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েযােয়ল ভাববাদীর পুস্তক

পঙ্গপাল ফসল ধ্বংস করেব
1 পথূেয়েলর পুত্র েযােয়েলর কােছ প্রভুর এই বাতর্ া:

2 েহ প্রবীেণরা, কথাটা েশান!
েদেশ বসবাসকারী সকেল েশান|

েতামােদর জীবন কােল এর আেগ িক কখনও এই রকম ঘটনা
ঘেটেছ?

না! েতামােদর িপতৃপুরুষেদর সময়ও িক এই রকম েকােনা ঘটনা
ঘেটেছ? না!

3 েতামােদর সন্তানেদর এই সম্বেন্ধ বেলা|
েতামােদর সন্তানরা তােদর সন্তানেদর বলুক|
আবার তােদর সন্তানরা তােদর পরবতীর্ প্রজন্মেক বলুক|

4কাটুের পঙ্গপাল যা েরেখ েগেছ
তা ঝঁােকর পঙ্গপাল েখেয় েগেছ|

আর ঝঁােকর পঙ্গপাল যা েরেখ েগেছ
তা লাফােন পঙ্গপাল েখেয় েগেছ|

আর লাফােন পঙ্গপাল যা েরেখ েগেছ
তা ধ্বংসকারী পঙ্গপাল েখেয় েগেছ|

পঙ্গপাল এল
5 ওেহ মাতালরা ওঠ, কঁােদা!
ওেহ মদয্পায়ীরা,

িমষ্টি দ্রাক্ষারেসর জনয্ হা-হুতাশ কর!
কারণ তা েতামােদর মুখ েথেক েকেড় েনওয়া হেয়েছ|
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6 এক িবশাল ও শিক্তশালী েদশ আমার েদশেক আক্রমণ কেরেছ|
েসখােন অগিনত ৈসনয্ িছল|

তােদর অস্ত্রগুিল িসংেহর দঁােতর মত ধারােলা
এবং িসংেহর েচায়ােলর মত শিক্তশালী|

7 এিট আমার দ্রাক্ষা েক্ষত্র
ও ডুমুর গাছগুেলা ধ্বংস কেরেছ|

এিট ডুমুর গােছর ছাল ছািড়েয় িনেয় তা েফেল িদেয়েছ,
তাই তার শাখাগুিল সাদা হেয় েগেছ|

েলােকর এন্দন
8 যার যুবক স্বামী মারা েগেছ,

েসই যুবতী মিহলার মত চেটর েপাষাক পের কঁােদা|
9 প্রভুর মিন্দের আর ৈনেবদয্ ও পানীয় উৎসগর্ করা হয় না|

তাই যাজকগণ! প্রভুর দাসরা, েশাক প্রকাশ কেরা!
10 েক্ষত্রগুিল িবনষ্ট হেয় েগেছ,
মািট শুিকেয় েগেছ|

সমস্ত শসয্ নষ্ট হেয় েগেছ|
নতুন দ্রাক্ষারস শুিকেয় েগেছ|

টাট্কা অিলভ েতল েশষ হেয় েগেছ|
11 ওেহ চাষীরা েতামরা দুঃখ কর!
দ্রাক্ষা েক্ষেত্রর চাষীরা হাহাকার কর!
গম ও যেবর জনয্ কঁােদা!

কারণ েক্ষেতর ফসল ধ্বংস হেয় েগেছ|
12 দ্রাক্ষালতা শুিকেয় েগেছ|

ডুমুর গাছ মারা েগেছ|
ডািলম, তাল ও আেপল,

এমনিক েক্ষেতর সমস্ত গাছ শুিকেয় েগেছ|
সিতয্ েলাকেদর মেধয্ েয সুখ িছল তা শুিকেয় েগেছ|
13 েহ যাজকগণ, চেটর েপাষাক পের উচ্চস্বের কঁােদা|



েযােয়ল 1:14 iii েযােয়ল 2:1

েতামরা যারা েবদীর পিরচারকরা উচ্চস্বের কঁােদা|
েহ ঈশ্বেরর দাসরা চেটর েপাশাক পের ঘুিমেয় থােকা|

কারণ ঈশ্বেরর মিন্দের উৎসগর্ করার জনয্ েকান শসয্ ৈনেবদয্
ও েপয় ৈনেবদয্ থাকেব না|

পঙ্গপােলর দ্বারা ভয়ানক ধ্বংস কাণ্ড
14উপবােসরজনয্ একিট িবেশষ সময় েঘাষণা কেরা| িবেশষ সভার

জনয্ েলাকেদর একত্র কেরা| েদেশর সমস্ত েলাক ও েনতােদর একত্র
কেরা| তােদর সবাইেক েতামার প্রভু ঈশ্বেরর মিন্দের িনেয় এস এবং
সাহােযয্র জনয্ প্রভুর কােছ খুব েজাের কান্নাকািট কর|

15 িবমষর্ হও! কারণ প্রভুর েসই িবেশষ িদন সিন্নকট| েসই
সময় েথেক ঈশ্বর সবর্শিক্তমােনর কাছ েথেক আক্রমেণর নয্ায় শািস্ত
আসেব| 16 এিক সুস্পষ্ট নয় েয আমােদর েকান খাদয্ েনই? এটা িক
সুস্পষ্ট নয় েয আনন্দ এবং সুখ আমােদর প্রভুর মিন্দর েথেক চেল
িগেয়েছ? 17 আমােদর শসয্ বীজ মািটেত পেচ নষ্ট হেয় িগেয়েছ|
গুদামগুেলা ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|আমােদর েগালাবািড়গুেলা শূনয্ এবং
েভেঙ্গ পেড়েছ কারণ আমােদর শসয্ শুিকেয় েগেছ এবং মৃত|

18 পশুগুেলা কঁাদিছল! গরুর পাল ঘুের ঘুের েবড়ােচ্ছ| কারণ
তােদর খাবার ঘাস েনই| এমনিক েমেষরাও কষ্ট পােচ্ছ কারণ আমরা
পাপ কােযর্র জনয্ অপরাধী| 19 প্রভু আিম সাহােযয্র জনয্ েতামায়
ডাকিছ, কারণ প্রান্তেরর চারণভূিম আগুেন পুেড় েগেছ এবং েখালা
মােঠর সমস্ত গাছ তােত ঝলেস েগেছ| 20 এমনিক পশুরাও েতামার
কােছ কঁাদেব কারণ জেলর ঝণর্াগুেলা শুিকেয় েগেছ আর আগুন
সবুজ েক্ষেত্র ছিড়েয় পেড় তােদর মরুভূিমেত পিরণত কেরেছ|

2
প্রভুর আগমেনর িদন

1 িসেয়ােন িশঙা বাজাও|
আমার পিবত্র পবর্েত েজাের িচৎকার কেরা|
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েদেশর সমস্ত বািসন্দারা
ভেয় েকঁেপ উঠুক|

কারণ প্রভুর িদন আসেছ
এবং তা সিন্নকট|

2 েসটা এক অন্ধকার, িবষণ্ন িদন হেব|
এটা অন্ধকার এবং েমঘলা িদন হেব|

অন্ধকার েয ভােব পবর্েত েছেয় যায়
েসই ভােব িবশাল ও শিক্তশালী ৈসনয্ েদখা যােব|

এর আেগ কখনও এমন হয় িন|
আর এর পেরও এমন হেব না|

3আগুন তােদর সামেন গ্রাস করেব
এবং অিগ্নিশখা তােদর পশ্চােত জ্বলেব|

তােদর সামেনর েদশ হেব
েযন এক এেদান উদয্ান|

িকন্তু তােদর পশ্চােত েদশ
েযন শূনয্ মরুভূিম|

েকান িকছুই তােদর এিড়েয় যােব না|
4 তােদর েদখেত েঘাড়ার মত|

আর যুেদ্ধর েঘাড়ার মেতা তারা েদৗড়ায়|
5ঐ েশান পবর্েতর ওপর তােদর রেথর শব্দ|

েসই শব্দ খড় জ্বালােনা আগুেনর শেব্দর মেতা
এবং একিট শিক্তশালী ৈসনয্ বািহনীর মত

যারা যুদ্ধ করেত আসেছ|
6ঐ ৈসনয্দেলর সামেন েলােক ভেয় কঁােপ|

তােদর মুখ ভেয় িববণর্ হেব|

7 তারা দ্রুত েদৗড়ায়
এবং েযাদ্ধােদর মেতা তারা প্রাচীের চড়েত পটু|

তারা কুচকাওয়াজ কের সামেন এিগেয় যায়|
তারা তােদর পথ েথেক সের যায় না|
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8 তারা এেক অেনয্র সেঙ্গ ধাক্কাধািক্ক কের না|
প্রেতয্ক ৈসনয্ তার িনেজর পেথ চেল|

এমনিক যিদ একজন ৈসনয্ আহত হেয় পেড়
অনয্রা িঠক ভােবই কুচকাওয়াজ কের চেল|

9 তারা শহেরর মেধয্ েদৗেড় যায়|
তারা দ্রুত প্রাচীেরর উপর ওেঠ|

ঘেরর মেধয্ উেঠ পেড়|
জানালা িদেয় েচােরর মত ঢুেক পেড়|

10 তােদর সামেন েযন পৃিথবী ও আকাশ েকঁেপ ওেঠ|
সূযর্ ও চঁাদ অন্ধকার হেয় যায়| তারারা উজ্জ্বলতা প্রকাশ বন্ধ
কের|

11 প্রভু িনেজ তার ৈসনয্েদর িচৎকার কের ডাকেছন|
তঁার িশিবর খুব বড়|

সিতয্ েসই ৈসনয্রা তঁার আেদশ মােন|
তারা খুবই শিক্তশালী|

প্রভুর িদন হেব সিতয্ তীব্র ও ভয়ানক;
েক তা সহয্ করেত পাের?

পিরবতর্ েনর জনয্ েলাকেদর কােছ প্রভুর আহবান
12 প্রভু বলেলন,
“এখন েতামরা সবর্ান্তঃকরেণ আমার কােছ িফের এস|

উপবাস, েরাদন ও িবলাপ করেত করেত এস!
13আর েতামােদর হৃদয় িছন্ন কর, েতামােদর বস্ত্র নয়|”
েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছই িফের এস|

কারণ িতিন কৃপাময়|
িতিন চট কের েরেগ ওেঠন না|
িতিন মহা দয়াময়|

হয়েতা িতিন েয অমঙ্গেলর পিরকল্পনা কেরিছেলন
েস িবষেয় তঁার মন পিরবতর্ ন করেবন|

14 েক জােন, প্রভু হয়েতা তঁার মন পিরবতর্ ন করেত পােরন|
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এমনিক িতিন হয়েতা েতামােদর জনয্ পশ্চােত আশীবর্াদ েরেখও
েযেত পােরন|

তাহেল েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্
বিল ও েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেত সক্ষম হেব|

প্রভুর কােছ প্রাথর্না কর
15 িসেয়ােন িশঙা বাজাও|

উপবােসর িদন িঠক কর|
িবেশষ সভার িদন েঘাষণা কর|

16 েলাকেদর একত্র কর|
িবেশষ সভা ডাক|

বয়স্ক েলাকেদর একত্র কর|
িশশু ও বাচ্চােদর একত্র কর|

বর ও কেনরা তােদর শযয্া ঘর
েথেক েবিরেয় আসুক|

17 বারান্দা ও েবদীর মেধয্
যাজকরা, প্রভুর দােসরা কঁাদুক|

তােদর সবাই বলুক:
“প্রভু েতামার েলাকেদর প্রিত কৃপা কর|

েতামার েলাকেদর লজ্জায় পড়েত িদও না|
অনয্ েদেশর েলাকেদর েতামার েলাকেদর িনেয় ঠাট্টা করেত
িদও না|

অনয্ েদেশর েলাকেদর েহেস বলেত িদও না,
�ওেদর ঈশ্বর েকাথায়?� ”

প্রভু আবার েদশ পুনঃস্থাপন করেবন
18 তখন প্রভু তঁার েদেশর জনয্ ঈষর্াকাতর হেবন

এবং তঁার েলাকেদর দয়া করেবন|
19 তখন প্রভু তঁার েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেলন,
এবং বলেলন, “আিম েতামােদর কােছ শসয্ দ্রাক্ষারস ও অিলভ েতল

পাঠােবা
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এবং েতামরা প্রচুর পােব ও তােত েতামরা সন্তুষ্ট হেব|
আিম আর অনয্ েদশেক েতামােদর কখনও অপমান করেত েদব না|
20আিম উত্তর েদশীয েলাকেদর েতামােদর কাছ েথেক বহু দূের পাঠাব

এবং আিম তােদর শুষ্ক ও ধ্বংসপ্রাপ্ত েদেশ িনবর্াসেন পাঠাব|
আিম তােদর িকছুেক পূবর্িদেকর সমুেদ্র

এবং িকছুেক পিশ্চেমর ভূমধয্সাগের পাঠাব|
তারা পেচ যােব

এবং তােদর পূির্ত্তগন্ধ ওপের উঠেব,
কারণ তারা অেনক ক্ষিত কেরেছ!”

ভূিমেক নবািয়ত করা হেব
21 েহ েদশ, ভয় েকােরা না|

আনন্দ অনুষ্ঠান কর
কারণ প্রভু মহৎ  মহৎ  কাজ করেবন|

22 মােঠর পশুরা ভয় েপেয়া না
কারণ প্রান্তেরর ভূিমেত আবার ঘাস জন্মােব|

গােছ আবার ফল ধরেব,
এবং ডুমুর ও দ্রাক্ষা গােছ আবার উত্তম ফল হেব|

23 িসেয়ােনর েলাকরা েতামরা প্রভু ঈশ্বেরেত আনন্দ অনুষ্ঠান কর|
কারণ িতিন তঁার উদারতার িচহ্ন িহসােব বৃষ্টি বষর্ােবন|

তা ছাড়াও িতিন আেগর মেতাই
েতামােদর আেগ আেগ বৃষ্টি ও েশেষর িদেক বৃষ্টি েদেবন|

24আর েঢঁিকর েমেঝগুিল শেস ভের যােব,
অিলভ েতেল ও দ্রাক্ষারেস িপেপগুেলা ভের উপেচ পড়েব|

25 “আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ
েয সমস্ত ঝঁােকর পঙ্গপাল,
লাফােন পঙ্গপাল,
ধ্বংসকারী পঙ্গপাল,
এবং কাটুের পঙ্গপাল অথর্াৎ আমার মহা ৈসনয্রা পািঠেয়িছলাম
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যারা েসই বছর েতামােদর শসয্ ধ্বংস কেরেছ
তা আিম পিরেশাধ করব|

26 েতামরা প্রচুর খাবার েখেয়
তৃপ্ত হেব

এবং প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর নােমর প্রশংসা করেব|
কারণ িতিন েতামােদর জনয্ অেলৗিকক চমৎ  কার কাজ
কেরেছন|

প্রভু বেলন, আমার েলাকরা আর কখনও লিজ্জত হেব না|
27আর েতামরা জানেব েয আিম (প্রভু) ইস্রােয়েলর মেধয্ বাস কির|
আিমই েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বর

আর েকান ঈশ্বর েনই|
আমার েলাকরা আর কখনও লিজ্জত হেব না|”

ঈশ্বর সমস্ত েলাকেদর তঁার আত্মা েদেবন
28 “এখন েথেক আিম আমার আত্মা সবার মেধয্ েঢেল েদব|
এর ফেল েতামােদর েছেলেমেয়রা ভাববাণী বলেব|

বয়স্ক েলাকরা স্বপ্ন েদখেব
আর েতামােদর কিণষ্ঠরা দশর্ন পােব|

29আর েসই সময় আিম এমনিক,
েতামােদর দাসদাসীেদর ওপরও আমার আত্মা েঢেল েদব|

30আিম আকােশ ও পৃিথবীেত িচহ্ন েদখাব|
রক্ত, আগুন ও েধঁায়ার স্তম্ভ েদখা যােব|

31 সূযর্ অন্ধকার হেয় যােব, চঁাদ রেক্তর মত লাল হেয় যােব|
আর তারপর প্রভুর েসই মহান ও ভয়ঙ্কর িদন আসেব!

32আর যারাই প্রভুর নাম ডােক তারা রক্ষা পােব|
কারণ প্রভুর বাকয্ানুসাের ঐ সমস্ত েলাক িসেয়ান পবর্েত

ও েজরুশােলেম েবঁেচ থাকেব|
হঁয্া, ঐ সমস্ত েবঁেচ যাওয়া েলাক, যােদর প্রভু েডেকেছন তারাই িফের

আসেব|
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3
িযহূদার শত্রুেদর প্রিত প্রভুর শািস্ত

1 “েসই সময় আিম িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর বন্দী দশা
হেত িফিরেয় আনব| 2আিম সমস্ত েদশেক একত্র কের িযেহাশাফেটর
উপতয্কায় িনেয় আসব| েসখােন আিম তােদর িবচার করব| েসই
েদেশর েলাকরা আমার ইস্রােয়েলর েলাকেদর িছন্ন িভন্ন কেরিছল|
তারা তােদর অনয্ েদেশর মেধয্ বাস করেত বাধয্ কেরিছল| েসই
জনয্ আিম েসইসব েদশেক শািস্ত েদব| ঐসব েদশ আমার েদশেক
িনেজেদর মেধয্ ভাগ কেরিছল| 3 তারা আমার েলাকেদর জনয্
গুিলবাট বয্বহার কেরিছল| তারা এক েবশয্ার জনয্ েছেলেক এবং পান
করবার জনয্ দ্রাক্ষারেসর িবিনমেয় েমেয়েক িবেয় কেরিছল| এমন িক
তারা�

4 “েহ েসার ও সীেদান এবং পেলষ্টীয়েদর সমস্ত অঞ্চল আমার
প্রিত েতামােদর মেনাভাব িক? েকান িকছুর জনয্ িক েতামরা আমায়
শািস্ত িদচ্ছ? েতামরা িক মেন কর আমােক আঘাত করার জনয্ িকছু
করেত যাচ্ছ? শীঘ্রই আিম েতামােদর কােজর ফল িহেসেব েতামােদর
শািস্ত েদব| 5 েতামরা আমার রূেপা ও েসানা িনেয় িগেয়ছ এবং আমার
অিত উৎকৃষ্ট িজিনসগুিল েতামােদর মিন্দের িনেয় িগেয়ছ|

6 “েতামরা িযহূদার ও েজরুশােলেমর েলাকেদর গ্রীকেদর কােছ
িবিক্র কের িদেয়ছ, েযন তারা তােদর েদশ েথেক বহু দূের িনেয় েযেত
পাের| 7 তােদর েয েয স্থান িবিক্র হেয় েগেছ আিম তােদর েসখােন
েথেক িফিরেয়আনব এবংআিম েতামােদর খারাপ কােজর জনয্ শািস্ত
েদব| 8 আিম েতামােদর সন্তানেদর িযহূদার েলাকেদর কােছ িবিক্র
করব এবং তারা বহু দূেরর িশবায়ীয় েলাকেদর কােছ তােদর িবেয়
করেব|” প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|

যুেদ্ধর প্রস্তুিত
9 েতামরা জািতগেণর কােছ এই কথা েঘাষণা কর:
েতামরা যুেদ্ধর জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত কর!
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বলবান ৈসনয্েদর জািগেয় েতাল!
সমস্ত েযাদ্ধা যুেদ্ধ প্রেবশ করুক|
10 েতামােদর লাঙ্গল েভেঙ্গ খড়্গ ৈতির কর

এবং কােস্ত েভেঙ্গ বশর্া ৈতির কর|
দুবর্ল েয, েসও বলুক,

“আিম একজন বলবান েযাদ্ধা|”
11 েহ চাির িদেকর জািতগণ,

েতামরা তাড়াতািড় এস এবং এখােন এেস জেড়া হও!
েহ প্রভু েতামার বলবান ৈসনয্েদর আেনা!

12জািতগণ েজেগ ওঠ!
িযেহাশাফেটর উপতয্কায় এস!

আিম েসখােন বেস
চাির িদেকর জািতর িবচার করব!

13কােস্ত লাগাও
কারণ শসয্ পাকেছ!

এস দলন কর
কারণ দ্রাক্ষা মাড়বার কুণ্ড পূণর্!

িপেপ ভের উপেচ পড়েছ
কারণ তােদর দুষ্টতা মহান|

14 দণ্ডাজ্ঞার উপতয্কায়
প্রচুর েলােকর ভীড়

কারণ দণ্ডাজ্ঞার উপতয্কায়
প্রভুর িবেশষ িদন এিগেয় আসেছ|

15 সূযর্ ও চন্দ্র অন্ধকার হেয় যােব,
আকােশর নক্ষত্রও আর আেলা েদেব না|

16আর প্রভু ঈশ্বর িসেয়ান েথেক গজর্ ন করেবন
এবং িতিন েজরুশােলম েথেকও িচৎকার করেবন|

ফেল আকাশ ও পৃিথবী েকঁেপ উঠেব|
িকন্তু প্রভু ঈশ্বর

তঁার েলাকেদর পেক্ষ এক িনরাপদ আশ্রয়
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এবং িতিনই ইস্রােয়ল সন্তানেদর
পেক্ষ দৃঢ় দুগর্ হেবন|

17 “তখন েতামরা জানেব েয
আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর,

আিম আমার পিবত্র পবর্ত িসেয়ােন বাস কির|
আর েজরুশােলম পিবত্র হেব|

িবেদশীরা আর তার মেধয্ িদেয়
যাতায়াত করেব না|

িযহূদার জনয্ নতুন জীবেনর প্রিতশ্রুিত
18 “েসই িদেন পবর্ত েথেক

িমষ্ট দ্রাক্ষারস ঝের পড়েব
এবং উপপবর্ত েথেক দুেধর েস্রাত বইেব|

িযহূদার সমস্ত শূনয্ নদী জেল পূণর্ হেয় বইেব|
প্রভুর মিন্দর হেত এক উৎস েবর হেব,

যা আকিশয়া উপতয্কােক জল েযাগােব|
19 িমশর ধ্বংস স্থান হেব
এবং ইেদাম ধ্বংিসত প্রান্তের পিরণত হেব|

কারণ তােদর িনষু্ঠরতা িযহূদার েলাকেদর িবরুেদ্ধ েদখােনা
হেয়েছ|

তারা িনেদর্ াষ েলাকেদর
তােদর েদেশই হতয্া কেরিছল|

20 িকন্তু িযহূদােত সবর্দাই
েলােক বাস করেব,

েলােক বহু বংশ পরম্পরায়
েজরুশােলেম বাস করেব|

21 ওই েলাকরা আমার েলাকেদর হতয্া কেরিছল,
তাই সিতয্ সিতয্ই আিম তােদর েলাকেদর শািস্ত েদব!

প্রভু ঈশ্বর িসেয়ােন বাস করেবন!
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