
Bengali: Easy-to-Read Version
Language: বাংলা (Bengali)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy
Taken from the Bengali: Easy-to-Read Version © 2001, 2016 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-25 from source files dated 2017-08-25.
9c530795-7893-5768-8bb6-58791486713d
ISBN: 978-1-5313-1309-8



1 হগয় ২:৭

হগয় ভাববাদীর পু ক

মি র িনমােণর সময় এল

১ ১ দািরয়াবস রাজার রাজ বকােলর ি বতীয় বছেরর ষ মােসর রথম িদেন রভু হগয় ভাববাদীর ম য িদেয়
স বািবেলর ও িযেহাশেূযর কােছ কথা বলেলন। স বািবল িছেলন শ ীেয়েলর পু র এবং িযহদূার রা যপাল এবং

িযেহাশয়ূ িছেলন মহাযাজক। এই হল সই বাতা। ২ সবশি মান রভু এই কথা বেলন, “িযহদূার লােক বেল য রভরু মি র
পনুঃিনমাণ করার সময় এখনও আেসিন।”

৩ হগয় আবার রভরু কাছ থেক এই বাতা পেলন। ৪ “ তামরা িক মেন কর তামােদর সু র বািডে়ত বাস করার এইটাই
সময়, যখন িকনা রভরু এই মি র বংস ান হেয় রেয়েছ? ৫ রভু সবশি মান বেলন, ‘িনেজর পথ স েক সতকভােব িচ া
কর! ৬ তামরা অেনক বীজ বপন কেরছ বেট িক অ ই ফসল তেুলছ। তামরা খাও-দাও িক ত ৃ হও না। তামরা পান
করছ বেট িক ম হ না। তামরা কাপড় পরছ বেট িক উ হ না। য টাকা উপায় কের স ছঁডা় থিলেত টাকা রাখেছ।’”

৭ সবশি মান রভু এই কথা বেলন, “ তামােদর যবহার ও অিভ তা স বে িচ া কেরা! ৮ ওঠ, পাহােড় িগেয় িকছ ুকাঠ
িনেয় এেস আমার মি র তরী কেরা। রভু বেলিছেলন, ‘তাহেল আিম মি র িনেয় খশুী হব এবং তােত স ািনত হব।’”

৯ সবশি মান রভু বেলেছন, “ তামরা রভরু ফসেলর আশা কেরিছেল িক অ ই সং রহ করেল। আর সই অ
ফসল তামরা তামােদর ঘের আনবার পর আিম তা ফুঁ িদেয় উিডে়য় িদলাম। এর কারণ িক? সবশি মান রভু বেলন, এর
কারণ আমার গহৃ বংেসর মে য পেড় আেছ যখন িক না তামরা রে যেক িনেজর িনেজর বাডী় িনেয় য । ১০এই জ য
তামােদরই কারেণ আকাশ বিৃ দেব না এবং ভিূম ফসল উৎপ করেব না।”
১১ রভু বেলন, “আিম ভিূম ও পাহাডে়ক আ া িদি যন তা িকেয় যায়। শ য, নতনু রা ারস, অিলভ তল এবং

পিৃথবীেত যা িকছ ুউৎপ হয় স সব বংস হেয় যােব। লাকজন ও প রা বল হেয় পডে়ব। লাকেদর সম কেঠার পির রম
যথ হেব।”

নতনু মি ের কাজ হল
১২ রভু শ ীেয়েলর পু র স বািবেলর সে এবং িযেহাষাদেকর পু র, মহাযাজক িযেহাশয়ূর সে কথা বলার জ য

হগয়েক পািঠেয়িছেলন। এই লাকরা এবং সম জনগণ তােদর ঈ বর রভরু ক এবং ভাববাদী হগেয়র কথা েনিছল।
লাকরা তােদর রভু ঈ বেরর রিত ভয় ও স ান দখােলা।
১৩ হগয় িছেলন একজন দূত যাঁেক রভু ঈ বর জনগেণর কােছ তাঁর বাতা পৗঁেছ দবার জ য বাতাবাহক িহেসেব

পািঠেয়িছেলন। রভু বেলন, “আিম তামােদর সে আিছ!”
১৪ পের রভু ঈ বর শ ীেয়েলর পু র স বািবল িযিন িযহদূার অ য িছেলন তােক, িযেহাষাদেকর পু র িযেহাশয়ূ

মহাযাজকেক ও লাকেদর আ ােক উে িজত করেলন। তাই তারা এেলা এবং তােদর ঈ বর, রভু সবশি মােনর মি র
গঠেনর কাজ করল। ১৫ দািরয়াবস রাজার রাজ ব কােলর ি বতীয় বছেরর ষ মােসর ২৪তম িদেন তারা এই কাজ করেত
আর কেরিছল।

রভু লাকেদর উৎসািহত করেলন

২ ১ রভু তাঁর ভাববাদী হগয়েক স ম মােসর ২১তম িদেন এই বাতা িদেয়িছেলন। ২ “িযহদূার অ য শ ীেয়েলর পু র
স বািবেলর সে িযেহাষাদেকর পু র মহাযাজক িযেহাশয়ূর সে এবং সম লােকর সে কথা বল। তােদর বল:

৩ ‘ তামােদর মে য এমন ক রেয়েছ য এই মি রেক তার পেূবর গৗরব মি ত অব ায় দেখিছেল? তামােদর িক মেন হয়?
রথম মি রিটর তলুনায় এই মি রিট িক দখেত িকছইু নয়? ৪ িক এখন রভু বেলন, “স বািবল সাহস হািরেয়া না,

শ হও।” িযেহাষাদেকর পু র মহাযাজক িযেহাশয়ূ, “সাহস হািরেয়া না, শ হও।” এই দেশর সম লাকেক রভু এই
কথা বেলন, “সাহস হািরেয়া না, শ হও। এই কাজ কের যাও কারণ আিম তামােদর সে আিছ!” রভু সবশি মান এই
কথা বেলন!

৫ “‘ তামরা যখন িমশর দশ যাগ কেরিছেল সই সময় আিম তামােদর সে একিট চিু কেরিছলাম। আর আিম আমার
সই রিত িত রেখিছ। আমার আ া তামােদর সে রেয়েছ। সতুরাং ভয় পও না।’ ৬কারণ রভু সবশি মান এই
কথা েলা বলেছন! ‘িকছ ু েণর মে যই আিম আকাশ ও পিৃথবীেক নাডা় দব। আিম সমু র ও কেনা জিমেকও কাঁিপেয়
তলুব। ৭আিম রে যকিট জািতেক নাডা় দব এবং তারা সম জািতেদর সম স দ িনেয় তামার কােছ আসেব। তখন
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আিম এই মি র মিহমায় পণূ করব।’ রভু সবশি মান এইসব কথা বলেছন। ৮ ‘সম েপা আমারই, সানাও আমার!’
সবশি মান রভু এই কথা বেলন। ৯ ‘এই মি রিটর গৗরব রথম মি েরর গৗরেবর চেয় অেনক বশী হেব। সবশি মান
রভু এই কথা বেলেছন।’ এই ােন আিম শাি রদান করব, সবশি মান রভু এই কথা বেলেছন।”

কাজ হেয়েছ—আশীবাদও আসেব
১০ রাজা দািরয়াবেসর রাজ বকােলর ি বতীয় বছেরর নবম মােসর ২৪তম িদেন রভু ভাববাদী হগয়েক এই বাতা

িদেয়িছেলন। ১১ রভু সবশি মান বেলন, “এই িলর স বে আইন িক বেল সটা যাজকেদর িজ াসা কর। ১২ ‘যিদ কান
লাক তার কাপেডর় ভাঁেজ মাংস বহন কের এবং তার পাষাক িকছ ু পাঁউ িট, রা া করা খাবার, রা ারস, তল অথবা অ য
কান খা য শ কের তাহেল িক এই িজিনষ িল পিব র হেয় যােব?’”
যাজকরা উ ের বলেলন, “না।”
১৩ তখন হগয় বলেলন, “যিদ কান অ িচ যি এইসব িজিনস শ কের তেব তা িক অ িচ হয়?”
আর যাজকরা উ ের বলেলন, “তা অ িচ হয়।”
১৪ তখন হগয় বলেলন, “ রভু বেলন, ‘এই লাকরা এবং এই জািত আমার সামেন পিব র নয়। তারা যা িকছ ু কাজ কের

এবং যা িকছ ু মি ের আেন স েলাও অ ।
১৫ “‘এখন, আেগ যা ঘেটিছল স েলার স বে ভােবা। রভরু মি ের একিট পাথেরর ওপর আর একিট াপন করবার

আেগর সমেয়র কথা ভােবা। ১৬ তখন তামােদর কমন অব া িছল? যখন একজন লাক ২০ কাঠা পিরমােণর জ য শে যর
েপর কােছ এেসিছল তখন স ধু ১০ কাঠা পেত সমথ হেয়িছল। যখন একিট লাক ৫০ বােয়ম রা ারেসর জ য
রা ারেসর জালার কােছ এেসিছল, সখােন িছল ধু ২০ বােয়ম। ১৭ কন? কারণআিম তামােদর শাি িদেয়িছলাম। তামরা
তামােদর হাত িদেয় য সব িজিনষ তরী কেরিছেল স েলা বংস করবার জ য আিম রাগসমহূ ও িশলাবিৃ পািঠেয়িছলাম
িক তবু তামরা আমার কােছ িফের আেসািন।’ রভু এ িল বেলিছেলন।

১৮ “ রভু বেলন, ‘আজ নবম মােসর ২৪তম িদন। তামরা রভরু মি েরর িভত াপেনর কাজ শষ কেরছ। এবার ল ্য
কর আজেকর িদেনর পর থেক িক ঘেট। ১৯ তামােদর গালায় িক িকছ ু শ য অবিশ আেছ? না। রা ালতা, ডমুরুগাছ,
বদানা ও অিলভ গােছর িদেক দখ, তারা িক ফল িদে ? না। িক আজেকর িদন থেক আিম তামােদর আশীবাদ করব!’”
২০ মােসর ২৪তম িদেন রভরু কাছ থেক হগেয়র কােছ আর একিট বাতা এল। এই সই বাতা: ২১ “িযহদূার অ য

স বািবেলর কােছ িগেয় বল য আিম আকাশ ও পিৃথবীেক কাঁিপেয় তলুব। ২২আিম অেনক রাজা ও তােদর রা যেক উে
ফলব। আিম ঐসব রাে যর লাকেদর শি েকও খব করব। আিম তােদর রথ ও রেথর আেরাহীেদর বংস করব। তােদর
যেু র ঘাডা় ও ঘাডস়ওয়ারীেকও আিম বংস করব। সই সম স যরা এখন পর েরর িম র িক তারাই এেক অপেরর
িবেরািধতা কের তরবাির িদেয় এেক অপরেক হ যা করেব।” ২৩ রভু সবশি মান এইসব কথা বেলন, “শ ীেয়েলর পু র
স বািবল, তিুম আমার দাস। আিম তামায় মেনানীত কেরিছ। সই সমেয় আিম তামােক মাহরাি ত আংিটর মত কের
দব। আিম য এসব কেরিছ তার রমাণ তিুমই হেব।”
সবশি মান রভু এইসব কথা বেলন।
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