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1 মালািখ ২:২

মালািখ ভাববাদীর পু ক

১ ১ মালািখর মা যেম ই রােয়েলর রিত ঈ বেরর এক ভাববাণী প বাতা।

ঈ বর ই রােয়লেক ভােলাবােসন
২ রভু বেলেছন, “আিম তামােদর ভােলাবািস।”

িক তামরা িজে স কর, “আপিন য আমােদর ভােলাবােসন তার রমাণ িক?”
রভু বেলন, “এেষৗ িক যােকােবর ভাই নয়? তবু আিম যােকাবেক ভালেবেসিছ। ৩ িক আিম এেষৗেক ঘণৃা করতাম। আিম

তার পবত িল বংস কেরিছ এবং তার দশেক িশয়ােলর বাস ােন পিরণত কেরিছ।”
৪ ইেদােমর লাকরা বলেত পাের, “যিদও আমরা বংস হেয়িছলাম িক আমরা িফের িগেয় আবার আমােদর শহর েলা

গডব়।”
িক সবশি মান রভু এই কথা বেলন, “তারা আবার গডে়ত পাের িক আিম আবার তা ভেঙ ফলব!” তাই লাকরা

ইেদামেক বলেব একিট দশ এবং একিট জািত যােক রভু িচরকােলর তের ঘণৃা কেরন।
৫ তামােদর চাখ তা দখেব এবং তামরা বলেব, “ রভু মহান, এমন িক ই রােয়েলর সীমার বাইেরও!”

লাকরা ঈ বরেক স ান কের না
৬ সবশি মান রভু বেলন, “পু র তার িপতােক স ান কের এবং দাস তার মিনবেক স ান কের। িক আিম যিদ িপতা

হই তেব কন আিম স ান পােবা না? আিম তামােদর রভ।ু িক কন তামরা আমােক স ান কর না? তামরা, যাজকরা
আমার নামেক স ান করছ না।”

িক তামরা বল, “আমরা িক এমন িকছ ু কেরিছ যা রমাণ কের য আমরা আপনার নামেক স ান কির না?”
৭ রভু বেলেছন, “ তামরা আমার বদীেত অ িচ িট িনেয় আেসা।”
“িক তামরা িজ াসা কর, ‘িক কের আমরা আপনােক অ িচ কেরিছ?’”

রভু বেলেছন, “ রভরু বদী র ার উপযু নয় এই বেল তামরা আমার বদীেক স ান করছ না। ৮ এটা িক খারাপ
কাজ নয় য তামরা উৎসগ করার জ য অ প েদর িনেয় আেসা? তামরা উৎসেগর জ য যখন খাঁডা় ও অসু প িনেয়
আেসা, সটা িক খারাপ কাজ নয়? তামােদর রা যপালেক অসু প সমহূ দবার চ া কের দখ তা, িতিন িক তা রহণ
করেবন? িতিন িক তামােদর ওপর খশুী হেবন?” সবশি মান রভু এই কথা বেলন।

৯ “যাজকরা, তামরা রভেুক আমােদর রিত ভােলা হেত অনেুরাধ কর। িক িতিন তামােদর কথা শােনন না। তামরাই
এর জ য দায়ী।” সবশি মান রভু এইসব কথা বেলন।

১০ “ তামােদর মে য কউ মি েরর দরজা ব কের িদ যােত তামরা আমার বদীর ওপর অেকেজা আেলা বালােত না
পােরা। আিম তামােদর ওপর স নই এবং আিম তামােদর হাত থেক কান নেব য নেবা না।” সবশি মান রভু এই
কথা বেলন।

১১ “সবশি মান রভু এই কথা িল বেলেছন: সম পিৃথবীেত লােক আমার নাম স ান কের এবং আমার জ য ধপূ
এবং নেব য সমহূ িনেয় আেস। কারণ আমার নাম সম জািতর মে য স ািনত।”

১২ “িক তামরা ‘ রভরু বদী অ ’ একথা বেল দখাও য তামরা আমার নামেক র া কর না এবং বদীর ওপর
িনেবদন করা খা যও তামরা চাও না, এেত তামরা আমার নােমর রিত অ র া দখাও। ১৩ তামরা এও বেলা, িক আপদ!
সবশি মান রভু এই কথা বেলন, তামরা এমন প উৎসগ করার জ য উপহার ব প িনেয় আস যা চিুর করা, খাঁডা়
অথবা অসু । তামােদর হােত কের আনা এই উপহার িক আিম রহণ করব?” রভু এই কথা িল বেলন। ১৪ “ সই রতারক
অিভশ , যার পােল পু ষ প রেয়েছ আর তা িদেত মানত করা সেৎ বও স রভরু উে ে য এমন প উৎসগ কের যা দাষ
যু । আিমই এই কথা বলিছ কারণ আিম শি মান রাজা এবং সম জািতর লাক আমােক ভয় কের।” সবশি মান রভু এই
কথা বেলন।

যাজকেদর জ য িনয়মসকল

২ ১ “এখন ওেহ যাজকরা, এই িনয়ম তামােদর জ য। ২ যিদ তামরা এর অবা য হও এবং আমােক স ান করার এই
রেয়াজনীয় যাপারিটেক যিদ ব না দাও তেব আিম তামােদর িব ে অিভশাপ পাঠাব, সবশি মান রভু এই



মালািখ ২:৩ 2 মালািখ ৩:৫

কথা বেলন। তামরা আশীবাদ িদেল আিম তা অিভশােপ পিরণত করব, আর আিম তােদর অিভশাপ িদেয়িছ কারণ তামরা এই
িবষয়টার ওপর ব দাও না।”

৩ “ দখ, আিম তামার উ রপু ষেদর শাি দব। আিম তামােদর মেুখ উৎসব নেব য থেক জ েদর বী া লেপ দেবা
এবং তামােদর ও েলার সে ছ ুঁেড় ফেল দওয়া হেব। ৪ তখন তামরা জানেব য আিম এই আেদশ িদি যােত লিবর সে
আমার চিু চলেত থােক।” সবশি মান রভু এই কথা বেলন।

৫ রভু বেলেছন, “ লিবর সে আমার চিু িছল জীবন ও শাি র চিু । স আমায় স ান কের এবং আমার নােম ভীত
হয়। ৬ লিব স য িশ া িদেয়েছ। স কখনও ম িজিনস শখায় িন। স িছল সৎ  এবং স শাি ভালবাসত এবং স অেনক
লাকেক ম কাজ করা থেক িফিরেয় এেনিছল। ৭ আিম এসব বিল কারণ লােক ােনর রেয়াজেন যাজক খাঁেজ আর

ঈ বেরর আ া িশ া করেত তারা তার কােছ যায়, কারণ সই তা ঈ বেরর বাতাবাহক।”
৮ িক রভু বেলেছন: “যাজকরা আমার পথ থেক সের িগেয়িছল এবং অেনক লাকেক িবিধ অ বীকার করেত বা য

কেরেছ। তামরা লিবর সে আমার চিু বংস কেরছ।” সবশি মান রভু এই কথা বেলন। ৯ “ যেহতু তামরা আমার
পথ িল অনসুরণ করিন এবং আমার নীিত িশ ায় প পািত ব কেরছ সেহতু আিম তামােদর অ বীকৃত এবং অপমািনত
করাব!”

িযহদূা ঈ বেরর রিত অিব ব
১০ আমােদর সকেলরই সই এক িপতা। একই ঈ বর আমােদর তরী কেরেছন। তাহেল কন লােক তােদর ভাইেদর

ঠিকেয় ঈ বর য চিু তােদর পবূপু ষেদর সে কেরিছেলন তােক অস ান কের? ১১ িযহদূার লাকরা িব বাসঘাতকেদর মত
যবহার কেরিছল। জ শােলম এবং ই রােয়েলর লাকরা মারা ক িজিনষ কেরেছ। িযহদূার লাক ঈ বেরর পিব র মি র,
যটােক ঈ বর ভালবাসেতন, ন কেরেছ। িযহদূার লাকরা িবেদশী রমনীেদর িবেয় কেরিছল যারা িবেদশী দবতা সমেূহর

অিধকার রা এবং ঐ সব িবেদশী দবতােদর পেূজা কেরিছল। ১২ রভু যােকােবর পিরবার থেক ঐ সম লাকেদর
সিরেয় দেবন। এমন িক যিদও সই যি সবশি মান রভরু উে ে য উপহার আেন। ১৩ তামরা কাঁদেত পােরা এবং

রভরু বদী চােখর জেল ঢেক িদেত পােরা, িক রভু তামােদর উপহার রহণ করেবন না এবং তামরা যা িকছ ু আেনা
তােত িতিন খশুী হেবন না।

১৪ আর তামরা বেল থােকা, “এর কারণ িক?” কারণ তামরা তামােদর রীর িব ে য সব ম কাজ কেরছ তা রভু
দেখেছন। সই রী যিদও তামার িব ব স ী িছল এবং তামার িনয়েমর রী িছল তবু তিুম তার সে রতারণা কেরছ।

১৫ ঈ বর চান য বামী ও রী একেদহ ও এক আ ািবিশ হা । তেবই তােদর পিব র স ান-স িত হেব। সতুরাং সই
আি ক একা তা র া কর। তামার রীেক ঠিকও না। স তামার যৗবেনর রী।

১৬ ই রােয়েলর রভু ঈ বর বেলন, “আিম িববাহ িবে দ এবং পু ষরা য সম িন ুর কাজ কের তা ঘণৃা কির। সতুরাং
অিব ব হেয়া না, তামােদর িনজ িনজ আ ােক সাবধানতাসহ র া কর।”

িবচােরর জ য িন িপত সময়
১৭ তামরা ভলু িশ া িদেয়ছ। সই ভলু িশ া িল রভেুক খবু া কেরেছ। তামরা িশিখেয়ছ য, য সব যি কুকম

কের রভু তােদর ভালবােসন। তামরা বলছ য ঈ বর মেন কেরন সই লাকরা ভােলা এবং তামরা িশিখেয়ছ য কুকম
করবার জ য ঈ বর লাকেদর শাি দন না।

৩ ১ রভু সবশি মান বেলন, “ দখ আিম আমার বাতাবাহকেক পাঠাি এবং স আমার আেগ আেগ আমার জ য পথ
পির ার করেব। তামরা য রভরু অে বষণ করছ, িতিন হঠাৎ  তাঁর মি ের আসেবন। যাঁ, নতনু চিু র বাতাবাহক

যাঁেক তামরা চাও, িতিন আসেছন।
২ “িক িতিন যখন আসেবন তখন ক তা স য করেত পারেব? আর িতিন দশন িদেল ক উেঠ দাঁডা়েত পারেব? কারণ

িতিন শাধন করার আ েনর মত ও ধাপার ারযু সাবােনর মত। ৩ রৗ যকার যমন কের েপা িনখাদ কের তমন কের
িতিন লবীয় উ রপু ষেদর করেবন। িতিন স ানেদর সানা েপার মেতা পির ার করেবন আর তারাই রভেুক িঠক
মত নেব য উৎসগ করেব। ৪ তখন িযহদূার ও জ শােলেমর ধািমকতার উপহার িল রভু রা য করেবন, যমন ব আেগ
অতীেত হত। ৫ আিম তামােদর কােছ িবচার করেত আসব এবং যারা যা িব যা অ যাস কের, যারা যিভচারী, যারা িম যা
ভােব রিত িত কের, যারা মজরুেদর ঠকায়, িবধবা ও িপতহৃীনেদর যারা সাহা য কের না, যারা িবেদশীেদর রিত অ যায়
কের আর আমােক ভয় পায় না তােদর িব ে সা ী দব!” সবশি মান রভু এই কথা বেলন।
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ঈ বেরর কাছ থেক অপহরণ
৬ “আিমই রভ,ু আমার পিরবতন নই। তামরা যােকােবর স ানরা তাই স ূণ েপ িবন হ না। ৭ তামােদর

পবূপু ষেদর সময় থেকই তামরা আমার িবিধ যব া থেক দূের সের পেডছ়।” সবশি মান রভু বেলন, “ তামরা আমার
কােছ িফের এস তাহেল আিমও তামােদর কােছ িফের যাব।”

“িক তামরা বলছ, ‘িকভােব িফরব?’
৮ “ কান লাক িক ঈ বেরর কাছ থেক চিুর করেত পাের? িক তামরা আমার কাছ থেক চিুর করছ।
“ তামরা বল, ‘আমরা তামার কাছ থেক িক চিুর কেরিছ?’
“ তামােদর িজিনষ েলার থেক এক দশমাংশ আমােক দওয়া উিচৎ িছল। তামােদর উিচৎ িছল আমােক িবেশষ উপহার

দওয়া। িক তামরা আমােক সই িল দাওিন। ৯ তামােদর পেুরা জািত আমার কাছ থেক িজিনষ চিুর কেরেছ। তামরা সবাই
অিভশােপ শাপ র ।”

১০ “ তামােদর উৎপ শে যর, প পােলর এবং আেয়র এক দশমাংশ কাষাগাের িনেয় এেসা যােত মি ের স েয়র জাগান
থােক। আর এেত আমায় পরী া কের দখ আিম আকােশর দরজা খেুল তামােদর পযা পিরমােণ আশীবাদ কির িক না।
১১ আিম িতকর কীট-পত েক তামার র বংস না করেত আেদশ দব। তারা তামার েতর ফসল ন করেব না।
রা ালতা িল রা া উৎপ করেব।” সবশি মান রভু এই কথা বেলন।

১২ “সম জািতর লাকরা তামােদর রশংসা করেব কারণ তামরা একিট সু র এবং চমৎ  কার দশ পােব।” সবশি মান
রভু এইসব কথা বেলেছন।

িবচােরর জ য িন িপত সময়
১৩ রভু বেলন, “ তামরা আমার িব ে কডা় কডা় কথা বেলছ।”
িক তামরা িজে স করছ, “আপনার িব ে আমরা িক বেলিছ?”
১৪ তামরা বলছ, “ রভরু উপাসনা করা বথৃা। রভরু কথা অনসুাের আমরা কাজ কেরিছ বেট িক তা কান উপকাের

আেসিন। অে যাি ি রয়ার সময় লােক যমন শাক কের আমরা আমােদর পােপর জ য তমিন শাক কেরিছ িক তােত
লাভ হয়িন। ১৫ আমােদর মেন হয় যারা গব কের তারাই সখুী; লাকরা কৃতকায এবং রিতি ত হয়। তারা ম কাজ কের
ঈ বেরর ধয্য পরী া কের আর ঈ বর তােদর শাি দন না।”

১৬ তখন ঈ বেরর অনগুামীরা পর েরর সে কথা বলল আর রভু ওেদর কথা নেলন। রভরু সামেন একিট িববরণী
পু ক আেছ যার মে য যারা তাঁেক র া কেরিছল এবং তাঁর নামেক স ান কেরিছল তার নােমর তািলকা আেছ।

১৭ রভু বেলিছেলন, “যখন আিম পিৃথবীেক িবচার করব ঐ লাকরা সই িদন আমার হেব। স সময় আিম তােদর রিত
দয়া করব, যমন কের িপতা তার সবায় রত পেু রর রিত কের। ১৮ তখন তামরা আমার কােছ িফের আসেব এবং ধািমক
ও ে র মে য পাথ য করেত িশখেব। ঈ বেরর সবাকারীেদর সে যারা তার সবা কের না তােদর তফাত বঝুেত পারেব।”

৪ ১ “িবচােরর সই িদন আসেছ। সই িদন হেব ত চু ীর মত। সম গিবত লাকেদর শাি দওয়া হেব, সই লাকরা
খেডর় মত বলেব। সই িদন তারা ঝােপর মত আ েন বলেব—একটাও শাখা িক শকড় অবিশ থাকেব না।”

সবশি মান রভু এই কথা বেলন।
২ “িক তামরা যারা আমােক অনসুরণ কর তােদর ওপর ধািমকতা সেূযাদেয়র মত উ বল হেব। তা সেূযর িকরেণর মত

আেরা য মতা আনেব। খাঁয়াড় থেক ছেড় দওয়া বাছেুরর মেতা তামরা মু ও আনি ত হেব। ৩ তারপর তামরা
লাকেদর পােয়র তলায় িপেষ দেব। লাকরা তামােদর পােয়র তলায় ছাই হেয় যােব। যখন িবচােরর সময় আসেব তখন

আিম এই সম িজিনষ ঘটাব।” রভু সবশি মান এইসব কথা বেলন।
৪ “ মািশর িবিধ- যব া পালন কর। মািশ আমার দাস িছল। হােরব পবেত আিমই তােক ঐসব িবিধ ও িনয়ম িল

িদেয়িছলাম। ঐ িবিধ িল ই রােয়েলর সব লাকেদর জ য।”
৫ রভু বেলিছেলন, “ দখ, আিম ভাববাদী এিলয়েক তামােদর কােছ পাঠাব। িতিন রভরু সই ভয় র িবচােরর িদেনর

আেগ আসেবন। ৬ এিলয় িপতামাতােদর তাঁেদর স ানেদর কােছ আসেত সাহা য করেবন। এটা অব যই ঘটেব নতবুা আিম
(ঈ বর) এেস তামােদর দশ স ূণভােব বংস করব!”
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