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িযিহে ল ভাববাদীর পু ক

ভিূমকা

১ ১–৩ আিম যাজক বিুষর পু র িযিহে ল। আিম কবার নদী তীের বািবেল িনবাসেন িছলাম। স সময় আকাশ খেুল িগেয়িছল
এবং আিম ঈ বরীয় দশন পেয়িছলাম। এটা িছল ি রশতম বছেরর চতথু মােসর প ম িদন। িযেহায়াখীন রাজার রাজে বর

সময় িনবাসেনর প ম বছেরর ঐ মােসর প ম িদেন রভরু এই কথা িল িযিহে েলর কােছ এেসিছল। রভরু মতাও ঐ
জায়গায় তার ওপর এল।

রভরু রথ—ঈ বেরর িসংহাসন
৪ আিম (িযিহে ল) দখলাম উ র িদক থেক একটা বড় ঝড় আসেছ। জারােলা বাতােসর সে এক বড় মঘ, মেঘর

মে য থেক আ ন ঝলেস উঠিছল। তার চারিদেক আেলা চমকাি ল; মেন হি ল যন উ ধাতু আ েন বলেছ। ৫ মেঘর
মে য িছল চারিট প যােদর মানেুষর মত প। ৬ রে যক প র চারিট কের মখু ও চারিট কের ডানা িছল। ৭ তােদর পা েলা
সাজা, দখেত যন গ র পােয়র মত। আর তা পািলশ করা িপতেলর মত চ চ করিছল। ৮ তােদর পাখার তলায় মানেুষর

হাত িছল। চারিট প র রে যেকর চারিট কের মখু ও চারিট কের ডানা িছল। ডানা িল পর েরর সে যু িছল। ৯ যাবার
সময় সই প রা িপছন ফেরিন। তারা সাজা সামেনর িদেক এিগেয় যাি ল।

১০ রে যক প র চারিট কের মখু িছল। রে যেকর সামেনর মখুটা িছল মানেুষর মেুখর মত, ডানিদেকর মখুটা িছল
িসংেহর মত, বাম িদেকর মখুটা িছল গ র মত, আর িপছেনর মখুটা ঈগেলর মত। ১১ প িলর ডানা তােদর উপর ছিডে়য়
িছল। রে যক প অপর প েক শ করার জ য িট কের ডানা বািডে়য় রেখিছল। আর অ য িট ডানা িদেয় িনেজর দহ
ঢেক রেখিছল। ১২ রে যক প য িদেক দখেছ সই িদেকই যাি ল। আর বাতাস য িদেক তােদর উিডে়য় িনেয় যাি ল
ধু সই িদেকই যাি ল। িক চলার সময় তারা য িদেক যত সই িদেক তাকাি ল না। ১৩ প েলা দখেত একই রকম

িছল।
প েদর ম যবতী ানিট দখেত আ েন বলা কয়লার আভার মত লাগিছল। এই ছাট ছাট মশােলর মত আ ন েলা

প েদর ম য িদেয় তােদর চাির িদেক ঘরুিছল। আ ন উ বল ভােব বলিছল আর তার থেক িব ্যত চমকাি ল! ১৪ সই
সব প রা সামেন পছেন িব ্যেতর মত দৗডি় ল!

১৫–১৬ আিম প েদর িদেক তাকালাম এবং সই সময় আিম দখলাম চারিট চাকা মািট শ কের রেয়েছ। রে যক প র
একিট কের চাকা িছল। রে যকটা চাকা দখেত একই রকম, দেখ মেন হি ল যন ব হলদু রেঙর কান অল ার থেক
তরী। দেখ মেন হি ল যন চাকার ভতের চাকা রেয়েছ। ১৭ চাকা িল য কােনা িদেক যাবার জ য ঘরুেত পারত, িক

চলবার সময় চাকা েলা তােদর িদ পিরব ন কেরিন।
১৮ চাকার ধার েলা িছল ল বা এবং ভয় র! চার চাকার ধার িছল চােখ পণূ।
১৯ চাকা িল সব সময় প েদর সে ই যাি ল। প রা আকােশ গেল চাকা িলও তােদর সে সে যাি ল। ২০ বাতাস

যখােন তােদর িনেয় যেত চাইিছল তারা সখােনই যাি ল, আর চাকা েলাও তােদর সে যাি ল। কারণ চাকার মে য
প েলার আ া িছল। ২১ তাই প রা চলেল চাকা েলাও চলিছল, থামেল চাকা েলাও থামিছল। চাকা েলা শেূ য গেল
প রাও তােদর সে যাি ল। কারণ চাকা িলর মে যই বাতাস িছল।

২২ প িলর মাথার ওপর খবু আ য কান একটা িজিনস িছল। সটা িছল ওলটােনা এক পাে রর মত কান একটা িজিনষ
আর সই ওলটােনা পা র িছল িটেকর মেতা ব । ২৩ এই পাে রর িঠক নীেচই একিট প র ডানাসমহূ পরবতী প েক

শ করার চ া করিছল। িট ডানা এক িদেক ছিডে়য় থাকিছল আর অ য িট অ যিদেক ছিডে়য় দহেক ঢেক রেখিছল।
২৪ তারপর আিম ঐ ডানা েলার শদ নলাম। রে যকবার রমেণর সময় প েদর ঐ ডানা েলা খবু জাের শদ করত,

যন একিট িবশাল জল রবাহ বেয় যাে । তারা সবশি মান ঈ বেরর শেদর মেতাই উ িছল। সটা স যদেলর আওয়ােজর
মত জার িছল। আর চলা শষ হেল প েলা তােদর ডানা েলা নািমেয় িদি ল।

২৫ প রা চলা ব কের তােদর ডানা েলা নামাল। তারপর আেরকিট শদিট শানা গল; ঐ শদ তােদর মাথার ওপেরর
পা র থেক এেসিছল। ২৬ সই পাে রর ওপের িসংহাসেনর মত একটা িকছ ু যন দখা গল। আর তা িছল নীলকা মিণর মত
নীল। সই িসংহাসেন মানেুষর মত একজনেক বেস থাকেত দখা গল! ২৭ আিম তার কামেরর ওপরটা দখেত পলাম। তােক
দখেত যন গরম ধাতরু মত, যন তার চািরিদেক আ ন! আর আিম তার কামেরর নীেচও তাকালাম, দখলাম তার চািরিদেক
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তাপযু আ ন। ২৮ তার চাির িদেকর জা ব যমান আেলা িছল মেঘর মে য একিট ধনরু মত। যটা রভরু মাহাে যর
িচ র। আিম তা দখামা র মািটেত পেড় রণাম করলাম। তারপর নলাম একিট শদ আমায় িকছ ু বলেছ।

২ ১ সই শদিট আমায় বলল, “মনু যস ান, *উেঠ দাঁডা়ও, আিম তামার সে কথা বলব।”
২ য সময় িতিন আমার সে কথা বলেলন, তখন আ া আমােত রেবশ কের আমােক আমার পােয় ভর িদেয় দাঁড়

করােলা, তখন আিম তাঁেক আমার সে কথা বলেত নেত পলাম। ৩ িতিন আমায় বলেলন, “মনু যস ান, আিম তামােক
ই রােয়ল পিরবােরর কােছ কথা বলেত পাঠাি । ঐ লােকরা ব বার আমার িব াচরণ কেরেছ। তােদর পবূপু ষরাও আমার
িব াচরণ কেরেছ। তারা আমার িব ে ব বার পাপ কেরেছ। আর আজও আমার িব ে পাপ কের চেলেছ। ৪ আিম তামােক
ঐ লাকেদর কােছ কথা বলেত পাঠাি । ওরা খবু এক ঁেয় কিঠন মনা। িক তিুম অব যই তােদর সে কথা বল। বলেব,
‘ রভ,ু আমােদর সদা রভু এই কথা বেলেছন।’ ৫ তারা িবে রাহী, িক তারা তামার কথা নকু বা না নকু, তামােক অব যই
ওেদর কােছ ও েলা বলেত হেব যােত তারা জানেত পাের য তােদর মে য একজন ভাববাদী বাস করেছ।

৬ “মনু যস ান, ঐসব লাকেদর ভয় পও না। যিদ মেন হয় তিুম কাঁটােঝাপ, কাঁটা এবং কাঁকডা় িবেছর বারা িঘের রেয়ছ
তাও তারা যা বেল তােত ভয় পও না। এটা সি য য তারা তামার িব ে যােব এবং তামায় আঘাত করেত চ া করেব।
তারা তামার কােছ কাঁটার মেতা মেন হেব। তামার মেন হেব যন তিুম কাঁকডা় িবেছর মে য বাস করছ। িক তােদর কথায়
ভয় পও না। তারা িবে রাহী। তােদর মখু দেখ ভয় পও না। ৭ আিম যা বিল তা তিুম অব যই তােদর বলেব। আিম জািন
তারা তামার কথা নেব না। তারা তামার িব ে পাপ করাও ছাডে়ব না! কারণ তারা িবে রাহী বংশ।

৮ “মনু যস ান, আিম যা বিল তা অব যই শান। ঐ িবে রাহীেদর মত আমার িব ে উেঠা না। তামার মখু খাল এবং
আিম য বা য িদি তা রহণ কর, তারপর তা লাকেদর বল। এই বা য িল ভাজন কর।”

৯ এখন আিম (িযিহে ল) দখলাম একটা হাত আমার িদেক এিগেয় আসেছ। সই হােত একটা বা য লখা গাটােনা পুঁিথ
িছল। ১০ আিম যােত পডে়ত পাির তার জ য ঐ হাতিট গাটােনা পুঁিথিট খেুল ধরল। আিম সামেন এবং পছেনর লখা দখলাম।
তােত িছল িবিভ ধরেণর ঃেখর গান, ঃেখর গ ও সাবধান বাণীসমহূ।

৩ ১ ঈ বর আমায় বলেলন, “মনু যস ান, যা দখছ খাও। এই গাটােনা পুঁিথ ভাজন কর, এবং এই সম কথা ই রােয়ল
পিরবারেক িগেয় বল।”

২ তাই আিম আমার মখু খলুলাম এবং িতিন সই গাটােনা পুঁিথিট আমার মেুখ িদেলন। ৩ তখন ঈ বর বলেলন, “মনু যস ান,
আিম তামায় এই গাটােনা পুঁিথ িদি । এটা িগেল ফল! এই গাটােনা পুঁিথ তামার উদর পণূ ক ক।”

তাই আিম সই গাটােনা পুঁিথ খেয় ফললাম আর তার বাদ আমার মেুখ মধরু মত িমি লাগল।
৪ তখন ঈ বর আমায় বলেলন, “মনু যস ান, ই রােয়ল পিরবােরর কােছ যাও। তােদর কােছ আমার বা য বল। ৫ আিম

তামােক এমন িবেদশীেদর কােছ পাঠাি না যােদর তিুম বঝুেব না। তামােক আর একটা ভাষা িশখেত হেব না। আিম তামােক
ই রােয়ল পিরবােরর কােছ পাঠাি ! ৬ আিম তামােক িবিভ দশ িবেদেশ পাঠাি না যােদর ভাষা তিুম বঝুেব না। তিুম ঐসব
লােকর কােছ িগেয় কথা বলেল তারা তামার কথা নত। িক তামায় ঐসব কিঠন ভাষা িশখেত হেব না। ৭ না! আিম তামায়

ই রােয়ল পিরবােরর কােছ পাঠাি । কবল এইসব লােকর মন কিঠন, তারা বড় এক ঁেয়। আর ই রােয়েলর লাকরা তামার
কথা নেত অ বীকার করেব। তারা আমার কথাও নেত চায় না। ৮ িক আিম তামােক তােদর মেতাই এক ঁেয় করব।
তামার কপাল তােদর কপােলর চেয়ও দঢৃ় করব! ৯ হীরক চ িক পাথেরর চেয়ও দঢৃ়। সই ভােবই তােদর চেয় তামার

কপাল দঢৃ় হেব। তিুম আেরা এক ঁেয় হেব আর তাই ঐ লাকেদর ভয় করেব না। সব সময় আমার িব াচরণকারী ঐ লাকেদর
তিুম ভয় করেব না।”

১০ তখন ঈ বর আমায় বলেলন, “মনু যস ান, আমার রিতিট কথা তামার শানা উিচত, আর স েলা মেন রাখা উিচত।
১১ িনবাসেন রেয়েছ এমন লাকেদর কােছ যাও। তােদর কােছ িগেয় বল, ‘আমােদর রভু সদা রভু এই কথা বেলন।’ তারা
নকু বা না নকু, তিুম তােদর এই কথা েলা বলেব।”

১২ তারপর বাতাস আমায় ওপের উিঠেয় িদল আর আিম আমার পছেন একটা বর নেত পলাম। সটা িছল বে রর
মত জারােলা। শদিট বলল, “ যখােন ওিট িছল সই জায়গা থেক উেঠ আসা রভরু মিহমা।” †১৩ তারপর প রা সই ডানা
ঝাপটােত লাগল আর তারা পর েরর গােয় লাগেল ভীষণ শদ হল। আর তােদর সামেনর চাকা েলাও জাের শদ করেত
করল—তা বে রর মত জারােলা। ১৪ আ া আমায় তেুল িনেয় গল। আিম সই ান পির যাগ করেল খবু ঃিখত ও আ ায়
উি ব হলাম। িক আিম আমার মে য রভরু শি অনভুব করলাম। ১৫ আিম ই রােয়েলর সই লাকেদর কােছ গলাম

*২:১ মনু যস ান এিট সাধারণতঃ “একিট যি ” অথবা “একিট মানষু” বাঝােত যব ত হত। িক এখােন এিট একিট
মানষু িযিহে েলর উপািধ।
†৩:১২ যখােন … মিহমা অথবা “বলা হেয়েছ, তাঁর পিব র ান থেক রভরু মিহমা ধ য।”
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যােদর কবার নদীর ধাের তল আিবেব বাস করেত বা য করা হেয়িছল। আিম িগেয় তােদর মােঝ সাত িদন ধের ধ হেয় বেস
রইলাম।

১৬ সাত িদন পর রভু আমায় বলেলন, ১৭ “মনু যস ান, আিম তামােক ই রােয়েলর রহরী িনযু করিছ। আিম তামােক
যা িকছ ু বলব, তিুম সই স বে ই রােয়লীয়েদর সাবধান কের দেব। ১৮ যিদ আিম বিল, ‘এই ম লাকিট মারা যােব!’
তখন তিুম অব যই তােক সাবধান কােরা! তিুম তােক অব যই বলেব তার জীবনধারা পিরব ন করেত ও ম কাজ আর না
করেত। সই যি েক সাবধান না করেল স মারা যােব বেট িক তার মতৃু্যর জ য আিম তামােক দায়ী করব! কারণ তিুম
তার রাণ বাঁচােত তার কােছ যাওিন।

১৯ “হেত পাের তিুম কান যি েক তার জীবন পিরব ন ও পাপ হেত িবরত হবার কথা বলেলও স সই সাবধান বাণী
নেত অ বীকার করল; স ে র সই যি মারা যােব। স পাপ কেরেছ বেলই মারা যােব িক তিুম তােক সাবধান

কেরিছেল বেল িনেজর রাণ বাঁচােব।
২০ “একজন ভােলা লাক যিদ আর ভােলা হেত না চায়, আর আিম যিদ তার সামেন এমন একিট িব রািখ য স মারা যােব

তাহেল স মারা যােব কারণ স পাপ কাজ কেরিছল এবং তিুম তার মতৃু্যর জ য দায়ী হেব কারণ তিুম তােক সাবধান কেরািন
এবং স য সকল ভাল কাজ কেরিছল তা আর রণ করা হেব না।

২১ “িক তিুম যিদ সই ভােলা লাকিটেক পাপ কাজ থেক িবরত হেত বল এবং স যিদ আর পাপ না কের তেব স মরেব
না। কারণ তিুম তােক সাবধান করেল স তামার কথায় কান িদেয়িছল। এইভােব তিুম তামার রাণ বাঁচােল।”

২২ রভরু পরা রম আমার কােছ এেল িতিন আমায় বলেলন, “ওেঠা, সই উপ যকায় যাও। আিম সই জায়গায় তামার
সে কথা বলব।”

২৩ তাই আিম উেঠ সই উপ যকায় গলাম। রভরু মিহমা সখােন িছল— যমনিট আিম কবার নদীর ধাের দেখিছলাম।
তাই আিম মািটেত উপডু় হেয় রণাম করলাম। ২৪ িক একিট বাতাস এেস আমার পােয় ভর িদেয় দাঁড় করােলন। িতিন
আমায় বলেলন, “যাও বািড় িগেয় িনেজেক ঘের তালাব কর। ২৫ মনু যস ান, লােক দিড় িনেয় এেস তামােক বাঁধেব। তারা
তামােক লাকেদর মে য যেত দেব না। ২৬ আিম তামার িজভ তামার তালেুত আটেক দব, তিুম কথা বলেত পারেব না।

তাই, এই লাকরা য ভলু করেছ স স বে তােদর িশ া দবার জ য কউ থাকেব না। কারণ ঐ লাকরা সবদাই আমার
িব াচরণ কের। ২৭ িক আিম তামার সে কথা বলব আর তামােক কথা বলেত দব। িক তিুম অব যই তােদর বলেব,
‘ রভু আমােদর সদা রভু এইসব কথা বেলন,’ যিদ কউ নেত চায় ভােলা; যিদ কউ না নেত চায় তাও ভােলা। কারণ ঐ
লাকরা সবসময় আমার িব ে যায়।

৪ ১ “মনু যস ান, একিট ইঁট নাও আর তার ওপর আঁচড় কেট জ শােলম শহেরর একটা ছিব আঁেকা। ২ তারপর এমন
অিভনয় কর যন তিুম একিট শহর দখলকারী স যদল। শহেরর রাচীর েলার ওপর উেঠ যােত শ স যরা শহের

রেবশ করেত পাের তার জ য সমহূ এবং একিট জা াল তরী কর। রাচীর ভদক য র িনেয় এস এবং শহেরর চািরধাের
স য িশিবর বসাও। ৩ তারপর একটা যা া লাহার চাটু িনেয় এস এবং সটােক তামার এবং শহেরর মাঝখােন রােখা। সটা
তামার ও শহেরর মে য একটা লাহার রাচীেরর মত হা । এইভােব তিুম দখােব য তিুম ঐ শহেরর িব ে । তিুম সই

শহর িঘের তা আ রমণ করেব। কারণ তা হেব ই রােয়ল পিরবােরর সামেন দ ৃ া ব প।
৪ “তারপর বাম পাশ িফের েয় পড।় তিুম এমন আচরণ করেব যােত দখােব য ই রােয়েলর পাপ তামার ঘােড।় সই

দাষ তিুম তত িদন ধেরই বইেব যত িদন বাম পাশ িফের েয় থাকেব। ৫ তিুম অব যই ৩৯০ িদন ধের ই রােয়ল জািতর দাষ
বইেব। এইভােব আিম তামায় বলিছ কত িদন ধের িযহদূা শাি পােব; এক িদন এক বছেরর সমান।

৬ “ সই সমেয়র পর তিুম ৪০ িদন ধের ডানপাশ িফের েয় থাকেব। এই সময় তিুম িযহদূার পাপ ৪০ িদন ধের বইেব। এক
িদন এক বছেরর সমান। আিম বলিছ িযহদূা কত কাল শাি ভাগ করেব।

৭ “এখন, তামার হােতর আি ন গাটাও এবং ইটটার উপর তামার হাত ওঠাও। অিভনয় কর যন তিুম জ শােলম শহর
আ রমণ করছ। শহরিটর িব ে ভাববানী কর। ৮ এখন দখ আিম দিড় িদেয় তামােক বাঁধিছ। তিুম এক িদক থেক অ য
িদেক গিডে়য় যেত পারেব না, য পয না শহেরর িব ে তামার আ রমণ শষ হয়।”

৯ “তিুম অব যই িকছ ু শ য িনেয় এেস িট তরী কর। গম, বািল, বীন, মসরু, ভু া ও কাজু এইসব িকছ ু িকছ ু পিরমাণ
নাও। এই সম একিট পাে র িনেয় মশাও, তারপর তা ঁেডা় কের তা িদেয় আটা তরী কের িট বানাও। তিুম ৩৯০ িদন ধের
কবল সই িট খােব। ১০ রিতিদন কবল ১ পায়া ময়দা িনেয় িট বানােব। সারা িদন ধের মােঝ মােঝ সই িট খও।

১১ আর রে যকিদন কবল ৩ পয়ালা জল পান কেরা। সময় সময় সম িদন ধেরই তা খেত পার। ১২ রিতিদন, িনেজর
িট তরী করেব। িকছ ুমানেুষর মল িনেয় তা আ েন পিুডও়। তারপর সটা যখন পডুে়ছ তখন িটটা সঁেকা। যখােন লাকরা

তামােক দখেত পােব সখােন িটটা খােব।” ১৩ তারপর রভু বলেলন, “এটা বাঝােব য ই রােয়ল পিরবার িবেদেশ অ িচ
িট খােব। আিম তােদর ই রােয়ল যাগ কের সইসব দেশ বাস করেত বা য কেরিছ!”
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১৪ তখন আিম বললাম, “হায়, রভু আমার সদা রভ,ু আিম কখনও অ িচ খাবার খাইিন। রােগ মারা গেছ এমন কান
প বা ব য প েত মের ফেলেছ এমন কান প ও আিম কখনও খাইিন। আিম িশ কাল থেক আজ পয কখনও অ িচ
মাংস খাইিন। কখনই ঐসব ম মাংস আমার মেুখ রেবশ কেরিন।”

১৫ তখন ঈ বর আমায় বলেলন, “িঠক আেছ! িট পাক করার জ য গাবেরর ঘুঁেট যবহার কেরা। মানেুষর মল যবহার
করার দরকার নই।”

১৬ তারপর ঈ বর আমায় বলেলন, “মনু যস ান, আিম জ শােলেমর িটর যাগান ন করিছ। লােক অ পিরমান
িটই আহার করার জ য পােব। তারা তােদর খাে যর যাগান স বে উি ব হেব। আর পান করার জলও অ থাকেব।

আর জল পান করার সময় তারা ভীষণ ভীত হেব। ১৭ কারণ লাকেদর আহার ও পান করার জ য যেথ খাবার ও জল থাকেব
না। লাকরা এেক অপেরর িদেক ধু তাকােব কারণ তারা জােন না িক করেত হেব। তারা এেক অপরেক তােদর পােপর জ য

ীণ হেত দখেব।

৫ ১–২ “ হ মনু যস ান, একিট ধারােলা তরবাির নেব এবং তা নািপেতর ুেরর মত যবহার করেব। তামার মাথার চলু
ও দািড় কািমেয় সইটা একিট ওজন পাে র ওজন করেব। তামার চলু সমান িতন ভােগ ভাগ কর। তারপর তামার শহর

দখল করা স ূণ হেল তামার চেুলর এক—ততৃীয়াংশ ‘শহের’ পিুডে়য় ফেলা। এর অথ হল, িকছ ু লাক শহেরর মে য মারা
যােব। তারপর তরবাির যবহার কের চেুলর অ য এক ততৃীয়াংশেক শহেরর বাইের কাটেব। এর অথ হল, িকছ ু লাক ‘শহেরর’
বাইের মারা যােব। তারপর এক-ততৃীয়াংশ চলু বাতােস ছ ুঁেড় দাও—যােত বাতাস তা ব দূের িনেয় যায়। এেত বাঝােব
য আিম আমার তরবাির বার কের িকছ ু লাকেক খবু দূেরর শহর পয তাডা় কের িনেয় যােবা। ৩ িক তিুম তার মে য

অব যই িকছ ু চলু িনেয় তামার পাশােকর ভাঁেজ রেখ দেব। এেত বাঝােব য আিম আমার িকছ ু লাকেক পির রাণ করব।
৪ তিুম অব যই আরও িকছ ু চলু িনেয় আ েন ছ ুঁেড় ফেল দেব। এর অথ হেব য একটা আ ন উৎপ হেয় তা ই রােয়লীয়
পিরবারসমহূেক বংস কের দেব।”

৫ তারপর রভু আমার সদা রভু আমায় বলেলন, “এইিট জ শােলেমর িচ র। আিম জ শােলমেক অ য জািতর মে য
রেখিছ, আর তার চািরিদেক অ য জািতসমহূ রেয়েছ। ৬ জ শােলেমর লাকরা আমার আ ার িব াচরণ কেরেছ। তারা

অ য য কান জািতর চেয় অিধক ম ! তারা তােদর চার ধােরর দেশর য কান লােকর চেয় আমার দওয়া িবিধ অেনক
বশী কের ল ন কেরেছ। তারা আমার আ া নেত অ বীকার কেরেছ। তারা আমার িবিধ িল পালন কেরিন!”

৭ তাই রভ,ু আমার সদা রভু বলেলন, “ তামরা আমােক মা য করিন। তামােদর চার ধাের বসবাসকারী লাকেদর চেয়ও
তামরা আমার আ া অেনক বশী অমা য কেরছ এবং তারা যসব িজিনস ম বেল িবেবচনা কের তাও কেরছ!” ৮ তাই রভু

আমার সদা রভু বেলন, “আিমও তামােদর িব ে ! আর ঐ লাকেদর চােখর সামেন আিম তামােদর শাি দব। ৯ আিম
তামােদর রিত এমন কা ঘটাব যা আেগ ঘটাই িন আর পেরও ঘটাব না! কন? কারণ তামরা ব ভয় র কাজ কেরছ।

১০ জ শােলেমর লাকরা এত ুধা হেব য িপতামাতা তােদর িনেজেদর স ানেদর এবং স ানরা তােদর িপতামাতােদর
মাংস খােব। আিম তামােদর ব ভােব শাি দব। আর অবিশ যারা বঁেচ থাকেব, তােদর আিম বাতােস ছিডে়য় দব।”

১১ রভু আমার সদা রভু বেলন, “ জ শােলম, আমার রােণর িদ য িদেয় বলিছ য আিম তামায় শাি দব! আিম
রিত া করিছ য তামায় শাি দব! কন? কারণ তিুম আমার পিব র ােনর রিত ভয় র কাজ কেরছ। তিুম এমন ভয় র

কাজ কেরছ যােত তা ময়লা হেয় গেছ! আিম তামায় শাি দব, দয়া করব না। ঃখ বাধ করব না! ১২ শহেরর মে য মহামারী
এবং িভে তামার এক-ততৃীয়াংশ লাক মারা যােব। শহেরর বাইের এক-ততৃীয়াংশ লাক যেু মারা যােব। তারপর আিম
আমার তরবাির বার কের বাকী এক-ততৃীয়াংশেক দূর দশ পয তাডা় কের িনেয় যাব। ১৩ কবল তারপরই আমার রজােদর

রিত আমার রাধ া হেব। তারা আমার রিত য ম কাজ কেরেছ তার জ যই য তারা শাি পেয়েছ সটা আিম
জানাব। আর তারাও জানেব য আিমই রভ,ু এবং তােদর রিত আমার গভীর ভােলাবাসার জ যই আিম তােদর কােছ কথা
বেলিছলাম!”

১৪ ঈ বর বলেলন, “ জ শােলম, আিম তামায় বংস করব— তামায় ইঁট পাথেরর িঢিব ছাডা় অ য িকছ ু বেল মেন হেব
না। তামার চার পােশর লাকরা তামােক িনেয় ঠা া করেব। যারাই তামার পাশ িদেয় হঁেট যােব তারাই তামােক িনেয় মজা
করেব। ১৫ তামার চার ধােরর লাক তামােক িনেয় মজা করেলও তােদর কােছ তিুম এক িশ া ব প হেব। তারা দখেব য
আিম রােধ তামােক শাি িদেয়িছ। আিম অ য রাধ কেরিছলাম। সাবধানও কেরিছলাম। আিমই রভু জািনেয় িছলাম
আিম িক করব! ১৬ তামায় বেলিছলাম য ভয়ানক িভ পাঠাব। বেলিছলাম এমন িবষয় পাঠাব যা তামায় বংস করেব।
আিম তামায় বেলিছলাম য তামার খাবােরর যাগান শষ কের দব আর সই িভ মােঝ মােঝ আসেব। ১৭ আিম তামােক
বেলিছলাম য তামার িব ে ুধা ও ব য জ েদর পাঠাব যা তামার িশ েদর হ যা করেব। আিম বেলিছলাম শহেরর সব র
রাগ এবং মতৃু্য িবরাজ করেব। আিম বেলিছলাম শ েসনােক তামার িব ে যু করেত আসেত। আিম রভইু তামােক

বেলিছলাম য এইসব ঘটেব।”
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৬ ১ তারপর রভরু বা য আবার আমার কােছ এল। ২ িতিন বলেলন, “মনু যস ান, ই রােয়েলর পবত িলর িদেক ফর।
আমার জ য তােদর কােছ ভাববাণী বল। ৩ ঐসব পবত িলেক এই কথা িল বল: ‘ই রােয়েলর পবত আমার রভু ও

সদা রভরু কাছ থেক এই বাতা শান! রভু আমার সদা রভু পাহাড,় পবত ও উপ যকা িলেক এইসব কথা বেলন। দখ!
আিমই (ঈ বর) তামার িব ে যু করার জ য শ আনিছ। আিম তামার উ ান িল বংস করব! ৪ তামার বদী িল
ভেঙ টকুেরা টকুেরা কের দব। তামার ধপুধেূনার বদী ঁিডে়য় দওয়া হেব। আর তামার নাংরা মিূ েলার সামেন আিম
তামার মতৃেদহ ছ ুঁেড় ফলব। ৫ ই রােয়েলর লাকেদর মতৃেদহ িলও আিম নাংরা মিূ েলার সামেন ছ ুঁেড় দব। আিম তামার

হাড় িল বদীর চারধাের ছিডে়য় দব। ৬ যখােনই তামার লাক বাস করেব সখােনই অম ল ঘটেব। তােদর শহর িল পাথেরর
িঢিবেত পিরণত হেব। তােদর উ ান েলা বংস করা হেব। যন ঐসব পজূার ান িল আর কখনও যবহার করা না হয়। ঐ
বদী িল বংস করা হেব আর লাকরা কখনও ঐ নাংরা মিূ েলার পেূজা করেব না। ধপুধেূনার বদী েলাও ঁিডে়য় দওয়া

হেব। যা িকছ ু তামরা গেডি়ছেল তার সবই স ূণভােব বংস করা হেব। ৭ তামার লাকেদর হ যা করা হেব এবং তখন তিুম
জানেব য আিমই রভ!ু’”

৮ ঈ বর বলেলন, “িক আিম তামার িকছ ু লাকেক পালােত দব। তারা অ কােলর জ য অ য দেশ বাস করেব। আিম
তােদর ছিডে়য় দব এবং অ য দেশ বাস করেত বা য করব। ৯ তারপর ঐ অবিশ েদর ব ী কের িনেয় যাওয়া হেব। তােদর
অ য দেশ বাস করেত বা য করা হেব। িক ঐ অবিশ রা আমায় রণ করেব। আিম তােদর আ া ভ করব। তারা য
ম কাজ কেরিছল তার জ য িনেজেদরই ঘণৃা করেব। অতীেত তারা আমার কাছ থেক মখু িফিরেয় িনেয়িছল, আমায় যাগ
কেরিছল। তারা নাংরা মিূ র পছেন দৗেডি়ছল। তারা এমন রীর মত যবহার কেরিছল য িনেজর বামীেক যাগ কের
অ য পু েষর পছেন দৗডা়য়। তারা ব ভয় র কাজ কেরেছ। ১০ িক তারা জানেব য আিমই রভ।ু তারা এও জানেব য
যিদ আিম বিল িকছ ু করব তেব তা কেরই থািক। তারা জানেব তােদর রিত যসব অম ল ঘেটেছ তার সব আিমই ঘিটেয়
িছলাম।”

১১ তারপর রভ,ু আমার সদা রভু আমায় বলেলন, “হাততািল দাও ও পা দাপাও। ই রােয়েলর লাকরা যসব ভয়ানক
কাজ িল কেরেছ তার িব ে কথা বল। তােদর সাবধান কের বল য রােগ, তরবািরর বারা এবং ুধায় তারা মারা যােব।
তােদর বল য তারা যেু ও মারা যােব। ১২ দূেরর লাকরা রােগ মারা যােব। কােছর লাকরা তরবািরর আঘােত মারা যােব
এবং তারপর যারা বঁেচ থাকেব তারা ুধায় মারা যােব। কবল তখনই আমার রাধ রশিমত হেব। ১৩ আর কবল তখনই
তামরা জানেব য আিমই রভ।ু তামরা এটা তখনই জানেব যখন দখেব তামােদর দহ িল নাংরা রিতমা িলর সামেন

ও তার বদীর চারধাের পেড় আেছ। তামােদর রিতিট পজূা ােনর কােছই এবং রে যক পবত পাহােডর় নীেচ সবজু বেৃ র
তলায় ও সপ র ওক বেৃ র তলায় ঐ দহ িল পাওয়া যােব। ঐ সম জায়গায় তামরা তামােদর সগুি নেব য উৎসগ
কেরিছেল। ঐসব তামােদর নাংরা মিূ েলার জ য সগু ব প িছল। ১৪ িক আিম তামােদর িব ে আমার হাত ওঠাব
এবং তামােক ও তামার লাকেদর শাি দব, তা তারা যখােনই থাকুক না কন। আিম তামার দশ বংস করব আর তা
িদলা ম ভিূমর থেকও শূ য হেব। তখন তারা জানেব য আিমই রভ!ু”

৭ ১ তারপর রভরু বা য আমার কােছ এল। ২ িতিন বলেলন, “এখন, মনু যস ান, রভু আমার সদা রভরু কাছ থেক
এই বাতা এেসেছ। এই বাতািট ই রােয়ল দেশর জ য।

“ শষ কাল!
শষ সময় আসেছ,

সম দশ বংস হেয় যােব।
৩ তামার শষ দশা এবার আসেছ!
আিম দখাব য আিম তামার ওপর কত ।
তিুম যসব ম কাজ কেরছ তার জ য আিম তামায় শাি দব।
তিুম য সব জঘ য কাজ কেরছ তার জ য আিম তামায় তার মূ য িদেত বা য করব।
৪ আিম তামার রিত কান দয়া দখাব না।
আিম তামার জ য ঃখ অনভুব করব না।
তিুম যসব ম কাজ কেরছ
তার জ য আিম তামােক শাি িদি ।
তিুম এমন জঘ য কাজ িল কেরছ।
এখন, তিুম জানেব য আিমই রভ।ু”

৫ রভু আমার সদা রভু ঐ কথা িল বেলিছেলন। “এেকর পর এক অম ল ঘটেব! ৬ শষ কাল আসেছ আর তা খবু শী রই
আসেব! ৭ তামরা যারা ই রােয়েল বাস করছ তামােদর অি মকাল আসেছ। শাি র সই িদন খবু শী রই ঘিনেয় আসেছ।
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পবেতর ওপর কালাহল রেম রেম বেডই় চেলেছ। ৮ এখন খবু শী রই আিম দখাব য আিম কত । আিম তামােদর
িব ে আমার সম রাধ রকাশ করব। তামােদর সম ম কােজর জ য আিম তামােদর শাি দব। তামরা য সম
ঘিৃণত কাজ কেরিছেল তার জ য তামােদর আিম শাি দব। ৯ আিম তামােদর রিত কান দয়া দখাব না। তামােদর জ য
ঃিখত হব না। তামরা যসব ম কাজ কেরছ তার জ য আিম তামােদর শাি িদি । তামরা এমন সম ঘিৃণত কাজ

কেরছ। এখন, জানেব য আিমই রভ।ু
১০ “শাি র ঐ সময়, যমন কের উি েদর অ ুেরাদ ্গম, মকুুলায়ন ও কুসমু র ুিটত হয়, সই রকম ভােব এেসেছ। ঈ বর

সে ত িদেয়েছন, শ তরী, গিবত রাজা নবখূ  িনৎ সর র ত। ১১ সই লাক ঐসব ম লাকেদর শাি দবার জ য তরী।
ই রােয়েল অেনক লাকই রেয়েছ িক স তােদর একজনও নয়। স ঐ জনতার ভীেডর় কউ নয়। স ঐ লাকেদর কান

বপণূ নতাও নয়।
১২ “শাি র সই সময় এেসেছ। সই িদন এখােন লােক যারা িজিনস কনাকাটা কের তারা আনি ত হেব না, আর যারা

িজিনস বেচ তারাও বচেত খারাপ বাধ করেব না। কারণ সই ভয়ানক শাি সবার রিতই ঘটেব। ১৩ লােক যারা তােদর
স ি িবি র কেরিছল তারা আর তার কােছ িফের যােব না। এমনিক যিদ কউ জীিবতও পািলেয় যায় তাও স িনেজর স ি র
কােছ িফের যােব না। কারণ এই দশন সম জনতার জ য। তাই যিদ কান যি জীিবত পালায় তােত অে যরা ভাল বাধ
করেব না।

১৪ “তারা লাকেদর সাবধান করেত িশঙা বাজােব। লাকরা যেু র জ য র ত হেব। িক তারা যু করেত যােব না।
কারণ আিম সম জনতােক দখাব আিম কত । ১৫ শ তার তরবাির িনেয় শহেরর বাইের রেয়েছ। রাগ ও ুধা শহেরর
মে য। যিদ কান লাক থেক যায় তেব এক শ েসনা তােক হ যা করেব। যিদ স শহের থােক তেব ুধা ও রাগ তােক
বংস করেব।

১৬ “িক িকছ ু লাক পালােব। ঐ অবিশ রা পাহােড় দৗেড় যােব। িক তারা সখুী হেব না, তােদর পােপর জ য ঃখ বাধ
করেব। তারা ঘঘুরু মত গাঙােব। ১৭ লােক তােদর হাত তলুেত া ও ঃখ বাধ করেব। তােদর পা জেলর মত িশিথল মেন
হেব। ১৮ তারা শাকব র পরেব এবং ভেয় আ হেব। তিুম তােদর মেুখ ল া দখেত পােব। তারা তােদর শাক য
করেত মাথা কামােব। ১৯ তারা তােদর েপা রা ায় ছ ুঁেড় ফলেব। তােদর সানা িলেক ‡ নাংরা ব ার মত ান করেব। কারণ

রভু রাধাি বত হেল ঐসব িজিনস তােদর র া করেত পারেব না। ঐসব িজিনস আর িকছইু না কবল লাকেক পােপ ফলার
ফাঁদ। ঐসব িজিনস লাকেদর রাণ ত ৃ করেব না অথবা তােদর পটও ভরােত পারেব না।

২০ “ঐ লাকরা তােদর সু র অল ার যবহার কের রিতমা গেডি়ছল। তারা ঐ রিতমার িবষেয় গব কেরিছল। তারা
তােদর ভয় র রিতমা গেডি়ছল, ঐসব নাংরা িজিনস বািনেয়িছল। তাই আিম (ঈ বর) তােদর নাংরা ব ার মত ছ ুঁেড় ফলব।
২১ আিম আগ ক লাকেদরও তােদর ধনস দ িনেয় যেত দব। ঐ আগ করা তােদর িনেয় ঠা া করেব। ঐ লাকরা তােদর
সানা ও েপা িনেয় চেল যােব। ২২ আিম তােদর থেক আমার মখু িফিরেয় নব, তােদর িদেক তাকাব না। ঐ আগ করা আমার

মি র বংস করেব, তারা পিব র গেৃহর গাপন ােন ঢেুক তা অ িচ করেব।
২৩ “ব ীেদর জ য শকল তরী কর! কারণ হ যা করার জ য এবং অ যােয়র অপরােধ ব লাকেক শাি দওয়া হেব।

২৪ এই কারেণ আিম অ য জািতর ম লাকেদর িনেয় আসব। আর ঐ ম লাকরা ই রােয়লীয়েদর সম বািডঘ়র অিধকার
করেব। আিম বলবান সম লাকেদর গব চণূ করব। অ য জািতর ঐ লাকরা তামােদর পজূার সম ান অিধকার করেব।

২৫ “ তামরা ভেয় কাঁপেব। তামরা শাি র অে বষণ করেব িক শাি পােব না। ২৬ তামরা একটার পর একটা ঃেখর
ঘটনা নেব। তামরা ঃসংবাদ ছাডা় আর িকছইু নেত পােব না। তামরা ভাববাদীর খাঁজ করেব এবং তার কােছ দশন
চাইেব, িক পােব না। যাজকরা তামােদর িশ া দবার জ য িকছইু খুঁেজ পােব না। রবীণরাও িশ া দবার জ য কান
ভাল উপেদশ খুঁেজ পােব না। ২৭ তামােদর রাজা মতৃ লাকেদর জ য কাঁদেব। নতারা শাকব র পরেব। সাধারণ মানষু
আত র হেব। কন? কারণ তারা যা কেরেছ তার জ য তােদর পিরেশাধ করেত আিম বা য করব। তােদর শাি আিম িঠক
করব। আর আিম তােদর শাি দব। তাহেল ঐ লাকরা জানেব য আিমই রভ।ু”

৮ ১ একিদন আিম (িযিহে ল) আমার বািডে়ত বেসিছলাম এবং িযহদূার রবীণরা আমার সামেন বেসিছল। এটা িছল
িনবাসেনর ষ বছেরর ষ মােসর প ম িদেনর কথা। হঠাৎ  আমার রভু সদা রভরু শি আমার ওপর এল। ২ আিম

আ েনর মত িকছ ু একটা দখলাম। দেখ মেন হল যন কান মানেুষর দহ। কামেরর নীচ থেক আ েনর মত। কামেরর
উপর থেক িতিন আ েন রাখা উ ধাতরু মত উ বলভােব চমকাি েলন। ৩ তারপর আিম হােতর মত িকছ ুএকটা দখলাম।
সই হাত বিরেয় এেস আমার মাথার চলু টেন আমায় ধরল। তারপর বাতাস আমায় শেূ য তেুল িনল এবং িতিন আমােক
জ শােলেম ঈ বরীয় দশেন িনেয় গেলন। িতিন আমােক অ য েরর ফটক, অথাৎ উ র িদেকর ফটেকর কােছ িনেয় গেলন।

‡৭:১৯ েপা … সানা এটা সানা ও েপার তরী অপদাথ মিূ িলেক বাঝােত পাের।
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য মিূ ঈ বরেক ঈষাি বত কের তা সই ফটেক রেয়েছ। ৪ িক ই রােয়েলর ঈ বেরর মিহমা সখােন িছল। সম লীেত
কবার নদীর ধাের দশেন আিম যমন দেখিছলাম, এই মিহমা সই রকমই দখেত িছল।

৫ ঈ বর আমায় বলেলন, “মনু যস ান, সাজা উ র িদেক দখ!” তাই আিম উ র িদেক তাকালাম। আর সখােন বদীর
উ র িদেকর দরজায় সই মিূ িছল যা ঈ বরেক ঈষাি বত কের।

৬ তখন ঈ বর আমায় বলেলন, “মনু যস ান, ই রােয়েলর লাকরা য ভয়ানক কাজ করেছ তা িক তিুম দখছ? তারা
আমার পিব র ােনর িঠক পােশই ¶ঐ িজিনসটা গেডে়ছ। আর তিুম আমার সে এেল এর থেকও আরও ভয়ানক ঘিৃণত িজিনষ
দখেত পােব।”

৭ তাই আিম রা েণর মে য রেবশ পথ িদেয় গলাম আর দওয়ােল এক গত দখেত পলাম। ৮ ঈ বর আমায় বলেলন,
“মনু যস ান, দওয়ােল একটা গত তরী কর।” তাই আিম দওয়ােল একটা গত তরী করলাম। আর সখােন আিম একটা
দরজা দখেত পলাম।

৯ তখন ঈ বর আমায় বলেলন, “যাও, লাকরা এখােন যসব ম ও ভয় র ঘিৃণত কাজ করেছ তা দখ।” ১০ তাই আিম
ভতের িগেয় তাকালাম আর দখলাম িবিভ ধরেণর সরীসপৃ ও জ েদর মিূ যােদর কথা িচ া করেতও ঘণৃা জ ায় সই

সব েলা এবং ই রােয়লীয়েদর সম মিূ িল দখলাম। সব দওয়ােলই ঐসব প েদর ছিব খাদাই করা িছল।
১১ তারপর আিম ল ্য কের দখলাম য শাফেনর পু র যাসিনয় ও ই রােয়েলর আেরা ৭০ জন রবীণ স ােন লাকেদর

সে পজূা করিছল। তারা লাকেদর সামেনই দাঁিডে়য়িছল। আর রে যক নতার কােছ িছল তার িনেজর ধপূদানী। বলা
ধেূপর ধাঁয়ার সই সগু উপের উঠিছল। ১২ তখন ঈ বর আমায় বলেলন, “মনু যস ান, ই রােয়েলর নতারা অ কাের িক
কের তা িক তিুম দেখছ? রে যক জেনর তার িনেজর মিূ পজূার জ য আলাদা ক রেয়েছ। ঐ লাকরা িনেজেদর মে য
বলাবিল কের, ‘ রভু আমােদর দখেত পােবন না। রভু এই দশ যাগ কের গেছন।’” ১৩ তখন ঈ বর আমায় বলেলন,
“এরপরও তিুম এইসব লাকেদর আরও কত ঘিৃণত কাজ দখেত পােব!”

১৪ তখন ঈ বর আমােক রভরু মি েরর রেবশ পেথর িদেক িনেয় চলেলন। এই দরজািট উ র িদেক অবি ত িছল।
সখােন আিম মিহলােদর বেস বেস কাঁদেত দখলাম। তারা ত ুেষর মিূ র জ য শাক করিছল!

১৫ ঈ বর আমায় বলেলন, “মনু যস ান, তিুম িক এইসব ভয় র িবষয় িল দখছ? আমার সে এেল এর চেয় আরও
খারাপ িবষয় দখেব!” ১৬ তারপর িতিন আমােক রভরু মি েরর িভতেরর রা েণ িনেয় গেলন। সখােন, আিম ২৫ জন
লাকেক উপডু় হেয় পজূা করেত দখলাম। তারা িছল মি ের ঢাকবার জায়গাটােত। িক তারা ভলু িদেক মখু িফের িছল!

পবূিদেক উিদত সেূযর উপাসনা করবার সময় তােদর প াে শ আমার মি েরর িদেক ফরােনা িছল।
১৭ তখন ঈ বর বলেলন, “মনু যস ান, তিুম িক এসব দখেত পাে া? তারা এই সম নাংরা িজিনষ এখােন করেছ এটা

িক ভােলা? এই শহর িহংসা ক ঘটনায় পণূ। আর আমােক িবর কের তলুেত তারা সবদাই য । দখ, ওরা আমায় অ ীল
ইি ত করেছ। ১৮ আিম তােদর আমার রাধ িক তা দখাব। তােদর রিত দয়া করব না। তারা আমার কােছ আতনাদ করেব
িক আিম নেত অ বীকার করব!”

৯ ১ তখন আিম নেত পলাম য, য নতারা শহরেক শাি দবার দািয়ে ব িছল, ঈ বর তােদর ডাকেছন। রে যক
নতার হােত িছল তার িনজ ব মারণা র। ২ তারপর আিম উ তর ফটক থেক ছয়জনেক হাঁটেত দখলাম। এই ফটকিট

িছল উ রমখুী। রে যেকর হােত িছল তার িনজ ব মারা ক অ র। একজন মানেুষর পরেন িছল মিসনার কাপড।় তার
কামের গাঁজা িছল একিট লখনী ও কািলর একিট দায়াত। ঐ লাকরা মি েরর িপতেলর বদীর কােছ িগেয় সখােন দাঁডা়ল।

৩ তারপর ই রােয়েলর ঈ বেরর মিহমা ক ব দূতগেণর ম য থেক উেঠ এল। সখােনই িতিন িছেলন। তারপর সই গৗরব
পরা রম মি েরর দরজা পয গল। চৗকােঠর কােছ িগেয়ই িতিন থামেলন। তারপর রভরু মিহমা মিসনা কাপড় পরা এবং
লখনী ও দায়াত কামের বাঁধা লাকিটেক ডাকেলন।

৪ তখন রভু (মিহমা) তােক বলেলন, “ জ শােলম শহেরর ম য িদেয় যাও। সই সব লাক যারা শহেরর লাকেদর ভয় র
কাজকেমর জ য ঃখ কের এবং মনমরা তােদর রে যেকর কপােল দাগ দাও।”

৫–৬ তারপর আিম নলাম ঈ বর অ য বাকী লােকেদর বলেছন, “আিম চাই তামরা রথম মানষুিটেক অনসুরণ কর। য
সব যি র কপােল িচ নই তােদর তামরা অব যই হ যা কেরা। তারা রবীণ হা , যবুক বা যবুতী, িশ বা মােয়রা
হা তােত িকছ ু আেস যায় না। কান রকম দয়া দিখও না। কান যি র জ য ঃখ বাধ কেরা না। এখােন আমার মি র
থেকই কর।” তাই তারা মি েরর সামেন য রবীণরা িছল তােদর িদেয়ই করল।

৭ ঈ বর তােদর বলেলন, “এই মি র অ িচ কর। এর রা ন মতৃেদহ িদেয় পণূ কর! এখনই যাও!” তাই তারা িগেয়
শহেরর লাকেদর হ যা করল।

¶৮:৬ পিব র … পােশই অথবা “আমােক আমার পিব র ান থেক তাডা়বার জ য।”
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৮ এই লাকরা যখন শহের িগেয় লাক হ যা করিছল স সময় আিম সখােনই িছলাম। আিম মািটেত উপডু় হেয় পেড় কঁেদ
বললাম, “ হ রভ,ু আমার সদা রভ,ু জ শােলেমর রিত তামার রাধ রকাশ করেত িক তিুম ই রােয়েলর অবিশ
সবাইেকই হ যা করেব?”

৯ ঈ বর আমােক বলেলন, “ই রােয়ল ও িযহদূা পিরবার ব জঘ য পাপ কাজ কেরেছ। দেশর সব র, লাকেদর হ যা
করা হেয়েছ। আর শহর অপরােধ পণূ হেয় গেছ! কন? কারণ লাকরা িনেজেদর মে যই বলাবিল কের, ‘ রভু এই শহর যাগ
কেরেছন এবং চেল গেছন। তাই আমরা িক করিছ তা িতিন দখেত পােবন না।’ ১০ আর আিমও কান দয়া দখাব না। এই
লাকেদর জ য আিম অনেুশাচনাও করব না। তারা িনেজরাই িনেজেদর ক ডেক এেনেছ। আিম কবল ঐ লাকেদর তােদর

পাওনা শাি িদি ।”
১১ তারপর সই মিসনা কাপড় পরা আর লখনী ও কািলর দায়াত কামের বাঁধা লাকটা বলেলন, “আপিন যা আ া কেরেছন

তা আিম কেরিছ।”

১০ ১ তারপর আিম ক ব দূতেদর মাথার ওপেরর পাে রর িদেক তাকালাম। পা রিটেক নীলকা মিণর মত পির ার নীল
দখাি ল। আর সই পাে রর ওপের িসংহাসেনর মত িকছ ু একটা দখেত পলাম। ২ তখন য যি িট িসংহাসেন

বেসিছেলন িতিন মিসনা কাপড় পরা মানষুিটেক বলেলন, “ক ব দূেতর নীেচ য চাকা িল রেয়েছ তার মে য ঢেুক যাও। ক ব
দূতেদর মাঝখান থেক মেুঠা কের বল কয়লা তেুল িনেয় তা জ শােলম শহেরর উপর ছ ুঁেড় দাও।”

মানষুিট আমায় অিত রম কের গেলন। ৩ মানষুিট যখন তােদর িদেক হঁেট গেলন স সময় ক বদূতগণ মি েরর দি ণ
িদেক দাঁিডে়য়িছেলন। মেঘ িভতেরর রা ণ পিরপণূ করল। ৪ তারপর রভরু মিহমা মি েরর দরজার চৗকােঠর কােছ ি ত
ক ব দূেতেদর মে য থেক উেঠ এল। আর ঐ মঘ মি র পণূ করল আর রভরু গৗরেবর উ বল আেলা সম রা ণ পণূ
করল। ৫ ক ব দূতেদর ডানা ঝাপটােনার শদ এমনিক এেকবাের বাইেরর রা েনও শানা যেত লাগল। সই শেদর রচ
আওয়াজ— যমন ঈ বর সবশি মান বে রর রেবর কথা বেলন।

৬ ঈ বর সই মিসনা কাপড় পরা লাকিটেক এক আ া িদেয়িছেলন। ঈ বর বেলিছেলন চাকা িলর মে য ক ব দূতেদর
মাঝখােন িগেয় িকছ ু গরম কয়লা িনেয় আসেত। তাই লাকিট সখােন িগেয় চাকার পােশ দাঁডা়েলন। ৭ ক ব দূতেদর একজন
হাত বািডে়য় তােদর মে যর অ ল থেক উ কয়লা তেুল িনেলন। তারপর তা স মানষুিটর হােত ঢেল িদেলন। আর মানষুিট
ান যাগ করেলন। ৮ (ক ব দূতিটর ডানার তলায় মানেুষর হােতর মেতাই দখেত িকছ ু িছল।)

৯ তারপর আিম সখােন চারিট চাকা দখেত পলাম। রিতিট ক ব দূেতর পােশ একিট কের চাকা। চাকা িলেক ব
হলদু রেঙর ব য্যমিণর মেতা দখাি ল। ১০ চারিট চাকা িছল এবং তােদর রে যেকরই এক প। দেখ মেন হি ল যন
চাকার মে য চাকা রেয়েছ। ১১ তারা গমন করার সময় য কান িদেক যেত পারত। িক গমন করার সময় ক ব দূেতরা
মখু ঘারাত না। তােদর মাথা য িদেক মখু কের থাকত সই িদেকই যত। চলার সময় পােশ িফরত না। ১২ তােদর দেহর
সব র চােখ পণূ। তােদর িপেঠ, হােত, ডানায় ও চাকায় চােখ পণূ। যাঁ, চার চাকাও চােখ পণূ িছল! ১৩ আিম নলাম সই
চাকা িলেক কউ িচৎকার কের বলল, “ঘণূ্যমান চাকা।”

১৪–১৫ রে যক ক ব দূেতর চারিট কের মখু িছল। রথম মখুিট ক েবর মখু। ি বতীয়িট মানেুষর মখু। ততৃীয়িট িসংেহর
মখু, আর চতথুিট ঈগেলর মখু। তখন আিম বঝুলাম দশেন য প েদর আিম কবার নদীর ধাের দেখিছলাম তা ক ব দূত িছল!

তারপর সই ক ব দূতরা আকােশ উঠল। ১৬ আর চাকা িলও তােদর সে উঠল। যখন সই ক ব দূত িল ডানা তেুল
বাতােস উডল় তখন চাকা িল পােশও ঘরুেলা না। ১৭ ক ব দূতরা আকােশ উডে়ল চাকা িলও তার সে যত। ক ব দূেতরা
ি র হেয় দাঁডা়েল চাকা িলও ি র হত। কারণ ঐ চাকা িলেত সই রাণীেদর আ া িছল।

১৮ তারপর রভরু মিহমা মি েরর চৗকাঠ থেক উেঠ এেস ক ব দূতেদর উপের অব ান করল। ১৯ ক ব দূতরা ডানা
তেুল আকােশ উেড় গল। আিম তােদর মি র যাগ কের চেল যেত দখলাম। চাকা িলও তােদর সে গল। তারপর তারা

রভরু মি েরর পবূিদেকর দরজায় এেস থামল। ই রােয়েলর ঈ বেরর মিহমা শেূ য তােদর উপের িছল।
২০ তখন আিম কবার নদীর ধাের দখা দশেনর সই প েদর কথা রণ করলাম; যারা ই রােয়েলর ঈ বেরর মিহমার নীেচ

িছল। আর বঝুেত পারলাম য তারা ক ব দূত িছল। ২১ অথাৎ রে যক প র চারিট কের মখু, চারিট ডানা আর ডানার তলায়
মানেুষর হােতর মত দখেত হাত িছল। ২২ ক ব দূত িলর মখু িল িছল দশেন কবার নদীর ধাের দখা চারিট প র মেুখর মত।
আর তারা য িদেক যত সাজা সই িদেকই তাকাত।

১১ ১ তারপর আ া আমােক রভরু মি েরর পবূিদেকর দরজায় বেয় িনেয় গল। এই দরজার মখু পবূিদেক যিদেক সযূ
ওেঠ সই দরজার মেুখ আিম ২৫ জন পু ষ দখেত পলাম। অসেূরর পু র যাসিনয় এইসব লাকেদর সে িছল।

বনােয়র পু র িটয় সখােন িছল। এই ই জন িছল লাকেদর অ য ।
২ তখন ঈ বর আমায় বলেলন, “মনু যস ান, এরাই সই লাক যারা এই শহেরর মে য ম পিরক না িল করেছ। তারা

সব সমেয়ই লাকেদর ম কাজ করেত বেল। ৩ এই লাকরা বেল, ‘আমরা খবু শী রই আমােদর বাডী়ঘর বানাব। আমরা হলাম
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রা ার হাঁিডর় ভতর মাংেসর মতন।’ ৪ তাই তিুম অব যই আমার হেয় লােকেদর কােছ বলেব। মনু যস ান, যাও লােকেদর
কােছ িগেয় ভাববাণী কর।”

৫ তখন রভরু আ া আমার কােছ এল। িতিন আমায় বলেলন, “তােদর বল রভু এই কথা িল বেলেছন: ই রােয়েলর গহৃ,
তিুম বড় বড় পিরক না করছ। িক আিম জািন তিুম িক িচ া করছ। ৬ এই শহের তিুম অেনক লাক হ যা কেরছ। শহেরর
রা া মতৃেদেহ ভিরেয় িদেয়ছ। ৭ এখন রভু আমার সদা রভু এই কথা বলেছন, ‘ঐ মতৃেদহরা মাংস আর শহরটা পা র। িক
নবখূ  িনৎ সর তামােদর এর মে য থেক বার কের আনা হেব! ৮ তামরা তরবািরর ভেয় ভীত। িক আিম আর কােরা নয়, ধু
তামার িব ে ই তরবািরিট আনিছ।’” রভ,ু আমােদর সদা রভু এই কথা িল বেলেছন।

৯ ঈ বর আরও বলেলন, “আিম তামােদর শহেরর বাইের িনেয় যাব। আর িবেদশীেদর হােত তেুল দব। আিম তামােদর
শাি দব! ১০ তামরা তরবািরর ঘােয় মারা যােব। আিম এই ই রােয়েলর সীমােত তামােদর শাি দব, যন তামরা জান য
আিমই তামােদর শাি িদি , আিমই রভ।ু ১১ যাঁ, এই জায়গা রা ার পা র হেয় উঠেব না। আর তামরা তার মে য পাক
করা মাংস হেব না। আিম এই ই রােয়েলর সীমােতই তামােদর শাি দব। ১২ তখন তামরা জানেব য আিমই রভ।ু আমার
আ া তামরা ল ন কেরিছেল। তামরা আমার পথ অনসুরণ করিন। পিরবে , তামরা তামােদর চার িদেকর জািতেদর পথই
অনসুরণ কেরিছেল!”

১৩ আিম যই ঈ বেরর কথা বলা শষ করলাম, বনােয়র পু র িটয় মারা গল। আিম মািটেত পেড় গলাম। উপডু় হেয়
মািটেত মখু ঠিকেয় জাের কঁেদ উেঠ আিম বললাম, “ হ রভ,ু আমার সদা রভ,ু আপিন িক অবিশ ই রােয়লীয়েদর
সবাইেকই স ূণভােব বংস করেবন?”

১৪ িক তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ১৫ “মনু যস ান, ই রােয়েলর পিরবার িল অথাৎ তামার
ভাইেদর, যারা ই রােয়ল দশিট ছাডে়ত বা য হেয়িছল তােদর রণ কর। িক এখন জ শােলেমর অিধবাসীরা বলেছ,
‘ রভরু কাছ থেক তারা ব দূের চেল িগেয়িছল। এই দশ আমােদর দওয়া হেয়িছল—এটা আমােদরই!’

১৬ “তাই ঐ লাকেদর এই িবষয় িল বল: রভু আমার সদা রভু বেলন, ‘এটা স য য আিম আমার রজােদর দূেরর দেশ
যেত বা য কেরিছলাম। আিমই তােদর ব দেশ ছিডে়য় িদেয়িছলাম। িক অ সমেয়র জ য ঐসব দেশ আিমই তােদর

মি র হব। ১৭ িক তিুম ঐসব লাকেদর অব যই বলেব য রভু আমার সদা রভু তােদর িফিরেয় আনেবন। আিম তামােদর
ব জািতর মে য ছিডে়য় িদেয়িছ। িক আিম তামােদর আবার এক জায়গায় সং রহ করব এবং ঐসব জািতর মে য থেক
িফিরেয় আনব। ই রােয়েলর ভিূম আবার তামােদর কােছ িফিরেয় দব! ১৮ আর আমার রজারা িফের এেল তারা এখােন
এখন য সব ভয় র নাংরা মিূ রেয়েছ স সব বংস করেব। ১৯ আিম তােদর এক র করব। আিম তােদর নতনু আ া দব।
আিম তােদর পাথেরর দয় সিরেয় সখােন রকৃত দয় াপন করব। ২০ তখন তারা আমার িবিধ িল পালন করেব। তারা
আমার আ া িল পালন করেব। আিম তােদর যা বলব তারা তাই করেব। তারা রকৃতই আমার লাক হেব, আর আিম তােদর
ঈ বর হব।’”

২১ তখন ঈ বর বলেলন, “িক এখন তােদর মন অিধকার কের আেছ ঐসব ভয় র নাংরা মিূ রা। আর ঐ লাকরা য
ম কাজ কেরেছ তার জ য অব যই আিম তােদর শাি দব।” রভু আমার সদা রভইু ঐসব কথা বেলেছন। ২২ তারপর
ক ব দূতরা তােদর ডানা ওঠাল আর আকােশ উেড় গল। চাকা িলও তােদর সে গল। আর ই রােয়েলর ঈ বেরর মিহমা
তােদর ওপের িছল। ২৩ পের রভরু মিহমা নগেরর মাঝখান থেক উেঠ িগেয় নগেরর পবূিদেক পাহােডর় ওপের িগেয় থেম
গল। ২৪ তারপর আ ািট আমায় তেুল িনেয় আবার বািবলেন সই সব লাকেদর কােছ, যারা ই রােয়ল ছাডে়ত বা য হেয়িছল,
সখােন িফিরেয় আনল। আিম ঐসব ঈ বরীয় দশেন দখলাম। তারপর যােক আিম আমার দশেন দেখিছলাম িতিন শেূ য

উেঠ চেল গেলন। ২৫ তখন আিম িনবাসেন যারা িছেলন তােদর কােছ রভু আমায় যা যা দিখেয়িছেলন তা বললাম।

১২ ১ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, তিুম িবে রাহীেদর মে য বাস করছ! তারা
সব সময়ই আমার িব াচরণ কের। আিম তােদর রিত যা কেরিছ তা দখার চাখ তােদর রেয়েছ, িক তারা স

সব দখেব না। আিম তােদর যা বেলিছ তা শানবার কান তােদর রেয়েছ িক তারা আমার আেদশ নেব না। কারণ তারা
িবে রাহী। ৩ তাই, মনু যস ান, তামার িজিনসপ র গাটাও। এমন অিভনয় কর যন তিুম ব দূর দেশ যা । দখ, লােক
যন তামােক তা করেত দেখ। হয়ত তারা তামায় দখেব িক তারা িবে রাহী।

৪ “িদেনর বলায় তামার িজিনসপ র বাইের বার কের এেনা যােত লােক দখেত পায়। তারপর িবেকেল এমন অিভনয়
কর যন িনবািসত হেয় ব দূর দেশ চেল যা । ৫ লাকরা যখন দখেছ স সময় দওয়ােল একটা গত কর আর সই গত িদেয়
বাইের বিরেয় যাও। ৬ রােত সই িজিনসপ র কাঁেধ কের চেল যাও। মখু ঢেক ফেলা যােত দশিট দখেত না পাও। কারণ
আিম তামােক ই রােয়ল পিরবােরর কােছ উদাহরণ িহসােব যবহার করিছ।”
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৭ তাই আমােক যরকম আ া করা হেয়িছল আিম সই মত কাজ করলাম। িদেনর সময় আিম আমার িজিনসপ র তেুল
িনেয় এমন অিভনয় করলাম যন ব দূেরর দেশ চেল যাি । সই স যায় আিম হাত িদেয় দওয়ােল একটা গত করলাম।
রােতর বলায় আিম িজিনসপ র ঘােড় কের ান যাগ করলাম। আিম সব লােকর সামেনই তা করলাম।

৮ পেরর িদন সকােল রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ৯ “মনু যস ান, তিুম িক করছ তা িক ঐ িবে রাহী
ই রােয়ল স ানরা িজ াসা কেরেছ! ১০ তােদর বল য রভ,ু তােদর সদা রভু এইসব কথা বেলেছন। এই বাতািট
জ শােলেমর নতােদর জ য এবং ই রােয়েল বাসকারী সম লাকেদর জ য। ১১ তােদর বল, ‘আিম তামােদর সকেলর

সামেন এক উদাহরণ ব প। আিম যা কেরিছ তা সি যই তামােদর রিত ঘটেব।’ ব ী িহসােব সি যই তামােদর দূর দেশ
যেত বা য করা হেব। ১২ তামােদর নতা তার কাঁেধ তার তি েলা রাখেব। স রােতর বলায় দওয়ােল একিট গত কের

পািলেয় যােব। স তার মখু ঢাকেব যােত লােক তােক িচনেত না পাের। স চােখ দখেত পােব না স কাথায় যাে । ১৩ আিম
তােক ধরব। স আমার ফাঁেদ ধরা পডে়ব। আর আিম তােক বািবেল কল ্দীয়েদর দেশ িনেয় আসব। শ রা তার চাখ
েটা উপেড় নেব। তাই স দখেত পােব না কাথায় চেলেছ। স বািবেল মারা যােব। ১৪ আিম রাজার লাকেদর ই রােয়েলর

চারধােরর অ যা য দশ িলেত থাকেত বা য করব। আিম তার স যেদর বাতােস ছিডে়য় দব আর শ সনারা তােদর
পছেন ধাওয়া করেব। ১৫ তখন লােক জানেব য আিমই রভ।ু তারা জানেব য আিমই তােদর অ য দেশ যেত বা য

কেরিছলাম।
১৬ “িক তবওু আিম তােদর মে য িকছ ু লাকেক জীিবত রাখব। কউ কউ েগর হাত থেক র া পােব। িকছ ু লাক

অনাহাের মারা যােব না। কউ বা আবার যেু বঁেচ যােব। আিম তােদর বাঁচাব যােত তারা অ যেদর বলেত পাের তারা আমার
িব ে িক ভয় র কাজ কেরিছল। আর ধমুা র তখনই তারা জানেব য আিমই রভ।ু”

১৭ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ১৮ “মনু যস ান, এমন অিভনয় কর যন তিুম ভীষণ ভীত।
তামার খা য আহার করার সময় ভেয় কাঁপেব এবং উি ব ও িচি ত অব ায় জল পান করেব। ১৯ তিুম সাধারণ লাকেদর

এসব অব যই বলেব। বলেব, ‘ রভু আমােদর সদা রভু জ শােলেম ও ই রােয়েলর অ যা য অংেশ বাসকারী লােকেদর
বেলেছন। তামরা তামােদর খা য ভাজন করার সময় খবুই ি া র থাকেব। জল পান করার সময় ভীত হেব। কারণ
তামার দেশর সব িকছইু বংস করা হেব। সখােন বসবাসকারী সবার রিতই শ রা অ য িন ুর হেব। ২০ তামােদর

শহের এখন অেনেকই বাস কের, িক ঐসব শহর বংস রা হেব। তামােদর সম দশেকই বংস করা হেব। তখন তামরা
জানেব য আিমই রভ।ু’”

২১ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ২২ “মনু যস ান, ই রােয়েল লােক কন এই ছডা়িট বেল:
‘ দশা আসেব না চট কের,
দশন েলা ফলেব না র।’

২৩ “ঐ লাকেদর বেলা য রভু তােদর ঈ বর তােদর ছডা়িট থািমেয় দেবন। ই রােয়ল স বে আর তারা ওসব বলেব
না, িক এখন এই ছডা়িট আবিৃ করেব:
‘ দশা আসেব শী রই।
দশন েলা সব ফলেব ওের।’

২৪ “সি য সি যই ই রােয়েল আর কান িম যা দশন থাকেব না। আর কান জা কর থাকেব না যারা িম যা কের ভিব যৎ
স বে বেল। ২৫ কারণ আিমই রভু আিম যা বলেত চাই তা বলব, আর তাই ঘটেব। আর আিম সময় দীঘ হেত দব না।
ঐসব েভাগ খবু শী রই আসেছ তামােদর জীবন কােলই। ওেহ িবে রাহী বংশ আিম যখন িকছ ু বিল, তা ঘেট।” রভু আমার
সদা রভু এইসব কথা বেলন।

২৬ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন: ২৭ “মনু যস ান, ই রােয়েলর লাকরা মেন কের য সব দশন
আিম তামায় িদি তা সদূুর ভিব যেতর। তারা মেন কের তিুম এমন িবষেয় কথা বলছ যা এখন থেক ব বছর পের ঘটেব।
২৮ তাই তিুম অব যই তােদর এইসব কথা বলেব, ‘ রভু আমার সদা রভু বেলন: আিম আর দরী করব না। যিদ আিম িকছ ু
ঘটেব বেল বিল তেব তা ঘটেবই!’” রভু আমার সদা রভু ঐসব কথা বেলেছন।

১৩ ১ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, তিুম আমার হেয় ই রােয়েলর ভাববাদীেদর
অব য এই কথা বলেব। এইসব ভাববাদীরা রকৃতপে আমার হেয় কথা বেল না। এইসব ভাববাদীরা িনেজরা যা

বলেত চায় তাই-ই বেল। তাই তিুম তােদর অব যই এই কথা বােলা, ‘ রভরু এই বাতা শান! ৩ রভু আমার সদা রভু এই
কথা বেলন। ওেহ মখূ ভাববাদীরা, তামােদর রিত অম ল ঘটেব। তামরা িনেজর িনেজর আ ার অনগুমণ করছ। তামরা
দশেন রকৃতপে যা দখছ তা লাকেদর কােছ বলছ না।’
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৪ “‘ই রােয়ল তামার ভাববাদীরা পােডা় বাডী়র মে য দৗেড় যাওয়া িশয়ােলর মেতা হেব। ৫ তামরা ভা া রাচীেরর
কােছ স য মাতােয়ন করিন। ই রােয়ল পিরবারেক র া করেত রাচীর তরী করিন। তাই যখন রভরু কাছ থেক শাি র
িদন নেম আসেব তামরা যেু হারেব।

৬ “‘িম যা ভাববাদীরা বেল তারা দশন দেখেছ। তারা তােদর জা কের িমে য িমে য ওসব ঘটেব বেল বেলেছ। তারা
বেল রভইু তােদর পািঠেয়েছন—িক তা িম যা কথা। তারা এখনই তােদর িম যা কথা সফল হেব ভেব বেস আেছ।

৭ “‘িম যা ভাববাদীর দল, তামােদর দখা দশন সি য নয়। তামরা তামােদর জা যবহার কের ভিব যেত িক ঘটেব
বেলছ। সব িমে য কথা। তামরা বেলছ রভইু ঐসব কথা বেলেছন। িক আিম তামােদর কান কথাই বিলিন!’”

৮ তাই এখন রভ,ু আমার সদা রভু বেলন, “ তামরা িমে য কথা বেলছ। তামােদর দখা দশন সি য নয়। তাই আিম
এখন তামােদর িব ে !” রভ,ু আমার সদা রভু এই েলা বেলেছন। ৯ রভু বেলন, “ য সব ভাববাদী িম যা দশন দেখেছ
ও িম যা বেলেছ আিম তােদর শাি দব। আিম তােদর আমার রজােদর ম য থেক উে দ করব। ই রােয়েলর পিরবােরর
নােমর তািলকায় তােদর নাম থাকেব না। তারা কখনও ই রােয়ল দেশ আর আসেব না। তখন তামরা জানেব আিমই রভু
এবং সদা রভ!ু

১০ “বার বার ঐসব ভাববাদীরা আমার রজােদর কােছ িম যা বেলেছ। ঐ ভাববাদীরা বেলেছ শাি আসেছ, িক শাি
আেসিন। রাচীর মরামত কের লাকেদর যেু র জ য র ত হওয়া উিচত। িক তারা ভা া রাচীের কবল চনুকাম কেরেছ।
১১ ওেদর বেলা য আিম িশলা ও রবল বিৃ পাঠাব। বাতাস রবলভােব বইেব আর ঘিূণঝড় আসেব। তখন রাচীর ভে
পডে়ব। ১২ রাচীর ভে পডে়ল লােক ভাববাদীেদর িজে স করেব, ‘চনুকাম করা দওয়ােলর িক হল?’” ১৩ রভু আমার
সদা রভু বেলন, “আিম রাধাি বত এবং তামােদর িব ে ঝড় পাঠাব। রােধ আিম রবল বিৃ পাঠাব। রােধ আিম
আকাশ থেক িশলা বিৃ পাঠাব এবং তামােদর স ূণভােব বংস করব। ১৪ তামরা দওয়ােল চনুকাম কেরছ িক আিম সম
দওয়ালটােকই বংস করব। আিম তা মািটেত ফেল দব। সই রাচীর তামােদর ওপেরই পডে়ব। তখন তামরা জানেব
য আিমই রভ।ু ১৫ আিম সই রাচীেরর রিত ও য লাকরা তার ওপর রেলপ লািগেয়েছ, তােদর রিত আমার রাধ
রকাশ শষ করব। সখােন আিম বলব, ‘ দওয়ালও নই আর তার ওপর রেলপ লাগােনারও কউ নই।’

১৬ “ই রােয়েলর িম যা ভাববাদীেদর রিত ঐ সবিকছইু ঘটেব। ঐ ভাববাদীরা জ শােলেমর লাকেদর কােছ কথা বেল।
ঐ ভাববাদীরা বেল শাি হেব িক শাি হয় না।” রভু আমার সদা রভু ঐসব কথা বেলেছন।

১৭ ঈ বর বেলেছন, “মনু যস ান, ই রােয়েলর ভাববািদনীেদর িদেক দখ। ঐ সম ভাববািদনীরা আমার হেয় কথা বেল
না। তারা িনেজরা যা চায় তাই বেল। তাই তিুম অব যই আমার হেয় তােদর িব ে কথা বলেব। তিুম অব যই এইসব কথা
তােদর বলেব। ১৮ ‘ রভ,ু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলন: ভাববািদনীরা, তামােদর রিত অম ল ঘটেব। লাকেদর
হােত বাঁধার জ য তামরা কাপেডর় তািবজ বািনেয়ছ, লাকেদর মাথায় বাঁধবার জ য তামরা একিট িবেশষ মাথার পাগডী়
তরী কর। তামরা বেল থাক ঐসব িজিনেসর যা র মত মতা রেয়েছ। যন তামরা অ য লাকেদর জীবন চালনা করেত

পার। কবল িনেজেদর রাণ বাঁচােত তামরা ঐসব লাকেদর ফাঁেদ ফল! ১৯ তামরা লাকেদর ভাবেত শখাও য আমার
আেদৗ কান ব নই। কেয়ক মেুঠা বািল ও িটর টকুেরার জ য তামরা আমােক অস ান কর? তামরা আমার রজােদর
কােছ িম যা বল আর তারাও িম যা কথা নেত ভােলাবােস। যােদর বাঁচা উিচত তােদর তামরা মের ফল আর যােদর মতৃু্য
হওয়া উিচৎ তােদর তামরা বাঁচাও। ২০ তাই রভু আমার সদা রভু তামােদর এই কথা বেলন: তামরা ঐসব কাপেডর় তািবজ
লাকেদর ফাঁেদ ফলেত তরী কের থােকা। িক আিম তােদর মু করব। তামােদর হাত থেক ঐসব তািবজ িছঁেড় নব,

আর লাকরা মু হেব। তারা ফাঁদ থেক উেড় যাওয়া পাখীর মত হেব! ২১ আর আিম ঐসব মাথার আবরণ িছঁেড় তামােদর
হাত থেক আমার রজােদর বাঁচাব। ঐ লাকরা তামােদর ফাঁদ থেক পালােব আর তামরা জানেব য আিমই রভ।ু

২২ “‘ তামরা ভাববাদীরা িম যা কথা বল। তামােদর িম যা ভােলা লাকেদর আঘাত কের। ঐসব ভাল লােকেদর আিম
আঘাত করেত চাইিন! তামরা ম লাকেদর প সমথন কর আর তােদর খারাপ কাজ করেত উৎসাহ দাও যােত তােদর

রাণহািন হয়। ২৩ তাই তামরা আর অযথা দশন দখেব না, আর জা করেব না। আিম আমার রজােদর তামােদর হাত
থেক বাঁচাব। আর তামরা জানেব য আিমই রভ।ু’”

১৪ ১ ই রােয়েলর িকছ ু রবীণ আমার কােছ এেস আমার সে কথা বলার জ য বসল। ২ রভরু বা য আমার কােছ
এল। িতিন বলেলন, ৩ “মনু যস ান, এই লাকেদর দেয় এখনও তােদর নাংরা মিূ েলা রেয়েছ। য িজিনষ িল

তােদর পােপর পেথ িনেয় িগেয়িছল স েলা তারা এখনও রেখ িদেয়েছ। তারা এখনও ঐ মিু েলার পেূজা কের। সতুরাং
পরামেশর জ য কন তারা আমার কােছ এেসেছ? তােদর রে র উ র দওয়া িক আমার উিচৎ ? না! ৪ িক আিম তােদর
একিট উ র দব। আিম তােদর শাি দব। ঐসব লাকেদর তিুম এসব কথা েলা অব যই বলেব: রভু আমার সদা রভু
বেলন: যিদ কান ই রােয়লীয়, য ঐ নাংরা মিূ িল রােখ এবং পেূজা কের, একজন ভাববাদীর কােছ যায় এবং আমার কাছ
থেক পরামশ নবার কথা বেল, যিদও তারা ঐ নাংরা মিূ িল রােখ তবু আিম তােদর উ র দব। তােদর কােছ সই সব
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নাংরা মিূ থাকেলও আিম তােদর উ র দব। ৫ কারণ আিম তােদর দয় শ করেত চাই। আিম দখােত চাই য আিম
তােদর ভােলাবািস, যিদও তােদর নাংরা রিতমার জ য তারা আমায় পির যাগ কেরেছ।”

৬ “তাই ই রােয়ল পিরবারেক এইসব কথা বেলা। তােদর বেলা, ‘ রভু আমার সদা রভু বেলন: তামরা নাংরা মিূ ছেড়
আমার কােছ িফের এেসা। ঐসব ভয় র মিূ থেক দূের সের যাও। ৭ যিদ কান ই রােয়লীয়, অথবা ই রােয়েল বসবাসকারী
আমােক র করবার জ য কান িবেদশী ভাববাদীর কােছ যায়, আিম তােক উ র দব। যিদও স আমােক যাগ কের থােক
এবং য সব নাংরা মিূ িল তােক পােপর পেথ ঠেল িনেয় িগেয়িছল স িল রােখ এবং পজূা কের তবওু আিম তােক উ র
দব। আর আিম তােক এই উ র দব। ৮ আিম সই যি র িব ে উেঠ দাঁডা়ব। আিম তােক বংস করব, অ য লােকেদর

কােছ স উদাহরণ ব প হেব। লােক তােক দেখ হাসেব। আিম তােক আমার রজােদর ম য থেক উে দ করব। তখন
তামরা জানেব য আিমই রভ!ু ৯ আর যিদ কান ভাববাদী রতািরত হয় এবং অ য িকছ ু বেল, তার মােন, আিম, রভ,ু ঐ

ভাববাদীেক ঠিকেয়িছ। আিম তােক শাি দব। আিম তােক বংস করব এবং আিম তােক আমার রজা ই রােয়েলর ম য
থেক সিরেয় নব। ১০ তাই সই পরামশ রাথী র কারক ও উ রকারী ভাববাদী জেনই একই শাি পােব। ১১ আিম এটা

করব যােত ই রােয়লীয়রা আমােক আর ছেড় না যায়। আর তাহেল আমার লাকরা তােদর পােপ আর নাংরা হেব না। তখন
তারা আমার িবেশষ লাক হেব। আর আিম তােদর ঈ বর হব।’” রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলেছন।

১২ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ১৩ “মনু যস ান, য জািতই আমােক পির যাগ করেব ও আমার
িব ে পাপ করেব তােকই আিম শাি দব। আিম তােদর খাে যর যাগান ব কের দব। আিম িভ এেন সই দশ থেক
লাকজন ও প েদরও দূর কের িদেত পাির। ১৪ যিদও নাহ, দািনেয়ল ও ইেয়াব সখােন বাস কেরিছল তবু আিম সই দশেক

শাি দব। ঐসব মানষু তােদর ধািমকতার জ য রােণ বঁেচিছল, িক তারা সম দশ বাঁচােত পােরিন।” রভু আমার
সদা রভু এইসব বেলিছেলন।

১৫ ঈ বর বেলন, “অথবা আিম ব য জ েদর সই দেশ পাঠােত পাির আর তারা দেশর সব লাক হ যা করেত পাের।
ফেল কান লাক ব য জ েদর জ য সই দেশর ম য িদেয় যােব না। ১৬ যিদ নাহ, দািনেয়ল ও ইেয়াব সখােন বাস করত
তেব আিম ওই িতনজন ধািমকেক বাঁচাতাম। ঐ িতন যি তােদর িনেজর রাণ বাঁচাত। িক আমার জীবেনর িদ য তারা
অ য লাকেদর রাণ বাঁচােত পারত না। তােদর িনেজর ছেলেমেয়েদরও না! সই ম দশ বংস হেতাই।” রভু আমার
সদা রভু ঐসব কথা বেলেছন।

১৭ ঈ বর বেলন, “অথবা আিম ঐ দেশর িব ে একিট শ েসনা পাঠােত পাির। ঐ শ রা দশিট বংস করেব। সই
দশ থেক আিম সম লাকজন ও প সিরেয় দব। ১৮ নাহ, দািনেয়ল ও ইেয়াব সখােন বাস করেল আিম ঐ িতন ধািমকেক

র া করতাম। ঐ িতনজন তােদর িনেজর িনেজর রাণ বাঁচাত িক আমার জীবেনর িদ য তারা অ যেদর রাণ বাঁচােত পারত
না। এমনিক তােদর ছেলেমেয়েদরও না। সই ম দশ বংস হত।” রভু আমার সদা রভু ঐসব কথা বেলিছেলন।

১৯ ঈ বর বলেলন, “অথবা আিম দেশর িব ে কান রাগ পাঠােত পাির। আিম ঐ লাকেদর ওপর আমার রাধ ঢেল
দব। আিম সম লাক ও প সই দশ থেক দূর করব। ২০ যিদ নাহ, দািনেয়ল ও ইেয়াব সখােন বাস করত, তেব আিম

ঐ িতন জনেক বাঁচাতাম কারণ তারা ধািমক। ঐ িতনজন িনেজর রাণ বাঁচােত পারত। িক আমার জীবেনর িদ য তারা অ য
লােকেদর জীবন বাঁচােত পারত না। এমনিক তােদর ছেলেমেয়েদরও না।” আমার রভু সদা রভু এইসব কথা বেলিছেলন।

২১ তখন রভু আমার সদা রভু বলেলন, “ ভেব দখ তাহেল জ শােলেমর পে তা কত অম লজনক হেব: এই চারিট
শাি র সব কটাই আিম তােদর িব ে পাঠাব। আিম ঐ শহেরর িব ে স য, ুধা, রাগ ও ব য প এইসব কিটই পাঠাব।
সই দশ থেক আিম লাকজন ও প পাখী উে দ করব! ২২ সই দশ থেক কউ কউ পালােব। তারা তােদর পু র, ক যা

িনেয় তামার কােছ সাহাে যর জ য আসেব। তখন তিুম দখেত পােব য ঐ লাকরা রকৃতপে কত ম এবং জ শােলেমর
িব ে আিম য সব অম ল এেনিছ তা তামার কােছ যথাথ মেন হেব। ২৩ তিুম তােদর জীবনযাপন ও তােদর ম কাজ িল
দখেত পােব। আর তখন তিুম বঝুেব য আিম যথাথ কারেণই ঐ লােকেদর শাি িদেয়িছ।” রভু আমার সদা রভু ঐসব

কথা বেলেছন।

১৫ ১ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন: ২ “মনু যস ান, রা ালতার কােঠর খ েলা বেনর বেৃ র
ছাট কাঁটা ডােলর থেক কা অংেশ উ ম? ৩ রা ালতার সই কাঠ িক কান িকছ ু তরী করার জ য যবহার করা

যায়? না! সই কাঠ িদেয় িক থালা ঝালােনার জ য কীলক তরী করা যায়? না! ৪ লােক সই কাঠ কবল বালানী িহসােব
যবহার কের। কাঠ িলর িকছ ু িকছরু সামেন িপছেন আ ন ধের। মাঝখােনর অংশও আ েন কােলা হেয় যায় িক কািঠিট

স ূণ েপ পােড় না। সই পাডা় কাঠ িদেয় িক িকছ ু তরী করেত পােরা? না! ৫–৬ যিদ পাডা়বার আেগ তা িদেয় কান
কাজ না হল তেব এটা িনি ত য পাডা়বার পেরও তা কান কােজ লাগেব না। তাই রা ালতার কােঠর টকুেরা েলা বেনর
বেৃ র কােঠর টকুেরার মতই। লাকরা সই টকুেরা েলা আ েন ফেল দয় আর আ ন তা পিুডে়য় দয়। সইভােবই, আিম
জ শােলেম বাসকারী লাকেদর আ েন ছ ুঁেড় ফলব।” রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলেছন। ৭ “আিম ঐ লাকেদর
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শাি দব। িক িকছ ু লাক সই লািঠর মত হেব যা স ূণ দ হয় না—তােদর শাি হেলও তারা স ূণ েপ বংস হেব
না। তামরা দখেব য আিম ঐ লােকেদর শাি িদেয়িছ, আর তামরা জানেব য আিমই রভ।ু ৮ আিম ঐ দশ বংস করব
কারণ লাকরা আমায় পির যাগ কেরেছ।” রভু আমার সদা রভু এসব কথা বেলেছন।

১৬ ১ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন: ২ “মনু যস ান, জ শােলেমর লাকরা য সম ঘিৃণত কাজ
কেরেছ স স বে তােদর বল। ৩ তিুম অব যই বলেব, ‘ রভু আমার সদা রভু জ শােলমেক এইসব কথা বেলন:

তামার িদেক দখ। তিুম জে িছেল কনােন। তামার বাবা িছেলন ইেমারীয়, তামার মা িহ ীয়া। ৪ জ শােলম য িদন তামার
জ হয়, তামার নািড় কাটার জ য কান জায়গা িছল না। কউ তামার গােয় লবণ ছিডে়য় তামােক পির ার করার জ য ান
করায় িন। কউ তামায় কাপেড় মাডা়য়িন। ৫ জ শােলম, তিুম স ূণ একা িছেল। কউ তামার জ য ঃখ বাধ কেরিন,
তামার য ও নয়িন। জ শােলম তামার জ িদেন, তামার িপতামাতা তামােক েত ছ ুঁেড় ফেল িদেয়িছল। তারা এরকম

কেরিছল কারণ তারা তামােক ঘণৃা করত।
৬ “‘তখন আিম (ঈ বর) সখান িদেয় যাি লাম। আিম তামায় রে র মে য ছ  ফ করেত দখলাম। তিুম রে ঢাকা

িছেল িক আিম বললাম, “বাঁচ!” যাঁ, তিুম রে ঢাকা িছেল িক আিম বললাম, “বাঁচ!” ৭ আিম তামােক মােঠর গােছর মত
বেড় উঠেত সাহা য করলাম। তিুম বাডে়ল, বেড় উেঠ একজন যবুতী হেল: তামার মািসক হেত লাগল, ন িট বেড় উঠল,

চলু বড় হল। কউ তামার রিত হভের তািকেয় তামার রিত মায়া কের তামার কান য নয়িন। িক তবওু তিুম উল
ও ি ব রা িছেল। ৮ আিম তামার িদেক তািকেয় দখলাম, তামােক রম করবার সময় হেয়েছ। তাই আিম তামার ওপর
আমার কাপড় িবছালাম এবং তামার উল তা আবতৃ করলাম। তামােক িবেয় করার রিত াও করলাম। তামার সে িবেয়র
চিু ও হল, আর তিুম আমার হেল।’” রভু আমার সদা রভু এসব বেলেছন। ৯ “‘আিম তামায় জেল ান করালাম। তামার
র ধলুাম ও তামার গােয় তল মািলশ করলাম। ১০ তামায় সু র পাশাক ও পােয় চামডা়র জেুতা পরালাম। আিম তামার
মাথায় মিসনার পি ও িসে র মাথা ঢাকা িদলাম। ১১ তারপর তামায় িকছ ু অল ার িদলাম, তামার হােত বালা ও গলায় হার
িদলাম। ১২ তামার নােক িদলাম নথ, কােন ল, আর সু র মকুুটও পরেত িদলাম। ১৩ তামায় েপা ও সানার গহনায় বশ
সু র দখাি ল; এমনিক তামার মিসনা িস ও কাজ করা স ায় সাজেল। তিুম সব থেক উ ম খাবার খেত। তিুম খবু
সু রী হেয় উঠেল। তিুম রাণী হেল! ১৪ তামার েপর জ য তিুম হেল িব যাত কারণ আিমই তামায় সু রী কেরিছলাম।’”

রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলিছেলন।
১৫ ঈ বর বলেলন, “িক তিুম তামার সৗ েযর ওপর িনভর করেত করেল। তামার সনুাম যবহার করেত

করেল ও আমার রিত অিব ব হেল। যই যায় তার সে তিুম ব যার মত যবহার করেল। তিুম তােদর সকেলর কােছ
িনেজেক িবিকেয় িদেল! ১৬ তিুম সই সু র কাপড় িনেয় তামার পজূার ান সাজােল। আর সসব জায়গায় ব যার মত আচরণ
করেল। এরকম একটা যাপার আেগ কখনও হয়িন, পেরও আর কখনও হেব না। ১৭ তারপর আিম তামায় য সু র অল ার
িদেয়িছলাম তা তিুম িনেল। তারপর সই েপা ও সানা যবহার কের পু ষ মানেুষর মিূ তরী করেল। তারপর তােদর সে ও
যৗন কাজ করেল! ১৮ তারপর তিুম সই সু র কাপড় িনেয় ঐসব মিূ র জ য কাপড় বানােল। আিম তামায় য সব সগুি

ও ধেূনা িদেয়িছলাম তা তিুম ঐসব মিূ র সামেন রাখেল। ১৯ আিম তামায় িট, মধু ও তল িদেয়িছলাম, িক তিুম ও েলা
ঐসব মিূ েদর িনেবদন করেল। তিুম সসব তামার মিূ েদর স করবার জ য উৎসগ করেল। যাঁ, তিুম তাই কেরিছেল।”

রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলেছন।
২০ ঈ বর বেলেছন, “ তামার এবং আমার স ান িছল। িক তিুম আমার স ানেদর িনেয় গেল। এমনিক তিুম তােদর হ যা

করেল এবং তােদর ঐসব মিূ েদর িদেল। ঐ সব মিূ েদর কােছ যাওয়া এবং তােদর সে ব যার মত আচরণ করবার চেয়ও
এটা িনকৃ কাজ িছল। ২১ তিুম আমার স ানেদর বিল িদেত তােদর এই মিূ েদর উে ে য আ েনর ম য িদেয় অিত রম
করােল। ২২ তিুম আমায় পির যাগ কেরিছেল এবং ঐসব ভয় র কাজ কেরিছেল। তিুম কখনও তামার যৗবনকাল রণ
করিন। রণ করিন য তামােক যখন আিম খুঁেজ পেয়িছলাম তখন তিুম র জডা়েনা অব ায় উল হেয় পেডি়ছেল এবং
শেূ য পা ছ ুঁডি়ছেল।

২৩ “ঐসব ম কােজর পর, হায় জ শােলম, এ তামার পে ভীষণ অম লদায়ক হেব!” রভু আমার সদা রভু এইসব
কথা বেলেছন। ২৪ “ঐসব করার পর তিুম ঐ িঢিব তরী করেল মিূ পজূা করার জ য। রিত রা ার কােণ ঐসব মিূ র
উপাসনার ান তরী করেল। ২৫ রে যক রা ার মাথায় মাথায় ঐ িঢিব তরী করেল। এইভােব তামার সৗ য ন করেল।
পিথকেক ধরার জ য তিুম তা যবহার করেল। তিুম তামার কাপেডর় নীেচর ভাগ ওঠােল যােত তামার পা দখা যায়; তারপর
তিুম ঐসব লাকেদর সে ব যার মত যবহার করেল। ২৬ তারপর তিুম তামার রিতেবশী িমশের গেল যার যৗনা বড়
বড।় তারপর আমােক করেত ব বার তার সে যৗন ি রয়া স করেল। ২৭ তাই আিম তামায় শাি িদলাম! তামার
জিমর অিধকােরর অংশ িনেয় িনলাম। আর তামার শ পেল ীয়েদর ক যােদর শহর তামােদর রিত তােদর যা ই া তাই
করেত িদলাম। এমনিক তারাও তামােদর ম কাজ েন চমেক উেঠিছল। ২৮ তারপর তিুম অশরূীয়েদর সে যৗন ি রয়া
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করেত গেল। তামার তিৃ িকছেুতই হল না। ২৯ তাই তিুম কনােনর িদেক িফরেল, তারপর বািবেলর িদেক। তবু তামার মন
ভরল না। ৩০ তামােক িদেয় ওসব কাজ করাবার জ য তামার দয়েক অব য বল হেত হেব। তিুম একজন দাপটময়ী
ব যার মত আচরণ করেল।” রভু আমার সদা রভইু ঐসব কথা বেলিছেলন।

৩১ ঈ বর বেলিছেলন, “িক তিুম িঠক এেকবাের ব যার মত িছেল না। তিুম রে যক বড় রা ার মাথায় ও রে যক
গিলর কােণ উপাসনার জ য িঢিব তরী কেরিছেল। ঐসব লােকর সােথ যৗনি রয়া কেরিছেল িক ব যার মত তােদর কাছ
থেক বতন নাও িন। ৩২ তিুম যিভচারী নারী। তামার বামীর সােথ নয় িক আগ কেদর সে ই েত তিুম ভােলাবােসা।

৩৩ বশীর ভাগ ব যাই পু ষেদর বতন িদেত বা য কের; িক তিুম তামার রিমকেদর অথ িদেল। তিুম চারধােরর সম
লােকেদর বতন িদেল তামার সে যৗন কােজর জ য। ৩৪ বশীর ভাগ ব যার িবপরীত তিুম। অিধকাংশ ব যা পু ষেদর
বতন িদেত বা য কের িক য পু েষরা তামার সে যৗন ি রয়া কের তােদর তিুম বতন দাও।”

৩৫ ব যা, রভরু বাতা শান। ৩৬ রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলন: “তিুম তামার টাকা খরচ কের তামার
রিমকেদর ও নাংরা দবতােদর তামার উল তা দিখেয়ছ এবং তােদর সে যৗন কাজ কেরছ এবং তােদর তামার ছেল-

মেয়েদর র িদেয়ছ। ৩৭ তাই আিম তামার সব রিমকেদর জেডা় করব। তিুম যােদর ভােলােবেসিছেল ও যােদর ঘণৃা
কেরিছেল সই সম লাকেদর আিম জেডা় করব আর তামার উল তা দখাব। তারা তামােক স ূণ উল দখেব। ৩৮ তারপর
আিম তামায় শাি দব। আিম তামায় নরঘাতেকর ও যিভচািরনীর উপযু যৗন পােপর শাি দব। তিুম এক রাধাি বত
ও ঈষাি বত বামীর বারা শাি পােব। ৩৯ ঐ সম রিমকেদর হােত তামােক দব। তারা তামার িঢিব েলা বংস করেব।
তামার পজূার ান েলা বািলেয় দেব। তারা তামার কাপড় িছঁেড় ফেল তামার সু র অল ার িনেয় নেব। তারা তামায়

িনঃ ব ও উল কের ছেড় যােব সই অব ায় য অব ায় আিম তামায় পেয়িছলাম। ৪০ তারা জনতার িভড় জেডা় কের
পাথর ছ ুঁেড় তামায় মের ফলেব। তারপর তােদর তরবাির বারা তামােক টকুেরা টকুেরা কের কাটেব। ৪১ তারা তামার
গহৃ (মি র) বািলেয় দেব। তামায় শাি দেব যােত অ য মিহলারা তা দেখ। আিম তামার ব যার মত জীবনযাপন
ব করব। তামার রিমকেদর বতন দওয়া ব করব। ৪২ তারপর আমার রাধ ও ঈষা িনব ৃ করব। আিম শা হব।
আর রাধ করব না। ৪৩ কন এইসব ঘটেব? কারণ তামার যৗবনকােল িক ঘেটিছল তিুম তা মেন রােখািন। তিুম ঐসব ম
কােজর বারা আমােক কেরিছেল। তাই তামার এইসব ম কােজর জ য আমােক তামায় শাি িদেত হল। িক তিুম
আরও ভয়াবহ িবষেয়র পিরক না করেল।” রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলেছন।

৪৪ “ তামার িবষেয় যসব লােক কথা বেল তােদর আেরকটা কথা বলার থাকেব। তারা বলেব, ‘মা যমন, মেয় তমন।’
৪৫ তিুম তামার মােয়র মেয়। তিুম তামার বামী এবং স ানেদর জ য কান িচ া কেরা না। তিুম তামার বােনর মেতাই।
তামরা জেনই তামােদর বামী ও স ানেদর ঘণৃা করেত। তামরা তামােদর মা বাবার মেতাই। তামার মা িছেলন একজন

িহ ীয়া আর বাবা িছেলন একজন ইেমারীয়। ৪৬ তামার বড় বান শমিরয়া তার ক যােদর িনেয় তামার উ র িদেক থাকত। আর
তামার ছাট বান সেদাম তার ক যােদর §িনেয় তামার দি েণ থাকত। ৪৭ তারা যসব ভয় র কাজ কেরিছল তার সব েলাই
তামরা কেরিছেল। এমনিক তােদর থেকও খারাপ কাজ কেরিছেল! ৪৮ আিমই রভু এবং সদা রভ।ু আমার জীবেনর িদ য,

তিুম ও তামার ক যারা যসব ম কাজ কেরেছ, তামার বান সেদাম ও তার ক যারাও তা কেরিন।”
৪৯ ঈ বর বেলিছেলন, “ তামার বান সেদাম ও তার ক যারা গিবত হেয়িছল, পট ভের খেত পেয়িছল এবং তােদর হােত

রচরু সময় থাকত। তারা গরীব, অসহায় লাকেদর সাহা য করত না। ৫০ সেদাম ও তার ক যারা খবুই গিবত হেয় উেঠিছল
এবং আমার সামেন এবং ভয় র সব কাজ করেত কেরিছল। আর আিম তােদর তা করেত দেখ তােদর শাি িদেয়িছলাম।”

৫১ ঈ বর বেলেছন, “আর তিুম যসব ম কাজ কেরছ, শমিরয়া তার অেধকও কেরিন। তামার ভয় র কাজ েলা শমিরয়ার
কােজর চেয় অেনক বশী খারাপ! তামার ম কাজ িল আসেল তামার বান শমিরয়ােক ভােলা িহেসেব দখায়। ৫২ তাই
তিুম তামার ল া বইেব। তিুম তামার বানেক তামার চেয় উ ম রমাণ কেরছ। তিুম ভয়ানক কাজ কেরছ তাই তামােক
অব যই ল া পেত হেব।”

৫৩ ঈ বর বেলিছেলন, “আিম সেদাম ও তার চারপােশর শহর বংস কেরিছলাম। আর তার পােশর শমিরয়াও বংস
কেরিছলাম। আর জ শােলম আিম তামায় বংস করব। িক ঐ শহর িল আবার িনমাণ করব। আর জ শােলম তামােকও
আিম আবার িনমাণ করব। ৫৪ আিম তামায় সা না দব। তখন তিুম তামার করা ভয়ানক কাজ েলা মেন করেব আর লি ত
হেব। ৫৫ তাই তামােক ও তামার বানেক আবার নতনু ভােব গডা় হেব। সেদাম ও তার চারপােশর শহর িলেক এবং শমিরয়া
ও তার চারপােশর শহর িলেক এবং তামােক ও তামার চারপােশর শহর িলেক আবার গডা় হেব।”

৫৬ ঈ বর বেলেছন, “অতীেত তিুম গিবতমনা িছেল ও তামার বান সেদামেক িনেয় ঠা া করেত িক তিুম আর তা করেব
না। ৫৭ শাি পাবার আেগ তিুম তা কেরিছেল, তামার রিতেবশীরা তামােক িনেয় মজা করার আেগ কেরিছল। ইেদাম ও

§১৬:৪৬ ক যােদর অথাৎ, বড় শহরিটেক িঘের থাকা রাম িল।
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পেল ীেয়র ক যারা, যারা তামােক ঘণৃা কের, তারা এখন তামােক িনেয় ঠা া করেছ। ৫৮ এখন তিুম অব যই তামার কৃত
ভয় র কাজ িলর জ য শাি পােব।” রভইু এই কথা বেলেছন।

৫৯ রভু আমার সদা রভু বেলন, “তিুম আমার সে য প যবহার কেরছ আিমও তামার সে সই প যবহার করব!
তিুম তামার িববােহর রিত িত ভেঙছ। তিুম সই কৃত চিু র স ান করিন। ৬০ িক তামার যৗবেনর সময় য চিু
হেয়িছল তা আিম রেণ রেখিছ। তামার সে আিম এক িচরকালীন চিু কেরিছলাম! ৬১ আিম তামার বানেদর, ছাট ও বড়
উভয়েকই তামার কােছ আনব এবং তােদর তামার ক যা করব। এটা চিু েত িছল না িক আিম এটা তামার জ য করব।
তখন তিুম তামার ভয় র কাজ িল রণ করেব আর লি ত হেব। ৬২ সতুরাং আিম তামার সােথ আমার চিু করব আর
তিুম জানেব য আিমই রভ।ু ৬৩ আিম তামার রিত সদয় হব সতুরাং তিুম আমায় মেন করেব, এবং তামার ম কােজর
জ য এত লি ত হেব য িকছইু বলেত পারেব না। িক আিম তামােক িচ করব, তিুম আর কখনও লি ত হেব না!” রভু
আমার সদা রভইু এই কথা বেলন।

১৭ ১ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন: ২ “মনু যস ান, ই রােয়ল পিরবারেক এই গ টা বল।
তােদর িজ াসা কর এর অথ। ৩ তােদর বল: এই হে যা আমার রভ,ু আমার সদা রভু বেলন:

“‘একটা বড় ঈগল তার বড় বড় পাখা সেমত িলবােনােন এল।
সই ঈগেলর ডানা িল ব বেণ রি ত িছল।

৪ সই ঈগল এরস গােছর মাথা ভেঙ
তা কনােন িনেয় এল।
সই ঈগল যবসায়ীেদর শহের সই শাখা রাখল।

৫ তারপর ঈগলিট কনান থেক িকছ ু বীজ িনেয় এল।
স তােদর ভাল জিমেত রাপণ করল।
স তােদর একিট ভােলা নদীর তীের একিট বাইশী গােছর মত রাপন করল।

উ ম নদীর তীের লাগাল।
৬ বীজ থেক চারা বেড় রা ালতা হল।
স এক উ ম রা ালতা,

যা খবু উঁচু িছল না
িক অেনক জায়গা জেুড় িব ৃত হল।
লতা েলা কাে পিরণত হল।
এর ডাল-পালা েলা দীঘ হল।
৭ তারপর দীঘ ডানা িবিশ আর একিট ঈগল সই রা ালতা দখেত পল।
এই ঈগেলর দেহ িছল অসং য পালক।
ঐ রা ালতা চাইল যন নতনু ঈগলিট তার য নয়।
তাই স তার মলূ এই ঈগেলর িদেক বাডে়ত িদল।
তার শাখা িল সই ঈগেলর িদেক সাজা হেয় গল।
য জিমেত রাপণ করা হেয়িছল সখান থেক শাখা েলা অেনক দূের চেল গল।
রা ালতা চাইল যন নতনু ঈগল তােত জল সচ কের।

৮ সই রা ালতা উ ম ভিূমেত রাপণ করা হেয়িছল।
রচরু জেলর কােছ তা রাপণ করা হেয়িছল।

তােত শাখা ও ফল হেত পারত।
তা উ ম রা ালতা হেত পারত।’”
৯ রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলেছন:
“ তামার িক মেন হয় সই গাছ কৃতকায হেব?
না! নতনু ঈগলিট তা মািট থেক তেুল ফলেব।
আর পািখিট সই গােছর মলূ েলা ভে ফলেব।
স সব রা া েলা খেয় নেব।

তখন নতনু পাতা িল কুঁকেড় যােব।
গাছিট খবুই বল হেয় পডে়ব।
গাছিটেক িশকড় সেমত উপেড় ফেল িদেত বলবান বা র
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বা পরা রমী জািতর রেয়াজন হেব না।
১০ যখােন রাপণ করা হেয়েছ সখােন িক গাছিট বাডে়ব?
না! পবূীয় বায়ু বইেব আর সই গাছ িকেয় মের যােব।
যখােন সটা রাপন করা হেয়িছল, যখােন পাঁতা হেয়িছল সই খােনই এটা মারা যােব।”

১১ রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ১২ “এই ঘটনা ই রােয়েলর লাকেদর কােছ বিুঝেয় বল: তারা সবসময়
আমার িব াচারী। তােদর এই কথা িল বল: বািবেলর রাজা জ শােলেম এেসিছেলন এবং রাজা ও অ যা য নতােদর িনেয়
গেলন। িতিন তােদর বািবেল আনেলন। ১৩ তারপর নবখূ  িনৎ সর রাজপিরবােরর একজন লােকর সে চিু করেলন। রাজা
জার কের সই লাকিটেক িদেয় রিত িত করােলন। তারপর ঐ লাকিট নবখূ  িনৎ সেরর রিত িব ব হবার রিত িত

করল। িতিন তাঁেক িযহদূার রাজা করেলন। তারপর স িযহদূা থেক সম শি শালী লাকেদর বার কের িদল। ১৪ তাই িযহদূা
বল রাে য পিরণত হল, যা রাজা নবখূ  িনৎ সেরর িব ে যেত পাের না। নবখূ  িনৎ সর িযহদূার এই নতূন রাজার সে য

চিু করেলন লােকরা তা মানেত বা য হল। ১৫ িক , যাই হা এই নতনু রাজা যমন কের হা , বািবেলর রাজার িব ে
িবে রাহী হবার চ া করল। স িমশের সাহাে যর জ য দূত পাঠাল। নতনু রাজা ব ঘাডা় ও স য চাইল। এখন, তিুম িক
মেন কর য িযহদূার নতনু রাজা কৃতকায হেব? তিুম িক মেন কর য এই নতনু রাজা সই চিু ভেঙ ফেল শাি এডা়েত
যেথ শি মান হেব?”

১৬ রভু আমার সদা রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদ য, সই নতনু রাজা য যি তােক রাজা কেরেছ স যখােন থােক,
সখােন মারা যােব। িক সই রাজা তার চিু ভ কেরেছ। এই নতনু রাজা তার রিত িত ভ কেরেছ। ১৭ িমশেরর

রাজা িযহদূার রাজােক বাঁচােত সমথ হেবন না। িতিন অেনক স য পাঠােলও িমশেরর মহাশি িযহদূােক বাঁচােত পারেব না।
বািবেলর রাজার স যরা শহর িঘের রেখ শহরিট অবেরাধ করেব এবং শহেরর রাচীেরর ওপর পয একিট মািটর রা া
বািনেয় শহের রেবশ করেব। অেনক লােকর মতৃু্যও হেব। ১৮ িক িযহদূার রাজা পালােব না। কন? কারণ স তার চিু
উেপ া কেরিছল। স তার চিু ভ কেরিছল।” ১৯ রভু আমার সদা রভু এই রিত িত কেরন: “আমার জীবেনর িদ য
িদেয় বলিছ য আিম িযহদূার রাজােক শাি দব। কারণ স আমােদর চিু অ রা য কেরিছল। স আমােদর চিু ভেঙিছল।
২০ আিম আমার ফাঁদ পাতব আর স তােত ধরা পডে়ব। আর আিম তােক বািবলেন িফিরেয় এেন সখােন তােক শাি দব।
স আমার িব ে গেছ বেল আিম তােক শাি দব। ২১ আর আিম তার স য বংস করব। তার বীরেদর বংস করব। আর

অবিশ েদর হাওয়ােত ছিডে়য় দব। তখন তামরা জানেব য আিমই রভু আর আিমই এইসব বেলিছলাম।”
২২ রভু আমার সদা রভু এইসব বেলিছেলন:

“আিম ল বা এরস গােছর এক শাখা নব।
সই ল বা গােছর থেক এক ছাট শাখা নব।

আর আিম তা িনেজ খবু উঁচু পবেত পুঁতব।
২৩ আিম িনেজই তা ই রােয়েলর উঁচু পবেত রাপণ করব।
সই শাখা বেৃ পিরণত হেব। তােত শাখা উৎপ হেব ও ফল ধরেব।

আর তা সু র এরস ব ৃ হেয় উঠেব।
তার শাখায় ব পািখরা এেস বসেব।
তার শাখার ছায়ায় ব পািখ বাস করেব।
২৪ “তখন অ য গাছরা জানেব য
আিমই অ যা য উঁচু ব ৃ েদর মািটেত ফেলিছ,
আর ছাট গােছেদর বড় বেৃ পিরণত কেরিছ।
সবজু গাছেদর আিম কেনা কেরিছ আর কেনা
গােছেদর সবজু কেরিছ।
আিমই রভ,ু
যিদ আিম িকছ ু করব বেল থািক তেব তা করব!”

১৮ ১ রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন: ২ “ তামরা কন ই রােয়ল দশিট স বে এই রবাদ বা য বল?
তামরা বেল থাক:

‘িপতামাতারা টক রা া ফল খেয়িছল,
িক তার ফেল স ানেদর দাঁত টেকেছ।’”
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৩ িক রভু আমার সদা রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদ য য ই রােয়েলর লাকরা আর এই রবাদ বা যেক স য
বেল মানেব না। ৪ রে যক জেনর সে আিম একই রকম যবহার করব। স যি িপতা হা অথবা পু রই হা না
কন। য যি পাপ কের স মারা যােব।

৫ “যিদ কউ সৎ  হয় তেব স বাঁচেব। সই ভাল লাক বলেত তােকই বাঝােব য রে যক যি র সে যা য আচরণ
করেব। ৬ রিতমােদর উে ে য উৎসগীকৃত খাে যর ভাগ পাবার জ য স পবেত যায় না। ই রােয়েলর নাংরা মিূ েলার
কােছ স রাথনা কের না। রিতেবশীর রীর সে স যিভচার কের না। মািসেকর সময় স তার রীর সে যৗন কােজ
িল হয় না। ৭ সই লাক অপেরর অব ার সেুযাগ নয় না। কউ ধার চাইেল স ব ক িনেয় তােক ধার দয়। আর ধার শাধ
করেল তােক সই ব ক িফিরেয় দয়। স ুধাতেক খা য দয়। ব রহীনেক ব র দয়। ৮ স কাউেক টাকা ধার িদেল সদু
নয় না। সই সৎ লাক খল হেত অ বীকার কের। রিতিট যি র সে স যা য আচরণ কের। যা যভােব ঝগডা়ঝাঁিট

িমিটেয় দবার জ য লােক তার উপর িনভর করেত পাের। ৯ স আমার িবিধ িল পালন কের। আমার িস া িল স িচ া
করেব এবং যা য ও িনভরেযা য হেত িশ া করেব। স সৎ লাক, তাই স বাঁচেব।” রভ,ু আমার সদা রভু এই েলা
বেলেছন।

১০ “িক সই সৎ লােকর কান পু র থাকেত পাের য ঐ সৎ কােজর কানিটই কেরিন। স চার বা নরঘাতক হেত পাের।
১১ অথবা সই পু র এই ম কাজ িলর কান একিট করেত পাের যমন মিূ েদর উে ে য উৎসগীকৃত খা য খেত পবেত
যাওয়া, রিতেবশীর রীর সে যিভচাের িল হওয়া, ১২ গরীব অসহায় লােকর সে অ যায় যবহার, অপেরর অব ার
সেুযাগ নওয়া, কউ ধার শাধ করেল তার ব ক িফিরেয় না দওয়া। স ম স ান নাংরা মিূ র কােছ রাথনা জানােত ও
জঘ য কাজ করেত পাের। ১৩ সই স ান সেুদর লােভ ঋণ িদেয় সদু িদেত বা য করেত পাের। স ে র সই
পু র বাঁচেব না। স জঘ য কাজ কেরেছ বেল তােক মতৃু্যদ দওয়া হেব। এবং তার মতৃু্যর জ য সই দায়ী হেব।

১৪ “এখন সই লােকর কান স ান থাকেত পাের য িপতার ম কাজ দেখ সইভােব জীবনযাপন করেত অ বীকার
করেছ। সই ভাল স ান হয়েতা যা য যবহার কের। ১৫ স হয়েতা মিূ েদর উে ে য উৎসগীকৃত বিলর অংশ খেত পবেত
যায় না। রিতেবশীর রীর সে যিভচাের িল হয় না। ১৬ সই ভাল স ান হয়েতা অপেরর অব ার সেুযাগ নয় না। ব ক
িদেয় ধার দয় আবার ধার শাধ করেল ব ক িফিরেয় দয়। স হয়েতা ুধাত লাকেক খা য দয় এবং ব রহীনেদর ব র
দয়। ১৭ স হয়েতা গরীবেদর সাহা য কের, কউ ধার চাইেল তােক ধার দয় এবং সদু চায় না, স হয়েতা আমার িবিধসকল

পালন ও তার অনধুাবন কের। সই উ ম স ান তার িপতার পােপর জ য মতৃু্যদে দি ত হেব না, স বাঁচেব। ১৮ তার িপতা
লাকেদর আঘাত ও চিুর কের থাকেত পাের, আমােদর রজােদর রিত কান ম লজনক কাজ না কের থাকেত পাের। সই

িপতা তার িনেজর পােপর জ যই মারা যােব।
১৯ “ তামরা র করেত পার, ‘ কন িপতার পােপর জ য পু র মারা যােব না?’ এর কারণ, সই পু র সৎ জীবনযাপন

কেরিছল ও ভাল কাজ কেরিছল। খবু সাবধানতাসহ স আমার িবিধ িল পালন কেরেছ তাই স বাঁচেব। ২০ য যি পাপ
কের কবল সই মারা যােব। পু রেক তার িপতার পােপর জ য শাি ভাগ করেত হেব না; আবার িপতােকও তার পেু রর
পােপর শাি ভাগ করেত হেব না। ভাল লােকর ধািমকতা তার িনেজর হােত; তমনই ম লােকর ম তাও কবল তারই
অিধকারগত।

২১ “এখন যিদ কান ম লাক তার জীবন পিরবতন কের, তেব স মরেব না, বরং বাঁচেব। সই যি ম কাজ থেক
িবরত হেয় য সহকাের আমার িবিধ পালন করা কের যায়বান ও ভাল হেয় উঠেত পাের। ২২ স ে র ঈ বর তার
কৃত ম কাজ িল মেন রাখেবন না। কবল তার উ মতা রেণ রাখেবন আর তাই সই যি বাঁচেব!”

২৩ রভু আমার সদা রভু বেলন, “ লােকর মরণ হা এ আিম চাই না। আিম চাই তারা যন জীবন পিরবতন কের
এবং বাঁেচ।

২৪ “িক যিদ কান ভাল লাক ভাল হওয়া থেক িবরত হেয় েলােকর মত আচরণ কের, অ যায় কের, নানা ঘিৃণত কাজ
কের তাহেল স িক বাঁচেব? স ে র ঈ বর তার পেূবর সৎ কাজ িল রেণ আনেবন না। স য স য ল ন ও পাপ কেরেছ
তার জে যই মারা যােব।”

২৫ ঈ বর বেলন, “ তামরা য বেল থাক, ‘ রভু আমার সদা রভু যায়বান নন!’ িক হ ই রােয়ল পিরবার শান: আিমই
যায়বান, তামরাই তারা যারা যায়বান নও। ২৬ যিদ কান ভাল লাক পিরবিতত হেয় হেয় ওেঠ, তেব স তার ম

কােজর জ য অব যই মারা যােব। ২৭ আর যিদ কান যি পিরবিতত হেয় ভাল ও যায়বান হয় তেব স তার জীবন
বাঁচােব। স বাঁচেব! ২৮ সই যি িনেজর ম তা দেখ বেুঝ আমার কােছ িফের এেসিছল। স অতীেত য সব ম কাজ
করত তা আর কের না, তাই স বাঁচেব, মরেব না।”

২৯ ই রােয়েলর লাকরা বেল, “এটা িঠক নয়! রভু আমােদর সদা রভু যায়িবচার করেছন না।”
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ঈ বর বেলন, “আিমই যায়বান! তামরাই যায়িবচার করছ না! ৩০ কারণ ই রােয়ল পিরবার, আিম রে যক যি েক
তার কমানসুাের িবচার করব।” রভু আমার সদা রভু বেলন, “তাই আমার কােছ িফের এস, ম কাজ আর কেরা না! ঐসব
ভয় র মিূ যন তামােদর পােপ না ফেল। ৩১ তামরা য সব ম িজিনষ কেরছ তা ছ ুঁেড় ফেল দাও। তামােদর দয় ও
আ ার পিরবতন কর। হ ই রােয়লবাসীরা, কন তামরা িনেজেদর মতৃু্য ডেক আনেব? ৩২ আিম তামােদর হ যা করেত
চাইনা। তামরা িফের এেসা, বাঁেচা।” রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন।

১৯ ১ ঈ বর আমায় বলেলন, “ই রােয়েলর নতােদর স বে তিুম অব যই এই শােকর গান গাইেব।
২ “‘ তামার মা যন িসংহেদর

মােঝ েয় থাকা এক িসংহী।
স যবু িসংহেদর মােঝ েত গল

আর অেনক শাবেকর মা হল।
৩ তার এক শাবক উেঠ দাঁডা়ল,
স হেয় উঠল এক শ সমথ যবু িসংহ।
স তার খাবার িশকার করেত িশেখ গল।
স একিট লাকেক মারল এবং তােক খল।

৪ “‘ লােক তার গজন নল
এবং তােক একিট খাঁচায় ভরল।
তারা যবু িসংহিটর নােক একিট আংটা পরাল
এবং তােক িমশের িনেয় গল।
৫ “‘মা িসংহীর আশা িছল য তার শাবক নতা হেয় উঠেব।
িক এখন স তার সব আশা হািরেয় ফেলেছ।
তাই স তার শাবক িল থেক আেরকিট শাবকেক িনল।
তােক িসংহ হবার রিশ ণ িদল।
৬ স পণূা িসংহেদর সে িশকাের গল।
স একিট শি শালী যবু িসংহ হেয় উঠল।
স িশকার ধরেত িশখল

এবং একিট লাকেক খল।
৭ তারপর রাজবাটী েলা আ রমণ করল।
স শহর িল বংস করল।

ঐ দেশর রে যেক কথা বলেত ভয় পত,
যখন তারা তার গজন নত।
৮ তারপর তার চার ধােরর লাকরা তার জ য একিট ফাঁদ পাতল
এবং তারা তােদর ফাঁেদ তােক ধরল।
৯ তােক আংটা পরাল এবং তালা ব কের রাখল।
তারা তােক তােদর ফাঁেদ আটকাল।
তাই তারা তােক বািবল রাজার কােছ িনেয় গল
এবং তােক সখােন রেখ িদল যােত ই রােয়েলর কান পবেত
তার গজন নেত না পাওয়া যায়।
১০ “‘ তামার মা একিট রা ালতার মেতা,
যা জেলর কােছ রািপত।
তার কােছ িছল অেনক জল।
তাই স অেনক সবল রা ালতা জ ােত পেরিছল।
১১ তারপর স বড় বড় শাখাসমহূ জ ােলা।
তারা িছল চলার ছিডর় মত শ ।
তারা িছল রাজদে র মত।
রা ালতা রেমই বেড় উঠেত লাগল।

তার অেনক শাখা- রশাখা িছল এবং তারা মঘ পয পৗঁেছ গল।
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১২ িক রােগ রা া-লতািটেক িশকড় সেমত উপেড় ফলা হল।
এবং মািটেত ফেল দওয়া হল।
পবূীয় উ বায়ু তার ওপর বেয় গল এবং তার ফল িকেয় গল।
যখন সবল শাখা েলা ভেঙ গল তােদর আ েন ফেল দওয়া হল।
১৩ “‘এখন সই রা ালতা রািপত হেয়েছ ম ভিূমেত।
সিট একিট অ য ও ত ৃ াত ভিূম।

১৪ িবরাট শাখা িলেত আ ন লাগল এবং তা ছিডে়য় গল
এবং অ যা য শাখা িলেক ও ফল িলেক বংস করল।
তাই সখােন রইল না কান শ হাঁটার ছিড।়
সখােন রইল না কান রাজদ ।’

এিট িছল মতৃু্য িনেয় এক শাক গাথা আর তা শােকর মত কের গাওয়া হল।”

২০ ১ এক িদন কেয়কজন রবীণ রভরু পরামশ জানেত আমার কােছ এেস আমার সামেন বসেলন। এটা িছল িনবাসেন
থাকার স ম বছেরর প ম মােসর দশম িদন।

২ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ৩ “ হ মনু যস ান, ই রােয়েলর রবীণেদর কােছ এই কথা বল,
‘ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন: তামরা িক আমার কােছ পরামেশর জ য এেসছ? যিদ এেস থাক তেব আিম তা
দব না।’ রভু আমার সদা রভইু এই কথা বেলন। ৪ তিুম িক তােদর িবচার করেব? হ মনু যস ান, তিুম িক তােদর িবচার

করেব? তেব তােদর িপতারা য জঘ য কাজ িল কেরেছ তার কথা িন য়ই তােদর বল। ৫ তামরা অব যই তােদর বলেব,
‘ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন: যিদন আিম ই রােয়লেক বেছ িনই, আিম যােকাব পিরবােরর ওপর আমার হাত
তেুল িমশের তােদর কােছ রিত িত কেরিছলাম এবং বেলিছলাম, “আিম তামােদর রভু ও ঈ বর।” ৬ আিম তােদর িমশর
থেক বার কের িনেয় যাবার এবং য দশ তােদর আিম দব সই ভিূমেত িনেয় যাবার রিত িত িদেয়িছলাম। সই দশ ব

উ ম িবষেয় পিরপণূ **এবং অ য ব েদেশর চেয় ভােলা!
৭ “‘আিম ই রােয়ল পিরবারেক তােদর জঘ য মিূ েলা ছ ুঁেড় ফলেত বেলিছলাম। বেলিছলাম িমশেরর ঐ সম নাংরা

মিূ বারা তারা যন িনেজেদর অ িচ না কের। “আিম তামােদর রভু ও ঈ বর।” ৮ িক তারা আমার িব ে িগেয়িছল,
আমার কথা নেত চায়িন। তারা তােদর জঘ য মিূ েলা ফেলও দয়িন, িমশের ছেডও় আেসিন। তাই আিম (ঈ বর)
তােদর িমশেরই বংস করার পিরক না করলাম— যন তারা আমার রােধর পণূ মা রা বঝুেত পাের। ৯ িক আিম তােদর
বংস কিরিন। আিম আমার সনুাম র া করেত চেয়িছলাম। আিম চাইিন য আমার নাম তােদর চারপােশর জািত েলার মে য

কলি ত হা । আিম চেয়িছলাম য ঐ জািত িল জানকু য আিম ই রােয়লীয়েদর িমশর থেক বার কের আনিছলাম। ১০ আিম
ই রােয়ল পিরবারেক িমশর থেক বার কের এেনিছ, তােদর ম ভিূমর মে য পিরচািলত কেরিছ। ১১ আমার িবিধ িল তােদর
িদেয়িছলাম, য সম িবিধ আমােক জানেত তােদর সাহা য করেব স েলা তােদর বেলিছলাম। যিদ কান যি সই সম
িনয়ম পালন কের তেব স বাঁচেব। ১২ আিম তােদর িব রােমর িবেশষ িবেশষ িদেনর কথাও বেলিছলাম। সই সম ছিুটর
িদন েলা তােদর ও আমার মে য িবেশষ িচ ব প িছল। তারা এই বাঝাত য আিমই রভু আর আিম তােদর আমার িবেশষ

রজা কের তেুলিছ।
১৩ “‘িক ই রােয়ল পিরবার ম ভিূমেত আমার িব ে গল। তারা আমার িবিধ িল মানল না, আমার িবিধ মানেত

অ বীকার করল। ঐসব িবিধ পালন করেল লাকরা বাঁচেব। তারা আমার িব রােমর িবেশষ িদন িলেক মা য কেরিন, ঐসব
িদেন আরও বশী কাজ কেরেছ। আিম তােদর ম ভিূমেত বংস করার পিরক না কেরিছলাম, যন তারা আমার রােধর
পণূ মা রা বঝুেত পাের। ১৪ জািতগণ আমায় ই রােয়লেক িমশর দশ থেক বার কের আনেত দেখিছল। আিম আমার সনুাম
ন করেত চাইিন তাই ই রােয়লেক ঐ লাকেদর সামেন বংস কিরিন। ১৫ ঐ লাকেদর সে ম ভিূমেত আিম আর একিট

রিত িত কের বেলিছলাম: য দশ আিম তােদর িদি তােত তারা পা রাখেত পােব না। সই দশ উ ম এবং ব উ ম
িবচাের পিরপণূ, সব দেশর চেয় সু র!

১৬ “‘ই রােয়েলর লাকরা আমার িবিধ মানেত অ বীকার কেরিছল, তারা আমার িবিধসকল পালন কেরিন, িব রােমর িদনেক
কান বই দয়িন। তারা এইসব কেরেছ কারণ তােদর দয় সই সব নাংরা মিূ র অিধকাের। ১৭ িক আিম তােদর জ য
ঃখ বাধ কেরিছ তাই তােদর ম ভিূমেত স ূণ েপ বংস কিরিন। ১৮ আিম তােদর স ানেদর কােছ বেলিছলাম, “ তামরা
তামােদর িপতামাতার মেতা হেয়া না। তােদর নাংরা মিূ বারা তামােদর কলিুষত কােরা না। তােদর আ ার অনসুরণ ও

আেদশ পালন কেরা না। ১৯ আিমই রভু তামােদর ঈ বর, তামরা আমারই িবিধ পালন কর ও আেদশ র া কর। তামােদর

**২০:৬ সই … পিরপণূ আ িরক অেথ, “একিট দশ যখােন ধ এবং মধু বেয় যাে ।”
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যা বিল তাই কর। ২০ আমার িব রাম িদনেক ব িদও। মেন রেখা য, সব তামার ও আমার মে য িবেশষ িচ ব প
হেব যন তামরা জানেত পার য আিমই তামােদর রভ।ু”

২১ “‘িক ঐ স ানরা আমার িব াচরণ করল। তারা আমার িবিধ পালন ও আেদশ র া করল না। আিম তােদর যা বেলিছ
তারা তা কেরিন। ঐসব িবিধ ম েলর জ য। যিদ কান যি তা পালন কের স বাঁচেব। তারা আমার িব রােমর িবেশষ
িদনেক কান বই দয়িন। তাই আিম তােদর ম ভিূমেত স ূণ েপ বংস করার িস া িনেয়িছলাম যন তারা আমার

রােধর পণূ মা রা বঝুেত পাের। ২২ িক আিম থামলাম কারণ অ য জািতগণ আমায় ই রােয়লেক িমশর থেক বার কের
আনেত দেখিছল। আিম চাইিন য আমার উ ম নাম বংস হা তাই ঐসব জািতর সামেন ই রােয়লেক বংস কিরিন।
২৩ তাই ম ভিূমেত তােদর সে আর একিট রিত া কের বেলিছলাম তােদর আিম িবিভ দেশ, িবিভ জািতর মে য ছিডে়য়
দব।

২৪ “‘ই রােয়েলর লাকরা আমার িবিধ পালন কেরিন। তারা তা অ রা য কেরিছল। তারা আমার িব রােমর িবেশষ িদনেক
কান বই দয়িন। তারা তােদর িপতােদর নাংরা মিূ িল পেূজা কেরেছ। ২৫ তাই আিম তােদর এমন আ া িদলাম যা

ম লজনক নয়। এমন আেদশ িদলাম যা জীবনদায়ী নয়। ২৬ তােদর উপহােরই তােদর অ িচ হেত িদলাম। এমনিক তারা
তােদর রথমজাত পু রেদর বিল িদেত করল। যন আিম তােদর বংস কির আর তারা জােন য আিমই রভ।ু’ ২৭ তাই,
হ মনু যস ান, এখন তিুম ই রােয়ল পিরবার সমেূহর কােছ এই কথা বল, ‘ রভু আমার সদা রভু বেলন: ই রােয়েলর
লাকরা আমার স বে ভয় র সব কথা বলেছ এবং আমার িব ে িবে রাহ কেরেছ। ২৮ িক তবু আিম তােদর য দশ দব

বেল রিত া কেরিছলাম সখােন এেনিছ। তারা যখােন যখােন পাহাড় ও সবজু ব ৃ দেখেছ সখােন সখােনই পেূজা করেত
গেছ। তারা তােদর বিল ও রাধ উে জক নেব য ††িনেয় ঐসব ােন গেছ। তারা ঐ ােন সৗরভ উৎপ কের এমন বিল

িদেয়েছ ও পয় নেব যও উৎসগ কেরেছ। ২৯ আিম ই রােয়েলর লাকেদর িজে স কেরিছলাম কন তারা ঐসব উ ােন
যায়? িক সই সব উ ান আজও এখােন রেয়েছ।’”

৩০ ঈ বর বেলেছন, “ই রােয়েলর লাকরা ঐসব ম কাজ িল কেরেছ। তাই ই রােয়ল পিরবােরর কােছ বল, ‘ রভু
আমার সদা রভু এই কথা বেলন, তামরা তামােদর পবূপু ষেদর মত কাজ কের িনেজেদর নাংরা কেরছ, তামরা ব যার
মত যবহার কেরছ এবং আমােক ছেড় তামােদর পবূপু ষেদর এইসব জঘ য দবতােদর মে য থাকেত গছ। ৩১ তামরা
সই একই ধরেণর উপহার িদ । তামােদর দবতােদর কােছ উপহার ব প তামরা তামােদর স ানেদর আ েন িদ ।
তামরা আজও ঐসব নাংরা মিূ বারা িনেজেদর নাংরা করছ। ই রােয়েলর পিরবারসমহূ, তামরা িক মেন কর উপেদশ

চাইবার জ য আিম তামােদর আমার কােছ আসেত দব? আিমই রভু ও সদা রভ;ু আমার জীবেনর িদ য, আিম তামােদর
রে র উ র দব না; কান উপেদশও দব না। ৩২ তামরা বল য তামরা অ য জািতর মেতা হেত চাও এবং তামরা তােদর

মত জীবনযাপন করেত চাও। তামরা কাঠ ও পাথেরর দবতার সবা কের থাক। সটা অব যই হওয়া উিচৎ নয়!’”
৩৩ রভু আমার সদা রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদ য, আিম তামােদর ওপর রাজা হেয় রাজ ব করব। আিম আমার

বলবান বা উিঠেয় তামােদর শাি দব। তামােদর রিত আমার রাধ রকাশ করব! ৩৪ আিম তামােদর ঐসব জািতেদর
মে য থেক বার কের এেন জািতগেণর মে য ছিডে়য় িদেয়িছলাম। িক আিমই আবার সই সব দশ থেক তামােদর সং রহ
কের আনব; তেব আমার বলবান বা বারা তােদর শাি দব। তামােদর রিত আমার রাধ রকাশ করব। ৩৫ আিম আেগর
মত তামােদর ম ভিূমেত চািলত করব, এ সই জায়গা যখােন জািতগণ বাস কের। আিম সামনাসামিন হেয় তামােদর িবচার
করব। ৩৬ তামােদর পবূপু ষেদর িমশেরর লােগায়া ম ভিূমেত আিম য ভােব িবচার কেরিছলাম, স ভােবই তামােদর িবচার
করব।” রভ,ু আমার সদা রভইু এই কথা বেলেছন।

৩৭ “আিম িবচাের তামােদর দাষী সা য করব ও বে াব অনসুাের তামােদর শাি দব। ৩৮ য সব লাক আমার
িব ে গেছ ও পাপ কেরেছ, তােদর সবাইেক আিম দূর কের দব। তােদর আিম তামােদর দশ থেক দূর করব। তারা আর
কখনও ই রােয়েল িফের আসেব না। তখন তামরা জানেব য আিমই রভ।ু”

৩৯ এখন হ ই রােয়ল পিরবার, রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “যিদ কউ তার নাংরা মিূ পেূজা করেত চায়
তেব স তার পেূজা ক ক িক যন মেন না কের য পের স আমার কাছ থেক পরামশ পােব! তামরা আর আমার পিব র
নাম অপিব র করেব না এমনিক তামােদর নাংরা মিূ েলােক উপহার দান বারাও নয়।”

৪০ রভ,ু আমার সদা রভু বেলন, “ লাকরা অব যই ই রােয়েলর পিব র উঁচু পবেত আমার সবা করেত আসেব! সম
ই রােয়ল পিরবার তােদর ভিূমেত থাকেব আর তারা আমার কােছ উপেদশ চাইেত পাের। সই ােনই তামরা তামােদর
নেব য আমার কােছ আনেব। তামােদর ফসেলর রথম অংশ ও সম পিব র উপহার সই ােন আমার কােছ আনেব।

††২০:২৮ রাধ উে জক নেব য লােক এেক “ম ল নেব য” বলত। িক িযিহে ল এখােন ঠা া কের বলেছ য ঐ খাবার
ঈ বরেক ধু ই করত।
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৪১ আিম তামােদর ব জািতর মে য ছিডে়য় িদেয়িছলাম িক আিমই আবার তামােদর সং রহ কের আমার িবেশষ রজা কের
তলুব এবং তখন তামােদর সগু যু বিলর মত রা য করব আর ঐসব জািত তা দখেব। ৪২ আিম তামােদর পবূপু ষেদর
য দশ দব বেল রিত িত কেরিছলাম সই ই রােয়ল দেশ যখন আিম তামােদর আনব তখন তামরা জানেব য আিমই
রভ।ু ৪৩ সই দেশ তামরা তামােদর করা ম কােজর কথা মেন করেব আর লি ত হেব। ঐসব ম িবষয় তামােদর

অ িচ করত। ৪৪ ই রােয়ল পিরবার, আমার সনুাম র ার জ য য শাি তামােদর রা য তা আিম তামােদর দব না। তখন
তামরা জানেব য আিমই রভ।ু” রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন।

৪৫ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ৪৬ “ হ মনু যস ান, দি েণর িদেক মখু কেরা, এবং নেগেভর
িব ে কথা বল। নেগেভর বনভিূমর ‡‡িব ে ভাববাণী কর। ৪৭ ‘ রভরু বা য শান। রভু আমার সদা রভু এই কথা
বেলন, আিম বেন আ ন বালাবার জে য তরী। সই আ ন সম সবজু ও ব ৃ বংস করেব। র বিলত িশখা
নভােনা হেব না। দি ণ হেত উ র িদেকর সম ভিূমই আ েন বেল যােব। ৪৮ তখন লােক দখেব য বয়ং রভইু অি
র বিলত কেরেছন। সই অি নভােনা হেব না!’”

৪৯ তখন আিম বললাম, “ হ রভ,ু আমার সদা রভ!ু যিদ আিম এসব কথা বিল, লােক বলেব য আিম ধাঁধাঁ তরী কেরিছ!”

২১ ১ রভরু বা য আবার আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ২ “ হ মনু যস ান, জ শােলেমর িদেক তাকাও ও তার
পিব র ান িলর িব ে এই কথা বল। আমার হেয় ই রােয়ল দেশর িব ে কথা বল। ৩ ই রােয়ল দেশর রিত

বল, ‘ রভু এইসব কথা বেলন: আিম তামার িব ে ! আিম খাপ থেক তরবাির খেুল ভাল ও ম সব লাকেকই তামার কাছ
থেক দূর করব! ৪ আিম যখন ভাল ও ম উভয় রকার লাকেকই তামা হেত উে দ কির তখন খাপ থেক তরবাির বার

কের তা দি ণ থেক উ র িদেকর লাকেদর িব ে যবহার করব। ৫ তখন সম লাক জানেব য আিমই রভ।ু আর এও
জানেব য আিমই খাপ থেক তরবাির বার কেরিছ। আমার তরবাির কাজ শষ না করা পয তার খােপ িফের যােব না।’”

৬ ঈ বর বেলন, “ হ মনু যস ান, মন ভেঙ গেছ এমন মানষু যভােব শাক কের, লাকেদর সামেন সই ভােব শাক
কর। ৭ তখন তারা তামায় িজে স করেব, ‘ কন তিুম এইসব আওয়াজ করছ?’ তখন তিুম বলেব, ‘ শােকর সংবাদ আসেছ
বেল। ভেয় রে যেকর আ া বল হেয় যােব, সম হাত বল হেয় পডে়ব, রে যক আ াও বল হেব এবং সবার হাঁটু
জেলর মত হেয় পডে়ব।’ দখ সই খারাপ সংবাদ আসেছ। এসব ঘটনাও ঘটেব।” রভু আমার সদা রভু এইসব বেলন।

তরবাির তরী
৮ রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ৯ “মনু যস ান লাকেদর কােছ আমার হেয় এই কথা বল, ‘ রভু আমার

সদা রভু বেলন:
“‘এই দখ, একিট তরবাির এবং তরবািরিটেত শান দওয়া হেয়েছ
ও পািলশ করা হেয়েছ।
১০ হ যার জ য সই তরবাির ধারােলা করা হেয়েছ।
তােত ধার দওয়া হেয়েছ এমনভােব যন তা চমকায়।
হ মনু যস ান আমার শাি দবার লািঠর কাছ থেক তামরা দৗেড় পািলেয়ছ।
বেতর আঘাত খেত তামরা অ বীকার কেরছ।

১১ তাই তরবািরিটেক ঘসা-মাজা করা হেয়েছ এবং ধার দওয়া হেয়েছ,
এখন তা যবহার করা যােব।
তরবাির ঘেস মেজ ধার দওয়া হেয়িছল।
আর এখন তা ঘাতেকর হােত দওয়া যােব।

১২ “‘ হ মনু যস ান, িচৎকার কর। তী শেদ িচৎকার কর! কারণ আমার রজােদর ও ই রােয়েলর শাসকেদর িব ে
সই তরবাির যবহার করা হেব। ঐ শাসকরা যু চাইত, তাই তরবাির এেল তারা আমার রজােদর সে থাকেব। ঃখ রকাশ

করবার জ য তামার জাে চড় মের আঘাত কর। আর তামার শাক রকাশ করেত উ শদ কর! ১৩ এটা কবল পরী া
নয়। তামরা ছিডর় বারা শাসন অ রা য কেরিছেল তাই তামােদর শাি িদেত আিম আর িক যবহার করতাম? তরবাির।’”

রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলন।
১৪ ঈ বর বেলন, “মনু যস ান, হাততািল দাও, আমার হেয় লাকেদর কােছ বল।

“ যাঁ, তরবািরেক বার,
এমনিক িতন বার আসেত দাও।

‡‡২০:৪৬ নেগেভর বনভিূম স বতঃ ঈ বর মজা করেছন। নেগভ হে একিট ম ভিূম অ ল, নেগেভ কান বনভিূম নই।
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এই তরবাির মানষু হ যার জ য,
তা মহাহ যার জ য।
এই তরবাির তােদর টকুেরা টকুেরা কের ফলেব!
১৫ তােদর দয় ভেয় গেল যােব
আর ব লাক পিতত হেব।
নগেরর দরজার কােছ খড়্গ বারা
ব েলাক হত হেব।
যাঁ, খড়্গ বে রর মত চমকােব,

হ যার জ যই তােত শান দওয়া হেয়েছ!
১৬ তরবাির শািণত হও!
ডানিদেক ছদ কর।
সাজাসিুজ কেট চল,

বাম িদেক ছদ কর।
তামার তরবাির য িদেক চায় যাক!

১৭ “তখন আিমও আমার হােত তািল দব।
আমার রাধ িনব ৃ করব।
আিম রভইু একথা বলিছ।”

জ শােলেমর িদেক পথ মেনানয়ন
১৮ রভরু বা য আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, ১৯ “ হ মনু যস ান, িট রা া আঁক যা িদেয় বািবেলর রাজার তরবাির

ই রােয়েল আসেত পাের। িট রা াই ঐ একই নগরী বািবল থেক এেসেছ। তারপর রা ার মাথা থেক শহর পয একটা িচ
আঁক। ২০ িচ টা যবহার কর তরবাির কান রা া যবহার করেব তা বাঝােত। একটা রা া অে ানীয়েদর শহর র বার িদেক
গেছ। অ য পথিট গেছ িযহদূার িদেকর সরুি ত শহর জ শােলেম! ২১ য জায়গায় ই রা া আলাদা হেয় গেছ সখােন

বািবেলর রাজা এেসেছ। বািবেলর রাজা ভিব যৎ জানার জ য যা িচ যবহার কেরেছ। স তীর িনেয় নাডা়চাডা় কেরেছ,
পািরবািরক দবতার কােছ র িজ াসা কেরেছ এবং যকৃেতর িদেক তািকেয়েছ।

২২ “ঐ িচ িল তােক ডানিদেকর পথ ধরেত বেলেছ, য পথ জ শােলেমর িদেক যাে ! স রাচীর- ভদক য র আনার
পিরক না করেছ। আ া পেলই তার স যরা হ যা করেত করেব। তারা যেু র িসংহনাদ করেব এবং তারপর শহেরর
চারধাের মািটর রাচীর গডে়ব। রাচীর পয যাবার একটা জা াল তরী করেব। শহর আ রমেণর জ য একটা কােঠর
িমনারও তরী করেব। ২৩ ই রােয়েলর লাকরা ঐসব যা িচে র মােন বঝুেব না। তারা তাঁর কােছ একটা রিত িত
কেরিছল, িক িতিন তােদর পাপ স বে রণ করােবন। তখন ই রােয়লীয়রা ব ী হেব।”

২৪ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “ তামরা অেনক ম কাজ কেরছ। তামােদর পাপ েলা পির ার ভােবই দখা
যাে । তামরা আমােক রণ করেত বা য কেরছ য তামরা দাষী; তাই তামরা শ েদর হােত ধরা পডে়ব। ২৫ আর ওেহ
ই রােয়েলর নতারা, তামরা হত হেব। তামােদর শাি র সময় এেসেছ, শষ দশা ঘিনেয় আসেছ!”

২৬ রভু আমার সদা রভু বেলন, “িশর রান খেুল ফল! মকুুট খেুল নাও! পিরবতেনর সময় এেসেছ। গ যমা য নতােদর
নত করা হেব আর যারা সাধারণ তারা গ যমা য নতা হেব। ২৭ আিম শহরিট স ূণ েপ বংস করব। এরকমিট আেগ কখনও
হয়িন, িক আিম এমন একজনেক শহরিট দব যার এিট দাবী করবার অিধকার আেছ।”

অে ােনর িব ে ভাববাণী
২৮ ঈ বর বলেলন, “মনু যস ান, লাকেদর কােছ আমার হেয় এই কথা বল, ‘ রভু আমার সদা রভু অে ােনর অিধবাসী

ও তােদর ল াকর দবতােদর উে ে য এইসব কথা বেলন:
“‘তরবাির! একিট তরবাির!
সই তরবািরিট তার খােপর বাইের আেছ।

তােক পির ার কের ঘসা মাজা হেয়েছ।
তরবািরিট হ যা করার জ য র ত!
িব ্যৎ চমেকর মত তােক পািলশ করা হেয়েছ!
২৯ “‘ তামার দশন িল কান কােজর নয়।



িযিহে ল ২১:৩০ 23 িযিহে ল ২২:২২

তামার যা তামায় কান সাহা য করেব না।
তা কবল িম যার ঝিুড।়
খড়্গ এখন লােকর গলায়।
শী রই তারা মতৃেদেহ পিরণত হেব।
তােদর সময় ঘিনেয় এেসেছ।
মে র শষ হবার সময় হেয়েছ।

বািবেলর িব ে ভাববাণী
৩০ “‘তরবাির (বািবল) তেুল তা খােপ িফিরেয় রাখ। বািবল তিুম যখােন সিৃ হেয়িছেল, য দেশ তামার জ হেয়িছল,

সখােনই আিম তামার িবচার করব। ৩১ তামার িব ে আমার রাধ ঢেল দব। গরম বাতােসর মত আমার রাধ তামায়
বািলেয় দেব। আিম তামােক িহং র, হ যায় পটু এমন লাকেদর হােত তেুল দব। ৩২ তামরা বালানীর মত হেব।

তামােদর র পিৃথবীর গভীের বইেব; লােক আর তামােদর রণ করেব না। আিমই রভু এই কথা বেলিছ!’”

জ শােলেমর িব ে িযিহে েলর ভাববানী

২২ ১ রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, তিুম িক িনধনকারী শহর িলর িবচার করেব? তারা
যসব ভয় র কাজ কেরেছ স স বে িক তােক বলেব? ৩ তিুম অব যই বলেব, ‘ রভু আমার সদা রভু বেলন, এই

শহরিট নরঘাতেক পণূ, তাই তার শাি র সময় আসেব। স িনেজর জ য নাংরা মিূ সমহূ তরী কেরিছল আর সইসব মিূ ই
তােক নাংরা কেরেছ!

৪ “‘ জ শােলম িনবাসীরা, তামরা ব েলাকেক হ যা কেরছ, নাংরা মিূ তরী কেরছ। তামরা দাষী আর তাই তামােদর
শাি দবার সময় এেসেছ। তামােদর শষ দশা উপি ত, এই জ য অ য জািত তামােদর িনেয় ঠা া করেব ও তামােদর
দেখ হাসেব। ৫ দূেরর ও কােছর লাকরা তামােদর িনেয় মজা করেব কারণ তামরা িবশ ৃ লতায় পণূ হেয় তামােদর সনুাম

ন কেরছ। ঐ দখ উ হািসর শদ শানা যায়।
৬ “‘ দখ! জ শােলেম ই রােয়েলর রিতিট শাসক অপর লাকেক হ যা করার জ য িনেজেক বলবান কেরেছ।

৭ জ শােলেমর লাকরা তােদর িপতা-মাতােক স ান কের না; তারা সই শহেরর িবেদশীেদর আঘাত কের ও অনাথ এবং
িবধবােদর ঠকায়। ৮ তামরা আমার পিব র িবষয় িল ঘণৃা কের থাক ও আমার িব রােমর িবেশষ িদনেক কান মযাদাই দাও
না। ৯ জ শােলেমর লাকরা িনেদাষ লাকেদর হ যা করবার জ য তােদর স বে িমে য কথা বেল। লাকরা মিূ র পজূা
করেত পবত িলেত যায় আর সহভাগীতার ভাজ খেত জ শােলেম আেস।

“‘ জ শােলেম লােক অেনক যৗনমলূক পাপ কাজ কের। ১০ তারা তােদর িপতার রীর সে যৗন পাপ কাজ কের,
মািসেকর সময় তােদর রীেদর ওপর বলাৎ  কার কের। ১১ কউ কউ রিতেবশীর রীর িব ে ভয় র পাপ কাজ কের;
কউ তার পু রবধরূ সে যৗন কাজ কের তােক অ িচ কের; আবার কউ কউ তার িনেজরই বােনর ওপর বলাৎ  কার কের।

১২ জ শােলেমর লাকরা, তামরা হ যা করার জ য অথ িনেয় থাক, ধার িদেয় তার ওপর সদু িনেয় থাক, সামা য অেথর
জ য রিতেবশীেক ঠিকেয় থাক। তামরা আমায় ভেুল গছ।’ রভু আমার সদা রভইু এইসব কথা বেলেছন।

১৩ “ঈ বর বেলন, ‘এখন দখ! আিম সশেদ হাত নািমেয় তামায় থামাব; লাক ঠকােনা ও হ যা করার জ য তামায় শাি
দব। ১৪ স সময় তামার িক সাহস হেব? য সময় আিম শাি িদেত আিস স সময় িক তামরা বলবান থাকেব? না! আিমই
রভ,ু আিমই একথা বলিছ আর যা যা বেলিছ তাই িস করব। ১৫ আিম তামােদর িবিভ জািতর মে য ছিডে়য় দব, ব

দেশ যেত বা য করব। শহেরর নাংরা িবষয় িলেক আিম স ূণ েপ বংস করব। ১৬ িক জ শােলম তিুম এইসব দােষ
অপিব র হেব আর জািতগেণর সামেনই এইসব ঘটেব; তখন তামরা জানেব য আিমই রভ।ু’”

ই রােয়ল অ যবহায্য জ ােলর মেতা
১৭ রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ১৮ “মনু যস ান, েপার তলুনায় িপতল, লাহা, সীসা এবং িটন

মূ যহীন। বণকার আ ন িদেয় েপা খাঁিট কের; েপা তােপ গেল গেল তা থেক খাদ আলাদা কের। ই রােয়ল জািত
আমার কােছ সই অ যবহায্য খােদর মত হেয় উেঠেছ। ১৯ রভ,ু আমার সদা রভু বেলন, ‘ তামরা মূ যহীন জ ােলর মত
হেয় গছ, তাই আিম তামােদর জ শােলেম জেডা় করব। ২০ বণকার েপা, িপতল, লাহা, সীসা ও িটন আ েন ফেল ফুঁ
িদেয় তা গরম করেল ধাতু যমন গলেত কের, সই একই ভােব আিম তামােদর আমার রাধ প আ েন ফেল গলাব।
২১ আিম তামােদর আমার সই রাধ প আ েন ফেল তােত ফুঁ দব আর তামরা গলেত করেব। ২২ েপা আ েন গেল
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গেল বণকার যভােব তা সং রহ কের, সই একই ভােব তামরা শহের গেল যােব। তখন তামরা জানেব য আিমই রভু
আর এও জানেব য আিমই তামােদর িব ে আমার রাধ ঢেল িদেয়িছ।’”

জ শােলেমর িব ে িযিহে েলর ভাববাণী
২৩ রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ২৪ “ হ মনু যস ান, ই রােয়লেক বল য স িচ নয়। নগেরর উপের

আমার রােধর িদেন তা বিৃ বারা িচ হয়িন। ২৫ জ শােলেমর ভাববাদীরা পিরক না কেরেছ; তারা গজনকারী িসংেহর
মত িশকার ধের ব রাণ ন কের; ব মূ যবান িবষয় হরণ কের; সখানকার ব মিহলােক িবধবা কের।

২৬ “যাজকরা সি যই আমার িশ ােক আঘাত কেরেছ; তারা আমার পিব র িবষয় িলেক যথাথ মযাদা দয় না, বও
দয় না। তারা পিব র িবষয় িলেক মেনই কের না পিব র এবং িচ িবষয় িলেক অ িচর মেতাই দেখ। তারা লােকেদর

এ িবষেয় িশ াও দয় না। তারা আমার িব রােমর িবেশষ িদনেক স ান দয় না এবং এমন আচরণ কের যন আমার কান
বই নই।

২৭ “ জ শােলেমর নতারা নকেডর় মত িশকার ধের খাে । এইসব নতারা ধেনর লােভ লােকেদর আ রমণ ও হ যা
কের।

২৮ “ভাববাদীরা লাকেদর সাবধান কের না। তারা স য ঢেক রােখ। তারা সই রকম কমীর মত যারা দওয়াল মরামত
কের না, কবল গত বাজায়। তারা কবল িম যা দশন পায়; ম র পেড় িম যা ভােব ভিব যৎ বেল। তারা বেল, ‘ রভু আমার
সদা রভু এইসব কথা বেলেছন’ িক স সব িম যা কথা— রভু তােদর সে কথাই বেলন িন!

২৯ “সাধারণ লােকর অব ার সেুযাগ িনেয় এেক অপরেক ঠকায় ও চিুর কের। তারা গরীব অসহায় িভখারীেদর সাহাে য
ধনী হয়, িবেদশীেদর ঠকায়; তােদর সােথ যা য যবহার কের না!

৩০ “আিম লাকেদর তােদর জীবন ধারা পিরব ন করেত এবং নগর র া করেত বেলিছলাম। আিম তােদর দওয়াল মরামত
করেত ও দওয়ােলর ঐসব গেতর সামেন দাঁিডে়য় নগর র ােথ যু করেত বেলিছলাম িক সাহাে যর জ য কউ আেসিন।
৩১ এই জ য আিম তােদর ওপর আমার রাধ ঢেল দব; তারা য ম কাজ কেরেছ তার জ য তােদর শাি দব কারণ
এসব তােদর দাষ।” রভু আমার সদা রভইু এইসব কথা বেলেছন।

২৩ ১ রভরু বা য আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, শমিরয়া ও জ শােলমেক িনেয় এই গ টা শান।
ই বান িছল, তারা একই মােয়র মেয়। ৩ তারা িমশের যৗবন কােলই ব যা হেয় উঠল। িমশেরই রথম তারা

রম করল ও পু ষেদর িদেয় তােদর চচুকু টপাত ও ন ধরেত িদত। ৪ বড় মেয়র নাম িছল অহলা ¶¶আর তার বােনর
নাম িছল অহলীবা। §§তারা আমার রী হল আর আমােদর স ান-স িত হল। (অহলা রকৃতপে শমিরয়া আর অহলীবা

রকৃতপে জ শােলমেক বাঝায়।)
৫ “তারপর অহলা আমার রিত অিব ব া হল। সও একজন ব যার মত জীবনযাপন করত। স তার রিমকেদর চাইেত

লাগল; নীল পাশাক পরা অশরূীয় স যেদর রিত স কামাস া হল। ৬ ঐ অ বােরাহী যবুকরা সবাই তার আকাি ত িবষয়
হল। তারা সবাই িছল হয় নতা নয়েতা অ য । ৭ অহলা িনেজেক ঐসব যবুকেদর কােছ িদেয় িদল। ঐ অশরূীয় স যরা
সবাই িছল বাছা বাছা স য। স তােদর সবাইেক চাইল এবং তােদর নাংরা রিতমােদর বারা কলিুষত হল। ৮ এছাডা়ও
িমশেরর সােথ তার রম থেক স িপছপা হল না। িমশেরর জ যই যৗবনকােল তার রম এেসিছল, িমশেরই িছল সই

রথম রিমক য তার যৗবেনর ন শ কেরিছল। িমশর তার রিত তার িম যা রম ঢেল িদেয়িছল। ৯ তাই আিম
তােক তার রিমকেদর হােত ছেড় িদলাম। স অশরূীয়েক চেয়িছল, আিম তােক তা িদলাম। ১০ তারা তােক বলাৎ  কার করল,
তার স ানেদর িনেয় গল আর খড়্গ যবহার কের তােক হ যা করল। তারা তােক শাি িদল যার িবষেয় মিহলারা এখনও
আেলাচনা কের।

১১ “তার ছাট বান অহলীবা এসব ঘটেত দেখও তার বােনর চাইেত বশী পাপ কের চলল, অহলার চাইেতও স আরও
অিব ব হল। ১২ স অশরূীয় নতােদর ও অ য েদর চাইল; অ বােরাহী নীল পাশাক পরা ঐ স যেদরও চাইল। এইসব
যবুকরা সবাই িছল তার ঈি ত ব । ১৩ আিম দখলাম ঐ ই মিহলাই এক ভলু বারা তােদর জীবন বংস করেত চেলেছ।

১৪ “অহলীবা আমার রিত অিব ব হেয়ই চলল। বািবেল স দওয়ােল খািদত পু েষর আকৃিত দখল। এই আকৃিত িল
িছল লাল পাশাক পরা কল ্দীয় পু ষেদর। ১৫ তােদর কামের িছল কামরব , মাথায় িছল পাগডী়। ঐসব লাকেদর দেখ মেন
হত যন অ বােরাহীেদর আিধকািরক; তারা িছল কল ্দীয়, বািবেল তােদর জ । ১৬ আর অহলীবা তােদর চাইল। স বািবেল

¶¶২৩:৪ অহলা এই নােমর অথ “তাঁব।ু” এিট স বতঃ সই পিব র তাঁবেুক বাঝায় যখােন ই রােয়েলর লাকরা ঈ বেরর
উপাসনা করেত যত।
§§২৩:৪ অহলীবা এই নােমর অথ, “আমার তাঁবু তার দেশেত।”
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তােদর কােছ দূত পাঠাল। ১৭ তাই ঐসব বািবেলর পু ষরা তার রম শ যার পােশ এেস তার সােথ সহবাস করল। তারা
তােক যবহার কের এত নাংরা করল য স তােদর রিত িবর হেয় উঠল।

১৮ “ রে যেকই দখল য অহলীবা অিব ব । তার ন দহেক স এত জনেক উপেভাগ করেত িদল য আিম তার রিত
িবর হেয় উঠলাম, যমন তার বােনর রিত হেয়িছলাম। ১৯ বার বার অহলীবা আমার রিত অিব ব হল। তারপর স
িমশের তার যৗবনকােলর রেমর কথা রণ করল। ২০ স গাধার মত িশ ও ঘাডা়র মত ভািসেয় দওয়া বীয্য স

রিমকেদর কথা রণ করল।
২১ “অহলীবা, তিুম তামার যৗবন কােলর ব দখেল, য সময় তামার রিমকরা তামার েনর বাঁটা শ করত ও

যৗবেনর ন ধরত। ২২ হ অহলীবা, রভু আমার সদা রভু তাই এইসব কথা বেলেছন, ‘তিুম তামার রিমকেদর রিত
িনদা ণ িবর , িক আিম সই রিমকেদর এখােন আনব আর তারা তামায় িঘের ফলেব। ২৩ আিম ঐ সম পু ষেদর
বািবল থেক আনব, িবেশষ কের সই কল ্দীয়েদর। আিম পেকাদ, শায়া এবং কায়া থেকও লাকেদর আনব। আর অশরূীয়
থেকও লাকেদর অথাৎ সই নতােদর ও আিধকািরকেদর আনব। অ বােরাহী আিধকািরকরা ও বাছাই করা অ বােরাহী স যরা

সবাই িছল তামার আকাি ত যবুক। ২৪ ঐ জনতার ভীড় তামার কােছ আসেব। তারা ঘাডা়য় ও রেথ চেপ তামার কােছ
আসেব। ব লাক তােদর ঢাল ও িশর রাণ িনেয় তামার চািরিদেক জেডা় হেব। আিম তােদর বলব তিুম আমার রিত িক
কেরছ আর তারা তােদর ইে মত তামােক শাি দেব। ২৫ আিম য কত ঈষাি বত তা তামায় দখাব। তারা তামার রিত
অিত হেয় আঘাত কের তামার নাক, কান কেট ফলেব। তারা তামায় খড়্গ বারা হ যা কের, তামার স ানেদর
ধের িনেয় যােব এবং অবিশ যা থাকেব তােত আ ন লািগেয় দেব। ২৬ তারা তামার ভাল ভাল কাপড় ও অল ার েলা িনেয়
যােব। ২৭ আর িমশের বসবােসর সময় থেক তিুম য সম কুকম ও যিভচার কেরিছেল আিম তার সমাি ঘটাব। তিুম আর
কখনও তােদর খাঁজ করেব না, আর কখনও িমশরেক রণ করেব না।’”

২৮ রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলন, “তিুম যােদর ঘণৃা কর আিম তােদর হােতই তামায় তেুল িদি । যােদর
িনেয় তিুম অতী , তােদর হােতই তেুল িদি । ২৯ আর তারা য তামায় কত ঘণৃা কের তা দখােব। তামার পির রেমর বারা
উপািজত সব িকছইু তারা িনেয় যােব আর উল ও িবব র অব ায় তামােক পির যাগ করেব। লােক ই তামার পাপ
দখেত পােব। তামার ব যার মত যবহার ও ব দশনও তারা দখেব। ৩০ আমায় যাগ কের অ য জািতর পছেন
পছেন ছেুট যাবার সময় তিুম ঐসব ম কাজ করেত। তােদর নাংরা মিূ পেূজা করেত আর করার পেরই তিুম ঐসব বােজ

কাজ করেল। ৩১ তিুম তামার বােনর পথ অনসুরণ কের তার মেতাই জীবনযাপন কেরছ। তাই আিম, তার ভা য যমন হেয়িছল
সইরকম ক তামােক পাওয়াব।” ৩২ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন:

“তিুমও তামার বােনর পয়ালা থেক পান করেব।
সই পয়ালািট মােপ বশ বড় ও গভীর।
তামার পান করা দেখ লােক হাসেব

আর তামােক উপহাস করেব।
৩৩ তিুম একজন মাতাল লােকর মত টলেব।
তামার শরীর মিুছত হেয় পডে়ব।

ঐ পয়ালা বংেসর ও উে েদর জ য।
তামার বান শমিরয়া যােত পান কেরিছল এটা তারই মত।

৩৪ সই পয়ালার িবষ তিুম পান করেব,
তার তলািন পয পান করেব।
তারপর সই পা র ছ ুঁেড় ফেল ভেঙ টকুেরা টকুেরা করেব
আর কে তামার ন িছঁেড় ফলেব।
আিম রভু ও সদা রভু বলিছ এটা ঘটেব,
আর আিমই এসব বেলিছ।”

৩৫ “তাই রভু আমার সদা রভু বেলন, ‘ জ শােলম, তিুম আমায় ভেুল গছ। তিুম আমায় দূর কের একাকী রেখ গছ।
আমােক পির যাগ করার জ য ও ব যার মত জীবন যাপন করার জ য তামায় তাই ক ভাগ করেত হেব। তামার দখা

বে র জ যও তামায় ক েভাগ করেত হেব।’”

অহলা ও অহলীবার িবপে িবচার
৩৬ রভু আমায় বলেলন, “মনু যস ান, তিুম িক অহলা ও অহলীবার িবচার করেব? তেব তারা য ভয়ানক কাজ িল

কেরেছ তা তােদর বল। ৩৭ তারা যিভচারমলূক পাপ কেরেছ। তারা দ াহ অপরােধ অপরাধী। তারা একজন ব যার মত
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আচরণ কেরেছ। তােদর নাংরা মিূ েলার সে থাকবার জ য আমােক যাগ কেরেছ। তােদর কােছ আমার য স ানরা িছল,
তােদর তারা জার কের আ েনর মে য িদেয় হাঁটেত বা য কেরেছ যােত তারা তােদর নাংরা মিূ েলােক খা য যাগােত
পাের। ৩৮ তারা আমার িব রােমর িবেশষ িদন ও পিব র ানেক কান ব দয় িন। ৩৯ তারা তােদর মিূ েলার জ য
তােদর স ানেদর হ যা কেরেছ এবং সই একই িদেন আমার স জায়গাটােক অ িচ কেরেছ। দখ, তারা এসম ই আমার
মি েরর মে য কেরেছ!

৪০ “তারা দূেরর পু ষেদর ডেক এেনেছ। তিুম ঐ লাকেদর কােছ দূত পািঠেয়িছেল আর তারা তামােক দখবার জ য
এেসিছল। তিুম তােদর জ য ান করেল, তামার চােখ কাজল িদেল ও গয়না পরেল। ৪১ তিুম রাজকীয় িবছানায় বেস তার
সামেনর টিবেল আমার দওয়া সগু ী ও তল সািজেয় রাখেল।

৪২ “ জ শােলেমর শদ েন মেন হল যন ভােজ আমি রত জনতার ভীড।় সই ভােজ অেনেক এল; লােক ম ভিূম
থেক আসিছল বেল পান করেত করেতই আসিছল। তারা সই রীেলাকেক বাউিট ও সু র মকুুট িদল। ৪৩ তখন আিম
যিভচাের য রীেলাকিট জীণ হেয় পেডে়ছ তার সােথ কথা বললাম। তােক িজে স করলাম, ‘তারা িক তার সে এই যৗন

পাপ কেরই চলেব আর সও িক তােদর সে করেব?’ ৪৪ িক লােক যমন ব যার কােছ যায় সই ভােবই তারা তার কােছ
যেত থাকল। যাঁ, তারা বারবার ঐ া রীেলাক অহলা ও অহলীবার কােছ যেত থাকল।

৪৫ “িক ধািমক লাকরা তােদর দাষী করেব। তারা ঐ ই রীেলাকেক যিভচার ও হ যার পােপ দাষী করেব। কারণ
অহলা ও অহলীবা যিভচারমলূক পাপ কেরেছ এবং য সব লাকেদর তারা হ যা কেরেছ তােদর র এখনও তােদর হােত
লেগ রেয়েছ!”

৪৬ রভু আমার সদা রভইু এইসব কথা বেলেছন, “ লাকেদর এক জায়গায় জেডা় কর, তারা অহলা ও অহলীবার শাি
িদক। ঐ লাকরা ঐ ই রীেলাকেক শাি দেব ও তােদর িনেয় য করেব। ৪৭ তারপর তারা পাথর ছ ুঁেড় তােদর মের
ফলেব আর খড়্গ িদেয় ঐ ই রীেলাকেক টকুেরা টকুেরা কের কাটেব। তারা ঐ রীেলাকেদর স ানেদর হ যা কের

তােদর ঘরবাডী় বািলেয় দেব। ৪৮ এইভােব আিম ঐ দেশর ল া দূর করব আর তারা য কাজ কেরেছ অ য রীেলাকরা
সই ল াজনক কাজ হেত সাবধান হেব। ৪৯ তামার কৃত ম কােজর জ য তারা তামায় শাি দেব। তামরা নাংরা মিূ

পেূজা করার জ যও শাি ভাগ করেব। তখন তামরা জানেব য আিমই রভু ও সদা রভ।ু”

হাঁিড় ও মাংস

২৪ ১ রভরু কথা িল আমার কােছ এল। এটা িছল িনবাসেন থাকার নবম বছেরর দশম মােসর দশম িদন। িতিন বলেলন,
২ “মনু যস ান, আজেকর িদেনর তািরখ ও এই কথা িল লখ: ‘এই িদেন বািবেলর রাজার স যরা জ শােলম িঘের

ফেলিছল।’ ৩ এই ঘটনা সই পিরবারেক বল যারা বা য হেত অ বীকার কের। তােদর এই িবষয় িল বল, ‘ রভু আমার
সদা রভু একথা বেলন:
“‘হাঁিডট়া আ েন বসাও, হাঁিডট়া বসাও।
আর তােত জল ঢােলা।
৪ মাংেসর টকুেরা েলা তার মে য দাও।

রে যকটা ভাল টকুেরা তার মে য দাও, উ ও ঘােডর় মাংেসর টকুেরা িল।
সব চেয় ভাল হােডর় টকুেরা িদেয় হাঁিডি়ট ভি কর।
৫ পােলর সরা প েলা নাও।
হাঁিডর় নীেচ কাঠ েলা জেডা় কর।
মাংস স কর,
এমন ভােব স কর
যন হাড় েলাও পিরপ হয়!

৬ “‘ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন:
“ জ শােলেমর পে এটা রাণনাশক হেব।
িনধনকারী শহেরর পে এটা হেব অম লজনক।
জ শােলম মরেচ পডা় হাঁিডর় মত।

মরেচর ঐ দাগ িল মাছা যােব না! সই পা র পির ার নয়।
তাই তিুম অব যই হাঁিডর় ভতেরর রে যকটা মাংেসর টকুেরা বার কের নেব!
ঐ মাংস খও না! আর যাজকেদরও সই ম মাংস বাছেত িদও না।
৭ জ শােলম মরেচ পডা় হাঁিডর় মত।
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কারণ হ যাকারীেদর হ যার র এখনও সখােন রেয়েছ।
স ঐ র েখালা পাথেরর উপর রেখেছ,

মািটেত ঢেল তা মািট চাপা দয়িন!
৮ আিম তার সই র েখালা পাথেরর ওপের রেখিছ
যন তা ঢাকা না হয়।

আিম এমনটা কেরিছ যন লােক হেয় িনেদাষ লাকেক হ যা করার শাি তােক দয়।”
৯ “‘তাই রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন:
হ যাকারীেদর শহেরর পে এ হেব অম লজনক!
আিম আ েনর জ য রচরু কাঠ জেডা় করব।
১০ পাে রর তলায় কাঠ বাঝাই কের রাখব।
আ ন বালাও,
ভােলা কের মাংস রা া কর!
মশলা মশাও
এমনিক হাঁিড় েলাও পেুড় যাক।
১১ তারপর খািল পা রিটেক কয়লার ওপর রাখ।
ওটােক এমন এমন ভােব উ হেত দাও যােত তার দাগ েলােতও আ ন ধের যায়।
ঐ দাগ েলা গেল যােব
ও মরেচ পেড় বংস হেব।
১২ “‘ঐ দাগ েলা ধেুয় ফলেত
জ শােলমেক রচরু খাটেত হেব।

িক সই “মরেচ” যােব না!
কবল আ নই (শাি ) সই মরেচ দূর করেত স ম হেব।

১৩ “‘তিুম আমার িব ে পাপ কের
পােপর দােগ দাগযু হেয়িছেল।
আিম তামায় পির ার করার জ য ধেুত চাইলাম।
িক সই দাগ উঠল না।
আিম আর ধাবার চ া করব না,
যত ণ না আমার রচ রাধ তামার উপের শষ না কির!

১৪ “‘আিমই রভ,ু আিমই বেলিছলাম তামার শাি আসেব আর আিমই তা ঘটাব। আিম শাি দওয়া থেক িবরত হব না।
তামার জ য অনেুশাচনাও বাধ করব না। তামার ম কােজর জ য আিম তামায় শাি দব। রভু আমার সদা রভইু এই

কথা িল বেলেছন।’”

িযিহে েলর রীর মতৃু্য
১৫ তারপর রভরু এই বা য আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, ১৬ “মনু যস ান, তিুম তামার রীেক খবুই ভালবাস,

িক আিম তামার কাছ থেক তােক িনেয় নব। তামার রী হঠাৎ  মারা যােব িক তিুম তামার ঃখ রকাশ করেব না,
জাের জাের কঁেদা না। ১৭ চােখর জল ফেলা িক িনঃশেদ। মতৃ রীর জ য উ বের কঁেদা না। সাধারণতঃ য কাপড়

পের থাক তাই পর। তামার পাগডী় বাঁধ, জেুতা পর। শাক রকাশ করেত তামার গাঁফ ঢেক রেখা না আর মানষু মারা
গেল লােক সাধারণতঃ যা খায় তাও খেয়া না।”

১৮ পেরর িদন সকােল ঈ বর যা বেলিছেলন তা আিম লাকেদর বললাম। সই িবেকেল আমার রী মারা গল। পেরর
িদন সকােল ঈ বর যা আেদশ কেরিছেলন আিম সই অনসুাের কাজ করলাম। ১৯ তখন লােক আমায় িজে স করল, “তিুম
কন এসব করছ? এসেবর অথ িক?”

২০ তখন আিম তােদর বললাম, “ রভরু বা য আমার কােছ এল; ২১ ই রােয়েলর পিরবার িলেক এই কথা বেলা। রভু
আমার সদা রভু এই কথা বেলন: ‘ দখ, আিম আমার পিব র ান বংস করব। তিুম এই ান স বে গিবত ও এর স বে

রশি গীত গেয় থাক। তামরা সই ান দখেত ভালবাস ও স যই তােক ভােলাবাস। িক আিম সই ান বংস করব
আর যেু য িশ েদর তামরা ছেড় এেসিছেল, তারা হত হেব। ২২ িক তামরা সই একই কাজ করেব যমনিট আিম আমার
মতৃ রীর িবষেয় কেরিছ। তামরা তামােদর শাক রকাশ করেত গাঁফ ঢাকেব না। মানষু মারা গেল লােক সাধারণত যা
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খায় তা খােব না। ২৩ তামরা তামােদর পাগডী় বাঁধেব, জেুতা পরেব িক শাক রকাশ করবার জ য কঁেদা না। তামরা
তামােদর পােপর কারেণ ীণ ও বল হেয় পডে়ব। এেক অে যর কােছ গভীরভােব আতনাদ করেব। ২৪ িযিহে ল তামােদর

কােছ একিট িচ ব প। স যা যা কেরেছ তামরাও তাই করেব। শাি র সই সময় যখন আসেব তখন তামরা জানেব য
আিমই রভ।ু’”

২৫–২৬ রভু বলেলন, “মনু যস ান, আিম লাকেদর কাছ থেক সই িনরাপদ ান ( জ শােলম) িছিনেয় নব। সই সু র
ান তােদর আন দয়, তারা তা দখেত চায় ও তােক রকৃতই ভালবােস। িক সই সমেয় আিম ঐ লাকেদর কাছ থেক

এই শহর ও তােদর স ান-স িত িছিনেয় নব। জ শােলেমর জ য ঃসংবাদ িনেয় অবিশ কউ একজন তামােদর কােছ
আসেব। ২৭ সই সময়, তামরা ঐ লাকিটর সে কথা বলেত স ম হেব এবং চপু কের থাকেব না। এইভােব, তিুম তােদর
কােছ একিট িচ ব প হেব। তখন তারা জানেব য আিমই রভ।ু”

অে ােনর িব ে ভাববাণী

২৫ ১ রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, অে ান স ানেদর িদেক দখ আর আমার হেয়
তােদর িব ে কথা বল। ৩ অে ান লাকেদর বল: আমার রভ,ু আমার সদা রভরু বা য শান! আমার রভু

সদা রভু এই কথা বেলন: যখন আমার পিব র ান বংস হেয়িছল তখন তামরা আনি ত হেয়িছেল। ই রােয়েলর ভিূম
কলিূষত হেল তামরা তার িব ে গেল। িযহদূা পিরবােরর লাকেদর ব ী কের িনেয় যাবার সমেয় তামরা তােদর িব ে
গেল। ৪ সই জ য আিম পেূবর লাকেদর হােত তামােদর সঁেপ দব আর তারা তামােদর ভিূম অিধকার করেব। তােদর
স যরা তামােদর দেশ তােদর িশিবর গডে়ব। তারা তামােদর মে য বাস করেব, তামােদর ফল খােব ও তামােদর ধ

পান করেব।
৫ “‘আিম র বা শহরিটেক উেটর চারণ ান ও অে ান দশেক মষরা যখােন িব রাম নয় সইরকম একটা ােন পিরণত

করব। তখন তারা জানেব য আিমই রভ।ু ৬ রভু এই কথাও বেলন, জ শােলম বংস হেল পের তামরা আনি ত
হেয়িছেল। তামরা হাততািল িদেয়িছেল ও পা দািপেয়িছেল। তামরা ই রােয়েলর ভিূমেক িনেয় অব াসহ ঠা া কেরিছেল।
৭ সই জ য আিম তামােদর শাি দব। তামরা যেু লঠু করা মূ যবান সাম রীর মত হেব। তামরা তামােদর অিধকার
হারােব। ব দূর দেশ তামােদর মতৃু্য হেব। আিম তামােদর দশ বংস করব! তখন তামরা জানেব য আিমই রভ।ু’”

মায়াব ও সয়ীেরর িব ে ভাববাণী
৮ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “ মায়াব ও সয়ীর বেল, ‘িযহদূা পিরবার অ য জািতেদর মতই।’ ৯ আিম মায়ােবর

কাঁধ কেট নব। তার সীমার শহর িল িনেয় নব, ভিূমর গৗরব বৎ -িযশীেমাত, বা -িমেয়ান ও িকিরয়াথিয়ম। ১০ আর সই
শহর েলা পবূ দেশর লাকেদর দব। তারা তামােদর ভিূম অিধকার করেব আর আিম পবূ দেশর লাকেদর বারা অে ােনর
লাকেদর বংস করব। তখন সবাই ভেুল যােব এই কথা য অে ান বেল এক জািত িছল। ১১ তাই আিম মায়াবেক িবচার

অনসুাের শাি দব। তখন তারা জানেব য আিমই রভ।ু”

ইেদােমর িব ে ভাববাণী
১২ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “ইেদােমর লাকরা িযহদূা পিরবােরর িব ে উেঠ রিতেশাধ িনেত িগেয়িছল,

তাই তারা দাষী।” ১৩ রভু আমার সদা রভু আরও বেলন, “আিম ইেদামেক শাি দব, তােদর লাকজন ও প েদর বংস
করব। আিম তমন থেক দদান পয স ূণ ইেদাম দশিট বংস করব আর ইেদামীয়েদর যেু িনহত করব। ১৪ আিম ইেদােমর
িব ে রিতেশাধ িনেত আমার রজা ই রােয়লীয়েদর যবহার করব। এইভােব ই রােয়েলর লােকরা ইেদােমর িব ে
আমার রাধ রকাশ করেব। তখন ইেদােমর লাকরা জানেব য আিমই তােদর শাি িদেয়িছলাম।” রভু আমার সদা রভু
এই কথা িল বেলেছন।

পেল ীয়েদর িব ে ভাববাণী
১৫ রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলন, “পেল ীয়রা রিতেশাধ নবার চ া কেরিছল, তারা অ য িন ুর হেয়িছল

এবং রােধ ব সময় বেলেছ!” ১৬ তাই রভু আমার সদা রভু বেলন, “আিম পেল ীয়েদর শাি দব; যাঁ, আিম ঐ
কেরথীয় লাকেদর বংস কের দব। সমেু রর উপকূেল বসবাসকারী ঐ লাকেদর আিম স ূণ েপ বংস করব। ১৭ আিম ঐ
লাকেদর শাি দব— রিতেশাধ নব। আমার রাধ তােদর িশ া দেব আর তখন তারা জানেব য আিমই রভ!ু”
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সার স বে শাকবাতা

২৬ ১ িনবাসেনর একাদশতম বছেরর মােসর রথম িদেন রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ২ “ হ
মনু যস ান, সার জ শােলেমর িব ে বােজ কথা বেলেছ, বেলেছ ‘সাবাস! নগেরর লাক জন র া কের য

দরজা তা বংস হেয়েছ। ঐ দরজা আমার জ য খেুল গেছ। শহর তা বংস রা , তাই তার থেক মূ যবান িজিনস িল আিম
আনেত পাির।’”

৩ তাই রভু আমার সদা রভু বেলন, “ সার, আিম তামার িব ে । আিম যু করার জ য তামার িব ে ব জািতেক
আনব, তারা সমেু রর তেট িফের আসা ঢউেয়র মত বার বার আসেব।”

৪ ঈ বর বেলন, “ সই শ সনারা সােরর রাচীর বংস করেব ও তার িল টেন মািটেত নামােব। আিমও তার
ভিূমর ওপেরর মািটর র চঁেচ ফেল সারেক একিট ন পাষােণ পিরণত করব। ৫ সার সমেু রর ধাের মােছর জাল িবছাবার
জায়গা হেব। আিমই একথা বেলিছ!” রভু আমার সদা রভু আরও বেলন, “ সার যেু লঠু করা মূ যবান সাম রীর মত হেব।
৬ তারপর তার ক যারা যারা মােঠ থাকেব তােদর হ যা করা হেব। তখন তারা জানেব য আিমই রভ।ু”

নবখূ  িরৎসর সার আ রমণ করেব
৭ রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলন, “আিম উ র িদক থেক সােরর িব ে এক শ আনব। সই শ

নবখূ  িরৎসর, বািবেলর মহান রাজা! স তার সে আনেব িবরাট স যবািহনী আর তােত অ ব, অ বােরাহী স য ও অেনক
পদািতক স য থাকেব! ঐ স যরা অ য অেনক জািত থেক আসেব। ৮ নবখূ  িরৎসর তামােদর িনকেটর ( ছাট ছাট শহর িল)
বংস করেব। স শহর আ রমণ করবার জ য ব িমনার গডে়ব। তামােদর আ রমণ করবার জ য স একিট জা াল তরী

করেব। স তার স যদলেক ঢাল িদেয় র া করেব। সই জা ালিট রাচীর পয যােব। ৯ স রাচীর— ভদক য র
িনেয় আসেব ও তী অ র িদেয় তামােদর িমনার েলা ভেঙ ফলেব। ১০ তার অে বর সং যা এত হেব য তােদর পােয়র
ধেূলা তামায় ঢেক ফলেব। বািবেলর রাজা নগেরর বাের রেবশ করার সমেয় অ বােরাহী সে যর, শকট ও রেথর শেদ
তামার রাচীর কাঁপেব। ১১ বািবেলর রাজা ঘাডা়য় চেড় তামার শহেরর মে য িদেয় আসেব আর তার ঘাডা় েলার শেদ

সম পথ দিলত হেব। স তরবািরর বারা তামার লাকেদর হ যা করেব, তামার শহেরর দঢ়ৃ থাম েলা ভিূম যাৎ হেব।
১২ নবখূ  িরৎসেরর লাকরা তামােদর ধন দৗলত িছিনেয় িনেয় যােব। তামরা যা িব রী করেত চেয়িছেল তাও তারা িনেয়
যােব। তারা তামােদর রাচীর েলা ও মেনারম বািড় েলােক বংস করেব এবং তামােদর পাথর, তামােদর কাঠ এবং
তামােদর মািট সমেু র ফেল দেব। ১৩ আিম তামার আনে র গান থািমেয় দব, লােক আর তামার বীণার শদ নেত

পােব না। ১৪ আিম তামায় একিট ন পাষােণ পিরণত করব। তিুম সমেু রর ধাের একিট জাল িব ার করবার জায়গার মত
হেব! তামােক আবার গডা় হেব না! কারণ আিম, রভু এই কথা বলিছ!” এই কথা িল রভ,ু আমার সদা রভু বেলেছন।

অ য জািতগণ সােরর জ য কাঁদেব
১৫ রভু আমার সদা রভু সােরর রিত এই কথা বেলন: “ভমূ যসাগেরর উপকূেলর দশ েলা তামার পতেনর শেদ

কাঁপেব। তামার ম যকার লাকরা আঘাত পেল ও হত হেলই িক তা ঘটেব না? ১৬ তখন উপকূেলর দশ িলর নতারা তােদর
িসংহাসন থেক নেম এেস ঃখ রকাশ করেব। তারা তােদর সু র রাজকীয় ব র যাগ কের ‘ রােসর ব র’ পরেব।
তারা মািটেত বেস ভেয় কাঁপেব। তামরা কত চট কের বংস হেল সই ভেব তারা চমেক উঠেব। ১৭ তামার স বে তারা
এই শাকগাথা গাইেব:
“‘ সার, তিুম একিট িব যাত শহর িছেল।
তিুম িব যাত িছেল
এখন তিুম সব হািরেয়ছ!
তিুম সমেু র বলবান িছেল
আর তামার মে য বসবাসকারী লাকরাও তাই িছল।
মলূ ভখূে বাসকারী সবাই তামার ভেয় ভীত িছল।
১৮ এখন তামার পতেনর িদেন
উপকূেলর দশ েলা ভেয় কাঁপেব।
তিুম উপকূেল ব উপিনেবশ াপন কেরিছেল।
ভীত হেব ঐ লাকরা তামার পতন হেল!’”
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১৯ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “ সার আিম তামােক বংস করব আর তিুম পরুােনা শূ য শহের পিরণত হেব।
কউ সখােন বাস করেব না। আিম সমু রেক তামার ওপর িদেয় বেয় যেত দব, রচ ঢউ তামায় আ াদন করেব।

২০ আিম তামায় গভীরতম গেত পাঠাব— যখােন মেৃতরা রেয়েছ। ব পেূব যারা মারা গেছ, তিুম তােদর সে যাগ দেব।
আিম তামায় অেধা ােনর জগেত সই পরুােনা শূ য শহের পাঠাব। তিুম অ য অ য পাতালগামীেদর সােথ যাগ দেব। তিুম
আর কখনও জীিবতেদর দেশ িফের আসেব না! ২১ আিম তামােক বংস করব এবং তিুম িচরতের িবগত হেয় যােব। লােক
তামােক খুঁজেব িক তারা আর কখনও তামােক খুঁেজ পােব না!” এই কথা রভু আমার সদা রভইু বেলেছন।

সার সমেু র যবসার মহান ক র

২৭ ১ রভরু বা য আবার আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, সার স বে এই শােকর গান গাও।
৩ সােরর স বে এই কথা িল বেলা: ‘ সার, তিুম হেল সমেু রর িদেক এিগেয় যাওয়া পথ। সমেু রর উপকূল

বরাবর ব উপজািতর জ য তিুম বিণক। রভ,ু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলন:
“‘ সার তিুম িনেজেক খবু সু রী ভাব!
৪ ভমূ যসাগর তামার শহেরর সীমা।
তামার িনমাতারা তামােক সি যই সু রী কের গেডি়ছল।
সই জাহাজ েলার মতন, যারা তামা হেত পািড় দয়।

৫ তামার িনমাতারা ত া তরী করার জ য
সনীর পবত থেক এরস কাঠ এেন যবহার করত।
তারা িলবােনােনর এরস গাছ যবহার কের
তামার মা ল তরী করত।

৬ তারা বঠা তরী করেত
বাশেনর ওক কাঠ যবহার কেরিছল।
জাহােজর কুঠরুী তরী করার জ য
সাই রােসর পাইন কাঠ যবহার কেরিছল।
তারা থাকার জায়গাটা সািজেয়িছল হািতর দাঁেত।
৭ তামার পাল তরী করেত যব ত হেয়িছল
িমশেরর তরী র ীন মিসনা।
সই পালই িছল তামার পতাকা,
তামার কুঠিুরর আ াদন িছল নীল ও ব নী রেঙর।

ওসব সাই রাস ইলীশা উপকূল থেক এেসিছল।
৮ সীেদান ও অবেদর লাকরা তামার জ য নৗকা বেয় এেসিছল।
সার, তামার ানী লাকরা জাহােজর নািবক িছল।

৯ গবােলর রবীণরা ও ানবান লাকরা ত ার মােঝ
ছঁদা মরামেতর জ য জাহােজ িছল।

সমেু রর সব কিট জাহাজ ও তােদর নািবকরা
তামার সে যবসা করার জ য এেসিছল।

১০ “‘পারস, লদূ ও পেূটর লাকরা তামার সনাদেল যা া হেয়িছল। তামার দওয়ােল তারা তােদর ঢাল ও িশর রাণ
ঝিুলেয় রাখত। তারাই স ান ও গৗরব এেন তামার শহেরর শাভা বধন কেরিছল। ১১ অবদ ও হেলেখর * লাকরা তামার শহর
িঘের য রাচীর, তােক পাহারা িদত। তামার চেূডা় েলা িছল গামােদর অিধকারভু । তামার শহেরর চারধােরর দওয়ােল
তারা তােদর ঢাল ঝিুলেয় রাখত। তারা তামার সৗ যেক পণূ প িদেয়িছল।

১২ “‘ তামার উ ম বিণকেদর মে য তশীশ িছল একজন। তারা েপা, লাহা, দ া ও সীসা িদেয় তামার অপবূ িজিনস িল
িকনত। ১৩ রীস, তবূল এবং মশক-এর লাকরা তামার সে যবসা করত। তারা রীতদাস ও িপতেলর িবিনমেয় তামার
িজিনস িকনত। ১৪ তাগম জািতর লােকরা অ ব, যেু র অ ব ও গধভ িদেয় তামার িজিনস িকনত। ১৫ দদােনর লাকরাও
তামার সে যবসা করত। তামার িজিনসপ র তিুম ব জায়গায় বচেত। লােক হািতর দাঁত ও আবলশু কাঠ িদেয় তামার

*২৭:১১ হেলখ অথবা “ তামার স যরা।”
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দাম মটাত। ১৬ তামার ব উ ম রে যর জ য অরামও তামার সােথ যবসা করত। তারা পা া, ব িন কাপড,় বিুট দওয়া
কাপড,় িমিহ মসীনা, রবাল ও প রাগ মিণ িদেয় তামার িজিনস িকনত।

১৭ “‘িযহদূা ও ই রােয়েলর লাকরাও তামার সে যবসা করত। গম, জলপাই, কিচ ডমুরু, মধ,ু তল ও মলম িদেয় তারা
তামার িজিনেসর দাম মটাত। ১৮ দে শক তামার একজন ভাল রতা িছল। তামার কাছ থেক ব চমৎ  কার িজিনস িনেয়
স তামার সে যবসা চালাত। ঐসব িজিনেসর জ য তারা িহে বান থেক রা ারস ও সাদা পশম িনেয় আসত। ১৯ দে শক

এবং উষল থেক রীসীয় লাকরা তামার কাছ থেক িজিনষ িকনত। তারা পটা লাহা, কাশ ও আখ িনেয় আসত। ২০ দদােনর
জ য ভাল যবসা হত। তারা তামার সােথ িজেনর নীেচর কাপেডর় যবসা করত। ২১ আরব ও কদেরর নতারা মষশাবক,
মষ ও ছাগল িদেয় তামার র য িকনত। ২২ িশবা ও রামাহার বিণকরা তামার সােথ যবসা করত। তারা সম উ ম মশলা,

মূ যবান পাথর ও সানা িদেয় তামার িজিনস িকনত। ২৩ হারণ, ক ী, এদন এবং িশবা, অশরূ ও িক েদর বিনকরা তামার
সে যবসা করত। ২৪ তারা সুঁেচর কাজ করা নীল কাপড,় ব রেঙর গািলচা, শ কের পাকােনা দিড় এবং এরস কােঠর িড়
িদেয় যবসা করত। ২৫ তামার বেচ দওয়া িজিনস িল তশীেশর জাহাজ িল বেয় িনেয় যত।
“‘ সার তিুম ঐ মালবাহী জাহােজর একিটর মত।
তিুম সমেু র ব ধেনর ভাের ভারী।
২৬ তামার দাঁডী়রা তামােক গভীর সমেু র িনেয় গেছ।
িক রবল পবূীয় বায়ু বারা সমেু রই তামার জাহাজ বংস হেব।
২৭ তামার ধনস ি সব সমেু র ছিডে়য় ছ রাকার হেয় যােব।
তামার ধনস ি —যা তিুম বেচা কেনা তা সমেু র ছিডে়য় যােব।
তামার নািবকরা, কণধাররা ও িছ র মরামতকারীরা

সব সমেু র িছটেক পডে়ব।
তামার শহেরর বিণকরা ও স যরা সবাই

সমেু র ডেুব যােব।
তামার বংেসর িদেনই

এটা ঘটেব।
২৮ “‘ তামার নািবকেদর কা া েন

রধান ভখূ িট ভেয় কঁেপ উঠেব!
২৯ তামার জাহােজর সম কমীরা সমেু র ঝাঁপ দেব।
দাঁিডর়া ও নািবকরা জাহাজ থেক ঝাঁপ িদেয় পােডর় িদেক সাঁতার কাটেব
৩০ তারা তামার স বে ঃখ করেব।
তারা কা াকািট কের তােদর মাথার উপর ধেূলা ছডা়েব ও ছাইেয় গডা়গিড় দেব।
৩১ তারা তামার জ য মাথা কামােব
ও শাক ব র পরেব।
মতৃ যি র জ য শাক করার মত তামােক িনেয় শাক করেব।

৩২ “‘তােদর সই ভারী কা ার মে যও তারা তামায় িনেয় এই শাক গাথা গাইেব ও কাঁদেব।
“‘ সােরর মত আর ক আেছ!
তবু সার হল বংস সমু র মােঝ!
৩৩ তামার যবসায়ীরা সমু র পারাপার করল,
তামার িবপলু ধেন ও পে য তিুম ব লাকেক তু করেল।

পিৃথবীর রাজােদর ধনী করেল!
৩৪ িক এখন তিুম সমু র
ও তার গভীর জেলর বারা চণূ হেয়ছ।
তামার বািনি যক প য

ও তামার সম নািবকদল তামার সে ডেুব গেছ।
৩৫ উপকূেল বাসকারী সব লােক
তামার স বে িবি ত।

তােদর রাজারা ভয়ানকভােব ভীত।
তােদর মখু সই িব য় রকাশ কের।
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৩৬ অ য দেশর বিণকরা তামােক িনেয় িশ দয়।
কারণ তিুম শষ হেয় গছ,
আর কখনও তামায় পাওয়া যােব না।’”

সার িনেজেক ঈ বেরর মতন মেন কের

২৮ ১ রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, সােরর শাসকেক বল, ‘ রভু আমার সদা রভু
এই কথা িল বেলন:

“‘তিুম ভীষণ গিবতমনা!
বেল থাক, “আিম দবতা!
আিম সমেু রর মােঝ
দবতােদর আসেন বিস।”

“‘িক তিুম ঈ বর নও, মানষু!
তিুম কবল িনেজেক দবতা ভাব।
৩ তিুম িনেজেক দািনেয়েলর চেয়ও ানী মেন কর!
মেন কর সব িবষয় তিুম বার করেত পার!
৪ দশন ও ান বারা
তিুম তামার ধন উপাজন কেরছ।
তামার ধনভা াের সানা ও েপা জমা কেরছ।

৫ তামার মহা র া ও যবসা বারা
তিুম ধনস ি বািডে়য়ছ।
আর এখন ঐসব ধেনর জ য তামার মন গিবত।
৬ “‘তাই রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন:
সার তিুম িনেজেক দবতার মত মেন করেত।

৭ আিম তামার িব ে যু করবার জ য িবেদশীেদর আনব।
তারা জািতগেণর মে য বড় ভয় র।
তারা খাপ থেক তরবাির টেন বার করেব
এবং তামার সু র িজিনস িলর ওপর, য িল তামার র া থেক অিজত, তার ওপর যবহার করেব।
তারা তামার গৗরবও বংস কের দেব।
৮ তারা তামায় টেন কবের নামােব।
তিুম সমেু র মারা গছ এমন নািবেকর মত হেব।
৯ সই যি তামায় হ যা করেব।
তাও িক তিুম বলেব, “আিম দবতা?”
না! স তামােক তার শি র অধীন করেব।
তিুম দখেত পােব য তিুম ঈ বর নও—মানষু!
১০ তামার সে িবেদশীেদর †মত আচরণ করা হেব
এবং তিুম অপিরিচতেদর মে য মারা যােব।
এই সম ঘটনা েলা ঘটেব
কারণ আিম এরকমই আ া িদেয়িছলাম!’”

রভু আমার সদা রভু এইসব বেলেছন।
১১ রভরু এই বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ১২ “মনু যস ান, সােরর রাজােক িনেয় এই শােকর গানটা গাও।

তােক বল, ‘ রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলেছন:
“‘তিুম একজন আদশবান লাক িছেল,

র ায় পণূ ও সবা সু র।
১৩ তিুম ঈ বেরর উ যান এদেন িছেল।

†২৮:১০ িবেদশী আ িরক অেথ, “যার সু ৎকরণ হয়িন।”
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তামার কােছ সব ধরেণর মূ যবান পাথর
চিুন, পীতমিন, হীের,
ব য্যমিণ গােমদক সযূকা ,

নীলকা , হির িণ ও মরকত িছল।
রিতিট পাথরই বনখিচত িছল।

তামার সিৃ র িদেন তিুম ঐ সৗ েয্য ভিূষত হেয়িছেল।
১৪ আিম িবেশষ ভােব তামার জ যই একজন ক বেক
তামার একজন অিভভাবক িহেসেব িনযু কেরিছলাম।

আিম তামােক ঈ বেরর পিব র পবেতর ওপর াপন কেরিছলাম।
আ েনর মত চকচেক ঐ মিণ মািনে যর মে য িদেয় তিুম যাতায়াত করেত।
১৫ তামােক যখন সিৃ কেরিছলাম তখন তিুম ধািমক ও সৎ িছেল।
িক তারপর তামার মে য ািম পাওয়া গল।
১৬ তিুম যবসা কের িবরাট ধন লাভ করেল।
িক তা তামােক িহং র কের তলুল এবং তিুম পাপ করেল।
তাই আিম তামােক একিট অ িচ ব র মত যবহার করলাম।
আিম তামােক ঈ বেরর পবত হেত ছ ুঁেড় ফললাম।
তিুম ক ব দূতেদর িবেশষ একজন িছেল।
তামার ডানা আমার িসংহাসন ঢেক রাখত।

িক আিম তামােক আ েনর মত চ ারী
ঐ মিণ মািন য থেক জার কের বার কের িদলাম।
১৭ তামার সৗ যই তামােক গিবত কেরিছল।
তামার গৗরবই তামার র া ন করল

তাই আিম তামােক মািটেত আছাড় মারলাম।
এখন অ য রাজারা তামার িদেক তািকেয় দেখ।
১৮ অসাধু যবসায়ী িহসােব তিুম ব অ যায় কাজ কেরিছেল।
এইভােব পিব র ান িল অ িচ করেল।
তাই আিম তামার মে য থেকই আ ন বার করলাম।
আর তা তামােক বািলেয় িদল
ও তিুম পেুড় ছাই হেল।
আর এখন সবাই তামার ল া দখেত পাে ।
১৯ “‘ তামার যা অব া হল
তা দেখ অ য জািতর লাকরা িবি ত।
তিুম ল ্য কেরিছেল, ভয় পেয় িগেয়িছেল
এবং শষ হেয় িগেয়িছেল।’”

সীেদান স বে বাতা
২০ রভরু বা য আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, ২১ “মনু যস ান, সীেদােনর িদেক তািকেয় আমার হেয় সই ােনর

িব ে কথা বল। ২২ বল, ‘ রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলন:
“‘সীেদান আিম তামার িব ে !
তামার লােকরা আমায় স ান করেত িশখেব!

আিম সীেদানেক শাি দব।
তখন লােক জানেব য আিমই রভ,ু আিমই পিব র।
আর সই ভােব আমার সে যবহার করেব।
২৩ আিম সীেদােন রাগ ও মতৃু্য পাঠাব
আর শহেরর মে য ব লাক মারা যােব।
খড়্গ শ স য শহেরর বাইেরর ব লাকেকও হ যা করেব।
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তখন তারা জানেব য আিমই রভ!ু

ই রােয়ল জািতেক দেখ আর কউ হাসেব না
২৪ “‘ই রােয়েলর চার ধােরর দশ েলা যারা তােদর ঘণৃা কেরিছল, তারা ই রােয়লেক আঘাত করেত আর বালাজনক

ল বা কাঁটার মত হেব না। তখন তারা জানেব য আিমই রভ,ু তােদর সদা রভ।ু’”
২৫ রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলন, “আিম ই রােয়েলর জনগণেক অ যা য জািতর মে য ছিডে়য় িদেয়িছলাম,

িক আিমই আবার তােদর পিরবারেক এক র করব। তখন ঐ জািতরা জানেব য কবল আিমই পিব র এবং আমার সােথ
সই অনসুাের যবহার করেব। আিম আমার দাস যােকাবেক য দশ িদেয়িছলাম, ই রােয়েলর জনগণ তখন সই দেশ বাস

করেব। ২৬ তারা সই দেশ িনরাপেদই বাস করেব, ঘরবাডী় বানােব ও রা া গাছ লাগােব। চার পােশর য জািতরা তােদর ঘণৃা
করত, আিম তােদর শাি দব। তখন ই রােয়লবাসী িনরাপেদ বাস করেব, আর জানেব য আিমই তােদর রভু ও ঈ বর।”

িমশেরর িব ে বাতা

২৯ ১ িনবাসেনর দশম বছেরর দশম মােসর (জানযুারী) বাদশ িদেন রভরু, আমার সদা রভরু এই বা য আমার কােছ
এল। িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, িমশেরর রাজা ফেরৗেণর িদেক তািকেয় তার িব ে ও িমশেরর িব ে আমার

হেয় এই কথা বল। ৩ বল, ‘ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন:
“‘িমশেরর রাজা ফেরৗণ, আিম তামার িব ে ।
তিুম নীলনেদর মাঝখােন েয় থাকা সই সামিু রক দানব।
তিুম বেল থাক, “এটা আমার নদী!
আিমই এর সিৃ কতা!”
৪–৫ “‘িক আিম তামার চায়ােল বঁডি়শ িদেয় িবঁিধেয় দব।
নীলনেদর মাছরা তামার আঁেশ ধরা পডে়ব।
আিম তামােক মাছ নদী থেক
ডা ায় তেুল আনব।
আিম তামােক সেবেগ িনজন রা ের ছ ুঁেড় ফেল দব।
তিুম মািটেত পেড় থাকেব, কউ তামায় তেুল কবর দেব না।
আিম তামােক খা য ব প ব য প
ও পািখেদর কােছ দব।
৬ তখন িমশের বসবাসকারী সবাই
জানেব য আিমই রভ।ু
“‘আিম কন এসব করব?
কারণ ই রােয়েলর লাকরা সাহাে যর জ য িমশেরর ওপর িনভর কেরিছল।
িক িমশর হে একিট পাতলা খােগর লািঠর মত।
৭ যখন ই রােয়ল তামার সে লেগ রইল,
তখন তিুম ভেঙ পডে়ল এবং স তামার ঘাড় মটেক িদল।
যখন ই রােয়ল তামার ওপর হলান িদল,
তিুম ভেঙ পডে়ল আর ওেদর ফেল িদেল।
িক িমশর কবল তােদর হাত ও কাঁধ িব কেরেছ।
তারা সাহাে যর জ য তামার ওপর ভার িদেয়িছল, িক তিুম তার কাঁধ মচুেড় ভেঙ িদেয়ছ।’”
৮ তাই রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন:
“আিম তামার িব ে তরবাির আনব,
এবং তামার সম লাকজন ও প পািখ বংস করব।
৯ িমশর শূ য ও বংস হেব,
তখন তারা জানেব আিমই রভ।ু”

ঈ বর বলেলন, “ কন আিম এসব কাজ করব? কারণ তিুম বেলছ, ‘এই নদী আমার, আিমই এর িনমাতা।’ ১০ তাই আিম
(ঈ বর) তামার িব ে । আিম তামার নীলনেদর ব শাখা- রশাখা িলরও িব ে । আিম িমশরেক স ূণ েপ বংস
করব। িমে াল থেক আসওয়ান পয এমনিক কূশ দেশর সীমানা পয শহর িল শূ য হেব। ১১ কান লাক এমনিক প ও
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িমশেরর মে য িদেয় যাতায়াত করেব না। ৪০ বছর ধের কউ তার মে য িদেয় যােবও না, বসবাসও করেব না। ৪০ বছর ধের
শহর িল বংস প হেয় পেড় থাকেব ১২ আিম িমশর বংস করব। শহর েলা ৪০ বছর ধের বংেসর মে য পেড় থাকেব।
আিম জািতগেণর মে য িমশরীয়েদর ছিডে়য় দব, িবেদেশ তােদর আগ েকর মত করব।”

১৩ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “আিম িমশেরর লাকেদর ব জািতর মে য িছ িভ করব। িক ৪০ বছর পর
আিম ঐ লাকেদর আবার সং রহ করব। ১৪ আিম িমশরীয়েদর ব ী দশা ফরাব, তােদর জ ভিূম পে রােষ িফিরেয় আনব
িক তােদর রা যও তার ব হারােব। ১৫ অ যা য রাে যর থেক সই রা য সব চেয় কম বপণূ হেব। সটা আর
কখনও অ যা য জািতর উপের িনেজেক উ ত করেব না। আিম তােদর এমন নূ্যন করব য তারা আর জািতগেণর উপের
কত ৃ ব করেব না। ১৬ ই রােয়ল পিরবার আর কখনও িমশেরর উপের িনভর করেব না। ই রােয়লীয়রা তােদর পাপ রণ
করেব—তারা রণ করেব য তারা িমশেরর িদেক সাহাে যর জ য িফেরিছল (ঈ বেরর িদেক নয়)। আর তারা জানেব য
আিমই রভু এবং সদা রভ।ু”

বািবল িমশর লাভ করেব
১৭ িনবাসেনর সাতাশতম বছেরর রথম মােসর রথম িদেন রভরু এই বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন,

১৮ “মনু যস ান, নবখূ  িরৎসর বািবেলর রাজা সােরর িব ে রবলভােব তার স যেদর িদেয় যু কিরেয়িছেলন। তারা
রে যক সে যর মাথা কািমেয়িছল। ভারী মাল বহন করা কালীন ঘষন বারা রে যক স য ন হেয়িছল। নবখূ  িরৎসর

ও তার সনাদল সারেক পরািজত করেত কেঠার পির রম কেরিছল িক তারা সই সব কেঠার পির রম বারা িকছইু লাভ
কেরিন।” ১৯ তাই রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “আিম িমশর দশ বািবেলর রাজা নবখূ  িরৎসরেক দব আর স
িমশেরর লাকেদর বহন কের িনেয় যােব। সটাই হেব নবখূ  িরৎসেরর সনাদেলর বতন। ২০ আিম নবখূ  িরৎসরেক তার
কেঠার পির রেমর পরু ার িহসােব িমশর দশ িদেয়িছ। কারণ তারা আমার জ য কাজ কেরেছ।” রভু আমার সদা রভইু
এসব কথা বেলেছন!

২১ “ সই িদন আিম ই রােয়ল পিরবারেক শি শালী করব, তখন হ িযিহে ল আিম তামােক তােদর কােছ কথা বলেত দব
আর তারা জানেব য আিমই রভ।ু”

বািবেলর স যরা িমশর আ রমণ করেব

৩০ ১ রভরু বা য আবার আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, আমার হেয় ভাববাণী কের বল, ‘ রভু
আমার সদা রভু এই কথা েলা বেলন:

“‘িচৎকার কের বল,
“ সই ভয় র িদন আসেছ।”
৩ সই িদন িনকট!
যাঁ, রভরু সই িবচােরর িদন িনকেটই।
সই িদন হেব মঘা এক িদন,
সটা হেব জািতগেণর িবচােরর িদন!

৪ িমশেরর িব ে একিট তরবাির আসেব এবং তার পতন হেব!
তাই দেখ, কূশ দেশর লাকরা ভেয় কাঁপেব।
বািবেলর স যরা িমশেরর লাকেদর ব ী কের িনেয় যােব।
িমশরেক তার িভি থেক উৎ পাটন করা হেব!

৫ “‘ব লাক িমশেরর সে শাি চিু কেরিছল, যমন কূশ, পটূ, লদূ-এর লাকরা, আরবীয়রা সবাই এবং িলিবয়ার
লাকরা। িক তারা বংস রা হেব এবং যারা চিু কেরিছল সই সম লাকরাও ‡ বংস রা হেব!

৬ “‘ রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলন:
“যারা িমশেরর ে র মত তারা পিতত হেব।
তার পরা রেমর য গব তার শষ হেব।
িমে াল থেক িসেবনী পয িমশেরর লােক যেু হত হেব।”

রভু আমার সদা রভইু এইসব কথা বেলেছন!
৭ য সব দশ বংস হেয়িছল

‡৩০:৫ যারা … লাকরা অথাৎ িযহদূা।
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িমশর তােদর সে যাগ দেব।
িমশেরর শহর েলা
ঐ শূ য শহর েলার মে য থাকেব।
৮ আিম িমশের এক আ ন লাগাব,
আর তার সম সাহা যকারীরা বংস হেব।
তখন তারা জানেব য আিমই রভ!ু

৯ “‘ সই সময় আিম বাতাবাহক পাঠাব, যারা জাহােজ কের সই ঃসংবাদ িনেয় কূশ দেশ যােব। কূশ এখন িনেজেক িনরাপদ
ভােব িক িমশরেক শাি পেত দেখ কূশ ভেয় কাঁপেব। সই িদন আসেছ!’”
১০ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন:
“আিম িমশর বংস করার জ য
বািবেলর রাজা নবখূ  িরৎসরেক যবহার করব।
১১ নবখূ  িরৎসর ও তার লাকরা সম জািতর মে য ভয়াবহ।
আিম িমশর বংস করার জ য তােদর আনব।
তারা িমশেরর িব ে তােদর খড়্গ বার কের দশ শেব পণূ করেব।
১২ আিম নীল নদেক ভিূমেত পিরণত করব।
তারপর সই ভিূম আিম লাকেদর কােছ বেচ দব।
আিম সই দশ শূ য করেত িবেদশীেদর যবহার করব।
আিমই রভু এই কথা বেলিছ!”

িমশেরর মিূ িল বংস রা হেব
১৩ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন:
“আিম িমশেরর মিূ েদরও বংস করব।
আিম নাফ থেকও মিূ েলা দূর করব।
িমশের কান নতা থাকেব না
আর আিম িমশর দেশ ভয় সিৃ করব।
১৪ আিম পে রষেক শূ য কের দব।
আিম সায়েন আ ন লাগাব।
আিম িথব ্স ্েক শাি দব।
১৫ এবং আিম িমশেরর গ বি ত শহর সীেনর িব ে আমার রাধ ঢেল দব।
আিম িথ  -এর লাকেদর বংস করব!
১৬ আিম িমশের আ ন লাগাব।
সীন শহর ভেয় ছটফট করেব।
স যরা িথ  এ রেবশ করেব

আর রিতিদন নােফ নতনু নতনু সম যা দখা দেব।
১৭ আেবন ও পী- বশেতর যবুকরা যেু মারা পডে়ব।
আর রীেলাকেদর ব ী করা হেব।
১৮ সই িদন, িদেনর বলায় তফ  েহেষ অ কার নেম আসেব।
কারণ আিম সই ােন িমশেরর মতা ভেঙ দব।
িমশেরর িনিভকতার গব শষ হেব।
একটা মঘ িমশরেক ঢেক দেব আর তার ক যােদর ব ী করা হেব।
১৯ সতুরাং আিম িমশরেক শাি দব।
তখন তারা জানেব য আিমই রভ।ু”



িযিহে ল ৩০:২০ 37 িযিহে ল ৩১:৭

িমশর িচরিদেনর জ য বল হেয় পডে়ব
২০ িনবাসেনর এগােরাতম বছেরর রথম মােসর স ম িদেন রভরু এই বা য আমার কােছ এল; িতিন বলেলন,

২১ “মনু যস ান, আিম িমশেরর রাজা ফেরৗেণর বা ভ কেরিছ। পিট িদেয় কউ তার সই হাত বঁেধ দেব না। তা আেরা যও
হেব না তাই সই হাত তরবািরও ধরেত পারেব না।”

২২ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “আিম িমশেরর রাজা ফেরৗেণর িব ে । আিম তার েটা হাতই ভেঙ ফলব,
শ হাতটা আর য হাতটা ইিতমে যই ভেঙ ফলা হেয়েছ সটােকও। আিম তার হাত থেক খড়্গ ফেল দব। ২৩ আিম
িমশরীয়েদর জািতগেণর মে য িছ িভ কের দব। আিম তােদর িবিভ দেশ ছিডে়য় দব।

২৪ “আিম বািবেলর রাজার হাত শ কের তার হােত আমার তরবাির দব। িক আিম ফেরৗেণর হাত ভে দব। তখন
ফেরৗণ যথায িচৎকার কের কাঁদেব যমন একজন মতৃু্য পথযা রী আহত মানষু কাঁেদ। ২৫ তাই আিম বািবেলর রাজার হাত
দঢৃ় করব িক ফেরৗেণর বা খেস পডে়ব এবং তখন তারা জানেব য আিমই রভ।ু

“আিম বািবেলর রাজার হােত খড়্গ দব আর স িমশর দেশর িব ে তা যবহার করেব। ২৬ আিম িমশরীয়েদর জািতগেণর
মে য ছিডে়য় দব এবং তােদর িবিভ দেশ ছিডে়য় দব। তখন তারা জানেব য আিমই রভ!ু”

িবশাল এরস ব ৃ

৩১ ১ িনবাসেনর এগােরাতম বছেরর ততৃীয় মােসর রথম িদেন রভরু এই বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন,
২ “মনু যস ান, এই কথা িল িমশেরর রাজা ফেরৗণ ও তার রজােদর িগেয় বল।

“‘তিুম এত মহান!
তামার সে আিম কার তলুনা করব?

৩ অশরূীয় হল িলবােনােনর একিট এরস বেৃ র মত। ¶

তার শাখাসকল সু র,
ঘন ছায়া িবিশ
আর দেঘ্য বশ ল বা হওয়ায়
তার মাথা িছল মেঘর মে য!
৪ জেল সই গােছর বিৃ হত।
গভীর নদী সই ব ৃ েক আেরা ল বা কেরিছল।
যখােন ব ৃ িট রাপণ করা হেয়িছল
সই জায়গারই কাছাকািছ নদীিট বেয় যত।

এবং নদীিটর সই ভাগ থেক ছাট ছাট জলধারা
ঐ জিমর অ যা য গাছ িলর কােছ বেয় যত।
৫ তাই সই ব ৃ ে রর অ যা য বেৃ র চেয় উ তায় ল বা িছল।
আর তােত অেনক শাখাও জ াল।
অেনক জলও িছল
তাই গােছর শাখা িল ছিডে়য় গল।
৬ আকােশর সম পািখ
সই গােছর ডােল বাসা বাঁধল।

আর মােঠর সম প
সই শাখার তলায় স ান রসব করল।

সম মহান জািত
সই গােছর ছায়ায় বাস করল।

৭ সই ব ৃ অিত সু র,
অিত বহৃৎ  ও ল বা ডাল যু িছল।
তার মলূ িল রচরু জলও পত!

¶৩১:৩ অশরূীয় … মত অথবা “একিট মাচাকার ব ৃ িবেশেষর কথা ভােবা। না! িলবােনােনর একিট এরস বেৃ র কথা ভােবা।”
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৮ এমনিক ঈ বেরর বাগােনর
এরস ব ৃ ও এত বড় িছল না।
দবদা গােছরও এত েলা শাখা িছল না।

এমনিক অে ান বেৃ রও এত শাখা িছল না।
ঈ বেরর বাগােনর
কান ব ৃ ই এত সু র িছল না।

৯ আিম তােক অেনক শাখা িবিশ
ও সু র করলাম।
এই দেখ, এদেনর ব ৃ িল, য িল ঈ বেরর বাগােন িছল,
ঈষাি বত হেয় উঠল।’”

১০ তাই রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন: “ সই গাছ বড় হল, তার মাথা মঘ ছ ুঁেলা আর তা এত উঁচু বেল তার মেন
গব হল! ১১ সই জ য আিম একজন শি শালী রাজার হােত সই বেৃ র ওপর িনয় রণভার িদলাম। সই শাসক তার ম
কােজর জ য সই ব ৃ েক শাি িদল। আিম সই ব ৃ েক আমার উ যান থেক তেুল ফললাম। ১২ িবেদশীরা পিৃথবীর ভয় র
লাকরা তা কেট তার শাখা িল পাহােড় ও উপ যকায় ছিডে়য় িদল। তার ভাঙা ডাল িল সই দেশর ম য িদেয় রবািহত

নদী ভািসেয় িনেয় গল। সই গােছর তলায় আর ছায়া না থাকায় লােক তােক পির যাগ করল। ১৩ এখন সই পিতত বেৃ
পািখরা বাস কের; ব য প রা তার পিতত শাখা িল মািডে়য় যায়।

১৪ “এখন, জেলর ধােরর আর কান গাছ ঐরকম বডা়ই করেব না। তারা আর মঘ পয পৗঁছােত চাইেব না। যসব ব ৃ
জল পান কের, তােদর কউ আর ল বা বেল বডা়ই করেব না। কারণ তারা সবাই মতৃু্যর জ য িন িপত। তারা সবাই িশওেল
চেল যােব। অ যরা, যারা মতৃু্যর পের অগাধ গেত নেমেছ তােদর সে তারা যাগ দেব।”

১৫ রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলন, “ সই িদন যখন সই ব ৃ িশওেল গল, আিম লাকেদর কাঁিদেয়িছলাম।
আিম তােক গভীর সমু র বারা ঢেক ফললাম, নদী িলর রবাহ ব কের িদলাম যােত জল আর রবািহত হেত না পাের।
আিম িলবােনানেক তার জ য শাক করালাম, অ য সব গাছ েলা বড় গাছিটর জ য ঃেখ অসু হেয় পডল়। ১৬ আিম সই
বেৃ র পতন ঘটালাম আর জািতগণ তার পতেনর শেদ ভেয় কঁেপ উঠল। আিম সই ব ৃ েক মতৃু্যর ােন পাঠালাম যন
তা িগেয়, যারা পাতােল রেবশ কেরেছ এমন সব লােকর সে যাগ িদেত পাের। অতীেত, এদেনর সব গাছ, িলবােনােনর
সেবাৎকৃ রা সই জল পান করত। সই সম ব ৃ অগাধ গহবের শাি পেয়িছল। ১৭ যাঁ, বড় ব ৃ িটর সে ঐ ব ৃ রাও মতৃু্যর
ােন নেম গল। তারা যেু িনহত লােকেদর সােথ যাগ িদল। সই বড় ব ৃ িট অ য ব ৃ েদর বলবান করল। ঐ ব ৃ িল

জািতগেণর মে য বড় বেৃ র ছায়ায় বাস কেরিছল।
১৮ “ হ িমশর, এদেন অেনক বড় ও বলবান ব ৃ িছল। তার মে য কান ব ৃ িটর সে আিম তামার তলুনা করব? তারা

সবাই অতল গ বের চেল গেছ এবং তিুমও পাতােল ঐ িবেদশীেদর সে যাগ দেব। তিুমও সখােন যেু হত লাকেদর মে য
পেড় থাকেব।

“ যাঁ, ফেরৗেণর রিত এটা ঘটেব আর তা ঘটেব তার সে থাকা লােকর ওপর!” রভ,ু আমার সদা রভইু এইসব কথা
বেলন।

ফেরৗণ িসংহ না দানব

৩২ ১ বাদশতম বছেরর িনবাসেনর বাদশতম মােসর রথম িদেন রভরু এই বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন:
২ “ হ মনু যস ান, িমশেরর রাজা ফেরৗেণর স বে শােকর এই গান গেয় তােক বল:

“‘তিুম িনেজেক উপজািতর মে য িদেয় হঁেট যাওয়া যবু িসংেহর মত মেন করেত।
িক আসেল তিুম রেদর দানেবর মত।
তিুম জলে রােতর মে য পথ কের িনেয় এিগেয় যেত,
তামার পা িদেয় তিুম জল কাদাময় কের তলুেত।

তিুমই নদী িলেক আেলািডত় কের িদেত।’”
৩ রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলন:

“আিম ব লাক জন এক র কেরিছ।
এবার আিম তামার উপের আমার জাল ছ ুঁডব়।
তারপর লােক তামায় টেন তলুেব।
৪ তারপর আিম তামায় মািটেত ফেল দব।
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আিম তামায় মােঠ ছ ুঁেড় ফলব।
আকােশর সম পাখী যােত তামার ওপর িব রাম কের সই যব াই আিম করব।
সম ব য প রা এেস ত ৃ না হওয়া পয যােত তামােক খেয় নয় তার যব া আিম করব।
৫ আিম তামার দহ পবেতর উপের ছিডে়য় দব।
উপ যকা িল আিম তামার মতৃেদেহ পণূ কের দব।
৬ আিম তামার র পবেতর উপর
ঢেল মািট িভিজেয় ফলব।

নদী িল তামার বারা পণূ হেব।
৭ আিম তামােক অদ ৃ য কের দব।
আিম আকাশ ঢেক ফেল তারা িলেক অ কারময় করব।
আিম সযূেক মেঘর পছেন লিুকেয় রাখব।
আিম তামার সম আেলােক অ কার কের দব।
৮ কেয়কিট আেলা আেছ যা আকাশেক আেলািকত কের,
িক তামার কােছ স েলা যােত অ কার দখায় আিম তার যব া করব।
আিম তামার সম দশ িলেক অ কারময় কের দব।”

রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলন।
৯ “আিম যখন তামােদর ব ী িহেসেব য দশ তামরা জান না এমন এক দেশ পাঠাব তখন ব লাক ঃিখত ও িচ া র

হেব। ১০ উপজািত তামায় দেখ অবাক হেয় যােব। আিম যখন আমার তরবািরিট তােদর সামেন দালাব তখন তারা তামার
দ ণ ভেয় কাঁপেব। তামার পতেনর িদেন, রিত মু েত রাজারা ভেয় কাঁপেব, রে যেক তার িনেজর জীবেনর জ য ভীত
হেব।”

১১ কারণ রভু আমার সদা রভু বেলেছন: “বািবেলর রাজার তরবাির তামার িব ে যু করেত আসেব। ১২ আিম তামার
লাকেদর হ যা করার জ য ঐসব স যেদর যবহার করব। ঐ স যরা ভয় র জািতর লাক; িমশর যা িনেয় গব কের তা

তারা বংস করেব। িমশেরর লাক জনও বংস হেব। ১৩ িমশেরর নদীর ধাের যত প আেছ আিম তােদর সব বংস করব।
ফেল লাকরা তােদর পােয় পােয় আর জল ঘালা করেব না, প েদর ুেরর বারাও জল আর ঘালা হেব না। ১৪ অথাৎ আিম
িমশেরর জল শা করব। তােদর নদী েলা আে আে তেলর মত বইেব।” রভু আমার সদা রভইু এই কথা বেলেছন।
১৫ “আিম িমশরেক একিট শূ য ােন পিরণত করব। দশিট সব িকছইু হারােব। িমশের বাসকারী সম লাকেকই আিম শাি
দব। তখন তারা জানেব য আিমই রভ।ু

১৬ “অ য জািতর লাকরা ও ক যারা এই শােকর গান গাইেব। িমশর ও িমশেরর লােকেদর স বে তার শােকর এই
গান গাইেব।” রভু আমার সদা রভইু এইসব কথা বেলেছন।

িমশর বংেসর জ য রেয়েছ
১৭ িনবাসেনর বাদশতম বছেরর রথম মােসর প দশ িদেন রভরু এই বাতা আমার কােছ এল। িতিন বলেলন,

১৮ “মনু যস ান, িমশেরর লাকেদর জ য কাঁদ। িমশর এবং সই শি শালী জািতেদর কবেরর িদেক পিরচািলত কর; তােদর
পাতােলর িদেক পিরচািলত কর। যখােন তারা অ যা য গতগামীেদর কােছ যােব।

১৯ “িমশর তিুম অ য কারও চেয় উৎকৃ নও! মতৃু্যর ােন যাও, ঐ সম িবেদশীেদর সে িগেয় শাও।
২০ “যেু যারা িনহত হেয়িছল িমশর তােদর কােছ যােব। যেু িমশর িনেজই িনহত হেয়িছল। শ রা তােক এবং তার সম

লাকেক টেন িনেয়েছ।
২১ “বলবান ও শি শালী লাক যেু হত হেয়িছল। ঐসব িবেদশী লাকরা মতৃু্যর ােন নেম িগেয়িছল। ঐ ােন যারা হত

হেয়িছল তারা িমশর এবং তার সাহা যকারীর সােথ কথা বলেব।
২২–২৩ “মতৃু্যর সই ােন অশরূ ও তার সম স যরা রেয়েছ; তােদর কবর রেয়েছ সই গভীরতম গেত। ঐসব অশরূীয়

স যরা যেু হত হেয়িছল আর তােদর কবর িল তার ঐ কবেরর পােশই রেয়েছ। জীিবত কােল তারা লাকেদর ভীত করত
িক এখন তারা সবাই শা ; তারা সবাই যেু িনহত হেয়েছ।

২৪ “এলম সখােন রেয়েছ; তার স যরা তার কবেরর চারপােশ রেয়েছ; তােদর সবাই যেু িনহত হেয়িছল। ঐ িবেদশীরা
গভীরতম গেত িগেয়েছ। জীিবত কােল তারা লাকেদর ভীত করত িক তারা তােদর ল া সেমত ঐ গভীর গেত িগেয়েছ।
২৫ যেু িনহত সম স য ও এলেমর জ য তারা িবছানা পেতেছ। এলেমর স যরা তার কবেরর চারপােশ রেয়েছ। ঐসব
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িবেদশীরা যেু িনহত হেয়িছল। জীিবত কােল তারা লােকেদর স র করত িক তারা তােদর ল া সেমত ঐ গভীর গেত
িগেয়েছ। তারা িনহত অ যসব লােকেদর সে রেয়েছ।

২৬ “ মশক, তবূল এবং তােদর সব সনারা ঐখােন রেয়েছ; তােদর কবরও তারই পােশ। ঐসব িবেদশীরা যেু িনহত
হেয়িছল। এরাই জীিবতকােল লাকেদর ভীত করত। ২৭ এখন তারা ব পেূব য সব শি শালী লাকরা মারা িগেয়িছল তােদর
সােথ শািয়ত। তারা তােদর যেু র অ র সেমত কবর । তােদর অ র িল তােদর মাথার নীেচ িক পাপ তােদর হােডর়
মে য কারণ তােদর জীবন কােল তারা লাকেদর ভীত কেরিছল।

২৮ “িমশর, তিুমও বংস হেব এবং ঐসব িবেদশীেদর পােশ শয়ন করেব। তিুম ঐসব অ য স যরা, যারা যেু িনহত
হেয়িছল তােদর সােথ শয়ন করেব।

২৯ “ইেদামও সখােন রেয়েছ; তার রাজারা অ য নতােদর সে সখােন রেয়েছ। তারাও শি শালী স য িছল িক এখন
তারা যেু হত অ যা য লাকেদর সে শািয়ত। তারা ঐখােন ঐ িবেদশীেদর পােশ শািয়ত। গভীরতম গেত যারা গেছ তােদর
সােথ তারা সখােন রেয়েছ।

৩০ “উ েরর শাসকরা সবাই সখােন রেয়েছ। সীেদােনর সব স যরা সখােন রেয়েছ। তােদর শি লাকেদর স র
কেরিছল িক এখন তারা সবাই লি ত। ঐ িবেদশীরা যেু িনহত অ য লাকেদর সােথ শািয়ত। তারা তােদর ল া সেমত
ঐ গভীরতম গেত িগেয়েছ।

৩১ “যারা মতৃু্যর ােন িগেয়েছ ফেরৗণ তােদর দখেব। ফেরৗণ ও তার লাকরা দেখ সা না লাভ করেব। যাঁ, তার সম
স য যেু িনহত হেব।” রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলেছন।

৩২ “ফেরৗণ তার জীব শায় লাকেদর ভয় দিখেয়িছল। িক এখন স ঐ িবেদশীেদর সে শয়ন করেব। ফেরৗণ ও তার
স যবািহনী যেু িনহত অ য স যেদর সে শয়ন করেব।” রভু আমার সদা রভু ঐসব কথা বেলেছন।

ঈ বর ই রােয়েলর রহরী িহসােব িযিহে লেক মেনানীত করেলন

৩৩ ১ রভরু বা য আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, তামার লাকেদর কােছ এই কথা বল, ‘আিম
এই দেশর িব ে যু করার জ য শ েসনা আনেল লােক রহরী িহসােব একজনেক মেনানীত করেব। ৩ শ

আসেত দখেল সই রহরী িশঙা বািজেয় লাকেদর সাবধান করেব। ৪ িক সই সাবধান বাণী েন যিদ কউ তা অ রা য
কের তেব স যরা তােদর ব ী কের িনেয় যােব আর সই মানষুিট িনেজ তার মতৃু্যর জ য দায়ী হেব। ৫ স িশঙার আওয়াজ
েনও তা উেপ া কেরিছল তাই তার মতৃু্যর জ য তােকই দায়ী করা হেব। িক স যিদ সই সাবধান বাণীর িদেক মেনােযাগ

িদত তেব তার জীবন বাঁচােত পারত।
৬ “‘িক এও হেত পাের য রহরীিট শ স য দেখও িশঙা বাজায়িন। সই রহরীিট লাকেদর সাবধান কের দয় িন।

স যরা যিদ লাকেদর ব ী কের িনেয় যায় তাহেল সটা তােদর পােপর কারেণই হেব িক সে ে র তােদর মতৃু্যর জ য
রহরী দায়ী হেব।’

৭ “এখন হ মনু যস ান, ই রােয়ল পিরবােরর জ য রহরী িহসােব আিম তামােকই মেনানীত করিছ। তিুম যিদ আমার
মখু থেক কান বাতা শান, তেব আমার হেয় লাকেদর সতক কেরা। ৮ আিম হয়ত তামায় বলব, ‘এই ম লাকরা মরেব।’
তখন তিুম অব যই সই যি েক সাবধান করেব। যিদ তিুম সই যি েক সাবধান না কর ও তার জীবনধারার পিরব ন
করেত না বল তেব সই লাক তার পােপই মারা যােব; িক আিম তামােক তার মতৃু্যর জ য দায়ী করব। ৯ িক তিুম
যিদ সই লাকেক সাবধান কের এবং জীবনধারা পিরব ন করেত ও পাপ হেত িবরত হেত বলেলও যিদ সই লাক
পাপ করেত থােক, তেব স তার পােপই মরেব িক তিুম তামার রাণ র া করেব।

ঈ বর বংস করেত চান না
১০ “সতুরাং হ মনু যস ান, আমার হেয় ই রােয়েলর পিরবােরর কােছ কথা বল। ঐ লােকরা হয়েতা বলেব, ‘আমরা পাপ

কেরিছ ও িবিধ অমা য কেরিছ। আমােদর পাপ বহেনর পে অ য ভারী। ঐ পােপর জ য আমরা য় পাি । বাঁচেত হেল
আমরা িক করব?’

১১ “তিুম তােদর বলেব, ‘ রভু আমার সদা রভু বেলন: আমার জীবেনর িদ য, কান লােকর মতৃু্যেত আিম কান আন
অনভুব কির না; এমনিক একজন লােকর মতৃু্যেতও নয়। আিম চাই না য তারা মারা যা । আিম চাই যন ঐ লােকরা
িফের আেস। আিম চাই য তারা তােদর জীবন ধারার পিরব ন ক ক এবং একিট সি যকােরর জীবনযাপন ক ক! তাই আমার
কােছ িফের এস! ম কাজ করা থেক িবরত হও! ওেহ ই রােয়েলর পিরবার, তামরা কন মরেব?’

১২ “মনু যস ান, তামার লাকেদর বল: ‘অতীেত কান মানষু যিদ ভাল কাজ কের থােক তেব পের স ম হেলও পাপ
করেত করেলও অতীেতর সই ভাল কাজ তােক র া করেব না। িক যিদ কান মানষু ম হেত ফের তেব অতীেতর করা
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ম কাজ তােক বংস করেব না। সতুরাং মেন রেখা পাপ করেত করেল অতীেতর কৃত ভাল কাজ কাউেক র া করেব
না।’

১৩ “আিম যিদ কান ধািমক লাকেক বিল য স বাঁচেব িক যিদ সই যি মেন কের অতীেতর কৃত ভাল কাজ তােক
র া করেব আর ম কাজ করেত কের তেব আিম তার অতীেত করা ভাল কাজ রণ করব না। স ম কাজ করেত
কেরেছ বেল মরেব!

১৪ “অথবা আিম এক ম লাকেক বলেত পাির য স মরেব িক স তার জীবন পিরব ন করেত পাের। স পাপ করা থেক
িবরত হেয় সিঠকভােব জীবনযাপন করেত পাের এবং ধািমক ও যায়পরায়ণ হেত পাের। ১৫ টাকা ধার করার সময় য িজিনস
ব ক রেখিছল তা িফিরেয় িদেত পাের। স চিুর করা িজিনেসর মূ য ফরৎ িদেত পাের। য আ া জীবন দয়, তা পালন
করেত পাের। এইসব ম কাজ থেক িবরত হেত পাের স ে র সই যি অব যই বাঁচেব, স মরেব না। ১৬ অতীেত স
য ম কাজ কেরিছল তা আিম মেন রাখব না। স বঁেচ থাকেব কারণ স এখন সিঠক পেথ চলেছ ও যা য কাজ করেছ!

১৭ “িক তামার লাকরা বেল, ‘ওটা করা িঠক হয়িন। আমােদর রভু কখনই এমন হেত পােরন না!’
“িক ঐ লাকরা যা য আচরণ করেছ না। ১৮ যিদ একজন ধািমক লাক ভাল কাজ করা ব কের পাপ করেত

কের তেব স িনেজর পােপই মরেব। ১৯ আর যিদ এক ম লাক ম কাজ করা থেক িবরত হেয় সৎ ও যায়পরায়ণভােব
জীবনযাপন কের, তেব স বাঁচেব! ২০ িক তামরা তবু বল য আমার পথ যা য নয় িক আিম তামােদর সি য বলিছ, হ
ই রােয়ল পিরবার রে যক লাক তার কৃত কেমর বারা িবচািরত হেব!”

জ শােলম দখল হেয় িগেয়েছ
২১ িনবাসেনর বাদশতম বছেরর দশম মােসর প ম িদেন জ শােলম থেক একজন লাক আমার কােছ এল। স যু ে র

থেক পািলেয় সখােন এেসিছল। স বলল, “শহরিট বংস রা হেয়েছ!”
২২ সই লাকিট আমার কােছ আসার পেূবই িবেকল বলা রভু আমার সদা রভরু শি আমার ওপর এল। ঈ বর আমায়

বাবার মত করেলন য সময় সই যি আমার কােছ এল স সময় রভু আমার মখু খেুল িদেয় আবার কথা বলেত িদেলন।
২৩ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল, িতিন বলেলন: ২৪ “ হ মনু যস ান, ই রােয়েলর বংিসত শহের িকছ ু ই রােয়লীয়
বাস করেছ। সই লােকরা বলেছ, ‘অ রাহাম কবল সই একজন যােক ঈ বর সম দশ িদেয়িছেলন। এখন আমরা ব জন,
সতুরাং িন য়ভােব এই দশ আমােদর!’

২৫ “তিুম অব যই তােদর বলেব য রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, ‘ তামরা র মাংস খেয় ফেলা, সাহাে যর
জ য মিূ র িদেক চেয় থাক ও হ যা কের থাক, সতুরাং আিম কন তামােদর সই দশ দব? ২৬ তামরা তামােদর তরবািরর
উপর িনভর কর। রে যেক ভয়ানক কাজ কের, রিতেবশীর রীর সােথ যিভচারজাতীয় পাপ কাজ কের, সতুরাং তামরা
দশিটর অিধকার পােব না।’

২৭ “‘ তামরা অব যই তােদর বলেব য রভু ও সদা রভু এই কথা বেলন, “আমার জীবেনর িদ য িদেয় আিম রিত া
কের বলিছ য ঐ লাকরা তরবাির বারাই ঐ বংিসত নগেরর মে য হত হেব! যিদ কউ নগর থেক মােঠ যায় তেব আিম
প েদর বারা তােক হ যা করব আর তারা তােক খােব। যিদ কউ েগর বা হার মে য লকুায় তেব সখােন স রােগ অসু
হেয় মারা যােব। ২৮ আিম সই দশেক শূ য ও ন করব। দশ তার সম গব করার িবষয় হারােব। ই রােয়েলর পবত িল
শূ য হেয় যােব। সই জায়গা িদেয় আর কউ যােব না। ২৯ ঐ লাকরা ব ভয়ানক কাজ কেরেছ। সই জ য আিম সই দশেক
শূ য ও আবজনা ব প করব। তখন এই লাকরা জানেব য আিমই রভ।ু”

৩০ “‘এখন হ মনু যস ান তামার িবষেয়। তামার লাকরা দওয়ােল হলান িদেয় থােক আর দরজায় দাঁিডে়য় তামার
স বে কথা বেল। তারা এেক অপরেক বেল, “চল িগেয় িন রভু িক বলেছন।” ৩১ তারা তামার কােছ এমনভােব আেস
আর তামার সামেন এমনভােব বেস মেন হয় যন তারা আমারই রজা। তারা তামার কথা শােন িক তিুম যা বলছ তারা তা
পালন করেব না। তারা কবল তােদর যটা ভাল বাধ হয় সটাই কের। তারা কবল লাক ঠিকেয় অথ উপাজন করেত চায়।

৩২ “‘এই লাকেদর কােছ তিুম ভালবাসার গান গাইেয় ছাডা় আর িকছইু নও। তােদর কােছ তামার গলা ভাল, তিুম ভাল
বাজনাদার। তারা তামার কথা নেব িক তিুম যা বলছ তা তারা করেব না। ৩৩ িক তিুম য সব িবষেয়র কথা বলছ তা

রকৃতই ঘটেব। আর লােক মেন নেব য সি যই তিুম একজন ভাববাদী।’”

ই রােয়ল মষ পােলর মত

৩৪ ১ রভরু বা য আমার কােছ এল। িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, আমার হেয় ই রােয়েলর মষপালকেদর িব ে
এই কথা বল। রভ,ু আমার সদা রভু যা বেলন তা হল এই: ‘ তামরা, ই রােয়েলর মষপালকরা কবল িনেজেদর

পটই ভরা ; এটা তামােদর পে অ য খারাপ হেব। তামরা মষপালকরা মষেদর কন খাওয়া না? ৩ তামরা পু
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মষ িল ভাজন কর আর তােদর পশম িদেয় িনেজেদর জ য কাপড় তরী কর। তামরা পু মষ িলেক মের ফল িক
মেষর পালেক খাওয়াও না। ৪ তামরা বলেদর সবল কর িন, অসু েদর য নাও িন, আঘাত রা েদর ত ান বঁেধ দাওিন।
মষেদর মে য কউ কউ পথ র হেল তামরা তােদর িফিরেয় আেনািন। তামরা হািরেয় যাওয়া মষেদর খুঁজেত যাওিন।

না, তামরা িন ুর ও কডা় মেনাভাব দিখেয়ছ— সই ভােবই তামরা মষেদর পিরচালনা করেত চেয়ছ!
৫ “‘আর এখন মষরা িছ -িভ কারণ কান মষপালক নই। তারা সব রকেমর ব য প র খাে য পিরণত হেয়েছ, তারা

িছ িভ হেয় গেছ। ৬ আমার মষপালরা সম পবত ও উপপবেত ঘেুর বিডে়য়েছ, তারা পিৃথবীর সব র ছিডে়য় িগেয়েছ;
তােদর খাঁজ করার ও তৎ বাবধান করার জ য কউ নই।’”

৭ তাই হ মষপালকরা, রভরু এই বা য শান, রভু আমার সদা রভু বেলন, ৮ “আমার জীবেনর িদ য, আিম তামার
কােছ এই রিত িত করিছ। ব য প রা আমার মষ ধের িনেয় গেছ। যাঁ, আমার মষপাল ব য প র খা য হেয়েছ কারণ
তােদর রকৃত মষপালক নই। আমার মষপালকরা মষপােলর য নয়িন। না, তারা কবল ঐ মষেদর মের খেয়েছ।
তারা আমার মেষর পালেক চরােত িনেয় যায়িন।”

৯ এই জ য ওেহ মষপালকরা, তামরা রভরু বা য শান! ১০ রভ,ু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “ দখ, আিম
মষপালকেদর িব ে , আিম তােদর হাত থেক আমার মষেদর সং রহ করব আর তােদর পালেকর কাজ থেক সিরেয় দব।

তখন ঐ মষপালকরা িনেজরা আর খেত পােব না। আিম মষেদর তােদর মখু থেক বাঁচাব; আিম তােদর আর ঐ মষপালকেদর
খা য হেত দব না।”

১১ রভু আমার সদা রভু একথা বেলন, “আিম িনেজ তােদর মষপালক হব। আিমই আমার মষেদর খুঁেজ তােদর দখব।
১২ কান মষপালেকর মষরা পথ র হেল স যমন তােদর খুঁেজ বডা়য়, সই একই ভােব আিমও আমার মষেদর খুঁেজ
বডা়ব। আিম আমার মষেদর র া করব। অ কার ও মঘলা িদেন তারা হািরেয় িগেয় যখােন যখােন ছিডে়য় িগেয়িছল,

আিম সই খান থেকই তােদর ফরত আনব। ১৩ আিম তােদর জািতগেণর ম য থেক িফিরেয় আনব। ঐ দশ িল থেক আিম
তােদর সং রহ কের তােদর িনেজেদর দেশ ফরত আনব। আর আিম তােদর ই রােয়েলর পাহাড,় নদী ও যখােন জনবসিত
আেছ সখােনই চরাব। ১৪ আিম তােদর ঘােস ভরা মােঠ িনেয় যাব। তারা ই রােয়েলর উঁচু পবেতর উপর উেঠ সখানকার উ ম
ভিূমেত শােব ও ঘাস খােব। তারা ই রােয়েলর পবেত সবজু ঘােস ভরা মােঠ চরেব। ১৫ যাঁ, আিম আমার মষপালেদর চরাব
ও তােদর িব রােমর ােন িনেয় যাব।” রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন।

১৬ “আিম হািরেয় যাওয়া মষেদর খুঁজব। য মষরা ছিডে়য় িগেয়িছল তােদর িফিরেয় আনব। য মষরা আঘাত পেয়িছল
তােদর আঘােতর ান বঁেধ দব। িক ঐ পু বলবানেদর মষপালকেদর বংস করব। তারা য শাি র যা য তাই িদেয়
তােদর পট ভরাব।”

১৭ রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলন, “আর এই য আমার মষপালরা, আিম মেষর মে য িবচার করব। আিম
মষ ও ছােগর মে য িবচার করব। ১৮ তামরা ভাল জিমেত য ঘাস হেয়েছ তা খেত পা , তবু কন অ য মষরা য ঘাস

খায় তা দলছ? তামরা রচরু পির ার জল পান করেত সেুযাগ পাও, তেব কন অ য মেষর পান করার জল ঘালা করছ?
১৯ আমার মষপালেদর তামােদর পােয় দলােনা ঘাস খেত ও ঘালা জল পান করেত হয়।”

২০ তাই রভু আমার সদা রভু তােদর উে ে য বেলন: “আিম িনেজ মাটা ও রাগা মষেদর মে য িবচার করব! ২১ তামরা
তামােদর শরীেরর পাশ ও কাঁধ িদেয় ঢুঁ মারছ। তামরা সম বল মষেদর তামােদর িশং িদেয় ঢুঁ মের ফেল িদ । তােদর
জার কের বার কের না দওয়া পয তামরা তােদর ঠলছ। ২২ তাই আিম আমার মষেদর র া করব। ব য জ রা আর তােদর

ধের িনেয় যােব না। আিম এক মেষর সােথ অ য মেষর িবচার করব। ২৩ তারপর আিম তােদর জ য একজন মষপালকেক
িনযু করব; স আমার দাস দায়দূ। স তােদর খাওয়ােব ও তােদর মষপালক হেব। ২৪ তখন আিম, রভু তােদর ঈ বর হব
আর আমার দাস দায়দূ শাসক হেয় তােদর মে য বাস করেব। আিম, রভু এই কথা বেলিছ।

২৫ “এবং আিম আমার মষেদর সে একিট চিু করব এবং তােদর মে য শাি িনেয় আসব। আিম দশ থেক িহং র
প েদর তািডে়য় দব। তাহেল মষরা রা ের িনরাপেদ থাকেব ও বেনর মে য ঘেুমােত পারেব। ২৬ আিম আমার মষেদর ও
আমার পবেতর জ শােলেমর চারপােশর ান আশীবাদ যু করব। আিম িঠক সমেয় বিৃ আনব। তােদর উপের আশীবােদর
ধারা নেম আসেব। ২৭ মােঠর গাছ েলা ফল উৎপ করেব। পিৃথবী ফসল উৎপ করেব। তাই মােঠর মষরা িনরাপেদ থাকেব।
আিম তােদর যায়াল ভেঙ ফলব। য লাকরা তােদর রীতদাস বািনেয় রেখিছল আিম তােদর শি খব করব। তখন তারা
জানেব য আিমই রভ।ু ২৮ জািতগণ আর কখনও তােদর আ রমন করেব না। ঐ প রা আর তােদর ভ ণ করেব না। তারা
িনরাপেদ বাস করেব; কউ তােদর ভীত করেব না। ২৯ আিম তােদর সু র বাগােনর জ য িকছ ুজিম দব আর তারা সই দেশ

ুধায় ক পােব না। তারা জািতগেণর বারা অপমােন অপমািনতও হেব না। ৩০ তখন তারা জানেব য আিমই তােদর রভু ও
ঈ বর আর তারা এও জানেব য আিম তােদর সােথ আিছ। আর ই রােয়েলর পিরবার জানেব য তারা আমার রজা।” রভু
আমার সদা রভইু এই কথা বেলেছন।
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৩১ “ তামরা আমার মষ, আমার চরণভিূমর মষ। তামরা মানষু মা র, আিমই তামােদর ঈ বর।” এই কথা আমার রভু
সদা রভু বেলন।

ইেদােমর িব ে বাতা

৩৫ ১ রভরু এই বা য আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, ২ “মনু যস ান, সয়ীর পবেতর িদেক তাকাও এবং আমার
হেয় তার িব ে কথা বল। ৩ তােক বল, ‘ রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলন:

“‘ সয়ীর পবত, আিম তামার িব ে !
আিম তামােক শাি দব; তামােক একিট শূ য অকম য ভিূম কের দব।
৪ আিম তামার শহর সকল বংস করব।
আর তিুম শূ য হেব।
তখন তিুম জানেব য আিমই রভ।ু

৫ “‘কারণ তিুম সব সময় আমার রজােদর িব ে । ই রােয়েলর স েটর সময় তিুম তােদর িব ে খড়্গ যবহার কেরছ,
এমনিক তােদর চরম শাি র সমেয় তা যবহার কেরছ।’” ৬ তাই রভু আমার সদা রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদ য, আিম
তামােক মতৃু্যর হােত তেুল দব। মতৃু্য তামােক তাডা় কের বডা়েব। তামরা হ যা করা ঘণৃা কেরািন তাই মতৃু্য তামােদর

িপছেন তাডা় করেত থাকেব। ৭ আর আিম সয়ীর পবতেক শূ য ও বংস ােন পিরণত করব। সই শহর থেক যারাই বিরেয়
আসেব ও যারা শহের যেত চাইেব তােদর রে যকেকই আিম হ যা করব। ৮ আিম তার পবত িল শেব পণূ করব আর সই
মতৃেদহ িল তামােদর পবত, উপ যকা ও নদ-নদীর চারধাের ছিডে়য় পেড় থাকেব। ৯ আিম তামায় িচরকােলর জ য শূ য
করব। তামার শহের আর কউ বাস করেব না; তখন তামরা জানেব য আিমই রভ।ু”

১০ তামরা বেলিছেল, “ঐ ই জািত ও দশ ই রােয়ল ও িযহদূা আমােদর হেব, তা আমােদর িনজ ব অিধকাের থাকেব।”
িক রভু সখােন রেয়েছন! ১১ এবং রভু আমার সদা রভু বেলন, “ তামরা আমার রজােদর রিত ঈষাি বত িছেল।

তামরা তােদর রিত রাধ ও আমার রিত ঘণৃার মেনাভাব দিখেয়িছেল, তাই আমার জীবেনর িদ য িদেয় আিম রিত িত
কের বলিছ—তিুম যমনভােব তােদর আঘাত কেরছ, তমন ভােবই আিম তামােদর শাি দব। আিম তামােদর শাি িদেল
আমার রজারা জানেব য আিম তােদর সােথ আিছ। ১২ আর তামরা এও জানেব য আিম তামােদর সব িন া েনিছ।

“ তামরা জ শােলেমর পবেতর িব ে ব ম কথা বেলিছেল; বেলিছেল, ‘ই রােয়ল বংস হেয়েছ! আমরা তােদর
খাে যর মত িচিবেয় খাব!’ ১৩ তামরা গিবত ভােব আমার িব ে কথা বেলিছেল। তামরা ব বার ব ব কেরছ আর আিম
তামােদর রে যকটা কথা েনিছ। যাঁ, আিম তামােদর কথা েনিছ।”

১৪ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “যখন আিম তামােদর বংস করব তখন সম পিৃথবী আনি ত হেব।
১৫ ই রােয়ল দশ বংস হবার সময় তিুম আনি ত হেয়িছেল। আিম তামােদর সে একই রকম যবহার করব। সয়ীর
পবত ও সম ইেদাম দশ বংস হেব। তখন তামরা জানেব য আিমই রভ।ু”

ই রােয়ল দশ আবার গডা় হেব

৩৬ ১ “ হ মনু যস ান, আমার হেয় ই রােয়েলর পবতগেণর কােছ এই কথা বল। ই রােয়েলর পবতগণেক রভরু বা য
নেত বল! ২ তােদর কােছ বল রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, ‘শ তামার িব ে ম কথা বেলেছ।

তারা বেলেছ, বাহ! এখন রাচীন পবত েলা আমােদর হেব!’
৩ “তাই আমার হেয় ই রােয়েলর পবতগেণর কােছ কথা বল। তােদর বল রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, শ

তামার শহর বংস কেরিছল এবং সব িদক থেক তামায় আ রমণ কেরিছল যন তিুম অ য জািতর হও। লােক তামার
স বে িফ িফ কের কথা বেলেছ।”

৪ তাই হ ই রােয়েলর পবতগণ, রভ,ু আমার সদা রভরু এই বা য িল শান: রভু আমার সদা রভু এই বা য
পবতগেণর, জলে রাত সকেলর ও উপ যকা িলর, শূ য বংস ান ও পির য শহর িলর— যখােন লঠু করা হেয়েছ
এবং যােদর িনেয় তার চারপােশর জািত িল হাসাহািস কের, তােদর উে ে য বেলন। ৫ রভু আমার সদা রভু বেলন, “আিম

রিত িত করিছ, আিম আমার অ বালায় কথা বলব। দখব যন ইেদাম ও অ য জািতরা আমার রাধ অনভুব করেত
পাের। ঐ জািতগণ তােদর িনেজেদর বােথ আমার দশ হ গত কেরেছ। এই দেশর রিত ঘণৃা রকাশ করার িদন েলা
তােদর ভােলাই কেটেছ। সই দশ তারা কবল বংস করার জ যই অিধকার কেরিছল!”

৬ “তাই, ই রােয়ল দশ স বে এই কথা িল বল। এই কথা িল পাহাড,় পবত, জলে রাত ও উপ যকা িলেক বল।
তােদর বল, রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, ‘আিম আমার অ বালা িনেয় কথা বলব। কারণ ঐসব জািতর অপমান
তামােদর স য করেত হেয়েছ।’”
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৭ তাই রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “আিমই সই য রিত িত কেরেছ, আিম িদ য িদেয় বলিছ, তামার
চারধােরর জািতেক ঐসব অপমােনর জ য ঃখ ভাগ করেত হেব।

৮ “িক ই রােয়েলর পবতরা, তামরা নতনু গােছর জ দেব আর আমার ই রােয়লীয় রজােদর জ য ফল উৎপ করেব।
আমার রজারা শী রই িফের আসেব। ৯ আিম তামার সে । আিম তামায় সাহা য করব। লােক তামার ভিূমেত চাষ ও
বীজ বপন করেব। ১০ তামার মে য ব লাক বাস করেব। সম ই রােয়ল পিরবার ও তােদর সবাই সখােন বাস করেব।
শহর িলর মে য লাকজন বাস করেব আর বংস রা ান িল নতনু কের গেড় তালা হেব। ১১ আিম তামােদর মে য ব
লাক ও প েক বাস করেত দব। তারা বিৃ পােব, তােদর অেনক স ান-স িত হেব। অতীেতর মত তামােত বাস করার জ য

আিম ব লাক আনব। আিম তা অতীেতর থেকও উ ম করব। তখন তামরা জানেব য আিমই রভ।ু ১২ যাঁ, আিম ব
লাকেক পিরচািলত করব, আমার রজা ই রােয়লেক তামার দেশ পিরচািলত করব। তিুম তােদর স ি হেব আর তােদর

স ানেদর কেড় নেব না।”
১৩ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “ হ ই রােয়ল দশ, লােক তামার স বে ম কথা বেল। তারা বেল তিুম

তামার রজােদর বংস কেরিছেল। তারা বেল তিুম তামার রজােদর স ানেদর তােদর কাছ থেক কেড় িনেয় িগেয়িছেল।
১৪ িক তিুম আর রজােদর বংস করেব না। তােদর স ানেদর আর িনেয় যােব না।” রভু আমার সদা রভু এইসব কথা
বেলন। ১৫ “ঐসব জািত য তামােক অপমান কের তা আিম আর হেত দব না। ঐসব লাকেদর বারা তিুম আর আঘাত রা
হেব না। তিুম আর তামার লাকেদর স ানেদর িনেয় যােব না।” রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলন।

রভু তাঁর সনুাম র া করেবন
১৬ তখন রভরু বা য আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, ১৭ “ হ মনু যস ান, ই রােয়ল পিরবার তােদর িনেজর দেশ বাস

করাকালীন ম কােজর বারা সই দশ অ িচ করত। আমার দিৃ েত তারা মািসেকর দ ণ অ িচ রীেলােকর মত হল।
১৮ সই দেশর রজােদর হ যা কের তারা মািটেত তােদর র িছিটেয় িদত। তারা তােদর মিূ বারা সই দশ অ িচ করত।
তাই আিম তােদর রিত আমার রাধ রকাশ করলাম। ১৯ আিম তােদর জািতগেণর মে য ছিডে়য় িদেয়িছ এবং দশ সমেূহর
মে য ছিডে়য় িদেয়িছ। তােদর ম কােজর জ য আিম তােদর যা য শাি িদেয়িছ। ২০ িক ঐসব িবিভ জািতর মে যও
তারা আমার সনুাম ন কেরেছ। িকভােব? এইসব জািতরা বেল, ‘তারা রভরু লাক, িক তারা তােদর দশ পির যাগ কেরেছ
এবং তােদর ঈ বরেকও!’

২১ “ই রােয়লীয়রা যখােনই গেছ সখােনই আমার পিব র নাম অপিব র কেরেছ। তাই আিম আমার সনুাম র া করেত
যাি । ২২ তাই ই রােয়ল পিরবারেক বল, রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, ‘ হ ই রােয়ল পিরবার, তামরা যখােনই
িগেয়ছ সখােনই আমার পিব র নাম অপিব র কেরছ। আিম এটা ব করার যব া করিছ। ই রােয়ল, আিম তা তামােদর
জ য নয়, িক িনজ পিব র নােমর জ য করব। ২৩ আিম ঐ জািতগণেক দখাব য আমার মহৎ  নাম স যই পিব র। ঐসব
জািতর মে য তামরা আমার উ ম নাম ন কেরছ। িক আিম দখাব য আিম কত পিব র। আমার নামেক তামােদর স ান
করেত শখাব আর তখন ঐসব জািত জানেব য আিমই রভ।ু’” রভু আমার সদা রভইু এই কথা বেলেছন।

২৪ ঈ বর বেলেছন, “আিম তামােক ঐসব জািতগেণর কাছ থেক বার কের এেন এক ােন জেডা় কের তামােদর দেশ
িফিরেয় আনব। ২৫ তারপর আিম তামােদর পির ার করবার জ য ও মিূ সমহূ পজূা কের তামরা য অ তা পেয়িছেল
সটা ধেুয় ফলবার জ য আিম তামােদর ওপর পিব র জল ছটাব।” ২৬ ঈ বর বেলন, “আিম তামােদর এক নতনু আ া
দব এবং তামােদর িচ াধারা পাে দব। আিম তামােদর দহ হেত পাথেরর দয় বার কের সখােন নরম মানেুষর দয়
াপন করব। ২৭ এবং আমার আ া তামােদর মে য াপন করব। এক বার আিম তামােদর দয় পিরব ন করেলই তামরা

আমার িবিধ িল পালন করেব। সযে আমার িবিধ মেন চলেব। ২৮ তখন আিম তামােদর পবূপু ষেদর য দশ িদেয়িছ
সখােন তামরা বাস করেব। তামরা আমার লাক হেব এবং আিম তামােদর ঈ বর হব।” ২৯ ঈ বর বলেলন, “এছাডা়ও

আিম তামােদর পির রাণ করব এবং অ িচ হওয়া থেক র া করব। আিম আ া করব যন শ য ফেল আর তামােদর দেশ
িভ আনব না। ৩০ আিম তামােদর রচরু শ য, ফল ও ত ভরা ফসল দব যন িবেদেশ তামরা ুধার জ য ল ায়

না পড।় ৩১ তামরা তামােদর কৃত ম কাজ িল রণ করেব এবং বঝুেব য সসব ভাল করিন। তখন তামােদর পাপ ও
তামােদর কৃত ভয় র কােজর জ য তামরা িনেজরাই িনেজেদর ঘণৃা করেব।”

৩২ রভু আমার সদা রভু বেলন, “এ কাজ আিম আমার িনেজর ম েলর জ য করিছ, তামােদর জ য নয়—এ কথাটা
তামরা মেন রােখা এটা আিম চাই। হ ই রােয়ল, তামরা য ভােব জীবনযাপন কেরছ তার জ য তামােদর লি ত ও িবষ ন

হওয়া উিচত!”
৩৩ রভু আমার সদা রভু এইসব কথা বেলন, “ যিদন আিম তামার পাপ ধাব, স িদন আিম আবার লাকেদর শহের

িফিরেয় আনব। সই সব বংিসত শহর আবার গডা় হেব। ৩৪ লাকরা আবার সই জনবসিতহীন শূ য জিম কষণ করেব। তাই
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অ যরা পাশ িদেয় গেল বংস ূপ দখেত পােব না। ৩৫ তারা বলেব, ‘অতীেত এই দশ বংস হেয় িগেয়িছল িক এখন তা
এেদান উ যােনর মত। শহর েলা বংস হেয় িগেয়িছল। স েলা বংস ান ও শূ য হেয় িগেয়িছল িক এখন তা সরুি ত
এবং লােক সখােন বাস করেছ।’”

৩৬ ঈ বর বলেলন, “তখন য জািতরা এখনও তামােদর চারধাের রেয়েছ তারা জানেব য আিমই রভু এবং আিমই ঐসব
বংস ান আবার গঁেথিছ, ফাঁকা দেশ আবার রাপণ কেরিছ। আিম রভইু বলিছ এবং আিমই এসব ঘটাব!”

৩৭ রভু আমার সদা রভু এইসব কথা িল বেলন, “আিম ই রােয়ল পিরবারেক আমার কােছ আসেত দব এবং এসব
িবষেয়র জ য তােদর আমার কােছ অনেুরাধ করেত দব। আিম তােদর ব সং যক কের দব আর তারা একিট মেষর পােলর
মত হেব। ৩৮ পিব র উৎসব িলর সময় জ শােলম যমন মষপােল ও ছাগপােল পণূ হেয় যায়, সই একই ভােব শহর েলা
ও বংস ূপ েলা লাকজেন ভের যােব; তখন তারা জানেব য আিমই রভ।ু”

কেনা অি র দশন

৩৭ ১ রভরু পরা রম আমার উপর এল আর তা আমােক বহন কের শহেরর বাইের িনেয় িগেয় উপ যকার মাঝখােন
এেন দাঁড় করাল। সই উপ যকা মেৃতর অি েত পণূ িছল। ২ সই উপ যকার মািটেত অেনক অি পেডি়ছল। রভু

সই অি র চারপােশ আমােক হাঁটােলন। আিম দখলাম অি েলা অ য কেনা।
৩ তখন রভ,ু আমার সদা রভু বলেলন, “ হ মনু যস ান, এই অি িল িক জীবন পেত পাের?”
আিম উ র িদলাম, “ রভু আমার সদা রভ,ু এই রে র উ র কবল আপিনই িদেত পােরন।”
৪ রভু আমার সদা রভু বলেলন, “আমার হেয় ঐসব অি র কােছ কথা বল। বল, ‘ওেহ কেনা হাডে়গাড,় রভরু এই

বা য শান! ৫ রভু আমার সদা রভু তামােদর এই কথা বেলন: দখ আিম তামােদর মে য জীবেনর বাস র বাস পনুরায়
াপন করিছ! ৬ আিম তামােদর িশরা ও পশী িদেয় গডব় ও তামােদর চামডা় িদেয় ঢেক দব। তারপর আিম তামােদর

িনঃ বাস বায়ু দব আর তামরা জীবন িফের পােব; তখন তামরা জানেব য আিমই রভু এবং সদা রভ।ু’”
৭ সই জ য আিম রভরু হেয় তাঁর বা যানসুাের অি েলার কােছ কথা বললাম। আিম যখন কথা বলিছলাম সই সময়

খবু জারােলা একটা শদ নলাম। অি েলা খট ্খ  শদ কের এেক অপেরর সে যু হেত করল। ৮ সই খােন আমার
চােখর সামেন, িশরা ও পশী অি েলােক ঢেক িদল, পের চামডা়ও স েলা ঢেক িদল। িক তারা িনঃ বাস িনেত

করল না।
৯ তখন রভু আমার সদা রভু আমায় বলেলন, “ হ মনু যস ান, আমার হেয় বাতাসেক বল, রভু আমার সদা রভু এই

কথা বেলন: ‘ হ বায়ু চািরিদক থেক এেস এই মতৃেদহ িলর মে য রেবশ কর। তােদর মে য রেবশ করেল তােদর জীবন
িফের আসেব!’”

১০ তাই রভু যমনিট বেলিছেলন, তাঁর হেয় আিম বাতােসর সােথ সই ভােবই কথা বললাম আর সই মতৃেদহ িলর মে য
আ া এল। তারা জীবেন িফের এেস উেঠ দাঁডা়ল— স এক িবশাল সনাদল!

১১ তখন রভু আমার সদা রভু আমায় বলেলন, “ হ মনু যস ান, এই অি েলা সম ই রােয়ল পিরবােরর মত।
ই রােয়েলর লাকরা বেল, ‘আমােদর অি েলা িকেয় গেছ। আমােদর আশা শষ হেয়েছ। আমরা স ূণভােব বংস
হেয়িছ!’ ১২ তাই, তােদর বল: রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, আমার বপে একিট ভাববানী। তােদর বল, ‘ওেহ
আমার লাকরা, আিম তামােদর কবর েলা খেুল দব এবং তামােদর বার কের আনব! তারপর আিম তামােদর ই রােয়েল
িফিরেয় আনব। ১৩ হ আমার রজারা, আিম তামােদর কবর খেুল বার কের আনেল তামরা জানেব য আিমই রভ।ু ১৪ আিম
তামােদর মে য আমার আ া াপন করব আর তামরা আবার জীবন িফের পােব। তখন আিম তামােদর আবার িনেজর দেশ

িফিরেয় িনেয় যাব আর তামরা জানেব য আিমই রভ।ু তামরা জানেব য আিম যা যা বেলিছলাম, তা-ই ঘিটেয়িছ।’” রভইু
ঐসব কথা বেলিছেলন।

িযহদূা ও ই রােয়ল আবার এক হল
১৫ রভরু এই বা য আমার কােছ এল, ১৬ “ হ মনু যস ান, একটা লািঠ িনেয় তার উপের এই বাতা লখ: ‘এই লািঠ িযহদূা

ও ই রােয়লীয়েদর অিধকারভু ।’ তারপর আর একটা লািঠ িনেয় তােত লখ: ‘ই রিয়েমর এই লািঠ যােষফ ও তার ব ু
ই রােয়লীয়েদর।’ ১৭ তারপর ঐ ই লািঠ পডুে়ব; তামার হােত স েটা যন একটা লািঠেত পিরণত হয়।

১৮ “ তামার লাকরা এর যা যা জানেত চাইেল ১৯ তােদর বেলা য রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, ‘আিম
যােষেফর লািঠিট নব যিট ই রিয়ম এবং তার ব ু ই রােয়লীয়েদর হােত আেছ; তারপর সই লািঠর সােথ আিম িযহদূার

লািঠটা জেুড় িদেয় একটা লািঠেত পিরণত করব। আমার হােত তারা একটা লািঠেত পিরণত হেব!’
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২০ “ য লািঠ িটেত নাম েলা িলেখিছেল স েলা তিুম তামার হােত নাও এবং তােদর সামেন ধেরা। ২১ লাকেদর বেলা,
রভু আমার সদা রভু বেলন, ‘ই রােয়েলর লােক য য জািতর মে য ছিডে়য় িগেয়েছ আিম তােদর সখান থেক আনব।

আিম তােদর চারিদক থেক জেডা় কের তােদর িনেজেদর দেশ িফিরেয় আনব। ২২ ই রােয়েলর পবতময় দেশ আিম তােদর
এক জািতেত পিরণত করব। তােদর সবার এক রাজা হেব। তারা আর িট জািত হেয় থাকেব না আর ই রাে য িবভ হেয়
থাকেব না। ২৩ তারা তােদর রা দবেদবী, ভয় র মিূ িল ও অপরাধ বারা িনেজেদর অবমাননা করেব না। িক আিম
তােদর সই সম ান থেক র া করব যখােন তারা পাপ করত। আিম তােদর ধেুয় িচ করব। তারা আমার লাক হেব
এবং আিম তােদর ঈ বর হব।

২৪ “‘আমার দাস দায়দূ তােদর রাজা হেব। তােদর সকেলর একিট মা র মষপালক আেছ। তারা আমার িনয়ম মেন চলেব
ও িবিধ পালন করেব এবং আমার কথা অনসুাের কাজ করেব। ২৫ আিম আমার দাস যােকাবেক য দশ িদেয়িছলাম সই দেশ
তারা বাস করেব। তামােদর পবূপু ষরা য দেশ বাস করেতন, আমার লাকরা সখােনই বাস করেব। সখােন তারা, তােদর
স ানরা ও তােদর পৗ র- পৗ রীরা এবং তােদর ভিব যেতর সম রজ বাস করেব আর আমার দাস দায়দূ হেব তােদর
িচরকােলর নতা। ২৬ আর আিম তােদর সে একিট শাি র চিু করব। সই চিু হেব িচরকালীন চিু । আিম তােদর আশীবাদ
করব আর তারা সং যায় বিৃ পােব এবং আমার পিব র ান িচরকাল তােদর মে য থাকেব। ২৭ আমার পিব র তাঁবু তােদর
সােথই থাকেব। যাঁ, আিম তােদর ঈ বর হব আর তারা আমার লাক হেব। ২৮ অ য জািতরা জানেব য আিমই রভু আর
এও জানেব য আমার পিব র- ান িচরকােলর জ য ই রােয়েলর মে য রেখ আিম সই জািতেক আমার িবেশষ লাক কের
তেুলিছ।’”

গােগর িব ে বাতা

৩৮ ১ রভরু এই বা য আমার কােছ এল, ২ “ হ মনু যস ান, মােগাগ দেশ গােগর িদেক দখ। স মশক ও তবূল
জািতর িব যাত নতা। আমার হেয় গােগর িব ে কথা বল। ৩ তােক বল রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন,

‘ গাগ তিুম মশক ও তবূেলর িবেশষ বপণূ নতা িক আিম তামার িব ে । ৪ আিম তামায় ব ী কের িফিরেয় আনব।
তামার সনাদেলর সম লাক জনেকও িফিরেয় আনব। আিম তামার অ ব ও অ ব স য িফিরেয় আনব। আিম তামার

মেুখ বঁডি়শ িবঁেধ তামায় িফিরেয় আনব। সম সনারা সাজ পাশাক পরা অব ায় তােদর ঢাল, তরবাির সেমত িফের আসেব।
৫ পার য, কূশ এবং পেূটর স যরা বম ও িশর রাণ পের তােদর সে থাকেব। ৬ সখােন গামর তার সনাদেলর সােথ
থাকেব। সদূুর উ েরর তাগে র কুল ও তার সনাদলও থাকেব। সই ব ীদেলর কুচকাওয়াজ করা লাকরা সং যায় ব ।

৭ “‘ তরী থাক, যাঁ িনেজেক এবং তামার সােথ য সনাদল যাগ িদেয়েছ তােদর তরী রাখ। তামার অব যই নজর রাখা
ও র ত থাকা রেয়াজন। ৮ ব িদন পের তামােক কােজ ডাকা হেব। পেরর বছর িলেত তিুম সই দেশ িফের আসেব, য
দশ যেু র ত থেক অসু হেয়েছ। সই দেশর লাকেদর ব জািত থেক জেডা় কের ই রােয়ল পবেত আনা হেয়িছল।

অতীেত ই রােয়েলর পবত বাের বাের বংস করা হেলও অ য জািতর ম য থেক িফের আসা ঐ লাকরা সবাই িনভেয় বাস
করেব। ৯ িক তিুম তােক আ রমণ করেত আসেব। সম দশেক মেঘর ঘন কােলা আকােশ ঢেক ফলার মত ঢেক ফেল,
তিুম ঝেডর় মত আসেব। তিুম এবং তামার স যরা যারা িবিভ দশ থেক এক র হেয়িছল তােদর আ রমণ করেব।’”

১০ রভু আমার সদা রভু বেলন: “ সই সময় তামার মেন এক িচ া আসেব, তিুম পিরক না করেত করেব।
১১ তিুম বলেব, ‘আমরা িগেয় সই রাচীরহীন শহর আ রমণ করব। ঐ লাকরা শাি েত বাস কের, িনেজেদর িনরাপদ মেন
কের। তােদর র ার জ য শহর রাচীের ঘরা নয়। তােদর দরজায় তালার যব া নই, এমনিক, কপাট বলেতও িকছ ু নই।
১২ তামার অিভ রায় এই। আিম ঐ লাকেদর পরািজত করব ও তােদর মূ যবান িজিনস কেড় নব। বংস হেয় িগেয়িছল
িক পনুরায় লাক জন বারা অিধকৃত অ ল িলর িব ে আিম যু করব। আিম ই রােয়লীয়েদর িব ে যু করব যারা
িবিভ জািত থেক এেস এক র হেয়িছল। ঐ লাকেদর গা-পাল ও অ যা য ধনস দ রেয়েছ। তারা পিৃথবীর কে র বাস
কের। বলবান জািতেদর অ য শি শালী দেশ যাবার জ য ঐ ান িদেয় রমণ করেত হয়।’

১৩ “িশবা, দদান, তশীেশর সম যবসায়ীরা এবং আর য নগেরর সােথই তারা যবসা কের তারা এেস িজে স করেব,
‘ তামরা িক মূ যবান র য সাম রী লঠু করেত এেসছ? তামরা িক তামােদর সনাদল িনেয় ঐসব উ ম িজিনস িছিনেয়
নবার জ য ও সানা, পা, গ , মাষ ও স ি লঠু করেত এেসছ? তামরা িক সম মূ যবান িজিনস িনেয় িনেত এেসছ?’”

১৪ ঈ বর বলেলন, “মনু যস ান, আমার হেয় গােগর সােথ কথা বল। তােক বল রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন:
‘আমার রজারা য সময় শাি েত ও িনরাপেদ রেয়েছ স সময় তামরা আমার রজােদর আ রমণ করেত আসেব। ১৫ তিুম
তামার সদূুর উ েরর িনবাস থেক ব জনেক সােথ কের আনেব। তারা সবাই ঘাডা়য় চেড় আসেব। তিুম এক িবশাল ও বলবান
সনাদল হেব। ১৬ তামরা ই রােয়ল, আমার লাকেদর িব ে যু করেত আসেব। তামরা ঝ ার মেঘর মত সই দশ ঢেক
ফলার জ য আসেব। যখন সময় হেব, আিম তামােদর আমার দেশর িব ে যু করবার জ য আনব। তখন সম জািত
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জানেব য আিম কত শি শালী! তারা আমােক স ান করেত িশখেব এবং জানেব য আিম কত পিব র। তামার রিত আিম
যা করব তা তারা দখেব!’”

১৭ রভু আমার সদা রভু বেলন, “ সই সময়, লােক রণ করেব য আিম অতীেত তামার স বে বেলিছলাম। তারা
এও রণ করেব য আিম আমার দাসসমহূ, ভাববাদীেদর যবহার কেরিছলাম। তারা রণ করেব য অতীেত ই রােয়েলর
ভাববাদীরা বেলিছল য আিম তামােদর িব ে তামােক িনেয় আসব।”

১৮ রভু আমার সদা রভু বেলন, “ সই সমেয় গাগ ই রােয়ল দেশর িব ে যু করেত আসেব আর তখন আিম আমার
রাধ রকাশ করব। ১৯ আমার রাধ ও অ বালায় আিম এই রিত িত করিছ: ই রােয়েল এক রচ ভিূমক হেব।

২০ সই সময়, সম জীবজ ভেয় কাঁপেব। সমেু রর মাছ, আকােশর পািখ, মােঠর প রা এবং সম সরীসপৃ ভেয় কাঁপেব।
পবত িল পেড় যােব, চেূডা় েলা বংস হেব আর রাচীর েলা মািটেত ভে পডে়ব!”

২১ রভু আমার সদা রভু বেলন, “আর ই রােয়েলর পবেত আিম গােগর িব ে সব রকেমর আত আনব। তার স যরা
এত ভীত হেব য এেক অপরেক আ রমণ কের হ যা করেব। ২২ আিম রাগ ও মতৃু্য বারা গাগেক শাি দব। আিম
িশলাবিৃ , অি এবং গ ক গােগর রিত ও ব জািত থেক সংগহৃীত তার সনাদেলর রিত বষাব। ২৩ তখন আিম আমার
মহ ব ও পিব রতার রমাণ দব। তখন অেনক জািত আমার পিরচয় পেয় আমােকই রভু বেল জানেব।

গাগ ও তার সনাদেলর মতৃু্য

৩৯ ১ “মনু যস ান আমার হেয় গােগর িব ে এই কথা বল। বল রভু আমার সদা রভু বেলন, ‘ হ গাগ, তিুম মশক
ও তবূেলর বপণূ নতা িক আিম তামার িব ে । ২ আিম তামােক ব ী কের ফরত আনব। আিম তামায়

সদূুর উ র থেক ই রােয়েলর পবেতর িব ে যু করেত আনব। ৩ িক আিম তামার বাম হাত থেক ধনকু সিরেয় দব
আর ডান হাত থেক তামার তীর িল খিসেয দব। ৪ তিুম ই রােয়েলর পবেত িনহত হেব। তিুম, তামার সনাদল এবং
তামার সে র সম লাকজন যেু িনহত হেব। আিম তামােক সব রকেমর পািখ ও ব য প েদর খা য িহসােব দব। ৫ তিুম

শহের রেবশ করেব না। তামােক খালা মােঠ হ যা করা হেব। একথা আিমই বেলিছ।’” রভু আমার সদা রভইু এই কথা
বেলেছন।

৬ ঈ বর বেলেছন, “আিম মােগাগ ও সমেু রর উপকূেল বসবাসকারী সম লাকেদর উপের আ ন পাঠাব। তারা মেন কের
য তারা িনরাপেদ আেছ িক তারা জানেব য আিমই রভ।ু ৭ আিম আমার পিব র নাম ই রােয়েল াত করব, আিম তােদর
বারা আমার নাম আর অপিব র হেত দব না। জািতগণ জানেব য আিমই রভ,ু আিমই ই রােয়েলর পিব র একজন।

৮ দখ, সই সময় আসেছ যখন তা িস হেব!” রভইু এইসব কথা বেলেছন। “ সই িদেনর কথাই আিম বলিছ।
৯ “ সই সময় ই রােয়েলর শহের বসবাসকারীরা বাইের মােঠ যােব। তারা শ েদর ঢাল, ধনকু, তীর, লািঠ ও বশা এই

সম অ র সং রহ কের তা পিুডে়য় ফলেব। তারা সাত বছর ধের সই সম কাঠ বালািন িহসােব যবহার করেব।
১০ তােদর আর মাঠ থেক কাঠ কুডা়েত বা বন থেক কাঠ কেট আনেত হেব না কারণ তারা অ র-শ রই বালািন িহসােব
যবহার করেব। তারা লঠু করেত আসা স যেদর কাছ থেক তােদর মূ যবান র যই কেড় নেব।” রভু আমার সদা রভু

এই কথা বেলন।
১১ ঈ বর বেলন, “ সই সময়, আিম গাগেক কবর দবার জ য ই রােয়েল একিট ান বেছ নব। পিথকেদর উপ যকায়,

য ান মতৃ সাগেরর পবূ িদেক অবি ত সখােন তােক কবর দওয়া হেব। তা পিথকেদর পথ অবেরাধ করেব। কারণ গাগ ও
তার সনাদল সই ােন কবর হেব। লােক সই ানেক ‘ গাগ এর স যেদর উপ যকা িহেসেবও অিভিহত করেব।’ ১২ দশ
িচ করার জ য ই রােয়েলর পিরবার সাত মাস ধের তােদর কবের দেব। ১৩ দেশর সাধারণ লাক ঐসব শ সনােদর

কবর দেব। আিম যিদন িনেজেক গৗরবাি বত করব সিদন ঐ লােকরা িব যাত হেয় উঠেব।” রভু আমার সদা রভু এই
কথা বেলেছন।

১৪ ঈ বর বেলন, “কমীরা সম িদন ধের ঐ মতৃ স যেদর কবর করেব যােত দশ িচ হয়। ঐ কমীরা সাত মাস ধের
পির রম করেব। পের মতৃ দেহর জ য এিদেক ওিদেক অনসু ান করেব। ১৫ সই সব কমীরা খুঁজেত খুঁজেত এধাের ওধাের
যােব। তােদর মে য যিদ কউ এক টকুেরা অি দেখ তেব তার ধাের িচ িদেয় রাখেব। যত ণ পয না কবর খাঁডা়র লাক
এেস গাগ সনােদর উপ যকায় তা কবর না দয় সই পয সই িচ দওয়া থাকেব। ১৬ মতৃ লাকেদর নগেরর নাম হেব
হােমানা। এইভােব তারা সই দশ করেব।”

১৭ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “ হ মনু যস ান, আমার হেয় সম পািখ ও ব য প র সােথ কথা বল। তােদর
বল, ‘এখােন এস! এখােন এস! এেস চারধাের জেডা় হও। তামােদর জ য আিম য বিল র ত কেরিছ তা ভ ণ কর।
ই রােয়েলর পবেত এক মহায হেব। এস মাংস খাও, র পান কর। ১৮ তামরা বলবান সে যর দহ হেত মাংস খােব ও
পিৃথবীর নতােদর র পান করেব। তারা সকেল বাশেনর পাঁঠা, মষশাবক, ছাগল ও মাটা সাটা ষাঁড।় ১৯ তামরা যতটা চাও
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ততটাই মদ খেত পােরা, পণূ না হওয়া পয র পান করেত পােরা। আিম তামােদর জ য য বিল হনন কেরিছ তা তামরা
খােব ও পান করেব। ২০ আমার টিবল থেক খাবার জ য তামােদর জ য রচরু মাংস থাকেব। থাকেব অ ব, রথচালকগণ,
বলবান স যরা এবং অ য সব যা ারা।’” রভু আমার সদা রভু ঐ কথা বেলেছন।

২১ ঈ বর বলেলন, “আিম অ য জািতেদর আমার কাজ দখাব আর তারা আমায় স ান করেত করেব! শ েদর িবপে
আিম য শি যবহার কেরিছ তাও তারা দখেব। ২২ সই িদন থেকই ই রােয়ল পিরবার জানেব য আিমই তােদর রভু
ও ঈ বর। ২৩ জািতগণ জানেব কন ই রােয়ল পিরবারেক ব ী কের অ য দেশ িনেয় যাওয়া হেয়িছল। তারা জানেব আমার
লাকরা আমার িব ে দাঁিডে়য়িছল বেলই আিম তােদর থেক ঘেুর দূের িগেয়িছলাম। আিম তােদর শ বারা পরািজত হেত

িদলাম বেলই আমার লাকরা যেু িনহত হল। ২৪ তারা পােপ িনেজেদর অ িচ করল, তাই তােদর কােজর জ য আিম শাি
িদলাম। আিম তােদর থেক দূের গলাম ও তােদর সাহা য করেত অ বীকার করলাম।”

২৫ তাই রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন: “এখন আিম যােকােবর পিরবারেক ব ী ব থেক িনেয় আসব। আিম
সম ই রােয়ল পিরবােরর রিত দয়া করব। আিম আমার পিব র নােমর পে উে যাগী হব। ২৬ তারা সবসময় য আমার
িব াচরণ করত এই ল া লাকরা ভেুল যােব। তারা িনেজেদর দেশ িনরাপেদ থাকেব। কউ তােদর ভয় দখােব না।
২৭ আিম অ য দশ থেক আমার রজােদর িফিরেয় আনব। আিম শ েদর দশ থেক তােদর সং রহ করব, তখন ব জািত
দখেত পােব য আিম কত পিব র। ২৮ তারা জানেব য আিমই রভ,ু তােদর ঈ বর, কারণ আিমই তােদর ঘর বাডী় ছেড়

অ য দেশ ব ী িহেসেব যেত বা য কেরিছলাম। আর আিমই তােদর আবার এক র কের তােদর িনেজেদর দেশ িফিরেয়
এেনিছ। তােদর একজনও পছেন পেড় থাকেব না। ২৯ আিম ই রােয়ল পিরবােরর ওপর আমার আ া ঢেল দব আর সই
সমেয়র পের আর কখনও আমার রজােদর কাছ থেক মখু িফিরেয় নব না।” রভু আমার সদা রভইু এইসব কথা বেলন।

নতনু মি র

৪০ ১ িনবাসেন যাবার পঁিচশতম বছেরর েত অথাৎ মােসর দশম িদেন রভরু শি আমার উপর এল। এ হল বািবলীয়রা
জ শােলম অিধকার করার চৗ বছর পেরর কথা। সই িদন রভু দশেন আমােক সখােন িনেয় গেলন।

২ একিট দশেন, ঈ বর আমােক ই রােয়ল দেশ বহন কের িনেয় িগেয় এক উঁচু পবেতর কােছ নািমেয় িদেলন। সই পবেতর
ওপর আমার চােখর সামেন শহেরর মত দখেত একিট অ ািলকা িছল। ৩ রভু আমােক সখােন িনেয় গেলন। সখােন, ঘসা
মাজা িপতেলর মত চ চ করেছ এমন একজন পু ষেক দখলাম। সই লাকিটর হােত মাপার জ য িফেত ও লািঠ িছল।
িতিন ফটেকর ধােরই দাঁিডে়য় িছেলন। ৪ সই পু ষ আমায় বলেলন, “ হ মনু যস ান, তামার চাখ ও কান যবহার কর।
ঐসব িজিনেসর িদেক দখ ও আমার কথা শান। আিম তামায় যা দখাই তােত মন দাও কারণ তামােক ঐসব দখাবার
জ যই এখােন আনা হেয়েছ। তিুম যা দখেব তা অব যই ই রােয়ল পিরবারেক জািনও।”

৫ আিম একটা দওয়াল দখলাম যা মি েরর বাইের মি রেক চারধাের িঘের িছল। সই পু ষিটর হােত িছল মাপার
মাপকািঠ। ল বা হােতর মাপ অনসুাের তা িছল ৬ হাত ল বা। পু ষিট যখন দওয়ােলর র মাপেলা তা এক মাপকািঠর
সমান হল আর রাচীেরর উ তাও এক মাপকািঠর সমান হল।

৬ তারপর সই পু ষিট পবূ িদেকর দরজার কােছ িগেয় িসঁিড় িদেয় উপের উেঠ সই দরজার মেুখর চওডা়টা মাপল, তা
মােপ এক মাপকািঠ হল। ৭ র ীেদর ঘর িল িছল মােপ ল বায় এক মাপকািঠ ও চওডা়য় এক মাপকািঠ। ঘর িলর মে যর
দওয়াল চওডা়য় ৫ হাত িছল। রেবশ পেথর বারা ার িদেকর মখুিট যিট মি েরর িদেক মখু কের িছল তাও রে এক মাপ

কািঠ। ৮ তারপর সই পু ষিট বারা ািট মাপেলন। ৯ তা ল বায় ৮ হাত হল। পু ষিট দরজার ধােরর দওয়ালও মাপল।
রে যক পােশর দওয়াল চওডা়য় ২ হাত হল। বারা ািট মি েরর িদেক মখু কের রেবশ পেথর শেষ িছল। ১০ রেবশ

পেথর ইধাের িতনিট কের ছাট ছাট ঘর িছল। রে যকটা ঘেরর মাপ এক এবং তােদর পােশর দওয়াল েলাও মােপ এক
িছল। ১১ পু ষিট রেবশ পেথর মখুিট মাপল। সটা িছল রে ১০ হাত এবং ল বায় ১৩ হাত। ১২ রে যকিট ঘেরর সামেন
একিট নীচু রাচীর িছল; সই রাচীর দেঘ্য ও রে িছল ১ হাত। ঘর েলা িছল বগাকৃিত। রিতিট দওয়াল িছল ৬ হাত।

১৩ পু ষিট একিট ঘেরর ছােদর কাণ থেক অপর ঘেরর ছােদর কাণ পয রেবশপথিট মাপেল তা মােপ ২৫ হাত হল।
রে যকিট দরজা অপর দরজার িবপরীত িছল। ১৪ পু ষিট পােশর দওয়াল িলর রে যকিট পাশ, এমনিক গাডী়-বারা ার
ই ধােরর দওয়াল িলও মাপল। সবসেমত মাপ িছল ৬০ হাত। §১৫ বাইেরর দরজার িভতেরর ধার থেক দূেরর বারা ার
রা িট িছল ৫০ হাত। ১৬ সব কিট র ীেদর ঘেরর ওপের পােশর িদেক দওয়ােল ও অিলে ছাট ছাট জানালা িছল।

জানালা িলর চওডা় িদকটা রা ার িদেক মখু কের িছল। পােশর িদেকর দওয়াল েলােত এবং ঝলু বারা ায় খজরু গােছর
ছিব খাদাই কের আঁকা িছল।

§৪০:১৪ এই পদ এর অথ খবুই অিনি ত।
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রা েণর বাইেরর িদক
১৭ তারপর পু ষিট আমােক বাইেরর রা েণ িনেয় গল। আিম সই রা েণর চারধাের ি রশিট ঘর ও পাথের বাঁধােনা

ভিূম দখেত পলাম। ঘর িল দওয়ােলর ধাের ও র ের বাঁধােনা ভিূমর িদেক মখু কের িছল। ১৮ দরজািট ল বায় যতখািন,
র ের বাঁধােনা ভিূমিট রে ততখািনই িছল। পাথের বাঁধা ভিূমিট রেবশ পেথর ভতেরর িদেকর শষ পয িব ৃত িছল।

এটা িছল নীেচর শান বাঁধােনা জায়গা। ১৯ পু ষিট নীেচর রেবশ পেথর ভতেরর িদক থেক ভতেরর রা েনর বাইেরটা
পয মাপেল তা মােপ পবূিদেক ও উ ের ১০০ হাত হল।

২০ তারপর, সই পু ষিট বাইেরর রা ন িঘের য দওয়াল, সই দওয়ােলর উ র িদেক য ফটক িছল তা দেঘ্য ও
রে মাপল। ২১ এই রেবশ পথ তার পােশর িতনেট কের ঘর এবং তার বারা া সবই মেপ রথম দরজাটার মত হল।
রেবশ পথিট দেঘ্য ৫০ হাত ও রে ২৫ হাত হল। ২২ এর জানালা িল, বারা া এবং খািদত খজরু গােছর িচে রর

মাপেজাক সব আেগর দরজার মতই িছল। বাইেরর িদক থেক সাতিট ধাপ সই দরজার কােছ পৗঁেছ িদত এবং এর বারা া
িছল রেবশ পেথর িভতেরর িদকটার শষ পয । ২৩ রা েণর উ র িদেকর দরজা বরাবর িভতেরর রা েণ খাবার জ য
একিট দরজা িছল। এ দরজা পেূবর িদেকর দরজার মতই িছল। পু ষিট ভতেরর িদেকর দওয়ােলর দরজা থেক বাইেরর
িদেকর দওয়ােলর দরজা মাপল। দরজা থেক দরজার মাপ িছল ১০০ হাত।

২৪ তারপর পু ষিট আমােক দি েণর িদেকর দওয়ােল িনেয় গল। সখােন আর একিট ফটক িছল। পু ষিট সটার পােশর
দওয়াল িলর ও বারা ার মাপ িনল। এেদর মাপ অ য দরজা িলর মােপর সমান হল। ২৫ রেবশ পেথ ও তার বারা ায়

অ য রেবশ বার িলর মত জানালা িছল। রেবশ পথিটর মাপ দেঘ্য ৫০ হাত ও রে ২৫ হাত। ২৬ এই রেবশ
বারিটর সামেন সাতিট ধাপ িছল। এর বারা ািট িছল রেবশ পেথর ভতেরর িদক থেক শষ পয । দরজার পেথর ই

ধােরর দওয়ােল খজরু গােছর আকৃিত খাদাই করা িছল। ২৭ ভতেরর রা েণর দি ণ িদেক একিট রেবশ বার িছল। সই
পু ষিট ভতেরর িদেকর দওয়ােলর দরজা থেক বাইেরর িদেকর দওয়ােলর দরজা পয মাপেল তা দরজা থেক দরজা
পয ১০০ হাত হল।

িভতেরর রা ণ
২৮ তারপর সই পু ষিট দি ণ িদেকর রেবশ বার িদেয় আমায় িভতেরর রা েণ আনল। স এই রেবশ পথিট মাপেল

তা িভতেরর রা েণর আসার অ য রেবশ বার িলর সমান হল। ২৯ এর লােগায়া ঘর িল, পােশর দওয়াল এবং বারা ার
মাপ ও অ য দরজা িলর সমান হল। রেবশ পেথর ও বারা ার চারিদেকই জানালা িছল। রেবশ পথিট দেঘ্য ৫০ হাত
ও রে ২৫ হাত িছল। ৩০ বারা ািট রে ২৫ হাত ও দেঘ্য ৫ হাত িছল। ৩১ এবং এর বারা া িছল দরজার পেথর শেষ
বাইেরর রা েণর গােয়। রেবশ পেথর ই পােশর দওয়ােল খজরু গােছর িচ র খাদাই করা িছল। আটটা িসঁিডর় ধাপ পার
হেলই সই দরজা।

৩২ তখন সই পু ষিট আমােক পবূ িদেকর িভতেরর রা েণ িনেয় চলল। স রেবশ বারিট মাপেল তা অ য রেবশ
বার িলর সমান হল। ৩৩ এর ঘর িল, পােশর রাচীর ও বারা ার মাপ িল অ য রেবশ বােরর সমান িছল। রেবশ

পেথর ও বারা ার চারিদেক অেনক জানালা িছল। রেবশ পথিট ল বায় ৫০ হাত ও চওডা়য় ২৫ হাত িছল। ৩৪ এবং রেবশ
পেথর শেষ িভতেরর রা েণই িছল এর বারা া। রেবশ পেথর ই পােশই িছল খাদাই করা খজরু গােছর আকৃিত। আটিট
ধাপ পার হেলই সই দরজায় পৗঁছােনা যত।

৩৫ তখন সই পু ষিট আমায় উ র িদেকর রেবশ বােরর িদেক িনেয় চলল। সটা মাপা হেল তার মাপ অ য বার িলর
সমান হল। ৩৬ এর ঘর িল, পােশর দওয়াল ও বারা ার মাপ িলও অ য বার িলর সমান হল। রেবশ পেথর ও তার
বারা ার চারধাের অেনক জানালা িছল। রেবশ পথিট মােপ দেঘ্য ৫০ হাত ও রে ২৫ হাত। ৩৭ এবং এর বারা ািট িছল

রেবশ পেথর শেষ বাইেরর রা েণর গােয়। রেবশ পেথর ই পােশর দওয়ােল খজরু গােছর আকৃিত খাদাই করা িছল।
আটিট ধাপ পার হেলই সই ফটক।

বিল র ত করার ঘর িল
৩৮ সখােন একিট ঘর িছল যার দরজা খলুেল এই ফটেকর বারা ায় এেস পেড।় এই হল সই জায়গা যখােন যাজকরা

হামবিলর জ য প ধায়। ৩৯ এই বারা ার ই িদেক দরজার ইধাের িট টিবল িছল। হামবিল, পাপেমাচন নেব য,
এবং অপরাধ মাচন নেবে যর জ য প েদর এই টিবেলই হ যা করা হত। ৪০ এই বারা ার বাইের দরজার রিত পােশ িট
কের টিবল িছল। ৪১ সতুরাং িভতেরর দওয়ােলর িদেক চারিট টিবল এবং বাইেরর দওয়ােলর িদেক চারেট টিবল— মাট
আটিট টিবল যাজকরা নেবে যর িনিমে প বিল দবার জ য যবহার করত। ৪২ হামবিলর জ যও পাথর কেট তরী করা
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চারিট টিবল িছল। এই টিবল িল মােপ ১.৫ হাত ল বা, ১.৫ হাত চওডা় ও ১ হাত উঁচ।ু এই টিবেলর উপের হামবিল ও
অ যা য নেব য িনিম প বিল দবার য রপািতও রাখা হত। ৪৩ এই জায়গায় দওয়ােলর গােয় মাংস ঝালাবার জ য
িতন ইি ল বা আংটাসমহূ িছল। উৎসেগর মাংস টিবল িলর ওপর রাখা হত।

যাজকেদর ঘর িল
৪৪ িভতেরর রা েণ যাজকেদর জ য িট ঘর িছল। **একিট উ র িদেকর ফটেকর পােশ দি ণ িদেক মখু কের। অ যিট

দি ণ িদেক ফটেকর পােশ উ র িদেক মখু কের। ৪৫ সই পু ষিট আমায় বলল, “দি ণ িদেক মখু কের য ঘরিট সিট
মি েরর চ বের সবায় রত যাজকেদর জ য। ৪৬ িক উ র িদেক মখু করা ঘরিট সই সব যাজকেদর জ য যারা বদীেত
পিরচযার কাজ কের। যাজকরা লবী পিরবারেগা ীর িক যাজকেদর এই ি বতীয় দল সেদােকর উ রপু ষ। তারাই একমা র
যারা রভরু সবােথ বিল বদীেত বেয় িনেয় যেত পাের।”

৪৭ পু ষিট িভতেরর রা ণিট মাপেল দখা গল তা এক রকৃত বগে র। দেঘ্য তা ১০০ হাত এবং রে ও তা ১০০
হাত িছল। বদীিট মি েরর সামেন অবি ত িছল।

মি েরর বারা া
৪৮ তারপর সই যি িট আমায় মি েরর দি ণ গাডী় বারা ায় িনেয় িগেয় ই ধােরর দওয়াল মাপল। রিত পােশর

দওয়াল িছল ৫ হাত পু ও ৩ হাত চওডা়। এবং তােদর ম যকার যবধােনর মাপ িছল ১৪ হাত। ৪৯ বারা ািট রে ২০ হাত
ও দেঘ্য ১২ হাত, দশ ধাপ িসঁিড় উেঠ িগেয়িছল বারা া পয । বারা ার ই পােশর দওয়াল িলর জ য রিত দওয়ােল
একিট কের, মাট িট থাম িছল।

মি েরর পিব র ান

৪১ ১ এরপর সই পু ষিট আমায় পিব র ােনর িদেক িনেয় চলল। স সই ঘেরর ই ধােরর দওয়াল মাপল। রিত
পােশর দওয়াল িল ৬ হাত পু িছল। ২ দরজািট রে ১০ হাত এবং দরজার স ুেখর পথিটর ধার িলর রিত পােশ

৫ হাত িছল। পু ষিট সই ঘরিটর মাপ িনেল তা ল বায় ৪০ হাত এবং চওডা়য় ২০ হাত পাওয়া গল।

মি েরর সবােপ া পিব র ান
৩ তারপর সই পু ষিট শেষর ঘের গল এবং দরজার পথিটর ই ধােরর দওয়ােলর মাপ িনল। রে যক পােশর দওয়াল

২ হাত পু ও রে ৭ হাত পাওয়া গল। দরজার িদেকর রা ািট রে ৬ হাত িছল। ৪ তারপর পু ষিট সই ঘরিটর দঘ্য
মাপেলা এবং তা িছল ল বায় ও চওডা়য় ২০ হাত মােপর। সই পু ষিট আমায় বলল, “এইিট সবােপ া পিব র ান।”

মি েরর চারপােশর অ য কামরা িলর কথা
৫ তারপর সই পু ষিট মি েরর দওয়ােলর মাপ িনেল তা ৬ হাত পু পাওয়া গল। মি েরর চারধাের পােশ পােশ

অেনক কামরা িছল যারা রে ৪ হাত িছল। ৬ পা ব কামরা িল িছল একটার ওপের আেরকটা এবং এইভােব িতনিট িবিভ
তেল িছল। রিতিট তলায় ৩০িট কের ঘর িছল। মি েরর দওয়ালিট এমন ভােব গডা় য তােত স ীণ তাক িছল। এই স ীণ
তােকর উপেরই পােশর কামরা িল তরী করা হেয়িছল, িক মি েরর দওয়ােলর সে তােদর কান যাগ িছল না। ৭ মি েরর
চারধােরর পা ব কামরা িলর রিতিটর মেঝ তার নীেচর তলার মেঝর থেক চওডা় িছল। মি েরর চারধােরর কামরা িলর
দওয়াল িল উপেরর িদেক যতই উঠল ততই স হেত থাকল ফেল উপেরর তলার কামরা িল চওডা় িছল। নীেচর তলা থেক

উপর তলা পয মােঝর তলা িদেয় একটা িসঁিড় উেঠ িগেয়িছল।
৮ আিম এও দখলাম য মি েরর মেঝর চারিদক উঁচ।ু এটা িছল পােশর কামরা িলর িভত, এবং উ তায় ৬ হাত। ৯ পােশর

কামরা িলর বাইেরর দওয়াল েলা িছল ৫ হাত পু । এক খালা জায়গা মি েরর পােশর কামরা িলর ও ১০ যাজকেদর কামরার
মােঝ িছল। এটা রে ২০ হাত এবং মি েরর চারধাের িব ৃত িছল। ১১ পােশর কামরার দরজা িল ঐ উঁচু জিমেত খলুত।
উ র িদক িদেয় ও দি েণর িদক িদেয় রেবশ পথ িছল। উঁচু জিমিট চার ধাের চওডা়য় ৫ িকউিবট িছল।

১২ মি েরর পি ম িদেক, এই সীমাব ানিটেত ††একিট অ ািলকা িছল। অ ািলকািট রে ৭০ হাত ও দেঘ্য ৯০ হাত
মােপর িছল। রা েণর দওয়াল চার ধােরই ৫ হাত কের পু িছল। ১৩ তারপর পু ষিট সই মি রিট মাপল। মি রিট মােপ

**৪০:৪৪ িভতেরর … িছল অথবা “গায়কেদর জ য ঘর িছল।”
††৪১:১২ সীমাব ান একিট ান যিট ধমুা র যাজকেদর জ য সীমাব িছল।



িযিহে ল ৪১:১৪ 51 িযিহে ল ৪২:১৪

১০০ হাত ল বা হল। দালান ও দওয়াল সেমত জায়গািটও ল বায় ১০০ হাত হল। ১৪ মি েরর সামেন পবূ িদেকর সীমাব
জায়গািট ল বায় ১০০ হাত িছল।

১৫ পু ষিট পি মিদেক, সীমাব ানিট অ ািলকািটর মাপ িনল। এক দওয়াল থেক অপর দওয়াল পয তা মােপ ১০০
হাত হল।

সবােপ া পিব র ান, পিব র ান ও গাডী় বারা াটার য িদকটা ভতেরর রা েণর িদেক মখু কের িছল ১৬ তার
দওয়ােল কােঠর ত া সমহূ িছল। সম জানালা ও দরজার ধাের স কের কাঠ লাগােনা িছল। দরজা পেথ মি েরর মেঝ
থেক জানালা পয এবং দওয়ােলর অংশ পয দরজা পেথর ওপের কােঠর ত া িছল।

১৭ মি েরর িভতেরর ও বাইেরর কামরা িলর দওয়ােল ক ব দূত এবং খজরু গােছর আকৃিত খাদাই করা িছল। ১৮ ক ব
দূত িলর মােঝ িছল খজরু গাছ। রিতিট ক ব দূেতর িট কের মখু িছল। ১৯ ক ব দূেতর একিট মখু িছল মানেুষর মত
যা খজরু গােছর িদেক মখু কের িছল। অ য মখুিট িসংেহর মত যা অপর িদেকর খজরু গােছর িদেক মখু কের িছল। এসব
আকৃিত মি েরর চারধাের খাদাই করা িছল। ২০ মেঝ থেক দরজার উপর পয পিব র— ােনর সম দওয়ােল ক ব দূত
ও খজরু গােছর আকৃিত খাদাই করা িছল।

২১ পিব র ােনর ই ধােরর দওয়াল েলা িছল বগাকৃিত। পিব রতম ােনর সামেন একিট িজিনষ িছল যা দখেত
২২ অেনকটা কােঠর তরী একিট বদীর মত যা উ তায় ৩ হাত ও ল বায় ২ হাত এবং চওডা়য় ২ হাত। এর ধার িল এবং িভি
কােঠর তরী িছল। পু ষিট আমায় বলেলন, “এইিট সই টিবল যা রভরু সামেন রেয়েছ।”

২৩ পিব র ােন ও সবােপ া পিব র ােন জাডা় দরজা িছল। ২৪ রিতিট ছাট দরজা িনেজর থেক খেুল যেত পারত।
রিতিট দরজায় রকৃতপে িট চ রাকাের আব নশীল দরজার হাতল িছল। ২৫ এছাডা়ও পিব র ােনর দরজা িলেত ক ব

দূত ও খজরু গাছ খাদাই করা িছল। এ িল দওয়ােল খািদত আকৃিতর মত িছল। গাডী় বারা ার সামেন িছল কােঠর ছাদ।
২৬ সখানকার জানালা িলর চার ধাের কাঠােমা িছল এবং বারা ার উভয় পােশর দওয়ােল বারা ার ছােদ ও মি েরর চার
ধােরর ঘর িলেত খজরু গােছর আকৃিত িছল।

যাজকেদর কামরা

৪২ ১ তারপর সই পু ষিট উ র িদেকর রেবশ বােরর মে য িদেয় আমােক বাইেরর রা েণ িনেয় এল। স আমােক
পি ম িদেকর অেনক কামরা রেয়েছ এমন এক রা েণ িনেয় চলল যিট িনিষ জায়গার পি েম এবং উ েরর

রা েণর িদেক িছল। ২ পাথেরর তরী বাডী়িট ল বায় ১০০ হাত ও চওডা়য় ৫০ হাত িছল। লাক জন রা েণর উ র িদক
িদেয় এেত রেবশ করত। ৩ পাথেরর তরী বাডী়িট িছল িতনতলা উঁচু এবং তােত ঝলু বারা া িছল। ২০ হাত মােপর িভতেরর

রা ণিট িছল ঐ বাডী় ও মি েরর ম য ােন। অ য িদেকর কামরা িল বাইেরর রা েণর শান বাঁধান জায়গািটর িদেক মখু
কের িছল। ৪ রেবশ পথিট উ র িদেক থাকা সেৎ বও, রে ১০ হাত ও দেঘ্য ১০০ হাত একিট রা া রা ণিটর দি ণ
পাশ বরাবর চেল িগেয়িছল। ৫–৬ যেহতু দালানিট উ তায় িতনতল িবিশ িছল এবং তােত বাইেরর রা েণর মত থাম িছল
না তাই উপেরর কামরা িল মে যর ও তলার কামরা িলর থেক িপছেনর িদেক িছল। উপেরর তল রে মে যর তেলর চেয়
এবং মে যর তল রে নীেচর তেলর চেয় স িছল কারণ সই ােন ঝলু বারা া িছল। ৭ তার বাইের িছল এক দওয়াল,
যা কামরা িলর সােথ সমা রাল ভােব বাইেরর রা ণ বরাবর িগেয়িছল। কামরা িলর সামেন তা ৫০ হাত পয িব ৃত িছল।
৮ য কামরা িল বাইেরর রা ন বরাবর িছল তারা দেঘ্য ৫০ হাত যিদও মি েরর িদেকর দালানিট স ূণ দেঘ্য ১০০ হাত
িছল। ৯ দালানিটর পবূ িদেক এই কামরা িলর তলায় িছল রেবশপথ আর তাই লােক বাইেরর রা ণ থেক এেত রেবশ
করেত পারত। ১০ রেবশ পথিট িছল রা েণর গােয় দওয়ােলর আরে ।

দি ণ িদেকও, খালা চ বের কেয়কিট ঘর িছল এবং কেয়কিট িছল এই ঘর িলর সামেন। ১১ এই কামরা িলর সামেন
একিট স রা া িছল। দেঘ্য ও রে সমান িছল এবং একই অব ােন একই রকম দরজা িছল এই িলেত। ১২ বািডি়টর
পবূিদেক দি েণর ঘর েলা রেবেশর িবিভ পথিছল যােত লাকরা দওয়ােলর ধাের খালা চ বেরর স রা া িদেয় এখােন

রেবশ করেত পাের।
১৩ সই পু ষিট আমায় বলল, “সীমাব ােনর এপােশর এবং ওপােশর উ েরর ও দি েণর কামরা িল পিব র। এই

কামরা িল সই সব যাজকেদর জ য যারা রভরু উে ে য নেব য উৎসগ কের। সই ােনই যাজকরা পিব র নেব য
ভাজন কের এবং সই ােনই তারা পিব র নেব য িল রােখ কারণ এই ান পিব র। পিব রতম নেব য িল হল: শ য
নেব য, পাপেমাচন নেব য এবং অপরাধ খ ন নেব য। ১৪ য যাজকরা পিব র- ােন রেবশ কের তােদর অব য বাইেরর
রা েন যাবার আেগ পিব র ােন সবার কাপড় খেুল রাখেত হেব। যাজকগণ যিদ মি েরর অ য অংেশ, যখােন অ য

যাজকরা রেয়েছ সখােন যেত চায়, তেব তােক এই ঘের িগেয় অ য পাষাক পরেত হেব।” তােদর এই রকম অব যই করেত
হেব কারণ তােদর সবা ব র হেছ পিব র।
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বাইেরর রা ণ
১৫ সই পু ষিট মি েরর িভতেরর অংেশর মাপ নওয়া শষ কের আমােক পেূবর িদেকর দরজার কােছ এেন সই সম

জায়গা মাপল। ১৬ স পেূবর িদক একটা মাপকািঠর সাহাে য মাপেল তা ল বায় ৫০০ হাত পাওয়া গল। ১৭ িতিন উ র িদক
মাপেল তাও দেঘ্য ৫০০ হাত হল। ১৮ দি ণ িদক মাপেল তাও ল বায় ৫০০ হাত হল। ১৯ পি ম িদকটাও ল বায় ৫০০
হাত হল। ২০ তারপর িতিন মি েরর চারধােরর চারিট দওয়াল মাপেলন। দওয়ালিট ল বায় ৫০০ হাত এবং চওডা়য় ৫০০
হাত িছল। এিট পিব র ানিটেক সাধারণ ােনর থেক আলাদা কের রেখিছল।

রভু তাঁর রজাগেণর মে য বাস করেবন

৪৩ ১ সই পু ষিট আমােক পেূবর িদেকর রেবশ বােরর িদেক িনেয় চলল। ২ সখােন পবূ িদক থেক ই রােয়েলর
ঈ বেরর মিহমা এেস উপি ত হল। ঈ বেরর রব সমেু রর গজেনর মত মেন হল এবং তাঁর মিহমার আেলায় ভিূম

আেলািকত হল। ৩ এই দশনিট িছল সিটর মত যখন আিম দেখিছলাম িতিন জ শােলম শহর বংস করেত এেসিছেলন এবং
কবার নদীর ধাের আিম য দশন দেখিছলাম সটার মত। ৪ পবূ িদেকর দরজা থেক রভরু মিহমা মি েরর মে য এল।

৫ তারপর আ া আমায় তেুল িনেয় ভতেরর রা েণর মে য িনেয় এল। রভরু মিহমা মি র পিরপণূ হল। ৬ আিম কাউেক
মি েরর ভতর থেক আমার সােথ কথা বলেত নলাম। সই মানষুিট তখনও আমার পােশ দাঁিডে়য়িছল। ৭ মি েরর ভতর
থেক আসা সই রব আমায় বলেলন, “ হ মনু যস ান, আমার িসংহাসন ও পাদেদশ সেমত এই আমার ান। আিম এই
ােন ই রােয়েলর লাক জেনর মােঝ িচরকােলর জ য বাস কির। ই রােয়ল পিরবার আমার নাম পনুরায় কলি ত করেব

না। রাজারা ও তােদর রজারা মিূ পজূা করেব না অথবা এই ােন তােদর রাজােদর মতৃেদহ কবর কের আমার নামেক
লি ত করেব না। ৮ তারা আমার চৗকােঠর পােশ তােদর চৗকাঠ এবং আমার দরজায় খুঁিটর পােশ তােদর দরজার খুঁিট লািগেয়
আমার নামেক লি ত করেব না। অতীেত কবল একিট দওয়াল তােদর আমার কাছ থেক পথৃক করত। তাই রে যকবার
পাপ কাজ কের ও ভয় র ঐসব কাজ কের তারা আমার নামেক অপিব র কেরেছ। সই জ য আিম হেয় তােদর বংস
কেরিছলাম। ৯ এখন তারা তােদর যৗন পাপ, ‡‡তােদর রাজােদর মতৃেদহ আমােদর কাছ থেক দূের সিরেয় িনেয় যা , তাহেল
আিম িচরকাল তােদর সে বাস করব।

১০ “এখন হ মনু যস ান, ই রােয়ল পিরবারেক ঐ মি েরর স বে বল। তাহেল যখন তারা সই মি েরর পিরক নার
স বে জানেব তখন তারা তােদর পাপ স বে লি ত হেব। ১১ আর তােদর কৃত সম ম কােজর জ য তারা লি ত
হেব। তারা সই মি েরর ন শা স বে জানকু। জানকু িকভােব তা গডা় যােব, রেবশ বার ও র ান বার কাথায় স
সব এবং মি েরর সম নকশাটাই জানকু। তার িবষেয় য িবিধ ও িনয়ম রেয়েছ, তাও তােদর িশিখেয় িদও। এবং রে যেক
যন দখেত পায় এবং মি েরর িবিধসমহূ পালন কের সই জ য এ িল রে যেকর জ য লখ। ১২ মি র স বে এই হল

িবিধ: এই সীমানার ম যবতী য পাহাড,় তার চেূডা়র সম জায়গাটাও অিত পিব র। মি র স বে িবিধ িল এই:

বদীর িবষেয়
১৩ “ল বা মাপকািঠ যবহার কের হাত বদীর মাপ এইরকম। বদীর গাডা়য় চারিদেক য গত খাঁডা় রেয়িছল তার গভীরতা

১ হাত, রে রিত ধাের ১ হাত। তার ধােরর কানা বেুডা় আ ুল থেক কেড় আ ুেলর য দূর ব তার সমান। আর বদীিট
উ তায় এই রকম: ১৪ মািট থেক তলার রা পয গাডা়র মাপ ২ হাত, রে ১ হাত এবং ছাট ধার থেক বড় ধার মােপ
৪ হাত, রে ২ হাত। ১৫ বদীেত পিব র আ েনর জায়গাটা উ তায় ৪ হাত। চার কাণ িশংেয়র আকােরর। ১৬ বদীেত
আ েনর য জায়গাটা তা মােপ দেঘ্য ১২ হাত এবং রে ১২ হাত, আকাের এেকবাের বগে র। ১৭ গা থেক বিরেয় আসা
স তাকিটও আকাের বগে র, মােপ ল বায় ১৪ হাত ও রে ১৪ হাত। এর ধারিট রে ১/২ হাত। (এর িভি যা এেক
িঘের রেয়েছ তা হল রে ২ হাত।) বদী পয য িসঁিড় চেল গেছ তা পবূ িদেক।”

১৮ তখন সই পু ষিট আমায় বলল, “ হ মনু যস ান, রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলন: ‘ বদীর জ য এই হল
আইন, য সময় তিুম বদী িনমাণ করেব স সময় হামবিল উৎসগ ও র িছটােনা এই অনসুাের কেরা। ১৯ তিুম সােদাক
পিরবােরর জ য পাপাথক বিল িহসােব একিট যবু ষাঁড় দেব। এই লাকরা লবী পিরবারেগা ীর যাজক। এই লাকরা আমার
কােছ উৎসগ এেন আমার সবা করেব।’” রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলেছন। ২০ “ষাঁেডর় িকছটুা র িনেয় তা বদীর
চার কােণর চারিট িসং-এ লাগােব এবং তার চারিদেকর ধােরও লাগােব। এইভােব তিুম অব য বদী িটেক িচ করেব এবং

‡‡৪৩:৯ যৗন পাপ এটা হয়ত মিূ পজূােক অ ভূ করেতা।
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তােক রহণেযা য কের তলুেব। ২১ তারপর পাপাথক বিলর জ য সই ষাঁড় িনেয় তা মি েরর বাইেরর চ বেরর উপযু
জায়গায় পাডা়েব।

২২ “ি বতীয় িদেন তিুম এক িনেদাষ পংু ছাগ উৎসগ করেব। তা হেব পাপাথক বিল। যভােব যাজক ষাঁড় যবহার কের বদী
িচ কেরিছল সই ভােবই তারা এটা িদেয় বদী িচ করেব। ২৩ যখন বদী িচকরেণর কাজ শষ হেব তখন তিুম িনেদাষ এক

যবু ষাঁড় ও তার সােথ এক িনেদাষ পংু মষ এেন তা উৎসগ করেব। ২৪ তারপর তিুম তা রভরু সামেন উৎসগ করেব। যাজকরা
তার উপের ননু িছটােব। তারপর যাজকরা সই ষাঁড় ও পংু মষেক হামবিল িহেসেব রভরু উে ে য উৎসগ করেব। ২৫ সাত
িদেনর রে যক িদেনর পাপাথক বিলর জ য তিুম ছাগ উৎসগ করেব। এছাডা়ও তিুম একিট যবু ষাঁড় ও পােলর পংু মষ তরী
কের রাখেব। এইসব প রা যন িনেদাষ হয়। ২৬ সাতিদন ধের যাজকরা বদীিটেক িচ করেব যােত ঈ বেরর উপাসনার জ য
তা র ত হয়। ২৭ সাত িদেনর পর অ ম িদেন যাজক অব যই হামবিল ও সহভাগীতার বিল বদীেত উৎসগ করেব। তখন
আিম তামায় রহণ করব।” রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন।

ঈ বেরর পিব রতা

৪৪ ১ তারপর সই পু ষিট আমােক মি েরর চ বেরর পবূিদেকর দরজায় িফিরেয় আনল। আমরা দরজার সামেন িছলাম
ও দরজা ব িছল। ২ রভু আমায় বলেলন, “এই দরজা ব থাকেব এবং এটা খালা হেব না। কউ এর মে য িদেয়

রেবশ করেব না কারণ রভু ই রােয়েলর ঈ বর এর মে য িদেয় রেবশ কেরেছন এবং সই জ যই তা ব রাখেত হেব।
৩ কবল শাসকরা রভরু সামেন ভাজ খাবার সময় তার দরজায় বসেত পাের। স অব যই রেবশ পেথর বারা া িদেয়

রেবশ করেব এবং সই পথ িদেয়ই বাইের যােব।”

মি েরর পিব রতা
৪ তারপর সই পু ষ আমােক উ র িদেকর দরজা িদেয় মি েরর সামেন আনল। আিম দখলাম রভরু মিহমায় মি র

ভের উেঠেছ, আিম উপডু় হেয় মািটেত রণাম করলাম। ৫ রভু আমায় বলেলন, “ হ মনু যস ান, য সহকাের দখ! তামার
চাখ ও কান যবহার কর। এই িবষয় িল দখ এবং রভরু মি েরর িনয়ম ও িবিধ স বে আিম যা বিল তা মেনােযাগ িদেয়
শান। মি ের ক রেবশ করেত পারেব এবং ক পারেব না স স বে িনয়ম িল সযে মেনােযাগ িদেয় শান। ৬ তারপর

ই রােয়েলর সম অবা য এবং আমার িবিধ অব াকারী লাকেদর এই বাতা বল। তােদর বল, ‘ রভু আমার সদা রভু এই
কথা বেলন: হ ই রােয়ল পিরবার, তামরা পেূব য সম নাংরা িজিনষ কেরেছা স িল তামােদর ব করেত হেব! ৭ তামরা
িবেদশীেদর আমার মি ের এেনছ আর সই লাকরা রকৃতভােব সু ত িছল না—তারা িনেজেদর স ূণভােব আমােক দয়িন।
এইভােব তামরা আমার মি র অপিব র কেরছ। তামরা চিু ভেঙ জঘ য কাজ কেরছ আর তারপর িট, চিব ও রে
নেব য আমােক িদেয়ছ। ৮ তামরা আমার পিব র িবষয় িলর পিব রতা র া করিন। না, তামরা িবেদশীেদর উপের আমার

পিব র ােনর দািয় ব িদেয়ছ।’”
৯ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “ য িবেদশী রকৃত অেথ সু ত নয়, স আমার মি ের আসেব না—এমনিক

ই রােয়েলর মে য ায়ীভােব বাসকারী কান িবেদশীও নয়। তােক অব যই সু ত হেত হেব এবং মি ের আসার আেগ স
যন িনেজেক স ূণভােব আমার হােত দয়। ১০ অতীেত ই রােয়ল আমােক ছেড় িবপেথ গেল লবীয়রাও আমােক পির যাগ

কেরিছল। ই রােয়ল তােদর মিূ েদর অনসুরণ করার জ য আমায় যাগ কেরিছল। লবীয়রা তােদর সই পােপর শাি
পােব। ১১ আমার পিব র ােনর পিরচযা করার জ য লবীয়েদর মেনানীত করা হেয়িছল। তারা মি েরর রেবেশর দরজা িল
পাহারা িদত, মি ের সবা করত। তারা উৎসেগর জে য প বিল িদত এবং রজােদর জ য হামবিল উৎসগ করত। রজােদর
সাহা য ও সবা করার জ য তােদর বেছ নওয়া হেয়িছল। ১২ িক ঐ লবীয়রা রজােদর আমার িব ে পাপ করেত সাহা য
কেরিছল। তারা লাকেদর মিূ পেূজায় সাহা য কেরিছল! তাই আিম তােদর িব ে এই রিত িত করিছ: ‘তােদর পােপর
জ য তারা শাি ভাগ করেব।’” রভু আমার সদা রভইু এই কথা বেলেছন।

১৩ “তাই আমার উে ে য যাজকীয় কাজ করার জ য লবীয়রা আমার কােছ নেব য িনেয় আসেব না। তারা আমার পিব র
কান িকছরুই কােছ আসেব না। তারা তােদর জঘ য কাজকম িলর ল া বহন করেব। ১৪ িক আিম তােদর আমার মি েরর

য িনেত দব। তারা মি েরর যখােন যা করা কত য তাই করেব।
১৫ “যাজকরা সবাই লবী পিরবারেগা ীর হেলও ই রােয়েলর রজারা আমার থেক তােদর মখু িফিরেয় িনেল কবল

সােদাক পিরবােরর যাজকরাই আমার পিব র ােনর য িনত। তাই কবল সােদােকর উ র পু ষরাই আমার জ য নেব য
উৎসগ করেব। তারা মদ ও র উৎসগ করেত আমার সামেন দাঁডা়েব।” রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন! ১৬ “তারা
আমার পিব র ােন রেবশ করেব আর আমােক সবা করবার জ য আমার টিবেলর কােছ আসেব। আিম তােদর হােত যা
িদেয়িছ তারা তা র া করেব। ১৭ রা েণর দরজা িদেয় ভতের ও মি ের রেবশ করার সময় তারা যন মসীনার কাপড় পের
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এবং িভতেরর রা েণর দরজায় ও মি ের সবা করার সময় তারা যন পশেমর তরী কান িকছ ু না পের। ১৮ তারা মাথায়
মসীনার পাগডী় বাঁধেব ও মসীনার জািঙয়া পরেব এবং এমন িকছ ু পরেব না যােত ঘাম হয়। ১৯ বাইেরর রা েণ লাকেদর
কােছ যাবার সময় পিরচযা করাকালীন য কাপড় পরেত হয় তা ছেড় ফলেব। ঐ কাপড় িল পিব র ঘেরই রেখ আসেব এবং
অ য কাপড় পরেব। এইভােব তারা লাকেদর পিব র কাপড় িলর শ লাভ করেত দেব না।

২০ “এই যাজকরা তােদর মাথা কািমেয় ফলেব না অথবা চলুও ল বা করেব না। তা করেল মেন হেব তারা ঃিখত, রভেুক
সবা করার সেুযাগ পেয় তারা আনি ত নয়। যাজকরা কবল চলু কাটেত পারেব। ২১ কান যাজকই ভতেরর রা েণ আসার

সময় রা ারস পান করেব না। ২২ যাজকরা কখনই িবধবা বা যাগপ র দওয়া হেয়েছ এমন কান মিহলােক িবেয় করেব
না। তারা কবল ই রােয়ল পিরবােররই কান কুমারীেক িবেয় করেত পাের অথবা এমন কান িবধবােক যার মতৃ বামী যাজক
িছেলন।

২৩ “যাজকরা অব যই আমার লাকেদর পিব র ও সাধারণ িজিনেসর মে য রেভদ িক তা িশ া দেব। কানিট িচ,
কানিট অ িচ তা জানেতও তারা অব য লাকেদর সাহা য করেব। ২৪ যাজকরা িবচারসভায় িবচারক হেব; রজােদর িবচার

করার সময় আমার িবিধ অনসুরণ করেব। তারা আমার সম পেব আমার িবিধ িনয়ম িল পালন করেব। তারা আমার িব রােমর
িবেশষ িদনেক স ান করেব ও তা পিব রভােব যাপন করেব। ২৫ তারা কান মতৃ যি র কােছ িগেয় িনেজেদর অ িচ করেব
না। িক মতৃ যি যিদ তােদর বাবা, মা, পু র, ক যা, ভাই অথবা অিববািহত বান হয় তেব তারা অ িচ হেত পাের।
২৬ িচ হেল পের যাজকেদর সাত িদন অেপ া করেত হেব। ২৭ তারপর স সই পিব র ােন িফের যেত পাের িক যিদন
স পিব র ােনর পিরচযা করেত ভতেরর রা েণ যােব, সই িদন তােক িনেজর জ য পাপাথক বিল উৎসগ করেত হেব।”
রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলেছন।

২৮ “ লবীয়েদর অিধকাের য জিম আেছ তার স বে : আিমই তােদর স ি ; তিুম ই রােয়েলর লবীয়েদর কান স ি
দেব না। ই রােয়েল আিমই তােদর আিধকার। ২৯ তারা শ য নেব য, পাপাথক নেব য ও দাষাথক নেব য খাবার জ য

পােব। ই রােয়েলর লােক রভেুক যা িকছইু দয় তা তােদরই হেব। ৩০ ফসল তালার পর, সম রকম শে যর রথম
অংশ যাজকেদর হয়। তামরা ও তামােদর রথম শে যর ভাগ যাজকেদর দেব। একাজ তামােদর গেৃহ আশীবাদ আনেব।
৩১ বাভািবকভােব মারা গেছ বা ব য প েত কামেড় িছঁেডে়ছ এমন কান পািখ বা প র মাংস যাজকরা অব য খােব না।

পিব র কােজ যবহােরর জ য ভিূম ব ন

৪৫ ১ “ই রােয়ল পিরবােরর জ য তামার জিম ব ন করা উিচৎ । ¶¶ সই সময়, জিমর একিট অংশ পথৃক কের রাখেব যা
রভরু জ য পিব র হেব। সই জিমর মাপ দেঘ্য ২৫,০০০ হাত ও রে ২০,০০০ হাত হেব: জিমর সবটাই হেব

পিব র। ২ দেঘ্য ও রে ৫০০ হাত কের একিট চারেকাণা জায়গা মি েরর জ য যবহার করা হেব। মি েরর চারধাের
৫০ হাত চওডা় একিট খালা জায়গা থাকেব। ৩ সই পিব র জায়গার মে য তিুম একিট ২৫,০০০ হাত দীঘ ও ১০,০০০ হাত

রে র জিম মাপেব—মি রটা এই জায়গােতই হেব। মি েরর এই জায়গািট হেব পিব রতম ান।
৪ “পিব র ােনর এই অংশিট যাজক ও মি েরর ভ ৃ যেদর জ য; যারা রভরু সবা করার জ য এিগেয় আেস। সটা

যাজকেদর ঘেরর জ য ও মি েরর জ য। ৫ আেরকিট ান যা মােপ ২৫,০০০ হাত দীঘ ও ১০,০০০ হাত চওডা় তা হেব
লবীয়েদর জ য, যারা মি ের সবা কের। সই জিম লবীয়েদর অিধকাের থাকেব এবং বাস করবার জ য তােদর শহর হেব।

৬ “ সই শহরেক তিুম ২৫,০০০ হাত ল বা ও ৫০০০ হাত চওডা় একিট র দেব। এটা হেব সম ই রােয়ল পিরবােরর
জ য। ৭ পিব র ােনর উভয় পাে ব এবং শহরিটর জিমর একিট ভােগ শাসেকর অংশ থাকেব। সই ানিট হেব পিব র ােনর
পােশ ও পবূ ও পি ম শহেরর সীমানা। ই রােয়েলর কান পিরবারেগা ীর অিধকােরর জিম যত চওডা়, এ জিমও িঠক ততটাই
চওডা় হেব। তা পি ম সীমা থেক পবূ সীমা পয িব ৃত হেব। ৮ এই জিম হেব ই রােয়েলর শাসকেদর স ি । সই
জ য শাসকেদর আমার রজােদর জীবন ক কর কের তালার রেয়াজন হেব না। িক তারা সই জিম ই রােয়লেক তােদর
পিরবারেগা ীর জ য দেব।”

৯ রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলেছন, “ই রােয়েলর শাসকরা, যেথ হেয়েছ আর আমার লাক জেনর রিত
িহং র হােয়া না! ই রােয়লেক তােদর পিরবার গা ী িলর জিম দাও।” রভু আমার সদা রভু এই কথা িল বেলেছন।

১০ “ লাক ঠকােনা ব কর। সিঠক পা া ও মাপ যবহার কর। ১১ ঐফার ( কেনা িজিনস মাপার জ য পা র) ও বাত
(তরল িজিনস মাপার পা র) এর মাপ যন এক হয়। বাত ও ঐফা উভেয়ই যন ১/১০ হামার হয়। ঐ মাপ িল যন হাসেরর

¶¶৪৫:১ ই রােয়ল … উিচৎ আ িরক অেথ, “জিম অিধকার করবার জ য ঘুঁিট চােলা।” লাকেদর মে য যথাথ ভােব জিম
ব ন করবার এটা একটা রথা িছল বা উপায় িছল।
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মাপ অনসুােরই হয়। ১২ এক শেকল ২০ গরার সমান। এক িমনা ৬০ শেকেলর সমান, তা অব যই ২০ শেকল যাগ ২৫
শেকল যাগ ১৫ শেকেলর সমান হয়।

১৩ “এই িবেশষ নেব য িল তামরা অব যই দেব:
রে যক হাসর গম থেক ১/৬ ঐফা গম দাও।
রে যক হাসর বািল থেক ১/৬ ঐফা বািল দাও।

১৪ রিত কার ওিলভ তেলর জ য ১/১০ বাত পিরমাণ ওিলভ তল।
মেন রেখা: দশ বােত এক হাসর হয়। দশ বােত এক কার হয়।
১৫ ই রােয়েলর চারণ ভিূমেত চের
এমন রিতিট ২০০ মষ থেক একিট কের মষ।

“এই িবেশষ নেব য িল শ য নেব য, হামবিলর নেব য ও সহভাগীতার নেব যর জ য। এইসব নেব য লাকেদর
িচ করবার জ য।” রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন।

১৬ “নগেরর রে যেক এই উপহার দবার জ য ই রােয়েলর শাসেকর সে যাগ দেব। ১৭ িক িবেশষ পিব র িদেনর
জ য যা রেয়াজন তা অব যই শাসক দেব। শাসক অব যই উৎসেবর িদন িলর জ য, অমাব যা ও িন ারপেবর জ য, এবং
ই রােয়েলর পিরবােরর সম িবেশষ উৎসেবর জ য হামবিল, শ য নেব য এবং পয় নেব যর যাগান দেব। ই রােয়ল
পিরবারেক পিব র করার জ য য পাপাথক নেব য, শ য নেব য, হামবিল ও সহভাগীতার নেব যর রেয়াজন তা
অব যই যাগােব।”

১৮ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “ রথম মােসর রথম িদেন তিুম একিট িনখুঁত ষাঁড় নেব; মি র পিব র করেত
তা যবহার কর।” ১৯ যাজক পাপাথক বিল থেক িকছটুা র িনেয় তা মি েরর চৗকােঠ, বদীর চার কােণ এবং ভতেরর

রা েনর দরজার চৗকােঠ লাগােব। ২০ সই মােসর স ম িদেনও তিুম অ ােত য যি পাপ কেরেছ ও য অেবাধ তার
জ য ঐ একই কাজ করেব। এইভােব তিুম সই মি র িচ করেব।

িন ারপেবর নেব য
২১ “ রথম মােসর ১৪তম িদেন তিুম িন ারপব পালন করেব। খািমরিবহীন িটর ভােজর পবও সই সময় হয় আর

সাত িদন ধের চেল। ২২ সই সময় শাসক িনেজর জ য ও ই রােয়েলর লাকেদর জ য পাপেমাচন নেব য িহসােব একিট
ষাঁড় উৎসগ করেব। ২৩ উৎসেবর সাত িদেনর রে যকিদন শাসক িনখুঁত সাতিট ষাঁড় ও একিট পংু মষ সরবরাহ করেব। সই

িল রভরু উে ে য হামবিল েপ উৎসগ করা হেব। এছাডা়ও, রে যকিদন তােক একিট কের পংু ছাগও অব যই উৎসগ
করবার জ য িদেত হেব। ২৪ শাসক রে যক ষাঁেডর় সােথ শ য নেব য িহসােব এক ঐফা বািল এবং রিত মেষর সােথ
এক ঐফা পিরমাণ বািল দেব। শাসক রে যক ঐফার শে যর সােথ এক িহন পিরমাণ তলও দেব। ২৫ িন ারপেবর সাত
িদনই শাসক ঐ একই কাজ করেব। স ম মােসর ১৫তম িদেন ঐ উৎসব হয়। এই নেব য িল হেব পাপাথক নেব য,
হামবিলর নেব য, শ য নেব য ও তল উৎসগ।”

িন ারপেবর নেব য

৪৬ ১ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “িভতেরর রা েণর পেূবর িদেকর দরজা স ােহ কাজ করার ছয় িদন ব
থাকেব িক িন ারপেবর িদন ও অমাব যায় তা খেুল দওয়া হেব। ২ শাসক সই দরজার অিল িদেয় িগেয় চৗকােঠ

দাঁডা়েব। যাজক তখন শাসেকর সই হামবিল ও সহভাগীতার নেব য উৎসগ করেব। শাসক িক দরজার মেুখ উপাসনা
করেব এবং তারপর বাইের যােব। সযূ্যা পয সই দরজা ব করা হেব না। ৩ সাধারণ লাকরাও িন ারপেবর িদেন ও
অমাব যার িদেন সই দরজায় দাঁিডে়য় রভরু উপাসনা করেব।

৪ “শাসক িন ারপেবর িদন রভেুক উৎসগ করার জ য অব যই ছিট িনেদাষ মষশাবক ও িনখুঁত পংু মেষর যাগান দেব।
৫ নেব য িহসােব মেষর সােথ তােক এক ঐফা শ য িদেত হেব তেব মষশাবেকর সােথ দওয়া শ য নেব যর পিরমাণ
শাসেকর ই ানসুােরই হেব। িক রিত ঐফা শে যর সােথ িতিন অব যই এক িহন পিরমাণ তল দেবন।

৬ “অমাব যার িদন তােক এক িনেদাষ যবু ষাঁড,় ছিট মষশাবক ও একিট পংু মষ উৎসগ করেত হেব। ৭ শাসক রিত
ষাঁেডর় সােথ ও রিত পংু মেষর সে এক এক ঐফা শ য আনেব। মষশাবেকর সােথ য শ য নেব য িদেত হেব তার
পিরমাণ শাসেকর ই ানযুায়ী হেত পাের িক রিত ঐফা শে যর সে তােক অব যই এক িহন পিরমাণ তল িদেত হেব।

৮ “ ঢাকার সময় শাসক অব যই পবূ িদেকর দরজার বারা ায় রেবশ করেব এবং সই িদক িদেয়ই বিরেয় আসেব।
৯ “িবেশষ পেবর সময় সাধারণ মানষু যখন রভরু সে সা াৎ করেত আেস, তখন য যি উপাসনা করার জ য উ েরর

দরজা িদেয় রেবশ কের স দি েণর দরজা িদেয় বাইের যােব আর য যি দি েণর দরজা িদেয় রেবশ কের স উ েরর
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দরজা িদেয় বাইের যােব। য পেথ রেবশ করা হেয়েছ সই পথ িদেয় কউ যন বাইের না যায়। রে যক যি যন সাজা
পথ চেল বাইের বার হয়। ১০ শাসক লাকেদর মে য থাকেব। লােকরা ভতের রেবশ করেল শাসকও রেবশ করেব এবং
তারা বার হেল সও বার হেব।

১১ “পেবর সময় এবং িবেশষ িবেশষ সমােবেশর সময় রিতিট বষৃ-বৎেসর সে এক ঐফা শ য নেব য এবং রিত পংু
মেষর সে ও এক ঐফা কের শ য নেব য উৎসগ করেত হেব। মষশাবেকর সােথ শ য নেব যর পিরমাণ য যি ঐিট

উৎসগ করেছ তার ই ানযুায়ী হেত পাের িক তােক রিত ঐফা শে যর সে অব যই যন এক িহন পিরমাণ তল িদেত
হেব।

১২ “শাসক যখন রভরু উে ে য িনেজর ই ানসুাের উপহার আেন তখন তা হামবিল, সহভাগীতার বিল বা মেনর ই ানযুায়ী
উৎসগ হেত পাের—এর জ য পবূ িদেকর দরজা খালা থাকেব। শাসক িন ারপেবর মত তার হামবিল ও সহভাগীতার বিল
উৎসগ করেব এবং স চেল গেল দরজা ব কের দওয়া হেব।

রিত িদেনর নেব য
১৩ “ রিতিদন তিুম একিট িনেদাষ এক বৎসর বয় মষশাবেকর যাগান দেব। তা রভরু উে ে য হামবিল েপ উৎসগ

করা হেব। রিত সকােল তার যাগান দেব। ১৪ তাছাডা় রিত িদন সকাল বলা মষশাবেকর সে শ য নেব যও উৎসগ
করেব। গম ভজাবার জ য রিত ১/৬ ঐফা গেমর সে ১/৩ িহন পিরমান তলও তামােক িদেত হেব। এ হেব রভরু
উে ে য রিত িদেনর জ য উৎসগীকৃত শ য নেব য। ১৫ তারা িচরকাল রিত সকাল বলা মষশাবক, শ য নেব য, ও
তল হামবিল উৎসগ করার জ য দেব।”

শাসকেদর উ রািধকার স িকত িবিধ সমহূ
১৬ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “যিদ শাসক তার জিমর কান অংশ তার পু রেক দয়, তেব সই অংশ পু রেদর

স ি হেব। ১৭ িক শাসক যিদ সই জিমর অংশ উপহার িহসােব তার কান এক দাসেক দয় তেব তা কবল মিু র বছর
§§পয সই দােসর অিধকাের থাকেব তারপর তা শাসেকর কােছ ফরত যােব। কবল শাসেকর পু ররাই উপহােরর ায়ী
অিধকারী হেত পাের। ১৮ শাসক লাকেদর কান জিম নেব না বা তােদর জারপবূক জিম ছেড় যেত বা য করেব না। শাসক
কবলমা র তার িনেজর জিমর িকছ ু অংশ তার পু রেদর দেব এবং এইভােব আমার লাকরা তােদর জিম ছাডে়ত বা য হেব

না।”

িবেশষ রা ার ঘর
১৯ সই পু ষ আমায় দরজার পােশর রেবশ পেথ চািলত কের উ র িদেক যাজকেদর জ য য পিব র ঘর িল আেছ

সইখােন িনেয় গেলন। সখােন পি ম রাে র স রা ািটেত আিম একটা ান দখলাম। ২০ সই পু ষিট আমায় বলল,
“এই ােন যাজকেদর দাষেমাচেনর বিল ও পাপেমাচেনর বিল অব য স করেত হেব। তারা শ য নেব য পাডা়েব, তাই
তােদর এইসব নেব য রা েণ িনেয় আসার দরকার হেব না। তারা এইসব পিব র িজিনষ বাইের আনেব না যখােন লােকরা
থােক।”

২১ তখন সই পু ষিট আমােক বাইেরর রা েণ এেন রা েণর চারধাের চািলত করল। আিম বড় রা ণিটর চার কােণ
ছাট ছাট রা ণ দখেত পলাম। ২২ রিত রা েণর কােণ একিট কের ছাট ঘরা জায়গা িছল। রিতিট ছাট রা ণ

ল বায় ৪০ হাত ও চওডা়য় ৩০ হাত কের িছল। চারিট ােনরই মাপ এক। ২৩ রিতিট ছাট চার বারা ার চারধার ইঁেটর
দওয়ােল ঘরা িছল। ইঁেটর দওয়ােল ােন ােন রা ার জায়গা িছল। ২৪ সই পু ষিট আমায় বলল, “এই রা া ঘর িলেতই,

মি েরর সবকরা লাকরা য সব উৎসগ িল আনেব স িল স করেব।”

মি র হেত রবাহমান জেলর ধারা

৪৭ ১ সই পু ষিট আমায় আবার মি েরর রেবশ ােন িনেয় এল। আিম মি েরর পেূবর দরজার নীেচ িদেয় জল বেয়
আসেত দখলাম। (মি েরর স ুখভাগ পবূ িদেক মখু করা।) জেলর ধারা মি েরর দি ণ িদক থেক বেয় বদীর

দি ণ িদক পয যাি ল। ২ সই পু ষিট আমায় উ র িদেকর দরজা িদেয় িনেয় িগেয় পবূ িদেকর বাইেরর দরজার বাইের
চারধার দখাল। জল দরজার দি ণ িদক থেক বইিছল।
§§৪৬:১৭ মিু র বছর এেক “জিুবিলও” বলা হয়। রিত ৫০ বছের ই রােয়লীয়েদর তােদর রীতদাসেদর মিু িদেত হত
যিদ তারা ই রােয়লী হত। এছাডা়ও লাকরা সম জিম িফিরেয় িদত সই ই রােয়লী পিরবারেক যারা আিদেত এই জিমর
মািলক িছল।
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৩ সই পু ষিট একিট মাপার িফেত িনেয় পবূ িদেক হাঁটল। তারপর ১০০০ হাত দূর ব মেপ আমােক জেলর মে য িদেয়
সই ােন হঁেট যেত বলল। সখানকার জেলর গভীরতা গাডা়িল পয িছল। ৪ সই পু ষিট আরও ১০০০ হাত মেপ

আমােক সই ােন জেলর মে য হঁেট যেত বলল; সখােন জল আমার হাঁটু পয উঠল। তারপর স আরও ১০০০ হাত মেপ
সই ােন আমােক জেলর মে য হঁেট যেত বলল। সখােন জল আমার কামর পয উঠল। ৫ তারপর সই পু ষিট আরও

১০০০ হাত মাপল, িক সখানকার জল পার হেয় যাবার পে খবু গভীর িছল। জল সখােন নদীর মত বেয় যাি ল, সাঁতের
যাবার পে যেথ গভীর, িক পার হেয় যাবার পে খবু বশী গভীর। ৬ তখন সই পু ষিট আমায় বলল, “ হ মনু যস ান,
তিুম যা দখেল তা িক মেনােযাগ সহকাের দেখছ?”

তারপর সই পু ষিট আমায় নদীর ধাের িনেয় গল। ৭ আিম সই নদীর ধার িদেয় হঁেট যেত যেত সই জেলর ধাের
অেনক গাছ দখেত পলাম। ৮ সই পু ষিট আমায় বলল, “এই জেল পবূ িদেক অরাবা তলভিূম পয বেয় যাে । ৯ এই জল
মতৃসাগের বেয় যাে এবং সিট সই সমেু রর জলেক পির ার ও সেতজ কের তলুেব। এই জেল অেনক মাছ থাকেব এবং
নদীিট য সম জায়গা িদেয় বেয় গেছ সখােন সব রকেমর জীবজ বাস কের। ১০ তিুম ঐ -গদী থেক ঐ -ই িয়ম পয
নদীর ধাের জেলেদর দখেত পােব। তিুম তােদর জাল ফেল িবিভ রকেমর মাছ ধরেতও দখেব। ভমূ যসাগেরর মেতাই
মতৃ সাগেরও ব রকােরর মাছ থাকেব। ১১ িক পাঁেকর জায়গা ও ছাট ছাট জলাভিূম িল পির ার হেব না, তা নানতা হেয়
ওঠার জ য ছেড় দওয়া আেছ। ১২ নদীর ধাের সব রকেমর ফেলর গাছ জ ােব। তােদর পাতা কখনও খেস পডে়ব না।
ঐ গাছ িল ফল দওয়াও ব করেব না। গাছ িলেত রিত মােসই ফল ধরেব কারণ গাছ িলর জ য য জল রেয়াজন তা
মি র থেক আেস। গাছ িলর ফল খা য িহেসেব যবহার করা হেব এবং তােদর পাতা েলা রাগ আেরা য করবার জ য
যব ত হেব।”

িবিভ পিরবারেগা ীর জ য জিমর ভাগ
১৩ রভু আমার সদা রভু এই কথা বেলন, “তিুম ই রােয়েলর বােরা পিরবারেগা ীর মে য এই সীমা অনসুাের জিম ভাগ

করেব। যােষেফর জ য ই অংশ থাকেব। ১৪ তিুম জিম সমান ভােগ ভাগ করেব। আিম এই জিম তামােদর পবূপু ষেদর
দব বেল রিত রিত িদেয়িছলাম বেলই তা তামােদর িদি ।

১৫ “জিমর সীমানা এইরকম: উ র িদেক তা িহৎেলােনর পেথ ভমূ যসাগর পয যােব যখােন রা া ঘেুর গেছ হমাৎ, সদাদ,
১৬ বেরাথা, িস রিয়ম (যা দে শক ও হ ােতর সীমার মে য অবি ত) এবং হৎসর-হ ীেকান, যটা হৗরেণর সীমানায় অবি ত।
১৭ সতুরাং সই সীমানা সমু র থেক দে শেকর সীমানার উ রিদেক অবি ত হৎেসার ঐনন পয যােব। আর হমােতর সীমা
হে ঐ উ র রা ।

১৮ “পবূ িদেকর সই সীমা হৎেসার ঐনন অথাৎ হৗরণ ও দে শেকর ম য থেক িগিলয়দ ও ই রােয়ল দেশর মে য যদন
নদীর ধার বরাবর পবূ সমেু রর িদেক একদম তামর পয । এ হেব পবূ সীমা।

১৯ “দি ণ িদেক, সীমা হেব তামর থেক মরীবা কােদেশর রদ পয । তারপর তা িমশেরর নদী থেক ভমূ যসাগর পয
যােব। এটা হেব দি ণ িদেকর সীমা।

২০ “আর পি ম পােড় ভমূ যসাগর এেকবাের লীেবা হমােতর সামেন পয সীমা ব প। এটা হেব পি েমর সীমানা।
২১ “এইভােব তামরা ই রােয়ল পিরবারেগা ীর জ য তামােদর মে য জিম ভাগ কের দেব। ২২ তামােদর স ি িহসােব

এটা তামরা তামােদর মে য এবং তামােদর মে য য িবেদশীরা বাস কের যােদর স ান-স িত আেছ তােদর মে য ব ন
কের দেব। এই িবেদশীরা সখানকার বািস া, তােদর ই রােয়লীয় বেল গ য করা হেব। ই রােয়ল পিরবারেগা ীর মে য
তােদর তিুম িকছ ু জিম ভাগ কের দেব। ২৩ সই বািস ারা যখােন বাস কের, সখানকার পিরবারেগা ী তােদর িকছ ু জিম
দেব।” রভু আমার সদা রভইু এই কথা বেলেছন।

ই রােয়ল পিরবারেগা ীর জিম

৪৮ ১–৭ “উ র িদেকর সীমা পবূিদেক ভমূ যসাগর হেত িহৎেলান ও হমােতর পেথ এবং শেষ হৎসর ঐনন পয গেছ।
এটা দে শক ও হমােতর ম যবতী সীমােত। এই দেলর পিরবারেগা ীর জিম এই সীমার পবূ থেক পি ম পয

যােব। উ র থেক দি েণ এখানকার পিরবারেগা ীরা হল: দান, আেশর, ন ািল, মনঃিশ, ই রিয়ম, েবণ ও িযহদূা।

জিমর িবেশষ অংেশর কথা
৮ “জিমর পরবতী অংশ িবেশষ উে ে য যবহােরর জ য রেয়েছ। এই জিম িযহদূার দি েণ অবি ত। এর র উ র

থেক দি েণ ল বায় ২৫,০০০ হাত এবং পবূ থেক পি েম এর চওডা় ততটাই যতটা জিম অ য পিরবারেগা ীর অিধকাের।
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এই জিমর ম যভােগ মি রিট রেয়েছ। ৯ তামরা এই জিম রভরু উে ে য উৎসগ করেব। এর মাপ ল বায় ২৫,০০০ হাত
এবং চওডা়য় ২০,০০০ হাত। ১০ জিমর এই িবেশষ অংশ যাজক গন ও লবীয়েদর মে য ব ন কের দওয়া হেব।

“যাজকরা এই জিমর এক অংশ পােব। সই জিম উ ের ল বায় হেব ২৫,০০০ হাত, চওডা়য় পি েম ১০,০০০ হাত,
পবূিদেক চওডা়য় ১০,০০০ হাত এবং দি েণ ল বায় ২৫,০০০ হাত। এই জিমর মে যই রভরু মি রিট হেব। ১১ এই জিম
সােদােকর উ রপু ষেদর জ য। এই লাকরা আমার পিব র যাজক িহসােব মেনানীত কারণ তারা যসময় ই রােয়লীয়রা
আমায় পির যাগ কের, স সমেয়ও তারা আমার সবায় রত িছল। লবী পিরবারেগা ীর লাকেদর মত সােদােকর পিরবার
আমায় পির যাগ কের যায়িন। ১২ জিমর পিব র অংেশর এই ভাগ িবেশষভােব এই যাজকেদর জ য। এ জিমর অব ান
লবীেদর জিমর পােশই।

১৩ “যাজকেদর পেরই লবীেদর জ য জিমর য ভাগ থাকেব তা ল বায় ২৫,০০০ হাত এবং চওডা়য় ১০,০০০ হাত। তারা
মােপ সবটাই পােব—অথাৎ দেঘ্য ২৫,০০০ হাত ও রে ২০,০০০ হাত। ১৪ লবীয়রা এই জিমর কান অংশ িবি র বা তা
িনেয় যবসা করেব না। এই জিম তারা িবি র করেত পারেব না এবং দেশর এই অংশেক টকুেরা করেত পারেব না। কারণ
এই জিম রভরু—এটার িবেশষ মূ য রেয়েছ, তা দেশর উ র অংেশ অবি ত।

শহেরর সমিৃ ভাগ
১৫ “যাজক ও লবীয়েদর দবার পর ২৫,০০০ হাত দেঘ্যর ও ৫০০০ হাত রে র মােপর জিম অবিশ থাকেব। এই

জিম শহেরর জ য বা প েদর তণৃভিূম বা ঘরবািড় বানােনার জ য থাকেব। সাধারণ লােক এই জিম যবহার করেত পাের।
শহরটা এর মাঝখােন হেব। ১৬ শহেরর মাপ িল এই: উ রিদেক তা হেব ৪৫০০ হাত, দি েণ ৪৫০০ হাত, পেূব ৪৫০০ হাত
এবং পি েম ৪৫০০ হাত। ১৭ শহের তণৃভিূম থাকেব আর তা হেব উ ের ও দি েণ ২৫০ হাত, পবূ ও পি েম ২৫০ হাত।
১৮ পিব র ােনর ধাের পেূব ও পি েম ১০,০০০ হাত কের য জায়গা পেড় থাকেব তা শহেরর কমীেদর জ য খাে যর যাগান
দেব। ১৯ শহেরর কমীরা এই জিম চাষ করেব। কমীরা ই রােয়েলর য কান পিরবারেগা ীরই হেত পাের।

২০ “জিমর এই িবেশষ অংশ হেব একিট বগে র যিট ল বায় ও চওডা়য় ২৫,০০০ হাত হেব। পিব র অংশিট এবং শহেরর
অ য অংশিট এই জিমর অ ভূ হেব।

২১–২২ “ সই িবেশষ জিমর িকছ ু অংশ শহেরর শাসেকর জ য থাকেব। জিমর িবেশষ অংশিট বগে র, ল বায় ও চওডা়য়
২৫,০০০ হাত। জিমর িকছ ুঅংশ যাজকেদর, িকছটুা লবীয়েদর এবং িকছটুা মি েরর জ য। এই জিমর মে য মি র থাকেব।
জিমর বািকটা দেশর শাসেকর। িব যামীন ও িযহদূার জিমর মে য য জায়গা তা শাসক পােব।

২৩–২৭ “এই পেূ বাি িখত জািত িলর মতই অবিশ জািতরা সই একই পবূ ও পি েমর সীমা পােব। উ র থেক দি েণ
এই পিরবারেগা ী িল হল: িব যামীন, িশিমেয়ান, ইষাখর, সবলূনূ ও গাদ।

২৮ “গােদর জিমর দি ণ সীমা তােমার থেক মরীবা-কােদেশর জলাশয় এবং তারপর িমশেরর রাত থেক ভমূ যসাগর
পয যােব। ২৯ এবং এই জিমই তিুম ই রােয়ল পিরবারেগা ীর মে য ভাগ কের দেব। সটাই রে যক দল পােব।” রভু
আমার সদা রভু এই কথা বেলন।

শহেরর বার িল
৩০ “শহেরর এই ফটক িলর নাম ই রােয়ল পিরবারেগা ীর নামানসুাের রাখা হেব। শহেরর ফটক িল হেব এখােন বিনত

ফটক িলর মতই।
“শহর উ র িদেক ল বায় হেব ৪৫০০ হাত। ৩১ ফটেকর সং যা হেব িতনিট: েবেণর ফটক, িযহদূার ফটক ও লবীর

ফটক।
৩২ “শহেরর পবূ িদক ল বায় হেব ৪৫০০ হাত। সখানকার িতনিট বােরর নাম হেব যােষেফর বার, িব যামীেনর বার

এবং দােনর বার।
৩৩ “শহেরর দি ণ িদক ল বায় হেব ৪৫০০ হাত এবং তার িতনিট দরজার নাম হেব: িশিমেয়ােনর বার, ইষাখেরর বার

এবং সবলূেূনর বার।
৩৪ “শহেরর পি ম িদক ল বায় হেব ৪৫০০ হাত। সখােনও িতনিট বার থাকেব। তােদর নাম হেব: গােদর বার,

আেশেরর বার ও ন ািলর বার।
৩৫ “শহেরর চারধাের দূর ব হেব ১৮,০০০ হাত আর এখন থেক শহেরর নাম হেব: রভু ত র।”
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