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িযরিময় ১:১৫

িযরিময় ভাববাদীর পু ক
১ এই

িল হল িযরিময়র বাতাসমূহ। িযরিময় িছেলন িহি েয়র পু র। যাজক পিরবােরর স ান িযরিময় িব যামীন
২ িযহদার রাজা আেমােনর পু র যািশয়র রেয়াদশ বছেরর
ূ
*
রাজ বকােল রভু রথম িযরিময়র সে কথা বেলিছেলন। ৩ যািশয়র পু র িসিদিকয়র একাদশ বছেরর রাজ বকাল
পয অথাৎ ঐ বছেরর প ম মােস ব ীেদর জ শােলম থেক িনেয় আসার সময় পয িযরিময় ঈ বেরর কাছ থেক বাতা
পেয়িছেলন।

১ পিরবারেগা ীর অ ল অনােথাৎ শহের বাস করেতন।

ঈ বর িযরিময়েক ডাকেলন
৪ িযরিমেয়র

কােছ রভুর বাতা পৗঁছােলা।
রভুর বাতা িছল এই প:
“ তামােক আিম তামার মাত ৃগেভ প দবার আেগই জানতাম।
তামার জে র আেগ থেকই
আিম তামােক একিট িবেশষ কােজর জ য িনবাচন কের রেখিছলাম।
আিম তামােক জািতসমূেহর ভাববাদী িহেসেব মেনানীত কেরিছলাম।”
৬ িযরিময় তখন বলেলন, “িক
রভু সবশি মান, আিম তা কথাই বলেত জািন না। আিম একজন বালক মা র।”
৭ িক
রভু আমােক বলেলন,
“িনেজেক বালক বেলা না,
যখােন আিম তামােক পাঠােবা সখােনই তামােক যেত হেব।
আিম তামােক যা যা বলেত বলব তুিম কবল তাই-ই বলেব।
৮ কাউেক কখনও ভয় পােব না।
আিম সব সময় তামার সে ই আিছ এবং আিমই তামােক র া করেবা।”
এই হল রভুর বাতা।
৯ তারপর রভু তাঁর বা
রসািরত কের আমার ঠাঁট শ কের বলেলন,
“িযরিময়, আিম আমার শদ তামার ঠাঁেট াপন করলাম।
১০ আজ থেক আিম তামােক এই জািত িলর এবং রা য িলর ভার িদলাম।
তুিম তােদর উৎপাটন করেব এবং তােদর িছঁেড় ফেল দেব।
তুিম তােদর বংস করেব এবং মতাচ্যু ত করেব।
তুিমই স ৃি করেব এবং বপণ করেব।”
৫

িট দশন
১১

রভুর এই বাতা আমার কােছ এল: “িযরিময়, িক দখেত পাে া তুিম?”
আিম রভুেক বললাম, “বাদাম কােঠর তরী একিট লািঠ দখেত পাি ।”
১২ রভু আমােক বলেলন, “তুিম িঠকই দেখছ এবং তামার রিত আমার কথা েলা যােত স য হয় তার স বে িনি ত
হবার জ য আিম ল ্য রাখিছ।”
১৩ আবার রভুর বাতা আমার কােছ এেস পৗঁছােলা: “িযরিময়, এবার তুিম িক দখেত পাে া?”
আিম উ র িদলাম, “একিট ফটু গরম জলভি পা র দখেত পাি । পা রিটর উ র িদেকর অ রভাগ উথেল পডে় ছ।”
১৪ রভু আমােক বলেলন, “উ র িদক থেক ভয়ানক িকছ ঘটেত চেলেছ।
ু
এিট এই দেশর সম লােকর ওপর ঘটেব।
১৫ খুব অ কােলর মে য, আিম উ র িদেকর দশ িলর সম লাকেদর ডাকব।”
রভু এই কথা িল বলেলন।
“ওই দশ িলর রাজারা এেস
জ শােলেমর ফটেকর কােছ িসংহাসন রিত া করেব।
*১:২
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তারা জ শােলেমর রাচীর আ রমণ করেব।
রিতিট শহর আ রমণ করেব।
তারা পাশাপািশ িযহদার
ূ
১৬ এবং আিম আমার লাকেদর িব ে ই রায় ঘাষণা করব।
আিম এরকম করব কারণ ওরা খারাপ মানুষ এবং ওরা আমার িব ে চেল িগেয়েছ।
ওরা অ য দবতােদর রিত উৎসগ িনেবদন কেরেছ।
িনেজেদর হােত গডা় মূি েক পূজা কেরেছ।
১৭ “সুতরাং িযরিময় তরী হও।
উেঠ দাঁডা় ও এবং লাকেদর সে কথা বেলা।
আিম তামােক যা যা বলেত বেলিছ তােদর তুিম তাই বলেব।
তােদর সামেন ভয় পেয়া না।
এই লাকেদর স বে ভয় পেয়া না,
নাহেল আিম িক ওেদর ভয় পাওয়ার জ য তামােক একিট ভাল কারণ দব।
১৮ আর আিম আজ থেক তামােক
েভ য এক নগরীর মেতা তরী করব।
তুিম লৗহ- ে র মেতা কিঠন,
িপতেলর দওয়ােলর মেতা িনেরট।
এই িযহদা
ূ দেশর রে যেকর িব ে
দাঁডা় েত তুিম স ম হেব।
স যই হা , রাজা অথবা নতা,
যাজক অথবা সাধারণ মানুষ,
সবার চাইেত তুিমই হেব সবে র শি ধর।
১৯ সারা দেশর মানুষ তামার সে লডা় ই করেলও,
তামােক কউ হারােত পারেব না।
কারণ আিম সব সময় তামার সে আিছ।
আিমই তামােক র া করব।”
এই হল রভুর বাতা।
িযহদা
ূ িব ব িছল না
রভুর বাতা পৗঁেছিছল িযরিময়র কােছ। রভুর বাতা িছল: ২ “িযরিময় যাও এবং জ শােলেমর লাকেদর সে কথা
বল। তােদর বেলা:
“‘যখন তামরা একিট নবীন জািত িছেল, তখন তামরা আমার রিত খুব িব ব িছেল।
আমােক অনুসরণ করেত নতুন কেনর ( রেমর) মেতা।
ম ভূিমর মােঝও তামরা আমােক অনুসরণ কেরছ।
অনুসরণ কের িগেয়েছা ম ৃি কার মে য িদেয়—অথচ য ম ৃি কায় কখনও চাষ করা হয়িন।
৩ ই রােয়েলর লাকরা িছল রভুর পিব র উপহার।
তারা িছল রথম ফল য িল ঈ বেরর বারা ফলাবার কথা িছল।
যারা তােদর িত করেত চাইত, তারা দাষী সা য হত।
এইসব
লাকেদর জীবেন খারাপ ঘটনাসমূহ ঘেটিছল।’”
এই িছল রভুর বাতা।
৪ হ যােকােবর পিরবার, ই রােয়ল পিরবােরর সকল গা ী
রভুর বাতা শান।
৫ রভু যা বলেলন তা হল,
“ তামরা িক মেন কেরা য আিম তামােদর পূবপু ষেদর রিত সুিবচার কির িন?
সই জ যই িক তারা আমার কাছ থেক দূের সের িগেয়েছ?
তামােদর পূবপু ষরা মূ যহীন মূি সমূেহর পূজা কেরিছল
এবং িনেজরাই মূ যহীন হেয় পেডি় ছল।

২

১
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তামােদর পূবপু ষরা বেলিন য,
‘িতিন কাথায় িযিন আমােদর
পাথুের জিমর ম য িদেয়, অ কার ব যা জিমর ম য িদেয়
এবং িবপ নক রা ার ম য িদেয়
ম ভূিম পার কের এেনিছেলন?’”
৭ রভু বলেলন, “আিমই সই
য তামােদর এই ভােলা উবর দেশ িনেয় এেসিছলাম
যােত তামরা এর ফল ও শ যসমূহ খেত পাও এবং খা য জাগােত পােরা।
তামরা আমার মািটেক ‘ নাংরা’ কের িদেল।
আিম তামােদর একিট ভােলা জিম িদেয়িছলাম,
িক তামরা তােক একিট খারাপ জায়গায় পিরণত কের িদেল।
৮ “যাজকরা র কেরিন,
‘ কাথায় সই রভু?’
যারা িবিধিট জানত তারা আমােক জানেত চায়িন।
ই রােয়েলর নতারা আমার িব াচরণ কেরিছল।
ভাববাদীগণ বাল মূি র নাম িনেয় ভাববাণী কেরিছল।
তারা মূ যহীন মূি েলার পূজা কেরিছল।
তারা মূি র অজহু াত দিখেয় ই রােয়েলর লাকেদর পূজায় বিসেয়েছ।
ই রােয়লবাসী ভেবিছল এই মূি ই তােদর জ য ফলনশীল জিম তরী কেরেছ।
তারা িব বাস কেরিছল,
মূি ই বুিঝ ঝড,় ব ৃি এেন িদেয়েছ।”
৯ রভু বলেলন, “তাই আিম তামােদর আবার অিভযু করিছ।
অিভযু করব তামােদর পু র পৗ রগণেদরও।
১০ যাও, সমুে রর ওপাের িক ীয়েদর বীেপ।
কান একজনেক কদেরর দেশ পাঠাও।
দখ আর কউ কখনও এরকম কেরেছ িকনা।
সখােন দেখা কউ তামােদর মেতা এই কাজ করেছ িকনা।
১১ কানও দশ িক তােদর পুরােনা দবতােক ছঁেড ় ফেল
ু
নতুন দবতার উপাসনা কেরেছ?
িক তােদর সই দবতারা সি যকােরর দবতা নয়।
িক আমার লাকরা তােদর মিহমাময় ঈ বেরর পিরবেত
মূ যহীন মূি েলার পূজা
কেরিছল।
১২ “ হ আকাশম ল, যা সব ঘেটিছল তােত আ য হও!
রচ ভেয় কাঁপেত থােকা!”
এই িছল রভুর বাতা।
১৩ “আমার দেশর লাকরা িট ভুল কাজ কেরেছ।
রথমতঃ যিদও আিম একিট জীব জেলর ঝণা
তবু তারা আমার কাছ থেক দূের সের িগেয়েছ।
আিমই জেলর অি ব।
ি বতীয়তঃ তারা িনেজেদর জ য কূ প খনন কেরেছ।
তারা িভ দবতার উপর আ া রেখেছ।
িক স িল ভাঙা কূ প।
জলাধার হেত পাের না।
১৪ “ই রােয়লবাসীরা িক দাস হেয় িগেয়েছ?
তারা িক সই লােকর মত হেয় গেছ য দাস হেয়ই জে িছল?
লাকরা কন ই রােয়লীয়েদর ধনস দ িনেয় িনেয়িছল?
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শাবকরা (শ রা) ই রােয়েলর রিত গজন কের উেঠিছল।
তারা তার রিত ংকার কেরেছ।
তারা ই রােয়ল দশিটেক বংস কেরেছ।
এমনিক শহর িলেক পাডা় েনা হেয়িছল এবং সখােন কান মানুষ পেড় িছল না।
১৬ িমশেরর িট শহর নােফর এবং তফনেহেষর লাকরাও
তামােদর মাথােক ঁিডে় য় িদেয়েছ।
১৭ এই িতর কারণ তামরা িনেজরাই।
কননা রভু, তামােদর ঈ বর যখন তামােদর সিঠক পেথ িনেয় যাি েলন
তখন তামরা িনেজরাই তাঁেক যাগ কের দূের সের িগেয়ছ।
১৮ িযহদার লাকরা, এবার ভােবা:
ূ
ওিট িক তামােদর িমশের যেত সাহা য কেরিছল?
ওিট িক তামােদর সাহা য কেরিছল নীল নেদর জল পান করেত?
না! সিট িক তামােদর অশূের যেত সাহা য কেরিছল?
ওিট িক তামােদর সাহা য কেরিছল ফরাৎ নদীর জল পান করেত? না!
১৯ না! তামরা খারাপ কাজ কেরিছেল
এবং সই জ য তামােদর শাি পেত হেব।
তামােদর িব সমূহ আসেব
এবং সই সংকট তামােদর উিচৎ িশ া দেব।
তামরা একবার ভেব দেখা, তাহেলই বুঝেত পারেব ঈ বেরর কাছ থেক দূের সের যাওয়ার পিরণাম িক মারা ক।
আমােক ভয় না পাওয়া এবং স ান না করা িনতা ই মুখািম।”
এই িছল রভু সবশি মােনর বাতা।
২০ “িযহদা, অেনককাল আেগ তুিম তামার জায়াল ভেঙিছেল।
ূ
তুিম আমােক তামায় িনয় রণ করেত অ বীকার কেরিছেল।
তুিম আমােক বেলিছেল, ‘আিম তামার অনুগামী নই।’
সই সময় থেক, রিতিট পবেতর চূডা় য়
এবং রিতিট গােছর নীেচ তুিম ব যা ব ৃি েত িল িছেল।
২১ িযহদা, আিম তামােক িবেশষ রা া গাছ িহেসেব বপন কেরিছলাম।
ূ
তামার বীেজ তা কান দাষ িছল না।
তাহেল িক কের তুিম একিট িভ জােতর রা া কু ে পিরণত হেল, যিট ধুই বােজ রা া ধারণ কের?
২২ তুিম যিদ বার বার সাবান িদেয় িনেজেক ধুেয় ফল,
তবুও আিম তামার দাষ দখেত স ম হেবা।”
এই িছল রভু ঈ বেরর বাতা।
২৩ “িযহদা, িক কের তুিম বলেত পারেল,
ূ
‘আিম অ িচ নই, কারণ আিম বাল মূি র পছেন ছেট
ু বডা় ই িন?’
একবার ভােবা এই উপ যকায়
তুিম আর িক িক কেরিছেল।
তুিম এক জায়গা থেক আর এক জায়গায়
দৗেড় বডা় েনা একিট রী-উেটর মত।
২৪ তুিম একিট ব য গ ভীর মেতা য ম ভূিমেত বাস কের।
কামােবেশ স যখন বাতােসর গ শাঁেক
তখন ক তােক থামােত পাের?
সম পু ষ যারা তােক চায়, তােদর িনেজেদর া করবার দরকার নই
কারণ কামি রয়ার সময় তারা তােক সহেজই খুঁেজ পােব।
২৫ িযহদা মূি র িপছেন ছাটা ব কেরা।
ূ
ঐ দবতােদর জ য িপপািসত হওয়া ব কেরা।
িক তুিম বলেল, ‘আিম িফরেত পারব না।
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আিম ঐ দবতােদর ভােলাবািস।
আিম ওেদরই পূজা করেত চাই।’
২৬ “একজন চার চিু র করবার সময়
মানুেষর হােত ধরা পডে় ল যমন ল া পায়,
তমিন ই রােয়লীয়রা লি ত,
ই রােয়েলর রাজারা, যাজকরা এবং ভাববাদীরাও লি ত।
২৭ ব ত, তারা একিট কােঠর টুকেরােক বেল,
‘তুিম আমার িপতা!’
তারা একিট পাথরেক বেল,
‘তুিম আমােক জ িদেয়ছ।’
তারা আমার িদেক তাকায় না।
তারা আমার িদেক তােদর পছন িফিরেয়েছ।
িক িবপেদ পডে় ল
এই িযহদার
লাকরাই লি ত হেয় আমােক বলেব,
ূ
‘এেসা, আমােদর উ ার কেরা।’
২৮ দখা যাক, তামােদর তরী করা মূি রা এেস িবপদ থেক তামােদর উ ার করেত পাের িক না?
িযহদা
ূ তামােদর যত শহর, তত দবতা।
দিখ তারা িকভােব তামােদর িবপদ থেক উ ার কের।
২৯ “ কন আমার সে তক করেছা?
তামরা সবাই আমার িব ে চেল িগেয়েছা।”
এই িছল রভুর বাতা।
৩০ “আিম তামােদর, িযহদার লাকেদর শাি িদেয়িছলাম,
ূ
িক সটা সাহা য কেরিন।
তামরা কান িশ া পাও িন।
য সব ভাববাদীরা তামােদর কােছ এেসিছল তােদরও তরবাির িদেয় হ যা কেরেছা।
তামরা িহং র িসংেহর মেতা ভাববাদীেদর হ যা কেরেছা।”
৩১ ওেহ, এই রজে র লাকরা, রভুর বাতা মন িদেয় শান!
“আিম িক ই রােয়লীয়েদর কােছ ম ভূিমর মেতা
িছলাম?
আিম িক তােদর কােছ ধুই অ কার এবং িবপেদর পূবাভাস িছলাম?
আমার লাকরা বেলেছ, ‘আমরা বাধীনভােব িনেজেদর মেতা চলেত পাির।
আমরা আর তামার কােছ িফের আসব না রভু!’
তারা একথা েলা িক কের বলেত পারল?
৩২ কান যুবতী তার গহনােক ভুলেত পাের না।
কান কেন তার িবেয়র পাশােকর কথা ভুেল যায় না।
িক আমার লাকরা আমােক ব বার ভুেল িগেয়েছ।
৩৩ “িযহদা, তুিম খুব ভােলা কেরই জােনা িকভােব রিমকেদর (মূি র) পছেন দৗডে় ত হয়।
ূ
তুিম কু কম করেত িশেখ িগেয়িছেল।
৩৪ তাই তামার হােত িনরীহ গরীব মানুেষর রে র দাগ।
সাধারণ মানুেষর ওপর অ যাচার কেরও তামার শাি হয় িন।
তুিম তােদর তামার বাডী় েত চিু র করেত দখিন।
তুিম তােদর িবনা কারেণ মের ফেলিছেল।
৩৫ (এত িকছর পরও) তুিম িক বলেছা, ‘আিম িনেদাষ।
ু
ঈ বর আমার রিত
নন।’
তাই আিমও তামােক িমে য বলার জ য দাষী সা য করলাম।
কননা তুিম বলেছা, ‘আিম কান অ যায় কির িন।’
৩৬ তুিম সহেজই িনেজর মন বদলাও।
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অশূর তামায় হতাশ কেরিছল বেল তুিম অশূরেক যাগ কেরিছেল।
এবং তুিম সাহাে যর জ য িমশেরর িদেক ঘুেরিছেল।
িমশরও তামােক িনরাশ করেব।
৩৭ তাই তুিম িমশরও যাগ করেব।
এবার তুিম ল ায় মুখ লুেকােল।
তুিম য সম দশ িলেক িব বাস কেরিছেল তারা কউই তামােক জতার জ য সাহা য করেত পােরিন।
কারণ রভু সই দশ িলেক বািতল কেরিছেলন।
১ “একজন বামী- রীর মে য িবে দ ঘেট যাওয়ার পর, সই
রী যিদ অ য এক পু েষর সে পুনরায় ঘর বাঁেধ,
তাহেল িক সই বামী আবার তার রা ন রীর কােছ িফের যায়?
না। িক স যিদ ঐ মিহলািটর কােছ আবার িফের যায় তাহেল সই দশ অপিব র হেয় যােব।
িযহদা
ূ তুিমও পিততার মেতা, তুিম এত জন রিমকেদর (মূি র) সে িছেল,
তুিম িক এখন আমার কােছ িফের আসেব?”
এই িছল রভুর বাতা।
২ “িযহদা ব ৃ শূ য পবতশ ৃ েলার িদেক তাকাও।
ূ
সখােন এমন কান শ ৃ আেছ িক যখােন তুিম তামার
রিমকেদর (মূি র) সে যৗনকেম িল হও িন?
তামার সতী ব লি ত হয়িন?
আরববাসী যমন ম ভূিমেত অেপ ায় বেস থােক
তমন তুিমও রে যকিট রা ায় অেপ া কেরেছা।
তামার এইসব ি রয় রিমকেদর জ য।
তুিমই অসং য খারাপ কাজ আর যিভচােরর মা যেম দেশর মািটেক ‘অপিব র’ কেরছ।
তুিম আমার সে িব বাসঘাতকতা কেরেছা।
৩ তামার পােপর কারেণ দশ জেু ড ় খরা দখা িদেয়েছ
এবং বস কালীন ব ৃি আেসিন।
তবুও তামার ল াহীন মুেখ পিততার কামুক দ ৃি ।
কৃতকােযর জ য তামার কানও ল া নই, অনুেশাচনা নই।
৪ িক তুিম আমােক ‘িপতা’ বেল ডাকেছা।
তুিম বলছ, ‘ ছাটেবলা থেকই তুিম আমার ব ু।’
৫ তুিম এও বেলিছেল য,
‘ঈ বর আমার রিত সব সময়
হেয় থাকেবন না।
ঈ বেরর রাধ িচরকাল থােক না।’
“িযহদা,
ূ তুিম একথা বলেলও
যত রকম শয়তািন কাজ করা স ব তুিম কেরছ।”

৩

ই কু িটল বান: ই রােয়ল এবং িযহদা
ূ
৬ িযহদার রাজা

যািশেয়র সমেয় রভু আমার সে কথা বলেলন। রভু বলেলন, “িযরিময়, ই রােয়ল য সব খারাপ কাজ
ূ
কেরেছ তা িক তুিম দেখছ? তুিম িক দেখছ স আমার রিত কতটা অিব বাসী িছল? রে যকিট মূি র সে স যিভচাের
মেত উেঠিছল। যিভচােরর সা ী রেয়েছ রিতিট পবতশ ৃ , রিতিট গােছর ছায়া। ৭ আিম িনেজর মেন ভেবিছলাম, ‘এইবাের
িন য়ই ই রােয়ল তার সম খারাপ কাজ কের আমার কােছ িফের আসেব।’ িক স িফের আেসিন। ৮ ই রােয়েলর মেতাই
িব বাসঘাতক তার বান িযহদাও
বচে দেখিছল তার িদিদর যিভচার। ই রােয়েলর এই িব বাসঘাতকতার জ য আিম
ূ
তােক যাগ কেরিছলাম। ই রােয়েলর এই দশা দেখ তার িব বাসঘাতক বান িযহদা
ূ িক এতটুকু শি ত হয়িন। আমার
িবধােন িযহদা
কেরিছল। সও অবেশেষ পিততার মেতা আচরণ
ূ ভীত হবার পিরবেত স িদিদর রদিশত পেথই চলেত
করল। ৯ যিভচািরতায় িল হেয় িযহদাও
ূ তার দশেক কলি ত করল। স কােঠর এবং পাথেরর মূি সমূহ পূেজা কের যিভচার
কেরিছল। ১০ িযহদা,
ই
রােয়েলর
িব
বাসঘাতক বান আমার কােছ কখেনাই সবা ঃকরেণ িফের আেসিন। ধু বারবার িফের
ূ
আসার ছল কেরিছল।” এই িছল রভুর বাতা।
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১১ রভু আমােক বলেলন, “ই রােয়ল আমার রিত িব ব িছল না। িক িব বাসঘাতকতার রে িযহদার চেয় তার
ূ
অজহু াত অেপ াকৃত উৎকৃ িছল। ১২ িযরিময় উ র িদেক তািকেয় দখ এবং এই বাতা বল:
“‘ওেহ িব বাসহীন ই রােয়লবাসী, তামরা িফের এেসা।’
এই িছল রভুর বাতা।
‘আিম তামােদর রিত আর কেঠার হেবা না।
আিম দয়ার সাগর।’
‘আিম িচরকাল তামােদর রিত
থাকব না।
এই িছল রভুর বাতা।’
১৩ তামােদর পাপেক তামােদর উপলিধ করা এবং বীকার করা উিচৎ।
তামরা রভু, তামােদর ঈ বেরর িব ে িগেয়িছেল—
সটাই হল তামােদর পাপ।
তামরা রিতিট গােছর নীেচ অ য জািতসমূেহর মূি েদর পূেজা কেরিছেল।
তামরা আমােক মা য কেরািন।
তােদর রিত া কেরিছেল রিতিট গােছর তলায়।”
এই িছল রভুর বাতা।
১৪ “ হ লাকরা, তামরা িব ব নও। িক িফের এেসা আমার কােছ!” এই িছল রভুর বাতা। “আিম হলাম তামােদর
রভু। এেদেশর রে যকিট শহর থেক একজন এবং রে যকিট পিরবার থেক জনেক আিম িসেয়ােন িনেয় আসব।
১৫ তারপর আিম তামােদর নতুন শাসকেগা ী িনবাচন কের দব। সই শাসকব ৃ আমার রিত িব ব থাকেব। তারা ান
এবং িবেবচনার সে তামােদর নত ৃ ব দেব। ১৬ স সময় তামরা সং যায় বাডে় ব। অেনেকই তখন স দেশ বাস করেব।”
এই িছল রভুর বাতা।
“ কউ সই সময় আর বলেত পারেব না য আমার মেন পেড় সইসব িদেনর কথা যখন আমােদর কােছ রভুর সা ্যিস ুক
িছল। এমন িক তারা আর সই পিব র িস ুক িনেয় ভাবেবও না। তারা সই িস ুকেক মেনও রাখেত পারেব না। তারা
সটা হািরেয়ও ফলেব না। তারা আর কখনও অ য একিট পিব র িস ুক তরী করেব না। ১৭ সই সময় এই জ শােলম
শহর ‘ রভুর িসংহাসন’ িহেসেব পিরিচত হেয় উঠেব। এবং রভুর নামেক স ান জানােত সম জািত একে র জ শােলেম
এিগেয় আসেব। তারা আর তােদর উ ত, জদী এবং শয়তান দয়েক অনুসরণ করেব না। ১৮ সই িদন িলেত িযহদা
ূ এবং
ই রােয়েলর পিরবারবগ একসে িমিলত হেব। এবং তারা একসে উ র িদেকর দশ থেক, য দশ আিম অিধকােরর জ য
তােদর পূবপু ষেদর িদেয়িছলাম স দেশ আসেব।”
১৯–২০ আিম, রভু মেন মেন বললাম,
“আিম তামােদর সে িনেজর স ােনর মেতা যবহার করেত চাই।
আিম তামােদর একটা মেনারম দশ উপহার িদেত চাই,
যটা অ য সকল দেশর চেয় সরা।
আিম ভেবিছলাম তামরা আমােক ‘িপতা’ বেল ডাকেব।
আমােকই অনুসরণ করেব।
িক তামরা একিট নারীর মেতা য তার বামীর রিত অিব ব ।
ই রােয়েলর পিরবারবগ, তামরা আমার রিত িব ব থাকেল না।”
এই িছল রভুর বাতা।
২১ তামরা ব যা পাহাড ় িল থেক কা া নেত পােব।
ই রােয়লীয়রা কাঁদেছ, তারা মা রাথনা করেছ।
তারা শয়তান হেয় উেঠিছল।
তারা ভুেল িগেয়িছল তােদর রভু ঈ বরেক।
২২ রভু আরও বলেলন, “ হ ই রােয়লীয়রা, তামরা আমার রিত িব ব নও।
তবু তামরা আমার কােছ িফের এেসা
আিম তামােদর মা কের দব।”
ই রােয়লীয়েদর বলা উিচৎ, “তুিমই রভু আমােদর ঈ বর।
আমােদর তামার কােছই িফের আসা উিচৎ।
২৩ পাহােডর
় উপর মূি পূেজা
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এবং উ ৃ ল অনু ান কের আমরা ভুল কেরিছলাম।
ই রােয়েলর মুি
রভু,
আমােদর ঈ বেরর কাছ থেক অব যই আেস।
২৪ ঐ বাল মূি আমােদর পূবপু ষেদর
সম ধনস দ খেয় ফেলেছ।
স তাঁেদর মষ, গবািদপ ,
পু র ও ক যােদর খেয় ফেলেছ।
২৫ ল ায় আমােদর মের যেত ইে করেছ।
আমােদর ল া আমােদর ক বেলর মত ঢেক ফলুক।
আমরা আমােদর সবশি মান রভুর িব াচরণ কেরিছ।
আমােদর িপত ৃপু ষেদর মেতা আমরাও পাপ কেরিছ।
ছাটেবলা থেকই আমরা আমােদর
রভু ঈ বরেক অমা য কের এেসিছ।”
১ এই বাতা রভুর কাছ থেক এেলা।
“ই রােয়ল, যিদ তুিম িফরেত চাও
তাহেল আমার কােছ িফের এেসা।
রা দবতােদর মূি েলা ছঁেু ড় ফেল দাও।
আমার কাছ থেক চ্যু ত হেয় িবপথগামী হেয়া না।
২ যিদ কবলমা র এ িল কর
তাহেলই কান রিত া করবার সময় তামরা আমার নাম যবহার করেত পারেব।
রিত িত রহেণর সময় বলেত পারেব,
‘ রভুর িনি ত অি ে বর িদ য।’
এই কথা েলা তামরা স য, উিচৎ
এবং সিঠকভােব যবহার করেত পারেব।
তাহেল জািতসমূহ তাঁর আশীবাদ পােব।
তারপর তারা তাঁেক রশংসা করেত পারেব।
তামার দশবাসী রভুর কাযকলাপ িঘের
গব অনুভব করেব।”
৩ িযহদা এবং জ শােলেমর মানুষেক এই কথা িল রভু বেলিছেলন:
ূ
“ তামােদর জিম িল চষা হয়িন।
জিমেত লাঙল দাও, িনেজেদর পিতত জিম চাষ কেরা।
বীজ বােনা সই জিমেত, কাঁটাবেন বীজ বপন কেরা না।
৪ রভুর লাক হেয় যাও!
তামােদর দয় েলােক পিরবতন কেরা, আ ােক
কেরা।
হ িযহদা
ূ ও জ শােলেমর মানুষ, তামরা যিদ িনেজেদর না শাধরাও
তাহেল আিম
হেয় যােবা।
আমার রাধ আ েনর মেতা ত গিতেত
তামােদর সবাইেক বািলেয় পুিডে় য় ছাই কের দেব।
সই আ ন নভােনার মতা কােরা হেব না।
তামােদর অসৎ কাযকলােপর জ যই এই েলা হেব।”

৪

উ র িদক থেক িবপযয়
৫ “িযহদার

লাকেদর এই খবর বল:
ূ
জ শােলম শহেরর রে যকিট যি েক বল,
‘ দেশর সব র িশঙা বাজাও।’
জাের িচৎকার কর:
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‘এস, আমরা এক র হই
এবং রিতর ার জ য দূগিবিশ শহর িলেত যাই।’
৬ িসেয়ােনর িদেক িনশান পতাকা ওডা় ও।
বাঁচেত চাও তা তাডা় তািড় কেরা, অেপ া কােরা না।
যা বলিছ তাই কর কারণ আিম উ র িদক থেক িবপযয় বেয় আনিছ।
আিম এক ভয় র বংস ঘটােবা।”
৭ এক “িসংহ” তার হা থেক বিরেয় এেসেছ।
দশসমূেহর এক িবনাশকতা তার যা রা
কেরেছ।
তামােদর দশেক বংস করেত স বািড় ছেড় বিরেয় পেডে় ছ।
ভয় র িবপযয় ঘিনেয় আসেছ এই দেশর ওপর,
কান মানুষ জীিবত থাকেব না, সব কিট শহর বংস ূপ হেয় যােব।
৮ সুতরাং শােকর পাশাক পের তামরা িচৎকার কের কাঁেদা!
কারণ রভু আমােদর ওপর ুধ হেয়েছন।
৯ রভু বলেলন, “যখন এ িল ঘটেব,
তখন রাজা এবং তাঁর পািরষদরা তােদর সাহস হািরেয় ফলেব,
যাজকরা দা ণ ভয় পেয় যােবন
এবং ভাববাদীরা যৎপেরানাি িব বল হেবন।”
১০ তখন আিম, িযরিময় বললাম, “ হ রভু আমার মিনব, আপিন অব যই িযহদা ও জ শােলেমর লাকেদর এই বেল
ূ
রতারণা কেরেছন: ‘ তামরা শাি পােব।’ িক এখন তরবািরিট তােদর গলার িদেক ল ্য কের রেয়েছ।”
১১ একই সে সই সময় িযহদা এবং জ শােলমবাসীেদর জ য
ূ
এই বাতা রিরত হেব:
“ হ আমার লাক, অনাব ৃত পবতশ ৃ থেক ত বাতাস বেয় আসেব।
এই ঝড় ছেট
ু আসেব ম ভূিম থেক।
এ ঝড় কান ম ৃ বাতাস নয়
যার বারা কৃষকরা তােদর শ যকণা ভূিম থেক ঝেড় আলাদা কের নয়।
১২ এই ঝড ় অেনক বশী শি শালী
এবং এটা আমার কাছ থেকই আেস।
এখন আিম আমার িবচােরর রায় ঘাষণা করব িযহদাবাসীেদর
িব ে ।”
ূ
১৩ দেখা। মেঘর মেতা শ
নেড় উঠেছ।
তার রথসমূহেক দখাে যন ভয়াবহ ঝড।়
তার ঘাডা় েলা ঈগলেদর চাইেতও তগামী।
এিট আমােদর পে খুবই িতকারক।
আমরা িনি
হেয় যােবা।
১৪ হ জ শােলমবাসী, কু -মতলব যাগ কেরা।
দয় থেক সম শয়তািন ধুেয় মুেছ পির ার কের দাও।
আ ােক
করেল তেবই তামরা র া পােব।
১৫ ডান দেশর †স রদােয়র বাতাবাহেকর কথা শান।
ই রিয়েমর পবতমালা থেক কউ ঘটনার খবর িনেয় আসেছ।
১৬ “সারা জ শােলমবাসীেক
সই খবর জািনেয় দাও।
ব দূেরর দশ থেক শ রা িযহদার
ূ িব ে যু করেত আসেছ।
ঐ শ রা িচৎকার কের িযহদার
ূ শহর িলর িব ে
যুে র বিন িদে ।
†৪:১৫

ডান দেশর ডােনর পিরবােরর লাকরা ই রােয়েলর উ রিদেকর সীমাে র কােছ থাকত। যিদ কান শ
থেক আ রমণ করত, তারাই সবেচেয় রথম আ রা হত।

উ রিদক
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১৭

জ শােলমেক তারা স ূণ েপ িঘের ফেলেছ।
যমন একিট মােঠ লাকরা ল ্য রােখ।
িযহদা
ূ তুিম আমার িব ে িগেয়িছেল
তাই শ প তামার িব ে যু ঘাষণা কেরেছ।”
এই িছল রভুর বাতা।
১৮ “ তামার জীবনযা রা এবং কাযকলাপই
এই সম যা স ৃি কেরেছ।
তামার শয়তািন তামার জীবনেক খুব কেঠার কেরেছ।
এই মূ েত তামার শয়তািনই তামার য রণার কারণ।
যটা তামার দেয়র গভীের আঘাত করেছ।”
িযরিমেয়র কা া
১৯ হায়!

ঃখ, য রণা এবং িচ ায়
আিম কু ঁকেড় যাি , হায়! িক ি া!
িক ভয়। আিম অ ের যিথত।
আমার দয় ধু ধু করেছ।
না, আিম আর চপ
ু কের থাকেত পারিছ না কারণ আিম শ পে র িশঙা েনিছ।
ঐ িশঙা বিন যুে র আহবান জানাে ।
২০ িবপযয় িবপযয়েক অনুসরণ কের।
এই পুেরা দশটাই বংস হেয় গেছ।
হঠাৎই আমার তাঁবু বংস হেয় গল।
আমার পদা েলা িছঁেড় গেছ।
২১ রভু, আর কতিদন এই যুে র পতাকা আমােক দখেত হেব?
কতিদন আিম আর এই যুে র দামামা নব?
২২ ঈ বর বলেলন, “আমার লাকরা হল মূখ।
তারা আমােক জােন না।
তারা হল িনেবাধ বালক।
তারা বুঝেত পারেছ না।
তােদর িবেবচনা শি নই।
তারা শয়তািনেত পটু িক তারা জােন না িক কের ভাল িকছ ু করেত হয়।”
রলয় আসেছ
২৩ আিম

প ৃিথবীর িদেক তাকালাম।
িক দখলাম প ৃিথবী শূ য।
প ৃিথবীেত িকছইু িছল না।
আিম আকােশর িদেক তাকালাম।
দখলাম সম আেলা িনেভ িগেয়েছ।
২৪ আিম পবেতর িদেক তাকালাম।
দখলাম পবত কাঁপেছ।
সম পাহাড় িল ভেয় কাঁপেছ।
২৫ আিম দখলাম িক কান মানুষ খুঁেজ পলাম না।
আকােশর সম পািখ মূ েত উধাও হেয় িগেয়েছ।
২৬ আিম ভােলা দেশর িদেক তাকালাম এবং দখলাম তা ম ভূিমেত পিরণত হেয়েছ।
ঐ দেশ সম শহর েলা বংস হেয় িগেয়িছল। রভুর ভয় র রােধই এই দশা।
২৭ রভু এই িল বলেলন:
“এই পুেরা দশটাই বংস হেয় যােব।
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িক আিম স ূণভােব তা বংস করব না।
২৮ জীিবত লাকরা আতনাদ কের ম ৃত লােকেদর জ য কাঁদেব।
আকাশ এমশঃ কােলা হেয় উঠেব।
আিম যা বলব তার নডচ় ড় হেব না।
আিম আমার িস া বদলােবা না।”
২৯ িযহদার লাকরা নেত পােব
ূ
অ বােরাহী ও তীর াজ স যবািহনীর ার
এবং ভেয় তারা দৗেড় পালােব।
কউ লুেকােব হার ভতের,
কউ ঝাপঝােড,়
কউ বা পাথেরর আডা় েল।
িযহদার
ূ সম শহর িল জনমানবহীন হেয় যােব।
সখােন কউ বাঁচেব না।
৩০ িযহদা তুিম বংস রা হেয়ছ।
ূ
তাহেল, এখন তুিম িক করছ?
ঐ সম
রিমকেদর জ য তুিম তামার সব চেয় ভােলা পাশাক পেরেছা,
িনেজেক অল াের সািজেয়েছা,
চােখ িদেয়ছ কাজল,
সু র দখাবার জ য িনেজেক সািজেয়েছা।
িক তােত কান লাভ নই
কারণ তামার রিমকরা এখন তামােক ঘ ৃণা কের।
তারাই তামােক মারেত চ া করেছ।
৩১ একজন মিহলা রসব বদনায় যমন কের
তমিন একিট কা া আিম নেত পাি ।
এই কা া একজন মিহলার তার রথম স ান রসব করবার কা ার মত।
এই মিহলা হল িসেয়ান ক যা।
স হাত জেডা় কের রাথনার ভি েত বলেছ,
“ওঃ, আিম অ ান হেয় যাব!
ঘাতকরা আমােক চারিদক থেক িঘের ধেরেছ!”
িযহদাবাসীেদর
শয়তািন
ূ
১

রভু বলেলন, “ জ শােলেমর রা ায় হাঁেটা। শহেরর সাবজনীন রা ণ িলেত খুঁেজ দেখা। যিদ একজনও সৎ ও ভাল

৫ মানুেষর স ান পাও য অ ত সে যর খাঁজ করেছ, যিদ এরকম একজনও মানুষ থােক তাহেল জ শােলমেক আিম

মা কের দব। ২ লােক ধু এই বেল রিত িত নয়: ‘ রভুর অি ব যমন িনি ত তার িদ য,’ িক তারা আসেল তা
বেল না।”
৩ রভু, আিম জািন আপিন চান
মানুষ আপনার অনুগত থাকু ক।
আপিন িযহদাবাসীেক
আঘাত করেলন।
ূ
িক তারা কান বদনা অনুভব কের িন।
আপিন তােদর বংস করেলন।
িক তা থেক তারা কান িশ া নয়িন।
তারা ভীষণ এক ঁেয়, জদী।
খারাপ কাজ কেরিছল বেল তারা কান রকম ঃখ রকাশ পয কের িন।
৪ িক আিম (িযরিময়) আমােক মেন মেন বললাম,
“তারা এত দির র এবং িনেবাধ য
তারা রভুর জীবনযা রা শেখ িন।
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ঈ বেরর িশ া িবষেয়ও তারা িকছ ু জােন না।
আিম িযহদার
নত ৃব ৃে র কােছ যাব
ূ
এবং তােদর সে কথা বলব।
নতারা িন য়ই রভুর আচার িবিধ জানেব।
আিম িনি ত য তারা তােদর ঈ বেরর িবিধসমূহ জােন।”
িক নতারা সব এক র হল
এবং রভুর সবার কাজ থেক দূের সের গল।
৬ তারা ঈ বেরর িব ে চেল িগেয়েছ।
তাই বন থেক এক িসংহ এেস তােদর আ রমণ করেব।
ম ভূিম থেক এক নকেড় বাঘ এেস সবাইেক মের ফলেব।
তােদর শহেরর কােছ এক িচতা লুিকেয় আেছ।
শহেরর বাইের কউ বরেলই তােক টুকেরা টুকেরা কের িছঁেড় খােব।
িযহদার
লাকরা বার বার পাপ করার ফেলই এ িল ঘটেব।
ূ
রভু বার বার সতক কের কান ফল পান িন।
রভুর কাছ থেক তারা বার বারই দূের থেকেছ।
৭ ঈ বর বলেলন, “ হ িযহদা, আমােক একিট সিঠক কারণ দখাও
ূ
যার জ য আিম তামােদর মা করব।
তামার ছেলেমেয়রা আমােক যাগ কের মূি র কােছ রিত িত িনেয়েছ।
অথচ তামার স ানেদর আিম চািহদা মেতা সব িকছইু িদেয়িছলাম।
তবু ওরা আমার রিত িব ব থােকিন।
ওরা যিভচািরনীেদর সে অেনক বশী সময় ন কেরেছ।
৮ তারা ভােলাভােব খাওয়া-দাওয়া করা ঘাডা় র মেতা, যারা কামােবেশর জ য তরী।
ওরা সই সম ঘাডা় র মেতা যারা রিতেবশীেদর রীেক ঘের ডেক আেন।
৯ তাহেল আিম িক ঐ সব কােজর জ য িযহদার লাকেদর শাি দব না?”
ূ
এই হল রভুর বাতা।
“ যাঁ, তুিম জােনা য দশ এইভােব বঁেচ থােক তােক আমার শাি িদেত হেব।
আিম তােদর যা য শাি ই দব।
১০ “যাও িযহদার সম
রা া গাছ কেট দাও।
ূ
(িক তােদর কখনও পুেরাপুির বংস কেরা না।)
কেট দাও রা া গাছ িলর শাখা রশাখা, কারণ এই শাখা রশাখা রভুর নয়।
১১ িযহদা এবং ই রােয়েলর পিরবার িল
ূ
আমার সে সবরকমভােবই িব বাসঘাতকতা কেরেছ।”
এই িছল রভুর বাতা।
১২ “ঐ দশবাসীরা রভুর িব ে িমে য রচার কেরেছ।
তারা বেলেছ, ‘ রভু আমােদর িকছইু করেত পারেব না।
আমােদর আ রমণ করেত আসেছ
এমন কান স য আমরা কখনও দখব না।
কানিদন অনাহাের মারাও যাব না।’
১৩ রা ভাববাদীরা হল একিট ফাঁকা বাতাস।
ঈ বেরর বা য তােদর মে য নই।
তােদরও কপােল েভাগ ঘটেব।”
১৪ রভু ঈ বর সবশি মান এই কথা িল বেলেছন:
“ওই লাকরা বেলিছল য আিম তােদর শাি দব না।
সুতরাং িযরিময়, আিম তামােক য শাি দব তা আ েনর মেতা হেব।
ঐ লাক িল হেব কােঠর মেতা।
সই আ ন ওেদর পুিডে় য় ছারখার কের দেব।”
৫ সুতরাং
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রােয়েলর পিরবার, এই বাতা হল রভুর,
“আিম শী রই তামােদর আ রমণ করবার জ য
ব দূর থেক একিট রাচীন দশেক িনেয় আসব।
ব রাচীন সই দশ।
সই দেশর মানুেষর ভাষা
তামরা বুঝেত পারেব না।
১৬ তােদর তীেরর থিল িল খালা কবেরর মেতা।
তারা সবাই বলবান স য।
১৭ ঐ সব স যরা তামােদর মজত
ু করা
সম খা য খেয় ফলেব।
বংস করেব তামােদর স ানেদর।
তামােদর মষ ও রাখাল বালকেদর তারা খেয় ফলেব।
রা া আর ডুমরু ফল খােব।
তারা তামােদর সম িব ব
েভ য শহর িলেক বংস করেব।”
১৮ এই হল রভুর বাতা,
“িক িযহদা,
ূ যখন এই ভয় র িদন েলা তামােদর জীবেন আসেব
তখন িক আিম পুেরাপুির তামােক বংস করব না।
১৯ িযরিময়, তামােক িযহদার লাকরা িজ াসা করেব,
ূ
‘ কন রভু তামার ঈ বর আমােদর রিত এমন খারাপ যবহার করেলন?’
তখন তুিম (িযরিময়) তােদর উ র দেব:
‘ তামরা রভুর িদক থেক মুখ িফিরেয় িনেয়ছ,
তামােদর দেশ িবেদশী মূি সমূহ বািনেয়ছ এবং তােদর সবা কেরছ।
সুতরাং তামরা এখন িবেদেশ িবেদশীেদর সবা করেব।’”
২০ রভু বেলেছন, “এই বাতা জািনেয় দাও
িযহদা
ূ এবং যােকােবর পিরবারেগা ীেক:
২১ এই হল বাতা:
হ িনেবাধ মানুষ তামােদর কান বুি নই।
তামােদর চাখ আেছ অথচ দখেত পাও না!
কান আেছ িক নেত পাও না।
২২ িন য়ই তামরা আমােক ভয় পাও।”
এই িছল রভুর বাতা।
“আমার সামেন তামােদর ভেয় িশউের উঠেত হেব।
আিমই সই একজন য তটভূিম িদেয় সমু রেক সীমািয়ত কেরেছ, যােত জল তার বাইের না বইেত পাের।
জেলর ঢউ হয়েতা বালুতেট আছেড় পডে় ব িক কান িকছেক
ু বংস করেত পারেব না।
ঢউ গজন কের বালুতেট আছেড় পডে় ত পাের িক কখনও বালুতেটর সীমানা পেরােত পারেব না।
২৩ িক িযহদার লাকরা ভীষণ এক ঁেয় এবং জদী।
ূ
তারা সবদা আমার িব ে যাবার ছক কেষ িগেয়িছল
় িগেয়িছল।
এবং অবেশেষ আমােক ছেডও
২৪ িযহদার লাকরা কখনও বেলিন,
ূ
‘ রভু আমােদর ঈ বরেক ভয় পাওয়া এবং স ান জানােনা উিচৎ।
িতিনই আমােদর শরৎ এবং বস কােল সিঠক সময় ব ৃি এেন িদেয়েছন।
িতিনই আমােদর ফসল তালার সময় িনিদ কের িদেয়েছন।’
২৫ িযহদার লাকরা, তামরা অেনক ভুল কাজ কেরছ।
ূ
তাই সময় মেতা ব ৃি র দখা পাে া না।
তামরা যেথ ফসল ফলাওিন।
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তামােদর পাপসমূহ রভুর কাছ থেক ভােলা িজিনষ পাওয়া থেক তামােদর িবরত কেরেছ।
দশবাসীর মে য িকছ ু শয়তান লুিকেয় আেছ।
যারা পাখী ধরবার জ য খাঁচা তরী কের, তারা তােদর মত।
পাখী ধরবার পিরবেত
তারা মানুষ ধরবার ফাঁদ পােত।
২৭ এইসব
লাকেদর, যারা িম যায় ভরা,
তােদর বাডী় েলা হল পাখীেত ভরা খাঁচাসমূেহর মেতা।
তােদর িম যা িল তােদর ধনী ও শি শালী কেরেছ।
২৮ তারা তােদর অসৎ কম িদেয় মাটা এবং বা যবান হেয় উেঠেছ।
অ ভ উপােয় তারা হেয় উেঠেছ বা যবান।
তােদর শয়তািনর কান শষ নই।
তারা অনাথ িশ েদর যাপাের কান িমনিত কের িন।
তােদর িদেক সাহাে যর হাত বািডে় য় দয় িন।
তারা গরীব লাকেদর রিত কখনও সুিবচার কেরিন।
২৯ ঐসব কােজর জ য আিম িক িযহদার লাকেদর শাি দব না?”
ূ
এই িছল রভুর বাতা।
“তুিম জােনা এই ধরেণর দশ েলােক আিম উিচৎ শাি িদেয় থািক।
আমােক তােদর যা য শাি ই িদেত হেব।”
৩০ রভু বলেলন, “িযহদা দেশ একটা সাংঘািতক
ূ
এবং রামা কর ঘটনা ঘেট িগেয়েছ।
৩১ ভাববাদীরা িমে য কথা বেল
এবং যাজকেদর যা করার কথা তা তারা কের না।
আমার লাকরা, ভাববাদীরা এবং যাজকরা যা কের তাই ভােলাবােস।
িক হ আমার লাকসমূহ, তামােদর যখন শাি পাবার সময় আসেব
তখন তামরা িক করেব?
২৬ আমার

শ
১ “িব

িঘের ধরল জ শােলমেক

যামীেনর লাক, রােণ বাঁচেত চাইেল
জ শােলম শহর ছেড় চেল যাও।
তেকায় শহের যুে র দামামা বািজেয় দাও।
সতকতা সূচক পতাকা ওডা় ও বৎ-হে রম শহের।
কারণ উ র িদক থেক অম ল ও বংস আসেছ।
ভয় র এক বংসলীলা তামােদর জ য অেপ া কের আেছ।
২ িসেয়ান কু মারী,
তুিম হেল সু রী এবং কামলা।
৩ মষপালকরা তােদর মষপাল িনেয় জ শােলেম এেলা।
তারা সই ত ৃণভূিমর চািরিদেক তাঁবু গাডে় লা।
রে যক মষপালক তার িনেজর
মষপালেক দখােশানা করেব।
৪ “ জ শােলমেক আ রমণ করার জ য তরী হও।
উেঠ পেডা় ! আজ পুেরই আমরা এই শহরেক আ রমণ করেবা।
িক ইিতমে যই খািনকটা দির হেয় িগেয়েছ।
স যার অ কার ঘিনেয় আসেছ।
৫ সুতরাং আজ রােতই এই শহেরর ওপর ঝাঁিপেয় পডা় র জে য র ত হও!
জ শােলেমর েভ য রাচীর ভে ঁিডে় য় দাও।”
৬ রভু সবশি মান এই কথা িল বলেলন:

৬
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“ জ শােলেমর চারপােশর সম গাছ কেট ফেলা।
পাথর আর মািট িদেয় এমন ূপ তরী কেরা
যার সাহাে য এ শহেরর রাচীর অিত সহেজই অিত রম করেত পারেব।
এই শহের শাষণ ছাডা় আর িকছ ু নই।
তাই এই শহরেক শাি পেত হেব।
৭ একিট কু েয়া যমনভােব জলেক তাজা রােখ,
িঠক তমনভােবই জ শােলম তার পাপপূণ কম িলেক তাজা কের রেখেছ।
আিম এই শহেরর লুঠতরাজ ও িহংসার ঘটনার কথা সব সময় েন এেসিছ।
এেদর য রণা আর অসু তা দেখিছ।
৮ জ শােলম এবার সতক হও।
যিদ তামরা এখনও সাবধান না হও তাহেল আিম তামােদর িদক থেক মুখ িফিরেয় নব।
তামােদর দশেক ম ভূিমেত পিরণত করব।
কান মানুষই আর ওখােন বাস করেত পারেব না।”
৯ সবশি মান রভু আরও বলেলন:
“ য সম ই রােয়লীয়রা এখনও তােদর দেশ পেড় আেছ
তােদর একি রত কেরা।
যভােব তামরা রা াে েতর শষ রা া িলেক এক একিট কের তুেল িনেয় একি রত কেরা
িঠক স ভােব তােদর একি রত কেরা।
যমনভােব রা া চয়ন করবার সময় একজন রিমক রিতিট রা ালতা পু ানুপু েপ দেখ
িঠক স ভােব ই রােয়লীয়েদর খুঁেজ বার কেরা।”
১০ আিম কােদর সে কথা বলব?
আিম কােদর সতক করব?
কারাই বা আমার কথা নেব?
ই রােয়লীয়রা আমার সতকবাণী নেত পাে না
কারণ তােদর কান ব ।
তারা রভুর কথা নেত অিন ুক।
তারা তাঁর বাতা নেত পছ কের না।
১১ িক আিম (িযরিময়)
রভুর রাধ বহন করেত করেত া ।
“ য সম িশ রা রা ায় খলা করেছ তােদর ওপর বিষত হা রভুর এই রাধ।
যুবকেদর সমােবেশর ওপেরও বিষত হা এই রাধ।
একিট লাক ও তার রী, জনেকই র ার করা হেব।
সম রাচীন লাকেদর র ার করা হেব।
১২ তােদর ঘর-বািড,়
জিম-জমা এমন িক তােদর রীেদর পয িবিলেয় দওয়া হা অ য লাকেদর কােছ।
আিম আমার হাত তুেল নব এবং িযহদার
লাকেদর শাি দব।”
ূ
এই িছল রভুর বাতা।
১৩ “ই রােয়েলর সম লাক অৈবধ উপােয় আেরা বশী বশী পয়সা চায়।
সব চেয় িন থেক সব চেয়
বপূণ মানুষ, তারা সবাই ঐরকম লাভী।
ভাববাদী থেক যাজক রে যেক ধু িম যাচার কের িগেয়েছ।
১৪ আমার লােকরা কিঠন আঘাত পেয়েছ।
ভাববাদী এবং যাজকেদর উিচৎ িছল তােদর সই আঘােতর েত মলম লািগেয় দওয়া।
িক তারা এই তেক কান
ব দয়িন।
তারা এই তিটেক একিট ছাট আচঁড় বেল গ য কেরেছ।
ভাববাদীরা এবং যাজকরা বেল: ‘সব িকছ ু িঠক আেছ।’
িক রকৃত পে , সব িঠক নই।
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এবং ভাববাদীেদর তােদর কৃতকােযর জ য লি ত হওয়া উিচৎ।
িক তারা িব ুমা র লি ত নয়।
তারা জােন না পােপর জ য তােদর কতখািন িব রত হওয়া উিচৎ।
তাই তারা অ যেদর সােথ একই শাি পােব।
যখন অ যেদর শাি দব, তখন তােদরও মািটেত আছেড় ফলা হেব।”
রভু এই কথা িল বলেলন।
১৬ পাশাপািশ রভু জানােলন:
“রা ার মােড় দাঁিডে় য় তাকাও।
িজ াসা কেরা কানটা পুরােনা রা া আর কানটা নতুন।
সই রা ায় পা বাডা় ও য রা া ভাল।
ভােলা রা ায় হাঁটেল িনেজর জ য শাি খুঁেজ পােব।
িক তামরা বেলিছেল, ‘আমরা ভােলা রা ায় হাঁটব না।’
১৭ আিম তামােদর ওপর নজরদাির করার জ য একজনেক বেছ িনেয়িছ।
আিম তােদর বেলিছলাম, ‘যুে র দামামা শান।’
িক তারা বেলিছল, ‘আমরা নব না!’
১৮ সুতরাং সম দশ িল শান,
এই দশ িলর লাকরা তামরা মন িদেয় শান।
১৯ কান পেত শান এই প ৃিথবীর মানুষ,
আিম িযহদার
লাকেদর জ য বংস আনেত যাি ।
ূ
কন? কারণ তারা ধু খারাপ কােজর ছক কেষ িগেয়েছ
এবং তারা আমার বাতােক অ রা য কেরেছ।
অ বীকার কেরেছ আমার িবিধেক।”
২০ রভু বলেলন, “ তামরা আমার কােছ িশবা দশ থেক কন ধুপ িনেয় আেসা?
তামরা কন একিট দূর দশ থেক আমার কােছ িম গ ী বচ িনেয় আেসা?
তামােদর হামবিল আমােক সুখী কের িন।
তামােদর এই উৎসগ আমােক খুিশ করেত পােরিন।”
২১ তাই রভু যা বলেলন তা হল এইরকম:
“আিম িযহদার
লাকেদর সামেন রিতব ক র র পেত দব।
ূ
তারা পাথর হেয় নীেচ গিডে় য় পডে় ব।
িপতা এবং তার পু ররা হাঁচট খেয় পডে় ব তােদর ওপর।
ব ু বা ব এবং রিতেবশীরা মারা যােব।”
২২ রভু যা বলেলন তা হল:
“উ র িদক থেক স যদল আসেছ।
এই িবশাল দশ উ েরর ব দূর থেক এিগেয় আসেছ।
২৩ স যরা বেয় আনেছ তীরধনুক এবং বশা।
তারা রচ িন ুর।
রবল শি শালী।
তারা ঘাডা় য় ছেট
ু আসেছ সমুে রর মেতা গজন করেত করেত।
িসেয়ান ক যা, ঐ সনারা
তামােকই আ রমণ করেত আসেছ।”
২৪ আমরা তােদর স িকত খবর েনিছ।
অসহায় বাধ করিছ।
একজন অ ঃসৎ বা মিহলার িশ েক জ দবার সমেয়র মত
আমরা অসহায় এবং যথায় কাতর রেয়িছ।
২৫ বািডর
় বাইের বা রা ায় যও না।
কন না শ েদর হােত উ ত তরবাির
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এবং সব জায়গায় িবপদ অেপ া করেছ।
২৬ আমার লাকরা, শাক পাশাক িল পের নাও।
স য একমা র স ান হারােনা
জননীর মেতা ভ দেয় িচৎকার কের কাঁেদা,
কারণ আমােদর শী রই বংসকারীর মুেখামুিখ হেত হেব
য হঠাৎ আমােদর ওপর এেস পডে় ব।
২৭ “িযরিময়, আিম ( রভু)
তামােক একজন ধাতু পরী ক িহেসেব তরী কেরিছ।
তুিম আমার লাকেদর পরী া কের দখেব।
তােদর জীবনযা রা স েক ল ্য রাখেব, তারা ভীষণ জদী।
২৮ এবং রে যেকই আমার িব ে চেল িগেয়েছ।
তারা লাকেদর স বে বােজ কথা বেল।
তারা হল মরেচ পডা় লাহার মত
এবং কলি ত িপতেলর মেতা।
২৯ তারা হল আ েনর মা যেম পােক খাঁিট করবার চ ায় রত রিমকেদর মত।
হাপর খুব জাের বাতাস স ৃি করল,
তাপ ব ৃি পল, িক আ ন থেক কবল িসেস বিরেয় এেলা।
সম কাজটাই হল একটা প রম।
একই রকম ভােব, আমার লাকেদর কাছ থেক শয়তািন সরােনা হল না।
৩০ এেদর ‘বািতল েপা’
বেল অিভিহত করা হেব।
কারণ রভু এেদর রহণ কেরন িন।”
মি ের িযরিময়র ধমেপােদশ
১এ

২ “যাও

হল িযরিময়র রিত রভুর বাতা:
িযরিময়, রভুর গ ৃেহর দরজায় দাঁিডে় য় এই ধেমাপেদশ দাও:
“‘িযহদার
ূ লাকরা, এই সই রভুর বাতা। তামরা সবাই যারা এই ফটক েলার মে য িদেয় রভুেক উপাসনা করেত
আেসা, তারা এই বাতা শান। ৩ ই রােয়েলর লাকেদর কােছ রভুই হেলন ঈ বর। রভু সবশি মান বলেলন: তামরা
তামােদর জীবনযা রা বদেল ফল। সৎ কাজ কেরা। যিদ তামরা তা কেরা তাহেল তামােদর আিম এখােন বাস করেত দব।
৪ িমে যবাদীেদর িব বাস কেরা না। তারা বেল, “এই হল রভুর মি র ান।” ৫ তামরা যিদ সি যই তামােদর জীবন ধারা
বদলাও এবং ভােলা কমসমূহ কর এবং তামরা যিদ পর েরর রিত সৎ ও প পাতহীন থােকা, আিম তামােদর এখােন
থাকেত দব। ৬ িবেদশী যি েদর রিতও সৎ থেকা। িবধবা এবং অনাথ িশ েদর উপকার কেরা। তােদর রিত সুিবচার
কেরা। িনরীহ মানুষেদর হ যা কেরা না। আর অ য কান দবতােদর অনুসরণ কােরা না। কারণ তারা তামােদর জীবন বংস
কের দেব। ৭ যিদ তামরা আমােক মেন চেলা তাহেল আিম তামােদর এখােন বাস করেত দব। আিম তামােদর পূবপু ষেদর
িচরকাল বসবােসর জ য এই জিম িদেয়িছলাম।
৮ “‘িক তামরা মূ যহীন িম যায় তামােদর আ া াপন কেরা। ৯ তামরা িক খুনী অথবা চার হেত চাও? তামরা িক
যিভচােরর পাপ গােয় মাখেত চাও? তামরা িক িমে য অিভেযােগ অ যেদর ফাঁসােত চাও? তামরা িক বােলর মূি এবং অ য
দবতােদর যােদর তামরা জােনা না তােদর পূজা করেত চাও? ১০ তামরা যিদ এ সব পাপ েলা কেরা, তাহেল িক তামরা এই
গ ৃেহর ভতর, যিট আমার নােম অিভিহত সখােন আসেত পারেব এবং আমার সামেন এেস দাঁডা় েত পারেব? তামরা িক মেন
কেরা আমার সামেন দাঁিডে় য় তামরা বলেব, “আমরা সুরি ত” তাই আমরা এই ধরেণর ভয় র কাজ করব? ১১ আরাধনার এই
জায়গািট আমার নােম নামাি ত। এই মি র িক তামােদর কােছ ডাকাতেদর গাপন ডরা ছাডা় আর বশী িকছ ু নয়? আিম
তামােদর ল ্য কের যাি ।’” এই িছল রভুর বাতা।
১২ “‘িযহদার লাকরা, তামরা এখন শীেলা শহের চেল যাও। সই ােন যাও যখােন আিম আমার রথম নামাি ত বািডি় ট
ূ
তরী কেরিছলাম। যাও, িগেয় দেখ এেসা, আমার লাকেদর, ই রােয়েলর লাকেদর ম কােজর জ য আিম ঐ জায়গার
িক অব া কেরিছ। ১৩ এবং আিম এ েলা করব কারণ তামরা এ েলা সব করিছেল। এই হল রভুর বাতা। আিম তামােদর
সে বাের বাের কথা বেলিছ। িক তামরা আমার কথা নেত চাও িন। আিম তামােদর ডেকিছলাম িক তামরা কান উ র
দাও িন। ১৪ তাই জ শােলেম অবি ত আমার নামাি ত গ ৃহ আিম িনেজই বংস কের দব, িঠক শীেলা শহেরর উপাসনালেয়র
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ে র যমন আিম কেরিছলাম। জ শােলেমর সই মি রেক, যিট আমার নােম অিভিহত, সিটেক তামরা িব বাস কর।
আিম সই জায়গা তামােদর এবং তামােদর পূবপু ষেদর িদেয়িছলাম। ১৫ ই রিয়ম থেক তামােদর সব ভাইেদর যমন
ছঁেু ড় ফেলিছলাম তমিন তামােদরও আমার কাছ থেক দূের ছঁেু ড় ফেল দব।’
১৬ “িযরিময়, কখনও তুিম িযহদার লােকর হেয় রাথনা করেব না। ওেদর সাহাে যর জ য আমার কােছ রাথনা কেরা
ূ
না। আিম তাহেল ইে কের তামার সই রাথনা নব না। ১৭ আিম জািন তুিম ল ্য রাখেছা িযহদার
ূ শহর িলেত এবং
জ শােলেমর রা ায় তারা িক কের। ১৮ িযহদার
লাকরা যা কেরেছ তা হল এই রকম: ছেলেমেয়রা কাঠ জেডা় করেছ। আর
ূ
িপতারা সই কাঠ িদেয় আ ন বালাে । মিহলারা ময়দা মাখেছ, িপঠা, িট বানাে বেগর রানীেক নেব য উৎসগ করার
জ য। িযহদার
করার
ূ এইসব মানুষ অ য মূি েদর পূজার জ য পয় নেব য ঢালেছ। তারা এ িল করেছ আমােক
জ য। ১৯ িক আিম সি যই স জন নই যােক িযহদার
লাকরা ঃখ িদে ।” এই হল রভুর বাতা। “তারা রকৃতপে
ূ
িনেজেদরই আঘাত করেছ এবং িনেজেদর ল ায় ফলেছ।”
২০ তাই রভু বলেলন, “আিম আমার রাধ এই জায়গার িব ে দখােবা। এখানকার রে যক মানুষ এবং প েক শাি
দব। শাি দব গাছ এবং েতর শ যেক। আমার রাধ হেব ত আ েনর মেতা, যা নভাবার মতা কােরা নই।”
বিল নয়, রভু আেরা বশী আ ানুবতীতা চান
২১ ই

রােয়েলর ঈ বর, রভু সবশি মান বলেলন: “যাও তামরা যতখুশী চাও হামবিল উৎসগ কর। যত খুশী ঐ
উৎসগ েলার মাংস খাও। ২২ আিমই িমশর থেক তামােদর পূবপু ষেদর িনেয় এেসিছলাম। আিম তােদর সে কথা
বেলিছলাম। িক তােদর হামবিল বা উৎসেগর আেদশ িদইিন। ২৩ আিম ধু তােদর এই আেদশ িদেয়িছলাম য, ‘আমােক
মা য কেরা এবং আিমই তামােদর ঈ বর হব এবং তামরা হেব আমার লাক। আমার আেদশ পালন কেরা এবং তামােদর
ভােলা হেব।’
২৪ “িক
তামােদর পূবপু ষরা আমার কথা শােনিন। তারা আমার রিত এেকবােরই মেনােযাগ দয়িন। তারা িছল
এক ঁেয়, জদী। সুতরাং তারা যা খুশী তাই কেরিছল। তারা কখনই ভাল হয়িন। তারা আরও শয়তান হেয় সামেনর িদেক
না হঁেট িপছেনর িদেক হঁেটিছল। ২৫ তামােদর পূবপু ষরা িমশর ছেড় যাবার িদন থেক এখন পয আিম তামােদর কােছ
ভ ৃ যেদর পািঠেয়িছলাম। আমার ভ ৃ যরা হল ভাববাদী। আিম তােদর বার বার তামােদর কােছ পািঠেয়িছ। ২৬ িক তামােদর
পূবপু ষরা আমার কথা শােনিন। আমার কথায় মেনােযাগ দবার জ য তােদর কান পােতিন। জেদর বেশ তারা তােদর
িপতােদর চেয়ও আরও বশী কের অসৎ কাজ কেরেছ।
২৭ “িযরিময়, তুিম িযহদার লাকেদর এই কথা িল বলেব। িক তারা তামার কথা নেব না। তুিম তােদর ডাকেল তারা
ূ
উ র দেব না। ২৮ সুতরাং তামােক বলেতই হেব: এই দশ রভু ঈ বেরর আেদশ মেন চেলিন। এই জািতর লাকরা ঈ বেরর
িশ ামালা শােনিন। সি যকােরর িশ া কােক বেল এরা জােন না।”
গণহ যার উপ যকা
২৯ “িযরিময়, তুিম তামার চল
ু কেট ফল এবং তা ছঁেু ড় ফেল দাও। তারপর অনাব ৃত পাহােডর় চূডা় য় ওঠ এবং আ নাদ
কের কাঁেদা। কারণ, রভু এই রজে র লাকেদর র যা যান কেরেছন এবং এেদর িদক থেক মুখ িফিরেয় িনেয়েছন।
রচ
হেয় িতিন তােদর শাি দেবন। ৩০ তুিম এ েলা কেরা কারণ আিম দেখিছ য িযহদার
লাকরা শয়তািন কাজ
ূ
কের চেলেছ।” এই হল রভুর বাতা। “তারা তােদর মূি রিত া কেরেছ। এবং আিম সই সব মূি েদর ঘ ৃণা কির। তারা
আমার নামাি ত মি ের এই মূি িল রিত া কেরেছ। তারা আমার গ ৃহ ‘অপিব র’ কেরেছ। ৩১ তারা বনিহে াম উপ যকায়
তাফত নামক সুউ ান িনমাণ কেরেছ। এইসব জায়গার লােকরা তােদর িনেজেদর ছেলেমেয়েদর হ যা কেরেছ। তারা
তােদর হামবিল িহেসেব উৎসগ কেরেছ। িক আিম তােদর এই কাজ করেত আেদশ িদইিন। আিম এমন একটা িজিনেষর
কথা কখনও ভািবইিন। ৩২ তাই আিম তামােদর সতক কের িদি । এমন িদন আসেছ যিদন লােক এই জায়গােক তাফৎ
বা বনিহে ােমর উপ যকা বেল আর ডাকেব না। তারা এেক গণহ যার উপ যকা বেল ডাকেব। তারা এরকম একিট
নামকরণ করেব কারণ তারা তাফেত ম ৃতেদহ কবর দেব যত ণ পয আর কান ম ৃতেদহ কবর দওয়ার জায়গা না থােক।
৩৩ ম ৃতেদহ িল খালা আকােশর নীেচ পেড ় থাকেব। আর সই ম ৃতেদহ িল িছঁেড ় খােব আকােশর শকু ন ও বেনর প রা। ঐ
শকু ন ও প েদর তাডা় করার মেতা কউ বঁেচ থাকেব না। ৩৪ আিম জ শােলেমর রা া থেক এবং িযহদার
ূ শহর িল থেক
সম সুখ এবং আন কেড় নব। ঐ জায়গা িলেত আর কখনও বর ও কেনর গলা শানা যােব না। দশিট ম ভূিমেত পিরণত
হেব।”
১ এই হল রভুর বাতা: “ সই সময় িযহদার রাজা এবং
বপূণ কমচারীেদর অি সমূহ, যাজকগণ ও ভাববাদীগেণর
ূ
অি সমূহ এবং জ শােলেমর লাকেদর অি সমূহ তােদর কবর িলর থেক বার কের আনা হেব। ২ তারপর তারা সং রহ
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করা সম অি ছিডে় য় দেব আকাশভরা সূয, চ র এবং তারােদর নীেচ এই মািটেত। জ শােলেমর লাকরা সূয, চ র,
তারােদর ভােলাবাসেতা। তারা ওেদর সবা করেতা, অনুসরণ করেতা, উপেদশ চাইেতা এবং পূজা করেতা। িক কউ সই
অি একি রত কের পুনরায় সমািধ করেব না। সুতরাং সই অি েলা প েদর িব ার মেতা ছিডে় য় িছিটেয় পেড় থাকেব।
৩ “আিম জার কের িযহদার লাকেদর িভেটমািট ছাডা় করব। তােদর িবেদেশর মািটেত পািঠেয় দব। যুে য সম িযহদার
ূ
ূ
মানুষ বঁেচ িগেয়েছ তারাও ম ৃতু্য কামনা করেব।” এই িছল রভুর বাতা।
পাপ এবং শাি
৪ “িযরিময়

এই কথা িল িযহদার
লাকেদর বেল দাও: ‘ রভু এই কথা িল বলেলন:
ূ
“‘যিদ কান মানুষ পেড় যায়,
স আবার উেঠ দাঁডা় য়
এবং যিদ কউ ভুল পেথ যায় স আবার সিঠক পেথ িফের আেস।
িযহদার
লাকরা ভুল পেথ িগেয়িছল।
ূ
৫ িক জ শােলেমর ঐসব লাকরা
কন সই একই ভুল পেথ চলেত লাগল?
তারা িফের এল না,
বরং তারা িনেজেদর তরী িমে যেকই িব বাস করল।
৬ আিম তােদর কথা মন িদেয় েনিছ।
িক তারা সততার সে কথা বেল না।
তােদর পােপর জ য তারা ঃখ রকাশ করল না।
তারা িচ া করল না তারা কতখািন অসৎ।
তারা িচ া না কের কাজ কের।
তারা যু ে ে র ছেট
ু বডা় েনা ঘাডা় েদর মত।
৭ এমন িক আকােশর পাখীরাও
কাজ করবার সিঠক সময়িট জােন।
সারস, পায়রা, বগবান এবং গায়ক পাখীরাও জােন
নতুন বাসায় কখন উেড় যেত হয়।
িক আমার লাকরা জােননা রভু তােদর কাছ থেক িক চান।
৮ “‘ তামরা বেল চেলেছা, “আমরা রভুর িশ ায় ানী হেয় উেঠিছ!”
িক তা সি য নয়। কারণ শা রিবদরা িম যা িলেখিছেলন।
৯ ঐ “ ানী যি রা” রভুর িশ ামালা মেন চলেত অ বীকার কেরেছ।
সুতরাং তারা রকৃতপে
ানী যি নয়।
সই “ ানী যি েদর” ফাঁেদ ফলা হেয়িছল।
তারা িব বল এবং লি ত হেয়েছ।
১০ তাই আিম তােদর
রীেদর অ য পু ষেদর হােত তুেল দব।
আিম তােদর জিমসমূহ দান কের দব অ য মািলকেদর।
ু র থেক
বপূণ সবাই ধু বশী পয়সা চায়।
ভাববাদী থেক যাজকেদর রে যেকই িম যা কথা বেল।
১১ আমার লাকরা খুব বােজ ভােব আহত হেয়েছ।
িক ভাববাদী ও যাজকরা ত িলেত পি বঁেধ দবার বদেল ও েলােক সামা য আঁচড় বেল গ য কেরেছ।
তারা বেল, “সব িকছ ু িঠকঠাক আেছ!”
আসেল িকছইু িঠক নই!
১২ ম কােজর জ য তােদর লি ত হওয়া উিচৎ।
িক তারা এতটুকু লি ত নয়।
তারা তােদর পােপর যাপাের যেথ িব রত নয়।
তাই অ যেদর মেতা তারাও শাি পােব।
যখন আিম অ যেদর শাি দব তখন তােদরও ছঁেু ড় ফলব মািটেত।’”
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রভু এই কথা িল বলেলন।
তামােদর ফসল ঘের তালার উৎসব আর পািলত হেব না।
আিম তামােদর সম ফল ও শ যসমূহ কেড় নব তাই আর ফসল তালা হেব না।
এই িছল রভুর বাতা।
রা া- েত কান রা া থাকেব না এবং কান ডুমরু গাছ থাকেব না।
এমন িক গােছর পাতা পয িকেয় যােব।
আিম তামােদর যা িদেয়িছলাম সব িকছ ু িনেয় নব।’”
১৪ “ কন আমরা এখােন বেস আিছ?
আ রেয়র জ য আমােদর গিবিশ শহর িলেত যাওয়া যাক।
যিদ আমােদর রভু ঈ বর মারেতই চান, তাহেল সখােন মরাই আমােদর পে ভাল।
আমরা রভুর িব ে পাপ কেরিছ।
তাই ঈ বর আমােদর িবষা জল পান করেত িদেয়েছন।
১৫ আমরা শাি আশা কেরিছলাম
িক িকছইু ভােলা হল না।
আমরা আশা কেরিছলাম িতিন আমােদর মা করেবন।
িক ধুই িবপযয় আসেছ।
১৬ দান পিরবারেগা ীর দশ থেক
শ পে র ঘাডা় েদর রষা বিন আমরা নেত পাি ।
মািট কঁেপ উেঠেছ তােদর পােয়র ুেরর শেদ।
তারা এই দেশর সব িকছ ু বংস করেত আসেছ।
তারা বংস করেত আসেছ এই শহর এবং শহেরর লােকেদর।”
১৭ “িযহদার লাকরা, আিম তামােদর আ রমণ করার জ য িবষধর সাপ পাঠাি ।
ূ
িযহদার
ূ এই সােপেদর কউ িনয় রণ করেত পারেব না।
সাপরা তামােদর ছাবল মারেব।”
এই িছল রভুর বাতা।
১৮ ঈ বর, আিম ভীষণ ঃিখত ও পরম বদনায় আিছ।
১৯ আমার লাকেদর কথা নুন।
এেদেশর সব র মানুষ সাহাে যর জ য আত িচৎকার করেছ।
তারা বলেছ, “ রভু িক িসেয়ােন এখনও আেছন?
িসেয়ােনর রাজা এখনও িক সখােন আেছন?”
িক ঈ বর বলেলন, “িযহদার
লাকরা িভনেদেশর মূি র পূজা কের এেসেছ।
ূ
সটা আমােক রচ
কের তুেলেছ।
কন তারা এই কাজ কেরিছল?”
২০ এবং লাকরা বলল, “ফসল কাটার সময় পিরেয় িগেয়েছ।
রী ও চেল িগেয়েছ।
তবুও আমরা র া পলাম না।”
২১ আমার লাকরা ক পেয়েছ বেল আিমও যিথত।
ঃেখ আমার কথা ব হেয় িগেয়েছ।
২২ িগিলয়েদ িন য়ই ডা ার এবং ওষুধ আেছ।
তাহেল আমার লাকেদর আঘাত কন সাের িন?
১ যিদ আমার মাথা ভি জল থাকেতা,
যিদ আমার চাখ অ -জেলর ঝণা হেতা
তাহেল আিম আমার লােকেদর বংেসর জ য সারা িদনরাত কাঁদতাম।
২ ম ভূিমর মােঝ আমার যিদ একটা ছা বািড ় থাকেতা,
যখােন পিথক া হেয় রাত কাটায়,
তাহেল আিম আমার লাকেদর যাগ করেত পারতাম।
১৩ “‘

৯
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তােদর কাছ থেক সের যেত পারতাম।
কারণ তারা ঈ বেরর রিত িব ব নয়,
তারা রে যেক ঈ বেরর িব াচরণ কেরেছ।
৩ “িজ বা হল তােদর ধনুেকর মেতা।
আর সখান থেক তীেরর মেতা উেড় আেস এক রািশ িমে য।
এই দেশ স য নয়, চািরিদেক কবল িমে যরই জয়জয়কার।
এখানকার লাকরা একটা পাপ থেক আেরকটা পােপর পেথ হঁেটেছ।
তারা আমােক জােন না।”
রভু এই কথা িল বলেলন।
৪ “ রিতেবশীেদর ল ্য কর!
িনেজর ভাইেকও িব বাস কেরা না।
কারণ তারা রে যেক ঠগ, রতারক,
রে যক রিতেবশীই ওর িপছেন কথা বেল।
৫ রে যেক তার রিতেবশীেক িমে য বেল।
কউ সি য কথা বেল না।
িযহদার
লাকরা ধু
ূ
িমে যই বলেত িশেখেছ।
যত ণ না তারা খুব া হেয় িফের এেলা
তত ণ তারা পাপ আচার চািলেয় িগেয়িছল।
৬ ম ম েকই অনুসরণ কের
এবং িমে য অনুসরণ কের িম যােক।
লাকরা আমােক িচনেত অ বীকার কেরিছল।”
রভু এই কথা িল বলেলন।
৭ সুতরাং রভু সবশি মান বলেলন:
“খাঁিট ধাতু িক না তা বাঝার জ য একজন রিমক আ েন গািলেয় দেখ।
যেহতু আমার আর অ য কান িবক নই
তাই আিম িযহদার
লাকেদর এইভােবই পরী া করব।
ূ
আমার লাকরা পাপ কেরেছ।
৮ তী তীেরর ফলার মেতা তােদর িজ বা।
তা থেক ধু িমে যই উ ািরত হয়।
রে যক যি তার রিতেবশীর সে ব ুভােব কথা বেল,
িক স গাপেন তােক আঘাত করবার পিরক না কের।
৯ িযহদার লাকেদর আিম শাি দবই।”
ূ
এই হল রভুর বাতা।
“তুিম জােনা এই ধরেণর লাকেক আমার শাি দওয়া উিচৎ।
তােদর যা য শাি ই আিম দব।”
১০ আিম (িযরিময়) পাহাডে় দর জ য আত িচৎকার কের উঠেবা।
শূ য জিমর জ য শােকর গান গাইব।
কারণ জীিবত সব িকছ ু সিরেয় নওয়া হেয়েছ।
কান মানুষ এখন সখােন হাঁেট না।
কান গবািদ প র আওয়াজ সখােন শানা যােব না।
প এবং পাখীরা
দূের কাথাও চেল িগেয়েছ।
১১ “আিম ( রভু) জ শােলম শহরেক জ ােলর ূেপ পিরণত করব।
এ হেব শয়ালেদর দশ।
িযহদার
ূ সম শহরেক আিম বংস করব
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যােত সখােন কউ বাস করেত না পাের।”
১২ এই িজিনস িল বাঝার মেতা কান যেথ
ানী যি আেছ িক? রভুর বারা িশ ণ রা এমন িকছ ু লাক আেছ িক
যারা রভুর বাতা যা যা করেত পারেব? কন সই দশিট বংস হেয় গল? কন তা শূ য ম ভূিমেত পিরণত হেয়িছল?
সখােন কান মানুষ কন যেত পাের না?
১৩ রভু র িলর উ র িদেয়েছন। রভু বেলেছন, “এসব েলা ঘেটেছ কারণ িযহদার লাকরা আমার িশ ামালা অনুসরণ
ূ
করা ছেড় িদেয়িছল। আিম তােদর িশ ামালা িদেয়িছলাম। িক তারা আমার কথা নেত অ বীকার কেরিছল। তারা আমার
িশ ামালােক অনুসরণ কেরিন। ১৪ এক ঁেয়, জদী, িযহদার
লাকরা িনেজর মেতা কের চেলিছল। তারা বােলর মূি অনুসরণ
ূ
কেরিছল। মূি েদর অনুসরণ করার িশ া তােদর িপতারাই িদেয়িছল।”
১৫ তাই রভু সবশি মান, ই রােয়েলর ঈ বর বেলন: “শী রই আিম িযহদার লাকেদর িত খা য খেত বা য করব।
ূ
আিম তােদর িবষা জল পান করেত বা য করব। ১৬ অ য সম দেশ আিম িযহদার
ূ লাকেদর ছিডে় য় দব। অ ুত দশ িলেত
তারা বাস করেব। তারা এবং তােদর িপতারা কখেনাই ঐ সব দেশর কথা শােনিন বা জােন না। আিম লাকেদর তরবাির হােত
পাঠােবা। তারা িযহদার
ূ সব লাকেদর হ যা করেব।”
১৭ সবশি মান রভু বেলন:
“এখন এই িল িনেয় ভােবা!
অে যি ি রয়ায় কাঁদার জ য ভাডা় েট মিহলােদর ডােকা ( দািল)।
য মিহলারা ভােলা কাঁদেত পাের তােদর পাঠাও।
১৮ লাকরা বলল,
‘তাডা় তািড় সই মিহলারা আসুক
এবং তােদর আমার জ য কাঁদেত দাও।
তােদর কা া দেখ আমােদরও চাখ থেক ঝণা বেয় যােব।’
১৯ “িসেয়ান থেক িচৎকার কের কা ার শদ শানা যাে ।
‘আমরা সি যই বংস হেয় িগেয়িছ!
আমরা সি যই লি ত!
আমােদর দশ ছেড় আমােদর চেল যেতই হেব।
কারণ ঘরবািড় সব বংস ূেপ পিরণত হেয় িগেয়েছ।’”
২০ িযহদার মিহলারা এখন রভুর বাতা শান।
ূ
শান রভুর মুখ িনঃস ৃত শদ।
রভু বলেছন, তামরা তামােদর মেয়েদর শখাও িক কের িচৎকার কের কাঁদেত হয়।
রে যক মিহলােকই এই শাক স ীত গাওয়া িশখেত হেব।
২১ “ রিতিট ঘেরর জানালা িদেয় ম ৃতু্য ভতের এেসেছ।
ম ৃতু্য আমােদর রাসাদ িলেত এেসেছ।
ম ৃতু্য এেসেছ রা ায় খলেত থাকা আমােদর স ানেদর কােছ।
ম ৃতু্য এেসেছ যুবকেদর রকা য সমােবেশ।”
২২ িযরিময়, এই কথা বল: “ রভু বেলন,
‘ গাবেরর মেতা ম ৃতেদহ িল মােঠ ছিডে় য় িছিটেয় থাকেব।
চাষীেদর কাটা শে যর মেতা মািটেত পেড় থাকেব ম ৃতেদহ।
িক কউ তােদর একি রত করেব না।’”
২৩ রভু বেলন,
“িব যি েদর তােদর ােনর বডা় ই করা উিচৎ নয়।
শি শালী যি েদর তােদর শি র বডা় ই করা উিচৎ নয়।
ধনী যি েদর তােদর ধন িনেয় বডা় ই করা উিচৎ নয়।
২৪ িক যিদ কউ বডা় ই করেত চায় তাহেল তােদর এ িলর জ য বডা় ই করেত দাও
য স আমােক জানেত িশেখেছ তা িনেয় স বডা় ই ক ক।
তােক বডা় ই করেত দাও য স বােঝ য আিম রভু,
আিম দয়ালু এবং যায়িন
এবং আিমই প ৃিথবীেত ভােলা কাজ কির।
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ও িলেক আিম ভােলাবািস।”
এই হল রভুর বাতা।
২৫ এই বাতািট রভুর কাছ থেক এেসেছ, “সময় আসেছ যখন আিম শাি দব সম লাকেদর যারা ধুমা র শারীিরকভােব
সু ৎ কেরেছ। ২৬ আিম িমসর, িযহদা,
ূ ইেদাম, অে ান, মায়াব এই সম দশ িলর লাক এবং ম ভূিমেত বাস করা লাকেদর
কথা বলিছ। ঐ সব দশ িলর লাকরা শরীের সি যকােরর সু ৎ কেরিন। আর ই রােয়েলর পিরবারবেগর লাকরা তােদর
দেয়র সু ৎ কেরিন।”
রভু এবং মূি রা
১ই

রােয়লীয়রা, রভুর কথা শান!

২

১০ “িভন দশীয়েদর মেতা বাস কােরা না।

রভু যা বেলেছন তা হল:

আকােশ িবেশষ িচ দেখ ভীত হেয়া না।
অ য দেশর লােকরা এই িচ দেখ ভীত।
িক তামরা এসব দেখ ভয় পেয়া না।
৩ অ য দেশর রীিত কান িকছর যা য নয়।
ু
কারণ তােদর দবতা িকছ ু নয়, ধু মূি মা র।
তােদর মূি রিতমা ছা কােঠর তরী।
রিমকরা জ েল কাঠ কেটিছল, তারপর তারা তা এেনিছল এবং তােক মূি সমূেহর প িদেয়িছল।
৪ সই মূি েক সু র কের তালার জ য কােঠর মূি েত সানা েপা লািগেয়েছ।
তারপর সই মূি রা যােত পেড় না যায় তার জ য
তারা হাতুিড় ও পেরেকর সাহাে য তােদর মািটেত আব কেরেছ।
৫ অ যা য জািতসমূেহর মূি েলা তরমুজ
েত কাকতাডয়়ু ার মত।
ঐ মূি রা কথা বলেত পাের না।
তারা িনেজর পােয় হাঁটেত পাের না।
তাই লাকরা তােদর কাঁেধ কের বেয় িনেয় বডা় য়।
সুতরাং ঐ মূি েদর ভয় পও না।
তারা তামােদর যমন সাহা য করেত পারেব না,
তমন কান িতও করেত পারেব না।”
৬ রভু আপিন মহান!
আপনার মেতা আর কউ নই।
আপনার নাম হল মহান এবং শি মান!
৭ হ ঈ বর, রে যেকর আপনােক স ান জানােনা উিচৎ।
আপিন হেলন সম দেশর রাজা।
আপিন তােদর স ান পাওয়ার যা য।
জািত িলর মে য অেনক িব যি আেছন, িক কউ আপনার মেতা িব নয়।
৮ অ য দেশর সম লাকরা হল িনেবাধ।
তােদর িশ ামালা আেস মূ যহীন কােঠর মূি সমূহ থেক।
তােদর দবতারা হল ধুমা র কােঠর মূি ।
৯ তারা সই মূি তরী করেত তশীেশর েপা
এবং ঊফেসর সানা যবহার কেরেছ।
ছেতার
িম রী এবং বণকার রিমকরা তােদর সই মূি েদর তরী কেরেছ।
ু
তারা সই মূি েদর ব নী ও নীল রেঙর পাশাক পিরেয়েছ।
“দ কািরগররা” ঐ “ দবতােদর” তরী কেরেছ।
১০ িক
রভুই হেলন সি যকােরর ঈ বর।
িতিনই একমা র ঈ বর িযিন জীিবত।
িতিন হেলন সবকােলর রাজা।
ঈ বর
হেল প ৃিথবী কঁেপ ওেঠ
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এবং সই রাধ থামােনার মতা ঐ িভনেদশীেদর নই।
১১ রভু বলেলন, “এই বাতা ঐ লাকেদর জািনেয় দাও।
‘ঐ রা দবতা প ৃিথবী ও বগেক তরী কেরিন।
তারা বংস হেব এবং তােদর বগ ও মত্য থেক অদ ৃ য কের ফলা হেব।’”
১২ ঈ বর হেলন সই একজন িযিন এই প ৃিথবী তরী করেত
তাঁর শি যবহার কেরিছেলন।
ঈ বর তাঁর ান িদেয় এই প ৃিথবীেক তরী কেরেছন।
তাঁর ান ও বাধশি িদেয় প ৃিথবীর ওপের আকােশর আ াদন তরী কেরেছন।
১৩ ঈ বরই উ ব রিনেঘাষ, ব যা ও ব ৃি র কারণ।
িতিনই প ৃিথবীর সব র মেঘর স ৃি কেরেছন।
িতিনই ব ৃি র সে িব ্যৎ পাঠান।
িতিনই হাওয়ার স ৃি কেরন।
১৪ মানুষ এেতা বাকা!
িনেজর হােত তরী মূি েদর কােছই বণকার রিমকরা বাকা বেন গল।
ঐ মূি রা িমে য ছাডা় আর িকছ ু নয়,
ওরা বাধ-বুি হীন।
১৫ ঐ মূি রা কান িকছর যা য নয়।
ু
ওেদর িনেয় কৗতুক করা যায়।
িবচােরর সময় ঐ মূি েদর বংস করা হেব।
১৬ িক যােকােবর ঈ বর ঐ মূি েদর মেতা নয়।
ঈ বর সব িকছ ু স ৃি কেরেছন।
ই রােয়েলর পিরবারবগেক িতিন তাঁর িনেজর লাক বেল িনবাচন কেরিছেলন।
ঈ বেরর নাম হল “ রভু সবশি মান।”
বংস আসেছ
১৭

তামােদর যথাসব ব িনেয় চেল যাবার জ য তরী হও।
িযহদার
লাকরা তামরা শহেরর মে য ব ী হেয় আেছা
ূ
এবং তামােদর চািরিদেক শ রা িঘের রেয়েছ।
১৮ রভু বলেলন,
“এই বার আিম িযহদার
লাকেদর এই দেশর বাইের বার কের দব।
ূ
আিম তােদর কােছ য রণা ও অশাি আনব।
তারা যােত উিচৎ িশ া পায় তার জ য আিম এ িল করব।”
১৯ হায় আিম (িযরিময়) খুব বােজভােব আঘাত পেয়িছ।
এই আঘােত আিম আহত এবং সের উঠেত পারব না।
তবুও আিম িনেজেক বললাম, “এটা আমার অসুখ
এবং এর মে য িদেয়ই আমােক ক পেত হেব।”
২০ আমার তাঁবু বংস হেয় িগেয়েছ।
তাঁবরু সম দিড় িছ িভ হেয় িগেয়েছ।
আমার স ানরা আমায় যাগ কের চেল িগেয়েছ।
আমার তাঁবু খািটেয় দবার জ য কান লাক নই।
আমােক ায়ী একটা আ ানা
গেড় দবার জ যও কউ নই।
২১ মষপালকরা হল িনেবাধ।
তারা রভুেক খাঁজার চ া কেরিন।
তারা ানী নয়, তাই তােদর মেষর পাল
িবি হেয় গেছ এবং হািরেয় িগেয়েছ।
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২২

শান! উ র িদেক রচ শারেগাল উেঠেছ।
একিট স যবািহনী িযহদার
ূ শহর িলেক বংস কের দেব।
িযহদা
শূ
য
এক
ম
ভূ
ি
মেত
পিরণত হেব।
ূ
সখােন ধু শয়াল চের বডা় েব।
২৩ রভু, আিম জািন য লাকরা সি য সি য জােন না িক কের তােদর ভা য িনয় রণ করেত হয়।
লাকরা সি য সি য জােন না িকভােব সিঠক পেথ জীবনযাপন করেত হয়।
২৪ রভু, আমােদর শাধন ক ন!
িক যায়িন হান।
রােধ আমােদর আর শাি দেবন না!
অথবা আপিন আমােদর বংস কের দেবন!
২৫ যিদ আপিন
হন তাহেল অ য দশ িলেক শাি িদন।
তারা আপনােক চেন না, স ান কের না।
তারা আপনার উপাসনাও কের না।
ওই দশ িল যােকােবর পিরবারেক বংস কেরিছল।
বংস কেরিছল ই রােয়লেক।
তারা বংস কেরিছল ই রােয়েলর বেদশেক।
বে াব ভ হল
রভুর এই বাতা িযরিময়র কােছ এেস পৗঁছােলা: ২ “চিু র ভাষা শান িযরিময়। তুিম যা নেব তা িযহদার
ূ লােকেদর
বলেব। জ শােলম বাসীেদরও বলেব। ৩ রভু, ই রােয়েলর ঈ বর এই িল বলেলন: ‘যারা এই চিু মানেব না
তােদর অম ল হেব। ৪ তামােদর পূবপু ষেদর সে আিম য চিু কেরিছলাম তার স বে বলিছ। িমশর থেক যখন তােদর
আিম িনেয় এেসিছলাম তখনই এই চিু কেরিছলাম। িমশেরর রচরু সম যা িছল। লাহা গলােনা গরম িছল সখােন।’ আিম
ওেদর বেলিছলাম, ‘আমােক মেন চেলা এবং আমার আেদশমেতা কাজ কেরা। যিদ তা কেরা তাহেল তামরা হেব আমার
লাক। আিম হব তামােদর ঈ বর।’
৫ “আিম তামােদর পূবপু ষেদর কােছ য রিত িত কেরিছলাম তা বজায় রাখেত এটা কেরিছলাম। আিম কথা
িদেয়িছলাম য, তােদর এমন উবর জিম দব যা থেক ধ আর মধু সংগ ৃহীত হেব। এবং তামরা এখন সই দেশই বাস
করেছা।”
আিম (িযরিময়) উ ের জানালাম, “আেমন, রভু।”
৬ রভু আমােক বলেলন, “িযরিময়, এই বাতা তুিম িযহদার শহর িলেত এবং জ শােলেমর রা া িলেত ধেমাপেদশ বারা
ূ
রচার কেরা। এই হল বাতা: ‘চিু র বয়ান শান এবং িবিধ িলেক মা য কেরা। ৭ আিম তামােদর পূবপু ষেদর িমশর থেক
িনেয় আসার সময় সতকবাণী িদেয়িছলাম। সই িদন থেক আজ পয বাের বাের আিম তােদর সতক কের এেসিছ। আিম
তােদর আমােক মেন চলার কথা বেলিছলাম। ৮ িক তামােদর পূবপু ষ আমার কথা শােনিন। তারা িছল এক ঁেয়, জদী।
তারা তােদর অ ের যা ভাবত তাই করত। চিু েত বলা হেয়েছ য যিদ তারা ঈ বরেক অমা য কের তাহেল তােদর অম ল
হেব। আিম তােদর আেদশ িদেয়িছলাম এই বে াব মানেত। িক তারা তা মােনিন। তাই আিম তােদর অম ল ঘটােবা।’”
৯ রভু আমােক বলেলন, “িযরিময়, আিম জািন িযহদা ও জ শােলেমর লাকরা গাপন ছক কেষেছ। ১০ তারা তােদর
ূ
পূবপু ষেদর মেতা পাপ কাজ করেছ। তােদর পূবপু ষরা আমার বাতা নেত অ বীকার কেরিছল। তারা অ য দবতার পূজা
কেরিছল। আিম তােদর পূবপু ষেদর সে য চিু কেরিছলাম তা িযহদা
ূ ও ই রােয়েলর পিরবার ভ কেরেছ।”
১১ তাই রভু বলেলন, “আিম খুব শী রই িযহদার লাকেদর ভয় র অিন করব। তারা পালােত পারেব না। তারা অনুত হেব
ূ
এবং তারা আমার কােছ এেস িচৎকার কের সাহা য চাইেব। িক আিম তােদর কথা কােনই তুলব না। ১২ িযহদা
ূ ও জ শােলম
শহেরর লাকরা তখন সাহাে যর রাথনায় ছেট
ু যােব তােদর মূি েদর কােছ। ঐ লাকরা মূি েদর সামেন ধুপধূেনা বালােব।
িক সই ভয় র সময় যখন আসেব তখন মূি রা িযহদার
লাকেদর কান সাহা যই করেত পারেব না।
ূ
১৩ “িযহদার লাকরা, তামােদর অসং য মূি আেছ। িযহদার যত শহর আেছ তত িল সং যক মূি আেছ। তামরা ঐ
ূ
ূ
িবরি কর মূি ‘বাল’ এর জ য ব বদী তরী কেরিছেল। জ শােলেম যত িল সং যক রা া আেছ তত িল বদী তরী
কেরিছেল।

১১

১
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১৪ “িযরিময় তামায় বেলিছ িযহদার লাকেদর জ য রাথনা কােরা না। তােদর জ য িকছ চেয়া না। তােদর জ য রাথনা
ূ
ু
করেল আিম নব না। ওরা ক পােবই। ক পেল তখন তারা আমার সাহাে যর জ য কাঁদেব। িক আিম তােদর কথা নব
না।
১৫ “আমার রিমকা (িযহদা) আমার উপাসনা গ ৃেহ কন?
ূ
তার ওখােন থাকার কান অিধকার নই।
স অেনক পাপ কাজ কেরেছ।
িযহদা
ূ তুিম িক মেন কর িবেশষ রিত িতসমূহ ও প বিলসমূহ তামােক বংেসর হাত থেক বাঁচােত পারেব?
তুিম িক মেন কর আমােক নেব য উৎসগ কের তুিম শাি র হাত থেক রহাই পােব?”
১৬ রভু তামােক একিট নাম িদেয়িছেলন।
িতিন তামােক “মেনারম এক হিরৎপণ িজতব ৃ ” বেল ডাকেতন।
িক এক রবল ঝেডর় সাহাে য রভু ঐ গােছ আ ন লািগেয়
তার শাখা রশাখা পুিডে় য় ছাই কের দেবন।
১৭ রভু সবশি মান তামােক রাপণ কেরিছেলন
এবং িতিন বেলিছেলন য িবপযয় তামার কােছ আসেব।
কারণ ই রােয়ল ও িযহদার
ূ পিরবার
অেনক িতকর অিন কাজ কেরেছ।
তারা বাল মূি র উে ে য বিল িদেয়েছ
এবং আমােক
কেরেছ।

িযরিময়র িব ে চ রা
১৮

রভু আমােক দখােলন অনােথােতর মানুষ িকভােব আমার িব ে চ রা কেরেছ। রভু আমােক এইসব দখােলন,
যােত আিম জানেত পাির য তারা আমার িব ে । ১৯ আমার িব ে লাকেদর এই ষডয় ে রর কথা রভু আমােক জানাবার
আেগ আিম িছলাম একজন িনরীহ মষশাবেকর মত, জবাই এর অেপ ারত। আিম এই ষডয় ে রর কথা ঘুণা েরও টর
পাইিন। তারা আমার স বে এই কথা িল বেলিছল: “চেলা ঐ গাছেক এবং গােছর ফলেক আমরা বংস কের িদই। চেলা
তােক হ যা কির। তাহেল মানুষ তােক ভুেল যােব।” ২০ িক রভু আপিন হেলন িনরেপ িবচারক। আপিন জােনন িকভােব
মানুেষর দয় ও মেনর পরী া িনেত হয়। আিম আপনােক আমার যুি েলা সািজেয় দব এবং আপিনই আমার হেয় ওেদর
যা য শাি দেবন।
২১ অনােথােতর মানুষ িযরিময়েক হ যার পিরক না কেরিছল। তারা িযরিময়েক বেলিছল, “ রভুর হেয় ভাববাণী করেল
তামােক আমরা হ যা করব।” রভু সই অনােথােতর লাকেদর যাপাের একিট িস া িনেলন। ২২ রভু সবশি মান
বলেলন, “আিম অনােথােতর সই লাক েলােক খুব শী রই যা য শাি দব। তােদর যুবকরা যুে মারা যােব। তােদর
ছেলেমেয়রা খাে যর অভােব মারা যােব। ২৩ অনােথাত শহেরর কউ বঁেচ থাকেব না। আিম তােদর শাি দব। আিমই ওেদর
অম ল ঘটােবা।”
ঈ বেরর কােছ অিভেযাগ জানােলা িযরিময়
১

রভু, আিম যিদ আপনার সে তক কির,

১২ তাহেল আপিনই সবদা সিঠক, ধমময়।

তবুও আিম আপনার কােছ কেয়কিট ভুল- রাি স বে র করেত চাই।
কন
লাকরাই সফলতা রা ?
কন িব বাসঘাতকরা শাি েত থােক?
২ আপিনই সই একজন িযিন
লাকেদর এখােন রেখেছন।
ব ৃে র মেতা, তারা এখন তােদর িশকড় মািটর অেনক গভীের িব ার কেরেছ, ফেু ল ফঁেপ উেঠেছ ফলমুল।
মুেখ তারা বেল বডা় য় আপিন ওেদর খুবই কােছর এবং ি রয়।
িক দেয় ওরা আপনার কাছ থেক ব দূের।
৩ িক
রভু, আপিন আমার দয় জােনন।
আপিন আমােক দেখেছন এবং আমার দয় ও মেনর পরী া িনেয়েছন।
জবাই করার আেগ মষেদর যমন টানেত টানেত িনেয় যাওয়া হয়, তমন কেরই ঐ পাপী লাকেদর তািডে় য় িনেয় যান।
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জবাইেয়র িদেন ওেদর জবাইেয়র জ য বেছ িনন।
৪ কতিদন আর এই দশ
থাকেব?
ঐ
লাকেদর কারেণ এই দেশর প এবং পাখীরা মারা িগেয়েছ।
িক তবুও
লাকরা বেল,
“আমােদর িক দশা হেব তা দখার জ য
িযরিময় ততিদন পয জীিবত থাকেব না।”
ঈ বর িযরিময়েক উ র িদেলন
৫ “িযরিময়,

তুিম যিদ লাকেদর সে দৗড় রিতেযািগতায় া হেয় পেডা় ,
তাহেল িক কের তুিম ঘাডা় েদর সে রিতেযািগতা করেব?
তুিম যিদ িনরাপদ ােনই হাঁিপেয় ওেঠা,
তাহেল িবপদ স ুল জায়গায় িক করেব?
যদেনর নদী তীের বেড় ওঠা কাঁটা ঝােপ পডে় ল
তুিম িক করেব?
৬ তামার িব ে যারা চ রা কেরেছ
তারা হল তামার িনেজর ভাইরা এবং তামার িনেজর পিরবােরর লাকরা।
তামারই পিরবােরর লাকরা তামার িব ে গেজ উেঠেছ।
ওরা তামার সে ব ুর মেতা কথা বলেলও
ওেদর িব বাস কেরা না।”
রভু তার লাকেদর বািতল করেলন, িযহদা
ূ
৭ “আিম

রভু আমার সম ঘরবািড়
এবং আমার সম স ি ‡পির যাগ কেরিছ।
আিম যােক ভালবািস সই তােক (িযহদা)
ূ
আিম তার শ েদর তােক িদেয় িদেয়িছ।
৮ িহং র িসংেহর মেতা আমার লাকরা আমার িব ে চেল িগেয়েছ।
তারা আমার িদেক তািকেয় গজন কেরিছল
তাই আিম তােদর ছেড় চেল িগেয়িছ।
৯ আমার লাকরা শকু ন পিরব ৃত
ম ৃত রায় জ র মেতা হেয় উেঠেছ।
তােদর িঘের পাক খাে লাভী শকু েনর দল।
ব য জ রা এেসা,
এেসা িকছ ু খাবার তামােদর জ য পেড় আেছ।
১০ ব মষশাবক ( নতারা) আমার রা াে ত ন কের িদেয়েছ।
তারা আমার েত চারা গাছ িলেক পােয় মািডে় য় িগেয়েছ।
তারা আমার সবুজ শে য ভরা তেক ম ভূিমেত পিরণত কেরেছ।
১১ আমার মাঠেক তারা ম ভূিম বািনেয় ফেলেছ।
সবুজ ত এখন স ূণ েপ কেনা।
সখােন কউ বাস কের না।
পুেরা দশটাই এখন কেনা।
ঐ দশেক য করবার জ য
কউ সখােন পেড় নই।
১২ স যরা ঐ ম ভূিমেত এেসিছল িজিনষপ র লুঠ করেত।
রভু সই স যেদর যবহার কেরিছেলন ঐ দশেক শাি দবার জ য।
‡১২:৭

ঘরবািড় … স ি তার অথ হল িযহদার
লাকরা।
ূ
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দশিটর এক রা থেক অপর রা পয লােকরা শাি পেয়িছল।
কান যি িনরাপদ িছল না।
১৩ মানুষ গেমর চাষ করেব।
িক ফসল কাটার িদেন গােছ ধু কাঁটাই খুঁেজ পােব।
যিদ তারা স ূণ েপ পির রা হেয় যাওয়া পয ও কাজ কের,
তবু তারা তােদর কিঠন পির রেমর মূ য পােব না।
তারা তােদর শ য দেখ লি ত হেব।
রভুর রাধই এ িল ঘটার কারণ।”
ই রােয়েলর রিতেবশীেদর রিত রভুর রিত

িত

১৪

রভু যা বলেলন তা হল: “ই রােয়েলর চারপােশর দশ িলেত যারা বাস কের তােদর সে আিম িক করব তা আিম
তামােক বেল দব। তারা
লাক। আিম ই রােয়েলর লাকেদর য দশ িদেয়িছলাম তা তারা বংস কের িদেয়িছল।
আিমও ঐ পাপীেদর দশ থেক ছঁেু ড় বাইের বার কের দব। তােদর সে িযহদার
লাকেদরও একই অব া করব। ১৫ দশ
ূ
থেক তােদর তািডে় য় দওয়ার পর আিম তােদর জ য সম যিথত হব। আিম রে যক পিরবারেক তােদর স ি েত এবং
তােদর দেশ আবার িফিরেয় আনব। ১৬ আিম চাই তারা ভাল কের িশ া িনক। অতীেত তারা আমার লােকেদর বাল মূি র
নােম রিত িত িনেত িশিখেয়িছল। এখন আিম চাই তারা তােদর নতুন িশ া একই ভােব পাক। আিম চাই তারা আমার নাম
যবহার করেত িশখুক। আিম চাই তারা বলুক, ‘ যমন রভু আেছন।’ যিদ ওরা এরকম কের তাহেল ওরা সাফ য পােব এবং
আিম ওেদর আমার লাকেদর সে থাকেত দব। ১৭ িক যিদ ঐ জািতিট আমার বাণী না শােন তাহেল আিম তােদর পুেরাপুির
বংস কের দব। আিম তােদর ম ৃত গােছর মেতা উপেড় ফলেবা।” এিট হল রভুর বাতা।
কিটবে রর সংেকত
১

রভু আমােক যা বেলেছন তা হল: “িযরিময়, যাও একিট ৗম কিট ব র িকেন আেনা এবং ওিট তামার কিটেদেশর
কের জডা় ও। ওিটেক িভজেত িদও না।”
২ সুতরাং আিম একিট কিট ব র িকেন আনলাম। রভুর কথা মেতা কামের জিডে় য় িনলাম। ৩ ি বতীয়বার রভুর বাতা
আমার কােছ এেলা। ৪ এই িছল বাতা: “িযরিময়, িকেন আনা কিটিট পের তুিম ফরাৎ নদীর কােছ যাও। সখােন কিটিট একিট
পাথেরর ফাঁেক লুিকেয় রােখা।”
৫ সুতরাং আিম রভুর কথা মেতা ফরাৎ নদীর কােছ িগেয় কিটিট লুিকেয় রাখলাম। ৬ অেনকিদন পের রভু আমােক বলেলন,
“িযরিময়, এখন তুিম আবার ফরাৎ নদীর কােছ িগেয় লুেকােনা কিটিট িনেয় এেসা।”
৭ তখন আিম আবার ফরােতর কােছ িগেয় পাথেরর ফাঁক থেক কিটিট বার করার পর দখলাম য ওটা ন হেয় িগেয়েছ।
আর কান মেতই ওটা পরার মেতা অব ায় নই।
৮ তখন আবার রভুর বাতা আমার কােছ এেলা। ৯ রভু যা বেলিছেলন, “ যমন ঐ কিটিট ন হেয় িগেয়েছ িঠক তমিন
আিম িযহদা
ও
ূ এবং জ শােলেমর অহ ারী মানুষেদর বংস কের দব। তােদর দপ চূণ করব। ১০ আিম িযহদার
ূ সম
অহ ারী লাকেদর বংস কের দব। তারা আমার বাতাসমূহ নেত অ বীকার কেরিছল। তারা এক ঁেয়, জদী। তারা িনেজর
মেতা কের চেলেছ। তারা অ য দবতােদর পূজা কেরেছ। িযহদার
লাকেদর অব া হেব ঐ কিটর মেতা। তারা বংস হেবই।
ূ
১১ একজন যি
যমন কের কামের কিট ব র জডা় য িঠক তমন কের আিম ই রােয়ল এবং িযহদার
ূ সম লাকেক আমার
কামেরর চারপােশ জিডে় য় িনলাম।” এিট হল রভুর বাতা। “আিম ঐ সব মানুষেদর িনেজর লােক পিরণত করার জ যই
এটা কেরিছলাম। ওরা আমার িনজ ব লােক পিরণত হেল আিম মান স ান যািত সব িকছ ু পতাম। িক ওরা আমার কথা
নল না।”

১৩ চারপােশ শ

িযহদার
রিত সতকবাণী
ূ
১২ “িযরিময়, িযহদার

ূ লাকেদর বেলা: ‘ রভু, ই রােয়েলর ঈ বর যা বলেলন তা হল: চামডা় র তরী রে যকিট রা ারস
রাখার থিল রা ারেস ভের থাকা উিচৎ।’ ওরা তামােক ম ৃ হেস বলেব, ‘আমরা িক জািন না য রিতিট চামডা় র তরী
রা ারস রাখার থিল রা ারেস পূণ থাকা উিচৎ?’ ১৩ তখন তুিম তােদর বলেব, ‘ রভু যা বেলেছন তা হল: আিম এই দেশর
সম লাকেক অথাৎ দায়ূেদর িসংহাসেন উপিব রাজােদর, যাজকেদর, ভাববাদীেদর এবং জ শােলেমর সম লাকেদর
ম তায় পূণ করব। ১৪ িযহদার
লাকরা আমার কারেণ হাঁচট খােব এবং পর েরর ঘােড় পডে় ব। িপতাপু র িমেলও পা
ূ
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জডা় জিড় করেব আর হাঁচট খেয় আছেড় পডে় ব।’ এই হল রভুর বাতা। ‘আমার সমেবদনােক আিম িযহদার
ূ লাকেদর বংস
লাকেদর
বংস
করার
ে
র
আিম
িব
ম
ু
া
র
িবচিলত
হব
না।’”
করা থেক িবরত করেত দব না। িযহদার
ূ
১৫ মেনােযাগ িদেয় শান।
রভু তামােদর সে কথা বেলেছন।
তামরা গব কেরা না।
১৬ তামােদর রভু ঈ বরেক স ান কেরা।
তাঁর রশংসা কেরা, না হেল িতিন অ কার বেয় আনেবন।
যখােন তামরা আেলার জ য অেপ া করছ এবং আশা করছ,
সই অ কার পাহাড় িলেত হাঁচট খাবার আেগ এবং পডব় ার আেগ
রভুর রশংসা কর, নাহেল িতিন সটােক ভয়াবহ অ কাের পিরণত করেবন।
িতিন আেলািটেক গাঢ় অ কাের পিরবিতত করেবন।
১৭ যিদ তামরা রভুর কথা না শান,
তামােদর অহ ার আমােক ভীষণ ঃখ দেব।
আিম মুখ লুিকেয় িচৎকার কের কাঁদব।
আমার চাখ িদেয় অেঝাের অ -ধারা বইেত থাকেব।
কারণ রভুর পালেক ব ী কের িনেয় যাওয়া হেব।
১৮ রাজা এবং তাঁর
রীেক বেলা,
“িসংহাসন থেক নেম এেসা।
তামােদর চাখ ধাঁধােনা রাজমুকুট মাথা থেক খেস পডে় ছ।”
১৯ নেগেভর ম শহর িলেত তালা লাগােনা হেয়েছ
এবং কান যি তা খুলেত পারেব না।
িযহদার
ূ সম মানুষেক িনবাসেন পাঠােনা হেয়েছ।
তােদর জেলর কেয়দীেদর মেতা বেয় িনেয় যাওয়া হেয়েছ।
২০ জ শােলম দখ! উ র িদক থেক শ
রা আসেছ।
তামার মেষর পাল ¶ কাথায়?
ঈ বর তামােদর ঐ চমৎকার মেষর পালিট িদেয়িছেলন।
তামােদর ওটার দখােশানা করবার কথা িছল।
২১ রভু যখন তামার কােছ তামার মেষর পােলর িহেসব িদেত বলেবন,
তখন তুিম িক বলেব?
কথা িছল তুিম তামার লাকেদর ঈ বর স বে িশ া দেব।
তামার নতােদর তােদর নত ৃ ব দবার কথা িছল।
িক তারা তােদর কাজ কেরিন।
তাই তামােক বশী ঃখ য রণা স য করেত হেব।
স য রণা হেব একজন মিহলার রসব য রণার মেতা।
২২ তুিম হয়েতা িনেজেক িজে স করেব,
“আমার ে র এইসব খারাপ যাপার েলা কন ঘটল?”
তামার অেনক পােপর জ য ঐ সব ঘেটেছ।
তামার পাশাক িছঁেড় ফলা হেয়েছ এবং তামার জেু তােকই িনেয় চেল গেছ।
তারা তামােক িব রত, িবর করার জ যই ও েলা কেরেছ।
২৩ একজন কােলা চামডা় র মানুষ কখনও তার গােয়র র পা ােত পাের না।
এবং িচতাও তার গােয়র দাগ পা ােত পাের না।
সই রকম ভােব জ শােলম তুিম কানিদন পালটােব না এবং ভাল কাজ করেত পারেব না।
তুিম সবদাই খারাপ কাজ করেব।
¶১৩:২০

মেষর পাল এখােন “পাল” শদিট বাঝায় জ শােলেমর আেশপােশর সব শহরেক, জ শােলম হে
আর িযহদার
ূ শহর িল তার মেষর পাল।

মষপালক
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২৪ “আিম

তামােক জার কের ঘর ছাডা় করেবা।
তুিম িদ িবিদেক ছাটাছিটু করেব।
তুিম ভূিষর মেতা ম ঝেড় উেড় যােব।
২৫ এসবই তামােদর ভাে য ঘটেব।
তামােদর যাপাের আমার এটাই পিরক না।”
এই হল রভুর বাতা।
“ কন এটা ঘটেব?
কারণ তুিম আমায় ভুেল িগেয়িছেল।
তুিম মূি েদর িব বাস কেরিছেল।
২৬ জ শােলম আিম তামােক উল কের ছাডব
় ।
সবাই তামােক দখেব।
তুিম লি ত হেব।
২৭ তামার ভয়াবহ কাজ আিম দেখিছ।
আিম তামােক একজন যািভচািরণীর মত হািসমুেখ
তামার রিমকেদর সে যৗনসহবাস করেত দেখিছ।
আিম তামােক মােঠ-ঘােট এবং পাহাড় চূডা় য় ব যার মত যবহার করেত দেখিছ।
জ শােলম! এর জ য তামার জীবেন চরম িদন ঘিনেয় আসেব।
আিম অবাক হেয় ভাবিছ আর কতিদন তুিম এইসব নাংরা পাপ কাজ কের যােব।”
খরা এবং রা ভাববাদীরা
১ খরা

স বে িযরিময়র রিত রভুর বাতা:
লাকরা ম ৃত যি েদর জ য িচৎকার কের কাঁদেব।
ূ
িযহদার
ূ শহর িলেত লাকরা আেরা বশী বল হেয় পডে় ব।
তারা মািটেত েয় পেড় থাকেব।
জ শােলমবাসী ঈ বেরর কােছ িচৎকার কের সাহা য রাথনা করেব।
৩ নতারা তােদর পিরচারকেদর জল আনেত পাঠােব।
জলাধাের পিরচারকরা এেস
জল দখেত পােব না।
শূ য পা র িনেয় িফের যােব,
তারা ল ায় মাথা ঢাকেব।
৪ চাষীরা চরম বদনা পােব ও লি ত হেব।
কউ ফসল বানার জ য মািট কষন কের িন।
এক ফাঁটা ব ৃি র দখা নই
তাই ল ায় তারা মাথা ঢাকেব।
৫ ত ৃেণর অভােব হিরণী তার স যজাত স ানেক
একাকী মােঠই রেখ চেল যােব।
৬ ব য গাধারা পাহােড ় দাঁিডে় য়
শয়ােলর মেতা রাণ নেব।
িক তারা কান খাবােরর স ান পােব না।
কারণ মােঠ কান সবুেজর িচ থাকেব না।”
৭ “আমরা আমােদর ভুল েলা বুঝেত পেরিছ।
আমরা আমােদর পােপর জ য ক পাি ।
হ রভু, আপনার নােমর দাহাই, আমােদর সাহা য করবার জ য িকছ ু ক ন।
আমরা বীকার করিছ আমরা পাপী,
আমরা বার বার আপনার িব ে িগেয়িছ।
৮ ঈ বর, আপিনই ই রােয়েলর আশা ভরসা।

১৪

২ “িযহদার
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এর আেগও ব বার আপিন ই রােয়লেক সম যার হাত থেক বাঁিচেয়েছন।
িক এখন আপিন একজন িবেদশীর মেতা যবহার করেছন।
আপিন যন পিথেকর মেতা এক রাি র থাকার জ যই এখােন এেসেছন।
৯ আপিন যন ি ত এক মানুষ।
আপিন যন একজন সিনক যার রাণ বাঁচােনার কান মতা নই।
িক রভু, আপিন আমােদর সে ই আেছন।
আপনার নাম ধেরই আমােদর ডাকা হয় সুতরাং আমােদর সাহা য না কের আপিন চেল যােবন না।”
১০ িযহদার লাকেদর স বে
রভু যা বেলেছন তা হল: “িযহদার
ূ
ূ লাকরা আমােক ছেড় িদেত ভােলাবােস। তারা আমােক
যাগ করা থেক িনেজেদর িনব ৃ কেরিন। সুতরাং এখন রভুও তােদর রহণ করেবন না। রভু এখন তােদর সব বােজ কাজ
করার কথা রণ করেবন। রভু তােদর পােপর শাি দেবন।”
১১ রভু আমােক বেলিছেলন, “িযরিময়, িযহদার লাকেদর জ য ভাল িকছ চেয় আমার কােছ রাথনা কােরা না। ১২ খুব
ূ
ু
স রিত হয়েতা িযহদার
লাকরা উপবাস করেত এবং আমার কােছ রাথনা করেত
করেব। িক আিম তােদর রাথনা
ূ
নব না। এমনিক তারা যিদ আমােক হামবিল এবং শ য নেব য িদেত চায় তাও আিম রহণ করব না। যু ডেক এেন
িযহদার
লাকেদর আিম বংস করব। আিম তােদর খা য সিরেয় িনেয় যাব। এবং তারা িভে র সামেন পডে় ব। মহামারী
ূ
ডেক এেন আিম তােদর বংস করব।”
১৩ িক আিম রভুেক বেলিছলাম, “ রভু, আমার মািলক, ভাববাদীরা লাকেদর অ য িকছ বলিছল। তারা িযহদার লাকেদর
ূ
ু
বলিছল, ‘শ র তরবাির তামােদর িত করেব না। তামরা অনাহাের ক পােব না। রভু তামােদর এই দেশ শাি এেন
দেবন।’”
১৪ তখন রভু আমােক বেলিছেলন, “িযরিময়, ঐ ভাববাদীরা আমার নাম িনেয় িমে য ধেমাপেদশ রচার করেছ। আিম
ঐ ভাববাদীেদর পাঠাই িন। আিম তােদর আমার কথা িদেয় আেদশও িদইিন। ঐ ভাববাদীরা িমে য দশন, মূ যহীন যা এবং
জাগরণ- ব রচার করেছ। সটা তােদর িনজ ব যান-ধারণা। য ধারণা অ ঃসারশূ য ভাজবািজ ছাডা় আর িকছ ু নয়।
১৫ ঐ ভাববাদীরা, যারা আমার নাম িনেয় ধম- রচার কের তােদর নােম আিম এ-ই বিল। আিম তােদর পাঠাই িন। ঐ ভাববাদীরা
বেলিছল, ‘ কান শ এই দশ আ রমণ করেত পারেব না। এই দেশ অনাহার বেল িকছ ু থাকেব না।’ ঐ ভাববাদীরা অনাহাের
মারা যােব এবং শ র তরবািরর আঘােত তােদর ম ৃতু্য ঘটেব। ১৬ এবং লাকেদর, যােদর ভাববাদীরা ধেমাপেদশ িদত, তােদর
রা ায় ছঁেু ড় ফেল দওয়া হেব। অনাহাের এবং শ র তরবািরেত তােদর ম ৃতু্য ঘটেল কউ তােদর কবর িদেত এিগেয় আসেব
না। কউই আসেব না, এমন িক তােদর রী পু র ক যারাও নয়। আিম তােদর শাি দব।
১৭ “িযরিময়, িযহদার লাকেদর কােছ
ূ
এই বাণী উ ারণ কেরা:
‘আমার চাখ জেল ভের িগেয়েছ, িদন রাি র আিম ধুই কাঁদব।
আিম আমার অ ত- যানী ক যার জ য কাঁদব এবং কাঁদব আমার লােকেদর জ য।
কারণ কউ তােদর আঘাত কেরেছ।
তারা তরভােব আহত।
১৮ যিদ আিম সই দশিটেত যাই
তেব আিম তরবািরর আঘােত িনহত মানুষেদর দখেত পাব।
যিদ আিম সই শহের যাই
তাহেল খাে যর অভােব ব অসু মানুষেক দখেত পাব।
যাজক এবং ভাববাদীেদর
কানও িভ দেশ িনেয় যাওয়া হেয়েছ।’”
১৯ লাকরা বলল, “ রভু আপিন িক িযহদােক পুেরাপুির বািতল কের িদেয়েছন?
ূ
রভু আপিন িক িসেয়ানেক ঘ ৃণা কেরন?
আপিন আমােদর এমন আঘাত কেরেছন য আমরা আর কখনও সু হেয় উঠেত পারেবা না।
কন আপিন এরকম করেলন?
আমরা শাি র আশায় বেস থাকেলও
ভাল িকছ ু ঘটেছ না।
আমরা সের ওঠার অেপ ায় বেস রইলাম
িক ধুই স রাস এেলা।
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রভু, আমরা জািন আমরা খারাপ লাক।
আমরা জািন আমােদর পূবপু ষরাও অেনক খারাপ কাজ কেরিছল।
যাঁ আমরা আপনার িব ে অেনক পাপ কেরিছ।
২১ আপনার নােমর দাহাই, আমােদর ঠেল সিরেয় রাখেবন না।
আপনার মিহমাি বত িসংহাসনেক অস ান অনাদেরর পা র করেবন না।
আপনার সে আমােদর চিু র কথা রণ ক ন।
আপিন সই চিু ভ করেবন না।
২২ িবেদশী মূি েদর ব ৃি আনার মতা নই।
আকােশরও ব ৃি ঝরােনার শি নই।
আপিনই আমােদর একমা র আশা ভরসা।
আপিনই সব িকছরু র া।”
১ রভু আমােক বেলিছেলন, “এমন িক যিদ মািশ এবং শমূেয়ল আমার কােছ িযহদার লাকেদর হেয় রাথনা কের
ূ
তাহেলও আিম তােদর রিত ক ণা করব না, িযরিময়। িযহদার
ূ লাকেদর আমার কােছ আসেত িদও না। ওেদর চেল
যেত বেলা। ২ ওরা হয়েতা তামােক িজে স করেব, ‘আমরা কাথায় যাব?’ তুিম ওেদর একথা বেলা: রভু যা বলেলন,
“‘আিম িকছ ু লাকেক ম ৃতু্যর জ য মেনানীত কেরিছ।
তারা মরেব।
আিম তরবাির িদেয় িনহত হবার জ য িকছ ু মানুষেক িনবাচন কেরিছ।
তারা তরবািরর আঘােতই মারা যােব।
আিম িকছ ু লাকেক িনবাচন কেরিছ অনাহাের ম ৃতু্যর জ য।
তারা অনাহােরই মারা যােব।
আিম িকছ ু লাকেক ব ী কের িবেদেশ পাঠাবার জ য িনবাচন কেরিছ,
তারা িবেদেশ কেয়দীেদর মেতা ব ী থাকেব।
৩ আিম তােদর িব ে চার ধরেণর বংসকারকেক পাঠাব।’
এই হল রভুর বাতা।
‘আিম তরবাির হােত শ েক পাঠাব তােদর মারেত।
আিম সই ম ৃতেদহ িল টেন িনেয় যেত কু কু র পাঠাব।
আিম িচল, শকু ন এবং ব য জ েদর পাঠাব
তােদর মাংস খাওয়ার জ য।
৪ আিম িযহদার লাকেদর ভয় র এক উদাহরণ িহেসেব
ূ
সারা িবে বর সামেন খাডা় করব।
যেহতু িযহদার
ূ রাজা িহি েয়র পু র
মনঃিশ জ শােলেম কু কম কেরিছল
তাই আিমও িযহদার
ূ সে সই একই িজিনষ করব।’
৫ “ জ শােলম শহর কউ তামার জ য ঃখ অনুভব করেব না।
কউ ঃেখ তামার জ য কঁেদ উঠেব না।
এমন িক তুিম কমন আেছা এ কথা িজ াসা করবার দায় কােরা থাকেব না।
৬ জ শােলম, তুিম আমায় ছেড ় চেল িগেয়িছেল।”
এই হল রভুর বাতা।
“বারবার তুিম আমােক ছেড় চেল িগেয়েছা।
তাই আিম তামােক শাি দব এবং বংস করব।
তামার শাি িপেছােত িপেছােত আিম া ।
৭ িযহদার লাকেদর আিম আমার কাঁটাযু দ িদেয় তুেল আলাদা কের দব।
ূ
শহেরর ফটেকর সামেন থেকই তােদর িবি কের দব।
আমার লাকরা বদলায় িন।
তাই আিম তােদর বংস করব।
আিম তােদর ছেলেমেয়েদর সিরেয় িনেয় যাব।

১৫
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৮ অেনক

রী তােদর বামীেক হারােব।
সমুে র যত বািল আেছ তার থেকও বশী সং যার িবধবা সখােন বাস করেব।
আিম পুের বেয় আনব এক বংসকতােক।
সই বংসকতা িযহদার
ূ যুবকেদর মােক হ যা করেব,
িযহদার
লাকেদর জ য আিম ধু ভয় আর য রণা বেয় আনেবা।
ূ
খুব শী রই আিম এিট ঘটােবা।
৯ তােদর শ
তরবাির হােত আ রমণ কের হ যা করেব।
িযহদার
ূ জীিবত সম লাকেক তারা হ যা করেব।
একজন মােয়র হয়ত সাত জন পু র থাকেব,
িক তার সব পু রই মারা যােব।
সই মিহলা ধু কাঁদেতই থাকেব যত ণ পয না তার িনঃ বাস ব হেয় যায়।
স মানিসকভােব স ূণ িবপয হেয় পডে় ব।
তার উ বল িদন িল ঃেখর অ কার রাস কের নেব।”
িযরিময় পুনরায় ঈ বরেক অিভেযাগ জানাল
১০ মা,

আিম (িযরিময়) ঃিখত
য তুিম আমায় জ িদেয়েছা।
আিমই হি সই যি যােক
পুেরা দশিটেক অিভযু ও সমােলাচনা করেত হেব।
আিম ধারদাতাও নই, ধার রাহকও নই।
তবু আমােক রে যেক অিভশাপ িদে ।
১১ রভু, আিম সি যই আপনােক ভাল ভােব সবা কেরিছ।
আমার শ রা যখন আমায় িবপেদ ফেলিছল তখন আিম আপনার কােছ রাথনা কেরিছ।
িযরিময়েক ঈ বেরর উ র
১২ “িযরিময়

তুিম জােনা য
কউ লাহােক চূণ করেত পাের না।
এমন িক িপতলেকও নয়।
আিম উ েরর § লাহার কথা বলিছ।
১৩ িযহদার লাকেদর রচর
ু ধনস ি আেছ।
ূ
আিম সই সব স ি অ যেদর মে য িবিলেয় দব।
ঐ লাকেদর ঐ সব স ি িকনেত হেব না।
কন? কারণ িযহদার
লাকরা অেনক অেনক পাপ কেরেছ।
ূ
তারা িযহদার
ূ সব র পাপ কেরেছ।
১৪ িযহদার লাকরা, তামােদর আিম তামােদর শ
র কােছ দাস কের রাখব।
ূ
অেচনা এক দেশ তামরা দাস ব করেব।
আিম রচ
।
আমার রাধ হল ত আ েনর মেতাই
এবং তামরা তােত পুেড় মরেব।”
১৫ রভু, আপিন আমােক বুঝেত পেরেছন।
আমােক মেন রেখ আমােক র া ক ন।
লাকরা আমােক আঘাত কের চেলেছ।
ওেদর যা য শাি িদন।
ওেদর রিত আপিন য ধেয্যর পরী া িদে ন
§১৫:১২

উ র বািবেলর য স যরা উ র থেক এেস িযহদার
দশেক আএমণ করেব, এখােন তােদর কথা বলা হে ।
ূ
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তােত আিম যন বংস হেয় না যাই।
আমার স বে ভাবুন।
আপনার জ য য ক ও য রণা আিম ভাগ করিছ স যাপাের একটু ভাবুন রভু।
১৬ আপনার বাতা আমার কােছ পৗঁেছিছল।
আপনার কথা েলা আমার কােছ এেসিছল এবং স িল আিম হজম কের ফললাম।
আপনার বাতা আমােক খুশী কেরিছল।
আমােক আপনার নােম ডাকেত পারবার জ য আিম খুশী হেয়িছলাম।
আপনার নাম হল: “ রভু সবশি মান।”
১৭ আিম কখনও জনতার সে বিসিন।
যেহতু তারা আমােক িনেয় হাসাহািস কেরিছল।
আিম িনেজেক িনেয় বেসিছলাম, কারণ আপনার রভাব আমার ওপর রেয়েছ।
আমার চারপােশ অসততার জ যই আপিন আমােক রাধ িদেয় ভের িদেয়িছেলন।
১৮ আিম বুঝেত পাির না কন এখনও আিম যাথা বাধ কির।
আিম বুঝেত পাির না কন আমার ত সের ওেঠ না।
রভু, আমার মেন হয় আপিন বদেল িগেয়েছন।
আপিন হেলন িকেয় যাওয়া ঝণা।
িকংবা হঠাৎ জেলর রবাহ থেম যাওয়া একিট ঝণা।
১৯ তখন রভু বেলিছেলন, “িযরিময়, তুিম িনেজেক বদিলেয় আমার কােছ িফের এেসা
তাহেল তামােক শাি দব না।
তুিম যিদ িনেজেক পিরবতন কের আমার কােছ িফের আস
তাহেলই তুিম আমার সবা করেত পারেব।
ঐসব মূ যহীন কথা না বেল যিদ তুিম
বপূণ কথা বলেত পােরা
তেবই তুিম আমার হেয় কথা বলেত পারেব।
িযহদার
লাকেদর িনেজেদর বদেল ফেল তামার কােছ িফের আসেত হেব িযরিময়।
ূ
িক তুিম িনেজেক তােদর মেতা কের বদিলও না।
২০ আিম তামােক এমন শি শালী কের তুলব
য লােক ভাবেব তুিম
িপতেলর দওয়ােলর মেতা কিঠন।
িযহদার
লােকরা তামার সে যু করেলও
ূ
তামােক ওরা পরািজত করেত পারেব না।
কারণ আিম তামার সে আিছ।
আিম তামােক সাহা য করব।
আিমই তামােক র া করব।”
এই হল রভুর বাতা।
২১ “আিম তামােক ঐসব
লাকেদর হাত থেক র া করব।
ওরা তামােক ভয় দখােব। িক আিম তামােক ওেদর হাত থেক র া করেবা।”
রলেয়র িদন
১

রভুর বাতা আমার কােছ এেসিছল:

১৬ না।”

২ “িযরিময়

তুিম িবেয় করেত পারেব না। এখােন তামার কান স ান থাকেব

৩ িযহদার ছেলেমেয়েদর স বে
রভু এ িল বলেলন এবং সই সম ছেলেমেয়েদর িপতা ও মাতার স বে রভু যা
ূ
বলেলন: ৪ “ঐ লাক েলার ভয় র ম ৃতু্য আসেব। কউ তােদর জ য কাঁদেব না। তােদর জ য কউ িচতা বালােব না।
ম ৃতেদহ িল িব ার মেতা ছিডে় য় িছিটেয় পেড় থাকেব। ওেদর ম ৃতু্য ঘটেব একজন শ র তরবািরর আঘােত অথবা তারা মারা
যােব অনাহাের। ম ৃতেদহ িল শকু ন এবং ব য প েদর খা য হেব।”
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৫ সুতরাং রভু বলেলন, “িযরিময় কান রা বাডী় েত যও না। তামার তােদর জ য ঃখ রকাশ করার দরকার নই।
কারণ আিম আমার আশীবাদ িফিরেয় িনেয়িছ। আিম িযহদার
লাকেদর রিত দয়া দখাব না। আিম তােদর জ য ঃখও
ূ
রকাশ করব না।” এই হল রভুর বাতা।
৬ “িযহদার সাধারণ এবং
বপূণ মানুষ সকেলই মারা যােব। কউ তােদর শবেদহ কবর দেব না, কউ কাঁদেবও না।
ূ
কউ তােদর জ য শাক রকাশ কের মাথার চল
ু কািমেয় ফলেব না। ৭ এ নরত লাকেদর জ য কউ খাবার িনেয় আসেব
না। য সম লাকরা তােদর অিভভাবেকর ম ৃতু্যেত শাক করেছ তােদর কান যি আরাম দেব না। যারা কাঁদেব তােদর
জ য পানীয় জেলর যব াও কউ কের দেব না।
৮ “িযরিময়, কান উৎসব মুখর বািডে় ত যােব না এবং সই বািডে় ত কান িকছ খেতও বসেব না। ৯ রভু সবশি মান,
ু
ই রােয়েলর ঈ বর এই কথা িল বলেলন, ‘খুব শী রই আিম সম আন কালাহেলর শদ ব কের দব। একিট িববাহ
সভায় লােকরা য সব শদসমূহ কের আিম স সব ব কের দব। তামার জীবন কােলই এ িল ঘটেব। আিম এই কাজ িল
ত করব।’
১০ “িযরিময়, িযহদার লাকেদর তুিম এই কথা িল জািনেয় দাও। তারা তামােক িজে স করেব, ‘ রভু কন আমােদর
ূ
স বে এই ভয় র কথা িল বেলেছন? আমরা িক অ যায় কেরিছ? আমােদর রভু ঈ বেরর িব ে আমরা িক পাপ কেরিছ?’
১১ তখন তুিম এ িল তােদর অব যই বলেব: ‘ তামােদর পূবপু ষরা আমােক যাগ কেরিছল বেলই তামােদর জীবেন এসব
ভয় র িজিনষ আসেব।’ এই হল রভুর বাতা। ‘তারা আমােক যাগ কের অ য দবতােদর সবা কেরিছল। তারা অ য
দবতােদর পূজা কেরিছল। তামােদর পূবপু ষরা আমার িবধানেক অ বীকার কের আমােক যাগ কেরিছল। ১২ িক তামরা
য সব পাপ কাজ কেরছ তা তামােদর পূবপু ষেদর পাপকাজ থেক অেনক খারাপ। তামরা এক ঁেয়, জদী। তামরা আমােক
অমা য কের যা খুশী তাই কেরেছা। ১৩ তাই তামােদর আিম এেদেশর বাইের ছঁেু ড় ফলব। আিম তামােদর জার কের িবেদেশ
পাঠাব। এমন এক দেশ পাঠাব যা তামােদর পূবপু ষেদরও অেচনা। সখােন তামরা অ যা য মূি েদর সবা করেত পারেব।
আিম তামােদর কান রকম সাহা য করেত যাব না।’
১৪ “ লাকরা রিত
িত কেরা এবং বেলা, ‘ রভুর অি ব যমন িনি ত, িযিন আমােদর িমশর থেক বার কের
এেনেছন…’ সই রকম িনি ত েপ। িক সময় এিগেয় আসেছ।” এই হল রভুর বাতা, “যখন মানুষ আর ঐ কথা বলেব
না। ১৫ লাকরা তখন নতুন িকছ ু বলেব। তারা বলেব, ‘ রভুর অি ব যমন িনি ত িযিন আমােদর উ েরর দশ থেক বার
কের এেনিছেলন, সই রকম িনি তভােব। িতিন তােদর িনেয় এেসিছেলন সই সব দেশর বাইের থেক যখােন তােদর িতিন
পািঠেয়িছেলন…’ কন তারা একথা বলেব? কারণ আিম ই রােয়লীয়েদর পূবপু েষর মািটেত িফিরেয় আনব।
১৬ “খুব শী রই আিম অেনক জেলেক এেদেশ পাঠাব” এই হল রভুর বাতা। “ঐ জেলরা িযহদার লাকেদর ধরেব।
ূ
তারপর আিম অেনক িশকারীেক এেদেশ পাঠাব। **তারা পাহােড,় পবেত, পাথেরর খাঁেজ যখােনই িযহদার
লাকেদর দখেত
ূ
পােব, সখােনই তােদর িশকার করেব। ১৭ তারা যা কের তার সবই আিম দখেত পাি । িযহদার
ূ লাকরা যা কেরেছ তা আমার
কােছ গাপন করা স ব নয়। তােদর পাপ আমার কােছ অজানা নয়। ১৮ তােদর কােজর জ য আিম তােদর ি ব ণ পিরমাণ
ফরৎ দব। তােদর রিতিট পােপর জ য আিম তােদর ি ব ণ শাি দব। কারণ তারা আমার দশেক ‘অপিব র’ কের
িদেয়েছ। তারা তােদর ভয় র মূি েদর িদেয় আমার দশেক ‘অপিব র’ কের তুেলেছ। আিম ঐ মূি েদর ঘ ৃণা কির। সই জ য
আিম তােদর সে এরকম যবহার করব।”
১৯ রভু, আপিন আমার শি , আপিন আমার র ক।
আপিন িবপেদর সমেয় আ রয় নওয়ার জ য এক িনরাপদ জায়গা।
প ৃিথবীর সম দশ আপনার কােছ আসেব।
তারা বলেব, “আমােদর িপতােদর দেশ িছল মূি ।
তারা ঐ সম অসার মূি েদর পূজা কেরিছল।
িক ঐ মূি রা এতটুকুও সাহা য কেরিন।”
২০ মানুষ িক তার িনেজর জ য রকৃত দবতােক তরী করেত পাের?
না তারা ধু মূি বানােত পাের। িক ঐ সব মূি রা রকৃত দবতা নয়।
২১ রভু বলেলন, “যারা মূি বানায় সই সব লাকেদর আিম িশ া দব।
ওেদর আিম আমার মতা ও শি র স বে িশ া দব।
তাহেল তারা উপলিধ করেত পারেব য আিমই ঈ বর।
তারা জানেব আিমই রভু।
**১৬:১৬

ঐ … এেদেশ পাঠাব এর অথ বািবেলর শ

স য।

িযরিময় ১৭:১

36

িযরিময় ১৭:৮

দেয় লখা দাষ
১ “িযহদার

লাকেদর পাপ এক জায়গায় লখা আেছ

১৭ যখােনূ সই েলা মাছা যায় না।

লাহার কলম িদেয় এবং ডগায় হীের †† দওয়া কলম িদেয়
ঐ পাপ েলা পাথেরর ওপর লখা হেয়েছ।
এবং ঐ সব পাথর িল হল তােদর দয়।
ঐ সব পাপ লখা হেয়েছ তােদর উৎসেগর বদীর শ ৃে ।
২ তােদর স ানরা মেন রােখ সই উৎসেগর বদীর কথা
যা মূি সমূহেক উৎসগ করা হেয়িছল।
তারা মেন রােখ সই কােঠর খুঁিট িলেক
য েলা উৎসগ করা হেয়িছল আেশরােক।
তারা সই সব িজিনষ মেন রােখ
পাহাড় চূডা় য় এবং গােছর নীেচ।
৩ তারা মেন করেব উ
রা ের
ু
পবেতর ওপের িক হেয়িছল।
িযহদার
লাকেদর রচরু ধনস ি ।
ূ
আিম এইসব অ য লাকেদর িবিলেয় দব।
সই লাকরা তামােদর দেশ মূি সমূেহর
সম উ ান িল বংস কের দেব।
তামরা সই সম জায়গায় পূজা কেরেছা।
এবং সটা একটা পাপ।
৪ আিম তামােদর য দশ িদেয়িছলাম তা তামরা হারােব।
তামােদর শ েদর আিম তামােদর দশ িনেয় িনেত দব এবং তামােদর তােদর দাস হেত দব এমন এক দেশ যটা তামরা
জােনা না।
কারণ আিম ভীষণ
।
আমার রাধ হল গনগেন আ েনর মেতা এবং তামরা সই আ েনর লিলহান িশখায় িচরিদেনর জ য পুেড় ছাই হেয় যােব।”
লােকেদর িব বাস এবং ঈ বরেক িব বাস
৫

রভু এ িল বলেলন,
“যারা অ যেদর িব বাস কের,
তােদর জীবেন অম ল ঘটেব।
অ যেদর শি র ওপর যারা ভরসা কের থােক
তােদর ে রও অম ল ঘটেব।
কারণ ঐ লাকরা রভুর রিত িব বাস হািরেয়েছ।
৬ ঐ সম লাকরা হল জনমানবহীন ম ভূিমর কাঁটা ঝােপর মেতা।
ত ,
এবং অনুবর মািটেতও তারা জ ায়।
সই সব ঝাপঝাড় জােন না
ঈ বর কত ভাল িজিনস িদেত পােরন।
৭ িক য যি
রভুেত িব বাস রাখেব, স রভুর আশীবাদ থেক বি ত হেব না।
কারণ রভু তােক দখােবন য তাঁেক িব বাস করা যায়।
৮ এই যি জেলর ধাের রাপণ করা গােছর মেতা শি শালী হেয় উঠেব।
য গােছর ল বা িশকড় জেলর স ান পােব, রীে র সময় সই গাছ ভীত হেব না।
সই গােছর পাতা সবদা সবুজ থাকেব। খরার বছেরও স িনি
থাকেব।
††১৭:১
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ফলদান থেক স কখনও িবরত থাকেব না।
৯ “মানুেষর মন খুবই কৗশলপূণ।
তার অসু অব ার কান িচিকৎসা নই।
১০ িক আিমই রভু
এবং আিম মানুেষর দয়ও পির ার দখেত পাই।
আিম একজন মানুেষর মনেক পরী া করেত পাির।
আিম িনধারণ করেত পাির কার িক থাকা উিচৎ।
আিম একজন মানুেষর কেমর ফল িনধারণ করেত পাির।
১১ কখেনা কখেনা একটা পাখী
অে যর িডেম তা িদেয় তােক ফাটায়।
িঠক একই ভােব একজন মানুষ ঠকায়
এবং অে যর টাকা আ সাৎ কের।
সই টাকা স তার অেধক জীবেন উিডে় য় দয়।
জীবেনর শষ পযােয় স বুঝেত পাের য স কত বড় িনেবাধ।”
১২ একদম রথম থেকই আমােদর উপাসনাগ ৃেহ িছল
ঈ বেরর মিহমাি বত িসংহাসন।
তা ভীষণ
বপূণ ান।
১৩ রভু আপিনই ই রােয়েলর আশা।
রভু আপিন জীব ঝণার মত।
যিদ একজন মানুষ আপনার কাছ থেক মুখ িফিরেয় নয়,
তার জীবন হেয় যােব খুবই ছাট।
িযরিময়র ত ৃতীয় অিভেযাগ
১৪

রভু, আমােক সািরেয় তুলনু
এবং আিম সি য সি যই সের উঠব।
আমায় র া ক ন,
তাহেল আিম সি যই র া পাব।
রভু, আিম আপনার রশংসা কির!
১৫ িযহদার লাকরা আমােক র কেরই চেলেছ।
ূ
তারা বলেছ, “িযরিময়, রভুর বাতার িক হল?
আমােদর দখেত হেব ঐ বাতা সি য হেব।”
১৬ রভু, আিম আপনার কাছ থেক দৗেড ় পালাই িন
বরং আিম আপনােকই অনুসরণ কের চেলিছ।
আিম আপনারই ইে মেতা মষপালক হেয়িছ।
আিম কখেনাই চাইিন ভয় র িদন আসুক।
রভু আিম যা বেলিছলাম, তা সব আপিন জােনন।
যা ঘেটেছ তার সব িকছইু আপিন িনেজর চােখ দেখেছন।
১৭ রভু আমােক বংস করেবন না।
আিম অশাি র সময় েলােত আপনার ওপের িনভর কের থািক।
১৮ লাকরা আমােক িনযাতন করেছ।
ওেদর লি ত ক ন।
িক আমােক িনরাশ করেবন না।
ঐ মানুষেদর ভয় পেত িদন।
িক আমােক ভীত কের তুলেবন না।
রলেয়র সই ভয় র িদন েলা আমার শ েদর জীবেন আসুক।
তােদর চূণ ক ন এবং বারবার তােদর চূণ ক ন।
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িব রােমর িদনেক পিব র রাখা হা
১৯ রভু, আমােক এই কথা িল বলেলন: “িযরিময়, যাও লাকেদর ফটেকর কােছ িগেয় দাঁডা় ও যটার মে য িদেয় িযহদার
ূ
রাজা ভতের ঢােক এবং বাইের যায়। লাকেদর আমার বাতা শানাও এবং তারপর জ শােলেমর রে যকিট ফটেক িগেয়
একই কাজ কেরা।”
২০ ঐ লাকেদর বেলা: “ রভুর বাতা শান। শান িযহদার রাজা এবং িযহদার সাধারণ মানুষ। এই ফটক িদেয় জ শােলেম
ূ
ূ
যাতায়াত করা রে যকিট মানুষ আমার কথা শান! ২১ রভু এই কথা িল বেলেছন: ‘সতক থেকা, তামরা িব রােমর িদেন
জ শােলেমর ফটক িদেয় কান মালপ র িনেয় যাতায়াত করেত পারেব না। ২২ িব রােমর িদেন ঘেরর মালপ রও িনেয়
যাতায়াত করেত পারেব না। সিদন কােজও যেত পারেব না। িব রােমর িদন তামরা পিব র িদন িহেসেব যাপন করেব।
আিম তামােদর পূবপু ষেদরও এই আেদশ িদেয়িছলাম। ২৩ িক তারা আমার কথা শােনিন। তামােদর পূবপু ষরা আমােক
অমা য কেরিছল। তামােদর পূবপু ষরা িছল এক ঁেয় ও জদী। আিম তােদর শাি িদেয়িছলাম িক তােত কান ফল হয়িন।
তারা আমার কান কথা শােনিন। ২৪ িক তামরা মন িদেয় আমার কথা শান। আমােক মা য কেরা। এই হল রভুর বাতা:
িব রােমর িদন জ শােলেমর ফটক িদেয় কান মালপ র বেয় এেনা না। িব রােমর িদন কাজ করা ব রেখা এবং ঐ িদনিট
পিব র ভােব কাটাও।
২৫ “‘যিদ তামরা আমার আেদশ মা য কেরা, তাহেল দায়ূেদর িসংহাসেন উপিব রাজগণ জ শােলেমর ফটক িদেয় রেবশ
করেব। রেথ চেড,় ঘাডা় য় চেড় িবিভ রাজারা আসেব। িযহদা
ূ এবং জ শােলেমর নতারা হেব সই রাজা এবং জ শােলম
িচরকােলর জ য বসবাসকারী লাক পােব। ২৬ িযহদা
শহর
থেক লাকরা আসেব জ শােলেম। জ শােলেমর আশপােশর
ূ
ছা রাম থেক, িব যামীন পিরবারেগা ীর দশ থেক, পি ম পাহােডর় পাদেদশ থেক এবং নেগভ থেক লাকরা আসেব
জ শােলেম। ওরা সবাই সে িনেয় আসেব ধুপধূনা, হামবিল, শ য নেব য। তারা সই সম উপহার এবং নেব য আনেব
রভুর উপাসনা গ ৃেহর জ য।
২৭ “‘িক যিদ তামরা আমােক অমা য কেরা এবং আমার কথা না শান তাহেল অম ল ঘিনেয় আসেব। যিদ তামরা
িব রােমর িদন জ শােলেমর ফটক িদেয় বাঝা বহন কেরা এবং তােক অপিব র কেরা, তাহেল আিম জ শােলেমর
ফটক েলােত আ ন বািলেয় দব, সই আ ন যা নভােনা যায় না। সই আ ন জ শােলেমর ফটক থেক
কের
সব িকছ ু পুিডে় য় ছাই কের ফলেব।’”

কু েমার এবং কাদামািট
১ িযরিময়র

কােছ রভুর এই বাতা এেসিছল: ২ “িযরিময় যাও, কু েমােরর বািড় যাও। কু েমােরর ঘের আিম তামােক

১৮ আমার বাতা জানাব।”়

৩ তাই আিম কু েমােরর বািড িগেয়িছলাম। আিম দেখিছলাম কু েমার তার চাকায় কাদামািট িনেয় কাজ করেছ। ৪ কাদামািট
িদেয় স একিট পা র তরী করিছল। িক কাথাও কান গ েগাল হি ল। তাই কু েমার আবার কাদামািট চডা় ি ল নতুন পা র
তরীর জ য। মেনর মেতা কের হাত িদেয় স পাে রর আকার গডে় ত চাইিছল।
৫ তখন রভুর বাতা এেস পৗঁছােলা আমার কােছ: ৬ “ই রােয়েলর পিরবার, তামরা জােনা য আিম (ঈ বর) তামােদর
সে এই রকমই করেত পাির। তামরা হেল কু েমােরর হােত রাখা কাদামািট আর আিম হলাম কু েমার। ৭ হয়েতা এমন সময়
আসেত পাের যখন আিম তামােদর একিট দশ অথবা একিট রাে যর স বে কথা বলব। আিম হয়ত বলেত পাির য আিম ঐ
দশিটেক গেড় তুলব। আবার এও বলেত পাির য আিম ঐ দশিট ও তার রাজধানীেক বংস করব। ৮ িক ঐ জািতর লাকরা
হয়েতা তােদর দয় ও মেনর পিরবতন করেত পাের। হয়েতা তারা আর পাপ কাজসমূহ করেব না। তখন আিমও মত পিরবতন
করব। তাহেল ঐ জািতর জ য আিম আর বংস বেয় আনব না। ৯ আবার সখােন অ য এক সময় আসেত পাের যখন আিম
আেরকিট জািতর কথা বলেবা। আিম হয়ত বলব য আিম ঐ জািতিটেক গেড় তুলব এবং াপন করব। ১০ িক আিম যিদ দিখ
ঐ জািত খারাপ কাজ করেছ এবং আমােক অমা য করেছ, তাহেল আমােকও ঐ জািতর জ য ভাল কাজ করবার য পিরক না
কেরিছলাম তার স বে আবার িবেবচনা করেত হেব।
১১ “অতএব, িযরিময়, িযহদা এবং জ শােলেমর লাকেদর এটা বেলা, ‘ রভু যা বেলেছন তা হল: এই মূ েত আিম
ূ
তামােদর জ য অশাি তরী করিছ। আিম তামােদর িব ে পিরক না করিছ। সুতরাং অসৎ কাজ করা ব কেরা। রে যেক
ভােলা হওয়ার চ া কেরা।’ ১২ িক িযহদার
লাকরা উ র দেব, ‘ চ া কের আমােদর বদলােত চাইেল কান লাভ হেব না।
ূ
আমরা যা চাইিছ তাই কের যাব। রে যেকই তার শয়তান দয় যা চাইেছ তাই কের যাে ।’”
১৩ রভু যা বেলেছন শান:
“অ য দশ িলেক এই র েলা কেরা:
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‘ই রােয়ল য খারাপ কাজ েলা কেরেছ সই েলা অ য কান লাকেক কখনও করেত েনছ?’
ই রােয়ল হল ঈ বেরর িবেশষ কউ।
ই রােয়ল হল ঈ বেরর কেনর মেতা।
১৪ তামরা জােনা য র রখ কখনও িনেজর ইে য় মাঠ ছেড ় যেত পাের না।
তামরা জােনা য িলবােনােনর পবত শ ৃে র বরফ কখনও গেল যায় না।
তামরা জােনা য শ য রবাহ কখনও
হেয় যায় না।
১৫ িক আমার লাকরা আমােক ভুেল
অসার মূি েদর সামেন নেব য সাজাে ।
আমার লাকরা তােদর এই কৃতকােযর জ য হাঁচট খাে ।
তারা তােদর পূবপু ষেদর তরী পুরােনা পেথও হাঁচট খাে ।
আমার লাকরা আমােক ভােলা রা ায় অনুসরণ করার চেয়
বরং িপছেনর রা ায় এবং খারাপ রা া িদেয় হাঁটেব।
১৬ সুতরাং িযহদা শূ য ম ভূিমেত পিরণত হেব।
ূ
লাকরা তােদর দেশর এই ক ণ অব া দেখ রচ আঘাত পােব।
তারা ধু িশ িদেত িদেত মাথা নাডে় ব।
১৭ আিম িযহদার লাকেদরও ছিডে় য় দব।
ূ
তারা তােদর শ েদর কাছ থেক পািলেয় যােব।
আিম পূবিদেকর ঝেডর় মত িযহদার
লাকেদর ছ রভ কের দব।
ূ
বংস কের দব ওেদর।
ওরা দখেত পােব আিম ওেদর সাহা য না কের
িদি য ওেদর ছেড় চেল যাি ।”
িযরিময়র চতুথ অিভেযাগ
১৮ তখন

িযরিময়র শ রা বলল, “এেসা আমরা একে র িমেল িযরিময়র িব ে চ রাে র উপায় বার কির। যাজেকর
দওয়া অনুশাসেনর িশ া িন য়ই হািরেয় যােব না এবং ানীেদর উপেদশ আমােদর সে আেছ। ভাববাদীেদর কথাও আমােদর
সে এখনও আেছ। সুতরাং চেলা িযরিময়র িব ে আমরা িম যা রচার চালাই। এই রচারই তােক শষ কের দেব। তার
কান কথােকই আমরা পা া দব না।”
১৯ রভু আমার কথা নুন!
আমার যুি েন িবচার ক ন ক সিঠক।
২০ আিম লাকেদর সে ভােলা যবহার কেরিছলাম,
িক তারা আমােক খারাপ িজিনষ রিতদান িদে ।
তারা আমােক ফাঁেদ ফলেত চাইেছ এবং হ যা করেত চাইেছ।
রভু, ঐ লাকেদর ভােলা করবার জ য
এবং ওেদর ওপর রাগ করা ব করবার জ য
আপনার কােছ কত িভ া কেরিছলাম মেন ক ন।
২১ সুতরাং ওেদর ছেলেমেয়রা খরায় অনাহাের মরল!
শ রা ওেদর পরািজত ক ক।
তােদর মিহলারা স ান হারাক, তারা িবধবাও হেয় যাক।
িযহদার
ূ সম পু ষেক হ যা করা হা ।
ওেদর রীরা িবধবার জীবনযাপন ক ক।
যুে মারা যাক িযহদার
ূ সম যুবক।
২২ ঘের ঘের কা ার রাল উঠুক।
যখন আপিন হঠাৎ ওেদর িব ে শ র আ রমণ ঘটােবন তখন ওরা কাঁ ক।
এইসব িকছ ু ঘটুক কারণ আমার শ রা আমােক ফাঁেদ ফলেত চেয়িছল।
তারা আমার জ য ফাঁদ পেত রেখিছল
তার মে য পডব় ার জ য।
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রভু, আমােক হ যা করবার জ য ওরা য পিরক না কেরিছল আপিন তা জােনন।
ওেদর এই অপরাধ মা করেবন না।
ওেদর পাপেক মুেছ দেবন না।
আমার শ েদর বংস কের িদন।
যখন আপিন
হেবন তখন ওেদর শাি দেবন!
ভা া পা র
রভু আমােক বেলিছেলন, “িযরিময়, যাও কু েমােরর কাছ থেক একটা মািটর পা র িকেন আেনা। ২ খপর ফটেকর
কােছ বন-িহে াম উপ যকায় যাও। সে িকছ ু নতা ও যাজকেক নাও। সখােন তােদর আিম যা বেলিছ তা বেলা।
৩ তােদর বেলা, ‘িযহদার রাজা এবং জ শােলেমর মানুষ, রভুর বাতা শান! রভু সবশি মান, ই রােয়েলর ঈ বর যা
ূ
বেলেছন তা হল এই: আিম খুব শী রই এই ােন ভয় র িকছ ু ঘটােবা। রে যেক এই ঘটনার কথা েন হতবাক হেয় যােব,
ভয় পােব। ৪ িযহদার
লাকরা আমােক পির যাগ কেরেছ বেল আিম এ েলা ঘটােবা। তারা এই দশটােক িবেদশী দবতােদর
ূ
জায়গা বািনেয় তুেলেছ। িযহদার
ূ লাকরা অ য দবতােদর জ য এই জায়গায় হামবিল িদেয়েছ। তারা অেনক আেগ ঐ মূি র
পূজা করত না। তােদর পূবপু ষরাও ঐ নতুন মূি র পূজা করত না। এ িল সব অ যা য দেশর নতুন দবতা। িযহদার
ূ রাজা
এই দেশর মািট িনরীহ িশ েদর রে িভিজেয়েছ। ৫ িযহদার
রাজারা
এই
উ
ান
িল
বাল
মূ
ি
র
জ
য
তরী
কেরেছ।
সই
ূ
ানেক তারা িনেজেদর স ানেদর বাল মূি েক হামবিল উৎসগ িহেসেব যবহার করত। বােলর মূি েক হামবিল দওয়ার জ য
তারা িনেজর স ানেদর পুিডে় য় মেরেছ। আিম তােদর এইসব করেত বিলিন। আিম বিলিন তােদর স ানেক এভােব নেব য
িহেসেব বিল িদেত। আিম কখেনা একথা ভাবেতও পাির না। ৬ এখন মানুষ এই জায়গােক তাফত ও িহে াম উপ যকা বেল
ডােক। িক আিম তামােদর সাবধান কের িদি । এই বাতািট হল রভুর কাছ থেক: িদন আসেছ, যখন মানুষ এই জায়গােক
িনধন উপ যকা বেল সে বাধন করেব। ৭ এই জায়গােতই আিম িযহদা
ূ এবং জ শােলেমর লাকেদর পিরক না িল বংস
করব। শ
এই লাকেদর তাডা় করেব এবং আিম তরবািরর আঘােত তােদর ম ৃতু্য দখব। তােদর ম ৃতেদহ শকু ন এবং
ব য জ রা িছঁেড় খােব। ৮ আিম এই শহর পুেরাপুির বংস কের দব। জ শােলেমর পাশ িদেয় যাবার সময় লাকরা িশ
িদেত িদেত মাথা নাডে় ব। যখন তারা দখেব এই শহর িক কের বংস হেয়িছল তখন তারা আ য হেয় যােব। ৯ শ তার
স যবািহনী িনেয় এ শহর িঘের ফলেব। স যরা লাকেদর খাে যর স ােন শহেরর বাইের যেত দেব না। ফেল তারা
অনাহাের ক পােব। অনাহাের য রণায় তারা তােদর িনেজর স ানেদর শরীর িছঁেড় খােব। এবং তারপর তারা িনেজরাই এেক
অে যর মাংস িছঁেড় খােব।’
১০ “িযরিময়, লাকেদর এই কথা িল বেলা। এবং যখন তারা তামােক ল ্য করেব তখন তুিম পা রিটেক ভেঙ ফলেব।
১১ সই সময় এই কথা িল বেলা: ‘ রভু সবশি মান বলেলন, এই মািটর পাে রর মেতাই আিম িযহদা এবং জ শােলমেক
ূ
ভেঙ ঁিডে় য় দব। যমন ঐ মািটর পা রিটেক আবার আেগর অব ায় িফিরেয় আনা যােব না। িযহদার
ূ স বে ও সই একই
যাপার হেব। িযহদার
ূ সম ম ৃত লাকেদর তাফেত কবর দওয়া হেব যত ণ সখােন কবর দওয়ার মেতা জায়গা অবিশ
থাকেব। ১২ আিম িযহদার
ূ মানুষেদর অব াও তাফেতর মেতা করব।’ এই হল রভুর বাতা। ১৩ ‘ জ শােলেমর রে যকিট
বািড় তাফেতর মেতাই “অপিব র” হেয় িগেয়েছ। এমন িক রাজােদর রাসাদ িলও তাফেতর মেতা বংস হেয় যােব।
কননা, ঐ সব বািডর় ছােদ বেস মানুষ মূি সমূেহর পূজা কেরেছ। তারা ন রেদরও পূজা কেরেছ এবং তােদর স ান জানােত
তােদর উে ে য হামবিল িদেয়েছ। তারা মূি সমূেহর পয় নেব য উৎসগ কেরেছ।’”
১৪ এরপর িযরিময় তাফত ছেড ় চেল গল, সই জায়গা যখােন রভু তােক ভাববাণী করেত পািঠেয়িছেলন। িযরিময়
রভুর উপাসনাগ ৃেহ গল এবং উপাসনাগ ৃেহর চ বের উ ু জিমেত িগেয় দাঁডা় ল। িযরিময় সম মানুষেক বলল: ১৫ “ রভু
সবশি মান, ই রােয়েলর ঈ বর এই কথা বলেলন: ‘আিম বেলিছলাম, আিম জ শােলম এবং তার চারপােশর রাম িলেত
অেনক িবপাক আনব। খুব শী রই ঐ ঘটনা ঘটােবা। কারণ ঐ লাকরা ভীষণ জদী। ওরা আমার কথা নেত অ বীকার
কেরেছ এবং আমােক অমা য কেরেছ।’”

১৯

১

িযরিময় এবং পশ্হরূ
িছল
এক
যাজক।
রভু
র
উপাসনাগ
ৃেহর স িছল রধান যাজক। পশ্হেরর
ূ
ূ িপতার নাম িছল ইে র। পশ্হরূ
নেত পল রভুর উপাসনাগ ৃেহর চ বের িযরিময় ধেমাপেদশ রচার করেছ। ২ তাই স ভাববাদী িযরিময়েক রহার
কেরিছল। স িযরিময়র হাত এবং পা- িল কােঠর ঁিডর় মাঝখােন বঁেধ রেখিছল। এটা ঘেটিছল রভুর মি ের িব যামীেনর
উ তর ফটেক। ৩ পরিদন যখন পশ্হরূ িযরিময়েক সই কােঠর খে র ভতর থেক বার কের আনল তখন িযরিময় পশ্হরেক
ূ
বেলিছল, “ তামার, পশ্হরূ নামিট রভুর দওয়া নয়। এখন রভু তামার নাম িদেলন ‘সবিদেকর স রাস।’ ৪ এটা তামার

২০

১ পশ্হর
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নাম, কারণ রভু বেলেছন, ‘শী রই আিম তামােক তামার িনেজর কােছই একিট স রােস পিরণত করব। তুিম তামার সম
ব ু-বা েবর কােছও স রাস িহেসেব পিরিচিত পােব। তুিম ল ্য করেব শ র তরবাির তামার ব ুেদর হ যা করেছ।
আিম িযহদার
ূ সম লাকেদর বািবেলর রাজােক িদেয় দব। িতিন তােদর বািবেল িনেয় যােবন। তাঁর স যরা তােদর তরবাির
িদেয় মের ফলেব। ৫ ধনস দ অজন করেত জ শােলেমর মানুষ পির রম কেরিছল। িক আিম তােদর সম ধনস দ
শ েদর িদেয় দব। িযহদার
ূ রাজােদরও রচরু ঐ বয্য িছল। আিম সই ঐ বয্যও শ েদর িদেয় দব। শ বািহনী
সই সব ধনস দ ঐ বয্য সেমত িযহদার
ূ লাকেদরও বািবেল িনেয় যােব। ৬ পশ্হর,
ূ তুিম এবং তামার পিরবারও এর থেক
মুি পােব না। তামােক বা য করা হেব বািবেল চেল যাওয়ার জ য। তামার ম ৃতু্য হেব বািবেল। সখােনই তামােক সমািহত
করা হেব। তুিম তামার ব ুেদর কােছ িম যা ধেমাপেদশ রচার কেরিছেল। তুিম বেলেছা এটা ঘটেব না। িক তামার ব ুরাও
বািবেল মারা যােব এবং সখােনই তােদর সমািহত করা হেব।’”
িযরিময়র প ম অিভেযাগ
৭

রভু, আপিন কৗশল কেরিছেলন এবং আিম রতািরত ‡‡হেয়িছলাম।
আপিন আমার চেয় শি শালী তাই আপিন িজেত গেলন।
আিম মানুেষর কােছ হা যকর হেয় গলাম।
ওরা আমােক িনেয় সারািদন ধের হাসাহািস করল।
৮ আিম যখনই কথা বিল,
িহংসা ও বংেসর িব ে চঁচাই।
রভুর বাতা আিম লােকেদর জািনেয় এেসিছ।
িক লাকরা আমােক অপমান কেরেছ,
আমােক িনেয় উপহাস কেরেছ।
৯ কখেনা আিম িনেজ িনেজ বেলিছ,
“আিম রভুেক ভুেল যাব।
রভুর নাম কের আর কথা বলব না।”
যখন আিম একথা বিল তখনই রভুর বাতা আমার শরীেরর ভতের আ েনর মেতা বালায়, পাডা় য়।
হােডর় ভতর সই বালা পাডা় এমনভােব ছিডে় য় পেড়
য আিম আর িঠক থাকেত পাির না, া হেয় পিড।়
রভুর বাতা শরীেরর ভতের আর ধের রাখেত পাির না।
১০ আিম নেত পাি
লাকরা আমার িব ে িফসিফস কের কথা বলেছ।
সব জায়গায় একই কথা েন আিম ভয় পাই।
এমন িক আমার ব ুরাও আমার িব ে কথা বলেছ।
লাকরা আমার ভুল করবার অেপ ায় রেয়েছ।
তারা বলেছ, “চেলা আমরা একটা িমে য কথা বিল য স একটা ভীষণ খারাপ কাজ কেরেছ।
আমরা হয়েতা িযরিময়েক রতারণাপূবক কৗশল করেত পারব।
তাহেল পিরেশেষ আমরা তার হাত থেক মুি পােবা।
তারপর আমরা তােক ব ী করব এবং রিতেশাধ নব।”
১১ িক
রভু আমার সে আেছন।
রভু একজন শি শালী সে যর মত।
তাই লাকরা যারা আমােক তাডা় করেছ
তারা হাঁচট খােব।
তারা আমােক হারােত পারেব না।
তারা িনেজরাই হের িগেয় হতাশ হেব।
তারা এমন অপমািনত হেব য
সই ল া তারা কখেনা ভুলেত পারেব না।
‡‡২০:৭

রতািরত িযরিময় তার রিত ঈ বেরর রিত িত করত, (অ যায় ১:৮) য তােক তার শ েদর চেয় শি শালী
করা হেব। িক এখন িযরিময় বাধ করেছ য স রতািরত হেয়েছ কারণ তার শ রা তােক বালাতন করেছ।
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১২ সবশি

মান রভু তুিম সৎ লাকেদর পরী া কেরা।
তুিম আমােদর দেয়র এবং মেনর ভতর গভীরভােব দখ।
আিম তামার সামেন ঐ সব লাকেদর িব ে যুি সমূহ এেনিছলাম
যােত হয়ত আিম দখেত পাই য তুিম ওেদর শাি দেব।
১৩ রভুর কােছ গান কর!
তাঁর রশংসা কর।
রভু অসহায় মানুষেক িতকর মানুেষর কবল থেক র া কেরন।
িযরিময়র ষ অিভেযাগ
১৪ অিভশাপ

দাও সই িদনিটেক যিদন আিম জ িনেয়িছলাম।
যিদন আমার মা আমােক পেয়িছল সই িদনিটেক আশীবাদ কােরা না।
১৫ অিভশাপ দাও সই মানুষিটেক য আমার িপতােক আমার জ সংবাদ িদেয়িছল।
স বেলিছল, “ তামার একিট পু র স ান হেয়েছ।”
স আমার িপতােক এই সংবাদ িদেয় খুশী কেরিছল।
১৬ ঐ মানুষিটরও দশা হা সই সব শহেরর মেতা য েলা রভু বংস কেরেছন।
রভু ঐ শহর িলর ওপর কান ক ণা দখান িন।
ঐ মানুষিট যন রে যকিদন সকােল যুে র আতনাদ নেত পায়।
পুর বলায় স যু নাদ নুক।
১৭ কারণ স আমােক
মাত ৃগেভ থাকাকালীন হ যা কেরিন।
স যিদ আমােক হ যা করত
তাহেল আমার কবর হত।
আমার মাত ৃগভ এবং আিম কখনও জ রহণই করতাম না।
১৮ আমােক কন আমার মাত ৃগভ থেক বাইের আসেত হল?
আিম এই প ৃিথবীেত যা িকছ ু দেখিছ তা হল ঃখ এবং সম যাসমূহ।
এবং আমার জীবন শষ হেব ঃেখ ও অপমােন।
ঈ বর রাজা িসিদিকেয়র অনুেরাধ বািতল কের িদেলন
১ িযরিময়র

কােছ এই বাতা এেসিছল যখন িযহদার
ূ রাজা িসিদিকয় িযরিময়র কােছ জন লাকেক পািঠেয়িছল: পশ্হরূ
এবং যাজক সফিনয় তখন এই বাতা িযরিময়র কােছ এেনিছল। পশ্হরূ িছল মি েয়র পু র এবং সফিনয় িছল মােসেয়র
পু র। পশ্হরূ এবং সফিনয় িযরিময়র জ য একিট বাতা বেয় এেনিছল। ২ পশ্হরূ ও সফিনয় িযরিময়েক বেলিছল, “আমােদর
জ য রভুর কােছ রাথনা কেরা। রভুেক িজে স কেরা িক ঘটেত চেলেছ। আমরা জানেত চাই কারণ বািবেলর রাজা
নবূখ িরৎসর আমােদর আ রমণ কেরেছ। হয়েতা রভু আমােদর জ য অতীেত যমন কেরিছেলন তমিন চমৎকার ও শি শালী
িজিনষ িল িতিন করেবন। রভুই হয়েতা নবূখ িরৎসরেক আমােদর রিত আ রমণ থেক িবরত করেবন।”
৩ তখন িযরিময়, পশ্হর এবং সফিনয়েক উ ের বলল, “রাজা িসিদিকয়েক বেলা: ৪ রভু ই রােয়েলর ঈ বর যা বেলেছন
ূ
তা হল: ‘ তামার অ র স ার আেছ। এবং সই অ র স ার িদেয় তুিম বািবেলর রাজা এবং বািবলবাসীেদর আ রমণ থেক
িনেজেক র া কেরেছা। িক আিম তামার সম অ র স ার ন কের দব। ও েলা আর কান কােজই লাগেব না।
“‘বািবেলর রাজার স যরা শহর িঘের ফলেছ। শী রই আিম তােদর জ শােলেমর অ য ের িনেয় আসব। ৫ বয়ং আিম
তামােদর িব ে যু করব। িযহদার
লােকেদর, আিম আমার শি শালী এই হাত িদেয় তামােদর িব ে যু করব। আিম
ূ
তামােদর ওপর রচ
এবং আিম কতখািন
তা বাঝােনার জ যই আিম তামােদর িব ে কিঠন যু করব।
৬ আিম সম
জ শােলমবাসীেক হ যা করব। হ যা করব প েদরও। তারা একিট ভয় র রােগ মারা যােব যিট সারা
শহের ছিডে় য় যােব।’” ৭ ঐিট ঘটবার পর, রভু বলেলন, “‘আিম বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসেরর হােত িযহদার
ূ রাজা িসিদিকয়
ও তার ম রী ম লীেক তুেল দব। জ শােলেম যারা মহামারী, যু এবং অনাহােরর পরও জীিবত থাকেব তােদরও আিম
তুেল দব নবূখ িরৎসেরর হােত। রাজা নবূখ িরৎসেরর সনাবািহনী িযহদার
লাকেক হ যা করেত চাইেব। তাই িযহদা
ূ
ূ এবং
জ শােলেমর লাক মারা যােব তরবািরর আঘােত। নবূখ িরৎসর অব য কান দয়া দখােব না। স ঐ লাকেদর জ য কান
রকম ঃখও অনুভব করেব না।’

২১
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৮ “ জ শােলেমর লাকেক এটাও বেল দাও। রভু এই কথা িল বলেলন: ‘আিম তামােদর জীবন এবং ম ৃতু্যর মে য
বাছেত দব। ৯ জ শােলেম যারা বাস কের তারা মরেব। তারা মারা যােব তরবািরর আঘােত, অথবা মহামারীেত অথবা
অনাহাের। িক কউ যিদ জ শােলম থেক বিরেয় িগেয় বািবল স যেদর কােছ আ সমপণ কের তাহেল স বঁেচ যােব।
পুেরা শহরটাই বািবলীয় স য িঘের রেখেছ। কউ বাইের যেত পারেব না এবং শহেরর ভতর খাবার আনেত পারেব না।
িক কউ যিদ বাইের যায় এবং বািবেলর সে যর কােছ আ সমপণ কের, স তার জীবন র া করেব। ১০ আিম িঠক কেরিছ
জ শােলম শহরেক িবপেদ জজিরত কের দব িক কান সাহা য করব না।’” এই হল রভুর বাতা। আিম জ শােলম শহর
বািবেলর রাজােক িদেয় দব। স এই শহের আ ন লািগেয় দেব।
১১ “এই বাতা িযহদার রাজপিরবারেক জািনেয় দাও: ‘ রভুর বাতা শান। ১২ দায়ূদ পিরবার, রভু এই কথা িল বেলেছন:
ূ
“‘তুিম রিতিদন লাকেদর যায়পরায়ণতার সে িবচার করেব।
অিভযু েদর অপরাধীেদর হাত থেক বাঁচােব।
যিদ তুিম তা না কেরা তাহেল আিম
হব।
আমার রাধ হল আ েনর মেতা।
একবার সই রােধর আ ন বলেল কউ আর তা নভােত পারেব না।
এিট ঘটেব কারণ তামরা পাপ কাজ কেরিছেল।’
১৩ “ জ শােলম, আিম তামার িব ে ।
তুিম পাহােডর় চূডা় য় বেস থােকা।
তুিম এই উপ যকার ওপর রাণীর মত বেস থােকা।
জ শােলেমর লাকরা তামরা বলেছা,
‘ কউ আমােদর আ রমণ করেত পাের না।
কউ আমােদর এই দূগসমি বত শহর িলেত রেবশ করেত পাের না।’”
িক রভুর এই বাতা শান।
১৪ “তুিম যা য শাি পােব।
আিম তামার অরে য আ ন লাগােবা।
সই আ ন তামার চািরিদেকর সব িকছ ু পুিডে় য় দেব।”
রভুর এই বাতা শান।

শয়তান রাজােদর িবচার
রভু বলেলন: “িযরিময়, রাজ রাসােদ যাও। িযহদার
ূ রাজার কােছ িগেয় এই ধেমাপেদশ রচার কেরা: ২ ‘িযহদার
ূ
রাজা, রভুর বাতা শান। তুিম দায়ূেদর িসংহাসন থেক শাসন করছ, তাই শান হ রাজা, তুিম এবং তামার সভা
পিরষদগণও শান। জ শােলেমর ফটক িদেয় আসা তামার লাকেদরও ঈ বেরর বাতা নেত হেব। ৩ রভু বলেলন: যা িঠক
তাই কেরা। ডাকাতেক নয়, যার ডাকািত হেয়েছ তােক র া কেরা। িবধবা মিহলােদর এবং অনাথ িশ েদর কান িত কেরা
না। িনরীহ লাকেদর মেরা না। ৪ যিদ এই িনেদশ েলা তামরা মেন চেলা তাহেল এ িল ঘটেব: দায়ূেদর িসংহাসেন য সব
রাজারা অিধি ত রেয়েছ তারা জ শােলম শহেরর ফটক িদেয় আসা চািলেয় যােব। সে থাকেব তােদর সভা পিরষদগণ। তারা
সবাই রেথ ঘাডা় য় চেড় আসেব। ৫ িক যিদ এই িনেদশ িল মানা না হয়, তাহেল রভু বেলেছন: আিম, রভু, রিত িত
িদি রাজার রাসাদ বংস হেয় যােব এবং সব িকছ ু জ ােলর ূেপ পিরণত হেব।’”
৬ িযহদার রাজার রাজ রাসােদর স বে
রভু যা বেলেছন তা হল:
ূ
“এই রাসাদ হল িগিলয়েদর অরে যর মেতা উ ।
এই রাজ রাসাদ হল িলবােনােনর পবেতর মেতা উ ,
িক এই রাসাদেক ম ভূিমেত পিরণত করব।
এই রাসাদ িনজন শহেরর মেতা একািক দাঁিডে় য় থাকেব।
৭ আিম বংসকারীেদর এই রাসাদ বংস করেত পাঠাব।
় াঠ েলা কেট ফলেব
তারা রাসােদর সুদ ৃ য এরস কিডক
এবং স েলােত আ ন ধিরেয় দেব।
৮ “অেনক জািতর লাকরা এই শহেরর পাশ িদেয় যেত যেত এেক অ যেক র করেব, ‘মহান শহর জ শােলেমর ওপর
রভু এমন একটা সাংঘািতক কা কন করেলন?’ ৯ এই হেব তােদর রে র উ র: িযহদার
লাকরা তােদর রভু ঈ বেরর
ূ

২২

১
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সে য চিু হেয়িছল তা তারা অমা য কেরিছল বেল ঈ বর জ শােলমেক বংস কেরেছন। িযহদার
লাকরা মূি পূজা
ূ
কেরিছল বেল তােদর এই ভয়ানক ফল ভাগ করেত হল।”
রাজা যেহায়ােজর িব ে িবধান
১০ ম ৃত

রাজােদর জ য না কঁেদ
বরং য রাজােক এই জায়গা ছেড় চেল যেত হেব
তার জ য কাঁেদা।
কারণ স আর কখেনা িফের আসেব না।
আর কান িদন স িনেজর মাত ৃভূিমেক দখেত পােব না।
১১ যািশেয়র পু র শ ুম ( যেহায়াজ) স বে
রভু যা বেলেছন তা হল, ( যািশয় মারা যাবার পর তার পু র শ ুম িযহদার
ূ
রাজা হেয়িছল।) “ যেহায়াজ জ শােলম ছেড় চেল িগেয়িছল। স আর কান িদন জ শােলেম িফের আেস িন। ১২ িমশেরর
লােকরা তােক যখােন ধের িনেয় িগেয়েছ সখােনই তার ম ৃতু্য হেব। স আর কানিদন এই দশেক দখেত পােব না।”
রাজা িযেহায়াকীেমর িব ে িবধান
১৩ “রাজা

িযেহায়াকীেমর জীবেন খারাপ সময় ঘিনেয় আসেছ।
স তার রাজ রাসাদ তরী করেত ব অসৎ কাজ কেরেছ।
লাক ঠিকেয় রাসােদর ঘর সেমত উ তা বািডে় য়েছ।
তার রজােদর িদেয় িবনা পাির রিমেক
স কাজ কিরেয় িনেয়েছ।”
১৪ িযেহায়াকীম বলল,
“আিম িনেজর জ য একিট িবশাল রাসাদ তরী করব।
সই রাসােদর ওপেরর তলায় বড় বড় ঘর থাকেব।”
তাই স বড় বড় জানালা তরী করল।
এরস ব ৃে র কাঠ িদেয় তরী জানালার চািরিদেক স লাল রঙ করল।
১৫ িযেহায়াকীম, তামার রাসােদ অসং য এরস ব ৃে র কাঠ
তামােক মহান রাজা কের িদেত পারেব না।
তামার িপতা যািশয় খা য ও পানীয় পেয় স িছেলন।
িতিন সিঠক পেথ সিঠক কাজ কেরিছেলন।
অতএব তাঁর ে র সব িকছইু ভােলা হেয়িছল।
১৬ যািশয় গরীব ঃখী লাকেদর পােশ দাঁিডে় য়িছল বেল
তার সে খারাপ কান ঘটনা ঘেটিন।
িযেহায়াকীম, “ঈ বরেক জানার অথ িক?”
এর অথ সৎভােব জীবনযাপন করা
এবং যারা গরীব ও আ তােদর সাহা য করা।
এই হল রভুর বাতা:
১৭ “িযেহায়াকীম, তামার চাখ েটা ধু তামার লােভর িদকটাই দেখ।
তামার সম ভাবনা হল লাভ িনেয় এবং িক কের আেরা বশী িকছ ু পােব তাই িনেয়।
তুিম ই া কের িনরীহ মানুষেক হ যা কেরেছা।
ব ায় অে যর িজিনস চিু র কেরেছা।”
১৮ সুতরাং যািশয়র পু র িযেহায়াকীমেক রভু এই কথা িল বলেলন:
“িযহদার
লােকরা কখনও িযেহায়াকীেমর জ য কাঁদেব না।
ূ
তারা এেক অপরেক বলেব না;
‘ হ আমার ভাই, আিম িযেহায়াকীেমর জ য খুব ঃিখত!
হ আমার ভিগনী, আিম িযেহায়াকীেমর জ য খুব ঃিখত!’
তারা িযেহায়াকীেমর জ য ঃিখত হেব না।
তারা তার স বে বলেব না,
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‘ হ মিনব, আমরা ঃিখত!
হ রাজা আমরা মমাহত!’
১৯ জ শােলেমর লাকরা িযেহায়াকীমেক কবর দেব একিট ম ৃত গাধার সৎকােরর ভি েত।
তারা তার ম ৃতেদহ টেন িহঁচেড় িনেয় িগেয় জ শােলেমর ফটেকর বাইের ছঁেু ড় ফেল দেব।
২০ “িযহদা, যাও িলবােনােনর পাহােড ় উেঠ িচৎকার কের কাঁেদা
ূ
যােত তামােদর সই কা ার রাল বসেনর পাহাড় থেক শানা যায়।
অবারীম পাহাড় থেক চঁিচেয় ওেঠা।
কারণ তামার ‘ রিমকরা’ সবাই বংস হেয় যােব।
২১ “িযহদা, তুিম িনেজেক িনরাপদ মেন কেরিছেল
ূ
িক আিম তামােক সতক কেরিছলাম!
তামায় সতক কেরিছলাম
িক আমার কথা শানিন।
ছেলমানুষ িছেল বেল তুিম ভুলপেথ জীবনযাপন কেরিছেল।
িযহদা,
ূ তুিম তামার যৗবনকাল থেক
আমােক অমা য কেরছ।
২২ িযহদা আিম তামােক য শাি দব তা আসেব ঝেডর
় মেতা
ূ
এবং সই ঝড় তামার সম মষপালকেদর উিডে় য় িনেয় যােব।
তুিম ভেবিছেল অ যা য জািত িল তামােক সাহা য করেত এিগেয় আসেব,
িক তারাও পরািজত হেব।
তখন তুিম সি য সি য িনরাশ হেয় পডে় ব।
লি ত হেব িনেজর অতীেতর কৃতকেমর কথা ভেব।
২৩ “রাজা, তুিম পাহােডর
় এেকবাের ওপের এরস ব ৃে র তরী সুদ ৃ য রাসােদ বাস কেরা।
এটা অেনকটা তামার কােছ িলবােনােন বাস করার মেতাই যখান থেক ঐ কাঠ আেস।
যেহতু পাহােডর় ওপর িবশাল রাসােদ তুিম বাস কেরা তাই তুিম িনেজেক িনরাপদ ভাবেছা।
িক যখন শাি তামার কােছ আসেব তখন তুিম আঘাত পােব এবং রসব য রণায় কাতর মিহলার মত আতনাদ করেব।”
রাজা িযেহায়াকীেণর িব ে রায়
২৪

রভু বলেলন, “আিম আিছ এটা যমন িনি ৎ,” এই হল রভুর বাতা, “ তমিন ভােব আিম এটা করব। িযেহায়াকীেমর
পু র িযেহায়াকীণ, িযহদার
ূ রাজা, তুিম যিদ আমার ডান হােতর মাহর করা আংিটও ¶¶হও, আিম তামােক ছঁেু ড় ফেল দব।
২৫ িযহদারাজ কিনয়, তুিম যােদর ভেয় ভীত সই বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসেরর ও বািবেলর লাকেদর হােত আিম তামােক
ূ
তুেল দব। তারা তামােক হ যা করেত চায়। ২৬ আিম তামােক ও তামার মােক এমন এক দেশ পািঠেয় দব যটা তামােদর
কােরারই জ ান নয়। তামরা সখােন মারা যােব। ২৭ িযেহায়াকীণ তুিম যিদ বেদশ কাতর হেয় যাও এবং তামার িনেজর
দেশ িফেরও যেত ই া কর, তুিম কখনও িফের যাবার অনুমিত পােব না।”
২৮ িযেহায়াকীণ হল এক ভা া পাে রর মত যােক কান মানুষ বািতল কের ফেল িদেয়েছ।
স এমনই এক পা র যােক কউ চায় না।
িযেহায়াকীণ ও তার স ানেদর কন ফেল দওয়া হেব?
কন তােদর অ য দেশ িনি করা হেব?
২৯ ভূিম, িযহদার দশ,
ূ
রভুর বাতা শান।
৩০ রভু বলেলন, “িযেহায়াকীণ স বে এই কথা েলা িলেখ নাও।
‘ স হেব এমনই এক মানুষ যার আর কান স ান থাকেব না।
স কখেনা জীবেন সফল হেব না।
তার কান স ান কখেনা দায়ূেদর িসংহাসেন বসেত পারেব না।
তার কান স ান কখেনা িযহদায়
ূ রাজ ব করেব না।’”
¶¶২২:২৪

আংিট মাহর করা আংিট।
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১ “িযহদার

মষপালকেদর §§পে এটা খারাপ হেব। এই মষপালকরা আমার মষেদর আহত করেছ। তারা চারিদক
রভুর বাতা।
২ এই মষপালকরা ( নত ৃব ৃ ) আমার মষেদর ( লাকেদর) জ য দায়ী এবং রভু ই রােয়েলর ঈ বর ঐ মষপালকেদর
বলেলন: “ তামরা মষপালকরা আমার মষেদর চতুিদেক তািডে় য় িনেয় গছ। এবং তামরা তার র ণােব ণ করিন। িক
আিম তামােদর দেখ নব। তামােদর ম কােজর জ য আিম তামােদর শাি দব।” এই হল রভুর বাতা। ৩ “আিম আমার
মষেদর অ য দেশ পািঠেয় দব। তারপর ঐ িবেদশ েলার থেক আিম আমার বাকী মষ িলেক জেডা় করব এবং য সম
মষরা পেড় থাকেব, তােদর আিম একি রত কের তােদর বেদেশ িফিরেয় আনব। তারা যখন বেদেশ িফরেব তখন তােদর
স ানরা সং যায় ব ৃি পােব। ৪ আিম তােদর র ণােব েণর জ য নতুন মষপালক রাখব এবং তাহেল আমার কান মষই
ভয় পােব না বা হািরেয় যােব না।” এই হল রভুর বাতা।

২৩ থেক এইূ মষেদর তািডে় য় আমার শে যর কাছ থেক দূের িনেয় যাে ।” এই হল

যায়পরায়ণ “নেবা গম”
৫

রভু এই বাতা বেলন:
“ সই সময় আসেছ
যখন আিম একিট ভােলা ‘নেবা ম’ *উে ালন করব।
স বুি মৎ বার সে শাসন করেব এবং দেশ যা যা য এবং িঠক তাই করেব।
স সু ুভােব দশ শাসন করেব এবং সিঠক িস া নেব।
৬ তার রাজে বর সময়, িযহদা র া পােব
ূ
এবং ই রােয়ল িনরাপেদ থাকেব।
এই হেব তার নাম:
রভুই আমােদর ধািমকতা।”
৭ “ সই সময় আসেছ,” এই হল রভুর বাতা, “যখন লাকরা আর রভুর পুরােনা রিত
িতর কথা বলেব না। পুরােনা
রিত িত হল: ‘ যেহতু রভুর অি ব িনি ত, রভু িতিনই, িযিন সম ই রােয়লবাসীেক িমশর থেক িনেয় এেসিছেলন।’
৮ িক লাকরা এখন নতুন কথা বলেব। তারা বলেব, ‘ রভুর অি ব যমন িনি ত, িতিনই হেলন সই একজন িযিন সম
ই রােয়েলর লাকেদর উ রেদশ থেক বার কের এেনিছেলন। িতিন তােদর য সব দেশ পািঠেয়িছেলন, সখান থেক উ ার
কের িনেয় এেসিছেলন।’ তখন থেক ই রােয়লবাসী তােদর িনেজেদর দেশ বসবাস
করল।”
রা ভাববাদীেদর িব ে িবধান
৯ ভাববাদীেদর

উে ে য একিট বাতা:
আমার দয় ভে গেছ।
রভু যা বেলেছন তােত ভেয় আমার হােড় পয কাঁপিু ন ধেরেছ।
রভুর পিব র বাতািটর দ ণ,
আিম একজন ব মাতােলর মত বলিছ।
১০ িযহদার মািট যািভচারীেদর বারা স ূণ েপ ভের গেছ।
ূ
তারা নানা িবষেয় অিব ব ।
রভুর অিভশােপ এই দেশর মািট
হেয় যােব।
িকেয় যােব গােছর পাতা।
িকেয় যােব প চারেণর ত ৃণভূিম।
শ যভূিম িকেয় ম ভূিম হেয় যােব।
ভাববাদীরা হল শয়তান।
তারা তােদর রভাব রিতপি এবং মতা ভুলভােব যবহার কেরিছল।
১১ “ভাববাদীরা তা বেটই,
এমন িক যাজকরাও শয়তান।
আিম তােদর আমার মি ের খারাপ কাজ করেত দেখিছ।
§§২৩:১
*২৩:৫

মষপালক িযহদার
লাকরা রভুর মেষর পােলর মত এবং তােদর নতারা মষপালক।
ূ
নেবা ম এর অথ হল দায়ূেদর পিরবার থেক একিট নতুন রাজা।
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এই হল রভুর বাতা।
১২ আিম যিদ ভাববাদীেদর এবং যাজকেদর আমার বাতা দওয়া ব কির,
তাহেল তােদর িপি ল পেথ, অ কােরর মে য হাঁটেত হেব।
তারা ঐ অ কাের পেড় যােব।
আিম তােদর ওপর িবপাক আনব।
আিম শাি দব ঐ সম ভাববাদী ও যাজকেদর।”
এই হল রভুর বাতা।
১৩ “শমিরয়ার ভাববাদীেদর অ যায় করেত দেখিছ।
আিম ঐ ভাববাদীেদর বাল মূি র নােম ভাববাণী করেত দেখিছ।
ঐ ভাববাদীরা িম যা িশ া িদেয় ই রােয়লবাসীেক রভুর কাছ থেক দূের সিরেয় িনেয় িগেয়িছল।
১৪ এখন দখিছ িযহদার ভাববাদীরা
ূ
সই সব গিহত কাজ িল জ শােলেম করেছ।
এই ভাববাদীরা পাপ ও যিভচার কের বডা় ে ।
তারা িমে যেকই রশয় িদেয় এেসেছ এবং তারা ভুল িশ া িলেক পালন কেরিছল।
অসৎ লাকেদর তারা একটা না একটা
গিহত কাজ করার যাপাের উৎসাহ িদেয় এেসেছ।
তাই িযহদার
ূ মানুষ সেদােমর মানুেষর মেতা পাপ থেক িবরত থােকিন।
এখন জ শােলম আমার কােছ ঘেমারার মেতা।”
১৫ সুতরাং রভু সবশি মান ভাববাদীেদর স বে যা বেলন তা হল এই:
“আিম ঐ ভাববাদীেদর শাি দব।
িবষা খা য ও জল পান করার মেতা শাি দব।
ভাববাদীরা আি ক অসুেখ ভুগেত
কেরিছল
এবং সই অসুখ সারা দেশ ছিডে় য় পেডি় ছল।
তাই আিম ঐ ভাববাদীেদর শাি দব।
ঐ অসুখ ভাববাদীেদর মা যেম জ শােলেম এেসিছল।”
১৬ সবশি মান রভু এই কথা িল বেলন:
“ভাববাদীরা যা বেলেছ তার িদেক তামরা মন িদও না।
তারা তামােদর বাকা বানােত চাইেছ।
ঐ ভাববাদীরা ব দশন স বে কথা বলেছ।
িক তারা আমার কাছ থেক কান ব ােদশ পায় িন।
ঐ ব দশন েলা তােদর িনেজেদর মেনর ব দশন।
১৭ িকছ লাক রভুর স য বাতােক ঘ ৃণা কের
ু
তাই ভাববাদীরা ঐ লাকেদর ভুল বাতা দয়।
তারা বেল, ‘ তামরা শাি েত িবরাজ করেব।’
িকছ ু মানুষ ভীষণ এক ঁেয়, জদী।
তারা িনেজেদর ইে মেতা কাজ কের।
তাই সই সুেযাগ িনেয় ভাববাদীরা ঐ জদী লাকেদর বলল,
‘ তামােদর সে খারাপ কান ঘটনা ঘটেব না!’
১৮ িক ঐ ভাববাদীেদর কউই বগীয় সভায় দাঁডা় য়িন।
তােদর কউই রভুেক দেখিন
বা রভুর বাতা শােনিন।
১৯ এখন রভুর কাছ থেক ঝেডর
় মেতা শাি আসেব।
রভুর রাধ হল ঘূিণঝড।়
সই ঝড় অসৎ লােকেদর মাথার ওপর ডম় ড
ু ় কের ভেঙ পডে় ব।
২০ পিরক না অনুযায়ী কাজ শষ না কের
রভু তাঁর রাধ রশিমত করেবন না।
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সই িদনিট যখন আসেব
তখন তামরা পির ার ভােব এিট বুঝেত পারেব।
২১ আিম ঐ ভাববাদীেদর পাঠাইিন।
অথচ তারা দৗেড় বডা় েলা িনেজেদর তরী বাতা িনেয়।
আিম তােদর সে কথা বিলিন।
অথচ তারা আমার নাম কের রচার কেরিছল তােদর রা ধেমাপেদশ।
২২ তারা যিদ আমার বগীয় সভায় দাঁডা় েতা,
তাহেল তারা আমার বাতা িযহদার
লাকেদর কােছ রচার করেত পারত।
ূ
তারা মানুষেক খারাপ কাজ করা থেক িবরত করেত পারত।
তারা মানুষেক অসৎ হওয়া থেক িবরত করেত পারত।”
২৩ “আিমই ঈ বর।
আিম ব দূের নয়, খুব কােছই আিছ।
এই হল রভুর বাতা।
২৪ কউ গাপন জায়গায় লুিকেয় থাকেলও
আিম িক সহেজই তােক দখেত পাই।
কন? কারণ আিম বগ এবং মত্য সব র িবরাজমান।”
রভু একথা বেলেছন: ২৫ “ঐ ভাববাদীরা আমার নাম িদেয় িমে য ধেমাপেদশ রচার কেরেছ। তারা বেলেছ, ‘আিম
ব ােদশ পেয়িছ! আিম ব ােদশ পেয়িছ!’ আিম তােদর ঐ কথা েলা বলেত েনিছ। ২৬ আর কতিদন এভােব চলেব? ঐ
ভাববাদীরা িম যা রচনা কের এবং লাকেদর িম যা িশ া দয়। ২৭ ঐ ভাববাদীরা চ া করল যােত িযহদার
লাকরা আমার
ূ
নাম ভুেল যায়। তারা তােদর িমে য ব ােদেশর কথা বেল বডা় েত লাগল। য ভােব তােদর পূবপু ষরা আমােক ভুেল
িগেয়িছল, সই ভােব তারা আমার লাকেদর আমােক ভুেল যাওয়ােত চ া করেছ। তােদর পূবপু ষরা আমােক ভুেল রা
দবতার পূজা কেরিছল। ২৮ খড় আর গম যমন এক িজিনস নয়, তমিন ভাববাদীেদর ব ােদশ আর আমার বাতাও এক নয়।
কউ যিদ িনেজেদর দখা ব েক বেল বডা় েত চায় তা স বলুক। িক একজন লাক যিদ আমার বাতা শােন, তােক স
কথা সি য কের বলেত হেব।” এই হল রভুর বাতা। ২৯ যাঁ, রভু বেলন, “আমার বাতা হল আ েনর মেতা। আমার বাতা
হল পাথের আছেড় পডা় হাতুিড,় যা পাথরেকও ঁিডে় য় দয়।”
৩০ এই হল রভুর বাতা: “সুতরাং আিম ঐ কপট ভাববাদীেদর িব ে । ঐ ভাববাদীরা এেক অে যর কাছ থেক আমার
বাণীসমূহ চিু র কের চেলেছ।” ৩১ যাঁ রভু বেলন, “আিম িম যা ভাববাদীেদর িব ে । তােদর িনেজেদর কথা েলােক আমার
বাতা বেল তারা লাক ঠকাে । ৩২ আিম ঐ কপট ভাববাদী এবং তােদর িমে য ব ও িমে য ধেমাপেদশ রচােরর িব ে ।”
এই হল রভুর বাতা। “তারা তােদর িমে য ছলনা ও রা িশ া িদেয় আমার লাকেদর ভুল পেথ িনেয় যাে । আিম ঐ
ভাববাদীেদর লাকেক িশ া িদেত পাঠাই িন। আিম তােদর আমার জ য িকছ ু করার িনেদশ িদইিন। তারা িযহদার
লাকেদর
ূ
কান ভােবই সাহা য করেত পারেব না।” এই হল রভুর বাতা।
রভুর শাকবাতা
৩৩ “িযহদার

লাকরা ভাববাদী অথবা কান যাজক হয়েতা তামােক িজে স করেব, ‘িযরিময়, রভুর ঘাষণা িক?’ তুিম
ূ
ওেদর উ ের বলেব, ‘ তামরা হেল রভুর কােছ ভারী বাঝা এবং আিম ঐ ভারী বাঝা ছঁেু ড় ফলব।’” এই হল রভুর বাতা।
৩৪ “ কান ভাববাদী, কান যাজক অথবা কান একজন সাধারণ লাক হয়েতা বলেত পাের, ‘এই হল রভুর ঘাষণা।’ য
একথা বলেব স িমে যবাদী এবং আিম তােক ও তার পিরবারেক শাি দব। ৩৫ তামরা এেক অপরেক বলেব: ‘ রভু িক উ র
িদেলন?’ অথবা ‘ রভু িক বলেলন?’ ৩৬ িক তামরা আর কখনও এই অিভ যি িট যবহার করেব না: ‘ রভুর ঘাষণা।’
একথা খবরদার উ ারণ কােরা না কারণ রভুর ঘাষণা কখনও কারও ে র ভারী বাঝা হয় না। িক তামরা আমােদর
ঈ বেরর কথায় পিরবতন ঘিটেয়ছ। িতিন জীব ঈ বর, িতিন রভু সবশি মান।
৩৭ “ তামরা যিদ ঈ বেরর বাতা জানেত চাও তাহেল কান ভাববাদীেক িজে স কেরা। ‘ রভু আপনােক িক উ র িদেয়েছন?’
অথবা ‘ রভু িক বেলেছন?’ ৩৮ িক একথা বেলা না, ‘ রভুর ঘাষণা িক িছল?’ যিদ তামরা আবার এই কথার পুনরাব ৃি
কেরা তাহেল রভু তামােদর উে ে য এ িল বলেবন: ‘ তামরা আমার বাতােক ভারী বাঝা বেল উে খ করেব না।’ আিম
তামােদর এই শদ যবহার করেত বারণ করিছ। ৩৯ িক তামরা যিদ আমার বাতােক ভারী বাঝা বেল উে খ কেরা তাহেল
আিমও তামােদর এবং ঐ শহরিটেক ভারী বাঝা বেল মেন কের আমার কাছ থেক দূের ছঁেু ড় ফেল দব। আিম তামােদর
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পূবপু ষেক এই জ শােলম শহর িদেয়িছলাম। িক আিম তামােদর এই শহর থেক ছঁেু ড় ফেল দব। ৪০ আিম তামােদর
িচরকােলর জ য অপদ করব এবং তামরা কান িদন তামােদর িব রত অব ােক ভুলেত পারেব না।”
ভাল ডুমরু এবং খারাপ ডুমরু
১

িট ঝুিড় দেখিছলাম রভুর মি েরর সামেন রাখা
ব দশন হেয়িছল।
রাজা িযেহায়াকীেমর পু র িযকিনয় ও তার
বপূণ সভাসদব ৃ েদর জ শােলম থেক র ার কের বািবেল িনেয় যাওয়া
হেয়িছল। িযহদার
ও কানােদরও নবূখ িরৎসর বািবেল িনেয় এেসিছেলন। ২ একটা ঝুিডে় ত িছল খুব ভাল ডুমরু ।
ূ সম ছেতার
ু
ঐ ডুমরু িল িছল মর েমর েত পাকা ডুমরু । িক অপর ঝুিডে় ত িছল পচা ডুমরু । যা এেকবােরই খাওয়ার অেযা য।
৩ রভু আমােক িজ াসা কেরিছেলন, “িযরিময়, তুিম িক দখেত পা ?”
আিম উ র িদেয়িছলাম, “আিম ডুমরু দখেত পাি । ভাল ডুমরু েলা খুবই ভাল। আর পচা ডুমরু েলা এেতাই পচা য
ও েলা খাওয়া যােব না।”
৪ তারপর আিম রভুর কাছ থেক বাতা পেয়িছলাম। ৫ রভু, ই রােয়েলর ঈ বর আমােক বেলিছেলন: “িযহদার লাকেদর
ূ
তােদর দশ থেক শ রা বািবেল িনেয় িগেয়িছল। সই লাক িল হেব ঐ ভাল ডুমরু েলার মেতা। এেদর রিত আিম দয়ালু
হেবা। ৬ আিম তােদর র া করব। আিম তােদর িযহদায়
ূ িফিরেয় আনব। আিম তােদর িছ িভ না কের গেড় তুলব। আিম
তােদর উ ার করেবা। আিম তােদর রিত া করেবা। যােত তারা বেড় উঠেত পাের। ৭ আিম তােদর একিট দয় দব যটা
আমােক জানেত ই া করেব। তখন তারা জানেব য আিমই রভু। তারা হেব আমার লাক। আিম হব তােদর ঈ বর। আিম
এটা করেবা কারণ বািবেলর ব ীরা স ূণ ভােব তােদর দয় আমার কােছ সমপণ করেব।”
৮ “িক িযহদার রাজা িসিদিকয় হেব ঐ খাওয়ার অেযা য পচা ডুমর
ু িলর মেতা। িসিদিকয়র উ পদ পািরষদগণ,
ূ
জ শােলেম পেড় থাকা সম লাক ও িমশের বসবাসকারী িযহদার
লাকরা হেব ঐ পচা ডুমেু রর মেতা।
ূ
৯ “আিম ঐ লাকেদর এমন একিট শাি দব যটা প ৃিথবীর সম লাকেক িব য়ািভভূত করেব। িযহদার ঐ সব লােকরা
ূ
হেব অ যেদর উপহােসর সাম রী। আিম তােদর যখােনই ছিডে় য় দব সখানকার লাকরা তােদর শাপ দেব। ১০ তােদর
িবেরািধতা করার জ য আিম তরবাির, অনাহার এবং রাগ পাঠাব। আিম তােদর যত ণ পয না রে যেক মারা যায় তত ণ
আ রমণ করব। তাহেল তারা এই দশ যা আিম তােদর এবং তােদর পূবপু ষেদর িদেয়িছলাম সখান থেক িনি
হেয়
যােব।”
রভু আমােক এই িজিনস িল দিখেয় িছেলন: আিম ডুমর ভি

২৪ আেছ। বািবেলর নবূখ িরৎসর যখন িযকিনয়েক ব ী কেরু িনেয় িগেয় িছেলন তখন আমার এই

িযরিময়র ধম রচােরর সারমম
১ িযহদার

লাকেদর স বে িযরিময়র কােছ এই বাতা এেসিছল। িযহদার
ূ
ূ রাজা িহসােব িযেহায়াকীেমর রাজ ব
কােলর চতুথতম বছের এই বাতা এেসিছল। যািশেয়র পু র িযহদা
রাজ
িযেহায়াকীেমর রাজ ব কােলর চতুথ বছর
ূ
িছল বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসেরর রাজ ব কােলর রথম বছর। ২ এই বাতা ভাববাদী িযরিময়, িযহদা
ূ ও জ শােলেমর
সম মানুষেক িনেয়িছল:
৩ িবগত ২৩ বছর ধের আিম বার বার তামােদর কােছ রভুর বাণী িদেয় এেসিছ। আেমােনর পু র যািশয় িযহদার রাজা
ূ
হবার রেয়াদশ বছর থেক আিম একজন ভাববাদী। আমার ভাববাদী রাি র সময় িযহদার
ূ রাজা িছেলন আেমােনর পু র
যািশয়। সই সময় থেক আজ পয আিম তামােদর কােছ রভুর বাতা রচার কের আসিছ। িক তামরা কউ তা শানিন।
৪ রভু তার ভ ৃ যেদর ও ভাববাদীেদর বার বার পাঠােনা সেৎ বও, তামরা, তারা িক বেলিছল তা শানিন এবং তােদর িদেক
মেনােযাগ দাওিন।
৫ এই ভাববাদীরা বেলিছল, “ তামােদর জীবনযা রা বদলাও এবং খারাপ কাজ করা ব কেরা! িনেজেদর জীবনযা রা
পা ােল তেব তামরা রভুর দেশ িফরেত পারেব যটা রভুর বারা ব কাল আেগ তামােদর পূবপু ষেদর দওয়া হেয়িছল
এবং িচরকােলর জ য এখােন থাকেত দওয়া হেয়িছল। ৬ অ য দবতােদর অনুসরণ কােরা না। মানুেষর তরী মূি েলার
পূেজা অথবা সবা কােরা না। যিদ তা কেরা তাহেল আিম
হব। আর আমার রাধ তামােদরই িত করেব।”
৭ “িক তামরা আমার কথা শান িন।” এই হল রভুর বাতা। “ঐ মূি েদর পূজা কের তামরা আমােক
কেরছ এবং
সটা তামােদরই িত কেরেছ।”
৮ রভু সবশি মান যা বেলন তা হল, “ তামরা আমার কথা েলা শানিন। ৯ তাই শী রই উ েরর সম পিরবারেগা ীেক
এবং বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসরেক িযহদার
ূ লাকেদর িব ে পাঠাব। নবূখ িরৎসর হল আমার অনুচর। আিম তােদর িযহদার
ূ
চার পােশর সম জািতর িব ে আনব। আিম িযহদা
ূ ও তার চারপােশর সম দশ িলেক বংস করব এবং তােদর একিট
িচরকালীন শূ য ম ভূিমেত পিরণত করব। মানুষ িশস িদেত িদেত দখেব িকভােব সই সব দশ বংস হেব। ১০ ঐ দশ িলেত
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আর কান আন মুখর বিনর উৎপি হেব না। িবেয়র সানাই বেজ উঠেব না। শ যদানা পষাইেয়র কান আওয়াজ থাকেব
না। আিম রােত সম বািত েলার আেলা কেড় নব। ১১ পুেরা এলাকািট বংস হেয় যােব এবং একিট শূ য ম ভূিমেত পিরণত
হেব। আর সম মানুষ আগামী ৭০ বছেরর জ য বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসেরর দাস ব করেব।
১২ “িক ৭০ বছর পূণ হবার পর বািবেলর রাজােকও আিম শাি
দব। শাি দব সম র বািবলবাসীেক তােদর পােপর
জ য।” এই হল রভুর বাতা। “বািবলও শূ য ম ভূিমেত পিরণত হেব। ১৩ িযরিময়র ভাববাণীর মা যেম আিম ঐ িবেদশ িলর
স বে যসব খারাপ ঘটনা ঘটেব বেল আেগ বেলিছলাম সই েলা স য হেব। এই বইেয় ঐ সম সতকবাণী লখা আেছ।
এবং এই বইেয় য সম সতকবাণী লখা আেছ স েলাও রচার কেরা। ১৪ যাঁ, বািবেলর লাকেদর ব জািতেদর এবং মহৎ
রাজােদর সবা করেত হেব। তােদর কৃতকােযর যা য শাি আিম দব।”
িবে বর অ যা য জািত িলর িবচার
১৫

রভু, ই রােয়েলর ঈ বর আমােক এই কথা িল বলেলন: “িযরিময়, আমার হাত থেক এই পয়ালা ভি রা ারস
নাও। এই রা ারস হল আমার রাধ। আিম তামােক অ য জািতেদর কােছ পাঠাি । অ যা য দশ িলেক এই পয়ালা
থেক চমু ক
ু দওয়াও। ১৬ তারা এই রা ারস পান করেব। তারা বিম করেব। পাগেলর মেতা আচরণ করেব। তারা এরকম
যবহার করেব কারণ আিম শী রই তােদর িব ে তরবািরিট পাঠাব।”
১৭ সুতরাং আিম রভুর হাত থেক রা া ভি পয়ালা তুেল িনলাম। আিম সই সম
দেশ গলাম এবং তােদর সই
পয়ালার রা ারস পান করালাম। ১৮ আিম জ শােলম এবং িযহদার
লাকেদর
জ
য
এই
রা ারস ঢেল িদলাম। আিম
ূ
িযহদার
রাজা
এবং
তার
নতােদর
এই
রা
ারস
পান
করালাম।
আিম
এমন
কেরিছলাম
যােত
তারা ম ভূিমর মেতা িকেয়
ূ
যায়। জ শােলম ও িযহদা
ূ যােত এমন ভােব বংস হয় যা দেখ লাকরা িশস িদেয় অিভশাপ িদেত পাের। এবং তাই ঘেটিছল
বেল িযহদার
ূ এখন এই রব া।
১৯ িমশেরর রাজা ফেরৗণেকও আিম ঐ পয়ালার রা ারস পান করালাম। রাজার সভাষদ, নত ৃব ৃ এবং তার সম লাকরা
রভুর রােধর পয়ালা থেক রা ারস পান করল।
২০ সম আরেবর লাক এবং ঊষ দেশর সম রাজােকও এই রা ারস পান করালাম।
আিম পেল ীয় দেশর সম রাজােদরও এর থেক পান করালাম। এরা িছল অি েলান, ঘসা, ইে রাণ শহেরর এবং অ েদাদ
শহেরর বঁেচ যাওয়া অংেশর রাজাগণ।
২১ তারপর আিম ইেদাম, মায়াব এবং অে ান দেশর লাকেদরও ঐ রা ারস পান করালাম।
২২ সার এবং সীেদােনর শহেরর রাজােদর ঐ পয়ালার রা ারস পান করালাম।
ব দূেরর দশ িলর রাজােদরও ঐ রা ারস পান করালাম। ২৩ দদান, টমা, িছ
এবং বূষ এর লাকেদরও ঐ
রা ারস পান করালাম। যারা তােদর মি ের চল
ু কেটেছ তােদরও ঐ পয়ালার রা ারস পান করালাম। ২৪ আরেবর সম
রাজা যারা ম ভূিমেত বাস কের তােদরও পান করালাম। ২৫ িস রী, এলম এবং মাদীয়েদর রাজােদরও ঐ পয়ালা থেক পান
করালাম। ২৬ আিম উ েরর রাজােদর কােছ, যারা কােছ এবং দূের িছল তােদর কােছ িগেয়িছলাম। এেকর পর এক রাজােক
আিম ঐ রা ারস পান করালাম। ঐ রা ারেসর পয়ালা থেক রভুর রাধ পান করাবার জ য আিম প ৃিথবীর রে যকিট
রাে য গলাম। িক বািবেলর †রাজা আর সম রা য িলর পের এই রা ারস পান করেব।
২৭ “িযরিময়, ঐ সম
দশ িলেক বেলা, সবশি মান রভু, ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন, ‘আমার রাধ ভি ঐ
় না। কারণ এরপর আিম তামােদর হ যা
রা ারস পান কর এবং তারপর বিম কর। তারপর েয় পেডা় এবং উেঠ দাঁিডও
করার জ য তরবাির পাঠাি ।’
২৮ “ তামার হাত থেক ঐ রা ারস পান করেত য সম
লাকরা অ বীকার করেব তােদর বলেব, ‘ রভু সবশি মান
এই কথা িল বেলন: রকৃতপে তামরা এই পয়ালার রা ারস পান করেব! ২৯ আমার নামাি ত জ শােলম শহের আিম
ইিতমে যই খারাপ ঘটনা িল ঘটাি । যিদ তামরা ভেব থােকা য তামরা হয়েতা শাি পােব না, তাহেল ভুল ভাবেব। শাি
তামরাও পােব। প ৃিথবীর সম মানুষেক আিম তরবািরর বারা আ রমণ করব।’” এই হল রভুর বাতা।
৩০ “িযরিময়, তুিম আমার বাতা তােদর দেব:
‘ওপর থেক, তাঁর পিব র মি র থেক
রভু তাঁর প চারণ ভুিমর (তাঁর লাক জন) রিত িচৎকার কের উঠেলন।
রা ারস তরীর সময় রিমকরা যমন রা ার উপর িদেয় হাঁটেত হাঁটেত সম বের িচৎকার কের
তমিন জাের িচৎকার করেছন রভু।
†২৫:২৬
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৩১ প ৃিথবীর

সম লােকর মে য এই আওয়াজ ছিডে় য় পডে় লা।
এটা িকেসর আওয়াজ?
রভু সম দেশর মানুষেদর শাি িদে ন।
লােকর িব ে রভু তাঁর যুি দখাে ন।
িতিন তােদর িবচার কেরেছন
এবং এখন িতিন সম অসৎ লাকেদর একিট তরবাির িদেয় হ যা করেছন।’”
এই হল রভুর বাতা।
৩২ রভু সবশি মান যা বেলেছন তা হল:
“শী রই এক দশ থেক আর এক দেশ
িবপযয় ছিডে় য় পডে় ব।
ভয় র ঝেডর় মেতা সই রলয়
প ৃিথবীর ব দূের দূের ছিডে় য় যােব।”
৩৩ ম ৃত দহ িল দেশর এক রা
থেক অ য রাে ছিডে় য় িছিটেয় পেড় থাকেব। কউ শাক রকাশ কের কাঁদেব
না। কউ সই ম ৃতেদহ িল একি রত কের সৎকার করার বে াব করেব না। ম ৃত দহ িল প র িব ার মেতা মািটেত পেড়
থাকেব।
৩৪ মষপালকরা ( নতারা) তামরা মষেদর ( লাকেদর) নত ৃ ব দেব।
মহান নত ৃব ৃ এবার কাঁদেত
কেরা।
মষেদর (মানুষেদর) নতারা য রণায় মািটেত ছটফট কেরা।
কন? কারণ এখন তামােদর জবাই করার সময় এেসেছ।
আিম তামােদর ছিডে় য় দব, িঠক যমন একিট মািটর পা র ভেঙ টুকেরা টুকেরা হেয় গেছ তমন কের।
৩৫ সখােন মষপালকেদর লুকােনার কান জায়গা থাকেব না।
ঐ নতারা পালােত পারেব না।
৩৬ আিম নেত পাি
মষপালকরা িচৎকার করেছ।
কা াকািট করেছ।
রভু তােদর গাচারণ ভূিম িল ( দশ) বংস করেছন।
রভু
হেয়েছন বেল এ েলা ঘটেছ।
৩৭ রভুর রােধর জ য
ঐ শাি পূণ গাচারণ ভূিম িল একিট শূ য ম ভূিমর মত।
৩৮ রভু হেলন হা থেক বিরেয় আসা
একিট ভয় র িসংেহর মত।
তাঁর রােধ লাকরা আহত হেব।
এই দশ ম ভূিমেত পিরণত হেব।
মি ের িযরিময়র ধম রচার
১ িযহদার ওপর রাজা িযেহায়াকীেমর শাসেনর

রথম বছের এই বাতা রভুর কাছ থেক এেসিছল। িযেহায়াকীম িছেলন
রভু বেলিছেলন, “িযরিময়, রভুর মি র চ বের দাঁডা় ও এবং যারা এই মি ের উপাসনা করেত
আেস সই সম িযহদার
লাকেদর এই বাতািট বেলা। আিম তামােক যা যা বেলিছ সব তােদর বেলা। আমার বাতার কান
ূ
অংশ বাদ িদও না। ৩ তারা হয়েতা আমার কথা নেব এবং পালন করেব। তারা হয়ত অসৎ কাজকম থেক িনেজেদর সিরেয়
নেব। যিদ তারা আমার বাতা মেন চেল, তাহেল হয়ত আিম তােদর শাি দব না। অেনক খারাপ কাজকম কেরিছল বেলই
আিম তােদর শাি দবার পিরক না কেরিছলাম। ৪ তুিম তােদর বলেব, ‘ রভু বেলেছন: আিম আমার িশ ামালা তামােদর
িদেয়িছ। তামােদর উিচৎ আমার বা য হওয়া এবং আমার িশ ামালা অনুসরণ করা। ৫ আমার ভ ৃ যরা যা বেল তা তামােদর
নেত হেব। (ভাববাদীরা হল আমার ভ ৃ য) আিম বারবার তামােদর কােছ ভাববাদীেদর পািঠেয়িছ। িক তামরা তােদর কান
কথা শান িন। ৬ আিম এই মি রিটেক শীেলার মত কের করব। এবং লাকরা এই শহরিটেক একিট উদাহরণ িহেসেব গ য
করেব যখন তারা অ যা য জায়গায় খারাপ ঘটনাসমূহ ঘটােত ইে করেব।’”
৭ িযরিময়র এই কথা িল রভুর মি ের উপি ত যাজক, ভাববাদী এবং সম মানুষ েনিছল। ৮ রভু িযরিময়েক যা িকছ
ু
বলার আেদশ িদেয়িছেলন স তা বলা শষ কেরিছল। তখন যাজক, ভাববাদী এবং সাধারণ লাক িযরিময়েক জার কের চেপ

২৬ যািশেয়রূ পু র।
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ধের বেলিছল, “এই ভয় র কথা িল বলার জ য এবার তামার ম ৃতু্য হেব। ৯ রভুর নাম কের এই ধেমাপেদশ রচার করার
তামার িক কের সাহস হল? শীেলার মেতা এই মি রও বংস হেয় যােব একথা বলার সাহস তামার িক কের হয়? কান
সাহেস তুিম বলেল য জ শােলম জনমানবহীন এক ম ভূিমেত পিরণত হেব?” রভুর মি েরই সবাই িযরিময়েক িঘের
ধরল।
১০ িযহদার শাসকব ৃ
নেলন িক িক ঘেটেছ। তাই তাঁরা রাজ রাসােদর বাইের বিরেয় এেস রভুর মি ের িগেয়িছেলন।
ূ
তাঁরা নতুন ফটেকর রেবশ বােরর মুেখ, যটা রভুর মি েরর িদেক যাে সখােন বসেলন। ঐ নতুন ফটক বােরর পথ
রভুর মি রেকই িনেদশ কের। ১১ তখন যাজকব ৃ , ভাববাদীগণ এবং সম সাধারণ মানুষ শাসকব ৃে র সে কথা বলল।
তারা বলল, “িযরিময়েক হ যা করেতই হেব। স জ শােলম স বে অম লজনক কথাবাতা বেল বিডে় য়েছ। আপনারাও
স সব েনেছন।”
১২ তখন িযরিময় িযহদার শাসকব ৃ ও সাধারণ লাকেদর সে কথা বেলিছল। স বলল, “ রভু আমােক এই মি র এবং
ূ
এই শহর স বে এই কথা িল বলবার জ য পািঠেয়িছেলন। আিম যা িকছ ু বললাম স িল আমার কথা নয়, স েলা হল
রভুর ব য। ১৩ আপনারা িনেজেদর জীবনযা রা বদেল ফলুন। ভাল কাজ করেত
ক ন। আপনারা আপনােদর রভু
ঈ বরেক মা য ক ন। যিদ আপনারা তা কেরন তাহেল রভু তাঁর মত পিরবতন করেবন। িতিন য অম লজনক কথাবাতা
বেলিছেলন স িল িতিন তাহেল বা েব পা িরত করেবন না। ১৪ আর আমার ে র বলেত পাির, আিম হলাম আপনােদর
মতার অ গত। যা ভাল এবং িঠক বুঝেবন তাই আমার সে আপনারা করেত পােরন। ১৫ িক যিদ আপনারা আমায় হ যা
কেরন তাহেল একটা যাপাের িনি ত হেয় যান, য আপনারা একজন িনরীহ লাকেক হ যা করেত চেলেছন। এই দােষর
ভাগীদার হেব এই শহর এবং এই শহেরর রে যক বািস া এবং তার জ য দায়ী হেবন আপনারা। রভু সি যই আমােক
আপনােদর কােছ পািঠেয়েছন। আপনারা যা েনেছন তা পুেরাটাই রভুর রিরত বাতা।”
১৬ এরপর িযহদার শাসকব ৃ এবং সাধারণ লাক যাজকেদর এবং ভাববাদীেদর বলেলন: “িযরিময় এমন িকছ কেরিন যােত
ূ
ু
ওর ম ৃতু্যদ রা য হেত পাের। িযরিময় আমােদর যা যা বেলিছল তা তার িনেজর ভাষা নয়, তা িছল রভু, আমােদর ঈ বেরর
ব য।”
১৭ তখন শীষ ানীয় িকছ নতা উেঠ দাঁিডে় য় সাধারণ মানুষেদর সে কথা বেলিছেলন। ১৮ তাঁরা বলেলন, “ মাের ীয় শহের
ু
মীখা নােমর ভাববাদী িছেলন। মীখা যখন ভাববাদী িছেলন, তখন িযহদার
লাকেদর মীখা এই
ূ রাজা িছেলন িহি য়। িযহদার
ূ
কথা িল বেলিছেলন: সবশি মান রভু বেলেছন:
‘িসেয়ান বংস হেয় যােব।
এটা কৃিষে ে র পিরণত হেব।
জ শােলম পিরণত হেব একিট পাথেরর ূেপ।
মি েরর চূডা় হেয় যােব একিট মািটর িঢিব, ঝাপঝােড় আব ৃত।’ ‡
১৯ “িহি য় িযহদার রাজা িছেলন এবং িতিন মীখােক হ যা কেরন িন। মীখােক িযহদার সাধারণ লাকরাও হ যা কের িন।
ূ
ূ
তামরা জােনা য িহি য় রভুেক ভয় পেতন এবং স ান করেতন এবং তাঁেক খুশী করেত চাইেতন। রভু বেলিছেলন, িতিন
িযহদােত
অঘটন ঘটােবন। িক িহি য় রভুর কােছ রাথনা কেরিছেলন এবং রভু তাঁর মত পিরবতন কেরিছেলন। রভু
ূ
আর তারপর িযহদার
কান অম ল ঘটান িন। আমরা যিদ িযরিময়র কান িত কির তাহেল আমরা িনেজরাই িনেজেদর ওপর
ূ
অশাি টেন আনব।”
২০ অতীেত ঊিরয় নােম একজন রভুর বাতা রচার কেরিছেলন। ঊিরয় িছেলন শমিয়েয়র পু র। ঊিরয় বাস করেতন
িকিরয়ৎ িযয়ারীম শহের। এই শহর এবং এই দেশর িব ে িযরিময়র মত ঊিরয় একই বাতা রচার কেরিছেলন। ২১ রাজা
িযেহায়াকীম, তাঁর সনা রধানরা এবং নতারা ঊিরয়র ধেমাপেদশ েন রেগ িগেয়িছেলন। রাজা িযেহায়াকীম ঊিরয়েক
হ যা করেত চেয়িছেলন। িক ঊিরয় নেত পেয়িছেলন য রাজা িযেহায়াকীম তাঁেক হ যা করেত চাইেছ। ঊিরয় ভীত হেয়
িমশের পািলেয় িগেয়িছেলন। ২২ িক রাজা িযেহায়াকীম ইল্নাথন সহ আেরা কেয়ক জনেক ঊিরয়েক ধের আনার জ য িমশের
পািঠেয়িছেলন। ইল্নাথন িছেলন অ েবােরর পু র। ২৩ ঊিরয়েক তারা িমশর থেক ধের বঁেধ এেনিছেলন। তারপর তাঁরা তােক
রাজার সামেন িনেয় এেসিছেলন। রাজা িযেহায়াকীম ঊিরয়েক তরবাির িদেয় হ যার আেদশ িদেয়িছেলন। ঊিরয়েক হ যা করার
পর তাঁর ম ৃতেদহ কবর ােন ছঁেু ড় ফেল দওয়া হেয়িছল। সই কবর ােন ধু গরীব লাকেদর ম ৃতেদহই কবর দওয়া হত।
২৪ িযহদায় অহীকাম নােম এক যি িছেলন। অহীকাম িছেলন শাফেনর পু র। অহীকাম িযরিময়েক সমথন জািনেয়
ূ
িছেলন। িতিন িযরিময়েক যাজক এবং ভাববাদীেদর হ যার ষডয় র থেক বাঁিচেয় িছেলন।

‡২৬:১৮

উ ৃিত মীখা ৩:১২.
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রভু নবূখ িরৎসরেক শাসক বািনেয়িছেলন
১ িযহদার

রাজা িসিদিকেয়র শাসনকােল িযরিময়র কােছ রভুর একিট বাতা এেলা। যািশেয়র পু র িসিদিকেয়র
২ রভু আমােক যা বেলিছেলন তা হল এই: “িযরিময় একিট
জায়াল তরী কেরা এবং সই জায়ালিটেক তামার কাঁেধর ওপর াপন কর। ৩ তারপর ইেদাম, মায়াব, অে ান, সার এবং
সীেদােনর রাজােদর কােছ খবর পািঠেয় দাও। এইসব বাতা িল দূতেদর মারফৎ সব রাজােদর কােছ পািঠেয় দাও, যারা িযহদার
ূ
রাজা িসিদিকয়েক জ শােলেম দখেত এেসিছল। ৪ এই বাতাবাহকেদর বেলা তােদর মিনবেক িগেয় বলেত রভু সবশি মান
ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন: ৫ ‘ তামােদর মিনবেক িগেয় বেলা আিম এই প ৃিথবী এবং তার মানুষেদর স ৃি কেরিছ। এই
প ৃিথবীর সম প পাখীও আমার স ৃি । আিম আমার শি এবং শি শালী বা িদেয় তা স ৃি কেরিছ। আিম যােক খুশী এই
প ৃিথবী িদেয় িদেত পাির। ৬ এখন আিম প ৃিথবীর সম দশ বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসরেক িদেয় িদলাম। স হল আমার
অনুচর। সম ব য জ েদরও আিম তােক মা য করেত বা য করেবা। ৭ সব েলা জািত নবূখ িরৎসর তাঁর পু র এবং তাঁর
পৗ রেদর সবা করেব। তারপর বািবেলর পরাজয় ঘটেব। অেনক রাে রর মহান রাজারা িমেল বািবলেক তাঁেদর দােস পিরণত
করেবন।
৮ “‘িক কেয়কিট দশ হয়ত বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসেরর সবা করেত অ বীকার করেব। তারা তার জায়াল টানেত
অ বীকার করেব। যিদ তা হয় তাহেল আিম ঐ দশ িলেক শাি দব। তারা সইেব তরবািরর আঘাত, অনাহার এবং মহামারীর
য রণা।’” এই হল রভুর বাতা। “‘যত ণ না দশ িল বংস হয় তত ণ আিম ঐ শাি বহাল রাখব। আিম নবূখ িরৎসরেক
িদেয় যু কিরেয় ঐ জািত িলেক বংস করােবা। ৯ সুতরাং তামরা ভাববাদীেদর কথা নেব না। নেব না সম লাকেদর
কথা যারা ভাজবািজ দিখেয় ভিব য বাণী কের। যারা ব যা যা করেত পাের বেল দাবী কের তােদর কথা েনা না। যারা
ম ৃতেদর সে কথা বেল অথবা যা কৗশল কের তােদর কথা েনা না। তারা রে যেক বলেব, “বািবেলর রাজার দাস ব
তামােদর করেত হেব না।” ১০ িক তারা তামােদর িমে য বলেব। তারাই তামােদর দশ যাগী হবার কারণ হেব । আিম
তামােদর জার কের মাত ৃভূিম ছেড় যেত বা য করােবা এবং তামরা িবেদেশর মািটেত ম ৃতু্যবরণ করেব।
১১ “‘িক দশ েলার সম
লাকরা যারা বািবেলর রাজার কােছ আ সমপন করেব, তােক সবা করেত রাজী হেব এবং
তার জায়ােল িনেজেদর গলা দেব, তারা বাঁচেব। আিম সই লাকেদর তােদর বেদেশ বাস করেত দব এবং তােদর জিম
চাষ করেত দব।’” এই হল রভুর বাতা।
১২ আিম িযহদার রাজা িসিদিকেয়র কােছও এই বাতা পািঠেয়িছ। আিম তােক বেলিছ, “ তামােক জায়ােলর নীেচ কাঁধ রাখেত
ূ
হেব। তামােক বািবেলর রাজােক সবা করেত হেব ও তার বা য হেত হেব। যিদ তুিম বািবেলর রাজা ও লাকেদর সবা কেরা
তাহেল জীিবত থাকেব। ১৩ আর যিদ তুিম রািজ না হও তাহেল তুিম ও তামার দেশর মানুষ মারা যােব শ র তরবািরর
আঘােত অথবা অনাহার ও মহামারীর দাপেট। রভু উে খ কেরিছেলন য যারা বািবেলর রাজােক মানেত অ বীকার করেব
সই দেশ এ িল ঘটেব। ১৪ িক রা ভাববাদীরা বলেত থাকেলা: ‘ তামরা কখনও বািবেলর রাজার দাস হেব না।’
“ঐ কপট ভাববাদীেদর িমে য রচাের কান িদও না। ১৫ ‘আিম তােদর পাঠাই িন,’ রভু এই কথা বেলন। ‘তারা িমে য
বলেছ এবং বলেছ য এই বাতা িল আমার কােছ থেক এেসেছ। তাই, িযহদার
লাকরা, আিম তামােদর দূের পািঠেয় দব।
ূ
তামােদর ম ৃতু্য ঘটেব এবং ঐ িমথু্যক ভাববাদীেদরও ম ৃতু্য ঘটেব।’”
১৬ তখন আিম (িযরিময়) যাজক এবং সাধারণ লােকেদর বেলিছলাম য রভু বেলেছন: “ঐ কপট ভাববাদীরা বেল বডা় ে ,
‘বািবেলর লােকরা রভুর মি র থেক অেনক িকছ ু িনেয় িগেয়েছ। ঐ িজিনস িল খুব শী রই িনেয় আসা হেব।’ ঐ ভাববাদীেদর
কথায় তামরা কান িদও না। কারণ তারা িম যা রচার কের বডা় ে । ১৭ ঐ ভাববাদীেদর কথা েনা না। বািবেলর রাজার সবা
কর তাহেল তামরা বঁেচ থাকেব। জ শােলেমর শহর কন বংস হেব এবং কন শূ য হেয় যােব? ১৮ যিদ ঐ মানুষ েলাই
ভাববাদী হয় এবং তারাই যিদ রভুর বাতা পেয় থােক তাহেল তােদরই রাথনা করেত দাও। রভুর মি েরর বাদবাকী
িজিনষ িলর স বে তারা রাথনা ক ক। তারা রাথনা ক ক য মি েরর, জ শােলম শহেরর এবং রাসােদর িজিনষপ র
বািবেল বেয় িনেয় যাওয়া হেব না। ঐ ভাববাদীেদর রাথনা করেত দাও যােত আর কান িজিনষ তার জ য বািবেল িনেয় যাওয়া
না হয়।”
১৯ “ রভু সবশি মান বেলন য, জ শােলেমর মি ের িকছ িজিনষপ র আেছ: পেড ় থাকা িজিনষ িলর মে য আেছ
ু
েলা, িপতেলর সমু র, অ াবর দ সমূহ এবং অ যা য িজিনষপ র। বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসর ও িল আর িনেয় যায়
িন তাই রেয় িগেয়েছ। ২০ িযহদার
ূ রাজা িযকিনয়েক যখন বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসর ব ী কের িনেয় িগেয়িছল তখন স আর
ঐ িজিনস েলা িনেয় যায় িন। িযকিনয় িছল িযেহায়াকীেমর পু র, নবূখ িরৎসর িযহদা
বপূণ
ূ এবং জ শােলেমর বশ িকছ ু
যি েদরও ধের িনেয় িগেয়িছল। ২১ সবশি মান রভু, ই রােয়েলর ঈ বর বেলন য রভুর মি ের, রাজ রাসােদ এবং

২৭ রাজ ূ ব কােলর চতুথ বছের এই বাতা এেসিছল।
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জ শােলেম পেড় থাকা িজিনসপ র বািবেল িনেয় যাওয়া হেব। ২২ ‘যতিদন না সই িদনিট আেস যিদন আিম যাব এবং স িল
িনেয় আসব ততিদন পয এইসব িজিনষ িল বািবেল থাকেব।’”
রা ভাববাদী হনািনয়
১ িযহদার রাজা িসিদিকেয়র রাজ

ব কােলর চতুথ বছেরর প ম মােস ভাববাদী হনািনয় আমার সে কথা বেলিছেলন।
রভুর মি ের যাজকগণ ও আেরা
অেনেকর উপি িতেত হনািনয় আমার সে কথা বেলিছেলন। হনািনয় যা বেলিছেলন তা হল: ২ “ই রােয়েলর ঈ বর,
সবশি মান রভু বেলেছন: ‘বািবেলর রাজা িযহদার
ূ লাকেদর কাঁেধ দাসে বর য জায়াল চািপেয়েছন তা আিম ভেঙ দব।
৩ বািবেলর রাজার বারা রভুর মি র থেক য সম িজিনষ লুঠ হেয় িগেয়িছল তার রে যকিট িজিনষ আিম বছেরর মে য
তােদর জায়গায় ফরৎ িনেয় আসব। নবূখ িরৎসর বািবেল যা িকছ ু িনেয় িগেয়েছ আিম স েলা জ শােলম দেশ ফরৎ িনেয়
আসব। ৪ িযহদার
য
ূ রাজা িযেহায়াকীণেক, য িযেহায়াকীেমর পু র, তােকও এখােন িফিরেয় আনব। বািবেলর রাজা িযহদার
ূ
সম মানুষেক জার কের ধের িনেয় িগেয়িছল তােদর সবাইেক আিম আবার িযহদায়
ূ িফিরেয় আনব। আিম িযহদার
ূ লাকেদর
বািবেলর রাজার দাস ব থেক মুি দব।’”
৫ রভুর মি ের দাঁিডে় য় যাজক ও অ যা য লাকেদর উপি িতেত ভাববাদী িযরিময়, ভাববাদী হনািনয়েক উ র িদল।
৬ িযরিময় হনািনয়েক বলল, “আেমন! আিম আশা কির তুিম রভুর নােম য বাতা রচার কেরেছা তা রভু সি য কের
তুলেবন। আিম আশা কির রভু সব িকছ ু আবার িফিরেয় আনেবন। আশা কির িতিন িফিরেয় আনেবন উপাসনাগ ৃেহর লুি ত
িজিনসপ র এবং বািবেল দাস ব করা িযহদার
ূ সম লাকেদর।
৭ “িক আমােক যা বলেতই হেব তা শান, হনািনয় শান, শান উপি ত লাকরা। ৮ হনািনয় তামার অেনক আেগ আরও
অেনক ভাববাদী িছেলন এবং আিম ভাববাদী হেত পারতাম। তারা রচার কেরিছল অেনক দশ িলেক যু , অনাহার, মহামারী
রাস করেব। অেনক মহৎ রাে যর িব ে ও তারা এধরেণর ভাববাণী িদেয়িছল। ৯ িক য ভাববাদীরা শাি র ভাববাণী রচার
কের, সই ভাববাণী িল পরী া কের দখেত হেব য সি যই স িল রভুর পাঠােনা িকনা। সি য হেলই বাঝা যােব য
সই ভাববাদী সি য সি যই রভুর বারা রিরত। যিদ কান ভাববাদীর বাণী সিঠক হয় তাহেল মানুষেক বুঝেত হেব ঐ
ভাববাদী রভুর বারা রিরত।”
১০ িযরিময় একিট জায়াল তার িনেজর কাঁেধ চাপাি ল। আর তখন সই জায়াল ভাববাদী হনািনয় িযরিময়র কাঁধ থেক
সিরেয় িনেয় ভেঙ ফলল। ১১ হনািনয় িচৎকার কের সবাইেক িনেয় বেল উেঠিছেলন, “ রভু বেলেছন: ‘এইভােব িঠক আিম
বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসেরর দাসে বর জায়াল ভেঙ ফলব। সম প ৃিথবীর কাঁেধ স য দাসে বর জায়াল চািপেয়েছ
আিম তা বছেরর মে যই ভেঙ ফলব।’”
হনািনয়র এই কথা শষ হওয়ার পর িযরিময় উপাসনাগ ৃহ যাগ কের চেল গল।
১২ হনািনয় িযরিময়র কাঁধ থেক জায়ালিট তুেল নওয়ার পর এবং সিট ভা বার পর রভু িযরিময়র সে কথা বলেলন।
১৩ রভু িযরিময়েক বলেলন, “যাও হনািনয়েক িগেয় বেলা রভু বেলেছন: ‘তুিম একিট কােঠর জায়াল ভেঙছ। এবার আিম
লাহার জায়াল তরী করব।’ ১৪ ই রােয়েলর ঈ বর সবশি মান রভু বলেলন, ‘আিম রে যকিট দশেক লাহার জায়ােল
বাঁধব। তারপর আিম এইসব জািত িলেক িদেয় বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসরেক সবা করাব। আিম নবূখ িরৎসরেক ব য
প েদরও শাসন করার মতা দব।’”
১৫ ভাববাদী িযরিময় তখন ভাববাদী হনািনয়েক বেলিছল, “ শান হনািনয়! তামােক রভু পাঠান িন। িক তুিম িযহদার
ূ
লাকেদর িম যােক িব বাস করেত িশিখেয়েছা। ১৬ তাই রভু বেলেছন, ‘শী রই আিম তামােক এই প ৃিথবীর বাইের সিরেয়
দব হনািনয়। তামার এবছেরই ম ৃতু্য হেব। কন? কারণ তুিম লাকেদর রভুর িব ে যাবার িশ া িদেয়েছা।’”
১৭ হনািনয় সই বছেরই স ম মােস মারা িগেয়িছেলন।

২৮ হনািনয়ূ িছেলন অসূেরর পু র। হনািনয় িছেলন িগিবেয়ান শহেরর বািস া।

বািবেল ই দী ব ীেদর উে ে য একিট িচিঠ
১ িযরিময়

ই দীেদর কােছ, যারা বািবেল ব ী িছল, একিট িচিঠ পািঠেয়িছল। একই িচিঠ স বািবেল বাস করা

২৯ নতােদর, যাজকেদর, ভাববাদীেদর এবং সাধারণ লাকেদর পািঠেয়িছল। এেদর সবাইেক বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসর
জ শােলম থেক ধের িনেয় িগেয়িছল। ২ (রাজা িযকিনয়, রানী মা, সভাপিরষদ, িযহদা
ূ এবং জ শােলেমর নত ৃব ৃ েক, ছেতার
ু
িম রীেদর এবং কামারেদর জ শােলম থেক িনবািসত িহেসেব িনেয় যাবার পর এই িচিঠ পাঠােনা হেয়িছল। এেদর সবাইেক
জ শােলম থেক সিরেয় িনেয় যাওয়া হেয়িছল।) ৩ িযহদার
ূ রাজা িসিদিকয় নবূখ িরৎসেরর কােছ ইিলয়াসা এবং গমিরয়েক
পািঠেয়িছল। ইিলয়াসা িছল শাফেনর পু র এবং গমিরয় িছল িহি েয়র পু র। িযরিময় ঐ জনেক বািবেল পৗঁিছেয় দওয়ার
জ য একিট িচিঠ িদেয়িছল। িচিঠর ব য িছল এই:
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৪ ই রােয়েলর ঈ বর, রভু সবশি মান এই কথা িল বেলন তােদর সবাইেক যােদর িতিন জ শােলম থেক
বািবেল িনবাসেন পািঠেয়িছেলন: ৫ “ওখােনই তামরা ায়ীভােব ঘরবািড় তির কের বসবাস
কেরা। চাষ আবাদ
কের িনেজেদর খা যশ য িনেজরাই ফলাও। ৬ িববাহ কের তামরা স ানেদর জ দাও। পু র ক যােদরও িববাহ
দাও। তারাও যন স ান উৎপাদন কের যােত বািবেল সং যায় ব ৃি পায়। রজ েক বাডা় ও। কখনও সং যালঘু হেয়
পােডা় না। ৭ য শহের আিম তামােদর পািঠেয়িছ সই শহেরর উ িতর জ য ভােলা কাজ কর। শহেরর জ য রভুর
কােছ রাথনা কেরা। কারণ শহের যিদ শাি িবরাজ কের তাহেল তামরাও শাি পূণ জীবনযাপন করেত পারেব।”
৮ ই রােয়েলর ঈ বর রভু সবশি মান বেলেছন: “ভাববাদীেদর এবং যা করেদর তামােদর ঠকােত িদও না। তােদর
ব দশেনর কথায় কান িদও না। ৯ তারা িমে য রচার কের বডা় য়। তারা িনেজেদর বাণীেক আমার নােম চালায়।
িক আিম তােদর পাঠাই িন।” এই হল রভুর বাতা।
১০ রভু যা বেলেছন তা হল এই: “৭০ বছেরর জ য বািবেলর এই মতা ও আিধপ য থাকেব। তারপের আিম
তামােদর কােছ যারা বািবেল বাস করছ তােদর কােছ আসেবা এবং আমার রিত িত মেতা তামােদর জ শােলেম
িফিরেয় িনেয় আসব। ১১ আিম আমার পিরক না েলা িক তা জািন। তাই এ েলা তামােদর বললাম।” এই হল রভুর
বাতা। “আিম তামােদর সুিনি ত িনরাপদ ভিব যৎ িদেত চাই। তামােদর জ য আমার ভাল ভাল পিরক না আেছ।
তামােদর আঘাত করবার কান পিরক না আমার নই। আিম তামােদর আশা এবং সু-ভিব যৎ িদেত চাই। ১২ তখন
তামরা লাকরা, আমার নােম িমনিত করেব, আমার কােছ এেস রাথনা করেব। আিম তামােদর কথা নব। ১৩ তামরা
আমােক খুঁেজ বডা় েব এবং যখন তামরা অ র িদেয় আমােক অে বষণ করেব তখনই আমােক খুঁেজ পােব। ১৪ আিম
তামােদর আমােক খুঁজেত দব।” রভু বেলন: “আিম তামােদর িনবাসন থেক এই জায়গায় িফিরেয় আনব। আিমই
সই জন য তামােদর ব ী েপ পািঠেয় িছলাম। িক আিম তামােদর সম দশ থেক এবং সম জায়গা থেক
যখােন আিম তামােদর ব ী েপ পািঠেয় িছলাম সকলেক একি রত করব।” এই হল রভুর বাতা।
১৫ তামরা হয়ত বলেব, “িক
রভু তা আমােদর এই বািবেল ভাববাদীেদর িদেয়েছন।” ১৬ িক রভু এই িল
বেলেছন তামােদর আ ীয়েদর স বে যােদর বািবেল িনেয় আসা হয়িন। আিম বলিছ দায়ূেদর িসংহাসেন বসা
বতমান রাজা এবং সই সব লাকেদর স বে যারা এখনও জ শােলেম পেড় আেছ। ১৭ সবশি মান রভু বেলন:
“ জ শােলেম যারা রেয় িগেয়েছ তােদর িব ে শী রই আিম তরবাির, অনাহার ও ভয় র রাগসমূহ পাঠাব। আিম
তােদর সই সম বােজ ডুমেু রর মেতা কের দব য েলা খাওয়া যায় না যেহতু স েলা পচা। ১৮ আিম তােদর তরবাির,
অনাহার ও রাগসমূহ িদেয় তাডা় করব। আিম তােদর দশা র অব া এমন ভয়াবহ কের তুলব য প ৃিথবীর সম
দশ িল িব য় িবহবল এবং ভীত হেয় যােব। তারা বংস হেয় যােব। তােদর নাম েলা অিভশাপ িহেসেব যব ত হেব।
সম জািত িল, যখােন আিম তােদর পাঠাব, ওেদর অপমান করেব। ১৯ জ শােলেমর মানুষ আমার বাতা শােনিন
বেল আিম তােদর এই রব া করব।” এই হল রভুর বাতা: “আিম আমার অনুচর এবং ভাববাদীেদর মা যেম বার বার
আমার বাতা পািঠেয়িছ। িক তারা শােনিন।” এই হল রভুর বাতা। ২০ “ তামরা লাকরা যারা িনবাসেন রেয়ছ, শান!
আিমই স জন য তামােদর জ শােলম ছেড় বািবেল যেত বা য কেরিছলাম। সেহতু তামরা রভুর বাতা শান।”
২১ কালােয়র পু র আহাব এবং মােসেয়র পু র িসিদিকয় স বে সবশি মান রভু এই কথা িল বেলেছন: “এই
জন তামােদর কােছ িম যা রচার কেরেছ। তারা বেল বডা় ে য তারা আমার বাণী রচার করেছ। িক তারা িম যা
বলেছ। আিম ঐ ভাববাদীেদর বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসরেক িদেয় দব এবং নবূখ িরৎসর ঐ ই জন ভাববাদীেক
বািবেল িনবািসত সম লাকেদর সামেন হ যা করেব। ২২ সম িনবািসতেদর কােছ এই হ যা শাি র উদাহরণ িহেসেব
মেন থাকেব। ঐ ব ী িযহদার
ূ অ যেদর বলেব: ‘ রভু তামােদর সে ও িসিদিকয় এবং আহােবর মেতা যবহার করেত
পােরন। বািবেলর রাজা ওই জনেক আ েন পুিডে় য় মেরেছ।’ ২৩ ঐ ই ভাববাদী ই রােয়েলর লাকেদর সে খুব
খারাপ যবহার কেরিছল। তারা তােদর রিতেবশীেদর রীর সে পাপ ও যিভচাের মেত উেঠিছল। তারা িমে য
রচার কের তা আমার নােম চািলেয়িছল। আিম তােদর ওসব করেত বিলিন। আিম জািন তারা িক কেরিছল। আিম তার
একজন সা ী।” এই হল রভুর বাতা।

শমিয়েয়র রিত ঈ বেরর বাতা
২৪ শমিয়য়েকও

একটা বাতা দাও। শমিয়য় িনিহলামীয় পিরবােরর। ২৫ ই রােয়েলর ঈ বর সবশি মান রভু বলেলন:
“শমিয়য় তুিম জ শােলমবাসীেক িচিঠ পািঠেয়িছেল এবং মােসেয়র পু র যাজক সফিনয়েকও িচিঠ পািঠেয়িছেল। অ য সম
যাজকেদরও িচিঠ পািঠেয়িছেল। তুিম তামার নােম স সব িচিঠ পািঠেয়িছেল, রভুর নােম নয়। ২৬ শমিয়য় তুিম তামার
িচিঠেত সফিনয়েক যা িলেখিছেল তা হল: ‘সফিনয়, রভু তামােক িযেহায়াদার জায়গায় যাজক িহেসেব িনেয়াগ কেরেছন।
তুিমই রভুর মি েরর দািয়ে ব থাকেব। কউ ভাববাদী হবার পাগলািম করেল তুিম তােক ব ী করেব। তুিম সই ব ীেক
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কা দে পা বঁেধ তার ঘােড় লাহার শকল পিরেয় দেব। ২৭ এখন িযরিময় ভাববাদীেদর মেতা যবহার করেছ। সুতরাং কন
তুিম তােক ব ী করেছা না? ২৮ িযরিময় বািবেল আমােদর কােছ এই কথা িল পািঠেয়েছ: বািবেল তামােদর দীঘিদেনর জ য
বাস করেত হেব। সুতরাং তামরা সখােনই ঘরবািড় তরী কের ায়ীভােব বসবাস
কেরা। চাষ-আবাদ কের িনেজরাই
িনেজেদর খা যশ য উৎপাদন কেরা।’”
২৯ ভাববাদী িযরিময়েক যাজক সফিনয় িচিঠ পেড ় শানাল। ৩০ তখন িযরিময়র কােছ রভুর বাতা এেলা: ৩১ “িযরিময় এই
কথা িল, বািবেল যারা িনবািসত, সই সম লােকর কােছ পািঠেয় দাও। শমিয়য় িনিহলামীয়িট স বে রভু যা বেলেছন তা
হল এই: শমিয়য় তামােদর কােছ বাতা রচার কেরেছ িক আিম তােক পাঠাই িন। শমিয়য় তামােদর িম যােক িব বাস করেত
িশিখেয়িছল। ৩২ শী রই আিম শমিয়য়েক শাি দব। শমিয়েয়র পিরবারেকও বংস কের দব এবং আিম আমার লাকেদর
যা িকছ ু ভাল করব তার থেকও স বি ত হেব।” এই হল রভুর বাতা। “‘আিম শমিয়য়েক শাি দব কারণ স লাকেদর
রভুর িব ে যাবার িশ া িদেয়িছল।’”
র যাশার রিত
১ঈ

বেরর কাছ থেক িযরিময়র কােছ এই বাতা এেসিছল।

িত
২ই

রােয়েলর ঈ বর রভু বলেলন, “আিম যা বেলিছ,
৩ যা বলিছ তা
কর কারণ এমন িদন আসেব যিদন আিম ই রােয়ল এবং িযহদার
লাকেদর
িনবাসন
থেক
িফিরেয়
আনব।”
এই
হল রভুর
ূ
বাতা। “আিম তােদর পূবপু ষেদর য দশ িদেয়িছলাম সখােন তােদর িফিরেয় দব। তখন আমার লাকরা আর এক বার
সই জিমর মািলকানা পােব।”
৪ রভু ই রােয়েলর এবং িযহদার লাকেদর স বে এই বাতা উ ারণ কেরিছেলন। ৫ রভু যা বেলিছেলন তা হল:
ূ
“আমরা নেত পাি ভয় পেয় লাকরা কাঁদেছ!
লাকরা ভীত, সখােন কান শাি নই!
৬ “এই র িট কেরা এবং তার স বে ভােবা:
একজন পু ষ িক একিট িশ েক জ িদেত পাের? িন য়ই নয়!
তাহেল কন আিম দখেত পাি রে যকিট শি শালী পু ষ
রসব বদনায় কাতর একজন মিহলার মেতা পেট হাত িদেয় আেছ?
কন রে যকিট মানুেষর মুখ ম ৃত যি র মেতা পাঁ েট বণ ধারণ কেরেছ?
কারণ তারা রে যেক হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়েছ।
৭ “যােকােবর জ য এটা একটা ভীষণ
বপূণ সময়।
এই সময়টা একটা খুব বড় অশাি র সময়।
আর কখনও এরকম সম যা স ুল সময় আসেব না।
িক যােকাব র া পােব।”
৮ এই হল সবশি মান রভুর বাতা: “ সই সময় আিম ই রােয়ল ও িযহদার লাকেদর কাঁেধ চাপােনা জায়াল সিরেয় নব।
ূ
তামােদর দিডর় বাঁধন খুেল দব। অ য জািতর লাকরা আর কখনও আমার লাকেদর দাস ব করেত বা য করেব না। ৯ তারা
আর কান িবেদশী রাে যর সবা করেব না। তারা ধু রভু তােদর ঈ বেরর সবা করেব এবং তারা তােদর রাজা দায়ূেদর
সবা করেব। আিম রাজােক তােদর কােছ পাঠাব।
১০ “সুতরাং যােকাব, আমার ভ ৃ যেদর ভয় পও না!”
এই হল রভুর বাতা।
“ই রােয়ল ভয় পও না।
আিম তামােক র া করব।
র া করব ব ীেদর পরবতী উ রপু ষেদরও।
আিম তােদর িনবাসন থেক িফিরেয় আনব।
আবার যােকাব শাি িফের পােব।
লাকরা তােক আর িবর করেব না।
সখােন আর কান শ থাকেব না
যােক আমার লাকরা ভয় পােব।
১১ িযহদা ও ই রােয়েলর লাকরা আিম তামােদর সে আিছ।”
ূ
এই হল রভুর বাতা।

৩০ িযরিময়, তুিম তা একিট খাতায় িলেখ রােখা। তারপর তা িদেয় তুিম িনেজর জ য এই বইিট িলেখা।
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“আিম তামােদর র া করেবা।
একথা সি য য আিম তামােদর অ য দেশ পািঠেয়িছলাম।
আিম ঐসব দশ িলেক বংস করব,
িক তামােদর আিম বংস করব না।
খারাপ কােজর শাি তামােদর পেতই হেব।
আিম তামােদর যা যভােব িশ া দব।
আিম তামােদর শাি না িনেয় যেত দব না।”
১২ রভু বলেলন:
“এমন কান আঘাত আেছ িক যা সাের না?
ই রােয়ল এবং িযহদার
লােকরা, তামােদর ত এমন য তা সারেব না।
ূ
১৩ এমন কান যি
নই য তামােদর েতর য িনেত পাের।
তাই তামােদর আঘাত সারেব না।
১৪ তামরা ব দেশর সে ব ু ব পািতেয়িছেল
িক তামােদর িদেক তারা রেয়াজেনর সময় িফেরও তাকায়িন।
তামােদর ‘ব ুরা’ তামােদর ভুেল িগেয়েছ।
আিম তামােদর শ র মেতা কিঠন আঘাত কেরিছলাম।
আিম তামােদর কেঠার শাি িদেয়িছলাম।
তামরা ব মারা ক পাপ কেরিছেল বেল
তামােদর সে আিম ঐ যবহার কেরিছ।
১৫ ই রােয়ল ও িযহদার লাকরা কন তামরা তামােদর ত িনেয় এেতা িচৎকার কেরেছা?
ূ
েতর য রণা তা হেবই এবং কউ তা সারােত পারেব না।
আিম রভু, তামােদর ব ভয় র
পােপর ফল ব প এই শাি িদেয়িছ।
১৬ আিম রভু, তামােদর বংস কেরিছলাম।
িক এখন ওেদর বংস হবার পালা।
ই রােয়ল ও িযহদা
ূ তামােদর শ রা এবার ব ী হেব।
ওরা তামােদর িজিনস চিু র কেরিছল।
এবার অ যরা ওেদর িজিনসপ র চিু র করেব।
ওরা যুে র সময় তামােদর িজিনস িনেয় িগেয়িছল।
এবার যুে র সময় ওেদর িজিনস অ যরা িনেয় যােব।
১৭ আিম তামােদর আবার বা যবান কের তুলব।
আিম তামােদর ত সািরেয় দব।” এই হল রভুর বাতা।
“ কন? কারণ লাকরা তামােদর জািতচূ্যত বেল উে খ কেরেছ।
ওরা বেলিছল, ‘িসেয়ানেক দখােশানা করবার কউ নই।’”
১৮ রভু বেলেছন:
“যােকাব পিরবারেগা ীর লাকরা বতমােন িনবািসত হেলও
তারা িফের আসেব
এবং আিম যােকােবর বাডী় িলর ওপর ক ণা দখাব।
এখন শহরিট বংস রা গ ৃহ িল বারা আব ৃত একিট শূ য পাহাড় মা র।
িক এই শহর আবার পুনিনিমত হেব
এবং আবার রাজ রাসাদ তরী হেব িনিদ ােন।
১৯ আবার শহরিট গমগম করেব লাকেদর গােন ও রশংসায়।
কউ তােদর উপহাস করেব না।
আিম িযহদা
ূ ও ই রােয়েলর লাকেদর অেনক স ান দব।
আিম তােদর জ য গৗরব আনব।
কউ তােদর নীচ নজের দখেব না।
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২০ অেনক

আেগ যমন ই রােয়েলর পিরবার িছল তমনই হেব যােকােবর পিরবার।
িযহদা
ও
ই
রােয়েলর যমন পিরবার িছল তমনই হেব যােকােবর পিরবার।
ূ
িযহদা
ও
ই
রােয়লেক আিম শি শালী কের তুলব।
ূ
এবং যারা তােদর িত করার চ া করেব আিম তােদর শাি দব।”
২১ রভু বেলন,
“তােদর িনেজেদর একজনই নত ৃ ব দেব।
সই শাসক আমারই লােকর থেক আসেব।
তারা আমার কােছর লাক হেব।
আিম তােদর নতােক আমার কােছ আসেত বলব
এবং স হেব আমার কােছর লাক।
২২ তামরা হেব আমার লাক
আর আিম হব তামােদর ঈ বর।”
২৩ রভু ভীষণ
িছেলন!
িতিন
যি েদর শাি িদেয়িছেলন।
তাঁর দওয়া শাি এেসিছল
ঘূিণ ঝেডর় মেতা।
২৪ রভুর রাধ রশিমত হেব না
যত ণ না যরকম পিরক না কেরেছন সই ভােব শাি দন।
শেষর িদন িলেত তামরা এসব বুঝেত পারেব।
নতুন ই রােয়ল
১

রভু এই কথা িল বেলিছেলন, “ স সময় আিম ই রােয়েলর সম পিরবারবেগর ঈ বর হব। এবং তারা হেব আমার

৩১ লাক।”
২

রভু বেলেছন:
“যারা শ র তরবািরর আ রমণ থেক পািলেয় বঁেচিছল তারা ম ভূিমেতই আরাম খুঁেজ পােব।
ই রােয়ল সখােন িব রােমর জ য যােব।”
৩ ব দূ র থেক রভু
লাকেদর দ ৃি েগাচের আসেবন।
রভু বেলেছন, “আিম তামােদর একিট অফরু ভালবাসা িদেয় ভালেবেস িছলাম।
সই জ য আিম তামােদর রিত
দয়া দখােনা চািলেয় িগেয়িছলাম।
৪ ই রােয়ল, আমার কেন, তামােক আবার নতুন কের তরী করব।
তুিম আবার একিট দশ হেব।
পুনরায় তুিম তামার খ নীসমূহ তুেল নেব।
খুশীর জায়ার ভাসা লাকেদর সে তােল তাল িমিলেয় তুিমও নেচ উঠেব।
৫ ই রােয়েলর কৃষক, তামরা আবার রা া চাষ করেব।
শমিয়য়র শহেরর চারপােশর পাহাড় িঘের
তামরা রা াে ত তরী করেব।
কৃষকরা সই রা াে ত থেক উৎপ হওয়া রা ার ফসল তুলেব
এবং ঐ রা া খেয় উপেভাগ করেব।
৬ একটা িনিদ সমেয় পাহারাদার
এই বাণী িচৎকার কের বলেব:
‘চেলা, িসেয়ােন িগেয় আমােদর রভু,
আমােদর ঈ বেরর উপাসনা কির!’
এমন িক ই রিয়ম পাব য রেদেশ পাহারাদাররাও ঐ বাণী িচৎকার কের বলেব।”
৭ রভু বলেলন,
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“সুখী হও এবং যােকােবর জ য গান গাও!
ই রােয়েলর জ য িচৎকার কেরা, ই রােয়ল হল মহান রা র।
রশংসা কর এবং িচৎকার কের বেলা:
‘ রভু তাঁর লাকেদর র া কেরেছন!
ই রােয়েলর যারা ব ী হেয়িছল তােদর সবাইেক রভু র া কেরেছন।’
৮ মেন রেখা, আিম ই রােয়লেক
ঐ উ েরর দশ থেক িফিরেয় িনেয় আসব।
আিম উ েরর ব দূেরর জায়গা থেক
ই রােয়লীয়েদর একি রত করব।
তােদর মে য িকছ ু লাক থাকেব অ ও প ু।
িকছ ু মিহলা থাকেব গভবতী।
িক অেনক অেনক মানুষ িফের আসেব সখােন।
৯ তারা কাঁদেত কাঁদেত িফের আসেব
িক আিম তােদর সম রকম সুেযাগ সুিবধা দব।
আিম তােদর জল রবােহর পাশ িদেয় নত ৃ ব দব।
আিম তােদর মস ৃণ রা ার ওপর নত ৃ ব দব
যােত তারা হাঁচট না খায়।
আিম এরকম করব যেহতু আিম ই রােয়েলর িপতা
এবং ই রিয়ম আমার রথম স ান।
১০ “জািতসমূহ, রভুর কথা িল শান!
সমুে রর ধাের দূর দশ িলেত এই বাতা বল।
‘ঈ বর ই রােয়েলর লাকেদর ছিডে় য় িদেয়িছেলন,
িক িতিন তােদর এক র কের িফিরেয় আনেবন।
এবং িতিন তাঁর মষপােলর ( লােকেদর) ওপর
নজর রাখেবন মষপালেকর মেতা।’
১১ রভু যােকাব পিরবারেক িফিরেয় আনেবন।
িতিন তাঁর লাকেদর তােদর চেয় শি শালী লাকেদর হাত থেক র া করেবন।
১২ িসেয়ােনর িশখের উেঠ আসেব ই রােয়েলর মানুষ।
তারা আনে উ াস করেব।
তােদর মুখম েলর ওপর আন ও সুেখর দীি দখা দেব।
রভু য সম ভােলা িজিনষ িল তােদর দেবন স স বে তারা খুশী হেব।
রভু তােদর শ যসমূহ, নতুন রা ারস,
জলপাইেয়র তল, মষ এবং গ সমূহ দেবন।
ই রােয়েলর লােকর
আর কান সম যা থাকেব না।
তােদর জীবন হেয় উঠেব একিট বাগােনর মত
যােত অেনক জল আেছ।
১৩ যুবতীরা আনে ন ৃ য করেব।
যুবক ও ব ৃ রাও সই ন ৃে য অংশ নেব।
আিম তােদর শাকেক আনে পিরণত করব।
আিম ই রােয়েলর লাকেদর আরাম দব
এবং ঃেখর বদেল তােদর আন দব।
১৪ আিম তােদর যাজকেদর রচর
ু খা য দব।
আমার লাকরা, আিম তােদর য ভােলা িজিনষ িল দব তােত স হেব।”
এই হল রভুর বাতা।
১৫ রভু বলেলন,
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“রামা থেক—কা া ও ঃেখর শদ শানা যােব।
রােহলা ¶তার স ানেদর জ য কাঁদেব।
ম ৃত স ানেদর জ য
রােহল আরাম িনেত অ বীকার করেব।”
১৬ িক
রভু বলেলন, “কা া থামাও।
চােখর জল মুেছ নাও!
তুিম তামার কৃতকােযর জ য পুর ৃত হেব।”
এই হল রভুর বাতা।
“ই রােয়েলর লাকরা তােদর শ র দশ থেক িফের আসেব।
১৭ ই রােয়ল, তামার জ য আশা আেছ।”
এই হল রভুর বাতা।
“ তামার স ানরা তােদর বেদেশ িফের আসেব।
১৮ ই রিয়েমর কা া আিম নেত পেয়িছ।
ই রিয়ম কাঁদেত কাঁদেত বলেছ: ‘ রভু আপিন আমােক সি য শাি িদেয়েছন এবং আিম আমার িশ া পেয় িগেয়িছ।
আিম িছলাম একিট বাছেরর
ু মেতা যােক কখনও িশ া দওয়া হয়িন।
আপিনই আমার রভু ঈ বর।
অনু রহ কের আমার শাি তুেল িনন।
আিম আপনার কােছ িফের আসব।
১৯ রভু আিম আপনার কাছ থেক দূ ের সের িগেয়িছলাম
িক আিম আমার ভুল বুঝেত পেরিছ।
তাই আিম আমার দয় এবং আমার জীবন পিরবতন কেরিছ।
আিম আমার বাকািমেত িনেজই ভীষণ লি ত।
আমার যৗবেনর খারাপ কাজ েলা আজ আমােকই অ বি েত ফেল িদে ।’”
২০ রভু বলেলন,
“তুিম জােনা য ই রিয়ম আমার ি রয় পু র।
আিম তােক ভােলাবািস।
ভীষণ ভােলাবািস
এবং আিম তােক স য বা য িদেত চাই।”
২১ “ই রােয়লবাসী, রা ার সংেকত িচ
িলেক াপন কর।
পথ িচ িল তুেল ধেরা য িল বাডী় র িদেক িনেদশ কের।
য রা ায় তুিম হঁেট এেসছ
তা ল ্য কেরা এবং মেন রেখা।
ই রােয়ল, আমার কেন, ঘের িফের এেসা।
িফের এেসা তামার িনেজর শহর িলেত।
২২ অিব ব ক যা, কতিদন তুিম এভােব ঘুের বডা় েব?
কেব তুিম ঘের িফরেব?
“ রভু যখন দেশ কান নতুন িকছ ু স ৃি কেরন
(তখন) একজন পু ষেক একজন মিহলা িঘের থােক।”
২৩ ই রােয়েলর ঈ বর রভু সবশি মান বলেলন: “িযহদার লাকেদর জ য আিম আবার ভাল িকছ করব। যােদর ব ী
ূ
ু
কের িনেয় যাওয়া হেয়িছল তােদর আিম িফিরেয় আনব। সই সময়, িযহদা
ূ শহর িলর লাকরা আবার ঐ কথা িল বলেব:
‘ধািমক বাস ান ও পিব র পবত, রভু তামােদর আশীবাদ ক ন।’
২৪ “িযহদার সম শহের শাি িবরাজ করেব। কৃষক এবং মষপালকরা উভেয়ই শাি েত বসবাস করেব। ২৫ যারা া
ূ
এবং অসু তােদর আিম িব রাম ও শি যাগাব এবং যারা ঃিখত িছল তােদর ই াসমূহ পূণ করব।”
¶৩১:১৫

রােহলা স িছল যােকােবর ি বতীয়
িনহত বামী ও স ানেদর জ য কাঁদেছ।

রী। এখােন এিটর অথ সকল

রীেলাক যারা তােদর বািবেলর সে যুে
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২৬ একথা

শানার পর আিম (িযরিময়) জেগ উেঠ চাির িদেক তাকালাম। আমার খুব ভাল ঘুম হেয়িছল।
রভুর বাতা। “ সই িদন আসেছ যখন আিম িযহদা
ূ ও ই রােয়েলর লাকেদর তােদর সং যায় ব ৃি পেত সাহা য
করব। আিম তােদর স ান ও গবািদ প েদর সং যায় বেড় উঠেত সাহা য করব এটা হেব গাছ পাঁতা ও তার দখােশানা
করবার মত। ২৮ অতীেত আিম ই রােয়ল ও িযহদার
ূ ওপর নজর রেখিছলাম িক সটা িছল তােদর ভেঙ ফলবার জ য।
আিম তােদর বংস কেরিছলাম। আর এখন তােদর গেড় তালবার জ য এবং তােদর শি শালী করবার জ য তােদর ওপর
নজর রাখব।” এই হল রভুর বাতা।
২৯ “ লাকরা আর কখনও বলেব না:
‘িপতামাতা টক রা া খেয়িছল,
িক তােদর স ানরা টক বাদ পেয়িছল।’
৩০ না, রে যক যি তার িনেজর পােপর জ যই মারা যােব। য যি টক রা া খােব স িনেজই টক বাদ পােব।”
২৭ এই হল

নতুন বে াব
৩১

রভু এই কথা িল বেলেছন: “সময় আসেছ যখন আিম নতুন একিট চিু করব িযহদা
ূ ও ই রােয়েলর পিরবােরর সে ।
ষেদর সে য চিু কেরিছলাম এটা সরকম নয়। তােদর িমশর থেক বাইের িনেয় আসার সময় আিম
ঐ চিু কেরিছলাম। আিম িছলাম তােদর রভু, িক তারা সই চিু ভেঙ ফেলিছল।” এই হল রভুর বাতা।
৩৩ “ভিব যেত, আিম এই বে াব ই রােয়লীয়েদর সে করব।” এিট হল রভুর বাতা। “আিম আমার িশ ামালা তােদর
মেন গঁেথ দব এবং তােদর দেয় িলেখ দব। আিম হব তােদর ঈ বর আর তারা হেব আমার লাক। ৩৪ লাকেদর তােদর
রিতেবশীেদর অথবা তােদর আ ীয়েদর রভুেক জানেত শখাবার কান রেয়াজন পডে় ব না। কারণ ু রতম থেক সবেচেয়
বপূণ পয সব লাকরা আমায় জানেব।” এই হল রভুর বাতা। “আিম তােদর কাজ িল মা কের দব এবং তােদর
পাপসমূহ মেন রাখব না।”

৩২ আিম তােদর পূবপু

রভু কখনও ই রােয়ল যাগ করেবন না
৩৫ িদেনর

রৗ র িকরণ রভুর স ৃি
এবং িতিনই স ৃি কেরেছন চাঁদ, তারােদর ঔ ব য।
রভু স ৃি কেরেছন সমু রতট যখােন ঢউ এেস আছেড় পেড।়
তাঁর নাম হল সবশি মান রভু।
৩৬ রভু একথা িল বলেলন, “ই রােয়েলর উ রপু ষ একিট জািত হওয়া থেক িবরত হেব।
তারা একিট জািত হওয়া থেক িবরত হেব তখনই যিদ আিম সূয, চ র, তারা এবং সমুে রর ওপর থেক আমার িনয় রণ
হারাই।”
৩৭ রভু বলেলন: “ই রােয়েলর উ রপু ষেক আিম কখনও অ বীকার করব না।
তােদর তখনই বািতল করব যখন তারা আকােশর পিরমাপ করেত পারেব
এবং প ৃিথবীর নীেচর সম গাপন ত য জানেত পারেব।
একমা র তখনই আিম তােদর অসৎ কমসমূেহর জ য বািতল করব।”
এই হল রভুর বাতা।
নতুন জ শােলম
৩৮ এই

হল রভুর বাতা, “িদন আসেছ যখন রভুর জ য জ শােলম শহর পুনিনিমত হেব। হনেনেলর গ থেক
কােণর ফটক পয শহের রিতিট িজিনষেক আবার গেড় তালা হেব। ৩৯ শহেরর সীমা েরখা টানা হেব রাি ক ফটক
থেক সাজাসুিজ গােরব পাহাড় পয , তারপর সই রখা ঘুের যােব গায়া পয । ৪০ উপ যকািট, যখােন ম ৃতেদহ িল ও
ছাই ইত তঃ ছডা় েনা রেয়েছ, রভুর কােছ পিব র হেয় উঠেব। িকে রাণ উপ যকার এেকবাের নীচ পয সম ছাদ িল,
অ বফটেকর কাণ পয সম রা া িলও রভুর কােছ পিব র হেয় উঠেব। জ শােলম শহরেক আর কখেনা বংস করা
হেব না অথবা িবি করা হেব না।”
িযরিময় একিট জিম রয় করল

৩২

১ িযহদার রাজা িসিদিকেয়র রাজ

বকােল রভুর বাতা এল িযরিময়র কােছ। নবূখ িরৎসর যখন রাজা িহেসেব ১৮ বছর
ূ
পূণ কেরেছন তখন িসিদিকয় রাজা িহেসেব ১০ বছের পা িদেয়েছন। ২ সই সময় বািবেলর স যরা জ শােলম শহেরর
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চারিদেক িঘের ধেরিছল এবং িযরিময় কেয়দ িহেসেব র ীেদর উেঠােন িছল। এই উেঠানিট িযহদার
ূ রাজার রাসােদ িছল।
৩ (িযহদার রাজা িযরিময়েক সখােন কারাব ী কের রেখিছল কারণ স তার পূব থেক করা ভাববাণী পছ করত না। িযরিময়
ূ
বেলিছল, “ রভু বেলেছন: ‘আিম শী রই বািবেলর রাজােক জ শােলম িদেয় দব। নবূখ িরৎসর এই শহরেক অিধ রহণ
করেব। ৪ িযহদার
ূ রাজা িসিদিকয়, বািবেলর স যেদর হাত থেক পালােত স ম হেব না। স যরা তােক নবূখ িরৎসেরর
হােত তুেল দেব। এবং ই রাজা মুেখামুিখ কথা বলেব। িসিদিকয় বচে নবূখ িরৎসরেক দখেত পারেব। ৫ বািবেলর রাজা
িসিদিকয়েক বািবেল িনেয় যােব। আিম তােক শাি না দওয়া পয িসিদিকয় বািবেলই থাকেব।’ এই হল রভুর বাতা।
‘ তামরা যিদ বািবেলর স যেদর িব ে যু কর, তামরা তােদর ওপর িজতেত স ম হেব না।’”)
৬ িযরিময় যখন ব ী িছল তখন স বেলিছল, “ রভুর বাতা আমার কােছ এেসিছল। এই হল সই বাতা: ৭ ‘িযরিময়,
় েু তা ভাই, হনেমল শী রই তামার কােছ আসেব। হনেমল হল তামার কাকা শ ুেমর পু র। হনেমল এেস বলেব,
তামার খুডত
“িযরিময়, অনােথাত শহেরর কােছ আমার জিমটা তুিম িকেন নাও। তুিম আমার িনকট আ ীয় বেলই তামােক এই র াব
িদি । জিমটা কনার অিধকার এবং দািয় ব তামার।”’
৮ “ রভু যা বেলিছেলন তাই ঘটল। আমার খুডত
় েু তা ভাই হনেমল র ীেদর উেঠােন আমার কােছ এেলা এবং বলল, ‘িযরিময়
তুিম আমার অনােথাত শহেরর কােছ িব যামীন পিরবারেগা ীর সীমানার অ ভু জিমটা িকেন নাও। এটা তামার অিধকার ও
দািয় ব। তাই তুিম তামার জ য জিমটা িকেন নাও।’”
সুতরাং আিম জানতাম য রভুর বাতা িক িছল। ৯ আিম হনেমেলর কাছ সুক অনােথাত শহেরর জিমটা িকনলাম। জিমর
দাম িহেসেব আিম হনেমলেক ১৭ শেকল রৗ যমু রা িদেয়িছলাম। ১০ আিম সই জিম িব রীর চিু পে র সই কের তা
য কের তুেল রেখ িদলাম। জিম িব রীর সময় আিম কেয়কজনেক সা ী িহসােবও উপি ত রেখিছলাম। দাম মটােনার
সময়, যখন আিম পািট ওজন করিছলাম তারাও উপি ত িছল। ১১ তারপর আিম সীলেমাহর করা একিট র যিয়ত নকল
রমাণপ র িনলাম আর একিট সীলেমাহর িবহীন রিতিলিপ িনলাম। ১২ এবং স িল আিম বা েকর হােত তুেল িদলাম।
বা ক হল নিরেয়র পু র। নিরেয় িছল মহেসেয়র পু র। সীলেমাহর করা রিতিলিপেত আমার জিম কনার সম চিু ও
শত লখা িছল। আিম যখন বা কেক সই সীলেমাহর করা দিলেলর রিতিলিপ িদি লাম তখন সখােন হনেমল সহ অ যা য
সা ীরাও উপি ত িছল। সা ীরাও জিম কনার চিু পে র সই কেরিছল। িযহদার
ূ আরও অেনক লাক সখােন উপি ত িছল।
১৩ তােদর রে যেকর উপি িতেত আিম বা কেক বললাম: ১৪ “ই রােয়েলর ঈ বর, রভু সবশি মান বেলেছন:
‘সীলেমাহর করা ও সীলেমাহর িবহীন িট রিতিলিপই নাও এবং েটােকই একিট মািটর পাে র রােখা। এভােব রাখেল
জিম িবি রর দিলেলর রিতিলিপ িল দীঘিদন িঠক থাকেব, ন হেব না।’ ১৫ সবশি মান রভু, ই রােয়েলর ঈ বর বেলন,
‘ভিব যেত আমার লাকরা আবার ই রােয়েল বািড,় জিম ও রা াকু িকনেব।’”
১৬ বা েকর হােত ঐ দিলল তুেল দবার পর রভুর কােছ রাথনা কের বেলিছলাম:
১৭ “ রভু ঈ বর আপিন আপনার িবরাট শি িদেয় স ৃি কেরেছন এই আকাশ ও প ৃিথবী। আপনার পে িকছই করা
ু
খুব একটা শ নয়। ১৮ রভু আপিন হাজার হাজার লােকর রিত িব ব ও দয়ালু। িক আবার আপিনই সইজন
িযিন িপতােদর পাপসমূেহর জ য তােদর স ানেদর শাি িদে ন। হ মহান ও শি শালী ঈ বর, আপনার নাম হল
রভু সবশি মান। ১৯ আপিন পিরক না মত মহান কাজ কেরেছন। রভু, লাকরা যা কের আপিন তা সবই দখেত
পান। সৎ মানুষেক পুর ৃত করেছন আবার অসৎ মানুষেক তার যা য শাি িদে ন। ২০ রভু আপিন িমশের শি শালী
অেলৗিকক ঘটনা ঘিটেয়েছন। এমনিক আজও আপিন আপনার শি র মিহমা রকাশ করেছন। ই রােয়েলও ঘিটেয়েছন
অেলৗিকক ঘটনা। যখােন মানুষ সখােনই আপিন আপনার অেলৗিকক শি র রকাশ ঘিটেয়েছন। আপিন আপনার এই
মৗিলক মতার জ যই িব যাত। ২১ আপনার মতা ক নাতীত। আপিন আপনার শি শালী অেলৗিকক মতা ও
িব য়কর ভয় র মতা রেয়াগ কের িমশর থেক আপনার লাকেদর ই রােয়েল িনেয় এেসিছেলন।
২২ “ রভু আপিন ই রােয়েলর লাকেদর এই দশ িদেয়েছন। এই সই দশ যিট ব বছর আেগ আপিন তােদর
পূবপু ষেদর দেবন বেল রিত িত িদেয়িছেলন। এিট একিট দশ যখােন ধ ও মধু বেয় যাে । ২৩ ই রােয়েলর
লাকরা এই দেশ এেস দশিটেক িনেজেদর কের িনেয়িছল িক আপনােক তারা মা য কেরিন। তারা আপনার পাঠ
ও িশ ােক অনুসরণ কেরিন। তারা আপনার িনেদশ মেন চেলিন। তাই ই রােয়েলর লাকেদর ওপর আপিন এইসব
সাংঘািতক যাপার িল সংঘিটত কিরেয়েছন।
২৪ “এবং তখন এই শহর শ
পিরেবি ত। স যরা জা াল িনমাণ করেছ যােত তারা জ শােলম শহেরর
রাচীর েলার ওপর চডে় ত পাের এবং তােক অবেরাধ করেত পাের। তরবাির, অনাহার এবং ভয় র মহামারী ছিডে় য়
বািবেলর স যরা জ শােলমেক পরািজত করেব। বািবেলর স যরা এখন আ রমণ করেত এিগেয় আসেছ। রভু,
আপিন বেলিছেলন এই ঘটনা ঘটেব। এখন দখুন িক িক ঘটেছ।
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২৫ “ রভু আমার চািরিদেক এমন রব া িক আপিন আমােক বেলেছন, ‘িযরিময়, সা ীর উপি িতেত রৗ য মু রার
িবিনমেয় ঐ জিমটা িকেন নাও।’ আপিন আমােক এ কথা বলেছন যখন বািবেলর স যদল শহর আ রমণ করবার জ য
র ত। তাহেল কন আিম এই অব ায় জিম িকেন অথ ন করব?”
২৬ তখন রভুর বাতা এল িযরিময়র কােছ: ২৭ “িযরিময়, আিম রভু, আিম রিতিট জীব ব র ঈ বর। িযরিময়, তুিম জান,
আমার পে কান িকছইু অস ব নয়।” ২৮ রভু আেরা বেলিছেলন, “শী রই আিম বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসরেক জ শােলম
িদেয় দব। বািবেলর স যরা জ শােলম শহর অিধ রহণ কের নেব। ২৯ বািবেলর স যরা ইিতমে যই আ রমণ কেরেছ।
তারা জ শােলম শহের আ ন বািলেয় বংস কের দেব। এই শহেরর লাকরা তােদর বািড় িলর মাথায় বােলর মূি িল
রেখেছ, তােক নেব য উৎসগ কেরেছ, পূেজা কেরেছ এবং অ যা য দবতােদর পয় নেব য উৎসগ কের আমােক
কের তুেলেছ। বািবেলর স যরা সই ইমার িলেক পুিডে় য় ছাই কের দেব। ৩০ আিম সবিকছ ু ল ্য রাখিছ। দখিছ িযহদা
ূ
ও ই রােয়েলর লাকরা অসং য পাপ কাজ কের যাে । যৗবন থেকই তারা খারাপ কাজ কের আসেছ। তােদর এই কাজই
আমােক
কের তুেলেছ। তারা তােদর িনেজেদর হােত তরী মূ যহীন দবতােদর পূেজা কেরেছ। সই কারেণ আিম খুব
হেয়িছ।” এই হল রভুর বাতা। ৩১ “ জ শােলম িনিমত হবার সময় থেক আজ পয সখানকার লাকরা আমােক
কেরেছ। আিম এেতা
য আিম আর জ শােলমেক স য করেত পারিছ না। অতএব ওটােক আমার চােখর সামেন
থেক আমায় সরােত হেব। ৩২ আিম জ শােলমেক বংস করব কারণ িযহদা
ূ এবং জ শােলেমর লাকরা অেনক অসৎ কাজ
কেরেছ। িযহদা
এবং
জ
শােলেমর
মানু
ষ
,
রাজা,
নত
,
যাজক
এবং
ভাববাদীরা
রে যেক আমােক
কের তুেলেছ।
ৃব
ৃ
ূ
৩৩ “আমার কােছ সাহাে যর জ য ওই লাকেদর আসা উিচৎ িছল। িক তারা আমার কাছ থেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়িছল।
আিম তােদর বার বার শখাবার চ া কেরিছলাম। িক তারা আমার কথা শােন িন। আিম চ া কেরিছ তােদর ধের িদেত।
িক তারা আমার কথা নেত চায় িন। ৩৪ তারা তােদর মূি িল গেডি় ছল যটা আিম ঘ ৃণা কির। তারা তােদর মূি েলােক
আমার নামাি ত মি ের রিত া কেরিছল। এইভােব তারা আমার মি র ‘অপিব র’ কের তুেলিছল।
৩৫ “তারা িবন-িহে াম উপ যকায় বাল মূি র জ য উ ানসমূহ গেডি় ছল। পূজার ঐ সব জায়গা িলেত মালেকর মূি েক
হামবিল নেব য দবার জ য তারা তােদর স ানেদর পাডা় ত। আিম তােদর এসব করার িনেদশ িদইিন। আিম কখেনা
ভাবেতও পাির িন য িযহদার
ূ মানুষ এরকম ভয় র কাজ করেত পাের।
৩৬ “ তামরা বলেছা, ‘বািবেলর রাজা জ শােলম অিধ রহণ করেব। তরবাির, অনাহার ও ভয় র মহামারীর আঘােত
জ শােলেমর পরাজয় ঘটেব।’ িক রভু, ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন: ৩৭ ‘আিম িযহদা,
ূ ই রােয়েলর লাকেদর তােদর
দশ ছেড় চেল যেত বা য কেরিছ। তােদর ওপর আিম রচ
িছলাম। িক আিমই আবার তােদর এখােন িফিরেয়
আনব। আিম আবার তােদর সম দশ িল থেক, যখােন আিম তােদর যেত বা য কেরিছলাম, সখান থেক সং রহ করব
এবং তােদর এখােন িফিরেয় আনব এবং তােদর শাি পূণ ও িনরাপদ জীবনযাপন করেত দব। ৩৮ িযহদা
ূ এবং ই রােয়েলর
লাকরা হেব আমার লাক আর আিম হব তােদর ঈ বর। ৩৯ আিম ঐ সব লােকেদর মে য এক হবার ই া আেরাপ করব।
তােদর সকেলর একটাই ল ্য থাকেব এবং তা হল আমােক সারা জীবন উপাসনা কের যাওয়া। আমােক উপাসনা করার ফেল
এবং স ান করার ফেল তােদর এবং তােদর স ানেদর ভােলা করেব।
৪০ “‘িযহদা ও ই রােয়েলর মানুষেদর সে আিম একিট চিু
করব। এই চিু িচরকােলর জ য বহাল থাকেব। এই চিু েত
ূ
আিম ওেদর কাছ থেক িনেজেক কখেনা সিরেয় নব না। আিম তােদর রিত সবদা ম লকর থাকব। তারা যােত আমােক
স ান করেত চায় আিম তােদর তাই করব। ওরাও কখনও আমার কাছ থেক দূের সের যােব না। ৪১ তারা আমােক খুশী করেব।
আিমও আনে র সে ওেদর জ য ভােলা কাজ করব। আিম িনি ত ভােব ওেদর এখােন িনেয় এেস বড় কের তুলেবা। আিম
এ েলা করব আমার দয় ও আ া িদেয়।’”
৪২ রভু যা বেলন তা হল এই: “িঠক যমন আিম ই রােয়ল ও িযহদার লাকেদর জীবেন িবপযয় এেনিছলাম সই ভােবই
ূ
আিম তােদর ভােলাও করব। আিম তােদর জ য ভাল কাজ করার রিত িত িদলাম। ৪৩ তামরা বলেছা: ‘বািবেলর স য
এেদশেক একিট শূ য ম ভূিমেত পিরণত কেরেছ। এখােন কান রােণর
ন নই।’ িক ভিব যেত মানুষ এখােনই বাস
করার জ য জিম িকনেব। ৪৪ মানুষ অথ যয় কের জিম িকনেব। তারা তােদর চিু িলেত সই করেব ও সীলেমাহর লাগােব।
জিম কনার জ য দিলেল সই করবার সময় সা ীসমূহ উপি ত থাকেব। িব যামীন পিরবারেগা ী যখােন থাকেতা সখানকার
জিম মানুষ আবার িকনেব। তারা জ শােলেমর চারপােশর জিম এবং িযহদার
ূ শহর িলর, পাব য দেশর, পি ম পাদেদেশর
এবং দি েণর ম ভূিম এলাকার জিম িকনেব। এরকমই ঘটেব কারণ আিম সবাইেক ঘের িফিরেয় আনব।” এই হল রভুর
বাতা।
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রভুর কাছ থেক ি বতীয় বােরর জ য এই বাতা এেলা িযরিময়র কােছ। িযরিময় তখনও র ীেদর উেঠােন
। ২ “ রভুই িব বেক স ৃি কেরিছেলন এবং িতিনই িব বেক র া কেরেছন। রভু হল তাঁর নাম। রভু
৩
বেলেছন, ‘িযহদা
বপূণ গাপন কথা
ূ আমার কােছ রাথনা কেরা, আিম তামার রাথনার উ র দব। আিম তামােক
বলব য কথা এর আেগ তুিম নেত পাওিন।’ ৪ রভু হেলন ই রােয়েলর ঈ বর। িযহদার
ূ রাজ রাসাদ এবং জ শােলেমর
ঘরবািড় স বে রভু এই কথা িল বেলেছন: ‘শ রা ঐ সম ঘরবািড় ভেঙ ফলেব। শ রা ঐ সম শহের রাচীর
ভেঙ ফেল তরবাির হােত শহেরর অ য েরর বািস ােদর সে যু করেব।
৫ “‘ জ শােলেমর লাকরা অসং য খারাপ কাজ কেরেছ। আিম তােদর রিত
। আিম তােদর িব ে চেল িগেয়িছ।
তাই আিম অসং য মানুষেক হ যা করব। যখন বািবেলর স যদল জ শােলেমর িব ে যু করেত আসেব, তখন
জ শােলেমর বাডী় েলােত ম ৃতেদহ পেড় থাকেব।
৬ “‘িক তখন আিম তােদর সািরেয় দব। িফিরেয় দব তােদর আন ও শাি পূণ জীবন। ৭ তারপর আিম িযহদা ও
ূ
ই রােয়েলর লাকেদর তােদর দেশ িফিরেয় আনব। অতীেতর মেতা আবার আিম তােদর শি শালী কের তুলব। ৮ তারা
আমার িব ে য পাপ কেরিছল সব পাপ আিম ধুেয় দব। তারা আমার িব ে যু কেরিছল িক আিম তােদর মা কের
দব। ৯ তখন জ শােলম আবার অপূব হেয় উঠেব। সখােন লাকরা খুশীেত আন করেব। অ য জািতর লােকরা যখন
ভােলা কাজ িলর কথা, য েলা আিম জ শােলেমর জ য করিছ নেত পােব, তখন তারা আমার রশংসা করেব। আিম
জ শােলেম য সম ৃি ও শাি আনিছ তার জ য জািত িল আমােক ভয় ও র া করেব।’
১০ “ লাকরা, তামরা বলেছা, ‘আমােদর দশেতা এখন শূ য ম ভূিম। এখােন রােণর কান িচ
নই।’ জ শােলেমর
পথ সমূেহ এবং িযহদার
ূ শহর িলেত কান শদ শানা যাে না। িক খুব শী রই তামরা এই জায়গা িলেত শদ নেত পােব।
১১ গােনর শদ এবং উৎসেবর শদ শানা যােব। বর ও কেনর আন পূণ কালাহল শানা যােব। লাকরা তােদর উপহার সাম রী
িনেয় মি ের আসেব। তারা বলেব, ‘সবশি মান রভুর রশংসা কেরা কারণ িতিন ভােলা। তাঁর স যকার ভালবাসা িচরকাল
রবহমান।’ ওরা একথা বলেব কারণ আিম আবার িযহদার
ূ ভােলা করব। স জায়গা আেগর মত হেয় যােব।” রভু এই
কথা িল বলেলন।
১২ রভু সবশি মান বলেলন, “এখন এই জায়গা শূ য। এখােন এখন কান রাণী যােব না। িক িযহদার রে যকিট
ূ
শহের লাক বাস করেব। সখােন থাকেব মষপালকরা। থাকেব প চারেণর ত ৃণভূিম। সখােন মষপালকরা মেষর পালেক
চরােব। ১৩ মষপালক যমন তার মষ গােন, লাকরা তমিন সব র তােদর মষ নেব—পাহাডী় দেশ, পি েমর পাদেদেশ,
নেগেভ এবং িযহদার
ূ অ যা য সব শহর িলেতও।”

৩৩ কারা

সিঠক ধািমক
১৪ এই হল

রভুর বাতা: “আিম িযহদা
ূ ও ই রােয়েলর লাকেদর কােছ একিট িবেশষ রিত িত িদেয়িছলাম। আমার সই
রিত িত পালেনর সময় আসেছ। ১৫ আিম দায়ূেদর পিরবার থেক একিট ভােলা ‘শাখােক’ ব ৃি করব। সই ‘শাখা’ বেড়
উঠেব এবং দেশর জ য সিঠক এবং ভাল কাজসমূহ করেব। ১৬ এই ‘শাখার’ সময় িযহদার
ূ লাকরা বঁেচ যােব। জ শােলেমর
লােকরা িনরাপেদ বসবাস করেত পারেব। সই ‘শাখার’ নাম হল: ‘ রভু ম লময়।’”
১৭ রভু বেলেছন, “দায়ূদ পিরবােরর একজন ই রােয়েলর িসংহাসেন সবদা শাসন করেব। ১৮ এবং যাজকগণ হেব সবদা
লবীয় পিরবার থেক। ঐ যাজকগণ সবদাই আমার সামেন দাঁিডে় য় আমার উে ে য হামবিল, শ য নেব য এবং বিল
দেব।”
১৯ রভুর এই বাতা এেলা িযরিময়র কােছ। ২০ রভু বলেলন, “িদন ও রাি রর সে আমার একিট চিু
আেছ। তারা
একইভােব বরাবর ঘুের িফের আসেব। তামরা এই চিু বদল করেত পারেব না। িদন ও রাি র সিঠক সমেয়ই আসেব।
২১ তামরা যিদ এই বে াব বদল করেত পােরা তাহেল তামরা দায়ূদ ও লবীয় পিরবােরর সে আমার য চিু
তাও বদেল
িদেত পারেব। তখন আর দায়ূদ ও লবীয় পিরবােরর উ রপু ষরা রাজা বা যাজক হেব না। ২২ িক আমার সবক দায়ূদ ও
লবীয় পিরবারেগা ীর অসং য উ রপু ষ দব। তারা সং যায় আকােশর তারােদর মেতা অগিণত হেব, হেব সমু রপ ৃে র
নীেচর বালুকণার মেতা যা কউ কানিদন েন শষ করেত পারেব না।”
২৩ রভুর এই বাতা িযরিময় রহণ করল: ২৪ “িযরিময়, তুিম িক নেত পাে া লাকরা িক বলেছ? ঐ লাকরা বলেছ, ‘ রভু
ই রােয়ল ও িযহদার
ই পিরবােরর কাছ থেক দূের সের িগেয়েছন। রভু তােদর িনবাচন কেরেছন, িক এখন িতিন তােদর
ূ
একিট জািত বেল রহণ কেরন না।’”
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২৫ রভু বেলেছন, “িদন ও রাি রর সে আমার বে াব যিদ না ায়ী হয় এবং যিদ আিম প ৃিথবী ও আকােশর জ য িবিধ
তরী না করতাম, তাহেল হয়েতা আিম ঐ লাকেদর যাগ করতাম। ২৬ তাহেল যােকােবর উ রপু ষেদর কাছ থেকও সের
যতাম এবং তাহেল হয়েতা আিম দায়ূেদর উ রপু ষেদর অ রাহাম, ইস্হাক এবং যােকােবর উ রপু ষেদর শাসন করেত
িদতাম না। িক দায়ূদ হল আমার সবক এবং আিম ঐ লাকেদর রিত দয়া দখাব। আিম ওেদর জ য ভােলা িকছ ু ঘিটেয়
দব।”

িযহদার
ূ রাজা িসিদিকেয়র রিত সতকবাণী
১

রভুর বাতা এেলা িযরিময়র কােছ। বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসর যখন জ শােলম এবং তার চারপােশর সম
যু করিছল তখন রভুর বাতা িযরিময়র কােছ এেসিছল। নবূখ িরৎসেরর সে িছল তার সম
স য এবং তার সা রা য। তার শাসনাধীন সম রাে যর স যসমূহ এবং লাকরা।
২ এই হল বাতা: “ রভু ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন: িযরিময় িযহদার রাজা িসিদিকয়েক িগেয় তােক এই বাতা দাও:
ূ
‘িসিদিকয়, রভু যা বেলেছন তা হল: আিম খুব শী রই বািবেলর রাজােক জ শােলম িদেয় দব। এবং স জ শােলমেক
পুিডে় য় দেব। ৩ িসিদিকয়, তুিম পালােত পারেব না, ধরা পডে় বই। তামােকও বািবেলর রাজার হােত তুেল দওয়া হেব। তুিম
বািবেলর রাজােক বচে দখেত পােব। রাজার সে তামার মুেখামুিখ কথা হেব এবং তামােক বািবেল িনেয় যাওয়া হেব।
৪ িক িযহদার রাজা িসিদিকয়, রভুর রিত িত শান। রভু তামার স বে এই কথা বেলেছন: তামার ম ৃতু্য তরবািরর
ূ
আঘােত হেব না। ৫ তামার ম ৃতু্য হেব শাি েত। অতীেত অে যি ি রয়া যা রার সময় তামার পূবপু ষেদর জ য, তামার
পূেব য রাজা শাসন কেরিছল তােদর য ভােব লােক স ান দিখেয়িছল, একই ভােব তারাও তামার অে যি ি রয়ায়
তামােক স ান জানােব। তারা তামার জ য চােখর জল ফলেব এবং িবষ ভােব বলেব, “ হ মিনব!” আিম িনেজ আপনার
কােছ রিত িত করিছ।’” এই হল রভুর বাতা।
৬ তাই িযরিময় রভুর এই বাতা পৗঁেছ িদেয়িছল জ শােলেম িসিদিকেয়র কােছ। ৭ তখন বািবেলর রাজা জ শােলেমর
িব ে স যসাম িনেয় যু করেছ। িযহদার
ূ য সম শহর িল তখনও অিধকৃত হয়িন স িল অিধকার করবার ল ্য িনেয়
বািবেলর স যদল যু করিছল। ঐ শহর িল িছল লাখীশ এবং অেসকা— িট শহর য িল গ বারা রি ত িছল।

৩৪ শহর িলর িব ে

লাকরা তােদর চিু
৮ই

ভ করল

রীয় দাসেদর মুি র জ য রাজা িসিদিকয় জ শােলেমর লােকেদর সে একিট চিু কেরিছল। িসিদিকয় চিু করবার
পর িযরিময়র কােছ ঈ বেরর কাছ থেক একিট বাতা এেসিছল। ৯ রে যেকই তার ই রীয় দাসেক মুি দেব। রী ও
পু ষ ই রীয় দাস দাসীরা দাস ব থেক মুি পােব। কউ িযহদা
ূ পিরবারেগা ীর কাউেক দাসে বর শ ৃ ল পরােত পােরিন।
১০ সুতরাং সম
নত ৃব ৃ ও লাকরা এই চিু
রহণ কেরিছল। রে যেকই রাজী হেয়িছল তােদর দাসেদর মুি দবার
রে এবং তাই রে যক দাসই বাধীন হেয় িগেয়িছল। ১১ িক তারপর যােদর দাস িছল তারা মত পিরবতন কের সই সব
দাসেদর দাসে বর জ য ধের এেনিছল।
১২ তখন রভুর বাতা এেলা িযরিময়র কােছ: ১৩ িযরিময় রভু় ই রােয়েলর ঈ বর যা বেলেছন তা হল: “িমশর থেক আিম
তামােদর পূবপু ষেদর িনেয় এেসিছলাম। তারাও সখােন দাস ব করত। যখন আিম তােদর িনেয় এেসিছলাম তখন আিম
তােদর সে একিট চিু কেরিছলাম। ১৪ আিম তামােদর পূবপু ষেদর বেলিছলাম: ‘ রিত ৭ বছর পর রে যকেক তার
ই রীয় দাসেক মুি িদেত হেব। কান ই রীয় যিদ িনেজেক তামার কােছ িবি রও কের দয় তাহেলও ৬ বছর পর তােক
তুিম মুি িদেয় দেব।’ িক তামােদর পূবপু ষরা আমার কথা শােনিন। ১৫ িকছ ু িদন আেগ তামরা তামােদর মন পিরবতন
কেরিছেল এবং আমার মেত, তামরা িঠক কাজ কেরিছেল। তামরা ই রীয় দাসেদর মু কেরিছেল। এমন িক তামরা মি েরও
এেসিছেল যিট আমার নােম নামাি ত এবং আমার সামেন একিট চিু কেরিছেল। ১৬ িক এখন আবার তামরা তামােদর
মন পিরবতন কেরেছা এবং আমার নামেক অস ান কেরেছা। িক কের তামরা এটা করেল? তামরা আবার সই সব ই রীয়
নারী পু ষেদর জার কের ধের এেন তামােদর দাস করেল অথচ এেদরই িকছ ু িদন আেগ তামরা মু কের িদেয়িছেল।
১৭ “তাই রভু যা বেলেছন তা হল: ‘ তামরা আমােক অমা য কেরিছেল। তামরা তামােদর ই রীয় দাসেদর মুি দাও
িন। তামরা চিু র া কেরা িন। িক আিম তামােদর বাধীনতা দব। এই হল রভুর বাতা। তরবািরসমূহ, অনাহার এবং
মারা ক রাগসমূহ বারা মরবার জ য আিম তামােদর বাধীনতা দব। সারা িব ব জানেব তামােদর রব ার কথা। ১৮ যারা
চিু িট ভ কেরিছল আিম তােদর শ েদর হােত তুেল দব। তারা য বাছরিট
-খ কেরিছল এবং সই -খে র ম য িদেয়
ু
হঁেটিছল, আিম তােদর সই রকম কের দব। ১৯ চিু ভ কারীরা আমার সামেন বাছরেক
-খ কের বিল িদেয়িছল। তবু
ু
ওরা সই চিু মােন িন। িযহদা
ও
জ
শােলেমর
নত
,
রাজসভার
বপত
স
ভাপিরষদ,
যাজকগণ এবং সাধারণ মানুষ,
ৃব
ৃ
ৃ
ূ
২০ তাই আিম তােদর ম ৃতু্যদে র
রে যেক আমার সামেন চিু করবার সময় বাছরিটর
ই
খে
র
মাঝখান
িদেয়
হঁ
ে
টিছল।
ু
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জ য শ বািহনীর হােত তুেল দব। তােদর ম ৃতেদহ হেব প ও শকু েনর খা য। ২১ িযহদার
ূ রাজা িসিদিকয় ও তার নত ৃব ৃ েক
আিম শ বািহনীর হােত তুেল দব। যিদও বািবেলর স যদল জ শােলম শহরিট ছেড় গেছ, আিম িসিদিকয় এবং তার
নতােদর তােদর হােত তুেল দব। ২২ িক আিম আেদশ দব বািবেলর সনােদর আবার জ শােলেম িফের এেস যু করার
জ য। তারা জ শােলমেক কজা কের আ ন বািলেয় দেব। এবং আিম িযহদার
ূ শহর িলেকও বংস কের দব। ঐ শহর িল
একিট শূ য ম ভূিমেত পিরণত হেব।’” এই হল রভুর বাতা।
রখবীয় পিরবােরর ভাল উদাহরণ
১ িযহদার

রাজা যখন িযেহায়াকীম তখন িযরিময়র কােছ রভুর বাতা এেলা। িযেহায়াকীম িছেলন যািসেয়র পু র।
রভুর বাতা: ২ “িযরিময়, যাও রখবীয় পিরবারেক মি েরর পােশর ঘর িলর কান একিট ঘের আসবার
জ য আম রণ জািনেয় এেসা। তােদর রা ারস পােনর র াব দাও।”
৩ সুতরাং আিম (িযরিময়) যািসিনেয়র কােছ িগেয়িছলাম। যািসিনয় িছল িযরিময় §নামক এক যি র পু র এবং
হবৎিসিনেয়র পৗ র। আিম যািসিনয়র অ য ভাইেদর এবং তার সব ছেলেদর রখবীয় পিরবােরর সকল সদ যেদর
পেয়িছলাম। ৪ তারপর আিম রখবীয় পিরবারেক রভুর মি ের িনেয় এলাম। আমরা হানেনর পুে রর ঘের গলাম। হানন
িছল ঈ বেরর ি রয় মানুষ। তার িপতার নাম িছল িয িলয়। পােশর ঘের থাকেতন িযহদার
ূ যুবরাজগণ। নীেচর ঘের থাকেতা
শ ুেমর পু র মােসয়। মােসয় িছল মি েরর রহরী। ৫ তখন আিম (িযরিময়) রখবীয় পিরবােরর আমি রত সদ যেদর
সামেন রা ারেসর পা র রেখ বললাম, “সামা য রা ারস পান ক ন।”
৬ িক তারা উ র িদল, “আমরা কখনও রা ারস পান কির না, কারণ আমােদর পূবপু ষ রখবীয় পু র িযেহানাদব
আমােদর এই িনেদশ িদেয়িছেলন: ‘ তামরা এবং তামােদর উ রপু ষ কউ কখেনা রা ারস পান করেব না। ৭ তামরা
ঘরবািড় তরী করেব না, ফসল বুনেব না, রা ার চাষ করেব না। তামরা কবল তাঁবেু ত থাকেব। তামরা যিদ এ িল মেন
চেলা তাহেল তামরা যাযাবেরর মেতা ান পিরবতন কের দীঘিদন জীিবত থাকেব।’ ৮ তাই আমরা রখবীয় পিরবােরর সদ যরা
আমােদর পূবপু ষ িযেহানাদেবর িনেদশ অ ের অ ের মেন চিল। আমরা কউ রা ারস পান কির না। আমােদর রী,
ছেলেমেয় কউ রা ারস পান কের না। ৯ আমরা কখনও বাস করার জ য বািড় তরী কির না। রা ার চাষ কির না,
ফসল ফলােনার জ য বীজ বুিন না। ১০ আমরা আমােদর পূবপু ষ িযেহানাদেবর িনেদশ পালন কেরিছ এবং আমরা তাঁবেু তই
বসবাস কেরিছ। ১১ িক যখন নবূখ িরৎসর, বািবেলর রাজা িযহদা
ূ আ রমণ কেরিছল, আমরা বেলিছলাম, ‘বািবলীয় এবং
আেমনীয় স যেদর হাত থেক র া পাবার জ য আমােদর জ শােলম শহের যাওয়া যাক।’ তাই আমরা জ শােলেম পািলেয়
িগেয়িছলাম এবং তারপর থেক ওখােনই থেকিছ।”
১২ তখন রভুর বাতা এেলা িযরিময়র কােছ। ১৩ রভু সবশি মান ই রােয়েলর ঈ বর বলেলন: “িযরিময় যাও। িযহদা ও
ূ
জ শােলেমর লাকেদর িগেয় বেলা: তামােদর িশ া হওয়া উিচৎ এবং তামরা আমার বাতা পালন করেব।” ১৪ “ রখব তার
উ রপু ষেদর িনেদশ িদেয়িছল রা ারস পান না করেত। এবং সই িনেদশ আজও রখবীয় পিরবােরর সদ যরা পালন কের
আসেছ। িক আিম রভু এবং আিম িযহদার
লাকরা, তামােদর বারবার বাতা পাঠােনা সেৎ বও তামরা আমােক অ রা য
ূ
কেরছ এবং অমা য কেরছ। ১৫ িযহদা
ও
ই
রােয়েলর
লাকেদর কােছ বারবার আমার অনুচর এবং ভাববাদীেদর পািঠেয়িছ।
ূ
তারা তামােদর বেলেছ: ‘অসৎ হওয়া ব কেরা। ভােলা কাজ কর। অ য দবতােদর অনুসরণ কেরা না ও তােদর সবা কেরা
না। তামরা যিদ আমােক মেন চলেত তাহেল তামরা এই দেশ বসবাস করেত পারেত, য দশ তামােদর পূবপু ষেক আিম
িদেয়িছলাম।’ িক তামরা আমার বাতােক পা াই িদেল না। ১৬ িযেহানাদেবর িনেদশ তার উ রপু ষরা মেন চেলিছল িক
িযহদার
লাকরা আমােক মা য কেরিন।”
ূ
১৭ “তাই রভু সবশি মান, ই রােয়েলর ঈ বর বলেলন: ‘আিম বেলিছলাম িযহদা ও জ শােলেম লােকেদর ওপর ব
ূ
মারা ক ঘটনা ঘটেব। শী রই আিম স িল ঘটােবা কারণ আিম ওই লাকেদর সে কথা বেলিছলাম িক তারা আমার কথা
নেত অ বীকার কেরিছল। আিম তােদর িচৎকার কের ডেকিছলাম িক তারা সাডা় দয়িন।’”
১৮ িযরিময়, রখবীয় পিরবারেক বেলিছল, “সবশি মান রভু ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন: ‘ তামরা তামােদর পূবপু ষ
িযেহানাদেবর সব িনেদশ মেন চেলেছা। তামরা িযেহানাদেবর িশ ােকই অনুসরণ কের িগেয়েছা।’ ১৯ তাই সবশি মান রভু
ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন সখােন সবদাই রখেবর পু র িযেহানাদেবর উ রপু ষেদর কান একজন আমােক সবা করবার
জ য আমার সামেন থাকেব।”

৩৫ এই হলূ

§৩৫:৩

িযরিময় ইিন ভাববাদী িযরিময় নন। িক একই নােমর আর একজন লাক।
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রাজা িযেহায়াকীম িযরিময়র পাকােনা পুঁিথ পুিডে় য় িছল
১ িযহদার রাজা

যািশেয়র পু র িযেহায়াকীম যখন তার রাজ বকােলর চতুথ বছের পা িদেয়েছ তখন রভুর এই বাতা
রভুর বাতা: ২ “িযরিময়, আিম তামােক য সম বাণী িনেয়িছ তা সব একিট
পাকােনা পুঁিথেত িলেখ রােখা। িযহদা,
ূ ই রােয়ল এবং অ যা য দশ িল স বে যা যা বেলিছ তাও িলেখ রােখা। যািশেয়র
রাজ বকাল থেক আজ পয য কথা বেলিছ তার সব অ ের অ ের িলেখ রােখা তামার খাতায়। ৩ িযহদার
ূ পিরবােরর জ য
আিম য সম বােজ িজিনেষর পিরক না কেরিছ তা হয়েতা তারা জানেত পারেব এবং হয়েতা তারা খারাপ কাজ করা ব
করেব। যিদ তারা তাই কের তাহেল আিম তােদর মা করব। মা কের দব তােদর সম পাপ।”
৪ তাই িযরিময় বা কেক ডাকল। বা ক িছল নিরেয়র পু র। িযরিময় রভুর বাতা বলিছল। িযরিময় যখন সই বাতা িল
বলিছল তখন বা ক তা খাতায় িলেখ িনি ল। ৫ তখন িযরিময় বা কেক বেলিছল, “আিম রভুর উপাসনা গ ৃেহ যেত পারব
না। আমার সখােন যাওয়া িনেষধ। ৬ তাই আিম চাই তুিম রভুর উপাসনা গ ৃেহ যাও। সখােন একিট উপবােসর িদন যাও এবং
এই পুঁিথ থেক রভুর কথা িল লােকেদর পেড় শানাও। আিম যা বেলিছ তুিম তা িলেখেছা। এ েলা সবই রভুর বাতা। যাও
িগেয় িযহদার
ূ িবিভ শহর থেক জ শােলেম আসা সম লাকেক এই বাতা খাতা থেক পাঠ কের শানাও। ৭ হয়েতা লাকরা
রভুর কােছ এেস সাহা য চাইেব। হয়েতা তারা তােদর অসৎ কাজ িল করা ব করেব। রভু আেগই ঘাষণা কেরিছেলন
য িতিন তােদর ওপর রচ
হেয় আেছন।” ৮ সুতরাং বা ক তাই করল যা তােক ভাববাদী িযরিময় করেত বেলিছল।
সু ক রভুর উপাসনাগ ৃেহ খাতায় িলিপব করা রভুর বাতা উ বের পাঠ করেত লাগল।
৯ িযেহায়াকীেমর রাজ বকােলর প ম বছেরর নবম মােস উপবােসর একিট িদন ঘািষত হেয়িছল। জ শােলেমর নাগিরক
এবং িযহদার
ূ সম শহর থেক জ শােলম শহের আসা রে যক লাকেক রভুর সামেন উপবাস করেত হেব। ১০ স সময়
বা ক খাতায় লখা িযরিময়র মুখ থেক উ ািরত রভুর বাতা পেড় শানাি ল উপাসনা গ ৃেহ উপি ত লােকেদর। বা ক তখন
থাকেতা গমিরেয়র ঘের। ঘরিট িছল উপাসনাগ ৃেহর নতুন ফটেকর কােছ। গমিরেয়র িপতা িছল শাফন। গমিরয় উপাসনাগ ৃেহর
িলিপকার িছল।
১১ বা ক যখন পডি় ছল তখন গমিরেয়র পু র মীখায় নিছল। গমিরয় িছল শাফেনর পু র। ১২ মীখায় যখন পুঁিথর সব বাতা
নল, তখন স রাজ রাসােদর সিচেবর ঘের গল। সই ঘের তখন রাজপিরবােরর সম সভাসদরা উপি ত িছেলন। উপি ত
সভাসদেদর নাম িল হল: রাজার আ সহায়ক ইলীশামা, শমিয়েয়র পু র দলায়, অ েবােরর পু র ইল্নাথন, শাফেনর পু র
গমিরয়, হনািনেয়র পু র িসিদিকয় এবং অ যা য রাজসভার সভাসদরাও সই ঘের উপি ত িছেলন। ১৩ পুঁিথ থেক বা ক যা
িকছ ু পেড় িনেয়িছল তা সব মীখায় িগেয় সভাপািরষদেদর বেলিছল।
১৪ তখন সই সভাসদরা বা েকর কােছ িযহদীেক পাঠাল। িযহদী িছল নথিনেয়র পু র এবং শিলিমেয়র পৗ র। শিলিমেয়র
ূ
ূ
িপতার নাম িছল কূ িশ। িযহদী
ূ বা কেক বেলিছল: “তুিম য খাতািট পাঠ কেরিছেল সই খাতািট িনেয় আমার সে চেলা।”
বা ক সই খাতা সে িনেয় িযহদীর
ূ সে সভাপিরষদেদর কােছ গল।
১৫ রাজার সই সভাসদরা বা কেক বলেলন, “এখােন বেসা এবং পুঁিথেত লখা বাণী িল পেড ় শানাও।”
সুতরাং বা ক খাতায় লখা বাণী িল পাঠ করেত
করল।
১৬ রাজার সভাসদরা সম বাণী িল নেলন এবং তারপর তারা ভেয় এেক অে যর িদেক তাকােলন। তাঁরা বা কেক
বলেলন, “রাজা িযেহায়াকীমেক আমােদর এই খাতার স বে জানােনা উিচৎ।” ১৭ তখন তাঁরা বা কেক একিট র করেলন,
“আ া বা ক বেলা তা এই খাতায় য বাণী তুিম িলেখেছা তা তুিম কাে েক পেল? িযরিময় তামােক য সব িজিনেসর কথা
বেলিছল স সব িক তুিম িলেখিছেল?”
১৮ বা ক উ র িদল, “ যাঁ! িযরিময় আমােক বেল িগেয়েছ আর কািল িদেয় সই বাণী খাতায় আিম িলেখ িনেয়িছ।”
১৯ তখন রাজার পািরষদরা বা কেক বলেলন, “তুিম আর িযরিময় িগেয় আ েগাপন কের থােকা িক কাথায় আ েগাপন
করেব তা কাউেক জািনও না।”
২০ তখন পািরষদরা ইলীশামার ঘের সই খাতািট তুেল রেখ রাজা িযেহায়াকীেমর কােছ িগেয় সব খুেল বলেলন।
২১ সব েন রাজা িযেহায়াকীম খাতািট িনেয় আসার জ য িযহদীেক পাঠােলন। িযহদী ইলীশামার ঘর থেক পুঁিথিট িনেয়
ূ
ূ
এেলা। তারপর স রাজােক এবং তার চার পােশর দাঁিডে় য় থাকা কমচারীেদর পুঁিথেত লখা বাণী িল পেড় শানােত লাগল।
২২ এটা ঘেটিছল নবম মােস, সুতরাং রাজা িযেহায়াকীম তাঁর শীতকালীন আবােস বেসিছেলন। ঘরেক উ রাখার জ য তার
সামেন তখন আ ন বলেছ। ২৩ িযহদী
ূ আে আে খাতা থেক িলিপব করা বাণী পেড় যেত থাকল। িক স ই বা িতন
অনুে দ পডা় র পরই রাজা তার কাছ থেক খাতা িছিনেয় িনেয় ছির
ু িদেয় খাতা থেক পাতা িল কেট কেট আ েন ছঁেু ড় ফেল
িদেত লাগেলন। এইভােব পুেরা খাতাটাই পুেড় ছাই হেয় গল। ২৪ এবং রাজা িযেহায়াকীম ও তাঁর অনুচররা এই বাণী েনও
ভীত হল না। শােকর িচ িহেসেব তারা তােদর কাপড-় চাপড় িছঁেড় ফলল না।

৩৬ িযরিময়রূ কােছ এেসিছল। এই হল
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২৫ ইল্নাথন, দলায় এবং গমিরয় চ া কেরিছল রাজার সে কথা বলার যােত িতিন খাতািট না পাডা় ন। িক রাজা তােদর
কথা শােননিন। ২৬ বরং উে রাজা িযরহেমল, সরায় এবং শিলিময়েক আেদশ িদেলন ভাববাদী িযরিময় এবং িলিপকার
( লখক) বা কেক র ার করেত। িযরহেমল হল যুবরাজ ও সরায় হল অ রীেয়েলর পু র এবং শিলিময় হল অিদেয়েলর
পু র। িক তারা কউই বা ক এবং িযরিময়েক খুঁেজ বার করেত পারল না। কারণ রভু তােদর লুিকেয় রেখিছেলন।
২৭ িযেহায়াকীম খাতািট পুিডে় য় ফলার পর রভুর বাতা এেলা িযরিময়র কােছ। ঐ খাতােতই িলিপব িছল রভুর সম
বাতা যা িযরিময় বেল িগেয়িছল আর বা ক িলিপব কেরিছল। ঐ খাতার রিতিট পাতায় এই িছল সই বাতা যা পুনরায় রভু
িযরিময়েক বলেলন:
২৮ “িযরিময় আেরকিট খাতা নাও এবং সম বাতা িল পুনরায় িলিপব কেরা। ২৯ িযরিময়, আবার িযহদার রাজা
ূ
িযেহায়াকীমেক একথা িল বেলা। রভু যা বলেলন: ‘িযেহায়াকীম তুিম খাতািট পুিডে় য় ফেল বেলিছেল, “িযরিময় কন একথা
িলখেলা য বািবেলর রাজা িনি তভােবই এেস এই দশ বংস কের দেব? কন স িলখল য বািবেলর রাজা এই দেশর
মানুষ এবং প রাণী সবাইেক হ যা করেব?” ৩০ তাই রভু িযহদার
ূ রাজা িযেহায়াকীম স বে বলেলন: িযেহায়াকীেমর
উ রপু ষরা কউ দায়ূেদর িসংহাসেন বসেত পারেব না। এমনিক িযেহায়াকীম তার ম ৃতু্যর পের সৎকােরর সময় রাজকীয়
মযাদাও পােব না। তার ম ৃতেদহ ছঁেু ড় ফেল দওয়া হেব মােঠর মে য। িদেনর রখর তাপ ও রােতর রবল ঠা ার মে য
খালা মােঠ তার ম ৃতেদহ পেড় থাকেব। ৩১ আিম রভু, িযেহায়াকীমেক তার স ানেদর এবং তার পািরষদেদরও শাি দব।
আিম তােদর রে যকেক শাি দব কারণ তারা অসৎ এবং ম । আিম রিত িত কেরিছ তােদর শাি দব। আিম
রিত িতব জ শােলম এবং িযহদার
ূ লাকেদর জীবেন ভয় র রলয় ঘটােনার জ য। সম অম ল বেয় আনব তােদর
জীবেন। তারা আমার কথা শােনিন।’”
৩২ তখন িযরিময় অ য একিট পুঁিথ িনল এবং সিট নিরয়র পু র, লখক বা কেক িদল িলিপব করার জ য। িযরিময় যা
যা বেল যেত থাকল বা ক তা িলিপব করেত থাকল। রাজা িযেহায়াকীম য বাতা িল পুিডে় য় িদেয়িছল স িল আবার নতুন
খাতায় িলিপব করেত থাকল বা ক। এরই সে যাগ হল আেরা নতুন নতুন বাতা।

িযরিময়েক কারাগাের ব ী করা হল
১ নবূখ

িরৎসর িছল বািবেলর রাজা। িযেহায়াকীেমর পু র িযকিনেয়র পিরবেত িসিদিকয়েক িযহদার
ূ রাজা িহেসেব
কেরিছল নবূখ িরৎসর। িসিদিকয় িছল রাজা যািশেয়র পু র। ২ িক িসিদিকয় ভাববাদী িযরিময় মা যেম
রচািরত রভুর বাতােক
ব দয়িন। এবং িসিদিকেয়র ভ ৃ যগণ ও িযহদার
লাকরাও রভুর বাতােক
ব দয়িন।
ূ
৩ িসিদিকয় িযহখল এবং যাজক সফিনয়েক িযরিময়র কােছ পািঠেয়িছল একিট বাতা িদেয়। িযহখল িছল শিলিমেয়র পু র
ূ
ূ
এবং সফিনয় িছল মােসেয়র পু র। বাতািট িছল: “িযরিময়, আমােদর জ য রভু, আমােদর ঈ বেরর কােছ রাথনা কেরা।”
৪ সই সময় িযরিময়েক তখনও কারাগাের ব ী করা হয়িন, তাই লাকেদর মে য য কান জায়গায় যেত তার বাধা িছল
না। ৫ একই সময় ফেরৗেণর স যরা িমশর ছেড় িযহদার
ূ িদেক রওনা িদেয়িছল। এবং বািবেলর স যদল জ শােলমেক
অিধকার করবার জ য তােক িঘের ফেলিছল। িক যখন তারা নল ফেরৗেণর স যরা িমশর ছেড় তােদর িদেক এিগেয়
আসেছ তখন তারা জ শােলম যাগ কের িমশেরর স যেদর সে যু করার জ য আ য়ান হেয়িছল।
৬ ভাববাদী িযরিময়র কােছ রভুর বাতা এেলা: ৭ “ রভু ই রােয়েলর লাকেদর ঈ বর যা বেলেছন তা হল: ‘িযহখল ও
ূ
সফিনয়, তামােদর য রাজা িসিদিকয় আমার কােছ পািঠেয়েছ তা আিম জািন। যাও িসিদিকয়র কােছ িফের িগেয় বেলা:
ফেরৗেণর স যরা িমশর ছেড় বািবেলর স যেদর হাত থেক তামােদর বাঁচােত এেলও তারা িক আবার িমশেরই িফের
যােব। ৮ তারপর বািবেলর স য আবার এখােন এেস জ শােলম আ রমণ করেব। তখন বািবেলর স য জ শােলম দখল
কের নেব এবং তােত আ ন লািগেয় দেব।’ ৯ রভু এরপর যা বলেলন: ‘ জ শােলেমর লাকরা, তামরা িনেজরাই িনেজেদর
বাকা বািনও না। িনেজেদর একথা বেলা না, “বািবেলর স যরা িনি ত ভােব আমােদর একলা ছেড় চেল যােব।” তারা
তা করেব না। ১০ ওেহ জ শােলমবাসী, তামরা যিদ বািবেলর স যেদর যুে পরািজতও করেত পারেত তাহেলও তােদর
তাঁবেু ত িকছ ু আহত সিনক পেড় থাকেতা। এমনিক সই আহত সিনকরাই উেঠ এেস এই জ শােলম শহর পুিডে় য় িদেত স ম
হেতা।’”
১১ বািবেলর স যরা যখন জ শােলম যাগ কের িমশেরর ফেরৗেণর স যেদর সে যু করেত িগেয়িছল তখন
১২ িব যামীন দেশ **যাবার জ য িযরিময় জ শােলম যাগ করল। স এই শহের রমণ করার ই া রকাশ কেরিছল। স
সখােন যেত চেয়িছল পািরবািরক স ি ভাগ বােটাযারার জ য। ১৩ িক িযরিময় যখন জ শােলেমর িব যামীন ফটেক
পৗঁেছিছল তখনই তােক ঐ ফটেকর দািয়ে ব থাকা রধান র ী র ার কেরিছল। সই রধান র ীর নাম িছল িযিরয়।

৩৭ িনযু

**৩৭:১২

িব যামীন দেশ িযরিমর িব যামীন দেশর একিট শহর, অনােথােত গল। এই শহের িযরিময়র িনেজর বাডী় িছল।

িযরিময় ৩৭:১৪
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িযরিময় ৩৮:১০

িযিরয় িছল শিলিমেয়র পু র এবং হনািনেয়র পৗ র। িযিরয় িযরিময়েক র ার করার পর বেলিছল, “িযরিময় তুিম আমােদর
যাগ কের বািবেলর পে যাগ িদেত যাি েল।”
১৪ িযরিময় িযিরয়েক বেলিছল, “ তামার অিভেযাগ সি য নয়, আিম বািবেলর পে
যাগ িদেত যাি লাম না।” িক িযিরয়
িযরিময়র সই আপি নেত অ বীকার কেরিছল এবং স িযরিময়েক র ার কের রাজার সভাপিরষদেদর সামেন এেন হািজর
কেরিছল। ১৫ ঐ সভাপিরষদরা িযরিময়র রিত রচ
হেয়িছেলন। সভাসদরা িযরিময়েক রহার কের কারাগাের ব ী
করার িনেদশ িদেয়িছেলন। যানাথন নামক এক যি র বািডি় টেকই কারাগার িহেসেব যবহার করা হেয়িছল। যানাথন িছল
িযহদার
ূ রাজার আ াবাহী লখক ১৬ িযরিময়েক তারা সই বািডর় ভূগভ একিট অ কার কারা কে ব ী কের রেখিছল।
ক িট িছল মািটর নীেচ। িযরিময়েক সখােন দীঘিদন রাখা হেয়িছল।
১৭ দীঘিদন পর রাজা িসিদিকয় িযরিময়েক তাঁর রাসােদ িনেয় এেস একাে তাঁর সে কথা বেলিছেলন। রাজা তাঁেক
িজে স কেরিছেলন, “ রভুর আর কান বাতা আেছ?”
িযরিময় উ র িদেয় বেলিছল, “ যাঁ, রভুর বাতা হল, িসিদিকয় তামােক বািবেলর রাজার হােত তুেল দওয়া হেব।”
১৮ িযরিময় এরপর রাজা িসিদিকয়েক বেলিছল, “আমার অ যায়টা িক? আমােক কারাগাের িনে প করবার মত িক এমন
ভুল কাজ কেরিছ আপনার িব ে , আপনার কমচারীেদর িব ে অথবা জ শােলেমর লাকেদর িব ে ? ১৯ রাজা িসিদিকয়
কাথায় এখন আপনার ভাববাদীরা? এই ভাববাদীরা আপনার কােছ ভুল বাতা রচার কেরিছল। তারা বেলিছল, ‘বািবেলর রাজা
আপনােক এবং ঐ দশ িযহদােক
আ রমণ করেব না।’ ২০ িক আমার রভু, িযহদার
ূ
ূ রাজা এখন অনু রহ কের আমার কথা
নুন। আমােক অনু রহ কের অনুেরাধ করেত িদন। এই হল আমার অনুেরাধ: আমােক আর এই লখক যানাথেনর বািডে় ত
কারাব ী কের রাখেবন না। যিদ আপিন আবার আমােক সখােন পাঠান, আিম সখােন মারা যাব।”
২১ সুতরাং রাজা িসিদিকয় আেদশ িদেয়িছেলন য, এবার থেক িযরিময়েক রহরীর পাহারায় মি র় চ বের ব ী হেয়
থাকেত হেব এবং রাজার আেদশ িছল িযরিময়েক িট দওয়া হেব রা ার হকারেদর কাছ থেক। শহের যতিদন পয িট
পাওয়া যােব ততিদন পয িযরিময়েক িট দওয়া হেব। তাই িযরিময়েক উেঠােন র ীর অধীেন রাখা হেয়িছল।
িযরিময়েক চৗবা ায় ছঁেু ড় ফেল দওয়া হল
১ িযরিময়

য বাতা িল রচার কেরিছল স িল রাজার কেয়কজন সভাপিরষদরা নেত পেয়িছেলন। তাঁরা হেলন:

৩৮ ম েনর পু র শফিটয়, পশ্হেররূ পু র গদিলয়, শিলিমেয়র পু র িযহখলূ এবং মি েয়র পু র পশ্হর।ূ িযরিময়

সম লাকেদর এই বাণী বেলিছল: ২ “ রভু যা বেলেছন তা হল এই: ‘ জ শােলেম বসবাসকারী রে যেক হয় তরবািরর
আঘােত নয় অনাহাের বা ভয় র মহামারীেত মারা যােব। িক য যি িনেজেক বািবেলর স যবািহনীর কােছ আ সমপণ
করেব স বঁেচ থাকেব।’ ৩ এবং রভু যা বেলেছন তা হল: ‘ জ শােলম শহর বািবেলর রাজার স যবািহনীেক িদেয় দওয়া
হেব এবং বািবেলর রাজাই দখল করেব এই শহর।’”
৪ রাজার ঐ সম সভাপািরষদরা িযরিময়র রচািরত ঐ বাণী েন রাজা িসিদিকেয়র কােছ িগেয় বলল, “িযরিময়েক
অিবলে ব ম ৃতু্যদ দওয়া উিচৎ। স আমােদর স যেদর িন ৎসািহত করেছ। তার কথা িদেয় স সম নাগিরকেক
িন ৎসািহত কেরেছ। িযরিময় চায় না আমােদর ভাল িকছ ু হা । স ধু জ শােলেমর লাকেদর িত কামনা কের।”
৫ এইসব কথা েন রাজা িসিদিকয় ঐ সভাপিরষদেদর বলল, “িযরিময় পুেরাপুির তামােদর িনয় রণাধীন। সুতরাং তামরা
িকছ ু করেত চাইেল আিম তামােদর থামােত পাির না।”
৬ সুতরাং সভাসদরা িযরিময়েক িনেয় গল মি েয়র চৗবা ায় ফেল দবার জ য (মি য় িছল রাজপু র)। চৗবা ািট িছল
উপাসনালয় চ বের, সখােন থাকেতা রাজার রহরীরা। সভাসদরা িযরিময়েক দিড় িদেয় বাঁধল এবং জলাধাের ফেল িদল।
জলাধারিটেত জল িছল না, িছল ধু কাদা। এবং িযরিময় সই কাদার ভতের ডুেব গল।
৭ িক এবদ- মলক নামক এক যি
নেত পেয়িছল য সভাসদরা িযরিময়েক জলাধাের ফেল িদেয়েছ। এবদ- মলক
িছল একজন কূ শ দশীয় (ইিথওিপয়ার) যি এবং স িছল রাজার রাসােদর সবক, একজন নপুসংক। রাজা িসিদিকয় তখন
বেসিছল িব যামীন ফটেক। তাই এবদ- মলক রাজার সে দখা করার উে ে য রাজ রাসাদ ছেড় রওনা িদল।
৮–৯ রাজােক স বেলিছল, “আমার মিনব এবং মহারাজ, ঐ সভাসদরা অসৎ উপায় অবল বন কেরেছ ভাববাদী িযরিময়র
িব ে । তারা িযরিময়েক জলাধাের ছঁেু ড় ফেল িদেয়েছ। তারা তােক সখােন মরবার জ য ছেড় রেখেছ।” ††
১০ তখন রাজা িসিদিকয় এবদ- মলকেক আেদশ িদেয়িছল, “এবদ- মলক রাজ রাসাদ থেক িতন জনেক সে কের িনেয়
যাও এবং জলাধার থেক িযরিময়েক স মের যাবার আেগ তুেল নাও।”

††৩৮:৮-৯

তারা … রেখেছ আ িরক অেথ, “ স অনাহাের মরেব যেহতু শহের আর িট নই।”

িযরিময় ৩৮:১১

70

িযরিময় ৩৮:২৮

১১ এবদ- মলক িতনজন লাক সে িনল িক তার আেগ স রাজ রাসােদর নীেচ ভাঁডা় র ঘের িগেয় িকছ পুরােনা ব র ও
ু
িকছ ু জীণ ব রখ জাগাড় করল। তারপর জলাধােরর কােছ িগেয় স ঐ জীণ ব রখ িল দিডর় সে নীেচ নািমেয় িদেয়
১২ িযরিময়র উে ে য বলল, “িযরিময় এই জীণ ব রখ িল তুিম তামার কাঁেধর নীেচ ভাল কের জিডে় য় নাও। আমরা যখন
দিডর় সাহাে য তামায় টেন তুলব তখন ঐ ব রখ িল দিডর় আঘাত থেক তামায় র া করেব।” এবদ- মলেকর কথা
মেতাই িযরিময় ব রখ িল বা েত জিডে় য় িনল। ১৩ তারপর তারা তােক দিড় েলা িদেয় টেন তুলল এবং জলাধােরর থেক
বাইের আনল। িযরিময়েক আবার র ীেদর অধীেন উেঠােন রেখ দওয়া হেয়িছল।

িসিদিকয় িযরিময়েক আরও িকছ ু র করল
১৪ রাজা িসিদিকয় ভাববাদী িযরিময়েক তার কােছ িনেয় আসার জ

য একজনেক পাঠাল। িযরিময়েক রভুর মি েরর ত ৃতীয়
রেবশ পেথ আনা হেয়িছল। রাজা বলেলন, “িযরিময় আিম তামােক কেয়কিট কথা িজে স করব। তুিম িক আমার কােছ
কান িকছ ু লুেকােব না, সব কথা আমােক খালাখুিল বলেব।”
১৫ িযরিময় িসিদিকয়েক বলল: “আিম যিদ আপনার কথার উ র িদই, আপিন হয়ত আমায় মের ফলেবন। আিম যিদ
আপনােক উপেদশও িদই, আপিন আমার কথা নেবন না।”
১৬ িক রাজা িসিদিকয় গাপেন এই বেল িযরিময়র কােছ একিট রিত
িত করেলন, “িযরিময়, রভু হে ন সই জন
িযিন আমােদর জীবেনর িট দন। আিম রভুর নােম শপথ করিছ, আিম তামায় মের ফলব না এবং যারা তামায় মারেত
চায় সই কমচারীেদর হােতও তুেল দব না।”
১৭ তখন িযরিময় রাজা িসিদিকয়েক বলল, “ রভু সবশি মান, ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন, ‘যিদ আপিন বািবেলর রাজার
সভাসদেদর হােত আ সমপণ কেরন তাহেল জীবন র া পােব এবং জ শােলমেকও আ েন পাডা় েনা হেব না। আপনার
পিরবারও জীিবত থাকেব। ১৮ িক যিদ আপিন আ সমপণ না কেরন, বািবলীয় স যদল জ শােলমেক পুিডে় য় ছাই কের
দেব এবং আপিন তােদর বারা ব ী হেবন।’”
১৯ িক রাজা িসিদিকয় িযরিময়েক বলেলন, “িক আিম ভয় পাি িযহদার সই সম লাকেদর যারা ইিতমে যই বািবেলর
ূ
প িনেয়েছ। আিম ভীত কারণ বািবেলর স যরা আমােক ধের িনেয় িগেয় িযহদার
ূ ঐ মানুষ েলার হােত তুেল দেব। তারা
আমার ওপর িনদা ণ অ যাচার চালােব।”
২০ িক উ ের িযরিময় বলল, “বািবেলর স যরা আপনােক িযহদার লাকেদর হােত তুেল দেব না। রাজা িসিদিকয়, আিম
ূ
যা বলিছ তা কের রভুেক মা য ক ন। তাহেল আপনার ভাল হেব। আপিন র া পােবন। ২১ িক আপিন যিদ বািবেলর
স যেদর কােছ আ সমপণ করেত অ বীকার কেরন তাহেল িক হেব তা রভু আমােক আেগই দিখেয়েছন। রভু বেলেছন:
২২ রাজবািডর
় সম মিহলােক বািবেলর
বপূণ সভাসদেদর কােছ িনেয় যাওয়া হেব। রাজমিহলাগণ আপনােক িনেয় মজা
কের গান গাইেব। ওরা গাইেব:
‘ তামার ব ুরা যােদর তুিম িব বাস করেত,
তামােক ভুল পেথ চািলত কেরেছ।
তামার পা কাদায় আটেক িগেয়িছল
আর তারা তামায় একা ফেল পািলেয় িগেয়েছ।’
২৩ “ তামার
রীেদর ও স ানেদর বািবেলর স যরা ধের িনেয় আসেব। তুিমও পালােত পারেব না। তুিম ব ী হেব আর
জ শােলমেক পুিডে় য় ছাই কের দওয়া হেব।”
২৪ তখন িসিদিকয় িযরিময়েক বেল উঠল, “কাউেক বেলা না য আিম তামার সে কথা বেলিছ। যিদ তুিম বেল দাও তাহেল
হয়েতা তামােক হ যা করা হেব। ২৫ ঐ সভাসদরা হয়েতা জানেত পারেব য আিম তামার সে কথা বেলিছ। তারা তামার
কােছ এেস বলেব, ‘িযরিময় রাজােক িক বেলেছা তা আমােদর বেলা এবং রাজা তামােক িক বেলেছ তাও আমােদর বেলা।
সৎভােব আমােদর সব িকছ ু জানাও না হেল তামােক হ যা করব।’ ২৬ যিদ সভাসদরা এরকম বেল, তাহেল তামার তােদর
বলা উিচৎ: ‘আিম রাজার কােছ িভ া কেরিছলাম আমােক আবার যানাথেনর বাডী় র নীেচ অ কার কারাগাের িনে প না করেত,
নাহেল আিম সখােন মারা যাব।’”
২৭ তাই ঘটল। ঐ সভাসদরা িজ াসাবাদ করার জ য িযরিময়র কােছ এেলা। সুতরাং িযরিময় তােদর তাই বলল যা রাজা
তােক বলার জ য আেদশ িদেয় িছেলন যখন ঐ সভাসদরা িযরিময়েক একা ছেড় িদল। কউ জানেত পারল না রাজা এবং
িযরিময়র মে য িক কথা হেয়িছল।
২৮ অবেশেষ িযরিময় মি র চ বের রহরীেদর নজরব ী হেয় রেয় গল যতিদন পয না জ শােলম দখল হয় ততিদন
পয ।
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জ শােলেমর পতন
১ এইভােব

জ শােলম দখল হল: িযহদার ওপর রাজা িসিদিকয়র নবম বছেরর রাজে বর দশম মােস বািবেলর রাজা

৩৯ নবূখ িরৎসর তাঁর স যবািহনীসহ জূ শােলম শহর অিধ রহেণর জ য বিরেয়িছেলন। তারা শহরিটেক অিধকার

করবার জ য তােক িঘের ফেলিছল। ২ এবং িসিদিকয়র রাজ ব কােলর একাদশতম বছেরর চতুথ মােসর নবম িদেন বািবেলর
স যরা জ শােলেমর রাচীর ভেঙ ফেলিছল। ৩ তখন বািবেলর রাজার সভাসদরা জ শােলম শহের রেবশ কেরিছল।
তারা এেস বেসিছল শহেরর মাঝখােনর ফটেক। সই সভাসদেদর নাম িছল: সমগর জলার রা যপাল নগল-শেরৎসর,
সমগরনেবা নােমর এক উ পদ রাজকমচারী এবং আরও অ যা য অেনক
বপূণ পািরষদব ৃ ও সখােন উপি ত িছল।
৪ বািবল থেক আসা ঐ সভাসদেদর িসিদিকয় দেখিছেলন। অতএব, সই রাে রই িতিন এবং তাঁর িব ব স যরা রাজার
বাগােনর মে য িদেয় একিট গাপন ফটক পিরেয়, িট রাচীেরর মে য িদেয় জ শােলম থেক পািলেয় িগেয়িছেলন। তাঁরা
যদন উপ যকার িদেক পািলেয়িছেলন। ৫ বািবেলর স যদল িসিদিকয় ও তাঁর স যেদর তাডা় কেরিছল এবং তােদর িযরীেহার
সমতলভূিমেত র ার কেরিছল। র ােরর পর তােদর িনেয় আসা হয় বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসেরর কােছ। নবূখ িরৎসর
তখন িছেলন হমাৎ রেদেশর িরব্লা শহের। সখােন িতিন িঠক কেরিছেলন িসিদিকয়র রিত িক করা হেব। ৬ এই িরব্লা
শহেরই িসিদিকয়র চােখর সামেনই িসিদিকয়র পু রেদর নবূখ িরৎসর হ যা কেরিছেলন। এবং িযহদার
ূ রাজসভার সম
সভাপািরষদব ৃ েকও হ যা করা হেয়িছল। ৭ নবূখ িরৎসর িসিদিকয়র চাখ েটা উপেড় ফেলিছেলন, তােক িপতেলর শকল
িদেয় শ ৃ িলত কেরিছেলন এবং তােক বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন।
৮ বািবেলর স যরা রাজ রাসাদ এবং সাধারণ মানুেষর ঘরবািড ় বািলেয় িদেয়িছল এবং তারা জ শােলেমর পাঁিচল ভেঙ
ঁিডে় য় িদেয়িছল। ৯ বািবেলর রাজার িবেশষ র ীেদর রধান নবূষরদন যারা তখনও বঁেচ িছল তােদর সবাইেক ব ী কেরিছল
এবং বািবেল িনেয় িগেয়িছল। যারা আেগই আ সমপণ কেরিছল তােদরও নবূষরদন ব ী কের বািবেল িনেয় িগেয়িছল। ১০ িক
িযহদার
ূ িকছ ু গরীব লাকেক নবূষরদন ব ী কের িনেয় না িগেয় বরং তােদর স জিম ও রা াে ত দান কের িদেয়িছল।
১১ িক নবূখ িরৎসর িযরিময়র যাপাের নবূষরদনেক িকছ আেদশ িদেয়িছেলন। নবূষরদন িছল নবূখ িরৎসেরর িবেশষ
ু
দহর ীেদর রধান। আেদশ িছল: ১২ “িযরিময়েক খুঁেজ বার কেরা এবং ভােলা কের তার দখােশানা কর। তােক আঘাত কেরা
না। স যা চায় তাই তােক দাও।”
১৩ সুতরাং নবূষরদন, নবূখ িরৎসেরর িবেশষ র ীেদর রধান, বািবেলর িবেশষ র সুদর মু য আিধকািরক নবূশ বন,
উ পদ রাজকমচারী নগল-শেরৎসর এবং অ যা য উ পযােয়র আিধকািরকেদর িযরিময়র স ােন পাঠােনা হেয়িছল।
১৪ তারা িযরিময়েক উপাসনালয় চ বের খুঁেজ পেয়িছল। সখােন তােক নজরব ী কের রেখিছল িযহদার রাজার র ীরা। ঐ
ূ
আিধকািরকরা িযরিময়েক গদিলেয়র হােত তুেল িদেয়িছল। গদিলয় িছল অহীকােমর পু র এবং শাফেনর পৗ র। গদিলয়েক
িনেদশ দওয়া িছল িযরিময়েক তার িনেজর বািডে় ত পৗঁেছ দওয়ার জ য। সুতরাং িযরিময় তার িনেজর বািডে় ত পিরবােরর
কােছ িফের এেসিছল।
এবদ- মলেকর রিত রভুর বাতা
১৫ মি র চ বের রহরীেদর পাহারায় িযরিময় যখন ব ী িছল তখন তার কােছ রভুর বাতা এেসিছল। ১৬ এই িছল সই
বাতা: “যাও এবং কূ শীয় এবদ- মলকেক বল: ‘ রভু সবশি মান ই রােয়েলর ঈ বর বেলন: জ শােলম স বে আমার
বাণী খুব শী রই আিম সে য পিরণত করব। আমার বাতা স য হেব িবপযেয়র মে য িদেয়, ভােলা িজিনষ িদেয় নয়। তামরা
তা তামােদর িনেজেদর চােখই দখেত পােব। ১৭ িক এবদ- মলক, আিম তামােক সিদন র া করব।’ যােদর তুিম ভয়
পাও তামােক তােদর হােত তুেল দওয়া হেব না। ১৮ আিম তামােক র া করব। তরবািরর আঘােত তামার ম ৃতু্য হেব না।
িক তুিম পািলেয় যােব এবং বাঁচেব। তুিম আমার ওপর তামার িব বাস রেখিছেল বেলই তুিম বঁেচ যােব।” এই হল রভুর
বাতা।

িযরিময় মুি
১ এিট হল

পল

রভুর একিট বাতা যিট িযরিময়র কােছ এেসিছল যখন রধাণ দহর ী নবুষরদন তােক রামা শহর থেক

৪০ িবতািডত় কেরিছল। এটা ঘেটিছল যখন নবূষরদন িযরিময়েক শকেল বাঁধা অব ায় জ শােলম এবং িযহদাূ থেক

আসা অ যা য ব ীেদর সে পেয়িছল যােদর পের বািবেল িনেয় যাওয়া হেয়িছল। ২ নবূষরদন িযরিময়েক খুঁেজ পাওয়ার পর
বেলিছল, “িযরিময়, রভু, তামার ঈ বর ঘাষণা কেরিছেলন য এই িবপযয় এই ােনর ওপর আসেব। ৩ এবং এখন িতিন
য ভােব যটা হেব বেলিছেলন সই ভােব রিতিট িজিনষ করেলন। িযহদার
লাকরা ঈ বেরর ই ার িব ে ব পাপ কাজ
ূ
সংগিঠত কেরিছল বেলই এই িবপযয় ঘেটিছল। তারা রভুেক অমা য কেরিছল। ৪ িযরিময় এখন তামােক আিম মু কের
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িদি । আিম তামার হাতকডা় খুেল িদি । তুিম যিদ আমার সে বািবেল আসেত চাও আসেত পােরা। আিম তামার সব রকম
খয়াল রাখব। আর যিদ না যেত চাও এেসা না। এটা কান যাপার নয়। তামার জ য সব রা া খালা। যখােন খুিশ তুিম
যেত পােরা। ৫ অথবা তুিম িগেয় শাফেনর পৗ র অহীকােমর পু র গদিলয়র সে থাকেত পােরা। বািবেলর রাজা গদিলয়েক
িযহদার
লাকেদর কােছও িফের যেত পার, গদিলয়র সে ও থাকেত
ূ রা যপাল িহেসেব িনযু কেরেছন। সুতরাং িযহদার
ূ
পােরা অথবা যখােন খুশী তুিম যাও।”
এরপর নবূষরদন িযরিময়েক িকছ ু খাবার এবং একিট উপহার িদেয় মু কের িদেয়িছল। ৬ সুতরাং িযরিময় িম ােত িগেয়িছল
অহীকােমর পু র গদিলয়র কােছ। িযহদায়
ূ পেড় থাকা লাক েলা সহ িযরিময় গদিলয়র সে বাস কেরিছল।
গদিলয়র সংি
৭

শাসন

জ শােলম যখন বংস হেয়িছল তখন িযহদার
ূ িকছ ু সনা আিধকািরক এবং তােদর স যরা খালা দশিটেত রেয়
িগেয়িছল। তারা নেলা য বািবেলর রাজা অহীকােমর পু র গদিলয়েক, যারা খুব গরীব িছল এবং যােদর ব ী িহেসেব বািবেল
িনেয় যাওয়া হয়িন সই সব পু ষ, রীেলাক এবং িশ েদর রা যপাল িহেসেব িনযু কেরেছন। িযহদার
ূ গরীব লাকেদর
বািবেলর স যরা ব ী কের িনেয় না িগেয় নবূষরদেনর িনেদেশ সখােনই জিম-জমা িদেয় তােদর রিতি ত হবার সুেযাগ
িদেয়িছল। ৮ সুতরাং িযহদার
স যরা িম ােত এেস গদিলয়র সে দখা করেত সুেযাগ িদেয়িছল। স যেদর মে য িছল:
ূ
নথিনেয়র পু র ই ােয়ল, কােরেহর ই পু র যাহানন ও যানাথন, ত হমেতর
পু র সরায়, নেটাফা থেক এফ-এর পু ররা
ূ
এবং মাখাথীেয়র পু র যাসিনয় এবং তােদর লাকরা।
৯ গদিলয় ঐ স যেদর িনরাপ া দবার জ য একিট শপথ িনেয় বেলিছল: “ স যগণ তামােদর কান ভয় নই। তামরা
এখােন থেক যাও, বসিত াপন কেরা এবং বািবেলর রাজার সবা কর। বািবেলই তামরা িগেয় ায়ীভােব বসবাস
কেরা।
তামােদর তােত ম ল হেব। ১০ আিম বয়ং িম ােত থাকব। আিম তামােদর হেয় কল্দীয় অিধবাসীেদর কােছ বলব। ওটা
তামরা আমার ওপর ছেড় দাও। িক তামােদর রা া থেক রা ারস তরী করেত হেব। রী কালীন ফেলর এবং
তলবীেজর চাষ করেব। চােষর ফসল মজত
ু কের রাখেব। তামরা য সম শহেরর দািয় ব িনেয়ছ সখােনই থেকা।”
১১ িযহদার য সব মানুষ মায়াব, অে ান, ইেদাম এবং অ যা য দেশ চেল িগেয়িছল তারা নেত পেলা য বািবেলর রাজা
ূ
িযহদার
বাস করেত িদেয়েছ এবং তারা জানেত পারল য স গদিলয়েক
ূ িকছ ু গরীব লাকেক ব ী কের না িনেয় িগেয় িযহদােতই
ূ
সই লাকেদর রা যপাল িনবািচত কেরেছ। ১২ িযহদার
লাকরা যখন এই খবর পেলা তখন তারা এই সম দশ িল থেক
ূ
িযহদায়
ূ িফের এেসিছল। তারা িফের এেসিছল গদিলয়র কােছ িম ােত, বসিত াপন কেরিছল, রচরু পিরমােণ রা ারস
তরী কেরিছল এবং রী কালীন ফেলর ফসল সং রহ কেরিছল।
১৩ কােরেহর পু র যাহানন এবং িযহদার স যেদর আিধকািরকরা িম ােত গদিলয়র কােছ আবার এেসিছল। ১৪ তারা
ূ
গদিলয়েক বেলিছল, “আপিন িক জােনন য, অে ােনর লাকেদর রাজা বালীস নথিনেয়র পু র ই ােয়লেক পািঠেয়েছ আপনােক
হ যা করার জ য?” িক অহীকােমর পু র গদিলয় তােদর কথা িব বাস কেরিন।
১৫ তখন যাহানন যি গত ভােব কথা বেলিছল গদিলয়র সে িম ােত। যাহানন বেলিছল, আমরা আপনােক হ যা
করেত দব না। “আপিন যিদ আমায় অনুমিত দন, আিম ই ােয়লেক হ যা করব এবং িফের আসব। কউ এ স বে জানেত
পারেব না। ই ােয়ল এর হােত আপনােক হ যা হেত দওয়া আমােদর উিচৎ নয়। আমরা আপনােক হারােত চাই না কারণ
আপিন যিদ িনহত হন তাহেল িযহদার
লাক আবার িবিভ দশ িলেত ছিডে় য় পডে় ব। এবং ফল ব প, িযহদার
ূ
ূ পেড় থাকা
লাক েলা রাণ হারােব।”
১৬ িক গদিলয় যাহাননেক বেলিছল, “না ই ােয়লেক হ যা কেরা না। তামরা ই ােয়ল স বে যা বলেছা তা সি য
নয়।”
১ সাত মােসর মাথায় নথিনেয়র পু র, ইলীশামার পৗ র ই ােয়ল এেসিছল গদিলয়র কােছ। ই ােয়ল সে
িনেয় এেসিছল আেরা দশ জনেক। ঐ দশ জন লাক, ই ােয়েলর স ীরা এেস িছল িম া শহের। ই ােয়ল িছল
রাজপিরবােরর একজন সদ য। স িছল িযহদার
ূ রাজার রাজসভার একজন সভাসদ। ই ােয়ল ও তার স ীরা গদিলয়র সে
এক সে খাওয়া-দাওয়া কেরিছল। ২ যখন তারা এক সে খাওয়া-দাওয়া করিছল, তখন ই ােয়ল ও তার দশ জন স ী তােদর
তরবাির বার কেরিছল এবং গদিলেয়র ওপর আ রমণ কের তােক হ যা কেরিছল। গদিলয় িছল সই জন য বািবেলর রাজার
বারা িযহদার
লাকেদর
ূ রা যপাল িনযু হেয়িছল। ৩ ই ােয়ল হ যা কেরিছল গদিলেয়র সে িম ায় বাস করা িযহদার
ূ
এবং বািবেলর স যেদরও।
৪–৫ গদিলয় িনহত হবার পেরর িদন ৮০ জন মানুষ িম া শহের এেসিছল। তারা রভুর উপাসনালেয় এেসিছল শ য
নেব য ও হামবিল িনেয়। ঐ ৮০ জন মানুষ তােদর দািড় কািমেয় ফেলিছল, তােদর জামাকাপড় িছঁেড় িছল এবং তােদর
িনেজেদর তিব ত কেরিছল। ঐ লাকরা এেসিছল িশিখম, শীেলা এবং শমিরয়া থেক। তােদর মে য কউই জানেতা না
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য গদিলয় িনহত হেয়েছ। ৬ ই ােয়ল িম া ছেডি় ছল এবং ঐ লাকেদর সে দখা করেত বিরেয়িছল। হাঁটবার সময় স
কাঁদিছল। ‡‡ঐ লাকেদর সে দখা হওয়ার পর স িচৎকার কের বেলিছল, “আমার সে চেলা তামরা গদিলয়র সে দখা
করেত।” ৭–৮ তারা যখন গদিলয়র সে সা ােতর উে ে য শহের এেসিছল, ই ােয়ল ও তার স ীরা ঐ ৮০ জনেক হ যা
কের একিট গভীর জলাধাের ফেল িদেয়িছল। িক হ যার আেগ ই ােয়লেক ঐ ৮০ জেনর ১০ জন বেলিছল, “আমােদর
অ ত তুিম হ যা কােরা না। আমরা মােঠর মে য িকছ ু িজিনস লুিকেয় রেখিছ। আমােদর গম আেছ, যব আেছ, তল ও মধু
আেছ। এইসব তামােক আমরা দব।” তাই ই ােয়ল অ যেদর হ যা করার সময় ঐ ১০ জনেক হ যা কেরিন। ৯ (ই ােয়ল
গভীর জলাধারিট ম ৃতেদেহ ভিরেয় ফেলিছল। জলাধারিট িছল িবশাল। জলাধারিট িনিমত হেয়িছল িযহদার
ূ রাজা আসার বারা।
আসা জলাধারিট তরী কেরিছল যােত যুে র সময় জেলর অভাব না হয়। ই রােয়েলর রাজা বাশার হাত থেক র া পাওয়ার
জ য আসা ঐ জলাধারিট তরী কেরিছল।)
১০ ই ােয়ল িম া শহেরর লাকেদর জার কের তার সে িনেয় িগেয়িছল নদী পার কের অে ান স রদােয়র লাকেদর
দেশ পৗঁছবার জ য। (ঐ লাকেদর মে য িছল রাজক যাগণ, এবং সাধারণ মানুষ যােদর নবূখ িরৎসর ব ী কের িন।
নবূষরদন, রাজার িবেশষ র ীেদর আিধকািরক, গদিলয়েক এই লাকেদর রা যপাল কেরিছল।)
১১ কােরেহর পু র যাহানন এবং তার সে র সনা আিধকািরকরা ই ােয়েলর
কমসমূেহর কথা েনিছল। ১২ তারা যুে র
জ য স যবািহনী িনেয় রওনা িদেয়িছল। তারা ই ােয়লেক ধেরিছল িগিবেয়ােন একিট িবশাল জলাশেয়র কােছ। ১৩ ই ােয়েলর
ব ীরা যাহানন এবং তার সে সনা আিধকািরকেদর দেখ খুব খুশী হেয়িছল। ১৪ তারপর িম ােত ই ােয়ল ক ৃক যােদর
ব ী কের নওয়া হেয়িছল সই সম লাকরা কােরেহর পু র যাহানেনর কােছ ছেট
ু এেলা। ১৫ িক ই ােয়ল কান মেত তার
৮ জন স ী িনেয় দৗেড় লুিকেয় পেডি় ছল অে ান দেশর মানুষেদর মে য।
১৬ অতএব গদিলয়েক হ যা করবার পর ই ােয়ল যােদর িম া থেক ব ী কেরিছল তােদর সবাইেক যাহানন ও তার সনা
আিধকািরকরা উ ার কেরিছল। যারা পেড় িছল তারা হল স যগণ, মিহলাগণ, ছাট ছাট বা ারা এবং রাজ সভার উ পদ
কমচারীগণ। িগিবেয়ান শহর থেক এইসব লাকেদর যাহানন ফরৎ এেনিছল।
িমশের পলায়ন
১৭–১৮

যাহানন এবং তার সনা রধানরা কল্দীয়েদর ভেয় ভীত হেয় পেডি় ছল। গদিলয় িযহদার
ূ রা যপাল িহেসেব বািবেলর
রাজা নবূখ িরৎসর বারা িনযু হেয়িছল, িক পের ই ােয়ল তােক হ যা কের। তাই যাহানন ভেবিছল য এই খবর পেয়
কল্দীয়রা রেগ যােব। কারণ ই ােয়ল তােদর পিরিচত। তাই তারা ত িমশর যাগ করার িস া িনেয়িছল। িমশর যাওয়ার
পেথ বৎেলেহম শহেরর কােছ গ থ িকমহেমর য সরাইখানা আেছ সখােন তারা থেক িগেয়িছল।
১ তারা যখন গ থ িকমহেম বাস করিছল, তখন যাহানন এবং হাশিয়েয়র পু র যাসিনয় সম
সনা আিধকািরক
এবং ু রতম থেক সব চেয়
বপূণ সব লাকেদর িনেয় ভাববাদী িযরিময়র কােছ িগেয়িছল। তােদর সে িছল
সম সনা আিধকািরক,
বপূণ ও সাধারণ লাকরাও। ২ তারা রে যেক িগেয় িযরিময়েক বেলিছল, “িযরিময়, অনু রহ
কের আমােদর কথা শান। রভু, তামার ঈ বেরর কােছ বংস হেয় যাওয়া িযহদার
কান মেত জীিবত এই সামা য কেয়ক
ূ
জন লাকেদর জ য রাথনা কেরা। িযরিময় তুিম দখেতই পাে া য একটা সময় আমরা সং যায় অেনক থাকেলও এখন
আমরা সামা য কেয়ক জেন এেস ঠেকিছ। ৩ িযরিময় রভু তামার ঈ বরেক রাথনা কের বেল িদেত বেলা আমরা এখন িক
করব, কাথায় যাব?”
৪ তখন ভাববাদী িযরিময় উ র িদেয়িছল, “আিম বুঝেত পারিছ তামরা আমােক িক করেত বলেছা। আিম তামােদর
ই ামেতা তামােদর রভু ঈ বরেক রাথনা কের সব বলব। এবং রভুর উ রও গাপন না কের তামােদর জানাব।”
৫ তখন তারা িযরিময়েক বেলিছল, “ রভু তামার ঈ বর আমােদর যা করেত বলেবন তা যিদ আমরা না কির তাহেল আমরা
আশা কির রভু হেবন আমােদর িব ে একজন স যবাদী িব ব সা ী। আমরা জািন রভু, তামার ঈ বর তামােক
পািঠেয় আমােদর িক িক করেত বলেবন। ৬ আমরা বাণী পছ কির িক না কির সটা কান যাপারই নয়। আমরা আমােদর
রভু ঈ বরেক মা য করব। আমরা তামােক রভুর কােছ পাঠাি তাঁর একিট বাণীর জ য। িতিন যা বলেবন তা আমরা
মেন চলব তখন আমােদর ম ল হেব। যাঁ, আমরা আমােদর রভু ঈ বরেক মা য করব।”
৭ দশ িদন পর রভুর বাতা এেসিছল িযরিময়র কােছ। ৮ তখন যাহানন ও তার সনা আিধকািরকেদর এবং অ যা য সম
লাকেক ডেক িযরিময় বেলিছল, ৯ তামরা আমােক রভুেক িজ াসা করেত পািঠেয়িছেল, “ রভু, ই রােয়েলর ঈ বর যা
বেলেছন তা হল এই: ১০ ‘ তামরা যিদ িযহদা
ূ দেশ বাস কেরা, আিম তামােদর শি শালী কের তুলব—আিম তামােদর বংস
করব না। আিম তামােদর চারাগােছর মেতা বপন করব এবং তামােদর আগাছার মেতা উপেড় ফলব না। আিম এটা করব
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কারণ আিম ঃিখত য আিম তামােদর জীবেন মারা ক িবপযয় িল এেনিছলাম। ১১ বািবেলর রাজােক এখন আর তামরা
ভয় পও না। কারণ আিম তামােদর সে আিছ। আিম তামােদর র া করব। তার হাত থেক আিম তামােদর উ ার করব।
১২ আিম তামােদর রিত ক ণা করব এবং বািবেলর রাজাও তামােদর রিত কৃপা রদশন করেব। এবং স তামােদর
বেদেশ িফিরেয় আনেব।’ ১৩ িক তামরা হয়েতা বলেব, ‘আমরা িযহদায়
ূ থাকব না।’ যিদ তামরা একথা বেলা তাহেল
তামরা তামােদর রভু ঈ বরেক অমা য করেব। ১৪ তামরা হয়েতা বলেব, ‘না, আমরা িমশের িগেয় বসবাস করব। সখােন
যুে র িশঙা বেজ উঠেব না। যুে র রেকােপ আমােদর সখােন অনাহাের য রণা ভাগ করেত হেব না।’ ১৫ যিদ তামরা এই
কথা বেলা তাহেল রলেয় র া পাওয়া িযহদার
লাকরা, শান, রভুর বাতা শান। রভু সবশি মান ই রােয়েলর ঈ বর
ূ
বেলেছন: ‘ তামরা যিদ িমশের িগেয় থাকার িস া িনেয় থােকা তাহেল এই ঘটনা িল ঘটেব: ১৬ তামরা তরবািরেক ভয় পাও।
িক িমশের তামরা তরবাির বারা পরািজত হেব। তামরা ুধার িচ া কর, িক িমশেরও তামরা অনাহাের থাকেব। তামরা
সখােন মারা যােব। ১৭ য সম লাক িমশের যেত এবং সখােন বাস করেত ি র কেরিছল তােদর মে য একজনও বঁেচ
থাকেব না। তরবািরর আঘাত, অনাহার এবং মহামারীর রেকােপ রে যেক মারা যােব। আমার তা ব থেক কউ পািলেয়
বাঁচেত পারেব না।’
১৮ “ রভু সবশি মান, ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন: ‘আিম জ শােলেমর িব ে আমার
রাধ দিখেয়িছলাম।
জ শােলমবাসীেদর আিম শাি ও িদেয়িছ। একইভােব িমশের যেত ই ুক রে যক যি র িব ে ও আিম আমার রাধ
দশন করােবা। লাক খারাপ ঘটনার উদাহরণ িহেসেব তামােদর কথা উে খ করেব। তামরা হেব অিভশ । লাকরা তামােদর
জ য লি ত হেব। তামােদর অপমান করেব। এবং তামরা আর কান িদন িযহদােক
বচে দখেত পােব না।’
ূ
১৯ “িযহদার বঁেচ যাওয়া লাকরা, রভু তামােদর বেলিছেলন: ‘িমশের যও না।’ এখন আিম তামােদর সতক কের
ূ
িদি , ২০ তামরা একটা ভুল করেছা যটা তামােদর ম ৃতু্য আনেব। তামরা আমােক পািঠেয়িছেল রভু তামােদর ঈ বেরর
কােছ। তামরা আমােক বেলিছেল, ‘ রভু, আমােদর ঈ বেরর কােছ আমােদর জ য রাথনা কেরা। রভু আমােদর িক করেত
বেলেছন তা সব আমােদর জানাও। আমরা রভুেক মা য করব।’ ২১ তাই আজ আিম তামােদর রভুর বাতা িল বেলিছ। িক
তামরা রভু তামােদর ঈ বরেক অমা য কেরেছা। আিম তাঁর কাছ থেক য বাণী িল িনেয় এেসিছ তা তামরা েন চলেছা
না। ২২ সুতরাং এখন িনি তভােব তামরা একথা বুেঝ নাও: তামরা যারা িমশের যেত চাও তােদর জীবেন েযাগ আসেবই।
তামােদর ম ৃতু্য হেব তরবািরর আঘােত, অনাহাের অথবা ভয় র মহামারীর রেকােপ।”
১ সুতরাং িযরিময়, রভু তােদর ঈ বেরর সব বাতা তােদর বেল শষ কেরিছল। িযরিময় সবিকছ তােদর বেলিছল যা
ু
যা রভু তােক ঐ লাকেদর বলেত পািঠেয়িছেলন।
২ হাশিয়েয়র পু র অসিরয় ও কােরেহর পু র যাহানন এবং আরও িকছ মানুষ ভীষণ অহ ারী এবং এক ঁেয় ও জদী।
ু
তারা িযরিময়র রিত
হেয় উেঠিছল।
জনতা িযরিময়েক বেলিছল, “তুিম িমে য কথা বলেছা িযরিময়। রভু,
আমােদর ঈ বর তামােক আমােদর কােছ একথা বলেত পাঠানিন য, আমরা যন িমশের না যাই। ৩ িযরিময়, আমােদর মেন
হে নিরেয়র পু র বা ক তামােক উৎসাহ যাগাে আমােদর িব াচরণ করার জ য। বা ক চায় আমােদর বািবেলর
লাকেদর হােত তুেল িদেত। স চায় আমােদর ওরা হ যা ক ক। িকংবা আমােদর ব ী কের বািবেল িনেয় যাক।”
৪ তারপর যাহানন, সনা রধানরা এবং সম লাক রভুর আেদশ অমা য করল এবং ৫ িযহদার লাকেদর িনেয় িমশের
ূ
চেল িগেয়িছল। অতীেতও শ বািহনী ঐ লাকেদর িযহদা
ূ থেক অ যা য দেশ িনেয় চেল গেলও তারা আবার িযহদােতই
ূ
িফের এেসিছল। ৬ এবার যাহানন ও তার সনা রধান সম পু ষ, মিহলা, িশ এবং রাজক যােদর িমশের িনেয় গল।
(বািবেলর রাজার িবেশষ র ীেদর রধান, নবূষরদন, গদিলয়েক ঐ লাকেদর তৎ বাবধােন রেখিছেলন।) স ভাববাদী
িযরিময় এবং নিরেয়র পু র বা কেকও িমশের িনেয় িগেয়িছল। ৭ রভুর বারণ না েন তারা িগেয় উঠল িমশেরর উ র
পূবা েলর তফে হষ শহের।
৮ তফে হষ শহের িযরিময় রভুর বাতা পেয়িছল। এই হল রভুর বাতা: ৯ “িযরিময়, যাও িকছ বড় আকােরর পাথর
ু
জাগাড় কের আেনা। তফে হষ শহের ফেরৗেণর রাসােদর সামেন মািট ও ইঁেটর তরী ফটু পােত ঐ পাথর িল পুঁেত ফল।
িযহদার
লাকেদর চােখর সামেনই তুিম ঐ পাথর িল মািটেত পুঁতেব। ১০ সই সময় তুিম ঐ লাকেদর উে ে য বলেব:
ূ
‘ রভু সবশি মান ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন: আিম আমার ভ ৃ য বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসরেক এখােন আনব এবং তার
িসংহাসেন য পাথর িল আিম পুঁেতিছ তার ওপর রাখব। নবূখ িরৎসর এখােনই তার মাথার ওপর চাঁেদায়া খািটেয় িসংহাসেন
বসেব। ১১ স আসেব এবং িমশর আ রমণ করেব। কাউেক মের ফলা হেব, কাউেক বি করা হেব এবং অপর কাউেক যুে
িনহত করা হেব। ১২ িমশেরর মূ যহীন মূি েলা স িনেয় চেল যােব। তারপর স রা দবতােদর সম মি র েলােত আ ন
লািগেয় দেব। একজন মষপালক যমন তার পাশাক থেক ছারেপাকা বেছ তার পাশাকািদ পির ার কের তমন কেরই
নবূখ িরৎসর িমশরেক পির ার করেব। তারপর স িনরাপেদ িমশর যাগ করেব। ১৩ সূয দবতার মি ের সম রণ
িল
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নবূখ িরৎসর ভেঙ দেব। এবং স িমশেরর মূি সমূেহর সম মি ের আ ন লািগেয় দেব। তারপর স িনরাপেদ িমশর ছেড়
চেল যােব।’”
িমশের চেল যাওয়া িযহদার
লাকেদর রিত রভুর বাতা
ূ
১ িমশের

বসবাসকারী িযহদার
লাকেদর জ য রভুর বাতা এেসিছল িযরিময়র কােছ। িযহদার
লাকরা তখন
ূ
ূ
ােল, তফে হেষ, নােফ এবং দি ণ িমশেরর শহর িলেত বসবাস করিছল। রভুর বাতা িছল: ২ রভু
সবশি মান ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন, “ তামরা ইিতমে য দখেত পেয়েছা জ শােলম ও িযহদার
ূ শহর িলেক আিম
িকভােব বংস ূেপ পিরণত কেরিছ। ৩ ঐ শহর িলর লাকরা অসৎ কাযকলাপসমূেহর মে য িল িছল, সই কারেণই আিম
ঐ শহর িলেক বংস কের িদেয়িছ। ঐ শহর িলর লাকরা অ য দবতােদর নেব য িদেয় আমােক
কের তুেলিছল।
যােদর তােদর পূবপু ষরাও পূেজা কেরিন এবং তােতই আমার রাগ হেয় িগেয়িছল। ৪ আিম তােদর কােছ বার বার আমার
ভাববাদীেদর পািঠেয়িছলাম, ভাববাদীরা আমারই অনুচর। ঐ ভাববাদীরা আমার বাতা ঐ লাকেদর কােছ বেলিছল। ভাববাদীরা
বেলিছল, ‘এই ভয় র কাজ কেরা না। অ য মূি েদর পূজােক আিম ঘ ৃণা কির।’ ৫ িক ঐ লাকরা ভাববাদীেদর কথা মন িদেয়
শােন িন। তারা অসৎ পথ থেক সের আেসিন। মূি েদর নেব য সািজেয় পূেজা করা ব কেরিন। ৬ তাই আিম আমার রাধ
দিখেয়িছলাম। শাি িদেয়িছলাম িযহদার
ূ শহর িলেক এবং জ শােলেমর রা া িলেক। আমার রাধ বষেণর ফেলই আজ
িযহদা
ও
জ
শােলম
শহর
বংস
ে
ূ
প
পিরণত হেয়েছ।”
ূ
৭ “তাই রভু সবশি মান ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন, ‘ কন তামরা মূি েদর পূজা কের িনেজেদর সবনাশ ডেক আনেছা?
তামােদর জ যই িযহদার
ূ পিরবার িছ মূল, তামােদর জ যই রী, পু ষ এবং িশ েদর িযহদা
ূ থেক আলাদা করা হেয়েছ।
এবং সই জ য িযহদার
কের
ূ পিরবার থেক জীিবত কউ বাকী থাকেব না। ৮ কন তামরা মূি তরী কের আমােক
তাল? এখন আবার তামরা িমশেরর মূি েক নেব য সািজেয় পূেজা কের আমায়
কের তুেলেছা। তামরা তামােদর
িনেজেদর দােষই বংস হেব। অ যা য দশ িলর লাকেদর কােছ তামরা হেব অিভশাপ এবং উপহােসর পা র। ৯ তামরা
িক তামােদর পূবপু ষরা যা অসৎ কম িল কেরিছল তা ভুেল িগেয়েছা? ভুেল িগেয়েছা িযহদার
ূ রাজা ও রানীরা কত পাপ কাজ
কেরিছল? িযহদা
ূ দেশ ও জ শােলেমর রা া েলায় তামােদর রীরা ও তামরা য পাপ েলা কেরিছেল স েলার কথা
িক ভুেল িগেয়েছা? ১০ এমন িক আজ পয িযহদার
লাকরা িনেজেদর ন র িবনীত কের তুলল না। তারা আমােক কান রকম
ূ
স ান জানায় িন এবং তারা আমার িশ ামালােক অনুসরণ কেরিন। মা য কেরিন িবিধেক যা আিম রণয়ন কেরিছলাম তােদর
ও তােদর পূবপু ষেদর জ য।’
১১ “সুতরাং রভু সবশি মান ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন: ‘আিম তামােদর জীবেন ভয় র িকছ ঘটােনার িস া িনেয়িছ।
ু
আিম সম র িযহদা
ূ পিরবারেক বংস কের দব। ১২ সামা য িকছ ু িযহদার
ূ জীিবত মানুষ (িযহদা
ূ বংেসর পর যারা বঁেচ
িগেয়িছল) রেয় িগেয়িছল তারাই িমশের চেল এেসেছ। তােদরও আিম বংস কের দব। তােদর ম ৃতু্য হেব তরবািরর আঘােত
অথবা অনাহাের। িযহদার
ূ অবিশ এই লাকেদর জীবেন এমন েযাগ আসেব যা দেখ অ য দেশর লাকরাও ভেয় িশউের
উঠেব। অিভশ হেয় উঠেব িমশের চেল আসা িযহদার
ূ মানুষ েলার জীবন। অ য দেশর মানুষ তােদর িনেয় হাসাহািস করেব,
অপমান করেব। ১৩ িমশের যারা চেল এেসেছ তােদর আিম চরম শাি দব। তােদর শাি দবার জ য আিম তরবাির, অনাহার
এবং মারা ক রাগসমূেহর যবহার রেয়াগ করব, িঠক যমন আিম জ শােলমেক শাি িদেয়িছলাম। ১৪ িমশের চেল আসা
িযহদার
কউ বঁেচ িফের যেত পারেব না।
ূ জীিবত মানুষরা কউ আমার শাি থেক পািলেয় বাঁচেত পারেব না। িযহদায়
ূ
িযহদায়
ূ িফের যেত চাইেলও তারা িফরেত পারেব না, তেব হয়েতা কেয়ক জন পািলেয় যেতও পাের।’”
১৫ িমশের বাস করা িযহদার অিধকাংশ মিহলা নেব য সািজেয় মূি পূজা করেতা। অথবা তােদর বামীরাও জানেতা
ূ
িক বারণ করেতা না। িযহদার
ূ ব লাক, যারা দি ণ িমশের বাস করত একি রত হেয়িছল। তারা তােদর রীেদর অ য
দবতােদর নেব য সািজেয় পূেজা দওয়ার িবষয়িট িনেয় িযরিময়েক বেলিছল, ১৬ “তুিম য রভুর বাতা আমােদর বেলিছেল
তা আমরা নব না। ১৭ আমরা বেগর রানীেকই আমােদর নেব য উৎসগ করার জ য রিত িতব এবং আমরা আমােদর
রিত িত মেতাই কাজ করব। আমরা আমােদর পয় নেব য তােকই উৎসগ করব উপাসনার মে য িদেয়। আমােদর
পূবপু ষ, আমােদর রাজারা ও তার সভাসদরা অতীেত তাই কের এেসেছ। আমরা িযহদার
ূ শহর িলেত এবং জ শােলেমর
রা া িলেত একই িজিনষ কেরিছ। আমরা যখনই বেগর রানীেক পূজা কেরিছ তখনই আমরা রচরু খা য পেয়িছ। আমরা
সাফ য পেয়িছ। এবং আমােদর জীবেন কান খারাপ ঘেটিন। ১৮ িক আমরা যখন তার পূজা ব কেরিছ তখনই আমােদর
জীবেন সম যা ঘনীভূত হেয় উেঠেছ। আমােদর মানুষ মারা িগেয়েছ তরবািরর আঘােত ও অনাহাের।”
১৯ এখন এই বামীেদর
রীরাও িযরিময়েক বেল উঠল, “আমােদর বামীরা জানেতা য আমরা িক করিছ। তােদর
স িত রেমই আমরা বেগর রানীেক উৎসগ ও পয় নেব য উৎসগ কেরিছলাম। তারা এও জানেতা য আমরা তার মুেখর
আদেল কক বানাতাম।”

৪৪ িমশেরর িমে
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২০ তখন িযরিময় সই পু ষ এবং মিহলােদর সে কথা বেলিছল। ২১ িযরিময় তােদর বেলিছল, “ রভু সব িকছ মেন রােখন,
ু
িযহদা
ূ ও জ শােলেমর রা ায় তামরা অ য দবতােদর উে ে য বিল িদেয়িছেল। তামরা তামােদর পূবপু ষ তামােদর
রাজা ও তার সভাসদরা এবং ঐ দেশর সম মানুষ িক িক কেরিছল সব রভু মেন রেখিছেলন। ২২ তামােদর পাপ কাজ িল
রভু আর স য করেত পারিছেলন না। তামােদর মারা ক কাজ িলর জ য িতিন তামােদর দশেক একিট শূ য ম ভূিমেত
পিরণত কেরিছেলন। কান যি আর সখােন এখন বাস কের না। অ য দেশর লাকরা ঐ দেশর িন া কের। ২৩ তামরা
অ য দবতােদর উে ে য উৎসগ কেরিছেল বেল, রভুর িব ে পাপ কম কেরিছেল বেল, রভুেক মা য করিন বেল, রভুর
িশ ামালা অনুসরণ করিন বেল এবং তাঁর চিু েত তামরা তামােদর রিত িত র া করিন বেল তামােদর জীবেন ঐ িবপযয়
ঘেটিছল।”
২৪ তখন িযরিময় ঐ পু ষ ও মিহলােদর বেলিছল: “িযহদার লাকরা যারা আজ িমশের এেস থাকেছা তারা মন িদেয় রভুর
ূ
বাতা শান: ২৫ রভু সবশি মান ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন: ‘ হ নারী তামরা বেলিছেল, “আমরা আমােদর রিত িত
ভ করব না। আমরা বেগর রানীেক পয় নেব য উৎসগ করার যাপাের রিত িতব ।” সুতরাং যাও তামরা তামােদর
রিত িত মেতা কাজ কেরা।’ ২৬ িমশের বাস করা িযহদার
লাকরা রভুর বাতা শান: ‘আিম আমার মহান নােমর শপথ
ূ
িনি : িমশের বাস করা িযহদার
কান মানুষ আর কখেনা আমার নােম রিত িত করেত পারেব না। তারা আর কখেনা বেল
ূ
উঠেব না, “জীব রভুর িদ য…” ২৭ িযহদার
ূ সই লাক িলেক আিম ল ্য করিছ। তােদর ভােলা করবার জ য আিম এটা
করিছ না, করিছ তােদর আঘাত করবার জ য। িমশের বসবাস করা িযহদার
লাকেদর অনাহাের ও তরবািরর আঘােত ম ৃতু্য
ূ
হেব। ২৮ িকছ ু লাক পািলেয় যােব। তরবািরর আঘােত মারা যােব না। তারা রাণ িনেয় িমশর থেক িযহদায়
ূ িফের আসেব।
িক তােদর সং যা খুবই সামা য। তখন তারা বুঝেত পারেব কার কথা সি য হল, আমার না তােদর কথা।’ ২৯ রভু বেলন:
‘আিম য তামােদর এখােন, এই িমশের, শাি দব তার একটা রমাণ দব। তখন তামরা জানেব য তামােদর আঘাত
করবার য শপথ আিম িনেয়িছলাম তা পিরপূণ হেয়েছ। ৩০ এটাই তামােদর কােছ রমাণ করেব য আিম যা িকছ ু বিল তা
স য হেব। িমশেরর রাজা ফেরৗণ হ রােক তার শ রা হ যা করেত চায়। আিম ফেরৗণ হ রােক তার শ েদর হােত তুেল
দব। যমন কের আিম িযহদার
ূ রাজা িসিদিকয়েক তার শ প বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসেরর হােত তুেল িদেয়িছলাম, িঠক
একই রকম ভােব ফেরৗণ হ রােকও আিম তার শ েদর হােত তুেল দব।’”

বা কেক একিট বাতা
১

যািশেয়র পু র িযেহায়াকীম তখন িযহদার রাজা। িযেহায়াকীেমর রাজ বকােলর চার বছেরর মাথায় ভাববাদী

৪৫ িযরিময় নিরেয়র পু র বা কেক এই বাতাূ িল বেলিছল। বা ক একিট খাতায় স িল িলেখিছল। িযরিময় বা কেক

বেলিছল, ২ “এই হল রভু ই রােয়েলর ঈ বর, তামােদর স বে বেলেছন। ৩ ‘বা ক তুিম বেলিছেল: “ সটা আমার জ য
খুব খারাপ। রভু আমার য রণায় ঃখ যাগ করেছন। আিম আমার য রণার দ ন া এবং িব রাম পাি না।” ৪ রভু
বেলিছেলন, “িযরিময়, বা কেক একথা জািনেয় দাও: রভু যা বলেলন তা হল, আিম যা বপন কেরিছ তা আিমই আবার
উপেড় ফলব। আিম যা স ৃি কেরিছ আিমই আবার তা ন কের ফলব। িযহদার
ূ সব র এই ঘটনা ঘটােবা। ৫ বা ক, তুিম
তামার িনেজর জ য িবরাট একটা িকছরু খাঁজ করছ। িক এমন িবরাট িজিনষ খুঁেজা না। কারণ আিম সম লােকর ওপর
মারা ক ঘটনা ঘটােবা। িক তামােক আিম জীিবত ছেড় দব, তুিম যখােন খুশী পািলেয় যেত পােরা।”’” রভু এই কথা িল
বেলেছন।
অ যা য জািত িল স েক রভুর বাতাসমূহ

৪৬

১অ

যা য জািত িল স বে ভাববাদী িযরিময়র কােছ এই বাতা িল এেসিছল।
িমশর স বে বাতা

২ এই

বাতা হল িমশর ও িমশেরর রাজা ফেরৗণ-নেখার স যবািহনীর জে য। নেখার স যরা ফরাৎ নদীর তীের
ককমীশ শহের বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসেরর কােছ পরািজত হেয়িছল। রাজা যািশেয়র পু র রাজা িযেহায়াকীম যখন তার
রাজে বর চতুথ বছের িছল সই সময় নবূখ িরৎসর ফেরৗন-নেখার স যেদর পরািজত কেরিছল। এই হল িমশর স িকত
রভুর বাতা:
৩ “ তামরা ছাট এবং বড ় ঢাল িনেয়
যুে র জ য এিগেয় যাও।
৪ স যরা, তামরা তামােদর অ বেদর র ত করেব
এবং তােদর ওপর বসেব।
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যু ে ে রর ভতের বারভােব এিগেয় যাও।
তামােদর িশর রাণ পের নাও;
তামােদর বশােক ঘষা-মাজা কের নাও
এবং তামােদর বম পের নাও।
৫ আিম িক দখেত পাি ?
স যরা ভীত স র হেয় ছেট
ু পালাে ।
তােদর সাহসী স যরা পরািজত।
তারা ত দৗডে় , িপছন িফের তাকাে না।
সখােন চতুিদেক িবপদ।”
রভু এই কথা িল বলেলন।
৬ “ তগামী লাকরা আর দৗডে় ত পারেছ না।
শি শালী স যরা পালােত পারেছ না।
তারা হাঁচট খেয় পেড় যাে ।
ফরাৎ নদীর তীের, উ রিদেক এই ঘটনা ঘটেব।
৭ নীল নেদর মেতা ক এিগেয় আসেছ?
ক এিগেয় আসেছ তগামী শি শালী নদীর মেতা?
৮ িমশর নীল নেদর মেতা জেগ ওেঠা,
একিট বগবান ও শি শালী নদীর মত।
শি শালী তগামী নদীর মেতা
য আসেছ স িমশর।
িমশর বলল, ‘আিম আসব এবং প ৃিথবীেক রাস করব।
আিম বংস করব শহর িলেক এবং সই শহেরর মানুষেক।’
৯ অ বােরাহী স যরা যুে ঝাঁিপেয় পেডা় ।
রথচালকরা, ত ছাটাও রেথর চাকা।
বীর যা া এিগেয় চেলা।
কূ শ এবং পূিটয় স যগণ, তামােদর বম িল বহন কর।
লূদীয় স যগণ, তামােদর ধনুক েলা যবহার কর।
১০ “িক স সময় আমােদর রভু সবশি মান জয়ী হেবন।
সই সময় িতিন তােদর যা য শাি দেবন।
রভুর তরবাির তত ণ হ যা কের যােব
যত ণ না তােদর রে র জ য তাঁর ত ৃ া িনবারন হয়।
এটা হেব কারণ আমােদর মািলক, রভু সবশি মােনর জ য একিট উৎসগ আেছ।
ফরাৎ নদীর ধাের ঐ দেশর উ র িদেক িমশেরর স যদল হল সই উৎসগ।
তাই এ িল ঘটেব।
১১ “িমশর তুিম তামার রেয়াজনীয় ওষুেধর জ য িগিলয়েদ যােব।
তুিম রচরু ওষুধ পােব িক তােত তামার কাজ হেব না।
তুিম কখনও সু হেয় উঠেব না।
তামার ত কানিদন সারেব না।
১২ অ যা য জািত িল তামার কা া নেত পােব।
তামার কা া শানা যােব সম র প ৃিথবী জেু ড।়
কারণ একজন ‘বীরেযা া’ আর এক জেনর ওপর মিড় খেয় পডে় ব।
িক তারা জেনই এক সে মািটেত আছাড় খােব।”
১৩ নবূখ িরৎসর আসেছ িমশর আ রমণ করেত। এই যাপাের রভুর বাতা এল ভাববাদী িযরিময়র কােছ।
১৪ “িমশের, িমে াল শহের,
নােফ এবং তফে হষ শহেরও
এই বাতা ঘাষণা কের দাও।
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‘যুে র জ য র ত হও।
কন? কারণ তামােদর চারপােশর সম জািতসমূহ তরবাির বারা িনহত হে ।’
১৫ িমশর, তামার শি শালী স যরা িনহত হেব।
তারা আর উেঠ দাঁডা় েত পারেব না।
কারণ তারা উেঠ দাঁডা় েত গেলই রভু তােদর ধা া মের ফেল দেবন।
১৬ ঐ স যরা বার বার হাঁচট খেয়
এেক অে যর ঘােডর় ওপর পডে় ব।
তারা বলেব, ‘চেলা, ওেঠা, আমরা িফের যাই িনেজেদর দেশ,
িনেজেদর লােকর কােছ।
শ রা আমােদর পরািজত কেরেছ
সুতরাং আমােদর তা চেল যেতই হেব।’
১৭ তােদর বেদেশ িফের িগেয় স যরা বলেব,
‘ফেরৗণ ধু মুেখ বড় বড় কথা বেল।
রাজার গৗরেবর সময় ফিু রেয় গেছ।’”
১৮ এ হল রাজার বাণী।
রাজাই হেলন রভু সবশি মান।
“আিম আিছ এটা যমন িনি ত, আিম রিত িত িদি ,
এক মতাশালী নতা আসেব।
স হেব সমুে রর সি কেট ি র ভােব দাঁিডে় য় থাকা তােবার এবং কিমল পবেতর মেতা িবশাল।
১৯ িমশেরর লাকরা, িজিনসপ র িছেয় িনেয় িনবাসেন যাবার জ য র ত হও।
কারণ নােফ ও অ যা য শহর িল বংস হেয় শূ য ম ভূিমেত পিরণত হেব,
কউ সখােন বাস করেব না।
২০ “িমশর হল একিট পসী গাইেয়র মেতা,
িক তােক িবর করেত উ র িদক থেক ঘাডা় দংশক মািছ আসেছ।
২১ িমশর সনাবািহনীর ভাডা় েট স যরা হল ত ণী গাভীর মেতা।
তারা কখেনা শি শালী আ রমেণর িব ে লডে় ত পারেব না।
তারা দৗেড় পালােব।
তােদরও শষ হবার সময় ঘিনেয় আসেছ।
শী রই তারা শাি পােব।
২২ িমশর ধু সােপর মেতা িহি হ শদ কের ফঁস
ু েব
আর পালােনার চ া করেব।
শ প এমশঃ তার কােছ এিগেয় আসেব।
এবং িমশেরর স যরা ধু আ রাণ চ া কের যােব িক কের পািলেয় যাওয়া যায়।
শ দল কু ঠার িনেয় িমশরেক আ রমণ করেব।
তারা যন গাছ কেট ফলেছ এমন লাকেদর মত।”
২৩ রভু এই কথা িল বেলন,
“অরে যর গাছ কাটার মেতা
তারা িমশেরর স যেদর কেট ফলেব।
িমশেরর স য সং যা অসং য হেলও তারা কউ ছাডা় পােব না।
শ পে র স যরা হল প পােলর মেতা অ নিত।
২৪ িমশর লি ত হেব।
উ েরর শ প তােক পরািজত করেব।”
২৫ রভু সবশি মান, ই রােয়েলর ঈ বর বেলন, “খুব শী রই আিম থী
দর দবতা, অে ানেক শাি দব। এবং আিম
ফেরৗণেক, িমশরেক ও তার দবতােদরও শাি দব। ফেরৗেণর ওপর িনভরশীল লাকেদরও আিম শাি দব। ২৬ শ পে র
কােছ আিম ঐ লাকেদর পরািজত করব। শ েসনা তােদর হ যা করেত চায়। আিম ঐ লাকেদর বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসর
ও তার অনুচরেদর হােত তুেল দব।
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“অতীেত িমশের শাি িবরাজ করেতা। এবং এই সম সম যা িল কেট যাবার পর িমশের আবার শাি িফের আসেব।”
রভু এই কথা বলেলন।
উ র ই রােয়েলর জ য বাতা
২৭ “যােকাব,

আমার অনুচর, আমার সবক, ভীত হেয়া না।
ভয় পও না ই রােয়ল।
আিম তামােক ঐ সব দূর দেশর হাত থেক র া করব।
তামার িনবািসত স ানেদর আিম র া করব।
যােকােব আবার িনরাপ া ও শাি িফের আসেব।
কউ আর তােক ভয় দখােত পারেব না।”
২৮ রভু এই কথা িল বেলিছেলন,
“যােকাব আমার সবক, ভয় পও না।
আিম তামার সে আিছ।
আিম তামােক িভ জায়গায় পািঠেয়িছ
িক তামােক পুেরাপুির বংস কিরিন।
অথচ আিম অ যা য দশ েলােক বংস কের দব।
খারাপ কাজ করার ফল ব প তুিম আজ সাজা রা ।
আিম তামােক শাি না িদেয় ছেড় িদেত পাির না।
আিম তামােক শাি দব, িক আিম সিট যায়পরায়ণভােব করব।”
পেল ীয়েদর িবষেয় বাতা
১ পেল

ীয়েদর স বে ভাববাদী িযরিময়র কােছ রভুর বাতা এেসিছল। ফেরৗণ ঘসা শহর আ রমেণর আেগ এই

৪৭ বাতা এেসিছল।
২

রভু বেলেছন:
“ দখ, শ পে র সনারা উ ের একি রত হে ।
তারা এিগেয় আসেছ কূ লছাপােনা রবল নদীর মেতা।
ঐ স যদল সম র দশিটেক এবং তার সম শহর েলােক
এক শি শালী ব যার মত ঢেক দেব।
সম শহেরর এবং গাটা দেশর মানুষ
সাহাে যর জ য িচৎকার কের উঠেব।
৩ তারা নেত পােব ছট ঘাডা় র ুেরর শদ।
ু
নেত পােব তী র গিতেত ছেট
ু আসা রেথর চাকার শদ।
িপতারা তােদর স ানেদর র া করেত পারেব না।
তারা এত বল হেয় পডে় ব য সাহা য করার শি ও তােদর মে য অবিশ থাকেব না।
৪ পেল ীয় লাকেদর বংেসর সময় আসেছ।
যারা সার ও সীেদােনর লাকেদর সাহা য কেরিছল
তােদর বংেসর সময় আসেছ।
শী রই রভু পেল ীয় লাকেদর বংস করেবন।
িতিন বংস করেবন কে ার বীেপর জীিবত অবিশ লাকেদরও।
৫ ঘসার লাকরা তােদর মাথা কামােব এবং শাক রকাশ করেব।
অি েলােনর লাকরা চপ
ু কের থাকেব।
উপ যকায় বঁেচ যাওয়া লাকরা, তামরা আর কত িদন িনেজেদর আহত করেব?
৬ “ রভুর তরবাির, তুিম এখেনা িফের যাওিন।
আর কতিদন এইভােব যু কের যােব?
যাও এবার তামার খােপ িফের যাও
এবং ি র হও।
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হ রভুর তরবাির, িক কের তুিম রভুর আেদশ অ রা য করেত পােরা
এবং তামার খােপ িফের িগেয় িব রাম িনেত পােরা?
রভুই তাঁর তরবািরেক আেদশ িদেয়েছন
অি েলান শহর এবং সমু র উপকূ লবতী অ লেক আ রমণ করার জ য।”
মায়াব স বে বাতা
১

মায়াব দশ স বে হল এই বাতা। রভু সবশি মান, ই রােয়েলর ঈ বর বেলন:

৪৮ “নেবা পবেতর জ য খুব খারাপ হেব।

নেবা পবত বংস হেয় যােব।
িকিরয়াথিয়মেক অপদ করা হেব
এবং তােক দখল করা হেব।
ঐ শি শালী জায়গািটেক
অবদিমত ও বংস করা হেব।
২ মায়ােবর আর কখেনা রশংসা করা হেব না।
িহ েবােনর লাকরা মায়ােবর পরাজেয়র পিরক না করেব।
তারা বলেব, ‘এেসা, আমরা ঐ দশিট শষ কের িদই।’
ম েমনা, তুিমও িন ুপ হেয় যােব।
রভুর তরবাির তামােকও তাডা় করেব।
৩ হােরাণিয়ম থেক কা ার রাল উঠেছ শান।
তারা িবশ ৃ ল অব া ও বংস দেখ কাঁদেছ।
৪ মায়াব বংস হেব।
তার স ানরা সাহাে যর জ য িচৎকার কের কাঁদেব।
৫ মায়ােবর লাকরা কাঁদেত কাঁদেত
লূহীেতর ফটু পাত িদেয় হাঁটেব।
তােদর সই বদনািবধুর কা ার আওয়াজ শানা যােব
হােরাণিয়ম শহেরর রা া থেক।
৬ বাঁচার জ য পালাও। দৗেডা় ও!
ঝােপর ছাট ছাট শকড় যমন ম ঝেড় উেড় যায় সই ভােব পািলেয় যাও।
৭ “ তামরা যা তরী কেরিছেল তােত তামােদর িব বাস আেছ, িব বাস আেছ তামােদর স েদ।
তাই তামরা ব ী হেব।
তামােদর দবতা কেমাশ ¶¶ কও িনবাসেন পাঠােনা হেব ব ী কের িনেয় িগেয়।
তার যাজক এবং আিধকািরকেদরও ব ী কের িনেয় যাওয়া হেব।
৮ বংস আসেব রে যক শহেরর িব ে যু করেত।
কান শহর পালােত পারেব না।
এই উপ যকা বংস হেয় যােব।
উ সমতলভূিমও বংস হেব।
রভু যেহতু বেলেছন এই িল ঘটেব,
তাই এ িল ঘটেবই।
৯ মায়ােবর সম জিমেত নুন ছিডে় য় দাও।
এই দশ শূ য ম ভূিমেত পিরণত হেব।
মায়ােবর শহর িল
শূ য শহরসমূেহ পিরণত হেব।
১০ যিদ কান যি
রভুর িনেদশ মেতা তার তরবাির যবহার না কের
এবং হ যা কের তাহেল সই যি র জীবেন িবপযয় আসেব।
¶¶৪৮:৭

কেমাশ মায়ােবর লাকেদর দবতা।
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মায়াব কখনও অশাি িক তা জানেত পােরিন।
মায়াব িছল িনিদ ােন সি ত রাখা সুরার মেতা ি র।
তােক কখনও এক পা র থেক অ য পাে র ঢালা হয়িন।
তােক কখনও িনবাসেনর জ য ব ী কের িনেয় যাওয়া হয়িন।
তাই তার বাদ আেগর মেতাই অিভ
এবং তার গে রও পিরবতন হয়িন।”
১২ রভু বেলেছন,
“িক শী রই আিম িকছ ু লাক পাঠাব যারা তামােক
সুরার মেতা এক পা র থেক অ য পাে র ঢালেব।
তারপর তারা শূ য পাে রর মেতা আছাড় মের
তামােক টুকেরা টুকেরা করেব।”
১৩ তখন মায়ােবর লাকরা তােদর মূি কেমােশর জ য লি ত হেব। বেথেল ই রােয়েলর লাকরাও মূি েক িব বাস
কেরিছল এবং যখন ঐ মূি তােদর কান ভােবই সাহা য করেত পােরিন তখন তারা হতবুি হেয় পেডি় ছল। মায়ােবর সই
রকমই হেব।
১৪ “তুিম বলেত পােরা না, ‘আমরা ভােলা স য।
আমরা যু ে ে র সাহসী।’
১৫ শ
প মায়াব আ রমণ করেব।
তারা মায়াব শহর িলর ভতের ঢুেক স িলেক বংস কের দেব।
গণ হ যার সময় মায়ােবর সবেচেয় শি শালী যুবকরা মারা যােব।”
এই বাতা হল রাজার।
রাজার নাম হল রভু সবশি মান।
১৬ “ মায়ােবর বংস হেব শী রই।
মায়ােবর পিরসমাি খুব কােছ এিগেয় আসেছ।
১৭ মায়ােবর রিতেবশী লাকরা, তামরা ঐ দেশর জ য িচৎকার কের কাঁেদা!
লাকরা, তামরা জােনা য মায়াব কতখািন িব যাত
তাই তার জ য কাঁেদা।
এই িবলাপ গীত গাও: ‘রাজার শাসন শষ।
মায়ােবর শি ও গৗরব শষ হেয় গেছ।’
১৮ “ তামরা দীেবােনর লাকরা,
তামােদর র ার জায়গা থেক নেম এেসা।
কারণ বংসকারী আসেছ।
স এেস তামােদর সম শি শালী শহর েলােক ভে ঁিডে় য় দেব।
১৯ “অেরােয়র লাকরা, রা ায় দাঁিডে় য় ল ্য কের দেখা
একজন পু ষ ও নারী দৗেড় পালাে ।
ওেদর িজ াসা কেরা িক হেয়েছ।
২০ “ মায়াব বংস হেব এবং ল ায় ভের যােব।
মায়াব ধু কাঁদেব আর কাঁদেব।
অেণান নদীেত ঘাষণা হে
মায়াব বংস হেয় িগেয়েছ।
২১ উ সমতল ভূিমর লাকরাও শাি পােব।
হালন, যহস, মফাৎ শহের
শাি র িবধান এেস িগেয়েছ।
২২ িবচার দ উপি ত হেয়েছ
দীেবান, নেবা এবং বৎ-িদলাথিয়ম শহের।
২৩ িবচার দ উপি ত হেয়েছ
িকিরয়াথিয়ম, বৎগামূল এবং বৎ-িমেয়ান শহের।
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দ এেসেছ কিরেয়াৎ এবং ব রা শহর িলেত।
িবচার দ এেসেছ মায়ােবর কােছর ও দূেরর সম শহর িলেতও।
২৫ মায়ােবর সম শি িছ করা হেয়েছ।
মায়ােবর বা ভেঙ দওয়া হেয়েছ।”
রভু এই কথা বেলিছেলন।
২৬ “ মায়াব িনেজেক রভুর চেয়ও বশী
বপূণ ভেবিছল।
অতএব মায়াবেক শাি দাও যত ণ না স
মাতােলর মেতা টলেত টলেত হাঁেট, যত ণ না স বিম কের এবং তার ওপর িনেজই গডা় গিড় খায়!
মানুষ মায়াবেক িনেয় উপহাস করেব।
২৭ “ মায়াব তুিম সব সময় ই রােয়লেক িনেয় হাসাহািস কেরছ।
ই রােয়ল যখন একদল চােরর হােত ধরা পেডি় ছল তখন তুিম তােক িনেয় উপহাস কেরেছা, মজা কেরেছা।
তুিম সব সময় িনেজেক ই রােয়েলর থেক র বেল দািব কের এেসেছা।
যতবার তুিম ই রােয়েলর স বে কথা বেলছ, তুিম সব সময় এমন যবহার কেরছ যন তুিম তার চেয় ভােলা।
২৮ তামরা, মায়ােবর লাকরা, তামেদর শহর িল যাগ কর
এবং পাথর সমূেহর মােঝ বাস কর
যমন কের একিট ঘুঘু পাখী একিট হার রেবশমুেখ
তার বাসা তরী কের।”
২৯ “ মায়ােবর আ
িরতার কথা আমরা েনিছ।
স িছল ভীষণ অহ ারী।
হামবডা় ভাব দিখেয়
স িনেজেক কউ কটা রমাণ করার চ া করেতা।”
৩০ রভু বেলন, “আিম জািন য মায়াব খুব তাডা় তািড ় রেগ যায় এবং স িনেজই িনেজর বডা় ই কের বডা় য়।
িক তার সব বড় বড় কথাই িমে য।
স যা বেল তার িকছইু কের দখােত পাের না।
৩১ তাই আিম মায়ােবর জ য কাঁিদ।
কাঁিদ তার লাকেদর জ য।
আিম কাঁদলাম কীর- হেরেসর লাকেদর জ য।
৩২ যােসর লাকেদর জ য আিম যােসেরর সে কাঁদলাম।
িসব্মা অতীেত তামার রা া ত
সমু র উপকূ ল িঘের িব ৃত িছল যােসর পয ।
িক বংসকারী তামােদর ফসল ও রা া িনেয় িগেয়েছ।
৩৩ মায়ােবর িবশাল রা াে ত িলর থেক সম আন ও হািস অদ ৃ য হেয় িগেয়েছ।
আিম রা ার থেক রেসর রবাহ ব কের িদেয়িছ যােত আর কখনও রা ারস না বানােনা যায়।
কউ আর ও েলার ওপর িদেয় নাচেত নাচেত এবং গাইেত গাইেত না হাঁেট।
সখােন কান আনে র কালাহল থাকেব না।
৩৪ “িহ েবান ও ইিলয়ালী শহেরর মানুষ কাঁদেছ। সুদূর যহস শহর থেকও তােদর কা া শানা যাে । তােদর কা া শানা
যাে সায়র, হােরসুয়ম এবং ই -শিলশীয়া শহর থেকও। এমন িক িন রীম নদীর জল িকেয় িগেয়েছ। ৩৫ আিম মায়াবেক
সম উ ান িলেত হামবিল উৎসগ করা থেক িবরত করব। আিম মায়াবেক তােদর দবতােদর রিত নেব য দওয়া
থেক িবরত করব।” রভু এ িল বলেলন।
৩৬ “ মায়ােবর জ য আিম খুবই ঃিখত। শবযা রা কােল শাকস ীেতর সুর তালা বাঁিশর মেতা আমার দয় কাঁদেছ।
আিম কীর হেরেসর লাকেদর জ যও ঃিখত। তােদর সম ধনস ি লুঠ হেয় িগেয়েছ। ৩৭ রে যেকই শাক পালেনর
উে ে য মাথা যাডা় কেরেছ, দািড় কেটেছ, হাত কেট র পাত ঘিটেয়েছ। রে যেক শােকর পাশাক পেরেছ। ৩৮ মায়ােব
ম ৃতেদর জ য রে যক জায়গায় লােকরা, রে যক বািডর় মাথায় এবং সম জনসাধারে য কাঁদেছ। আিম মায়াবেক শূ য
পাে রর মেতা আছাড় মের ভে টুকেরা টুকেরা কেরিছ বেলই চািরিদেক এত শাক।” রভু এই কথা িল বেলিছেলন।
৩৯ “ মায়াব চণ
ু িবচূণ হেয় িগেয়েছ। মানুষ কাঁদেছ। মায়াব আ সমপণ কেরেছ এবং এখন ল ায় পেড় গেছ বেল অ য
দেশর মানুষ তােক িনেয় উপহাস করেছ। িক মায়ােব যা ঘেটেছ তােত তারা আতে পূণ।”
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রভু বেলন, “ দখ! একিট ঈগল পাখী আকাশ থেক নীেচর িদেক ধেয় আসেছ
আর তার ডানার পিরিধ িব ৃত হে মায়ােবর ওপর।
৪১ মায়ােবর শহর িল অিধকৃত হেব।
দূগ িদেয় ঘরা জায়গা িলও পরািজত হেব।
সই সময় মায়ােবর স যরা রসব বদনায় কাতর মিহলার মেতা ভীত হেয় পডে় ব।
৪২ পুেরা মায়াব দশটাই বংস হেয় যােব।
কননা তারা ভেবিছল য তারা রভুর থেকও বশী
বপূণ।”
৪৩ রভু এই কথা িল বেলন:
“ মায়ােবর লাকরা, ভীত হও, গভীর খাদ এবং ফাঁদ তামােদর জ য অেপ া করেছ।
৪৪ লাকরা ভেয় দৗডে় ব
এবং গভীর খাদ িলেত পডে় ব।
কউ যিদ সই খাদ বেয় বাইের উেঠ আেস, স মু হেব না
কারণ তােক ধরবার জ য ফাঁদ পাতা আেছ।
আিম মায়ােব শাি র বছর িনেয় আসব।”
রভু এই কথা িল বলেলন।
৪৫ “শ
বািহনীর ভেয় মানুষ িনরাপ ার জ য িহ েবান শহেরর িদেক ছটেব
ু
িক সখােনও তারা িনরাপদ নয়।
িহ েবােন আ ন বলেত
কেরেছ।
সীেহােনর শহর থেক এই আ েনর উৎপি ।
ঐ আ ন মায়ােবর নতােদর পুিডে় য় মারেব,
পুিডে় য় মারেব অহ ারী লাক েলােক।
৪৬ মায়াব তামার সি যই ঃসময় ঘিনেয় আসেছ।
তামার দবতা কেমাশ ও তার লাকরা বংস হেয় িগেয়েছ।
তামার ছেলেমেয়েদর ব ী কের ধের িনেয় যাওয়া হেয়েছ িনবাসেন।
৪৭ মায়ােবর লাকেদর িনবাসেন পাঠােনা হেলও
এমন একিদন আসেব যিদন তােদর সবাইেক আবার আিম মায়ােব িফিরেয় আনব।”
এই িছল রভুর বাতা।
মায়ােবর িবচারদ এখােনই শষ।
অে ান স বে বাতা
১ এই

হল রভুর বাতা অে ােনর লাকেদর জ য। রভু বেলেছন:

৪৯ “অে ােনর লাকরা তামরা িক ভােবা য

ই রােয়েলর লাকেদর কান স ান নই?
তামরা িক ভােবা সখােন কান উ রপু ষ নই
যারা তােদর িপতা মাতার ম ৃতু্যর পর দেশর ভার িনেত পাের?
হয়েতা এই কারেণই িক িম ম গােদর দশ িনেয় িনেয়িছল?”
২ রভু বেলন, “সময় আসেব যখন র বা অে ান দেশর রাজধানী,
লাকরাও যুে র শদ নেত পােব।
র বা শহরও বংস হেব।
শহেরর শূ য পাহাড় িলর মাথায় পেড় থাকেব বংস ূেপর জ াল।
এই শহেরর লাকরা ই রােয়লীয়েদর দশ ছাডে় ত বা য কেরিছল
িক পের ই রােয়ল তােদর দশ পুনরায় অিধকার করেব।”
রভু এই কথা িল বেলেছন।
৩ “িহ েবােনর মানুষ কাঁেদা! কারণ অয় শহর বংস হেয় িগেয়েছ।
র বা এবং অে ােনর ক যারা কাঁেদা!
শাক পাশাক পের কাঁেদা।
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ছেট
ু যাও িনরাপদ শহেরর খাঁেজ।
কারণ শ বািহনী আসেছ।
তারা দবতা িম মেক এবং তার যাজক ও কতােদর ধের িনেয় যােব।
৪ তামরা তামােদর শি িনেয় বডা় ই করেছা
িক তামরা সই শি হারােব।
তামরা ভেবিছেল তামােদর অথ তামােদর র া করেব।
তামরা ভেবিছেল তামােদর আ রমেণর কথা কউ ক নাও করেত পাের না।”
৫ িক
রভু সবশি মান বেলেছন:
“ তামােদর আিম চািরিদক থেক সম যায় জজিরত কের তুলব।
তামরা দৗেড় পালােব
এবং কউ তামােদর আর িফিরেয় আনেত পারেব না।”
৬ “অে ােনর লাকেদর ব ী কের িনবাসেন পাঠােনা হেলও সময় আসেব যখন আিম আবার তােদর িফিরেয় আনব।” এই
হল রভুর বাতা।
ইেদাম স বে বাতা
৭ এই

বাতা হল ইেদাম স বে । রভু সবশি মান বেলন:
“ তমেন িক আর কান ান নই?
ইেদােমর ানী যি রা িক উপেদশ িদেত স ম নয়?
তারা িক তােদর ান হািরেয় ফেলেছ?
৮ দদােনর লাকরা, দৗেড ় িগেয় লুিকেয় পেডা় ।
কারণ এেষৗেক তার পােপর জ য আিম শাি দব।
৯ “ রিমকরা, যারা রা াে ত থেক রা া সং রহ কের,
তারা েত িকছ ু রা া ছেড় রেখ যায়।
রাে র যিদ চার আেস তারা চিু র কের,
িক তারা সবিকছ ু চিু র কের না।
১০ িক আিম এেষৗেয়র সব িকছ িনেয় যােবা।
ু
যখােনই স লুিকেয় থাকু ক আিম তােক খুঁেজ বার করবই।
এেষৗেয়র স ান, আ ীয় বজন এবং রিতেবশীেদর হ যা করা হেব।
১১ তার স ানেদর দখােশানা করবার জ য কউ পেড ় থাকেব না।
তার রীরা কাউেকই পােব না যার ওপর িনভর করা যায়।”
১২ রভু যা বেলন তা হল এই: “িকছ মানুষ শাি র যা য না হেলও তােদর এই ক ভাগ করেত হেব। িক ইেদাম,
ু
তুিম শাি র যা য এবং তামােক সি যই শাি পেত হেব। তুিম শাি র হাত থেক পালােত পারেব না।” ১৩ রভু বেলেছন,
“আিম আমার শি র বারাই এই রিত িত করিছ: আিম রিত িত করিছ য ব রা শহর বংস হেব। ঐ শহর বংস ূেপ
পিরণত হেব। ব রা শহরেক লাকরা বংেসর উদাহরণ িহসােব নেব যখন তারা অ য শহর িলেত খারাপ ঘটনা ঘটাবার ইে
করেব। অ য দেশর মানুষ ঐ শহরেক অপমান করেব এবং ব রা শহেরর আেশ-পােশর শহর িলও িচরিদেনর জ য বংস ূেপ
পিরণত হেব।”
১৪ রভুর কাছ থেক এই বাতা আিম েনিছ।
এবং দশ িলেত িতিন একিট বাতাসহ তাঁর দূত পাঠােলন:
“ স যেদর একি রত কের
যুে র জ য র ত হও!
স যবািহনী সেমত ইেদােমর িদেক এিগেয় চেলা।
১৫ ইেদাম, আিম তামােক
বহীন কের দব।
মানুষ তামােক ঘ ৃণা করেব।
১৬ ইেদাম, তুিম অ য দশ িলেক ভয় দিখেয়িছেল।
তুিম িনেজেক ভেবিছেল
বপূণ কউ একজন।
িক আসেল তুিম তামার অহ ার বারা বাকা হেয় িগেয়িছেল।
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তামার অহ ারই তামার কাল হল।
ইেদাম, তুিম পাহােডর় চূডা় য় একিট সুরি ত বাডী় তরী কের়িছেল।
িক তুিম যিদ ঈগল পাখীরা যখােন তােদর বাসা বাঁেধ সই উ তায় একিট বাডী় তরী করেত
এবং সখােন থাকেত, তাহেলও তামােক আিম টেন নীেচ নামাতাম।”
রভু এই কথা িল বেলিছেলন।
১৭ “ইেদাম বংস হেয় যােব।
শহেরর রব া দেখ লােকরা শাকাহত হেব।
বংস রা শহর িল দেখ লাকরা িব য় িব বল হেয় যােব।
তারা বং রা শহর িলর িদেক িব য় িব বল হেয় িশ দেব।
১৮ সেদাম ঘেমারা এবং তার আশপােশর শহেরর মেতা ইেদামও বংস হেয় যােব।
কান মানুষ আর সখােন জীিবত থাকেব না।”
রভু এই কথা িল বলেলন।
১৯ “যদন নদীর তীরবতী ঝাপ থেক কখেনা কখেনা একিট িসংহ বিরেয় আসেব। সই িসংহ হানা দেব মষ ও বাছেরর
ু
আ ানায়। আিমও সই িসংেহর মেতা হানা দব ইেদােম। ভয় দখাব ঐ লাকেদর। তারা দৗেড় পালােব। তােদর কান যুবক
আমােক থামেত পারেব না। আমার মত ক আেছ? ক আমার রিত বি বতা করেব? তােদর কান মষপালক ( নতারা)
আমার িব ে দাঁডা় েত পাের না।”
২০ ইেদােমর লাকেদর িনেয় রভু িক করেবন
তার পিরক না শান।
শান তমেনর লাকেদর িনেয়
রভু িক িস া িনেয়েছন।
শ রা ইেদােমর পােলর ( লাকরা) ছাট ছাট ছেলেমেয়েদর জার কের টেন িনেয় যােব।
ইেদােমর ত ৃণভূিম িকেয় যােব
তােদর কৃতকেমর জ য।
২১ ইেদামেদর পতেনর শেদ
প ৃিথবী কঁেপ উঠেব।
তােদর কা া
সই সূফ সাগর পয শানা যােব।
২২ রভু হেবন তার িশকােরর ওপর উড ় একিট ঈগল পাখীর মত।
িতিন হেবন ব রা শহেরর ওপর তার ডানা ছডা় েনা একিট ঈগল পাখীর মত।
সই সময় ইেদােমর স যরা ভয় পেয় যােব
এবং িশ রসবরত একিট মিহলার মত কাঁদেব।
দে শক স বে বাতা
২৩ এই

বাতািট দে শক স বে :
“হমাৎ এবং অপদ শহর িল আতি ত
কারণ তারা খারাপ খবরিট নেত পেয়েছ।
তারা িন ৎসাহ হেয় পেডে় ছ।
তারা অশা সমুে রর মত অশা হেয়েছ।
২৪ দে শক শহর বল হেয় িগেয়েছ।
শহেরর মানুষ পালােত চায়।
তারা আতি ত।
কারণ তারা অনুভব করেছ য রণার ক ।
স য রণা যন রসব বদনায় কাতর মিহলার মেতা।”
২৫ “দে শক হল সুেখর শহর।
এখনও সখানকার মানুষ ঐ ‘মজার শহর’ ছেড় চেল যায়িন।
২৬ সুতরাং শহেরর যুবকরা মারা যােব চৗরা ার ওপর।
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সিনকেদরও একই সমেয় হ যা করা হেব।”
রভু সবশি মান এই কথা িল বেলেছন।
২৭ “আিম দে শক শহেরর রাচীের আ ন লািগেয় দব।
ঐ আ ন িব হদেদর শি শালী দূগ েলােক স ূণ েপ পুিডে় য় দেব।”
কদর এবং হাৎেসার স বে বাতা
২৮ এই

বাতা হল কদর পিরবারেগা ী এবং হাৎেসােরর শাসকব ৃে র স বে । বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসর তােদর যুে
পরািজত কেরিছল। রভু বেলেছন:
“যাও কদর পিরবারেগা ীেক আ রমণ কেরা।
বংস কের দাও পূেবর লাকেদর।
২৯ তােদর তাঁবু এবং মেষর পালেক িনেয় যাওয়া হেব।
তােদর ধনস দ ও সম তি -ত াও িনেয় নওয়া হেব।
শ প তােদর উটও িনেয় যােব।
লাকরা িচৎকার কের বলেব:
‘আমােদর চািরিদেক ভয় র সব ঘটনা ঘটেছ।’
৩০ হাৎেসােরর লাকরা, তাডা় তািড ় পালাও
লুেকােনার গাপন জায়গা খুঁেজ নাও।”
এই হল রভুর বাতা।
“নবূখ িরৎসর তামােদর পরািজত করার জ য
একিট বদনাদায়ক পিরক না কেরেছ।”
৩১ “ সখােন একিট দশ আেছ য িনেজেক িনরাপদ মেন কের।
ঐ দেশর কান ফটক নই, সীমানায় কান কাঁটা তােরর বডা় জাল নই।
সই দেশর আেশপােশ কান মানুষ থােক না।
রভু বলেলন, ‘ঐ দশেক আ রমণ কেরা।’”
৩২ “শ
বািহনী তােদর বাছরু ও উট চিু র কের িনেয় যােব।
তারা তােদর িটর কাণা কােট।
বশ, আিম তােদর দৗড় কিরেয় িনেয় যাব প ৃিথবীর আর এক রাে ।
এবং রে যক জায়গােতই তােদর জীবন সম যায় জজিরত কের তুলব।”
এই হল রভুর বাতা।
৩৩ “হাৎেসার নােমর এই দশিটেত ধু কু কু র ঘুের বডা় েব।
এখােন কান মানুষ থাকেব না।
িচরকােলর জ য এই দশ শূ য ম ভূিমেত পিরণত হেব।”
এলম স বে বাতা
৩৪ িযহদার

ূ রাজা িসিদিকয়র রাজে বর েত ভাববাদী িযরিময় রভুর কাছ থেক একিট বাতা পেয়িছল। বাতািট িছল
এলম স বে ।
৩৫ রভু সবশি মান বেলেছন,
“এলেমর সব থেক শি শালী অ র হল ধনুক।
আিম সই ধনুক শী রই ভেঙ দব।
৩৬ আিম এলেমর িব ে চারিট বায়ুসমূহেক পঠাব।
আিম ঐ লাক িলেক প ৃিথবীর রে যকিট জায়গায় পাঠাব যখােন চারিট বায়ুসমূহ বয়।
তারপর তােদর ব ী কের িবিভ দেশ িনবাসেন পাঠােনা হেব।
৩৭ আিম তােদর শ
েদর চােখর সামেন
এলমেক টুকেরা টুকেরা কের কাটব।
আিম এলেমর ওপর মারা ক অশাি আনব।
আিম আমার রাধ তােদর দখাব।”
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এই হল রভুর বাতা।
“এলমেক তাডা় করার জ য আিম আমার তরবাির পাঠাব।
এলেমর লাকেদর শষ না করা পয আমার তরবাির িফের আসেব না।
৩৮ আিম এলমেক দখাব য আমার দমন ক ৃ ব আেছ।
আিম এলেমর রাজা ও তার সভাসদেদর বংস করব।”
এই হল রভুর বাতা।
৩৯ “িক ভিব যেত আবার আিম এলেমর জ য ভ খবর বেয় আনব।”
এই হল রভুর বাতা।
বািবল স েক একিট বাতা
১

রভুর এই বাতািট বািবল দশ ও বািবলীয়েদর স েক। িযরিময়র মা যেম রভু এই বাতা িল জািনেয়েছন।
জািত িলর মে য এই ঘাষণা কের দাও!
পুেরা বাতািট পেড় বল
‘বািবেলর জািতেক ব ী করা হেব।
বল মূি লি ত হেব।
মেরাদক মূি খুবই ভীত হেয় পডে় ব।
বািবেলর দবমূি েদর ল ায় পডে় ত হেব।
তার দবমূি িল রচ ভয় পােব।’
৩ উ েরর একিট জািত বািবলেক আ রমণ করেব।
এই জািতর আ রমেণ বািবল এক
ম ভূিমেত পিরণত হেব।
কান মানুষই সখােন বাস করেত পারেব না।
ধু মানুষই নয় জীবজ রাও ঐ জায়গা ছেড় পািলেয় আসেব।”
৪ রভু বলেলন, “ঐ সমেয়
ই রােয়ল ও িযহদার
ূ অিধবাসীরা এক র িমিলত হেব।
কাঁদেত কাঁদেত লােকরা একে র খুঁেজ িফরেব
রভু, তােদর ঈ বরেক।
৫ ঐসব লাকরা িসেয়ােন যাওয়ার পথ জানেত চাইেব।
তারপর তারা িসেয়ােনর উে ে য রওনা হেব।
যেত যেত তারা এেক অপেরর উে ে য বলেব, ‘এস, আমরা রভুর সে িমিলত হই।
এেসা, আমরা এক চিু কির যা িচরকাল ায়ী হেব।
একটা চিু করা যাক যা আমরা কখনও ভুলব না।’
৬ “আমার লাকরা হািরেয় যাওয়া মেষর মেতা।
তােদর মষপালকরা ( নতারা) তােদর ভুলপেথ চািলত কেরেছ।
নানা পাহােড় পবতমালায় তােদর পথহারা কেরেছ।
লাকরা উ রাে র মেতা এক পবত থেক অ য পবেত রমণ কেরেছ।
তারা তােদর িব রােমর জায়গা ভুেল িগেয়েছ।
৭ যারা আমার লাকেদর দেখেছ তারাই তােদর আঘাত কেরেছ।
এবং ঐসব শ রা বেলেছ,
‘আমরা মােটই অ যায় কিরিন।
ঐসব লাকরা রভুর িব ে পাপ কাজ কেরেছ।
এই রভুই তােদর সি যকােরর িব রাম ল।
এই রভুই তােদর ঈ বর যা তােদর িপতারাও িব বাস করত।’
৮ “বািবল ছেড ় পািলেয় এস।
বািবলেদর দশ যাগ কর।
এবং পােলর আ য়ান ছাগেলর মেতা হও। ( রকৃত নতার মেতা জনগণেক নত ৃ ব দাও।)
৯ আিম উ েরর অেনক জািতেক একি রত করব।

৫০
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এই িমিলত জািতর দল বািবেলর িব ে যু করেত র ত হেব।
উ র িদেকর লাকরাই বািবেলর দখল নেব।
ঐ সব জািতর লাকরা বািবেলর িদেক অেনক তীর ছঁডু ে় ব।
ঐ সব তীর িল যু ে র থেক খািল হােত িফের না আসা স যেদর মেতা হেব।
অথাৎ রিতিট তীরই তার ল ্যব েক আঘাত করেব।
১০ শ
রা কল্দীয় লাকেদর সম ধনস দ িনেয় নেব।
স যরা যা খুশী তাই নেব।”
রভু এই িল বলেলন।
১১ “বািবল তামরা উ িসত এবং খুশী।
তামরা আমার দশ অিধকার কেরছ।
শ য
র িলেত ছাট ছাট গ র মত
তামরা চািরিদেক ন ৃ য কের বডা় ।
তামােদর উ াস যন
ঘাডা় র সুখী ডােকর মেতা।
১২ এখন তামার মা হতবুি হেয় যােব।
য মা তামার জ দা রী স িব রত হেব।
বািবল সম জািত িলর মে য কম
বপূণ হেব।
তার অব া হেব , পির য ম ভূিমর মেতা।
১৩ রভু তাঁর রাধ রকাশ করেবন।
ফেল কান মানুষই সখােন বাস করেত পারেব না।
বািবল পুেরাপুির পির য হেব।
বািবেলর ওপর িদেয় যারাই যােব তারাই ভীতস র হেয় পডে় ব।
বািবেলর বংস ূপ দেখ রে যেকই মাথা নাডে় ব।
১৪ “বািবেলর িব ে যুে র জ য র ত হও।
তীর াজ স যরা বািবেলর িদেক তীর ছাঁড।়
একটা তীরও রেখ িদও না।
কারণ বািবল রভুর িব ে পাপ কাজ কেরেছ।”
১৫ বািবলেক চািরিদক থেক িঘের রাখা স যরা
যু িবজেয়র নাদ গজন করল।
বািবল আ সমপণ কেরেছ।
তার রাচীর এবং গ িল ভেঙ ফলা হেয়েছ।
এইসব লাকেদর যা শাি পাওনা িছল
রভু তা িদে ন।
অ য জািত িলর রিত বািবল য কাজ কেরেছ জািত িলর উিচৎ
বািবলেক তার জ য যা য শাি দওয়া।
১৬ বািবেলর লাকেদর চাষবাস করেত িদও না।
তােদর শ য সং রহ করেত িদও না।
বািবেলর স যরা অেনক ব ীেক তােদর শহের এেনিছল।
িক এখন শ
স যরা এেসেছ।
তাই এখন ঐসব ব ীরা তােদর ঘের িফের যাে ।
ঐসব ব ীরা তােদর িনেজেদর দেশ িফের যাে ।
১৭ “ই রােয়ল সারা দেশ ছিডে় য় িছিটেয় থাকা মেষর পােলর মেতা।
িসংহসমূেহর তাডা় খাওয়া মেষর মত ই রােয়ল ছিডে় য় পডে় ছ।
রথম আ রমণকারী িসংহ হল অশূেরর রাজা।
এবং শষ আ রমণকারী য িসংহ ই রােয়েলর হাডে় গাড় ঁিডে় য় দেব
স হল বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসর।
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রভু সবশি মান ই রােয়েলর ঈ বর বেলন,
‘আিম খুব শী রই বািবল এবং তার রাজােক শাি দব।
অশূেরর রাজােক আিম যমন শাি িদেয়িছ বািবলেক আিম তমনই শাি দব।
১৯ “‘আিম ই রােয়লেক তার িনেজর শ য
েত িফিরেয় আনব।
কিমল পাহােডর় ওপর এবং বাশেনর সমতেল য সম শ য জ ায়,
ই রােয়লীয়রা তাই খােব।
ই রিয়ম এবং িগিলয়েদর পাব য দশ িলেত তারা পট ভের খােব।’”
২০ রভু বেলন, “ সই সময় লাকরা ই রােয়েলর দাষ
িট খুঁজেত জারদার ভােব চ া করেব।
িক খুঁেজ পাওয়ার মত কান দাষ থাকেব না।
লাকরা িযহদার
ূ পাপও খুঁেজ বার করেত চ া করেব।
িক তারা কান পাপ খুঁেজ পােব না।
কন? কারণ আিমই ই রােয়েলর ও িযহদার
ূ িকছ ু বঁেচ যাওয়া লাকেদর পাপসমূহ মা করব এবং আিম তােদর র া করব।”
২১ রভু বলেলন, “মরাথিয়ম আ রমণ কর।
পেকােদর লাকেদর আ রমণ কর।
তােদর হ যা কের পুেরাপুির বংস কর।
আিম যা আেদশ করিছ তাই কর।
২২ “ গাটা দশ জেু ড ় যুে র দামামা শানা যাে ।
এটা যাপক বংেসর দামামা।
২৩ ‘সম র প ৃিথবীর হাতুিড’় বেল পিরিচত িছল বািবল।
িক এখন এই ‘হাতুিডই় ’ খ িবখ ।
সম জািত িলর মে য
বািবলই সব চেয় বশী বংস রা হেয়েছ।
২৪ বািবল, তামার জ য আিম একটা ফাঁদ পেতিছলাম।
এবং তা জানার আেগই সই ফাঁেদ তুিম ধরা পেডছ় ।
তামরা রভুর িব ে যু কেরছ।
তাই তামােদর খুঁেজ ব ী করা হেয়েছ।
২৫ রভু তাঁর অ র ভা ার খুলেলন।
রভু তাঁর রােধর অ র িল বার কের আনেলন।
রভু ঈ বর সবশি মান ঐসব অ র িল আনেলন
কারণ কলদীয়েদর দেশ তাঁর িকছ ু কাজ আেছ।
২৬ “দূ র দেশর লাকরা, তামরা বািবেলর িব ে দাঁডা় ও।
বািবেলর শ য ভা ার ভে খুেল ফল।
বািবলেক পুেরাপুির বংস কেরা।
কাউেক জীিবত রেখা না।
অেনক শ যেক যমন ূপীকৃত করা হয়, তমন বািবলবাসীেদর ম ৃতেদহ িল ূপীকৃত কর।
২৭ বািবেলর সম যুবক ষাঁডে় দর ( লাকেদর) হ যা কর।
জ েদর মত তােদর বধ কর।
তােদর পরা করার সময় এেস িগেয়েছ, তাই এটা তােদর পে খুবই খারাপ হেব।
তােদর শাি পাওয়ার সময় হেয়েছ।
২৮ বািবল থেক লাক ছেট পালাে ।
ু
তারা ঐ দশ থেক পািলেয় যাে এবং এইসব লাকরা িসেয়ােনর িদেক আসেছ।
তারা রে যকেক রভুর বংসলীলার কথা বলেছ।
তারা লাকেদর বলেছ য, রভু বািবলেক উপযু শাি িদে ন।
বািবল রভুর উপাসনাগ ৃহ বংস কেরিছল তাই রভু বািবলেক বংস করেছন।
২৯ “তীর াজেদর ডােকা।
তােদর বািবলেক আ রমণ করেত বল।
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ঐ সব তীর াজেদর শহেরর চািরিদক িঘের ফলেত বল।
কাউেক পালােত িদও না।
বািবলেক তােদর অপকেমর উপযু শাি দাও।
স অ য জািতেদর জ য যা কেরিছল, তােকও তাই কেরা।
বািবলীয়রা রভুেক স ান কেরিন।
তারা ই রােয়েলর পিব র একজেনর সে খুব ঢ় যবহার কেরেছ।
অতএব বািবলেক শাি দাও।
৩০ বািবেলর যুবকেদর রা ায় হ যা করা হেব।
তার সম স য ঐিদন মারা যােব।”
এই হল রভুর বাতা।
৩১ “বািবেলর লাকরা, তামরা খুবই অহ ারী।
এবং আিম তামােদর িব ে ।”
আমােদর মািলক, রভু সবশি মান এই কথা িল বেলন।
৩২ “গিবত বািবল হাঁচট খােব এবং পেড ় যােব।
কউই তােক তুেল ধরেত এিগেয় আসেব না।
আিম তার শহর িলেত আ ন ধিরেয় দব।
এই আ ন শহেরর রে যকেক এবং তার চারপােশর রে যকিট িজিনষেক স ূণ েপ পুিডে় য় দেব।”
৩৩ রভু সবশি মান বেলন:
“ই রােয়ল এবং িযহদার
লাকরা হল দাস।
ূ
শ রা তােদর িনেয় িগেয়িছল এবং শ রা ই রােয়েলর লাকেদর যেত দয়িন।
৩৪ িক ঈ বর ঐসব লাকেদর িফিরেয় আনেবন।
তাঁর নাম হল রভু ঈ বর সবশি মান।
িতিন ঐসব লাকেদর সবশি িদেয় র া করেবন।
িতিন তােদর র া করেবন যােত িতিন দশিটেক িব রাম িদেত পােরন।
িক বািবলবাসীেদর কান িব রাম থাকেব না।”
৩৫ রভু বেলন,
“তরবাির, বািবলীয়েদর তুিম হ যা কর,
রাজার সভাসদেদর
এবং ানী লাকেদর হ যা কর।
৩৬ তরবাির বািবেলর যাজকেদর হ যা কর।
ঐসব যাজকরা বাকা লাকেদর মত হেয় যােব।
তরবাির, বািবেলর স যেদর তুিম হ যা কর।
ঐসব স যরা ভেয় পূণ হেয় যােব।
৩৭ তরবাির বািবেলর ঘাডা় এবং যু রথেদর হ যা কর।
তরবাির অ য দশ থেক ভাডা় কের আনা স যেদর হ যা কর।
ঐসব লাকরা ভয়াত মিহলার মেতা হেব।
তরবাির বািবেলর স দ বংস কর।
ঐসব স দ িনেয় যাওয়া হেব।
৩৮ তরবাির বািবেলর জলেক আঘাত কর।
ঐসব জল িকেয় যােব।
বািবেলর অসং য মূি আেছ।
বািবেলর লাকরা য বাকা ঐসব মূি রা সটাই রমাণ কের।
তাই ঐসব লাকেদর ভাে য অঘটন ঘটেব।
৩৯ বািবল আর কখনও লােক পিরপূণ হেব না।
ব য কু কু রসমূহ, উটপািখরা এবং ম ভূিমর অ যা য জ -জােনায়াররা সখােন বাস করেব।
িক কান লাকই আর সখােন কান িদেনর জ য বাস করেব না।
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বর সেদাম এবং ঘেমারােক
তােদর চারিদেকর শহর িলসহ পুেরাপুির বংস কেরেছন।
এবং কান লাকই ঐসব শহর িলেত এখন বাস কের না।
একই ভােব কান লাকই বািবেল বাস করেব না।
এবং কান লাকই আর সখােন কানিদন বাস করেত যােব না।
রভু এই কথা িল বেলেছন।
৪১ “ দখ, উ েরর লাকরা আসেছ।
তারা একিট শি শালী জািত থেক আসেছ।
প ৃিথবীর চািরিদক থেক অেনক রাজারা একসে আসেছ।
৪২ তােদর স যেদর তীর-ব ম আেছ।
স যরা িন ুর।
তােদর কান মায়া মমতা নই।
উ াল সমু র গজেনর মেতা
স যরা তােদর ঘাডা় য় চেড় আসেছ।
বািবল শহর, স যরা তামােক আ রমেণর জ য র ত।
তারা তােদর জায়গায় দাঁিডে় য় যুে র জ য র িত িনে ।
৪৩ বািবেলর রাজা ঐসব স যেদর স বে
নল।
় ।
এবং স ভীষণ ভয়চিকত হেয় পডল
় য তার হাত অবশ হেয় পডল
় ।
স এতই ভীত হেয় পডল
তার ভয় তােক রসব বদনায় কাতরােনা মিহলার মেতা য রণা িদেত থাকল।”
৪৪ রভু বেলন, “মােঝ মােঝ যদন নদীর পা ববতী ঘন ঝাপঝাড ় থেক
একিট িসংহ আসেব।
যখােন লাকরা জ জােনায়ার রেখেছ
সই মােঠর ওপর িদেয় িসংহিট হঁেট যােব।
এবং সম জ রা ভেয় পালােব।
আিম ঐ িসংহিটর মেতা হব।
আিম বািবলবাসীেদর তােদর দশ থেক তাডা় করব।
এটা করার জ য আিম কােকই বা মেনানীত করেত পারতাম?
কউই আমার মেতা নয়।
আমােক মাকািবলা করার মতা কােরার নই। তাই আিম এটা করবই।
কান মষপালকই আমােক ধাওয়া করেত আসেব না।
আিম বািবেলর লাকেদর তাডা় কের িনেয় যাব।”
৪৫ বািবেলর রিত রভু যা করার িস া িনেয়েছন
সই পিরক নার কথা শান।
বািবেলর লাকেদর রিত
রভুর িস াে র কথা শান।
শ রা বািবেলর পােলর ( লাক) ছাট ছেলেমেয়েদর জার কের টেন িনেয় যােব।
তােদর কৃতকেমর জ যই বািবেলর চারণভূিম শূ য হেব।
৪৬ বািবেলর পতন হেব।
এবং সই পতেন প ৃিথবী কঁেপ উঠেব।
সম জািতর লাকরা বািবেলর
এই বংেসর কথা নেব।
১ রভু বলেলন,
“আিম শি শালী বাতাস রবািহত করব।
আিম এই শি শালী বাতাসেক বািবেলর িব ে এবং ‘ লব-কামাই’ এর লাকেদর িব ে বওয়ােবা।
২ আিম বািবলেক শ য থেক তুষ ঝেড ় ফলবার মত করবার জ য লাক পাঠােবা
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এবং তারা বািবলেক তুেষর মত কের দেব।
তারা বািবল থেক সবিকছ ু িনেয় নেব।
সনারা শহর িঘের রাখেব এবং ভয় র বংস ঘটেব।
৩ বািবেলর সনারা তােদর তীর ধনুক যবহার করেব না।
তারা এমন িক তােদর অ রশ রও তুলেব না।
বািবেলর যুবকেদর জ য ঃিখত হেয়া না।
তার সনােদর পুেরাপুির বংস কর।
৪ কল্দীয়েদর দেশ বািবেলর স যেদর হ যা করা হেব।
বািবেলর রা ায় তারা তরভােব আহত হেব।”
৫ রভু সবশি মান ই রােয়ল এবং িযহদােক িবধবা মিহলােদর মেতা একাকী ফেল চেল যান িন।
ূ
ঈ বর ঐসব লাকেদর যাগ কেরন িন।
না! ঐ লাকরা দাষী।
তারা ই রােয়েলর পিব র একজনেক যাগ কেরিছল।
তারা যাগ করেলও ঈ বর তােদর যাগ কেরন িন।
৬ বািবল থেক পািলেয় যাও।
পালাও িনেজেদর জীবন বাঁচােত।
বািবেলর পােপর জ য সখােন থেক িনহত হেয়া না।
তােদর অপকেমর জ য ঈ বেরর বািবলীয়েদর শাি দবার সময় এেসেছ।
বািবল তার যা য শাি পােবই।
৭ বািবল িছল রভুর হােতর বণ পয়ালার মেতা।
বািবল গাটা প ৃিথবীেক ম যপ বািনেয়েছ।
জািত িল বািবেলর মদ পান কেরেছ।
তাই তােদর মি ে র এই িবকৃিত।
৮ বািবেলর হঠাৎ পতন হেব।
িছ িভ হেয় যােব, তার জ য কাঁেদা।
তার য রণা উপশেমর জ য ওষুধ দাও!
স সু হেতও পাের।
৯ আমরা বািবলেক সু করার চ া কেরিছ।
িক স সু হেত পারেব না।
তাই আমােদর রে যেকর উিচৎ
তােক যাগ কের িনেজেদর দেশ িফের যাওয়া।
বেগর ঈ বর িঠক করেবন তার শাি ।
িতিনই িঠক করেবন বািবেল িক হেব।
১০ রভু আমােদর জ যও রিতর ার যব া কেরেছন।
এেসা, িসেয়ান সই সব কথা বেলা।
এখন বেলা, রভু আমােদর ঈ বেরর কৃত কেমর কথা।
১১ তীর িল তী কেরা।
বম তুেল নাও।
ঈ বর মাদীয় রাজােদর উে িজত কের তুলেলন।
িতিন তােদর উে িজত কের তুলেবন।
কারণ িতিন বািবলেক বংস করেত চান।
বািবেলর লাকেদর রভু তােদর পাওনা শাি দেবন।
জ শােলেম রভুর উপাসনাগ ৃহ িল বংস কেরিছল বািবল।
এর জ য য শাি তােদর পাওয়া উিচৎ রভু তাই দেবন।
১২ বািবেলর রাচীর িলর িব ে একিট বজা তাল।
আরও র ী আেনা।
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নজরদার িনেয়াগ কেরা।
তরী হও গাপন আ রমেণর জ য।
রভু িনেজর পিরক না মত কাজ কের যােবন।
বািবেলর লাকেদর িব ে িতিন তাঁর কথা মত সবিকছইু করেবন।
১৩ বািবল তুিম গভীর জেলর কােছ বাস কেরা।
কাষা য েদর সে সে তুিমও ধনী, িক তামার সমাি সমাগত।
এটাই তামার বংেসর সময়।
১৪ রভু সবশি মান এই রিত িতর সময় তাঁর নাম যবহার কেরিছেলন:
“বািবল আিম তামােক ব শ
স য িদেয় ভের দব।
তারা ত শ য িবনাশকারী কীটেদর মেতা হেব।
তারা তামার িব ে যু জয় করেব এবং তামার ওপর দাঁিডে় য় িবজয় উ াস করেব।”
১৫ রভু তাঁর মহান মতাবেল প ৃিথবীর স ৃি কেরেছন।
এই িব ব গডে় ত িতিন তাঁর ানেক যবহার কেরিছেলন।
আকাশেক িব ৃত করেত তাঁর িনেজর বুি যবহার কেরেছন।
১৬ যখন িতিন ব র িনেঘাষ কেরন, আকােশর জল গজন কের ওেঠ।
িতিনই প ৃিথবীর ওপের মঘ পাঠান।
িতিন ব ৃি র সে িব ্যেতর ঝলকািন পাঠান।
িতিনই তাঁর দাম থেক এেন দন বাতাস।
১৭ িক মানুষ এতই বাকা য
তারা বুঝেত পাের না ঈ বর িক কেরেছন।
দ কািরগররা রা দবতার মূি বানায়।
সই মূি একমা র রা দবতারই।
স িল য কেরেছ সই কািরগেরর বাকািম তারা দিখেয় দয়।
সই মূি জীব নয়।
১৮ সই মূি িল মূ যহীন।
যারা বািনেয়েছ তারা িনেজরাই হািসর খারাক হেয়েছ।
তােদর িবচােরর সময় আসেব
এবং মূি িল বংস হেব।
১৯ িক যােকােবর িনয়িত (ঈ বর) ঐ মূ যহীন মূি েলার মত নয়।
মানুষ ঈ বর বানায় না,
ঈ বরই মানুষ বানায়।
সব িকছরু স ৃি কতা ঈ বর।
তাঁর নাম রভু সবশি মান।
২০ রভু বলেলন, “বািবল, তুিম আমার গদা।
জািত িলেক বংস করেত আিম তামােক যবহার কেরিছ।
যবহার কেরিছ তামােক রা য িল বংেসর কােজ।
২১ অ ব ও অ বােরাহীেক বংেসর কােজ তামােক যবহার কেরিছ।
আিম তামােক রথসমূহ ও তােদর চালকেদর বংস করবার জ য যবহার কেরিছ।
২২ তুিম আমার বারা যব ত হেয়েছা পু ষ ও মিহলা বংেসর কােজ,
আিম তামােক যবহার কেরিছ পু ষ, ব ৃ ও যুবকেদর িবনােশর কােজ।
ত ণ ত ণীেদর িবনােশর কােজ তামােক যবহার কেরিছ।
২৩ আিম তামােক মষপালক ও তার পালেক স ূণ েপ বংস করবার জ য যবহার কেরিছ।
কৃষকেদর ও গ েদর স ূণ েপ বংস করবার জ য তামােক যবহার কেরিছ।
রা যপাল ও
বপূণ আিধকািরকেদর চূণ-িবচূণ করেত তামােক যবহার কেরিছ।
২৪ িক বািবলেক তােদর উপযু শাি দব।
িসেয়ােনর রিত য সম কু কম িল তারা কেরিছল তার জ য আিম তােদর মূ য িদেত বা য করব।
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িযহদা
ূ আিম তামার সামেন ওেদর শাি দব।”
এইসব রভু বেলেছন।
২৫ রভু বেলন,
“বািবল, তুিম বংসকারী পাহােডর় মেতা
এবং আিম তামার িব ে ।
বািবল, তুিম গাটা দশেক বংস কেরেছা, আিম তামার িব ে ।
আিম তামার িব ে হাত রাখব।
আিম তামােক দূরােরাহ পাহাড় িলর থেক গিডে় য় ফেল দব।
আিম তামােক পুেড় যাওয়া পাহােড় পিরণত করব।
২৬ মানুষ বািড ় তরী করেত বািবল থেক পাথর িনেত পারেব না।
িভি র রসমূেহর মত যবহার করবার জ য যেথ বড় পাথর সমূহও পাওয়া যােব না।
কন? কারণ তামার শহর িচরকােলর মত ভাঙা পাথেরর কু িচর মেতা হেব।”
এইসব রভু বেলেছন।
২৭ “হােত যু
বজা তুেল নাও!
সম জািত িলর মে য ভরী বাজাও।
বািবেলর িব ে যুে র জ য সব জািতেক র ত কেরা।
বািবেলর িব ে যু করার জ য
অরারট, িমি ও অি নস রা যেক ডােকা।
২৮ তার িব ে যুে র জ য সনানায়ক বেছ নাও।
এত বশী ঘাডা় পাঠাও যােত ওরা শ য িবনাশকারী পত পােলর মত হেয় ওেঠ।
জািত িলেক তার িব ে যু করবার জ য র ত কেরা।
মাদীয় রাজােদর তরী কেরা।
তােদর রা যপালেদর ও
বপূণ আিধকািরকেদর র ত কেরা।
২৯ দশটা য রণায় কাতরােনার মেতা কাঁপেব।
বািবেলর জ য রভুর য পিরক না করেছ স েলা পালেনর সময় কঁেপ উঠেব।
বািবলেক পির য ম েত পিরণত করার
পিরক না রেয়েছ রভুর।
৩০ বািবেলর সনারা যু থািমেয় েগ থেক যােব।
তােদর শি চেল িগেয়েছ।
তারা হল ভীত মিহলােদর মেতা।
বািবেলর বািড় িল বলেছ।
তার ফটক িলর
আগলসমূহ ভেঙ িগেয়েছ।
৩১ একজন বাতাবাহকেক অ য জন অনুসরণ করেছ।
বাতাবাহকরাই বাতাবাহকেদর অনুসরণ করেছ।
তারা বািবেলর রাজােক বেল য
তার সম র শহর অিধকৃত হেয় িগেয়েছ।
৩২ য জায়গা িদেয় মানুষ নদী পার হয় সই জায়গাও অিধকৃত।
নদীর ধার বরাবর ঘােসর জিম পুডে় ছ।
বািবেলর সব লাকরাই আতি ত।”
৩৩ সবশি মান রভু, ই রােয়েলর ঈ বর বেলন,
“বািবল হে একিট মাডা় েনা ভূিমর মেতা।
ফসল কাটার সময় লাকরা শ য ঝােড় তােক তুষ থেক আলাদা করবার জ য।
বািবলেক মারবার সময় খুব শী রই আসেছ।”
৩৪ িসেয়ােনর লাকরা বলেব, “বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসর অতীেত আমােদর বংস কেরেছ।
অতীেত নবূখ িরৎসর আমােদর আঘাত কেরেছ।
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আমােদর লাকেদর দূের িনেয় িগেয়
আমােদর খািল পাে রর মেতা কের ছেডে় ছ।
স আমােদর সম ভােলা িজিনষ িল িনেয় িগেয়িছল এবং আমােদর ছঁেু ড় ফেল িদেয়িছল।
স একজন দ যাকার দানব য ভরেপট না হওয়া পয সব িকছেক
ু খেয় নয়।
স আমােদর যা িকছ ু ভােলা িছল তা িনেয় িনেয়
আমােদর দূের ছঁেু ড় ফেল িদেয়েছ।
৩৫ বািবল আমােদর আঘাত করেত ভয় র িজিনস ঘিটেয়িছল।
এখন আমরা চাই য বািবেল ঐসব ঘটনা ঘটুক।”
িসেয়ােনর লাকরা ঐসব িজিনস িলর কথা বলেব:
“আমােদর লাকেদর হ যা করার জ য বািবেলর লাকরা দাষী।
এখন অপকেমর জ য তােদর শাি হে ।”
জ শােলম শহর ঐসব িজিনস িলর কথা বলেব।
৩৬ তাই রভু বেলন,
“িযহদা,
ূ আিম তামােক র া করব।
বািবেলর শাি রদান আিম িনি ত করব।
আিম বািবেলর সমুে রর জল িকেয় দব
এবং তার জেলর রবাহ ব কের দব।
৩৭ বািবল বংস ূেপ পিরণত হেব।
বািবল ব য কু কু েরর বাস ান হেব।
বংস ূপ দেখ লাকরা অবাক হেয় যােব।
বািবেলর কথা ভাবার সময় লাকরা তােদর মাথা নাডে় ব।
বািবল এমন একটা জায়গায় পিরণত হেব
যখােন কান লাক বাস করেব না।
৩৮ “বািবেলর লাকরা গজনরত িসংেহর মত।
তারা িসংহশাবেকর মত গজন করেছ।
৩৯ ঐসব লাকরা শি শালী িসংেহর মেতা আচরণ করেছ।
আিম তােদর জ য একিট ভাজসভা দব।
আিম তােদর রা ারস পান করাব।
তারা সুসমেয়র মেতা হাসেব
এবং তারপর তারা িচরিদেনর জ য ঘুিমেয় পডে় ব।
তারা আর কখনও জেগ উঠেব না।”
রভু এই কথা িল বেলন।
৪০ “বািবেলর লাকরা বধ হওয়ার জ য অেপ ারত মষ এবং ছাগেলর মত হেব।
আিম তােদর কসাই-খানায় িনেয় যাব।
৪১ “ শশক পরািজত হেব।
প ৃিথবীর সব চেয় গিবত শহর ব ী হেব।
অ যা য জািতর লাকরা বািবেলর িদেক তাকােব।
এবং তারা এমন সব িজিনস দখেব য ভয় পােব।
৪২ সমু র বািবেলর ওপর িদেয় বেয় যােব।
এর গজনরত ঢউ তােক আ ািদত করেব।
৪৩ বািবেলর শহর িল বংস রা হেব এবং শূ য হেয় যােব।
বািবল
ম ভূিমেত পিরণত হেব।
এটা জনমানবহীন একটা দেশ পিরণত হেব।
লাকরা বািবেলর ওপর িদেয় চলাচলও করেত পারেব না।
৪৪ আিম বািবেল বল মূি েক শাি দব।
ঐ মূি যােদর িগেল খেয়েছ বিম কিরেয় তােদর বার কের আনব।
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বািবেলর চাির িদেকর রাচীর ভেঙ পডে় ব।
এবং অ য জািতর লাকরা বািবেল আসা ব করেব।
৪৫ আমার লাকরা, তামরা বািবল ছেড ় বিরেয় এস।
িনেজেদর জীবন বাঁচােত দৗেড় পািলেয় এস।
রভুর ভয় র রাধ থেক দূের সের এস।
৪৬ “আমার লাকরা, আশা হািরেয়া না।
জব ছডা় েব িক তামরা ভীত হেব না।
একটা জব আসেব এবছের।
অ য জব আসেব পেরর বছের।
দেশ ভয় র যুে র জব আসেব।
শাসকরা এেক অপেরর িব ে লডা় ই করেছ এই জবও আসেব।
৪৭ বািবেলর মূি েলােক শাি দওয়ার সময়
িনি ত ভােবই আসেব।
আিম তােদর িন য়ই শাি দব।
এবং গাটা বািবল দশ তােত লি ত হেব।
রা ার ওপের অেনক ম ৃতেদহ পেড় থাকেব।
৪৮ তখন বগ ও মত এবং তার মে য যত িকছ আেছ
ু
বািবেলর যাপাের আনে উ াস করেব।
তারা উ াস করেব কারণ উ র থেক একিট সনাবািহনী এেস
বািবেলর িব ে যু করেব।”
রভু এই কথা িল বেলন।
৪৯ “বািবল ই রােয়লীয়েদর হ যা কেরিছল।
বািবল প ৃিথবীর রে যকিট জায়গার লাকেদর হ যা কেরিছল।
তাই বািবেলর পতন অব যই হেব।
৫০ তামরা লাকরা, যারা তরবািরর হাত থেক পািলেয় এেসছ,
তামরা যিদ বাঁচেত চাও তেব তামােদর বািবল পির যাগ করেত হেব।
তাডা় তািড় কর, অেপ া কেরা না।
তামরা দূরবতী দেশ আছ।
িক যখােনই থাক না কন রভুেক রণ কর এবং সই সে জ শােলমেকও রণ কর।”
৫১ “আমরা িযহদার লাকরা লি ত।
ূ
আমােদর অপমান করা হেয়েছ।
কন? কারণ িবেদশীরা এেস
পিব র ান রভুর উপাসনাগ ৃেহ ঢুেক পেডে় ছ।”
৫২ রভু বেলন, “বািবেলর মূি েদর
আমার শাি দওয়ার সময় আসেছ।
স সময় ঐ দেশর সব র
আহত লাকরা য রণায় কাঁদেব।
৫৩ বািবল হয়েতা আকাশ না ছাঁয়া পয উঠেত পাের।
বািবল তার গ িলেক হয়েতা শি শালী করেত পাের।
িক আিম ঐ শহেরর িব ে যু করার জ য লাক পাঠাব।
এবং ঐ সব লাকরা তােক বংস করেব।”
রভু এই কথা িল বেলন।
৫৪ “আমরা বািবেলর লাকেদর কা া নেত পাব।
লাকরা বািবেলর সম িজিনসপ র বংস করেছ, সই বংেসর শদ আমরা নেত পাব।
৫৫ রভু বািবলেক খুব তাডা় তািড ় বংস করেবন।
িতিন শহেরর উ রব থািমেয় দেবন।
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শ রা সমু র গজেনর মেতা িচৎকার করেত করেত আসেব।
লাকরা চারিদক থেক স শদ নেত পােব।
৫৬ সনারা আসেব এবং বািবলেক বংস করেব।
বািবেলর স যেদর ব ী করা হেব এবং তােদর ধনুক ভে দওয়া হেব।
কন? কারণ রভু এখানকার লাকেদর তােদর অপকেমর শাি িদে ন।
রভু তােদর যা য শাি পুেরাপুির দেবন।
৫৭ আিম বািবেলর সম
ানী মানুষ
এবং
বপূণ পদািধকারীেদর মাতাল করব।
আিম রা যপাল, আিধকািরক
এবং সনােদরও মাতাল করব।
তারপর তারা িচরকােলর জ য ঘুিমেয় পডে় ব।
তারা আর কখনও জেগ উঠেব না।”
রাজা এই কথা িল বলেলন।
তাঁর নাম রভু সবশি মান।
৫৮ রভু সবশি মান বেলন,
“বািবেলর মাটা শি শালী দওয়াল ভেঙ ফলা হেব।
তার উঁচু ফটক িল পুিডে় য় দওয়া হেব।
বািবেলর লাকরা কেঠার পির রম করেব।
িক এটা তােদর কানও কােজই আসেব না।
শহরেক র া করার চ া করেত িগেয়
তারা খুবই া হেয় পডে় ব।
িক তারা ধুমা র বল িশখার বালানী হেব।”
িযরিময় বািবেল একিট বাতা পাঠাল
৫৯ এটা

হল সই বাতা যটা িযরিময় উ পদ কমচারী সরায়েক িদেয়িছেলা। সরায় হল নিরেয়র পু র। নিরয় হল
মহেসেয়র পু র। সরায় িযহদার
ূ রাজা িসিদিকেয়র সে বািবেল িগেয়িছল। এটা িসিদিকেয়র রাজ বকােলর চতুথ বছের
ঘেটিছল। স সমেয় িযরিময় সরায়েক এই বাতা িদেয়িছল। ৬০ বািবেল য সব ভয় র ঘটনা ঘটেব তা িযরিময় একটা িবেশষ
ধরেণর খাতায় িলেখিছল। বািবল স েক যাবতীয় ঘটনার কথা স িলেখিছল।
৬১ িযরিময় সরায়েক বলল, “সরায় বািবেল যাও। বাতা িল সখােন পাঠ করেব। সবাই যন িনি ত ভােব এই বাতা িল
নেত পায়। ৬২ তারপর বেলা: ‘ রভু আপিন বেলিছেলন য আপিন বািবলেক বংস করেবন। আপিন বািবলেক এমনভােব
বংস করেবন য সখােন কান জন রাণী বঁেচ থাকেব না। এই দশিট িচরকােলর বংস ূেপ পিরণত হেব।’ ৬৩ এই খাতািট
পাঠ করার শেষ, এর সে একিট পাথর বাঁধেব। তারপর এই খাতািট ফরাৎ নদীর জেল ছঁেু ড় ফেল দেব। ৬৪ তারপর বলেব,
‘একইভােব, বািবলও ডুেব যােব। বািবল আর কখনও উেঠ দাঁডা় েব না। বািবল ডুেব যােব কারণ ভয় র সব ঘটনা আিম এখােন
ঘটাব।’”
িযরিমেয়র কথা এখােন শষ হল।
জ শােলেমর পতন
১ িসিদিকয়

২১ বছর বয়েস িযহদার রাজা হন। িতিন ১১ বছর জ শােলেম রাজ ব কেরন। িসিদিকেয়র মা হেলন
২ িসিদিকয় পাপ কাজ কের বডা় েতন।
অেনকটা রাজা িযেহায়াকীেমর মেতা। িসিদিকেয়র এইসব অসৎ কমসমূহ রভু পছ কেরন িন। ৩ রভু জ শােলম ও িযহদার
ূ
রিত এত রেগ গেলন য অবেশেষ িতিন তােদর তাঁর সামেন থেক ছঁেু ড় ফেল িদেলন।
িসিদিকয় বািবেলর রাজার িব ে িবে রাহ ঘাষণা করেলন। ৪ সুতরাং িসিদিকেয়র শাসেনর নবমতম বছেরর দশম মােসর
দশম িদেন বািবেলর রাজা নবূখ িরৎসর জ শােলম আ রমণ কেরন। বািবেলর রাজার সে তাঁর সম সনাবািহনী িছল।
তারা জ শােলেমর বাইের অ ায়ী িশিবর গেড।় তারপর তারা উঁচু রাচীেরর মত বাঁধ তরী করল যােত এই রাচীর িলর
ওপর উেঠ অনায়ােস জ শােলেম রেবশ করা যায়। ৫ জ শােলম শহর বািবেলর সনােদর বারা িসিদিকেয়র রাজ ব
কােলর রায় একাদশ বছর পয অব িছল। ৬ ঐ বছেরর চতুথ মােসর নবম িদেন শহেরর সম খা য িনঃেশিষত হেয়

৫২ হমুটল। িতিন িছেলন িযরিমেয়র কূ যা। িলব্না নামক শহের হমুটল থাকেতন।
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গল। লাকেদর জ য আর কান খা যই রইল না। ৭ ুধায় পাগল রায় অব শহরবাসীেদর িঠক ঐ সময়ই বািবেলর
স যরা আ রমণ করল। িযরিময়র স যরা রােতর অ কাের ই রাচীেরর ম যবতী রেবশ বার িদেয় পালােত লাগল।
বািবেলর সনারা চািরিদক িঘের থাকেলও রাজার বাগােনর কােছর গট িদেয় জ শােলেমর সনারা শহর ছাডে় ত থােক। এই
পলায়নরত সনােদর গ য ল িছল দূরবতী ম ভূিম।
৮ বািবেলর স যদল িসিদিকয়েক তাডা় করল। অবেশেষ িযরীেহার সমতলভূিমেত তারা তােক ধরেত সফল হয়। িসিদিকেয়র
সব স যরা পািলেয় যায়। ৯ ব ী িসিদিকয়েক িরব্লা শহের বািবেলর রাজার কােছ হািজর করােনা হয়। হমাৎ দেশই িরব্লা
শহর। এখােন বািবেলর রাজা িসিদিকেয়র শাি িনধারণ কের। ১০ বািবেলর রাজা রথেম িসিদিকেয়র পু রেক হ যা কের।
িনজ স ােনর এমন মমাি ক ম ৃতু্যেক র য করেত হেয়েছ িসিদিকয়েক। বািবেলর রাজা িসিদিকয়েক তাঁর পু রেদর হ যা
সা ী হেত বা য কেরিছেলন। িতিন িযহদার
ূ রাজকমচারীেদরও িরব্লােত হ যা কেরিছেলন। ১১ এর পর বািবেলর রাজার
িনেদেশ িসিদিকেয়র ই চাখ উপেড় নওয়া হয়। িপতেলর চেন বঁেধ িসিদিকয়েক বািবেল এেন কারা করা হয়। ম ৃতু্যর
িদন পয িসিদিকয় এই কারাগােরই িছেলন।
১২ বািবেলর রাজার িবেশষ র ী িছল নবূষরদন। রাজা নবূখ িরৎসেরর শাসেনর উনিবংশিত বছেরর §§প ম মােসর দশম
িদেন নবূষরদন জ শােলেম আেসন। ১৩ রভুর উপাসনালয় স পুিডে় য় দয়। জ শােলেম সম বািডস় মূহ এবং রাজ রাসাদ
নবূষরদেনর িনেদেশ পুিডে় য় ফলা হয়। ১৪ বািবলীয় স যদল জ শােলেমর চািরিদেকর রাচীর েলা ভেঙ িদেয়িছল। এই
সনােদর নত ৃে ব িছেলন নবূষরদন। ১৫ সম লাকরা যারা জ শােলম শহের ব ী হেয়িছল, তােদর বািবেল িনেয় যাওয়া
হেয়িছল। তাছাডা় আেগই যারা আ সমপণ কেরিছল তােদরও ব ী কের বািবেল িনেয় আেস নবূষরদন। দ কািরগরেদরও স
বািবেল আেন। ১৬ িক নবূষরদন িকছ ু খুব গরীব লােকেদর ফেল রেখ যায়। স তােদর ত িলেত এবং রা া
িলেত
কাজ করবার জ য রেখ যায়।
১৭ বািবেলর সনারা উপাসনালেয়র িপতেলর থাম ভেঙ দয়। তারা রভুর উপাসনাগ ৃেহ খুঁিট িল ও িপতেলর যা ও ভেঙ
দয়। সম িপতলই তারা বািবেল বেয় িনেয় িগেয়িছল। ১৮ বািবেলর সনারা উপাসনালেয়র যব ত িপতেলর সম মূ যবান
সাম রী লুঠ কের নয়। ধাতুর তির ছাট বড় মােপর পা র, বলচা, মামবািতদান তারা িনেয় যায়। ১৯ রাজার িবেশষ র ীেদর
নতা এইসব িজিনস িল লুট কের িনেয় িগেয়িছল: লুি ত সাম রীর মে য বিসন, বািতদান, আ েনর পা র, বড় আকােরর
পা র, পয় নেব যর সাজ সর াম রভ ৃিত উে খেযা য। স সানা ও েপার তরী সম িজিনসপ র লুঠ কেরিছল। ২০ স
আেরা িনেয়িছল:
িট, নীেচ ১২িট ষাঁডস় হ সমু রিট এবং অ াবর খুঁিট িল। এ েলা সব রাজা শেলামন তরী কেরিছেলন।
এটাও স লুঠ কের। িপতেলর তরী এইসব িজিনস িল এত ভারী িছল য তা ওজন করা যত না।
২১
িলর উ তা িছল ২৭ ফটু । রিতিট
িছল ১৮ ফটু চওডা় ও ফাঁপা। রিতিট ে র দওয়াল ৪ ইি পু িছল।
২২ ে র ওপেরর িপতেলর চূডা় িছল ৭ ১/২ ফটু উঁচ।
ু ওটা একিট জােলর মত নকশা ও িপতেলর তরী বদানা িদেয় সাজােনা
িছল। ২৩ ে র দওয়ােল ৯৬ িট এবং সব িমিলেয় মাট ১০০ িট খাদাই করা বদানা দখা যত।
২৪ নবূষরদন ও তারা িবেশষ র ী বািহনী সরায় এবং সফিনয়েক ব ী কের। সরায় িছেলন রধান যাজক। সফিনয়র পদ
িছল পরবতী উ তম যাজক। উপাসনালেয়র িতন বারর ীও ব ী হয়। ২৫ িবেশষ র ী বািহনীর রধান যু রত লাকেদর
ভার রা আিধকািরকেক ব ী করল। রাজার সাত উপেদ া ব ী হয়। ৬০ জন সাধারণ লাকসহ একজন লখক িযিন লাকেদর
সনািবভােগ দবার ভার রা িছেলন, সবাই ব ী হেয়িছল। সম ব ীেদর জ শােলম থেক বািবেল িনেয় যাওয়া হেয়িছল।
২৬ নবূষরদন, স যাধ ঐ সম
লােকেদর িরব্লা, যখােন বািবেলর রাজা িছেলন সখােন িনেয় গল। ২৭ ব ীেদর িনেয়
নবূষরদন িরব্লা শহের আেস। িরব্লা হমাৎ দেশ অবি ত। এই শহেরই বািবেলর রাজা অব ান করিছেলন। রাজার িনেদেশ
সম ব ীেদর হ যা করা হয়। একইভােব িযহদা
ূ থেক লােকেদর ব ী কের এেন হ যা করা হল।
তাই, িযহদার
লাকেদর তােদর দশ থেক িনবাসন দওয়া হল। ২৮ এইভােব নবূখ িরৎসর অেনক লাকেক ব ী কেরন:
ূ
নবূখ িরৎসেরর রাজ ব কােলর স ম বছের িযহদা
ূ থেক ৩০২৩ জনেক ব ী কের আনা হেয়িছল।
২৯ তাঁর রাজ ব কােলর অ াদশ বছের জ শােলম থেক নওয়া ব ীেদর সং যা িছল ৮৩২ জন।
৩০ রাজা নবূখ িরৎসেরর রেয়ািবংশিততম বছেরর রাজে বর সময় নবূষরদন িযহদা থেক ৭৪৫ জনেক ব ী কের আেনন।
ূ
মাট ৪৬০০ মানুষ ব ী হেয়িছল রাজার এই িনেদেশ। এেদর ব ী কেরিছল িবেশষ র ীবািহনীর নতা নবূষরদন।
িযেহায়াখীন মু
৩১ িযহদার

হল

ূ রাজা িযেহায়াখীন ৩৭ বছর বািবেলর কারাগাের ব ী িছল। িযেহায়াখীেনর কারাবােসর সাঁইি রশতম বেষ
বািবেলর রাজা ইিবল মেরাদক ক ণা কের তােক মুি দন। িতিন বাদশ মােসর ২৫তম িদেন িযেহায়াখীনেক মুি দন।
§§৫২:১২

রাজা … বছর অথাৎ খ ৃ পূব ৫৮৭.
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ইিবল ঐ বছেরই বািবেলর রাজা হেয়িছল। ৩২ রাজা ইিবল-মেরাদক িযহদার
ূ রাজা িযেহায়াখীেনর রিত দয়াপরবশ হেয় ভাল
যবহার কেরন। অ য রাজারা যারা তাঁর সে বািবেল িছল, তােদর তুলনায় িযেহায়াখীনেক উ তর পেদ স ািনত কেরিছেলন।
৩৩ িযেহায়াখীন তার কারা-ব র খুেল ফেলিছল এবং তােক নতুন পাশাক দওয়া হেয়িছল। ধু তাই নয় স জীবেনর বাকী
সময় রাজার টিবেল বেস খাওয়া-দাওয়া কেরিছল। ৩৪ বািবেলর রাজা রিতিদন িযেহায়াখীনেক অনুদান িদত। এই অনুদান
িযেহায়াখীেনর ম ৃতু্যর আেগ পয চালু িছল।

