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িযরিময়র িবলাপ

সবর্নাশ েদেখ েজরুশােলেমর কান্না
1 হায় েজরুশােলম! এক কােল েস িছল েলােক পিরপূণর্|

িকন্তু বতর্ মােন শহরিট ভীষণ জনশূনয্!
েজরুশােলম একদা িবেশ্বর েসরা শহর িছল|

িকন্তু এখন তার রূপ িবধবা মিহলার মেতা|
একসময় েস* িছল অেনক শহেরর মেধয্ রাণীর মেতা|

িকন্তু এখন েস দােস পিরণত|
2 রােত করুণ সুের কঁােদ েজরুশােলম|

তার গাল েবেয় অশ্রুধারা নােম|
সান্ত্বনা েদওয়ার মেতা তার েকউ েনই|

অেনক েপ্রিমক তার প্রিত বনু্ধভাবাপন্ন িছল|
িকন্তু এখন তােক সান্ত্বনা েদবার েকউ েনই|

তার সব বনু্ধরাই তােক প্রতারণা কেরেছ|
বনু্ধরা এখন তার শত্রুেত পিরণত হেয়েছ|

3 িযহূদা ভীষণ রকেমর শািস্ত ও যন্ত্রনা েপেয়িছল
এবং তারপর িযহূদােক বন্দী করা হয়|

িযহূদা অনয্ েদেশ বাস করেছ|
িকন্তু েস িবশ্রাম পােচ্ছ না|

েলাকরা তােক তাড়া করেছ|
তােক তারা সঙ্কীণর্ উপতয্কাগুিলর ওপর তাড়া করেছ এবং তােক
ধের েফলেছ|

4 িসেয়ােন যাবার পথঘাটগুিল েশাকাহত|
* 1:1: েস সমস্ত কিবতািটেত েজরুশােলমেক আলংকািরক ভােব এক নারীরূেপ বণর্না
করা হেয়েছ|
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কারণ উৎসব পালন করেত েকউ িসেয়ােন আসেছ না|
িসেয়ােনর প্রেবশ দ্বারগুিল ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|

যাজকরা েসখােন গভীর দীঘর্শ্বাস েফলেছ|
িসেয়ােনর যুবতী েমেয়রা হতবাক|

েমাট কথা েস দুঃেখ ভারাক্রান্ত|
5 েজরুশােলেমর শত্রুরা জয়ী হেয়েছ|

তার শত্রুরা এখন িনয়ন্ত্রনাধীন|
তার িবপক্ষীরা আরােম বাস কের|

এটা ঘেটেছ কারণ বহু পােপর জনয্ই প্রভু থােক শািস্ত িদেয়েছন|
তঁার সন্তানরা চেল িগেয়েছন,

শত্রুরা তােদর বন্দী কের িনেয় িগেয়েছন|
6 িসেয়ােনর েলাকেদর েসৗন্দযর্ আর েনই|

তার েনতারা হিরেণর মেতা|
শিক্ত না থাকেলও তারা ছুেট পালােচ্ছ|

কারণ অেনেকই তােদর ধরার জনয্ তাড়া করেছ|
7 পুরােনা িদেনর কথা েজরুশােলম ভাবেছ|
ভাবেছ েসই সমেয়র কথা

যখন েস যন্ত্রণা েভাগ করিছল এবং ছিড়েয় পেড়িছল|
তার সমস্ত মূলয্বান িজিনষ হারােনার কথা|

পুরােনা িদেনর উেল্লখেযাগয্ মধুর ঘটনার কথা|
শত্রুেদর হােত িনেজর েলাকেদর

বন্দী হওয়ার কথাও েস স্মরণ করেছ|
ধ্বংেসর সময় শত্রুরা

তােক েদেখ উপহাস কেরিছল|
েস সময় তােক

সাহাযয্ করার েকউ িছল না|
8 েজরুশােলম দারুণ পাপ কাজ কেরেছ|
আর এই পােপর জনয্ই েস এখন অশুদ্ধ|

অতীেত েলাকরা তােক সম্মান করত
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িকন্তু এখন েসই সব েলাকরাই তােক ঘৃণা কের কারণ েস সম্মান
হািরেয়েছ|

এমন িক েস যন্ত্রণায় িবলাপ কের এবং দীঘর্শ্বাস েফেল
এবং িনেজর িদক েথেকই মুখ িফিরেয় েনয়|

9 তার অপিরচ্ছন্নতা, তার েপাষাকেক েনাংরা কেরেছ|
এমন েয হেত পাের তা েস কখনও ভাবেতও পােরিন|

তার পতন িবস্ময়কর|
তােক সান্ত্বনা েদবার মেতা েকউ েনই|

েস বেল, “েহ প্রভু, েদেখা আিম িক ভােব আঘাতপ্রাপ্ত!
েদেখা আমার শত্রুরা িনেজেদর কত বড় বেল মেন কের!”

10 শত্রুরা তার হাত ধের টানেছ|
শত্রুরা তার সুন্দর িজিনসগুিল িছিনেয় িনেয়েছ|

িবেদশী জািতর েলাকরা তার উপাসনালেয় ঢুেক পেড়েছ|
অথচ প্রভু আপিন বেলিছেলন, আমােদর সমােজ েযাগ িদেত
পারেবন না!

11 েজরুশােলেমর সমস্ত জনগণ যন্ত্রণায় কাতরােচ্ছ|
প্রেতয্েকই খােদয্র সন্ধােন িক্ষপ্ত|
খােদয্র জনয্ তারা তােদর সমস্ত মূলয্বান বস্তু িদেয় িদেচ্ছ|

শুধুমাত্র বঁাচার জনয্ই তারা এটা করেছ|
েজরুশােলম বলেছ, “েহ প্রভু, আমার িদেক তাকান!
েদখুন েলাকরা আমায় কত ঘৃণা কের!”

12 েতামরা যারা পাশ িদেয় যাচ্ছ মেন হেচ্ছ,
তােদর কােছ িকছুই নয়|

িকন্তু আমার িদেক তািকেয় েদখ,
আমার যন্ত্রণার মেতা িক েকান যন্ত্রণা আেছ?
আমার েয দুদর্ শা হেয়েছ এমন দুদর্ শা িক আর আেছ?
প্রভু আমায় েয শািস্ত িদেয়েছন েসই শািস্তর যন্ত্রণার মেতা িক
েকান যন্ত্রণা আেছ?
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িতিন তঁার ভয়ঙ্কর েরাধর িদেন
আমােক শািস্ত িদেয়েছন|

13 প্রভু ওপর েথেক আগুন পাঠােলন|
ওই আগুন আমার হাড় েভদ কের চেল েগল|

িতিন আমার চলার পেথ একিট জাল িবিছেয় িদেয়
পেথর চািরিদেক আমােক েঘারােলন|

িতিন আমােক পিরতয্ক্ত েদেশ রূপান্তিরত করেলন|
আিম সারািদন অসুস্থ|

14 “িতিন আমার পাপগুেলা
একটা েযায়ােলর মত তঁার হাত িদেয় েবঁেধ িদেয়েছন|
িতিন আমােক দুবর্ল কের িদেয়েছন|

িতিন আমােক এমন েলােকর হােত সমপর্ন কেরেছন,
যােদর িবরুেদ্ধ আিম দঁাড়ােত পাির না|”

15 “প্রভুআমার অধীনস্থ সমস্ত শিক্তশালী ৈসনয্েদর সিরেয় িদেয়েছন|
ঐসব ৈসনয্রা শহেরর মেধয্ িছল|

তারপর প্রভু একিট উৎসব করেলন|
আমার যুবক ৈসনয্েদর হতয্া করার জনয্ িতিন ঐসব তীথর্
যাত্রীেদর পাঠােলন|

দ্রাক্ষারস ৈতরীর জনয্ েযমন একজন দ্রাক্ষা দিলত কের েতমিনভােব
প্রভু িযহূদার েলাকেদর িপেষ েফেলেছন|

এই দ্রাক্ষা েপষাইেযর জায়গা হল েজরুশােলেমর কুমারী কনয্া
(েজরুশােলম শহর|)”

16 “আিম এ সেবর জনয্ কঁাদলাম|
আমার দুেচাখ বেয় অেঝাের জল গড়ােত থাকেলা|

আমােক শািন্ত েদওয়ার, সান্ত্বনা েদওয়ার েকউ িছল না|
এমন েকউ িছল না েয আমােক একটু স্বিস্ত িদেত পারত|
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শত্রুরা জয়লাভ করায় আমার সন্তানগণ
পিরতয্ক্ত ভূিমর মেতা হেয় উঠেলা|”

17 িসেয়ান তার দুহাত বািড়েয় িদল
িকন্তু তােক সান্ত্বনা েদবার েকউ িছল না|

প্রভু যােকােবর শত্রুেদর শহর
িঘের েফলার আেদশ িদেলন|

েজরুশােলম শত্রুেদর কােছ
একিট অশুদ্ধ স্ত্রীেলাক হেয় পেড়েছ|

18 েস বলল, “আিম প্রভুর কথা শুনেত অস্বীকার কেরিছলাম|
তাই প্রভুর অিধকার আেছ আমােক এমন শািস্ত েদওয়ার|

তাই জনগণ, েতামরা েশান!
আমার দুেভর্ ােগর িদেক তাকাও!

আমার যুবক যুবতীেদর
িনবর্াসেন িনেয় যাওয়া হেয়েছ|

19আমােক যারা ভােলাবাসেতা তােদর আিম ডাকলাম|
িকন্তু ওরা আমায় ঠকােলা|

আমার যাজকগণ ও প্রবীণ বয্িক্তরা
এই শহের মারা েগেছ|

আমার যাজকগণ ও েনতারা যখন েবঁেচ থাকার জনয্ খােদয্র সন্ধান
করিছল

তখন তারা এই শহের মারা যায়|

20 “েহ প্রভু, আমার িদেক তািকেয় েদখুন! আিম দুদর্ শাগ্রস্ত!
আিম অন্তর েথেক িবপযর্স্ত, আমার মেন হেচ্ছ েয আমার
েভতের হৃদয়টা উেল্টা হেয় রেয়েছ!

আমার এমন খারাপ লাগেছ!
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রাস্তায়, আমার েছেলেমেয়েদর তরবাির িদেয় হতয্া করা হেয়েছ|
মৃতুয্র পচা গন্ধ সবর্ত্র ছিড়েয় আেছ!

21 “আমার িবলাপ শুনুন!
আমােক সান্তনা েদবার েকউ েনই|

আমার সমস্ত শত্রুরা আমার দুদর্ শা সম্পেকর্ শুেনেছ|
তারা খুশী েয আপিন আমােক এমন কেরেছন|

আপিন বেলিছেলন েয শািস্তর একটা সময় থাকেব|
আপিন বেলিছেলন েয আপিন আমার শত্রুেদর শািস্ত েদেবন|

এখন আপিন েয সবগুেলা বেলিছেলন
েসগুেলা করুন|

22 “আমার শত্রুেদর িনষু্ঠরতার িদেক তািকেয় েদখুন|
তাহেল আমার জনয্ আমার সেঙ্গ আপিন েয রকম বয্বহার কেরেছন

েস রকম ওেদর সেঙ্গও করেত পারেবন|
এরকম করুন কারণ আিম এমাগতই িবলাপ কের যািচ্ছ|
এটা করুন কারণ আমার হৃদয় অসুস্থ|”

2
প্রভু েজরুশােলম ধ্বংস করেলন

1 েদখ, প্রভু িসেয়ােনর েলােকেদর েকমন কের বািতল কেরেছন|
িতিন ইস্রােয়েলর মিহমােক আকাশ েথেক মািটেত িনেক্ষপ
কেরেছন|

তঁার েরাধর িদেন প্রভু তঁার পাদািন অথর্াৎ মিন্দেরর কথা পযর্ন্ত
মেন রােখনিন|
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2 প্রভু যােকােবর েগাচারণ ভূিমগুিল ধ্বংস কেরেছন|
িতিন েসগুিলেক িনমর্ম ভােব ধ্বংস কেরেছন|

েরাধর বেশ িতিন িযহূদার দূগর্গুিল ধ্বংস কেরেছন|
প্রভু িযহূদা রাজয্ এবং তার শাসকবগর্েক মািটেত ছঁুেড়
েফেলেছন|

িতিন িযহূদা রাজয্েক ধ্বংসস্তুেপ পিরণত কেরেছন|
3 প্রভু রুদ্ধ হেয়িছেলন এবং িতিন ইস্রােয়েলর সব শিক্ত চূণর্

কেরিছেলন|
ইস্রােয়েলর ওপর েথেক িতিন তঁার দিক্ষণ হস্ত সিরেয়
িনেয়িছেলন|

িতিন এটা কেরিছেলন যখন শত্রুরা এেসিছল|
যােকােব িতিন েলিলহান আগুেনর মত জ্বেলিছেলন|

িতিন িছেলন একিট আগুেনর মত
যা চতুির্দক পুিড়েয় েদয়|

4 একজন শত্রুর মত প্রভু তঁার ধনুক েবঁিকেয় িদেয়িছেলন|
িতিন তঁার দিক্ষণ হেস্ত িনেয়িছেলন একিট তরবাির|

িতিন িযহূদার সমস্ত সুদশর্ন েলাকেদর হতয্া কেরিছেলন|
প্রভু তঁােদর হতয্া করেলন েযন িতিন তােদর শত্রু|

প্রভু তঁার েরাধ অিগ্নর মত
িসেয়ােনর গৃহগুিলর উপর বষর্ণ করেলন|

5 প্রভু একজন শত্রুর মত হেয় উেঠেছন|
িতিন ইস্রােয়লেক িগেল েফেলেছন|

িতিন তার সব প্রাসাদগুিল িগেল েফেলেছন|
িতিন তার সব দুগর্গুিল গ্রাস কেরেছন|

িযহূদার কনয্ােত (ইস্রােয়েল)
িতিন প্রভূত দুঃখ এবং মৃেতর জনয্ অশ্রুপাত ঘিটেয়িছেলন|
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6 প্রভু িনেজর তঁাবুিটেক
একিট বাগােনর মেতা উপেড় েফেলিছেলন|

তঁােক উপাসনা করার জনয্ েলােক েয স্থােন িগেয় জেড়া হত
িতিন েসই স্থানিটও নষ্ট কের িদেয়িছেলন|

িসেয়ােন প্রভু েলাকেদর িবেশষ সভাগুিলর কথা
এবং িবেশষ িবশ্রােমর িদনগুিল ভুিলেয িদেয়িছেলন|

প্রভু রাজা এবং যাজকেদর বািতল কের িদেয়িছেলন|
িতিন রুদ্ধ হেয়িছেলন এবং তােদর বািতল কেরিছেলন|

7 প্রভু তঁার েবদীিট বািতল কেরিছেলন|
িতিন তঁার উপাসনার পিবত্র স্থানিট বািতল কেরিছেলন|

েজরুশােলেমর প্রাসােদর েদওয়ালগুিল
িতিন শত্রুেদর ভূিমসাত্ করেত িদেয়িছেলন|

প্রভুর মিন্দের শত্রুরা আনেন্দ িচৎকার করিছল
েযন েসটা িছল েকান এক ছুিটর িদন|

8 িসেয়ােনর েলাকেদর চারপােশ েয েদওয়াল িছল
েসটা প্রভু ধ্বংস করবার পিরকল্পনা কেরিছেলন|

েদওয়ালিট েকাথা েথেক ভাঙ্গেত হেব তা েবাঝােনার জনয্
িতিন েদওয়ােল একিট মােপর দাগ েকেট িছেলন|

িতিন িনেজেক ধ্বংসকাযর্ েথেক িবরত কেরনিন|
সব েদওয়ালগুিলেক িতিন দুঃেখ কঁািদেয় িছেলন|
সবগুেলা একই সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়িছল|

9 েজরুশােলেমর ফটকগুিল মািটেত ডুেব িগেয়িছল|
িতিন ফটেকর স্তম্ভগুিল ধ্বংস কের চূণর্ কেরিছেলন|

তার রাজা এবং রাজপুত্ররা অনয্ জািতর মেধয্ রেয়েছ
তােদর জনয্ আর েকান িশক্ষা েনই|

েজরুশােলেমর ভাববাদীরাও প্রভুর কাছ েথেক আর েকান িদবয্ দৃষ্টি
পায় িন|
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10 িসেয়ােনর বেযাবৃদ্ধরা মািটেত বেসন
তঁারা শান্ত হেয় মািটেত বেস থােকন|

তঁারা তঁােদর মাথায় ধূেলা ছড়ান
তারা চেটর বস্ত্র পেরন|

েজরুশােলেমর যুবতী নারীরা দুঃেখ
তঁােদর মাথা আভূিম নত কেরন|

11আমার েচাখ েকঁেদ েকঁেদ ক্লান্ত,
আমার অন্তর িবচিলত|

মেন হেচ্ছ েযন আমার হৃদয়েক মািটেত েফেল েদওয়া হেয়েছ|
আমার েলাকরা ধ্বংস হেয়েছ বেলই আমার এমন মেন হেচ্ছ|
েছেলেমেয়রা এবং িশশুরা অজ্ঞান হেয় যােচ্ছ|

শহেরর প্রকাশয্ েচৗপািটেত তারা অজ্ঞান হেয় যােচ্ছ|
12 েসই বালক-বািলকারা তােদর মােয়েদর বেল,

“েকাথায় আেছ রুিট আর দ্রাক্ষারস?”
তারা মের েযেত েযেত এই প্রশ্ন কের তারা তােদর মােয়র েকােল মারা

যায়|
13 েজরুশােলেমর জনগণ,

আিম কােদর সেঙ্গ েতামােদর তুলনা করব?
িসেয়ােনর জনগণ, আিম িকেসর সেঙ্গ েতামােদর তুলনা করব?

আিম েকমন কের েতামায় স্বাচ্ছন্দয্ েদব?
েতামার ধ্বংস সমুেদ্রর মেতা িবশাল মেন হয় না েকউ েতামায় সািরেয়

তুলেত পারেব!

14 েতামার জনয্ েতামার ভাববাদীেদর িদবয্দশর্ন হেয়িছল|
িকন্তু তােদর িদবয্দশর্নগুিল িছল এেকবােরই মূলয্হীন ও িমথয্া|

তারা েতামার পােপর িবরুেদ্ধ প্রচার কেরিন,
তারা অবস্থার উন্নিত করার েচষ্টা কেরিন,

তারা েতামার জনয্ বাতর্ া প্রচার কেরিছল
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িকন্তু েসগুিল িছল িমথয্া বাতর্ া যা েতামােক েবাকা বািনেয়িছল|

15 েযসব েলাকরা রাস্তা িদেয় যায়
তারা েতামায় েদেখ িবস্মেয় অিভভূত

এবং েজরুশােলেমর েলাকেদর প্রিত হাততািল েদয়|
েজরুশােলেমর কনয্ার প্রিত তারা িশস্ েদয় আর মাথা নােড়|

তারা প্রশ্ন কের, “এই িক েসই শহর
যােক েলােক বলত �িনখঁুত সুন্দর শহর�
এবং �সারা পৃিথবীর আনন্দ�?”

16 েতামার সব শত্রুরা েতামায় পিরহাস কের
তারা েতামার প্রিত িশস্ েদয় ও দঁাত িকড়িমড় কের|

তারা বেল, “আমরা তােদর িগেল েখেয়িছ!
আজ সিতয্ই েসই িদন এেসেছ েয িদেনর জনয্ আমরা অেপক্ষা
কেরিছলাম|

অবেশেষ আমরা এিট ঘটেত েদখলাম|”

17 প্রভু যা পিরকল্পনা কেরিছেলন তাই কেরেছন|
িতিন যা করেবন বেলিছেলন তাই কেরেছন|
বহু পূবর্ েথেক িতিন যা আেদশ িদেয়িছেলন তাই কেরেছন|

িতিন ধ্বংস কেরিছেলন এবং তঁার েকান দয়া িছল না|
েতামার প্রিত যা ঘেটিছল তার দ্বারা িতিন েতামার শত্রুেদর সুখী
কেরিছেলন|

িতিন েতামার শত্রুেদর শিক্তশালী কেরিছেলন|

18 তুিম েতামার হৃদয় িদেয় প্রভুর কােছ েকঁেদ বল,
“েহ িসেয়ান কনয্ার েদওয়াল, নদীর মত অশ্রু গিড়েয় পড়ুক!
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িদেন এবং রােত েতামার অশ্রু বেয় যাক্|
তুিম েথেমা না!

েতামার েচাখেক িস্থর থাকেত িদও না!”

19 ওঠ! রােত্র িচৎকার কের কঁাদ|
রােত্রর প্রিতিট প্রহেরর শুরুেত িচৎকার কের কঁাদ!
েতামার হৃদয়েক জেলর মত েঢেল দাও!

প্রভুর সামেন েতামার হৃদয়েক েঢেল দাও!
প্রভুর কােছ প্রাথর্নায় েতামার হাত তুেল ধর|

তঁােক বল েতামার েছেলেমেয়েদর েযন বঁািচেয় রােখন|
তঁােক বল েতামার েয েছেলেমেয়রা উপবােস মূছর্ া যােচ্ছ তােদর
েযন িতিন বঁািচেয় রােখন|

শহেরর রাস্তায় রাস্তায় তারা উপবােস মূছর্ া যােচ্ছ|

20 েহ প্রভু, আমার িদেক তাকান!
আমার িদেক েদখুন যার সেঙ্গআপিন এভােব আচরণ কেরেছন!

আমােক এই প্রশ্নিট করেত িদন: নারীেদর িক েসই সন্তানেদর খাওয়া
উিচৎ যােদর তারা জন্ম িদেয়েছ?

যােদর তারা আদর-যত্ন কেরেছ েসই েছেলেমেয়েদর িক নারীরা
ভক্ষণ করেব?

প্রভুর মিন্দের িক যাজক এবং ভাববাদীরা িনহত হেবন?
21 যুবকরা এবং বৃদ্ধরা শহেরর রাস্তার মািটেত পেড় আেছ|

আমার যুবতী নারীরা এবং যুবকরা তরবািরর আঘােত িনহত|
প্রভু, আপনার েরাধর িদেন আপিন তােদর হতয্া কেরিছেলন,

আপিন তােদর হতয্া কেরিছেলন ক্ষমাহীন ভােব!

22আপিন চারিদক েথেক
সন্ত্রাসেক েডেক এেনিছেলন|
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আমার কােছ আসার জনয্ আপিন সন্ত্রাসেক আমন্ত্রণ কেরিছেলন
েযন েস একিট ছুিটর িদন|

প্রভুর েরাধর েসই িদেন
েকান বয্িক্তই েরহাই পাই িন|

যােদর আিম জন্ম িদেয়িছ এবং লালন-পালন কেরিছ
তােদর আমার শত্রুরা হতয্া কেরেছ|

3
যন্ত্রণার অথর্

1আিম েসই মানুষ েয অেনক দুঃখ কষ্ট েদেখেছ|
আিম তােক েদেখিছ

েয আমােদর লািঠ িদেয় েমেরিছল!
2 প্রভু আমােক আেলায় নয়

অন্ধকাের িনেয় এেলন|
3 প্রভু আমােক সারা িদন ধের তঁার হাত িদেয় মারেধার কেরেছন|

িতিন আমােক বারবার মারেলন|
4 িতিন আমার চামড়া ও মাংস িঁছেড় েফলেলন|

িতিন হাড়েগাড় েভেঙ্গ িদেলন|
5 প্রভু আমার িবরুেদ্ধ িতক্ততা ও সমসয্ার পাহাড় ৈতরী করেলন|

িতিন আমার চাির িদেক িতক্ততার সমসয্ােক আনেলন|
6 যারা দীঘর্সময় েথেক মৃত তােদর মেতা

িতিন আমােক অন্ধকাের বিসেয় রাখেলন|
7 িতিন আমােক অবরুদ্ধ কের রাখেলন|

তাই আিম েবেরােত পারলাম না, ভারী েচন িদেয় িতিন আমােক
েবঁেধ রাখেলন|

8 এমনিক যখন আিম সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের কঁাদলাম
প্রভু আমার েসই প্রাথর্নায় কণর্পাত কেরন িন|
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9 িতিন ভাঙ্গা পাথর িদেয় আমার েবেরােনার পথ বন্ধ কের িদেয়েছন|
িতিন ঐ পথেক আঁকাবঁাকা কের িদেয়েছন|

10 প্রভু েযন আমােক আক্রমণ করেত উদয্ত এক ভালু্লক|
িতিন েযন গুহায় লুিকেয় থাকা এক িসংহ|

11 প্রভু আমােক আমার পেথর বাইের চালনা করেলন|
িতিন আমােক খণ্ড খণ্ড কের িঁছেড় ধ্বংস করেলন|

12 িতিন তঁার ধনুক প্রস্তুত কের রাখেলন|
আিম তঁার তীেরর লক্ষয্ বস্তু হলাম|

13আমার পাকস্থলীেত িতিন আঘাত করেলন|
িতিন তঁার তূনীর েথেক একিট তীর বয্বহার কের আমােক িবদ্ধ
করেলন|

14 েলােকর কােছ আজ আিম উপহােসর পাত্র|
সারািদন ধের আমার সম্পেকর্ গান েগেয় েগেয় তারা আমায়
উপহাস কের|

15 এই িবষ (শািস্ত) প্রভুই আমায় পান করেত িদেয়েছন|
িতিন এই িতক্ত পানীয় িদেয় আমায় পূণর্ কেরেছন|

16 িতিন আমায় কঁাকর েখেত বাধয্ করেলন|
িতিন আমায় েনাংরায় েফেল িদেলন|

17আিম ভাবলাম আর কখনও শািন্ত পােবা না|
সমস্ত ভােলা িজিনেসর ভাবনা ভুললাম|

18 িনেজ িনেজ বললাম,
“প্রভুর সাহােযয্র প্রতয্াশা আর েনই|”

19আমার যন্ত্রণা এবং আমার উেদ্দশয্হীন ভােব
ঘুের েবড়ােনা মেন রাখেবন|

েয শািস্ত আপিন আমায় িদেয়িছেলন তা মেন রাখেবন|
20 সব দুঃখ কেষ্টর কথা আমার ভােলা ভােবই মেন আেছ

এবং আিম খুবই িবষন্ন|
21 িকন্তু িঠক তকু্ষিন, আিম অনয্ িকছু ভািব|

যখন আিম এরকম কের ভািব, আিম িকছু আশা েদখেত পাই
এবং আমার ভাবনাগুিল হল এইরকম:
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22 প্রভুর করুণা ও ভােলাবাসা অসীম|
তঁার দয়ার েকান েশষ েনই|

23 প্রিতিট প্রভােত নতুন নতুন ভােব আপিন এটা প্রদশর্ন কেরন!
আপিন খুব িনভর্ রেযাগয্ এবং িবশ্বস্ত!

24আিম মেন মেন বললাম, “আিম যা চাই তা হল, প্রভু|
তঁার ওপর আমার আস্থা আেছ|”

25 েয সব েলাকরা প্রভুর জনয্ অেপক্ষা কের, প্রভু তােদর প্রিত সদয়
হন|

প্রভুর কােছ যারা সাহাযয্ চায় তােদর প্রিত প্রভু সদয়|
26 িনেজেক রক্ষা করবার সব েচেয় ভাল উপায় হল

শান্ত ভােব প্রভুর অেপক্ষায় থাকা|
27 েকান বয্িক্তর পেক্ষ েছাট েবলা েথেকই

েযায়াল বহন করা ভােলা|
28 প্রভু যখন তঁার েযায়াল বা বঁাক েকান বয্িক্তর ওপর রােখন

তখন শান্ত ভােব একাকী তার বেস থাকা উিচত|
29 উদ্ধার পাবার আশায়

তােক তার মুখ আভূিম নত করেত হেব|
30 ওই েলাকিটর গাল বািড়েয় চড় খাওয়া উিচত|

ওই বয্িক্তর উিচত অনয্েদর তােক অপমান করেত েদওয়া|
31 ওই বয্িক্তর মেন রাখা উিচত

েয প্রভু কাউেকই িচর কােলর জনয্ পিরতয্াগ কেরন না|
32 প্রভু যখন শািস্ত েদন তখন িতিন ক্ষমাও কেরন|

এই ক্ষমা তঁার গভীের ভালবাসা আর করুণা েথেকই আেস|

33 প্রভু কাউেক শািস্ত িদেত চান না|
েলাকরা অশািন্তেত থাকুক এটাও িতিন চান না|
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34 প্রভু এইগুিল পছন্দ কেরন না: িতিন েদেশর সব বন্দীেদর তঁার
পােয়র তলায় িপেষ েফলেত চান না|

িতিন কাউেক েপষণ করেত চান না|
35 একজন অেনয্র প্রিত অনয্ায় করুক এটা িতিন কখনও চান না|

িকন্তু িকছু মানুষ সব সময়ই পরাৎ  পেরর সামেন এরকম কাজ
কের|

36 একজন বয্িক্ত আর একজনেক আদালেত প্রতারণা করুক
এটা প্রভু এেকবাের পছন্দ কেরন না|

37 েকান েলােকরই িকছু বলা এবং েসটা ঘটােনা উিচত নয়
যতক্ষণ না প্রভু তা ঘটােনার আেদশ েদন|

38 পরাৎ  পর ভােলা ও মন্দ
দুইই ঘটােত আজ্ঞা েদন|

39 যখন কাউেক পােপর জনয্ প্রভু শািস্ত েদন,
তখন েস জীিবত অবস্থায় অিভেযাগ জানােত পাের না|

40 এেসা, আমরা িক কেরিছ তা সতকর্ ভােব পরীক্ষা কির|
তারপর আমরা প্রভুেত আশ্রয় েনব|

41 স্বেগর্র ঈশ্বেরর প্রিত হৃদয়
এবং আমােদর হাত উৎেতালন করা উিচৎ |

42এেসা তঁার উেদ্দেশয্ বিল, “আমরা পাপ কেরিছ এবংআমরা অবাধয্
হেয়িছলাম|

আপিন আমােদর ক্ষমা কেরনিন|”
43আপিনআমােদর েরাধ িদেয় মুেড় িদেয়েছন এবংআমােদর তািড়েয়

িদেয়েছন|
েকান রকম ক্ষমা না কেরই হতয্া কেরেছন!

44 েমেঘর আচরেণ আপিন িনেজেক েঢেকেছন|
এর কারণ, যােত েকান প্রাথর্নাই েমেঘর মেধয্ িদেয় েযেত না
পাের|

45অনয্ জািতেদর কােছ আপিন আমােদর
আবজর্ না ও ময়লার মেতা সৃষ্টি কেরেছন|
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46আমােদর সমস্ত শত্রুরা
আমােদর ঠাট্টা কেরেছ|

47আমরা ভয় েপেয়িছ|
গভীর গেতর্ পেড় আমরা দারুণ আঘাত েপেয়িছ|
আমােদর সব িকছু েভেঙ্গেছ|

48আমার েচাখ েবেয় জেলর েস্রাত েনেমেছ!
আিম আমার েলাকেদর ধ্বংেসর জনয্ েকঁেদিছ!

49 যতক্ষণ পযর্ন্ত না
প্রভু স্বগর্ েথেক নীেচ েদেখন

50 ততক্ষণ অিবশ্রান্ত ভােব
আমার েচােখর জল বেয় যােব!

51আমার দুিট েচাখ আমায় িবমষর্ কের েতােল
যখন আিম আমার শহেরর েছাট েছাট েমেয়েদর দুদর্ শা েদিখ|

52 ওই মানুষগুেলা অকারেণ আমার শত্রু|
আমার শত্রুরা আমােক িবনা কারেণ পািখর মেতা িশকার
কেরেছ|

53 তারা আমায় গভীর গেতর্ িনেক্ষপ কেরেছ|
আিম জীিবত আিছ েজেনও আমার িদেক পাথর ছঁুড়েছ|

54জল আমার মাথা ছািপেয় েগল|
আিম মেন মেন বললাম, “আিম েশষ|”

55 প্রভু, আিম গেতর্ র তলা েথেক আপনােক েডেকিছ|
আপনার নাম ধের িচৎকার কের েডেকিছ|

56আমার কণ্ঠস্বর শুনুন|
আপনার কান বন্ধ কের রাখেবন না|
আমােক উদ্ধার করেত অস্বীকার করেবন না|

57 আিম যখন আপনার কােছ িমনিত করব তখন আমার কােছ
আসেবন!

আমােক বলেবন, “ভয় েপও না|”
58 প্রভু আমার আেবদনটা িবচার করুন|

আমােক আমার জীবন িফিরেয় িদন|
59 প্রভু, আমার দুদর্ শা েদখুন|
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আমায় নয্ায় েপেত সাহাযয্ করুন|
60আমার শত্রুরা িক ভােব

আমােক আঘাত কেরেছ তা েদখুন|
আমার িবরুেদ্ধ ওেদর সমস্ত শয়তািন

পিরকল্পনাগুিল সম্পেকর্ আপিন অবিহত|
61 প্রভু, ওরা িক ভােব আমােক অপমান কেরেছ তা শুনুন|

আমার িবরুেদ্ধ ওেদর সমস্ত শয়তািন পিরকল্পনার কথা শুনুন|
62 শত্রুেদর কথা এবং তােদর সমস্ত পিরকল্পনা

সব সময়ই আমার িবরুেদ্ধ|
63 যখন ওরা বেস িকংবা দঁাড়ায় তখনও আমায় িনেয়

ওরা িক ভােব মজা কের তাও েদখুন, প্রভু!
64 প্রভু, ওরা যা কেরেছ তার জনয্

ওেদর প্রাপয্ শািস্ত িদন!
65 ওেদর হৃদয়েক অনমনীয় কের িদন!

তারপর আপনার অিভশাপ ওেদর উপর বষর্ণ করুন!
66 েরাধ তােদর তাড়া করুন!

আপনার আকােশর নীেচ তােদর ধ্বংস করুন প্রভু!

4
েজরুশােলম আক্রমেণর ভয়াবহতা

1 েদেখা, েসানা িক ভােব কৃঞ্চবণর্ হেয়েছ|
েদেখা, দামী েসানার িক পিরবতর্ ন|

চাির িদেকই মিন্দেরর পাথরগুেলা ইতস্ততঃ ছিড়েয় আেছ|
তােদর রাস্তার প্রিতিট েকােণ িবিক্ষপ্ত করা হেয়েছ|

2 িসেয়ােনর েলাকরা খুব মূলয্বান িছল|
তারা একসময় েসানার মেতাই মূলয্বান িছল|

শত্রুরা তােদর কুেমারেদর ৈতরী
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মািটর পােত্রর মত বয্বহার কের|
3 এমনিক িশয়ালও তার শাবকেদর স্তন পান করায়|

িকন্তু আমার েলাকরা খুব িনষু্ঠর হেয় উেঠেছ|
তারা মরুভূিমেত থাকা উট পাখীর মেতা|

4 তৃষ্ণায় েছাট্ট িশশুর িজভটা মুেখ আটেক পেড়েছ|
েছেলেমেয়রা খাবার চাইেছ|
িকন্তু েকউই তােদর খাবার েদয় না|

5 এক সময় যারা খুব দামী দামী খাবার েখেয়েছ,
এখন তারাই িখেদর জ্বালায় রাস্তায় মরেছ|

সুন্দর লাল েপাশাক পের যারা এমশঃ বড় হেয়েছ,
তারাই এখন খােদয্র সন্ধােন আবজর্ নার স্তুপ েঘঁেট িফরেছ|

6 তােদর পাপ কােযর্র জনয্
আমার েলাকেদর শািস্ত সেদােমর পােপর
কারেণ শািস্তর েচেয়ও বড় হয় েগেছ|

সেদাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়িছল কারণ ঐ জায়গায় েলাকরা পাপী হেয়
উেঠিছল|

সেদামেক হঠাৎ  ধ্বংস করা হেয়িছল|
েকান মানুষ ঐ ধ্বংস কাযর্ ঘটায়িন|

7 িসেয়ােনর েনতারা বরেফর েচেয়ও পিরষ্কার িছল|
দুেধর েথেকও সাদা|

প্রবােলর মত িছল তােদর গােয়র রঙ|
তােদর দািড় িছল নীলকান্ত মিণর মেতা|

8 িকন্তু এখন তােদর মুখ ঝুেলর েথেকও কােলা|
রাস্তায় েবর হেল েকউ তােদর িচনেত পযর্ন্ত পাের না|

তােদর চামড়াগুিল হােড়র ওপর ঝুলেছ
এবং কােঠর মত শুিকেয় েগেছ|

9 দুির্ভেক্ষ মরার েচেয় তরবািরর আঘােত মরা ভাল|
অনাহাের থাকা জনগণ ভীষণ অবসন্ন|

তারা আহত|
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শসয্েক্ষত্র েথেক তারা েকান ফসল পায় িন তাই খােদয্র অভােব
তারা মারা িগেয়েছ|

10 এমনিক, সমস্ত সুন্দরী মােয়রা
তােদর সন্তানেদরই খােদয্র মেতা রান্না কেরেছ|

ওই িশশুগুিল তােদর মােয়েদর খাদয্ হেয় উেঠিছল|
আমার েলাকেদর ধ্বংেসর সময় এটা ঘেটিছল|

11 প্রভু, তঁার সমস্ত েরাধ বয্বহার কেরেছন|
িতিন েক্রাধর আগুন িসেয়ােন িনেক্ষপ কেরেছন|

ওই আগুন িসেয়ানেক
পুিড়েয় ছারখার কের িদেয়েছ|

12 পৃিথবীর রাজারা এই ঘটনার কথা
িবশ্বাস করেত পােরন িন|

যা ঘেটিছল িবেশ্বর মানুষরা
তা িবশ্বাস করেত পাের িন|

তারা িবশ্বাস করেত পােরিন েয
েজরুশােলম শহেরর প্রধান ফটক িদেয় শত্রুরা ঢুকেত সক্ষম
হেব|

13 িকন্তু এটাই ঘেটেছ
কারণ েজরুশােলেমর ভাববাদীরা পাপ কাজ কেরেছ|

এটা ঘেটেছ কারণ েজরুশােলেমর যাজকরা পাপ কাজ কেরেছ|
ঐসব েলাকরা েজরুশােলম শহের ভাল মানুষেদর হতয্া কেরেছ|

14 তারা অেন্ধর মত শহেরর রাস্তায় রাস্তায় ঘুেরেছ|
রক্তপােত তারা েনাংরা হেয়েছ|

তারা এেতা েনাংরা িছল েয
তােদর জামাকাপড়ও েকউ স্পশর্ কের িন|

15 চেল যাও! েতামরা অশুিচ|
েলাকরা িচৎকার কের বলিছল, “দূর হেয় যাও!

দূর হেয় যাও! আমােদর স্পশর্ েকােরা না|”
ঐ েলাকরা এিদক ওিদক ঘুের েবিড়েযেছ িকন্তু েকান ঘেরই আশ্রয়

পায়িন|
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অনয্ েদেশর েলাকরা বেলেছ, “আমরা ওেদর বঁাচেত িদেত চাই
না|”

16 প্রভু স্বয়ং ওেদর ধ্বংস কেরেছন|
িতিন ওেদর আর েদখােশানা করেত পারিছেলন না|

িতিন যাজকেদর শ্রদ্ধা করেত পােরন িন|
িতিন িযহূদার বয়স্ক মানুষেদর প্রিত বনু্ধভাবাপন্ন িছেলন না|

17 সাহাযয্ েচেয় েচেয় আমরা েচাখ নষ্ট কের েফেলিছ|
িকন্তু েকান সাহাযয্ আেস িন|

আমরা একটা জািতর েখঁাজ কেরিছলাম যারা আমােদর রক্ষা করেত
পারেব|

আমরা আমােদর পযর্েবক্ষণ েকন্দ্র েথেক নজর েরেখিছলাম
িকন্তু েকান জািতই আমােদর রক্ষা করেত আেসিন|

18 শত্রুরা সবসময় আমােদর খঁুেজ িফেরেছ|
আমরা পেথঘােট েবেরােত পযর্ন্ত পািরিন|

আমােদর েশষ সময় ঘিনেয় এেসিছল|
আমােদর সময় ফুিরেয় িগেয় েশষ সময় ঘিনেয় এল|

19 েয মানুষটা আমােদর তাড়া কেরিছল
তার গিতেবগ আকােশ উড়েত থাকা ঈগেলর েথেকও েবশী|

ওই েলাকগুেলা আমােদর ধরবার জনয্ পাহােড় তাড়া কেরিছল
এবং আমােদর হঠাৎ  আক্রমণ করবার জনয্ মরুভূিমেত লুিকেয়
েথেকিছল|

20 রাজা আমােদর কােছ খুবই গুরুত্বপূণর্ িছেলন|
িতিন আমােদর শ্বাস-প্রশ্বাস েনওয়ার মেতা গুরুত্বপূণর্ িছেলন|

িকন্তু েসই িপ্রয় রাজােকও ওরা ফঁােদ েফলল|
রাজােক প্রভুই ফঁােদ অিভিষক্ত কেরিছেলন|

েয রাজার সম্বেন্ধ বলতাম, “আমরা রাজার ছায়ােতই বঁাচব|
িতিন অনয্ জািতর হাত েথেক আমােদর রক্ষা করেবন|”

21 ইেদােমর জনগণ, সুখী হও|
ইেদােমর েলাকরা েতামরা যারা উেস থােকা, সুখী হও|

িকন্তু মেন েরেখা প্রভুর পানপাত্র েতামারও চািরিদক িঘের আসেব|
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যখন তুিম েসই পানপােত্র চুমুক েদেব (শািস্ত পােব), তখন তুিম মাতাল
হেব|

তুিম েসই সময় িনেজেক উলঙ্গ কের েফলেব|
22 িসেয়ান, েতামার শািস্ত সমূ্পণর্|

েতামােক আর বন্দী কের রাখা হেব না|
িকন্তু ইেদােমর জনগণ, প্রভু েতামােদর পােপর শািস্ত েদেবন|

িতিন েতামােদর পােপর মুেখাশ খুেল েদেবন|

5
প্রভুর কােছ প্রাথর্না

1আমােদর িক ঘেটেছ তা স্মরণ করুন প্রভু|
েদখুন আমরা কতটা লিজ্জত|

2আগন্তুকরা এেস আমােদর মাতৃভূিম তছনছ কেরেছ|
আমােদর ঘরবািড় িবেদশীেদর িদেয় েদওয়া হেয়েছ|

3আমরা অনাথ হেয়িছ|
আমােদর িপতা েনই|
মােয়েদর িবধবার মেতা অবস্থা|

4 পানীয় জলও আমােদর িকেন েখেত হয়|
েয কাঠ আমরা বয্বহার কির তার জনয্ও মূলয্ িদেত হয়|

5 েযায়ালিট কঁােধর ওপর িনেত আমরা বাধয্ হেয়িছ|
আমােদর েকানও িবশ্রাম েনই| আমরা ক্লান্ত, পিরশ্রান্ত|

6 িমশেরর সেঙ্গ আমরা একিট চুিক্ত কেরিছ|
যেথষ্ট পিরমােণ রুিট পাওয়ার জনয্ অশূরেদর সেঙ্গও আমরা
একটা চুিক্ত কেরিছ|

7আমােদর পূবর্পুরুষরা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছল|
িকন্তু তারা এখন মৃত|
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তােদর েসই পােপর শািস্ত এখনওআমােদর েভাগ করেত হেচ্ছ|
8 দাসরাই এখন আমােদর শাসক|

েকউই ওেদর হাত েথেক আমােদর রক্ষা করেত পাের িন|
9আমরা খােদয্র জনয্ জীবন িদই|

মরুভূিম আমােদর েমের েফেল|
10আমােদর চামড়া উনুেনর মেতা গরম নুেয পেড়েছ|

কু্ষধার জ্বালায় প্রচণ্ড জ্বর এেসেছ|
11 শত্রুরা িসেয়ােনর েমেয়েদর ধষর্ণ কেরেছ|

তােদর কােছ িযহূদার কুমারী কনয্ারাও আেছ|
12 শত্রুরা আমােদর রাজপুত্রেদর ফঁািস িদেয়েছ|

তারা প্রবীণেদর সম্মান েদয় িন|
13 শত্রুরা আমােদর যুব সম্প্রদায়েক

শসয্ েপষাই করেত বাধয্ কেরেছ|
তারা যুবকেদর ভারী কােঠর গঁুিড়

বইেত েজার কেরেছ|
14 শহেরর প্রেবশদ্বার প্রবীণরা আর বেস না|

যুবকরা আর গান বাজনা কের না|
15আমােদর হৃদেয় আর আনন্দ েনই|

আমােদর নাচ অশ্রু জেল রূপান্তিরত হেয়েছ|
16 মাথা েথেক আমােদর মুকুট খুেল পেড় েগেছ|

সমস্ত িকছু এমশঃ খারাপ হেয় উেঠেছ|
এসব হেচ্ছ আমােদর পােপর জনয্ই|

17 এসব কারেণ আমরা েচােখ পিরষ্কার েদখেত পািচ্ছ না|
আমােদর হৃদয়ও দুবর্ল হেয় পেড়েছ|

18 িসেয়ান পবর্ত এখন এক পিরতয্ক্ত জায়গা|
িশয়ােলর অবাধ িবচরণভূিম|

19 িকন্তু প্রভু আপিন িচরকাল রাজত্ব কেরন|
আপনার রাজকীয়় িসংহাসন যুগ যুগ ধের অটুট থােক|

20 প্রভু! মেন হেচ্ছ আপিন এেকবােরই আমােদর ভুেল িগেয়েছন|
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মেন হেচ্ছ দীঘর্ সময় আপিন আমােদর একাকী েফেল দূের
আেছন|

21 প্রভু, আমােদর আপনার কােছ িফিরেয় িদন|
আমরা আনেন্দর সেঙ্গ িফের আসেত চাই আপনার কােছ|
আবার আেগর মেতা জীবনযাপন করেত চাই|

22আমােদর ওপর আপিন প্রচণ্ড রুদ্ধ|
আপিন িক আমােদর সমু্পণর্ বািতল কেরেছন|
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