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মালািখ ভাববাদীর পুস্তক
1 মালািখর মাধয্েম ইস্রােয়েলর প্রিত ঈশ্বেরর এক ভাববাণীরূপ

বাতর্ া|

ঈশ্বর ইস্রােয়লেক ভােলাবােসন
2 প্রভু বেলেছন, “আিম েতামােদর ভােলাবািস|”
িকন্তু েতামরা িজেজ্ঞস কর, “আপিন েয আমােদর ভােলাবােসন

তার প্রমাণ িক?”
প্রভু বেলন, “এেষৗ িক যােকােবর ভাই নয়? তবু আিম যােকাবেক

ভালেবেসিছ| 3 িকন্তুআিম এেষৗেক ঘৃণা করতাম|আিম তার পবর্তগুিল
ধ্বংস কেরিছ এবং তার েদশেক- িশয়ােলর বাসস্থােন পিরণত
কেরিছ|”

4 ইেদােমর েলাকরা বলেত পাের, “যিদও আমরা ধ্বংস হেয়িছলাম
িকন্তু আমরা িফের িগেয় আবার আমােদর শহরগুেলা গড়ব|”
িকন্তু সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন, “তারা আবার গড়েত পাের

িকন্তু আিম আবার তা েভেঙ্গ েফলব!” তাই েলাকরা ইেদামেক বলেব
একিট দুষ্ট েদশ এবং একিট জািত যােক প্রভু িচর কােলর তের ঘৃণা
কেরন|

5 েতামােদর েচাখ তা েদখেব এবং েতামরা বলেব, “প্রভু মহান,
এমন িক ইস্রােয়েলর সীমার বাইেরও!”

েলাকরা ঈশ্বরেক সম্মান কের না
6 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন, “পুত্র তার িপতােক সম্মান কের এবং

দাস তার মিনবেক সম্মান কের| িকন্তু আিম যিদ িপতা হই তেব েকন
আিম সম্মান পােবা না? আিম েতামােদর প্রভু| িকন্তু েকন েতামরা
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আমােক সম্মান কর না? েতামরা, যাজকরা আমার নামেক সম্মান
করছ না|”
িকন্তু েতামরা বল, “আমরা িক এমন িকছু কেরিছ যা প্রমাণ কের

েয আমরা আপনার নামেক সম্মান কির না?”
7প্রভু বেলেছন, “েতামরাআমার েবদীেতঅশুিচ রুিট িনেয়আেসা|
“িকন্তু েতামরা িজজ্ঞাসা কর, �িক কের আমরা আপনােক অশুিচ

কেরিছ?�
প্রভু বেলেছন, “প্রভুর েবদী শ্রদ্ধার উপযুক্ত নয় এই বেল েতামরা

আমার েবদীেক সম্মান করছ না| 8এটা িক খারাপ কাজ নয় েয েতামরা
উৎসগর্ করার জনয্ অন্ধ পশুেদর িনেয় আেসা? েতামরা উৎসেগর্র
জনয্ যখন েখঁাড়া ও অসুস্থ পশু িনেয় আেসা, েসটা িক খারাপ কাজ
নয়? েতামােদর রাজয্পালেক অসুস্থ পশুসমূহ েদবার েচষ্টা কের েদখ
েতা, িতিন িক তা গ্রহণ করেবন? িতিন িক েতামােদর ওপর খুশী
হেবন!” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

9 “যাজকরা, েতামরা প্রভুেক আমােদর প্রিত ভােলা হেত অনুেরাধ
কর| িকন্তু িতিন েতামােদর কথা েশােনন না| েতামরাই এর জনয্ দায়ী|”
সবর্শিক্তমান প্রভু এই সব কথা বেলন|

10 “েতামােদর মেধয্ েকউ মিন্দেরর দরজা বন্ধ কের িদক্ যােত
েতামরাআমার েবদীর ওপরঅেকেজাআেলা জ্বালােত না পােরা|আিম
েতামােদর ওপর সন্তুষ্ট নই এবং আিম েতামােদর হাত েথেক েকান
ৈনেবদয্ েনেবা না|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

11 “সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন: সমস্ত পৃিথবীেত
েলােক আমার নাম সম্মান কের এবং আমার জনয্ শুদ্ধ ধূপ এবং
ৈনেবদয্ সমূহ িনেয় আেস| কারণ আমার নাম সমস্ত জািতর মেধয্
সম্মািনত|”

12 “িকন্তু েতামরা �প্রভুর েবদী অশুদ্ধ� একথা বেল েদখাও েয
েতামরা আমার নামেক শ্রদ্ধা কর না এবং েবদীর ওপর িনেবদন করা
খাদয্ও েতামরা চাও না, এেত েতামরা আমার নােমর প্রিত অশ্রদ্ধা
েদখাও| 13 েতামরা এও বেলা, িক আপদ! সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা
বেলন, েতামরা এমন পশু উৎসগর্ করার জনয্ উপহার স্বরূপ িনেয়
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আস যা চুির করা, েখঁাড়া অথবা অসুস্থ| েতামােদর হােত কেরআনা এই
উপহার িক আিম গ্রহণ করব?” প্রভু এই কথাগুিল বেলন| 14 “েসই
প্রতারক অিভশপ্ত, যার পােল পুরুষ পশু রেয়েছ আর তা িদেত মানত
করা সেত্ত্বও েস প্রভুর উেদ্দেশয্ এমন পশু উৎসগর্ কের যা েদাষ যুক্ত|
আিমই এই কথা বলিছ কারণ আিম শিক্তমান রাজা এবং সমস্ত জািতর
েলাক আমােক ভয় কের|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

2
যাজকেদর জনয্ িনয়মসকল

1 “এখন ওেহ যাজকরা, এই িনয়ম েতামােদর জনয্| 2 যিদ
েতামরা এর অবাধয্ হও এবং আমােক সম্মান করার এই প্রেয়াজনীয়
বয্াপারিটেক যিদ গুরুত্ব না দাও তেব আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ
অিভশাপ পাঠাব, সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন| েতামরা আশীবর্াদ
িদেল আিম তা অিভশােপ পিরণত করব, আর আিম তােদর অিভশাপ
িদেয়িছ কারণ েতামরা এই িবষয়টার ওপর গুরুত্ব দাও না|”

3 “েদখ, আিম েতামার উত্তরপুরুষেদর শািস্ত েদব|আিম েতামােদর
মুেখ উৎসব ৈনেবদয্ েথেক জন্তুেদর বীষ্ঠা েলেপ েদেবা এবং
েতামােদর ওগুেলার সেঙ্গ ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেব| 4 তখন েতামরা
জানেব েয আিম এই আেদশ িদিচ্ছ যােত েলিবর সেঙ্গ আমার চুিক্ত
চলেত থােক|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

5 প্রভু বেলেছন, “েলিবর সেঙ্গ আমার চুিক্ত িছল জীবন ও শািন্তর
চুিক্ত| েস আমায় সম্মান কের এবং আমার নােম ভীত হয়| 6 েলিব
সতয্ িশক্ষা িদেয়েছ| েস কখনও মন্দ িজিনস েশখায় িন| েস িছল সৎ  
এবং শািন্ত ভালবাসত এবং েস অেনক েলাকেক মন্দ কাজ করা েথেক
িফিরেয় এেনিছল| 7আিম এসব বিল কারণ েলােক জ্ঞােনর প্রেয়াজেন
যাজক েখঁােজআর ঈশ্বেরর আজ্ঞা িশক্ষা করেত তারা তার কােছ যায়,
কারণ েসই েতা ঈশ্বেরর বাতর্ াবাহক|”

8 িকন্তু প্রভু বেলেছন: “যাজকরা আমার পথ েথেক সের িগেয়িছল
এবং অেনক েলাকেক িবিধ অস্বীকার করেত বাধয্ কেরেছ| েতামরা
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েলিবর সেঙ্গ আমার চুিক্ত ধ্বংস কেরছ|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা
বেলন| 9 “েযেহতু েতামরা আমার পথগুিল অনুসরণ করিন এবং
আমার নীিত িশক্ষায় পক্ষপািতত্ব কেরছ েসেহতু আিম েতামােদর
অস্বীকৃত এবং অপমািনত করাব!”

িযহূদা ঈশ্বেরর প্রিত অিবশ্বস্ত
10 আমােদর সকেলরই েসই এক িপতা| একই ঈশ্বর আমােদর

ৈতরী কেরেছন| তাহেল েকন েলােক তােদর ভাইেদর ঠিকেয় ঈশ্বর
েয চুিক্ত তােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কেরিছেলন তােক অসম্মান
কের? 11 িযহূদার েলাকরা িবশ্বাসঘাতকেদর মত বয্বহার কেরিছল|
েজরুশােলম এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা মারাত্মক িজিনষ কেরেছ|
িযহূদার েলাক ঈশ্বেরর পিবত্র মিন্দর, েযটােক ঈশ্বর ভালবাসেতন,
নষ্ট কেরেছ| িযহূদার েলাকরা িবেদশী রমনীেদর িবেয় কেরিছল যারা
িবেদশী েদবতা সমূেহর অিধকারপ্রাপ্ত এবং ঐ সব িবেদশী েদবতােদর
পূেজা শুরু কেরিছল| 12 প্রভু যােকােবর পিরবার েথেক ঐ সমস্ত
েলাকেদর সিরেয় েদেবন| এমন িক যিদও েসই বয্িক্ত সবর্শিক্তমান
প্রভুর উেদ্দেশয্ উপহার আেন| 13 েতামরা কঁাদেত পােরা এবং প্রভুর
েবদী েচােখর জেল েঢেক িদেত পােরা, িকন্তু প্রভু েতামােদর উপহার
গ্রহণ করেবন না এবং েতামরা যা িকছু আেনা তােত িতিন খুশী হেবন
না|

14 আর েতামরা বেল থােকা, “এর কারণ িক?” কারণ েতামরা
েতামােদর স্ত্রীর িবরুেদ্ধ েয সব মন্দ কাজ কেরছ তা প্রভু েদেখেছন|
েসই স্ত্রী যিদও েতামার িবশ্বস্ত সঙ্গী িছল এবং েতামার িনয়েমর স্ত্রী
িছল তবু তুিম তার সেঙ্গ প্রতারণা কেরছ| 15 ঈশ্বর চান েয স্বামী ও স্ত্রী
একেদহ ও এক আত্মািবিশষ্ট েহাক্| তেবই তােদর পিবত্র সন্তানসন্তিত
হেব| সুতরাং েসই আিত্মক একাত্মতা রক্ষা কর| েতামার স্ত্রীেক ঠিকও
না| েস েতামার েযৗবেনর স্ত্রী|
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16 ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর বেলন, “আিম িববাহ িবেচ্ছদ এবং
পুরুষরা েয সমস্ত িনষু্ঠর কাজ কের তা ঘৃণা কির|1 সুতরাং অিবশ্বস্ত
হেয়া না, েতামােদর িনজ িনজ আত্মােক সাবধানতাসহ রক্ষা কর|”

িবচােরর জনয্ িনরূিপত সময়
17 েতামরা ভুল িশক্ষা িদেয়ছ| েসই ভুল িশক্ষাগুিল প্রভুেক খুব ক্লান্ত

কেরেছ| েতামরা িশিখেয়ছ েয, েয সব বয্িক্ত কুকমর্ কের প্রভু তােদর
ভালবােসন| েতামরা বলছ েয ঈশ্বর মেন কেরন েসই েলাকরা ভােলা
এবং েতামরা িশিখেয়ছ েয কুকমর্ করবার জনয্ ঈশ্বর েলাকেদর শািস্ত
েদন না|

3
1 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন, “েদখ আিম আমার বাতর্ াবাহকেক

পাঠািচ্ছ এবং েসআমারআেগআেগআমারজনয্ পথ পিরষ্কার করেব|
েতামরা েয প্রভুর অেন্বষণ করছ, িতিন হঠাৎ  তঁার মিন্দের আসেবন|
হঁয্া, নতুন চুিক্তর বাতর্ াবাহক যঁােক েতামরা চাও, িতিন আসেছন|

2 “িকন্তু িতিন যখন আসেবন তখন েক তা সহয্ করেত পারেব?
আর িতিন দশর্ন িদেল েক উেঠ দঁাড়ােত পারেব? কারণ িতিন
েশাধন করার আগুেনর মত ও েধাপার ক্ষারযুক্ত সাবােনর মত|
3 েরৗপয্কার েযমন কের রূেপা িনখাদ কের েতমন কের িতিন েলবীয়
উত্তরপুরুষেদর শুদ্ধ করেবন| িতিন সন্তানেদর েসানা রূেপার মেতা
পিরষ্কার করেবন আর তারাই প্রভুেক িঠক মত ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব|
4 তখন িযহূদার ও েজরুশােলেমর ধাির্মকতার উপহারগুিল প্রভু গ্রাহয্
করেবন, েযমন বহু আেগ অতীেত হত| 5 আিম েতামােদর কােছ
িবচার করেতআসব এবং যারা যাদুিবদয্া অভয্াস কের, যারা বয্িভচারী,
যারা িমথয্া ভােব প্রিতশ্রুিত কের, যারা মজুরেদর ঠকায়, িবধবা ও
িপতৃহীনেদর যারা সাহাযয্ কের না, যারা িবেদশীেদর প্রিত অনয্ায় কের
আর আমােক ভয় পায় না তােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষী েদব!” সবর্শিক্তমান
প্রভু এই কথা বেলন|
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ঈশ্বেরর কাছ েথেক অপহরণ
6 “আিমই প্রভু, আমার পিরবতর্ ন েনই| েতামরা যােকােবর সন্তানরা

তাই সমূ্পণর্রূেপ িবনষ্ট হচ্ছ না| 7 েতামােদর পূবর্পুরুষেদর সময়
েথেকই েতামরা আমার িবিধ বয্বস্থা েথেক দূের সের পেড়ছ|”
সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন, “েতামরা আমার কােছ িফের এস তাহেল
আিমও েতামােদর কােছ িফের যাব|”
িকন্তু েতামরা বলছ, “িকভােব িফরব?”
8 “েকান েলাক িক ঈশ্বেরর কাছ েথেক চুির করেত পাের? িকন্তু

েতামরা আমার কাছ েথেক চুির করছ|
“েতামরা বল, �আমরা েতামার কাছ েথেক িক চুির কেরিছ?�
“েতামােদর িজিনষগুেলার েথেক এক দশমাংশ আমােক েদওয়া

উিচৎ  িছল| েতামােদর উিচৎ  িছল আমােক িবেশষ উপহার েদওয়া|
িকন্তু েতামরা আমােক েসইগুিল দাওিন| 9 েতামােদর পুেরা জািত
আমার কাছ েথেক িজিনষ চুির কেরেছ| েতামরা সবাই অিভশােপ
শাপগ্রস্ত|”

10 েতামােদর উৎপন্ন শেসয্র, পশুপােলর এবং আেয়র এক
দশমাংশ েকাষাগাের িনেয় এেসা যােত মিন্দের সঞ্চেয়র েজাগান
থােক| আর এেত আমায় পরীক্ষা কের েদখ আিম আকােশর দরজা
খুেল েতামােদর পযর্াপ্ত পিরমােণ আশীবর্াদ কির িক না| 11 আিম
ক্ষিতকর কীট-পতঙ্গেক েতামার েক্ষত্র ধ্বংস না করেত আেদশ েদব|
তারা েতামার েক্ষেতর ফসল নষ্ট করেব না| দ্রাক্ষালতাগুিল দ্রাক্ষা
উৎপন্ন করেব| সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

12 “সমস্তজািতর েলাকরা েতামােদর প্রশংসা করেব কারণ েতামরা
একিট সুন্দর এবং চমৎ  কার েদশ পােব|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই সব
কথা বেলেছন|

িবচােরর জনয্ িনরূিপত সময়
13 প্রভু বেলন, “েতামরা আমার িবরুেদ্ধ কড়া কড়া কথা বেলছ|”
িকন্তু েতামরা িজেজ্ঞস করছ, “আপনার িবরুেদ্ধ আমরা িক

বেলিছ?”
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14 েতামরা বলছ, “প্রভুর উপাসনা করা বৃথা| প্রভুর কথা অনুসাের
আমরা কাজ কেরিছ বেট িকন্তু তা েকান উপকাের আেসিন| অেন্তয্াষ্টি
িক্রয়ার সময় েলােক েযমন েশাক কের আমরা আমােদর পােপর জনয্
েতমিন েশাক কেরিছ িকন্তু তােত লাভ হয়িন| 15 আমােদর মেন হয়
যারা গবর্ কের তারাই সুখী; দুষ্ট েলাকরা কৃতকাযর্ এবং প্রিতিষ্ঠত হয়|
তারা মন্দ কাজ কের ঈশ্বেরর ৈধযর্য্ পরীক্ষা কের আর ঈশ্বর তােদর
শািস্ত েদন না|”

16 তখন ঈশ্বেরর অনুগামীরা পরস্পেরর সেঙ্গ কথা বলল আর প্রভু
ওেদর কথা শুনেলন| প্রভুর সামেন একিট িববরণী পুস্তক আেছ যার
মেধয্ যারা তঁােক শ্রদ্ধা কেরিছল এবং তঁার নামেক সম্মান কেরিছল
তার নােমর তািলকা আেছ|

17প্রভু বেলিছেলন, “যখনআিম পৃিথবীেক িবচার করব ঐ েলাকরা
েসই িদন আমার হেব| েস সময় আিম তােদর প্রিত দয়া করব, েযমন
কের িপতা তার েসবায় রত পুেত্রর প্রিত কের| 18তখন েতামরা আমার
কােছ িফেরআসেব এবং ধাির্মক ও দুেষ্টর মেধয্ পাথর্কয্ করেত িশখেব|
ঈশ্বেরর েসবাকারীেদর সেঙ্গ যারা তার েসবা কের না তােদর তফাত
বুঝেত পারেব|”

4
1 “িবচােরর েসই িদন আসেছ| েসই িদন হেব তপ্ত চুল্লীর মত| সমস্ত

গির্বত েলাকেদর শািস্ত েদওয়া হেব, েসই দুষ্ট েলাকরা খেড়র মত
জ্বলেব| েসই িদন তারা েঝােপর মত আগুেন জ্বলেব- একটাও শাখা
িক েশকড় অবিশষ্ট থাকেব না|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

2“িকন্তু েতামরা যারা আমােকঅনুসরণ কর তােদর ওপর ধাির্মকতা
সূেযর্াদেয়র মত উজ্জ্বল হেব| তা সূেযর্র িকরেণর মত আেরাগয্ ক্ষমতা
আনেব| েখঁায়াড় েথেক েছেড় েদওয়া বাছুেরর মেতা েতামরা মুক্ত ও
আনিন্দত হেব| 3 তারপর েতামরা দুষ্ট েলাকেদর পােয়র তলায় িপেষ
েদেব| দুষ্ট েলাকরা েতামােদর পােয়র তলায় ছাই হেয় যােব| যখন
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িবচােরর সময় আসেব তখন আিম এই সমস্ত িজিনষ ঘটাব|” প্রভু
সবর্শিক্তমান এই সব কথা বেলন|

4“েমািশর িবিধ-বয্বস্থা পালন কর| েমািশআমার দাস িছল| েহােরব
পবর্েতআিমই তােকঐসব িবিধ ও িনয়মগুিল িদেয়িছলাম|ঐ িবিধগুিল
ইস্রােয়েলর সব েলাকেদর জনয্|”

5 প্রভু বেলিছেলন, “েদখ, আিম ভাববাদী এিলয়়েক েতামােদর
কােছ পাঠাব| িতিন প্রভুর েসই ভয়ঙ্কর িবচােরর িদেনরআেগআসেবন|
6 এিলয়় িপতামাতােদর তঁােদর সন্তানেদর কােছ আসেত সাহাযয্
করেবন| এটা অবশয্ই ঘটেব নতুবা আিম (ঈশ্বর) এেস েতামােদর েদশ
সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস করব!”
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