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প্রকািশত বাকয্
গ্রন্থ ৰচিয়তা
পঁাচিন েযাহেন িনেজ এজন িহচােপ স্বগর্দূতৰ েযােগিদ প্রভুেৱ িয

ৈকিছল, েসয়া েতওঁ িলিখ ৈগিছল মণ্ডলীত থকা পূবর্ৰ িলখকসকল,
েযেন শ্বহীদ জাষ্টিন, ইেৰেনউচ, িহেপ্পািলটাচ, েটৰতুিলয়ান, আৰু
আেলকেজিণ্ড্রয়াৰ িক্লেমন্ট আৰু মুিৰেটািৰয়ানৰ সকেলােৱ কয় েয
প্রকািশত বাকয্ পুস্তকৰ িলখক পঁাচিন েযাহন প্রকািশত বাকয্ িলখা
ৈহেছ ‘ৰহেসয্াদঘাটন’ পদ্ধিতত, এক ধৰণৰ ইহুিদ সািহতয্ৰ দেৰ,
িয েযাগােযাগৰ বােব প্রতীকী িচত্রাৱলী বয্ৱহাৰ কেৰ (মহান ঈশ্বৰৰ
জয়জয়কাৰ) িযসকেল িনযর্ািতত ৈহিছল েসই সকলৰ বােব

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 95-96 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজভাগত
েযাহেন ইংগীত কিৰিছল েয েতওঁ আিগয়ান সাগৰৰ পাত্ম দ্বীপৰ

এজন, য’ত েতওঁ এই ভাববাণী গ্রহন কিৰিছল (1:9).
প্রাপক
েযাহেন ৈকিছল েয, এিচয়াত থকা সাত মণ্ডলীৰ ওচৰৈল এই

ভিবষয্ত বাণীৰ িনেদর্ শনা আিহিছল (1:4)

উেদ্দশয্
প্রকািশত বাকয্ৰ প্রাপ্ত উেদ্দশয্ আিছল যীচু খ্রীষ্টত প্রকািশত েহাৱা

(1:1), েতওঁৰ বয্িক্ত, েতওঁৰ ক্ষমতা আৰু েতওঁৰ দাস সকলক
েদখুৱাবৰ বােব অিত েসানকােল অনুিষ্ঠত হ’ব এইেটা এটা চূড়ান্ত
সতকর্ বাণী েয, িবশ্বৰ অৱেশয্ই েশষ হ’ব আৰু এয়া িনশ্চয়ৈক
হ’ব ইেয় আমাক স্বগর্ৰ এটা সংিক্ষপ্ত আভাস িদেয় আৰু িযসকেল
েতওঁেলাকৰ েপাচাক বগা কিৰ ৰািখব েতওঁেলাকৰ বােব ঐশ্বযর্ ৈৰ
আেছ প্রকািশত বাকয্ই ৈল আেহ সকেলা দুদর্ শাৰ ৈসেত মহা েক্লশৰ
েযােগিদ সকেলা অিভশাপ আৰু সকেলা অিবশ্বাসীেয় অনন্তকালৰ
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বােব চূড়ান্ত অিগ্নৰ সনু্মখীন হ’ব এই পুস্তেক চয়তানৰ পতন আৰু
তাৰ সবর্নাশ ঘটাব আৰু তাৰ দূতগণ বন্ধনত পিৰব

মূল িবষয়
উেন্মাচন

প্রান্তেৰখা
1. খ্রীষ্টৰ প্রিতভাস আৰু যীচুৰ সাক্ষয্ — 1:1-8
2. িয িবষয় সমূহ আপুিন েদিখেছ — 1:9-20
3. সাত স্থানীয় মণ্ডলী — 2:1-3:22
4. িয িবষয় সমূহক স্থানৈল অনা ৈহেছ — 4:1-22:5
5. প্রভুৰ অিন্তম সতৰকীর্কৰন আৰু পঁাচিনৰ েশষ প্রাথর্না —
22:6-21

মঙ্গলবাদ; স্বগর্িনবাসী যীচুৰ দশর্ন
1অলপেত িয িয ঘিটবলগীয়া আেছ, েসই িবষেয় যীচু খ্রীেষ্ট েতওঁৰ

দাস সকলক েদখুৱাবৰ কাৰেণ, ঈশ্বেৰ েতওঁত সমপর্ণ কৰা েতওঁৰ
প্রকািশত বাকয্৷ এই বাকয্ েতওঁ দূতৰ েযােগিদ েযাহনক জনােল৷
2 েযাহেন ঈশ্বৰৰ বাকয্ আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ সাক্ষয্ৰ িবষেয়, অথর্াৎ িয
িয দশর্ন পােল, েসই সকেলােৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেল 3 িয জেন এই
ভাববাণীৰ বাকয্েবাৰ পেঢ়, েতওঁ ধনয্; আৰু িয সকেল শুেন আৰু
ইয়াত িলখা কথােবাৰ পালন কেৰ, েতওঁেলােকা ধনয্; িকয়েনা কাল
ওচৰ

4 েযাহন, - এিচয়াত থকা সাত মণ্ডলীৰ প্রিত: িয জন হয়,
িয জন আিছল, আৰু িয জন আিহব, েতওঁৰ পৰা আৰু েতওঁৰ
িসংহাসনৰ সনু্মখত থকা সাত আত্মাৰ পৰা আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ
আৰু শািন্ত হওক, 5আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা, িয জন িবশ্বাসেযাগয্ সাক্ষী,
মৃত সকলৰ মাজত প্রথেম জন্ম েপাৱা আৰু পৃিথৱীৰ ৰজা সকলৰ
অিধকাৰী; িয জেন আমাক েপ্রম কেৰ আৰু িনজৰ েতেজেৰ আমাক
পাপৰ পৰা মুক্ত কিৰেল, * অথর্াৎ মৃত সকলৰ মাজৰ† প্রথমজাত
* 1 অধয্ায়:5 েযা 8:14; 18:37; 1 তী 6:13 † 1 অধয্ায়:5 1 কিৰ 15:20;
কল 1:18
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আৰু পৃিথৱীৰ ৰজা সকলৰ অিধপিত, ‡ েসই জন যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা
আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত হওক, 6 েতওঁ আমাক ৰাজয্
স্বৰূপ, ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ পুেৰািহত কিৰেল আৰু েতওঁৰ িপতৃৰ প্রিত,
েতওঁৰ মিহমা আৰু পৰাক্রম সদা-সবর্দায় হওক § েতওঁৰ মিহমা
আৰু পৰাক্রম িচৰকাল হওক আেমন
7 চাওক, েতওঁ েমঘৰ ৈসেত আিহেছ;*

আটাই চকুেৱ েতওঁক েদিখব,
িয সকেল েতওঁক িবিন্ধেল, † েতওঁেলােকও েতওঁক েদিখব;

আৰু পৃিথৱীৰ সকেলা ৈফেদ েতওঁৰ কাৰেণ িহয়া ভুকুৱাব;
হয়, আেমন

8 প্রভু পৰেমশ্বেৰ ৈকেছ - “মই আলফা আৰু ওেমগা”, “িয জন
আেছ, িয জন আিছল আৰু িয জন আিহব, েসই সবর্শিক্তমান৷”‡

9 আেপানােলাকৰ ভাই আৰু যীচুৰ সম্বন্ধীয় েক্লশেভাগ, ৰাজয্
আৰু ৈধযর্ত আেপানােলাকৰ সহভাগী মই েযাহন, ঈশ্বৰৰ বাকয্
আৰু যীচুৰ সাক্ষয্ৰ কাৰেণ পাত্ম নােমেৰ দ্বীপত আিছেলঁা 10 মই
প্রভুৰ িদনত আত্মাত আিছেলঁা; েমাৰ পাছফােল তূৰীৰ মাতৰ দেৰ
বৰ মাত শুিনেলঁা 11 তােত েতওঁ ক’েল, “তুিম িয দশর্ন েপাৱা,
েসইেবাৰ পুিথৰ নুৰাত িলিখ, ইিফচ, সু্মণর্া, পগর্াম, থুয়াতীৰা, চািদ্দর্ ,
িফলােদলিফয়া আৰু লায়িদেকয়া, এই সাত মণ্ডলীৈল পঠাই িদবা৷”

12 তােত েমাক কথা েকাৱা েসই কণ্ঠস্বৰ চাবৈল ঘুিৰেলঁা আৰু
তােত মই েসাণৰ সাতটা দীপাধাৰ েদিখেলঁা 13 আৰু েসই দীপাধাৰ
েকইটাৰ মাজত মানুহৰ পুত্রৰ িনিচনা§ এজনক েদখা পােলঁা; েতওঁৰ
বস্ত্র ভিৰৈলেক িপন্ধা আৰু বুকু েসাণৰ টঙািলেৰ বন্ধা

14 েতওঁৰ মুৰ আৰু চুিল, বগা েমষৰ েনাম আৰু িহমৰ িনিচনা
বগা; েতওঁৰ চকু অিগ্নিশখাৰ তুলয্; 15 েতওঁৰ চৰণ চক্ চকীয়া িপতলৰ
িনিচনা, এেকবােৰ অিগ্নশালত মসৃণ কৰা িপতলৰ িনিচনা আৰু েতওঁৰ
‡ 1 অধয্ায়:5 প্র 17:14; 19:16 § 1 অধয্ায়:6 যা 19:64; 1 িপ 2:5-9 * 1
অধয্ায়:7 মিথ 24:30; 26:64 † 1 অধয্ায়:7 জখ 12:10 ‡ 1 অধয্ায়:8 প্র
21:6; 22:13 § 1 অধয্ায়:13 মিথ 16:13; পঁা 7:56
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কণ্ঠ, িক্ষপ্র গিতত বাগিৰ থকা পানীৰ িনিচনা আিছল 16 েতওঁৰ
েসঁা হাতত সােতাটা তৰা আিছল; েতওঁৰ মুখৰ পৰা দুধৰীয়া েচাকা
তেৰাৱাল এখন ওলাইিছল৷* েতওঁৰ মুখ মণ্ডল িজিলিক আিছল,
এেকবােৰ সূযর্ৰ পৰা িনগর্ত েহাৱা েপাহৰৰ দেৰ শিক্তশালী আিছল

17 েযিতয়া মই েতওঁক েদিখিছেলঁা, েতিতয়া মৰা মানুহৰ িনিচনা ৈহ
েতওঁৰ চৰণত পিৰেলঁা তােত েতওঁ িনজৰ েসঁা হাত েমাৰ গাত িদ
ক’েল, “ভয় নকিৰবা৷ মই প্রথম আৰু েশষ, 18 আৰু জীয়াই থকা
জন৷ মই মৃত হ’েলা, িকন্তু েচাৱা, িচৰকালৈলেক জীৱন্ত ৈহ আেছঁা;
মৃতুয্ আৰু মৃত েলাকৰ চািবেবােৰা েমাৰ হাতত আেছ

19 গিতেক তুিম িক েদিখলা, এিতয়া িক আেছ আৰু ইয়াৰ পাছত
এই ঠাইত িক ঘিটব, এই সকেলােবাৰ িলখা 20 েমাৰ েসঁা হাতত িয
সােতাটা তৰা েদিখলা, তাৰ গুপুত অথর্ এই েয, েসই সােতাটা তৰাই
ৈহেছ সাত মণ্ডলীৰ দূত আৰু েসই সােতাটা দীপাধােৰই ৈহেছ সাত
মণ্ডলী”

2 অধয্ায়
এিচয়াত থকা সাত মণ্ডলীৰ প্রিত স্বগর্িনবাসী যীচুৰ আেদশ

1 ইিফচত থকা মণ্ডলীৰ দূতৈল তুিম এই কথা িলখাঃ
“এই সকেলা কথা েসই জনৰ, িয জেন িনজৰ েসঁা হাতত সােতাটা

তৰা ধাৰণ কেৰ; আৰু িয জেন সােতাটা েসাণৰ দীপাধাৰৰ মাজত
অহা-েযাৱা কেৰ, েতওঁ এই কথা কয়, 2 েতামাৰ কমর্, পিৰশ্রম আৰু
ৈধযর্ মই জােনা, েয, তুিম দুষ্ট সকলক সিহব েনাৱাৰা; িয সকেল
িনজেক পঁাচিন েবােল, িকন্তু পঁাচিন নহয়, েতওঁেলাকক পৰীক্ষা কিৰ
অসতয্ পালা৷

3 েতামাৰ ৈধযর্শীলতাৰ স্থািয়ত্ব মই জােনা, তুিম েমাৰ নামৰ কাৰেণ
ৈগ আছা আৰু ক্লান্ত েহাৱা নাই 4 িকন্তু েতামাৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ কথা
আেছ, তুিম েতামাৰ প্রথম েপ্রম এিৰলা 5 এেতেক তুিম ক’ৰ পৰা
পিৰলা, তাক েসঁাৱৰণ কৰা মন-পালটন কৰা আৰু প্রথেম কৰা
কাযর্েক তুিম কৰা যিদ মন-পালটন নকৰা, েতেনহেল মই েতামাৰ
* 1 অধয্ায়:16 ইব্রী 4:12
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ওচৰৈল আিহম আৰু েতামাৰ দীপাধাৰা িনজ ঠাইৰ পৰা স্থানচুয্ত
কিৰম

6 িকন্তু এটা গুণ েতামাৰ আেছ নীকলাইতীয়া সকেল িয কমর্ কেৰ,
েসইেবাৰক তুিম ঘৃণা কৰা; মেয়া েসইেবাৰ ঘৃণা কেৰঁা 7 যিদ েতামাৰ
কাণ আেছ, েতেনহেল মণ্ডলীেবাৰৈল আত্মা িক ৈকেছ েসয়া শুনা
িয জেন জয় কেৰ, েতওঁক মই ঈশ্বৰৰ পৰমেদশত থকা জীৱন-বৃক্ষৰ
ফল েভাজন কিৰবৈল িদম ”*

8 আৰু সু্মণর্াত থকা মণ্ডলীৰ দূতৈল এই কথা িলখাঃ
িয জন প্রথম আৰু েশষ; িয জন মিৰল আৰু পুনৰুিত্থত হ’ল,

েতেৱঁ এইেবাৰ কথা কেল, 9 “মই জােনা েতামাৰ েক্লশেভাগ আৰু
দিৰদ্রতা (িকন্তু তুিম ধনী) আৰু এই িনন্দা, িযেবােৰ কয়, েতওঁেলাক
ইহুদী (িকন্তু নহয়, েতওঁেলাক চয়তানৰ স্থান)

10 েতামাৰ আসন্ন দুখেভাগৈল ভয় নকিৰবা †েচাৱা! েতামােলাকৰ
পৰীক্ষাৰ অেথর্, চয়তােন েতামােলাকৰ েকােনা েকােনাক বন্দীশালত
েপলাবৈল উদয্ত আেছ, তােত দহ িদনৈল েতামােলাকৰ েক্লশ হ’ব৷
তুিম মৃতুয্ পযর্য্ন্ত িবশ্বাসী ৈহ থাকা; তােত মই জীৱনৰূপ িকৰীিট
েতামাক িদম ‡ 11 যিদ েতামাৰ কাণ আেছ, মণ্ডলীেবাৰৈল আত্মাই
িক ৈকেছ শুনা িয জেন জয় কেৰ, েতওঁৰ িদ্বতীয় মৃতুয্ৰ দ্বাৰা হািন
নহব” §

12 পগর্ামত থকা মণ্ডলীৰ দূতৈল এই কথা িলখাঃ
“িয জনৰ দুধৰীয়া েচাকা তেৰাৱাল আেছ, েতওঁ এই কথা কয়,

13 মই জােনা তুিম ক’ত িনবাস কিৰছা; য’ত চয়তানৰ িসংহাসন
আেছ, তুিম তােত িনবাস কিৰছা৷ তথািপ তুিম েমাৰ নাম িনিবড় ভােব
ধাৰণ কিৰলা আৰু েতামাৰ িবশ্বাসত েমাক অস্বীকাৰ নকিৰলা তাত
েতিতয়া চয়তােন িনবাস কিৰিছল৷ িযিদনা েমাৰ সাক্ষী আিন্তপাক বধ
কৰা ৈহিছল, েসইিদনা েমাৰ িবশ্বাসেযাগয্ আিছলা
* 2 অধয্ায়:7 প্র 22:2, 14 † 2 অধয্ায়:10 মিথ 10:28; লূক 12:4 ‡ 2
অধয্ায়:10 যা 1:12 § 2 অধয্ায়:11 প্র 20:14
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14 িকন্তু েতামাৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ িকছুমান কথা আেছ - তুিম িকছুমান
েলাকক ৰািখছা, িয সকেল িনিবড় ভােব িবিলয়মৰ িশক্ষা ধিৰ আেছ;
িয জেন ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আগত িবিঘিন েপলাবৈল বালাকক
িশক্ষা িদিছল েসইদেৰ েতওঁেলােক মূির্তৰ সনু্মখত বিলদান কৰা
প্রসাদ খাইিছল আৰু বয্িভচাৰ কিৰিছল 15এেকদেৰ তুিমও িকছুমান
েলাকক ৰািখছা, িয সকেল নীকলাইতীয়া সকলৰ িশক্ষাক িনিবড় ভােব
ধিৰ ৰািখেছ

16 এেতেক মন-পালটন কৰা, যিদ নকৰা; মই েতামাৰ ওচৰত
আিহবৈল পলম নকিৰম আৰু েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ মই মুখৰ পৰা
ওেলাৱা তেৰাৱােলেৰ যুদ্ধ কিৰম 17 যিদ েতামাৰ কাণ আেছ,
মণ্ডলীেবাৰৈল আত্মাই িক ৈকেছ শুনা িয জেন জয় কেৰ, েতওঁক
মই গুপুত মান্না িদম;*আৰু এিট বগা িশেলা েতওঁক িদম; েসই িশলৰ
ওপৰত এিট নতুন নাম†িলখা আেছ, গ্রহণ কৰা জনৰ িবেন আন
েকােনও েসই নাম নাজােন”

18 আৰু থুয়াতীৰাত থকা মণ্ডলীৰ দূতৈল এই কথা িলখাঃ
“িয জনৰ চকু অিগ্নিশখাৰ িনিচনা আৰু চৰণ ঘঁিহ চক্ চকীয়া কৰা

িপতলৰ িনিচনা, েসই জনা ঈশ্বৰৰ পুত্রই এই কথা কয়, 19 তুিম কৰা
কমর্ - েতামাৰ েপ্রম, িবশ্বাস, েসৱা আৰু েতামাৰ সিহষু্ণ ৈধযর্শীলতা
মই জােনা; সাম্প্রিতক েতামাৰ িয পিৰচযর্া, েসয়াও প্রথম কমর্তৈক
অিধক

20 তথািপ েতামাৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ কথা আেছ - িয জনীেয় িনজেক
ভাববািদনী বুিল কয়, েসই ঈেজবল মিহলাক তুিম সহন কিৰ আছা
েসই মিহলাই েমাৰ দাস সকলক বয্িভচাৰ কিৰবৈল িশকােল আৰু
মূির্তৈল বিলদান কৰা প্রসাদ খাবৈল িদ ভুল পেথ পিৰচালনা কিৰেল
21 মন-পালটন কিৰবৈল মই েতওঁক সময় িদেলঁা, িকন্তু েতওঁ িনজ
বয্িভচাৰৰ পৰা মন পালটাবৈল ইচ্ছা নকেৰ

22 েচাৱা, মই েতওঁক েৰাগশযয্াত েপলাম; আৰু িয সকেল
েতওঁেৰ ৈসেত বয্িভচাৰ কেৰ, েতওঁেলাকক মহা-েক্লশত েপলাম;

* 2 অধয্ায়:17 যা 16:15, 31; েযা 6:56, 58 † 2 অধয্ায়:17 িযচ 62:2
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যিদেহ েতওঁেলােক েসই মিহলাই কৰা কমর্ৰ পৰা মন-পালটন নকেৰ
23 মৃতুয্ৰ দ্বাৰাই মই েতওঁৰ সন্তান সকলক আঘাত কিৰম; তােত মই
েয মন আৰু হৃদয়ৰ অনুসন্ধানকাৰী,‡েসই িবষেয় সকেলা মণ্ডলীেয়
জািনব; আৰু েতামােলাকৰ প্রেতয্ক জনেকা িনজ িনজ কমর্ৰ দেৰ
প্রিতফল িদম

24 িকন্তু থুয়াতীৰাত অৱিশষ্ট থকা েতামােলাকৰ িয সকেল এই
িশক্ষা গ্রহণ কৰা নাই আৰু িকছুমােন েকাৱা চয়তানৰ গভীৰ
িবষয়েবাৰক েতামােলাকৰ িয সকেল নাজানা, েতওঁেলাকক মই
কওঁ- েতামােলাকৰ ওপৰত মই আন েকােনা ভাৰ িনিদওঁ, 25 িকন্তু
েতামােলাকৰ িয আেছ, মই নােহঁামােন, তাক ধিৰ ৰাখা

26 িয জেন জয় কিৰ েশষৈলেক েমাৰ কমর্েবাৰ পালন কেৰ,
মই েযেনৈক িপতৃৰ পৰা পােলঁা, েসইদেৰ েতওঁক জািতেবাৰৰ ওপৰত

অিধকাৰ িদম;
27 তােত কুমাৰৰ পাত্র েযেনৈক েডাখৰ েডাখৰ হয়,
েতেনৈক েতওঁ েলাহাৰ দেণ্ডেৰ েতওঁেলাকক ভািঙ টুকুৰা-টুকুৰ

কিৰব৷
28 আৰু মই িয দেৰ িপতৃৰ পৰা গ্রহণ কিৰেলঁা, েসইদেৰ মই

েতওঁক প্রভাতীয় তৰা§িদম 29 মণ্ডলীেবাৰৈল আত্মাই িয কথা ৈকেছ,
যাৰ কাণ আেছ, েতওঁ তাক শুনক”

3 অধয্ায়
1 চািদ্দর্ থকা মণ্ডলীৰ দূতৈল এই কথা িলখাঃ
“িয জেন ঈশ্বৰৰ সাত আত্মা আৰু সােতাটা তৰা ধাৰণ কিৰ আেছ,

েতওঁ এই কথা কয়, তুিম কৰা কমর্ মই জােনা, তুিম েয জীয়াই আছা,
তাত এটা খয্ািত আেছ; িকন্তু তুিম মৃত 2 জাগ্রত েহাৱা আৰু িয
আেছ বলৱান কৰা, িকন্তু তুিম চতুির্দেশ মৰা; কাৰণ েমাৰ ঈশ্বৰৰ
দৃষ্টিত েতামাৰ েকােনা কাযর্ মই পূণর্ সমাপ্ত নাপােলঁা

3 এেতেক তুিম িক গ্রহণ কিৰলা আৰু শুিনলা, েসইেবাৰ েসঁাৱৰণ
কৰা, পালন কৰা আৰু মন পালেটাৱা কাৰণ তুিম যিদ জাগ্রত
‡ 2 অধয্ায়:23 িযিৰ 17:10 § 2 অধয্ায়:28 প্র 22:16
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েনােহাৱা, েতেনহেল মই েচাৰৰ িনিচনাৈক আিহম,*আৰু েকান
সময়ত মই েতামাৰ িবৰুেদ্ধ আিহম, েসই িবষেয় তুিম নাজািনবা
4 িকন্তু িয সকেল িনজৰ কােপাৰ মিলন নকিৰেল, এেন িকছুমান
েলাকৰ নাম চািদ্দর্ ত আেছ েতওঁেলােক েমাৰ ৈসেত অহা-েযাৱা
কিৰব, েতওঁৰ কােপাৰ বগা আৰু েতওঁেলাক েমাৰ েযাগয্

5 িয জেন জয় কেৰ েতেৱঁা েসইদেৰ বগা বেস্ত্রেৰ িবভূিষত হ’ব;
আৰু মই জীৱন পুস্তকৰ পৰা েতওঁৰ নাম েমাহািৰ নুগুচাম; েমাৰ
িপতৃৰ সনু্মখত আৰু দূত সকলৰ সনু্মখত মই েতওঁৰ নাম স্বীকাৰ
কিৰম † 6 যিদ েতামাৰ কাণ আেছ, মণ্ডলী সমূহৈল আত্মাই েকাৱা
কথা শুনা”

7 িফলােদলিফয়াত থকা মণ্ডলীৰ দূতৈল এই কথা িলখাঃ
“িয জন পিবত্র আৰু সতয্, েতওঁ এই কথা কয়
িয জেন দায়ুদৰ চািব ধাৰণ কিৰ আেছ,
িয জেন েমিলেল েকােনও বন্ধ নকিৰব
আৰু বন্ধ কিৰেল েকােনও েনেমিলব

8 েতামাৰ কমর্ মই জােনা৷ েচাৱা, িয দুৱাৰ েকােনও বন্ধ কিৰব
েনাৱােৰ, এেন এখন েমলা দুৱাৰ েতামাৰ সনু্মখত িদেলঁা৷ মই জােনা
েয, েতামাৰ অলপ শিক্ত থকােতা েমাৰ বাকয্ পালন কিৰ, েমাৰ
নাম অস্বীকাৰ নকিৰলা 9 েচাৱা! চয়তানৰ সমাজৰ িয েলাক
সকেল িনজেক ইহুদী েবােল, িকন্তু ইহুদী নহয়, বৰং িমছাৈকেয়
কয়; এেনকুৱা মানুহক উপিস্থত কৰাই মই েতামাৰ চৰণত প্রিণপাত
কৰাম, তােত মই েয েতামাক েপ্রম কিৰেলঁা, েসই িবষেয় েতওঁেলােক
জািনব 10 তুিম েমাৰ ৈধযর্ৰ কথা সহন কিৰ পালন কৰাত, িয
পৰীক্ষাৰ কাল পৃিথৱী িনবাসী সকলক পৰীক্ষা কিৰবৰ কাৰেণ, েগােটই
জগতৰ ওপৰৈল আিহবৈল উদয্ত আেছ, েসই কালৰ পৰা মেয়া
েতামাক ৰক্ষা কিৰম 11 মই েবগাই ৈগ আেছঁা; েতামাৰ িকৰীিট েযন
েকােনও নলয়, এই কাৰেণ েতামাৰ িয আেছ, েসইিখিনেক ধিৰ ৰাখা
* 3 অধয্ায়:3 মিথ 24:42-44; লূক 12:39, 40 † 3 অধয্ায়:5 মিথ 10:32;
লূক 12:8



প্রকািশত বাকয্ 3 অধয্ায়:12 ix প্রকািশত বাকয্ 3 অধয্ায়:20

12 িয জেন জয় কেৰ, েতওঁক েমাৰ ঈশ্বৰৰ মিন্দৰত থকা স্তম্ভ
স্বৰূপ কিৰম, েতওঁ তাৰ পৰা েকিতয়াও বািহৰৈল নাযাব৷ েতওঁৰ
ওপৰত েমাৰ ঈশ্বৰৰ নাম িলিখম আৰু েমাৰ ঈশ্বৰৰ নগৰৰ (িয নতুন
িযৰূচােলম,‡স্বগর্ৰ েমাৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা নািমব), নাম আৰু িনজৰ
নতুন নাম িলিখম 13 িয জনৰ কাণ আেছ, মণ্ডলীেবাৰৈল আত্মাই
েকাৱা কথা েতওঁ শুনক”

14 আৰু লায়িদেকয়াত থকা মণ্ডলীৰ দূতৈল এই কথা িলখাঃ
“িয জন আেমন, িয জন িবশ্বাসী আৰু সতয্ সাক্ষী, িয জন ঈশ্বৰৰ

সৃষ্টিৰ আিদ, েতওঁ এই কথা কয়, 15 মই তুিম কৰা কমর্ জােনা, তুিম
েচঁচা েনােহাৱা, তপেতা েনােহাৱা তুিম হয় েচঁচা, নহয় তপত েহাৱা
ভাল আিছল 16 এইদেৰ তপেতা েনােহাৱা, েচঁচাও েনােহাৱা, েকৱল
কুহুমীয়া েহাৱাৰ বােব মই িনজ মুখৰ পৰা েতামাক বঁিতয়াই েপলাবৈল
উদয্ত ৈহ আেছঁা

17কাৰণ তুিম ৈকছা, মই ধনী, ধন সঁািচেলা, েমাৰ এেকােৰ অভাৱ
নাই; িকন্তু তুিমেয়ই েয দয়া েনােপাৱা, িদনহীন, দিৰদ্র, অন্ধ আৰু
উলঙ্গ, তাক নাজানা 18 এেতেক মই েতামাক এই পৰামশর্ িদেছঁা
েয, তুিম ধনী হ’বৈল, জুইত খপা েসাণ আৰু েতামাৰ উলঙ্গতাৰ লাজ
প্রকািশত নহ’বৈল, বস্ত্রািন্বত হ’বৈল বগা বস্ত্রআৰু দৃষ্টি পাবৰ কাৰেণ,
চকুত সািনবৈল চকুৰ মলম, এই সকেলােক েমাৰ পৰা িকনা৷§

19 িয সকলক মই েপ্রম কেৰঁা, েসই সকেলােৱ েকেনৈক জীৱন-
ধাৰণ কৰা উিচত, তাৰ বােব মই েতওঁেলাকক অনুেযাগ কেৰঁা আৰু
শািস্ত িদওঁ এই কাৰেণ তুিম উেদয্াগী ৈহ মন পালেটাৱা 20 েচাৱা,
মই দুৱাৰত িথয় ৈহ টুকুিৰয়াই থােকঁা৷ েকােনােৱ যিদ েমাৰ মাত
শুিন দুৱাৰ েমিল িদেয়, েতেনহেল মই েতওঁৰ গৃহৈল আিহম আৰু
েতওঁৰ ৈসেত মই েভাজন কিৰম, আৰু েতেৱঁা েমােৰ ৈসেত েভাজন
কিৰব *

‡ 3 অধয্ায়:12 প্র 21:2 § 3 অধয্ায়:18 িযচ 55:1 * 3 অধয্ায়:20 েযা
14:23
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21 মই িনেজ েযেনৈক জয় কিৰ†েমাৰ িপতৃৰ ৈসেত েতওঁৰ
িসংহাসনত বিহেলঁা, েতেনৈক িয জেন জয় কেৰ, েতওঁেকা েমােৰ
ৈসেত েমাৰ িসংহাসনত মই বিহবৈল িদম 22 িয জনৰ কাণ আেছ,
মণ্ডলীেবাৰৈল আত্মাই েকাৱা কথা েতওঁ শুনক”

4 অধয্ায়
স্বগর্িনবাসী েলাকৰ আৰু েতওঁেলাকৰ আৰাধনাৰ দশর্ন

1 েসই সকেলাৰ পাছত মই চাই েদিখেলঁা, স্বগর্ত এখন দুৱাৰ েমলা
আেছ আৰু েমােৰ ৈসেত কথা েহাৱা, তূৰীৰ মাতৰ দেৰ, িয মাত
মই প্রথেম শুিনিছেলঁা, েতেন মােতেৰ েকােনাবাই ক’েল, “ইয়াৈল
উিঠ আহা; ইয়াৰ পাছত িয িয ঘিটব লােগ, েসইেবাৰ মই েতামাক
েদখুৱাম” 2 েতিতয়াই মই আত্মাত আিছেলঁা আৰু মই েদখা পােলঁা,
স্বগর্ত এখন িসংহাসন স্থাপন কৰা আিছল, তােত েকােনা এজন েলাক
বিহ আিছল৷ 3 েসই বিহ থকা জন েদিখবৈল সুযর্য্কান্ত আৰু চাদ্দীর্য়া
মিণৰ িনিচনা৷ েসই িসংহাসনৰ চািৰওফােল এখন ৰামধনু *আিছল, †
েসই ৰামধনু খন েদিখবৈল মৰকত মিণৰ িনিচনা আিছল৷

4 েসই িসংহাসন খনৰ চািৰওফােল েচৗিবশ খন িসংহাসন আিছল;
েসই িসংহাসনেবাৰৰ ওপৰত বগা বস্ত্রআৰু মুৰত েসাণৰ িকৰীিট িপন্ধা
েচৗিবশ জন পিৰচাৰক বিহ আিছল 5 েসই িসংহাসনৰ পৰা িবজুলীৰ
দেৰ মাত আৰু েমঘ-গজ্জর্ ন ওলাইিছল; েসই িসংহাসনৰ আগত জ্বিল
থকা অিগ্নৰ সােতাটা প্রদীপ আিছল, আৰু েসইেবােৰই আিছল ঈশ্বৰৰ
সাত আত্মা৷

6 েসই িসংহাসনৰ সনু্মখত এখনস্ফিটকৰ দেৰ স্ৱচ্ছ সমুদ্র আিছল
েসই িসংহাসনৰ চািৰওফােল চািৰ প্রাণী আিছল, েতওঁেলাকৰ
আগফাল আৰু পাছফাল চকুেৰই পিৰপূণর্ আিছল

7 প্রথম প্রাণী িসংহৰ িনিচনা, িদ্বতীয় প্রাণী দামুিৰৰ িনিচনা, তৃতীয়
প্রাণী মানুহৰ িনিচনা মুখ থকা আৰু চতুথর্ প্রাণী উিড় ফুৰা ঈগল পক্ষীৰ
িনিচনা আিছল 8 েসই চািৰ প্রাণীৰ প্রেতয্কৰ ছয় খনৈক েডউকা
† 3 অধয্ায়:21 েযা 16:33 * 4 অধয্ায়:3 ৰামধনু েমঘধনু † 4 অধয্ায়:3
িযিহ 1:26-28



প্রকািশত বাকয্ 4 অধয্ায়:9 xi প্রকািশত বাকয্ 5 অধয্ায়:5

আৰু েসই প্রাণীেবাৰৰ বািহেৰ িভতেৰ চকুেৰই পিৰপূণর্ আিছল৷
েতওঁেলােক অিবৰাম িদেন-ৰািতেয় এই বুিল ৈক থােক,
‘পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র‡
প্রভু পৰেমশ্বৰ, সকেলােৰ ওপৰত শাসনকতর্ া,

িয জন আিছল, এিতয়াও আেছ আৰু আিহবলগীয়া জন৷’
9 েযিতয়া েসই প্রাণীেবােৰ িচৰকাল িসংহাসনত বহা েসই জীিৱত

জনৰ মিহমা, সমাদৰ আৰু ধনয্বাদ কিৰব, 10 েতিতয়া েসই
েচৗিবশ জন পিৰচাৰেক িসংহাসনত বহা জনৰ আগত দণ্ডৱৎ ৈহ
িচৰকাল জীিৱত জনৰ আগত প্রিণপাত কিৰ, েসই িসংহাসনৰ আগত
েতওঁেলাকৰ িকৰীিটেবাৰ েপলাই ক’ব,
11 “েহ আমাৰ প্রভু, আমাৰ ঈশ্বৰ,

তুিমেয়ই মিহমা, সমাদৰ আৰু পৰাক্রম েপাৱাৰ েযাগয্;
িকয়েনা তুিমেয়ই সকেলােক স্রিজলা,

েতামাৰ ইচ্ছাৰ কাৰেণ সকেলােবাৰ আেছ, আৰু সকেলােবাৰ
সৃষ্ট হ’ল ”

5 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ েমৰ-েপাৱািলৰ স্বগীর্য় মিহমা

1 েতিতয়া মই েদিখেলঁা, েসই জনৰ েসঁা হােত িসংহাসনত এজন
বিহ আেছ, এটা পুিথৰ নুৰা আগফােল আৰু পাছফােল িলখা আৰু
সােতাটা ছােবেৰ ছাব মৰা আিছল৷ 2 মই এজন প্রভাৱশালী দূত
েদিখেলঁা; েতওঁ বৰ মােতেৰ এই কথা েঘাষণা কিৰেল, “এেন েকান
বয্িক্ত আেছ িয জেন এই নুৰােটা খুিলব আৰু তাৰ ছাবেবাৰ েমিলবৰ
বােব উপযুক্ত”?

3 স্বগর্ত বা পৃিথৱীত বা পৃিথৱীৰ তলত থকা েকােনও েসই নুৰা
েমিলব বা েসই পুিথ খন পিঢ়ব েনাৱািৰেল 4 েতিতয়া মই অেনক
ক্রন্দন কিৰেলঁা, কাৰণ েসই নুৰােটা েমিল পিঢ়বৈল েকােনা এজন
েযাগয্ বয্িক্ত েপাৱা নগ’ল 5 িকন্তু েসই পিৰচাৰক সকলৰ এজেন
েমাক ক’েল, “তুিম ক্রন্দন নকিৰবা; েচাৱা! িয জন িযহূদা ৈফদৰ
‡ 4 অধয্ায়:8 িযচ 6:3
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িসংহ আৰু দায়ুদৰ মূলস্বৰূপ, * েতওঁ জয়যুক্ত ৈহ েসই নুৰা আৰু
তাৰ সােতাটা ছাব েমিলবৈল সমথর্ হ’ল”

6 েতিতয়া মই েসই িসংহাসনৰ আৰু চািৰ জীিৱত প্রাণীৰ মাজত
আৰু েসই পিৰচাৰক সকলৰ মাজত, হত েহাৱাৰ িনিচনা েমৰ-েপাৱািল
এটা িথয় ৈহ থকা েদিখেলঁা; েতওঁৰ সােতাটা িশং আৰু সােতাটা চকু
আিছল - এইেবাৰ পৃিথৱীৰ সকেলা ঠাইেত পেঠাৱা সােতাটা ঈশ্বৰৰ
আত্মা 7 েতওঁ আিহ িসংহাসনত বিহ থকা জনৰ েসঁা হাতৰ পৰা েসই
নুৰােটা ল’েল৷

8 েযিতয়া েতওঁ েসই নুৰােটা ল’েল েতিতয়া জীিৱত প্রাণী চািৰটা
আৰু েসই েচৗিবশ জন পিৰচাৰেক িনেজ েমৰ-েপাৱািল জনৰ
সনু্মখৈল আিহ উবুিৰ ৈহ পিৰল৷ েতেখত সকলৰ হাতত গাইপিত বীণা
আৰু পিবত্র েলাক সকলৰ প্রাথর্না স্বৰূপ† সুগিন্ধ ধূেপেৰ পিৰপূণর্
েসাণৰ বািট আিছল

9 আৰু েতেখত সকেল এিট নতুন গীত গােল:
“নুৰােটা ল’বৈল আৰু তাৰ ছাব েমিলবৈল

আপুিন েযাগয্৷
িকয়েনা আপুিন হত হ’ল আৰু আেপানাৰ েতজৰ ৈসেত আপুিন

ঈশ্বৰৰ কাৰেণ
েসই সকেলা জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা প্রিতেটা ৈফদ, ভাষা, মানুহ
আৰু জািতক িকিনেল‡ ৷

10 আৰু আমাৰ ঈশ্বৰৰ েসৱাৰ উেদ্দেশয্ েতওঁেলাকক ৰাজয্ স্বৰূপ
আৰু পুেৰািহত পািতেল,

তােত েতওঁেলােক পৃিথৱীৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰব”
11 েতিতয়া মই চাওেত েসই িসংহাসনৰ চািৰওফােল অেনক স্বগর্ৰ

দূতৰ মাত শুিনেলঁা; েতওঁেলাকৰ সংখয্া 20,00,00,000 আিছল;
েতওঁেলাকৰ ৈসেত েসই জীিৱত প্রাণী চািৰটা আৰু পিৰচাৰক সকেলা
আিছল৷

12 েতওঁেলাক সকেলােৱ বৰ মােতেৰ ক’েল,
* 5 অধয্ায়:5 আ 49:9, 10; িযচ 11:1, 10৷ † 5 অধয্ায়:8 গীত 141:2৷
‡ 5 অধয্ায়:9 পঁা 20:28৷
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“হত েহাৱা িয েমৰ-েপাৱািল, েতেৱঁই পৰাক্রমী, ধন, জ্ঞান,
শিক্ত, সমাদৰ, মিহমা আৰু প্রশংসা েপাৱাৰ েযাগয্”
13আৰু স্বগর্ত, পৃিথৱীত, পৃিথৱীৰ তলত আৰু সাগৰত িয সকেলা

সৃষ্ট বস্তু আেছ েসই সকেলােৱ েকাৱা শুিনেলঁা,
“িসংহাসনত বিহ থকা জন আৰু েমৰ-েপাৱািল জনৰ প্রশংসা,

মযর্দা, মিহমা আৰু পৰাক্রম িচৰকাল হওক”
14আৰু েসই জীিৱত প্রাণী চািৰটাই ক’েল, “আেমন”! আৰু েসই

পিৰচাৰক সকেল সমিপর্ত ৈহ মািটত পিৰ আৰাধনা কিৰেল’

6 অধয্ায়
এখন পুিথৰ সােতাটা নুৰা েমলা দশর্ন

1 পাছত মই েসই েমৰ-েপাৱািল জেন সােতাটা ছাব েমলা েদিখেলঁা
আৰু েতিতয়া েসই চািৰ জীিৱত প্রাণীৰ েকােনা এটাই েমঘৰ িনিচনা
গৰিজ উঠা মােতেৰ েকাৱা শুিনেলঁা, “আহা”! 2 েতিতয়া মই চাওেত
েসই ঠাইত এটা বগা েঘঁাৰা েদিখেলঁা আৰু তাৰ অশ্ৱােৰাহী জনৰ
হাতত এখন ধনু আিছল, আৰু েতওঁক এটা িকৰীিট িদয়া হ’ল; তােত
েতওঁ জয় লাভ কেৰঁাতাৰ দেৰ জয় কিৰবৈল ওলাই গ’ল

3 েযিতয়া েসই েমৰ-েপাৱািলেয় িদ্বতীয় ছাবেটা েমিলেল, েতিতয়া
মই িদ্বতীয় জীিৱত প্রাণীেটাক েকাৱা শুিনেলঁা, “আহা”! 4 েতিতয়া
আৰু এটা েঘঁাৰা ওলাল, িস জুইৰ দেৰ ৰঙা আৰু মানুহেবােৰ
পৰস্পেৰ যােত বধ কিৰব েসই কাৰেণ তাত উঠা জনক পৃিথৱীৰ
পৰা শািন্ত দূৰ কিৰবৈল িদয়া হ’ল; এই অশ্বােৰাহী জনক এখন বৃহৎ
আকাৰৰ তেৰাৱাল িদয়া হ’ল

5 েযিতয়া েতওঁ তৃতীয় ছাবেটা েমিলেল, েতিতয়া তৃতীয় প্রাণীেটাক
এই বুিল েকাৱা শুিনেলঁা “আহা”! েতিতয়া মই এটা ক’লা েঘঁাৰা
েদিখেলঁা; আৰু তাত উঠা জনৰ হাতত এখন পাল্লা আিছল 6 পাছত
েসই চািৰ জীিৱত প্রাণীৰ মাজৰ পৰা ওেলাৱা মাতৰ দেৰ, এই কথা
মই শুিনেলা, েবােল, “এেসৰ েঘঁহু ধানৰ মূলয্ এক আধিল*; িতিন
* 6 অধয্ায়:6 আধিল দীনাৰ
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েসৰ যৱ ধানৰ মূলয্ এক আধিল; িকন্তু েতল আৰু দ্রাক্ষাৰসৰ হািন
নকিৰবা”

7 েযিতয়া েতওঁ চতুথর্ ছাবেটা েমিলেল, েতিতয়া চতুথর্ প্রাণীেটাক
এই বুিল েকাৱা শুিনেলঁা, “আহা”! 8 েতিতয়া মই এটা অনুজ্্জৱল
বৰণৰ েঘঁাৰা েদিখেলঁা; তাৰ ওপৰত উঠা জনৰ নাম মৃতুয্; আৰু
পৰেলাক তাৰ পােছ পােছ আিহ আিছল েতওঁেলাকক িদয়া
তেৰাৱােলেৰ আকাল, মৃতুয্ আৰু পৃিথৱীৰ বনৰীয়া জন্তুৰ দ্বাৰাই বধ
কিৰবৈল পৃিথৱীৰ চািৰভাগৰ এভাগৰ ওপৰত েসই উভয়ক ক্ষমতা
িদয়া হ’ল

9 েযিতয়া েমৰ-েপাৱািলেটােৱ পঞ্চম ছাব েমিলেল, েতিতয়া েসই
স্বগীর্য় েবিদৰ তলত, িয েলাক সকল ঈশ্বৰৰ বাকয্ আৰু িনেজ
েপাৱা সাক্ষয্ৰ কাৰেণ হত ৈহিছল, েতওঁেলাকৰ জীৱাত্মা েদিখেলঁা
10 েতওঁেলােক বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’েল, “েহ সকেলােৰ
শাসনকতর্ া, পিবত্র আৰু সতয্ প্রভু, েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল আৰু
পৃিথৱীত বাস কৰা সকলক আমাৰ ৰক্তপাতৰ প্রিতফল িদবৈল, তুিম
িকমান কাল পলম কিৰবা?” 11 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ প্রেতয্ক
জনক বগা বস্ত্র িদয়া হ’ল আৰু েতওঁেলাকক এই কথা েকাৱা
হ’ল েয, েযিতয়াৈল েতওঁেলাকৰ সহদাস, ভাই আৰু ভনী সকলক
েতওঁেলাকৰ িনিচনাৈক বধ কৰা নহ’ব, আৰু েসই সকেলা সংখয্া
পুৰ েনােহাৱাৈলেক, েতওঁেলােক অলপ কাল ক্ষান্ত হব লািগব

12 পাছত েতওঁ েযিতয়া ষষ্ঠ ছাবেটা েমিলেল, মই চাই েদিখেলঁা
েয মহা-ভুিমকম্প হবৈল ধিৰেল; আৰু েনামৰ চট কােপাৰৰ িনিচনা
সুযর্য্ ক’লা হ’ল; চন্দ্র েগােটইেটা েতজৰ িনিচনা হ’ল 13 আৰু বৰ
বতােহ লেৰাৱা িডমৰু গছৰ অপঁইতা গুিট সিৰ পৰাৰ দেৰ আকাশৰ
তৰােবাৰ পৃিথৱীত পিৰবৈল ধিৰেল†৷ 14আকাশমণ্ডল নুিৰওৱা পুিথৰ
দেৰ লুপ্ত হ’ল; আটাই পবর্ত আৰু দ্বীপেবাৰক িনজ িনজ ঠাইৰ পৰা
লেৰাৱা হ’ল

15 েতিতয়া পৃিথৱীৰ সকেলা ৰজা, প্রধান েলাক, েসনাপিত,
ধনৱন্ত আৰু বলৱন্ত, দাস আৰু স্বাধীন েলাক সকেল গুহাত আৰু
† 6 অধয্ায়:13 মিথ 24:29৷
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পবর্তৰ িশলৰ মাজত িনজক লুকুৱাই ৰািখেল৷ 16 তােত েসই পবর্ত
আৰু িশলেবাৰক েতওঁেলােক ক’েল, “আমাৰ ওপৰত পিৰ, ‡ েসই
িসংহাসনত বিহ থকা জনৰ সনু্মখৰ পৰা আৰু েমৰ-েপাৱািল জনৰ
েক্রাধৰ পৰা আমাক লুকুৱাই ৰাখা; 17 িকয়েনা েতওঁেলাকৰ েক্রাধৰ
েসই মহা-িদন আিহল আৰু েসইিদন েকােন সিহব পােৰ?”

7 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ দাসেবাৰক ছাব মৰাৰ আৰু স্বগীর্য় সুখৰ বণর্না

1 তাৰ পাছত পৃিথৱী বা সাগৰ বা েকােনা গছৰ ওপৰত বতাহ েযন
নবলায়, এই কাৰেণ পৃিথৱীৰ চািৰ বায়ু ধিৰ, পৃিথৱীৰ চািৰ চুকত িথয়
ৈহ থকা চািৰ জন স্বগর্ৰ দূত েদিখেলঁা 2 পাছত আৰু এজন দূতক,
জীৱনময় ঈশ্বৰৰ ছাব ৈল, পূব িদশৰ পৰা উিঠ অহা েদিখেলঁা৷ েতওঁ
বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই, পৃিথৱী আৰু সাগৰক অিনষ্ট কিৰবৈল ক্ষমতা
েপাৱা েসই চািৰ জন দূতক ক’েল, 3 “আিম িনজ ঈশ্বৰৰ দাস সকলৰ
কপালত ছাব নামােৰঁা মােন, * েতামােলােক পৃিথৱী বা সাগৰ বা গছ-
গছিনেবাৰক অিনষ্ট নকিৰবা৷”

4পাছত েসই ছাব মৰা সকলৰ সংখয্া শুিনেলা: ইস্রােয়লৰ সকেলা
ৈফদৰ মুেঠ এক লাখ েচৗৱািল্লশ হাজাৰ ছাব মৰা হ’ল:
5 ‘িযহূদা ৈফদৰ ছাব মৰা বাৰ হাজাৰ,
ৰুেবনৰ ৈফদৰ মৰা বাৰ হাজাৰ,
গাদৰ ৈফদৰ বাৰ হাজাৰ,
6 আেচৰ ৈফদৰ বাৰ হাজাৰ,
নপ্তালী ৈফদৰ বাৰ হাজাৰ,
মনিচ ৈফদৰ বাৰ হাজাৰ,
7 িচিমেয়ান ৈফদৰ বাৰ হাজাৰ,
েলবী ৈফদৰ বাৰ হাজাৰ,
ইচাখৰ ৈফদৰ বাৰ হাজাৰ,
8 জবূলূন ৈফদৰ বাৰ হাজাৰ,
‡ 6 অধয্ায়:16 িযচ 2:19; লূক 23:30 * 7 অধয্ায়:3 িযিহ 9:4; প্র 22:4৷
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েযােচফ ৈফদৰ বাৰ হাজাৰ,
িবনয্ামীন ৈফদৰ ছাব মৰা বাৰ হাজাৰ’

9 এইেবাৰৰ পাছত মই চাই েদিখেলঁা েয, েকােনও গিণব েনােৱাৰা
এক বৰ েলাক সকল, য’ত সকেলা জািত, ৈফদ, েলাক আৰু ভাষাৰ,
বগা বস্ত্র িপিন্ধ আৰু হাতত েখজুৰ পাত ৈল েসই িসংহাসন আৰু
েমৰ-েপাৱািল জনৰ আগত িথয় ৈহ আিছল; 10 আৰু েতওঁেলােক
বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’েল,

“পিৰত্রাণ িসংহাসনত বিহ থকা আমাৰ ঈশ্বৰৰ আৰু েমৰ-
েপাৱািলৰ ”†
11 আৰু সকেলা স্বগর্ৰ দূেত েসই িসংহাসনৰ পিৰচাৰক সকলৰ

আৰু চািৰ জীিৱত প্রাণীৰ চািৰওফােল িথয় ৈহ আিছল; আৰু েতিতয়া
েতওঁেলােক িসংহাসনৰ আগত সমপর্ণ কিৰ মািটত মুৰ েদাৱাই,
ঈশ্বৰক আৰাধনা কিৰেল, 12 আৰু ক’েল,

“আেমন! প্রশংসা, মিহমা, জ্ঞান, ধনয্বাদ, সমাদৰ, পৰাক্রম
আৰু শিক্ত িচৰকাল আমাৰ ঈশ্বৰৰ প্রিত হওক! আেমন৷”
13 েতিতয়া েসই পিৰচাৰক সকলৰ এজেন েমাক সুিধেল, “বগা

বস্ত্র িপন্ধা এওঁেলাক েকান আৰু ক’ৰ পৰা আিহল?” 14 েতিতয়া মই
েতওঁক ক’েলা, “েহ েমাৰ প্রভু, আপুিন জােন” েতিতয়া েতওঁ েমাক
ক’েল, “এওঁেলাক েসই মহা-েক্লশৰ পৰা অহা েলাক; এওঁেলােক
েমৰ-েপাৱািলৰ েতেজেৰ িনজ বস্ত্র ধুই বগা কিৰেল ‡
15 এই কাৰেণ, এওঁেলােক ঈশ্বৰৰ িসংহাসনৰ আগত আেছ,

আৰু িদেন-ৰািতেয় েতওঁৰ মিন্দৰত েতওঁৰ আৰাধনা কেৰ৷
আৰু িসংহাসনত বহা জনাই এওঁেলাকৰ ওপৰত িনজ তমু্ব
তিৰব

16 এওঁেলাকৰ আৰু েকিতয়াও েভাক-িপয়াহ নালািগব;
এওঁেলাকৰ গাত ৰ’দ বা েকােনা েপাৰা তাপ নপিৰব৷§

17 িকয়েনা িসংহাসনৰ মাজত থকা েমৰ-েপাৱািল জেন এওঁেলাকক
চৰাব, *

† 7 অধয্ায়:10 গীত 3:8; িযচ 43:11; মিথ 1:21 ‡ 7 অধয্ায়:14 1 েযা
1-7৷ § 7 অধয্ায়:16 িযচ 49:10৷ * 7 অধয্ায়:17 গীত 23; িযচ 40:11;
েযা 10:2-11৷
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আৰু জীৱনময় জলৰ ভুমুকৰ ওচৰৈল িনব,
আৰু ঈশ্বেৰ এওঁেলাকৰ চকুৰ পৰা আটাই চকুেলা মিচ গুচাব ”†

8 অধয্ায়
সাত জন তুৰী বাদক স্বগর্ৰ দূতৰ দশর্ন

1 পাছত েতওঁ সপ্তম ছাব েমেলােত, স্বগর্ত প্রায় আধা ঘণ্টামান
িনস্তদ্ধতােৰ পিৰপূণর্ হ’ল 2 আৰু ঈশ্বৰৰ আগত িথয় ৈহ থকা িয
সাত জন স্বগর্ৰ দূতক েদিখেলঁা; েতওঁেলাকক সােতাটা তূৰী িদয়া
হ’ল

3পাছত েসাণৰ ধূপবািত েলাৱা আন এজন দূত আিহ েবিদৰ ওচৰত
উপিস্থত হ’ল; আৰু িসংহাসনৰ আগত থকা েসাণৰ েবিদৰ ওপৰত
পিবত্র েলাক সকেল প্রাথর্নাত জ্বলাবৈল, েতওঁক ভােলমান ধূপ িদয়া
হ’ল 4 তােত পিবত্র েলাক সকলৰ প্রাথর্নােৰ ৈসেত দূতৰ হাতৰ পৰা
ধূপৰ ধঁুৱা ঈশ্বৰৰ সনু্মখৈল উিঠল 5 পােছ দূেত ধূপবািত ৈল, তাত
েবিদৰ পৰা জুই ভৰাই লেল৷ েতিতয়া েতওঁ এইেবাৰ পৃিথৱীৈল েপলাই
িদেল, তােত েমঘ-গজ্জর্ ন, গাজিন, িবজুলী আৰু ভুিমকম্প হ’ল

6পাছত সােতাটা তুৰী েলাৱা এই সাত জন স্বগর্ৰ দূেত তূৰী বজাবৈল
িনজক যুগুত কিৰেল

7 পাছত প্রথম জন স্বগর্ৰ দূেত বজাওঁেত, েতজ িমহিল কৰা িশল
আৰু জুই উপিস্থত হ’ল৷ েসইেবাৰক পৃিথৱীৈল েপেলাৱা হ’ল; তােত
পৃিথৱীৰ িতিন ভাগৰ এভাগ েপাৰা হ’ল, গছেৰা িতিন ভাগৰ এভাগ
েপাৰা হ’ল আৰু সকেলা েকচা তৃেণা েপাৰা হ’ল

8 পাছত িদ্বতীয় দূেত বজাওঁেত অিগ্নেৰ জ্বিল থকা মহা-পব্বর্তৰ
িনিচনা িকবা এটা সাগৰত েপেলাৱা হ’ল৷ তােত সাগৰৰ িতিন ভাগৰ
এভাগ েতজ হ’ল 9 আৰু সাগৰত থকা সৃষ্ট বস্তুৰ িভতৰৰ জীৱ-জন্তু
িতিন ভাগৰ এভাগ মিৰল, জাহাজেবাৰেৰা িতিন ভাগৰ এভাগ নষ্ট
হ’ল
† 7 অধয্ায়:17 িযচ 25:8৷
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10 পাছত তৃতীয় দূেত বজাওঁেত, আিৰয়াৰ িনিচনা জ্বিল থকা এটা
বৰ তৰা আকাশৰ পৰা খিহ, নদীৰ িতিন ভাগৰ এভাগত আৰু জলৰ
ভুমুকেবাৰত পিৰল 11 েসই তৰাৰ নাম নাগদানা৷* তােত জলৰ িতিন
ভাগৰ এভাগ নাগদানা হ’ল আৰু পানী িততা েহাৱাত েসই পানীৰ
কাৰেণ অেনক মানুহ মিৰল

12 পাছত চতুথর্ দূেত বজাওঁেত, সুযর্য্ৰ িতিন ভাগৰ এভাগ, চন্দ্রৰ
িতিন ভাগৰ এভাগ আৰু তৰােবাৰেৰা িতিন ভাগৰ এভাগ েযন আন্ধাৰ
হ’ল; আৰু িদনৰ িতিন ভাগৰ এভাগ েপাহৰ নাইিকয়া হয় আৰু
ৰািতেৰা েসইৰূপ হয়, এই কাৰেণ েসইেবাৰৰ প্রেতয্কৰ িতিন ভাগৰ
এভাগ আঘাত প্রাপ্ত হ’ল

13 পাছত মই চাওেত চাওেত, এটা ঈগল পক্ষীেয় আকাশৰ মাজত
উিৰ উিৰ বৰ মােতেৰ এই কথা েকাৱা শুিনেলঁা, “িয িতিন জন দূেত
তূৰী বজাবৈল উদয্ত আেছ, েতওঁেলাকৰ েসই অৱিশষ্ট তূৰী-ধ্বনীত
পৃিথৱীত বাস কৰা েলাক সকলৰ সন্তাপ, সন্তাপ, সন্তাপ হ’ব”

9 অধয্ায়
1 েতিতয়া পঞ্চম দূেত েতওঁৰ তূৰী বজােল৷ আকাশৰ পৰা

পৃিথৱীৈল পৰা এটা তৰা েদিখবৈল পােলঁা৷ অগাধ ঠাইৰ কুণ্ডৰ* চািব
েতওঁক িদয়া হ’ল 2 তােত েতওঁ েসই অগাধ ঠাইৰ কুণ্ড েমেলােত,
কুণ্ডৰ পৰা বৰ অিগ্নকুণ্ডৰ ধঁুৱাৰ িনিচনাৈক ধঁুৱা উিঠল; তােত েসই
কুণ্ডৰ ধঁুৱােৰ সূযর্য্ আৰু আকাশ অন্ধকাৰময় হ’ল

3 েসই ধঁুৱাৰ পৰা কচুৱা ফিৰংেবাৰ পৃিথৱীত ওলাল; আৰু
েসইেবাৰক, পৃিথৱীৰ েকঁেকাৰা-িবছাৰ ক্ষমতাৰ িনিচনা ক্ষমতা িদয়া
হ’ল 4আৰু পৃিথৱীৰ েকােনা তৃণ, বা েকােনা েকচা শাক বা েকােনা
গছ অিনষ্ট নকিৰ, িয সকলৰ কপালত ঈশ্বৰৰ ছাব নাই, অকল েতেন
েলাক সকলক অিনষ্ট কিৰবৈল েসইেবাৰক েকাৱা হ’ল

5 েসই েলাক সকলক বধ কিৰবৈল েতওঁেলাকক অনুমিত িদয়া
েহাৱা নাই, িকন্তু েলাক সকলক পঁাচ মাহৈলেক যাতনা িদবৰ বােব,
েসইেবাৰক ক্ষমতা িদয়া হ’ল েকঁেকাৰা-িবছাই মানুহক িবন্ধাত েযেন
* 8 অধয্ায়:11 িযিৰ 9:13-15 * 9 অধয্ায়:1 প্র 20:1
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যাতনা, েসইেবােৰ িদয়া যাতনাও েতেন 6 েসই কালত েলাক সকেল
মৃতুয্ক িবচািৰব, িকন্তু েকােনামেত তাক নাপাব; েতওঁেলােক মিৰবৈল
আকাংক্ষা কিৰব, িকন্তু মৃতুয্ েতওঁেলাকৰ পৰা পলাব

7 েসই ফিৰংেবাৰৰ আকৃিত, যুদ্ধৰ অেথর্ সুসিজ্জত কৰা েঘঁাৰাৰ
িনিচনা৷ েতওঁেলাকৰ মুৰত েসাণৰ িকৰীিট থকা েযন েদখা যায় আৰু
িসহঁতৰ মুখ মানুহৰ মুখৰ িনিচনা 8 মিহলাৰ চুিলৰ িনিচনা িসহঁতৰ
চুিল আিছল; িসহঁতৰ দঁাত িসংহৰ দঁাতৰ িনিচনা 9 েলাহাৰ বুকুবিৰৰ
িনিচনা িসহঁতৰ বুকুবিৰ আিছল; িসহঁতৰ েডউকাৰ শব্দ, ৰণৈল ল’িৰ
েযাৱা েঘঁাৰা লেগাৱা ৰথৰ শব্দৰ িনিচনা

10 েকঁেকাৰা-িবছাৰ িনিচনা িসহঁতৰ েনজ হুেলেৰ ৈসেত আিছল;
আৰু পঁাচ মাহৈলেক মানুহক অিনষ্ট কিৰবৈল িসহঁতৰ ক্ষমতা িসহঁতৰ
েনজত আিছল 11 অগাধ ঠাইৰ দূত িসহঁতৰ ওপৰত ৰজা আিছল৷
তাৰ নাম ইব্রী ভাষাত আবেদ্দান আৰু গ্রীক ভাষাত আপলু্লেয়ান

12 এই প্রথম সন্তাপ গ’ল; েচাৱা! ইয়াৰ পাছত এিতয়াও দুটা
দুেযর্াগ আিহ আেছ৷

13 পাছত ষষ্ঠ দূেত েতওঁৰ তুৰী বজাওঁেত, ঈশ্বৰৰ আগত থকা
েসাণৰ েবিদৰ িশং েকইটাৰ পৰা এটা মাত শুিনেলঁা 14 তাৰ
পৰা েকােনাবাই তূৰী েলাৱা েসই ষষ্ঠ দূতক ক’েল, “ফৰাৎ †মহা-
নদীৰ ওপৰত িয চািৰ দূত বন্ধ আেছ, েতওঁেলাকক েমিল িদয়া”
15 েতিতয়া েলাক সকলৰ িতিন ভাগৰ এভাগক বধ কিৰবৈল, িয চািৰ
দূতক েসই ঘণ্টা, িদন, মাহ আৰু বছৰৰ কাৰেণ যুগুত কৰা ৈহিছল,
েতওঁেলাকক েমিল িদয়া হ’ল

16 আৰু েঘঁাৰাত উঠা ৈসনয্ৰ সংখয্া দুই হাজাৰ লাখ আিছল৷
েতওঁেলাকৰ সংখয্া মই শুিনেলঁা; 17আৰু দশর্নত মই েসই েঘঁাৰােবাৰ
আৰু তাত উিঠ থকা সকল, িয সকেল চলাইিছল, এইৰূেপ দশর্ন
পােলঁা: েতওঁেলাকৰ বুকুবিৰ অিগ্নময়, নীলবণর্ আৰু গন্ধকময়৷ আৰু
েঘঁাৰােবাৰৰ মুৰ, িসংহৰ মুৰৰ িনিচনা; েসইেবাৰৰ মুখৰ পৰা জুই, ধঁুৱা
আৰু গন্ধক ওলায়
† 9 অধয্ায়:14 ফৰাৎ ইউেফ্রিটচ
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18 েসইেবাৰৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা জুই, ধঁুৱা আৰু গন্ধক, এই িতিন
উৎপাতৰ দ্বাৰাই মানুহৰ িতিন ভাগৰ এভাগ বধ কৰা হ’ল 19 িকয়েনা
েসই েঘঁাৰােবাৰৰ ক্ষমতা, িসহঁতৰ মুখত আৰু েনজত আেছ; কাৰণ
িসহঁতৰ েনজ সাপৰ িনিচনা আৰু মুৰ থকা; তােৰ িসহঁেত আঘাত কিৰ
যাতনা িদেয়

20 এই উৎপাতেবাৰৰ দ্বাৰাই িয অৱিশষ্ট েলাক সকলক বধ কৰা
নহ’ল, েতওঁেলােক েদিখব, শুিনব, আৰু ফুিৰব েনাৱাৰা এেন েসাণ,
ৰূপ, িপতল, িশল আৰু কােঠেৰ সজা মূির্ত‡ আৰু েদৱতােবাৰৰ পূজা
কিৰবৈল েনিৰবৰ অিভপ্রােয়েৰ িনজ িনজ হােত কৰা কমর্ৰ পৰা মন-
পালটন নকিৰেল 21 েতওঁেলােক নৰ-বধ, মায়া কমর্, বয্িভচাৰ, চুৰ,
েসইেবাৰৰ পৰাও মন-পালটন নকিৰেল

10 অধয্ায়
এজন বলৱান স্বগর্ৰ দূত আৰু এটা সৰু পুিথৰ নুৰাৰ দশর্ন

1 েতিতয়া আন এজন বলৱান দূতক মই স্বগর্ৰ পৰা নমা েদিখেলঁা
েতওঁ েমেঘেৰ আবৃত আৰু েতওঁৰ মুৰত ৰামধনু আিছল৷ েতওঁৰ মুখ
সূযর্য্ৰ িনিচনা, েতওঁৰ ভিৰ অিগ্নস্তম্ভৰ িনিচনা 2 েতওঁৰ হাতত এটা
পুিথৰ সৰু নুৰা আিছল আৰু েতওঁ েসঁা ভিৰ সমুদ্রত, বাওঁ ভিৰ মািটত
আিছল৷

3 আৰু িসংহৰ েগাজঁৰিনৰ দেৰ বৰ মােতেৰ িৰিঙয়ােল; েতওঁ
িৰিঙয়াওঁেত, েমঘ-গজ্জর্ ন সােতাটাই মাত লগােল৷ 4 েসই সােতাটা
েমঘ-গজ্জর্ েন িৰিঙয়াওঁেত, মই িলিখবৈল উদয্ত হ’েলঁা; এেনেত
এই আকাশী বাণী শুিনেলঁা, “েমঘ-গজ্জর্ ন সােতাটাই িয িয ক’েল,
েসইেবাৰ ছাব মািৰ ৰািখবা৷ িনিলিখবা”

5 পাছত সমুদ্র আৰু মািটৰ ওপৰত িথয় ৈহ আকাশৈল িনজৰ
েসঁা হাত দঙা এজন দূতক েদিখেলঁা, 6 আকাশমণ্ডল আৰু তাত িয
িয আেছ, পৃিথৱী আৰু তাত িয িয আেছ, সাগৰ আৰু তােতা িয
িয আেছ, েসই সকেলােৰ সৃষ্টিকত্তর্ া িচৰকাল জীয়াই থকা িয জনা,
‡ 9 অধয্ায়:20 গীত 115:4-7
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েসই জীৱন্ত জনাৰ নাম ৈল েতওঁ শপত খােল েয, “আৰু পলম
নহ’ব৷ 7 িকন্তু সপ্তম দূেত িযেটা সময়ত তূৰী বজাবৈল উদয্ত হ’ব,
েসই ধ্বিনৰ সময়ত, ঈশ্বৰৰ িনগূঢ়-তত্ত্ব, েতওঁৰ দাস িয ভাববাদী
সকল, েতওঁেলাকক েঘাষণা কিৰবৈল িদয়া শুভ সংবাদ অনুসােৰ
িসদ্ধ হ’ব”

8 েতিতয়া মই শুনা েসই আকাশ-বাণীেয় েমােৰ ৈসেত আেকৗ
কথা ৈহ ক’েল, “সমুদ্র আৰু মািটৰ ওপৰত িথয় ৈহ থকা েসই দূতৰ
হাতত িয েমলা পুিথৰ নুৰা আেছ, তুিম ৈগ তাক েলাৱা” 9 তােত মই
েসই দূতৰ ওচৰৈল ৈগ পুিথৰ সৰু নুৰােটা েমাক িদবৰ বােব েতওঁক
ক’েলা েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “পুিথৰ নুৰােটা েলাৱা আৰু
ইয়াক খাই েপেলাৱা; ই েতামাৰ েপট িততা হবৈল িদব, িকন্তু েতামাৰ
মুখত ই েমৗৰ দেৰ েসাৱাদ লািগব” *

10 েতিতয়া মই দূতৰ হাতৰ পৰা েসই পুিথৰ সৰু নুৰােটা ৈল তাক
খােলঁা৷ েসেয় েমাৰ মুখত েমৗৰ িনিচনা েসাৱাদ লািগিছল; িকন্তু তাক
েখাৱাৰ পাছত, েমাৰ েপট িততা হ’ল 11 পাছত েমাক েকাৱা হ’ল,
“তুিম অেনক েলাকৰ, সকেলা জািতৰ, ভাষাৰ আৰু অেনক ৰজাৰ
িবষেয় আেকৗ ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰব লািগব”

11 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ দুজন সাক্ষীৰ দশর্ন; সপ্তম তুৰীবাদয্

1 পাছত লাখুিটৰ িনিচনা এডাল নল েমাক িদয়া হ’ল; আৰু েমাক
েকাৱা হ’ল, “উঠা, তুিম ঈশ্বৰৰ মিন্দৰ, যজ্ঞেবিদ আৰু েসইেবাৰক
প্রিণপাত কৰা সকলক েজাখা 2 িকন্তু মিন্দৰৰ বািহৰৰ েচাতাল বাদ
িদবা, তাক নুজুিখবা; িকয়েনা তাক অনা-ইহুদী সকলক িদয়া হ’ল৷
তােত েতওঁেলােক দুকুিৰ দুমাহৈলেক পিবত্র নগৰ গচিকব

3 েমাৰ দুজন সাক্ষীক মই ক্ষমতা িদম; তােত েতওঁেলােক
মৰাপাতৰ চট িপিন্ধ, এেহজাৰ দুশ ষািঠ িদন ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰব ”
4 েতওঁেলাকৰ পৃিথৱীৰ প্রভুৰ আগত িথয় ৈহ থকা দুেজাপা জলফাই
* 10 অধয্ায়:9 িযিহ 2:8-10; 3:1-3
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গছ আৰু দুটা দীপাধাৰ স্বৰূপ 5 েতওঁেলাকক েকােনােৱ যিদ অিনষ্ট
কিৰব েখােজ, েতেনহেল েতওঁেলাকৰ মুখৰ পৰা জুই ওলায় আৰু
েতওঁেলাকৰ শত্রুেবাৰক গ্রাস কেৰ৷ েকােনােৱ যিদ েতওঁেলাকক
অিনষ্ট কিৰব খুিজব, েতেনহেল এেকদেৰ েতওঁ হত হ’ব লািগব

6 েতওঁেলােক ভাববাণী েকাৱা িদনত েযন বৰষুণ নবেষর্, আকাশক
বন্ধ কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ এেন ক্ষমতা আেছ; আৰু িযমান বাৰ
পানীক েতজ কিৰবৈল আৰু সকেলা উৎপােতেৰ পৃিথৱীক আঘাত
কিৰবৈল েতওঁেলােক ইচ্ছা কিৰব, িসমান বাৰ েতেন কিৰবৈল
েতওঁেলাকৰ ক্ষমতা আেছ * 7 েতওঁেলােক েযিতয়া িনজ সাক্ষয্
সমাপ্ত কিৰব, েতিতয়া েসই অগাধ ঠাইৰ পৰা পশু উিঠ আিহব, িস
েতওঁেলাকৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰ জয় কিৰব †

8 তােত চেদাম আৰু িমচৰ এই আিত্মক নাম থকা িয নগৰত
েতওঁেলাকৰ প্রভুক কু্রচত িদয়া হ’ল, েসই মহা-নগৰৰ আিলেত
েতওঁেলাকৰ মৰা শৱ পিৰ থািকব 9 নানা েলাক, ৈফদ, ভাষা আৰু
সকেলা জািতৰ েলােক চােৰ িতিন িদনৈলেক েতওঁেলাকৰ েসই শৱ
চাই থািকব, েতওঁেলাকৰ শৱ ৈমদামত থবৈল অনুমিত িনিদব

10 আৰু পৃিথৱী িনবাসী সকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰত আনিন্দত ৈহ
ৰং কিৰব আৰু ইজেন িসজনৈল উপহাৰ পঠাব; িকয়েনা েসই দুজেন
পৃিথৱী িনবাসী সকলক যাতনা িদিছল 11 চােৰ িতিন িদনৰ পাছত
েতওঁেলাকত ঈশ্বৰৰ পৰা জীৱ আত্মা েসােমাৱাত, েতওঁেলাক আৰু
েমাৰ দুজন সাক্ষীক মই ক্ষমতা িদম; েতওঁেলােক িনজ িনজ ভিৰেৰ
িথয় হ’ল; তােত িয সকেল েতওঁেলাকক চাই আিছল, েতওঁেলাকৰ
অিতশয় ভয় লািগল 12 পাছত েতওঁেলােক িনজৈল েকাৱা এই
মহা আকাশ-বাণী শুিনেল, “ইয়াৈল েতামােলাক উিঠ আহা”! তােত
েতওঁেলাক েমঘ-ৰথত স্বগর্ৈল উিঠ গ’ল; আৰু েতওঁেলাকৰ শত্রু
সকেল েতওঁেলাকৈল চাই আিছল৷

13 েসই ক্ষণেত বৰ ভুিমকম্প হ’ল; তােত নগৰৰ দহ ভাগৰ এভাগ
পিৰল৷ েসই ভুিমকম্পৰ দ্বাৰাই প্রায় সাত হাজাৰ েলাক হত হ’ল; আৰু
অৱিশষ্ট সকেল ভয়ত স্বগর্ৰ ঈশ্বৰৰ মিহমা স্বীকাৰ কিৰেল
* 11 অধয্ায়:6 1ৰা 17:1 † 11 অধয্ায়:7 দা 7:21
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14 এই িদ্বতীয় সন্তাপ ৈহ গ’ল, েচাৱা! তৃতীয় সন্তাপ েবগাই
আিহেছ

15 পাছত সপ্তম দূেত তুৰী বজাওঁেত, স্বগর্ত এইেবাৰ মহা-বাণী
হ’ল, েবােল,
“এই জগতৰ ৰাজয্, আমাৰ প্রভুৰ আৰু েতওঁৰ খ্রীষ্টৰ হ’ল৷
আৰু েতওঁ িচৰকাল ৰাজশাসন কিৰব”

16আৰুঈশ্বৰৰআগত িনজ িনজ িসংহাসনত বিহ থকা েসই েচৗিবশ
জন পিৰচাৰেক উবুিৰ ৈহ পিৰ, ঈশ্বৰক প্রিণপাত কিৰ, 17 েতওঁেলােক
ক’েল,
“েহ বত্তর্ মান, ভূত আৰু সব্বর্শিক্তমান প্রভু পৰেমশ্বৰ, আিম েতামাৰ

ধনয্বাদ কেৰঁা;
িকয়েনা তুিম িনজ পৰাক্রম ৈল, ৰাজত্ব গ্রহণ কিৰলা
18 আৰু অনা-ইহুদী সকলৰ খং উিঠিছল,

িকন্তু েতামাৰ েক্রাধ উপিস্থত হ’ল
আৰু মৃত সকলৰ েসাধ-িবচাৰৰ

আৰু েতামাৰ দাস ভাববাদী সকলক,
পিবত্র েলাক সকলক আৰু েতামাৰ নামত ভয় কৰা
সৰু বৰ সকেলােক পুৰস্কাৰ িদয়াৰ আৰু পৃিথৱী নাশকেবাৰক
নাশ কিৰবৰ সময় উপিস্থত হ’ল ”

19 পাছত স্বগর্ত থকা ঈশ্বৰৰ মিন্দৰৰ দুৱাৰ েযিতয়া মুকিল কৰা
হ’ল; েতিতয়া েতওঁৰ িবধানৰ িনয়ম-চনু্দক েদখা গ’ল৷ তােত িবজুলী,
গাজিন, েমঘ-গজ্জর্ ন, ভুিমকম্প আৰু মহা-িশলাবৃষ্টি হ’ল

12 অধয্ায়
সুযর্য্ক িপন্ধা এজনী িতেৰাতা আৰু েতওঁৰ শত্রু নাগ

1 পাছত স্বগর্ত এটা মহৎ িচন েদখা গ’ল: এজনী িতেৰাতা েদখা
গ’ল; েতওঁ কােপাৰৰ ৈসেত সুযর্য্ক িপিন্ধিছল আৰু েতওঁৰ ভিৰৰ
তলত চন্দ্র আিছল আৰু েতওঁ মুৰত বাৰটা তৰাৰ িকৰীিট িপিন্ধিছল৷
2 েতওঁ গভর্ ৱতী আিছল আৰু প্রসৱ কিৰবৰ কাৰেণ প্রসৱ-েবদনােৰ
পীিড়ত ৈহ আটাহ পািৰ আিছল
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3 আৰু স্বগর্ত আন এটা িচন েদখা গ’ল: েচাৱা! তাত এটা ৰঙা
বৃহৎ আকাৰৰ েড্রগন*আিছল; তাৰ সাতটা মূৰ, দহটা িশং আৰু মূৰত
সাতটা িকৰীিটআিছল 4তাৰ েনেজআকাশৰ তৰােবাৰৰ িতিন ভাগৰ
এভাগ টািন আিনেল আৰু পৃিথৱীত েপলাই িদেল প্রসৱ কিৰবৈল
উদয্ত েহাৱা েসই িতেৰাতাই প্রসৱ কৰাৰ লেগ লেগ, েসই েড্রগেন
েতওঁৰ সন্তানক গ্রাস কিৰবৈল েতওঁৰ আগত িথয় ৈহ আিছল

5 পাছত েসই িতেৰাতাই এিট পুত্র সন্তান প্রসৱ কিৰেল, েতওঁ
েলাহাৰ দেণ্ডেৰ সকেলা জািতক শাসন কিৰব৷† েসই পুত্রক ঈশ্বৰৰ
আৰু েতওঁৰ িসংহাসনৰ ওচৰৈল তুিল িনয়া হ’ল; 6 আৰু েসই
িতেৰাতা এক হাজাৰ দুশ ষািঠ িদনৈলেক প্রিতপািলত হ’বৈল েতওঁৰ
বােব মৰুপ্রান্তত ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই যুগুত কিৰ েথাৱা িয ঠাই আিছল, েসই
ঠাইৈল পলাই গ’ল

7 এিতয়া স্বগর্ত যুদ্ধ হ’ল৷ মীখােয়ল আৰু েতওঁৰ দূত সকেল েসই
েড্রগনৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰেল; েসই েড্রগন আৰু তাৰ দূত সকেলও
যুদ্ধ কিৰেল৷ 8 িকন্তু েসই েড্রগন যেথষ্ট শিক্তশালী েনােহাৱাত বেল
েনাৱািৰেল; েসেয়েহ স্বগর্ত িস আৰু তাৰ দূত সকেল অিধক সময়
থািকবৰ বােব ঠাই নাপােল 9 েসই েড্রগন, িয িদয়াবল আৰু চয়তান
নােমেৰ িবখয্াত; েসই পুৰিণ সােপ‡ েগােটই জগতৰ ভ্রািন্ত জন্মায়,
তাক পৃিথৱীৈল েপেলাৱা হ’ল;§ আৰু তাৰ দূত সকলেকা তাৰ লগেত
েপেলাৱা হ’ল

10 েতিতয়া মই স্বগর্ত বৰ মােতেৰ েকাৱা এই বাণী শুিনেলঁা:
“এিতয়া পিৰত্রাণ, শিক্ত -

আৰু ৰাজয্, আমাৰ ঈশ্বৰৰ
আৰু অিধকাৰ েতওঁৰ অিভিষক্ত জনৰ অথর্াৎ খ্রীষ্টৰ হ’ল৷

িকয়েনা আমাৰ ভাই সকলৰ িয অপবাদেক
* 12 অধয্ায়:3 িকছুমান বাইেবলত নাগ বুিল অনুবাদ কৰা আেছ; িকন্তু গ্রীক বাইেবলত
েড্রগন বুিল আেছ৷ েড্রগন এক েশ্রণীৰ েনজ থকা ৈদতয্, ইয়াৰ মুেখেৰ জুই ওলাই৷ † 12
অধয্ায়:5 গীত 2:9; প্র 2:26, 19:15 ‡ 12 অধয্ায়:9 আ 3:1-14; 2 কিৰ 11:3;
প্র 20:2 § 12 অধয্ায়:9 লূক 10:18; েযা 12:31
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িদেন-ৰািতেয় আমাৰ ঈশ্বৰৰ আগত েতওঁেলাকৰ অপবাদ িদেয়,
* তাক েপেলাৱা হ’ল

11 েতওঁেলােক েমৰ-েপাৱািলৰ েতজ আৰু িনজ িনজ সাক্ষয্ৰূপ
বাকয্ৰ দ্বাৰাই তাক জয় কিৰেল,

েতওঁেলােক মৃতুয্ পযর্য্ন্ত িনজৰ জীৱনক িপ্রয় জ্ঞান কিৰ ভালপায়
নাথািকল †

12 এই কাৰেণ, েহ স্বগর্ আৰু তাত িনবাস কৰা সকল, েতামােলােক
আনন্দ কৰা!

িকন্তু েহ পৃিথৱী আৰু সমুদ্র, েতামােলাকৰ সন্তাপ হ’ব;
িকয়েনা চয়তান েতামােলাকৰ তাৈল নািম গ’ল;

আৰু তাৰ কাল অলপ েহাৱা েদিখ িস অিত কু্রদ্ধ ৈহেছ ”
13 পাছত েসই েড্রগেন েদিখেল েয তাক পৃিথৱীত েপেলাৱা হ’ল,

ইয়ােক েদিখ পুত্র প্রসৱ কৰা েসই িতেৰাতাক িস তাড়না কিৰেল
14 িকন্তু েসই িতেৰাতাক মৰুপ্রান্তৈল উিৰ যাবৰ কাৰেণ ডাঙৰ ঈগল‡
পক্ষীৰ িনিচনা দুখন েডউকা িদয়া হ’ল; েসই ঠাইত, েসই সাপৰ
সনু্মখৰ পৰা দুৈৰত এক কাল, দুই কাল আৰু আধা কালৈলেক েতওঁ
প্রিতপািলত হয়

15 পাছত েসই েড্রগেন েসই িতেৰাতাক লক্ষয্ কিৰ তাৰ মুখৰ
পৰা নদীৰ পানীৰ িনিচনা জলপ্রবাহ েবাবাই িদেল; েসই পানীৰ েসঁাত
এেনদেৰ ৈব আিহল যােত তাইক উটুৱাই িনব পােৰ৷ 16 িকন্তু পৃিথৱীেয়
েসই িতেৰাতাক উপকাৰ কিৰেল৷ িনজৰ মুখ েমিলেল, আৰু েড্রগেন
মুখৰ পৰা উিলয়াই পেঠাৱা েসই নদী গ্রাস কিৰেল 17 তােত েসই
িতেৰাতাৈল েসই েড্রগনৰ খং উিঠল, আৰু েতওঁৰ বংশৰ অৱিশষ্ট
েলাক, িয সকেল ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কেৰ আৰু যীচুৰ সাক্ষয্ ধাৰণ
কেৰ; েসই েলাক সকলৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল গ’ল৷ 18 েতিতয়া েসই
েড্রগন ৈগ সমুদ্রৰ তীৰত িথয় হ’ল
* 12 অধয্ায়:10 ইেয়া 1:9; 2:5; জখ 3:1 † 12 অধয্ায়:11 লূক 14:26;
পঁা 20:24 ‡ 12 অধয্ায়:14 িকছুমান অনুবাদত কুৰৰ পক্ষী বুিল উেল্লখ কৰা আেছ,
িকন্তু মূল গ্রীক বাইেবল চােল ঈগল পক্ষী বুিল েপাৱা যায়৷
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13 অধয্ায়
দুটা অদু্ভত পশুৰ দশর্ন

1 েতিতয়া* মই সাগৰৰ পৰা এটা পশুক উঠা েদিখেলঁা৷ তাৰ দেহাটা
িশং, সােতাটা মূৰ আিছল৷ তাৰ িশঙত দেহাটা িকৰীিট আৰু মূৰত
ঈশ্বৰক িনন্দা কৰা িকছুমান নাম িলখা আিছল 2 েসই িয পশু মই
েদিখেলঁা, িস নাহৰফুটুকী বাঘৰ িনিচনা আিছল৷ তাৰ ভিৰ ভালুকৰ
িনিচনা আৰু িসংহৰ মুখৰ িনিচনা তাৰ মুখ৷ েসই েড্রগেন িনজৰ শিক্ত
েসই পশুক িদেল, আৰু তাৰ িনজৰ িসংহাসন আৰু ক্ষমতা চলাবৈল
অিধকােৰা তাক িদেল৷

3 পাছত পশুৰ মূৰেবাৰৰ মাজৰ এটা মূৰত মৰাৈক কটা এটা ঘা
েযন েদিখেলঁা; িকন্তু েসই মৃতুয্জনক ঘা সুস্থ কৰা হ’ল, ইয়ােক
েদিখ েগােটই জগত খেন েসই পশুৰ কথাত আচিৰত মািনেল আৰু
তাক অনুসৰণ কিৰেল 4 তােত সকেলােৱ েসই েড্রগনেকা প্রিণপাত
কিৰেল, িকয়েনা িস পশুক িনজৰ ক্ষমতা িদেল, আৰু েতওঁেলােক
পশুেকা প্রিণপাত কিৰ ক’েল, “এই পশুৰ তুলয্ েকান আেছ, আৰু
ইয়ােৰ ৈসেত েকােন যুদ্ধ কিৰব পােৰ?”

5 েসই পশুক বৰ বৰ কথা কবৈল আৰু ঈশ্বৰক িনন্দা কৰা বাকয্
েকাৱা মুখ িদয়া হ’ল৷ িবয়ািল্লশ মাহৈলেক কাযর্ কিৰবৈল তাক ক্ষমতা
িদয়া হ’ল 6 তােত েসই পশুেৱ িনজ মুখ েমিল ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ িনন্দা
কিৰব ধিৰেল, েতওঁৰ নাম, েতওঁৰ বাসস্থান আৰু েতওঁৰ ৈসেত িনবাস
কৰা স্বগর্িনবাসী সকেলােক িনন্দা কিৰবৈল ধিৰেল

7 েসই পশুক পিবত্র েলাকৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল আৰু
েতওঁেলাকক জয় কিৰবৈল তাক শিক্ত িদয়া হ’ল ইয়াৰ উপিৰ
সকেলা ৈফদ, েলাক, ভাষা আৰু সকেলা জািতৰ ওপৰত তাক
অিধকাৰ িদয়া হ’ল 8 তােত জগত স্থাপনৰ পুব্বর্েৰ পৰা† হত েহাৱা
েসই েমৰ-েপাৱািলৰ জীৱন পুস্তকত িয সকলৰ নাম িলখা নাই, পৃিথৱী
িনবাসী েসই সকেলা েলােক তাক প্রিণপাত কিৰব

9 কােৰাবাৰ যিদ কাণ আেছ, েতওঁ শুনক
* 13 অধয্ায়:1 দা 7 আধয্া তুলনা কৰা † 13 অধয্ায়:8 1 িপ 1:20
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10 েকােনােৱ যিদ বন্দী অৱস্থাৰ কাৰেণ হয়,
েতওঁ বন্দী অৱস্থাৈল যাব৷

েকােনােৱ যিদ তেৰাৱােলেৰ বধ কেৰ,
েতেৱঁা তেৰাৱােলেৰ হত হ’ব লািগব

ইয়াত পিবত্র েলাক সকলৰ ৈধযর্ আৰু িবশ্বাস আেছ
11 তাৰ পাছত মই আন এটা েড্রগনক পৃিথৱীৰ পৰা উঠা েদিখেলঁা

তাৰ েমৰ-েপাৱািলৰ িনিচনা দুটা িশং আেছ আৰু িস েড্রগনৰ দেৰ কথা
কয়৷ 12 িস এই প্রথম পশুেটাৰ সকেলা অিধকাৰ, প্রথম পশুেটাৰ
উপিস্থেত পালন কেৰ আৰু িয প্রথম পশুৰ মৃতুয্জনক ঘা সুস্থ কৰা
হ’ল, েসই পশুক পৃিথৱী আৰু তাত িনবাস কৰা সকেলােক প্রিণপাত
কিৰবৈল বাধয্ কৰােল

13 িস নানা আেলৗিকক িচন েদখুৱায়; এেন িক, েলাক সকলৰ
সাক্ষােত স্বগর্ৰ পৰা পৃিথৱীৈল অিগ্ন নমায়৷ 14 এইদেৰ েসই পশুৰ
সাক্ষােত িয িয িচন েদখুৱাবৈল তাক ক্ষমতা িদয়া হ’ল, তাৰ দ্বাৰাই
িস পৃিথৱীত বাস কৰা সকলক ভ্রািন্ত জন্মায়; িবেশষৈক, িয পশু
তেৰাৱালৰ আঘাতৰ ঘা পােয়া জীয়াই উিঠল, েসই পশুৰ এটা প্রিতমূির্ত
িনম্মর্াণ কিৰবৈল পৃিথৱী িনবাসী সকলক ক’েল

15 তাক েসই পশুৰ প্রিতমূির্তত প্রাণ-বায়ু িদবৈল ক্ষমতা িদয়া হ’ল,
যােত েসই প্রিতমূির্তেয় কথা ক’ব পােৰ আৰু েসই পশুৰ প্রিতমূির্তক
প্রিণপাত নকৰা সকলক েযন বধ কৰাৰ আেদশ িদব পােৰ৷ 16 তােত
িস গুৰুত্বহীন আৰু ক্ষমতাশালী, ধনী আৰু দিৰদ্র, স্বাধীন আৰু দাস,
প্রেতয্কেৰ েসঁা হাতত বা কপালত এটা িবেশষ িচহ্নৰ ছাব লবৈল
বাধয্ কৰােল; 17 িয সকলৰ েসই পশুৰ ছাব, অথর্াৎ েসই পশুৰ নাম,
বা তাৰ নামৰ সংখয্া নাই, তাক এেন কিৰেল েয, েতওঁ িকনা-েবচা
কৰােতা অসম্ভৱ হ’ল৷

18 ইয়াত জ্ঞানৰ কথা আেছ; যিদ কােৰাবাৰ বুিদ্ধ আেছ, েতওঁ
েসই পশুৰ সংখয্া গণনা কৰক; িকয়েনা এইেটা এজন মানুহৰ সংখয্া৷
েতওঁৰ সংখয্া হ’ল ছয় শ ছয়ষষ্টি
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14 অধয্ায়
স্বগীর্য় েমৰ-েপাৱািল আৰু েতওঁৰ সঙ্গী সকল; পৃিথৱীৰ শসয্

েদাৱা আৰু দ্রাক্ষাগুিট কটা
1 তাৰ পাছত মই চাই েদিখেলঁা, েসই েমৰ-েপাৱািল িচেয়ান পবর্তৰ

ওপৰত িথয় ৈহ আিছল৷ েতওঁৰ ৈসেত এক লাখ েচৗৱািল্লশ হাজাৰ
েলাকআিছল; েতওঁেলাকৰ কপালত েতওঁৰ নাম আৰু েতওঁৰ িপতৃেৰা
নাম িলখা আিছল 2 মই স্বগর্ৰ পৰা এটা মাত শুিনেলা, েসই মাত
অগাধ জলৰ দেৰ আৰু প্রৱল েমঘ-গজ্জর্ নৰ শব্দৰ িনিচনা আিছল৷
মই শুনা েসই মাত, বীণা বজাওঁতা সকেল িনজ িনজ বীণাত বেজাৱা
মাতৰ িনিচনাও আিছল৷

3 েতওঁেলােক েসই িসংহাসনৰ সনূ্মখত থকা েসই চািৰ প্রাণী আৰু
পিৰচাৰক সকলৰ আগত এটা নতুন গীত গােল; পৃিথৱীৰ পৰা িকিন
েলাৱা এই এক লাখ েচৗৱািল্লশ হাজাৰ েলাকৰ বািহেৰ আন েকােনােৱ
েসই গীত িশিকব েনাৱািৰেল 4 েতওঁেলাক িতেৰাতা সকলৰ সঙ্গত
কলুিষত েহাৱা নাই; কাৰণ েতওঁেলাক অৈমথুন েসই েমৰ-েপাৱািল
য’ৈলেক যায়, েতওঁেলােকা েতওঁৰ পােছ পােছ তাৈল যায়৷ ঈশ্বৰৰ
েসই েমৰ-েপাৱািলৰ উেদ্দেশয্ প্রথম ফল* িহচােপ েতওঁেলাকক মনুষয্
সকলৰ মাজৰ পৰা িকিন েলাৱা হ’ল 5 েতওঁেলাকৰ মুখত েকােনা
িমছা কথা েপাৱা নগ’ল; েতওঁেলাক িনেদর্ াষী †

6 পাছত আকাশৰ মাজত আন এজন স্বগর্ৰ দূতক উিড় ফুৰা
েদিখেলঁা; েতওঁ পৃিথৱীত বসিত কৰা েলাক সকলৰ ওচৰত, পৃিথৱীৰ
সকেলা জািত, ৈফদ, ভাষা আৰু সাধাৰণ েলাক সকলৰ আগত প্রচাৰ
কিৰবৈল েতওঁৰ লগত অনন্তকলীয়া শুভবাতর্ া আিছল৷ 7 েতওঁ বৰ
মােতেৰ ক’েল, “ঈশ্বৰক ভয় কৰা আৰু েতওঁৰ মিহমা স্বীকাৰ কৰা;
িকয়েনা েতওঁৰ েসাধ-িবচাৰৰ সময় আিহল৷ িয জেন স্বগর্, পৃিথৱী,
সাগৰ, জলৰ ভুমুকেবাৰ, এই সকেলােৰ সৃষ্টি কিৰেল, েসই জন
সৃষ্টিকত্তর্ াক আৰাধনা কৰা ”

* 14 অধয্ায়:4 িদ্ব িব 6:1-4; িযিৰ 2:3; যােকা 1:18 † 14 অধয্ায়:5 গীত
32:2; ইিফ 5:26
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8 তাৰ পাছত প্রথম স্বগর্ৰ দূত জনক অনুসৰণ কিৰ িদ্বতীয় দূত
এজেন ক’েল, “িয বািবেল িনজ বয্িভচাৰৰ েক্রাধৰূপ দ্রাক্ষাৰস
সকেলা জািতক পান কৰাইিছল, েসই মহা-বািবল পিৰল, পিৰল ”‡

9 পাছত আন এজন তৃতীয় স্বগর্ৰ দূেত, েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ
আিহ বৰ মােতেৰ ক’েল, “েকােনােৱ যিদ েসই পশু আৰু তাৰ
প্রিতমূির্তক প্রিণপাত কেৰ আৰু িনজৰ কপালত বা হাতত ছাব লয়,
10 েতেনহেল ঈশ্বৰৰ েকাপৰ পান-পাত্রত িয েক্রাধৰূপ দ্রাক্ষাৰস
িমহিল েনােহাৱাৈক যুগুতাই ৰখা ৈহেছ, তাক েতওঁ পান কিৰব লািগব৷
িয বয্িক্তেয় েসই পান কিৰব, েতওঁ পিবত্র স্বগর্ৰ পিবত্র দূত সকলৰ
সাক্ষােতআৰু েসই েমৰ-েপাৱািলৰ সাক্ষােত জুই আৰু গন্ধকত যাতনা
পাব৷

11 েতওঁেলাকৰ যাতনাৰ েধাৱঁা িচৰকাল উিঠ থািকব৷ েসই পশু
আৰু তাৰ প্রিতমূির্তক আৰাধনা কৰা সকলৰ আৰু িয েকােনােৱ
তাৰ নামৰ ছাব লয়, েসই সকলৰ িদেন-ৰািতেয় এেকা িজৰিণ নাই
12 ইয়ােক পিবত্র েলাক সকলৰ দীঘর্সিহষু্ণ ৈধযর্ বুিল েকাৱা হয়, িয
সকেল ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা আৰু যীচুত থকা িবশ্বাস পালন কেৰ৷”

13 পাছত এই আকাশ-বাণী শুিনেলঁা, “িলখা: এিতয়াৰ পৰা
িয সকেল প্রভুত মেৰ, § েসই মৃতসকল ধনয্৷” “হয়”, আত্মাই
ৈকেছ, “েতওঁেলােক িনজ িনজ পিৰশ্রমৰ পৰা িজৰিণ পাব; িকয়েনা
েতওঁেলাকৰ কমর্ েতওঁেলাকৰ অনুগামী ”

14 পাছত মই চাই বগা েমঘ আৰু তাৰ ওপৰত মানুহৰ পুত্রৰ
িনিচনা* এজনক বিহ থকা েদিখেলঁা৷ েতওঁৰ মূৰত েসাণৰ িকৰীিট
আৰু হাতত েচাকা কািচ আিছল 15 পাছত মিন্দৰৰ পৰা আন এজন
স্বগর্ৰ দূত ওলাই, েমঘত বিহ থকা জনক বৰৈক িৰিঙয়াই ক’েল,
“েতামাৰ কািচ লগাই শসয্ েদাৱা৷ িকয়েনা দাবৰ সময় হ’ল; কাৰণ
পৃিথৱীত শসয্ পিক খৰখৰীয়া হ’ল৷” 16 েতিতয়া েমঘত বিহ থকা
জেন পৃিথৱীত কািচ লগােল; তােত পৃিথৱীৰ শসয্ েদাৱা হ’ল

‡ 14 অধয্ায়:8 িযচ 21:9; িযিৰ 51:7, 8; প্র 18:2 § 14 অধয্ায়:13 1 িথ
4:13-18 * 14 অধয্ায়:14 দা 7:13; মিথ 24:30
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17 পাছত স্বগর্ত থকা মিন্দৰৰ পৰা আন এজন স্বগর্ৰ দূত ওলাল;
েতওঁৰ হাতেতা এখন েচাকা কািচ আিছল 18পাছতআন এজন স্বগর্ৰ
দূত যজ্ঞেবিদৰ পৰা ওলাল, জুইৰ ওপৰত েতওঁক ক্ষমতা ৈহিছল৷
েতওঁ েসই েচাকা কািচ েলাৱা জনক বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’েল,
“েতামাৰ েচাকা কািচ লগাই পৃিথৱীৰ দ্রাক্ষালতাৰ েথাকেবাৰ কািট
েগােটাৱা; িকয়েনা তাৰ গুিট ভালৈক পিকল ”

19 তােত েসই স্বগর্ৰ দূেত পৃিথৱীত িনজৰ কািচ লগাই, পৃিথৱীৰ
দ্রাক্ষালতাৰ েথাপােবাৰ কািট েগাটাই, ঈশ্বৰৰ েক্রাধৰূপ মহা
েপৰাশালত েপলাই িদেল 20 নগৰৰ বািহৰত েসই েপৰাশাল গচকাত,
শালৰ পৰা েতজ ওলাই, েঘঁাৰাৰ েলকামৰ সমান ওখ ৈহ, দুশ
মাইলতেক িবয়িপ গ’ল

15 অধয্ায়
সােতাটা েশষ উৎপাতকাৰী নতুন দশর্ন

1 েতিতয়া মই স্বগর্ত আন এটা মহা-আচিৰত িচন অথর্াৎ সােতাটা
উৎপাতৰ ওপৰত ক্ষমতা েপাৱা সাত জন দূত েদিখেলঁা; েসইেবােৰই
েশষ উৎপাত; িকয়েনা েসইেবাৰত ঈশ্বৰৰ েক্রাধ সমাপ্ত হয়

2 পাছত জুইেৰ িমহিল েহাৱা এখন দপর্ণ েযন সমুদ্র েদিখেলঁা;
আৰু িয সকল েসই পশু আৰু তাৰ প্রিতমূির্ত আৰু তাৰ নামৰ নম্বৰৰ
ওপৰত জয়যুক্ত হ’ল, েতওঁেলাকক ঈশ্বৰৰ বীণা ৈল েসই দপর্ণৰ
িনিচনা সমুদ্রৰ পাৰত িথয় ৈহ থকা েদিখেলঁা;

3 েসই েলাক সকেল ঈশ্বৰৰ দাস, েমািচৰ গীত* আৰু েসই েমৰ-
েপাৱািলৰ গীত গান কিৰ ক’েল,
“আেপানাৰ কমর্ মহৎ আৰু আচিৰত,

সকেলােৰ ওপৰত শাসন কৰা, েহ প্রভু পৰেমশ্বৰ৷
েহ িচৰস্থায়ী ৰজা, আেপানাৰ পথ নয্ায় আৰু সতয্৷
4 আেপানাক েকােন ভয় নকিৰব, েহ প্রভু

আৰু েকােন আেপানাৰ নাম প্রশংসা নকিৰব?
িকয়েনা েকৱল আপুিন পিবত্র;
* 15 অধয্ায়:3 যা 15 আধয্া৷
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সকেলা জািতেয় আেপানাৰ আগত আিহ
আেপানাক আৰাধনা কিৰব৷

িকয়েনা আেপানাৰ নয্ায় িবধান প্রকািশত কৰা হ’ল৷”
5 তাৰ পাছত মই েদিখেলঁা, েসই অিত পিবত্র ঠাইত থকা সাক্ষয্-

তমু্বৰ মিন্দৰ স্বগর্ত েমলা হ’ল; 6 েসই অিত পিবত্র ঠাইৰ পৰা েসই
সােতাটা উৎপাতৰ ওপৰত ক্ষমতা েপাৱা সাত জন দূত ওলাল;
েতওঁেলাক শুদ্ধ আৰু উজ্জল মিণেৰ িবভূিষত আৰু েসাণৰ টঙািলেৰ
েতওঁেলাকৰ বুকু বন্ধা আিছল

7 পাছত েসই চািৰ জীিৱত প্রাণীৰ এটাই েসই সাত জন দূতক
িচৰকাল জীয়াই থকা ঈশ্বৰৰ েক্রােধেৰ পুৰ েহাৱা সােতাটা েসাণৰ বািট
িদেল 8 ঈশ্বৰৰ প্রতাপ আৰু পৰাক্রমৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা েধাৱঁােৰ
মিন্দৰ পিৰপূণর্ হ’ল;† আৰু েসই সাত জন দূতৰ সােতাটা উৎপাত
সমাপ্ত েনােহাৱাৈলেক েকােনও েসই মিন্দৰত েসামাব েনাৱািৰেল

16 অধয্ায়
1 পাছত পিবত্র মিন্দৰৰ পৰা এটা মহা-বাণী েকাৱা শুিনেলা আৰু

েসই সাত জন দূতৈল এইদেৰ কেল, “েতামােলােক েযাৱা আৰু
ঈশ্বৰৰ েক্রাধৰ েসই সােতাটা বািট পৃিথৱীত বািক িদয়া ”

2 েতিতয়া প্রথম জন দূেত ৈগ পৃিথৱীত িনজৰ বািট বািক িদেল;
তােত েসই পশুৰ ছাব থকা আৰু তাৰ প্রিতমূির্তক প্রিণপাত কৰা েলাক
সকলৰ গাত জঘনয্ আৰু েক্লশ-দায়ক িবষম ঘা হ’ল *

3 িদ্বতীয় জন দূেত সাগৰত িনজৰ বািট বািক িদেল; তােত েসেয়
মৃত েলাকৰ েতজৰ িনিচনা হ’ল; আৰু সাগৰত থকা আটাই জীিৱত
প্রাণী মিৰল

4 তৃতীয় জন দূেত নদী আৰু জলৰ ভুমুকেবাৰত িনজৰ বািট বািক
িদেল; তােত েসেয় েতজ ৈহ ৈব গ’ল 5 েতিতয়া জলৰ দূত জনক
এই কথা েকাৱা শুিনেলঁা,
“তুিম নয্ায়ৱান, িয জন আেছ আৰু িয জন আিছল, েসই জন পিবত্র,

িকয়েনা তুিম এেন েসাধ-িবচাৰ উপিনত কিৰলা
† 15 অধয্ায়:8 যা 40:34৷ * 16 অধয্ায়:2 যা 9:8-11৷
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6 িযেহতু েতওঁেলােক েতামাৰ পিবত্র েলাক আৰু ভাববাদী সকলৰ
ৰক্তপাত কিৰেল,

েসেয়েহ তুিমও েতওঁেলাকক পান কিৰবৈল েতজ িদলা;
েতওঁেলাক ইয়াৰ েযাগয্৷”
7 পাছত মই েবিদেয় এই কথা েকাৱা শুিনেলঁা,
“হয়, েহ সকেলােৰ ওপৰত শাসন কৰা প্রভু পৰেমশ্বৰ,

েতামাৰ িবচাৰ-আজ্ঞােবাৰ সতয্ আৰু নয্ায় ”
8 চতুথর্ দূত জেন সুযর্য্ৰ ওপৰত িনজৰ বািট বািক িদেল; আৰু

মানুহক জুইেৰ তািপত কিৰবৈল েতওঁক ক্ষমতা িদয়া হ’ল 9 েতিতয়া
মানুহেবােৰ বৰ তােপেৰ তািপত ৈহ, এইেবাৰ উৎপাতৰ ওপৰত
ক্ষমতা থকা ঈশ্বৰৰ নামক িনন্দা কিৰেল৷ িসহঁেত েতওঁৰ মিহমা স্বীকাৰ
নকিৰেল আৰু মন-পালটন নকিৰেল

10 পঞ্চম দূত জেন পশুৰ িসংহাসনৰ ওপৰত িনজৰ বািট বািক
িদেল; তােত তাৰ ৰাজয্ অন্ধকাৰময় হ’ল; আৰু েতওঁেলােক
মেনাকষ্টত িনজ িনজ িজভা কামুিৰেল; 11 আৰু িনজ িনজ েবদনা
আৰু ঘা েবাৰৰ কাৰেণ স্বগর্ৰ ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰ িনজ িনজ কমর্ৰ পৰা
মন-পালটন নকিৰেল

12 ষষ্ঠ দূত জেন ফৰাৎ মহা-নদীত িনজৰ বািট বািক িদেল; তােত
পূব িদশৰ পৰা অহা ৰজা সকলৰ পথ প্রস্তুত কিৰবৈল, েসই নদীৰ
পানী শুকাই গ’ল 13 পাছত েসই েড্রগনৰ† মুখৰ পৰা, পশুৰ‡ মুখৰ
পৰা আৰু ভঁািৰেকাৱা ভাববাদীৰ মুখৰ পৰা, েভকুিলৰ সদৃশ িতনটা
অশুিচ আত্মা ওেলাৱা েদিখেলঁা 14 িকয়েনা িসহঁত ভূতেবাৰৰ আত্মা,
আচিৰত িচন েদখুৱাওঁতা; িসহঁেত সবর্শিক্তমান ঈশ্বৰৰ েসই মহা-
িদনৰ যুদ্ধৈল েগােটই জগতৰ ৰজা সকলক েগাট খুৱাবৰ কাৰেণ
েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল ওলাই গ’ল

15 (মন কিৰবা! মই েচাৰৰ§িনিচনাৈক আিহম ধনয্ এেন েলাক িয
জেন িনজ গাত বস্ত্র ৰািখ*জািগ থােক, যােত েতওঁ উলঙ্গ ৈহ বািহৰৈল
ওলাব নালােগ আৰু েতওঁৰ লাজ আন েলােক েদখা নাপায় )
† 16 অধয্ায়:13 প্র 12:3৷ ‡ 16 অধয্ায়:13 প্র 13:1-8 § 16 অধয্ায়:15
1 িপ 5:4; 2 িপ 3:10 * 16 অধয্ায়:15 প্র 3:4, 18
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16 পাছত িসহঁেত ইব্রী ভাষাত হৰমািগেদ্দান েবালা এখন ঠাইত ৰজা
সকলক েগাট েখাৱােল

17 সপ্তম দূত জেন আকাশত িনজৰ বািট বািক িদেল; তােত
েসই মিন্দৰ আৰু িসংহাসনৰ পৰা এই মহা-বাণী ওলাল, ‘এইেটা
কৰা হ’ল৷’ 18 েতিতয়া িবজুলী, গুমগুমিন, েমঘ-গজ্জর্ ন আৰু মহা-
ভুিমকম্প হ’ল, েতেন ভুিমকম্প পৃিথৱীত মনুষয্ সৃষ্টি েহাৱা িদনেৰ
পৰা েকিতয়াও েহাৱা নািছল; এই ভুিমকম্প অিত ভয়ানক আিছল৷
19 তােত মহা-নগৰ খন িতিন ভাগত িবভক্ত হ’ল আৰু অনা-ইহুদী
সকলৰ নগৰেবাৰ পিৰল; আৰু ঈশ্বৰৰ প্রচণ্ড েক্রাধৰূপ দ্রাক্ষাৰেসেৰ
পিৰপূণর্ পান-পাত্র েসই মহান বািবলক িদবৈল, ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিেত তাক
েসঁাৱৰণ কৰা গ’ল

20 আৰু আটাই দ্বীপ েনােহাৱা হ’ল, পবর্তেবােৰা পুনৰ েপাৱা
নগ’ল 21 আৰু মানুহৰ ওপৰত, আকাশৰ পৰা এেমান এেমান
গধুৰৰ মহা-িশলাবৃষ্টি হ’ল; এই িশলা-বৃষ্টিৰূপ উৎপাতৰ কাৰেণ মানুেহ
ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰেল; িকয়েনা েসই উৎপাত অিত ভয়ানক

17 অধয্ায়
মহা-েবশয্া বািবল মহা-নগৰীৰ বণর্না

1 পাছত েসই সােতাটা বািট েলাৱা সাত জন দূতৰ এজন আিহল
আৰু েমাক ক’েল, “আহা, মই েতামাক অেনক পানীৰ ওপৰত বিহ
থকা েসই মহা-েবশয্াৰ দণ্ড েদখুৱাওঁ, 2 তাইৰ ৈসেত পৃিথৱীৰ ৰজা
সকেল বয্িভচাৰ কিৰেল আৰু তাইৰ বয্িভচাৰৰূপ দ্রাক্ষাৰসৰ দ্বাৰাই
পৃিথৱী িনবাসী সকলক মতলীয়া কৰা হ’ল ”

3 েতিতয়া দূত জেন েমাক আত্মাত মৰুভূিমৈল ৈল গ’ল; তােত
ঈশ্বৰক িনন্দা কৰা নােমেৰ পিৰপূণর্ েহাৱা আৰু সােতাটা মূৰ, দেহাটা
িশং থকা এটা উজ্বল ৰঙা বৰণীয়া পশুৰ ওপৰত বিহ থকা এজনী
মিহলা েদিখেলঁা 4 েসই মিহলা গৰাকী েবেঙনা বৰণীয়া আৰু উজ্বল
ৰঙা বৰণৰ বস্ত্র িপন্ধা, েসাণ আৰু বহুমূলয্ মিণ-মুকুতাৰ অলঙ্কাৰ
পিৰধান কৰা; তাইৰ হাতত িঘণলগীয়া বস্তু আৰু তাইৰ বয্িভচাৰৰূপ
মিলেৰ পিৰপূণর্ এক পান-পাত্র আিছল; 5 আৰু তাইৰ কপালত এই
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নাম িলখা আিছল, েসেয় িনগূঢ়-তত্ত্ব, “মহান বািবল, পৃিথৱীৰ েবশয্া
সকলৰ আৰু িঘণলগীয়া বস্তুৰ মাতৃ ”

6 েসই মিহলাক পিবত্র েলাক সকলৰ েতজত আৰু যীচুৰ সাক্ষী
সকলৰ েতজত মতলীয়া েহাৱা েদিখেলঁা৷ মই তাইক েদিখ অিত িবস্ময়
মািনেলঁা 7তােত েসই দূেত েমাক ক’েল, “তুিম িকয় িবস্ময় মািনলা?
েসই িতেৰাতা আৰু তাইক ৈল ফুিৰ থকা েসই সােতাটা মুৰ আৰু
দেহাটা িশং থকা পশুৰ িনগূঢ়-তত্ত্ব মই েতামাক বুজাই কম৷

8 তুিম িয পশুক েদিখলা, িস আিছল, িকন্তু সম্প্রিত নাই; িস অগাধ
ঠাইৰ পৰা উিঠ পাছত িবনাশৰ ঠাইৈল যাবৰ বােব উদয্ত ৈহেছ; আৰু
জগত স্থাপনেৰ পৰা জীৱন পুস্তকত িয সকলৰ নাম িলখা নাই, *
এেন পৃিথৱী িনবাসী সকেল েযিতয়া েসই পশুক েদিখব, েতিতয়া
িযেটা আিছল, সম্প্রিত নাই িকন্তু উপিস্থত হ’বলগীয়া, েসইেটাক েদিখ
েতওঁেলােক িবস্ময় মািনব

9 ইয়াত বুিজ পাবৰ বােব জ্ঞানী মনৰ প্রেয়াজন িযেবাৰৰ ওপৰত
েসই মিহলা গৰাকী বিহ আেছ, েসই সােতাটা মুৰ ৈহেছ সােতাটা পবর্ত;
আৰু েসইেবােৰই সাত জন ৰজাও৷ 10 েতওঁেলাকৰ পঁাচ জন পিতত
হ’ল, এজন বতর্ মান আেছ, আৰু আন জন এিতয়াও অহা নাই; িকন্তু
আিহেলও েতওঁ অলপ কালেহ থািকব

11আৰু িয পশু আিছল িকন্তু সম্প্রিত নাই, িস িনেজই অষ্টম ৰজা
আৰু েসই েশ্রণীেৰ সাত জনৰ এজন; িস িবনাশৰ ঠাইৈল যাব

12আৰু তুিম েদখা েসই দেহাটা িশেঙই, দহ জন ৰজা; েতওঁেলােক
এিতয়াও ৰাজয্ েপাৱা নাই; িকন্তু এক ঘণ্টাৰ কাৰেণ েসই পশুেৰ
ৈসেত েসই েকইজেনও ৰাজ অিধকাৰ পাব 13 েতওঁেলােক
এক পৰামশর্ ৈহ িনজৰ শিক্ত আৰু অিধকাৰ েসই পশুক িদব
14 েতওঁেলােক েমৰ-েপাৱািলৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰব; িকন্তু েমৰ-
েপাৱািলেয় েতওঁেলাকৰ ওপৰত জয় কিৰব; িকয়েনা েতওঁ প্রভুেৰা
প্রভু, ৰজােৰা ৰজা আৰু েতওঁৰ ৈসেত থকা সকেলা আমিন্ত্রত, †

মেনানীত আৰু িবশ্বাসী ”

* 17 অধয্ায়:8 প্র 13:8৷ † 17 অধয্ায়:14 েৰা 8:29, 30৷
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15 েসই দূত জেন েমাক আেকৗ ক’েল, “তুিম িয পানী েদিখলা,
অথর্াৎ য’ত েসই েবশয্া বিহ আেছ, েসই পানীেবােৰই অেনক প্রজা,
সাধাৰণ েলাক, সকেলা জািত আৰু ভাষাৰ েলাক সকল

16 তুিম েদখা েসই দেহাটা িশং আৰু পশুেৱ েসই েবশয্াক
িঘণ কিৰব৷ তাইক অনাথ আৰু উলঙ্গ কিৰ তাইৰ মঙহ খাব আৰু
তাইক সমূ্পণর্ৰূেপ জুইত পুিৰ েপলাব 17 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ বাকয্
িসদ্ধ েনােহাৱাৈল েতওঁৰ মনস্থ পুৰ কিৰবৈল‡ আৰু এক মনৰ ৈহ
েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ ৰাজয্ পশুক িদবৰ বােব, ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৰ
মনত প্রবৃিত্ত জন্মােল

18 তুিম িয মিহলাক েদিখলা, তাই পৃিথৱীৰ ৰজা সকলৰ ওপৰত
ৰাজত্ব েপাৱা েসই মহা-নগৰ

18 অধয্ায়
বািবল মহা-েবশয্াৰ িবনাশ

1 এইেবাৰ ঘটনা ঘটাৰ পাছত মই আন এজন দূতক স্বগর্ৰ পৰা নমা
েদিখেলঁা; েতওঁ অিধক অিধকাৰ েপাৱা আৰু েতওঁৰ প্রতাপত পৃিথৱী
খন দীিপ্তময় হ’ল 2 েতওঁ বলৱান মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’েল,
“পিৰল, পিৰল* েসই বািবল মহা-নগৰ!

তাই ভূতেবাৰৰ বাসস্থান ৈহ পিৰেছ
সকেলা অশুিচ আত্মাৰ কয়দখানা

আৰুআটাই অশুিচ আৰু িঘণলগীয়া চৰাই বাস কৰা ঠাই† হ’ল
3 িকয়েনা সকেলা জািত তাইৰ

বয্িভচাৰৰ েক্রাধৰূপ দ্রাক্ষাৰসৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ল৷
আৰু পৃিথৱীৰ ৰজা সকেল তাইেৰ ৈসেত বয্িভচাৰ কিৰেল,

তাইৰ িবলািসতা শিক্তৰ প্রভাৱত পৃিথৱীৰ সদাগৰ সকল ধনৱন্ত
হ’ল ”

4 পাছত আন এক আকাশ বাণীত এেনদেৰ েকাৱা শুিনেলঁা,
‡ 17 অধয্ায়:17 প্র 14:8৷ * 18 অধয্ায়:2 প্র 14:8৷ † 18 অধয্ায়:2 িযিৰ
50:39৷
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“েহ েমাৰ েলাক সকল, েতামােলােক েযন তাইৰ পৰা ওলাই
আহা‡
যােত েতামােলােক তাইৰ পাপৰ অংশীদাৰ েনােহাৱা

আৰু তাইৰ উৎপাতৰ ভাগ েনােপাৱা৷
5 িকয়েনা তাইৰ পাপ স্বগর্ৈল বৃিদ্ধ পােল,

আৰু তাইৰ অপৰাধ ঈশ্বেৰ েসঁাৱৰণ কিৰেল
6 তাই িয দেৰ িদেল, েতামােলােকও তাইক েসইদেৰ প্রিতফল িদয়া,

আৰু তাইৰ কমর্ অনুসােৰ দুগুণত দুগুণ প্রিতফল িদয়া;
িয পান-পাত্রত েপয় যুগুত কিৰেল, েসই পান-পাত্রত
েতামােলােকও তাইৈল দুগুণ েপয় যুগুত কৰা

7 তাই িযমান েগৗৰৱ আৰু িবলািসতা কিৰিছল
তাইক িসমান যাতনা আৰু েশাক িদয়া৷

িকয়েনা তাই মনেত কয়,
‘মই ৰাণী ৈহ বিহ আেছঁা;

মই িবধৱা নহওঁ
আৰু মই েশাকৰ িদন েকিতয়াও েনেদিখম ’§

8 েসই বােব তাইৰ সকেলা উৎপাত:
মৃতুয্ েশাক আৰু আকাল;

এেকিদনাই উপিস্থত হ’ব৷
তাইক জুইত পুিৰ েপেলাৱা যাব,

িকয়েনা তাইৰ িবচাৰকতর্ া প্রভু পৰেমশ্বৰ বলৱান
9 পৃিথৱীৰ িয ৰজা সকেল তাইেৰ ৈসেত বয্িভচাৰ আৰু িবলািসতা

কিৰিছল, েতওঁেলােক তাইক েপাৰাৰ ধঁুৱা েযিতয়া েদিখব, েতিতয়া
তাইৰ কাৰেণ ক্রন্দন কিৰ িহয়া ভুকুৱাব৷* 10 তাইৰ যাতনাৰ ভয়ত
দুৈৰত িথয় ৈহ এইদেৰ ক’ব,
“হায় হায়, বািবল মহা-নগৰ, তুিম সন্তাপৰ পাত্র,

পৰাক্রমী বািবল নগৰ!
িকয়েনা এঘণ্টাৰ িভতৰেত েতামাৰ দণ্ডাজ্ঞা হ’ল ”

‡ 18 অধয্ায়:4 িযচ 52:11৷ § 18 অধয্ায়:7 িযচ 47:7-11৷ * 18 অধয্ায়:9
িযিহ 26:16, 17৷
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11 পৃিথৱীৰ সদাগৰ সকেল তাইৰ কাৰেণ ক্রন্দন আৰু েশাক
কিৰেছ, 12 িকয়েনা েতওঁেলাকৰ বািণজয্-দ্রবয্, অথর্াৎ েসাণ, ৰূপ,
বহুমুলীয়া মিণ, মুকুতা, শণ সুতাৰ িমিহ কােপাৰ, েবেঙনা বৰণীয়া
কােপাৰ, পাট কােপাৰ, উজ্বল ৰঙা বৰণীয়া কােপাৰ, চন্দন আিদ
কাঠ, হাতী-দঁাতৰ আটাই পাত্র আৰু বহুমুলয্ কাঠৰ, িপতলৰ, েলাহাৰ
আৰু মম্মর্ৰ িশলৰ সকেলা পাত্র, 13 ডালেচিন, মচলা, ধূপ, সুগিন্ধ
েতল, ধুনা-এঁঠা, দ্রাক্ষাৰস, েতল, িমিহ আটাগুিড়, েঘঁহু ধান, েমৰ,
েঘঁাৰা আৰু ৰথ, বন্দী মানুহ আৰু মানুহৰ প্রাণ, এিতয়া েকােনও
িনিকেন৷
14 েতামাৰ প্রাণৰ অিভলািষত ফলেবাৰ েতামাৰ পৰা গুিচ গ’ল৷
সকেলা েশাভা আৰু দীিপ্ত েতামাৰ পৰা েনােহাৱা ৈহ গ’ল;
েসইেবাৰ েকিতয়াও পুনৰ নাপাবা

15 এই সকেলা বস্তুেৰ িয সদাগৰ সকল তাইৰ পৰা ধনৱন্ত ৈহ
গ’ল, েতওঁেলােক তাইৰ যাতনা েদিখ ভয়েত দুৈৰত িথয় ৈহ, ক্রন্দন
আৰু েশাক কিৰব৷ 16 েতওঁেলােক কব,
“হায় হায়, েসই মহা-নগৰ সন্তাপৰ পাত্র

িয শণ সুতাৰ িমিহ কােপাৰ িপন্ধা,
েবেঙনা বৰণীয়া আৰু উজ্বল ৰঙা বৰণীয়া কােপাৰ িপন্ধা

আৰু েসাণ, বহুমুলীয়া মিণ আৰু মুকুতােৰ অলঙৃ্কত েহাৱা!”
17 এঘণ্টাৰ িভতৰেত এই সকেলা ধন-সম্পিত্ত ধ্বংস হ’ল
জাহাজৰ চােৰং সকল, জাহােজেৰ ঠােয় ঠােয় অহা-েযাৱা কৰা েলাক
সকল আৰু নািৱক সকলেক আিদ কিৰ িযমান সমুদ্র-বয্ৱসায়ী েলাক
আেছ, েসই সকেলােৱ দুৈৰত িথয় িদ থািকল৷

18 তাইক েপাৰাৰ ধঁুৱা েদিখ েতওঁেলােক িৰিঙয়াই ক’েল, “এই
মহা-নগৰ তুলয্ েকান নগৰ আেছ?” 19 আৰু েতওঁেলােক িনজৰ
মুৰত ধুিল েপলাই ক্রন্দন আৰু েশাক কিৰ িৰিঙয়াই ক’েল,
“হায় হায়, েসই মহা-নগৰ সন্তাপৰ পাত্র

যত সকেলা জাহাজৰ গৰাকী সকল
সাগৰত থািক িয নগৰ ধনৰ বাহুলয্তাৰ দ্বাৰাই ধনৱন্ত ৈহ গ’ল,

এঘণ্টাৰ িভতৰেত তাইৰ ধ্বংস হ’ল ”
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20 “†েহ স্বগর্,
পিবত্র েলাক, পঁাচিন আৰু ভাববাদী সকল, েতামােলােক তাইৰ
িবষেয় আনন্দ কৰা,

িকয়েনা ঈশ্বেৰ েতামােলাকৰ েসাধ-িবচাৰ তাইৰ ওপৰত কিৰেল!”
21 পাছত এজন বলৱান দূেত এখন জঁাতৰ িনিচনা এচটা ডাঙৰ

িশল তুিল ৈল সাগৰত দিলয়াই ক’েল,
“এইদেৰ বািবল মহা-নগৰক বেলেৰ েপেলাৱা হ’ব,

আৰু েকিতয়াও েদখা নাযাব ‡
22 বীণা বেজাৱা, গায়ন-বায়ন,

বঁাহীবাদক আৰু কািল বেজাৱা সকলৰ মাত
েতামাৰ মাজত আৰু েকিতয়াও শুনা নাযাব৷

আৰু েকােনা প্রকাৰ িশল্পকাৰী েলাক
েতামাৰ মাজত েকিতয়াও েপাৱা নাযাব৷

জঁাত-ঘৰৰ মাত
েতামাৰ মাজত েকিতয়াও শুনা নাযাব;

23 চািকৰ েপাহৰ
েতামাৰ মাজত েকিতয়াও েদখা নাযাব৷

দৰা আৰু কনয্াৰ মাত
েতামাৰ মাজত েকিতয়াও শুনা নাযাব,

িকয়েনা েতামাৰ সদাগৰ সকল পৃিথৱীৰ ৰাজকুমাৰ আিছল,
আৰু েতামাৰ মায়াকম্মর্ৰ দ্বাৰাই সকেলা জািতেবাৰ ভ্রান্ত হ’ল

24 ভাববাদী আৰু পিবত্র েলাক সকলেক আিদ কিৰ িযমান েলাকক
পৃিথৱীত বধ কৰা হ’ল, েসই সকেলােৰ েতজ এই নগৰৰ
িভতৰত েপাৱা গ’ল ”

19 অধয্ায়
বািবলৰ িবনাশৰ কাৰেণ স্বগর্ত আনন্দ

1 এইেবাৰ ঘটনা ঘটাৰ পাছত, মই স্বগর্ত থকা বৃহৎ এদল মানুহৰ
মহাধ্বিন শুিনেলঁা, েবােল,
“হািল্ললুয়া৷
† 18 অধয্ায়:20 প্র 19:1-4; িযিৰ 51:48৷ ‡ 18 অধয্ায়:21 িযিৰ 51:63, 64৷
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পিৰত্রাণ, মিহমা আৰু পৰাক্রম আমাৰ ঈশ্বৰৰ৷
2 েতওঁৰ সকেলা েসাধ-িবচাৰ, সতয্ আৰু নয্ায়;

েতওঁ েসই মহা-েবশয্াৰ িবচাৰ কিৰেল
েসই েবশয্াই িনজৰ েবশয্া-কমর্ৰ দ্বাৰা পৃিথৱী ভ্রষ্ট কিৰিছল৷
িয ৰক্তপাত তাইেয় েবাৱাইিছল,
েতওঁ িনজৰ েসই দাস সকলৰ ৰক্তপাতৰ প্রিতেশাধ ল’েল, ৷”

3 আৰু েতওঁেলােক পুণৰাই ক’েল,
“হািল্ললুয়া!
আৰু তাইৰ েধঁাৱা িচৰকাল তাইৰ পৰা উিঠ থািকব ”
4 পাছত েসই েচৗিবশ জন পিৰচাৰক আৰু চািৰ জীিৱত প্রাণীেয়
িসংহাসনত বিহ থকা ঈশ্ৱৰক দণ্ডৱেত আৰাধনা কিৰেল৷ েতওঁেলােক
কেল,
“আেমন৷ হািল্ললুয়া!”
5 েতিতয়া িসংহাসনৰ পৰা আৰু এটা মাত ওলাল, েবােল,

“েহ ঈশ্বৰৰ দাস সকল,
েহ েতওঁৰ ভয়কাৰী সকল,

েতামােলাক সৰু বৰ সকেলােৱ
আমাৰ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কৰা৷”
6 পাছত বৃহৎ এদল মানুহৰ মাতৰ িনিচনা, িননািদত কৰা পানীৰ মাতৰ
িনিচনা আৰু েঘাৰ েমঘ-গজ্জর্ নৰ মাতৰ দেৰ এই বাণী শুিনেলঁা,
“হািল্ললুয়া!
িকয়েনা িয জন প্রভু

আৰু পৰেমশ্বৰ, আমাৰ সকেলােৰ শাসনকতর্ া জেন, ৰাজত্ব
গ্রহণ কিৰেছ *

7 আহা, আিম অিত আনেন্দেৰ উল্লািসত ৈহ
েতওঁৰ মিহমা স্বীকাৰ কেৰঁাহক;

িকয়েনা েসই েমৰ-েপাৱািলৰ িববাহ† উপিস্থত হ’ল;
আৰু েতওঁৰ ভাযর্াই‡ িনজেক যুগুত কিৰেল ”

8 আৰু িপিন্ধবৰ কাৰেণ তাইক সন্মিতৰ ৈসেত,
* 19 অধয্ায়:6 গীত 97:1৷ † 19 অধয্ায়:7 মিথ 25:10৷ ‡ 19 অধয্ায়:7
2 কিৰ 11:2; ইিফ 5:23-27৷
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শণ সুতাৰ উজ্জল আৰু শুদ্ধ িমিহ কােপাৰ িদয়া হ’ল;
(িকয়েনা েসই িমিহ বস্ত্র পিবত্র েলাকৰ ধাির্মকতা স্বৰূপ )

9 পাছত দূত জেন েমাক ক’েল, “তুিম এই কথা িলখা: েমৰ-
েপাৱািলৰ িববাহৰ েভাজৈল িয সকল িনমিন্ত্রত ৈহেছ েতওঁেলাক
ধনয্ ” েতওঁ েমাক পুনৰ ক’েল, “এইেবাৰ ঈশ্বৰৰ সতয্ বাকয্ ”
10 েতিতয়া েতওঁক প্রিণপাত কিৰবৈল মই েতওঁৰ চৰণত পিৰেলা
িকন্তু েতওঁ েমাক ক’েল, “সাৱধান, এেন নকিৰবা! মই েতামাৰ
সহদাস আৰু যীচুৰ সাক্ষয্ ধাৰণ কৰা েতামাৰ ভাই সকলেৰা সহদাস;
ঈশ্বৰকেহ প্রিণপাত কৰা, িকয়েনা যীচুৰ সাক্ষয্ই ভাববাণীৰ আত্মা ”

ৰাজািধৰাজ যীচুৰ জয়-যাত্রা
11 েতিতয়া মই স্বগর্ৰ দ্ৱাৰ মুকিল কৰা েদিখেলঁা; আৰু মই চাওেত

তাত এটা বগা েঘঁাৰা েদিখেলঁা; তাৰ ওপৰত উঠা জনক িবশ্বাসী
আৰু সতয্ েবােল; েতওঁ ধাির্মকতােৰ েসাধ-িবচাৰ আৰু যুদ্ধ কেৰ §
12 েতওঁৰ চকু অিগ্নিশখা আৰু েতওঁৰ মুৰত অেনক িকৰীিট আেছ৷
েতওঁৰ এটা নাম িলখা আেছ িকন্তু েসই নাম েতওঁৰ বািহেৰ আন
েকােনও নাজােন 13 েতওঁ িপন্ধা বস্ত্র েতজত দুব মৰা;* েতওঁৰ নাম
হ’ল- ঈশ্বৰৰ বাকয্৷†

14 স্বগীর্য় ৈসনয্ সকেল শণ সুতাৰ বগা আৰু শুদ্ধ িমিহ কােপাৰ
িপিন্ধ, বগা েঘঁাৰােবাৰৰ ওপৰত উিঠ েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল
15 েতওঁ জািত সকলক আঘাত কিৰবৈল েতওঁৰ মুখৰ পৰা এখন
েচাকা তেৰাৱাল ওলায় আৰু েতওঁ েলাহাৰ দেণ্ডেৰ েতওঁেলাকক
শাসন কিৰব; আৰু সবর্শিক্তমান ঈশ্বৰৰ প্রচণ্ড েক্রাধৰূপ দ্রাক্ষাৰসৰ
েপৰাশাল েতেৱঁই গচেক 16 েতওঁৰ বস্ত্রত আৰু কৰঙণত, এই নাম
িলখা আেছ, “ৰজােৰা ৰজা আৰু প্রভুেৰা প্রভু৷”

17 পাছত মই সুযর্য্ত িথয় েহাৱা এজন দূত েদিখেলঁা; েতওঁৰ মুৰৰ
ওপৰত আকাশত উিড় ফুৰা সকেলা পক্ষীক বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই
ক’েল, ‡ “আহা, েতামােলােক ঈশ্ৱৰৰ েভাজনৰ বােব একলগ েহাৱা৷
§ 19 অধয্ায়:11 গীত 45:3, 4৷ * 19 অধয্ায়:13 িযচ 63:1-6৷ † 19
অধয্ায়:13 েযা 1:1৷ ‡ 19 অধয্ায়:17 িযিহ 39:17-20৷
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18 েতামােলােক ৰজা সকলৰ মঙহ, েসনাপিত সকলৰ মঙহ, শিক্তমন্ত
সকলৰ মঙহ, েঘঁাৰা আৰু তাত উিঠ থকােবাৰৰ মঙহ, দুেয়া স্বাধীন
আৰু দাস, সৰু আৰু বৰ সকেলােৰ মঙহ আিহ েখাৱা ”

19 পাছত েসই পশু আৰু পৃিথৱীৰ ৰজা সকল আৰু েতওঁেলাকৰ
ৈসনয্েবাৰেকা েগাট েখাৱা েদিখেলঁা েতওঁেলােক েসই েঘঁাৰাত উঠা
জনৰ লগত েতওঁৰ ৈসনয্ৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল ওলাই আিহিছল৷
20 েতিতয়া পশু আৰু তােৰ ৈসেত িয ভঁািৰ-েকাৱা ভাববাদীেয় তাৰ
আগত আচিৰত িচন েদখুৱাইিছল, যাৰ দ্ৱাৰাই েসই পশুৰ ছাব মািৰ
েলাৱা সকলক আৰু তাৰ প্রিতমূির্তক প্রিণপাত কৰােবাৰক ভুলাইিছল,
েসই দুেয়ােকা বন্দী কৰা হ’ল আৰু গন্ধেকেৰ জ্বিল থকা জুইৰ
সেৰাবৰত, জীয়াই জীয়াই দুেয়ােকা েপেলাৱা হ’ল

21 আৰু অৱিশষ্ট সকলক েসই েঘঁাৰাত উঠা জনৰ মুখৰ পৰা
ওেলাৱা তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই বধ কৰা হ’ল; আৰু সকেলা চৰাইেবাৰ
িসহঁতৰ মঙেহেৰ তৃপ্ত হ’ল

20 অধয্ায়
হাজাৰ বছৰৰ বণর্না

1 েতিতয়া মই এজন দূতক স্বগর্ৰ পৰা নািম অহা েদিখেলঁা, েতওঁৰ
হাতত েসই অগাধ ঠাইৰ চািব আৰু এডাল বৰ িশকিল আিছল 2 েতওঁ
েসই েড্রগন, েসই পুৰিণ সপর্;* িয িদয়াবল আৰু চয়তান, তাক ধিৰ,
এেহজাৰ বছৰৈল বািন্ধ ৰািখেল৷ দূত জেন েসই অগাধ ঠাইত তাক
েপলাই িদ, েসই ঠাইৰ মুখ বন্ধ কিৰেল, আৰু তাৰ ওপৰত চাব মািৰ
িদেল৷ 3 তাক এেনদেৰ অগাধ ঠাইত েপলাই িদয়াৰ কাৰণ এেয় েয,
িস েযন জািতেবাৰক, েযিতয়াৈল েসই এেহজাৰ বছৰ পুৰ নহয়,
েতিতয়াৈলেক ভুলাব েনাৱােৰ৷ তাৰ পাছত অলপ কালৰ বােব িস
মুক্ত হ’ব লািগব

4 পাছত মই েকইখন মান িসংহাসন েদিখেলঁা৷ েসইেবাৰৰ ওপৰত
িয েলাক সকল বিহ আিছল, েতওঁেলাকক েসাধ-িবচাৰৰ† ভাৰ িদয়া
* 20 অধয্ায়:2 প্র 12:9৷ † 20 অধয্ায়:4 1 কিৰ 6:2, 3৷
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হ’ল; আৰু মই েসই েলাক সকলৰ জীৱাত্মা েদিখেলঁা; িয সকলক
যীচুৰ সাক্ষয্ৰ কাৰেণ আৰু ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ কাৰেণ মুৰ েছদন কৰা
ৈহিছল আৰু িয সকেল েসই পশু বা তাৰ প্রিতমূির্তক প্রিণপাত কৰা
নািছল আৰু িনজৰ কপালত আৰু হাতত তাৰ ছাব েলাৱা নািছল,
েতওঁেলােক জীিৱত হ’ল আৰু এেহজাৰ বছৰ খ্রীষ্টৰ ৈসেত ৰাজত্ব
কিৰেল ‡

5 মৃত সকলৰ অৱিশষ্ট েলাক েসই হাজাৰ বছৰ পুৰ নেহাৱাৈলেক
জীিৱত নহ’ল এেয় প্রথম পুনৰুত্থান 6 িয জেন এই প্রথম উত্থানৰ§
ভাগী হয়, েতওঁ ধনয্ আৰু পিবত্র েলাক৷ েতওঁেলাকৰ ওপৰত িদ্বতীয়
মৃতুয্ৰ েকােনা ক্ষমতা নাই; েতওঁেলাক ঈশ্বৰৰ আৰু খ্রীষ্টৰ পুেৰািহত
ৈহ েতেৱঁ ৈসেত এেহজাৰ বছৰ ৰাজত্ব কিৰব

েশষ-কালৰ িবচাৰ আৰু নতুন িযৰূচােলমৰ বণর্না
7 েযিতয়া েসই হাজাৰ বছৰ পুৰ হব, চয়তান িনজ বন্দীশালৰ পৰা

মুক্ত হব আৰু, 8 েতিতয়া িস ওলাই আিহ, পৃিথৱীৰ চািৰ চুকত থকা
েগাগ আৰু মােগাগ* জািত সকলক ভুলাই, ৈসনয্ৰ দল েযাগাৰ কিৰ,
ৰণৈল েগাট খুৱাব েতওঁেলাকৰ সংখয্া সাগৰৰ বািলৰ সমান হব৷

9 িসহঁেত পৃিথৱীৰ িবস্তােৰিদ ৈগ, পিবত্র েলাক সকলৰ ছাউিন
আৰু িপ্রয় নগৰ েবিৰ ধিৰেল; িকন্তু স্বগর্ৰ পৰা জুই পিৰ, িসহঁতক
গ্রাস কিৰেল 10 আৰু িসহঁতক ভুলুৱা চয়তানক, গন্ধক আৰু
জুইৰ সেৰাবৰত েপেলাৱা হ’ল যত েসই পশু আৰু ভঁািৰ-েকাৱা
ভাববাদীও আেছ; আৰু িসহঁেত িচৰকালৈলেক িদেন-ৰািতেয় যাতনা
েভাগ কিৰব

11 তাৰ পাছত মই এখন ডাঙৰ বগা িসংহাসন, † আৰু তাৰ
ওপৰত বিহ থকা জনক েদিখেলঁা; েতওঁৰ উপিস্থিতত পৃিথৱী আৰু
আকাশমণ্ডল পলাই গ’ল‡ িকন্তু েসইেবাৰৰ কাৰেণ যাবৈল ঠাই পুনৰ
েপাৱা নগ’ল 12 েসই িসংহাসনৰ আগত সৰু বৰ সকেলা মৃত
‡ 20 অধয্ায়:4 2 তী 2:11, 12৷ § 20 অধয্ায়:6 িফিল 3:10, 11৷ * 20
অধয্ায়:8 িযিহ 38; 39:1-16৷ † 20 অধয্ায়:11 মিথ 25:31৷ ‡ 20
অধয্ায়:11 2 িপ 3:10
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সকলক িথয় ৈহ থকা েদিখেলঁা; আৰু েকইখন মান পুস্তক েমলা হ’ল;
পাছত আৰু এখন পুস্তক েমলা হ’ল- জীৱন পুস্তক৷ েসই পুস্তকেবাৰত
িলখা মেত§ মৃত সকলৰ িনজ িনজ কমর্ অনুসােৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা
হ’ল

13 েতিতয়া সাগেৰ িনজৰ লগত থকা মৃত সকলক েশাধাই িদেল;
মৃতুয্ আৰু পৰেলােকও িনজৰ লগত থকা মৃত সকলক েশাধাই
িদেল; তােত েসই মৃত েলাক সকলক িনজ িনজ কমর্ অনুসােৰ
েসাধ-িবচাৰ কৰা হ’ল 14 পাছত মৃতুয্ আৰু পৰেলাকক েসই জুইৰ
সেৰাবৰত েপেলাৱা হ’ল েসেয়ই অথর্াৎ অিগ্নৰ সেৰাবেৰই িদ্বতীয়
মৃতুয্; 15 আৰু জীৱন পুস্তকত িয েকােনা জনৰ নাম েপাৱা নগ’ল,
েতওঁেলাকক েসই জুইৰ সেৰাবৰত েপেলাৱা হ’ল

21 অধয্ায়
1তাৰ পাছত মই নতুন আকাশমণ্ডল আৰু নতুন পৃিথৱী* েদিখেলঁা;

িকয়েনা প্রথম আকাশমণ্ডল আৰু প্রথম পৃিথৱী গুিচ গ’ল; সমুদ্রও
নািছল 2আৰু দৰাৰ কাৰেণ িবভূিষতা কনয্া েযেন, েতেনৈক যুগুত
েহাৱা, েসই পিবত্র নগৰ নতুন িযৰূচােলমক, ঈশ্বৰৰ পৰা, অথর্াৎ স্বগর্ৰ
পৰা নমা েদিখেলঁা

3 পাছত মই েসই িসংহাসনৰ পৰা এই মহা আকাশ-বাণী শুিনেলঁা,
“েসৗৱা েচাৱা!” েলাক সকলৰ সিহত ঈশ্বৰৰ িনবাস আৰু
েতওঁেলাকৰ সিহত েতওঁ িনবাস কিৰব৷ েতওঁেলাক েতওঁৰ িনজ
েলাক হব, আৰু ঈশ্বৰ িনেজ সঙ্গী ৈহ েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ব†৷
4 েতওঁেলাকৰ চকুৰ পৰা আটাই চকুেলা মিচ গুচাব;‡ তােত মৃতুয্
পুনৰ নহব; েশাক বা ক্রন্দন বা েবদনাও পুনৰ নহব৷ আগৰেবাৰ গুিচ
গ’ল

5 পাছত িসংহাসনৰ ওপৰত বহা জেন কেল, “েচাৱা! মই
সকেলােক নতুন কেৰঁা ” েতওঁ পুনৰ কেল, “িলখা, িকয়েনা এইেবাৰ
§ 20 অধয্ায়:12 লূক 10:20; প্র 13:8; 21:27৷ * 21 অধয্ায়:1 িযচ
65:17-19; 66:22; 2 িপ 3:13৷ † 21 অধয্ায়:3 জখ 8:8; 2 কিৰ 6:16৷
‡ 21 অধয্ায়:4 িযচ 25:8; প্র 7:15-17৷
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কথা িবশ্বাসেযাগয্ আৰু সতয্ ” 6 পাছত েতওঁ েমাক কেল, “এই
সকেলা হ’ল! মই আলফা আৰু ওেমগা, আিদ আৰু অন্ত িপয়াহ
লগা জনক মই জীৱন-জলৰ ভুমুকৰ পানী িবনামুেলয্ িদম §

7 িয জেন জয় কেৰ, েতওঁ এইেবাৰৰ অিধকাৰী হ’ব; মই েতওঁৰ
ঈশ্বৰ হ’ম আৰু েতওঁ েমাৰ পুত্র হ’ব 8 িকন্তু িয সকল ভয়াতুৰ,
অিবশ্বাসী, িঘণলগীয়া, নৰবধী, বয্ভীচািৰ, মায়াবী, মূির্তপূজক আৰু
সকেলা িমছলীয়া সকেল জ্বিল থকা গন্ধক আৰু জুইৰ সেৰাবৰত িনজ
িনজ ভাগ পাব৷* েসয়াই িদ্বতীয় মৃতুয্ ”

9 েতিতয়া েশষৰ সাত উৎপােতেৰ পিৰপূণর্ সােতাটা বািট েলাৱা
সাত জন দূতৰ এজন আিহল, আৰু েমাৰ ওচৰৈল আিহ কেল,
“ইয়াৈল আহা৷ মই েতামাক েসই কনয্া, অথর্াৎ েমৰ-েপাৱািলৰ ভাযর্াক
েদখুৱাম ” 10 তােত েতওঁ েমাক আত্মাত এখন ডাঙৰ ওখ পবর্তৈল
িনেল, আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা, অথর্াৎ স্বগর্ৰ পৰা নািম অহা ঈশ্বৰৰ প্রভাৱ-
যুক্ত েসই পিবত্র িযৰূচােলম নগৰ েদখুৱােল

11 েসই নতুন িযৰূচােলম ঈশ্ৱৰৰ মিহমােৰ পূণর্ আিছল আৰু তাৰ
েজয্ািত বহুমূলীয়া মিণ, অথর্াৎ স্ফিটকৰ দেৰ িনম্মর্ল সূযর্য্কান্ত মিণৰ
িনিচনা আিছল৷ 12 তাত ওখ আৰু ডাঙৰ গড় আৰু বাৰ খন দ্ৱাৰ
আিছল; েসই বাৰ খন দ্ৱাৰত বাৰ জন দূত থােক আৰু েসই দ্ৱাৰত
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ বাৰ ৈফদৰ নাম িলখা আিছল৷ 13 তােৰ
িতিন খনৰ দ্ৱাৰ পূব ফােল, িতিন খন দ্ৱাৰ উত্তৰ ফােল, িতিন খন দ্ৱাৰ
দিক্ষণ ফােল আৰু িতিন খন দুৱাৰ পিশ্চম ফােল

14 আৰু নগৰৰ গড়ৰ বাৰটা িভিত্তমূল; তাত েমৰ-েপাৱািলৰ বাৰ
জন পঁাচিনৰ বাৰটা নাম আেছ

15 আৰু েসই নগৰ আৰু তাৰ দুৱাৰেবাৰ আৰু তাৰ গড় জুিখবৰ
কাৰেণ, েমােৰ ৈসেত কথা েহাৱা জনৰ েসাণৰ নলৰ এডাল েজাখ
আিছল
§ 21 অধয্ায়:6 িযচ 55:1; েযা 4:10, 14; 7:37; 22:17৷ * 21 অধয্ায়:8 প্র
22:15৷
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16 েসই নগৰ চািৰ-চুকীয়া, তাৰ দীেঘ-পথািলেয় সমান পাছত
েতওঁ নেলেৰ নগৰ খনৰ েজাখ ৈল েপান্ধৰ শ মাইল পােল; দীেঘ-
পথািলেয় আৰু উচ্চতাত সমান 17 পাছত গড় জুিখ, মানুহৰ অথর্াৎ
দূতৰ েজাখ ডােলেৰ এশ েচৗৱািল্লশ হাত হ’ল

18 েসই গড়ৰ গঁাঠিন সূযর্য্কান্ত মিণৰ আৰু নগৰ খন শুদ্ধ েসাণৰ
পিৰষ্কাৰ দপর্ণৰ িনিচনা 19 নগৰৰ গড়ৰ িভিত্তমূলেবাৰ আটাইিবধ
বহুমূলীয়া মিণেৰ িবভূিষত আিছল 20 প্রথম মূল সূযর্য্কান্তৰ, িদ্বতীয়
নীলকান্তৰ, তৃতীয় তাম্রমিণৰ, চতুথর্ মৰকতৰ, পঞ্চম ৈবদুযর্য্ৰ, ষষ্ঠ
চাদ্দীর্য় মিণৰ, সপ্তম স্বণর্মিণৰ, অষ্টম েগােমদকৰ, নৱম পদ্মৰাগৰ,
দশম লশুনীয়ৰ, একাদশ েপেৰাজৰ, দ্বাদশ কটােহলাৰ আিছল

21 েসই বাৰটা দ্ৱাৰত বাৰটা মুকুতা আিছল, আৰু প্রেতয্কেটা দ্ৱােৰ
এটা এটা মুকুতােৰ সজা ৈহিছল৷ নগৰৰ আিলবাট শুদ্ধ েসাণৰ আৰু
পিৰষ্কাৰ দপর্ণৰ িনিচনা আিছল 22 তাৰ িভতৰত মই েকােনা মিন্দৰ
েনেদিখেলঁা, িকয়েনা সব্বর্শিক্তমান প্রভু পৰেমশ্বৰ আৰু েসই েমৰ-
েপাৱািল জেন তাৰ মিন্দৰ

23 েসই নগৰত দীিপ্তৰ বােব সূযর্ বা চন্দ্রৰ প্রেয়াজন নাই; িকয়েনা
তাত ঈশ্বৰৰ প্রতােপ দীিপ্ত িদেয়, আৰু েমৰ-েপাৱািল জন তাৰ প্রদীপ
স্বৰূপ † 24জািতেবােৰ েসই দীিপ্তত অহা-েযাৱা কিৰব; আৰু পৃিথৱীৰ
ৰজা সকেল িনজৰ প্রতাপ তাৰ িভতৰৈল আিনব 25 তাৰ দ্ৱাৰেবাৰ
িদনত েকিতয়াও বন্ধ নহব; িকয়েনা তাত ৰািত নহব;

26 েতওঁেলােক জািত সকলৰ প্রতাপ আৰু মযর্দা তাৰ িভতৰৈল
আিনব ‡ 27 আৰু েকােনা অশুিচ বস্তু তাৰ িভতৰত প্রেৱশ নকিৰব৷
েসেয়েহ তােত িঘণলগীয়া কমর্ কৰা আৰু িমছা কথা েকাৱা েকােনও
তাৰ িভতৰত েকিতয়াও প্রেৱশ নকিৰব, িকন্তু েকৱল িয সকলৰ
নাম েসই েমৰ-েপাৱািলৰ জীৱন পুস্তকত িলখা আেছ, েতওঁেলােকেহ
িভতৰত প্রেৱশ কিৰব৷
† 21 অধয্ায়:23 িযচ 60:19, 20; েযা 1:4;8:12৷ ‡ 21 অধয্ায়:26 গীত
72:8-11; িযচ 60:3-5৷
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22 অধয্ায়
1 পাছত েসই দূত জেন েমাক জীৱন-জলৰ েসই নদী েদখুৱােল,

েসই পানী স্ফিটকৰ িনিচনা উজ্জ্বল৷ ঈশ্বৰ আৰু েমৰ-েপাৱািলৰ েসই
িসংহাসনৰ পৰা েসই নদী, 2 তাৰ আিলবাটৰ মােজেৰ ৈব ৈগিছল
েসই নদীৰ ইপােৰ-িসপােৰ জীৱন-বৃক্ষ* আিছল; েসই বৃক্ষই বাৰ িবধ
ফল উৎপন্ন কিৰিছল আৰু প্রিত মােহ তাত ফল ধেৰ৷ েসই বৃক্ষৰ
পাত জািত সকলক সুস্থ কৰাৰ কাৰেণ

3 তােত েকােনা শাও নহ’ব েসই নগৰত ঈশ্বৰ আৰু েসই েমৰ-
েপাৱািলৰ িসংহাসন থািকব আৰু েতওঁৰ দাস সকেল েতওঁক েসৱা
কিৰব৷ 4 েতওঁেলােক েতওঁৰ মুখ েদখা পাব;† আৰু েতওঁেলাকৰ
কপালত েতওঁৰ নাম িলখা থািকব 5 তােত ৰািতও নহ’ব; আৰু
চািকৰ েপাহৰ বা সূযর্ৰ েপাহৰ েতওঁেলাকৰ প্রেয়াজন নহব; িকয়েনা
প্রভু পৰেমশ্বেৰ েতওঁেলাকক দীিপ্ত িদব আৰু েতওঁেলােক িচৰকাল
ৰাজত্ব কিৰব

েচতনা আৰু প্রিতজ্ঞাযুক্ত েশষ কথা
6 পাছত দূত জেন েমাক ক’েল, “এইেবাৰ কথা িবশ্বাসেযাগয্ আৰু

সতয্; ঈশ্ৱৰ, িয জন ভাববাদী সকলৰ আত্মাৰ প্রভু, েতওঁ েতওঁৰ দাস
সকলক িয িয অলপেত ঘিটব লগা আেছ েসই িবষেয় েদখুৱাবৈল
িনজ দূতক পিঠয়ােল৷” 7 “আৰু েচাৱা! মই েবগাই আিহ আেছঁা; িয
জেন এই পুস্তকৰ ভাববাণীৰ কথােবাৰ পালন কেৰ, েতওঁ ধনয্ ”

8 মই, েযাহেনই এইেবাৰ কথা শুিনেলঁা আৰু এই সকেলা েদিখেলঁা;
েযিতয়া মই এেন শুিন-েদিখ েসই দূত জনক িয জেন এই সকেলােক
েমাক েদখুৱােল েতওঁক প্রিণপাত কিৰবৈল েতওঁৰ চৰণত পিৰেলা
9 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “সাৱধান, এেন নকিৰবা!‡ মইেয়া
েতামাৰ সহদাস আৰু েতামাৰ ভাই ভাববাদী সকলৰ আৰু এই পুস্তকত
িলখা বাকয্ পালন কেৰঁাতা সকলেৰা সহদাস; ঈশ্বৰকেহ প্রিণপাত
কৰা ”

* 22 অধয্ায়:2 আ 2:9, 10; িযিহ 47:7, 12; প্র 2:7৷ † 22 অধয্ায়:4 মিথ
5:8; 1 েযা 3:2৷ ‡ 22 অধয্ায়:9 পঁা 10:25, 26; প্র 19:10৷
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10 পুনৰায় েতওঁ েমাক কেল, “এই পুস্তকৰ ভাববাণী কৰা
বাকয্েবাৰ ছাব মািৰ বন্ধ নকিৰবা, িকয়েনা কাল ওচৰ চািপেছ 11 িয
জন অনয্ায়কাৰী, েতওঁক পুনৰ অনয্ায় কিৰ থািকবৈল িদয়া; িয জন
কলঙ্কী, েতওঁ পুনৰ কলঙ্ক কিৰ থাকক; িয জন ধাির্মক, েতওঁ পুনৰ
ধমর্ আচৰণ কৰক; িয জন পিবত্র েলাক, েতওঁ পিবত্র ৈহ থাকক ”

12 “েচাৱা! মই েবগাই আিহ আেছঁা; মই িদবলগীয়া পুৰস্কাৰ েমাৰ
লগত আেছ, যাৰ েযেন কমর্, েতওঁক েতেন প্রিতফল িদয়া হব৷§
13 মই আলফা আৰু ওেমগা, প্রথম আৰু েশষ, আিদ আৰু অন্ত

14 িয সকল জীৱন-বৃক্ষৰ অিধকাৰী আৰু দুৱােৰিদ নগৰত েসামাবৰ
কাৰেণ িনজ িনজ বস্ত্র েধােৱ,*েসই েলাক সকল ধনয্৷ 15 িকন্তু
বািহৰৰ কুকুৰেবাৰ, মায়াবীেবাৰ, বয্ভীচািৰেবাৰ, নৰবধীেবাৰ আৰু
মূির্তপূজকেবাৰ আৰু িমছা কথাক েপ্রম কৰা আৰু িমছা কথাক
অভয্াস প্রিতজন েলাক বািহৰত থােক

16 মই যীচুেৱ, মণ্ডলী সমূহৰ কাৰেণ েতামােলাকক এইেবাৰ
কথাৰ সাক্ষয্ িদবৈল, েমাৰ দূতক পঠােলঁা মই দায়ুদৰ মূল আৰু
বংশ,†উজ্জ্বল প্রভাতীয় তৰা ”‡

17 আত্মা আৰু কনয্াই§ কয় “আহা!” আৰু িয জনাই শুেন,
েতেৱঁা কয়, “আহা৷” িয জনৰ িপয়াহ লােগ, েতওঁ আহক আৰু িয
জেন ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ িবনামূেলয্ জীৱন জল গ্রহণ কৰক

18 এই পুস্তকৰ ভাববাণীৰ বাকয্ শুনা প্রিতজনৈল মই এই সাক্ষয্ িদ
ৈকেছঁা: েকােনােৱ যিদ এই বাকয্েবাৰত িকবা েযাগ কেৰ, েতেনহেল
এই পুস্তকত িলখা উৎপাতেবােৰা ঈশ্বেৰ েসই জনৰ ওপৰত েযাগ
কিৰব; 19 আৰু েকােনােৱ যিদ এই ভাববাণীৰ পুস্তকৰ বাকয্েবাৰৰ
পৰা িকবা গুচায়, েতেনহেল এই পুস্তকত িলখা জীৱন-বৃক্ষ আৰু
পিবত্র নগৰৰ পৰা ঈশ্বেৰ েতওঁৰ ভাগ গুচাব
§ 22 অধয্ায়:12 গীত 62:12; িযচ 50:9, 10৷ * 22 অধয্ায়:14 ইব্রী 9:13,
14; প্র 7:14৷ † 22 অধয্ায়:16 িযচ 11:1; মিথ 22:42-45৷ ‡ 22 অধয্ায়:16
গণ 24:17৷ § 22 অধয্ায়:17 প্র 19:7; 21:9৷



প্রকািশত বাকয্ 22 অধয্ায়:20 xlviii প্রকািশত বাকয্ 22 অধয্ায়:21

20 িয জেন এই কথাৰ সাক্ষয্ িদেছ, েতেৱঁ ৈকেছ, “হয়! মই েবগাই
আিহ আেছঁা ” আেমন! েহ প্রভু যীচু, আহক!

21 প্রভু যীচুৰ অনুগ্রহ সকেলােৰ লগত থাকক; আেমন
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