঠাব| নবূখিদ্রত্ সর
হল আমার অনুচর| আিম তােদর িযহূদার চার পােশর সমস্ত জািতর
িবরুেদ্ধ আনব| আিম িযহূদা ও তার চারপােশর সমস্ত েদশগুিলেক
ধ্বংস করব এবং তােদর একিট িচরকালীন শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত
করব| মানুষ িশস িদেত িদেত েদখেব িক ভােব েসই সব েদশ ধ্বংস
হেব| 10 ঐ েদশগুিলেত আর েকান আনন্দমুখর ধ্বিনর উৎপিত্ত
হেব না| িবেয়র সানাই েবেজ উঠেব না| শসয্দানা েপষাইেযর েকান
আওয়াজ থাকেব না| আিম রােত সমস্ত বািতগুেলার আেলা েকেড়
েনব| 11 পুেরা এলাকািট ধ্বংস হেয় যােব এবং একিট শূনয্ মরুভূিমেত
পিরণত হেব| আর সমস্ত মানুষ আগামী 70 বছেরর জনয্ বািবেলর
রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর দাসত্ব করেব|

12 “িকন্তু 70 বছর পূণর্ হবার পর বািবেলর রাজােকও আিম শািস্ত
েদব| শািস্ত েদব সমগ্র বািবলবাসীেক তােদর পােপর জনয্|” এই হল
প্রভুর বাতর্ া | “বািবলও শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেব| 13 িযরিময়র
ভাববাণীর মাধয্েম আিম ঐ িবেদশগুিলর সম্বেন্ধ েযসব খারাপ ঘটনা
ঘটেব বেল আেগ বেলিছলাম েসইগুেলা সতয্ হেব| এই বইেয় ঐ
সমস্ত সতকর্ বাণী েলখা আেছ| এবং এই বইেয় েয সমস্ত সতকর্ বাণী
েলখা আেছ েসগুেলাও প্রচার কেরা| 14 হঁয্া, বািবেলর েলাকেদর বহু
জািতেদর এবং মহৎ  রাজােদর েসবা করেত হেব| তােদর কৃতকােযর্র
েযাগয্ শািস্ত আিম েদব|”

িবেশ্বর অনয্ানয্ জািতগুিলর িবচার
15 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর আমােক এই কথাগুিল বলেলন:

“িযরিময়, আমার হাত েথেক এই েপয়ালা ভির্ত্ত দ্রাক্ষারস নাও| এই
দ্রাক্ষারস হল আমার েরাধ| আিম েতামােক অনয্ জািতেদর কােছ
পাঠািচ্ছ| অনয্ানয্ েদশগুিলেক এই েপয়ালা েথেক চুমুক েদওয়াও|
16 তারা এই দ্রাক্ষারস পান করেব| তারা বিম করেব| পাগেলর মেতা
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আচরণ করেব| তারা এরকম বয্বহার করেব কারণআিম শীঘ্রই তােদর
িবরুেদ্ধ তরবািরিট পাঠাব|”

17 সুতরাং আিম প্রভুর হাত েথেক দ্রাক্ষা ভির্ত্ত েপয়ালা তুেল িনলাম|
আিম েসই সমস্ত েদেশ েগলাম এবং তােদর েসই েপয়ালার দ্রাক্ষারস
পান করালাম| 18 আিম েজরুশােলম এবং িযহূদার েলাকেদর জনয্
এই দ্রাক্ষারস েঢেল িদলাম| আিম িযহূদার রাজা এবং তার েনতােদর
এই দ্রাক্ষারস পান করালাম| আিম এমন কেরিছলাম কারণ যােত তারা
মরুভূিমর মেতা শুিকেয় যায়| েজরুশােলম ও িযহূদা যােত এমন ভােব
ধ্বংস হয় যা েদেখ েলাকরা িশস িদেয় অিভশাপ িদেত পাের| এবং তাই
ঘেটিছল বেল িযহূদার এখন এই দুরবস্থা|

19 িমশেরর রাজা ফেরৗণেকও আিম ঐ েপয়ালার দ্রাক্ষারস পান
করালাম| রাজার সভাষদ, েনতৃবৃন্দ এবং তার সমস্ত েলাকরা প্রভুর
েরাধর েপয়ালা েথেক দ্রাক্ষারস পান করল|

20 সমস্ত আরেবর েলাক এবং ঊষ েদেশর সমস্ত রাজােকও এই
দ্রাক্ষারস পান করালাম|
আিম পেলষ্টীয় েদেশর সমস্ত রাজােদরও এর েথেক পান করালাম|

এরা িছল অিস্কেলান, ঘসা, ইেক্রাণ শহেরর এবং অেস্দাদ শহেরর
েবঁেচ যাওয়া অংেশর রাজাগণ|

21তারপর আিম ইেদাম, েমায়াব এবং অেম্মান েদেশর েলাকেদরও
ঐ দ্রাক্ষারস পান করালাম|

22 েসার এবং সীেদােনর শহেরর রাজােদর ঐ েপয়ালার দ্রাক্ষারস
পান করালাম|
বহু দূেরর েদশগুিলর রাজােদরও ঐ দ্রাক্ষারস পান করালাম|

23 দদান, েটমা, িছন্নগুম্ফ এবং বূষ এর েলাকেদরও ঐ দ্রাক্ষারস পান
করালাম| যারা তােদর মিন্দের চুল েকেটেছ তােদরও ঐ েপয়ালার
দ্রাক্ষারস পান করালাম| 24 আরেবর সমস্ত রাজা যারা মরুভূিমেত
বাস কের তােদরও পান করালাম| 25 িসম্রী, এলম এবং মাদীয়েদর
রাজােদরও ঐ েপয়ালা েথেক পান করালাম| 26 আিম উত্তেরর
রাজােদর কােছ, যারা কােছ এবং দূের িছল তােদর কােছ িগেয়িছলাম|
এেকর পর এক রাজােক আিম ঐ দ্রাক্ষারস পান করালাম| ঐ
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দ্রাক্ষারেসর েপয়ালা েথেক প্রভুর েরাধ পান করাবার জনয্ আিম
পৃিথবীর প্রেতয্কিট রােজয্ েগলাম| িকন্তু বািবেলর* রাজা আর সমস্ত
রাজয্গুিলর পের এই দ্রাক্ষারস পান করেব|

27 “িযরিময়, ঐ সমস্ত েদশগুিলেক বেলা, সবর্শিক্তমান প্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �আমার েরাধ ভির্ত্ত ঐ দ্রাক্ষারস পান কর
এবং তারপর বিম কর| তারপরশুেয় পেড়া এবং উেঠ দঁািড়ও না|কারণ
এরপর আিম েতামােদর হতয্া করার জনয্ তরবাির পাঠািচ্ছ|�

28 “েতামার হাত েথেক ঐ দ্রাক্ষারস পান করেত েয সমস্ত েলাকরা
অস্বীকার করেব তােদর বলেব, �প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল
বেলন: প্রকৃতপেক্ষ েতামরা এই েপয়ালার দ্রাক্ষারস পান করেব!
29 আমার নামািঙ্কত েজরুশােলম শহের আিম ইিতমেধয্ই খারাপ
ঘটনাগুিল ঘটািচ্ছ| যিদ েতামরা েভেব থােকা েয েতামরা হয়েতা শািস্ত
পােব না, তাহেল ভুল ভাবেব| শািস্ত েতামরাও পােব| পৃিথবীর সমস্ত
মানুষেক আিম তরবািরর দ্বারা আক্রমণ করব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

30 “িযরিময়, তুিম আমার বাতর্ া তােদর েদেব:
�ওপর েথেক, তঁার পিবত্র মিন্দর েথেক

প্রভু তঁার পশুচারণ ভুিমর (তঁার েলাক জন) প্রিত িচৎকার কের
উঠেলন|

দ্রাক্ষারস ৈতরীর সময় শ্রিমকরা েযমন দ্রাক্ষার উপর িদেয় হঁাটেত
হঁাটেত সমস্বের িচৎকার কের

েতমিন েজাের িচৎকার করেছন প্রভু|
31 পৃিথবীর সমস্ত েলােকর মেধয্ এই আওয়াজ ছিড়েয় পড়েলা|

এটা িকেসর আওয়াজ?
প্রভু সমস্ত েদেশর মানুষেদর শািস্ত িদেচ্ছন|

েলােকর িবরুেদ্ধ প্রভু তার যুিক্ত েদখােচ্ছন|
িতিন তােদর িবচার কেরেছন
* 25:26: বািবল আক্ষিরক অেথর্, “েশষক|”
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এবং এখন িতিন সমস্ত অসৎ েলাকেদর একিট তরবাির িদেয়
হতয্া করেছন|� ”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|

32 প্রভু সবর্শিক্তমান যা বেলেছন তা হল:
“শীঘ্রই এক েদশ েথেক আর এক েদেশ

িবপযর্য় ছিড়েয় পড়েব|
ভয়ঙ্কর ঝেড়র মেতা েসই প্রলয়

পৃিথবীর বহু দূের দূের ছিড়েয় যােব|”

33 মৃত েদহগুিল েদেশর এক প্রান্ত েথেক অনয্ প্রােন্ত ছিড়েয়
িছিটেয় পেড় থাকেব| েকউ েশাক প্রকাশ কের কঁাদেব না| েকউ েসই
মৃতেদহগুিল একিত্রত কের সৎ কার করার বেন্দাবস্ত করেব না| মৃত
েদহগুিল পশুর িবষ্ঠার মেতা মািটেত পেড় থাকেব|

34 েমষপালকরা (েনতারা) েতামরা েমষেদর (েলাকেদর) েনতৃত্ব েদেব|
মহান েনতৃবৃন্দ এবার কঁাদেত শুরু কেরা|

েমষেদর (মানুষেদর) েনতারা যন্ত্রণায় মািটেত ছটফট কেরা|
েকন? কারণ এখন েতামােদর জবাই করার সময় এেসেছ|

আিম েতামােদর ছিড়েয় েদব, িঠক েযমন একিট মািটর পাত্র
েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা হেয় েগেছ েতমন কের|

35 েসখােন েমষপালকেদর লুকােনার েকান জায়গা থাকেব না|
ঐ েনতারা পালােত পারেব না|

36আিম শুনেত পািচ্ছ েমষপালকরা িচৎকার করেছ|
কান্নাকািট করেছ|

প্রভু তােদর েগাচারণ ভূিমগুিল (েদশ) ধ্বংস করেছন|
প্রভু রুদ্ধ হেয়েছন বেল এগুেলা ঘটেছ|
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37 প্রভুর েরাধর জনয্
ঐ শািন্তপূণর্ েগাচারণ ভূিমগুিল একিট শূনয্ মরুভূিমর মত|

38 প্রভু হেলন গুহা েথেক েবিরেয় আসা
একিট ভয়ঙ্কর িসংেহর মত|

তঁার েরাধ েলাকরা আহত হেব|
এই েদশ মরুভূিমেত পিরণত হেব|

26

মিন্দের িযরিময়র ধমর্প্রচার
1 িযহূদার ওপর রাজা িযেহায়াকীেমর শাসেনর প্রথম বছের এই

বাতর্ া প্রভুর কাছ েথেক এেসিছল| িযেহায়াকীম িছেলন েযািশেয়র পুত্র|
2 প্রভু বেলিছেলন, “িযরিময়, প্রভুর মিন্দর চত্বের দঁাড়াও এবং যারা
এই মিন্দের উপাসনা করেত আেস েসই সমস্ত িযহূদার েলাকেদর
এই বাতর্ ািট বেলা| আিম েতামােক যা যা বেলিছ সব তােদর বেলা|
আমার বাতর্ ার েকান অংশ বাদ িদও না| 3 তারা হয়েতা আমার কথা
শুনেব এবং পালন করেব| তারা হয়ত অসৎ কাজকমর্ েথেক িনেজেদর
সিরেয় েনেব| যিদ তারা আমার বাতর্ া েমেন চেল, তাহেল হয়ত আিম
তােদর শািস্ত েদব না| অেনক খারাপ কাজকমর্ কেরিছল বেলই আিম
তােদর শািস্ত েদবার পিরকল্পনা কেরিছলাম| 4 তুিম তােদর বলেব,
�প্রভু বেলেছন: আিমআমার িশক্ষামালা েতামােদর িদেয়িছ| েতামােদর
উিচৎ আমার বাধয্ হওয়া এবং আমার িশক্ষামালা অনুসরণ করা|
5আমার ভৃতয্রা যা বেল তা েতামােদর শুনেত হেব| (ভাববাদীরা হল
আমার ভৃতয্) আিম বারবার েতামােদর কােছ ভাববাদীেদর পািঠেয়িছ|
িকন্তু েতামরা তােদর েকান কথা েশান িন| 6 আিম এই মিন্দরিটেক
শীেলার মত কের করব| এবং েলাকরা এই শহরিটেক একিট উদাহরণ
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িহেসেব গণয্ করেব যখন তারা অনয্ানয্ জায়গায় খারাপ ঘটনাসমূহ
ঘটােত ইেচ্ছ করেব|� ”

7 িযরিময়র এই কথাগুিল প্রভুর মিন্দের উপিস্থত যাজক, ভাববাদী
এবং সমস্ত মানুষ শুেনিছল| 8 প্রভু িযরিময়েক যা িকছু বলার আেদশ
িদেয়িছেলন েস তা বলা েশষ কেরিছল| তখন যাজক, ভাববাদী এবং
সাধারণ েলাক িযরিময়েক েজার কের েচেপ ধের বেলিছল, “এই
ভয়ঙ্কর কথাগুিল বলার জনয্ এবার েতামার মৃতুয্ হেব| 9 প্রভুর নাম
কের এই ধেমর্াপেদশ প্রচার করার েতামার িক কের সাহস হল?
শীেলার মেতা এই মিন্দরওধ্বংস হেয় যােব একথা বলার সাহস েতামার
িক কের হয়? েকান সাহেস তুিম বলেল েয েজরুশােলম জনমানবহীন
এক মরুভূিমেত পিরণত হেব?” প্রভুর মিন্দেরই সবাই িযরিময়েক
িঘের ধরল|

10 িযহূদার শাসকবৃন্দ শুনেলন িক িক ঘেটেছ| তাই তঁারা
রাজপ্রাসােদর বাইের েবিরেয় এেস প্রভুর মিন্দের িগেয়িছেলন| তঁারা
নতুন ফটেকর প্রেবশদ্বােরর মুেখ, েযটা প্রভুর মিন্দেরর িদেক
যােচ্ছ েসখােন বসেলন| ঐ নতুন ফটকদ্বােরর পথ প্রভুর মিন্দরেকই
িনেদর্ শ কের| 11 তখন যাজকবৃন্দ ভাববাদীগণ এবং সমস্ত সাধারণ
মানুষ শাসকবৃেন্দর সেঙ্গ কথা বলল| তারা বলল, “িযরিময়েক হতয্া
করেতই হেব| েস েজরুশােলম সম্বেন্ধ অমঙ্গলজনক কথাবাতর্ া বেল
েবিড়েযেছ| আপনারাও েস সব শুেনেছন|”

12 তখন িযরিময় িযহূদার শাসকবৃন্দ ও সাধারণ েলাকেদর সেঙ্গ
কথা বেলিছল| েস বলল, “প্রভু আমােক এই মিন্দর এবং এই
শহর সম্বেন্ধ এই কথাগুিল বলবার জনয্ পািঠেয়িছেলন| আিম যা
িকছু বললাম েসগুিল আমার কথা নয়, েসগুেলা হল প্রভুর বক্তবয্|
13 আপনারা িনেজেদর জীবনয়াত্রা বদেল েফলুন| ভাল কাজ করেত
শুরু করুন| আপনারা আপনােদর প্রভু ঈশ্বরেক মানয্ করুন| যিদ
আপনারা তা কেরন তাহেল প্রভু তঁার মত পিরবতর্ ন করেবন| িতিন
েয অমঙ্গলজনক কথাবাতর্ া বেলিছেলন েসগুিল িতিন তাহেল বাস্তেব
রূপান্তিরত করেবন না| 14 আর আমার েক্ষেত্র বলেত পাির, আিম
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হলাম আপনােদর ক্ষমতার অন্তগর্ত| যা ভাল এবং িঠক বুঝেবন তাই
আমার সেঙ্গ আপনারা করেত পােরন| 15 িকন্তু যিদ আপনারা আমায়
হতয্া কেরন তাহেল একটা বয্াপাের িনিশ্চত হেয় যান, েয আপনারা
একজন িনরীহ েলাকেক হতয্া করেত চেলেছন| এই েদােষর ভাগীদার
হেব এই শহর এবং এই শহেরর প্রেতয্ক বািসন্দা এবং তার জনয্ দায়ী
হেবন আপনারা| প্রভু সিতয্ই আমােক আপনােদর কােছ পািঠেয়েছন|
আপনারা যা শুেনেছন তা পুেরাটাই প্রভুর েপ্রিরত বাতর্ া|”

16এরপর িযহূদার শাসকবৃন্দ এবং সাধারণ েলাক যাজকেদর এবং
ভাববাদীেদর বলেলন: “িযরিময় এমন িকছু কেরিন যােত ওর মৃতুয্দণ্ড
প্রাপয্ হেত পাের| িযরিময় আমােদর যা যা বেলিছল তা তার িনেজর
ভাষা নয়, তা িছল প্রভু, আমােদর ঈশ্বেরর বক্তবয্|”

17 তখন শীষর্স্থানীয় িকছু েনতা উেঠ দঁািড়েয় সাধারণ মানুষেদর
সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| 18 তঁারা বলেলন, “েমােরষ্টীয় শহের
মীখা নােমর ভাববাদী িছেলন| মীখা যখন ভাববাদী িছেলন, তখন
িযহূদার রাজা িছেলন িহিষ্কয়| িযহূদার েলাকেদর মীখা এই কথাগুিল
বেলিছেলন: সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন:

�িসেয়ান ধ্বংস হেয় যােব|
েজরুশােলম পিরণত হেব একিট পাথেরর সূ্তেপ|

মিন্দেরর চূড়া হেয় যােব একিট মািটর িটিব, েঝাপঝােড়আবৃত|�
মীখা 3:12

19 “িহিষ্কয় িযহূদার রাজা িছেলন এবং িতিন মীখােক হতয্া কেরন
িন| মীখােক িযহূদার সাধারণ েলাকরাও হতয্া কের িন| েতামরা জােনা
েয িহিষ্কয় প্রভুেক ভয় েপেতন এবং সম্মান করেতন এবং তঁােক খুশী
করেত চাইেতন| প্রভু বেলিছেলন, িতিন িযহূদােত অঘটন ঘটােবন|
িকন্তু িহিষ্কয় প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরিছেলন এবং প্রভু তঁার মত
পিরবতর্ ন কেরিছেলন| প্রভু আর তারপর িযহূদার েকান অমঙ্গল ঘটান
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িন| আমরা যিদ িযরিময়র েকান ক্ষিত কির তাহেল আমরা িনেজরাই
িনেজেদর ওপর অশািন্ত েটেন আনব|”

20 অতীেত ঊিরয় নােম একজন প্রভুর বাতর্ া প্রচার কেরিছেলন|
ঊিরয় িছেলন শমিয়েয়র পুত্র| ঊিরয় বাস করেতন িকিরয়ৎ িযয়ারীমস্থ
শহের| এই শহর এবং এই েদেশর িবরুেদ্ধ িযরিময়র মত ঊিরয় একই
বাতর্ া প্রচার কেরিছেলন| 21 রাজা িযেহায়াকীম, তঁার েসনা প্রধানরা
এবং েনতারা ঊিরয়র ধেমর্াপেদশ শুেন েরেগ িগেয়িছেলন| রাজা
িযেহায়াকীম ঊিরয়েক হতয্া করেত েচেয়িছেলন| িকন্তু ঊিরয় শুনেত
েপেয়িছেলন েয রাজা িযেহায়াকীম তঁােক হতয্া করেত চাইেছ| ঊিরয়
ভীত হেয় িমশের পািলেয় িগেয়িছেলন| 22 িকন্তু রাজা িযেহায়াকীম
ইল্নাথন সহ আেরা কেয়ক জনেক ঊিরয়েক ধের আনার জনয্ িমশের
পািঠেয়িছেলন| ইল্নাথন িছেলন অেক্বােরর পুত্র| 23 ঊিরয়েক তারা
িমশর েথেক ধের েবঁেধ এেনিছেলন| তারপর তঁারা তােক রাজার
সামেন িনেয় এেসিছেলন| রাজা িযেহায়াকীম ঊিরয়েক তরবাির িদেয়
হতয্ার আেদশ িদেয়িছেলন| ঊিরয়েক হতয্া করার পর তঁার মৃতেদহ
কবরস্থােন ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেয়িছল| েসই কবরস্থােন শুধু গরীব
েলাকেদর মৃতেদহই কবর েদওয়া হত|

24 িযহূদায় অহীকাম নােম এক বয্িক্ত িছেলন| অহীকাম িছেলন
শাফেনর পুত্র| অহীকাম িযরিময়েক সমথর্ন জািনেয় িছেলন| িতিন
িযরিময়েক যাজক এবং ভাববাদীেদর হতয্ার ষড়যন্ত্র েথেক বঁািচেয়
িছেলন|

27
প্রভু নবূখিদ্রত্ সরেক শাসক বািনেয় িছেলন

1 িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র শাসনকােল িযরিময়র কােছ প্রভুর
একিট বাতর্ া এেলা| েযািশেয়র পুত্র িসিদিকেয়র রাজত্ব কােলর চতুথর্
বছের এই বাতর্ া এেসিছল| 2 প্রভু আমােক যা বেলিছেলন তা হল এই:
“িযরিময় একিট েজায়াল ৈতরী কেরা এবং েসই েজায়ালিটেক েতামার
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কঁােধর ওপর স্থাপন কর| 3 তারপর ইেদাম, েমায়াব, অেম্মান, েসার
এবং সীেদােনর রাজােদর কােছ খবর পািঠেয় দাও| এই সব বাতর্ াগুিল
দূতেদর মারফৎ সব রাজােদর কােছ পািঠেয় দাও, যারা িযহূদার রাজা
িসিদিকয়েক েজরুশােলেম েদখেত এেসিছল| 4 এই বাতর্ াবাহকেদর
বেলা তােদর মিনবেক িগেয় বলেত প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
বেলেছন: 5 েতামােদর মিনবেক িগেয় বেলা আিম এই পৃিথবী এবং তার
মানুষেদর সৃষ্টি কেরিছ| এই পৃিথবীর সমস্ত পশু পাখীও আমার সৃষ্টি|
আিম আমার শিক্ত এবং শিক্তশালী বাহু িদেয় তা সৃষ্টি কেরিছ| আিম
যােক খুশী এই পৃিথবী িদেয় িদেত পাির| 6 এখন আিম পৃিথবীর সমস্ত
েদশ বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক িদেয় িদলাম| েস হল আমার
অনুচর| সমস্ত বনয্ জন্তুেদরও আিম তােক মানয্ করেত বাধয্ করেবা|
7 সবগুেলা জািত নবূখিদ্রত্ সর তঁার পুত্র এবং তঁার েপৗত্রেদর েসবা
করেব| তারপর বািবেলর পরাজয় ঘটেব|অেনক রােষ্ট্রর মহান রাজারা
িমেল বািবলেক তঁােদর দােস পিরণত করেবন|

8 “ �িকন্তু কেয়কিট েদশ হয়ত বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর
েসবা করেত অস্বীকার করেব| তারা তার েজায়াল টানেত অস্বীকার
করেব| যিদ তা হয় তাহেল আিম ঐ েদশগুিলেক শািস্ত েদব| তারা
সইেব তরবািরর আঘাত, অনাহার এবং মহামারীর যন্ত্রণা|� ” এই হল
প্রভুর বাতর্ া| “ �যতক্ষণ না েদশগুিল ধ্বংস হয় ততক্ষণ আিম ঐ শািস্ত
বহাল রাখব| আিম নবূখিদ্রত্ সরেক িদেয় যুদ্ধ কিরেয় ঐ জািতগুিলেক
ধ্বংস করােবা| 9 সুতরাং েতামরা ভাববাদীেদর কথা শুনেব না| শুনেব
না সমস্ত েলাকেদর কথা যারা েভাজবািজ েদিখেয় ভিবষয্ৎবাণী কের|
যারা স্বপ্ন বয্াখয্া করেত পাের বেল দাবী কের তােদর কথা শুেনা না|
যারা মৃতেদর সেঙ্গ কথা বেল অথবা যাদু েকৗশল কের তােদর কথা
শুেনা না| তারা প্রেতয্েক বলেব, “বািবেলর রাজার দাসত্ব েতামােদর
করেত হেব না|” 10 িকন্তু তারা েতামােদর িমেথয্ বলেব| তারাই
েতামােদর েদশতয্াগী হবার কারণ হেব |আিম েতামােদর েজার কের
মাতৃভূিম েছেড় েযেত বাধয্ করােবা এবং েতামরা িবেদেশর মািটেত
মৃতুয্বরণ করেব|
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11“ �িকন্তু েদশগুেলার সমস্ত েলাকরা যারা বািবেলর রাজার কােছ
আত্মসমপর্ন করেব, তােক েসবা করেত রাজী হেব এবং তার েজায়ােল
িনেজেদর গলা েদেব, তারা বঁাচেব| আিম েসই েলাকেদর তােদর
স্বেদেশ বাস করেত েদব এবং তােদর জিম চাষ করেত েদব|� ” এই
হল প্রভুর বাতর্ া|

12 আিম িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র কােছও এই বাতর্ া পািঠেয়িছ|
আিম তােক বেলিছ, “েতামােক েজায়ােলর নীেচ কঁাধ রাখেত হেব|
েতামােক বািবেলর রাজােক েসবা করেত হেব ও তার বাধয্ হেত হেব|
যিদ তুিম বািবেলর রাজা ও েলাকেদর েসবা কেরা তাহেল জীিবত
থাকেব| 13আর যিদ তুিম রািজ না হও তাহেল তুিম ও েতামার েদেশর
মানুষ মারা যােব শত্রুর তরবািররআঘােত অথবা অনাহার ও মহামারীর
দাপেট| প্রভু উেল্লখ কেরিছেলন েয যারা বািবেলর রাজােক মানেত
অস্বীকার করেব েসই েদেশ এগুিল ঘটেব| 14 িকন্তু ভ্রান্ত ভাববাদীরা
বলেত থাকেলা: �েতামরা কখনও বািবেলর রাজার দাস হেব না|�

“ঐকপট ভাববাদীেদর িমেথয্ প্রচাের কান িদও না| 15আিম তােদর
পাঠাই িন| “তারা িমেথয্ বলেছ এবং বলেছ েয এই বাতর্ াগুিল আমার
কােছ েথেক এেসেছ| তাই, িযহূদার েলাকরা, আিম েতামােদর দূের
পািঠেয় েদব| েতামােদর মৃতুয্ ঘটেব এবং ঐ িমথুয্ক ভাববাদীেদরও
মৃতুয্ ঘটেব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

16 তখন আিম (িযরিময়) যাজক এবং সাধারণ েলােকেদর
বেলিছলাম, “প্রভু বেলেছন: ঐ কপট ভাববাদীরা বেল েবড়ােচ্ছ,
�বািবেলর েলােকরা প্রভুর মিন্দর েথেক অেনক িকছু িনেয় িগেয়েছ|
ঐ িজিনসগুিল খুব শীঘ্রই িনেয় আসা হেব|� ঐ ভাববাদীেদর কথায়
েতামরা কান িদও না| কারণ তারা িমথয্া প্রচার কের েবড়ােচ্ছ| 17 ঐ
ভাববাদীেদর কথা শুেনা না| বািবেলর রাজার েসবা কর তাহেল েতামরা
েবঁেচ থাকেব| েজরুশােলেমর শহর েকন ধ্বংস হেব এবং েকন শূনয্
হেয় যােব? 18যিদ ঐ মানুষগুেলাই ভাববাদী হয় এবং তারাই যিদ প্রভুর
বাতর্ া েপেয় থােক তাহেল তােদরই প্রাথর্না করেত দাও| প্রভুর মিন্দেরর
বাদবাকী িজিনষগুিলর সম্বেন্ধ তারা প্রাথর্না করুক| তারা প্রাথর্না করুক
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েয মিন্দেরর, েজরুশােলম শহেরর এবং প্রাসােদর িজিনষপত্র বািবেল
বেয় িনেয় যাওয়া হেব না| ঐ ভাববাদীেদর প্রাথর্না করেত দাও যােত
আর েকান িজিনষ তার জনয্ বািবেল িনেয় যাওয়া না হয়|”

19 “প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন েয, েজরুশােলেমর মিন্দের িকছু
িজিনষপত্র আেছ: পেড় থাকা িজিনষগুিলর মেধয্ আেছ স্তম্ভগুেলা,
িপতেলর সমুদ্র, অস্থাবর দণ্ডসমূহ এবং অনয্ানয্ িজিনষপত্র| বািবেলর
রাজা নবূখিদ্রত্ সর ওগুিল আর িনেয় যায় িন তাই রেয় িগেয়েছ|
20 িযহূদার রাজা িযকিনয়েক যখন বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর বন্দী
কের িনেয় িগেয়িছল তখন েস আর ঐ িজিনসগুেলা িনেয় যায়
িন| িযকিনয় িছল িযেহায়াকীেমর পুত্র, নবূখিদ্রত্ সর িযহূদা এবং
েজরুশােলেমর েবশ িকছু গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তেদরও ধের িনেয় িগেয়িছল|
21 সবর্শিক্তমান প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন েয প্রভুর মিন্দের,
রাজপ্রাসােদ এবং েজরুশােলেম পেড় থাকা িজিনসপত্র বািবেল িনেয়
যাওয়া হেব| 22 �যতিদন না েসই িদনিট আেস েযিদন আিম যাব
এবং েসগুিল িনেয় আসব ততিদন পযর্ন্ত এই সব িজিনষগুিল বািবেল
থাকেব|� ”

28
ভ্রান্ত ভাববাদী হনািনয়

1 িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র রাজত্ব কােলর চতুথর্ বছেরর পঞ্চম
মােস ভাববাদী হনািনয় আমার সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| হনািনয় িছেলন
অসূেরর পুত্র| হনািনয় িছেলন িগিবেয়ান শহেরর বািসন্দা|প্রভুর মিন্দের
যাজকগণ ও আেরা অেনেকর উপিস্থিতেত হনািনয় আমার সেঙ্গ কথা
বেলিছেলন| হনািনয় যা বেলিছেলন তা হল: 2 “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর,
সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন: �বািবেলর রাজা িযহূদার েলাকেদর কঁােধ
দাসেত্বর েয েজায়াল চািপেয়েছন তা আিম েভেঙ েদব| 3 বািবেলর
রাজার দ্বারা প্রভুর মিন্দর েথেক েয সমস্ত িজিনষ লুঠ হেয় িগেয়িছল
তার প্রেতয্কিট িজিনষ আিম দুবছেরর মেধয্ তােদর জায়গায় েফরৎ 
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িনেয় আসব| নবূখিদ্রত্ সর বািবেল যা িকছু িনেয় িগেয়েছ আিম
েসগুেলা েজরুশােলম েদেশ েফরৎ  িনেয় আসব| 4 িযহূদার রাজা
িযেহায়াকীণেক, েয িযেহায়াকীেমর পুত্র, তােকও এখােন িফিরেয়
আনব| বািবেলর রাজা িযহূদার েয সমস্ত মানুষেক েজার কের ধের
িনেয় িগেয়িছল তােদর সবাইেক আিম আবার িযহূদায় িফিরেয় আনব|
আিম িযহূদার েলাকেদর বািবেলর রাজার দাসত্ব েথেক মুিক্ত েদব|� ”

5 প্রভুর মিন্দের দঁািড়েয় যাজক ও অনয্ানয্ েলাকেদর উপিস্থিতেত
ভাববাদী িযরিময়, ভাববাদী হনািনয়েক উত্তর িদল| 6 িযরিময়
হনািনয়েক বলল, “আেমন! আিম আশা কির তুিম প্রভুর নােম েয
বাতর্ া প্রচার কেরেছা তা প্রভু সিতয্ কের তুলেবন| আিম আশা কির প্রভু
সব িকছু আবার িফিরেয় আনেবন| আশা কির িতিন িফিরেয় আনেবন
উপাসনাগৃেহর লুিণ্ঠত িজিনসপত্র এবং বািবেল দাসত্ব করা িযহূদার
সমস্ত েলাকেদর|

7 “িকন্তু আমােক যা বলেতই হেব তা েশান, হনািনয় েশান, েশান
উপিস্থত েলাকরা| 8 হনািনয় েতামার অেনক আেগ আরও অেনক
ভাববাদী িছেলন এবং আিম ভাববাদী হেত পারতাম| তারা প্রচার
কেরিছল অেনক েদশগুিলেক যুদ্ধ, অনাহার, মহামারী গ্রাস করেব|
অেনক মহৎ  রােজয্র িবরুেদ্ধও তারা এধরেণর ভাববাণী িদেয়িছল|
9 িকন্তু েয ভাববাদীরা শািন্তর ভাববাণী প্রচার কের, েসই ভাববাণীগুিল
পরীক্ষা কের েদখেত হেব েয সিতয্ই েসগুিল প্রভুর পাঠােনা িকনা|
সিতয্ হেলই েবাঝা যােব েয েসই ভাববাদী সিতয্ সিতয্ই প্রভুর দ্বারা
েপ্রিরত| যিদ েকান ভাববাদীর বাণী সিঠক হয় তাহেল মানুষেক বুঝেত
হেব ঐ ভাববাদী প্রভুর দ্বারা েপ্রিরত|”

10 িযরিময় একিট েজায়াল তার িনেজর কঁােধ চাপািচ্ছল| আর
তখন েসই েজায়াল ভাববাদী হনািনয় িযরিময়র কঁাধ েথেক সিরেয়
িনেয় েভেঙ েফলল| 11 হনািনয় িচৎকার কের সবাইেক শুিনেয় বেল
উেঠিছেলন, “প্রভু বেলেছন: �এই ভােব িঠক আিম বািবেলর রাজা
নবূখিদ্রত্ সেরর দাসেত্বর েজায়াল েভেঙ েফলব| সমস্ত পৃিথবীর কঁােধ



িযরিময় 28:12 cxviii িযরিময় 29:2

েস েয দাসেত্বর েজায়াল চািপেয়েছ আিম তা দু বছেরর মেধয্ই েভেঙ
েফলব|� ”
হনািনয়র এই কথা েশষ হওয়ার পর িযরিময় উপাসনাগৃহ তয্াগ কের

চেল েগল|
12 হনািনয় িযরিময়র কঁাধ েথেক েজায়ালিট তুেল েনওয়ার পর

এবং েসিট ভাঙ্গবার পর প্রভু িযরিময়র সেঙ্গ কথা বলেলন| 13 প্রভু
িযরিময়েক বলেলন, “যাও হনািনয়েক িগেয় বেলা প্রভু বেলেছন:
�তুিম একিট কােঠর েজায়াল েভেঙছ| এবার আিম েলাহার েজায়াল
ৈতরী করব|� 14 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সবর্শিক্তমান প্রভু বলেলন, �আিম
প্রেতয্কিট েদশেক েলাহার েজায়ােল বঁাধ্ব| তারপর আিম এই সব
জািতগুিলেক িদেয় বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক েসবা করাব|আিম
নবূখিদ্রত্ সরেক বনয্ পশুেদরও শাসন করার ক্ষমতা েদব|� ”

15 ভাববাদী িযরিময় তখন ভাববাদী হনািনয়েক বেলিছল, “েশান
হনািনয়! েতামােক প্রভু পাঠান িন| িকন্তু তুিম িযহূদার েলাকেদর
িমথয্ােক িবশ্বাস করেত িশিখেয়েছা| 16 তাই প্রভু বেলেছন, �শীঘ্রই
আিম েতামােক এই পৃিথবীর বাইের সিরেয় েদব হনািনয়| েতামার
এবছেরই মৃতুয্ হেব| েকন? কারণ তুিম েলাকেদর প্রভুর িবরুেদ্ধ যাবার
িশক্ষা িদেয়েছা|� ”

17 হনািনয় েসই বছেরই সপ্তম মােস মারা িগেয়িছেলন|

29
বািবেল ইহুদী বন্দীেদর উেদ্দেশয্ একিট িচিঠ

1 িযরিময় ইহুদীেদর কােছ, যারা বািবেল বন্দী িছল, একিট িচিঠ
পািঠেয়িছল| একই িচিঠ েস বািবেল বাস করা েনতােদর, যাজকেদর,
ভাববাদীেদর এবং সাধারণ েলাকেদর পািঠেয়িছল| এেদর সবাইেক
বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর েজরুশােলম েথেক ধের িনেয় িগেয়িছল|
2 (রাজা িযকিনয়, রানী মা, সভাপিরষদ, িযহূদা এবং েজরুশােলেমর
েনতৃবৃন্দেক, ছুেতার িমস্ত্রীেদর এবং কামারেদর েজরুশােলম েথেক
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িনবর্ািসত িহেসেব িনেয় যাবার পর এই িচিঠ পাঠােনা হেয়িছল| এেদর
সবাইেক েজরুশােলম েথেক সিরেয় িনেয় যাওয়া হেয়িছল|) 3 িযহূদার
রাজা িসিদিকয় নবূখিদ্রত্ সেরর কােছ ইিলয়াসা এবং গমিরযেক
পািঠেয়িছল| ইিলয়াসা িছল শাফেনর পুত্র এবং গমিরয িছল িহিল্কেয়র
পুত্র| িযরিময় ঐ দুজনেক বািবেল েপৗিঁছেয েদওয়ার জনয্ একিট িচিঠ
িদেয়িছল| িচিঠর বক্তবয্ িছল এই:

4 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বেলন
তােদর সবাইেক যােদর িতিন েজরুশােলম েথেক বািবেল িনবর্াসেন
পািঠেয়িছেলন: 5 “ওখােনই েতামরা স্স্থায়ীভােব ঘরবািড় ৈতির
কের বসবাস শুরু কেরা| চাষ আবাদ কের িনেজেদর খাদয্শসয্
িনেজরাই ফলাও| 6 িববাহ কের েতামরা সন্তানেদর জন্ম দাও| পুত্র
কনয্ােদরও িববাহ দাও| তারাও েযন সন্তান উৎ পাদন কের যােত
বািবেল সংখয্ায় বৃিদ্ধ পায়| প্রজন্মেক বাড়াও| কখনও সংখয্ালঘু
হেয় েপােড়া না| 7 েয শহের আিম েতামােদর পািঠেয়িছ েসই
শহেরর উন্নিতর জনয্ ভােলা কাজ কর| শহেরর জনয্ প্রভুর কােছ
প্রাথর্না কেরা|কারণ শহের যিদ শািন্ত িবরাজ কের তাহেল েতামরাও
শািন্তপূণর্ জীবনযাপন করেত পারেব|” 8 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভু
সবর্শিক্তমান বেলেছন: “ভাববাদীেদর এবং যাদুকরেদর েতামােদর
ঠকােত িদও না| তােদর স্বপ্নদশর্েনর কথায় কান িদও না| 9 তারা
িমেথয্ প্রচার কের েবড়ায়| তারা িনেজেদর বাণীেক আমার নােম
চালায়| িকন্তু আিম তােদর পাঠাই িন|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

10প্রভু যা বেলেছন তা হল এই: “70 বছেরর জনয্ বািবেলর এই
ক্ষমতা ও আিধপতয্ থাকেব| তারপের আিম েতামােদর কােছ যারা
বািবেল বাস করছ তােদর কােছ আসেবা এবং আমার প্রিতশ্রুিত
মেতা েতামােদর েজরুশােলেম িফিরেয় িনেয় আসব| 11 আিম
আমার পিরকল্পনাগুেলা িক তা জািন| তাই এগুেলা েতামােদর
বললাম|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “আিম েতামােদর সুিনিশ্চত িনরাপদ
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ভিবষয্ৎ িদেত চাই| েতামােদর জনয্ আমার ভাল ভাল পিরকল্পনা
আেছ| েতামােদর আঘাত করবার েকান পিরকল্পনা আমার েনই|
আিম েতামােদরআশা এবং সু-ভিবষয্ৎ িদেত চাই| 12তখন েতামরা
েলাকরা, আমার নােম িমনিত করেব, আমার কােছ এেস প্রাথর্না
করেব| আিম েতামােদর কথা শুনব| 13 েতামরা আমােক খঁুেজ
েবড়ােব এবং যখন েতামরা অন্তর িদেয় আমােক অেন্বষণ করেব
তখনই আমােক খঁুেজ পােব| 14আিম েতামােদর আমােক খঁুজেত
েদব|” প্রভু বেলন: “আিম েতামােদর িনবর্াসন েথেক এই জায়গায়
িফিরেয় আনব| আিমই েসই জন েয েতামােদর বন্দীরূেপ পািঠেয়
িছলাম| িকন্তুআিম েতামােদর সমস্ত েদশ েথেক এবং সমস্ত জায়গা
েথেক েযখােন আিম েতামােদর বন্দীরূেপ পািঠেয় িছলাম সকলেক
একিত্রত করব|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

15 েতামরা হয়ত বলেব, “িকন্তু প্রভু েতা আমােদর এই বািবেল
ভাববাদীেদর িদেয়েছন|” 16 িকন্তু প্রভু এইগুিল বেলেছন েতামােদর
আত্মীয়েদর সম্বেন্ধ যােদর বািবেল িনেয় আসা হয়িন| আিম বলিছ
দায়ুেদর িসংহাসেন বসা বতর্ মান রাজা এবং েসই সব েলাকেদর
সম্বেন্ধ যারা এখনও েজরুশােলেম পেড় আেছ| 17 সবর্শিক্তমান
প্রভু বেলন: “েজরুশােলেম যারা রেয় িগেয়েছ তােদর িবরুেদ্ধ
শীঘ্রই আিম তরবাির, অনাহার ও ভয়ঙ্কর েরাগসমূহ পাঠাব| আিম
তােদর েসই সমস্ত বােজ ডুমুেরর মেতা কের েদব েযগুেলা খাওয়া
যায় না েযেহতু েসগুেলা পচা| 18আিম তােদর তরবাির, অনাহার ও
েরাগসমূহ িদেয় তাড়া করব| আিম তােদর দুদর্ শাগ্রস্ত অবস্থা এমন
ভয়াবহ কের তুলব েয পৃিথবীর সমস্ত েদশগুিল িবস্ময় িবহবল
এবং ভীত হেয় যােব| তারা ধ্বংস হেয় যােব| তােদর নামগুেলা
অিভশাপ িহেসেব বয্বহৃত হেব| সমস্ত জািতগুিল, েযখােন আিম
তােদর পাঠাব, ওেদর অপমান করেব| 19 েজরুশােলেমর মানুষ
আমার বাতর্ া েশােনিন বেল আিম তােদর এই দুরবস্থা করব|”
আিম আমার অনুচর এবং ভাববাদীেদর মারফৎ বার বার আমার
বাতর্ া পািঠেয়িছ| িকন্তু তারা েশােনিন|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|
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20 “েতামরা েলাকরা যারা িনবর্াসেন রেয়ছ, েশান! আিমই েস জন
েয েতামােদর েজরুশােলম েছেড় বািবেল েযেত বাধয্ কেরিছলাম|
েসেহতু েতামরা প্রভুর বাতর্ া েশান|”

21 েকালােয়র পুত্র আহাব এবং মােসেয়র পুত্র িসিদিকয় সম্বেন্ধ
সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন: “এই দুজন েতামােদর
কােছ িমথয্া প্রচার কেরেছ| তারা বেল েবড়ােচ্ছ েয তারা আমার
বাণী প্রচার করেছ| িকন্তু তারা িমথয্া বলেছ| আিম ঐ ভাববাদীেদর
বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক িদেয় েদব এবং নবূখিদ্রত্ সর ঐ
দুই জন ভাববাদীেক বািবেল িনবর্ািসত সমস্ত েলাকেদর সামেন
হতয্া করেব| 22 সমস্ত িনবর্ািসতেদর কােছ এই হতয্া শািস্তর
উদাহরণ িহেসেব মেন থাকেব| ঐ বন্দী িযহূদার অনয্েদর বলেব:
�প্রভু েতামােদর সেঙ্গও িসিদিকয় এবং আহােবর মেতা বয্বহার
করেত পােরন| বািবেলর রাজা ওই দুজনেক আগুেন পুিড়েয়
েমেরেছ|� 23 ঐ দুই ভাববাদী ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ খুব
খারাপ বয্বহার কেরিছল| তারা তােদর প্রিতেবশীেদর স্ত্রীর সেঙ্গ
পাপ ও বয্িভচাের েমেত উেঠিছল| তারা িমেথয্ প্রচার কের তা
আমার নােম চািলেয়িছল| আিম তােদর ওসব করেত বিলিন| আিম
জািন তারা িক কেরিছল| আিম তার একজন সাক্ষী|” এই হল প্রভুর
বাতর্ া|

শমিয়েয়র প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
24 শমিয়য়েকও একটা বাতর্ া দাও| শমিয়য় িনিহলামীয পিরবােরর|

25 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সবর্শিক্তমান প্রভু বলেলন: “শমিয়য় তুিম
েজরুশােলমবাসীেক িচিঠ পািঠেয়িছেল এবং মােসেয়র পুত্র যাজক
সফিনয়েকও িচিঠ পািঠেয়িছেল| অনয্ সমস্ত যাজকেদরও িচিঠ
পািঠেয়িছেল| তুিম েতামার নােম েস সব িচিঠ পািঠেয়িছেল, প্রভুর
নােম নয়| 26 শমিয়য় তুিম েতামার িচিঠেত সফিনয়েক যা িলেখিছেল
তা হল: �সফিনয়, প্রভু েতামােক িযেহায়াদার জায়গায় যাজক
িহেসেব িনেয়াগ কেরেছন| তুিমই প্রভুর মিন্দেরর দািয়েত্ব থাকেব| েকউ
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ভাববাদী হবার পাগলািম করেল তুিম তােক বন্দী করেব| তুিম েসই
বন্দীেক কাষ্ঠদেণ্ড পা েবঁেধ তার ঘােড় েলাহার েশকল পিরেয় েদেব|
27 এখন িযরিময় ভাববাদীেদর মেতা বয্বহার করেছ| সুতরাং েকন
তুিম তােক বন্দী করেছা না? 28 িযরিময় বািবেল আমােদর কােছ এই
কথাগুিল পািঠেয়েছ: বািবেল েতামােদর দীঘর্িদেনর জনয্ বাস করেত
হেব| সুতরাং েতামরা েসখােনই ঘরবািড় ৈতরী কের স্থায়ীভােব বসবাস
শুরু কেরা| চাষ-আবাদ কের িনেজরাই িনেজেদর খাদয্শসয্ উৎ পাদন
কেরা|� ”

29ভাববাদী িযরিময়েক যাজক সফিনয় িচিঠ পেড় েশানাল| 30তখন
িযরিময়র কােছ প্রভুর বাতর্ া এেলা: 31 “িযরিময় এই কথাগুিল,
বািবেল যারা িনবর্ািসত, েসই সমস্ত েলােকর কােছ পািঠেয় দাও|
শমিয়য় িনিহলামীয়িট সম্বেন্ধ প্রভু যা বেলেছন তা হল এই: শমিয়য়
েতামােদর কােছ বাতর্ া প্রচার কেরেছ িকন্তু আিম তােক পাঠাই িন|
শমিয়য় েতামােদর িমথয্ােক িবশ্বাস করেত িশিখেয়িছল| 32শীঘ্রইআিম
শমিয়য়েক শািস্ত েদব| শমিয়েয়র পিরবারেকও ধ্বংস কের েদব এবং
আিম আমার েলাকেদর যা িকছু ভাল করব তার েথেকও েস বিঞ্চত
হেব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “ �আিম শমিয়য়েক শািস্ত েদব কারণ
েস েলাকেদর প্রভুর িবরুেদ্ধ যাবার িশক্ষা িদেয়িছল|� ”

30

প্রতয্াশার প্রিতশ্রুিত
1 ঈশ্বেরর কাছ েথেক িযরিময়র কােছ এই বাতর্ া এেসিছল|

2 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভু বলেলন, “আিম যা বেলিছ, িযরিময়, তুিম
তা একিট খাতায় িলেখ রােখা| তারপর তা িদেয় তুিম িনেজর জনয্ এই
বইিট িলেখা| 3 যা বলিছ তা কর কারণ এমন িদন আসেব েযিদন আিম
ইস্রােয়ল এবং িযহূদার েলাকেদর িনবর্াসন েথেক িফিরেয় আনব|” এই
হল প্রভুর বাতর্ া| “আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর েয েদশ িদেয়িছলাম
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েসখােন তােদর িফিরেয় েদব| তখন আমার েলাকরা আর এক বার
েসই জিমর মািলকানা পােব|”

4প্রভু ইস্রােয়েলর এবং িযহূদার েলাকেদর সম্বেন্ধ এই বাতর্ া উচ্চারণ
কেরিছেলন| 5 প্রভু যা বেলিছেলন তা হল:

“আমরা শুনেত পািচ্ছ ভয় েপেয় েলাকরা কঁাদেছ!
েলাকরা ভীত, েসখােন েকান শািন্ত েনই!

6 “এই প্রশ্নিট কেরা এবং তার সম্বেন্ধ ভােবা:
একজন পুরুষ িক একিট িশশুেক জন্ম িদেত পাের? িনশ্চয়ই
নয়|

তাহেল েকন আিম েদখেত পািচ্ছ প্রেতয্কিট শিক্তশালী পুরুষ প্রসব
েবদনায় কাতর

একজন মিহলার মেতা েপেট হাত িদেয় আেছ?
েকন প্রেতয্কিট মানুেষর মুখ মৃত বয্িক্তর মেতা পঁাশুেট বণর্ ধারণ

কেরেছ?
কারণ তারা প্রেতয্েক হঠাৎ  ভীষণ ভয় েপেয়েছ|”

7 “যােকােবর জনয্ এটা একটা ভীষণ গুরুত্বপূণর্ সময়|
এই সময়টা একটা খুব বড় অশািন্তর সময়|

আর কখনও এরকম সমসয্া সঙু্কল সময় আসেব না|
িকন্তু যােকাব রক্ষা পােব|

8 “এই হল সবর্শিক্তমান প্রভুর বাতর্ া: “েসই সময় আিম ইস্রােয়ল
ও িযহূদার েলাকেদর কঁােধ চাপােনা েজায়াল সিরেয় েনব| েতামােদর
দিড়র বঁাধন খুেল েদব| অনয্ জািতর েলাকরা আর কখনও আমার
েলাকেদর দাসত্ব করেত বাধয্ করেব না| 9 তারা আর েকান িবেদশী
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রােজয্র েসবা করেব না| তারা শুধু প্রভু তােদর ঈশ্বেরর েসবা করেব
এবং তারা তােদর রাজা দায়ুেদর েসবা করেব| আিম রাজােক তােদর
কােছ পাঠাব|

10 “সুতরাং যােকাব, আমার ভৃতয্েদর ভয় েপও না!”
“ইস্রােয়ল ভয় েপও না|

আিম েতামােক রক্ষা করব| রক্ষা করব বন্দীেদর পরবতীর্
উত্তরপুরুষেদরও|

আিম তােদর িনবর্াসন েথেক িফিরেয় আনব|
আবার যােকাব শািন্ত িফের পােব|
েলাকরা তােক আর িবরক্ত করেব না|

েসখােন আর েকান শত্রু থাকেব না
যােক আমার েলাকরা ভয় পােব|

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
11 িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকরা আিম েতামােদর সেঙ্গ আিছ|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“আিম েতামােদর রক্ষা করেবা|
একথা সিতয্ েয আিম েতামােদর অনয্ েদেশ পািঠেয়িছলাম|

আিম ঐসব েদশগুিলেক ধ্বংস করব,
িকন্তু েতামােদর আিম ধ্বংস করব না|

খারাপ কােজর শািস্ত েতামােদর েপেতই হেব|
আিম েতামােদর নয্াযয্ভােব িশক্ষা েদব|

আিম েতামােদর শািস্ত না িনেয় েযেত েদব না|”

12 প্রভু বলেলন:
“এমন েকান আঘাত আেছ িক যা সাের না?

ইস্রােয়ল এবং িযহূদার েলােকরা, েতামােদর ক্ষত এমন েয তা
সারেব না|
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13 এমন েকান বয্িক্ত েনই েয েতামােদর ক্ষেতর যত্ন িনেত পাের|
তাই েতামােদর আঘাত সারেব না|

14 েতামরা বহু েদেশর সেঙ্গ বনু্ধত্ব পািতেযিছেল
িকন্তু েতামােদর িদেক তারা প্রেয়াজেনর সময় িফেরও তাকায়িন|
েতামােদর বনু্ধরা েতামােদর ভুেল িগেয়েছ|

আিম েতামােদর শত্রুর মেতা কিঠন আঘাত কেরিছলাম|
আিম েতামােদর কেঠার শািস্ত িদেয়িছলাম|

েতামরা বহু মারাত্মক পাপ কেরিছেল বেল
েতামােদর সেঙ্গ আিম ঐ বয্বহার কেরিছ|

15 ইস্রােয়ল ও িযহূদার েলাকরা েকন েতামরা েতামােদর ক্ষত িনেয়
এেতা িচৎকার কেরেছা?

ক্ষেতর যন্ত্রণা েতা হেবই এবং েকউ তা সারােত পারেব না|
আিম প্রভু, েতামােদর বহু ভয়ঙ্কর

পােপর ফলস্বরূপ এই শািস্ত িদেয়িছ|
16আিম প্রভু, েতামােদর ধ্বংস কেরিছলাম|

িকন্তু এখন ওেদর ধ্বংস হবার পালা|
ইস্রােয়ল ও িযহূদা েতামােদর শত্রুরা এবার বন্দী হেব|
ওরা েতামােদর িজিনস চুির কেরিছল|

এবার অনয্রা ওেদর িজিনসপত্র চুির করেব|
ওরা যুেদ্ধর সময় েতামােদর িজিনস িনেয় িগেয়িছল|

এবার যুেদ্ধর সময় ওেদর িজিনস অনয্রা িনেয় যােব|
17আিম েতামােদর আবার স্বাস্থয্বান কের তুলব|

আিম েতামােদর ক্ষত সািরেয় েদব|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“েকন? কারণ েলাকরা েতামােদর জািতচূয্ত বেল উেল্লখ কেরেছ|

ওরা বেলিছল, �িসেয়ানেক েদখােশানা করবার েকউ েনই|� ”

18 প্রভু বেলেছন:
“যােকাব পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা বতর্ মােন িনবর্ািসত হেলও
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তারা িফের আসেব
এবং আিম যােকােবর বাড়ীগুিলর ওপর করুণা েদখাব|

এখন শহরিট ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহগুিল দ্বারা আবৃত একিট শূনয্ পাহাড় মাত্র|
িকন্তু এই শহর আবার পুনির্নিমত হেব
এবং আবার রাজপ্রাসাদ ৈতরী হেব িনির্দষ্ট স্থােন|

19আবার শহরিট গমগম করেব েলাকেদর গােন ও প্রশংসায়|
েকউ তােদর উপহাস করেব না|

আিম িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর অেনক সন্তান েদব|
আিম তােদর জনয্ েগৗরব আনব|
েকউ তােদর নীচ নজের েদখেব না|

20 অেনক আেগ েযমন ইস্রােয়েলর পিরবার িছল েতমনই হেব
যােকােবর পিরবার|

িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েযমন পিরবার িছল েতমনই হেব যােকােবর
পিরবার|

িযহূদা ও ইস্রােয়লেক আিম শিক্তশালী কের তুলব|
এবং যারা তােদর ক্ষিত করার েচষ্টা করেব আিম তােদর শািস্ত
েদব|

21 তােদর িনেজেদর একজনই েনতৃত্ব েদেব|
েসই শাসক আমারই েলােকর েথেক আসেব|

তারা আমার কােছর েলাক হেব|
আিম তােদর েনতােক আমার কােছ আসেত বলব

এবং েস হেব আমার কােছর েলাক|
22 েতামরা হেব আমার েলাক

আর আিম হব েতামােদর ঈশ্বর|”

23 প্রভু ভীষণ রুদ্ধ িছেলন!
িতিন দুষ্ট বয্িক্তেদর শািস্ত িদেয়িছেলন|

তার শািস্ত এেসিছল
ঘূির্ণ ঝেড়র মেতা|

24 প্রভুর েরাধ প্রশিমত হেব না
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যতক্ষণ না েযরকম পিরকল্পনা কেরেছন েসই ভােব শািস্ত েদন|
েশেষর িদনগুিলেত েতামরা এসব বুঝেত পারেব|

31
নতুন ইস্রােয়ল

1প্রভু এই কথাগুিল বেলিছেলন, “েস সময়আিম ইস্রােয়েলর সমস্ত
পিরবারবেগর্র ঈশ্বর হব| এবং তারা হেব আমার েলাক|”

2 প্রভু বেলেছন:
“যারা শত্রুর তরবািরর আক্রমণ েথেক পািলেয় েবঁেচিছল তারা

মরুভূিমেতই আরাম খঁুেজ পােব|
ইস্রােয়ল েসখােন িবশ্রােমর জনয্ যােব|”

3 বহুদূর েথেক প্রভু
েলাকেদর দৃষ্টিেগাচের আসেবন|

প্রভু বেলেছন, “আিম েতামােদর একিট অফুরন্ত ভালবাসা িদেয়
ভালেবেস িছলাম|

েসই জনয্ আিম েতামােদর প্রিত
দয়া েদখােনা চািলেয় িগেয়িছলাম|

4 “ইস্রােয়ল, আমার কেন, েতামােক আবার নতুন কের ৈতরী করব|
তুিম আবার একিট েদশ হেব|

পুনরায় তুিম েতামার খঞ্জনীসমূহ তুেল েনেব|
খুশীর েজাযার ভাসা েলাকেদর সেঙ্গ তােল তাল িমিলেয় তুিমও
েনেচ উঠেব|

5 ইস্রােয়েলর কৃষক, েতামরা আবার দ্রাক্ষা চাষ করেব|
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শমিয়য়র শহেরর চারপােশর পাহাড় িঘের
েতামরা দ্রাক্ষােক্ষত ৈতরী করেব|

কৃষকরা েসই দ্রাক্ষােক্ষত েথেক উৎপন্ন হওয়া দ্রাক্ষার ফসল তুলেব
এবং ঐ দ্রাক্ষা েখেয় উপেভাগ করেব|

6 একটা িনির্দষ্ট সমেয় পাহারাদার
এই বাণী িচৎকার কের বলেব:

�চেলা, িসেয়ােন িগেয় আমােদর প্রভু,
আমােদর ঈশ্বেরর উপাসনা কির!�

এমন িক ইফ্রিয়ম পাবর্তয্ প্রেদেশ পাহারাদাররাও ঐ বাণী িচৎকার কের
বলেব|”

7 প্রভু বলেলন,
“সুখী হও! যােকােবর জনয্ গান গাও!

ইস্রােয়েলর জনয্ িচৎকার কেরা| ইস্রােয়ল হল মহান রাষ্ট্র|
প্রশংসা কর এবং িচৎকার কের বেলা:

�প্রভু তঁার েলাকেদর রক্ষা কেরেছন!
ইস্রােয়েলর যারা বন্দী হেয়িছল তােদর সবাইেক প্রভু রক্ষা
কেরেছন|�

8 মেন েরেখা, আিম ইস্রােয়লেক
ঐ উত্তেরর েদশ েথেক িফিরেয় িনেয় আসব|

আিম উত্তেরর বহু দূেরর জায়গা েথেক
ইস্রােয়লীয়েদর একিত্রত করব|

তােদর মেধয্ িকছু েলাক থাকেব অন্ধ ও পঙু্গ|
িকছু মিহলা থাকেব গভর্ বতী|
িকন্তু অেনক অেনক মানুষ িফের আসেব েসখােন|

9 তারা কঁাদেত কঁাদেত িফের আসেব
িকন্তু আিম তােদর সমস্ত রকম সুেযাগ সুিবধা েদব|

আিম তােদর জলপ্রবােহর পাশ িদেয় েনতৃত্ব েদব|
আিম তােদর মসৃণ রাস্তার ওপর েনতৃত্ব েদব
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যােত তারা েহঁাচট না খায়|
আিম এরকম করব

েযেহতু আিম ইস্রােয়েলর িপতা
এবং ইফ্রিয়ম আমার প্রথম সন্তান|

10 “জািতসমূহ, প্রভুর কথাগুিল েশান!
সমুেদ্রর ধাের দূর েদশগুিলেত এই বাতর্ া বল|
�ঈশ্বর ইস্রােয়েলর েলাকেদর ছিড়েয় িদেয়িছেলন,

িকন্তু িতিন তােদর একত্র কের িফিরেয় আনেবন|
এবং িতিন তার েমষপােলর (েলােকেদর) ওপর

নজর রাখেবন েমষপালেকর মেতা|”
11 প্রভু যােকাব পিরবারেক িফিরেয় আনেবন|

িতিন তঁার েলাকেদর তােদর েচেয় শিক্তশালী েলাকেদর হাত
েথেক রক্ষা করেবন|

12 িসেয়ােনর িশখের উেঠ আসেব ইস্রােয়েলর মানুষ|
তারা আনেন্দ উল্লাস করেব|

তােদর মুখমণ্ডেলর ওপর আনন্দ ও সুেখর দীিপ্ত েদখা েদেব|
প্রভু েয সমস্ত ভােলা িজিনষগুিল তােদর েদেবন েস সম্বেন্ধ তারা
খুশী হেব|

প্রভু তােদর শসয্সমূহ, নতুন দ্রাক্ষারস,
জলপাইেয়র েতল, েমষ এবং গরুসমূহ েদেবন|

ইস্রােয়েলর েলােকর
আর েকান সমসয্া থাকেব না|

তােদর জীবন হেয় উঠেব একিট বাগােনর মত
যােত অেনক জল আেছ|

13 যুবতীরা আনেন্দ নৃতয্ করেব|
যুবক ও বৃদ্ধরাও েসই নৃেতয্ অংশ েনেব|

আিম তােদর েশাকেক আনেন্দ পিরণত করব|
আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর আরাম েদব
এবং দুঃেখর বদেল তােদর আনন্দ েদব|
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14আিম তােদর যাজকেদর প্রচুর খাদয্ েদব|
আমার েলাকরা, আিম তােদর েয ভােলা িজিনষগুিল েদব তােত
সন্তুষ্ট হেব|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|

15 প্রভু বলেলন,
“রামা েথেক�

কান্না ও দুঃেখর শব্দ েশানা যােব|
রােহলা* তার সন্তানেদর জনয্ কঁাদেব|

মৃত সন্তানেদর জনয্
রােহল আরাম িনেত অস্বীকার করেব|”

16 িকন্তু প্রভু বলেলন, “কান্না থামাও|
েচােখর জল মুেছ নাও!

তুিম েতামার কৃতকােযর্র জনয্ পুরসৃ্কত হেব|
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর শত্রুর েদশ েথেক িফের আসেব|
17 ইস্রােয়ল, েতামার জনয্ আশা আেছ|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|

“েতামার সন্তানরা তােদর স্বেদেশ িফের আসেব|
18 ইফ্রিয়েমর কান্না আিম শুনেত েপেয়িছ|

ইফ্রিয়ম কঁাদেত কঁাদেত বলেছ: �প্রভু আপিন আমােক সিতয্
শািস্ত িদেয়েছন এবং আিম আমার িশক্ষা েপেয় িগেয়িছ|

আিম িছলাম একিট বাছুেরর মেতা যােক কখনও িশক্ষা েদওয়া
হয়িন|

আপিনই আমার প্রভু ঈশ্বর|
* 31:15: রােহল েস িছল যােকােবর িদ্বতীয় স্ত্রী| এখােন এিটর অথর্ সকল স্ত্রীেলাক যারা
তােদর বািবেলর সেঙ্গ যুেদ্ধ িনহত স্বামী ও সন্তানেদর জনয্ কঁাদেছ|
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অনুগ্রহ কের আমার শািস্ত তুেল িনন|
আিম আপনার কােছ িফের আসব|

19 প্রভু আিম আপনার কাছ েথেক দূের সের িগেয়িছলাম
িকন্তু আিম আমার ভুল বুঝেত েপেরিছ|
তাই আিম আমার হৃদয় এবং আমার জীবন পিরবতর্ ন কেরিছ|

আিম আমার েবাকািমেত িনেজই ভীষণ লিজ্জত|
আমার েযৗবেনর খারাপ কাজগুেলা আজ আমােকই অস্বিস্তেত
েফেল িদেচ্ছ|� ”

20 ঈশ্বর বলেলন,
“তুিম িক জােনা ইফ্রিয়ম আমার িপ্রয় পুত্র?

আিম তােক ভােলাবািস|
ভীষণ ভােলাবািস

এবং আিম তােক সতয্ স্বাচ্ছন্দয্ িদেত চাই|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|

21 “ইস্রােয়লবাসী, রাস্তার সংেকত িচহ্নগুিলেক স্থাপন কর|
পথ িচহ্নগুিল তুেল ধেরা েযগুিল বাড়ীর িদেক িনেদর্ শ কের|

েয রাস্তায় তুিম েহঁেট এেসছ
তা লক্ষয্ কেরা এবং মেন েরেখা|

ইস্রােয়ল, আমার কেন, ঘের িফের এেসা|
িফের এেসা েতামার িনেজর শহরগুিলেত|

22অিবশ্বস্ত কনয্া, কতিদন তুিম এভােব ঘুের েবড়ােব?
কেব তুিম ঘের িফরেব?”

“প্রভু যখন েদেশ েকান নতুন িকছু সৃষ্টি কেরন
(তখন) একজন পুরুষেক একজন মিহলা িঘের থােক|”
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23 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন: “িযহূদার
েলাকেদর জনয্ আিম আবার ভাল িকছু করব| যােদর বন্দী কের
িনেয় যাওয়া হেয়িছল তােদর আিম িফিরেয় আনব| েসই সময়, িযহূদা
শহরগুিলর েলাকরা আবার ঐ কথাগুিল বলেব: �ধাির্মক বাসস্থান ও
পিবত্র পবর্ত, প্রভু েতামােদর আশীবর্াদ করুন|�

24 “িযহূদার সমস্ত শহের শািন্ত িবরাজ করেব| কৃষক এবং
েমষপালকরা উভেয়ই শািন্তেত বসবাস করেব| 25 যারা ক্লান্ত এবং
অসুস্থ তােদর আিম িবশ্রাম ও শিক্ত েযাগাব এবং যারা দুঃিখত িছল
তােদর ইচ্ছাসমূহ পূণর্ করব|”

26 একথা েশানার পর আিম (িযরিময়) েজেগ উেঠ চাির িদেক
তাকালাম| আমার খুব ভাল ঘুম হেয়িছল|

27 “এই হল প্রভুর বাতর্ া| “েসই িদন আসেছ যখন আিম িযহূদা
ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর সংখয্ায় বৃিদ্ধ েপেত সাহাযয্ করব|
আিম তােদর সন্তান ও গবািদ পশুেদর সংখয্ায় েবেড় উঠেত সাহাযয্
করব এটা হেব গাছ েপঁাতা ও তার েদখােশানা করবার মত| 28অতীেত
আিম ইস্রােয়ল ও িযহূদার ওপর নজর েরেখিছলাম িকন্তু েসটা িছল
তােদর েভেঙ্গ েফলবার জনয্| আিম তােদর ধ্বংস কেরিছলাম| আর
এখন তােদর গেড় েতালবার জনয্ এবং তােদর শিক্তশালী করবার জনয্
তােদর ওপর নজর রাখব|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

29 “েলাকরা আর কখনও বলেব না:

�িপতামাতা টক দ্রাক্ষা েখেয়িছল,
িকন্তু তােদর সন্তানরা টক স্বাদ েপেয়িছল|�

30 না, প্রেতয্ক বয্িক্ত তার িনেজর পােপর জনয্ই মারা যােব| েয বয্িক্ত
টক দ্রাক্ষা খােব েস িনেজই টক স্বাদ পােব|”

নতুন বেন্দাবস্ত
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31 প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন: “সময় আসেছ যখন আিম
নতুন একিট চুিক্ত করব িযহূদা ও ইস্রােয়েলর পিরবােরর সেঙ্গ|
32আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ েয চুিক্ত কেরিছলাম এটা েসরকম
নয়| তােদর িমশর েথেক বাইের িনেয় আসার সময় আিম ঐ চুিক্ত
কেরিছলাম| আিম িছলাম তােদর প্রভু, িকন্তু তারা েসই চুিক্ত েভেঙ
েফেলিছল|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

33 “ভিবষয্েত, আিম এই বেন্দাবস্ত ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ করব|”
এিট হল প্রভুর বাতর্ া| “আিম আমার িশক্ষামালা তােদর মেন েগঁেথ
েদব এবং তােদর হৃদেয় িলেখ েদব| আিম হব তােদর ঈশ্বর আর
তারা হেব আমার েলাক| 34 েলাকেদর তােদর প্রিতেবশীেদর অথবা
তােদর আত্মীয়েদর প্রভুেক জানেত েশখাবার েকান প্রেয়াজন পড়েব
না|কারণ কু্ষদ্রতম েথেক সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ পযর্ন্ত সব েলাকরাআমায়
জানেব|” আিম তােদর দুষ্ট কাজগুিল ক্ষমা কের েদব এবং তােদর
পাপসমূহ মেন রাখব না| এই হল প্রভুর বাতর্ া|

প্রভু কখনও ইস্রােয়ল তয্াগ করেবন না
35 প্রভু বলেলন: “িদেনর েরৗদ্র িকরণ প্রভুর সৃষ্টি

এবং প্রভু সৃষ্টি কেরেছন চঁাদ, তারােদর ঔজ্জ্বলয্|
প্রভু সৃষ্টি কেরেছন সমুদ্রতট েযখােন েঢউ এেস আছেড় পেড়|

তঁার নাম হল সবর্শিক্তমান প্রভু|”

36 প্রভু একথাগুিল বলেলন, “ইস্রােয়েলর উত্তরপুরুষ একিট জািত
হওয়া েথেক িবরত হেব|

তারা একিট জািত হওয়া েথেক িবরত হেব তখনই যিদ আিম
সূযর্, চন্দ্র, তারা এবং সমুেদ্রর ওপর েথেক আমার িনয়ন্ত্রণ
হারাই|”
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37প্রভু বলেলন: “ইস্রােয়েলর উত্তরপুরুষেক আিম কখনও অস্বীকার
করব না|

তােদর তখনই বািতল করব যখন তারা আকােশর পিরমাপ
করেত পারেব

এবং পৃিথবীর নীেচর সমস্ত েগাপন তথয্ জানেত পারেব|
একমাত্র তখনই আিম তােদর অসৎ কমর্সমূেহর জনয্ বািতল করব|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|

নতুন েজরুশােলম
38এই হল প্রভুর বাতর্ া, “িদনআসেছ যখন প্রভুর জনয্ েজরুশােলম

শহর পুনির্নিমত হেব| হনেনেলর দুগর্ েথেক েকােণর ফটক পযর্ন্ত শহের
প্রিতিট িজিনষেক আবার গেড় েতালা হেব| 39 শহেরর সীমান্তেরখা
টানা হেব প্রািন্তক ফটক েথেক েসাজাসুিজ গােরব পাহাড় পযর্ন্ত,
তারপর েসই েরখা ঘুের যােব েগায়া পয়সু3| 40 উপতয্কািট, েযখােন
মৃতেদহগুিল ও ছাই ইতস্ততঃ ছড়ােনা রেয়েছ, প্রভুর কােছ পিবত্র
হেয় উঠেব| িকেদ্রাণ উপতয্কার এেকবাের নীচ পযর্ন্ত সমস্ত ছাদগুিল,
অশ্বফটেকর েকাণ পযর্ন্ত সমস্ত রাস্তাগুিলও প্রভুর কােছ পিবত্র হেয়
উঠেব| েজরুশােলম শহরেক আর কখেনা ধ্বংস করা হেব না অথবা
িবিচ্ছন্ন করা হেব না|”

32
িযরিময় একিট জিম এয করল

1 িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র রাজত্ব কােল প্রভুর বাতর্ া এল িযরিময়র
কােছ| নবূখিদ্রত্ সর যখন রাজা িহেসেব 18 বছর পূণর্ কেরেছন তখন
িসিদিকয় রাজা িহেসেব 10 বছের পা িদেয়েছন| 2 েসই সময় বািবেলর
ৈসনয্রা েজরুশােলম শহেরর চারিদেক িঘের ধেরিছল এবং িযরিময়
কেয়দ িহেসেব রক্ষীেদর উেঠােন িছল| এই উেঠানিট িযহূদার রাজার
প্রাসােদ িছল| 3 (িযহূদার রাজা িযরিময়েক েসখােন কারাবন্দী কের
েরেখিছল কারণ েস তার পূবর্ েথেক করা ভাববাণী পছন্দ করত না|
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িযরিময় বেলিছল, “প্রভু বেলেছন: �আিম শীঘ্রই বািবেলর রাজােক
েজরুশােলম িদেয় েদব| নবূখিদ্রত্ সর এই শহরেক অিধগ্রহণ করেব|
4 িযহূদার রাজা িসিদিকয়, বািবেলর ৈসনয্েদর হাত েথেক পালােত
সক্ষম হেব না| ৈসনয্রা তােক নবূখিদ্রত্ সেরর হােত তুেল েদেব| এবং
দুই রাজা মুেখামুিখ কথা বলেব| িসিদিকয় স্বচেক্ষ নবূখিদ্রত্ সরেক
েদখেত পারেব| 5 বািবেলর রাজা িসিদিকয়েক বািবেল িনেয় যােব|
আিম তােক শািস্ত না েদওয়া পযর্ন্ত িসিদিকয় বািবেলই থাকেব|� এই
হল প্রভুর বাতর্ া| �েতামরা যিদ বািবেলর ৈসনয্েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কর,
েতামরা তােদর ওপর িজতেত সক্ষম হেব না|� ”)

6 িযরিময় যখন বন্দী িছল তখন েস বেলিছল, “প্রভুর বাতর্ া আমার
কােছ এেসিছল| এই হল েসই বাতর্ া: 7 �িযরিময়, েতামার খুড়তুেতা
ভাই, হনেমল শীঘ্রই েতামার কােছ আসেব| হনেমল হল েতামার কাকা
শলু্লেমর পুত্র| হনেমল এেস বলেব, “িযরিময়, অনােথাত শহেরর
কােছ আমার জিমটা তুিম িকেন নাও| তুিম আমার িনকট আত্মীয়
বেলই েতামােক এই প্রস্তাব িদিচ্ছ|জিমটা েকনার অিধকার এবং দািয়ত্ব
েতামার|� ”

8 “প্রভু যা বেলিছেলন তাই ঘটল| আমার খুড়তুেতা ভাই হনেমল
রক্ষীেদর উেঠােন আমার কােছ এেলা এবং বলল, �িযরিময় তুিম
আমার অনােথাত শহেরর কােছ িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর সীমানার
অন্তভুর্ ক্ত জিমটা িকেন নাও| এটা েতামার অিধকার ও দািয়ত্ব| তাই
তুিম েতামার জনয্ জিমটা িকেন নাও|�

“সুতরাং আিম জানতাম েয প্রভুর বাতর্ া িক িছল| 9 আিম
হনেমেলর কাছ সুক অনােথাত শহেরর জিমটা িকনলাম| জিমর
দাম িহেসেব আিম হনেমলেক 17 েশ্কল েরৗপয্মুদ্রা িদেয়িছলাম|
10 আিম েসই জিম িবক্রীর চুিক্তপেত্র সই কের তা যত্ন কের তুেল
েরেখ িদলাম| জিম িবক্রীর সময় আিম কেয়কজনেক সাক্ষী িহসােবও
উপিস্থত েরেখিছলাম| দাম েমটােনার সময়, যখন আিম রূপািট ওজন
করিছলাম তারাও উপিস্থত িছল| 11 তারপর আিম সীলেমাহর করা
একিট প্রতয্িযত নকল প্রমাণপত্র িনলাম আর একিট সীলেমাহর িবহীন
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প্রিতিলিপ িনলাম| 12 এবং েসগুিল আিম বারূেকর হােত তুেল িদলাম|
বারূক হল েনিরেযর পুত্র| েনিরেয িছল মহেসেয়র পুত্র| সীলেমাহর
করা প্রিতিলিপেত আমার জিম েকনার সমস্ত চুিক্ত ও শতর্ েলখা
িছল| আিম যখন বারূকেক েসই সীলেমাহর করা দিলেলর প্রিতিলিপ
িদিচ্ছলাম তখন েসখােন হনেমল সহ অনয্ানয্ সাক্ষীরাও উপিস্থত
িছল| সাক্ষীরাও জিম েকনার চুিক্ত পেত্র সই কেরিছল| িযহূদার আরও
অেনক েলাক েসখােন উপিস্থত িছল|

13 তােদর প্রেতয্েকর উপিস্থিতেত আিম বারূকেক বললাম:
14 “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন: �সীলেমাহর করা
ও সীলেমাহর িবহীন দুিট প্রিতিলিপই নাও এবং দুেটােকই একিট মািটর
পােত্র রােখা| এভােব রাখেল জিম িবিক্রির দিলেলর প্রিতিলিপগুিল
দীঘর্িদন িঠক থাকেব, নষ্ট হেব না|� 15 সবর্শিক্তমান প্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর বেলন, �ভিবষয্েত আমার েলাকরা আবার ইস্রােয়েল বািড়, জিম
ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ িকনেব|� ”

16 বারূেকর হােত ঐ দিলল তুেল েদবার পর প্রভুর কােছ প্রাথর্না
কের বেলিছলাম:

17 “প্রভু ঈশ্বর আপিন আপনার িবরাট শিক্ত িদেয় সৃষ্টি কেরেছন
এই আকাশ ও পৃিথবী| আপনার পেক্ষ িকছুই করা খুব একটা শক্ত
নয়| 18 প্রভু আপিন হাজার হাজার েলােকর প্রিত িবশ্বস্ত ও দয়ালু|
িকন্তু আবার আপিনই েসইজন িযিন িপতােদর পাপসমূেহর জনয্
তােদর সন্তানেদর শািস্ত িদেচ্ছন| েহ মহান ও শিক্তশালী ঈশ্বর,
আপনার নাম হল প্রভু সবর্শিক্তমান| 19 আপিন পিরকল্পনা মত
মহান কাজ কেরেছন| প্রভু, েলাকরা যা কের আপিন তা সবই
েদখেত পান| সৎ মানুষেক পুরসৃ্কত করেছন আবার অসৎ মানুষেক
তার েযাগয্ শািস্ত িদেচ্ছন| 20 প্রভু আপিন িমশের শিক্তশালী
অেলৗিকক ঘটনা ঘিটেয়েছন| এমনিক আজও আপিন আপনার
শিক্তর মিহমা প্রকাশ করেছন| ইস্রােয়েলও ঘিটেয়েছন অেলৗিকক
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ঘটনা| েযখােন মানুষ েসখােনই আপিন আপনার অেলৗিকক শিক্তর
প্রকাশ ঘিটেয়েছন| আপিন আপনার এই েমৗিলক ক্ষমতার জনয্ই
িবখয্াত| 21আপনার ক্ষমতা কল্পনাতীত|আপিনআপনার শিক্তশালী
অেলৗিকক ক্ষমতা ও িবস্ময়কর ভয়ঙ্কর ক্ষমতা প্রেয়াগ কের িমশর
েথেক আপনার েলাকেদর ইস্রােয়েল িনেয় এেসিছেলন|

22 “প্রভু আপিন ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই েদশ িদেয়েছন| এই
েসই েদশ েযিট বহু বছরআেগআপিন তােদর পূবর্পুরুষেদর েদেবন
বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন| এিট একিট েদশ েযখােন দুধ ও মধু
বেয় যােচ্ছ| 23 ইস্রােয়েলর েলাকরা এই েদেশ এেস েদশিটেক
িনেজেদর কের িনেয়িছল িকন্তু আপনােক তারা মানয্ কেরিন| তারা
আপনার পাঠ ও িশক্ষােক অনুসরণ কেরিন| তারা আপনার িনেদর্ শ
েমেন চেলিন| তাই ইস্রােয়েলর েলাকেদর ওপর আপিন এই সব
সাংঘািতক বয্াপারগুিল সংঘিটত কিরেয়েছন|

24 “এবং তখন এই শহর শত্রু পিরেবষ্টিত| ৈসনয্রা জাঙ্গাল
িনমর্াণ করেছ যােত তারা েজরুশােলম শহেরর প্রাচীরগুেলার ওপর
চড়েত পাের এবং তােক অবেরাধ করেত পাের| তরবাির, অনাহার
এবং ভয়ঙ্কর মহামারী ছিড়েয় বািবেলর ৈসনয্রা েজরুশােলমেক
পরািজত করেব| বািবেলর ৈসনয্রা এখন আক্রমণ করেত এিগেয়
আসেছ| প্রভু, আপিন বেলিছেলন এই ঘটনা ঘটেব| এখন েদখুন িক
িক ঘটেছ|

25 “প্রভু আমার চািরিদেক এমন দুরবস্থা িকন্তু আপিন আমােক
বেলেছন, �িযরিময়, সাক্ষীর উপিস্থিতেত েরৗপয্ মুদ্রার িবিনমেয়
ঐ জিমটা িকেন নাও|� আপিন আমােক এ কথা বলেছন যখন
বািবেলর ৈসনয্দল শহরআক্রমণকরবার জনয্ প্রস্তুত| তাহেল েকন
আিম এই অবস্থায় জিম িকেন অথর্ নষ্ট করব?”

26তখন প্রভুর বাতর্ া এল িযরিময়র কােছ: 27 “িযরিময়, আিম প্রভু,
আিম প্রিতিট জীবন্ত বস্তুর ঈশ্বর| িযরিময়, তুিম জান, আমার পেক্ষ
েকান িকছুই অসম্ভব নয়|” 28 প্রভু আেরা বেলিছেলন, “শীঘ্রই আিম
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বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক েজরুশােলম িদেয় েদব| বািবেলর
ৈসনয্রা েজরুশােলম শহর অিধগ্রহণ কের েনেব| 29 বািবেলর
ৈসনয্রা ইিতমেধয্ই আক্রমণ কেরেছ| তারা েজরুশােলম শহেরআগুন
জ্বািলেয় ধ্বংস কের েদেব| এই শহেরর েলাকরা তােদর বািড়গুিলর
মাথায় বােলর মূির্ত্তগুিল েরেখেছ, তােক ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরেছ,
পূেজা কেরেছ এবং অনয্ানয্ েদবতােদর েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ কের
আমােক রুদ্ধ কের তুেলেছ| বািবেলর ৈসনয্রা েসই ইমারত্ গুিলেক
পুিড়েয় ছাই কের েদেব| 30আিম সবিকছু লক্ষয্ রাখিছ| েদখিছ িযহূদা
ও ইস্রােয়েলর েলাকরা অসংখয্ পাপ কাজ কের যােচ্ছ| েযৗবন েথেকই
তারা খারাপ কাজ কেরআসেছ| তােদর এই কাজইআমােক রুদ্ধ কের
তুেলেছ| তারা তােদর িনেজেদর হােত ৈতরী মূলয্হীন েদবতােদর পূেজা
কেরেছ| েসই কারেণ আিম খুব রুদ্ধ হেয়িছ|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|
31 “েজরুশােলম িনির্মত হবার সময় েথেক আজ পযর্ন্ত েসখানকার
েলাকরা আমােক রুদ্ধ কেরেছ| আিম এেতা রুদ্ধ েয আিম আর
েজরুশােলমেক সহয্ করেত পারিছ না| অতএব ওটােক আমার
েচােখর সামেন েথেক আমায় সরােত হেব| 32আিম েজরুশােলমেক
ধ্বংস করব কারণ িযহূদা এবং েজরুশােলেমর েলাকরা অেনক অসৎ 
কাজ কেরেছ| িযহূদা এবং েজরুশােলেমর মানুষ, রাজা, েনতৃবৃন্দ,
যাজক এবং ভাববাদীরা প্রেতয্েক আমােক রুদ্ধ কের তুেলেছ|

33 “আমার কােছ সাহােযয্র জনয্ ওই েলাকেদর আসা উিচৎ িছল|
িকন্তু তারা আমার কাছ েথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়িছল| আিম তােদর বার
বার েশখাবার েচষ্টা কেরিছলাম| িকন্তু তারা আমার কথা েশােন িন|
আিম েচষ্টা কেরিছ তােদর শুধের িদেত| িকন্তু তারা আমার কথা শুনেত
চায় িন| 34তারা তােদর মূির্ত্তগুিল গেড়িছল েযটা আিম ঘৃণা কির| তারা
তােদর মূির্ত্তগুেলােক আমার নামািঙ্কত মিন্দের প্রিতষ্ঠা কেরিছল| এই
ভােব তারা আমার মিন্দর �অপিবত্র� কের তুেলিছল|

35 “তারা িবন-িহেন্নাম উপতয্কায় বাল মূির্ত্তর জনয্ উচ্চস্থানসমূহ
গেড়িছল| পূজার ঐ সব জায়গাগুিলেত েমালেকর মূির্ত্তেক েহামবিল
ৈনেবদয্ েদবার জনয্ তারা তােদর সন্তানেদর েপাড়াত| আিম তােদর
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এসব করার িনেদর্ শ িদইিন|আিম কখেনা ভাবেতও পাির িন েয িযহূদার
মানুষ এরকম ভয়ঙ্কর কাজ করেত পাের|

36 “েতামরা বলেছা, �বািবেলর রাজা েজরুশােলম অিধগ্রহণ
করেব| তরবাির, অনাহার ও ভয়ঙ্কর মহামারীর আঘােত
েজরুশােলেমর পরাজয় ঘটেব|� িকন্তু প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
বেলেছন: 37 �আিম িযহূদা, ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর েদশ েছেড়
চেল েযেত বাধয্ কেরিছ| তােদর ওপর আিম প্রচণ্ড রুদ্ধ িছলাম| িকন্তু
আিমই আবার তােদর এখােন িফিরেয় আনব| আিম আবার তােদর
সমস্ত েদশগুিল েথেক, েযখােন আিম তােদর েযেত বাধয্ কেরিছলাম,
েসখান েথেক সংগ্রহ করব এবং তােদর এখােন িফিরেয় আনব এবং
তােদর শািন্তপূণর্ ও িনরাপদ জীবনযাপন করেত েদব| 38 িযহূদা এবং
ইস্রােয়েলর েলাকরা হেব আমার েলাক আর আিম হব তােদর ঈশ্বর|
39 আিম ঐ সব েলােকেদর মেধয্ এক হবার ইচ্ছা আেরাপ করব|
তােদর সকেলর একটাই লক্ষয্ থাকেব এবং তা হল আমােক সারা
জীবন উপাসনা কের যাওয়া| আমােক উপাসনা করার ফেল এবং
সম্মান করার ফেল তােদর এবং তােদর সন্তানেদর ভােলা করেব|

40 “ �িযহূদা ও ইস্রােয়েলর মানুষেদর সেঙ্গ আিম একিট চুিক্ত
করব| এই চুিক্ত িচর কােলর জনয্ বহাল থাকেব| এই চুিক্তেত আিম
ওেদর কাছ েথেক িনেজেক কখেনা সিরেয় েনব না| আিম তােদর
প্রিত সবর্দা মঙ্গলকর থাকব| তারা যােত আমােক সম্মান করেত চায়
আিম তােদর তাই করব| ওরাও কখনও আমার কাছ েথেক দূের সের
যােব না| 41তারা আমােক খুশী করেব| আিমও আনেন্দর সেঙ্গ ওেদর
জনয্ ভােলা কাজ করব| আিম িনিশ্চত ভােব ওেদর এখােন িনেয় এেস
বড় কের তুলেবা| আিম এগুেলা করব আমার হৃদয় ওআত্মা িদেয়|� ”

42প্রভু যা বেলন তা হল এই: “িঠক েযমনআিম ইস্রােয়ল ও িযহূদার
েলাকেদর জীবেন িবপযর্য় এেনিছলাম েসই ভােবই আিম তােদর
ভােলাও করব| আিম তােদর জনয্ ভাল কাজ করার প্রিতশ্রুিত িদলাম|
43 েতামরা বলেছা: �বািবেলর ৈসনয্ এেদশেক একিট শূনয্ মরুভূিমেত
পিরণত কেরেছ| এখােন েকান প্রােণর স্পন্দন েনই|� িকন্তু ভিবষয্েত
মানুষ এখােনই বাস করার জনয্ জিম িকনেব| 44 মানুষ অথর্ বয্য
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কের জিম িকনেব| তারা তােদর চুিক্তগুিলেত সই করেব ও সীলেমাহর
লাগােব| জিম েকনার জনয্ দিলেল সই করবার সময় সাক্ষীসমূহ
উপিস্থত থাকেব| িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠী েযখােন থাকেতা েসখানকার
জিম মানুষ আবার িকনেব| তারা েজরুশােলেমর চারপােশর জিম এবং
িযহূদার শহরগুিলর, পাবর্তয্ েদেশর, পিশ্চম পাদেদেশর এবং দিক্ষেণর
মরুভূিম এলাকার জিম িকনেব| এরকমই ঘটেব কারণ আিম সবাইেক
ঘের িফিরেয় আনব|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

33
ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত

1 প্রভুর কাছ েথেক িদ্বতীয় বােরর জনয্ এই বাতর্ া এেলা িযরিময়র
কােছ| িযরিময় তখনও রক্ষীেদর উেঠােন কারারুদ্ধ| 2 প্রভুই িবশ্বেক
সৃষ্টি কেরিছেলন এবং িতিনই িবশ্বেক রক্ষা কেরেছন| প্রভু হল তার নাম|
প্রভু বেলেছন, 3 �িযহূদা আমার কােছ প্রাথর্না কেরা, আিম েতামার
প্রাথর্নার উত্তর েদব| আিম েতামােক গুরুত্বপূণর্ েগাপন কথা বলব| েয
কথা এর আেগ তুিম শুনেত পাওিন|� 4 প্রভু হেলন ইস্রােয়েলর ঈশ্বর|
িযহূদার রাজপ্রাসাদ এবং েজরুশােলেমর ঘরবািড় সম্বেন্ধ প্রভু এই
কথাগুিল বেলেছন| শত্রুরা ঐ সমস্ত ঘরবািড় েভেঙ েফলেব| শত্রুরা
ঐ সমস্ত শহের প্রাচীর েভেঙ েফেল তরবাির হােত শহেরর অভয্ন্তেরর
বািসন্দােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব|

5 “ �েজরুশােলেমর েলাকরা অসংখয্ খারাপ কাজ কেরেছ| আিম
তােদর প্রিত রুদ্ধ| আিম তােদর িবরুেদ্ধ চেল িগেয়িছ| তাই আিম
অসংখয্ মানুষেক হতয্া করব| যখন বািবেলর ৈসনয্দল েজরুশােলেমর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেব, তখন েজরুশােলেমর বাড়ীগুেলােত
মৃতেদহ পেড় থাকেব|

6 “ �িকন্তু তখন আিম তােদর সািরেয় েদব| িফিরেয় েদব তােদর
আনন্দ ও শািন্তপূণর্ জীবন| 7 তারপর আিম িযহূদা ও ইস্রােয়েলর
েলাকেদর তােদর েদেশ িফিরেয় আনব| অতীেতর মেতা আবার
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আিম তােদর শিক্তশালী কের তুলব| 8 তারা আমার িবরুেদ্ধ েয
পাপ কেরিছল সব পাপ আিম ধুেয় েদব| তারা আমার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
কেরিছল িকন্তু আিম তােদর ক্ষমা কের েদব| 9 তখন েজরুশােলম
আবার অপূবর্ হেয় উঠেব| েসখােন েলাকরা খুশীেত আনন্দ করেব|
অনয্ জািতর েলােকরা যখন ভােলা কাজগুিলর কথা, েযগুেলা আিম
েজরুশােলেমর জনয্ করিছ শুনেত পােব, তখন তারা আমার প্রশংসা
করেব| আিম েজরুশােলেম েয সমৃিদ্ধ ও শািন্ত আনিছ তার জনয্
জািতগুিল আমােক ভয় ও শ্রদ্ধা করেব|�

10 “েলাকরা, েতামরা বলেছা, �আমােদর েদশেতা এখন শূনয্
মরুভূিম| এখােন প্রােণর েকান িচহ্ন েনই|� েজরুশােলেমর পথ সমূেহ
এবং িযহূদার শহরগুিলেত েকান শব্দ েশানা যােচ্ছ না| িকন্তু খুব শীঘ্রই
েতামরা এই জায়গাগুিলেত শব্দ শুনেত পােব| 11 গােনর শব্দ এবং
উৎসেবর শব্দ েশানা যােব| বর ও কেনর আনন্দপূণর্ েকালাহল েশানা
যােব| েলাকরা তােদর উপহার সামগ্রী িনেয় মিন্দের আসেব| তারা
বলেব, �সবর্শিক্তমান প্রভুর প্রশংসা কেরা কারণ িতিন ভােলা| তঁার
সতয্কার ভালবাসা িচরকাল প্রবহমান|� ওরা একথা বলেব কারণআিম
আবার িযহূদার ভােলা করব| েস জায়গা আেগর মত হেয় যােব|” প্রভু
এই কথাগুিল বলেলন|

12 প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন, “এখন এই জায়গা শূনয্| এখােন
এখন েকান প্রাণী যােব না | িকন্তু িযহূদার প্রেতয্কিট শহের েলাক বাস
করেব| েসখােন থাকেব েমষপালকরা| থাকেব পশুচারেণর তৃণভূিম|
েসখােন েমষপালকরা েমেষর পালেক চরােব| 13 েমষপালক েযমন
তার েমষ েগােন, েলাকরা েতমিন সবর্ত্র তােদর েমষ গুনেব- পাহাড়ী
েদেশ, পিশ্চেমর পাদেদেশ, েনেগেভ এবং িযহূদার অনয্ানয্ সব
শহরগুিলেতও|”

সিঠক ধাির্মক
14 এই হল প্রভুর বাতর্ া: “আিম িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর

কােছ একিট িবেশষ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম| আমার েসই প্রিতশ্রুিত
পালেনর সময়আসেছ| 15আিম দায়ুেদর পিরবার েথেক একিট ভােলা
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�শাখােক� বৃিদ্ধ করব| েসই �শাখা� েবেড় উঠেব এবং েদেশর জনয্
সিঠক এবং ভাল কাজসমূহ করেব| 16 এই �শাখার� সময় িযহূদার
েলাকরা েবঁেচ যােব| েজরুশােলেমর েলােকরা িনরাপেদ বসবাস
করেত পারেব| েসই �শাখার� নাম হল: �প্রভু মঙ্গলময|� ”

17 প্রভু বেলেছন, “দায়ুদ পিরবােরর একজন ইস্রােয়েলর
িসংহাসেন সবর্দা শাসন করেব| 18 এবং যাজকগণ হেব সবর্দা েলবীয়
পিরবার েথেক| ঐ যাজকগণ সবর্দাই আমার সামেন দঁািড়েয় আমার
উেদ্দেশয্ েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্ এবং বিল েদেব|”

19প্রভুর এই বাতর্ া এেলা িযরিময়র কােছ| 20প্রভু বলেলন, “িদন ও
রািত্রর সেঙ্গ আমার একিট চুিক্ত আেছ| তারা একইভােব বরাবর ঘুের
িফের আসেব| েতামরা এই চুিক্ত বদল করেত পারেব না| িদন ও রািত্র
সিঠক সমেয়ই আসেব| 21 েতামরা যিদ এই বেন্দাবস্ত বদল করেত
পােরা তাহেল েতামরা দায়ুদ ও েলবীয় পিরবােরর সেঙ্গ আমার েয
চুিক্ত তাও বদেল িদেত পারেব| তখন আর দায়ুদ ও েলবীয় পিরবােরর
উত্তরপুরুষরা রাজা বা যাজক হেব না| 22 িকন্তু আমার েসবক দায়ুদ
ও েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর অসংখয্ উত্তরপুরুষ েদব| তারা সংখয্ায়
আকােশর তারােদর মেতা অগিণত হেব, হেব সমুদ্রপৃেষ্ঠর নীেচর
বালুকণার মেতা যা েকউ েকানিদন গুেন েশষ করেত পারেব না|”

23 প্রভুর এই বাতর্ া িযরিময় গ্রহণ করল: 24 “িযরিময়, তুিম িক
শুনেত পােচ্ছা েলাকরা িক বলেছ? ঐ েলাকরা বলেছ, �প্রভু ইস্রােয়ল
ও িযহূদার দুই পিরবােরর কাছ েথেক দূের সের িগেয়েছন| প্রভু তােদর
িনবর্াচন কেরেছন, িকন্তু এখন িতিন তােদর একিট জািত বেল গ্রহণ
কেরন না|� ”

25 প্রভু বেলেছন, “িদন ও রািত্রর সেঙ্গ আমার বেন্দাবস্ত যিদ
না স্থায়ী হয় এবং যিদ আিম পৃিথবী ও আকােশর জনয্ িবিধ ৈতরী
না করতাম, তাহেল হয়েতা আিম ঐ েলাকেদর তয্াগ করতাম|
26 তাহেল যােকােবর উত্তরপুরুষেদর কাছ েথেকও সের েযতাম এবং
তাহেল হয়েতা আিম দায়ুেদর উত্তরপুরুষেদর অব্রাহাম, ইসহাক এবং
যােকােবর উত্তরপুরুষেদর শাসন করেত িদতাম না| িকন্তু দায়ুদ হল



িযরিময় 34:1 cxliii িযরিময় 34:7

আমার েসবক এবং আিম ঐ েলাকেদর প্রিত দয়া েদখাব| আিম ওেদর
জনয্ ভােলা িকছু ঘিটেয় েদব|”

34
িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র প্রিত সতকর্ বাণী

1 প্রভুর বাতর্ া এেলা িযরিময়র কােছ| বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর
যখন েজরুশােলম এবং তার চারপােশর সমস্ত শহরগুিলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করিছল তখন প্রভুর বাতর্ া িযরিময়র কােছ এেসিছল| নবূখিদ্রত্ সেরর
সেঙ্গ িছল তার সমস্ত ৈসনয্ এবং তার সাম্রাজয্| তার শাসনাধীন সমস্ত
রােজয্র ৈসনয্সমূহ এবং েলাকরা|

2এই হল বাতর্ া: “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: িযরিময় িযহূদার
রাজা িসিদিকয়েক িগেয় তােক এই বাতর্ া দাও: �িসিদিকয়, প্রভু যা
বেলেছন তা হল: আিম খুব শীঘ্রই বািবেলর রাজােক েজরুশােলম
িদেয় েদব| এবং েস েজরুশােলমেক পুিড়েয় েদেব| 3 িসিদিকয়, তুিম
পালােত পারেব না, ধরা পড়েবই| েতামােকও বািবেলর রাজার হােত
তুেল েদওয়া হেব| তুিম বািবেলর রাজােক স্বচেক্ষ েদখেত পােব|
রাজার সেঙ্গ েতামার মুেখামুিখ কথা হেব এবং েতামােক বািবেল
িনেয় যাওয়া হেব| 4 িকন্তু িযহূদার রাজা িসিদিকয়, প্রভুর প্রিতশ্রুিত
েশান| প্রভু েতামার সম্বেন্ধ এই কথা বেলেছন: েতামার মৃতুয্ তরবািরর
আঘােত হেব না| 5 েতামার মৃতুয্ হেব শািন্তেত| অতীেত অেন্তয্াষ্টি
িক্রয়া যাত্রার সময় েতামার পূবর্পুরুষেদর জনয্, েতামার পূেবর্ েয
রাজা শাসন কেরিছল তােদর েয ভােব েলােক সম্মান েদিখেয়িছল,
একই ভােব তারাও েতামার অেন্তয্াষ্টি িক্রয়ায় েতামােক সম্মানজানােব|
তারা েতামার জনয্ েচােখর জল েফলেব এবং িবষন্নভােব বলেব, “েহ
মিনব!” আিম িনেজ আপনার কােছ প্রিতশ্রুিত করিছ|� ” এই হল
প্রভুর বাতর্ া|

6 তাই িযরিময় প্রভুর এই বাতর্ া েপৗেঁছ িদেয়িছল েজরুশােলেম
িসিদিকেয়র কােছ| 7 তখন বািবেলর রাজা েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ
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ৈসনয্সামন্ত িনেয় যুদ্ধ করেছ| িযহূদার েয সমস্ত শহরগুিল তখনও
অিধকৃত হয়িন েসগুিলঅিধকার করবার লক্ষয্ িনেয় বািবেলর ৈসনয্দল
যুদ্ধ করিছল| ঐ শহরগুিল িছল লাখীশ এবং অেসকা- দুিট শহর
েযগুিল দুগর্দ্বারা রিক্ষত িছল|

েলাকরা তােদর চুিক্ত ভঙ্গ করল
8 ইব্রীয় দাসেদর মুিক্তর জনয্ রাজা িসিদিকয় েজরুশােলেমর

েলােকেদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছল| িসিদিকয় চুিক্ত করবার
পর িযরিময়র কােছ ঈশ্বেরর কাছ েথেক একিট বাতর্ া এেসিছল|
9 প্রেতয্েকই তার ইব্রীয় দাসেক মুিক্ত েদেব| স্ত্রী ও পুরুষ ইব্রীয় দাস
দাসীরা দাসত্ব েথেক মুিক্ত পােব| েকউ িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর কাউেক
দাসেত্বর শৃঙ্খল পরােত পােরিন| 10 সুতরাং সমস্ত েনতৃবৃন্দ ও েলাকরা
এই চুিক্ত গ্রহণ কেরিছল| প্রেতয্েকই রাজী হেয়িছল তােদর দাসেদর
মুিক্ত েদবার প্রশ্ে◌ান| এবং তাই প্রেতয্ক দাসই স্বাধীন হেয় িগেয়িছল|
11 িকন্তু তারপর যােদর দাস িছল তারা মত পিরবতর্ ন কের েসই সব
দাসেদর দাসেত্বর জনয্ ধের এেনিছল|

12 তখন প্রভুর বাতর্ া এেলা িযরিময়র কােছ: 13 িযরিময় প্রভ়ু
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর যা বেলেছন তা হল: “িমশর েথেক আিম েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর িনেয় এেসিছলাম| তারাও েসখােন দাসত্ব করত| যখন
আিম তােদর িনেয় এেসিছলাম তখন আিম তােদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত
কেরিছলাম| 14 আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর বেলিছলাম: �প্রিত
7 বছর পর প্রেতয্কেক তার ইব্রীয় দাসেক মুিক্ত িদেত হেব| েকান
ইব্রীয় যিদ িনেজেক েতামার কােছ িবিক্রও কের েদয় তাহেলও 6
বছর পর তােক তুিম মুিক্ত িদেয় েদেব|� িকন্তু েতামােদর পূবর্পুরুষরা
আমার কথা েশােনিন| 15 িকছু িদন আেগ েতামরা েতামােদর মন
পিরবতর্ ন কেরিছেল এবং আমার মেত, েতামরা িঠক কাজ কেরিছেল|
েতামার ইব্রীয় দাসেদর মুক্ত কেরিছল| এমন িক েতামরা মিন্দেরও
এেসিছেল েযিট আমার নােম নামািঙ্কত এবং আমার সামেন একিট
চুিক্তকেরিছেল| 16 িকন্তু এখনআবার েতামরা েতামােদর মন পিরবতর্ ন
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কেরেছা এবং আমার নামেক অসম্মান কেরেছা| িক কের েতামরা এটা
করেল? েতামরা আবার েসই সব ইব্রীয় নারী পুরুষেদর েজার কের
ধের এেন েতামােদর দাস করেলঅথচ এেদরই িকছু িদনআেগ েতামরা
মুক্ত কের িদেয়িছেল|

17 “তাই প্রভু যা বেলেছন তা হল: �েতামরা আমােক অমানয্
কেরিছেল| েতামরা েতামােদর ইব্রীয় দাসেদর মুিক্ত দাও িন| েতামরা
চুিক্ত রক্ষা কেরা িন| িকন্তু আিম েতামােদর “স্বাধীনতা” েদব|� ” এই
হল প্রভুর বাতর্ া| তরবািরসমূহ, অনাহার এবং মারাত্মক েরাগসমূহ দ্বারা
মরবার জনয্ আিম েতামােদর “স্বাধীনতা” েদব| সারা িবশ্ব জানেব
েতামােদর দুরবস্থার কথা| 18 যারা চুিক্তিট ভঙ্গ কেরিছল আিম তােদর
শত্রুেদর হােত তুেল েদব| তারা েয বাছুরিট দু-খণ্ড কেরিছল এবং
েসই দু-খেণ্ডর মধয্ িদেয় েহঁেটিছল, আিম তােদর েসই রকম কের
েদব| 19 চুিক্ত ভঙ্গকারীরা আমার সামেন বাছুরেক দু-খণ্ড কের বিল
িদেয়িছল| তবু ওরা েসই চুিক্ত মােন িন| িযহূদা ও েজরুশােলেমর
েনতৃবৃন্দ, রাজসভার গুরুত্বপতৃর্ সভাপিরষদ, যাজকগণ এবং সাধারণ
মানুষ, প্রেতয্েক আমার সামেন চুিক্ত করবার সময় বাছুরিটর দুই
খেণ্ডর মাঝখান িদেয় েহঁেটিছল| 20 তাই আিম তােদর মৃতুয্দেণ্ডর
জনয্ শত্রুবািহনীর হােত তুেল েদব| তােদর মৃতেদহ হেব পশু ও
শকুেনর খাদয্| 21 িযহূদার রাজা িসিদিকয় ও তার েনতৃবৃন্দেক আিম
শত্রুবািহনীর হােত তুেল েদব| যিদও বািবেলর ৈসনয্দল েজরুশােলম
শহরিট েছেড় েগেছ, আিম িসিদিকয় এবং তার েনতােদর তােদর হােত
তুেল েদব| 22 িকন্তু আিম আেদশ েদব বািবেলর েসনােদর আবার
েজরুশােলেম িফের এেস যুদ্ধ করার জনয্| তারা েজরুশােলমেক
কবতৃা কের আগুন জ্বািলেয় েদেব| এবং আিম িযহূদার শহরগুিলেকও
ধ্বংস কের েদব| ঐ শহরগুিল একিট শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত
হেব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া|
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35
েরখবীয় পিরবােরর ভাল উদাহরণ

1 িযহূদার রাজা যখন িযেহায়াকীম তখন িযরিময়র কােছ প্রভুর
বাতর্ া এেলা| িযেহায়াকীম িছেলন েযািসেয়র পুত্র| এই হল প্রভুর বাতর্ া:
2 “িযরিময়, যাও েরখবীয় পিরবারেক মিন্দেরর পােশর ঘরগুিলর
েকান একিট ঘের আসবার জনয্ আমন্ত্রণ জািনেয় এেসা| তােদর
দ্রাক্ষারস পােনর প্রস্তাব দাও|”

3 সুতরাং আিম (িযরিময়) যািসিনেয়র কােছ িগেয়িছলাম| যািসিনয
িছল িযরিময়* নামক এক বয্িক্তর পুত্র এবং হবৎিসিনেয়র েপৗত্র|আিম
যািসিনযর অনয্ ভাইেদর এবং তার সব েছেলেদর েরখবীয় পিরবােরর
সকল সদসয্েদর েপেয়িছলাম| 4 তারপর আিম েরখবীয় পিরবারেক
প্রভুর মিন্দের িনেয় এলাম| আমরা হানেনর পুেত্রর ঘের েগলাম| হানন
িছল ঈশ্বেরর িপ্রয় মানুষ| তার িপতার নাম িছল িয়গ্রিলয| পােশর
ঘের থাকেতন িযহূদার যুবরাজগণ| নীেচর ঘের থাকেতা শলু্লেমর
পুত্র মােসয়| মােসয় িছল মিন্দেরর প্রহরী| 5 তখন আিম (িযরিময়)
েরখবীয় পিরবােরর আমিন্ত্রত সদসয্েদর সামেন দ্রাক্ষারেসর পাত্র
েরেখ বললাম, “সামানয্ দ্রাক্ষারস পান করুন|”

6 িকন্তু তারা উত্তর িদল, “আমরা কখনও দ্রাক্ষারস পান কির
না, কারণ আমােদর পূবর্পুরুষ েরখবীয় পুত্র িযেহানাদব আমােদর
এই িনেদর্ শ িদেয়িছেলন: �েতামরা এবং েতামােদর উত্তরপুরুষ েকউ
কখেনা দ্রাক্ষারস পান করেব না| 7 েতামরা ঘরবািড় ৈতরী করেব
না,ফসল বুনেব না, দ্রাক্ষার চাষ করেব না| েতামরা েকবল তঁাবুেত
থাকেব| েতামরা যিদ এগুিল েমেন চেলা তাহেল েতামরা যাযাবেরর
মেতা স্থান পিরবতর্ ন কের দীঘর্িদন জীিবত থাকেব|� 8 তাই আমরা
েরখবীয় পিরবােরর সদসয্রা আমােদর পূবর্পুরুষ িযেহানাদেবর িনেদর্ শ
অক্ষের অক্ষের েমেন চিল| আমরা েকউ দ্রাক্ষারস পান কির না|
আমােদর স্ত্রী, েছেলেমেয় েকউ দ্রাক্ষারস পান কের না| 9 আমরা
* 35:3: িযরিময় ইিন ভাববাদী িযরিময় নন| িকন্তু একই নােমর আর একজন েলাক|
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কখনও বাস করার জনয্ বািড় ৈতরী কির না| দ্রাক্ষার চাষ কির না,
ফসল ফলােনার জনয্ বীজ বুিন না| 10 আমরা আমােদর পূবর্পুরুষ
িযেহানাদেবর িনেদর্ শ পালন কেরিছ এবং আমরা তঁাবুেতই বসবাস
কেরিছ| 11 িকন্তু যখন নবূখিদ্রত্ সর, বািবেলর রাজা িযহূদা আক্রমণ
কেরিছল,আমরা বেলিছলাম, �বািবলীয় এবংআেমর্নীয ৈসনয্েদর হাত
েথেক রক্ষা পাবার জনয্ আমােদর েজরুশােলম শহের যাওয়া যাক|�
তাই আমরা েজরুশােলেম পািলেয় িগেয়িছলাম এবং তারপর েথেক
ওখােনই েথেকিছ|”

12 তখন প্রভুর বাতর্ া এেলা িযরিময়র কােছ| 13 প্রভু সবর্শিক্তমান
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বলেলন: “িযরিময় যাও| িযহূদা ও েজরুশােলেমর
েলাকেদর িগেয় বেলা: েতামােদর িশক্ষা হওয়া উিচৎ এবং েতামরা
আমার বাতর্ া পালন করেব|” 14 “েরখব তার উত্তরপুরুষেদর িনেদর্ শ
িদেয়িছল দ্রাক্ষারস পান না করেত| এবং েসই িনেদর্ শ আজও েরখবীয়
পিরবােরর সদসয্রা পালন কের আসেছ| িকন্তু আিম প্রভু এবং আিম
িযহূদার েলাকরা, েতামােদর বারবার বাতর্ া পাঠােনা সেত্ত্বও েতামরা
আমােক অগ্রাহয্ কেরছ এবং অমানয্ কেরছ| 15 িযহূদা ও ইস্রােয়েলর
েলাকেদর কােছ বারবার আমার অনুচর এবং ভাববাদীেদর পািঠেয়িছ|
তারা েতামােদর বেলেছ: �অসৎ হওয়া বন্ধ কেরা| ভােলা কাজ কর|
অনয্ েদবতােদর অনুসরণ কেরা না ও তােদর েসবা কেরা না| েতামরা
যিদ আমােক েমেন চলেত তাহেল েতামরা এই েদেশ বসবাস করেত
পারেত, েয েদশ েতামােদর পূবর্পুরুষেক আিম িদেয়িছলাম|� িকন্তু
েতামরা আমার বাতর্ ােক পাত্তাই িদেল না| 16 িযেহানাদেবর িনেদর্ শ
তার উত্তরপুরুষরা েমেন চেলিছল িকন্তু িযহূদার েলাকরা আমােক মানয্
কেরিন|”

17 “তাই প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বলেলন: �আিম
বেলিছলাম িযহূদা ও েজরুশােলেম েলােকেদর ওপর বহু মারাত্মক
ঘটনা ঘটেব| শীঘ্রই আিম েসগুিল ঘটােবা কারণ আিম ওই েলাকেদর
সেঙ্গ কথা বেলিছলাম িকন্তু তারা আমার কথা শুনেত অস্বীকার
কেরিছল| আিম তােদর িচৎকার কের েডেকিছলাম িকন্তু তারা সাড়া
েদয়িন|� ”
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18 িযরিময়, েরখবীয় পিরবারেক বেলিছল, “সবর্শিক্তমান
প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: �েতামরা েতামােদর পূবর্পুরুষ
িযেহানাদেবর সব িনেদর্ শ েমেন চেলেছা| েতামরা িযেহানাদেবর
িশক্ষােকই অনুসরণ কের িগেয়েছা|� 19 তাই সবর্শিক্তমান
প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন েসখােন সবর্দাই েরখেবর পুত্র
িযেহানাদেবর উত্তরপুরুষেদর েকান একজন আমােক েসবা করবার
জনয্ আমার সামেন থাকেব|� ”

36
রাজা িযেহায়াকীম িযরিময়র পাকােনা পঁুিথ পুিড়েয় িছল

1 িযহূদার রাজা েযািশেয়র পুত্র িযেহায়াকীম যখন তার
রাজত্বকােলর চতুথর্ বছের পা িদেয়েছ তখন প্রভুর এই বাতর্ া িযরিময়র
কােছ এেসিছল| এই হল প্রভুর বাতর্ া: 2 “িযরিময়, আিম েতামােক
েয সমস্ত বাণী শুিনেয়িছ তা সব একিট পাকােনা পঁুিথেত িলেখ
রােখা| িযহূদা, ইস্রােয়ল এবং অনয্ানয্ েদশগুিল সম্বেন্ধ যা যা বেলিছ
তাও িলেখ রােখা| েযািশেয়র রাজত্বকাল েথেক আজ পযর্ন্ত েয কথা
বেলিছ তার সব অক্ষের অক্ষের িলেখ রােখা েতামার খাতায়| 3 িযহূদার
পিরবােরর জনয্ আিম েয সমস্ত বােজ িজিনেষর পিরকল্পনা কেরিছ
তা হয়েতা তারা জানেত পারেব এবং হয়েতা তারা খারাপ কাজ করা
বন্ধ করেব| যিদ তারা তাই কের তাহেল আিম তােদর ক্ষমা করব| ক্ষমা
কের েদব তােদর সমস্ত পাপ|”

4তাই িযরিময় বারূকেক ডাকল| বারূক িছল েনিরেযর পুত্র| িযরিময়
প্রভুর বাতর্ া বলিছল| িযরিময় যখন েসই বাতর্ াগুিল বলিছল তখন বারূক
তা খাতায় িলেখ িনিচ্ছল| 5 তখন িযরিময় বারূকেক বেলিছল, “আিম
প্রভুর উপাসনা গৃেহ েযেত পারব না| আমার েসখােন যাওয়া িনেষধ|
6 তাই আিম চাই তুিম প্রভুর উপাসনা গৃেহ যাও| েসখােন একিট
উপবােসর িদন যাও এবং এই পঁুিথ েথেক প্রভুর কথাগুিল েলােকেদর
পেড় েশানাও| আিম যা বেলিছ তুিম তা িলেখেছা এগুেলা সবই প্রভুর
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বাতর্ া| যাও িগেয় িযহূদার িবিভন্ন শহর েথেক েজরুশােলেমআসা সমস্ত
েলাকেক এই বাতর্ া খাতা েথেক পাঠ কের েশানাও| 7 হয়েতা েলাকরা
প্রভুর কােছ এেস সাহাযয্ চাইেব| হয়েতা তারা তােদর অসৎ কাজগুিল
করা বন্ধ করেব| প্রভু আেগই েঘাষণা কেরিছেলন েয িতিন তােদর
ওপর প্রচণ্ড রুদ্ধ হেয় আেছন|” 8 সুতরাং বারূক তাই করল যা তােক
ভাববাদী িযরিময় করেত বেলিছল| সুরূক প্রভুর উপাসনাগৃেহ খাতায়
িলিপবদ্ধ করা প্রভুর বাতর্ া উচ্চস্বের পাঠ করেত লাগল|

9 িযেহায়াকীেমর রাজত্বকােলর পঞ্চম বছেরর নবম মােস
উপবােসর একিট িদন েঘািষত হেয়িছল| েজরুশােলেমর নাগিরক এবং
িযহূদার সমস্ত শহর েথেক েজরুশােলম শহেরআসা প্রেতয্ক েলাকেক
প্রভুর সামেন উপবাস করেত হেব| 10 েস সময় বারূক খাতায় েলখা
িযরিময়র মুখ েথেক উচ্চািরত প্রভুর বাতর্ া পেড় েশানািচ্ছল উপাসনা
গৃেহ উপিস্থত েলােকেদর| বারূক তখন থাকেতা গমিরেযর ঘের| ঘরিট
িছল উপাসনাগৃেহর নতুন ফটেকর কােছ| গমিরেযর িপতা িছল শাফন|
গমিরয উপাসনাগৃেহর িলিপকার িছল|

11 বারূক যখন পড়িছল তখন গমিরেযর পুত্র মীখায় শুনিছল|
গমিরয িছল শাফেনর পুত্র| 12 মীখায় যখন পঁুিথর সব বাতর্ া
শুনল, তখন েস রাজপ্রাসােদর সিচেবর ঘের েগল| েসই ঘের
তখন রাজপিরবােরর সমস্ত সভাসদরা উপিস্থত িছেলন| উপিস্থত
সভাসদেদর নামগুিল হল: রাজার আপ্ত সহায়ক ইলীশামা, শমিয়েয়র
পুত্র দলায়,অেক্বােরর পুত্র ইল্নাথন, শাফেনর পুত্র গমিরয, হনািনেয়র
পুত্র িসিদিকয় এবং অনয্ানয্ রাজসভার সভাসদরাও েসই ঘের উপিস্থত
িছেলন| 13 পঁুিথ েথেক বারূক যা িকছু পেড় শুিনেয়িছল তা সব মীখায়
িগেয় সভাপািরষদেদর বেলিছল|

14 তখন েসই সভাসদরা বারূেকর কােছ িযহূদীেক পাঠাল| িযহূদী
িছল নথিনেয়়র পুত্র এবং েশিলিমেয়র েপৗত্র| েশিলিমেয়র িপতার নাম
িছল কূিশ| িযহূদী বারূকেক বেলিছল: “তুিম েয খাতািট পাঠ কেরিছেল
েসই খাতািট িনেয় আমার সেঙ্গ চেলা|”
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বারূক েসই খাতা সেঙ্গ িনেয় িযহূদীর সেঙ্গ সভাপিরষদেদর কােছ
েগল|

15 রাজার েসই সভাষদরা বারূকেক বলেলন, “এখােন বেসা এবং
পঁুিথেত েলখা বাণীগুিল পেড় েশানাও|”
সুতরাং বারূক খাতায় েলখা বাণীগুিল পাঠ করেত শুরু করল|
16 রাজার সভাসুরা সমস্ত বাণীগুিল শুনেলন এবং তারপর তারা

ভেয় এেক অেনয্র িদেক তাকােলন| তঁারা বারূকেক বলেলন, “রাজা
িযেহায়াকীমেক আমােদর এই খাতার সম্বেন্ধ জানােনা উিচৎ |”
17 তখন তঁারা বারূকেক একিট প্রশ্ন করেলন, “আচ্ছা বারূক বেলা
েতা এই খাতায় েয বাণী তুিম িলেখেছা তা তুিম েকােত্থেক েপেল?
িযরিময় েতামােক েয সব িজিনেসর কথা বেলিছল েস সব িক তুিম
িলেখিছেল?”

18 বারূক উত্তর িদল, “হঁয্া! িযরিময় আমােক বেল িগেয়েছ আর
কািল িদেয় েসই বাণী খাতায় আিম িলেখ িনেয়িছ|”

19 তখন রাজার পািরষদরা বারূকেক বলেলন, “তুিম আর িযরিময়
িগেয় আত্মেগাপন কের থােকা িকন্তু েকাথায় আত্মেগাপন করেব তা
কাউেক জািনও না|”

20 তখন পািরষদরা ইলীশামার ঘের েসই খাতািট তুেল েরেখ রাজা
িযেহায়াকীেমর কােছ িগেয় সব খুেল বলেলন|

21সব শুেন রাজা িযেহায়াকীম খাতািট িনেয় আসার জনয্ িযহূদীেক
পাঠােলন| িযহূদী ইলীশামার ঘর েথেক পঁুিথিট িনেয় এেলা| তারপর
েস রাজােক এবং তার চার পােশর দঁািড়েয় থাকা কমর্চারীেদর পঁুিথেত
েলখা বাণীগুিল পেড় েশানােত লাগল| 22 এটা ঘেটিছল নবম মােস,
সুতরাং রাজা িযেহায়াকীম তঁার শীতকালীন আবােস বেসিছেলন|
ঘরেক উসুরাখার জনয্ তার সামেন তখন আগুন জ্বলেছ| 23 িযহূদী
আেস্ত আেস্ত খাতা েথেক িলিপবদ্ধ করা বাণী পেড় েযেত থাকল|
িকন্তু েস দুই বা িতন অনুেচ্ছদ পড়ার পরই রাজা তার কাছ েথেক খাতা
িছিনেয় িনেয় ছুির িদেয় খাতা েথেক পাতাগুিল েকেট েকেট আগুেন
ছঁুেড় েফেল িদেত লাগেলন| এই ভােব পুেরা খাতাটাই পুেড় ছাই হেয়
েগল| 24 এবং রাজা িযেহায়াকীম ও তঁার অনুচররা এই বাণী শুেনও
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ভীত হল না| েশােকর িচহ্ন িহেসেব তারা তােদর কাপড়-েচাপড় িঁছেড়
েফলল না|

25 ইল্নাথন, দলায় এবং গমিরয েচষ্টা কেরিছল রাজার সেঙ্গ
কথা বলার যােত িতিন খাতািট না েপাড়ান| িকন্তু রাজা তােদর কথা
েশােননিন| 26 বরং উেলট রাজা িযরহেমল, সরায় এবং েশিলিমযেক
আেদশ িদেলন ভাববাদী িযরিময় এবং িলিপকার (েলখক) বারূকেক
েগ্রপ্তার করেত| িযরহেমল হল যুবরাজ ও সরায় হল অস্রীেয়েলর পুত্র
এবং েশিলিময হল অিব্দেয়েলর পুত্র| িকন্তু তারা েকউই বারূক এবং
িযরিময়েক খঁুেজ বার করেত পারল না| কারণ প্রভু তােদর লুিকেয়
েরেখিছেলন|

27 িযেহায়াকীম খাতািট পুিড়েয় েফলার পর প্রভুর বাতর্ া এেলা
িযরিময়র কােছ| ঐ খাতােতই িলিপবদ্ধ িছল প্রভুর সমস্ত বাতর্ া যা
িযরিময় বেল িগেয়িছল আর বারূক িলিপবদ্ধ কেরিছল| ঐ খাতার
প্রিতিট পাতায় এই িছল েসই বাতর্ া যা পুনরায় প্রভু িযরিময়েক বলেলন:

28 “িযরিময় আেরকিট খাতা নাও এবং সমস্ত বাতর্ াগুিল পুনরায়
িলিপবদ্ধ কেরা| 29 িযরিময়, আবার িযহূদার রাজা িযেহায়াকীমেক
একথাগুিল বেলা| প্রভু যা বলেলন: �িযেহায়াকীম তুিম খাতািট পুিড়েয়
েফেল বেলিছেল, “িযরিময় েকন একথা িলখেলা েয বািবেলর রাজা
িনিশ্চতভােবই এেস এই েদশ ধ্বংস কের েদেব? েকন েস িলখল
েয বািবেলর রাজা এই েদেশর মানুষ এবং পশু প্রাণী সবাইেক হতয্া
করেব?” 30 তাই প্রভু িযহূদার রাজা িযেহায়াকীম সম্বেন্ধ বলেলন:
িযেহায়াকীেমর উত্তরপুরুষরা েকউ দায়ুেদর িসংহাসেন বসেত পারেব
না| এমনিক িযেহায়াকীম তার মৃতুয্র পের সৎ কােরর সময় রাজকীয়
মযর্াদাও পােব না| তার মৃতেদহ ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেব মােঠর মেধয্|
িদেনর প্রখর তাপ ও রােতর প্রবল ঠাণ্ডার মেধয্ েখালা মােঠ তার
মৃতেদহ পেড় থাকেব| 31আিম প্রভু, িযেহায়াকীমেক তার সন্তানেদর
এবং তার পািরষদেদরও শািস্ত েদব| আিম তােদর প্রেতয্কেক শািস্ত
েদব কারণ তারা অসৎ এবং মন্দ| আিম প্রিতশ্রুিত কেরিছ তােদর
শািস্ত েদব| আিম প্রিতশ্রুিতবদ্ধ েজরুশােলম এবং িযহূদার েলাকেদর
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জীবেন ভয়ঙ্কর প্রলয় ঘটােনার জনয্| সমস্তঅমঙ্গল বেয়আনব তােদর
জীবেন| তারা আমার কথা েশােনিন|� ”

32 তখন িযরিময় অনয্ একিট পঁুিথ িনল এবং েসিট েনিরযর পুত্র,
েলখক বারূকেক িদল িলিপবদ্ধ করার জনয্| িযরিময় যা যা বেল
েযেত থাকল বারূক তা িলিপবদ্ধ করেত থাকল| রাজা িযেহায়াকীম
েয বাতর্ াগুিল পুিড়েয় িদেয়িছল েসগুিল আবার নতুন খাতায় িলিপবদ্ধ
করেত থাকল বারূক| এরই সেঙ্গ েযাগ হল আেরা নতুন নতুন বাতর্ া|

37

িযরিময়েক কারাগাের বন্দী করা হল
1 নবূখিদ্রত্ সর িছল বািবেলর রাজা| িযেহায়াকীেমর পুত্র িযকিনেয়়র

পিরবেতর্ িসিদিকয়েক িযহূদার রাজা িহেসেব িনযুক্ত কেরিছল
নবূখিদ্রত্ সর| িসিদিকয় িছল রাজা েযািশেয়র পুত্র| 2 িকন্তু িসিদিকয়
ভাববাদী িযরিময় মারফৎ প্রচািরত প্রভুর বাতর্ ােক গুরুত্ব েদয়িন| এবং
িসিদিকেয়র ভৃতয্গণ ও িযহূদার েলাকরাও প্রভুর বাতর্ ােক গুরুত্ব
েদয়িন|

3 িসিদিকয় িযহূখল এবং যাজক সফিনয়েক িযরিময়র কােছ
পািঠেয়িছল একিট বাতর্ া িদেয়| িযহূখল িছল েশিলিমেয়র পুত্র এবং
সফিনয় িছল মােসেয়র পুত্র| বাতর্ ািট িছল: “িযরিময়, আমােদর জনয্
প্রভু, আমােদর ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরা|”

4 েসই সময় িযরিময়েক তখনও কারাগাের বন্দী করা হয়িন, তাই
েলাকেদর মেধয্ েয েকান জায়গায় েযেত তার বাধা িছল না| 5 একই
সময় ফেরৗেণর ৈসনয্রা িমশর েছেড় িযহূদার িদেক রওনা িদেয়িছল|
এবং বািবেলর ৈসনয্দল েজরুশােলমেক অিধকার করবার জনয্ তােক
িঘের েফেলিছল| িকন্তু যখন তারা শুনল ফেরৗেণর ৈসনয্রা িমশর
েছেড় তােদর িদেক এিগেয় আসেছ তখন তারা েজরুশােলম তয্াগ
কের িমশেরর ৈসনয্েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জনয্ আগুযান হেয়িছল|
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6 ভাববাদী িযরিময়র কােছ প্রভুর বাতর্ া এেলা: 7 “প্রভু ইস্রােয়েলর
েলাকেদর ঈশ্বর যা বেলেছন তা হল: �িযহূখল ও সফিনয়, েতামােদর
েয রাজা িসিদিকয় আমার কােছ পািঠেয়েছ তা আিম জািন| যাও
িসিদিকয়র কােছ িফের িগেয় বেলা: ফেরৗেণর ৈসনয্রা িমশর
েছেড় বািবেলর ৈসনয্েদর হাত েথেক েতামােদর বঁাচােত এেলও
তারা িকন্তু আবার িমশেরই িফের যােব| 8 তারপর বািবেলর ৈসনয্
আবার এখােন এেস েজরুশােলম আক্রমণ করেব| তখন বািবেলর
ৈসনয্ েজরুশােলম দখল কের েনেব এবং তােত আগুন লািগেয়
েদেব|� 9প্রভু এরপর যা বলেলন: �েজরুশােলেমর েলাকরা, েতামরা
িনেজরাই িনেজেদর েবাকা বািনও না| িনেজেদর একথা বেলা না,
“বািবেলর ৈসনয্রা িনিশ্চত ভােব আমােদর একলা েছেড় চেল যােব|”
তারা তা করেব না| 10 ওেহ েজরুশােলমবাসী, েতামরা যিদ বািবেলর
ৈসনয্েদর যুেদ্ধ পরািজতও করেত পারেত তাহেলও তােদর তঁাবুেত
িকছু আহত ৈসিনক পেড় থাকেতা| এমনিক েসই আহত ৈসিনকরাই
উেঠ এেস এই েজরুশােলম শহর পুিড়েয় িদেত সক্ষম হেতা|� ”

11 বািবেলর ৈসনয্রা যখন েজরুশােলম তয্াগ কের িমশেরর
ফেরৗেণর ৈসনয্েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত িগেয়িছল তখন 12 িবনয্ামীন
েদেশ* যাবার জনয্ িযরিময় েজরুশােলম তয্াগ করল| েস এই শহের
ভ্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ কেরিছল| েস েসখােন েযেত েচেয়িছল
পািরবািরক সম্পিত্ত ভাগ বােটাযারার জনয্| 13 িকন্তু িযরিময় যখন
েজরুশােলেমর িবনয্ামীন ফটেক েপৗেঁছিছল তখনই তােক ঐ ফটেকর
দািয়েত্ব থাকা প্রধান রক্ষী েগ্রপ্তার কেরিছল| েসই প্রধান রক্ষীর নাম
িছল িযিরয়| িযিরয় িছল েশিলিমেয়র পুত্র এবং হনািনেয়র েপৗত্র| িযিরয়
িযরিময়েক েগ্রপ্তার করার পর বেলিছল, “িযরিময় তুিমআমােদর তয্াগ
কের বািবেলর পেক্ষ েযাগ িদেত যািচ্ছেল|”

14 িযরিময় িযিরয়েক বেলিছল, “েতামার অিভেযাগ সিতয্ নয়,
আিম বািবেলর পেক্ষ েযাগ িদেত যািচ্ছলাম না|” িকন্তু িযিরয় িযরিময়র
েসই আপিত্ত শুনেত অস্বীকার কেরিছল এবং েস িযরিময়েক েগ্রপ্তার
* 37:12: িবনয্ামীন েদেশ িযরিমর িবনয্ামীন েদেশর একিট শহর, অনােথােত েগল| এই
শহের িযরিময়র িনেজর বাড়ী িছল|
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কের রাজার সভাপিরষদেদর সামেন এেন হািজর কেরিছল| 15 5ঐ
সভাপিরষদরা িযরিময়র প্রিত প্রচণ্ড রুদ্ধ হেয়িছেলন| সভাসদরা
িযরিময়েক প্রহার কের কারাগাের বন্দী করার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন|
েযানাথন নামক এক বয্িক্তর বািড়িটেকই কারাগার িহেসেব বয্বহার
করা হেয়িছল| েযানাথন িছল িযহূদার রাজার আজ্ঞাবাহী েলখক
16 িযরিময়েক তারা েসই বািড়র ভূগভর্ স্থ একিট অন্ধকার কারা কেক্ষ
বন্দী কের েরেখিছল| কক্ষিট িছল মািটর নীেচ| িযরিময়েক েসখােন
দীঘর্িদন রাখা হেয়িছল|

17 দীঘর্িদন পর রাজা িসিদিকয় িযরিময়েক তঁার প্রাসােদ িনেয় এেস
একােন্ত তার সেঙ্গকথা বেলিছেলন| রাজা তঁােক িজেজ্ঞসকেরিছেলন,
“প্রভুর আর েকান বাতর্ া আেছ?”
িযরিময় উত্তর িদেয় বেলিছল, “হঁয্া, প্রভুর বাতর্ া হল, িসিদিকয়

েতামােক বািবেলর রাজার হােত তুেল েদওয়া হেব|” 18 িযরিময়
এরপর রাজা িসিদিকয়েক বেলিছল, “আমার অনয্ায়টা িক? আমােক
কারাগাের িনেক্ষপ করবার মত িক এমন ভুল কাজ কেরিছ আপনার
িবরুেদ্ধ, আপনার কমর্চারীেদর িবরুেদ্ধ অথবা েজরুশােলেমর
েলাকেদর িবরুেদ্ধ? 19 রাজা িসিদিকয় েকাথায় এখন আপনার
ভাববাদীরা? এই ভাববাদীরা আপনার কােছ ভুল বাতর্ া প্রচার কেরিছল|
তারা বেলিছল, �বািবেলর রাজা আপনােক এবং ঐ েদশ িযহূদােক
আক্রমণ করেব না|� 20 িকন্তুআমার প্রভু, িযহূদার রাজা এখন অনুগ্রহ
কের আমার কথা শুনুন| আমােক অনুগ্রহ কের অনুেরাধ করেত িদন|
এই হল আমার অনুেরাধ: আমােক আর এই েলখক েযানাথেনর
বািড়েত কারাবন্দী কের রাখেবন না| যিদ আপিন আবার আমােক
েসখােন পাঠান, আিম েসখােন মারা যাব|”

21 সুতরাং রাজা িসিদিকয় আেদশ িদেয়িছেলন েয, এবার েথেক
িযরিময়েক প্রহসুর পাহারায় মিন্দর় চত্বের বন্দী হেয় থাকেত হেব এবং
রাজার আেদশ িছল িযরিময়েক রুিট েদওয়া হেব রাস্তার হকারেদর
কাছ েথেক| শহের যতিদন পযর্ন্ত রুিট পাওয়া যােব ততিদন পযর্ন্ত
িযরিময়েক রুিট েদওয়া হেব| তাই িযরিময়েক উেঠােন রক্ষীর অধীেন
রাখা হেয়িছল|
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38
িযরিময়েক েচৗবাচ্চায় ছঁুেড় েফেল েদওয়া হল

1 িযরিময় েয বাতর্ াগুিল প্রচার কেরিছল েসগুিল রাজার কেয়কজন
সভাপিরষদরা শুনেত েপেয়িছেলন| তঁারা হেলন: মৎতেনর পুত্র
শফিটয়, পশ্হূেরর পুত্র গদিলয়, েশিলিমেয়র পুত্র িযহূখল এবং
মিল্কেয়র পুত্র পশ্হূর| িযরিময় সমস্ত েলাকেদর এই বাণী বেলিছল:
2 “প্রভু যা বেলেছন তা হল এই: �েজরুশােলেম বসবাসকারী
প্রেতয্েক হয় তরবািরর আঘােত নয় অনাহাের বা ভয়ঙ্কর মহামারীেত
মারা যােব| িকন্তু েয বয্িক্ত িনেজেক বািবেলর ৈসনয্বািহনীর কােছ
আত্মসমপর্ণ করেব েস েবঁেচ থাকেব|� 3এবং প্রভু যা বেলেছন তা হল:
�েজরুশােলম শহর বািবেলর রাজার ৈসনয্বািহনীেক িদেয় েদওয়া হেব
এবং বািবেলর রাজাই দখল করেব এই শহর|� ”

4 রাজার ঐ সমস্ত সভাপািরষদরা িযরিময়র প্রচািরত ঐ বাণী শুেন
রাজা িসিদিকেয়র কােছ িগেয় বলল, “িযরিময়েক অিবলেম্ব মৃতুয্দণ্ড
েদওয়া উিচৎ | েস আমােদর ৈসনয্েদর িনরুৎসািহত করেছ| তার কথা
িদেয় েস সমস্ত নাগিরকেক িনরুৎসািহত কেরেছ| িযরিময় চায় না
আমােদর ভাল িকছু েহাক্| েস শুধু েজরুশােলেমর েলাকেদর ক্ষিত
কামনা কের|”

5 এই সব কথা শুেন রাজা িসিদিকয় ঐ সভাপিরষদেদর বলল,
“িযরিময় পুেরাপুির েতামােদর িনযন্ত্রণাধীন| সুতরাং েতামরা িকছু
করেত চাইেল আিম েতামােদর থামােত পাির না|”

6 সুতরাং সভাসদরা িযরিময়েক িনেয় েগল মিল্কেয়র েচৗবাচ্চায়
েফেল েদস়ুার জনয্ (মিল্কয় িছল রাজপুত্র)| েচৗবাচ্চািট িছল
উপাসনালয চত্বের, েসখােন থাকেতা রাজার প্রহরীরা| সভাসদরা
িযরিময়েক দিড় িদেয় বঁাধল এবং জলাধাের েফেল িদল|জলাধারিটেত
জল িছল না, িছল শুধু কাদা| এবং িযরিময় েসই কাদার েভতের ডুেব
েগল|

7 িকন্তু এবদ-েমলক নামক এক বয্িক্ত শুনেত েপেয়িছল েয
সভাসদরা িযরিময়েক জলাধাের েফেল িদেয়েছ| এবদ-েমলক িছল
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একজন কূশ েদশীয (ইিথওিপযার) বয্িক্ত এবং েস িছল রাজার
প্রাসােদর েসবক, একজন নপুসংক| রাজা িসিদিকয় তখন বেসিছল
িবনয্ামীন ফটেক| তাই এবদ-েমলক রাজার সেঙ্গ েদখা করার উেদ্দেশয্
রাজপ্রাসাদ েছেড় রওনা িদল|

8-9 রাজােক েস বেলিছল, “আমার মিনব এবং মহারাজ, ঐ
সভাসদরা অসৎ উপায় অবলম্বন কেরেছ ভাববাদী িযরিময়র িবরুেদ্ধ|
তারা িযরিময়েক জলাধাের ছঁুেড় েফেল িদেয়েছ| তারা তােক েসখােন
মরবার জনয্ েছেড় েরেখেছ|”*

10 তখন রাজা িসিদিকয় এবদ-েমলকেক আেদশ িদেয়িছল,
“এবদ-েমলক রাজপ্রাসাদ েথেক িতন জনেক সেঙ্গ কের িনেয় যাও
এবং জলাধার েথেক িযরিময়েক েস মের যাবার আেগ তুেল নাও|”

11 এবদ-েমলক িতনজন েলাক সেঙ্গ িনল িকন্তু তার আেগ েস
রাজপ্রাসােদর নীেচ ভঁাড়ার ঘের িগেয় িকছু পুরােনা বস্ত্র ও িকছু
জীণর্ বস্ত্রখণ্ড েজাগাড় করল| তারপর জলাধােরর কােছ িগেয় েস
ঐ জীণর্ বস্ত্রখণ্ডগুিল দিড়র সেঙ্গ নীেচ নািমেয় িদেয় 12 িযরিময়র
উেদ্দেশয্ বলল, “িযরিময় এই জীণর্ বস্ত্রখণ্ডগুিল তুিম েতামার কঁােধর
নীেচ ভাল কের জিড়েয় নাও| আমরা যখন দিড়র সাহােযয্ েতামায়
েটেন তুলব তখন ঐ বস্ত্রখণ্ডগুিল দিড়র আঘাত েথেক েতামায় রক্ষা
করেব|” এবদ-েমলেকর কথা মেতাই িযরিময় বস্ত্রখণ্ডগুিল বাহুেত
জিড়েয় িনল| 13তারপর তারা তােক দিড়গুেলা িদেয় েটেন তুলল এবং
জলাধােরর েথেক বাইের আনল| িযরিময়েক আবার রক্ষীেদর অধীেন
উেঠােন েরেখ েদওয়া হেয়িছল|

িসিদিকয় িযরিময়েক আরও িকছু প্রশ্ন করল
14 রাজা িসিদিকয় ভাববাদী িযরিময়েক তার কােছ িনেয় আসার

জনয্ একজনেক পাঠাল| িযরিময়েক প্রভুর মিন্দেরর তৃতীয় প্রেবশ
পেথ আনা হেয়িছল| রাজা বলেলন, “িযরিময় আিম েতামােক
* 38:8-9: তারা � েরেখেছ আক্ষিরক অেথর্, “েস অনাহাের মরেব েযেহতু শহের আর
রুিট েনই|”
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কেয়কিট কথা িজেজ্ঞস করব| তুিম িকন্তু আমার কােছ েকান িকছু
লুেকােব না, সব কথা আমােক েখালাখুিল বলেব|”

15 িযরিময় িসিদিকয়েক বলল: “আিম যিদ আপনার কথার উত্তর
িদই, আপিন হয়ত আমায় েমের েফলেবন| আিম যিদ আপনােক
উপেদশও িদই, আপিন আমার কথা শুনেবন না|”

16 িকন্তু রাজা িসিদিকয় েগাপেন এই বেল িযরিময়র কােছ একিট
প্রিতশ্রুিত করেলন, “িযরিময়, প্রভু হেচ্ছন েসই জন িযিন আমােদর
জীবেনর রুিট েদন| আিম প্রভুর নােম শপথ করিছ, আিম েতামায়
েমের েফলব না এবং যারা েতামায় মারেত চায় েসই কমর্চারীেদর
হােতও তুেল েদব না|”

17 তখন িযরিময় রাজা িসিদিকয়েক বলল, “প্রভু সবর্শিক্তমান,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �যিদ আপিন বািবেলর রাজার
সভাসদেদর হােত আত্মসমপর্ণ কেরন তাহেল জীবন রক্ষা পােব এবং
েজরুশােলমেকও আগুেন েপাড়ােনা হেব না| আপনার পিরবারও
জীিবত থাকেব| 18 িকন্তু যিদ আপিন আত্মসমপর্ণ না কেরন, বািবলীয়
ৈসনয্দল েজরুশােলমেক পুিড়েয় ছাই কের েদেব এবং আপিন তােদর
দ্বারা বন্দী হেবন|� ”

19 িকন্তু রাজা িসিদিকয় িযরিময়েক বলেলন, “িকন্তু আিম ভয়
পািচ্ছ িযহূদার েসই সমস্ত েলাকেদর যারা ইিতমেধয্ই বািবেলর পক্ষ
িনেয়েছ| আিম ভীত কারণ বািবেলর ৈসনয্রা আমােক ধের িনেয় িগেয়
িযহূদার ঐ মানুষগুেলার হােত তুেল েদেব| তারা আমার ওপর িনদারুণ
অতয্াচার চালােব|”

20 িকন্তু উত্তের িযরিময় বলল, “বািবেলর ৈসনয্রা আপনােক
িযহূদার েলাকেদর হােত তুেল েদেব না| রাজা িসিদিকয়, আিম যা
বলিছ তা কের প্রভুেক মানয্ করুন| তাহেল আপনার ভাল হেব|
আপিন রক্ষা পােবন| 21 িকন্তু আপিন যিদ বািবেলর ৈসনয্েদর
কােছ আত্মসমপর্ণ করেত অস্বীকার কেরন তাহেল িক হেব তা প্রভু
আমােক আেগই েদিখেয়েছন| প্রভু বেলেছন: 22 রাজবািড়র সমস্ত
মিহলােক বািবেলর গুরুত্বপূণর্ সভাসদেদর কােছ িনেয় যাওয়া হেব|
রাজমিহলাগণ আপনােক িনেয় মজা কের গান গাইেব| ওরা গাইেব:
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�েতামার বনু্ধরা যােদর তুিম িবশ্বাস করেত,
েতামােক ভুল পেথ চািলত কেরেছ|

েতামার পা কাদায় আটেক িগেয়িছল
আর তারা েতামায় একা েফেল পািলেয় িগেয়েছ|�

23 “েতামার স্ত্রীেদর ও সন্তানেদর বািবেলর ৈসনয্রা ধের
িনেয় আসেব| তুিমও পালােত পারেব না| তুিম বন্দী হেব আর
েজরুশােলমেক পুিড়েয় ছাই কের েদওয়া হেব|”

24 তখন িসিদিকয় িযরিময়েক বেল উঠল, “কাউেক বেলা না েয
আিম েতামার সেঙ্গ কথা বেলিছ| যিদ তুিম বেল দাও তাহেল হয়েতা
েতামােক হতয্া করা হেব| 25ঐ সভাসদরা হয়েতা জানেত পারেব েয
আিম েতামার সেঙ্গ কথা বেলিছ| তারা েতামার কােছ এেস বলেব,
�িযরিময় রাজােক িক বেলেছা তা আমােদর বেলা এবং রাজা েতামােক
িক বেলেছ তাও আমােদর বেলা| সৎ ভােব আমােদর সব িকছু জানাও
না হেল েতামােক হতয্া করব|� 26 যিদ সভাসদরা এরকম বেল, তাহেল
েতামার তােদর বলা উিচৎ : �আিম রাজার কােছ িভক্ষা কেরিছলাম
আমােক আবার েযানাথেনর বাড়ীর নীেচ অন্ধকার কারাগাের িনেক্ষপ
না করেত, নাহেল আিম েসখােন মারা যাব|� ”

27 তাই ঘটল| ঐ সভাসদরা িজজ্ঞাসাবাদ করার জনয্ িযরিময়র
কােছ এেলা| সুতরাং িযরিময় তােদর তাই বলল যা রাজা তােক বলার
জনয্ আেদশ িদেয় িছেলন যখন ঐ সভাসদরা িযরিময়েক একা েছেড়
িদল| েকউ জানেত পারল না রাজা এবং িযরিময়র মেধয্ িক কথা
হেয়িছল|

28অবেশেষ িযরিময় মিন্দর চত্বের প্রহরীেদর নজরবন্দী হেয় রেয়
েগল যতিদন পযর্ন্ত না েজরুশােলম দখল হয় ততিদন পযর্ন্ত|

39
েজরুশােলেমর পতন
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1এই ভােব েজরুশােলম দখল হল: িযহূদার ওপর রাজা িসিদিকয়র
নবম বছেরর রাজেত্বর দশম মােস বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর তঁার
ৈসনয্বািহনীসহ েজরুশােলম শহর অিধগ্রহেণর জনয্ েবিরেয়িছেলন|
তারা শহরিটেক অিধকার করবার জনয্ তােক িঘের েফেলিছল| 2এবং
িসিদিকয়র রাজত্ব কােলর একাদশতম বছেরর চতুথর্ মােসর নবম িদেন
বািবেলর ৈসনয্রা েজরুশােলেমর প্রাচীর েভেঙ েফেলিছল| 3 তখন
বািবেলর রাজার সভাসদরা েজরুশােলম শহের প্রেবশ কেরিছল| তারা
এেস বেসিছল শহেরর মাঝখােনর ফটেক| েসই সভাসদেদর নাম
িছল: সমগর েজলার রাজয্পাল েনগর্ল-শেরৎসর, সমগরনেবা নােমর
এক উচ্চপদস্থ রাজকমর্চারী এবং আরও অনয্ানয্ অেনক গুরুত্বপূণর্
পািরষদবৃন্দও েসখােন উপিস্থত িছল|

4 বািবল েথেক আসা ঐ সভাসদেদর িসিদিকয় েদেখিছেলন|
অতএব, েসই রােত্রই িতিন এবং তঁার িবশ্বস্ত ৈসনয্রা রাজার বাগােনর
মেধয্ িদেয় একিট েগাপন ফটক েপিরেয়, দুিট প্রাচীেরর মেধয্ িদেয়
েজরুশােলম েথেক পািলেয় িগেয়িছেলন| তঁারা যদর্ ন উপতয্কার িদেক
পািলেয়িছেলন| 5 বািবেলর ৈসনয্দল িসিদিকয় ও তঁার ৈসনয্েদর তাড়া
কেরিছল এবং তােদর িযরীেহার সমতলভূিমেত েগ্রপ্তার কেরিছল|
েগ্রপ্তােরর পর তােদর িনেয় আসা হয় বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর
কােছ| নবূখিদ্রত্ সর তখন িছেলন হমাৎ প্রেদেশর িরব্লা শহের| েসখােন
িতিন িঠক কেরিছেলন িসিদিকয়র প্রিত িক করা হেব| 6 এই িরব্লা
শহেরই িসিদিকয়র েচােখর সামেনই িসিদিকয়র পুত্রেদর নবূখিদ্রত্ সর
হতয্া কেরিছেলন|এবং িযহূদার রাজসভার সমস্ত সভাপািরষদবৃন্দেকও
হতয্া করা হেয়িছল| 7 নবূখিদ্রত্ সর িসিদিকয়র েচাখ দুেটা উপেড়
েফেলিছেলন, তােক িপতেলর েশকল িদেয় শৃঙ্খিলত কেরিছেলন এবং
তােক বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন|

8 বািবেলর ৈসনয্রা রাজপ্রাসাদ এবং সাধারণ মানুেষর ঘরবািড়
জ্বািলেয় িদেয়িছল এবং তারা েজরুশােলেমর পঁািচল েভেঙ গঁুিড়েয়
িদেয়িছল| 9 বািবেলর রাজার িবেশষ রক্ষীেদর প্রধান নবূষরদন যারা
তখনও েবঁেচ িছল তােদর সবাইেক বন্দী কেরিছল এবং বািবেল িনেয়
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িগেয়িছল| যারা আেগইআত্মসমপর্ণ কেরিছল তােদরও নবূষরদন বন্দী
কের বািবেল িনেয় িগেয়িছল| 10 িকন্তু িযহূদার িকছু গরীব েলাকেক
নবূষরদন বন্দী কের িনেয় না িগেয় বরং তােদর েস জিম ও দ্রাক্ষােক্ষত
দান কের িদেয়িছল|

11 িকন্তু নবূখিদ্রত্ সর িযরিময়র বয্াপাের নবূষরদনেক িকছু আেদশ
িদেয়িছেলন| নবূষরদন িছল নবূখিদ্রত্ সেরর িবেশষ েদহরক্ষীেদর
প্রধান| আেদশ িছল: 12 “িযরিময়েক খঁুেজ েবর কেরা এবং ভােলা
কের তার েদখােশানা কর| তােক আঘাত কেরা না| েস যা চায় তাই
তােক দাও|”

13 সুতরাং নবূষরদন, নবূখিদ্রত্ সেরর িবেশষ রক্ষীেদর প্রধান,
বািবেলর িবেশষ রক্ষসুদর মুখয্ আিধকািরক নবূশস্বন, উচ্চপদস্থ
রাজকমর্চারী েনগর্ল-শেরৎসর এবং অনয্ানয্ উচ্চপযর্ােযর
আিধকািরকেদর িযরিময়র সন্ধােন পাঠােনা হেয়িছল| 14 তারা
িযরিময়েক উপাসনালয চত্বের খঁুেজ েপেয়িছল| েসখােন তােক
নজরবন্দী কের েরেখিছল িযহূদার রাজার রক্ষীরা| ঐ আিধকািরকরা
িযরিময়েক গদিলেয়র হােত তুেল িদেয়িছল| গদিলয় িছল অহীকােমর
পুত্র এবং শাফেনর েপৗত্র| গদিলয়েক িনেদর্ শ েদওয়া িছল িযরিময়েক
তার িনেজর বািড়েত েপৗেঁছ েদওয়ার জনয্| সুতরাং িযরিময় তার
িনেজর বািড়েত পিরবােরর কােছ িফের এেসিছল|

এবদ-েমলেকর প্রিত প্রভুর বাতর্ া
15 মিন্দর চত্বের প্রহরীেদর পাহারায় িযরিময় যখন বন্দী িছল তখন

তার কােছ প্রভুর বাতর্ া এেসিছল| 16 এই িছল েসই বাতর্ া: “যাও এবং
কূশীয় এবদ-েমলকেক বল: �প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
বেলন: েজরুশােলম সম্বেন্ধ আমার বাণী খুব শীঘ্রই আিম সেতয্
পিরণত করব| আমার বাতর্ া সতয্ হেব িবপযর্েয়র মেধয্ িদেয়, ভােলা
িজিনষ িদেয় নয়| েতামরা তা েতামােদর িনেজেদর েচােখই েদখেত
পােব| 17 িকন্তু এবদ-েমলক, আিম েতামােক েসিদন রক্ষা করব|�
যােদর তুিম ভয় পাও েতামােক তােদর হােত তুেল েদওয়া হেব না|
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18 আিম েতামােক রক্ষা করব| তরবািরর আঘােত েতামার মৃতুয্ হেব
না| িকন্তু তুিম পািলেয় যােব এবং বঁাচেব| তুিম আমার ওপর েতামার
িবশ্বাস েরেখিছেল বেলই তুিম েবঁেচ যােব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

40
িযরিময় মুিক্ত েপল

1 এিট হল প্রভুর একিট বাতর্ া েযিট িযরিময়র কােছ এেসিছল
যখন প্রধাণ েদহরক্ষী নবুষরদন তােক রামা শহর েথেক িবতািড়ত
কেরিছল| এটা ঘেটিছল যখন নবূষরদন িযরিময়েক েশকেল বঁাধা
অবস্থায় েজরুশােলম এবং িযহূদা েথেক আসা অনয্ানয্ বন্দীেদর সেঙ্গ
েপেয়িছল যােদর পের বািবেল িনেয় যাওয়া হেয়িছল| 2 নবূষরদন
িযরিময়েক খঁুেজ পাওয়ার পর বেলিছল, “িযরিময়, প্রভু, েতামার
ঈশ্বর েঘাষণা কেরিছেলন েয এই িবপযর্য় এই স্থােনর ওপর আসেব|
3 এবং এখন িতিন েয ভােব েযটা হেব বেলিছেলন েসই ভােব প্রিতিট
িজিনষ করেলন| িযহূদার েলাকরা ঈশ্বেরর ইচ্ছার িবরুেদ্ধ বহু পাপ
কাজ সংগিঠত কেরিছল বেলই এই িবপযর্য় ঘেটিছল| তারা প্রভুেক
অমানয্ কেরিছল| 4 িযরিময় এখন েতামােক আিম মুক্ত কের িদিচ্ছ|
আিম েতামার হাতকড়া খুেল িদিচ্ছ| তুিম যিদ আমার সেঙ্গ বািবেল
আসেত চাও আসেত পােরা| আিম েতামার সব রকম েখয়াল রাখব|
আর যিদ না েযেত চাও এেসা না| এটা েকান বয্াপার নয়| েতামার
জনয্ সব রাস্তা েখালা| েযখােন খুিশ তুিম েযেত পােরা| 5 অথবা
তুিম িগেয় শাফেনর েপৗত্র অহীকােমর পুত্র গদিলয়র সেঙ্গ থাকেত
পােরা| বািবেলর রাজা গদিলয়েক িযহূদার রাজয্পাল িহেসেব িনযুক্ত
কেরেছন| সুতরাং িযহূদার েলাকেদর কােছও িফের েযেত পার,
গদিলয়র সেঙ্গও থাকেত পােরা অথবা েযখােন খুশী তুিম যাও|”
এরপর নবূষরদন িযরিময়েক িকছু খাবার এবং একিট উপহার িদেয়

মুক্ত কের িদেয়িছল| 6 সুতরাং িযরিময় িমস্পােত িগেয়িছল অহীকােমর
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পুত্র গদিলয়র কােছ| িযহূদায় পেড় থাকা েলাকগুেলা সহ িযরিময়
গদিলয়র সেঙ্গ বাস কেরিছল|

গদিলয়র সংিক্ষপ্ত শাসন
7 েজরুশােলম যখন ধ্বংস হেয়িছল তখন িযহূদার িকছু েসনা

আিধকািরক এবং তােদর ৈসনয্রা েখালা েদশিটেত রেয় িগেয়িছল|
তারা শুনেলা েয বািবেলর রাজা অহীকােমর পুত্র গদিলয়েক, যারা
খুব গরীব িছল এবং যােদর বন্দী িহেসেব বািবেল িনেয় যাওয়া হয়িন
েসই সব পুরুষ, স্ত্রীেলাক এবং িশশুেদর রাজয্পাল িহেসেব িনযুক্ত
কেরেছন| িযহূদার গরীব েলাকেদর বািবেলর ৈসনয্রা বন্দী কের িনেয়
না িগেয় নবূষরদেনর িনেদর্ েশ েসখােনই জিম-জমা িদেয় তােদর
প্রিতিষ্ঠত হবার সুেযাগ িদেয়িছল| 8 সুতরাং িযহূদার ৈসনয্রা িমস্পােত
এেস গদিলয়র সেঙ্গ েদখা করেত সুেযাগ িদেয়িছল| ৈসনয্েদর মেধয্
িছল: নথিনেয়়র পুত্র ইশ্মােয়ল, কােরেহর দুই পুত্র েযাহানন ও
েযানাথন, তন্হূমেতর পুত্র সরায় নেটাফা েথেক এফ-এর পুত্ররা এবং
মাখাথীেয়র পুত্র যাসিনয় এবং তােদর েলাকরা|

9 গদিলয় ঐ ৈসনয্েদর িনরাপত্তা েদবার জনয্ একিট শপথ িনেয়
বেলিছল: “ৈসনয্গণ েতামােদর েকান ভয় েনই| েতামরা এখােন েথেক
যাও, বসিত স্থাপন কেরা এবং বািবেলর রাজার েসবা কর| বািবেলই
েতামরা িগেয় স্থায়ীভােব বসবাস শুরু কেরা| েতামােদর তােত মঙ্গল
হেব| 10 আিম স্বয়ং িমস্পােত থাকব| আিম েতামােদর হেয় কল্দীয়
অিধবাসীেদর কােছ বলব| ওটা েতামরা আমার ওপর েছেড় দাও|
িকন্তু েতামােদর দ্রাক্ষা েথেক দ্রাক্ষারস ৈতরী করেত হেব| গ্রীষ্মকালীন
ফেলর এবং ৈতলবীেজর চাষ করেব| চােষর ফসল মজুত কের রাখেব|
েতামরা েয সমস্ত শহেরর দািয়ত্ব িনেয়ছ েসখােনই েথেকা|”

11 িযহূদার েয সব মানুষ েমায়াব, অেম্মান, ইেদাম এবং অনয্ানয্
েদেশ চেল িগেয়িছল তারা শুনেত েপেলা েয বািবেলর রাজা িযহূদার
িকছু গরীব েলাকেক বন্দী কের না িনেয় িগেয় িযহূদােতই বাস করেত
িদেয়েছ এবং তারা জানেত পারল েয েস গদিলয়েক েসই েলাকেদর
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রাজয্পাল িনবর্ািচত কেরেছ| 12 িযহূদার েলাকরা যখন এই খবর েপেলা
তখন তারা এই সমস্ত েদশগুিল েথেক িযহূদায় িফের এেসিছল| তারা
িফের এেসিছল গদিলয়র কােছ িমস্পােত, বসিত স্থাপন কেরিছল,
প্রচুর পিরমােণ দ্রাক্ষারস ৈতরী কেরিছল এবং গ্রীষ্মকালীন ফেলর
ফসল সংগ্রহ কেরিছল|

13 কােরেহর পুত্র েযাহানন এবং িযহূদার ৈসনয্েদর আিধকািরকরা
িমস্পােত গদিলয়র কােছ আবার এেসিছল| 14 তারা গদিলয়েক
বেলিছল, “আপিন িক জােনন েয, অেম্মােনর েলাকেদর রাজা বালীস
নথিনেয়়র পুত্র ইশ্মােয়লেক পািঠেয়েছ আপনােক হতয্া করার জনয্?”
িকন্তু অহীকােমর পুত্র গদিলয় তােদর কথা িবশ্বাস কেরিন|

15 তখন েযাহানন বয্িক্তগত ভােব কথা বেলিছল গদিলয়র সেঙ্গ
িমস্পােত| েযাহানন বেলিছল, আমরা আপনােক হতয্া করেত েদব না|
“আপিন যিদ আমায় অনুমিত েদন,আিম ইশ্মােয়লেক হতয্া করব এবং
িফের আসব| েকউ এ সম্বেন্ধ জানেত পারেব না| ইশ্মােয়ল এর হােত
আপনােক হতয্া হেত েদওয়া আমােদর উিচৎ নয়| আমরা আপনােক
হারােত চাই না কারণ আপিন যিদ িনহত হন তাহেল িযহূদার েলাক
আবার িবিভন্ন েদশগুিলেত ছিড়েয় পড়েব| এবং ফলস্বরূপ, িযহূদার
পেড় থাকা েলাকগুেলা প্রাণ হারােব|”

16 িকন্তু গদিলয় েযাহাননেক বেলিছল, “না ইশ্মােয়লেক হতয্া কেরা
না| েতামরা ইশ্মােয়ল সম্বেন্ধ যা বলেছা তা সিতয্ নয়|”

41
1 সাত মােসর মাথায় নথিনেয়়র পুত্র, ইলীশামার েপৗত্র ইশ্মােয়ল

এেসিছল গদিলয়র কােছ| ইশ্মােয়ল সেঙ্গ িনেয় এেসিছল আেরা দশ
জনেক|ঐদশজন েলাক, ইশ্মােয়েলর সঙ্গীরা এেস িছল িমস্পা শহের|
ইশ্মােয়ল িছল রাজপিরবােরর একজন সদসয্| েস িছল িযহূদার রাজার
রাজসভার একজন সভাসদ| ইশ্মােয়ল ও তার সঙ্গীরা গদিলয়র সেঙ্গ
এক সেঙ্গ খাওয়া-দাওয়া কেরিছল| 2 যখন তারা এক সেঙ্গ খাওয়া-
দাওয়া করিছল, তখন ইশ্মােয়ল ও তার দশ জন সঙ্গী তােদর তরবাির
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েবর কেরিছল এবং গদিলেয়র ওপর আক্রমণ কের তােক হতয্া
কেরিছল| গদিলয় িছল েসই জন েয বািবেলর রাজার দ্বারা িযহূদার
রাজয্পাল িনযুক্ত হেয়িছল| 3 ইশ্মােয়ল হতয্া কেরিছল গদিলেয়র সেঙ্গ
িমস্পায় বাস করা িযহূদার েলাকেদর এবং বািবেলর ৈসনয্েদরও|

4-5 গদিলয় িনহত হবার পেরর িদন 80 জন মানুষ িমস্পা শহের
এেসিছল| তারা প্রভুর উপাসনালেয় এেসিছল শসয্ ৈনেবদয্ ও েহামবিল
িনেয়| ঐ 80 জন মানুষ তােদর দািড় কািমেয় েফেলিছল, তােদর
জামাকাপড় িঁছেড় িছল এবং তােদর িনেজেদর ক্ষতিবক্ষত কেরিছল|
ঐ েলাকরা এেসিছল িশিখম, শীেলা এবং শমিরয়া েথেক| তােদর
মেধয্ েকউই জানেতা না েয গদিলয় িনহত হেয়েছ| 6 ইশ্মােয়ল িমস্পা
েছেড়িছল এবং ঐ েলাকেদর সেঙ্গ েদখা করেত েবিরেয়িছল| হঁাটবার
সময় েস কঁাদিছল|* ঐ েলাকেদর সেঙ্গ েদখা হওয়ার পর েস িচৎকার
কের বেলিছল, “আমার সেঙ্গ চেলা েতামরা গদিলয়র সেঙ্গ েদখা
করেত|” 7-8 তারা যখন গদিলয়র সেঙ্গ সাক্ষােতর উেদ্দেশয্ শহের
এেসিছল, ইশ্মােয়ল ও তার সঙ্গীরা ঐ 80 জনেক হতয্া কের একিট
গভীর জলাধাের েফেল িদেয়িছল| িকন্তু হতয্ার আেগ ইশ্মােয়লেক ঐ
80 জেনর 10 জন বেলিছল, “আমােদর অন্তত তুিম হতয্া েকােরা
না| আমরা মােঠর মেধয্ িকছু িজিনস লুিকেয় েরেখিছ| আমােদর গম
আেছ, য়ব আেছ, েতল ও মধু আেছ| এই সব েতামােক আমরা েদব|”
তাই ইশ্মােয়ল অনয্েদর হতয্া করার সময় ঐ 10 জনেক হতয্া কেরিন|
9 (ইশ্মােয়ল গভীর জলাধারিট মৃতেদেহ ভিরেয় েফেলিছল| জলাধারিট
িছল িবশাল| জলাধারিট িনির্মত হেয়িছল িযহূদার রাজা আসার দ্বারা|
আসা জলাধারিট ৈতরী কেরিছল যােত যুেদ্ধর সময় জেলর অভাব না
হয়| ইস্রােয়েলর রাজা বাশার হাত েথেক রক্ষা পাওয়ার জনয্ আসা ঐ
জলাধারিট ৈতরী কেরিছল|)

10 ইশ্মােয়ল িমস্পা শহেরর েলাকেদর েজার কের তার সেঙ্গ
িনেয় িগেয়িছল নদী পার কের অেম্মান সম্প্রদােয়র েলাকেদর েদেশ
* 41:6: হঁাটবার � কঁাদিছল মিন্দেরর ধ্বংেসর বয্াপাের ইশ্মােয়ল দুঃিখত হবার ভান
করিছল|
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েপৗছঁবার জনয্| (ঐ েলাকেদর মেধয্ িছল রাজকনয্াগণ, এবং সাধারণ
মানুষ যােদর নবূখিদ্রত্ সর বন্দী কের িন| নবূষরদন, রাজার িবেশষ
রক্ষীেদরআিধকািরক, গদিলয়েক এই েলাকেদর রাজয্পাল কেরিছল|)

11 কােরেহর পুত্র েযাহানন এবং তার সেঙ্গর েসনা আিধকািরকরা
ইশ্মােয়েলর দুষ্ট কমর্সমূেহর কথা শুেনিছল| 12 তারা যুেদ্ধর জনয্
ৈসনয্বািহনী িনেয় রওনা িদেয়িছল| তারা ইশ্মােয়লেক ধেরিছল
িগিবেয়ােন একিট িবশাল জলাশেয়র কােছ| 13 ইশ্মােয়েলর বন্দীরা
েযাহানন এবং তার সেঙ্গ েসনা আিধকািরকেদর েদেখ খুব খুশী
হেয়িছল| 14 তারপর িমস্পােত ইশ্মােয়ল কতৃ্তর্ ক যােদর বন্দী কের
েনওয়া হেয়িছল েসই সমস্ত েলাকরা কােরেহর পুত্র েযাহানেনর কােছ
ছুেট এেলা| 15 িকন্তু ইশ্মােয়ল েকান মেত তার 8জন সঙ্গী িনেয় েদৗেড়
লুিকেয় পেড়িছল অেম্মান েদেশর মানুষেদর মেধয্|

16 অতএব গদিলয়েক হতয্া করবার পর ইশ্মােয়ল যােদর িমস্পা
েথেক বন্দী কেরিছল তােদর সবাইেক েযাহানন ও তার েসনা
আিধকািরকরা উদ্ধার কেরিছল| যারা পেড় িছল তারা হল ৈসনয্গণ,
মিহলাগণ, েছাট েছাট বাচ্চারা এবং রাজ সভার উচ্চপদস্থ কমর্চারীগণ|
িগিবেয়ান শহর েথেক এই সব েলাকেদর েযাহানন েফরৎ এেনিছল|

িমশের পলায়ন
17-18 েযাহানন এবং তার েসনা প্রধানরা কল্দীয়েদর ভেয় ভীত

হেয় পেড়িছল| গদিলয় িযহূদার রাজয্পাল িহেসেব বািবেলর রাজা
নবূখিদ্রত্ সর দ্বারা িনযুক্ত হেয়িছল, িকন্তু পের ইশ্মােয়ল তােক হতয্া
কের| তাই েযাহানন েভেবিছল েয এই খবর েপেয় কল্দীয়রা েরেগ
যােব| কারণ ইশ্মােয়ল তােদর পিরিচত| তাই তারা দ্রুত িমশর তয্াগ
করার িসদ্ধান্ত িনেয়িছল| িমশর যাওয়ার পেথ ৈবৎ েলেহম শহেরর
কােছ েগরুথ িকমহেমর েয সরাইখানা আেছ েসখােন তারা েথেক
িগেয়িছল|



িযরিময় 42:1 clxvi িযরিময় 42:10

42
1 তারা যখন েগরুথ িকমহেম বাস করিছল, তখন েযাহানন এবং

েহাশিয়েয়র পুত্র যাসিনয় সমস্ত েসনা আিধকািরক এবং কু্ষদ্রতম েথেক
সব েচেয় গুরুত্বপূণর্ সব েলাকেদর িনেয় ভাববাদী িযরিময়র কােছ
িগেয়িছল| তােদর সেঙ্গ িছল সমস্ত েসনা আিধকািরক, গুরুত্বপূণর্
ও সাধারণ েলাকরাও| 2 তারা প্রেতয্েক িগেয় িযরিময়েক বেলিছল,
“িযরিময়, অনুগ্রহ কের আমােদর কথা েশান| প্রভু, েতামার ঈশ্বেরর
কােছধ্বংস হেয় যাওয়া িযহূদার েকান মেতজীিবত এই সামানয্ কেয়ক
জন েলাকেদর জনয্ প্রাথর্না কেরা| িযরিময় তুিম েদখেতই পােচ্ছা েয
একটা সময় আমরা সংখয্ায় অেনক থাকেলও এখন আমরা সামানয্
কেয়ক জেন এেস েঠেকিছ| 3 িযরিময় প্রভু েতামার ঈশ্বরেক প্রাথর্না
কের বেল িদেত বেলা আমরা এখন িক করব, েকাথায় যাব?”

4 তখন ভাববাদী িযরিময় উত্তর িদেয়িছল, “আিম বুঝেত পারিছ
েতামরা আমােক িক করেত বলেছা| আিম েতামােদর ইচ্ছামেতা
েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক প্রাথর্না কের সব বলব| এবং প্রভুর উত্তরও
েগাপন না কের েতামােদর জানাব|”

5 তখন তারা িযরিময়েক বেলিছল, “প্রভু েতামার ঈশ্বর আমােদর
যা করেত বলেবন তা যিদ আমরা না কির তাহেল আমরা আশা কির
প্রভু হেবন আমােদর িবরুেদ্ধ একজন সতয্বাদী িবশ্বস্ত সাক্ষী| আমরা
জািন প্রভু, েতামার ঈশ্বর েতামােক পািঠেয় আমােদর িক িক করেত
বলেবন| 6 আমরা বাণী পছন্দ কির িক না কির েসটা েকান বয্াপারই
নয়|আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক মানয্ করব|আমরা েতামােক প্রভুর
কােছ পাঠািচ্ছ তঁার একিট বাণীর জনয্| িতিন যা বলেবন তা আমরা
েমেন চলব তখন আমােদর মঙ্গল হেব| হঁয্া, আমরা আমােদর প্রভু
ঈশ্বরেক মানয্ করব|”

7 দশ িদন পর প্রভুর বাতর্ া এেসিছল িযরিময়র কােছ| 8 তখন
েযাহানন ও তার েসনা আিধকািরকেদর এবং অনয্ানয্ সমস্ত েলাকেক
েডেক িযরিময় বেলিছল, 9 েতামরা আমােক প্রভুেক িজজ্ঞাসা করেত
পািঠেয়িছেল, “প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর যা বেলেছন তা হল এই:
10 �েতামরা যিদ িযহূদা েদেশ বাস কেরা, আিম েতামােদর শিক্তশালী
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কের তুলব � আিম েতামােদর ধ্বংস করব না| আিম েতামােদর
চারাগােছর মেতা বপন করব এবং েতামােদর আগাছার মেতা উপেড়
েফলব না| আিম এটা করব কারণ আিম দুঃখীত েয আিম েতামােদর
জীবেন মারাত্মক িবপযর্য়গুিল এেনিছলাম| 11 বািবেলর রাজােক এখন
আর েতামরা ভয় েপও না| কারণ আিম েতামােদর সেঙ্গ আিছ|
আিম েতামােদর রক্ষা করব| তার হাত েথেক আিম েতামােদর উদ্ধার
করব| 12 আিম েতামােদর প্রিত করুণা করব এবং বািবেলর রাজাও
েতামােদর প্রিত কৃপা প্রদশর্ন করেব| এবং েস েতামােদর স্বেদেশ
িফিরেয় আনেব|� 13 িকন্তু েতামরা হয়েতা বলেব, �আমরা িযহূদায়
থাকব না|� যিদ েতামরা একথা বেলা তাহেল েতামরা েতামােদর প্রভু
ঈশ্বরেক অমানয্ করেব| 14 েতামরা হয়েতা বলেব, �না, আমরা িমশের
িগেয় বসবাস করব| েসখােন যুেদ্ধর িশঙা েবেজ উঠেব না| যুেদ্ধর
প্রেকােপ আমােদর েসখােন অনাহাের যন্ত্রণা েভাগ করেত হেব না|�
15 যিদ েতামরা এই কথা বেলা তাহেল প্রলেয়র রক্ষা পাওয়া িযহূদার
েলাকরা, েশান, প্রভুর বাতর্ া েশান| প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
বেলেছন: �েতামরা যিদ িমশের িগেয় থাকার িসদ্ধান্ত িনেয় থােকা
তাহেল এই ঘটনাগুিল ঘটেব: 16 েতামরা তরবািরেক ভয় পাও| িকন্তু
িমশের েতামরা তরবাির দ্বারা পরািজত হেব| েতামরা কু্ষধার িচন্তা কর,
িকন্তু িমশেরও েতামরা অনাহাের থাকেব| েতামরা েসখােন মারা যােব|
17 েয সমস্ত েলাক িমশের েযেত এবং েসখােন বাস করেত িস্থর
কেরিছল তােদর মেধয্ একজনও েবঁেচ থাকেব না| তরবািরর আঘাত,
অনাহার এবং মহামারীর প্রেকােপ প্রেতয্েক মারা যােব| আমার তাণ্ডব
েথেক েকউ পািলেয় বঁাচেত পারেব না|�

18 “প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন:
�আিম েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ আমার েরাধ েদিখেয়িছলাম|
েজরুশােলমবাসীেদর আিম শািস্তও িদেয়িছ| একই ভােব িমশের
েযেত ইচু্ছক প্রেতয্ক বয্িক্তর িবরুেদ্ধও আিম আমার েরাধ দশর্ন
করােবা| েলাক খারাপ ঘটনার উদাহরণ িহেসেব েতামােদর কথা
উেল্লখ করেব| েতামরা হেব অিভশপ্ত| েলাকরা েতামােদর জনয্
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লিজ্জত হেব| েতামােদর অপমান করেব| এবং েতামরা আর েকান
িদন িযহূদােক স্বচেক্ষ েদখেত পােব না|�

19 “িযহূদার েবঁেচ যাওয়া েলাকরা, প্রভু েতামােদর বেলিছেলন:
�িমশের েযও না|� এখন আিম েতামােদর সতকর্ কের িদিচ্ছ,
20 েতামরা একটা ভুল করেছা েযটা েতামােদর মৃতুয্ আনেব| েতামরা
আমােক পািঠেয়িছেল প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ| েতামরা আমােক
বেলিছেল, �প্রভু, আমােদর ঈশ্বেরর কােছ আমােদর জনয্ প্রাথর্না
কেরা| প্রভু আমােদর িক করেত বেলেছন তা সব আমােদর জানাও|
আমরা প্রভুেক মানয্ করব|� 21 তাই আজ আিম েতামােদর প্রভুর
বাতর্ াগুিল বেলিছ| িকন্তু েতামরা প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক অমানয্
কেরেছা| আিম তঁার কাছ েথেক েয বাণীগুিল িনেয় এেসিছ তা েতামরা
শুেন চলেছা না| 22 সুতরাং এখন িনিশ্চতভােব েতামরা একথা বুেঝ
নাও: েতামরা যারা িমশের েযেত চাও তােদর জীবেন দুেযর্াগআসেবই|
েতামােদর মৃতুয্ হেব তরবািরর আঘােত, অনাহাের অথবা ভয়ঙ্কর
মহামারীর প্রেকােপ|”

43
1 সুতরাং িযরিময়, প্রভু তােদর ঈশ্বেরর সব বাতর্ া তােদর বেল

েশষ কেরিছল| িযরিময় সবিকছু তােদর বেলিছল যা যা প্রভু তােক
ঐ েলাকেদর বলেত পািঠেয়িছেলন|

2 েহাশিয়েয়র পুত্র অসিরয় ও কােরেহর পুত্র েযাহানন এবং আরও
িকছু মানুষ ভীষণ অহঙ্কারী এবং একগঁুেয় ও েজদী| তারা িযরিময়র
প্রিত রুদ্ধ হেয় উেঠিছল| রুদ্ধ জনতা িযরিময়েক বেলিছল, “তুিম
িমেথয্ বলেছা িযরিময়| প্রভু, আমােদর ঈশ্বর েতামােকআমােদর কােছ
একথা বলেত পাঠানিন েয, আমরা েযন িমশের না যাই| 3 িযরিময়,
আমােদর মেন হেচ্ছ েনিরেযর পুত্র বারূক েতামােক উৎসাহ েযাগােচ্ছ
আমােদর িবরুদ্ধাচরণ করার জনয্| বারূক চায় আমােদর বািবেলর
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েলাকেদর হােত তুেল িদেত| েস চায়আমােদর ওরা হতয্া করুক| িকংবা
আমােদর বন্দী কের বািবেল িনেয় যাক|”

4 তারপর েযাহানন, েসনা প্রধানরা এবং সমস্ত েলাক প্রভুর আেদশ
মানয্ করল না এবং 5 িযহূদার েলাকেদর িনেয় িমশের চেল িগেয়িছল|
অতীেতও শত্রুবািহনী ঐ েলাকেদর িযহূদা েথেক অনয্ানয্ েদেশ
িনেয় চেল েগেলও তারা আবার িযহূদােতই িফের এেসিছল| 6 এবার
েযাহানন ও তার েসনা প্রধান সমস্ত পুরুষ, মিহলা, িশশু এবং
রাজকনয্ােদর িমশের িনেয় েগল| (বািবেলর রাজার িবেশষ রক্ষীেদর
প্রধান, নবূষরদন, গদিলয়েক ঐ েলাকেদর তত্ত্বাবধােন েরেখিছেলন|)
েস ভাববাদী িযরিময় এবং েনিরেযর পুত্র বারূকেকও িমশের িনেয়
িগেয়িছল| 7 প্রভুর বারণ না শুেন তারা িগেয় উঠল িমশেরর উত্তর
পূবর্াঞ্চেলর তফেন্হষ শহের|

8 তফেন্হষ শহের িযরিময় প্রভুর বাতর্ া েপেয়িছল| এই হল প্রভুর
বাতর্ া: 9 “িযরিময়, যাও িকছু বড় আকােরর পাথর েজাগাড় কের
আেনা| তফেন্হষ শহের ফেরৗেণর প্রাসােদর সামেন মািট ও ইঁেটর
ৈতরী ফুটপােত ঐ পাথরগুিল পঁুেত েফল| িযহূদার েলাকেদর েচােখর
সামেনই তুিম ঐ পাথরগুিল মািটেত পঁুতেব| 10 েসই সময় তুিম ঐ
েলাকেদর উেদ্দেশয্ বলেব: �প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
বেলেছন: আিম আমার ভৃতয্ বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক এখােন
আনব এবং তার িসংহাসেন েয পাথরগুিল আিম পঁুেতিছ তার ওপর
রাখব| নবূখিদ্রত্ সর এখােনই তার মাথার ওপর চঁােদায়া খািটেয়
িসংহাসেন বসেব| 11 েস আসেব এবং িমশরআক্রমণ করেব| কাউেক
েমের েফলা হেব, কাউেক বিন্দ করা হেব এবং অপর কাউেক যুেদ্ধ
িনহত করা হেব| 12 িমশেরর মূলয্হীন মূির্ত্তগুেলা েস িনেয় চেল যােব|
তারপর েস ভ্রান্ত েদবতােদর সমস্ত মিন্দরগুেলােত আগুন লািগেয়
েদেব| একজন েমষপালক েযমন তার েপাশাক েথেক ছারেপাকা েবেছ
তার েপাশাকািদ পিরষ্কার কের েতমন কেরই নবূখিদ্রত্ সর িমশরেক
পিরষ্কার করেব| তারপর েস িনরাপেদ িমশর তয্াগ করেব| 13 সূযর্
েদবতার মিন্দের সমস্ত স্মরণস্তম্ভগুিল নবূখিদ্রত্ সর েভেঙ েদেব| এবং
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েস িমশেরর মূির্ত্তসমূেহর সমস্ত মিন্দের আগুন লািগেয় েদেব| তারপর
েস িনরাপেদ িমশর েছেড় চেল যােব|� ”

44
িমশের চেল যাওয়া িযহূদার েলাকেদর প্রিত প্রভুর বাতর্ া

1 িমশের বসবাসকারী িযহূদার েলাকেদর জনয্ প্রভুর বাতর্ া
এেসিছল িযরিময়র কােছ| িযহূদার েলাকরা তখন িমশেরর িমেগ্দােল,
তফেন্হেষ, েনােফ এবং দিক্ষণ িমশেরর শহরগুিলেত বসবাস
করিছল| প্রভুর বাতর্ া িছল: 2 প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
বেলেছন, “েতামরা ইিতমেধয্ েদখেত েপেয়েছা েজরুশােলম ও
িযহূদার শহরগুিলেক আিম িক ভােব ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত কেরিছ| 3ঐ
শহরগুিলর েলাকরা অসৎ কাযর্কলাপসমূেহর মেধয্ িলপ্ত িছল, েসই
কারেণই আিম ঐ শহরগুিলেক ধ্বংস কের িদেয়িছ| ঐ শহরগুিলর
েলাকরা অনয্ েদবতােদর ৈনেবদয্ িদেয় আমােক রুদ্ধ কের তুেলিছল|
যােদর তােদর পূবর্পুরুষরাও পূেজা কেরিন এবং তােতই আমার রাগ
হেয় িগেয়িছল| 4 আিম তােদর কােছ বার বার আমার ভাববাদীেদর
পািঠেয়িছলাম, ভাববাদীরা আমারই অনুচর| ঐ ভাববাদীরা আমার
বাতর্ া ঐ েলাকেদর কােছ বেলিছল| ভাববাদীরা বেলিছল, �এই ভয়ঙ্কর
কাজ কেরা না| অনয্ মূির্ত্তেদর পূজােক আিম ঘৃণা কির|� 5 িকন্তু ঐ
েলাকরা ভাববাদীেদর কথা মন িদেয় েশােন িন| তারা অসৎ পথ েথেক
সের আেসিন| মূির্ত্তেদর ৈনেবদয্ সািজেয় পূেজা করা বন্ধ কেরিন|
6 তাই আিম আমার েরাধ েদিখেয়িছলাম| শািস্ত িদেয়িছলাম িযহূদার
শহরগুিলেক এবং েজরুশােলেমর রাস্তাগুিলেক|আমার েরাধ বষর্েণর
ফেলইআজ িযহূদা ও েজরুশােলম শহরধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেয়েছ|”

7 “তাই প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �েকন
েতামরা মূির্ত্তেদর পূজা কের িনেজেদর সবর্নাশ েডেক আনেছা?
েতামােদর জনয্ই িযহূদার পিরবার িছন্নমূল, েতামােদর জনয্ই স্ত্রী,
পুরুষ এবং িশশুেদর িযহূদা েথেক আলাদা করা হেয়েছ| এবং েসই
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জনয্ িযহূদার পিরবার েথেক জীিবত েকউ বাকী থাকেব না| 8 েকন
েতামরা মূির্ত্ত ৈতরী কের আমােক রুদ্ধ কের েতাল? এখন আবার
েতামরা িমশেরর মূির্ত্তেক ৈনেবদয্ সািজেয় পূেজা কের আমায় রুদ্ধ
কের তুেলেছা| েতামরা েতামােদর িনেজেদর েদােষই ধ্বংস হেব|
অনয্ানয্ েদশগুিলর েলাকেদর কােছ েতামরা হেব অিভশাপ এবং
উপহােসর পাত্র| 9 েতামরা িক েতামােদর পূবর্পুরুষরা যা অসৎ কমর্গুিল
কেরিছল তা ভুেল িগেয়েছা? ভুেল িগেয়েছা িযহূদার রাজা ও
রানীরা কত পাপ কাজ কেরিছল? িযহূদা েদেশ ও েজরুশােলেমর
রাস্তাগুেলায় েতামােদর স্ত্রীরা ও েতামরা েয পাপগুেলা কেরিছেল
েসগুেলার কথা িক ভুেল িগেয়েছা? 10 এমন িক আজ পযর্ন্ত িযহূদার
েলাকরা িনেজেদর নম্র িবনীত কের তুলল না| তারা আমােক েকান
রকম সম্মান জানায িন| এবং তারা আমার িশক্ষামালােক অনুসরণ
কেরিন| মানয্ কেরিন িবিধেক যা আিম প্রণযন কেরিছলাম তােদর ও
তােদর পূবর্পুরুষেদর জনয্|�

11 “সুতরাং প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: �আিম
েতামােদর জীবেন ভয়ঙ্কর িকছু ঘটােনার িসদ্ধান্ত িনেয়িছ| আিম সমগ্র
িযহূদা পিরবারেক ধ্বংস কের েদব| 12 সামানয্ িকছু িযহূদার জীিবত
মানুষ (িযহূদা ধ্বংেসর পর যারা েবঁেচ িগেয়িছল) রেয় িগেয়িছল
তারাই িমশের চেল এেসেছ| তােদরও আিম ধ্বংস কের েদব| তােদর
মৃতুয্ হেব তরবািরর আঘােত অথবা অনাহাের| িযহূদার অবিশষ্ট এই
েলাকেদর জীবেন এমন দুেযর্াগ আসেব যা েদেখ অনয্ েদেশর
েলাকরাও ভেয় িশউের উঠেব| অিভশপ্ত হেয় উঠেব িমশের চেল
আসা িযহূদার মানুষগুেলার জীবন| অনয্ েদেশর মানুষ তােদর িনেয়
হাসাহািস করেব, অপমান করেব| 13 িমশের যারা চেল এেসেছ তােদর
আিম চরম শািস্ত েদব| তােদর শািস্ত েদবার জনয্ আিম তরবাির,
অনাহার এবং মারাত্মক েরাগসমূেহর বয্বহার প্রেয়াগ করব, িঠক েযমন
আিম েজরুশােলমেক শািস্ত িদেয়িছলাম| 14 িমশের চেলআসা িযহূদার
জীিবত মানুষরা েকউ আমার শািস্ত েথেক পািলেয় বঁাচেত পারেব
না| িযহূদায় েকউ েবঁেচ িফের েযেত পারেব না| িযহূদায় িফের েযেত
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চাইেলও তারা িফরেত পারেব না তেব হয়েতা কেয়ক জন পািলেয়
েযেতও পাের|� ”

15 িমশের বাস করা িযহূদার অিধকাংশ মিহলা ৈনেবদয্ সািজেয় মূির্ত্ত
পূজা করেতা| অথবা তােদর স্বামীরাও জানেতা িকন্তু বারণ করেতা
না| িযহূদার বহু েলােক, যারা দিক্ষণ িমশের বাস করত একিত্রত
হেয়িছল| তারা তােদর স্ত্রীেদর অনয্ েদবতােদর ৈনেবদয্ সািজেয়
পূেজা েদওয়ার িবষয়িট িনেয় িযরিময়েক বেলিছল, 16 “তুিম েয
প্রভুর বাতর্ া আমােদর বেলিছেল তা আমরা শুনব না| 17আমরা স্বেগর্র
রানীেকই আমােদর ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার জনয্ প্রিতশ্রুিতবদ্ধ| এবং
আমরা আমােদর প্রিতশ্রুিত মেতাই কাজ করব| আমরা আমােদর
েপয় ৈনেবদয্ তােকই উৎসগর্ করব উপাসনার মেধয্ িদেয়| আমরা
আমােদর পূবর্পুরুষ, আমােদর রাজারা ও তার সভাসেদরা অতীেত
তাই কের এেসেছ| আমরা িযহূদার শহরগুিলেত এবং েজরুশােলেমর
রাস্তাগুিলেত একই িজিনষ কেরিছ| আমরা যখনই স্বেগর্র রানীেক
পূজা কেরিছ তখনই আমরা প্রচুর খাদয্ েপেয়িছ| আমরা সাফলয্
েপেয়িছ| এবং আমােদর জীবেন েকান খারাপ ঘেটিন| 18 িকন্তু আমরা
যখন তার পূজা বন্ধ কেরিছ তখনই আমােদর জীবেন সমসয্া ঘনীভূত
হেয় উেঠেছ| আমােদর মানুষ মারা িগেয়েছ তরবািরর আঘােত ও
অনাহাের|”

19 এখন এই স্বামীেদর স্ত্রীরাও িযরিময়েক বেল উঠল, “আমােদর
স্বামীরা জানেতা েয আমরা িক করিছ| তােদর সম্মিতক্রেমই আমরা
স্বেগর্র রানীেক উৎসগর্ ও েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরিছলাম| তারা এও
জানেতা েয আমরা তার মুেখর আদেল েকক বানাতাম|”

20 তখন িযরিময় েসই পুরুষ এবং মিহলােদর সেঙ্গ কথা বেলিছল|
21 িযরিময় তােদর বেলিছল, “প্রভু সব িকছু মেন রােখন, িযহূদা
ও েজরুশােলেমর রাস্তায় েতামরা অনয্ েদবতােদর উেদ্দেশয্ বিল
িদেয়িছেল| েতামরা েতামােদর পূবর্পুরুষ েতামােদর রাজা ও তার
সভাসেদরা এবং ঐ েদেশর সমস্ত মানুষ িক িক কেরিছল সব প্রভু
মেন েরেখিছেলন| 22 েতামােদর পাপ কাজগুিল প্রভু আর সহয্ করেত
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পারিছেলন না| েতামােদর মারাত্মক কাজগুিলর জনয্ িতিন েতামােদর
েদশেক একিট শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত কেরিছেলন| েকান বয্িক্ত
আর েসখােন এখন বাস কের না| অনয্ েদেশর েলাকরা ঐ েদেশর
িনন্দা কের| 23 েতামরা অনয্ েদবতােদর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কেরিছেল
বেল, প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কমর্ কেরিছেল বেল, প্রভুেক মানয্ করিন
বেল, প্রভুর িশক্ষামালা অনুসরণ করিন বেল এবং তঁার চুিক্তেত েতামরা
েতামােদর প্রিতশ্রুিত রক্ষা করিন বেল েতামােদর জীবেন ঐ িবপযর্য়
ঘেটিছল|”

24 তখন িযরিময় ঐ পুরুষ ও মিহলােদর বেলিছল: “িযহূদার
েলাকরা যারা আজ িমশের এেস থাকেছা তারা মন িদেয় প্রভুর
বাতর্ া েশান: 25 প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: �েহ
নারী েতামরা বেলিছেল, “আমরা আমােদর প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করব
না| আমরা স্বেগর্র রানীেক েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার বয্াপাের
প্রিতশ্রুিতবদ্ধ|” সুতরাং যাও েতামরা েতামােদর প্রিতশ্রুিত মেতা কাজ
কেরা|� 26 িমশের বাস করা িযহূদার েলাকরা প্রভুর বাতর্ া েশান: �আিম
আমার মহান নােমর শপথ িনিচ্ছ: িমশের বাস করা িযহূদার েকান
মানুষ আর কখেনা আমার নােম প্রিতশ্রুিত করেত পারেব না| তারা
আর কখেনা বেল উঠেব না, “জীবন্ত প্রভুর িদবয্ �” 27 িযহূদার েসই
েলাকগুিলেক আিম লক্ষয্ করিছ| তােদর ভােলা করবার জনয্ আিম
এটা করিছ না, করিছ তােদর আঘাত করবার জনয্| িমশের বসবাস
করা িযহূদার েলাকেদর অনাহাের ও তরবািরর আঘােত মৃতুয্ হেব|
28 িকছু েলাক পািলেয় যােব| তরবািরর আঘােত মারা যােব না| তারা
প্রাণ িনেয় িমশর েথেক িযহূদায় িফের আসেব| িকন্তু তােদর সংখয্া
খুবই সামানয্| তখন তারা বুঝেত পারেব কার কথা সিতয্ হল, আমার
না তােদর কথা| 29 প্রভু বেলন: �আিম েয েতামােদর এখােন, এই
িমশের, শািস্ত েদব তার একটা প্রমাণ েদব| তখন েতামরা জানেব
েয েতামােদর আঘাত করবার েয শপথ আিম িনেয়িছলাম তা পিরপূণর্
হেয়েছ| 30 এটাই েতামােদর কােছ প্রমাণ করেব েয আিম যা িকছু
বিল তা সতয্ হেব| িমশেরর রাজা ফেরৗণ হফ্রােক তার শত্রুরা হতয্া
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করেত চায়| আিম ফেরৗণ হফ্রােক তার শত্রুেদর হােত তুেল েদব|
েযমন কের আিম িযহূদার রাজা িসিদিকয়েক তার শত্রুপক্ষ বািবেলর
রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর হােত তুেল িদেয়িছলাম, িঠক একই রকম ভােব
ফেরৗণ হফ্রােকও আিম তার শত্রুেদর হােত তুেল েদব|� ”

45
বারূকেক একিট বাতর্ া

1 েযািশেয়র পুত্র িযেহায়াকীম তখন িযহূদার রাজা| িযেহায়াকীেমর
রাজত্বকােলর চার বছেরর মাথায় ভাববাদী িযরিময় েনিরেযর পুত্র
বারূকেক এই বাতর্ াগুিল বেলিছল| বারূক একিট খাতায় েসগুিল
িলেখিছল| িযরিময় বারূকেক বেলিছল, 2 “এই হল প্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর, েতামােদর সম্বেন্ধ বেলেছন| 3 �বারূক তুিম বেলিছেল: “েসটা
আমার জনয্ খুব খারাপ|প্রভুআমার যন্ত্রণায় দুঃখ েযাগ করেছন|আিম
আমার যন্ত্রণার দরুন ক্লান্ত এবং িবশ্রাম পািচ্ছ না|” 4প্রভু বেলিছেলন,
“িযরিময়, বারূকেক একথা জািনেয় দাও: �প্রভু যা বলেলন তা হল,
আিম যা বপন কেরিছ তা আিমই আবার উপেড় েফলব| আিম যা সৃষ্টি
কেরিছ আিমই আবার তা নষ্ট কের েফলব| িযহূদার সবর্ত্র এই ঘটনা
ঘটােবা| 5বারূক, তুিম েতামার িনেজর জনয্ িবরাট একটা িকছুর েখঁাজ
করছ| িকন্তু এমন িবরাট িজিনষ খঁুেজা না| কারণ আিম সমস্ত েলােকর
ওপর মারাত্মক ঘটনা ঘটােবা|� িকন্তু েতামােক আিম জীিবত েছেড়
েদব, তুিম েযখােন খুশী পািলেয় েযেত পােরা|� ” প্রভু এই কথাগুিল
বেলেছন|

46
অনয্ানয্ জািতগুিল সম্পেকর্ প্রভুর বাতর্ াসমূহ

1অনয্ানয্ জািতগুিল সম্বেন্ধ ভাববাদী িযরিময়র কােছ এই বাতর্ াগুিল
এেসিছল|
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িমশর সম্বেন্ধ বাতর্ া
2 এই বাতর্ া হল িমশর ও িমশেরর রাজা ফেরৗণ-নেখার

ৈসনয্বািহনীর জেনয্| নেখার ৈসনয্রা ফরাৎ নদীর তীের ককর্ মীশ
শহের বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর কােছ পরািজত হেয়িছল| রাজা
েযািশেয়র পুত্র রাজা িযেহায়াকীম যখন তার রাজেত্বর চতুথর্ বছের িছল
েসই সময় নবূখিদ্রত্ সর ফেরৗন-নেখার ৈসনয্েদর পরািজত কেরিছল|
এই হল িমশর সম্পির্কত প্রভুর বাতর্ া:

3 “েতামরা েছাট এবং বড় ঢাল িনেয় যুেদ্ধর জনয্ এিগেয় যাও|
4 ৈসনয্রা, েতামরা েতামােদর অশ্বেদর প্রস্তুত করেব

এবং তােদর ওপর বসেব|
যুদ্ধেক্ষেত্রর েভতের দুবর্ারভােব এিগেয় যাও|

েতামােদর িশরস্ত্রাণ পের নাও;
েতামােদর বশর্ােক ঘষা-মাজা কের নাও

এবং েতামােদর বমর্ পের নাও|
5আিম িক েদখেত পািচ্ছ?

ৈসনয্রা ভীত সন্ত্রস্ত হেয় ছুেট পালােচ্ছ|
তােদর সাহসী ৈসনয্রা পরািজত|

তারা দ্রুত েদৗড়েচ্ছ, িপছন িফের তাকােচ্ছ না|
েসখােন চতুির্দেক িবপদ|”

প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

6 “দ্রুতগামী েলাকরা আর েদৗড়েত পারেছ না|
শিক্তশালী ৈসনয্রা পালােত পারেছ না|

তারা েহঁাচট েখেয় পেড় যােচ্ছ|
ফরাৎ নদীর তীের, উত্তরিদেক এই ঘটনা ঘটেব|

7 নীল নেদর মেতা েক এিগেয় আসেছ?
েক এিগেয় আসেছ দ্রুতগামী শিক্তশালী নদীর মেতা?

8 িমশর নীল নেদর মেতা েজেগ ওেঠা,
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একিট েবগবান ও শিক্তশালী নদীর মত|
শিক্তশালী দ্রুতগামী নদীর মেতা

েয আসেছ েস িমশর|
িমশর বলল, �আিম আসব এবং পৃিথবীেক গ্রাস করব|

আিম ধ্বংস করব শহরগুিলেক এবং েসই শহেরর মানুষেক|�
9অশ্বােরাহী ৈসনয্রা যুেদ্ধ ঝঁািপেয় পেড়া|

রথচালকরা, দ্রুত েছাটাও রেথর চাকা|
বীর েযাদ্ধা এিগেয় চেলা|

কূশ এবং পূিটয ৈসনয্গণ, েতামােদর বমর্গুিল বহন কর|
লূদীয় ৈসনয্গণ, েতামােদর ধনুকগুেলা বয্বহার কর|

10 “িকন্তু েস সময় আমােদর প্রভু সবর্শিক্তমান জয়ী হেবন|
েসই সময় িতিন তােদর েযাগয্ শািস্ত েদেবন|

প্রভুর তরবাির ততক্ষণ হতয্া কের যােব
যতক্ষণ না তােদর রেক্তর জনয্ তঁার তৃষ্ণা িনবারন হয়|

এটা হেব কারণ আমােদর মািলক, প্রভু সবর্শিক্তমােনর জনয্ একিট
উৎসগর্ আেছ|

ফরাৎ নদীর ধাের ঐ েদেশর উত্তর িদেক িমশেরর ৈসনয্দল হল
েসই উৎসগর্|

তাই এগুিল ঘটেব|

11 “িমশর তুিম েতামার প্রেয়াজনীয় ওষুেধর জনয্ িগিলয়েদ যােব|
তুিম প্রচুর ওষুধ পােব িকন্তু তােত েতামার কাজ হেব না|

তুিম কখনও সুস্থ হেয় উঠেব না|
েতামার ক্ষত েকানিদন সারেব না|

12অনয্ানয্ জািতগুিল েতামার কান্না শুনেত পােব|
েতামার কান্না েশানা যােব সমগ্র পৃিথবী জুেড়|

কারণ একজন �বীরেযাদ্ধা�আেরকজেনর ওপর হুমিড় েখেয় পড়েব|
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িকন্তু তারা দুজেনই এক সেঙ্গ মািটেত আছাড় খােব|”

13 নবূখিদ্রত্ সরআসেছ িমশরআক্রমণ করেত| এই বয্াপাের প্রভুর
বাতর্ া এল ভাববাদী িযরিময়র কােছ|

14 “িমশের, িমেগ্দাল শহের,
েনােফ এবং তফেন্হষ শহেরও
এই বাতর্ া েঘাষণা কের দাও|

�যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হও|
েকন? কারণ েতামােদর চারপােশর সমস্ত জািতসমূহ তরবাির
দ্বারা িনহত হেচ্ছ|�

15 “িমশর, েতামার শিক্তশালী ৈসনয্রা িনহত হেব|
তারা আর উেঠ দঁাড়ােত পারেব না|
কারণ তারা উেঠ দঁাড়ােত েগেলই প্রভু তােদর ধাক্কা েমের েফেল
েদেবন|

16ঐ ৈসনয্রা বার বার েহঁাচট েখেয়
এেক অেনয্র ঘােড়র ওপর পড়েব|

তারা বলেব, �চেলা ওেঠা আমরা িফের যাই িনেজেদর েদেশ,
িনেজেদর েলােকর কােছ|
শত্রুরা আমােদর পরািজত কেরেছ
সুতরাং আমােদর েতা চেল েযেতই হেব|�

17 তােদর স্বেদেশ িফের িগেয় ৈসনয্রা বলেব,
ফেরৗণ শুধু মুেখ বড় বড় কথা বেল|
রাজার েগৗরেবর সময় ফুিরেয় েগেছ|� ”

18 এ হল রাজার বাণী|
রাজাই হেলন প্রভু সবর্শিক্তমান|

“আিম আিছ এটা েযমন িনিশ্চত, আিম প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ,
এক ক্ষমতাশালী েনতা আসেব|
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েস হেব সমুেদ্রর সিন্নকেট িস্থর ভােব দঁািড়েয় থাকা তােবার এবং কির্মল
পবর্েতর মেতা িবশাল|

19 িমশেরর েলাকরা, িজিনসপত্র গুিছেয় িনেয় িনবর্াসেন যাবার জনয্
প্রস্তুত হও|

কারণ েনােফ ও অনয্ানয্ শহরগুিল ধ্বংস হেয় শূনয্ মরুভূিমেত
পিরণত হেব,

েকউ েসখােন বাস করেব না|

20 “িমশর হল একিট রুপসী গাইেয়র মেতা,
িকন্তু তােক িবরক্ত করেত উত্তর িদক েথেক েঘাড়া দংশক মািছ
আসেছ|

21 িমশর েসনাবািহনীর ভাড়ােট ৈসনয্রা হল তরুণী গাভীর মেতা|
তারা কখেনা শিক্তশালী আক্রমেণর িবরুেদ্ধ লড়েত পারেব না|

তারা েদৗেড় পালােব|
তােদরও েশষ হবার সময় ঘিনেয় আসেছ|

শীঘ্রই তারা শািস্ত পােব|
22 িমশর শুধু সােপর মেতা িহসিহস শব্দ কের ফঁুসেব

আর পালােনার েচষ্টা করেব|
শত্রুপক্ষ এমশঃ তার কােছ এিগেয় আসেব|

এবং িমশেরর ৈসনয্রা শুধু আপ্রাণ েচষ্টা কের যােব িক কের
পািলেয় যাওয়া যায়|

শত্রুদল কুঠার িনেয় িমশরেক আক্রমণ করেব|
তারা েযন গাছ েকেট েফলেছ এমন েলাকেদর মত|”

23 প্রভু এই কথাগুিল বেলন,
“অরেণয্র গাছ কাটার মেতা

তারা িমশেরর ৈসনয্েদর েকেট েফলেব|
িমশেরর ৈসনয্ সংখয্া অসংখয্ হেলও তারা েকউ ছাড়া পােব না|
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শত্রুপেক্ষর ৈসনয্রা হল পঙ্গপােলর মেতা অগুনিত|
24 িমশর লিজ্জত হেব|

উত্তেরর শত্রুপক্ষ তােক পরািজত করেব|”

25 প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন, “খুব শীঘ্রই আিম
থীবসেদর েদবতা, অেম্মানেক শািস্ত েদব| এবং আিম ফেরৗণেক,
িমশরেক ও তার েদবতােদরও শািস্ত েদব| ফেরৗেণর ওপর িনভর্ রশীল
েলাকেদরওআিম শািস্ত েদব| 26শত্রুপেক্ষর কােছআিম ঐ েলাকেদর
পরািজতকরব| শত্রুেসনা তােদর হতয্া করেত চায়|আিমঐ েলাকেদর
বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর ও তার অনুচরেদর হােত তুেল েদব|”

“অতীেত িমশের শািন্ত িবরাজ করেতা| এবং এই সমস্ত সমসয্াগুিল
েকেট যাবার পর িমশের আবার শািন্ত িফের আসেব|” প্রভু এই কথা
বলেলন|

উত্তর ইস্রােয়েলর জনয্ বাতর্ া
27 “যােকাব, আমার অনুচর, আমার েসবক, ভীত হেয়া না|

ভয় েপও না ইস্রােয়ল|
আিম েতামােক ঐ সব দূর েদেশর হাত েথেক রক্ষা করব|

েতামার িনবর্ািসত সন্তানেদর আিম রক্ষা করব|
যােকােব আবার িনরাপত্তা ও শািন্ত িফের আসেব|

েকউ আর তােক ভয় েদখােত পারেব না|”
28 প্রভু এই কথাগুিল বেলিছেলন,
“যােকাব আমার েসবক, ভয় েপও না|

আিম েতামার সেঙ্গ আিছ|
আিম েতামােক িভন্ন জায়গায় পািঠেয়িছ

িকন্তু েতামােক পুেরাপুির ধ্বংস কিরিন|
অথচ আিম অনয্ানয্ েদশগুেলােক ধ্বংস কের েদব|

খারাপ কাজ করার ফলস্বরূপ তুিম আজ সাজা প্রাপ্ত|
আিম েতামােক শািস্ত না িদেয় েছেড় িদেত পাির না|
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আিম েতামােক শািস্ত েদব, িকন্তুআিম েসিট নয্ায়পরায়ণভােব করব|”

47
পেলষ্টীয়েদর িবষেয় বাতর্ া

1 পেলষ্টীয়েদর সম্বেন্ধ ভাববাদী িযরিময়র কােছ প্রভুর বাতর্ া
এেসিছল| ফেরৗণ ঘসা শহর আক্রমেণর আেগ এই বাতর্ া এেসিছল|

2 প্রভু বেলেছন:
“েদখ, শত্রুপেক্ষর েসনারা উত্তের একিত্রত হেচ্ছ|

তারা এিগেয় আসেছ কূলছাপােনা প্রবল নদীর মেতা|
ঐ ৈসনয্দল সমগ্র েদশিটেক এবং তার সমস্ত শহরগুেলােক

এক শিক্তশালী বনয্ার মত েঢেক েদেব|
সমস্ত শহেরর এবং েগাটা েদেশর মানুষ

সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের উঠেব|
3 “তারা শুনেত পােব ছুটন্ত েঘাড়ার কু্ষেরর শব্দ|

শুনেত পােব তীব্র গিতেত ছুেট আসা রেথর চাকার শব্দ|
িপতারা তােদর সন্তানেদর রক্ষা করেত পারেব না|

তারা এত দুবর্ল হেয় পড়েব েয সাহাযয্ করার শিক্তও তােদর
মেধয্ অবিশষ্ট থাকেব না|

4 পেলষ্টীয় েলাকেদর ধ্বংেসর সময় আসেছ|
যারা েসার ও সীেদােনর েলাকেদর সাহাযয্ কেরিছল

তােদর ধ্বংেসর সময় আসেছ|
শীঘ্রই প্রভু পেলষ্টীয় েলাকেদর ধ্বংস করেবন|

িতিন ধ্বংস করেবন কেপ্তার দ্বীেপর জীিবত অবিশষ্ট
েলাকেদরও|

5 ঘসার েলাকরা তােদর মাথা কামােব এবং েশাক প্রকাশ করেব|
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অিস্কেলােনর েলাকরা চুপ কের থাকেব|
উপতয্কায় েবঁেচ যাওয়া েলাকরা, েতামরা আর কত িদন
িনেজেদর আহত করেব?

6 “প্রভুর তরবাির, তুিম এখেনা িফের যাওিন|
আর কতিদন এই ভােব যুদ্ধ কের যােব?

যাও এবার েতামার খােপ িফের যাও
এবং িস্থর হও|

7 েহ প্রভুর তরবাির, িক কের তুিম প্রভুর আেদশ অগ্রাহয্ করেত পােরা
এবং েতামার খােপ িফের িগেয় িবশ্রাম িনেত পােরা?

প্রভুই তঁার তরবািরেক আেদশ িদেয়েছন
অিস্কেলান শহর এবং সমুদ্র উপকূলবতীর্ অঞ্চলেক আক্রমণ
করার জনয্|”

48
েমায়াব সম্বেন্ধ বাতর্ া

1 েমায়াব েদশ সম্বেন্ধ হল এই বাতর্ া| প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর বেলন:

“নেবা পবর্েতর জনয্ খুব খারাপ হেব|
নেবা পবর্ত ধ্বংস হেয় যােব|

িকিরয়াথিয়মেক অপদস্থ করা হেব
এবং তােক দখল করা হেব|

ঐ শিক্তশালী জায়গািটেক
অবদিমত ও ধ্বংস করা হেব|

2 েমায়ােবর আর কখেনা প্রশংসা করা হেব না|
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িহেশ্বােনর েলাকরা েমায়ােবর পরাজেয়র পিরকল্পনা করেব|
তারা বলেব, �এেসা, আমরা ঐ েদশিট েশষ কের িদই|�
মেদ্মনা, তুিমও িনশু্চপ হেয় যােব|

প্রভুর তরবাির েতামােকও তাড়া করেব|
3 েহােরাণিযম েথেক কান্নার েরাল উঠেছ েশান|

তারা িবশৃঙ্খল অবস্থা ও ধ্বংস েদেখ কঁাদেছ|
4 েমায়াব ধ্বংস হেব|

তার সন্তানরা সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের কঁাদেব|
5 েমায়ােবর েলাকরা কঁাদেত কঁাদেত

লূহীেতর ফুটপাত িদেয় হঁাটেব|
তােদর েসই েবদনািবধুর কান্নার আওয়াজ েশানা যােব

েহােরাণিয়ম শহেরর রাস্তা েথেক|
6 বঁাচার জনয্ পালাও| েদৗেড়াও!

েঝােপর েছাট েছাট েশকড় েযমন মরুঝেড় উেড় যায় েসই ভােব
পািলেয় যাও|

7 “েতামরা যা ৈতরী কেরিছেল তােত েতামােদর িবশ্বাস আেছ, িবশ্বাস
আেছ েতামােদর সম্পেদ|

তাই েতামরা বন্দী হেব|
েতামােদর েদবতা কেমাশ* েকও িনবর্াসেন পাঠােনা হেব বন্দী কের

িনেয় িগেয়|
তার যাজকএবংআিধকািরকেদরও বন্দী কের িনেয় যাওয়া হেব|

8ধ্বংস আসেব প্রেতয্ক শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত|
েকান শহর পালােত পারেব না|

এই উপতয্কা ধ্বংস হেয় যােব|
উচ্চ সমতলভূিমও ধ্বংস হেব|

প্রভু েযেহতু বেলেছন এইগুিল ঘটেব,
তাই এগুিল ঘটেবই|

* 48:7: কেমাশ েমায়ােবর েলাকেদর েদবতা|
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9 েমায়ােবর সমস্ত জিমেত নুন ছিড়েয় দাও|
এই েদশ শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেব|

েমায়ােবর শহরগুিল
শূনয্ শহরসমূেহ পিরণত হেব|

10 যিদ েকান বয্িক্ত প্রভুর িনেদর্ শ মেতা তার তরবাির বয্বহার না কের
এবং হতয্া কের তাহেল েসই বয্িক্তর জীবেন িবপযর্য় আসেব|

11 “েমায়াব কখনও অশািন্ত িক তা জানেত পােরিন|
েমায়াব িছল িনির্দষ্ট স্থােন সিঞ্চত রাখা সুরার মেতা িস্থর|

তােক কখনও এক পাত্র েথেক অনয্ পােত্র ঢালা হয়িন|
তােক কখনও িনবর্াসেনর জনয্ বন্দী কের িনেয় যাওয়া হয়িন|

তাই তার স্বাদ আেগর মেতাই অিভন্ন
এবং তার গেন্ধরও পিরবতর্ ন হয়িন|”

12 প্রভু বেলেছন,
“িকন্তু শীঘ্রই আিম িকছু েলাক পাঠাব যারা েতামােক

সুরার মেতা এক পাত্র েথেক অনয্ পােত্র ঢালেব|
তারপর তারা শূনয্ পােত্রর মেতা আছাড় েমের

েতামােক টুকেরা টুকেরা করেব|”

13 তখন েমায়ােবর েলাকরা তােদর মূির্ত্ত কেমােশর জনয্ লিজ্জত
হেব| ৈবেথেল ইস্রােয়েলর েলাকরাও মূির্ত্তেক িবশ্বাস কেরিছল এবং
যখন ঐ মূির্ত্ত তােদর েকান ভােবই সাহাযয্ করেত পােরিন তখন তারা
হতবুিদ্ধ হেয় পেড়িছল| েমায়ােবর েসই রকমই হেব|

14 “তুিম বলেত পােরা না, �আমরা ভােলা ৈসনয্|
আমরা যুদ্ধেক্ষেত্র সাহসী|�

15 শত্রুপক্ষ েমায়াব আক্রমণ করেব|
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তারা েমায়াব শহরগুিলর েভতের ঢুেক েসগুিলেক ধ্বংস কের
েদেব|

গণ হতয্ার সময় েমায়ােবর সবেচেয় শিক্তশালী যুবকরা মারা যােব|”
এই বাতর্ া হল রাজার|

রাজার নাম হল প্রভু সবর্শিক্তমান|
16 “েমায়ােবর ধ্বংস হেব শীঘ্রই|

েমায়ােবর পিরসমািপ্ত খুব কােছ এিগেয় আসেছ|
17 েমায়ােবর প্রিতেবশী েলাকরা, েতামরা ঐ েদেশর জনয্ িচৎকার

কের কঁােদা!
েলাকরা, েতামরা জােনা েয েমায়াব কতখািন িবখয্াত
তাই তার জনয্ কঁােদা|

এই িবলাপ গীত গাও: �রাজার শাসন েশষ|
েমায়ােবর শিক্ত ও েগৗরব েশষ হেয় েগেছ|�

18 “েতামরা দীেবােনর েলাকরা,
েতামােদর শ্রদ্ধার জায়গা েথেক েনেম এেসা|

কারণ ধ্বংসকারী আসেছ|
েস এেস েতামােদর সমস্ত শিক্তশালী শহরগুেলােক েভেঙ্গ
গঁুিড়েয় েদেব|

19 “অেরােয়র েলাকরা, রাস্তায় দঁািড়েয় লক্ষয্ কের েদেখা
একজন পুরুষ ও নারী েদৗেড় পালােচ্ছ|
ওেদর িজেজ্ঞস কেরা িক হেয়েছ|

20 “েমায়াব ধ্বংস হেব এবং লজ্জায় ভের যােব|
েমায়াব শুধু কঁাদেব আর কঁাদেব|

অেণর্ান নদীেত েঘাষণা হেচ্ছ
েমায়াব ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|
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21 উচ্চসমতল ভূিমর েলাকরাও শািস্ত পােব|
েহালন, যহস, েমফাত্ শহের

শািস্তর িবধান এেস িগেয়েছ|
22 িবচার দণ্ড উপিস্থত হেয়েছ

দীেবান, নেবা এবং ৈবৎ -িদব্লাথিযম শহের|
23 িবচার দণ্ড উপিস্থত হেয়েছ

িকিরয়াথিয়ম, ৈবৎ গামূল এবং ৈবৎ -িমেয়ান শহের|
24 িবচার দণ্ড এেসেছ কিরেযাত্ এবং বস্রা শহরগুিলেত|

িবচার দণ্ড এেসেছ েমায়ােবর কােছর ও দূেরর সমস্ত
শহরগুিলেতও|

25 েমায়ােবর সমস্ত শিক্ত িছন্ন করা হেয়েছ|
েমায়ােবর বাহু েভেঙ েদওয়া হেয়েছ|”

প্রভু এই কথা বেলিছেলন|

26 “েমায়াব িনেজেক প্রভুর েচেয়ও েবশী গুরুত্বপূণর্ েভেবিছল|
অতএব েমায়াবেক শািস্ত দাও যতক্ষণ না েস

মাতােলর মেতা টলেত টলেত হঁােট, যতক্ষণ না েস বিম কের
এবং তার ওপর িনেজই গড়াগিড় খায়!

মানুষ েমায়াবেক িনেয় উপহাস করেব|

27 “েমায়াব তুিম সব সময় ইস্রােয়লেক িনেয় হাসাহািস কেরছ|
ইস্রােয়ল যখন একদল েচােরর হােত ধরা পেড়িছল তখন তুিম
তােক িনেয় উপহাস কেরেছা, মজা কেরেছা|

তুিম সব সময় িনেজেক ইস্রােয়েলর েথেক েশ্রষ্ঠ বেল দািব কের
এেসেছা|

যতবার তুিম ইস্রােয়েলর সম্বেন্ধ কথা বেলছ, তুিম সব সময় এমন
বয্বহার কেরছ েযন তুিম তার েচেয় ভােলা|

28 েতামরা, েমায়ােবর েলাকরা, েতামেদর শহরগুিল তয্াগ কর
এবং পাথর সমূেহর মােঝ বাস কর
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েযমন কের একিট ঘুঘু পাখী একিট গুহার প্রেবশমুেখ
তার বাসা ৈতরী কের|”

29 “েমায়ােবর আত্মম্ভিরতার কথা আমরা শুেনিছ|
েস িছল ভীষণ অহঙ্কারী|

হামবড়া ভাব েদিখেয়
েস িনেজেক েকউ েকটা প্রমাণ করার েচষ্টা করেতা|”

30প্রভু বেলন, “আিম জািন েয েমায়াব খুব তাড়াতািড় েরেগ যায় এবং
েস িনেজই িনেজর বড়াই কের েবড়ায়|

িকন্তু তার সব বড় বড় কথাই িমেথয্|
েস যা বেল তার িকছুই কের েদখােত পাের না|

31 তাই আিম েমায়ােবর জনয্ কঁািদ|
কঁািদ তার েলাকেদর জনয্|
আিম কঁাদলাম কীর-েহেরেসর েলাকেদর জনয্|

32 যােসর েলাকেদর জনয্ আিম যােসেরর সেঙ্গ কঁাদলাম|
িসব্মা অতীেত েতামার দ্রাক্ষা েক্ষত
সমুদ্র উপকূল িঘের িবসৃ্তত িছল যােসর পযর্ন্ত|

িকন্তু ধ্বংসকারী েতামােদর ফসল ও দ্রাক্ষা িনেয় িগেয়েছ|
33 েমায়ােবর িবশাল দ্রাক্ষােক্ষতগুিলর েথেক সমস্ত আনন্দ ও হািস

অদৃশয্ হেয় িগেয়েছ|
আিম দ্রাক্ষার েথেক রেসর প্রবাহ বন্ধ কের িদেয়িছ যােত আর কখনও

দ্রাক্ষারস না বানােনা যায়|
েকউ আর ওগুেলার ওপর িদেয় নাচেত নাচেত এবং গাইেত গাইেত

না হঁােট|
েসখােন েকান আনেন্দর েকালাহল থাকেব না|
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34 “িহেশ্বান ও ইিলয়ালী শহেরর মানুষ কঁাদেছ| সুদূর যহস শহর
েথেকও তােদর কান্না েশানা যােচ্ছ| তােদর কান্না েশানা যােচ্ছ েসায়র,
েহােরসুযম এবং ইগ্লত্ -শিলশীয়া শহর েথেকও| এমন িক িনম্রীম নদীর
জল শুিকেয় িগেয়েছ| 35 আিম েমায়াবেক সমস্ত উচ্চ স্থানগুিলেত
েহামবিল উৎসগর্ করা েথেক িবরত করব| আিম েমায়াবেক তােদর
েদবতােদর প্রিত ৈনেবদয্ েদওয়া েথেক িবরত করব|” প্রভু এগুিল
বলেলন|

36 “েমায়ােবর জনয্ আিম খুবই দুঃিখত| শবযাত্রা কােল
েশাকসঙ্গীেতর সুর েতালা বঁািশর মেতা আমার হৃদয় কঁাদেছ| আিম
কীর েহেরেসর েলাকেদর জনয্ও দুঃিখত| সুদর সমস্ত ধনসম্পিত্ত লুঠ
হেয় িগেয়েছ| 37 প্রেতয্েকই েশাক পালেনর উেদ্দেশয্ মাথা নয্াড়া
কেরেছ, দািড় েকেটেছ, হাত েকেট রক্তপাত ঘিটেয়েছ| প্রেতয্েক
েশােকর েপাশাক পেরেছ| 38 েমায়ােব মৃতেদর জনয্ প্রেতয্ক জায়গায়
েলােকরা, প্রেতয্ক বািড়র মাথায় এবং সমস্ত জনসাধারেণয্ কঁাদেছ|
আিম েমায়াবেক শূনয্ পােত্রর মেতাআছাড় েমের েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা
কেরিছ বেলই চািরিদেক এত েশাক|” প্রভু এই কথাগুিল বেলিছেলন|

39 “েমায়াব চুণর্ িবচূণর্ হেয় িগেয়েছ| মানুষ কঁাদেছ| েমায়াব
আত্মসমপর্ণ কেরেছ এবং এখন লজ্জায় পেড় েগেছ বেল অনয্ েদেশর
মানুষ তােক িনেয় উপহাস করেছ| িকন্তু েমায়ােব যা ঘেটেছ তােত তারা
আতেঙ্ক পূণর্|”

40প্রভু বেলন, “েদখ! একিট ঈগল পাখী আকাশ েথেক নীেচর িদেক
েধেয় আসেছ

আর তার ডানার পিরিধ িবসৃ্তত হেচ্ছ েমায়ােবর ওপর|
41 েমায়ােবর শহরগুিল অিধকৃত হেব|

দূগর্ িদেয় েঘরা জায়গাগুিলও পরািজত হেব|
েসই সময় েমায়ােবর ৈসনয্রা প্রসব েবদনায় কাতর মিহলার মেতা ভীত

হেয় পড়েব|
42 পুেরা েমায়াব েদশটাই ধ্বংস হেয় যােব|
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েকননা তারা েভেবিছল েয তারা প্রভুর েথেকও েবশী
গুরুত্বপূণর্|”

43 প্রভু এই কথাগুিল বেলন:
“েমায়ােবর েলাকরা, ভীত হও, গভীর খাদ এবং ফঁাদ েতামােদর
জনয্ অেপক্ষা করেছ|

44 েলাকরা ভেয় েদৗড়েব
এবং গভীর খাদগুিলেত পড়েব|

েকউ যিদ েসই খাদ েবেয় বাইের উেঠ আেস, েস মুক্ত হেব না
কারণ তােক ধরবার জনয্ ফঁাদ পাতা আেছ|

আিম েমায়ােব শািস্তর বছর িনেয় আসব|”
প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

45 “শত্রুবািহনীর ভেয় মানুষ িনরাপত্তার জনয্ িহেশ্বান শহেরর িদেক
ছুটেব

িকন্তু েসখােনও তারা িনরাপদ নয়|
িহেশ্বােন আগুন জ্বলেত শুরু কেরেছ|

সীেহােনর শহর েথেক এই আগুেনর উৎপিত্ত|
ঐ আগুন েমায়ােবর েনতােদর পুিড়েয় মারেব,
পুিড়েয় মারেব অহঙ্কারী েলাকগুেলােক|

46 েমায়াব েতামার সিতয্ই দুঃসময় ঘিনেয় আসেছ|
েতামার েদবতা কেমাশ ও তার েলাকরা ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|

েতামার েছেলেমেয়েদর বন্দী কের ধের িনেয় যাওয়া হেয়েছ িনবর্াসেন|

47 “েমায়ােবর েলাকেদর িনবর্াসেন পাঠােনা হেলও এমন একিদন
আসেব েযিদন তােদর সবাইেক আবার আিম েমায়ােব িফিরেয়
আনব|” এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
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েমায়ােবর িবচারদণ্ড এখােনই েশষ|

49
অেম্মান সম্বেন্ধ বাতর্ া

1 এই হল প্রভুর বাতর্ া অেম্মােনর েলাকেদর জনয্| প্রভু বেলেছন:

“অেম্মােনর েলাকরা েতামরা িক ভােবা েয
ইস্রােয়েলর েলাকেদর েকান সন্তান েনই?

েতামরা িক ভােবা েসখােন েকান উত্তরপুরুষ েনই
যারা তােদর িপতা মাতার মৃতুয্র পর েদেশর ভার িনেত পাের?

হয়েতা এই কারেণই িক িমল্কম গােদর েদশ িনেয় িনেয়িছল?”

2 প্রভু বেলন, “সময় আসেব যখন রব্বা অেম্মান েদেশর রাজধানী,
েলাকরাও যুেদ্ধর শব্দ শুনেত পােব|

রব্বা শহরও ধ্বংস হেব|
শহেরর শূনয্ পাহাড়গুিলর মাথায় পেড় থাকেব ধ্বংসসূ্তেপর
জঞ্জাল|

এই শহেরর েলাকরা ইস্রােয়লীয়েদর েদশ ছাড়েত বাধয্ কেরিছল
িকন্তু পের ইস্রােয়ল তােদর েদশ পুনরায় অিধকার করেব|”

প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|

3 “িহেশ্বােনর মানুষ কঁােদা! কারণ অয় শহর ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|
রব্বা এবং অেম্মােনর কনয্ারা কঁােদা!

েশাক েপাশাক পের কঁােদা|
ছুেট যাও িনরাপদ শহেরর েখঁােজ|

কারণ শত্রুবািহনী আসেছ|
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তারা েদবতা িমল্কমেক এবং তার যাজক ও কতর্ ােদর ধের িনেয়
যােব|

4 েতামরা েতামােদর শিক্ত িনেয় বড়াই করেছা
িকন্তু েতামরা েসই শিক্ত হারােব|

েতামরা েভেবিছেল েতামােদর অথর্ েতামােদর রক্ষা করেব|
েতামরা েভেবিছেল েতামােদর আক্রমেণর কথা েকউ কল্পনাও
করেত পাের না|”

5 িকন্তু প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন:
“েতামােদর আিম চািরিদক েথেক সমসয্ায় জজর্ িরত কের তুলব|
েতামরা েদৗেড় পালােব

এবং েকউ েতামােদর আর িফিরেয় আনেত পারেব না|”

6 “অেম্মােনর েলাকেদর বন্দী কের িনবর্াসেন পাঠােনা হেলও সময়
আসেব যখন আিম আবার তােদর িফিরেয় আনব|” এই হল প্রভুর
বাতর্ া|

ইেদাম সম্বেন্ধ বাতর্ া
7 এই বাতর্ া হল ইেদাম সম্বেন্ধ| প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন:

“ৈতমেন িক আর েকান জ্ঞান েনই?
ইেদােমর জ্ঞানী বয্িক্তরা িক উপেদশ িদেত সক্ষম নয়?
তারা িক তােদর জ্ঞান হািরেয় েফেলেছ?

8 দদােনর েলাকরা, েদৗেড় িগেয় লুিকেয় পেড়া|
কারণ এেষৗেক তার পােপর জনয্ আিম শািস্ত েদব|

9 “শ্রিমকরা, যারা দ্রাক্ষােক্ষত েথেক দ্রাক্ষা সংগ্রহ কের,
তারা েক্ষেত িকছু দ্রাক্ষা েছেড় েরেখ যায়|

রােত্র যিদ েচার আেস তারা চুির কের,
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িকন্তু তারা সবিকছু চুির কের না|
10 িকন্তু আিম এেষৗেয়র সব িকছু িনেয় যােবা|

েযখােনই েস লুিকেয় থাকুক আিম তােক খঁুেজ বার করবই|
এেষৗেয়র সন্তান, আত্মীয়স্বজন এবং প্রিতেবশীেদর হতয্া করা
হেব|

11 তার সন্তানেদর েদখােশানা করবার জনয্ েকউ পেড় থাকেব না|
তার স্ত্রীরা কাউেকই পােব না যার ওপর িনভর্ র করা যায়|”

12 প্রভু যা বেলন তা হল এই: “িকছু মানুষ শািস্তর েযাগয্ না
হেলও তােদর এই কষ্ট েভাগ করেত হেব| িকন্তু ইেদাম, তুিম শািস্তর
েযাগয্ এবং েতামােক সিতয্ই শািস্ত েপেত হেব| তুিম শািস্তর হাত
েথেক পালােত পারেব না|” 13 প্রভু বেলেছন, “আিম আমার শিক্তর
দ্বারাই এই প্রিতশ্রুিত করিছ: আিম প্রিতশ্রুিত করিছ েয বস্রা শহর
ধ্বংস হেব| ঐ শহর ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব| বস্রা শহরেক েলাকরা
ধ্বংেসর উদাহরণ িহসােব েনেব যখন তারা অনয্ শহরগুিলেত খারাপ
ঘটনা ঘটাবার ইেচ্ছ করেব| অনয্ েদেশর মানুষ ঐ শহরেক অপমান
করেব এবং বস্রা শহেরর আেশ-পােশর শহরগুিলও িচরিদেনর জনয্
ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব|”

14 প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া আিম শুেনিছ|
এবং েদশগুিলেত িতিন একিট বাতর্ াসহ তঁার দূত পাঠােলন:

“ৈসনয্েদর একিত্রত কের
যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হও!
ৈসনয্বািহনী সেমত ইেদােমর িদেক এিগেয় চেলা|

15 “ইেদাম, আিম েতামােক গুরুত্বহীন কের েদব|
মানুষ েতামােক ঘৃণা করেব|

16 ইেদাম, তুিম অনয্ েদশগুিলেক ভয় েদিখেয়িছেল|
তুিম িনেজেক েভেবিছেল গুরুত্বপূণর্ েকউ একজন|
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িকন্তু আসেল তুিম েতামার অহঙ্কার দ্বারা েবাকা হেয় িগেয়িছেল|
েতামার অহঙ্কারই েতামার কাল হল|

ইেদাম, তুিম পাহােড়র চূড়ায় একিট সুরিক্ষত বাড়ী ৈতরী
কের়িছেল|

িকন্তু তুিম যিদ ঈগল পাখীরা েযখােন তােদর বাসা বঁােধ েসই উচ্চতায়
একিট বাড়ী ৈতরী করেত

এবং েসখােন থাকেত, তাহেলও েতামােক আিম েটেন নীেচ
নামাতাম|”

প্রভু এই কথাগুিল বেলিছেলন|

17 “ইেদাম ধ্বংস হেয় যােব|
শহেরর দুরবস্থা েদেখ েলােকরা েশাকাহত হেব|

ধ্বংপ্রাপ্ত শহরগুিল েদেখ েলাকরা িবস্ময় িবহবল হেয় যােব|
তারা ধ্বংপ্রাপ্ত শহরগুিলর িদেক িবস্ময় িবহবল হেয় িশস েদেব|

18সেদাম ঘেমারা এবং তার আশপােশর শহেরর মেতা ইেদামও ধ্বংস
হেয় যােব|

েকান মানুষ আর েসখােন জীিবত থাকেব না|”
প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

19 “যদর্ ন নদীর তীরবতীর্ েঝাপ েথেক কখেনা কখেনা একিট িসংহ
েবিরেয় আসেব| েসই িসংহ হানা েদেব েমষ ও বাছুেরর আস্তানায|
আিমও েসই িসংেহর মেতা হানা েদব ইেদােম| ভয় েদখাব ঐ
েলাকেদর| তারা েদৗেড় পালােব| তােদর েকান যুবক আমােক থামেত
পারেব না| আমার মত েক আেছ? েক আমার প্রিতিষ্ঠত করেব?
তােদর েকান েমষপালক (েনতারা) আমার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােত পাের না|”

20 ইেদােমর েলাকেদর িনেয় প্রভু িক করেবন
তার পিরকল্পনা েশান|
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েশান ৈতমেনর েলাকেদর িনেয়
প্রভু িক িসদ্ধান্ত িনেয়েছন|

শত্রুরা ইেদােমর পােলর (েলাকরা) েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর েজার
কের েটেন িনেয় যােব|

ইেদােমর তৃণভূিম শুিকেয় যােব
তােদর কৃতকেমর্র জনয্|

21 ইেদামেদর পতেনর শেব্দ
পৃিথবী েকঁেপ উঠেব|
তােদর কান্না
েসই সূফ সাগর পযর্ন্ত েশানা যােব|

22 প্রভু হেবন তার িশকােরর ওপর উড়ন্ত একিট ঈগল পাখীর মত|
িতিন হেবন বস্রা শহেরর ওপর তার ডানা ছড়ােনা একিট ঈগল
পাখীর মত|

েসই সময় ইেদােমর ৈসনয্রা ভয় েপেয় যােব
এবং িশশু প্রসবরত একিট মিহলার মত কঁাদেব|

দেম্মশক সম্বেন্ধ বাতর্ া
23 এই বাতর্ ািট দেম্মশক সম্বেন্ধ:

“হমাৎ এবং অপর্দ শহরগুিল আতিঙ্কত
কারণ তারা খারাপ খবরিট শুনেত েপেয়েছ|

তারা িনরুৎসাহ হেয় পেড়েছ|
তারা অশান্ত সমুেদ্রর মত অশান্ত হেয়েছ|

24 দেম্মশক শহর দুবর্ল হেয় িগেয়েছ|
শহেরর মানুষ পালােত চায়|
তারা আতিঙ্কত|

কারণ তারা অনুভব করেছ যন্ত্রণার কষ্ট|
েস যন্ত্রণা েযন প্রসব েবদনায় কাতর মিহলার মেতা|”
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25 “দেম্মশক হল সুেখর শহর|
এখেনা েসখানকার মানুষ ঐ �মজার শহর� েছেড় চেল যায়িন|

26 সুতরাং শহেরর যুবকরা মারা যােব েচৗরাস্তার ওপর|
ৈসিনকেদরও একই সমেয় হতয্া করা হেব|

প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বেলেছন|
27 “আিম দেম্মশক শহেরর প্রাচীের আগুন লািগেয় েদব|

ঐ আগুন িবন্হদেদর শিক্তশালী দূগর্গুেলােক সমূ্পণর্রূেপ
পুিড়েয় েদেব|”

েকদর এবং হাৎেসার সম্বেন্ধ বাতর্ া
28 এই বাতর্ া হল েকদর পিরবারেগাষ্ঠী এবং হাৎেসােরর

শাসকবৃেন্দর সম্বেন্ধ| বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর তােদর যুেদ্ধ
পরািজত কেরিছল| প্রভু বেলেছন:

“যাও েকদর পিরবারেগাষ্ঠীেক আক্রমণ কেরা|
ধ্বংস কের দাও পূেবর্র েলাকেদর|

29 তােদর তঁাবু এবং েমেষর পালেক িনেয় যাওয়া হেব|
তােদর ধনসম্পদ ও সমস্ত তিল্প-তল্পাও িনেয় েনওয়া হেব|
শত্রুপক্ষ তােদর উটও িনেয় যােব|

েলাকরা িচৎকার কের বলেব:
�আমােদর চািরিদেক ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটেছ|�

30 হাৎেসােরর েলাকরা, তাড়াতািড় পালাও
লুেকােনার েগাপন জায়গা খঁুেজ নাও|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“নবূখিদ্রত্ সর েতামােদর পরািজত করার জনয্

একিট েবদনাদায়ক পিরকল্পনা কেরেছ|”

31 “েসখােন একিট েদশ আেছ েয িনেজেক িনরাপদ মেন কের|
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ঐ েদেশর েকান ফটক েনই, সীমানায় েকান কঁাটা তােরর
েবড়াজাল েনই|

েসই েদেশর আেশপােশ েকান মানুষ থােক না|
প্রভু বলেলন, �ঐ েদশেক আক্রমণ কেরা|�

32 শত্রুবািহনী তােদর বাছুর ও উট চুির কের িনেয় যােব|
তারা তােদর রুিটর েকাণা কােট|

েবশ, আিম তােদর েদৗড় কিরেয় িনেয় যাব পৃিথবীর আেরক প্রােন্ত|
এবং প্রেতয্ক জায়গােতই তােদর জীবন সমসয্ায় জজর্ িরত কের
তুলব|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
33 “হাৎেসার নােমর এই েদশিটেত শুধু কুকুর ঘুের েবড়ােব|
এখােন েকান মানুষ থাকেব না|

িচর কােলর জনয্ এই েদশ শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেব|”

এলম সম্বেন্ধ বাতর্ া
34 িযহূদার রাজা িসিদিকয়র রাজেত্বর শুরুেত ভাববাদী িযরিময়

প্রভুর কাছ েথেক একিট বাতর্ া েপেয়িছল| বাতর্ ািট িছল এলম সম্বেন্ধ|

35 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন,
“এলেমর সব েথেক শিক্তশালী অস্ত্র হল ধনুক|

আিম েসই ধনুক শীঘ্রই েভেঙ েদব|
36আিম এলেমর িবরুেদ্ধ চারিট বায়ুসমূহেক পঠাব|

আিম ঐ েলাকগুিলেক পৃিথবীর প্রেতয্কিট জায়গায় পাঠাব
েযখােন চারিট বায়ুসমূহ বয়|

তারপর তােদর বন্দী কের িবিভন্ন েদেশ িনবর্াসেন পাঠােনা হেব|
37আিম তােদর শত্রুেদর েচােখর সামেন

এলমেক টুকেরা টুকেরা কের কাটব|
আিম এলেমর ওপর মারাত্মক অশািন্ত আনব|

আিম আমার েরাধ তােদর েদখাব|”
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এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“এলমেক তাড়া করার জনয্ আিম আমার তরবাির পাঠাব|

এলেমর েলাকেদর েশষ না করা পযর্ন্ত আমার তরবাির িফের
আসেব না|

38আিম এলমেক েদখাব েয আমার দমন কতৃ্তর্ ত্ব আেছ|
আিম এলেমর রাজা ও তার সভাসদেদর ধ্বংস করব|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
39 “িকন্তু ভিবষয্েতআবার আিম এলেমর জনয্ শুভ খবর বেয়আনব|

ভাল ঘটনা ঘটােবা এখােনই|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|

50
বািবল সম্পেকর্ একিট বাতর্ া

1প্রভুর এই বাতর্ ািট বািবল েদশ ও বািবলীয়েদর সম্পেকর্ | িযরিময়র
মাধয্েম প্রভু এই বাতর্ াগুিল জািনেয়েছন|

2 “সমস্ত জািতগুিলর মেধয্ এই েঘাষণা কের দাও!
পুেরা বাতর্ ািট পেড় বল

�বািবেলর জািতেক বন্দী করা হেব|
েবল মূির্ত্ত লিজ্জত হেব|
মেরাদক মূির্ত্ত খুবই ভীত হেয় পড়েব|

বািবেলর েদবমূির্ত্তেদর লজ্জায় পড়েত হেব|
তার েদবমূির্ত্তগুিল প্রচণ্ড ভয় পােব|�

3 উত্তেরর একিট জািত বািবলেক আক্রমণ করেব|
এই জািতর আক্রমেণ বািবল এক শুষ্ক মরুভূিমেত পিরণত হেব|

েকান মানুষই েসখােন বাস করেত পারেব না|
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শুধু মানুষই নয় জীবজন্তুরাও ঐ জায়গা েছেড় পািলেয়
আসেব|”

4 প্রভু বলেলন, “ঐ সমেয়
ইস্রােয়ল ও িযহূদার অিধবাসীরা একত্র িমিলত হেব|

কঁাদেত কঁাদেত েলােকরা একেত্র খঁুেজ িফরেব
প্রভু তােদর ঈশ্বরেক|

5ঐসব েলাকরা িসেয়ােন যাওয়ার পথ জানেত চাইেব|
তারপর তারা িসেয়ােনর উেদ্দেশয্ রওনা হেব|

েযেত েযেত তারা এেক অপেরর উেদ্দেশয্ বলেব, �এস, আমরা প্রভুর
সেঙ্গ িমিলত হই|

এেসা, আমরা এক চুিক্ত কির যা িচরকাল স্থায়ী হেব|
একটা চুিক্ত করা যাক যা আমরা কখনও ভুলব না|�

6 “আমরা েলাকরা হািরেয় যাওয়া েমেষর মেতা|
তােদর েমষপালকরা (েনতারা) তােদর ভুলপেথ চািলত কেরেছ|

নানা পাহােড় পবর্তমালায়় তােদর পথহারা কেরেছ|
েলাকরা উদভ্রােন্তর মেতা এক পবর্ত েথেক অনয্ পবর্েত ভ্রমণ
কেরেছ|

তারা তােদর িবশ্রােমর জায়গা ভুেল িগেয়েছ|
7 যারা আমার েলাকেদর েদেখেছ তারাই তােদর আঘাত কেরেছ|

এবং ঐসব শত্রুরা বেলেছ,
�আমরা েমােটই অনয্ায় কিরিন|�

ঐসব েলাকরা প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কাজ কেরেছ|
এই প্রভুই তােদর সিতয্কােরর িবশ্রামস্থল|

এই প্রভুই তােদর ঈশ্বর যা তােদর িপতারাও িবশ্বাস করত|

8 “বািবল েছেড় পািলেয় এস|
বািবলেদর েদশ তয্াগ কর|
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এবং পােলর আগুযান ছাগেলর মেতা হও| (প্রকৃত েনতার মেতা
জনগণেক েনতৃত্ব দাও|)

9আিম উত্তের অেনক তৃজািতেক একিত্রত করব|
এই িমিলত জািতর দল বািবেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত প্রস্তুত হেব|
উত্তর িদেকর েলাকরাই বািবেলর দখল েনেব|
ঐ সব জািতর েলাকরা বািবেলর িদেক অেনক তীর ছঁুড়েব|
ঐ সব তীরগুিল যুদ্ধেক্ষত্র েথেক খািল হােত িফের না আসা ৈসনয্েদর

মেতা হেব|
অথর্াৎ প্রিতিট তীরই তার লক্ষয্বস্তুেক আঘাত করেব|

10 শত্রুরা কল্দীয় েলাকেদর সমস্ত ধনসম্পদ িনেয় েনেব|
ৈসনয্রা যা খুশী তাই েনেব|”

প্রভু এইগুিল বলেলন|

11 “বািবল েতামরা উল্লিসত এবং খুশী|
েতামরা আমার েদশ অিধকার কেরছ|

শসয্ েক্ষত্রগুিলেত েছাট েছাট গরুর মত
েতামরা চািরিদেক নৃতয্ কের েবড়াচ্ছ|

েতামােদর উল্লাস েযন
েঘাড়ার সুখী ডােকর মেতা|

12 এখন েতামার মা হতবুিদ্ধ হেয় যােব|
েয মা েতামার জন্মদাত্রী েস িবব্রত হেব|

বািবল সমস্ত জািতগুিলর মেধয্ কম গুরুত্বপূণর্ হেব|
তার অবস্থা হেব শুষ্ক, পিরতয্ক্ত মরুভূিমর মেতা|

13 প্রভু তঁার েরাধ প্রকাশ করেবন|
ফেল েকান মানুষই েসখােন বাস করেত পারেব না|
বািবল পুেরাপুির পিরতয্ক্ত হেব|

বািবেলর ওপর িদেয় যারাই যােব তারাই ভীতসন্ত্রস্ত হেয় পড়েব|
বািবেলর ধ্বংসসূ্তপ েদেখ প্রেতয্েকই মাথা নাড়েব|
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14 “বািবেলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হও|
তীরন্দাজ ৈসনয্রা বািবেলর িদেক তীর েছঁাড়|
একটা তীরও েরেখ িদও না|

কারণ বািবল প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কাজ কেরেছ|”
15 বািবলেক চািরিদক েথেক িঘের রাখা ৈসনয্রা

যুদ্ধ িবজেয়র নাদ গজর্ ন করল|
বািবল আত্মসমপর্ণ কেরেছ|

তার প্রাচীর এবং দুগর্গুিল েভেঙ েফলা হেয়েছ|
এই সব েলাকেদর যা শািস্ত পাওনা িছল

প্রভু তা িদেচ্ছন|
অনয্ জািতগুিলর প্রিত বািবল েয কাজ কেরেছ জািতগুিলর উিচৎ 

বািবলেক তার জনয্ েযাগয্ শািস্ত েদওয়া|
16 বািবেলর েলাকেদর চাষবাস করেত িদও না|

তােদর শসয্ সংগ্রহ করেত িদও না|
বািবেলর ৈসনয্রা অেনক বন্দীেক তােদর শহের এেনিছল|
িকন্তু এখন শত্রু ৈসনয্রা এেসেছ|

তাই এখন ঐসব বন্দীরা তােদর ঘের িফের যােচ্ছ|
ঐসব বন্দীরা তােদর িনেজেদর েদেশ িফের যােচ্ছ|

17 “ইস্রােয়ল সারা েদেশ ছিড়েয় িছিটেয় থাকা
েমেষর পােলর মেতা|

িসংহসমূেহর তাড়া খাওয়া েমেষর মত ইস্রােয়ল ছিড়েয় পড়েছ|
প্রথম আক্রমণকারী িসংহ হল

অশূেরর রাজা|
এবং েশষআক্রমণকারী েয িসংহ ইস্রােয়েলর হাড়েগাড় গঁুিড়েয় েদেব

েস হল বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর|”
18 তাই প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন,
�আিম খুব শীঘ্রই বািবল এবং তার রাজােক শািস্ত েদব|
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অশূেরর রাজােক আিম েযমন শািস্ত িদেয়িছ বািবলেক আিম
েতমনই শািস্ত েদব|

19 “ �আিম ইস্রােয়লেক তার িনেজর শসয্ েক্ষেত িফিরেয় আনব|
কির্মল পাহােড়র ওপর এবং বাশেনর সমতেল েয সমস্ত শসয্
জন্মায়,

ইস্রােয়লীয়রা তাই খােব|
ইফ্রিয়ম এবং িগিলয়েদর পাবর্তয্ েদশগুিলেত তারা েপট ভের
খােব|”

20 প্রভু বেলন, “েসই সময় েলাকরা ইস্রােয়েলর েদাষত্রুিট খঁুজেত
েজারদার ভােব েচষ্টা করেব|

িকন্তু খঁুেজ পাওয়ার মত েকান েদাষ থাকেব না|
েলাকরা িযহূদার পাপও খঁুেজ েবর করেত েচষ্টা করেব|

িকন্তু তারা েকান পাপ খঁুেজ পােব না|
েকন? কারণ আিমই ইস্রােয়েলর ও িযহূদার িকছু েবঁেচ যাওয়া

েলাকেদর পাপসমূহ ক্ষমা করব এবং আিম তােদর রক্ষা
করব|”

21 প্রভু বলেলন, “মরাথিয়ম আক্রমণ কর|
পেকােদর েলাকেদর আক্রমণ কর|
তােদর হতয্া কের পুেরাপুির ধ্বংস কর|
আিম যা আেদশ করিছ তাই কর|

22 “েগাটা েদশ জুেড় যুেদ্ধর দামামা েশানা যােচ্ছ|
এটা বয্াপক ধ্বংেসর দামামা|

23 �সমগ্র পৃিথবীর হাতুিড়� বেল পিরিচত িছল বািবল|
িকন্তু এখন এই �হাতুিড়ই� খণ্ড িবখণ্ড|
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সমস্ত জািতগুিলর মেধয্
বািবলই সব েচেয় েবশী ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়েছ|

24 বািবল, েতামার জনয্ আিম একটা ফঁাদ েপেতিছলাম|
এবং তা জানার আেগই েসই ফঁােদ তুিম ধরা পেড়ছ|

েতামরা প্রভুর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরছ|
তাই েতামােদর খঁুেজ বন্দী করা হেয়েছ|

25 প্রভু তঁার অস্ত্র ভাণ্ডার খুলেলন|
প্রভু তঁার েরাধর অস্ত্রগুিল েবর কের আনেলন|

প্রভু ঈশ্বর সবর্শিক্তমান ঐসব অস্ত্রগুিল আনেলন
কারণ কলদীয়েদর েদেশ তঁার িকছু কাজ আেছ|

26 “দূর েদেশর েলাকরা, েতামরা বািবেলর িবরুেদ্ধ দঁাড়াও|
বািবেলর শসয্ ভাণ্ডার েভেঙ্গ খুেল েফল|

বািবলেক পুেরাপুির ধ্বংস কেরা|
কাউেক জীিবত েরেখা না|

অেনক শসয্েক েযমন সূ্তপীকৃত করা হয়, েতমন বািবলবাসীেদর
মৃতেদহগুিল সূ্তপীকৃত কর|

27 বািবেলর সমস্ত যুবক ষঁাড়েদর (েলাকেদর) হতয্া কর|
জন্তুেদর মত তােদর বধ কর|

তােদর পরাস্ত করার সময় এেস িগেয়েছ, তাই এটা তােদর পেক্ষ খুবই
খারাপ হেব|

তােদর শািস্ত পাওয়ার সময় হেয়েছ|
28 বািবল েথেক েলাক ছুেট পালােচ্ছ|

তারা ঐ েদশ েথেক পািলেয় যােচ্ছ এবং এই সব েলাকরা
িসেয়ােনর িদেক আসেছ|

তারা প্রেতয্কেক প্রভুর ধ্বংসলীলার কথা বলেছ|
তারা েলাকেদর বলেছ েয, প্রভু বািবলেক উপযুক্ত শািস্ত িদেচ্ছন|
বািবল প্রভুর উপাসনাগৃহ ধ্বংস কেরিছল তাই প্রভু বািবলেক
ধ্বংস করেছন|
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29 “তীরন্দাজেদর ডােকা|
তােদর বািবলেক আক্রমণ করেত বল|

ঐ সব তীরন্দাজেদর শহেরর চািরিদেক িঘের েফলেত বল|
কাউেক পালােত িদও না|

বািবলেক তােদর অপকেমর্র উপযুক্ত শািস্ত দাও|
েস অনয্ জািতেদর জনয্ যা কেরিছল, তােকও তাই কেরা|

বািবলীয়রা প্রভুেক সম্মান কেরিন|
তারা ইস্রােয়েলর পিবত্র একজেনর সেঙ্গ খুব রূঢ় বয্বহার
কেরেছ|

অতএব বািবলেক শািস্ত দাও|
30 বািবেলর যুবকেদর রাস্তায় হতয্া করা হেব|

তার সমস্ত ৈসনয্ ঐিদন মারা যােব|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|

31 “বািবেলর েলাকরা, েতামরা খুবই অহঙ্কারী|
এবং আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ|”
আমােদর মািলক, প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বেলন|

32 গির্বত বািবল েহঁাচট খােব এবং পেড় যােব|
েকউই তােক তুেল ধরেত এিগেয় আসেব না|

আিম তার শহরগুিলেত আগুন ধিরেয় েদব|
এই আগুন শহেরর প্রেতয্কেক এবং তার চারপােশর প্রেতয্কিট
িজিনষেক সমূ্পণর্রূেপ পুিড়েয় েদেব|”

33 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন:
“ইস্রােয়ল এবং িযহূদার েলাকরা হল দাস|

শত্রুরা তােদর িনেয় িগেয়িছল এবং শত্রুরা ইস্রােয়েলর
েলাকেদর েযেত েদয়িন|

34 িকন্তু ঈশ্বর ঐসব েলাকেদর িফিরেয় আনেবন|
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তঁার নাম হল প্রভু ঈশ্বর সবর্শিক্তমান|
িতিন ঐসব েলাকেদর সবর্শিক্ত িদেয় রক্ষা করেবন|

িতিন তােদর রক্ষা করেবন যােত িতিন েদশিটেক িবশ্রাম িদেত
পােরন|

িকন্তু বািবলবাসীেদর েকান িবশ্রাম থাকেব না|”

35 প্রভু বেলন,
“তরবাির, বািবলীয়েদর তুিম হতয্া কর,
রাজার সভাসদেদর

এবং জ্ঞানী েলাকেদর হতয্া কর|
36 তরবাির বািবেলর যাজকেদর হতয্া কর|

ঐসব যাজকরা েবাকা েলাকেদর মত হেয় যােব|
তরবাির, বািবেলর ৈসনয্েদর তুিম হতয্া কর|

ঐসব ৈসনয্রা ভেয় পূণর্ হেয় যােব|
37 তরবাির বািবেলর েঘাড়া এবং যুদ্ধরথেদর হতয্া কর|
তরবাির অনয্ েদশ েথেক ভাড়া কের আনা ৈসনয্েদর হতয্া কর|

ঐসব েলাকরা ভয়াতর্ মিহলার মেতা হেব|
তরবাির বািবেলর সম্পদ ধ্বংস কর|

ঐসব সম্পদ িনেয় যাওয়া হেব|
38 তরবাির বািবেলর জলেক আঘাত কর|

ঐসব জল শুিকেয় যােব|
বািবেলর অসংখয্ মূির্ত্ত আেছ|

বািবেলর েলাকরা েয েবাকা ঐসব মূির্ত্তরা েসটাই প্রমাণ কের|
তাই ঐসব েলাকেদর ভােগ্য় অঘটন ঘটেব|

39 “বািবল আর কখনও েলােক পিরপূণর্ হেব না|
বনয্ কুকুরসমূহ, উটপািখরা এবং মরুভূিমর অনয্ানয্ জন্তু জােনায়াররা

েসখােন বাস করেব|
িকন্তু েকান েলাকই আর েসখােন েকান িদেনর জনয্ বাস করেব
না|
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40 ঈশ্বর সেদাম এবং ঘেমারােক
তােদর চারিদেকর শহরগুিলসহ পুেরাপুির ধ্বংস কেরেছন|

এবং েকান েলাকই ঐসব শহরগুিলেত এখন বাস কের না|
একই ভােব েকান েলাকই বািবেল বাস করেব না|

এবং েকান েলাকই আর েসখােন েকানিদন বাস করেত যােব না|

41 “েদখ, উত্তেরর েলাকরা আসেছ|
তারা একিট শিক্তশালী জািত েথেক আসেছ|

পৃিথবীর চািরিদক েথেক অেনক রাজারা একসেঙ্গ আসেছ|
42 তােদর ৈসনয্েদর তীর-বল্লম আেছ|

ৈসনয্রা িনষু্ঠর|
তােদর েকান মায়া মমতা েনই|

উৎতাল সমুদ্র গজর্ েনর মেতা
ৈসনয্রা তােদর েঘাড়ায় চেড় আসেছ|

বািবল শহর, ৈসনয্রা েতামােক আক্রমেণর জনয্ প্রস্তুত|
তারা তােদর জায়গায় দঁািড়েয় যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুিত িনেচ্ছ|

43 বািবেলর রাজা ঐসব ৈসনয্েদর সম্বেন্ধ শুনল|
এবং েস ভীষণ ভয়চিকত হেয় পড়ল|

েস এতই ভীত হেয় পড়ল েয তার হাত অবশ হেয় পড়ল|
তার ভয় তােক প্রসব েবদনায় কাতরােনা মিহলার মেতা যন্ত্রণা
িদেত থাকল|”

44প্রভু বেলন, “মােঝ মােঝ যদর্ ন নদীর পাশ্ববতীর্ ঘন েঝাপঝাড় েথেক
একিট িসংহ আসেব|

েযখােন েলাকরা জন্তু জােনায়ার েরেখেছ
েসই মােঠর ওপর িদেয় িসংহিট েহঁেট যােব|

এবং সমস্ত জন্তুরা ভেয় পালােব|
আিম ঐ িসংহিটর মেতা হব|
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আিম বািবলবাসীেদর তােদর েদশ েথেক তাড়া করব|
এটা করার জনয্ আিম কােকই বা মেনানীত করেত পারতাম?

েকউই আমার মেতা নয়|
আমােক েমাকািবলা করার ক্ষমতা কােরার েনই| তাই আিম এটা
করবই|

েকান েমষপালকই আমােক ধাওয়া করেত আসেব না|
আিম বািবেলর েলাকেদর তাড়া কের িনেয় যাব|”

45 বািবেলর প্রিত প্রভু যা করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছন
েসই পিরকল্পনার কথা েশান|

েশান, বািবেলর েলাকেদর প্রিত
প্রভুর িসদ্ধােন্তর কথা|

শত্রুরা বািবেলর পােলর (েলাক) েছাট েছেলেমেয়েদর েজার কের
েটেন িনেয় যােব|

তােদর কৃতকেমর্র জনয্ই বািবেলর চারণভূিম শূনয্ হেব|
46 বািবেলর পতন হেব|

এবং েসই পতেন পৃিথবী েকঁেপ উঠেব|
সমস্ত জািতর েলাকরা বািবেলর

এই ধ্বংেসর কথা শুনেব|

51
1 প্রভু বলেলন,
“আিম শিক্তশালী বাতাস প্রবািহত করব|

আিম এই শিক্তশালী বাতাসেক বািবেলর িবরুেদ্ধ এবং �েলব-
কামাই� এর েলাকেদর িবরুেদ্ধ বওযােবা|

2আিম বািবলেক শষয্ েথেক তুষ েঝেড় েফলবার মত করবার জনয্
েলাক পাঠাব এবং তারা বািবলেক তুেষর মত কের েদেব|
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তারা বািবল েথেক সবিকছু িনেয় েনেব|
েসনারা শহর িঘের রাখেব এবং ভয়ঙ্কর ধ্বংস ঘটেব|

3 বািবেলর েসনারা তােদর তীর ধনুক বয্বহার করেব না|
তারা এমন িক তােদর অস্ত্রশস্ত্রও তুলেব না|

বািবেলর যুবকেদর জনয্ দুঃিখত হেয়া না|
তার েসনােদর পুেরাপুির ধ্বংস কর|

4কল্দীয়েদর েদেশ বািবেলর ৈসনয্েদর হতয্া করা হেব|
বািবেলর রাস্তায় তারা গুরুতরভােব আহত হেব|”

5 প্রভু সবর্শিক্তমান
ইস্রােয়ল এবং িযহূদােক িবধবা মিহলােদর মেতা একাকী েফেল
চেল যান িন|

ঈশ্বর ঐসব েলাকেদর তয্াগ কেরন িন|
না! ঐ েলাকরা েদাষী|

তারা ইস্রােয়েলর পিবত্র একজনেক তয্াগ কেরিছল|
তারা তয্াগ করেলও ঈশ্বর তােদর তয্াগ কেরন িন|

6 বািবল েথেক পািলেয় যাও|
পালাও িনেজেদর জীবন বঁাচােত|
বািবেলর পােপর জনয্ েসখােন েথেক িনহত হেয়া না|

তােদর অপকেমর্র জনয্ ঈশ্বেরর বািবলীয়েদর শািস্ত েদবার সময়
এেসেছ|

বািবল তার েযাগয্ শািস্ত পােবই|
7 বািবল িছল প্রভুর হােতর স্বণর্ েপয়ালার মেতা|

বািবল েগাটা পৃিথবীেক মদয্প বািনেয়েছ|
জািতগুিল বািবেলর মদ পান কেরেছ|

তাই তােদর মিস্তেষ্কর এই িবকৃিত|
8 বািবেলর হঠাৎ  পতন হেব|
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িছন্ন িভন্ন হেয় যােব| তার জনয্ কঁােদা|
তার যন্ত্রণা উপশেমর জনয্ ওষুধ দাও!

েস সুস্থ হেতও পাের|

9আমরা বািবলেক সুস্থ করার েচষ্টা কেরিছ|
িকন্তু েস সুস্থ হেত পারেব না|

তাই আমােদর প্রেতয্েকর উিচৎ 
তােক তয্াগ কের িনেজেদর েদেশ িফের যাওয়া|

স্বেগর্র ঈশ্বর িঠক করেবন তার শািস্ত|
িতিনই িঠক করেবন বািবেল িক হেব|
10 প্রভু আমােদর জনয্ও প্রিতরক্ষার বয্বস্থা কেরেছন|

এেসা, িসেয়ান েসই সব কথা বেলা|
এখন বেলা, প্রভু আমােদর ঈশ্বেরর কৃত কেমর্র কথা|

11 তীরগুিল তীক্ষ্ণ কেরা|
বমর্ তুেল নাও|

ঈশ্বর মাদীয় রাজােদর উেত্তিজত কের তুলেলন|
িতিন তােদর উেত্তিজত কের তুলেবন|

কারণ িতিন বািবলেক ধ্বংস করেত চান|
বািবেলর েলাকেদর প্রভু তােদর পাওনা শািস্ত েদেবন|

েজরুশােলেম প্রভুর উপাসনাগৃহগুিল ধ্বংস কেরিছল বািবল|
এর জনয্ েয শািস্ত তােদর পাওয়া উিচৎ প্রভু তাই েদেবন|

12 বািবেলর প্রাচীরগুিলর িবরুেদ্ধ একিট ধ্বজা েতাল|
আরও রক্ষী আেনা|

নজরদার িনেয়াগ কেরা|
ৈতরী হও েগাপন আক্রমেণর জনয্|

প্রভু িনেজর পিরকল্পনা মত কাজ কের যােবন|



িযরিময় 51:13 ccviii িযরিময় 51:18

বািবেলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ িতিন তঁার কথা মত সবিকছুই
করেবন|

13 বািবল তুিম গভীর জেলর কােছ বাস কেরা|
েকাষাধয্ক্ষেদর সেঙ্গ সেঙ্গ তুিমও ধনী|
েতামার সমািপ্ত সমাগত| এটাই েতামার ধ্বংেসর সময়|

14 প্রভু সবর্শিক্তমান এই প্রিতশ্রুিতর সময় তঁার নাম বয্বহার
কেরিছেলন:

“বািবল আিম েতামােক বহু শত্রু ৈসনয্ িদেয় ভের েদব|
তারা দ্রুত শসয্ িবনাশকারী কীেটেদর মেতা হেব|
তারা েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধজয়করেব এবং েতামার ওপর দঁািড়েয়
িবজয় উল্লাস করেব|”

15 প্রভু তঁার মহান ক্ষমতাবেল পৃিথবীর সৃষ্টি কেরেছন|
এই িবশ্ব গড়েত িতিন তঁার জ্ঞানেক বয্বহার কেরিছেলন|
আকাশেক িবসৃ্তত করেত তঁার িনেজর বুিদ্ধ বয্বহার কেরেছন|

16 যখন িতিন বজ্র িনেঘর্াষ কেরন, আকােশর জল গজর্ ন কের ওেঠ|
িতিনই পৃিথবীর ওপের েমঘ পাঠান|

িতিন বৃষ্টির সেঙ্গ িবদুয্েতর ঝলকািন পাঠান|
িতিনই তঁার গুদাম েথেক এেন েদন বাতাস|

17 িকন্তু মানুষ এতই েবাকা েয
তারা বুঝেত পাের না ঈশ্বর িক কেরেছন|

দক্ষ কািরগররা ভ্রান্ত েদবতার মূির্ত্ত বানায়|
েসই মূির্ত্ত একমাত্র ভ্রান্ত েদবতারই|

েসগুিল েয কেরেছ েসই কািরগেরর েবাকািম
তারা েদিখেয় েদয়| েসই মূির্ত্ত জীবন্ত নয়|

18 েসই মূির্ত্তগুিল মূলয্হীন|
যারা বািনেয়েছ তারা িনেজরাই হািসর েখারাক হেয়েছ|

তােদর িবচােরর সময় আসেব
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এবং মূির্ত্তগুিল ধ্বংস হেব|
19 িকন্তু যােকােবর িনয়িত (ঈশ্বর) ঐ মূলয্হীন মূির্ত্তগুেলার মত নয়|
মানুষ ঈশ্বর বানায় না,

ঈশ্বরই মানুষ বানায়|
সব িকছুর সৃষ্টিকতর্ া ঈশ্বর|

তঁার নাম প্রভু সবর্শিক্তমান|

20 প্রভু বলেলন, “বািবল, তুিম আমার গদা|
জািতগুিলেক ধ্বংস করেত আিম েতামােক বয্বহার কেরিছ|
বয্বহার কেরিছ েতামােক রাজয্গুিল ধ্বংেসর কােজ|

21অশ্ব ও অশ্বােরাহীেক ধ্বংেসর কােজ েতামােক বয্বহার কেরিছ|
আিম েতামােক রথসমূহ ও তােদর চালকেদরধ্বংসকরবার জনয্
বয্বহার কেরিছ|

22 তুিম আমার দ্বারা বয্বহৃত হেয়েছা পুরুষ ও মিহলা ধ্বংেসর কােজ,
আিম েতামােক বয্বহার কেরিছ পুরুষ, বৃদ্ধ ও যুবকেদর
িবনােশর কােজ|

তরুণ তরুণীেদর িবনােশর কােজ েতামােক বয্বহার কেরিছ|
23 আিম েতামােক েমষপালক ও তার পালেক সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস

করবার জনয্ বয্বহার কেরিছ|
কৃষকেদর ও গরুেদর সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করবার জনয্ েতামােক
বয্বহার কেরিছ|

রাজয্পাল ও গুরুত্বপূণর্ আিধকািরকেদর চূণর্-িবচূণর্ করেত
েতামােক বয্বহার কেরিছ|

24 িকন্তু বািবলেক তােদর উপযুক্ত শািস্ত েদব|
িসেয়ােনর প্রিত েয সমস্ত কুকমর্গুিল তারা কেরিছল তার জনয্
আিম তােদর মূলয্ িদেত বাধয্ করব|

িযহূদা আিম েতামার সামেন ওেদর শািস্ত েদব|”
এই সব প্রভু বেলেছন|
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25 প্রভু বেলন,
“বািবল, তুিম ধ্বংসকারী পাহােড়র মেতা

এবং আিম েতামার িবরুেদ্ধ|
বািবল, তুিম েগাটা েদশেক ধ্বংস কেরেছা, আিম েতামার িবরুেদ্ধ|

আিম েতামার িবরুেদ্ধ হাত রাখব|
আিম েতামােক দূরােরাহ পাহাড়গুিলর েথেক গিড়েয় েফেল েদব|

আিম েতামােক পুেড় যাওয়া পাহােড় পিরণত করব|
26 মানুষ বািড় ৈতরী করেত বািবল েথেক পাথর িনেত পারেব না|

িভিত্ত প্রস্তরসমূেহর মত বয্বহার করবার জনয্ যেথষ্ট বড় পাথর
সমূহও পাওয়া যােব না|

েকন? কারণ েতামার শহর িচর কােলর মত ভাঙ্গা পাথেরর কুিচর
মেতা হেব|”

এই সব প্রভু বেলেছন|

27 “হােত যুদ্ধ ধ্বজা তুেল নাও!
সমস্ত জািতগুিলর মেধয্ েভরী বাজাও|

বািবেলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ সব জািতেক প্রস্তুত কেরা|
বািবেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্

অরারট, িমিন্ন ও অিস্কনস রাজয্েক ডােকা|
28 তার িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ েসনানায়ক েবেছ নাও|

এত েবশী েঘাড়া পাঠাও যােত ওরা শসয্ িবনাশকারী পতঙ্গ
পােলর মত হেয় ওেঠ|

জািতগুিলেক তার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্ প্রস্তুত কেরা|
মাদীয় রাজােদর ৈতরী কেরা|

তােদর রাজয্পালেদর ও গুরুত্বপূণর্ আিধকািরকেদর প্রস্তুত কেরা|
29 েদশটা যন্ত্রণায় কাতরােনার মেতা কঁাপেব|

বািবেলর জনয্ প্রভুর েয পিরকল্পনা করেছ েসগুেলা পালেনর
সময় েকঁেপ উঠেব|
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বািবলেক পিরতয্ক্ত মরুেত পিরণত করার
পিরকল্পনা রেয়েছ প্রভুর|

30 বািবেলর েসনারা যুদ্ধ থািমেয় দুেগর্ েথেক যােব|
তােদর শিক্ত চেল িগেয়েছ|

তারা হল ভীত মিহলােদর মেতা|
বািবেলর বািড়গুিল জ্বলেছ|

তার ফটকগুিলর
আগলসমূহ েভেঙ্গ িগেয়েছ|

31 একজন বাতর্ াবাহকেক অনয্ জন অনুসরণ করেছ|
বাতর্ াবাহকরাই বাতর্ াবাহকেদর অনুসরণ করেছ|

তারা বািবেলর রাজােক বেল েয
তার সমগ্র শহর অিধকৃত হেয় িগেয়েছ|

32 েয জায়গা িদেয় মানুষ নদী পার হয় েসই জায়গাও অিধকৃত|
নদীর ধার বরাবর ঘােসর জিম পুড়েছ|

বািবেলর সব েলাকরাই আতিঙ্কত|”

33 সবর্শিক্তমান প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন,
“বািবল হেচ্ছ একিট মাড়ােনা ভূিমর মেতা|

ফসল কাটার সময় েলাকরা শসয্ ঝােড় তােক তুষ েথেকআলাদা
করবার জনয্|

বািবলেক মারবার সময় খুব শীঘ্রই আসেছ|”

34 িসেয়ােনর েলাকরা বলেব, “বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর অতীেত
আমােদর ধ্বংস কেরেছ|

অতীেত নবূখিদ্রত্ সর আমােদর আঘাত কেরেছ|
আমােদর েলাকেদর দূের িনেয় িগেয়

আমােদর খািল পােত্রর মেতা কের েছেড়েছ|
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েস আমােদর সমস্ত ভােলা িজিনষগুিল িনেয় িগেয়িছল এবং আমােদর
ছঁুেড় েফেল িদেয়িছল|

েস একজন ৈদতয্াকার দানব েয ভরেপট না হওয়া পযর্ন্ত সব
িকছুেক েখেয় েনয়|

েস আমােদর যা িকছু ভােলা িছল তা িনেয় িনেয়
আমােদর দূের ছঁুেড় েফেল িদেয়েছ|

35 বািবল আমােদর আঘাত করেত ভয়ঙ্কর িজিনস ঘিটেয়িছল|
এখন আমরা চাই েয বািবেল ঐসব ঘটনা ঘটুক|”

িসেয়ােনর েলাকরা ঐসব িজিনসগুিলর কথা বলেব:
“আমােদর েলাকেদর হতয্া করার জনয্ বািবেলর েলাকরা েদাষী|

এখন অপকেমর্র জনয্ তােদর শািস্ত হেচ্ছ|”
েজরুশােলম শহর ঐসব িজিনসগুিলর কথা বলেব|
36 তাই প্রভু বেলন,
“িযহূদা, আিম েতামােক রক্ষা করব|

বািবেলর শািস্ত প্রদান আিম িনিশ্চত করব|
আিম বািবেলর সমুেদ্রর জল শুিকেয় েদব
এবং তার জেলর প্রবাহ বন্ধ কের েদব|

37 বািবল ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব|
বািবল বনয্ কুকুেরর বাসস্থান হেব|

ধ্বংসসূ্তপ েদেখ েলাকরা অবাক হেয় যােব|
বািবেলর কথা ভাবার সময় েলাকরা তােদর মাথা নাড়েব|

বািবল এমন একটা জায়গায় পিরণত হেব
েযখােন েকান েলাক বাস করেব না|

38 “বািবেলর েলাকরা গজর্ নরত িসংেহর মত|
তারা িসংহশাবেকর মত গজর্ ন করেছ|

39ঐসব েলাকরা শিক্তশালী িসংেহর মেতা আচরণ করেছ|
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আিম তােদর জনয্ একিট েভাজসভা েদব|
আিম তােদর দ্রাক্ষারস পান করাব|

তারা সুসমেয়র মেতা হাসেব
এবং তারপর তারা িচর িদেনর জনয্ ঘুিমেয় পড়েব|
তারা আর কখনও উেঠ দঁাড়ােব না|”

প্রভু এই কথাগুিল বেলন|
40 “বািবেলর েলাকরা বধ হওয়ার জনয্ অেপক্ষারত েমষ এবং

ছাগেলর মত হেব|
আিম তােদর কসাই-খানায িনেয় যাব|

41 “েশশক পরািজত হেব|
পৃিথবীর সব েচেয় গির্বত শহর বন্দী হেব|
অনয্ানয্ জািতর েলাকরা বািবেলর িদেক তাকােব|

এবং তারা এমন সব িজিনস েদখেব েয ভয় পােব|
42 সমুদ্র বািবেলর ওপর িদেয় বেয় যােব|

এর গজর্ নরত েঢউ তােক আচ্ছািদত করেব|
43 বািবেলর শহরগুিল ধ্বংস প্রাপ্ত হেব এবং শূনয্ হেয় যােব|
বািবল শুষ্ক মরুভূিমেত পিরণত হেব|

এটা জনমানবহীন একটা েদেশ পিরণত হেব|
েলাকরা বািবেলর ওপর িদেয় চলাচলও করেত পারেব না|

44আিম বািবেল েবল মূির্ত্তেক শািস্ত েদব|
ঐ মূির্ত্ত যােদর িগেল েখেয়েছ বিম কিরেয় তােদর েবর কের
আনব|

বািবেলর চাির িদেকর প্রাচীর েভেঙ্গ পড়েব|
এবং অনয্ জািতর েলাকরা বািবেল আসা বন্ধ করেব|

45আমার েলাকরা, েতামরা বািবল েছেড় েবিরেয় এস|
িনেজেদর জীবন বঁাচােত েদৗেড় পািলেয় এস|
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প্রভুর ভয়ঙ্কর েরাধ েথেক দূের সের এস|

46 “আমার েলাকরা, আশা হািরেয়া না|
গুজব ছড়ােব িকন্তু েতামরা ভীত হেব না|

একটা গুজব আসেব এবছের|
অনয্ গুজব আসেব পেরর বছের|

েদেশ ভয়ঙ্কর যুেদ্ধর গুজব আসেব|
শাসকরা এেক অপেরর িবরুেদ্ধ লড়াই করেছ এই গুজবও আসেব|
47 বািবেলর মূির্ত্তগুেলােক শািস্ত েদওয়ার সময়

িনিশ্চত ভােবই আসেব|
আিম তােদর িনশ্চয়ই শািস্ত েদব|
এবং েগাটা বািবল েদশ তােত লিজ্জত হেব|

রাস্তার ওপের অেনক মৃতেদহ পেড় থাকেব|
48 তখন স্বগর্ ও মতর্ এবং তার মেধয্ যত িকছু আেছ

বািবেলর বয্াপাের আনেন্দ উল্লাস করেব|
তারা উল্লাস করেব কারণ উত্তর েথেক একিট েসনাবািহনী এেস

বািবেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব|”
প্রভু এই কথাগুিল বেলন|

49 “বািবল ইস্রােয়লীয়েদর হতয্া কেরিছল|
বািবল পৃিথবীর প্রেতয্কিট জায়গার েলাকেদর হতয্া কেরিছল|

তাই বািবেলর পতন অবশয্ই হেব|
50 েতামরা েলাকরা, যারা তরবািরর হাত েথেক পািলেয় এেসেছ,

েতামরা যিদ বঁাচেত চাও তেব েতামােদর বািবল পিরতয্াগ করেত
হেব|

তাড়াতািড় কর, অেপক্ষা কেরা না|
েতামরা দূরবতীর্ েদেশ আছ|

িকন্তু েযখােনই থাক না েকন প্রভুেক স্মরণ কর এবং েসই সেঙ্গ
েজরুশােলমেকও স্মরণ কর|”
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51 “আমরা িযহূদার েলাকরা লিজ্জত|
আমােদর অপমান করা হেয়েছ|

েকন? কারণ িবেদশীরা এেস
পিবত্রস্থান প্রভুর উপাসনাগৃেহ ঢুেক পেড়েছ|”

52 প্রভু বেলন, “বািবেলর মূির্ত্তেদর
আমার শািস্ত েদওয়ার সময় আসেছ|

েস সময় ঐ েদেশর সবর্ত্র
আহত েলাকরা যন্ত্রণায় কঁাদেব|

53 বািবল হয়েতা আকাশ না েছঁায়া পযর্ন্ত উঠেত পাের|
বািবল তার দুগর্গুিলেক হয়েতা শিক্তশালী করেত পাের|

িকন্তু আিম ঐ শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ েলাক পাঠাব|
এবং ঐ সব েলাকরা তােক ধ্বংস করেব|”

প্রভু এই কথাগুিল বেলন|

54 “আমরা বািবেলর েলাকেদর কান্না শুনেত পাব|
েলাকরা বািবেলর সমস্ত িজিনসপত্র ধ্বংস করেছ, েসই ধ্বংেসর
শব্দ আমরা শুনেত পাব|

55 প্রভু বািবলেক খুব তাড়াতািড় ধ্বংস করেবন|
িতিন শহেরর িচৎকার শব্দ থািমেয় েদেবন|

শত্রুরা সমুদ্র গজর্ েনর মেতা িচৎকার করেত করেত আসেব|
েলাকরা চারিদক েথেক েস শব্দ শুনেত পােব|

56 েসনারা আসেব এবং বািবলেক ধ্বংস করেব|
বািবেলর ৈসনয্েদর বন্দী করা হেব এবং তােদর ধনুক েভেঙ্গ
েদওয়া হেব|

েকন? কারণ প্রভু এখানকার েলাকেদর তােদর অপকেমর্র শািস্ত
িদেচ্ছন|

প্রভু তােদর েযাগয্ শািস্ত পুেরাপুির েদেবন|
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57আিম বািবেলর সমস্ত জ্ঞানী মানুষ
এবং গুরুত্বপূণর্ পদািধকারীেদর মাতাল করব|

আিম রাজয্পাল, আিধকািরক
এবং েসনােদরও মাতাল করব|

তারপর তারা িচর কােলর জনয্ ঘুিমেয় পড়েব|
তারা আর কখনও েজেগ উঠেব না|”

রাজা এই কথাগুিল বলেলন|
তঁার নাম প্রভু সবর্শিক্তমান|

58 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন,
“বািবেলর েমাটা শিক্তশালী েদওয়াল েভেঙ্গ েফলা হেব|

তার উঁচু ফটকগুিল পুিড়েয় েদওয়া হেব|
বািবেলর েলাকরা কেঠার পিরশ্রম করেব|

িকন্তু এটা তােদর েকানও কােজই আসেব না|
শহরেক রক্ষা করার েচষ্টা করেত িগেয়

তারা খুবই ক্লান্ত হেয় পড়েব|
িকন্তু তারা শুধুমাত্র জ্বলন্ত িশখার জ্বালানী হেব|”

িযরিময় বািবেল একিট বাতর্ া পাঠাল
59 এটা হল েসই বাতর্ া েযটা িযরিময় উচ্চপদস্থ কমর্চারী সরায়েক

িদেয়িছেলা| সরায় হল েনিরেযর পুত্র| েনিরয হল মহেসেয়র পুত্র| সরায়
িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র সেঙ্গ বািবেল িগেয়িছল| এটা িসিদিকেয়র
রাজত্ব কােলর চতুথর্ বছের ঘেটিছল| েস সমেয় িযরিময় সরায়েক এই
বাতর্ া িদেয়িছল| 60 বািবেল েয সব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেব তা িযরিময়
একটা িবেশষ ধরেণর খাতায় িলেখিছল| বািবল সম্পেকর্ যাবতীয়
ঘটনার কথা েস িলেখিছল|

61 িযরিময় সরায়েক বলল, “সরায় বািবেল যাও| বাতর্ াগুিল েসখােন
পাঠ করেব| সবাই েযন িনিশ্চত ভােব এই বাতর্ াগুিল শুনেত পায়|
62 তারপর বল: �প্রভু আপিন বেলিছেলন েয আপিন বািবলেক ধ্বংস
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করেবন| আপিন বািবলেক এমন ভােব ধ্বংস করেবন েয েসখােন
েকান জনপ্রাণী েবঁেচ থাকেব না| এই েদশিট িচর কােলর ধ্বংসসূ্তেপ
পিরণত হেব|� 63 এই খাতািট পাঠ করার েশেষ, এর সেঙ্গ একিট
পাথর বঁাধেব| তারপর এই খাতািট ফরাৎ নদীর জেল ছঁুেড় েফেল
েদেব| 64 তারপর বলেব, �একই ভােব, বািবলও ডুেব যােব| বািবল
আর কখনও উেঠ দঁাড়ােব না| বািবল ডুেব যােব কারণ ভয়ঙ্কর সব
ঘটনা আিম এখােন ঘটাব|� ”
িযরিমেয়র কথা এখােন েশষ হল|

52
েজরুশােলেমর পতন

1 িসিদিকয় 21বছর বয়েস িযহূদার রাজা হন| িতিন 11 বছর
েজরুশােলেম রাজত্ব কেরন| িসিদিকেয়র মা হেলন হমুটল| িতিন
িছেলন িযরিমেয়র কনয্া| িলব্না নামক শহের হমুটল থাকেতন|
2 িসিদিকয় পাপ কাজ কের েবড়ােতন| অেনকটা রাজা িযেহায়াকীেমর
মেতা| িসিদিকেয়র এইসব অসৎ কমর্সমূহ প্রভু পছন্দ কেরন িন| 3প্রভু
েজরুশােলম ও িযহূদার প্রিত এত েরেগ েগেলন েয অবেশেষ িতিন
তােদর তঁার সামেন েথেক ছঁুেড় েফেল িদেলন|
িসিদিকয় বািবেলর রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ েঘাষণা করেলন|

4 সুতরাং িসিদিকেয়র শাসেনর নবমতম বছেরর দশম মােসর
দশম িদেন বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর েজরুশােলম আক্রমণ
কেরন| বািবেলর রাজার সেঙ্গ তঁার সমস্ত েসনাবািহনী িছল| তারা
েজরুশােলেমর বাইের অস্থায়ী িশিবর গেড়| তারপর তারা উঁচু প্রাচীেরর
মত বঁাধ ৈতরী করল যােত এই প্রাচীরগুিলর ওপর উেঠ অনায়ােস
েজরুশােলেম প্রেবশ করা যায়| 5 েজরুশােলম শহর বািবেলর
েসনােদর দ্বারা িসিদিকেয়র রাজত্ব কােলর প্রায় একাদশ বছর পযর্ন্ত
অবরুদ্ধ িছল| 6 ঐ বছেরর চতুথর্ মােসর নবম িদেন শহেরর সমস্ত
খাদয্ িনঃেশিষত হেয় েগল| েলাকেদর জনয্ আর েকান খাদয্ই রইল
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না| 7 কু্ষধায় পাগল প্রায় অবরুদ্ধ শহরবাসীেদর িঠক ঐ সময়ই
বািবেলর ৈসনয্রা আক্রমণ করল| িযরিময়র ৈসনয্রা রােতর অন্ধকাের
দুই প্রাচীেরর মধয্বতীর্ প্রেবশদ্বার িদেয় পালােত লাগল| বািবেলর
েসনারা চািরিদক িঘের থাকেলও রাজার বাগােনর কােছর েগট িদেয়
েজরুশােলেমর েসনারা শহর ছাড়েত থােক| এই পলায়নরত েসনােদর
গন্তবয্স্থল িছল দূরবতীর্ মরুভূিম|

8 বািবেলর ৈসনয্দল িসিদিকয়েক তাড়া করল| অবেশেষ িযরীেহার
সমতলভূিমেত তারা তােক ধরেত সফল হয়| িসিদিকেয়র সব ৈসনয্রা
পািলেয় যায়| 9 বন্দী িসিদিকয়েক িরব্লা শহের বািবেলর রাজার কােছ
হািজর করােনা হয়| হমাৎ েদেশই িরব্লা শহর| এখােন বািবেলর রাজা
িসিদিকেয়র শািস্ত িনধর্ারণ কের| 10 বািবেলর রাজা প্রথেম িসিদিকেয়র
পুত্রেক হতয্া কের| িনজ সন্তােনর এমন মমর্ািন্তক মৃতুয্েক প্রতয্ক্ষ
করেত হেয়েছ িসিদিকয়েক| বািবেলর রাজা িসিদিকয়েক তঁার পুত্রেদর
হতয্া সাক্ষী হেত বাধয্ কেরিছেলন| িতিন িযহূদার রাজকমর্চারীেদরও
িরব্লােত হতয্া কেরিছেলন| 11 এর পর বািবেলর রাজার িনেদর্ েশ
িসিদিকেয়র দুই েচাখ উপেড় েনওয়া হয়| িপতেলর েচেন েবঁেধ
িসিদিকয়েক বািবেল এেন কারারুদ্ধ করা হয়| মৃতুয্র িদন পযর্ন্ত
িসিদিকয় এই কারাগােরই িছেলন|

12 বািবেলর রাজার িবেশষ রক্ষী িছল নবূষরদন| রাজা
নবূখিদ্রত্ সেরর শাসেনর উনিবংশিত বছেরর* পঞ্চম মােসর দশম
িদেন নবূষরদন েজরুশােলেম আেসন| 13 প্রভুর উপাসনালয েস
পুিড়েয় েদয়| েজরুশােলেম সমস্ত বািড়সমূহ এবং রাজপ্রাসাদ
নবূষরদেনর িনেদর্ েশ পুিড়েয় েফলা হয়| 14 বািবলীয় ৈসনয্দল
েজরুশােলেমর চািরিদেকর প্রাচীরগুেলা েভেঙ িদেয়িছল| এই
েসনােদর েনতৃেত্ব িছেলন নবূষরদন| 15 সমস্ত েলাকরা যারা
েজরুশােলম শহের বন্দী হেয়িছল, তােদর বািবল িনেয় যাওয়া
হেয়িছল| তাছাড়া আেগই যারা আত্মসমপর্ণ কেরিছল তােদরও বন্দী
কের বািবেল িনেয় আেস নবূষরদন| দক্ষ কািরগরেদরও েস বািবেল
* 52:12: রাজা � বছর অথর্াৎ খৃষ্টপূবর্ 587
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আেন| 16 িকন্তু নবূষরদন িকছু খুব গরীব েলােকেদর েফেল েরেখ
যায়| েস তােদর েক্ষতগুিলেত এবং দ্রাক্ষা েক্ষগুিলেত কাজ করবার
জনয্ েরেখ যায়|

17 বািবেলর েসনারা উপাসনালেয়র িপতেলর থাম েভেঙ েদয়|
তারা প্রভুর উপাসনাগৃেহ খঁুিটগুিল ও িপতেলর ট্য়াঙ্কও েভেঙ েদয়|
সমস্ত িপতলই তারা বািবেল বেয় িনেয় িগেয়িছল| 18 বািবেলর েসনারা
উপাসনালেয়র বয্বহৃত িপতেলর সমস্ত মূলয্বান সামগ্রী লুঠ কের
েনয়| ধাতুর ৈতির েছাট বড় মােপর পাত্র, েবলচা, েমামবািতদান তারা
িনেয় যায়| 19 রাজার িবেশষ রক্ষীেদর েনতা এই সব িজিনসগুিল
লুট কের িনেয় িগেয়িছল: লুিণ্ঠত সামগ্রীর মেধয্ েবিসন, বািতদান,
আগুেনর পাত্র, বড় আকােরর পাত্র, েপয় ৈনেবদয্র সাজ সরঞ্জাম
প্রভৃিত উেল্লখেযাগয্| েস েসানা ও রূেপার ৈতরী সমস্ত িজিনসপত্র
লুঠ কেরিছল| 20 েস আেরা িনেয়িছল: স্তম্ভ দুিট, নীেচ 12িট ষঁাড়সহ
সমুদ্রিট এবং অস্থাবর খঁুিটগুিল| এগুেলা সব রাজা শেলামন ৈতরী
কেরিছেলন| এটাও েস লুঠ কের| িপতেলর ৈতরী এই সব িজিনসগুিল
এত ভারী িছল েয তা ওজন করা েযত না|

21স্তম্ভগুিলর উচ্চতা িছল 27ফুট | প্রিতিট স্তম্ভ িছল 18 ফুট চওড়া
ও ফঁাপা| প্রিতিট স্তেম্ভর েদওয়াল 4 ইিঞ্চ পুরু িছল| 22স্তেম্ভর ওপেরর
িপতেলর চূড়া িছল 7/1-2 ফুট উঁচু| ওটা একিট জােলর মত নকশা ও
িপতেলর ৈতরী েবদানা িদেয় সাজােনা িছল| 23 স্তেম্ভর েদওয়ােল 96
িট এবং সব িমিলেয় েমাট 100 িট েখাদাই করা েবদানা েদখা েযত|

24 নবূষরদন ও তারা িবেশষ রক্ষী বািহনী সরায় এবং সফিনয়েক
বন্দী কের| সরায় িছেলন প্রধান যাজক| সফিনয়র পদ িছল পরবতীর্
উচ্চতম যাজক| উপাসনালেয়র িতন দ্বাররক্ষীও বন্দী হয়| 25 িবেশষ
রক্ষী বািহনীর প্রধান যুদ্ধরত েলাকেদর ভারপ্রাপ্ত আিধকািরকেক বন্দী
করল| রাজার সাত উপেদষ্টা বন্দী হয়| 60 জন সাধারণ েলাকসহ
একজন েলখক িযিন েলাকেদর েসনািবভােগ েদবার ভারপ্রাপ্ত িছেলন,
সবাই বন্দী হেয়িছল| সমস্ত বন্দীেদর েজরুশােলম েথেক বািবেল িনেয়
যাওয়া হেয়িছল| 26 নবূষরদন, ৈসনয্াধক্ষ ঐ সমস্ত েলােকেদর িরব্লা,
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েযখােন বািবেলর রাজা িছেলন েসখােন িনেয় েগল| 27 বন্দীেদর িনেয়
নবূষরদন িরব্লা শহের আেস| িরব্লা হমাৎ েদেশ অবিস্থত| এই শহেরই
বািবেলর রাজা অবস্থান করিছেলন| রাজার িনেদর্ েশ সমস্ত বন্দীেদর
হতয্া করা হয়| একই ভােব িযহূদা েথেক েলােকেদর বন্দী কের এেন
হতয্া করা হল|
তাই, িযহূদার েলাকেদর তােদর েদশ েথেক িনবর্াসন েদওয়া হল|

28 এই ভােব নবূখিদ্রত্ সর অেনক েলাকেক বন্দী কেরন:

নবূখিদ্রত্ সেরর রাজত্ব কােলর সপ্তম বছের িযহূদা েথেক 3023
জনেক বন্দী কের আনা হেয়িছল|

29 তঁার রাজত্ব কােলর অষ্টাদশ বছের েজরুশােলম েথেক েনওয়া
বন্দীেদর সংখয্া িছল 832 জন|

30 রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর ত্রেযািবংশিততম বছেরর রাজেত্বর সময়
নবূষরদন িযহূদা েথেক 745 জনেক বন্দী কের আেনন|

েমাট 4600 মানুষ বন্দী হেয়িছল রাজার এই িনেদর্ েশ| এেদর বন্দী
কেরিছল িবেশষ রক্ষীবািহনীর েনতা নবূষরদন|

িযেহায়াখীন মুক্ত হল
31 িযহূদার রাজা িযেহায়াখীন 37 বছর বািবেলর কারাগাের বন্দী

িছল| িযেহায়াখীেনর কারাবােসর সঁাইিত্রশতম বেষর্ বািবেলর রাজা
ইিবল মেরাদক করুণা কের তােক মুিক্ত েদন| িতিন দ্বাদশ মােসর
25তম িদেন িযেহায়াখীনেক মুিক্ত েদন| ইিবল ঐ বছেরই বািবেলর
রাজা হেয়িছল| 32 রাজা ইিবল-মেরাদক িযহূদার রাজা িযেহায়াখীেনর
প্রিত দয়াপরবশ হেয় ভাল বয্বহার কেরন|অনয্ রাজারা যারা তঁার সেঙ্গ
বািবেল িছল, তােদর তুলনায় িযেহায়াখীনেক উচ্চতর পেদ সম্মািনত
কেরিছেলন| 33 িযেহায়াখীন তার কারা-বস্ত্র খুেল েফেলিছল এবং
তােক নতুন েপাশাক েদওয়া হেয়িছল| শুধু তাই নয় েস জীবেনর বাকী
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সময় রাজার েটিবেল বেস খাওয়া দাওয়া কেরিছল| 34 বািবেলর রাজা
প্রিতিদন িযেহায়াখীনেক অনুদান িদত| এই অনুদান িযেহায়াখীেনর
মৃতুয্র আেগ পযর্ন্ত চালু িছল|
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