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নহমূ ভাববাদীর পু ক

১ ১ এই বইিটেত ইে াশীয় নহেূমর দশন রেয়েছ। নীনবী শহেরর স বে এটা এক ঃখজনক বাতা।

নীনবীর ওপর রভু খবুই
২ রভু হে ন ঈষাপরায়ণ ঈ বর।

রভু দাষী যি েদর শাি দন।
এবং িতিন ভীষণ হন।

রভু তাঁর শ েদর শাি দন,
এবং শ েদর ওপর তাঁর রাধ বজায় থােক।
৩ রভু ধয্যশীল,
িক িতিন খবুই শি শালী!

রভু দাষী যি েদর শাি দেবন।
িতিন তােদর মু হেয় চেল যেত দেবন না।

রভু খারাপ লাকেদর শাি দবার জ য আসেছন।
িতিন তাঁর মতা দখাবার জ য ঘনূী হাওয়া এবং ঝড় যবহার করেবন।

রভু মঘমালার ওপর িদেয় হাঁেটন!
৪ রভু সমেু রর সে ঢ়ভােব কথা বলেবন
এবং তা িকেয় যােব।
িতিন সম নদী িলেক িকেয় দেবন!
কিমল এবং বাশেনর উবর জিম িল ধীের ধীের কেনা এবং অনবুর হেয় যােব।
িলবােনােনর ফলু িল িকেয় ঝের যােব।
৫ রভু আসেবন,
আর পবত িল ভেয় আে ািলত হেব
এবং উপপবত িল গেল যােব।

রভু আসেবন
এবং পিৃথবী ভেয় কাঁপেব।
পিৃথবী এবং পিৃথবী

রে যকিট লাক ভেয় কাঁপেব।
৬ কান লাকই রভরু ভয় র রােধর সামেন দাঁডা়েত পারেব না।
তাঁর রােধর ভয়াবহতা কউ স য করেত পারেব না।
তাঁর রাধ আ েনর মেতা বলেব।
যখন িতিন আসেবন তখন পাথর েলা চণূিবচণূ হেয় যােব।
৭ রভু ম লময়, স েটর সময় আ রেয়র জ য িতিনই িনরাপদ ান।
য সব লাক তাঁর ওপর আ া রােখ

িতিন তােদর য নন।
৮ িক িতিন স ূণ েপ তাঁর শ েদর বংস করেবন।
ব যার মত িতিন তােদর ধেুয় দেবন।
িতিন তাঁর শ েদর অ কাের তািডে়য় দেবন।
৯ রভরু িব ে তামরা কন ষডয়ে রর পিরক না করছ?
িতিন এেকবাের বংস কের দেবন,
তাই ি বতীয় বােরর জ য আর িবপদ আসেব না।
১০ তামরা একিট পাে রর নীেচ পডুে়ছ
এমন একিট কাঁটােঝােপর মত স ূণভােব বংস হেব।
কেনা আগাছা িল যভােব তাডা়তািড় আ েন পেুড় যায়,
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সই ভােবই তামরা খবু তাডা়তািড় বংস হেব।
১১ অশরূীয়, একজন যি তামার কাছ থেক এেসেছ।
স রভরু িব ে অ যায় ষডয় র কেরিছল এবং খারাপ উপেদশ িদেয়িছল।

১২ ঈ বর িযহদূােক এই কথা িল বেলিছেলন:
“অশরূীয়র লাকেদর পেুরা সামিরক শি আেছ।
তােদর ব স য আেছ
িক তােদর সবাইেক কেট ফলা হেব।
তারা সবাই শষ হেয় যােব।
আমার লাকরা, আিম তামােদর য রণা িদি ,
িক আিম তামােদর আর ক ভাগ করেত দব না।
১৩ এখন আিম অশরূীয় মতা থেক তামােদর সবাইেক মিু দেবা।
আিম তামােদর কাঁধ থেক সই যায়াল সিরেয় দেবা।
য শ ৃ ল িল তামােদর ধের রেখেছ স িল আিম িছঁেড় ফলব।”

১৪ হ অশেূরর রাজা, রভু তামার স বে এই আেদশ িদেয়েছন;
“ তামার নাম ধের রাখবার জ য একজন উ রপু ষ তিুম পােব না।
আিম তামার মি ের খাদাই করা মিূত
এবং ধাতব মিূত িল বংস কের দেবা।
আিম তামার জ য কবর তরী করিছ।
কারণ শী রই তামার শষ সময় আসেছ।”
১৫ িযহদূা, দেখা ওিদেক দেখা!
পবত েলার ওপর িদেয় একজন আসেছ সসুমাচার িনেয় একজন বাতাবাহক আসেছ,
স বলেছ, ওখােন শাি রেয়েছ!

িযহদূা তিুম তামার িবেশষ উৎ সেবর িদন েলা পালন কেরা
িযহদূা য কাজ িল তিুম করেব বেল রিত িত কেরিছেল স েলা কেরা
ঐ খারাপ লাকরা আবার এেস তামােক আ রমণ করেব না;
কারণ সই সব খারাপ লাক েলা বংস হেয় গেছ!

নীনবী বংস হেব

২ ১ একজন শ তামােক আ রমণ করার জ য আসেছ।
সজ য তামার শহেরর শ জায়গা িলেক পাহারা দাও।

রা ায় নজর রােখা।
যেু র জ য তরী হও।
সং রােমর জ য র ত হও!
২ যাঁ, রভু যােকােবর মাহাৎ য পাে দেবন।
তার রী ই রােয়েলর মেতাই হেব।
শ রা তােদর বংস কেরেছ
এবং তােদর রা া ত িল বংস কেরেছ।
৩ ঐসব স যেদর বম েলা লাল।
তােদর উিদ েলা উ বল লাল।
তােদর রথ েলা যেু র জ য সাির িদেয় দাঁিডে়য় আেছ
এবং আ েনর িশখার মেতা চ চ করেছ
এবং তােদর ঘাডা় েলা যাবার জ য র ত।
৪ রথ েলা রা ার ওপর উ ে র মত এেগাে ।

রশ জায়গায় তারা েডা় িড় কের সামেন পছেন যাে ।
তােদর বল মশােলর মেতা চ চেক দখাে ।
এক জায়গা থেক আর এক জায়গায় িব ্যেতর মেতা ঝলেস উঠেছ!



নহমূ ২:৫ 3 নহমূ ৩:১

৫ শ প তার সব থেক ভােলা স যেদর ডাকেছ।
িক দৗেড় যেত িগেয় তারা হাঁচট খাে ।
তারা রাচীেরর িদেক দৗেড় যাে
এবং অবেরাধ য র বসাে ।
৬ িক নদীর ধােরর দরজা েলা খালা রেয়েছ
এবং শ রা এর মে য িদেয় ব যার মত রেবশ কের রাজার বাডী় বংস করেছ।
৭ শ রা রাণীেক িনেয় চেল যাি ল।
তার রীতদাসীরা ঘঘুু পাখীর মত ঃেখ িবলাপ করিছেলা।
ঃখ বাঝাবার জ য তারা তােদর বকু চাপডা়ি ল।

৮ নীনবীর অব া জলাশেয়র মত,
যার জল নদমা িদেয় বেয় চেল যাে ।
জনসাধারণ তী র বের গজন করেছ, “থােমা! পািলেয় যও না!”
িক তােত কান ভােলা ফল হে না।
৯ স যরা, তামরা যারা নীনবী বংস কেরেছা,
তামরা েপা িনেয় যাও!
সানা িনেয় যাও!
নবার অেনক িকছ ু আেছ।

এখােন অেনক স দ আেছ।
১০ এখন নীনবী শূ য।
সব িজিনষই চিুর হেয় গেছ।
শহরিট বংস হেয়েছ।
জনসাধারণ তােদর সাহস হািরেয়েছ।
তােদর দয় ভেয় গেল যাে ,
তােদর হাঁটু েলা ঠ -ঠ শেদ কাঁপেছ।
তােদর শরীর কাঁপেছ,
তােদর মখু ভেয় সাদা হেয় গেছ।
১১ িসংেহর হা ব প নীনবী এখন কাথায়
যখােন পু ষ এবং রী-িসংহরা থাকত?

তােদর িশ রা ভয় পত না।
১২ িসংহ (নীনবীর রাজা) তার বা ােদর
এবং িসংহেক খাওয়াবার জ য ব লাক হ যা কেরেছ।
স তার হা (নীনবী) মনু যেদহ িদেয় ভের িদেয়িছল।
য নারীেদর স হ যা কেরিছল তােদর দহ িল িদেয় তার হা পণূ কেরেছ।

১৩ সবশি মান রভু বেলেছন,
“নীনবী, আিম তামার িব ে !
আিম তামার রথ েলােক বািলেয় দব।
যেু আিম তামার ‘িসংহ শাবকেদর’ মের ফলব।
তিুম পিৃথবীেত কাউেক িশকার করেত সমথ হেব না।
লাকরা আর কখেনাই তামার দূতেদর কাছ থেক
কান খারাপ খবর নেব না।”

নীনবীর পে খারাপ সংবাদ

৩ ১ সই খেুনেদর শহেরর পে এটা খবুই খারাপ হেব।
নীনবী এমনই এক িম যায় পণূ শহর।

অ য দশ থেক িনেয় আসা িজিনষ িদেয় এ শহর ভি করা হেয়েছ।
শহরিট হ যা ও লঠু করা থেক কখনও িবরত হয় না।
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২ তামরা চাবকু মারার শদ,
চাকার শদ,
ঘাডা়েদর টগবিগেয় যাবার শদ

এবং রথ েলার লািফেয় যাবার শদ নেত পাে া।
৩ অ বােরাহী স যরা আ রমণ করেছ;
তােদর তরবাির েলা বল- বল কের উঠেছ
এবং তােদর বশা েলা চ চ করেছ!
সখােন অেনক মতৃ মানেুষর দহ,

মতৃেদহ িল পীকৃত, এত িল দহ য গানা যায় না।
লাকরা মতৃেদহ িলর ওপর হাঁচট খেয় পডে়ছ।

৪ নীনবীর জ যই এইসব িকছ ু ঘেটেছ।
নীনবী িঠক যন ব যার মেতা য কখেনাই যেথ িকছ ু পায়িন।
স আেরা আেরা চেয়েছ।
স িনেজেক ব জািতর কােছ িব রী কের িদেয়িছল।

তার মায়াবী যা িদেয় স তােদর তার দাস বািনেয় ফেলেছ।
৫ সবশি মান রভু বেলেছন,
“নীনবী, আিম তামার িব ে ,
আিম তামার জামাকাপড় তামার মেুখর ওপর তেুল দেবা। *

আিম অ য জািতেদর কােছ তামার ন দহ দখােবা।
ঐ রা য েলা তামার ল া দখেব।
৬ আিম তামার ওপর নাংরা িজিনষ ছ ুঁেড় দেবা।
আিম তামার সে ঘ ৃ য আচরণ করেবা।
লােক তামােক দেখ হাসেব।

৭ তামােক দেখ রে যেকই চমেক উঠেব।
তারা বলেব, ‘নীনবী বংস হেয়েছ।
ক তার জ য কাঁদেব?’

আিম জািন, নীনবী তামােক সা বনা দবার জ য
কাউেক পাওয়া যােব না।”

৮ নীনবী, তিুম িক নীল নেদর কুেল অবি ত থী  েসর চেয় ভােলা? না। থী  েসর চারিদেকও জল িছল। থী  তার শ েদর
হাত থেক র া পাওয়ার জ য এই জলই যবহার করত। আ র ার দওয়ােলর মত স সই জল যবহার করত। ৯ কূশ এবং
িমশর থীবসেক অেনক সামথ্য যিুগেয়িছল। সদুান এবং িলবীয়া তােক সমথন কেরিছল। ১০ িক থীব পরািজত হেয়িছল। তার
অিধবাসীেদর িবেদেশ কেয়দী িহেসেব িনেয় যাওয়া হেয়িছল। রা ার রে যক মােড় স যরা নীনবীর ছাট ছাট বা ােদর
মের ফেলিছল। তারা ঘুঁিট চেল দেখিছল কা গ যমা য যি েদর কারা রীতদাস কের রাখেব। তারা থীেসর সব

গ যমা য যি েদর শকল িদেয় বঁেধিছল।
১১ সজ য নীনবী, মাতাল লাকেদর মেতা তামারও পতন হেব। তিুম লেুকাবার চ া করেব। শ েদর হাত থেক িনেজেক

দূের রাখার জ য তিুম একিট িনরাপদ ান খুঁজেব। ১২ িক নীনবী তামার সম শি শালী জায়গা িল ডমুরু গােছর মত হেব।
নতনু ডমুরু িল যখন পােক, একজন লাক আেস আর গাছিটেক নাডা় দয়। ডমুরু িল সই লাকিটর মেুখর মে য িগেয় পেড।়
স স েলা খেয় ফেল আর ডমুরু েলা ঐখােনই শষ।

১৩ নীনবী, তামার সব লাক যন রীেলােকর মত এবং শ পে র স যরা তােদর িনেয় যাওয়ার জ য র ত।
তামােদর দেশর দরজা েলা শ েদর ঢেুক পডা়র জ য রশ ভােব খালা। ফটক িলর আডা়আিড় কােঠর গরাদ েলা পেুড়

িগেয়িছল।
১৪ জল িনেয় এেস তামার নগেরর ভতর জিমেয় রেখ দাও। কন? কারণ শ পে র স যরা তামার শহেরর চারিদক

িঘের ফলেব। তারা কান লাকেক নগেরর মে য খাবার অথবা জল আনেত দেব না। তামার রিতর া িলেক আেরা

*৩:৫ আিম … দেবা িহ েত এিট একিট কথার খলা। িহ শদিটর অথ এটাও হয়, “একটা দশেক বংস করা এবং তার
লাক িলেক ব ী কের অ য দেশ িনেয় যাওয়া।”
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শি শালী কের গেড় তােলা। বিশ ইঁট বানােনার জ য মািট নাও। চনূ, বািল, সরুিক মশাও। ইঁট তরী করবার জ য চু ী
জাগাড় কর! ১৫ তামরা ধু এসব কাজই করেত পােরা, িক আ ন তামােদর স ূণ েপ বংস করেব। এবং তরবািরই
তামােদর হ যা করেব। তামােদর দশটােক এমন দখােব যন প পােলর ঝাঁক এেস সব খেয় িনেয়েছ।

নীনবী ফিডং়এর ঝাঁেকর মত, প পােলর দেলর মত বেড় চেলিছল। ১৬ ব যবসায়ী লাক তামার কােছ আেছ যারা নানা
জায়গায় িগেয় িজিনষ কেন। তারা যন আকােশর ন ে রর মত অসং য। তারা যন প পােলর মত, যারা খেত আেস য
পয না সব শষ হয়। তারপর তারা ছেড় যায়। ১৭ এবং তামার সরকারী কমকতারাও প পােলর মত। তারা ঠা ার িদেন
পাথেরর দওয়ােল বসা প পােলর মত। যখন সযূ উেঠ পাথর েলা গরম হয় তখন সব প পাল েলা উেড় যায় এবং কউ
জােন না তারা কাথায় যায়! তামার সরকারী কমচারীরাও িঠক ঐরকম।

১৮ অশেূরর রাজা, তামার মষপালকরা গভীরভােব ঘিুমেয় পেডে়ছ। সইসব শি শালী লাকরা ঘেুমাে এবং এখন তামার
মেষর দল ( লাকরা) পবেতর চািরিদেক ঘেুর বডা়ে । তােদর িফিরেয় আনার জ য কান লাকই নই। ১৯ নীনবী, তিুম

খারাপভােব আঘাত পেয়েছা। কান িকছইু তামার আঘাত সারােত পারেব না। যারাই তামার বংেসর কথা শােন, তারা
হাততািল দয়। তারা সবাই খশুী। কন? কারণ তিুম সব সময় য সব যথা িদেয় থােকা তা তারা সবাই অনভুব কেরেছ!
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