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নহূম ভাববাদীর পুস্তক

নীনবীর ওপর প্রভু খুবই কু্রদ্ধ
1 এই বইিটেত ইেল্কাশীয় নহূেমর দশর্ন রেয়েছ| নীনবী শহেরর

সম্বেন্ধ এটা এক দুঃখজনক বাতর্ া|

2 প্রভু হেচ্ছন ঈষর্াপরায়ণ ঈশ্বর|
প্রভু েদাষী বয্িক্তেদর শািস্ত েদন|
শত্রুেদর ওপর তঁার েক্রাধ বজায় থােক|

3 প্রভু ৈধযর্য্শীল|
িকন্তু িতিন খুবই শিক্তশালী!

প্রভু েদাষী বয্িক্তেদর শািস্ত েদেবন|
িতিন তােদর মুক্ত হেয় চেল েযেত েদেবন না|

প্রভু খারাপ েলাকেদর শািস্ত েদবার জনয্ আসেছন|
িতিন তঁার ক্ষমতা েদখাবার জনয্ ঘূনীর্ হাওয়া এবং ঝড় বয্বহার করেবন|

প্রভু েমঘমালার ওপর িদেয় হঁােটন!
4 প্রভু সমুেদ্রর সেঙ্গ রূঢ়ভােব কথা বলেবন

এবং তা শুিকেয় যােব|
িতিন সমস্ত নদীগুিলেক শুিকেয় েদেবন!

কির্মল এবং বাশেনর উবর্র জিমগুিল ধীের ধীের শুকেনা এবং
অনুবর্র হেয় যােব|

িলবােনােনর ফুলগুিল শুিকেয় ঝের যােব|
5 প্রভু আসেবন,

আর পবর্তগুিল ভেয় আেন্দািলত হেব
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এবং উপপবর্তগুিল গেল যােব|
প্রভু আসেবন

এবং পৃিথবী ভেয় কঁাপেব|
পৃিথবী এবং পৃিথবীস্থ

প্রেতয্কিট েলাক ভেয় কঁাপেব|
6 েকান েলাকই প্রভুর ভয়ঙ্কর েক্রােধর সামেন দঁাড়ােত পারেব না|

তঁার েক্রােধর ভয়াবহতা েকউ সহয্ করেত পারেব না|
তঁার েক্রাধ আগুেনর মেতা জ্বলেব|

যখন িতিন আসেবন তখন পাথরগুেলা চূণর্িবচূণর্ হেয় যােব|
7 প্রভু মঙ্গলময়, সঙ্কেটর সময় আশ্রেয়র জনয্ িতিনই িনরাপদ স্থান|

েয সব েলাক তঁার ওপর আস্থা রােখ
িতিন তােদর যত্ন েনন|

8 িকন্তু িতিন সমূ্পণর্রূেপ তঁার শত্রুেদর ধ্বংস করেবন|
বনয্ার মত িতিন তােদর ধুেয় েদেবন|
িতিন তঁার শত্রুেদর অন্ধকাের তািড়েয় েদেবন|

9 প্রভুর িবরূেদ্ধ েতামরা েকন ষড়যেন্ত্রর পিরকল্পনা করছ?
িতিন এেকবাের ধ্বংস কের েদেবন,
তাই িদ্বতীয় বােরর জনয্ আর িবপদ আসেব না|

10 েতামরা একিট পােত্রর নীেচ পুড়েছ
এমন একিট কঁাটােঝােপর মত সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস হেব|

শুকেনা আগাছাগুিল েয ভােব তাড়াতািড় আগুেন পুেড় যায়,
েসই ভােবই েতামরা খুব তাড়াতািড় ধ্বংস হেব|

11অশূরীয়, একজন বয্িক্ত েতামার কাছ েথেক এেসেছ|
েস প্রভুর িবরূেদ্ধ অনয্ায় ষড়যন্ত্র কেরিছল এবং খারাপ উপেদশ
িদেয়িছল|

12 ঈশ্বর িযহূদােক এই কথাগুিল বেলিছেলন:
অশূরীয়র েলাকেদর পুেরা সামিরক শিক্ত আেছ|
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তােদর বহু ৈসনয্ আেছ
িকন্তু তােদর সবাইেক েকেট েফলা হেব|
তারা সবাই েশষ হেয় যােব|

আমার েলাকরা, আিম েতামােদর যন্ত্রণা িদিচ্ছ,
িকন্তু আিম েতামােদর আর কষ্ট েভাগ করেত েদব না|

13এখনআিম অশূরীয় ক্ষমতা েথেক েতামােদর সবাইেক মুিক্ত েদেবা|
আিম েতামােদর কঁাধ েথেক েসই েযায়াল সিরেয় েদেবা েয

শৃঙ্খলগুিল েতামােদর ধের েরেখেছ েসগুিলআিম িঁছেড় েফলব|

14 েহ অশূেরর রাজা, প্রভু েতামার সম্বেন্ধ এই আেদশ িদেয়েছন;
েতামার নাম ধের রাখবার জনয্ একজন উত্তরপুরুষ তুিম পােব
না|

আিম েতামার মিন্দের েখাদাই করা মূির্ত
এবং ধাতব মূির্তগুিল ধ্বংস কের েদেবা|

আিম েতামার জনয্ কবর ৈতরী করিছ|
কারণ শীঘ্রই েতামার েশষ সময় আসেছ|

15 িযহূদা, েদেখা ওিদেক েদেখা,
পবর্তগুেলার ওপর িদেয় একজন আসেছ সুসমাচার িনেয়
একজন বাতর্ াবাহক আসেছ,

েস বলেছ, ওখােন শািন্ত রেয়েছ িযহূদা তুিম েতামার িবেশষ
উৎ সেবর িদনগুেলা পালন কেরা

িযহূদা েয কাজগুিল তুিম করেব বেল
প্রিতজ্ঞা কেরিছেল েসগুেলা কেরা

ঐ খারাপ েলাকরা আবার এেস েতামােক আক্রমণ করেব না
কারণ েসই সব খারাপ েলাকগুেলা ধ্বংস হেয় েগেছ!
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2
নীনবী ধ্বংস হেব

1 একজন শত্রু েতামােক আক্রমণ করার জনয্ আসেছ|
েসজনয্ েতামার শহেরর শক্ত জায়গাগুিলেক পাহারা দাও|
রাস্তায় নজর রােখা|

যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী হও|
সংগ্রােমর জনয্ প্রস্তুত হও!

2 হঁয্া, প্রভু যােকােবর মাহাত্ময্ পােল্ট েদেবন|
তার শ্রী ইস্রােয়েলর মেতাই হেব|

শত্রুরা তােদর ধ্বংস কেরেছ
এবং তােদর দ্রাক্ষা েক্ষতগুিল ধ্বংস কেরেছ|

3ঐসব ৈসনয্েদর বমর্গুেলা লাল|
তােদর উির্দগুেলা উজ্জ্বল লাল|

তােদর রথগুেলা যুেদ্ধর জনয্ সাির িদেয় দঁািড়েয় আেছ
এবং আগুেনর িশখার মেতা চক্ চক্ করেছ
এবং তােদর েঘাড়াগুেলা যাবার জনয্ প্রস্তুত|

4 রথগুেলা রাস্তার ওপর উন্মৎেতর মত এেগােচ্ছ|
প্রশস্ত জায়গায় তারা হুেড়াহুিড় কের সামেন েপছেন যােচ্ছ|

তােদর জ্বলন্ত মশােলর মেতা চক্ চেক েদখােচ্ছ|
এক জায়গা েথেক আর এক জায়গায় িবদুয্েতর মেতা ঝলেস
উঠেছ!

5 শত্রু পক্ষ তার সব েথেক ভােলা ৈসনয্েদর ডাকেছ|
িকন্তু েদৗেড় েযেত িগেয় তারা েহঁাচট খােচ্ছ|

তারা প্রাচীেরর িদেক েদৗেড়
এবং অবেরাধ যন্ত্র বসােচ্ছ|

6 িকন্তু নদীর ধােরর দরজাগুেলা েখালা রেয়েছ
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এবং শত্রুরা এর মেধয্ িদেয় বনয্ার মত প্রেবশ কের রাজার বাড়ী
ধ্বংস করেছ|

7 এরা রাণীেক িনেয় চেল যািচ্ছল|
তার ক্রীতদাসীরা ঘুঘু পাখীর মত দুঃেখ িবলাপ করিছেলা|
দুঃখ েবাঝাবার জনয্ তারা তােদর বুক চাপড়ািচ্ছল|

8 নীনবীর অবস্থা জলাশেয়র মত,
যার জল নদর্ মা িদেয় বেয় চেল যােচ্ছ|

জনসাধারণ তীব্রস্বের গজর্ ন করেছ, “থােমা! পািলেয় েযও না!”
িকন্তু তােত েকান ভােলা ফল হচ্ছ না?

9 ৈসনয্রা, েতামরা যারা নীনবী ধ্বংস কেরেছা,
তারা রূেপা িনেয় যাও,

েসানা িনেয় যাও েনবার অেনক িকছু আেছ
এখােন অেনক সম্পদ আেছ|

10 এখন নীনবী শূনয্|
সব িজিনষই চুির হেয় েগেছ|
শহরিট ধ্বংস হেয়েছ|

জনসাধারণ তােদর সাহস হািরেয়েছ|
তােদর হৃদয় ভেয় গেল যােচ্ছ,
তােদর হঁাটুগুেলা ঠক-ঠক শেব্দ কঁাপেছ|
তােদর শরীর কঁাপেছ,
তােদর মুখ ভেয় সাদা হেয় েগেছ|

11 িসংেহর গুহাস্বরূপ নীনবী এখন েকাথায়
েযখােন পুরুষ এবং স্ত্রী-িসংহরা থাকত?
তােদর িশশুরা ভয় েপত না|

12 িসংহ (নীনবীর রাজা) তার বাচ্চােদর
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এবং িসংহেক খাওয়াবার জনয্ বহু েলাক হতয্া কেরেছ|
েস তার গুহা (নীনবী) মনুষয্েদহ িদেয় ভের িদেয়িছল|

েয নারীেদর েস হতয্া কেরিছল তােদর েদহগুিল িদেয় তার গুহা
পূণর্ কেরেছ|

13 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন,
নীনবী, আিম েতামার িবরূেদ্ধ!
আিম েতামার রথগুেলােক জ্বািলেয় েদব|

যুেদ্ধ আিম েতামার িসংহ শাবকেদর েমের েফলব|
তুিম পৃিথবীেত কাউেক িশকার করেত সমথর্ হেব না|

েলাকরা আর কখেনাই েতামার দূতেদর কাছ েথেক েকান খারাপ খবর
শুনেব না|

3
নীনবীর পেক্ষ খারাপ সংবাদ

1 েসই খুেনেদর শহেরর পেক্ষ এটা খুবই খারাপ হেব|
নীনবী এমনই এক িমথয্ায় পূণর্ শহর|

অনয্ েদশ েথেক িনেয় আসা িজিনষ িদেয় এ শহর ভির্ত্ত করা হেয়েছ|
শহরিট হতয্া ও লুঠ করা েথেক কখনও িবরত হয় না|

2 েতামরা চাবুক মারার শব্দ,
চাকার শব্দ,

েঘাড়ােদর টগবিগেয় যাবার শব্দ
এবং রথগুেলার লািফেয় যাবার শব্দ শুনেত পােচ্ছা|

3অশ্বােরাহী ৈসনয্রা আক্রমণ করেছ;
তােদর তরবািরগুেলা জ্বল-জ্বল কের উঠেছ
এবং তােদর বশর্াগুেলা চকচক করেছ!

েসখােন অেনক মৃত মানুেষর েদহ,
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মৃতেদহগুিল স্তুপীকৃত, এতগুিল েদহ েয েগানা যায় না|
েলাকরা মৃতেদহগুিলর ওপর েহঁাচট েখেয় পড়েছ|

4 নীনবীর জনয্ই এই সব িকছু ঘেটেছ|
নীনবী িঠক েযন েবশয্ার মেতা েয কখেনাই িকছু পায়িন|
েস আেরা আেরা েচেয়েছ|

েস িনেজেক বহু জািতর কােছ িবক্রী কের িদেয়িছল|
তার মায়াবী যাদু িদেয় েস তােদর তার দাস বািনেয় েফেলেছ|

5 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন,
“নীনবী, আিম েতামার িবরূেদ্ধ,

আিম েতামার জামাকাপড় েতামার মুেখর ওপর তুেল েদেবা|*
আিম অনয্ জািতেদর কােছ েতামার নগ্ন েদহ েদখােবা|

ঐ রাজয্গুেলা েতামার লজ্জা েদখেব|
6আিম েতামার ওপর েনাংরা িজিনষ ছঁুেড় েদেবা|

আিম েতামার সেঙ্গ ঘৃণয্ আচরণ করেবা|
েলােক েতামােক েদেখ হাসেব|

7 েতামােক েদেখ প্রেতয্েকই চমেক উঠেব|
তারা বলেব, �নীনবী ধ্বংস হেয়েছ|

েক তার জনয্ কঁাদেব�
আিম জািন, নীনবী েতামােক সান্ত্বনা েদবার জনয্

কাউেক পাওয়া যােব না|”

8 নীনবী, তুিম িক নীল নেদর কুেল অবিস্থত থীেব্সর েচেয় ভােলা?
না| থীবেসর চািরিদেকও জল িছল| থীবস্ তার শত্রুেদর হাত েথেক
রক্ষা পাওয়ার জনয্ এই জলই বয্বহার করত| আত্মরক্ষার েদওয়ােলর
মত েস েসই জল বয্বহার করত| 9 কূশ এবং িমশর থীব্সেক অেনক
* 3:5: আিম � েদেবা িহব্রুেত এিট একিট কথার েখলা| িহব্রু শব্দিটর অথর্ এটাও হয়,
“একটা েদশেক ধ্বংস করা এবং তার েলাকগুিলেক বন্দী কের অনয্ েদেশ িনেয় যাওয়া|”
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সামথর্য্ যুিগেয়িছল| সুদান এবং িলবীয়া তােক সমথর্ন কেরিছল| 10 িকন্তু
থীবস্ পরািজত হেয়িছল| তার অিধবাসীেদর িবেদেশ কেয়দী িহেসেব
িনেয় যাওয়া হেয়িছল| রাস্তার প্রেতয্ক েমােড় ৈসনয্রা নীনবীর েছাট
েছাট বাচ্চােদর েমের েফেলিছল| তারা ঘঁুিট েচেল েদেখিছল েকান্
গণয্মানয্ বয্িক্তেদর কারা ক্রীতদাস কের রাখেব| তারা থীবেসর সব
গণয্মানয্ বয্িক্তেদর েশকল িদেয় েবঁেধিছল|

11 েসজনয্ নীনবী মাতাল েলাকেদর মেতা েতামারও পতন হেব|
তুিম লুেকাবার েচষ্টা করেব| শত্রুেদর হাত েথেক িনেজেক দূের রাখার
জনয্ তুিম একিট িনরাপদ স্থান খঁুজেব| 12 িকন্তু নীনবী েতামার সমস্ত
শিক্তশালী জায়গাগুিল ডুমুর গােছর মত হেব| নতুন ডুমুরগুিল যখন
পােক, একজন েলাকআেসআর গাছিটেক নাড়া েদয়| ডুমুরগুিল েসই
েলাকিটর মুেখর মেধয্ িগেয় পেড়| েস েসগুেলা েখেয় েফেল আর
ডুমুরগুেলা ঐখােনই েশষ|

13 নীনবী, েতামার সব েলাক েযন স্ত্রীেলােকর মত এবং
শত্রুপেক্ষর ৈসনয্রা তােদর িনেয় যাওয়ার জনয্ প্রস্তুত| েতামােদর
েদেশর দরজাগুেলা শত্রুেদর ঢুেক পড়ার জনয্ প্রশস্তভােব েখালা|
ফটকগুিলর আড়াআিড় কােঠর গরাদগুেলা পুেড় িগেয়িছল|

14 জল িনেয় এেস েতামার নগেরর েভতর জিমেয় েরেখ দাও|
েকন? কারণ শত্রুপেক্ষর ৈসনয্রা েতামার শহেরর চারিদক িঘের
েফলেব| তারা েকান েলাকেক নগেরর মেধয্ খাবার অথবা জলআনেত
েদেব না| েতামার প্রিতরক্ষাগুিলেক আেরা শিক্তশালী কের গেড়
েতােলা| েবিশ ইঁট বানােনার জনয্ মািট নাও| চূন, বািল, সুরিক েমশাও|
ইঁট ৈতরী করবার জনয্ চুল্লী েজাগাড় কর! 15 েতামরা শুধু এসব কাজই
করেত পােরা, িকন্তু আগুন েতামােদর সমূ্পণর্বূেপ ধ্বংস করেব| এবং
তরবািরই েতামােদর হতয্া করেব| েতামােদর েদশােক এমন েদখােব
েযন পঙ্গপােলর ঝঁাক এেস সব েখেয় িনেয়েছ|
নীনবী ফিড়ংএর ঝঁােকর মত, পঙ্গপােলর দেলর মত েবেড়

চেলিছল| 16 বহু বয্বসায়ী েলাক েতামার কােছ আেছ যারা নানা
জায়গায় িগেয় িজিনষ েকেন| তারা েযন আকােশর নক্ষেত্রর মত
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অসংখয্| তারা েযন পঙ্গপােলর মত, যারা েখেত আেস েয পযর্ন্ত না
সব েশষ হয়| তারপর তারা েছেড় যায়| 17 এবং েতামার সরকারী
কমর্কতর্ ারাও পঙ্গপােলর মত| তারা ঠাণ্ডার িদেন পাথেরর েদওয়ােল
বসা পঙ্গপােলর মত| যখন সূযর্ উেঠ পাথরগুেলা গরম হয় তখন সব
পঙ্গপালগুেলা উেড় যায় এবং েকউ জােন না তারা েকাথায় যায়!
েতামার সরকারী কমর্চারীরাও িঠক ঐরকম|

18 অশূেরর রাজা, েতামার েমষপালকরা গভীরভােব ঘুিমেয়
পেড়েছ| েসইসব শিক্তশালী েলাকরা ঘুেমােচ্ছ এবং এখন েতামার
েমেষর দল (েলাকরা) পবর্েতর চািরিদেক ঘুের েবড়ােচ্ছ| তােদর
িফিরেয় আনার জনয্ েকান েলাকই েনই| 19 নীনবী, তুিম খারাপভােব
আঘাত েপেয়েছা| েকান িকছুই েতামার আঘাত সারােত পারেব না|
যারাই েতামার ধ্বংেসর কথা েশােন, তারা হাততািল েদয়| তারা সবাই
খুশী| েকন? কারণ তুিম সব সময় েয সব বয্থা িদেয় থােকা তা তারা
সবাই অনুভব কেরেছ!
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