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িযরিময়র িবলাপ

সবনাশ দেখ জ শােলেমর কা া

১ ১ হায় জ শােলম! এক কােল স িছল লােক পিরপণূ।
িক বতমােন শহরিট এেকবাের জনশূ য!

জ শােলম একদা িবে বর সরা শহর িছল।
িক এখন তার প িবধবা মিহলার মেতা।
একসময় স *িছল অেনক শহেরর মে য রাণীর মেতা।
িক এখন স দােস পিরণত।
২ রােত ক ণ সেুর কাঁেদ জ শােলম।
তার গাল বেয় অ ধারা নােম।
সা বনা দওয়ার মেতা তার কউ নই।
অেনক রিমক তার রিত ব ুভাবাপ িছল।
িক এখন তােক সা বনা দবার কউ নই।
তার সব ব ুরাই তােক রতারণা কেরেছ।
ব ুরা এখন তার শ েত পিরণত হেয়েছ।
৩ িযহদূা ভীষণ রকেমর শাি ও য রনা পেয়িছল
এবং তারপর িযহদূােক ব ী করা হয়।
িযহদূা অ য দেশ বাস করেছ।
িক স িব রাম পাে না।
লাকরা তােক তাডা় করেছ।

তােক তারা স ীণ উপ যকা িলর ওপর তাডা় করেছ এবং তােক ধের ফলেছ।
৪ িসেয়ােন যাবার পথঘাট িল শাকাহত।
কারণ উৎসব পালন করেত কউ িসেয়ােন আসেছ না।
িসেয়ােনর রেবশ বার িল বংস হেয় িগেয়েছ।
যাজকরা সখােন গভীর দীঘ বাস ফলেছ।
িসেয়ােনর যবুতী মেয়রা হতবাক।
মাট কথা স ঃেখ ভারা রা ।

৫ জ শােলেমর শ রা জয়ী হেয়েছ।
তার শ রা এখন িনয় রনাধীন।
তার িবপ ীরা আরােম বাস কের।
এটা ঘেটেছ কারণ ব পােপর জ যই রভু তােক শাি িদেয়েছন।
তাঁর স ানরা চেল িগেয়েছন,
শ রা তােদর ব ী কের িনেয় িগেয়েছন।
৬ িসেয়ােনর লাকেদর সৗ য আর নই।
তার নতারা হিরেণর মেতা।
শি না থাকেলও তারা ছেুট পালাে ।
কারণ অেনেকই তােদর ধরার জ য তাডা় করেছ।
৭ পরুােনা িদেনর কথা জ শােলম ভাবেছ।
ভাবেছ সই সমেয়র কথা
যখন স য রণা ভাগ করিছল এবং ছিডে়য় পেডি়ছল।
তার সম মূ যবান িজিনষ হারােনার কথা।

*১:১ স সম কিবতািটেত জ শােলমেক আলংকািরকভােব এক নারী েপ বণনা করা হেয়েছ।
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পরুােনা িদেনর উে খেযা য মধরু ঘটনার কথা।
শ েদর হােত িনেজর লাকেদর
ব ী হওয়ার কথাও স রণ করেছ।
বংেসর সময় শ রা

তােক দেখ উপহাস কেরিছল।
স সময় তােক

সাহা য করার কউ িছল না।
৮ জ শােলম দা ণ পাপ কাজ কেরেছ।
আর এই পােপর জ যই স এখন অ ।
অতীেত লাকরা তােক স ান করত
িক এখন সই সব লাকরাই তােক ঘণৃা কের কারণ স স ান হািরেয়েছ।
এমন িক স য রণায় িবলাপ কের এবং দীঘ বাস ফেল
এবং িনেজর িদক থেকই মখু িফিরেয় নয়।
৯ তার অপির তা, তার পাষাকেক নাংরা কেরেছ।
এমন য হেত পাের তা স কখনও ভাবেতও পােরিন।
তার পতন িব য়কর।
তােক সা বনা দবার মেতা কউ নই।
স বেল, “ হ রভ,ু দেখা আিম িকভােব আঘাত রা !
দেখা আমার শ রা িনেজেদর কত বড় বেল মেন কের!”

১০ শ রা তার হাত ধের টানেছ।
শ রা তার সু র িজিনস িল িছিনেয় িনেয়েছ।
িবেদশী জািতর লাকরা তার উপাসনালেয় ঢেুক পেডে়ছ।
অথচ রভু আপিন বেলিছেলন, আমােদর সমােজ যাগ িদেত পারেবন না!
১১ জ শােলেমর সম জনগণ য রণায় কাতরাে ।

রে যেকই খাে যর স ােন িল ।
খাে যর জ য তারা তােদর সম মূ যবান ব িদেয় িদে ।
ধমুা র বাঁচার জ যই তারা এটা করেছ।
জ শােলম বলেছ, “ হ রভ,ু আমার িদেক তাকান!
দখনু লাকরা আমায় কত ঘণৃা কের!

১২ তামরা যারা পাশ িদেয় যা মেন হে ,
তােদর কােছ িকছইু নয়।
িক আমার িদেক তািকেয় দখ,
আমার য রণার মেতা িক কান য রণা আেছ?
আমার য দশা হেয়েছ এমন দশা িক আর আেছ?

রভু আমায় য শাি িদেয়েছন সই শাি র য রণার মেতা িক কান য রণা আেছ?
িতিন তাঁর ভয় র রােধর িদেন
আমােক শাি িদেয়েছন।
১৩ রভু ওপর থেক আ ন পাঠােলন।
ওই আ ন আমার হাড় ভদ কের চেল গল।
িতিন আমার চলার পেথ একিট জাল িবিছেয় িদেয়
পেথর চািরিদেক আমােক ঘারােলন।
িতিন আমােক পির য দেশ পা িরত করেলন।
আিম সারািদন অসু ।
১৪ “িতিন আমার পাপ েলা
একটা যায়ােলর মত তাঁর হাত িদেয় বঁেধ িদেয়েছন।
িতিন আমােক বল কের িদেয়েছন।
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িতিন আমােক এমন লােকর হােত সমপন কেরেছন,
যােদর িব ে আিম দাঁডা়েত পাির না।
১৫ রভু আমার অধীন সম শি শালী স যেদর সিরেয় িদেয়েছন।
ঐসব স যরা শহেরর মে য িছল।
তারপর রভু একিট উৎসব করেলন।
আমার যবুক স যেদর হ যা করার জ য িতিন ঐসব তীথ যা রীেদর পাঠােলন।
রা ারস তরীর জ য যমন একজন রা া দিলত কের
তমিনভােব রভু তাঁর ি রয়তম শহরেক †িপেষ ফেলেছন।

১৬ “আিম এ সেবর জ য কাঁদলাম।
আমার েচাখ বেয় অেঝাের জল গডা়েত থাকেলা।
আমােক শাি দওয়ার, সা বনা দওয়ার কউ িছল না।
এমন কউ িছল না য আমােক একটু বি িদেত পারত।
শ রা জয়লাভ করায় আমার স ানগণ
পির য ভিূমর মেতা হেয় উঠেলা।”
১৭ িসেয়ান তার হাত বািডে়য় িদল
িক তােক সা বনা দবার কউ িছল না।

রভু যােকােবর শ েদর শহর
িঘের ফলার আেদশ িদেলন।
জ শােলম শ েদর কােছ

একিট অ রীেলাক হেয় পেডে়ছ।
১৮ স বলল, “আিম রভরু কথা নেত অ বীকার কেরিছলাম।
তাই রভরু অিধকার আেছ আমােক এমন শাি দওয়ার।
তাই জনগণ, তামরা শান!
আমার েভােগর িদেক তাকাও!
আমার যবুক যবুতীেদর
িনবাসেন িনেয় যাওয়া হেয়েছ।
১৯ আমােক যারা ভােলাবাসেতা তােদর আিম ডাকলাম।
িক ওরা আমায় ঠকােলা।
আমার যাজকগণ ও রবীণ যি রা
এই শহের মারা গেছ।
আমার যাজকগণ ও নতারা যখন বঁেচ থাকার জ য খাে যর স ান করিছল
তখন তারা এই শহের মারা যায়।
২০ “ হ রভ,ু আমার িদেক তািকেয় দখনু! আিম দশা র !
আিম অ র থেক িবপয , আমার মেন হে য আমার ভতের দয়টা উে া হেয় রেয়েছ!
আমার এমন খারাপ লাগেছ!
রা ায়, আমার ছেলেমেয়েদর তরবাির িদেয় হ যা করা হেয়েছ।
মতৃু্যর পচা গ সব র ছিডে়য় আেছ!
২১ “আমার িবলাপ ননু!
আমােক সা না দবার কউ নই।
আমার সম শ রা আমার দশা স েক েনেছ।
তারা খশুী য আপিন আমােক এমন কেরেছন।
আপিন বেলিছেলন য শাি র একটা সময় থাকেব।
আপিন বেলিছেলন য আপিন আমার শ েদর শাি দেবন।
এখন আপিন য সব েলা বেলিছেলন

†১:১৫ ি রয়তম শহর আ িরক অেথ, “িযহদূার কুমারী ক যা” জ শােলম শহেরর একিট নাম।
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স েলা ক ন।
২২ “আমার শ েদর িন ুরতার িদেক তািকেয় দখনু।
তাহেল আমার জ য আমার সে আপিন য রকম যবহার কেরেছন
স রকম ওেদর সে ও করেত পারেবন।

এরকম ক ন কারণ আিম রমাগতই িবলাপ কের যাি ।
এটা ক ন কারণ আমার দয় অসু ।”

রভু জ শােলম বংস করেলন

২ ১ দখ, রভু িসেয়ােনর লােকেদর কমন কের বািতল কেরেছন।
িতিন ই রােয়েলর মিহমােক আকাশ থেক মািটেত িনে প কেরেছন।

তাঁর রােধর িদেন রভু তাঁর পাদািন অথাৎ মি েরর কথা পয মেন রােখনিন।
২ রভু যােকােবর গাচারণ ভিূম িল বংস কেরেছন।
িতিন স িলেক িনমম ভােব বংস কেরেছন।

রােধর বেশ িতিন িযহদূার দূগ িল বংস কেরেছন।
রভু িযহদূা রা য এবং তার শাসকবগেক মািটেত ছ ুঁেড় ফেলেছন।

িতিন িযহদূা রা যেক বংস েপ পিরণত কেরেছন।
৩ রভু হেয়িছেলন এবং িতিন ই রােয়েলর সব শি চণূ কেরিছেলন।
ই রােয়েলর ওপর থেক িতিন তাঁর দি ণ হ সিরেয় িনেয়িছেলন।
িতিন এটা কেরিছেলন যখন শ রা এেসিছল।
যােকােব িতিন লিলহান আ েনর মত বেলিছেলন।
িতিন িছেলন একিট আ েনর মত
যা চতিুদক পিুডে়য় দয়।
৪ একজন শ র মত রভু তাঁর ধনকু বঁিকেয় িদেয়িছেলন।
িতিন তাঁর দি ণ হে িনেয়িছেলন একিট তরবাির।
িতিন িযহদূার সম সদুশন লাকেদর হ যা কেরিছেলন।

রভু তােদর হ যা করেলন যন িতিন তােদর শ ।
রভু তাঁর রাধ অি র মত

িসেয়ােনর গহৃ িলর উপর বষণ করেলন।
৫ রভু একজন শ র মত হেয় উেঠেছন।
িতিন ই রােয়লেক িগেল ফেলেছন।
িতিন তার সব রাসাদ িল িগেল ফেলেছন।
িতিন তার সব গ িল রাস কেরেছন।
িযহদূার ক যােত (ই রােয়েল)
িতিন রভতুঃ ঃখ এবং মেৃতর জ য অ পাত ঘিটেয়িছেলন।
৬ রভু িনেজর তাঁবিুটেক
একিট বাগােনর মেতা উপেড় ফেলিছেলন।
তাঁেক উপাসনা করার জ য লােক য ােন িগেয় জেডা় হত
িতিন সই ানিটও ন কের িদেয়িছেলন।
িসেয়ােন রভু লাকেদর িবেশষ সভা িলর কথা
এবং িবেশষ িব রােমর িদন িল ভিুলেয় িদেয়িছেলন।

রভু রাজা এবং যাজকেদর বািতল কের িদেয়িছেলন।
িতিন হেয়িছেলন এবং তােদর বািতল কেরিছেলন।
৭ রভু তাঁর বদীিট বািতল কেরিছেলন।
িতিন তাঁর উপাসনার পিব র ানিট বািতল কেরিছেলন।
জ শােলেমর রাসােদর দওয়াল িল

িতিন শ েদর ভিূম যাৎ করেত িদেয়িছেলন।



িবলাপ ২:৮ 5 িবলাপ ২:১৫

রভরু মি ের শ রা আনে িচৎকার করিছল
যন সটা িছল কান এক ছিুটর িদন।

৮ িসেয়ােনর লাকেদর চারপােশ য দওয়াল িছল
সটা রভু বংস করবার পিরক না কেরিছেলন।
দওয়ালিট কাথা থেক ভাঙেত হেব তা বাঝােনার জ য

িতিন দওয়ােল একিট মােপর দাগ কেট িছেলন।
িতিন িনেজেক বংসকায্য থেক িবরত কেরনিন।
সব দওয়াল িলেক িতিন ঃেখ কাঁিদেয় িছেলন।
সব েলা একই সময় বংস রা হেয়িছল।
৯ জ শােলেমর ফটক িল মািটেত ডেুব িগেয়িছল।
িতিন ফটেকর িল বংস কের চণূ কেরিছেলন।
তার রাজা এবং রাজপু ররা অ য জািতর মে য রেয়েছ
তােদর জ য আর কান িশ া নই।
জ শােলেমর ভাববাদীরাও রভরু কাছ থেক আর কান িদ য দিৃ পায় িন।

১০ িসেয়ােনর বেয়াব ৃ রা মািটেত বেসন
তাঁরা শা হেয় মািটেত বেস থােকন।
তাঁরা তাঁেদর মাথায় ধেূলা ছডা়ন
তাঁরা চেটর ব র পেরন।
জ শােলেমর যবুতী নারীরা ঃেখ

তাঁেদর মাথা আভিূম নত কেরন।
১১ আমার চাখ কঁেদ কঁেদ া ,
আমার অ র িবচিলত।
মেন হে যন আমার দয়েক মািটেত ফেল দওয়া হেয়েছ।
আমার লাকরা বংস হেয়েছ বেলই আমার এমন মেন হে ।
ছেলেমেয়রা এবং িশ রা অ ান হেয় যাে ।

শহেরর রকা য চৗপািটেত তারা অ ান হেয় যাে ।
১২ সই বালক-বািলকারা তােদর মােয়েদর বেল,
“ কাথায় আেছ িট আর রা ারস?”
তারা মের যেত যেত এই র কের তারা তােদর মােয়র কােল মারা যায়।
১৩ জ শােলেমর জনগণ, আিম কােদর সে তামােদর তলুনা করব?
িসেয়ােনর জনগণ, আিম িকেসর সে তামােদর তলুনা করব?
আিম কমন কের তামায় বা য দব?
তামার বংস সমেু রর মেতা িবশাল

মেন হয় না কউ তামায় সািরেয় তলুেত পারেব!
১৪ তামার জ য তামার ভাববাদীেদর িদ যদশন হেয়িছল।
িক তােদর িদ যদশন িল িছল এেকবােরই মূ যহীন ও িম যা।
তারা তামার পােপর িব ে রচার কেরিন,
তারা অব ার উ িত করার চ া কেরিন,
তারা তামার জ য বাতা রচার কেরিছল
িক স িল িছল িম যা বাতা যা তামােক বাকা বািনেয়িছল।
১৫ যসব লাকরা রা া িদেয় যায়
তারা তামায় দেখ িব েয় অিভভতূ
এবং জ শােলেমর লাকেদর রিত হাততািল দয়।
জ শােলেমর ক যার রিত তারা িশ  দয় আর মাথা নােড।়

তারা র কের, “এই িক সই শহর
যােক লােক বলত ‘িনখুঁত সু র শহর’
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এবং ‘সারা পিৃথবীর আন ’?”
১৬ তামার সব শ রা তামায় পিরহাস কের
তারা তামার রিত িশ দয় ও দাঁত িকডি়মড় কের।
তারা বেল, “আমরা তােদর িগেল খেয়িছ!
আজ সি যই সই িদন এেসেছ য িদেনর জ য আমরা অেপ া কেরিছলাম।
অবেশেষ আমরা এিট ঘটেত দখলাম।”
১৭ রভু যা পিরক না কেরিছেলন তাই কেরেছন।
িতিন যা করেবন বেলিছেলন তাই কেরেছন।
ব পবূ থেক িতিন যা আেদশ িদেয়িছেলন তাই কেরেছন।
িতিন বংস কেরিছেলন এবং তাঁর কান দয়া িছল না।
তামার রিত যা ঘেটিছল তার বারা িতিন তামার শ েদর সখুী কেরিছেলন।

িতিন তামার শ েদর শি শালী কেরিছেলন।
১৮ তিুম তামার দয় িদেয় রভরু কােছ কঁেদ বল,
হ িসেয়ান ক যার দওয়াল, নদীর মত অ গিডে়য় পড়কু!

িদেন এবং রােত তামার অ বেয় যা ।
তিুম থেমা না!
তামার চাখেক ি র থাকেত িদও না!

১৯ ওঠ! রাে র িচৎকার কের কাঁদ।
রাে রর রিতিট রহেরর েত িচৎকার কের কাঁদ!
তামার দয়েক জেলর মত ঢেল দাও!
রভরু সামেন তামার দয়েক ঢেল দাও!
রভরু কােছ রাথনায় তামার হাত তেুল ধর।

তাঁেক বল তামার ছেলেমেয়েদর যন বাঁিচেয় রােখন।
তাঁেক বল তামার য ছেলেমেয়রা উপবােস মছূা যাে তােদর যন িতিন বাঁিচেয় রােখন।
শহেরর রা ায় রা ায় তারা উপবােস মছূা যাে ।
২০ হ রভ,ু আমার িদেক তাকান!
আমার িদেক দখনু যার সে আপিন এভােব আচরণ কেরেছন!
আমােক এই র িট করেত িদন: নারীেদর িক সই স ানেদর খাওয়া উিচৎ যােদর তারা জ িদেয়েছ?
যােদর তারা আদর-য কেরেছ সই ছেলেমেয়েদর িক নারীরা ভ ণ করেব?

রভরু মি ের িক যাজক এবং ভাববাদীরা িনহত হেবন?
২১ যবুকরা এবং ব ৃ রা শহেরর রা ার মািটেত পেড় আেছ।
আমার যবুতী নারীরা এবং যবুকরা তরবািরর আঘােত িনহত।

রভ,ু আপনার রােধর িদেন আপিন তােদর হ যা কেরিছেলন,
আপিন তােদর মাহীনভােব হ যা কেরিছেলন!
২২ আপিন চারিদক থেক
স রাসেক ডেক এেনিছেলন।
আমার কােছ আসার জ য আপিন স রাসেক আম রণ কেরিছেলন
যন স একিট ছিুটর িদন।
রভরু রােধর সই িদেন

কান যি ই রহাই পায় িন।
যােদর আিম জ িদেয়িছ এবং লালন-পালন কেরিছ
তােদর আমার শ রা হ যা কেরেছ।

য রণার অথ

৩ ১ আিম সই মানষু য অেনক ঃখ ক দেখেছ।
আিম তােক দেখিছ
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য আমােদর লািঠ িদেয় মেরিছল!
২ রভু আমােক আেলায় নয়,
অ কাের িনেয় এেলন।
৩ রভু আমােক সারা িদন ধের তাঁর হাত িদেয় মারেধার কেরেছন।
িতিন আমােক বারবার মারেলন।
৪ িতিন আমার চামডা় ও মাংস িছঁেড় ফলেলন।
িতিন হাডে়গাড় ভেঙ িদেলন।
৫ রভু আমার িব ে িত তা ও সম যার পাহাড় তরী করেলন।
িতিন আমার চাির িদেক িত তার সম যােক আনেলন।
৬ যারা দীঘসময় থেক মতৃ তােদর মেতা
িতিন আমােক অ কাের বিসেয় রাখেলন।
৭ িতিন আমােক অব কের রাখেলন।
তাই আিম বেরােত পারলাম না, ভারী চন িদেয় িতিন আমােক বঁেধ রাখেলন।
৮ এমনিক যখন আিম সাহাে যর জ য িচৎকার কের কাঁদলাম

রভু আমার সই রাথনায় কণপাত কেরন িন।
৯ িতিন ভাঙা পাথর িদেয় আমার বেরােনার পথ ব কের িদেয়েছন।
িতিন ঐ পথেক আঁকাবাঁকা কের িদেয়েছন।
১০ রভু যন আমােক আ রমণ করেত উ যত এক ভা ুক।
িতিন যন হায় লিুকেয় থাকা এক িসংহ।
১১ রভু আমােক আমার পেথর বাইের চালনা করেলন।
িতিন আমােক খ খ কের িছঁেড় বংস করেলন।
১২ িতিন তাঁর ধনকু র ত কের রাখেলন।
আিম তাঁর তীেরর ল ্য ব হলাম।
১৩ আমার পাক লীেত িতিন আঘাত করেলন।
িতিন তাঁর তনূীর থেক একিট তীর যবহার কের আমােক িব করেলন।
১৪ লােকর কােছ আজ আিম উপহােসর পা র।
সারািদন ধের আমার স েক গান গেয় গেয় তারা আমায় উপহাস কের।
১৫ এই িবষ (শাি ) রভইু আমায় পান করেত িদেয়েছন।
িতিন এই িত পানীয় িদেয় আমায় পণূ কেরেছন।
১৬ িতিন আমায় কাঁকর খেত বা য করেলন।
িতিন আমায় নাংরায় ফেল িদেলন।
১৭ আিম ভাবলাম আর কখনও শাি পােবা না।
সম ভােলা িজিনেসর ভাবনা ভলুলাম।
১৮ িনেজ িনেজ বললাম,
“ রভরু সাহাে যর র যাশা আর নই।”
১৯ আমার য রণা এবং আমার উে যহীন ভােব
ঘেুর বডা়েনা মেন রাখেবন।
য শাি আপিন আমায় িদেয়িছেলন তা মেন রাখেবন।

২০ সব ঃখ কে র কথা আমার ভােলা ভােবই মেন আেছ
এবং আিম খবুই িবষ ।
২১ িক িঠক ত ুিন, আিম অ য িকছ ু ভািব।
যখন আিম এরকম কের ভািব, আিম িকছ ু আশা দখেত পাই এবং আমার ভাবনা িল হল এইরকম:
২২ রভরু ক ণা ও ভােলাবাসা অসীম।
তাঁর দয়ার কান শষ নই।
২৩ রিতিট রভােত নতনু নতনু ভােব আপিন এটা রদশন কেরন!
আপিন খবু িনভরেযা য এবং িব ব !
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২৪ আিম মেন মেন বললাম, “আিম যা চাই তা হল, রভ।ু
তাঁর ওপর আমার আ া আেছ।”
২৫ য সব লাকরা রভরু জ য অেপ া কের, রভু তােদর রিত সদয় হন।

রভরু কােছ যারা সাহা য চায় তােদর রিত রভু সদয়।
২৬ িনেজেক র া করবার সব চেয় ভাল উপায় হল
শা ভােব রভরু অেপ ায় থাকা।
২৭ কান যি র পে ছাট বলা থেকই
যায়াল বহন করা ভােলা।

২৮ রভু যখন তাঁর যায়াল বা বাঁক কান যি র ওপর রােখন
তখন শা ভােব একাকী তার বেস থাকা উিচত।
২৯ উ ার পাবার আশায়
তােক তার মখু আভিূম নত করেত হেব।
৩০ ওই লাকিটর গাল বািডে়য় চড় খাওয়া উিচত।
ওই যি র উিচত অ যেদর তােক অপমান করেত দওয়া।
৩১ ওই যি র মেন রাখা উিচত
য রভু কাউেকই িচরকােলর জ য পির যাগ কেরন না।

৩২ রভু যখন শাি দন তখন িতিন মাও কেরন।
এই মা তাঁর গভীের ভালবাসা আর ক ণা থেকই আেস।
৩৩ রভু কাউেক শাি িদেত চান না।
লাকরা অশাি েত থাকুক এটাও িতিন চান না।

৩৪ রভু এই িল পছ কেরন না: িতিন দেশর সব ব ীেদর তাঁর পােয়র তলায় িপেষ ফলেত চান না।
িতিন কাউেক পষণ করেত চান না।
৩৫ একজন অে যর রিত অ যায় ক ক এটা িতিন কখনও চান না।
িক িকছ ু মানষু সব সময়ই পরাৎ  পেরর সামেন এরকম কাজ কের।
৩৬ একজন যি আর একজনেক আদালেত রতারণা ক ক
এটা রভু এেকবাের পছ কেরন না।
৩৭ কান লােকরই িকছ ু বলা এবং সটা ঘটােনা উিচত নয়
যত ণ না রভু তা ঘটােনার আেদশ দন।
৩৮ পরাৎ  পর ভােলা ও ম
ইই ঘটােত আ া দন।

৩৯ যখন কাউেক পােপর জ য রভু শাি দন,
তখন স জীিবত অব ায় অিভেযাগ জানােত পাের না।
৪০ এেসা, আমরা িক কেরিছ তা সতকভােব পরী া কির।
তারপর আমরা রভেুত আ রয় নব।
৪১ বেগর ঈ বেরর রিত দয়
এবং আমােদর হাত উে ালন করা উিচৎ ।
৪২ এেসা তাঁর উে ে য বিল, “আমরা পাপ কেরিছ এবং আমরা অবা য হেয়িছলাম।
আপিন আমােদর মা কেরনিন।”
৪৩ আপিন আমােদর রাধ িদেয় মেুড় িদেয়েছন এবং আমােদর তািডে়য় িদেয়েছন।
কান রকম মা না কেরই হ যা কেরেছন!

৪৪ মেঘর আবরেণ আপিন িনেজেক ঢেকেছন।
এর কারণ, যােত কান রাথনাই মেঘর মে য িদেয় যেত না পাের।
৪৫ অ য জািতেদর কােছ আপিন আমােদর
আবজনা ও ময়লার মেতা সিৃ কেরেছন।
৪৬ আমােদর সম শ রা
আমােদর ঠা া কেরেছ।



িবলাপ ৩:৪৭ 9 িবলাপ ৩:৬৬

৪৭ আমরা ভয় পেয়িছ।
গভীর গেত পেড় আমরা দা ণ আঘাত পেয়িছ।
আমােদর সব িকছ ু ভেঙেছ।
৪৮ আমার চাখ বেয় জেলর রাত নেমেছ!
আিম আমার লাকেদর বংেসর জ য কঁেদিছ!
৪৯ যত ণ পয না

রভু বগ থেক নীেচ দেখন
৫০ তত ণ অিব রা ভােব
আমার চােখর জল বেয় যােব!
৫১ আমার িট চাখ আমায় িবমষ কের তােল
যখন আিম আমার শহেরর যবুতীেদর দশা দিখ।
৫২ ওই মানষু েলা অকারেণ আমার শ ।
আমার শ রা আমােক িবনা কারেণ পািখর মেতা িশকার কেরেছ।
৫৩ তারা আমায় গভীর গেত িনে প কেরেছ।
আিম জীিবত আিছ জেনও তারা আমার িদেক পাথর ছ ুঁডে়ছ।
৫৪ জল আমার মাথা ছািপেয় গল।
আিম মেন মেন বললাম, “আিম শষ হেয় িগেয়িছ।”
৫৫ রভ,ু আিম গেতর তলা থেক আপনােক ডেকিছ।
আপনার নাম ধের িচৎকার কের ডেকিছ।
৫৬ আমার ক বর ননু।
আপনার কান ব কের রাখেবন না।
আমােক উ ার করেত অ বীকার করেবন না।
৫৭ আিম যখন আপনার কােছ িমনিত করব তখন আমার কােছ আসেবন!
আমােক বলেবন, “ভয় পও না।”
৫৮ রভু আমার আেবদনটা িবচার ক ন।
আমােক আমার জীবন িফিরেয় িদন।
৫৯ রভ,ু আমার দশা দখনু।
আমায় যায় পেত সাহা য ক ন।
৬০ আমার শ রা িকভােব
আমােক আঘাত কেরেছ তা দখনু।
আমার িব ে ওেদর সম শয়তািন
পিরক না িল স েক আপিন অবিহত।
৬১ রভ,ু ওরা িকভােব আমােক অপমান কেরেছ তা ননু।
আমার িব ে ওেদর সম শয়তািন পিরক নার কথা ননু।
৬২ শ েদর কথা এবং তােদর সম পিরক না
সব সময়ই আমার িব ে ।
৬৩ যখন ওরা বেস িকংবা দাঁডা়য় তখনও আমায় িনেয়
ওরা িকভােব মজা কের তাও দখনু, রভ!ু
৬৪ রভ,ু ওরা যা কেরেছ তার জ য
ওেদর রা য শাি িদন!
৬৫ ওেদর দয়েক অনমনীয় কের িদন!
তারপর আপনার অিভশাপ ওেদর উপর বষণ ক ন!
৬৬ রােধ তােদর তাডা় ক ন!
আপনার আকােশর নীেচ তােদর বংস ক ন রভ!ু



িবলাপ ৪:১ 10 িবলাপ ৪:১১

জ শােলম আ রমেণর ভয়াবহতা

৪ ১ দেখা, সানা িকভােব কৃ বণ হেয়েছ।
দেখা, দামী সানার িক পিরবতন।

চািরিদেকই মি েরর পাথর েলা ইত তঃ ছিডে়য় আেছ।
তােদর রা ার রিতিট কােণ িবি করা হেয়েছ।
২ িসেয়ােনর লাকরা খবু মূ যবান িছল।
তারা একসময় সানার মেতাই মূ যবান িছল।
শ রা তােদর কুেমারেদর তরী
মািটর পাে রর মত যবহার কের।
৩ এমনিক িশয়ালও তার শাবকেদর ন পান করায়।
িক আমার লাকরা খবু িন ুর হেয় উেঠেছ।
তারা ম ভিূমেত থাকা উট পাখীর মেতা।
৪ ত ৃ ায় ছা িশ র িজভটা মেুখ আটেক পেডে়ছ।
ছেলেমেয়রা খাবার চাইেছ।

িক কউই তােদর খাবার দয় না।
৫ এক সময় যারা খবু দামী দামী খাবার খেয়েছ,
এখন তারাই িখেদর বালায় রা ায় মরেছ।
সু র লাল পাশাক পের যারা এমশঃ বড় হেয়েছ,
তারাই এখন খাে যর স ােন আবজনার প ঘঁেট িফরেছ।
৬ তােদর পাপ কােযর জ য
আমার লাকেদর শাি সেদােমর পােপর
কারেণ শাি র চেয়ও বড় হয় গেছ।
সেদাম বংস রা হেয়িছল কারণ ঐ জায়গার লাকরা পাপী হেয় উেঠিছল।
সেদামেক হঠাৎ  বংস করা হেয়িছল।
কান মানষু ঐ বংস কায ঘটায়িন।

৭ িসেয়ােনর নতারা বরেফর চেয়ও পির ার িছল।
েধর থেকও সাদা।
রবােলর মত িছল তােদর গােয়র রঙ।

তােদর দািড় িছল নীলকা মিণর মেতা।
৮ িক এখন তােদর মখু ঝেুলর থেকও কােলা।
রা ায় বার হেল কউ তােদর িচনেত পয পাের না।
তােদর চামডা় িল হােডর় ওপর ঝলুেছ
এবং কােঠর মত িকেয় গেছ।
৯ িভে মরার চেয় তরবািরর আঘােত মরা ভাল।
অনাহাের থাকা জনগণ ভীষণ অবস ।
তারা আহত।
শ যে র থেক তারা কান ফসল পায় িন তাই খাে যর অভােব তারা মারা িগেয়েছ।
১০ এমনিক, সম সু রী মােয়রা
তােদর স ানেদরই খাে যর মেতা রা া কেরেছ।
ওই িশ িল তােদর মােয়েদর খা য হেয় উেঠিছল।
আমার লাকেদর বংেসর সময় এটা ঘেটিছল।
১১ রভ,ু তাঁর সম রাধ যবহার কেরেছন।
িতিন রােধর আ ন িসেয়ােন িনে প কেরেছন।
ওই আ ন িসেয়ানেক
পিুডে়য় ছারখার কের িদেয়েছ।
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১২ পিৃথবীর রাজারা এই ঘটনার কথা
িব বাস করেত পােরন িন।
যা ঘেটিছল িবে বর মানষুরা
তা িব বাস করেত পাের িন।
তারা িব বাস করেত পােরিন য
জ শােলম শহেরর রধান ফটক িদেয় শ রা ঢকুেত স ম হেব।

১৩ িক এটাই ঘেটেছ
কারণ জ শােলেমর ভাববাদীরা পাপ কাজ কেরেছ।
এটা ঘেটেছ কারণ জ শােলেমর যাজকরা পাপ কাজ কেরেছ।
ঐসব লাকরা জ শােলম শহের ভাল মানষুেদর হ যা কেরেছ।
১৪ তারা অে র মত শহেরর রা ায় রা ায় ঘেুরেছ।
র পােত তারা নাংরা হেয়েছ।
তারা এেতা নাংরা িছল য
তােদর জামাকাপডও় কউ শ কের িন।
১৫ চেল যাও! তামরা অ িচ।
লাকরা িচৎকার কের বলিছল, “দূর হেয় যাও!

দূর হেয় যাও! আমােদর শ কােরা না।”
ঐ লাকরা এিদক ওিদক ঘেুর বিডে়য়েছ িক কান ঘেরই আ রয় পায়িন।
অ য দেশর লাকরা বেলেছ, “আমরা ওেদর বাঁচেত িদেত চাই না।”
১৬ রভু বয়ং ওেদর বংস কেরেছন।
িতিন ওেদর আর দখােশানা করেত পারিছেলন না।
িতিন যাজকেদর র া করেত পােরন িন।
িতিন িযহদূার বয় মানষুেদর রিত ব ুভাবাপ িছেলন না।
১৭ সাহা য চেয় চেয় আমরা চাখ ন কের ফেলিছ।
িক কান সাহা য আেস িন।
আমরা একটা জািতর খাঁজ কেরিছলাম যারা আমােদর র া করেত পারেব।
আমরা আমােদর পযেব ণ ক র থেক নজর রেখিছলাম
িক কান জািতই আমােদর র া করেত আেসিন।
১৮ শ রা সবসময় আমােদর খুঁেজ িফেরেছ।
আমরা পেথঘােট বেরােত পয পািরিন।
আমােদর শষ সময় ঘিনেয় এেসিছল।
আমােদর সময় ফিুরেয় িগেয় শষ সময় ঘিনেয় এল।
১৯ য মানষুটা আমােদর তাডা় কেরিছল
তার গিতেবগ আকােশ উডে়ত থাকা ঈগেলর থেকও বশী।
ওই লাক েলা আমােদর ধরবার জ য পাহােড় তাডা় কেরিছল
এবং আমােদর হঠাৎ  আ রমণ করবার জ য ম ভিূমেত লিুকেয় থেকিছল।
২০ রাজা আমােদর কােছ খবুই বপণূ িছেলন।
িতিন আমােদর বাস- র বাস নওয়ার মেতা বপণূ িছেলন।
িক সই ি রয় রাজােকও ওরা ফাঁেদ ফলল।
রাজােক রভইু ফাঁেদ অিভিষ কেরিছেলন।
য রাজার স বে বলতাম, “আমরা রাজার ছায়ােতই বাঁচব।

িতিন অ য জািতর হাত থেক আমােদর র া করেবন।”
২১ ইেদােমর জনগণ, সখুী হও।
ইেদােমর লাকরা তামরা যারা উেস থােকা, সখুী হও।
িক মেন রেখা রভরু পানপা র তামারও চািরিদক িঘের আসেব।
যখন তিুম সই পানপাে র চমুকু দেব (শাি পােব), তখন তিুম মাতাল হেব।
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তিুম সই সময় িনেজেক উল কের ফলেব।
২২ িসেয়ান, তামার শাি স ূণ।
তামােক আর ব ী কের রাখা হেব না।

িক ইেদােমর জনগণ, রভু তামােদর পােপর শাি দেবন।
িতিন তামােদর পােপর মেুখাশ খেুল দেবন।

রভরু কােছ রাথনা

৫ ১ আমােদর িক ঘেটেছ তা রণ ক ন রভ।ু
দখনু আমরা কতটা লি ত।

২ আগ করা এেস আমােদর মাতভৃিূম তছনছ কেরেছ।
আমােদর ঘরবািড় িবেদশীেদর িদেয় দওয়া হেয়েছ।
৩ আমরা অনাথ হেয়িছ।
আমােদর িপতা নই।
মােয়েদর িবধবার মেতা অব া।
৪ পানীয় জলও আমােদর িকেন খেত হয়।
য কাঠ আমরা যবহার কির তার জ যও মূ য িদেত হয়।

৫ যায়ালিট কাঁেধর ওপর িনেত আমরা বা য হেয়িছ।
আমােদর কানও িব রাম নই এবং আমরা া , পির রা ।
৬ িমশেরর সে আমরা একিট চিু কেরিছ।
যেথ পিরমােণ িট পাওয়ার জ য অশরূেদর সে ও আমরা একটা চিু কেরিছ।
৭ আমােদর পবূপু ষরা তামার িব ে পাপ কেরিছল।
িক তারা এখন মতৃ।
তােদর সই পােপর শাি এখনও আমােদর ভাগ করেত হে ।
৮ দাসরাই এখন আমােদর শাসক।
কউই ওেদর হাত থেক আমােদর র া করেত পাের িন।

৯ আমরা খাে যর জ য জীবন িদই।
ম ভিূম আমােদর মের ফেল।
১০ আমােদর চামডা় উনেুনর মেতা গরম হেয় পেডে়ছ।

ুধার বালায় রচ বর এেসেছ।
১১ শ রা িসেয়ােনর মেয়েদর ধষণ কেরেছ।
তােদর কােছ িযহদূার কুমারী ক যারাও আেছ।
১২ শ রা আমােদর রাজপু রেদর ফাঁিস িদেয়েছ।
তারা রবীণেদর স ান দয় িন।
১৩ শ রা আমােদর যবু স রদায়েক
শ য পষাই করেত বা য কেরেছ।
তারা যবুকেদর ভারী কােঠর ঁিড়
বইেত জার কেরেছ।
১৪ শহেরর রেবশ বাের রবীণরা আর বেস না।
যবুকরা আর গান বাজনা কের না।
১৫ আমােদর দেয় আর আন নই।
আমােদর নাচ অ জেল পা িরত হেয়েছ।
১৬ মাথা থেক আমােদর মকুুট খেুল পেড় গেছ।
সম িকছ ু এমশঃ খারাপ হেয় উেঠেছ।
এসব হে আমােদর পােপর জ যই।
১৭ এসব কারেণ আমরা চােখ পির ার দখেত পাি না।
আমােদর দয়ও বল হেয় পেডে়ছ।
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১৮ িসেয়ান পবত এখন এক পির য জায়গা।
িশয়ােলর অবাধ িবচরণভিূম।
১৯ িক রভু আপিন িচরকাল রাজ ব কেরন।
আপনার রাজকীয় িসংহাসন যগু যগু ধের অটটু থােক।
২০ রভ!ু মেন হে আপিন এেকবােরই আমােদর ভেুল িগেয়েছন।
মেন হে দীঘ সময় আপিন আমােদর একাকী ফেল দূের আেছন।
২১ রভ,ু আমােদর আপনার কােছ িফিরেয় িদন।
আমরা আনে র সে িফের আসেত চাই আপনার কােছ।
আবার আেগর মেতা জীবনযাপন করেত চাই।
২২ আমােদর ওপর আপিন রচ ।
আপিন িক আমােদর স ুণ বািতল কেরেছন?
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