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আিদপুস্তক
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েমািচ হ’ল ইহুদী ঐিতহয্ আৰু অনয্ানয্ বাইেবল সম্পকীর্য় িলখিন িলখা িলখকৰ নাম, এই জন ইস্রােয়লৰ ভাববাদী

আৰু উদ্ধাৰকতর্ া, এেকদেৰ সমস্ত েপণ্টািটউকৰ েলখক; এেয় হ’ল পুৰিণিনয়মৰ প্রথম পঁাচখন পুস্তক েতওঁৰ িশক্ষা
িমচৰৰ আদালতত ৈহিছল (পঁাচিনৰ কমর্ 7:22) আৰু িযেহাৱাৰ ৈসেত েতওঁৰ ঘিনষ্ঠ সম্বন্ধ আিছল, ঈশ্বৰৰ সমথর্নৰ
কাৰেণ এয়া আিছল েতওঁৰ িহব্রু নাম যীচুেৱ িনেজ েমািচৰ কৃিতত্বক িনিশ্চত কিৰিছল (েযাহন 5:45-47), এেকদেৰ
েতওঁৰ সময়ৰ ধমীর্য় িশক্ষক আৰু ফিৰচীসকেলও স্বীকাৰ কিৰিছল (মিথ 19:7; 22:24)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
প্রায় খ্রীষ্ট পূবর্ 1446 - 1405 ৰ মাজভাগত
এটা সম্ভাবয্ সম্ভাবনা আেছ েয, ইস্রােয়লীসকেল িয বছৰেবাৰ মৰুপ্রান্ত কটাই িচনয় উপতয্কাত অ◌ািছল, সম্ভৱতঃ

েসই সময়ত েমািচেয় এই পুস্তক িলিখিছল
প্রাপক
এই দশর্কসকল আিছল প্রথম ইস্রােয়লীসকল, েতওঁেলােক প্রিতজ্ঞাৰ েদশ কানানত প্রেৱশকৰা আগেত িমচৰত দাস

ৈহ আিছল আৰু তাৰ পৰা যাত্রা কিৰ েতওঁেলােক কানানৈল আিহিছল
উেদ্দশয্
েমািচেয় এই পুস্তকত বাখয্া কিৰেছ েতওঁেলাকৰ জািতৰ “পিৰয়ালৰ ইিতহাস” েমািচৰ আিদপুস্তক িলখাৰ উেদ্দশয্

আিছল েকেনৈক িমচৰত দাসত্বত িনেজ জািতেটাক িবচািৰ পাইিছল তােক বাখয্া কৰা (1:8), বাখয্া কিৰিছল িকয়
েতওঁেলােক প্রেৱশ কৰা েসই েতওঁেলাকৰ “প্রিতজ্ঞাৰ েদশ” আিছল (17:8), ইস্রােয়লৰ ওপৰত িয ঘিটিছল, েসই
সকেলােৰ ওপৰত ঈশ্বৰত্ব েদখা আৰু িমচৰত েতওঁেলাকৰ দাসত্ব েকােনা দুঘর্টনা নহয়, বৰং ই আিছল ঈশ্বৰৰ এক বৃহৎ
পিৰকল্পনাৰ অংশ (15:13-16, 50:20), এইেটা প্রতয্ক্ষ হয় েয অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ, ইচহাকৰ ঈশ্বৰ, আৰু যােকাবৰ ঈশ্বেৰ
হ’ল িয এই পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰিছল (3:15-16) ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ আন বহু েদৱতােবাৰৰ মাজৰ এজন নািছল, িকন্তু েতওঁ
আিছল স্বগর্ আৰু পৃিথৱীৰ সৃষ্টিকতর্ া সবর্শিক্তমান

মূল িবষয়
আৰম্ভিণ

প্রান্তেৰখা
1. সৃষ্টি — 1:1-2:25
2. মানুহৰ পাপ — 3:1-24
3. আদমৰ বংশধৰ — 4:1-6:8
4. েনাহৰ বংশধৰ — 6:9-11:32
5. অব্রাহামৰ ইিতহাস — 12:1-25:18
6. ইচহাক আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ ইিতহাস — 25:19-36:43
7. যােকাবৰ বংশধৰ — 37:1-50:26

প্রথম িদন
1আিদেত ঈশ্বেৰ আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰেল 2 পৃিথবীৰ আকাৰ নািছল আৰু সমূ্পণর্ শূণয্ আিছল; তাৰ

ওপৰত আন্ধােৰ ঢকা অগাধ জল আিছল আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা*ই েসই জল†ৰ ওপৰত উমাই আিছল 3 ঈশ্বেৰ ক’েল,
“েপাহৰ হওক,” েতিতয়া েপাহৰ হ’ল 4 ঈশ্বেৰ েপাহৰক অিত উত্তম েদিখেল; েতওঁ আন্ধাৰৰ পৰা েপাহৰক পৃথক
কিৰেল 5 পাছত ঈশ্বেৰ েপাহৰৰ নাম “িদন‡” আৰু আন্ধাৰৰ নাম “ৰািত” হ’ল এইদেৰ গধূিল হ’ল আৰু পুৱা েহাৱাত
এক িদন হ’ল পাছত ঈশ্বেৰ েপাহৰৰ নাম িদন, আৰু আন্ধাৰৰ নাম ৰািত থেল গধূিল আৰু পুৱা েহাৱাত প্রথম িদন
হ’ল

িদ্বতীয় িদন
* 1 অধয্ায়:2 ঈশ্বৰৰ শিক্ত বা ঈশ্বৰৰ পৰা অহা বতাহ † 1 অধয্ায়:2 ধুমুহা আৰু িবশাল সমূদ্র ‡ 1 অধয্ায়:5 িহব্রু ধাৰণা অনুসিৰ এটা সমূ্পণর্
িদন সূযর্ অস্তৰ পৰা সূযর্ উদয়ৈল এটা িদন
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6 তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ ক’েল, “জলৰ মাজত ভাগ ৈহ এক িবসৃ্তত খালী অংশ§ হওঁক আৰু ই জলক দুভাগ কৰক ”
7 এইদেৰ ঈশ্বেৰ জলৰ মাজত এক খালী অংশৰ সৃষ্টি কিৰেল আৰু তলত থকা জল ভাগৰ পৰা ওপৰৰ জল ভাগক পৃথক
কিৰেল; তােত েতেনদেৰই হ’ল 8 ঈশ্বেৰ েসই িবসৃ্তত খালী অংশৰ নাম “আকাশ” ৰািখেল গধূিল আৰু পুৱা হ’লত,
িদ্বতীয় িদন হ’ল

তৃতীয় িদন
9 তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ ক’েল, “আকাশৰ তলত থকা জল ভাগ এক ঠাইত আিহ েগাট খাওঁক আৰু শুকান ভূিম

ওলাওক;” েতিতয়া েতেনদেৰই হ’ল 10 ঈশ্বেৰ শুকান ভূিমৰ নাম “স্থল” আৰু েগাট েখাৱা জল ভাগৰ নাম “সমুদ্র”
হ’ল; েতিতয়া ঈশ্বেৰ ইয়াক উত্তম েদিখেল 11 ঈশ্বেৰ ক’েল, “ভূিমেয় ঘঁাহ-বন, শসয্ উৎপাদনকাৰী উিদ্ভদ আৰু বীজ
থকা গছ উৎপন্ন কৰক; িবিভন্ন ধৰণৰ িভতৰত গুিট থকা ফলৰ গছ স্থলভাগৰ ওপৰত গিজ উঠক ” তােত েতেনদেৰই
হ’ল; 12 ভূিমত ঘঁাহ-বন, শসয্দায়ী উিদ্ভদ আৰু বীজ থকা গছ উৎপন্ন হ’ল; িবিভন্ন ধৰণৰ ফলৰ গছ হ’ল আৰু ফলৰ
িভতৰত গুিট হ’ল েতিতয়া ঈশ্বেৰ এইেবাৰ উত্তম েদিখেল 13 গধূিল আৰু পুৱা েহাৱাৰ পাছত তৃতীয় িদন হ’ল

চতুথর্ িদন
14 তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ ক’েল, “েপাহৰ হ’বৈল আকাশত অেনক েজয্ািতেবাৰ হওঁক; েসই েপাহেৰ ৰািতৰ পৰা িদনক

পৃথক কিৰব েসইেবাৰ েবেলগ েবেলগ ঋতু, িদন আৰু বছৰৰ িচন ৰূেপ বয্ৱহাৰ হওঁক 15 েসইেবােৰ পৃিথবীৰ ওপৰত
েপাহৰ িদবৈল আকাশত প্রদীপস্বৰূপ হওঁক ” েতিতয়া েতেনদেৰই হ’ল

16 ঈশ্বেৰ িদনৰ ওপৰত অিধকাৰ চলাবৈল এক মহা-েজয্ািত, আৰু ৰািতৰ ওপৰত অিধকাৰ চলাবৈল তাতৈক এক
কু্ষদ্র-েজয্ািত, এই দুই বৃহৎ েজয্ািত আৰু তৰােবাৰেকা িনম্মর্াণ কিৰেল 17 ঈশ্বেৰ েসইেবাৰক আকাশৰ মাজত স্থাপন
কিৰেল যােত েসইেবােৰ পৃিথবীৰ ওপৰত েপাহৰ িদেয়; 18 িদন আৰু ৰািতৰ ওপৰত অিধকাৰ চলায় আৰু আন্ধাৰৰ পৰা
েপাহৰক পৃথক কেৰ েতিতয়া ঈশ্বেৰ ইয়াক উত্তম েদিখেল 19 গধূিল আৰু পুৱা েহাৱাৰ পাছত চতুথর্ িদন হ’ল

পঞ্চম িদন
20 তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ ক’েল, “িবিভন্ন প্রাণীেৰ জল ভাগ পূণর্ হওঁক আৰু পৃিথবীৰ ওপৰ ভাগত আকাশৰ মাজত

চৰাইেবাৰ উিড় ফুৰক ” 21 এইদেৰ ঈশ্বেৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সাগৰীয় প্রাণী, জলৰ মাজত িবচৰণ কৰা িবিভন্ন প্রকাৰৰ উৰগ
প্রাণী আৰু নানািবধ েডউকা থকা চৰাই সৃষ্টি কিৰেল; েতিতয়া ঈশ্বেৰ এইেবাৰ উত্তম েদিখেল 22 ঈশ্বেৰ েসইেবাৰক
আশীব্বর্াদ কিৰ ক’েল, “বংশ বৃিদ্ধ কিৰ েতামােলােক িনজৰ সংখয্া বঢ়াই েতালা আৰু সমুদ্রেবাৰৰ পানী পিৰপূণর্ কৰা;
পৃিথবীৰ ওপৰত চৰাইেবােৰও িনজৰ সংখয্া বৃিদ্ধ কৰক ” 23 গধূিল আৰু পুৱা েহাৱাৰ পাছত পঞ্চম িদন হ’ল

ষষ্ঠ িদন
24 তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ ক’েল, “পৃিথৱীত িবিভন্ন ধৰণৰ প্রাণী উৎপন্ন হওঁক; ঘৰচীয়া পশু, বগাই ফুৰা প্রাণী আৰু নানা

িবধ বনৰীয়া জন্তু উৎপন্ন হওঁক ” তােত েতেনকুৱাই হ’ল 25 ঈশ্বেৰ িবিভন্ন বনৰীয়া জন্তু, িবিভন্ন ঘৰচীয়া পশু আৰু
মািটত বগাই ফুৰা িবিভন্ন প্রাণী িনম্মর্াণ কিৰেল েতিতয়া ঈশ্বেৰ এইেবাৰ উত্তম েদিখেল

প্রথম মনুষয্ িনম্মর্াণ
26 তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ ক’েল, “আিম িনজৰ প্রিতমুির্ত্তৰ দেৰ আমাৰ সাদৃেশয্েৰ মানুহ িনম্মর্াণ কেৰঁাহক; েতওঁেলােক

সমুদ্রৰ মাছ, আকাশৰ চৰাই, ঘৰচীয়া পশু, সমুদায় পৃিথৱী আৰু পৃিথবীত বগাই ফুৰা প্রাণীৰ ওপৰত অিধকাৰ চলাওঁক ”
27 েতিতয়া ঈশ্বেৰ িনজৰ প্রিতমূির্ত্তেৰ মানুহ সৃষ্টি কিৰেল; ঈশ্বেৰ িনজৰ প্রিতমূির্ত্তেৰই মানুহ সৃষ্টি কিৰেল; েতওঁ েতওঁেলাকক
পুৰুষ আৰু স্ত্রী কিৰ সৃষ্টি কিৰেল 28 পাছত ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ কিৰ ক’েল, “েতামােলাক বহুবংশ েহাৱা;
বািঢ় বািঢ় পৃিথবীখন পিৰপূণর্ কৰা আৰু তাক বশীভুত কৰা; সমুদ্রৰ মাছ; আকাশৰ চৰাই, আৰু পৃিথবীৰ ওপৰত িবচৰণ
কৰা সকেলা প্রাণীৰ ওপৰত অিধকাৰ চেলাৱা ” 29 ঈশ্বেৰ ক’েল, “েচাৱা, েগােটই পৃিথবীৰ ওপিৰভাগত গুিট উৎপন্ন
কৰা গছ আৰু িভতৰত গুিট থকা সকেলা ফলধৰা গছ মই েতামােলাকক িদেলঁা; েসেয় েতামােলাকৰ আহাৰ হ’ব

30 সকেলা বনৰীয়া জন্তু, আকাশৰ সকেলা চৰাই আৰু মািটত বগাই ফুৰা সকেলা প্রাণীৰ আহাৰৰ কাৰেণ সকেলা
েকচঁা বন িদেলঁা ” তােত েতেনকুৱাই হ’ল

31 পাছত ঈশ্বেৰ িনেজ িনম্মর্াণ কৰা সকেলােক চােল েসইেবাৰ চাই অিত উত্তম পােল গধূিল আৰু পুৱা েহাৱাৰ
পাছত ষষ্ঠ িদন হ’ল
§ 1 অধয্ায়:6 িদগবলয়
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2 অধয্ায়
সপ্তম িদন - ঈশ্বৰৰ িবশ্রাম িদন

1 এেনদেৰ আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী িনম্মর্াণ কৰা হ’ল; আৰু উভয়েক সকেলােৰ পিৰপূণর্ কৰা হ’ল* 2 ইিতমেধয্
ঈশ্বেৰ েতওঁৰ কাম েশষ কিৰ সপ্তম িদনত েসামাল আৰু েসইিদনা সকেলা কাযর্ৰ পৰা েতওঁ িবশ্রাম ল’েল 3 ঈশ্বেৰ েসই
সপ্তম িদনক আশীব্বর্াদ কিৰ পিবত্র কিৰেল; িকয়েনা েসইিদনা ঈশ্বেৰ িনজৰ সকেলা সৃষ্টি কাযর্ৰ পৰা িবশ্রাম ল’েল

প্রথম মনুষয্ৰ িদ্বতীয় িবৱৰণ
4 এয়াই ৈহেছ আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী সৃষ্টিৰ ইিতহাস ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িযিদনা পৃিথৱী আৰু আকাশ-মণ্ডল িনম্মর্াণ

কিৰেল, েসই কালৰ ঘটনাৰ িবৱৰণ এই 5 েতিতয়াও পৃিথবীৰ পথাৰত এেকা তৃণ আিদ নািছল; পথাৰত েকােনা শসয্দায়ী
গছ গজা নািছল; িকয়েনা েতিতয়াও ঈশ্বৰ িযেহাৱাই পৃিথবীত বৰষুণ বৰেষাৱা নািছল আৰু মািট চহাবৰ কাৰেণ মানুেহা
নািছল 6 িকন্তু পৃিথবীৰ পৰা এক ঘন কঁুৱলী† উিঠ আিহল আৰু েগােটই ভূিম িভজােল 7 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই মািটৰ পৰা
ধুিল ৈল মানুহ িনম্মর্াণ কিৰেল আৰু েসই মানুহৰ নাকত ফু িদ িনশ্বাস‡ সুমুৱাই িদেল; তােত মানুহ জীৱন্ত প্রাণী হ’ল

8 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই পূবফােল এদনত এখন বাৰী পািতেল আৰু তােত েতওঁ িনেজ িনম্মর্াণ কৰা মানুহক ৰািখেল 9 েসই
ঠাইৰ মািটত ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েদিখবৈল সুন্দৰ, খাবৈলেকা ভাল এেন সকেলা জাতৰ গছ উৎপন্ন কিৰেল; বাৰীৰ মাজত
েতওঁ জীৱন-বৃক্ষ আৰু ভাল েবয়া জ্ঞান িদওঁতা বৃক্ষেকা উৎপন্ন কিৰেল 10 েসই বাৰীত পানী িদবৰ কাৰেণ এদনৰ পৰা
এখন নদী ওলাই আিহিছল আৰু েসই ঠাইৰ পৰাই নদীখন চািৰটা উপৈনত ভাগ ৈহিছল

11 প্রথম ৈনৰ নাম পীেচান; এই নদীখন সমুদায় হবীলা েদশেক েঘিৰ ৈব ৈগেছ; এই েদশত েসাণ েপাৱা যায় 12 েসই
েদশৰ েসাণ উত্তম; তাত গুগগুলু আৰু বহুৰঙী মূলয্ৱান পাথেৰা েপাৱা যায়

13 িদ্বতীয় ৈনখনৰ নাম গীেহান এই নদী কুচ§ েদশখনক েঘিৰ ৈব ৈগেছ 14 তৃতীয় ৈনখনৰ নাম িহেদ্দেকল* েসই
নদী অচুৰ েদশৰ পূবিদেশ ৈব ৈগেছ চতুথর্ নদীখনৰ নাম ৈহেছ ফৰাৎ†

15 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই মানুহক িন এদন বাৰীত ৰািখেল যােত েতওঁ তাত কাম কেৰ আৰু তাৰ যত্ন লয় 16 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
মানুহক এই আজ্ঞা িদেল, “তুিম বাৰীৰ সকেলা গছৰ ফল স্বচ্ছেন্দ খাব পাৰা; 17 িকন্তু ভাল েবয়া জ্ঞান িদওঁতা গছৰ ফল
হ’েল নাখাবা; িকয়েনা িয িদনা তুিম তাক খাবা, েসই িদনা অৱেশয্ই েতামাৰ মৃতুয্ হ’ব ”

প্রথম নাৰী
18 তাৰ পাছত ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ক’েল, “মানুহ অকেল থকা ভাল নহয়; মই েতওঁৰ বােব এজন উপযুক্ত সহকাৰী িনম্মর্াণ

কিৰম ” 19 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই মািটৰ পৰা সকেলা প্রকাৰৰ জীৱ-জন্তু আৰু আকাশৰ চৰাইেবাৰ িনম্মর্াণ কিৰেল; তাৰ পাছত
েতওঁ সকেলা প্রাণীেক মানুহৰ ওচৰৈল আিনেল; েতওঁ চাব িবচািৰেল েয মানুেহ েসই সকেলােবাৰক িক নাম িদ মােত
েতওঁ েসই প্রাণীেবাৰৰ যাক িয নােমেৰ মািতেল, তাৰ নাম েসেয় হ’ল 20 মানুেহ‡ সকেলা ঘৰচীয়া পশু, আকাশৰ চৰাই,
বনৰীয়া জন্তুেবাৰৰ নাম িদেল; িকন্তু মানুেহ িনজৰ কাৰেণ েসইেবাৰৰ মাজত উপযুক্ত সহকাৰী নাপােল

21 েসেয় ঈশ্বৰ িযেহাৱাই মানুহৈল গভীৰ েটাপিন আিনেল; তােত েতওঁ গভীৰ েটাপিন গ’ল েতিতয়া ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
েতওঁৰ এডাল কামী-হাড় উিলয়াই েসই ঠাই মঙেহেৰ পুৰােল 22 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই মানুহৰ পৰা উিলওৱা কামী-হাড়ডােলেৰ
এগৰাকী স্ত্রী িনম্মর্াণ কিৰ েতওঁক মানুহৰ ওচৰৈল ৈল আিনেল 23 েতিতয়া মানুেহ ক’েল, “এিতয়া ৈহেছ; এওঁ েমাৰ
হাড়েৰা হাড়, েমাৰ মঙহেৰা মঙহ; এওঁক ‘নাৰী’ বুিল মতা হ’ব; িকয়েনা এওঁক নৰৰ পৰা েলাৱা ৈহেছ ” 24 েসইবােব
মানুেহ িনজৰ িপতৃ মাতৃক তয্াগ কিৰ েতওঁৰ স্ত্রীৰ প্রিত আসক্ত হ’ব আৰু েতওঁেলাক দুেয়াজন এক েদহ হ’ব 25 েসই
সময়ত েসই মানুহ আৰু েতওঁৰ স্ত্রী দুেয়াজন িববস্ত্র আিছল; িকন্তু তাক েতওঁেলােক লাজ বুিল নাজািনিছল

3 অধয্ায়
মানুহৰ অবাধয্তা

1 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনম্মর্াণ কৰা সকেলা বনয্ প্রাণীৰ মাজত সপর্ আিছল আটাইতৈক েটঙৰ েসই সপর্ই এিদন নাৰী
গৰাকীক ক’েল, “ঈশ্বেৰ িক সঁচাই ‘েতামােলােক বাৰীত থকা েকােনা গছৰ ফল নাখাবা’এইবুিল েতামােলাকক ক’েল
েন?” 2 নাৰীেয় সপর্ক ক’েল, “বাৰীৰ গছেবাৰৰ ফল আিম খাব পােৰঁা; 3 িকন্তু বাৰীৰ মাজত থকা গছ েজাপাৰ ফলৰ
িবষেয় হ’েল আমাক ঈশ্বেৰ ক’েল, ‘েতামােলােক তাক নাখাবাও, নুচুবাও; তােক কিৰেল েতামােলাকৰ মৃতুয্ হ’ব’ ”

* 2 অধয্ায়:1 ৈসনয্েৰ পিৰপূণর্ কৰা হল † 2 অধয্ায়:6 জলেস্রাত ‡ 2 অধয্ায়:7 প্রাণবায়ু § 2 অধয্ায়:13 ইিথওিপয়া * 2 অধয্ায়:14
িহেদ্দেকল টাইগ্রীচ † 2 অধয্ায়:14 ফৰাৎ ইউেফ্রিটচ ‡ 2 অধয্ায়:20 আদম



আিদপুস্তক 3 অধয্ায়:4 4 আিদপুস্তক 4 অধয্ায়:5

4 েতিতয়া সপর্ই নাৰীক ক’েল, “দৰাচলেত েতামােলাকৰ মৃতুয্ নহয় 5 িকয়েনা ঈশ্বেৰ জােন েয, িযিদনাই েতামােলােক
েসই গছৰ ফল খাবা, েসইিদনাই েতামােলাকৰ চকু মুকিল হ’ব তােত েতামােলােক ভাল েবয়া জােনাতা ৈহ ঈশ্বৰৰ িনিচনা
হ’বা ” 6 নাৰীগৰাকীেয় েযিতয়া বুিজেল েয েসই গছৰ ফল খাবৈল ভাল হব; ই েদখাত েলাভনীয় আৰু জ্ঞান লাভ কৰা
কথােটাও মেনােমাহা; েতিতয়া নাৰীগৰাকীেয় তাৰ পৰা েকইটামান ফল িচিঙ খােল আৰু লগত থকা েতওঁৰ িগিৰেয়কেকা
িদেল; তােত েতেৱঁা খােল 7 েতিতয়া েতওঁেলাক দুেয়াজনৰ চকু মুকিল* হ’ল েতওঁেলাক েয িববস্ত্র অৱস্থাত আেছ,
এই িবষেয় বুিজ পােল েসেয় েতওঁেলােক িডমৰু গছৰ পাতেবাৰ এেকলেগ েজাৰা লগাই িনজৰ কাৰেণ কিপং িচলাই
ল’েল 8 পাছত েযিতয়া সন্ধয্ােবলাৰ শীতল বতাহ ববৈল ধিৰেল, েতিতয়া েসই মানুহ আৰু েতওঁৰ স্ত্রীেয় বাৰীৰ মাজত
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ েখাজৰ শব্দ শুিনবৈল পােল আৰু েতওঁৰ ৈসেত সাক্ষাৎ নহ’বৈল গছেবাৰৰ মাজত লুকালৈগ 9 ঈশ্বৰ
িযেহাৱাই মানুহক মািত সুিধেল, “তুিম ক’ত আছা?”

10 মানুেহ ক’েল, “মই বাৰীত আেপানাৰ শব্দ শুিন েমাৰ িববস্ত্রতাৰ কাৰেণ ভয় কিৰ লুকাই আেছঁা ” 11 ঈশ্বেৰ
ক’েল, “তুিম েয িববস্ত্র, তাক েতামাক েকােন ক’েল? িয গছৰ ফল নাখাবা বুিল মই েতামাক িনেষধ কিৰিছেলঁা, তাক
তুিম খালা েনিক?” 12 েতিতয়া মানুেহ ক’েল, “িয স্ত্রী গৰাকীক আপুিন েমাৰ সঙ্গীনী কিৰ িদেল, েতঁেৱই েমাক েসই
গছৰ ফল িদেল আৰু েসই ফল মই খােলঁা ” 13 েতিতয়া ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েসই নাৰীক ক’েল, “তুিম এইেটা িক কিৰলা?”
নাৰীেয় ক’েল, “সপর্ই েমাক ছলনা কিৰ ভুলােল আৰু েসেয় মই তাক খােলা ”

অবাধয্তাৰ শািস্ত
14 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই সপর্ক ক’েল, “েতাৰ এই কাযর্ৰ কাৰেণ ভূিমৰ সকেলা ঘৰচীয়া আৰু বনৰীয়া প্রাণীেবাৰৰ মাজত

েকৱল েতােক অিভশপ্ত কৰা হ’ল তই েপেটেৰ গিত কিৰিব আৰু েতাৰ জীৱনৰ েগােটই কালত ধুিল খািব 15 মই
েতাৰ আৰু নাৰীৰ মাজত, েতাৰ বংশ আৰু নাৰীৰ বংশেৰ মাজত শত্রুতা সৃষ্টি কিৰম; েতওঁ েতাৰ মূৰ গুিড় কিৰব আৰু
তই েতওঁৰ ভিৰৰ েগােৰাহা গুিড় কিৰিব ” 16 তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ নাৰীক ক’েল, “মই েতামাৰ গভর্ -েবদনা অিতশয় ৰূেপ
বৃিদ্ধ কিৰম; তুিম কেষ্টেৰ সন্তান প্রসৱ কিৰবা; স্বামীৰ কাৰেণ েতামাৰ কামনা হ’ব, িকন্তু েতওঁ েতামাৰ ওপৰত অিধকাৰ
চলাব ”

17 েতওঁ আদমক ক’েল, “িয গছৰ ফল খাবৈল মই েতামাক িনেষধ কিৰিছেলঁা, তুিম েতামাৰ স্ত্রীৰ কথা শুিন তাক
খালা েসেয় েতামাৰ কাৰেণ ভূিম অিভশপ্ত ৈহেছ তুিম েগােটই জীৱন কালত কষ্টেৰ পিৰশ্রম কিৰ তাৰ পৰা খাবৈল
পাবা 18 ভূিমেয় েতামাৈল কঁাইট আৰু কঁাইটীয়া বন উৎপন্ন কিৰব আৰু তুিম পথাৰৰ শসয্ েভাজন কিৰবা 19 মািটৈল
উলিট েনােযাৱা পযর্ন্ত মূৰৰ ঘাম েপলাই তুিম আহাৰ কিৰব লািগব; িকয়েনা েতামাক মািটৰ পৰা েলাৱা† ৈহিছল; তুিম
ধুিল মােথান আৰু পুনৰায় ধুিলৈলেক উলিট যাবা ”

20 পাছত মানুেহ িনজৰ ভাযর্য্াৰ নাম হৱা‡ ৰািখেল; িকয়েনা েতওঁ সকেলা জীিৱত েলাকৰ মাতৃ 21 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
আদম আৰু েতওঁৰ ভাযর্াৰ কাৰেণ ছালৰ বস্ত্র ৈতয়াৰ কিৰ েতওঁেলাকক িপন্ধাই িদেল

22 তাৰ পাছত ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ক’েল, “েচাৱা, ভাল েবয়া জ্ঞান পাই মানুহ আমাৰ এজনৰ িনিচনা ৈহ ৈগেছ েসেয়
এিতয়া আিম মানুহক এই অনুমিত িদব নালােগ েযন েতওঁ হাত আগবঢ়াই জীৱন বৃক্ষৰ ফল পািৰ খাই সদাকালৈলেক
জীিৱত ৈহ থােক ” 23 এইবুিল ৈক ঈশ্বৰ িযেহাৱাই মািটৰ পৰা িনম্মর্াণ কৰা মানুহক মািটত েখিত কিৰবৰ বােব এদন
বাৰীৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদেল 24 এইদেৰ ঈশ্বেৰ মানুহক এদন বাৰীৰ পৰা েখদাই িদেল; তাৰ পাছত জীৱন-বৃক্ষৰ
ওচৰৈল েযাৱাৰ পথ ৰিখবৈল, এদন বাৰীৰ পুবফােল কৰূবসকলক ৰািখেল আৰু চািৰওফােল ঘূিৰ থকা এখন জলন্তময়
তেৰাৱালেকা তাত থেল

4 অধয্ায়
কিয়ন আৰু েহবলৰ িবৱৰণ

1 মানুেহ েতওঁৰ ভাযর্া হৱাৰ ৈসেত এেকলগ েহাৱাত েতওঁ গভর্ ৱতী ৈহ কিয়নক প্রসৱ কিৰেল েতিতয়া হৱাই ক’েল,
“িযেহাৱাৰ সহায়ত মই এিট পুত্র সন্তান পােলঁা ” 2 পাছত েতওঁ পুনৰায় কিয়নৰ ভােয়ক েহবলক প্রসৱ কিৰেল েহবল
এজন েমৰ-ছাগৰ পালক আৰু কিয়ন কৃষক হ’ল

3 পাছত এটা সময়ত কিয়েন িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েতওঁৰ ভূিমত উৎপন্ন েহাৱা িকছু ফল উৎসগর্ কিৰেল; 4 েহবেলও
িনজৰ জাকৰ পৰা প্রথেম জগা েকইটামান পশু আৰু েসইেবাৰৰ চির্ব উৎসগর্ কিৰেল িযেহাৱাই েহবলক আৰু েতওঁৰ
উৎসগর্ গ্রহণ কিৰেল; 5 িকন্তু কিয়নক আৰু েতওঁৰ উৎসগর্ক হেল গ্রহণ নকিৰেল েসেয় কিয়নৰ অিতশয় খং উিঠল
* 3 অধয্ায়:7 েতওঁেলােক বুিজ েপাৱা হ’ল বা জ্ঞান পােল † 3 অধয্ায়:19 িনম্মর্াণ কৰা ৈহিছল ‡ 3 অধয্ায়:20 জীিৱত
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আৰু েতওঁৰ মুেখা ক’লা পিৰ গ’ল 6 েতিতয়া িযেহাৱাই কিয়নক ক’েল, “িকয় খং কিৰছা আৰু েকেলই বা মুখ ক’লা
কিৰ আছা? 7 তুিম যিদ ভাল কাম কৰা, েতেন্ত জােনা েতামাক গ্রহণ কৰা নহ’ব? িকন্তু যিদ ভাল কাম নকৰা, েতেন্ত
পােপ েতামাক তাৰ বশ কিৰবৈল দুৱাৰ মুখত খাপ পািত থােক; েসেয় তুিম তাক দমন কিৰব লােগ ” 8 তাৰ পাছত
এিদন েখিত-পথাৰ*ত থকাৰ সময়ত কিয়েন ভােয়ক েহবলৰ লগত কথা ৈক আিছল আৰু েতিতয়া কিয়েন িনজ ভােয়ক
েহবলৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ েতওঁক বধ কিৰেল

9 েতিতয়া িযেহাৱাই কিয়নক সুিধেল, “েতামাৰ ভাই েহবল ক’ত আেছ?” কিয়েন ক’েল, “মই েনজােনা, মই েমাৰ
ভাইৰ ৰখীয়া েনিক?” 10 েতিতয়া িযেহাৱাই ক’েল, “তুিম িক কিৰলা? েতামাৰ ভাইৰ েতেজ ভূিমৰ পৰা েমাৈল িচঞিৰ
মািতেছ† 11 েসেয় িয ভূিমেয় েতামাৰ হাতৰ পৰা েতামাৰ ভাইৰ েতজ গ্রহণ কিৰবৰ কাৰেণ মুখ েমিলেল, েসই ভূিমৰ
পৰাই তুিম অিভশপ্ত হ’লা 12 এিতয়ােৰ পৰা তুিম ভূিমত েখিত কিৰেলও ভুিমৰ পৰা উৎপািদত বহু শসয্ তুিম নাপাবা
তুিম পৃিথবীত পলৰীয়া আৰু থানিথত েনােহাৱা হ’বা ”

13 েতিতয়া কিয়েন িযেহাৱাক ক’েল, “এই শািস্ত েমাৰ বােব অসহনীয় 14 আিজ আপুিন েমাক ভূিমৰ পৰা েখিদ
পঠােল; মই আেপানাৰ সনু্মখৰ পৰা লুকাই থিকব লগা হ’ব; এই পৃিথবীত পলৰীয়া ৈহ মই েযিতয়া ঘূিৰ ফুিৰব লগা হ’ব,
েতিতয়া েযেয় েমাক পাব েতেৱঁ েমাক বধ কিৰব ” 15 েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “েতেনহেল িয েকােনােৱ
েতামাক বধ কিৰব, েতওঁৰ ওপৰত সাতগুণ প্রিতেশাধ েলাৱা হ’ব ” তাৰ পাছত িযেহাৱাই কিয়নৰ বােব এেন এটা িচন
িদেল েযন েকােনও েতওঁক পাই বধ নকেৰ

কিয়নৰ বংশ
16 তাৰ পাছত কিয়েন িযেহাৱাৰ সনু্মখৰ পৰা ওলাই ৈগ, এদনৰ পূব িদেশ থকা েনাদ‡ েদশত বাস কিৰেল 17কিয়েন

েতওঁৰ ভাযর্য্াৰ ৈসেত এেকলগ েহাৱাত, েতওঁ গভর্ ৱতী ৈহ হেনাকক প্রসৱ কিৰেল; কিয়েন এখন নগৰ িনম্মর্াণ কিৰেল
আৰু পুত্রৰ নাম অনুসােৰ েসই নগৰখনৰ নাম হেনাক ৰািখেল 18 হেনাকৰ পুেতকৰ নাম ঈৰদ, ঈৰদৰ পুেতকৰ নাম
মহুৱােয়ল, মহুৱােয়লৰ পুেতকৰ নাম মথুচােয়ল, মথুচােয়লৰ পুেতকৰ নাম েলমক

19 েলমকৰ দুগৰাকী ভাযর্য্া আিছল এগৰাকীৰ নাম আদা আৰু আনগৰাকীৰ নাম িচল্লা 20 আদাৰ গভর্ ত যাবলৰ
জন্ম হ’ল; তমু্বত বাস কিৰ পশুপালন কৰা েলাকসকলৰ েতওঁ পূবর্পুৰুষ আিছল 21 েতওঁৰ ভােয়কৰ নাম আিছল যুবল;
েতওঁ বীণা আৰু বঁাহী বেজাৱাসকলৰ আিদ পুৰুষ আিছল 22 িচল্লাৰ গভর্ ত তুবল-কিয়নৰ জন্ম হ’ল; েতওঁ িপতল আৰু
েলাহাৰ নানািবধ অস্ত্র গেঢ়াতা আিছল; েসই তুবল-কিয়নৰ নয়মা নােমেৰ এজনী ভনীেয়ক আিছল

23 েলমেক েতওঁৰ দুই ভাযর্য্াক ক’েল,
“েহ আদা আৰু িচল্লা, েতামােলােক

েমাৰ কথা শুনা;
েহ েলমকৰ ভাযর্য্াসকল, েমাৰ কথাৈল কাণ িদয়া; িকয়েনা
আঘাত কৰাৰ বােব এজন েলাকক,

আঘাত কৰাৰ বােব এজন যুবকক
মই বধ কিৰেলঁা

24 কিয়েন হতয্া কৰাৰ প্রিতেশাধ
যিদ সাতগুণ হয়, েতেন্ত
অৱেশয্ই েলমকৰ প্রিতেশাধ হ’ব সাতসত্তৰ গুণ ”

25 পাছত আদেম পুনৰায় েতওঁৰ ভাযর্াৰ ৈসেত এেকলগ েহাৱাত, েতওঁৰ পুনৰ এিট পুত্র সন্তান জন্ম হ’ল হৱাই েসই
সন্তানৰ নাম েচথ ৰািখেল আৰু ক’েল, “কিয়েন েহবলক বধ কৰাৰ কাৰেণ ঈশ্বেৰ েমাক েহবলৰ সলিন পুনৰ এিট সন্তান
িদেল ”

26 পাছত েচথেৰা এিট পুত্র জিন্মল েতওঁ েতওঁৰ নাম ইেনাচ ৰািখেল েসই সময়ৰ পৰা েলাকসকেল িযেহাৱাৰ
নােমেৰ প্রাথর্না আিদ কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল

5 অধয্ায়
আদমৰ বংশ

1 এয়া ৈহেছ আদমৰ বংশৰ িবৱৰণ মানুহ সৃষ্টি কৰাৰ িদনা, ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক িনজৰ সাদৃেশয্েৰ সৃষ্টি কিৰেল;
2 েতওঁেলাকক পুৰুষ আৰু স্ত্রী কিৰ সৃষ্টি কিৰেল; সৃষ্টিৰ সময়ত েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ কিৰ “মানুহ*” নাম িদেল
* 4 অধয্ায়:8 িকছুমান আনুিলিপত িলখা আেছ, “েখিত পথাৰত ৈগ থকাৰ সময়ত ” † 4 অধয্ায়:10 কািন্দেছ ‡ 4 অধয্ায়:16 হতাশাৰ েদশ
* 5 অধয্ায়:2 মানুহ আদম



আিদপুস্তক 5 অধয্ায়:3 6 আিদপুস্তক 6 অধয্ায়:8

3 এশ িত্রশ বছৰ বয়সত িনজৰ সাদৃেশয্েৰ আদমৰ এিট পুত্র জিন্মল আৰু েতওঁৰ নাম েচথ ৰািখেল 4 েচথৰ জন্মৰ
পাছত আদম আঠশ বছৰ জীয়াই থািকল ইিতমেধয্ েতওঁৰ আৰু পুেতক জীেয়কৰ জন্ম হ’ল 5 সব্বর্মুঠ ন শ িত্রশ
বছৰ জীয়াই থকাৰ পাছত আদমৰ মৃতুয্ হ’ল

6 েচথৰ েযিতয়া এশ পঁাচ বছৰ বয়স হ’ল, েতিতয়া েতওঁৰ পুত্র ইেনাচৰ জন্ম হ’ল 7 ইেনাচৰ জন্মৰ পাছত েচথ আঠ
শ সাত বছৰ কাল জীয়াই আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ আৰু পুেতক জীেয়কৰ জন্ম হ’ল 8 মুঠ ন শ বাৰ বছৰ জীয়াই
থকাৰ পাছত েচথৰ মৃতুয্ হ’ল

9 ইেনাচৰ নব্বই বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুেতক ৈকনন জিন্মল 10 ৈকননৰ জন্মৰ পাছত ইেনাচ আঠ শ েপান্ধৰ বছৰ
জীয়াই আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ পুনৰ পুেতক জীেয়ক জিন্মল 11 সব্বর্মুঠ ন শ পঁাচ বছৰ জীয়াই থকাৰ পাছত
ইেনাচৰ মৃতুয্ হ’ল 12 ৈকননৰ সত্তৰ বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুেতক মহলেলল† জিন্মল 13 মহলেললৰ জন্মৰ পাছত
ৈকনন আঠ শ চিল্লশ বছৰ জীয়াই আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ আন আন পুেতক জীেয়ক জিন্মল 14 সব্বর্মুঠ ন শ দহ
বছৰ জীয়াই থকাৰ পাছত ৈকননৰ মৃতুয্ হ’ল

15 মহলেললৰ পয়ষিষ্ঠ বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুত্র েযৰদ জিন্মল 16 েযৰদৰ জন্মৰ পাছত মহলেলল আঠশ িত্রশ বছৰ
জীয়াই আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ পুনৰ পুেতক জীেয়ক জিন্মল 17 সব্বর্মুঠ আঠ শ পঞ্চানৈব্ব বছৰ জীয়াই থকাৰ
পাছত মহলেললৰ মৃতুয্ হ’ল

18 েযৰদৰ এশ বাষিষ্ঠ বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুেতক হেনাক জিন্মল 19 হেনাকৰ জন্মৰ পাছত েযৰদ আঠ শ বছৰ
জীয়াই আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ পুনৰ পুেতক জীেয়ক জিন্মল 20 সব্বর্মুঠ ন শ বাষিষ্ঠ বছৰ জীয়াই থকাৰ পাছত
েযৰদৰ মৃতুয্ হ’ল

21 হেনাকৰ পয়ষিষ্ঠ বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুেতক মথুেচলহ জিন্মল 22 মথুেচলহৰ জন্মৰ পাছত িতিন শ বছৰ পযর্ন্ত
ঈশ্বৰৰ লগত হেনাকৰ অহা-েযাৱাৰ সম্বন্ধ আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ পুনৰ পুেতক জীেয়ক জিন্মল 23 হেনাক সব্বর্মুঠ
িতিন শ পয়ষিষ্ঠ বছৰ কাল আিছল 24 তাৰ পাছত েতওঁক পুনৰ েদখা নগ’ল; ঈশ্বৰৰ লগত অহা-েযাৱাৰ সম্বন্ধ আিছল
বােবই ঈশ্বেৰ েতওঁক ৈল গ’ল

25 মথুেচলহৰ এশ সাতাশী বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুেতক েলমক জিন্মল 26 েলমকৰ জন্মৰ পাছত মথুেচলহ সাত শ
িবৰাশী বছৰ জীয়াই আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ আৰু পুেতক জীেয়ক জিন্মল 27 সব্বর্মুঠ ন শ উনসত্তৰ বছৰ জীয়াই
থকাৰ পাছত মথুেচলহৰ মৃতুয্ হ’ল

28 েলমকৰ এশ িবৰাশী বছৰ বয়সত এিট পুত্র জিন্মল; 29 েতওঁ ক’েল, “িযেহাৱাই ভূিমক শাও িদয়াৰ কাৰেণ আিম
িয পিৰশ্রম আৰু হােতেৰ কষ্ট কিৰব লােগ, তাৰ মাজেতা আমাক এই ল’ৰােয়ই শান্তনা িদব ” এই বুিল ৈক েতওঁ েতওঁৰ
নাম েনাহ‡ ৰািখেল 30 েনাহৰ জন্মৰ পাছত েলমক পঁাচ শ পঞ্চানৈব্ব বছৰ জীয়াই আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ পুনৰ
পুেতক আৰু জীেয়ক জিন্মল 31 সব্বর্মুঠ সাত শ সাতসত্তৰ বছৰ জীয়াই থকাৰ পাছত েলমকৰ মৃতুয্ হ’ল

32 েনাহ পঁাচ শ বছৰ জীয়াই থকাত েতওঁৰ েচম, হাম আৰু েযফৎ এই িতিনজন পুত্রৰ জন্ম হ’ল

6 অধয্ায়
মানুহৰ ভ্রষ্টতা

1 এইদেৰ পৃিথবীত মানুহৰ সংখয্া বািঢ়বৈল ধিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত অেনক কনয্া সন্তানেৰা জন্ম হ’ল
2 ঈশ্বৰৰ সন্তানসকেল* মানুহৰ এই যুৱতীেবাৰক ৰূপৱতী েদিখেল আৰু েসেয়, েতওঁেলাকৰ িযেয় যােক পছন্দ কেৰ,
েতওঁ তাইেক িবয়া কৰাই ল’েল 3 এই অবস্থা েদিখ িযেহাৱাই ক’েল, “েমাৰ আত্মা†ই িচৰকালৈলেক মানুহত থািক
অিধকাৰ নচলাব; িকয়েনা মানুহ ৰক্তমাংসেৰ গিঠত মাত্র েতওঁেলাক এশ িবশ বছৰ জীয়াই থািকব ”

4 েসইকালত আৰু পৰৱতীর্কালত পৃিথৱীত নািফলসকল আিছল েতওঁেলাক আিছল ঈশ্বৰৰ সন্তান সকলৰ লগত
মানুহৰ যুৱতীেবাৰৰ িমলনৰ ফলত জন্ম েপাৱা সন্তান নািফলসকল পুৰনাকালৰ মহাবলী পুৰুষৰূেপ িবখয্াত আিছল

5 িযেহাৱাই েদিখেল েয, পৃিথবীত মানুহৰ দুষ্টতা অিধকৈক বৃিদ্ধ পাইেছ আৰু েতওঁেলাকৰ হৃদয়ৰ সকেলা ভাৱ-িচন্তা
সকেলা সময়েত েকৱল মন্দতাৰ ফােল যায় 6 পৃিথৱীত মানুহ সৃষ্টি কিৰ িযেহাৱা দুঃিখত হ’ল আৰু অন্তৰত েবজাৰ
পােল 7 েসেয় িযেহাৱাই ক’েল, “মই িনেজ সৃষ্টি কৰা মানুহক পৃিথবীৰ পৰা উচ্ছন্ন কিৰম; মানুহৰ লগেত সকেলা ডাঙৰ
জীৱ-জন্তু, বগাই ফুৰা প্রাণী আৰু আকাশৰ চৰাইেবাৰ লুপ্ত কিৰম; িকয়েনা এই সকেলােক সৃষ্টি কিৰ মই দুখ পাইেছা ”
8 িকন্তু েনাহৰ প্রিত িযেহাৱাৰ অনুগ্রহৰ দৃষ্টি আিছল
† 5 অধয্ায়:12 ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কৰা ‡ 5 অধয্ায়:29 েনাহ িবশ্রাম * 6 অধয্ায়:2 স্বগীর্য় আত্মা বা পিতত েহাৱা দূত † 6 অধয্ায়:3 েমাৰ
আত্মাই জীৱন িদেল
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েনাহ আৰু জল প্লাৱন
9 এয়া ৈহেছ েনাহৰ িবৱৰণ েনাহ এজন ধাির্মক েলাক আিছল েসই সময়ৰ েলাকসকলৰ মাজত েতেৱঁই িসদ্ধ

আিছল; ঈশ্বৰৰ লগত েনােহ সম্পকর্ ৰািখ চিলিছল 10 েচম, হাম আৰু েযফৎ নামৰ েনাহৰ িতিনজন পুত্র আিছল
11 েসই কালত ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত েগােটই পৃিথৱী দুনীর্িত আৰু িহংসােৰ পিৰপূণর্ ৈহ পিৰিছল 12 ঈশ্বেৰ পৃিথৱীৈল দৃষ্টিপাত
কিৰ েদিখেল েয, পৃিথৱী ভ্রষ্টতােৰ পূণর্ ৈহেছ; িকয়েনা পৃিথবীৰ সকেলা প্রাণীেয় দুনীর্িতৰ পথত চিলবৈল ধিৰেল

13 ঈশ্বেৰ েনাহক ক’েল, “মই েদখা পাইেছা েয, সমগ্র মানৱজািতেক ধ্বংস কৰাৰ সময় হ’ল; িকয়েনা েতওঁেলােক
েক্রাধ আৰু িহংসােৰ পৃিথৱী পিৰপূণর্ কিৰেছ মানুহৰ লগেত মই পৃিথৱীৰ সকেলােক ধ্বংস কিৰম 14 তুিম িনজৰ
কাৰেণ েগাফৰ কােঠেৰ এখন জাহাজ িনম্মর্াণ কৰা তাৰ িভতৰত িকছুমান েকাঠািল থািকব আৰু েসই জাহাজৰ িভতেৰ
বািহেৰ িশলাজতুেৰ‡ িলিপ িদবা 15জাহাজখন তুিম এইদেৰ িনম্মর্াণ কিৰবা: দীঘেল িতিনশ হাত, পথািলেয় পঞ্চাশ হাত
আৰু তাৰ উচ্চতা হ’ব িত্রশ হাত 16 জাহাজখনত এখন চািল বনাবা আৰু চালৰ পৰা তলৈল একহাত পযর্ন্ত িখিড়িক
কিৰবা আৰু জাহাজৰ কাষত দুৱাৰ ৰািখবা; প্রথম, িদ্বতীয় আৰু তৃতীয় এেন িতিন তলাৈক তাক িনম্মর্াণ কিৰবা; 17আৰু
েচাৱা, মই পৃিথৱীত এেন এক বনয্া আিনম, তােত আকাশৰ তলত শ্বাস-প্রশ্বাস ৈল জীয়াই থকা সকেলা প্রাণীেয়ই ধ্বংস
ৈহ যাব েতিতয়া পৃিথৱীত থকা সকেলা প্রাণীৰ মৃতুয্ হ’ব

18 িকন্তু মই েতামাৰ লগত েমাৰ বয্ৱস্থা স্থাপন কিৰম; তুিম ৈগ জাহাজত উিঠবা আৰু েতামাৰ লগত েতামাৰ পুত্রসকল,
েতামাৰ ভাযর্া আৰু েতামাৰ েপা-েবাৱাৰীসকল থািকব 19 েতামাৰ লগত জীয়াই ৰািখবৈল প্রেতয্কিবধ প্রাণীৰ পৰা মতা
মাইকী এেযাৰ এেযাৰৈক জাহাজত তুিলবা 20 িবেধ িবেধ চৰাই, িবেধ িবেধ পশু, আৰু িবেধ িবেধ মািটত বগাই ফুৰা
সকেলােৰ এেযাৰ এেযাৰৈক েতামাৰ ওচৰৈল আিহব তুিম িসহঁতক জীয়াই ৰািখবা 21 তুিম সকেলািবধৰ েখাৱা-বস্তু
েগাটাই থ’বা েসইেবাৰ েতামাৰ আৰু িসহঁতৰ বােব আহাৰ হ’ব ” 22 েতিতয়া েনােহ েসই দেৰই কিৰেল; ঈশ্বেৰ আজ্ঞা
িদয়াৰ দেৰই েতওঁ সকেলােক কিৰেল

7 অধয্ায়
জলপ্লাৱন

1তাৰ পাছত িযেহাৱাই েনাহক ক’েল, “তুিম আৰু েতামাৰ পিৰয়ালৰ সকেলােৱ জাহাজত উঠাৈগ; িকয়েনা েমাৰ দৃষ্টিত
এই কালৰ েলাকসকলৰ মাজত েকৱল তুিমেয়ই ধাির্মক ৈহ আছা 2 তুিম েতামাৰ লগত প্রিতিবধ শুিচ পশুৰ মতা মাইকী
সােতাটা সােতাটা আৰু অশুিচ পশুৰ মতা মাইকী এেযাৰ এেযাৰ ৈক আিনবা 3 আকাশত উিৰফুৰা চৰাইেবাৰেৰা মতা
মাইকী সােতাটা সােতাটা েতামাৰ লগত ল’বা; পৃিথৱীৰ ওপৰত েসইেবাৰৰ বংশ জীয়াই ৰািখবৈল তুিম ইয়ােক কিৰবা

4 সাত িদনৰ পাছত মই িদেন-ৰািতেয় চিল্লশ িদনৈলেক পৃিথবীৰ ওপৰত বৰষুণ বৰষাম আৰু মই সৃষ্টি কৰা সকেলােবাৰ
জীৱকুলেক পৃিথৱীৰ পৰা উচ্ছন্ন কিৰম ” 5 িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েনােহ সকেলােক কিৰেল

6 পৃিথৱীত জলপ্লাৱন েহাৱাৰ সময়ত েনাহৰ বয়স আিছল ছশ বছৰ 7 জলপ্লাৱনৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰেণ েনাহ,
েতওঁৰ ভাযর্া, েতওঁৰ পুত্রসকল আৰু েতওঁেলাকৰ ভাযর্য্াসকল জাহাজত উিঠল 8 শুিচ আৰু অশুিচ পশু, চৰাই আৰু
মািটত বগাই ফুৰা সকেলািবধ জন্তুৰ 9 মতা মাইকী েযাৰ েযাৰৈক েনাহৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ঈশ্বেৰ আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ
েসইেবাৰ জাহাজত উিঠল 10 সাত িদনৰ পাছত পৃিথৱীত জল-প্লাৱন হ’বৈল ধিৰেল 11 েনাহৰ বয়স েযিতয়া ছশ বছৰ
ৈহিছল, েসই বছৰৰ িদ্বতীয় মাহৰ েসঁাতৰ িদনৰ িদনা ভূগভর্ স্থৰ সকেলা ভুমুক ফুিট পানী ওলাবৈল ধিৰেল আৰু আকাশৰ
িখিড়িকেবাৰ মুকিল হ’ল 12 চিল্লশ িদন আৰু চিল্লশ ৰািত পৃিথৱীত বৰষুণ হ’ল

13 িয িদনা বৰষুণ পিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল, েসই িদনা েনাহ, েতওঁৰ ভাযর্া, েতওঁৰ িতিনজন পুত্র েচম, হাম, েযফৎ
আৰু িতিনগৰাকী পুত্র-েবাৱাৰী জাহাজত ৈগ উিঠল 14 েতওঁেলাকৰ লগত িবেধ িবেধ সকেলা বনৰীয়া পশু আৰু ঘৰচীয়া
পশু, িবেধ িবেধ মািটত বগাই ফুৰা সকেলা প্রাণী আৰু সকেলা িবধ চৰাই িচিৰকিটও উিঠল 15 শ্বাস-প্রশ্বাস ৈল জীয়াই
থকা সকেলা প্রাণী এেযাৰ এেযাৰৈক েনাহৰ ওচৰৈল আিহ জাহাজত েসামাল 16 ঈশ্বেৰ েতওঁক েযেনদেৰ আজ্ঞা িদিছল,
েসই অনুসােৰ সকেলা প্রাণীেৰ মতা আৰু মাইকী জাহাজত েসামালৈগ; তাৰ পাছত িযেহাৱাই জাহাজৰ দুৱাৰ বন্ধ কিৰ
িদেল

17 তাৰ পাছত চিল্লশ িদনৈলেক পৃিথবীৰ ওপৰত জলপ্লাৱনৰ পানী বািঢ় যাবৈল ধিৰেল; পানী বািঢ় েযাৱাত জাহাজখন
মািটৰ পৰা দাং খাই পানীত ওপিঙ উিঠল 18 পৃিথৱীৰ ওপৰত পানী বািঢ় বািঢ় ৈগ থািকল আৰু েসঁাত প্রৱলৰূেপ প্লািৱত
েহাৱাত জাহাজখন পানীত ওপিঙবৈল ধিৰেল 19 পৃিথবীৰ ওপৰত পানী েকৱল বািঢ়েয়ই থািকল; সমুদায় আকাশৰ
‡ 6 অধয্ায়:14 িশলাজতুেৰ আলকতাৰাজাতীয় পানী েনােসােমাৱা এিবধ প্রেলপ
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তলত থকা সকেলা ওখ ওখ পব্বর্ত ডুব গ’ল 20 পাহাৰ-পব্বর্তেবাৰ ডুব ৈগ েপান্ধৰ হাত* ওপৰৈলেক পানী উিঠল
21 পৃিথৱীৰ ওপৰত থকা সকেলা জীিৱত প্রাণীেৰ মৃতুয্ হ’ল চৰাই-িচিৰকিত, ঘৰচীয়া আৰু বনৰীয়া পশু, মািটৰ ওপৰত
জাক পািত ঘূিৰ ফুৰা কীট-পতঙ্গ আৰু সকেলা মানুহেৰই মৃতুয্ হ’ল 22 শুকান মািটৰ ওপৰত থকা সকেলা প্রাণীেৰ
অথর্াৎ শ্বাস-প্রশ্বাস ৈল জীয়াই থকা আটাই প্রাণীেৰ মৃতুয্ হ’ল 23 এইদেৰ পৃিথৱীৰ ওপিৰ ভাগত থকা সকেলা প্রাণীেক
িনঃেশষ কৰা হ’ল - মানুহেক আিদ কিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পশু, বগাই ফুৰা প্রাণী আৰু আকাশৰ চৰাইেবাৰক উচ্ছন্ন কৰা
হ’ল; েকৱল েনাহ আৰু েতওঁৰ লগত িয সকল জাহাজত থািকল েসইসকলেহ জীয়াই থািকল 24 এইদেৰ পৃিথবীৰ
ওপৰত এশ পঞ্চাশ িদনৈলেক জলপ্লাৱন ৈহ আিছল

8 অধয্ায়
জলপ্লাৱনৰ পাছত

1 পাছত ঈশ্বেৰ েনাহ আৰু েতওঁৰ লগত জাহাজত থকা পশু আিদ সকেলা প্রাণীেক সঁুৱিৰেল; েতওঁ পৃিথবীৰ ওপেৰিদ
বতাহ েবাৱােল আৰু তােত পানী কিমবৈল ধিৰেল 2 ভূগভর্ স্থৰ জলৰ ভুমুকেবাৰ আৰু আকাশৰ িখিড়িকেবাৰ বন্ধ ৈহ
গ’ল; আকাশৰ পৰা বৰষুণ পিৰবৈল এিৰেল 3 পৃিথবীৰ ওপৰৰ পানী ক্রমান্বেয় কিমবৈল ধিৰেল আৰু এশ পঞ্চাশ িদনৰ
মূৰত পানী অেনক কিমল 4 েসই বছৰৰ* সপ্তম মাহৰ েসঁাতৰ িদনৰ িদনা জাহাজখন অৰাৰট পব্বর্তেশ্রণীৰ ওপৰত ৈগ
লািগ ৰ’ল 5 তাৰ পাছেতা পানী ক্রেম কিম কিম ৈগ থািকল আৰু দশম মাহৰ প্রথম িদনা পব্বর্তেশ্রণীৰ িটংেবাৰ েদখা
গ’ল

6 তাৰ পাছত চিল্লশ িদন পাৰ েহাৱাত েনােহ িনেজ সজা জাহাজৰ িখিড়িকখন েমিলেল 7 েতওঁ এিট েঢাৰা কাউৰী
বািহৰৈল উড়ুৱাই পঠােল পৃিথৱীৰ পৰা পানী নুশুকুৱা পযর্ন্ত কাউৰীজনীেয় অহা-েযাৱা কিৰ উিড় ফুিৰিছল 8 তাৰ পাছত
পৃিথবীৰ পৰা পানী শুকাল েন নাই, তাক জািনবৰ কাৰেণ েতওঁ এটা কেপৗ বািহৰৈল উড়ুৱাই পঠােল 9 িকন্তু েতিতয়াও
েগােটই পৃিথৱীত পানী আিছল আৰু েসেয় কেপৗজনীেয় িনজৰ ভিৰ থ’বৈল ঠাই িবচািৰ নাপাই জাহাজৈল েনাহৰ ওচৰৈল
উভিট আিহল েতিতয়া েনােহ হাত েমিল তাক ধিৰ জাহাজত িনজৰ ওচৰৈল সুমুৱাই আিনেল 10 তাৰ পাছত েতওঁ
আৰু সাত িদন অেপক্ষা কিৰ পুনৰ েসই কেপৗজনীক জাহাজৰ পৰা উড়ুৱাই পঠােল 11 সিন্ধয়া সময়ত কেপৗজনী েনাহৰ
ওচৰৈল উলিট আিহল আৰু তাইৰ েঠঁাটত এইমাত্র িচিঙ অনা িজতগছৰ নতুন পাত এিখলা আিছল; েতিতয়া েনােহ বুিজ
পােল েয, পৃিথবীৰ ওপৰৰ পৰা পানী কিম ৈগেছ 12 েনােহ আৰু সাত িদন অেপক্ষা কিৰ পুনৰ েসই কেপৗজনীক উড়ুৱাই
পঠােল; িকন্তু এইবাৰ তাই আৰু েতওঁৰ ওচৰৈল পুনৰ উভিট নািহল

13 েনাহৰ বয়স েতিতয়া ছশ এক বছৰ েসই বছৰৰ প্রথম মাহৰ প্রথম িদনৰ পৰা পৃিথবীৰ পানী শুকাবৈল ধিৰেল;
েতিতয়া েনােহ জাহাজৰ দুৱাৰখন েমিল বািহৰৈল চাই েদিখেল েয, ভূিমৰ ওপৰৰ পানী শুকাই ৈগেছ 14 িদ্বতীয় মাহৰ
সাতাইশ িদনৰ িভতৰত পৃিথৱী এেকবােৰ শুকাই গ’ল

15 েতিতয়া ঈশ্বেৰ েনাহক ক’েল, 16 “তুিম েতামাৰ ভাযর্া, পুত্র আৰু েবাৱাৰীসকলক লগত ৈল, জাহাজৰ পৰা ওলাই
েযাৱা 17 েতামাৰ লগত চৰাই, ঘৰচীয়া পশু আৰু মািটত বগাই ফুৰা উৰগ আিদ কিৰ সকেলা জীিৱত প্রাণীেক জাহাজৰ
পৰা উিলয়াই আনা; েসইেবােৰ পৃিথৱীত িসহঁতৰ বংশ বৃিদ্ধ কৰক আৰু বহুবংশ ৈহ সংখয্াত বািঢ় যাওক ”

18 েতিতয়া েনােহ েতওঁৰ ভাযর্া, েতওঁৰ পুত্র আৰু েবাৱাৰীসকলৰ ৈসেত জাহাজৰ বািহৰৈল ওলাই আিহল 19 পৃিথৱীত
ঘূিৰ-ফুৰা সকেলা জীিৱত প্রাণী, সকেলা বগাই ফুৰা জীৱ, পশু-পক্ষীও িনজৰ জািত অনুসােৰ জাহাজৰ পৰা ওলাই
আিহল

প্রথম েহাম-বিল উৎসগর্ আৰু কৰা
20 তাৰ পাছত েনােহ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এটা যজ্ঞ-েবিদ িনম্মর্াণ কিৰেল; েতওঁ িকছুমান শুিচ পশু আৰু পক্ষী ৈল েসই

েবদীৰ ওপৰত েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰেল 21 িযেহাৱাই েসই েহাম-বিলৰ সুঘ্রাণত সেন্তাষ পাই িনজৰ মেনেত ক’েল,
“সৰু কালেৰ পৰা মানুহৰ মন মন্দতাৰ ফােল ঢাল েখাৱা; িকন্তু মই মানুহৰ কাৰেণ ভূিমক আৰু েকিতয়াও শাও িনিদওঁ;
েসেয়, মই িয দেৰ কিৰেলঁা, পুনৰায় েসইদেৰ সকেলা প্রাণীক ধ্বংস নকেৰঁা 22 িযমান িদনৈলেক এই পৃিথৱী থািকব,
িসমান িদন শসয্ েৰাৱা আৰু শসয্ েদাৱাৰ সময় থািকব; িসমান িদন শীতকাল আৰু গ্রীষ্মকাল, গৰম আৰু ঠাণ্ডা, িদন
আৰু ৰািত এইেবাৰ চিল থািকব ”

* 7 অধয্ায়:20 প্রায় 7িমটাৰ * 8 অধয্ায়:4 জলপ্লাৱন আৰম্ভ েহাৱা বছৰৰ
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9 অধয্ায়
ঈশ্বেৰ পৃিথৱীৰ বােব িনয়ম স্থাপন কৰা

1 ঈশ্বেৰ েনাহ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক আশীব্বর্াদ কিৰ ক’েল, “েতামােলাক বহুবংশ ৈহ বািঢ় বািঢ় পৃিথৱীখন পিৰপূণর্
কৰা 2 পৃিথৱীৰ সকেলা জীৱ-জন্তু, আকাশৰ চৰাই, মািটত বগাই ফুৰা সকেলােবাৰ প্রাণী আৰু সমুদ্রৰ সকেলা মােছ
েতামােলাকক ভয় কিৰব; েসইেবাৰ েতামােলাকৰ হাতত েশাধাই িদয়া ৈহেছ

3 সকেলা চলা-ফুৰা কৰা প্রাণীেয়ই েতামােলাকৰ আহাৰ হ’ব; িয দেৰ েতামােলাকক সকেলা েসউজীয়া শসয্ আিদ
আহাৰ িহচােব িদেলঁা, েতেনদেৰ এিতয়া মই এই সকেলােবাৰ েতামােলাকক িদেছঁা 4 িকন্তু প্রােণ ৈসেত অথর্াৎ েতেজেৰ
ৈসেত েতামােলােক মঙহ নাখাবা

5 িকন্তু েতামােলাকক যিদ েকােনাবাই বধ কেৰ, েতামােলাকৰ েসই েতজৰ কাৰেণ, িয েতজত েতামােলাকৰ প্রাণ
আেছ তাৰ প্রিতকাৰ মই অৱেশয্ই সািধম; েসেয় পশুেৱই হওঁক বা মানুেহই হওঁক, প্রেতয্কেৰ পৰা তাক সািধম এেনিক
িনজ ভােয়কক হতয্া কৰা প্রেতয্ক মানুহৰ পৰাও প্রাণৰ প্রিতকাৰ মই সািধম 6 ঈশ্বেৰ মানুহক িনজ প্রিতমূির্ত্তৰ দেৰই
িনম্মর্াণ কিৰেল েসেয়, েকােনা মানুেহ যিদ কােৰাবাৰ ৰক্তপাত কেৰ, েতেন্ত মানুহৰ দ্বাৰাই েতওঁেৰা ৰক্তপাত কৰা হ’ব;
7 েতামােলাক বহুবংশ ৈহ বৃিদ্ধ েহাৱা; পৃিথবীৰ েচৗিদেশ িবয়িপ পৰা আৰু প্রচুৰ পিৰমােণ সংখয্াত বৃিদ্ধ পাই েযাৱা ”

8 তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ েনাহক আৰু েতওঁৰ লগত থকা েতওঁৰ পুত্রসকলক ক’েল, 9 “েচাৱা! মই েতামােলাকৰ আৰু
েতামােলাকৰ বংশধৰসকলৰ ৈসেত আৰু 10 িয সকেলা প্রাণী েতামােলাকৰ লগত আেছ অথর্াৎ চৰাই, ঘৰচীয়া আৰু
বনৰীয়া পশুআিদ কিৰ েতামােলাকৰ লগত থকা িযমান জীৱ-জন্তুজাহাজৰ পৰা ওলাল, পৃিথৱীত থকা েসই সকেলােবাৰৰ
কাৰেণ মই েমাৰ িনয়ম স্থাপন কেৰঁা 11 মই েতামােলাকৰ ৈসেত েমাৰ এই িনয়মিট স্থাপন কিৰেলঁা েয, জল-প্লাৱনৰ
দ্বাৰাই েকিতয়াও েকােনা প্রাণীেক আৰু িবনষ্ট কৰা নহব; পৃিথৱী ধ্বংস কৰাৰ দেৰ জল-প্লাৱেনা আৰু েকিতয়াও নহ’ব ”

12 ঈশ্বেৰ আৰু ক’েল, “েমাৰ আৰু েতামােলাকৰ মাজত আৰু েতামােলাকৰ লগত িয সকেলা জীিৱত প্রাণী আেছ,
েসই সকেলােৰ ৈসেত ভিৱষয্তৰ সকেলা বংশৰ কাৰেণ িয িনয়ম স্থাপন কিৰেলঁা, তাৰ িচন এই: 13 েমঘত মই েমাৰ ধনু
ৈথেছা; এই েমঘধনুেয়ই হ’ব েমাৰ আৰু পৃিথৱীৰ মাজত েহাৱা প্রিতজ্ঞাৰ িচন 14 েযিতয়া মই পৃিথৱীৰ ওপৰৈল েমঘ
আিনম, েতিতয়া েতামােলােক েসই েমঘৰ মাজত েমঘধনু েদখা পাবা; 15 েতিতয়া েমাৰ আৰু েতামােলাকৰ মাজত আৰু
েতামােলাকৰ লগত িয সকেলা জীিৱত প্রাণী আেছ, েসই সকেলােৰ বােব কৰা েমাৰ িনয়মৰ কথা মই সঁুৱিৰম; তােত
পানীেয় সকেলা প্রাণী ধ্বংস কৰাৈক েকিতয়াও আৰু জলপ্লাৱন নহ’ব 16 েমঘত েযিতয়া েমঘধনু ওলাব, েতিতয়া মই
তাক েদিখ পৃিথৱীৰ সকেলা প্রাণীৰ কাৰেণ েমাৰ এই িচৰস্থায়ী িনয়মৰ কথা মই েসঁাৱৰণ কিৰম ”

17 ঈশ্বেৰ েনাহক ক’েল, “েমাৰ আৰু পৃিথবীত থকা সকেলা প্রাণীেৰ মাজত মই িয িনয়ম স্থাপন কিৰেছঁা, ইেয়ই ৈহেছ
তাৰ িচন

েনাহৰ িতিনজন পুত্র
18 জাহাজৰ পৰা েনাহৰ পুত্র েচম, হাম আৰু েযফৎ বািহৰৈল ওলাই আিহল পাছত কনান নােমেৰ হামৰ এিট পুত্র

জিন্মল 19 েগােটই পৃিথৱীেত েনাহৰ এই িতিন জন পুত্রৰ বংশধৰসকল িবয়িপ পিৰল
20 েনাহ এজন কৃষক হ’ল আৰু েতওঁ এখন দ্রাক্ষাবাৰী পািতেল 21 েতওঁ এিদন দ্রাক্ষাৰস* খাই মতলীয়া হ’ল

আৰু িনজৰ তমু্বৰ িভতৰত িববস্ত্র ৈহ পিৰ আিছল 22 েতিতয়া কনানৰ িপতৃ হােম িনজৰ েদউতাকক িববস্ত্র অৱস্থাত
েদিখেল আৰু বািহৰৈল আিহ েসই কথা েতওঁৰ দুজন ভাই-ককাইক ক’েল 23 তােত েচম আৰু েযফেত এখন কােপাৰ
েতওঁেলাকৰ কান্ধত তুিল ল’েল আৰু পাছ হঁুহিক হঁুহিক ৈগ বােপকৰ িববস্ত্রতা ঢািকেল েতওঁেলাকৰ মুখ িবপৰীত িদশত
আিছল বােব বােপকৰ নগ্নতা েতওঁেলােক েদখা নাপােল 24 পাছত েনাহৰ েচতনা অহাত েতওঁৰ সৰু পুেতেক েতওঁৈল
িয কিৰেল, তাক জািনবৈল পােল

25 েতিতয়া েতওঁ ক’েল,
“কনানৰ ওপৰত অিভশাপ আহঁক;

িস তাৰ ভাতৃসকলৰ দাসেবাৰেৰা দাস হওক ”
26 েতওঁ পুনৰ ক’েল,

“েচমৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা ধনয্;
কনান েচমৰ দাস হওক
27 ঈশ্বেৰ েযফতক েযন িবস্তািৰত কেৰ,
* 9 অধয্ায়:21 আঙুৰৰ ৰস
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িস েচমৰ তমু্বত বসিত কৰক,
আৰু কনান তাৰ দাস হওঁক ”

28 জল-প্লাৱনৰ পাছত েনাহ পুনৰ িতিনশ পঞ্চাশ বছৰ জীয়াই থািকল 29 পাছত েনাহৰ সব্বর্মুঠ ন শ পঞ্চাশ বছৰ
বয়সত েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল

10 অধয্ায়
1 েনাহৰ পুত্র েচম, হাম আৰু েযফতৰ বংশৰ িবৱৰণ এই: জলপ্লাৱনৰ পাছত েতওঁেলাকৰ বহুেতা সন্তান জন্ম হ’ল
েযফতৰ বংশ তািলকা

2 েযফতৰ সন্তানসকল*ৰ নাম েগামৰ, মােগাগ, মাদয়, যাবন, তুবল, েমেচক আৰু তীৰচ 3 েগামৰৰ সন্তান সকল
হ’ল অিস্কনজ, ৰীফৎ, আৰু েতাগমর্া 4 যাবনৰ সন্তান সকল হ’ল ইলীচা, তচীর্চ, িকত্তীম আৰু েদাদানীম 5 যাবনৰ
বংশৰ েলাকসকেল সাগৰৰ কাষৰীয় অঞ্চল আৰু দ্বীপেবাৰত বসবাস কিৰেল েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকল িবভক্ত ৈহ
িবিভন্ন জািত হ’ল আৰু প্রেতয্ক জািতৰ িনজস্ব ভাষা, েগাষ্ঠী আৰু অঞ্চল হ’ল

হামৰ বংশ তািলকা
6 হামৰ সন্তান সকলৰ নাম কুচ, িমচৰ, পূট, আৰু কনান 7 কুচৰ সন্তান সকল হ’ল চবা, হবীলা, চব্তা, ৰয়মা, আৰু

চব্তকা; ৰয়মাৰ সন্তান সকল হ’ল িচবা আৰু দদান
8 কুচৰ পুত্রৰ নাম িনেম্রাদ; এই িনেম্রাদ পৃিথবীত এজন মহা-পৰাক্রমী পুৰুষ ৈহ উিঠিছল 9 িযেহাৱাৰ সনু্মখত

েতওঁ আিছল এজন পৰাক্রমী িচকাৰী েসইবােব েতওঁৰ তুলনা িদ এই েলাক-প্রবাদ আেছ, “িনেম্রাদৰ িনিচনা, িযেহাৱাৰ
সনু্মখেতা এজন পৰাক্রমী িচকাৰী ” 10 িনেম্রাদৰ ৰাজত্বৰ প্রথম ঠাইেবাৰ আিছল িচনাৰ েদশৰ বািবল, এৰক, অক্কদ,
আৰু কলিন 11 েতওঁ েসই ঠাইৰ পৰা অচুৰ েদশৈলেক গ’ল; েতওঁ নীনিব, ৰেহােবাৎ-ঈৰ, েকলহ, 12 আৰু েৰচন,
এইেবাৰ নগৰ িনম্মর্াণ কিৰেল নীনিব আৰু েকলহৰ মাজত অৱিস্থত েৰচন এখন মহানগৰ আিছল

13 লুদীয়া, অনামীয়া, লহাবীয়া, নপ্তুহীয়া, 14 পেথ্রাচীয়া, কচলুহীয়া আৰু কেপ্তাৰীয়াসকল িমচৰৰ বংশৰ েলাক আিছল
পেলষ্টীয়াসকল এই কচলুহীয়াসকলৰ পৰা আিহিছল

15 কনান, চীেদান আৰু েহতৰ িপতৃ আিছল চীেদান আিছল কনানৰ প্রথম সন্তান 16 িযবুচীয়া ইেমাৰীয়া, িগগর্াচীয়া,
17 িহব্বীয়া, অকীর্য়া, চীনীয়া, 18অবর্দীয়া, চমৰীয়া, আৰু হমাতীয়াসকেলা কনানৰ বংশৰ েলাক আিছল পাছত কনানীয়া
েগাষ্ঠীেবাৰ িবস্তািৰত ৈহ পিৰল

19কনানীয়াসকলৰ সীমা চীেদানপৰা গৰাৰৰ ফােল গাজা পযর্ন্ত আৰু চেদাম, ঘেমাৰা, অদ্মা, আৰু চেবায়ীমৈল েযাৱাৰ
ফােল েলচা পযর্ন্ত আিছল 20 িনজৰ িনজৰ ৈফদ, ভাষা, েদশ আৰু জািত িহচােব এইসকল েলােকই আিছল হামৰ বংশৰ
েলাক

েচমৰ বংশ তািলকা
21 েযফতৰ ডাঙৰ ককােয়ক েচমেৰা সন্তান-সন্তিত হ’ল েচম এবৰৰ বংশধৰসকলৰ আিদ পুৰুষ আিছল 22 েচমৰ

পুত্রসকল থ’ল এলম, অচুৰ, অফর্ কচদৰ, লুদ আৰু অৰাম 23 অৰামৰ পুত্রসকল উচ, হুল, েগথৰ, আৰু মচ
24 অফর্ কচদৰ সন্তানৰ নাম েচলহ আৰু েচলহৰ সন্তানৰ নাম এবৰ 25 এবৰৰ দুজন পুত্র আিছল েতওঁেলাকৰ

এজনৰ নাম েপলগ†, িকয়েনা েতওঁৰ িদনেত পৃিথৱী িবভক্ত ৈহিছল েপলগৰ ভােয়কৰ নাম আিছল যক্তন
26 যক্তনৰ পুত্রসকলৰ নাম অলেমাদদ, েচলফ, হচমাবৎ, েযৰহ, 27 হেদাৰাম, উজল, িদক্লা, 28 ওবল, অবীমােয়ল,

িচবা, 29 ওফীৰ, হবীলা আৰু েযাবব; এইেলাক সকেলােৱই যক্তনৰ সন্তান
30 েমচাৰ পৰা পূব িদশৰ ছফাৰ পব্বর্তৈলেক েযাৱা অঞ্চলত েতওঁেলােক বসবাস কিৰিছল 31 িনজৰ িনজৰ ৈফদ,

ভাষা, েদশ আৰু জািত িহচােব এইসকল েলােকই আিছল েচমৰ বংশৰ েলাক
32 এয়াই হ’ল বংশানুক্রেম আৰু জািত অনুসােৰ েনাহৰ পুত্রসকলৰ েগাষ্ঠী জলপ্লাৱনৰ পাছত এওঁেলাকৰ বংশৰ

েলাকসকেলই পৃথক পৃথক জািত হ’ল আৰু েগােটই পৃিথৱীেত িসচঁিৰত হ’ল

11 অধয্ায়
বািবলত ভাষােভদ

* 10 অধয্ায়:2 পুৰিণ িনয়মত বহু ঠাইত “পুত্রসকল” বুিল িলখা আেছ, ইয়াৰ অথর্ হ’ল “জনেগাষ্ঠী” † 10 অধয্ায়:25 েপলগ িবভাগ



আিদপুস্তক 11 অধয্ায়:1 11 আিদপুস্তক 11 অধয্ায়:32

1 েসই সময়ত েগােটই পৃিথৱীৰ মানুেহ েকৱল এটা ভাষােত কথা ৈকিছল 2 পাছত েলাকসকেল পূব িদেশ ঘূিৰ ফুিৰ
ৈগ িচনাৰ* েদশত আিহ এখন সমতল ভূিম পােল আৰু তােত বাস কিৰবৈল ধিৰেল 3 েতওঁেলােক এজেন আন জনক
ক’েল, “ব’লা, আিম ইটা সািজ ভালৈক জুইত েপােৰঁাহঁক ” এইবুিল ৈক েতওঁেলােক িশলৰ সলিন ইটা আৰু গঁাথিনৰ
কাৰেণ এঠামািটৰ সলিন আলকতৰাৰ প্রেলপ ল’েল

4 েতওঁেলােক ক’েল, “আহঁা, আিম িনজৰ কাৰেণ এখন নগৰ িনম্মর্াণ কেৰঁা আৰু এেন এটা উচ্চ স্তম্ভ িনম্মর্াণ কেৰঁাহক
যাৰ চূড়াই আকাশ চুব পােৰ আিম আমাৰ নাম খয্ািতমন্ত কেৰঁাহক, নহ’েল আিম েগােটই পৃিথৱীেত িসচঁিৰত ৈহ পিৰম ”

5 আদমৰ বংশধৰসকেল িয নগৰ আৰু উচ্চ স্তম্ভ িনম্মর্াণ কিৰিছল, তাক চাবৈল িযেহাৱা নািম আিহল 6 িযেহাৱাই
ৈকিছল, “এই েলাকসকল এক জািতৰ েলাক আৰু এইসকলৰ ভাষাও এক! এওঁেলােক এেনকুৱাৈক কাযর্ও আৰম্ভ
কিৰেল! এিতয়া েতওঁেলােক ইচ্ছা কৰা েকােনা কাযর্ই েতওঁেলাকৰ বােব অসাধয্ নহ’ব 7 গিতেক, আহঁা, আিম নািম
ৈগ েতওঁেলাকৰ ভাষাত িবভ্রািন্তৰ সৃষ্টি কেৰঁা যােত েতওঁেলােক এজেন আন জনৰ কথা বুিজব েনাৱােৰ ”

8 এইদেৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাকক েসই ঠাইৰ পৰা েগােটই পৃিথৱীেত িসচঁিৰত কিৰেল; তােত েতওঁেলােক েসই নগৰ
সজাৰ কাম বন্ধ কিৰেল 9এইবােবই েসই ঠাইৰ নাম বািবল† ৰখা হ’ল, িকয়েনা েসই ঠাইেতই িযেহাৱাই েগােটই পৃিথৱীত
ভাষাৰ েভদ জন্মােল আৰু তাৰ পৰাই িযেহাৱাই েতওঁেলাকক পৃিথৱীত িসচঁিৰত কিৰেল

েচমৰ বংশৰ িবৱৰণ
10 েচমৰ বংশৰ িবৱৰণ এই জলপ্লাৱনৰ দুবছৰৰ পাছত েযিতয়া েচমৰ বয়স এশ বছৰ েতিতয়া েতওঁৰ পুত্র অফর্ কচদ

জিন্মল 11 অফর্ কচদৰ জন্মৰ পাছত েচম আৰু পঁাচ শ বছৰ জীয়াই আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ আৰু পুত্র-কনয্া
জিন্মল

12অফর্ কচদৰ পঁয়িত্রশ বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুত্র েচলহ জিন্মল; 13 েচলহৰ জন্মৰ পাছত অফর্ কচদ আৰু চািৰ শ িতিন
বছৰ জীয়াই আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ আৰু পুত্র-কনয্া জিন্মল

14 েচলহৰ িত্রশ বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুত্র এবৰ জিন্মল; 15 এবৰৰ জন্মৰ পাছত েচলহ পুনৰ চািৰ শ িতিন বছৰ জীয়াই
আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ আন আন পুত্র-কনয্া জিন্মল

16 এবৰৰ েচৗিত্রশ বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুত্র েপলগ জিন্মল; 17 েপলগৰ জন্মৰ পাছত এবৰ পুনৰ চািৰ শ িত্রশ বছৰ
জীয়াই আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ আন আন পুত্র-কনয্াসকল জিন্মল

18 েপলগৰ িত্রশ বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুত্র িৰয়ু জিন্মল 19 িৰয়ুৰ জন্মৰ পাছত েপলগ পুনৰ দুশ ন বছৰ জীয়াই
আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ আন আন পুত্র আৰু কনয্াসকল জিন্মল

20 িৰয়ুৰ িত্রশ বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুত্র চৰূগ জিন্মল 21 চৰূগৰ জন্মৰ পাছত িৰয়ু পুনৰ দুশ সাত বছৰ জীয়াই
আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ আন আন পুত্র আৰু কনয্াসকল জিন্মল

22 চৰূগৰ িত্রশ বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুত্র নােহাৰ জিন্মল; 23 নােহাৰৰ জন্মৰ পাছত চৰূগ আৰু দুশ বছৰ জীয়াই
আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ আৰু পুত্র-কনয্া জিন্মল

24 নােহাৰৰ উনিত্রশ বছৰ বয়সত েতওঁৰ পুত্র েতৰহ জিন্মল; 25 েতৰহৰ জন্মৰ পাছত নােহাৰ পুনৰ এশ উৈনশ বছৰ
জীয়াই আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ আন আন পুত্র আৰু কনয্াসকল জিন্মল

26 েতৰহৰ সত্তৰ বছৰ বয়সৰ পাছত েতওঁৰ পুত্র অব্রাম, নােহাৰ আৰু হাৰণ জিন্মল

েতৰহৰ বংশ িবৱৰণ
27 েতৰহৰ বংশৰ িবৱৰণ এই েতৰহৰ সন্তান সকল আিছল অব্রাম, নােহাৰ আৰু হাৰণ; হাৰণৰ সন্তানৰ নাম আিছল

েলাট 28 িপতৃ েতৰহ জীয়াই থােকােতই জন্মস্থান কলদীয়াসকলৰ উৰ নগৰত হাৰণৰ মৃতুয্ ৈহিছল 29 অব্রাম আৰু
নােহাৰ এই দুজেনই িবয়া কিৰিছল অব্রামৰ ভাযর্য্াৰ নাম আিছল চাৰী আৰু নােহাৰৰ ভাযর্য্াৰ নাম আিছল িমল্কা; েতওঁ
হাৰণৰ জীেয়ক আিছল েসই হাৰণ িমলকা আৰু িযচকাৰ িপতৃ আিছল 30 িকন্তু চাৰী বন্ধয্া আিছল; েতওঁৰ েকােনা
সন্তান নািছল

31 েতৰেহ েতওঁৰ পুত্র অব্রাম, হাৰণৰ পুত্র েতওঁৰ নািতেয়ক েলাট, অব্রামৰ ভাযর্া েতওঁৰ েবাৱাৰীেয়ক চাৰীক লগত
ৈল কনান েদশৈল যাবৰ কাৰেণ কলদীয়াসকলৰ উৰ নগৰৰ পৰা ওলাই গ’ল; িকন্তু েতওঁেলােক হাৰণ নগৰ পযর্ন্ত ৈগ
তােত বসবাস কিৰবৈল ধিৰেল 32 দুশ পঁাচ বছৰ বয়সত েতৰহৰ হাৰণেত মৃতুয্ হ’ল
* 11 অধয্ায়:2 েবিবলন † 11 অধয্ায়:9 েভদ
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12 অধয্ায়
ঈশ্বেৰ অব্রামক আমন্ত্রণ কৰা

1 িযেহাৱাই অব্রামক ক’েল, “তুিম েতামাৰ িনজৰ েদশ, েতামাৰ আত্মীয়-স্বজন* আৰু েতামাৰ িপতৃৰ ঘৰ তয্াগ
কিৰ মই িয েদশ েতামাক েদখুৱাম েসই েদশৈল েযাৱা 2 মই েতামাৰ পৰা এক মহাজািত সৃষ্টি কিৰম আৰু েতামাক
আশীব্বর্াদ কিৰ েতামাৰ নাম খয্ািতমন্ত কিৰম; তােত তুিম আশীব্বর্াদৰ আকৰ হ’বা 3 িযসকেল েতামাক আশীব্বর্াদ কেৰ,
মই েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ কিৰম আৰু িযসকেল েতামাক শাও িদেয়, মই েতওঁেলাকক শাও িদম েতামাৰ দ্বাৰােয়ই
পৃিথৱীৰ সমুদায় েগাষ্ঠীেয় আশীব্বর্াদ পাব ”

4 পাছত অব্রােম িযেহাৱাৰ কথা মেত যাত্রা কিৰেল আৰু েলাট েতওঁৰ লগত গ’ল হাৰণ নগৰৰ পৰা ওলাই েযাৱাৰ
সময়ত অব্রামৰ বয়স আিছল পঁয়সত্তৰ বছৰ 5অব্রােম েতওঁৰ ভাযর্য্া চাৰী আৰু ভিতজা পুেতক েলাটক লগত ৈল ওলাই
গ’ল েতওঁৰ সকেলা উপাির্জত ধন, সম্পিত্ত আৰু েতওঁ হাৰণত েপাৱা সকেলা দাসেবাৰক ৈল কনান েদশ অিভমুেখ
যাত্রা কিৰেল পাছত েতওঁেলােক কনান েদশ ৈগ পােল

কনান েদশত অব্রাম
6কনান েদশৰ মােজিদ অব্রাম িচিখম নগৰৈল গ’ল আৰু তাৰ পাছত েমািৰৰ ওক গছেজাপা পযর্ন্ত গ’ল েসইসময়ত

কনানীয়াসকেল েসই েদশত বাস কিৰিছল 7 পাছত িযেহাৱাই অব্রামক দশর্ন িদ ক’েল, “এই েদশখনেক মই েতামাৰ
বংশ†ক িদম ” তােত অব্রােম েতওঁক দশর্ন িদয়া িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েসই ঠাইত এটা যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰেল

8তাৰ পাছত িচিখমৰ পৰা অব্রােম ৈবৎএলৰ‡ পূবফােল পাহাৰীয়া এেলকাৈল আগুৱাই গ’ল আৰু তাত েতওঁ ৈবৎএলক
পিশ্চম আৰু অয়ক পূব কিৰ তমু্ব তিৰেল; েসই ঠাইেতা েতওঁ িযেহাৱাৈল এটা যজ্ঞ-েবদী িনম্মর্াণ কিৰেল আৰু িযেহাৱাৰ
নােমেৰ প্রাথর্না কিৰেল 9 তাৰ পাছত অব্রােম পুনৰ যাত্রা আৰম্ভ কিৰেল আৰু েতওঁ েনেগভৰ ফােল অগ্রসৰ হ’ল

অব্রামৰ িমচৰ যাত্রা
10 পাছত কনান েদশত আকাল হ’ল; আকাল অিতশয়ৰূেপ বৃিদ্ধ েহাৱাত অব্রােম িমচৰ েদশত প্রবাস কিৰবৈল নািম

গ’ল 11 েতওঁ িমচৰ েদশত প্রেৱশ কৰাৰ িঠক আগমুহূতর্ ত েতওঁৰ ভাযর্া চাৰীক ক’েল, “শুনা, মই জােনা তুিম এগৰাকী
সুন্দৰী মিহলা 12 েতামাক েযিতয়া িমচৰীয়াসকেল েদিখব, েতিতয়া েতওঁেলােক ক’ব, ‘এই মিহলাগৰাকী েসই েলাকজনৰ
ভাযর্া ’ পাছত েতওঁেলােক েমাক বধ কিৰ েতামাক জীয়াই ৰািখব 13 েসেয় তুিম ক’বা েয, তুিম েমাৰ ভনী হয় তােত
েতামাৰ কাৰেণ েমাৈল ভাল হ’ব পােৰ আৰু েমাৰ প্রােণা ৰক্ষা পিৰব পােৰ ”

14 অব্রাম েযিতয়া িমচৰ েদশত েসামাল, েতিতয়া িমচৰীয়াসকেল চাৰীক অিত সুন্দৰী েদিখেল 15 ফেৰৗণৰ
ৰাজপুত্রসকেলও চাৰীক েদখা পাই ফেৰৗণ ৰজাৰ আগত েতওঁৰ প্রশংসা কিৰেল ফলত চাৰীক ফেৰৗণৰ ৰাজপ্রাসাদৈল
ৈল গ’ল 16 চাৰীৰ কাৰেণ ফেৰৗেণ অব্রামৈল ভাল বয্ৱহাৰ কিৰবৈল ধিৰেল; েতওঁ অব্রামক অেনক েমৰ-ছাগ, গৰু,
গাধ, গাধী, দাস-দাসী আৰু উট িদেল

17 িকন্তু অব্রামৰ ভাযর্া চাৰীৰ কাৰেণ িযেহাৱাই ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ পিৰয়ালৰ সকেলা েলাকৰ মাজত ভয়ঙ্কৰ মহামাৰী
ঘটােল 18ফেৰৗেণ অব্রামক মািত ক’েল, “আপুিন েমাৰ লগত এইেটা িক কাম কিৰেল? এওঁ েয আেপানাৰ ভাযর্া, তাক
েমাক িকয় েকাৱা নািছল? 19 আপুিন িকয় ‘তাই েমাৰ ভনী’ বুিল ৈকিছল? েসই কাৰেণেহ মই েতওঁক িবয়া কিৰবৈল
আিনিছেলঁা এিতয়া, এয়া আেপানাৰ ভাযর্া; েতওঁক ৈল আপুিন গুিছ যাওঁক ” 20 তাৰ পাছেত অব্রামৰ িবষেয় ফেৰৗেণ
েতওঁৰ েলাকসকলক আজ্ঞা িদেল আৰু েতওঁেলােক অব্রামক েতওঁৰ ভাযর্য্া আৰু েতওঁৰ সকেলা সম্পেদেৰ ৈসেত দূৰৈল
পিঠয়াই িদেল

13 অধয্ায়
অব্রামৰ কনানৈল প্রতয্াৱতর্ ন

1 েতিতয়া অব্রােম েতওঁৰ ভাযর্া আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা বয়-বস্তুেৰ ৈসেত িমচৰ েদশ এিৰ েনেগভৈল গ’ল; েসই
সময়ত েলাটও েতওঁেলাকৰ লগত আিছল 2 এই সময়ত অব্রাম অিতশয় ধনী আিছল েতওঁৰ অেনক পশু, েসাণ আৰু
ৰূপ আিছল

3 পাছত েতওঁ েনেগভৰ পৰা যাত্রা কিৰ কিৰ ৈবৎএল পযর্ন্ত গ’ল এই ৈবৎএল আৰু অয় নগৰৰ মধয্ৱতীর্ স্থানেত
পূবর্েত েতওঁৰ তমু্ব* আিছল 4 এই ঠাইেত েতওঁ আেগেয় িনম্মর্াণ কৰা যজ্ঞেবদীেটা আিছল আৰু তাত েতওঁ িযেহাৱাৰ
নােমেৰ প্রাথর্না কিৰিছল
* 12 অধয্ায়:1 িয ঠাইত জিন্মিছল েসই ঠাইৰ েলাক † 12 অধয্ায়:7 সন্তানক ‡ 12 অধয্ায়:8 ৈবৎএলৰ ঈশ্বৰৰ গৃহ * 13 অধয্ায়:3
পিৰয়ালৰ েলাক
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অব্রাম আৰু েলাট েবেলগ েহাৱা
5অব্রামৰ যাত্রাত এেকলেগ থকা িয েলাট, েতওঁৰ িনজেৰা বহুত েমৰ-ছাগ, পশুৰ জাক, আৰু তমু্ব আিছল 6অব্রাম

আৰু েলাট উভয়ৰ কাৰেণ এেকলেগ কাষত থািক বাস কিৰবৈল েসই ঠাই যেথষ্ট নািছল, কাৰণ েতওঁেলাকৰ সা-সম্পদ
বহুত েবিছ আিছল 7 তাৰ উপিৰ অব্রাম আৰু েলাটৰ পশু-ৰখীয়াৰ মাজেতা িববাদ আৰম্ভ ৈহিছল েসই সময়ত কনানীয়া
আৰু পিৰজ্জীয়াসকেলা েসই েদশত বাস কিৰিছল

8 েতিতয়া অব্রােম েলাটক ক’েল, “েচাৱা, আিম আত্মীয় হওঁ আৰু েসেয়, েমােৰ েতামােৰ মাজত, েমাৰ পশু-ৰখীয়া
আৰু েতামাৰ পশু-ৰখীয়াৰ মাজত িববাদ েহাৱােটা উিচত নহব; 9 েগােটই েদশখেনই জােনা েতামাৰ আগত নাই? েসেয়
তুিম েমাৰ পৰা েবেলগ েহাৱা উিচত; তুিম বাওঁহােত গ’েল, মই েসঁাহােত যাম; নাইবা তুিম েসঁাহােত গ’েল মই বাওঁহােত
যাম ”

10 েতিতয়া েলােট চািৰওফােল চাই েদিখেল েয যদ্দর্ ন নদীৰ পাৰৰ েগােটই সমতল ভূিমত েচাৱৰৈলেক প্রচুৰ পানী
আেছ; েসই ঠাইিখিন িযেহাৱাৰ বািগছাৰ িনিচনা আৰু িমচৰ েদশৰ িনিচনা; িযেহাৱাই চেদাম আৰু ঘেমাৰা নগৰ ধ্বংস
কৰাৰ পূবর্েত এই সমতল ভূিম েতেনকুৱা আিছল 11 েতিতয়া েলােট যদ্দর্ ন নদীৰ েগােটই সমভূিমৈল িনজৰ কাৰেণ বািচ
ৈল পূব ফালৈল যাত্রা কিৰেল; এইদেৰ েতওঁেলাক এজন আন জনৰ কাষৰ পৰা েবেলগ ৈহ গ’ল 12 অব্রােম কনান
েদশত আৰু েলােট েসই সমভূিমৰ নগৰেবাৰত বাস কিৰবৈল ধিৰেল েলােট চেদামৰ ওচৰত তমু্ব তিৰেল 13 চেদামত
বাস কৰা অিধবাসীসকল অিতশয় দুষ্ট আিছল আৰু িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলােক ভীষণ পাপ কিৰিছল

অব্রাম িহেব্রানৈল েযাৱা
14 অব্রামৰ পৰা েলাট েবেলগ ৈহ েযাৱাৰ পাছত িযেহাৱাই অব্রামক ক’েল, “তুিম িয ঠাইত িথয় ৈহ আছা, তাৰ

পৰা উত্তৰ-দিক্ষণ আৰু পূব-পিশ্চমৈল এবাৰ েচাৱা; 15 িয সকেলা ঠাই তুিম েদিখছা, তাক মই েতামাক আৰু েতামাৰ
বংশক িচৰকালৰ কাৰেণ িদম 16 মই েতামাৰ বংশৰ েলাকসকলক পৃিথবীৰ ধূিলৰ িনিচনা অসংখয্ কিৰম; েকােনােৱ
যিদ পৃিথবীৰ ধূিল গিণব পােৰ, েতেন্ত েতামাৰ বংশেকা গিণব পািৰব 17 উঠা, এই ভূিমৰ দীেঘ পথািলেয় ঘূিৰ ফুৰা;
িকয়েনা মই েতামাক এই েদশখনেক িদম ” 18 েতিতয়া অব্রােম েতওঁৰ তমু্ব তুিল ল’েল আৰু িহেব্রাণ এেলকাৈল আিহ
মিম্রৰ ওক গছেবাৰৰ ওচৰত িনবাস কিৰেল েসই ঠাইত েতওঁ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ এটা যজ্ঞ-েবদী িনম্মর্াণ কিৰেল

14 অধয্ায়
ৰজাসকলৰ যুদ্ধ আৰু েলাট বন্দী েহাৱা

1 িয সময়ত িচনাৰ েদশৰ* ৰজা অম্রাফল আিছল, েতিতয়া অিৰেয়াক আিছল ইল্লাচৰৰ ৰজা, এলমৰ ৰজা আিছল
কদলর্ােয়ামৰ আৰু েগায়ীমৰ ৰজা িতিদয়ল আিছল, 2 েসইসময়ত এই েকইজন ৰজাই িমিল চেদামৰ িবৰা ৰজা, ঘেমাৰাৰ
িবচর্ া ৰজা, অদ্মাৰ িচনাব ৰজা, চেবায়ীমৰ িচেমবৰ ৰজা আৰু িবলা অথর্াৎ েচাৱৰৰ ৰজাসকলৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল
3 পাছৰ এই পঁাচজন ৰজা িচিদ্দম উপতয্কাত একিত্রত হ’ল এই ঠাইিখিনক েলাণসমুদ্র েবালা হ’য় 4 এই ৰজাসকল
বাৰ বছৰৈলেক ৰজা কদলর্ােয়ামৰ অধীনত আিছল, িকন্তু েতৰ বছৰত েতওঁেলােক িবেদ্রাহ কিৰেল 5 তাৰ পাছত ৈচধয্
বছৰত ৰজা কদলর্ােয়ামৰ আৰু েতওঁৰ সংগী ৰজাসকেল ৈগ ৰফায়ীয়াসকলক অস্তেৰাৎকণর্িয়মত, জজীয়াসকলক হামত,
এমীয়াসকলক চািব-িকিৰয়াথিয়মত আিহ আক্রমণ কিৰেল আৰু 6 েহাৰীয়াসকলক এল-পাৰণৈলেক েতওঁেলাকৰ পাহাৰীয়া
অঞ্চল েচয়ীত পৰাজয় কিৰেল এল-পাৰণ মৰু-প্রান্তৰৰ কাষত অৱিস্থত 7 তাৰ পাছত এই ৰজাসকল ঘূিৰ ৈগ অিয়ন-
িমস্পাট অথর্াৎ কােদচৈল গ’ল েতওঁেলােক অমােলকীয়াসকলৰ েগােটই েদশ জয় কিৰ ল’েল আৰু হচেচান-তামৰত
থকা ইেমাৰীয়াসকলেকা পৰাজয় কিৰেল

8 এই সকেলা ঘটনাৰ পাছত চেদামৰ ৰজা, ঘেমাৰাৰ ৰজা, অদ্মাৰ ৰজা, চেবায়ীমৰ ৰজা আৰু িবলাৰ ৰজা অথর্াৎ
েচাৱৰৰ ৰজা ওলাই ৈগ যুদ্ধৰ কাৰেণ যুগুত হ’ল 9 েতওঁেলােক এলমৰ ৰজা কদলর্ােয়ামৰ, েগায়ীমৰ ৰজা িতিদয়ল,
িচনাৰ েদশৰ ৰজা অম্রাফল, ইল্লাচৰৰ ৰজা অিৰেয়াকৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল গ’ল এই যুদ্ধ পঁাচ জন ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ
চািৰজন ৰজাৰ মাজত ৈহিছল

10 িচিদ্দম উপতয্কাত আলকতৰােৰ পূণর্ বহুেতা গাত আিছল; েযিতয়া চেদাম আৰু ঘেমাৰাৰ ৰজা পলাই ৈগিছল,
েতিতয়া েতওঁেলাক েসই গাতত পিৰল; আন অৱিশষ্ট েলাকসকল পাহাৰৈল পলাই গ’ল 11 শত্রুপক্ষই চেদাম আৰু
ঘেমাৰাৰ সকেলা ধন-সম্পিত্ত আৰু বয়-বস্তু লুট কিৰ ৈল গুিচ গ’ল 12 েতওঁেলাক যাওঁেত সকেলা সম্পেদেৰ ৈসেত
চেদামত বাস কৰা অব্রামৰ ভিতজা পুেতক েলাটেকা বন্দী কিৰ ৈল গ’ল

েলাটৰ উদ্ধাৰ
* 14 অধয্ায়:1 িচনাৰ েদশ:বয্ািবলন



আিদপুস্তক 14 অধয্ায়:13 14 আিদপুস্তক 15 অধয্ায়:15

13 েতিতয়া পলাই আিহ ৰক্ষা েপাৱা এজন পলাতেক ইব্রীয়া অব্রামক েসই খবৰ িদেল; েসই সময়ত অব্রাম ইেষ্কাল আৰু
আেনৰৰ ভােয়ক ইেমাৰীয়া মিম্রৰ ওক গছেবাৰৰ ওচৰত বাস কিৰিছল আৰু েতওঁেলাক অব্রামৰ িমত্র আিছল 14অব্রােম
েযিতয়া শুিনেল েয েতওঁৰ আত্মীয়ক বন্দী কিৰ ৈল ৈগেছ, েতিতয়া েতওঁ প্রিশক্ষণ প্রাপ্ত েতওঁৰ গৃহেতই জন্ম েহাৱা িতিন
শ ওঠৰ জন দাসক ৈল শত্রুেবাৰৰ পােছ পােছ দানৈলেক েখিদ গ’ল 15 পাছত ৰািত েতওঁ িনজৰ েলাকসকলক
িকছুমান দলত িবভক্ত কিৰ শত্রুেবাৰক আঘাত কিৰেল আৰু দেম্মচকৰ উত্তেৰ অৱিস্থত েহাবা পযর্ন্ত েতওঁেলাকক েখিদ
পিঠয়ােল 16 েতওঁ সকেলােবাৰ সম্পিত্ত ঘূৰাই আিনেল; েতওঁৰ ভিতজা পুেতক েলাটক েতওঁৰ বয়-বস্তুেৰ ৈসেত উদ্ধাৰ
কিৰেল আৰু পুৰুষ-মিহলা সকেলােক ওভটাই আিনেল

অব্রামৰ ৈসেত মিল্কেচদকৰ সাক্ষাৎ েহাৱা
17 কদলর্ােয়ামৰ আৰু েতওঁৰ সংগী ৰজাসকলক অব্রােম েযিতয়া হৰুৱাই উভিত আিহিছল, েতিতয়া চেদামৰ ৰজাই

েতওঁৰ লগত সাক্ষাত হবৈল চািব উপতয্কাৈল অথর্াৎ ৰজাৰ উপতয্কাৈল ওলাই গ’ল 18 চােলমৰ† ৰজা মল্কীেচদেক
িপঠা আৰু দ্রাক্ষাৰস আিনেল; মল্কীেচদক সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ পুেৰািহত আিছল 19 েতওঁ অব্রামক আশীব্বর্াদ কিৰ ক’েল,
“স্বগর্ আৰু পৃিথৱীৰ সৃষ্টিকতর্ া সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা অব্রাম আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত হওক; 20 িযজেন আেপানাৰ শত্রুেবাৰক
আেপানাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেছ, েসই সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ ধনয্ হওক ” েতিতয়া অব্রােম সকেলা বস্তুেৰ দহ ভাগৰ এভাগ
েতওঁক িদেল

21 পাছত চেদামৰ ৰজাই অব্রামক ক’েল, “আপুিন ধন-সম্পদেবাৰ ৰািখ েলাকসকলক েমাক িদয়ক ” 22 অব্রােম
চেদামৰ ৰজাক ক’েল, “মই স্বগর্ আৰু পৃিথৱীৰ সৃষ্টিকতর্ া সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ হাত দািঙ শপত খাই ৈকেছঁা
েয, 23আেপানাৰ এেকা বস্তুেৱই, এেন িক এগিছ সূতা িক েজাতাৰ িফটাও নলওঁ; যােত আপুিন েকিতয়াও ক’ব েনাৱােৰ
‘মইেহ অব্রামক ধনৱান কিৰেলঁা’ বুিল 24 েকৱল েমাৰ যুবকসকেল ইিতমেধয্ িয খােল, তাৰ বািহেৰ মই ইয়াৰ পৰা
এেকা িনিনও; িকন্তু আেনৰ, ইেষ্কাল আৰু মিম্র েমাৰ লগত ৈগিছল; েতওঁেলাকক িনজৰ ভাগ ল’ব িদয়ক ”

15 অধয্ায়
অব্রামৰ ৈসেত ঈশ্বৰৰ িনয়ম স্থাপন

1এইেবাৰ ঘটনাৰ পাছত, দশর্নেযােগ অব্রামৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, েতওঁ ক’েল, “েহ অব্রাম, ভয় নকিৰবা; মেয়ই
েতামাৰ ঢাল আৰু মহা পুৰস্কাৰস্বৰূপ ” 2অব্রােম ক’েল, “েহ প্রভু িযেহাৱা; আপুিন েমাক িক িদব? মই েয িনঃসন্তান
দেম্মচকীয়া ইলীেয়জৰেহ েমাৰ ঘৰৰ উত্তৰািধকাৰী ৈহেছ ” 3অব্রােম ক’েল, “আপুিন েমাক সন্তান িনিদেল আৰু েসেয়
েমাৰ ঘৰৰ এজন দােসই েমাৰ উত্তৰািধকাৰী হ’ব ” 4 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েতওঁৈল আিহল; েতওঁ ক’েল, “নহয়, এই
মানুহ েতামাৰ উত্তৰািধকাৰী নহ’ব িকন্তু েতামাৰ ঔৰসত জন্মা জনেহ েতামাৰ উত্তৰািধকাৰী হ’ব ” 5 েতিতয়া িযেহাৱাই
অব্রামক বািহৰৈল িন ক’েল, “তুিম আকাশৰ ফােল েচাৱা আৰু যিদ পাৰা তৰােবাৰ গণনা কৰা ” েতওঁ আেকৗ অব্রামক
ক’েল, “এইদেৰ েতামাৰ বংশও হ’ব ”

6 েতিতয়া অব্রােম িযেহাৱাত িবশ্বাস কিৰেল আৰু িযেহাৱাই অব্রামৰ িবশ্বাসক েতওঁৰ পেক্ষ ধাির্মকতা বুিল গণয্
কিৰেল * 7 পাছত িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “মেয়ই েসই িযেহাৱা! এই েদশৰ অিধকাৰী হবৰ কাৰেণ মেয়ই েতামাক
কলদীয়াসকলৰ† উৰ নগৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেলা ” 8 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েহ প্রভু িযেহাৱা, মই েকেনৈক জািনম
েয এই েদশখন েমাৰ অিধকাৰত আিহব?” 9 েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “তুিম েমাৰ ওচৰৈল এজনী িতিন বছৰীয়া
েচঁউৰী গৰু, এজনী িতিন বছৰীয়া মাইকী ছাগলী, এটা িতিনবছৰীয়া মতা েমৰ-ছাগ েপাৱািল, এটা কেপৗ আৰু এটা পাৰ
েপাৱািল আনা ” 10 অব্রােম েসই সকেলােক আিন েসইেবাৰক দুফালৈক কািট প্রিতেডাখৰ টুকুৰা তাৰ অনয্ টুকুৰাৰ
িবপৰীেত সজাই ৰািখেল; িকন্তু চৰাইেবাৰ হ’েল েতওঁ দুফাল নকিৰেল 11 পাছত িচকাৰী চৰাইেবাৰ নািম আিহ েসই
পশুৰ মাংসখণ্ডৰ ওপৰত পিৰল, িকন্তু অব্রােম েসইেবাৰক েখদাই িদেল

12 পাছত েযিতয়া সূযর্ মাৰ ৈগিছল, েতিতয়া অব্রামৰ েঘাৰ েটাপিন আিহল; হঠােত এক ঘন আৰু ভয়ংকৰ অন্ধকাৰ
েতওঁৰ ওপৰত নািম আিহল 13 েতিতয়া েতওঁ অব্রামক ক’েল, “তুিম এই কথা িনিশ্চতভােৱ জনা উিচত েয েতামাৰ
বংশৰ েলাকসকল িয েদশত বাস কিৰব, েসই েদশ েতওঁেলাকৰ িনজৰ নহয় েসই ঠাইত েতওঁেলােক প্রবাসী ৈহ দাস
হ’ব আৰু চািৰশ বছৰ কাল েতওঁেলােক উৎপীড়ন েভাগ কিৰব

14 েতওঁেলােক িয জািতৰ বন্দীকাম কিৰব, মই েসই জািতৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰম আৰু পাছত েতওঁেলােক অিধক
সম্পিত্তেৰ ৈসেত বািহৰ ৈহ আিহব 15 িকন্তু তুিম শািন্তেৰ েতামাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ওচৰৈল যাবা; অিত বৃদ্ধ অৱস্থাত
† 14 অধয্ায়:18 চােলাম:িযৰূচােলম * 15 অধয্ায়:6 চাওক: গালাতীয়া 3:6, েৰামীয়া 4:3, যােকাব 2:23 † 15 অধয্ায়:7 কলদীয়া: বািবল



আিদপুস্তক 15 অধয্ায়:16 15 আিদপুস্তক 17 অধয্ায়:2

েতামাক ৈমদাম িদয়া হ’ব 16 েতামাৰ চতুথর্ প্রজন্মৰ েলাকসকল ইয়াৈল পুনৰ উলিট আিহব; িকয়েনা এিতয়াৈলেক েমাৰ
ওচৰত ইেমাৰীয়াসকলৰ অপৰাধ শািস্ত েপাৱাৰ দেৰ েহাৱা নাই ”

17 েবিল মাৰ ৈগ েযিতয়া আন্ধাৰ হ’ল েতিতয়া জুইৰ এক েধঁাৱাময় চুলা আৰু এক জ্বলন্ত মশাল েদখা গ’ল েসইেবাৰ
েসই মঙহৰ টুকুৰােবাৰৰ মােজিদ পাৰ ৈহ গ’ল 18 েসইিদনা িযেহাৱাই অব্রােম ৈসেত এিট এইবুিল ৈক এটা িনয়ম িস্থৰ
কিৰেল, “িমচৰৰ নদী‡ৰ পৰা মহানদী ইউেফ্রিটচ§ পযর্ন্ত েগােটইখন েদশ মই েতামাৰ বংশক িদেলঁা 19 তাৰ মাজত
থািকব েকনীয়া, কিনজ্জীয়া, কদেমানীয়া, 20 িহত্তীয়া, পিৰজ্জীয়া, ৰফায়ীয়া, 21 ইেমাৰীয়া, কনানীয়া, িগগর্াচীয়া, আৰু
িযবুচীয়া ”

16 অধয্ায়
চাৰীৰ দাসী হাগাৰ

1অব্রামৰ ভাযর্া চাৰী েতিতয়াৈলেক িনঃসন্তান আিছল; হাগাৰ নােমেৰ চাৰীৰ এগৰাকী িমচৰীয়া দাসী আিছল 2 এিদন
চাৰীেয় অব্রামক ক’েল, “েচাৱা, িযেহাৱাই েমাক িনঃসন্তান কিৰ ৰািখেছ েসই কাৰেণ আপুিন েমাৰ দাসীৰ শযয্াৰ সংগী
হওঁক, িকজািন মই তাইৰ পৰা সন্তান লাভ কিৰম ” েতিতয়া অব্রাম চাৰীৰ কথাত মািন্ত হ’ল

3 কনান েদশত অব্রােম দহ বছৰ কেটাৱাৰ পাছত ভাযর্া চাৰীেয় েতওঁৰ িমচৰীয়া দাসী হাগাৰক আিন িনজৰ স্বামী
অব্রামৰ সংগী কিৰ িদেল 4 অব্রােম হাগাৰৰ ৈসেত এেকলগ েহাৱাত তাই গভর্ ৱতী হ’ল হাগােৰ েযিতয়া বুিজ পােল
েয তাই গভর্ ৱতী ৈহেছ, েতিতয়া তাই িনজৰ গৰাকীয়ণীক তুচ্ছ জ্ঞান কিৰবৈল ধিৰেল 5 েসেয় চাৰীেয় অব্রামক ক’েল,
“েমাৰ প্রিত কৰা তাইৰ এই অনয্ায়ৰ কাৰেণ আপুিনেয় দায়ী; েমাৰ এই দাসীক মেয়ই আেপানাৰ বাহুত িদেলঁা; িকন্তু
এিতয়া তাই িনজেক গভর্ ৱতী েহাৱা জািন েমােকই েহয়জ্ঞান কিৰেছ; এিতয়া িযেহাৱােয় আেপানাৰ আৰু েমাৰ মাজত
িবচাৰ কৰক ”

6 অব্রােম চাৰীক ক’েল, “েচাৱা, েতামাৰ দাসী েতামাৰ অধীনেত আেছ; গিতেক িযহেক ভাল বুিল ভাবা, তুিম তাইৰ
প্রিত তােক কৰা ” েতিতয়া চাৰীেয় হাগাৰৰ প্রিত এেন কেঠাৰ বয্ৱহাৰ কিৰবৈল ধিৰেল েয তাই েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা
পলাই গ’ল

হাগাৰৰ পুত্র ইশ্মােয়ল
7 পাছত মৰুপ্রান্তৰৰ মাজত এটা জলৰ ভুমুকৰ কাষত িযেহাৱাৰ দূেত হাগাৰক েদখা পােল এই ভুমুকেতা চূৰৈল

েযাৱাৰ পথত আিছল 8 িযেহাৱাৰ দূেত ক’েল, “েহৰা চাৰীৰ দাসী হাগাৰ, তুিম ক’ৰ পৰা আিহছা আৰু ক’ৈল ৈগ
আছা?” তাই ক’েল, “মই েমাৰ গৰাকীয়ণী চাৰীৰ ওচৰৰ পৰা পলাই আিহেছঁা ” 9 েতিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত ক’েল, “তুিম
েতামাৰ গৰাকীয়ণীৰ ওচৰৈল উলিট েযাৱা আৰু েতওঁৰ অধীনত থািক বাধয্ েহাৱা ” 10 িযেহাৱাৰ দূেত পুনৰ তাইক
ক’েল, “মই েতামাৰ বংশৰ েলাকৰ সংখয্া ইমান বৃিদ্ধ কিৰম েয েতওঁেলাকৰ সংখয্া গিণবই েনাৱাৰা হ’ব ” 11 পুনৰ
িযেহাৱাৰ দূেত তাইক ক’েল, “েচাৱা, তুিম গভর্ ৱতী েতামাৰ এিট পুত্র জন্ম হ’ব; তুিম েসই ল’ৰাৰ নাম ইশ্মােয়ল*
ৰািখবা; িকয়েনা িযেহাৱাই েতামাৰ দূখৰ কথা শুিনেল 12 মানুহ হেলও েসই ল’ৰা বনৰীয়া গাধৰ দেৰ হ’ব িস তাৰ
সকেলা ভাইৰ িবৰুেদ্ধ শত্রুভাৱ কিৰব আৰু সকেলা মানুেহও তাক শত্রু জ্ঞান কিৰব; িস িনজৰ ভাইসকলৰ† েদশৰ
কাষত বাস কিৰব ”

13 এই কথা শুিন হাগােৰ েতওঁেৰ ৈসেত কথা েকাৱা িযেহাৱাক এই নাম িদেল, আল-েৰাৱী‡ িকয়েনা তাই ক’েল, “মই
েতেনহেল সচঁাৈকেয় িয জনাই েমাক চাই আেছ, েসইজনা িযেহাৱাক েদিখেলঁা েনিক!” 14 েসই নাদৰ নাম েবৰ-লহয়-
েৰাৱী§ হ’ল; েসই নাদ কােদচ আৰু বাৰদৰ মাজত অৱিস্থত

15 পাছত হাগােৰ অব্রামৈল এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল আৰু অব্রােম হাগাৰৰ পৰা জন্মা েসই পুত্রৰ নাম ইশ্মােয়ল হ’ল
16 অব্রামৰ ছয়াশী বছৰ বয়সত হাগােৰ অব্রামৈল ইশ্মােয়লক প্রসৱ কিৰেল

17 অধয্ায়
চুন্নৎ কৰা িবিধ স্থাপন

1 অব্রামৰ বয়স েযিতয়া িনৰানব্বই বছৰ হ’ল, েতিতয়া িযেহাৱাই অব্রামক দশর্ন িদ ক’েল, “মই সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বৰ;
েমাৰ লগত চলাচল কৰা আৰু িসদ্ধ েহাৱা 2 েমাৰ আৰু েতামাৰ মাজত মই েমাৰ িবিধ স্থাপন কিৰম আৰু মই েতামাৰ
বংশক অিতশয় ৰূেপ বৃিদ্ধ কিৰম ”
‡ 15 অধয্ায়:18 সীমাৰ পৰা § 15 অধয্ায়:18 ইউেফ্রিটচ ফৰাৎ * 16 অধয্ায়:11 ইশ্মােয়ল অথর্াৎ ঈশ্বেৰ শুেন † 16 অধয্ায়:12 পূব
িদশত বাস কিৰব ‡ 16 অধয্ায়:13 েমাক চাই থকা ঈশ্বৰ § 16 অধয্ায়:14 যাৰ অথর্ েমাৈল দৃষ্টি কৰা জীৱন্ত জনাৰ নাদ
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3 েতিতয়া অব্রােম উবুিৰ খাই মািটত মুখ ৈথ প্রিণপাত কিৰেল আৰু ঈশ্বেৰ েতওঁেৰ ৈসেত কথা ক’বৈল ধিৰেল
4 েতওঁ ক’েল, “শুনা, েতামাৰ ৈসেত স্থাপন কৰা েমাৰ িবিধ এই: তুিম এক বাহুলয্ জািতৰ আিদিপতৃ হ’বা 5 েতামাক
অব্রাম* বুিল পুনৰ েকাৱা নহ’ব, িকন্তু এিতয়াৰ পৰা েতামাৰ নাম অব্রাহামেহ† হ’ব; িকয়েনা মই েতামাক আিদিপতৃ‡
হ’বৈল িনৰূপণ কিৰেলঁা 6 মই েতামাৰ বংশ অিতশয়ৰূেপ বৃিদ্ধ কিৰম েতামাৰ পৰা মই অেনক নতুন জািতৰ সৃষ্টি কিৰম
আৰু েতামাৰ পৰা ৰজাসকলেৰা জন্ম হ’ব 7 এই িবিধ েমাৰ, েতামাৰ আৰু েতামাৰ ভাবী-বংশৰ মাজত পুৰুষানুক্রেম
স্থাপন কিৰেলঁা; ই এক িচৰকালৰ িবিধ হ’ব মই েতামাৰ আৰু েতামাৰ ভাবী-বংশৰ েলাকসকলৰ ঈশ্বৰ হ’বৈল েমাৰ
িবিধ স্থাপন কিৰেলঁা 8 িয কনান েদশত তুিম প্রবাসী ৈহ বাস কিৰছা, মই েতামাক আৰু েতামাৰ ভাবী-বংশক এই সমুদায়
েদশ সদাকালৰ অিধকাৰৰ অেথর্ িদম আৰু মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম ”

9 পুনৰ ঈশ্বেৰ অব্রাহামক ক’েল, “েতামােলাকৰ বােব েমাৰ এই িবিধ পালন কিৰব লািগব; তুিম আৰু েতামাৰ
ভাবী-বংশই পুৰুষানুেক্রেম তাক পালন কিৰব লােগ 10 েতামােলােক মািনবলগীয়া এই িবিধ ৈহেছ - েতামােলাকৰ
মাজৰ প্রেতয্ক পুৰুষৰ চুন্নৎ হ’ব লািগব; এই িবিধ েতামাৰ আৰু েতামাৰ বংশৰ েলাকসকেল মািন চিলব লািগব
11 েতামােলােক িনজ িনজ িলঙ্গাগ্র-চম্মর্ েছদন কিৰবা আৰু েসেয় েমােৰ আৰু েতামােলাকৰ মাজত স্থািপত েহাৱা িনয়মৰ
িচন হ’ব

12 বংশানুক্রেম েতামােলাকৰ প্রেতয্কজন পুত্র-সন্তানৰ জন্মৰ আঠ িদনৰ িদনা এই চুন্নৎ হ’ব লািগব; বংশৰ েকােনা
নহেলওঁ েতামােলাকৰ ঘৰত জন্ম েহাৱা আৰু িবেদশীৰ পৰা িকিন েলাৱা দাসেবাৰেৰা চুন্নৎ হ’ব লািগব 13 েতামাৰ ঘৰত
জন্ম েহাৱা পুৰুষ আৰু তুিম িকিন েলাৱা সকেলা পুৰুষেৰ চুন্নৎ হ’বই লািগব; এইদেৰ েতামােলাকৰ শৰীৰত েমাৰ িবিধ
িচৰকালৰ এক িনয়ম হ’ব 14 িয জন পুৰুষৰ িলঙ্গগ্র-চম্মর্ েছদন§ কৰা নহয়, এেন চুন্নৎ েনােহাৱা পুৰুষক িনজ জািতৰ
মাজৰ পৰা বিহস্কাৰ কৰা হ’ব; কাৰণ েতওঁ েমাৰ িবিধ অমানয্ কিৰেল ”

ইচহাকৰ জন্ম
15 ঈশ্বেৰ অব্রাহামক ক’েল, “েতামাৰ ভাযর্া চাৰীক আৰু চাৰী বুিল নামািতবা; িকন্তু েতওঁৰ নাম চাৰা [ৰাণী] হ’ব

16 মই েতওঁক আশীব্বর্াদ কিৰম আৰু েতওঁৰ পৰা েতামাক এিট পুত্রও িদম; মই েতওঁক আশীব্বর্াদ কিৰম যােত েতওঁ
অেনক জািত আৰু েতওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ আিদমাতৃ হ’ব ”

17 এই কথা শুিন অব্রাহােম মািটত উবুিৰ ৈহ পিৰল আৰু হঁািহ মািৰ মনেত ক’েল, “এশ বছৰীয়া বৃদ্ধই সন্তান পাবেন
আৰু নৈব্ব বছৰীয়া চাৰা*ই জােনা সন্তান প্রসৱ কিৰব পােৰ?” 18অব্রাহােম ঈশ্বৰক ক’েল, “ইশ্মােয়েলই েযন আেপানাৰ
দৃষ্টিত জীয়াই থােক, েমাৈল এেয় সেন্তাষজনক ”

19 ঈশ্বেৰ ক’েল, “নহয়, েতামাৰ ভাযর্া চাৰা†ই েতামাৈল এিট পুত্র প্রসৱ কিৰব আৰু তুিম েতওঁৰ নাম ইচহাক [হঁািহ]
ৰািখবা; মই িচৰকালৰ এক িবিধৰূেপ ইচহাক আৰু েতওঁৰ ভাবী-বংশৰ েলাকসকলৰ ৈসেত েমাৰ িবিধ স্থাপন কিৰম
20 ইশ্মােয়লৰ িবষেয় হ’েল মই েতামাৰ কথা শুিনেলঁা; েচাৱা, মই েতওঁক আশীব্বর্াদ কিৰেলঁা; েতওঁেকা মই বহুবংশ
কিৰম আৰু েতওঁৰ সন্তান-সন্তিত অিতশয়ৰূেপ বৃিদ্ধ কিৰম; েতেৱঁা বাৰজন েগাষ্ঠী-েনতাৰ িপতৃ হ’ব আৰু েতওঁৰ পৰা
মই এক মহাজািত উৎপন্ন কিৰম 21 িকন্তু েমাৰ িনয়মিট হ’েল অহা বছৰ এই সময়েত চাৰাই েতামাৈল িয সন্তান প্রসৱ
কিৰব, েসই ইচহাকৰ ৈসেতেহ স্থাপন কিৰম ” 22অব্রাহামৰ লগত কথা ৈক েশষ কৰাৰ পাছত ঈশ্বৰ েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা
ওপৰৈল গুিছ গ’ল 23 তাৰ পাছত ঈশ্বৰৰ কথা অনুসােৰ অব্রাহােম েতওঁৰ পুেতক ইশ্মােয়লক, েতওঁৰ ঘৰত জন্ম েহাৱা
আৰু িকিন েলাৱা দাসেবাৰক অথর্াৎ অব্রাহামৰ ঘৰত িযমান পুৰুষ আিছল, েতওঁ েসই িদনাই সকেলােৰ িলঙ্গাগ্র-চম্মর্
েছদন কিৰেল 24 অব্রাহােম েযিতয়া িনজৰ িলঙ্গাগ্র-চম্মর্ েছদন কিৰিছল, েসই সময়ত েতওঁৰ বয়স আিছল িনৰানৈব্ব
বছৰ আৰু 25 েতওঁৰ পুত্র ইশ্মােয়লৰ বয়স আিছল েতৰ বছৰ 26 েসই এেক িদনাই অব্রাহাম আৰু েতওঁৰ পুত্র ইশ্মােয়ল
দুেয়ােৰ চুন্নৎ কৰা হ’ল 27 েতওঁৰ লগেত ঘৰৰ আন সকেলা পুৰুষৰ অথর্াৎ েতওঁৰ ঘৰত জন্ম েহাৱা আৰু িবেদশীৰ
পৰা িয সকলক িকিন েলাৱা ৈহিছল, েসই সকেলা পুৰুষেৰ চুন্নৎ কৰা হ’ল

18 অধয্ায়
ইচহাকৰ জন্মৰ িবষেয় ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞা

1 অব্রাহােম েযিতয়া মিম্রৰ ওক গছেবাৰৰ ওচৰত বাস কিৰিছল, েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁক এিদন দশর্ন িদেল েতওঁ
দুপৰীয়াৰ ৰদত িনজৰ তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত বিহ আিছল; 2 েতেন সময়েত েতওঁ মূৰ তুিল চাই েদিখেল, িকছু দূৈৰত েতওঁৰ
* 17 অধয্ায়:5 মহান িপতা † 17 অধয্ায়:5 অেনক েলাকৰ িপতা ‡ 17 অধয্ায়:5 এক বৃহৎ জািতৰ আিদিপতৃ § 17 অধয্ায়:14 েতওঁ
িনজ েলাকৰ মাজত থকা িনয়ম * 17 অধয্ায়:17 েমাৰ ৰাণী † 17 অধয্ায়:19 ৰাণী
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সনু্মখত িতিন জন েলাক িথয় ৈহ আেছ; েতওঁেলাকক েদখামাত্রেক লগ ধিৰবৈল েতওঁ তমু্বৰ দুৱাৰ মুখৰ পৰা লিৰ গ’ল
আৰু মািটত উবুিৰ ৈহ প্রিণপাত কিৰেল 3 েতওঁ ক’েল, “েহ প্রভু, যিদ আেপানােলাকৰ দৃষ্টিত মই অনুগ্রহ প্রাপ্ত ৈহেছঁা,
েতেন্ত আেপানােলাকৰ এই দাসক এিৰ পাৰ ৈহ আগবািঢ় নাযাব 4 মই অলপ পানী আিন িদওঁ, আেপানােলােক ভিৰ
ধুই লওঁক আৰু গছেজাপাৰ তলেত িবশ্রাম লওঁক 5 আেপানােলাক েযিতয়া এই দাসৰ গুিৰৈল আিহেছ, েতেন্ত মই
অলপমান আহােৰা ৈল আেনাৈগ; তােৰ আেপানােলােক েযন িনজৰ প্রাণ জুৰাব পােৰ আৰু পুনৰ যাত্রা কিৰব পািৰব ”
েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “িঠক আেছ, তুিম েকাৱাৰ দেৰই কৰা ”

6 অব্রাহােম েতিতয়া েবগাই তমু্বৰ িভতৰৈল ৈগ চাৰাক ক’েল, “তুিম েসানকােল িতিন েচয়া* ভাল ময়দা মািখ ৈল
েকইখনমান িপঠা যুগুত কিৰ িদয়া ” 7 তাৰ পাছত অব্রাহােম লিৰ ৈগ পশুৰ জাকৰ পৰা ভাল চাই এটা সৰু দামুিৰ আিন
েতওঁৰ দাসক িদেল; েসই দােসও ততাৈতয়াৈক তাক ৰািন্ধেল 8 পাছত অব্রাহােম ৈদ, গাখীৰ আৰু দামুিৰৰ ৰন্ধা মঙহ
ৈল েতওঁেলাকৰ সনু্মখত থেল; েতওঁেলােক েযিতয়া েভাজন কিৰ আিছল, েতিতয়া অব্রাহাম েতওঁেলাকৰ কাষেত থকা
গছেজাপাৰ তলত িথয় ৈহ আিছল

9 েতওঁেলােক অব্রাহামক সুিধেল, “েতামাৰ ভাযর্া চাৰা† ক’ত আেছ?”
েতওঁ ক’েল, “েসৗ তাত, তমু্বৰ িভতৰত আেছ ”
10 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন‡ ক’েল, “বসন্তকালত মই িনশ্চেয় েতামাৰ ওচৰৈল আেকৗ উলিট আিহম;

েতিতয়া েতামাৰ ভাযর্া চাৰাৰ এিট পুত্র হ’ব ” চাৰাই েতওঁৰ পাছফােল তমু্বৰ দুৱাৰমুখত থািক সকেলা কথা শুিন আিছল
11অব্রাহাম আৰু চাৰা েসই সময়ত যেথষ্ট বৃদ্ধ-বৃদ্ধা; বয়েস ভঁািট িদিছল আৰু চাৰাৰ পেক্ষ সন্তান লাভৰ বয়েসা নািছল
12 েসেয় চাৰাই মনৰ িভতৰেত হঁািহ িনজেক ক’েল, “েমাৰ স্বামী এিতয়া বুঢ়া হ’ল আৰু মেয়া ক্ষয় পাই আিহেলঁা, েমাৰ
এেন আনন্দ হ’ব েন?”

13 িযেহাৱাই েতিতয়া অব্রাহামক ক’েল, “চাৰাই েকেলই এই কথা ৈক হঁািহেল েয ‘মই বুঢ়ীেয় জােনা সচঁাৈকেয় এিট
পুত্র প্রসৱ কিৰম?’ 14 িযেহাৱাৰ ওচৰত দুঃসাধয্ বুিল জােনা িকবা আেছ? বসন্তকালত, মই িনৰূপণ কৰা সময়ত মই
েতামাৰ ওচৰৈল আেকৗ আিহম অহা বছৰ প্রায় এই সময়েত চাৰাৰ এিট পুত্র হ’ব ”

15 চাৰাই েতিতয়া ভয় খাই আৈস মািত ক’েল, “নাই, মই হ’েল হঁহা নািছেলা”; িকন্তু িযেহাৱাই ক’েল, “নহয়, তুিম
হঁািহিছলা ”

16 তাৰ পাছত েসই েলাকেকইজন উিঠল আৰু তলৈল চেদামৰ ফােল চােল অব্রাহােম েতওঁেলাকক আগবঢ়াই থবৈল
েতওঁেলাকৰ লেগ লেগ গ’ল 17 পাছত িযেহাৱাই ক’েল, “মই িয কিৰম, তাক জােনা অব্রাহামৰ পৰা লুকুৱাই ৰািখম?
18অৱেশয্ই অব্রাহামৰ পৰা এক মহান আৰু পৰাক্রমী জািত হ’ব েতওঁেতই পৃিথৱীৰ সমুদায় জািতেবাৰ আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত
হ’ব 19 মই েতওঁক মেনানীত কিৰেলঁা েযন েতওঁ িনজৰ সন্তান সকলক আৰু ঘৰৰ ভাবীসন্তান সকলক িযেহাৱাৰ পথত
চিলবৈল, সৎ আৰু নয্ায় কাযর্ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেয় আৰু েযন িযেহাৱাই অব্রাহামক িয কথা ক’েল তাক িসদ্ধ কিৰব
পােৰ ”

20 তাৰ পাছত িযেহাৱাই ক’েল, “চেদাম আৰু ঘেমাৰাক ৈল ভীষণ িচঞৰ-বাখৰ ৈহেছ আৰু েতওঁেলাকৰ পাপও
অিতশয় গুৰুতৰ ৈহেছ; 21 েসইবােব, মই এিতয়া তাৈল নািম ৈগ েতওঁেলােক িয কিৰেছ বুিল মই শুিনেছা, সচঁাৈকেয়
েতওঁেলাক েসইদেৰ দুষ্ট ৈহেছ েনিক তাক চাম; যিদ েতেন নহয়, তােকা মই জািনব পািৰম ”

চেদামৰ কাৰেণ অব্রাহামৰ িমনিত
22 তাৰ পাছেত েসই পুৰুষ েকইজন তাৰ পৰা ঘূিৰ চেদামৰ ফালৈল গ’ল আৰু অব্রাহাম েতিতয়াও িযেহাৱাৰ সনু্মখত

িথয় ৈহ থািকল 23 অব্রাহােম িযেহাৱাৰ ওচৰৈল আগবািঢ় ৈগ সুিধেল, “আপুিন দুষ্টৰ লগত ধাির্মকেকা িবনষ্ট কিৰব
েন? 24 েসই নগৰৰ মাজত যিদ পঞ্চাশজন ধাির্মক েলাক আেছ, েসই পঞ্চাশ জনৰ কাৰেণ আপুিন েসই নগৰক ক্ষমা
িনিদ িবনষ্ট কিৰব েন? 25 ই আেপানাৰ পৰা দূৰ হওক! ধাির্মক আৰু দুষ্টৰ প্রিত এেক ধৰণৰ বয্ৱহাৰ কিৰ, দুষ্টৰ লগত
ধাির্মকৰ প্রাণ েলাৱা এেন কমর্ আেপানাৰ পৰা দূৰ হওক; সমুদায় পৃিথৱীৰ িবচাৰকতর্ াজনাই জােনা নয্ায়-িবচাৰ নকিৰব?”

26 েতিতয়া িযেহাৱাই ক’েল, “যিদ চেদাম নগৰত পঞ্চাশ জনও ধাির্মক েলাক পাওঁ, েতেন্ত েতওঁেলাকৰ কাৰেণ মই
েসই েগােটই নগৰ খনেক ক্ষমা িদম ”

27 অব্রাহােম উত্তৰ িদ ক’েল, “চাওক, যিদও মই েকৱল ধুিল আৰু ছঁাই, তথািপও মই প্রভুৰ লগত কথা ক’বৈল
সাহ কিৰেছঁা; 28 যিদ পঞ্চাশজন ধাির্মক েলাক নৈহ পঁাচজন কম হয় েতেনহেল িক েসই পঁাচজন কম েহাৱাৰ কাৰেণ
েগােটইখন নগৰেক আপুিন িবনষ্ট কিৰব েন?” েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “মই তাত পঞ্চিল্লশজনক পােলও িবনষ্ট নকেৰঁা ”

* 18 অধয্ায়:6 িতিন েচয়া মােন, প্রায় 21 িকেলাগ্রাম † 18 অধয্ায়:9 ৰাণী ‡ 18 অধয্ায়:10 িযেহাৱা
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29 অব্রাহােম আেকৗ েতওঁক ক’েল, “ধৰক, যিদ তাত মাত্র চিল্লশজন ধাির্মক েলাকক েপাৱা গ’ল!” েতওঁ ক’েল,
“েসই চিল্লশজনৰ কাৰেণও মই িবনষ্ট নকেৰঁা ”

30 েতিতয়া অব্রাহােম ক’েল, “েমাৰ প্রভুেৱ েযন েক্রাধ নকেৰ, মই পুনৰ কওঁ যিদ তাত িত্রশজনেকা েপাৱা যায়?”
েতওঁ ক’েল, “মই যিদ তাত িত্রশজনেকা পাওঁ, েতিতয়াও িবনষ্ট নকেৰঁা ” 31 অব্রাহােম ক’েল, “চাওক, মই আেকৗ
এবাৰ সাহস কিৰ প্রভুক কব িবচািৰেছঁা! যিদ তাত িবশজনক েপাৱা যায়?” “িবশজনৰ কাৰেণও মই েসই নগৰ িবনষ্ট
নকেৰঁা ”

32 অৱেশষত অব্রাহােম ক’েল, “প্রভুেৱ েযন েমাক েক্রাধ নকেৰ; মই েকৱল আৰু এবাৰেহ মােথন কওঁ, তাত যিদ
দহজনেকা েপাৱা যায়?”
েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েসই দহজনৰ কাৰেণও মই তাক িবনষ্ট নকেৰঁা ” 33 অব্রাহামৰ ৈসেত কেথাপকথন েশষ

েহাৱাৰ পাছত িযেহাৱা িনজ বােটিদ েসই ঠাইৰ পৰা গুিচ গ’ল আৰু অব্রাহােমা িনজৰ ঘৰৈল উভিট গ’ল

19 অধয্ায়
েলাটৰ অিতিথসকল

1 েসইিদনা সিন্ধয়া দুজন দূত চেদাম নগৰৈল আিহল েলাট েতিতয়া চেদাম নগৰৰ প্রেৱশ দুৱাৰত বিহ আিছল
েতওঁেলাকক েদখা পাই েলােট উিঠ সাক্ষাৎ কিৰবৈল গ’ল আৰু মািটত উবুিৰ ৈহ প্রিণপাত কিৰেল 2 েতওঁ ক’েল,
“েহ েমাৰ প্রভুসকল, অনুগ্রহ কিৰ আেপানােলাকৰ এই দাসৰ ঘৰৈল আহঁক আৰু ভিৰ-হাত ধুই ৰািতেটা আিজ ইয়ােত
কটাওক পুনৰ ৰািতপুৱােত উিঠ িনজ বােটিদ গুিচ যাব ” েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “নহয়, ৰািতেটা আিম নগৰৰ
চকেতই থািকম ” 3 িকন্তু বৰৈক েজাৰ কিৰবৈল ধৰাত, েতওঁেলাক েলাটৰ লগত ৈগ েতওঁৰ ঘৰত েসামাল; েলােট
েতওঁেলাকৰ কাৰেণ খমীৰ িনিদয়া িপঠা েসিক এসঁাজ আহাৰ যুগুত কিৰেল আৰু েতওঁেলাকক খাবৈল িদেল

4 িকন্তু েতওঁেলােক শুবৈল েযাৱাৰ আগেত নগৰৰ েলাকসকেল অথর্াৎ চেদামৰ ল’ৰা-বৃদ্ধ আিদ কিৰ সকেলা েলাক
নগৰৰ চািৰওফালৰ পৰা আিহ ঘৰেটা েবিৰ ধিৰেলিহ 5 েতওঁেলােক েলাটক মািত ক’েল, “আিজ ৰািত িয েকইজন
েলাক েতামাৰ ইয়াত েসামাল, েতওঁেলাক ক’ত আেছ? েতওঁেলাকক আমাৰ ওচৰৈল উিলয়াই আনা; আিম িসহঁতৰ
পিৰচয় লওঁ ” 6 েতিতয়া েলােট দুৱাৰৰ বািহৰত ওলাই ৈগ দুৱাৰখন জপাই ক’েল, 7 “েহ ভাইসকল, মই িবনয় কিৰেছঁা,
আেপানােলােক এেন কু-আচৰণ নকিৰব; 8 চাওঁক, েমাৰ দুজনী েছাৱালী আেছ; েকােনা পুৰুষৰ ৈসেত িসহঁতৰ সংস্পশর্
েহাৱা নাই; িসহঁতেক মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল উিলয়াই আেনা; িসহঁতৰ লগত আেপানােলােক িয ভাল েদেখ কৰক;
েকৱল এই েলাকসকলক এেকা নকিৰব; িকয়েনা েতওঁেলােক এিতয়া েমাৰ ঘৰৰ ছঁাত আশ্রয় ৈলেছ ”

9 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “েযাৱা, আমাৰ পথৰ পৰা আঁতৰ ৈহ েযাৱা!” েতওঁেলােক আেকৗ ক’েল, “এইজন
িবেদশী িহচােব আমাৰ ইয়াৈল আিহিছল আৰু এিতয়া আমােৰ িবচাৰক হ’বৈল ৈগেছ এিতয়া আিম িসহঁততৈক েতাৰ
লগত আৰু েবয়া আচৰণ কিৰম ” এই বুিল ৈক েলাকসকেল েসই মানুহৰ িবৰুেদ্ধ আগবিঢ়ল আৰু েলাটক েঠলা মািৰ
দুৱাৰ ভািঙবৈল কাষ চািপ গ’ল 10 েতিতয়া েসই দুজন পুৰুেষ হাত েমিল েলাটক ঘৰৰ িভতৰৈল টািন িনেল আৰু
িভতৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কিৰ িদেল; 11 তাৰ পাছত েলাটৰ অিতিথসকেল ঘৰৰ দুৱাৰৰ বািহৰত থকা সৰু বৰ সকেলা
মানুহেক আঘাত কিৰ কণা কিৰেল; তােত েসই মানুহেবােৰ দুৱাৰ িবচািৰ িবচািৰ হাবাথুিৰ খােল

েলাটৰ চেদাম নগৰ তয্াগ
12 তাৰ পাছত েসই েলাক দুজেন েলাটক সুিধেল, “এই ঠাইত েতামাৰ আৰু েকােনাবা আেছ েনিক? েতামাৰ েজঁাৱাই,

েপা, জী বা েকােনা আত্মীয়-স্বজন আিদ কিৰ িযসকল েলাক এই নগৰত আেছ, েসই সকেলােক এই ঠাইৰ পৰা উিলয়াই
ৈল েযাৱা 13 িকয়েনা আিম এই নগৰ ধ্বংস কিৰবৰ কাৰেণ যুগুত ৈহেছঁা িযেহাৱাৰ আগত এই ঠাইৰ েলাকসকলৰ
িবৰুেদ্ধ ভীষণ ৈহ ৈচ ৈহেছ আৰু েসইবােব েতওঁ তাক ধ্বংস কিৰবৈল আমাক পঠাইেছ ”

14 েতিতয়া েলােট বািহৰৈল ৈগ েতওঁৰ হবলগীয়া েজাৱঁাইসকলক ক’েল, “েসানকাল কৰা! এিতয়াই এই ঠাই এিৰ
গুিছ েযাৱা; িকয়েনা িযেহাৱাই এই নগৰ ধ্বংস কিৰবৈল যুগুত ৈহেছ ” িকন্তু েজঁাৱােয়কহঁেত ভািৱেল, েতওঁ েধমািল
কিৰেছ 15 তাৰ পাছত ৰািতপুৱা েসই দুজন দূেত েলাটক েসানকাল কিৰবৈল িদেল আৰু ক’েল, “ইয়াত থকা েতামাৰ
ভাযর্য্া আৰু দুজনী জীয়ৰীক ৈল ৈগ থাকা; েতিতয়ােহ নগৰৰ লগত েতামােলাকক এই শািস্তত ধ্বংস কৰা নহ’ব ”

16 েলােট সংেকাচ কিৰ পলম কিৰবৈল ধিৰেল িকন্তু িযেহাৱাৰ দয়া েতওঁৰ ওপৰত থকা কাৰেণ েসই পুৰুষ দুজেন
েতওঁক, েতওঁৰ ভাযর্য্াক আৰু দুজনী জীেয়কেকা হাতত ধিৰ টািন নগৰৰ বািহৰৈল উিলয়াই আিনেল 17 সকেলােক
বািহৰ কিৰ অনাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ এজেন েলাটক ক’েল, “প্রাণ বচাবৈল হ’েল পেলাৱা! পাছৈল ঘূিৰ নাচাবা আৰু
এই সমভূিমৰ েকােনা ঠাইেত নৰিখবা; পাহাৰেটাৈল পলাই েযাৱা; নহ’েল েতামােলােকা িবনষ্ট হ’বা ” 18 েতিতয়া েলােট
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েতওঁেলাকক ক’েল, “নহয়, েহ েমাৰ প্রভু, েতেন নকব! 19 চাওঁক, আেপানােলাকৰ দৃষ্টিত আেপানােলাকৰ এই দােস
অনুগ্রহ পাইেছা আৰু েমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত আেপানােলােক েমাৈল দয়াও েদখুৱােল; িকন্তু মই পাহাৰেটাৈল পলাই যাব
েনাৱােৰঁা; িকয়েনা মই ৈগ েপাৱাৰ আেগেয় হয়েতা েসই িবপদ আিহ পিৰব আৰু মই মিৰম 20 চাওঁক, পলাই যাবৈল
হ’েল যেথষ্ট কাষেত েসইখন সৰু চহৰ আেছ প্রাণ ৰক্ষাৰ বােব েমাক তাৈলেক পলাই যাবৈল িদয়ক ই জােনা সৰু
নহয়? তােতই েমাৰ প্রাণ ৰক্ষা পিৰব ”

21 েতিতয়া দূেত ক’েল, “বাৰু, মই েতামাৰ এই অনুেৰাধ ৰািখেলঁা িয চহৰখনৰ কথা তুিম ক’লা, তাক মই ধ্বংস
নকেৰঁা; 22 িকন্তু েসানকাল কৰা! েবগাই েসই ঠাইৈলেক পেলাৱা; িকয়েনা তুিম েসই ঠাই েনােপাৱাৈলেক, মই এেকা
কিৰব েনাৱােৰঁা ” েসেয় েসই চহৰখনৰ নাম হ’ল েচাৱৰ*

চেদাম আৰু ঘেমাৰাৰ ধ্বংস
23 েলােট েযিতয়া েচাৱৰ ৈগ পােল েতিতয়া সূযর্ উদয় ৈহিছল 24 েতেনেত িযেহাৱাই আকাশৰ পৰা চেদাম আৰু

ঘেমাৰাৰ ওপৰত গন্ধক আৰু অিগ্ন বষর্াবৈল ধিৰেল 25 েতওঁ েসই নগৰেকইখন, েগােটই সমথল, নগৰৰ সকেলা েলাক
আৰু ভূিমত গজা সকেলা বস্তুেক িবনষ্ট কিৰেল

26 িকন্তু পাছত ৈগ থকা েলাটৰ ভাযর্য্াই পাছফােল উভিট চােল, তােত েতওঁ েলাণৰ এটা স্তম্ভ ৈহ গ’ল 27 অব্রাহােম
অিত পুৱােত উিঠ িয ঠাইত পূবর্েত িযেহাৱাৰ সনু্মখত িথয় ৈহিছল, েসই ঠাইৈল গ’ল 28 েতওঁ তলৰ ফােল চেদাম,
ঘেমাৰা আৰু েগােটই সমতল ভূিমৈল চাই েদিখেল েয অিগ্নকুণ্ডৰ ধঁুৱাৰ দেৰ েসই সকেলা ঠাইৰ পৰা ধঁুৱা উিঠেছ

29 েযিতয়া ঈশ্বেৰ সমথলৰ নগৰেবাৰ িবনষ্ট কিৰেল, েতিতয়া ঈশ্বেৰ অব্রাহামক েসঁাৱৰণ কিৰেল; েতওঁ েলােট য’ত
বাস কিৰিছল, েসই নগৰেবাৰৰ ধ্বংসসূ্তপৰ মাজৰ পৰা েতওঁক বািহৰৈল উিলয়াই পঠােল

30 পাছত েলাটৰ েচাৱৰত থািকবৈল সাহস নহ’ল আৰু েসেয় েতওঁ জীেয়ক দুজনীক লগত ৈল েচাৱৰৰ পৰা ওলাই
পাহাৰত বাস কিৰবৈল উিঠ গ’ল; তাত েতওঁ জীেয়ক দুজনীেৰ ৈসেত এটা গুহাত বাস কিৰেল

31 পাছত ডাঙৰ জীেয়েক সৰু জনীক ক’েল, “আমাৰ িপতৃ বৃদ্ধ ৈহ ৈগেছ এই এেলকাত এেন েকােনা পুৰুষ নাই
েযেয় পৃিথৱীৰ িনয়ম অনুসােৰ আমাৰ লগত সম্বন্ধ কিৰব পােৰ 32 আহঁা, আিম আমাৰ িপতৃক দ্রাক্ষাৰস পান কৰাই
েতওঁৰ লগত শয়ন কেৰঁাহক তােত আিম আমাৰ িপতৃৰ বংশ ৰক্ষা কিৰব পািৰম ” 33 েসই কথা অনুসােৰ েসইিদনা
ৰািত েতওঁেলােক বােপকক দ্রাক্ষাৰস পান কৰাই মতলীয়া কিৰেল তাৰ পাছত ডাঙৰজনীেয় েসামাই ৈগ বােপকৰ লগত
শয়ন কিৰেল; িকন্তু েকিতয়া তাই শুেল আৰু েকিতয়ােনা উিঠ গ’ল েলােট গমেক নাপােল 34 পাছিদনা ডাঙৰজনীেয়
সৰু জনীক ক’েল, “শুনা, েযাৱাকািল ৰািত মই িপতৃৰ লগত শয়ন কিৰেলঁা; আহঁা আিজ ৰািতও আিম িপতৃক দ্রাক্ষাৰস
পান কৰাওঁ আৰু তুিম েসামাই ৈগ েতওঁৰ লগত শয়ন কিৰবা তােত িপতৃৰ পৰা আিম আমাৰ বংশ ৰক্ষা কিৰব পািৰম ”
35 এইদেৰ েসইিদনা ৰািতও েতওঁেলােক িনজৰ বােপকক দ্রাক্ষাৰস পান কৰােল আৰু সৰু জীেয়েক ৈগ বােপকৰ লগত
শয়ন কিৰেল; িকন্তু েকিতয়া েয েতওঁৰ ওচৰত শুেল আৰু েকিতয়ােনা উিঠ গ’ল, তাক েলােট গম নাপােল

36 এইদেৰ েলাটৰ দুেয়া জনী জীেয়ক িনজ বােপকৰ দ্বাৰা গভর্ ৱতী হ’ল 37 পাছত ডাঙৰজনীৰ এিট পুত্র হ’ল আৰু
েতওঁ তাৰ নাম েমাৱাব† ৰািখেল; এই েমাৱােবই বতর্ মানৰ েমাৱাবীয়াহঁতৰ‡ আিদিপতৃ 38 পাছত সৰুজনীেয়ও এিট পুত্র
প্রসব কিৰেল আৰু তাৰ নাম িবন-অিম্ম হ’ল; েতওঁ বতর্ মানৰ অেম্মানীয়াহঁতৰ আিদিপতৃ

20 অধয্ায়
ৰজা অবীেমলক

1অব্রাহােম পূবর্ৰ ঠাই এিৰ েনেগভ েদশৰ ফােল গ’ল তাত েতওঁ কােদচ আৰু চূৰৰ মাজৰ এঠাইত থািকবৈল ল’েল;
েসই গৰাৰ নগৰত েতওঁ প্রবাসী আিছল 2 তাত অব্রাহােম িনজৰ ভাযর্া চাৰাৰ িবষেয় ক’েল, “এওঁ েমাৰ ভনী ” েসেয়
েসই ঠাইৰ ৰজা অবীেমলেক মানুহ পঠাই চাৰাক ৈল গ’ল 3 িকন্তু ৰািত ঈশ্বেৰ সেপানত অবীেমলকৰ ওচৰৈল আিহ
ক’েল, “েচাৱা, িয মিহলাগৰাকীক তুিম ৈল আিনছা, েতওঁৰ কাৰেণ েতামাৰ মৃতুয্ অিনবাযর্ িকয়েনা েতওঁ এজন পুৰুষৰ
ভাযর্া ”

4অবীেমলেক িকন্তু েতিতয়াও চাৰাৰ ওচৰৈল েযাৱা নািছল; েসেয় েতওঁ ক’েল, “েহ প্রভু, অপৰাধ নকিৰেলও আপুিন
এটা সৎ জািতক সংহাৰ কিৰব েন? 5 েসই েলাকজেন জােনা িনেজই েমাক েকাৱা নািছল ‘তাই েমাৰ ভনী’ বুিল? এেনিক
েসই মিহলাগৰাকীেয়ও ৈকিছল, ‘েতওঁ েমাৰ ককাই’ বুিল মই েমাৰ সৰল মেনেৰ আৰু িনেদর্ াষী হােতেৰেহ এই কাম
কিৰেলঁা ” 6 েতিতয়া ঈশ্বেৰ সেপানত েতওঁক ক’েল, “হয়, মই জােনা েয তুিম সৰল মেনেৰই এই কাম কিৰলা আৰু
* 19 অধয্ায়:22 সৰু চহৰ † 19 অধয্ায়:37 েমাৱাব িপতৃৰ পৰা ‡ 19 অধয্ায়:37 েমাৱাবীয়াহঁতৰ আমাৰ বংশৰ সন্তান
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েসই কাৰেণই েমাৰ অিহেত পাপ নকৰাৈক েতামাক ৰািখেলঁা; েতওঁক স্পশর্ কিৰবৈল েতামাক িনিদেলঁা 7 গিতেক েসই
পুৰুষৰ ভাযর্াক এিতয়া ওভটাই িদয়া; িকয়েনা েসই েলাকজন এজন ভাববাদী েতওঁ েতামাৰ অেথর্ প্রাথর্না কিৰব আৰু
তুিম জীবা িকন্তু যিদ েতওঁক উভটাই িনিদয়া, েতেন্ত ইয়ােক জািনবা েয তুিম আৰু েতামাৰ েলাকসকলৰ সকেলােৰ
অৱেশয্ই মৃতুয্ হ’ব ”

8 পাছিদনা অবীেমলেক অিত ৰািতপুৱােত উিঠ িনজৰ দাসেবাৰক ওচৰৈল মািত এই সকেলা কথা ক’েল এই কথা
শুিন েলাকসকলৰ অিতশয় ভয় লািগল 9 েতিতয়া অবীেমলেক অব্রাহামক মািত আিন ক’েল, “আপুিন আমাৰ লগত
এইেটা িক কাম কিৰেল? মইেনা আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ িক েদাষ কিৰেলঁা েয আপুিন েমাক আৰু েমাৰ ৰাজয্ক ইমান ডাঙৰ
এক মহাপাপত েপলােল েমাৈল এই ধৰণৰ বয্ৱহাৰ কৰা আেপানাৰ মুেঠই উিচত েহাৱা নাই ”

10 অবীেমলেক অব্রাহামক পুনৰ ক’েল, “আপুিন িক ভািৱ এেন কাযর্ কিৰেল?” 11 েতিতয়া অব্রাহােম ক’েল, “মই
ভািৱিছেলা, এই ঠাইৰ েলাকসকলৰ ঈশ্বৰৰ প্রিত িনশ্চেয় ভয়-ভীিত নাই; েসেয় েমাৰ ভাযর্য্াক পাবৈল েতওঁেলােক েমােকই
বধ কিৰব’ 12 তাৰ বািহেৰও বাস্তিৱকত েতওঁ েমাৰ ভনীও হয়; আমাৰ মাতৃ েবেলগ হ’েলও েতওঁৰ আৰু েমাৰ িপতৃ
এেক এেতেক েতওঁ েমাৰ ভাযর্য্া হ’ল 13 ঈশ্বেৰ েযিতয়া েমাক েমাৰ িপতৃৰ ঘৰ তয্াগ কিৰবৈল িদেল আৰু েমাক
এঠাইৰ পৰা আন ঠাইৈল ভ্রমণ কৰাই ৈল ফুৰােল, েতিতয়া মই েমাৰ ভাযর্য্াক ৈকিছেলঁা, ‘েমাৰ ভাযর্য্া িহচােব তুিম েমাৈল
এই িবশ্বস্ততা প্রকাশ কিৰবা: আিম িয ঠাইৈলেক যাম, তুিম েমাক েতামাৰ ককাই বুিল পিৰচয় িদবা’ ”

14 তাৰ পাছত অবীেমলেক িকছুমান েমৰ-ছাগ, গৰু আৰু দাস-দাসীক আিন অব্রাহামক িদেল আৰু তাৰ লগেত েতওঁৰ
ভাযর্া চাৰােকা ওভটাই িদেল 15 অবীেমলেক ক’েল, “েচাৱা, েমাৰ েদশখেনই আেপানাৰ আগত আেছ; আেপানাৰ িয
ঠাইেত ভাল লােগ, তােত িনগাজীৈক থাকক ” 16 েতওঁ চাৰােকা ক’েল, “েচাৱা, েতামাৰ ককােয়ৰাক মই এক হাজাৰ
ৰূপ িদেছঁা; ইেয়ই েতামাৰ লগেত সকেলা েলাকৰ সনু্মখত েতামাৰ িবৰুেদ্ধ েহাৱা অপৰাধ ঢািকবৈল কৰা ৈহেছ েতামাৰ
েকােনা েদাষ নাই ”

17 তাৰ পাছত অব্রাহােম ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল েতিতয়া অবীেমলক, েতওঁৰ ভাযর্া, আৰু েতওঁৰ আন আন
দাসীসকেল যােত সন্তান লাভ কিৰবৈল সক্ষম হ’ব পােৰ, ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেল 18 িকয়েনা িযেহাৱাই
অব্রাহামৰ ভাযর্া চাৰাৰ কাৰেণ অবীেমলকৰ ঘৰত থকা সকেলা মিহলাৰ সন্তান ধাৰণৰ ক্ষমতা সমূ্পণর্ভােৱ বন্ধ কিৰিছল

21 অধয্ায়
ইচহাকৰ জন্ম

1 িযেহাৱাই িনজৰ কথাৰ দেৰ চাৰাৈল অনুগ্রহ কিৰেল আৰু চাৰাৈল িয কিৰব বুিল ৈকিছল েতওঁ তাক িসদ্ধ কিৰেল
2 চাৰা গভর্ ৱতী হ’ল অব্রাহামৰ অিত বৃদ্ধ বয়সত চাৰাই েতওঁৈল এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল ঈশ্বেৰ প্রিতজ্ঞা কৰাৰ সময়েত
েসই পুত্রৰ জন্ম হ’ল 3 অব্রাহােম চাৰাই প্রসৱ কৰা এই পুত্রৰ নাম “ইচহাক” ৰািখেল 4 ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা অনুসােৰ
অব্রাহােম আঠ িদনৰ িদনা িনজ পুত্র ইচহাকৰ চুন্নৎ কিৰেল

5 পুত্র ইচহাকৰ জন্মৰ সময়ত অব্রাহামৰ বয়স ৈহিছল এশ বছৰ 6 চাৰাই ক’েল, “পূেবর্ িনঃসন্তান েহাৱাৰ বােব যিদও
মই দুখী আিছেলঁা, ঈশ্বেৰ েমাৰ মুখত আনন্দৰ হঁািহ* িদেল; েতওঁ িয কিৰেল েসই কথা শুনা প্রিতজেনও েমােৰ ৈসেত
হঁািহব ” 7 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “ইয়াৰ আগেত েকােনােৱ জােনা অব্রাহামক ক’ব পািৰেলেহঁেতন েয মই এিদন সন্তানক
িপয়াহ খুৱাম? িকয়েনা মই এিতয়া েতওঁৰ বুঢ়া কালত েতওঁৈল এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেলঁা ”

হাগাৰ আৰু ইশ্মােয়লক বািহৰ কিৰ িদয়া
8 ইচহাক ক্রেম ডাঙৰ হ’বৈল ধিৰেল আৰু েতওঁৰ িপয়ােহা এৰুৱােল িপয়াহ এৰুৱাৰ িদনা অব্রাহােম এক বৰেভাজ

পািতেল 9 এিদন চাৰাই েদিখেল েয হাগাৰৰ পুত্র ইশ্মােয়েল ইচহাকক ইিতিকং কিৰেছ 10 তােক েদিখ চাৰাই অব্রাহামক
ক’েল, “তুিম এই িমচৰীয়া দাসী আৰু তাইৰ পুেতকক েখিদ িদয়া! মই িনিবচােৰঁা েয আমাৰ ইচহাকৰ ৈসেত েসই দাসীৰ
পুত্র উত্তৰািধকাৰৰ ভাগী হওঁক ”

11 পুত্র ইশ্মােয়লৰ িবষেয় এই কথা শুিন অব্রাহােম মনত অিতশয় েবজাৰ পােল 12 িকন্তু ঈশ্বেৰ অব্রাহামক ক’েল,
“েতামাৰ ল’ৰা ইশ্মােয়ল কাৰেণ আৰু েতামাৰ দাসীৰ কথা ভািৱ মনত েবজাৰ নকিৰবা চাৰাই েকাৱা কথােবাৰ শুিন তুিম
েসইদেৰ কাযর্ কৰা; িকয়েনা ইচহাকৰ দ্বাৰােয়ই েতামাৰ বংশধৰসকলৰ নামাকৰণ হ’ব 13 েসই দাসীৰ পুত্রৰ েযােগিদও
মই এক জািত উৎপন্ন কিৰম, কাৰণ েতেৱঁা েতামােৰই বংশৰধৰ ”

* 21 অধয্ায়:6 অথর্াৎ ইচহাক, ইচহাকৰ অথর্ হল হািহ
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14 িপছিদনা অব্রাহােম িনেচই পুৱােত উিঠ িকছু িপঠা আৰু ছােলেৰ ৈতয়াৰী পানী ভৰা এটা েমানা ৈল হাগাৰৰ কান্ধত
তুিল িদেল তাৰ পাছত ইশ্মােয়লেকা েশাধাই িদ েতওঁেলাক দুেয়ােকা িবদায় িদেল; পাছত দুেয়া আঁতিৰ গ’ল আৰু
েবৰ-েচবাৰ মৰুপ্রান্তৰত ভ্রিম ফুিৰেল

15 েযিতয়া ছালৰ েমানাৰ পানী েশষ ৈহ গ’ল, েতিতয়া হাগােৰ ল’ৰােটাক এটা েজােপাহাৰ তলত শুৱাই হ’ল 16 তাৰ
পাছত অলপ আতঁৰেত, প্রায় এটা কঁাড় মািৰেল েযাৱা দূৰত্বমানৈল ৈগ হাগাৰ বিহ থািকল “ল’ৰাৰ মৃতুয্ মই চকুেৰ চাই
থািকব েনাৱােৰা,” বুিল ৈক েতওঁ তােত বিহ উচুিপ উচুিপ† কািন্দবৈল ধিৰেল 17 ল’ৰািটৰ কােন্দান ঈশ্বৰৰ কাণত পৰাত
ঈশ্বৰৰ দূেত আকাশৰ পৰা হাগাৰক মাত িদেল; দূেত ক’েল, “হাগাৰ, েতামাৰ িক ৈহেছ? ভয় নকিৰবা; িকয়েনা তাত
পিৰ থকা েতামাৰ ল’ৰাৰ কােন্দান ঈশ্বেৰ শুনা পাইেছ 18 তুিম উঠা আৰু ল’ৰািটক তুিল ৈল শান্ত কৰাত সহায় কৰা;
িকয়েনা মই েতওঁৰ েযােগিদ এক মহাজািত উৎপন্ন কিৰম ” 19 তাৰ পাছেত ঈশ্বেৰ হাগাৰৰ চকু মুকিল কৰাত েতওঁ এটা
কুৱঁা েদখা পােল; েতিতয়া হাগােৰ েসই কুৱঁাৰ কাষৈল ৈগ িনজৰ ছালৰ েমানােটাত পানী ভৰাই ল’ৰাক পান কৰােল
20 ঈশ্বৰ েসই ল’ৰাৰ লগত থািকল আৰু েতওঁ ডাঙৰ হ’বৈল ধিৰেল েতওঁ মৰুপ্রান্তৰত বাস কিৰেল আৰু এজন ধনুদ্ধর্ ৰ
হ’ল 21 পাৰণ নামৰ এক মৰুপ্রান্তৰত েতওঁ বসিত কিৰবৈল ধিৰেল; পাছত িমচৰ েদশৰ এজনী েছাৱালীক েতওঁৰ বােব
ভাযর্য্া কিৰ মােক িবয়া পািত িদেল

ৰজা অবীেমলকৰ ৈসেত অব্রাহামৰ চুিক্ত
22 েসই সময়ত অবীেমলক আৰু েতওঁৰ ৈসনয্দলৰ েসনাপিত ফীেখােল অব্রাহামৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “আেপানাৰ

সকেলা কাযর্েত ঈশ্বৰ আেপানাৰ সংগত আেছ 23 েসইবােব ঈশ্বৰৰ নামত আপুিন এিতয়া েমাৰ ওচৰত এই শপত খাওঁক
েয, েমাৰ অথবা েমাৰ সন্তান সকলৰ ৈসেত নাইবা েমাৰ বংশধৰসকলৰ কােৰা লগত আপুিন ছলনাৰ কাযর্ নকিৰব মই
েযেনৈক আেপানাৰ প্রিত িবশ্বস্ততােৰ বয্ৱহাৰ কিৰেছঁা, িঠক েতেনৈক আপুিনও েমাৰ ৈসেত আৰু িয েদশত আপুিন বাস
কিৰ আেছ, েসই েদশৰ প্রিতও িবশ্বস্ততােৰ বয্ৱহাৰ কিৰব ” 24 অব্রাহােম ক’েল, “হয়, মই শপত খাইেছঁা ” 25 িকন্তু
েতওঁ এটা কুৱঁাৰ িবষেয় অিভেযাগ কিৰ অবীেমলকক ক’েল েয অবীেমলকৰ দাসেবােৰ েসইেটা বেলেৰ েতওঁৰ পৰা
অিধকাৰ কিৰ ৈলেছ 26 েতিতয়া অবীেমলেক ক’েল, “এই কাম েকােন কিৰেল তাক মই নাজােনা; এই কথা আেগেয়
আপুিন েমাক জেনাৱাও নাই মই আিজৈলেক এই কথা শুনা নািছেলা, এিতয়ােহ শুিনেলা ”

27 তাৰ পাছত অব্রাহােম িকছুমান েমৰ-ছাগ আৰু গৰু আিন অবীেমলকক িদেল আৰু দুেয়াজেন এক চুিক্ত কিৰেল
28 পাছত অব্রাহােম িনজৰ েমৰ-ছাগৰ জাকৰ পৰা সাতজনী মাইকী েমৰ-ছাগৰ েপাৱািল েবেলগ কিৰ হ’ল 29 তােক
েদিখ অবীেমলেক অব্রাহামক সুিধেল, “আপুিন এই সাতজনী মাইকী েমৰ-ছাগৰ েপাৱািল েবেলেগ েয ৈথেছ, তাৰ
কাৰণেটা িক?” 30 েতওঁ ক’েল, “আপুিন েমাৰ হাতৰ পৰা এইেবাৰ গ্রহণ কিৰেলেহ েমাৰ বােব ই প্রমািণত হ’ব েয এই
কুৱঁােটা মই খািন্দিছেলা ”

31 েসই ঠাইেত েতওঁেলাক দুেয়ােয় এক শপত েলাৱাৰ বােব েতওঁ েসই ঠাইৰ নাম েবৰ-েচবা‡ ৰািখেল 32 এইদেৰ
েতওঁেলােক েবৰ-েচবাত চুিক্ত কৰাৰ পাছত অবীেমলক আৰু েতওঁৰ েসনাপিত ফীেখাল পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশৈল উভিট
গ’ল 33 অব্রাহােম েবৰ-েচবাত িযেহাৱা অথর্াৎ েসই অনন্তকালৰ ঈশ্বৰৰ নােমেৰ প্রাথর্না কিৰেল েতওঁ েসই ঠাইত
এেজাপা ঝাওঁ গছ ৰুেল 34 অব্রাহাম পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশত বহুিদন ধিৰ িবেদশীৰূেপ থািকল

22 অধয্ায়
অব্রাহামৰ মহা পৰীক্ষা

1 এইেবাৰ ঘটনাৰ পাছত ঈশ্বেৰ অব্রাহামক পৰীক্ষা কিৰেল ঈশ্বেৰ েতওঁক “অব্রাহাম!” বুিল মতাত অব্রাহােম ক’েল,
“এইয়া, মই আেছঁা ” 2 েতিতয়া ঈশ্বেৰ ক’েল, “তুিম েপ্রম কৰা েতামাৰ একমাত্র পুত্র ইচহাকক ৈল েমািৰয়া েদশৈল
েযাৱা; তাত িয পাহাৰেটাৰ কথা মই েতামাক কম, তাৰ ওপৰেত তুিম ল’ৰাক েহামবিলৰূেপ উৎসগর্ কৰাৈগ ”

3 েসেয়, অব্রাহােম ৰািতপুৱােত উিঠ িনজৰ গাধৰ িপিঠত আসন সজােল তাৰ পাছত পুত্র ইচহাক আৰু দুজন যুবক
দাসেকা লগত ল’েল েতওঁ েহামবিল উৎসগর্ৰ কাৰেণ কােঠা কািট ল’েল আৰু ঈশ্বেৰ িয ঠাইৰ কথা েতওঁক ৈকিছল
েসই ঠাইৈল যাত্রা কিৰেল 4 িতন িদনৰ িদনা অব্রাহােম চকু তুিল চাই দূৈৰৰ পৰাই েসই ঠাই েদখা পােল 5 েতিতয়া
অব্রাহােম িনজৰ দাস দুজনক ক’েল, “েতামােলাক গাধেটােৰ ৈসেত ইয়ােত থাকা; মই আৰু েমাৰ ল’ৰাই েসই ঠাইৈলেক
যাওঁ; তাত আমাৰ প্রাথর্না েশষ কিৰ েতামােলাকৰ ওচৰৈল পুনৰ উলিট আিহম ” 6 এইবুিল ৈক অব্রাহােম েহামবিলৰ
কাঠিখিন েতওঁৰ পুত্র ইচহাকৰ কান্ধত িদ অিগ্ন আৰু ছুৰীখন িনজৰ হাতত ল’েল তাৰ পাছত েতওঁেলাক দুেয়া এেকলেগ
† 21 অধয্ায়:16 িকছুমান অনুিলিপত আেছ, লৰাজেন িচঞিৰ কািন্দবৈল ধিৰেল ‡ 21 অধয্ায়:31 অথর্াৎ “শপতৰ কুৱঁা”, তােত সাতটা কুৱঁা
আিছল
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েখাজকঁািঢ় যাবৈল ধিৰেল 7 েতিতয়া ইচহােক েতওঁৰ িপতৃ অব্রাহামক মািতেল, “েহ েমাৰ িপতৃ ” তােত অব্রাহােম
ক’েল, “েমাৰ েবাপা, মই ইয়ােত আেছঁা ” িস ক’েল, “েহামবিল উৎসগর্ৰ কাৰেণ চাওঁক জুই আৰু কাঠ আেছ,
িকন্তু েমৰ-ছাগৰ েপাৱািল ক’ত?” 8 অব্রাহােম ক’েল, “েবাপা, েহামবিলৰ কাৰেণ ঈশ্বেৰ িনেজই েমৰ-ছাগ েপাৱািল
েযাগাব ” এইদেৰ কথা পািত পািত েতওঁেলাক দুেয়া এেকলেগ আগুৱাই গ’ল

9 পাছত িয ঠাইৰ কথা ঈশ্বেৰ অব্রাহামক ৈকিছল, েতওঁেলােক ৈগ েসই ঠাই পােল আৰু েসই ঠাইেত অব্রাহােম
এটা যজ্ঞেবিদ িনম্মর্াণ কিৰ তাৰ ওপৰত কাঠ সজাই হ’ল তাৰ পাছত িনজৰ পুত্র ইচহাকক বািন্ধ যজ্ঞেবিদৰ কাঠৰ
ওপৰত হ’ল 10 েতিতয়া অব্রাহােম িনজ পুত্রক বধ কিৰবৈল ছুৰীখন হাতত ল’েল 11 েতেন সময়েত আকাশৰ পৰা
িযেহাৱাৰ দূেত েতওঁক মািত ক’েল, “অব্রাহাম, অব্রাহাম!” েতওঁ ক’েল, “এইয়া মই আেছঁা ” 12 দূেত ক’েল, “তুিম
ল’ৰােটাৰ গাত হাত িনিদবা আৰু তাৰ এেকা হািন নকিৰবা; িকয়েনা তুিম েয ঈশ্বৰৰ ভয়কাৰী েলাক, েসই িবষেয় মই
এিতয়া জািনেছঁা; কাৰণ তুিম েতামাৰ এেকিট পুত্রেকা েমাৰ বােব বিল িদবৈল অসন্মত নহেল ” 13 েতিতয়া অব্রাহােম
চকু তুিল চাই িনজৰ পাছফােল এটা মতা েমৰ-ছাগক েদখা পােল আৰু তাৰ িশংেকইটা েজােপাহাৰ মাজত জপিটয়াই
লািগ আিছল অব্রাহােম ৈগ েসই েমৰ-ছাগেটা আিন িনজৰ পুত্রৰ সলিন তােক েহামবিল উৎসগর্ কিৰেল 14 তাৰবােব
অব্রাহােম েসই ঠাইৰ নাম িযেহাৱা-িযিৰ* ৰািখেল; েসেয় আিজও েলােক এইবুিল কয়, “িযেহাৱাৰ পাহাৰত িযেহাৱােয়
েযাগাই িদব ”

15 পাছত ঈশ্বৰৰ দূেত আকাশৰ পৰা পুনৰ মাত লগােল 16 েতওঁ ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘তুিম েতামাৰ
পুত্র, এেকিট পুত্রেকা েমাৰ বােব বিলদান িদবৈল অসন্মত নহেল আৰু িযেহতু তুিম এই কাযর্ কিৰলা, েসেয় মই িনজ
নােমেৰ শপত খাই ৈকেছা েয, 17 মই িনশ্চয় েতামাক আশীব্বর্াদ কিৰম; আকাশৰ তৰােবাৰৰ দেৰ আৰু সাগৰৰ তীৰত
থকা বািলৰ দেৰ েতামাৰ বংশ অিতশয় ৰূেপ বৃিদ্ধ কিৰম; েতামাৰ বংশৰ েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ শত্রুেবাৰৰ নগৰৰ
দুৱাৰ জয় কিৰব 18 েতামাৰ বংশৰ েযােগিদেয়ই পৃিথৱীৰ সমুদায় জািত আশীব্বর্াদ প্রাপ্ত হ’ব; তুিম েমাৰ কথা পালন
কিৰলা বােবই েতেন হ’ব ”

19 পাছত অব্রাহাম িনজৰ দাসেবাৰৰ ওচৰৈল উভিট আিহল আৰু সকেলা এেকলেগ েবৰ-েচবাৈল ঘূিৰ গ’ল; এই
েবৰ-েচবােত অব্রাহােম বাস কিৰিছল

অব্রাহামৰ ককােয়ক নােহাৰৰ বংশধৰ
20 এইেবাৰ ঘটনাৰ পাছত অব্রাহােম এই কথা শুিনবৈল পােল, “েতামাৰ ককাই নােহাৰৰ ভাযর্য্া িমল্কােৰা সিত-সন্তিতৰ

জন্ম হ’ল ” 21 েতওঁেলাক হ’ল েতওঁৰ বৰ পুেতক উচ; তাৰ পাছত ভােয়ক বুজ আৰু কমেৱলৰ জন্ম হ’ল কমেৱলৰ
পুত্রৰ নাম আিছল অৰাম 22অনয্ানয্ সন্তান সকল েকচদ, হেজা, িপলদচ, িফদলফ, আৰু বেথােৱল 23এই বেথােৱলৰ
েছাৱালীৰ নাম িৰেবকা আিছল িমল্কাই অব্রাহামৰ ককােয়ক নােহাৰৈল এই আঠজনক প্রসৱ কিৰেল 24 নােহাৰৰ
এগৰাকী উপপত্নী আিছল তাইৰ নাম আিছল েৰামা তাই েটবহ, গহম, তহচ, আৰু মাখা এইসকলক প্রসৱ কিৰেল

23 অধয্ায়
চাৰাৰ মৃতুয্ আৰু েতওঁক ৈমদাম িদয়া

1 চাৰা এশ সাতাইশ বছৰ কাল জীয়াই আিছল এেয় আিছল চাৰাৰ জীৱনৰ আয়ুসৰ কাল 2 কনান েদশৰ িকিৰয়ৎ-
অব্বর্ নগৰত অথর্াৎ িহেব্রাণত েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল; তােত অব্রাহােম চাৰাৰ কাৰেণ কািন্দ কািন্দ েশাক কিৰেল 3 পাছত
অব্রাহােম েতওঁৰ মৃত ভাযর্য্াৰ ওচৰৰ পৰা উিঠ ৈগ েসই ঠাইৰ েহতৰ সন্তান সকলক ক’েল, 4 “মই আেপানােলাকৰ
মাজত এজন িবেদশী িহচােব বাস কিৰেছঁা েসেয়, দয়া কিৰ আেপানােলাকৰ মাজৰ এেডাখৰ স্থান আমাৰ অিধকাৰত
িদয়ক যােত মই েমাৰ মৃতকক ৈমদাম িদব পােৰঁা ” 5 েতিতয়া েহতৰ সন্তান সকেল অব্রাহামক উত্তৰ িদ ক’েল, 6 “েহ
মািলক, আমাৰ কথা শুনক; আপুিন আমাৰ মাজত ঈশ্বৰৰ এজন িনযুক্ত ৰজা স্বৰূপ; আমাৰ ৈমদামেবাৰৰ আটাইতৈক
উত্তমেটা িনবর্াচন কিৰ তােতই আেপানাৰ মৃতকক ৈমদাম িদয়ক আেপানাৰ মৃতকক ৈমদাম িদবৰ কাৰেণ আমাৰ মাজৰ
েকােনও িনজৰ ৈমদামস্থান এিৰ িদবৈল আপিত্ত নকিৰব ”

7 েতিতয়া অব্রাহােম উিঠ েসই েদশৰ েলাকসকলৰ অথর্াৎ েহতৰ বািসন্দাসকলৰ আগত নতিশেৰ প্রিণপাত কিৰেল
8 েতওঁেলাকৰ ৈসেত কথা-বতৰা ৈহ ক’েল, “েমাৰ মৃতকৰ ৈমদাম িদবৈল েতামােলাক েয সন্মত ৈহছা এই কাৰেণ

েমাৰ কথা শুনা েমাৰ ৈহ েচাহৰৰ পুত্র ইেফ্রাণৰ ৈসেত আেলাচনা কৰা 9 পথাৰৰ মুৰত িযেটা মকেপলাৰ গুহা আেছ
েসইেটা মই িকিনবৈল িবছােৰা, ইেফ্রাণ েসই গুহাৰ গৰাকী েসেয় িয মূলয্ হয় সকেলা মই পিৰেশাধ কিৰম মই িবছােৰা
েমাৰ পত্নীৰ ৈমদামৰ বােব েয এই ঠাই িকিন ৈলেছঁা তাৰ সাক্ষী আেপানােলাক হ’ব ”
* 22 অধয্ায়:14 অথর্াৎ িযেহাৱাই েযাগাব
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10 েতিতয়া েহতৰ সন্তান সকলৰ মাজত ইেফ্রাণ বিহ আিছল েহতৰ সন্তান সকল আৰু নগৰৰ প্রেৱশ দুৱােৰিদ
েসােমাৱা সকেলােৱ শুনাৈক, িহত্তীয়া ইেফ্রােণ অব্রাহামক উত্তৰ িদ ক’েল, 11 “নহয়, েমাৰ মািলক, েমাৰ কথা শুনক,
পথাৰ খন মই আেপানাক িদেছঁা আৰু তাত থকা গুহােটা মই আেপানাক িদেছঁা; মই স্ব-জাতীয় সকলৰ সাক্ষােতই
আেপানাক িদেছঁা; যােত আেপানাৰ ইচ্ছামেত িনজ পত্নীক ৈমদাম িদেয় ”

12 তােত অব্রাহােম েসই বািসন্দাসকলৰ আগত নতিশেৰ প্রিণপাত কিৰেল 13আৰু বািসন্দাসকেল শুনাৈক ইেফ্রাণক
ক’েল, িকন্তু “মই েসই মািটৰ উিচত দাম আেপানাক িদবৈল িবচােৰা মই িদয়া দাম অনুগ্রহ কিৰ আপুিন গ্রহণ কৰক,
পাছত মই েসই ঠাইত েমাৰ মৃত পত্নীক ৈমদাম িদম ”

14 েতিতয়া ইেফ্রােণ অব্রাহামক উত্তৰ িদ ক’েল, 15 “েহ েমাৰ মািলক, েমাৰ কথা শুনক, চািৰশ েচকল* ৰূপৰ
মািট; আেপানাৰ আৰু েমাৰ মাজত িসেনা িক বস্তু? এেতেক আেপানাৰ মৃতকৰ ৈমদাম িদয়কৈগ ” 16 পাছত অব্রাহােম
ইেফ্রাণৰ কথাত মািন্ত ৈহ, েহতৰ সন্তান সকেল শুনাৈক েতওঁ িয ৰূপৰ কথা ৈকিছল, েসই চািৰ শ েচকল ৰূপ বণীয়াহঁতৰ
দ্বাৰাই জুিখ েতওঁক িদেল

17 মিম্রৰ সনু্মখত মকেপলাত ইেফ্রাণৰ িয পথাৰ আিছল, েসই পথাৰ আৰু তাত থকা গুহা আৰু েসই পথাৰৰ
আটাইেবাৰ গছ, তাৰ চািৰও সীমাৰ িভতৰত থকা গছ, এই সকেলােত, 18 েহতৰ সন্তান সকল, তাৰ নগৰৰ দুৱােৰিদ
েসােমাৱা সকেলােৰ আগেত অব্রাহামৰ স্বত্বািধকাৰ িনশ্চয় কৰা হ’ল 19 পােছ অব্রাহােম কনান েদশৰ মিম্রৰ অথর্াৎ
িহেব্রাণৰ সনু্মখত থকা মকেপলাৰ পথাৰৰ গুহাত েতওঁৰ ভাযর্া চাৰাক ৈমদাম িদেল 20 এই দেৰ ৈমদামৰ ঠাই অিধকাৰৰ
অেথর্, েসই পথাৰ আৰু তাত থকা গুহাত, েহতৰ সন্তান সকলৰ দ্বাৰাই অব্রাহামৰ স্বত্বািধকাৰ িস্থৰ কৰা হ’ল

24 অধয্ায়
ইচহাকৰ িবয়া

1অব্রাহাম অিতশয় বৃদ্ধ অৱস্থাৈল জীয়াই আিছল আৰু িযেহাৱাই সকেলােত অব্রাহামক আশীব্বর্াদ কিৰিছল 2পাছত
অব্রাহােম সকেলা কাযর্ পিৰচালনা কৰা ঘৰৰ বৃদ্ধ দাসক ক’েল, “িবনয় কেৰঁা, তুিম েমাৰ কৰঙনৰ তলত হাত িদয়া
3 মই েতামাক স্বগর্ আৰু পৃিথৱীৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপত িদেছা এই িয কনানীয়া েলাকৰ মাজত বাস কিৰেছঁা,
তুিম েমাৰ পুত্রৰ িবয়াৰ বােব ইহঁতৰ েকােনা েছাৱালী নািনবা, 4 তুিম েমাৰ েদশত থকা জ্ঞািতসকলৰ ওচৰৈল ৈগ েমাৰ
পুত্র ইচহাকৰ িবয়াৰ বােব েছাৱালী িবচািৰ ইয়াৈল ৈল আিনবা ”

5 েতিতয়া েসই দােস েতওঁক ক’েল, “যিদ েকােনা েছাৱালী েমাৰ লগত এই েদশৈল আিহবৈল মািন্ত নহয়? পাছত
আপুিন িয েদশৰ পৰা ওলাই আিহল, মই আেপানাৰ পুত্রক ৈল আেকৗ েসই েদশৈল যাম েন?” 6 অব্রাহােম েতওঁক
ক’েল, “সাৱধান েহাৱা, তুিম েমাৰ পুত্রক েসই েদশৈল েকিতয়াও ওেলাটাই িনিনবা! 7 স্বগর্ৰ প্রভু স্বয়ং ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
েমাৰ িপতৃৰ জন্মভূিমৰ পৰা েমাক সপিৰয়ােল ৈসেত ইয়াৈল* ৈল আিহল আৰু মই েতামাৰ বংশক এই েদশ িদম বুিল
েমাৰ আগত শপত কিৰেল, স্বগর্ৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামাৰ আেগ আেগ িনজ দূত পঠাই িদব; তােত তুিম েমাৰ পুত্রৰ
িনিমেত্ত েসই ঠাইৰ পৰাই েছাৱালী আিনব পািৰবা

8 যিদ েকােনা েছাৱালী েতামাৰ লগত আিহবৈল মািন্ত নহয়, েতেন্ত তুিম এই শপতৰ পৰা মুক্ত হ’বা; িকন্তু েমাৰ পুত্রক
হ’েল তাৈল পুনৰাই িনিনবা ” 9 তােত, েসই দােস িনজ প্রভু অব্রাহামৰ কৰঙনৰ তলত হাত িদ, েসই িবষেয় েতওঁৰ
আগত শপত কিৰেল

পাত্রীৰ সন্ধানত েযাৱা
10 পাছত েসই দােস িনজ প্রভুৰ উটেবাৰৰ মাজৰ দেহাটা উট লগত ল’েল; আৰু িনজ প্রভুৰ পৰা সকেলা ধৰণৰ উত্তম

উত্তম বস্তুৰ অলপ ৈল েসই ঠাইৰ পৰা অৰাম-নহিৰয়ম†ৰ নােহাৰ নগৰৰ ওচৰ পােল 11 তােত েতওঁ নগৰৰ বািহৰত থকা
কুৱঁাৰ ওচৰৈল গ’ল তােত গধূিল সময়ত মিহলাসকল ওলাই কুৱঁাৰ পানী তুিলবৈল েসই ঠাইৈল আেহ েতওঁ তােতই
উটেবাৰক আঠুকঢ়াই বহাই থ’েল

12 েতিতয়া েসই দােস ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, মই িবনয় কেৰঁা, আিজ েমাক সহায় কিৰ সফল
কৰক েমাৰ প্রভু, অব্রাহামৰ পুত্রৰ বােব এগৰাকী েযাগয্ পাত্রী বািচবৈল সহায় কৰক অনুগ্রহ কিৰ েমাৰ প্রভু অব্রাহমক
এই দয়া কৰক 13 চাওকেচান, মই এই ভুমুকৰ ওচৰত িথয় ৈহ আেছঁা; পাছত েসই নগৰীয়া মানুহৰ েছাৱালীেবাৰ পানী
তুিলবৈল ওলাই আিহব 14 ইচহাকৰ বােব িয গৰাকী েযাগয্ হ’ব েতওঁ যিদ আমাক কলহ নমাই পানী খাবৈল িদেয়
েতিতয়া ‘িবনয় কেৰঁা তুিম কলহ নমাই েমাক পানী খাবৈল িদয়া’, এই কথা মই িয েছাৱালীক ক’ম, েসই েছাৱালীেয় যিদ
* 23 অধয্ায়:15 প্রায় 4 িকেলাগ্রাম 600 গ্রাম, েসই সময়ত ই আিছল েদৰ বছৰৰ দৰমহা * 24 অধয্ায়:7 িয ঠাইত অব্রাহাম জিন্মিছল, েসই ঠাইৰ
পৰা † 24 অধয্ায়:10 েমচেপােটিচয়াম
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কয়, ‘খাওক আৰু আেপানাৰ উটেবাৰেকা খুৱাওঁক’, েতেন্ত েসই েছাৱালী জনীেয়ই আেপানাৰ দাস ইচহাকৰ কাৰেণ
আেপানাৰ িনৰূিপত কনয্া হওক; আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই েয েমাৰ প্রভুৈল আপুিন দয়া কিৰেছ, েসই িবষেয় মই জািনম ”

এগৰাকী েযাগয্ পাত্রী েপাৱা গ’ল
15 পাছত েতওঁ প্রাথর্না েশষ কৰাৰ আগেত, িৰেবকাই কান্ধত কলহ ৈল বািহৰৈল ওলাই আিহল িৰেবকা অব্রাহামৰ

ভাই নােহাৰৰ ভাযর্া িমল্কাৰ পুেতক বেথােৱলৰ জীেয়ক 16 েসই যুৱতী েদখাত পৰম সুন্দৰী আৰু েকােনা পুৰুষৰ ৈসেত
সংস্পশর্ নথকা কুমাৰী আিছল তাই ভুমুকৈল নািম কলহ ভৰাই উিঠ আিহল 17 এেনেত, দাসজেন লিৰ ৈগ, তাইেৰ
ৈসেত সাক্ষাত কিৰ ক’েল, “িবনয় কেৰঁা, েতামাৰ কলহৰ পৰা েমাক অলপমান পানী খাবৈল িদয়া ” 18 তােত তাই
ক’েল, “আপুিন খাওঁক,” এই বুিল তাই হাতত ৈল অহা কলহেটা নমাই থেল আৰু েসই দাসক পানী খাবৈল িদেল
19এেনদেৰ পানী খুৱাই অঁেতাৱাৰ পাছত তাই ক’েল, “আৰুআেপানাৰ উটেবােৰও পানী খাই নুঠাৈলেক মই িসহঁতৈলেকা
তুিলম ” 20 এই বুিল তাই েবগেত েঘালিনত কলহৰ পানী বািক িদ, আেকৗ পানী তুিলবৈল কুৱঁাৈল ৈগ, উটেবাৰৈল পানী
তুিল িদ আিছল

21 তােত েসই দােস তাইৰ সকেলা কমর্ নীৰেৱ লক্ষয্ কিৰ আিছল েতওঁ িনিশ্চত হ’ব িবচািৰিছল েয িযেহাৱাই েতওঁৰ
যাত্রা সফল কিৰেছ েন নাই 22 উটেবােৰ পানী খাই েশষ কৰাৰ পাছত, েসই দাসজেন আধা েচকল‡ েসাণৰ এটা নথ§
আৰু হাতৰ কাৰেণ দহ েচকল* েসাণৰ এেযাৰ খাৰু ৈল তাইক ক’েল, 23 “েকাৱােচান তুিম কাৰ জীেয়ক? িবনয় কেৰঁা,
এই ৰািত থািকবৈল েতামাৰ িপতৃৰ ঘৰত আমাৰ বােব ঠাই হ’ব েন?”

24 েতিতয়া তাই ক’েল, “মই নােহাৰ আৰু িমল্কাৰ পুত্র বেথােৱলৰ জীেয়ক ” 25 তাই েতওঁক আৰু ক’েল, “আমাৰ
তাত েখৰ আৰু দানা বহুত আেছ ৰািত থািকবৈল েকঁাঠািলও আেছ ”

26 েতিতয়া েসই দাসজেন মূৰ েদঁাৱােল আৰু িযেহাৱাৰ আগত প্রিণপাত কিৰেল 27 েতওঁ ক’েল “েমাৰ প্রভু অব্রাহামৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱা ধনয্; েমাৰ প্রভুৰ প্রিত েতওঁ িবশ্বস্ততা আৰু িবশ্বাসেযাগয্তা এিতয়াৈল তয্াগ কৰা নাই এইদেৰ েমাক
িযেহাৱাই স্পষ্টভােৱ বাট েদখুৱাই েমাৰ প্রভুৰ আত্মীয়ৰ ঘৰৈল ৈল আিনেল ”

28 পাছত েসই েছাৱালীজনী েবগাই ঘৰৈল গ’ল আৰু মাকৰ লগেত ঘৰৰ সকেলােক এই সকেলা কথা ক’েল
29 িৰেবকাৰ লাবন নােমেৰ এজন ককােয়ক আিছল; েতিতয়া লাবেন েবগাই েসই ভুমুকৰ ওচৰত থকা েসই পুৰুষজনৰ
ওচৰৈল গ’ল 30 েতওঁ েযিতয়া ভনীেয়কৰ হাতত খাৰু আৰু নথ† েদিখেল আৰু িনজৰ ভনী িৰেবকাৰ মুেখেৰ েযিতয়া
“েতওঁ এই কথা ক’েল,” বুিল শুিনেল, েতিতয়া েতওঁ েসই পুৰুষজনৰ ওচৰৈল গ’ল েসই পুৰুষজন েতিতয়া উটেবাৰৰ
ৈসেত পানীৰ ভুমুকেটাৰ ওচৰত িথয় ৈহ আিছল 31 লাবেন ক’েল, “আপুিন িযেহাৱাৰ আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত েলাক, আহঁক;
বািহৰত িকয় এেনদেৰ িথয় ৈহ আেছ? মই আেপানাৰ বােব ঘৰ আৰু উটেবাৰৈলেয়া ঠাই যুগুত কিৰেছঁা ” 32 েতিতয়া
পুৰুষজন ৈগ েসই ঘৰত েসামাল উটেবাৰৰ পৰা েবাজােবাৰ নমােল আৰু খাবৈল েখৰ আৰু দানা িদেল তাৰ পাছত
েতওঁক আৰু েতওঁৰ লগত েযাৱা েলাকসকলক ভিৰ ধুবৈল পানী িদেল 33 পাছত েতওঁেলাকৰ আগত খাবৈল আহাৰ
যুগুত কিৰ িদেল; িকন্তু েতওঁ খাবৈল সন্মত নহ’ল েতওঁ ক’েল, “েমাৰ ক’বলগীয়া কথা েনােকাৱাৈলেক মই আহাৰ গ্রহণ
নকেৰঁা ” েতিতয়া লাবেন ক’েল, “েতেনহ’েল কওঁক ” 34 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “মই অব্রাহামৰ দাস 35 িযেহাৱাই
েমাৰ প্রভুক অিতশয়ৰূেপ আশীব্বর্াদ কিৰেছ আৰু এিতয়া এজন মহান বয্িক্ত িযেহাৱাই েতওঁক েমৰ-ছাগ, ছাগলী আৰু
গৰুৰ জাক, ৰূপ আৰু েসাণ, দাস-দাসী, উট, গাধ এই সকেলা িদেছ

36 চাৰা, েমাৰ প্রভুৰ ভাযর্য্াই বৃদ্ধ কালত েমাৰ প্রভুৈল এিট পুত্র সন্তান প্রসৱ কিৰেল আৰু েতওঁেকই েতওঁ িনজৰ
সকেলািখিন িদেছ 37 েমাৰ প্রভুেৱ শপত খুৱাই েমাক ৈকিছল েয, ‘মই িয কনান েদশত বাস কিৰেছঁা, তুিম েমাৰ
পুত্রৰ ভাযর্য্াৰূেপ এই েদশৰ েকােনা কনানীয়া েলাকৰ েছাৱালীক নািনবা 38 ইয়াৰ পিৰবেতর্ , েমাৰ িপতৃৰ আৰু েমাৰ
আত্মীয়সকলৰ পিৰয়ালৈল েযাৱা আৰু েমাৰ পুত্রৰ বােব এগৰাকী ভাযর্য্া ৈল আহঁা’ 39 মই েমাৰ প্রভুক ক’েলঁা, ‘সম্ভৱতঃ
েছাৱালীেয় যিদ েমাক অনুসৰণ নকেৰ’ 40 িকন্তু েতওঁ েমাক ক’েল, ‘িযজনৰ সাক্ষাতত মই জীৱন-যাপন কিৰ আেছঁা,
েসইজনা িযেহাৱাই েতামাৰ ৈসেত যাবৰ বােব েতওঁৰ দূত পিঠয়াই িদব, আৰু েতামাৰ পথ উন্নত কিৰব; তােত তুিম
েমাৰ পুত্রৰ বােব েমাৰ আত্মীয়সকলৰ আৰু েমাৰ িপতৃৰ বংশৰ পৰা ভাযর্য্া আিনব পািৰবা 41 িকন্তু তুিম যিদ েমাৰ
আত্মীয়সকলৰ ওচৰৈল েযাৱা আৰু েতওঁেলােক যিদ েমাৰ পুত্রৰ বােব েছাৱালী িদবৈল অস্বীকাৰ কেৰ, েতেনহেল তুিম
েমাৰ এই শপতৰ পৰা মুক্ত হ’বা’

42 েসেয় মই আিজ এই পানীৰ ভুমুকৰ ওচৰ পােলঁা আৰু ক’েলা, ‘েহ িযেহাৱা, েমাৰ প্রভু অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ; অনুেৰাধ
কেৰঁা, তুিম যিদ েমাৰ যাত্রা সফল কিৰবৈল প্রকৃতপেক্ষ মনস্থ কৰা 43 েতেনহ’েল মই এই পানীৰ ভুমুকৰ ওচৰত িথয়
‡ 24 অধয্ায়:22 প্রায় 6 গ্রাম § 24 অধয্ায়:22 নথ নাকফুিল * 24 অধয্ায়:22 প্রায় 150 গ্রাম † 24 অধয্ায়:30 নথ নাকফুিল



আিদপুস্তক 24 অধয্ায়:44 25 আিদপুস্তক 24 অধয্ায়:67

ৈহ আেছঁা; ইয়ােত পানী তুিলবৈল অহা িযজনী েছাৱালীক ক’ম, ‘িবনয় কেৰঁা, েতামাৰ কলহৰ পৰা েমাক পানী খাবৈল
িদয়া’ 44 তােত েসই েছাৱালীজনীেয় যিদ েমাক কয়, ‘আপুিনও খাওঁক আৰুআেপানাৰ উটেবাৰৈলেকা পানী তুিল িদম’,
েতেনহ’েল েসই েছাৱালীেয়ই েমাৰ প্রভুৰ পুত্রৈল িযেহাৱাই িনৰূপণ কৰা কনয্া হওঁক 45 এই কথা মই মনেত ভািৱ েশষ
নকেৰঁােতই, চাওক, িৰেবকাই কান্ধত কলহ ৈল ওলাই আিহল আৰু পানী িনবৰ বােব জলৰ ভুমুকৰ ওচৰ পােল তােত
মই েতওঁক ক’েলা, ‘অনুেৰাধ কেৰঁা, েমাক পানী খাবৈল িদয়া’ 46 েতিতয়া েতওঁ েবগেত কান্ধৰ পৰা কলহ নমাই ৈথ
ক’েল, ‘খাওঁক, মই আেপানাৰ উটেবাৰেকা খুৱাম’ তােত মই খােলা আৰু েতওঁ উটেবাৰেকা খুৱােল 47 পাছত মই
েতওঁক সুিধেলঁা, ‘তুিম কাৰ জীেয়ক’? েতওঁ ক’েল, ‘মই বেথােৱলৰ জীেয়ক; েতওঁ নােহাৰ আৰু িমল্কাৰ পুত্র’ েতিতয়া
মই েতওঁৰ নাকত েসই নথ‡ আৰু হাতত েসই খাৰুও িপন্ধােলঁা 48 েতিতয়া মই মুৰ েদাৱােলা আৰু িযেহাৱাৰ আৰাধনা
কিৰেলঁা ধনয্ িযেহাৱা, েমাৰ প্রভু অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ; েমাৰ প্রভুৰ পুত্রৰ বােব েতওঁৰ আত্মীয়ৰ পৰা কনয্া িবচািৰ আিনবৈল
েতওঁ েমাক সিঠক পথত চলায় আিনেল 49 এিতয়া মই কওঁ, ‘তুিম যিদ েমাৰ প্রভুৰ পিৰয়ালৰ ৈসেত িবশ্বাসেযাগয্ আৰু
িনভর্ ৰেযাগয্ হ’বৈল সন্মত েহাৱা, েতেনহেল েমাক েকাৱা; িকন্তু যিদ নেহাৱা, েতেনহেলও েমাক েকাৱা, িকয়েনা েতিতয়া
মই েসঁাফােল বা বাওঁফােল ঘূিৰম ”

50 েতিতয়া লাবন আৰু বেথােৱেল উত্তৰ িদ ক’েল, “এই িবষয় িযেহাৱাৰ পৰা আিহল; েসেয় এই িবষয়েটা ভাল বা
েবয়া বুিল আিম েতামাক ক’ব েনাৱািৰম

51 েচাৱা, িৰেবকা েতামাৰ ওচৰেত আেছ; তাইক ৈল েযাৱা; িযেহাৱাই েকাৱাৰ দেৰই তাই েতামাৰ প্রভুৰ পুত্রৰ ভাযর্া
হওক ”

52 েযিতয়া অব্রাহামৰ দােস েতওঁেলাকৰ কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁ মািটত আঠুকািঢ় িযেহাৱাৰ আগত প্রিণপাত
কিৰেল 53 পাছত েসই দােস েসাণ, ৰূপৰ অলংকাৰ আৰু বস্ত্র উিলয়াই িৰেবকাক িদেল, আৰু েতওঁৰ ককােয়ক আৰু
মাকেকা বহুমূলীয়া উপহাৰ িদেল 54 পাছত তােত েতওঁ আৰু েতওঁৰ লগত অহা েলাকসকেল েভাজন-পান কিৰেল আৰু
ৰািতেটা থািকল তােত ৰািতপুৱা েতওঁেলাক েযিতয়া উিঠল, েতিতয়া েসই দােস ক’েল, “এিতয়া েমাৰ প্রভুৰ ওচৰৈল
েমাক যাবৈল িদয়ক ” 55 েতিতয়া েতওঁৰ ককােয়ক আৰু মােক ক’েল, “আমাৰ লগত পুনৰ িকছু িদনৈল কনয্াজনী
থাকক; অিত কেমও দহ িদন মান থাকক তাৰ পাছত েতওঁ যাব ”

56 িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “িযেহাৱাই েমাৰ যাত্রা সফল কিৰেছ; এেতেক েমাক পলম কিৰ নাৰািখব; মই
েমাৰ প্রভুৰ ওচৰৈল যাওঁ, েমাক িবদায় িদয়ক ” 57 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “আিম আমাৰ েছাৱালীক মািত আেনা
আৰু েতওঁৰ মুখৰ কথা শুেনা ” 58 তাৰ পাছত েতওঁেলােক িৰেবকাক মািত আিন সুিধেল, “তুিম এই জন মানুহৰ লগত
যাবা েন?” েতিতয়া েতওঁ উত্তৰ িদেল, “হয়, মই যাম ”

59 েতিতয়া েতওঁ িনজ ভনী িৰেবকা আৰু িৰেবকাৰ আলৈপচান ধৰা দাসীগৰাকীক অব্রাহামৰ দাস আৰু েতওঁৰ ৈসেত
অহা েলাকসকলৰ লগত যাত্রা কিৰবৈল পিঠয়াই িদেল 60 েতওঁেলােক িৰেবকাক আশীব্বর্াদ কিৰেল আৰু ক’েল, “েহ
আমাৰ ভনী, তুিম অযুত অযুত েলাকৰ আিদ-মাতৃ েহাৱাৈগ, আৰু েতামাৰ বংশই েতামাক ঘৃণা কৰা েলাকসকলৰ নগৰৰ
দুৱাৰেবাৰ অিধকাৰ কৰক ”

61 েতিতয়া িৰেবকা আৰু েতওঁৰ দাসীেয় আিহ উটত উিঠল আৰু েসই েলাকজনক অনুসৰণ কিৰেল তােত েসই
দােস িৰেবকাক লগত ল’েল আৰু েতওঁৰ পথত যাত্রা কিৰব ধিৰেল 62 েসই সময়ত ইচহােক েনেগভত§ বাস কিৰিছল,
আৰু েতওঁ েবৰ-লহয়-েৰাৱীৰ পৰা উভিত আিহিছলেহ মাত্র 63 ইচহােক সিন্ধয়া সময়ত েকােনা িবষয় িবেবচনা* কিৰ
পথাৰৈল ৈগিছল তােত েতওঁ েযিতয়া চকু তুিল চােল, েতিতয়া উটেবাৰক আিহ থকা েদিখেল 64 তােত ইচহাকক
েযিতয়া িৰেবকাই েদখা পােল, েতিতয়া েতওঁ লেগ লেগ উটৰ পৰা নািমল 65আৰু েসই দাসক েতওঁ সুিধেল, “আমাক
সাক্ষাত কিৰবৈল পথাৰৰ মােজিদ েখাজকািঢ় আিহ থকা েসইজন েকান?” েসই দােস ক’েল, “এইজন েমাৰ প্রভু ”
েতিতয়া িৰেবকাই ওৰিণ ল’েল আৰু িনজেক ঢািকেল

66 পাছত েসই দােস িনেজ কৰা সকেলা কাযর্ৰ কথা ইচহাকক জনােল 67 েতিতয়া ইচহােক িনজ মাতৃ চাৰাৰ তমু্বৈল
িৰেবকাক ৈল গ’ল আৰু ইচহােক েতওঁক গ্রহণ কিৰেল, তােত িৰেবকা েতওঁৰ ভাযর্া হ’ল আৰু ইচহােক েতওঁক েপ্রম
কিৰেল; তােত েতওঁৰ মাতৃৰ মৰণৰ পাছত, েতওঁ শান্ত্বনা পােল

25 অধয্ায়
অব্রাহামৰ িদ্বতীয় িববাহ

‡ 24 অধয্ায়:47 নথ নাকফুিল § 24 অধয্ায়:62 েনেগভত দিক্ষণ অঞ্চল * 24 অধয্ায়:63 ধয্ান কিৰ
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1 পাছত অব্রাহােম কটুৰা নামৰ আন এগৰাকীক িবয়া কিৰেল 2 েতওঁৰ ঔৰসত িজম্রণ, যক্সন, মদান, িমিদয়ন, যস্বক
আৰু চুহৰ জন্ম হ’ল 3 যক্সনৰ সন্তান িচবা আৰু দদান অচুৰীয়া, লটুচীয়া, িলয়ুম্মীয়া, এইেকইজন দদানৰ সন্তান
4 িমিদয়নৰ সন্তান ঐফা, এফৰ, হেনাক, অবীদা আৰু ইলদায়া এই আটাইেকইজন আিছল েসই কটুৰাৰ বংশধৰ

5অব্রাহােম িনজৰ সব্বর্স্বৰ ওপৰত ইচহাকক অিধকাৰ িদেল 6 িকন্তু উপপত্নীৰ সন্তান সকলেকা েতওঁ জীিৱত কালত
অলপ অলপ দানস্বৰূেপ িদেল এই সন্তান সকলক েতওঁ েতওঁৰ পুত্র ইচহাকৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ কিৰ পূবফালৰ েদশৈল
পঠাই িদেল

অব্রাহামৰ মৃতুয্
7অব্রাহাম মুঠ 175 বছৰ জীয়াই আিছল 8অব্রাহােম সমূ্পণর্ আয়ুস পাই এক উত্তম বৃদ্ধ অৱস্থাত মৃতুয্ বৰণ কিৰেল

আৰু েতওঁ ওপৰ িপতৃসকলৰ ওচৰৈল গ’ল
9 মিম্র চহৰৰ পূব ফােল িহত্তীয়া েচাহৰৰ পুত্র ইেফ্রাণৰ পথাৰত মকেপলাৰ গুহাত পুত্র ইচহাক আৰু ইশ্মােয়েল এেকলেগ

অব্রাহামক ৈমদাম িদেল 10 েসই পথাৰ অব্রাহােম েহতৰ সন্তানসকলৰ পৰা িকিনিছল; তােতই অব্রাহােম চাৰাক ৈমদাম
িদিছল আৰু তােত অব্রাহামেকা ৈমদাম িদয়া হ’ল 11 অব্রাহামৰ মৃতুয্ৰ পাছত ঈশ্বেৰ েতওঁৰ পুত্র ইচহাকক আশীব্বর্াদ
কিৰেল; আৰু ইচহােক েবৰ-লহয়-েৰাৱীৰ ওচৰত বসবাস কিৰবৈল ধিৰেল

অব্রাহামৰ পুত্র ইশ্মােয়লৰ বংশ
12 চাৰাৰ দাসী িমচৰীয়া হাগােৰ অব্রাহামৈল িয পুত্র জন্ম িদিছল, অব্রাহামৰ েসই পুত্র ইশ্মােয়লৰ বংশৰ িবৱৰণ এই

13জন্ম অনুসােৰ ইশ্মােয়লৰ বংশধৰসকলৰ নাম হ’ল: ইশ্মােয়লৰ েজয্ষ্ঠ পুত্র নবােয়াৎ, েতওঁৰ পাছত েকদৰ, অদেবল,
িমবচম, 14 িমস্মা, দুমা, মচ্ছা 15 হদদ, েতমা, যটূৰ, নাফীচ আৰু েকদ্মা; 16 ইশ্মােয়লৰ এই বাৰজন পুত্রই আিছল
েতওঁেলাকৰ ৈফদৰ মূলসঁূিত আৰু েতওঁেলাকৰ নাম অনুসােৰই গাওঁ আৰু ছাউিনেবাৰৰ নাম ৰখা ৈহিছল

17 ইশ্মােয়ল 137 বছৰ জীয়াই আিছল পাছত েতওঁ মৃতুয্ বৰণ কিৰেল আৰু িনজৰ মৃত পূবর্পুৰুষসকলৰ ওচৰৈল
েতওঁক িনয়া হ’ল 18 হবীলাৰ পৰা চূৰ পযর্ন্ত িয ঠাই আিছল, েতওঁৰ বংশৰ েলাকসকেল তােত বাস কিৰিছল এই
ঠাইিখিন আিছল িমচৰ েদশৰ কাষত অচুৰৈল েযাৱাৰ পথত এইদেৰ েতওঁেলােক িনজৰ শত্রুসকলৰ* ওচৰত বসিত
কিৰবৈল ঠাই পােল

যােকাব আৰু ইচহাকৰ জন্ম
19 অব্রাহামৰ পুত্র ইচহাকৰ িবৱৰণ এই অব্রাহামৰ পুত্রৰ নাম ইচহাক 20 ইচহােক চিল্লশ বছৰ বয়সত িৰেবকাক

পত্নীৰূেপ গ্রহণ কেৰ িৰেবকা আিছল পদ্দন-অৰাম েদশৰ অৰামীয়া বেথােৱলৰ জীেয়ক আৰু অৰামীয়া লাবনৰ
ভনীেয়ক 21 ইচহাকৰ ভাযর্া িনঃসন্তান আিছল বােব ইচহােক েতওঁৰ বােব িযেহাৱাৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰেল; তােত
িযেহাৱাই েতওঁৰ প্রাথর্না শুিনেল আৰু েতওঁৰ ভাযর্া িৰেবকা গভর্ ৱতী হ’ল 22 েতওঁৰ গভর্ ত যমজ সন্তান আিছল আৰু
িসহঁেত ইেটােৱ িসেটাক েঠলা-েঠিল কিৰব ধিৰেল; েসেয় িৰেবকাই ক’েল, “েমাৰ িকয় এেনকুৱা ৈহেছ?” এইবুিল
কাৰণেটােনা িক তাক জািনবৈল েতওঁ িযেহাৱাক সুিধবৈল গ’ল

23 িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল,
“েতামাৰ গভর্ ত দুটা িভন্ন জািত আেছ,
আৰু েতামাৰ উদৰৰ পৰাই দুই জািত বািহৰ ৈহ েবেলগ হ’ব;
এক জািত আন জািততৈক পৰাক্রমী হ’ব,
আৰু বৰেটা সৰুেটাৰ দাস হ’ব ”

24 েযিতয়া সন্তান প্রসৱৰ কাল সমূ্পণর্ হ’ল, সঁচাই েতওঁৰ গভর্ ত এহাল যঁজা সন্তান আিছল 25 তােৰ প্রথমেটা ৰঙা
আৰু েগােটই গা েনামাল বস্ত্রৰ িনিচনা েনামাল ৈহ ওলাল; এই কাৰেণ েতওঁেলােক তাৰ নাম এেচৗ† ৰািখেল 26 তাৰ
পাছত এেচৗৰ েগােৰাৱা ধৰা অৱস্থােৰ তাৰ ভােয়কৰ জন্ম হ’ল; তাৰ নাম যােকাব‡ ৰখা হ’ল ইচহাকৰ ষািঠ বছৰ বয়সত
েতওঁৰ ভাযর্য্াই িসহঁতক জন্ম িদেল

ডাঙৰ পুত্রৰ অিধকাৰ িবক্রী
* 25 অধয্ায়:18 ভাইসকলৰ ওচৰত বসিত কিৰেল এওঁেলাক আিছল আব্রাহামৰ বংশৰ েলাক আৰু আব্রাহামৰ আন সন্তানসকল এওঁেলােক পিশ্চম
েদশত বাস কিৰিছল † 25 অধয্ায়:25 েনামাল, েনােমেৰ আৱিৰ থকা এেচৗক ইেদােমা েবালা ৈহিছল ইেদাম শব্দৰ অথর্ হ’ল “ৰঙা” ‡ 25
অধয্ায়:26 েগােৰাৱা ধৰা
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27 এই ল’ৰা দুিট ডাঙৰ েহাৱাৰ পাছত এেচৗ এজন িনপুণ িচকাৰী হ’ল েতওঁ বেন বেন ঘূিৰ ফুিৰিছল িকন্তু যােকাব
আিছল শান্ত স্বভাৱৰ েতওঁ তমু্বত থািকেয়ই সময় কটাইিছল 28 িচকাৰ কৰা মঙহ খাবৈল েপাৱাৰ কাৰেণ ইচহােক
এেচৗক েস্নহ কিৰিছল, িকন্তু িৰেবকাই হ’েল যােকাবকেহ েস্নহ কিৰিছল

29 এিদনাখন যােকােব দাইল ৰািন্ধিছল; েতেন সময়েত এেচৗ পথাৰৰ পৰা উলিট আিহিছল আৰু েতওঁ বৰ ক্লান্ত ৈহ
পিৰিছল 30 েতওঁ যােকাবক ক’েল, “মই বৰ ক্লান্ত অনুগ্রহ কিৰ েতামাৰ েসই ৰঙা বস্তুৰ িকছু েমাক খাবৈল িদয়া ”
এই কথাৰ কাৰেণ এেচৗৰ নাম ইেদাম [ৰঙা] হ’ল

31 েতিতয়া যােকােব ক’েল, “প্রথেম ডাঙৰ ল’ৰা িহচােব েতামাৰ িয অিধকাৰ আেছ, েসয়া আিজ েমাক েবচা ”
32 তােত, এেচৗেৱ ক’েল, “েচাৱা, েমাৰ প্রাণ যাওঁ যাওঁ েযন ৈহেছ, েসেয় েজষ্ঠািধকাৰত েমাৰ িক লাভ?” 33 যােকােব
ক’েল, “আেগেয় তুিম েমাৰ আগত শপত েখাৱা ” তােত এেচৗেৱ েতওঁৰ আগত শপত খাই িনজৰ েজষ্ঠািধকাৰ
যােকাবক েবিচেল 34 েতিতয়া যােকােব এেচৗক িপঠা আৰু মচুৰ দাইল খাবৈল িদেল; তােত েতওঁ খাই উিঠ গুিচ গ’ল
এইদেৰ এেচৗেৱ িনজৰ েজষ্ঠািধকাৰ েহয়জ্ঞান কিৰেল

26 অধয্ায়
ইচহােক অিবেমলকক িমছা কথা েকাৱা

1অব্রাহামৰ িদনত েহাৱা প্রথম আকালৰ দেৰ েসই েদশত পুনৰায় আকাল েহাৱাত, ইচহােক গৰাৰাৈল, পেলষ্টীয়াসকলৰ
ৰজা অবীেমলকৰ ওচৰৈল গ’ল 2 পাছত িযেহাৱাই েতওঁক দশর্ন িদ ক’েল, “তুিম িমচৰ েদশৈল নািম নাযাবা; িয েদশৰ
কথা মই েতামাক ক’ম, তােত থািকবা 3 তুিম এই েদশেত প্রবাস কৰা; তােত মই েতামাৰ সঙ্গী ৈহ েতামাক আশীব্বর্াদ
কিৰম; িকয়েনা এই সকেলা েদশ েতামাক আৰু েতামাৰ বংশেকই িদম, মই েতামাৰ িপতৃ অব্রাহামৈল কৰা শপত সাম্ফল
কিৰম

4 মই আকাশৰ তৰােবাৰৰ দেৰ েতামাৰ বংশ বঢ়াই, েতামাৰ বংশক এই সকেলা েদশ িদম; আৰু েতামাৰ বংশেত
পৃিথৱীৰ সমুদায় জািত আশীব্বর্াদ প্রাপ্ত হ’ব; 5 িকয়েনা অব্রাহােম েমাৰ কথা মািন, েমাৰ আজ্ঞা আৰু িবিধ-বয্ৱস্থােবাৰ
পালন কিৰিছল ”

6 েসইবােব ইচহােক গৰাৰত বসবাস কিৰিছল 7 েসই ঠাইৰ েলাকসকেল ইচহাকৰ ভাযর্াৰ কথা েসাধাত, “েতওঁ েমাৰ
ভনী বুিল ক’েল ” িৰেবকা বৰ সুন্দৰী, ইয়াৰ মানুহেবােৰ িৰেবকাক পাবৈল িকজািন েমাক বধ কেৰ এই কাৰেণ “েমাৰ
ভাযর্য্া বুিল” পিৰচয় িনিদেল 8 পাছত েতওঁ েসই ঠাইত ভােলমান িদন থািকল, এিদন পেলষ্টীয়াসকলৰ ৰজা অবীেমলেক
িখিড়কিকিদ চাই, ইচহাকক েতওঁৰ ভাযর্া িৰেবকাই ৈসেত ক্রীড়া কিৰবৰ েদিখেল 9 তােত অবীেমলেক ইচহাকক মািত
আিন ক’েল তুিম েতওঁৰ লগত িক কিৰ আিছলা? “েসই মিহলা গৰাকী িনশ্চেয় েতামাৰ ভাযর্া; েতেন্ত তুিম ভনী বুিল
েকেনৈক ক’লা? ইচহােক ক’েল, েতওঁৰ কাৰেণ মই মিৰম বুিল ভািব েসইদেৰ ৈকিছেলঁা ” 10 েতিতয়া অবীেমলেক
ক’েল, “তুিম আমাৈল এইেটা িক কাম কিৰলা? েলাকসকলৰ মাজৰ েকােনা এজেন েতামাৰ ভাযর্ােৰ ৈসেত অনােয়েস
শয়ন কিৰব পািৰেলেহঁেতন; েসেয় েহাৱা হ’েল তুিম আমাক েদাষী সাবয্স্ত কিৰলােহঁেতন ” 11 পাছত অবীেমলেক
সকেলা েলাকক এই আজ্ঞা িদ সাবধান কিৰ ক’েল, “িয েকােনােৱ এই পুৰুষ বা েতওঁৰ ভাযর্াক স্পশর্ কিৰব, িনশ্চেয়
তাৰ প্রাণদণ্ড হ’ব ”

12 েসই কালত ইচহােক েসই েদশত ধান েৰাপণ কিৰ, েসই এেক বছৰেতই এশ গুণ পােল; আৰু িযেহাৱাই েতওঁক
আশীব্বর্াদ কিৰেল আৰু েতওঁ বৰ মানুহ হ’ল; 13 আৰু ইচহাক বৰ ধনী ৈহ ৈহ, ক্রেমেৰ অিতশয় মহান বয্িক্ত হ’ল
14 আৰু েতওঁৰ অেনক পশুধন আৰু অেনক দাস-দাসী হ’ল এইকাৰেণ পেলষ্টীয়াসকেল েতওঁক ঈষর্া কিৰেল

15 ইচহাকৰ িপতৃ অব্রাহামৰ িদনত, অব্রাহামৰ বন্দীেবােৰ িয িয নাদ খািন্দিছল, েসই সকেলােক পেলষ্টীয়াসকেল
মািট িদ পুিত বন্ধ কিৰেল 16 পাছত অবীেমলেক ইচহাকক ক’েল, “তুিম আমাৰ ওচৰৰ পৰা গুিচ েযাৱা িকয়েনা তুিম
আমাতৈকও অিতশয় ক্ষমতাশালী থ’েলা ” 17 েতিতয়া ইচহােক তাৰ পৰা গুিচ ৈগ, গৰাৰৰ উপতয্কাত তমু্ব তিৰ তােতই
বাস কিৰেল

18আৰু েতওঁৰ িপতৃ অব্রাহামৰ িদনত খন্দা িয িয পানীৰ নাদ পেলষ্টীয়াসকেল অব্রাহামৰ মৃতুয্ৰ পাছত পুিত েপলাইিছল,
ইচহােক পুনৰাই েসইেবাৰ নাদ খািন উিলয়ােল; আৰু েতওঁৰ িপতৃেয় িদয়া নামৰ দেৰই, ইচহােক েসইেবাৰৰ নাম িদেল
19 আৰু ইচহাকৰ বন্দীেবােৰ েসই উপতয্কা খািন তাত এটা পানীৰ িনজৰাৰ ভূমূক পােল 20 তােত গৰাৰৰ পশু
ৰখীয়ােবােৰ ইচহাকৰ পশু ৰখীয়াই ৈসেত িববাদ কিৰ ক’েল, “এই পানী আমাৰ ” এই েহতুেক ইচহােক েসই নাদৰ
নাম “এচক*” ৰািখেল; কাৰণ িসহঁেত েতওঁৰ লগত িববাদ কিৰিছল 21 পােছ আৰু এটা নাদ খািন্দেল, িসহঁেত তাৰ
* 26 অধয্ায়:20 িববাদ
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িনিমেত্তও িববাদ কিৰেল; তােত ইচহােক তাৰ নাম “িচত্না†” ৰািখেল 22 আেকৗ েতওঁ তাৰ পৰা ৈগ, আন এটা নাদ
খািন্দেল তাৰ িনিমেত্ত হ’েল িসহঁেত িববাদ নকিৰেল; তােত েতওঁ তাৰ নাম ৰেহােবাৎ‡ ৰািখ ক’েল, “এিতয়ােহ িযেহাৱাই
আমাক বহল ঠাই িদেছ; এেতেক আিম েদশত বৃিদ্ধ হ’ম ”

23 তাৰ পাছত ইচহাক তাৰ পৰা েবৰ-েচবাৈল গ’ল 24 েসই ৰািতেয়ই িযেহাৱাই েতওঁক দশর্ন িদ ক’েল, “মই
েতামাৰ িপতৃ অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ, ভয় নকিৰবা; িকয়েনা মই েতামাৰ সঙ্গী ৈহ েতামাক আশীব্বর্াদ কিৰম আৰু েমাৰ িনজ
দাস অব্রাহামৈল চাই েতামাৰ বংশ বৃিদ্ধ কিৰম ” 25 পাছত ইচহােক েসই ঠাইেত এটা যজ্ঞ-েবিদ িনম্মর্াণ কিৰ িযেহাৱাৰ
নােমেৰ প্রাথর্না কিৰেল আৰু তােত িনজ তমু্ব তিৰেল পােছ ইচহাকৰ বন্দীহঁেত তাত এটা নাদ খািন্দেল

26 েতিতয়া অবীেমলেক অহুজ্জৎ নােমেৰ িনজৰ এজন বনু্ধক আৰু েতওঁৰ প্রধান েসনাপিত ফীেখালেকা লগত ৈল,
গৰাৰৰ পৰা ইচহাকৰ ওচৰৈল গ’ল 27 তােত ইচহােক েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক েমাক িঘণ কিৰ েতামােলাকৰ
ওচৰৰ পৰা েখিদ পঠালা; এিতয়া েনা েতামােলাক েমাৰ ওচৰৈল েকৈল আিহছা?”

28 তােত েতওঁেলােক ক’েল, “িযেহাৱা েয েতামাৰ সঙ্গী, তাক আিম জািনেলঁা েতামাৰ আৰু আমাৰ মাজত এক শপত
হ’বৈল, 29আিম েযেনৈক েতামাক স্পশর্ কৰা নাই, বৰং শািন্তেৰ িবদায় কিৰিছেলঁা, েতেনৈক তুিমও যােত আমাক িহংসা
নকৰা, এেয় েতামােৰ ৈসেত এটা িনয়ম স্থাপন কিৰেলঁা; তুিম এিতয়া িযেহাৱাৰ আশীব্বর্াদ প্রাপ্ত থ’েলা ”

30 েতিতয়া ইচহােক েতওঁেলাকৈল েভাজ যুগুত কিৰেল আৰু েতওঁেলােক েভাজন-পান কিৰেল 31পাছত েতওঁেলাক
দুজেন িনেচই ৰািতপুৱােত উিঠ, ইজেন িসজনৰ আগত শপত কিৰেল আৰু ইচহােক েতওঁেলাকক িবদায় কিৰেল,
েতওঁেলাক শািন্তেৰ েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা গুিচ গ’ল

32 আৰু েসই িদনাই ইচহাকৰ দাসেবােৰ আিহ িসহঁেত খন্দা এটা নাদৰ িবষেয় েতওঁক সম্বাদ িদেলিহ েবােল “আিম
পানী পােলঁা ” 33 তােত েতওঁ েসই নাদৰ নাম িচিবয়া ৰািখেল; এই েহতুেক আিজৈলেক েসই নগৰৰ নাম েবৰ-েচবা§
বুিল প্রখয্াত

34 পাছত এেচৗেৱ 40 বছৰ বয়সত, িহত্তীয়া েবৰীৰ জীেয়ক িযহূিদৎ আৰু িহত্তীয়া এেলানৰ জীেয়ক বাচমতক িবয়া
কিৰেল 35 িকন্তু ইহঁত দুজনী ইচহাক আৰু িৰেবকাৰ মনত দুখ িদওঁতা হ’ল

27 অধয্ায়
িৰেবকাৰ চতুৰতা

1 ইচহাক ক্রেম বৃদ্ধ হ’ল; তােত চকুৰ দৃষ্টিশিক্ত দুব্বর্ল েহাৱাত েতওঁ চকুেৰ মিনব েনাৱাৰা হ’ল; এিদন েতওঁ বৰ
পুেতক এেচৗক মািত ক’েল, “েবাপা ” এেচৗেৱ উত্তৰ িদেল, “মই ইয়ােত আেছঁা ” 2 েতিতয়া ইচহােক ক’েল, “েচাৱা,
মই বৃদ্ধ ৈহেছঁা আৰু েকান িদনা েয মিৰম, তােকা নাজােনা 3 েসেয়, েতামাৰ অস্ত্র-শস্ত্র, তীৰ-ধনু ৈল িচকাৰৈল েযাৱা
আৰু েমাৰ বােব পহু মািৰ আনাৈগ 4 মৃতুয্ৰ আগেত মই েতামাক আশীব্বর্াদ কিৰ যাবৰ কাৰেণ মই ভাল েপাৱা সু-স্বাদু
আহাৰ েমাৈল যুগুত কিৰ আনা ”

5 তাৰ পাছত এেচৗেৱ পহু মািৰ আিনবৰ বােব িচকাৰৈল গ’ল ইচহােক েযিতয়া এইেবাৰ কথা েতওঁৰ পুত্র এেচৗক
ৈকিছল, েতিতয়া িৰেবকাই শুিন আিছল 6 িৰেবকাই েতওঁৰ িপ্রয়পুত্র যােকাবক ক’েল, “েচাৱা, েতামাৰ িপতৃেয় েতামাৰ
ককােয়ৰা এেচৗক এইবুিল েকাৱা মই শুনা পােলঁা; 7 ‘েমাৰ মৃতুয্ৰ আগেত, েতামাক িযেহাৱাৰ উপিস্থিতত আশীব্বর্াদ কিৰ
যাবৰ কাৰেণ তুিম পহু মািৰ আিন েমাৰ বােব সু-স্বাদু আহাৰ যুগুত কৰা ’ 8 েসেয় েবাপা, এিতয়া মই িয কথা কওঁ,
তাক মািন তুিম েসইদেৰ কৰা 9 তুিম পশুৰ জাকৈল ৈগ, তাৰ পৰা দুটা উত্তম ছাগলী েপাৱািল েমাৰ ওচৰৈল ৈল আনা;
তােৰ মই েতামাৰ িপতৃেয় েযেনৈক ভাল পায়, েতেনদেৰই সু-স্বাদু আহাৰ েতওঁৰ কাৰেণ ৰািন্ধ িদম 10 মৃতুয্ৰ পূেবর্ই
েতামাক আশীব্বর্াদ কিৰবৰ কাৰেণ, েসই আহাৰ তুিম িপতৃক েখাৱাবৈল েতওঁৰ কাষৈল ৈল যাবা ” 11 েতিতয়া যােকােব
েতওঁৰ মাক িৰেবকাক ক’েল, “েমাৰ ককাই এেচৗ এজন েনামাল মানুহ; িকন্তু মই হ’েল এজন মসৃণ ছালৰ মানুহ
12 িকজািন েমাৰ িপতৃেয় েমাক চুই চাব আৰু েতওঁৰ আগত মই এজন প্রবঞ্চক হ’ম; তােত মই িনজৈল আশীব্বর্াদ নািন
এক অিভশাপেহ আিনম ”

13 তােত মােক েতওঁক ক’েল, “েমাৰ েবাপা, েসই শাও েমাৰ ওপৰেত পৰক; তুিম েকৱল েমাৰ কথা মািন ছাগলী
আনাৈগ ” 14 েতিতয়া যােকােব ৈগ ছাগলী েপাৱািলেবাৰ আিন মাকক িদেলিহ আৰু মােক েতওঁৰ িপতৃেয় ভাল েপাৱাৈক
সু-স্বাদু আহাৰ যুগুত কিৰেল 15 তাৰ পাছত িৰেবকাই েতওঁৰ ওচৰত ঘৰেত থকা বৰ পুেতক এেচৗৰ আটাইতৈক উত্তম
† 26 অধয্ায়:21 িবপক্ষতা বা শত্রুতা ‡ 26 অধয্ায়:22 বহল ব বহল ঠাই § 26 অধয্ায়:33 শপতৰ কুৱঁা
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বস্ত্র ৈল সৰু পুেতক যােকাবক িপন্ধােল 16 যােকাবৰ হাত আৰু িডিঙৰ মসৃণ অংশত েসই ছাগলী েপাৱািল দুটাৰ
ছালেবাৰ লগাই িদেল 17 েসই সু-স্বাদু আহাৰ আৰু িপঠা িনেজ যুগুত কৰা েতওঁৰ পুত্র যােকাবৰ হাতত িদেল

18 যােকােব িপতৃৰ ওচৰৈল ৈগ মাত িদেল, “েহ েমাৰ িপতৃ ” ইচহােক ক’েল, “মই ইয়ােত আেছঁা; েবাপা, তুিমেনা
েকান?” 19 যােকােব িপতৃক ক’েল, “মই আেপানাৰ বৰ পুত্র এেচৗ; আপুিন েমাক েকাৱাৰ দেৰ মই কিৰেলঁা; এিতয়া উিঠ
বহক আৰু মাংস েভাজন কৰক যােত আপুিন েমাক আশীব্বর্াদ কিৰব পােৰ ” 20 েতিতয়া ইচহােক িনজ পুত্রক সুিধেল,
“েবাপা, তুিম েকেনৈক তাক ইমান েসানকােল পালা?” েতওঁ ক’েল, “িকয়েনা আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱােয়ই তাক েমাৈল
আিনেল ” 21 ইচহােক যােকাবক পুনৰ ক’েল, “েমাৰ ওচৰৈল চািপ আহঁা েবাপা; তুিম সঁচােয়ই েমাৰ পুত্র এেচৗ েহাৱােন
েনােহাৱা, তাক জািনবৈল মই েতামাক েযন চুই চাব পােৰঁা ” 22 তােত যােকােব েতওঁৰ িপতৃ ইচহাকৰ ওচৰৈল চািপ
গ’ল; েতিতয়া ইচহােক েতওঁক চুই চাই ক’েল, “মাত-কথা যােকাবৰ, িকন্তু হাত হ’েল এেচৗৰ ” 23 ইচহােক যােকাবক
িচিন নাপােল, কাৰণ েতওঁৰ হাত দুখন ককােয়ক এেচৗৰ হাতৰ দেৰ েনামাল আিছল েসেয় ইচহােক যােকাবক আশীব্বর্াদ
কিৰেল 24 েতওঁ ক’েল, “তুিম সচঁাৈকেয় েমাৰ পুত্র এেচৗ েহাৱােন?” যােকােব ক’েল, “হয়, মইেয় হওঁ ” 25 েতিতয়া
ইচহােক ক’েল, “েমাৰ ওচৰৈল আহাৰিখিন আনা; তুিম িচকাৰ কিৰ অনা মাংস খাই মই েতামাক আশীব্বর্াদ কেৰঁা ”
তােত যােকােব আহাৰিখিন আিন িদেল আৰু ইচহােক তাক েভাজন কিৰেল তাৰ পাছত যােকােব দ্রাক্ষাৰেসা আিন
িদয়াত, েতওঁ তােকা পান কিৰেল 26 তাৰ পাছত েতওঁৰ িপতৃ ইচহােক েতওঁক ক’েল, “েবাপা, ওচৰৈল আিহ তুিম
েমাক চুমা েখাৱািহ ”

ইচহােক যােকাবক আশীবর্াদ কৰা
27 যােকােব ওচৰৈল ৈগ ইচহাকক চুমা খােল আৰু ইচহােক েতওঁৰ গাৰ কােপাৰৰ েগান্ধ পাই েতওঁক আশীব্বর্াদ কিৰ

ক’েল,
“েচাৱা, েমাৰ পুত্রৰ েগান্ধ
িযেহাৱাই আশীব্বর্াদ কৰা এক েক্ষত্রৰ দেৰ এই েগান্ধ
28 ঈশ্বেৰ েযন েতামাক আকাশৰ িনয়ৰৰ এক অংশ িদেয়,
পৃিথৱীৰ উব্বর্ৰতাৰ এক অংশ িদেয়,
আৰু প্রচুৰ শসয্ আৰু নতুন দ্রাক্ষাৰস িদেয়
29 েলাক সকেল েতামাৰ েসৱা কৰক
আৰু জািতেবােৰ েতামাৰ আগত প্রিণপাত কৰক
েতামাৰ ভাইসকলৰ ওপৰত তুিম প্রভুত্ব কৰা,
আৰু েতামাৰ মাতৃৰ সন্তান সকেল েতামাক প্রিণপাত কৰক
িযসকেল েতামাক শাও িদব,

েতওঁেলাক অিভশপ্ত হওঁক;
িযসকেল েতামাক আশীব্বর্াদ কিৰব,

েতওঁেলাক আশীব্বর্াদ প্রাপ্ত হওঁক ”
30 ইচহােক যােকাবক আশীব্বর্াদ িদ েশষ কিৰেল আৰু যােকােব েতওঁৰ িপতৃ ইচহাকৰ ওচৰৰ পৰা বািহৰ ৈহ েযাৱা

মাত্রেকই, েতওঁৰ ককােয়ক এেচৗ িচকাৰৰ পৰা ঘূিৰ আিহ পােলিহ 31 েতেৱঁা সুস্বাদু আহাৰ ৰািন্ধ বােপকৰ ওচৰৈল
আিন ক’েল, “েহ িপতৃ, উঠক আৰু আেপানাৰ পুত্রই িচকাৰ কিৰ অনা মাংস েভাজন কিৰ েমাক আশীব্বর্াদ কৰক ”
32 েতিতয়া েতওঁৰ িপতৃ ইচহােক েতওঁক সুিধেল, “তুিম েকান?” এেচৗেৱ ক’েল, “মই আেপানাৰ বৰপুত্র এেচৗ ” 33এই
কথা শুিন ইচহাকৰ শৰীৰত কঁপিন উিঠল েতওঁ সুিধেল, “েতেন্ত িযেটােৱ েমাৰ ওচৰৈল িচকাৰৰ মঙহ আিনিছল, িস
েকান? তুিম অহাৰ আেগেয়ই মই েসই সকেলােক খােলঁা আৰু তাক আশীব্বর্ােদা কিৰেলঁা; েসই আশীবর্াদৰ ফলও
অৱেশয্ই িসেয় পাব ” 34 বােপকৰ এই কথা শুিন এেচৗ েশাকত ভািগ পিৰল আৰু হুৰাওৰােৱ কািন্দ কািন্দ বােপকক
ক’েল, “িপতৃ, েমাক, েমােকা আশীব্বর্াদ কৰক ” 35 েতওঁ ক’েল, “েতামাৰ ভােয়ৰাই আিহ ছল কিৰ তুিম পাবলগীয়া
আশীব্বর্াদ ৈল গ’ল ” 36 েতিতয়া এেচৗেৱ ক’েল, “তাক িদয়া যােকাব* নামেটা স্বৰূেপই সিঠক েহাৱা নাই েন? িকয়েনা
এইবাৰেক ৈল দুবাৰ িস েমাৰ অিধকাৰ ছল কিৰ লেল; ডাঙৰ ল’ৰা িহচােব েমাৰ িয েজয্ষ্ঠ অিধকাৰ, তাক িস ল’েল
আৰু চাওঁক, এিতয়া েমাৰ আশীব্বর্ােদা ৈল গ’ল ” এেচৗেৱ আেকৗ ক’েল, “েমাৰ কাৰেণ আপুিন এেকা আশীব্বর্াদ
ৰখা নাই েন?” 37 েতিতয়া ইচহােক এেচৗক উত্তৰ িদ ক’েল, “েচাৱা, মই তাক েতামাৰ ওপৰত প্রভু পািতেলঁা আৰু
তাৰ জ্ঞািত-ভাইসকলক তােৰই দাস কিৰেলঁা; মই তাক শসয্ আৰু নতুন দ্রাক্ষাৰস িদেলঁা; ইয়াৰ িপছত েবাপা, মইেনা
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েতামাৰ অেথর্ আৰু িক কিৰব পােৰঁা?” 38 েতিতয়া এেচৗেৱ আেকৗ বােপকক কাকুিত-িমনিত কিৰ ক’েল, “েহ িপতৃ,
েমাৰ কাৰেণ আেপানাৰ ওচৰত এটাও আশীবর্াদ নাইেন? েহ েমাৰ িপতৃ, আপুিন েমাক, েমােকা আশীব্বর্াদ কৰক ”
এইদেৰ ৈক এেচৗেৱ বৰৈক কািন্দব ধিৰেল

39 পােছ েতওঁৰ বােপক ইচহােক উত্তৰ িদ ক’েল,
“েচাৱা, িয ঠাইত তুিম বাস কিৰবা
েসই ভূিম উবর্ৰ নহ’ব;
তাত আকাশৰ পৰা িনয়ৰ নপিৰব
40 তুিম িনজৰ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই জীবা,
তুিম েতামাৰ ভাইৰ েসৱা কিৰবা;
িকন্তু েযিতয়া তুিম িবেদ্রাহী ৈহ উিঠবা,
েতিতয়া তুিম েতামাৰ িডিঙৰ পৰা
তাৰ যুৱিল েজাকািৰ েপলাবা ”

মাতৃ িৰেবকাই যােকাবক পৰামশর্ িদয়া
41 পাছত যােকােব েতওঁৰ িপতৃৰ পৰা আশীব্বর্াদ লাভ কৰাৰ কাৰেণ এেচৗেৱ েতওঁক িঘণ কিৰবৈল ধিৰেল েতওঁ

িনজ মনেত ক’েল, “েমাৰ িপতৃৰ বােব েশাকৰ িদন ওচৰ চািপ আিহেছ; তাৰ পাছেত মই েমাৰ ভাই যােকাবক বধ
কিৰম ” 42 বৰপুেতক এেচৗৰ এই সকেলা কথা িৰেবকাই জািনব পািৰেল আৰু েসেয় েতওঁ মানুহ পঠাই সৰু পুেতক
যােকাবক মতাই আিন ক’েল, “শুনা, েতামাৰ ককােয়ৰা এেচৗেৱ েতামাক বধ কৰাৰ মন্ত্রণােৰ িনজেক িনেজ শান্ত্বনা
িদেছ 43 েসইবােব েবাপা, তুিম েমাৰ কথা শুনা এিতয়া তুিম হাৰণত থকা েমাৰ ককাই লাবনৰ ওচৰৈলেক পলাই েযাৱা
44 েতামাৰ ককাইৰ খং মাৰ েনযায় মােন তুিম েতওঁৰ লগেত িকছুিদন থাকাৈগ 45 েতামাৰ প্রিত েতামাৰ ককােয়ৰাৰ খং
মাৰ েনােযাৱা পযর্ন্ত আৰু তুিম েতওঁৈল িয কিৰলা তাক েতওঁ পাহিৰ েনােযাৱাৈলেক তুিম েতওঁৰ লগত িকছুিদন থাকা;
পাছত মানুহ পঠাই মই েতামাক তাৰ পৰা ঘূৰাই আিনম; িকয় মই এেকিদনাই েতামােলাক দুেয়ােকা েহৰুৱাম?”

46 পাছত িৰেবকাই ইচহাকক ক’েল, “এই িহত্তীয়া েছাৱালীেবাৰৰ কাৰেণ েমাৰ আৰু জীয়াই থািকবৈল ইচ্ছা েনােহাৱা
ৈহেছ তাৰ উপিৰ যােকােবও যিদ এই েদশেৰ েকােনা িহত্তীয়া েছাৱালী িবয়া কেৰ, েতেন্ত মই জীয়াই থকাৰ িক লাভ?”

28 অধয্ায়
পুত্রৰ প্রিত িপতৃৰ আেদশ

1 ইচহােক যােকাবক মািত আশীব্বর্াদ কিৰেল আৰু এই আজ্ঞা িদেল, “তুিম কনান েদশৰ েকােনা েছাৱালী িবয়া
নকিৰবা 2 তুিম উিঠ পদ্দন-অৰাম েদশত েতামাৰ মাতৃৰ িপতৃগৃহ বেথােৱলৰ ঘৰৈল েযাৱা তাৰ পৰা েতামাৰ েমামােয়ৰা
লাবনৰ জীেয়কহঁতৰ মাজৰ েকােনা এজনীক িবয়া কিৰ আনাৈগ 3 সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ েতামাক আশীব্বর্াদ কৰক আৰু
বহুবংশ কিৰ বৃিদ্ধ কৰক েতামাক অেনক জািত সমূহৰ িপতৃ েহাৱাৰ ক্ষমতা িদয়ক 4 িয আশীব্বর্াদ ঈশ্বেৰ অব্রাহামক
িদিছল, েসই আশীবর্াদ েতওঁ েতামাক আৰু েতামাৰ পাছত েতামাৰ বংশৰ েলাকসকলক দান কৰক িয েদশ ঈশ্বেৰ
অব্রাহামক িদিছল আৰু য’ত তুিম বাস কিৰ আছা, েসই েদশ েতামাৰ অিধকাৰৈল আহক ”

5 এইদেৰ ইচহােক যােকাবক পঠাই িদেল আৰু যােকােবও পদ্দন-অৰামৰ অৰামীয়া বেথােৱলৰ পুত্র লাবনৰ ওচৰৈল
গ’ল লাবন যােকাব আৰু এেচৗৰ মাক িৰেবকাৰ ককােয়ক আিছল

6 পাছত এেচৗেৱ জািনেল েয ইচহােক যােকাবক আশীব্বর্াদ কিৰ পদ্দন-অৰামৰ পৰা েকােনা েছাৱালীক িবয়া কিৰ
আিনবৈল পঠাইেছ; েতওঁ আৰু শুিনেল েয ইচহােক যােকাবক আশীব্বর্াদ িদয়াৰ সময়ত এই আজ্ঞা িদিছল “তুিম েকােনা
কনানীয়া েছাৱালীক িবয়া নকিৰবা ” 7 এেচৗেৱ েদিখেল, যােকােব েতওঁৰ িপতৃ-মাতৃৰ আেদশ মািন পদ্দন-অৰামৈল
গুিছ গ’ল 8 তােত এেচৗেৱ বুিজ পােল েয এই কনানীয়া মিহলাসকলৰ প্রিত েতওঁৰ িপতৃ ইচহাক সন্তুষ্ট নহয় 9 েসেয়
দুগৰাকী ভাযর্য্া থকােতা েতওঁ অব্রাহামৰ পুেতক ইশ্মােয়লৰ ঘৰৈল ৈগ েতওঁৰ জীেয়ক মহলতক িবয়া কিৰেল মহলত
নবােয়াতৰ ভনীেয়ক আিছল

বাটত যােকােব সেপান েদখা
10 আনফােল যােকােব েবৰ-েচবাৰ পৰা ওলাই হাৰণৰ ফােল যাত্রা কিৰেল 11 এখন ঠাইত েবিল মাৰ েযাৱাত েতওঁ

েসই ঠাইেত ৰািতেটা কটােল েসই ঠাইেৰ এটা িশল মূৰৰ তলত ৈল েতওঁ শুই থািকল 12 েতওঁ শুই থােকােত সেপানত
েদিখেল েয পৃিথৱীৰ ওপৰত এডাল জখলা িথয় ৈহ আেছ আৰু তাৰ মূৰেটা ৈগ স্বগর্ত লািগ আেছ েতওঁ েদিখেল
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েয তাৰ ওপেৰিদ ঈশ্বৰৰ দূতেবােৰ উঠা-নমা কিৰ আিছল আৰু 13 িযেহাৱাই খটখিটৰ* ওপৰত িথয় ৈহ ৈকিছল, “মই
িযেহাৱা মই েতামাৰ ওপৰ িপতৃ অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ আৰু ইচহাকেৰা ঈশ্বৰ; তুিম িয ঠাইত শয়ন কিৰছা, েসই েদশ মই
েতামাক আৰু েতামাৰ বংশক িদম 14 েতামাৰ বংশ পৃিথৱীৰ ধুিলৰ িনিচনা অসংখয্ হ’ব; তুিম পূৱ, পিশ্চম, উত্তৰ আৰু
দিক্ষণৈল িবস্তািৰত ৈহ যাবা; পৃিথৱীৰ সমুদায় জািত, েতামাৰ আৰু েতামাৰ বংশেত আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত হ’ব 15 েচাৱা, মই
েতামাৰ লগত আেছঁা; তুিম িয িয ঠাইৈল যাবা, মই েতামাক ৰক্ষা কিৰম আৰু পুনৰায় মই েতামাক এই েদশৈল ওেলাটাই
আিনম; িকয়েনা মই েতামাক েকাৱা সকেলা কথােক িসদ্ধ নকেৰঁামােন, মই েতামাক তয্াগ নকিৰম ”

16 যােকােব েটাপিনৰ পৰা সাৰ পাই ক’েল, “েতেন্ত িযেহাৱা িনশ্চয়ৈক এই ঠাইত আেছ, অথচ মই তাক জনা
নািছেলঁা ” 17 েতওঁ ভয়েত ক’েল, “িক ভয়ানক এই ঠাই! ই ঈশ্বৰৰ গৃহৰ বািহেৰ আন এেকা নহয়; ইেয়ই স্বগর্ৰ
দুৱাৰ ”

18 পাছত যােকােব অিত ৰািতপুৱােত উিঠল আৰু েতওঁ িয িশল মুৰৰ তলত ৈলিছল তাক স্তম্ভৰূেপ স্থাপন কিৰ ওপৰত
েতল বািক িদেল 19 েতওঁ েসই ঠাইৰ নাম ৈবৎএল† ৰািখেল; িকন্তু পূবর্েত েসই নগৰৰ নাম লুজ আিছল 20 যােকােব
সঙ্কল্প কিৰ এই প্রিতজ্ঞা কিৰেল, “যিদ ঈশ্বৰ েমাৰ সঙ্গী হয়, েমাৰ এই যাত্রাপথত েতওঁ েমাক ৰক্ষা কেৰ, যিদ েতওঁ
েমাক অন্ন-বস্ত্রও েযাগাই িদেয়, 21 যিদ মই িপতৃৰ ঘৰৈল পুনৰায় িনৰাপেদ ঘূিৰ আিহব পােৰঁা, েতেন্ত এই িযেহাৱােয়ই
েমাৰ ঈশ্বৰ হ’ব 22 েতিতয়া এই িয িশল মই স্তম্ভ স্বৰূেপ স্থাপন কিৰেলঁা, ই এক পিবত্র িশল হ’ব; আপুিন েমাক িয িয
িদব, মই তাৰ দহ ভাগৰ এভাগ আেপানাক ঘূৰাই িদম ”

29 অধয্ায়
যােকাবৰ িববাহ আৰু েতওঁৰ এঘাৰ জন পুত্রৰ জন্ম

1 পাছত যােকােব যাত্রা কিৰ কিৰ পূৱেদশীয় েলাকসকলৰ েদশ পােলৈগ 2 তাত েতওঁ চািৰওফােল চাই পথাৰৰ
মাজত এটা নাদ েদখা পােল েসই নাদেটাৰ ওচৰত িতিন জাক েমৰ-ছাগ শুই আিছল ৰখীয়ােবােৰ েসই নাদৰ পৰা
জাকেবাৰক পানী খুৱায় নাদেটাৰ মুখত এটা ডাঙৰ িশল আিছল 3 েযিতয়া েমৰ-ছাগৰ জাকেবাৰ আিহ তাৰ কাষত
েগাট খায়, েতিতয়া ৰখীয়ােবােৰ নাদৰ মুখৰ পৰা িশলেটা আঁতৰাই েমৰ-ছাগেবাৰক পানী খুৱায় আৰু তাৰ পাছত পুণৰায়
নাদৰ মুখত িশলেটা আগৰ দেৰ ৈথ িদেয়

4 যােকােব েতওঁেলাকক সুিধেল “েহ ভাইসকল, আেপানােলাক ক’ৰ মানুহ?” েতওঁেলােক ক’েল “আিম হাৰণৰ
মানুহ ” 5 যােকােব েতওঁেলাকক সুিধেল, “আেপানােলােক নােহাৰৰ েপা-নািত লাবনক িচিন পাইেন?” েতওঁেলােক
ক’েল, “হয়, আিম িচিন পাওঁ ” 6 েতওঁ েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতওঁ ভােল আেছেন?” েতওঁেলােক ক’েল, “হয়,
েতওঁ ভােল আেছ; েসৗৱা চাওঁক, েতওঁৰ জীেয়ক ৰােহেল েমৰ-ছাগৰ জাক ৈল আিহেছ ”

7 যােকােব ক’েল, “েচাৱা, েবিল পিৰবৈল এিতয়াও বহুত েদিৰ আেছ; পশুেবাৰ এঠাইত েগাট েখাৱাৰ সময় এিতয়াও
েহাৱা নাই আেপানােলােক েমৰ-ছাগেবাৰক পানী খুৱাই আেকৗ চৰাবৈল ৈল যাওঁক ” 8 িকন্তু েতওঁেলােক ক’েল,
“আটাইেবাৰ পশুৰ জাক এেকলেগ েগাট নাখায় মােন আিম েসইেবাৰক পানী খুৱাব েনাৱােৰঁা; পাছত নাদৰ মুখৰ পৰা
িশলেটা আতেৰাৱা হব আৰু েতিতয়ােহ আিম েমৰ-ছাগেবাৰক পানী খুৱাব পািৰম ”

9 যােকােব েতওঁেলাকৰ ৈসেত কথাবাতর্ া ৈহ থােকঁােতই, ৰােহেল িনজৰ িপতৃৰ েমৰ-ছাগেবাৰক ৈল েসই ঠাই পােলিহ;
িকয়েনা েতওঁ েসই জাকেবাৰক চৰাইিছল 10 যােকােব িনজৰ েমামােয়ক লাবনৰ জীেয়ক ৰােহল আৰু েতওঁৰ েমৰ-
ছাগেবাৰক েদিখ ওচৰ চািপ গ’ল েতওঁ নাদৰ মুখৰ পৰা িশলচটা আঁতৰাই িদ েমৰ-ছাগৰ জাকক পানী খুৱােল

11 তাৰ পাছত যােকােব ৰােহলক চুমা খাই বৰৈক কািন্দবৈল ধিৰেল 12 েতওঁ ৰােহলক জনােল েয, েতওঁ তাইৰ
িপতৃৰ আত্মীয়, িৰেবকাৰ ল’ৰা েতিতয়া ৰােহেল েদৗিৰ ৈগ িনজৰ িপতৃক এই কথা জনােল

13 লাবেন িনজৰ ভনীেয়কৰ ল’ৰা যােকাব অহাৰ খবৰ পাই আগবঢ়াই িনবৈল েদৗিৰ আিহ েতওঁক সাৱিট ধিৰ চুমা
খােল আৰু িনজৰ ঘৰৈল ৈল গ’ল েতিতয়া যােকােব লাবনক েতওঁ অহাৰ সকেলা কথা জনােল 14 লাবেন েতওঁক
ক’েল, “তুিম সচঁাৈকেয় েমাৰ শৰীৰৰ হাড় আৰু মঙহৰ েলাক ” তাৰ পাছত যােকাব লাবনৰ ঘৰত এমাহ থািকল

15 এিদন লাবেন যােকাবক ক’েল, “তুিম েমাৰ আত্মীয় েহাৱা বােব জােনা িবনা পািৰশ্রিমকেকেৰ েমাৰ েসৱা কৰা
উিচত? তুিম িক েবচ লবা, তাক েমাক েকাৱা ” 16 লাবনৰ দুজনী জীেয়ক আিছল; তােৰ বৰ জনীৰ নাম েলয়া আৰু সৰু
জনীৰ নাম ৰােহল 17 েলয়াৰ চকু দুটা দুবর্ল দৃষ্টিশিক্তৰ আিছল; িকন্তু ৰােহল গঠণত ধুনীয়া আৰু েদখনীয়া আিছল
* 28 অধয্ায়:13 েতওঁৰ ওচৰত িথয় ৈহ † 28 অধয্ায়:19 ঈশ্বৰৰ গৃহ
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18 যােকােব ৰােহলক েপ্রম কিৰিছল; েসেয় েতওঁ ক’েল, “আেপানাৰ সৰু েছাৱালী ৰােহলৰ কাৰেণ মই সাত বছৰ
আেপানাৰ েসৱা কিৰ িদম ”

19 েতিতয়া লাবেন ক’েল, “ৰােহলক আন েকােনা মানুহক িদয়াতৈক েতামাক িদয়াই ভাল; তুিম েমাৰ লগেত থাকা ”
20 েসেয়, যােকােব ৰােহলৰ কাৰেণ সাত বছৰ েসৱা কাযর্ কিৰেল; ৰােহলক েপ্রম কৰাৰ কাৰেণই েসই বছৰেবাৰ যােকাবৰ
মনত মাত্র অলপ িদন েযন লািগল

21 তাৰ পাছত যােকােব লাবনক ক’েল, “েমাৰ কামৰ কাল পূৰ ৈহ গ’ল; গিতেক মই েযন িববাহত বিহব পােৰঁা, েসেয়
েমাৰ ভাযর্াক েমাক িদয়ক ” 22 েতিতয়া লাবেন েসই ঠাইৰ সকেলা মানুহক েগাটাই এটা েভাজৰ আেয়াজন কিৰেল

23 পাছত সিন্ধয়া সময়ত লাবেন েতওঁৰ জীেয়ক েলয়াক আিন যােকাবৰ ওচৰত িদেল আৰু যােকােব েলয়াক শযয্াৰ
সঙ্গী কিৰেল 24 লাবেন িনজৰ দাসী িজল্পাক জীেয়ক েলয়াক েতওঁৰ দাসী িহচােব িদেল 25 ৰািতপুৱা েহাৱাত যােকােব
আচিৰত ৈহ েদিখেল েয, এওঁ েদখুন েলয়ােহ! যােকােব লাবনক ক’েল, “আপুিন েমাৈল এইেটা িক কাম কিৰেল?
ৰােহলৰ কাৰেণ মই জােনা আেপানাৰ েসৱা কৰা নািছেলা? েতেন্ত েমাক িকয় ছলনা কিৰেল?”

26 েতিতয়া লাবেন ক’েল, “ডাঙৰ জনীৰ আেগেয় সৰু জনীক িবয়া িদয়া আমাৰ িনয়ম নাই 27 এিতয়া তুিম েমাৰ
এই েছাৱালীৰ িববাহৰ উৎসৱ সপ্তাহ পূণর্ কৰা তুিম আৰু সাত বছৰ েমাৰ েসৱা কিৰেল, আিম েতামাক আন জনীও
িদম ”

28 েতিতয়া যােকােব েসইদেৰই কিৰেল আৰু েলয়াৰ সপ্তােহা সমূ্পণর্ কিৰেল তাৰ পাছত লাবেন েতওঁৰ জীেয়ক
ৰােহলেকা েতওঁৰ লগত িবয়া িদেল 29 লাবেন েতওঁৰ দাসী িবলহােকা জীেয়ক ৰােহলক েতওঁৰ দাসী ৰূেপ িদেল
30 এইদেৰ যােকােব ৰােহলেকা িবয়া কিৰেল; িকন্তু েতওঁ েলয়াতৈক ৰােহলক অিধক েপ্রম কিৰেল; তাৰ পাছত েতওঁ
আৰু সাত বছৰ খািট লাবনৰ েসৱা কিৰেল

েলয়াৰ পুত্রসকল
31 িযেহাৱাই েলয়াক অৱেহলা কৰা েদিখ, েতওঁক গভর্ ধাৰণৰ ক্ষমতা িদেল; িকন্তু ৰােহল িনঃসন্তান হ’ল 32 েলয়া

গভর্ ৱতী ৈহ এিট পুত্র সন্তানৰ জন্ম িদেল আৰু তাৰ নাম থেল ৰূেবণ [পুত্রক েচাৱা]; িকয়েনা েতওঁ ক’েল, “িযেহাৱাই
েমাৰ দুখ েদিখেল, েসেয় এিতয়া েমাৰ স্বামীেয় েমাক েপ্রম কিৰব ”

33 তাৰ পাছত েলয়া পুনৰ গভর্ ৱতী হ’ল আৰু েতওঁৰ এিট পুত্র জিন্মল েতওঁ ক’েল, “েমাক অৱেহলা কৰাৰ কথা
িযেহাৱাই শুিনেল আৰু েসেয় েমাক এই ল’ৰািটও িদেল ” েতওঁ েসই পুত্রৰ নাম িচিমেয়ান [শ্রৱণ] ৰািখেল 34 পুনৰ
েতওঁ গভর্ ৱতী ৈহ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল েতওঁ ক’েল, “এইবাৰ েমাৰ স্বামী েমাত আসক্ত হ’ব; িকয়েনা মই েতওঁৈল
িতিনিট পুত্র প্রসৱ কিৰেলঁা ” এইবুিল েতওঁ ল’ৰােটাৰ নাম েলবী* ৰািখেল

35তাৰ পাছত েতওঁ পুনৰায় গভর্ ৱতী ৈহ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল েতওঁ ক’েল, “এইবাৰ মই িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰম ”
েসেয় েতওঁ ল’ৰােটাৰ নাম িযহূদা† ৰািখেল; তাৰ পাছত েতওঁৰ আৰু সন্তান জন্ম নহ’ল

30 অধয্ায়
িবলহা আৰু িজল্পাৰ সন্তান সকল

1 ৰােহেল েযিতয়া েদিখেল েয েতওঁ যােকাবৈল েকােনা সন্তান জন্ম িদব পৰা নাই, েতিতয়া বােয়কক িহংসা কিৰবৈল
ধিৰেল ৰােহেল যােকাবক ক’েল, “েমাক সন্তান িদয়া, নহ’েল মই মিৰম ” 2 েতিতয়া ৰােহলৈল যােকাবৰ অিতশয় খং
উিঠল েতওঁ ক’েল, “িযজেন েতামাক গভর্ ফল িনিদয়াৈক ৰািখেছ, মই েসই ঈশ্বৰ েনিক?”

3 ৰােহেল ক’েল, “চাওঁক, েমাৰ দাসী িবলহা আেছ; আপুিন তাইৰ ৈসেত শয়ন কৰক যােত তাই েমাৰ েকালাত সন্তান
িদব পােৰ আৰু মই তাইৰ দ্বাৰাই সন্তান লাভ কিৰম ” 4 েতিতয়া ৰােহেল েতওঁৰ দাসী িবলহাৰ লগত যােকাবৰ িবয়া
িদেল 5 তােত িবলহা গভর্ ৱতী ৈহ যােকাবৈল এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল 6 েতিতয়া ৰােহেল ক’েল, “ঈশ্বেৰ েমাৰ কথা
শুিন সুিবচাৰ কিৰেল েতওঁ িনশ্চয়ৈক েমাৰ কাকুিত শুিনেল আৰু েমাক এিট পুত্র িদেল ” েসেয় েতওঁ েসই পুত্রৰ নাম
দান* ৰািখেল

7 ৰােহলৰ দাসী িবলহা পুনব্বর্াৰ গভর্ ৱতী ৈহ যােকাবৈল িদ্বতীয় পুত্র প্রসৱ কিৰেল 8 েতিতয়া ৰােহেল ক’েল, “মই
েমাৰ বাইেদউৰ ৈসেত মালযুদ্ধ কিৰ জয়ী থ’েলা ” েসেয় েতওঁ ল’ৰািটৰ নাম নপ্তালী† থেল 9 পাছত েলয়াই িনেজ
গভর্ ধাৰণ কিৰবৈল এৰা েদিখ, েতেৱঁা িনজৰ দাসী িজল্পাক যােকাবৰ ভাযর্য্া কিৰ িদেল 10 তােত েলয়াৰ দাসী িজল্পাই
যােকাবৈল এিট পুত্রৰ জন্ম িদেল 11 েলয়াই ক’েল, “ই েকেন েসৗভাগয্!” এইবুিল েতওঁ ল’ৰািটৰ নাম গাদ‡ ৰািখেল
* 29 অধয্ায়:34 েলবী আসক্ত † 29 অধয্ায়:35 িযহূদা িযেহাৱাৰ প্রশংসা * 30 অধয্ায়:6 দান সুিবচাৰ † 30 অধয্ায়:8 নপ্তালী মালযুদ্ধ
‡ 30 অধয্ায়:11 সুভাগয্



আিদপুস্তক 30 অধয্ায়:12 33 আিদপুস্তক 30 অধয্ায়:34

12 তাৰ পাছত েলয়াৰ দাসী িজল্পাই যােকাবৈল েতওঁৰ িদ্বতীয় পুত্র জন্ম িদেল 13 তােত েলয়াই ক’েল, “মই সুখী!
িকয়েনা েছাৱালীেবােৰ েমাক সুখী বুিল ক’ব ” েসেয় েতওঁ তাৰ নাম আেচৰ§ ৰািখেল

েলয়া পুনৰ মাতৃ েহাৱা
14 পাছত েঘহঁুধান েদাৱাৰ সময়ত, ৰূেবেণ ওলাই ৈগ পথাৰত দুদা* ফল পাই েতওঁৰ মাক েলয়াক আিন িদেল; েতিতয়া

ৰােহেল েলয়াক ক’েল, “েতামাৰ পুত্রই অনা দুদা† ফলৰ েকইটামান েমােকা িদয়া ” 15 তােত েলয়াই েতওঁক ক’েল
“তুিম েমাৰ স্বামীেক ল’লা, ই জােনা সৰু কথা? আেকৗ এিতয়া েমাৰ পুত্রই অনা দুদা ফেলা তুিম ল’ব েখাজােন?”
েতিতয়া ৰােহেল ক’েল, “েতেন্ত েতামাৰ পুত্রই অনা দুদা ফলৰ সলিন েতওঁ আিজ ৰািত েতামােৰ ৈসেত শয়ন কিৰব ”

16 গধূিলপৰত যােকাব েযিতয়া পথাৰৰ পৰা উলিট আিহল েলয়াই বািহৰৈল আিহ েতওঁক আগবঢ়ায় আিনবৈল গ’ল
েলয়াই ক’েল, “তুিম আিজ ৰািত েমাৰ লগত শয়ন কিৰব লােগ; িকয়েনা েমাৰ ল’ৰাই অনা দুদা ফল িদ মই আেপানাৰ
েবচ িদেলঁা ” তােত েসই ৰািত যােকােব েলয়াৰ ৈসেত শয়ন কিৰেল 17 ঈশ্বেৰ েলয়াৰ প্রাথর্না শুিনেল আৰু েতওঁ পুনৰ
গভর্ ৱতী ৈহ যােকাবৈল পঞ্চম পুত্র প্রসৱ কিৰেল 18 েতিতয়া েলয়াই ক’েল, “মই েমাৰ স্বামীক েমাৰ দাসীক িদিছেলঁা
আৰু েসেয়, ঈশ্বেৰ েমাক তাৰ েবচ িদেল ” তাৰ কাৰেণ েতওঁ পুত্রৰ নাম ইচাখৰ‡ ৰািখেল 19 পাছত েলয়া আেকৗ
গভর্ ৱতী হ’ল আৰু যােকাবৈল েতওঁ ষষ্ঠ পুত্র প্রসৱ কিৰেল 20 েলয়াই ক’েল, “ঈশ্বেৰ েমাক এক উত্তম উপহাৰ িদেল
এিতয়া েমাৰ স্বামীেয় েমাক সন্মান কিৰব, িকয়েনা মই েতওঁৈল ছয়িট পুত্র প্রসৱ কিৰেলঁা ” তােত েলয়াই েতওঁৰ পুত্রৰ
নাম জবূলূন§ ৰািখেল 21 তাৰ পাছত েতওঁ এজনী েছাৱালী প্রসৱ কিৰেল আৰু তাইৰ নাম দীনা ৰািখেল

ৰােহলৰ প্রথম সন্তান
22পাছত ঈশ্বেৰ ৰােহলক সঁুৱিৰেল ঈশ্বেৰ ৰােহলৰ প্রাথর্না শুিনেল আৰু েতওঁেকা গভর্ ধাৰণৰ ক্ষমতা িদেল 23 তােত

ৰােহল গভর্ ৱতী হ’ল আৰু েতওঁ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “ঈশ্বেৰ েমাৰ অপযশ দূৰ কিৰেল ”
24 েতওঁ সন্তানৰ নাম েযােচফ* ৰািখ ক’েল েয, “িযেহাৱাই েমাক আন এিট পুত্র দান কিৰেল ”

লাবনৰ ৈসেত যােকাবৰ নতুন বেন্দাবস্ত
25 ৰােহেল েযােচফক প্রসৱ কৰাৰ পাছত যােকােব লাবনক ক’েল, “এিতয়া েমাক িবদায় িদয়ক যােত মই িনজৰ

েদশ আৰু িনজৰ ঘৰৈল যাব পােৰঁা 26 েমাৰ ভাযর্য্া আৰু সন্তান সকলৰ কাৰেণ মই আেপানাৰ েসৱা কিৰেলঁা এিতয়া
েতওঁেলাকক ৈল েমাক যাবৈল িদয়ক িকয়েনা আপুিন িনেজই জােন মই িকভােৱ আেপানাৰ েসৱা কিৰেলঁা ” 27 েতিতয়া
লাবেন েতওঁক ক’েল, “যিদেহ মই েতামাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহপ্রাপ্ত ৈহেছঁা, েতেন্ত থাকা কাৰণ িযেহাৱাই েয েতামাৰ কাৰেণ
েমাক আশীব্বর্াদ কিৰেছ, তাক মই অনুমান কিৰ বুিজেছঁা ” 28 েতওঁ আৰু ক’েল, “েতামাৰ েবচ তুিম িনৰূপণ কৰা,
মই তােক েতামাক িদম ” 29 েতিতয়া যােকােব েতওঁক ক’েল “মই েকেনৈক আেপানাৰ েসৱা কিৰেছঁা আৰু েমাৰ
হাতত আেপানাৰ পশুৰ জাকেবাৰৰ িক অৱস্থা ৈহেছ, তাক আপুিন জােন 30 মই অহাৰ আেগেয় আেপানাৰ পশুধন
অলপ আিছল; িকন্তু এিতয়া েসইেবাৰ বািঢ় ৈগ প্রচুৰ হ’ল; মই িয িয ঠাইেত কাম কিৰেলঁা তােতই িযেহাৱাই আেপানাক
আশীব্বর্াদ কিৰেল িকন্তু েমাৰ িনজৰ পিৰয়ালৰ কাৰেণেনা মই েকিতয়া কাম কিৰম?”

31 েতিতয়া লাবেন ক’েল, “মই েতামাক িক েবচ িদম?” যােকােব ক’েল, “আপুিন েমাক এেকােক িদব নালােগ
আপুিন যিদ েমাৈল এই কাম কেৰ, েতেন্ত মই পুনৰ আেপানাৰ পশুৰ জাক চৰাম আৰু তাৰ যত্ন লম 32আিজ আেপানাৰ
আটাইেবাৰ পশুৰ জাকৰ মােজিদ েমাক যাবৈল িদয়ক েসইেবাৰৰ মাজৰ িযেবাৰ েমৰ-ছাগৰ গাত ফুটুকা-ফুটুকী আৰু
পখৰা-পখিৰ দাগ আেছ আৰু সকেলা ক’লা বৰণৰ েমৰ-ছাগ আেছ, মই েবেলগ কিৰম আেকৗ িয ছাগলী ফুটুকা-ফুটুকী
আৰু পখৰা-পখিৰ দাগ আেছ, েসইেবাৰেকা েবেলগ কিৰম েসেয় েমাৰ েবচ হব

33 তােত ভিৱষয্েত েযিতয়া আপুিন েমাৰ েবচ চাবৈল আিহব, েতিতয়া েমাৰ নয্ায় কাযর্ই আেপানাৰ আগত েমাৰ পেক্ষ
সাক্ষয্ িদব; ফুটুকা-ফুটুকী আৰু পখৰা-পখিৰ দাগ নথকা, এেন েকােনা ছাগলী আৰু ক’লা বৰণ েনােহাৱা, এেন েকােনা
েমৰ-ছাগ যিদ েমাৰ ওচৰত পায়, েসেয় মই চুৰ কৰা বুিল ধৰা হ’ব ” 34 েতিতয়া লাবেন ক’েল, “বাৰু, েতামাৰ কথাৰ
দেৰই হওঁক ”

§ 30 অধয্ায়:13 সুখী * 30 অধয্ায়:14 ‘দুদা’ বা ‘মান্দ্রাক’ মূলতঃ ইব্রী ভাষাৰ পৰা আিহেছ ই এিবধ দীঘল পাট আৰু েবঙুনীয়া ৰঙৰ ফলৰ এিবধ
ওখ গছ ইয়াক ‘েপ্রমৰ আেপল’ বুিলও কয় েযিতয়া ইয়াক েখাৱা হয়, েতিতয়া েযৗন ইচ্ছা ব্ৃিদ্ধ হয় আৰু মিহলাক গভর্ ধাৰণ কৰাত সহায় কেৰ † 30
অধয্ায়:14 ‘দুদা’ বা ‘মান্দ্রাক’ মূলতঃ ইব্রী ভাষাৰ পৰা আিহেছ ই এিবধ দীঘল পাট আৰু েবঙুনীয়া ৰঙৰ ফলৰ এিবধ ওখ গছ ইয়াক ‘েপ্রমৰ আেপল’
বুিলও কয় েযিতয়া ইয়াক েখাৱা হয়, েতিতয়া েযৗন ইচ্ছা ব্ৃিদ্ধ হয় আৰু মিহলাক গভর্ ধাৰণ কৰাত সহায় কেৰ ‡ 30 অধয্ায়:18 েবচ বা পুৰস্কাৰ
§ 30 অধয্ায়:20 সন্মান * 30 অধয্ায়:24 েযােচফ বৃিদ্ধ
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35 পাছত লাবেন েসই িদনাই পখৰা-পখিৰ আৰু ফুটুকা-ফুটুিক দাগ থকা মতা ছাগলী আৰু পখৰা-পখিৰ ও ফুটুকা-
ফুটুকী মাইকী ছাগলীেবাৰক অথর্াৎ িযেবাৰৰ গাত বগা বৰণ আিছল েসইেবাৰক আৰু ক’লা বৰণৰ েমৰ-ছাগেবাৰক
েবেলগ কিৰ িনজৰ পুেতকসকলৰ হাতত েসইেবাৰ গটাই িদেল 36 তাৰ পাছত েতওঁ যােকাবৰ ওচৰৰ পৰা িতিন িদনৰ
পথৰ দূৰত্বৈল আতিৰ গ’ল আৰু যােকােব লাবনৰ অৱিশষ্ট পশুৰ জাকেবাৰ চৰাবৈল ধিৰেল

37 তাৰ পাছত যােকােব ঝাও, বাদাম আৰু অেম্মান গছৰ েকঁচা ডাল কািট আিন েসইেবাৰৰ বগা আঁচৰ ছাল গুছােল
তােত ডালেবাৰত থকা িভতৰৰ বগা কাঠৰ আঁচ েদখা েপাৱা গ’ল 38 পশুৰ জাকেবােৰ েযিতয়া পানী খাবৈল আেহ,
েতিতয়া েতওঁ েসই ডালেবাৰ ৈল িসহঁতৰ সনু্মখত পানী েখাৱা পাত্রেবাৰৰ মাজত িথয়ৈক থয়; তােত পানী খাবৈল আেহঁােত,
িসহঁত গািভনী হয়

39 এইদেৰ েসই ডালেবাৰৰ সনু্মখত িমিলত েহাৱাৰ পাছত জাকেবাৰ গািভনী হয় আৰু িসহঁেত ফুটুকা-ফুটুকী ও পখৰা-
পখিৰ েপাৱািল জগায় 40 যােকােব মাইকী েমৰ-ছাগেবাৰক েবেলগ কেৰ আৰু েপাৱািলেবাৰক ৈল লাবনৰ আঁচ থকা
পশুেবাৰ আৰু ক’লা বৰণীয়া সকেলা েমৰ-ছাগেবাৰৰ মাজত ৰােখ; এইদেৰ েতওঁ িনজৰ কাৰেণ েবেলেগ এক পশুপাল
গিঢ় েতােল আৰু েসইেবাৰক েতওঁ লাবণৰ জাকৰ ৈসেত িমিলবৈল িনিদেয়

41 েযিতয়া জাকত থকা স্বাস্থয্বান েমৰ-ছাগেবাৰ গািভনী হয়, েতিতয়া যােকােব িসহঁতৰ পানী েখাৱা পাত্রৰ মাজত
চকুৰ সমু্মখত েসই ডালেবাৰ থয় যােত েসই ডালেবাৰৰ সনু্মখেত িসহঁত গািভনী হয় 42 িকন্তু দুব্বর্ল পশুেবাৰৰ আগত
হ’েল নথয়; তােত দুব্বর্লেবাৰ লাবনৰ আৰু বলী পশুেবাৰ যােকাবৰ হয় 43 এইদেৰ যােকাব অিতশয় ধনী েলাক ৈহ
উিঠল েতওঁৰ পশুধন, উট, গাধ আৰু দাস দাসীৰ সংখয্া অিধকৰূেপ বৃিদ্ধ পােল

31 অধয্ায়
যােকাব পলাই েযাৱা

1 পাছত যােকােব শুিনেল, লাবনৰ পুেতকহঁেত এই কথা ৈক ফুিৰেছ েয “যােকােব আমাৰ িপতৃৰ সকেলােবাৰ ৈলেছ
আৰু আমাৰ িপতৃৰ সম্পদৰ পৰােহ িস ইমান ঐশ্বযর্য্শালী ৈহেছ ” 2 যােকােবও লক্ষয্ কিৰেল েয েতওঁৰ প্রিত লাবনৰ
আগৰ েসই মেনাভাৱ সলিন ৈহেছ 3 েতিতয়া িযেহাৱাই যােকাবক ক’েল, “তুিম েতামাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ েদশৈল,
িনজৰ আত্মীয়সকলৰ ওচৰৈল উভিট েযাৱা; মই েতামাৰ সঙ্গী হ’ম ”

4 েতিতয়া যােকােব মানুহ পঠাই পথাৰত থকা িনজৰ জাকেবাৰৰ ওচৰৈল ৰােহল আৰু েলয়াক মািত আিনেল
5 যােকােব েতওঁেলাকক ক’েল, “মই লক্ষয্ কিৰেছঁা েমাৰ প্রিত েতামােলাকৰ িপতৃৰ মেনাভাৱ সলিন ৈহেছ, িকন্তু েমাৰ
িপতৃৰ ঈশ্বৰ হ’েল েমাৰ সংেগ সংেগ আেছ 6 েতামােলােকেতা জানাই েয মই েমাৰ সকেলা শিক্তেৰ েতামােলাকৰ
িপতৃৰ েসৱা কাযর্ কিৰেলঁা 7 তথািপও েতামােলাকৰ িপতৃেয় েমাক প্রতাৰনা কিৰেল আৰু েমাৰ েবচ দহ বাৰৈক সলিন
কিৰেল িযেয়ই নহওঁক, ঈশ্বেৰ েমাৰ েকােনা ক্ষিত কিৰবৈল েতওঁক িনিদেল 8 েযিতয়া েতওঁ ৈকিছল, ‘ফুটুকা-ফুটুকী
পশুেবাৰ েতামাৰ েবচ হ’ব’, েতিতয়া জাকৰ সকেলা পশুেৱই ফুটুকা-ফুটুকী েপাৱািল জগােল; আেকৗ, েতওঁ েযিতয়া
ৈকিছল, আঁচ থকা পশুেবাৰ েতামাৰ েবচ হ’ব, েতিতয়া জাকৰ সকেলা পশুেৱই আঁচ থকা েপাৱািল জগােল 9 এইদেৰই
ঈশ্বেৰ েতামােলাকৰ িপতৃৰ পশুেবাৰ িন েমাক িদেল

10 এবাৰ পশুেবাৰ গািভনী েহাৱাৰ সময়ত মই এটা সেপান েদিখিছেলঁা জাকৰ মাইকী ছাগলীেবাৰৰ ওপৰত িযেবাৰ
মতা ছাগলী উিঠেছ, েসই সকেলােবাৰ আঁচ থকা, ফুটুকা-ফুটুকী আৰু পখৰা-পখৰী 11 েতিতয়া সেপানেত ঈশ্বৰৰ দূেত
েমাক মািতেল, ‘েহ যােকাব ’ মই ক’েলঁা, ‘কওঁক, মই ইয়ােত আেছঁা ’

12 ঈশ্বেৰ ক’েল, েসৗৱা, চকু তুিল েচাৱা, মাইকী ছাগলীেবাৰৰ ওপৰত িযেবাৰ মতা ছাগলী উিঠেছ, েসইেবাৰ আঁচ
থকা, ফুটুকা-ফুটুকী আৰু পখৰা-পখৰী; িকয়েনা লাবেন েতামাৈল িয িয কিৰেছ, েসই সকেলােক মই েদিখেছঁা 13 মেয়ই
ৈবৎএলৰ েসই ঈশ্বৰ, িয ঠাইত তুিম স্তম্ভৰ ওপৰত েতল ঢািল েমাৰ ওচৰত সঙ্কল্প কিৰ প্রিতজ্ঞা কিৰিছলা এিতয়া এই
ঠাই এিৰ েতামাৰ জন্মস্থানৈল উলিট েযাৱা ”

14 তােত ৰােহল আৰু েলয়াই েতওঁক ক’েল, “িপতৃৰ ঘৰত আমাৰ জােনা িকবা ভাগ বা অিধকাৰ আেছ? 15 েতওঁ
আমাক িবেদশীনীৰূেপ গণয্ েহাৱা নাই েন? িকয়েনা েতওঁ আমাক েবিচেল আৰু েবিচ েপাৱা ধনেকা েতওঁ গ্রাস কিৰেল
16 কাৰণ ঈশ্বেৰ আমাৰ িপতৃৰ পৰা িয সকেলা সম্পিত্ত িনেল, েসই সকেলােবাৰ এিতয়া িনশ্চেয় আমাৰ আৰু আমাৰ
সন্তান সকলৰ; গিতেক ঈশ্বেৰ আেপানাক িয দেৰ ৈকেছ আপুিন এিতয়া েসইদেৰই কৰক ”

17 েতিতয়া যােকােব উিঠ, েতওঁৰ সন্তান আৰু ভাযর্য্া দুগৰাকীক উটত উঠােল 18 েতওঁ পদ্দন-অৰামত উপাির্জত
িনজৰ পশুধনেবাৰেক আিদ কিৰ সকেলা সম্পিত্ত ৈল যাত্রা আৰম্ভ কিৰেল েতওঁ কনান েদশৈল িনজৰ িপতৃ ইচহাকৰ
ওচৰৈল ৰাওনা হ’ল
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19 েসই সময়ত লাবেন েতওঁৰ েমৰ-ছাগেবাৰৰ েনাম কািটবৰ কাৰেণ ৈগিছল আৰু েসই সুেযাগেত ৰােহেল েতওঁৰ
বােপকৰ গৃহ-েদৱতােবাৰ চুৰ কিৰ িনেল 20 যােকােবও েতওঁৰ েযাৱাৰ কথা অৰামীয়া লাবনক নজনাই েতওঁৰ প্রিত
ছলনা কিৰেল 21 এইদেৰ যােকােব িনজৰ সকেলা বয়-বস্তু ৈল পলাই গ’ল েতওঁ েসানকােলই নদী পাৰ ৈহ িগিলয়দৰ
পব্বর্তীয়া অঞ্চলৰ ফােল আগবািঢ় গ’ল

22 পাছত তৃতীয় িদনা লাবেন জািনব পািৰেল েয যােকাব পলাই গ’ল 23 েতওঁ িনজৰ আত্মীয়স্বজনক লগত ৈল
যােকাবৰ পােছ পােছ েখিদ ৈগ সাত িদনৰ পথ গ’ল আৰু িগিলয়দৰ পব্বর্তীয়া অঞ্চলত েতওঁক লগ পােল 24 িকন্তু
ঈশ্বেৰ িনশা সেপানত অৰামীয়া লাবনৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “সাৱধান, তুিম যােকাবক ভাল-েবয়া এেকােক নক’বা ”
25 যােকাবৰ তমু্ব পাহাৰৰ ওপৰত তৰা আিছল আৰু তােতই লাবেন ৈগ যােকাবক লগ ধিৰেল লাবন আৰু েতওঁৰ
আত্মীয়স্বজনসকেলও িগিলয়দৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত তমু্ব তিৰেল

26পাছত লাবেন যােকাবক ক’েল, “তুিম এইয়া িক কিৰলা? িকয় েমাক ঠগালা আৰু েমাৰ েছাৱালীেবাৰক যুদ্ধৰ বন্দীৰ
দেৰ ৈল আিহলা? 27 িকয় চালািক কিৰ েমাক েনােকাৱাৈক মেন মেন পলাই আিহলা? েমাক েকাৱা হ’েল আনেন্দেৰ
মই খঞ্জৰী আৰু বীণা-বােদয্েৰ গান কিৰ কিৰ েতামােলাকক িবদায় িদেলঁােহঁেতন? 28 তুিম েমাক েমাৰ েছাৱালী আৰু
নািত-নািতনীেবাৰক িবদায় েবলাত চুমা খাবৈলেকা িনিদলা তুিম অজ্ঞানৰ দেৰ কমর্ কিৰলা 29 েতামােলাকৰ ক্ষিত
কিৰবৰ ক্ষমতা েমাৰ আেছ, িকন্তু েযাৱা ৰািত েতামাৰ িপতৃৰ ঈশ্বেৰ েমাক এই কথা ক’েল, ‘সাৱধান, যােকাবক তুিম
ভাল িক েবয়া এেকােক নক’বা ’ 30 এিতয়া তুিম েতামাৰ িপতৃৰ ঘৰৈল যাবৈল ইচ্ছা কৰাৰ কাৰেণ তুিম ওলাই ৈগছা;
িকন্তু েমাৰ েদৱ-েদৱীেবাৰক িকয় চুৰ কিৰ আিনলা?” 31 তােত যােকােব উত্তৰত লাবনক ক’েল, “েমাৰ ভয় লািগিছল;
িকয়েনা মই ভািবিছেলঁা েয আপুিন আেপানাৰ েছাৱালীক েমাৰ পৰা বেলেৰ কািঢ় ল’ব আৰু েসইবােব মই েগাপেন পলাই
আিহেলঁা 32 িকন্তু আেপানাৰ েদৱ-েদৱীেবাৰক েযেয় চুৰ কিৰ আিনেছ, িস জীয়াই েনথািকব; আমাৰ বস্তুেবাৰৰ মাজত
যিদ আেপানাৰ িকবা বস্তু আেছ, েতেন্ত আমাৰ উভয়ৰ আত্মীয়-স্বজনৰ সনু্মখেত তাক িবচািৰ লওঁক ” িকয়েনা েসই
েদৱ-েদৱীৰ মূির্তেবাৰ েয ৰােহেল চুৰ কিৰ আিনিছল, তাক যােকােব জনা নািছল

33 েতিতয়া লাবেন এটা এটাৈক যােকাব, েলয়া আৰু দুজনী দাসীৰ তমু্বত েসামাল, িকন্তু তাত েতওঁ েসইেবাৰ নাপােল;
েতওঁ েলয়াৰ তমু্বৰ পৰা ওলাই ৰােহলৰ তমু্বত েসামালৈগ 34 িকন্তু ৰােহেল েসই মূির্তেবাৰ িন উটৰ গািদৰ িভতৰত সুমুৱাই
ৈথিছল আৰু েতওঁ িনেজ েসই গািদৰ ওপৰত বিহ আিছল লাবেন তমু্বৰ সকেলা ঠাইেত তন্নতন্নৈক িবচািৰেল, িকন্তু
তােতা েসইেবাৰ নাপােল 35 ৰােহেল বােপকক ক’েল, “মই আেপানাৰ আগত উিঠ িথয় হ’ব েনাৱাৰাৰ কাৰেণ েমাৰ
প্রভু েক্রািধত নহব িকয়েনা েমাৰ মােহকীয়া ৈহেছ ” েসেয় লাবেন িবচািৰলেতা েসই মূির্তেবাৰ নাপােল 36 েতিতয়া
যােকাবৰ খং উিঠল আৰু লাবনৰ ৈসেত িববাদ কিৰবৈল ধিৰেল যােকােব লাবনক ক’েল, “েমাৰ অপৰােধই বা িক
আৰু মইেনা িক পাপ কিৰেলঁা েয, আপুিন প্রজ্বিলত ৈহ েমাৰ পাছত েখিদ আিহেছ? 37 েমাৰ সকেলা বস্তু তন্নতন্নৈক
েখিপয়াই চাই আেপানাৰ ঘৰৰ িক বস্তু পােল? যিদেহ পােল, তাক ইয়াত, আমাৰ উভয়ৰ আত্মীয়স্বজনৰ আগত ৰাখক
যােত েতওঁেলােক আমাৰ দুেয়া পক্ষেৰ মাজত িবচাৰ কিৰব পােৰ

38 মই আেপানাৰ লগত িবশ বছৰ ধিৰ আিছেলঁা এই কালেছাৱাত আেপানাৰ েকােনা মাইকী েমৰ-ছাগ বা ছাগলীৰ
গভর্ ফল িবনষ্ট েহাৱা নািছল নাইবা আেপানাৰ জাকৰ েকােনা এটা মতা েমৰ-ছােগা মই মািৰ েখাৱা নািছেলা 39 এেনিক
বনয্ জন্তুেৱ মৰা েকােনা পশুও মই আেপানাৰ ওচৰৈল অনা নািছেলা; েসই ক্ষিত মই িনেজই বহন কিৰিছেলঁা; িকন্তু
েকােনা পশু চুৰ হ’েল - েসইয়া িদনেতই হওঁক বা ৰািতেয়ই হওঁক, আপুিন তাৰ ক্ষিতপূৰণ েমাৰ পৰা আদায় কিৰিছল
40 মই িদনৰ গৰমত পুিৰিছেলা আৰু ৰািতৰ ঠাণ্ডাত কঁিপিছেলা, েমাৰ চকুত েটাপিন নািছল; তাত েমাৰ অৱস্থা এেয়
আিছল 41 এই িয িবশ বছৰ মই আেপানাৰ ঘৰত আিছেলঁা, তাৰ েচৗদ্ধ বছৰ মই আেপানাৰ দুজনী েছাৱালীৰ কাৰেণ
আেপানাৰ েসৱা কিৰিছেলঁা আৰু ছয় বছৰ কটােলঁা আেপানাৰ পশুজাকৰ পাছত তাৰ মাজেত আপুিন েমাৰ েবচ দহবাৰ
সলিন কিৰেল 42 েমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ, িযজন অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ আৰু ইচহাকৰ ভয়ৰ পাত্র, েতওঁ েমাৰ সঙ্গী েনােহাৱা হেল,
আপুিন িনশ্চেয় েমাক আিজ শুদা-হােতই িবদায় িদেলেহঁেতন ঈশ্বেৰ েমাৰ দুখ আৰু কেঠাৰ পিৰশ্রমৈল দৃষ্টি কিৰেল
েসইবােবই েযাৱা ৰািত েতওঁ আেপানাক ধমিক িদেল ”

যােকাব আৰু লাবনৰ মাজত চুিক্ত
43 এই কথাত লাবেন যােকাবক উত্তৰ িদ ক’েল, “েছাৱালীেকইজনী েমােৰই েছাৱালী, সন্তানেবাৰ েমাৰ নািত-নািতনী

আৰু এই পশুৰ জাকেবােৰা েমাৰ পশুৰ জাক তুিম িয সকেলা েদিখছা, েসই সকেলােবাৰ েমােৰই তথািপও মই
আিজ েমাৰ এই েছাৱালী বা িসহঁতৰ সন্তানেবাৰৈল িক কিৰব পােৰঁা? 44 েসেয় এিতয়া আহঁা, আিম দুজেন এিট চুিক্ত
কেৰঁাহক িয েতামাৰ আৰু েমাৰ মাজত সাক্ষী ৈহ থািকব ”
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45 েতিতয়া যােকােব এটা িশল আিন তাক স্তম্ভস্বৰূেপ স্থাপন কিৰেল 46 যােকােব েতওঁৰ আত্মীয়সকলক ক’েল
“আেপানােলােক িশলেবাৰ েগাটাওক ” েতিতয়া েতওঁেলােক িশলেবাৰ আিন এটা সূ্তপ বনােল আৰু সকেলােৱ েসই
সূ্তপৰ কাষেত েভাজনপান কিৰেল 47 লাবেন েসই সূ্তপৰ নাম িযগৰ-চাহদুথা* ৰািখেল; িকন্তু যােকােব হ’েল, তাৰ নাম
গেলদ† ৰািখেল

48 েতিতয়া লাবেন ক’েল, “এই সূ্তেপই আিজ েতামােৰ েমােৰ মাজত সাক্ষী ৈহেছ ” এই েহতুেক এই সূ্তপৰ নাম
গেলদ ৰখা হ’ল 49 তাৰ উপিৰ ইয়াৰ নাম িমস্পাও‡ ৰখা হ’ল, িকয়েনা লাবেন ক’েল, “আিম ইজেন িসজেন চকুৰ
আঁতৰা-আঁতিৰ হ’েল, িযেহাৱাই েতামাৰ আৰু েমাৰ মাজত পৰ িদ থাকক 50 তুিম যিদ েমাৰ েছাৱালী দুজনীক েবয়া
বয্ৱহাৰ কৰা নাইবা েমাৰ েছাৱালীেবাৰ থকােতা আন মিহলাক গ্রহণ কৰা, েতিতয়া যিদও আমাৰ ওচৰত েকােনা মানুহ
নাথািকব, িকন্তু মনত ৰািখবা ঈশ্বৰ েতামাৰ আৰু েমাৰ মাজত সাক্ষী ৈহ থািকব ” 51 লাবেন যােকাবক আৰু ক’েল,
“এই সূ্তপেটাৈল েচাৱা আৰু এই িয স্তম্ভেটা মই েতামাৰ আৰু েমাৰ মাজত স্থাপন কিৰেলঁা, তাৰ ফােলও েচাৱা; 52 এই
সূ্তপ আৰু স্তম্ভ দুেয়াটাই এই কথাৰ সাক্ষী ৈহ থািকল েয, এই সূ্তপ পাৰ ৈহ মই েতামাৰ অপকাৰ কিৰবৈল নাযাওঁ আৰু
তুিমও এই সূ্তপ আৰু স্তম্ভ পাৰ ৈহ েমাৰ অপকাৰ কিৰবৈল নািহবা 53 েতেন কিৰেল অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ আৰু নােহাৰ ও
েতওঁেলাকৰ িপতৃেৰা ঈশ্বেৰ েযন আমাৰ িবচাৰ কেৰ ” েতিতয়া যােকােব েতওঁৰ িপতৃ ইচহােক ভয় ৰখা ঈশ্বৰৰ নােমেৰ
শপত খােল

54তাৰ পাছত যােকােব েসই পব্বর্তত পশুবিল উৎসগর্ কিৰেল আৰু েতওঁৰ আত্মীয়সকলক েভাজন কিৰবৈল মািতেল;
তােত েতওঁেলােক েভাজন কিৰ েসই পব্বর্তেত ৰািতেটা কটােল 55 পাছিদনা পুৱােত উিঠ লাবেন েতওঁৰ জীেয়ক আৰু
নািত-নািতনীক চুমা খাই আশীব্বর্াদ কিৰেল তাৰ পাছত লাবেন প্রস্থান কিৰ িনজৰ ঘৰৈল উভিট গ’ল

32 অধয্ায়
1 পাছত যােকােবও িনজৰ পথত যাত্রা কিৰেল বাটত ঈশ্বৰৰ দূতেবােৰ েতওঁৰ লগত সাক্ষাৎ কিৰেল 2 েতওঁেলাকক

েদিখ যােকােব ক’েল, “এইয়া ঈশ্বৰৰ িশিবৰ ” েসই কাৰেণ েতওঁ েসই ঠাইৰ নাম মহনিয়ম* ৰািখেল
যােকােব এেচৗৈল উপহাৰ পেঠাৱা

3 যােকােব েতওঁৰ আেগ আেগ েচয়ীৰ, অথর্াৎ ইেদামৰ অঞ্চলৈল েতওঁৰ ককােয়ক এেচৗৰ ওচৰৈল েকইজনমান
বাতর্ াবাহকক পঠােল, 4 েতওঁ েতওঁেলাকক এই বুিল আজ্ঞা িদেল, “েতামােলােক েমাৰ মািলক এেচৗক জনাবা েয েতওঁৰ
দাস যােকােব এই দেৰ ৈক পঠাইেছ, মই আিজৈলেক লাবনৰ ৈসেত আিছেলঁা 5 েমাৰ গৰু, গাধ, েমৰ-ছাগ আৰু
ছাগলী আিদ পশু আৰু দাস-দাসী সকেলা আেছ েসেয় মই েমাৰ প্রভুৰ ওচৰৈল আগতীয়াৈক সংবাদ পঠাইেছা মই েযন
আেপানাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাওঁ ”

6 বাতর্ াবাহকসকেল যােকাবৰ ওচৰৈল উলিট আিহ ক’েল, “আিম আেপানাৰ ককাই এেচৗৰ তাৈল ৈগিছেলঁা েতওঁ
চািৰশ মানুহ লগত ৈল আেপানােৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰবৈল আিহেছ ” 7 তােত যােকােব অিতশয় ভয় খােল আৰু েতওঁৰ
মন অিস্থৰ ৈহ পিৰল েসেয় েতওঁ েতওঁৰ লগত থকা েলাকসকলক, গৰু, গাধ, েমৰ-ছাগ আৰু ছাগলী, উট আিদ পশুৰ
জাকেবাৰক দুটা দলত ভাগ কিৰেল 8 েতওঁ ক’েল, “এেচৗেৱ যিদ আিহ এটা দলক আক্রমণ কেৰ, েতেন্ত আনেটা
দেল পলাব পািৰব ”

9 যােকােব এইবুিল প্রাথর্না কিৰেল, “েহ িযেহাৱা, েমাৰ পূবর্পুৰুষ অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ আৰু েমাৰ িপতৃ ইচহাকেৰা ঈশ্বৰ,
তুিম েমাক ৈকিছলা, ‘েতামাৰ েদশ আৰু েতামাৰ েলাকসকলৰ ওচৰৈল উভিত েযাৱা মই েতামাৰ মঙ্গল কিৰম
10আেপানাৰ এই দাসক আপুিন েয সকেলা কৰুণা আৰু িবশ্বস্ততা েদখুৱাইেছ, মই তাৰ এেফিৰও েযাগয্ নহওঁ; িকয়েনা
মই েকৱল এডাল লাখুিট ৈলেয়ই এই যদ্দর্ ন নদী পাৰ ৈহ ৈগিছেলঁা; িকন্তু এিতয়া েমাৰ দুটা দল ৈহ গ’ল

11 মই িমনিত কেৰঁা, েমাৰ ককাই এেচৗৰ হাতৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰক িকয়েনা েমাৰ ভয় লািগেছ েয েতওঁ আিহ
েমাৰ লগেত মাক আৰু সন্তান সকলেকা বধ কিৰব 12 িকন্তু আপুিন ৈকিছেল, ‘মই িনশ্চেয় েতামাৰ মঙ্গল কিৰম;
েতামাৰ বংশ সাগৰৰ তীৰৰ বািলৰ দেৰ কিৰম যাক গিণ েশষ কিৰব েনাৱািৰব ’ ”

13 যােকােব েসই ঠাইেত ৰািতেটা কটােল েতওঁৰ িয আিছল তাৰ পৰাই িকছু ৈল ককােয়ক এেচৗৰ কাৰেণ এক
উপহাৰ স্বৰূেপ িঠক কিৰ ৰািখেল 14 দুশ মাইকী ছাগলী আৰু িবশটা মতা ছাগলী, দুশ মাইকী েমৰ-ছাগ আৰু িবশটা
মতা েমৰ-ছাগ, 15 েপাৱািলেয় ৈসেত িত্রশ জনী িখৰতী উট, চিল্লশ জনী গাই গৰু আৰু দেহাটা ভতৰা গৰু, িবশ জনী
* 31 অধয্ায়:47 আৰািমক শব্দ ‘িযগৰ-চাহদুথা’ শব্দৰ অথর্ ‘সাক্ষীৰ সূ্তপ’ † 31 অধয্ায়:47 ইব্রী ভাষাত ‘গেলদ’ৰ অথর্ ৈহেছ ‘সাক্ষীৰ সূ্তপ’ ‡ 31
অধয্ায়:49 প্রহৰীস্থান * 32 অধয্ায়:2 িশিবৰ
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গাধী আৰু দেহাটা গাধ এই সকেলােক ৰািখেল 16 েসইেবাৰক জাক জাক কিৰ দাসেবাৰৰ হাতত েশাধাই িদ এই আজ্ঞা
িদেল, “েতামােলাক েমাৰ আেগেয় েযাৱা আৰু প্রেতয্কেটা জাকৰ মাজত িকছু ঠাই ৰািখ ৰািখ যাবা ”

17 েতওঁ প্রথমেটা দলৰ দাসক এই আজ্ঞা িদেল, “েমাৰ ককাই এেচৗৰ লগত েদখা হ’েল েতওঁ েতামাক েযিতয়া সুিধব,
‘তুিম ক’ৰ মানুহ? তুিম কৈল ৈগ আছা? েতামাৰ আগত থকা েসই পশুেবাৰ কাৰ?’ 18 েতিতয়া তুিম ক’বা, ‘েসইেবাৰ
আেপানাৰ দাস যােকাবৰ; েতওঁ েমাৰ মািলক এেচৗৈল এই উপহাৰ পঠাইেছ েতেৱঁা আমাৰ পােছ পােছ আিহ আেছ ’ ”

19 এইদেৰ যােকােব িদ্বতীয়, তৃতীয় আৰু জাকেবাৰৰ পাছত েযাৱা আন আন সকেলােক এই আজ্ঞা িদেল,
“েতামােলােকও এেচৗক ল’গ পােল িঠক এই কথােক কবা 20 েতামােলােকও কবা, ‘আেপানাৰ দাস যােকাবও আমাৰ
পাছত আিহ আেছ ’ ” িকয়েনা যােকােব ভািবেল, “েমাৰ আেগ আেগ িয উপহাৰেবাৰ ৈগেছ, তাৰ দ্বাৰাই মই েতওঁক
শান্ত কিৰম পাছত েযিতয়া েমাৰ েতওঁেৰ ৈসেত েদখােদিখ হব, েতিতয়া হয়েতা েতওঁ েমাক গ্রহণ কিৰ লব ” 21এইদেৰ
েতওঁৰ আেগ আেগ উপহাৰেবাৰ গ’ল; িকন্তু েতওঁ িনেজ েসই ৰািত েতওঁৰ ছাউিনেত থািকল

22 েসই ৰািতেয়ই যােকােব উিঠ েতওঁৰ দুজনী ভাযর্া, দুজনী দাসী আৰু েতওঁৰ এঘাৰজন পুত্রক ৈল েখাজকািঢ় পাৰ
হব পৰা এেন এক খৰাং ঠাইেয়িদ যেব্বাক নদীৰ িসপােৰ পঠােল 23 এইদেৰ েতওঁৰ িয িয আিছল েসই সকেলা বস্তুও
েতওঁেলাকৰ লগত িসপাৰৈল পঠাই িদেল

যােকাবৰ মল্লযুদ্ধ
24 তােত যােকাব েসই ঠাইত অকেল থািকল েতিতয়া এজন পুৰুেষ আিহ ৰািতপুৱা েনােহাৱা পযর্ন্ত েতওঁৰ ৈসেত

মল্লযুদ্ধ কিৰেল 25 েসই পুৰুেষ েযিতয়া েদিখেল েয েতওঁ যােকাবক পৰাজয় কিৰব পৰা নাই, েতিতয়া েতওঁ যােকাবৰ
কৰঙনৰ েজাৰাত আঘাত কিৰেল; তােত েতওঁৰ কৰঙনৰ হাড়ৰ েজাৰা লিৰল 26 পুৰুষ জেন ক’েল, “ৰািতপুৱা ৈহ
আিহেছ, েমাক এিৰ িদয়া ” যােকােব ক’েল, “আপুিন েমাক আশীব্বর্াদ নকৰা পযর্ন্ত মই আেপানাক এিৰ িনিদওঁ ”
27 পুৰুষজেন েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ নাম িক?” েতওঁ ক’েল, “যােকাব ” 28 পুৰুষজেন ক’েল, “তুিম ঈশ্বৰ আৰু
মানুহৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰ িবজয়ী হলা; েসেয় েতামাক আৰু যােকাব নােমেৰ মতা নহ’ব, িকন্তু ইস্রােয়ল† বুিলেহ মতা
হ’ব ” 29 যােকােব েতওঁক সুিধেল, “আেপানাৰ নামেটােনা িক অনুগ্রহ কিৰ েমাক কওঁক ” তােত েতওঁ ক’েল, “তুিম
েমাৰ নাম িকয় সুিধছা?” এই কথা ৈকেয় েতওঁ যােকাবক েসই ঠাইেত আশীব্বর্াদ কিৰেল 30 েতিতয়া যােকােব েসই
ঠাইৰ নাম পনীেয়ল‡ ৰািখেল েতওঁ ক’েল, “মই ঈশ্বৰক সনু্মখা-সনু্মিখৈক েদখা পালেতা, মই জীয়াই আেছঁা ”

31 যােকােব পনুেৱল পাৰ ৈহ যাওঁেত সূযর্ উদয় হ’ল; কৰঙনৰ হাড়ৰ েজাৰা লৰাৰ কাৰেণ েতওঁ েলেকিচয়াবৈল
ধিৰেল 32 েসই কাৰেণ ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল আিজও কৰঙনৰ েজাৰাৰ েপশীৰ মাংস নাখায়, কাৰণ েসই পুৰুেষ
যােকাবৰ কৰঙনৰ েজাৰা লৰাই েপশীেবাৰ আঘাত কিৰিছল

33 অধয্ায়
যােকাব আৰু এেচৗৰ পুণির্মলন

1 তাৰ পাছত যােকােব েদিখেল েয, এেচৗেৱ চািৰশ মানুহ লগত ৈল আগুৱাই আিহ আেছ েতওঁ েতিতয়া েলয়া,
ৰােহল, আৰু দুজনী দাসীৰ মাজত সন্তান সকলক ভাগ কিৰ িদেল 2 দুেয়াজনী দাসী আৰু েতওঁেলাকৰ সন্তান সকলক
েতওঁ প্রথমেত ৰািখেল, তাৰ পাছত ৰািখেল েলয়া আৰু েতওঁৰ সন্তান সকলক অৱেশষত ৰােহল আৰু েযােচফক
ৰািখেল 3 েতওঁ িনেজ সকেলােৰ আেগ আেগ গ’ল ককােয়কৰ ওচৰ েনােপাৱাৈলেক েতওঁ মািটত উবুিৰ ৈহ সাতবাৰ
প্রিণপাত কিৰেল 4 েতিতয়া এেচৗেৱ েতওঁৰ ওচৰৈল েদৗিৰ আিহ েতওঁক সাৱিট ধিৰেল; িডিঙত ধিৰ সাৱিট চুমা খােল
আৰু তাৰ পাছত দুেয়ােৱ কািন্দবৈল ধিৰেল 5 পাছত এেচৗেৱ চকু তুিল মিহলা আৰু সন্তান সকলক েদিখ সুিধেল,
“েতামাৰ লগত এওঁেলাক েকান?” যােকােব ক’েল “ঈশ্বেৰ অনুগ্রহ কিৰ আেপানাৰ দাসক এই সকেলা সন্তান িদেল ”

6 েতিতয়া দাসী দুজনীেয় িনজৰ সন্তান সকলৰ ৈসেত আগবািঢ় ৈগ প্রিণপাত কিৰেল 7 তাৰ পাছত েলয়াই েতওঁৰ
সন্তান সকলক ৈল আগবািঢ় আিহ প্রিণপাত কিৰেল; েশষত েযােচফ আৰু ৰােহেলও আগুৱাই ৈগ প্রিণপাত কিৰেল
8এেচৗেৱ ক’েল, “মই িয দলেবাৰক লগ পােলঁা, েসই সকেলা িকহৰ বােব?” যােকােব ক’েল, “েসইেবাৰ েমাৰ মািলকৰ
দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাবৰ বােব ” 9 েতিতয়া এেচৗেৱ ক’েল, “ভাই, েমাৰ যেথষ্ট আেছ; েতামাৰ িয আেছ, েসয়া েতামাৈলেকা
থাকক ” 10 যােকােব ক’েল, “নহয় নহয়, মই িমনিত কিৰ ৈকেছা, যিদ আেপানাৰ দৃষ্টিত মই অনুগ্রহ পাইেছঁা, েতেন্ত
েমাৰ হাতৰ পৰা উপহাৰ গ্রহণ কৰক িকয়েনা, আপুিন েমাক গ্রহণ কিৰেছ আৰু অৱেশয্ই েমাৰ বােব অ◌ােপানাৰ মুখ
† 32 অধয্ায়:28 ঈশ্বৰৰ লগত সংগ্রাম বা যঁুজ কেৰঁাতা ‡ 32 অধয্ায়:30 ঈশ্বৰৰ মুখ
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েদখা ঈশ্বৰৰ মুখ েদখাৰ দেৰ 11 িবনয় কেৰঁা, আেপানাৈল অনা েমাৰ উপহাৰ গ্রহণ কৰক; িকয়েনা ঈশ্বেৰ েমাক প্রচুৰ
দয়া কিৰেছ আৰু েমাৰ যেথষ্ট আেছ ” যােকােব এইদেৰ কােবৗকাকুিত কৰাত এেচৗেৱ তাক গ্রহণ কিৰেল

12 পাছত এেচৗেৱ ক’েল, “আহঁা, আিম আমাৰ পথত যাওঁহঁক মই েতামাৰ আেগ আেগ যাম ” 13 যােকােব েতওঁক
ক’েল, “েমাৰ মািলেকেতা জােনই েয, এই ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰৰ বয়স েবিচ নহয় আৰু েমাৰ লগত থকা েমৰ-ছাগ গৰুৰ
জাকেবাৰৰ িপয়াহ েখাৱা েপাৱািলও আেছ যিদ ততাৈতয়া কিৰ িসহঁতক এটা িদেনা ৈল েযাৱা হয়, েতেন্ত আটাইেবােৰই
মিৰ যাব 14 তােতাৈক বৰং েমাৰ মািলেক েতওঁৰ এই দাসৰ আেগেয় যাওঁক; মই েচয়ীৰত েমাৰ প্রভুৰ ওচৰৈল ৈগ
নাপাওঁমােন, েমাৰ আগত থকা পশুধন আৰু ল’ৰা-েছাৱালীেবােৰ যাব পৰাৈক মই অিধক ধীেৰ ধীেৰ যাব লািগব ”
15 এেচৗেৱ ক’েল, “েতেন্ত েমাৰ লগৰ িকছুমান মানুহ েতামাৰ লগত ৈথ যাওঁ ” িকন্তু যােকােব ক’েল, “তাৰ িক
প্রেয়াজন? েমাৰ মািলকৰ পৰা মই িয দয়া পাইেছা, েসেয় েমাৈল যেথষ্ট ” 16 পাছত এেচৗেৱ েসই িদনাই েচয়ীৰৰ
ফালৈল িনজ বােটিদ উভিট গ’ল; 17 যােকােব যাত্রা কিৰ চুেক্কাতৈল গ’ল েতওঁ িনজৰ কাৰেণ তাত এটা ঘৰ সািজেল
আৰু েতওঁৰ পশুেবাৰৰ কাৰেণ আশ্রয়ৰ চািলঘৰ সািজেল; এই িনিমেত্ত েসই ঠাইৰ নাম চুেক্কাৎ [চািলঘৰ] হ’ল

িচিখম নগৰত যােকাব
18 পদ্দন-অৰামৰ পৰা যােকােব কুশেল আিহ কনান েদশৰ িচিখম নগৰ পােল তাত েতওঁ নগৰৰ ওচৰত িনজৰ তমু্ব

তিৰেল 19 পাছত েতওঁ িনজৰ তমু্ব তৰা মািত েডাখৰ িচিখমৰ বােপক হেমাৰৰ সন্তান সকলৰ পৰা িকিন লেল 20 েসই
ঠাইত েতওঁ এটা যজ্ঞেবিদ স্থাপন কিৰ তাৰ নাম এল-এেলােহ ইস্রােয়ল* ৰািখেল

34 অধয্ায়
দীনাৰ ভ্রষ্টতাৰ প্রিতেশাধ

1 েলয়াৰ গভর্ ত দীনা নােমেৰ যােকাবৰ িযগৰাকী েছাৱালীৰ জন্ম ৈহিছল, তাই এিদন েসই ঠাইৰ েছাৱালীেবাৰৰ লগত
েদখা কিৰবৈল ওলাই ৈগিছল 2 েতিতয়া িচিখম নামৰ েসই েদশৰ ৰজা িহব্বীয়া হেমাৰৰ পুেতেক তাইক েদখা পােল
িচিখেম দীনাক ধিৰ িন েবয়া বয্ৱহাৰ কিৰেল 3 িচিখম যােকাবৰ জীেয়ক দীনাৰ েপ্রমত পিৰ আকির্ষত ৈহিছল; েতওঁ
দীনাক ভাল পাইিছল আৰু তাইৰ লগত মৰেমেৰ কথা পািতিছল 4 িচিখেম িনজৰ বােপক হেমাৰক ক’েল, “আপুিন
এই েছাৱালীগৰাকীক েমাক িবয়া কৰাই িদয়ক ” 5 জীেয়ক দীনাক েয েসই ল’ৰাজেন েবয়া বয্ৱহাৰ কিৰেল, যােকাবৰ
কাণত পিৰল েসই সময়ত যােকাবৰ পুত্রসকল পথাৰত পশুধন চৰাবৈল ৈগিছল; েসেয় েতওঁেলাক আিহ েনােপাৱাৈলেক
যােকাব মেন মেন থািকল

6 িচিখমৰ বােপক হেমাৰ যােকাবেৰ ৈসেত কথা-বতৰা হ’বৈল ওলাই আিহল 7 এই িবষেয় শুিন যােকাবৰ পুত্রসকল
পথাৰৰ পৰা আিহল; েতওঁেলােক মনত িযমান কষ্ট পােল, িসমান েবিছৈক খঙত জ্বিলও উিঠল িকয়েনা যােকাবৰ
জীেয়কৰ প্রিত েবয়া বয্ৱহাৰ কিৰ িচিখেম ইস্রােয়লৰ প্রিত এক অপমানৰ কাযর্ কিৰেল, িয কৰা েতওঁৰ উিচত নািছল

8 হেমােৰ েতওঁেলাক সকেলােক ক’েল, “েমাৰ পুত্র িচিখেম আেপানােলাকৰ েছাৱালীক ভাল পায় অনুগ্রহ কিৰ
তাইক আেপানােলােক েমাৰ পুত্রৈল িবয়া িদয়ক 9 ইয়াৰ দ্বাৰা আেপানােলাকৰ ৈসেত আমাৰ িববাহৰ এক বয্ৱস্থা
হ’ব আেপানােলাকৰ জীয়ৰী আমাৈল িদয়ক আৰু আমাৰ জীয়ৰীেকা আেপানােলােক িবয়া কিৰ গ্রহণ কিৰব পািৰব
10আেপানােলােক আমাৰ মাজেত বাস কৰক আেপানােলাকৰ কাৰেণ এই েদশ মুকিল ৈহ আেছ; ইয়ােতই থািক েবহা
েবপাৰ কিৰ ঐশ্বযর্য্ৱন্ত হওঁক ”

11 িচিখেমও দীনাৰ বােপক আৰু ভােয়ক ককােয়কসকলক ক’েল, “আেপানােলােক েমাৈল এই অনুগ্রহ দান কৰক;
আেপানােলােক েমাক িযহেক কব, মই তােক কিৰম 12 িবয়াৰ ধন আৰু উপহাৰ িহচােব আেপানােলােক িযহেক দাবী
কিৰব, মই েসই সকেলা আেপানােলাকক িদম; আেপানােলােক মােথান েছাৱালীজনীক েমাৰ লগত িবয়া িদয়ক ”
13 িযেহতু িচিখেম েতওঁেলাকৰ ভনীেয়ক দীনাক ভ্রষ্ট কিৰেল, েসেয় যােকাবৰ পুত্রসকেল িচিখম আৰু েতওঁৰ বােপক
হেমাৰক ছলনােৰ উত্তৰ িদেল 14 েতওঁেলােক ক’েল, “আিম এেন কাম কিৰব েনাৱােৰঁা; যাৰ চুন্নৎ কৰা েহাৱা নাই,
এেন কােৰা লগত আমাৰ ভনীক িবয়া িদয়ােটা আমাৰ বােব অসন্মানৰ িবষয় 15 েকৱল এটা কাযর্ কিৰেল আিম
আেপানােলাকৰ কথাত মািন্ত হ’ব পােৰঁা; েসয়া ৈহেছ আেপানােলাকৰ প্রেতয্কজন পুৰুেষ আমাৰ িনিচনাৈক চুন্নৎ হ’ব
লািগব 16 েতিতয়া আিম আেপানােলাকৈল আমাৰ েছাৱালী িদম; আেপানােলাকৰ েছাৱালীেবাৰেকা আিম গ্রহণ কিৰম
আৰু আিম আেপানােলাকৰ ৈসেত িনবাস কিৰ এক জািত হ’ম 17 িকন্তু যিদ আেপানােলােক আমাৰ কথা নুশুেন আৰু
চুন্নৎ হবৈল মািন্ত নহয়, েতেনহেল আমাৰ েছাৱালীক ৈল আিম ইয়াৰ পৰা গুিচ যাম ”

* 33 অধয্ায়:20 ঈশ্বৰ, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ সবর্শিক্তমান
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18 েতওঁেলাকৰ কথাত হেমাৰ আৰু েতওঁৰ পুেতক িচিখেম সেন্তাষ পােল 19 পিৰয়ালৰ সকেলাতৈক সন্মানীত বয্িক্ত
যুবক িচিখেম পলম নকিৰ েতওঁেলােক েকাৱা কথাত সন্মিত জনােল; কাৰণ েতওঁ যােকাবৰ জীেয়কক বৰ ভাল পাইিছল

20 পাছত হেমাৰ আৰু েতওঁৰ পুেতক িচিখেম েতওঁেলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰ মুখৈল ৈগ নগৰৰ েলাক সকলৰ ৈসেত
কেথাপকথন কিৰেল 21 েতওঁেলােক ক’েল, “এই েলাকসকল আমাৰ ৈসেত িমেলেৰ আেছ; েতওঁেলাক থািকবৰ
কাৰেণ আমাৰ েদশত যেথষ্ট এক বৃিস্তত ঠাই আেছ েতওঁেলাক ইয়ােতই থাকক আৰু েবহা-েবপাৰ কৰক আিম
েতওঁেলাকৰ েছাৱালীেবাৰক িবয়া কৰাই আিনম আৰু আমাৰ েছাৱালীেকা েতওঁেলাকৈল িদম 22 িকন্তু মােথান এটা
কথােহ আেছ, েতওঁেলাক েযেনৈক চুন্নৎ েহাৱা েলাক, আিম প্রেতয্ক পুৰুেষও েতেনৈক চুন্নৎ হেলেহ েতওঁেলাক আমাৰ
কথাত আমাৰ মাজত িনবাস কিৰ এক জািত হ’বৈল মািন্ত হ’ব 23 েতওঁেলাকৰ পশুধন আৰু সা-সম্পিত্ত - অথর্াৎ সকেলা
জীৱ-জন্তুেৱই জােনা আমাৰ নহ’ব? গিতেক আহঁক, আিম েতওঁেলাকৰ েসই কথাত মািন্ত হওঁহক; তােত েতওঁেলােক
আমােৰ ৈসেত বাস কিৰব ” 24 েতিতয়া নগৰৰ সকেলা মানুেহ হেমাৰ আৰু েতওঁৰ পুেতক িচিখমৰ কথাত মািন্ত হ’ল
আৰু প্রেতয্ক পুৰুষৰ চুন্নৎ কৰা হ’ল

25 তাৰ পাছত তৃতীয় িদনা েযিতয়া পুৰুষসকেল িবষত কষ্ট পাই আিছল, েতিতয়া দীনাৰ ককােয়ক অথর্াৎ যােকাবৰ
দুজন পুেতক িচিমেয়ান আৰু েলবীেয় তেৰাৱাল ৈল হঠাৎ নগৰত েসামাই সকেলা পুৰুষক বধ কিৰেল 26 েতওঁেলােক
হেমাৰ আৰু িচিখমক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ বধ কিৰেল আৰু িচিখমৰ ঘৰৰ পৰা দীনাক উিলয়াই আিনেল 27 ভনীেয়কক
ভ্রষ্ট কৰাৰ কাৰেণ যােকাবৰ আন আন পুত্রসকেলও হত েহাৱা েলাকসকলৰ কাষৈল ৈগ নগৰখন লুটপাত কিৰেল
28 নগৰৰ িভতৰত আৰু পথাৰত চিৰ থকা েতওঁেলাকৰ িযমান েমৰ-ছাগ, ছাগলী, গৰু, গাধ আিদ আিছল, েসই সকেলা
েতওঁেলােক ৈল গ’ল 29 েতওঁেলােক েলাকসকলৰ ধন-সম্পদ, ভাযর্য্া আৰু েতওঁেলাকৰ িশশুসকলক বন্দী কিৰ িনেল;
এেনিক ঘৰত থকা বস্তুেবােৰা েতওঁেলােক লুট কিৰ িনেল 30 যােকােব িচিমেয়ান আৰু েলবীক ক’েল, “েতামােলােক
এই েদশ-িনবাসী কনানীয়া আৰু পিৰজ্জীয়া েলাকসকলৰ মাজত েমাক ঘৃণাৰ পাত্র কিৰ িবপদত েপলালা; েমাৰ েলাক
সংখয্াত তাকৰ যিদ েতওঁেলােক েমাৰ অিহেত একেগাট ৈহ েমাক আক্রমণ কেৰ, েতিতয়া মই সপিৰবােৰ িবনষ্ট হ’ম ”
31 তােত িচিমেয়ান আৰু েলবীেয় ক’েল, “িচিখেম আমাৰ ভনীক জােনা েবশয্াৰ দেৰ বয্ৱহাৰ কৰা উিচত আিছল?”

35 অধয্ায়
যােকােব আশীবর্াদ লাভ কৰা

1 তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ যােকাবক ক’েল, “উঠা, তুিম এিতয়া ৈবৎএলৈল ৈগ তাত িনবাস কৰাৈগ আৰু তুিম েতামাৰ
ককাই এেচৗৰ আগৰ পৰা পলাই েযাৱা সময়ত, িযজন সবর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ েতামাক দশর্ন িদিছল, েসই ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্
তাত এটা যজ্ঞেবিদ িনম্মর্াণ কৰাৈগ ” 2 েতিতয়া যােকােব িনজৰ পিৰয়াল আৰু েতওঁৰ লগৰ সকেলা েলাকক ক’েল,
“েতামােলাকৰ মাজত িবেদশৰ িযেবাৰ েদৱ-েদৱী আেছ, েসইেবাৰ দূৰ কৰা আৰু িনজেক শুিচ কিৰ আন কােপাৰ িপন্ধা
3 তাৰ পাছত, ব’লা আিম ৈবৎএলৈল যাওঁহঁক; তাত ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ এটা যজ্ঞেবিদ িনম্মর্াণ কিৰম, িযজনা ঈশ্বেৰ েমাৰ
দুখৰ সময়ত েমাৰ প্রাথর্নাৰ উত্তৰ িদিছল আৰু মই েযাৱা বাটত েমাৰ সংগত আিছল ” 4 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ হাতত
িবেদশৰ িযমানেবাৰ েদৱ-েদৱী আিছল যােকাবক িদেল তাৰ লগেত কাণৰ কুণ্ডলেবােৰা যােকাবক িদেল; যােকােব েসই
সকেলােক ৈল িচিখম নগৰৰ ওচৰত ওচৰৰ এলা গছেজাপাৰ ত’লেত পুিত থেল 5 পাছত েতওঁেলােক যাত্রা আৰম্ভ
কিৰেল েতওঁেলাক েযাৱাৰ পথত ঈশ্বেৰ চািৰওফালৰ নগৰৰ মাজত এেন এক ভয়ৰ সৃষ্টি কিৰেল যাৰ ফলত েসই
েলাকসকেল যােকাবৰ পুত্রসকলৰ পাছত েখিদ নগ’ল

6এইদেৰ যােকাব আৰু েতওঁৰ লগত থকা আনসকেলা কনান েদশৰ লুজ নগৰ অথর্াৎ ৈবৎএল ৈগ পােল 7 েতওঁ তাত
এটা যজ্ঞেবিদ িনমর্াণ কিৰেল েতওঁ েসই ঠাইৰ নাম এল ৈবৎএল* ৰািখেল, িকয়েনা, েতওঁ িনজৰ ককােয়কৰ ওচৰৰ
পৰা পলাই অহাৰ সময়ত, ঈশ্বেৰ েসই ঠাইেত েতওঁক দশর্ন িদিছল 8 ইিতমেধয্ িৰেবকাৰ ধাত্রী দেবাৰাৰ মৃতুয্ হ’ল
েতওঁক ৈবৎএলৰ ওচৰত থকা এেজাপা ওক গছৰ তলত ৈমদাম িদয়া হ’ল; েসই কাৰেণ েসই ঠাইৰ নাম অেল্লান-বাখুৎ†
হ’ল

9 পদ্দন-অৰামৰ পৰা যােকাব উভিট অহাৰ পাছত, ঈশ্বেৰ েতওঁক পুনৰায় দশর্ন িদ আশীব্বর্াদ কিৰেল 10 ঈশ্বেৰ
েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ নাম ৈহেছ যােকাব, িকন্তু েতামাক আৰু যােকাব বুিল মতা নহ’ব; েতামাৰ নাম হ’ব ইস্রােয়ল ”
এইদেৰ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ নাম ইস্রােয়ল ৰািখেল 11 ঈশ্বেৰ েতওঁক আৰু ক’েল, “মেয়ই সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বৰ; তুিম বহুবংশ
ৈহ বািঢ় বািঢ় েযাৱা; েতামাৰ পৰা এক জািত, এেন িক, জািত সমূহৰ এক সমাজ গঠন হ’ব; েতামাৰ বংশত অেনক
* 35 অধয্ায়:7 ৈবৎএলৰ ঈশ্বৰ † 35 অধয্ায়:8 ক্রন্দনৰ ওক গছ
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ৰজাসকলৰ জন্ম হ’ব 12 মই অব্রাহাম আৰু ইচহাকক িদয়া েদশ েতামাক আৰু েতামাৰ পাছত েতামাৰ ভাবী-বংশেকা
িদম ” 13 ঈশ্বেৰ েতওঁেৰ ৈসেত কথা বতৰা েহাৱা ঠাইেত েতওঁক এিৰ ওপৰৈল উিঠ গ’ল

14 যােকােব েতওঁেৰ ৈসেত কথা বতৰা েহাৱা েসই ঠাইেত এটা িশলৰ স্তম্ভ স্থাপন কিৰেল আৰু তাৰ ওপৰত েপয়
ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰেল েতওঁ তাৰ ওপৰত েতেলা ঢািল িদেল 15 ঈশ্বেৰ ৈসেত কথা বতৰা েহাৱা েসই ঠাইৰ নাম
যােকােব ৈবৎএল ৰািখেল

ৰােহলৰ মৃতুয্
16 তাৰ পাছত যােকাব আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল ৈবৎএলৰ পৰা যাত্রা কিৰেল েতওঁেলােক ইফ্রাথ পাবৈল িকছু বাট

থােকঁােতই ৰােহলৰ প্রসৱ-েবদনা আৰম্ভ হ’ল আৰু েতওঁ বৰৈক কষ্ট পাবৈল ধিৰেল 17 প্রসৱৰ কালত েতওঁৰ েবদনা
েযিতয়া ভীষণ বািঢ় গ’ল, েতিতয়া ধাত্রীেয় েতওঁক ক’েল, “ভয় নকিৰবা; িকয়েনা এইবােৰা আেপানাৰ এিট পুত্র সন্তান
হ’ব ” 18 িকন্তু ৰােহলৰ মৃতুয্ হ’ল প্রাণতয্াগ কৰাৰ সময়ত েতওঁ েসই পুত্রৰ নাম িবন-ওনী‡ ৰািখেল; িকন্তু তাৰ
বােপেক হ’েল তাৰ নাম িবনয্ামীন§ ৰািখেল 19 ৰােহলৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ পাছত ইফ্রাথ অথর্াৎ ৈবৎেলেহমৈল েযাৱা বাটৰ
ওচৰেত েতওঁক ৈমদাম িদেল 20 যােকােব েতওঁৰ ৈমদামৰ ওপৰত এটা স্তম্ভ স্থাপন কিৰেল; েসয়া আিজও ৰােহলৰ
ৈমদামৰ িচহ্ন িহচােব েসই ঠাইত আেছ

21 তাৰ পাছত ইস্রােয়েল* তাৰ পৰা আেকৗ যাত্রা কিৰেল েতওঁ িমকদল-এদৰ নামৰ ঠাইখন এিৰ আগবািঢ় ৈগ
েতওঁৰ তমু্ব তিৰেল 22 ইস্রােয়েল েসই েদশত িনবাস কৰা সময়ত ৰূেবেণ েতওঁৰ বােপকৰ উপপত্নী িবলহাৰ লগেত
শয়ন কিৰেল; েসই কথা ইস্রােয়লৰ কাণত পিৰল

যােকাবৰ সন্তান
যােকাবৰ পুত্র আিছল বাৰজন 23 েলয়াৰ গভর্ ত যােকাবৰ েজষ্ঠয্ পুত্র ৰূেবণৰ জন্ম ৈহিছল তাৰ পাছত িচিমেয়ান,

েলবী, িযহূদা, ইচাখৰ আৰু জবূলূনৰ জন্ম ৈহিছল 24 ৰােহলৰ গভর্ ত েতওঁৰ পুত্র েযােচফ আৰু িবনয্ামীন 25 ৰােহলৰ
দাসী িবলহাৰ গভর্ ত েতওঁৰ পুত্র দান আৰু নপ্তালী 26 েলয়াৰ দাসী িজল্পাৰ গভর্ ত েতওঁৰ পুত্র গাদ আৰু আেচৰ
এইসকেলই ৈহেছ পদ্দন-অৰামত জন্মা যােকাবৰ পুত্র

ইচহাকৰ মৃতুয্
27 েশষত যােকাব িকিৰয়ৎ-অব্বর্ অথর্াৎ িহেব্রাণৰ ওচৰৰ মিম্র নগৰত েতওঁৰ িপতৃ ইচহাকৰ ওচৰৈল আিহল এই

ঠাইেত অব্রাহাম আৰু ইচহােক বাস কিৰিছল
28 ইচহাক এশ আশী বছৰ জীয়াই আিছল 29 ইচহােক এক পিৰপূণর্ আয়ুস কটাই বৃদ্ধ ৈহ মৃতুয্ বৰণ কিৰ েতওঁৰ

পূবর্পুৰুষসকলৰ ওচৰৈল গ’ল; তােত েতওঁৰ পুত্র এেচৗ আৰু যােকােব েতওঁক ৈমদাম িদেল

36 অধয্ায়
এেচৗৰ বংশৰ তািলকা

1 এেচৗ অথর্াৎ িযজনক ইেদাম েবালা হয়, েতওঁৰ বংশৰ তািলকা ৈহেছ এেনদেৰ 2 এেচৗেৱ কনানীয়া েছাৱালীেবাৰক
িবয়া কিৰিছল েসই েছাৱালীেবাৰ ৈহেছ িহত্তীয়া এেলানৰ জীেয়ক আদা; িহব্বীয়া িচিবেয়ানৰ নািতনীেয়ক অথর্াৎ অনাৰ
জীেয়ক অহলীবামা 3 আৰু ইশ্মােয়লৰ জীেয়ক নবােয়াতৰ ভনীেয়ক বাচমতেকা িবয়া কিৰিছল 4 এইসকলৰ মাজত
আদাই এেচৗৈল ইলীফজ আৰু বাচমেত ৰূেৱলক প্রসৱ কিৰেল; 5 অহলীবামাৰ ঔৰসত িযয়ূচ, যালম, আৰু েকাৰহৰ
জন্ম হ’ল; কনান েদশত এেচৗৰ এই সকেলা পুত্রেৰ জন্ম হ’ল

6 পাছত এেচৗেৱ েতওঁৰ ভাযর্য্াসকলক, ল’ৰা-েছাৱালীক আৰু েতওঁৰ ঘৰৰ আন সকেলােৰ লগত েতওঁৰ পশুধন
অথর্াৎ েমৰ-ছাগ, ছাগলী, গৰু আিদ অনয্ানয্ পশু আৰু কনান েদশত উপাজর্ ন কৰা সকেলা সম্পিত্তেক ৈল েতওঁ ভােয়ক
যােকাবৰ ওচৰৰ পৰা আন এক েদশৈল গুিছ গ’ল 7 এেচৗ আৰু যােকাবৰ ধন-সম্পদ ইমান েবিছ হ’ল েয েতওঁেলাকৰ
পেক্ষ এেকলেগ বাস কৰােটা সম্ভৱ নহ’ল; িকয়েনা েতওঁেলাক িয ঠাইত আিছল েসই ঠাইত েতওঁেলাকৰ পশুৰ জাকেবাৰ
চৰাবৈল যেথষ্ট ঠাইৰ অভাৱ আিছল 8 েসেয় এেচৗেৱ েচয়ীৰৰ পাহাৰীয়া এেলকাত ৈগ স্থায়ীভােৱ বাস কিৰবৈল ধিৰেল;
েসই এেচৗৰ আন এটা নাম আিছল ইেদাম

9 েচয়ীৰৰ পাহাৰীয়া এেলকাত ইেদামীয়াসকলৰ ওপৰিপতৃ এেচৗৰ বংশৰ তািলকা ৈহেছ এেনধৰণৰ 10 এেচৗৰ
পুত্রসকলৰ নাম ইলীফজ আৰু ৰূেৱল ইলীফজ আদাৰ পুত্র আৰু ৰূেৱল এেচৗৰ বাচমতৰ পুত্র 11 ইলীফজৰ পুত্রসকল
হ’ল ৈতমন, ওমাৰ, চেফা, গিয়তম আৰু কনজ 12এেচৗৰ পুত্র ইলীফজৰ িতম্না নােমেৰ এজনী উপপত্নী আিছল েতওঁৰ
‡ 35 অধয্ায়:18 েমাৰ কষ্ট বা দূখৰ পুত্র § 35 অধয্ায়:18 েমাৰ েসঁা হাতৰ পুত্র * 35 অধয্ায়:21 যােকাব
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গভর্ ত অমােলকৰ জন্ম হ’ল; এই সকেলােৱই এেচৗৰ ভাযর্য্া আদাৰ েপা-নািত 13 ৰূেৱলৰ পুত্রসকল হ’ল নহৎ, েজৰহ,
চম্মা আৰু িমজ্জা; এই সকেলােৱই এেচৗৰ ভাযর্য্া বাচমতৰ েপা-নািত 14 িচিবেয়ানৰ নািতনী অথর্াৎ অনাৰ জীেয়ক আৰু
এেচৗৰ ভাযর্য্া অহলীবামাই এেচৗৈল প্রসৱ কৰা পুত্রসকল হ’ল িযয়ূচ, যালম আৰু েকাৰহ

15 এেচৗৰ বংশৰ সন্তান সকলৰ মাজত এইসকেলই অিধপিত ৈহিছল - এেচৗৰ েজয্ষ্ঠ পুত্র ইলীফজৰ বংশৰ পৰা েহাৱা
অিধপিতসকল হ’ল- ৈতমন, ওমাৰ, চেফা, কনজ অিধপিত 16 েকাৰহ, গিয়তম, অমােলক অিধপিত; ইলীফজৰ বংশৰ
পৰা, ইেদাম েদশত এওঁেলােকই অিধপিত হ’ল এইসকল আদাৰ েপা-নািত আিছল

17 এেচৗৰ পুত্র ৰূেৱলৰ বংশৰ পৰা েহাৱা অিধপিতসকল হ’ল: নহৎ, েজৰহ, চম্মা আৰু িমজ্জা; ৰূেৱলৰ বংশৰ
পৰা ইেদাম েদশত এওঁেলাক অিধপিত হ’ল এইসকল এেচৗৰ ভাযর্য্া বাচমতৰ েপা-নািত আিছল 18 এেচৗৰ ভাযর্য্া
অহলীবামাৰ বংশত এইসকল অিধপিত হ’ল: িযয়ূচ, যালম আৰু েকাৰহ; অনাৰ জীেয়ক এেচৗৰ ভাযর্য্া অহলীবামাৰ
বংশৰ পৰা এইসকেলই অিধপিত ৈহিছল 19 এওঁেলােকই এেচৗ অথর্াৎ ইেদামৰ সন্তান আৰু েতওঁেলাকই িনজৰ বংশৰ
অিধপিত আিছল

েচয়ীৰৰ বংশৰ তািলকা
20 েসই ঠাইৰ বািসন্দা েহাৰীয়া েচয়ীৰৰ সন্তান সকলৰ নাম েলাটন, েচাবল, িচিবেয়ান, অনা, 21 িদেচান, এচৰ আৰু

দীচন ইেদামত েচয়ীৰৰ এইসকল সন্তােনই েহাৰীয়া বংশৰ অিধপিত হ’ল 22 েলাটনৰ পুত্রসকলৰ নাম েহাৰী আৰু
েহমম; েলাটনৰ ভনীেয়কৰ নাম িতম্না 23 েচাবলৰ পুত্রসকলৰ নাম: অলবন, মানহৎ, এবল, চেফা, আৰু ওনম
24 িচিবেয়ানৰ পুত্রসকলৰ নাম: অয়া আৰু অনা; এই অনাই িপতৃ িচিবেয়ানৰ গাধ চৰাওঁেত মৰুপ্রান্তৰৰ মাজত গৰম
পানীৰ জুিৰ* পােল 25 এই অনাৰ পুত্রৰ নাম দীচন আৰু জীেয়কৰ নাম অহলীবামা

26 দীচনৰ পুত্রসকলৰ নাম িহমদন, ইচবন, িযত্রন আৰু কৰান
27 এচৰৰ পুত্র িবলহন, জাবন, আৰু অকন 28 দীচনৰ পুত্র উচ আৰু অৰান
29 েহাৰীয়াৰ অিধপিতসকলৰ নাম আিছল: েলাটন, েচাবল, িচিবেয়ান, অনা, 30 িদেচান, এচৰ আৰু দীচন; এইসকেলই

েচয়ীৰ েদশত বংশৰ তািলকা অনুসােৰ েহাৰীয়া জািতৰ অিধপিত আিছল
31 ইস্রােয়লীসকলৰ মাজত েকােনা ৰজাই ৰাজত্ব কৰাৰ আগেত, ইেদাম েদশত িয সকল ৰজাই ৰাজত্ব কিৰিছল,

েতওঁেলাক হ’ল: 32 িবেয়াৰৰ পুত্র িবলাই ইেদামত ৰাজত্ব কিৰিছল; েতওঁৰ নগৰৰ নাম আিছল িদনহাবা 33 িবলাৰ
মৃতুয্ৰ পাছত েতওঁৰ ঠাইত বস্রা নগৰৰ েজৰহৰ পুত্র েযাবেব ৰাজত্ব কিৰিছল

34 েযাববৰ মৃতুয্ৰ পাছত েতওঁৰ ঠাইত ৈতমনীয়াসকলৰ েদশৰ হূচেম ৰাজত্ব কিৰিছল 35 হূচমৰ মৃতুয্ৰ পাছত েতওঁৰ
ঠাইত বদদৰ পুত্র হদেদ ৰাজত্ব কিৰিছল েতওঁ েমাৱাব েদশত িমিদয়নীয়সকলক পৰাজয় কিৰিছল; েতওঁৰ নগৰৰ নাম
আিছল অবীৎ 36 েযিতয়া হদদৰ মৃতুয্ হ’ল, েতিতয়া েতওঁৰ ঠাইত মেস্রকাৰ চম্নাই ৰাজত্ব কিৰিছল 37 চম্নাৰ মৃতুয্ হ’লত,
েতওঁৰ ঠাইত ফৰাৎ নদীৰ ওচৰৰ ৰেহােবাতীয়া েচৗেল ৰাজত্ব কিৰিছল 38 েচৗলৰ মৃতুয্ পাছত েতওঁৰ ঠাইত অকেবাৰৰ
পুত্র বাল-হানেন ৰাজত্ব কিৰিছল 39অকেবাৰৰ পুত্র বাল-হাননৰ মৃতুয্ পাছত েতওঁৰ ঠাইত হদেৰ ৰাজত্ব কিৰিছল; েতওঁৰ
নগৰৰ নাম পাউ আিছল; েতওঁৰ ভাযর্াৰ নাম আিছল মেহটেবল েতওঁ মেট্রদৰ জীেয়ক আৰু েম-জাহবৰ নািতনীেয়ক

40 এেচৗৰ বংশৰ িয সকল েলাক অিধপিত আিছল, েসইসকলৰ নাম: িতম্না, অলবা, িযেথৎ, 41 অহলীবামা, এলা,
পীেনান, 42কনজ, ৈতমন, িমবচৰ, 43 মগ্দীেয়ল আৰু ঈৰম; এওঁেলাক আিছল ইেদামীয়সকলৰ পূবর্পুৰুষ এেচৗৰ বংশৰ
েলাক ইেদামৰ অিধপিত েদশৰ িযেবাৰ ঠাইত েতওঁেলােক বাস কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ নাম অনুসােৰ েসই সকেলা ঠাইৰ
নাম িদয়া ৈহিছল

37 অধয্ায়
েযােচফৰ সেপান

1 যােকাব কনান েদশত বাস কিৰবৈল ধিৰেল েতওঁৰ িপতৃেয়ও কনান েদশত বাস কিৰিছল 2 যােকাবৰ বংশৰ বৃত্তান্ত
এইধৰণৰ েযােচফ েযিতয়া েসঁাতৰ বছৰ বয়সৰ এজন যুবক, েতিতয়া েতওঁ ককােয়কসকলৰ ৈসেত পশুৰ জাকেবাৰ
চৰাইিছল েতওঁ মাহী মাক িবলহা আৰু িজল্পাৰ পুেতকসকলৰ লগত আিছল আৰু বােপকৰ আগত েতওঁেলাকৰ েবয়া
কাযর্েবাৰৰ িবষেয় সংবাদ িদিছল 3 বৃদ্ধ বয়সত েহাৱা পুত্র েদিখ ইস্রােয়েল েযােচফক আন সকেলা পুেতকতৈক েতওঁক
অিধক েস্নহ কিৰিছল েতওঁ েতওঁক এটা ধুনীয়া দীঘল েচালা ৈতয়াৰ কিৰ িদিছল 4 ককােয়কসকেল েযিতয়া বুিজেল
েয িপতৃেয় েতওঁেলাকতৈক েযােচফক অিধক েস্নহ কেৰ, েতিতয়া েতওঁেলােক েযােচফক ঘৃণা কিৰবৈল ধিৰেল আৰু
েসেয়, েতওঁেলােক েতওঁক মৰেমেৰ কথা কবৈলও িনিবচািৰেল
* 36 অধয্ায়:24 ‘গৰম পানীৰ জুিৰ’ মােন হল ‘খচ্ছৰ’
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5 এিদন েযােচেফ এটা সেপান েদিখেল আৰু েতওঁ েসই সেপানৰ িবষেয় ককােয়কসকলক েকাৱাত েতওঁেলােক
েতওঁক অিধক েবিছৈক ঘৃণা কিৰবৈল ধিৰেল 6 েযােচেফ েতওঁেলাকক ক’েল, “শুনা, মই এটা সেপান েদিখেলঁা
7 মই েদিখেলঁা েয আিম পথাৰত কািট েথাৱা শসয্ৰ মুিঠ বািন্ধিছেলঁা; তােত েমাৰ মুিঠেটা েপান ৈহ উিঠ িথয় হ’ল; তাৰ
পাছত েতামােলাকৰ মুিঠেবােৰ েমাৰ মুিঠৰ চািৰওফােল িথয় ৈহ প্রিণপাত কিৰেল ” 8 তােত েতওঁৰ ককােয়কসকেল
েতওঁক ক’েল, “েতেনহ’েল তই সচঁাৈকেয় আমাৰ ওপৰত ৰজা হিব েনিক? আমাৰ ওপৰত সঁচাই তই অিধকাৰ চলািব
েনিক?” এইদেৰ েতওঁৰ সেপান, আৰু েতওঁৰ কথাৰ কাৰেণ ককােয়কসকেল আৰু অিধকৈক েতওঁক িঘণ কিৰেল
9 পাছত েযােচেফ আন এটা সেপান েদিখেল আৰু েতওঁৰ ককােয়কসকলক তাক ক’েল েতওঁ ক’েল, “শুনা, মই আন
এটা সেপান েদিখেলঁা; মই েদিখেলঁা েয সূযর্, চন্দ্র আৰু এঘাৰটা তৰাই েমাৰ আগত প্রিণপাত কিৰেল ”

10 েতওঁ এই সেপানৰ কথা ককােয়কসকলক েকাৱাৰ দেৰ বােপকেকা েকাৱাত বােপেক েতওঁক ধমিক িদ ক’েল,
“তই এইেটা িক সেপান েদিখিল? েতাৰ মাৰ, মই আৰু ককােয়ৰহঁেত েতাৰ আগত মািটত পিৰ প্রিণপাত কিৰবৈল আিহম
েন?” 11 তােত েতওঁৰ ককােয়কসকেল েতওঁক িহংসা কিৰেল; িকন্তু বােপেক হ’েল েসই কথা মনত ৰািখেল

12পাছত েযােচফৰ ককােয়কসকেল েতওঁেলাকৰ বােপকৰ পশুৰ জাকেবাৰ চৰাবৈল িচিখমৈল ৈগিছল 13 ইস্রােয়েল
েযােচফক ক’েল, “েতামাৰ ককােয়ৰাসকেল িচিখমত পশুৰ জাকেবাৰ জােনা চৰাই থকা নাই? আহঁা, মই েতামাক িসহঁতৰ
ওচৰৈল পঠাম ” তােত েযােচেফ েতওঁক ক’েল “িঠক আেছ, মই যাবৈল প্রস্তুত আেছঁা ” 14 েতিতয়া বােপেক েতওঁক
ক’েল, “তুিম ৈগ েতামাৰ ককােয়ৰাহঁত আৰু পশুৰ জাকেবাৰ কুশেল আেছ েন নাই, েসই সংবাদ ৈল আিহ েমাক িদবা ”
ইয়ােক ৈক যােকােব েযােচফক িহেব্রাণ উপতয্কাৰ পৰা পঠােল আৰু েযােচফও িচিখমৈল গ’ল 15 েকােনা এজন মানুেহ
েযােচফক পথাৰৰ মাজত ঘূিৰ ফুৰা েদিখ সুিধেল, “তুিম িক িবচািৰ ফুিৰছা?” 16 েযােচেফ ক’েল, “মই েমাৰ ককাইহঁতক
িবচািৰ আেছঁা; দয়া কিৰ আপুিন েমাক কবেন েতওঁেলােক ক’ত পশুৰ জাকক চৰাই আেছ?” 17 মানুহজেন ক’েল,
“এই ঠাই এিৰ েতওঁেলাক গুিছ গ’ল; মই েতওঁেলােক এইবুিল েকাৱা শুিনিছেলা, ‘ব’লা, আিম েদাথানৈল যাওঁ’ ” তােত
েযােচেফ েতওঁৰ ককােয়কসকলৰ পাছত ৈগ েদাথানত েতওঁেলাকক িবচািৰ পােল

েযােচফক হতয্া কৰাৰ ষড়যন্ত্র
18 েযােচফক ককােয়কসকেল দূৰৰ পৰাই েদখা পােল আৰু েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহ েপাৱাৰ আেগেয়ই, েতওঁক

বধ কৰাৰ ষড়যন্ত্র কিৰেল 19 েতওঁেলােক ইজেন িসজনক ক’েল, “েসৗেটা চা, সেপান েদখােটা আিহেছ 20 ব’লা
এিতয়াই আিম তাক বধ কিৰ, েকােনা এটা গাতত েপলাই িদওঁ আৰু পাছত আিম ক’ম, েকােনা িহংস্র জন্তুেৱ তাক খােল
েতিতয়া তাৰ সেপানেবাৰ িক হয়, আিম চাম ” 21 িকন্তু ৰূেবেণ েসই কথা শুিন েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা েতওঁক ৰক্ষা
কিৰ ক’েল, “নহয়, আিম তাৰ প্রাণ নলওঁ ” 22 ৰূেবেণ েতওঁেলাকক ক’েল, “ৰক্তপাত নকেৰঁা েতওঁৰ শৰীৰত হাত
নুতুলাৈকেয় বৰং েতওঁক এই মৰুপ্রান্তৰৰ এটা গাতত েপলাই িদয়া”- পাছত েযােচফক েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ
কিৰ েযন িপতৃৰ ওচৰৈল আিন ঘূৰাই িদব এই মেনেৰ েতওঁ এই কথা ক’েল

23 েযােচফ েতওঁৰ ককােয়কসকলৰ ওচৰ পালত েতওঁেলােক েতওঁৰ গাৰ পৰা িপিন্ধ থকা দীঘল েচালােটা েজােৰেৰ
েসােলাকাই ল’েল 24 তাৰ পাছত েতওঁেলােক েতওঁক ধিৰ গাতৰ িভতৰত েপলাই িদেল; েসই গাতেটা পানী নথকা এটা
শুকান গাত আিছল

েযােচফক িবক্রী কৰা
25 তাৰ পাছত েতওঁেলােক েভাজন কিৰবৈল বিহল; েতেনেত েতওঁেলােক চকু তুিল চাই েদিখেল েয, িগিলয়দৰ পৰা

ইশ্মােয়লীয়া এক বয্ৱসায়ী দল আিহ আেছ উটৰ িপিঠত েতওঁেলােক মা-মচলা, িবষ িনৰাময়ৰ সুগিন্ধ মলম আৰু গন্ধৰস
ৈল িমচৰ েদশৈল নািম যাবৈল আিহ আিছল 26 েতিতয়া িযহূদাই েতওঁৰ ককােয়কসকলক ক’েল, “আিম ভাইক বধ
কিৰ তাৰ েতজ লুকুৱাই ৰািখেল আমাৰ িক লাভ হ’ব? 27 কাৰণ িস আমাৰ িনজেৰ ভাই আৰু আমাৰ মঙেহা েসেয়
তাৰ শৰীৰত হাত িনিদ বৰং আহঁা, আিম তাক এই ইশ্মােয়লীয়াসকলৰ ওচৰত িবক্রী কেৰঁা ” ককােয়কসকল েতওঁৰ এই
কথাত মািন্ত হ’ল 28 েসই িমিদয়নীয়া বয্ৱসায়ীসকল ওচেৰিদ পাৰ েহাৱাত, েতওঁেলােক েযােচফক গাতৰ পৰা টািন
ওপৰৈল উঠােল আৰু িবশ েচকল* ৰূপৰ িবিনময়ত েযােচফক ইশ্মােয়লীয়াসকলৰ ওচৰত িবক্রী কিৰেল তােত েসই
বয্ৱসায়ীসকেল েযােচফক িমচৰ েদশৈল ৈল গ’ল

29 পাছত ৰূেবেণ গাতৰ ওচৰৈল ৈগ েযােচফক গাতত েনেদিখ দুখেত িনজৰ কােপাৰ ফািলেল 30 েতওঁ
ভােয়কসকলৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, “েযােচফ ক’ৈল গ’ল - তাতেটা নাই; এিতয়া মই কৈল যাম?”

* 37 অধয্ায়:28 িবশ েচকল মােন হল, 230 গ্রাম ৰূপ অথর্াৎ এজন যুৱক দাসৰ উিচত মূলয্
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31 েতিতয়া েতওঁেলােক এটা ছাগলী মািৰ তাৰ েতজত েযােচফৰ েসই েচালােটা জুবুিৰয়ােল 32 পাছত েতওঁেলােক
েচালােটা বােপকৰ ওচৰৈল আিন ক’েল, “এইেটা আিম পােলঁা; চাওকেচান, এইেটা আেপানাৰ পুত্রৰ েচালা হয় েন
নহয় ”

33 যােকােব েচালােটা িচিন পায় ক’েল, “এইেটা েমাৰ পুত্রেৰই েচালা হয়; েকােনা িহংস্র জন্তুেৱ তাক খােল; িনশ্চেয়
জন্তুেটােৱ েযােচফক েডাখৰ েডাখৰ কিৰ ফািল েপলােল ”

34 েতিতয়া যােকােব িনজৰ কােপাৰ ফািল কঁকালত চট িপিন্ধ বহুিদনৈলেক পুেতকৰ কাৰেণ েশাক কিৰেল 35 েতওঁৰ
পুেতক জীেয়ক আটাইেবােৰ আিহ েতওঁক শান্তনা িদবৈল ধিৰেল; িকন্তু েতওঁ েকােনা শান্তনাই নুশুিনেল েতওঁ ক’েল,
“েশাক কিৰেয়ই মই িচেয়ালৈল েমাৰ পুত্রৰ ওচৰৈল যাম ” এইবুিল ৈকেয় েযােচফৰ কাৰেণ যােকােব ক্রন্দন কিৰবৈল
ধিৰেল

36 আনফােল, েসই িমিদয়নীয়াসকেল েযােচফক িমচৰ েদশৈল ৈল ৈগ েপািটফৰৰ ওচৰত িবিক্র কিৰেল েপািটফৰ
আিছল ফেৰৗণ ৰজাৰ এজন িবষয়া, ৰক্ষকৰ প্রধান েসনাপিত

38 অধয্ায়
িযহূদা আৰু তামাৰ

1 পাছত িযহূদাই েতওঁৰ ভােয়ক ককােয়কসকলক এিৰ অদুল্লমীয়া হীৰা নামৰ এজন েলাকৰ লগত বাস কিৰেলৈগ
2 েসই ঠাইত িযহূদাই চুৱা নামৰ েকােনা এজন কনানীয়া মানুহৰ েছাৱালীক েদখা পাই েতওঁ েসই েছাৱালীজনীক িবয়া
কিৰেল আৰু তাইৰ ৈসেত শয়ন কিৰেল 3 পাছত তাই গভর্ ৱতী ৈহ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল আৰু ল’ৰািটৰ নাম এৰ
ৰািখেল 4 পুনৰায় তাই গভর্ ৱতী ৈহ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰ তাৰ নাম ওনন ৰািখেল 5 তাই পুনৰ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল
আৰু তাৰ নাম েচলা ৰািখেল; তাই এই পুত্র কজীবত থকাৰ সময়ত প্রসৱ কিৰেল

6 পাছত িযহূদাই েতওঁৰ েজষ্ঠয্ পুত্র এৰৰ লগত তামাৰ নােমেৰ এজনী েছাৱালীক িবয়া কৰাই িদেল 7 িকন্তু িযহূদাৰ
েজয্ষ্ঠ পুত্র এৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত দুষ্ট েহাৱাত িযেহাৱাই তাক িবনষ্ট কিৰেল

8 েতিতয়া িযহূদাই ওননক ক’েল, “তুিম েতামাৰ ককােয়ৰাৰ ভাযর্য্াক িবয়া কেৰঁাৱা েদওেৰক িহচােব তুিম তাইৈল
কিৰবলগীয়া কতর্ বয্ কৰা আৰু েতামাৰ ককােয়ৰাৰ বংশ বৃিদ্ধ কৰা ” 9 িকন্তু ওনেন জািনিছল েয, েসই বংশ েতওঁৰ
িনজৰ নহ’ব েসেয় ককােয়কৰ ৈহ বংশ ৰক্ষা নকৰাৰ উেদ্দেশয্েৰ েবৗেৱকৰ লগত শয়ন কৰা কালত েতওঁ মািটেত
বীযর্য্পাত কিৰেল 10 েতওঁ কৰা কাযর্য্ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত দুষ্টতা আিছল েসেয় িযেহাৱাই েতওঁেকা িবনষ্ট কিৰেল

11 েতিতয়া িযহূদাই িনজৰ েপা-েবাৱাৰী তামাৰক ক’েল, “েযিতয়াৈলেক েমাৰ পুত্র েচলা ডাঙৰ নহয়, েতিতয়াৈলেক
তুিম েতামাৰ িপতৃৰ ঘৰত িবধৱা িহচােব থাকাৈগ ” িকয়েনা েতওঁ ভািবিছল, “িকজািন েচলােৰা ককােয়কহঁতৰ দেৰ মৃতুয্
হ’ব ” তােত তামােৰ িনজৰ িপতৃৰ ঘৰত ৈগ বাস কিৰেল

12 পাছত কালক্রেম িযহূদাৰ ভাযর্য্া অথর্াৎ চুৱাৰ জীেয়কৰ মৃতুয্ হ’ল িযহূদাৰ েশাক প্রকাশৰ িদন েশষ েহাৱাত,
িযহূদা আৰু েতওঁৰ অদুল্লমীয়া বনু্ধ হীৰা িতম্নাৈল িযহূদাৰ েমৰ-ছাগৰ েনাম কটা েলাকসকলৰ ওচৰৈল গ’ল 13 েতিতয়া
েকােনােৱ তামাৰক ক’েল, “শুনা, েতামাৰ শহুৰ েদউতাই িনজৰ েমৰৰ েনাম কটাবৈল িতম্নাৈল ৈগেছ ” 14 তােক শুিন
তামােৰ িবধৱা-বস্ত্র েসােলাকাই ৈথ, ওৰিণেৰ মুখ ঢািক, গাত কােপাৰ েমিৰয়াই ঐনিয়মৰ দুৱাৰমুখত বিহ থািকল; ঐনিয়ম
িতম্নাৈল েযাৱা বাটৰ ওচৰত আিছল িকয়েনা তাই মন কিৰিছল েয, েচলা ডাঙৰ েহাৱােটা েতওঁৰ ৈসেত তাইক িবয়া
িনিদেল 15 েতিতয়া িযহূদাই তাইক েদিখ েবশয্া বুিল জািনেল; িকয়েনা তাই িনজ মুখ ঢািক ৰািখিছল 16 তােত েতওঁ
বাটৰ দঁািতৈল তাইৰ ওচৰৈল ৈগ, তাইক িনজ েপা-েবাৱাৰীেয়ক বুিল েনজািন তাইক ক’েল, “আহঁা, মই েতামাৰ লগত
শয়ন কেৰঁা ” তােত তামােৰ ক’েল, “েমাৰ লগত শয়ন কৰাৰ বাবদ আপুিন েমাক িক িদব?”

17 েতওঁ ক’েল, “েমাৰ জাকৰ পৰা এটা ছাগলী েপাৱািল পঠাই িদম ” তােত তাই ক’েল, “তাক পঠাই িনিদেয়মােন
েমাৰ ইয়াত িকবা বন্ধক ৰািখ যাবেন?” 18 িযহূদাই ক’েল, “িক বন্ধক ৰািখম?” তাই ক’েল, “জৰীডােলেৰ ৈসেত
আেপানাৰ েমাহৰেটা আৰু আেপানাৰ হাতত থকা লাখুিটডাল ৰাখক ” েতিতয়া েতওঁ তাইক েসইেবাৰ িদ তাইৰ লগত
শয়ন কিৰেল; তাৰফলত তাই েতওঁৰ দ্বাৰা গভর্ ৱতী হ’ল

19 পাছত তামােৰ উিঠ গুিচ গ’ল আৰু ওৰিণ গুচাই িনজৰ িবধৱা-বস্ত্র িপিন্ধেল 20 িযহূদাই েসই মিহলাৰ হাতৰ পৰা
বন্ধক েমােকালাই িনবৈল, েতওঁৰ বনু্ধ অদুল্লমীয়াৰ হাতত িনজৰ জাকৰ পৰা ছাগলী েপাৱািলেটা পঠাই িদেল িকন্তু েতওঁ
আিহ তাইক েনপােল 21 েতিতয়া েতওঁ েসই ঠাইৰ েলাকসকলক সুিধেল, “ঐনিয়মৰ বাটৰ ওচৰত িয মিন্দৰৰ েদৱদাসী
আিছল, তাই ক’ত?” েতওঁেলােক ক’েল, “ইয়াত েকােনা েদৱদাসী নাই ” 22 েতিতয়া েতওঁ িযহূদাৰ ওচৰৈল উভিট ৈগ
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ক’েল, “মই তাইক িবচািৰ নাপােলঁা েসই ঠাইৰ মানুেহও ক’েল েয, ‘তাত েকােনা েদৱদাসী নাই’ ” 23 িযহূদাই ক’েল,
“েতেন্ত েসই বন্ধকৰ বস্তুেবাৰ তাইৰ লগেত থাকক, নহেল আমাক লাজত েপলাব; মইেতা ছাগলী েপাৱািল পঠােয়ই
িদিছেলঁা, িকন্তু তুিম তাইক িবচািৰ নাপালা ”

24 ইয়াৰ িতিন মাহৰ পাছত িযহূদাই এই খবৰ পােল েয, “আেপানাৰ েবাৱাৰী তামােৰ বয্িভচাৰ কিৰেছ; বয্িভচাৰত
তাই গভর্ ৱতীও হ’ল ” েতিতয়া িযহূদাই ক’েল, “তাইক উিলয়াই আিন পুিৰ েপেলাৱা হওঁক ” 25 পােছ তাইক েযিতয়া
বািহৰৈল অনা হ’ল, তাই শহুেৰকৈল এই বাতর্ া পঠােল, “েমাৰ গভর্ ত িযজনৰ সন্তান আেছ, এইেবাৰ েতওঁৰ বস্তু ” তাই
আৰু ক’েল, “দয়া কিৰ এই জৰীেৰ ৈসেত েমাহৰ আৰু লাখুিট কাৰ, তাক এবাৰ পৰীক্ষা কিৰ চাওঁক ” 26 েতিতয়া
িযহূদাই েসইেবাৰ িচিন পাই ক’েল, “তাই েমাৰ তুলনাত অিধক ধাির্মক; িকয়েনা মই তাইক েমাৰ পুত্র েচলাৰ ৈসেত িবয়া
িনিদেলঁা ” তাৰ িপছত িযহূদাই আৰু তাইৰ ৈসেত পুনৰ শয়ন নকিৰেল

27 পাছত তাইৰ প্রসৱৰ কাল ওচৰ েহাৱাত েদখা গ’ল তামাৰৰ গভর্ ত এহাল যঁজা ল’ৰা আেছ 28 জন্ম হওঁেত, এটা
সন্তােন তাৰ হাতখন বািহৰ কিৰেল; েতিতয়া ধাত্রীেয় এডাল ৰঙা সূতা ৈল তাৰ েসই হাতত বািন্ধ ক’েল, “এইেটাৰ জন্ম
প্রথেম ৈহেছ ” 29 িকন্তু িস েযিতয়া িনজৰ হাতখন িভতৰৈল সুমুৱাই িনেল, েতিতয়াই তাৰ ভােয়ক প্রথেম বািহৰ ওলাই
আিহল; তােত ধাত্রীেয় ক’েল, “তুিম েকেনৈক েভদ ভািঙ ওলাই আিহলা!” এই কাৰেণ েতওঁৰ নাম েপৰচ* ৰখা হ’ল
30 পাছত হাতত ৰঙা সূতা বন্ধা তাৰ ভােয়ক বািহৰ হ’ল আৰু তাৰ নাম েজৰহ† ৰািখেল

39 অধয্ায়
িমচৰ েদশত েযােচফ

1 েযােচফক িমচৰ েদশৈল ৈল েযাৱা হ’ল ইশ্মােয়লীয়াসকেল েযােচফক িমচৰ েদশৈল আিনিছল আৰু তাত ফেৰৗণ
ৰজাৰ েপািটফৰ নামৰ এজন িমচৰীয় িবষয়াই েযােচফক েতওঁেলাকৰ পৰা িকিন ৈলিছল েপািটফৰ ফেৰৗণ ৰজাৰ ৰক্ষক-
েসনাপিত আিছল 2 িযেহাৱা েযােচফৰ সংেগ সংেগ থকাত েতওঁ এজন সফল বয্িক্ত ৈহিছল েতওঁ েতওঁৰ িমচৰীয়
প্রভুৰ ঘৰত আিছল 3 িযেহাৱা েয েতওঁৰ সংেগ সংেগ আেছ আৰু েতওঁ কৰা সকেলা কাযর্েক িযেহাৱাই েয সফল কিৰ
তুিলেছ, তাক েতওঁৰ প্রভুেৱ েদিখিছল 4 েযােচেফ েপািটফৰৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাই েতওঁ েতওঁৰ বয্িক্তগত পিৰচাৰক
হ’ল; তােত েপািটফেৰ েযােচফক িনজৰ ঘৰৰ অধয্ক্ষ পািতেল আৰু েতওঁৰ িয িয আিছল, েসই সকেলােৰ েদখা-শুনাৰ
ভাৰও েতওঁৰ অধীনত িদেল 5 েযােচফক েতওঁ িনজ ঘৰ আৰু সবর্স্বৰ ওপৰত অধয্ক্ষ পতাৰ পাছৰ পৰাই েযােচফৰ
কাৰেণ িযেহাৱাই েসই িমচৰীয়ৰ ঘৰক আশীব্বর্াদ কিৰেল; তােত েপািটফৰৰ ঘৰ-বাৰী আৰু েখিত-পথাৰ সকেলােৰ
ওপৰত িযেহাৱাৰ আশীব্বর্াদ কিৰবৈল ধিৰেল 6 েসেয় েপািটফেৰ িনজৰ সব্বর্স্ব েযােচফৰ তত্বাৱধানত েশাধাই িদেল
েকৱল িনজৰ েখাৱা আহাৰৰ বািহেৰ েপািটফেৰ আৰুআন এেকা িচন্তা নকিৰিছল গঠণত েযােচফ সুন্দৰ আৰু েদখনীয়া
আিছল

7 িকছুিদনৰ পাছেত, েযােচফৰ ওপৰত েতওঁৰ প্রভুৰ ভাযর্য্াৰ দৃষ্টি পিৰল েতওঁ েযােচফক ক’েল, “েমাৰ লগত শয়ন
কৰািহ ” 8 িকন্তু েতওঁ েসই কথাত ৰাজী নহ’ল েতওঁ িনজ প্রভুৰ ভাযর্য্াক ক’েল, “চাওঁক, এই ঘৰত মই িয কেৰঁা,
েমাৰ প্রভুেৱ তাৰ এেকােৰ িবচাৰ নলয়; েতওঁ েমাৰ হাতত েতওঁৰ সব্বর্স্ব েশাধাই িদেল 9 এই ঘৰত েমাৰ ওপৰত আন
েকােনা নাই; েতওঁ েমাক িনিদয়াৈক এেকােক ধিৰ ৰখা নাই; িকন্তু েকৱল আেপানাকেহ েমাক িদয়া নাই; কাৰণ আপুিন
েতওঁৰ ভাযর্া; েতেন্ত মই েকেনৈক ইমান ডাঙৰ এটা জঘনয্ কাম কিৰ ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰব পােৰঁা?”

10 েপািটফৰৰ ভাযর্য্াই িদেন িদেন েযােচফক এই কথা ৈক থািকবৈল ধিৰেল িকন্তু েযােচেফ েতওঁৰ লগত শয়ন
কিৰবৈল, এেনিক তাইৰ ওচৰত থািকবৈলও েতওঁ মািন্ত নহ’ল 11 এিদনাখন িনজৰ েকােনা কাযর্ৰ বােব েযােচফ ঘৰৰ
িভতৰৈল ৈগিছল েতিতয়া ঘৰৰ েকােনা মানুহ েসই ঠাইত নািছল 12 েপািটফৰৰ ভাযর্য্াই েযােচফক েতওঁৰ কােপাৰত
ধিৰ টািন ক’েল, “েমােৰ ৈসেত শয়ন কৰািহ ” িকন্তু েযােচেফ কােপাৰখন তাইৰ হাতেত এিৰ ৈথ বািহৰৈল পলাই গ’ল

13 তােত তাইৰ হাতত েযােচেফ িনজৰ কােপাৰ এিৰ ৈথ বািহৰৈল পলাই েযাৱা েদিখ, 14 তাইৰ ঘৰৰ মানুহেবাৰক
তাই মািতবৈল ধিৰেল আৰু িসহঁতক ক’েল, “েচাৱােচান, আমাক অপমািনত কিৰবৰ কাৰেণেহ েমাৰ স্বামীেয় এই ইব্রীয়া
মানুহক আমাৰ ইয়াৈল আিনেছ; িস েমাৰ ওচৰৈল েমাৰ লগত েশাৱাৰ উেদ্দেশয্েৰ আিহিছল; েসেয় মই বৰৈক িচঞঁৰ
মািৰ উিঠেলঁা; 15 মই িচঞৰ-বাখৰ কৰা শুিন, িস তাৰ কােপাৰ েমাৰ ওচৰেত এিৰ ৈথ বািহৰৈল পলাই গ’ল ”

16 েযােচফৰ প্রভু ঘৰৈল নহা পযর্ন্ত কােপাৰখন তাই িনজৰ ওচৰেত ৰািখেল 17 পাছত তাই েপািটফৰৰ ওচৰত এই
কথা কবৈল ৈগ ক’েল, “তুিম িয ইব্রীয়া দাসক আমাৰ ইয়াৈল আিন ৰািখছা, িস েমাক অপমান কিৰবৈল েমাৰ ইয়াৈল
েসামাই আিহিছল; 18 িকন্তু মই িচঞৰ-বাখৰ কৰাত িস েমাৰ ওচৰত িনজৰ কােপাৰ এিৰ বািহৰৈল পলাই গ’ল ”

* 38 অধয্ায়:29 ‘েপৰচ’ৰ অথর্ হল, ‘েভদ’ † 38 অধয্ায়:30 ‘েজৰহ’ৰ অথর্ হল, ‘ৰঙা মিহমাৰ তল’



আিদপুস্তক 39 অধয্ায়:19 45 আিদপুস্তক 40 অধয্ায়:21

েযােচফ বন্দীশালত থকা
19 েযােচফৰ প্রভুেৱ েযিতয়া িনজৰ ভাযর্য্াৰ মুেখেৰ “েতামাৰ দােস েমাৈল এেনধৰণৰ বয্ৱহাৰ কিৰেছ” বুিল শুিনেল,

েতওঁ খঙত জ্বিল উিঠল 20 েসেয়, েতওঁ েযােচফক ধিৰ িন িয ঠাইত ৰজাৰ বন্দীেবাৰক ৰখা হয়, েতওঁক েসই
কাৰাগাৰত আটক কিৰ থেল; তােত েতওঁ কাৰাগাৰেত থািকল 21 িকন্তু িযেহাৱা েযােচফৰ সংেগ সংেগ আিছল আৰু
েতওঁ েযােচফৰ প্রিত অংগীকাৰযুক্ত িবশ্বস্ততা েদখুৱাইিছল িযেহাৱাই েতওঁক কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহপ্রাপ্ত
কিৰেল 22 তােত অধয্ক্ষই কাৰাগাৰত থকা সকেলা বন্দীেবাৰক েযােচফৰ তত্বাৱধানত েশাধাই িদেল; েতিতয়া িসহঁেত
তাত কৰা সকেলা কাযর্ েযােচফৰ পিৰচালনাত ৈহিছল 23 েযােচফৰ তত্বাৱধানত থকা েকােনা িবষয়ক ৈল কাৰাগাৰৰ
অধয্ক্ষ িচিন্তত নািছল; কাৰণ িযেহাৱা েতওঁৰ সংগত আিছল আৰু েসেয় েযােচেফ কৰা সকেলা কাযর্েক িযেহাৱাই সফল
কিৰিছল

40 অধয্ায়
েযােচেফ সেপানৰ ফিলতা িদয়া

1 এইেবাৰ ঘটনাৰ পাছত, িমচৰৰ ৰজাৰ প্রধান পান-পাত্র ধেৰঁাতা আৰু প্রধান িপঠা প্রস্তুতকাৰীেয়* েতওঁেলাকৰ
প্রভু অথর্াৎ িমচৰৰ ৰজাৰ অিহেত অপৰাধ কিৰেল 2 ফেৰৗেণ েতওঁৰ এই প্রধান পান-পাত্র ধেৰঁাতা আৰু প্রধান িপঠা
প্রস্তুতকাৰী িবষয়া দুজনৰ ওপৰত েক্রািধত ৈহিছল 3 তােত িয কাৰাগাৰত েযােচফ আটকাধীন ৈহ আিছল, কাৰাৰক্ষক
প্রধানৰ েসই এেকটা ঘৰৰ কাৰাগাৰেত েতওঁেলাকক বন্দী কিৰ থেল 4 প্রধান কাৰাৰক্ষেক েতওঁেলাকক েযােচফৰ
পিৰচযর্াৰ অধীনত ৰািখেল আৰু েতওঁ েতওঁেলাকৰ তত্বাৱধান লবৈল ধিৰেল এইদেৰ েতওঁেলাক িকছু িদন েসই
কাৰাগাৰত থািকল 5 এিদনাখন ৰািত কাৰাগাৰত আটকাধীন অৱস্থােত িমচৰৰ ৰজাৰ েসই পান-পাত্র ধেৰঁাতা আৰু
ৰুিট-প্রস্তুতকাৰী দুেয়ােৱ এটাৈক সেপান েদিখেল আৰু প্রেতয্কৰ সেপানৰ িনজস্ব অথর্ আিছল 6 ৰািতপুৱা েযােচেফ
েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁেলাকক মন মািৰ থকা েদিখেল 7 েতিতয়া েতওঁ েতওঁৰ প্রভুৰ ঘৰৰ কাৰাগাৰত িনজৰ
ৈসেত বন্দী ৈহ থকা, ফেৰৗণৰ েসই দুজন িবষয়াক সুিধেল, “আিজ আেপানােলাকক িকয় ইমান মন মািৰ থকা েদখা
ৈগেছ?” 8 েতওঁেলােক ক’েল, “আিম দুেয়াজেনই এটাৈক সেপান েদিখেলঁা; িকন্তু তাৰ অথর্ বুজাবৈল েকােনা নাই ”
েতিতয়া েযােচেফ েতওঁেলাকক ক’েল, “সেপানৰ অথর্ েকাৱাৰ ক্ষমতা জােনা ঈশ্বৰৰ পৰা নহয়? আেপানােলােক অনুগ্রহ
কিৰ েমাক কওঁকেচান ”

9 েতিতয়া প্রধান পান-পাত্র ধেৰঁাতাই েযােচফক িনজৰ সেপানৰ কথা ক’েল েতওঁ ক’েল, “শুনক, সেপানত মই
েমাৰ সনু্মখত এেজাপা দ্রাক্ষালতাৰ গছ েদিখেলঁা; 10 েসই গছত িতিনটা ডাল আিছল; েসই ডালত কঁুিহ েমলাৰ লেগ লেগ
ফুল ফুিলবৈল ধিৰেল আৰু েথােপ েথােপ আঙুৰেবাৰ লািগ পিক উিঠল 11 ফেৰৗণৰ পান-পাত্র েতিতয়া েমাৰ হাতেত
আিছল মই েসই আঙুৰেবাৰ ৈল পাত্রেটাত েচিপ ৰস উিলয়াই ফেৰৗণৰ হাতত েসই পান-পাত্র িদেলঁাৈগ ”

12 েযােচেফ েতওঁক ক’েল, “ইয়াৰ অথর্ ৈহেছ এই; েসই িতিনটা ডােল িতিন িদন বুজায় 13 িতিন িদনৰ িভতৰত
ফেৰৗেণ আেপানাৰ মূৰ উচ্চ কিৰ আেপানাক পুনৰ আগৰ কাযর্ত িনযুিক্ত িদব; আপুিন আেগেয় পান-পাত্র ধেৰঁাতা ৈহ
েযেনৈক ফেৰৗণৰ হাতত পান-পাত্র তুিল িদিছেল, েতেনৈকেয় আেকৗ িদব 14 েতেন্ত আেপানাৰ সুিদনৰ সময়ত েমাক
সঁুৱিৰ েমাৈল দয়া কিৰ কৃপা দৃষ্টি কিৰব; ফেৰৗণৰ আগত েমাৰ সম্বেন্ধ জনাই েমাক এই কাৰাগাৰৰ পৰা উিলয়াই িনব;
15 িকয়েনা সতয্ কথা কবৈল হ’েল ইব্রীয়ািবলাকৰ েদশৰ পৰা েমাক েজাৰ কিৰ অনা ৈহিছল আৰু এই েদশেতা মই এেন
এেকা কাযর্ কৰা নাই িযহৰ কাৰেণ েতওঁেলােক েমাক এই কাৰাগাৰত ভৰাই ৈথেছ ”

16 প্রধান ৰুিট-প্রস্তুতকাৰীেয় েযিতয়া েদিখেল েয, অনয্জনৰ সেপানৰ অথর্েটা ভাল, েতিতয়া েতওঁ েযােচফক ক’েল,
“মইও এটা সেপান েদিখেলঁা; শুনক, মই সেপানত েমাৰ মূৰৰ ওপৰত ৰুিটৰ িতিনটা খৰািহ থকা েদিখেলঁা; 17 তােৰ
ওপৰৰ খৰািহেটাত আিছল ফেৰৗণৰ কাৰেণ িবিভন্ন ধৰণৰ তাও িদ েসকা আহাৰ; িকন্তু চৰাইেবােৰ আিহ েমাৰ মূৰৰ
ওপৰৰ েসই খৰািহৰ পৰা েসইেবাৰ খােল ” 18 েতিতয়া েযােচেফ উত্তৰ িদ ক’েল, “আেপানাৰ সেপানৰ অথর্ এই;
িতিনটা খৰািহেৰ িতিন িদন বুজায়; 19 িতিন িদনৰ িভতৰত ফেৰৗেণ আেপানাৰ পৰা আেপানাৰ মূৰ কািট ৈল এডাল কাঠত
আিৰব; চৰাইেবােৰ আিহ আেপানাৰ শৰীৰৰ পৰা মঙহ খাবিহ ”

20পাছত তৃতীয় িদনা ফেৰৗণৰ জন্ম িদন আিছল ফেৰৗেণ েতওঁৰ দাসেবাৰৰ কাৰেণ এক েভাজৰ আেয়াজন কিৰেল
েসইিদনা ফেৰৗেণ েতওঁৰ অনয্ানয্ দাসেবাৰতৈক েতওঁৰ প্রধান পান-পাত্র ধেৰঁাতা আৰু প্রধান ৰুিট-প্রস্তুতকাৰীৰ প্রিত
িবেশষ মেনােযাগ িদেল 21 েতওঁ প্রধান পান-পাত্র ধেৰঁাতাক আগৰ কামত িনযুক্ত কিৰেল আৰু েতওঁ পুনৰ ফেৰৗণৰ
* 40 অধয্ায়:1 প্রস্তুতকাৰীেয় চাংমাই
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হাতত পান-পাত্র তুিল িদেল 22 িকন্তু প্রধান ৰুিট-প্রস্তুতকাৰীক হ’েল েতওঁ আিৰ থেল েযােচেফ েতওঁেলাকক েযেনৈক
সেপানৰ অথর্ ৈকিছল, েতেনৈকেয় ঘিটল

23 িকন্তু তথািপও েযােচফক সহায় কিৰবৈল প্রধান পান-পাত্র ধেৰঁাতাৰ মনত নপিৰল; েযােচফৰ কথা েতওঁ এেকবােৰ
পাহিৰ গ’ল

41 অধয্ায়
েযােচফৰ উন্নিত

1 এই ঘটনা ঘিট েযাৱাৰ সমূ্পণর্ দুবছৰৰ পাছত, ফেৰৗেণ এটা সেপান েদিখেল েতওঁ নীল নদীৰ দঁািতত িথয় ৈহ
আেছ 2 এেন সময়ত নদীৰ পৰা েদিখবৈল সুন্দৰ আৰু হৃষ্টপুষ্ট সাতজনী গৰু ওলাই আিহ নল বনিনত চিৰবৈল ধিৰেল
3 তাৰ পাছত, েদিখবৈল কুিচ্ছত আৰু ক্ষীেণাৱা আন সাতজনী গৰুও েসই েকইজনীৰ পাছত নীল নদীৰ পৰা ওলাই,
নদীৰ দঁািতত আগেত অহা গৰু েকইজনীৰ ওচৰেত আিহ িথয় হ’ল

4 তােত েসই ক্ষীেণাৱা আৰু েদিখবৈল কুিচ্ছত গৰু েকইজনীেয় েদিখবৈল সুন্দৰ আৰু হৃষ্টপুষ্ট েসই গৰু সাতজনীক
িগিল েপলােল এেনেত ফেৰৗেণ সাৰ পােল 5 তাৰ পাছত েতওঁ পুনৰ েটাপিন ৈগ িদ্বতীয় বাৰ সেপান েদিখেল; েতওঁ
েদিখেল েঘহঁুৰ এেক ডাল ঠািৰেত গুিটেৰ ভৰা সােতাটা েথাক ওলাল 6 েতিতয়া েচাৱা, েসইেবাৰৰ পাছেত, পূবৰ
বতাহত েলেৰিল শুকাই েযাৱা এেন সােতাটা েথাক ওলাল

7 েলেৰলা েথাকেবােৰ গুিটেৰ ভৰা েসই সােতাটা পূৰঠ েথাক িগিল েপলােল েতিতয়া ফেৰৗেণ সাৰ পাই েদিখেল
েয, এইেটা সেপানেহ 8 েযিতয়া ৰািত পুৱাল, েতিতয়া েতওঁৰ মনেটা অিস্থৰ ৈহ উিঠল েতওঁ মানুহ পঠাই িমচৰ েদশৰ
শাস্ত্রজ্ঞ আৰু িবদ্বান েলাক সকলক মতাই আিনেল আৰু ফেৰৗেণ েতওঁেলাকৰ আগত েতওঁৰ সেপানৰ কথা ক’েল
িকন্তু েকােনও ফেৰৗণক এই সেপানৰ ফিলতা িদব েনাৱািৰেল

9 েতিতয়া প্রধান পান-পাত্র ধেৰঁাতাই ফেৰৗণক ক’েল, “আিজ েমাৰ িনজৰ অপৰাধৰ কথা মনত পিৰেছ 10 ফেৰৗেণ
িনজৰ দাসেবাৰৈল েক্রািধত ৈহ মূখয্ ৰান্ধিনৰ সেত েমাক কাৰাৰক্ষকৰ অধয্ক্ষৰ ঘৰৰ বন্দীশালত ৈথিছল 11 েতিতয়া
েসই ৰািতেয়ই আিম দুেয়া এটা এটা সেপান েদিখেলঁা আিম েদখা প্রেতয্কেটা সেপানৰ েবেলগ েবেলগ অথর্ আিছল

12 েতিতয়া েসই ঠাইত ৰক্ষক-েসনাপিতৰ ওচৰত এজন ইব্রীয়া েডকা বন্দী ৈহ আমাৰ লগত আিছল আিম েতওঁৰ
আগত আমাৰ সেপানৰ কথা ক’ওেত, েতওঁ আমাক সেপানৰ অথর্ ক’েল, 13আৰু েতওঁ েযেনৈক আমাক সেপানৰ অথর্
ৈকিছল, েতেনৈকেয় আমাৈল ঘিটল েমাক মহাৰােজ পুনৰায় আগৰ পদেত িনযুক্ত কিৰেল, িকন্তু অনয্ সকলক হ’েল
ফঁািচ িদেল ”

14 েতিতয়া ফেৰৗেণ েযােচফক আিনবৈল মানুহ পঠােল বন্দীশালৰ পৰা েতওঁক েযিতয়া েবগাই উিলয়াই িদয়া হ’ল;
েতিতয়া েতওঁ মূৰ খুৰােল আৰু কােপাৰ সলাই ফেৰৗণৰ সনু্মখৈল আিহল 15 তােত ফেৰৗেণ েযােচফক ক’েল, “মই
এটা সেপান েদিখেলঁা, তাৰ অথর্ বুজাই িদব পৰা েকােনা নাই; িকন্তু তুিম শুনামােত্র সেপানৰ ফিলতা িদব পাৰা বুিল
মই েতামাৰ িবষেয় শুিনেছঁা ” 16 েতিতয়া েযােচেফ ফেৰৗণক উত্তৰ িদ ক’েল, “এইেটা েমাৰ বােব অসাধয্ ঈশ্বেৰেহ
ফেৰৗণ ৰজাৰ সেপানৰ অথর্ বুজাই িদয়াৰ লগেত মনত শান্তনা িদব ”

17 েতিতয়া ফেৰৗেণ েযােচফক ক’েল, “মই সেপানত নীল নদীৰ দঁািতত িথয় ৈহ আিছেলঁা; 18 এেন সময়ত নদীৰ
পৰা হৃষ্টপুষ্ট আৰু েদিখবৈল সুন্দৰ সাত জনী গৰু ওলাই আিহ নল বনিনত চিৰবৈল ধিৰেল 19 পাছত েচাৱা, ক্ষীেণাৱা,
েদিখবৈল কূিচ্ছত, েচেৰলা গােৰ সাত জনী গৰুও েসই েকইজনীৰ পাছত ওলাই আিহল; েতেনকুৱা কুিচ্ছত গৰু মই
েগােটই িমচৰ েদশত েকিতয়াও েদখা নাই 20 আৰু েচেৰলা গােৰ েদিখবৈল কুিচ্ছত গৰু েকইজনীেয় প্রথেম হৃষ্টপুষ্ট
গৰু সাত জনী িগিল েপলােল 21 েযিতয়া হৃষ্টপুষ্ট গৰুেবাৰ কুিচ্ছত েকইজনীেয় খােল, েসইেবাৰ েচেৰলা েকইজনীৰ
েপটত েসােমাৱা েযন নালািগল িকন্তু িসহঁত আগৰ দেৰ কুিচ্ছত ৈহেয়ই থিকল েতিতয়া মই সাৰ পােলঁা

22 মই পুনৰাই সেপান েদিখেলঁা, এেক ডাল ঠািৰেত গুিটেৰ ভৰা েঘহঁুৰ উত্তম সােতাটা েথাক ওলাল 23 েতিতয়া
েসইেবাৰৰ পাছত শুকান, পতনুৱা েসইেবাৰ পুবৰ গৰম বতাহত শুকায় ৈগিছল, এেন সােতাটা েথােকা ওলাল 24 পাছত
েসই শুকান পতনুৱা েথাকেবােৰ সােতাটা উত্তম েথাক িগিল েপলােল পাছত শাস্ত্রজ্ঞসকলক মই ক’েলঁা; িকন্তু েকােনও
েমাক তাৰ অথর্ ক’ব েনাৱািৰেল ”

25 েতিতয়া েযােচেফ ফেৰৗণক ক’েল, “ফেৰৗণৰ সেপানৰ অথর্ও এেকই ঈশ্বেৰ িয কিৰব খুিজেছ, তাক েতওঁ
ফেৰৗণক জনাইেছ 26 েসই সাত জনী উত্তম গৰু সাত বছৰক বুজায়; েসই সােতাটা উত্তম েথােকও সাত বছৰক বুজায়;
সেপানৰ অথর্ও এেকই 27 পাছত অহা েসই কুিচ্ছত সাত জনী গৰুও সাত বছৰ, পূবৰ বতাহত শুকুৱা গুিট নথকা
সােতাটা েথােকও সাত বছৰক বুজায় েসইেবাৰ আকালৰ সাত বছৰ হ’ব 28 মই ফেৰৗণৰ আগত ইয়ােক ক’েলঁা েয,
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ঈশ্বেৰ িয কিৰব খুিজেছ, তােকেহ েতওঁ ফেৰৗণক েদখুৱাইেছ 29 তােত েগােটই িমচৰ েদশত এেন সাতটা বছৰ আিহব
য’ত বহুত শষয্ উৎপন্ন হ’ব

30 েসইেবাৰৰ পাছত হ’ব আকালৰ সাত বছৰ, তােত িমচৰ েদশত বহু শসয্ৰ কথা সকেলােৱ পাহিৰ যাব; আৰু েসই
আকােল েদশখনেক নষ্ট কিৰব 31 এই আকালৰ কাৰেণ েলাকসকলৰ েদশত, আগেত উৎপন্ন েহাৱা বহু শসয্ৰ কথা
মনত নপিৰব িকয়েনা এইেটা অিতশয় ভয়ংকৰ হ’ব 32ফেৰৗণৰ আগত দুবাৰ এই সেপান েদখুৱা ৈহেছ ইয়াৰ কাৰণ
ৈহেছ ঈশ্বেৰ, িনজ মন িস্থৰ কিৰেছ আৰু ঈশ্বেৰ অিত শীেঘ্রই এই সকেলা কিৰব

33 এই েহতুেক এিতয়া ফেৰৗণ ৰজাই এেন এজন বুিদ্ধমান জ্ঞানী মানুহ িবচািৰ আনক, েতওঁক আিন আপুিন িমচৰ
েদশৰ ওপৰত িনযুক্ত কৰক 34 ফেৰৗেণ এইদেৰ কৰক; েতওঁ েদশৰ ওপৰত িবষয়াসকলক পাতক আৰু বহু শসয্
উৎপন্ন েহাৱা সাত বছৰত, িমচৰ েদশৰ পৰা শসয্ পঁাচ ভাগৰ এভাগ তুিল আনক

35 এই েলাকসকেল অহা বছৰ েকইটাৰ সকেলা শসয্ েগাটাই ফেৰৗণৰ অধীনৈল আহাৰ হ’বৰ কাৰেণ নগেৰ নগেৰ
তাক সঁািচ ৰাখক তাক সুৰক্ষা িদয়ক 36 এইদেৰ িমচৰ েদশত আগৈল হ’ব লগা আকালৰ সাত বছৰৰ কাৰেণ, েসই
আহাৰ েদশত সিঞ্চত ৈহ থািকব; তােত আকালত েদশখন িবনষ্ট নহব ”

37 েতিতয়া ফেৰৗেণ আৰু েতওঁৰ পাত্রমন্ত্রীসকেলও এই সকেলা কথােক উত্তম েদিখেল 38 েতিতয়া ফেৰৗেণ েতওঁৰ
পাত্রমন্ত্রীসকলক ক’েল, “এই িয জন মানুহত ঈশ্বৰৰ আত্মা আেছ, এওঁৰ িনিচনা আিম কাক পাম?”

39 েতিতয়া ফেৰৗেণ েযােচফক ক’েল, “ঈশ্বেৰ েতামাক এই সকেলা কথা জনাইেছ; এই েয েতামাৰ িনিচনা বুিদ্ধমান
জ্ঞানী মানুহ েকােনা নাই 40 তুিমেয়ই েমাৰ ঘৰৰ অধয্ক্ষ হ’ব লােগ; েমাৰ সকেলা প্রজা েতামাৰ কথাৰ দেৰই চিলব;
েকৱল িসংহাসনতেহ মই েতামাতৈক েশ্রষ্ঠ হ’ম ” 41 ফেৰৗেণ েযােচফক পুনৰ ক’েল, “েচাৱা, েগােটই িমচৰ েদশৰ
ওপৰত মই েতামাক িনযুক্ত কিৰেলঁা ” 42 পাছত ফেৰৗেণ িনজৰ হাতৰ পৰা েমাহৰ মৰা আঙিঠ েসােলাকাই েযােচফৰ
হাতৰ আঙুিলত িপন্ধাই িদেল েতওঁক আৰু িমিহ শণ সূতাৰ কােপাৰ িপন্ধাই, িডিঙত েসাণৰ অলঙ্কাৰও িদেল 43 েতওঁক
িনজৰ িদ্বতীয় ৰথত উঠােল; তােত েলাকসকেল েতওঁৰ আেগ আেগ “আঁঠুকাঢ়া” বুিল েঘাষণা কিৰেল এইদেৰ ফেৰৗেণ
েতওঁক েগােটই িমচৰ েদশ খনৰ ওপৰত িনযুক্ত কিৰেল

44 ফেৰৗেণ েযােচফক ক’েল, “মই ফেৰৗণ, িকন্তু েতামাৰ িবনা অনুমিতত েগােটই িমচৰ েদশত েকােনও হাত, ভিৰ
লৰচৰ কিৰব েনাৱািৰব ” 45 ফেৰৗেণ েযােচফৰ নাম “চাফনৎপােনহ ৰািখেল ” েতওঁ ওন নগৰৰ পুেৰািহত েপাটী-
েফৰাৰ জীেয়ক আচনতৰ লগত িবয়া পািত িদেল পাছত েযােচফ েগােটই িমচৰ েদশ খন চাব ৈল ওলাই গ’ল

46 েযােচফ িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ আগত উপিস্থত েহাৱা সময়ত, েতওঁৰ বয়স িত্রশ বছৰ ৈহিছল েযােচফ ফেৰৗণ
ৰজাৰ আগৰ পৰা ওলাই গ’ল আৰু িমচৰ েদশৰ সকেলা ঠাইেত ফুিৰেল 47 তােত বহু শসয্ েহাৱা েসই সাত বছৰত
ভূিমেয় মুিঠেয় মুিঠেয় শসয্ উৎপন্ন কিৰেল

48 িমচৰ েদশত েসই সাত বছৰত উৎপন্ন েহাৱা সকেলা শসয্ েগাটাই, েতওঁ নগেৰ নগেৰ সঁািচ হ’ল; প্রেতয্ক নগৰৰ
চািৰওফালৰ পথাৰত িয শসয্ উৎপন্ন হ’ল, তাক েতওঁ েসই নগৰেত সঁািচ থেল 49 এইদেৰ েযােচেফ সাগৰৰ বািলৰ
দেৰ ইমান বহু শসয্ েগাটােল েয, তাক পাছত েলিখবৈলেক এিৰেল; িকয়েনা েসেয় অসংখয্ ৈহিছল

50 েযােচফৰ দুিট পুত্র আকাল অহাৰ আেগেয় জন্ম পােল, ওন নগৰৰ পুেৰািহত েপাটী-েফৰাৰ জীেয়ক আচনেত জন্ম
িদেল 51 তােত েযােচেফ েজয্ষ্ঠ পুত্রৰ নাম মনিচ* হ’ল; িকয়েনা েতওঁ ক’েল, “ঈশ্বেৰ েমাৰ সকেলা দুখ আৰু িনজ
িপতৃৰ ঘৰেকা পাহৰাইেছ ” 52 িদ্বতীয় পুত্রৰ নাম েতওঁ ইফ্রিয়ম† ৰািখেল; কাৰণ েতওঁ ক’েল, “ঈশ্বেৰ েমাক দুখ েভাগ
কৰা এই েদশত ফলৱান কিৰেল ”

53 তাৰ পাছত িমচৰ েদশত বহু শষয্ উৎপন্ন েহাৱা সাত বছৰ েশষ হ’ল 54 তােত েযােচেফ েকাৱাৰ দেৰই আকালৰ
সাত বছৰ আৰম্ভ হ’ল, েতিতয়া সকেলা েদশেত আকাল হ’ল; িকন্তু েগােটই িমচৰ েদশত হ’েল আহাৰ আিছল

55 েযিতয়া িমচৰ েদশৰ েগােটইখনেত আকাল হ’বৈল ধিৰেল, েতিতয়া প্রজাসকেল আহাৰৰ অেথর্ ফেৰৗণ ৰজাৰ
আগত িভক্ষা খুিজেল ৈগ; তােত ফেৰৗেণ সকেলা িমচৰীয়ােক ক’েল, “েতামােলােক েযােচফৰ ওচৰৈল েযাৱা; েতওঁ
িয কিৰবৈল কয়, তােক েতামােলােক কিৰবা ” 56 েতিতয়া েগােটই েদশেত আকাল হ’ল, েযােচেফ সকেলা ঠাইৰ
ভঁৰালেবাৰ খুিলেল আৰু িমচৰীয়াসকলৰ ওচৰত শসয্ েবিচবৈল ধিৰেল েসই সময়ত িমচৰ েদশত ভয়ংকৰ আকাল
হ’ল 57 সকেলা েদশৰ মানুহেবােৰ শসয্ িকিনবৰ কাৰেণ িমচৰ েদশত থকা েযােচফৰ ওচৰৈল আিহল; িকয়েনা েগােটই
পৃিথৱীত ভীষণ আকাল হ’বৈল ধিৰেল

* 41 অধয্ায়:51 পাহৰিণ † 41 অধয্ায়:52 দুগুণ ফলৱান বা দুগুণ উন্নিত
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42 অধয্ায়
িমচৰৈল যােকাবৰ পুত্রসকলৰ প্রথম যাত্রা

1 েযিতয়া যােকােব িমচৰত শসয্ আেছ বুিল শুনা পােল, েতিতয়া েতওঁৰ পুত্রসকলক ক’েল, “েতামােলােক ইজেন
িসজনৰ মুখৈল িকয় েচাৱাচুই কিৰ আছা?” 2 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “েচাৱা, িমচৰত শসয্ আেছ বুিল মই শুিনেছঁা;
েতামােলােক তাৈল নািম ৈগ, তাৰ পৰা আমাৰ বােব শসয্ িকিন আনাৈগ; েতিতয়ােহ আিম নমিৰ জীয়াই থািকব পািৰম ”
3 েযােচফৰ ককােয়ক দহ জেন িমচৰৰ পৰা শসয্ িকিন আিনবৈল নািম গ’ল 4 িকন্তু েযােচফৰ ভােয়ক িবনয্ামীনক
হ’েল, যােকােব ককােয়কসকলৰ লগত নপঠােল; িকয়েনা েতওঁ ক’েল, “িকজািন তাৰ িকবা িবপদ ঘেট ”

5 এইদেৰ শসয্ িকিনবৈল েযাৱা মানুহেবাৰৰ লগত ইস্রােয়লৰ পুত্রসকল গ’ল; িকয়েনা কনান েদশত আকাল ৈহিছল
6 েসই সময়ত েযােচফ িমচৰ েদশৰ অধয্ক্ষ আিছল েতেৱঁই েদশৰ সকেলা েলাকক শসয্ েবিচিছল েযিতয়া েযােচফৰ
ককােয়কসকেল ৈগ েতওঁৰ আগত মািটত উবুিৰ ৈহ প্রিণপাত কিৰেল, 7 েতিতয়া েযােচেফ েতওঁৰ ককােয়কসকলক
েদিখ িচিন পােল; িকন্তু েতওঁ অিচনািকৰ দেৰ বয্ৱহাৰ কিৰেল আৰু কেঠাৰভােৱ েতওঁেলাকৰ লগত কথা পািতেল
েতওঁ েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতামােলাক ক’ৰ পৰা আিহছা?” েতওঁেলােক ক’েল, “কনান েদশৰ পৰা শসয্ িকিনবৈল
আিহেছঁা ” 8 এইদেৰ েযােচেফ ককােয়কসকলক িচিন পােল, িকন্তু েতওঁেলােক হ’েল ভােয়কক িচিন নাপােল

9 েযােচেফ েতওঁেলাকৰ সম্বেন্ধ িয সেপান েদিখিছল, েসই কথা েতিতয়া েতওঁৰ মনত পিৰল েতওঁ েতওঁেলাকক
ক’েল, “েতামােলাক গুপ্তচৰ আমাৰ েদশৰ অসুৰিক্ষত অংশেবাৰ চাবৈলেহ েতামােলাক আিহছা ” 10 েতওঁেলােক
েতওঁক ক’েল, “নহয়, েমাৰ প্রভু; আেপানাৰ এই দাস সকেল শসয্ িকিনবৈলেহ আিহেছঁা 11 আিম সকেলা এজন
েলাকেৰ পুত্র; আিম সৎ মানুহ আেপানাৰ দাসেবাৰ গুপ্তচৰ নহয় ”

12 েতিতয়া েযােচেফ েতওঁেলাকক ক’েল, “নহয়, েতামােলােক েদশৰ অসুৰিক্ষত অংশেবাৰ চাবৈলেহ আিহছা ”
13 িকন্তু েতওঁেলােক ক’েল, “আেপানাৰ দাস আিম ভাই ককাই বাৰজন; আিম কনান েদশৰ বািসন্দা এজন েলাকেৰই
সন্তান; আমাৰ সকেলাতৈক সৰু ভাইেটা বতর্ মান িপতাৰ ওচৰত আেছ আৰু আন এজন ভাই জীিৱত নাই ”

14 েযােচেফ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েতামােলাকৰ িবষেয় িয ৈকেছঁা, েসয়াই িঠক; েতামােলাক গুপ্তচৰ 15 ইয়ােৰই
েতামােলাকক পৰীক্ষা কৰা হ’ব - েতামােলাকৰ সৰু ভাই েযিতয়াৈলেক ইয়াৈল নােহ, েতিতয়াৈলেক েতামােলােক এই
ঠাই এিৰ যাব েনাৱািৰবা এই কথা মই ফেৰৗণৰ জীৱনেৰ শপত খাই ৈকেছা 16 সৰু ভাইক আিনবৈল েতামােলাকৰ
মাজৰ পৰা এজনক পঠাই িদয়া আৰু আন সকেলা বন্দী ৈহ থাকা তােত েতামােলাকৰ কথা সতয্ হয় েন নহয়, প্রমািণত
হ’ব নহ’েল, ফেৰৗণৰ জীৱনেৰ শপত, েতামােলাক েয গুপ্তচৰ, ই িনিশ্চত ” 17 এইবুিল ৈক েযােচেফ িতিন িদনৈলেক
েতওঁেলাক সকেলােক কাৰাগাৰত বন্দী কিৰ হ’ল

18 তৃতীয় িদনা েযােচেফ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক মই েকাৱাৰ দেৰ কিৰ প্রাণ ৰক্ষা কৰা; িকয়েনা মই ঈশ্বৰ
ভয়কাৰী েলাক হওঁ 19 েতামােলাক যিদ সঁচাই সৎ েলাক েহাৱা, েতেন্ত েতামােলাকৰ ভাইসকলৰ মাজৰ পৰা এজন এই
কাৰাগাৰত বন্দী ৈহ থাকক; বাকী সকেলােৱ েতামােলাকৰ েভাকত থকা পিৰয়ালৰ কাৰেণ আকালৰ শসয্ ৈল যাওক
20 েতামােলাকৰ কথা সতয্ বুিল প্রমাণ হ’বৰ কাৰেণ সৰু ভাইক েমাৰ ওচৰৈল ৈল আনা; েতিতয়ােহ েতামােলাকৰ প্রাণ
ৰক্ষা পাব ” তােত েতওঁেলােক েসইদেৰ কিৰেল

21 তাৰ পাছত েতওঁেলােক এজেন আন জনক ক’েল, “বাস্তিৱকেত আমাৰ ভাইৰ িবষয়েটাত আিম েদাষী; িস
েযিতয়া আমাৰ আগত কাকুিত-িমনিত কিৰিছল, েতিতয়া তাৰ মেনাকষ্ট েদিখও, আিম কাণসাৰ িনিদেলঁা েসইবােবই
আমাৰ ওপৰত এই সঙ্কট আিহেছ ” 22 েতিতয়া ৰূেবেণ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “মই জােনা েতামােলাকক
েকাৱা নািছেলা, ‘ল’ৰােটাৰ প্রিত অনয্ায় কিৰ পাপ নকিৰবা,’ তথািপও েতামােলােক নুশুিনলা; এিতয়া েচাৱা, আিম তাৰ
ৰক্তপাতৰ পিৰেশাধ সািধব লগা ৈহেছ ”

23 েযােচেফ েয েতওঁেলাকৰ কথােবাৰ বুিজ পাইিছল, েসই িবষেয় েতওঁেলােক নাজািনেল; িকয়েনা দুভাষীৰ
মাধয্েমিদেহ েতওঁ েতওঁেলাকৰ ৈসেত কথা-বতৰা ৈহিছল 24 পাছত েযােচেফ েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা গ’ল আৰু
কািন্দবৈল ধিৰেল পুনৰ আিহ েতওঁেলাকৰ ৈসেত কথাবাতর্ া হ’ল েতওঁ েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা িচিমেয়ানক বািচ
ল’েল আৰু েতওঁেলাকৰ চকুৰ সনু্মখেত েতওঁক বািন্ধেল 25 তাৰ পাছত েযােচেফ িনজৰ দাসেবাৰক আেদশ িদেল েযন
েতওঁেলাকৰ বস্তােবাৰত শসয্ ভৰাই িদয়া হয় আৰু প্রিতজেন িদয়া ধন তাৰ বস্তাত ওভটাই িদয়া হয়; তাৰ উপিৰও যাত্রাৰ
কাৰেণ েতওঁেলাকৰ প্রেয়াজনীয় বস্তুেবােৰা িদবৈল আেদশ িদেল তােত েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েযােচেফ েকাৱাৰ দেৰই
সকেলা কৰা হ’ল

26 তাৰ পাছত েতওঁেলােক িনজৰ িনজৰ গাধৰ িপিঠত শসয্ েবাজা তুিল ৈল তাৰ পৰা প্রস্থান কিৰেল 27 পাছত
িবশ্রামৰ ঠাই পাই েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন েযিতয়া িনজৰ গাধক দানা িদবৈল বস্তা েমিলেল, েতিতয়া েতওঁ িনজৰ
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ধনিখিন েদখা পােল; ধনিখিন বস্তাৰ মুখেত আিছল 28 তােত েতওঁ ভােয়ক-ককােয়কসকলক ক’েল, “এই েচাৱািহ,
েমাৰ ধনিখিন উভটাই িদেছ এয়া েচাৱা, েমাৰ বস্তােতই েসই ধন আেছ ” েতিতয়া েতওঁেলাকৰ প্রাণ উিড় গ’ল
েতওঁেলােক ভয়েত কঁিপ কঁিপ ইজেন িসজনৰ ফােল ঘূিৰ ক’েল, “ঈশ্বেৰ েনা আমাৈল এইেটা িক কিৰেল?”

29 কনান েদশৈল উলিট ৈগ েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ বােপক যােকাবক েতওঁেলাকৈল িয িয ঘিটল েসই সকেলােক
জনাই ক’েল, 30 “িয জন েলাক েসই েদশৰ প্রভু, েতওঁ আমাৰ লগত অিত ককর্ শভােৱ কথা পািতিছল েতওঁ ভািৱিছল
েয আিম েসই েদশত গুপ্তচৰ 31 িকন্তু আিম েতওঁক কেলঁা, ‘আিম সৎ মানুহ, গুপ্তচৰ নহওঁ; 32 আিম ভাই-ককাই
বাৰজন, এেক িপতােৰ সন্তান; এজন জীিৱত নাই আৰু সকেলাতৈক সৰুেটা এিতয়া িপতাৰ লগত কনান েদশত আেছ ’

33 েতিতয়া েসই েদশৰ িয জন প্রভু, েতওঁ আমাক ক’েল, ‘‘েবােল, ইয়াৰ দ্বাৰােয়ই মই জািনম েয েতামােলাক সৎ
মানুহ, েসেয় েতামােলাকৰ এজন ভাইক েমাৰ লগত ৈথ, েভাকত থকা পিৰয়ালৰ কাৰেণ আকালৰ শসয্ েলাৱা আৰু
িনজ বােট েযাৱা 34 েতামােলাকৰ সৰু ভাইক েমাৰ ওচৰৈল ৈল আনা; েতিতয়া মই জািনম েয, েতামােলাক গুপ্তচৰ
েনােহঁাৱা, িকন্তু সৎ েলাক েতিতয়ােহ মই েতামােলাকৰ ভাইক েতামােলাকৈল মুকিল কিৰ িদম আৰু েতামােলােক এই
েদশত বয্ৱসায়-বািণজয্ কিৰব পািৰবা ”

35 তাৰ পাছত েতওঁেলােক িনজৰ বস্তােবাৰ খালী কৰাৰ সময়ত েদিখেল েয, েতওঁেলাক প্রেতয্কৰ ধনৰ েটােপালাও
প্রেতয্কৰ বস্তাৰ িভতৰত আেছ; তােক েদিখ েতওঁেলাক আৰু েতওঁেলাকৰ িপতৃেয় ভয় খােল 36 েতওঁেলাকৰ িপতৃ
যােকােব েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক েমাক সন্তানহাৰা কিৰছা েযােচফ গ’ল, িচিমেয়ানও নাই আৰু এিতয়া
িবনয্ামীনেকা েতামােলােক ৈল যাব খুিজছা; এই সকেলােবাৰ দুখ-কষ্ট েমাৰ অিহেতই ৈহেছ ”

37 ৰূেবেণ েতওঁৰ িপতৃক ক’েল, “মই যিদ িবনয্ামীনক আেপানাৰ ওচৰৈল উভটাই আিনব েনাৱােৰা, েতেন্ত আপুিন
েমাৰ দুই পুত্রেক বধ কিৰব েকৱল িবনয্ামীনক েমাৰ হাতত েশাধাই িদয়ক, মই পুনৰ তাক আেপানাৰ ওচৰৈল ঘূৰাই
আিনম ” 38 েতিতয়া যােকােব ক’েল, “নহয়, েমাৰ পুত্র েতামােলাকৰ লগত নাযায়; িকয়েনা তাৰ ককােয়ক মিৰল আৰু
এিতয়া িস অকেল আেছ; েতামােলাকৰ যাত্রাপথত যিদেহ তাৈল িকবা আপদ ঘেট, েতেন্ত এই পকা চুিলেৰ ৈসেত দুখ
িদ েমাক িচেয়ালৈলেহ পঠাবা ”

43 অধয্ায়
যােকাবৰ িমচৰৈল িদ্বতীয় যাত্রা

1কনান েদশত আকােল ভয়ানক ৰূপ ৈল উিঠল 2 িমচৰ েদশৰ পৰা িকিন অনা শসয্ খাই েশষ েহাৱাত, েতওঁেলাকৰ
বােপেক ক’েল, “েতামােলােক আেকৗ েযাৱা আৰু আমাৰ বােব িকছুমান শসয্ িকিন আনাৈগ ” 3 িযহূদাই েতওঁক ক’েল,
“েসই পুৰুেষ আমাক দৃঢ়ভােৱ সতকর্ কিৰ িদ ৈকিছল েয, ‘েতামােলাকৰ লগত েতামােলাকৰ ভাই নািহেল, েমাৰ মুখ
চাব েনাৱািৰবা ’ 4 এিতয়া তুিম যিদ আমাৰ ভাইক আমাৰ লগত পেঠাৱা, েতিতয়ােহ আিম নািম ৈগ েতামাৰ কাৰেণ
শসয্ িকিন আিনম 5 িকন্তু যিদ নপেঠাৱা, েতেন্ত আিম নাযাওঁ; িকয়েনা েসই েলােক আমাক ৈকিছল, ‘েতামােলাকৰ
লগত েতামােলাকৰ ভাই নািহেল, েমাৰ মুখ চাব েনাৱািৰবা’ ” 6 ইস্রােয়েল* ক’েল, “েতামােলােক েমাৈল িকয় এেন
দুবর্য্ৱহাৰ কিৰলা? েতামােলাকৰ েয এজন ভাই আেছ েসই কথােনা েলাকজনক িকয় ক’লা?” 7 েতওঁেলােক ক’েল,
“েসই েলাকজেন আমাৰ আৰু আমাৰ পিৰয়ালৰ সম্বেন্ধ পুংখানুপুংখভােব সুিধিছল; েতওঁ সুিধিছল, ‘েতামােলাকৰ িপতা
এিতয়াও জীয়াই আেছ েন? েতামােলাকৰ আৰু েকােনা ভাই আেছ েন?’ আিমও েতওঁৰ প্রশ্নেবাৰৰ উত্তৰ েসইদেৰই
িদিছেলঁা; পাছত েতওঁ েয আমাক ‘েতামােলাকৰ ভাইক ৈল আনা’ বুিল ক’ব অ◌ািম েকেনৈক জািনম?”

8 েতিতয়া িযহূদাই িপতৃ ইস্রােয়লক ক’েল, “আপুিন িবনয্ামীনক েমাৰ লগত পঠাওঁক; আিম, আপুিন আৰু আমাৰ
সন্তানেবােৰেৰ ৈসেত উভেয় েযন নমিৰ জীয়াই থািকম, তাৰ বােব আিম েসানকােল ওলাই যাওঁহক 9 মই িবনয্ামীনৰ
বােব জািমন ৈহেছঁা িবনয্ামীনৰ দািয়ত্বক ৈল আপুিন েমােক জগৰীয়া কিৰব মই যিদ তাক ঘূৰাই আিন আেপানাৰ
সনু্মখৈল নােনা, েতেন্ত িচৰকাল মই আেপানাৰ ওচৰত অপৰাধী ৈহ থািকম 10 আিম যিদ ইমান পলম নকিৰেলঁা হয়,
ইিতমেধয্ আিম িদ্বতীয়বােৰা ঘূিৰ আিহব পািৰেলােহঁেতন ”

11 েতওঁেলাকৰ িপতৃ ইস্রােয়েল েতিতয়া ক’েল, “যিদ েসেয় কিৰব লােগ, েতেন্ত এিতয়া এটা কাম কৰা েসই েলাকৰ
কাৰেণ উপহাৰ িহচােব েতামােলাকৰ িনজৰ িনজৰ বস্তাত এই েদশৰ সকেলাতৈক উত্তম দ্রবয্েবাৰৰ িকছু িকছু ৈল েযাৱা;
েযেন, িকছু িবষ িনৰাময়ৰ মলম, েমৗেজাল, মা-মচলা, গন্ধৰস, েপস্তা আৰু বাদাম 12 েতামােলাকৰ হাতত দুগুণ ধন
েলাৱা; কাৰণ েতামােলাকৰ বস্তাৰ মুখত িয ধন েতওঁেলােক উভটাই িদেল, তােকা ঘূৰাই িদবৈল ৈল েযাৱা হয়েতা
ভুলেত েসয়া েতামােলাকক িদিছল 13 েতামােলাকৰ ভাইক ৈল েসানকােল েসই েলাকৰ ওচৰৈল আেকৗ েযাৱাহঁক
* 43 অধয্ায়:6 ইস্রােয়েল যােকােব
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14 েসই েলাক জেন েতামােলাকক েযন দয়া কেৰ, সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ ইয়ােক কৰক আৰু েতামােলাকৰ আনজন ভাই
িচিমেয়ান আৰু িবনয্ামীনক েতামােলাকৈল এিৰ িদেয় মই যিদ পুত্রহীনৰ েশাক ভুিগব লগাই হয়, েতেন্ত েতেনৈকেয়
থািকম ” 15 েতিতয়া েতওঁেলােক েসই উপহাৰ, হাতত দুগুণ ধন আৰু িবনয্ামীনক লগত ৈল িমচৰ েদশৈল নািম গ’ল,
আৰু েতওঁেলাক েযােচফৰ সনু্মখত উপিস্থত হ’ল

16 তােত েতওঁেলাকৰ লগত িবনয্ামীনক েদিখ, েযােচেফ েতওঁৰ ঘৰৰ ঘৰিগৰীক ক’েল, “এই েলাকসকলক ঘৰৰ
িভতৰৈল ৈল আহা আৰু এটা পশু মািৰ আহাৰ যুগুত কৰা; এই েলাকসকেল দুপৰীয়া েমাৰ ৈসেত েভাজন কিৰব ”
17 েযােচেফ িযদেৰ ক’েল, ঘৰিগৰীেয় েসইদেৰই কিৰেল; েতওঁ েতওঁেলাকক েযােচফৰ ঘৰৈল ৈল আিহল

18 েযােচফৰ ঘৰৈল েতওঁেলাকক ৈল েযাৱাৰ বােব েতওঁেলােক ভয়েত েকাৱাকুই কিৰ ক’েল, “আগৰ বাৰত িয ধন
আমাৰ বস্তাৰ িভতৰত উভিট গ’ল, তাৰ কাৰেণই আমাক তাৈল ৈল আিনেছ েনিক; এইবাৰ হয়েতা আমাৰ িবৰুেদ্ধ
েদাষ িবচািৰ েতওঁ আমাক বন্দী কিৰ থ’ব আৰু আমাৰ গাধেবাৰেকা ৈল আমাক েতওঁৰ দাস কিৰ ৰািখব ” 19 েসেয়
েতওঁেলােক েযােচফৰ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত ঘৰিগৰীজনৰ কাষৈল গ’ল 20 েতওঁেলােক ক’েল, “মািলক, আিম ইয়াৰ
আেগেয়ও প্রথমবাৰ শসয্ িকিনবৈল আিহিছেলঁা; 21 িকন্তু উলিট েযাৱাৰ পথত িবশ্রামৰ ঠাই েপাৱাত আিম আমাৰ বস্তা
েমেলােতই েদিখেলঁা েয, আমাৰ সমূ্পণর্ ধন প্রিতজনৰ বস্তাৰ মুখত আিছল; আিম এিতয়া েসই ধন উভটাই আিনেছঁা
22 ইয়াৰ উপিৰও আিম শসয্ িকিনবৈল লগত ধন আিনেছঁা আমাৰ েসই ধন আমাৰ বস্তাৰ িভতৰত েকােন েয সুমুৱাই
িদিছল, তাক আিম নাজােনা ” 23 েসই ঘৰিগৰীেয় েতিতয়া কেল, “আেপানােলােক ভয় কিৰব নালােগ, শািন্ত মেনেৰ
থাকক আেপানােলাকৰ আৰু আেপানােলাকৰ িপতৃৰ ঈশ্বেৰই িনশ্চয়ৈক েসই ধন আেপানােলাকৰ বস্তাত ৰািখিছল মই
িকন্তু আেপানােলাকৰ ধন পােলঁা ” পাছত ঘৰিগৰীজেন িচিমেয়ানক বািহৰ কিৰ েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিনেল

24 তাৰ পাছত ঘৰিগৰীেয় েসই সকেলা েলাকক েযােচফৰ ঘৰৰ িভতৰৈল ৈল ৈগ পানী িদেল আৰু েতওঁেলােক িনজৰ
ভিৰ ধুেল; েতওঁ েতওঁেলাকৰ গাধেবাৰেকা খাবৈল িদেল 25 েযােচফ দুপৰীয়া আিহব বুিল েতওঁেলােক িনজৰ িনজৰ
উপহাৰেবাৰ যুগুত কিৰ ৰািখেল িকয়েনা েতওঁেলােক শুিনিছল েয েতওঁেলাকৰ েখাৱা-েবাৱা তােতই হ’ব

26 েযােচফ েযিতয়া ঘৰৈল আিহল, েতিতয়া েতওঁেলােক িনজৰ িনজৰ উপহাৰেবাৰ ঘৰৰ িভতৰৈল আিন েতওঁক িদেল
আৰু মািটত উবুিৰ ৈহ পিৰ েতওঁক প্রিণপাত কিৰেল 27 েতওঁেলাকৰ কুশল মঙ্গল জনাৰ পাছত েতওঁ েতওঁেলাকক
সুিধেল, “েতামােলাকৰ বৃদ্ধ িপতাৰ কথা েয েতামােলােক ৈকিছলা, েতওঁ ভােল আেছ েন? েতওঁ এিতয়াৈলেক জীয়াই
আেছ েন?”

28 েতওঁেলােক ক’েল, “আেপানাৰ দাস আমাৰ িপতৃ এিতয়াও জীয়াই আেছ আৰু েতওঁ ভােল আেছ ” এই বুিল
েতওঁেলােক উবুিৰ ৈহ প্রিণপাত কিৰেল 29 েতিতয়া েতওঁ চকু তুিল িনজ মাকৰ পুেতক ভােয়ক িবনয্ামীনক েদিখ ক’েল,
“এওঁেৱই েনিক েতামােলাকৰ েসই সৰু ভাই, িয জনৰ কথা েতামােলােক েমাক ৈকিছলা?” েতওঁ তাক ক’েল, “েবাপা,
ঈশ্বেৰ েতামাক আশীবর্াদ কৰক ”

30 িনজ ভােয়কক েদিখ মৰমেত েযােচফৰ অন্তৰ েশাকত ভািগ পিৰল েতওঁ কািন্দবৈল ঠাই িবচািৰ েবগােবিগৈক
েসই ঠাইৰ পৰা ওলাই গ’ল আৰু িনজৰ েকঁাঠািলত েসামাই কািন্দবৈল ধিৰেল 31 পাছত েতওঁ িনজৰ চকু-মুখ ধুই
বািহৰৈল আিহল আৰু িনজেক িনয়ন্ত্রণ কিৰ আহাৰ পিৰেবশন কিৰবৈল ক’েল

32 েতিতয়া দাসেবােৰ েযােচফক, েতওঁৰ ভােয়ক-ককােয়কসকলক আৰু িয িমচৰীয়সকেল েযােচফৰ লগত েভাজন
কেৰ, েতওঁেলাকক েবেলগ েবেলগৈক খাবৈল িদেল; িকয়েনা িমচৰীয়সকেল ইব্রীয়াসকলৰ ৈসেত েখাৱা-েবাৱা নকেৰ;
কাৰণ েসয়া িমচৰীয়সকলৰ কাৰেণ এক ঘৃণনীয় কাযর্ 33 ভােয়ক-ককােয়কসকল েযােচফৰ সনু্মখত বয়স অনুসােৰ
েজয্ষ্ঠৰ পৰা কিনষ্ঠজন বিহল তােত েতওঁেলাক সকেলােৱ এেকলেগ আচিৰত মািনেল 34 তাৰ পাছত েযােচেফ
েতওঁৰ িনজৰ সনু্মখৰ আহাৰৰ পৰা িকছু ভাগ ভােয়ক-ককােয়কসকলক িদবৈল িদেল িকন্তু আন সকেলা ভােয়ক-
ককােয়কসকলৰ ভাগতৈক িবনয্ামীনক পঁাচ গুণ অিধক িদয়া হ’ল এইদেৰ েতওঁেলােক েযােচফৰ ৈসেত েভাজন-পান
কিৰ আনন্দ কিৰেল

44 অধয্ায়
েযােচফৰ ছলনা

1 েযােচেফ েতওঁৰ ঘৰৰ ঘৰিগৰীক আেদশ িদ ক’েল, “এই েলাকসকেল িযমান শসয্ ৈল যাব পােৰ, েতওঁেলাকৰ
বস্তােবাৰ িসমানৈক পূৰ কিৰ িদয়া আৰু প্রিতজন েলাকৰ ধন েতওঁেলাকৰ বস্তাৰ মুখত থ’বা 2 েমাৰ ৰূপৰ িপয়লােটা
সবােটাৈক সৰুেটাৰ শসয্ ভেৰাৱা বস্তাৰ মুখত থ’বা; শসয্ িকনাৰ বােব অনা তাৰ ধনিখিনও থ’বা ” েতিতয়া ঘৰিগৰী
জেন েযােচেফ েকাৱাৰ দেৰই কিৰেল
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3 পাছিদনা অিত পুৱােতই েলাকসকলক েতওঁেলাকৰ গাধেবাৰৰ ৈসেত িবদায় িদেল 4 েতওঁেলাক নগৰৰ পৰা ওলাই
েযাৱাৰ পাছত, অিধক দূৰ ৈগ েপাৱাৰ আগেতই েযােচেফ েতওঁৰ ঘৰিগৰীক ক’েল, “েসানকােল েসই েলাকসকলৰ
পােছ পােছ েযাৱা েতওঁেলাকক লগ পাই ক’বা, ‘েতামােলােক উপকাৰৰ সলিন িকয় অপকাৰ কিৰ আিহলা? িকয়
েতামােলােক েমাৰ প্রভুৰ িপয়লা চুৰ কিৰলা? 5 েসইেটা িপয়লােত েমাৰ প্রভুেৱ পান কেৰ আৰু মঙ্গল েচাৱাৰ কাৰেণও
বয্ৱহাৰ কেৰ? েতামােলােক এই কমর্ কিৰ অিত অনয্ায় কিৰছা’ ”

6 এইদেৰ েসই ঘৰিগৰীেয়ও ৈগ বাটত েতওঁেলাকক লগ ধিৰেল আৰু এইেবাৰ কথা ক’েল 7 িকন্তু েতওঁেলােক
েতওঁক ক’েল, “মহাশয়, আপুিন িকয় এেনেবাৰ কথা ৈকেছ? আেপানাৰ দাসেবাৰৰ পৰা এেন ধৰণৰ কমর্ কৰা দূৰ
হওক 8 চাওক, েযাৱাবাৰ আমাৰ বস্তাৰ মুখত িয ধন পাইিছেলঁা, েসয়া আিম কনান েদশৰ পৰা পুনৰ আেপানাৈল
ওভটাই আিনেলা; েতেন্ত আেপানাৰ প্রভুৰ ঘৰৰ পৰা আিম ৰূপ বা েসাণ েকেনৈক চুৰ কিৰ আিনব পােৰঁা? 9 যিদ েসই
িপয়লা আেপানাৰ এই দাসেবাৰৰ েকােনাবা এজনৰ ওচৰত েপাৱা যায়, েতেন্ত তাৰ মৃতুয্ হওঁক আৰু আিমও প্রভুৰ দাস
ৈহ থািকম ” 10 েতিতয়া ঘৰিগৰীজেন ক’েল, “িঠক আেছ, আেপানােলাকৰ কথাৰ দেৰই হওক; িকন্তু িযজনৰ ওচৰত
েসই িপয়লা েপাৱা যাব, েকৱল েতেৱঁ েমাৰ দাস হ’ব; আন সকেলা িনেদ্দর্ াষী হ’ব ”

11 েতিতয়া েতওঁেলােক েবগেত িনজৰ বস্তা মািটত নমাই খুিলেল 12 ঘৰিগৰীেয় ডাঙৰজনৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ েশষত
সৰুজনৈলেক িবচােৰােত িবনয্ামীনৰ বস্তাৰ িভতৰত েসই িপয়লা েপাৱা গ’ল 13 েতিতয়া েতওঁেলােক িনজৰ কােপাৰ
ফািলেল িনজৰ গাধত েবাজােবাৰ িদ পুনৰ নগৰৈল উভিট গ’ল

14 িযহূদা আৰু েতওঁৰ ভােয়ক-ককােয়কসকল েযিতয়া েযােচফৰ ঘৰ আিহ পােল, েযােচফ েতিতয়াও তােত আিছল
েতওঁেলােক েতওঁৰ সনু্মখৈল ৈগ মািটত উবুিৰ ৈহ পিৰল 15 েতিতয়া েযােচেফ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােকেনা
এইেটা িক কাম কিৰলা? েতামােলােক নাজানা েন েয েমাৰ িনিচনা এজন েলােক মঙ্গল েচাৱাৰ অভয্াস কিৰব পােৰ?”
16 িযহূদাই ক’েল, “েমাৰ প্রভুকেনা আিম িক ক’ম? উত্তেৰইবা িক িদম? েকেনদেৰইবা আিম িনজক িনেদ্দর্ াষী বুিল প্রমাণ
কিৰম? আেপানাৰ দাসেবাৰৰ অপৰাধ ঈশ্বেৰই প্রকাশ কিৰ িদেল; যাৰ হাতত েসই িপয়লােটা েপাৱা ৈগেছ, চাওঁক, িস
আৰু আিম সকেলােৱই েমাৰ প্রভুৰ দাস হেলঁা ” 17 তােত েযােচেফ ক’েল, “এেন কমর্ কৰা েমাৰ পৰা দূৰ হওঁক; যাৰ
হাতত িপয়লােটা েপাৱা ৈগেছ, েতওঁেহ েমাৰ দাস হ’ব; িকন্তু আন সকেলােৱ শািন্তেৰ েতামােলাকৰ িপতৃৰ কাষৈল ঘূিৰ
েযাৱা ”

18 েতিতয়া িযহূদাই েতওঁৰ ওচৰৈল আগুৱাই ৈগ ক’েল, “েহ েমাৰ মািলক, ফেৰৗণ েযেন আপুিনও েতেন দয়া কিৰ
েমাৰ প্রভুৰ কাণত আেপানাৰ এই দাসক এষাৰ কথা জনাবৈল অনুমিত িদয়ক আেপানাৰ এই দাসৰ ওপৰত আেপানাৰ
েক্রাধ প্রজ্বিলত নহওঁক 19 েমাৰ প্রভুেৱ েতওঁৰ এই দাসেবাৰক সুিধিছল, ‘েতামােলাকৰ িপতৃ আৰু েকােনা ভাই আেছ
েন?’ 20 তােত আিম প্রভুক ৈকিছেলঁা, ‘আমাৰ এজন বৃদ্ধ িপতা আেছ আৰু েতওঁৰ বুঢ়া কালৰ এজন সৰু ল’ৰাও আেছ;
তাৰ ককােয়কৰ মৃতুয্ ৈহেছ আৰু এেক মাকৰ সন্তান িহচােব িস এিতয়া অকেলই আেছ; েসেয় তাৰ িপতাই তাক অিত
মৰম কেৰ

21পাছতআপুিন আেপানাৰ এই দাসেবাৰক ৈকিছল, ‘তাক েমাৰ ওচৰৈল ৈলআনা, মই তাক চাব িবচােৰা ’ 22 েতিতয়া
আিম প্রভুক ৈকিছেলঁা, ‘ল’ৰািটেয় তাৰ িপতাকক এিৰ আিহব েনাৱােৰ; িকয়েনা যিদ আেহ, েতেন্ত তাৰ িপতাৰ মৃতুয্
হ’ব ’ 23 িকন্তু আপুিন আেপানাৰ দাসেবাৰক ৈকিছল, ‘েতামােলাকৰ সৰু ভাইক লগত ৈল নািহেল, েতামােলােক পুনৰ
েমাৰ মুখ েদখা নাপাবা ’ 24 েসেয় েমাৰ প্রভুৰ সকেলা কথা আিম আেপানাৰ দাস, েমাৰ িপতাক ৈকিছেলঁা 25 পাছত
আমাৰ িপতােয় ৈকিছল, ‘েতামােলােক পুনৰ ৈগ আমাৰ বােব িকছু শসয্ িকিন আনাৈগ ’ 26 েতিতয়া আিম ক’েলঁা,
‘আমাৰ সৰু ভাই যিদ আমাৰ লগত যায়, েতিতয়ােহ আিম যাম নহ’েল আিম যাব েনাৱােৰা িকয়েনা আমাৰ সৰু ভাই
যিদ আমাৰ লগত নাথােক, েতেন্ত েসই পুৰুষৰ মুখেক আিম েদিখবৈল নাপাম ’

27 েতিতয়া আেপানাৰ দাস অথর্াৎ েমাৰ িপতােয় আমাক ক’েল, ‘েতামােলােকেতা জানাই েয েমাৰ ভাযর্াই েমাৈল দুিট
পুত্র প্রসৱ কিৰিছল 28 তােৰ এিট েমাৰ পৰা ওলাই গ’ল আৰু মই কেলঁা, ‘িনশ্চয় েকােনা জন্তুেৱ তাক েডাখৰ েডাখৰ
কিৰ িছৰািছৰ কিৰেল; তাৰ পাছৰ পৰাই মই তাক পুনৰ েদখা নাপােলঁা; 29 এিতয়া যিদ েতামােলােক ইয়ােকা েমাৰ ওচৰৰ
পৰা ৈল েযাৱা আৰু তাৰ যিদ েকােনা ক্ষিত হয়, েতেন্ত এই পকা চুিলেৰ ৈসেত েশাকেত েমাক েতামােলােক িচেয়ালৈল
পঠাবা ’

30 গিতেক, এিতয়া মই আেপানাৰ দাসৰ কাষৈল অথর্াৎ েমাৰ িপতাৰ কাষৈল যিদ ল’ৰােটা অিবহেন উভিট যাওঁ আৰু
িযেহতু ল’ৰােটাৰ লগত েতওঁৰ প্রাণ এেকলেগ বন্ধা আেছ, 31 েসেয় ল’ৰােটাক আমাৰ লগত েনেদিখেল, েতওঁৰ িনশ্চেয়
মৃতুয্ হ’ব তােত আেপানাৰ এই দাসেবােৰ আেপানাৰ দাস অথর্াৎ আমাৰ িপতাইক েতওঁৰ পকা চুিলেৰ ৈসেত েশাকেত
িচেয়ালৈল পঠাব; 32 মই, এই আেপানাৰ দােস েমাৰ িপতাৰ ওচৰত এই ল’ৰাৰ কাৰেণ জািমন ৈহ ৈকিছেলঁা, ‘মই যিদ
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তাক আেপানাৰ ওচৰৈল নােনা, েতেন্ত িপতা মই িচৰকালৈলেক আেপানাৰ ওচৰত অপৰাধী ৈহ থািকম 33 েসেয় েমাৰ
প্রভু, দয়া কিৰ েসই ল’ৰাৰ পিৰবেতর্ েমােক আেপানাৰ দাসৰ দেৰ ৰাখক আৰু ল’ৰা জনক তাৰ ককােয়কসকলৰ ৈসেত
ঘূিৰ যাবৈল িদয়ক 34 িকয়েনা, ল’ৰা জনক লগত িনিনয়াৈক মই েকেনৈক িপতাৰ ওচৰৈল উলিট যাম? েমাৰ িপতাৈল
িয আপদ ঘিটব, তাক মই চাব েনাৱািৰম ”

45 অধয্ায়
েযােচেফ িনজৰ পিৰচয় িদয়া

1 েতিতয়া েযােচেফ েতওঁৰ কমর্চাৰীসকলৰ সনু্মখত িনজেক িনয়ন্ত্রণত ৰািখব েনাৱািৰেল েতওঁ িচঞঁিৰ ক’েল,
“েমাৰ আগৰ পৰা সকেলা গুিছ যাওঁক ” েসেয় ভােয়ক-ককােয়কসকলৰ ওচৰত েযােচেফ েযিতয়া িনজৰ পিৰচয়
িদিছল, েতিতয়া েতওঁৰ কাষত েকােনা দাস িথয় ৈহ থকা নািছল 2 তাৰ পাছত েতওঁ িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ ইমানৈক কািন্দব
ধিৰেল েয, িমচৰীয়সকেল েতওঁৰ কােন্দান শুনা পােল আৰু ফেৰৗণৰ ঘৰত থকা েলাকসকেলও শুনা পােল 3 েযােচেফ
ককােয়কসকলক ক’েল, “মই েযােচফ! েমাৰ িপতৃ িক এিতয়াও জীয়াই আেছ?” এই কথা শুিন েতওঁৰ ককােয়কসকেল
এেকা উত্তৰ িদব েনাৱািৰেল; কাৰণ েযােচফৰ উপিস্থিতত েতওঁেলাক হতবুিদ্ধ হ’ল

4 েতিতয়া েযােচেফ েতওঁৰ ভােয়ক-ককােয়কসকলক ক’েল, “েতামােলােক অনুগ্রহ কিৰ েমাৰ ওচৰ চািপ আহঁা ”
তােত েতওঁেলােক ওচৰ চািপ অহাত েতওঁ ক’েল, “মই েযােচফ, েতামােলাকৰ েসই ভাই, িয জনক েতামােলােক িমচৰ
েদশৈল িবক্রী কিৰ িদিছলা 5 িকন্তু েতামােলােক েমাক ইয়াত িবক্রী কিৰ িদিছলা বুিল এিতয়া েবজাৰ নকিৰবা নাইবা
িনজৰ ওপৰত খং নকিৰবা িকন্তু প্রাণ ৰক্ষা কিৰবৰ কাৰেণেহ ঈশ্বেৰ েতামােলাকৰ আেগেয় েমাক ইয়াৈল পিঠয়ােল
6 কাৰণ, এই দুবছৰ ধিৰ েদশত আকাল ৈহেছ; এইদেৰ আৰু পঁাচ বছৰ কাল চিলব; েকােনা েখিত কৰা নহ’ব আৰু
শসয্ েদাৱাও নহ’ব 7 পৃিথবীত অৱেশষ স্বৰূেপ েতামােলাকৰ বংশক জীিৱত ৰািখবৰ কাৰেণ আৰু ধ্বংসৰ পৰা উদ্ধাৰ
কিৰ েতামােলাকৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰবৰ কাৰেণ ঈশ্বেৰ েতামােলাকৰ আেগেয় েমাক পঠাই িদেল 8 গিতেক, েতামােলােক
েমাক ইয়াৈল পেঠাৱা নাই, ঈশ্বেৰেহ পঠােল; েতওঁ েমাক ফেৰৗণৰ এজন িপতৃৰ স্থানত ৰািখেল আৰু েতওঁৰ েগােটই
পিৰয়ালৰ অিধপিত কিৰেল ইয়ােৰাপিৰ েতওঁ েমাক েগােটই িমচৰ েদশৰ ওপৰত শাসনকত্তর্ া পািতেল ”

9 এিতয়া েতামােলােক অিত শীেঘ্রই িপতাৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁক েকাৱাৈগ েয, “আেপানাৰ পুত্র েযােচেফ এই কথা
ৈকেছ, ‘ঈশ্বেৰ েমাক সমুদায় িমচৰ েদশৰ অিধপিত কিৰেল; আপুিন এিতয়া পলম নকিৰ েমাৰ ওচৰৈল নািম আহঁক
10 আপুিন আিহ েগাচন এেলকাত বাস কিৰব; তােত আপুিন আৰু আেপানাৰ ল’ৰা-েছাৱালী, আেপানাৰ নািত-নািতনী,
আেপানাৰ পশু আৰু েমৰ-ছাগৰ জাকেক আিদ কিৰ িয সকেলা আেপানাৰ আেছ, েসই সকেলােবাৰ ৈল েমাৰ কাষত
থািকব 11 আেপানাৰ, আেপানাৰ পিৰয়ালৰ আৰু আেপানাৰ আন েলাক সকলৰ যােত েকােনা অভাৱ নহয়, েসইবােব
মই েসই ঠাইেত আেপানােলাকৰ বােব েযাগানৰ বয্ৱস্থা কিৰম িকয়েনা আকাল েশষ হ’বৈল এিতয়াও পঁাচ বছৰ আেছ ’

12 মই েয িনজ মুেখেৰ েতামােলাকক এইেবাৰ ৈকেছঁা, ইয়াক েতামােলােক িনজৰ চকুেৰ েদখা পাইছা আৰু েমাৰ
ভাই িবনয্ামীনৰ চকুেৱও েদিখেছ 13 িমচৰ েদশত থকা েমাৰ ক্ষমতাৰ িবষেয় আৰু িয সকেলােবাৰ েদিখছা, েসইেবাৰৰ
িবষেয় েমাৰ িপতাৰ ওচৰত ৈগ জনাবা এিতয়া েসানকাল কৰা আৰু িপতাক ইয়াৈল ৈল আনাৈগ ” 14 েতিতয়া েতওঁ
েতওঁৰ ভােয়ক িবনয্ামীনৰ িডিঙত ধিৰ কািন্দবৈল ধিৰেল আৰু িবনয্ামীেনও েতওঁৰ িডিঙত ধিৰ কািন্দেল 15 পাছত
েযােচেফ েতওঁৰ সকেলা ভােয়ক-ককােয়কক চুমা খােল আৰু েতওঁেলাকেৰা িডিঙত ধিৰ কািন্দেল; তাৰ পাছতেহ েতওঁৰ
ককােয়কসকেল েতওঁৰ লগত কথা পািতেল

16 েযােচফৰ ভােয়ক-ককােয়কসকল অহাৰ বাতিৰ েযিতয়া ফেৰৗণৰ ঘৰৰ েলাকসকেল শুিনবৈল পােল, েতিতয়া
ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ কমর্চাৰীসকল অিতশয় আনিন্দত হ’ল 17ফেৰৗেণ েযােচফক ক’েল, “েতামাৰ ভাই-ককাইসকলক
ক’বা, ‘েতওঁেলােক েযন এেনদেৰ কেৰ: েতওঁেলাকৰ গাধেবাৰত শসয্ৰ েবাজা ৈল েতওঁেলাক কনান েদশৈল উলিট
যাওঁক 18আৰু েতওঁেলাকৰ িপতৃৰ ৈসেত সপিৰবাৰক ৈল েতওঁেলাক েমাৰ ওচৰৈল আহক ’ ইয়ােকা ক’বা েয, ‘িমচৰ
েদশৰ উত্তম উত্তম বস্তু মই েতওঁেলাকক িদম আৰু েদশৰ ভাল খাদয্ েতওঁেলােক েভাগ কিৰবৈল পাব ’

19 এিতয়া েতামাক মই আেদশ িদেছা, ‘তুিম েতামাৰ ভাই-ককাইসকলক ক’বা: ‘েতামােলাকৰ ল’ৰা-েছাৱালী,
ভাযর্য্াসকলৰ কাৰেণ িমচৰ েদশৰ পৰা িকছুমান পশুেৱ টনা গাড়ী ৈল েযাৱা আৰু েতামােলাকৰ িপতৃক ৈল ঘূিৰ
আহঁা 20 েতামােলােক েতামােলাকৰ বস্তুেবাৰক ৈল িচন্তা নকিৰবা, কাৰণ সমগ্র িমচৰ েদশৰ উত্তম উত্তম বস্তুেবাৰেতা
েতামােলাকেৰই’ ”
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21পাছত ইস্রােয়লৰ* পুত্রসকেল েতেনৈকেয় কিৰেল; ফেৰৗণৰ আেদশ অনুসােৰ েযােচেফ েতওঁেলাকৰ কাৰেণ গাড়ী
আৰু পথত েযাৱাৰ বােব প্রেয়াজনীয় বস্তুেবােৰা িদেল 22 েতওঁ েতওঁেলাকৰ প্রেতয্কেক এেযাৰৈক েপাছাক িদেল;
িকন্তু িবনয্ামীনক হ’েল েতওঁ িতিনশ েচকল ৰূপৰ মুদ্রা আৰু পঁাচ েযাৰ েপাছাক িদেল 23 তাৰ পাছত েতওঁৰ িপতৃৰ
কাৰেণ েতওঁ এইিখিন বস্তু পঠােল: দহটা গাধ আৰু দহজনী গাধী এই দহটা গাধৰ িপিঠত িমচৰ েদশৰ উত্তম উত্তম
বস্তুেবাৰ েবাজাই কৰা আিছল আৰু গাধীেবাৰৰ িপিঠত আিছল িপতৃৰ বাটৰ বােব শসয্, িপঠা অ◌াৰু আন আন েখাৱা বস্তু
সমূহ 24 এইদেৰ বয্ৱস্থা কিৰ েতওঁ িনজৰ ভােয়ক-ককােয়কসকলক পঠাই িদেল িবদায়ৰ সময়ত েতওঁ েতওঁেলাকক
ক’েল, “সাৱধান, বাটত েতামােলােক কািজয়া-েপচাল নকিৰবা ”

25 পাছত েতওঁেলােক িমচৰ েদশৰ পৰা ৈগ কনান েদশত থকা েতওঁেলাকৰ িপতৃ যােকাবৰ ওচৰৈল গ’ল
26 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “েযােচফ এিতয়াও জীয়াই আেছ, আৰু িসেয়ই েগােটই িমচৰ েদশৰ শাসনকতর্ া ”
যােকােব েযিতয়া এই কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁ স্তিম্ভত ৈহ পিৰল; িকয়েনা পুত্রসকলৰ কথাষাৰ েতওঁৰ িবশ্বােসই েহাৱা
নািছল 27 পাছত েযােচেফ েতওঁেলাকক িয িয ৈকিছল, েসইেবাৰ শুিন আৰু েতওঁক ৈল েযাৱাৰ কাৰেণ েযােচেফ িয
গাড়ী পঠাইিছল, তােক েদিখ েতওঁেলাকৰ িপতৃ যােকাবৰ মন জািগ উিঠল 28 েতওঁ ক’েল, “েমাৰ পুত্র েযােচফ েয
এিতয়াও জীয়াই আেছ, েসয়াই যেথষ্ট; মৃতুয্ৰ আগেত মই ৈগ তাক চাম ”

46 অধয্ায়
যােকাব সপিৰবােৰ িমচৰৈল েযাৱা

1 ইস্রােয়েল িনজৰ সকেলােক লগত ৈল যাত্রা আৰম্ভ কিৰেল আৰু ৈগ েবৰ-েচবা পােল তােত েতওঁ িনজ িপতৃ
ইচহাকৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ বিল উৎসগর্ কিৰেল 2 ঈশ্বেৰ ৰািত দশর্নত ইস্রােয়লৰ লগত কথা ক’েল; েতওঁ ক’েল,
“যােকাব, েহ যােকাব ” যােকােব ক’েল, “এয়া মই আেছঁা ” 3 ঈশ্বেৰ ক’েল, “মই ঈশ্বৰ, েতামাৰ িপতৃৰ ঈশ্বৰ িমচৰ
েদশৈল নািম যাবৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা মই েসই ঠাইেত েতামাৰ পৰা এক মহাজািতৰ সৃষ্টি কিৰম 4 মই েতামাৰ
সংেগ সংেগ িমচৰৈল নািম যাম আৰু পুনৰ মেয়ই েতামাক িনশ্চয় উভটাই আিনম মৃতুয্কালত েযােচেফ িনজ হােতেৰ
েতামাৰ চকু বন্ধ কিৰ িদব ”

5 তাৰ পাছত যােকাব েবৰ-েচবাৰ পৰা ৰাওনা হ’ল; ইস্রােয়লৰ পুত্রসকেল েতওঁেলাকৰ িপতৃ যােকাবক আৰু
েতওঁেলাকৰ ভাযর্য্ােৰ ৈসেত লৰা-েছাৱালীকেবাৰক ৈল ফেৰৗেণ যােকাবক িনবৰ কাৰেণ পেঠাৱা বাহনেবাৰত উিঠ যাত্রা
কিৰেল 6 িয সকেলা পশুধন আৰু ধন-সম্পিত্ত েতওঁেলােক কনান েদশত লাভ কিৰিছল, েসই সকেলােবাৰ লগত ৈল
যােকাব আৰু েতওঁৰ সকেলা বংশধেৰই িমচৰ েদশ অিভমুেখ যাত্রা কিৰেল 7 এইদেৰ যােকােব েতওঁৰ পুেতক-জীেয়ক,
নািত-নািতনী আৰু েতওঁৰ বংশধৰ সকেলােক িনজৰ লগত ৈল িমচৰ েদশৈল গ’ল

যােকাবৰ বংশ তািলকা
8 ইস্রােয়লীয়াসকল অথর্াৎ যােকাব আৰু েতওঁৰ বংশৰ িয সন্তান সকল িমচৰ েদশৈল আিহিছল, েতওঁেলাকৰ নামৰ

তািলকা এই:
যােকাবৰ েজষ্ঠ পুত্র ৰূেবণ 9 ৰূেবণৰ পুত্র হেনাক, পলু্ল, িহেষ্রাণ, আৰু কম্মীর্ 10 িচিমেয়ানৰ পুত্র িযমূেৱল, যামীন,

ওহদ, যাখীন, েচাহৰ আৰু েচৗল েচৗল এগৰাকী কনানীয়া মিহলাৰ পুত্র 11 েলবীৰ পুত্র েগেচর্ ান, কহাৎ, আৰু মৰাৰী
12 িযহূদাৰ পুত্র এৰ, ওনন, েচলা, েপৰচ, আৰু েজৰহ; এৰ আৰু ওনন কনান েদশেত মিৰল েপৰচৰ পুত্র িহেষ্রাণ আৰু
হামূল 13 ইচাখৰৰ পুত্র েতালা, পুব্বা, েযাব আৰু িচেম্রাণ 14জবূলূনৰ পুত্র েচৰদ, এেলান আৰু যহেলল 15জীেয়ক
দীনােৰ ৈসেত এওঁেলাক েলয়াৰ দ্বাৰা যােকাবৰ বংশ এওঁেলাক পদ্দন-অৰামত জিন্মিছল পুত্র আৰু জীয়ৰীেৰ ৈসেত
এওঁেলাক সব্বর্মুঠ েতিত্রশ জন আিছল

16 গাদৰ পুত্র িচপুন, হগ্গী, চূনী, ইচেবান, এৰী, আেৰাদী আৰু অেৰলী 17আেচৰৰ পুত্র িযম্না, িযচবা, িযচিব, বৰীয়া,
আৰু েতওঁেলাকৰ ভনীেয়ক েচৰহ; বৰীয়াৰ পুত্র েহবৰ আৰু মল্কীেয়ল 18এওঁেলাক হ’ল, লাবেন িনজৰ জীেয়ক েলয়াৰ
লগত িদয়া িজল্পাৰ েযােগিদ; এওঁেলাক আিছল সব্বর্মুঠ েষাল্লজন

19 যােকাবৰ ভাযর্া ৰােহলৰ পুত্র েযােচফ আৰু িবনয্ামীন 20 ওন নগৰৰ পুেৰািহত েপাটী-েফৰাৰ জীেয়ক আচনেত
প্রসব কৰা মনিচ আৰু ইফ্রিয়ম, েযােচফৰ এই দুই পুত্র িমচৰ েদশত জিন্মিছল 21 িবনয্ামীনৰ পুত্র েবলা, েবখৰ, অচেবল,
েগৰা, নামন, এহী, েৰাচ, মূপপীম, হুপপীম আৰু অদর্ 22 এওঁেলাক ৰােহেল জন্ম িদয়া যােকাবৰ সন্তান; এওঁেলাক
আিছল সব্বর্মুঠ েচৗদ্ধ জন
* 45 অধয্ায়:21 ইস্রােয়লৰ যােকাবৰ
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23 দানৰ পুত্র হূচীম 24 নপ্তালীৰ পুত্র যহিচেয়ল, গূনী, েযচৰ, আৰু িচেল্লম 25 এওঁেলাক হ’ল, লাবেন িনজৰ
জীেয়ক ৰােহলৰ লগত িদয়া িবলহাৰ েযােগিদ জন্ম েহাৱা যােকাবৰ সন্তান এওঁেলাক সব্বর্মুঠ সাতজন আিছল

26 পুত্র-েবাৱাৰীৰ উপিৰও যােকাবৰ লগত িমচৰ েদশৈল িযসকল েলাক আিহিছল, েতওঁৰ িনজৰ বংশধৰৰ এই
েলাকসকল আিছল সব্বর্মুঠ ছয়ষষ্ঠী জন 27 িমচৰ েদশত েযােচফৰ িয দুজন পুত্র জিন্মিছল আৰু যােকাবৰ পিৰয়ালৰ
িযসকল েলাক িমচৰৈল ৈগিছল, েতওঁেলাক সব্বর্মুঠ সত্তৰ জন আিছল

যােকাবৰ ৈসেত েযােচফৰ সাক্ষাত
28 যােকােব িনেজ েযাৱাৰ আেগেয় িযহূদাক েযােচফৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল, যােত েযােচেফ েতওঁক েগাচনৈল

েযাৱাৰ পথ েদখুৱাই িদেয়; আৰু তাৰ পাছত েতওঁেলাক ৈগ েগাচন পােল 29 েযােচেফ িনজৰ ৰথ সজােল আৰু েতওঁৰ
িপতৃ ইস্রােয়লৰ ৈসেত সাক্ষাত কিৰবৈল েগাচনৈল গ’ল িপতৃক েদখা পােয়ই েযােচেফ েতওঁৰ িডিঙত সাবিট ধিৰ বহু
সময় কািন্দেল 30 ইস্রােয়েল েযােচফক ক’েল, “তুিম েয এিতয়াও জীয়াই আছা, আৰু মই েয েতামাৰ শ্রীমুখ িনজ
চকুেৰ েদিখেলঁা; এিতয়া মই মিৰবৈল প্রস্তুত আেছঁা ” 31 তাৰ পাছত েযােচেফ ভােয়ক-ককােয়ক আৰু েতওঁৰ িপতৃৰ
ঘৰৰ সকেলােক ক’েল, “মই ফেৰৗণৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁক জনাওঁৈগ েয, ‘কনান েদশত থকা েমাৰ ভাই-ককাইসকল
আৰু েমাৰ িপতৃৰ ঘৰৰ সকেলা েলাক েমাৰ ওচৰৈল আিহেছ 32 এই েলাকসকল েমৰ-ছাগৰ ৰখীয়া; পশুধন ৰখাই
ৈহেছ এওঁেলাকৰ জীিৱকা এওঁেলােক েমৰ-ছাগ আৰু ছাগলী, গৰুৰ জাক আিদ িয িয আিছল, েসই সকেলােক
ৈল আিনেছ’ 33 তােত ফেৰৗেণ েযিতয়া েতামােলাকক মািত সুিধব, ‘আেপানােলােক িক কাম কেৰ?’ 34 েতিতয়া
েতামােলােক ক’বা, ‘আেপানাৰ এই দাসেবাৰ আৰু আমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল সৰু কালেৰ পৰা এই পযর্ন্ত পশু পালন কিৰ
আিহেছঁা ’ েতামােলােক েগাচনত বাস কিৰবৰ বােব এইদেৰ কৰা; কাৰণ পশুপালকসকল িমচৰীয়াসকলৰ মানত ঘৃণাৰ
পাত্র ”

47 অধয্ায়
িমচৰত যােকাবৰ পিৰয়াল

1 েযােচেফ ফেৰৗণৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, “েমাৰ িপতৃ আৰু ভাই-ককাইসকেল েতওঁেলাকৰ েমৰ-ছাগ, ছাগলী, গৰুৰ
জাক আিদ িয িয আিছল সকেলােক ৈল কনান েদশৰ পৰা আিহ পােল েতওঁেলাক এিতয়া েগাচনত আেছ ” 2 ভাই-
ককাইসকলৰ মাজৰ পাচঁজনক বািচ ৈল েতওঁ ফেৰৗণৰ ৈসেত পিৰচয় কৰাই িদেল 3 ফেৰৗেণ েতওঁেলাকক সুিধেল,
“আেপানােলাকৰ জীিৱকা িক?”
েতওঁেলােক ক’েল, “আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ দেৰ আেপানাৰ এই দাসেবাৰ পশুপালক ” 4 েতওঁেলােক পুনৰ ক’েল,

“আিম এই েদশত িকছুকালৰ বােব থািকবৈল আিহেছঁা কনান েদশত অিতশয় আকাল েহাৱাৰ কাৰেণ আেপানাৰ এই
দাসেবাৰৰ পশুৰ জােক খাবৈল চৰণীয়া ঠাই েপাৱা নাই; েসেয় দয়া কিৰ আেপানাৰ এই দাসেবাৰক েগাচনত থািকবৈল
অনুমিত িদয়ক ”

5 ফেৰৗেণ েযােচফক ক’েল, “েতামাৰ িপতৃ আৰু েতামাৰ ভাই-ককাইসকল েতামাৰ ওচৰৈল আিহল 6 িমচৰ
েদশখেনই েতামাৰ সনু্মখত আেছ েদশৰ সকেলাতৈক উত্তম ঠাইত েতামাৰ িপতৃ আৰু ভাই-ককাইসকলক থািকবৈল
িদয়া েতওঁেলাক েগাচনেত বাস কৰক েতওঁেলাকৰ মাজত েকােনা েযাগয্ েলাকক যিদ জানা, েতেন্ত েমাৰ পশুধনেৰা
দািয়ত্ব েতওঁেলাকৰ ওপৰত িদয়া ”

7 তাৰ পাছত েযােচেফ েতওঁৰ িপতৃ যােকাবক আিন ফেৰৗণৰ সনু্মখত উপিস্থত কিৰেল তােত যােকােব ফেৰৗণক
আশীব্বর্াদ কিৰেল 8 ফেৰৗেণ যােকাবক সুিধেল, “আেপানাৰ বয়স িকমান হ’ল?” 9 যােকােব ক’েল, “েমাৰ আয়ুসৰ
যাত্রাকাল এশ িত্রশ বছৰ; েমাৰ জীৱনৰ আয়ুস অলপিদনীয়া আৰু দুখজনক েমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল িযমান দীঘর্ িদনৈলেক
জীৱন কটাইিছল, মই িসমান আয়ুস েপাৱা নাই ” 10 তাৰ পাছত যােকােব ফেৰৗণক আশীব্বর্াদ কিৰ তাৰ পৰা ওলাই
গ’ল

11 েযােচেফ েতওঁৰ িপতৃ আৰু ভাই-ককাইসকলৰ বােব স্থায়ীভােৱ বসবাসৰ বয্ৱস্থা কিৰেল ফেৰৗণৰ আজ্ঞা অনুসােৰ,
িমচৰ েদশৰ আটাইতৈক উত্তম ঠাই ৰািমেচচৰ অঞ্চলত েযােচেফ অিধকাৰ িহচােব েতওঁেলাকক বসিত কিৰবৈল িদেল
12 েযােচেফ েতওঁৰ িপতৃ, ভাই-ককাই আৰু িপতৃৰ পিৰয়ালৰ সকেলােক আহাৰ েযাগান ধিৰেল, আৰু েতওঁেলাকৰ
ল’ৰা-েছাৱালীৰ সংখয্া অনুসােৰ েযাগান ধিৰেল

মহা আকাল
13 পাছত আকাল ইমান ভীষণ হ’ল েয, েগােটই েদশৰ েকােনা ঠাইেত আহাৰ পাবৈল নাইিকয়া হ’ল আকালৰ

কাৰেণ িমচৰ আৰু কনান েদশ িবধ্বস্ত ৈহ পিৰল 14 িমচৰ আৰু কনান েদশৰ বািসন্দাসকলৰ শসয্ িবক্রী কিৰ েপাৱা
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িয ধন েসই দুই েদশত আিছল, েযােচেফ তাক েগাটাই ফেৰৗণৰ ৰাজকােৰঙৈল আিনেল 15 েযিতয়া িমচৰ আৰু কনান
েদশৰ সকেলা ধন েশষ হ’ল, েতিতয়া িমচৰীয়সকেল েযােচফৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “আমাক শসয্ িদয়ক! আিম
আেপানাৰ চকুৰ আগেতই মিৰম েনিক? িকয়েনা আমাৰ িয ধন আিছল সকেলা েশষ হ’ল?” 16 েযােচেফ ক’েল,
“েতেনহ’েল েতামােলাকৰ পশুধনেবাৰ েমাক িদয়া; েতামােলাকৰ ধন যিদ েশষ হ’ল, েতেন্ত েসইেবাৰৰ সলিনেয়ই মই
শসয্ িদম ” 17 েতিতয়া েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ সকেলা পশুধন েযােচফৰ ওচৰৈল আিনবৈল ধিৰেল েঘঁাৰা, েমৰ-
ছাগ, ছাগলী, গৰুৰ জাক আৰু গাধেবাৰৰ সলিন েতওঁ েতওঁেলাকক শসয্ িদেল; এইদেৰ পশুেবাৰ ৈল েযােচেফ েসই
বছৰ েতওঁেলাকৈল আহাৰ েযাগােল

18 েসই বছৰ অন্ত েহাৱাত, তাৰ পাছৰ বছৰত েলাকসকেল েযােচফৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “প্রভুৰ ওচৰত আিম
লুকাই নাৰােখঁা েয, আমাৰ সকেলা ধন েশষ হ’ল আৰু আমাৰ পশুেবােৰা প্রভুেৰই হ’ল; এিতয়া শৰীৰ আৰু মািটৰ
বািহেৰ প্রভুক িদবৈল আমাৰ এেকা নাই 19 মািটেৰ ৈসেত আিম সকেলােবাৰ আেপানাৰ চকুৰ সনু্মখেত িবনষ্ট হ’ম
িকয়? েসেয় আপুিন আমাক আৰু আমাৰ মািটেকা িকিন লওক আৰু তাৰ সলিন আমাক আহাৰ িদয়ক মািটেয় ৈসেত
আিম সকেলা ফেৰৗণৰ দাস ৈহ থািকম তাৰ পাছত আিম েযন নমিৰ জীয়াই থািকব পােৰঁা, েসই কাৰেণ আমাক িকছুমান
বীেজা িদয়ক; তােত আমাৰ মািট ছন পিৰ নাথািকব ”

20 েতিতয়া েযােচেফ িমচৰ েদশৰ সকেলা মািট ফেৰৗণৰ বােব িকিন ল’েল; আকাল ইমান েবিছ হ’ল েয, িমচৰীয়সকেল
েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ মািট েবিচ িদব লগীয়া হ’ল এইদেৰ িমচৰ েদশৰ সকেলা মািট ফেৰৗণৰ হ’ল 21 ফেৰৗণৰ
দাস হ’বৰ কাৰেণ েযােচেফ েলাকসকলক িমচৰ েদশৰ এক সীমাৰ পৰা অনয্ সীমা পযর্ন্ত তুিল আিনেল* 22 েকৱল
পুেৰািহতসকলৰ মািটেহ েযােচেফ িনিকিনেল; িকয়েনা পুেৰািহতসকেল ফেৰৗণৰ পৰা এক অংশ পায় আৰু তােৰই
েতওঁেলাক চেল েসেয় েতওঁেলােক িনজৰ মািট েনেবিচেল 23 েতিতয়া েযােচেফ েলাকসকলক ক’েল, “েচাৱা,
ফেৰৗণৰ পেক্ষ মই আিজ েতামােলাকক আৰু েতামােলাকৰ মািট িকিন লেলঁা এিতয়া এয়া বীজ েতামােলােক েলাৱা
আৰু ৈগ িনজৰ মািটত েখিত কৰা 24 শসয্ চেপাৱাৰ পাছত শসয্ৰ পঁাচ ভাগৰ এভাগ ফেৰৗণক অৱেশয্ই িদবা; বািক
চািৰভাগ হ’েল, মািটৰ বীজৰ কাৰেণ আৰু েতামােলাকৰ িনজৰ ও পিৰয়ালৰ সকেলা ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰৰ আহাৰৰ
কাৰেণ ৰািখবা ”

25 েতওঁেলােক ক’েল, “আপুিন আমাৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰেল আেপানাৰ দৃষ্টিত দয়া পােল আিম ফেৰৗণৰ দাস ৈহ
থািকম ” 26 পাছত েযােচেফ িমচৰৰ ভূিম সম্বেন্ধ এই বয্ৱস্থা স্থাপন কিৰেল েয, সকেলা শসয্ৰ পঁাচ ভাগৰ এভাগ
ফেৰৗণৰ হ’ব এইেটা বয্ৱস্থা িমচৰ েদশত আিজৈলেক চিল আেছ; েকৱল পুেৰািহতসকলৰ মািটেহ ফেৰৗণৰ নহ’ল

যােকােব েযােচফৰ দুই পুত্রক আশীব্বর্াদ িদয়া
27 ইস্রােয়েল িমচৰ েদশৰ েগাচনত বাস কিৰবৈল ধিৰেল েসই ঠাই অিধকাৰ কিৰ েতওঁেলাক বহুবংশ হ’ল আৰু

অিতশয়ৰূেপ বৃিদ্ধ পােল 28 িমচৰ েদশত যােকােব েসঁাতৰ বছৰ জীয়াই থািকল েসেয়, েতওঁ সব্বর্মুঠ এশ সাতচিল্লশ
বছৰ জীয়াই আিছল

29 ইস্রােয়লৰ মৃতুয্ৰ সময় ওচৰ েহাৱাত, েতওঁ িনজ পুত্র েযােচফক মািত আিন ক’েল, “েতামাৰ অনুগ্রহ যিদ েমাৈল
হয়, েমাৰ কৰঙন†ৰ তলত েতামাৰ হাত ৰািখ েমাক কথা িদয়া েয, তুিম েমাৰ প্রিত িবশ্বাসী আৰু িবশ্বস্ত ৈহ থািকবা
অনুগ্রহ কিৰ েমাক িমচৰত ৈমদাম িনিদবা 30 কাৰণ মই েমাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ৈমদামৰ মাজত সমািধস্থ হ’ব িবচােৰা
তুিম েমাৰ মৃতেদহ িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ ৈল ৈগ আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলক িয ঠাইত ৈমদাম িদয়া ৈহিছল, েসই
ঠাইেত েমােকা ৈমদাম িদবা ”
েযােচেফ েতওঁক ক’েল, “আপুিন েকাৱাৰ দেৰই মই কিৰম ” 31 ইস্রােয়েল পুনৰায় ক’েল, “েমাৰ ওচৰত শপত

েখাৱা ” েতিতয়া েযােচেফ যােকাবৰ ওচৰত শপত খােল তাৰ পাছত ইস্রােয়ল শযয্াৰ মূৰৰ িশতানত মূৰ েদঁাৱাই‡
পিৰল

48 অধয্ায়
1 এইেবাৰ ঘটনা ঘিট েযাৱাৰ পাছত েকােনা এজেন আিহ েযােচফক ক’েল, “েচাৱা, েতামাৰ িপতৃ নিৰয়াত পিৰেছ ”

েসেয় েতওঁ েতওঁৰ দুজন পুত্র, মনিচ আৰু ইফ্রিয়মক লগত ৈল িপতৃৰ ওচৰৈল গ’ল 2 েযিতয়া েযােচফ ৈগ পােল,
েতিতয়া েকােনা এজেন আিহ যােকাবক ক’েল, “চাওক, আেপানাৰ পুত্র েযােচেফ আেপানাক চাবৈল ওচৰৈল আিহেছ ”
েতিতয়া ইস্রােয়েল বল পােল আৰু শযয্াত উিঠ বিহল 3 েতিতয়া যােকােব েযােচফক ক’েল, “সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ
* 47 অধয্ায়:21 েযােচেফ েলাকসকলক িবিভন্ন নগৰত সংস্থাপন কিৰেল † 47 অধয্ায়:29 েসই সময়ৰ শপত েখাৱাৰ এটা িনয়ম ‡ 47
অধয্ায়:31 অথর্াৎ, ইস্রােয়েল িনজৰ শযয্াৰ মূৰিশতানত িনেজ মূৰ েদঁাৱােল



আিদপুস্তক 48 অধয্ায়:4 56 আিদপুস্তক 49 অধয্ায়:3

কনান েদশৰ লুজত েমাক দশর্ন িদেল, 4 আৰু েতওঁ েমাক আশীব্বর্াদ কিৰ ক’েল, ‘েচাৱা মই েতামাক বহুবংশ কিৰম
আৰু অিতশয়ৰূেপ বৃিদ্ধ কিৰম মই েতামাৰ পৰাই জািত সমূহ উৎপন্ন কিৰম আৰু িচৰকাল অিধকাৰ কিৰবৰ অেথর্ মই
েতামাৰ ভাবী-বংশক এই েদশ িদম 5 মই িমচৰত েতামাৰ ওচৰৈল অহাৰ আগেত েতামাৰ িয দুজন পুত্র িমচৰ েদশত
জিন্মেছ, েতওঁেলােকা েমােৰই ৰূেবণ আৰু িচিমেয়ানৰ দেৰ ইফ্রিয়ম আৰু মনিচ েমােৰই হ’ব 6 েতওঁেলাকৰ পাছত
েতামাৰ িয সন্তান জন্ম হ’ব, েসই সন্তান সকল হ’েল েতামাৰ হ’ব েসই দুজন ভােয়ক-ককােয়কৰ নাম অনুসােৰই
েতওঁেলাকৰ অিধকাৰত েতওঁেলাক প্রখয্াত হ’ব 7 িকন্তু েমাৰ হ’েল, েযিতয়া মই পদ্দনৰ পৰা আিহ আিছেলঁা, েতিতয়া
ইফ্রাথ পাবৈল িকছু সময় থােকােতই কনান েদশৰ বাটত ৰােহল মিৰল মই বাটত আিহ থােকােতই ইফ্রাথ* েতওঁক
ৈমদাম িদেলঁা ”

8 পাছত ইস্রােয়েল েযিতয়া েযােচফৰ পুত্র দুজনক েদিখেল, েতিতয়া েতওঁ সুিধেল, “এওঁেলাক েকান?” 9 তােত
েযােচেফ েতওঁৰ িপতৃক ক’েল, “ঈশ্বেৰ এই ঠাইত েমাক িদয়া, এওঁেলাক েমাৰ পুত্র ” েতিতয়া ইস্রােয়েল েতওঁক ক’েল,
“েতওঁেলাকক েমাৰ ওচৰৈল ৈল আহা, মই েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ িদওঁ ” 10 বৃদ্ধ ৈহ অহাৰ কাৰেণ ইস্রােয়লৰ চকু
দুব্বর্ল ৈহ পিৰিছল, েসেয় েতওঁ ভালদেৰ েদখা েপাৱা নািছল পাছত েযােচেফ েতওঁেলাকক েতওঁৰ ওচৰৈল ৈল আিহল,
েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক চুমা খােল, আৰু সাবট মািৰ ধিৰেল

11 ইস্রােয়েল েযােচফক ক’েল, “মই ভািবিছেলঁা েতামাৰ মুখেকই েদিখবৈল নাপাম; িকন্তু েচাৱা, ঈশ্বেৰ েমাক েতামাৰ
সন্তানেকা েদখুৱােল ” 12 েতিতয়া েযােচেফ ইস্রােয়লৰ আঠু দুটাৰ মাজৰ পৰা েতওঁেলাকক উিলয়াই আিনেল, আৰু
মািটত মুখ লগাই প্রিণপাত কিৰেল 13 েযােচেফ েতওঁেলাক দুেয়ােকা ইস্রােয়লৰ ওচৰৈল আিনেল ইফ্রিয়মক েতওঁৰ
েসঁা হােতেৰ ধিৰ ইস্রােয়লৰ বাওঁহাতৈল, আৰু মনিচক েতওঁৰ বাওঁ হােতেৰ ধিৰ ইস্রােয়লৰ েসঁাহাতৈল ৈল আিহল
14 িকন্তু ইস্রােয়েল েতওঁৰ েসঁা হাত েমিল ইফ্রিয়ম সৰুেটাৰ মুৰত, আৰু বাওঁ হাত মনিচৰ মুৰত িদেল; েতওঁ বুিজবািজ
হাত িদেল; িকয়েনা মনিচ েজষ্ঠ পুত্র 15 পাছত েতওঁ েযােচফক আশীব্বর্াদ কিৰ ক’েল, “িয ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত েমাৰ
ওপৰিপতৃ অব্রাহাম আৰু ইচহাক চিলিছল, িয ঈশ্বেৰ পূবর্েৰ পৰা আিজৈলেক েমাক প্রিতপালন কিৰ আিহেছ, 16 িয দূেত
সকেলা আপদৰ পৰা েমাক মুক্ত কিৰেল, েতেৱঁই এই ল’ৰাহঁতক আশীব্বর্াদ কৰক েমাৰ নাম আৰু েমাৰ ওপৰ-িপতৃ
অব্রাহাম আৰু ইচহাকৰ নাম এওঁেলাকৰ দ্বাৰাই প্রখয্াত হওক এওঁেলাক বািঢ় বািঢ় পৃিথবীৰ মাজত বহুবংশ হওক ”

17 পাছত েযােচেফ েতওঁৰ বােপকৰ েসঁা হাত ইফ্রিয়মৰ মূৰত েদিখ অসেন্তাষ পােল; তােত েতওঁ ইফ্রিয়মৰ মূৰৰ পৰা
মনিচ মূৰত িদবৈল, বােপকৰ হাত দািঙ বােপকক ক’েল, 18 “এেন নহয় িপতৃ; িকয়েনা এওঁেহ েজয্ষ্ঠ; এওঁেৰই মূৰত
আেপানাৰ েসঁা হাত িদয়ক ” 19 িকন্তু এই কথাত েতওঁৰ িপতৃ অমািন্ত হ’ল আৰু ক’েল, “েমাৰ পুত্র মই জােনা; মই
জািনেছঁা েতেৱঁা এক জািত হ’ব আৰু এেৱঁা মহান হ’ব, তথািপও ইয়াৰ সৰু ভােয়ক হ’েল, ইয়াতৈকেয়া মহান হ’ব,
আৰু েতওঁৰ বংশই জািত সমূহৰ মাজত বৃিদ্ধ ৈহ যাব ” 20 েতওঁেলাকক েসইিদনাই েতওঁ আশীব্বর্াদ কিৰেল আৰু
ক’েল, “ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল আশীব্বর্াদ কৰাৰ সময়ত েতামােলাকৰ নাম ধিৰ ক’ব, ‘ঈশ্বেৰ েতামাক ইফ্রিয়ম আৰু
মনিচৰ িনিচনা কৰক’ ” এইদেৰ েতওঁ মনিচতৈক ইফ্রিয়মক অগ্রগণয্ কিৰেল

21 পাছত ইস্রােয়েল েযােচফক ক’েল, “েচাৱা, মই এিতয়া প্রায় মিৰবৈল ওেলাৱাৰ িনিচনা; িকন্তু ঈশ্বৰ েতামােলাকৰ
সঙ্গী হ’ব, আৰু েতামােলাকক পুনৰায় েতামােলাকৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ েদশৈল ৈল যাব 22 েতামাক মই েতামাৰ ভাই-
ককাইসকলতৈক অিধক িদেলঁা, েমাৰ িনজ তেৰাৱাল আৰু ধনুেৰ ইেমাৰীয়াসকলৰ পৰা িয পাহাৰ ৈলিছেলঁা, েসয়া মই
েতামাক েবিচৈক িদেছঁা ”

49 অধয্ায়
যােকাবৰ পুত্রসকলৰ িবষেয় েতওঁৰ ভাববাণী; আৰু েতওঁৰ মৃতুয্

1 পাছত যােকােব েতওঁৰ পুত্রসকলক মািত আিনেল আৰু ক’েল, “েতামােলাক েগাট েখাৱা; আগৈল েতামােলাকৰ
িয িয ঘিটব, েসই িবষেয় মই েতামােলাকক জনাওঁ
2 েহ যােকাবৰ পুত্রসকল,

েগাট েখাৱা আৰু শুনা;
েতামােলাকৰ িপতৃ
ইস্রােয়লৰ বাকয্ শ্রৱণ কৰা

3 েহ ৰূেবণ,
তুিম েমাৰ েজয্ষ্ঠ পুত্র,

* 48 অধয্ায়:7 ‘ইফ্রাথ’ নামৰ এই ঠাই খনেক পাছত ‘ৈবৎেলেহম’ নােমেৰ জনা যায়
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েমাৰ বল, আৰু েমাৰ শিক্তৰ প্রথম ফল;
তুিম মযর্দাত লক্ষণীয় আৰু পৰাক্রমত লক্ষণীয়

4 তুিম উতলা পানীৰ িনিচনা
েহাৱা বােব েতামাৰ প্রাধানয্তা
নাথািকব; িকয়েনা তুিম িনজ
িপতৃৰ েশাৱা িবচনাৈল উিঠ
ৈগিছলা েতিতয়া তুিম
অপিবত্র কমর্ কিৰিছলা িস
েমাৰ শযয্াৈল উিঠ ৈগিছল

5 িচিমেয়ান আৰু েলবী দুেয়া ভাই, িসহঁতৰ
তেৰাৱাল িহংস্রতাৰ অস্ত্র

6 মই িনেজ িসহঁতৰ সভাৈল নািহম;
েমাৰ হৃদয়ৰ বহু সন্মানৰ বােব, মই িসহঁতৰ সমাজত েযাগ নহম
িকয়েনা িসহঁেত
েক্রাধত নৰ-হতয্া কেৰ,
আৰু আনন্দ কিৰ ষঁাড় গৰুেবাৰ বধ কেৰ

7 িসহঁতৰ খং অিভশপ্ত হওক, েসেয় প্রচণ্ড, প্রেকাপ আৰু িনষু্ঠৰ
মই যােকাবৰ মাজত
িসহঁতক ভাগ কিৰম; আৰু
ইস্রােয়লৰ মাজত িসহঁতক িছন্ন-িভন্ন কিৰম

8 েহ িযহূদা, েতামাক হ’েল,
িনজৰ ভাইসকেল প্রশংসা
কিৰব; েতামাৰ হােত
শত্রুেবাৰৰ িডিঙত ধিৰব;
েতামাৰ িপতৃৰ সন্তান সকেল
েতামাৰ আগত প্রিণপাত কিৰব

9 িযহূদা যুবা িসংহ; েহ েমাৰ
েবাপা, তুিম পশু িছিৰ
েপেলাৱাৰ পৰা উিঠ আিহলা
িস িসংহৰ দেৰ পিৰ শুইেছ,
এেন িক, শিক্তশালী িসংহ*ৰ দেৰ
শুইেছ; েকােন তাক জগাব?

10 চীেলা নহাৈলেক† িযহূদাৰ
পৰা ৰাজদণ্ড নাযাব, আৰু
তাৰ ভিৰ দুখনৰ মাজৰ
পৰা িবচাৰদণ্ড নুগুিচব;
েলাক সমূহ েসই জনাৰ
আজ্ঞাধীন হ’ব

11 িস দ্রাক্ষালতাত িনজৰ
েডকা গাধ, আৰু উত্তম
দ্রাক্ষালতাত িনজৰ গাধ
েপাৱািল বািন্ধ, িনজ বস্ত্র
দ্রাক্ষাৰসত, িনজ কােপাৰ
দ্রাক্ষাদুিটৰ েতজৰূপ ৰসত ধুইেছ

12 তাৰ চকু দ্রাক্ষাৰেসেৰ
ৰঙা, তাৰ দঁাত গাখীেৰেৰ বগা

* 49 অধয্ায়:9 িসংিহনীৰ দেৰ † 49 অধয্ায়:10 চীেলা নহাৈলেক েসইসকলৰ বােব অংশভুক্ত ৈহ থািকম
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13 জবূলূেন সমুদ্রৰ তীৰত
বসিত কিৰব; িস
জাহাজেবাৰৰ আশ্রয়ৰ তীৰ
হ’ব; আৰু চীেদানৈলেক তাৰ সীমা হ’ব

14 ইচাখৰ বলৱান গাধ; িস
দুটা গঁৰাল‡ৰ মাজত েশােৱ

15 িস িজৰিণক ভাল েদিখ,
আৰু েদশক সুন্দৰ েদিখ,
ভাৰ ব’বৈল িনজৰ কান্ধ
পািত িদেল আৰু কিৰ িদবলগীয়া কামৰ ভাৰ ৈল দাস হ’ল

16 দান ইস্রােয়লৰ এক ৈফদ
হ’ল; েতওঁ িনজ েলাকসকলৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰব

17 দান পথৰ দঁািতত থকা সাপ,
িস পথৰ দঁািতত থকা িবষাক্ত সাপ,
িযেয় েঘঁাৰাৰ েঠঙত দংিশব পােৰ, য’ত অশ্বােৰাহী জন পাছফােল পিৰব

18 েহ িযেহাৱা, মই েতামাৰ
পিৰত্রাণৈল অেপক্ষা কিৰ আেছঁা

19 গাদ - অশ্বােৰাহীেয় েতওঁক হ’েল আক্রমণ কিৰব;
িকন্তু িস িসহঁতৰ পাছফােল আক্রমণ কিৰব

20 আেচৰৰ মাজৰ পৰা
িনজৰ উত্তম আহাৰ জিন্মব;
িস ৰজাই খাব পৰা সুখাদয্ আহাৰ েযাগাব

21 নপ্তালী মুকিল েহাৱা
হিৰণ; িস মেনাহৰ কথা কয়

22 েযােচফ ফলৱান গছৰ
ডাল; ভুমুকৰ ওচৰত থকা
লাগনী গছৰ ডাল; তাৰ
ডালেবাৰ গড়ৰ ওপৰৈলেক জুিৰ যায়

23 ধনুদ্ধর্ ৰসকেল তাক
বৰৈক েক্লশ িদেল, আৰু
তাৈল কিঢ়য়াই আিন তাক তাড়না কিৰেল;

24 িকন্তু েতওঁৰ অৱিশষ্ট ধনু অতল ৈহ থািকল,
আৰু েতওঁৰ হাত দক্ষতাপূণর্
িকয়েনা যােকাবৰ একমাত্র
পৰাক্রমী জনাৰ হাতৰ দ্বাৰাই,
িকয়েনা েতওঁৰ নাম েমৰ-ছাগৰ ৰখীয়া,
ইস্রােয়লৰ িশলা

25 িকয়েনা েতামাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ, েতেৱঁ েতামাক সহায় কিৰব,
িকয়েনা সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বৰ জনাই আশীব্বর্াদ কিৰব,
েতওঁ ওপৰত থকা
আকাশৰ আশীব্বর্াদৰ ৈসেত
তলত থকা অগাধ জল,
স্তন আৰু গভর্ ৰ আশীব্বর্ােদেৰ,
েতামাক আশীব্বর্াদ কিৰব

26 েমাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ§
আশীব্বর্াদতৈক েতামাৰ িনজ িপতৃৰ
আশীব্বর্াদ ফলদায়ক হ’ল, আৰু

‡ 49 অধয্ায়:14 ‘দুটা গঁৰাল’ মােন হ’ল ‘দুটা েবাজা’ § 49 অধয্ায়:26 অনন্তকলীয়া পবর্তত
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িচৰকালীয়া পব্বর্তৰ
সীমাৈলেক িবয়িপ গ’ল
েসেয় েযােচফৰ মূৰত
থিকব; ভােয়ক-
ককােয়কসকলৰ পৰা
পৃথেক থকা জনৰ মূৰৰ তালুত থািকব

27 িবনয্ামীন পশু িছিৰ
েপলাব পৰা ৰাংকুকুৰ
ৰািতপুৱা িস মৃগ ভক্ষণ
কিৰব; সিন্ধয়া পৰত লুটদ্রবয্ ভগাই িদব ”

28এই সকেলই হ’ল ইস্রােয়লৰ বাৰ ৈফদ; আৰু েতওঁেলাকৰ িপতৃেয় আশীব্বর্াদ কিৰ েতওঁেলাকক েকাৱা কথাও এেয়
েতওঁেলাকৰ প্রিতজনেক এইদেৰ েতওঁ িবেশষ িবেশষ আশীব্বর্ােদেৰ আশীব্বর্াদ কিৰেল 29 পাছত েতওঁ েতওঁেলাকক
আজ্ঞা কিৰ ক’েল, “মই েমাৰ িনজ েলাকসকলৰ ওচৰৈল যাম িহত্তীয়া ইেফ্রাণৰ পথাৰত িয গুহা আেছ, তােত েমাৰ
ওপৰ-িপতৃসকলৰ ৈসেত েমাক ৈমদাম িদবা 30 েসই গুহা কনান েদশত মিম্রৰ ওচৰৰ মকেপলাৰ পথাৰত আেছ,
অব্রাহােম ৈমদাম িদবৰ বােব েসই গুহা িহত্তীয়া ইেফ্রাণৰ পৰা পথােৰ ৈসেত িকিন ৈলিছল

31 েসই ঠাইেত অব্রাহাম আৰু েতওঁৰ ভাযর্া চাৰাক ৈমদাম িদয়া হ’ল; েসই ঠাইেত ইচহাক আৰু েতওঁৰ ভাযর্া িৰেবকােকা
ৈমদাম িদয়া হ’ল, আৰু েসই ঠাইেত মইও েলয়াক ৈমদাম িদেলঁা 32 েসই পথাৰ আৰু গুহা েহতৰ সন্তান সকলৰ পৰা
িকনা ৈহিছল ” 33 এইদেৰ যােকােব েতওঁৰ পুত্রসকলক আজ্ঞা িদয়াৰ পাছত, ভিৰ দুখন শযয্াৰ ওপৰত েকঁাচ খুৱাই
ল’েল আৰু েশষ িনশ্বাস তয্াগ কিৰেল পাছত েতওঁৰ েলাকসকলৰ ওচৰৈল েতওঁক িনয়া হ’ল

50 অধয্ায়
1 েতিতয়া েযােচেফ েতওঁৰ বােপকৰ মুখৰ ওপৰত মুখ িদ পিৰল, আৰু কািন্দ কািন্দ েতওঁক চুমা খােল 2 পাছত

েযােচেফ েতওঁৰ বােপকৰ মৃতেদহ সুগিন্ধদ্রবয্যুক্ত কিৰ ৰািখবৈল, েতওঁৰ দাস িচিকৎসকসলক আজ্ঞা িদেল; তােত
িচিকৎসকসকেল ইস্রােয়লৰ েদহ সুগিন্ধদ্রবয্যুক্ত কিৰেল 3 েতওঁেলােক এই কাযর্ত চিল্লশ িদন সময় ল’েল; িকয়েনা
েসই কাযর্ কিৰবৈল ইমান িদেনই প্রেয়াজন হয় পাছত িমচৰীয়াসকেল েতওঁৰ কাৰেণ সত্তৰ িদন েশাক কিৰেল

যােকাবক ৈমদাম িদয়া েযােচফৰ মৃতুয্
4 েসই েশাকৰ িদন অতীত েহাৱাৰ পাছত, েযােচেফ ফেৰৗণৰ অিধকাৰীসকলক ক’েল, “মই যিদ আেপানােলাকৰ

আগত অনুগ্রহ প্রাপ্ত ৈহেছঁা, েতেনহেল িবনয় কেৰঁা, ফেৰৗণৰ ওচৰত এই কথা কওক েয, 5 ‘েমাৰ িপতৃেয় েমাক শপত
কৰাই ৈকিছল, েচাৱা, মই এিতয়া মেৰঁােহ; কনান েদশত মই েমাৰ িনজৰ অেথর্ খািন্দ েথাৱা ৈমদামেতই তুিম েমাক ৈমদাম
িদবা’ এেতেক, মই িবনয় কেৰঁা, এিতয়া েমাৰ িপতৃক ৈমদাম িদবৈল েমাক যাব িদয়ক; পাছত মই পুনৰ ঘূিৰ আিহম’ ”
6 েতিতয়া ফেৰৗেণ ক’েল, “েযাৱা; েতামাৰ িপতৃেয় েতামাক শপত কেৰঁাৱাৰ দেৰই তুিম েতওঁক ৈমদাম িদয়াৈগ ”

7 েতিতয়া েযােচেফ েতওঁৰ বােপকক ৈমদাম িদবৈল যাত্রা কিৰেল; তােত ফেৰৗণৰ পাত্রমন্ত্রীসকল, েতওঁৰ ঘৰৰ
বৃদ্ধসকল, িমচৰ েদশৰ সকেলা বৃদ্ধ েলাক, 8 েযােচফ আৰু েতওঁৰ আটাই পিৰয়াল, েতওঁৰ ভােয়ক-ককােয়কসকল,
আৰু বােপকৰ পিৰয়ােলা েতওঁৰ লগত গ’ল; েতওঁেলােক েকৱল িনজৰ ল’ৰা-িতেৰাতা আৰু েমৰ, ছাগ, আৰু গৰু
আিদৰ জাকেবাৰেহ েগাচনত এিৰ গ’ল 9 েতওঁৰ লগত ৰথ, আৰু অশ্বােৰাহীসকল গ’ল এইদেৰ সকেলা িমিল এটা
অিত বৃহৎ দল হ’ল

10 পাছত েতওঁেলােক ৈগ যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা আটদৰ মৰণা মৰা ঠাই পােল, েসই ঠাইেত েতওঁেলােক অিত দাৰুণ
মহা-িবলােপেৰ িবলাপ কিৰেল 11 তােত েসই েদশ িনবাসী কনানীয়াসকেল আটদৰ মৰণা মৰা ঠাইত এইদেৰ েশাক কৰা
েদিখ ক’েল, “িমচৰীয়াসকলৰ এেয় অিত দাৰুণ েশাক ” এই েহতুেক যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা েসই ঠাই আেবল-িনিশ্রয়াম*
নােমেৰ প্রখয্াত হ’ল

12 পাছত যােকােব িনজৰ পুত্রসকলক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰই েতওঁেলােক কিৰেল 13 েতওঁৰ পুত্রসকেল েতওঁক কনান
েদশৈল ৈল গ’ল আৰু মিম্রৰ সনু্মখত থকা মকেপলাৰ পথাৰৰ িয গুহা আিছল, তােত ৈমদাম িদেল অব্রাহােম পথােৰ
ৈসেত েসই গুহা ৈমদাম িদবৰ বােব িকিনিছল েতওঁ িহত্তীয়া ইেফ্রাণৰ পৰা েসই ঠাই িকিন ৈলিছল 14 বােপকক ৈমদাম
িদয়াৰ পাছত েযােচফ আৰু েতওঁৰ ভােয়ক-ককােয়কসকলৰ লগেত বােপকক ৈমদাম িদবৈল েতওঁেলাকৰ লগত অহা
সকেলা েলাক িমচৰেদশৈল উভিত গ’ল
* 50 অধয্ায়:11 অথর্াৎ িমচৰীয়াসকলৰ েশাক
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15 পাছত েযােচফৰ ককােয়কসকেল েদিখেল েয েতওঁেলাকৰ িপতৃৰ মৃতুয্ হ’ল, েসেয় েতওঁেলােক ক’েল, “যিদ
েযােচেফ ঘৃণা কেৰ, আৰু আিম েতওঁৈল িয িয অনয্ায় কিৰিছেলঁা, তাৰ যিদ প্রিতফল আমাক িদেয়?” 16 েসেয়
েতওঁেলােক েযােচফৈল বাতর্ া পঠােল, আৰু ক’েল, “েতামাৰ িপতৃেয় েতওঁৰ মৃতুয্ৰ আেগেয় এই আেদশ িদিছল,
েয, 17 েতামােলােক েযােচফক এইদেৰ ক’বা, ‘িবনয় কেৰঁা, তুিম েতামাৰ ককােয়ৰাহঁতৰ জগৰ, েতওঁেলাকৰ পাপ
ক্ষমা কৰা; িকয়েনা েতওঁেলােক েতামাক দুগর্িত কিৰিছল’ এেতেক, এিতয়া আিম িবনয় কেৰঁা, আপুিন িনজ িপতৃৰ
ঈশ্বৰৰ দাসসকলৰ েদাষ ক্ষমা কৰক ” এইদেৰ েতওঁেলােক েযােচফৈল ৈক পেঠাৱাত, েতওঁ কািন্দ েপলােল 18 তাৰ
পাছত েতওঁৰ ককােয়কসকেল ৈগ েতওঁৰ সনু্মখত পিৰ ক’েল, “চাওক, আিম আেপানােৰ বন্দী ” 19 েতিতয়া েযােচেফ
েতওঁেলাকক ক’েল, “ভয় নকিৰবা; িকয়েনা, মই জােনা ঈশ্বৰৰ প্রিতিনিধ? 20 েতামােলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ অিনষ্টৰ কল্পনা
কিৰিছলা হয়, িকন্তু এিতয়া েযেনৈক েদিখছা েতেনৈক অেনক েলাকৰ প্রাণ ৰক্ষা কৰা কাযর্ িসদ্ধ কৰাৰ অিভপ্রােয়েৰ,
ঈশ্বেৰ ইয়ােক মঙ্গলৰ কল্পনা কিৰেল 21 এিতয়া েতামােলােক ভয় নকিৰবা; মই েতামােলাকক আৰু েতামােলাকৰ
ল’ৰা-িতেৰাতাসকলেকা প্রিতপালন কিৰম ” এইদেৰ েতওঁেলাকক েতওঁ শান্ত্বনা িদেল, আৰু মৰমৰ কথা ক’েল

22 পাছত েযােচেফ েতওঁৰ িপতৃ-বংশৰ ৈসেত িমচৰ েদশেত িনবাস কিৰ থািকল আৰু েযােচফ এশ দহ বছৰ জীয়াই
থািকল 23 এইদেৰ েযােচেফ ইফ্রিয়মৰ পিৰনািত† েদিখবৈল পােল েতওঁ মনিচৰ পুেতক মাখীৰৰ সন্তান সকলেকা
েদখা পােল েতওঁ েতওঁেলাকক েকালাত লবৈল পােল 24 পাছত েযােচেফ েতওঁৰ ভােয়ক-ককােয়কসকলক ক’েল,
“মই এিতয়া মৃতুয্ৰ সময়ত উপিস্থত ৈহেছঁা; িকন্তু ঈশ্বেৰ েতামােলাকৈল অৱেশয্ দৃষ্টি কিৰব আৰু অব্রাহাম, ইচহাক,
আৰু যােকাবৰ আগত িয েদশ িদম বুিল শপত কিৰিছল, েসই েদশৈল েতামােলাকক এই েদশৰ পৰা ৈল যাব ” 25 তাৰ
পাছত েযােচেফ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক শপত কৰােল েতওঁ ক’েল, “ঈশ্বেৰ অৱেশয্ েতামােলাকৈল দৃষ্টি কিৰব
েসই সময়ত িনশ্চয়ৈক েতামােলােক ইয়াৰ পৰা েমাৰ অিস্থ ৈল যাবা ” 26 এইদেৰ েযােচফ এশ দহ বছৰ বয়সত মিৰল;
পাছত েতওঁক সুগিন্ধদ্রবয্ যুক্ত কিৰ, িমচৰত এটা েপড়াত‡ ভৰাই ৰখা হ’ল

† 50 অধয্ায়:23 তৃতীয় পুৰুষ ‡ 50 অধয্ায়:26 কিফনত
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যাত্রা পুস্তক
গ্রন্থ ৰচিয়তা
পৰম্পৰাগত ধাৰােৰ ক’বৈল হ’েল এই পুস্তকৰ িলখক েমািচ এই পুস্তকৰ িলখকৰ িহচােপ েকােনা প্রশ্ন নকৰাৈক

েমািচক িকয় ক’ব পৰা যায়, কাৰণ ইয়াৰ বােব দুটা কাৰণ আেছ প্রথম, যাত্রাপুস্তকত িয েলখা আেছ, েসয়া িনেজই
েমািচৰ কাযর্কলাপৰ কথা যাত্রাপুস্তকৰ 34:27 পদত ঈশ্বেৰ েমািচক আেদশ িদেছ েয, “এই শব্দেবাৰ িলখা” আন এটা
অংশই আমাক কয় েয, ঈশ্বৰৰ আেদশত বাধয্ থািক েমািচেয় “প্রভুৰ সকেলা কথা িলিখিছল” (24:4) এই পদেবােৰ
এটা িনিশ্চত অনুমান কিৰবৈল যুিক্তসঙ্গত তথয্ িদেয় েয, এই যাত্রাপুস্তক েমািচেয় িলখা িদ্বতীয়েত, যাত্রাপুস্তকত উেল্লখ
থকা অনুষ্ঠান সমূহ েমািচেয় িনেজ প্রতয্ক্ষ কিৰিছল বা েসই অনুষ্ঠান সমূহত েতওঁ অংশ গ্রহন কিৰিছল েতওঁ েফৗৰণৰ
পিৰয়ালত থািক িশক্ষা লাভ কিৰিছল আৰু এইদেৰ িলিখবৈল েযাগয্ ৈহিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভৱতঃ িলখাৰ সময় প্রায় 1446 - 1405 খ্রীষ্ট পূবর্
এই সময়ত অিবশ্বাসেযাগয্তাৰ কাৰেণ ইস্রােয়লীসকেল 40 বছৰ কাল মৰুপ্রান্তত ঘূিৰ ফুিৰ কটাব লগা ৈহিছল এই

সময়িখিনেয় এই িকতাপ খন িলখাৰ বােব ভাল সময় আিছল [1]
প্রাপক
এই পুস্তকৰ পাঠক বা প্রাপক হ’ব পােৰ যাত্রা কিৰ উদ্ধাৰ ৈহ অহা প্রজন্মৰ েলাকসকল িনেজই েমািচেয় িমচৰৰ পৰা

উদ্ধাৰ পাই ওলাই অহা িচনয় সম্প্রদায়ৰ বােব এই যাত্রাপুস্তক িলিখিছল (যাত্রাপুস্তক 17:14; 24:4; 34:27-28)
উেদ্দশয্
যাত্রাপুস্তকত বাখয্া আকােৰ বণর্না কৰা ৈহেছ িকদেৰ ইস্রােয়ল িযেহাৱাৰ েলাক ৈহ উিঠল আৰু িবধানৰ নীিত স্থাপন

কৰাৰ েযােগিদ এটা জািত ঈশ্বৰৰ েলাকৰ দেৰ বাস কিৰেল যাত্রাপুস্তেক সংজ্ঞািয়ত কেৰ িবশ্বাসী, মহান, ত্রাণকতর্ া,
পিবত্র ঈশ্বৰক, িযজনাই ইস্রােয়লৰ ৈসেত এটা িনয়ম স্থাপন কিৰিছল ঈশ্বৰৰ নাম আৰু কাযর্ দুেয়াটাৰ েযােগিদ ঈশ্বৰৰ
চিৰত্র প্রকািশত হয় অব্রাহামৰ প্রিত ঈশ্বৰৰ প্রিতশ্রুিত েকেনকুৱা আিছল, েসয়া েদখুৱাইিছল (আিদ পুস্তক 15:12-16);
আৰু এয়া পূণর্ ৈহিছল, েযিতয়া ঈশ্বেৰ িমচৰীয়াসকলৰ বন্ধনৰ পৰা অব্রাহামৰ বংশক উদ্ধাৰ কিৰ আিনিছল এইেটা
এটা পিৰয়ালৰ কািহনী আিছল, িয মেনানীত জািতৈল ৰূপান্তিৰত ৈহিছল (যাত্রাপুস্তক 2:24; 6:5; 12:37) িযসকল
িমচৰৰ পৰা ওলাই আিহিছল, েসই ইব্রীয় েলাকসকলৰ সংখয্া দুইৰ পৰা িতিন িমিলয়ন বা িবশ লাখৰ পৰা িত্রশ লাখ
আিছল

মূল িবষয়
উদ্ধাৰ

প্রান্তেৰখা
1. পাতিন — 1:1-2:25
2. ইস্রােয়লৰ উদ্ধাৰ — 3:1-18:27
3. িচনয়ত িদয়া িবধান বা চুিক্ত — 19:1-24:18
4. ঈশ্বৰৰ ৰাজকীয় তমু্ব — 25:1-31:18
5. িবেদ্রাহ কৰাৰ ফল িহচােপ ঈশ্বৰৰ পৰা প্রতয্াহাৰ — 32:1-34:35
6. ঈশ্বৰৰ তমু্বৰ ৰাজকীয় সংস্থাপন — 35:1-40:38

ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ বৃিদ্ধ
1 যােকাবৰ লগত ইস্রােয়লৰ িযসকল পুত্রই িনজৰ পিৰয়ালৰ ৈসেত িমচৰ েদশৈল আিহিছল, েতওঁেলাকৰ নাম:

2 ৰূেবণ, িচিমেয়ান, েলবী আৰু িযহূদা; 3 ইচাখৰ, জবূলূন, আৰু িবনয্ামীন; 4 দান আৰু নপ্তালী; গাদ আৰু আেচৰ
5 যােকাবৰ বংশধৰ সব্বর্মুঠ সত্তৰ জন আিছল ইিতমেধয্ েযােচফ িমচৰত আিছল

6 তাৰ পাছত েযােচফ, েতওঁৰ ভােয়ক-ককােয়ক সকল আৰু েসই প্রজন্মৰ সকেলােৰই মৃতুয্ হ’ল 7 ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকল বহু বংশ ৈহ সংখয্াত বৃিদ্ধ পােল; আৰু বািঢ় বািঢ় অিতশয় বলৱন্ত হ’ল েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই েদশ পিৰপূণর্
হ’ল
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ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল উপদ্রৱ েপাৱা
8 তাৰ পাছত িমচৰত েযােচফক েসঁাৱৰণ কৰা কথাত গুৰুত্ব িনিদয়া এজন নতুন ৰজাৰ উত্থান হ’ল 9 েতওঁৰ প্রজা

সকলক েতওঁ ক’েল, “েসই ইস্রােয়ল জািতক েচাৱা; েতওঁেলাক সংখয্াত অিধক আৰু আমাতৈক বলৱন্ত 10 আহঁা,
আিম েতওঁেলাকৰ লগত জ্ঞােনেৰ েলনেদন কেৰঁাহক নহেল েতওঁেলাক অিবৰত ভােৱ বৃিদ্ধ পাব, আৰু েকােনা যুদ্ধ
হ’েল, েতওঁেলােক আমাৰ শত্রুেবাৰৰ লগত েযাগ ৈহ আমাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰব, আৰু েদশ তয্াগ কিৰ যাব ”

11 েসেয় েতওঁেলাকক কিঠন পিৰশ্রমৰ দ্বাৰাই অতয্াচাৰ কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ ওপৰত কেঠাৰ তত্ত্বাবধায়ক িনযুক্ত
কিৰেল ইস্রােয়লী েলাক সকেল িপেথাম আৰু ৰািমেচচ নােমেৰ ফেৰৗণৰ অেথর্ ভঁৰাল ঘৰৰ নগৰ িনমর্াণ কিৰেল
12 িকন্তু িমচৰীয়া সকেল িযমান েবিছৈক ইস্রােয়লী সকলক অতয্াচাৰ কিৰেল, িসমান েবিছৈক েতওঁেলাক সংখয্াত বৃিদ্ধ
পােল আৰু িবস্তাৰ লাভ কিৰবৈল ধিৰেল েসেয় িমচৰীয়া সকেল ইস্রােয়লী েলাক সকলক ভয় কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল

13 িমচৰীয়া সকেল ইস্রােয়লী েলাক সকলক অবয্াহিত িনিদয়াৈক কাম কৰাইিছল 14 চূণ, বািল আৰু পানী িমহলাই
ৈতয়াৰ কেৰঁাৱা েবাকােৰ ইটা প্রস্তুত কৰা, আৰু পথাৰৰ সকেলা িবধৰ কামৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকৰ জীৱন িতক্ত কিৰিছল
েতওঁেলােক কিৰব লগা সকেলা কােমই কিঠন আিছল

15 তাৰ পাছত িমচৰৰ ৰজাই িচফ্রা আৰু পুৱা নামৰ দুজনী ইব্রীয়া ধাত্রীৰ লগত কথা পািতেল 16 ৰজাই ক’েল, “িয
সময়ত েতামােলােক ইব্রীয়া মিহলা সকলক প্রসৱ আসনত সন্তান প্রসৱ কৰাত সহায় কিৰবা, েসই সময়ত েতওঁেলােক
জন্ম িদয়া সন্তান লক্ষয্ কিৰবা; যিদ েসই সন্তান ল’ৰা হয় েতেনহ’েল তাক অৱেশয্ বধ কিৰবা, আৰু যিদ েছাৱালী
হয়, েতেনহ’েল তাইক জীয়াই থািকবৈল িদবা ” 17 িকন্তু ধাত্রী দুজনীেয় ঈশ্বৰৈল ভয় কিৰিছল, েসেয় িমচৰৰ ৰজাই
েতওঁেলাকক িদয়া আজ্ঞা পালন নকিৰ, তাৰ পিৰৱেতর্ ল’ৰা িশশু িবলাকক জীয়াই ৰািখেল

18 িমচৰৰ ৰজাই ধাত্রী দুজনীক মািত অনােল আৰু েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক িকয় ল’ৰা িশশু িবলাকক
জীয়াই ৰািখলা?” 19 েতিতয়া ধাত্রী দুজনীেয় ফেৰৗণক ক’েল, “ইব্রীয়া মিহলা সকল িমচৰীয়া মিহলা সকলৰ দেৰ নহয়;
েতওঁেলাক সবল, আৰু েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল ধাত্রী অহাৰ আগেত, েতওঁেলােক িনেজ সন্তান প্রসৱ কেৰ ”

20 ঈশ্বেৰ েসই ধাত্রী দুজনীক ৰক্ষা কিৰেল েলাক সকল সংখয্াত বৃিদ্ধ পােল আৰু অিধক বলৱন্ত হ’ল 21 ধাত্রী
দুজনীেয় ঈশ্বৰৈল ভয় কিৰিছল, েসেয় ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৰ বােব পিৰয়াল গঠন কিৰেল 22 পাছত ফেৰৗেণ িনজৰ
সকেলা প্রজােক এই আজ্ঞা িদেল েয, “েতামােলােক নতুন ৈক জন্ম েহাৱা প্রেতয্ক* ল’ৰা িশশুক নীল নদীত েপলাই
িদব লািগব, িকন্তু প্রিতজনী েছাৱালীক হ’েল জীয়াই ৰািখব পািৰবা ”

2 অধয্ায়
েমািচৰ জন্ম; আৰু েতওঁ ডাঙৰ দীঘল েহাৱা

1 েলবী বংশৰ এজন মানুেহ এজনী েলবীয়া েছাৱালী িবয়া কৰােল 2 পাছত েসই মিহলা গৰাকী গভর্ ৱতী হ’ল, আৰু
এিট পুত্র সন্তান প্রসৱ কিৰেল েতওঁ েযিতয়া েদিখেল েয, সন্তানেটা স্বাস্থয্বান; েতিতয়া েতওঁ সন্তানিট িতিন মাহৈল
লুকুৱাই ৰািখেল

3 িকন্তু েতওঁ েযিতয়া েদিখেল েয, ল’ৰােটাক েবিছ িদন লুকুৱাই ৰািখব েনাৱািৰব; েতিতয়া েতওঁ নেলেৰ এটা পািচ
সািজেল, আৰু েসই পািচেটা িশলাজতু আৰু এঠােৰ েলিপ ল’েল, পাছত েসই পািচেটাত ল’ৰাজনক সুমুৱাই ল’েল,
আৰু নদীৰ দঁািতত থকা নল-খাগিড়ৰ মাজত ৈগ থেল 4 তােত দূৈৰত িথয় ৈহ বােয়েক েসই িশশুেটাৰ িক হ’ব, েসই
িবষেয় জািনবৈল বাট চাই থািকল

5ফেৰৗণৰ জীেয়েক নদীত গা ধুবৈল নািম ৈগিছল, আৰু েতওঁৰ যুৱতী দাসী সকেল নদীৰ তীৰত ফুিৰ আিছল এেনেত
েতওঁ নল খাগিড় মাজত েসই পািচেটা েদিখ, েতওঁৰ দাসী এজনীক পািচেটা আিনবৈল পিঠয়ােল 6 েতওঁ পািচেটা েমিল
িশশুিট েদিখেল এেনেত িশশুিটেয় কািন্দবৈল ধিৰেল; আৰু েতওঁৰ িশশুিটৈল মৰম লািগ ক’েল, “এই সন্তানিট িনশ্চয়
এিট ইব্রীয়া সন্তান ”

7 েতিতয়া িশশুিটৰ বােয়েক ফেৰৗণৰ জীেয়কক ক’েল, “আেপানাৰ অেথর্ এই সন্তানিটক িপয়াহ েখাৱাই তুিলবৈল, মই
এজনী ইব্রীয়া মিহলা িবচািৰ মািত আিনম েন?” 8 ফেৰৗণৰ জীেয়েক ক’েল, “েযাৱা ” েতিতয়া েসই েছাৱালী জনীেয়
িশশুিটৰ মাকেক মািত িনেল

9 ফেৰৗণৰ জীেয়েক িশশুিটৰ মাতৃক ক’েল, “আপুিন এই ল’ৰািট লওক আৰু েমাৰ বােব িপয়াহ খুৱাই প্রিতপালন
কৰক; তাৰ বােব মই আেপানাক পািৰশ্রিমক িদম ” েতিতয়া মিহলা গৰাকীেয় ল’ৰািট িনেল আৰু িপয়াহ েখাৱাই
* 1 অধয্ায়:22 ইব্রী েলাকৰ
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প্রিতপালন কিৰেল 10 ল’ৰািট েযিতয়া ডাঙৰ হ’ল, েতওঁ ল’ৰািটক ফেৰৗণৰ জীেয়কৰ ওচৰৈল আিনেল; েতিতয়া েসই
লৰািট েতওঁৰ পুত্র হ’ল েতওঁ লৰািটৰ নাম েমািচ ৰািখ ক’েল, “িকয়েনা মই ইয়াক পানীৰ পৰা তুিল আিনেলঁা ”

11 েমািচ েযিতয়া েডকা হ’ল, েতওঁ বািহৰৈল ওলাই ৈগ িনজৰ েলাকসকলৰ কেঠাৰ পিৰশ্রম লক্ষয্ কিৰেল েতওঁ
েদিখেল েয, িনজৰ েলাকসকলৰ মাজৰ এজন ইব্রীয়াক এজন িমচৰীয়াই মািৰ আেছ 12 েতিতয়া েমািচেয় ইফােল
িসফােল চাই কােকা েদখা নাপায়, েসই িমচৰীয়াজনক বধ কিৰ বািলত পুিত থেল

13 তাৰ পাছিদনা েতওঁ ওলাই ৈগ, দুজন ইব্রীয়াক িববাদ কিৰ থকা েদিখ, েদাষী জনক েতওঁ ক’েল, “েতামাৰ ভাইক
িকয় মািৰছা?” 14 িকন্তু মানুহ জেন ক’েল, “আমাৰ ওপৰত আেপানাক েকােন অিধপিত আৰু িবচাৰক পািতেছ? েসই
িমচৰীয়াজনক েযেনদেৰ বধ কিৰেল, েতেনদেৰ েমােকা বধ কিৰবৈল পিৰকল্পনা কিৰেছ েনিক?” েতিতয়া েমািচেয়
আতিঙ্কত ৈহ ক’েল, “বাস্তিৱকেত মই িয কিৰেলঁা, েসই কথা িনশ্চয় আেনও গ’ম পােল ”

15 ফেৰৗেণ েযিতয়া েসই কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁ েমািচক বধ কিৰবৈল েচষ্টা কিৰেল িকন্তু েতওঁ ৰজা ফেৰৗণৰ
ওচৰৰ পৰা পলাই গ’ল, আৰু িমিদয়ন েদশত বাস কিৰেল তাত েতওঁ এটা নাদৰ ওচৰত বিহল

16 িমিদয়নৰ পুেৰািহতৰ সাত গৰাকী জীেয়ক আিছল েতওঁেলােক েসই নাদৈল আিহিছল, আৰু িপতৃৰ েমৰ-ছাগৰ
জাকক পানী খুৱাবৰ বােব নাদৰ পৰা পানী তুিল পাত্রত ভৰাই আিছল 17 েতিতয়া েমৰ-ছাগ ৰখীয়া সকল তাৈল
আিহল আৰু েতওঁেলাকক েখিদবৈল েচষ্টা কিৰেল; িকন্তু েমািচেয় ৈগ েতওঁেলাকক সহায় কিৰেল তাৰ পাছত েমািচেয়
েতওঁেলাকৰ েমৰ-ছাগৰ জাকক পানী খুৱােল

18 েছাৱালী েকইজনী েযিতয়া েতওঁেলাকৰ িপতৃ ৰূেৱলৰ ওচৰৈল গ’ল, েতিতয়া েতওঁ েছাৱালী েকইজনীক সুিধেল,
“আিজেনা েকেনৈক ইমান েসানকােল ঘৰৈল আিহলা?” 19 েতওঁেলােক ক’েল, “এজন িমচৰীয়া মানুেহ আমাক েমৰ-
ছাগ ৰখীয়া সকলৰ পৰা ৰক্ষা কিৰেল এেনিক েতওঁ আমাৰ বােব পানী তুিল েমৰ-ছাগ জাকক খুৱােল ” 20 েতিতয়া
েতওঁৰ েছাৱালী েকইগৰাকীক েতওঁ সুিধেল, “েতওঁ ক’ত আেছ? েতামােলােক েসই বয্িক্ত জনক িকয় এিৰ আিহলা?
েতওঁক মািত আনা যােত েতওঁ আমাৰ লগত েভাজন কিৰব পােৰ ”

21 েমািচেয় েসই মানুহ জনৰ লগত থািকবৈল মািন্ত হ’ল, আৰু েতওঁৰ েছাৱালী িচেপ্পাৰাক েতওঁৰ ৈসেত িবয়া িদেল
22 িচেপ্পাৰাই এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল, আৰু েমািচেয় পুত্রিটৰ নাম েগেচর্ াম* ৰািখেল েমািচেয় ক’েল, “মই িবেদশত
প্রবাসী ৈহ আেছঁা ”

ঈশ্বেৰ েমািচক আমন্ত্রণ কৰা
23 বহুত িদনৰ পাছত, িমচৰৰ ৰজাৰ মৃতুয্ হ’ল ইস্রােয়লী েলাকসকেল বন্দীকামৰ বােব আতর্ নাদ কিৰেল েতওঁেলােক

সহায়ৰ বােব কাতেৰািক্ত কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ দাসত্ব জীৱনৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ অনুেৰাধ ঈশ্বেৰ শুিনেল
24 েতিতয়া ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৰ ক্রন্দন শুিন, অব্রাহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবৰ লগত কৰা েতওঁৰ িনয়মিট পুনৰ েসঁাৱৰণ
কিৰেল 25 ঈশ্বেৰ ইস্রােয়লী েলাকসকলৈল দৃষ্টি কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকৰ পিৰিস্থিত বুিজ পােল

3 অধয্ায়
1 েমািচৰ শহুৰ িযেথ্রা িমিদয়নৰ পুেৰািহত আিছল, েমািচেয় েতওঁৰ েমৰ-ছাগৰ জাক চৰাইিছল েতিতয়া েমািচেয়

মৰুপ্রান্তৰ কাষিদ েমৰ-ছাগৰ জাক ৈল ৈগ আিছল, আৰু েতওঁ ৈগ েহােৰব নামৰ ঈশ্বৰৰ পবর্ত পাইিছল 2 েসই
ঠাইত িযেহাৱাৰ দূেত এেজাপা েজােপাহা গছৰ মাজত অিগ্ন িশখাত েতওঁক েদখা িদেল েমািচেয় চাই েদিখেল েয,
েজােপাহােটাত জুই জ্বিল আেছ, িকন্তু েজােপাহােটা পুিৰ েযাৱা নাই 3 েতিতয়া েমািচেয় ক’েল, “মই এফলীয়া ৈহ যাওঁ,
আৰু এই আচিৰত িবষয়েটা মই চাওঁ, িকয়েনা এই েজােপাহােটা পুিৰ েযাৱা নাই?”

4 েযিতয়া িযেহাৱাই েদিখেল েয, েতওঁক চাবৈল েমািচ এফলীয়া ৈহ ৈগেছ, েতিতয়া েজােপাহােটাৰ মাজৰ পৰা ঈশ্বেৰ
েতওঁক মািত ক’েল, “েহ েমািচ, েহ েমািচ ” েতওঁ ক’েল, “চাওঁক, মই ইয়ােত আেছঁা ” 5 িযেহাৱাই ক’েল, “তুিম
ওচৰ চািপ নািহবা; েতামাৰ ভিৰৰ পৰা েজাতা েসােলােকাৱা, িকয়েনা তুিম িয ঠাইত িথয় ৈহ আছা, েসয়া পিবত্র ভূিম ”
6 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “মই েতামাৰ পূবর্পুৰুসকলৰ ঈশ্বৰ; অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ, ইচহাকৰ ঈশ্বৰ, আৰু যােকাবৰ ঈশ্বৰ ”
েতিতয়া েমািচেয় িনজৰ মুখ ঢািকেল, িকয়েনা েতওঁ ঈশ্বৰক চাবৈল ভয় কিৰেল

7 িযেহাৱাই ক’েল, “মই িমচৰত থকা েমাৰ েলাকসকলৰ যন্ত্রণাৈল িনশ্চেয় দৃষ্টি কিৰেছঁা কাৰণ েতওঁেলাক অিত
কেঠাৰ তত্বাৱধায়কৰ তলত আেছ, মই েতওঁেলাকৰ ক্রন্দন শুিনেছঁা, মই েতওঁেলাকৰ যন্ত্রণাৰ িবষয় বুিজ পাইেছঁা
8 মই েতওঁেলাকক িমচৰীয়া েলাকৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰবৈল নািম আিহেলঁা েসই েদশৰ পৰা উিলয়াই আিন, গাখীৰ
* 2 অধয্ায়:22 েগেচর্ াম প্রবাসী
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েমৗ-েজাল*ৈব থকা এখন উত্তম আৰু বহল েদশ, য’ত কনানীয়া, িহত্তীয়া, ইেমাৰীয়া, পিৰজ্জীয়া, িহব্বীয়া, িযবুচীয়া েলাক
সকেল বাস কেৰ, এেন ঠাইৈল েতওঁেলাকক িনবৈল আিহেলঁা

9 এিতয়া ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ কাতেৰািক্ত েমাৰ ওচৰৈল আিহল অৱেশয্ িমচৰীয়া সকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰত
কৰা উপদ্রেবা মই েদিখেছঁা 10 েসেয় েমাৰ ইস্রােয়লী েলাকসকলক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই আিনবৈল, মই এিতয়া েতামাক
ফেৰৗণৰ ওচৰৈল পঠাওঁ ”

11 িকন্তু েমািচেয় ঈশ্বৰক ক’েল, “মইেনা েকান েয, ফেৰৗণৰ ওচৰৈল ৈগ ইস্রােয়লী েলাকসকলক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই
আিনম?” 12 ঈশ্বেৰ উত্তৰ িদ ক’েল, “অৱেশয্ মই েতামাৰ সঙ্গী হ’ম; আৰু মইেয় েতামাক পঠােলঁা, ইয়াৰ িচন েতামাৈল
এেয় হ’ব েয, তুিম িমচৰৰ পৰা েলাকসকলক উিলয়াই আিন, এই পব্বর্তেত েতামােলােক ঈশ্বৰৰ আৰধনা কিৰবা ”

13 েমািচেয় ঈশ্বৰক ক’েল, “মই েযিতয়া ইস্রােয়লী েলাকসকলক ক’ম েয, েতামােলাকৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ ঈশ্বেৰ
েমাক েতামােলাকৰ ওচৰৈল পঠােল; েতিতয়া েতওঁেলােক েমাক ক’ব, ‘েতওঁৰ নাম িক?’ েতিতয়া মই িক উত্তৰ িদম?”
14 ঈশ্বেৰ েমািচক ক’েল, “মই িয জন হওঁ, েসই জেনই হওঁ ” ঈশ্বেৰ পুনৰ ক’েল, “তুিম ইস্রােয়লী েলাকসকলক
িনশ্চয়ৈক ক’বা েয, ‘মই িয জন হওঁ’ েতেৱঁই েমাক েতামােলাকৰ ওচৰৈল পঠােল ” 15 ঈশ্বেৰ েমািচক পুনৰ ক’েল,
“তুিম ইস্রােয়লী েলাকসকলক অৱেশয্ ক’বা েয, ‘েতামােলাকৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ ঈশ্বৰ, অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ, ইচহাকৰ
ঈশ্বৰ, আৰু যােকাবৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱােয় েমাক েতামােলাকৰ ওচৰৈল পঠােল এেয় েমাৰ িচৰস্থায়ী নাম, আৰু ইয়াৰ
দ্বাৰাই পুৰুষানুক্রেম মই েসঁাৱৰণীয় হম ’

16 তুিম েযাৱা, আৰু ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধ েলাকসকলক একিত্রত কিৰ সমেবত কেৰঁাৱা েতওঁেলাকক ক’বা েয,
‘েতামােলাকৰ ওপৰ-িপতৃ অব্রাহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েমাক দশর্ন িদ ক’েল েয, ‘মই েতামােলাকক
িনৰীক্ষণ কিৰেলঁা আৰু েতামােলাকক িমচৰত েকেন বয্ৱহাৰ কিৰেছ, েসয়া মই েদিখেলঁা 17 িমচৰ েদশত েতামােলাকৰ
ওপৰত কৰা উপদ্রৱৰ পৰা েতামােলাকক উিলয়াই আিন, গাখীৰ, েমৗ-েজাল ৈব থকা েসই কনানীয়া, িহত্তীয়া, ইেমাৰীয়া,
পিৰজ্জীয়া, িহব্বীয়া, আৰু িযবুচীয়া সকলৰ েদশৈল মই েতামােলাকক ৈল যাবৈল প্রিতজ্ঞা কিৰেছঁা’ 18 েতিতয়া
েতওঁেলােক েতামাৰ কথা শুিনব তাৰ পাছত তুিম আৰু ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধ েলাকসকেল িমচৰৰ ৰজাৰ ওচৰৈল ৈগ,
েতওঁক িনশ্চয়ৈক ক’বা েয, ‘ইব্রীয়াসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা আমাৰ আগত সাক্ষাৎ হ’ল েসেয় আিম িতিন িদন মৰুভূিমৰ
মােজেৰ ৈগ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ বিলদান কিৰবৰ অেথর্ আমাক যাবৈল িদয়ক ’

19 িকন্তু মই জােনা, েযিতয়াৈলেক িমচৰৰ ৰজাক বাধয্ কেৰঁাৱা নহয়, েতিতয়াৈলেক েতওঁ েতামােলাকক যাব িনিদব
20 মই িনজ হাত েমিলম, আৰু িমচৰ েদশৰ মাজত সকেলা আচিৰত কেমর্েৰ মই েতওঁেলাকক আঘাত কিৰম তাৰ
পাছতেহ েতওঁ েতামােলাকক যাবৈল িদব 21 মই িমচৰীয়াসকলৰ পৰা েতামােলাকক অনুগ্রহপ্রাপ্ত কিৰম েসেয়
েতামােলােক েযাৱা সময়ত শুদা-হােত যাব লগা নহ’ব 22 প্রিত গৰাকী মিহলাই িনজৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া, আৰু িনজৰ
ঘৰৰ ওচৰত বাস কৰা মিহলা সকলৰ পৰা ৰূপ আৰু েসাণৰ অলঙ্কাৰ আৰু বস্ত্র খুিজবা; আৰু েতামােলােক েসইেবাৰ
িনজৰ লৰা-েছাৱালীক িপন্ধাবা; এই দেৰ েতামােলােক িমচৰীয়া সকলক লুট কিৰবা ”

4 অধয্ায়
1 েমািচেয় উত্তৰ িদ ক’েল, “িকন্তু েতওঁেলােক যিদ েমাক িবশ্বাস নকেৰ, আৰু েমাৰ কথাও নুশুেন; আৰু তাৰ

পিৰৱেত্তর্ েতওঁেলােক েমাক ক’ব, ‘িযেহাৱাই েতামাক দশর্ন িদয়া নাই’ েতিতয়া িক হ’ব?” 2 িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল,
“েতামাৰ হাতত িক আেছ?” েমািচেয় ক’েল, “লাখুিট ” 3 েতিতয়া িযেহাৱাই ক’েল, “লাখুিট ডাল মািটত েপলাই
িদয়া ” েতিতয়া েমািচেয় লাখুিটডাল মািটত েপলাই িদেল, আৰু েতিতয়াই েসই লাখুিট ডাল সাপ ৈহ পিৰল েমািচেয়
তাৰ পৰা পাছ হঁুহিক গ’ল

4 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম েতামাৰ হাত েমিল তাৰ েনগুৰত ধৰা ” েমািচেয় িনজৰ হাত েমিল
তাক ধিৰেল, আৰু েতওঁৰ হাতত েসই সাপ ডাল পুনৰ লাখুিট হ’ল 5 “ইয়াৰ বােবই েতওঁেলাকৰ ওপৰ-িপতৃ অব্রাহাম,
ইচহাক আৰু যােকাবৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েয েতামাক দশর্ন িদেল, েসই কথা েতওঁেলােক িবশ্বাস কিৰব ”

6 িযেহাৱাই েতওঁক পুনৰ ক’েল, “তুিম েতামাৰ হাত েচালাত ভেৰাৱা ” েসেয় েমািচেয় হাতখন িনজৰ েচালাত ভৰােল
পাছত েতওঁ েযিতয়া হাতখন বািহৰৈল উিলয়াই আিনেল, েতিতয়া েতওঁ েদিখেল েয, েতওঁৰ হাত কুষ্ঠ েৰােগেৰ িহমৰ
িনিচনা বগা ৈহেছ 7 িযেহাৱাই ক’েল, “েতামাৰ হাত পুনৰ েচালাত ভেৰাৱা ” েতিতয়া েমািচেয় িনজৰ হাত পুনৰ েচালাত
ভৰােল; আৰু েযিতয়া বািহৰৈল উিলয়ােল েতওঁ েদিখেল েয, েতওঁৰ শৰীৰৰ অৱিশষ্ট অংশৰ দেৰই হাতখন পুনৰ সুস্থ
হ’ল
* 3 অধয্ায়:8 েজাল অিত উবর্ৰ েদশ
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8 িযেহাৱাই ক’েল, “েতওঁেলােক যিদ েতামাক িবশ্বাস নকেৰ, আৰু েমাৰ শিক্তৰ েসই প্রথম িচনেকা যিদ িবশ্বাস
নকেৰ, েতেনহ’েল েতওঁেলােক িদ্বতীয় িচনত িবশ্বাস কিৰব 9 েতওঁেলােক যিদ এই দুেয়াটা িচনেকা িবশ্বাস নকেৰ, আৰু
েতামাৰ কথাও নুশুেন, েতেনহ’েল তুিম নদীৰ পৰা অলপ পানী ৈল শুকান মািটত ঢািলবা েতিতয়া তুিম নদীৰ পৰা েলাৱা
েসই পানী শুকান মািটত ঢািল িদওঁেত, েসই পানী েতজৈল পিৰণত হ’ব ”

10 েতিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাক ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু িমনিত কিৰেছঁা, মই বাকপটু নহওঁ; ইয়াৰ পূেবর্ও নািছেলঁা, বা
আপুিন িনজ দাসক কথা েকাৱাৰ পাছেতা নহওঁ কাৰণ েমাৰ মুখ আৰু জীবা গধূৰ ” 11 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল,
“মানুহৰ মুখ েকােন িনমর্াণ কিৰেল? েবাবা বা কলা, নাইবা চকু থকা বা অন্ধ েকােন কিৰেল? মই িযেহাৱােয় জােনা
তাক নকেৰঁা? 12 েতেনহ’েল এিতয়া তুিম েযাৱা; মই েতামাৰ মুখত থািকম, আৰু তুিম কবলগীয়া কথা মই েতামাক
িশকাম ” 13 িকন্তু েমািচেয় ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু অনুগ্রহ কিৰ, আপুিন িয জনক ইচ্ছা কেৰ, েতেন আন েকােনা
এজনক পিঠয়াওক ”

14 েতিতয়া েমািচৈল িযেহাৱাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত হ’ল েতওঁ ক’েল, “েতামাৰ েলবীয়া ককােয়ৰ হােৰাণ ক’ত আেছ?
মই জােনা, েতওঁ ভালৈক কথা ক’ব পােৰ অৱেশয্ েতওঁ েতামাক ল’গ পাবৈল আিহ আেছ; আৰু েতওঁ আিহ েতামাক
েযিতয়া েদিখব, েতিতয়া েতওঁ আনিন্দত হ’ব 15 তুিম েতওঁক ক’বা, আৰু েতওঁৰ মুেখ িক ক’ব লােগ েসই বাকয্
িদবা মই েতামাৰ আৰু েতওঁৰ মুখেৰা সহায় হ’ম, আৰু িক কিৰব লােগ, েসই িবষেয় েতামােলাকক জনাম 16 েতওঁ
েলাক সকলৰ আগত েতামাৰ ৈহ কথা ক’ব েতওঁ েতামাৰ মুখস্থৰূপ হ’ব, আৰু তুিম েতওঁৰ ঈশ্বৰ স্বৰূপ হ’বা 17 এই
লাখুিটডাল তুিম িনজ হাতত েলাৱা এই লাখুিট ডােলেৰই তুিম িচনেবাৰ েদখুৱাবা ”

েমািচ িমচৰ েদশৈল উভিট েযাৱা
18 তাৰ পাছত েমািচেয় েতওঁৰ শহুেৰক িযেথ্রাৰ ওচৰৈল উভিট গ’ল, আৰু েতওঁক ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা, িমচৰত

থকা েমাৰ সম্পকীর্য় েলাকসকল এিতয়াৈলেক জীয়াই আেছ েন নাই, তাক চাবৰ বােব েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল উভিট যাবৈল
েমাক িদয়ক ” িযেথ্রােৱ েমািচক ক’েল, “শািন্তেৰ েযাৱা ” 19 িযেহাৱাই িমিদয়নত েমািচক ক’েল, “তুিম িমচৰৈল উভিট
েযাৱা; িকয়েনা িয সকল েলােক েতামাৰ প্রাণ ল’ব িবচািৰিছল, েসই েলাক সকলৰ মৃতুয্ হ’ল ” 20 েতিতয়া েমািচেয়
িনজৰ ভাযর্া আৰু পুত্রক এটা গাধত উঠাই ল’েল আৰু িমচৰ েদশৈল যাত্রা কিৰেল েমািচেয় ঈশ্বৰৰ েসই লাখুিট ডােলা
িনজৰ হাতত ল’েল

21 িযেহাৱাই েমািচক ৈকিছল, “তুিম েযিতয়া িমচৰৈল উভিট যাবা, েতিতয়া মই েতামাৰ হাতত িযেবাৰ আচিৰত কাযর্ৰ
শিক্ত িদেলঁা, েসই সকেলা ফেৰৗণৰ সাক্ষােত কিৰবা িকন্তু মই েতওঁৰ মন কিঠন কিৰম, আৰু েসেয় েতওঁ েতিতয়া
েলাকসকলক এিৰ িনিদব 22 তুিম ফেৰৗণক িনশ্চয়ৈক ক’বা, ‘িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: ইস্রােয়ল েমাৰ পুত্র, েমাৰ
েজয্ষ্ঠ পুত্র’; 23 মই েতামাক ৈকিছেলঁা, ‘েমাৰ আৰধনা কিৰবৰ অেথর্ েমাৰ পুত্রক এিৰ িদয়া’ িকন্তু তথািপও েতওঁেলাকক
এিৰ িদবৈল তুিম অসন্মত হ’লা; েসেয় মই েতামাৰ পুত্র, েতামাৰ েজয্ষ্ঠ পুত্রক িনশ্চয় বধ কিৰম’ ”

24 তাৰ পাছত যাত্রা কিৰ ৈগ থােকােত, ৰািত েহাৱাৰ বােব েতওঁেলাক এঠাইত থািকল; তােত িযেহাৱাই েমািচক লগ
পােল, আৰু বধ কিৰব খুিজেল 25 েতিতয়া িচেপ্পাৰাই এটুকুৰা িচকিমিকয়া েচাকা পাথৰ ল’েল; আৰু িনজৰ পুত্রৰ
িলঙ্গাগ্র-চম্মর্ েছদন কিৰ, েমািচৰ ভিৰত েপলাই িদ ক’েল, “িনশ্চেয় আপুিন েমাৰ পেক্ষ েতজৰ দ্বাৰাই েপাৱা দৰা ”
26 েসেয় িযেহাৱাই েতওঁক এিৰ িদেল িচেপ্পাৰাই ক’েল, “চুন্নতৰ কাৰেণ আপুিন েতজৰ দ্বাৰাই েপাৱা দৰা ”

27 িযেহাৱাই হােৰাণক ৈকিছল, “তুিম েমািচেৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰবৈল মৰুভূিমৈল েযাৱা ” েতিতয়া হােৰাণ গ’ল,
আৰু ঈশ্বৰৰ পবর্তত েমািচক লগ ধিৰ, েতওঁক চুমা খােল 28 েতিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাই েকাৱা সকেলা কথা আৰু িচন
েদখুৱাবৰ বােব শিক্তেৰ কাযর্ কিৰবৈল িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞাৰ কথা হােৰাণক ক’েল

29 তাৰ পাছত েমািচ আৰু হােৰাণ দুেয়া ৈগ ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ বৃদ্ধ েলাকসকলক একেগাট কিৰেল 30 িযেহাৱাই
েমািচক েকাৱা সকেলা কথা হােৰােণ েতওঁেলাকক ক’েল েতওঁ েলাকসকলৰ আগত িযেহাৱাৰ শিক্তৰ দ্বাৰাই িচনেবােৰা
েদখুৱােল 31 েতিতয়া েলাকসকেল িবশ্বাস কিৰেল িযেহাৱাই েয ইস্রােয়লী েলাক সকলৈল দৃষ্টি কিৰেল; আৰু
েতওঁেলাকৰ যাতনােবাৰ চােল, েসই কথা শুিন েতওঁেলােক মূৰ েদঁাৱাই প্রিণপাত কিৰ ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কিৰেল

5 অধয্ায়
েমািচ আৰু হােৰাণ ফেৰৗণৰ সাক্ষাৎ েহাৱা েতওঁেলাকৰ বংশাৱিল

1 এই ঘটনাৰ পাছত েমািচ আৰু হােৰােণ ৈগ ফেৰৗণক ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, ‘মৰুভূিমত
েমাৰ উেদ্দেশয্ উৎসৱ পালন কিৰবৈল, েমাৰ েলাকসকলক যাবৈল িদয়া’ ” 2 ফেৰৗেণ ক’েল, “িযেহাৱা েকান? িকয়
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মই েতওঁৰ কথা শুিনম; আৰু ইস্রােয়লী েলাক সকলক যাবৈল িকয় এিৰ িদম? মই িযেহাৱাক নাজােনা, গিতেক ইস্রােয়লী
েলাক সকলক যাবৈল এিৰ িনিদওঁ ”

3 তাৰ পাছত েমািচ আৰু হােৰােণ ক’েল, “ইব্রীয়াসকলৰ ঈশ্বেৰ আমাৰ লগত সাক্ষাত কিৰেল আহক আিম আমাৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰবৰ অেথর্ মৰুভূিমৰ মােজেৰ িতিন িদনৰ বাট যাওঁহক; যােত েতওঁ আমাক মহামাৰী
বা তেৰাৱােলেৰ আক্রমণ নকেৰ ” 4 িকন্তু িমচৰৰ ৰজাই েতওঁেলাকক ক’েল, “েমািচ আৰু হােৰাণ, েতামােলােক িকয়
েলাক সকলক েতওঁেলাকৰ কামৰ পৰা ৈল ৈগছা?” এই বুিল েলাকসকলক েতওঁ ক’েল, “েতামােলাক কামৈল ঘূিৰ
েযাৱা ” 5ফেৰৗেণ পুনৰ ক’েল, “বতর্ মান আমাৰ েদশত অেনক ইস্রােয়লী েলাক আেছ, আৰু েতামােলােক েতওঁেলাকৰ
কাম বন্ধ কৰাইছা ”

6 েসই িদনাই ফেৰৗেণ েলাক সকলৰ কেঠাৰ তত্বাৱধায়ক আৰু মুিখয়াল সকলক এই আজ্ঞা িদ ক’েল, 7 “আেগেয়
িদয়াৰ দেৰ েতওঁেলাকক ইটা বনাবৈল েতামােলােক নৰা আিন িনিদবা েতওঁেলােক িনেজই ৈগ নৰা িবচািৰ লওক
8 েতওঁেলােক আেগেয় িযমান পিৰমাণৰ ইটা বনাইিছল, এিতয়াও েতওঁেলাকক িসমােনই বনাবৈল িদয়া তাৰ অলেপা
কম গ্রহণ নকিৰব; কাৰণ েতওঁেলাক এেলহুৱা েতওঁেলােক িচঞিৰেছ আৰু ক’বৈল ধিৰেছ, ‘আমাক যাবৈল অনুমিত
িদয়ক আৰু আমাৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ বিলদান উৎসগর্ কিৰবৈল িদয়ক’ ” 9 েতওঁেলাকৰ ওপৰত কামৰ ভাৰ অিধক গধূৰ
কিৰ িদয়া হওক; যােত েতওঁেলােক কামৰ মাজত বয্স্ত থািক িবভ্রািন্তজনক কথাত মন িনিদেয়

10 তাৰ পাছত, কেঠাৰ তত্বাৱধায়ক আৰু মুিখয়াল সকেল বািহৰৈল ওলাই আিহল আৰু েলাকসকলক েতওঁেলােক
ক’েল, “ফেৰৗেণ এইদেৰ ৈকেছ, ‘মই েতামােলাকক এিতয়াৰ পৰা েকােনা নৰা িনিদওঁ 11 েতামােলাক িনেজ েযাৱা
আৰু য’ত িবচািৰ েপাৱা, তাৰ পৰা নৰা িবচািৰ আনা; িকন্তু েতামােলাকৰ কামৰ িনিদ্দর্ ষ্ট পিৰমাণ হ্রাস কৰা নহব ’ ”

12 েতিতয়া েলাক সকেল নৰা িবচািৰ জমা কিৰবৈল িমচৰ েদশৰ চািৰওফােল িঁসচৰিত ৈহ গ’ল 13 তথািপ কেঠাৰ
তত্বাৱধায়ক সকেল েতওঁেলাকক তাড়না কিৰ ক’েল, “েতামােলাকক নৰা িদওঁেত, েতামােলােক েযেনৈক কাম কিৰিছলা,
এিতয়াও েতেনৈক প্রিতিদনৰ িনৰূিপত কাম সমূ্পণর্ কৰা ” 14 তাৰ পাছত ফেৰৗণৰ কেঠাৰ তত্বাৱধায়ক সকেল শ্রিমক
সকলৰ ওপৰত িনযুক্ত কৰা ইস্রােয়লী মুিখয়াল সকলক প্রহাৰ কিৰেল েসই তত্বাৱধায়ক সকেল েতওঁেলাকক সুিধেল,
“েতামােলাকক িনৰূিপত কিৰ িদয়া অনুপােত আগৰ দেৰ, কািল আৰু আিজ েতামােলােক িকয় ইটা ৈতয়াৰ কিৰব পৰা
নাই?”

15 েসেয় কাৰখানাত কাম কৰা ইস্রােয়লী কমর্চাৰী সকেল ফেৰৗণৰ ওচৰৈল আিহল; আৰু েতওঁক কাকুিত কিৰ
ক’েল, “আেপানাৰ দাস িবলাকৰ েখত্রত িকয় আপুিন এেন বয্ৱহাৰ কিৰেছ? 16 আেপানাৰ দাস সকলক এিতয়া নৰা
িদয়া েহাৱা নাই, তথািপও েতওঁেলােক আমাক ৈক আেছ ‘ইটা ৈতয়াৰ কৰা!’ এেনিক আিমও আেপানাৰ দাস সকলৰ
দ্বাৰাই প্রহািৰত ৈহেছঁা িকন্তু এয়া আেপানাৰ িনজৰ েলাক সকলৰেহ ভূল ” 17 িকন্তু ফেৰৗেণ ক’েল, “েতামােলাক
এেলহুৱা! েতামােলাক সকেলােৱ এেলহুৱা! েতামােলােক ৈকছা, ‘আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰবৈল
আমাক যাবৈল িদয়ক ’ 18 েসেয় এিতয়া কাম কিৰবৈল ঘূিৰ েযাৱা আেপানােলাকক পুনৰ নৰা িদয়া নহব, িকন্তু
েতামােলােক আগৰ পিৰমাণৰ সমােনই ইটা ৈতয়াৰ কিৰব লািগব ”

19 “েতামােলাক প্রিতিদেন বনাব লগা ইটাৰ সংখয্া অলেপা কম কৰা নহব ” এই কথা েকাৱাৰ পাছত, ইস্রােয়লী
মুিখয়াল সকেল েদিখেল েয, েতওঁেলাক িবপদত পিৰেছ 20 েতওঁেলােক ফেৰৗণৰ আগৰ পৰা ওলাই আেহঁােত
ৰাজপ্রসাদৰ বািহৰত িঠয় ৈহ থকা েমািচ আৰু হােৰাণক লগ পােল 21 েতওঁেলােক েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল,
“িযেহাৱাই আেপানােলাকৈল দৃষ্টি কিৰ দণ্ড িদয়ক; কাৰণ আেপানােলােক ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ দাস সকলৰ সাক্ষােত
আমাক েদাষী কিৰেল আমাক বধ কিৰবৈল আেপানােলােক েতওঁেলাকৰ হাতত তেৰাৱাল তুিল িদেল ”

22 েতিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “েহ প্রভু, আপুিন এই েলাক সকলক িবপদত িকয় েপলােল?
েমাৰ আগৰ ঠাইৈল েমাক িকয় পিঠয়ােল? 23 মই েযিতয়ােৰ পৰা আেপানাৰ নােমেৰ ফেৰৗণৰ আগত কথা ক’বৈল
উপিস্থত হেলঁা, েতিতয়ােৰ পৰা েতওঁ এই েলাক সকলক যন্ত্রণা িদেছ; আৰু আপুিন িনজৰ েলাক সকলক সমূিল উদ্ধাৰ
কৰা নাই ”

6 অধয্ায়
1 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েফৗৰণৈল মই িক কিৰম, এিতয়া তুিম েদিখবৈল পাবা তুিম েদিখবৈল পাবা

েয, েমাৰ হাতৰ শিক্তৰ বােবই ৰজাই েলাক সকলক যাবৈল িদব েমাৰ হাতৰ শিক্তৰ কাৰেণই ৰজা ফেৰৗেণ িনজই
েতওঁেলাকক েদশৰ পৰা েখিদ পিঠয়াব ”

2 ঈশ্বেৰ েমািচৰ ৈসেত কথা পািত েতওঁক ক’েল, “মই িযেহাৱা 3 মই অব্রাহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবৰ আগেতা
সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বৰ বুিল দশর্ন িদিছেলঁা, িকন্তু েমাৰ িযেহাৱা নামৰ দ্বাৰাই মই েতওঁেলাকক পিৰচয় িদয়া নাই 4 ইয়াৰ
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উপিৰও িয কনান েদশত েতওঁেলােক িবেদশীৰ দেৰ বাস কিৰিছল, আৰু অনাই বনাই ঘুিৰ ফুিৰিছল, েসই েদশ
েতওঁেলাকক িদবৈল মই েতওঁেলাকৰ ৈসেত এটা িনয়ম িস্থৰ কিৰিছেলঁা 5 তাৰ উপিৰও, িমচৰীয়া সকেল বন্দীকামত
লেগাৱা ইস্রােয়লী েলাক সকলৰ ক্রন্দন মই শুিনেলা, আৰু েমাৰ েসই িনয়মিট মই স্মৰণ কিৰেলঁা

6 এই েহতুেক ইস্রােয়লী েলাক সকলক েকাৱা, ‘মই িযেহাৱা; মই িমচৰীয়া সকলৰ বন্দীত্বৰ পৰা েতামােলাকক উিলয়াই
আিনম, আৰু মই েতওঁেলাকৰ ক্ষমতাৰ পৰা েতামােলাকক মুক্ত কিৰম মই েমাৰ শিক্ত প্রদশর্ন কিৰম; আৰু নয্ায়
িবচাৰৰ মহা-কেমর্েৰ েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰম 7 মই েতামােলাকক েমাৰ িনজৰ েলাক কিৰ ল’ম, আৰু মইেয়
েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম েতামােলাকক িমচৰৰ বন্দীত্বৰ পৰা উিলয়াই অনা মেয়ই েয েতামােলাকৰ েসই ঈশ্বৰ িযেহাৱা,
ইয়াক েতামােলােক জািনবা

8 মই িয েদশ অব্রাহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবক িদম বুিল শপত খাইিছেলঁা, েসই েদশৈল েতামােলাকক িনম, আৰু
েতামােলাকৰ অিধকাৰৰ অেথর্ও েসই েদশ মই েতামােলাকক িদম; মেয়ই িযেহাৱা’ ” 9 েযিতয়া েমািচ ৈগ ইস্রােয়লী
েলাক সকলক েসই কথা কেল; েতিতয়া েতওঁেলােক কিঠন বন্দীকামৰ বােব িনৰুৎসাহ ৈহ েমািচৰ কথাত মন িনিদেল

10 েসেয় িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 11 “তুিম ৈগ িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণক েকাৱা েয, ইস্রােয়লী েলাক সকলক আেপানাৰ
েদশৰ পৰা ওলাই যাবৈল এিৰ িদয়ক ” 12 েমািচেয় িযেহাৱাক ক’েল, “যিদ ইস্রােয়লী েলাক সকেলই েমাৰ কথা নুশুেন;
েতেনহ’েল ফেৰৗেণ েমাৰ কথা িকয় শুিনব? িযেহতু মই কথা েকাৱাত িনপুণ নহয় ” 13 িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণৰ
লগত কথা পািতেল; আৰু িমচৰ েদশৰ পৰা ইস্রােয়লী েলাক সকলক উিলয়াই িদবৈল ইস্রােয়লী েলাক আৰু িমচৰ েদশৰ
ৰজা ফেৰৗণৰ বােব েতওঁ আজ্ঞা িদেল

14 এওঁেলােকই িনজৰ িপতৃ-বংশৰ প্রধান েলাক আিছল: ইস্রােয়লৰ েজয্ষ্ঠ পুত্র ৰূেবণ, আৰু ৰূেবণৰ পুত্র হেনাক,
পলু্ল, িহেষ্রাণ, আৰু কম্মীর্ এওঁেলাক আিছল ৰূেবণ েগাষ্ঠীৰ পূবর্পুৰুষ 15 িচিমেয়ানৰ পুত্র সকল আিছল িযমূেৱল,
যামীন, ওহদ, যাখীন, েচাহৰ আৰু েচৗল েচৗল কনানীয়া মিহলাৰ পুত্র আিছল এওঁেলাক আিছল িচিমেয়ান েগাষ্ঠীৰ
পূবর্পুৰুষ

16 েলবীৰ পুত্র সকলৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ বংশধৰ নাম এই তািলকাত উেল্লিখত আেছ েতওঁেলাকৰ নাম হ’ল:
েগেচর্ ান, কহাৎ, আৰু মৰাৰী েলবী এশ সাতিত্রশ বছৰ বয়সৈলেক জীয়াই আিছল 17 েগেচর্ ানৰ পুত্র িলবনী আৰু
িচিময়ী আিছল 18 কহাতৰ পুত্র সকল হ’ল অম্রম, িযচহৰ, িহেব্রাণ, আৰু উজ্জীেয়ল কহাত এশ েতিত্রশ বছৰ
বয়সৈলেক জীয়াই আিছল 19 মৰাৰীৰ পুত্র সকল হ’ল মহলী আৰু মুচী এওঁেলাক বংশধৰ সকলৰ ৈসেত েলবী
েগাষ্ঠীৰ পূবর্পুৰুষ আিছল

20 অম্রেম েতওঁৰ িপতৃৰ ভনীেয়ক* েযােকবদক িবয়া কৰাইিছল েতওঁ হােৰাণ আৰু েমািচক জন্ম িদিছল অম্রম
এশ সাতিত্রশ বছৰ জীয়াই আিছল আৰু তাৰ পাছত েতওঁৰ মৃতুয্ ৈহিছল 21 িযচহৰৰ পুত্র সকল আিছল েকাৰহ, েনফগ,
আৰু িজখ্রী 22 উজ্জীেয়লৰ পুত্র সকল আিছল িমচােয়ল, ইিলচাফন, আৰু িচথ্রী

23 হােৰােণ অম্মীনাদবৰ জীেয়ক নহেচানৰ ভনীেয়ক ইলীেচবাক িবয়া কিৰিছল েতওঁ নাদব, অবীহূ, ইিলয়াজৰ,
আৰু ঈথামৰক, জন্ম িদেল 24 েকাৰহৰ পুত্র সকল আিছল অচীৰ, ইলকানা, আৰু অবীয়াচক এওঁেলাক েকাৰহীয়া
েগাষ্ঠীৰ পূবর্পুৰুষ 25 হােৰাণৰ পুত্র ইিলয়াজেৰ পুটীেয়লৰ এজনী জীেয়কক িবয়া কিৰেল েতওঁ পীনহচক জন্ম িদেল
এওঁেলােকই েলবীয়া সকলৰ বংশৰ ৈসেত িপতৃবংশেৰা প্রধান েলাক আিছল

26 এই দুজন পুৰুষ হােৰাণ আৰু েমািচক িযেহাৱাই ৈকিছল, “েতামােলােক ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক েতওঁেলাকৰ
যুদ্ধাৰু দলৰ ৈসেত িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আনাৈগ ” 27 িমচৰ েদশৰ পৰা ইস্রােয়লী েলাকসকলক উিলয়াই আিনবৰ
বােব িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণক েকাৱা েলাক সকল েমািচ আৰু হােৰােণই হয়

28 িমচৰ েদশত েযিতয়া িযেহাৱাই েমািচৰ ৈসেত কথা পািতিছল, 29 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ৈকিছল, “মই িযেহাৱা;
মই েতামাক িয িয কথা কেলঁা, েসই সকেলা কথা তুিম িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ আগত ৈগ কবা ” 30 িকন্তু েমািচেয়
িযেহাৱাক ৈকিছল, “মই কথা েকাৱাত পাগর্ত নহয়, েসেয় ফেৰৗেণ েমাৰ কথা িকয় শুিনব?”

7 অধয্ায়
1 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েচাৱা, ফেৰৗণৰ আগত মই েতামাক ঈশ্বৰস্বৰূপ কিৰেলঁা; আৰু েতামাৰ ককােয়ৰা

হােৰাণ েতামাৰ ভাববাদী হ’ব 2 মই েতামাক িয আজ্ঞা িদওঁ, েসই সকেলােক তুিম ক’বা; তােত ফেৰৗেণ ইস্রােয়লী
েলাক সকলক িনজৰ েদশৰ পৰা যাবৰ বােব এিৰ িদবৈল, েতামাৰ ককােয়ৰ হােৰােণ েসই সকেলা কথা ফেৰৗণক ক’ব
* 6 অধয্ায়:20 ভনীেয়ক েপহী



যাত্রাপুস্তক 7 অধয্ায়:3 68 যাত্রাপুস্তক 8 অধয্ায়:3

3 িকন্তু মই ফেৰৗণৰ মন কিঠন কিৰম, আৰু িমচৰ েদশত েমাৰ পৰাক্রমী িচন আৰু অদু্ভত লক্ষণ েদখুৱাম 4 তথািপও
ফেৰৗেণ েতামােলাকৰ কথা নুশুিনব েসেয় মই িমচৰৰ ওপৰত আঘাত কিৰম, আৰু েমাৰ ইস্রােয়লী েলাকসকল, যুদ্ধাৰু
দল, ইস্রােয়লৰ বংশধৰ সকলক দণ্ডৰ পৰাক্রমী কাযর্ কিৰ িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনম 5 মই িমচৰৰ ওপৰত েমাৰ
পৰাক্রমী হাত িদম, আৰু িমচৰ েদশৰ পৰা ইস্রােয়লী েলাকসকলক উিলয়াই আিনম, েতিতয়া মেয়ই েয িযেহাৱা, েসই
িবষেয় িমচৰীয়া সকেল জািনব পািৰব ”

6 েমািচ আৰু হােৰােণ েসইদেৰ কিৰেল; িযেহাৱাই আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰই েতওঁেলােক কাযর্ কিৰেল 7 েতওঁেলােক
েযিতয়া ফেৰৗণৰ লগত কথা পািতিছল, েতিতয়া েমািচৰ আশী বছৰ আৰু হােৰাণৰ িতৰাশী বছৰ বয়স ৈহিছল

অদু্ভত িচন েদখুউৱা প্রথম মহামািৰ
8 িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল, 9 “েযিতয়া ফেৰৗেণ েতামােলাকক ক’ব, েতামােলােক েকােনা এটা আচিৰত

কাযর্ কিৰ েদখুউৱা, েতিতয়া তুিম হােৰাণক ক’বা েয, েতামাৰ লাখুিট সাপ হ’বৰ বােব, লাখুিটডাল েফৗৰণৰ সনু্মখত
েপেলাৱা ” 10 তাৰ পাছত েমািচ আৰু হােৰােণ ফেৰৗণৰ ওচৰৈল গ’ল, আৰু িযেহাৱাই আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰই কাযর্
কিৰেল হােৰােণ িনজৰ লাখুিট ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ দাস সকলৰ সনু্মখত েপলাই িদেল; আৰু েসই লাখুিটডাল সাপ
হ’ল

11 েতিতয়া ফেৰৗেণ েতওঁৰ জ্ঞানী আৰু মায়া-কমর্ জনা েলাক সকলক মািত পিঠয়ােল; েতিতয়া েসই িমচৰীয়া শাস্ত্রজ্ঞ
সকেলও িনজৰ িনজৰ মায়াকেমর্েৰ েসইদেৰই কিৰেল 12 েতওঁেলাকৰ প্রিতজেন িনজৰ িনজৰ লাখুিট তলত েপলাই
িদেল, আৰু েসইেবােৰা সাপ হ’ল িকন্তু হােৰাণৰ লাখুিটেয় েতওঁেলাকৰ সাপেবাৰ িগিল েপলােল 13 তাৰ পাছত
িযেহাৱাই েকাৱাৰ দেৰই, ফেৰৗণৰ মন কিঠন হ’ল, আৰু েতওঁ েতওঁেলাকৰ কথা নুশুিনেল

14 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “ফেৰৗণৰ মন কিঠন হ’ল, আৰু েতওঁ েলাকসকলক এিৰ িদবৈল অমািন্ত ৈহেছ
15 ৰািতপুৱা েযিতয়া ফেৰৗেণ পানীৰ ওচৰৈল যায়, েসই সময়ত তুিম েতওঁৰ ওচৰৈল যাবা তুিম েতওঁেৰ ৈসেত সাক্ষাৎ
কিৰবৈল নদীৰ পাৰত িথয় ৈহ থািকবা; আৰু িয লাখুিটডাল সাপ ৈহিছল, েসই লাখুিট ডােলা েতামাৰ হাতত ল’বা

16 তুিম েতওঁক ক’বা, ‘ইব্রীয়া সকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানাৰ ওচৰৈল েমাক ক’বৈল পিঠয়াইেছ, “মৰুভূিমত
ঈশ্বৰৰ আৰধনা কিৰবৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ েলাক সকলক যাবৈল িদয়ক িকন্তু আপুিন এিতয়াৈলেক শুনা নাই ” 17 িযেহাৱাই
এইদেৰ ৈকেছ, “মই েয িযেহাৱা, তাক তুিম ইয়াৰ দ্বাৰাই জািনবা ” মই িনজৰ হাতত থকা লাখুিটেৰ নীল নদীৰ পানীত
প্রহাৰ কিৰম, তােত নদীৰ পানী েতজৈল পিৰণত হ’ব 18 েতিতয়া নদীত থকা মাছেবাৰ মিৰব, আৰু নদী দুগর্ন্ধময় হ’ব
দুগর্ন্ধময় পানী েহাৱাৰ বােব িমচৰীয়া সকেল নদীৰ পানী খাব েনাৱািৰব’ ”

19 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “হােৰাণক এই কথা েকাৱা, ‘তুিম েতামাৰ লাখুিটডাল হাতত ৈল িমচৰ েদশৰ
সকেলা পানী েযেন নদী, খাল, িবল, আৰু সকেলা পুখুৰীেবাৰত লাখুিটডােলেৰ প্রহাৰ কৰা; যােত েসই সকেলা পানী
েতজৈল ৰূপান্তিৰত হয় এইদেৰ কৰা যােত েগােটই িমচৰ েদশত এেনিক েতওঁেলাকৰ কাঠ আৰু িশলৰ পাত্রেতা পানী
েতজৈল ৰূপান্তিৰত হয় ”

20 েতিতয়া েমািচ আৰু হােৰােণ িযেহাৱাই আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰই েসই কাযর্ কিৰেল হােৰােণ ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ দাস
সকলৰ সনু্মখত নদীৰ পানীত লাখুিট দািঙ প্রহাৰ কিৰেল; েতিতয়া নদীৰ সকেলা পানী েতজ হ’ল 21 নদীৰ মাছেবাৰ
মিৰল, আৰু নদী দুগর্ন্ধময় হ’ল িমচৰীয়া েলাক সকেল নদীৰ পানী খাব েনাৱািৰেল; আৰু েসই েতজ িমচৰ েদশৰ
সকেলা ঠাইেত হ’ল 22 িকন্তু িমচৰীয়া শাস্ত্রজ্ঞসকেলও িনজৰ িনজৰ মায়াকেমর্েৰ েসইদেৰই কিৰেল েসেয় িযেহাৱাই
েকাৱাৰ দেৰ ফেৰৗণৰ মন কিঠন হ’ল, আৰু েতওঁ েতওঁেলাকৰ কথা শুিনবৈল অমািন্ত হ’ল

23 তাৰ পাছত ফেৰৗেণ েসই আচিৰত কাযর্ৈল মনেযাগ িনিদ, িনজৰ ঘৰৈল উভিট গ’ল 24 সকেলা িমচৰীয়া েলােক
েখাৱা পানীৰ বােব নদীৰ চািৰওফােল গাত খািনেল; িকন্তু েসই পানীও নদীৰ পানী দেৰ েহাৱা বােব েতওঁেলােক খাব
েনাৱািৰেল 25 িযেহাৱাই নদী প্রহাৰ কৰা সাত িদন পূৰ হ’ল

8 অধয্ায়
িদ্বতীয়, আৰু চতুথর্ মহামািৰ তৃতীয়,

1 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম ফেৰৗণৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁক েকাৱা েয, ‘িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ:
েমাৰ আৰধনা কিৰবৰ অেথর্ েমাৰ েলাকসকলক যাবৈল িদয়া 2 তুিম যিদ েতওঁেলাকক যাবৈল িদয়াত অমািন্ত েহাৱা,
েতেনহ’েল মই েতামাৰ েদশৰ সকেলা ঠাইত েভকুলীেৰ উপদ্রৱ কিৰম 3 নদী েভকুলীেৰ পিৰপূণর্ হ’ব; েসইেবাৰ উিঠ
েতামাৰ ঘৰত, েশাৱা েকঁাঠািলত, িবচনাত, আৰু েতামাৰ দাসসকলৰ ঘৰেতা েসামাব এেনিক েতামাৰ েলাকসকলৰ গাৰ
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ওপৰত উিঠব, েতামাৰ তনু্দৰ আৰু েতামাৰ আটা খচা পাত্রেতা েসামাব 4 েভকুলীেয় েতামাক, েতামাৰ েলাকসকলক,
আৰু েতামাৰ দাসসকলক আক্রমণ কিৰব’ ”

5 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম হােৰাণক েকাৱা, ‘নদী, িনজৰা আৰু িবলৰ ওপৰৈল তুিম েতামাৰ হাত দািঙ লাখুিটেৰ
প্রহাৰ কিৰ িমচৰ েদশৰ ওপৰৈল েভকুলীেবাৰ তুিল আনা’ ” 6 েতিতয়া হােৰােণ িমচৰ েদশৰ সকেলা পানীৰ ওপৰত
িনজৰ হাত েমিলেল, আৰু েভকুলীেবাৰ উিঠ আিহ, েগােটই িমচৰ েদশখনক চািন ধিৰেল 7 িকন্তু শাস্ত্রজ্ঞসকেলও
িনজৰ িনজৰ মায়াকেমর্েৰ েসইদেৰই কিৰেল, আৰু িমচৰ েদশৰ ওপৰৈল েভকুলীেবাৰ তুিল আিনেল

8 েতিতয়া ফেৰৗেণ েমািচ আৰু হােৰাণক মািত ক’েল, “িযেহাৱাই েযন েমাৰ আৰু েমাৰ েলাকসকলৰ পৰা েভকুলীেবাৰ
আঁতৰাই িনেয়, তাৰ বােব েতওঁৰ আগত প্রাথর্না কৰক তাৰ পাছত মই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰবৈল ইস্রােয়লী
েলাকসকলক যাবৈল িদম ” 9 েতিতয়া েমািচেয় ফেৰৗণক ক’েল, “েভকুলীেবাৰ আেপানাৰ দাস আৰু আেপানাৰ
ঘৰেবাৰৰ পৰা নাইিকয়া ৈহ েকৱল েযন নদীতেহ থােক, েসইবােব আেপানাৰ েলাকসকলৰ অেথর্ প্রাথর্না কিৰ ক’বৰ
বােব আপুিন িনৰূিপত সময়ৰ সুেযাগ পাইেছ ”

10 েতিতয়া ফেৰৗেণ েতওঁক ক’েল, “কাইৈল ” েমািচেয় েতওঁৰ কথা শুিন ক’েল, “আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ তুলয্
েকােনা নাই, ইয়াক েযন আপুিন জািনব পােৰ, েসই বােব আপুিন েকাৱাৰ দেৰই হওক 11 েভকুলীেবাৰ আেপানাৰ,
আেপানাৰ ঘৰ, দাস, আৰু েলাকসকলৰ পৰাও গুিচ যাব েসইেবাৰ েকৱল নদীতেহ থািকব ” 12 েমািচ আৰু হােৰাণ
ৰজা ফেৰৗণৰ সনু্মখৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল পাছত ফেৰৗণৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাই অনা েভকুলীেবাৰৰ কাৰেণ েমািচেয় িযেহাৱাৰ
আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল 13 তােত িযেহাৱাই েমািচৰ িনেবদন শুিনেল; আৰু ঘৰ, েচাতাল, আৰু পথাৰেবাৰত
েভকুলীেবাৰ মিৰল 14 েতিতয়া েলাকসকেল েসইেবাৰ েগাটাই দ’ম দ’ম কিৰেল; আৰু েগােটই েদশ দুগর্ন্ধময় হ’ল
15 িকন্তু ফেৰৗেণ েভকুলীৰ উপদ্রৱৰ পৰা সকাহ েপাৱা েদিখ, িযেহাৱাই েকাৱাৰ দেৰ, ফেৰৗেণ পুনৰ িনজৰ মন কিঠন
কিৰ েমািচ আৰু হােৰাণৰ কথা নুশুিনেল

16 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “হােৰাণক েকাৱা েয, ‘েগােটই িমচৰ েদশত পৃিথৱীৰ ধূিল ওকণী হ’বৰ বােব তুিম িনজৰ
লাখুিট দািঙ ধুিলত প্রহাৰ কৰা’ ” 17 েতিতয়া েতওঁেলােক েসইদেৰ কিৰেল; হােৰােণ িনজৰ লাখুিট ৈল, হাত দািঙ েদশৰ
ধুিলত প্রহাৰ কিৰেল, আৰু মানুহ আৰু পশুেবাৰেতা ওকণী হ’ল েগােটই িমচৰ েদশৰ ধুিলেবাৰ ওকণী হ’ল

18 শাস্ত্রজ্ঞসকেলও িনজৰ িনজৰ মায়াকেমর্েৰ েসইদেৰই ওকণী উৎপন্ন কিৰবৈল েচষ্টা কিৰিছল, িকন্তু েতওঁেলােক
কিৰব েনাৱািৰেল েদশত মানুহ আৰু পশুেবাৰেতা ওকণী হ’ল 19 েতিতয়া শাস্ত্রজ্ঞসকেল ফেৰৗণক ক’েল, “এই
কমর্, ঈশ্বৰৰ আঙুিলৰ দ্বাৰাই কৰা কমর্ ” িকন্তু িযেহাৱাই েকাৱাৰ দেৰ, ফেৰৗণৰ মন পুনৰ কিঠন হ’ল, েসেয় েতওঁ
েতওঁেলাকৰ কথা শুিনবৈল অমািন্ত হ’ল

20 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম ৰািতপুৱােত উিঠ ৈগ ফেৰৗেণ পানীৰ ওচৰৈল েযাৱাৰ সময়ত তুিম েতওঁৰ সনু্মখত
িথয় ৈহ ক’বা, িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: ‘েমাৰ আৰধনা কিৰবৰ অেথর্ েমাৰ েলাকসকলক যাব িদয়া 21 িকন্তু যিদ
েমাৰ েলাকসকলক যাব িনিদয়া, েতেনহ’েল মই েতামাৰ, েতামাৰ দাসসকলৰ, েলাকসকলৰ আৰু ঘৰেবাৰৰ িভতৰৈলেক
জােক জােক ডঁাহ পঠাম; েতিতয়া িমচৰীয়াসকলৰ ঘৰ, এেনিক েতওঁেলােক বাস কৰা ভূিমও ডঁাহৰ জােকেৰ পিৰপূণর্
হ’ব 22 িকন্তু েসই িদনা েগাচন েদশত বাস কৰা েমাৰ েলাকসকলৰ বােব মই েবেলগ বয্ৱস্থা কিৰম েসেয় েগাচন
েদশত েকােনা ডঁাহৰ জাক নহ’ব পৃিথৱীৰ মাজত মেয়ই েয িযেহাৱা, এই কথা জািনবৰ বােব এই সকেলা ঘিটব
23 এইদেৰ েমাৰ েলাকসকলৰ, আৰু েতামাৰ েলাকসকলৰ মাজত মই প্রেভদ জন্মাম েমাৰ পৰাক্রমৰ কাযর্ কাইৈল
সম্পন্ন হ’ব’ ” 24 িযেহাৱাই েসইদেৰই কিৰেল ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ দাসসকলৰ ঘৰত জােক জােক ডঁাহেবাৰ েসামাল
েগােটই িমচৰ েদশেত েসই ডঁাহৰ জাকৰ উৎপাতত ভূিম নষ্ট হ’ল

25 েতিতয়া ফেৰৗেণ েমািচ আৰু হােৰাণক মািত আিন ক’েল, “েতামােলােক আমাৰ েদশেত েতামােলাকৰ ঈশ্বৰৰ
উেদ্দেশয্ বিলদান কৰা ” 26 েমািচেয় ক’েল, “েসইদেৰ কৰােটা আমাৰ বােব উিচত নহয়; কাৰণ আিম আমাৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ কৰা বিলদান িমচৰীয়াসকলৰ বােব ঘৃণনীয় েসেয় িমচৰীয়াসকলৰ সাক্ষােত েতওঁেলাকৰ ঘৃণনীয়
বিলদান কিৰেল েতওঁেলােক আমাক িশল দিলয়াই নামািৰব েন? 27 নহয়! আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আমাক আজ্ঞা িদয়াৰ
দেৰ, েতওঁৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰবৰ অেথর্, আমাক িতিনিদনৰ বাট মৰুভূিমৰ মােজেৰ যাবৈল িদয়ক ”

28 তাৰ পাছত ফেৰৗেণ ক’েল, “মৰুভূিমত েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰবৰ অেথর্, মই
েতামােলাকক যাবৈল অনুমিত িদেছঁা িকন্তু েতামােলাক বহুত দূৰৈল নাযাবা েতামােলােক েমাৰ বােব প্রাথর্না কৰা ”
29 েতিতয়া েমািচেয় ক’েল, “মই আেপানাৰ ওচৰৰ পৰা েযাৱাৰ পাছেত িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰম; যােত ফেৰৗণ,
আৰুআেপানাৰ দাসসকল, আৰু েলাকসকলক কাইৈল ডঁাহৰ জাকেবােৰ েযন এিৰ গুিচ যায় েকৱল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
বিলদান কিৰবৰ অেথর্ ইস্রােয়লী েলাকসকলক যাবৈল িদয়াত আপুিন েযন পুনৰ প্রবঞ্চনা নকেৰ ”
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30 তাৰ পাছত েমািচেয় ফেৰৗণৰ ওচৰৰ পৰা ওলাই ৈগ, িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল 31 েতিতয়া িযেহাৱাই
েমািচেয় েকাৱাৰ দেৰ কিৰেল: েতওঁ ফেৰৗণ, েতওঁৰ দাসসকল, আৰু েলাকসকলৰ পৰা ডঁাহৰ জাকেবাৰ আতৰাই
পঠােল তােত এিটও অবিশষ্ট নাথািকল 32 তথািপও ফেৰৗেণ েসইবােৰা মন কিঠন কিৰেল, আৰু েতওঁ েলাকসকলক
যাবৈল এিৰ িনিদেল

9 অধয্ায়
পঞ্চম, ষষ্ঠ, আৰু সপ্তম উৎপাত

1 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম ফেৰৗণৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁক েকাৱা, ইব্রীয়া েলাকসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
এইদেৰ ৈকেছ, ‘েমাৰ আৰধনা কিৰবৰ অেথর্ েমাৰ েলাকসকলক যাবৈল িদয়ক 2 িকন্তু এিতয়াও যিদ েতওঁেলাকক যাব
িদয়াত অমািন্ত ৈহ েতওঁেলাকক ধিৰ ৰািখব িবচােৰ, 3 েতেনহ’েল আেপানাৰ পথাৰত থকা পশুেবাৰ, েযেন েঘঁাৰা, গাধ,
উট, গৰু, েমৰ-ছাগ, আৰু ছাগলী জাকেবাৰৰ ওপৰত িযেহাৱাই হাত িদব; আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই ভয়ানক মহামাৰী হ’ব
4 িকন্তু িযেহাৱাই ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ পশুেবাৰ আৰু িমচৰীয়া েলাকসকলৰ পশুেবাৰৰ মাজত প্রেভদ কিৰব; েতিতয়া
িযেবাৰ পশু ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ নহয় েসইেবাৰ মিৰব’ ”

5 িযেহাৱাই সময় িনৰূপণ কিৰ ক’েল, “কাইৈল েদশত মই এই কাযর্ কিৰম ” 6 পাছিদনা িযেহাৱাই েসই কাযর্ কিৰেল
িমচৰৰ আটাইেবাৰ পশু মিৰল; িকন্তু ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ পশুেবাৰৰ এটাও নমিৰল 7 েতিতয়া ফেৰৗেণ িবচাৰ কিৰ
েদিখেল েয, ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ এটাও পশু মৰা নাই তথািপও ফেৰৗণৰ মন কিঠন হল, আৰু েতওঁ েলাক সকলক
যাবৈল এিৰ িনিদেল

8তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল, “েতামােলােক মুিঠ ভৰাই অিগ্নকুণ্ডৰ পৰা ছঁাই েলাৱা, িকন্তু েমািচ,
তুিম ফেৰৗেণ চাই থকা সময়ত েসই ছঁাই ওপৰ ফালৈল ছিটয়াই িদবা 9 তােত, েসই ছঁাই েগােটই িমচৰ েদশখনেত িমিহ
ধূিল ৈহ পিৰব এই ধূিলৰ কাৰেণ েগােটই িমচৰ েদশৰ মানুহ আৰু পশুেবাৰৰ শৰীৰত অেনক ঘা আৰু েফাহঁা উিঠব ”
10 েসেয় েতওঁেলােক অিগ্নকুণ্ডৰ পৰা ছঁাই ৈল, ফেৰৗণৰ আগত িথয় হ’ল েমািচেয় েসই ছঁাই ওপৰৈল ছিটয়াই পিঠয়ােল,
আৰু েসই ছঁাইৰ কাৰেণ মানুহ আৰু পশুেবাৰৰ শৰীৰত অেনক ঘা আৰু েফঁাহা উিঠল

11 শাস্ত্রজ্ঞ সকেল েসই িবষম খহুৰ কাৰেণ েমািচক বাধা িদব েনাৱািৰেল কাৰণ সকেলা শাস্ত্রজ্ঞ আৰু িমচৰীয়া
েলাকসকলৰ শৰীৰত েসই িবষম খহু ওলাইিছল 12 তথািপ িযেহাৱাই েমািচক েকাৱাৰ দেৰ, েতওঁ ফেৰৗণৰ মন কিঠন
কিৰেল, েসেয় ফেৰৗেণ েমািচ আৰু হােৰাণৰ কথা নুশুিনেল

13তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম ৰািতপুৱােত উিঠ, ফেৰৗণৰ আগত িথয় ৈহ, েতওঁক কবা, ‘ইব্রীয়াসকলৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, “েমাৰ েসৱা কিৰবৰ অেথর্ েমাৰ েলাকসকলক যাবৈল িদয়ক 14 িকয়েনা েগােটই পৃিথৱীত
েমাৰ তুলয্ েয েকােনা নাই, ইয়াক আপুিন জািনবৰ বােব, মই এইবাৰ েতামাৰ, েতামাৰ দাস আৰু েতামাৰ েলাকসকলৰ
ওপৰৈল েমাৰ সকেলা মহামাৰী পিঠয়াম ”

15 মই এিতয়াৈলেক েতামাৰ ওপৰত হাত িদ, েতামাক আৰু েতামাৰ েলাকসকলক মহামাৰীেৰ প্রহাৰ কৰা হ’েল,
েতামােলােক পৃিথৱীৰ পৰা উচ্ছন্ন হ’লােহঁেতন 16 অৱেশয্ েতামাক েমাৰ শিক্ত েদখুৱাবৈল আৰু েগােটই পৃিথৱীত
েমাৰ নাম েযন খয্ািতমন্ত হয়, েসই কাৰেণ মই েতামাক জীয়াই থািকব িদেছঁা 17 এিতয়াৈলেক তুিম গবর্ কিৰ, েমাৰ
েলাকসকলক এিৰ িদবৈল সন্মত েহাৱা নাই

18 শুনা, িমচৰ েদশ স্থাপন েহাৱা িদেনেৰ পৰা আিজৈলেক িয ধৰেণ িশলাবৃষ্টি েহাৱা নাই, মই কাইৈল এেন সময়েত
প্রচণ্ড িশলাবৃষ্টি বৰষাম 19 েসেয় তুিম এিতয়া মানুহ পিঠয়াই পথাৰত থকা েতামাৰ পশু আৰু িয সকেলা আেছ, েসই
সকেলা েগাটাই িনৰাপদ স্থানত ৰাখা িযেবাৰ মানুহ আৰু পশু ঘৰৈল ননাৈক পথাৰত থািকব, েসইেবাৰৰ ওপৰত
িশলাবৃষ্টি েহাৱাত, েসইিবলাক মিৰব’ ”

20 েতিতয়া ফেৰৗণৰ িয সকল দােস িযেহাৱাৰ বাকয্ িবশ্বাস কিৰিছল, েতওঁেলােক িনজৰ বন্দী আৰু পশুেবাৰক েবগাই
ঘৰৈল আিনেল 21 িকন্তু িয সকল েলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ গুৰুত্বৰ ভােব েলাৱা নািছল, েতওঁেলােক িনজৰ বন্দী আৰু
পশুেবাৰক পথাৰেত থািকব িদেল

22 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েগােটই িমচৰ েদশৰ মানুহ, পশু, আৰু পথাৰত থকা সকেলা গছ-গছিনৰ
ওপৰত িশলাবৃষ্টি হবৈল তুিম আকাশৰ ফালৈল চাই েতামাৰ হাত েমলা ” 23 েমািচেয় আকাশৈল চাই িনজৰ লাখুিট
দািঙেল েতিতয়া িযেহাৱাই েগােটই িমচৰ েদশত েমঘ-গজ্জর্ ন কিৰ িবজুলী আৰু িশলাবৃষ্টি বৰষােল 24এইদেৰ িশলাবৃষ্টি
আৰু িবজুলী িমহিল ৈহ ভয়ঙ্কৰ ৰূপ ল’েল এেন িশলাবৃষ্টি িমচৰ েদশ স্থাপন েহাৱা িদনেৰ পৰা েকিতয়াও েহাৱা নািছল
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25 েগােটই িমচৰ েদশৰ পথাৰত থকা মানুহ আৰু পশু সকেলােক িশলাবৃষ্টিেয় িবনষ্ট কিৰেল িশলাবৃষ্টিেয় পথাৰৰ
সকেলা গছ-গছিন আৰু েদশৰ সকেলা গছ ভািঙেল 26 েকৱল ইস্রােয়লী েলাকসকল বাস কৰা েগাচন েদশতেহ
িশলাবৃষ্টি েহাৱা নািছল

27 েতিতয়া ফেৰৗেণ মানুহ পিঠয়াই েমািচ আৰু হােৰাণক মািত অনােল ফেৰৗেণ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই এইবাৰ
পাপ কিৰেলঁা িযেহাৱা নয্ায়পৰায়ণ, িকন্তু মই আৰু েমাৰ েলাক সকল হ’েল দুনীর্িতপৰায়ণ 28 মহা-গজ্জর্ ন আৰু
িশলাবৃষ্টি সিহব েনাৱাৰাৈক অিধক ৈহেছ, েসেয় েতামােলােক িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কৰা মই েতামােলাকক যাবৈল
িদম; েতামােলাক আৰু ইয়াত থািকব নালােগ ”

29 েমািচেয় েতওঁক ক’েল, “নগৰ তয্াগ কৰাৰ পাছেতই মই িযেহাৱাৈল হাত েমিল প্রাথর্না কিৰম েতিতয়া পৃিথৱী
েয িযেহাৱাৰেহ হয়, এই কথা আপুিন জািনবৈল েমঘ-গজ্জর্ ন বন্ধ হ’ব, আৰু িশলাবৃষ্টিও নহ’ব 30 িকন্তু আপুিন আৰু
আেপানাৰ দাসসকেল েয এিতয়াও ঈশ্বৰ িযেহাৱাক প্রকৃতেত সন্মান কৰা নাই, েসই কথা মই জােনা ”

31 েসই সময়ত শণ সূতাৰ ফুলেবাৰ আৰু যৱ ধান নষ্ট ৈহিছল; কাৰণ যৱ ধানৰ েথাক পুৰঠ ৈহিছল, আৰু শণ সূতাৰ
ফুলেবাৰ ফুিলিছল 32 িকন্তু েঘঁহু আৰু সিৰয়হ নষ্ট নহ’ল কাৰণ েসইেবাৰ ইয়াৰ পাছত েহাৱা শসয্ 33 েমািচেয় েযিতয়া
ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ নগৰ তয্াগ কিৰ েযাৱাৰ পাছত িযেহাৱাৈল হাত েমিল প্রাথর্না কিৰেল, েতিতয়া েমঘ-গজ্জর্ ন আৰু
িশলাবৃষ্টি হ’বৈল বন্ধ হ’ল

34 ফেৰৗেণ েযিতয়া বৰষুণ, িশলাবৃষ্টি, আৰু েমঘ-গজ্জর্ ন বন্ধ েহাৱা েদিখেল, েতিতয়া েতওঁ আৰু েতওঁৰ দাসসকেল
িনজৰ মন পুনৰ কিঠন কিৰ পাপ কিৰেল 35 এইদেৰ িযেহাৱাই েমািচক েকাৱাৰ দেৰ, ফেৰৗণৰ মন কিঠন হ’ল, আৰু
েতওঁ ইস্রােয়লী েলাকসকলক যাবৈল এিৰ িনিদেল

10 অধয্ায়
অষ্টম, নৱম মহামািৰ

1 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম ফেৰৗণৰ ওচৰৈল েযাৱা িমচৰ েদশত েমাৰ শিক্তৰ িচনেবাৰ েদখুৱাবৰ বােব মই
ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ দাস সকলৰ মন কিঠন কিৰেলঁা 2 মই এইদেৰ কৰাৰ কাৰণ এয়াও হয় েয, মই িমচৰীয়া েলাক
সকলক িকদেৰ কেঠাৰ বয্ৱহাৰ কিৰেলঁা, আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত েমাৰ শিক্তৰ িচন িকদেৰ েদখুৱােলঁা এই সকেলা
কথা তুিম েতামাৰ সন্তান আৰু নািত-নািতনীেয়ক সকলক যােত ক’ব পািৰবা ইয়াৰ েযােগিদ েতামােলােক জািনবা েয,
মই িযেহাৱা ”

3 েতিতয়া েমািচ আৰু হােৰাণ ফেৰৗণৰ ওচৰৈল গ’ল, আৰু েতওঁক ক’েল, “ইব্রীয়া সকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইদেৰ
ৈকেছ: ‘তুিম েমাৰ আগত নম্র হবৈল িকমান সময়ৈলেক অমািন্ত ৈহ থািকবা? েমাৰ আৰাধনা কিৰবৰ অেথর্ েমাৰ েলাক
সকলক যাবৈল এিৰ িদয়া 4 িকন্তু তুিম যিদ েমাৰ েলাক সকলক যাবৈল িদয়াত অমািন্ত েহাৱা, েতেনহ’েল শুনা, কাইৈল
েতামাৰ েদশৈল মই কাকতী ফিৰং আিনম

5 েসইেবােৰ েগােটই েদশখন এেনৈক ঢািক ধিৰব েয, েকােনা এজেন মািটও েদখা নাপাব িশলাবৃষ্টিৰ পৰা ৰক্ষা
েপাৱা অৱিশষ্ট গছেবাৰ েসইেবােৰ খাই েপলাব আনিক আেপানােলাকৰ বােব পথাৰত উৎপন্ন েহাৱা সকেলা গেছা খাই
েপলাব 6 আেপানাৰ ঘৰ, আৰু আেপানাৰ দাস সকলৰ ঘৰত, আৰু সকেলা িমচৰীয়ােৰ সকলৰ ঘৰেবাৰ েসই কাকতী
ফিৰেঙেৰ ভিৰ পিৰব ইমান ফিৰং হ’ব েয, আেপানাৰ িপতৃ আৰু আেপানাৰ ওপৰ-িপতৃসকেল েকিতয়াও েতেন ফিৰং
েদখা নাই ” তাৰ পাছত েমািচ ফেৰৗণৰ আগৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই গ’ল

7 েতিতয়া ফেৰৗণৰ দাস সকেল ফেৰৗণক ক’েল, “এই মানুহ জন আমাৈল িকমান িদনৈলেক ফান্দস্বৰূপ ৈহ থািকব?
ইস্রােয়লী েলাকসকল িনজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰবৰ অেথর্ যাবৈল এিৰ িদয়ক িমচৰ েদশখন েয ধ্বংস হ’ল,
এিতয়াৈলেক েসই কথা আপুিন উপলিব্ধ কৰা নাই েন?” 8 েতিতয়া েমািচ আৰু হােৰাণক ফেৰৗণৰ আগৈল পুনৰ মািত
অনা হ’ল, ফেৰৗেণ েতওঁেলাকক ক’েল, “েযাৱা, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কৰা; িকন্তু েকানেবাৰ েলাক
যাব?”

9 েমািচেয় ক’েল, “আিমআমাৰ েডকা, বুঢ়া, িনজৰ িনজৰ লৰা-েছাৱালী, আৰু েমৰ-ছাগ, ছাগলী, গৰুৰ জাকেবাৰেকা
লগত ৈল যাম কাৰণ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ আিম উৎসৱ পালন কিৰব লািগব ” 10ফেৰৗেণ েতওঁেলাকক ক’েল, “িযেহাৱা
েতামােলাকৰ লগত থাকক; িযেহতু মই েতামােলাকক সন্তানসকলৰ ৈসেত যাবৈল এিৰ িদেছঁা, আৰু েচাৱা, েতামােলাকৰ
মন িকছু দুষ্টতােৰ পিৰপূণর্ 11 েসেয় নহব; েকৱল েতামােলাকৰ মাজৰ পুৰুষসকল যাওক, আৰু িযেহাৱাৰ েসৱা কৰক;
িকয়েনা এইদেৰ কৰােটােৱই েতামােলােক িবচািৰেছ ” পাছত ফেৰৗণৰ আগৰ পৰা েমািচ আৰু হােৰানক পিঠয়াই িদয়া
হ’ল
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12 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “কাকতী ফিৰংেবাৰ িমচৰ েদশৈল আিহ, িশলাবৃষ্টিৰ পৰা অৱিশষ্ট থকা তৃণ
আিদ সকেলােক খাবৈল তুিম কাকতী ফিৰঙৰ বােব িমচৰ েদশৰ ওপৰৈল হাত েমলা ” 13 েতিতয়া েমািচেয় িমচৰ
েদশৰ ওপৰৈল িনজৰ লাখুিট দািঙেল, আৰু িযেহাৱাই েসই িদনা িদেন ৰািতেয় েসই েদশৰ ওপৰত পূব ফালৰ পৰা বায়ু
েবাৱােল েযিতয়া ৰািতপুৱা হ’ল, েতিতয়া পূব ফালৰ পৰা অহা বতােহ কাকিত ফিৰংেবাৰ উেৰাৱাই আিনেল

14 তােত ফিৰংেবাৰ সমগ্র িমচৰ েদশৈল আিহল, আৰু িমচৰৰ আটাই অঞ্চলত উপদ্রৱ কিৰেল ইমান েবিছ ফিৰং
পূবর্েত েকিতয়াও েহাৱা নাই, আৰু পুনৰ েকিতয়াও নহ’ব 15 েসই ফিৰংেবােৰ সমগ্র েদশ ছািন ধিৰেল, তােত েদশখন
অন্ধকাৰময় হ’ল েসই ফিৰংেবােৰ েদশৰ সকেলা গছ-গছিন আৰু িশলাবৃষ্টিৰ পৰা অবিশষ্ট থকা গছৰ সকেলা ফলেবাৰ
খােল তােত সমগ্র িমচৰ েদশত এেজাপাও েসউজীয়া গছ জীয়াই নাথািকল, আৰু পথাৰত এেজাপাও গছ-গছিন
নাথািকল

16 েতিতয়া ফেৰৗেণ েমািচ আৰু হােৰাণক েবগাই মািত আিন কেল, “মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা আৰু
েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেলঁা 17 এেতেক িবনয় কেৰঁা, এইবাৰৰ বােব েমাৰ পাপ ক্ষমা কৰা, আৰু েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কৰা, যােত েতওঁ েমাৰ পৰা এই মৃতুয্দায়ক কষ্ট আঁতৰায় ” 18 েতিতয়া েমািচেয় ফেৰৗণৰ
ওচৰৰ পৰা বািহৰৈল গ’ল; আৰু িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল

19 িযেহাৱাই পিশ্চম ফালৰ পৰা অিত প্রবল বতাহ েবাৱাই আিনেল; তােত েসই বতােহ ফিৰংেবাৰ উেৰাৱাই িন চূফ
সাগৰত েপলাই িদেল সমগ্র িমচৰ েদশৰ েকােনা অঞ্চলেত এটাও ফিৰং অৱিশষ্ট নাথািকল 20 িকন্তু িযেহাৱাই ফেৰৗণৰ
মন কিঠন কিৰেল, তােত েতওঁ ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক যাবৈল িনিদেল

21 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “সমগ্র িমচৰ েদশ অন্ধকাৰময় হ’বৈল, তুিম আকাশৰ ফালৈল হাত েমলা;
তােত েসই আন্ধােৰ সমগ্র েদশ গ্রাস কিৰব ” 22 েতিতয়া েমািচেয় আকাশৰ ফালৈল হাত েমিলেল, আৰু সমগ্র িমচৰ
েদশ িতিন িদনৈলেক েঘাৰ অন্ধকাৰময় হ’ল 23 েকােনও ইজেন িসজনক েদখা নাপােল, আৰু িতিন িদনৈলেক েকােনও
িনজৰ ঘৰৰ পৰা েনালাল অৱেশয্ ইস্রােয়লী েলাকসকল বাস কৰা ঠাইত েপাহৰ ৈহ আিছল

24 েতিতয়া ফেৰৗেণ েমািচক মািত আিন ক’েল, “েতামােলাক েযাৱা, িযেহাৱাৰ আৰধনা কৰা ৈগ এেনিক েতামােলাকৰ
পিৰয়াল বগর্ও লগত যাব পািৰব, িকন্তু েতামােলাকৰ েমৰ-ছাগ, ছাগলী, আৰু গৰুৰ জাকেবাৰ ইয়ােতই থািকব লািগব ”
25 িকন্তু েমািচেয় ক’েল, “আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰবৈল আৰু েহাম বিলৰ অেথর্ আপুিন আমাৰ
লগত জীৱ জন্তুেবােৰা িদবই লািগব ” 26 আমাৰ লগত আমাৰ পশুেবােৰা িনশ্চয় যাব; আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আৰধনা
কিৰবৈল আমাৰ পশুেবাৰৰ এটা খুৰাও ইয়াত নাথািকব কাৰণ আিম িকেহেৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰম, েসই িবষেয়
আিম েসই ঠাই েনােপাৱাৈলেক নাজােনা ”

27 িকন্তু িযেহাৱাই ফেৰৗণৰ মন কিঠন কিৰেল, তােত েতওঁ েতওঁেলাকক যাবৈল িনিদেল 28 েতিতয়া ফেৰৗেণ েমািচক
ক’েল, “েমাৰ সনু্মখৰ পৰা গুিচ েযাৱা এটা িবষয়ত সাৱধান হবা, েমাৰ মুখ পুনৰ চাব িনিবচািৰব; িকয়েনা িয িদনাই
েমাৰ মুখ চাবা, েসই িদনাই েতামাৰ মৃতুয্ হ’ব ” 29 েতিতয়া েমািচেয় ক’েল, “আপুিন িনেজই ৈকেছ; মই আেপানাৰ
মুখ পুনৰ নাচাও ”

11 অধয্ায়
েজয্াষ্ঠ পুত্র িবলাক মৃতুয্ েহাৱা িনস্তাৰ-পব্বর্ স্থাপন, আৰু মািনবলগীয়া িবিধ

1 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “মই ফেৰৗণ আৰু িমচৰ েদশৰ ওপৰত আন এক মহামািৰ আিনম তাৰ পাছত েতওঁ
েতামােলাকক ইয়াৰ পৰা যাবৈল এিৰ িদব আৰু অৱেশষত েতওঁ েযিতয়া েতামােলাকক যাবৈল িদব, েতিতয়া েতওঁ
েতামােলাকৰ সকেলােক ইয়াৰ পৰা েখিদ পিঠয়াব 2 েসেয়, প্রিতজন পুৰুষ আৰু মিহলাক িনজৰ িনজৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ
পৰা েতওঁেলাকৰ ৰূপ আৰু েসাণৰ অলঙ্কাৰেবাৰ খুিজ ল’বৈল িনেদর্ শ িদয়া ” 3 িযেহাৱাই িমচৰীয়া েলাকসকলক
ইস্রােয়লী েলাকসকলৈল অনুগ্রহ কিৰবৈল আগ্রহী কৰােল অৱেশয্ িমচৰ েদশত েমািচ, ফেৰৗণৰ দাস আৰু েলাকসকলৰ
দৃষ্টিত অিত আকষর্ণীয় পুৰুষ আিছল

4 েমািচেয় ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘মই মাজ িনশামানত িমচৰ েদশৰ মােজেৰ যাম 5 েতিতয়া িমচৰ েদশৰ
সকেলা প্রথম পুত্রৰ মৃতুয্ হ’ব িসংহাসনত বহা ৰজা ফেৰৗণৰ প্রথম পুত্রৰ পৰা জঁাত ঘৰুৱা দাসীৰ প্রথম পুত্রৈলেক,
আৰু িমচৰ েদশত থকা সকেলা প্রথেম জন্মা পশুেবাৰেৰা মৃতুয্ হ’ব

6 েতিতয়া সমগ্র িমচৰ েদশত এেন ক্রন্দন হ’ব েয, েতেন ক্রন্দন েকিতয়াও েহাৱা নািছল, আৰু পুনৰ েকিতয়াও
নহ’ব 7 িকন্তু িযেহাৱাই েয িমচৰীয়া আৰু ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ মাজত প্রেভদ কেৰ, ইয়াক েযন আেপানােলােক
জািনব পােৰ, েসই বােব ইস্রােয়লী েলাকসকল হওক বা েতওঁেলাকৰ পশুেৱই হওক, েতওঁেলাকৰ অিহেত এটা কুকুেৰও
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নুভুিকব ’ 8 েফৗৰণ, আেপানাৰ সকেলা দাস সকল েমাৰ ওচৰৈল নািম আিহ েমাৰ আগত প্রিণপাত কিৰব েতওঁেলােক
ক’ব, ‘আপুিন আৰু আেপানাক অনুসৰণ কৰা েলাকসকল ওলাই যাওক!’ তাৰ পাছতেহ মই বািহৰৈল ওলাই যাম ”
এই বুিল েতওঁ বৰ েক্রােধেৰ ফেৰৗণৰ ওচৰৰ পৰা ওলাই আিহল

9 িযেহাৱাই েমািচক ৈকিছল, “েমাৰ অদু্ভত লক্ষণ েযন িমচৰ েদশত অিধকৈক েদখুউৱাব পােৰঁা, েসই বােব ফেৰৗেণ
েতামাৰ কথা নুশুিনব ” 10 েমািচ আৰু হােৰােণ ফেৰৗণৰ সাক্ষােত েসই সকেলা অদু্ভত লক্ষণ েদখুৱাইিছল িকন্তু
িযেহাৱাই ফেৰৗণৰ মন কিঠন কিৰিছল, েসই বােব েতওঁ িনজৰ েদশৰ পৰা ইস্রােয়লী েলাকসকলক যাবৈল এিৰ িনিদেল

12 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই িমচৰ েদশত েমািচ আৰু হােৰাণৰ ৈসেত কথা পািতেল েতওঁ ক’েল, 2 “এই মােহই েতামােলাকৰ বােব

মাহৰ আৰম্ভিণ হ’ব; আৰু এই মাহ েতামােলাকৰ কাৰেণ বছৰৰ প্রথম মাহ
3 েতামােলাক সমেবত েহাৱা আৰু ইস্রােয়লী েলাকসকলক েকাৱা, ‘এই মাহৰ দশম িদনা েতওঁেলাক প্রেতয্েক িনজৰ

বােব এটাৈক েমৰ-ছাগ েপাৱািল বা ছাগলী েপাৱািল ল’ব প্রেতয্ক পিৰয়ােল এইদেৰ পিৰয়ালবগর্ৰ বােব এটা েমৰ-ছাগ
েপাৱািল ল’ব 4 েসই েমৰ-ছাগ েপাৱািল েভাজন কিৰবৈল যিদ পিৰয়ালৰ মানুহ তাকৰ হয়, েতেনহেল েতওঁ আৰু
েতওঁৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ সদসয্ৰ সংখয্া অনুসােৰ এটা েমৰ-ছাগ েপাৱািল বা ছাগলীৰ মাংস প্রেতয্ক মানুহৈল েজাৰাৈক
লওক প্রেতয্ক মানুেহ খাব পৰা শিক্ত অনুসােৰ েসই মাংস যােত হয়

5 েতামােলাকৰ েসই েমৰ-ছাগ বা ছাগলী েপাৱািল এবছৰীয়া আৰু িনঘূর্ণী মতা েপাৱািল হ’ব লািগব েতামােলােক তাক
েমৰ-ছাগ বা ছাগলীেবাৰৰ জাকৰ মাজৰ পৰা ল’বা 6 েতামােলােক এই মাহৰ েচৗদ্ধ িদনৈলেক তাক ৰািখবা; তাৰ পাছত
সমেবত ইস্রােয়লী সকেলা েলােক গধূিল পৰত তাক বধ কিৰবা 7 েতামােলােক তাৰ িকছু েতজ ৈল, িয ঘৰেবাৰত মাংস
েভাজন কৰা হ’ব, েসই ঘৰেবাৰৰ দুৱাৰৰ েচৗকাঠৰ দুই দঁািতত, আৰু ওপৰেতা লগাবা 8 েসই ৰািতেয়ই েতামােলােক
প্রথেম জুইত খিৰকাত িদ েসই মাংস খমীৰ িনিদয়া িপঠা আৰু িততা শােকেৰ ৈসেত েভাজন কিৰবা

9 েতামােলােক তাক েকঁচাই, নাইবা পানীত িসজােয়া নাখাবা; তাৰ পিৰৱেতর্ মুৰ, েঠং, আৰু তাৰ িভতৰত থকা অংশই
ৈসেত জুইত খিৰকাত িদেহ খাবা 10 ৰািতপুৱাৈল তাৰ অলেপা অৱিশষ্ট নাৰািখবা িকন্তু ৰািতপুৱাৈল িয অৱিশষ্ট থািকব,
তাক েতামােলােক জুইত পুিৰ ভষ্ম কিৰ িদবা 11 েতামােলােক টঙািলেৰ কঁকাল বািন্ধ, েজাতা িপিন্ধ, আৰু হাতত লাখুিট
ৈল, েবগােবিগৈক তাক েভাজন কিৰবা েসেয় িযেহাৱাৰ িনস্তাৰ-পব্বর্

12 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘মই েসই ৰািতেয়ই িমচৰ েদশৰ মােজিদ ৈগ, িমচৰ েদশত প্রথেম জন্ম েহাৱা মানুহ বা
পশুেৱই হওক, সকেলােক সংহাৰ কিৰম িমচৰীয়াসকলৰ সকেলা েদৱতােক মই দণ্ড িদম মই িযেহাৱা 13 েতামােলােক
িযেবাৰ ঘৰত থাকা, েসইেবাৰ ঘৰত েসই েতেজই েতামােলাকৰ িচন হ’ব; মই েযিতয়া িমচৰ েদশ মই আক্রমণ কিৰম,
েতিতয়া েসই েতজ েদিখ, মই েতামােলাকক অিতক্রম কিৰ এিৰ ৈথ যাম এই মহামািৰেয় েতামােলাকক স্পশর্ নকিৰব
আৰু েতামােলাকক িবনষ্ট নকিৰব 14এই িদন েসঁাৱৰণীয় িদন হ’ব; আৰু েতামােলােক এই িদন িযেহাৱাৰ বােব উৎসৱৰ
িদন বুিল িনশ্চয়ৈক পালন কিৰবা এই িদন পালন কৰােটা েতামােলাকৰ বােব এটা িবধান হ’ব, পুৰুষানুক্রেম িচৰস্থায়ী
িবিধমেত এই িদন েতামােলােক পালন কিৰব লািগব

15 েতামােলােক সাত িদন খমীৰ িনিদয়া িপঠা েভাজন কিৰবা প্রথম িদনাই েতামােলােক িনজৰ ঘৰৰ পৰা খমীৰ দূৰ
কিৰবা িকয়েনা িয েকােনােৱ প্রথম িদনৰ পৰা সপ্তম িদনৈলেক খমীৰ িদয়া িপঠা খাব, েতওঁক ইস্রােয়লৰ পৰা উচ্ছন্ন
কৰা হ’ব 16 প্রথম িদনা েলাক সকল সমেবত ৈহ েমাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্রকৃত হ’ব, আৰু সপ্তম িদনাও েসই এেকদেৰ
েলাকসকল সমেবত হ’ব েসই িদনেবাৰত েকােনা কাম কৰা নহব, েকৱল প্রেতয্েক খাব পৰাৈক ৰন্ধা কাম কিৰব

17এইদেৰ েতামােলােক খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ পব্বর্ পালন কিৰবা; িকয়েনা েসই িদনাই মই েতামােলাকৰ েলাক সকলক,
ৈসনয্ৰ দলক িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ অিনিছেলা এেতেক েতামােলােক পুৰুষানুক্রেম িচৰস্থায়ী িবিধমেত েসই িদন
পালন কিৰবা 18 েতামােলােক বছৰৰ প্রথম মাহৰ েচৗদ্ধ িদনৰ গধুিলেৰ পৰা এৈকশ িদনৰ গধুিলৈলেক খমীৰ িনিদয়া
িপঠােহ েভাজন কিৰবা

19 এই সাত িদনৈলেক েতামােলাকৰ ঘৰেবাৰত খিমৰ েপাৱা নাযাব কাৰণ িবেদশী হওক, বা স্বেদশীেয়ই হওক, িয
েকােনােৱ খিমৰ িদয়া বস্তু খাব, েতওঁক ইস্রােয়লৰ সমাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব 20 েতামােলােক খিমৰ িদয়া েকােনা
বস্তুেৱই নাখাবা েতামােলােক িয ঠাইেত বাস কৰা েসই সকেলা ঠাইত, খমীৰ িনিদয়া িপঠােহ খাবা’ ”

21 েতিতয়া েমািচেয় ইস্রােয়লৰ সকেলা পিৰচাৰকক মািত আিনেল আৰু েতওঁেলাকক ক’েল, েতামােলােক িনজৰ
িনজৰ পিৰয়ালৰ েলাকক পযর্াপ্ত পিৰমােণ েখাৱাবৈল েভৰাৰ জাকৰ পৰা েপাৱািল বািছ লবা আৰু িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিলৰ
বােব তাক কািটবা 22 তাৰ পাছত এেচাব বন এেকাচা ৈল, পাত্রেটাত থকা েতজত জুবুিৰয়াবা েসই েতজ পাত্রৰ পৰা
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ৈল দুৱাৰৰ েচৗকাঠৰ ওপৰত আৰু দুই দঁািতৰ কাঠত লগাবা ৰািতপুৱাৈলেক েতামােলাকৰ েকােনও িনজৰ িনজৰ ঘৰৰ
দুৱাৰৰ বািহৰ নহবা

23 িকয়েনা িযেহাৱাই িমচৰীয়া সকলক আক্রমণ কিৰবৰ বােব, েতামােলাকৰ ওচেৰিদ গমন কিৰব েযিতয়া েতওঁ
দুৱাৰৰ েচৗকাঠৰ ওপৰত, আৰু েচৗকাঠৰ দুই দঁািতত েসই েতজ েদিখব, েতিতয়া িযেহাৱাই েসই দুৱাৰ এিৰ যাব, আৰু
েতামােলাকক আক্রমণ কিৰবৰ বােব, আেপানােলাকৰ ঘৰত আক্রমণকাৰীক েসামাবৈল িনিদব

24 েতামােলােক আৰু েতামােলাকৰ সন্তান সকেলও িচৰকালৈলেক পালন কিৰবলগীয়া িবিধ বুিল, এই ৰীিত পালন
কিৰ থািকব 25 িযেহাৱাই িনজৰ প্রিতজ্ঞাৰ দেৰ েতামােলাকক িয েদশ িদব, েসই েদশত েযিতয়া েতামােলাক েসামাবা,
েতিতয়াও েতামােলােক এই উপসনাৰ কাযর্ কিৰ থািকব

26 েযিতয়া েতামােলাকৰ সন্তান সকেল সুিধব “এই উপসনাৰ অথর্ িক,” 27 েতিতয়া েতামােলােক ক’বা, ‘িযেহাৱাই
িমচৰীয়ােলাকক আক্রমণ কেৰঁােত িমচৰত থকা ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ ঘৰেবাৰ এিৰ ৈথ ৈগিছল, এই দেৰই েতওঁ
ইস্রােয়লৰ ঘৰেবাৰ িনস্তাৰ কিৰিছল, েসইেয় িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ কৰা এেয় িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিলদান’ ” েতিতয়া েলাকসকেল
মূৰ েদঁাৱাই িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰেল 28 ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল েসেয় িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক িদয়া আজ্ঞাৰ
দেৰই কিৰেল

29 মাজ িনশা িসংহাসনত বহা ফেৰৗণৰ েজষ্ঠ পুত্রৰ পৰা বন্দীশালত থকা েলাকৰ বৰ পুত্রৈলেক িমচৰ েদশত প্রথেম
জন্মা সকেলােলাক আৰু পশুেবাৰৰ প্রথেম জন্মােবাৰেকা আক্রমণ কিৰেল 30 েসেয় ফেৰৗণ, েতওঁৰ দাসেবাৰ আৰু
িমচৰৰ সকেলােলাক ৰািতেয়ই উিঠল িমচৰত েসেয় মহাক্রন্দন হ’ল; কাৰণ এেন এটা ঘৰ নািছল য’ত প্রথমা জন্মা
পুএৰ মৃতুয্ েহাৱা নািছল

31 ৰািতেয়ই ফেৰৗেণ েমািচ আৰু হােৰাণক মািত আিন ক’েল, “উঠা, েতামােলাক আৰু ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাক
েমাৰ প্রজাসকলৰ মাজৰ পৰা বািহৰ ৈহ েযাৱা েতামােলােক েকাৱাৰ দেৰই িযেহাৱাৰ আৰধনা কৰা 32 েতামােলােক
েকাৱাৰ দেৰই িনজৰ িনজৰ েভৰা, ছাগলী, আৰু েতামােলাকৰ জাকেবাৰেকা ৈল েযাৱা; আৰু েমােকা আশীব্বর্াদ কিৰ
েযাৱা ” 33 েতিতয়া িমচৰীয়া েলাকসকেল শীেঘ্র ইস্রােয়লী েলাকসকলক েদশৰ পৰা পঠাবৰ বােব ততাৈতয়া লগােল;
কাৰণ েতওঁেলােক ক’েল, “আিম সকেলা মৃত েলাক ”

34 েসেয় েলাকসকেল খমীৰ িনিদয়াৈক িনজৰ িনজৰ আটাগুিড় ল’েল েতওঁেলােক িনজৰ িনজৰ সনা পাত্র গাৰ
কােপাৰত বািন্ধৈল, িনজৰ িনজৰ কান্ধত ল’েল 35 তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল েমািচেয় েকাৱাৰ দেৰই কিৰেল
েতওঁেলােক িমচৰীয়া েলাকসকলৰ পৰা েসাণ আৰু ৰূপৰ অলঙ্কাৰ, আৰু বস্ত্রও খুিজ ল’েল 36 িযেহাৱাই িমচৰীয়া
েলাকসকলৰ আগত ইস্রােয়লী েলাকসকলক অনুগ্রহপ্রাপ্ত কিৰেল েসেয় েতওঁেলােক েখাজাৰ দেৰই েতওঁেলাকক
িদেল; এইদেৰ েতওঁেলােক িমচৰীয়ােলাক সকলক লুট কিৰেল

িমচৰৰ পৰা ইস্রােয়ল েলাকৰ প্রস্থান নানা িবিধ
37 ইস্রােয়লী েলাকসকল ৰািমেচচৰ পৰা চুেক্কাতৈল যাত্রা কিৰ গ’ল মিহলা আৰু সন্তানৰ ওপিৰও েতওঁেলাকৰ ছয়

লাখমান পদািতক পুৰুষ আিছল 38 ইয়াৰ উপিৰও অনা ইস্রােয়লী বহুেলাক,েতওঁেলাকৰ েভৰা, ছাগলী আিদ কিৰ বহুেতা
পশুেৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ লগত ৈগিছল 39 তাৰ পাছত, েতওঁেলােক িমচৰৰ পৰা অনা খমীৰ িনিদয়া আটাগুিড়েৰ িপঠা
যুগুত কিৰেল েসইেবাৰত খমীৰ িদয়া নািছল, কাৰণ েতওঁেলাকক িমচৰৰ পৰা েখদাই িদয়া হ’ল, েসেয় েখাৱা যুগুত
কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁেলােক পলম কিৰব েনাৱািৰেল 40 ইস্রােয়লী েলাকসকল িমচৰ েদশত প্রবাসী ৈহ চািৰশ িত্রশ বছৰ
আিছল

41 চািৰশ িত্রশ বছৰৰ েশষৰ িদনা, িযেহাৱাৰ বািহনীৰ সকেলা দল িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ ৈহ আিহিছল 42 িযেহাৱাই
িমচৰ েদশৰ পৰা েতওঁেলাকক বািহৰ কিৰ অনাৰ কাৰেণ, েসই ৰািত েতওঁেলাক সজাগ ৈহ আিছল েসই ৰািত িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশ পালন কৰা ৰািত বুিল ইস্রােয়লৰ সকেলা েলােক পুৰুষানুক্রেম পালন কেৰ

43 িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল, “িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিলৰ িবিধ এই: েকােনা িবেদশী েলােক ইয়াক েভাজন
কিৰব েনাৱািৰব 44 অৱেশয্ ইস্রােয়লী েলাকৰ প্রিতজন ধন িদ িকনা বন্দীক* যিদ চুন্নৎ কৰা ৈহেছ, েতিতয়া েতেৱঁা
েভাজন কিৰব পািৰব 45 িকন্তু িবেদশী সকল আৰু ভাড়া কিৰ অনা দাস সকেল ইয়াক খাব েনাৱািৰব 46 আহাৰ
এেকটা ঘৰেত েভাজন কিৰবই লািগব েসই মাংসৰ অলেপা ঘৰৰ বািহৰৈল িনিনবা, আৰু তাৰ এডাল হােড়া েনভািঙবা

47 ইস্রােয়লৰ েগােটই সমােজ তাক পালন কিৰব 48 েতামাৰ লগত বাস কৰা েকােনা িবেদশী েলােক যিদ িযেহাৱাৰ
িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰব েখােজ, েতেন্ত েতওঁৰ পিৰয়ালৰ সকেলা পুৰুেষ চুন্নৎ কিৰব লািগব েতিতয়ােহ েতওঁ আিহ
* 12 অধয্ায়:44 বন্দীক ক্রীতদাসক
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তাক পালন কিৰব পািৰব েতওঁ েদশত জন্ম েহাৱা েলাকৰ িনিচনা হ’ব অৱেশয্ চুন্নৎ েনােহাৱা েকােনা েলােক ইয়াক
েভাজন কিৰব নালােগ ”

49 েদশত জন্ম েহাৱা েলাকৰ বােব, আৰু েতামােলাকৰ মাজত বাস কৰা িবেদশী েলাকৰ কাৰেণও এেকটা িবিধেয়ই
হ’ব 50 েসেয় ইস্রােয়লৰ সকেলা েলােক িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰই কিৰেল 51 এইদেৰ
িযেহাৱাই েসই িদনাই ইস্রােয়লৰ েলাক সকলক ৈসনয্ৰ দেলেৰ ৈসেত িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল

13 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই েমািচৰ ৈসেত কথা পািত ক’েল, 2 “ইস্রােয়লৰ েলাক সকলৰ মানুহেৰই হওক বা পশুেৰই হওক, সকেলা

প্রথম গভর্ ফল েমাৰ উেদ্দেশ উৎসগর্ কৰা প্রথেম জন্মা সকেলা েমােৰই ”
3 েমািচেয় েলাকসকলক ক’েল, “েতামােলােক বন্দী-ঘৰস্বৰূপ িমচৰৰ পৰা ওলাই অহা এই িদন েসঁাৱৰণ কিৰবা;

কাৰণ িযেহাৱাই েতওঁৰ বাহু-বেলেৰ আেপানােলাকক েসই ঠাইৰ পৰা উিলয়াই আিনেল খমীৰ িদয়া িপঠা আৰু েভাজন
কৰা নহব 4 আবীব মাহৰ এই িদনাই েতামােলাক িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ ৈহ আিহলা 5 কনানীয়া, িহত্তীয়া, ইেমাৰীয়া,
িহব্বীয়া আৰু িযবুচীয়া েলাকসকলৰ িয েদশ েতামােলাকক িদবৈল, িযেহাৱাই েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ আগত
প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই গাখীৰ আৰু েমৗ ৈব থকা েদশত, েযিতয়া েতওঁ েতামােলাকক সুমুৱাব, েতিতয়া েতামােলােক এই
মাহত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ আৰাধনাৰ কাযর্ কিৰবা

6 সাত িদনৈলেক খমীৰ িনিদয়া িপঠা েভাজন কিৰবা; আৰু সপ্তম িদনেটা িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসৱৰ িদন হ’ব
7 েসই সাত িদন িনশ্চয়ৈক খমীৰ িনিদয়া িপঠা েভাজন কিৰব লািগব; েতামােলাকৰ মাজত খমীৰ িদয়া েকােনা িপঠা যােত
েদখা েপাৱা নাযাওক এেনিক েতামােলাকৰ চািৰও সীমাৰ িভতৰেতা খমীৰ েদখা েপাৱা নাযাওক

8 েসই িদনা েতামােলােক আেপানােলাকৰ সন্তান সকলক ক’বা, ‘েযিতয়া িমচৰৰ পৰা আিম ওলাই আিহেলঁা, েতিতয়া
িযেহাৱাই আমাৰ বােব িয কিৰিছল, েসই কাযর্ৰ কাৰেণ এইদেৰ কৰা ৈহেছ ’ 9 এেয় উদ্ধাৰ েসঁাৱৰণৰ বােব েতামােলাকৰ
হাত আৰু কপালত থাকক িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা েতামােলাকৰ কথাত থাকক, িকয়েনা েতামােলাকৰ হাত, আৰু কপালত
এই মুিক্ত েসঁাৱৰণীয় ৈহ থািকব িকয়েনা িযেহাৱাই বাহুবেলেৰ িমচৰৰ পৰা েতামােলাকক বািহৰ কিৰ আিনেল 10 এই
েহতুেক েতামােলােক প্রেতয্ক বছেৰ এই সময়ত, এই িবিধ পালন কিৰবা

11 িযেহাৱাই েতামাক আৰু েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকলক িদয়া প্রিতজ্ঞা অনুসােৰ, েযিতয়া েতামাক কনানীয়া সকলৰ
েদশত আিন েসামুৱাব, 12 েতিতয়া েতামােলাকৰ প্রেতয্কেৰ প্রথেম জন্ম েহাৱা সন্তান আৰু েতামােলাকৰ জীৱ জন্তুৰ
প্রথেম জন্মা পশু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পৃথক কিৰবা প্রথেম জন্মা সকেলা পুৰুষ আৰু মতাপশু িযেহাৱাৰ হ’ব 13প্রেতয্ক
প্রথেম জন্মা গাধ এটা েমৰ-ছাগ েপাৱািল িদ মুক্ত কিৰব যিদ মুক্ত নকেৰ, েতেন্ত তাৰ িডিঙ ভািঙব; িকন্তু েতামােলাকৰ
পুত্রসকলৰ মাজত প্রথেম জন্মা পুত্র েতামােলােক িনশ্চয় িকিন মুক্ত কিৰব লািগব ”

14পাছত েতামােলাকৰ পুত্রই েযিতয়া ‘ইয়াৰ অথর্ িক’ বুিল সুিধব?’ েতিতয়া তুিম তাক ক’বা েয, “িযেহাৱাই বাহুবেলেৰ
িমচৰৰ বন্দী ঘৰৰ পৰা আমাক উিলয়াই আিনেল 15 েযিতয়া ফেৰৗেণ আমাক এিৰ িদবৈল মন কিঠন কিৰেল, েতিতয়া
িযেহাৱাই িমচৰ েদশত, মানুহৰ প্রথেম জন্মা পুত্র আৰু পশুৰ প্রথেম জগা মতাপশু সকেলােক বধ কিৰেল এই েহতুেক,
মই পশুেবাৰৰ প্রথেম জন্মা মতা পশু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কেৰঁা; েসই বােব মই েমাৰ প্রথেম জন্মা পুত্রক িকিন
ৈল মুক্ত কেৰঁা ’ 16 এেয় েতামােলাকৰ হাত, আৰু কপালত েসঁাৱৰণী স্বৰূেপ থািকব িকয়েনা িযেহাৱাই বাহুবেলেৰ
আমাক িমচৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল ”

ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল চূফ সাগৰ পাৰ ৈহ েযাৱা ফেৰৗণৰ ৈসেনয্সমূহৰ িবনাশ
17ফেৰৗেণ েযিতয়া েলাকসকলক যাবৈল এিৰ িদেল, েতিতয়া পেলষ্টীয়াসকলৰ েদেশেৰ বাট চমু আিছল যিদও, ঈশ্বেৰ

েতওঁেলাকক েসই বােটিদ িনিনেল িকয়েনা ঈশ্বেৰ ক’েল, “হয়েতা যুদ্ধৰ সনু্মিখন হ’েল েলাকসকেল মন সলিন কিৰ
িমচৰৈল উভিট যাব ” 18 েসেয় ঈশ্বেৰ েলাকসকলক মৰুভুিমৰ মােজেৰ চূফ সাগৰৈলেক ৈল গ’ল ইস্রােয়লী েলাক
সকেল যুদ্ধৰ বােব সুসিজ্জত ৈহ িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই গ’ল

19 েমািচেয় েযােচফৰ অিস্থেকা িনজৰ লগত ল’েল; িকয়েনা েযােচেফ ইস্রােয়লী েলাকসকলক শপত খুৱাই ৈকিছল,
“ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক িনশ্চয় উদ্ধাৰ কিৰব আৰু আেপানােলােক েতিতয়া েমাৰ অিস্থক আেপানােলাকৰ লগত ৈল
যাব ” 20 ইস্রােয়লী েলাকসকেল চুেক্কাতৰ পৰা যাত্রা কিৰ, মৰুপ্রান্তৰ দঁািতত থকা এথমত তমু্ব তিৰেল 21 েতওঁেলােক
িদেন-ৰািতেয় যাত্রা কিৰবৈল িযেহাৱাই িদনত েতওঁেলাকক েমঘ-স্তম্ভ, আৰু ৰািত েপাহৰ িদবৈল অিগ্ন-স্তম্ভেৰ েতওঁেলাকৰ
আেগ আেগ ৈগিছল 22 িযেহাৱাই েলাকসকলৰ আগৰ পৰা িদনত েমঘ-স্তম্ভ, আৰু ৰািত অিগ্নস্তম্ভ আঁতৰ নকিৰেল
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14 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল: 2 “ইস্রােয়লী েলাক সকলক েকাৱা েয, েতওঁেলাক ঘূিৰ বাল-চেফানৰ সনু্মখত,

িমগেদাল আৰু সাগৰৰ মাজত, পী-হহীেৰাতৰ আগত তমু্ব তিৰব েতামােলােক পী-হহীৰতৰ িবপৰীেত থকা সাগৰৰ দঁািতত
তমু্ব তিৰবা 3 ফেৰৗেণ ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ িবষেয় এই দেৰ ক’ব, ‘েতওঁেলােক েদশৰ মাজত িবচৰণ কিৰ ফুিৰেছ,
আৰু েতওঁেলাক মৰুভূিমত আৱদ্ধ ৈহ আেছ ’

4 মই ফেৰৗণৰ মন কিঠন কিৰম; আৰু েতওঁ েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ আিহব মই ফেৰৗণৰ আৰু েতওঁৰ
সকেলা ৈসনয্ সমূহৰ বােব েগৗৰৱািন্বত হ’ম িমচৰীয়া সকেল জািনব েয, মই িযেহাৱা ” েসেয় ইস্রােয়লী েলাক সকেল
েতওঁেলাকক িনেদর্ শ িদয়াৰ দেৰ তমু্ব তিৰেল 5 ইস্রােয়লী েলাকসকল পলাই গ’ল বুিল িমচৰৰ ৰজাক জেনাৱাৰ পাছত
ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ দাসেবাৰৰ মন ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ হ’ল েতওঁেলােক ক’েল, “আমাৰ বন্দীকামৰ পৰা
ইস্রােয়লী েলাকসকলক এিৰ িদ আিম িক কাম কিৰেলঁা?”

6 েতিতয়া েফৗৰেণ িনজৰ ৰথ সাজু কিৰেল, আৰু িনজৰ ৈসনয্ সকলক েতওঁৰ লগত ল’েল 7 েতওঁ মেনানীত ছশ
ৰথ, আৰু িমচৰৰ আন সকেলা ৰথ, আৰু েসই সকেলােবাৰৰ ওপৰত িনযুক্ত েসনাপিত সকলেকা ল’েল 8 িযেহাৱাই
িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ মন কিঠন কিৰেল, তােত েতওঁ ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ পােছ পােছ েখিদ গ’ল েতিতয়া ইস্রােয়লী
েলাকসকেল িযেহাৱাৰ জয়ধ্বিন কিৰ ওলাই ৈগিছল 9 িকন্তু িমচৰীয়া েলাক সকেল েঘঁাৰা, ৰথ, অশ্বােৰাহী, আৰু ৈসনয্ৰ
ৈসেত েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ গ’ল বাল-চেফানৰ সনু্মখত পী-হহীেৰাতৰ ওচৰৰ সাগৰৰ দঁািতত ইস্রােয়লী
েলাকসকেল তমু্ব তিৰ থকা ঠাইত, েতওঁেলােক আগিচ ধিৰেল

10 ফেৰৗণ েযিতয়া ওচৰ চািপ আিহল, েতিতয়া ইস্রােয়লী েলাকসকেল েতওঁেলাকক চাই আচিৰত হ’ল েতওঁেলাকৰ
পােছ পােছ িমচৰীয়া সকল আিহ আিছল; তােত ইস্রােয়লী েলাকসকেল অিতশয় ভয় কিৰ িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত
কিৰেল 11 েতওঁেলােক েমািচক ক’েল, “িমচৰত ৈমদাম নাই েন েয, আিম মৰুভূিমত মিৰবৈল, আপুিন আমাক ইয়াৈল
আিনেল? আপুিন আমাক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই আিন, আমাৈল িকয় এেনকুৱা বয্ৱহাৰ কিৰেছ? 12 আিম িমচৰেত
আেপানাক এই কথা েকাৱা নািছেলঁা েন? আিম আেপানাক ৈকিছেলঁা, ‘আমাক িমচৰীয়া সকলৰ বন্দীকাম কিৰবৈল
অকেল এিৰ িদয়ক? িকয়েনা মৰুভূিমত মৰাতৈক িমচৰীয়া সকলৰ বন্দীকাম কৰাই আমাৰ পেক্ষ ভাল আিছল ’ ”

13 েমািচেয় েলাকসকলক ক’েল, “ভয় নকিৰ িনৰেৱ থাকা; আৰু চাওক, িযেহাৱাই আিজ েতামােলাকৈল পিৰত্রাণৰ
কাযর্ িসদ্ধ কিৰব কাৰণ িয িমচৰীয়া সকলক আিজ েতামােলােক েদিখছা, েতওঁেলাকক পুনৰ েকিতয়াও েনেদিখবা
14 িযেহাৱাই েতামােলাকৰ বােব যুদ্ধ কিৰব; আৰু আেপানােলাক েকৱল িনৰেৱ থাকা ”

15 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম েমাৈল িকয় কাতেৰািক্ত কিৰছা? ইস্রােয়লী েলাকসকলক আগুৱাই
যাবৈল েকাৱা 16 তুিম েতামাৰ লাখুিট তুিল, সাগৰৰ ওপৰৈল েতামাৰ হাত েমলা, আৰু সাগৰক দুভাগ কৰা; তােত
ইস্রােয়লী েলাকসকেল সাগৰৰ মােজেৰ শুকান বােটিদ যাব পািৰব 17 েচাৱা মই িমচৰীয়া সকলৰ মন কিঠন কিৰম;
তােত েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ যাব মই ফেৰৗণ, েতওঁৰ সকেলা ৰথ ও অশ্বােৰাহী আৰু ৈসনয্ সকলৰ
দ্বাৰাই েগৗৰৱািন্বত হ’ম 18 েতিতয়া ফেৰৗণ, েতওঁৰ ৰথ, আৰু অশ্বােৰাহী সকলৰ দ্বাৰাই মই েগৗৰৱািন্বত হ’েল, মেয়ই
েয িযেহাৱা, এই কথা িমচৰীয়া সকেল জািনব ”

19 ঈশ্বৰৰ িয দূত ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ আেগ আেগ ৈগিছল, েতওঁ েতওঁেলাকৰ আগৰ পৰা আঁতিৰ পাছফালৈল
গ’ল েমঘ-স্তম্ভ েতওঁেলাকৰ আগৰ পৰা আঁতিৰ ৈগ েতওঁেলাকৰ পাছফােল িস্থৰ হ’ল 20 েমঘ-স্তম্ভ িমচৰীয়া ৈসনয্
সকল আৰু ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ তমু্বৰ মাজৈল আিহল েসেয় িমচৰীয়া েলাকসকলৰ বােব অন্ধকাৰময় েমঘ হ’ল,
িকন্তু ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ বােব ৰািত েপাহৰ িদওঁতা হ’ল তােত ওেৰ ৰািত ইদেল িসদলৰ ওচৰ চািপব েনাৱািৰেল

21 েমািচেয় সাগৰৰ ওপৰত েতওঁৰ হাত েমিলেল িযেহাৱাই েসই েগােটই িনশা পূব ফালৰ প্রবল বতােহেৰ সাগৰ
েহঁােহাকাই িন, তাক শুকান ভূিম কিৰেল এইদেৰ পানী দুভাগ কৰা হ’ল 22 েতিতয়া ইস্রােয়লী েলাকসকল শুকান
বােটিদ সাগৰৰ মােজৈল গ’ল েতওঁেলাকৰ েসঁাফােল আৰু বাওঁফােল জল সমূহ েতওঁেলাকৈল েদৱাল স্বৰূপ হ’ল

23 িমচৰীয়া সকেল েতওঁেলাকক েখিদ গ’ল ফেৰৗণৰ সকেলা েঘঁাৰা, ৰথ, আৰু অশ্বােৰাহী িবলাক েতওঁেলাকৰ
পােছ পােছ সাগৰৰ মাজৈল েসামাই গ’ল 24 িকন্তু েদাকেমাকালীেত িযেহাৱাই অিগ্নস্তম্ভ আৰু েমঘ-স্তম্ভৰ মাজৰ পৰা
িমচৰীয়া ৈসনয্ সকলৈল চাই, িমচৰীয়া ৈসনয্ সকলক বয্াকুল কিৰেল 25 িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ ৰথৰ চকা েসােলাকােল,
আৰু অশ্বােৰাহী িবলােক অিত কেষ্টেৰ ৰথ চলােল েসেয় িমচৰীয়া সকেল ক’েল, “আহঁা, আিম ইস্রােয়লৰ সনু্মখৰ পৰা
পলাওহঁক; িকয়েনা িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ ফলীয়া ৈহ, আমাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেছ ”

26 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “িমচৰীয়া সকল, েতওঁেলাকৰ ৰথ আৰু অশ্বােৰাহী িবলাকৰ ওপৰৈল েযন
পুনৰায় জল সমূহ আিহব, তাৰ বােব তুিম সাগৰৰ ওপৰৈল েতামাৰ হাত েমলা ” 27 েসেয় েমািচেয় সাগৰৰ ওপৰৈল হাত
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েমিলেল, আৰু েযিতয়া ৰািতপুৱা হ’ল, েতিতয়া সাগৰ পুনৰ স্বাভািৱক ৰূপত আিহল িমচৰীয়া সকেল সাগৰৈল েসামাই
যাওঁেত, িযেহাৱাই িমচৰীয়া সকলক সাগৰৰ মাজত েপলােল 28 জল সমূহ উভিট আিহ েফৗৰণৰ ৰথ, অশ্বােৰাহী আৰু
েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ সাগৰত েসােমাৱা ফেৰৗণৰ সকেলা ৈসনয্ পানীেয় ঢািক ধিৰেল তােত েতওঁেলাকৰ েকােনা
জীয়াই নাথািকল

29 ইস্রােয়লী েলাকসকল সাগৰৰ মােজিদ শুকান বােটেৰ গ’ল; আৰু েতওঁেলাকৰ েসঁাফােল আৰু বাওঁফােল জল
সমূহ েতওঁেলাকৈল েদৱাল স্বৰূপ হ’ল 30 এইদেৰ েসই িদনা িযেহাৱাই িমচৰীয়া সকলৰ হাতৰ পৰা ইস্রােয়লক পিৰত্রাণ
কিৰেল ইস্রােয়লী েলাকসকেল িমচৰীয়া সকলৰ মৃতেদহ সাগৰৰ তীৰত পিৰ থকা েদিখেল 31 ইস্রােয়লী েলাক সকেল
েযিতয়া িমচৰীয়া সকলৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ মহা পৰাক্রম েদিখেল, েতিতয়া েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ কিৰেল,আৰু
েতওঁেলােক িযেহাৱা আৰু েতওঁৰ দাস েমািচক িবশ্বাস কিৰেল

15 অধয্ায়
চূফ সাগৰৰ দঁািতত েগাৱা েমািচৰ গীত

1 তাৰ পাছত েমািচ আৰু ইস্রােয়লী েলাকসকেল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এই স্তুিত গীত গাইিছল; েতওঁেলােক এইদেৰ
গাইিছল,
“মই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গান কিৰম, িকয়েনা েতওঁ মহা জেয়েৰ েগৗৰৱািম্বত হ’ল;
েতওঁ েঘঁাৰা আৰু অশ্বােৰাহী সমূদ্রত েপলােল
2 িযেহাৱা েমাৰ বল আৰু গান;
েতওঁ েমাৰ পিৰত্রাণকত্তর্ া হ’ল;
েতওঁ েমাৰ ঈশ্বৰ, আৰু মই েতওঁৰ প্রশংসা কিৰম;
েতওঁ েমাৰ িপতৃেৰা ঈশ্বৰ, আৰু মই েতওঁৰ প্রশংসা কিৰম
3 িযেহাৱা পৰাক্রমী বীৰ;
িযেহাৱা েতওঁৰ নাম
4 েতওঁ ফেৰৗণৰ ৰথ আৰু ৈসনয্ সমূহক সমুদ্রত েপলােল
েফৗৰণৰ মেনানীত েসনাপিতসকল চূফ সাগৰত ডুিবল
5 জল সমূেহ েতওঁেলাকক ঢািক ধিৰেল;
িশলৰ দেৰ েতওঁেলাক অগাধ জলৰ ত’লৈল গ’ল
6 েহ িযেহাৱা, আেপানাৰ েসঁা হাত, পৰাক্রমত মিহমািন্বত হ’ল;
েহ িযেহাৱা, আেপানাৰ েসঁা হােত শত্রুক গুিড় কিৰেছ
7 আপুিন আেপানাৰ মহান মিহমােৰ আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ উঠােবাৰক িবনষ্ট কিৰেল
আপুিন পেঠাৱা আেপানাৰ েক্রাধািগ্নেয়; েতওঁেলাকক নৰাৰ দেৰ গ্রাস কিৰেছ
8 আেপানাৰ িনশ্বাসেত জল সমূহ সূ্তপাকৃত হ’ল;
ৈব েযাৱা জল সমূেহা সূ্তপাকৃত হ’ল;
সমুদ্রৰ অগাধ জল সাগৰৰ অন্তৰ ভাগত েগাট বািন্ধেল
9 শত্রুেৱ ৈকিছল, ‘মই পােছ পােছ েখিদ যাম, মই আগ েভিট ধিৰম, মই লুটদ্রবয্ ভগাই ল’ম;
েমাৰ হািবয়াহ েতওঁেলাকৰ ওপৰত পূৰ হ’ব;
মই তেৰাৱাল উিলয়াম, েমাৰ হােত েতওঁেলাকক সংহাৰ কিৰব ’
10 িকন্তু আপুিন আেপানাৰ বায়ুেৰ ফু িদলত সাগেৰ েতওঁেলাকক ঢািক ধিৰেল;
েতওঁেলাক সীহৰ দেৰ মহাজলত ডুব গ’ল
11 েহ িযেহাৱা, েদৱতােবাৰৰ মাজত আেপানাৰ তুলয্ েকান?
পিবত্রতাত আেপানাৰ দেৰ মিহমািন্বত েকান?
প্রশংসাত েগৗৰৱািম্বত, আচিৰত কমর্ কেৰঁাতা েকান?
12 আপুিন আেপানাৰ েসঁা হাত েমিলেল,
আৰু পৃিথৱীেয় েতওঁেলাকক গ্রাস কিৰেল
13 আপুিন উদ্ধাৰ কৰা েলাকসকলক আেপানাৰ দয়ােৰ চলাই আিনেছ;
আপুিন আেপানাৰ পৰাক্রেমেৰই েতওঁেলাকক আেপানাৰ পিবত্র িনবাসৈল ৈল ৈগেছ
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14 েলাকসকেল শুিনব আৰু েতওঁেলাক কঁিপ উিঠব;
পেলষ্টিয়া েলাকসকলক ত্রােস েবিৰ ধিৰেছ ”
15 েতিতয়া ইেদামৰ প্রধান েলাকসকেল ভয় কিৰেল;
েমাৱাবৰ ৈসনয্ সকল কঁিপ উিঠল;
কনান-বাসী সকেলােৱই িদশহাৰা ৈহ গ’ল
16 ভয় আৰু ত্রােস েতওঁেলাকক েবিৰ ধিৰেল;
আেপানাৰ বাহুবলৰ শিক্তৰ কাৰেণ েতওঁেলাক িশলৰ দেৰ নীৰৱ ৈহ ৰ’ল;
েহ িযেহাৱা, আেপানাৰ েলাকসকল পাৰ েনােহাৱাৈলেক;
আপুিন উদ্ধাৰ কৰা েলাকসকল পাৰ েনােহাৱাৈলেক
17 আপুিন েতওঁেলাকক আিনব আৰু আেপানাৰ অিধকাৰ কৰা পাহাৰত স্থাপন কিৰব,
েহ িযেহাৱা, আপুিন িনবাস কিৰবৈল যুগুত কৰা ঠাই,
েহ প্রভু, িয ধমর্ধাম আপুিন িনজৰ হােতেৰ িনম্মর্াণ কিৰেল,

18 িযেহাৱাই সদা-সব্বর্দায় ৰাজত্ব কিৰব ”
19কাৰণ ফেৰৗণৰ ৰথ আৰু অশ্বােৰাহীৰ ৈসেত েঘঁাৰােবাৰ সমুদ্রৰ মাজত েসামাল িযেহাৱাই সমুদ্রৰ জল েতওঁেলাকৰ

ওপৰৈল উভটাই আিনেল িকন্তু ইস্রােয়লী েলাকসকল হ’েল, সমুদ্রৰ মােজিদ শুকান বােটিদ গুিছ গ’ল 20 েতিতয়া
হােৰাণৰ বােয়ক িমিৰয়ম ভাববািদনীেয় েতওঁৰ হাতত খঞ্জিৰ ল’েল; আৰু েতওঁৰ পােছ পােছ আন আন মিহলাসকেলও
হাতত খঞ্জিৰ ৈল, নািচ নািচ ওলাই গ’ল 21 িমিৰয়েম েতওঁেলাকৰ আগত গীত গােল,
“েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গান কৰা, িকয়েনা েতওঁ মহা-েগৗৰৱািম্বত হ’ল;
েতওঁ েঘঁাৰা আৰু অশ্বােৰাহীক সমুদ্রত েপলাই িদেল ”

চূফ সাগৰৰ তীৰৰ পৰা ইস্রােয়লৰ যাত্রা বটা চৰাই আৰু মান্না িদয়া
22তাৰ পাছত েমািচেয় ইস্রােয়লী েলাকসকলক চূফ সাগৰৰ তীৰৰ পৰা যাত্রা কিৰবৈল িদেল, েতওঁেলােক চূৰ মৰুভূিমৰ

মােজেৰ যাত্রা কিৰ গ’ল েতওঁেলােক েসই মৰুভূিমৰ মােজেৰ িতিন িদনৰ বাট গ’ল, আৰু েসই ঠাইত পানী িবচািৰ
নাপােল 23 তাৰ পাছত েতওঁেলােক মাৰা ৈগ পােল, আৰু মাৰাত থকা পানী িততা েহাৱাৰ বােব, েতওঁেলােক পান কিৰব
েনাৱািৰেল; েসেয় েতওঁেলােক েসই ঠাইৰ নাম মাৰা* ৰািখেল

24 েসই কাৰেণ েলাকসকেল েমািচক অিভেযাগ কিৰ ক’েল, “আিম িক পান কিৰম?”
25 েতিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল, আৰু িযেহাৱাই েতওঁক এেজাপা গছ েদখুৱােল েতওঁ তােক

আিন পানীত েপলাই িদেল, আৰু পানী খাবৈল িমঠা হ’ল েসই ঠাইেত িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ অেথর্ এটা কেঠাৰ িবিধ
আৰু শাসন-প্রণালী িদেল েসই ঠাইেত িযেহাৱাই েতওঁেলাকক পৰীক্ষা কিৰেল 26 েতওঁ ক’েল, “মই, েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱা, যিদ েতামােলােক সাৱধােন েমাৰ বাকয্ শুনা, আৰু েমাৰ দৃষ্টিত িয উিচত েসই কাযর্ কৰা, আৰু েমাৰ
আজ্ঞােবাৰৈল মেনােযাগ িদয়া আৰু েমাৰ সকেলা িবিধ পালন কৰা েতেনহ’েল, মই িমচৰীয়াসকলক িয সকেলা েৰাগ
িদিছেলঁা, েসইেবাৰৰ েকােনা েৰাগ েতামােলাকক িনিদম, কাৰণ মই েতামােলাকৰ আেৰাগয্কাৰী িযেহাৱা ”

27 তাৰ পাছত েলাকসকল এলীমৈল আিহল; েসই ঠাইত পানীৰ বাৰটা ভুমুক, আৰু সত্তৰ েজাপা খাজুৰ গছ আিছল;
েতওঁেলােক েসই ঠাইেত পানীৰ কাষত তমু্ব তিৰেল

16 অধয্ায়
1 ইস্রােয়লী েলাকসকেল এলীমৰ পৰা যাত্রা কিৰেল িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত িদ্বতীয় মাহৰ েপান্ধৰ িদনৰ

িদনা, এলীম আৰু চীনয় এই দুেয়ােৰা মাজত থকা চীন মৰুপ্রান্তৰ পােল 2 ইস্রােয়লী সকলৰ েগােটই সমােজ েমািচ
আৰু হােৰাণৰ িবৰুেদ্ধ মৰুভূিমত অিভেযাগ কিৰবৈল ধিৰেল 3 ইস্রােয়লী সকেল েতওঁেলাকক ক’েল, “আিম েযিতয়া
মাংস ৰখা পাত্রৰ ওচৰত বিহ ৈল েহঁপাহ নপলাইমােন িপঠা খাইিছেলঁা, েসই সময়েতই িমচৰ েদশত িযেহাৱাৰ হাতত মৰা
হ’েল ভাল আিছল আেপানােলােক আমাক সকেলােক েভাকত মিৰবৈল এই মৰুভূিমৈল উিলয়াই আিনেল ”

4 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েলাকসকেল েমাৰ বয্ৱস্থা মািন চিলব েন নাই, তাৰ পৰীক্ষা কিৰবৰ অেথর্,
‘মই েতামােলাকৈল আকাশৰ পৰা িপঠা বৰষাম’ আৰু েলাকসকেল ওলাই ৈগ প্রিত িদনৰ আহাৰ প্রিত িদেন েগাটাব
5 েতওঁেলােক প্রিতিদেন িযমান আহাৰ েগাটাইিছল প্রিত ষষ্ঠ িদনত তাতৈক দুগুণ েগাটাব, আৰু েতওঁেলােক িয পিৰমােণ
আিনব, তােক ৰািন্ধব ”

* 15 অধয্ায়:23 মাৰা িততা
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6তাৰ পাছত েমািচ আৰু হােৰােণ ইস্রােয়লী েলাকসকলক ক’েল, “গধূিল েতামােলােক জািনব পািৰবা েয, িযেহাৱাইেহ
েতামােলাকক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল ” 7 ৰািতপুৱা েতামােলােক িযেহাৱাৰ মিহমা েদিখবৈল পাবা; কাৰণ
িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ েতামােলােক কৰা অিভেযাগ েতওঁ শুিনেল আিম েনা েকান েয, েতামােলােক আমাৰ িবৰুেদ্ধ
অিভেযাগ কিৰছা?” 8 েমািচেয় পুনৰ ক’েল, “িযেহাৱাই গধূিল েযিতয়া েতামােলাকক খাবৈল মাংস, আৰু ৰািতপুৱা উপিচ
পৰাৈক িপঠা িদব, েতিতয়া িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ েতামােলােক কৰা অিভেযাগ েতওঁ েয শুিনেল, েসই কথা েতামােলােক
বুিজ পাবা হােৰাণ আৰু মই েকান? েতামােলাকৰ অিভেযাগ আমাৰ িবৰুেদ্ধ নহয়; িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধেহ ”

9 েমািচেয় হােৰাণক ক’েল, “আপুিন ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ সমাজক কওক, েতামােলাক িযেহাৱাৰ ওচৰৈল চািপ
আহা; কাৰণ েতওঁ েতামােলাকৰ অিভেযাগ শুিনেল ” 10 হােৰােণ ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ সমাজক এই কথা ৈক
থােকােত, েতওঁেলােক মৰুপ্রান্তৰ ফালৈল চাই েদিখেল েয, েমঘৰ মাজত িযেহাৱাৰ মিহমা প্রকািশত ৈহেছ 11 েতিতয়া
িযেহাৱাই েমািচৰ ৈসেত কথা পািত ক’েল, 12 “মই ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ অিভেযাগ শুিনেলঁা তুিম েতওঁেলাকক
েকাৱা, ‘গধূিল েতামােলােক মাংস আৰু ৰািতপুৱা েহঁপাহ পলুৱাই িপঠা খাবৈল পাবা েতিতয়া েতামােলােক জািনবা েয,
মেয়ই েতামােলাকৰ িযেহাৱা, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ’ ”

13 গধূিল পৰত, বটা চৰাইেবাৰ তমু্বৰ ওপৰৈল আিহ তমু্ব ঢািক ধিৰেল ৰািতপুৱা তমু্বৰ চািৰওফােল িনয়ৰ পিৰ
আিছল 14 পিৰ থকা েসই িনয়ৰেবাৰ েযিতয়া শুকাই গ’ল, েতিতয়া কু্ষদ্র বৰফৰ টুকুৰাৰ দেৰ সৰু সৰু ঘূৰণীয়া বস্তু
েগােটইখন মৰুপ্রান্তৰ ভূিমত পিৰ আিছল 15 ইস্রােয়লী েলাকসকেল েসই বস্তু েদিখ ইজেন িসজনক ক’েল, “এইয়া
িক*?” িকয়েনা েসই বস্তু েনা িক েতওঁেলােক নাজািনিছল েতিতয়া েমািচেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “এইয়া িযেহাৱাই
েতামােলাকক খাবৈল িদয়া িপঠা ”

16 িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞা এই, “েতামােলাক প্রিতজেন খাব পৰা শিক্ত অনুসােৰ; আৰু েতামােলাক প্রিতজেন তমু্বত
থকা মানুহৰ সংখয্া অনুসােৰ এক ওমৰ† েগাটাবা এইদেৰই েতামােলােক েগাটাবা: েতামােলােক তমু্বত থকা প্রিতজন
মানুেহ খাব পৰা অনুসােৰ েগাটাবা ” 17 েতিতয়া ইস্রােয়লী েলাকসকেল েসইদেৰই কিৰেল িকছুমান েলােক অিধক
আৰু িকছুমান েলােক তাকৰৈক েগাটােল 18 েতওঁেলােক েযিতয়া েসইেবাৰ ওমৰৰ েজাখত জুিখেল, িয সকেল
অিধকৈক েগাটাইিছল, েতওঁেলাকৰ অিতিৰক্ত নহ’ল, আৰু িয সকেল তাকৰৈক েগাটাইিছল েতওঁেলাকেৰা অভাৱ
নহ’ল েতওঁেলাক প্রিতজেন প্রেয়াজন অনুসােৰ েগাটােল

19 েতিতয়া েমািচেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “েকােনা এজেনও ৰািতপুৱাৈলেক ইয়াৰ অৱিশষ্ট নাৰািখব ” 20 তথািপও
েতওঁেলােক েমািচৰ কথা নুশুিনেল িকছুমােন ৰািতপুৱাৈলেক েসইেবাৰৰ িকছু অৱিশষ্ট ৰািখ থেল; িকন্তু েসইেবাৰত
েপাক জিন্মল, আৰু দুগর্ন্ধময় হ’ল; েতিতয়া েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমািচৰ খং উিঠল 21 প্রিত ৰািতপুৱােত েতওঁেলােক
েসইেবাৰ েগাটাইিছল প্রিতজন মানুেহ েসই িদনেটাত খাব পৰা অনুসােৰ েগাটাইিছল েযিতয়া ৰ’দ প্রখৰ হয়, েসইেবাৰ
গ’িল ৈগিছল

22 তাৰ পাছত ষষ্ঠ িদনৰ িদনা েতওঁেলােক দুগুণ, অথর্াৎ প্রিতজনৰ বােব দুই ওমৰৈক িপঠা েগাটাইিছল েতিতয়া
সমাজৰ মূখয্ েলাকসকল েমািচৰ ওচৰৈল আিহ েসই কথা ক’েল 23 েমািচেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “িযেহাৱাই েয
ৈকিছল েসয়া এই, ‘কাইৈল সমূ্পণর্ িবশ্রাম-িদন, িযেহাৱাৰ েগৗৰৱৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র িবশ্রাম-িদন েতামােলােক িয ভািজব
েখাজা, আৰু িয িসজাব েখােজ িসজাবা িনজৰ বােব ৰািত পুৱাৈলেক তাৰ অৱিশষ্ট অংশ ৈথ িদবা’ ”

24 েসেয় েতওঁেলােক েমািচৰ িনেদর্ শ অনুসােৰ, ৰািতপুৱাৈলেক একাষিৰয়াৈক ৈথ িদেল েসই খাদয্ দুগর্ন্ধময় নহ’ল,
আৰু তাত েপােকা নহ’ল 25 েমািচেয় ক’েল, “েসই আহাৰ আিজ েভাজন কৰা; কাৰণ আিজ িযেহাৱাৰ েগৗৰৱৰ
উেদ্দেশয্ িবশ্রাম-িদন আিজ েতামােলােক পথাৰত েসইেবাৰ িবচািৰ নাপাবা

26 েতামােলােক ছয় িদন েসইেবাৰ েগাটাবা; িকন্তু সপ্তম িদন িবশ্রাম-িদন হয় েসেয় িবশ্রাম বােৰ পথাৰত মান্না‡
নাথািকব ” 27 তথািপও সপ্তম িদনা িকছুমান েলােক মান্না েগাটাবৈল ওলাই ৈগিছল; িকন্তু েতওঁেলােক এেকা িবচািৰ
নাপােল

28 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েতামােলােক েমাৰ আজ্ঞা আৰু বয্ৱস্থােবাৰ িকমান িদনৈলেক পালন কিৰবৈল
অমািন্ত ৈহ থািকবা? 29 েচাৱা, মই িযেহাৱা, মেয়ই েতামােলাকক িবশ্রামবাৰ িদেলঁা েসেয় েতামােলাকক ষষ্ঠ িদনা মই
দুিদনৰ আহাৰ িদ আেছঁা েতামােলাক প্রিতজেন িনজৰ ঠাইত থািকব লািগব; সপ্তম িদনত েকােনা এজেনও িনজৰ ঠাইৰ
পৰা বািহৰৈল ওলাই নাযাওক ” 30 েসেয় েলাকসকেল সপ্তম িদনা িবশ্রাম কিৰেল

31 ইস্রােয়লী েলাকসকেল েসই আহাৰৰ নাম “মান্না” ৰািখেল েসইেবাৰ ধনীয়া গুিটৰ দেৰ বগা; আৰু ইয়াৰ েসাৱাদ
েমৗেজালৰ ৈসেত বেনাৱা িপঠাৰ দেৰ আিছল 32 েমািচেয় ক’েল, “িযেহাৱাই কৰা আজ্ঞা এই মই েতামােলাকক িমচৰ
* 16 অধয্ায়:15 এইয়া িক মান-হূ? † 16 অধয্ায়:16 এক ওমৰ আধা েগলন পিৰমাণৰ ‡ 16 অধয্ায়:26 মান্না অথর্াৎ িযেহাৱাই ইস্রােয়লীেলাক
সকলক িদয়া খাদয্



যাত্রাপুস্তক 16 অধয্ায়:33 80 যাত্রাপুস্তক 18 অধয্ায়:3

েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ অনাৰ পাছত, মৰুভূিমত িয িপঠা েতামােলাকক খুৱাইিছেলঁা, েসই িপঠা েতামােলাকৰ ভাবী-বংশই
যােত েদিখবৈল পাব; তাৰ বােব েতামােলােক পুৰুষানুক্রেম এক ওমৰ ৰািখ থবা ”

33 েমািচেয় হােৰাণক ক’েল, “তুিম এটা পাত্র েলাৱা, আৰু তাত এক ওমৰ মান্না ভেৰাৱা পুৰুষানুক্রেম েতামােলাকৰ
েলাকসকলৈল, িযেহাৱাৰ সনু্মখত েসই পত্রেটা সংৰিক্ষত কিৰ ৈথ িদয়া ” 34 িযেহাৱাই েমািচক িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ,
হােৰােণ েসই পাত্রত এক ওমৰ মান্না ভৰাই িনয়ম চনু্দকৰ িভতৰত িবধান পুস্তকৰ কাষত সংৰিক্ষত কিৰ ৰািখেল
35 ইস্রােয়লী েলাকসকেল িনবাস কৰা েদশ েনােপাৱাৈলেক চিল্লশ বছৰ েসই মান্না খাইিছল েতওঁেলােক কনান েদশৰ
সীমা েনােপাৱাৈলেক েসই মান্নােক েভাজন কিৰিছল 36 এক ওমৰ ঐফাৰ দহ ভাগৰ এভাগ

17 অধয্ায়
েলাকসকলক পানী িদয়া আমােলকৰ ৈসেত যুদ্ধ

1 তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ েগােটই সমােজ িযেহাৱাৰ িনেদর্ শ অনুসােৰ চীন মৰুভূিমৰ পৰা যাত্রা কিৰেল েতওঁেলােক
ৰফীদীমত তমু্ব তিৰেল; িকন্তু েসই ঠাইত েলাকসকলৰ খাবৈল পানী নািছল 2 েসই অৱস্থাৰ কাৰেণ েলাকসকেল েমািচক
েদাষ ধিৰ ক’েল, “আমাক খাবৈল পানী িদয়ক ” েমািচেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলােক েমােৰ ৈসেত িকয়
িববাদ কিৰেছ?” িযেহাৱাক আেপানােলােক িকয় পৰীক্ষা কিৰেছ?” 3 েলাকসকল িপয়াহত আতুৰ হ’ল, আৰু েমািচৰ
িবৰুেদ্ধ অিভেযাগ কিৰেল েতওঁেলােক ক’েল, “আপুিন িকয় আমাক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই আিনেল? আমাক, আমাৰ
সন্তানসকলক, আৰু পশুেবাৰেকা িপয়াহত মিৰবৈল িমচৰৰ পৰা আিনেল েনিক?”

4 তাৰ পাছত েমািচেয় িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰ ক’েল, “মই এই েলাকসকলৰ ৈসেত িক কিৰম? েতওঁেলােক
েমাক িশল দিলয়াই মািৰবৈল প্রায় যুগুত ৈহ আেছ ” 5 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম ইস্রােয়লৰ পিৰচাৰক
েকইজন মানক লগত ৈল, েলাক সকলৰ আেগ আেগ েযাৱা; আৰু তুিম িযডাল লাখুিটেৰ নদীত প্রহাৰ কিৰিছলা,
েতামাৰ েসই লাখুিটেকা লগত ৈল েযাৱা 6 মই েহােৰবত িশলৰ ওপৰত েতামাৰ সনু্মখত িথয় হ’ম; আৰু তুিম েসই
িশলেটাক প্রহাৰ কিৰবা েতিতয়া েলাকসকেল খাবৈল, েসই িশলৰ পৰা পানী ওলাব ” তাৰ পাছত েমািচেয় ইস্রােয়লৰ
পিৰচাৰকসকলৰ আগত েসইদেৰ কিৰেল 7 েমািচেয় েসই ঠাইৰ নাম মচ্ছা আৰু িমৰীবা* ৰািখেল কাৰণ েসই ঠাইেত
ইস্রােয়লী েলাকসকেল অিভেযাগ কিৰিছল, আৰু “িযেহাৱা আমাৰ মাজত আেছ েন নাই?” এই কথা ৈক িযেহাৱাৰ
পৰীক্ষাৰ কিৰিছল

8 েসই সময়ত অমােলকৰ েলাকসকেল ৰফীদীমত ইস্রােয়লক আক্রমণ কিৰেল 9 েসেয় েমািচেয় িযেহাচূৱাক ক’েল,
“িকছুমান েলাকক মেনানীত কিৰ বািহৰৈল ওলাই ৈগ, অমােলকৰ ৈসেত যুদ্ধ কৰক কাইৈল মই ঈশ্বৰৰ লাখুিট হাতত
ৈল পব্বর্তৰ ওপৰত িথয় হ’ম ” 10 েমািচ, হােৰাণ, আৰু হূৰ েযিতয়া পব্বর্তৰ ওপৰৈল উিঠ গ’ল, েতিতয়া িযেহাচূৱাই
েমািচৰ িনেদর্ শ অনুসােৰ অমােলকৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰেল

11 েমািচেয় েযিতয়া হাত ওপৰৈল দািঙ ৰািখিছল, েতিতয়া ইস্রােয়লৰ জয় ৈহিছল; িকন্তু েযিতয়াই হাত তলৈল
নমাইিছল, েতিতয়াই অমােলক জয়ী হ’বৈল ধেৰ 12 এইদেৰ হাত দািঙ েমািচৰ হাত ভাগিৰ পিৰল, েতিতয়া হােৰাণ
আৰু হূেৰ এচটা িশল আিন, েতওঁ বিহবৰ কাৰেণ েতওঁৰ তলত হ’ল েসই এেক সময়েত হােৰাণ আৰু হূেৰ, এজেন
এফােল, আৰু আনজেন আন ফােল েতওঁৰ হাত দুখন ধিৰ দািঙ ৰািখেল েসেয় েবিল মাৰ েনােযাৱাৈলেক েমািচৰ হাত
িথেৰ থািকল 13 েতিতয়া িযেহাচূৱাই অমােলকৰ েলাকসকলক তেৰাৱােলেৰ পৰাজয় কিৰেল

14 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েসঁাৱৰণৰ অেথর্ এই কথা পুস্তকত িলখা, আৰু িযেহাচূৱাক শুেনাৱা; কাৰণ
মই আকাশৰ তলৰ পৰা অমােলকৰ নাম সমূ্পণর্ৈক লুপ্ত কিৰম ” 15 েতিতয়া েমািচেয় এটা যজ্ঞেবদী িনমর্াণ কিৰ, তাৰ
নাম “িযেহাৱা-িনচ্চী†” ৰািখেল 16 েতওঁ এইদেৰ কিৰেল, িকয়েনা েতওঁ িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীৰ িবৰুদ্ধ কিৰেল, েসেয়
েতওঁ ৈকিছল, “িযেহাৱাই প্রিতজ্ঞা কিৰেল েয, েতওঁ পুৰুেষ, পুৰুেষ অমােলকৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰব ”

18 অধয্ায়
েমািচক িদয়া িযেথ্রাৰ পৰামশর্

1 ঈশ্বেৰ েমািচৈল আৰু িনজৰ প্রজা ইস্রােয়লৈল িয িয কাযর্ কিৰেল, িবেশষৈক িযেহাৱাই িমচৰৰ পৰা ইস্রােয়লক
েকেনৈক বািহৰ কিৰ আিনেল, েসই সকেলা কথা েমািচৰ শহুেৰক িমিদয়নীয়া পুেৰািহত িযেথ্রােৱ শুিনবৈল পােল
2 েতিতয়া েমািচৰ শহুেৰক িযেথ্রােৱ, েমািচৰ ভাযর্া িচেপ্পাৰাক, আৰু দুজন পুত্রক ঘৰৈল পেঠাৱাৰ পাছত, 3 েতওঁৰ এজন
* 17 অধয্ায়:7 িমৰীবা পৰীক্ষা আৰু িববাদ † 17 অধয্ায়:15 িযেহাৱা-িনচ্চী িযেহাৱা েমাৰ ধ্বজা
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পুত্রৰ নাম েগেচর্ াম, কাৰণ েমািচেয় ৈকিছল, “মই িবেদশত প্রবাসী ৈহ আেছঁা ” 4আৰু আন জন পুত্রৰ নাম ইিলেয়জৰ
কাৰণ েতওঁ ৈকিছল, “েমাৰ পূবর্পুৰুষৰ ঈশ্বেৰ েমাক সহায় কিৰিছল; আৰু েতওঁ েমাক ফেৰৗণৰ তেৰাৱালৰ পৰা উদ্ধাৰ
কিৰেল ”

5 েমািচেয় মৰুভূিমত, ঈশ্বৰৰ পব্বর্তৰ িয ঠাইত তমু্ব তিৰ আিছল, েসই ঠাইৈল েমািচৰ শহুেৰক িযেথ্রােৱ েমািচৰ ভাযর্া
আৰু দুজন পুত্রক লগত ৈল আিহল 6 েতওঁ েমািচক ক’েল, “মই েতামাৰ শহুৰ িযেথ্রােৱ েতামাৰ ভাযর্া আৰু তাইৰ
দুজন পুত্রক লগত ৈল েতামাৰ ওচৰৈল আিহেছঁা ”

7 েমািচেয় েতওঁৰ শহুেৰকক লগ ধিৰবৈল বািহৰৈল ওলাই গ’ল, আৰু েতওঁক প্রণাম কিৰ চুমা খােল েতওঁেলােক
ইজেন িসজনৰ ভাল-েবয়া খবৰ ল’েল, আৰু তাৰ পাছত তমু্বৈল েসামাই গ’ল 8 তাৰ পাছত িযেহাৱাই ফেৰৗণ আৰু
িমচৰীয়া েলাকসকলৈল, আৰু ইস্রােয়লীেলাক সকলৰ বােব িয িয কিৰিছল, বাটত েতওঁেলাকৈল িয সকেলা েক্লশ
ঘিটিছল, আৰু িযেহাৱাই েতওঁেলাকক েকেনৈক উদ্ধাৰ কিৰেল, েসই সকেলা কথা েমািচেয় েতওঁৰ শহুেৰকক ক’েল

9 িযেহাৱাই িমচৰীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা ইস্রােয়লক উদ্ধাৰ কিৰ, েতওঁেলাকৰ বােব িয িয সকেলা মঙ্গলৰ কিৰেল,
েসই কাযর্েবাৰৰ বােব িযেথ্রােৱ আনন্দ কিৰেল 10 িযেথ্রােৱ ক’েল, “িযজন সবর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ িমচৰীয়াসকলৰ হাতৰ
পৰা, আৰু ফেৰৗণৰ হাতৰ পৰা েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰেল, েসই িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ হ’ওক 11 িযেহাৱা েয সকেলা
েদৱতােবাৰতৈক মহান, তাক মই এিতয়া জািনেলঁা; কাৰণ িমচৰীয়াসকেল েযিতয়া ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ গব্বর্
আচৰণ কিৰিছল, েতিতয়া ঈশ্বেৰ েতওঁৰ েলাকসকলক েতওঁেলাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰিছল ”

12 তাৰ পাছত েমািচৰ শহুেৰক িযেথ্রােৱ ঈশ্বৰৰ উেদ্দয্েশ েহাম-বিল, আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰেল হােৰাণ
আৰু ইস্রােয়লৰ সকেলা পিৰচাৰক আিহ, ঈশ্বৰৰ সনু্মখত েমািচৰ শহুেৰকৰ ৈসেত েভাজন কিৰেল

13 তাৰ পাছিদনা েমািচেয় েলাকসকলৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল বিহল ৰািতপুৱােৰ পৰা সন্ধয্াৈলেক েলাকসকল েতওঁৰ
চািৰওফােল িথয় ৈহ আিছল 14 েমািচেয় েলাকসকলৈল কৰা সকেলা কাযর্ েদিখ েতওঁৰ শহুেৰেক েতওঁক ক’েল, “তুিম
েলাকসকলৰ ৈসেত এয়া িক কাযর্ কিৰছা? তুিম িকয় অকেল বিহ থাকা, আৰু েলাকসকল ৰািতপুৱাৰ পৰা সন্ধয্াৈলেক
েতামাৰ চািৰওফােল িথয় ৈহ থােক?”

15 েতিতয়া েমািচেয় েতওঁৰ শহুেৰকক ক’েল, “েলাকসকেল ঈশ্বৰৰ িনেদর্ শনৰ কথা সুিধবৈল েমাৰ ওচৰৈল আেহ
16 েযিতয়া েতওঁেলাকৰ মাজত িববাদ হ’য়, েতিতয়া েতওঁেলাক েমাৰ ওচৰৈল আেহ েতিতয়া মই এজনৰ লগত আন
জনৰ মীমাংসা কেৰঁা; আৰু মই ঈশ্বৰৰ িবিধ আৰু বয্ৱস্থােবাৰ েতওঁেলাকক বুজাই িদওঁ ”

17 েতিতয়া েমািচৰ শহুেৰেক েমািচক ক’েল, “তুিম িয কাযর্ কিৰ আছা েসই কাযর্ বৰ ভাল নহয় 18এই দািয়ত্ব েতামাৰ
বােব ভাৰস্বৰূপ ৈহেছ, েসেয় তুিম অকেল বহন কিৰব েনাৱািৰবা এইদেৰ কিৰেল তুিম আৰু েতামাৰ ওচৰৈল অহা
েলাকসকল িনশ্চয় ভাগিৰ পিৰব 19 েমাৰ কথা শুনা, মই েতামাক পৰামশর্ িদম, আৰু ঈশ্বৰ েতামাৰ লগত থাকক; কাৰণ
তুিম ঈশ্বৰৰ সনু্মখত েলাকসকলৰ প্রিতিনিধ ৈহ, েতওঁেলাকৰ িববাদৰ কথা ঈশ্বৰৰ ওচৰত জেনাৱা 20 তুিম েতওঁেলাকক
েতওঁৰ িবিধ আৰু বয্ৱস্থােবাৰ িশেকাৱা উিচত েতওঁেলােক চিলবলগীয়া পথ আৰু কিৰবলগীয়া কাযর্ েতওঁেলাকক
েদখুৱা

21 তুিম এই েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা সক্ষম, ঈশ্বৰক সন্মান কৰা, আৰু অনয্ায় ঘৃণা কৰা, সতয্বাদী েলাকক মেনানীত
কৰা েলাকসকলৰ ওপৰত েতওঁেলাকক সহস্রপিত, শতপিত, পঞ্চাশপিত, আৰু দশপিত িনযুক্ত কৰা 22 েতওঁেলােক
েলাকসকলৰ সকেলা সাধাৰণ িবষয়েবাৰৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰব; িকন্তু কিঠন িবষয়েবাৰ িবচাৰৰ বােব েতামাৰ ওচৰৈল
আিনব সকেলা সাধাৰণ িবষয়ৰ িবচাৰ েতওঁেলােক িনেজই কিৰব এইদেৰ কিৰেল েতামাৰ কাৰেণ সহজ হ’ব; আৰু
েতওঁেলােক েতামাৰ ৈসেত ভাৰ বহন কিৰব 23 তুিম যিদ এইদেৰ কাযর্ কৰা, আৰু ঈশ্বেৰ যিদ েতামাক এইদেৰ কিৰবৈল
আজ্ঞা িদেয়, েতিতয়া তুিম সহয্ কিৰব পািৰবা, আৰু েলাকসকল সন্তুষ্ট ৈহ িনজৰ ঘৰৈল যাব পািৰব ”

24 েসেয় েমািচেয় েতওঁৰ শহুেৰকৰ কথা শুিনেল, আৰু েতওঁ েকাৱাৰ দেৰই সকেলা কিৰেল 25 েমািচেয় সকেলা
ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা সক্ষম েলাকসকলক মেনানীত কিৰ, েলাকসকলৰ ওপৰত সহস্রপিত, শতপিত, পঞ্চাশপিত, আৰু
দশপিত, এইদেৰ প্রধান েলাক িনযুক্ত কিৰেল 26 েতওঁেলােক সাধাৰণ পিৰিস্থিতত েলাকসকলৰ িবচাৰ কিৰিছল কিঠন
িবষয়েবাৰ েতওঁেলােক েমািচৰ ওচৰৈল আিনিছল; িকন্তু সাধাৰণ িবষয়েবাৰ েতওঁেলােক িনেজ িবচাৰ কিৰিছল 27 তাৰ
পাছত েমািচেয় শহুেৰকক িবদায় িদেল, আৰু িযেথ্রা েতওঁৰ িনজৰ েদশৈল গুিচ গ’ল

19 অধয্ায়
ঈশ্বেৰ বয্ৱস্থাৰ অেথর্ েলাকসকলক যুগুত কেৰঁাৱা



যাত্রাপুস্তক 19 অধয্ায়:1 82 যাত্রাপুস্তক 19 অধয্ায়:25

1 ইস্রােয়লৰ েলাকসকল তৃতীয় মাহত িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই েযাৱাৰ পাছত, েসই িদনাই েতওঁেলাক চীনয় মৰুভূিম
আিহ পােল 2 েতওঁেলােক ৰফীদীমৰ পৰা যাত্রা কিৰ চীনয় মৰুভূিমৈল অহাৰ পাছত, মৰুভূিমত পব্বর্তৰ সনু্মখত তমু্ব
তিৰেল

3 েমািচ ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল উিঠ গ’ল িযেহাৱাই পব্বর্তৰ পৰা েতওঁক মাত লগাই ক’েল, “তুিম যােকাবৰ বংশক আৰু
ইস্রােয়লী েলাকসকলক িনশ্চয়ৈক েকাৱা: 4 মই িমচৰীয়া েলাকসকলৈল িয কিৰেলঁা, আৰু েকেনৈক কুৰৰ পক্ষীৰ
েডউকাৰ দ্বাৰাই, েতামােলাকক েমাৰ ওচৰৈল আিনেলঁা 5 এিতয়া যিদ েতামােলােক বাধয্তােৰ েমাৰ কথা শুনা, আৰু
েমাৰ িনয়মিট পালন কৰা, েতিতয়ােহ েতামােলাক সকেলা েলাকৰ মাজৰ পৰা েলাৱা েমাৰ িবেশষ অিধকাৰ প্রাপ্ত েলাক
হ’বা; কাৰণ সমূদায় পৃিথৱী েমােৰই 6 েমাৰ বােব েতামােলাক ৰাজকীয় পুেৰািহত আৰু পিবত্র জািত হ’বা এই সকেলা
কথা তুিম ইস্রােয়লী েলাকসকলক ক’ব লােগ ”

7 েসেয় েমািচেয় আিহ েলাকসকলৰ পিৰচাৰক সকলক মািতেল িযেহাৱাই েতওঁক িদয়া সকেলা আজ্ঞা েতওঁেলাকৰ
আগত প্রকাশ কিৰেল 8 সকেলা েলােক এেকলেগ উত্তৰ িদ ক’েল, “িযেহাৱাই িয ৈকেছ, েসইেবাৰ আিম কিৰম ”
েতিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাৰ আগত েলাকসকেল েকাৱা কথা জনােল 9 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “মই ঘন েমঘৰ মাজত
েতামাৰ ওচৰৈল আিহম; আৰু মই েযিতয়া েতামাৰ লগত কথা পািতম, েতিতয়া েযন েলাকসকেল েসই কথা শুিনবৈল
পাই; আৰু েতামােকা েযন েতওঁেলােক সদায় িবশ্বাস কিৰব পােৰ ” েতিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাৰ আগত েলাকসকলৰ
কথা ক’েল

10 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েলাকসকলৰ ওচৰৈল েযাৱা আিজ আৰু কাইৈল েতওঁেলাকক পিবত্র কিৰবা, আৰু
েতওঁেলাকক িনজৰ কােপাৰ ধুই, মই অহাৰ বােব েতওঁেলাকক যুগুত কৰা 11 তৃতীয় িদনৰ বােব প্রস্তুত েহাৱা, তৃতীয়
িদনৰ িদনা মই িযেহাৱা, চীনয় পব্বর্তৈল নািম আিহম

12 তুিম েলাকসকলৰ বােব পব্বর্তৰ চািৰওফােল সীমা িনৰূপন কৰা েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘সাৱধান হওক;
আেপানােলাক পব্বর্তৰ ওপৰৈল উিঠ নাযাব, আৰু তাৰ সীমাও স্পশর্ নকিৰব িযজেন পব্বর্ত স্পশর্ কিৰব, েতওঁক
অৱেশয্ই প্রাণদণ্ড িদয়া হ’ব ’ 13 েসই েলাকক েকােনও হােতেৰ স্পশর্ নকিৰব তাৰ পিৰৱেতর্ , েতওঁৈল িশল দিলওৱা
হ’ব বা কঁাড় মৰা হ’ব পশুেৱই হওক, বা মানুেহই হওক, েতওঁ িনশ্চয় মৃতুয্দণ্ড পাব েযিতয়া দীঘল ৈক িশঙা বািজব,
েতিতয়া েতওঁেলাক পব্বর্তৰ নামিনৈল নািম আিহব ”

14 েতিতয়া েমািচেয় পব্বর্তৰ পৰা েলাকসকলৰ ওচৰৈল নািম আিহল েতওঁ েলাকসকলক পিবত্রকৃত কিৰেল; আৰু
েতওঁেলােক িনজৰ িনজৰ কােপাৰেবাৰ ধুেল 15 েতওঁ েলাকসকলক ক’েল, “আেপানােলাক তৃতীয় িদনৰ বােব যুগুত
হওক; আৰু আেপানােলাকৰ ভাযর্াৰ ওচৰৈল নাযাব ”

16 তৃতীয় িদনা ৰািত পুৱা, েমঘ-গজ্জর্ ন, িবজুলী, পব্বর্তৰ ওপৰত ঘন েমঘ, আৰু উচ্চ িশঙা-ধ্বিন হ’ল তােত তমু্বত
থকা সকেলা েলাক কঁিপবৈল ধিৰেল 17 েমািচেয় ঈশ্বৰক ল’গ ধিৰবৈল েলাকসকলক তমু্বৰ পৰা উিলয়াই আিনেল;
আৰু েতওঁেলাক পব্বর্তৰ নামিনত িথয় হ’ল 18 িযেহাৱা চীনয় পব্বর্তৰ ওপৰৈল অিগ্নত নািম অহাত, েগােটই পব্বর্ত
েধঁাৱাময় হ’ল; আৰু অিগ্নকুণ্ডৰ েধঁাৱাৰ িনিচনাৈক তাৰ েধঁাৱা উিঠল েসেয় েগােটই পব্বর্ত বৰৈক কঁিপব ধিৰেল

19 িশঙাৰ উচ্চ ধ্বিন েযিতয়া ক্রেম ক্রেম বািঢ় গ’ল, েতিতয়া েমািচেয় কথা ক’েল, আৰু ঈশ্বেৰ আকাশী-বাণীেৰ
েতওঁক উত্তৰ িদেল 20 এইদেৰ িযেহাৱা চীনয় পব্বর্তৰ ওপৰৈল নািম আিহল; আৰু েমািচক ওপৰৈল মািতেল েসেয়
েমািচ উিঠ গ’ল 21 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েলাকসকেল েমাক চাবৰ বােব েযন সীমা লঙ্ঘন কিৰ নােহ, আৰু
েতওঁেলাকৰ অেনক েলাক েযন িবনষ্ট নহয়, েসই বােব তুিম নািম ৈগ েতওঁেলাকক সাৱধান কৰা 22 িয পুেৰািহতসকল
েমাৰ ওচৰৈল আেহ, েতওঁেলাকক পৃথক কৰা; িযেহাৱাই েযন েতওঁেলাকক আক্রমণ নকেৰ, েসই বােব েতওঁেলােক
িনজেক পিবত্রকৃত কৰক ”

23 েমািচেয় িযেহাৱাক ক’েল, “েলাকসকল চীনয় পব্বর্তৰ ওপৰৈল আিহব েনাৱােৰ; কাৰণ, আপুিন আমাক আজ্ঞা
কিৰেছ: ‘িবেশষভােৱ িযেহাৱাৰ েগৗৰৱৰ অেথর্ পব্বর্তৰ সীমা িনৰূপণ কিৰ তাক পিবত্র কিৰবৈল’ ” 24 েতিতয়া
িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম পব্বর্তৰ পৰা নািম েযাৱা; আৰু হােৰাণক েতামাৰ লগত ৈল আহঁা; িকন্তু পুেৰািহত
আৰু েলাকসকলক সীমা অিতক্রম কিৰব িনিদবা নহ’েল মই েতওঁেলাকক আক্রমণ কিৰম ” 25 েসেয় েমািচেয়
েলাকসকলৰ ওচৰৈল নািম গ’ল, আৰু েতওঁেলাকৰ আগত েসই কথা ক’েল

20 অধয্ায়
ঈশ্বেৰ িদয়া দহ আজ্ঞা



যাত্রাপুস্তক 20 অধয্ায়:1 83 যাত্রাপুস্তক 21 অধয্ায়:4

1 ঈশ্বেৰ এই সকেলা কথা ক’েল: 2 “মই িযেহাৱা, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ, িমচৰ েদশৰ বন্দীঘৰৰ পৰা উিলয়াই অনা
েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা মেয়ই 3 েমাৰ আগত েতামােলাকৰ আন েকােনা েদৱতা নাথাকক

4 েতামােলােক িনজৰ বােব, স্বগর্ত থকা, অথবা পৃিথবীত থকা, বা পানীৰ তলত থকা েকােনা আকৃিতৰ মূির্ত্ত নাসািজবা
5 েসইেবাৰৰ আগত েতামােলােক প্রিণপাত নকিৰবা, আৰু েসইেবাৰক েসৱাপূজাও নকিৰবা; কাৰণ মই িযেহাৱা,
েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ মই ঈষর্ািম্বত ঈশ্বৰ েমাক ঘৃণা কৰা েলাকসকলৰ সন্তানসকলক েতওঁেলাকৰ িপতৃসকলৰ অপৰাধৰ
শািস্ত মই তৃতীয় চতুথর্ পুৰুষৈলেক িদওঁ 6 িকন্তু েমাক েপ্রম কৰা আৰু েমাৰ আজ্ঞা পালন কৰা সকলক মই েমাৰ
িবশ্বাসেযাগয্ চুিক্ত হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষৈলেক েদখাও

7 েতামােলােক েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নাম অনথর্কৰূেপ নলবা; িকয়েনা, িয েকােনােৱ েতওঁৰ নাম অনথর্কৰূেপ
লয়, িযেহাৱাই েতওঁক িনেদ্দর্ াষী নকিৰব

8 েমাৰ উেদ্দেশয্ িবশ্রাম-িদন েসঁাৱৰণ কিৰ পিবত্র কিৰবা 9 ছয় িদন পিৰশ্রম কিৰ েতামােলােক সকেলা কাযর্ কিৰবা
10 িকন্তু সপ্তম িদন েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িবশ্রাম-িদন েসই িদনা েতামােলােক, অথবা েতামােলাকৰ পুত্র,
েছাৱালী, বা েতামােলাকৰ দাস, বা দাসী, বা েতামােলাকৰ পশু, বা েতামােলাকৰ দুৱাৰৰ িভতৰত থকা িবেদশী, েকােনােৱ
এেকা কাম নকিৰবা 11কাৰণ, মই িযেহাৱাই আকাশ-মণ্ডল, পৃিথৱী, সমুদ্র, আৰু েসইেবাৰত থকা সকেলােক ছয় িদনত
িনমর্াণ কিৰেলঁা, আৰু তাৰ পাছত সপ্তম িদনা িবশ্রাম কিৰেলঁা; এই েহতুেক মই িযেহাৱাই েমাৰ উেদ্দেশয্ িবশ্রাম-িদনক
আশীব্বর্াদ কিৰ পিবত্র কিৰেলঁা

12 েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকক িয েদশ িদেছ, েসই েদশত েতামােলাকৰ আয়ুস দীঘল হ’বৈল,
েতামােলােক েতামােলাকৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কিৰবা

13 নৰ-বধ নকিৰবা
14 েকােনা েলাকৰ ৈসেত বয্িভচাৰ নকিৰবা
15 কােৰা পৰা চুৰ নকিৰবা
16 েতামােলােক েতামােলাকৰ চুবুৰীয়াৰ অিহেত িমছা সাক্ষয্ িনিদবা
17 েতামােলােক েতামােলাকৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰৈল েলাভ নকিৰবা; েতামােলােক েতামােলাকৰ চুবুৰীয়াৰ ভাযর্াৈল েলাভ

নকিৰবা, অথবা েতওঁৰ দাস, েতওঁৰ দাসী, েতওঁৰ গৰু, েতওঁৰ গাধ, বা েতওঁৰ আন েকােনা বস্তুৈলেক েলাভ নকিৰবা ”
18 েতিতয়া েলাকসকেল েমঘ-গজ্জর্ ন, িবজুলী, িশঙাধ্বিন, আৰু পব্বর্ত েধঁাৱাময় েহাৱা েদিখেল েলাকসকেল এইদেৰ

েহাৱা েদিখ ভয়ত কম্পমান ৈহ েতওঁেলাক দূৰত িথয় হ’ল 19 েতওঁেলােক েমািচক ক’েল, “আপুিনেয় আমাক কথা
কওক; আিম শুিনম িকন্তু আমাৰ ৈসেত ঈশ্বৰক কথা ক’বৈল িনিদব, নহ’েল আিম মিৰম ” 20 েতিতয়া েমািচেয়
েতওঁেলাকক ক’েল, “ভয় নকিৰব; আেপানােলােক েযন ঈশ্বৰৈল ভয়ভিক্ত ৰােখ আৰু পাপ নকেৰ, েসই বােব
আেপানােলাকক পৰীক্ষা কিৰবৈল েতওঁ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহল ” 21 েসেয় েলাকসকল দূৰত িথয় ৈহ আিছল;
িকন্তু েমািচেয় িয ঠাইত ঈশ্বৰ আিছল, েসই েঘাৰ অন্ধকাৰৰ ফােল গিত কিৰেল

ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল পালন কিৰব লগীয়া নানা িবিধ
22 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম ইস্রােয়লী েলাকসকলক এই কথা কবা: ‘মই েয স্বগর্ৰ পৰা েতামােলাকৰ ৈসেত

কথা পািতেলঁা, েতামােলােক িনেজই তাক েদিখলা 23 েতামােলােক েমাৰ কাষত েতামােলাকৰ বােব আন েকােনা ৰূপৰ
বা েসাণৰ েদৱমূির্ত নাসািজবা

24 েতামােলােক েমাৰ অেথর্ মািটৰ যজ্ঞেবদী িনমর্াণ কিৰবা, আৰু তাৰ ওপৰেত েতামােলাকৰ েহাম-বিল, সমজুৱা
বিল, েমৰ-ছাগ, আৰু ষঁাড়গৰুেবাৰ উৎসগর্ কিৰবা িয ঠাইেবাৰত মই েমাৰ নাম েগৗৰৱম্বািনত কিৰম, েসই সকেলা
ঠাইেত মই েতামাৰ ওচৰৈল আিহ েতামাক আশীব্বর্াদ কিৰম 25 তুিম যিদ েমাৰ অেথর্ িশলৰ যজ্ঞেবদী িনমর্াণ কৰা,
েতেনহেল তুিম েসই েবদী কটা-িশেলেৰ িনমর্াণ নকিৰবা; কাৰণ তাৰ ওপৰত যিদ তুিম েতামাৰ অস্ত্র লেগাৱা, েতেন্ত তুিম
তাক অপিবত্রেহ কিৰবা 26 েতামাৰ েগাপনীয় অংশ েযন েদখা নাযায়, েসই বােব েমাৰ যজ্ঞেবদীৈল তুিম খটখিটেয়িদ
নাযাবা’ ”

21 অধয্ায়
1 “তুিম িযেবাৰ িবিধ েতওঁেলাকৰ আগত প্রকাশ কিৰবা, েসেয় এই:
2 ‘তুিম যিদ েকােনা ইব্রীয়া দাস িকিন েলাৱা, েতওঁ ছয় বছৰৰ বােব েসৱা কিৰব; িকন্তু সপ্তম বছৰত েতওঁ িবনামূেলয্

মুক্ত ৈহ যাব 3 েতওঁ যিদ িনেজ আেহ, েতেনহ’েল েতওঁ িনেজই মুক্ত ৈহ যাব েতওঁ যিদ িববািহত হয়, েতেনহ’েল
েতওঁৰ ভাযর্া েতওঁেৰ ৈসেত মুক্ত ৈহ যাব 4 যিদ েতওঁৰ মািলেক েতওঁক িবয়া কৰাই িদেয়, আৰু েতওঁ ল’ৰা বা েছাৱালী
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জন্ম িদেয়, েতেনহ’েল েসই ভাযর্া আৰু েতওঁৰ সন্তান সকল মািলকৰ স্বত্বত থািকব, আৰু েতওঁ িনেজই মুক্ত ৈহ যাব
লািগব

5 েসই দােস যিদ স্পষ্টৰূেপ কয়, ‘মই েমাৰ মািলকক, েমাৰ ভাযর্াক, আৰু েমাৰ সন্তানসকলক েপ্রম কেৰঁা, েসেয় মই
মুক্ত ৈহ নাযাওঁ’ 6 েতিতয়া েতওঁৰ মািলেক েতওঁক ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল আিনব লািগব মািলেক েতওঁক দুৱাৰ বা দুৱাৰৰ
েচৗকাঠৰ দুই দঁািতৰ এডালৈল আিন, েতওঁৰ মািলেক েবিজেৰ েতওঁৰ কাণ ফুটা কিৰব লািগব েতিতয়ােহ দাস জেন
েগােটই জীৱন েতওঁৰ মািলকৰ েসৱা কিৰব পািৰব

7 েকােনা মানুেহ যিদ িনজৰ জীেয়কক দাসী হ’বৈল িবক্রী কেৰ, েতেনহ’েল দাসৰ দেৰ েতওঁ মুক্ত ৈহ যাব েনাৱািৰব
8 িযজেন তাইক িনজৰ কাৰেণ মেনানীত কিৰ লয়; েসই মািলকক যিদ তাই সন্তুষ্ট কিৰব েনাৱােৰ, েতেনহ’েল েতওঁ
তাইক ঘূৰাই পিঠয়াব লািগব েতওঁ তাইক িবেদশীক েবিচবৰ অিধকাৰ নাথািকব তাইক প্রতাৰণা কৰাৰ কাৰেণ েতওঁৰ
েসই অিধকাৰ নাথািকব

9 তাইৰ মািলেক যিদ তাইক িনজৰ পুত্রৰ বােব ভাযর্া কিৰ লয়, েতেনহ’েল েতওঁ তাইক িনজৰ জীেয়কৰ দেৰ বয্ৱহাৰ
কিৰব লািগব 10 েতওঁ যিদ িনজৰ বােব আন এগৰাকী ভাযর্া আেন, েতেনহ’েল েতওঁ তাইৰ অন্ন, বস্ত্র, আৰু িববাহৰ
অিধকাৰৰ িবষেয় ত্রুিট কিৰব েনাৱািৰব 11 িকন্তু যিদ েতওঁ তাইৈল এই িতিনওটা িবষয়ত ত্রুিট কেৰ, েতেনহ’েল তাই
িবনামূেলয্ মুক্ত ৈহ যাব পািৰব

12 েকােনা মানুেহ যিদ েকােনা মানুহক মােৰােত েতওঁৰ মৃতুয্ হয়; েতেনহ’েল েসই বয্িক্তৰ অেৱেশয্ প্রাণদণ্ড হ’ব
13 েকােনা মানুেহ যিদ পূবর্পিৰকল্পনা নকৰাৈক মােৰােত আকিস্মকভােৱ কােৰা মৃতুয্ হয়; েতেনহ’েল েতওঁ পলাই যাব
পৰা ঠাই মই িনৰূপণ কিৰম 14 যিদ েকােনাবাই ছেলেৰ দুঃসািহয়াল ৈহ েকােনা েলাকক বধ কেৰ, েতেনহ’েল েতওঁক
প্রাণদণ্ড িদবৰ বােব, ঈশ্বৰৰ যজ্ঞেবদীত থািকেলও েতওঁক ৈল যাব

15 িয েকােনােৱ িনজৰ িপতৃ বা মাতৃক প্রহাৰ কেৰ, েতওঁৰ অৱেশয্ প্রাণদণ্ড হ’ব
16 েকােনােৱ যিদ েকােনা মানুহক অপহৰণ কিৰ িবক্রী কেৰ বা েসই মানুহক যিদ অপহৰণকাৰীৰ হাতত েপাৱা যায়,

েতেনহ’েল েতওঁেৰা অৱেশয্ প্রাণদণ্ড হ’ব
17 িয েকােনােৱ িনজৰ িপতৃ বা মাতৃক শাও িদেয়, েতওঁৰ অৱেশয্ই প্রাণদণ্ড হ’ব
18 েলাকসকেল িববাদ কেৰঁােত, এজেন আন জনক িশল দিলয়ােল বা ভুকু মািৰেল, েতওঁ যিদ নমিৰ শযয্াগত হয়,

19 তাৰ পাছত েতওঁ সুস্থ ৈহ লাখুিট ধিৰ েখাজ কািঢ়ব পৰা হয়, েতিতয়া েসই বয্িক্তৰ নষ্ট েহাৱা সময় আৰু সমূ্পণর্
সুস্থতাৰ কাৰেণ প্রহাৰ কৰা জেন তাৰ মূলয্ িদব লািগব িকন্তু েসই প্রহাৰক জন হতয্াকাৰী বুিল িবেবিচত নহব

20 েকােনােৱ িনজৰ দাস বা দাসীক লাখুিটেৰ মােৰঁােত, েতওঁৰ যিদ মৃতুয্ হয়, েতেনহ’েল েতওঁ অৱেশয্ শািস্ত পাব
21 তথািপও েতওঁ যিদ এিদন বা দুিদন জীয়াই থােক, েতেনহ’েল েতওঁ শািস্ত নাপায়; কাৰণ েতওঁ েতওঁৰ দাস েহেৰাৱাই
কষ্ট ভুিগব

22 পুৰুষসকেল ইজেন িসজনৰ লগত িববাদ কেৰঁােত যিদ েকােনা গভর্ ৱতী মিহলাই আঘাত পাই েতওঁৰ গভর্ পাত হয়,
িকন্তু েতওঁৰ যিদ আন েকােনা ঠাইত আঘাত নহয়, েতেনহ’েল েদাষী পুৰুষজেন জিৰমনা িদব লািগব েসই মিহলাৰ
স্বামীেয় যিদ েতওঁৰ পৰা জিৰমনা িবচােৰ, েতেনহ’েল িবচাৰকত্তর্ াসকেল িনৰূপন কৰা অনুসােৰ জিৰমনা িদব লািগব
23 িকন্তু যিদ গভীৰ আঘাত হয়, েতেনহ’েল প্রাণৰ সলিন প্রাণ, 24 চকুৰ সলিন চকু, দঁাতৰ সলিন দঁাত, হাতৰ সলিন হাত,
ভিৰৰ সলিন ভিৰ, 25 জুইৰ আঘাতৰ সলিন জুইৰ আঘাত, আঘাতৰ সলিন আঘাত, বা েথেতলা েখাৱাৰ সলিন েথেতলা
েখাৱা, িদব লািগব

26 েকােনা েলােক যিদ িনজৰ দাস বা দাসীৰ চকুত আঘাত কেৰঁােত চকু নষ্ট হয়, েতেনহ’েল েতওঁৰ চকুৰ বােব
েতওঁক ক্ষিতপূৰণ িদ মুক্ত কিৰ পঠাই িদব 27 েতওঁ যিদ মােৰঁােত িনজৰ দাস বা দাসীৰ দঁাত সেৰ, েতেনহ’েল েসই
দঁাতৰ কাৰেণ ক্ষিতপূৰণ িদ েতওঁ েতওঁক মুক্ত কিৰ পঠাই িদব

28 েকােনা গৰুেৱ যিদ েকােনা পুৰুষ বা মিহলাক িশেঙেৰ েখঁােচােত, েতওঁৰ মৃতুয্ হয়, েতেনহ’েল েলাকসকেল েসই
গৰুেটাক অৱেশয্ িশল দিলয়াই বধ কিৰব েসই গৰুৰ মাংস খাব েনাৱািৰব; িকন্তু গৰুৰ গৰাকী েসই েদাষত িনেদর্ াষী
হ’ব 29 িকন্তু যিদ েসই গৰুেৱ আেগও িশেঙেৰ েখঁাচাৰ অভয্াস আেছ, আৰু গৰাকীক েসই িবষেয় সাৱধান কিৰ
িদয়াৰ পাছেতা যিদ গৰাকীেয় গৰুেটাক সাৱধােন নাৰােখ, আৰু েসই গৰুেৱ যিদ েকােনা পুৰুষ বা মিহলাক খুিচ মােৰ,
েতেনহ’েল েসই গৰুেটাক িশল দিলয়াই বধ কৰা হ’ব, লগেত গৰুেটাৰ গৰাকীেকা প্রাণদণ্ড িদয়া হ’ব 30 েতওঁৰ পৰা
যিদ মূলয্ িবচাৰা হয়, েতেনহ’েল েতওঁ িদবলগীয়া মূলয্ িদবই লািগব
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31 েসই গৰুেৱ যিদ েকােনা েলাকৰ পুত্র বা জীেয়কক েখঁােচ, েতেনহ’েল এই িনয়ম অনুসােৰই গৰুৰ গৰাকীেয়
েতওঁৈল কিৰব লািগব 32 েসই গৰুেৱ যিদ েকােনা েলাকৰ দাস বা দাসীক েখঁােচ, েতেনহ’েল গৰুৰ গৰাকীেয় িত্রশ
েচকল ৰূপ িদব লািগব, আৰু গৰুেটাক িশল দিলয়াই বধ কৰা হ’ব

33 েকােনা েলােক যিদ গাত মুকিল কিৰ ৰােখ, বা গাত খািন তাক ঢািক নথয়, আৰু েসই গাতত যিদ েকােনা গৰু বা
গাধ পেৰ, 34 েতেনহ’েল েসই গাতৰ গৰাকীেয় ক্ষিতপূৰণ িদব লািগব েতওঁ মৃত জন্তুেটাৰ গৰাকীক ধন িদব লািগব,
িকন্তু েসই মৃত জন্তুেটা েতওঁৰ হ’ব

35 এজনৰ গৰুেৱ যিদ আন জনৰ গৰুক েখঁােচােত, েসই গৰু মেৰ, েতেনহ’েল েতওঁেলােক জীয়াই থকা গৰুেটা
েবিচ তাৰ মূলয্ দুভাগ কিৰব, আৰু েসই মৰা গৰুেটােকা দুভাগ কিৰ লব 36 িকন্তু যিদ েসই গৰুেৱ আেগও েখঁাচাৰ
অভয্াস আেছ, আৰু েসই কথা গৰাকীেয় জািনবৈল পােয়া গৰুেটাক সাৱধােন েনৰােখ, েতেনহ’েল েতওঁ েসই গৰুৰ
সলিন আন গৰু িদ ক্ষিতপূৰণ কিৰব লািগব, আৰু মৰা গৰুেটা েতওঁৰ িনজৰ হ’ব ”

22 অধয্ায়
1 েকােনা েলােক যিদ গৰু বা েমৰ-ছাগ চুৰ কিৰ বধ কেৰ অথবা িবক্রী কেৰ, েতেনহ’েল েতওঁ এটা গৰুৰ সলিন

পঁাচটা গৰু, আৰু এটা েমৰ-ছাগৰ সলিন চািৰটা েমৰ-ছাগ িদব লািগব 2 েচােৰ িসিন্ধ িদওঁেত যিদ ধৰা পেৰ, আৰু
েতওঁক প্রহাৰ কেৰঁােত যিদ েতওঁ মেৰ, েতেনহ’েল েতওঁৰ ৰক্তপাতৰ েদাষত েকােনা েলাকক হতয্াকাৰী বুিল গিণত কৰা
নহ’ব 3 িকন্তু যিদ িসিন্ধ িদয়াৰ আগেত সূযর্ উদয় হয়, েতেনহ’েল েতওঁৰ ৰক্তপাতৰ েদাষত হতয্াকাৰীজন েদাষী হ’ব
েচােৰ অৱেশয্ ক্ষিতপূৰণ কিৰবই লািগব েতওঁৰ যিদ এেকা নাথােক, েতেনহ’েল েচািৰ কাযর্ৰ বােব েতওঁ িনেজ

েবচা যাব 4 েচােৰ চুৰ কৰা গৰু, গাধ, বা েমৰ-ছাগ, যিদ েতওঁৰ হাতত জীয়াই থকা েপাৱা যায়, েতেনহ’েল েতওঁ তাৰ
পিৰৱেতর্ দুগুণ িদব লািগব

5 েকােনা েলােক যিদ শসয্-েক্ষত্রত বা দ্রাক্ষাবাৰীত পশু চৰায় বা িনজৰ পশু েমিল িদওঁেত যিদ আনৰ পথাৰত ৈগ
চেৰ, েতেনহ’েল েতওঁ িনজৰ পথাৰৰ উত্তম শসয্, বা িনজৰ দ্রাক্ষাবাৰীৰ উত্তম ফল িদ ক্ষিতপূৰণ কিৰব লািগব

6 জুই িবস্তািৰত ৈহ কঁাইটিনত লািগ যিদ েকােনা েলাকৰ দমাই েথাৱা শসয্, বা পথাৰৰ শসয্, বা পথাৰ গ্রাস কেৰ,
েতেনহ’েল িয জেন েসই জুই লগাবৈল আৰম্ভ কিৰিছল, েতওঁ অৱেশয্ ক্ষিতপূৰণ িদব লািগব

7 েকােনা েলােক যিদ ধন বা বস্তু আন েলাকৰ হাতত থ’বৈল িদেয়, আৰু েসেয় যিদ েসই েলাকৰ ঘৰৰ পৰা চুিৰ
হয়, েতেনহ’েল েচাৰ ধৰা পিৰেল, েচােৰ তাৰ দুগুণ লািগব িদব 8 িকন্তু যিদ েচাৰ ধৰা নপেৰ, েতেনহ’েল চুবুৰীয়াৰ
সম্পিতৰ ওপৰত েতওঁ হাত িদেছ েন নাই েসই কথা প্রমান কিৰবৈল ঘৰৰ গৰাকী িবচাৰকত্তর্ াৰ ওচৰৈল যাব লািগব
9 েকােনা বস্তুৰ বােব েহাৱা সকেলা িববাদ, েযেন গৰু, গাধ, েমৰ-ছাগ বা কােপাৰ আিদ িয েকােনা েহেৰাৱা বস্তুৰ িবষেয়
“এই বস্তু েমাৰ” বুিল েকাৱা দুেয়া পক্ষৰ েলাক িবচাৰকত্তর্ াৰ ওচৰৈল আিহব লািগব এই িবষয়ত িবচাৰকত্তর্ াই িযজনক
েদাষী সাবয্স্ত কিৰব, েতওঁ েতওঁৰ চুবুৰীয়াক তাৰ দুগুণ িদব লািগব

10 েকােনা েলােক যিদ িনজৰ চুবুৰীয়াক এটা গাধ বা গৰু, বা েমৰ-ছাগ বা আন েকােনা পশু ৰািখবৈল িদেয়, আৰু
েকােনােৱ েনেদখাৈক েসই পশু মেৰ, বা আঘাত পায়, অথবা েকােনােৱ যিদ ৈল যায়, 11 েতেনহ’েল মই চুবুৰীয়াৰ বস্তুত
হাত িদয়া নাই, এই বুিল এজেন আন জনৰ আগত িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপত খাব পশুৰ গৰাকীেয় েসই শপতত মািন্ত
হ’ব লািগব; আৰু আন জেন তাৰ বােব ক্ষিতপূৰণ িদব নালািগব 12 িকন্তু যিদ েসই পশু েতওঁৰ ঘৰৰ পৰা চুিৰ হয়,
েতেনহ’েল েতওঁ তাৰ গৰাকীক ক্ষিতপূৰণ িদব লািগব 13 যিদ েকােনা জন্তুেৱ েসই পশুেটা িছন্ন িবিছন্ন কিৰ টুকুৰা
কেৰ, েতেনহ’েল আনজেন প্রমাণৰ বােব পশুেটাক আিনব লােগ েতওঁ িছৰা পশুৰ বােব ক্ষিতপূৰণ িদব নালািগব

14 েকােনা েলােক যিদ চুবুৰীয়াৰ েকােনা পশু ধাৰত আেন, আৰু গৰাকী নথকা অৱস্থাত েসই পশুেটােৱ আঘাত পায়,
বা মেৰ, েতেনহ’েল েতওঁ অৱেশয্ ক্ষিতপূৰণ িদব লািগব 15 িকন্তু যিদ গৰাকী পশুেটাৰ লগত থােক, েতেনহ’েল েতওঁ
ক্ষিতপূৰণ িদব নালািগব; পশুেটা যিদ ভাড়াত অনা হয়, েতেনহ’েল তাৰ বােব ভাড়াৰ মূলয্ িদব লািগব

16 েকােনা েলােক যিদ েতওঁৈল বাগ্দান নকৰা কুমাৰী যুৱতীৰ ৈসেত শয়ন কেৰ, েতেনহ’েল ইয়াৰ বােব েতওঁ অৱেশয্ই
যুৱতী গৰাকীৰ গা ধন িদ েতওঁক িনজৰ ভাযর্া কিৰ ল’ব লািগব 17 যিদ যুৱতী গৰাকীৰ িপতৃেয় েসই েলাকজনৈল িবয়া
িদবৈল অসন্মত হয়, েতেনহ’েল েতওঁ যুৱতী গৰাকীৰ কুমাৰীত্বৰ গা-ধন অনুসােৰ ধন িদব লািগব

18 েতামােলােক মায়াকমর্ কৰা সকলক জীয়াই থািকব িনিদবা
19 পশুৰ ৈসেত েযৗন সম্পকর্ কৰা েলাকক অৱেশয্ প্রাণদণ্ড িদয়া হ’ব
20 িয জেন িযেহাৱাৰ বািহেৰ আন েকােনা েদৱতাৰ আগত বিলদান কেৰ, েতওঁ িনঃেশেষ িবনষ্ট হ’ব 21 েতামােলােক

িবেদশীক অনয্ায় নকিৰবা, আৰু েতওঁেলাকক উপদ্রৱ নকিৰবা; িকয়েনা িমচৰ েদশত েতামােলােকা িবেদশী ৈহ আিছল



যাত্রাপুস্তক 22 অধয্ায়:22 86 যাত্রাপুস্তক 23 অধয্ায়:19

22 েতামােলােক িবধৱা আৰু িপতৃহীন সন্তানক েবয়া বয্ৱহাৰ নকিৰবা 23 েতওঁেলাকক যিদ েতামােলােক কষ্ট িদয়া,
আৰু েতওঁেলােক যিদ েমাৰ আগত কাতেৰািক্ত কেৰ, েতেনহ’েল মই িযেহাৱাই অৱেশয্ েতওঁেলাকৰ কাতেৰািক্ত শুিনম
24 েমাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত হ’ব, আৰু মই েতামােলাকক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰম েতামােলাকৰ ভাযর্াসকল িবধৱা, আৰু
সন্তান সকল িপতৃহীন হ’ব

25 েতামােলােক যিদ েমাৰ েলাকসকলৰ মাজত থকা েকােনা দিৰদ্র েলাকক ধন ধােৰ িদয়া, েতেনহ’েল েতামােলােক
সুতৈল ধাৰ িদয়া অথবা সুত আদায় কৰা েলাকৰ দেৰ নহ’বা 26 েতামােলােক যিদ েকিতয়াবা েতামােলাকৰ চুবুৰীয়াৰ
পৰা কােপাৰ বন্ধকত েলাৱা, েতেনহ’েল েবিল মাৰ েযাৱাৰ আেগেয় তাক ঘূৰাই িদব লািগব 27 কাৰণ েসই কােপাৰখন
েতওঁৰ একমাত্র গা ঢকা কােপাৰ; েসই খন নহ’েল েতওঁ িকহত শুব? েতওঁ েযিতয়া েমাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰব,
েতিতয়া মই েতওঁৰ কাতেৰািক্ত শুিনম; কাৰণ মই দয়ালু

28 েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িয মই, েমাক িনন্দা নকিৰবা, নাইবা েতামােলাকৰ শাসনকত্তর্ াক শাও িনিদবা
29 েতামােলাকৰ শসয্, বা েপয় দ্রবয্ৰ পৰা উৎসগর্ কিৰবৈল েতামােলােক পলম কিৰব নালােগ েতামােলাকৰ প্রথেম

জন্ম েহাৱা পুত্রক েমাৰ অেথর্ িদব লািগব 30 েতামােলাকৰ গৰু আৰু েমৰ-ছাগৰ জাকৰ েক্ষত্রেতা েসইদেৰই কিৰবা
েসই পশুেবাৰ সাত িদন িনজৰ মাকৰ লগত থািকব, িকন্তু অষ্টম িদনা েতামােলােক েসইেবাৰ েমাক িদব লািগব
31 েতামােলাক েমাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র েলাক হ’বা েসেয় পথাৰত জন্তুেৱ িছৰা িছৰ কৰা িযেকােনা মাংস েতামােলােক
নাখাবা; তাৰ পিৰৱেতর্ কুকুৰৰ আগত েপলাই িদবা

23 অধয্ায়
1 েতামােলােক েকােনা েলাকৰ অিহেত িমছা কথা নকবা অনয্ায় সাক্ষী িদবৈল েতামােলােক দুজর্ ন েলাকৰ লগত

সহেযাগ নকিৰবা 2 েতামােলােক কু-কমর্ কিৰবৈল জনসাধাৰণক অনুসৰণ নকিৰবা; নাইবা অনয্ায় িবচাৰ কিৰবৈল
জনসাধাৰণৰ পক্ষত থািক িসদ্ধান্ত নলবা 3 েতামােলােক েকােনা দিৰদ্র েলাকৰ িবচাৰত েতওঁৰ পক্ষ নল’বা

4 েতামােলাকৰ শত্রুৰ গৰু বা গাধ বাট েহৰুওৱা েদিখেল, েতামােলােক অৱেশয্ তাক েতওঁৰ ওচৰৈল উভতাই ৈল
যাবা 5 েতামােলােক যিদ েতামােলাকক ঘৃণা কৰা েকােনা েলাকৰ মালবাহী গাধক বস্তুৰ ভৰত মািটত পৰা েদখা,
েতেনহ’েল েসই েলাকজনক েতামােলােক এিৰ ৈথ নাযাবা েতওঁৰ গাধ, লগেত েতওঁেকা িনশ্চয় সহায় কিৰবা

6 েতামােলােক েকােনা দিৰদ্র েলাকৰ িবচাৰত েতওঁৰ প্রিত অনয্ায় িবচাৰ নকিৰবা 7 িমছা অিভেযাগ িদওঁেত
আনেলাকৰ ৈসেত সহেযাগ নকিৰবা, িনেদ্দর্ াষী বা ধাির্মক েলাকক হতয্া নকিৰবা; কাৰণ মই দুষ্টেলাকক িনেদ্দর্ াষী নকিৰম
8 েতামােলােক েভটী নলবা; কাৰণ েভঁটীেয়, েভঁটীেলাৱা সকলক অন্ধ কেৰ, আৰু ধাির্মক সকলৰ কথা িবপথগামী কেৰ
9 েতামােলােক িবেদশী েলাকক উপদ্রৱ নকিৰবা; কাৰণ েতােমােলােকা িমচৰ েদশত িবেদশী ৈহ আিছলা, েসেয় িবেদশী
েলাকৰ মনৰ কথা েতামােলােক জািনব লােগ

10 েতামােলােক েতামােলাকৰ মািটত ছয় বছৰৰ বােব গুিট িঁসিচবা, আৰুতাত উৎপন্ন েহাৱা শসয্ চপাবা 11 িকন্তু সপ্তম
বছৰত, েসই মািট ছন পিৰ থািকবৈল িদবা; েসেয় েতামােলাকৰ মাজৰ দিৰদ্র েলাকসকেল খাবৈল পাব েতওঁেলােক
িয এিৰব, তাক বনৰীয়া পশুেবােৰ খাব এইদেৰই েতামােলাকৰ দ্রাক্ষাবাৰী আৰু িজতগছৰ বাৰীৰ েক্ষত্রেতা কিৰবা

12 েতামােলােক ছয় িদন িনজৰ কাম কিৰবা, িকন্তু সপ্তম িদনা িবশ্রাম কিৰবা এইদেৰ কিৰবা; যােত েতামােলাকৰ
গৰু, গাধ, েতামােলাকৰ দাসীৰ পুত্র আৰু িযেকােনা িবেদশী েলােক িবশ্রাম ল’ব পািৰব আৰু সেতজতা লাভ কিৰব
13 মই েতামােলাকক িয সকেলা কথা কেলঁা, েসই সকেলা কথাত মেনােযাগ িদবা েতামােলােক আন েদৱতােবাৰৰ নাম
উেল্লখ নকিৰবা, নাইবা েতামােলাকৰ মুখৰ পৰা েসইেবাৰৰ নাম শুনা নাযাওক

14 েতামােলােক প্রিত বছৰত িতিনবাৰ েমাৰ অেথর্ উৎসৱ পালন কিৰবৈল িনিদ্দর্ ষ্ট স্থানৈল আিহব লািগব
15 েতামােলােক খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ উৎসৱ পালন কিৰবা মই িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ, সাত িদন খমীৰ িনিদয়া িপঠা
েভাজন কিৰবা েসই সময়েত এই উেদ্দশয্ৰ কাৰেণ িনিদ্দর্ ষ্ট কৰা আবীব মাহত েমাৰ সনু্মখত উপিস্থত হ’বা কাৰণ
এই মাহেত েতামােলাক িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ ৈহ আিহলা িকন্তু েতামােলােক শুদা হােত েমাৰ ওচৰত উপিস্থত হ’ব
নালােগ

16 েতামােলােক শসয্ েদাৱাৰ উৎসৱ, অথর্াৎ পথাৰত িয গুিট িঁসিচলা, েসই পিৰশ্রমৰ প্রথম ফলৰ উৎসৱ পালন কিৰব
লািগব; আৰু বছৰৰ েশষত েতামােলােক উৎপন্ন কৰা েখিতৰ ফল চেপাৱা সময়ত, ফল চেপাৱা উৎসৱ পালন কিৰব
লািগব 17 েতামােলাকৰ পুৰুষসকেল প্রিত বছেৰ িতিন বাৰ, িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত হ’ব লািগব

18 েতামােলােক খমীৰ িদয়া িপঠােৰ ৈসেত বিলৰ েতজ েমাৈল উৎসগর্ নকিৰবা েমাৰ উৎসৱৰ সময়ত বিলদান কৰা
পশুৰ চির্ব েগােটই ৰািতৰ পৰা ৰািতপুৱাৈলেক অৱিশষ্ট থািকব নালােগ 19 েতামােলাকৰ মািটৰ প্রথম ফলৰ উত্তম ভাগ
েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহৈল আিনবা ছাগলী েপাৱািলৰ মাংস তাৰ মাকৰ গাখীৰৰ লগত িনিসজাবা
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ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞা আৰু িনয়ম স্থাপন
20 যাত্রা পথত েতামােলাকক সুৰক্ষা দান কিৰবৈল, আৰু মই িয ঠাই েতামােলাকৰ বােব যুগুত কিৰেছঁা, েসই ঠাইৈল

েতামােলাকক ৈল যাবৈল, মই েতামােলাকৰ আেগ আেগ এজন দূত পঠাম 21 েতওঁৈল মেনােযাগী হ’বা আৰু েতওঁক
মািন চিলবা েতওঁক উেত্তিজত নকিৰবা, কাৰণ েতওঁ েতামােলাকৰ অপৰাধ ক্ষমা নকিৰব েমাৰ নাম েতওঁত আেছ
22 েতামােলােক যিদ িনশ্চেয় েতওঁৰ কথা শুনা, আৰু মই িয কেলঁা েসই সকেলােক কৰা, েতেনহ’েল মই েতামােলাকৰ
শত্রুেবাৰৰ শত্রু আৰু প্রিতদ্বন্দীৰ প্রিতদ্বন্দী হম

23 েমাৰ দূত েতামােলাকৰ আেগ আেগ যাব, আৰু ইেমাৰীয়া, িহত্তীয়া, পিৰজ্জীয়া, কনানীয়া, িহব্বীয়া, আৰু
িযবুচীয়া েলাকসকলৰ েদশৈল েতামােলাকক ৈল যাব মই েতওঁেলাকক ধ্বংস কিৰম 24 েতামােলােক েতওঁেলাকৰ
েদৱতােবাৰৰ আগত প্রিণপাত নকিৰবা, েসৱা পূজাও নকিৰবা বা েতওঁেলােক কৰা কাযর্ৰ দেৰ েকােনা কাযর্ নকিৰবা
তাৰ পিৰৱেতর্ েসইেবাৰক সমূ্পণর্ৈক িবনষ্ট কিৰবা, আৰু েতওঁেলাকৰ িশলৰ স্তম্ভেবাৰ এেকবােৰ ভািঙ গুিড় কিৰ
েপলাবা 25 েতামােলােক িনজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ েসৱা কিৰবা েতামােলােক এইদেৰ কিৰেল মই েতামােলাকৰ অন্ন-
জলক আশীব্বর্াদ কিৰম মই েতামােলাকৰ মাজৰ পৰা েৰাগ দূৰ কিৰম

26 েতামােলাকৰ েদশত েকােনা মিহলাৰ গভর্ পাত নহ’ব, আৰু েকােনা বঁাজী ৈহ নাথািকব মই েতামােলাকক দীঘর্ায়ু
িদম 27 েতামােলাক িয েদশৈল যাবা েসই েদশৰ েলাকসকলৰ মনত মই েমাৰ ভয় জন্মাম েতামােলােক িয েলাকসকলক
ল’গ পাবা, েসই েলাকসকলক মই বধ কিৰম মই েতামােলাকৰ সকেলা শত্রুেবাৰক েতামােলাকৰ ভয়ত েতামােলাকৰ
পৰা দূৰ কিৰম 28 মই েতামােলাকৰ আেগেয় েকােদা পঠাম; েসেয় েসইেবােৰ িহব্বীয়া, কনানীয়া, আৰু িহত্তীয়া সকলক
েতামােলাকৰ আগৰ পৰা েখিদ পিঠয়াব 29 েদশ েযন পিৰতয্ক্ত নহয়, আৰু েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ বনৰীয়া জন্তুেবাৰ
েযন বৃিদ্ধ নাপায়, েসই বােব মই এেক বছৰেত েতওঁেলাকক েতামােলাকৰ আগৰ পৰা েখিদ নপিঠয়াম

30 তাৰ পিৰৱেতর্ েতামােলাক বৃিদ্ধ পাই েদশ অিধকাৰ নকৰা মােন, মই েতওঁেলাকক েতামােলাকৰ আগৰ পৰা
অলপ অলপৈক বািহৰৈল েখিদ থািকম 31 মই চূফ সাগৰৰ পৰা পেলষ্টীয়াসকলৰ সমুদ্রৈলেক, আৰু মৰুভূিমৰ পৰা
ফৰাৎ নদীৈলেক েতামােলাকৰ সীমা িনৰূপণ কিৰম েসই েদশ িনবাসী সকলৰ ওপৰত মই েতামােলাকক জয়ী কিৰম
েতামােলােক েতামােলাকৰ আগৰ পৰা েতওঁেলাকক েখিদ বািহৰ কিৰবা 32 েতামােলােক েতওঁেলাকৰ ৈসেত, বা
েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰৰ ৈসেত েকােনা িনয়ম িস্থৰ নকিৰবা 33 েতওঁেলােক েতামােলাকৰ েদশত বাস কিৰব েনাৱািৰব;
বাস কিৰেল, েতওঁেলােক েতামােলাকক েমাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কৰাব িকয়েনা তুিম যিদ েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰক পূজা
কৰা, েতেনহ’েল িনশ্চেয় েতামােলাকৈল েসেয় ফান্দস্বৰূপ হ’ব

24 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই েমািচক কেল, “তুিম, হােৰাণ, নাদব, অবীহূ, আৰু ইস্রােয়লৰ সত্তৰজন পিৰচাৰক েমাৰ ওচৰৈল উিঠ

আহঁা; আৰু েতামােলােক দূৰেৰ পৰা েমাক আৰাধনা কৰা 2 েকৱল েমািচেহ েমাৰ ওচৰৈল আিহব আন েলাকসকল
ওচৰৈল আিহব নালােগ; বা েলাকসকল েতওঁৰ লগত ওপৰৈল উিঠ আিহব নালােগ ”

3 েতিতয়া েমািচেয় ৈগ, িযেহাৱাৰ সকেলা বাকয্ আৰু শাসন প্রণালীৰ কথা েলাকসকলক ক’েল সকেলােৱ এেক
লেগ উত্তৰ িদ ক’েল, “িযেহাৱাই েকাৱা সকেলা কথা আিম পালন কিৰম ” 4 তাৰ পাছত েমািচেয় িযেহাৱাৰ সকেলা
বাকয্ িলিখেল ৰািতপুৱাই উিঠ, েমািচেয় পব্বর্তৰ তলত এটা যজ্ঞেবদী আৰু ইস্রােয়লৰ বাৰ ৈফদ অনুসােৰ বাৰটা স্তম্ভ
িনম্মর্াণ কিৰেল

5 েতওঁ ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ মাজৰ িকছুমান যুৱকক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহামবিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলস্বৰূেপ ভতৰা
গৰু উৎসগর্ কিৰবৈল পিঠয়ােল 6 েমািচেয় েতজৰ আধা অংশ, েকইটামান চিৰয়াত থেল, আৰু বািক আধা অংশ েবদীৰ
ওপৰত ছিটয়াই িদেল

7 েতওঁ িনয়ম-পুস্তকখন ল’েল েলাকসকেল শুনাৈক পাঠ কিৰেল েতওঁেলােক ক’েল, “িযেহাৱাই িয িয সকেলা
ৈকেছ, েসই সকেলােক আিম পালন কিৰম, আৰু আিম েতওঁৰ আজ্ঞাধীন হম ” 8 তাৰ পাছত েমািচেয় েসই েতজ
ৈল, েলাকসকলৰ ওপৰত ছিটয়াই িদেল েমািচেয় ক’েল, “িযেহাৱাই এই সকেলা বাকয্ৰ ৈসেত আেপানােলাকক িদয়া
প্রিতজ্ঞাৰ িয িনয়ম স্থাপন কিৰেল, এেয় েসই িনয়মৰ েতজ ”

9 তাৰ পাছত েমািচ, হােৰাণ, নাদব, অবীহূ, আৰু ইস্রােয়লৰ মাজৰ সত্তৰ জন পিৰচাৰক পব্বর্তৰ ওপৰৈল উিঠ গ’ল
10 েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ দশর্ন পােল নীলা আকাশৰ দেৰ স্বচ্ছ নীলকান্ত বাখেৰেৰ ৈতয়াৰী বাটত েতওঁ িথয় ৈহ
আিছল 11 ঈশ্বেৰ েক্রােধেৰ ইস্রােয়লী মুখয্েলাক সকলৰ ওপৰত হাত িনিদেল েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ দশর্ন পােল আৰু
েতওঁেলােক েভাজন পান কিৰেল
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12 িযেহাৱাই েমািচক কেল, “তুিম পব্বর্তৈল েমাৰ ওচৰৈল উিঠ আহঁা, আৰু তােত থাকা মই িলখা বয্ৱস্থা আৰু
আজ্ঞাৰ িশলৰ ফিল মই েতামাক িদম; যােত েসইেবাৰ তুিম েতওঁেলাকক িশকাব পাৰা ” 13 েতিতয়া েমািচেয় আৰু
েতওঁৰ পিৰচাৰক িযেহাচূৱাক লগত ৈল ঈশ্বৰৰ পব্বর্তৈল উিঠ গ’ল

14 েমািচেয় পিৰচাৰক সকলক ক’েল, “আিম আেপানােলাকৰ ওচৰৈল উভিট নহাৈলেক, আেপানােলাক ইয়ােত
থাকক হােৰাণ আৰু হূৰ আেপানােলাকৰ লগত আেছ েকােনা জনৰ যিদ িকবা িববাদ থােক, েতওঁক েতওঁেলাকৰ
ওচৰৈল যাব িদব ” 15 েসই বুিল ৈক, েমািচ পব্বর্তৈল উিঠ গ’ল, আৰু েমেঘ পব্বর্ত ঢািক ধিৰেল

16 েসই চীনয় পব্বর্তৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ প্রতাপ স্থািপত আিছল, আৰু ছয় িদনৈলেক েমেঘ পব্বর্ত ঢািক ৰািখিছল
সপ্তম িদনত েতওঁ েমঘৰ মাজৰ পৰা েমািচক মািতেল 17 ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ দৃষ্টিত, িযেহাৱাৰ প্রতাপ পব্বর্তৰ
ওপৰত গ্রাসকাৰী অিগ্নৰ দেৰ প্রকািশত হ’ল 18 েমািচ েমঘৰ মাজত েসামাই পব্বর্তৈল উিঠ গ’ল েমািচ েসই পব্বর্তেত
চিল্লশ িদন আৰু চিল্লশ ৰািত থািকল

25 অধয্ায়
উপহাৰ, িনয়ম-চনু্দক, েমজ, আৰু দীপাধাৰৰ িবষেয় আেদশ

1 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “মনৰ ইচ্ছােৰ প্রভািৱত েহাৱা প্রিতজন ইস্রােয়লী েলাকৰ পৰা েমাৰ অেথর্ দান গ্রহণ
কিৰবৈল ক’বা তুিম িনশ্চয়ৈক েমাৰ অেথর্ এই দান গ্রহণ কিৰবা

3 তুিম েতওঁেলাকৰ পৰা গ্রহণ কিৰব লগা দান এইেবাৰ: েসাণ, ৰূপ, িপতল, 4 আৰু নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা
বৰণীয়া সূতা, িমিহ শণ সূতা, ছাগলীৰ েনাম, 5 ৰঙা ৰং কৰা েমৰ-ছাগ েপাৱালীৰ ছাল, গৰুৰ িমিহ ছাল, িচটীম কাঠ,
6 পিবত্র প্রদীপৰ বােব েতল, অিভেষক েতলৰ বােব মচলা, আৰু সুগিন্ধ ধূপ, 7 এেফাদ আৰু বুকুপতাত লগাবৰ বােব
েগােমদক আৰু আন বহুমূলয্ বাখৰ

8 মই েতওঁেলাকৰ মাজত বাস কিৰবৰ অেথর্, েতওঁেলাকক েমাৰ বােব এটা ধমর্ধাম িনমর্াণ কিৰবৈল েকাৱা 9 েসই
আবাস আৰু তাৰ সকেলা বস্তুৰ িয নমুনা মই েতামাক েদখুৱাম, েতামােলােক েসই নমুনাৰ দেৰই সকেলা কিৰবা

10 েতওঁেলােক িচটীম কােঠেৰ আৈঢ় হাত দীঘল, েডৰ হাত বহল আৰু েডৰ হাত ওখৈক এটা িনয়ম-চনু্দক সািজব
11 তুিম েসই িনয়ম চনু্দকৰ িভতেৰ বািহেৰ শুদ্ধ েসাণৰ পতা মািৰবা; আৰু তাৰ ওপৰৰ চািৰওফালৰ সীমা েসােণেৰ
ৈতয়াৰ কিৰবা

12 ইয়াৰ বােব েসাণৰ চািৰটা আঙিঠ সঁাচত বনাবা, আৰু িনয়ম চনু্দকৰ এফােল দুটা, আৰু আন ফােল দুটা, এইদেৰ
চািৰওটা খুৰাত লগাবা 13 তুিম িচটীম কাঠৰ দুডাল কানমািৰ সািজ, তােতা েসাণৰ পতা মািৰবা 14 িনয়ম চনু্দক ৈব
িনবৰ বােব, েসই কানমািৰ িনয়ম-চনু্দকৰ দুেয়া ফােল থকা আঙিঠত সুমুৱাবা

15 েসই কানমািৰ িনয়ম-চনু্দকৰ আঙিঠৰ িভতৰেত থািকব লােগ, তাৰ পৰা উিলয়াব নালােগ 16 মই েতামাক িয
সাক্ষয্ ফিল িদম, েসই সাক্ষয্ ফিল িনয়ম-চনু্দকৰ িভতৰত ৰািখবা 17 তাৰ পাছত তুিম শুদ্ধ েসাণৰ আৈঢ় হাত দীঘল,
েডৰ হাত বহল এখন পাপাবৰণ সািজবা 18 তুিম েসাণ িপিট দুটা কৰূব সািজবা; পাপাবৰণৰ দুই মুৰত েসই কৰূব দুটা
লগাবা

19 এক মুৰত এটা কৰূব আৰু আন মুৰত আনেটা কৰূব লগাবা; পাপাবৰণৰ দুই মুৰত তােৰ ৈসেত এেক েডাখৰ
েসাণেত েসই দুটা কৰূব সািজবা 20 কৰূব দুটাই ওপৰৈল েডউকা েমিল িনজৰ েডউকােৰ পাপাবৰণক ঢািকব; েসই
েকইটা মুখামুিখ ৈহ থািকব; আৰু কৰূব দুটাৰ দৃষ্টি পাপাবৰণৰ মাজত থািকব 21 তুিম েসই পাপাবৰণ, েসই িনয়ম
চনু্দকৰ ওপৰত ৰািখবা; আৰু মই েতামাক িয সাক্ষয্-ফিল িদম, েসই ফিল িনয়ম চনু্দকৰ িভতৰত থ’বা

22 মই েসই িনয়ম চনু্দকেত েতামােৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰম পাপাবৰণৰ ওপৰৰ পৰা, সাক্ষয্ ফিলৰ িনয়ম চনু্দকৰ
ওপৰত থকা কৰূব দুটাৰ মাজৰ পৰা, ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ বােব িযেবাৰ আজ্ঞা িদম, েসই িবষেয় েতামােৰ ৈসেত
কথা পািতম

23 তুিম দুহাত দীঘল, এহাত বহল, আৰু েডৰ হাত ওখৈক িচটীম কাঠৰ এখন েমজ সািজবা, 24 েসই েমজত শুদ্ধ
েসাণৰ পতা মািৰবা, আৰু তাৰ চািৰওফােল েসাণৰ সীমা িদবা

25 েসই েমজৰ চািৰওফােল চািৰ আঙুিল েজাখৰ এচটা কাঠ িদ েফ্রম বনাবা, আৰু েসই েফ্রমৰ চািৰও ফােল েসাণৰ
সীমা বনাবা 26 েসাণৰ চািৰটা আঙিঠ সািজ, েসই আঙিঠ চািৰটা খুৰা থকা েমজৰ চািৰ চুকত লগাবা 27 েমজ ৈব
িনবৈল কানমািৰ সুমুউৱাবৈল েফ্রমত আঙিঠ লগাবা
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28 তুিম েমজ ৈব িনবৰ বােব, িচটীম কাঠৰ দুডাল কানমািৰ সািজ, তােতা েসাণৰ পতা মািৰবা 29 েপয় ৈনেবদয্ৰ
বােব বয্ৱহাৰ কিৰবৈল কঁািহ, চামুচ, জাৰ আৰু বািট গঢ়াবা এই সকেলােক শুদ্ধ েসােণেৰ গঢ়াবা 30 তুিম েসই েমজৰ
ওপৰত েমাৰ আগত সদায় দশর্ন-িপঠা ৰািখবা

31 তুিম শুদ্ধ িপটা েসাণৰ এটা দীপাধাৰ সািজবা দীপাধাৰৰ ৈসেত তাৰ বািটেবাৰ, তাৰ তলৰ পাতেবাৰ, আৰু
ফুলেবাৰ এেকেডাখৰ েসােণেৰই বেনাৱা হ’ব লােগ 32 দীপাধাৰৰ কাষৰ পৰা ছয়ডাল শাখা ওেলাৱা হ’ব লািগব তােৰ
িতিন ডাল শাখা এফালৰ পৰা, আৰু আন িতিন ডাল শাখা আন ফালৰ পৰা ওেলাৱা হ’ব লািগব

33 তাৰ এটা শাখাত বাদাম ফুলৰ আকৃিতেৰ িতিনটা বািট, এটা কিল, আৰু এটা ফুল থািকব লািগব আন শাখােতা
বাদাম ফুলৰ আকৃিতেৰ িতিনটা বািট, এটা কিল, আৰু এটা ফুল থািকব দীপাধাৰৰ পৰা ওেলাৱা ছয়টা ডালেত েসই
এেক দেৰই হ’ব 34 দীপাধাৰৰ মাজভাগেতা বাদাম ফুলৰ আকৃিতেৰ চািৰটা বািট, কিল, আৰু ফুল থািকব

35 েসই দীপাধাৰৰ প্রথম েযাৰ শাখাত এেক েডাখৰ েসােণেৰ এটা কিল, আৰু আন িদ্বতীয় েযাৰ শাখােতা এেক
েডাখৰ েসােণেৰ এটা কিল থািকব 36 েসইেবাৰৰ কিল আৰু েসইেবাৰৰ শাখােবাৰ এেক েডাখৰ েসােণেৰ হ’ব; আৰু
েসই সকেলােৱই শুদ্ধ েসাণ িপিট বেনাৱা হ’ব

37 তুিম দীপাধাৰ আৰু ইয়াৰ সাতটা প্রদীপ সািজবা প্রদীপৰ পৰা েপাহৰ ওলাবৈল প্রদীপেবাৰ দীপাধাৰত লগাবা
38 এঙাৰ ধৰা েচেপনা আৰু েট্র শুদ্ধ েসাণৰ হ’ব লািগব 39 দীপাধাৰ আৰু দীপাধাৰৰ বােব বয্ৱহাৰ কৰা সকেলা বস্তু
সািজবৈল এক িকক্কৰ শুদ্ধ েসাণ বয্ৱহাৰ কিৰবা 40 মই েতামাক পব্বর্তত েদখুউৱা নমুনাৰ দেৰই েসই সকেলা িনশ্চয়
সািজবা ”

26 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ আবাসৰ িবষেয় আেদশ

1 তুিম দহখন পদর্ ােৰ আবাস যুগুত কিৰবা; েসই পদর্ াৰ কােপাৰ েকইখন পেকাৱা িমিহ শণ সূতা, আৰু নীলা, েবঙুনীয়া,
আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতােৰ িনপুণ িশল্পকাৰৰ দ্বাৰাই কৰূবৰ নক্সােৰ ৈতয়াৰ কিৰবা 2 প্রেতয্ক খন পদর্ া আঁঠাইশ হাত
দীঘল, আৰু চািৰ হাত বহল, এইদেৰ সকেলােবাৰ পদর্ া এেক েজাখৰ হ’ব লািগব 3 পঁাচখন পদর্ া ইখনৰ লগত িসখন
এেকলেগ েজাৰা িদব লািগব, আৰু আন পঁাচখন পদর্ াও এেকদেৰ েযাৰা িদব লািগব

4 প্রথম েজাৰা িদয়া পদর্ া েকইখনৰ েশষৰ খনৰ চুকত, আৰু িদ্বতীয়েত েজাৰা িদয়া পদর্ া েকইখনৰ েশষৰ খনৰ চুকত
নীলা বৰণীয়া জৰীৰ পাক লগাবা 5 েসই প্রথম খন পদর্ াৰ িকনাৰত পঞ্চাশটা জৰীৰ পাক লগাবা, আৰু েজাৰা িদয়া
িদ্বতীয়খন পদর্ াৰ েশষৰ িকনাৰেতা পঞ্চাশটা জৰীৰ পাক লগাবা এইদেৰ কিৰবা যােত, জৰীৰ পাক দুশাৰী মুখামুিখ
হ’ব 6 েসাণৰ পঞ্চাশটা হঁােকাটা গঢ়াই েসই হঁােকাটােৰ কােপাৰ দুখন ইখনৰ ৈসেত িসখনক বািন্ধবা; েসইদেৰ কিৰেল
আবাস একলগ হ’ব

7 েসই আবাস ঢািকবৈল তমু্বৰ দেৰ ছাগলীৰ েনােমেৰ পদর্ া যুগুত কিৰবা তুিম এঘাৰখন পদর্ া যুগুত কিৰব লািগব
8 প্রিতখন পদর্ া দীঘেল িত্রশ হাত আৰু বহেল চািৰ হাত হ’ব; েসই এঘাৰখন পদর্ া এেক েজাখৰ হ’ব লািগব 9 পঁাচখন
পদর্ া ইখনৰ লগত িসখনক েজাৰা লগাবা, আৰু আন ছয়খন পদর্ াও ইখনৰ লগত িসখনক েজাৰা লগাবা তুিম ষষ্ঠ
পদর্ াখন দুতৰিপয়া কিৰ তমু্বৰ সনু্মখত থবা

10 প্রথম েজাৰা িদয়া পঁাচখন পদর্ াৰ েশষৰ খনৰ আউিঠত পঞ্চাশটা জৰীৰ পাক লগাবা, আৰু েসই দেৰ েজাৰা িদয়া
িদ্বতীয়খন পদর্ াৰ েশষৰ আউিঠেতা পঞ্চাশটা জৰীৰ পাক লগাবা 11 িপতলৰ পঞ্চাশটা হঁােকাটা গঢ়াই, েসই হঁােকাটােৰ
জৰীৰ পাক েযাৰা িদ তমু্ব ল’গ লগাবা তাৰ পাছত তমু্বৰ ঢাকিনৰ দেৰ এেকলেগ েযাৰা িদবা, েসেয় এটাৰ দেৰ হ’ব

12 েসই তমু্বৰ পদর্ া েকইখনৰ পৰা ওলিম থকা আধা কােপাৰ আবাসৰ পাছফােল ওলিম থািকব লািগব 13 তমু্বৰ
পদর্ া েকইখনৰ এফােল এহাত দীঘল, আৰু আনফােল এহাত দীঘল হ’ব লািগব তমু্বৰ বাকী থকা পদর্ াৰ দীঘল অংশ
আবাসৰ এটা ফােল ওলিম থািকব লািগব, আৰু আন ফালৰ ওলিম থকা অংশ আবাস ঢািক ৰািখব 14 তুিম ৰঙা ৰং
কৰা েমৰ-ছাগ েপাৱালীৰ ছােলেৰ তমু্বৰ বােব এটা আবৰণ যুগুত কিৰবা তাৰ ওপৰত আন এটা আবৰণ িমিহ ছােলেৰ
যুগুত কিৰবা

15 তুিম আবাসৰ বােব িচটীম কাঠৰ িথয়ৈক তক্তা যুগুত কিৰবা 16 প্রিতখন তক্তা দহ হাত দীঘল, আৰু েডৰ হাত
বহল হ’ব 17 প্রিতখন তক্তাত এেক ধৰণৰ দুটা ভাগ ওলাই থকা হ’ব লািগব; যােত ইখন তক্তা িসখন তক্তাৰ লগত
েযাৰা িদব পািৰ আবাসৰ কাৰেণ এইদেৰই তক্তা ৈতয়াৰ কিৰবা 18 তুিম আবাসৰ বােব তক্তা যুগুত কেৰঁােত, িবশখন
তক্তা দিক্ষণ িদশৰ বােব ৈতয়াৰ কিৰবা
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19 েসই িবশখন তক্তাৰ তলত চিল্লশটা ৰূপৰ চুঙী লগাবা, এখন তক্তাৰ তলত দুটা স্তম্ভমূলৰ বােব দুটা চুঙী, আৰু
আনেবাৰ তক্তাৰ তলেতা দুটা দুটাৈক স্তম্ভমূলৰ বােব দুটাৈক চুঙী লগাবা 20 তুিম আবাসৰ িদ্বতীয় ফালৰ উত্তৰিদশত
িবশখন তক্তা ৈতয়াৰ কিৰব লািগব 21আৰু েসইেবাৰত চিল্লশটা ৰূপৰ চুঙী লগাবা; প্রথম তক্তাৰ তলত দুটা চুঙী, আৰু
আনেবাৰ তক্তাৰ তলেতা দুটাৈক চুঙী থািকব

22 আবাসৰ পিশ্চমিদেশ পাছফালৰ বােব ছয়খন তক্তা ৈতয়াৰ কিৰবা 23 তুিম আবাসৰ পাছফালৰ চুক দুটাৰ বােব
দুখন তক্তা যুগুত কিৰবা 24 প্রেতয্ক তক্তা তলৰ ফােল েখালা ৈহ থািকব, িকন্তু ওপৰফােল এেকডাল আঙিঠেত েযাৰা
লািগ থািকব এইদেৰই িপছফালৰ দুেয়াটা চুকৰ বােবও হ’ব 25 তাত আঠখন তক্তা ৰূপৰ চুঙীৰ ৈসেত এেকলেগ
থািকব লািগব সব্বর্মুঠ েষাল্লটা চুঙী হ’ব লািগব প্রথম তক্তাৰ তলত দুটা চুঙী, আৰু আনখন তক্তাৰ তলেতা দুটা চুঙী
থািকব এইদেৰ বািকেবাৰ তক্তােতা থািকব লািগব

26 তুিম আবাসৰ এটা ফালৰ তক্তাৰ বােব িচটীম কাঠৰ ছয়ডাল পথািল ডাং বনাবা 27 আবাসৰ আনফালৰ তক্তাৰ
বােব পঁাচডাল, আৰু আবাসৰ পিশ্চমিদেশ থকা পাছফালৰ তক্তাৰ বােবও পঁাচডাল; িচটীম কাঠৰ পথিল ডাং বনাবা
28 তক্তাৰ মাজত থকা ডাং ডাল তক্তােবাৰৰ মােজিদ এমুৰৰ পৰা আন মুৰৈলেক যাব

29 েসই তক্তােবাৰত েসাণৰ পতা মািৰবা, আৰু ডাংেবাৰ সুমুউৱাবৈল, েসাণৰ চক্র গঢ়াবা; আৰু ডাংেবাৰেতা েসাণৰ
পতা মািৰবা 30 েতামাক পব্বর্তত আবাসৰ িয আচিন েদখুউৱা ৈহিছল, তুিম েসইদেৰই তাক ৈতয়াৰ কিৰবা

31 তুিম নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ এখন পদর্ া যুগুত কিৰবা েসই পদর্ া
িনপুণ িশল্পকােৰ কৰূবৰ নক্সােৰ ৈতয়াৰ কিৰব লািগব 32 তুিম েসই পদর্ ােবাৰ, েসাণৰ পতা মৰা িচটীম কাঠৰ চািৰটা
খুটাৰ ওপৰত ওলমাই িদবা েসই খুটােবাৰৰ হঁােকাটা েসাণৰ হ’ব লািগব, আৰু েসই খঁুটা ৰূপৰ চািৰটা চুঙীৰ ওপৰত
থািকব 33 তুিম পদর্ ােবাৰ হঁােকাটােবাৰত ওলমাবা; আৰু তাৰ িভতৰৈল িনয়ম চনু্দকৰ সাক্ষয্ ফিল আিনবা েসই পদর্ াই
পিবত্র-স্থান আৰু অিত পিবত্র-স্থানৰ মাজত প্রেভদ ৰািখব

34 তুিম অিত পিবত্র-স্থানত সাক্ষয্-ফিলৰ িনয়ম চনু্দকৰ ওপৰত পাপাবৰণ থ’বা 35 েমজখন পদর্ াৰ বািহৰত ৰািখবা,
েমজৰ িবপৰীেত আবাসৰ দিক্ষণ ফােল দীপাধাৰ ৰািখবা, আৰু েমজখন উত্তৰফােল থ’ব লািগব

36 তমু্বৰ প্রেবশ দুৱাৰৰ বােব নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ ফুল বছা
এখন পদর্ া যুগুত কিৰবা 37 েসই পদর্ া ওলমাবৈল িচটীম কাঠৰ পঁাচটা খঁুটা যুগুত কিৰবা, আৰু েসইেবাৰত েসাণৰ পতা
মািৰবা েসইেবাৰৰ হঁােকাটা েসাণৰ হ’ব; আৰু েসইেবাৰৰ বােব িপতলৰ পঁাচটা চুঙী সঁাচত ঢািলবা

27 অধয্ায়
যজ্ঞেবদী আৰু েচাতালৰ িবষেয় আেদশ

1 তুিম যজ্ঞেবদীেটা িচটীম কােঠেৰ সািজবা েসই েবদীৰ দীঘেল পঁাচ হাত, বহেল পঁাচ হাত হ’ব লািগব যজ্ঞেবদীৰ
চািৰও িদশ সমান হ’ব লািগব, আৰু ওখই িতিন হাত হ’ব লািগব 2 তুিম তাৰ চািৰও চুেক ওলাই থকা অংশ, গৰুৰ িশঙৰ
আকৃিতেৰ ৈতয়াৰ কিৰব লািগব িশং েকইটা যজ্ঞেবিদৰ ৈসেত এেকলেগ ৈতয়াৰ কিৰব লািগব; আৰু তাত িপতলৰ পতা
মািৰব লািগব

3 তুিম যজ্ঞেবদীৰ সকেলা সামগ্রী ৈতয়াৰ কিৰবা: ছঁাই েপেলাৱা পাত্র, েহঁতা, চিৰয়া, মাংস েখঁাচ যািঠ, আৰু জুই ধৰা
পাত্র েসই সকেলা সঁজুিল িপতেলেৰ গঢ়াবা 4 যজ্ঞেবদীৰ বােব িপতলৰ এটা জািল গঢ়াবা, আৰু েসই জািলৰ চািৰওটা
চুকত িপতলৰ চািৰটা চক্র লগাবা

5 তুিম েসই জািল, যজ্ঞেবদীৰ িভতৰৰ স্তৰত লগাবা েসই জািল েবদীৰ তলৰ আধা ভাগৈলেক পাব 6 েবিদৰ বােব
িচটীম কাঠৰ কান্ধমািৰ সািজবা, আৰু তাত িপতলৰ পতা মািৰবা

7 কান্ধমািৰ েকইডাল চক্রৰ িভতৰত সুমুউৱাই ৰািখবা; আৰু যজ্ঞেবিদ কিঢ়য়াবৈল কান্ধমািৰেবাৰ েবদীৰ দুেয়া কােষ
ৰািখব লািগব 8 তুিম েসই যজ্ঞেবদী তক্তােৰ েফঁােপালা কিৰ সািজবা পব্বর্তত েতামাক িয দেৰ েদখুৱা ৈহিছল,
েসইদেৰই ৈতয়াৰ কিৰবা

9 তুিম আবাসৰ বােব েচাতাল প্রস্তুত কিৰব লািগব েচাতালৰ দিক্ষণফােল িমিহ শণ সূতাৰ এশ হাত দীঘল কােপাৰ
ওলমাবা 10 েসই কােপাৰ ওলমাবৈল িবশটা খঁুটা; আৰু েসইেবাৰৰ বােব িপতলৰ িবশটা চুঙী; খুটােবাৰৰ হঁােকাটা আৰু
মািৰ েকইডাল ৰূপৰ হ’ব লািগব

11 েসইদেৰ উত্তৰফােল এশ হাত দীঘল কােপাৰ িবশটা খুটাৰ ৈসেত থািকব েসই খুটােবাৰত িবশটা িপতলৰ চুঙী,
আৰু হঁােকাটা লগা থািকব আৰু মািৰ েকইডাল ৰূপৰ হ’ব লািগব 12 েসই েচাতালৰ পিশ্চমফােল পঞ্চাশহাত দীঘল পদর্ া
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থািকব তাত দহটা খঁুটা আৰু দহটা চুঙী থািকব 13 পূবিদেশ েচাতালখন পঞ্চাশ হাত দীঘল হ’ব লািগব 14 প্রেবশ
দুৱাৰৰ এফােল ওলমাই েথাৱা পদর্ া েপান্ধৰ হাত দীঘল হ’ব লািগব; আৰু েসই পদর্ াৰ বােব িতিনটা চুঙীেৰ ৈসেত িতিনটা
খঁুটা লািগব 15 আনিদেশ েপান্ধৰ হাত দীঘল কােপাৰ ওলমাব লািগব তাৰ বােব িতিনটা চুঙী আৰু িতিনটা খঁুটা হ’ব

16 েচাতালখনৰ দুৱাৰৰ বােব নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা ও পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ ফুল বছা িবশ হাত
দীঘল এখন পদর্ া ৈতয়াৰ কিৰব লািগব েসই পদর্ াৰ চািৰটা খঁুটা, আৰু েসই খুটােবাৰৰ বােব চািৰটা চুঙী লািগব

17 েচাতালৰ সকেলা খুটােবাৰত ৰূপৰ মািৰ, ৰূপৰ হঁােকাটা আৰু িপতলৰ চুঙী থািকব লািগব 18 েচাতাল দীঘেল
এশ হাত, পথািলেয় পঞ্চাশ হাত, আৰু ওখই পঁাচ হাত েচাতালৰ চািৰওফােল ওলিম থকাৈক পেকাৱা িমিহ শণ সূতাৰ
পদর্ া, আৰু চুঙীেবাৰ িপতলৰ হ’ব 19 আবাসৰ কাযর্ত বয্ৱহাৰ েহাৱা সকেলা সামগ্রী, আবাস আৰু েচাতালৰ কাৰেণ
সকেলা তমু্বৰ খুিট িপতলৰ হ’ব লািগব

20 সদায় প্রদীপ জ্বলাই েপাহৰ কিৰবৈল, খািন্দ উিলওৱা িজতগছৰ গুিটৰ শুদ্ধ েতল েতামাৰ ওচৰৈল আিনবৈল, তুিম
ইস্রােয়লী েলাকসকলকআজ্ঞা িদবা 21সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ িভতৰত সাক্ষয্-ফিলৰ িনয়ম চনু্দকৰ আগত থকা পদর্ াৰ বািহৰত
িযেহাৱাৰ আগত গধূিলৰ পৰা ৰািতপুৱাৈলেক প্রদীপ জ্বিল থািকবৰ বােব হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল তত্বাৱধান ল’ব
লািগব এেয় ইস্রােয়লী েলাকসকেল পুৰুষানুক্রেম পালন কিৰব লগীয়া িচৰস্থায়ী িবিধ

28 অধয্ায়
পুেৰািহত সকেল িপন্ধা বস্ত্রৰ িবষেয় আেদশ

1 পুেৰািহত ৈহ েমাৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল, ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা েতামাৰ ককােয়ক হােৰাণক আৰু েতওঁৰ
লগত েতওঁৰ পুত্র নাদব, অবীহূ, ইিলয়াজৰ, আৰু ঈথামৰক তুিম িনেজ মািত আিনবা 2 েতামাৰ ককােয়ৰা হােৰাণৰ বস্ত্র
েমাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র কিৰ সংৰিক্ষত কিৰ ৰািখবা 3 েমাৰ অেথর্ পুেৰািহতৰ কাযর্ কিৰবৈল হােৰাণক পিবত্রকৃত কিৰবৈল
মই িদয়া জ্ঞানৰ আত্মােৰ পিৰপূণর্ েহাৱা িনপূণ েলাকসকলক েতওঁৰ বস্ত্র যুগুত কিৰবৈল তুিম আজ্ঞা কিৰবা

4 েতওঁেলােক ৈতয়াৰ কিৰব লগীয়া বস্ত্র এইেবাৰ: এটা বুকুপটা, এেফাদ, েচালা, হােত েবাৱা েকাট েচালা, পাগুিৰ,
আৰু টঙািল েতওঁেলােক এইসকেলা বস্ত্র ৈতয়াৰ কিৰ পিবত্র কিৰব; আৰু েমাৰ উেদ্দেশয্ সংৰিক্ষত কিৰ ৰািখব
পুেৰািহত ৈহ েমাৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল, েতামাৰ ককােয়ক হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ কাৰেণ এই সকেলা বস্ত্র হ’ব
5 িশল্পকােৰ েসাণালী, নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু িমিহ শণ সূতা বয্ৱহাৰ কিৰব লািগব

6 েতওঁেলােক েসাণালী আৰু নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া ঊল, আৰু িমিহ পেকাৱা শণ সূতােৰ েসই এেফাদ
বস্ত্র ৈতয়াৰ কিৰব েসেয় িনপুণ িশল্পকাৰৰ কাযর্ হ’ব 7 এেফাদৰ ওপৰৰ দুেয়া কান্ধৰ চুকত লগাবৈল দুপাত স্কন্ধপিট
থািকব 8 এেফাদৰ দেৰই কঁকালত বািন্ধবৰ বােব এডাল টঙািল এেফাদৰ ৈসেত েসােণাৱালী, নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু
ৰঙা বৰণীয়া সূতা, ও পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ ৈতয়াৰ কৰা হ’ব 9 তুিম দুটা েগােমদক বাখৰ ল’বা, আৰু তাৰ ওপৰত
ইস্রােয়লৰ বাৰ জন পুত্রৰ নাম েখািদত কৰাবা 10 েতওঁেলাকৰ জন্মৰ ক্রম অনুসােৰ ছয় জনৰ নাম এটা বাখৰত আৰু
বাকী ছয় জনৰ নাম আন এটা বাখৰৰ ওপৰত েক্ষািদত কৰাবা 11 পাথৰৰ খিনকেৰ েমাহৰত েখািদত কৰাৰ দেৰই
েসই দুটা বাখৰৰ ওপৰেতা ইস্রােয়লৰ পুত্রসকলৰ নাম েক্ষািদত কৰাবা তুিম েসই বাখৰ দুটা েসাণত খেটাৱাব লািগব
12 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েসঁাৱৰণীয় বাখৰ হ’বৈল, তুিম েসই দুটা বাখৰ এেফাদৰ দুেয়া কান্ধত লগাবা েসেয় হােৰােণ
েতওঁৰ দুেয়া কান্ধত েতওঁেলাকৰ নাম েসঁাৱৰণৰ অেথর্ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত বহন কিৰব

13 তুিম িনশ্চয়ৈক েসই বাখৰ দুটা লগাবৈল েসাণ বয্ৱহাৰ কিৰবা 14 দুটা পেকাৱা ৰিচৰ দেৰ দুডাল শুদ্ধ েসাণৰ
িশকিল ৈতয়াৰ কিৰ, বাখৰ লেগাৱা েসাণত লগাই িদবা

15 তুিম িসদ্ধান্ত ল’বৈল এটা বুকুপটা ৈতয়াৰ কিৰবা েসেয় িনপুণ িশল্পকাৰৰ কাযর্ হ’ব; এেফাদ বস্ত্রৰ দেৰ তাক
প্রস্তুত কিৰবা নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা ও পেকাৱা িমিহ শণ সূতাৰ লগত েসােণেৰ ৈতয়াৰ কিৰবা
16 তুিম বুকুপতাৰ চািৰওিদশ সমােন দুতৰপীয়াৈক ভাজ কিৰবা েসেয় দীঘেল এেবেগত আৰু পথািলেয়ও এেবেগত
হ’ব

17 বুকুপতাত চািৰ শাৰী বহুমূলীয়া পাথৰ খুৱাবা তাৰ প্রথম শাৰীত এটা ৰুবী, এটা েপাখৰাজ, আৰু এটা ৰক্তমিণ
18 িদ্বতীয় শাৰীত এটা মৰকত, এটা নীলকান্ত, আৰু এটা হীৰা 19 তৃতীয় শাৰীত এটা নীলকান্তমিণ, এটা আকীক, আৰু
এটা নীলা 20 আৰু চতুথর্ শাৰীত এটা পান্না, েগােমদক, আৰু জয্াসপাৰ এই সকেলােবাৰ েসাণৰ ওপৰত খেটাৱাব
লািগব
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21 এই পাথৰেবাৰ ইস্রােয়লৰ পুত্রসকলৰ নাম অনুসােৰ িস্থৰ কৰা হ’ব েমাহৰত েখািদত কৰাৰ দেৰই েতওঁেলাকৰ
নাম প্রেতয্ক পাথৰত বাৰ ৈফদ অনুসােৰ েক্ষািদত কৰা হ’ব লািগব 22 বুকুপটাত লগাবৈল, তুিম পেকাৱা ৰচীৰ দেৰ
দুডাল শুদ্ধ েসাণৰ িশকিল ৈতয়াৰ কিৰবা 23 তুিম বুকুপটাৰ বােব েসাণৰ দুটা আঙিঠ গঢ়াই, েসই দুটা আঙিঠ বুকুপটাৰ
দুই মুৰত লগাবা 24 েসাণৰ েসই িশকিল দুডাল বুকুপটাৰ দুই চুকত লগাবা

25 িশকিল দুডালৰ দুই মুৰ, পাথৰ খেটাৱা েসাণত লগাবা তাৰ পাছত এেফাদৰ আগফালৰ কান্ধৰ ওপৰত লগাবা
26 তুিম েসাণৰ দুটা আঙিঠ গঢ়াবা, আৰু বুকুপটাৰ দুই মুৰত, এেফাদৰ সনু্মখত থকা িভতৰ দঁািতত লগাবা

27 তুিম আৰু দুটা েসাণৰ আঙিঠ গঢ়াবা, আৰু এেফাদৰ আগফােল থকা দুপাত স্কন্ধপিটৰ তল ভাগত লগাবা
অৱেশষত এেফাদৰ বােব েবাৱা টঙািল বািন্ধবৈল ইয়াৰ ওপৰত লগাবা 28 বুকুপটা েযন এেফাদৰ েবাৱা টঙািলৰ ওপৰত
থােক, আৰু এেফাদৰ পৰা এৰাই নাযায়, েসই বােব নীলা বৰণীয়া িফতােৰ েসই বুকুপটাক তাৰ আঙিঠেৰ ৈসেত এেফাদৰ
আঙিঠত বািন্ধবা

29 হােৰাণ েযিতয়া পিবত্র স্থানৈল যাব, েতিতয়া েতওঁ হৃদয়ত িসদ্ধান্ত ল’বৈল, ইস্রােয়লৰ পুত্রসকলৰ নাম িনজৰ
বুকুপটাত কিঢ়য়াব 30 েসই িসদ্ধান্ত েলাৱা বুকুপটাত ঊৰীম আৰু তুম্মীম লগাবা হােৰােণ িয সময়ত িযেহাৱাৰ আগৈল
যাব, েসই সময়ত হােৰাণৰ বুকুৰ ওপৰত েসইেবাৰ থািকব িযেহাৱাৰ আগত হােৰােণ ইস্রােয়লীসকলৰ বােব িসদ্ধান্ত
ল’বৈল েসইেবাৰ সদায় িনজৰ বুকুত কিঢ়য়াব

31 তুিম এেফাদৰ েচালা সমূ্পণর্ েবঙুনীয়া ৰঙৰ কােপােৰেৰ ৈতয়াৰ কিৰবা 32 তাৰ েসঁা মাজত, মুৰ সুমুৱাবৈল এটা
বাট থািকব েসেয় নাফািলবৈল মুৰ েসােমাৱা অংশৰ চািৰওফাল িসিপনীেয় েবাৱা হ’ব লািগব

33 তুিম তাৰ তল দঁািতৰ চািৰওফােল নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতােৰ ডািলমৰ চােনকী তুিলবা, আৰু তাৰ
মােজ মােজ চািৰওফােল েসাণৰ জুনুকা থািকব 34 েসই এেফাদৰ তল দঁািতত চািৰওফােল এটা েসাণৰ জুনুকা এটা
ডািলম, আৰু এটা েসাণৰ জুনুকা এটা ডািলম এইদেৰ থািকব 35 হােৰােণ েযিতয়া পিৰচযর্া কিৰব, েতিতয়া েসই বস্ত্র
িপিন্ধব েতওঁ েযিতয়া িযেহাৱাৰ পিবত্র-স্থানত িযেহাৱাৰ আগৈল যাব, আৰু ওলাই আিহব, েতিতয়া েসই জুনুকাৰ শব্দ
শুনা যাব এইদেৰ কৰাত েতওঁৰ মৃতুয্ নহ’ব

36 তুিম শুদ্ধ েসাণৰ এচটা পতা গিঢ়বা, আৰু েমাহৰত েখািদত কৰাৰ দেৰ েসই পতাৰ ওপৰত “িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
পিবত্র” এই কথা েক্ষািদত কিৰবা 37 তুিম েসই পতা নীলা বৰণীয়া িফতােৰ পাগুিৰৰ আগফােল লগাবা 38 েসেয়
হােৰাণৰ কপালত থািকব ইস্রােয়লীসকেল পিবত্র কিৰ উৎসগর্ কৰা পিবত্র দানত থকা িযেকােনা েদাষ হােৰােণ বব
েতওঁেলাক েযন িযেহাৱাৰ আগত গ্রহণীয় েহাৱা, েসইবােব পাগুিৰ সদায় েতওঁৰ কপালৰ ওপৰত থািকব

39 তুিম িমিহ শণ সূতােৰ েকাট েচালা আৰু পাগুিৰ ৈতয়াৰ কিৰবা, আৰু এটা ফুল বছা টঙািলও ৈতয়াৰ কিৰবা
40 হােৰাণৰ পুত্রসকলৰ বােব েকাট েচালা, টঙািল, আৰু পাগুিৰ েতওঁেলাকৰ মযর্য্দা আৰু েশাভাৰ বােব ৈতয়াৰ

কিৰবা 41 েতামাৰ ককােয়ক হােৰাণ, আৰু েতওঁৰ ৈসেত েতওঁৰ পুত্রসকলক েসইেবাৰ িপিন্ধবা, আৰু েমাৰ পিৰচযর্াৰ
বােব পুেৰািহতৰ কাযর্ কিৰবৈল তুিম েতওঁেলাকক পিবত্র কিৰ অিভিষক্ত কিৰবা, আৰু পুেৰািহত পদত িনযুক্ত কিৰবা

42 েতওঁেলাকৰ েগাপনীয় অংশ ঢািকবৈল, কঁকালৰ পৰা কৰঙণৈলেক তুিম েতওঁেলাকৈল শণ সূতাৰ বস্ত্র ৈতয়াৰ
কিৰবা 43 েযিতয়া হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ িভতৰৈল েসামাব, বা পিবত্র-স্থানত পিৰচযর্া
কিৰবৈল েবদীৰ ওচৰ চািপব, েতিতয়া েতওঁেলােক েযন েসইবস্ত্র পিৰধান কেৰ েতওঁেলােক িনশ্চয়ৈক এইদেৰ কিৰব
লািগব যােত েতওঁেলােক পাপৰ ভাৰ বব লগা নহয় আৰু েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ নহয় এেয় হােৰাণ আৰু েতওঁৰ ভািব বংশৰ
পালন কিৰবলগীয়া িচৰস্থায়ী িবিধ

29 অধয্ায়
পুেৰািহত সকলক কামত িনযুক্ত কৰাৰ িবষেয় আেদশ

1 েমাৰ পিৰচযর্াৰ বােব পুেৰাতিহৰ কাযর্ কিৰবৈল, এিতয়া তুিম েতওঁেলাকক পিবত্র কিৰবৰ বােব এই কাযর্ কিৰবা;
এটা িনঘূর্ণী দমৰা আৰু দুটা িনঘূণী মতা েমৰ-ছাগ ল’বা 2 খিমৰ িনিদয়া িপঠা, েতল িমহেলাৱা খমীৰ িনিদয়া িপঠা, আৰু
েতল সনা খমীৰ িনিদয়া পাতল িপঠা ল’বা েসইেবাৰ িমিহ আটাগুিড়েৰ ৈতয়াৰ কিৰবা

3 এটা পািচত েসইেবাৰ ৰািখবা; আৰু েসই পািচৰ ৈসেত দমৰা আৰু দুটা েমৰ-ছাগ উপহাৰ িদবা 4 হােৰাণ, আৰু
েতওঁৰ পুত্রসকলক তুিম সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰমুখত আিন েতওঁেলাকৰ গা ধুৱাবা

5 তুিম েসই বস্ত্রেবাৰ, হােৰাণৰ েকাট েচালা, এেফাদ বস্ত্র, এেফাদ আৰু বুকুপটা, আৰু এেফাদৰ িনপুণৰূেপ েবাৱা
টঙািল ল’বা আৰু েতওঁক িপন্ধাবা 6 েতওঁৰ মুৰত পাগুিৰ িপন্ধাই তাৰ ওপৰত পিবত্র মুকুট লগাবা 7 তাৰ পাছত
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অিভেষক কৰা েতল ল’বা, আৰু েতওঁৰ মুৰত বািক, েতওঁক অিভেষক কিৰবা 8 তুিম েতওঁৰ পুত্রসকলক আিনবা;
আৰু েকাট েচালা িপন্ধাবা 9 হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ কঁকালত টঙািল বািন্ধবা, আৰু েতওঁেলাকৰ মুৰত পাগুিৰ
মািৰ িদবা পুেৰািহত পদৰ কাযর্ এক িচৰস্থায়ী িবিধৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকৰ অিধকাৰত থািকব এইদেৰই তুিম হােৰাণ আৰু
েতওঁৰ পুত্রসকলক েমাৰ পিৰচযর্াৰ বােব পিবত্রকৃত কিৰবা

10 তুিম সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ সনু্মখৈল েসই দমৰােটা ৈল আিনবা; েতিতয়া হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল দমৰােটাৰ
মুৰত হাত িদব লািগব 11 তুিম সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত িযেহাৱাৰ সনু্মখত েসই দমৰােটা বধ কিৰবা

12 তুিম বধ কৰা দমৰােটাৰ িকছু অংশ েতজ ৈল, আঙুিলেৰ েবদীৰ িশঙত লগাবা, আৰু বাকী েতজিখিন েবদীৰ
িভিত্তমূলত বািক িদবা 13 তাৰ প্রিতেটা অংশত থকা েতল, কিলজাৰ ওপৰত থকা েতলীয়া ভাগ, িঘলা দুটা, আৰু েসই
দুটাৰ ওপৰত থকা েতল ৈল, েবদীত জ্বলাবা 14 িকন্তু েসই দমৰা েটাৰ মাংস আৰু তাৰ লগেত ছাল আৰু েগাবৰ তমু্বৰ
বািহৰফােল জুইত পুিৰ ভষ্ম কিৰ িদবা; েসেয় পাপাথর্ক বিল হ’ব

15 তুিম এটা েমৰ-ছাগ েপাৱািলও লগত ল’বা হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল েসই েমৰ-ছাগেটাৰ মুৰত হাত িদব
16 তুিম েসই েমৰ-ছাগেটা বধ কিৰবা তাৰ পাছত েসই বধ কৰা েমৰ-ছাগেটাৰ েতজ ৈল েবদীৰ ওপৰৰ চািৰওফােল
ছিটয়াই িদবা 17 তুিম েমৰ-ছাগেটা কািট টুকুৰা টুকুৰ কিৰবা তাৰ িভতৰৰ অংশ আৰু েঠংেবাৰ ধুবা; ধুই মাংসৰ
টুকুৰােবাৰৰ ৈসেত মুৰেটা এেকলেগ েবদীৰ ওপৰত থবা 18 তাৰ পাছত সমূ্পণর্ েমৰ-ছাগেটা েবদীত জ্বলাই িদবা; েসেয়
েমাৰ অথর্াৎ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিল হ’ব এেয় েমাৰ বােব সুমধুৰ সুগন্ধ উৎপন্ন কিৰব; এেয় িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
অিগ্নকৃত উপহাৰ হ’ব

19 তাৰ পাছত তুিম আনেটা েমৰ-ছাগ েপাৱািল ল’বা হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল েসই েমৰ-ছাগেটাৰ মুৰত হাত
িদব 20 তুিম েসই েমৰ-ছাগ বধ কিৰবা আৰু তাৰ অলপমান েতজ ৈল, হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ েসঁা কাণৰ
অগ্রভাগত, েতওঁেলাকৰ েসঁা হাতৰ বুঢ়া আঙুিল, আৰু েসঁা ভিৰৰ বুঢ়া আঙুিলত লগাবা েতজৰ বাকী থকা অংশ েবদীৰ
ওপৰৰ চািৰওফােল ছিটয়াই িদবা

21 তুিম েবদীৰ ওপৰত থকা েতজ, আৰু অিভেষক কৰা েতলৰ িকছু অংশ ৈল, হােৰাণৰ ওপৰত, েতওঁৰ বস্ত্রৰ
ওপৰত, েতওঁৰ পুত্রসকলৰ ওপৰত আৰু েতওঁেলাকৰ বস্ত্রৰ ওপৰেতা ছিটয়াই িদবা এইদেৰ েতওঁ, েতওঁৰ বস্ত্র, েতওঁৰ
পুত্র আৰু েতওঁেলাকৰ বস্ত্র পিবত্রীকৃত হ’ব

22 তুিম েমৰ-ছাগেটাৰ চির্ব, েনগুৰৰ চির্ব, িভতৰৰ অংশত থকা চির্ব, কিলজাৰ ওপৰত থকা চির্ব, িঘলা দুটা আৰু
তাৰ ওপৰত থকা চির্ব, আৰু পাছফালৰ েসঁা কৰঙন ল’বা; কাৰণ েসেয় েমাৰ বােব পুেৰািহতক পিবত্রকৃত কিৰবৰ বােব
েলাৱা েমৰ-ছাগ 23 তুিম িযেহাৱাৰ সনু্মখত থকা খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ েসই পািচেটাৰ পৰা এটা িপঠা, েতল িমহেলাৱা
এটা িপঠা, আৰু খমীৰ িনিদয়া এটা পাতল িপঠা ল’বা

24 হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ হাতত েসই সকেলােক িদবা েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ সনু্মখত উৎসগর্ কিৰবৰ বােব
েসই িপঠােবাৰ ওপৰৈল তুিল ধিৰব 25 তুিম েতওঁেলাকৰ হাতত পৰা আহাৰ ৈল, েসইেবাৰ েহামবিলৰ ৈসেত সুঘ্রাণৰ
অেথর্ েবদীত জ্বলাই িদবা ই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ হ’ব

26 তুিম হােৰাণক পিবত্রকৰণৰ অেথর্ েলাৱা েমৰ-ছাগৰ বুকু ল’বা, আৰু ওপৰৈল তুিল ৈল, িযেহাৱাক িদয়াৰ দেৰ
উপহাৰ িদবা তাৰ পাছত েসই অংশ েতামাৰ েখাৱাৰ বােব থবা 27 েমাৈল হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ পিবত্রকৰণৰ
িয েমৰ-ছাগেটাৰ বুকু ওপৰৈল তুিল ধিৰবা আৰু উপহাৰ িদয়া কৰঙণ, েসই দুেয়াটােক তুিম পিবত্র কিৰবা 28 ইস্রােয়লী
সকলৰ পৰা েপাৱা হােৰাণ আৰু েতওঁৰ বংশৰ েলাকসকলৰ এেয় িচৰস্থায়ী িবিধ হ’ব িকয়েনা েসেয় উেত্তালনীয়
উপহাৰ ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ পৰা িদবলগীয়া এেয় িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েতওঁেলাকৰ উেত্তালনীয়
উপহাৰ

29 পিবত্র বস্ত্র িপিন্ধ অিভিষক্ত আৰু িনযুক্ত হ’বৈল হােৰাণৰ পাছত েতওঁৰ পিবত্র বস্ত্র েতওঁৰ পুত্রসকলৰ বােব হ’ব
30 েতওঁৰ পুত্রসকলৰ মাজৰ িয জেন েতওঁৰ সলিন পুেৰািহত ৈহ পিবত্র-স্থানত পিৰচযর্া কিৰবৈল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত
েসামাব, েসই জেনই েসই বস্ত্র সাত িদন িপিন্ধব

31 তুিম েমাৰ উেদ্দেশয্ পুেৰািহতসকলক পিবত্রকৃত কিৰবৈল, েমৰ-ছাগ েপাৱািলেটাৰ মাংস এক পিবত্র স্থানত িসজাব
লািগব 32 সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল েসই েমৰ-ছাগ মাংস আৰু পািচত থকা
িপঠা েভাজন কিৰব লািগব 33 েমাৰ পিৰচযর্াৰ বােব েতওঁেলাকক পিবত্র কিৰবৈল আৰু েতওঁেলাকৰ প্রায়িশ্চত্ত হ’বৈল,
েতওঁেলােক মাংস আৰু িপঠা েভাজন কিৰব িকন্তু আন েকােনা েলােক েসইেবাৰ েভাজন কিৰব নালােগ; কাৰণ
েসই সকেলা পিবত্র বস্তু 34 েসই িনযুক্তকৰণৰ মাংস আৰু িপঠাৰ পৰা যিদ িকছু অৱিশষ্ট ৰািতপুৱাৈলেক থািক যায়,
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েতেনহ’েল েসই অৱিশষ্ট ভাগ জুইত পুিৰ ভস্ম কিৰব লািগব এইেটা েকােনও েভাজন কিৰব েনাৱািৰব, কাৰণ েসেয়
েমাৰ বােব পিবত্রকৃত কিৰ ৰখা

35 মই েতামাক কিৰবৈল িদয়া সকেলা আজ্ঞা অনুসােৰ, হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৈল কিৰবা এেনিক
েতওঁেলাকক েমাৰ বােব পিবত্রকৃত কিৰবৈল তুিম সাত িদন ল’বা 36 তুিম প্রায়িশ্চত্তৰ বােব প্রিত িদেন পাপাথর্ক
বিলৰূেপ এটা ভতৰা গৰু বিল িদবা এইদেৰ প্রায়িশ্চত্ত েবদীক শুিচ কিৰবৈল ইয়ােক কিৰব লািগব এই েবদী পিবত্র
কিৰ ইয়াক অিভেষক কিৰবা, আৰু েমাৰ বােব পৃথক কিৰ ৰািখবা 37 তুিম সাত িদন ধিৰ প্রায়িশ্চত্ত কিৰ েবদীক পিবত্র
কিৰবা তাৰ পাছত েসই েবদী অিত পিবত্র হ’ব েবদীৰ সংস্পশর্ত িয েকােনােৱ আিহব, েতেৱঁা পিবত্র ৈহ যাব

38 েসই যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত তুিম প্রিতিদেন সদায় এবছৰীয়া দুটা েমৰ-ছাগ েপাৱািল বিল উৎসগর্ কিৰবা 39 তােৰ এটা
ৰািতপুৱা, আনেটা গধূিল উৎসগর্ কিৰবা

40 প্রথম েমৰ-ছাগ েপাৱািলেটাৰ লগত িহনৰ চািৰ ভাগৰ এভাগ খুিন্দ উিলওৱা িহন েতল িমহেলাৱা এক ঐফাৰ দহ
ভাগৰ এভাগ িমিহ আটাগুিড়, আৰু েপয় ৈনেবদয্ৰ বােব িহনৰ চািৰভাগৰ এভাগ দ্রাক্ষাৰস িদবা

41 িদ্বতীয় েমৰ-ছাগ েপাৱািলেটা গধূিল উৎসগর্ কিৰবা ৰািতপুৱাৰ ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ৰ দেৰই কিৰবা; েসেয়
সুমধুৰ সুগন্ধ উৎপন্ন কিৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ হ’ব 42 েতামাৰ ৈসেত কথা পািতবৈল য’ত মই েতামাক
সাক্ষাৎ কিৰম, েসই সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত িযেহাৱাৰ সনু্মখত এেয় েতামােলাকৰ পুৰুষানুক্রেম সদায় কিৰবলগীয়া
েহামবিল হ’ব

43 েসই ঠাইেত মই ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰম; তােত েমাৰ প্রতাপৰ দ্বাৰাই েসই তমু্ব পিবত্রকৃত
হ’ব 44 মই েসই সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব আৰু যজ্ঞেবদী পিবত্র কিৰম, আৰু েমাৰ অেথর্ পুেৰািহত কাযর্ কিৰবৈল হােৰাণক
আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলেকা পিবত্র কিৰম

45 মই ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ মাজত বাস কিৰম, আৰু েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হম 46 েতিতয়া িযজন সবর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ
েতওঁেলাকৰ মাজত বাস কিৰবৈল েতওঁেলাকক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল, েতওঁেলাকৰ েসই ঈশ্বৰ িযেহাৱা েয
মই, েসই কথা েতওঁেলােক জািনব মেয়ই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা

30 অধয্ায়
ধূপ-েবিদ, প্রায়িশ্চত্তৰ ধন, প্রক্ষালন-পাত্র, অিভেষক েতল, আৰু ধূপৰ িবষেয় আেদশ

1 তুিম ধূপ জ্বলাবৰ বােব িচটীম কােঠেৰ এটা েবদী সািজবা 2 েসেয় এহাত দীঘল, এহাত বহল হ’ব; আৰু েসই
েবদীৰ চািৰওিদশ সমান হ’ব ওখই দুহাত; তাৰ িশংেবাৰ এেক েডাখৰ কােঠেৰ হ’ব লািগব

3 তুিম েবদীেটাৰ ওপৰত, চািৰও ফােল আৰু িশংেবাৰত শুদ্ধ েসাণৰ পতা মািৰ আৱৰণ কিৰবা তাৰ চািৰওফালৰ
িকনাৰত েসাণ লগাবা 4 তুিম েসাণৰ দুটা আঙিঠ গঢ়াই, িকনাৰৰ তলত দুই কাষৰ দুই চুকৰ ওপৰত লগাবা েবদীেটা
ৈব িনবৈল আঙিঠ দুটা কানমািৰ সুমুউৱাৰ ঠাই হ’ব

5 েসই কানমািৰ িচটীম কােঠেৰ সািজবা, আৰু তাত েসাণৰ পতা মািৰবা 6 তুিম ধূপেবিদেটা সাক্ষয্-ফিলৰ িনয়ম
চনু্দকৰ পদর্ াৰ আগফােল ৰািখব লািগব েসই পদর্ া সাক্ষয্-ফিলৰ িনয়ম চনু্দকৰ ওপৰত থকা পাপাবৰণৰ ওচৰত থািকব
েসই ঠাইেত মই েতামােলাকৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰম

7 হােৰােণ প্রিত ৰািতপুৱা সুগিন্ধ ধূপ জ্বলাব প্রিত ৰািতপুৱা প্রদীপ পিৰষ্কাৰ কৰা সময়ত েতওঁ েসই ধূপ জ্বলাব
8 গধূিলও প্রদীপ জ্বেলাৱাৰ সময়ত েতওঁ ধূপ জ্বলাব েসেয় েতামােলাকৰ পুৰুষানুক্রেম িযেহাৱাৰ সনু্মখত িনতয্ ধূপদাহ
হ’ব 9 েতামােলােক তাৰ ওপৰত সাধাৰণ ধূপ, বা েহাম বিল, বা ভক্ষয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ নকিৰবা, আৰু তাৰ ওপৰত
েপয় ৈনেবদয্ও নাঢািলবা

10 বছৰত এবাৰ হােৰােণ তাৰ িশংেবাৰ পিবত্রকৃত কিৰব েতামােলাকৰ পুৰুষানুক্রেম প্রায়িশ্চত্তাথর্ক পাপ-বিলৰ
েতেজেৰ েতওঁ বছৰত এবাৰ পিবত্রকৃত কিৰব এই েবদী িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিত পিবত্র হ’ব

11 িযেহাৱাই েমািচক কেল, 12 “তুিম েযিতয়া ইস্রােয়লৰ জনসংখয্া গণনা কিৰবা, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ প্রিতজেন
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনজৰ িনজৰ প্রাণৰ অেথর্ মুিক্ত ধন িদব লািগব তুিম েতামাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ গণনা কিৰব
লািগব তুিম েতওঁেলাকক গণনা কিৰবা, তােত েতওঁেলাকৰ মাজত মহামাৰী নহ’ব 13 প্রিতজন েলােক গণনা কৰা
সময়ত আধা েচকল ৰূপ িদব লািগব েতওঁ পিবত্র-স্থানৰ েচকল অনুসােৰ আধা েচকল িদব আধা েচকলত িবশ েগৰা
হয়; েসই আধা েচকল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদবলগা উপহাৰ 14 িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সৰ েলাক প্রিতজেন
গণনা কৰা সময়ত, িযেহাৱাৈল উপহাৰ িদব লািগব
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15 েতামােলােক প্রাণৰ অেথর্ প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৈল িযেহাৱাৰ েসই উপহাৰ িদয়াৰ সময়ত, ধনী েলাকসকেল আধা
েচকলতৈক অিধক িনিদব, আৰু দুখীয়া েলাকসকেল তাতৈক কম িনিদব 16 তুিম ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ পৰা েসই
প্রায়িশ্চত্তৰ ধন ল’ব লািগব, আৰু েসই ধন সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ কাযর্ৰ অেথর্ িদব লািগব েতামােলাকৰ প্রাণৰ প্রায়িশ্চত্তৰ
বােব েসেয় ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ েসঁাৱৰণৰ অেথর্ িযেহাৱাৰ আগত থািকব ”

17 িযেহাৱাই েমািচক কেল, 18 “প্রক্ষালনৰ বােব তুিম িপতলৰ এটা প্রক্ষালন-পাত্র গঢ়াবা, আৰু তাত িপতলৰ খুৰা
লগাবা তুিম েসই প্রক্ষালন পাত্র সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব আৰু েহাম েবদীৰ মাজত থবা; আৰু তুিম ইয়াৰ িভতৰত পানী ভৰাই
ৰািখবা

19 হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল তাত থকা পানী ৈল িনজৰ হাত ভিৰ ধুব 20 েতওঁেলােক েযিতয়া সাক্ষাৎ কৰা
তমু্বত েসামাব, বা িযেহাৱাৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল, েতওঁৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ দগ্ধ কিৰবৈল েবদীৰ ওচৰৈল যাব,
েতিতয়া েতওঁেলাকৰ েযন মৃতুয্ নহয়, েসই কাৰেণ েতওঁেলােক িনজৰ হাত ভিৰ ধুব 21 েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ নহবৈল
েতওঁেলাকৰ িনজৰ হাত ভিৰ ধুব লািগব এেয় েতওঁ আৰু েতওঁৰ বংশৰ পুৰুষানুক্রেম পালন কিৰব লগীয়া িচৰস্থায়ী
িবিধ হ’ব ”

22 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 23 “তুিম িনজৰ বােব িবেশষ িবেশষ সুগিন্ধ দ্রবয্, অথর্াৎ পিবত্র-স্থানৰ েচকল অনুসােৰ,
পঁাচশ েচকল গন্ধৰস, আৰু দুশ পঞ্চাশ েচকল সুগিন্ধ ডালেচিন, দুশ পঞ্চাশ েচকল সুগিন্ধ বচ, 24 পঁাচ শ েচকল
েতজপাত, আৰু এক িহন িজতগছৰ েতল ল’বা 25 েসইেবােৰেৰ তুিম অিভেষকৰ অেথর্ পিবত্র েতল, অথর্াৎ সুগিন্ধ
দ্রবয্ বয্ৱসায়ীেয় ৈতয়াৰ কৰা অনুসােৰ সুগিন্ধ েতল যুগুত কিৰবা েসেয় অিভেষকৰ পিবত্র েতল হ’ব

26 তুিম সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব, সাক্ষয্ ফিলৰ িনয়ম চনু্দক, 27 েমজ আৰু তাৰ সকেলা সঁজুিল, দীপাধাৰ আৰু তাৰ
সঁজুিলেবাৰ, ধূপ েবদী, 28 েহামেবিদ আৰু তাৰ সকেলা সঁজুিল, প্রক্ষালন পাত্র আৰু তাৰ খুৰা েসই অিভেষক েতেলেৰ
অিভেষক কিৰবা ”

29 েসই সকেলােক অিভেষক কিৰ পিবত্র কিৰবা; তােত েসই সকেলা বস্তু েমাৰ বােব পিবত্র আৰু সংৰিক্ষত হ’ব
েসইেবাৰৰ সংস্পশর্ত িয েলাক আিহব, েতেৱঁা পিবত্র হ’ব 30 েমাৰ উেদ্দেশয্ পুেৰািহত কাযর্ কিৰবৈল, তুিম হােৰাণ আৰু
েতওঁৰ পুত্রসকলক অিভেষক কিৰ েতওঁেলাকক পিবত্র কিৰবা 31 তুিম ইস্রােয়লী েলাকসকলক কবা, “েতামােলাকৰ
পুৰুষানুক্রেম েমাৰ বােব েসেয় অিভেষকৰ পিবত্র েতল হ’ব

32 মানুহৰ গাত েসই েতল বয্ৱহাৰ কৰা নহ’ব েসই েতলৰ সূত্র অনুসােৰ, েসই েতলৰ দেৰ আন েকােনা েতল প্রস্তুত
কৰা নহ’ব; কাৰণ েসেয় েমাৰ বােব পিবত্র কিৰ সংৰিক্ষত কৰা েতল 33 িয েকােনােৱ এই েতলৰ দেৰ আন সুগিন্ধ
প্রস্তুত কিৰব, বা িয েকােনােৱ গাত তাৰ অলেপা লগাব, েতওঁক িনজৰ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব’ ”

34 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম িনজৰ বােব সুগিন্ধ দ্রবয্, অথর্াৎ নাটাফ, নখী, েহল্বনা, এই সকেলা সুগিন্ধ দ্রবয্ৰ,
আৰু িনমর্ল কুনু্দৰুৰ প্রিতেটা সমান পিৰমােণ েলাৱা 35 েসইেবাৰৰ দ্বাৰাই সুগিন্ধ-দ্রবয্ বয্ৱসায়ীৰ সূত্র অনুসােৰ েলাণ
িমহেলাৱা এক িনমর্ল পিবত্র সুগিন্ধ ধূপ যুগুত কৰা 36 েসই ধূপ গুিড় কিৰ িমিহ কিৰবা, িয সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত মই
েতামােৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰম, েসই সাক্ষয্ ফিলৰ িনয়ম চনু্দকৰ সনু্মখত তাক থবা েসেয় েতামােলাকৈল অিত পিবত্র
হ’ব

37 তুিম িয সুগিন্ধ ধূপ প্রস্তুত কিৰবা, েসই সূত্র অনুসােৰ েতামােলাকৰ বােব ধূপ প্রস্তুত নকিৰবা েসেয় েতামাৰ মানত
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র হ’ব 38 িয েকােনােৱ িনজৰ বােব এইদেৰ সুগিন্ধ ৈতয়াৰ কিৰব, েতওঁক িনজৰ েলাকসকলৰ
মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব ”

31 অধয্ায়
ধমর্ধাম িনমর্াণ কৰাসকলৰ িবষয়, িবশ্রাম-িদনৰ িবষেয় আেদশ

1 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “েচাৱা, মই িযহূদা ৈফদৰ পৰা হূৰ, হূৰৰ পুত্র ঊৰী, ঊৰীৰ পুত্র বচেললক
নাম কািঢ় মািতেলঁা

3 মই বচেললক েমাৰ আত্মােৰ পিৰপূণর্ কিৰম, েতওঁৈল সকেলা প্রকাৰ িশল্পকমর্ৰ বােব প্রজ্ঞা, বুিদ্ধ, আৰু জ্ঞান িদম
4 েসাণ, ৰূপ, আৰু িপতলত িশিল্পসুলভ নক্সােৰ কাম কিৰব 5 েতওঁ পাথৰ কটা, পাথৰ খেটাৱা আৰু কাঠৰ কাম, এই
সকেলা প্রকাৰৰ িশল্পকমর্ কেৰ

6 েচাৱা, মই দান ৈফদৰ অহীচামকৰ পুত্র অহলীয়াবক েতওঁৰ সহকাৰী িনযুক্ত কিৰেলঁা সকেলা জ্ঞানী েলাকৰ হৃদয়ত
দক্ষতােৰ পিৰপূণর্ কিৰেলঁা; েসেয় মই েতামাক িযেবাৰ িনমর্াণ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেলঁা, েসই সকেলােবাৰ েতওঁেলােক িনমর্াণ
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কিৰব 7 সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব, সাক্ষয্-ফিলৰ িনয়ম চনু্দক, আৰু িনয়ম চনু্দকৰ ওপৰত থকা পাপাবৰণ, আৰু তমু্বৰ সকেলা
আচবাবপত্র 8 েমজ আৰু তাৰ সামগ্রী, শুদ্ধ েসাণৰ দীপাধাৰাৰ ৈসেত তাৰ সকেলা সামগ্রী, ধূপেবদী, 9 েহামেবিদৰ
ৈসেত সকেলা সামগ্রী, প্রক্ষালন-পাত্রৰ ৈসেত তাৰ খুৰা

10 এই সকেলা েবাৱা বস্ত্রৰ লগত সংযুক্ত কৰা ৈহিছল পুেৰািহতৰ পিৰচযর্াৰ বােব পুেৰািহত হােৰাণ আৰু েতওঁৰ
পুত্রসকল বােব এই সকেলা পিবত্র বস্ত্র 11 অিভেষক েতল, আৰু পিবত্র স্থানৰ বােব মধুৰ সুগিন্ধ ধূপ মই িযদেৰ
েতামাক আজ্ঞা কিৰেলঁা, েসইদেৰই িশল্পকাৰ সকেল সকেলা বস্তু ৈতয়াৰ কিৰব ”

12 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 13 “তুিম ইস্রােয়লী েলাকসকলক েকাৱা, ‘েতামােলােক িনশ্চয় েমাৰ িবশ্রাম-িদন
পালন কিৰব লািগব মেয়ই েয েতামােলাকৰ িযেহাৱা, ইয়াক েযন েতামােলােক বুিজ েপাৱা, েসই বােব েতামােলাকৰ
পুৰুষানুক্রেম েমাৰ আৰু েতামােলাকৰ মাজত এেয় এক িচন হ’ব 14 েসেয় েতামােলােক িবশ্রাম-িদন পালন কিৰব
লািগব; িকয়েনা েতামােলাকৰ বােব েসেয় পিবত্র িদন িযজেন েসই িদন অপিবত্র কিৰব, অৱেশয্ই েতওঁৰ প্রাণ দণ্ড
হ’ব; িকয়েনা িযেকােনােৱ েসই িদনা কাম কিৰব, েতওঁক িনজৰ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব 15 ছয়িদন
কাম কিৰব লািগব, িকন্তু সপ্তম িদন সমূ্পণর্ িবশ্রামৰ বােব িবশ্রাম-িদন হ’ব েসেয় িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র িদন; েসই
িবশ্রাম িদনত িয েকােনােৱ কাম কিৰব, তাৰ অৱেশয্ই প্রাণদণ্ড হ’ব

16 এই েহতুেক ইস্রােয়লী েলাকসকেল িচৰস্থায়ী িবিধৰূেপ পুৰুষানুক্রেম মািন চিলবৈল এই িবশ্রাম িদন পালন কিৰবা
17 েমাৰ আৰু ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ মাজত এেয় িচৰস্থায়ী িচন হ’ব; কাৰণ িযেহাৱাই ছয়িদনেত আকাশ-মণ্ডল আৰু
পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰ সপ্তম িদনা িবশ্রাম কিৰবৰ বােব িবশ্রাম ৈলিছল’ ”

18 িযেহাৱাই েযিতয়া চীনয় পব্বর্তত েমািচৰ ৈসেত কথা পািত েশষ কিৰেল, েতিতয়া ঈশ্বেৰ িনজৰ হােতেৰ িলখা
সাক্ষয্-ফিল দুখন েমািচক িদেল

32 অধয্ায়
ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ িবপথ-গমন, আৰু তাৰ দণ্ড

1 পব্বর্তৰ পৰা নািম আিহবৈল েমািচৰ পলম েহাৱা েদিখ, েলাকসকেল হােৰাণৰ চািৰওফােল েগাট খাই েতওঁক
ক’েল, “আহক, আমাৰ আেগ আেগ যাবৰ বােব আমাৰ অেথর্ এজন েদৱতা িনমর্াণ কেৰঁা িকয়েনা িয েদৱতেবােৰ
আমাক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনিছল, েসই েমািচৰ লগত িক হ’ল, েসই িবষেয় আিম এেকা নাজােনা ” 2 েতিতয়া
হােৰােণ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ভাযর্া, পুত্র আৰুজীেয়ক সকলৰ কাণৰ েসাণৰ ফুিলেবাৰ
েসােলাকাই েমাৰ ওচৰৈল আনক ”

3 সকেলা েলােক িনজৰ িনজৰ কাণৰ পৰা েসাণৰ ফুিলেবাৰ েসােলাকাই হােৰাণৰ ওচৰৈল আিনেল 4 হােৰােণ
েতওঁেলাকৰ পৰা েসাণ ল’েল, আৰু েসইেবাৰ সঁাচত ঢিল এটা দামুিৰৰ আকৃিতেৰ েসাণৰ দামুিৰ ৈতয়াৰ কিৰেল তাৰ
পাছত েলাকসকেল ক’েল, “েহ ইস্রােয়ল, িমচৰ েদশৰ পৰা েতামাক উিলয়াই অনা ঈশ্বৰ এয়া ”

5 হােৰােণ েযিতয়া এইেবাৰ েদিখেল, েতিতয়া েসই দামুিৰেটাৰ আগত এটা যজ্ঞেবদী িনমর্াণ কিৰেল; আৰু “কাইৈল
িযেহাৱাৰ সন্মানৰ উেদ্দেশয্ উৎসৱ হ’ব”; এইবুিল েতওঁ েঘাষণা কিৰেল 6 েলাকসকেল তাৰ পাছ িদনা ৰািতপুৱােত
উিঠ েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰেল, আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল িদেল তাৰ পাছত েতওঁেলােক েভাজন পান কিৰবৈল বিহেল,
আৰু েভাজন কৰাৰ পাছত উিঠ আনেন্দেৰ উৎসৱ পালন কিৰেল

7 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম েতামাৰ েলাকসকলৰ ওচৰৈল েবগাই েযাৱা; কাৰণ িয েলাকসকলক তুিম
িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনলা, েতওঁেলােক িনেজই িনজেক ভ্রষ্ট কিৰেছ 8 েতওঁেলাকক িয পথত যাবৈল মই আজ্ঞা
িদিছেলঁা, েসই পথৰ পৰা েতওঁেলােক িক্ষপ্রেবেগ ঘূিৰেল েতওঁেলােক িনজৰ বােব সঁাচত ঢলা এটা দামুিৰ িনমর্াণ কিৰেল,
আৰু তাৰ আগত প্রিণপাত কিৰেল েতওঁেলােক ক’েল, ‘েহ ইস্রােয়ল, িমচৰ েদশৰ পৰা েতামাক উিলয়াই অনা ঈশ্বৰ
এয়া’ ”

9 িযেহাৱাই েমািচক পুনৰ ক’েল, “মই েসই েলাকসকলক েদিখেলঁা েচাৱা, েতওঁেলাক ঠৰিডঙীয়া েলাক 10 েসেয়
এিতয়া েমাক বাধা িদবৈল েচষ্টা নকিৰবা েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত ৈহেছ, েসেয় মই েতওঁেলাকক
সংহাৰ কিৰম তাৰ পাছতেহ মই েতামাৰ পৰা এক মহাজািত উৎপন্ন কিৰম ” 11 িকন্তু েমািচেয় েতওঁৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক
শান্ত কিৰবৈল েচষ্টা কিৰ ক’েল, “েহ িযেহাৱা, আেপানাৰ েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ িকয় েক্রাধ প্রজ্বিলত ৈহেছ; কাৰণ
েতওঁেলাকক আপুিন মহা পৰাক্রম আৰু বলৱান হােতেৰ িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল

12 িমচৰীয়া েলাকসকলক িকয় ক’ব িদব েয, ‘েতওঁেলাকক পব্বর্তীয়া অঞ্চলত িবনষ্ট কিৰ পৃিথৱীৰ পৰা লুপ্ত কিৰবৰ
বােবেহ েতওঁ েতওঁেলাকক বািহৰ কিৰ আিনেল’ আপুিন িনজৰ প্রচণ্ড েক্রাধৰ পৰা ঘূিৰ িনজৰ েলাকসকলৰ অপকাৰ
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কৰাৰ িবষেয় ক্ষান্ত হওক 13আেপানাৰ দাস অব্রাহাম, ইচহাক, আৰু ইস্রােয়লক েসঁাৱৰণ কৰক েতওঁেলাকৰ আগত
আপুিন িনজৰ নােমেৰ শপত িদ েতওঁেলাকক ৈকিছেল, ‘মই আকাশৰ তৰােবাৰৰ িনিচনাৈক েতামােলাকৰ বংশ বৃিদ্ধ
কিৰম, আৰু এই িয েদশৰ কথা কেলঁা, েসই েগােটইখন েদশ েতামােলাকৰ বংশক িদম েতওঁেলােক িচৰকাল অিধকাৰ
কিৰব’ ” 14 েতিতয়া িযেহাৱাই িনজৰ েলাকসকলৰ িয অপকাৰ কিৰম বুিল ৈকিছল, তাৰ পৰা ক্ষান্ত হ’ল

15 তাৰ পাছত েমািচেয় ঘূিৰ, সাক্ষয্ ফিল দুখন হাতত ৈল পব্বর্তৰ পৰা নািম আিহল েসই ফিলৰ আগফালৰ আৰু
িপছফালৰ দুেয়া িপিঠেত িলখা আিছল 16 েসই ফিল দুখন ঈশ্বেৰ িনজৰ হােতেৰ ৈতয়াৰ কৰা েসই দুখন ফিলৰ
িলখনীও ঈশ্বেৰ িনেজ িলখা আিছল

17 িযেহাচূৱাই েযিতয়া েলাকসকলৰ িচঞঁৰ শুিনেল, েতিতয়া েতওঁ েমািচক ক’েল, “ছাউিনত যুদ্ধৰ শব্দ ৈহেছ ”
18 িকন্তু েমািচেয় েতওঁক ক’েল,
“এেয় জয় ধ্বিনৰ শব্দ নহয়;
আৰু পৰাজয়ী েলাকসকলেৰা শব্দ নহয়,
িকন্তু গান েগাৱাৰেহ শব্দ মই শুিনবৈল পাইেছঁা ”

19 েমািচেয় েযিতয়া তমু্বৰ ওচৰ চািপ আিহল, েতিতয়া েতওঁ েসই দামুিৰেটাক েদিখেল, আৰু েলাকসকেল েতিতয়া
নািচ আিছল েতওঁ েক্রাধািম্বত হ’ল েতওঁৰ হাতৰ পৰা েসই ফিল দুখন পিৰ গ’ল; আৰু পব্বর্তৰ তলত পিৰ ভািঙ
গ’ল 20 েলাকসকেল িনমর্াণ কৰা দামুিৰেটা ৈল জুইত পুিৰ িদেল পুৰা দামুিৰেটাক িপিহ ধূিলৰ িনিচনা কিৰ পানীত
িমহলাই ইস্রােয়লী েলাকসকলক পান কৰােল

21 তাৰ পাছত েমািচেয় হােৰাণক ক’েল, “এই েলাকসকেল েতামাক িক কিৰিছল, েয তুিম েতওঁেলাকক এেন
মহাপাপত েপলালা?” 22 হােৰােণ ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু, আেপানাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত নহওঁক; আপুিন এই েলাকসকলক
জােন, েয েতওঁেলাক দুষ্ট কাযর্ত িকমান আসক্ত 23 েতওঁেলােক েমাক ক’েল, ‘আমাৰ আেগ আেগ যাবৰ বােব আমাৰ
অেথর্ এজন েদৱতা িনমর্াণ কৰক; কাৰণ িয েমািচেয় আমাক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল, েসই েমািচৰ িক হ’ল,
েসই িবষেয় আিম নাজােনা’ 24 েসেয় মই েতওঁেলাকক ক’েলঁা, ‘িয েকােনা েলাকৰ েসাণৰ অলঙ্কাৰ আেছ, েসই
সকেলােবাৰ েসােলাকাই িদয়ক’ েতিতয়া েতওঁেলােক েসই েসাণেবাৰ েমাক িদেল, আৰু মই েসইেবাৰ জুইত েপলাই
িদেলঁা; আৰু এই দামুিৰ বািহৰৈল ওলাই আিহল ”

25 েমািচেয় েদিখেল েয, হােৰাণৰ েলাকসকলৰ ওপৰত িনয়ন্ত্রণ েহৰাইেছ আৰু েতওঁেলােক িনজৰ ইচ্ছামেত চিল,
েতওঁেলাক শত্রুেবাৰৰ আগত হঁািহয়াতৰ পাত্র ৈহেছ 26 েতিতয়া েমািচেয় তমু্বৰ প্রেবশ দুৱাৰত িথয় ৈহ ক’েল, “িযজন
িযেহাৱাৰ ফলীয়া, েতওঁ েমাৰ ওচৰৈল আহক ” েলবীৰ সকেলা েলাক েতওঁৰ চািৰওকােষ েগাট খােল 27 েতিতয়া
েমািচেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘েতামােলাক প্রিতজেন িনজৰ তেৰাৱাল
িনজৰ কাষত বান্ধা, আৰু তমু্বৰ চািৰওফালৰ এটা প্রেবশ দুৱাৰৰ পৰা আন প্রেবশ দুৱাৰৈলেক ঘূিৰ ৈগ িনজৰ ভাই, বনু্ধ
আৰু চুবুৰীয়া সকলক বধ কৰা’ ”

28 েতিতয়া েলবীয়া েলাকসকেল েমািচেয় েকাৱাৰ দেৰই কিৰেল েসইিদনা েলাকসকলৰ মাজত প্রায় িতিন হাজাৰ
েলাকৰ মৃতুয্ হ’ল 29 েমািচেয় েলবীয়া েলাকসকলক ক’েল, “আিজৰ পৰা িযেহাৱাই েতামােলাকক েতওঁৰ েসৱাৰ
বােব উৎসগর্ কিৰেল; কাৰণ েতামােলাক প্রিতজেন েতামােলাকৰ ভাইসকলৰ িবৰুেদ্ধ কাযর্ কিৰলা, েসেয় িযেহাৱা
েতামােলাকক আিজ আশীব্বর্াদ কিৰেল ”

30 তাৰ পাছিদনা েমািচেয় েলাকসকলক ক’েল, “েতামােলােক মহাপাপ কিৰলা মই এিতয়া িযেহাৱাৰ ওচৰৈল যাওঁ;
যিদ পােৰঁা েতেনহ’েল মই েতামােলাকৰ পাপৰ প্রায়িশ্চত্ত কিৰম ” 31 েমািচেয় িযেহাৱাৰ ওচৰৈল উভিট ৈগ ক’েল,
“হায় হায়, এই েলাকসকেল মহাপাপ কিৰেল; আৰু িনজৰ বােব এটা েসাণৰ েদৱতা িনমর্াণ কিৰেল 32 তথািপ এিতয়া
অনুগ্রহ কিৰ েতওঁেলাকক ক্ষমা কৰক; িকন্তু যিদ আপুিন ক্ষমা নকেৰ, েতেনহ’েল আপুিন িলখা আেপানাৰ পুস্তকৰ পৰা
েমাৰ নাম বািহৰ কিৰ িদয়ক ”

33 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “িয জেন েমাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেল, েসই জনৰ নামেহ মই েমাৰ পুস্তকৰ পৰা বািহৰ
কিৰম 34 এেতেক এিতয়া েযাৱা, মই িয েদশৰ িবষেয় েতামাক ৈকিছেলঁা, েসই েদশৈলেক েলাকসকলক ৈল েযাৱা
েচাৱা, েমাৰ দূত েতামাৰ আেগ আেগ যাব; িকন্তু িয িদনা েতওঁেলােক দণ্ড পাব লােগ; েসই িদনা েতওঁেলাকৰ পাপৰ দণ্ড
মই িদম ” 35 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েলাকসকলৰ ওপৰত মহামাৰী পঠাই আঘাত কিৰেল; িকয়েনা েলাকসকেল হােৰাণক
দামুিৰ িনমর্াণ কিৰবৈল বাধয্ কিৰিছল
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33 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “ইয়াৰ পৰা েযাৱা, িয েদশ েতামাৰ বংশক িদম বুিল মই অব্রাহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবৰ

আগত শপত কিৰিছেলঁা, েসই েদশৈল, িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ অনা েলাকসকলৰ ৈসেত তুিম েযাৱা 2 মই েতামাৰ
আেগ আেগ এজন দূত পঠাম, আৰু কনানীয়া, ইেমাৰীয়া, িহত্তীয়া, পিৰজ্জীয়া, িহব্বীয়া, আৰু িযবুচীয়া েলাকসকলক
েখিদম 3 গাখীৰ আৰু েমৗেজাল ৈব থকা েদশৈল েযাৱা িকন্তু মই েতামােলাকৰ লগত নাযাওঁ; কাৰণ েতামােলাক
ঠৰিডঙীয়া েলাক মই হয়েতা বাটেত েতামােলাকক িবনষ্ট কিৰব পােৰঁা ”

4 েলাকসকেল েযিতয়া েসই সমসয্াৰ কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলােক েশাক কিৰেল; আৰু েকােনা এজেনও
অলঙ্কাৰ পিৰধান নকিৰেল 5 িযেহাৱাই েমািচক ৈকিছল, “তুিম ইস্রােয়লী েলাকসকলক এই কথা েকাৱা, ‘েতামােলাক
ঠৰিডঙীয়া েলাক মই যিদ েতামােলাকৰ মাজৈল এক মুহূতর্ ৰ বােবও যাওঁ, েতেনহ’েল মই েতামােলাকক িবনষ্ট কিৰম
েসেয় েতামােলাকৰ লগত মই িক কিৰব লােগ, েসই িবষেয় েযিতয়াৈলেক মই িসদ্ধান্ত নলওঁ, েতিতয়াৈলেক েতামােলােক
িনজৰ অলঙ্কাৰ খুিল ৰািখব’ ” 6 েতিতয়া ইস্রােয়লী েলাকসকেল েহােৰব পব্বর্তৰ পৰাই িনজৰ অলঙ্কাৰেবাৰ পিৰধান
নকিৰেল

7 েমািচেয় তমু্বৰ কােপাৰ এটা ৈল, তমু্বৰ বািহৰত িকছু দূৰত তিৰেল; আৰু তাৰ নাম সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব ৰািখেল
িযেহাৱাক িবচাৰা প্রিতজেন তমু্বৰ বািহৰত থকা েসই সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৈল যায় 8 েমািচ েযিতয়া েসই তমু্বৰ িভতৰৈল
যায়, েতিতয়া সকেলা েলােক উিঠ প্রিতজেন িনজৰ তমু্বৰ প্রেবশ দুৱাৰত িথয় হয় েমািচেয় েযিতয়াৈলেক েসই তমু্বত
েনােসামায়, েতিতয়াৈলেক েলাকসকেল েমািচক চাই থােক

9 েমািচ েযিতয়াই তমু্বত েসামায়, েতিতয়াই েমঘ-স্তম্ভ নািম আিহ তমু্বৰ প্রেবশ দুৱাৰত িস্থিত লয়, আৰু িযেহাৱাই
েমািচেৰ ৈসেত কথা পােত

10 েলাকসকেল েযিতয়াই তমু্বৰ প্রেবশ দুৱাৰত েমঘ-স্তম্ভ িস্থিত েহাৱা েদেখ, েতিতয়াই প্রিতজেন িনজৰ তমু্বৰ প্রেবশ
দুৱাৰত িথয় ৈহ আৰাধনা কেৰ 11 িযদেৰ মানুেহ িনজৰ বনু্ধৰ লগত কথা পােত, েসইদেৰ িযেহাৱাই মুখামুিখ েমািচৰ
লগত কথা পােত তাৰ পাছত েমািচেয় তমু্বৰ পৰা ওলাই আেহ, িকন্তু েতওঁৰ যুৱক পিৰচাৰক, নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱা তমু্বৰ
িভতৰেত থােক

ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ বােব েমািচৰ প্রাথর্না
12 েমািচেয় িযেহাৱাক ক’েল, “চাওক, আপুিন এই েলাকসকলক ৈল েমাক যাত্রা কিৰব ৈকেছ; িকন্তু েমাৰ লগত িয

জনক পঠাব, েতওঁৰ িবষেয় আপুিন েমাক জািনব িদয়া নাই আপুিন ৈকিছল, মই নামৰ দ্বাৰাই েতামাক জােনা, আৰু
তুিম েমাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পালা 13 এিতয়া মই যিদ আেপানাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পােলঁা, েতেনহ’েল িবনয় কিৰেছঁা, মই েযন
আেপানাক জািন আেপানাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাওঁ, েসই বােব েমাক আেপানাৰ পথ েদখাওক; আৰু এই েলাকসকল েয
আেপানােৰই েলাক ইয়ােকা েসঁাৱৰণ কৰক ”

14 েতিতয়া িযেহাৱাই উত্তৰ িদেল, “মই স্বয়ং েতামাৰ লগত যাম, আৰু মই েতামাক িবশ্রাম িদম ” 15 েমািচেয় েতওঁক
ক’েল, “যিদ আপুিন স্বয়ং েমাৰ লগত নাযায়, েতেনহ’েল আমাক ইয়াৰ পৰা ৈল নাযাব 16 নহ’েল আিম িক দেৰ বুিজ
পাম েয, আেপানাৰ দৃষ্টিত মই আৰু আেপানাৰ েলাকসকেল অনুগ্রহ পাইেছা ইয়াক িকহৰ দ্বাৰাই জনা যাব? আপুিন
আমাৰ লগত েযাৱাৰ দ্বাৰােয়ই মই আৰু আেপানাৰ েলাকসকল পৃিথৱীত থকা সকেলা জািতৰ পৰা পাথর্কয্ হ’ব ”

17 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “এই িয কথা তুিম ক’লা, তােকা মই কিৰম িকয়েনা তুিম েমাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাইছা,
আৰু মই েতামাক েতামাৰ নােম ৈসেত জােনা ” 18 েতিতয়া েমািচেয় ক’েল, “িবনয় কিৰেছঁা েমাক আেপানাৰ প্রতাপ
েদখাওক ”

19 িযেহাৱাই ক’েল, “মই েতামাৰ ওচেৰেৰ েমাৰ সকেলা ধাির্মকতা গমন কৰাম, আৰু েতামাৰ আগত েমাৰ নাম*
েঘাষণা কিৰম যাক মই অনুগ্রহ কিৰব েখােজঁা, তাক মই অনুগ্রহ কিৰম, আৰু যাক মই দয়া কিৰব েখােজঁা, তাক মই
দয়া কিৰম ” 20 িকন্তু িযেহাৱাই পুনৰ ক’েল, “তুিম েমাৰ েচেহৰা েদখা েনােপাৱা; কাৰণ েকােনা মানুেহ েমাক েদখাৰ
পাছত জীয়াই নাথােক ”

21 িযেহাৱাই ক’েল, “েচাৱা, েমাৰ ওচৰত এটা িশল আেছ, আৰু তুিম েসই িশলেটাৰ ওপৰত িথয় হ’বা 22 েতামাৰ
আেগিদ েযিতয়া েমাৰ প্রতাপ গমন কিৰব, েতিতয়া মই েতামাক িশলেটাৰ ফাটত থম, আৰু েমাৰ গমন েশষ
েনােহাৱাৈলেক েমাৰ হােতেৰ েতামাক ঢািক ধিৰম 23 তাৰ পাছত মই েতামাৰ ওপৰৰ পৰা হাত গুচাম, আৰু তুিম
েমাৰ পাছফাল েদিখবৈল পাবা, িকন্তু েমাৰ মুখ েদখা নাপাবা ”

* 33 অধয্ায়:19 নাম িযেহাৱা
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34 অধয্ায়
পুনৰ িনয়ম স্থাপন কৰা

1 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম প্রথম ফিলৰ দেৰ দুখন িশলৰ ফিল কাটা তুিম ভঙা আগৰ েসই ফিল দুখনত িয
িয িলখা আিছল, েসই সকেলা কথা, মই পুনৰ এই দুখন ফিলত িলিখম 2 তুিম ৰািতপুৱােত যুগুত ৈহ চীনয় পব্বর্তৈল
উিঠ আিহবা পব্বর্তৰ ওপৰত েমাৰ ওচৰত উপিস্থত হ’বা

3 আন েকােনা েলাক েতামাৰ লগত নািহব; আৰু েগােটই পব্বর্তত েকােনা েলাক েযন েদখা েপাৱা নাযায় গৰু
েমৰ-ছাগৰ জােকােবােৰা েযন পব্বর্তৰ আগত চিৰ নাথােক ” 4 েসেয় েমািচেয় আগৰ িনিচনা িশলৰ দুখন ফিল কািট,
িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ ৰািতপুৱাই উিঠ চীনয় পব্বর্তৈল গ’ল িযেহাৱাই িনেদর্ শ িদয়া অনুসােৰ িশলৰ েসই ফিল দুখেনা
লগত ৈল গ’ল

5 িযেহাৱা েমঘৰ মাজত নািম আিহল; আৰু েমািচৰ ৈসেত েসই ঠাইত িথয় হ’ল েতওঁ “িযেহাৱা” নাম উচ্চাৰণ
কিৰেল 6 িযেহাৱাই েতওঁৰ আেগিদ গমন কিৰেল আৰু েঘাষণা কিৰেল, “িযেহাৱা, িযেহাৱা কৃপা আৰু দয়ােৰ পিৰপূণর্
ঈশ্বৰ, েক্রাধত ধীৰ, দয়া আৰু সতয্তাত মহান; 7 হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষৈলেক দয়া কেৰঁাতা; অপৰাধ, আজ্ঞা লঙ্ঘন,
আৰু পাপ ক্ষমা কেৰঁাতা তথািপ েতওঁ িনশ্চেয় েদাষীক িনেদ্দর্ াষী নকেৰ তৃতীয় চতুথর্ পুৰুষৈলেক েতওঁেলাকৰ সন্তানক
িপতৃৰ অপৰাধৰ প্রিতফল িদওঁতা ”

8 েতিতয়া েমািচেয় েবগাই মািটৈল মূৰ েদঁাৱাই প্রিণপাত কিৰেল, 9 তাৰ পাছত েমািচেয় কেল, “েহ প্রভু, মই যিদ
আেপানাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাইেছঁা, েতেনহ’েল িবনয় কিৰেছঁা আমাৰ লগত যাওঁক িকয়েনা এইেলাক ঠৰিডঙীয়া েলাক;
আৰু আমাৰ অপৰাধ আৰু পাপ ক্ষমা কিৰ, আমাক িনজৰ অিধকাৰৰ অেথর্ গ্রহণ কৰক ”

10 িযেহাৱাই কেল, “েচাৱা, এই িবষয়ত মই এিট িনয়ম কিৰেলঁা মই েতামাৰ েলাকসকলৰ আগত এেন আচিৰত
কমর্ কিৰম েয, ইয়াৰ পূেবর্ েগােটই পৃিথৱীত আৰু েকােনা জািততৰ মাজত এেন কমর্ েহাৱা নাই তুিম িয েলাকসকলৰ
মাজত আছা, েতওঁেলাক সকেলােৱ িযেহাৱাৰ েসই কাযর্ েদিখব, কাৰণ েতামাৰ আগত মই িয কিৰম, েসেয় ভয়ঙ্কৰ
হ’ব 11 মই েতামাক িয আজ্ঞা িদেছঁা আিজ তাক পালন কৰা মই ইেমাৰীয়া, কনানীয়া, িহত্তীয়া, পিৰজ্জীয়া, িহব্বীয়া,
আৰু িযবুচীয়া সকলক েতামাৰ আগৰ পৰা েখিদ বািহৰ কিৰম

12 সাৱধান, েতামােলাক িয েদশৈল ৈগ আছা, েসই েদশত িনবাস কৰা েলাকসকলৰ ৈসেত েকােনা িনয়ম িস্থৰ
নকিৰবা যিদ কৰা, েতেনহ’েল েসেয় েতামাৰ মাজত ফান্দস্বৰূপ হ’ব 13 তাৰ পিৰৱেতর্ , েতামােলাক েতওঁেলাকৰ
যজ্ঞেবিদেবাৰ ভািঙব লািগব েতওঁেলাকৰ স্তম্ভেবাৰ গুিড় কিৰবা, আৰু েতওঁেলাকৰ আেচৰা েদৱীৰ দণ্ডেবাৰ কািট
েপলাবা 14 তুিম অনয্ েকােনা েদৱতাৰ আৰাধনা নকিৰবা; কাৰণ, মই িযেহাৱা, যাৰ নাম ঈষর্ািম্বত; েতওঁ িনজ মযর্য্াদা
ৰখাত ঈষর্ািম্বত ঈশ্বৰ

15 তুিম েসই েদশ িনবাসী সকলৰ ৈসেত েকােনা চুিক্ত নকিৰবা; কাৰণ েতওঁেলােক বয্িভচাৰ কেৰ আৰু েদৱতােবাৰৰ
আগত েতওঁেলােক বিলদান কেৰ েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ৈনেবদয্ খাবৈল েতামােলাকক িনমন্ত্রণ কিৰব 16 েসেয়
েতামােলােক যিদ েতওঁেলাকৰ েছাৱালী িনজৰ পুত্রৰ বােব িবয়া কিৰ আনা, েতেনহ’েল েসই েছাৱালীেয় েতামােলাকৰ
পুত্রক েতওঁেলাকৰ েদৱতাৰ অনুগামী কৰাব; আৰু বয্িভচাৰ কৰাব েতামােলাকৰ পুত্রসকেলও েতওঁেলাকৰ েদৱতাৰ
অনুগামী ৈহ বয্িভচাৰ কিৰব 17 তুিম িনজৰ বােব েকােনা েদৱমূির্ত িনমর্াণ নকিৰবা

18 েতামােলােক খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ পব্বর্ পালন কিৰবা মই েতামােলাকক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ আবীব মাহৰ িনৰূিপত
কালত সাত িদন ধিৰ খমীৰ িনিদয়া িপঠা খাবা িকয়েনা েসই আবীব মাহেত তুিম িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই আিহলা
19 প্রথেম জন্ম েহাৱা সকেলা েমাৰ, এেনিক গৰু, েমৰ-ছাগ সকেলা পশু জাকৰ মাজেতা সকেলা প্রথেম জগা মতা পশু
েমাৰ 20 েতামােলােক প্রথেম জগা গাধ িকিনব েখাজা যিদ এটা েমৰ-ছাগ িদব লািগব; িকন্তু যিদ িকিন লব েনােখাজা,
েতেনহ’েল েতামােলােক গাধেটাৰ িডিঙ িনশ্চয় ভািঙব লািগব েতামােলাকৰ প্রথেম জন্ম েহাৱা পুত্রসকলক েতামােলাক
িকিন ল’ব লািগব েকােনা এজেনা শুদা হােত েমাৰ আগত উপিস্থত নহ’বা

21 েতামােলােক ছয় িদন পিৰশ্রম কিৰবা, িকন্তু সপ্তম িদনা িবশ্রাম কিৰবা শসয্ েৰাৱা আৰু শসয্ েদাৱা সময়ত
অৱেশয্ িবশ্রাম কিৰবা 22 েতামােলাক সপ্তাহৰ পব্বর্ পালন কিৰবা েঘঁহু কটাৰ প্রথম ফল এই পব্বর্ত বয্ৱহাৰ কিৰবা,
আৰু বছৰৰ েশষত ফল চেপাৱাৰ পব্বর্ পালন কিৰবা

23 বছৰত িতিনবাৰ েতামােলাকৰ পুৰুষসকল ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত হ’ব 24 মই েতামােলাকৰ
পৰা পৰজািতসকলক দূৰ কিৰম, আৰু েতামােলাকৰ েদশৰ সীমা িবস্তাৰ কিৰম েতামােলাক অৱেশয্ বছৰত িতিনবাৰ
িনজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত হ’ব লািগব, যােত েকােনও েতামােলাকৰ েদশ অিধকাৰ কৰাৰ েচষ্টা নকেৰ
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25 েতামােলােক েমাৰ ৈনেবদয্ িহচােপ েতজ উৎসগর্ কেৰঁােত তাৰ লগত খমীৰ িনিদবা িনস্তাৰ-পব্বর্ত উৎস্বির্গত
মাংস পাছিদনা ৰািতপুৱাৈলেক নাৰািখবা 26 েতামােলােক িনজৰ েখিতৰ প্রথম ফলৰ উত্তম ভাগ িনজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
গৃহৈল আিনবা েতামােলােক ছাগলী েপাৱািলক তাৰ মাকৰ গাখীৰ িদ িনিসজাবা ”

27 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েতামাক মই িয সকেলা কথা কেলঁা, েসই সকেলা িলিখ ৰাখা ইয়াৰ দ্বাৰাই
েতামাৰ আৰু ইস্রােয়লৰ লগত মই এিট িনয়ম িস্থৰ কিৰেলঁা ” 28 েমািচ েসই ঠাইত িযেহাৱাৰ ৈসেত চিল্লশ িদন চিল্লশ
ৰািত বাস কিৰিছল েমািচেয় চিল্লশ িদন এেকা েভাজন পান কৰা নািছল; আৰু েতওঁ েসই দুখন ফিলত িনয়মৰ বাকয্,
দহ আজ্ঞা িলিখিছল

29 েমািচ েযিতয়া েসই দুখন ফিল ৈল চীনয় পব্বর্তৰ পৰা নািম আিহল, েতিতয়া িযেহাৱাৰ লগত কথা পতাৰ পাছত
েতওঁৰ েচেহৰা েয উজ্জ্বল ৈহ আিছল, েসই কথা েমািচেয় িনেজ জনা নািছল 30 হােৰাণ আৰু ইস্রােয়লৰ সকেলা েলােক
েমািচৰ েচেহৰা উজ্জ্বল েদিখ, েতওঁেলােক েতওঁৰ ওচৰৈল যাবৈল ভয় কিৰেল 31 িকন্তু েমািচেয় েতওঁেলাকক মািতেল,
েতিতয়া হােৰাণ আৰু সমাজৰ মূখয্েলাক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল ওভিট আিহল েতিতয়া েমািচেয় েতওঁেলাকৰ লগত
কথা পািতেল 32 তাৰ পাছত, ইস্রােয়লৰ েলাকসকল েমািচৰ ওচৰ চািপেল েতওঁ চীনয় পব্বর্তত িযেহাৱাই িযেবাৰ
আজ্ঞা িদেছ েসই সকেলা েতওঁেলাকক ক’েল 33 েমািচেয় েযিতয়া েতওঁেলাকৰ লগত কথা পািত েশষ কিৰেল, েতিতয়া
েমািচেয় িনজৰ েচেহৰা ওৰিণ ৈল ঢািক ল’েল

34 েমািচেয় েযিতয়াই িযেহাৱাৰ লগত কথা পািতবৈল েতওঁৰ সনু্মখৈল ৈগিছল, েতিতয়া েসই ওৰিণ গুচাইিছল িকন্তু
ঘূিৰ অহাৰ লেগ লেগ েতওঁ পুনৰ ওৰিণ ৈলিছল েতওঁ িয সকেলা িনেদর্ শ পাইিছল, েসই সকেলা তমু্বৰ বািহৰৈল আিহ
ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক ৈকিছল 35 েতিতয়া ইস্রােয়লী েলাকসকেল েতওঁৰ েচেহৰাত এটা উজ্জ্বলতা েদখা পাইিছল
িকন্তু েমািচেয় িযেহাৱাৰ লগত কথা পািতবৈল পুনৰ িভতৰৈল েনােযাৱাৈলেক, িনজৰ েচেহৰা ওৰিণেৰ ঢািক ৈলিছল

35 অধয্ায়
েলাকসকেল উপহাৰ িদয়া ধমর্ধাম িনমর্াণ কৰাসকলৰ িবষয়

1 েমািচেয় ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক েগাট খুৱােল, আৰু েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলােক পালন কিৰবৈল
িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞা এইেবাৰ 2 ছয়িদন কাম কিৰব, িকন্তু সপ্তম িদনা আেপানােলাকৈল পিবত্র িদন হ’ব েসেয়
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সমূ্পণর্ িবশ্রামৰ বােব িবশ্রাম-িদন হ’ব; িয েকােনােৱ েসই িদনা কাম কিৰব, তাৰ িনশ্চয় প্রাণদণ্ড
হ’ব 3 িবশ্রাম িদনত আেপানােলাকৰ কােৰা ঘৰত জুই নজ্বলাব ”

4 েমািচেয় ইস্রােয়লৰ সকেলা সমাজক কেল, “িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞা এইেবাৰ; 5 িযেহাৱাৰ বােব আেপানােলােক
উপহাৰ আনক ইচ্ছাকৃত মেনেৰ আিনব িবচাৰা উপহাৰসমূহ এইেবাৰ; েসাণ, ৰূপ আৰু িপতল; 6 নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু
ৰঙা বৰণীয়া সূতা, িমিহ শণ সূতা, আৰু ছাগলীৰ েনাম 7 ৰঙা ৰং কৰা েমৰ-ছাগৰ ছাল, তহচ জন্তুৰ ছাল, আৰু িচটীম
কাঠ 8 প্রদীপৰ বােব েতল, আৰু অিভেষক েতল আৰু সুগিন্ধ ধূপৰ বােব গন্ধদ্রবয্ 9 এেফাদ আৰু বুকুপতাৰ বােব
েগােমদক আৰু আন বহুমূলীয়া পাথৰ

10আেপানােলাকৰ মাজৰ প্রেতয্ক দক্ষতাসম্পন্ন েলাক আহক, আৰু িযেহাৱাই আজ্ঞা কৰা সকেলােক ৈতয়াৰ কৰক
11 আবাসৰ তমু্ব, আবৰণ, হঁােকাটা, তক্তা, ডাং, খঁুটা, আৰু চুঙী 12 চনু্দক আৰু তাৰ কানমািৰ, পাপাবৰণ আৰু আঁৰ
কিৰ ৰখা পদর্ া

13 েতওঁেলােক েমজৰ ৈসেত তাৰ খুটােবাৰ, আৰু তাৰ সকেলা সঁজুিল, দশর্ন-িপঠা; 14 দীিপ্তৰ বােব দীপাধাৰ আৰু
তাৰ প্রেয়াজনীয় সামগ্রী, প্রদীপেবাৰ, আৰু প্রদীপৰ বােব েতল; 15 ধূপ-েবিদ আৰু তাৰ খুটােবাৰ, অিভেষকৰ েতল
আৰু সুগিন্ধ ধূপ, আবাসৰ প্রেবশ দুৱাৰত ওলমাবৈল পদর্ া 16 েহামবিলৰ বােব েবিদ আৰু তাৰ িপতলৰ জািল, খুটােবাৰ
আৰু তাৰ সামগ্রী, ডাঙৰ পাত্র আৰু তাৰ িভিত্ত আিনব

17 েতওঁেলােক েচাতালত ওলমাবৈল তাৰ খঁুটা, চুঙী, আৰু েচাতালৰ দুৱাৰৰ পদর্ ােবাৰ, 18 আবাসৰ খঁুটা, েচাতালৰ
খুটাৰ ৈসেত েসইেবাৰৰ ৰিচ 19 েতওঁেলােক পিবত্র-স্থানত পিৰচযর্া কিৰবৰ বােব েবাৱা িমিহ বস্ত্র, পুেৰািহতৰ কমর্
কিৰবৈল হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ বস্ত্র আিনব ”

20 তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ জািতৰ সকেলা েলাক েমািচৰ আগৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল 21 িযসকলৰ হৃদয়ত প্রবৃিত্ত আৰু
মনত ইচ্ছা জিন্মল েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ বােব উপহাৰ আিনেল েতওঁেলােক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ, তমু্বৰ সম্পকীর্য় সকেলা
সামগ্রীৰ, আৰু পিবত্র বস্ত্রৰ বােব িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰ আিনেল 22 পুৰুষ আৰু স্ত্রী িযসকল েলাকৰ ইচ্ছা জিন্মল,
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েতওঁেলাক সকেলােৱ েব্রাচ, কাণফুিল, আঙিঠ, আৰু অলঙ্কাৰ, সকেলা ধৰণৰ েসাণৰ অলঙ্কাৰ আিনেল েতওঁেলােক
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েসাণৰ উপহাৰ আিনেল

23 িযসকল েলাকৰ নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু িমিহ শণ সূতা, ছাগলীৰ েনাম, ৰঙা ৰং কৰা েমৰ-
ছাগৰ ছাল, আৰু তহচ জন্তুৰ ছাল আিছল, েতওঁেলােক প্রিতজেন েসইেবাৰ আিনেল 24 প্রিতজেন িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
ৰূপ বা িপতল উপহাৰস্বৰূেপ আিনেল; আৰু িযসকলৰ িচটীম কাঠ আিছল, েতওঁেলাক িযেকােনা কাযর্ত বয্ৱহাৰ কিৰবৈল
েসইেবাৰ আিনেল

25প্রেতয্ক দক্ষতাসম্পন্ন মিহলা িনজৰ হােতেৰ সূতা কািট নীলা, েবঙুনীয়া, ৰঙা বৰণীয়া আৰু িমিহ শণ সূতা আিনেল
26 সকেলা মিহলাৰ িযসকলৰ হৃদয়ত উৎসাহ জিন্মিছল েতওঁেলােক ছাগলীৰ েনামৰ সূতা কািটেল

27 মূখয্েলাক সকেল এেফাদ আৰু বুকুপটাত লগাবৈল েগােমদ আৰু আন পাথৰ আিনেল 28 েতওঁেলােক মছলা
আৰু প্রদীপৰ বােব েতল, অিভেষকৰ েতল, আৰু সুগিন্ধ ধূপৰ বােব সুগিন্ধ দ্রবয্ আিনেল 29 ইস্রােয়লৰ সকেলােলােক
ইচ্ছাকৃত ভােৱ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰ আিনেল প্রেতয্ক পুৰুষ আৰু মিহলাই ইচ্ছাকৃতভােৱ উপহাৰ প্রদান কিৰেল
িযেহাৱাই েমািচক িযসকেলা কিৰবৈল আজ্ঞা কিৰিছল, েসই সকেলা উপহাৰ সামগ্রীৰ সহায়ত েমািচেয় ৈতয়াৰ কিৰেল

30 তাৰ পাছত েমািচেয় ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক ক’েল, “েচাৱা, িযেহাৱাই িযহূদা ৈফদৰ হূৰৰ পুত্র ঊৰী, ঊৰীৰ পুত্র
বচেললৰ নাম কািঢ় মািতেল 31 িযেহাৱাই বচেললক েতওঁৰ আত্মােৰ পিৰপূণর্ কিৰেল, েতওঁক জ্ঞান, বুিদ্ধ, িবদয্া, আৰু
সকেলা প্রকাৰ িশল্প েকৗশল িদেল 32 েতওঁ েসাণ, ৰূপ, আৰু িপতলৰ সামগ্রী ৈতয়াৰ কিৰ তাৰ ওপৰত কাৰুকাযর্
কিৰব 33 পাথৰ কািট খটাব পােৰ, আৰু কােঠেৰও সকেলা প্রকাৰ িশল্প কমর্ কিৰব পােৰ

34 িযেহাৱাই বচেললআৰুঅহলীয়াবক িশক্ষা দান কিৰবৈল িবেশষ ক্ষমতা িদেল, অহলীয়াব হ’ল দান বংশৰ অহীচামকৰ
পুত্র 35 িযেহাৱাই এই দুেয়াজনক সকেলা প্রকাৰ কাযর্ কিৰবৈল িবেশষ দক্ষতা িদেল েতওঁেলাক সূতাৰ আৰু ধাতুৰ
কাযর্ কৰাত দক্ষতাসম্পন্ন নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া িমিহ শণ সূতােৰ ফুল বছা কমর্, আৰু কােপাৰ েবাৱা কাযর্
কেৰ েতওঁেলােক সকেলা প্রকাৰৰ িশল্পকাযর্ কেৰ, আৰু েতওঁেলাক িশিল্পসুলভ নক্সাকাৰ

36 অধয্ায়
1 েসেয় পিবত্র-স্থানৰ সকেলা কাযর্ ভালদেৰ কিৰবৈল, িযেহাৱাই বচেলল আৰু অহলীয়াৰ ৈসেত আন িয সকেলা

েলাকক দক্ষতা আৰু বুিজব পৰা শিক্ত িদেল, েসই সকেলা জ্ঞানী েলােক িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ কাযর্ কিৰব ”

ঈশ্বৰৰ আবাস িনমর্াণ কৰা
2 তাৰ পাছত েমািচেয় বচেলল আৰু অহলীয়াবৰ ৈসেত িযেহাৱাই িযসকল েলাকক দক্ষতা িদিছল, আৰু ইচ্ছাকৃত

ভােৱ েতওঁেলাকৰ লগত কাম কিৰবৈল আিহিছল, েতওঁেলাকক মািতেল 3 েতওঁেলােক, পিবত্র-স্থানৰ িনমর্াণ কাযর্ৰ
বােব ইস্রােয়লী েলাকসকেল আিন িদয়া সকেলা উপহাৰ েমািচৰ পৰা গ্রহণ কিৰেল েলাকসকেল প্রিত ৰািতপুৱা েমািচৰ
আগত ইচ্ছাকৃত ভােৱ দান আিনিছল 4 েসেয় পিবত্র স্থানত কাম কিৰ থকা সকেলা দক্ষতাসম্পন্ন েলাকসকল কামৰ পৰা
আিহল

5 েতওঁেলােক েমািচক ক’েল, “িযেহাৱাই িযেবাৰ কাম কিৰবৈল আজ্ঞা িদিছল, েসই কাযর্ৰ বােব প্রেয়াজনীয় বস্তুতৈক
েলাকসকেল অিধক বস্তু আিন আেছ ” 6 েসেয় েমািচেয় িনেদর্ শ িদেল েয, তমু্বত থকা েলাকসকেল পিবত্র-স্থানৰ কাযর্ৰ
বােব আৰু উপহাৰ আিনব নালােগ েতিতয়া েলাকসকেল উপহাৰ অনা বন্ধ কিৰেল 7 িকয়েনা সকেলা কাযর্ কিৰবৰ
অেথর্ েতওঁেলাকৰ যেথষ্ট বস্তু আিছল, এেনিক প্রেয়াজনতৈক অিধক আিছল

8 েসেয় েতওঁেলাকৰ মাজত িশল্পকাযর্ কৰা েলাকসকেল আবাসৰ কাযর্ আৰম্ভ কিৰেল েতওঁেলােক পেকাৱা িমিহ
শণ সূতা, আৰু নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতােৰ দহখন পদর্ া ৈতয়াৰ কিৰেল েতওঁেলােক পদর্ াৰ ওপৰত
কৰূবৰ ছিব আঁিকেল এই কাযর্ অিত িনপূণ িশল্পকাৰ বচেললৰ কাম আিছল 9প্রেতয্কখন পদর্ াই সমান েজাখৰ আিছল,
আঠাইশ হাত দীঘল, আৰু চািৰ হাত বহল 10 তাৰ পাছত বচেলেল পঁাচখন পদর্ া ইখনক িসখনৰ লগত েজাৰা িদেল,
আৰু আন পঁাচখেনা ইখনক িসখনৰ লগত েজাৰা িদেল

11 েতওঁ নীলা জৰীৰ পাক প্রথেম েজাৰা িদয়া পঁাচখন পদর্ াৰ েশষৰ খনৰ আউিঠত লগােল, আৰু িদ্বতীয়েত েজাৰা
িদয়া পঁাচখন পদর্ াৰ েশষৰ খনৰ আউিঠেতা নীলা জৰীৰ পাক িদেল 12 েসই প্রথমখন পদর্ াৰ পঞ্চাশটা আউিঠত পঞ্চাশটা
জৰীৰ পাক, আৰু িদ্বতীয়েত েজাৰা িদয়া পদর্ াৰ েশষৰ আউিঠত পঞ্চাশটা জৰীৰ পাক িদেল েসই জৰীৰ পাক দুশাৰী
মুখামুখৈক লগােল 13 েতওঁ েসাণৰ পঞ্চাশটা হঁােকাটা গঢ়াই, েসই হঁােকাটােৰ পদর্ া দুখন ইখনক িসখনৰ লগত বািন্ধেল;
আৰু এইদেৰ েসই আবাস একলগ কিৰ এটা কৰা হ’ল
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14 েসই আবাসৰ ওপৰৰ তমু্বৰ বােব ছাগলীৰ েনােমেৰ কােপাৰ যুগুত কিৰেল েতওঁ এঘাৰখন পদর্ া যুগুত কিৰেল
15 প্রিতখন পদর্ া সমান েজাখৰ আিছল, দীঘেল িত্রশ হাত, আৰু বহেল চািৰ হাত 16 েতওঁ পঁাচখন পদর্ া ইখনক িসখনৰ
লগত েজাৰা িদেল, আৰু আন ছয়খন পদর্ া ইখনক িসখনৰ লগত েজাৰা িদেল 17 প্রথেম েজাৰা িদয়া পঁাচখন পদর্ াৰ
েশষৰ খনৰ আউিঠত পঞ্চাশটা জৰীৰ পাক, আৰু েতেনকুৱাই েজাৰা িদয়া িদ্বতীয়খন পদর্ াৰ েশষৰ আউিঠত পঞ্চাশটা
জৰীৰ পাক িদেল

18 বচেলেল প্রথম আৰু িদ্বতীয়েত েজাৰা িদয়া পদর্ ােবাৰ লগলগাই তমু্ব এেক লগ কিৰবৰ অেথর্ িপতলৰ পঞ্চাশটা
হঁােকাটা গঢ়ােল 19 ৰঙা ৰং কৰা েমৰ-ছাগৰ ছােলেৰ তমু্বৰ বােব এটা আবৰণ আৰু তাৰ ওপৰেতা তহচ জন্তুৰ ছােলেৰ
আৰু এটা আবৰণ যুগুত কিৰেল

20 বচেলেল আবাসৰ বােব িচটীম কােঠেৰ িথয়ৈক িদয়া তক্তা যুগুত কিৰেল 21 তাৰ এখন তক্তা দহ হাত দীঘল,
আৰু েডৰ হাত বহল আিছল 22 প্রিতখন তক্তাত েতওঁ এেক েজাখৰ দুটাৈক ওেলাৱা অংশ কিৰেল; এইদেৰ তাৰ
আবাসৰ সকেলা তক্তা কিৰেল 23 এইদেৰ আবাসৰ বােব িয তক্তা প্রস্তুত কিৰেল তােৰ িবশখন তক্তা দিক্ষণ ফালৰ
বােব যুগুত কিৰেল

24 বচেলেল েসই িবশখন তক্তাৰ তলত ৰূপৰ চিল্লশটা চুঙী গঢ়ােল; এখন তক্তাৰ তলত তাৰ দুটা খুটাৰ বােব দুটা
চুঙী, আৰু আন আন তক্তাৰ তলেতা দুটাৈক চুঙী গঢ়ােল 25 আবাসৰ িদ্বতীয় ফালৰ উত্তৰ িদেশ িবশখন তক্তা যুগুত
কিৰেল, 26 আৰু েসইেবাৰৰ বােব ৰূপৰ চিল্লশটা চুঙী গঢ়ােল এখন তক্তাৰ তলত দুটা চুঙী, আৰু আনেবাৰ তক্তাৰ
তলেতা দুটাৈক চুঙী লগােল

27আবাসৰ িপছফালৰ পিশ্চম িদশৰ বােব ছয় খন তক্তা যুগুত কিৰেল 28আবাসৰ িপছফালৰ চুক দুটাৰ বােব দুখন
তক্তা যুগুত কিৰেল

29 প্রেতয্ক তক্তাৰ তলৰফাল েখালা ৰািখেল, িকন্তু ওপৰফােল আঙিঠেৰ একলগ কৰা হ’ল দুেয়াটা চুকৰ বােব
দুেয়াখন তক্তা এইদেৰ কৰা হ’ল 30 ৰূপৰ চুঙীেৰ ৈসেত আঠখন তক্তা আিছল েসইেবাৰৰ বােব ৰূপৰ চুঙী সবর্মুঠ
েষাল্লটা, প্রেতয্ক তক্তাৰ তলত দুটাৈক চুঙী লেগাৱা হ’ল

31 বচেলেল আবাসৰ এফালৰ তক্তাৰ বােব পঁাচডাল, 32 আৰু আবাসৰ আন ফালৰ তক্তাৰ বােব পঁাচডাল, আৰু
আবাসৰ পিশ্চম িদেশ থকা পাছফালৰ তক্তাৰ বােবও পঁাচডাল িচটীম কাঠৰ পথািল ডাং যুগুত কিৰেল 33 িকন্তু মাজৰ
ডাং ডাল তক্তােবাৰৰ মােজিদ এমুৰৰ পৰা আন মুৰৈলেক েযাৱাৈক কিৰেল 34 েসই তক্তােবাৰত েসাণৰ পতা মািৰেল,
আৰু ডাংেবাৰ সুমুৱাবৈল, েসইেবাৰত েসাণৰ আঙিঠ গঢ়ােল; আৰু ডাং েবাৰেতা েসাণৰ পতা মািৰেল

35 বচেলেল নীলা, েবেঙনা, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ এখন পদর্ া ৈতয়াৰ কিৰেল েসই
পদর্ াত িনপুণ িশল্পকাৰৰ দ্বাৰাই কৰূবৰ নক্সা ৈতয়াৰ কৰা হ’ল 36 পদর্ াৰ বােব িচটীম কাঠৰ চািৰটা খঁুটা বনাই, েসইেবাৰত
েসাণৰ পতা মািৰেল খুটাৰ বােব েসাণৰ হঁােকাটা গঢ়ােল, আৰু ৰূপৰ চািৰটা চুঙী সঁাচত ঢািলেল

37 েতওঁ তমু্বৰ দুৱাৰৰ বােব নীলা, েবেঙনা আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ েবাৱা, িশল্পকােৰ
ফুল বছা এখন পদর্ া যুগত কিৰেল 38পদর্ াৰ বােব পঁােচাটা খঁুটা আৰু েসইেবাৰৰ হঁােকাটা বনােল খুটােবাৰৰ ওপৰভাগত
আৰু মািৰেবাৰত েসাণৰ পতা মািৰেল েসইেবাৰৰ বােব পঁাচটা িপতলৰ চুঙী ৈতয়াৰ কিৰেল

37 অধয্ায়
িনয়ম-চনু্দক, েমজ, দীপাধাৰ, আৰু ধূপ-েবিদ িনমর্ান কৰা

1 তাৰ পাছত বচেলেল িচটীম কাঠৰ আৈঢ় হাত দীঘল, েডৰ হাত বহল, আৰু েডৰ হাত ওখৈক িনয়ম চনু্দক িনমর্াণ
কিৰেল 2 েতওঁ িনয়ম চনু্দকৰ বািহেৰ িভতেৰ শুদ্ধ েসাণৰ পতা মািৰেল, আৰু তাৰ চািৰওফালৰ িকনাৰ েবাৰত েসাণ
লগােল 3 েতওঁ তাৰ খুটাৰ বােব েসাণৰ চািৰটা চক্র গঢ়ােল তাৰ এফােল দুটা আন ফােল দুটা এই দেৰ তাৰ চািৰটা
খুৰাত লগােল 4আৰু েতওঁ িচটীম কাঠৰ দুডাল কানমািৰ সািজ, তাত েসাণৰ পতা মািৰেল 5 েতওঁ চনু্দক ৈব িনবৈল,
েসই কানমািৰ চনু্দকৰ দুই কােষ থকা আঙিঠ সুমুৱােল 6 েতওঁ শুদ্ধ েসাণৰ আৈঢ় হাত দীঘল আৰু েডৰ হাত বহলৈক
এখন পাপাবৰণ সািজেল

7 বচেলেল েসাণ িপটাই দুটা েসাণৰ কৰূব সািজেল, আৰু পাপাবৰণৰ দুই মুৰত ৰািখেল 8 এটা মুৰত এটা কৰূব
আৰু আনেটা মুৰত আন এটা কৰূব হ’ল পাপাবৰণৰ দুই মুৰত এেক েডাখৰ েসাণেত েসই দুটা কৰূব সািজেল
9 কৰূেব ওপৰৈল েডউকা েমিল িনজৰ েডউকােৰ পাপাবৰণক ঢািক ধিৰেল; আৰু কৰূব দুটা মুখামুিখ ৈহ থািকল; আৰু
কৰূবৰ দৃষ্টি পাপাবৰণৰ মাজভাগত আিছল
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10 েতওঁ দুহাত দীঘল, এহাত বহল, আৰু েডৰ হাত ওখৈক িচটীম কাঠৰ েমজ সািজ, তাত শুদ্ধ েসাণৰ পতা মািৰেল
11 েমজখনত েতওঁ েসাণৰ পতা মািৰেল, আৰু তাৰ ওপৰৰ চািৰওফালৰ দঁািতত েসাণ লগােল 12 তাৰ চািৰওফােল
চািৰ আঙুিল েজাখৰ এটা কাঠৰ েফ্রম যুগুত কিৰেল, আৰু েফ্রমৰ চািৰওকাষৰ দঁািত েসাণৰ কিৰেল 13 েতওঁ তাৰ
বােব েসাণৰ চািৰটা আঙিঠ সঁাচত ঢািলেল েসই আঙিঠ চািৰটা খঁুটা থকা ঠাইৰ চািৰ চুকত লগােল

14 েমজ ৈব িনবৈল, আৰু কানমািৰ সুমুৱাবৈল েসই আঙিঠ েফ্রমৰ কাষত লগােল 15 েতওঁ েমজ ৈব িনবৰ কাৰেণ
িচটীম কাঠৰ দুডাল কানমািৰ সািজ, তােতা েসাণৰ পতা মািৰেল 16 েমজৰ ওপৰত থকা পাত্রেবাৰ, অথর্াৎ তাৰ কঁািহ,
চামুচ, বািট, আৰু দ্রাক্ষাৰস ঢািলবৈল জাৰ প্রস্তুত কিৰেল েসই সকেলা শুদ্ধ েসােণেৰ গঢ়ােল

17 েতওঁ শুদ্ধ েসাণ হাতুিৰেৰ িপিট এটা দীপাধাৰ সািজেল; তাৰ খুৰা, গা ভাগ, তাত কটা বািট, কিল, আৰু ফুল
এেক েডাখৰ েসােণেৰ গিঢ়েল 18 তাৰ এফালৰ পৰা িতনটা শাখা, আৰু আনফালৰ পৰা িতনটা শাখা, এই দেৰ েসই
দীপাধাৰৰ দুই ফালৰ পৰা ছটা শাখা ওলাল 19 তাৰ প্রথম শাখাত বাদাম ফুলৰ আকৃিতেৰ িতনটা বািট, এটা কিল, আৰু
এটা ফুল, আৰু আনেটা শাখাত বাদাম ফুলৰ আকৃিতেৰ িতনটা বািট, এটা কিল, আৰু এটা ফুল কিৰেল দীপাধাৰৰ পৰা
ওেলাৱা ছেয়াটা শাখাত এেক দেৰই কিৰেল

20 েসই দীপাধাৰৰ মাজভাগেতা বাদামফুলৰ আকৃিতেৰ চািৰটা বািট, তাৰ কিল আৰু ফুল কিৰেল 21 েসই দীপাধাৰৰ
প্রথম েজাৰা শাখাৰ তলত এেক েডাখৰ েসাণেত এটা কিল আৰু আনেটা শাখাৰ তলেতা এেক েডাখৰ েসাণেত এটা
কিল আিছল এইদেৰ তৃতীয় শাখােতা এেক েডাখৰ েসাণেত এটা কিল আিছল এইদেৰই দ্বীপাধাৰৰ পৰা বিহৰ ওেলাৱা
ছেয়াটা শাখােত এেকদেৰ কৰা আিছল 22 েসইেবাৰৰ কিল আৰু েসইেবাৰৰ ডাল এেক েডাখৰ েসাণেতই আিছল
েসই সকেলােৱই শুদ্ধ েসাণ হাতুিৰেৰ িপিট গেঢ়াৱা ৈহিছল

23 বচেলেল দীপাধাৰৰ সােতাটা প্রদীপ, েচেপনা আৰু তাৰ েট্র শুদ্ধ েসােণেৰ গঢ়ােল 24 েসই দীপাধাৰ আৰু তাৰ
সকেলা বস্তু এক িকক্কৰ শুদ্ধ েসােণেৰ িনমর্ান কিৰেল

25 বচেলেল িচটীম কােঠেৰ ধূপ-েবিদ িনমর্ান কিৰেল েসই েবিদ এহাত দীঘল, আৰু এহাত বহল; তাৰ চািৰওফালৰ
চািৰওটা চুক সমান; তাৰ ওখই দুহাত; আৰু তাৰ িশং এেক েডাখৰ কােঠেৰই ৈতয়াৰ কৰা হ’ল 26 েতওঁ ধূপ েবিদত,
ইয়াৰ ওপৰত, কাষত, আৰু িশংেবাৰত শুদ্ধ েসােণেৰ পতা মািৰেল েতওঁ চািৰওফালৰ দঁািতও েসােণেৰ ৈতয়াৰ
কিৰেল

27 ধূপ েবিদ ৈব িনবৰ বােব কানমািৰ সুমুউৱাবৈল, েতওঁ েসাণৰ দুটা খাৰুৱা গঢ়ােল, আৰু দঁািতৰ তলত দুেয়া ফােল
লগােল 28 েতওঁ িচটীম কােঠেৰ কানমািৰ সািজ, তাত েসাণৰ পতা মািৰেল 29 সুগিন্ধদ্রবয্ ৈতয়াৰ কৰা েলাক সকলৰ
দেৰ, েতওঁ অিভেষকৰ পিবত্র েতল, আৰু শুদ্ধ সুগিন্ধ ধূপ যুগুত কিৰেল

38 অধয্ায়
যজ্ঞেবদী, প্রক্ষালন-পাত্র িনমর্ান আৰু েচাতাল যুগুত কৰা ধমর্ধামত খৰচ কৰা ধাতুৰ েজাখ

1 বচেলেল িচটীম কােঠেৰ পঁাচ হাত দীঘল,পঁাচ হাত বহল, আৰু িতিন হাত ওখৈক চািৰওিদশ আৰু চািৰওটা চুক
সমানৈক েহামবিলৰ অেথর্ েবিদ সািজেল 2 েতওঁ তাৰ চািৰওটা চুক ষঁাড় গৰুৰ িশঙৰ আকৃিতত সািজেল েসই িশংেবাৰ
েবিদৰ ৈসেত এেক েডাখৰ কােঠেৰই সািজেল; আৰু তাত িপতলৰ পতা মািৰেল 3 েতওঁ েবিদৰ সকেলা সামগ্রী েযেন,
ছঁাই েপেলাৱা পাত্র, ছঁাই উিলওৱা েহঁতা, চিৰয়া, মাংস েখঁাচ যািঠ, আৰু জুই ধৰা পাত্র, এই সকেলা সামগ্রী িপতেলেৰ
গঢ়ােল

4 েতওঁ েবিদৰ বােব িপতলৰ জািল গঢ়ােল, আৰু েবিদৰ তলৰ পৰা ওপৰৈলেক আধা অংশত েসই জাল লগােল
5 কানমািৰ সুমুৱাবৈল, চািৰটা আঙিঠ সঁাচত ঢািলেল, আৰু িপতলৰ েসই জািলৰ চািৰ চুকত লগােল

6 বচেলেল িচটীম কােঠেৰ মািৰ সািজেল, আৰু তাত িপতলৰ পতা মািৰেল 7 েবিদ ৈব িনবৰ বােব, েতওঁ তাৰ কাষত
থকা আঙিঠত কানমািৰ সুমুৱােল; েতওঁ েসই েবিদ তক্তােৰ েফঁােপালাৈক িনমর্ান কিৰেল

8 িয মিহলাসকেল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ প্রেবশ দুৱাৰত েসৱা কিৰিছল, েসই মিহলাসকলৰ িপতলৰ দপর্েণেৰ বচেলেল
ডাঙৰ প্রক্ষালন পাত্র আৰু তাৰ খঁুটা গঢ়ােল

9 েতওঁ েচাতালখেনা যুগুত কিৰেল েচাতালৰ দিক্ষণ িদেশ পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ এশ হাত দীঘল পদর্ া যুগুত
কিৰেল 10 িবশটা খুটাৰ পৰা পদর্ ােবাৰ ওলেমাৱা ৈহিছল, আৰু খুটােবাৰৰ িবশটা চুঙী িপতলৰ আিছল খুটােবাৰৰ
হঁােকাটা আৰু শিল ৰূপৰ আিছল

11 এেকদেৰই উত্তৰিদশৰ বােবও পদর্ া যুগুত কিৰেল েসইেবােৰা এশ হাত দীঘল আিছল েসইেবাৰৰ খঁুটা িবশটা;
আৰু খুটােবাৰৰ িবশটা চুঙী িপতলৰ আিছল, আৰু েসই খুটােবাৰৰ হঁােকাটা আৰু মািৰ ৰূপৰ আিছল 12 আৰু পিশ্চম
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িদশৰ পদর্ া পঞ্চাশ হাত দীঘল আিছল েসইেবাৰৰ খঁুটা দহটা, আৰু খুটােবাৰৰ চুঙী দহটা আিছল; আৰু খুটােবাৰৰ
হঁােকাটা আৰু মািৰ ৰূপৰ আিছল

13 েচাতালখনৰ পূৱিদশও পঞ্চাশ হাত দীঘল আিছল 14 প্রেবশ দুৱাৰৰ এটা কাষৰ পদর্ া েপান্ধৰ হাত দীঘল আিছল;
আৰু েসইেবাৰৰ খঁুটা িতিনটা আৰু খুটােবাৰৰ চুঙী িতিনটা আিছল 15 েচাতালৰ প্রেবশ দুৱাৰৰ আন কাষেতা এেকদেৰ
েপান্ধৰ হাত দীঘল পদর্ া আিছল েসইেবাৰৰ খঁুটা িতিনটা আৰু খুটােবাৰৰ চুঙী িতিনটা আিছল 16 েচাতালৰ চািৰওিদশৰ
পদর্ ােবাৰ পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ ৈতয়াৰী আিছল

17 খুটােবাৰৰ চুঙীেবাৰ িপতেলেৰ ৈতয়াৰ কিৰিছল খুটােবাৰৰ বােব হঁােকাটা আৰু মািৰেবাৰ ৰূেপেৰ ৈতয়াৰ
কিৰিছল খুটােবাৰৰ মুৰ ৰূেপেৰ ৈতয়াৰ কৰা ৈহিছল; আৰু েচাতালৰ আটাইেবাৰ খুটােত ৰূপৰ মািৰ লেগাৱা ৈহিছল
18 েচাতালৰ দুৱাৰৰ পদর্ ােবাৰ নীলা, েবঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া িমিহ শণ সূতােৰ েবাৱা, আৰু িশল্পকােৰ ফুল বািছ
ৈতয়াৰ কিৰিছল পদর্ াখন আিছল দীঘেল িবশ হাত, আৰু ওখই পঁাচ হাত, েচাতালৰ বাকী পদর্ ােবাৰৰ েজাখৰ আিছল
19 পদর্ াৰ বােব চািৰটা খঁুটা; আৰু চািৰটা িপতলৰ চুঙী; আৰু েসইেবাৰৰ হঁােকাটা ৰূপৰ আিছল খুটাৰ ওপৰভাগ আৰু
মাৰী েবাৰ ৰূেপেৰ ৈতয়াৰী 20 আবাসৰ আৰু েচাতালৰ চািৰওফালৰ খুটােবাৰ িপতলৰ আিছল

21 েমািচৰ িনেদর্ শ অনুসােৰ, সাক্ষয্ ফিল থকা আবাসৰ সকেলা বস্তুৰ সংখয্াৰ বৃত্তান্ত িলিখবৈল পুেৰািহত হােৰাণৰ
পুত্র ঈথামেৰ েলবীয়া সকলক আেদশ িদেল 22 িযহূদা ৈফদৰ হূৰৰ পুত্র ঊৰী, ঊৰীৰ পুত্র বচেলেল, িযেহাৱাই েমািচক
িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ সকেলােক কিৰেল 23 দান ৈফদৰ অহীচামকৰ পুত্র অহলীয়াব েতওঁৰ সহায়কাৰী আিছল, েতওঁ
এজন দক্ষতাসম্পন্ন েলাক আৰু িনপুণ িশল্পকাৰ আিছল েতওঁ নীলা, েবঙুনীয়া আৰু ৰঙা বৰণীয়া িমিহ শণ সূতােৰ ফুল
বািছব জনা েলাক আিছল

24 পিবত্র স্থানৰ প্রকল্পৰ বােব বয্ৱহাৰ েহাৱা সকেলা উপহাৰৰ েসাণ পিবত্র স্থানৰ েচকলৰ েজাখৰ অনুপােত ঊনিত্রশ
িকক্কৰ আৰু সাত শ িত্রশ েচকল আিছল 25 সমাজৰ দ্বাৰাই িদয়া ৰূপৰ ওজন পিবত্র স্থানৰ েচকলৰ েজাখৰ অনুপােত
এশ িকক্কৰ আৰু এক হাজাৰ সাত শ পঁয়সত্তৰ েচকল আিছল 26 বা িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সৰ েলাকিপয়ল
অনুসােৰ ছয় লাখ িতিন হাজাৰ পঁাচশ পঞ্চাশ জন েলাকৰ প্রিতজেন এক এক েবকা, অথর্াৎ পিবত্র স্থানৰ েচকল অনুসােৰ
আধা েচকলৈক ৰূপ িদিছল

27 এশ িকক্কৰ ৰূপ পিবত্র স্থান আৰু পদর্ াৰ চুঙীৰ বােব খৰচ কৰা হ’ল প্রেতয্ক চুঙীত এক িকক্কৰৈক এশ চুঙীৰ
বােব এশ িকক্কৰ ৰূপ খৰচ কৰা হ’ল 28 এক হাজাৰ সাত শ পঁয়সত্তৰ েচকল ৰূেপেৰ েতওঁ খুটােবাৰৰ হঁােকাটা ৈতয়াৰ
কিৰিছল েসইেবাৰৰ মুৰত, ৰূপৰ পতা মািৰিছল, আৰু েসইেবাৰৰ বােব মাৰী ৈতয়াৰ কৰা ৈহিছল 29 উপহাৰৰ পৰা
েপাৱা িপতলৰ ওজন সত্তৰ িকক্কৰ দুই হাজাৰ চািৰশ েচকল আিছল

30 এইেবােৰেৰ েতওঁ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ প্রেবশ দুৱাৰৰ বােব চুঙী, িপতলৰ েবিদ, িপতলৰ জািলকটা, আৰু েবিদৰ
সকেলা সামগ্রী ৈতয়াৰ কিৰিছল 31 েচাতালৰ বােব চুঙী, েচাতালৰ প্রেবশ দুৱাৰৰ বােব চুঙী, আবাসৰ বােব সকেলা
খঁুটা, আৰু েচাতালৰ বােব সকেলা খঁুটা গঢ়ােল

39 অধয্ায়
পুেৰািহতসকেল িপিন্ধব লগা বস্ত্র যুগুত কৰা

1 েতওঁেলােক, িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ, নীল বৰণীয়া, েবেঙনা বৰণীয়া আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতােৰ, পিবত্র
স্থানত পিৰচযর্া কিৰবৰ বােব িনপুণৰূেপ েবাৱা িমিহ বস্ত্র, আৰু হােৰাণৰ বােব পিবত্র বস্ত্র যুগুত কিৰেল

2 েতওঁ েসাণ, আৰু নীল বৰণীয়া, েবেঙনা বৰণীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ এেফাদ
বস্ত্রখন যুগুত কিৰেল 3 েতওঁেলােক েসাণ িপিট পতা কিৰ, কািট িমিহ গুনা ৈতয়াৰ কিৰ নীল বৰণীয়া, েবেঙনা বৰণীয়া,
আৰু ৰঙা বৰণীয়া িমিহ শণ সূতাৰ কােপাৰত িনপুণ িশল্পকাযর্য্ৰ দ্বাৰাই কাম কৰােল

4 েতওঁেলােক ওপৰৰ দুেয়াফােল এেফাদৰ কান্ধত লগাবৈল স্কন্ধপিট যুগুত কিৰেল 5 এেফাদৰ কঁকালত বািন্ধবৰ
বােব তাৰ লগত িনপুণৰূেপ েবাৱা কােপাৰৰ েসােণাৱালী, আৰু নীলা, েবেঙনা আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা
িমিহ শণ সূতােৰ টঙািল প্রস্তুত কিৰেল িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা কৰাৰ দেৰ েতওঁেলােক েসই সকেলা কিৰেল

6 েতওঁেলােক েমাহৰ কটাৰ দেৰ কটা, ইস্রােয়লৰ বাৰজন পুত্রৰ নাম থকা, েসাণত খেটাৱাবৈল েগােমদ পাথৰ যুগুত
কিৰেল 7 েসেয় ইস্রােয়লৰ পুত্রসকলৰ েসঁাৱৰণীয় পাথৰ স্বৰূেপ তাক এেফাদৰ স্কন্ধপিটৰ ওপৰত লগােল িযেহাৱাই
েমািচক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰই কিৰেল
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8 এেফাদ ৈতয়াৰ কৰাৰ দেৰ, েতওঁ েসােণাৱালী, আৰু নীলা, েবেঙনা আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ
সূতােৰ িনপুণ িশল্পকােযর্েৰ বুকুপটা যুগুত কিৰেল 9 এই বুকুপটা চািৰচুকীয়া আিছল েতওঁেলােক বুকুপটােটা দুতৰপ
কিৰেল; েসেয় দীেঘ এেবেগত, বহেল এেবেগত আিছল

10 েতওঁেলােক তাত চািৰ শাৰী বহুমূলীয়া পাথৰ খুৱােল প্রথম শাৰীত ৰুবী, পীতমিণ, আৰু মৰকত; 11 িদ্বতীয়
শাৰীত পদ্মৰাগ, নীলকান্ত, আৰু হীৰা; 12 তৃতীয় শাৰীত েপেৰাজ, িযষ্ম, আৰু কটােহলা; 13 আৰু চতুথর্ শাৰীত ৈবদূযর্য্,
েগােমদক আৰু সূযর্কান্ত আিছল; এই সকেলা পাথৰ েসাণত খেটাৱা হ’ল

14 এই পাথৰ ইস্রােয়লৰ বাৰজন পুত্রৰ নাম অনুসােৰ, একািদক্রেম ডাঙৰৰ পৰা সৰুৈলেক িলখা হ’ল; েমাহৰৎ
েখািদত কৰা দেৰ প্রেতয্ক পাথৰত বাৰ ৈফদৰ বােব এজন এজন পুত্রৰ নাম কু্ষিদত কৰা হ’ল 15 েতওঁেলােক ৰছীৰ
দেৰ পেকাৱা মালাৰ িনিচনা দুডাল শুদ্ধ েসাণৰ িশকিল ৈতয়াৰ কিৰ, বুকুপটাত লগাই িদেল 16 েতওঁেলােক েসাণৰ দুটা
আঙিঠ ৈতয়াৰ কিৰ, বুকুপটাৰ দুই মূৰত েসই আঙিঠ দুটা লগােল

17 মালাৰ দেৰ গঁথা েসাণৰ েসই িশকিল দুডাল বুকুপটাৰ দুই মুৰত থকা আঙিঠ দুটাত লগােল 18 মালাৰ দেৰ গঁথা
িশকিল দুডালৰ দুই মূৰ েসাণৰ খাপ দুটাত লগােল, এেফাদৰ আগফােল স্কন্ধপিট দুটাৰ ওপৰত লগােল

19 েসাণৰ দুটা আঙিঠ গঢ়াই, বুকুপটাৰ দুই মূৰত এেফাদৰ সনু্মখত থকা িভতৰৰ দঁািতত লগােল 20 তাৰ পাছত আৰু
দুটা আঙিঠ গঢ়াই, এেফাদৰ স্কন্ধপিট দুটাৰ তল ভাগত তাৰ আগফােল, েজাৰা িদয়া ঠাইৰ ওচৰত, এেফাদৰ িনপুণৰূেপ
েবাৱা টঙািলৰ ওপৰত তাক লগােল

21 বুকুপটা এেফাদৰ িনপুণৰূেপ েবাৱা টঙািলৰ ওপৰত েযন থােক, আৰু এেফাদৰ পৰা েযন এৰাই নাযায়, েসই বােব
েতওঁেলােক নীলা িফতােৰ বুকুপটাক তাৰ আঙিঠেৰ ৈসেত এেফাদৰ আঙিঠত বািন্ধেল িযেহাৱাই েমািচক িদয়া আজ্ঞা
অনুসােৰ েতওঁেলােক সকেলা কিৰেল

22 বচেলেল এেফাদৰ েচালা িসিপনীেয় েবাৱা, সমূ্পণর্ েবেঙনা বৰণীয়া কােপােৰেৰ ৈতয়াৰ কিৰেল 23 েসই েচালাত
মুৰ সুমুৱাবৈল েসঁা মাজত েখালা আিছল েসেয় নাফািলবৰ বােব, িডিঙৰ চািৰওফালেটা িচেলাৱা ৈহিছল 24 েতওঁেলােক
েসই েচালাৰ তল দঁািতত, নীলা, েবেঙনা আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা, আৰু পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ ডািলমৰ নক্সা তুিলেল
25 েতওঁেলােক শুদ্ধ েসাণৰ জুণুকা গঢ়াই, েসই জুণুকােবাৰ ডািলমৰ মােজ মােজ েচালাৰ তলৰ দঁািতৰ চািৰওফােল
লগাই িদেল 26 পিৰচযর্া কেৰঁােত, িপিন্ধবৈল েচালাৰ তল দঁািতত এটা জুণুকা এটা ডািলম, এটা জুণুকা এটা ডািলম এই
দেৰ েচালাৰ চািৰওফােল লগাই িদেল িযেহাৱাই েমািচক িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁেলােক সকেলা কিৰেল

27 েতওঁেলােক হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ বােব িমিহ শণ সূতােৰ েকাট েচালা প্রস্তুত কিৰেল 28 িমিহ শণ সূতাৰ
পাগুিৰ, পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ কপালত বন্ধা কােপাৰ, িমিহ শণ সূতােৰ গুপ্তাঙ্গ ঢািকবৈল কােপাৰ প্রস্তত কিৰেল
29 পেকাৱা িমিহ শণ সূতা আৰু নীলা, েবেঙনা, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতােৰ, িশল্পকােৰ ফুল বছা টঙািল যুগুত কিৰেল

30 িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ, েতওঁেলােক শুদ্ধ েসাণৰ পিবত্র মুকুট যুগুত কিৰেল, আৰু েমাহৰত
েখািদতকৰাৰ দেৰ তাৰ ওপৰত “িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র”, এই বচন কু্ষিদত কিৰেল 31 েতওঁেলােক পাগুিৰৰ ওপৰত
মুকুট বািন্ধবৈল, নীলা বৰণীয়া িফতা লগােল

32 এই দেৰ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ আবাসৰ সকেলা কাযর্ কিৰ েশষ কিৰেল, িযেহাৱাই েমািচক িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰই
ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল সকেলা কাযর্ কিৰেল 33 েতওঁেলােক েমািচৰ ওচৰৈল েসই আবাস ৈল গ’ল; তমু্ব, আৰু তাৰ
সকেলা সামগ্রী, তাৰ হঁােকাটা, তক্তা, ডাং, খঁুটা, আৰু চুঙী 34 ৰঙা ৰং কৰা েমৰ-ছাগৰ ছালৰ আৱৰণ, তহচ জন্তুৰ
ছালৰ আৱৰণ, আৰু আঁৰ কিৰ ৰখা পদর্ া, 35 সাক্ষয্-ফিলৰ িনয়ম চনু্দক, আৰু তাৰ কানমািৰ, আৰু পাপাবৰণ

36 েমজ, তাৰ সকেলা সঁজুিল, আৰু দশর্ন-িপঠা; 37 শুদ্ধ েসাণৰ দীপাধাৰ আৰু শাৰী পািত ৰখা প্রদীপেবাৰ, তাৰ
সকেলা সঁজুিল, আৰু প্রদীপৰ বােব েতল; 38 েসাণৰ েবিদ, অিভেষক কৰা েতল, সুগিন্ধ ধূপ, আৰু তমু্বৰ দুৱাৰৰ বােব
পদর্ া 39 িপতলৰ েবিদ তাৰ লগৰ িপতলৰ জািল, তাৰ কানমািৰ, আৰু তাৰ সকেলা সঁজুিল প্রক্ষালন-পাত্র, আৰু তাৰ
খুৰা 40 েচাতালৰ পদর্ ােবাৰ, তাৰ খঁুটা আৰু চুঙী, আৰু েচাতালৰ দুৱাৰৰ পদর্ া, তাৰ ৰছী আৰু তমু্বৰ খুিট, আৰু সাক্ষাৎ
কৰা তমু্বৰ বােব আবাসৰ কাযর্ৰ সকেলা সজুিল 41 পিবত্র-স্থানত পিৰচযর্া কিৰবৈল িনপুণৰূেপ প্রস্তুত কৰা িমিহ বস্ত্র,
আৰু পুেৰািহত কমর্ কিৰবৈল হােৰাণ পুেৰািহতৰ পিবত্র বস্ত্র, আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ বস্ত্র

42 িয িয কমর্ কিৰবৈল িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা কিৰিছল, েসই সকেলােক ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল কিৰেল 43 তাৰ
পাছত েমািচেয় েসই সকেলা কাম েচাৱা িচতা কিৰ েসই কাম সমূ্পনর্ েহাৱা েদিখেল িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰই
সকেলােক কিৰেল; েসেয় েমািচেয় েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ কিৰেল



যাত্রাপুস্তক 40 অধয্ায়:1 106 যাত্রাপুস্তক 40 অধয্ায়:38

40 অধয্ায়
ধমর্ধাম স্থাপন কৰা

1 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক কেল, 2 “তুিম নতুন বছৰৰ প্রথম মাহৰ প্রথম িদনা সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ আবাস স্থাপন
কিৰবা

3 তুিম তাৰ িভতৰত সাক্ষয্-ফিলৰ িনয়ম চনু্দক ৰািখ পদর্ ােৰ েসই চনু্দক আঁৰ কিৰ ৰািখবা 4 েমজ িভতৰৈল আিন
তাক সজাই ৰািখবা; আৰু দীপাধাৰ িভতৰৈল আিন, তাৰ ওপৰত প্রদীপেবাৰ জ্বলাই িদবা

5 ধূপ জ্বলাবৰ বােব েসাণৰ েবিদেটা সাক্ষয্-ফিলৰ িনয়ম চনু্দকৰ আগত ৰািখবা, আৰু আবাসৰ দুৱাৰত পদর্ ােবাৰ লগাই
িদবা 6 সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ আবাসৰ দুৱাৰৰ সনু্মখত েহামেবিদ ৰািখবা 7 সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব আৰু েহাম-েবিদৰ মাজত
প্রক্ষালন-পাত্র ৈথ, তাত পানী ভৰাবা 8 চািৰওফােল েচাতাল যুগুত কিৰবা, আৰু েচাতালৰ দুৱাৰত পদর্ ােবাৰ লগাবা
9 তুিম অিভেষক কৰা েতল ৈল, আবাস আৰু তাৰ সকেলােক অিভেষক কিৰ, তাক আৰু তাৰ সকেলা বস্তু পিবত্র কিৰবা;
তােত েসেয় পিবত্র হ’ব 10 তুিম েহাম-েবিদেটা আৰু তাৰ সকেলা সঁজুিল অিভেষক কিৰ, েসই েবিদ পিবত্র কিৰবা;
তােত েসই েবিদ অিত পিবত্র হ’ব 11 তুিম প্রক্ষালন পাত্র আৰু তাৰ খুৰা অিভেষক কিৰ তাক পিবত্র কিৰবা 12 তুিম
হােৰাণক আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখৈল আিন, েতওঁেলাকক পানীেৰ গা ধুৱাবা 13 হােৰাণক
পিবত্র বস্ত্র িপন্ধাই, েমাৰ অেথর্ পুেৰািহত কমর্ কিৰবৈল েতওঁক অিভেষক কিৰ পিবত্র কিৰবা

14 েতওঁৰ পুত্রসকলেকা আিন, েকাট েচালা িপন্ধাবা 15 েতওঁেলাকৰ িপতৃক েযেনৈক অিভেষক কিৰবা, েতেনৈক,
েতওঁেলােকও েমাৰ অেথর্ পুেৰািহত কমর্ কিৰবৈল পুত্রসকলক অিভেষক কিৰব তােত েসই অিভেষেকই েতওঁেলাকৰ
পুৰুষানুক্রেম িচৰস্থায়ী পুেৰািহত পদৰ িচন হ’ব ” 16 েমািচেয় েসইদেৰই কিৰেল; িযেহাৱাই আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰই েতওঁ
সকেলােক কিৰেল

17 পােছ িদ্বতীয় বছৰৰ প্রথম মাহৰ প্রথম িদনা আবাস স্থাপন কৰা হ’ল 18 িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ, েতওঁ
আবাস স্থাপন কিৰবৈল, তাৰ চুঙী বহুৱাই, তক্তা খুৱাই ডাং সুমুৱাই, আৰু তাৰ খুটােবাৰ তুিল, 19 েসই আবাসৰ ওপৰত
তমু্ব তিৰেল, আৰু তাৰ ওপৰত তমু্বৰ আৱৰণ লগােল 20 পােছ িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ, েতওঁ সাক্ষ-ফিল
দুখন ৈল িনয়ম চনু্দকেটাৰ িভতৰত ভৰাই, চনু্দকত কানমািৰ লগাই, িনয়ম চনু্দকৰ ওপৰত পাপাবৰণ ৈথ, 21 আৰু
আবাসৰ িভতৰৈল িনয়ম চনু্দকেটা আিন, আঁৰ কিৰ ৰখা পদর্ া লগাই, সাক্ষ-ফিলৰ িনয়ম চনু্দক ঢািকেল 22 িযেহাৱাই
েমািচক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ, েতওঁ আবাসৰ উত্তৰফােল পদর্ াৰ বািহৰত সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত েমজ ৰািখেল, 23 তাৰ ওপৰত
িযেহাৱাৰ সনু্মখত িপঠা সজাই থেল

24 পােছ িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ, েতওঁ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত েমজৰ সনু্মখত আবাসৰ দিক্ষণফােল দীপাধাৰ
ৰািখেল 25 িযেহাৱাৰ সনু্মখত প্রদীপেবাৰ জ্বলাই িদেল 26 পােছ িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ, েতওঁ সাক্ষাৎ
কৰা তমু্বৰ পদর্ াৰ আগত েসাণৰ েবিদ ৰািখেল 27 তাৰ ওপৰত সুগিন্ধ ধূপ জ্বলােল 28 পােছ িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা
িদয়াৰ দেৰ, েতওঁ আবাসৰ দুৱাৰৰ পদর্ া লগােল, 29 আৰু সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত আবাসৰ দুৱাৰৰ মুখত েহাম-েবিদ ৰািখ
তাৰ ওপৰত েহামবিল আৰু ভক্ষয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰেল 30 পােছ িযেহাৱাই েমািচক িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰ, েতওঁ সাক্ষাৎ
কৰা তমু্বৰ আৰু েহাম-েবিদৰ মাজত, প্রক্ষালন-পাত্র ৰািখ ধুবৈল তাত পানী ভৰাই থেল 31 তাৰ পৰাই েমািচ, হােৰাণ,
আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল িনজৰ িনজৰ হাত ভিৰ েধােৱ 32 েযিতয়া েতওঁেলােক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত েসামায়, বা েবিদৰ
ওচৰৈল আেহ, েতিতয়া েধােৱ 33 পােছ েতওঁ আবাসৰ আৰু েহামেবিদৰ চািৰওফােল েচাতাল যুগুত কিৰেল; আৰু
েচাতালৰ দুৱাৰত পদর্ া লগােল এইদেৰ েমািচেয় কাযর্ সমাপ্ত কিৰেল

34 তাৰ পাছত েমেঘ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বেটা ঢািক ধিৰেল, আৰু িযেহাৱাৰ প্রতােপ আবাস পিৰপূণর্ কিৰেল 35 েমািচেয়
সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত েসামাব েনাৱািৰেল; িকয়েনা েমঘ তাৰ ওপৰত আিছল, আৰু িযেহাৱাৰ প্রতােপ আবাস পিৰপূণর্
কিৰিছল 36 পােছ আবাসৰ ওপৰৰ পৰা েমঘ উিঠেল, ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ যাত্রা আৰম্ভ কেৰ 37 িকন্তু
আবাসৰ ওপৰৰ পৰা যিদ েমঘ আঁতিৰ নাযায়, েতিতয়াৈলেক েতওঁেলােক যাত্রা নকেৰ 38 িকয়েনা েগােটই ইস্রােয়ল
বংশৰ চকুৰ আগত, েতওঁেলাকৰ আটাই যাত্রাত, িদনত িযেহাৱাৰ েমঘ আবাসৰ ওপৰত আিছল, আৰু ৰািত অিগ্ন আবাসৰ
িভতৰত আিছল
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েলবীয়া পুস্তক
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পুস্তকৰ উপসংহাৰৰ ৈসেত িদয়া পদত িলখকৰ সম্পেকর্ থকা িবতকর্ ৰ সমাধানৰ অনুেমাদন কৰা ৈহেছ, “এয়া

হ’ল েসই আেদশ, িয িচনয় উপতয্কাত ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক পালন কিৰবৰ বােব েমািচক িদয়া ৈহিছল” (27:34;
7:38; 25:1; 26:46) এই পুস্তকখন িবধান সংক্রান্তীয় িবিভন্ন ঐিতহািসক তথয্ৰ ইিতহাস (8:10; 24:10-23)
েলবীয়া পুস্তক শব্দেটা েলবী েগাষ্ঠীৰ পৰা আহৰণ কৰা, এই েগাষ্ঠীৰ সদসয্সকলৰ েযােগিদেয় প্রভুৰ পুেৰািহতসকল
আৰু আৰাধনা কৰ েনতাসকল আিহিছল এই পুস্তক হ’ল েলবীয়াসকলৰ িবষেয়, েতওঁেলাকৰ দািয়ত্বেবাৰৰ িবষেয়
েসৗজনয্ প্রদশর্ন কৰা, ইয়াতৈক অিধক উেল্লখেযাগয্ভােব, পুেৰািহতসকেল িকদেৰ েতওঁেলাকৰ পূজা-অচর্ না মানুহৰ
সাহাযয্ কৰাৰ কাৰেণ হয়, তাৰ িবষেয় িনেদর্ শ কৰা, আৰু মানুহক িকদেৰ এটা পিবত্র জীৱন যাপন কিৰবৈল হয়, েসই
সম্পেকর্ জেনাৱা

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
ৰচনা কৰাৰ সম্ভাবয্ সময় 1446 - 1405 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগত
েলবীয়া পুস্তকত িবচািৰ েপাৱা িবধান সমূহ ঈশ্বৰৰ েযােগিদ িচনয় পবর্তৰ ওচৰত েমািচক ৈকিছল, আৰু েসই ঠাইত

ইস্রােয়লীসকেল িকছু সময়ৰ বােব তমু্ব তিৰ আিছল
প্রাপক
এই পুস্তকখন িলখা ৈহিছল পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকলৰ কাৰেণ; আৰু ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ আিহবলগীয়া

বংশধৰসকলৰ কাৰেণ
উেদ্দশয্
এই েলবীয়া পুস্তকৰ আৰম্ভিণ ৈহেছ যজ্ঞেবদীৰ পৰা েমািচৰ প্রিত ঈশ্বৰৰ আহ্বানৰ দ্বাৰা েলবীয়া পুস্তকত সংজ্ঞািয়ত

কৰা আেছ, িযজনা ঈশ্বৰ এিতয়া আমাৰ মাজত আেছ, েসইজনা মিহময় ঈশ্বৰৰ ৈসেত উদ্ধাৰ ৈহ অহা েলাকসকেল
েকেনৈক সিঠক সম্পকর্ বজায় ৰািখব, তাৰ িনয়ম এই জািতেটােৱ এইমাত্র িমচৰৰ পৰা বািহৰ ৈহ আিহেছ আৰু েসই
ঠাইৰ সংসৃ্কিত আৰু ধমর্ তয্াগ কিৰেছ, আৰু কনান েদশত প্রেবশ কিৰবৈল ৈগেছ, িয ঠাইত অনয্ানয্ সংসৃ্কিত আৰু ধমর্
জািতৰ প্রভাৱ পিৰব পােৰ েলবীয়া পুস্তেক মানুহক এই সংসৃ্কিতৰ পৰা পৃথক কেৰ আৰু িযেহাৱাৰ প্রিত িবশ্বস্ত থািকবৰ
বােব মানুহৰ ৈসেত চুিক্ত প্রদান কেৰ

মূল িবষয়
িনেদর্ শনাপ্রান্তেৰখা
1. বিলদানৰ বােব িনেদর্ শাবলী – 1:1-7:38
2. ঈশ্বৰৰ পুেৰািহতসকলৰ বােব উপেদশ – 8:1-10:20
3. ঈশ্বৰৰ েলাকসকলৰ বােব িনেদর্ শ – 11:1-15:33
4. েবদীৰ কাৰেণ িনেদর্ শ আৰু প্রায়িচত্তৰ িদন – 16:1-34
5. প্রােয়ািগক পিবত্রতা – 17:1-22:33
6. িবশ্রামবাৰ, উৎসৱ আৰু েলবীয়াসকলৰ েভাজ – 23:1-25:55
7. ঈশ্বৰৰ আশীবর্াদ লাভৰ চতর্ – 26:1-27:34

েহাম বিলৰ িনয়ম
1 িযেহাৱাই েমািচক মািতেল, আৰু সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ পৰা েতওঁ এই কথা ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক

এই কথা েকাৱা, ‘েতামােলাকৰ মাজৰ েকােনােৱ যিদ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰ উৎসগর্ কেৰ, েতেন্ত েসেয় ষঁাড়-গৰু
আৰু েমৰ বা েমৰ-ছাগ হ’ব লািগব

3 যিদ েতওঁৰ উপহাৰ ষঁাড়-গৰুৰ জাকৰ পৰা অনা েহাম বিল হয়, েতেন্ত িনঘূর্ণী মতা গৰু উৎসগর্ কিৰব লািগব
িযেহাৱাৰ আগত গ্রাহয্ হ’বৰ কাৰেণ, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত ইয়াক উৎসগর্ কিৰব লািগব 4 পাছত েতওঁ
েহাম-বিলৰ মূৰত হাত িদব; েতিতয়া েসই বিল েতওঁৰ প্রায়িশ্চত্তৰ অেথর্ েতওঁৰ পক্ষত গ্রাহয্ হ’ব
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5 আৰু েতওঁ িযেহাৱাৰ সনু্মখত েসই দমৰা ষঁাড়-গৰুেটা কািটব েতিতয়া হােৰাণৰ পুত্র পুেৰািহত সকেল তাৰ েতজ
আিনব, আৰু সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰৰ সনু্মখত থকা যজ্ঞেবদীৰ চািৰওফােল েসই েতজ ছিটয়াই িদব 6 েতিতয়া েসই
বিলৰ ছাল বখিলয়াই তাক খণ্ড খণ্ড কৰা হ’ব

7আৰু হােৰাণ পুেৰািহতৰ পুত্রসকেল েবদীৰ ওপৰত জুই ৰািখব আৰু জুইৰ ওপৰত কাঠ জািপ িদব 8আৰু হােৰাণৰ
পুত্র পুেৰািহতসকেল েসই েবদীৰ ওপৰত থকা জুই আৰু কাঠৰ ওপৰত েসই খণ্ডেবাৰ, মূৰ আৰু েতল িঠক মেত ৰািখব
9 িকন্তু েতওঁ তাৰ নাড়ী-ভুৰু আৰু েঠং পানীত ধুব লািগব েতিতয়া পুেৰািহেত েবদীৰ ওপৰত েসই সকেলােক দগ্ধ কিৰব
েসেয় েহাম-বিল, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণ িদয়া অিগ্নকৃত উপহাৰ হ’ব

10 আৰু যিদ েতওঁৰ উপহাৰ েমৰ-ছাগ বা ছাগলীৰ জাকৰ পৰা অনা েহাম-বিল হয়, েতেন্ত েতওঁ িনঘূর্ণী মতা পশু
উৎসগর্ কিৰব 11আৰু যজ্ঞেবদীৰ কাষত উত্তৰফােল িযেহাৱাৰ সনু্মখত তাক কটা হ’ব; েতিতয়া হােৰাণৰ পুত্র পুেৰািহত
সকেল েবদীৰ চািৰওফােল তাৰ েতজ ছিটয়াব

12 পাছত েতওঁ তাক খণ্ড খণ্ড কিৰ কািটব; আৰু পুেৰািহেত তাৰ মূৰ আৰু েতেলেৰ ৈসেত তাক েবদীৰ ওপৰত থকা
জুই আৰু কাঠৰ ওপৰত িঠকমেত সজাই ৰািখব 13 িকন্তু তাৰ নাড়ী-ভুৰু আৰু েঠং পানীেৰ ধুব লািগব; তাৰ পাছত
পুেৰািহেত েসই সকেলা উৎসগর্ কিৰব আৰু েবদীৰ ওপৰত দগ্ধ কিৰব; েসেয় েহাম-বিল, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণ িদয়া
অিগ্নকৃত উপহাৰ

14 যিদ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদয়া েতওঁৰ উপহাৰ পক্ষীেবাৰৰ মাজৰ পৰা অনা েহাম-বিল হয়, েতেন্ত েতওঁ কেপৗেবাৰৰ
বা পাৰ েপাৱািলেবাৰৰ মাজৰ পৰা িনজ উপহাৰ উৎসগর্ কিৰব 15 পাছত পুেৰািহেত তাক েবদীৰ ওপৰৈল আিন, মূৰেটা
মুচিৰ িচিঙ, তাক েবদীত দগ্ধ কিৰব; আৰু তাৰ েতজ েবদীৰ কােষেৰ উিলয়াই িদব লািগব

16 পাছত পুেৰািহেত তাৰ নাড়ী-ভুৰু আৰু আমঠুেটা ৈল, েবদীৰ কাষত থকা পূবফালৰ ছঁাই েপেলাৱা ঠাইত েপলাই
িদব লািগব 17 তাৰ পাছত পুেৰািহেত তাৰ েডউকা দুখন কািটব, িকন্তু সমূ্পণর্ৰূেপ তাক দুভাগ নকিৰব, আৰু েবদীত
জুই আৰু কাঠৰ ওপৰত তাক দগ্ধ কিৰব; েসেয় েহাম-বিল, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণ িদয়া অিগ্নকৃত উপহাৰ

2 অধয্ায়
ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ িনয়ম

1 েযিতয়া েকােনা েলাক এজেন িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেৰ, েতিতয়া েতওঁৰ উপহাৰ িমিহ আটাগুিড়
হ’ব; আৰু েতওঁ তাত েতল ঢািল তাৰ ওপৰত ধূপ-ধূনা িদব 2 েতিতয়া েতওঁৰ েসই উপহাৰ েতওঁ হােৰাণৰ পুত্র পুেৰািহত
সকলৰ ওচৰৈল আিনব; পাছত পুেৰািহতসকলৰ এজেন তাৰ পৰা এমুিঠ িমিহ আটাগুিড়, এচলু েতল, আৰু আটাইিখিন
ধূপ-ধূনা ৈল, তাৰ স্মৰণাথর্ক অংশ বুিল তাক েবদীৰ ওপৰত দগ্ধ কিৰব; েসেয় িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণ িদয়া অিগ্নকৃত
উপহাৰ 3 েসই ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ বাকীিখিন হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ কাৰেণ হ’ব; িযেহাৱাৰ অিগ্নকৃত উপহাৰেবাৰৰ
মাজত েসেয় অিত পিবত্র

4 েযিতয়া তুিম তনু্দৰত তাও িদয়া ভক্ষয্ ৈনেবদয্ উপহাৰস্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰবা, েতিতয়া েতল িমহেলাৱা িমিহ
আটাগুিড়েৰ কৰা খিমৰ িনিদয়া িবন্ধা থকা েকইটামান িপঠা, বা েতল ঢলা খিমৰ িনিদয়া েকইটামান পাতল চকলীয়া
িপঠা িদব লািগব 5আৰু যিদ তাৱাত তাও িদয়া ভক্ষয্ ৈনেবদয্ েতামাৰ উপহাৰ হয়, েতেন্ত খমীৰ িনিদয়া েতল িমহেলাৱা
িমিহ আটাগুিড়েৰ কৰা িপঠা হ’ব

6 তুিম তাক েডাখৰ-েডাখৰ কিৰ, তাৰ ওপৰত েতল ঢািলবা; েসেয় ভক্ষয্ ৈনেবদয্ 7আৰু যিদ েকৰাহীত ভজা ভক্ষয্
ৈনেবদয্ েতামাৰ উপহাৰ হয়, েতেন্ত েতলত ভািজ িমিহ আটাগুিড়েৰ কিৰব লািগব

8 এইেবাৰ িনয়মৰ েকােনা িনয়মেৰ যুগুত কৰা ভক্ষয্ ৈনেবদয্ তুিম িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ আিনবা; আৰু তাক পুেৰািহতক
িদয়া হব েতিতয়া েতওঁ তাক েবদীৰ ওচৰৈল আিনব 9 পুেৰািহত জেন েসই ৈনেবদয্ৰ স্মৰণাথর্ক অংশ ৈল েবদীত দগ্ধ
কিৰব; েসেয় িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণ িদয়া অিগ্নকৃত উপহাৰ 10আৰু েসই ৈনেবদয্ৰ বাকীিখিন হােৰাণ আৰু েতওঁৰ
পুত্রসকলৰ হ’ব; িযেহাৱাৰ অিগ্নকৃত উপহাৰেবাৰৰ মাজত েসেয় অিত পিবত্র

11 েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িয েকােনা ভক্ষয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবা, তাক খমীেৰেৰ যুগুত কৰা হ’ব
নালােগ; িকয়েনা খমীৰ বা েমৗ ইয়ােৰ এেকােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ স্বৰূেপ েতামােলােক দগ্ধ নকিৰবা
12 েতামােলােক প্রথম ফলৰ উপহাৰ বুিল তাক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰব পাৰা; িকন্তু সুঘ্রাণৰ অেথর্ েবদীৰ ওপৰত
তাক েতালা নাযাব 13আৰু তুিম িনজ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ প্রেতয্ক উপহাৰত েলাণ সািনবা; তুিম িনজ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ত, িনজ
ঈশ্বৰৰ িনয়মিটৰ িচন িয েলাণ, তাক িদবৈল কু্রিট নকিৰবা; েতামাৰ সকেলা উপহাৰেবাৰ েলােণ ৈসেত উৎসগর্ কিৰবা
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14 তুিম যিদ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ শসয্ৰ প্রথম ফলৰ ৈনেবদয্ স্বৰূেপ জুইত েপাৰা েথাক, অথর্াৎ েমাহািৰ উিলওৱা শসয্ৰ
নতুন গুিট উৎসগর্ কিৰবা 15 তাৰ পাছত তুিম তাৰ ওপৰত েতল আৰু ধূপ-ধূনা িদবা; েসেয় ভক্ষয্ ৈনেবদয্ 16 পাছত
পুেৰািহেত তাৰ স্মৰণাথর্ক অংশ বুিল িকছু েমাহৰা শসয্, িকছু েতল আৰু আটাইিখিন ধূপ-ধূনা দগ্ধ কিৰব; েসেয় িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ অিগ্নতকৃত উপহাৰ

3 অধয্ায়
মঙ্গলাথর্ক বিলৰ িনয়ম

1 যিদ েকােনা এজন েলাকৰ উপহাৰ মঙ্গলাথর্ক* বিল হয়, েতেন্ত পশুৰ জাকৰ মতা বা মাইকীেয়ই হওঁক, তাক উৎসগর্
কিৰেল, েতওঁ িযেহাৱাৰ সনু্মখত এটা িনঘূর্ণী পশু উৎসগর্ কিৰব 2 েতওঁ িনজ উপহাৰৰ মূৰত হাত িদব আৰু সাক্ষাৎ
কৰা তমু্বৰ দুৱাৰমুখত তাক কািটব; েতিতয়া হােৰাণৰ পুত্র পুেৰািহত সকেল তাৰ েতজ েবদীৰ কাষৰ চািৰওফােল ছিটয়াই
িদব

3 েসই েলাক জেন েতওঁৰ েসই মঙ্গলাথর্ক বিলৰ পৰা িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ স্বৰূেপ তাৰ নািড়-ভুৰু
ঢকা েতল, 4 নাড়ীত লািগ থকা আটাই েতল, িঘলা দুটা আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা েতলীয়া ভাগ উৎসগর্ কিৰব; েসই
ভাগ িঘলাৈলেক এৰুৱাই ল’ব 5 েতিতয়া হােৰাণৰ পুত্রসকেল েবদীত, জুই, কাঠ আৰু েহামৰ ওপৰত তাক দগ্ধ কিৰব;
েসেয় িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণ িদয়া অিগ্নকৃত উপহাৰ

6 আৰু যিদ েতওঁ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ উপহাৰ েমৰ-ছাগ বা ছাগলীৰ জাকৰ পৰা িদেয়, েতেন্ত েতওঁ
িনঘূণ মতা বা মাইকী পশু উৎসগর্ কিৰব 7 িনজ উপহাৰৰ অেথর্ যিদ েতওঁ েমৰ-ছাগ েপাৱািল উৎসগর্ কেৰ, েতেন্ত
েতওঁ তাক িযেহাৱাৰ সনু্মখত উৎসগর্ কিৰব 8 েতওঁ িনজ উপহাৰৰ মূৰত হাত িদব আৰু সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ সনু্মখত তাক
কািটব; েতিতয়া হােৰাণৰ পুত্রসকেল েবদীৰ কাষৰ চািৰওফােল তাৰ েতজ ছিটয়াই িদব

9 পাছত েতওঁ েসই মঙ্গলাথর্ক বিলৰ পৰা িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ স্বৰূেপ তাৰ েতল, েগােটইডাল েনগুৰ†,
নাড়ী-ভুৰু ঢকা েতল আৰু নাড়ীত লািগ থকা আটাই েতল, 10 িঘলা দুটা আৰু িকনাৰত লািগ থকা তাৰ ওপৰৰ েতল
আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা তাৰ েতলীয়া ভাগ উৎসগর্ কিৰব; েতওঁ এই ভাগেবাৰ িঘলাৈলেক এৰুৱাই ল’ব 11 েতিতয়া
পুেৰািহেত তাক েবদীত দগ্ধ কিৰব েসেয় িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদয়া অিগ্নকৃত উপহাৰ স্বৰূপ ভক্ষয্ ৈনেবদয্

12 আৰু যিদ েতওঁৰ উপহাৰ ছাগলী হয়, েতেন্ত েতওঁ তাক িযেহাৱাৰ সনু্মখত দান কিৰব 13 েতওঁ েসই ছাগলীৰ
মূৰত হাত িদব আৰু সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ সনু্মখত তাক কািটব; েতিতয়া হােৰাণৰ পুত্রসকেল েবদীৰ কাষৰ চািৰওফােল
তাৰ েতজ ছিটয়াই িদব 14 পাছত েতওঁ তাৰ পৰা িনজৰ ৈনেবদয্, অথর্াৎ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ স্বৰূেপ
নাড়ী-ভুৰু ঢকা েতল, নাড়ীত লািগ থকা আটাই েতল এৰুৱাব

15 েতওঁ তাৰ িভতৰৰ িঘলা দুটা আৰু িকনাৰত লািগ থকা তাৰ ওপৰৰ েতল আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা েতলীয়া ভাগ
িঘলাৈলেক এৰুৱাই ল’ব 16 েতিতয়া পুেৰািহেত েবদীৰ ওপৰত েসই সকেলােক দগ্ধ কিৰব; েসেয় সুঘ্রাণ িদয়া অিগ্নকৃত
উপহাৰ স্বৰূপ ভক্ষয্ দ্রবয্; সকেলা েতল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ হ’ব 17 েতামােলােক েতল আৰু েতজ েয খাব নালােগ,
এেয় েতামােলাকৰ পুৰুষানুক্রেম, েতামােলােক বাস কৰা সকেলা ঠাইেত পালন কিৰবলগীয়া িচৰস্থায়ী িবিধ’ ”

4 অধয্ায়
পাপাথর্ক আৰু েদাষাথর্ক বিলৰ িনয়ম

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক েকাৱা, ‘েযিতয়া েকােনা এজন েলােক, িযেহাৱাই
িনেষধ কৰা েকােনা কমর্ কিৰ, নজনাৈক পাপ কেৰ, েতিতয়া েতওঁ এই ধৰেণ কিৰব লািগব; 3 েতিতয়া েলাকসকলক
েদাষত েপেলাৱাৈক পাপ কৰা জন যিদ অিভিষক্ত পুেৰািহত* হয়, েতেন্ত েতওঁ িনেজ কৰা পাপৰ কাৰেণ, িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ এটা িনঘূণ দমৰা ষঁাড়-গৰু পাপাথর্ক বিল স্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰব

4 েতওঁ েসই দমৰা ষঁাড়-গৰুেটা সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুেখেৰ িযেহাৱাৰ আগৈল আিনব আৰু ষঁাড়-গৰুেটাৰ মূৰত
হাত িদ, িযেহাৱাৰ সনু্মখত তাক কািটব 5 েতিতয়া েসই অিভিষক্ত পুেৰািহত জেন দমৰা ষঁাড়-গৰুেটাৰ অলপ েতজ
সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ িভতৰৈল আিনব
* 3 অধয্ায়:1 যাত্রা 20:24 † 3 অধয্ায়:9 েগােটইডাল েনগুৰ েসই েনগুৰ ৰাজহাড়ৰ ওচৰৰ পৰা এৰুৱা হ’ব * 4 অধয্ায়:3 মহা পুেৰািহত
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6আৰু পুেৰািহত জেন েসই েতজত িনজৰ আঙুিল জুবুিৰয়াই পিবত্র স্থানৰ প্রেভদক বস্ত্রৰ আগফােল িযেহাৱাৰ সনু্মখত
সাতবাৰ তাৰ িকছু েতজ ছিটয়াই িদব 7 পুেৰািহত জেন তােৰ িকছু েতজ ৈল, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ িভতৰত িযেহাৱাৰ
সনু্মখত থকা সুগিন্ধ ধূপৰ েবদীৰ িশঙত লগাব; েতওঁ ভতৰা গৰুেটাৰ বাকী েতজিখিন সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰমুখত থকা
েহাম-েবিদৰ মূলত ঢািল িদব

8 আৰু পাপাথর্ক বিল স্বৰূেপ উৎসগর্ কৰা ষঁাড়-গৰুেটাৰ আটাইেবাৰ েতল এৰুৱাই ল’ব; তাৰ নাড়ী-ভুৰু ঢকা েতল,
নাড়ীত লািগ থকা আটাই েতল, 9 িঘলা দুটা আৰু িকনাৰত লািগ থকা তাৰ ওপৰৰ েতল আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা
েতলীয়া ভাগ - েতওঁ এই সকেলা এৰুৱাই ল’ব 10 মঙ্গলাথর্ক বিল স্বৰূেপ উৎসগর্ কৰা ষঁাড়-গৰুেটাৰ েতল েযেনৈক
এৰুৱাই লয়, েতেনৈক এইেটােৰা এৰুৱাই ল’ব েতিতয়া পুেৰািহেত েসই সকেলা েহামেবিদৰ ওপৰত দগ্ধ কিৰব

11 পাছত েসই ষঁাড়-গৰুেটাৰ ছাল আৰু অৱিশষ্ট মঙহ, মূৰ আৰু েঠং, নাড়ী-ভুৰু আৰু েগাবৰৰ ৈসেত, 12 ষঁাড়-
গৰুেটাৰ ৈৰ েযাৱা সকেলা অৱিশষ্ট অংশ ছাউিনৰ বািহৰত েমাৰ কাৰেণ, েসই শুিচ কৰা ছঁাই েপেলাৱা ঠাইৈল ৈল আিনব;
আিনব; আৰু েসইেবাৰ কাঠৰ ওপৰত তুিল জুইত জ্বলাই ভষ্ম† কিৰব লািগব, আৰু েসইেবাৰ ছঁাই েপলাই িদয়া ঠাইতেহ
পুিৰ ভষ্ম কিৰব লািগব

13 ইস্রােয়লী েলাকসকেল‡ যিদ নজনাৈক পাপ কেৰ আৰু িযেহাৱাই িনেষধ কৰা েকােনা কমর্ কৰাৰ িবষেয় যিদ
সমােজ েনেদখাৈক থােক, আৰু েতওঁেলাক যিদ েদাষী হয়, 14 আৰু ইস্রােয়লী েলাকসকেল কৰা েসই পাপ েযিতয়া
প্রকাশ পাব, েতিতয়া েতওঁেলােক পাপাথর্ক বিল স্বৰূেপ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু উৎসগর্ কিৰব আৰু েতওঁেলােক তাক
সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ সনু্মখৈল আিনব

15 েতিতয়া সমাজৰ পিৰচাৰকসকেল িযেহাৱাৰ সনু্মখত েসই ষঁাড়-গৰুেটাৰ মূৰত হাত িদব আৰু েতওঁেলাকৰ এজেন
িযেহাৱাৰ সনু্মখত তাক কািটব

16 েতিতয়া অিভিষক্ত পুেৰািহত জেন ষঁাড়-গৰুেটাৰ িকছু েতজ ৈল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ িভতৰৈল আিনব; 17 আৰু
পুেৰািহত জেন েসই েতজত িনজআঙুিল জুবুিৰয়াই, তাৰ িকছু েতজ প্রেভদক বস্ত্রৰ আগফােল িযেহাৱাৰ সনু্মখত সাতবাৰ
ছিটয়াব

18 েতওঁ েসই েতজৰ পৰা িকছু েতজ ৈল, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ িভতৰত িযেহাৱাৰ সনু্মখত থকা েবদীৰ িশঙত লগাব,
আৰু অৱিশষ্ট থকা েতজিখিন েতওঁ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত থকা েহামেবিদৰ মূলত ঢািল িদব 19 েতওঁ েসই
বিলৰ পৰা তাৰ আটাইেবাৰ েতল এৰুৱাই ল’ব আৰু েবদীৰ ওপৰত তাক দগ্ধ কিৰব

20 েতওঁ েসই দমৰা ষঁাড়-গৰুেটােকা এইদেৰ কিৰব পাপাথর্ক বিল স্বৰূেপ উৎসগর্ কৰা গৰুেটা েযেনৈক কেৰ,
েতেনৈক ষঁাড়-গৰুেটােকা কিৰব এইদেৰ পুেৰািহত জেন েলাকসকলক প্রায়িশ্চত্ত কিৰব আৰু েতিতয়া েতওঁেলাকৰ
পাপ ক্ষমা হ’ব 21 েতওঁ েসই ষঁাড়-গৰুেটা চাউিনৰ বািহৰৈল িন প্রথম গৰুেটাৰ িনিচনাৈক তােকা পুিৰ ভষ্ম কিৰব
লািগব; এেয়ই সমাজৰ পাপাথর্ক বিল

22 েযিতয়া েকােনা শাসনকত্তর্ াই নাজািন পাপ কেৰ, িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনেষধ কৰা কমর্েবাৰৰ েকােনা এটা কেৰ,
আৰু েতওঁ যিদ েদাষী হয়, 23 পাছত িনেজ কৰা েসই পাপৰ িবষেয় েতওঁ েযিতয়া জ্ঞাত হ’ব, েতিতয়া েতওঁ িনজ উপহাৰ
স্বৰূেপ এটা িনঘূর্ণী মতা ছাগলী আিনব

24 েতওঁ েসই ছাগলীেটাৰ মূৰত হাত িদব আৰু েহাম-বিল কটা ঠাইত িযেহাৱাৰ সাক্ষােত তাক কািটব; েসেয় পাপাথর্ক
বিল 25 েতিতয়া পুেৰািহেত িনজ আঙুিলেৰ েসই পাপাথর্ক বিলৰ অলপ েতজ ৈল, েহামেবদীৰ িশঙত লগাব; আৰু
অৱিশষ্ট েতজ িখিন েহামেবিদৰ মূলত ঢািল িদব

26 েতওঁ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েতলৰ দেৰ তাৰ আটাই েতল েবদীত দগ্ধ কিৰব এইদেৰ পুেৰািহেত শাসনকতর্ া জনৰ
পাপ-েমাচনৰ অেথর্ প্রায়িশ্চত্ত কিৰব আৰু েতিতয়া েতওঁৰ পাপৰ ক্ষমা হ’ব

27 আৰু সাধাৰণ েলাকসকলৰ মাজৰ যিদ েকােনােৱ নজনাৈক পাপ কেৰ; িযেহাৱাই িনেষধ কৰা েকােনা কমর্ কেৰ,
আৰু েসই পাপত যিদ েতওঁ েদাষী হয়, 28 েতেন্ত িনেজ কৰা পাপ েযিতয়া েতওঁৰ জ্ঞাত হ’ব, েতিতয়া িনেজ কৰা েসই
পাপৰ কাৰেণ িনজ উপহাৰ স্বৰূেপ েতওঁ জাকৰ মাজৰ পৰা এজনী িনঘূর্ণী ছাগলী আিনব

29 েতওঁ েসই পাপাথর্ক বিলৰ মূৰত হাত িদব আৰু েহাম-বিল কটা ঠাইত েসই পাপাথর্ক বিল কািটব 30 েতিতয়া
পুেৰািহেত আঙুিলেৰ তাৰ িকছু েতজ ৈল, েহামেবিদৰ িশঙত লগাব আৰু তাৰ অৱিশষ্ট েতজিখিন েবিদৰ মূলত ঢািল
িদব
† 4 অধয্ায়:12 ভষ্ম ছঁাই ‡ 4 অধয্ায়:13 ইস্রােয়ল সমাজৰ সকেলােৱ
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31আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ পৰা েতল এৰুৱাই েলাৱাৰ দেৰ তােৰা আটাইেবাৰ েতল এৰুৱাই ল’ব; তাৰ পাছত পুেৰািহেত
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্ েবদীৰ ওপৰত তাক দগ্ধ কিৰব; এইদেৰ পুেৰািহেত েসই েলাক জনৰ পাপৰ অেথর্
প্রায়িশ্চত্ত কিৰব আৰু েতওঁৰ পাপ ক্ষমা হ’ব

32 যিদ েতওঁ পাপাথর্ক বিলৰ উপহাৰ স্বৰূেপ েমৰ-ছাগ েপাৱািল আেন, েতেন্ত েতওঁ এজনী িনঘূর্ণী েচঁউৰী েমৰ-ছাগ
আিনব 33 তাৰ পাছত েতওঁ েসই পাপাথর্ক বিলৰ মূৰত হাত িদব আৰু েহামবিল কটা ঠাইত পাপাথর্ক বিল স্বৰূেপ তাক
কািটব

34 পুেৰািহেত িনজ আঙুিলেৰ েসই পাপাথর্ক বিলৰ িকছু েতজ ৈল েহাম-েবিদৰ িশঙত লগাব আৰু অৱিশষ্ট েতজিখিন
েবিদৰ মূলত ঢািল িদব 35 েতওঁ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েমৰ-ছাগ েপাৱািলেটাৰ েতল এৰুৱাই েলাৱাৰ দেৰ ইয়ােৰা আটাইেবাৰ
েতল এৰুৱাই ল’ব আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদয়া অিগ্নকৃত উপহাৰৰ িবিধ মেত পুেৰািহেত েবদীত তাক দগ্ধ কিৰব;
এইদেৰ পুেৰািহেত েলাক জেন কৰা পাপৰ অেথর্ প্রায়িশ্চত্ত কিৰব আৰু েতওঁৰ পাপৰ ক্ষমা হ’ব ”

5 অধয্ায়
1 যিদ েকােনা এজন েলােক েকােনা এক িবষয়ৰ কথা শুিন বা েদিখ, েসই িবষেয় সাক্ষয্ িদব পৰা ৈহেয়া তাক প্রকাশ

নকিৰ পাপ কেৰ, েতেন্ত েতওঁ িনজ অপৰাধৰ ফল েভাগ কিৰব 2 অথবা েকােনা অশুিচ বনৰীয়া জন্তুৰ শৱ বা অশুিচ
ঘৰচীয়া পশুৰ শৱ আৰু অশুিচ উৰগ আিদ জন্তুেৰই হওঁক, িযেটাক ঈশ্বেৰ অশুিচ কিৰেল, তাক যিদ েকােনাবাই েকােনা
অশুিচ বস্তু বুিল নজনাৈক স্পশর্ কিৰ আনুষ্ঠািনকভােব অশুিচ হয়, েতেন্ত েতওঁ েদাষী হ’ব

3 বা মানুহৰ িযেকােনা ধৰণৰ অেশৗচ হওঁক, তাক যিদ েকােনােৱ নজনাৈক স্পশর্ কেৰ, েতেন্ত েতওঁ েসই িবষেয়
জািনেল েদাষী হ’ব* 4 বা মানুেহ অিবেবচনােৰ িয িয িবষয় শপত লয়, েসই েসই িবষেয় ভাল কাযর্ই হওঁক বা েবয়া
কাযর্ই হওঁক, কিৰম বুিল যিদ েকােনােৱ িনজ ওঁেঠেৰ অিবেবচনােৰ, আগৈল িক হব তাক নজনাৈক শপত খায়, েতেন্ত
েতওঁ তাক জািনেল, েসই েসই িবষয়ত েতওঁ েদাষী হব

5 আৰু েসই িবষয়েবাৰৰ েকােনা িবষয়ত েযিতয়া েকােনাজন েদাষী হয়, েতিতয়া েতওঁ িনজ পাপ অৱেশয্ স্বীকাৰ
কিৰব লািগব 6 েতওঁ িনেজ কৰা পাপৰ দণ্ডস্বৰূেপ পাপাথর্ক বিলদানৰ বােব, জাকৰ পৰা এজনী েচঁউৰী েমৰ-ছাগ বা
েচঁউৰী ছাগলী িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ আিনব; আৰু পুেৰািহেত েতওঁৰ পাপৰ কাৰেণ েতওঁক প্রায়িশ্চত্ত কিৰব

7 যিদ েতওঁ েমৰ বা ছাগলী আিনবৈল অসমথর্ হয়, েতেন্ত েতওঁ কৰা িনজৰ পাপৰ দণ্ডস্বৰূেপ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ দুটা
কেপৗ বা দুটা পাৰ েপাৱািল আিনব, তােৰ এটা পাপাথর্ক বিলৰ বােব আৰু আনেটা েহাম-বিলৰ বােব হ’ব 8 েতওঁ েসই
দুটাক পুেৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব; আৰু পুেৰািহেত আেগেয় পাপাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰবৈল তাৰ মুৰৰ ওচৰত িডিঙ
মুচিৰব, িকন্তু মূৰেটা সমূ্পণর্ৈক েনৰুৱাব 9 তাৰ পাছত পাপাথর্ক বিলৰ অলপ েতজ েবদীৰ গাত ছিটয়াব আৰু অৱিশষ্ট
েতজিখিন েবদীৰ মুলত বািক িদব লািগব; এেয় পাপাথর্ক বিল

10 েতিতয়া েতওঁ প্রথমেত িদয়া িবিধমেত িদ্বতীয়েটা েহামৰ অেথর্ উৎসগর্ কিৰব এইদেৰ পুেৰািহেত, েতওঁ কৰা পাপৰ
কাৰেণ েতওঁক প্রায়িচত্ত কিৰব; আৰু েতওঁৰ পাপ ক্ষমা হ’ব

11 িকন্তু েতওঁ যিদ দুটা কেপৗ বা দুটা পাৰ েপাৱািল আিনবৈল অসমথর্ হয়, েতেন্ত েতওঁ িনেজ কৰা পাপ কমর্ৰ বােব,
িনজ উপহাৰ স্বৰূেপ ঐফা†ৰ দহ ভাগৰ এভাগ িমিহ আটাগুিড়, পাপাথর্ক ৈনেবদয্স্বৰূেপ আিনব; তাৰ ওপৰত েতল
িনিদব, িকয়েনা েসেয় পাপাথর্ক ৈনেবদয্

12 েতওঁ ইয়াক িনশ্চেয় পুেৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব আৰু পুেৰািহেত েতওঁৰ স্মৰণাথর্ক ৈনেবদয্ িহচােব েতওঁৰ বুিল
েতওঁৰ পৰা এমুিঠ ৈল িযেহাৱাৰ অিগ্নকৃত উপহাৰৰ িবিধমেত তাক েবদীত দগ্ধ কিৰব; েসেয় পাপাথর্ক ৈনেবদয্
13 এইদেৰ, পুেৰািহেত েসইেবাৰ িভতৰৰ েকােনা এটা িবষয়ত, েতওঁ কৰা পাপৰ কাৰেণ তাক প্রায়িচত্ত কিৰব; েতিতয়া
েতওঁৰ পাপ ক্ষমা হ’ব; আৰু অৱিশষ্ট ভাগ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ দেৰ পুেৰািহতৰ হ’ব

14 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 15 “যিদ েকােনােৱ িযেহাৱাৰ পিবত্র বস্তুৰ েকােনা এটা বস্তু ৰািখ, আজ্ঞা লংঘন
কিৰ নজনাৈক পাপ কেৰ, েতেন্ত েতওঁ জাকৰ পৰা, পিবত্র-স্থানৰ েচকল অনুসােৰ িযেহাৱাই িনৰূপণ কৰাৰ দেৰ, অিত
কেমও দুই েচকল দামৰ এটা িনঘূর্ণী মতা েমৰ েদাষাথর্ক বিল‡ স্বৰূেপ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ আিনব লািগব 16 েতওঁ িয
িয পিবত্র বস্তু ৰািখ েতওঁ পাপ কিৰেল, িযেহাৱাক সন্তুষ্ট কিৰবৈল ক্ষিত পুৰণ কিৰব লািগব আৰু তাৰ লগত পঁাচভাগৰ
এভাগ পুেৰািহতক েবিছৈক িদব লািগব; পাছত পুেৰািহেত েসই েদাষাথর্ক েমৰেটা বিল িদয়াৰ দ্বাৰাই েতওঁক প্রায়িচত্ত
কিৰব, েতিতয়া েতওঁৰ পাপ ক্ষমা হ’ব
* 5 অধয্ায়:3 চাওক এই পুস্তক অধয্ায় 12 ৰ পৰা 14 † 5 অধয্ায়:11 এক ঐফা মােন 1 িকেলাগ্রাম ‡ 5 অধয্ায়:15 পুনৰ ভিৰবলগীয়া বিলদান
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17আৰু েকােনােৱ যিদ িযেহাৱাই িনেষধ কৰা েকােনা কমর্ কিৰ পাপ কেৰ, েতেন্ত েতওঁ তাক নাজািনেলও েদাষী হ’ব;
আৰু িনজ অপৰাধৰ ফল েভাগ কিৰব 18 েতওঁ েদাষাথর্ক বিল দানৰ বােব, জাকৰ পৰা েতামাৰ িনৰূিপত মূলয্ এটা
িনঘূর্ণী মতা েমৰ পুেৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব আৰু পুেৰািহেত, েতওঁ নাজািন কৰা েদাষৰ বােব েতওঁক প্রায়িচত্ত কিৰব,
েতিতয়া েতওঁৰ পাপৰ ক্ষমা হ’ব 19 এেয় ৈহেছ েদাষাথর্ক বিল; েতওঁ অৱেশয্ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েদাষী ”

6 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, আৰু েমািচেয়, ক’েল, 2 “েকােনােৱ যিদ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ আজ্ঞা লংঘন কিৰ পাপ কেৰ,

আৰু েকােনা েলাকৰ তাত বস্তু েথাৱা বা বন্ধক ৰখা বা অপহৰণ কৰা, েকােনা বস্তুৰ িবষেয় েলাকৰ আগত িমছা কথা
েকাৱা বা েলাকক অতয্াচাৰ কৰা 3 বা েহৰুৱা বস্তু পাই ৰািখ িমছা কথা েকাৱা আৰু িমছা শপত কৰা আিদ িয সকেলা
কমর্ৰ দ্বাৰাই মানুহ পাপী হয়, 4 েসইেবাৰৰ এটা কমর্ কিৰ যিদ পাপ কেৰ আৰু েদাষী হয়, েতেন্ত েতওঁ িয বস্তু অপহৰণ
কিৰেল বা অতয্াচাৰ কিৰ পােল বা িয বস্তু থবৈল েতওঁৰ হাতত গটাই িদয়া হ’ল বা েহৰুৱা বস্তু পাই ৰািখেল, তাক পুনৰ
ঘূৰাই িদব লািগব

5 বা িযেকােনা িবষয়ত যিদ েতওঁ িমছা শপত খােল, েতেনহেল িনশ্চয়ৈক সমূ্পণর্ৰূেপ েতওঁ েসই বস্তুৰ ক্ষিত পুৰণ
কিৰব লািগব আৰু তাৰ লগত পঁাচভাগৰ এভাগ েবিছৈক িদব লািগব আৰু তাৰ েদাষ প্রকািশত েহাৱা িদনা েতওঁ েসই
বস্তুৰ প্রকৃত গৰাকীক িদব লািগব 6 েতওঁ েদাষাথর্ক বিলদানৰ কাৰেণ িযেহাৱাৈল বিল আিনব আৰু ইয়াক জাকৰ পৰা
িনৰূিপত মূলয্ৰ এটা িনঘূর্ণী মতা েমৰ িনজৰ েদাষাথর্ক বিল স্বৰূেপ পুেৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব 7 পুেৰািহেত িযেহাৱাৰ
সনু্মখত েতওঁক প্রায়িচত্ত কিৰব; আৰু িয কমর্ৰ দ্বাৰাই েতওঁ েদাষী হয়, েসই েদাষৰ পৰা েতওঁ ক্ষমা পাব ”

বিল আৰু ৈনেবদয্ আিদ িবষেয় পুেৰািহতসকেল পালন কিৰবলগীয়া িবিধ
8 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 9 “তুিম হােৰাণক আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক এই আজ্ঞা িদয়া, ‘েহামৰ িনয়ম এই:

েহাম-দ্রবয্ ওেৰ ৰািত আনিক ৰািতপুৱাৈলেক েবদীৰ ওপৰত জুইশালত থািকব আৰু েবদীৰ জুই তাৰ দ্ৱাৰাই জ্বিল থািকব
10 পুেৰািহত শণ সূতাৰ অন্তবর্াস িপিন্ধব আৰু েবদীৰ ওপৰত অিগ্নকৃত েহামৰ পাছত িয ভস্ম বািক থােক, তাক গুচাই

েবদীৰ দঁািতত থব 11 পাছত েতওঁ িনজৰ েসই বস্ত্র িপিন্ধব আৰু ছাউিনৰ বািহৰৰ েকােনা শুিচ ঠাইৈল েসই ভস্ম ৈল
যাব

12 আৰু েবদীৰ ওপৰত জুই তাত সদায় জ্বিল থািকব, নুনুমাব; পুেৰািহেত প্রিত ৰািতপুৱা তাৰ ওপৰত কাঠ িদ জুই
জ্বলাব, আৰু তাৰ ওপৰত েহাম-বিল সজাই িদব, আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েতলিখিন তাৰ ওপৰত দগ্ধ কিৰব 13 েবদীৰ
ওপৰত অিগ্ন সদায় জ্বিল থািকব ই েকিতয়াও নুমাই নাযাব

14 শসয্ উৎসগর্* কৰাৰ িনয়ম এই হােৰাণৰ পুত্রসকেল ইয়াক েবদীৰ আগত িযেহাৱাৰ সনু্মখত উৎসগর্ কিৰব
15 পাছত পুেৰািহেত ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ পৰা এমুিঠ িমিহ আটাগুিড় আৰু েসই েতল ৈল ৈনেবদয্ৰ ওপৰত থকা আটাইিখিন
ধূপ-ধূনা ৈল, তাৰ স্মৰণাথর্ক অংশ বুিল সুঘ্রাণৰ অেথর্ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েবদীত দগ্ধ কিৰব

16 ইয়াৰ অৱিশষ্ট ভাগ হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল েভাজন কিৰব; খমীৰ িনিদয়াৈক েকােনা পিবত্র ঠাইত েসই
ভাগ েভাজন কিৰব 17 খমীেৰেৰ ৈসেত তাক তনু্দৰত তাও িদয়া নহ’ব মই িনজ অিগ্নকৃত উপহাৰৰ পৰা েতওঁেলাকৰ
পাবলগীয়া ভাগ বুিল তাক িদেলঁা; পাপাথর্ক বিল আৰু েদাষাথর্ক বিলৰ দেৰ েসেয় অিত পিবত্র 18 হােৰাণৰ সন্তান
সকলৰ মাজত িয েকােনা পুৰুেষ তাক েভাজন কিৰব পািৰব; িযেহাৱাৰ অিগ্নকৃত উপহাৰৰ পৰা এেয় পুৰুষানুক্রেম
িচৰকাল েতামােলাকৰ অিধকাৰ হ’ব িযেকােনােৱ ইয়াক স্পশর্ কিৰব, েতেৱঁা পিবত্র হ’ব ”

19 পাছত িযেহাৱাই েমািচক পুনৰ ক’েল, 20 “হােৰাণ অিভিষক্ত েহাৱা িদনা েতওঁ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ িয উপহাৰ উৎসগর্ কিৰব, েসেয় এই; েতওঁেলােক িনতয্ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্, ঐফাৰ দহভাগৰ এভাগ িমিহ
আটাগুিড় ৈল ৰািতপুৱা আধা আৰু গধূিল আধা উৎসগর্ কিৰব

21 তাক েতেলেৰ তাৱাত যুগুত কিৰব লািগব; েসেয় ভাজা হ’েল তাক তুিম িভতৰৈল আিনবা; তুিম িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
সুঘ্রাণৰ অেথর্, েসই ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ িসেজাৱা খণ্ডেবাৰ উৎসগর্ কিৰবা 22 পাছত হােৰাণৰ পুত্রসকলৰ মাজৰ িয জন
েতওঁৰ পদত অিভিষক্ত পুেৰািহত হ’ব, েতওঁ ইয়াক উৎসগর্ কিৰব ইয়াক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সমূ্পণর্ৰূেপ দগ্ধ কৰা
হ’ব; এেয় িচৰস্থায়ী িবিধ 23 পুেৰািহেত িদয়া প্রেতয্ক ভক্ষয্ ৈনেবদয্ সমূ্পণর্ৰূেপ দগ্ধ কিৰব লািগব, তাৰ এেকােক খাব
নালািগব ”

24 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 25 “তুিম হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক েকাৱা, ‘পাপাথর্ক বিলদানৰ িনয়ম এই: িয
ঠাইত েহামবিল কটা হ’ব, েসই ঠাইেত িযেহাৱাৰ সনূ্মখত পাপাথর্ক বিলও কটা হ’ব; েসেয় অিত পিবত্র 26 িয পুেৰািহেত
* 6 অধয্ায়:14 উৎসগর্ ভক্ষয্ ৈনেবদয্
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পাপৰ অেথর্ তাক উৎসগর্ কিৰব, েতেৱঁই তাক েভাজন কিৰব; সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ েচাতালত েকােনা পিবত্র ঠাইত তাক
েভাজন কিৰব

27 িযেকােনােৱ তাৰ মাংস স্পশর্ কিৰব, েতওঁ পিবত্র হ’ব; আৰু যিদ তাৰ েতজৰ িকছু েকােনা বস্ত্রত িছতা লােগ,
েতেন্ত তুিম েসই েতজ লগা বস্ত্র েকােনা পিবত্র ঠাইত ধুবা 28 িকন্তু িয মািটৰ পাত্রত তাক িসেজাৱা হ’ব, তাক ভািঙ
েপলাব লািগব; যিদ িপতলৰ পাত্রত তাক িসেজাৱা হয়, েতেন্ত তাক ভালদেৰ মািজ পানীত ধুই পিৰষ্কাৰ কিৰব লািগব

29 পুেৰািহতসকলৰ মাজৰ িযেকােনা পুৰুেষ ইয়াক েভাজন কিৰব পািৰব; েসেয় অিত পিবত্র 30আৰু পিবত্র স্থানত
প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৰ বােব িয পাপাথর্ক বিলৰ েতজ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ িভতৰৈল অনা হ’ব, েসই বিলৰ অলেপা েভাজন কৰা
নহব; তাক জুইত পুিৰ েপেলাৱা হ’ব

7 অধয্ায়
1 এয়া েদাষাথর্ক বিলদানৰ িনয়ম:ই অিত পিবত্র 2 ‘িয ঠাইত েহাম-বিল কটা হ’ব, েসই ঠাইেত েদাষাথর্ক বিলও কটা

হ’ব; আৰু পুেৰািহেত েবদীৰ চািৰওকােষ তাৰ েতজ ছিটয়াই িদব 3 েতওঁ তাৰ সকেলা েতল* উৎসগর্ কিৰব: চির্বযুক্ত
েনজ, িভতৰভাগৰ নাড়ী-ভুৰুৰ েতল, 4 িঘলা দুটা আৰু িকনাৰত লািগ থকা তাৰ ওপৰৰ েতল আৰু কিলজাৰ ওচৰত
থকা তাৰ েতলীয়া ভাগ উৎসগর্ কিৰব; আৰু েসই ভাগ িঘলাৈলেক এৰুৱাই ল’ব

5 পাছত পুেৰািহেত েসই সকেলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ স্বৰূেপ েবদীৰ ওপৰত দগ্ধ কিৰব; েসেয়
েদাষাথর্ক বিল 6 পুেৰািহতসকলৰ মাজৰ িযেকােনা পুৰুেষ তাক েভাজন কিৰব পািৰব আৰু েকােনা পিবত্র ঠাইত তাক
েভাজন কিৰব লািগব; েসেয় অিত পিবত্র

7 পাপাথর্ক বিল েযেন, েদাষাথর্ক বিলও েতেন আৰু দুেয়ােৰা িনয়ম-নীিত এেক িয পুেৰািহেত তাৰ দ্বাৰাই প্রায়িশ্চত্ত
কিৰব েসেয় েতওঁৰ হ’ব 8 আৰু িয পুেৰািহেত েকােনা েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰব, িনেজ উৎসগর্ কৰা েসই েহাম বিলৰ
ছাল েতওঁৰ িনজৰ হ’ব 9 আৰু তনু্দৰত তাও িদয়া প্রেতয্ক ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু েকৰাহীত ভজা, বা তাৱাত তাও িদয়া
সকেলা বস্তু উৎসগর্কাৰী পুেৰািহতৰ হ’ব 10 েতল িমহেলাৱা বা শুকান প্রেতয্ক ভক্ষয্ ৈনেবদয্ হােৰাণৰ পুত্রসকেল
সমােন পাব

11 িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কৰা মঙ্গলাথর্ক বিলৰ িনয়ম এই 12 যিদ েকােনােৱ ধনয্বাদাথর্ক বিল উৎসগর্ কেৰ,
েতেনহেল েতওঁ বিলৰ ৈসেত, েতল িমহেলাৱা খমীৰ িনিদয়া িবন্ধা থকা েকইটামান িপঠা, েতল িনিদয়া খমীৰ েকইটামান
পাতল চকলীয়া িপঠা আৰু েতলত ভজা িমিহ আটাগুিড়েৰ কৰা েতল িমহেলাৱা িবন্ধা থকা েকইটামান িপঠা উৎসগর্
কিৰব

13 ধনয্বাদ িদয়াৰ উেদ্দেশয্ িনজ মঙ্গলাথর্ক বিলেৰ ৈসেত খমীৰ িদয়া িবন্ধা থকা েকইটামান িপঠাও উপহাৰ স্বৰূেপ
উৎসগর্ কিৰব 14আৰু েতওঁ প্রেতয্ক উপহাৰৰ পৰা এটা এটা িপঠা ৈল, উেত্তালনীয় উপহাৰ স্বৰূেপ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
উৎসগর্ কিৰব; িয পুেৰািহেত মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েতজ ছিটয়াব; েতওঁেৱই তাক পাব

15 ধনয্বাদ িদয়াৰ উেদ্দেশয্ িদয়া মঙ্গলাথর্ক বিলৰ মাংসৰ উপহাৰ উৎসগর্ কৰাৰ িদনাখেন েভাজন কিৰব লািগব; তাৰ
অলেপা ৰািতপুৱাৈল ৰািখব েনাৱািৰব 16 িকন্তু েতওঁ উৎসগর্ কৰা বিল যিদ সংকল্প কৰা বা িনজৰ ইচ্ছামেত এেনই িদয়া
উপহাৰ হয়; েতেন্ত বিল উৎসগর্ কৰা িদনাই তাক েভাজন কিৰব লািগব; আৰু পাছ িদনাও তাৰ অৱিশষ্ট ভাগ েভাজন
কিৰব পািৰব

17 িকন্তু তৃতীয় িদনা বিলৰ অৱিশষ্ট মাংস জুইত পুিৰ ভস্ম কিৰব লািগব 18 যিদ তৃতীয় িদনাও েসই মঙ্গলাথর্ক বিলৰ
অলপ মাংস েভাজন কেৰ, েতেন্ত েসই বিল গ্রহন নহব আৰু েসই বিল উৎসগর্কাৰীৰ পেক্ষ গিণত নহব; েসেয় িঘণলগীয়া
হ’ব

19 যিদ েকােনা মঙহ অশুিচ বস্তুৰ লগত স্পশর্ হয়, েতেনহেল েসই মঙহ খাব পৰা নহ’ব েসয়া জুইত পুিৰ ভস্ম কৰা
হ’ব আন মঙহ হ’েল, প্রেতয্ক শুিচ মানুেহ খাব পািৰব 20 িয েকােনােৱ অশুিচ ৈহ থািক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্
কৰা মঙ্গলাথর্ক বিলৰ মাংস েভাজন কিৰব, েসই মানুহক িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব

21 েকােনােৱ যিদ েকােনা অশুিচ দ্রবয্- মানুহৰ অেশৗচ বা অশুিচ পশু বা েকােনা অশুিচ িঘণলগীয়া বস্তু চুই, িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কৰা মঙ্গলাথর্ক বিলৰ মাংস েভাজন কেৰ, েতেন্ত েসই মানুহক িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন
কৰা হ’ব ”

22 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 23 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ‘েতামােলােক গৰুৰ, িক েমৰৰ, িক
ছাগলীৰ েতল নাখাবা 24 আৰু িনেজ-িনেজই মৰা বা জন্তুৰ দ্বাৰাই িচৰা পশুৰ েতল েকােনা কামত লগাব পাৰা, িকন্তু
তাক েতামােলােক েকােনামেত নাখাবা
* 7 অধয্ায়:3 েতল চির্ব
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25 িকয়েনা িযেকােনা পশুৰ পৰা িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ উৎসগর্ কৰা যায়, েসই পশুৰ েতল িয েকােনােৱ
খাব, েসই েখাৱা জনক িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব 26আৰু েতামােলােক বাস কৰা েকােনা ঠাইত,
পক্ষীেৰ হওঁক বা পশুেৰই হওঁক, েতামােলােক এেকােৰই েতজ নাখাবা 27 িয েকােনােৱ েকােনা ধৰণৰ েতজ খাব,
েসই মানুহক িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব’ ”

28 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 29 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ‘িয জেন িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনজৰ
মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰব, েসই জেন িনজৰ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ পৰা িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনজ উপহাৰ আিনব 30 েতওঁ
িনজ হােত িযেহাৱাৰ অিগ্নকৃত উপহাৰ আিনব েদালনীয় ৈনেবদয্ স্বৰূেপ বিলৰ আমঠু িযেহাৱাৰ সনূ্মখত েদােলাৱা হবৈল,
আমঠুেৱ ৈসেত েতওঁ েতলিখিন আিনব

31 আৰু পুেৰািহেত েসই েতল েবদীৰ ওপৰত দগ্ধ কিৰব; িকন্তু আমঠুেটা হােৰাণৰ আৰু েতওঁ পুত্রসকলৰ হ’ব
32 আৰু েতামােলােক িনজ িনজ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েসঁা কৰঙন অংশেটা উেত্তালনীয় উপহাৰৰ অেথর্ পুেৰািহতক িদবা

33 হােৰাণৰ পুত্রসকলৰ মাজৰ িয জেন মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েতজ আৰু েতল উৎসগর্ কিৰব, েতওঁ িনজৰ অঙ্গ স্বৰূেপ
েসই েসঁা কৰঙনেটা পাব 34 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ পৰা মই েতওঁেলাকৰ প্রেতয্ক মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েদালনীয় উপহাৰ
িয আমঠু আৰু উেত্তালনীয় উপহাৰ িয েসঁা পাছ-িপৰা, তাক ৈল ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িদবলগীয়া বুিল িচৰস্থায়ী
অিধকাৰ স্বৰূেপ হােৰাণ পুেৰািহত আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক িদেলঁা

35 িযিদনা েতওঁ হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক িযেহাৱাৰ পুেৰািহত কমর্ৰ বােব উপিস্থত কিৰেল, েসই িদনা িযেহাৱাৰ
অিগ্নকৃত উপহাৰৰ পৰা েসইয়াই েতওঁেলােক পাবলগীয়া ভাগ 36 েতওঁ েতওঁেলাকক অিভেষক কৰা িদনা পুৰুষানুক্রেম
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িদবলগীয়া বুিল িচৰস্থায়ী অিধকাৰ স্বৰূেপ তাক েতওঁেলাকক িদবৈল িযেহাৱাই আজ্ঞা কিৰেল

37 এইেবােৰই েহাম-বিলৰ, ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ, পাপাথর্ক বিলৰ, েদাষাথর্ক বিলৰ, িনযুক্তকৰণাথর্ক বিলৰ আৰু মঙ্গলাথর্ক
বিলৰ িনয়ম ” 38 িযেহাৱাই িযিদনা চীনয় অৰণয্ত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনজ িনজ উপহাৰৰ
উৎসগর্ কিৰবৈল আজ্ঞা কিৰেল েসই িদনা েতওঁ চীনয় পব্বর্তত েমািচক এইেবাৰৰ িবষেয় আজ্ঞা িদেল

8 অধয্ায়
হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক কাযর্ত িনযুক্ত কৰা

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম হােৰাণক আৰু েতওঁৰ লগত েতওঁৰ পুত্রসকলক, লগত বস্ত্রেবাৰ,
অিভেষকাথর্ক েতল, পাপাথর্ক বিলদানৰ দমৰা গৰুেটা, মতা েমৰ দুটা আৰু খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ খৰািহেটা েলাৱা
3 আৰু সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত েগােটই সমাজক েগােটাৱা ”

4 েসেয় েমািচেয় িযেহাৱাৰ আজ্ঞাৰ দেৰ কিৰেল আৰু সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰমুখত সমাজ েগাট খােল 5 েতিতয়া
েমািচেয় েগাট েখাৱা সমাজখনক ক’েল, “িযেহাৱাই এই কমর্ কিৰবৈল আজ্ঞা কিৰেল ”

6 এইদেৰ েমািচেয় হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক ওচৰৈল আিন পানীেৰ গা ধুৱােল 7 েতওঁ হােৰাণক অঙ্গৰক্ষক
বস্ত্রখন িপন্ধােল আৰু টঙািল বন্ধা েচালােটা িপন্ধােল আৰু এেফাদ িপন্ধাই, এেফাদত িনপুণ ৰূেপ েবাৱা টঙািল কােপাৰ
কঁকালত েমৰাই তােৰ ৈসেত এেফাদ বািন্ধেল

8 েতওঁৰ বুকুত বুকুপতা িদেল আৰু বুকুপতাত পুৰীম আৰু তুস্মীম িদেল 9আৰু েতওঁৰ মূৰত পাগুিৰ িপন্ধােল, আৰু
পাগুিৰেটাৰ ওপৰত আগফােল পিবত্র মুকুটস্বৰূপ েসাণৰ পচাখন লগাই িদেল িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰই েমািচেয়
এই সকেলােক কিৰেল

10 েমািচেয় অিভেষকাথর্ক েতল ৈল, আবাস আৰু তাৰ সকেলােক অিভেষক কিৰ পিবত্র কিৰেল 11 তাৰ পৰা অলপ
েতল ৈল যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত সাতবাৰ ছিটয়ােল আৰু েবদী আৰু তাৰ সকেলা সজুিল, প্রক্ষালন-পাত্র আৰু তাৰ খুৰা
পিবত্র কিৰবৰ অেথর্ অিভেষক কিৰেল

12 েতওঁ অিভেষকাথর্ক েতলৰ িকছু ৈল, হােৰাণৰ মুৰত ঢািল িদেল আৰু েতওঁক পিবত্র কিৰবৰ অেথর্ অিভেষক
কিৰেল 13 েমািচেয় হােৰাণৰ পুত্রসকলক আগৈল আিন েতওঁেলাকেকা অঙ্গৰক্ষক বস্ত্র িপন্ধাই, কঁকালত টঙািল বািন্ধ
মুৰত পাগুিৰ মািৰ িদেল িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰই েমািচেয় এই সকেলােক কিৰেল

14 েতিতয়া েমািচেয় পাপাথর্ক বিলদানৰ বােব অনা দমৰা গৰুেটা ৈল অহাৰ পাছত, হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল
েসই পাপাথর্ক গৰুেটাৰ মূৰত হাত িদেল 15 েতওঁ তাক কািটেল আৰু েমািচেয় তাৰ িকছু েতজ ৈল, আঙুিলেৰ েবদীৰ
চািৰওফালৰ িশঙত লগাই েবদীেটা পাপৰ পৰা মুক্ত কিৰেল; আৰু বাকী েতজিখিন ৈল, েবদীৰ মূৰত ঢািল িদেল আৰু
তাক প্রায়িচত্ত কিৰ পিবত্র কিৰেল



েলবীয়া পুস্তক 8 অধয্ায়:16 115 েলবীয়া পুস্তক 9 অধয্ায়:6

16 পাছত নাড়ী-ভুৰু লািগ থকা আটাই েতল আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা, েতলীয়া ভাগ, িঘলা দুটা আৰু তাৰ েতল
আতেৰাৱাৰ পাছত, েমািচেয় েসইেবাৰ েবদীত দগ্ধ কিৰেল 17 িকন্তু গৰুেটা, ইয়াৰ ছাল, মাংস আৰু েগাবেৰেৰ ৈসেত
ছাউিনৰ বািহৰত জুইত পুিৰ ভস্ম কৰা হ’ল িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰই েমািচেয় এই সকেলােক কিৰেল

18 পাছত েমািচেয় আন এটা মতা েমৰ েহামবিলৰ বােব ৈল আিহল; হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল েমৰৰ মূৰত হাত
িদেল 19 েতওঁ তাক কািটেল আৰু েবদীৰ চািৰওঁফােল তাৰ েতজ ছিটয়াই িদেল

20 েমািচেয় েমৰেটা খণ্ড খণ্ড কিৰ কািটেল, আৰু তাৰ মূৰ, আন খণ্ডেবাৰ আৰু েতল জুইত পুিৰেল 21 েতওঁ
েমৰেটাৰ িভতৰ অংশৰ নাড়ী-ভুৰু আৰু েঠংেকইখন পানীত ধুেল, আৰু সমূ্পণর্ েমৰেটা েবদীত পুিৰেল এেয় েহাম-
বিল, সুঘ্রাণৰ অেথর্ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদয়া অিগ্নকৃত উপহাৰ িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰই েমািচেয় এই সকেলােক
কিৰেল

22 তাৰ পাছত েমািচেয় িদ্বতীয় মতা েমৰেটা আিনেল, এইেটা অিভেষকৰ েমৰ; হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল েসই
েমৰৰ মূৰত হাত িদেল 23 হােৰােণ এইেটা কটাৰ পাছত, েমািচেয় ইয়াৰ অলপ েতজৈল, হােৰাণৰ েসঁা কাণত, মূৰত,
েসঁা হাতৰ বুঢ়া আঙুিলত আৰু েসঁা ভিৰৰ বুঢ়া আঙুিলেটাত লগাই িদেল 24 পাছত েতওঁ হােৰাণৰ পুত্রসকলক িনজৰ
ওচৰৈল আিনেল আৰু েতওঁ েসই েতজৰ অলপমান েতওঁেলাকেৰা েসঁা কাণত, েসঁা হাতৰ বুঢ়া আঙুিলত আৰু েসঁা ভিৰৰ
বুঢ়া আঙুিলত লগাই িদেল তাৰ পাছত অৱিশষ্ট েতজিখিন েবদীৰ চািৰওফােল ছিটয়াই িদেল

25 পাছত েতওঁ েতল িখিন, েনজডাল, নাড়ী-ভুৰুত লািগ থকা আটাই েতল, কিলজা আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা
েতলীয়া ভাগ, িঘলা দুটাৰ ৈসেত তাৰ েতল আৰু পাছফালৰ েসঁা কৰঙনেটা ল’েল 26 আৰু িযেহাৱাৰ সনূ্মখত থকা
খমীৰ িনিদয়া িপঠা, খৰািহৰ পৰা এটা খমীৰ িনিদয়া িবন্ধা থকা িপঠা আৰু এটা পাতল চকলীয়া িপঠা ৈল, েসই েতল আৰু
েসঁা কৰঙনেটাৰ ওপৰত হ’ল 27আৰু হােৰাণ ও েতওঁৰ পুেৰািহতসকলৰ হাতত েসই সকেলােক িদ, িযেহাৱাৰ সনূ্মখত
েদালনীয় ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েদালােল 28 েতিতয়া েমািচেয়, েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা েসইেবাৰ ৈল, েবদীত েহাম-বিলৰ
ওপৰত দগ্ধ কিৰেল; এেয় সুঘ্রাণৰ অেথর্ িদয়া অিভেষকৰ ৈনেবদয্ এেয় িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদয়া অিগ্নকৃত উপহাৰ
29 পাছত েতওঁ আমঠুেটা ৈল িযেহাৱাৰ সনূ্মখত েদালনীয় ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েদালােল; অিভেষকৰ েমৰৰ এই আমঠুেটা
েমািচৰ ভাগ হ’ল িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰ েমািচেয় এই সকেলােক কিৰেল

30 পাছত েমািচেয় অিভেষকাথর্ক েতলৰ পৰা আৰু েবদীৰ ওপৰত থকা েতজেৰা পৰা িকছু ৈল, হােৰাণৰ ওপৰত
আৰু েতওঁৰ বস্ত্রৰ ওপৰত, েতওঁেৰ ৈসেত েতওঁৰ পুত্রসকলৰ ওপৰত আৰু েতওঁেলাকৰ বস্ত্রৰ ওপৰেতা ছিটয়াই িদ,
হােৰাণক আৰু েতওঁৰ বস্ত্রেবাৰ আৰু েতওঁেৰ ৈসেত েতওঁ পুত্রসকলক আৰু েতওঁেলাকৰ বস্ত্রেবাৰ পিবত্র কিৰেল

31 েসেয় েমািচেয় হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক ক’েল, “সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত েতামােলােক মঙহিখিন
িসজাবা; আৰু ‘হােৰাণ ও েতওঁৰ পুত্রসকেল তাক েভাজন কিৰব লােগ’, এইবুিল েকাৱা েমাৰ আজ্ঞাৰ দেৰ েতামােলােক
েসই ঠাইত তাক আৰু িনযুক্ত কৰণাথর্ক খৰািহত থকা িপঠা েভাজন কিৰবা 32 িযেবাৰ বাকী থকা মাংস আৰু িপঠা
ৈৰ যাব, েসইেবাৰ জুইত পুিৰ ভস্ম কিৰবা 33 আৰু েতামােলােক সাত িদনৈলেক, অথর্াৎ েতামােলাকক িনযুক্ত কৰা
িদন েশষ েনােহাৱাৈলেক, সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব দুৱাৰৰ পৰা বািহৰৈল নাযাবা কাৰণ েতামােলাকক িনযুক্ত কেৰঁােত সাতিদন
লািগব

34আিজ েযেনৈক কৰা গ’ল, েতামােলাকক প্রায়িচত্ত কিৰবৰ অেথর্ েতেনৈক কিৰবৈল িযেহাৱাই আজ্ঞা িদেল 35 এই
েহতুেক েতামােলােক মৰা নপিৰবৰ বােব, সাত িদনৈলেক িদেন ৰািতেয় সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত থািক পাযর্য্মােন
িযেহাৱাৰ পালনীয়িখিন পালন কিৰবা, িকয়েনা মই এেন আজ্ঞা পােলঁা ” 36 িযেহাৱাই েমািচৰ দ্বাৰাই িয সকেলা কিৰবৈল
আজ্ঞা িদিছল, হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল েসই সকেলােক কিৰেল

9 অধয্ায়
1 অষ্টম িদনৰ আনুষ্ঠািনকৰ পাছত েমািচেয় হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকল আৰু ইস্রােয়লৰ পিৰচাৰক সকলক মািত

আিনেল 2 েতওঁ হােৰাণক ক’েল, “তুিম িনজৰ অেথর্, পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ জাকৰ পৰা এটা িনঘূণ দামুিৰ আৰু
েহাম-বিলৰ কাৰেণ এটা িনঘূর্ণী মতা েমৰ ৈল, িযেহাৱাৰ সনু্মখত উৎসগর্ কৰা

3আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক তুিম িনশ্চয় েকাৱা, ‘েতামােলােক িযেহাৱাৰ সনূ্মখত বিলদান কিৰবৰ অেথর্, পাপাথর্ক
বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী আৰু েহামৰ কাৰেণ এটা এবছৰীয়া িনঘূণ দমৰা গৰু আৰু এটা এবছৰীয়া িনঘূণ েমৰ
েপাৱািল, 4 আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা ষঁাড় আৰু এটা মতা েমৰ আৰু েতল িমহেলাৱা ভক্ষয্ ৈনেবদয্ েলাৱা;
িকয়েনা আিজ িযেহাৱাই েতামােলাকক দশর্ন িদব’ ” 5 েতিতয়া েতওঁেলােক, েমািচেয় আজ্ঞা কৰা সকেলােক সাক্ষাৎ
কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখৈল িনেল আৰু েগােটই মণ্ডলী ওচৰ চািপ িযেহাৱাৰ সনূ্মখত িথয় হ’ল 6 পাছত েমািচেয় ক’েল,
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“িযেহাৱাই েতামােলাকক এই কমর্ কিৰবৈল আজ্ঞা কিৰেল; ইয়ােক কিৰেল েতামােলাকৈল িযেহাৱাৰ প্রতাপ প্রকািশত
হ’ব ” 7 পাছত েমািচেয় হােৰাণক ক’েল, “তুিম েবদীৰ ওচৰৈল ৈগ, িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েতামাৰ পাপাথর্ক বিল
আৰু েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰ, িনজক আৰু েলাকসকলক প্রায়িশ্চত্ত কৰা; আৰু েলাকসকলেৰা উপহাৰ উৎসগর্ কিৰ,
েতওঁেলাকেকা প্রায়িশ্চত্ত কৰা ”

8 েতিতয়া হােৰােণ েবদীৰ ওচৰৈল ৈগ, িনজৰ অেথর্ েলাৱা পাপাথর্ক বিলদানৰ দামুৰীেটা কািটেল 9 পাছত হােৰাণৰ
পুত্রসকেল েসই বিলৰ েতজ েতওঁৰ ওচৰৈল আিনেল; আৰু েতওঁ িনজ আঙুিল েতজত জুবুিৰয়াই েবদীৰ িশঙত লগােল,
পাছত অৱিশষ্ট েতজিখিন েবদীৰ মুলত ঢািল িদেল

10 িকন্তু পাপাথর্ক বিলৰ েতল, িঘলা দুটা আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা েতলীয়া ভাগ েবদীত দগ্ধ কিৰেল িযেহাৱাই
িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰই েমািচেয় এই সকেলােক কিৰেল 11আৰু তাৰ মঙহিখিন আৰু ছালখন ছাউিনৰ বািহৰত জুইত পুিৰ
ভস্ম কৰা হ’ল

12 পােছ েহাম-বিলেটা কটা হ’ল, আৰু হােৰাণৰ পুত্রসকেল তাৰ েতজিখিন েতওঁৰ ওচৰৈল েতওঁ েবদীত চািৰওফােল
ছিটয়াই িদেল 13 পাছত েতওঁেলাক েহাম-বিলৰ মাংস খণ্ড খণ্ড কিৰ মূৰেটােৰ ৈসেত খণ্ডেবাৰ েতওঁৰ ওচৰৈল আিনেল,
আৰু েতওঁ েসই সকেলােক েবদীৰ ওপৰত দগ্ধ কিৰেল 14 েতওঁ নাড়ী-ভুৰুিখিন আৰু েঠং-েকইটা ধুই, েবদীত েহামৰ
ওপৰত দগ্ধ কিৰেল

15 পাছত েলাকসকলৰ উপহাৰ ওচৰৈল িনয়া হ’ল েতওঁ েলাকসকলৰ পাপাথর্ক বিলদানৰ ছাগলীেটা ৈল, প্রথমেটাৰ
িনিচনাৈক কািট পাপৰ অেথর্ উৎসগর্ কিৰেল 16 আৰু েহাম-বিলেটাও িনয়া হ’ল আৰু েতওঁ িবিধমেত তাক উৎসগর্
কিৰেল 17 আৰু ভক্ষয্* ৈনেবদয্ িনয়াৰ পাছত েতওঁ তাৰ পৰা মুিঠ ভৰাই ল’েল, আৰু েবদীৰ ওপৰত দগ্ধ কিৰেল;
ৰািতপুৱাৰ েহাম-বিলৰ দেৰ েতওঁ ইয়ােকা কিৰেল

18 পাছত েতওঁ েলাকসকলৰ মঙ্গলাথর্ক বিলদানৰ ষঁাড় আৰু মতা েমৰেটা কািটেল; েতিতয়া হােৰাণৰ পুত্রসকেল
েতওঁৰ ওচৰৈল েসই বিলৰ েতজ আিনেল, আৰু েতওঁ েবদীৰ চািৰওকােষ তাক ছিটয়াই িদেল 19 পাছত েতওঁেলােক
ষঁাড় আৰু মতা েমৰেটাৰ েতল, নাড়ী-ভুৰুত লািগ থকা েতল, িঘলা দুটা আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা েতলীয়া ভাগ আৰু
েমৰেটাৰ েনজডাল ল’েল,

20 েসই সকেলা েতল আমঠু দুটাৰ ওপৰত হ’ল; আৰু েতিতয়া েতওঁ েবদীৰ ওপৰত েসই েতল দগ্ধ কিৰেল 21আৰু
েমািচৰ আজ্ঞা অনুসােৰ, হােৰােণ িযেহাৱাৰ সনূ্মখত আমঠু দুটা আৰু েসঁা কৰঙনেটা েদালনীয় উপহাৰৰ অেথর্ েদালােল

22 েতিতয়া হােৰােণ েতওঁেলাকৰ ফালৈল হাত দািঙ েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ কিৰেল; এইদেৰ েতওঁ পাপাথর্ক বিল,
েহাম-বিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰ নািম আিহল 23 পাছত েমািচ আৰু হােৰাণ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ িভতৰত
েসামাল আৰু েতওঁেলােক বািহৰ ওলাই েলাকসকলক আশীব্বর্াদ কিৰেল; েতিতয়া সকেলা েলাকসকলৰ আগত িযেহাৱাৰ
প্রতাপ প্রকািশত হ’ল 24আৰু িযেহাৱাৰ সনূ্মখৰ পৰা অিগ্ন ওলাই, েবদীৰ ওপৰত থকা েহাম-বিল আৰু েতলিখিন পুিৰ
ভস্ম কিৰেল তােক েদিখ সকেলা েলােক আনন্দ-ধ্বিন কিৰ উবুিৰ ৈহ পিৰল

10 অধয্ায়
1 পাছত হােৰাণৰ পুত্র নাদব আৰু অবীহূেৱ িনজ িনজ আঙঠা ধৰা ৈল, তাত জুই ৰািখ তাৰ ওপৰত ধঁূপ িদ, িযেহাৱাই

আজ্ঞা িনিদয়া সাধাৰণ জুই িযেহাৱাৰ সনু্মখত উৎসগর্ কিৰেল 2 েতিতয়া িযেহাৱাৰ সনু্মখৰ পৰা অিগ্ন ওলাই েতওঁেলাকক
গ্রাস কিৰেল; েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ সনূ্মখত প্রাণতয্াগ কিৰেল

3 েতিতয়া েমািচেয় হােৰাণক ক’েল, “িযেহাৱাই ইয়ােক ৈকিছল, েবােল,
‘িয সকেল েমাৰ কাষ চািপব, েতওঁেলাকৰ মাজত েমাৰ পিবত্রতা প্রকাশ কিৰম
আৰু সকেলা েলাকৰ সাক্ষােত মই েগৗৰৱািন্বত হ’ম ”
হােৰাণ হতভম্ব ৈহ িনজেম থািকল 4 েমািচেয় হােৰাণৰ দদােয়ক উজ্জীেয়লৰ পুত্র িমচােয়ল আৰু ইিলচাফনক মািত িন
ক’েল, “ইয়াৈল আহঁা আৰু ওচৰৈল ৈগ েতামােলাকৰ জ্ঞািত দুজনক তুিল পিবত্র স্থানৰ সনূ্মখৰ পৰা ছাউিনৰ বািহৰৈল
ৈল েযাৱা ”

5 আৰু েসেয় েতওঁেলােক েমািচৰ আজ্ঞা অনুসােৰ, ওচৰৈল ৈগ, অঙ্গৰক্ষক বেস্ত্র ৈসেত েতওঁেলাকক তুিল ছাউিনৰ
বািহৰৈল ৈল গ’ল 6 েতিতয়া েমািচেয় হােৰাণক আৰু েতওঁৰ পুত্র ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰক ক’েল, “েতামােলাক েযন
নমৰা আৰু েগােটই মণ্ডলীৈল েযন েতওঁৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত নহয়, এই কাৰেণ েতামােলােক িনজ িনজ মূৰৰ চুিল মুকিলৈক
নাৰািখবা আৰু িনজ িনজ কােপাৰ নাফািলবা; িকন্তু িযেহাৱাৰ েক্রাধািগ্ন জ্বলাৰ বােব েতামােলাকৰ ভাই েগােটই ইস্রােয়ল
* 9 অধয্ায়:17 ভক্ষয্ শসয্
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বংশই ক্রন্দন কৰক 7আৰু এই সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰৰ পৰা বািহৰৈল নাযাবা, নহ’েল মিৰবা, িকয়েনা েতামােলাকৰ
গাত িযেহাৱাৰ অিভেষকাথর্ক েতল আেছ ” েতিতয়া েতওঁেলােক েমািচৰ বাকয্ অনুসােৰ েসই দেৰ কিৰেল

8 েতিতয়া িযেহাৱাই হােৰাণক ক’েল, 9 “েতামােলাক েযন নমৰা, েসই কাৰেণ তুিম বা েতামােৰ ৈসেত েতামাৰ
পুত্রসকেল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত েসােমাৱা কালত, দ্রাক্ষাৰস বা সুৰা পান নকিৰবা এেয় েতামােলােক পুৰুষানুক্রেম পালন
কিৰবলগীয়া িচৰস্থায়ী িবিধ, 10 আৰু েতামােলােক েযন পিবত্র আৰু সামানয্ িবষয়ৰ আৰু শুিচ আৰু অশুিচৰ প্রেভদ
কিৰব পািৰবা, 11 আৰু েমািচৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িদয়া সকেলা িবিধৰ িশক্ষা েতামােলােক েযন
েতওঁেলাকক িদব পািৰবা, েসই বােব এই িবিধ েতােমােলাকক িদয়া হ’ল ”

12 েমািচেয় হােৰাণক আৰু েতওঁৰ অৱিশষ্ট পুত্র ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰ এই দুজনক ক’েল, “িযেহাৱাৰ অিগ্নকৃত
উপহাৰেবাৰৰ অৱিশষ্ট ভক্ষয্ ৈনেবদয্ ৈল ৈগ, েবদীৰ কাষত খমীৰ েনােহাৱাৈক েভাজন কিৰবা িকয়েনা েসেয় অিত
পিবত্র 13 েকােনা পিবত্র ঠাইত তাক েভাজন কিৰবা; িকয়েনা িযেহাৱাৰ অিগ্নকৃত উপহাৰেবাৰৰ মাজত েসেয় তুিম আৰু
েতামাৰ পুত্রসকেল পাবলগীয়া ভাগ, কাৰণ মই এই আজ্ঞা পােলঁা

14 আৰু েদালনীয় উপহাৰ িয েসঁা ফালৰ কৰঙনেটা, তাক তুিম েতামাৰ েপা-জীসকেলেৰ ৈসেত েকােনা শুিচ ঠাইত
েভাজন কিৰবা িকয়েনা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ পৰা তাক েতামাৰ আৰু েতামাৰ সন্তান সকলক
পাবলগীয়া ভাগ বুিল িদয়া হ’ল 15অিগ্নকৃত উপহাৰৰ অেথর্ িদয়া েতলিখিনেয় ৈসেত উেত্তালনীয় উপহাৰ িয েসঁা কৰঙন
আৰু িযেহাৱাৰ সনূ্মখত েদালনীয় উপহাৰৰ অেথর্ েদালাবৈল েদালনীয় উপহাৰৰ িয আমঠু, এইেবাৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞাৰ
দেৰ আিনব লািগব; েসেয় েতামাৰ আৰু েতামাৰ সন্তান সকলৰ িচৰস্থায়ী অিধকাৰ হ’ব ”

16 েতিতয়া েমািচেয় পুৰুষাথর্ কিৰ, পাপাথর্ক বিলদানৰ অেথর্ িদয়া ছাগলীেটা িবচােৰােত েদিখেল েয, তাক পুিৰ ভস্ম
কৰা হ’ল গিতেক েতওঁ হােৰাণৰ অৱিশষ্ট পুত্র ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰ এই দুজনৈল কু্রদ্ধ ৈহ েতওঁেলাকক ক’েল,
17 “েতামােলােক েসই পাপাথর্ক বিল েকােনা পিবত্র স্থানত িকয় েভাজন নকিৰলা? কাৰণ েসেয় অিত পিবত্র আৰু
মণ্ডলীৰ অপৰাধ ৈব িযেহাৱাৰ সনূ্মখত েতওঁেলাকক প্রায়িচত্ত কিৰবৰ অেথর্ তাক েতামােলাকক িদয়া হ’ল 18 েচাৱা,
পিবত্র স্থানৰ িভতৰৈল তাৰ েতজ িনয়া নহ’ল; েমাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েতামােলােক অৱেশয্ তাক পিবত্র স্থানত েভাজন
কিৰব লািগিছল ”

19 েতিতয়া হােৰােণ েমািচক ক’েল, “েচাৱা, এওঁেলাক দুজেনই আিজ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনজ পাপাথর্ক বিল আৰু
িনজ েহামবিল উৎসগর্ কিৰেল, তথািপ েমাৈল এেন ঘিটল; যিদ মই আিজ পাপাথর্ক বিল েভাজন কিৰেলঁােহেতন, েতেন্ত
িযেহাৱাই তাত সেন্তাষ পােলেহঁেতন েন?” 20 েমািচেয় ইয়ােক শুিন সন্তুষ্ট হ’ল

11 অধয্ায়
শুিচ অশুিচ জন্তুৰ িবষয়

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল, 2 “েতামােলােক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা েয, ‘সকেলা ভূ-চৰ
পশুেবাৰৰ মাজত এইেবাৰ জন্তু েতামােলােক খাব পািৰবা

3 পশুেবাৰৰ মাজত িয েকােনা জন্তুৰ খুৰা সমু্পণর্ৰূেপ দুফাল আৰু ঘঁাহ পাগুেল তাক েতামােলােক খাব পািৰবা
4 তথািপ ঘঁাহ পাগুলা বা খুৰা দুফাল েহাৱােবাৰৰ মাজত েতামােলােক েকােনামেত খাব নলগীয়া পশু এইেবাৰ; উট,
িকয়েনা িস ঘঁাহ পাগুেল হয়, িকন্তু দুফলীয়া খুৰা থকা নহয়, িস েতামােলাকৰ পেক্ষ অশুিচ

5 আৰু চাফন পশু, িকয়েনা িসও ঘঁাহ পাগুেল, তথািপ দুফলীয়া খুৰা থকা নহয়, িসওঁ েতামােলাকৰ পেক্ষ অশুিচ
6 শহা; িকয়েনা িসও ঘঁাহ পাগুেল, িকন্তু দুফলীয়া খুৰা থকা নহয়, িস েতামােলাকৰ পেক্ষ অশুিচ 7আৰু গাহিৰ: িকয়েনা
তাৰ খুৰা সমু্পণর্ৰূেপ দুফাল হয় তথািপ িস ঘঁাহ নাপাগুেল, েতামােলাকৰ পেক্ষ িসও অশুিচ 8 েতামােলােক েসইেবাৰৰ
মাংস েভাজন নকিৰবা আৰু েসইেবাৰৰ শৱেকা নুচুবা; েসইেবাৰ েতামােলাকৰ পেক্ষ অশুিচ

9জলজন্তুেবাৰৰ মাজত সমুদ্রত িক নদীত বা আন পানীত থকা জন্তুৰ মাজত, পািখ আৰু বাকিল থকা জন্তু েতামােলােক
খাব পািৰবা 10 িকন্তু সমুদ্রত বা নদীত থকা জলচৰেবাৰৰ মাজত বা পানীত থকা সকেলা প্রাণীৰ মাজত, িযেবাৰৰ পািখ
আৰু বাকিল নাই, েসইেবাৰ েতামােলাকৰ পেক্ষ িঘণলগা

11 েসইেবাৰ েতামােলাকৰ পেক্ষ সদায় িঘণলগা েতামােলােক েসইেবাৰৰ মাংস েভাজন নকিৰবা আৰু েসইেবাৰৰ
শৱেকা িঘণ কিৰবা 12 জলন্তুেবাৰৰ মাজত িযেবাৰৰ পািখ আৰু বাকিল নাই, েসই সকেলােৱই েতামােলাকৰ পেক্ষ
িঘণলগা
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13 আৰু পক্ষীেবাৰৰ মাজত এইেবাৰ েতামােলােক িঘণ কিৰবা আৰু এইেবাৰ নাখাবা, ঈগল, শগুণ, 14 মিটয়া িচলনী
আৰু সকেলা িবধৰ ৰঙা িচলনী; 15 আৰু সকেলা িবধৰ কাউৰী, 16 বগা েফচঁা, লক্ষী েফচঁা, গঙ্গা-িচলনী আৰু সকেলা
িবধৰ েশন

17 েতামােলােক এইেবাৰেকা িঘণ কিৰবা, েযেন - েফঁচা, মাছেৰাকা আৰু হুদু, 18 দীঘল িডঙীয়া হঁাহ, েঢঁাৰা কাউৰী
আৰু সৰু শগুণ, 19 বৰেটােকালা, সকেলা িবধৰ বগলী, েগাবৰ েখঁােচাৰা আৰু বাদুলী

20 চািৰ েঠেঙেৰ উিৰ ফুৰা সকেলা পািখ থকা জন্তু েতামােলাকৰ পেক্ষ িঘণলগা 21 তথািপ পািখ থকা উিৰ ফুৰা চািৰ
েঠেঙেৰ ফুৰা জন্তুৰ মাজত, মািটত ভৰ িদ জাপ মািৰবৰ বােব িযেবাৰৰ চািৰ ভিৰৰ ওপৰত দুটা েঠং থােক, েসইেবাৰ খাব
পািৰবা 22আৰু সকেলা িবধৰ কাকতী ফিৰং, সকেলা িবধৰ খগা ফিৰং, সকেলা িবধৰ উই-িচিৰঙা আৰু সকেলা িবধৰ
তামুলী ফিৰং, এই সকেলােক েতামােলােক খাব পািৰবা 23 িকন্তু উিৰ ফুৰা সকেলা চািৰ েঠঙীয়া জন্তু েতামােলাকৰ
পেক্ষ িঘণ লগা

24 েতামােলাক এই জন্তুেবাৰৰ দ্বাৰাই সিন্ধয়াৈলেক অশুিচ ৈহ পিৰবা, যিদ েকােনােৱ এইেবাৰৰ শৱেবােৰা স্পশর্ কেৰ,
েতেৱঁা অশুিচ হ’ব 25 আৰু িযেকােনােৱ েসইেবাৰৰ শৱ ৈল যাব, িস িনজ কােপাৰ ধুব আৰু সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ
থািকব

26 িযেবাৰ জন্তুৰ খুৰা দুফাল হেলও সমু্পণর্ৰূেপ দুফাল নহয় আৰু িয জন্তুেৱ ঘঁাহ নাপাগুেল, েসইেবাৰ েতামােলাকৰ
পেক্ষ অশুিচ িযেকােনােৱ েসইেবাৰৰ শৱ চুব, েতওঁ অশুিচ হ’ব 27 আৰু চািৰ েঠেঙেৰ ফুৰা সকেলা জন্তুৰ মাজত
িযেবাৰ ভিৰৰ তলুৱােৰ েখাজ কােঢ়, েসইেবাৰ েতামােলাকৰ পেক্ষ অশুিচ িযেকােনােৱ েসইেবাৰৰ শৱ চুব, েতওঁ
সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 28আৰু িযেকােনােৱ েসইেবাৰৰ শৱ ৈল যাব, িস িনজ বস্ত্র ধুব আৰু সন্ধয্াৈলেক অশুিচ
ৈহ থািকব েসইেবােৰই েতামােলাকৰ পেক্ষ অশুিচ

29 মািটত বগাই ফুৰা সকেলা িবধৰ উৰগ জন্তুৰ মাজত এইেবাৰ েতামােলাকৰ পেক্ষ অশুিচ; েনউল, এনু্দৰ, 30সকেলা
িবধৰ গঁুই েজঠী, নাইিপয়া, েতজিপয়া, েসাণগঁুই, আৰু মিটয়া গঁুই

31 বগাই ফুৰা জন্তুৰ জন্তুেবাৰৰ িভতৰত এইেবাৰ েতামােলাকৰ পেক্ষ অশুিচ; েসইেবাৰ মিৰেল, িয েকােনােৱ
েসইেবাৰৰ শৱ চুব, েতওঁ সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 32 আৰু েসইেবাৰৰ মাজৰ েকােনা শৱ িয বস্তুৰ ওপৰত
পিৰব, িসও অশুিচ হ’ব; কাঠৰ পাত্র বা বস্ত্র বা ছাল বা েমানা, িযেকােনা কামত লগা বস্তুেৱই হওক, তাক পানীত
জুবুিৰয়াব লািগব আৰু সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব আৰু েতিতয়ােহ শুিচ হ’ব 33আৰু েকােনা মািটৰ পাত্রৰ িভতৰত
েসইেবাৰৰ শৱ পিৰেল, তাৰ িভতৰত থকা সকেলা বস্তু অশুিচ হ’ব আৰু েতামােলােক তাক ভািঙ েপলাবা

34 তাৰ িভতৰত থকা পানী িদ িসেজাৱা সকেলা েখাৱা বস্তু অশুিচ হ’ব আৰু েতেনকুৱা সকেলা পাত্রত থকা সকেলা
প্রকাৰ েপয় দ্রবয্ অশুিচ হ’ব 35 আৰু এনু্দেৰই হওঁক বা চুলাই হওঁক, িযেকােনা বস্তুৰ ওপৰত েসইেবাৰৰ শৱ পিৰব,
েসেয় অশুিচ হ’ব; তাক ভািঙ েপলাব লািগব; েসইেবাৰ অশুিচ, েতামােলাকৰ পেক্ষ েসইেবাৰ অশুিচ ৈহ থািকব

36 তথািপ ভুমুক বা িয নাদত অেনক পানী জমা ৈহ থােক, েসেয় শুিচ হব; িকন্তু িয জেন েসইেবাৰৰ মৰা শৱ চুব,
েতওঁ অশুিচ হ’ব 37আৰু েসইেবাৰৰ শৱ যিদ েকােনা ববলগীয়া গুিটত পেৰ, েতেন্ত েসেয় শুিচ ৈহ থািকব 38 িকন্তু
গুিটৰ ওপৰত পানী িদেল, যিদ েসইেবাৰৰ শৱ তাৰ ওপৰত পেৰ, েতেন্ত েসেয় েতামােলাকৰ পেক্ষ অশুিচ

39 েতামােলােক খাব পৰা পশুৰ মাজত েকােনা পশু মিৰেল, িযেকােনােৱ তাৰ শৱ চুব, িস সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ
থািকব 40 আৰু িযেকােনােৱ তাৰ মাংস খাব, িস িনজৰ কােপাৰ ধুব আৰু সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব আৰু িয
েকােনােৱ তাৰ শৱ ৈল যাব েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুব আৰু সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব

41আৰু মািটত বগাই ফুৰা প্রেতয্ক উৰগ জন্তু িঘণ লগা; তাক খাব নালােগ 42 মািটত বগাই ফুৰা িযেকােনা জীৱজন্তু
েপেটেৰ যায় বা চািৰ েঠেঙেৰ যায় বা িযেবাৰৰ অিধক ভিৰ থােক, েসইেবাৰ েতামােলােক নাখাবা; িকয়েনা েসইেবাৰ
িঘণ লগা

43 েসই সকেলা বগাই ফুৰা উৰগ আিদ জন্তুেবাৰৰ দ্বাৰাই েতামােলােক িনজক অশুিচ নকিৰবা আৰু অশুিচ হবৈল
েসইেবাৰৰ দ্বাৰাই িনজেক অশুিচ নকিৰবা 44কাৰণ মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা; এই েহতুেক েতামােলােক িনজেক
পিবত্র কিৰ পিবত্র েহাৱা, িকয়েনা মই পিবত্র; েতামােলােক মািটৰ ওপৰত বগাই ফুৰা ভূ-চৰ জন্তুেবাৰৰ দ্বাৰাই িনজেক
অশুিচ নকিৰবা 45 িকয়েনা, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ হ’বৈল েতামােলাকক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই অনা িযেহাৱা মই; এই
েহতুেক েতামােলাক পিবত্র েহাৱা, কাৰণ মই পিবত্র

46 শুিচ অশুিচ বস্তুৰ আৰু খাব পৰা, খাব েনাৱাৰা জন্তু, প্রেভদ জন্মাবৰ বােব, 47 পশু, পক্ষী; জলচৰ আৰু বগাই
ফুৰা উৰগ আিদ প্রাণীেবাৰৰ িবষেয় এই িনয়ম’ ”
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12 অধয্ায়
প্রসৱকাৰীনী শুিচ েহাৱাৰ িনয়ম

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক েকাৱা েবােল, ‘েকােনা এগৰাকী মিহলাই প্রসৱ
কিৰেল, যিদ তাইৰ ল’ৰা হয়, েতিতয়া তাই সাতিদন অশুিচ ৈহ থািকব; তাইৰ মােহকীয়া অেশৗচৰ কালৰ দেৰই অশুিচতাৰ
দেৰই তাই অশুিচ ৈহ থািকব 3 পাছত অষ্টম িদনা ল’ৰািটৰ িলঙ্গাগ্র-চমর্ েছদন কৰা হ’ব

4আৰু েসই মিহলা গৰাকীৰ ৰক্তস্রাৱৰ পৰা শুিচ হ’বৰ অেথর্ তাই েতিত্রশ িদন ৰিখব লািগব; ৰক্তস্রাৱৰ অৱস্থাৰ পৰা
শুিচ েনােহাৱাৈল তাই েকােনা পিবত্র বস্তু নুচুব আৰু ধমর্ধামত েনােসামাব 5 যিদ তাইৰ েছাৱালী হয়, েতিতয়া তাইৰ
মােহকীয়া অেশৗচৰ কালৰ দেৰ দুসপ্তাহ অশুিচ ৈহ থািকব; আৰু ৰক্তস্রাৱৰ পৰা শুিচ হ’বৰ কাৰেণ তাইক ছয়ষষ্টি িদন
ৰিখব লািগব

6 পাছত েযিতয়া তাইৰ ৰক্তস্রাৱৰ পৰা শুিচ েহাৱা িদনেবাৰ পুৰ হ’ব, েতিতয়া তাইৰ ল’ৰা বা েছাৱালীৰ অেথর্ তাই
েহাম-বিলৰ এটা এবছৰীয়া েমৰ-ছাগ েপাৱািল, আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা পাৰ েপাৱািল বা এটা কেপৗ সাক্ষাৎ
কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ-মুখৈল পুেৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব

7 েতিতয়া পুেৰািহত জেন িযেহাৱাৰ সনু্মখত তাক উৎসগর্ কিৰ, েসই মিহলা গৰাকীক প্রায়িচত্ত কিৰব; েতিতয়া তাই
িনজ ৰক্তস্রাৱৰ পৰা শুিচ হ’ব ল’ৰা বা েছাৱালী প্রসৱ কৰা মিহলাসকলৰ কাৰেণ এই িনয়ম 8 যিদ তাই েমৰ-ছাগ
েপাৱািল আিনবৈল অসমথর্ হয়, েতিতয়া তাই দুটা কেপৗ বা দুটা পাৰ েপাৱািল ৈল, তাৰ এটা েহামৰ অেথর্, আনেটা
পাপাথর্ক বিলৰ অেথর্ িদব, আৰু পুেৰািহেত তাইক প্রায়িচত্ত কিৰব; েতিতয়া তাই শুিচ হ’ব’ ”

13 অধয্ায়
কুষ্ঠ েৰাগৰ িবষয়

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল, 2 “যিদ েকােনা এজন েলাকৰ গাৰ ছাল উখিহ উেঠ, বা েচােকাৰা
বািন্ধ উেঠ, বা িজিলকা দাগ হয়, আৰু েসেয় যিদ গাৰ ছালত কুষ্ঠেৰাগৰ ঘা ৈহ যায়, েতিতয়া েতওঁক হােৰাণ পুেৰািহত
বা েতওঁৰ পুত্র পুেৰািহতসকলৰ মাজৰ এজনৰ ওচৰৈল অনা হ’ব

3 েতিতয়া পুেৰািহত জেন েতওঁৰ গাৰ ছালত থকা েসই ঘােটা চাব; যিদ েসই ঘাৰ েনাম বগা ৈহ উেঠ, আৰু ঘা যিদ
গাৰ ছালতৈক দ েযন েবাধ হয়, েতিতয়া েসই ঘা কুষ্ঠেৰাগৰ ঘা; েতওঁৰ েসই ঘা েচাৱাৰ পাছত পুেৰািহেত েতওঁক অশুিচ
বুিল জনাব 4আৰু যিদ েতওঁৰ েসই িজিলকা দাগ ঘাৰ ছালত বগা হয়, িকন্তু ছালতৈক দ েযন েবাধ নহয়, আৰু েতওঁৰ
ঘাৰ েনাম বগা ৈহ েযাৱা নাই, েতিতয়া েসই ঘা েহাৱা েলাক জনক পুেৰািহেত সাতিদন আতৰ কিৰ ৰািখব

5 পাছত সপ্তম িদনা পুেৰািহত জেন েসই ঘা েহাৱা েলাকজনক চাই যিদ েতওঁৰ দৃষ্টিত ঘা েসই এেকদেৰ থােক বা ছালত
বয্ািপ েযাৱা নাই, েতিতয়া পুেৰািহত জেন েতওঁক আেকৗ সাত িদনৈল আতৰত ৰািখব 6আৰু সপ্তমিদনা পুেৰািহত জেন
েতওঁক আেকৗ চাব; েতিতয়া যিদ েসই ঘা শুকাবৈল ধেৰ, আৰু ছালত যিদ িবয়িপ েযাৱা েনেদেখ, েতিতয়া পুেৰািহেত
েতওঁক শুিচ বুিল জনাব; েসেয় েকৱল েচােকাৰা বন্ধা ঘা েহ; পাছত েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুই শুিচ হ’ব

7 িকন্তু েতওঁৰ শুিচৰ অেথর্ িনজেক পুেৰািহতক েদখুউৱাৰ পাছত যিদ েসই েচােকাৰা বন্ধা ঘা ছালত িবয়িপ যায়,
েতিতয়া েতওঁ পুনৰায় িনজেক পুেৰািহতক েদখুৱাব লািগব 8 েতিতয়া পুেৰািহেত েসই ঘা চাই যিদ েতওঁৰ েচােকাৰা বন্ধা
ঘা ছালত িবয়িপ েযাৱা েদেখ, েতিতয়া েতওঁ েলাকজনক অশুিচ বুিল জনাব; েসেয় কুষ্ঠেৰাগ

9 েকােনা এজন েলাকৰ কুষ্ঠেৰাগৰ ঘা হ’েল, েতওঁক পুেৰািহতৰ ওচৰৈল অনা হ’ব 10 েতিতয়া পুেৰািহেত েতওঁক
চাব; যিদ েতওঁৰ ছালত বগা ধৰণৰ েটমুনা বােন্ধ, আৰু তাৰ দ্বাৰাই তাৰ েনাম বগা ৈহ উেঠ, আৰু েসই েটমুনাত েকঁচা
মঙহ থােক, 11 েতিতয়া েতওঁৰ গাৰ ছালত েসেয় পুৰিণ কুষ্ঠেৰাগ; তােত পুেৰািহেত েতওঁক অশুিচ বুিল জনাব; েতওঁ
েসই েলাকজনক আতৰত নাৰািখব, িকয়েনা েতওঁ আগেৰ পৰা অশুিচ

12 যিদ ছালৰ সকেলােত েসই কুষ্ঠেৰাগ বয্ািপ যায়, আৰু পুেৰািহতৰ িযমানৈলেক চকু পেৰ, িসমানৈলেক েসই ঘা
থকা েলাকজনৰ মূৰৰ পৰা ভিৰৈলেক েগােটই ছাল কুষ্ঠেৰােগেৰ ঢােক, 13 েতিতয়া েতওঁৰ েগােটই গা কুষ্ঠেৰােগেৰ
ঢকা েদিখ, পুেৰািহেত েসই ঘা থকা েলাকজনক শুিচ বুিল ক’ব; েতওঁৰ েগােটই গা বগা েহাৱাত েতওঁ শুিচ 14 িকন্তু
েযিতয়া েসই ঘাত েকঁচা মঙহ েদখা যায়, েতিতয়া েতওঁ অশুিচ হ’ব

15 েতিতয়া পুেৰািহেত েসই েকঁচা মঙহ েদিখ, েতওঁক অশুিচ বুিল ক’ব, িকয়েনা েসই েকঁচা মঙহ অশুিচ; েসেয়
কুষ্ঠেৰাগ 16 আৰু েসই েকঁচা মঙহ যিদ পুনৰায় বগা ৈহ যায়, েতিতয়া েতওঁ পুেৰািহতৰ ওচৰৈল যাব 17 েতিতয়া



েলবীয়া পুস্তক 13 অধয্ায়:18 120 েলবীয়া পুস্তক 13 অধয্ায়:46

পুেৰািহেত েসই েলাকজনৰ বগা ৈহ উঠা ঘােটা চাব, আৰু যিদ েসই ঘা বগা েহাৱা েদেখ, েতিতয়া পুেৰািহেত েসই ঘা
থকা েলাকজনক শুিচ বুিল ক’ব

18 আৰু গাৰ ছালত েফঁােহাৰা ৈহ ভাল েহাৱাৰ পাছত, 19 যিদ েসই েফঁােহাৰাৰ ঠাইত বগা বৰণৰ েটমুনা বােন্ধ, বা
বগা আৰু অলপ ৰঙা বৰণৰ িজিলকা দাগ হয়, েতিতয়া তাক পুেৰািহতক েদখুউৱা হ’ব 20 েতিতয়া পুেৰািহেত তাক
চাব; যিদ েসেয় ছালতৈক দ েযন েবাধ হয়, আৰু তাৰ েনাম বগা ৈহ গ’ল, েতিতয়া পুেৰািহেত েতওঁক অশুিচ বুিল ক’ব;
েসেয় েফঁােহাৰাত ওেলাৱা কুষ্ঠেৰাগৰ ঘা

21 িকন্তু পুেৰািহেত তাক চাই যিদ বগা েনাম েনেদেখ, আৰু েসেয় ছালতৈক দ নহয়, িকন্তু শুকাই ৈগেছ, েতিতয়া
পুেৰািহেত েতওঁক সাত িদন আতৰত ৰািখব 22 পাছত েসেয় যিদ ছালত িবয়িপ যায়, েতেন্ত পুেৰািহেত েতওঁক অশুিচ
বুিল ক’ব; েসেয় কুষ্ঠ েৰাগৰ ঘা 23 িকন্তু যিদ েসই িজিলকা দাগ িনজ ঠাইেত থােক, আৰু িবয়িপ নাযায়, েতেন্ত েসেয়
েফঁােহাৰাৰ দাগ মাত্র; আৰু পুেৰািহেত েতওঁক শুিচ বুিল ক’ব

24 যিদ গাৰ ছালত েপাৰা দাগ হয়, আৰু েসই দাগৰ নতুন ছালৰ ৰঙচুৱা বগা বা শুদ্ধ বগা বা িজিলকা দাগ হয়,
25 েতেন্ত পুেৰািহেত তাক চাব; যিদ িজিলকা দাগত থকা েনাম বগা ৈহ গ’ল, আৰু আন ছালতৈক দ েযন েদখা যায়,
েতিতয়া েসেয় জুইেয় েপাৰা দাগত ওেলাৱা কুষ্ঠ েৰাগ; পুেৰািহেত তাক অশুিচ বুিল ক’ব, িকয়েনা েসেয় কুষ্ঠ েৰাগৰ
ঘা

26 িকন্তু যিদ পুেৰািহেত চাই িজিলকা দাগত বগা েনাম েনেদেখ, আৰু েসই দাগ ছালতৈক দ নহয়, িকন্তু শুকাই গ’ল,
েতিতয়া পুেৰািহেত েতওঁক সাত িদন আতৰত ৰািখব 27 পাছত সপ্তম িদনা পুেৰািহেত েতওঁক চাব; েতিতয়া যিদ ছালত
েসেয় িবয়িপ যায়, েতেন্ত পুেৰািহেত েতওঁক অশুিচ বুিল ক’ব; েসেয় কুষ্ঠ েৰাগৰ ঘা 28 আৰু যিদ েসই িজিলকা দাগ
িনজ ঠাইেত থােক, আৰু ছালত বয্ািপ নাযায়, িকন্তু শুকাই যায়, েতেন্ত েসেয় েপাৰা ঠাইত উঠা েটমুনা মােথান; আৰু
পুেৰািহেত েতওঁক শুিচ বুিল ক’ব, িকয়েনা েসেয় জুইেয় েপাৰা ঘাৰ দাগেহ মােথান

29 েকােনা পুৰুষ বা স্ত্রীৰ মূৰত বা থঁুতিৰৰ তলত ঘা হ’েল, 30 পুেৰািহেত েসই ঘা চাব; েসেয় যিদ ছালতৈক দ েযন
েবাধ হয়, আৰু তাত হালধীয়া িমিহ েনাম থােক েতেন্ত পুেৰািহেত েতওঁক অশুিচ বুিল ক’ব; েসেয় খজুৱা েৰাগ; মূৰৰ
চুিল বা দািড় সৰা কুষ্ঠ েৰাগ

31 আৰু পুেৰািহেত েসই খজুৱা চুিল বা দািড় সৰা েৰাগৰ ঘা চােল, যিদ েসেয় ছালতৈক দ েযন েবাধ নহয়, আৰু
তাত ক’লা েনাম নাথােক, েতেন্ত পুেৰািহেত েসই চুিল িক দািড় সৰা েৰাগ থকা েলাকজনক সাতিদন আতৰ কিৰ ৰািখব

32 পাছত পুেৰািহেত সপ্তম িদনা েসই ঘা চাব; যিদ েসই ঘা িবয়িপ েযাৱা নাই, আৰু তাত হালধীয়া েনাম নাই, আৰু
ছালতৈক ঘাৰ ছাল দ েযন েবাধ নহয়, 33 েতেন্ত েসই ঘাৰ কাষৰ চিৰওফােল থকা চুিল খুৰুউৱা হ’ব, িকন্তু ঘা থকা
ঠাইেডাখৰ নুখুৰাব; েতিতয়া পুেৰািহেত েসই খজুৱা ঘা থকা েলাকজনক আৰু সাতিদন আতৰ কিৰ ৰািখব

34 পাছত সপ্তমিদনা পুেৰািহেত েসই ঘা চাব; তােত, যিদ েসই ঘা ছালত বয্ািপ েযাৱা নাই, আৰু ছালতৈক দ েযন
েবাধ নহয়, েতেন্ত পুেৰািহেত েতওঁক শুিচ বুিল ক’ব; পাছত েসই েলাকজেন িনজ বস্ত্র ধুই শুিচ হ’ব

35 িকন্তু পুেৰািহেত শুিচ কেৰঁাৱাৰ পাছত, যিদ েতওঁৰ ছালত েসই ঘা বয্ািপ যায়, 36 েতেন্ত পুেৰািহেত েতওঁক পুনৰায়
চাব; যিদ েতওঁৰ ছালত েসই ঘা বয্ািপ েযাৱা েদেখ, েতেন্ত পুেৰািহেত হালধীয়া েনাম িনিবচািৰব; েসই েলাকজন অশুিচ
37 িকন্তু েতওঁৰ দৃষ্টিত যিদ েসই ঘা এেকদেৰ থােক, আৰু তাৰ মাজত ক’লা েনাম গেজ, েতেন্ত েসই েৰাগ ভাল হ’ল;
েতওঁ শুিচ; আৰু পুেৰািহেত েতওঁক শুিচ বুিল ক’ব

38আৰু যিদ েকােনা পুৰুষ বা স্ত্রীৰ গাৰ ছালত ঠােয় ঠােয় বগা দাগ হয়, 39 েতেন্ত পুেৰািহেত েসই েলাকজনক চাব;
যিদ েতওঁৰ ছালত েহাৱা িজিলকা দাগেবাৰ েগাম বৰণীয়া বগা হয়, েতেন্ত েসেয় ছালত উৎপন্ন েহাৱা এিবধ েফঁাহা; আৰু
েতওঁ শুিচ

40 আৰু যিদ েকােনা মানুহৰ মূৰৰ চুিল সিৰ যায়, েতেন্ত েতওঁ টকলা মূৰা; িকন্তু েতওঁ শুিচ 41 আৰু যিদ েতওঁৰ
মূৰৰ আগফালৰ চুিল সিৰ যায় আৰু টপা; েতেৱঁা শুিচ

42 িকন্তু যিদ েতওঁৰ টকলা বা টপা মূৰত ৰঙচীয়া বগা ঘা হয়, েতেন্ত েসেয় তাৰ টকলা মূৰত বা টপা মূৰত েহাৱা কুষ্ঠ
েৰাগ 43 েতিতয়া পুেৰািহেত েতওঁক চাব; যিদ গাৰ ছালত েহাৱা কুষ্ঠ েৰাগৰ দেৰ েতওঁৰ টকলা বা টপা মূৰত েসই ঘা
দমলা ৰঙচীয়া বগা হয়, 44 েতেন্ত েতওঁ কুষ্ঠ েৰাগী আৰু অশুিচ; অৱেশয্ পুেৰািহেত েতওঁক অশুিচ বুিল ক’ব; তাৰ
কুষ্ঠেৰাগৰ ঘা েতওঁৰ মূৰেত আেছ

45 িয কুষ্ঠেৰাগীৰ গাত কুষ্ঠেৰাগৰ ঘা থােক, েতওঁ ফলা বস্ত্র িপিন্ধব, আৰু েতওঁৰ মূৰৰ চুিল মুকিলৈক ৰখা হ’ব,
আৰু েতওঁ িনজৰ ওপৰ ওঁঠ ঢািকব, আৰু ‘অশুিচ, অশুিচ,’ বুিল িচঞিৰব 46 িযমান িদন েতওঁৰ গাত েসই কুষ্ঠেৰাগ
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ঘা থািকব, িসমান িদন েতওঁ অশুিচ ৈহ থািকব; েতওঁ অশুিচ েহাৱাত আৰু েতওঁৰ েসই েৰাগ েযন বয্ািপ নাযায় েসই
কাৰেণ েতওঁ অকেল থািকব; েতওঁৰ থকা ঠাই ছাউিনৰ বািহৰত হ’ব

47 আৰু েনামৰ িক শণ সুতাৰ এটা বস্ত্রত, কুষ্ঠেৰাগৰ েকােনা দাগ থািকেল 48 বা শণৰ িক েনামৰ দীঘ সুতা বা বাণী
সুতাত, বা েকােনা ছালত, িক ছােলেৰ সজা 49 েকােনা বস্ত্রত, বস্ত্র বা ছালত, বা দীঘ সুতাত বা বাণী সুতাত, বা ছালৰ
েকােনা বস্ত্রত থকা েসই দাগ যিদ অলপ েকঁচা বৰণীয়া বা ৰঙচুৱা হয়, েতেন্ত েসেয় কুষ্ঠেৰাগ দাগ, তাক পুেৰািহতক
েদখুউৱা যাব

50 পাছত পুেৰািহেত েসই দাগ চাই, দাগ থকা বস্তুেটা সাতিদন আতৰ কিৰ ৰািখব 51 পাছত সপ্তমিদনা পুেৰািহেত
েসই দাগ চাই যিদ কােপাৰত, বা দীঘ সুতা িক বাণী সুতাত, বা েকােনা কামৰ কাৰেণ বয্ৱহাৰ কৰা ছালত েসই দাগ বয্ািপ
েযাৱা েদেখ, েতেন্ত েসই দাগ সংহাৰক কুষ্ঠেৰাগৰ দাগ; েসেয় অশুিচ বস্তু 52 এই কাৰেণ িয বস্ত্রত, বা েনামৰ িয
শণ বা িয দীঘ সুতাত বা বাণী সুতাত, বা ছােলেৰ সজা িয বস্ত্রত েসই দাগ হয়, তাক পুিৰ ভস্ম কিৰব; িকয়েনা েসেয়
সংহাৰক কুষ্ঠ; তাক সমূ্পণর্ৰূেপ জুইত পুিৰ ভস্ম কৰা হ’ব

53 িকন্তু পুেৰািহেত চাই যিদ েসই দাগ কােপাৰত, বা দীঘ সুতাত িক বাণী সুতাত, বা ছালৰ েকােনা বস্ত্রত েসই দাগ
বয্ািপ েযাৱা েনেদেখ, 54 েতিতয়া পুেৰািহেত েসই দাগ থকা বস্তুেটা ধুবৈল আজ্ঞা িদব; পাছত আৰু সাতিদন েসই বস্তুেটা
আতৰত ৰািখব 55 েসই দাগ থকা বস্তু েধাৱাৰ পাছত পুেৰািহেত েসই দাগ চাব; আৰু েসই দাগ বয্ািপ নগেলও যিদ
আন বৰণ ধৰা নাই, েতেন্ত েসেয় অশুিচ; িয ঠাইেত েসই দােগ বস্তুেটাক অশুিচ নকৰক, তুিম তাক জুইত পুিৰ ভস্ম
কিৰবা

56 িকন্তু েধাৱাৰ পাছত পুেৰািহেত চাই যিদ েসই দাগ েগামা েদেখ, েতেন্ত েতওঁ েসই বস্ত্রৰ পৰা, বা ছালৰ পৰা, বা
দীঘ সুতা বা বাণী সুতাৰ পৰা তাক িচিঙ েপলাব 57 তথািপও যিদ েসই বস্ত্রত, বা দীঘ সুতা িক বাণী সুতাত, বা ছােলেৰ
সজা েকােনা বস্ত্রত তাক পুনৰাই েদখা যায়, েতেন্ত েসেয় বয্ািপ েযাৱা কুষ্ঠ; েসই দাগ থকা িযেয় বস্তু তুিম তাক জুইত
পুিৰ ভস্ম কিৰবা 58আৰু েধাৱাৰ পাছত েসই দাগ বস্ত্রৰ পৰা বা দীঘ সুতা িক বাণী সুতাৰ পৰা, বা ছালৰ েকােনা বস্তুৰ
পৰা এৰাই, েতেন্ত িদ্বতীয়বাৰ তাক েধাৱা হ’ব; েতিতয়া েসেয় শুিচ হব

59 েনামৰ বা শণ সুতাৰ বস্ত্রত, বা দীঘ সুতা িক বাণী সুতাত বা ছালৰ েকােনা বস্তুত েহাৱা কুষ্ঠ েৰাগৰ দাগৰ িবষেয়
শুিচ অশুিচ বুিল েকাৱা িনয়ম এই ”

14 অধয্ায়
1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “কুষ্ঠেৰাগী েলাক জন সুস্থ েহাৱাৰ িদনা েতওঁৰ শুিচ েহাৱা িনয়ম এই; েতওঁক

পুেৰািহতৰ ওচৰৈল অনা হ’ব
3 েতিতয়া পুেৰািহেত ছাউিনৰ বািহৰৈল ওলাই ৈগ েসই কুষ্ঠেৰাগী জনৰ কুষ্ঠেৰাগ যিদ সুস্থ ৈহেছ, েতেনহেল েসই

িবষেয় েতওঁ লক্ষয্ কিৰব 4 েতিতয়া পুেৰািহেত েসই শুিচ কিৰব লগা েলাকজনৰ কাৰেণ দুটা জীয়া শুিচ চৰাই, এেডাখৰ
এৰচ কাঠ, অলপ ৰঙা েনাম, আৰু এেকাচা এেচাব বন, এই সকেলােক লবৈল আজ্ঞা িদব 5 আৰু পুেৰািহত জেন
েতওঁক মািটৰ পাত্রত েথাৱা িনমর্ল পানীৰ ওপৰত েসই দুটা চৰাইৰ এটাক কািটবৈল আজ্ঞা কিৰব

6 তাৰ পাছত েতওঁ জীয়া চৰাইেটা, এৰচ কাঠেডাখৰ আৰু এেচাব বন েকাচা, এই সকেলােক ৈল েসই িনমর্ল পানীৰ
ওপৰত কটা চৰাইেটাৰ েতজত জীয়া চৰাইেটােৰ ৈসেত জুবুিৰয়াই িদব 7 েতিতয়া কুষ্ঠ েৰাগৰ পৰা শুিচ হ’বলগীয়া
েলাক জনৰ ওপৰত সাতবাৰ এই পানী ছিটয়াব, আৰু েতওঁক শুিচ বুিল েঘাষণা কিৰব তাৰ পাছত পুেৰািহত জেন
জীয়া চৰাইেটা মুকিল পথাৰত উৰুৱাই িদব

8 আৰু েসই শুিচ হ’বলগীয়া েলাক জেন িনজ বস্ত্র ধুই, চুিল দািড় আিদ গাৰ আটাই েনাম খুৰাই পানীত গা ধুব আৰু
তাৰ পাছত েতওঁ শুিচ হ’ব এই েবাৰ কৰাৰ পাছত েতওঁ ছাউিনত েসামাব, িকন্তু েতওঁ সাত িদন িনজ তমু্বৰ বািহৰত
থািকব লািগব 9 পাছত সপ্তম িদনা েতওঁ িনজ মূৰৰ চুিল, দািড়, েচলাউিৰ আিদ েগােটই গাৰ েনাম খুৰাব, আৰু িনজ
বস্ত্র ধুই, িনেজও পানীত গা ধুব; েতিতয়া েতওঁ শুিচ হ’ব

10 অষ্টম িদনা েতওঁ দুটা নঘূণ মতা েমৰ-ছাগ েপাৱািল, এজনী এবছৰীয়া িনঘূণ েচঁউৰী েমৰ-ছাগ েপাৱািল, ভক্ষয্
ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা আটা গুিড় ঐফাৰ দহ ভাগৰ িতিনভাগ*, আৰু এক “েলাগ†” েতল ল’ব 11 তাৰ পাছত
শুিচ কেৰঁাতা পুেৰািহত জেন, েসই শুিচ হ’বলগীয়া েলাক জনক আৰু েসই বস্তুেবাৰ ৈল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰৰ
ওচৰত িযেহাৱাৰ সনু্মখত ৰািখব
* 14 অধয্ায়:10 িতিন িকেলাগ্রাম † 14 অধয্ায়:10 ইব্রীসকলৰ পনীয়া দ্রবয্ েজাখা মাপ প্রায় 330 গ্রাম
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12 পাছত পুেৰািহত জেন েসই েমৰ-ছাগ েপাৱািল দুটাৰ এটা েপাৱািল, েসই এক “েলাগ” েতেলেৰ ৈসেত েদাষাথর্ক
বিল স্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰব, আৰু েদালনীয় ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েসইেবাৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত তুিল িদব 13 আৰু িয ঠাইত
পাপাথর্ক বিল আৰু েহাম-বিল কটা যায়, পিবত্র স্থানৰ েসই ঠাইেত েসই েমৰ-ছাগৰ েপাৱািলেটা কািটব লািগব, িকয়েনা
েসই েদাষাথর্ক বিল পুেৰািহতৰ ভাগ, আৰু েসেয় অিত পিবত্র

14 পুেৰািহেত েসই েদাষাথর্ক বিলৰ িকছু েতজ ৈল, েসই শুিচ হবলগীয়া মানুহেটাৰ েসঁা কাণৰ মুৰত, েসঁা হাতৰ বুঢ়া
আঙুিলত আৰু েসঁা ভিৰৰ বুঢ়া আঙুিলত লগাই িদব 15 তাৰ পাছত পুেৰািহেত েসই “েলাগ” েতলৰ িকছু ৈল িনজৰ
বাওঁহাতৰ তলুৱাত ঢািলব; 16 আৰু েসই বাওঁ হাতৰ তলুৱাত থকা েতলত িনজ েসঁাহাতৰ আঙুিল জুবুিৰয়াই, আঙুিলেৰ
েসই েতলৰ পৰা অলপ অলপৈক িযেহাৱাৰ সনু্মখত সাতবাৰ ছিটয়াব

17 পুেৰািহেত িনজৰ হাতৰ তলুৱাত থকা অৱিশষ্ট েতলৰ িকছু ৈল, শুিচ হ’বলগীয়া েলাক জনৰ েসঁা কাণৰ মূৰত, েসঁা
হাতৰ বুঢ়া আঙুিলত আৰু েসঁা ভিৰৰ বুঢ়া আঙুিলত পুেবর্ িদয়া েদাষাথর্ক বিলৰ েতজৰ ওপৰত লগাই িদব 18 পুেৰািহেত
িনজৰ হাতৰ তলুৱাত থকা অৱিশষ্ট েতল িখিন েসই শুিচ হ’বলগীয়া েলাক জনৰ মূৰত িদব, আৰু পুেৰািহেত িযেহাৱাৰ
সনু্মখত েতওঁক প্রায়িচত্ত কিৰব

19 তাৰ পাছত পুেৰািহেত পাপাথর্ক বিলেটা উৎসগর্ কিৰব, আৰু েসই শুিচ হ’বলগীয়া েলাকজনৰ অেশৗচৰ কাৰেণ
েতওঁক প্রায়িচত্ত কিৰব; তাৰ পাছত েহামবিলেটা কািটব 20 েযিতয়া পুেৰািহেত েহামবিলেটা আৰু ভক্ষয্ ৈনেবদয্ িখিন
েবদীত উৎসগর্ কিৰব, েতিতয়া পুেৰািহেত েসই বয্িক্তক প্রায়িশ্চত্ত কিৰব আৰু েতওঁ েতিতয়া শুিচ হ’ব

21 িকন্তু যিদ েসই েলাক জন দিৰদ্র হয়, আৰু এই সকেলা বিল আিনবৈল েতওঁৰ সমথর্ নাথােক, েতিতয়া েতওঁ িনজৰ
কাৰেণ প্রায়িচত্ত কিৰবৈল েদালনীয় ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েদাষাথর্ক বিল স্বৰূেপ এটা মতা েমৰ-ছাগ েপাৱািল, ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ
অেথর্ েতল িমহেলাৱা আটাগুিড়ৰ ঐফাৰ দহভাগৰ এভাগ এক “েলাগ” েতল, 22আৰু িনজৰ সমথর্ অনুসােৰ দুটা কেপৗ
বা দুটা পাৰ েপাৱািল আিনব; তােৰ এটা পাপাথর্ক বিল আৰু আনেটা েহামবিল হ’ব 23 পাছত অষ্টম িদনা, েতওঁ িনজেক
শুিচ কিৰবৰ অেথর্ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ-মুখৈল িযেহাৱাৰ সনু্মখত পুেৰািহতৰ ওচৰৈল েসইেবাৰ আিনব

24 েতিতয়া পুেৰািহেত েদাষাথর্ক বিলৰ কাৰেণ েসই েমৰ-ছাগ েপাৱািলেটা আৰু েসই “েলাগ” েতল ৈল, িযেহাৱাৰ
সনু্মখত েদালনীয় ৈনেবদয্ৰ অেথর্ তুিল িদব 25 পাছত েতওঁ েসই েদাষাথর্ক বিলৰ েমৰ-ছাগ েপাৱািলেটা কািটব লািগব;
পুেৰািহেত েসই েদাষাথর্ক বিলৰ িকছু েতজ ৈল, শুিচ হ’বলগীয়া েলাকজনৰ েসঁা কাণৰ মূৰত, েসঁা হাতৰ বুঢ়া আঙুিলত
আৰু েসঁা ভিৰৰ বুঢ়া আঙুিলত লগাই িদব

26 তাৰ পাছত পুেৰািহেত েসই েতলৰ অলপ িনজৰ বাওঁ হাতৰ তলুৱাত বািকব, 27 আৰু পুেৰািহেত েসঁা আঙুিলেৰ
বাওঁ হাতৰ তলুৱাত থকা েসই েতল অলপ অলপৈক সাতবাৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত ছিটয়াব

28 আৰু পুেৰািহেত িনজৰ হাতৰ তলুৱাত থকা েতলৰ িকছু ৈল, শুিচ হ’ব লগীয়া েলাক জনৰ েসঁা কাণৰ মূৰত, েসঁা
হাতৰ বুঢ়া আঙুিলত আৰু েসঁা ভিৰৰ বুঢ়া আঙুিলত পুেবর্ িদয়া েসই েদাষাথর্ক বিলৰ েতজ থকা েসই এেক ঠাইেবাৰৰ
ওপৰত লগাই িদব 29আৰু শুিচ হ’বলগীয়া েলাক জনক িযেহাৱাৰ সনু্মখত প্রায়িচত্ত কিৰবৈল, পুেৰািহেত িনজৰ হাতত
থকা অৱিশষ্ট েতল িখিন েতওঁৰ মূৰত িদব

30 পাছত েসই েলাক জনৰ সমথর্ অনুসােৰ অনা েসই কেপৗ দুটাৰ বা পাৰ েপাৱিল দুটাৰ মাজৰ এটা উৎসগর্ কিৰব;
31অথর্াৎ েসই দুটাৰ এটা পাপাথর্ক বিল আনেটা েহাম-বিলস্বৰূেপ আৰু েসই ভক্ষয্ ৈনেবদয্িখিনেয় ৈসেত উৎসগর্ কিৰব
তাৰ পাছত পুেৰািহেত শুিচ হ’ব লগীয়া েলাক জনক িযেহাৱাৰ সনু্মখত প্রায়িচত্ত কিৰব 32 কুষ্ঠেৰাগৰ ঘা থকা িয েলাক
জেন িনজেক শুিচ কৰা সময়ত িনয়িমত বিলদান আিদ িদবৈল অসমথর্, তাৰ এই িনয়ম ”

33 পাছত িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল, 34 “মই িয েদশ অিধকাৰ অেথর্ েতামােলাকক িদম, েসই কনান
েদশত েতামােলােক েযিতয়া েসামাবা, েতামােলােক অিধকাৰ কৰা েসই েদশৰ েকােনা এটা ঘৰত যিদ মই কুষ্ঠেৰাগৰ দাগ
উৎপন্ন কেৰঁা, 35 েতিতয়া েসই ঘৰৰ গৰাকীেয় আিহ পুেৰািহতক জনাব েতওঁ এই বুিল ক’ব েয, ‘মই েমাৰ ঘৰত কুষ্ঠ
েৰাগৰ দাগ েযন েদিখেছঁা’

36 েতিতয়া ঘৰৰ সকেলা বস্তু েযন অশুিচ নহয় এই কাৰেণ, েসই দাগ চাবৈল পুেৰািহেত ঘৰ েসােমাৱাৰ পুেবর্ই ঘৰ
খালী কিৰবৈল েতওঁেলাকক আজ্ঞা কিৰব; তাৰ পাছত পুেৰািহেত ঘৰেটা চাবৈল েসামাব 37 েতওঁ েসই দাগৰ িবষেয়
চাব; যিদ েসই দাগ ঘৰৰ েদৱালত অলপ েকঁচা বৰণীয়া বা ৰঙচীয়া চকলা-চকলী হয় আৰু েদৱালতৈক দ েযন েবাধ হয়,
38আৰু যিদ সঁচাৈক েসই ঘৰত কুষ্ঠ েৰাগৰ দাগ আেছ, েতিতয়া পুেৰািহেত ঘৰৰ পৰা দুৱাৰ-মুখৈল ওলাই সাতিদন েসই
ঘৰ বন্ধ কিৰ ৰািখব



েলবীয়া পুস্তক 14 অধয্ায়:39 123 েলবীয়া পুস্তক 15 অধয্ায়:12

39 সপ্তমিদনা পুেৰািহেত পুনৰায় আিহ েসই ঘৰৰ েদৱালত েসই দাগ িবয়িপ েযাৱা িবষেয় চাব; 40আৰু এেন যিদ হয়,
েতেনহেল মানুেহ েযন েসই দাগ থকা িশলেবাৰ উিলয়াই নগৰৰ বািহৰত অশুিচ ঠাইত েপলাই িদেয়, পুেৰািহেত এেন
আজ্ঞা কিৰব

41 পাছত েসই ঘৰৰ িভতৰৰ চািৰওফালৰ েদৱাল েতওঁ েচঁাচাই েপেলাব লািগব, আৰু চঁুিচ েপেলাৱাৰ কৰালেবাৰ
েতওঁেলােক নগৰৰ বািহৰত েসই অশুিচ ঠাইত েপলাব লািগব 42 েতওঁেলােক আন িশল ৈল েসই িশলৰ ঠাইত বহুৱাব,
আৰু নতুন কৰাল ৈল পুনৰায় েসই ঘৰ িলিপব

43 এইদেৰ িশল উিলওৱা আৰু ঘৰ েচঁাচা আৰু িলপাৰ পাছত, যিদ পুনৰায় ঘৰত েসই দাগ ওলাই, 44 েতিতয়া
পুেৰািহেত আিহ চাব আৰু যিদ েসই ঘৰত দাগ বয্ািপ েযাৱা েদেখ, েতেনহেল েসই ঘৰত সংহাৰক কুষ্ঠ আেছ; আৰু
েসই ঘৰখন অশুিচ

45 েতিতয়া েসই ঘৰ ভািঙ েপেলাৱা হ’ব তাৰ িশল, কাঠ আৰু কৰাল আিদ সকেলােক নগৰৰ বািহৰৈল েসই অশুিচ
ঠাইৈল ৈল যাব 46 তদুপিৰ েসই ঘৰ বন্ধ থকাত যিদ েকােনা েলােক তাৰ িভতৰত েসামাব, েতওঁ সন্ধয্াৈলেক অশুিচ
ৈহ থািকব 47 আৰু িযেকােনা েলােক েসই ঘৰত শুব, েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুব আৰু িযেকােনা েলােক েসই ঘৰত আহাৰ
কিৰব, েতেৱঁা িনজ বস্ত্র ধুব লািগব

48 আৰু েসই ঘৰ িলপাৰ পাছত পুেৰািহেত েসামাই যিদ েসই দাগ বয্ািপ েনােযাৱা েদেখ, েতেন্ত পুেৰািহেত েসই ঘৰ
শুিচ বুিল ক’ব; িকয়েনা তাৰ কুষ্ঠ ভাল হ’ল

49 পাছত েতওঁ েসই ঘৰ শুিচ কিৰবৰ কাৰেণ দুটা চৰাই, এেডাখৰ এৰচ কাঠ, অলপ ৰঙা েনাম, আৰু এেকাচা
এেচাব বন ল’ব 50 মািটৰ পাত্রত েথাৱা িনমর্ল পানীৰ ওপৰত েতওঁ এটা চৰাই কািটব 51 েতওঁ েসই এৰচ কাঠেডাখৰ,
এেচাব বনেকাচা, ৰঙা েনামিখিন আৰু জীয়া চৰাইেটা এই সকেলােক ৈল, েসই কটা চৰাইৰ েতজত আৰু িনমর্ল পানীত
জুবুিৰয়াই সাতবাৰ ঘৰত ছিটয়াব

52 এইদেৰ েতওঁ চৰাইৰ েতজ, িনমর্ল পানী, জীয়া চৰাই, এৰচ কাঠ, এেচাব বন আৰু ৰঙা েনাম, এই সকেলােৰ
দ্বাৰাই েসই ঘৰ শুিচ কিৰব 53 িকন্তু েতওঁ নগৰৰ বািহৰত থকা মুকিল পথাৰত েসই জীয়া চৰাইেটা উৰুৱাই িদব; এইদেৰ
েতওঁ ঘৰ প্রায়িচত্ত কিৰব; তােত েসই ঘৰ শুিচ হ’ব

54 এেয় ছালৰ সকেলা প্রকাৰ কুষ্ঠ েৰাগৰ িচনৰ িনয়ম েযেন ছালত খজুৱিত ধৰা চুিল দািড় সৰা, 55 কােপাৰ আৰু
ঘৰত েহাৱা কুষ্ঠ, 56 ছাল উখিহ উঠা, েচােকাৰা বন্ধা, িজিলকা দাগ 57 এই সকেলা েকান সময়ত শুিচ আৰু েকান
সময়ত অশুিচ, েসই িবষেয় জেনাৱাই তাৰ অিভপ্রায়; এইেয় কুষ্ঠেৰাগ আৰু কুষ্ঠেৰাগৰ দাগৰ িনয়ম ”

15 অধয্ায়
নানা অেশৗচৰ পৰা শুিচ েহাৱাৰ িনয়ম

1 িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক েকাৱা কথািখিন এইদেৰ ক’েল, 2 “েতামােলােক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক এই
কথা েকাৱা, ‘েকােনা পুৰুষৰ শৰীৰৰ পৰা েকােনা ধৰণৰ ৈব থকা েসঁাচৰা েৰাগ হ’েল, েসই েৰাগৰ কাৰেণ েতওঁ অশুিচ
হ’ব 3 েসই েৰাগ থকাৰ বােব েতওঁ অশুিচ ৈহ থািকব েতওঁৰ শৰীৰৰ পৰা েসই েৰাগ ৈব থাকক বা বন্ধ হওঁক, তথািপ
েতওঁ অশুিচ

4 েসই েৰাগী েশাৱা প্রেতয্ক শযয্া অশুিচ আৰু েতওঁ বহা প্রেতয্ক আসেনা অশুিচ 5 িযজেন েতওঁৰ শযয্া চুব, েতওঁ
িনজ বস্ত্র ধুব লািগব আৰু পানীেৰ গা ধুব লািগব আৰু সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব

6আৰু েসই েৰাগী বহা আসনত যিদ েকােনাজেন বেহ, েতেন্ত েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুব লািগব আৰু পানীত গা ধুব লািগব
আৰু এইদেৰ েতওঁ সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 7 আৰু িযজেন েসই েৰাগীৰ গা চুব, েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুব লািগব
আৰু পানীত গা ধুব লািগব আৰু এইদেৰ েতওঁ সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব

8 েসই েৰাগীেয় যিদ েকােনা মানুহৰ গা’ত থুই েপলায়, েতেন্ত েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুব লািগব আৰু পানীত গা ধুব লািগব,
এইদেৰ েতওঁ সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 9 আৰু েসই েৰাগী িযেকােনা বাহনত উিঠব, েসেয় অশুিচ হ’ব

10 আৰু িযজেন েতওঁৰ তলত থকা েকােনা বস্তু চুব, েতওঁ সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব আৰু িযজেন েসই বস্তু
তুিল ৈব িনব, েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুব লািগব আৰু এইদেৰ েতওঁ সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 11 েসই েৰাগীেয় হাত
েনােধাৱাৈক িযজনক চুব, েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুব লািগব, পানীত গা ধুব লািগব আৰু এইদেৰ েতওঁ সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ
থািকব 12আৰু েসই েৰাগীেয় িয েকােনা মািটৰ পাত্র চুব, তাক ভািঙ েপলাব লািগব আৰু সকেলা কাঠৰ পাত্র পানীত
ধুব লািগব



েলবীয়া পুস্তক 15 অধয্ায়:13 124 েলবীয়া পুস্তক 16 অধয্ায়:7

13 পাছত েসই েৰাগী েযিতয়া িনজ েৰাগৰ পৰা সুস্থ হ’ব, েতিতয়া েতওঁ িনজ শুিচৰ অেথর্, সাত িদন বাট চাই থািক
িনজ বস্ত্র ধুব আৰু েবাৱতী পানীত গা ধুব লািগব; েতিতয়া েতওঁ শুিচ হ’ব 14অষ্টম িদনা েতওঁ িনজৰ কাৰেণ দুটা কেপৗ
বা দুটা পাৰ েপাৱািল ৈল, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ-মুখৈল িযেহাৱাৰ আগৈল আিহ েসইেবাৰ পুেৰািহতক িদব লািগব
15 েতিতয়া পুেৰািহেত তাৰ এটা পাপাথর্ক বিলৰ বিল স্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰব; এইদেৰ পুেৰািহেত েতওঁৰ েসই েৰাগৰ
কাৰেণ িযেহাৱাৰ সনূ্মখত তাক প্রায়িশ্চত্ত কিৰব

16 যিদ েকােনা পুৰুষৰ স্বাভািৱকভােৱ বীযর্য্পাত হয়, েতেন্ত েতওঁ িনজৰ েগােটই শৰীৰ পানীত ধুব লািগব আৰু
সিন্ধয়াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 17আৰু িযেকােনা বস্তুত বা ছালত বীযর্য্ লািগেল, তাক পানীত ধুব লািগব আৰু েসেয়
সিন্ধয়াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 18আৰু েকােনা পুৰুেষ স্ত্রীৰ ৈসেত শয়ন কেৰঁােত যিদ বীযর্য্পাত হয়, েতওঁেলাক দুেয়া
পানীত গা ধুব লািগব আৰু সিন্ধয়াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব

19 েযিতয়া েকােনা মিহলাৰ ঋতুস্রাৱ হয়, েতিতয়া সাত িদনৈল েতওঁ অশুিচ ৈহ থািকব আৰু িযজেন তাইক চুব, িস
সিন্ধয়াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 20 আৰু েসই অেশৗচৰ কালত েতওঁ য’ত শুব, েসই ঠাইও অশুিচ হ’ব; আৰু য’ত
েতওঁ বিহব, েসইেবােৰা অশুিচ হ’ব

21 আৰু িযজেন েতওঁৰ শযয্া চুব; েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুব লািগব আৰু পানীত গা ধুব লািগব আৰু এইদেৰ েতওঁ
সিন্ধয়াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 22 আৰু িযজেন েতওঁ বহা আসন চুব, েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুব লািগব আৰু পানীত গা ধুব
লািগব আৰু এইদেৰ েতওঁ সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 23 আৰু তাইৰ শযয্াৰ ওপৰত থকা িকবা বস্তু বা িযেকােনা
বস্তু যিদ েতওঁ েচােৱ েতেন্ত েতওঁ সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব

24 আৰু যিদ েকােনা পুৰুেষ তাইেৰ ৈসেত শয়ন কেৰ আৰু তাইৰ েতজ েতওঁৰ শৰীৰত লােগ, েতেন্ত েতওঁ সাত
িদনৈল অশুিচ ৈহ থািকব আৰু িযেকােনা শযয্াত েতওঁ শুব, েসই শযয্াও অশুিচ হ’ব

25আৰু মােহকীয়া অেশৗচৰ কালত ৰক্তস্রাৱ নৈহ, যিদ অসময়ত েকােনা স্ত্রী’ৰ বহু িদনৈলেক ৰক্তস্রাৱ হয় বা মােহকীয়া
অেশৗচৰ কালত যিদ অেনক িদনৈল ৰক্তস্রাৱ হয়, েতেন্ত মােহকীয়া অেশৗচৰ কালৰ দেৰ, েসই অশুিচ ৰক্তস্রাৱৰ সকেলা
িদন তাই অশুিচ ৈহ থািকব; তাই অশুিচ 26 েসই ৰক্তস্রাৱৰ সকেলা িদন িযেকােনা শযয্াত তাই শুব, েসেয় মােহকীয়া
অেশৗচৰ কালৰ দেৰ অশুিচ হব; আৰু িযেকােনা আসনৰ ওপৰত তাই বিহব েসেয় মােহকীয়া অেশৗচৰ কালৰ অশুিচতাৰ
দেৰ অশুিচ হ’ব 27 আৰু িযজেন েসইেবাৰ চুব, েতওঁ অশুিচ হ’ব আৰু েতওঁ বস্ত্র ধুই পানীত গা ধুব লািগব আৰু
এইদেৰ েতওঁ সিন্ধয়াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব

28 পাছত েসই স্ত্রী ৰক্তস্রাৱৰ পৰা সুস্থ হ’েল, তাই সাত িদন থািকব; তাৰ পাছত তাই শুিচ হ’ব 29 পাছত অষ্টম
িদনা, তাই িনজৰ কাৰেণ দুটা কেপৗ বা দুটা পাৰ েপাৱািল ৈল, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ-মুখৈল পুেৰািহতৰ ওচৰৈল
আিনব 30 পুেৰািহেত তাৰ এটা পাপাথর্ক বিল স্বৰূেপ আৰু আনেটা েহাম-বিলস্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰব; এইদেৰ তাই
অশুিচ ৰক্তস্রাৱৰ কাৰেণ পুেৰািহেত িযেহাৱাৰ সনূ্মখত তাইক প্রায়িশ্চত্ত কিৰব

31 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল তাৰ মাজত থকা েমাৰ আৱাস অশুিচ কিৰ েতওঁেলােক িনজ িনজ অেশৗচৰ কাৰেণ
নমিৰবৈল এইদেৰ েতামােলােক েতওঁেলাকক িনজ িনজ অেশৗচৰ পৰা পৃথক কিৰবা

32 গা’ৰ পৰা িকবা ৈব থকা েৰাগী, বীযর্য্পাতৰ অশুিচ েহাৱা েলাক, 33 ৰজস্বলা েহাৱা েকােনা পুৰুষ বা মিহলাৰ
শৰীৰৰ পৰা যিদ েকােনা তৰল পদাথর্ ৈব থােক, আৰু অশুিচ স্ত্রী’েৰ ৈসেত শয়নকাৰী পুৰুষ, এই েলাকসকলৰ বােব
এই িনয়ম’ ”

16 অধয্ায়
মহা-প্রায়িশ্চত্ত িদনৰ কাযর্

1 হােৰাণৰ িয দুজন পুত্র িযেহাৱাৰ ওচৰৈল গ’ল, েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ৈকিছল 2 িযেহাৱাই
েমািচক এই কথা ক’েল, “হােৰাণ নমিৰবৰ বােব, চনু্দকৰ ওপৰত থকা পাপাবৰণৰ সনূ্মখৈল প্রেভদক বস্ত্রৰ িভতৰৰ
পিবত্র-স্থানৈল সকেলা সময়ত েনােসামাবৰ বােব আজ্ঞা কৰা; িকয়েনা মই পাপাবৰণৰ ওপৰত েমঘত দশর্ন িদম

3 হােৰােণ এইদেৰ পিবত্র স্থানত েসামাব লািগব েতওঁ পাপাথর্ক বিলৰ বােব এটা দমৰা গৰু আৰু েহামৰ অেথর্ এটা
মতা েমৰ লগত ল’ব 4 েতওঁ শণ সুতাৰ পিবত্র বস্ত্রখন গাত লব, শণৰ জািঙয়ােটা িপিন্ধব, শণৰ টঙািল গছ কঁকালত
বািন্ধব আৰু পাগেটা িপিন্ধব এইেবাৰ পিবত্র বস্ত্র; েতওঁ পানীত গা ধুই, এইেবাৰ িপিন্ধব 5 পাছত েতওঁ ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ সমাজৰ পৰা পাপাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰবৈল দুটা ছাগলী আৰু েহামৰ অেথর্ এটা মতা েমৰ ল’ব

6 আৰু হােৰােণ পাপাথর্ক বিলৰ বােব দমৰা গৰুেটা আিন, িনজক আৰু িনজ বংশক প্রায়িশ্চত্ত কিৰব 7 েতিতয়া
েতওঁ িনশ্চয়ৈক ছাগলী দুটা ল’ব আৰু সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰমুখত িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত হ’ব
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8 েতিতয়া হােৰােণ েসই দুটা ছাগলীৰ িবষেয় িচিঠ েখিলব; এটা গুিট িযেহাৱাৰ বােব, আনেটা অজােজলৰ বােব হ’ব
9 েতিতয়া িয ছাগলী িযেহাৱাৰ নামত উিঠব, হােৰােণ েসই ছাগলীেটা ৈল পাপাথর্ক বিল স্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰব 10 িকন্তু
িয ছাগলীৰ অেথর্ অজােজলৰ নামত গুিট উিঠব, তাক অজােজলৈল অথর্াৎ িভতৰৈল পিঠয়াবৰ কাৰেণ, তাৰ প্রায়িশ্চত্ত
কিৰবৈল িযেহাৱাৰ সনূ্মখত তাক জীয়াই উপিস্থত কিৰব লািগব

11 েতিতয়া হােৰােণ িনজৰ বােব েলাৱা পাপাথর্ক বিলৰ দমৰা গৰুেটা আিন িনজক আৰু িনজ বংশক প্রায়িশ্চত্ত কিৰব
েতওঁ িনজৰ বােব েলাৱা েসই পাপাথর্ক বিলৰ বােব অনা দমৰা গৰুেটা কািটব

12 হােৰােন িযেহাৱাৰ সনু্মখত থকা েবদীৰ ওপৰৰ পৰা জ্বলা আঙঠােৰ এটা আঙঠা-ধৰাত ভৰাই ল’ব আৰু িমিহৈক
গুিড় কৰা দুমুিঠ সুগিন্ধ ধূপ ৈল প্রেভদক বস্ত্রৰ িভতৰৈল আিনব 13আৰু েতওঁ নমিৰবৈল সাক্ষয্ ফিলৰ চনু্দকৰ ওপৰত
থকা পাপাবৰণক েযন ধূপৰ েধঁাৱাই ঢােক, এই কাৰেণ েসই সুগিন্ধ ধূপ িযেহাৱাৰ সনূ্মখত থকা জুইত িদব

14 েতিতয়া েতওঁ েসই দমৰাৰ অলপমান েতজ ৈল, পূবফােল থকা পাপাবৰণত আঙুিলেৰ ছিঠয়াব আৰু আঙুিলেৰ
পাপাবৰণৰ সনু্মখেতা েসই েতজৰ িকছু ৈল সাতবাৰ ছিটয়াব

15 েতিতয়া েতওঁ েলাকসকলৰ পাপাথর্ক বিলৰ ছাগলীেটা কািট, তাৰ েতজ প্রেভদক বস্ত্রৰ িভতৰৈল আিনব আৰু
দমৰাৰ েতজ ৈল েযেনৈক কিৰিছল, েতেনৈক ইয়াৰ েতজেকা কিৰব, অথর্াৎ পাপাবৰণত আৰু পাপাবৰণৰ সনূ্মখত তাক
ছিটয়াব 16 এইদেৰ, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সকেলা প্রকাৰ অেশৗচ আৰু অপৰাধৰ কাৰেণ, েতওঁেলাকৰ আটাই
পাপৰ কাৰেণই েতওঁ পিবত্র স্থান প্রায়িশ্চত্ত কিৰব; আৰু িয সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব েতওঁেলাকৰ লগত েতওঁেলাকৰ সকেলা
প্রকাৰ অেশৗচৰ মাজত আেছ তােকা েসইদেৰ কিৰব

17 আৰু প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৈল পিবত্র স্থানত েতওঁ েসােমাৱােৰ পৰা িনজক, িনজ বংশক আৰু ইস্রােয়লৰ েগােটই
সমাজক প্রায়িশ্চত্ত সমূ্পণর্ৈক প্রায়িশ্চত্ত নকৰাৈলেক, েকােনা েকােনা েলাক েসই সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত নাথািকব 18 েতওঁ
িযেহাৱাৰ সনূ্মখত থকা েবদীৰ ওচৰৈল ওলাই ৈগ তাক প্রায়িশ্চত্ত কিৰব েতওঁ েসই দমৰােটাৰ অলপ েতজ আৰু
ছাগলীেটাৰ অলপ েতজ ৈল েবদীৰ চািৰওফালৰ িশং েকইটাত লগাই িদব 19 আৰু েতওঁ িনজ আঙুিলেৰ েতজৰ িকছু
ৈল তাৰ ওপৰত সাতবাৰ ছিটয়াই তাক শুিচ কিৰব আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সকেলা প্রকাৰৰ অেশৗচৰ পৰা শুিচ
কিৰ তাক পিবত্র কিৰব

20 এইদেৰ পিবত্র স্থান, সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব আৰু েবদী প্রায়িশ্চত্ত কৰাৰ পাছত, হােৰােণ েসই জীয়া ছাগলীেটা আিনব
21 পাছত েতওঁ েতওঁৰ হাত দুখন েসই জীয়া ছাগলীেটাৰ মুৰত িদব; আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সকেলা অপৰাধ আৰু
েতওঁেলাকৰ আটাই অধমর্, েতওঁেলাকৰ সকেলা পাপ তাৰ ওপৰত স্বীকাৰ কিৰ, েতওঁ েসই সকেলােক েসই ছাগলীৰ
মুৰত অপর্ণ কিৰব পােছ যুগুেত থকা মানুহ এটাৰ হতুৱাই তাক মৰুভূিমৈল পিঠয়াই িদব 22আৰু ছাগলীেটােৱ িনজৰ
ওপৰত েতওঁেলাকৰ সকেলা অপৰাধ িনজ্জর্ ন ঠাইৈল ৈব িনব আৰু তাত েসই েলােক েসই ছাগলীেটা মৰুভূিমত এিৰ
িদব

23 েতিতয়া হােৰােণ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত েসামাব আৰু পিবত্র স্থানত েসােমাৱা সময়ত িয শণৰ বস্ত্রেবাৰ িপেন্ধ তাক
েসােলাকাই েসই ঠাইেত থ’ব 24পাছত েতওঁ েকােনা পিবত্র ঠাইত গা ধুই, িনজ বস্ত্র িপিন্ধ ওলাব; আৰু িনজৰ েহাম-বিল
উৎসগর্ কিৰ িনজক আৰু েলাকসকলক প্রায়িশ্চত্ত কিৰব

25আৰু পাপাথর্ক বিলেটাৰ েতলিখিন েবদীত দগ্ধ কিৰব 26আৰু িযজেন অজােজলৰ কাৰেণ ছাগলীেটা এিৰ িদব,
েতওঁ িনজ বস্ত্র আৰু গা ধুব আৰু তাৰ পাছত ছাউিনত েসামাব পািৰব

27আৰু পাপাথর্ক বিলৰ অেথর্ িয দমৰা গৰু আৰু পাপাথর্ক বিলৰ অেথর্ িয ছাগলী, িযেবাৰৰ েতজ প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৰ
বােব পিবত্র স্থানৰ িভতৰৈল অনা হ’ব আৰু েসইেবাৰৰ ছাল, মঙহ আৰু েগাবৰ জুইত পুিৰ ভস্ম কৰা হ’ব 28 আৰু
িযজেন েসইেবাৰ পুিৰব, েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুব, পানীত গা ধুব আৰু তাৰ পাছত ছাউিনত েসামাব পািৰব

29 েতামােলাকৰ বােব িচৰস্থায়ী িবিধ এই সপ্তম মাহৰ দশম িদনা স্বেদশীয় হওঁক বা েতামােলাকৰ মাজত বাস কৰা
িবেদশীেয়ই হওঁক, েতামােলাক সকেলােৱই িনজ িনজ প্রাণক দুখ িদ লেঘান িদবা আৰু েকােনা কমর্ নকিৰবা 30 িকয়েনা
েসই িদনা েতামােলাকক শুিচ কিৰবৰ অেথর্ েতামােলাকক প্রায়িশ্চত্ত কৰা হ’ব; আৰু েতামােলাক সকেলােৱই পাপৰ পৰা
িযেহাৱাৰ সাক্ষােত শুিচ হ’বা 31 েসেয়ই েতােমােলাকৰ সমূ্পণর্ িবশ্রামৰ িবশ্রাম-িদন; েতামােলােক িনজ িনজ প্রাণত
দুখ িদ লেঘান িদবা এইেয়ই েতামােলাকৰ মাজত িচৰস্থায়ী িবিধ হ’ব

32 িপতৃৰ সলিন পুেৰািহত কমর্ কিৰবৈল িযজনক অিভিষক্ত আৰু িনযুক্ত কৰা হ’ব, েসই পুেৰািহেত প্রায়িশ্চত্ত কিৰব
আৰু শণ সুতাৰ বস্ত্র অথর্াৎ পিবত্র বস্ত্রেবাৰ িপিন্ধব 33আৰু েতওঁ পিবত্র-স্থান প্রায়িশ্চত্ত কিৰব, সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব আৰু
েবদী প্রায়িশ্চত্ত কিৰব আৰু পুেৰািহতসকলৰ আৰু েগােটই সমাজৰ বােব প্রায়িশ্চত্ত কিৰব



েলবীয়া পুস্তক 16 অধয্ায়:34 126 েলবীয়া পুস্তক 18 অধয্ায়:5

34 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল, েতওঁেলাকৰ সকেলা পাপৰ কাৰেণ বছৰৰ িভতৰত এবাৰ প্রায়িশ্চত্ত কৰােটােৱই
েতামােলাকৰ বােব িচৰস্থায়ী িবিধ হ’ব ” েতিতয়া হােৰােণ েমািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰই কাযর্ কিৰেল

17 অধয্ায়
বিলদান আৰু েতজৰ িবিধ

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম হােৰাণক, েতওঁৰ পুত্রসকলক আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক এই কথা
েকাৱা; এই িবষেয় িযেহাৱাই আজ্ঞা কিৰ ৈকেছ, 3 ‘ইস্রােয়লৰ বংশৰ িয েকােনা েলাক এজেন গৰু, েমৰ-ছাগ বা ছাগলী,
ছাউিনৰ িভতৰত বা ছাউিনৰ বািহৰত, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰ স্বৰূেপ উৎসগর্ কেৰ- 4 িকন্তু েতওঁ যিদ েসই উপহাৰ
িযেহাৱাৰ আবাসৰ সনু্মখত সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ-মুখৈল নােন, েতিতয়া েসই েলাকজনৈল ৰক্তপাতৰ েদাষ গিণত হ’ব;
েসই েলাকজেন ৰক্তপাত কৰাত, েতওঁক িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব

5 ইয়াৰ অিভপ্রায় এই, েয, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল মুকিল পথাৰত িয িয পশু বিলদান কেৰ, েসই সকেলােক
েতওঁেলােক েযন সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ-মুখৈল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পুেৰািহতৰ ওচৰৈল আিন, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
মঙ্গলাথর্ক বিল স্বৰূেপ উৎসগর্ কেৰ 6 পুেৰািহেত েসই মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েতজ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰমুখত িযেহাৱাৰ
েবদীৰ ওপৰত ছিটয়াব আৰু তাৰ েতলিখিন সুঘ্রাণৰ অেথর্ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ দগ্ধ কিৰব

7 েতওঁেলােক িয ছাগলীৰ মূির্ত*ৰ অনুগামী ৈহ বয্িভচাৰ কিৰ আিহেছ, েসইেবাৰৰ উেদ্দেশয্ আৰু বিলদান কিৰব
নালােগ এেয় েতওঁেলাকৰ পুৰুষানুক্রেম পালন কিৰবলগীয়া িচৰস্থায়ী িবিধ হ’ব’†

8 আৰু তুিম েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘ইস্রােয়ল-বংশীয় িয েকােনা েলাক বা েতওঁেলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা িয েকােনা
িবেদশী জেন িনজৰ েহাম-বিল বা মঙ্গলাথর্ক বিল, 9 িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰবৈল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখৈল
ননাৈক উৎসগর্ কিৰব, েসই েলাকজন িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন হ’ব

10 ইস্রােয়ল বংশীয় িযেকােনা েলাক এজেন বা েতওঁেলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা িয েকােনা িবেদশীেয় েকােনা প্রকাৰৰ
েতজ খাব, মই েসই েতজ েখাৱা জনৰ পৰা িবমুেখ থািকম আৰু েতওঁৰ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা েতওঁক উচ্ছন্ন কিৰম
11 িকয়েনা শৰীৰৰ প্রাণ েতজত থােক; আৰু েতামােলাকৰ প্রাণ প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৰ অেথর্ মই েসই েতজ েবদীৰ ওপৰত
িদবৈল েতামােলাকক িদেলঁা; িকয়েনা প্রাণৰ গুেণ েতেজই প্রায়িশ্চত্ত সাধক!

12 এই েহতুেক মই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক ক’েলা েবােল, েতামােলাকৰ মাজৰ েকােনও েতজ খাব নালােগ আৰু
েতামােলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা েকােনা িবেদশীেয়ও েতজ খাব নালােগ 13আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত িয
েকােনা েলাক বা েতওঁেলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা িয েকােনা িবেদশীেয় েকােনা খাব পৰা পশু বা চৰাই িচকাৰত মািৰব,
েতওঁ তাৰ েতজ উিলয়াই ধুিলেৰ ঢািক থ’ব

14 িকয়েনা প্রেতয্ক প্রাণীৰ প্রাণ েতজত থােক; এই েহতুেক মই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক ক’েলঁা, “েতামােলােক
েকােনা প্রাণীৰ েতজ নাখাবা; িকয়েনা প্রেতয্ক প্রাণীৰ েতেজই তাৰ প্রাণ; িযেকােনােৱ তাক খাব, েতওঁ উচ্ছন্ন হ’ব ”

15 স্বেদশীয় বা িবেদশীয় েলাকসকলৰ মাজৰ িয েকােনােৱ িনেজ িনেজই মৰা, বা িহংসুক জন্তুেৱ িছৰা পশু েভাজন
কিৰব েতওঁ িনজ বস্ত্র ধুই পানীত গা ধুব আৰু সন্ধয্াৈলেক েতওঁ অশুিচ ৈহ থািকব; তাৰ পাছত েতওঁ শুিচ হ’ব 16 িকন্তু
যিদ েতওঁ িনজ বস্ত্র বা গা নুেধােৱ, েতিতয়া েতওঁ িনজ অপৰাধৰ ফল েভাগ কিৰব

18 অধয্ায়
িববাহ আিদৰ িবষেয় িবিধ

1পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক এই কথা েকাৱা, ‘মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা
3 েতামােলােক েযিতয়া িমচৰ েদশত বাস কিৰিছলা, েসই েদশৰ ৰীিত-নীিতৰ দেৰ আচৰণ নকিৰবা মই েতামােলাকক িয
কনান েদশৈল ৈল আিহম, েসই েদশৰ ৰীিত-নীিতৰ দেৰ আচৰণ নকিৰবা আৰু েতওঁেলাকৰ িবিধ অনুসােৰও নচিলবা

4 েতামােলােক েমাৰ শাসন প্রণালী মেত কাযর্ কিৰবা আৰু েমাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰবা, আৰু েসইদেৰ আচৰণ
কিৰবা; িকয়েনা মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা 5 এই েহতুেক েতামােলােক েমাৰ িবিধ আৰু শাসন প্রাণালীেবাৰ
সকেলােক পালন কিৰবা েকােনা এজন েলােক যিদ েসইেবাৰ পালন কেৰ, েতেনহেল েতওঁ তাৰ দ্বাৰাই জীয়াই থািকব
মই িযেহাৱা
* 17 অধয্ায়:7 িপশাচৰ মূির্তৰ † 17 অধয্ায়:7 েকােনা এজন বয্িক্ত েবেলগ এক েদৱতাৰ আৰধনা কৰা বা বিলদান কৰা মােন হ’ল িনজ পত্নীক এিৰ বা
প্রিতজ্ঞা তয্াগ কিৰ বয্িভচাৰ কৰা েসেয় পুৰিণ িনয়মত ইয়াক মূির্তৰ লগত তুলনা কিৰেছ চাওক যাত্রা 20: 4-6; 34:1-16; আৰু েহােচয়া ভাববাদী পুস্তক
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6 েতামােলােক েকােনও উলঙ্গতা অনাবৃত কিৰবৈল, িনজ বংশ পিৰয়ালৰ কােৰা ওচৰৈল নাযাবা; মই িযেহাৱা 7 তুিম
িনজ িপতৃক, েতামাৰ মাতৃৰ উলঙ্গতােৰই অনাবৃত নকিৰবা; েতওঁ েতামাৰ মাতৃ; েতওঁক লিজ্জত নকিৰবা 8 েতামাৰ
িপতৃৰ ভাযর্য্াৰ উলঙ্গতা অনাবৃত নকিৰবা; েসইদেৰ েতামাৰ িপতৃক লিজ্জত নকিৰবা

9 েতামাৰ বাই, ভনী, েতামাৰ িপতৃৰ জীেয়ক বা েতামাৰ মাতৃৰ জীেয়ক, ঘৰত জন্মাই হওঁক বা আন ঠাইেত জন্মা হওঁক,
েতওঁেলাকৰ উলঙ্গতা অনাবৃত নকিৰবা 10 েতামাৰ েপা-নািতেয়ৰ বা জী-নািতেয়ৰ উলঙ্গতা অনাবৃত নকিৰবা; িকয়েনা
েতওঁেলাকৰ উলঙ্গতা েতামাৰ িনজেৰই উলঙ্গতা 11 েতামাৰ িপতৃৰ ঔৰসত জন্মা েতামাৰ িপতৃৰ ভাযর্য্াৰ জীেয়কৰ
উলঙ্গতা অনাবৃত নকিৰবা; তাই েতামাৰ ভনী

12 েতামাৰ িপতৃৰ বােয়ক বা ভনীেয়কৰ উলঙ্গতা অনাবৃত নকিৰবা; তাই েতামাৰ িপতৃৰ ওচৰ সম্বন্ধীয়া 13 েতামাৰ
মাতৃৰ বােয়ক বা ভনীেয়কৰ উলঙ্গতা অনাবৃত নকিৰবা; িকয়েনা তাই েতামাৰ মাতৃৰ ওচৰ সম্বন্ধীয়া 14 েতামাৰ িপতৃৰ
ককােয়ক বা ভােয়কৰ উলঙ্গতা অনাবৃত নকিৰবা; তুিম েতওঁৰ ভাযর্য্াৰ ওচৰৈল নাযাবা; তাই েতামাৰ বৰমা, বা খুৰী

15 েতামাৰ েবাৱাৰীেয়ৰ উলঙ্গতা অনাবৃত নকিৰবা; িকয়েনা তাই েতামাৰ েপা’ৰ ভাযর্য্া তাইৰ উলঙ্গতা অনাবৃত
নকিৰবা 16 েতামাৰ ককােয়ৰা বা ভােয়ৰাৰ ভাযর্াৰ উলঙ্গতা অনাবৃত নকিৰবা; েসেয় েতামাৰ ককােয়ৰা বা ভােয়ৰাৰ
উলঙ্গতা

17 েকােনা মিহলা আৰু তাইৰ জীেয়কৰ উলঙ্গতা অনাবৃত নকিৰবা; উলঙ্গতা অনাবৃত কিৰবৈল তাইৰ েপা-নািতেয়ক
বা জী-নািতেয়কক িবয়া নকিৰবা েতওঁেলাক ওচৰ সম্বন্ধীয়া; এইেয় লম্পটতা 18 িনজ িতেৰাতাৰ সিতনী খটাবৈল তাই
জীয়াই থকা কালত, উলঙ্গতা অনাবৃত কিৰবৰ অেথর্ তাইৰ লগত বােয়ক বা ভনীেয়কক িবয়া নকিৰবা

19 আৰু েকােনা মিহলাৰ মােহকীয়া অেশৗেচেৰ অশুিচ ৈহ থকা সময়ত, তাইৰ উলঙ্গতা অনাবৃত কিৰবৈল তাইৰ
ওচৰৈল নাযাবা 20 আৰু তুিম িনজেক অশুিচ কিৰবৈল ওচৰ-চুবুিৰয়াৰ ভাযর্য্াৰ লগত সহবাস নকিৰবা

21 েতামাৰ সন্তানৰ কােকা েমালক েদৱতাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নৰ মােজিদ গমণ কৰাই, েতামাৰ ঈশ্বৰৰ নাম অপিবত্র
নকিৰবা; মই িযেহাৱা

22 তুিম মিহলাৰ লগত শয়ন কৰাৰ দেৰ পুৰুেষ ৈসেত শয়ন নকিৰবা েসেয় িঘণলগীয়া কমর্ 23আৰু তুিম িনজেক
অশুিচ কিৰবৈল, েকােনা জন্তুত পিতত নহ’বা; আৰু েকােনা মিহলাই িনজেৰ ৈসেত সংসগর্ কিৰবৈল, েকােনা জন্তুৰ
আগত িথয় নহ’ব, েসেয় স্বভাৱৰ িবৰুেদ্ধ কৰা কাযর্

24 েতামােলােক এই কাযর্েবাৰৰ িভতৰৰ েকােনা কাযর্ৰ দ্বাৰাই িনজেক অশুিচ নকিৰবা; িকয়েনা িয িয জািতক মই
েতামােলাকৰ সনু্মখৰ পৰা েখিদম, েতওঁেলাক এই সকেলা কমর্ৰ দ্বাৰাই অশুিচ হ’ল 25 আৰু েসই েদশখেনা অশুিচ
হ’ল; এই েহতুেক মই তাৰ অপৰাধৰ ফল তাক েভাগ কৰােলা আৰু েসই েদেশ িনজ িনবাসীসকলক বিতয়াই েপলােল

26 এই েহতুেক েতামােলােক েমাৰ িবিধ আৰু শাসন প্রণালীেবাৰ পালন কিৰবা, আৰু স্বেদশীয় বা েতামােলাকৰ মাজত
প্রবাস কৰা িবেদশীেয়ই হওঁক, েতামােলােক েসই সকেলা িঘণলগীয়া কাযর্ৰ মাজৰ েকােনা কাযর্ নকিৰবা 27 িকয়েনা
েতামােলাকৰ পূেবর্ থকা েলাকসকেল এই সকেলা িঘণলগীয়া কমর্ কৰাত েসই েদশ অশুিচ হ’ল 28 িকয়েনা সাৱধান,
েতামােলােক েসই েদশ অশুিচ কিৰেল, েতামােলাকৰ পূেবর্ থকা েসই জািতক বিতয়াই েপেলাৱাৰ িনিচনাৈক, েসই েদেশ
েতামােলাকেকা বিতয়াই েপলাব

29 িকয়েনা িয িয েলােক এইেবাৰ িঘণলগীয়া কাযর্ৰ মাজৰ েকােনা কাযর্ কিৰব, িঘণলগীয়া কাযর্ কৰা েসই সকেলােক
িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব 30 এই েহতুেক েতামােলাকৰ পূেবর্ প্রচিলত েহাৱা িঘণলগীয়া ৰীিত-
নীিতেবাৰৰ মাজৰ এেকােক েতামােলােক েযন নকৰা, আৰু তাৰ দ্বাৰাই িনজেক েযন অশুিচ নকৰা, এই কাৰেণ েমাৰ
আজ্ঞা পালন কিৰবা; মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা’ ”

19 অধয্ায়
নানা িবষয়ৰ নানা আেদশ

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সমুদায় মণ্ডলীক এই কথা েকাৱা, ‘েতামােলাক পিবত্র হ’ব
লােগ; িকয়েনা মই েতামােলাকৰ িয ঈশ্বৰ িযেহাৱা, মই পিবত্র 3 েতামােলােক প্রিতজেন িনজ িনজ মাতৃ আৰু িনজ
িনজ িপতৃক সন্মান কিৰবা আৰু েমাৰ িবশ্রাম িদনেবাৰ পালন কিৰবা মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা 4 েতামােলােক
প্রিতমােবাৰৰ ফােল মূৰ নুঘূৰাবা আৰু েতামােলাকৰ কাৰেণ সঁাচত ঢলা মূির্ত্ত িনম্মর্াণ নকিৰবা; মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱা

5 েযিতয়া েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰবা, েতিতয়া েতামােলােক গ্রহণ হ’বৰ কাৰেণ
ইয়ােক কিৰবা 6 েতামােলােক তাক উৎসগর্ কৰা িদনা বা তাৰ পাছিদনা তাক েভাজন কিৰব লািগব; তৃতীয় িদনৈল
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যিদ অৱিশষ্ট থােক, েতেন্ত তাক জুইত পুিৰ ভস্ম কিৰব লািগব 7 তৃতীয় িদনা যিদ েকেনবাৈক তাৰ অলপ েখাৱা যায়,
েতেন্ত েসেয় িঘণলগীয়া আৰু অগ্রাহয্ হ’ব 8 িকন্তু েভাজন কৰা জেন িনজ অপৰাধৰ ফল েভাগ কিৰব, িকয়েনা েতওঁ
িযেহাৱাৰ পিবত্র বস্তু অপিবত্র কিৰেল, েসই েলাক জনক িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব

9 েযিতয়া েতামােলােক িনজ িনজ ভুিমত উৎপন্ন েহাৱা শসয্ দাবৰ সময়ত, েখিতৰ চুকত থকা শসয্ সমূ্পণর্ৰূেপ
েশষ নকৰাৈক নাদাবা আৰু েতামাৰ েখিতৰ এিৰ েযাৱা শসয্ নুবুটিলবা 10 আৰু িনজ িনজ দ্রাক্ষাবাৰীৰ এিৰ েযাৱা
দ্রাক্ষাফল িনিছিঙবা আৰু দ্রাক্ষাবাৰীৰ সিৰ পৰা দ্রাক্ষাফল নুবুটিলবা; তুিম দুখীয়া আৰু িবেদশীৰ কাৰেণ তাক এিৰ যাবা;
মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা

11 েতামােলােক চুৰ নকিৰবা
িমছা কথা নকবা
আৰু ইজেন িসজনক নঠগাবা
12 আৰু তুিম েমাৰ নাম ৈল িমছা শপত খাই েতামাৰ ঈশ্বৰৰ নাম অপিবত্র নকিৰবা মই িযেহাৱা
13 তুিম িনজ চুবুৰীয়াক অতয্াচাৰ নকিৰবা আৰু েতওঁৰ বস্তু অপহৰণ নকিৰবা; েবচৈল কাম কৰা চাকৰৰ েবচ েগােটই

ৰািত িনিদয়াৈক থািক ৰািতপুৱাৈল নাৰািখবা 14 তুিম কলাক শাও িনিদবা আৰু অন্ধৰ আগত উজুিত েখাৱা মুঢ়া নথবা,
িকন্তু েতামাৰ ঈশ্বৰৈল ভয় ৰািখবা; মই িযেহাৱা

15 েতামােলােক িবচাৰত অনয্ায় নকিৰবা; িবচাৰত তুিম দুখীয়াৰ মুখৈল নাচাবা আৰু সম্ভ্রান্ত েলাকক সমাদৰ নকিৰবা;
িকন্তু তুিম ধাির্মক ভােৱ িনজ চুবুৰীয়াৰ িবচাৰ িনস্পিত্ত কিৰবা

16 তুিম িনজ েলাকসকলৰ মাজত চির্চ্চ ফুেৰঁাতা নহ’বা; আৰু েতামাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ িবৰুেদ্ধ প্রাণ হতয্াকাৰী নহ’বা;
মই িযেহাৱা

17 তুিম িনজ ভাইক িনজ মনত িঘণ নকিৰবা; তুিম িনজ চুবুৰীয়াক চুবুৰীয়াৰ কাৰেণ পাপৰ ভাৰ নব’বৈল, অৱেশয্
েতওঁক সতকর্ কিৰবা

18 তুিম িনজ সন্তান সকলৰ প্রিতকাৰ নাসািধবা বা েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ আেখজ নাৰািখবা; িকন্তু িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াক
িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কিৰবা; মই িযেহাৱা

19 েতামােলােক েমাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰবা
েতামাৰ পশুেৰ ৈসেত, তুিম েবেলগ েবেলগ প্রজািতৰ পশুৰ জাকক ফুিৰবৈল েচষ্টা কিৰব িনিদবা
েতামাৰ পথাৰত এেকেডাখৰ মািটত দুিবধ শসয্ৰ গুিট িনিঁসিচবা;
আৰু দুই প্রকাৰ সুতা িমহিল কিৰ েবাৱা বস্ত্র িনিপিন্ধবা 20 ধেনেৰ বা আন ৰূেপ মুক্ত েনােহাৱা এেন িয বাগদান কৰা

েবটী, তাইেৰ ৈসেত যিদ েকােনােৱ শয়ন কেৰ, েতেন্ত েতওঁেলাক দুেয়া দণ্ডনীয় হ’ব, িকন্তু েতওঁেলাকৰ প্রাণদণ্ড নহ’ব;
িকয়েনা তাই মুক্ত েহাৱা নাই

21 েতিতয়া েসই পুৰুেষ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ-মুখৈল, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনজৰ েদাষাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা
মতা েমৰ-ছাগ আিনব 22 েতিতয়া পুেৰািহেত িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েসই েদাষাথর্ক েমৰ-ছাগেটাৰ দ্বাৰাই, েতওঁ কৰা পাপৰ
কাৰেণ েতওঁক প্রায়িশ্চত্ত কিৰব; েতিতয়া েতওঁ কৰা েসই পাপৰ ক্ষমা হ’ব

23 েতামােলােক েযিতয়া েদশত েসামাই, খাদয্ৰ অেথর্ সকেলা প্রকাৰ গছ ৰুবা, েতিতয়া তাৰ ফল িনিষদ্ধ* েযন গণয্
কিৰবা আৰু িতিন বছৰৈলেক েসেয় েতামােলাকৰ মানত িনিষদ্ধ ৈহ থািকব তাক খাব নালােগ 24 পাছত চতুথর্ বছৰত
তাৰ সকেলা ফল িযেহাৱাৰ প্রশংসাথর্ক উপহাৰ স্বৰূেপ পিবত্র হ’ব 25 আৰু গেছ ফল উৎপন্ন কিৰ থািকবৰ কাৰেণ,
েতামােলােক পঞ্চম বছৰত তাৰ ফল খাবা; মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা

26 েতামােলােক েতেজেৰ ৈসেত এেকা মঙহ নাখাবা
শুভ অশুভ লক্ষণ নামািনবা আৰু গণকৰ িবদয্া বয্ৱহাৰ নকিৰবা
27 েতামােলােক িনজ িনজ মূৰৰ চুিল ঘুৰণীয়াৈক নাকািটবা আৰু িনজ িনজ দািড়ৰ চুক অশুৱনীৈক নুখুৰাবা
28 আৰু মৰা েলাকৰ কাৰেণ েতামােলােক িনজ গা কাট-কুট নকিৰবা আৰু গাত কািট বা িবিন্ধ দাগ নলগাবা; মই

িযেহাৱা
29 তুিম িনজ জীেয়ৰাক েবশয্া† হ’বৈল‡ িদ তাইক ভ্রষ্ট নকিৰবা; িকয়েনা েতেন কিৰেল েদশ বয্িভচাৰত পিতত হ’ব

আৰু েদশ দুষ্টতােৰ পিৰপূণর্ হ’ব
30 েতামােলােক েমাৰ িবশ্রাম িদন পালন কিৰবা আৰু েমাৰ ধমর্ধামৈল ভয় ৰািখবা; মই িযেহাৱা

* 19 অধয্ায়:23 পবর্ৰ েযােগিদ শুদ্ধ নকৰা ফল; ইব্রী ভাষাত “অচুন্নৎ” কয় † 19 অধয্ায়:29 মিন্দৰৰ ৰিক্ষতা বা েদৱদাসী ‡ 19 অধয্ায়:29
েবশয্াবৃিত্তত জিড়ত কৰাই
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31 ভূত েপাহা আৰু গুণ-মন্ত্র জনাসকলৰ ফােল মুখ নকিৰবা; িনজেক অশুিচ কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁেলাকক সুিধবৈল
েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল নাযাবা; মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা

32 তুিম পকামুৰীয়া জনৰ আগত উিঠ িথয় হ’বা, বৃদ্ধেলাকক সমাদৰ কিৰবা আৰু িনজ ঈশ্বৰৈল ভয় ৰািখবা; মই
িযেহাৱা

33আৰু েকােনা িবেদশী েলােক যিদ েতামােলাকৰ েদশত েতামােলাকেৰ ৈসেত বাস কেৰ, েতেন্ত েতামােলােক তাক
উপদ্রৱ নকিৰবা 34 েতামােলাকৰ মাজত স্বেদশীয় েলাক েযেন, েতামােলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা িবেদশী েলােকা
েতামােলাকৰ পেক্ষ েতেন হ’ব আৰু তুিম েসই েলাকসকলক িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কিৰবা; কাৰণ িমচৰ েদশত
েতামােলােকা িবেদশী আিছলা; মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা

35 েতামােলােক িবচাৰত, পিৰমাণত বা ওজনত বা দ্রবয্ৰ েজাখত অনয্ায় নকিৰবা; 36 েতামােলােক সিঠক পাল্লা,
সিঠক দগা, িঠক ঐফা আৰু িঠক হীন ৰািখবা; িমচৰ েদশৰ পৰা েতামােলাকক উিলয়াই অনা েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা
মেয়ই 37 এেতেক েতামােলােক েমাৰ সকেলা িবিধ আৰু সকেলা শাসন-প্রণালী পালন কিৰ, েসই অনুসােৰ আচৰণ
কিৰবা মই িযেহাৱা’ ”

20 অধয্ায়
নানা েদাষ, নানা দণ্ড

1পােছ িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক পুনৰ েকাৱা, ‘ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ িযেকােনােৱ
বা ইস্রােয়লৰ মাজত প্রবাস কৰা িযেকােনা িবেদশীেয় িনজ সন্তানৰ েকােনা এজনক েমালক* েদৱতাৰ উেদ্দেশয্ দান
কিৰব, েতওঁৰ অৱেশয্ প্রাণদণ্ড হ’ব েদশীয় েলাকসকেল েতওঁক িশল দিলয়াই বধ কিৰব

3 মেয়া েসই েলাকৈল েকােন্দাৱাৈক চাই েতওঁৰ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা েতওঁক উচ্ছন্ন কিৰম; কাৰণ েমাৰ ধমর্ধাম
অশুিচ কিৰবৈল আৰু েমাৰ পিবত্র নাম অপিবত্র কিৰবৈল, েতওঁ িনজ সন্তানৰ েকােনা এজনক েমালক েদৱতাৰ উেদ্দেশয্
দান কিৰেল 4 আৰু িয সময়ত েসই মানুেহ িনজ সন্তানৰ েকােনা এজনক েমালক েদৱতাৰ উেদ্দেশয্ দান কেৰ, েসই
সময়ত যিদ েদশীয় েলাকসকেল েসই মানুহৰ কাযর্ৈল চকু মুেদ আৰু েতওঁক বধ নকেৰ, 5 েতেন্ত মেয়ই েসই মানুহৈল
আৰু েতওঁৰ েগাষ্ঠীৈল েকােন্দাৱাৈক চাই েতওঁক আৰু েমালক েদৱতােৰ ৈসেত বয্িভচাৰ কিৰবৰ অেথর্ েতওঁৰ অনুগামী
েহাৱা আটাই বয্িভচাৰীক আৰু েতওঁেলাকক, েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কিৰম

6আৰু িয েকােনা মানুেহ ভূত েপাহা আৰু গুণ-মন্ত্র জনাসকলৰ অনুগামী ৈহ বয্িভচাৰ কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ ফালৈল
মুখ কিৰব, মই েসই মানুহৈল েকােন্দাৱাৈক চাই, েতওঁৰ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা েতওঁক উচ্ছন্ন কিৰম 7 এই েহতুেক
েতামােলােক েতামােলাকক পিবত্র কিৰ পিবত্র েহাৱা; িকয়েনা মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা

8 েতামােলােক েমাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰবা আৰু েসই অনুসােৰ আচৰণ কিৰবা মই েতামােলাকৰ পিবত্রকাৰী
িযেহাৱা

9 িকয়েনা িযেকােনােৱ িনজ িপতৃ বা মাতৃক শাও িদব, তাৰ অৱেশয্ প্রাণদণ্ড হ’ব িপতৃ-মাতৃক শাও িদয়াৰ বােব েসই
ৰক্তপাতৰ েদাষ েতওঁৰ িনজৰ গােত থািকব

10 িয েলােক পৰস্ত্রীেৰ ৈসেত বয্িভচাৰ কিৰব, িয েলােক ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ মিহলােৰ ৈসেত বয্িভচাৰ কিৰব, েসই
বয্িভচাৰী আৰু েসই বয্িভচািৰণী দুেয়ােৰা অৱেশয্ প্রাণদণ্ড হ’ব

11 আৰু িয মানুেহ িনজ িপতৃ-ভাযর্য্ােৰ ৈসেত শয়ন কিৰব, েতওঁ িনজ িপতৃৰ উলঙ্গতা প্রকাশ কেৰ অৱেশয্ িসহঁত
দুেয়ােৰা প্রাণদণ্ড হব েতওঁেলাকৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ েতওঁেলাকৰ গােত লািগ থািকব

12 যিদ েকােনা েলােক িনজ িনজ েপা-েবাৱাৰীেয়কৰ লগত শয়ন কেৰ, েতেন্ত অৱেশয্ েতওঁেলাক দুেয়ােৰা প্রাণদণ্ড
হ’ব েতওঁেলােক স্বভাৱৰ িবৰুেদ্ধ কাযর্ কেৰ েতওঁেলাকৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ েতওঁেলাকৰ গােত লািগ থািকব

13আৰু েকােনা পুৰুেষ যিদ মিহলাৰ দেৰ পুৰুেষ ৈসেত শয়ন কেৰ, েতেন্ত েতওঁেলাক দুেয়া িঘণ লগীয়া কমর্ কেৰ
েতওঁেলাকৰ প্রাণদণ্ড অৱেশয্ হ’ব েতওঁেলাকৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ েতওঁেলাকৰ গােত লািগ থািকব

14 েকােনা েলােক যিদ েকােনা মিহলাক আৰু তাইৰ মাকক গ্রহণ কেৰ, েতেন্ত েসেয় কুকমর্; েতামােলাকৰ মাজত
েযন এেন কুকমর্ নহয়, এই কাৰেণ েতওঁক আৰু েতওঁেলাকক িতিনওটােক জুইত পুিৰ ভস্ম কৰা হ’ব

15 যিদ েকােনা েলােক পশুত পিতত হয়, েতওঁৰ অৱেশয্ প্রাণদণ্ড হ’ব আৰু েতামােলােক েসই পশুেকা বধ কিৰবা
16 যিদ েকােনা মিহলাই সংসগর্ কিৰবৈল পশুৰ ওচৰৈল যায়, েতেন্ত তুিম েসই মিহলাক আৰু পশুক বধ কিৰবা

েতওঁেলাকৰ অৱেশয্ প্রাণদণ্ড হ’ব েতওঁেলাকৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ েতওঁেলাকৰ গােত লািগ থািকব
* 20 অধয্ায়:2 িবেদশী েদৱতা
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17 যিদ েকােনা েলােক িনজৰ বােয়ক িক ভনীেয়ক, অথর্াৎ বােপকৰ জীেয়ক বা মাকৰ জীেয়কক গ্রহণ কিৰ উভেয়
উভয়ৰ উলঙ্গতা েদেখ, েতেন্ত েসেয় বৰ লাজৰ িবষয় েতওঁেলাক িনজ জািতৰ সন্তান সকলৰ সাক্ষােত উচ্ছন্ন হ’ব
েতওঁ িনজ বােয়ক িক ভনীেয়কৰ উলঙ্গতা অনাবৃত কৰাত, েতওঁ িনজ অপৰাধৰ ফল েভাগ কিৰব

18 যিদ েকােনাবাই মােহকীয়া অেশৗচ েহাৱা মিহলােৰ ৈসেত েযৗন সম্পকর্ স্থাপন কেৰ, তাইৰ উলঙ্গতা প্রকাশ কেৰ,
েতেন্ত েসই পুৰুেষ তাইৰ ভুমুক অনাবৃত কৰাত আৰু েসই মিহলােয়া িনজৰ েতজৰ ভুমুক অনাবৃত কৰাত, েতওঁেলাক
দুেয়া িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন হ’ব

19 তুিম িনজ মাতৃৰ বা িপতৃৰ বােয়ক িক ভনীেয়কৰ ৈসেত েযৗন সম্পকর্ স্থাপন নকিৰবা িকয়েনা ইয়ােক কিৰেল,
িনজ ওচৰ-সম্বন্ধীয়াৰ উলঙ্গতা অনাবৃত কৰা হয়; েতওঁেলাক দুেয়া িনজ িনজ অপৰাধৰ ফল েভাগ কিৰব

20 আৰু যিদ েকােনা মানুেহ িনজ বৰ-মাক বা খুৰীেয়েকেৰ ৈসেত শয়ন কেৰ, েতেন্ত েতওঁ িনজ বৰ-বােপকৰ বা
দদােয়কৰ উলঙ্গতা অনাবৃত কৰা হয় েতওঁেলাক িনজ িনজ পাপৰ ফল েভাগ কিৰব; েতওঁেলাক িনঃসন্তান ৈহ মিৰব

21আৰু যিদ েকােনাবাই িনজ ককােয়ক িক ভােয়কৰ ভাযর্য্াক গ্রহণ কেৰ, েতেন্ত েসেয় অশুিচ কমর্ িনজ ককােয়ক
িক ভােয়কৰ ভাযর্য্াৰ উলঙ্গতা অনাবৃত কৰাত, েতওঁেলাক িনঃসন্তান ৈহ থািকব

22 এই েহতুেক েতামােলােক বাস কিৰবৰ বােব িয েদশৈল মই েতামােলাকক ৈল আিহেছঁা, েসই েদেশ েযন
েতামােলাকক বিতয়াই েনেপলায় এই কাৰেণ েতামােলােক েমাৰ সকেলা িবিধ আৰু সকেলা শাসন প্রণালী পালন কিৰবা
আৰু েসই অনুসােৰ আচৰণ কিৰবা

23 মই েতামােলাকৰ সনূ্মখৰ পৰা িয জািতক েখিদম, েতওঁেলাকৰ ৰীিত-নীিতৰ দেৰ েতামােলােক আচৰণ নকিৰবা,
িকয়েনা েতওঁেলােক েসই সকেলা কাযর্ কৰাত, মই েতওঁেলাকক িঘণ কিৰেলঁা

24 িকন্তু মই েতামােলাকক ক’েলঁা, েতামােলােকই েতওঁেলাকৰ েদশ অিধকাৰ কিৰবা; মই েতামােলাকেকই অিধকাৰৰ
অেথর্ েসই গাখীৰ আৰু েমৗ-েজাল† ৈব থকা েদশ িদম আন জািত সমূহৰ পৰা েতামােলাকক পৃথক কৰা েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱা মেয়ই 25 এেতেক েতামােলােক শুিচ অশুিচ পশুৰ, আৰু শুিচ অশুিচ পক্ষীৰ প্রেভদ কিৰবা মই িয িয
পশু,পক্ষী আৰু ভুচৰ েপাক পৰুৱা আিদ জন্তু অশুিচ বুিল েতামােলাকৰ পৰা পৃথক কিৰেলঁা, েসইেবাৰৰ েকােনা এটাৰ
দ্বাৰাই েতামােলােক িনজক িঘণলগীয়া নকিৰবা

26 েতামােলাক েমাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র হব লােগ; িকয়েনা মই িযেহাৱা পিবত্র আৰু েতামােলাক েমাৰ হবৈল মই
েতামােলাকক আন জািতৰ পৰা পৃথক েবেলগ কিৰেলঁা

27 িয পুৰুষ িক স্ত্রীেয় ভূত পুিহব বা গুণী হ’ব, েতওঁৰ প্রাণদণ্ড হ’ব, েতওঁৰ প্রাণদণ্ড অৱেশয্ হব; েলাকসকেল
েতওঁেলাকক িশল দিলয়াই বধ কিৰব; েতওঁেলাকৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ েতওঁেলাকৰ গােত লািগ থািকব’ ”

21 অধয্ায়
পুেৰািহতসকলৰ িবষেয় নানা িবিধ

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল: “তুিম পুেৰািহতসকলক অথর্াৎ হােৰাণৰ পুত্রসকলক েকাৱা, ‘িনজ েলাকসকলৰ
মাজৰ েকােনা মানুহ মিৰেল, েতওঁৰ বােব েকােনও িনজেক অশুিচ কিৰব নালােগ 2 েকৱল িনজৰ ওচৰ সম্বন্ধীয়া এেক
েতজৰ, অথর্াৎ িনজৰ মাক, বােপক, পুেতক, জীেয়ক, ককােয়ক আৰু ভােয়কৰ বােব িনজেক অশুিচ কিৰব পােৰ
3আৰু িয কনয্া েছাৱালী িবয়া েহাৱা নাই, এেন ওচৰ সম্বন্ধীয়া িনজৰ বােয়ক িক ভনীেয়ক মিৰেল, েতওঁৰ বােবও িনজেক
অশুিচ কিৰব পােৰ

4 িনজ েলাকসকলৰ মাজত এজন প্রধান েলাক েহাৱাৰ কাৰেণ, েতওঁ আন েলাকৰ বােব িনজেক অপিবত্র কিৰবৰ
অেথর্ িনজেক অশুিচ* কিৰব েনাৱােৰ

5 পুেৰািহতসকেল িনজ িনজ মুৰৰ েকােনা ঠাই খুৰাই টকলা নকিৰব, দািড়ৰ চুক নুখুৰাব আৰু িনজ গা কাট-কুট
নকিৰব† 6 েতওঁেলাক েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র হ’ব, িনজৰ ঈশ্বৰৰ নাম অপিবত্র নকিৰব িকয়েনা
েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ অিগ্নকৃত উপহাৰ, িনজৰ ঈশ্বৰৰ “ভক্ষয্” উৎসগর্ কেৰ, এই েহতুেক েতওঁেলাক পিবত্র হ’ব
লােগ

7 পুেৰািহেত েবশয্া বা ভ্রষ্টা মিহলা গ্রহণ নকিৰব আৰু স্বামীেয় তয্াগ কৰা মিহলা গ্রহণ নকিৰব, িকয়েনা েতওঁ িনজ
ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র

8 এই কাৰেণ তুিম েতওঁক পিবত্র কিৰ ৰািখবা; িকয়েনা েতওঁ েতামাৰ ঈশ্বৰৰ ‘ভক্ষয্ দ্রবয্’ উৎসগর্ কেৰ েতওঁ েতামাৰ
পেক্ষ পিবত্র হ’ব লােগ, িকয়েনা েতামােলাকক পিবত্র কেৰঁাতা িযেহাৱা িয মই, মই পিবত্র
† 20 অধয্ায়:24 অিত উবর্ৰ ভূিম * 21 অধয্ায়:4 সম্পকীর্য় েলাকৰ ৈসেত িববাহ কৰাৰ দ্বাৰা † 21 অধয্ায়:5 চাওক েলবী 19:27-28
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9 েকােনা পুেৰািহতৰ জীেয়েক যিদ েবশয্া কমর্ কিৰ িনজক অপিবত্র কেৰ, েতেন্ত তাই িনজ বােপকেকা অপিবত্র কৰা
হয়; তাইক জুইত েপাৰা যাব

10 আৰু িনজ ভাইসকলৰ মাজত িয প্রধান পুেৰািহতৰ মুৰত িয অিভেষকাথর্ক েতল ঢলা গ’ল আৰু পিবত্র বস্তুেবাৰ
িপিন্ধবৰ কাৰেণ িনযুক্ত কৰা হ’ল, েতওঁ িনজৰ মুৰৰ চুিল মুকিলৈক নাৰািখব আৰু িনজৰ কােপাৰ নাফািলব 11 েতওঁ
েকােনা মৰা শৱৰ ওচৰৈল নাযাব; িনজ িপতৃ িক মাতৃৰ কাৰেণও েতওঁ িনজেক অশুিচ নকিৰব 12 ধমর্ধামৰ পৰা বািহৰ
ৈহ নাযাব আৰু িনজ ঈশ্বৰৰ ধমর্ধাম অপিবত্র নকিৰব, িকয়েনা িনজ ঈশ্বৰৰ অিভেষকাথর্ক েতল িকৰীিট স্বৰূেপ েতওঁৰ
মুৰত আেছ মই িযেহাৱা

13 প্রধান পুেৰািহেত েকৱল পুৰুেষ স্পশর্ নকৰা েছাৱালীেহ িবয়া কিৰব 14 িবধৱা বা স্বামীেয় তয্াগ কৰা, ভ্রষ্টা বা
েবশয্া এেন মিহলা েতওঁ িবয়া নকিৰব িকন্তু িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পুৰুেষ স্পশর্ নকৰা েকােনা েছাৱালী িবয়া কিৰব
15 েতওঁ িনজ েলাকসকলৰ মাজত িনজ বংশ অপিবত্র নকিৰব, িকয়েনা মই েতওঁক পিবত্র কেৰঁাতা িযেহাৱা’ ”

16 িযেহাৱাই েমািচক আৰু ক’েল, েবােল, 17 “তুিম হােৰাণক েকাৱা, পুৰুষানুক্রেম েতামাৰ বংশৰ মাজত িযজনৰ
গাত ঘুণ থািকব, েতওঁ িনজ ঈশ্বৰৰ ‘ভক্ষয্’ উৎসগর্ কিৰবৈল ওচৰ নাচািপব

18 িকয়েনা িযেকােনা েলাকৰ ঘুণ থািকব, িস ওচৰ নাচািপব; েযেন কণা, েখাৰা, েফঁচা-নকা, 19অিধক অঙ্গ থকা, িক
ভিৰ ভগা, িক হাত ভগা, 20 িক কুজঁা, িক বাওনা বা চকুৰ েৰাগী বা খজুিল থকা, িক িনকিৰ বন্ধা, িক অণ্ডেকাষ কঢ়া
21 আিদ কিৰ েকােনা ঘুণ থকা িয পুৰুষ হােৰাণ পুেৰািহতৰ বংশৰ মাজত থািকব, েতওঁ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত
উপহাৰ উৎসগর্ কিৰবৈল ওচৰ নাচািপব েতওঁৰ ঘুণ আেছ; েতওঁ িনজ ঈশ্বৰৰ ‘ভক্ষয্’ উৎসগর্ কিৰবৈল ওচৰ নাচািপব

22 ঈশ্বৰৰ ‘ভক্ষয্’, অথর্াৎ অিত পিবত্র আৰু পিবত্র বস্তু দুেয়ােকা েতওঁ েভাজন কিৰব পািৰব 23 েকৱল প্রেভদক
বস্ত্রৰ িভতৰৈল েনােসামাব আৰু যজ্ঞেবদীৰ ওচৰ নাচািপব, িকয়েনা েতওঁৰ ঘুণ আেছ; তােত েতওঁ েমাৰ পিবত্র ঠাইেবাৰ
অপিবত্র নকিৰব িকয়েনা মই েসই সকেলােক পিবত্র কেৰঁাতা িযেহাৱা’ ” 24 এইদেৰ েমািচেয় হােৰাণক, েতওঁৰ
পুত্রসকলক আৰু ইস্রােয়লৰ আটাই সন্তানসকলক এই কথােবাৰ ক’েল

22 অধয্ায়
উৎসগর্ কৰা পিবত্র বস্তুৰ িবষেয় নানা িবিধ

1 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, েবােল, 2 “ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল েমাৰ উেদ্দেশয্ িয বস্তু পিবত্র কেৰ, তাৰ পৰা েযন
িনজেক পৃথেক ৰােখ আৰু েমাৰ পিবত্র নাম েযন অপিবত্র নকেৰ, এেন আজ্ঞা তুিম হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক
িদয়া মই িযেহাৱা 3 তুিম েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র কৰা পিবত্র বস্তুৰ
ওচৰৈল, পুৰুষানুক্রেম েতামােলাকৰ বংশৰ মাজৰ িযেকােনােৱ অশুিচ ৈহ ওচৰ চািপব, েতওঁক েমাৰ সনূ্মখৰ পৰা উচ্ছন্ন
কৰা হ’ব মই িযেহাৱা

4 হােৰাণৰ বংশৰ মাজত িযজন েলাক কুষ্ঠেৰাগী বা িযজনৰ গাৰ পৰা িকবা ৈব থকা েৰাগ থােক, েতওঁ শুিচ নহয়
মােন পিবত্র বস্তুৰ এেকােক েভাজন কিৰব েনাৱািৰব আৰু মৰা শৱৰ দ্বাৰাই অশুিচ েহাৱা বস্তু চুব বা িযজনৰ বীযর্য্পাত
হ’ব, 5 বা বস্তুৰ দ্বাৰাই মানুহ অশুিচ হ’ব পৰা এেন বগাই ফুৰা জন্তু বা িযেকােনা প্রকাৰ অেশৗচ মানুহৰ পৰা লািগব পৰা
অৱস্থা, এেন অেশৗচ থকা মানুহক যিদ চুব, 6 েসই চুৱা লগা মানুহজন সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব আৰু পানীত িনজৰ
গা নুধুেল পিবত্র বস্তু েভাজন কিৰব েনাৱািৰব

7 েবিল মাৰ গেলেহ েতওঁ শুিচ হ’ব েবিল মাৰ েযাৱাৰ পাছত েতওঁ পিবত্র বস্তু েভাজন কিৰব পািৰব, িকয়েনা
েসইেবাৰ েতওঁেৰই আহাৰ 8 পুেৰািহেত িনজক অশুিচ কিৰবৰ অেথর্ েকােনা মিৰ থকা বা িহংসুক জন্তুেৱ িছৰা পশুৰ
মঙহ নাখাব মই িযেহাৱা

9 এই েহতুেক েতওঁেলােক েমাৰ পালনীয় িনেদর্ শনােবাৰ পালন কিৰব লােগ, নতুবা েতওঁেলােক েসইেবাৰ অপিবত্র
কিৰেল, তাৰ কাৰেণ েতওঁেলাক পাপত পিৰব আৰু তাৰ বােব মিৰব মই েতওঁেলাকক পিবত্র কেৰঁাতা িযেহাৱা

10 পুেৰািহত বংশৰ েনােহাৱা েকােনা েলােক পিবত্র বস্তু খাব েনাৱিৰব; পুেৰািহতৰ ঘৰত থকা আলহী বা েবচ-েখাৱা
চাকৰসকেলও পিবত্র বস্তু েভাজন কিৰব েনাৱািৰব 11 িকন্তু যিদ পুেৰািহেত ধন িদ েকােনা েলাকক িকিন লয়, েতেন্ত
েতওঁ িযেহাৱাৰ বােব ৰখা অংশৰ পৰা েভাজন কিৰব পািৰব; আৰু েতওঁৰ ঘৰৰ উপজা েলাকসকল আৰু চাকৰসকেলও
েতওঁৰ ৈসেত আহাৰ খাব পািৰব

12 পুেৰািহতৰ জীেয়ক যিদ আন বংশৰ েলাকৰ ৈসেত িবয়া হয়, েতেন্ত উপহাৰ স্বৰূেপ িদয়া পিবত্র বস্তু তাই েভাজন
কিৰব েনাৱািৰব 13 িকন্তু পুেৰািহতৰ জীেয়ক যিদ িবধৱা বা স্বামীেয় তয্াগ কৰা হয় আৰু তাইৰ যিদ সন্তান নাথােক



েলবীয়া পুস্তক 22 অধয্ায়:14 132 েলবীয়া পুস্তক 23 অধয্ায়:3

আৰু িনজ িপতৃৰ ঘৰৈল আিহ, জীয়াৰীকালৰ দেৰ থােক, েতেন্ত তাই িপতৃৰ আহাৰ খাব পােৰ িকন্তু পুেৰািহত বংশৰ
েনােহাৱা েলােক েসই পুেৰািহতৰ আহাৰ েভাজন নকিৰব

14 যিদ েকােনােৱ অজািনেত পিবত্র বস্তু খায়, েতেন্ত েতওঁ পুেৰািহতক তাৰ ক্ষিতপূৰণ কিৰব আৰু তাৰ পঁাচভাগৰ
এভাগ েবিচৈক িদব

15এইদেৰ ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কৰা পিবত্র বস্তুেবাৰ পুেৰািহতসকেল অপিবত্র নকিৰব,
16 ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল েতওঁেলাকৰ পিবত্র বস্তুেবাৰ েখাৱাৰ সময়ত, েতওঁেলাকক েদাষােৰাপ কিৰ অপৰাধৰ ফল
েভাগ কৰাব নালােগ িকয়েনা মই েতওঁেলাকক* পিবত্র কেৰঁাতা িযেহাৱা’ ”

17 পােছ িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, েবােল, 18 “তুিম হােৰাণক, েতওঁৰ পুত্রসকলক আৰু ইস্রােয়লৰ সকেলা সন্তানক
েকাৱা; েতওঁেলাকক এইদেৰ েকাৱা েয, ‘প্রিতজ্ঞা িসদ্ধ কিৰবৰ অেথর্ িদয়া বা ইচ্ছামেত এেনই িদয়া, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
েহাম-বিল স্বৰূেপ অনা উপহাৰেবাৰৰ মাজৰ িনজৰ উপহাৰ যিদ ইস্রােয়ল বংশৰ েকােনা মানুেহ, নাইবা ইস্রােয়লৰ মাজত
প্রবাস কৰা েকােনা িবেদশীেলােক আেন, 19 েতেন্ত েসেয় গ্রাহয্ হ’বৰ বােব গৰুৰ বা েমৰৰ বা ছাগলীৰ পৰা িনঘূণ মতা
পশু উৎসগর্ কিৰব লােগ

20 িকন্তু েতামােলােক ঘূণ থকা এেকােক উৎসগর্ নকিৰবা িকয়েনা েসেয় েতামােলাকৰ পেক্ষ মই গ্রহণ নকিৰম
21 েকােনা েলােক যিদ প্রিতজ্ঞা িসদ্ধ কিৰবৰ অেথর্ নাইবা ইচ্ছামেত এেনই িদবৰ অেথর্, গৰু, িক েমৰ, িক ছাগলীৰ

জাকৰ পৰা মঙ্গলাথর্ক বিল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কেৰ, েতেন্ত গ্রাহয্ হবৰ বােব েসেয় িনঘূর্ণ হব লািগব তাত
েকােনা ঘূণ থািকব নালািগব

22 কণা, িক েঠং ভগা, িক খুন েহাৱা, িক পঁুজ-পানী ৈব থকা, িক খহুৱা, িক িনকিৰ বন্ধা, এেন পশু েতামােলােক
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ নকিৰবা; আৰু তাৰ এেকােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ স্বৰূেপ যজ্ঞেবদীত
নুতুিলবা 23 আৰু অিধক অঙ্গ িক কম অঙ্গ থকা গৰু, েমৰ বা ছাগলী েপাৱািল ইচ্ছামেত এেনই িদয়া উপহাৰ স্বৰূেপ
উৎসগর্ কিৰব পাৰা; িকন্তু প্রিতজ্ঞা িসদ্ধ কিৰবৰ অেথর্ েসেয় গ্রহণ নহ’ব

24 আৰু অণ্ডেকাষ েচিপ ভঙা, িক খুন্দা, িক মুচিৰ িচঙা, িক কটা, এেকােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ নকিৰবা
এইেবাৰ েতামাৰ েদশত উৎসগর্ নকিৰবা, 25 আৰু িবেদশীৰ হাতৰ পৰাও িকবা ৈল, েসইেবাৰৰ মাজৰ েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰৰ ভক্ষয্ স্বৰূেপ উৎসগর্ নকিৰবা; িকয়েনা েসইেবাৰত েদাষ আেছ, েসইেবাৰত ঘূণ আেছ; েসইেবাৰ েতামােলাকৰ
পেক্ষ মই গ্রহণ নকিৰম’ ”

26 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 27 “গৰু, িক েমৰ, িক ছাগলী জগাৰ পাছত সাতিদনৈলেক মাকৰ লগত থািকব
লািগব েতিতয়া অষ্টম িদনৰ পৰা িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ আগ কৰা অিগ্নকৃত উপহাৰৰ বােব তাক গ্রহণ কৰা হ’ব

28 গাই গৰু হওঁক, িক মাইকী েমৰ বা ছাগলী হওঁক, তাইক তাইৰ েপাৱািলেৰ ৈসেত এেকিদনাই মািৰব নালােগ
29 েতামােলােক িয সময়ত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অনুগ্রহ মনা বিল উৎসগর্ কিৰবা েসই সময়ত, গ্রহণ হবৰ বােবেহ তাক
উৎসগর্ কিৰবা 30 েসেয় এেকিদনাই তাক েভাজন কিৰব লািগব েতামােলােক ৰািতপুৱাৈল তাৰ এেকােক অৱিশষ্ট
নাৰািখবা মই িযেহাৱা

31 এই েহতুেক েতামােলােক েমাৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰ, েসই অনুসােৰ কাযর্ কিৰবা মই িযেহাৱা
32আৰু েতামােলােক েমাৰ পিবত্র নাম অপিবত্র নকিৰবা; িকন্তু মই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত পিবত্রীকৃত হ’ম

েতামােলাকক পিবত্র কেৰঁাতা িযেহাৱা মেয়ই 33 েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ হবৰ বােব িযজেন িমচৰ েদশৰ পৰা েতামােলাকক
উিলয়াই আিনেল মই িযেহাৱা ”

23 অধয্ায়
পব্বর্ আৰু প্রায়িচত্ত-িদনৰ িবষয়

1 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক কথা েকাৱা, েতওঁেলাকক এই কথা েকাৱা েয
‘েতামােলােক িযেহাৱাৰ িয সকেলা পব্বর্ পিবত্র সভা বুিল েঘাষণা কিৰবা, েমাৰ েসইেবাৰ পব্বর্ এই

3 ছিদনৰ কাম কৰা যাব; িকন্তু সপ্তমিদন িবশ্রাম-িদন, অথর্াৎ সমূ্পণর্ িবশ্রামৰ, েসই িদনা পিবত্র সভা হ’ব েসই িদনা
েতামােলােক েকােনা প্রকাৰৰ কাম নকিৰবা; েসেয় েতামােলাক থকা সকেলা ঠাইেত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িবশ্রাম-িদন
হ’ব
* 22 অধয্ায়:16 েসই বিলৰ পিবত্র বস্তুেবাৰ পিবত্র কেৰঁাতা ঈশ্বৰ মই িযেহাৱা
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4 িযেহাৱাৰ িযেবাৰ পব্বর্, িযেবাৰ পিবত্র সভা েতামােলােক িনজ িনজ িনৰূিপত সময়ত েঘাষণা কিৰবা, েসইেবাৰ
এই 5 প্রথম মাহৰ চতুদর্ শ িদনা সিন্ধয়া সময়ত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনস্তাৰ-পব্বর্ হ’ব 6 আৰু েসই মাহৰ পঞ্চদশ িদনা
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ উৎসৱ হ’ব েতামােলােক সাত িদন ধিৰ খমীৰ িনিদয়া িপঠা েভাজন কিৰবা

7 প্রথম িদনা েতামােলাকৰ পিবত্র সভা হ’ব; েসই িদনা েতামােলােক েকােনা বয্ৱসায়ৰ সাধাৰণ কমর্ নকিৰবা 8 িকন্তু
সাত িদন িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ উৎসগর্ কিৰবা; সপ্তম িদনা পিবত্র সভা হ’ব; েসই িদনা েতামােলােক
েকােনা বয্ৱসায়ৰ সাধাৰণ কমর্ নকিৰবা’ ”

9 পােছ িযেহাৱাই েমািচৰ ৈসেত কথা পািত এইদেৰ ক’েল, 10 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ‘মই
েতামােলাকক িয েদশ িদম, েসই েদশত েসামােল েতামােলােক েযিতয়া তাত শসয্ দাবা, েতিতয়া, েতামােলােক েদাৱা
শসয্ৰ আগভাগ বুিল এডাঙিৰ পুেৰািহতৰ গুিৰৈল আিনবা 11 েতামােলােক গ্রহণীয় হ’বৰ বােব, েতওঁ িযেহাৱাৰ আগত
েসই ডাঙিৰ েদালাব; িবশ্রামবাৰৰ পাছিদনাখনত পুেৰািহেত তাক েদালাব

12 আৰু িয িদনা েতামােলােক েসই ডাঙিৰ েদালাবা, েসই িদনা িযেহাৱাৰ উেদ্দশয্ েহামৰ অেথর্ এটা এবছৰীয়া িনঘূর্ণী
মতা েমৰ েপাৱািল উৎসগর্ কিৰবা 13 তাৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ ঐফাৰ দহভাগৰ দুভাগ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটা গুিৰ; েসেয়
িযেহাৱাৰ উেদ্দশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্ অিগ্নকৃত উপহাৰ হ’ব; আৰু তাৰ েপয় ৈনেবদয্ এক হীন* দ্রাক্ষাৰস চািৰভাগৰ এভাগ
হ’ব 14 আৰু েতামােলােক িনজ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ এই উপহাৰ ননা িদনৈলেক; িপঠা বা ভজা শসয্ বা িছঙা নতুন েচঁই
েভাজন নকিৰবা; েতামােলােক থকা আটাই ঠাইেত এইয়া পুৰুষানুক্রেম পালন কিৰব লগীয়া িচৰকলীয়া িবিধ

15 েসই িবশ্রাম-বাৰৰ পাছিদনাৰ পৰা, েদালনীয় ৈনেবদয্ স্বৰূেপ ডাঙিৰ অনা িদনাৰ পৰা েতামােলােক পুৰা সাত
িবশ্রাম-বাৰ েলখ কিৰবা 16 এইদেৰ সপ্তম িবশ্রাম-বাৰৰ পাছিদনাৈলেক েতামােলােক পঞ্চাশিদন েলখ কিৰবা আৰু
েতিতয়া িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ নতুন ভক্ষয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবা

17 েতামােলােক থকা ঠাইৰ পৰা েদালনীয় ৈনেবদয্ৰ অেথর্ ঐফাৰ দহভাগৰ দুভাগ দুটা িপঠা আিনবা; েসইেবাৰ িমিহ
আটাগুিৰেৰ যুগুত কৰা আৰু খমীৰ িদ তনু্দৰত তাও িদয়া হ’ব লােগ; েসইেবাৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ প্রথেম পকা শসয্ৰ
আগভাগ হ’ব 18 আৰু েতামােলােক েসই দুটা িপঠাৰ লগত সােতাটা এবছৰীয়া িনঘূণ েমৰ েপাৱািল আৰু এটা দমৰা
গৰু আৰু দুটা মতা েমৰ উৎসগর্ কিৰবা; েসইেবাৰৰ িনজ িনজ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্েৰ ৈসেত েসইেবাৰ
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিল, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণ িদয়া অিগ্নকৃত উপহাৰ হ’ব

19আৰু েতামােলােক পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ দুটা এবছৰীয়া মতা েমৰ-
ছাগ েপাৱািল উৎসগর্ কিৰবা 20 আৰু পুেৰািহেত েসই প্রথেম পকা শসয্ৰ িপঠােৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ আগত েদালনীয়
ৈনেবদয্ স্বৰূেপ েসইেবাৰ েদালাব আৰু েমৰ েপাৱািল দুটােৰ ৈসেত পুেৰািহতৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র হ’ব
21 আৰু েসই িদনা েতামােলােক েঘাষণা কিৰবা, েতামােলাকৰ পিবত্র সভা হ’ব আৰু েতামােলােক েকােনা বয্ৱসায় কমর্
নকিৰবা; এইেয় েতামােলােক থকা সকেলা ঠাইেত পুৰুষানুক্রেম পালন কিৰবলগীয়া সদাকালৰ িবিধ

22 আৰু েতামােলােক িনজ িনজ ভুিমত উৎপন্ন েহাৱা শসয্ দাবৰ কালত, েখিতৰ চুকত থকা শসয্ৰ সমূ্পণর্ৰূেপ
নথকাৈক নাদাবা আৰু েতামাৰ েখিতৰ এিৰ েযাৱা শসয্ নুবুটিলবা তুিম েসইেবাৰ দুখীয়া আৰু িবেদশীৰ কাৰেণ এিৰ
যাবা; মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা’ ”

23 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 24 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ‘সপ্তম মাহৰ প্রথম িদনা েতামােলাকৰ
সমূ্পণর্ িবশ্রামৰ িদন, িশঙা বজাই েসঁাৱৰণ কেৰাওৱা িদন আৰু পিবত্র সভা হব 25 েসই িদনা েতামােলােক েকােনা
বয্ৱসায় কমর্ নকিৰবা; আৰু েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ উৎসগর্ কিৰবা’ ”

26 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 27 “েসই সপ্তম মাহৰ দশম িদন অৱেশয্ প্রায়িশ্চত্তৰ িদন হ’ব; েসই িদনা
েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র সভা পালন কিৰবা; েতামােলােক উপবাস ৰািখবা আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
অিগ্নকৃত উপহাৰ উৎসগর্ কিৰবা

28 আৰু েসই িদনা েতামােলােক েকােনা প্রকাৰৰ কাম নকিৰবা িকয়েনা েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত
েতামােলাকক প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৈল েসেয় প্রায়িশ্চত্তৰ িদন হ’ব 29 িকয়েনা িযেকােনােৱ েসই িদনা উপবাস নাৰােখ,
েতওঁক িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব

30 আৰু িযেকােনা েলােক েসই িদনা েকােনা প্রকাৰৰ কাম কিৰব মই েতওঁক েতওঁৰ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা
িবনষ্ট কিৰম 31 েতামােলােক েসই িদনা েকােনা প্রকাৰৰ কাম নকিৰবা; এইেটা েতামােলাকৰ সকেলা িনবাসৰ ঠাইত
পুৰুষানুক্রেম পালন কিৰব লগীয়া িচৰস্থায়ী িবিধ
* 23 অধয্ায়:13 এক হীন মােন এক িলটাৰ; চাওক যাত্রা 29:40
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32 েসই িদন েতামােলাকৰ সমূ্পণর্ িবশ্রামৰ িদন হ’ব; েসই মাহৰ নৱম িদনা েতামােলােক উপবাস ৰািখবা আৰু সিন্ধয়া
সময়ত এক সন্ধয্াৰ পৰা আন সন্ধয্াৈলেক েতামােলােক েতামােলাকৰ েসই িবশ্রাম-িদন পালন কিৰবা ”

33আৰু িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 34 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ‘েসই সপ্তম মাহৰ পঞ্চদশ িদনাৰ পৰা
সাত িদনৈলেক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পঁজা-পব্বর্ হ’ব

35প্রথম িদনা পিবত্র সভা হ’ব েসই িদনা েতামােলােক েকােনা বয্ৱসায় কমর্ নকিৰবা 36 েতামােলােক সাত িদনাৈলেক
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ উৎসগর্া কিৰবা; অষ্টম িদনা েতামােলাকৰ পিবত্র সভা হ’ব আৰু েতামােলােক
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ উৎসগর্ কিৰবা; েসেয় ধমর্-সভা; েসই িদনা েতামােলােক েকােনা বয্ৱসায় কমর্
নকিৰবা

37 অিগ্নকৃত উপহাৰ, অথর্াৎ েহাম-বিল, ভক্ষয্ ৈনেবদয্, মঙ্গলাথর্ক বিল, আৰু েপয় ৈনেবদয্ িনজ িনজ িদন উৎসগর্
কিৰবৈল েতামােলােক পিবত্র সভা বুিল েঘাষণা কিৰবলগীয়া িযেহাৱাৰ পব্বর্ এইেবাৰ , 38 িযেহাৱাৰ িবশ্রাম-বাৰ েবাৰৰ
বািহেৰ আৰু েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িয িয দান িদয়া, প্রিতজ্ঞা িসদ্ধ কিৰবৰ অেথর্ আৰু ইচ্ছামেত এেনই িদবৰ
অেথর্ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েতামােলােক িয িয উপহাৰ িদয়া, েসই েবাৰৰ কাৰেণ এই পব্বর্েবাৰ পালন কিৰবা

39 ভুিমত উৎপন্ন েহাৱা শসয্ চেপাৱাৰ পাছত, সপ্তম মাহৰ পঞ্চদশ িদনাৰ পৰা সাতিদন েতামােলােক অৱেশয্ িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ পঁজা পব্বর্ পালন কিৰবা; প্রথম আৰু অষ্টম িদন সমূ্পণর্ িবশ্রামৰ িবশ্রাম-িদন হ’ব

40 আৰু প্রথম িদনা েতামােলােক শুৱিন গছৰ গুিট, খাজুৰ গছৰ পাত, ঘন পতীয়া গছৰ ডাল আৰু জুিৰৰ পাৰত
থকা বাইিচ গছ ৈল েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত সাতিদন আনন্দ কিৰবা 41 আৰু েতামােলােক বছেৰ বছেৰ
সাতিদন িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েসই উৎসৱ পালন কিৰবা; এইেয় েতামােলাকৰ পুৰুষানুক্রেম পালন কিৰবলগীয়া িচৰস্থায়ী
িবিধ; সপ্তম মাহত েতামােলােক েসই উৎসৱ পালন কিৰবা

42 েতামােলােক সাতিদন সৰু পঁজাত বাস কিৰবা ইস্রােয়ল বংশত ওপজা সকেলােৱ সাত িদন সৰু পঁজাত বাস
কিৰব; 43 িকয়েনা িয িবষেয় েতামােলাকৰ ভাবী-বংশই েযন জােন েয মই িকদেৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িমচৰ েদশৰ
পৰা উিলয়াই অনা সময়ত পঁজাত বাস কৰাইিছেলঁা মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা’ ” 44 েতিতয়া েমািচেয় ইস্রােয়লৰ
সন্তানসকলক িযেহাৱাৰ সকেলা পব্বর্ৰ কথা এইদেৰ জনােল

24 অধয্ায়
প্রদীপ দশর্ন-িপঠা, ঈশ্বৰৰ নাম িনন্দা কৰা িবষয়ৰ িবিধ

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “সদায় প্রদীপ জ্বলাই েপাহৰ কিৰ ৰািখবৰ কাৰেণ, খুিন্দ উিলওৱা িজত গছৰ
গুিটৰ িনম্মর্ল েতল েতামাৰ ওচৰৈল আিনবৈল, তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক আজ্ঞা িদয়া

3 সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ িভতৰত সাক্ষয্-ফিল থকা িনয়ম-চনু্দকৰ আগত থকা প্রেভদক বস্ত্রৰ বািহৰত হােৰােণ িযেহাৱাৰ
আগত গধূিল আৰু ৰািতপুৱা সদায় তাক যুগুত কিৰ থ’ব লািগব এেয় েতামােলাকৰ পুৰুষানুক্রেম পালন কিৰবলগীয়া
িচৰস্থায়ী িবিধ 4 পুেৰািহেত শুদ্ধ েসাণৰ দীপাধাৰৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ সনু্মখত েসই প্রদীপেবাৰ সদায় যুগুত কিৰ জ্ৱলাই
থ’বা

5 তুিম িমিহ আটাগুিৰ ৈল, বাৰটা িপঠা তনু্দৰত তাও িদবা; প্রেতয্ক িপঠাত ঐফাৰ দহভাগৰ দুভাগ আটাগুিৰ হ’ব
6 তাৰ পাছত তুিম শাৰীত ছটাৈক দুশাৰী কিৰ িযেহাৱাৰ আগত শুদ্ধ েসাণৰ েমজখনৰ ওপৰত েসইেবাৰ ৰািখবা

7 আৰু প্রেতয্ক শাৰীৰ ওপৰত িনম্মর্ল ধূপ-ধূনা িদবা; তােত েসই িপঠাৰ ওপৰত েসেয় েসঁাৱৰণৰ অেথর্ হ’ব েসেয়
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ হ’ব 8 আৰু পুেৰািহেত প্রেতয্ক িবশ্রাম-বােৰ িযেহাৱাৰ আগত েসই িপঠা সদায়
সজাই থ’ব; েসেয় িচৰস্থায়ী িনয়মৰ িচন স্বৰূেপ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ পেক্ষ হ’ব 9 আৰু েসেয় হােৰাণ আৰু
েতওঁৰ পুত্রসকলৰ উপহাৰ হ’ব েকােনা পিবত্র ঠাইত েতওঁেলােক তাক েভাজন কিৰব; িকয়েনা িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদয়া
অিগ্নকৃত উপহাৰ েবাৰৰ মাজত েসেয় অিত পিবত্র; েসেয় েতওঁৰ িচৰস্থায়ী অিধকাৰ ”

10 পাছত মাক ইস্রােয়লীয়া, িকন্তু বােপক িমচৰীয়া, এেন এজন মানুহ ওলাই ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ মাজৈল গ’ল;
তােত ছাউিনৰ মাজত েসই ইস্রােয়লীয়া মিহলাৰ পুত্রৰ ৈসেত এটা ইস্রােয়লীয়া মানুহৰ দণ্ড লািগল 11 েতিতয়া েসই
ইস্রােয়লীয়া মিহলাৰ পুত্রই িযেহাৱাৰ নাম িনন্দা কিৰ শাও িদয়াত, েলাকসকেল েতওঁক েমািচৰ ওচৰৈল আিনেল েতওঁৰ
মাতৃৰ নাম চেলামীথ; তাই দান ৈফদীয়া, িদব্রীৰ জীেয়ক 12 েলাকসকেল েতওঁক বন্ধ কিৰ ৰািখ, িযেহাৱাৰ মুখৰ পৰা
িঠক আেদশ পাবৈল বাট চাই থািকল



েলবীয়া পুস্তক 24 অধয্ায়:13 135 েলবীয়া পুস্তক 25 অধয্ায়:16

13 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 14 “তুিম েসই শাও িদয়া জনক ছাউিনৰ বািহৰৈল ৈল েযাৱা পাছত িযসকেল
েতওঁক শাও িদয়া শুিনিছল, েসই সকেলােৱ েতওঁৰ মূৰত হাত িদয়ক আৰু েগােটই মণ্ডলীেয় িশল দিলয়াই েতওঁক বধ
কৰক

15আৰু তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ‘িয েকােনােৱ িনজৰ ঈশ্বৰক শাও িদব, েতওঁ িনজৰ পাপৰ ফল েভাগ
কিৰব 16 আৰু িয জেন িযেহাৱাৰ নামৰ িনন্দা কিৰব, েসই জনৰ অৱেশয্ প্রাণদণ্ড হ’ব েগােটই সমােজ েতওঁৈল
অৱেশয্ িশল দিলয়াব, যিদও েতওঁ িবেদশী বা ইস্রােয়লৰ বংশত জন্মাই হওঁক িয েকােনােৱ িযেহাৱাৰ নামৰ িনন্দা
কিৰব, েসই জনৰ অৱেশয্ প্রাণদণ্ড হ’ব

17 আৰু িয জেন আন এজনক বধ কিৰব, েতওঁৰ প্রাণদণ্ড অৱেশয্ হ’ব 18 আৰু িয জেন আন এজনৰ পশুক
মািৰব, েতওঁ তাৰ সলিন িদব; প্রাণৰ সলিন প্রাণ

19 আৰু যিদ েকােনােৱ েতওঁৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াক আঘাত কেৰ, েতেন্ত েতওঁ েযেন কিৰেল, েতওঁৈলেকা েতেন কৰা
যাব; 20 অঙ্গ ভঙাৰ সলিন অঙ্গ ভঙা, চকুৰ সলিন চকু, দঁাতৰ সলিন দঁাত িযদেৰ েতওঁ আন জনক আঘাত কিৰেল,
েতওঁৈলেকা েতেনই কৰা হ’ব 21 িয জেন পশু বধ কিৰব, েতওঁ তাৰ সলিন িদব আৰু িয জন েলােক বধ কিৰব,
েতওঁৰ প্রাণদণ্ড হ’ব

22 েতামােলাকৰ স্বেদশীয় আৰু িবেদশীয় উভয়ৰ কাৰেণ এেক ৰূপিবিধ হ’ব; িকয়েনা মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱা’ ” 23 েতিতয়া েমািচেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৈল এই আজ্ঞা প্রকাশ কৰাত, েলাকসকেল েসই শাও িদয়াজনক
ছাউিনৰ বািহৰৈল িন, িশল দিলয়াই েতওঁক বধ কিৰেল িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰই, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল
কাযর্ কিৰেল

25 অধয্ায়
িবশ্রাম-বছৰ আৰু েযােৱল বছৰৰ িবষয়

1 পাছত িযেহাৱাই চীনয় পব্বর্তত েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক েকাৱা, মই েতামােলাকক িয েদশ
িদম, েতামােলােক েসই েদশত েসামােল, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ভুিমেয় িবশ্রাম েভাগ কিৰব

3 তুিম ছবছৰ িনজ পথাৰত গুিট ববা, আৰু ছবছৰ িনজ বাৰীৰ দ্রাক্ষালতােবাৰ পিৰষ্কাৰ কিৰবা, আৰু তাৰ গুিট চপাবা
4 িকন্তু সপ্তম বছৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ভুিমৰ সমূ্পণর্ িবশ্রামৰ িবশ্রাম-কাল হ’ব; েসই বছৰত তুিম িনজ পথাৰত গুিট
নব’বা, আৰু দ্রাক্ষালতা পিৰষ্কাৰ নকিৰবা

5 তুিম িনজ পথাৰত িনেজ েহাৱা শসয্ নাদাবা, আৰু পিৰষ্কাৰ নকৰা দ্রাক্ষালতাৰ গুিট নচপাবা; েসেয় ভুিম সমূ্পণর্
িবশ্রামৰ বছৰ হ’ব 6 তােত, িবশ্রাম-বছৰত েহাৱা ভুিম শসয্ েতামােলাকৈল আহাৰ হ’ব; অথর্াৎ েতামাৰ পথাৰত উৎপন্ন
েহাৱা সকেলা শসয্ েতামাৰ আৰু েতামাৰ দাস, েবটী আৰু েতামাৰ লগত থকা েবচ েখাৱা দাস আৰু িবেদশীৰ বােব
যুগুত কিৰব পািৰবা 7 আৰু েতামাৰ পশু আৰু েদশত থকা বনৰীয়া পশুেবাৰৰ অেথর্ েসইেবাৰ আহাৰ হ’ব

8 তুিম িনজৰ কাৰেণ সাত িবশ্রাম-বছৰ, সাত গুণ সাত বছৰ েলখ কিৰবা; তােত সাত িবশ্রাম-বছৰৰ কাল ঊনপঞ্চাশ
বছৰ হ’ব 9 েতিতয়া সপ্তম মাহৰ দশম িদনা েদশৰ সকেলা ফােল বৰ মাতৰ িশঙা বজাবা; প্রায়িশ্চত্তৰ িদনা েতামােলাকৰ
েদশৰ সকেলা ফােল িশঙা বজাবা

10 েতামােলােক পঞ্চাশ বছৰেটা পিবত্র বুিল মািনবা, আৰু েগােটই েদশত তাৰ সকেলা িনবাসীসকলৈল মুিক্ত েঘাষণা
কিৰবা; েসেয় েতামােলাকৰ কাৰেণ বষর্পূির্ত উৎসৱ* হ’ব, আৰু েতামােলাক প্রিতজেন িনজ িনজ উত্তৰািধকাৰৈল উলিত
যাবা আৰু দাসেবাৰক িনজ িনজ েগাষ্ঠীৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদবা 11 েসই পঞ্চাশ বছৰেটা েতামােলাকৰ কাৰেণ বষর্পূির্ত
উৎসৱ হ’ব; েসই বছৰত েতামােলােক গুিট নববা, িনেজ েহাৱা শসয্ও নাদাবা আৰু কলম িনিদয়া দ্রাক্ষালতাৰ গুিটও
নচপাবা 12 িকয়েনা েসেয় বষর্পূির্ত উৎসৱৰ বছৰ; েসেয় েতামােলাকৈল পিবত্র হ’ব েতামােলােক েসই বছৰত িনেজ
উৎপন্ন েহাৱা শসয্ পথাৰৰ পৰা আিন খাবা

13 েসই বষর্পূির্ত উৎসৱৰ বছৰত েতামােলােক সকেলােক িনজ িনজ উত্তৰািধকাৰেবাৰ ঘূৰাই িদবা
14 যিদ তুিম িনজ চুবুৰীয়াক েকােনা মািট েবচা, বা েতওঁেলাকৰ পৰা িকনা, েতিতয়া েতামােলােক ইজেন িসজনক

অনয্ায় নকিৰবা
15 তুিম বষর্পূির্ত উৎসৱৰ পাছত েহাৱা বছৰৰ েলখ অনুসােৰ েলাকৰ পৰা মািট িকিনবা, আৰু শসয্ উৎপন্ন েহাৱা বছৰৰ

সংখয্া অনুসােৰ েতওঁ েতামাক েবিচব 16 বষর্পূির্ত উৎসৱৈল েবিছ বছৰ থািকেল েবিছ দাম কিৰবা আৰু কম বছৰ থািকেল
কম দাম কিৰবা; িকয়েনা নতুন গৰাকীৰ ভুিমত শসয্ উৎপন্ন েহাৱা বছৰৰ সংখয্া অনুসােৰ েতওঁ েতামাক মািট েবেচ
* 25 অধয্ায়:10 বষর্পূির্ত উৎসৱ অথর্াৎ িশঙা বেজাৱা বছৰ
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17 আৰু েতামােলােক ইজেন িসজনক অনয্ায় নকিৰবা, িকন্তু িনজ ঈশ্বৰক ভয় কিৰবা; িকয়েনা মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱা

18 এই কাৰেণ েতামােলােক েমাৰ িবিধ অনুসােৰ আচৰণ কিৰবা, আৰু েমাৰ শাসন প্রণালী পালন কিৰ, েসই অনুসােৰ
কাযর্ কিৰবা; েতিতয়া েতামােলােক েদশত িনভর্ েয় বাস কিৰবা 19 আৰু ভুিমেয় িনজ শসয্ উৎপন্ন কিৰব; তােত
েতামােলােক েহঁপাহ পেলাৱাৈক খাবৈল পাবা; আৰু েদশত িনভর্ েয় থািকবা

20 িকন্তু েতামােলােক ক’ব পাৰা েয, “পথাৰ নবেল, আৰু তাত উৎপন্ন েহাৱা গুিট নচপােল আিম সপ্তম বছৰত িক
খাম?” 21 েতিতয়া মই ষষ্ঠ বছৰত েতামােলাকৰ ওপৰত আশীব্বর্াদ আিহবৈল আেদশ কিৰম, তােত ভুিমেয় েসই বছৰত
িতিন বছৰৈল থকাৈক শসয্ উৎপন্ন কিৰব 22 পাছত অষ্টম বছৰত েতামােলােক গুিট ববা, িকন্তু েতিতয়াও পুৰিণ শসয্
খাবা; নৱম বছৰৰ শসয্ নহয় মােন েতামােলােক পুৰিণ শসয্ খাই থািকবা

23 আৰু মািট িচৰকালৰ কাৰেণ আনক েবচা নহব; িকয়েনা েসই মািট েমাৰ, আৰু েতামােলাক েমাৰ লগত অিতিথ
আৰু প্রবাসী আছা 24 আৰু েতামােলােক েতামােলাকৰ উত্তৰাধীকাৰ সকেলা েদশত মািট েমাকলাবৈল ক্ষমতা িদবা
25 েতামাৰ ইস্রােয়লী লগৰ যিদ দুখীয়া ৈহ েতওঁৰ উত্তৰািধকাৰৰ মািট েতামাক িকছু েবেচ, েতেন্ত তাক েমাকলাব পৰা
েতওঁৰ ওচৰ সম্বন্ধীয়াই আিহ, িনজ ভােয়েক েবচা েসই মািট েমাকলাই িদব

26 আৰু যাৰ মুকিল কেৰঁাতা গৰাকী নাই, িকন্তু েতওঁ চহকী েহাৱাত, েতওঁৰ যিদ িনেজ মুকিল কিৰবা পৰা সমথর্ হয়,
27 েতেন্ত েতওঁ তাক েবচা বছৰ েলখ কিৰ, বাকী থকা ধন েবচাজনক ওেলাটাই িদব; েতিতয়া েতওঁ পুনৰায় েতওঁৰ
িনজৰ উত্তৰাধীকাৰ পাব 28 িকন্তু যিদ েতওঁ তাক ওেলাটাই লবৈল অসমথর্ হয়, েতেন্ত েসই েবচা মািট বষর্পূির্ত উৎসৱৰ
বছৰৈলেক িকনা জনৰ হাতত থািকব, পাছত বষর্পূির্ত উৎসৱৰ বছৰত েসেয় মুকিল হ’ব, েতিতয়া েতওঁৰ েসই উত্তৰাধীকাৰ
েতওঁ পুনৰায় পাব

29 আৰু যিদ গেড়েৰ আবৃত থকা নগৰৰ িভতৰত বাস কৰা ঘৰ েকােনােৱ েবেচ, েতেন্ত েতওঁ েবচাৰ পাছত সমূ্পণর্
এবছৰৰ িভতৰত তাক মুকিল কিৰব পািৰব; েগােটই বছৰৰ িভতৰত তাক মুকিল কিৰবৈল েতওঁৰ ক্ষমতা থািকব 30 িকন্তু
যিদ পুৰা এবছৰৰ িভতৰত তাক মুকিল কৰা নহয়, েতেন্ত গেড়েৰ আবৃত থকা নগৰৰ েসই ঘৰ পুৰুষানুক্রেম িচৰকালৈল
িকনা জনৰ অিধকাৰ হ’ব; েসইেয় বষর্পূির্ত উৎসৱৰ বছৰেতা মুকিল নহ’ব

31 িকন্তু গেড়েৰ আবৃত েনােহাৱা গঁাৱত থকা িযেবাৰ ঘৰ, েসইেবাৰ নগৰৰ বািহৰৰ মািটৰ লগত েলখ কৰা হব;
েসইেবাৰ ঘৰক েমাকলাব পােৰ, আৰু বষর্পূির্ত উৎসৱৰ বছৰত েসইেবাৰ মুকিল ৈহ যাব 32 তথািপ েলবীয়াসকলৰ
উত্তৰািধকাৰত থকা নগৰৰ ঘৰেবাৰ েলবীয়াসকেল িয েকােনা সময়ত মুকিল কিৰব পািৰব

33 যিদ েলবীয়াসকলৰ মাজৰ েকােনা এজেন তাক মুকিল নকেৰ, েতেন্ত েলবীয়াসকলৰ উত্তৰািধকাৰত থকা েসই েবচা
ঘৰ বষর্পূির্ত উৎসৱৰ বছৰত মুকিল ৈহ যাব, িকয়েনা েলবীয়াসকলৰ নগৰৰ ঘৰেবাৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত থকা
েতওঁেলাকৰ উত্তৰাধীকাৰ 34 িকন্তু েতওঁেলাকৰ নগৰৰ চািৰওফােল থকা চৰণীয়া পথাৰ েবচা নহ’ব; িকয়েনা েসেয়
েতওঁেলাকৰ িচৰকলীয়া উত্তৰাধীকাৰ

35 আৰু েতামাৰ লগৰ িনবাসী যিদ দুখীয়া হয়, আৰু িনজৰ কাৰেণ এেকােক যুগুত কিৰব েনাৱােৰ েতেন্ত েতওঁক
িবেদশী আৰু প্রবাসীৰ িনিচনাৈক েতামাৰ লগত জীৱন-ধাৰণ কিৰবৈল সহায় কিৰবা; 36 েতওঁৰ পৰা সুত বা বািঢ় নলবা,
িকন্তু িনজ ঈশ্বৰক ভয় কিৰবা যােত েতামাৰ ভাই েতামাৰ লগত জীৱন-ধাৰণ কিৰ থােক 37 তুিম সুতৈল তাক ধন িনিদবা,
বা বািঢ়ৈল তাক অন্ন িনিদবা 38 িযজন সবর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ েতামােলাকক কনান েদশ িদবৰ কাৰেণ, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ
হবৈল েতামােলাকক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল, েতামােলাকৰ েসই ঈশ্বৰ িযেহাৱা মই

39আৰু েতামাৰ ভাই যিদ েতামাৰ গুিৰত দুখীয়া ৈহ, িনজেক িনেজ েবেচ, েতেন্ত তুিম েতওঁক বন্দীৰ িনিচনাৈক কাম
নকৰাবা 40 েতওঁ েবচ েখাৱা চাকৰ আৰু প্রবাসীৰ িনিচনাৈক েতামাৰ লগত থািকব আৰু বষর্পূির্ত উৎসৱৰ বছৰৈলেক
েতামাক খািত িদব 41 তাৰ পাছত েতওঁ িনজ সন্তান সকলেৰ ৈসেত মুকিল ৈহ িনজ েগাষ্ঠীৰ ওচৰৈল উভিত যাব

42 িকয়েনা েতওঁেলাক, মই িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই অনা েমাৰ দাস; েতওঁেলাকক বন্দীস্বৰূেপ েবচা নহ’ব 43 তুিম
েতওঁেলাকৈল কিঠন বয্ৱহাৰ নকিৰবা, িকন্তু িনজ ঈশ্বৰক ভয় কিৰবা 44 েতামাৰ বন্দী আৰু েবটী, তুিম েতামােলাকৰ
চািৰওফােল থকা জািত সমূহৰ মাজৰ পৰা েতওঁেলাকক িকিনব পািৰবা

45 আৰু েতামােলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা আন জািতৰ সন্তান সকলৰ আৰু েতামােলাকৰ েদশত েতওঁেলাকৰ পৰা
জন্মা েতওঁেলাকৰ িয িয েগাষ্ঠী েতামােলাকৰ লগত বাস কিৰেছ, েতওঁেলাকৰ পৰাও িকিনবা আৰু েতওঁেলাকৰ ওপৰত
েতামােলাকৰ অিধকাৰ থািকব 46আৰু েতামােলােক িনজ িনজ ভাবী সন্তান সকলৰ উত্তৰািধকাৰৰ বােব িদব লগা ভাগ
স্বৰূেপ েতওঁেলাকক িদব পািৰবা, আৰু িচৰকালৈলেক েতওঁেলাকক বন্দী কাম কিৰব পািৰবা; িকন্তু িনজ ভাই ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ মাজত হ’েল, েতামােলাক েকােনও কােৰা ওপৰত কিঠন বয্ৱহাৰ নকিৰবা
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47 আৰু যিদ েতামােলাকৰ মাজত েকােনা প্রবাসী বা িবেদশী েলাক ধনী হয়, আৰু তাৰ ওচৰত থকা েতামাৰ ভাই
দিৰদ্র ৈহ, েসই প্রবাসী বা িবেদশীৰ গুিৰত, বা িবেদশীৰ েগাষ্ঠীত জন্মােলাকৰ গুিৰত যিদ েতওঁ িনজেক েবেচ, 48 েতেন্ত
েবচাৰ পাছত তাক েমাকলাব পােৰ; তাৰ পিৰয়ালৰ মাজৰ েকােনােৱ েতওঁক েমাকলাব পােৰ;

49 েতওঁৰ েমামােয়ক, বা েমামােয়কৰ পুত্র, বা তাৰ েগাষ্ঠীৰ মাজৰ তাৰ ওচৰ-সম্বন্ধীয়াই েতওঁক মুকিল কিৰব পােৰ;
নাইবা েতওঁ যিদ ধনী হয়, েতেন্ত েতওঁ িনেজ িনজেক মুকিল কিৰব পােৰ 50 েতওঁক েবচা বছেৰেৰ পৰা বষর্পূির্ত উৎসৱৰ
বছৰৈলেক, িকনা জেন ৈসেত িহচাপ কিৰ, বছৰৰ সংখয্া অনুসােৰ মুিক্তৰ ধন িদব; েবচ-েখাৱা দাসৰ িনিৰেখেৰ, েতওঁ
িকনাজনৰ লগত থািকব

51 যিদ অেনক বছৰ বাকী থােক, েতেন্ত েসই বছৰৰ সংখয্া অনুসােৰ িযমান ধন িদ েতওঁক িকনা ৈহিছল, েতওঁ
েসই ধনৰ পৰা িনজেক মুকিল কৰা ধন ওেলাটাই িদব 52 আৰু যিদ বষর্পূির্ত উৎসৱৰ বছৰৈলেক অলপ বছৰেহ বাকী
থােক, েতেন্ত েতওঁক িকনাজেন ৈসেত িহচাপ কিৰ, িনজৰ খািটব লগা বছৰৰ সংখয্া অনুসােৰ, িনজেক মুকিল কৰা ধন
ওেলাটাই িদব

53 বছেৰ েবচ-েখাৱা দসৰ দেৰ, েতওঁ তােৰ ৈসেত থািকব; েতামাৰ সাক্ষােত েতওঁ তাৰ ওপৰত, কিঠন বয্ৱহাৰ
নকিৰব 54আৰু যিদ েতওঁ এইেবাৰ উপােয়েৰ মুক্ত হ’ব েনাৱােৰ, েতেন্ত িনজ সন্তান সকলেৰ ৈসেত বষর্পূির্ত উৎসৱৰ
বছৰত মুকিল ৈহ যাব 55 িকয়েনা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল েমােৰই দাস, েতওঁেলাক িমচৰ েদশৰ পৰা মই উিলয়াই অনা
েমাৰ দাস; মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা’

26 অধয্ায়
ঈশ্বৰীয় প্রিতজ্ঞা আৰু শাও

1 “েতামােলােক েতামােলাকৰ কাৰেণ প্রিতমা নাসািজবা, আৰু কটা-মুির্ত্ত বা স্তম্ভ স্থাপন নকিৰবা, পিৰেসৱা কিৰবৰ
কাৰেণ েতামােলাকৰ েদশত নক্সা কটা েকােনা িশল স্থাপন নকিৰবা; িকয়েনা মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা
2 েতামােলােক েমাৰ িবশ্রাম-বাৰ পালন কিৰবা, আৰু েমাৰ ধমর্ধামৈল ভয় ৰািখবা; মই িযেহাৱা

3 যিদ েতামােলােক েমাৰ িবধানেত চলা আৰু েমাৰ আজ্ঞা পালন কিৰ েসই অনুসােৰ কাযর্ কৰা, 4 েতিতয়া মই উিচত
সময়ত েতামােলাকৈল বৰষুণ বৰষাম; তােত ভুিমেয় িনজৰ শসয্ উৎপন্ন কিৰব, আৰু বাৰীৰ িনজ গছেবাৰত গুিট লািগব

5 েতামােলাকৰ শসয্ মৰা কাল দ্রাক্ষাগুিট িচঙা কালৈলেক থািকব, আৰু েতামােলােক েহঁপাহ পলুৱাৈক েতামােলাকৰ
আহাৰ েভাজন কিৰবা আৰু িনভর্ েয় েতামােলাকৰ েদশত বাস কিৰবা 6 আৰু মই েদশত শািন্ত দান কিৰম; তােত
েতামােলাকক েকােনওঁ ভয় েনােখাৱাৈক েতামােলােক শুবৈল পাবা; মই েতামােলাকৰ েদশৰ পৰা িহংসুক জন্তুেবাৰ
নাইিকয়া কিৰম, আৰু েতামােলাকৰ েদশৰ মােজিদ তেৰাৱাল নচিলব

7 েতামােলােক েতামােলাকৰ শত্রুেবাৰক েখিদ িদবা, আৰু েতামােলাকৰ আগেত েতওঁেলাক তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত
হ’ব 8 আৰু েতামােলাকৰ পঁাচজেন এশ জনক আৰু েতামােলাকৰ এশজেন দহ হাজাৰ জনক েখিদ িদব, আৰু
েতামােলাকৰ শত্রুেবাৰ েতামােলাকৰ আগত পিতত হ’ব

9 মই েতামােলাকৈল অনুগ্রেহেৰ দৃষ্টি কিৰ েতামােলাকক বহুবংশ কিৰম; আৰু অিতশয়ৰূেপ বৃিদ্ধ কিৰম; আৰু মই
েতামােলাকৰ লগত কৰা েমাৰ িনয়মিট িসদ্ধ কিৰম 10আৰু েতামােলােক বহুিদনৰ পৰা সঁািচ েথাৱা পুৰিণ শসয্ েভাজন
কিৰবা, আৰু নতুন শসয্ থবৈল পুৰিণ শসয্ েবাৰ উিলয়াবা

11 মই েতামােলাকৰ মাজত েমাৰ আবাস স্থাপন কিৰম, আৰু েমাৰ মেন েতামােলাকক িঘণ নকিৰব 12 আৰু মই
েতামােলাকৰ মাজত অহা-েযাৱা কিৰ, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ হম আৰু েতামােলাক েমাৰ প্রজা হ’বা 13 িমচৰীয়াসকলৰ
বন্দী নহবৰ কাৰেণ িযজনাই িমচৰ েদশৰ পৰা েতামােলাকক উিলয়াই আিনেল, েতামােলাকৰ েসই ঈশ্বৰ িযেহাৱা মই;
মই েতামােলাকৰ যুৱিলৰ শ’লমািৰ ভািঙ, েতামােলাকক মূৰ দঙাই গমণ কিৰেলঁা

14 িকন্তু যিদ েতামােলােক েমাৰ বাকয্ৈল কাণ িনিদয়া, েমাৰ এই সকেলা আজ্ঞামেত কাযর্ নকৰা, 15 েমাৰ িবিধ অগ্রাহয্
কৰা, আৰু মনেত েমাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ িঘণ কিৰ েমাৰ আজ্ঞামেত কাযর্ নকৰা, িকন্তু েমাৰ িনয়মিট লঙ্ঘন কৰা;

16 েতেন্ত েতামােলােক এেন কৰাত মইও েতামােলাকৈল এইদেৰ আচৰণ কিৰম: মই েতামােলাকৰ ওপৰত চকু
নাশকাৰী আৰু প্রাণ ক্ষয়কাৰী বয্াকুলতা, যক্ষ্মােৰাগ আৰু েপাৰিণ জ্বৰ িনৰূপণ কিৰম; আৰু েতামােলােক িমছােয় গুিট
ববা; িকয়েনা েতামােলাকৰ শত্রুেৱ েসইেবাৰ খাব 17 আৰু মই েতামােলাকৈল েকােন্দাৱাৈক চাম, তােত েতামােলাক
েতামােলাকৰ শত্রুেবাৰৰ আগত ঘািটবা, েতামােলাকক িঘণাওঁতােবােৰ েতামােলাকৰ ওপৰত শাসন কিৰব, আৰু েকােনও
েতামােলাকক েনেখিদেলও েতামােলাক পলাই যাবা



েলবীয়া পুস্তক 26 অধয্ায়:18 138 েলবীয়া পুস্তক 26 অধয্ায়:45

18 আৰু যিদ েতামােলােক েমাৰ বাকয্ৈল কাণ িনিদয়া েতেন্ত মই েতামােলাকৰ পাপৰ কাৰেণ েতামােলাকক আৰু
সাতগুণ দণ্ড িদম 19 মই েতামােলাকৰ গব্বর্ খব্বর্ কিৰম, আৰু েতামােলাকৰ আকাশ েলাহা েযন, আৰু মািট িপতল
েযন কিৰম 20 তােত েতামােলাকৰ পিৰশ্রম িবফল হ’ব; িকয়েনা েতামােলাকৰ ভুিমেয় শসয্ উৎপন্ন নকিৰব; আৰু
েদশৰ গছেবাৰত গুিট নালািগব

21 আৰু যিদ েতামােলােক েমাৰ িবপৰীত আচৰণ কৰা আৰু েমাৰ বাকয্ শুিনবৈল অসন্মত েহাৱা, েতেন্ত মই
েতামােলাকৰ পাপ অনুসােৰ েতামােলাকৈল আৰু সাতগুণ আপদ ঘটাম 22 েতামােলাকৰ মাজৈল বনৰীয়া জন্তুেবাৰ
পিঠয়াম; েসইেবােৰ েতামােলাকৰ সন্তান নাইিকয়া কিৰব, েতামােলাকৰ পশু নষ্ট কিৰব, আৰু েতামােলাকৰ সংখয্া কম
কিৰব; আৰু েতামােলাকৰ ৰাজ-আিলেবাৰ িনজান ৈহ পিৰব

23 ইমানেতা যিদ েমাৰ িশকিন েনােলাৱা, িকন্তু েমাৰ িবপৰীত আচৰণ কৰা, 24 েতেন্ত মইেয়া েতামােলাকৰ িবপৰীত
আচৰণ কিৰম আৰু েতামােলাকৰ পাপৰ কাৰেণ, মই েতামােলাকৈল সাতগুণ আপদ ঘটাম

25আৰু িনয়মিটৰ উলঙ্ঘন প্রিতফল িদবৈল েতামােলাকৈল তেৰাৱাল আিনম, আৰু েতামােলােক নগৰৰ মাজত েগাট
খােল েতামােলাকৰ মাজৈল মহামাৰী পিঠয়াম; আৰু েতামােলাকক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদয়া যাব 26 মই েতামােলাকৰ
অন্ন ৰূপ লাখুিট ভঙা কালত দহজনী মিহলাই এেকটা তনু্দৰত েতামােলাকৰ িপঠা তাও িদব, আৰু েতওঁেলােক েজাখ
কিৰ েতামােলাকৰ িপঠা েতামােলাকক িদব, আৰু তাক খাই েতামােলাকৰ েভাক নপলাব

27 ইমানেতা েতামােলােক যিদ েমাৰ বাকয্ৈল কাণ িনিদ েমাৰ িবপৰীত আচৰণ কৰা, 28 েতেন্ত মইও েক্রাধত
েতামােলাকৰ িবপৰীত আচৰণ কিৰম, আৰু েতামােলাকৰ পাপৰ কাৰেণ েতামােলাকক সাতগুণ দণ্ড িদম

29 েতামােলােক িনজ িনজ েপা-জীহঁতৰ মঙহ খাবা 30 মই েতামােলাকৰ পিবত্র ঠাইেবাৰ নষ্ট কিৰম, েতামােলাক
সুযর্য্ প্রিতমা কািট েপলাম, আৰু েতামােলাকৰ মুির্ত্তেবাৰৰ শৱৰ ওপৰত েতামােলাকৰ শৱ েপলাম; আৰু েমাৰ মেন
েতামােলাকক িঘণ কিৰব

31 মই েতামােলাকৰ নগৰেবাৰ ধ্বংস কিৰম, েতামােলাকৰ ধমর্ধামেবাৰ উচ্ছন্ন কিৰম, আৰু েতামােলাকৰ সুগন্ধ বস্তুৰ
ঘ্রাণ গ্রহণ নকিৰম 32 মই েতামােলাকৰ েদশখন উচ্ছন্ন কিৰম; তােত েদশত থকা েতামােলাকৰ শত্রুেবােৰ তােক েদিখ
আচিৰত মািনব 33 মই জািতেবাৰৰ মাজত েতামােলাকক েগাট েগাট কিৰম, আৰু েমাৰ তেৰাৱাল উিলয়াই েতামােলাকৰ
পাছত েখিদ যাম; তােত েতামােলাকৰ েদশ উচ্ছন্ন আৰু নগৰেবাৰ ধ্বংশ কৰা হ’ব

34 েযিতয়াৈলেত েদশ উচ্ছন্ন ৈহ থািকব আৰু েতামােলাক শত্রুেবাৰৰ েদশত থািকবা েতিতয়াৈলেক েদেশ িনজৰ
িবশ্রাম-বছৰেবাৰ েভাগ কিৰব; েসই কালত েদেশ িবশ্রাম পাই, িনজৰ িবশ্রাম-বছৰেবাৰ েভাগ কিৰব 35 িযমান কাল
েসেয় উচ্ছন্ন ৈহ থািকব, িসমান কাল িবশ্রাম কিৰব; েতামােলােক েদশত বাস কৰা কালত েতামােলাকৰ িবশ্রাম-বছৰেবাৰত
িয িয িবশ্রাম েভাগ কৰা নাই, েদেশ তাক েভাগ কিৰব 36 আৰু শত্রুৰ েদশত থকা েতামােলাকৰ মাজৰ অৱিশষ্ট
েলাকসকলৰ মনৈল বয্াকুলতা পিঠয়াম; আৰু সিৰ পৰা পাতৰ শেব্দেয়া েতওঁেলাকক পলুৱাব; েযেনৈক তেৰাৱালৰ
আগৰ পৰা পলাই েতেনৈক পলাব; আৰু েকােনও েতামােলাকক েখিদ িনিনেলও েতামােলাক পিতত হ’বা

37 আৰু েকােনও েতামােলাকক েখিদ িনিনেলও তেৰাৱালৰ আগৰ পৰা পলাওঁেত ইজেন-িসজনৰ লগত খুন্দা খাই
পিৰবা; আৰু শত্রুেবাৰৰ সনু্মখত িথয় হ’বৈল েতামােলাকৰ শিক্ত নাথািকব 38 আৰু েতামােলাক জািত সমূহৰ মাজত
িবনাশ হ’বা, আৰু েতামােলাকৰ শত্রুেবাৰৰ েদেশ েতামােলাকক গ্রাস কিৰব 39 আৰু েতামােলাকৰ মাজৰ অৱিশষ্ট
ভাগ িনজ িনজ অপৰাধৰ কাৰেণ শত্রুেবাৰৰ েদশত ক্ষীণ ৈহ যাব, আৰু েতওঁেলাকৰ িনজৰ আৰু পুব্বর্-পুৰুষসকলৰ
অপৰাধৰ কাৰেণও ক্ষীণ ৈহ যাব

40 িকন্তু যিদ েতওঁেলােক আৰু েতওঁেলাকৰ িপতৃেয় কৰা পাপ বা েমাৰ সতয্লঙ্ঘন কৰাৰ কাৰেণ িনজ িনজ অপৰাধ
স্বীকাৰ কেৰ, আৰু েতওঁেলােক েমাৰ িবপৰীত আচৰণ কৰাত, 41 মইও েতওঁেলাকৰ িবপৰীত আচৰণ কিৰ েতওঁেলাকক
শত্রুেবাৰৰ েদশৈল অনােকা স্বীকাৰ কেৰ, িবেশষৈক যিদ েতওঁেলােক িনজৰ অচুন্নৎ মন নম্র কেৰ, আৰু িনজৰ পাপৰ
দণ্ড েযাগয্ েযন মােন, 42 েতেন্ত যােকােবেৰ ৈসেত কৰা েমাৰ িনয়মিট মই েসঁাৱিৰম আৰু ইচহােকেৰ ৈসেত কৰা েমাৰ
িনয়মিটও, অব্রাহােমেৰ ৈসেত কৰা েমাৰ িনয়মিটও সঁুৱিৰম; আৰু মই েদশেকা েসঁাৱৰণ কিৰম 43 েদশ েতওঁেলাকৰ
দ্বাৰাই পিৰতয্ক্ত হ’ব, আৰু েতওঁেলাক নথকাৈক েদশ উচ্ছন্ন ৈহ থকা মােন িনজৰ িবশ্রাম-বছৰেবাৰ েভাগ কিৰব; আৰু
েতওঁেলােক িনজ িনজ অপৰাধ দণ্ড েযাগয্ েযন মািনব; িকয়েনা েতওঁেলােক েমাৰ শাসন প্রণালীেবাৰ অগ্রাহয্ কিৰেল

44 তথািপ েযিতয়া েতওঁেলাক শত্রুেবাৰৰ েদশত থািকব, েতিতয়াও মই েশষ নথকাৈক িবনষ্ট কিৰবৰ অেথর্ বা
েতওঁেলাকৰ ৈসেত কৰা েমাৰ িনয়মিট ভািঙবৰ কাৰেণ েতওঁেলাকক অগ্রাহয্ বা িঘণ নকিৰম; িকয়েনা মই েতওঁেলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱা 45 িকন্তু মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হ’বৰ অেথর্ েতওঁেলাকৰ িয পুব্বর্পুৰুষসকলক জািত সমূহৰ আগেত িমচৰ
েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনেলঁা, েতওঁেলাকৰ েসই পুব্বর্পুৰুষসকলেৰ ৈসেত কৰা েমাৰ িনয়মিট েতওঁেলাকৰ মঙ্গলৰ অেথর্
েসঁাৱিৰম; মই িযেহাৱা ”
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46 চীনয় পব্বর্তত িযেহাৱাই েমািচৰ দ্বাৰাই িনজৰ আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত এইেবাৰ িবিধ, শাসন-প্রণালী
আৰু বয্ৱস্থা স্থাপন কিৰেল

27 অধয্ায়
সঙ্কল্প কৰা বস্তু আিদৰ িবষয়ৰ িবিধ

1 আৰু এইদেৰ িযেহাৱাই েমািচক ৈকিছল আৰু ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ‘েতামাৰ িনৰূিপত
মূলয্ অনুসােৰ যিদ েকােনােৱ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ মানুেহ িদয়া সঙ্কল্প িসদ্ধ কিৰব েখােজ, তলত উেল্লখ কৰা মূলয্ৰ বয্ৱহাৰ
কৰা

3 েতেন্ত িবশ বছৰতৈক অিধক আৰু ষািঠ বছৰতৈক কম বয়স েহাৱা পুৰুষৰ কাৰেণ হ’েল, পিবত্র স্থানৰ েচকল
অনুসােৰ েতামাৰ িনৰূিপত মূলয্ পঞ্চাশ েচকল* ৰূপ হ’ব 4 িকন্তু স্ত্রীৰ বােব হ’েল, েতামাৰ িনৰূিপত মূলয্ িত্রশ েচকল
হ’ব

5আৰু যিদ পঁাচ বছৰতৈক অিধক আৰু িবশ বছৰতৈক কম বয়সীয়া হয়, েতেন্ত পুৰুষৰ বােব েতামাৰ িনৰূিপত মূলয্
িবশ েচকল হ’ব আৰু স্ত্রীৰ বােব দহ েচকল হ’ব 6আৰু যিদ এমাহতৈক অিধক আৰু পঁাচ বছৰতৈক কম বয়সীয়া হয়,
েতেন্ত ল’ৰাৰ বােব েতামাৰ িনৰূিপত মূলয্ পঁাচ েচকল হ’ব আৰু েছাৱালীৰ বােব িতিন েচকল ৰূপ হ’ব

7আৰু যিদ ষািঠ বছৰ ও তাতৈক অিধক বয়সীয়া হয়, েতেনহেল পুৰুষৰ বােব েতামাৰ িনৰূিপত মূলয্ েপান্ধৰ েচকল
আৰু স্ত্রীৰ বােব দহ েচকল ৰূপ হ’ব 8 িকন্তু যিদ েলাকজন দুখীয়া হয় আৰু তুিম িনৰূপণ কৰা মূলয্ েতওঁ িদবৈল যিদ
অক্ষম হয়, েতেন্ত পুেৰািহেত তাৰ মূলয্ িস্থৰ কিৰব; সঙ্কল্প কৰা েলাকজনৰ সমথর্ অনুসােৰ পুেৰািহেত তাৰ মূলয্ িস্থৰ
কিৰব

9আৰু যিদ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েকােনা পশু উৎসগর্ কিৰবৈল েখােজ আৰু েসই পশু যিদ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত গ্রহণেযাগয্
হয়, েতেন্ত েসই পশু সমূ্পণর্ৰূেপ েতওঁৰ হ’ব 10 েতওঁ তাৰ অনয্থা বা সলিন নকিৰব, েবয়াৰ সলিন ভাল বা ভালৰ
সলিন েবয়া িনিদব; যিদ েতওঁ েকােনা ৰূেপ পশু সলিন কেৰ, েতেন্ত েসইেটা আৰু তাৰ সলিন িদয়ােটা পিবত্র হ’ব

11 আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰব েনাৱাৰা েকােনা অশুিচ পশু যিদ হয়, েতেন্ত েতওঁ েসই পশু পুেৰািহতৰ
ওচৰৈল আিনব 12 েসই পশুৰ ভাল েবয়া িবেবচনা কিৰ পুেৰািহেত বজাৰ দৰৰূেপ মূলয্ িস্থৰ কিৰব পুেৰািহেত িনৰূপণ
কৰাৰ দেৰ তাৰ মূলয্ িস্থৰ হ’ব 13 গৰাকীেয় যিদ েকােনা ৰূেপ তাক মুকিল কিৰব েখােজ, েতেন্ত েতওঁ েতামাৰ িনৰূিপত
মূলয্ৰ পঁাচভাগৰ এভাগ েবিছৈক িদব

14 আৰু যিদ েকােনা েলােক েতওঁৰ ঘৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র হবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতেন্ত েসই ঘৰ ভাল েবয়া
িবেবচনা কিৰ পুেৰািহেত তাৰ মূলয্ িস্থৰ কিৰব পুেৰািহেত িনৰূপণ কৰাৰ দেৰ তাৰ মূলয্ িস্থৰ হ’ব 15আৰু গৰাকীেয়
েতওঁ পিবত্র কৰা ঘৰ যিদ েমাকলাব েখােজ, েতেন্ত েতওঁ িনৰূিপত মূলয্ৰ পঁাচভাগৰ এভাগ েবিচৈক িদব; আৰু েতিতয়া
েসই ঘৰ েতওঁৰ হ’ব

16 আৰু যিদ েকােনােৱ িনজৰ আিধপতয্ৰ মািট েকােনা এভাগ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র কিৰব েখােজ, েতেন্ত তাত
িসচঁা কিঠয়া† অনুসােৰ েতামাৰ িনৰূিপত মূলয্ হব এক েহাম‡ৰ যৱ িঁসিচবা পৰা মািটৰ মূলয্ পঞ্চাশ েচকল ৰূপ হ’ব

17 যিদ েতওঁ েযােৱল বছৰ েযাৱা মাত্রেক িনজৰ েসই েডাখৰ মািট পিবত্র কেৰ, েতেন্ত েতামাৰ িনৰূিপত মূলয্ অনুসােৰ
েসেয় িস্থৰ হ’ব 18আৰু যিদ েতওঁ েযােৱল বছৰৰ িকছু কালৰ পাছত িনজৰ মািট পিবত্র কেৰ, েতেন্ত পুেৰািহেত েযােৱল
বছৰৈলেক বাকী থকা বছৰৰ সংখয্া অনুসােৰ তাৈল িহচাপ কিৰব আৰু িনৰূিপত মূলয্ কম কৰা হ’ব

19 আৰু যিদ েসই মািট পিবত্র কৰাজেন েকােনা ৰূেপ তাক মুকিল কিৰব েখােজ েতেন্ত েতওঁ িনৰূিপত মূলয্ৰ
পঁাচভাগৰ এভাগ েবিছৈক িদব, তােত েসইেয় েতওঁৰ িনজৰ হ’ব 20 িকন্তু যিদ েতওঁ েসই মািট মুকিল নকেৰ বা যিদ
আন েকােনাজনক েবিচ িদেয়, েতেন্ত তাক আৰু েমাকেলাৱা নাযাব 21 িকন্তু েসই মািট েযােৱল বছৰত মুকিল ৈহ,
বির্জত কিৰ িদয়া মািটৰ িনিচনাৈক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র হ’ব; আৰু তাত পুেৰািহতৰেহ অিধকাৰ থািকব

22 আৰু যিদ েকােনােৱ িনজৰ ৈপিত্রক ভুিমৰ বািহেৰ িনেজ িকিন েলাৱা মািট এেডাখৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র
কেৰ, 23 েতেন্ত েযােৱল বছৰৈলেক তুিম িনৰূপণ কৰা মূলয্ পুেৰািহেত তাক িহচাপ কৰা িদব; েতওঁ েসই িদনাই, িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ পিবত্র েহাৱা বস্তুৰূেপ েতামাৰ িনৰূিপত মূলয্ িদব

24 েসই মািট যাৰ পৰা িকনা ৈহিছল, েতওঁ, েসই মািটৰ যাৰ স্বত্ত্ব আিছল, েতওঁেৱই েযােৱল বছৰত তাক পুনৰায়
পাব 25 আৰু তুিম িনৰূপণ কৰা আটাই মূলয্ পিবত্র স্থান েচকল অনুসােৰ হব; িবশ েগৰাই এক েচকল হয়§
* 27 অধয্ায়:3 এক েচকল মােন প্রায় আঠৰ পৰা েষাল্ল গ্রাম † 27 অধয্ায়:16 তাৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা বীজৰ পিৰমাণ অনুসােৰ মূলয্ হ’ব ‡ 27
অধয্ায়:16 এক েহামৰ প্রায় িতিন শ িকেলাগ্রাম বা এক েহামৰ প্রায় দহ ঐফা § 27 অধয্ায়:25 যাত্রা 30:13
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26 তথািপ প্রথেম জগা বুিল িয পশু িযেহাৱাৰ, পশুেবাৰৰ মাজত েসই প্রথেম জগা পশু েকােনও পিবত্র কিৰব
েনাৱািৰব; গৰু, েমৰ, বা ছাগলী হওক, েসেয় িযেহাৱােৰই 27 যিদ েসই পশু অশুিচ পশু হয়, েতেন্ত উৎসগর্ কৰা
জেন িনৰূিপত মূলয্ৰ পঁাচভাগৰ এভাগ েবছৈল িদ তাক েমাকলাব পােৰ েমাকেলাৱা নহ’েল, িনৰূপণ কৰা মূলয্ত তাক
েবচা যাব

28 তথািপ মানুহ বা পশু হওক বা িনজ আিধপতয্ৰ মািটেয়ই হওক, িয েকােনা মানুেহ িনজৰ সব্বর্স্বৰ পৰা িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ বির্জত কিৰ িদেয়, েসই বির্জত বস্তু েবচা েমাকেলাৱা নাযাব; প্রেতয্ক বির্জত বস্তু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র
29 মানুহৰ মাজত যাক বির্জত কিৰ িদয়া হয়, েসই বির্জত েলাকক েমাকেলাৱা নাযাব; িনশ্চেয় েতওঁক বধ কৰা হ’ব

30আৰু ভুিমৰ শসয্ বা গছৰ গুিটেয়ই হওক, ভুিমৰ উৎপন্ন সকেলা বস্তুৰ দশম ভাগ িযেহাৱাৰ হ’ব; েসেয় িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ পিবত্র 31আৰু যিদ েকােনােৱ িনজৰ দশম ভাগৰ িকছু েমাকলাব েখােজ, েতেন্ত েতওঁ তাৰ পঁাচভাগৰ এভাগ
েবিছৈক িদব

32আৰু গৰু বা েমৰ বা ছাগলীৰ জাকৰ আটাই দশমভাগ, লাখুিটৰ তেলিদ েযাৱা সকলৰ দশমভাগ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
পিবত্র হ’ব 33 তাৰ ভাল েবয়া িবচাৰ নকিৰব আৰু তাক নসলাব িকন্তু যিদ েতওঁ েকােনা প্রকােৰ তাক সলায়, েতেন্ত
েসইেটা আৰু সলিন িদয়ােটা দুেয়াটাও পিবত্র হ’ব তাক েমাকেলাৱা নাযাব’ ”

34 এইেবাৰ আজ্ঞাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ বােব িযেহাৱাই চীনয় পব্বর্তত েমািচক িদিছল
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গননা পুস্তক
গ্রন্থ ৰচিয়তা
সাবর্জনীন ৰূপত ইহুিদ আৰু খ্রীষ্টিয়ান ঐিতহয্ই অনুেমাদন িদেয় েয এই গণনা পুস্তকৰ ৰচক েমািচ এই পুস্তকখনত

আেছ অেনক পিৰসংখয্া, জনসংখয্া গণনা, উপজািত আৰু পুেৰািহতসকলৰ সংখয্া, আৰু অনয্ানয্ সংখয্াসূচক তথয্
এই গণনা পুস্তকত যাত্রাপুস্তক পাছৰ িদ্বতীয় বছৰৰ পৰা বয্য় কৰা 38 বছৰৰ িবষেয় ইয়াত আেছ েতিতয়া এই জািতেয়
িচনয় পবর্তত তমু্ব তিৰ আিছল, আৰু েতিতয়া চিল্লশ বছৰ পাছত প্রিতজ্ঞাৰ েদশত প্রেৱশ কিৰবৰ বােব নতুন বংশ ৈতয়াৰ
ৈহিছল ইয়াৰ উপিৰও এই পুস্তকেত মাত্র িবতংভােব আেছ িদ্বতীয় বছৰত থকা উৎসৱ আৰু যাত্রাৰ পাছৰ চিল্লশ বছৰৰ
িবৱৰণ, িয দীঘর্ পিৰক্রমাৰ আঠিত্রশ বছৰৰ নীৰৱ ৈহ থকা সময়ত ঘটা ঘটনা

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 1446 - 1405 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগ
এই পুস্তকৰ ঘটনা সমূহ িমচৰৰ পৰা ইস্রােয়লীসকল ওলাই অহা িদ্বতীয় বছৰৰ পৰাই আৰম্ভ ৈহিছল, েসই সময়ত

েতওঁেলাক িচনয় উপতয্কাত আিছল (1:1)
প্রাপক
গণনা পুস্তকখন আিছল ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল প্রিতজ্ঞাৰ েদশৈল যাত্রা কৰাৰ তথয্ৰ িলখিন, িকন্তু ইয়াৰ উপিৰও

এইেটা আিছল বাইেবলৰ পাঠকসলৰ ভিবষয্ত সমূহৰ আগজাননী, য’ত ঈশ্বৰৰ ৈসেত আিম সকেলােৱ স্বগর্ৈল যাত্রা
কৰাৰ দেৰ

উেদ্দশয্
েমািচেয় গণনা পুস্তক িলিখিছল, েযেন প্রিতজ্ঞাৰ েদশত প্রেৱশ কিৰবৈল িদ্বতীয় প্রজন্মৰ েলাক প্রস্তুত আিছল (গননা.

33:2), য’ত িবশ্বাসৰ দ্বাৰা এই প্রজন্মই ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞাৰ েদশত যাবৈল উৎসাহ পাইিছল গণনা পুস্তক আিছল এই
জািতৈল ঈশ্বৰৰ িনঃচতর্ িবশ্বাসেযাগয্তাৰ প্রদশর্ন িযেহতু প্রথম প্রজন্মই িবধানৰ আশীবর্াদ অস্বীকাৰ কিৰিছল, ঈশ্বৰ
িবধানৈল িবশ্বাসেযাগয্ যিদও েতওঁেলাকৰ অিভেযাগ আৰু িবেদ্রাহ আিছল, তৎসেত্ত্বও েতওঁ েসই জািতৰ ওচৰত
আশীবর্াদ ৰািখিছল আৰু িদ্বতীয় প্রজন্মক প্রিতজ্ঞাৰ েদশৈল আিন েতওঁৰ প্রিতজ্ঞা পিৰপূণর্ কিৰিছল

মূল িবষয়
যাত্রা

প্রান্তেৰখা
1. প্রিতশ্রুত েদশৰ বােব প্রস্তুিত — 1:1-10:10
2. িচনয়ৰ পৰা কােদচ ৈল যাত্রা আৰম্ভ কৰা — 10:11-12:16
3. িবলম্ব েহাৱাৰ বােব িবেদ্রাহ — 13:1-20:13
4. কােদচৰ পৰা েমাৱাবৰ সমতলৈল যাত্রা — 20:14-22:1
5. ইস্রােয়েল েমাৱাবত থািক প্রিতজ্ঞাৰ েদশত েযাৱাৰ বােব প্রস্তুিত বা পূবর্ানুমান কৰা — 22:2-32:42
6. পিৰিশষ্ট সমূহৰ েলনেদনৰ ৈসেত িবিভন্ন িবষয় — 33:1-36:13

ইস্রােয়লৰ ৈফদ সমূহক গণনা কৰা
1 পাছত িমচৰ েদশৰ পৰা েলাকসকল ওলাই েযাৱাৰ িদ্বতীয় বছৰৰ িদ্বতীয় মাহৰ প্রথম িদনা, চীনয় মৰুভূিমত সাক্ষাৎ

কৰা তমু্বত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “েতামােলােক েগাষ্ঠী অনুসােৰ আৰু িপতৃ বংশৰ নামৰ সংখয্া অনুসােৰ ইস্রােয়লৰ
সন্তানসকলৰ েগােটই মণ্ডলীৰ প্রেতয্ক জনৰ নাম অনুসােৰ গণনা কৰা 3 িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া িযমান
পুৰুষ ইস্রােয়লৰ মাজত যুদ্ধৈল যাব পৰা অৱস্থাতআেছ, েতওঁেলাকৰ ৈসনয্দল অনুসােৰ তুিম আৰু হােৰােণ েতওঁেলাকক
গণনা কৰা

4প্রেতয্ক ৈফদৰ এজন এজন েলাক, িনজ িনজ িপতৃবংশৰ প্রধান েলাক, েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ ৈফদৰ িবষয়া িহচােব
েতামােলাকৰ লগত সহায় কেৰঁাতা হ’ব লািগব েসই প্রেতয্কজন িবষয়াই িনজ িনজ ৈফদৰ অনুসােৰ যুদ্ধ কিৰবৈল েনতৃত্ব
িদব 5 িয সকল েলােক েতামােলাকক সহায় কিৰবৈল আিহব, েসই সহায় কেৰঁাতা েলাকসকলৰ নামেবাৰ হ’ল:
ৰূেবণ ৈফদৰ পৰা চেদয়ূৰৰ পুত্র ইলীচূৰ
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6 িচিমেয়ান ৈফদৰ পৰা চূৰীচদ্দয়ৰ পুত্র চলমীেয়ল
7 িযহূদা ৈফদৰ পৰা অম্মীনাদবৰ পুত্র নহেচান

8 ইচাখৰ ৈফদৰ পৰা চূৱাৰৰ পুত্র নথেনল
9 জবূলূন ৈফদৰ পৰা েহেলানৰ পুত্র ইলীয়াব
10 েযােচফৰ সন্তানসকলৰ মাজত ইফ্রিয়ম ৈফদৰ পৰা অম্মীহূদৰ পুত্র ইলীচামা, আৰু আন এজন হ’ল, মনিচ ৈফদৰ পৰা

পদাচূৰৰ পুত্র গম্লীেয়ল
11 িবনয্ামীন ৈফদৰ পৰা িগিদেয়ানীৰ পুত্র অবীদান
12 দান ৈফদৰ পৰা অম্মীচদ্দয়ৰ পুত্র অহীেয়জৰ
13 আেচৰ ৈফদৰ পৰা আক্রণৰ পুত্র পগীেয়ল
14 গাদ ৈফদৰ পৰা দুেৱলৰ পুত্র ইিলয়াচফ
15 নপ্তালী ৈফদৰ পৰা ঐননৰ পুত্র অহীৰা

16 এইসকল েলােকই মণ্ডলীৰ আমিন্ত্রত েলাক আিছল েতওঁেলাক িনজ িনজ িপতৃ-বংশৰ অধয্ক্ষ আৰু ইস্রােয়লৰ
েগাষ্ঠীসকলৰ প্রধান েলাক

17 েতিতয়া েমািচ আৰু হােৰােণ নােমেৰ উেল্লখ কৰা েসই েলাকসকলক লগত ল’েল, 18 আৰু েতওঁেলাকৰ ৈসেত
িদ্বতীয় মাহৰ প্রথম িদনাই েগােটই মণ্ডলীক েগাটােল েতিতয়া মণ্ডলীৰ েলাকসকেল িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ আৰু
িপতৃ-বংশমেত িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া েলাকসকলৰ নাম আৰু েতওঁেলাকৰ সংখয্া অনুসােৰ সকেলােৰ
বংশাৱলী নামাকৰণ কিৰেল 19এইদেৰ েমািচেয় িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ চীনয় মৰুভূিমত েতওঁেলাকৰ গণনা কিৰেল

20 ইস্রােয়লৰ প্রথেম জন্মা ৰূেবণ েগাষ্ঠীৰ পৰা সকেলা েলাকক গণনা কৰা হ’ল, আৰু পূবর্পুৰুষ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ
অনুসােৰ প্রিতজন িবশ বছৰ বা তাতৈক অিধক বয়সীয়া যুদ্ধৈল যাব পৰা েলাক 21 ৰূেবণ ৈফদৰ পৰা গণনা কৰা েসই
েলাকসকলৰ সংখয্া ছয়চিল্লশ হাজাৰ পঁাচশ জন আিছল

22 িচিমেয়ানৰ েগাষ্ঠীৰ পৰা সকেলা েলাকক গণনা কৰা হ’ল, আৰু এওঁেলাক পূবর্পুৰুষৰ বংশৰ আৰু পিৰয়ালৰ নিথৰ
পৰা যুদ্ধৈল যাব পৰা িবশ বছৰ বা তাতৈক অিধক বয়সীয়া েলাক 23 িচিমেয়ানৰ েসই ৈফদৰ পৰা গণনা কৰা েসই
েলাকসকলৰ সংখয্া ঊনষািঠ হাজাৰ িতিনশ জন আিছল

24 গাদ েগাষ্ঠীৰ সকেলা েলাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক প্রিতজেন পূবর্পুৰুষৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ
অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যুদ্ধৈল যাব পৰা েলাক 25 গাদৰ ৈফদৰ পৰা গণনা কৰা েসই
েলাকসকলৰ সংখয্া পঞ্চিল্লশ হাজাৰ ছশ পঞ্চাশ জন আিছল

26 িযহূদা েগাষ্ঠীৰ সকেলা েলাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক প্রিতজেন পূবর্পুৰুষৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ
অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যুদ্ধৈল যাব পৰা েলাক 27 িযহূদা ৈফদৰ গণনা কৰা েসই েলাকসকলৰ
সংখয্া েচৗসত্তৰ হাজাৰ ছশ জন আিছল

28 ইচাখৰ েগাষ্ঠীৰ সকেলা েলাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক প্রিতজেন পূবর্পুৰুষৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ
অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যুদ্ধৈল যাব পৰা েলাক 29 ইচাখৰ ৈফদৰ পৰা গণনা কৰা েসই
েলাকসকলৰ সংখয্া েচৗৱন্ন হাজাৰ চািৰশ আিছল

30জবূলূন েগাষ্ঠীৰ সকেলা েলাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক প্রিতজেন পূবর্পুৰুষৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ
অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যুদ্ধৈল যাব পৰা েলাক 31 জবূলূন ৈফদৰ পৰা গণনা কৰা েসই
েলাকসকলৰ সংখয্া সাতাৱন হাজাৰ চািৰশ আিছল

32 েযােচফৰ সন্তান ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীৰ সকেলা েলাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক প্রিতজেন পূবর্পুৰুষৰ বংশ
আৰু পিৰয়ালৰ নিথ অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যুদ্ধৈল যাব পৰা েলাক 33 ইফ্রিয়ম ৈফদৰ পৰা
গণনা কৰা েসই েলাকসকলৰ সংখয্া চিল্লশ হাজাৰ পঁাচ শ আিছল

34 মনিচৰ েগাষ্ঠীৰ সকেলা েলাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক প্রিতজেন পূবর্পুৰুষৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ
নিথ অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যুদ্ধৈল যাব পৰা েলাক 35 মনিচ ৈফদৰ পৰা গণনা কৰা েসই
েলাকসকলৰ সংখয্া বিত্রশ হাজাৰ দুশ আিছল

36 িবনয্ামীন েগাষ্ঠীৰ সকেলা েলাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক প্রিতজেন পূবর্পুৰুষৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ
নিথ অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যুদ্ধৈল যাব পৰা েলাক 37 িবনয্ামীন ৈফদৰ পৰা গণনা কৰা
েসই েলাকসকলৰ সংখয্া পঁয়িত্রশ হাজাৰ চািৰশ আিছল
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38 দান েগাষ্ঠীৰ সকেলা েলাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক প্রিতজেন পূবর্পুৰুষৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ
অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যুদ্ধৈল যাব পৰা েলাক 39 দান ৈফদৰ পৰা গণনা কৰা েসই
েলাকসকলৰ সংখয্া বাষিষ্ঠ হাজাৰ সাত শ আিছল

40আেচৰ েগাষ্ঠীৰ সকেলা েলাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক প্রিতজেন পূবর্পুৰুষৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ
অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যুদ্ধৈল যাব পৰা েলাক 41 আেচৰ ৈফদৰ পৰা গণনা কৰা েসই
েলাকসকলৰ সংখয্া আিছল একচিল্লশ হাজাৰ পঁাচশ জন

42 নপ্তালী েগাষ্ঠীৰ সকেলা েলাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক প্রিতজেন পূবর্পুৰুষৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ
অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যুদ্ধৈল যাব পৰা েলাক 43 নপ্তালী ৈফদৰ পৰা গণনা কৰা েসই
েলাকসকলৰ সংখয্া েতপন্ন হাজাৰ চািৰশ আিছল

44 েমািচ আৰু হােৰােণ এইদেৰ আটাই েলাকেক গণনা কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ ৈসেত ইস্রােয়লৰ েগাষ্ঠী সমূহক
েনতৃত্ব িদয়া, েসই বাৰ জন অধয্ক্ষেকা গণনা কিৰেল 45এইদেৰ িয সকেল যুদ্ধৈল যাব পােৰ, এেন িবশ বছৰ বা তাতৈক
বয়সীয়া ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাকক পিৰয়াল অনুসােৰ গণনা কৰা হ’ল 46 গণনা কৰা েসই েলাকসকলৰ সংখয্া ছয়
লাখ িতিন হাজাৰ পঁাচশ পঞ্চাশ আিছল

47 িকন্তু েলবী েগাষ্ঠীৰ পৰা েহাৱা েলবীয়াসকলক গণনা কৰা নহ’ল 48 িকয়েনা িযেহাৱাই েমািচক ৈকিছল, 49 ‘তুিম
েলবী ৈফদক সবর্মুঠ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত েতওঁেলাকক গণনা বা অন্তভুর্ ক্ত নকিৰবা ’

50 িকন্তু িবধানৰ িনয়ম চনু্দক থকা আবাস, তাৰ সকেলা বস্তু আৰু তাৰ সম্পকীর্য় সকেলােৰ ওপৰত েলবীয়াসকলক
যত্ন লবৈল িনযুক্ত কিৰবা েতওঁেলােক িনয়ম চনু্দকৰ আবাস আৰু তাৰ আটাই বস্তুৰ ভাৰ ৈব িনব লািগব েতওঁেলােক
তাৰ পিৰচযর্া কিৰ আবাসৰ চািৰওফােল তমু্ব তিৰ থািকব লািগব

51 আৰু েযিতয়া িনয়ম চনু্দকৰ আবাসখন আন ঠাইৈল িনব লগা হয়, েতিতয়া েলবীয়াসকেলেহ তাক খণ্ড-িবখণ্ডৈক
খুিলব পাছত িনয়ম চনু্দকৰ আবাসখন স্থাপন কৰাৰ সময়ত েতওঁেলােকই তাক সািজব আৰু িয েলাক েসই আবাসৰ
ওচৰৈল আিহব, েতওঁৰ প্রাণদণ্ড হ’ব 52 ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল িনজ িনজ ৈসনয্দল অনুসােৰ িনজ িনজ ছাউিনৰ
পতাকাৰ গুিৰত, তমু্ব তিৰব লািগব

53 িকন্তু ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধ নহ’বৈল, িনয়ম চনু্দক থকা েসই আবাসৰ চািৰওফােল
েলবীয়াসকেল তমু্ব তিৰ থািকব লািগব িনয়ম চনু্দক থকা আবাসখন েলবীয়াসকলৰ িজম্মাত থািকব ” 54 ইস্রােয়লৰ
সন্তানসকেল েসইদেৰ এই সকেলােক কিৰেল িযেহাৱাই েমািচৰ দ্ৱাৰাই িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁেলােক আটাই কাযর্
কিৰেল

2 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল ছাউিন পতা আৰু প্রস্থান কৰা ক্রম

1 িযেহাৱাই পুনৰায় েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল, 2 “ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ ৈসনয্ দলৰ
িপতৃ-বংশৰ পতাকাৰ গুিৰৰ চিৰওফােল তমু্ব তিৰ থািকব লািগব েতওঁেলাকৰ তমু্ব সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৈল মুখ কিৰ থািকব
লািগব

3 িযহূদাৰ ছাউিনৰ অধীনত থকা েলাকসকেল িনজ িনজ ৈসনয্দল অনুসােৰ, পূৱিদেশ থকা সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ ফােল
অথর্াৎ সূযর্ উদয় েহাৱা িদেশ তমু্ব তিৰ িযহূদাৰ পতাকাৰ চািৰওফােল থািকব লািগব অম্মীনাদবৰ পুত্র নহেচান িযহূদাৰ
সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ হ’ব 4 েতওঁৰ ৈসনয্ সমূহৰ গিণত েলাক আিছল েচৗসত্তৰ হাজাৰ ছশ জন

5 েতওঁেলাকৰ কাষত ইচাখৰ ৈফেদ তমু্ব তিৰ থািকব লািগব চূৱাৰৰ পুত্র নথেনেল ইচাখৰৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ
হ’ব 6 নথেনলৰ ৈসনয্ৰ সংখয্া আিছল েচৗৱন্ন হাজাৰ চািৰশ

7 ইচাখৰৰ েগাষ্ঠীৰ কাষত জবূলূনৰ েগাষ্ঠীেয় ছাউিন পািতব লািগব েহেলানৰ পুত্র ইলীয়াব জবূলূনৰ সন্তান সকলৰ
অধয্ক্ষ হ’ব 8 জবূলূনৰ ৈসনয্ৰ সংখয্া আিছল সাতাৱন হাজাৰ চািৰশ

9 িযহূদাৰ ছাউিনৰ গিণত েলাক, িনজ িনজ ৈসনয্দল অনুসােৰ, সব্বর্মুঠ আিছল এক লাখ ছয়াশী হাজাৰ চািৰশ জন
প্রথেম েতওঁেলােক ছাউিনৰ পৰা প্রস্থান কিৰব

10 দিক্ষণ িদেশ থকা ৈসনয্দলেবােৰ ৰূেবণৰ ছাউিনৰ পতাকাৰ চািৰওফােল থািকব চেদয়ূৰৰ পুত্র ইলীচূৰ ৰূেবণৰ
সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ হ’ব 11 ৰূেবনৰ ৈসনয্ৰ সংখয্া আিছল ছয়চিল্লশ হাজাৰ পঁাচশ
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12 েতওঁেলাকৰ কাষত িচিমেয়ানৰ েগাষ্ঠীেয় তমু্ব তিৰ থািকব চূৰীচদ্দয়ৰ পুত্র চলমীেয়ল িচিমেয়ানৰ সন্তান সকলৰ
অধয্ক্ষ হ’ব 13 িচিমেয়ানৰ ৈসনয্ৰ সংখয্া আিছল ঊনষািঠ হাজাৰ িতিনশ

14 েতওঁেলাকৰ কাষত গাদৰ ৈফদ থািকব ৰূেৱলৰ পুত্র ইিলয়াচফ গাদৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ হ’ব 15 গাদৰ
ৈসনয্ৰ সংখয্া আিছল পঞ্চিল্লশ হাজাৰ ছশ পঞ্চাশ

16 ৰূেবণৰ ছাউিনৰ গিণত েলাক, িনজ িনজ ৈসনয্দল অনুসােৰ, সব্বর্মুঠ আিছল এক লাখ একাৱন্ন হাজাৰ চািৰশ
পঞ্চাশ জন েতওঁেলােক িদ্বতীয় ৈহ ছাউিনৰ পৰা প্রস্থান কিৰব

17 েতওঁেলাকৰ ৈসনয্দলৰ পাছত ছাউিনেবাৰৰ মাজত েলবীয়াসকলৰ ছাউিন ৰািখ, সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব িনয়া হ’ব;
প্রিতজেন িয দেৰ তমু্ব তেৰ, েসই দেৰ িনজ িনজ েশ্রণীত থািক, িনজ িনজ পতাকাৰ কােষ কােষ প্রস্থান কিৰব

18 সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ পিশ্চম িদেশ, িনজ িনজ ৈসনয্দল অনুসােৰ, ইফ্রিয়মৰ ৈফেদ ছাউিন পািত থািকব অম্মীহূদৰ
পুত্র ইলীচামা ইফ্রিয়মৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ হ’ব 19 ইফ্রিয়মৰ ৈসনয্ৰ সংখয্া আিছল চিল্লশ হাজাৰ পঁাচ শ

20 েতওঁেলাকৰ কাষত মনিচৰ ৈফদ থািকব পদাচূৰৰ পুত্র গম্লীেয়ল মনিচৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ হ’ব 21 মনিচৰ
ৈসনয্ৰ সংখয্া আিছল বিত্রশ হাজাৰ দুশ

22 েতওঁেলাকৰ পাছত আিহব িবনয্ামীনৰ ৈফদ িগিদেয়ানীৰ পুত্র অবীদান িবনয্ামীনৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ হ’ব
23 িবনয্ামীনৰ ৈসনয্ৰ সংখয্া আিছল পঁয়িত্রশ হাজাৰ চািৰশ

24 ইফ্রিয়মৰ ছাউিনৰ গিণত েলাক, িনজ িনজ ৈসনয্দল অনুসােৰ, সব্বর্মুঠ আিছল এক লাখ আঠ হাজাৰ এশ জন
েতওঁেলােক তৃতীয় ৈহ প্রস্থান কিৰব

25 সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ উত্তৰ িদেশ দানৰ ৈসনয্দেল েতওঁেলাকৰ পতাকাৰ চািৰওফােল ছাউিন পািতব অম্মীচদ্দয়ৰ
পুত্র অহীেয়জৰ দানৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ হ’ব 26 দানৰ ৈসনয্ৰ সংখয্া আিছল বাষিষ্ঠ হাজাৰ সাতশ

27 েতওঁেলাকৰ কাষেত আেচৰৰ ৈফেদ তমু্ব তিৰ থািকব আক্রণৰ পুত্র পগীেয়ল আেচৰৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ
হ’ব; 28 আেচৰৰ ৈসনয্ৰ সংখয্া আিছল একচিল্লশ হাজাৰ পঁাচ শ

29 েতওঁেলাকৰ পাছত আিহব নপ্তালীৰ েগাষ্ঠী ঐননৰ পুত্র অহীৰা নপ্তালীৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ হ’ব; 30 নপ্তালীৰ
ৈসনয্ৰ সংখয্া আিছল েতপন্ন হাজাৰ চািৰশ

31 দানৰ ছাউিনৰ গিণত েলাক সব্বর্মুঠ আিছল একলাখ সাতাৱন হাজাৰ ছশ জন েতওঁেলােক ছাউিনৰ পৰা িনজ
িনজ পতাকা ৈল, েশষত প্রস্থান কিৰব ”

32 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ িপতৃ-বংশৰ সব্বর্মুঠ ছয় লাখ িতিন হাজাৰ পঁাচশ পঞ্চাশ জন ৈসনয্দল অনুসােৰ
ছাউিনেবাৰৰ গিণত েলাক আিছল 33 িকন্তু িযেহাৱাই েমািচক িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ, েলবীয়াসকলক ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকলৰ মাজত গণনা কৰা নহ’ল

34 িযেহাৱাই েমািচৰ দ্ৱাৰা িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েসই সকেলা কাযর্ কিৰেল েতওঁেলােক
িনজ িনজ েগাষ্ঠী আৰু িপতৃ-বংশ অনুসােৰ িনজ িনজ পতাকাৰ তলত তমু্ব তিৰেল আৰু েসই দেৰই প্রস্থান কিৰেল

3 অধয্ায়
েলবীয়াসকলক গণনা কৰা, তমু্বৰ সকেলা বস্তু েতওঁেলাকক গতাই িদয়া আৰু প্রথেম জন্ম েপাৱা সকলক মুকিল

কৰা
1 িয কালত িযেহাৱাই চীনয় পবর্তত েমািচক কথা ৈকিছল, েসই সময়ৰ হােৰাণ আৰু েমািচৰ বংশৰ জীৱিন এেয়

2 হােৰাণৰ পুত্রসকলৰ মাজত প্রথেম জন্ম েপাৱা জনৰ নাম নাদব, তাৰ পাছত অবীহূ, ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰ
3 পুেৰািহতৰ কমর্ কিৰবৈল িযসকলক েতওঁ িনযুক্ত কিৰিছল, েসই অিভিষক্ত পুেৰািহত হােৰাণৰ পুত্রসকলৰ নাম

এেয় 4 িকন্তু নাদব আৰু অবীহূেৱ চীনয় পব্বর্তৰ মৰুপ্রান্তত িযেহাৱাৰ আগৈল অগ্রহণীয় সাধাৰণ জুই িনওেত িযেহাৱাৰ
আগেত প্রাণ তয্াগ কিৰেল নাদব আৰু অবীহূৰ েকােনা সন্তান নািছল, এই েহতুেক, ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামেৰ িনজ
িপতৃ হােৰাণৰ ৈসেত পুেৰািহতৰ কমর্ কিৰেল

5 িযেহাৱাই েমািচক কথা ৈকিছল েতওঁ ৈকিছল, 6 “হােৰাণ পুেৰািহতৰ পিৰচযর্াত সহায় কিৰবৈল, তুিম েলবীৰ ৈফদক
েতওঁৰ সনু্মখৈল আনা

7 আবাসৰ পিৰচযর্া কিৰ, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ আগত হেৰাণৰ আৰু েগােটই ইস্রােয়লৰ ৈহ িয িয কিৰবলগীয়া আেছ,
েসয়া েতওঁেলােক সম্পন্ন কিৰব লািগব 8 আবাসৰ কাযর্ কিৰ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ আটাই বস্তুৰ বােব িয িয যত্ন ল’ব
লগীয়া আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ িয িয কিৰব লগীয়া, তাত েতওঁেলােক সহায় কিৰব লািগব



গননা পুস্তক 3 অধয্ায়:9 145 গননা পুস্তক 3 অধয্ায়:41

9 আৰু তুিম েলবীয়াসকলক হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক িদবা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ পিৰচযর্াত সহায়
কিৰবৈল সমূ্পণর্ৰূেপ েতওঁেলাকক েতওঁৈল িদয়া হ’ল 10 তুিম হােৰাণক আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক পুেৰািহত ৰূেপ
িনযুক্ত কিৰবা, িকন্তু আন বংশৰ িযেকােনা েলাক ওচৰৈল আিহেল েতওঁৰ প্রাণদণ্ড হ’ব ”

11 িযেহাৱাই েমািচক কথা ৈকিছল েতওঁ ৈকিছল, 12 “েচাৱা, মই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ পৰা েলবীয়াসকলক
ল’েলা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত গভর্ েভদ কিৰ অহা প্রথেম জন্ম েপাৱা সকলৰ সলিন লবৈল মই ইয়ােক কিৰেলঁা
এই েহতুেক েলবীয়াসকল েমােৰই হ’ব 13 িকয়েনা সকেলা প্রথেম জন্ম েপাৱা সকল েমােৰই িযিদনা িমচৰ েদশত
সকেলা প্রথেম জন্ম েপাৱা সকলক ধংস কিৰিছেলঁা, েসই িদনাই মানুহৰ পৰা জীৱ-জন্তুৈলেক ইস্রােয়লৰ আটাই প্রথেম
জন্ম েপাৱা সকলক েমাৰ অেথর্ পিবত্র কিৰেলঁা এেতেক েসই সকেলা েমােৰই হ’ব মই িযেহাৱা ”

14 চীনয় মৰুপ্রান্তত িযেহাৱাই েমািচক ৈকিছল েতওঁ ৈকিছল, 15 “তুিম িনজ িনজ িপতৃ-বংশ আৰু েগাষ্ঠী অনুসােৰ
েলবীৰ সন্তান সকলক গণনা কৰা এমহীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া আটাই পুৰুষক গণনা কিৰবা ” 16 তােত
েমািচেয় েযেনৈক িযেহাৱাৰ পৰা আজ্ঞা পােল, েতেনৈক িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ দেৰই েতওঁেলাকক গণনা কিৰেল

17 েলবীৰ পুত্রসকলৰ নাম আিছল েগেচর্ ান, কহাৎ আৰু মৰাৰী 18আৰু িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ েগেচর্ ানৰ পুেতক
সকলৰ নাম িলবনী আৰু িচিময়ী আিছল 19আৰু িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ কহাতৰ পুেতক সকলৰ নাম অম্রম, িযচহৰ,
িহেব্রাণ আৰু উজ্জীেয়ল 20 আৰু িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ মৰাৰীৰ পুেতক সকলৰ নাম মহলী আৰু মুচী িনজ িনজ
িপতৃ-বংশ অনুসােৰ এই সকেলই েলবীয়াসকলৰ বংশ

21 েগেচর্ ানৰ পৰা িলবনীয়া সকলৰ বংশ আৰু িচিময়ীয়া সকলৰ বংশ উৎপন্ন হ’ল এওঁেলােকই হ’ল েগেচর্ ানীয়া
সকলৰ বংশ 22 এওঁেলাকৰ এমহীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া আটাই পুৰুষেক গণনা কৰা হ’ল, এওঁেলাকৰ গিণত
েলাক সাত হাজাৰ পঁাচশ জন আিছল 23 েগেচর্ ানীয়া সকলৰ দুই বংশই আবাসৰ পিশ্চম িদেশ তমু্ব তিৰ থািকব

24 লােয়লৰ পুত্র ইিলয়াচফ েগেচর্ ানীয়া সকলৰ িপতৃ-বংশৰ অধয্ক্ষ হ’ব 25 েগেচর্ ানৰ পিৰয়ােল আবাসৰ আৱৰণৰ
িভতৰত থকা সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰৰ পদ্দর্ াৰ যত্ন ল’ব পদর্ া তমু্ব, তাৰ আৱৰণ আৰু প্রেবশ দুৱাৰৰ পদর্ ােবাৰৰ যত্ন
ল’ব 26 আবাসৰ আৰু যজ্ঞেবদীৰ চািৰওফােল থকা েচাতালৰ আঁৰ কােপাৰেবাৰ আৰু তাৰ দুৱাৰৰ পদ্দর্ ােবাৰৰ যত্ন
ল’ব তাৰ আটাই কামৰ ৰছী, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ এই সকেলা বস্তু েতওঁেলাকৰ িজম্মাত থািকব

27 কহাতৰ পৰা অম্রীময়া সকলৰ বংশ, িযচহৰীয়া সকলৰ বংশ, িহেব্রাণীয়া সকলৰ বংশ আৰু উজ্জীেয়লীয়া সকলৰ
বংশৰ জন্ম হ’ল; এই সকেলা কহাতীয়া সকলৰ েগাষ্ঠী 28 এওঁেলাকৰ এমহীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া আটাই
পুৰুষৰ সংখয্া আঠ হাজাৰ ছশ জন, পিবত্র স্থানৰ িয িয কিৰবলগীয়া, তাক এওঁেলােকই কিৰব 29 কহাতৰ সন্তান
সকলৰ বংশেবােৰ আবাসৰ দিক্ষণফােল তমু্ব কিৰ থািকব

30আৰু উজ্জীেয়লৰ পুত্র ইিলচাফন কহাতীয়া েগাষ্ঠী সকলৰ িপতৃ-বংশৰ অধয্ক্ষ হ’ব 31আৰু চনু্দক, েমজ, দীপাধাৰ
েবদীেবাৰ, পিবত্র স্থানৰ পিৰচযর্া কৰা আটাই বস্তুেবাৰ যত্ন ল’ব আৰু আঁৰ কিৰ ৰখা বস্ত্রেবাৰ েতওঁেলাকৰ িজম্মাত
থািকব আৰু তাৰ সম্পকীর্য় সকেলা কাযর্ েতওঁেলােক কিৰব 32আৰু হােৰাণ পুেৰািহতৰ পুত্র ইিলয়াজৰ েলবীয়া সকলৰ
অধয্ক্ষেৰা অধয্ক্ষ হ’ব িযসকলৰ িজম্মাত পিবত্র স্থান থািকব, েতওঁেলাকৰ ওপৰত েতওঁ িনযুক্ত হ’ব

33 মৰাৰীৰ পৰা মহলীয়া সকলৰ বংশ আৰু মুচীয়া সকলৰ বংশ উৎপন্ন হ’ল এওঁেলােকই মৰাৰীয়া সকলৰ েগাষ্ঠী
34 এওঁেলাকৰ এমাহ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া আটাই পুৰুষৰ সংখয্া ছয় হাজাৰ দুশ জন 35 অবীহিয়লৰ পুত্র
চুৰীেয়ল মৰাৰীৰ েগাষ্ঠী সকলৰ িপতৃ-বংশৰ অধয্ক্ষ হ’ব েতওঁেলােক আবাসৰ উত্তৰফােল কাষত তমু্ব তিৰ থািকব

36আবাসৰ তক্তা, তাৰ ডাং, তাৰ খঁুটা, তাৰ চুঙী আৰু তাৰ সকেলা বস্তু মৰাৰীৰ সন্তান সকলৰ িজম্মাত থািকব আৰু
তাৰ সম্পকীর্য় আটাই কাযর্ েতওঁেলােক কিৰব, 37 ইয়াৰ লগেত েচাতালৰ চািৰওফােল থকা খুটােবাৰ আৰু েসইেবাৰৰ
চুঙী, খুিট আৰু ৰছী েতওঁেলাকৰ িজম্মাত থািকব

38 েমািচ, হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল পূৱফােল আবাসৰ আগত, সূযর্ উদয় েহাৱা ফােল, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ
আগত তমু্ব তিৰ থািকব ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ পিবত্র স্থানৰ িবষেয় িয কিৰব লগীয়া, তাৰ কাযর্ েতওঁেলাকৰ িজম্মাত
থািকব িবেদশী িয েকােনা েলাক তাৰ ওচৰ চািপেল েতওঁৰ প্রাণদণ্ড হ’ব 39 েমািচ আৰু হােৰােণ িযেহাৱাৰ আজ্ঞাৰ
দেৰ িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ িয েলবীয়া সকলক গণনা কিৰেল, েলবীয়া সকলৰ েসই গিণত েলাক, এমহীয়া আৰু
তাতৈক অিধক বয়সীয়া পুৰুষৰ সংখয্া সব্বর্মুঠ বাইচ হাজাৰ

40 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ, এমহীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া
প্রথেম জন্ম েপাৱা সকেলা পুৰুষক গণনা কৰা আৰু েতওঁেলাকৰ নামৰ তািলকা কৰা 41 আৰু েমাৰ অেথর্, তুিম
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ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ প্রথেম জন্মা আটাই মানুহৰ সলিন েলবীয়া সকলক গ্রহণ কৰা মেয়ই িযেহাৱা আৰু ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ প্রথেম জগা আটাই পশুৰ সলিন েলবীয়া সকলৰ পশুেবাৰ গ্রহণ কৰা ”

42 েমািচেয় িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ প্রথেম জন্মা আটাই েলাকসকলক গণনা
কিৰেল 43 েতওঁেলাকৰ এমহীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া প্রথেম জন্মা সকেলা পুৰুষৰ নােম ৈসেত েতওঁ গণনা
কিৰেল েতওঁৰ গণনাত সংখয্া বাইশ হাজাৰ দুশ েত্রসত্তৰ জন হ’ল

44 পাছত িযেহাৱাই েমািচক কথা ক’েল েতওঁ ক’েল, 45 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ প্রথেম জন্মা আটাই েলাকৰ
সলিন েলবীয়া সকলক েলাৱা আৰু েতওঁেলাকৰ পশুেবাৰৰ সলিন েলবীয়া সকলৰ পশুেবাৰ েলাৱা েলবীয়া সকল
েমােৰই হ’ব মেয়ই িযেহাৱা

46 েতওঁেলাকক মুকিল কিৰবৰ বােব, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ প্রথেম জন্ম েপাৱা সকলৰ মাজত েলবীয়া সকলৰ
সংখয্াতৈক বঢ়া িয দুশ েত্রসত্তৰ জন েলাক আেছ, 47 তুিম েতওঁেলাকৰ সলিন এজন এজনৰ সলিন পঁাচ েচকলৈক
ল’বা; িবশ েগৰাই এক েচকল হয় 48 আৰু েসই সংখয্াতৈক বৃদ্ধ েলাকসকলক িয ধেনেৰ মুকিল কৰা হ’ব, েসই ধন
হােৰাণক আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক িদবা ”

49 েতিতয়া েলবীয়া সকলৰ েযােগিদ মুকিল কৰা েলাক সকলৰ বািহেৰ িয েলাক বািঢ় আিছল, েতওঁেলাকক মুকিল
কৰা ধন েমািচেয় সংগ্রহ কিৰেল 50 েতওঁ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ প্রথেম জন্ম েপাৱা েলাকসকলৰ পৰা পিবত্র স্থানৰ
েচকল অনুসােৰ েসই ধন এক হাজাৰ িতিনশ পঁয়ষিষ্ঠ েচকল সংগ্রহ কিৰেল 51পাছত িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ েমািচেয়
সকেলা কিৰেল, িযেহাৱাই িযদেৰ েমািচক আজ্ঞা িদিছল, েমািচেয় েসই মুকিল কৰা ধন হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক
িদেল

4 অধয্ায়
েলবীয়াসকলৰ পুৰুেষ কৰা কাযর্ আৰু েসই কাযর্ কৰা পুৰুষসকলৰ গণনা

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক কথা ৈকিছল েতওঁ ক’েল, 2 “েতামােলােক েলবীৰ সন্তানসকলৰ মাজত
িনজ িনজ বংশ আৰু িপতৃ-বংশ অনুসােৰ কহাতৰ সন্তানসকলৰ েলাকিপয়ল গণনা কিৰবৈল পিৰচালনা কৰা 3 িত্রশ
বছৰ বয়সৰ পৰা পঞ্চাশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান পুৰুষ সাক্ষাৎ কৰা েতওঁেলাকৰ েলখ েলাৱা তমু্বৰ কাযর্ কিৰবৈল
কমর্চাৰীেবাৰৰ েশ্রণীত, এই েলাকসকল অন্তভুর্ ক্ত হ’ব লািগব 4 েমাৰ বােব সংৰিক্ষত কিৰ ৰখা অিতশয় পিবত্র বস্তুৰ
িবষেয় কহাতীয়াসকেল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ কাম কিৰব লািগব

5 েযিতয়া ছাউিন উিঠব লগা হ’ব, েতিতয়া হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল তমু্বৰ িভতৰত েসামাই, আঁৰ কিৰ ৰখা
প্রেভদক বস্ত্র নমাই তােৰ সাক্ষয্-ফিলৰ চনু্দক ঢািকব 6 েতওঁেলােক তাৰ ওপৰত তহচৰ ছালৰ এক আৱৰণ িদব
েতওঁেলােক তাৰ ওপৰত সমূ্পণর্ নীল বৰণীয়া এখন বস্ত্র েমিল িদব েতওঁেলােক তাক ৈব িনবৈল তাত কানমািৰ সুমুৱাব

7 আৰু েতওঁেলােক দশর্ন িপঠাৰ েমজৰ ওপৰত এখন নীল বৰণীয়া কােপাৰ পািৰব তাৰ ওপৰত েতওঁেলােক থাল,
িপয়লা, বািট, আৰু েপয় ৈনেবদয্ দ্রাক্ষাৰসৰ পাত্র থ’ব আৰু িনতয্ িপঠা সদায় তাৰ ওপৰত ৰািখব 8 েসইেবাৰৰ
ওপৰত েতওঁেলােক ৰঙা বৰণীয়া কােপাৰ এখন েমিল িদব আৰু তহচৰ ছালৰ এক আৱৰেণেৰ তাক ঢািকব আৰু
েতওঁেলােক তাক কিঢ়য়াই ৈল যাবৈল তাত কানমািৰ সুমুৱাই িদব

9আৰু এখন নীল বৰণীয়া কােপাৰ ৈল, দীপাধাৰ, তাৰ প্রদীপ, শলাকািন-কটা, এেঙৰুৱা ধৰা আৰু তাৰ পিৰচযর্া কৰা
েগােটই েতলৰ পাত্র ঢািকব 10 তাক আৰু তাৰ সকেলা সঁজুিল তহচৰ ছালৰ এক আৱৰেণেৰ েমৰাই ৈল এখন ৈব িনয়া
যতনৰ ওপৰত থ’ব 11 পাছত েতওঁেলােক েসাণৰ েবদীৰ ওপৰত নীল বৰণীয়া কােপাৰ পািৰ িদব তহচৰ ছালৰ এক
আৱৰেণেৰ তাক ঢািকব আৰু পাছত ৈব িনয়া কানমািৰ সুমুৱাই িদব

12 েতওঁেলােক পিবত্র স্থানত পিৰচযর্া কিৰব লগা সকেলা সা-সৰঞ্জাম ৈল, নীল বৰণীয়া কােপােৰেৰ েমৰাব আৰু
েতওঁেলােক তহচৰ ছালৰ এক আৱৰেণেৰ ঢািক, তাক ৈব িনয়া যতনৰ ওপৰত ৰািখব 13 আৰু যজ্ঞ েবদীৰ পৰা ছঁাই
উিলয়াই েপলাই িদ, তাৰ ওপৰত এখন েবেঙনা বৰণীয়া কােপাৰ পািৰব 14আৰু তাৰ ওপৰত তাৰ পিৰচযর্া কিৰব লগা
আটাই সঁজুিল আিদ েবদীৰ সকেলা পাত্র ৰািখব েতওঁেলােক অথর্াৎ আঙঠা-ধৰা, িত্রশূল, ছঁাই উিলওৱা েহতা, েতজ
ছিটওৱা পাত্র, পােছ েতওঁেলােক তাৰ ওপৰত তহচৰ ছালৰ এক আৱৰণ িদ, কানমািৰ সুমুৱাই িদ তাক ঢািক ৰািখব

15 ছাউিন উিঠব যাব লগা সময়ত, হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল পিবত্র স্থান আৰু ইয়াৰ সকেলা বস্তু ঢকাৰ পাছত,
কহাতৰ সন্তান সকেল তাক ৈব িনবৈল আিহব লািগব িকন্তু েতওঁেলােক যিদ পিবত্র বস্তুেবাৰ স্পশর্ কেৰ, েতেনহেল
েতওঁেলাক মিৰব লািগব এইেবােৰই কহাতৰ সন্তান সকলৰ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ বস্তুেবাৰ ৈব িনয়া কাম আিছল 16আৰু
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প্রদীপৰ অেথর্ েতল, সুগিন্ধ ধূপ, িনতয্ ভক্ষয্ ৈনেবদয্, অিভেষকাথর্ক েতল, হােৰাণ পুেৰািহতৰ পুত্র ইিলয়াজৰৰ িজম্মাত
থািকব েগােটই আবাস আৰু তাত থকা সকেলা পিবত্র স্থান আৰু তাৰ সকেলা বস্তু েতওঁৰ িজম্মাত থািকব ”

17 এইদেৰ িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক কথা ক’েল েতওঁ আৰু ক’েল, 18 “েতামােলােক েলবীয়াসকলৰ
মাজৰ পৰা কহাতীয়া েগাষ্ঠীৰ বংশক উচ্ছন্ন হ’বৈল িনিদবা 19 েতওঁেলাকক সুৰিক্ষত কিৰ ৰািখবা, এইেবাৰ কৰাৰ
দ্বাৰাই েতওঁেলাক নমিৰব, িকন্তু জীয়াই থািকব েযিতয়া েতওঁেলােক অিত পিবত্র স্থানৰ ওচৰ চােপ, 20 েতিতয়া িকন্তু
েতওঁেলােক মৰা নপিৰবৰ বােব পিবত্র বস্তুেবাৰ খেন্তকৰ বােব চাবৈল পিবত্রস্থানৰ িভতৰৈল নািহব হােৰাণ আৰু েতওঁৰ
পুত্রসকেল িভতৰত েসামাই কহাতীয়াসকলৰ প্রিতজনক িনজ িনজ কিৰবলগীয়া কামত আৰু িনযুক্ত কিৰব ”

21 িযেহাৱাই েমািচক পুনৰ কথা ক’েল েতওঁ ক’েল, 22 “তুিম িপতৃ-বংশ আৰু বংশানুসােৰ েগেচর্ ানৰ সন্তানসকলেৰা
েলাকিপয়ল পিৰচালনা কিৰবা 23 িত্রশ বছৰ বয়সেৰ পৰা পঞ্চাশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান েলাক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ কাযর্
কিৰবৈল কমর্কাৰীসকলৰ েশ্রণীত েসামায়, েতওঁেলাকক গণনা কৰা

24 পিৰচযর্া আৰু ভাৰ ৈব ৈল েযাৱাই েগেচর্ ানীয়া েগাষ্ঠীসকলৰ কাম আিছল 25 েতওঁেলােক আবাসৰ কােপাৰেবাৰ
সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব, তাৰ আৱৰণ, তাৰ ওপৰত থকা তহচৰ ছালৰ আৱৰণ, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰৰ পদর্ া এই সকেলা ৈব
ৈল যাব লািগব 26 আবাসৰ আৰু যজ্ঞেবদীৰ চািৰওফােল থকা েচাতালৰ আঁৰ কােপাৰেবাৰ আৰু তাৰ দুৱাৰৰ পদর্ া,
েসইেবাৰৰ ৰছী আৰু তাৰ কাম কৰা আটাই হািতয়াৰ, এইেবাৰ েতওঁেলােক বব আৰু এইেবাৰৰ সম্পকীর্য় িয িয কাম
কিৰব লগা হ’ব, তােকা কিৰব লািগব

27 েগেচর্ ানৰ সন্তানসকলৰ সকেলা ভাৰ েবাৱা কাযর্, হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ আজ্ঞা অনুসােৰ হ’ব ভাৰ
েবাৱা আটাই বস্তু েতামােলােক েতওঁেলাকৰ িজম্মাৈল িদবা 28 েগেচর্ ানৰ সন্তানসকলৰ েগাষ্ঠীৰ েলাকসকেল সাক্ষাৎ
কৰা তমু্বৰ কিৰব লগা কাম এেয় আৰু েতওঁেলােক কিৰব লগা কাম হােৰাণৰ পুত্র ঈথামৰৰ িজম্মাত থািকব

29 পাছত িনজ িনজ েগাষ্ঠী আৰু িপতৃ-বংশ অনুসােৰ মৰাৰীৰ সন্তানসকলেকা তুিম গণনা কৰা, 30 িত্রশ বছৰ
বয়সেৰ পৰা পঞ্চাশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান েলাক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ কাযর্ কিৰবৈল কমর্কাৰীসকলৰ েশ্রণীত েসামায়,
েতওঁেলাকক গণনা কৰা

31 আৰু সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ েতওঁেলাকৰ সকেলা কাযর্ অনুসােৰ েতওঁেলাকৰ িজম্মাত থকা েতওঁেলােক ৈব িনব লগা
বস্তু এই - আবাসৰ তক্তা, তাৰ ডাং, খঁুটা, চুঙী, 32 আৰু েচাতালৰ চািৰওফােল থকা খঁুটা, েসইেবাৰৰ চুঙী, খুিট, ৰছী
আৰু তাৰ আটাই কাযর্ৰ হািতয়াৰ; েতামােলােক নাম ধিৰ ধিৰ, েতওঁেলােক ৈব িনব লগা সকেলা বস্তু েতওঁেলাকক গতাই
িদবা

33 মৰাৰীৰ সন্তানসকলৰ েগাষ্ঠীৰ েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ সকেলা কাযর্ অনুসােৰ সাক্ষাৎ কিৰব লগা তমু্বৰ কিৰব
লগা কাযর্ এেয় েতওঁেলাকৰ কাযর্ হােৰাণ পুেৰািহতৰ পুত্র ঈথামৰৰ িজম্মাত থািকব ”

34 পাছত েমািচ, হােৰাণ আৰু মণ্ডলীৰ অধয্ক্ষসকেল কহাতৰ সন্তান সকলৰ েগাষ্ঠী আৰু িপতৃ-বংশ অনুসােৰ গণনা
কিৰেল 35 েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা িত্রশ বছৰ বয়সেৰ পৰা পঞ্চাশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান েলাক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ
কাযর্ কিৰবৈল কমর্কাৰীসকলৰ েশ্রণীত েসামাল, েতওঁেলাকক গণনা কিৰেল 36 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ েগাষ্ঠী অনুসােৰ
েতওঁেলাকৰ গিণত েলাক দুই হাজাৰ সাতশ পঞ্চাশ জন হ’ল

37 েমািচৰ েযােগিদ িদয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা মেত িযসকলক েমািচ আৰু হােৰােণ গণনা কিৰেল, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ কাম
কৰা, কহাতীয়া েগাষ্ঠীসকলৰ েসই গিণত েলাক এইসকল

38 েগেচর্ ানৰ সন্তান সকলৰ মাজত, িযসকলক িনজ িনজ েগাষ্ঠী আৰু িপতৃ-বংশ অনুসােৰ গণনা কৰা হ’ল, 39 িত্রশ
বছৰ বয়সৰ পৰা পঞ্চাশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান েলাক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ কাম কিৰবৈল কমর্কাৰীসকলৰ েশ্রণীত েসামাল,
40 িনজ িনজ েগাষ্ঠী আৰু িপতৃ-বংশ অনুসােৰ েতওঁেলাকৰ মাজৰ েসই গিণত েলাক দুই হাজাৰ ছশ িত্রশ জন হ’ল

41 িযেহাৱাই আজ্ঞা কৰাৰ দেৰ েমািচ আৰু হােৰােণ িযসকলক গণনা কিৰেল, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ কাযর্ কৰা েগেচর্ ানৰ
েগাষ্ঠীসকলৰ েসই গিণত েলাক এইসকল

42আৰু মৰাৰীৰ সন্তান সকলৰ েগাষ্ঠীসকলৰ মাজত িযসকলক িনজ িনজ েগাষ্ঠী আৰু িপতৃ-বংশ অনুসােৰ গণনা কৰা
হ’ল, 43 িত্রশ বছৰ বয়সৰ পৰা পঞ্চাশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান েলাক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ কাযর্ কিৰবৈল কমর্কাৰীসকলৰ
েশ্রণীত েসামাল, 44 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ েতওঁেলাকলৰ মাজৰ েসই গিণত েলাক িতিন হাজাৰ দুশ জন হ’ল

45 েমািচৰ েযােগিদ িযেহাৱাই আজ্ঞা কৰাৰ দেৰ েমািচ আৰু হােৰােণ িযসকলক গণনা কিৰেল, মৰাৰীৰ সন্তান সকলৰ
েগাষ্ঠীসকলৰ েসই গিণত েলাক এইসকল
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46 িনজ িনজ েগাষ্ঠী আৰু িপতৃ-বংশ অনুসােৰ, েমািচ, হােৰাণ আৰু ইস্রােয়লৰ অধয্ক্ষ সকেল গণনা কৰা, েলবীয়া
েলাকসকলৰ িযমান েলাকক গণনা কৰা হ’ল, 47 িত্রশ বছৰ বয়সৰ পৰা পঞ্চাশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান েলাক েসৱাকমর্
কিৰবৈল, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ ভাৰ েবাৱা কাম কিৰবৈল েসামাল, 48 েতওঁেলাকৰ মাজৰ েসই গিণত েলাক আঠ হাজাৰ
পঁাচশ আশী জন হ’ল

49 িক িক কামত আৰু িক িক ভাৰত িকমান মানুহ লািগব, তাক িযেহাৱাৰ আজ্ঞাৰ দেৰ েমািচৰ েযােগিদ গণনা কৰা
হ’ল এইদেৰ েমািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰই েতওঁেলাক েতওঁৰ েযােগিদ গিণত হ’ল

5 অধয্ায়
কুষ্ঠ আিদ েৰাগীেক বািহৰ কৰা পৰপুৰুেষ ৈসেত বয্িভচাৰ কৰা মিহলা, অন্তজ্বর্ ালা আিদ িবষয়ৰ িবিধ

1 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচক কেল, 2 “তুিম প্রিতজন কুষ্ঠেৰাগীক, আৰু গাৰ ঘাৰ পৰা িকবা ৈব থকা প্রিতজন
েৰাগীক, আৰু মৰা শ চুই অশুিচ েহাৱা প্রিতজন েলাকেক ছাউিনৰ পৰা বািহৰ কিৰবৈল, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক
আজ্ঞা িদয়া 3 েতামােলােক পুৰুষেহ হওঁক বা স্ত্রীেয় হওঁক, দুেয়ােকা ছাউিনৰ পৰা বািহৰ কিৰব লািগব েতওঁেলােক
েযন েকােনা প্রকােৰ ছাউিনেবাৰ অশুিচ নকেৰ েসই বােব েতওঁেলাকক বািহৰ কৰা, িকয়েনা মই তাত বাস কেৰঁা ”
4 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল তােক কিৰেল, আৰু িযেহাৱাই েমািচক িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁেলােক েসইদেৰই
কাযর্ কিৰ ছাউিনৰ পৰা েতওঁেলাকক বািহৰ কিৰ িদেল

5 িযেহাৱাই েমািচক পুনৰায় ক’েল, 6 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, েযিতয়া েকােনা এজন পুৰুেষ হওঁক
বা স্ত্রীেয়ই হওঁক, যিদ েকােনাবাই মানুেহ মানুহক কৰা পাপৰ দেৰ েকােনা পাপ কিৰ িযেহাৱাৰ অিহেত অপৰাধ কেৰ,
েসই জন বয্িক্ত েদাষী হয় 7 েতিতয়া েসই পুৰুষ বা স্ত্রীেয় িনেজ কৰা েসই পাপ স্বীকাৰ কিৰব লািগব, আৰু িয েদাষ
কিৰিছল েসই পাপৰ মূলয্ সমূ্পণর্ৰূেপ তাৰ ক্ষিতপূৰণ কিৰব লািগব; আৰু পঁাচ ভাগৰ এভাগ েবিচৈক িদব লািগব েতওঁ
যাৰ অিহেত েদাষ কিৰেল, েসই জন েলাকক িদব লািগব

8আৰু যাক েদাষৰ বােব ক্ষিতপূৰণ কিৰব লগীয়া, েসই জন েলাকৰ যিদ এেন েকােনা ওচৰ সম্বন্ধীয়া েলাক নাথােক,
েতেন্ত িয প্রায়িশ্চত্তৰ মতা েমৰেটাৰ দ্বাৰাই তাক প্রায়িশ্চত্ত কৰা হ’ব, েতওঁৰ েসই েদাষৰ বােব িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ কিৰব
লগা ক্ষিতপূৰণ পুেৰািহেত পাব 9 আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েতওঁেলাকৰ পিবত্র বস্তুৰ মাজৰ িযমান উেত্তালনীয়
উপহাৰ েমাৰ উেদ্দেশয্ পুেৰািহতৰ গুিৰৈল আিনব, েসই সকেলা েসই পুেৰািহত জনৰ হ’ব 10 প্রিতজনৰ পিবত্রীকৃত
বস্তু েতওঁেৰই হ’ব িযেকােনা বস্তু েযিতয়া েকােনা এজন েলােক পুেৰািহতক িদব, তােকা েতওঁেৰই হ’ব ”

11 িযেহাৱাই েমািচক আেকৗ কেল, 12 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক েকাৱা, ‘ধিৰ েলাৱা েকােনা এজন েলাকৰ
পত্নীেয় যিদ অবােট গ’ল আৰু েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ সতয্লঙ্ঘন কিৰেল;

13 অথর্াৎ আন এজন পুৰুেষ তাইেৰ ৈসেত শয়ন কিৰেল; েসই েক্ষত্রত তাই অশুিচ হ’ল; যিদও তাইৰ িগৰীেয়েক
েনেদখাৈক বা নজনাৈক বা যিদও তাইৰ েসই কমর্ ধৰাত নপিৰল বা তাইৰ অিহেত সাক্ষী েকােনা নাই, 14আৰু িনজ পত্নী
অশুিচ হ’েল, এই বুিল তাইৰ প্রিত িগৰীেয়কৰ অন্তজ্বর্ ালাযুক্ত মন হ’ব পােৰ, নাইবা িনজ পত্নী অশুিচ নহেলও, িমছােত
তাইৰ প্রিত েতওঁৰ অন্তজ্বর্ ালাযুক্ত মন হ’ব পােৰ

15 েতিতয়া এই েবাৰ েক্ষত্রত েসই পুৰুষ জেন িনজ পত্নীক পুেৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব েতওঁ তাইৰ কাৰেণ তাইৰ
উপহাৰ, অথর্াৎ ঐফাৰ দহ ভাগৰ এভাগ যৱৰ আটাগুিড় আিনব িকন্তু েতওঁ তাৰ ওপৰত েতল নাঢািলব, আৰু কুনু্দৰু
িনিদব; িকয়েনা েসেয় অন্তজ্বর্ ালাৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্, অপৰাধ েসঁাৱৰণ কৰাওঁতা স্মৰণাথর্ক ভক্ষয্ ৈনেবদয্

16 েতিতয়া পুেৰািহেত েসই মিহলাক আিন িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত কিৰব 17আৰু পুেৰািহেত মািটৰ পাত্রত পিবত্র
জল ৰািখ, আবাসৰ মিজয়াৰ িকছু ধূিল ৈল, েসই জলত িদব

18 পুেৰািহেত েসই মিহলা গৰাকীক িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত কিৰব আৰু তাইৰ মূৰৰ চুিল মুকিল কিৰব আৰু েসই
স্মৰণাথর্ক ৈনেবদয্, অন্তজ্বর্ ালাৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ তাইৰ হাতত থ’ব, আৰু শাও জন্মাওতা েসই িততা পানী পুেৰািহেত িনজৰ
হাতত ল’ব 19 আৰু পুেৰািহেত েসই মিহলাক শপত খুৱাব লািগব, েতওঁ তাইক ক’ব লািগব েবােল, “েকােনা পুৰুেষ
যিদ েতামােৰ ৈসেত শয়ন কৰা নাই, আৰু তুিম িনজ স্বামীৰ অধীন ৈহ অবােট েযাৱা নাই, েতিতয়াহেল শাও জন্মাওতা
এই িততা পানী েতামাৈল িনষ্ফল হ’ব

20 িকন্তু তুিম যিদ িনজ স্বামীৰ অধীন ৈহেয়া অবােট ৈগ অশুিচ হ’লা, আৰু েতামাৰ স্বামীৰ বািহেৰ আন েকােনা
পুৰুেষ যিদ েতামাৰ লগত শয়ন কিৰেল,’ 21 এইেবাৰ কথা ৈক পুেৰািহেত শাও জন্মাওতা শপেতেৰ েসই মিহলাক শপত
খুৱাব, ‘েতেন্ত িযেহাৱাই েতামাৰ কৰঙন শুকুৱাই আৰু েতামাৰ েপট উখহাই েতামাৰ েলাকসকলৰ মাজত েতামাক শাও
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আৰু শপতৰ িবষয় কিৰব; 22আৰু এই শাও জন্মাওতা পানী েতামাৰ েপট উখহাবৈল আৰু কৰঙন শুকুৱাবৈল েতামাৰ
েপটত েসামাব ” েতিতয়া েসই মিহলাই উত্তৰ িদব, ‘হয়, যিদ মই েদাষী, েতেনহেল এেনই হওঁক ’

23 পুেৰািহেত জেন এইেবাৰ শাও এখিন পুিথত িলিখব আৰু তাৰ পাছত তাক েসই িততা পানীত েতওঁ ধুই েপলাব
লািগব

24 তাৰ পাছত পুেৰািহেত েসই শাও জন্মাওতা িততা পানী তাইক পান কৰাব; তােত েসই শাও জন্মাওতা িততা পানী
তাইৰ েপটত েসামাই িততা হ’ব 25 পুেৰািহেত েসই মিহলাৰ হাতৰ পৰা েসই অন্তজ্বর্ ালাৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ িনজ হাতত ৈল
িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েদালাই যজ্ঞেবদীৰ ওচৰৈল আিনব লািগব 26আৰু পুেৰািহেত েসই ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ এমুিঠ ৈল, তাৰ
স্মৰণাথর্ক অংশস্বৰূেপ যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত দগ্ধ কিৰব; তাৰ পাছত েতওঁ েসই মিহলাক েসই পানী পান কৰাব

27আৰু তাই যিদ িনজ স্বামীৰ িবৰুেদ্ধ কুকমর্ কিৰ অশুিচ ৈহেছ, েতেন্ত েসই পানী খুউৱাৰ পাছত েসই শাও জন্মাওতা
পানী তাইৰ েপটত েসামাই িততা হ’ব তাইৰ েপট উখিহব আৰু কৰঙন শুকাই যাব আৰু তাই িনজ েলাকসকলৰ
মাজত শাওৰ িবষয় হ’ব 28 িকন্তু যিদ েসই মিহলা অশুিচ নৈহ, শুিচ আেছ, েতেন্ত তাই শাওৰ পৰা মুক্ত হ’ব আৰু
গভর্ ধাৰণ কিৰব

29 এেয় অন্তজ্বর্ ালাযুক্ত িবিধ; েযিতয়া েকােনা মিহলাই িনজ স্বামীৰ অধীন ৈহেয়া অবােট ৈগ অশুিচ হয়, তাইৰ বােবই
এই িবিধ 30 েযিতয়া েকােনা মানুহৰ মন অন্তজ্বর্ ালাযুক্ত ৈহ, েতওঁ িনজৰ পত্নীৰ প্রিত অন্তজ্বর্ ালােৰ জ্বেল, েসই সময়ত
েতওঁ িনজ পত্নীক িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত কিৰব, আৰু পুেৰািহেত তাইৰ িবষেয় এই সকেলা িবিধ পালন কিৰব

31 েতিতয়া িনজ পত্নীক পুেৰািহতৰ ওচৰৈল অনাৰ কাৰেণ েসই পুৰুষ অপৰাধৰ পৰা মুক্ত হ’ব, আৰু েসই িতেৰাতাই
িনজ অপৰাধৰ ফল েভাগ কিৰব’ ”

6 অধয্ায়
নাচৰীয়া েলাকৰ, আৰু আশীব্বর্াদৰ িবিধ

1 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ‘েকােনা পুৰুষ বা স্ত্রীেয় েযিতয়া িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ িবেশষ নাচৰীয়া ব্রত ধিৰবৰ অেথর্ পৃথেক থািকব, 3 েতিতয়া েতওঁ দ্রাক্ষাৰস আৰু সুৰাপানৰ পৰা িনজেক
আতৰত ৰািখব লািগব েতওঁ দ্রাক্ষাৰসৰ িচকর্ া বা সুৰাৰ িচকর্ া পান নকিৰব আৰু দ্রাক্ষাফলৰ পৰা েচিপ উিলওৱা নতুন
ৰসেকা পান নকিৰব, বা েকঁচা িক শুকান দ্রাক্ষাফেলা নাখাব 4 েতওঁ েমাৰ উেদ্দেশয্ পৃথেক থকা সকেলা কালত, গুিটৰ
পৰা বাকিলৈলেক দ্রাক্ষাফলেৰ যুগুত কৰা েকােনা বস্তু েভাজন নকিৰব

5আৰু ব্রত ধিৰ পৃথেক থকা সকেলা কালত েতওঁৰ মূৰত কু্ষৰ নলগাব; িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েবেলেগ থকা িদনৰ সংখয্া
পূৰ নহয়মােন েতওঁ িনজৰ মূৰৰ চুিল বািঢ়বৈল িদব

6 েতওঁ েযিতয়াৈলেক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পৃথেক থােক, েতিতয়াৈলেক েকােনা মৰা শৱৰ ওচৰৈল নাযাব 7 েতওঁৰ
িপতৃৰ বা মাতৃৰ, ককােয়কৰ বা ভনীেয়কৰ মৃতুয্ৰ সময়ত, েতওঁ েতওঁেলাকৰ কাৰেণ িনজেক অশুিচ নকিৰব, িকয়েনা
েতওঁৰ মূৰৰ দীঘল চুিল েদিখ, েতওঁ িনজ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ েয পৃথেক আেছ েসই িবষেয় সকেলােৱ জািনব 8 েতওঁ
পৃথেক ৈহ থকা সকেলা কালত, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র ৈহ থািকব

9 আৰু যিদ েকােনা এজন মানুহৰ অকস্মাৎ েতওঁৰ ওচৰত মৃতুয্ হয়, েতিতয়া েতওঁ েতওঁৰ িনজ পৃথেক থকাৰ িচন
অশুিচ কেৰ েতিতয়া েতওঁ শুিচ েহাৱা িদনা, িনজৰ মূৰ কু্ষৰাব েসয়া সপ্তম িদনাই েতওঁ িনজ মূৰৰ চুিল কু্ষৰাব লািগব

10 অষ্টম িদনা েতওঁ দুটা কেপৗ, বা দুটা পাৰ েপাৱািল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ-মুখৈল পুেৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব
লািগব 11 েতিতয়া পুেৰািহেত তােৰ এটা পাপাথর্ক বিলস্বৰূেপ, আৰু আনেটা েহাম বিলস্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰব েতিতয়া
েতওঁ মৰা শৱৰ ওচৰত থকাৰ পাপৰ কাৰেণ েতওঁক প্রায়িশ্চত্ত কিৰব; আৰু েসই িদনাই েতওঁ িনজেক পুনৰ পিবত্র
কিৰব

12 েতওঁ িনজেক পুনৰায় িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পৃথেক থািকব লািগব েতওঁ েদাষাথর্ক বিলস্বৰূেপ এটা এবছৰীয়া েমৰ-
ছাগ েপাৱািল আিনব িকয়েনা েতওঁ পূবর্েত িনজেক অশুিচ কৰােল েসই কাৰেণ েতওঁ পূবর্েত িনজেক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
পৃথেক থকা িদনেবাৰ গণয্ নহ’ব

13 নাচৰীয়া েলাক ৈহ পৃথেক থকাৰ কাল পূৰ হেল, েতওঁ পালন কিৰব লগা িবিধ এেন- েতওঁক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ
দুৱাৰ মুখৈল অনা হ’ব 14 েতওঁ িনেজ অনা উপহাৰ িযেহাৱাৈল দান কিৰব েতওঁ েহাম বিলৰ কাৰেণ গাত েকােনা
দাগ নথকা এটা এবছৰীয়া মতা েমৰ-ছাগ েপাৱািল আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ গাত দাগ নথকা এজনী এবছৰীয়া িনঘূণ
েচঁউৰী েমৰ-ছাগ েপাৱািল, আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ গাত দাগ নথকা এটা িনঘূণ মতা েমৰ-ছাগ দান কিৰব লািগব;
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15 আৰু েসই জন্তুেবাৰৰ ৈসেত এেকৰািহ খিমৰ িনিদয়া িপঠা অথর্াৎ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়ৰ িবন্ধা থকা িপঠা
েকইটামান, আৰু খমীৰ িনিদয়া েতল ঢলা পাতল চকলীয়া িপঠা েকইটামান, আৰু তাৰ লগত ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্
উপহাৰৰ ৈসেত এই সকেলা উপহাৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰবৈল আিনব

16 তােত পুেৰািহেত এই সকেলা বস্তু িযেহাৱাৰ আগৈল আিনব েতিতয়া েতওঁৰ পাপাথর্ক বিল আৰু েহাম বিল উৎসগর্
কিৰব 17 খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ খৰািহেটােৰ ৈসেত মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েমৰ-ছাগেটা িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰব আৰু
তাৰ পাছত পুেৰািহেত তাৰ লগৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ও উৎসগর্ কিৰব

18 পাছত নাচৰীয়া েলাকজেন সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত িনেজ পৃথক ৈহ থকাৰ িচন অথর্াৎ েতওঁৰ মূৰৰ দীঘল
চুিল কু্ষৰাই, েসই মূৰৰ চুিল ৈল, মঙ্গলাথর্ক বিলৰ তলত থকা অিগ্নত েপলাই িদব

19 আৰু নাচৰীয়া েলাকজেন পৃথেক থকাৰ িয িচন, তাক কু্ষৰুৱাৰ পাছত, পুেৰািহেত পানীত িসেজাৱা েমৰৰ আগ-
িপৰােটা, আৰু খৰািহৰ পৰা খমীৰ িনিদয়া িবন্ধা থকা িপঠা এটা, আৰু খমীৰ িনিদয়া পাতল চাকিলয়া িপঠা এটা ৈল,
নাচৰীয়া েলাকজনৰ হাতত িদব 20আৰু পুেৰািহেত েসই সকেলােক েদালনীয় ৈনেবদয্স্বৰূেপ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েতওঁৰ
সনু্মখত দান কিৰব; েদালনীয় আমঠু আৰু উেত্তালনীয় পাছ-িপৰাই ৈসেত েসেয় পুেৰািহতৰ অেথর্ পিবত্র হ’ব তাৰ পাছত
নাচৰীয়া েলাকজেন দ্রাক্ষাৰস পান কিৰব পািৰব

21 নাচৰীয়া ব্রত ধেৰঁাতা মানুহৰ আৰু পৃথেক থকাৰ কাৰেণ িযেহাৱাক িদব লগা তাৰ উপহাৰৰ এেয় িবিধ ইয়াৰ
বািহেৰ েতওঁ িনজৰ শিক্ত অনুসােৰ িদবৈল আগ কেৰ, তােকা িদব পােৰ; েতওঁ িয ব্রত ধেৰ, েসই ব্রত অনুসােৰ েতওঁ
িনেজ পৃথেক থকা িবিধ পালন কিৰব লােগ’ ”

22পাছত িযেহাৱাই পুনৰায় েমািচক ক’েল, “তুিম হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক েকাৱা, 23 ‘েতামােলােক ইস্রােয়লৰ
সন্তানসকলক এইদেৰ আশীব্বর্াদ কিৰবা েতামােলােক েতওঁেলাকক এইদেৰ ক’বা:

24 িযেহাৱাই েতামােলাকক আশীব্বর্াদ কিৰ ৰাখক
25 িযেহাৱাই েতওঁৰ িনজ েপাহৰেৰ েতামােলাকক উজ্জ্বল কিৰ ৰাখক আৰু েতামােলাকৰ প্রিত দয়ালু হওঁক
26 িযেহাৱাই েতামাৈল দৃষ্টি কৰক আৰু েতামাক শািন্ত দান কৰক ’ 27 এইদেৰ েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ

ওপৰত েমাৰ নাম স্থাপন কিৰব েতিতয়া মই েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ কিৰম ”

7 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ অধয্ক্ষসকেল িদয়া উপহাৰ

1 পাছত িয িদনা েমািচেয় আবাস স্থাপন কিৰ সমপন্ন কিৰেল, েতিতয়া েতওঁ েসই আবাস আৰু তাৰ সকেলা বস্তু
িযেহাৱাৰ বােব অিভেষক আৰু পিবত্র কিৰেল েতওঁ যজ্ঞেবদী আৰু তাৰ সকেলা বস্তু, সকেলােক সঁজুিল অিভেষক
আৰু পিবত্র কিৰেল 2 েসই িদনা ইস্রােয়লৰ অধয্ক্ষসকল, েতওঁেলাকৰ িপতৃ-বংশৰ মুিখয়ালসকেল িনজ িনজ উপহাৰ
দান কিৰেল েতওঁেলাক ৈফদেবাৰৰ অধয্ক্ষ আিছল েতওঁেলাক যুদ্ধৰ বােব গিণত েলাকসকলৰ ওপৰত িনযুক্ত ৈহিছল
3 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ সনু্মখত েতওঁৰ উেদ্দেশয্ িনজ িনজ উপহাৰ স্বৰূেপ ঢাকিন থকা ছখন গাড়ী আৰু বাৰটা ষঁাড়-
গৰু আিনেল েতওঁেলােক দুজন দুজন অধয্ক্ষৈল এখন এখন গাড়ী, আৰু প্রিতজনৰ কাৰেণ এটা এটা ষঁাড়-গৰু আিন
আবাসৰ আগত উপিস্থত কিৰেল

4 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক কেল, 5 “সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ কামত বয্ৱহাৰ কৰাৰ কাৰেণ, তুিম েতওঁেলাকৰ পৰা
উপহাৰেবাৰ েলাৱা তুিম েসই সকেলােক েলবীয়াসকলক িদবা, অথর্াৎ েতওঁেলাকৰ প্রিতজনেক িনজ িনজ কাযর্ অনুসােৰ
িদবা ”

6 পাছত েমািচেয় েসই সকেলা গাড়ী আৰু ষঁাড়-গৰুেবাৰ ৈল েলবীয়াসকলক িদেল 7 েগেচর্ ানৰ সন্তান সকলক
েতওঁেলাকৰ কাযর্ৰ প্রেয়াজন অনুসােৰ দুখন গাড়ী আৰু চািৰটা ষঁাড়-গৰু িদেল 8 েতওঁ মৰাৰীৰ সন্তান সকলক চািৰখন
গাড়ী আৰু আঠটা ষঁাড়-গৰু হােৰাণ পুেৰািহতৰ পুত্র ঈথামৰৰ দািয়ত্বত িদেল েতওঁেলাকৰ কাযর্ৰ প্রেয়াজন অনুসােৰ
েমািচেয় এেন কিৰেল

9 িকন্তু কহাতৰ সন্তান সকলক েমািচেয় এেকােক িনিদেল, িকয়েনা পিবত্র স্থানৰ বস্তুেবাৰৰ ভাৰ েহ েতওঁেলাকৰ
ওপৰত আিছল আৰু েতওঁেলাকৰ প্রেয়াজনীয়া বস্তুেবাৰ েতওঁেলােক কান্ধতৈক ভাৰ বব লগীয়া

10 েমািচেয় যজ্ঞেবদী অিভেষক কৰা িদনা, অধয্ক্ষসকেল তাৰ প্রিতষ্ঠাৰ অেথর্ উপহাৰ আিনেল আৰু িনজ িনজ উপহাৰ
যজ্ঞেবদীৰ আগত উপিস্থত কিৰেল 11 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক কেল, “প্রিতজন অধয্ক্ষই এিদন যজ্ঞেবদীৰ প্রিতষ্ঠাৰ
অেথর্ িনজ িনজ উপহাৰ আিনব লািগব ”



গননা পুস্তক 7 অধয্ায়:12 151 গননা পুস্তক 7 অধয্ায়:47

12 েতিতয়া প্রথম িদনা িযহূদা ৈফদৰ অম্মীনাদবৰ পুত্র নহেচােন িনজৰ উপহাৰ আিনেল 13 েতওঁৰ উপহাৰ পিবত্র
স্থানৰ েচকল অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এখন থাল, আৰু সত্তৰ েচকল েজাখ ৰূপৰ এটা বািট আিছল
এই দুটা পাত্র ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল 14 েতওঁ ধূেপেৰ পূৰ েহাৱা দহ েচকল
েজাখ েসাণৰ এটা িপয়লাও দান কিৰিছল

15 নহেচােন েহামৰ অেথর্ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা মতা েমৰ-ছাগ িদিছল 16 েতওঁ পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা
এবছৰীয়া মতা ছাগলী েপাৱািল িদিছল 17 আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ দুটা ষঁাড়-গৰু, পঁাচটা মতা েমৰ-ছাগ, পঁাচটা
মতা ছাগলী আৰু পঁােচাটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল িদিছল এেয় অম্মীনাদবৰ পুত্র নহেচানৰ উপহাৰ

18 িদ্বতীয় িদনা, ইচাখৰৰ অধয্ক্ষ চূৱাৰৰ পুত্র নথেনেল উপহাৰ আিনেল 19 েতওঁ অনা উপহাৰ পিবত্র স্থানৰ েচকল
অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকলেজাখৰ ৰূপৰ এখন থাল, আৰু সত্তৰ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এটা বািট আিছল এই দুটা পাত্র
ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল

20 েতওঁ ধূেপেৰ পূৰ ৈহ থকা দহ েচকল েজাখৰ েসাণৰ এটা িপয়লাও দান কিৰিছল 21 নথেনেল েহামৰ অেথর্ এটা
দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা মতা েমৰ-ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল 22 েতওঁ পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ
এটা মতা ছাগলী আিনিছল 23 মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ েতওঁ দুটা ষঁাড়-গৰু, পঁাচটা মতা েমৰ-ছাগ, পঁাচটা মতা ছাগলী
আৰু পঁাচটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল এেয় আিছল চূৱাৰৰ পুত্র নথেনলৰ উপহাৰ

24 তৃতীয় িদনা, জবূলূনৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ েহেলানৰ পুত্র ইলীয়ােব উপহাৰ আিনেল 25 েতওঁ উপহাৰ িহচােপ
পিবত্র স্থানৰ েচকল অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকল েজাখ ৰূপৰ এখন থাল আৰু সত্তৰ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এটা বািট
আিনেল এই দুই পাত্র ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল; 26 েতওঁ ধূেপেৰ পূৰ ৈহ
থকা দহ েচকল েজাখৰ েসাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল

27 েতওঁ েহামৰ অেথর্ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা মতা েমৰ-ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল
28 পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ েতওঁ এটা মতা ছাগলী আিনিছল; 29 আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ েতওঁ দুটা ষঁাড়-গৰু,
পঁাচটা মতা েমৰ-ছাগ, পঁাচটা মতা ছাগলী আৰু পঁাচটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল এেয় আিছল েহেলানৰ
পুত্র ইলীয়াবৰ উপহাৰ

30 চতুথর্ িদনা, ৰূেবণৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ চেদয়ূৰৰ পুত্র ইলীচূেৰ উপহাৰ আিনেল 31 েতওঁ উপহাৰ িহচােপ পিবত্র
স্থানৰ েচকল অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এখন থাল আৰু সত্তৰ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এটা বািট আিনিছল
এই দুটা পাত্র ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল; 32 েতওঁ ধূেপেৰ পূৰ ৈহ থকা দহ
েচকল েজাখৰ েসাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল

33 েতওঁ েহামৰ অেথর্ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা মতা েমৰ-ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল;
34 আৰু পাপাথর্ক বিলৰ বােব এটা মতা ছাগলী আিনিছল 35 ইলীচূেৰ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ দুটা ষঁাড়-গৰু, পঁাচটা
মতা েমৰ-ছাগ, পঁাচটা মতা ছাগলী আৰু পঁাচটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল এেয় আিছল চেদয়ূৰৰ পুত্র
ইলীচূৰৰ উপহাৰ

36 পঞ্চম িদনা িচিমেয়ানৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ চূৰীচদ্দয়ৰ পুত্র চলমীেয়েল উপহাৰ আিনেল 37 েতওঁ উপহাৰ
িহচােপ পিবত্র স্থানৰ েচকল অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এখন থাল, আৰু সত্তৰ েচকল েজাখ ৰূপৰ এটা
বািট আিনিছল এই দুটা পাত্র ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল; 38 আৰু ধূেপেৰ
পূৰ ৈহ থকা দহ েচকল েজাখৰ েসাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল; 39 েতওঁ েহাম বিলৰ অেথর্ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা
মতা েমৰ-ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল; 40 আৰু পাপাথর্ক বিলৰ বােব এটা মতা ছাগলী
41 েতওঁ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ দুটা ষঁাড়-গৰু, পঁাচটা মতা েমৰ-ছাগ, পঁাচটা মতা ছাগলী আৰু পঁাচটা এবছৰীয়া মতা
েমৰ েপাৱািল আিনিছল এেয় আিছল চূৰীচদ্দয়ৰ পুত্র চলমীেয়লৰ উপহাৰ

42 ষষ্ঠ িদনা, গাদৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ দুেৱলৰ পুত্র ইিলয়াচেফ উপহাৰ আিনেল 43 েতওঁ উপহাৰ িহচােপ পিবত্র
স্থানৰ েচকল অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এখন থাল, আৰু সত্তৰ েচকল েজাখৰ এটা বািট আিনিছল এই
দুটা পাত্র ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল; 44 েতওঁ ধূেপেৰ পূৰ ৈহ থকা দহ েচকল
েজাখৰ এটা েসাণৰ িপয়লাও আিনিছল

45 েতওঁ েহাম বিলৰ অেথর্ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা মতা েমৰ-ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল
46আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী; 47 েতওঁ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ দুটা ষঁাড়-গৰু, পঁাচটা মতা েমৰ-ছাগ,
পঁাচটা মতা ছাগলী আৰু পঁাচটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল এেয় আিছল দুেৱলৰ পুত্র ইিলয়াচফৰ উপহাৰ
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48 সপ্তম িদনা, ইফ্রিয়মৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ অম্মীহূদৰ পুত্র ইলীচামাই উপহাৰ আিনেল 49 েতওঁ উপহাৰ িহচােপ
পিবত্র স্থানৰ েচকল অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকল েজাখ ৰূপৰ এখন থাল, আৰু সত্তৰ েচকল েজাখ ৰূপৰ এটা বািট
আিনিছল এই দুটা পাত্র ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল; 50 েতওঁ ধূেপেৰ পূৰ ৈহ
থকা দহ েচকল েজাখৰ েসাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল 51 েতওঁ েহাম বিলৰ অেথর্ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা মতা
েমৰ-ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল 52 েতওঁ পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী আিনিছল;
53 আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ দুটা ষঁাড়-গৰু, পঁাচটা মতা েমৰ-ছাগ, পঁাচটা মতা ছাগলী আৰু পঁাচটা এবছৰীয়া মতা
েমৰ েপাৱািল আিনিছল এেয় আিছল অম্মীহূদৰ পুত্র ইলীচামাৰ উপহাৰ

54 অষ্টম িদনা, মনিচৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ পদাচূৰৰ পুত্র গম্লীেয়েল উপহাৰ আিনেল 55 েতওঁ উপহাৰ িহচােপ
পিবত্র স্থানৰ েচকল অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এখন থাল, আৰু সত্তৰ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এটা বািট
আিনিছল; এই দুটা পাত্র ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল 56 েতওঁ ধূেপেৰ পূৰ
ৈহ থকা দহ েচকল েজাখৰ েসাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল 57 েতওঁ েহাম বিলৰ অেথর্ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা
মতা েমৰ-ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল; 58 আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী
59 েতওঁ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ দুটা ষঁাড়-গৰু, পঁাচটা মতা, পঁাচটা মতা ছাগলী আৰু পঁাচটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল
আিনিছল এেয় আিছল পদাচূৰৰ পুত্র গম্লীেয়লৰ উপহাৰ

60 নৱম িদনা, িবনয্ামীনৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ িগিদেয়ানীৰ পুত্র অবীদােন উপহাৰ আিনেল 61 েতওঁ উপহাৰ িহচােপ
পিবত্র স্থানৰ েচকল অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এখন থাল, আৰু সত্তৰ েচাকল েজাখৰ ৰূপৰ এটা বািট
আিনিছল এই দুটা পাত্র ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল; 62 েতওঁ ধূেপেৰ পূৰ ৈহ
থকা দহ েচাকল েজাখৰ েসাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল

63 েহাম বিলৰ অেথর্ েতওঁ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা মতা েমৰ-ছাগ 64 আৰু এটা এবছৰীয়া েমৰ েপাৱািল আিনিছল
আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী; 65 েতওঁ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ দুটা ষঁাড়-গৰু, পঁাচটা মতা েমৰ-
ছাগ, পঁাচটা মতা ছাগলী আৰু পঁাচটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল এেয় আিছল িগিদেয়ানীয়া পুত্র অবীদানৰ
উপহাৰ

66 দশম িদনা, দানৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ অম্মীচদ্দয়ৰ পুত্র অহীেয়জেৰ উপহাৰ আিনেল 67 েতওঁ উপহাৰ িহচােপ
পিবত্র স্থানৰ েচকল অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকল েজাখ এখন ৰূপৰ থাল, আৰু সত্তৰ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এটা বািট
আিনিছল; এই দুটা পাত্র ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল 68 েতওঁ ধূেপেৰ পূৰ
েহাৱা দহ েচাকল েজাখৰ েসাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল

69 েতওঁ েহাম বিলৰ অেথর্ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা মতা েমৰ-ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল;
70 আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী; 71 েতওঁ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ দুটা ষঁাড়-গৰু, পঁাচটা মতা েমৰ-
ছাগ, পঁাচটা মতা ছাগলী আৰু পঁাচটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল এেয় আিছল অম্মীচদ্দয়ৰ পুত্র অহীেয়জৰৰ
উপহাৰ

72 একাদশ িদনা, আেচৰৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ আক্রণৰ পুত্র পগীেয়েল উপহাৰ আিনেল 73 েতওঁ উপহাৰ িহচােপ
পিবত্র স্থানৰ েচকল অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকল েজাখ ৰূপৰ এখন থাল, আৰু সত্তৰ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এটা বািট
আিনিছল; এই দুটা পাত্র ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল 74 েতওঁ ধূেপেৰ পূৰ ৈহ
থকা দহ েচকল েজাখ েসাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল

75 েতওঁ েহাম অেথর্ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা মতা েমৰ-ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল;
76 আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী 77 েতওঁ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ দুটা ষঁাড়-গৰু, পঁাচটা মতা েমৰ-
ছাগ, পঁাচটা মতা ছাগলী আৰু পঁাচটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল এেয় আিছল আক্রণৰ পুত্র পগীেয়লৰ
উপহাৰ

78 দ্বাদশ িদনা, নপ্তালীৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষ ঐননৰ পুত্র অহীৰাই উপহাৰ আিনেল 79 েতওঁ উপহাৰ িহচােপ পিবত্র
স্থানৰ েচকল অনুসােৰ এশ িত্রশ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ এখন থাল, আৰু সত্তৰ েচকল েজাখৰ ৰবপৰ এটা বািট আিনিছল;
এই দুটা পাত্র ৈভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ ভৰা আিছল 80 েতওঁ ধূেপেৰ পূৰ ৈহ থকা দহ
েচকল েজাখৰ েসাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল

81 েতওঁ েহাম বিলৰ অেথর্ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, এটা মতা েমৰ-ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল;
82আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী 83 েতওঁ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ দুটা ষঁাড়-গৰু, পঁাচটা মতা েমৰ-ছাগ,
পঁাচটা মতা ছাগলী আৰু পঁাচটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল আিনিছল এেয় আিছল ঐননৰ পুত্র অহীৰাৰ উপহাৰ
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84 েমািচেয় যজ্ঞেবদী অিভেষক কৰা িদনা, তাৰ প্রিতষ্ঠাৰ অেথর্, এই সকেলােবাৰ উপহাৰ ইস্রােয়লৰ অধয্ক্ষসকলৰ
দ্বাৰাই িদয়া হ’ল; েতওঁেলােক ৰূপৰ বাৰখন থাল, ৰূপৰ বাৰটা বািট আৰু েসাণৰ বাৰটা িপয়লা দান কিৰিছল 85 তােৰ
প্রিতখন থাল এশ িত্রশ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ আৰু প্রেতয্ক বািট সত্তৰ েচকল েজাখৰ ৰূপৰ আিছল; সব্বর্মুঠ এই সকেলা
পাত্রৰ ৰূপ পিবত্র স্থানৰ েচকল অনুসােৰ দুই হাজাৰ চািৰশ েচকল আিছল; 86 প্রেতয্কখন ধূেপেৰ পূৰ েহাৱা েসাণৰ
বাৰটা িপয়লা পিবত্র স্থানৰ েচকল অনুসােৰ দহ েচকল েজাখৰ েসাণৰ আিছল; আটাই েকইটা িপয়লাৰ েসাণ সব্বর্মুঠ
এশ িবশ েচকল আিছল

87 েতওঁেলােক েহাম বিলৰ অেথর্ সব্বর্মুঠ বাৰটা দমৰা ষঁাড়-গৰু, বাৰটা মতা েমৰ-ছাগ, বাৰটা এবছৰীয়া মতা
েমৰ েপাৱািল, আৰু এইেবাৰৰ ৈসেত ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ বাৰটা মতা ছাগলী দান কিৰিছল
88 েতওঁেলাকৰ েপাহনীয়া জন্তুৰ জাকৰ পৰা েতওঁেলােক মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ সব্বর্মুঠ চিব্বশটা ষঁাড়-গৰু, ষািঠটা
মতা েমৰ-ছাগ, ষািঠটা মতা ছাগলী আৰু ষািঠটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল দান কিৰিছল যজ্ঞেবদী অিভেষক কৰাৰ
পাছত, তাৰ প্রিতষ্ঠা কৰাৰ উপহাৰ এইেবাৰ

89 পাছত েযিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাৰ ৈসেত কথা-বতৰা কিৰবৈল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ িভতৰৈল েসামাল, েতিতয়া েতওঁ
ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ শব্দ েসই সাক্ষয্-ফিলৰ চনু্দকৰ ওপৰত থকা পাপাবৰণৰ পৰা, কৰূব দুটাৰ মাজৰ পৰা েতওঁক েকাৱা
শুিনেল এইদেৰ েতওঁ েমািচক কথা ক’েল

8 অধয্ায়
েলবীয়াসকলক উৎসগর্ কৰা

1 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম হােৰাণক েকাৱা েবােল, ‘েযিতয়া তুিম প্রদীপেবাৰ জ্বলাবা, েতিতয়া েসই সােতাটা
প্রদীপ দীপাধাৰৰ সনু্মখত েপাহৰ কৰাৈক ৰািখবা’ ”

3 েতিতয়া হােৰােণ েসইদেৰ কিৰেল েমািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰই দীপাধাৰৰ সনু্মখত েপাহৰ কৰাৈক
েতওঁ প্রদীপেবাৰ জ্বলােল 4 েসই দীপাধাৰ এইদেৰ সজা ৈহিছল: দীপাধাৰেটা তলৰ পৰা ওপৰৈল েসাণেৰ িপটাই সজা
ৈহিছল আৰু তাৰ ওপৰেটা ফুলৰ আকৃিতত সজা ৈহিছল; িযেহাৱাই েমািচক এইদেৰই দীপাধাৰেটা সািজবৈল ৈকিছল

5 িযেহাৱাই েমািচক পুনৰায় ক’েল, 6 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ পৰা েলবীয়াসকলক ৈল, েতওঁেলাকক
শুিচ কৰা

7 েতওঁেলাকক শুিচ কিৰবৈল, েতওঁেলাকৈল এই কাম কৰা; েতওঁেলাকৰ ওপৰত পাপ নাশক জল ছিটওৱা, আৰু
েতওঁেলাকৰ প্রিতজেন িনজ েগােটই গাৰ চুিল কু্ষৰাই আৰু কােপাৰ ধুই িনজেক শুিচ কৰক 8 তাৰ পাছত েতওঁেলােক
এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু আৰু েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়েৰ যুগুত কৰক তাৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আনক; আৰু পাপাথর্ক
বিলৰ কাৰেণ আৰু এটা দমৰা গৰু লওঁক

9 তুিম েলবীয়াসকলক সাক্ষাৎ কৰা তনু্বৰ আগত উপিস্থত কৰাবা, আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েগােটই মণ্ডলীক
একিত্রত কৰাবা 10 তাৰ পাছত েলবীয়াসকলক েমাৰ আগত উপিস্থত কৰাবা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েলবীয়াসকলৰ
গাত হাত িদব লািগব 11 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ পেক্ষ হােৰােণ েমাৰ আগত েলবীয়াসকলক উৎসগর্ কিৰব যােত
েতওঁেলাক েমাৰ েসৱাৰ কাযর্ত িনযুক্ত হ’ব

12 পাছত েলবীয়াসকেল েসই দুটা দমৰা ষঁাড়-গৰুৰ মূৰত হাত িদব; আৰু তুিম েলবীয়াসকলক প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৰ
কাৰেণ, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এটা দমৰা ষঁাড়-গৰু পাপাথর্ক বিলস্বৰূেপ আৰু আনেটা েহাম বিলস্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰবা
13এইদেৰ তুিম হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰআগত েলবীয়াসকলক উপিস্থত কৰাবা আৰু েতওঁেলাকক েমাৰ উেদ্দেশয্
উৎসগর্ কিৰবা

14 এইদেৰ তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ পৰা েলবীয়াসকলক পৃথক কিৰবা; আৰু েলবীয়াসকল েমােৰই হ’ব
15 তাৰ পাছত েলবীয়াসকেল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ কাযর্ কিৰবৈল েসই ঠাইত েসামাব এইদেৰ তুিম েতওঁেলাকক শুিচ
কিৰবা আৰু েমাৈল েতওঁেলাকক উৎসগর্ কিৰবা

16 তুিম ইয়ােক কিৰবা িকয়েনা েতওঁেলাকক সমূ্পণর্ৰূেপ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ পৰা েমাক িদয়া হ’ল
েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ গভর্ েভদ কিৰ সকেলা প্রথেম জন্মাসকলৰ সলিন েতওঁেলাকক েমাৰ
কাৰেণ গ্রহণ কিৰেলঁা 17 কাৰণ মানুেহই হওঁক বা পশুেৱই হওঁক, ইস্রােয়লৰ মাজত প্রথেম জন্মা সকেলা েমােৰই;
িযিদনা মই িমচৰ েদশৰ পৰা প্রথেম জন্মা সকেলােক মািৰেলঁা, েসই িদনা েমাৰ কাৰেণ েতওঁেলাকক পিবত্র কিৰিছেলঁা

18এই কাৰেণ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ প্রথেম জন্মা সকেলা সন্তান সকলৰ সলিন মই েলবীয়াসকলক গ্রহণ কিৰেলঁা
19আৰু সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল কিৰবলগীয়া কাযর্ কিৰবৈল আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক প্রায়িশ্চত্ত



গননা পুস্তক 8 অধয্ায়:20 154 গননা পুস্তক 9 অধয্ায়:17

কিৰবৈল, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ পৰা েলবীয়াসকলক, হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক দানস্বৰূেপ িদেলঁা;
যােত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল পিবত্র স্থানৰ ওচৰ চািপেল ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত েকােনা আপদ নঘিটব ”

20 েমািচ, হােৰাণ আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েগােটই মণ্ডলীেয় েলবীয়াসকলৈল এই দেৰ কিৰেল িযেহাৱাই
েলবীয়াসকলৰ িবষেয় েমািচক িদয়া সকেলা আেদশ অনুসােৰই, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েতওঁেলাকৈল এই কাযর্ কিৰেল
21 েলবীয়াসকেল িনজ িনজ কােপাৰ ধুই িনজেক পাপৰ পৰা মুক্ত কিৰেল; আৰু হােৰােণ েতওঁেলাকক িযেহাৱাৰ উৎসগর্
কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকক শুিচ কিৰবৰ অেথর্ েতওঁেলাকক প্রায়িশ্চত্ত কিৰেল

22 েতিতয়ােৰ পৰা েলবীয়াসকেল হােৰাণৰ আগত আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ আগত সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত িনজ িনজ কাযর্
কিৰবৈল েসামাল েলবীয়াসকলৰ িবষেয় িযেহাৱাই েমািচক িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰই েতওঁেলােক েসইদেৰই েতওঁেলাকৈল
কাযর্ কিৰেল

23 পাছত িযেহাৱাই পুনৰায় েমািচক কেল, 24 “েলবীয়াসকলৰ িবষেয় এই িনয়ম - পঁিচশ বছৰ বয়সেৰ পৰা
েলবীয়াসকেল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত কাম কিৰবৈল কমর্কাৰীসকলৰ েশ্রণীত েসামাব

25আৰু পঞ্চাশ বছৰ বয়স হ’েল, েসই কমর্কাৰীসকলৰ েশ্রণীৰ পৰা ওলাব আৰু েসই কাম বন্ধ কিৰব 26 েতওঁেলােক
সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত বস্তুৰ বুজ-িবচাৰ ৈল িনজৰ ভাইসকলৰ সহায় কেৰঁাতা হ’ব িকন্তু েসৱাকমর্ আৰু নকিৰব
েলবীয়াসকেল কিৰবলগীয়া কাযর্ৰ িবষেয় তুিম েতওঁেলাকৈল এইদেৰ কিৰবা ”

9 অধয্ায়
চীনয় অৰণয্ত িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কৰা যাত্রা কৰা িনয়ম

1 ইস্রােয়ল েলাক িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত, িদ্বতীয় বছৰৰ প্রথম মাহত, চীনয় মৰুভূিমত িযেহাৱাই েমািচক
ক’েল, েতওঁ ক’েল, 2 “ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িনৰূিপত সময়ত িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰব লােগ 3 এই মাহৰ চতুদ্দর্ শ
িদনা সন্ধয্াপৰত িনৰূিপত সময়ত েতামােলােক তাক বছিৰ পালন কিৰবা আৰু এই সমেন্ধ ইয়াৰ িনয়ম-নীিত অনুসৰণ
কৰা আৰু সকেলা আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰ ইয়াক েতামােলােক ধিৰ ৰািখবা ”

4 েতিতয়া েমািচেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল 5 েতিতয়া েতওঁেলােক প্রথম
মাহৰ চতুদ্দর্ শ িদনা সন্ধয্াপৰত চীনয় মৰুভূিমত িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰেল িযেহাৱাই েমািচক িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰই,
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েসই সকেলােক কিৰেল

6 িকন্তু িকছুমান েলােক মানুহৰ শৱ চুই অশুিচ েহাৱা েহতুেক েসই িদনা িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰব েনাৱািৰেল েসইবােব
েতওঁেলােক েসই িদনা েমািচ আৰু হােৰাণৰ গুিৰৈল গ’ল 7 েসই েলাকসকেল েতওঁক ক’েল, “আিম মানুহৰ শৱ চুই
অশুিচ হেলঁা; ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত িনৰূিপত সময়ত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰ উৎসগর্ কিৰবৈল আিম িকয়
বিঞ্চত হ’ম?” 8 তােত েমািচেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাক অলপ ৰ’বা; েতামােলাকৰ িবষেয় িযেহাৱাই িক
আজ্ঞা িদেয়, তাক শুেনা ”

9পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, েতওঁ ক’েল 10 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ক’বা, ‘েতামােলাকৰ মাজত
নাইবা েতামােলাকৰ ভািব-বংশৰ মাজত যিদ েকােনােৱ শৱ চুই অশুিচ হয়, বা দূৰ বাটত পিথক ৈহ থােক, তথািপও েতওঁ
িযেহাৱাৰ িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰব লািগব’

11 িদ্বতীয় মাহৰ চতুদ্দর্ শ িদনা সন্ধয্াপৰত েতওঁেলােক তাক পালন কিৰব েতওঁেলােক খমীৰ িনিদয়া িপঠা আৰু িততা
শােকেৰ িনস্তাৰ-পবর্ৰ বিল খাব 12 ৰািতপুৱাৈল তাৰ এেকােক অৱিশষ্ট নাৰািখব আৰু েকােনা হাড় নাভািঙব; েতওঁেলােক
িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ সকেলা িবিধ অনুসােৰ তাক পালন কিৰব

13 িকন্তু িযেকােনােৱ শুিচ ৈহ থােক আৰু পিথেকা নহয়, িকন্তু েতওঁ যিদ িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰবৈল েহলা কেৰ,
েতেন্ত েসই মানুহ িনজ েলাকসকলৰ মাজত পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব কাৰণ, িনৰূিপত সময়ত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰ
িনিদয়াত, েতওঁ িনজৰ পাপৰ ফল েভাগ কিৰব লািগব 14 আৰু েকােনা িবেদশী েলােক েতামােলাকৰ মাজত প্রবাসী
ৈহ থািক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ যিদ িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰব েখােজ, েতেন্ত েতওঁ িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ িবিধমেত আৰু তাৰ
শাসন-প্রণালী অনুসােৰ তাক পালন কিৰব; স্বেদশত জন্মা, দুেয়ােৰা বােব েতামােলাকৰ এেকটাই িবিধ হ’ব ”

15 আৰু িযিদনা আবাস স্থাপন কৰা হ’ল, েসই িদনা েমেঘ েসই আবাস, েসই সাক্ষয্-ফিল থকা তমু্ব ঢািক ধিৰেল,
আৰু সন্ধয্ােবলাৰ পৰা ৰািতপুৱাৈলেক েসই আবাসৰ ওপৰত তাক জুই েযন েদখা ৈগিছল 16 এইদেৰ সদায় আিছল
েমেঘ তাক ঢািকিছল আৰু ৰািত জুইৰ িনিচনা েদখা ৈগিছল 17 পােছ তমু্বৰ ওপৰৰ পৰা েসই েমঘ ওপৰৈল িনয়া হ’েল,
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল যাত্রা কেৰ আৰু েসই েমঘ িয ঠাইত ৰেখ, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেলও েসই ঠাইেত ছাউিন
পািত থােক
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18 িযেহাৱা আজ্ঞা অনুসােৰই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল যাত্রা কেৰ আৰু েতওঁৰ আজ্ঞাৰ দেৰই ছাউিন পািত থােক;
েসই েমঘ েযিতয়াৈলেক আবাসৰ ওপৰত থােক, েতিতয়াৈলেক েতওঁেলাক ছাউিনত থােক 19আৰু েসই েমেঘ েযিতয়া
আবাসৰ ওপৰত বহুিদন ধিৰ থােক, েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেলও যাত্রা নকিৰ, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িয কিৰব
লগীয়া, তােক কেৰ

20 আৰু েসই েমঘ েকােনা েকােনা সময়ত আবাসৰ ওপৰত অলপ িদন থােক েতেন স্থলত িযেহাৱাৰ আজ্ঞা মেত
েতওঁেলােক ছাউিনত থােক আৰু িযেহাৱাৰ আজ্ঞামেত যাত্রাও কেৰ 21 আৰু েকােনা েকােনা সময়ত েমঘ সন্ধয্াপৰৰ
পৰা ৰািতপুৱাৈলেক থােক আৰু ৰািতপুৱা ওপৰৈল িনয়া হ’েল, েতওঁেলােক যাত্রা কেৰ িদনত িক ৰািতেয়ই হওক,
েমঘ ওপৰৈল িনয়া হ’েলই েতওঁেলােক যাত্রা কেৰ

22 দুিদন বা এমাহ, নাইবা এবছৰ হওক, িযমান িদন আবাসৰ ওপৰত েমেঘ ৰিখ থােক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেলও িসমান
িদন যাত্রা নকিৰ ছাউিনত থােক িকন্তু তাক ওপৰৈল িনয়া হ’েলই, েতওঁেলােক যাত্রা কেৰ 23 িযেহাৱাৰ আজ্ঞামেতই
েতওঁেলােক ছাউিনত থােক আৰু িযেহাৱাৰ আজ্ঞা মেতই যাত্রাও কেৰ; এইদেৰ, েমািচৰ েযােগিদ িদয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা
অনুসােৰ েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ কিৰব লগীয়া কাযর্ কেৰ

10 অধয্ায়
ৰূপৰ দুটা তূৰীৰ িবষয় চীনয় অৰণয্ৰ পৰা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ প্রস্থান

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল েতওঁ ক’েল, 2 “তুিম ৰূপৰ দুটা তূৰী সাজা েসই ৰূপক িপতাই গঢ়াবা
েলাকসকলক মািতবৈল আৰু ছাউিনেবাৰ উিঠ যাবৰ বােব তুিম তাক বয্ৱহাৰ কিৰবা

3 েসই দুটা তূৰী বজােল, েগােটই েলাকসকেল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত েতামাৰ গুিৰত েগাট খাব 4 িকন্তু
এটা তূৰী বজােল, অধয্ক্ষসকল ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েগাষ্ঠীসকলৰ মূল মানুহ েতামাৰ গুিৰত েগাট খাব 5 আৰু
েতামােলােক ৰণত বেজাৱাৰ দেৰ তূৰী বজােল, পূৱফােল থকা ছাউিনেবাৰ উিঠ যাব

6আৰু িদ্বতীয়বাৰ ৰণত বেজাৱাৰ দেৰ তূৰী বজােল, দিক্ষণফােল থকা ছাউিনেবাৰ উিঠ যাব এইক্রেম েতওঁিবলােক
উিঠ যাবৈল ৰণৰ দেৰ তূৰী বজাব লািগব 7 েলাকসকল েগাট খাবৰ হেলও, েতামােলােক তূৰী বজাবা, িকন্তু ৰণত
বেজাৱাৰ দেৰ নবজাবা 8 হােৰাণৰ পুত্র পুেৰািহত সকেল েসই দুটা তূৰী বজাব েতামােলাকৰ পুৰুষানুক্রেম িচৰস্থায়ী
িবিধৰ কাৰেণ েতামােলােক তাক ৰািখবা

9 আৰু িয সময়ত েতামােলােক েতামােলাকৰ েদশত উপদ্রৱ কেৰঁাতা শত্রুেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল ওলাবা, েসই
সময়ত েসই দুটা তূৰী ৰণত বেজাৱাৰ দেৰ বজাবা েতিতয়া মই, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকক েসঁাৱৰণ
কিৰব আৰু েতামােলাকক েতামােলাকৰ শত্রুেবাৰৰ পৰা িনস্তাৰ পাবা

10 আৰু আেমাদৰ িদনেতা, পব্বর্ৰ িদনত আৰু মাহৰ আৰম্ভণত, েতামােলাকৰ েহাম-বিলৰ আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ
কাষত েতামােলােক েসই তূৰী বজাবা; তােত েসেয় েতামােলাকৰ ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত েতামােলাকৰ েসঁাৱৰণৰ উপায় হ’ব
মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা ”

11 পাছত িদ্বতীয় বছৰৰ িদ্বতীয় মাহৰ িবশ িদনৰ িদনা েসই েমঘ সাক্ষয্-ফিল থকা আবাসৰ ওপৰৰ পৰা িনয়া হ’ল
12 তােত, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল যাত্রা কৰাৰ িনয়ম অনুসােৰ চীনয় অৰণয্ৰ পৰা প্রস্থান কিৰেল; পাছত েসই েমঘ
পাৰণ মৰুভুিমত ৰ’ল 13 েমািচৰ েযােগিদ িযেহাৱাই আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ, েতওঁেলােক এই প্রথম বাৰ যাত্রা কিৰেল

14 প্রথেম িযহূদাৰ সন্তান সকলৰ ছাউিনৰ পতাকাৰ অধীেন থকা েলাকসকেল িনজ িনজ ৈসনয্ দল অনুসােৰ প্রস্থান
কিৰেল আৰু অম্মীনাদবৰ পুত্র নহেচান েতওঁেলাকৰ েসনাপিত আিছল 15 আৰু চূৱাৰৰ পুত্র নথেনেল ইচাখৰ ৈফদৰ
েসনাপিত আিছল 16 আৰু েহেলানৰ পুত্র ইলীয়াব জবূলূন ৈফদৰ েসনাপিত আিছল

17 পােছ আবাস ভঙা হ’ল, আৰু েগেচর্ ানৰ সন্তান সকেল আৰু মৰাৰীৰ সন্তান সকেল েসই আবাস ভাৰ ৈব প্রস্থান
কিৰেল 18 তাৰ পাছত ৰূেবণৰ ছাউিনৰ পতাকাৰ অধীেন থকা েলাকসকেল িনজ িনজ ৈসনয্দল অনুসােৰ প্রস্থান
কিৰেল আৰু চেদয়ূৰৰ পুত্র ইলীচূৰ েতওঁেলাকৰ েসনাপিত আিছল 19 আৰু চূৰীচদ্দয়ৰ পুত্র চলমীেয়ল িচিমেয়ান
ৈফদৰ েসনাপিত আিছল 20 আৰু দুেৱলৰ পুত্র ইিলয়াচফ গাদ ৈফদৰ েসনাপিত আিছল

21 পােছ পিবত্র স্থানৰ বস্তু ভাৰ বওঁতা কহাতীয়া েলাকসকেল প্রস্থান কিৰেল আৰু েতওঁেলােক ৈগ েনৗ পাওঁেতই,
আন েলাকসকেল আবাস স্থাপন কিৰেল 22 পােছ ইফ্রিয়মৰ ছাউিনৰ পতাকাৰ অধীেন থকা েলাকসকেল িনজ িনজ
ৈসনয্দল অনুসােৰ প্রস্থান কিৰেল; আৰু অম্মীহূদৰ পুত্র ইলীচামা েতওঁেলাকৰ েসনাপিত আিছল 23আৰু পদাচূৰৰ পুত্র
গম্লীেয়ল মনিচ ৈফদৰ েসনাপিত আিছল 24 আৰু িগিদেয়ানীৰ পুত্র অবীদান িবনয্ামীন ৈফদৰ েসনাপিত আিছল
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25 পােছ সকেলা ছাউিনৰ পাছত, িনজ িনজ ৈসনয্দল অনুসােৰ দানৰ সন্তান সকলৰ ছাউিনৰ পতাকাৰ অধীেন থকা
েলাকসকেল প্রস্থান কিৰেল; আৰু অম্মীচদ্দয়ৰ পুত্র অহীেয়জৰ েতওঁেলাকৰ েসনাপিত আিছল 26 আৰু আক্রণৰ পুত্র
পগীেয়ল আেচৰ ৈফদৰ েসনাপিত আিছল 27 আৰু ঐননৰ পুত্র অহীৰা নপ্তালী ৈফদৰ েসনাপিত আিছল 28 প্রস্থান
কৰা সময়ত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িনজ িনজ ৈসনয্দল অনুসােৰ এইদেৰ প্রস্থান কিৰেল

29 পােছ েমািচেয় েতওঁৰ শহুেৰক িমিদয়ন েদশৰ ৰূেৱলৰ পুত্র েহাববক ক’েল, “িযেহাৱাই আমাক িয েদশ িদম বুিল
ৈকেছ, আিম েসই েদশৈল যাত্রা কিৰেছঁা িযেহাৱাই ক’েল, ‘এই েদশ মই েতামাক িদম’ তুিমও আমাৰ লগত ব’লা,
তােত আিম েতামাৰ মঙ্গল কিৰম; িকয়েনা িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ মঙ্গল কিৰবৈল প্রিতজ্ঞা কিৰেছ ” 30 িকন্তু েহাবােব
েমািচক ক’েল, “মই েতামাৰ লগত নাযাওঁ মই িনজ েদশৰ জ্ঞািতসকলৰ ওচৰৈল যাম ”

31 েমািচেয় আেকৗ ক’েল, “িমনিত কিৰেছঁা, তুিম আমাক েনিৰবা; িকয়েনা মৰুভুিমত মাজত েকান ঠাইত আমাৰ
ছাউিন স্থাপন কিৰব লগা হ’ব, তাক তুিম জানা এই কাৰেণ তুিম আমাৰ চকুস্বৰূপ হ’বা 32 আৰু যিদ তুিম আমাৰ
লগত েযাৱা, েতেনহেল, িযেহাৱাই আমাৰ িয মঙ্গল কিৰব, আিম েতামােকা েসই মঙ্গল েভাগ কৰাম ”

33 পাছত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ পব্বর্তৰ পৰা িতনিদনৰ বাট প্রস্থান কিৰেল; আৰু িযেহাৱাৰ িনয়ম চনু্দক েতওঁেলাকৰ
কাৰেণ িবশ্রামৰ ঠাই িবচািৰ িবচািৰ িতন িদনৰ বাট েতওঁেলাকৰ আেগ আেগ গ’ল 34 আৰু ছাউিন ভািঙ প্রস্থান কৰা
সময়ত িযেহাৱাৰ েমঘ িদনত েতওঁেলাকৰ ওপৰত থািকিছল

35 আৰু চনু্দক েযাৱা সময়ত েমািচেয় কয়, “েহ িযেহাৱা উঠা, েতামাৰ শত্রুেবাৰ িছন্ন িভন্ন হওঁক আৰু েতামাক িঘণ
কেৰঁাতাসকল েতামাৰ আগৰ পৰা পলাই যাওঁক ” 36 আৰু েযিতয়াই িনযম-পুস্তকিট ৈৰ যায়, েতিতয়া েমািচেয় কয়,
“েহ িযেহাৱা তুিম ইস্রােয়লৰ হাজাৰ হাজাৰ েগাষ্ঠীৰ ওচৰৈল উলিট আহা ”

11 অধয্ায়
তিবেয়ৰাত আৰু িকেব্রাৎ-হত্তাবাত কৰা েলাকসকলৰ বলকিন

1 পাছত েলাকসকেল, িযেহাৱাৰ কাণত পৰাৈক বাটৰ দুখৰ কাৰেণ বকা েলাকৰ িনিচনাৈক আচৰণ কিৰেল, তােক
শুিন িযেহাৱাৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল; তােত েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ েক্রাধািগ্ন জ্বিল উিঠ, ছাউিনৰ েশষ ভাগত
েলাকসকলক গ্রাস কিৰবৈল ধিৰেল 2 এই কাৰেণ েলাকসকেল েমািচৰ গুিৰত কাতেৰািক্ত কিৰেল; তােত েমািচেয়
িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কৰাত েসই অিগ্ন নুমাল 3 েতিতয়া েসই ঠাইৰ নাম তিবেয়ৰা [দাহ] ৰখা হ’ল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ
অিগ্নেয় েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ দাহ কিৰিছল

4 তাৰ পাছত, েতওঁেলাকৰ মাজত থকা িমিশ্রত েলাকসকেল খঁকুৱা স্বভাৱ কিৰবৈল ধিৰেল আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকেল পুনৰায় কািন্দ কািন্দ ক’েল, “আমাক মঙহ খাবৈল েকােন িদব? 5 আিম িমচৰ েদশত িবনামূেলয্ িয িয মাছ
খাইিছেলঁা আৰু িতয়হ, খৰমূজা; পৰু, িপঁয়াজ আৰু নহৰুৈল মনত পেৰ 6 আৰু এিতয়া আমাৰ প্রাণ শুকাল; আমাৰ
আগত এই মান্নাৰ বািহেৰ আৰু এেকােৱই নাই ”

7 েসই মান্না ধনীয়া গুিটৰ িনিচনা আৰু তাৰ বৰণ গুগগুলুৰ বৰণৰ িনিচনা আিছল 8 েলাকসকেল ইফােল িসফােল
ফুিৰ তাক চপায় আৰু জঁাতত িপিহ বা খপবিল খুিন্দ গুিড় কিৰ েটৗত িসজায় আৰু তাৰ দ্বাৰাই িপঠা বনায়; তাৰ আস্বাদ
েতেলেৰ যুগুত কৰা সুস্বাদু আহাৰৰ আস্বাদৰ িনিচনা আিছল

9 ৰািত ছাউিনৰ ওপৰত িনয়ৰ পৰা সময়ত, িনয়ৰৰ লগত েসই মান্না পিৰ থােক 10 পােছ েমািচেয় েলাকসকলৰ
েগাষ্ঠী অনুসােৰ িনজ িনজ তমু্বৰ দুৱাৰৰ ওচৰত প্রিতজেন কািন্দ থকা শুিনেল েতিতয়া িযেহাৱাৰ েক্রাধ অিতশয়ৰূেপ
জ্বিল উিঠল, আৰু েমািচেয়ও অসেন্তাষ পােল

11 পােছ েমািচেয় িযেহাৱাক জনােল, “তুিম িক কাৰেণ েতামাৰ দাসক ইমান েক্লশ িদছা? িক কাৰেণ বা মই েতামাৰ
দৃষ্টিত অনুগ্রহ েপাৱা নাই? তুিম এই সকেলা েলাকৰ ভাৰ েমাৰ ওপৰত িদছা? 12 মই জােনা এই সকেলা েলাকক
গভর্ ধাৰণ কিৰেলঁা, বা এই সকেলা েলাকক প্রসৱ কিৰেলঁা, েয তুিম এওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ আগত িয েদশ িদবৈল
প্রিতজ্ঞা কিৰিছলা, েসই েদশৈল গাখীৰ েখাৱা েকঁচুৱাক পালন কেৰঁাতা বােপকৰ দেৰ েতওঁেলাকক বুকুত বািন্ধ িনবৈল
েমাক আজ্ঞা িদছা?

13 এই সকেলা েলাকক িদবৰ বােব মই ক’ত মাংস পাম? িকয়েনা এওঁেলাক সকেলােৱ েমাৰ গুিৰত কািন্দ ৈকেছ,
‘আমাক মাংস িদয়া আিম খাওঁ ’ 14এইআটাই েলাকৰ ভাৰ মই অকেলই বব েনাৱােৰঁা; িকয়েনা েসেয় েমাৰ শিক্ততৈকেয়া
গধুৰ 15 তুিম যিদ েমাৈল এেন বয্ৱহাৰ কৰা, েতেন্ত মই িবনয় কিৰেছঁা, মই যিদ েতামাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহপ্রাপ্ত ৈহেছঁা,
েতেন্ত এিতয়া েমাক এেকবােৰ মাৰা আৰু েমাৰ দুগর্িত েমাক েদিখবৈল িনিদবা ”
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16 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম েলাকসকলৰ মাজত িযসকলক বৃদ্ধ আৰু েলাকসকলৰ অধয্ক্ষ বুিল জানা,
ইস্রােয়লৰ এেন সত্তৰ জন বৃদ্ধ েলাকক চপাই সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰৈল ৈল আহা; েতওঁেলােক েতামাৰ লগত েসই
ঠাইত িথয় হওঁক 17 পাছত মই েসই ঠাইৈল নািম আিহ েতামােৰ ৈসেত কথা হ’ম আৰু েতামাত িয আত্মা আেছ, তাৰ
িকছু ৈল েতওঁেলাকত ৰািখম; তােত, তুিম েযন অকেলই েলাকসকলৰ ভাৰ েনােবাৱা, এইবােব েতওঁেলােক েতামাৰ
লগত েলাকসকলৰ ভাৰ ব’ব

18আৰু তুিম েলাকসকলক েকাৱা, ‘েতামােলােক কািলৰ বােব িনজক পিবত্র কৰা; িযেহাৱা েয আিহব িনজেক যুগুত
কৰা েতিতয়া েতামােলােক মাংস খাবৈল পাবা; িকয়েনা েতামােলােক কািন্দ কািন্দ ৈকিছলা, ‘আমাক মাংস খাবৈল েকােন
িদব? িকয়েনা িমচৰ েদশত আমাৰ ভাল আিছল ’ এই েহতুেক িযেহাৱাই েতামােলাকক মাংস িদব; আৰু েতামােলােক
খাবৈল পাবা 19 েতামােলােক এিদন বা দুিদন, বা পঁাচ িদন, বা দহ িদন, বা িবশ িদন েয তাক খাবা এেন নহয়; 20 সমূ্পণর্
এমাহৈলেক খাবা, েযিতয়াৈলেক েসেয় েতামােলাকৰ নােকিদ েনালায় আৰু িঘণ লগা নহয়, েতিতয়াৈলেক তাক খাবা,
িকয়েনা েতামােলােক েতামােলাকৰ মাজত থকা িযেহাৱাক অগ্রাহয্ কিৰ েতওঁৰ আগত কািন্দ কািন্দ এই কথা ৈকিছলা
েয, ‘আিম িকয় িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ ৈহ আিহেলঁা’?”

21 েতিতয়া েমািচেয় ক’েল, “িয েলাকসকলৰ মাজত আেছঁা, েতওঁেলাক ছয় লাখ পদািতক; তথািপ তুিম ৈকছা,
‘সমূ্পণর্ এমাহ খাবৰ বােবই মই েতওঁেলাকক মঙহ িদম ’ 22 েতওঁেলাকক আটাই েমৰ, ছাগলী আৰু গৰুৰ জাক মািৰব
লােগ েন? নাইবা েতওঁেলাকক প্রেয়াজন েহাৱাৈক সাগৰৰ আটাই মাছ েগাটাব লােগ েন?” 23 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক
ক’েল, “িযেহাৱাৰ হাত জােনা চুিট হ’ল? েতামাৰ আগত েমাৰ বাকয্ িসদ্ধ হ’ব েন নহ’ব, তাক তুিম এিতয়া েদিখবৈল
পাবা ”

24 েতিতয়া েমািচেয় বািহৰৈল ৈগ, িযেহাৱাৰ বাকয্ েলাকসকলক ক’েল, আৰু েতওঁেলাকৰ বৃদ্ধ েলাকৰ মাজৰ সত্তৰ
জনক েগাটাই তমু্বৰ চািৰওফােল িথয় কিৰেল 25 তােত িযেহাৱাই েমঘত নািম েতওঁক কথা ক’েল আৰু িয আত্মা
েমািচত আিছল, তাৰ িকছু ৈল, েসই সত্তৰজন বৃদ্ধ েলাকত ৰািখেল তােত েসই আত্মা েতওঁেলাকত থকাত, েতওঁেলােক
ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেল; িকন্তু তাৰ পাছত আৰু নকিৰেল

26 িকন্তু দুজন মানুহ ছাউিনত থািকল, এজনৰ নাম ইল্দদ, আন জনৰ নাম েমদদ এই দুজনেতা আত্মা থািকল
েতওঁেলাকৰ নাম বহীত নাম িলখা েলাকসকলৰ মাজত আিছল হয়, িকন্তু ওলাই তমু্বৰ ওচৰৈল েযাৱা নািছল িযেয়ই
নহওঁক লােগ, িকন্তু েতওঁেলােক ছাউিনত ভাববাণী প্রচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল 27 তােত এজন েডকা মানুেহ লিৰ ৈগ
েমািচক ক’েল, “ইল্দদ আৰু েমদেদ ছাউিনত ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেছ ”

28 েতিতয়া েমািচৰ পিৰচাৰক, েতওঁৰ মেনানীত েলাক নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাই উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু েমািচ,
েতওঁেলাকক িনেষধ কৰক ” 29 তােত েমািচেয় েতওঁ ক’েল, “তুিম েমাৰ পক্ষ ৈহ ঈষর্া কিৰছা েন? িযেহাৱাৰ
আটাইেলাক ভাববাদী েহাৱা হ’েল, আৰু িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ ওপৰত িনজ আত্মা থািকবৈল িদয়া হ’েল, মই েকেন
সেন্তাষ পােলঁােহঁেতন ” 30 পাছত েমািচ আৰু ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধসকল ছাউিনৈল গ’ল

31 পাছত িযেহাৱাৰ ওচৰৰ পৰা বায়ু ওলাই সমুদ্রৰ পৰা ইমান বটা চৰাই আিন ছাউিনৰ ওপৰত েপলােল, েয, ছাউিনৰ
চািৰওফােল ইকােষ-িসকােষ এিদনৰ বাটৈলেক, েসইেবাৰ দুহাত ওখ ৈহ মািটৰ ওপৰত পিৰল 32 তােত েতওঁেলােক
েসই ওেৰ িদন ওেৰ ৰািত আৰু িপছিদনাও েগােটই িদন উিঠ েসই বটা চৰাইেবাৰ েগাটােল েতওঁেলাকৰ মাজত েযেয়
সকেলাতৈক তাকৰৈক েগাটােল, তােৰা দহ েহামৰ আিছল পাছত েতওঁেলাকৰ ছাউিনৰ চািৰওফােল িনজৰ বােব, তাক
শুকাবৈল েমিল িদেল

33 িকন্তু েতওঁেলােক দুই দঁাতৰ মাজত মঙহ কােমাৰ মািৰ ধেৰঁােতই, েচােবাৱাৰ আেগেয় েলাকসকলৈল িযেহাৱাৰ
েক্রাধ জ্বিল উিঠল তােত িযেহাৱাই েলাকসকলক অিতশয় মহামাৰীৰ দ্বাৰাই আঘাত কিৰেল 34 আৰু েসই ঠাইৰ
নাম িকেব্রাৎ-হত্তাবা [খঁকুৱা স্বভাৱৰ েলাকসকলৰ ৈমদাম] ৰখা হ’ল; িকয়েনা েসই ঠাইত েতওঁেলােক খঁকুৱা স্বভাৱৰ
েলাকেবাৰক ৈমদাম িদেল 35 পাছত েলাকসকেল িকেব্রাৎ-হত্তাবাৰ পৰা হেচেৰাতৈল যাত্রা কিৰ েসই ঠাইেত থািকল

12 অধয্ায়
হােৰাণ আৰু িমিৰয়েম েমািচৰ অিহেত েদাষ কৰা; আৰু তাৰ দণ্ড

1 েমািচেয় কুচ েদশীয় িয জনীক িবয়া কিৰিছল, েসই গৰাকীৰ িবষেয় িমিৰয়ম আৰু হােৰােণ েমািচৰ অিহেত কথা
কেল; কাৰণ েতওঁ এজনী কুচীয়া মিহলাৰ ৈসেত িবয়া পািতিছল 2 েতওঁেলােক ক’েল, “িযেহাৱাই জােনা েকৱল েমািচৰ
েযােগিদ কথা কয়? আমাৰ েযােগিদ নকয় জােনা?” আৰু িযেহাৱাই েসই কথা শুিনেল 3 পৃিথৱীত থকা েলাকসকলৰ
মাজত েমািচ সকেলাতৈক অিতশয় নম্র েলাক আিছল
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4 পােছ িযেহাৱাই েপােন েপােনই েমািচ, হােৰাণ আৰু িমিৰয়মক ক’েল, “েতামােলাক িতিনওজন বািহৰ ৈহ সাক্ষাৎ
কৰা তমু্বৰ গুিৰৈল আহঁা ” তােত েতওঁেলাক িতিনওজন ওলাই গ’ল 5 েতিতয়া িযেহাৱাই েমঘ-স্তম্ভত নািম আিহ, তমু্বৰ
দুৱাৰ মুখত িস্থিত ৈহ, হােৰাণ আৰু িমিৰয়মক মািতেল েতিতয়া েতওঁেলাক দুেয়া আগ বািঢ় গ’ল

6 িযেহাৱাই ক’েল, “এিতয়া েতামােলােক েমাৰ বাকয্ শুনা
েতামােলাকৰ মাজত যিদ েমাৰ েকােনা ভাববাদী হয়,

েতেন্ত মই িযেহাৱাই েতওঁৰ আগত েকােনা দশর্নৰ দ্বাৰাই িনজেক িচনািক িদম,
নাইবা সেপানত েতওঁৰ লগত কথা হ’ম 7 েমাৰ দাস েমািচ েতেন নহয়

েতওঁ েমাৰ ঘৰৰ আটাই েলাকৰ মাজত িবশ্বাসী 8 েতওঁেৰ ৈসেত মই িনগূঢ় বাকয্ৰ দ্বাৰাই কথা নহওঁ, িকন্তু মুখা-মুিখ
ৈহ, স্পষ্টৈক কথা হওঁ
আৰু েতওঁ েমাৰ* আকাৰ েদেখ
এই েহতুেক েমাৰ দাস েমািচৰ অিহেত কথা ক’বৈল েতামােলােক িকয় ভয় নকিৰলা?”
9 তােত েতওঁেলাকৈল িযেহাৱাৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল আৰু েতওঁ প্রস্থান কিৰেল 10 পােছ তমু্বৰ ওপৰৰ পৰা েমঘ

গুিচলত, েচাৱা, িমিৰয়মৰ গাত িহমৰ দেৰ কুষ্ঠেৰাগ হ’ল - েতিতয়া হােৰােণ িমিৰয়মৰ ফালৈল মুখ ঘূৰাই চাই েতওঁক
কুষ্ঠেৰাগ েহাৱােতা েতওঁ েদিখেল

11 েতিতয়া হােৰােণ েমািচক ক’েল, “হায় হায় েমাৰ প্রভু, আিম মুখর্ৰ দেৰ কাযর্ কিৰ িয পাপ কিৰেলঁা, িবনয় কিৰেছঁা,
েসই পাপৰ ফল আমাক েভাগ কিৰবৈল িনিদয়ক 12 মাকৰ গভর্ ৰ পৰা ওেলাৱা কালত যাৰ মাংস আধা নষ্ট, এেন মৰা
গভর্ ফলৰ দেৰ এওঁক হ’বৈল িনিদয়ক ”

13 েতিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰ ক’েল, “েহ ঈশ্বৰ, িবনয় কিৰেছঁা, এওঁক সুস্থ কৰক ”
14 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েতওঁৰ বােপেক েতওঁৰ মুখত যিদ েকৱল থুই েপলােলেহঁেতন, েতেনহেল েতওঁৰ
জােনা সাত িদনৈলেক লাজ কিৰ নাথািকলেহঁেতন? এই েহতুেক েতওঁ সাত িদন ছাউিনৰ বািহেৰ বন্ধ ৈহ থাওঁক, পাছত
েতওঁক পুনৰায় িভতৰৈল আিনবা ” 15 েতিতয়া িমিৰয়মক সািদন ছাউিনৰ বািহৰত বন্ধ কিৰ ৰখা হ’ল; েযিতয়াৈলেক
িমিৰয়মক িভতৰৈল অনা নহ’ল, েতিতয়াৈলেক েলাকসকেল যাত্রা নকিৰেল 16 পাছত েলাকসকেল হেচেৰাতৰ পৰা
যাত্রা কিৰ, পাৰণ মৰুভূিম ছাউিন পািতেল

13 অধয্ায়
কনান েদশ চাবৈল েচাৰাং-েচাৱা পেঠাৱা; উভিট আিহ কুসম্বাদ িদয়া

1 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “মই ইস্রােয়ল সন্তান সকলক িয েদশ িদম, েসই কনান েদশ গুপুেত চাবৈল
তুিম েকইজনমান মানুহ পেঠাৱা েতামােলােক েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ িপতৃ-বংশৰ প্রেতয্কখন ৈফদৰ পৰা এজন এজন
অধয্ক্ষক পেঠাৱা ”

3 েতিতয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েমািচেয় পাৰণ মৰুভূিমৰ পৰা েতওঁেলাকক পিঠয়ােল েতওঁেলাক সকেলােৱ
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মূল মানুহ আিছল 4 েতওঁেলাকৰ নাম এই এই; ৰূেবণ ৈফদৰ মাজৰ জকূ্কৰৰ পুত্র চমু্মৱা

5 িচিমেয়ান ৈফদৰ মাজৰ েহাৰীৰ পুত্র চাফট 6 িযহূদা ৈফদৰ মাজৰ িযফুিন্নৰ পুত্র কােলব 7 ইচাখৰ ৈফদৰ মাজৰ
েযােচফৰ পুত্র িযগাল 8 ইফ্রিয়ম ৈফদৰ মাজৰ নুনৰ পুত্র েহােচয়া

9 িবনয্ামীন ৈফদৰ মাজৰ ৰাফূৰ পুত্র পল্টী 10 জবূলূন ৈফদৰ মাজৰ েচাদীৰ পুত্র গদ্দীেয়ল 11 েযােচফ ৈফদৰ
অথর্াৎ মনিচ ৈফদৰ মাজৰ চুচীৰ পুত্র গদ্দী 12 দান ৈফদৰ মাজৰ গমল্লীৰ পুত্র অম্মীেয়ল

13 আেচৰ ৈফদৰ মাজৰ মীখােয়লৰ পুত্র চখূৰ 14 নপ্তালী ৈফদৰ মাজৰ বফচীৰ পুত্র নহ্বী 15 গাদ ৈফদৰ মাজৰ
মাখীৰ পুত্র গূেৱল 16 এই এই নামৰ েলাকসকল েমািচেয় গুপুেত েদশ চাবৈল পিঠয়ােল েমািচেয় নুনৰ পুত্র েহােচয়াৰ
নাম িযেহাচূৱা ৰািখেল

17 কনান েদশ চাবৈল পেঠাৱা সময়ত েমািচেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাক এই দিক্ষণ অঞ্চেলিদ ৈগ পব্বর্তত
উঠাৈগ 18আৰু েসই েদশ েকেনকুৱা আৰু তাত বাস কৰা েলাকসকল বলী েন িনব্বর্লী আৰু তাকৰ েন সৰহ 19আৰু
েতওঁেলাক িয েদশত বাস কিৰেছ, েসই েদশ েকেনকুৱা, ভাল েন েবয়া আৰু িয িয নগৰত েতওঁেলােক বাস কিৰেছ,
েসইেবাৰ নগৰ েকেনধৰণৰ, মুকিল েন গেড়েৰ আবৃত েহাৱা? 20আৰু িসহঁতৰ মািট েকেনকুৱা, সাৰুৱা েন অসােৰাৱা,
তাৰ মাজত গছ-গছিন আেছ েন নাই, এই সকেলােক েতামােলােক চাবা েতামােলােক সািহয়াল েহাৱা আৰু েসই েদশৰ
েকােনা েকােনা ফল লগত আিনবা ” েতিতয়া প্রথেম পকা দ্রাক্ষাফলৰ সময় আিছল
* 12 অধয্ায়:8 েমাৰ িযেহাৱাৰ
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21 তােত েতওঁেলােক উিঠ ৈগ, িছন মৰুভূিমৰ পৰা ৰেহাবৈল, হমাতৰ প্রেৱশস্থানৈলেক েদশখন গুপুেত চােল
22 েতওঁেলাক দিক্ষণ অঞ্চেলিদ ৈগ, িহেব্রাণৈলেক উিঠল, েসই ঠাইেত অিহমন, েচচয় আৰু তল্ময়, এই িতিনজন
অনাক’ৰ সন্তান আিছল িমচৰ েদশত থকা েচাৱন নগৰ স্থাপন কৰাৰ সাত বছৰৰ আেগেয় িহেব্রাণ স্থাপন কৰা হ’ল

23 পাছত েতওঁেলােক ইেষ্কাল উপতয্কাৈল আিহ েসই ঠাইেত এেথাপা দ্রাক্ষাফল থকা দ্রাক্ষালতাৰ এটা ডাল কািট,
কানমািৰ লগাই দুজেন সাঙ্গী কিৰ ল’েল আৰু িকছুমান ডািলম আৰু িডমৰু ফেলা লগত লেল 24 ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকেল েসই ঠাইেত েসই দ্রাক্ষাৰ েথাপা কািটেল েদিখ, েসই ঠাইৰ নাম ইেষ্কাল উপতয্কা ৰখা হ’ল

25 চিল্লশ িদনৰ পাছত, েতওঁেলােক েদশ চাই উলিট আিহল 26পাছত েতওঁেলােক পাৰণ মৰুভূিমৰ কােদচৈল, েমািচ,
হােৰাণ আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েগােটই মণ্ডলীৰ গুিৰৈল আিহ, েতওঁেলাকক আৰু েগােটই সমাজক সম্বাদ িদেল
আৰু েসই েদশৰ ফল েতওঁেলাকক েদখুৱােল

27 আৰু েতওঁেলােক েমািচক ক’েল, “আপুিন িয েদশৈল আমাক পঠাইিছল, আিম েসই েদশৈল ৈগিছেলঁা সঁচাৈক
েসই েদশ গাখীৰ আৰু েমৗেজাল ৈব থকা েদশ চাওঁক এইয়া তাৰ ফল 28 েসই েদশত থকা েলাকসকল বলী আৰু
নগৰেবাৰ গেড়েৰ আবৃত আৰু অিত ডাঙৰ আৰু েসই ঠাইেত আিম অনাকীয়া সন্তান সকলেকা েদিখেলঁা 29 দিক্ষণ
অঞ্চলত অমােলেক বাস কিৰেছ আৰু পব্বর্তত িহত্তীয়া, িযবুচীয়া, আৰু ইেমাৰীয়া েলাকসকেল বাস কিৰেছ সমুদ্রৰ
দঁািতত আৰু যদ্দর্ নৰ পাৰত কনানীয়া েলাকসকেল বাস কিৰেছ ”

30 পাছত কােলেব েমািচৰ আগত েলাকসকলক শান্ত কিৰবৰ অেথর্ ক’েল, “আহা, আিম এেকবােৰ উিঠ ৈগ, তাক
অিধকাৰ কেৰঁা; িকয়েনা তাক জয় কিৰবৈল অৱেশয্ আমাৰ অিধক শিক্ত আেছ ” 31 িকন্তু িয েলাকসকল েতওঁৰ লগত
ৈগিছল, েতওঁেলােক ক’েল, “আিম েসই েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ যাব েনাৱােৰঁা, িকয়েনা আমাতৈক িসহঁত বলী ”

32 এইদেৰ, েতওঁেলােক িয েদশ চাবৈল ৈগিছল, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আগত েসই েদশ দুযর্শ কিৰ ক’েল,
“আিম িয েদশৰ মােজিদ চাই চাই ৈগিছেলঁা; েসই েদশ িনজৰ িনবাসীসকলক গ্রাস কেৰঁাতা েদশ আৰু তাৰ মাজত
আিম িযমান মানুহ েদিখেলঁা, েতওঁেলাক অিত ওখ ওখ েলাক 33আৰু তাৰ নািফল বংশ অনাকৰ সন্তান নািফলসকলক
েদিখ, আমাৰ মানত আিম ফিৰঙৰ িনিচনা হ’েলা; আৰু িসহঁতৰ দৃষ্টিেতা েতেনকুৱাই আিছেলঁা ”

14 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িবেদ্রাহ-আচৰণ কৰা আৰু তাৰ দণ্ড

1পাছত েগােটই সমােজ বৰৈক ক্রন্দন কিৰেল; েসই ৰািত েতওঁেলােক সকেলােৱ চকুেলা টুিকেল 2আৰু ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ সকেলােৱ েমািচ আৰু হােৰাণৰ অিহেত িনন্দা কিৰবৈল ধিৰেল আৰু েগােটই সমােজ েতওঁেলাকৰ
আগেত ক’েল, “হায় হায়, আিম এই মৰুভূিমত মৰাতৈক িমচৰ েদশেতই মৰা হ’েল েকেন ভাল আিছল! 3 িযেহাৱাই
আমাক তেৰাৱালৰ আগত েপলাবৈল আৰু আমাৰ পত্নীসকল আৰু আমাৰ কনমািন সকলক লুট কৰাবৈল এই েদশৈল
আমাক িকয় আিনেছ? িমচৰ েদশৈল উলিট েযাৱা জােনা আমাৰ পেক্ষ ভাল নহয়?”

4 পাছত েতওঁেলােক ইজেন িসজনক ক’েল, “আহঁা, আিম েকােনা এজনক প্রধান কিৰ ৈল িমচৰ েদশৈল উলিট
যাওঁ ব’লা ” 5 েতিতয়া েমািচ আৰু হােৰােণ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সমাজৰ, আৰু েতওঁেলাকৰ েগােটই েগাট েখাৱা
সমাজৰ আগত উবুিৰ ৈহ পিৰল

6 েদশ গুপুেত চাই অহাসকলৰ মাজত নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱা আৰু িযফুিন্নৰ পুত্র কােলেব িনজ িনজ কােপাৰ ফািলেল
7 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েগােটই সমাজক ক’েল, “আিম িয েদশ চাবৈল েদশৰ মােজিদ ৈগিছেলঁা েসেয় যাৰ পাৰ
নাই উত্তম েদশ 8 িযেহাৱাই যিদ আমাত সেন্তাষ পায়, েতেন্ত েতওঁ আমাক েসই েদশৈল িনব, গাখীৰ আৰু েমৗেজাল
েবাৱা েসই েদশ আমাক িদব

9 েকৱল েতামােলােক েকােনা ধৰণৰ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ আচৰণ নকিৰবা, েসই েদশৰ েলাকসকলৈল ভেয়া
নকিৰবা িকয়েনা েতওঁেলাক আমাৰ ভক্ষয্নস্বৰূপ িসহঁতৰ আশ্রয় িসহঁতৰ পৰা গুিচল, কাৰণ িযেহাৱা আমাৰ সঙ্গত
আেছ; েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা ” 10 িকন্তু েগােটই সমােজ েতওঁেলাকক িশল দিলয়াই বধ কিৰবৈল ক’েল, তােত
সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত িযেহাৱাৰ প্রতাপ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আগত প্রকািশত হ’ল

11 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “এই েলাকসকেল িকমান িদন েমাক েহয়জ্ঞান কিৰব? আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত
মই েদখুউৱা আটাইেবাৰ িচন েদিখও, েতওঁেলােক িকমান কাল েমাত অিবশ্বাস কিৰ থািকব? 12 মই মহামাৰীৰ দ্বাৰাই
েতওঁেলাকক আঘাত কিৰম আৰু েতওঁেলাকৰ আিধপতয্ গুচাম আৰু েতওঁেলাকতৈক েতামােকই ডাঙৰ আৰু বলৱান
জািত কিৰম ”

13 েমািচেয় িযেহাৱাক ক’েল, “েতেন কিৰেল, িমচৰীয়াসকেল তাক শুিনবৈল পাব; িকয়েনা িসহঁতেৰই মাজৰ পৰা
তুিম িনজ শিক্তৰ দ্বাৰাই এই েলাকসকলক উিলয়াই আিনলা 14আৰু েতওঁেলােক এই েদশ িনবাসীসকলেকা সম্বাদ িদব
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েতওঁেলােক শুিনেছ, েয, তুিম িযেহাৱা এই েলাকসকলৰ মাজত আছা, তুিম িযেহাৱাই সনু্মখা-সনু্মিখৈক েতওঁেলাকক
দশর্ন িদ থাকা, েতামাৰ েমঘ েতওঁেলাকৰ ওপৰত আেছ আৰু তুিম িদনত েমঘ-স্তম্ভ আৰু ৰািত অিগ্ন স্তম্ভত েতওঁেলাকৰ
আেগ আেগ েযাৱা

15 এিতয়া যিদ তুিম এই েলাকসকলক এজনক মৰাৰ দেৰ মাৰা, েতেন্ত এই িয আন জািত সমূেহ েতামাৰ যশসয্াৰ
কথা শুিনেছ, িসহঁেত ক’ব, 16 ‘িযেহাৱাই এই েলাকসকলক িয েদশ িদবৈল শপত কিৰিছল, েসই েদশৈল েতওঁেলাকক
িনবৈল েতওঁ অসমথর্ হ’ল, এই কাৰেণ অৰণয্ত েতওঁেলাকক মািৰেল

17 এিতয়া মই এই িনেবদন কেৰঁা, েয, িযেহাৱা েক্রাধত ধীৰ আৰু দয়ােতা মহান, অপৰাধ আৰু আজ্ঞা-লঙ্ঘন ক্ষমা
কেৰঁাতা, তথািপ েতওঁ অৱেশয্ েদাষীক িনেদ্দর্ াষী নকেৰ আৰু তৃতীয় চতুথর্ পুৰুষৈলেক সন্তান সকলক িপতৃসকলৰ
অপৰাধৰ প্রিতফল িদওঁতা, 18 তুিম এই কথা েকাৱামেত প্রভুৰ মহৎ প্রভাৱ েদখা যাওঁক 19 িবনয় কেৰঁা, তুিম িমচৰ
েদশৰ পৰা এিতয়াৈলেক এই েলাকসকলক েযেনৈক ক্ষমা কিৰ আিহছা, েতেনৈক েতামাৰ মহৎ কৃপাৰ দেৰ েতওঁেলাকৰ
এই অপৰাধ ক্ষমা কৰা ”

20 েতিতয়া িযেহাৱাই ক’েল, “েতামাৰ বাকয্মেত মই েতওঁেলাকক ক্ষমা কিৰেলঁা 21 তথািপ মই যিদ সঁচাৈক জীৱন্ত
ঈশ্বৰ হওঁ আৰু েগােটই পৃিথৱী যিদ িযেহাৱাৰ প্রতােপেৰ পিৰপূণর্ হয়, 22 েতেন্ত েতওঁেলাকৰ মাজত িযমান েলােক েমাৰ
প্রতাপ আৰু িমচৰত ও মৰুভূিমত েদখুউৱা েমাৰ িচন েদিখও, এই দহবাৰ েমাক পৰীক্ষা কিৰেছ আৰু েমাৰ বাকয্ৈল কাণ
নকৰা ৈহেছ

23 েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকলক মই িয েদশ িদবৈল শপত কিৰিছেলঁা, েতওঁেলাকৰ েকােনও েসই েদশ েদিখবৈল
নাপাব, েমাক েহয়জ্ঞান কৰা সকলৰ েকােনও তাক েদখা নাপাব, 24 িকন্তু েমাৰ দাস কােলবৰ মন েবেলগ, েতওঁ
সমূ্পণর্ৈক েমাৰ আজ্ঞামেত চিলেল; এেতেক েকৱল েতওঁ িয েদশত েসামাল, েসই েদশৰ িভতৰৈল মই েতওঁক িনম
আৰু েতওঁৰ বংশই তাক অিধকাৰ কিৰব 25অমােলকীয়া আৰু কনানীয়া েলাকসকেল উপতয্কাত বাস কিৰেছ; কাইৈল
েতামােলােক মুখ ঘূৰাই চূফ সাগৰৰ বােটিদ মৰুভূিমৈল যাবা ”

26 পাছত িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল েতওঁ ক’েল, 27 “েমাৰ িবৰুেদ্ধ িনন্দা কিৰ থকা এই দুষ্ট সমাজৰ
ভাৰ মই িকমান কাল সিহম? ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েমাৰ িবৰুেদ্ধ িয িয বিকিছল, তাক মই শুিনেলঁা

28 তুিম েতওঁেলাকক েকাৱা, িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘েমাৰ জীৱনৰ শপত’, ‘েতামােলােক েমাৰ কাণত িয ক’লা,
অৱেশয্ মই েতামােলাকৈল তাক কিৰম 29 েতামােলাকৰ সমূ্পণর্ সংখয্া অনুসােৰ গিণত েহাৱা িবশ বছৰ আৰু তাতৈকেয়া
অিধক বয়সীয়া েতামােলাকৰ িয সকেলা েলােক েমাৰ অিহেত বিকিছল, েতামােলাকৰ েসই সকেলাৰ শৱ এই মৰুভূিমত
পিতত হ’ব 30 মই েতামােলাকক িয েদশত বাস কৰাবৈল শপত কিৰিছেলঁা, েসই েদশত েতামােলােক েসামাবৈল নাপাবা;
েকৱল িযফুিন্নৰ পুত্র কােলব আৰু নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱা েসামাব

31 িকন্তু েতামােলােক িনজৰ িয ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰৰ িবষেয় লুটদ্রবয্ হ’ব বুিল ৈকিছলা, মই েতওঁেলাকক তাত
েসােমাৱাম; আৰু েতামােলােক িয েদশ অগ্রাহয্ কিৰলা, েতওঁেলােক তাৰ পিৰচয় পাব 32 িকন্তু েতামােলাকৰ িবষেয়
হ’েল, েতামােলাকৰ শৱ এই মৰুভূিমত পিতত হ’ব 33 আৰু েতামােলাকৰ সন্তান সকেল চিল্লশ বছৰ এই মৰুভূিমত
ভ্রিম ফুিৰ, মৰুভূিমত েতামােলাকৰ শৱৰ সংখয্া পূৰ নহয়মানৈলেক েতামােলাকৰ বয্িভচাৰৰ ফল িসহঁেত েভাগ কিৰব
34 েতামােলােক িয চিল্লশ িদন েদশ চাই ফুিৰিছলা েসই িদনৰ েলখ অনুসােৰ চিল্লশ বছৰ অথর্াৎ এক এক বছৰ েতামােলােক
িনজ িনজ অপৰাধৰ ফল েভাগ কিৰবা; আৰু েমাৰ িবপক্ষতা েকেন তাক জািনবৈল পাবা 35 মই িযেহাৱাই ইয়াক ক’েলঁা
েমাৰ িবপৰীেত েগাট েখাৱা এই েগােটই দুষ্ট সমাজৈল মই ইয়াক অৱেশয্ কিৰম; এই অৰণয্ত েতওঁেলাক িনেচইৈক িবনষ্ট
হ’ব, এই ঠাইেত েতওঁেলাক মিৰব’ ”

36 পাছত েদশ চাবৈল েমািচেয় পেঠাৱা িয েলাকসকেল উলিট আিহ েসই েদশৰ কুযশ কিৰ েতওঁৰ অিহেত েগােটই
সমাজক বকাইিছল, 37 েদশৰ কুযশ কৰা েসই েলাকসকল িযেহাৱাৰ আগত মহামাৰীৰ দ্বাৰাই মিৰল 38 েদশ চাবৈল
েযাৱা েসই েলাক সকলৰ মাজত েকৱল নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱা আৰু িযফুিন্নৰ পুত্র কােলব জীয়াই থািকল

39 েমািচেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েসই সকেলা কথা েযিতয়া জনােল, েলাকসকেল অিতশয় েশাক কিৰেল
40 পাছত েতওঁেলােক ৰািতপুৱােত ওলাই পব্বর্তৰ িটঙৈল উিঠবৈল উদয্ত ৈহ ক’েল, “েচাৱা, এইয়া আিম আেছঁা,
িযেহাৱাই িয ঠাইৰ িবষেয় প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, আিম েসই ঠাইৈল যাওঁ; িকয়েনা আিম পাপ কিৰেলঁা ”

41 তােত েমািচেয় ক’েল, এিতয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা িকয় লঙ্ঘন কিৰছা? েতামােলাকৰ েসই কাযর্ সাম্ফল নহ’ব
42 েতামােলােক উিঠ নাযাবা, কাৰণ িযেহাৱা েতামােলাকৰ মাজত নাই; গ’েল শত্রুৰ আগত পৰাজয় হ’বা 43 িকয়েনা
অমােলকীয়া আৰু কনানীয়া েলাকসকল েসই ঠাইত েতামােলাকৰ আগত আেছ আৰু েতামােলাক তেৰাৱালৰ ধাৰত
পিতত হ’বা েতামােলাক িযেহাৱাৰ পাছত চিলবৈল িবমুখ েহাৱাত িযেহাৱা েতামােলাকৰ লগত নাথািকব ”
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44 তথািপ েতওঁেলােক কুসাহ কিৰ, পব্বর্তৰ িটঙৈল উিঠ গ’ল; িকন্তু িযেহাৱাৰ িনয়ম চনু্দক আৰু েমািচ ছাউিনৰ পৰা
নগ’ল 45 েতিতয়া েসই পব্বর্তত থকা অমােলকীয়া আৰু কনানীয়া েলাকসকল নািম আিহ েতওঁেলাকৰ িকছুমানক বধ
কিৰেল, আৰু হমর্াৈলেক েতওঁেলাকক আঘাত কিৰ কিৰ েখিদেল

15 অধয্ায়
ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আিদ িবষয়ৰ িবিধ িবশ্রাম-বাৰ লঙ্ঘন কৰা েলাকৰ প্রাণদণ্ড

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল েতওঁ ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, েতওঁেলাকক এই আজ্ঞা
িদয়া, ‘মই েতামােলাকক িয েদশ িদম, েতামােলােক বসিত কিৰব লগা েসই েদশত েসােমাৱাৰ পাছত, 3 েযিতয়া
েতামােলােক প্রিতজ্ঞা িসিদ্ধৰ অেথর্ বা িনজ ইচ্ছােৰ এেনই িদবৰ অেথর্ নাইবা েতামােলাকৰ পব্বর্ৰ িদনত, গৰু, িক েমৰ,
িক েমৰ-ছাগৰ জাকৰ পৰা আিন িযেহাৱাক সুঘ্রাণ িদবৰ কাৰেণ, েহাম-বিল বা মঙ্গলাথর্ক বিল আিদ অিগ্নকৃত উপহাৰ
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰবা,

4 েতিতয়া িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰ উৎসগর্ কৰা েলােক েহাম-বিল আৰু আন বিলৰ অেথর্ িদয়া প্রেতয্ক েমেৰ
ৈসেত, হীনৰ চািৰভাগৰ এভাগ এভাগ েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়ৰ দহ ভাগৰ এভাগ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আিনব 5আৰু
তুিম হীনৰ চািৰভাগৰ এভাগ দ্রাক্ষাৰসৰ েপয় ৈনেবদয্ যুগুত কিৰবা

6 বা এটা মতা েমেৰ ৈসেত, তুিম িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্, হীনৰ িতিন ভাগৰ এভাগ েতল িমহেলাৱা িমিহ
আটাগুিড় দহ ভাগৰ দুভােগেৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ যুগুত কিৰবা 7 আৰু েপয় ৈনেবদয্ৰ বােব হীনৰ িতিন ভাগৰ এভাগ
দ্রাক্ষাৰস উৎসগর্ কিৰবা

8 আৰু িযেহাৱাৰ অেথর্ প্রিতজ্ঞা িসদ্ধ কিৰবৈল, বা মঙ্গলাথর্ক বিলৰ অেথর্ েযিতয়া তুিম েহাম বিল বা আন বিলস্বৰূেপ
দমৰা গৰু উৎসগর্ কিৰবা, 9 েতিতয়া েসই দমৰাই ৈসেত, হীনৰ আধা ভাগ েতল িমহেলাৱা দহ ভাগৰ িতিন ভাগ িমিহ
আটাগুিড়ৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ অনা হ’ব 10আৰু েপয় ৈনেবদয্ৰ অেথর্ হীনৰ আধা ভাগ দ্রাক্ষাৰস আিনবা; েসেয় িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণ িদয়া অিগ্নকৃত উপহাৰ হ’ব

11 প্রেতয্ক দমৰা নাইবা প্রেতয্ক মতা েমৰ, বা প্রেতয্ক মতা েমৰ েপাৱািল; বা প্রেতয্ক েমৰ-ছাগ েপাৱািলৰ কাৰেণ
এইদেৰ কিৰব লািগব 12 েতামােলােক িযমান পশু উৎসগর্ কিৰবা, েসইেবাৰৰ সংখয্া অনুসােৰ প্রেতয্ক পশুৈল এইদেৰ
কিৰবা 13 স্বেদশীয় েলাকসকেল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্ অিগ্নকৃত উপহাৰ উৎসগর্ কিৰবৰ সময়ত, েতওঁেলাক
আটােয় এই িনয়মৰ দেৰ েসই সকেলা যুগুত কিৰব

14 আৰু েতামােলাকৰ লগত প্রবাস কৰা েকােনা িবেদশী েলােক, নাইবা েতামােলাকৰ মাজত পুৰুষানুক্রেম বাস কৰা
েকােনা েলােক যিদ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণ িদবৰ অেথর্ অিগ্নকৃত উপহাৰ উৎসগর্ কিৰব েখােজ, েতেন্ত েতামােলােক
েযেনৈক কৰা, েতেৱঁা েতেনৈক কিৰব 15 সমাজৰ কাৰেণ হ’েল, েতামােলাক আৰু েতামােলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা
িবেদশী েলাক, উভয়েৰ এেকটা িবিধ হ’ব: এেয় েতামােলাকৰ পুৰুষানুক্রেম পালন কিৰবলগীয়া িচৰ স্থায়ী িবিধ িযেহাৱাৰ
আগত েতামােলাক েযেন, িবেদশীও েতেন 16 েতামােলাকৰ আৰু েতামােলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা িবেদশী, উভেয়েৰ
এেক িবিধ আৰু এেক শাসন প্রণালী হ’ব’ ”

17 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল েতওঁ ক’েল, 18 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, েতওঁেলাকক এই আজ্ঞা
িদয়া, ‘মই েতামােলাকক িয েদশৈল ৈল আিহেছঁা, েসই েদশত েসােমাৱাৰ পাছত, 19 েতামােলােক েসই েদশৰ অন্ন
েভাজন কৰা কালত, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উেত্তালনীয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবা

20 েতামােলােক প্রথেম উৎপন্ন েহাৱা শসয্ৰ খৰচীয়া আটাৰ এটা িপঠা উেত্তালনীয় ৈনেবদয্স্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰবা; মৰণা
মৰা েখালাৰ উেত্তালনীয় ৈনেবদয্ৰ িনিচনাৈক ইয়ােকা উৎসগর্ কিৰবা 21 েতামােলােক পুৰুষানুক্রেম প্রথেম উৎপন্ন েহাৱা
শসয্ৰ িনজ িনজ খৰিচয়া আটাৰ িকছু উেত্তালনীয় ৈনেবদয্স্বৰূেপ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰবা

22 েমািচক িযেহাৱাই েকাৱা এই সকেলা আজ্ঞা, েতামােলাক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল পালন কৰা নািছলা, যিদওবা
পালন নকিৰবৈল েতামােলাকৰ েকােনা উেদ্দশয্ নািছল, 23 অথর্াৎ িযেহাৱাই িয িদনা েতামােলাকক আজ্ঞা িদিছল, েসই
িদনাৰ পৰা েতামােলাকৰ পুৰুষানুক্রেম েতওঁ েমািচৰ দ্বাৰাই িয িয আজ্ঞা কিৰিছল, েসই সকেলােক েযিতয়া েতামােলােক
ভূলক্রেম পালন নকৰা 24 েতিতয়া েসেয় যিদ সমােজ নজনাৈক ভূলক্রেম কৰা হয়, েতেন্ত েগােটই সমােজ িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্ েহামৰ কাৰেণ এটা দমৰা আৰু িনয়ম মেত তাৰ ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ আৰু পাপাথর্ক বিলৰ
কাৰেণ এটা মতা েমৰ-ছাগ উৎসগর্ কিৰব

25 আৰু পুেৰািহেত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েগােটই প্রায়িশ্চত্ত কিৰব; তােত েতওঁেলাকক ক্ষমা কৰা হ’ব িকয়েনা
তাক ভূলক্রেম কৰা হ’ল আৰু েতওঁেলােক েসই ভূলৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েতওঁেলাকৰ উপহাৰ, েতওঁেলাকৰ
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অিগ্নকৃত উপহাৰ আিনেল আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েতওঁেলাকৰ পাপাথর্ক বিলও আিনেল 26 এইদেৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকলৰ েগােটই সমাজক আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা িবেদশীক ক্ষমা কৰা হ’ব; িকয়েনা সকেলা েলাকৰ
সম্পেকর্ েসই কাযর্ ভূলক্রেম কৰা হ’ল

27আৰু যিদ েকােনা মানুেহ ভূলক্রেম পাপ কেৰ, েতেন্ত, িস পাপাথর্ক বিলস্বৰূেপ এজনী এবছৰীয়া েমৰ-ছাগ উৎসগর্
কিৰব লািগব 28আৰু িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েসই েলােক ভূলক্রেম পাপ কৰাত, েসই ভূল কৰা েলাকক প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৈল
পুেৰািহেত েতওঁৰ বােব প্রায়িশ্চত্ত কাযর্ কিৰব; তােত েতওঁক ক্ষমা কৰা হ’ব 29 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ স্বজাতীয় বা
েতওঁেলাকৰ মাজত প্রাবস কৰা িবেদশী হওঁক উভয়েৰ বােব, ভূলক্রেম েকােনা কাযর্ কৰা েলাকৰ অেথর্ এেকটা িবিধ
হ’ব

30 িকন্তু স্বেদশীয় িক িবেদশীয় িয েলােক কেৰঁা বুিল পাপ কিৰব, েতওঁ িযেহাৱাক অপমান কৰা হ’ব; েসই েলাকক
িনজ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব 31 িকয়েনা েতওঁ িযেহাৱাৰ বাকয্ েহয়জ্ঞান কিৰেল আৰু েতওঁৰ আজ্ঞা
লঙ্ঘন কিৰেল; অৱেশয্ েসই মানুহক উচ্ছন্ন কৰা হ’ব আৰু তাৰ েদাষ তাৰ গােত থািকব’ ”

32 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল েযিতয়া মৰুভূিমত আিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক িবশ্রাম িদনত এজনক খিৰ বুটলা পােল
33 আৰু িযসকেল েতওঁক খিৰ বুটলা পাইিছল, েতওঁেলােক েমািচ, হােৰাণ আৰু েগােটই সমাজৰ আগৈল েতওঁক
আিনেল 34 আৰু েতওঁেলােক েতওঁক বন্ধ কিৰ ৰািখেল; িকয়েনা েতওঁৈল িক কৰা উিচত, েসেয় িঠকৈক প্রকািশত
েহাৱা নািছল

35 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েসই মানুহৰ প্রাণদণ্ড অৱেশয্ হ’ব লােগ; েগােটই সমােজ তাক ছাউিনৰ বািহৰৈল
িন িশল দিলয়াই বধ কিৰব 36 েতিতয়া, িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ, েগােটই সমােজ েতওঁক ছাউিনৰ বািহৰৈল
ৈল ৈগ, েতওঁ মৰাৈক, েতওঁৈল িশল দিলয়ােল

37 পাছত িযেহাৱাই আেকৗ েমািচক ক’েল েতওঁ ক’েল 38 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, েতওঁেলাকক
এই আজ্ঞা িদয়া; েতওঁেলােক পুৰুষানুক্রেম িনজ িনজ কােপাৰৰ চুকত আিৰবৈল সূতাৰ েথাপা সাজক আৰু িনজ িনজ
কােপাৰৰ চুকত লগাব লগীয়া েথাপাত নীল বৰণীয়া িফতা লগাওঁক 39 েতামােলােক েযন েসই েথাপা েদিখ, িযেহাৱাৰ
আজ্ঞােবাৰ েসঁাৱৰণ কিৰ পালন কৰা আৰু িনজৰ িয মন আৰু চকুৰ পাছত চিল েতামােলােক বয্িভচাৰী ৈহিছলা, েসই
মন আৰু চকুৰ পাছত েযন আৰু নচলা

40 িকন্তু েমাৰ সকেলা আজ্ঞা েসঁাৱিৰ পালন কিৰ, িনজ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ েযন পিবত্র েহাৱা, এই কাৰেণ েতামােলাকৈল
েসই েথাপা হ’ব 41 েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা হ’বৰ কাৰেণ, িযজন সবর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ েতামােলাকক িমচৰ েদশৰ
পৰা উিলয়াই আিনেল, মেয়ই েতামােলাকৰ েসই ঈশ্বৰ িযেহাৱা; মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা ”

16 অধয্ায়
েকাৰহৰ চক্রান্ত

1 পাছত েলবীৰ পিৰনািত, কহাতৰ নািতেয়ক, িযচহৰৰ পুেতক েকাৰহ আৰু ৰূেবণৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ, ইিলয়াবৰ
পুেতক দাথন আৰু অবীৰাম আৰু েপলতৰ পুেতক ওেন, এওঁেলােক িকছুমান েলাকক েগাটাই ল’েল 2 ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ মাজৰ দুশ পঞ্চাশজন মণ্ডলীৰ অধয্ক্ষ আৰু সমাজ ভূক্ত নাম জ্বলা েলাকক লগত ৈল, েমািচৰ িবৰুেদ্ধ
উিঠল 3 েতওঁেলােক েমািচ আৰু হােৰাণৰ িবৰুেদ্ধ েগাট খাই েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক েতামােলাকৰ পদ বৰ
বুিল মািনছা িকয়েনা েগােটই সমাজৰ প্রিতজেনই পিবত্র আৰু িযেহাৱা েতওঁেলাকৰ মাজত আেছ; েতেন্ত েতামােলােক
িকয় িযেহাৱাৰ সমাজৰ ওপৰত িনজেক ওখ কিৰছা?”

4 েযিতয়া েমািচেয় েসই কথা শুিনেল, েতওঁ উবুিৰ ৈহ পিৰল 5আৰু েতওঁ েকাৰহক আৰু েতওঁৰ েগােটই দলেটাক
ক’েল, “িযেহাৱাৰ েলাক েকান আৰু েকান পিবত্র, িযেহাৱাই তাক ৰািতপুৱাই জনাব আৰু তাক িনজৰ ওচৰ চপাব; েতওঁ
িযজনক মেনানীত কিৰব, েতওঁেকই িনজৰ ওচৰ চপাব

6 েহ েকাৰহ আৰু েতামাৰ েগােটই দল, এই কাম কৰা; ধূপাধাৰ েলাৱা 7 েতামােলােক আঙঠা-ধৰাৈল, তাত জুই িদ
কাইৈল িযেহাৱাৰ আগত তাৰ ওপৰত ধূপ িদবা তােত িযেহাৱাই েতওঁক মেনানীত কিৰব, েসইজেনই পিবত্র হ’ব েহ
েলবীয়া সন্তান সকল, েতামােলােক িনজেক বৰ বুিল মািনছা

8 পাছত েমািচেয় েকাৰহক ক’েল, েহ েলবীৰ সন্তান সকল, েমাৰ কথা শুনা: 9 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বেৰ েয েতামােলাকক
ইস্রােয়লৰ সমাজৰ পৰা পৃথক কিৰ, িযেহাৱাৰ আবাসৰ েসৱাকমর্ কিৰবৈল আৰু মণ্ডলীৰ আগত িথয় ৈহ তাৰ পিৰচযর্া
কিৰবৈল িনজৰ ওচৰ চপাই ৰািখেছ, ই জােনা েতামােলাকৰ মানত সৰু কথা? 10 েতওঁ েতামাক, আৰু েতামােৰ ৈসেত
েতামাৰ ভাই েলবীৰ সন্তান সকলক িনজৰ ওচৰ চপাই ৰািখেছ, তথািপ েতামােলােক পুেৰািহতৰ বাবৈলেকা েচষ্টা কিৰছা
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েন! 11 েসইবােব তুিম আৰু েতামাৰ েগােটই দেল িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ েগাট খাইছা গিতেক িকয় েতামােলােক হােৰাণৰ
িবৰুেদ্ধ আপিত্ত কিৰছা, িযজেন িযেহাৱাক মািন চেল?”

12 েতিতয়া েমািচেয় ইিলয়াবৰ পুেতক দাথনক আৰু অবীৰামক মািতবৈল মানুহ পঠােল, িকন্তু েতওঁেলােক ক’েল,
আিম নাযাওঁ 13 তুিম আমাক মৰুভূিমত মািৰবৈল দুগ্ধমধু েবাৱা েদশৰ পৰা আিনছা, এেয় জােনা সৰু কথা? তুিম সদায়
আমাৰ ওপৰত অিধকাৰ কিৰ থািকবােন? 14 েকৱল এেয় নহয়, তুিম আমাক দুগ্ধমধু েবাৱা েদশৈল িনয়া নাই আৰু
শসয্ৰ েখিত ও দ্রাক্ষাবাৰীেৰা অিধকাৰ িদয়া নাই তুিম এই েলাকসকলক অন্ধ কিৰবা েন? আিম নাযাওঁ

15 তােত েমািচেয় অিতশয় কু্রদ্ধ ৈহ িযেহাৱাক জনােল, েবােল, “এওঁেলাকৰ উপহাৰ গ্রহণ নকিৰবা; মই এওঁেলাকৰ
পৰা এটা গাধও েলাৱা নাই, আৰু এওঁেলাকৰ এজনেকা দুখ িদয়া নাই ” 16 পাছত েমািচেয় েকাৰহক ক’েল, “তুিম আৰু
েতামাৰ েগােটই দল কাইৈল হােৰােণ ৈসেত িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত হ’বা 17 েতামােলােক প্রিতজেন আঙঠা-ধৰাৈল
তাৰ ওপৰত ধূপ িদ, িনজ িনজ আঙঠা-ধৰা িযেহাৱাৰ আগত ৈল আিনবা দুশ পঞ্চাশ আঙঠা-ধৰাই আগ কিৰবা; তুিম
আৰু হােৰােণও িনজ িনজ আঙঠা-ধৰা ল’বা ”

18 পাছত েতওঁেলাক প্রিতজেন িনজ িনজ আঙঠা-ধৰা ৈল, তাৰ ওপৰত জুই ৰািখ, ধূপ িদ, েমািচ আৰু হােৰাণৰ
লগত সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত িথয় হ’ল 19আৰু েকাৰেহ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰৰ ওচৰত েতওঁেলাকৰ অিহেত
েগােটই সমাজেক েগাট খুৱােল; েতিতয়া িযেহাৱাৰ প্রতাপ েগােটই সমাজৈল প্রকািশত হ’ল

20 পাছত িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল, 21 “েতামােলাক এই সমাজৰ মাজৰ পৰা েবেলগ েহাৱা, মই এক
িনিমষেত এওঁেলাকক সংহাৰ কেৰঁা ” 22 েতিতয়া েতওঁেলােক উবুিৰ ৈহ পিৰ ক’েল, “েহ ঈশ্বৰ, এজেন পাপ কৰাত
েতামাৰ কুপ জােনা েগােটই সমাজৰ ওপৰত হ’ব লােগ?”

23 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল েতওঁ ক’েল, 24 “তুিম সমাজক েকাৱা, ‘েতামােলাক েকাৰহ, দাথন আৰু
অবীৰামৰ বসিতৰ ঠাইৰ চািৰওফালৰ পৰা গুিচ েযাৱা’ ”

25 েতিতয়া েমািচ উিঠ দাথন আৰু অবীৰামৰ ওচৰৈল গ’ল; আৰু ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধসকেল েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল
26 েতওঁ সমাজক ক’েল, “িবনয় কেৰঁা, েতামােলােক এই দুষ্ট েলাকসকলৰ তমু্বৰ ওচৰৰ পৰা আঁতিৰ েযাৱা, আৰু
এওঁেলাকৰ এেকা বস্তু নুচুবা; নহ’েল এওঁেলাকৰ পাপ সমূহত িবনষ্ট হ’বা ” 27 েতিতয়া েতওঁেলােক েকাৰহ, দাথন আৰু
অবীৰামৰ বসিতৰ ঠাইৰ চািৰওফালৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল, িকন্তু দাথন আৰু অবীৰাম ওলাই িনজ িনজ ল’ৰা-িতেৰাতাই
ৈসেত িনজ িনজ দুৱাৰমুখত িথয় হ’ল

28 পাছত েমািচেয় কেল, এই সকেলা কাযর্ কিৰবৈল েমাক েয, িযেহাৱাই পঠােল, তাক ইয়াৰ দ্বাৰাই জািনবৈল পাবা
িকয়েনা মই িনজ ইচ্ছােৰ তাক কৰা নাই 29 আন েলাক সমূহ িয মৰেণেৰ মেৰ, এই মানুহ যিদ েতেন মৰেণেৰ মেৰ
বা েলাকসমূহৈল েযেন আপদ ঘেট, এই েলাক সমূহৰ প্রিতও যিদ েতেন আপদ ঘেট, েতেন্ত িযেহাৱাই েমাক পেঠাৱা
নাই 30 িকন্তু িযেহাৱাই যিদ নতুন কাযর্ কেৰ, আৰু যিদ পৃিথৱীেয় িনজ মুখ েমিল ইহঁতক, আৰু ইহঁতৰ সকেলােক
গ্রাস কেৰ, আৰু ইহঁত জীয়াই জীয়াই িচেয়ালৈল নািম যায়, েতেন্ত এওঁেলােক েয িযেহাৱাক েহয়জ্ঞান কিৰেল, তাক
েতামােলােক জািনবৈল পাবা 31 পাছত েমািচেয় এইেবাৰ কথা ৈক েশষ কৰা মাত্রেক, েতওঁেলাকৰ তলত থকা মািট
ফািটল, 32আৰু পৃিথৱীেয় িনজ মুখ েমিল েতওঁেলাকক আৰু েতওঁেলাকৰ পিৰয়ালেবাৰক আৰু েকাৰহৰ আটাই েলাকক
আৰু েতওঁেলাকৰ সব্বর্স্ব গ্রাস কিৰেল

33 এইদেৰ েতওঁেলাক আৰু েতওঁেলাকৰ লগৰ সকেলােৱই জীয়াই জীয়াই িচেয়ালৈল নািম গ’ল; আৰু পৃিথৱী
েতওঁেলাকৰ ওপৰত জাপ খাই পিৰলত, েতওঁেলাক সমাজৰ মাজৰ পৰা লুপ্ত হ’ল 34 েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল থকা
েগােটই ইস্রােয়েল েতওঁেলাকৰ িচঞঁৰ শুিন পলাল িকয়েনা েতওঁেলােক আেৱিগক ৈহ ৈকিছল, “পৃিথৱীেয় িকজািন
আমােকা গ্রাস কিৰব!” 35 েতিতয়া িযেহাৱাৰ পৰা অিগ্ন ওলাই ধূপ উৎসগর্ কৰা েসই দুশ পঞ্চাশ জনক গ্রাস কিৰেল

36 আেকৗ িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 37 “তুিম হােৰাণৰ পুত্র ইিলয়াজৰ পুেৰািহতক অিগ্নেয় গ্রাস কৰা ঠাইৰ পৰা এই
সকেলা আঙঠা ধৰা তুিল িনবৈল আৰু তাৰ জুই দূৈৰত িসচঁিৰত কিৰ েপলাই িদবৈল েকাৱা; িকয়েনা েসইেবাৰ আঙঠা
ধৰা পিবত্র 38 িনজৰ প্রাণৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কৰা েসই েলাকসকলৰ আঙঠা ধৰােবাৰ িপতাই যজ্ঞেবদী ঢািকবৰ বােব
েলাকসকেল পতা কৰক; িকয়েনা েতওঁেলােক েসইেবাৰ িযেহাৱাৰ আগত উৎসগর্ কিৰেল; এইেহতুেক েসইেবাৰ পিবত্র;
আৰু েসইেবাৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৈল িচন হ’ব 39 তােত েসই গ্রািসত েলাকসকেল উৎসগর্ কৰা িপতলৰ আঙঠা
ধৰােবাৰ ইিলয়াজৰ পুেৰািহেত িনেল, 40 আৰু েমািচৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ
েসঁাৱৰণৰ অেথর্, অথর্াৎ হােৰাণৰ বংশৰ বািহেৰ আন বংশৰ েকােনা মানুহ েযন িযেহাৱাৰ আগত ধূপ উৎসগর্ কিৰবৰ
িনিমেত্ত ওচৰ নাচােপ আৰু েকাৰহৰ ও তাৰ দলৰ দেৰ নহয়, এই কাৰেণ েসইেবাৰ িপতাই যজ্ঞেবদীৰ ঢাকিনৰ অেথর্
পতা কৰা হ’ল
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41 তথািপ পাছিদনা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েগােটই সমােজ েমািচ আৰু হােৰাণৰ িবৰুেদ্ধ বিক ক’েল,
“েতামােলােকই িযেহাৱাৰ প্রজাসকলক বধ কিৰলা ” 42 েতিতয়া েমািচ আৰু হােৰাণৰ িবৰুেদ্ধ েগাট খালত, েতওঁেলােক
সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৈল মুখ ঘূৰাই েদিখেল, েয, েমেঘ তাক ঢািকেছ আৰু িযেহাৱাৰ প্রতাপ প্রকািশত ৈহেছ 43 েতিতয়া
েমািচ আৰু হােৰাণ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ আগৈল গ’ল

44 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল েতওঁ ক’েল, 45 “েতামােলােক এই সমাজৰ মাজৰ পৰা আঁতিৰ েযাৱা, মই এক
িনিমষেত এওঁেলাকক সংহাৰ কেৰঁা ” েতিতয়া েতওঁেলাক উবুিৰ ৈহ পিৰল 46 েমািচেয় হােৰাণক ক’েল, “েতামাৰ
আঙঠা ধৰা েলাৱা আৰু যজ্ঞেবদীৰ ওপৰৰ পৰা জুই ৈল তাত ধূপ িদ, শীেঘ্র সমাজৰ গুিৰৈল ৈল েযাৱা আৰু েতওঁেলাকক
প্রায়িশ্চত্ত কৰা; িকয়েনা িযেহাৱাৰ আগৰ পৰা েক্রাধ বািহৰ েহাৱাত মহামাৰী আৰম্ভ হ’ল ”

47 গিতেক হােৰােণ েমািচৰ আজ্ঞা অনুসােৰ আঙঠা ধৰা ৈল, সমাজৰ মাজৈল লিৰ গ’ল েতিতয়া েচাৱা, েতওঁেলাকৰ
মাজত মহামাৰী আৰম্ভ ৈহেছ, েতিতয়া েতওঁ ধূপ িদ েলাকসকলক প্রায়িশ্চত্ত কিৰেল 48আৰু মৰা ও জীয়া েলাকসকলৰ
মাজত েতওঁ িথয় েহাৱাত, মহামাৰী িনবাৰণ হ’ল

49 িযসকল েলাক েকাৰহৰ েদাষত মিৰিছল, েসইসকলৰ বািহেৰ েচৗদ্ধ হাজাৰ সাত শ েলাক এই মহামাৰীত মিৰল
50 মহামাৰী িনবাৰণ েহাৱাৰ পাছত, হােৰাণ সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখৈল েমািচৰ গুিৰৈল উলিট আিহল

17 অধয্ায়
হােৰাণৰ েপৗৰিহতয্ৰ প্রমাণ েদখুউৱা

1 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল েতওঁ ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক কথা েকাৱা েতওঁেলাকৰ িপতৃ-বংশৰ
অধয্ক্ষসকলৰ পৰা এক এক িপতৃ-বংশৰ কাৰেণ এডালৈক লাখুিট, এইদেৰ বাৰডাল লাখুিট েলাৱা আৰু প্রেতয্কৰ
লাখুিটত েতওঁৰ নাম িলখা

3 আৰু েলবীৰ লাখুিটত হােৰাণৰ নাম িলখা িকয়েনা েতওঁেলাকৰ প্রেতয্ক িপতৃ-বংশৰ মুখয্েলাকৰ বােব এডালৈক
লাখুিট হ’ব 4 আৰু সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত িয ঠাইত মই েতামােলােকেৰ ৈসেত সাক্ষাৎ হওঁ, েসই ঠাইেত সাক্ষয্-ফিলৰ
চনু্দকৰ আগত েসই সকেলােক থবা 5 পাছত েমাৰ মেনানীত েলাকৰ লাখুিটত কিল ধিৰব তােত ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকেল েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ বকা বকিন েমাৰ ওচৰৰ পৰা মই দূৰ কিৰম ”

6 পাছত েমািচেয় ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক এই কথােবাৰ ক’েল েতওঁেলাকৰ অধয্ক্ষসকলৰ প্রিতজেন িনজ িনজ
িপতৃ-বংশৰ বােব এডালৈক লাখুিট, এইদেৰ বাৰডাল লাখুিট েতওঁক িদেল আৰু হােৰাণৰ লাখুিট েতওঁেলাকৰ
লাখুিটেবাৰৰ মাজত আিছল 7 তােত েমািচেয় েসই সকেলা লাখুিট ৈল, সাক্ষয্-ফিল থকা তমু্বত িযেহাৱাৰ আগত হ’ল

8আৰু পাছিদনা েমািচেয় সাক্ষয্-ফিল থকা তমু্বত েসামাই েদিখেল, েয, েলবী বংশৰ িনিমেত্ত েলাৱা হােৰাণৰ লাখুিটত
কঁুিহ ওলাই কিল ধিৰ ফুিলল, আৰু বাদামৰ পকা গুিট লািগল 9 েতিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাৰ সনূ্মখৰ পৰা েসই সকেলা
লাখুিট উিলয়াই ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ আগৈল আিনেল, আৰু েতওঁিবলাক প্রিতজেন চাই চাই িনজ িনজ লাখুিট লেল
10 পােছ িযেহাৱাই েমািচক কেল, এই িবেদ্রাহ আচৰণ কৰা সন্তান সকলৰ িবৰুেদ্ধ িচন থািকবৰ কাৰেণ তুিম হােৰাণৰ
লাখুিটডাল পুনৰায় সাক্ষয্-ফিলৰ চমু্দকৰ আগত ৰাখা; তােত, েতওঁেলাক নমিৰবৰ বােব, েমাৰ িবৰুেদ্ধ েহাৱা েতওঁেলাকৰ
বকিন নাইিকয়া কিৰবা 11 েতিতয়া েমািচেয় েসইদেৰই কিৰেল; িযেহাৱাই আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰই েতওঁ কাযর্ কিৰেল

12 পােছ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েমািচক কেল, চাওঁক, আিম মিৰেলঁা, আিম িবনষ্ট হেলঁা, আিম সকেলােৱই িবনষ্ট
হেলঁা 13 িয েকােনা েলাক ওচৰ চােপ, িয েকােনা েলাক িযেহাৱাৰ আবাসৰ ওচৰ চােপ, েতেৱঁই মৰা পেৰ, আিম
সকেলােৱই মৰা পিৰম েনিক?

18 অধয্ায়
েলবীয়াসকেল কিৰবলগীয়া কাযর্, আৰু পাবলগীয়া ভাগ

1 িযেহাৱাই হােৰাণক ক’েল, “তুিম আৰু েতামােৰ ৈসেত েতামাৰ িপতৃ-বংশই পিবত্র স্থানত েহাৱা অপৰাধৰ ভাৰ ববা
আৰু তুিমও েতামােৰ ৈসেত েতামাৰ পুত্রসকেল পুেৰািহত পদত েহাৱা অপৰাধৰ ভাৰ ববা 2 আৰু েতামাৰ ভাই েলবী
ৈফদ, অথর্াৎ েতামাৰ িপতৃ ৈফদক লগত আিনবা; েতওঁেলােক েতামাৰ লগ ৈল, েতামাৰ পিৰচযর্া কিৰব লােগ, িকন্তু তুিম
আৰু েতামােৰ ৈসেত েতামাৰ পুত্রসকেল সাক্ষয্-ফিল থকা তমু্বৰ আগত থািকবা

3 েতওঁেলােক েতামাৰ আৰু েগােটই তমু্বৰ কিৰব লগীয়া কাযর্ কিৰব িকন্তু েতওঁেলাক আৰু েতামােলাক নমিৰবৰ
বােব, েতওঁেলাক পিবত্র স্থানৰ বস্তুৰ আৰু যজ্ঞেবদীৰ ওচৰৈল নাযাব 4 েতওঁেলােক েতামাৰ লগ ৈল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ
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আটাই দাসয্কমর্ৰ সম্বেন্ধ িয কিৰব লােগ, অথর্াৎ কিৰব লগীয়া তমু্বৰ েসই কাযর্ কিৰব আৰু আন বংশৰ েকােনা মানুহ
েতামােলাকৰ ওচৰ নাচািপব 5 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৈল েমাৰ েযন আৰু েক্রাধ নহয়, এই কাৰেণ েতামােলােক পিবত্র
স্থানৰ আৰু যজ্ঞেবদীৰ কিৰব লগীয়া কাযর্ কিৰবা

6 আৰু েচাৱা, মই মেয়ই েতামােলাকৰ ভাই েলবীয়াসকলক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ পৰা গ্রহণ কিৰেলঁা
সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ েসৱাকমর্ কিৰবৰ অেথর্, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েতওঁেলাকক েতামােলাকৈল দান িদয়া হ’ল 7এই েহতুেক
তুিম আৰু েতামােৰ ৈসেত েতামাৰ পুত্রসকেল যজ্ঞেবদী সম্বন্ধীয় সকেলা িবষয়ত আৰু প্রেভদক বস্ত্রৰ িভতৰৰ সকেলা
িবষয়ত িনজ িনজ পুেৰািহত পদৰ কিৰবলগীয়া কাযর্ কিৰবা, েতামােলােক িনেজই েসৱাকমর্ সকেলা কাম সমাধা কিৰবা,
মই দান স্বৰূেপই পুেৰািহত পদৰ কাযর্ েতামােলাকক িদেলঁা িকন্তু আন বংশৰ িয েকােনা েলাক ওচৰ চািপেল, েতওঁৰ
প্রাণদণ্ড হ’ব ”

8 পাছত িযেহাৱাই হােৰাণক ক’েল, “েচাৱা, েমাৰ উেত্তালনীয় ৈনেবদয্ অথর্াৎ ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ সকেলা
পিবত্রীকৃত বস্তুৰ মাজৰ পৰা অনা েমাৰ উেত্তালনীয় ৈনেবদয্েবাৰ পিৰচালনা কিৰবৈল িদেলঁা মই েতামাক আৰু েতামাৰ
পুত্রসকলক এক অংশ স্বৰূেপ েসই সকেলােক েতামােলাকক িদেলঁা েতামােলােক েসইেবাৰ পাবৈল িচৰস্থায়ী িবিধ হ’ব
9 অিগ্নত িনিদয়াৈক ৰখা অিত পিবত্র বস্তুৰ মাজৰ এই আটাইেবাৰ েতামাৰ হ’ব েমাৰ উেদ্দেশয্ অনা েতওঁেলাকৰ
প্রেতয্ক ভক্ষয্ ৈনেবদয্, প্রেতয্ক পাপাথর্ক বিল আৰু প্রেতয্ক েদাষাথর্ক বিল, এই সকেলা অিত পিবত্র উপহাৰ েতামাৰ
আৰু েতামাৰ পুত্রসকলৰ বােব হ’ব

10 েসইেবাৰ েমাৰ বােব সংৰিক্ষত অিত পিবত্র বস্তু, েতামােলােক এইেবাৰ িনশ্চয় খাবা প্রিতজন পুৰুেষ েসইেবাৰ
িনশ্চয় খাব লািগব েসইেবাৰ েমাৰ বােব সংৰিক্ষত েতামাৰ পেক্ষ পিবত্র হ’ব 11 আৰু এইেবাৰ েতামাৰ হ’ব: অথর্াৎ
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল দান িদয়া সকেলা উেত্তালনীয় ৈনেবদয্ আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা েদালনীয় ৈনেবদয্; িচৰকালৰ
অিধকাৰৰ অেথর্ মই েতামাৰ আৰু েতামােৰ ৈসেত েতামাৰ েপা-জীসকলক েসইেবাৰ িদেলঁা; েতামাৰ বংশৰ সকেলা শুিচ
েলােক েসইেবাৰ েভাজন কিৰব পািৰব

12 েতওঁেলােক সকেলা উত্তম েতল, উত্তম দ্রাক্ষা ৰস আৰু শসয্ আিদৰ িয িয আগভাগ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদব,
েসইেবাৰ মই েতামাক িদেলঁা 13 েতওঁেলাকৰ ভূিমত উৎপন্ন েহাৱা ফল আিদৰ প্রথেম পকা িয ভাগ েতওঁেলােক
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ আিনব, েসেয়া েতামােৰই হ’ব েতামাৰ বংশৰ সকেলা শুিচেলােক তাক েভাজন কিৰব পািৰব

14 ইস্রােয়লৰ মাজত বির্জত কিৰ িদয়া সকেলা বস্তু েতামােৰই হ’ব 15 মানুেহই হওঁক বা পশুেৱই হওঁক, সকেলা
প্রাণীৰ মাজত গভর্ েভদ কিৰ প্রথেম ওেলাৱা িযেবাৰক েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ অেথর্ আগদান কিৰব, েসই সকেলা েতামােৰই
হ’ব িকন্তু মানুহৰ প্রথেম জন্মাক তুিম অৱেশয্ েমাকলাই িদবা, আৰু অশুিচ পশুৰ প্রথেম জন্মােকা তুিম েমাকলাই িদবা
16 েসইেবাৰৰ মাজৰ এমাহ বয়সেৰ পৰা েমাকলাই িদব লগা প্রিতজনক পিবত্র স্থানৰ েচকল অনুসােৰ, তুিম িনৰূপণ
কৰাৰ দেৰ পঁাচ েচকল ৰূপৈল েমাকলাই িদবা; েসেয় িবশ েগৰাই এক েচকল হয়

17 িকন্তু গৰুৰ বা েমৰ-ছাগৰ বা ছাগলীৰ প্রথেম জন্মাক তুিম েমাকলাই িনিদবা েসইেবাৰ পিবত্র আৰু েমাৰ উেদ্দেশয্
পৃথেক ৰখা হ’ল তুিম যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত েসইেবাৰৰ েতজ ছিটয়াবা আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্ অিগ্নকৃত
উপহাৰৰ কাৰেণ েসইেবাৰৰ েতল দগ্ধ কিৰবা 18 েসইেবাৰৰ মঙহ েতামাৰ হ’ব; েদালনীয় ৈনেবদয্ৰ অেথর্ িদয়া আমঠু
আৰু েসঁা পাছ িপৰােটা েযেনৈক েতামাৰ হয়, েতেনৈক েসইেবাৰৰ মঙেহা েতামাৰ হ’ব

19 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কৰা পিবত্র বস্তুৰ মাজৰ আটাই উেত্তালনীয় ৈনেবদয্ েতামাক
আৰু েতামােৰ ৈসেত েতামাৰ েপা-জীসকলক িচৰ কালৰ অিধকাৰৰ অেথর্ িদেলঁা; েতামাৰ আৰু েতামাৰ ৈসেত েতামাৰ
বংশৰ পেক্ষ এেয় িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েলাণৰ িচৰস্থায়ী িনয়মৰ িচন হ’ব ” 20পাছত িযেহাৱাই হােৰাণক ক’েল, “ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ মািটত েতামাৰ েকােনা অিধকাৰ নাথািকব, আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত তুিম েকােনা ভাগ নাপাবা; ইস্রােয়লৰ
সন্তানসকলৰ মাজত েতামাৰ ভাগ আৰু উত্তৰািধককাৰ মেয়ই

21 আৰু েচাৱা, েলবীৰ সন্তানসকেল কৰা দাসয্কমর্ৰ, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ কাযর্ৰ েবচ স্বৰূেপ মই েতওঁেলাকৰ
উত্তৰািধকাৰৰ অেথর্ ইস্রােয়লৰ মাজৰ আটাই দশম ভাগ িদেলঁা 22 আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল পাপ ৈব েযন নমেৰ
এই কাৰেণ এিতয়াৰ পৰা েতওঁেলােক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ ওচৰ চািপব নালােগ 23 িকন্তু েলবীয়াসকেলই সাক্ষাৎ কৰা
তমু্বৰ েসৱাকমর্ কিৰব, আৰু েতওঁেলােক েসই িবষেয় েকােনা পাপৰ ভাৰ ব’ব; এেয় েতামােলাকৰ পুৰুষানুক্রেম পালন
কিৰবলগীয়া িচৰস্থায়ী িবিধ; আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ মাজত েতওঁেলােক েকােনা অিধকাৰ নাপাব 24 িকয়েনা
ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উেত্তালনীয় উপহাৰ স্বৰূেপ িয দশম ভাগ উৎসগর্ কিৰব, তােক মই
েলবীয়াসকলৰ উত্তৰাধীকাৰ স্ৱৰূেপ িদেলঁা; এই কাৰেণ মই েতওঁেলাকক ক’েলঁা, ‘ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ মাজত
েতওঁেলােক েকােনা অিধকাৰ নাপাব’ ”



গননা পুস্তক 18 অধয্ায়:25 166 গননা পুস্তক 19 অধয্ায়:18

25 পাছত িযেহাৱাই েমািচক কেল, 26 “তুিম েলবীয়াসকলক এই আজ্ঞা িদ েকাৱা, ‘েতামােলাকক উত্তৰািধকাৰৰ অেথর্
ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ পৰা িয দশম ভাগ িযেহাৱাই িদেল, তাক েযিতয়া েতামােলােক ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ পৰা
গ্রহণ কিৰবা, েতিতয়া েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উেত্তালনীয় উপহাৰ স্বৰূেপ েসই দশম ভাগেৰা দশম ভাগ উৎসগর্
কিৰবা 27 েতামােলােক েসই উপহাৰ মৰণা মৰা ঠাইৰ শসয্ আৰু কুণ্ড পূৰ কৰা দ্রাক্ষাৰস েযন বুিল েতামােলাকৰ পেক্ষ
গিণত হ’ব

28 েতামােলােক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ পৰা িয দশম ভাগ গ্রহণ কিৰবা, তাৰ পৰা েতামােলােকও এইদেৰ িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ উেত্তালনীয় উপহাৰ উৎসগর্ কিৰবা; তাৰ পৰা িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদয়া েসই উেত্তালনীয় উপহাৰ েতামােলােক
হােৰাণ পুেৰািহতক িদবা 29 িযেহাৱাই পাব লগা এই সকেলা উেত্তালনীয় উপহাৰ েতামােলােক েলাৱা দানৰ পৰাই উৎসগর্
কিৰবা, অথর্াৎ তাৰ সকেলা উত্তম ভাগৰ পৰা পিবত্রীকৃত ভাগ উৎসগর্ কিৰবা’

30 এই েহতুেক তুিম েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘েতামােলােক েযিতয়া তাৰ পৰা উত্তম ভাগ উেত্তালনীয় উপহাৰ স্বৰূেপ
উৎসগর্ কিৰবা, েতিতয়া েসেয় েলবীয়াসকলৰ পেক্ষ মৰণা মৰা ঠাইত মৰা শসয্ আৰু কুণ্ডৰ পৰা উিলওৱা দ্রাক্ষাৰস েযন
গিণত হ’ব 31 েতামােলােক আৰু েতামােলাকৰ পিৰয়ালসকেল িয েকােনা ঠাইত তাক েভাজন কিৰব পািৰবা, িকয়েনা
েসেয় সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত কৰা েতামােলাকৰ কাযর্ৰ কাৰেণ েতামােলাকৰ েবচ স্বৰূপ হ’ব 32আৰু তাৰ পৰা তাৰ উত্তম
ভাগ উেত্তালনীয় উপহাৰস্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰেল, তাৰ কাৰেণ পাপৰ ভাৰ নববা, আৰু িনজৰ মৃতুয্ নহবৈল েসই িবষেয়
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ পিবত্র বস্তু অপিবত্র নকিৰবা’ ”

19 অধয্ায়
অশুিচতা-নাশক জলৰ িবিধ

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল, 2 “িযেহাৱাই আজ্ঞা িদয়া বয্ৱস্থাৰ িবিধ এই: ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকলক, িনখঁুত, িনঘূর্ণী আৰু যুৱিল েনােলাৱা ৰাঙলী েচঁউিৰ গৰু এজনী েতামাৰ গুিৰৈল আিনবৈল আজ্ঞা িদয়া 3 পাছত
েতামােলােক তাইক ইিলয়াজৰ পুেৰািহতক িদবা; আৰু েতওঁ তাইক ছাউিনৰ বািহৰৈল িনব, আৰু েতওঁৰ সাক্ষােত েকােনা
এজন েলােক তাইক বধ কিৰব 4 েতিতয়া ইিলয়াজৰ পুেৰািহেত িনজ আঙুিলেৰ তাৰ িকছু েতজ ৈল, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ
আগৈল সাত বাৰ ছিটয়াব; 5 েতওঁৰ সাক্ষােত েসই গৰুজনীক আন এজন পুেৰািহেত দগ্ধ কিৰব; তাইৰ েগাবেৰ ৈসেত
তাইৰ ছাল, মঙহ, েতজ দগ্ধ কিৰব 6 েসই পুেৰািহেত এেডাখৰ এৰচ কাঠ, এেকাচা এেচাব বন আৰু অলপ ৰঙা েনাম
ৈল, গৰুজনীক েপাৰা জুইৰ মাজত েপলাই িদব

7তাৰ পাছত পুেৰািহতজেন িনজ কােপাৰ আৰু গা ধুব তাৰ পাছত েতওঁ ছাউিনত েসামাব পািৰব; িকন্তু পুেৰািহতজেন
সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 8 আৰু িযজেন গৰুজনীক পুিৰব, েতওঁ পানীত িনজ কােপাৰ আৰু গা ধুব আৰু
সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব

9 পাছত েকােনা এজন শুিচ েলােক েসই গৰুজনীৰ ছঁাই েগাটাই, ছাউিনৰ বািহৰত েকােনা পিৰস্কাৰ ঠাইত ৰািখব
তাক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মণ্ডলীৰ কাৰেণ অশুিচতা নাশক জলৰ কাৰেণ ৰখা যাব িকয়েনা েসই বিল পাপাথর্ক
বিল স্ৱৰুেপ দান কৰা ৈহিছল 10 আৰু িয জন েলােক গৰুজনীৰ ছঁাই েগাটাব, েতেৱঁা িনজৰ কােপাৰ ধুব, আৰু
সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব এেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা িবেদশীসকলেৰা
পালন কিৰবলগা িচৰস্থায়ী িবিধ

11 িয েকােনা েলােক েযিতয়া মৰা মানুহৰ শৱ চুব, েতওঁ সাত িদন অশুিচ ৈহ থািকব 12 েতওঁ তৃতীয় িদনা আৰু
সপ্তমিদনা িনজেক শুিচ কিৰব, তাৰ পাছত শুিচ হ’ব িকন্তু েতওঁ যিদ তৃতীয় িদনা আৰু সপ্তম িদনা িনজেক শুিচ
নকেৰ, েতেন্ত েতওঁ শুিচ নহ’ব 13 িয েকােনােৱ মৰা মানুহৰ শৱ চুই িনজেক শুিচ নকিৰব, েতওঁ িযেহাৱাৰ আবাস
অশুিচ কিৰব; েসই েলাকজনক ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব, িকয়েনা েতওঁৰ ওপৰত অশুিচতা নাশক জল
নছিটওৱাত েতওঁ অশুিচ হ’ল আৰু েতওঁৰ অশুিচতা েতওঁৰ লগেত থািকব

14 েযিতয়া েকােনা এজন েলাকৰ তমু্বৰ িভতৰত মৃতুয্ হ’ব েতিতয়া এেন িনয়ম হ’ব- েসই তমু্বৰ িভতৰত েসােমাৱা
সকেলা েলাক আৰু তমু্বৰ িভতৰত থকা সকেলা মানুহ সাত িদন অশুিচ ৈহ থািকব 15 আৰু ৰছীেৰ বন্ধা ঢাকিন নথকা
সকেলা মুকিল পাত্র অশুিচ হ’ব 16 আৰু িয েকােনা েলােক মুকিল ঠাইত তেৰাৱালত হত েহাৱা বা এেনই মৰা েলাকৰ
শৱ, নাইবা নৰা মানুহৰ হাড়, বা ৈমদাম চুব- েতওঁ সাত িদন অশুিচ ৈহ থািকব

17 আৰু েসই অশুিচ মানুহৰ কাৰেণ পাপাথর্ক বিলৰ েসই েপাৰা ছঁাইৰ িকছু পাত্রত ৰািখ, তাৰ ওপৰত ভুমুকৰ পানী
িদয়া যাব 18 আৰু েকােনা শুিচ েলাক এজেন এেকাচা এেচাব বন ৈল, েসই পানীত জুবুৰীয়াই, েসই তমু্বৰ ওপৰত,
আৰু তাত থকা সকেলা বস্তুৰ আৰু আটাই প্রাণীৰ ওপৰত আৰু হাড়, বা হত েহাৱা বা এেনই মৰা েলাকৰ শৱ, নাইবা
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মাদাম স্পশর্ কৰা েসই মানুহজনৰ ওপৰেতা তাক ছিটয়াব 19 েসই শুিচ েলাকজেন তৃতীয় িদনা আৰু সপ্তম িদনা েসই
অশুিচ েলাকজনৰ ওপৰত েসই জল ছিটয়াব পাছত সপ্তম িদনা েসই অশুিচ েলাকজেন িনজেক শুিচ কিৰব; েতওঁ
িনজৰ কােপাৰ ধুব আৰু পানীত গা ধুব পাছত সিন্ধয়া সময়ত েতওঁ শুিচ হ’ব

20 িকন্তু িয জন েলােক অশুিচ ৈহেয়া িনজেক শুিচ নকিৰব, েসই েলাকজনক সমাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব, িকয়েনা
েতওঁ িযেহাৱাৰ পিবত্র স্থান অশুিচ কিৰেল; েতওঁৰ ওপৰত অশুিচতা-নাশক জল ছিটওৱা নহ’ল; আৰু েতওঁ অশুিচ ৈহ
থািকল 21 এেয় েতওঁেলােক পালন কিৰব লগীয়া িচৰস্থায়ী িবিধ হ’ব আৰু িয জেন অশুিচতা-নাশক জল ছিটয়াব,
েতওঁ িনজৰ কােপাৰ ধুব; আৰু িয জেন েসই অশুিচতা-নাশক জল চুব েতেৱঁা সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব 22আৰু
েসই অশুিচ েলােক িয িকছু চুব, েসেয় অশুিচ হ’ব; আৰু িয েলােক তাক চুব, েতেৱঁা সন্ধয্াৈলেক অশুিচ ৈহ থািকব ”

20 অধয্ায়
িমিৰয়মৰ মৃতুয্ িশলৰ পৰা পানী উিলওৱা ইেদামৰ মােজিদ যাব িনিদয়া হােৰাণৰ মৃতুয্

1 পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েগােটই মণ্ডলীেয় প্রথম মাহত িছন অৰণয্ পােল েতওঁেলােক কােদচত থািকল,
েসই ঠাইেত িমিৰয়মৰ মৃতুয্ হ’ল আৰু তােত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল

2 েসই ঠাইত মণ্ডলীৰ কাৰেণ পানী নথকাত, েলাকসকেল েমািচ আৰু হােৰাণৰ অিহেত েগাট খােল 3 েতওঁেলােক
েমািচেৰ ৈসেত িববাদ কিৰ ক’েল, “িযেহাৱাৰ আগত আমাৰ ভাইসকলৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ সময়ত আমােৰা মৃতুয্ েহাৱা েহেতন
েকেন ভাল আিছল!

4 আিম আৰু আমাৰ পশুেবাৰ মিৰবৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ সমাজক েকেলই েতামােলােক এই মৰুভূিমৈল আিনলা?
5 এই কুিচ্ছত ঠাইৈল আিনবৰ বােব আমাক েকেলই িমচৰৰ পৰা উিলয়াই আিনলা? এেয় শসয্ বা িডমৰু, বা দ্রাক্ষা, বা
ডািলমৰ ঠাই নহয় আৰু খাবৈলেকা পানী নাই ”

6পাছত েমািচ আৰু হােৰােণ সমাজৰ আগৰ পৰা সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখৈল ৈগ উবুিৰ ৈহ পিৰল তােত িযেহাৱাৰ
প্রতাপ েতওঁেলাকৰ আগত প্রকািশত হ’ল

7 আৰু িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 8 “তুিম লাখুিটডাল েলাৱা, আৰু তুিম আৰু েতামাৰ ককায় হােৰােণ সমাজক
েগাটাই েলাৱা িশলেটােৱ পানী উিলয়াই ৈব যাবৰ বােব, েতামােলােক েতওঁেলাকৰ চকুৰ আগেতই িশলেটাক আজ্ঞা
কৰা এইদেৰ তুিম েতওঁেলাকৰ বােব িশলেটাৰ পৰা পানী উিলয়াই সমাজক আৰু েতওঁেলাকৰ পশুেবাৰেকা খুৱাবা ”
9 েতিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁৰ আগত পৰা লাখুিট ল’েল

10তাৰ পাছত েমািচ ও হােৰােণ িশলেটাৰ আগত সমাজক েগাটাই ল’েল, েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েহ িবেদ্রাহীহঁত,
শুন তহঁতৰ কাৰেণ আিম এই িশলৰ পৰা পানী উিলয়াম েন?” 11 এই বুিল েমািচেয় হাত দািঙ, েসই লাখুিটেৰ িশলেটাত
দুবাৰ েকাব মািৰেল; েতিতয়া অিধক পানী ওলাল আৰু সমােজ আৰু েতওঁেলাকৰ পশুেবােৰও পানী খােল

12 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক ক’েল, “েতামােলােক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আগত েমাক পিবত্র
কিৰবৈল েমাত দৃঢ়ৰূেপ িবশ্বাস নকিৰলা; এই েহতুেক মই এই সমাজক িদয়া েদশত েতামােলােক েতওঁেলাকক নুসুমুৱাবা
13 েসই ঠাইৰ নাম িমৰীবা [িববাদ] ৰািখেল; িকয়েনা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িযেহাৱােৰ ৈসেত িববাদ কিৰেল; আৰু
েতওঁ েতওঁেলাকৰ মাজত পিবত্র হ’ল

14 পাছত েমািচেয় কােদচৰ পৰা ইেদামৰ ৰজাৰ গুিৰৈল দূত পঠাই ক’েল, েতামাৰ ভােয়ৰা ইস্রােয়লৰ এই কথা ৈকেছ:
“আমাৈল িয সকেলা দুখ ঘিটল, তাক তুিম জািন আছা 15আমাৰ পূবর্পুৰুষসকল িমচৰৈল নািম ৈগিছল, েসই িমচৰেত
আিম অেনক িদন বাস কিৰ আিছেলঁা আৰু িমচৰীসকেল আমাৈল আৰু আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলৈল কু-বয্ৱহাৰ কিৰেল
16 েতিতয়া আিম িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কেৰঁােত, েতওঁ আমাৰ বাকয্ৈল কাণ িদেল, েতওঁ দূত পঠাই িমচৰৰ পৰা
আমাক উিলয়াই আিনেল আৰু এিতয়া েচাৱা, আিম েতামাৰ েদশৰ সীমাত থকা কােদচ নগৰত আেছঁা

17 িবনয় কেৰঁা, েতামাৰ েদশৰ মােজিদ আমাক যাবৈল িদয়া আিম শসয্ েক্ষত্র বা দ্রাক্ষা-েক্ষেত্রিদ নাযাওঁ আৰু
নাদৰ পানীও পান নকেৰঁা, েকৱল ৰাজবােটিদ যাম েতিতয়াৈলেক েতামাৰ েদশৰ সীমা পাৰ নেহাৱাৈলেক, েসঁাহােত িক
বাওঁহােত নুঘূিৰম ”

18 তােত ইেদামৰ ৰজাই েতওঁক উত্তৰ িদ ক’েল, “তুিম েমাৰ েদশৰ মােজিদ যাব েনাৱাৰা; গ’েল মই তেৰাৱাল ৈল
েতামাৰ িবৰুেদ্ধ ওলাম ” 19 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল েতওঁক ক’েল, “আিম েকৱল ৰাজবােটিদ যাম, যিদ
মই আৰু মাৰ পশুেবােৰ েতামাৰ পানী খায়, েতেন্ত মই তাৰ মূলয্ িদম; েমাক আন এেকােক নালােগ, েকৱল েমাক
েখাজকািঢ় যাব িদয়া ”
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20 িকন্তু েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “তুিম ইয়াৰ মােজেৰ যাবৈল েনাৱিৰবা ” পাছত ইেদামৰ ৰজাই অেনক ৈসনয্ক
লগত ৈল বাহুবল েদখুৱাই েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ ওলাল 21 এইদেৰ ইেদামৰ ৰজাই ইস্রােয়লক িনজ অঞ্চলৰ মােজিদ যাবৈল
অনুমিত িদবৈল অমািন্ত হ’ল েসইবােবই ইস্রােয়ল েতওঁৰ পৰা ঘুিৰ আন বােটিদ গ’ল

22 তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েগােটই সমােজ কােদচৰ পৰা যাত্রা কিৰ েহাৰ পব্বর্ত পােলৈগ 23 েতিতয়া
ইেদাম েদশৰ সীমাৰ ওপৰত থকা েহাৰ পব্বর্তত িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক কথা ক’েল, 24 “হােৰাণক িনজ
েলাকসকলৰ লগৈল িনয়া হ’ব; িকয়েনা মই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িদয়া েদশত েতওঁ েসামাব েনাৱািৰব কাৰণ
িমৰীবা জলৰ ওচৰত েতামােলাক দুেয়াই েমাৰ বাকয্ৰ িবৰুেদ্ধ আচৰণ কিৰলা

25 তুিম হােৰাণক আৰু েতওঁৰ পুত্র ইিলয়াজৰক েহাৰ পব্বর্তৈল ৈল েযাৱা 26আৰু হােৰাণৰ বস্ত্র েসােলাকাই েতওঁৰ
পুত্র ইিলয়াজৰক িপেন্ধাৱা হােৰাণক িনজ েলাকসকলৰ লগত িনয়া হ’ব, আৰু েতওঁ েসই ঠাইেত মিৰব ”

27 েতিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ কিৰেল েতওঁেলােক েগােটই সমাজৰ আগেত েহাৰ পব্বর্তৈল উিঠ
গ’ল 28আৰু েমািচেয় হােৰাণৰ বস্ত্র েসােলাকাই েতওঁৰ পুত্র ইিলয়াজৰক িপন্ধােল আৰু হােৰাণ েসই পব্বর্তৰ িটঙত
থকা ঠাইেত মিৰল পােছ েমািচ আৰু ইিলয়াজৰ পব্বর্তৰ পৰা নািম আিহল 29 েযিতয়া েগােটই সমােজ হােৰাণৰ মৃতুয্
েহাৱা েদিখেল, েতিতয়া ইস্রােয়লৰ েগােটই বংশই হােৰাণৰ কাৰেণ িত্রশ িদনৈলেক ক্রন্দন কিৰেল

21 অধয্ায়
েলাকসকলক সােপ দংশা চীেহান আৰু ওগক পৰাজয় কৰা

1 পাছত দিক্ষণ অঞ্চলত থকা অৰাদৰ কনানীয়া ৰজাই অথাৰীমৰ বােটিদ ইস্রােয়ল আিহেছ বুিল শুিন, েতওঁেলাকৰ
িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ েতওঁেলাকেৰ িকছুমান েলাকক বন্দী কিৰ িন ৰািখেল 2 েতিতয়া ইস্রােয়েল িযেহাৱাৰ আগত প্রিতজ্ঞা
কিৰ ক’েল, “আপুিন যিদ এই েলাকসকলক আমাৰ হাতত সমপর্ণ কেৰ, েতেন্ত আিম েতওঁেলাকৰ নগৰেবাৰ িনঃেশেষ
িবনষ্ট কিৰম ” 3 েতিতয়া িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ বাকয্ৈল কাণ িদেল, েসই কনানীয়াসকলক সমপর্ণ কিৰেল েতিতয়া
েলাকসকেল েতওঁেলাকক আৰু েতওঁেলাকৰ নগৰেবাৰ িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰেল েসই ঠাইৰ নাম হমর্া ৰখা হ’ল

4 পাছত েতওঁেলােক ইেদাম েদশ ঘূিৰবৰ অেথর্, চূফ সাগৰৰ বােটিদ েহাৰ পব্বর্তৰ পৰা যাত্রা কিৰেল আৰু বাটৰ
কাৰেণ েলাকসকলৰ মন অিতশয় অৈধযর্ হ’ল 5 আৰু েলাকসকেল ঈশ্বৰ ও েমািচৰ িবৰুেদ্ধ ক’বৈল ধিৰেল: েবােল,
“মৰুভূিমত মিৰবৈল েতামােলােক িমচৰৰ পৰা আমাক েকেলই উিলয়াই আিনলা?” িকয়েনা আহােৰা নাই পানীও নাই
আৰু আমাৰ মেন এই সামানয্ আহাৰ িঘণ কিৰেছ

6 েতিতয়া িযেহাৱাই েলাকসকলৰ মাজৈল িবষাক্ত সাপ পিঠয়ােল আৰু েসইেবােৰ দংিশবৈল ধৰাত ইস্রােয়লৰ মাজত
অেনক েলাক মিৰল 7 েলাকসকেল েমািচৰ গুিৰৈল আিহ ক’েল, “আিম গুপ্ত পাপ কিৰেলঁা, কাৰণ আিম িযেহাৱা
আৰু েতামাৰ িবৰুেদ্ধ কথা কেলঁা আমাৰ ওচৰৰ পৰা িযেহাৱাই সাপেবাৰ দূৰ কিৰবৰ বােব, তুিম েতওঁৰ আগত প্রাথর্না
কৰা ” েতিতয়া েমািচেয় েলাকসকলৰ বােব প্রাথর্না কিৰেল

8 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম এটা িবষাক্ত সাপ সািজ এডাল খুিটৰ ওপৰত িনচানস্বৰূেপ তুিল ৰািখবা েতিতয়া
সােপ দংশা িযেকােনা েলােক যিদ তাৈল চায়, েসইজন জীৱ ” 9 েতিতয়া েমািচেয় িপতলৰ এটা সাপ বনাই িনচানস্বৰূেপ
এডাল খুিটত তুিল ৰািখেল েযিতয়া সােপ েকােনা মানুহক দংিশেল, েতিতয়া েতওঁ েসই িপতলৰ সাপৈল দৃষ্টি কিৰ
জীেল

10 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল যাত্রা কিৰ এেবাতত ছাউিন পািতেল 11 আৰু এেবাতৰ পৰা যাত্রা কিৰ সূযর্
ওেলাৱা িদেশ েমাৱাবৰ সনু্মেখ থকা মৰুভূিমৰ ইেয়-অবাৰীমত ছাউিন পািতেল

12 তাৰ পৰা যাত্রা কিৰ েজৰদ উপতয্কাত ছাউিন পািতেল 13 আৰু তাৰ পৰা যাত্রা কিৰ ইেমাৰীয়াসকলৰ সীমাৰ
পৰা ওেলাৱা, মৰুভূিমত থকা অেণর্ানৰ অনয্ পােৰ ছাউিন পািতেল, িকয়েনা েমাৱাবৰ আৰু ইেমাৰীয়াসকলৰ মাজত থকা
অেণর্ান েমাৱাবৰ সীমা আিছল

14 এই েহতুেক িযেহাৱাৰ যুদ্ধ-পুস্তকত েকাৱা ৈহেছ, েবােল,
“চুফাত বােহবক,
অেণর্ানৰ উপতয্কােবাৰক,
15 আৰু আৰ নােমেৰ েলাকালয়ৈল
মুখ কৰা আৰু েমাৱাবৰ সীমাত লগা
চাৱলীয়া উপতয্কােবাৰ েতওঁ জয় কিৰেল
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16 তাৰ পৰা েতওঁেলােক েবৰৈল, অথর্াৎ িয নাদৰ িবষেয় িযেহাৱাই েমািচক ৈকিছল, তুিম েলাকসকলক েগােটাৱা,
মই েতওঁেলাকক পানী িদম েসই নাদৈল যাত্রা কিৰেল ”

17 েসই কালত ইস্রােয়েল এই গীত গান কিৰেল:
“েহ নাদ উঠিল উঠা; েতামােলােক ইয়াৰ উেদ্দেশয্ গান েগাৱা
18 এেয় অধয্ক্ষ সকেল খনা নাদ,
েলাকসকলৰ প্রধানসকেল ৰাজ-দেণ্ডেৰ
আৰু িনজ িনজ লাখুিটেৰ ইয়াক খনন কিৰেল ”
পাছত েতওঁেলােক অৰণয্ৰ পৰা মত্তানাৈল

19 মত্তানাৰ পৰা নহলীেয়লৈল, নহলীেয়লৰ পৰা বােমাতৈল, 20 আৰু বােমাতৰ পৰা উপতয্কাইিদ েমাৱাবৰ েদশৈল
েসেয় িযচীেমানৰ ফালৈল মুখ কিৰ থকা িপচগা পব্বর্তৰ িটঙৈল গ’ল

21 পাছত ইস্রােয়েল ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা চীেহানৰ গুিৰৈল দূতৰ দ্বাৰাই এই কথা ৈক পিঠয়ােল েবােল, 22 “তুিম
িনজ েদশৰ মােজিদ েমাক যাবৈল িদয়া; আিম শসয্েক্ষত্রত বা দ্রাক্ষা-েক্ষত্রত েনােসামাও আৰু নাদৰ পানীও নাখাওঁ
েতামাৰ সীমা পাৰ নহওঁমােন ৰাজবােট ৈগ থািকম ” 23 তথািপ চীেহানৰ ৰজাই িনজ অঞ্চলৰ মােজিদ ইস্রােয়লক যাবৈল
িনিদেল িকন্তু চীেহােন িনজৰ সকেলা প্রজাক েগাটাই ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ মৰুভূিমৈল ওলাল আৰু যহচৈল ৈগ ইস্রােয়েল
ৈসেত যুদ্ধ কিৰেল

24 ইস্রােয়েল তেৰাৱালৰ ধাৰত েতওঁক আঘাত কিৰ, অেণর্ানৰ পৰা যেব্বাকৈলেক অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ সীমাৈলেক
েতওঁৰ েদশ অিধকাৰ কিৰেল; কাৰণ অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ সীমা গেড়েৰ দৃঢ় আিছল 25 এইদেৰ ইস্রােয়েল
েসই সকেলা নগৰ হাত কিৰ লেল; আৰু ইস্রােয়েল ইেমাৰীয়াসকলৰ আটাই নগৰত, িহচেবানত আৰু তাৰ সকেলা
উপতয্কােবাৰত বাস কিৰবৈল ধিৰেল 26 িকয়েনা িহচেবান ইেমাৰীয়াহঁতৰ ৰজা চীেহানৰ নগৰ আিছল; েসই চীেহােন
েমাৱাবৰ আগৰ ৰজাৰ অিহেত যুদ্ধ কিৰ েতওঁৰ হাতৰ পৰা অেণর্ানৈলেক েতওঁৰ আটাই েদশ ৈলিছল

27 এই কাৰেণ কিব সকেল কয়,
“েতামােলাক িহচেবানৈল আহা,
চীেহানৰ নগৰ সজা আৰু দৃঢ় কৰা হওঁক
28 িকয়েনা িহচেবানৰ পৰা অিগ্ন-িশখা ওলাই,
চীেহানৰ পৰা িশখাই,
েমাৱাবৰ আৰ লগৰ গ্রাস কিৰেল,
আৰু অেণর্ানৰ ওখ ঠাইেবাৰৰ প্রভুসকলক গ্রাস কিৰেল
29 েহ েমাৱাব!, েতামাৰ সন্তাপ হ’ল,
আৰু েহ কেমাচৰ প্রজা, তুিম িবনষ্ট থ’েলা;
িস িনজৰ পুেতকসকলক পলাবৈল,
আৰু িনজৰ জীেয়কসকলক বন্দী অৱস্থাত পিৰবৈল এিৰ িদেল,
ইেমাৰীয়াসকলক ৰজা চীেহানৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেল
30 আৰু আিম েতওঁেলাকৈল বাণ মািৰেলঁা; দীেবানৈলেক িহচেবান িবনষ্ট হ’ল
েমদবাৈল িবসৃ্তত
েনাফহৈলেক আিম সকেলােক ধ্বংস কিৰেলঁা ”

31 এইদেৰ ইস্রােয়েল ইেমাৰীয়াসকলৰ েদশত বাস কিৰবৈল ধিৰেল 32 েমািচেয় যােজৰক গুপুেত চাবৈল মানুহ
পঠােল তাৰ পাছত েলাকসকেল তাৰ সকেলা উপনগৰ হাত কিৰ ৈল, তাত থকা ইেমাৰীয়াসকলক দূৰ কিৰেল

33 েতিতয়া েতওঁেলাক ঘূিৰ বাচানৰ বােটিদ উিঠ গ’ল েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ ইেদ্রয়ীত যুদ্ধ কিৰবৈল বাচানৰ ৰজা ওগ
আৰু েতওঁৰ সকেলা প্রজাসকল ওলাল 34 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “তুিম েতওঁৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা মই
েতওঁক, েতওঁৰ আটাই প্রজাক আৰু েতওঁৰ েদশেকা েতামাৰ হাতত েশাধাই িদেলঁা তুিম িহচেবানত থকা ইেমাৰীয়া ৰজা
চীেহানৈল েযেন কিৰলা, েতওঁৈলেকা েতেন কিৰবা ” 35 গিতেক েতওঁেলাকৰ েতওঁৰ েকােনা েশষ নথকাৈক, েতওঁক,
েতওঁৰ পুেতকসকলক আৰু েতওঁৰ আটাই প্রজাক মািৰ, েতওঁৰ েদশ অিধকাৰ কিৰ ল’েল

22 অধয্ায়
পােছ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল যাত্রা কিৰ, িযৰীেহাৰ সনু্মখত থকা যদ্দর্ নৰ পূব পাৰত েমাৱাবৰ সমথলত ছাউিন

পািতেল বালাক আৰু িবিলয়মৰ িবৱৰণ
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1 যদ্দর্ ন নদীৰ পৰা আনফােল িযৰীেহাৰ ওচৰত থকা েমাৱাবৰ সমথলত ছাউিন নপতাৈলেক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল
যাত্রা কিৰ আিছল

2 েতিতয়া আটাই ইস্রােয়েল ইেমাৰীয়াসকলৈল কৰা আটাইেক িচেপ্পাৰৰ পুত্র বালােক েদিখ আিছল 3 আৰু েমাৱােব
েলাকসকলৰ কাৰেণ অিতশয় ভয়ত আিছল, িকয়েনা েতওঁেলাক অিধক আিছল; আৰু েমাৱাব ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ
কাৰেণ অিতশয় বয্াকুল হ’ল 4 েমাৱাবৰ ৰজাই িমিদয়নৰ বৃদ্ধ েলাক সকলক ক’েল, “গৰুেৱ পথাৰৰ েকামল ঘঁাহ
েচেলকািদ, এই েলাক সকেল আমাৰ চািৰওঁফােল থকা সকেলােক খাই েশষ কিৰব ” েসই কালত িচেপ্পাৰৰ পুত্র বালাক
েমাৱাবৰ ৰজা আিছল

5 েতওঁ িবেয়াৰৰ পুত্র িবিলয়মক মািতবৈল, েতওঁৰ স্ব-জাতীয় েলাকসকলৰ েদশৈল ফৰাৎ নদীৰ পাৰত থকা পেথাৰ
নগৰৈল দূত পঠাই েতওঁক ক’েল, “েচাৱা, িমচৰৰ পৰা এক জািত ওলাই আিহেছ েচাৱা, েতওঁেলােক পৃিথৱীখন ঢকাৰ
দেৰ ঢািক এই মূহূত্তর্ ত আমাৰ সনূ্মখেত আেছ 6 মই িনেবদন কেৰঁা, আপুিন আিহ েমাৰ কাৰেণ েসই জািতক শাও
িদয়ক, িকয়েনা েতওঁেলাক েমাতৈক অিত বলৱন্ত িকজািন েতওঁেলাকক জয় কিৰ েদশৰ পৰা েখিদবৈল েমাৰ সাধয্
হ’ব িকয়েনা মই জােনা, আপুিন িযজনক আশীব্বর্াদ কেৰ, েতওঁ আশীব্বর্াদ পায়, আৰু িযজনক শাও িদেয়, েতওঁ শাও
পায় ”

7পােছ েমাৱাবৰ বৃদ্ধসকেল আৰু িমিদয়নৰ বৃদ্ধসকেল মঙ্গল েচাৱাৰ েবচ হাতত ৈল প্রস্থান কিৰেল আৰু েতওঁেলােক
িবিলয়মৰ ওচৰ পাই বালাকৰ কথােবাৰ েতওঁক ক’েল 8 তােত েতওঁ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেল, “েতামােলাক আিজ
ৰািত এই ঠাইেত থাকা িযেহাৱাই েমাক িযহেক ক’ব, েসই দেৰই মই েতামােলাকক উত্তৰ িদম ” গিতেক েমাৱাবৰ
অধয্ক্ষসকল িবিলয়মৰ লগেত েসই ৰািতেটা থািকল

9 ঈশ্বেৰ িবিলয়মৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ লগত থকা এই েলাকসকল েকান?” 10 িবিলয়েম ঈশ্বৰক
উত্তৰ িদ ক’েল, “েমাৱাবৰ ৰজা িচেপ্পাৰৰ পুত্র বালােক েমাৰ ওচৰৈল েতওঁেলাকক ৈক পিঠয়াইেছ েতওঁ ৈকেছ,
11 ‘েচাৱা, িমচৰৰ পৰা ওলাই অহা জািতেয় পৃিথৱী ঢকা িদ েমাৰ ঠাই ঢািক ধিৰেছ এিতয়া তুিম আিহ েমাৰ কাৰেণ
েতওঁেলাকক শাও িদয়া িকজািন মই যুদ্ধ কিৰ েতওঁেলাকক েখিদব পািৰম’ ”

12 েতিতয়া ঈশ্বেৰ িবিলয়মক ক’েল, “তুিম েতওঁেলাকৰ লগত নাযাবা তুিম েসই জািতক শাও িনিদবা; িকয়েনা
েতওঁেলাকআশীব্বর্াদ েপাৱা েলাক ” 13পাছত িবিলয়েম ৰািতপুৱােত উিঠ বালাকৰ অধয্ক্ষসকলক ক’েল, “েতামােলােক
িনজ েদশৈল গুিচ েযাৱা; িকয়েনা িযেহাৱাই েতামােলাকৰ লগত েমাক যাবৈল অনুমিত িনিদেল ” 14 তােত েমাৱাবৰ
অধয্ক্ষসকেল উিঠ বালাকৰ গুিৰৈল আিহল েতওঁেলােক ক’েল, “আমাৰ লগত আিহবৈল িবিলয়ম অসন্মত হ’ল ”

15 বালােক েতওঁেলাকতৈক অথর্াৎ প্রথম দলিটতৈক অিধক আৰু অিতশয় সম্ভ্রান্ত আন অধয্ক্ষসকলক পিঠয়ােল
16 েতওঁেলােক িবিলয়মৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁক ক’েল, “িচেপ্পাৰৰ পুত্র বালােক এই কথা ৈকেছ, ‘মই িনেবদন কেৰঁা, েমাৰ
ওচৰৈল আিহবৈল আেপানাক এেকােৱ বাধা িনিদয়ক 17 িকয়েনা মই আেপানাক অিতশয়ৰূেপ সন্মািনত কিৰম আৰু
িয িয আজ্ঞা িদব, তােক কিৰম; এই েহতুেক িবনয় কেৰঁা আপুিন আিহ েমাৰ কাৰেণ এই জািতক শাও িদয়ক’ ”

18 েতিতয়া িবিলয়েম বালাকৰ দাসেবাৰক উত্তৰ িদেল, “যিদও বালােক ৰূপ আৰু েসােণেৰ পূৰ েহাৱা িনজৰ
ৰাজপ্রাসােদা েমাক িদেয়, তথািপ মই কু্ষদ্র িক মহৎ কাযর্ কিৰবৈল িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা উলঙ্ঘন কিৰব েনাৱােৰঁা
19 এিতয়া িনেবদন কেৰঁা, েতামােলােকা এই ঠাইেত আিজ ৰািতেটা থাকা, িযেহাৱাই েমাক আৰু িয ক’ব, তাক মই
জািনম ” 20 পাছত ঈশ্বেৰ ৰািত িবিলয়মৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক ক’েল, “িযেহতু েসই েলাকসকেল েতামাক মািতবৈল
আিহেছ, তুিম উিঠ েতওঁেলাকৰ লগত েযাৱা; িকন্তু মই েতামাক িযহেক ক’ম, তােকেহ তুিম কিৰবা ”

21 িবিলয়েম ৰািতপুৱােত উিঠ িনজৰ গাধ সজাই তাত উিঠ েমাৱাবৰ অধয্ক্ষসকলৰ লগত প্রস্থান কিৰেল 22 পাছত
েতওঁ েযাৱােত ঈশ্বৰৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল আৰু িযেহাৱাৰ দূত েতওঁৰ িবৰুদ্ধকাৰী ৈহ বাটৰ মাজত িথয় হ’ল েতিতয়া
েতওঁ িনজৰ গাধত উিঠ িনজৰ দুজন দােসেৰ ৈসেত ৈগিছল 23 েতিতয়া েসই গাধজনীেয় েখালা তেৰাৱাল ধৰা িযেহাৱাৰ
দূতক বাটৰ মাজত িথয় ৈহ থকা েদিখেল এই েহতুেক গাধজনীেয় বাট এিৰ পথাৰৰ ফালৈল গ’ল িবিলয়েম গাধজনীক
বাটৈল আিনবৰ কাৰেণ তাইক েকাবােল

24 েতিতয়া িযেহাৱাৰ দূত দুইফােল গড় থকা দ্রাক্ষাবাৰীৰ েঠক বাটত িথয় হ’ল 25 গাধজনীেয় িযেহাৱাৰ দূতক আেকৗ
েদিখ গড়ত গা ঘঁহাই যাওঁেত, িবিলয়মৰ ভিৰ গড়ত ঘঁহা খােল; েতিতয়া েতওঁ আেকৗ তাইক েকাবােল

26 িযেহাৱাৰ দূত আৰু অলপমান আগৈল ৈগ, েসঁাফােল িক বাওঁফােল ঘূিৰবৈল ঠাই েনােহাৱা এেন এক েচপ ঠাইত
িথয় হ’ল 27 েতিতয়া গাধজনীেয় িযেহাৱাৰ দূতক েদিখ িবিলয়েমেৰ ৈসেত আঁঠুকািঢ় পিৰল, িবিলয়াম খঙত জ্বিল উিঠল
আৰু েতওঁ গাধজনীক লাখুিটেৰ েকাবাবৈল ধিৰেল
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28 েতিতয়া িযেহাৱাই গাধক কথা ক’বৈল শিক্ত িদেল গাধজনীেয় িবিলয়মক ক’েল, “মই েতামাক িক কিৰেলঁা েয,
তুিম এই িতিনবাৰ েমাক েকাবালা?” 29 িবিলয়েম গাধজনীক ক’েল, “তই েমাক অমানয্ কিৰছ; েমাৰ হাতত তেৰাৱাল
থকা হ’েল বৰ ভাল আিছল; েসেয় েহাৱা হ’েল মই এিতয়াই েতাক বধ কিৰেলঁােহঁেতন ” 30 গাধজনীেয় িবিলয়মক
ক’েল, “যাৰ ওপৰত তুিম আিজৈলেক েতামাৰ সমস্ত জীৱন উিঠ আিহছা, মই জােনা েসই গাধজনী নহওঁ? মই জােনা
েকিতয়াবা েতামাৈল এেন বয্ৱহাৰ কিৰিছেলঁা?” িবিলয়েম ক’েল, “নাই কৰা ”

31 েতিতয়া িযেহাৱাই িবিলয়মৰ চকু মুকিল কিৰেল, েখালা তেৰাৱাল হাতত েলাৱা িযেহাৱাৰ দূতক বাটৰ মাজত িথয়
ৈহ থকা েতওঁ েদিখেল; েতিতয়াই েতওঁ মূৰ েদঁাৱাই উবুিৰ ৈহ পিৰল 32 েতিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত েতওঁক ক’েল, “তুিম
েসই িতিনবাৰ িনজৰ গাধজনীক িকয় মািৰলা? েচাৱা, মই েতামাৰ িবৰুদ্ধকাৰী ৈহ ওলাইেছঁা, িকয়েনা েমাৰ সাক্ষােত তুিম
অপেথ ৈগছা 33আৰু গাধজনীেয় েমাক েদিখ এই িতিনবাৰ েমাৰ সনু্মখৰ পৰা ঘূিৰিছল তাই েমাৰ সনূ্মখৰ পৰা নুঘূৰা
হ’েল মই িনশ্চেয় েতামাক বধ কিৰেলঁােহঁেতন, িকন্তু তাইক জীয়াই ৰািখেলঁােহঁেতন ”

34 িবিলয়েম িযেহাৱাৰ দূতক ক’েল, “মই পাপ কিৰেলঁা; িকয়েনা আপুিন েয েমাৰ িবৰুেদ্ধ বাটত িথয় ৈহ আেছ, তাক
মই নাজািনেলঁা িকন্তু এিতয়া যিদ ইয়াত আেপানাৰ েবজাৰ ৈহেছ, েতেন্ত মই উলিট যাওঁ ” 35 েতিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত
িবিলয়মক ক’েল, “েসই েলাকসকেলেৰ ৈসেত েযাৱা িকন্তু মই িয কথা েতামাক ক’ম, েকৱল তােকেহ ক’বা ” আৰু
িবিলয়ম বালাকৰ অধয্ক্ষসকেলেৰ ৈসেত গ’ল

36 পােছ িবিলয়ম অহাৰ বাতিৰ শুিন, বালােক েতওঁক আগবঢ়াই িনবৈল েদশৰ সীমাৰ দঁািতত অেণর্ানৰ সীমাত থকা
েমাৱাবৰ নগৰৈল গ’ল 37পাছত বালােক িবিলয়মক ক’েল, “মইআেপানাক মািতবৈল জােনা অিত যেত্নেৰ মানুহ পেঠাৱা
নািছেলা? আপুিন েমাৰ ওচৰৈল িকয় নহাৈক আিছল? আেপানাক সন্মািনত কিৰবৈল মই জােনা িনেচই অসমথর্?”

38 তােত িবিলয়েম বালাকক ক’েল, “এইয়া েচাৱা, মই েতামাৰ ওচৰৈল আিহেছঁা তথািপ এিতয়াও েকােনা কথা
ক’বৈল জােনা েমাৰ ক্ষমতা আেছ? ঈশ্বেৰ েমাৰ মুখত িয বাকয্ িদব, তােকেহ মই ক’ম ” 39 িবিলয়েম বালাকৰ
লগত আিহ িকিৰয়ৎ-হুেচাৎ পােলিহ 40 আৰু বালােক গৰু আৰু েমৰ বিলদান কিৰ, িবিলয়ম আৰু েতওঁৰ লগৰ
অধয্ক্ষসকলৈল মাংস পিঠয়ােল

41 পাছত ৰািতপুৱােত বালােক িবিলয়মক বালৰ পিবত্র ঠাইেবাৰৈল ৈল গ’ল তাৰ পৰা েতওঁ ইশ্রােয়লীয়া সকলৰ
মােথান এফালেহ েদখা পােল

23 অধয্ায়
1 িবিলয়েম বালাকক ক’েল, “তুিম এই ঠাইত েমাৰ কাৰেণ সােতাটা যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কেৰঁাৱা আৰু এই ঠাইেত েমাৰ

বােব সােতাটা ভতৰা আৰু সােতাটা মতা েমৰ আেয়াজন কৰা ” 2 বালােক িবিলয়মৰ কথাৰ দেৰই কিৰেল েতিতয়া
বালাক আৰু িবিলয়েম প্রেতয্কটা যজ্ঞেবদীত এটা এটা ভতৰা আৰু এটা এটা মতা েমৰ উৎসগর্ কিৰেল 3 েতিতয়া
িবিলয়েম বালাকক ক’েল, “তুিম েতামাৰ েহাম বিলৰ ওচৰত িথয় েহাৱা, মই যাওঁ িকজািন িযেহাৱাই েমােৰ ৈসেত
সাক্ষাৎ কিৰব েসেয় হেল েতওঁ েমাক িযহেক েদখুৱাই, তােকই মই েতামাক ক’ম ” পােছ েতওঁ গছ-গছিন নথকা এেন
এখন ওখ ঠাইৈল গ’ল

4 েতিতয়া ঈশ্বেৰ িবিলয়েমেৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰলত, িবিলয়েম েতওঁ ক’েল, “মই সােতাটা যজ্ঞেবদী যুগুত কিৰেলঁা
আৰু প্রেতয্কিট যজ্ঞেবদীত এটা এটা ভতৰা আৰু এটা এটা মতা েমৰ উৎসগর্ কিৰেলঁা ” 5 েতিতয়া িযেহাৱাই িবিলয়মৰ
মুখত এক বাকয্ িদ েতওঁক ক’েল, “তুিম বালাকৰ ওচৰৈল উলিট ৈগ েতওঁক এই কথা েকাৱা ” 6 েতিতয়া িবিলয়ম
বালাকৰ ওচৰৈল উলিট গ’ল, েচাৱা, েসই সময়ত েমাৱাবৰ অধয্ক্ষসকেলেৰ ৈসেত বালাক িনজৰ েহাম বিলৰ ওচৰত
িথয় ৈহ আিছল

7 েতিতয়া িবিলয়েম িনজৰ ভিৱষয্ৎ বাণী পদয্ৰূেপ গাই ক’েল,
“বালােক অৰামৰ পৰা েমাক অনােল,

েমাৱাবৰ ৰজাই পূবফালৰ পব্বর্তৰ পৰা েমাক অনােল
‘আহঁা, েমাৰ কাৰেণ যােকাবক শাও িদয়া,’ েতওঁ ক’েল

আহঁা, ইস্রােয়লক িধক্কাৰ িদয়া ’
8 িকন্তু ঈশ্বেৰ শাও িনিদয়া েলাকক মই েকেনৈক শাও িদম?

আৰু িযেহাৱাই িধক্কাৰ িনিদয়া েলাকক মই েকেনৈক িধক্কাৰ িদম?
9 িকয়েনা মই িশলেবাৰৰ িটঙৰ পৰা েসইজনক েদখা পাইেছঁা;

আৰু পব্বর্তৰ পৰা েসইজনক েদিখেছঁা
েচাৱা, েতওঁেলাক অকেল বাস কৰা েলাক
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জািত সমূহৰ মাজত েতওঁেলাক গিণত নহয়
10 যােকাবৰ ধূিল েকােন েলখ কিৰব পােৰ?

বা ইস্রােয়লৰ চািৰ ভাগৰ এভাগেক েকােন গিণব পােৰ?
ধাির্মকৰ মৃতুয্ৰ িনিচনা েমাৰ মৃতুয্ হওঁক,

আৰু েতওঁৰ েশষ গিতৰ িনিচনা েমাৰ েশষগিত হওঁক ”
11 েতিতয়া বালােক িবিলয়মক ক’েল, “আপুিন েমাৈল এইয়া িক কিৰেল? েমাৰ শত্রুেবাৰক শাও িদবৈল মই আেপানাক
অিনেলঁা; আপুিন িসহঁতক সকেলা ভােৱ আশীব্বর্াদেহ কিৰেল ” 12 েতিতয়া িবিলয়ােম উত্তৰ িদ ক’েল, “িযেহাৱাই েমাৰ
মুখত িয কথা িদব, সাৱধান ৈহ মই তােক নক’ম েন?”

13 পাছত বালােক েতওঁক ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা, আপুিন িয ঠাইৰ পৰা েতওঁেলাকক েদিখবৈল পাব, এেনকুৱা
আন ঠাইৈল েমাৰ লগত আহক আপুিন েতওঁেলাকৰ সকেলােক েদখা েপাৱা নাই, েকৱল এফালেহ েদিখবৈল পাইেছ,
েসই ঠাইৰ পৰা েমাৰ কাৰেণ েতওঁেলাকক শাও িদব ” 14 েতিতয়া বালােক েতওঁক েচাফীম পথাৰৰ মাজৈল িপচগাৰ
িটঙৈল ৈল গ’ল; েসই ঠাইেত েতওঁ সােতাটা যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰেল আৰু প্রেতয্ক যজ্ঞ-েবদীত এটা এটা ভতৰা আৰু
এটা এটা মতা েমৰ উৎসগর্ কিৰেল 15 পাছত েতওঁ বালাকক ক’েল, “তুিম এই ঠাইেত েতামাৰ েহাম-বিলৰ ওচৰত িথয়
ৈহ থাকা; মই হ’েল, েসৗ তাত ঈশ্বৰৰ সাক্ষাৎ কেৰঁাৈগ ”

16 েতিতয়া িযেহাৱাই িবিলয়েমেৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰ, েতওঁৰ মুখত এক বাকয্ িদ েতওঁক ক’েল, “তুিম বালাকৰ
ওচৰৈল উলিট ৈগ েতওঁক এই কথা েকাৱা ” 17 িবিলয়ম েতওঁৰ ওচৰৈল ঘূিৰ আিহল; েসই সময়ত েমাৱাবৰ
অধয্ক্ষসকেলেৰ ৈসেত বালাক িনজৰ েহাম-বিলৰ গুিৰত িথয় ৈহ আিছল েতিতয়া বালােক েতওঁক সুিধেল, িযেহাৱাই
িক ক’েল? 18 িবিলয়েম িনজৰ ভিৱষয্ৎ বাণী পদয্ৰূেপ গাই ক’েল, েতওঁ ক’েল,
“েহ বালাক, উিঠ শুনা,

েহ িচেপ্পাৰৰ পুত্র, েমাৰ কথাৈল কাণ কৰা
19 ঈশ্বৰ মনুষয্ নহয়, েয েতওঁ িমছা কথা ক’ব,

েতওঁ মানুহৰ সন্তােনা নহয়, েয েতওঁ মন ঘূৰাব
েতওঁ ৈক জােনা িসদ্ধ নকিৰব?

েতওঁ বাকয্ ৈক জােনা সাম্ফল নকিৰব?
20 েচাৱা, মই আশীব্বর্াদ কিৰবৈল আজ্ঞা পােলঁা

েতওঁ আশীব্বর্াদ কিৰেল; মই তাৰ অনয্থা কিৰব েনাৱােৰঁা
21 েতওঁ যােকাবত অধমর্ েদখা নাই,

বা ইস্রােয়লৰ মাজত দুষ্টতা েদখা নাই;
িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱা েতওঁৰ লগত থােক,

আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত ৰজাৰ জয়ধ্বিন আেছ
22 ঈশ্বেৰ িমচৰ েদশৰ পৰা েতওঁেলাকক আিনেছ

েতওঁৰ বল েমঠনৰ বলৰ িনিচনা
23 িনশ্চেয় যােকাবৰ মাজত লক্ষণ েচাৱা দস্তুৰ নাই,

ইস্রােয়লৰ মাজত মঙ্গল েচাৱা কাযর্ নাই
এিতয়া যােকাব আৰু ইস্রােয়লৰ িবষেয় েকাৱা যাব,

‘েচাৱা ঈশ্বেৰ েকেন কাযর্ কিৰেল!’
24 েচাৱা, েসই েলাক সমূহ িসংহীৰ দেৰ উিঠেছ,

িসংহৰ দেৰ িনজৰ গা দািঙেছ;
েতওঁ ধৰা পশু নাখায়মােন নুশুব,
আৰু বধ কৰা েলাকৰ েতজ পান নকেৰমােন শয়ন নকিৰব ”

25 েতিতয়া বালােক িবিলয়মক ক’েল, “আপুিন েতওঁেলাকক সমূিল শােৱা িনিদব আৰু সমূিল আশীব্বর্ােদা নকিৰব ”
26 েতিতয়া িবিলয়েম উত্তৰ িদ বালাকক ক’েল, “িযেহাৱাই েমাক িয িয ক’ব, মই তােকই কিৰম, এইবুিল জােনা মই
েতামাক েকাৱা নািছেলা?” 27 তথািপ বালােক িবিলয়মক ক’েল, “িবনয় কিৰ কওঁ, আহক, মই আেপানাক আন ঠাইৈল
ৈল যাওঁ েসই ঠাইেত েমাৰ কাৰেণ আপুিন েতওঁেলাকক শাও িদবৈল িকজািন ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হ’ব পােৰ ”

28 গিতেক বালােক িযচীেমানৰ ফালৈল মুখ কৰা িপেয়াৰৰ িটঙৈল িবিলয়মক ৈল গ’ল 29 িবিলয়েম বালাকক ক’েল,
“এই ঠাইত েমাৰ বােব সােতাটা যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কেৰঁাৱা আৰু ইয়ােতা েমাৰ বােব সােতাটা ভতৰা আৰু সােতাটা মতা
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েমৰ আেয়াজন কৰা ” 30 েতিতয়া বালােক িবিলয়মৰ বাকয্ অনুসােৰ কাযর্ কিৰ, প্রেতয্ক যজ্ঞেবদীেত এটা এটা ভতৰা
আৰু এটা এটা মতা েমৰ উৎসগর্ কিৰেল

24 অধয্ায়
1 েযিতয়া িবিলয়ােম েদিখেল েয ইস্রােয়লক আশীব্বর্াদ কৰাত ঈশ্বৰ তুষ্ট ৈহেছ, ইয়ােক েদিখ িবিলয়েম আগৰ দেৰ

লক্ষণ চাবৰ কাৰেণ নগ’ল বৰং, মৰুভূিমৰ ফালৈলেহ মুখ কিৰেল
2 িবিলয়েম িনজৰ চকু তুিল ৈফদ অনুসােৰ বাস কৰা ইস্রােয়লক ছাউিন পািত থকা েদিখেল আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা েতওঁত

িস্থিত হ’ল 3 েতিতয়া েতওঁ এই ভিৱষয্ৎ বাণী পাই িনজৰ পদয্ৰূেপ গাই গাই ক’েল,
িবেয়াৰৰ পুত্র িবিলয়েম ৈকেছ, যাৰ চকু সমূ্পণর্ েমলা আিছল,

েসই পুৰুেষ ৈকেছ,
4 িয জেন ঈশ্বৰৰ বাকয্ শুেন,

িয জেন সব্বর্শিক্তমানক দশর্ন পায়,
েতওঁ মািটত পিৰ চকু েমিল ৈকেছ

5 েহ যােকাব, েতামাৰ তমু্বেবাৰ েকেন সুন্দৰ!
েহ ইস্রােয়ল, েতামাৰ আবাসেবাৰ েকেন মেনাহৰ!

6 েসইেবাৰ উপতয্কাৰ িনিচনা িবসৃ্তত,
আৰু নদীৰ পাৰত থকা বাৰীেবাৰৰ সদৃশ,
িযেহাৱাই েৰাৱা অগৰু গছৰ িনিচনা,
আৰু পানীৰ ওচৰত থকা এৰচ গছৰ তুলয্

7 েতওঁৰ কলহৰ পৰা পানী উথািল খাই পিৰেছ;
েতওঁৰ গুিট অেনক পানীৰ কাষত িঁসচা হ’ব,

েতওঁৰ ৰজা অগাগতৈকেয়া ওখ হ’ব,
েতওঁৰ ৰাজয্ৰ উন্নিত হ’ব

8 ঈশ্বেৰ িমচৰৰ পৰা েতওঁক উিলয়াই আিনেছ;
েতওঁৰ বল েমঠনৰ বলৰ িনিচনা

েতওঁ িনজৰ িবৰুদ্ধী জািতেবাৰক গ্রাস কিৰব,
আৰু েতওঁেলাকৰ হাড় গুিড় কিৰব,
আৰু িনজৰ বাণৰ দ্বাৰাই িসহঁতক সৰকাই েপলাব

9 েতওঁ িসংহৰ দেৰ পিৰ শুেল,
িসংহীৰ দেৰ শয়ন কিৰেল; েকােন েতওঁক জগাব?

েতামাক আশীব্বর্াদ িদওঁতা প্রিতজন আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত হওঁক,
আৰু েতামাক শাও িদওঁতা প্রিতজন অিভশপ্ত হওঁক

10 েতিতয়া িবিলয়মৈল বালাকৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠলত, েতওঁ িনজৰ হাতত চাপৰ মািৰেল আৰু বালােক িবিলয়মক
ক’েল, “েমাৰ শত্রুেবাৰক শাও িদবৈল মই েতামাক অিনেলঁা, িকন্তু েচাৱা, িতিনবাৰ তুিম সকেলা প্রকােৰ েতওঁেলাকক
আশীব্বর্াদেহ কিৰলা 11 এই েহতুেক েমাক এিতয়াই এৰা আৰু িনজ ঘৰৈল গুিচ েযাৱা মই েতামাক অিতশয় সন্মািনত
কিৰম বুিল ৈকিছেলঁা, িকন্তু েচাৱা, িযেহাৱাই েতামাক সন্মািনত েহাৱাৰ পৰা আঁতৰাই ৰািখেল ”

12 েতিতয়া িবিলয়েম বালাকক ক’েল, “তুিম পিঠওৱা দূতেবাৰৰ আগত মই েকাৱা নািছেলা েন েয, 13 ‘যিদ বালােক
েসাণ আৰু ৰূেপেৰ পূৰ েহাৱা িনজৰ ৰাজপ্রাসােদা েমাক িদেয়, তথািপ মই িনজ ইচ্ছােৰ ভাল বা েবয়া কাযর্ কিৰবৈল
িযেহাৱাৰ আজ্ঞা উলঙ্ঘন কিৰব েনাৱােৰঁা; িযেহাৱাই িযহেক ক’ব, মই তােকই ক’ম ’ 14এিতয়া েচাৱা, মই এই স্ব-জাতীয়
েলাকসকলৰ ওচৰৈল যাওঁ আহা, এই জািতেয় পাছত েতামাৰ প্রজাসকলক িক কিৰব, তাক মই েতামাক জনাওঁ ”

15 িবিলয়ােম িনজৰ পদয্ গাই ক’েল,
িবেয়াৰৰ পুত্র িবিলয়েম ৈকেছ,

যাৰ চকু েমলা আিছল, েসই পুৰুেষ ৈকেছ
16 এেয়ই এজনৰ ভাৱবাণী িয জেন ঈশ্বৰৰ বাকয্ শুেন,
আৰু সেব্বর্াপিৰ জনাৰ তত্ব জােন,
িয জেন সব্বর্শিক্তমানক দশর্ন পায়,
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েসই জেন মািটত পিৰ চকু েমিল ৈকেছ
17 মই েতওঁক েদিখেছঁা, িকন্তু বত্তর্ মােন নাই;
েতওঁক দশর্ন পাইেছঁা, িকন্তু েতওঁৰ ওচৰত থকা নাই
যােকাবৰ মাজৰ পৰা এটা তৰা উদয় হ’ব,
ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা এক ৰাজ-দণ্ড উিঠব;
েসেয় েমাৱাবৰ দীঘর্-প্রস্থ গুিড় কিৰব,
আৰু হুৰামূৰা কৰা েগােটই বংশক সংহাৰ কিৰব
18 েতওঁৰ শত্রু ইেদাম এক উত্তৰাধীকাৰ হ’ব,
েতওঁৰ শত্রু েচয়ীেৰই এক উত্তৰাধীকাৰ হ’ব;
েতিতয়া ইস্রােয়েল বীৰৰ কাযর্ কিৰব
19 যােকাবৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা এজেন ৰাজত্ব কিৰব,
আৰু নগৰৰ অৱিশষ্ট েলাকসকলক িবনষ্ট কিৰব
20 েতিতয়া িবিলয়েম অমােলকৈল দৃষ্টি কিৰ িনজৰ পদয্ গাই ভিৱষয্ৎ বাণী গাবৈল ধিৰেল েতওঁ ক’েল,
“এই অমােলক জািত সমূহৰ মাজত প্রথম;
িকন্তু তাৰ েশষ-দশা সব্বর্নাশ ”

21 েতিতয়া িবিলয়েম েকনীয়া সকলৈল দৃষ্টি কিৰ িনজৰ পদয্ গাই ক’েল,
“েতামাৰ িনবাস অিত দৃঢ়,
আৰু েতামাৰ বাহ িশলত পতা
22 তথািপ েকনীয়ােলাক িবনষ্ট হ’ব,
েশষত অচুেৰ েতামাক বন্দী কিৰ ৈল যাব

23 েতিতয়া িবিলয়ােম িনজৰ েশষ পদয্িট গাই গ’ল েতওঁ ক’েল,
হায় হায়! েযিতয়া ঈশ্বেৰ ইয়াক কিৰব, েতিতয়া েকান জীয়াই থািকব পািৰব?
24 আৰু িকত্তীমৰ তীৰৰ পৰা জাহাজেবাৰ আিহব;
েসইেবােৰ অচুৰক েক্লশ িদব, আৰু এবৰেকা েক্লশ িদব,
িকন্তু েতওঁেলাকেৰা আৰু তােৰা িবনাশ ঘিটব ”
25 েতিতয়া িবিলয়েম উিঠ গুিচ গ’ল েতওঁ িনজৰ ঘৰৈল উলিট আিহল আৰু বালােকা িনজৰ বােট গুিচ গ’ল

25 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েদৱপূজা আৰু বয্িভচাৰ

1পাছত ইস্রােয়েল িচটীমত বাস কিৰেল আৰু েলাকসকেল েমাৱাবৰ জীয়ৰীসকেলেৰ ৈসেত বয্িভচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল,
2 িকয়েনা েসই জীয়ৰীসকেল েতওঁেলাকক িনজ েদৱতাৰ বিলদান িদয়াবৈল মািতিছল েতিতয়া েলাকসকেল েভাজন
কিৰ েতওঁেলাকৰ েদৱতাৰ আগত প্রিণপাত কিৰেল 3 ইস্রােয়ল িপেয়াৰৰ বাল েদৱতাত আসক্ত েহাৱাত, ইস্রােয়লৰ
অিহেত িযেহাৱাৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল

4 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “িযেহাৱাৰ প্রচণ্ড েক্রাধ ইস্রােয়লৰ পৰা গুিচবৰ বােব, তুিম েলাকসকলৰআটাই মূল মানুহক
িন, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সূযর্ৰ সনু্মখত েতওঁেলাকক আঁিৰ েথাৱা ” 5 েতিতয়া েমািচেয় ইস্রােয়লৰ িবচাৰকত্তর্ াসকলক
ক’েল, “েতামােলাক প্রিতজেন িপেয়াৰৰ বাল েদৱতাত আসক্ত েহাৱা িনজ েলাকসকলক বধ কৰা ”

6 পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত ক্রন্দন কিৰ থােকঁােত, েমািচৰ আৰু েগােটই সমাজৰ
সাক্ষােত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ এজন পুৰুেষ িনজ জ্ঞািতসকলৰ গুিৰৈল এজনী িমিদয়নীয়া মিহলাক আিনেল
7 তােক েদিখ, হােৰাণ পুেৰািহতৰ নািতেয়ক ইিলয়াজৰৰ পুত্র পীনহেচ সমাজৰ মাজৰ পৰা উিঠ হাতত বৰচা ল’েল

8 েসই ইস্রােয়লীয়া পুৰুষৰ পােছ পােছ েখিদ ৈগ, েকঁাঠািলত েসামাই েসই দুই জনক, েসই ইস্রােয়লীয়া পুৰুষক আৰু
েসই মিহলাগৰাকীৰ েপটত খুিচ মািৰেল তােত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ পৰা মহামাৰী স্থিগত হ’ল 9 আৰু
িযসকল মহামাৰীত মিৰল, েতওঁেলাক চিব্বশ হাজাৰ েলাক আিছল

10 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 11 “হােৰাণ পুেৰািহতৰ নািতেয়ক ইিলয়াজৰৰ পুত্র পীনহেচ ইস্রােয়লৰ মাজত েমাৰ
অন্তজ্বর্ ালােৰ জ্বিল উিঠ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ পৰা েমাৰ েক্রাধ ঘূৰুৱাত মই িনজ অন্তজ্বর্ ালােৰ ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক
িবনষ্ট নকিৰেলঁা
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12 এই েহতুেক তুিম এই কথা েকাৱা, ‘িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা, মই িপনহচক শািন্তদায়ক িনয়মিটৰ প্রিতজ্ঞা িসদ্ধ কেৰঁা;
13 েসেয় েতওঁৰ পেক্ষ আৰু েতওঁৰ ভািব-বংশৰ পেক্ষও িচৰস্থায়ী পুেৰািহত পদৰ িনয়ম হ’ব; িকয়েনা েতওঁ িনজ ঈশ্বৰৰ
পেক্ষ অন্তজ্বর্ ালােৰ জ্বিলিছল আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক প্রায়িশ্চত্ত কিৰেল ”

14 হত েহাৱা িয ইস্রােয়লীয়া পুৰুষক েসই িমিদয়নীয়া িতেৰাতাৰ লগত বধ কৰা ৈহিছল, েতওঁৰ নাম চালূৰ পুেতক
িজম্রী, েতওঁ িচিমেয়ানীয়াসকলৰ িপতৃ-বংশৰ এজন অধয্ক্ষ আিছল 15 আৰু েসই হত েহাৱা িমিদয়নীয়া মিহলাগৰািকৰ
নাম চূৰৰ জীেয়ক কজ্বী, চূৰ িমিদয়নৰ মাজত িপতৃ-বংশৰ েলাকসকলৰ মূল মানুহ আিছল

16 গিতেক িযেহাৱাই েমািচক ৈকিছল আৰু ক’েল, 17 “তুিম িমিদয়নীয়া েলাকসকলৈল শত্রুতা আচৰণ কিৰ িসহঁতক
প্রহাৰ কৰা 18 িকয়েনা িপেয়াৰ েদৱতাৰ িবষেয় আৰু েসই িপেয়াৰৰ কাৰেণ মহামাৰীৰ িদনা হত েহাৱা েতওঁেলাকৰ
িনজ জািতৰ কজ্বী নােমেৰ িমিদয়নীয়া অধয্ক্ষৰ জীেয়কৰ িবষেয়ও েতওঁেলােক েতামােলাকক প্রতাৰণা কিৰ ছেলেৰ
েতামােলাকৈল শত্রুতা আচৰণ কিৰেল ”

26 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িদ্বতীয়বাৰ গণনা কৰা

1 এই মহামাৰীৰ পাছত িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণৰ পুত্র ইিলয়াজৰ পুেৰািহতক ক’েল, 2 “েতামােলােক ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ েগােটই মণ্ডলীৰ মাজত িনজ িনজ িপতৃ-বংশ অনুসােৰ, ইস্রােয়লৰ কাৰেণ ৰণৈল যাব পৰা অৱস্থাত থকা
িবশ বছৰ বয়সীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া িযমান েলাক আেছ, েতওঁেলাকক গণনা কৰা ”

3 েতিতয়া েমািচ আৰু ইিলয়াজৰ পুেৰািহেত িযৰীেহাৰ সনু্মখত যদ্দর্ নৰ ওচৰত েমাৱাবৰ সমথলত েলাকসকলক ক’েল,
4 “েমািচক, আৰু িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িদয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ, িবশ বছৰ
বয়সীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া েলাকক গণনা কৰা ”

5 ৰূেবণ ইস্রােয়লৰ েজয্ষ্ঠ পুত্র আিছল েতওঁৰ পুত্র হেনাকৰ পৰা হেনাকীয়া েগাষ্ঠী, পলু্লৰ পৰা পলূ্লইয়া েগাষ্ঠী,
6 িহেষ্রাণৰ পৰা িহেষ্রাণীয়া েগাষ্ঠী, কম্মীর্য়াৰ পৰা কম্মীর্য়া েগাষ্ঠী 7 এই সকেলােৱই ৰূেবণৰ েগাষ্ঠী; েতওঁেলাকৰ মাজৰ
গিণত েলাক িতয়ািল্লশ হাজাৰ সাতশ িত্রশজন আিছল

8আৰু পলু্লৰ সন্তান ইিলয়াব আিছল; ইিলয়াবৰ সন্তান সকল নমূেৱল, দাথন, আৰু অবীয়াম আিছল 9 েকাৰহৰ দেল
েযিতয়া িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ িববাদ কিৰিছল, েতিতয়া েমািচ আৰু হােৰাণৰ অিহেত িববাদ কৰা মণ্ডলীভূক্ত েলাক েসই
দাথন আৰু অবীৰােমই আিছল

10 েসই সময়ত পৃিথৱীেয় মুখ েমিল েতওঁেলাকক আৰু েকাৰহেকা গ্রাস কিৰেল, আৰু েতওঁৰ পাছত চেলঁাতাসকেলােৰ
মৃতুয্ হ’ল; েসই সময়ত অিগ্নেয় দুশ পঞ্চাশ জনক পুিৰ ভষ্ম কিৰেল, আৰু েতওঁেলােকই দৃষ্টন্তস্বৰূপ হ’ল 11 িকন্তু
েকাৰহৰ সন্তান সকলৰ হ’েল মৃতুয্ েহাৱা নািছল

12 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ এই েলাকসকল িচিমেয়ানৰ সন্তান:
নমূেৱলৰ পৰা নমূেৱলীয়া েগাষ্ঠী,
যাখীনৰ পৰা যাখীনীয়া েগাষ্ঠী,
যামীনৰ পৰা যামীনীয়া েগাষ্ঠী,
যাখীনৰ পৰা যাখীনীয়া েগাষ্ঠী,
13 েজৰহৰ পৰা েজৰহীয়া েগাষ্ঠী,
েচৗলৰ পৰা েচৗলীয়া েগাষ্ঠী 14 িচিমেয়ানীয়া েগাষ্ঠীেবাৰৰ বাইশ হাজাৰ দুশজন েলাক আিছল

15 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ এই েলাকসকল গাদৰ সন্তান:
চেফানৰ পৰা চেফানীয়া েগাষ্ঠী,
হগ্গীয়াৰ পৰা হগ্গীয়া েগাষ্ঠী,
চূনীৰ পৰা চূনীয়া েগাষ্ঠী,
16 অজনী পৰা অজনীয়া েগাষ্ঠী,
এৰীৰ পৰা এৰীয়া েগাষ্ঠী,
17 অেৰাদৰ পৰা অেৰাদীয়া েগাষ্ঠী,
অেৰলাৰ পৰা অেৰলীয়া েগাষ্ঠী 18 গাদৰ এই েগাষ্ঠীেবাৰৰ েলাকসকলৰ সংখয্া চিল্লশ হাজাৰ পঁাচ শ েলাক আিছল
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19 িযহূদাৰ পুত্র এৰ আৰু ওনন আিছল; এই দুজন েলাকৰ কনান েদশেতই মৃতুয্ ৈহিছল 20 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ
এই েলাকসকল িযহূদাৰ সন্তান:
েচলাৰ পৰা েচলানীয়া েগাষ্ঠী,
েপৰচৰ পৰা েপৰচীয়া েগাষ্ঠী,
েজৰহৰ পৰা েজৰহীয়া েগাষ্ঠী 21 েপৰচৰ সন্তান এইসকল:
িহেষ্রাণৰ পৰা িহেষ্রাণীয়া েগাষ্ঠী,
হামূলৰ পৰা হামূলীয়া েগাষ্ঠী 22 িযহূদাৰ এই েগাষ্ঠীেবাৰৰ েলাকসকলৰ সংখয্া ছয়সত্তৰ হাজাৰ পঁাচ শ েলাক আিছল

23 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ এই েলাকসকল ইচাখৰৰ সন্তান:
েতালাৰ পৰা েতালাইয়া েগাষ্ঠী,
পুব্বাৰ পৰা পুনীয়া েগাষ্ঠী,
24 যাচূবৰ পৰা যাচূবীয়া েগাষ্ঠী,
িচেম্রাণৰ পৰা িচেম্রাণীয়া েগাষ্ঠী 25 ইচাখৰৰ এই েগাষ্ঠীেবাৰৰ েলাকসকলৰ সংখয্া েচৗষষ্ঠী হাজাৰ িতিনশ েলাক আিছল

26 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ এই েলাকসকল জবূলূনৰ সন্তান:
েচৰদৰ পৰা েচৰদীয়া েগাষ্ঠী,
এেলানৰ পৰা এেলানীয়া েগাষ্ঠী,
যহেললৰ পৰা যহেললীয়া েগাষ্ঠী 27জবূলূনৰ এই েগাষ্ঠীেবাৰৰ েলাকসকলৰ সংখয্া ষাঠী হাজাৰ পঁাচশ েলাক আিছল

28 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ েযােচফৰ পুত্র মনিচ আৰু ইফ্রিয়ম আিছল 29 মনিচৰ সন্তান এইসকল:
মাখীৰৰ পৰা মাখীৰীয়া েগাষ্ঠী*,
েসই িগিলয়দৰ পৰা িগিলয়দীয়া েগাষ্ঠী

30 িগিলয়দৰ সন্তান এইসকল:
ঈেয়জৰৰ পৰা ঈেয়জৰীয়া েগাষ্ঠী,
েহলকৰ পৰা েহলকীয়া েগাষ্ঠী
31 অস্রীেয়লৰ পৰা অস্রীেয়লীয়া েগাষ্ঠী,
েচখমৰ পৰা েচখমীয়া েগাষ্ঠী,
32 চমীদাৰ পৰা চমীদাইয়া েগাষ্ঠী,
আৰু েহফৰৰ পৰা েহফৰীয়া েগাষ্ঠী

33 েসই েহফৰৰ পুত্র চলফাদৰ েকােনা পুত্র সন্তান নািছল, েকৱল জীেয়ক আিছল েসই চলফাদৰ জীেয়কসকলৰ
নাম মহলা, েনাৱা, হগ্লা, িমল্কা, আৰু িতচর্ া আিছল 34 এইসকেলই মনিচৰ েগাষ্ঠী আিছল যাৰ েলাকসকলৰ সংখয্া বাৱন্ন
হাজাৰ সাত শ জন েলাক আিছল

35 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসিৰ এই েলাকসকল ইফ্রিয়মৰ সন্তান:
চুেথলহৰ পৰা চুেথলহীয়া েগাষ্ঠী,
েবখৰৰ পৰা েবখৰীয়া েগাষ্ঠী,
তহনৰ পৰা তহনীয়া েগাষ্ঠী, 36আৰু চুেথলহৰ সন্তান সকল এই, এৰণৰ পৰা এৰণীয়া েগাষ্ঠী 37 ইফ্রিয়মৰ সন্তান সকলৰ

এই েগাষ্ঠীেবাৰৰ বিত্রশ হাজাৰ পঁাচ শ েলাক আিছল িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ এই েলাকসকেলই েযােচফৰ
সন্তান

38 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ িবনয্ামীনৰ সন্তান এই েলাকসকল:
েবলাৰ পৰা েবলাইয়া েগাষ্ঠী,
অচেবলৰ পৰা অচেবলীয়া েগাষ্ঠী,
অহীৰামৰ পৰা অহীৰামীয়া েগাষ্ঠী,
39 চুফুফমৰ পৰা চুফমীয়া েগাষ্ঠী,
হূফমৰ পৰা হূফমীয়া েগাষ্ঠী

40আৰু েবলাৰ সন্তান অদর্ আৰু নামন আিছল; অদর্ ৰ পৰা অদীর্য়া েগাষ্ঠী আৰু নামনৰ পৰা নামনীয়া েগাষ্ঠী 41 িনজ
িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ এওঁেলােকই িবনয্ামীনৰ সন্তান; েতওঁেলাকৰ সংখয্া পঞ্চিল্লশ হাজাৰ ছশ জন েলাক আিছল
* 26 অধয্ায়:29 মাখীৰীয়া েগাষ্ঠী মাখীৰৰ িগিলয়দৰ িপতৃ আিছল
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42 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ দানৰ সন্তান এই েলাকসকল: চূহমৰ পৰা চুহমীয়া েগাষ্ঠী িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ
এওঁেলােকই দানৰ েগাষ্ঠী 43 চুহমীয়াৰ আটাই েগাষ্ঠীৰ সংখয্া েচৗষষ্ঠী হাজাৰ চািৰশ জন েলাক আিছল

44 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ আেচৰৰ সন্তান এই েলাকসকল:
িযম্নাৰ পৰা িযম্নীয়া েগাষ্ঠী,
িযচিবৰ পৰা িযচিবয়া েগাষ্ঠী,
বৰীয়াৰ পৰা বৰীয়াইয়া েগাষ্ঠী
45 বৰীয়াৰ সন্তান এই েলাকসকল:
েহবৰৰ পৰা েহবৰীয়া েগাষ্ঠী,
মল্কীেয়লৰ পৰা মল্কীেয়লীয়া েগাষ্ঠী
46আেচৰৰ জীেয়কৰ নাম েচৰহ আিছল 47আেচৰৰ এই েগাষ্ঠীেবাৰৰ সন্তান সকলৰ সংখয্া েত্রপন্ন হাজাৰ চািৰশ জন
েলাক আিছল

48 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ নপ্তালীৰ সন্তান এই েলাকসকল:
যহিচেয়লৰ পৰা যহিচেয়লীয়া েগাষ্ঠী,
গূণীৰ পৰা গূণীয়া েগাষ্ঠী,
49 েযচৰৰ পৰা েযচৰীয়া েগাষ্ঠী,
িচেল্লমৰ পৰা িচেল্লমীয়া েগাষ্ঠী
50 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ এই েলাকসকল নপ্তালীৰ েগাষ্ঠী; েতওঁেলাকৰ গিণত েলাক পঞ্চিল্লশ হাজাৰ চািৰশ জন
আিছল

51 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত গণনা কৰা েলাকসকলৰ সংখয্া ছয় লাখ এক হাজাৰ সাতশ িত্রশ জন আিছল
52 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 53 “নামৰ সংখয্া অনুসােৰ উত্তৰািধকাৰৰ অেথর্ এই েলাকসকলৰ মাজত েদশ

ভাগ কৰা হ’ব
54 অিধকেক থকা েলাকসকলৰ েগাষ্ঠীক অিধকৈক উত্তৰািধকাৰ িদবা, আৰু কমৈক থকা েলাকসকলৰ েগাষ্ঠীক

কমৈক িদবা; প্রিতজন পিৰয়ালৰ িযমান গিণত েলাক, তাক েসই িহচােপ তাৰ উত্তৰাধীকাৰ িদবা 55 িকন্তু িচিঠ েখলৰ
দ্ৱাৰাই েদশ ভাগ কৰা হ’ব; িনজ িনজ িপতৃ বংশৰ নাম অনুসােৰ েতওঁেলােক উত্তৰাধীকাৰ পাব 56 েলাক অিধক বা
কেম হওঁক, িচিঠ েখলৰ দ্বাৰাইেহ েতওঁেলাকৰ উত্তৰাধীকাৰ েতওঁেলাকৰ মাজত ভাগ বঁািট িদয়া হ’ব ”

57 িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ েলবী ৈফদৰ মাজত গিণত েলাক এই সকল:
েগেচর্ ানৰ পৰা েগেচর্ ানীয়া েগাষ্ঠী,
কহাতৰ পৰা কহাতীয়া েগাষ্ঠী,
মৰাৰীৰ পৰা মৰাৰীয়া েগাষ্ঠী
58 েলবীয়া েগাষ্ঠী এই েলাকসকল:
িলবনীয়া েগাষ্ঠী,
িহেব্রাণীয়া েগাষ্ঠী মহলীয়া েগাষ্ঠী,
মুচীয়া েগাষ্ঠী
আৰু েকাৰহীয়া েগাষ্ঠী

59 অম্রমৰ সন্তান কহাত আিছল; অম্রমৰ ভাযর্য্াৰ নাম েযােকবদ; েতওঁ েলবীৰ জীেয়ক; েতওঁৰ মােক েতওঁক
েলবীসকলৈল িমচৰ েদশত জন্মােল; েতওঁ অম্রমৈল হােৰাণ, েমািচ আৰু েতওঁেলাকৰ বােয়ক িমিৰয়মক জন্মােল

60 হােৰাণৈল নাদব, অবীহূ, ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰ জিন্মল
61 িকন্তু নাদব আৰু অবীহূেয় িযেহাৱাৰ সাক্ষােত সাধাৰণ জুই উৎসগর্ কেৰঁােত েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ হ’ল 62 েতওঁেলাকৰ

মাজত এমাহ বয়সীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া পুৰুষসকলৰ সংখয্া েতইশ হাজাৰ জন হ’ল আিছল িকয়েনা,
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত েতওঁেলাকক েকােনা উত্তৰািধকাৰ িনিদয়াৰ কাৰেণ, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত
েতওঁেলাক গিণত নহ’ল

63 এই সকল েলাকক েমািচ আৰু পুেৰািহত ইিলয়াজৰৰ দ্বাৰাই গণনা কৰা হ’ল; েতওঁেলােক িযৰীেহাৰ সনু্মখত
যদ্দর্ নৰ ওচৰত েমাৱাবৰ সমথলত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক গণনা কিৰেল 64 িকন্তু চীনয় মৰুপ্রান্তত ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকলক গণনা কৰা েমািচ আৰু হােৰাণ পুেৰািহতৰ দ্বাৰাই িয েলাকসকলক গণনা কৰা ৈহিছল, েতওঁেলাকৰ এজেনা এই
েলাকসকলৰ মাজত নািছল
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65 কাৰণ িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ িবষেয় ৈকিছল েয েতওঁেলােক িনশ্চেয় মৰুপ্রান্তত মিৰব এই েহতুেক েতওঁেলাকৰ
মাজত িযফুিন্নৰ পুত্র কােলব আৰু নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাৰ বািহেৰ এজেনা অৱিশষ্ট নাথািকল

27 অধয্ায়
চলফাদৰ জীেয়কসকলক উত্তৰাধীকাৰ িদয়া, আৰু েসই িবষয়ৰ িবিধ েমািচৰ পদত িযেহাচূৱাক িনযুক্ত কৰা

1 পাছত েযােচফৰ পুত্র মনিচৰ েগাষ্ঠীৰ মাজৰ মনিচৰ বৃদ্ধ পিৰনািত, মাখীৰৰ পিৰনািত, িগিলয়দৰ নািত েহফৰৰ পুত্র
চলফাদৰ জীেয়ক িয মহলা, েনাৱা, হগ্লা, িমল্কা আৰু িতচর্ া, েতওঁেলাক েমািচৰ ওচৰৈল আিহল

2 েতওঁেলােক েমািচ, পুেৰািহত ইিলয়াজৰ, অধয্ক্ষসকলআৰু েগােটই মণ্ডলীৰ আগত সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰ সনু্মখত
িথয় ৈহ এই কথা ক’েল েবােল,

3 “আমাৰ িপতৃৰ মৰুপ্রান্তত মৃতুয্ হ’ল; েতওঁ েকাৰহৰ দলৰ মাজত, িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ আলচ পতাসকলৰ দলৰ মাজত
নািছল, েতওঁৰ িনজ পাপেতেহ মৃতুয্ ৈহিছল; অথর্াৎ েতওঁৰ িনজ পাপৰ কাৰেণই েতওঁৰ মৃতুয্ ৈহিছল

4 আমাৰ িপতৃৰ পুত্র সন্তান নথকাত েতওঁৰ েগাষ্ঠীৰ মাজৰ পৰা েতওঁৰ নাম িকয় েলাপ পাব? আমাৰ িপতৃ বংশৰ
ভাইসকলৰ মাজত আমােকা আমাৰ উত্তৰাধীকাৰ িদয়ক ” 5 েতিতয়া েমািচেয় েসই িবষেয় িযেহাৱাৰ আগত েতওঁেলাকৰ
কথা ক’েল

6 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক কেল, 7 “চলফাদৰ জীেয়কসকেল িঠেকই ৈকেছ তুিম েতওঁেলাকৰ িপতৃ বংশৰ
ভাইসকলৰ মাজত অৱেশয্ েতওঁেলাকক উত্তৰািধকাৰ িদবা আৰু েতওঁেলাকৰ িপতৃৰ উত্তৰাধীকাৰ েতওঁেলােক েযন
পাই েসই িবষেয় িনিশ্চত কিৰবা 8 আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ‘েকােনা এজন েলাকৰ যিদ মৃতুয্ হয় আৰু
েতওঁৰ যিদ েকােনা পুত্র নাথােক েতিতয়া েতামােলােক েতওঁৰ উত্তৰািধকাৰ েতওঁৰ জীেয়কক গতাই িদবা

9 যিদ েতওঁৰ জীেয়ক নাথােক, েতেন্ত েতওঁৰ ভােয়ক-ককােয়কক েতওঁৰ উত্তৰািধকাৰ িদবা 10 যিদ েতওঁৰ েকােনা
ভাই বা ককাই নাথােক, েতেন্ত েতওঁৰ িপতৃৰ ভাইসকলক েতওঁৰ উত্তৰািধকাৰ িদবা 11 যিদ েতওঁৰ িপতৃৰ েকােনা ভাই
বা ককাই নাথােক, েতেন্ত তাৰ েগাষ্ঠীৰ মাজৰ আটাইতৈক ওচৰৰ সম্বন্ধীয়া েলাক জনক েতওঁৰ উত্তৰাধীকাৰ িদবা; আৰু
েতওঁ তাক িনজ অিধকাৰ কিৰব েমািচৈল েকাৱা িযেহাৱাৰ আজ্ঞাৰ দেৰ এেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ স্বত্বিবষয়ক
িবিধ হ’ব’ ”

12 িযেহাৱাই েমািচক পুনৰায় কেল, “তুিম অবাৰীম পব্বর্তত উিঠ, িয েদশ মই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িদেলঁা,
তাক েচাৱা 13 তাক েদখাৰ পাছত েতামাৰ ভাই হােৰাণৰ িনিচনাৈক েতামােকা িনজ েলাকসকলৰ ওচৰৈল িনয়া হ’ব
14 িকয়েনা িছন মৰুপ্রান্তত মণ্ডলীৰ িববাদত, িশলৰ পৰা জল ৈব েযাৱা সময়ত েতামােলােক েলাকসকলৰ আগত েমাক
পিবত্রৰূেপ মানয্ কিৰবৈল িদয়া আজ্ঞা উলঙ্ঘন কিৰলা ” েসই জল িছন অৰণয্ৰ কােদচত থকা িমৰীবাৰ জল

15 েতিতয়া েমািচেয় িযেহাৱাক ক’েল, 16 “েহ িযেহাৱা, আপুিন সকেলােৰ শৰীৰত থকা আত্মাৰ ঈশ্বৰ, আপুিন
মণ্ডলীৰ ওপৰত এজন েলাকক িনযুক্ত কৰক, িয জন েলােক 17 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আগত অহা-েযাৱা কিৰব
পােৰ আৰু েতওঁেলাকক বািহৰৈল-িভতৰৈল িনব পােৰ যােত িযেহাৱাৰ মণ্ডলী ৰখীয়া েনােহাৱা েমৰৰ জাকৰ িনিচনা
নহয় ” 18 েতিতয়া িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “েমাৰ আত্মাই বাস কৰা নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাক ৈল েতওঁৰ মূৰত হাত িদয়া,
19 আৰু ইিলয়াজৰ পুেৰািহত আৰু েগােটই মণ্ডলীৰ আগত েতওঁক উপিস্থত কিৰ েতওঁেলাকৰ আগেত েতওঁেলাকক
আগবঢ়াই িনবৈল েতওঁক আেদশ িদয়া

20 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েগােটই মণ্ডলীেয় েতওঁৰ আজ্ঞা মািনবৰ কাৰেণ েতওঁক িনজ সন্মানৰ ভাগী কৰা
21 েতওঁ পুেৰািহত ইিলয়াজৰ সনু্মখত িথয় হ’ব, আৰু ইিলয়াজেৰ েতওঁৰ কাৰেণ ঊৰীমৰ িবচাৰৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাক সুিধব,
েতিতয়া েতওঁ আৰু েতওঁৰ লগত ইস্রােয়লৰ সকেলা সন্তান সকেল, েগােটই মণ্ডলীেয় ৈসেত ইিলয়াজৰৰ আজ্ঞােত
বািহৰৈল-িভতৰৈল অহা-েযাৱা কিৰব ” 22 পাছত েমািচেয় িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰই কাযর্ কিৰেল; েতওঁ িযেহাচূৱাক
িন, েগােটই মণ্ডলীৰ আগত উপিস্থত কিৰেল 23 েতওঁ েতওঁৰ মূৰত হাত িদ, েমািচৰ দ্বাৰাই েকাওৱা িযেহাৱাৰ বাকয্
অনুসােৰ েতওঁক আেদশ িদেল

28 অধয্ায়
িনৰূিপত সময়ত িদব লগা বিলদান-িবষয়ক িবিধ

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক আজ্ঞা িদয়া আৰু েকাৱা, ‘েতওঁেলােক েযন েমাৰ
উপহাৰ আৰু েমাৰ সুঘ্রাণাথর্ক েমাৰ ভক্ষয্স্বৰূপ েমাৰ অিগ্নকৃত উপহাৰ িনজ িনজ িনয়িমত সময়ত েমাৰ অেথর্ উৎসগর্
কিৰবৰ বােব েতওঁেলাক েযন সজােগ থােক’
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3 এই েহতুেক তুিম ইয়ােকা েতওঁেলাকক েকাৱা েয, ‘েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰব লগা অিগ্নকৃত
উপহাৰ এই, প্রিতিদেন িনতয্ েহামৰ অেথর্ দুটা এবছৰীয়া িনঘূণ মতা েমৰ েপাৱািল ল’বা 4 এটা েমৰ েপাৱািল ৰািতপুৱা
উৎসগর্ কিৰবা আৰু আনেটা েমৰ েপাৱািল সিন্ধয়া পৰত উৎসগর্ কিৰবা 5আৰু ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ কাৰেণ হীনৰ চািৰভাগৰ
এভাগ খুিন্দ উিলওৱা েতল িমহেলাৱা ঐফাৰ দহ ভাগৰ এভাগ িমিহ আটাগুিড় ল’বা

6এেয় িনতয্ েহাম; িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণাথর্ক অিগ্নকৃত উপহাৰস্বৰূেপ চীনয় পব্বর্তত এই আজ্ঞাই িনৰূিপত ৈহিছল
7 আৰু তাৰ প্রথম েমৰ েপাৱািলৰ কাৰেণ হীনৰ চািৰ ভাগৰ এভাগ তাৰ েপয় ৈনেবদয্ হ’ব; তুিম পিবত্র স্থানত িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ েপয় ৈনেবদয্স্বৰূেপ ৰাগীয়াল ৰস ঢািল িদবা 8 আৰু িদ্বতীয় েমৰ েপাৱািলেটা সিন্ধয়া পৰত উৎসগর্ কিৰবা;
ৰািতপুৱা িদয়া ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু তাৰ েপয় ৈনেবদয্ৰ দেৰ তােকা িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণাথর্ক অিগ্নকৃত উপহাৰস্বৰূেপ
উৎসগর্ কিৰবা

9 আৰু িবশ্রাম-িদনত দুটা এবছৰীয়া িনঘূণ মতা েমৰ েপাৱািল, আৰু েতল িমহেলাৱা ঐফাৰ দহ ভাগৰ দুভাগ ভক্ষয্
ৈনেবদয্ আৰু তাৰ েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবা; 10 িনতয্ েহাম আৰু েপয় ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও প্রিত িবশ্রাম-বােৰ এই
েহাম হ’ব

11 আৰু প্রেতয্ক মাহৰ আৰম্ভিণেত েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহামৰ বােব দুটা দমৰা গৰু, এটা মতা েমৰ
আৰু সােতাটা িনঘূণ মতা েমৰ েপাৱািল, এই সকেলােক উৎসগর্ কিৰবা 12 আৰু প্রেতয্ক দমৰা গৰুৰ কাৰেণ
ভক্ষয্ ৈনেবদয্স্বৰূেপ ঐফাৰ দহ ভাগৰ িতিন ভাগ, েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়, আৰু মতা েমৰেটাৰ কাৰেণ ভক্ষয্
ৈনেবদয্স্বৰূেপ দহ ভাগৰ দুভাগ, েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়, 13 আৰু প্রেতয্ক েমৰ েপাৱািলৰ কাৰেণ ভক্ষয্
ৈনেবদয্স্বৰূেপ দহ ভাগৰ এভাগ, েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড় উৎসগর্ কিৰবা; েসেয় সুঘ্রাণাথর্ক েহাম-বিল, িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ

14 আৰু প্রেতয্ক দমৰা গৰুৰ কাৰেণ হীনৰ আধা ভাগ, আৰু মতা েমৰেটাৰ কাৰেণ হীনৰ িতিন ভাগৰ এভাগ আৰু
প্রেতয্ক েমৰ েপাৱািলৰ কাৰেণ হীনৰ চািৰভাগৰ এভাগ দ্রাক্ষাৰস েসইেবাৰৰ েপয় ৈনেবদয্ হ’ব; এেয় বছৰৰ প্রেতয্ক
মাহত কিৰব লগীয়া মােহকীয়া েহাম 15আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পাপাথর্ক বিলস্বৰূেপ এটা মতা ছাগলী উৎসগর্ কিৰবা
িনতয্ েহাম আৰু তাৰ েপয় ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও ইয়াক কিৰব লািগব

16 পাছত প্রথম মাহৰ চতুদ্দর্ শ িদনা িযেহাৱাৰ িনস্তাৰ-পব্বর্ হ’ব 17 আৰু েসই মাহৰ পঞ্চদশ িদনা উৎসৱ হ’ব, সাত
িদন খমীৰ িনিদয়া িপঠা েভাজন কিৰব লািগব 18 প্রথম িদনা পিবত্র সভা হ’ব; েসই িদনা েতামােলােক েকােনা বয্ৱসায়
কমর্ নকিৰবা

19 িকন্তু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিলৰ অেথর্ অিগ্নকৃত উপহাৰস্বৰূেপ দুটা দমৰা গৰু, এটা মতা েমৰ আৰু সােতাটা
এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল উৎসগর্ কিৰবা; েসইেবাৰ িনঘূণ পশু হ’ব 20আৰু প্রেতয্ক দমৰা গৰুৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ
িতিনভাগ, মতা েমৰেটাৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ দুভাগ 21 আৰু েমৰ েপাৱািল সঁােতাটাৰ প্রেতয্ক েপাৱািলৰ কাৰেণ দহ
ভাগৰ এভাগ, েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড় েসইেবাৰৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ হ’ব 22আৰু েতামােলাকক প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৈল
পাপাথর্ক বিলস্বৰূেপ এটা মতা ছাগলী উৎসগর্ কিৰবা

23 িনতয্ েহামৰ অেথর্ ৰািতপুৱাৰ িয েহাম-বিল, তাৰ বািহেৰও এই সকেলােক উৎসগর্ কিৰবা 24 এই িনয়ম অনুসােৰ
েতামােলােক সাত িদনৈলেক প্রিত িদেন িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্ ভক্ষয্স্বৰূপ অিগ্নকৃত উপহাৰ উৎসগর্ কিৰবা;
িনতয্ েহাম আৰু তাৰ েপয় ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও ইয়াক উৎসগর্ কিৰবা 25 আৰু সপ্তম িদনা েতামােলাকৰ পিবত্র সভা
হ’ব েসই িদনা েতামােলােক েকােনা বয্ৱসায় কমর্ নকিৰবা

26 িয িদনা েতামােলােক সাত সপ্তাহৰ অন্তত েহাৱা পব্বর্ত িযেহাৱাৈল েকােনা নতুন ভক্ষয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কৰা, প্রথেম
পকা ফল িদয়া েসই িদনা েতামােলাকৰ পিবত্র সভা হ’ব েসই িদনা েকােনা বয্ৱসায় কমর্ নকিৰবা 27 িকন্তু িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্ েহাম-বিলস্বৰূেপ দুটা দমৰা গৰু, এটা মতা েমৰ আৰু সােতাটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল
28 আৰু প্রেতয্ক দমৰা গৰুৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ িতিন ভাগ, মতা েমৰেটাৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ দুভাগ

29 আৰু েমৰ েপাৱািল সঁােতাটাৰ প্রেতয্ক েপাৱািলৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ এভাগ, েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড়
েসইেবাৰৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবা 30 আৰু েতামােলাকক প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৈল এটা মতা ছাগলী উৎসগর্ কিৰবা
31 িনতয্ েহাম-বিল আৰু তাৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও েতামােলােক এই সকেলােক আৰু এইেবাৰৰ েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্
কিৰবা; এই সকেলা িনঘূণ পশু হ’ব লািগব’ ”

29 অধয্ায়
1আৰু সপ্তম মাহত, মাহৰ প্রথম িদনা িযেহাৱাৰ সন্মানৰ অেথর্ েতামােলাকৰ পিবত্র সভা হ’ব েসই িদনা েতামােলাকৰ

েকােনা ৈদনিন্দন বয্ৱসায় কমর্ নকিৰবা েসই িদনা েতামােলাকৰ তূৰী বেজাৱা িদন হ’ব
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2 েসই িদনা েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্ েহাম-বিলস্বৰূেপ এটা দমৰা গৰু, এটা মতা েমৰ আৰু
সােতাটা িনঘূণ এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল ৰািখবা

3 আৰু েসই দমৰা গৰুেটাৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ িতিন ভাগ, মতা েমৰেটাৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ দুভাগ, 4 আৰু েমৰ
েপাৱািলৰ সঁােতাটাৰ প্রেতয্ক েপাৱািলৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ এভাগ, েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড় েসইেবাৰৰ ভক্ষয্
ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবা 5আৰু েতামােলাকক প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৈল পাপাথর্ক বিলস্বৰূেপ এটা মতা ছাগলী উৎসগর্ কিৰবা

6 নতুন েজানৰ েহাম-বিল আৰু তাৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্, িনতয্ েহাম-বিল আৰু তাৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু েসইেবাৰৰ েপয়
ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও, েসইেবাৰৰ িবিধমেত েতামােলােক সুঘ্রাণৰ অেথর্ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিগ্নকৃত উপহাৰ স্বৰূেপ েসই
সকেলােক উৎসগর্ কিৰবা

7 েসই সপ্তম মাহৰ দশম িদনা িযেহাৱাৰ সন্মানৰ অেথর্ েতামােলাকৰ পিবত্র সভা হ’ব; েসই িদনা েতামােলােক িনজ
িনজ প্রাণক দুখ িদবা আৰু েকােনা কাযর্ নকিৰবা 8 িকন্তু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্ েহাম-বিল স্বৰূেপ এটা দমৰা
গৰু, এটা মতা েমৰ আৰু সােতাটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল উৎসগর্ কিৰবা; আৰু েসইেবাৰ িনঘূণ পশু হ’ব লািগব

9আৰু দমৰা গৰুেটাৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ িতিন ভাগ, মতা েমৰেটাৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ দুভাগ, 10আৰু েমৰ েপাৱািল
সঁােতাটাৰ প্রেতয্ক েপাৱািলৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ এভাগ, েতল িমহেলাৱা িমিহ আটাগুিড় েসইেবাৰৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ হ’ব
11আৰু পাপাথর্ক বিলস্বৰূেপ এটা মতা ছাগলী উৎসগর্ কিৰবা প্রায়িশ্চত্তৰ পাপাথর্ক বিলৰ, িনতয্ েহাম বিলৰ, তাৰ ভক্ষয্
ৈনেবদয্ৰ আৰু েসইেবাৰৰ েপয় ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও, এই সকেলােক উৎসগর্ কিৰবা

12আৰু সপ্তম মাহৰ পঞ্চদশ িদনা িযেহাৱাৰ সন্মানৰ উেদ্দেশয্ েতামােলাকৰ পিবত্র সভা হ’ব েসই িদনা েতামােলােক
েকােনা ৈদনিন্দন বয্ৱসায় কমর্ নকিৰবা আৰু েতামােলােক সাত িদনৈলেক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসৱ পালন কিৰবা
13আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্ অিগ্নকৃত উপহাৰস্বৰূেপ েহাম-বিলৰ কাৰেণ েতৰটা দমৰা গৰু, দুটা মতা েমৰ
আৰু েচৗধয্টা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল উৎসগর্ কিৰবা; আৰু েসইেবাৰ প্রেতয্কিটেয়ই িনঘূর্ণী পশু হ’ব লািগব

14আৰু দমৰা গৰু েতৰটাৰ প্রেতয্ক গৰুৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ িতিন ভাগ আৰু মতা েমৰ দুটাৰ প্রেতয্ক েমৰৰ কাৰেণ
দহ ভাগৰ দুভাগ, 15আৰু মতা েমৰ েপাৱািল েচৗধয্টাৰ প্রেতয্ক েমৰ েপাৱািলৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ এভাগ, েতল িমহেলাৱা
িমিহ আটাগুিড় েসইেবাৰৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ হ’ব 16আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী উৎসগর্ কিৰবা িনতয্
েহাম-বিল আৰু তাৰ ভক্ষয্ ও েপয় ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও েতামােলােক এই সকেলােক উৎসগর্ কিৰবা

17আৰু পিবত্র সভাৰ িদ্বতীয় িদনা বাৰটা দমৰা গৰু, দুটা মতা েমৰ আৰু েচৗধয্টা এবছৰীয়া িনঘূণ মতা েমৰ েপাৱািল
উৎসগর্ কিৰবা; আৰু েসইেবাৰ প্রেতয্কিট িনঘূণ পশু হ’ব লািগব 18 আৰু দমৰা গৰুৰ, েমৰৰ আৰু েমৰ েপাৱািলৰ
সংখয্া অনুসােৰ িবিধমেত েসইেবাৰৰ ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ হ’ব; আৰু পাপাথর্ক বিলৰ িনিমেত্ত এটা মতা ছাগলী আজ্ঞা
িদয়াৰ দেৰই উৎসগর্ কিৰবা 19 িনতয্ েহাম-বিল আৰু তাৰ ভক্ষয্ ও েসইেবাৰৰ েপয় ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও েতামােলােক
এই সকেলােক উৎসগর্ কিৰবা

20আৰু পিবত্র সভাৰ তৃতীয় িদনা এঘাৰটা দমৰা গৰু, দুটা মতা েমৰ আৰু েচৗধয্টা এবছৰীয়া িনঘূণ মতা েমৰ েপাৱািল
উৎসগর্ কিৰবা, আৰু েসইেবাৰ িনঘূণ পশু হ’ব লািগব 21 আৰু দমৰা গৰুৰ, েমৰৰ আৰু েমৰ েপাৱািলৰ সংখয্া
অনুসােৰ িবিধমেত েসইেবাৰৰ ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ হ’ব 22 আৰু পাপাথর্ক বিলৰ অেথর্ এটা মতা ছাগলী, উৎসগর্
কিৰবা িনতয্ েহাম-বিল আৰু তাৰ ভক্ষয্ ও েপয় ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও েতামােলােক এই সকেলােক উৎসগর্ কিৰবা

23আৰু পিবত্র সভাৰ চতুথর্ িদনা দেহাটা দমৰা গৰু, দুটা মতা েমৰ আৰু েচৗধয্টা এবছৰীয়া িনঘূণী মতা েমৰ েপাৱািল
উৎসগর্ কিৰবা আৰু প্রেতয্কিট িনঘূণ পশু হ’ব লািগব 24 আৰু দমৰা গৰুৰ, েমৰৰ, আৰু েমৰ েপাৱািলৰ সংখয্া
অনুসােৰ িবিধ অনুসােৰ েসইেবাৰৰ ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ হ’ব 25 আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী
উৎসগর্ কিৰবা িনতয্ েহাম-বিল আৰু তাৰ ভক্ষয্ ও েপয় ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও েতামােলােক এই সকেলােক উৎসগর্
কিৰবা

26আৰু পঞ্চম িদনা নটা দমৰা গৰু, দুটা মতা েমৰ আৰু েচৗধয্টা এবছৰীয়া িনঘূণ মতা েমৰ েপাৱািল উৎসগর্ কিৰবা,
আৰু প্রেতয্কিট িনঘুণ পশু হ’ব লািগব 27 আৰু দমৰা গৰুৰ, েমৰৰ, েমৰ েপাৱািলৰ সংখয্া অনুসােৰ িবিধ অনুসােৰ
েসইেবাৰৰ ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ হ’ব; 28 আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী উৎসগর্ কিৰবা িনতয্
েহাম-বিল আৰু তাৰ ভক্ষয্ ও েপয় ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও েতামােলােক এই সকেলােক উৎসগর্ কিৰবা

29আৰু পিবত্র সভাৰ ষষ্ঠ িদনা আেঠাটা দমৰা গৰু, দুটা মতা েমৰ আৰু েচৗধয্টা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল উৎসগর্
কিৰবা আৰু প্রেতয্কিট িনঘূণ পশু হ’ব লািগব 30 আৰু দমৰা গৰুৰ, েমৰৰ আৰু েমৰ েপাৱািলৰ সংখয্া অনুসােৰ
িবিধমেত েসইেবাৰৰ ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ হ’ব 31 আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী উৎসগর্ কিৰবা
িনতয্ েহাম-বিল আৰু তাৰ ভক্ষয্ ও েপয় ৈনেবদয্ৰ বািহেৰও েতামােলােক এই সকেলােক উৎসগর্ কিৰবা



গননা পুস্তক 29 অধয্ায়:32 181 গননা পুস্তক 30 অধয্ায়:16

32 আৰু সপ্তম িদনা সােতাটা দমৰা গৰু, দুটা মতা েমৰ আৰু েচৗধয্টা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল উৎসগর্ কিৰবা
আৰু প্রেতয্কিট িনঘূণ পশু হ’ব লািগব 33 আৰু দমৰা গৰুৰ, েমৰৰ আৰু েমৰ েপাৱািলৰ সংখয্া অনুসােৰ িবিধমেত
েসইেবাৰ ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ হ’ব 34 আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী উৎসগর্ কিৰবা িনতয্ েহাম
বিল আৰু তাৰ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু তাৰ েপয় ৈনেবদয্েবাৰৰ বািহেৰও েতামােলােক এই সকেলােক উৎসগর্ কিৰবা

35 অষ্টম িদনা েতামােলাকৰ আৰু এখন ধমীর্য় সভা হ’ব েসইিদনা েতামােলােক েকােনা ৈদনিন্দন বয্ৱসায়ৰ কমর্
নকিৰবা 36 িকন্তু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সুঘ্রাণৰ অেথর্ অিগ্নকৃত উপহাৰ স্বৰূেপ েহাম বিলৰ কাৰেণ এটা দমৰা গৰু এটা
মতা েমৰ আৰু সােতাটা এবছৰীয়া মতা েমৰ েপাৱািল উৎসগর্ কিৰবা আৰু প্রেতয্কিট িনঘূণ পশু হ’ব লািগব

37 আৰু দমৰা গৰুৰ, েমৰৰ আৰু েমৰ েপাৱািলৰ সংখয্া অনুসােৰ িবিধমেত েসইেবাৰৰ ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্
হ’ব 38 আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী উৎসগর্ কিৰবা িনতয্ েহাম আৰু তাৰ ভক্ষয্ ও েপয় ৈনেবদয্ৰ
বািহেৰও েতামােলােক এই সকেলােক উৎসগর্ কিৰবা

39 সঙ্কল্প িসদ্ধ কিৰবৰ কাৰেণ িদয়া আৰু ইচ্ছামেত এেনই িদয়া েতামােলাকৰ উপহাৰৰ বািহেৰ, েতামােলাকৰ ভক্ষয্ ও
েপয় ৈনেবদয্ৰ কাৰেণ আৰু েতামােলাকৰ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এইেবাৰ েতামােলাকৰ িনজৰ িনৰূিপত পব্বর্েবাৰত
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰবা ” 40 েমািচেয় িযেহাৱাৰ পৰা েপাৱা সকেলা আজ্ঞা অনুসােৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক
এই সকেলা কথা ক’েল

30 অধয্ায়
সঙ্কল্প আৰু ব্রত-িবষয়ক িবিধ

1পাছত েমািচেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ মূল েলাকসকলক ক’েল েতওঁ ক’েল, িযেহাৱাই এই আজ্ঞা িদেছ
2 েকােনা পুৰুেষ যিদ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সঙ্কল্প কেৰ বা ব্রত-বন্ধেনেৰ িনজ প্রাণ বন্ধ কিৰবৈল শপত কেৰ, েতেন্ত েতওঁ
িনজৰ বাকয্ বয্থর্ নকিৰ, িনজৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা আটাই বাকয্ িসদ্ধ কিৰব লািগব

3 আৰু েকােনা মিহলাই যিদ জীয়াৰী কালত িপতৃৰ ঘৰত থােকঁােত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েকােনা সঙ্কল্প কেৰ বা ব্রত-
বন্ধেনেৰ িনজেক বন্ধ কেৰ 4 আৰু তাইৰ িপতৃেয় যিদ, তাই সঙ্কল্প কৰা, বা ব্রত-বন্ধেনেৰ তাই িনজেক বন্ধ কৰা কথা
শুিনও, তাইক এেকা নৈক মেন মেন থােক, েতেন্ত তাইৰ সকেলা সঙ্কল্প িসদ্ধ কিৰব লািগব আৰু বন্ধেনেৰ তাই িনজেক
বন্ধ কেৰ, তােকা িসদ্ধ কিৰব লািগব

5 িকন্তু শুনা িদনা যিদ তাইৰ িপতৃেয় তাইক িনেষধ কেৰ, েতেন্ত তাইৰ সঙ্কল্প বা িয বন্ধেনেৰ তাই িনজেক বন্ধ কিৰেল,
েসই আটাই কথা িসদ্ধ কিৰব নালািগব; আৰু তাইৰ িপতৃেয় িনেষধ কৰা েহতুেক িযেহাৱাই তাইক ক্ষমা িদব

6আৰু তাই সঙ্কল্পৰ অধীন থকা বা অিবেবচনাৰূেপ মুখৰ পৰা ওেলাৱা বােকয্েৰ িনজেক বন্ধ কৰা কালত, যিদ তাইক
িবয়া িদয়া হয়, 7আৰু তাইৰ স্বামীেয় তাক শুিনও, শুনা িদনা তাইক এেকা নৈক মেন মেন থােক, েতেন্ত তাইৰ সঙ্কল্পেবাৰ
িসদ্ধ কিৰব লািগব বা িয িয বন্ধেনেৰ তাই িনজেক বন্ধ কিৰেল, তােকা িসদ্ধ কিৰব লািগব 8 িকন্তু শুনা িদনা যিদ তাইৰ
স্বামীেয় তাইক িনেষধ কেৰ, েতেন্ত তাই িয সঙ্কল্পৰ অধীন আৰু অিবেবচনাৰূেপ িনজৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা িয বাকয্ৰ
দ্বাৰাই তাই িনজেক বন্ধ কিৰেল, স্বামীেয় তাক বয্থর্ কিৰব আৰু িযেহাৱাই তাইক ক্ষমা িদব

9 িকন্তু বঁাৰী বা স্বামীেয় তয্াগ কৰা মিহলাই সঙ্কল্প আিদ বন্ধেনেৰ িনজেক বন্ধ কৰা সকেলা কথা িসদ্ধ কিৰব লািগব
10 আৰু েতওঁ যিদ স্বামীৰ ঘৰত থােকঁােত সঙ্কল্প কেৰ বা শপত কিৰ িনজেক ব্রত বন্ধেনেৰ বন্ধ কেৰ, 11 আৰু তাইৰ
স্বামীেয় েসই িবষেয় শুিন তাইক এেকা নৈক যিদ মেন মেন থােক, তাইক িনেষধ নকেৰ, েতেন্ত তাইৰ সকেলা সঙ্কল্প
িসদ্ধ কিৰব লািগব আৰু তাই িয বন্ধেনেৰ িনজেক বন্ধ কিৰেল, তােকা িসদ্ধ কিৰব লািগব

12 িকন্তু শুনা িদনা তাইৰ স্বামীেয় যিদ েসই সকেলােক েকােনা ৰূেপ বয্থর্ কেৰ, েতেন্ত তাইৰ সঙ্কল্প আৰু তাইৰ
ব্রত-বন্ধনৰ িবষেয় তাইৰ মুখৰ পৰা িয বাকয্ ওলাইিছল, তােকা িসদ্ধ কিৰব নালািগব তাইৰ স্বামীেয় তাক বয্থর্ কিৰেল
আৰু িযেহাৱাই তাইক ক্ষমা িদব

13 মিহলাৰ প্রেতয্ক সঙ্কল্প আৰু িনজেক দুখ িদবৈল িনজেক বন্ধ কৰা শপত তাইৰ স্বামীেয় িসদ্ধও কিৰব পােৰ, তাইৰ
স্বামীেয় তাক বয্থর্ও কিৰব পােৰ 14 িকন্তু তাইৰ স্বামীেয় যিদ েকইবা িদনৈলেক তাইক এেকা নৈক সকেলাভােৱ মেন
মেন থােক, েতেন্ত তাইৰ সকেলা সঙ্কল্প আৰু িনজেক বন্ধ কৰা সকেলা কথা িসদ্ধ কিৰব লগীয়া কেৰ িকয়েনা শুনা
িদনা এেকা নৈক মেন মেন থকাত, িস তাক িসদ্ধ কিৰব লগীয়া কিৰেল

15 িকন্তু তাক শুনাৰ পাছত যিদ েকােনাৰূেপ িস তাক বয্থর্ কেৰ, েতেন্ত স্বামীেয় তাইৰ অপৰাধৰ ফল েভাগ কিৰব
16 স্বামী আৰু ভাযর্য্াৰ িবষেয়, িপতৃেয় আৰু েযৗৱন কালত েতওঁৰ ঘৰত থকা জীেয়কৰ িবষেয় িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা
িদয়া িবিধ এইেবাৰ
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31 অধয্ায়
িমিদয়নীয়াসকলৰ পৰাজয় আৰু িবনাশ

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ কাৰেণ িমিদয়নীয়াসকলৰ প্রিতকাৰ সাধা; েতেন
কিৰ উিঠ েতামাৰ মৃতুয্ হ’ব আৰু িনজ েলাকসকলৰ মাজত েতামাক িনয়া হ’ব ”

3 েতিতয়া েমািচেয় েলাকসকলক ক’েল, “িযেহাৱাৰ কাৰেণ িমিদয়নৰ প্রিতকাৰ সািধবৈল, িমিদয়নৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধযাত্রা
কিৰবৰ কাৰেণ েতামােলাকৰ মাজৰ িকছুমান েলাকক যুদ্ধৈল সুসিজ্জত কৰা 4 েতামােলােক ইস্রােয়লৰ প্রেতয্কখন
ৈফদৰ পৰা এক এক হাজাৰ েলাকক যুদ্ধৈল পিঠয়াবা ” 5 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ প্রেতয্ক েগাষ্ঠী অনুসােৰ এক এক হাজাৰ
েলাকক যুদ্ধৰ বােব যুগুত কৰা হ’ল এইদেৰ যুদ্ধৈল সুসিজ্জত েহাৱা বাৰ হাজাৰ জন েলাকক উিলওৱা হ’ল

6 তাৰ পাছত েমািচেয়, প্রেতয্কখন ৈফদৰ পৰা এক এক হাজাৰ েলাকৰ ৈসেত পুেৰািহত ইিলয়াজৰৰ পুত্র পীনহচক
যুদ্ধৈল পিঠয়ােল; পিবত্র স্থানৰ বস্তু, ৰণ বাদয্ৰ অেথর্ কািল েসই পীনহচৰ হাতত আিছল 7 েমািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা
অনুসােৰ েতওঁেলােক িমিদয়নৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ েতওঁেলাকৰ সকেলা পুৰুষেক বধ কিৰেল 8আৰু েতওঁেলােক আন
আন হত েলাকৰ লগত িমিদয়নৰ ৰজাসকলক, অথর্াৎ ইবী, েৰকম, চূৰ, হূৰ আৰু েৰবা, এই িমিদয়নীয়া পঁাচজন ৰজাক
বধ কিৰেল; আৰু িবেয়াৰৰ পুত্র িবিলয়মেকা েতওঁেলােক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল

9 ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকেল িমিদয়নৰ সকেলা মিহলা, েতওঁেলাকৰ ল’ৰা-েছাৱালী বন্দী কিৰ ৈল গ’ল, আৰু েতওঁেলাকৰ
গৰু, েমৰ-ছাগৰ জাক আিদ সকেলা সম্পিত্ত লুিট ৈল গ’ল 10 েতওঁেলােক িয িয ঠাইত বাস কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ
েসই সকেলা নগৰ আৰু েতওঁেলাকৰ আটাই ছাউিনেবাৰ জ্ৱলাই িদেল

11 েতওঁেলােক লুট-দ্রবয্ আৰু বনদীেবাৰক আৰু তােৰ ৈসেত সকেলা পশুৰ জাকেবাৰ লগত ল’েল 12 েতওঁেলােক
িযৰীেহাৰ সনু্মখত যদ্দর্ নৰ পাৰৰ েমাৱাবৰ সমথলত থকা ছাউিনৈল, েমািচ, পুেৰািহত ইিলয়াজৰ আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকলৰ েগােটই মণ্ডলীৰ গুিৰৈল, েসই বন্দী কিৰ িনয়া েলাকেবাৰ, যুদ্ধত ধৰা পশুেবাৰ, আৰু লুিট েলাৱা সম্পিত্তেবাৰ
আিনেল

13 েতিতয়া েমািচ, পুেৰািহত ইিলয়াজৰ আৰু মণ্ডলীৰ আটাই অধয্ক্ষসকেল েতওঁেলাকক সাক্ষাৎ কিৰবৈল ছাউিনৰ
বািহৰৈল ওলাই গ’ল 14 েতিতয়া যুদ্ধৰ পৰা উভিট অহা সহস্রপিত আৰু শতপিত, এই েসনাপিতসকলৰ ওপৰত েমািচৰ
খং উিঠল 15 েমািচেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক মিহলাসকলক জীয়াই ৰািখছা েনিক?

16 েচাৱা, িবিলয়মৰ পৰামশর্ত েতওঁেলােক িপেয়াৰ েদৱতাৰ কথাত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ
সতয্লঙ্ঘন কৰাইিছল; েসই কাৰেণই িযেহাৱাৰ মণ্ডলীত মহামাৰী ৈহ আিছল 17 এিতয়া এই েহতুেক, েতামােলােক
িশশুেবাৰৰ মাজৰ আটাই ল’ৰােবাৰক বধ কৰা, আৰু পুৰুষেৰ ৈসেত শয়ন কৰা সকেলা মিহলাক বধ কৰা

18 িকন্তু েছাৱালীসকলৰ মাজৰ িযেবােৰ পুৰুষেৰ ৈসেত েকিতয়াও শয়ন কৰা নাই, েতওঁেলাকক েতামােলােক িনজৰ
কাৰেণ ৰাখা 19 েতামােলােক সাত িদনৈলেক ছাউিনৰ বািহৰত ছাউিন পািত থাকা; েতামােলাকৰ িযমান েলােক বধ
কিৰছা বা হত েহাৱা েলাকেকা চুইছা, েতামােলাকৰ েসই সকেলােৱ আৰু বন্দী কিৰ অনা েলাকসকলক তৃতীয় আৰু
সপ্তম িদনা শুিচ কৰা 20 আৰু সকেলা কােপাৰ, ছােলেৰ সজা বা েমৰ-ছাগৰ েনােমেৰ যুগুত কৰা বা কােঠেৰ সজা
আটাই বস্তুৰ িবষেয় েতামােলােক িনজৰ কাৰেণ শুিচ কৰা ”

21 পাছত পুেৰািহত ইিলয়াজেৰ ৰণৈল েযাৱা েলাকসকলক ক’েল, “িযেহাৱাই েমািচক িদয়া বয্ৱস্থাৰ এয়াও এক
িবিধ েবােল: 22 েকৱল েসাণ, ৰূপ, িপতল, েলাহা, বগীতাম, 23 আৰু সীহ আিদ িযেবাৰ বস্তু জুইত নুেপােৰ, েসই
সকেলােক জুইৰ মােজিদ িনবা, েতিতয়া েসয়া শুিচ হ’ব তাৰ পাছত েতামােলােক তাক অশুিচতা-নাশক জলৰ দ্বাৰাই
শুিচ কিৰব লািগব; িকন্তু িয িয বস্তু জুইত েপােৰ, তাক প্রথেম েতামােলােক েসই পানীেৰ শুিচ কিৰবা 24 আৰু সপ্তম
িদনা েতামােলােক িনজ িনজ কােপাৰ ধুবা, েতিতয়া েতামােলাক শুিচ হ’বা; তাৰ পাছত েতামােলােক ছাউিনত েসামাব
পািৰবা ”

25 িযেহাৱাই পুনৰায় েমািচক ক’েল, 26 “তুিম, পুেৰািহত ইিলয়াজৰ আৰু মণ্ডলীৰ িপতৃ-বংশৰ অধয্ক্ষসকল, যুদ্ধত
ধৰা মানুহ বা পশু েসই আটাই লুট-দ্রবয্ৰ েলখ েলাৱা; 27 আৰু েসইেবাৰ দুভাগ কিৰ, এভাগ ৰণৈল েযাৱা েলাকসকল
আৰু এভাগ েগােটই মণ্ডলীৰ মাজত ভাগ কিৰ িদয়া;

28 আৰু যুদ্ধৈল েযাৱা েলাকসকলৰ পৰা মানুহ, গৰু, গাধ, আৰু েমৰ-ছাগ বা ছাগলীৰ পঁাচ শ পঁাচ শ প্রাণীৰ মাজৰ
এটা এটা প্রাণী িযেহাৱাৰ কাৰেণ কৰস্ৱৰুেপ েলাৱা; 29 েতওঁেলাকৰ আধা ভাগৰ পৰা তাক ৈল, িযেহাৱাৰ উেত্তালনীয়
উপহাৰস্বৰূেপ পুেৰািহত ইিলয়াজৰক িদয়া
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30 আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আধা ভাগৰ পৰা মানুহ, গৰু, গাধ আৰু েমৰ-ছাগৰ জাক আিদ আটাই প্রাণীেৰই
পঞ্চাশটা পঞ্চাশটাৰ মাজৰ পৰা এটা ৈল িযেহাৱাৰ আবাসৰ ৰখীয়া েলবীয়াসকলক িদয়া ” 31 েতিতয়া েমািচক িদয়া
িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েমািচ আৰু পুেৰািহত ইিলয়াজেৰ েসই কাযর্ কিৰেল

32 ৰণুৱাসকেল লুিট অনা সম্পিত্তৰ বািহেৰ ধিৰ অনা প্রাণীৰ সংখয্া এইদেৰ: ছয় লাখ পঁয়সত্তৰ হাজাৰ েমৰ-ছাগ
33 বাসত্তৰ হাজাৰ ষঁাড়-গৰু, 34 এষষ্ঠী হাজাৰ গাধ, 35 আৰু েকিতয়াও পুৰুেষ ৈসেত শয়ন নকৰা েছাৱালীৰ সংখয্া
সব্বর্মুঠ বিত্রশ হাজাৰ আিছল

36 যুদ্ধৈল েযাৱা ৈসনয্সকলৰ আধা ভাগ প্রাণীৰ সংখয্া িতিন লাখ সাতিত্রশ হাজাৰ পঁাচ শ েমৰ-ছাগ; 37 েসই েমৰ-
ছাগেবাৰৰ পৰা েলাৱা িযেহাৱাৰ কৰ ছশ পঁয়সত্তৰটা 38 ষঁাড়-গৰু ছয়িত্রশ হাজাৰ; েসইেবাৰৰ মাজৰ পৰা েলাৱা িযেহাৱাৰ
কৰ বাসত্তৰটা

39 গাধেবাৰৰ সংখয্া িত্রশ হাজাৰ পঁাচশ আিছল আৰু েসইেবাৰৰ মাজৰ পৰা েলাৱা িযেহাৱাৰ কৰ এষষ্ঠীটা 40 মানুহৰ
সংখয্া েষাল্ল হাজাৰ গৰাকী মিহলা আৰু েতওঁেলাকৰ পৰা েলাৱা িযেহাৱাৰ কৰ বিত্রশটা 41 তাৰ পাছত েমািচক িদয়া
িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ, েসই কৰ েতওঁ িযেহাৱাৰ উেত্তালনীয় উপহাৰ স্বৰূেপ পুেৰািহত ইিলয়াজৰক িদেল

42 আৰু যুদ্ধৈল েযাৱা েলাকসকলৰ ভাগৰ পৰা িয আধা ভাগ েমািচেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ কাৰেণ ৰািখেল-
43 মণ্ডলীৰ েসই আধা ভাগৰ সংখয্া িতিন লাখ সাতিত্রশ হাজাৰ পঁাচশ েমৰ-ছাগ, 44 ছয়িত্রশ হাজাৰ ষঁাড়-গৰু, 45 িত্রশ
হাজাৰ পঁাচশটা গাধ 46 আৰু েকিতয়াও পুৰুষৰ ৈসেত শয়ন নকৰা েষাল্ল হাজাৰ মিহলা আিছল

47 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ পৰা েসই আধা ভাগৰ পৰা মানুহ আৰু পশুৰ পঞ্চাশটা পঞ্চাশটাৰ মাজৰ এটা এটা ৈল
েমািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁ িযেহাৱাৰ আবাসৰ ৰখীয়া েলবীয়াসকলক িদেল

48 তাৰ পাছত সহস্রপিত আৰু শতপিত, ৈসনয্ সমূহৰ হাজাৰ হাজাৰৰ ওপৰত েসই েসনাপিতসকল েমািচৰ ওচৰৈল
আিহল 49 েতওঁেলােক েতওঁক কেল, “আেপানাৰ এই দাসেবােৰ িনজৰ িনজৰ অধীেন থকা ৈসনয্েবাৰৰ েলখ ল’েল
আৰু আমাৰ মাজৰ এজেনা েহেৰাৱা নাই

50 এই েহতুেক আিম প্রিতজেন িয েসাণৰ অলঙ্কাৰ, অথর্াৎ েনপুৰ, খাৰু, আঙিঠ, কুণ্ডল, হাৰ, এইেবাৰ িয পাইেছঁা,
তাক আিম িযেহাৱাৰ আগৈল, িনজৰ িনজৰ প্রাণ প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৈল িযেহাৱাৰ উপহাৰ স্বৰুেপ আিনেলঁা ” 51 েতিতয়া
েমািচ আৰু পুেৰািহত ইিলয়াজেৰ েতওঁেলাকৰ পৰা েসই েসাণ, অথর্াৎ িশল্পকােৰ বেনাৱা েসই সকেলা অলঙ্কাৰেবাৰ
ল’েল

52 সহস্রপিত আৰু শতপিতসকেল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কৰা উেত্তালনীয় উপহাৰৰ েসই েসাণ েষাল্ল হাজাৰ
সাতশ পঞ্চাশ েচকল আিছল; 53 িকয়েনা ৈসনয্সকলৰ প্রিতজেন িনজৰ কাৰেণ লুটদ্রবয্ আিনিছল 54পাছত েমািচ আৰু
পুেৰািহত ইিলয়াজেৰ সহস্রপিত আৰু শতপিত, এই েসনাপিতসকলৰ পৰা েসই েসাণ ৈল, িযেহাৱাৰ আগত ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ স্মৰণাথর্ক িচন হ’বৈল, তাক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত ৰািখেল

32 অধয্ায়
যদ্দর্ নৰ িসপাৰৰ েদশ ভাগ বঁািট িদয়া

1 ৰূেবণৰ সন্তান সকলৰ আৰু গাদৰ সন্তান সকলৰ অিতশয় অিধক পশুৰ জাক আিছল; এই কাৰেণ েতওঁেলােক
েযিতয়া যােজৰ আৰু িগিলয়দ েদশখন েদিখেল, েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ পশুেবাৰৰ কাৰেণ েসই ঠাই ভাল েদিখেল
2 েসই কাৰেণ গাদ আৰু ৰূেবণৰ সন্তান সকেল আিহ েমািচক, পুেৰািহত ইিলয়াজৰক আৰু মণ্ডলীৰ অধয্ক্ষসকলক
ক’েল, 3 অটােৰাৎ, দীেবান, যােজৰ, িনম্রা, িহচেবান, ইিলয়ািল, িচবাম, নেবা আৰু িবেয়ান,

4 এই িয িয েদশ িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ মণ্ডলীৰ আগত পৰাজয় কিৰেল, এেয় পশুেবাৰৰ বােব েযাগয্ ঠাই; আৰু
আিম, আেপানাৰ িয দাসকল, আমাৰ অিধক পশুৰ জাক আেছ ” 5 েতওঁেলােক আেকৗ ক’েল, “আিম যিদ আেপানাৰ
দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাইেছঁা, েতিতয়াহেল উত্তৰািধকাৰৰ অেথর্ আেপানাৰ এই দাসেবাৰক এই েদশ দান কৰক আমাক যদ্দর্ ন
পাৰ কিৰ িনিনব ”

6 েতিতয়া েমািচেয় গাদৰ আৰু ৰূেবণৰ সন্তান সকলক ক’েল, “েতামােলাকৰ ভাইসকেল যুদ্ধ কিৰবৈল েযাৱাৰ
সময়ত েতামােলােক এই ঠাইত বাস কিৰবা েন? 7 িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িদয়া েদশৈল েতওঁেলােক পাৰ
ৈহ নাযাবৈল েতওঁেলাকৰ মন েকেলই িনৰুৎসাহ কিৰছা?

8 িয কালত মই েতামােলাকৰ িপতৃসকলক েদশ চাবৰ কাৰেণ কােদচ-বেণর্য়াৰ পৰা পিঠয়াইিছেলঁা েসই কালত
েতওঁেলােকও েসইদেৰ কিৰিছল 9 িকয়েনা েতওঁেলােক ইেষ্কাল উপতয্কাৈলেক ৈগ েদশ চাই, িযেহাৱাই িদয়া েসই
েদশত েনােসামাবৈল ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মন িনেৰাৎসাহ কিৰিছল
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10 এই কাৰেণ েসই িদনা িযেহাৱাৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল আৰু েতওঁ শপত কিৰ, এই কথা ৈকিছল, 11 ‘মই অব্রাহাম,
ইচহাক আৰু যােকাবক িয েদশ িদম বুিল শপত কিৰিছেলঁা, িমচৰৰ পৰা অহা েলাকসকলৰ মাজত িবশ বছৰ আৰু
তােতাতৈক অিধক বয়সীয়া েকােনা এজন েলােকও েসই েদশ েদিখবৈল নাপাব, িকয়েনা েতওঁিবলােক েমাৰ পথত
সমূ্পণর্ৰূেপ নচিলেল; 12 েকৱল কিনজ্জীয়া িযফুিন্নৰ পুত্র কােলব আৰু নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাই েসই েদশ েদিখব, কাৰণ
েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ পথত সমূ্পণর্ৰূেপ চিলেল’

13 এইদেৰ ইস্রােয়লৈল িযেহাৱাৰ েক্রাধ জ্বিল উঠাত, িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত কু কমর্ কৰা আটাই বংশৰ েশষ েনােহাৱাৈলেক,
েতওঁ চিল্লশ বছৰ ধিৰ েতওঁেলাকক অৰণয্ত ভ্রমণ কৰােল 14 এিতয়া েচাৱা, ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ প্রচণ্ড
েক্রাধ আৰু বঢ়াবৈল, পাপী েলাকসকলৰ িনিচনা েতামােলােক েতামােলাকৰ িপতৃসকলৰ ঠাইত উিঠছা 15 িকয়েনা,
েতামােলােক যিদ এইদেৰ েতওঁৰ পাছৰ পৰা িবমুখ েহাৱা, েতেনহেল েতওঁ পুনৰায় ইস্রােয়লক অৰণয্ত তয্াগ কিৰব;
েতিতয়া েতামােলােক এই সকেলা েলাকক িবনষ্ট কৰাবা ”

16 েতিতয়া েতওঁেলােক েমািচৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “আিম এই ঠাইত িনজ পশুেবাৰৰ কাৰেণ গঁৰাল সািজম, আৰু
আমাৰ পিৰয়ালেবাৰৰ কাৰেণ নগৰেবাৰ িনম্মর্াণ কিৰম; 17 আৰু আিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িনজ ঠাইৈল িনিনয়া
মােন আিম িনেজ ৰণৈল সােজা ৈহ, েতওঁেলাকৰ আেগ আেগ যাম; েকৱল আমাৰ পিৰয়ালেবাৰ েদশ িনবাসীসকলৰ
ভয়ত গেঢ়েৰ আবৃত নগৰেবাৰত বাস কিৰব

18 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ প্রিতজেন িনজ িনজ উত্তৰািধকাৰৰ ভাগ েনােপাৱাৈল আিম িনজ িনজ ঘৰৈল উভিট
নািহম 19 আিম যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা েসই েদশৰ উত্তৰািধকাৰৰ ভাগ েতওঁেলাকৰ ৈসেত নলওঁ, িকয়েনা পূৱ িদেশ
যদ্দর্ নৰ এইপােৰ আিম উত্তৰািধকাৰৰ ভাগ পােলঁা ”

20 েতিতয়া েমািচেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক েকাৱা এই কাযর্ যিদ কৰা, েতামােলােক যিদ সুসিজ্জত ৈহ
িযেহাৱাৰ সাক্ষােত যুদ্ধৈল যাব িনজেক সাজু কৰা, 21 েতিতয়া েতামােলাকৰ প্রিতজন যুদ্ধৈল সাজু েহাৱা েলােক িযেহাৱাৰ
সাক্ষােত যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ যাব লািগব েযিতয়াৈল েতওঁ িনজ শত্রুেবাৰক িনজৰ আগৰ পৰা দূৰ নকেৰ 22 আৰু েতওঁৰ
আগত েযিতয়াৈল েদশ বশীভূত নহয় তাৰ পাছত েতামােলাক উভিট আিহব পািৰবা িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত আৰু ইস্রােয়লৰ
দৃষ্টিত েতামােলাক িনেদ্দর্ াষী হ’বা, আৰু িযেহাৱাৰ সাক্ষােত এই েদশ েতামােলাকৰ উত্তৰাধীকাৰ হ’ব

23 িকন্তু যিদ েতামােলােক েসই দেৰ নকৰা, েতেন্ত েচাৱা, েতামােলােক িযেহাৱাৰ অিহেত পাপ কিৰবা, আৰু
েতামােলাকৰ পােপ েয েতামােলাকক িবচািৰ ওিলয়াব, েসই িবষেয় িনশ্চয় জািনবা 24 েতামােলােক িনজ িনজ পিৰয়ালৰ
কাৰেণ নগৰ, আৰু েমৰ-ছাগ আৰু ছাগলীৰ জাকৰ কাৰেণ গঁৰাল সাজা; আৰু েতামােলাকৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা বাকয্ৰ
দেৰই েসই কাযর্ কৰা ” 25 েতিতয়া গাদৰ আৰু ৰূেবণৰ সন্তান সকেল েমািচক ক’েল, “আমাৰ প্রভুেৱ িয আজ্ঞা কিৰেল,
আেপানাৰ এই দাসেবােৰ েসইদেৰই কিৰব 26 আমাৰ ল’ৰা-েছাৱালী, আমাৰ পত্নীসকল আৰু েমৰ-ছাগ, ছাগলী গৰু
আিদৰ আটাই পশুৰ জাকেবাৰ এই ঠাইৰ িগিলয়দৰ নগৰেবাৰত থািকব 27 িকন্তু আমাৰ প্রভুৰ কথাৰ দেৰ, আেপানাৰ
এই দাসেবাৰৰ সকেলােৱ সাজু ৈহ যুদ্ধ কিৰবৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত পাৰ ৈহ যাব ”

28 েতিতয়া েমািচেয় েতওঁেলাকৰ িবষেয় পুেৰািহত ইিলয়াজৰক, নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাক আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ
সকেলা িপতৃ-বংশৰ অধয্ক্ষসকলক উপেদশ িদেল 29 েমািচেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “গাদৰ আৰু ৰূেবণৰ সন্তান
সকলৰ প্রিতজেন যুদ্ধৈল সুসিজ্জত ৈহ, িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েতামােলাকৰ লগত যিদ যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ যায়, েতেন্ত েদশ
েতামােলাকৰ আগত বশীভূত হ’েল, েতামােলােক অিধকাৰ কিৰবৰ অেথর্ েতওঁেলাকক এই িগিলয়দ েদশ িদবা 30 িকন্তু
যিদ েতওঁেলাক সুসিজ্জত ৈহ, েতামােলাকৰ লগত পাৰ নহয়, েতেন্ত েতওঁেলােক েতামােলাকৰ মাজত কনান েদশত
উত্তৰাধীকাৰ পাব ”

31 েতিতয়া গাদৰ আৰু ৰূেবণৰ সন্তান সকেল উত্তৰ িদেল, “িযেহাৱাই আেপানাৰ এই দাসেবাৰক িয আজ্ঞা কিৰেছ,
আিম েসইদেৰই কিৰম 32 আিম সুসিজ্জত ৈহ, িযেহাৱাৰ সাক্ষােত পাৰ ৈহ কনান েদশত েসামাম, িকন্তু আমাৰ
উত্তৰাধীকাৰ যদ্দর্ নৰ ইপাৰত আমাৰ স্বত্ব থািকব ”

33 পাছত েমািচেয় গাদৰ আৰু ৰূেবণৰ সন্তান সকলক, আৰু েযােচফৰ পুত্র মনিচৰ আধা ৈফদক ইেমাৰীয়াসকলৰ
ৰজা চীেহানৰ ৰাজয্ আৰু বাচানৰ ৰজা ওগৰ ৰাজয্ িদেল আৰু িনজ িনজ অঞ্চেল ৈসেত নগৰ থকা েদশেবাৰ, এইদেৰ
চািৰওফােল থকা েদশৰ আটাই নগৰেবাৰ িদেল

34গাদৰ সন্তান সকেল দীেবান, অটােৰাৎ, অেৰােয়ৰ, 35অটােৰাৎ-েচাফন, যােজৰ, যেগ্বহা, 36 ৈবৎ-িনম্রা আৰু ৈবৎ-
হাৰণ, গেড়েৰ আবৃত এই নগৰেবাৰ পুনৰায় িনম্মর্াণ কিৰেল আৰু েমৰ-ছাগেবাৰ জাকৰ কাৰেণ গঁৰালেবাৰ সািজেল
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37 আৰু ৰূেবণৰ সন্তান সকেল িহচেবান, ইিলয়ািল, িকিৰয়াথিয়ম, 38 নেবা, আৰু বাল-িমেয়ান*, আৰু িচবমাও
পুনৰায় িনম্মর্াণ কিৰেল; েতওঁেলােক পুনৰায় িনম্মর্াণ কৰা নগৰৰ নাম নতুনৈক িদেল 39 আৰু মনিচৰ পুত্র মাখীৰৰ
সন্তান সকেল িগিলয়দৈল ৈগ, তাক হাত কিৰ ল’েল, আৰু তাত থকা ইেমাৰীয়াসকলক দূৰ কিৰেল

40 পাছত েমািচেয় মনিচৰ পুত্র মাখীৰক িগিলয়দ েদশ িদেল; েতওঁৰ েলাকসকেল তাৰ মাজত বাস কিৰেল 41আৰু
মনিচৰ সন্তান যায়ীেৰ ৈগ, েতওঁেলাকৰ সৰু গাওঁেবাৰ হাত কিৰ ল’েল, আৰু েসইেবাৰৰ নাম হেব্বাৎ-যায়ীৰ [অথর্াৎ
যায়ীৰৰ গাওঁ] ৰািখেল 42 আৰু েনাবেহ ৈগ, কনাৎ নগৰ আৰু তাৰ গাওঁেবাৰ হাত কিৰ ল’েল, আৰু িনজৰ নামৰ
দেৰই তােৰা নাম েনাবহ ৰািখেল

33 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল বােট বােট থািক ৰাওনা েহাৱা ঠাইেবাৰৰ তািলকা

1 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েমািচ আৰু হােৰাণৰ অধীনত িনজ ৈসনয্দল অনুসােৰ িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই আেহঁােত,
েতওঁেলােক িয িয যাত্রা কিৰিছল, েসই সকেলা যাত্রাৰ িবৱৰণ এই 2 েমািচেয় িযেহাৱাৰ আজ্ঞামেতই েতওঁেলাকৰ
সকেলা যাত্রা অনুসােৰ েতওঁেলােক থািক ৰাওনা েহাৱা ঠাইৰ তািলকা িলিখেল েতওঁেলােক থািক ৰাওনা েহাৱা ঠাই
অনুসােৰ েতওঁেলাকৰ এই এই যাত্রা

3 প্রথম মাহত, প্রথম মাহৰ পঞ্চদশ িদনা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল ৰািমেচচৰ পৰা যাত্রা কিৰ িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ পাছিদনা
আটাই িমচৰীয়া েলাকৰ সাক্ষােত িযেহাৱাৰ পৰাক্রমী বাহুেৰ ওলাই গ’ল 4 েতিতয়া িমচৰীয়াসকেল, িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ
মাজত বধ কৰা েতওঁেলাকৰ প্রথেম ওপজােবাৰৰ মৰা শৱ পুিত আিছল, আৰু িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰেকা
দণ্ড িদিছল

5 ৰািমেচচৰ পৰা যাত্রা কিৰ, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল চুেক্কাতত ছাউিন পািতেল 6 আৰু চুেক্কাতৰ পৰা যাত্রা কিৰ,
মৰুভূিমৰ দঁািতত থকা এথমত ছাউিন পািতেল 7আৰু এথমৰ পৰা যাত্রা কিৰ, বাল-চেফানৰ আগত থকা পী-হহীেৰাতৈল
ঘূিৰ আিহ িমগেদালৰ সনু্মখত ছাউিন পািতেল

8 েতিতয়া পী-হহীেৰাতৰ সনু্মখৰ পৰা যাত্রা কিৰ, সমুদ্রৰ মােজিদ ৈগ মৰুভূিমত েসামাল আৰু এথন অৰণয্ত িতন
িদনৰ বাট যাত্রা কিৰ, মাৰাত ছাউিন পািতেল 9আৰু মাৰাৰ পৰা যাত্রা কিৰ, এলীম পােল; এলীমত বাৰটা জলৰ ভূমূক
আৰু ষাঠী েজাপা খাজুৰ গছ আিছল; েতওঁেলােক েসই ঠাইত ছাউিন পািতেল 10 পাছত এলীমৰ পৰা যাত্রা কিৰ, চূফ
সাগৰৰ ওচৰত ছাউিন পািতেল

11আৰু চূফ সাগৰৰ পৰা যাত্রা কিৰ, চীন অৰণয্ত ছাউিন পািতেল 12 পাছত চীন মৰুভূিমৰ পৰা যাত্রা কিৰ দফকাত
ছাউিন পািতেল 13আৰু দফকাৰ পৰা যাত্রা কিৰ, আলূচত ছাউিন পািতেল 14আৰুআলূচৰ পৰা যাত্রা কিৰ, ৰফীদীমত
ছাউিন পািতেল; েসই ঠাইত েলাকসকলৰ খাবৈল পানী নািছল

15 পাছত েতওঁেলােক ৰফীদীমৰ পৰা যাত্রা কিৰ, চীনয় মৰুভূিমত ছাউিন পািতেল 16 আৰু চীনয় মৰুভূিমৰ পৰা
যাত্রা কিৰ, িকেব্রাৎ-হত্তাবাত ছাউিন পািতেল 17 আৰু িকেব্রাৎ-হত্তাবাৰ পৰা যাত্রা কিৰ, হেচেৰাতত ছাউিন পািতেল
18 আৰু হেচেৰাতৰ পৰা যাত্রা কিৰ, িৰৎমাত ছাউিন পািতেল

19আৰু িৰৎমাৰ পৰা যাত্রা কিৰ, িৰেম্মান-েপৰচত ছাউিন পািতেল 20আৰু িৰেম্মান-েপৰচৰ পৰা যাত্রা কিৰ, িলবনাত
ছাউিন পািতেল 21আৰু িলবনাৰ পৰা যাত্রা কিৰ, িৰচ্ছাত ছাউিন পািতেল 22আৰু িৰচ্ছাৰ পৰা যাত্রা কিৰ, কেহলাথাত
ছাউিন পািতেল

23আৰু কেহলাথাৰ পৰা যাত্রা কিৰ, েচফৰ পব্বর্তত ছাউিন পািতেল 24 পাছত েতওঁেলােক েচফৰ পব্বর্তৰ পৰা যাত্রা
কিৰ, হৰাদাত ছাউিন পািতেল 25 আৰু হৰাদাৰ পৰা যাত্রা কিৰ, মেখেলাতত ছাউিন পািতেল 26 আৰু মেখেলাতৰ
পৰা যাত্রা কিৰ, তহতত ছাউিন পািতেল

27আৰু তহতৰ পৰা যাত্রা কিৰ, েতৰহত ছাউিন পািতেল 28আৰু েতৰহৰ পৰা যাত্রা কিৰ, িমৎকাত ছাউিন পািতেল
29 আৰু িমৎকাৰ পৰা যাত্রা কিৰ, হচেমানাত ছাউিন পািতেল 30 আৰু হচেমানাৰ পৰা যাত্রা কিৰ, েমােচেৰাতত ছাউিন
পািতেল

31 আৰু েমােচেৰাতৰ পৰা যাত্রা কিৰ, বেনই-যাকনত ছাউিন পািতেল 32 আৰু বেনই-যাকনৰ পৰা যাত্রা কিৰ,
েহাৰহিগ্গদগদত ছাউিন পািতেল 33আৰু েহাৰহিগ্গদগদৰ পৰা যাত্রা কিৰ, যটবাথাত ছাউিন পািতেল 34আৰু যটবাথাৰ
পৰা যাত্রা কিৰ, অেব্রাণাত ছাউিন পািতেল
* 32 অধয্ায়:38 বাল-িমেয়ান পাছৈল এই নামেবাৰ সলিন কৰা হ’ল
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35আৰু অেব্রাণাৰ পৰা যাত্রা কিৰ, ইিচেয়ান-েগবৰত ছাউিন পািতেল 36আৰু ইিচেয়ান-েগবৰৰ পৰা যাত্রা কিৰ, িছন
মৰুভূিমত থকা কােদচত ছাউিন পািতেল 37 আৰু কােদচৰ পৰা যাত্রা কিৰ, ইেদাম েদশৰ কাষত থকা েহাৰ পব্বর্তত
ছাউিন পািতেল

38 এই সময়ত হােৰাণ পুেৰািহত িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েহাৰ পব্বর্তত উিঠ, িমচৰৰ পৰা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল
ওলাই অহাৰ চিল্লশ বছৰৰ পঞ্চম মাহৰ প্রথম িদনা েসই ঠাইেত মিৰল 39 েহাৰ পব্বর্তত হােৰাণ মৰা সময়ত, েতওঁৰ
এশ েতইশ বছৰ বয়স ৈহিছল

40 আৰু কনানৰ দিক্ষণ মৰুভূিমত থকা অৰাদৰ কনানীয়া ৰজাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল অহা সম্বাদ পােল
41 পাছত েতওঁেলােক েহাৰ পব্বর্তৰ পৰা যাত্রা কিৰ, চেল্মানাত ছাউিন পািতেল 42 আৰু চেল্মানাৰ পৰা যাত্রা কিৰ,

পুেনানত ছাউিন পািতেল 43 আৰু পুেনানৰ পৰা যাত্রা কিৰ, এেবাতত ছাউিন পািতেল
44আৰু এেবাতৰ পৰা যাত্রা কিৰ, েমাৱাবৰ সীমাৰ ওচৰত থকা ইেয়-অবাৰীমত ছাউিন পািতেল 45আৰু ইয়ীমৰ পৰা

যাত্রা কিৰ, দীেবান-গাদত ছাউিন পািতেল 46আৰু দীেবান-গাদৰ পৰা যাত্রা কিৰ, অেল্মানিদব্লাথিয়মত ছাউিন পািতেল
47আৰু অেল্মানিদব্লাথিয়মৰ পৰা যাত্রা কিৰ, নেবাৰ সনু্মখত থকা অবাৰীম পব্বর্তৰ মাজত ছাউিন পািতেল 48আৰু

অবাৰীম পব্বর্তেবাৰৰ পৰা যাত্রা কিৰ, িযৰীেহাৰ সনু্মখত থকা যদ্দর্ নৰ ওচৰত েমাৱাবৰ সমথলত ছাউিন পািতেল 49আৰু
েতওঁেলােক যদ্দর্ নৰ ওচৰত ৈবৎ-িযচীেমাতৰ পৰা আেবল-িচটীমৈলেক েমাৱাবৰ সমথলত ছাউিন পািতেল

50 েতিতয়া িযৰীেহাৰ সনু্মখত যদ্দর্ নৰ ওচৰত েমাৱাবৰ সমথলত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 51 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকলক েকাৱা, েতওঁেলাকক এই আজ্ঞা িদয়া, ‘েতামােলােক েযিতয়া যদ্দর্ ন পাৰৈহ কনান েদশত েসামাবা, 52 েতিতয়া
েতামােলাকৰ আগৰ পৰা েসই েদশ িনবাসী সকেলা েলাকক দূৰ কিৰবা আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা নক্সা কটা িশলেবাৰ
আৰু আটাই সঁাচত ঢলা প্রিতমােবাৰ নষ্ট কিৰবা আৰু েতওঁেলাকৰ আটাই ওখ ঠাইেবাৰ উচ্ছন্ন কিৰবা

53 আৰু েতামােলােক েসই েদশ অিধকাৰ কিৰ, তাৰ মাজত বাস কিৰবা; িকয়েনা মই উত্তৰািধকাৰৰ অেথর্ েসই
েদশ েতামােলাকক িদেলঁা 54 আৰু েতামােলােক িচিঠ-েখেলেৰ িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ েদশ অিধকাৰ কিৰ ল’বা;
অিধকক অিধক উত্তৰাধীকাৰ আৰু তাকৰক কম উত্তৰাধীকাৰ িদবা; আৰু যাৰ ভাগ িয ঠাইত পেৰ, তাৰ ভাগ েসই ঠাইেত
হ’ব; েতামােলােক িনজ িনজ িপতৃ-বংশ অনুসােৰ তাক অিধকাৰ কিৰ ল’বা

55 িকন্তু েতামােলােক যিদ েতামােলাকৰআগৰ পৰা েসই েদশ িনবাসীসকলক দূৰ নকৰা, েতেন্ত েতামােলােক িযসকলক
অৱিশষ্ট ৰািখবা, েতওঁেলােকই েতামােলাকৰ চকুত কঁাইট আৰু েতামােলাকৰ গাৰ কাষত হুলস্বৰূপ হ’ব আৰু েতামােলােক
িনবাস কৰা েসই েদশত েতওঁেলােক েতামােলাকক েক্লশ িদব 56আৰু মই েতওঁেলাকৈল িয কিৰবৰ মন কিৰেছঁা, তাক
েতামােলাকৈল কিৰম’ ”

34 অধয্ায়
কনান েদশৰ সীমা আৰু েদশ ভাগ কিৰ িদয়া েলাকৰ তািলকা

1 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক এই আজ্ঞা িদয়া, েতওঁেলাকক এই কথা েকাৱা,
‘েযিতয়া েতামােলাক কনান েদশত েসামাবা, েতামােলােক অিধকাৰৰ অেথর্ পাব লগা েদশ এই, চািৰসীমা অনুসােৰ এেয়
কনান েদশ, 3 েতিতয়া ইেদামৰ কাষত থকা িছন মৰুভূিমৰ পৰা েতামােলাকৰ দিক্ষণ অঞ্চল হ’ব; েতামােলাকৰ দিক্ষণ
সীমা লৱণ-সমুদ্রৰ অন্তৰ পৰা পূৱফােল হ’ব

4 আৰু েতামােলাকৰ সীমা পব্বর্ত পাৰ ৈহ েযাৱা অক্রব্বীম নােমেৰ ঠাইৰ দিক্ষেণ ঘূিৰ িছনৈলেক যাব আৰু কােদচ-
বেণর্য়াৰ দিক্ষণফােল ওলাব আৰু হচৰ-অদ্দৰ ওলাই অচেমানৈলেক যাব 5পাছত এই সীমা অচেমানৰ পৰা িমচৰ জুিৰৈল
ঘূিৰ আিহব আৰু সমুদ্রত এই সীমা েশষ হ’ব

6 আৰু েতামােলাকৰ পিশ্চম সীমা হ’েল, মহাসাগৰ আৰু তাৰ অঞ্চল; এেয় েতামােলাকৰ পিশ্চম সীমা হ’ব
7আৰু েতামােলাকৰ উত্তৰ সীমা এই; েতামােলােক মহাসাগৰ পৰা েহাৰ পব্বর্ত লক্ষয্ কিৰবা 8 পাছত েহাৰ পব্বর্তৰ

পৰা হমাতৰ প্রেৱশস্থানৈলেক িঠক কিৰবা আৰু তাৰ পৰা েসই সীমা ওলাই চদাদ পাব 9 আৰু েসই সীমা বািহৰ ৈহ
িজেফ্রাণৈল যাব আৰু হচৰ-ঐননত তাৰ েশষ হ’ব এেয় েতামােলাকৰ উত্তৰ সীমা হ’ব

10আৰু েতামােলােক হচৰ-ঐননৰ পৰা চফামৈলেক েতামােলাকৰ পূৱ সীমা িঠক কিৰবা 11 পাছত েসই সীমা চফামৰ
পৰা ঐনৰ পূৱফাল ৈহ িৰব্লাৈল নািম যাব; েসেয় আৰু নািম িকেন্নৰৎ সাগৰৰ পূৱ চুকত লািগব 12 পাছত েসই সীমা
যদ্দর্ নৈল নািম লৱণ-সমুদ্রত তাৰ েশষ হ’ব েসই চািৰফালৰ সীমা অনুসােৰই েতামােলাকৰ েদশ হ’ব’ ”

13 পুনৰায় েমািচেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক এই আজ্ঞা কিৰেল, “িয েদশ েতামােলােক িচিঠ-েখেলেৰ অিধকাৰ
কিৰবা, িয েদশ িযেহাৱাই ন ৈফদ আৰু আধা ৈফদক িদবৈল আজ্ঞা কিৰেছ, েসেয় এই েদশ 14 িকয়েনা িনজ িনজ
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িপতৃ-বংশ অনুসােৰ ৰূেবণৰ সন্তান সকলৰ ৈফদ আৰু িনজ িনজ িপতৃ-বংশ অনুসােৰ গাদৰ সন্তান সকলৰ ৈফদ আৰু
মনিচৰ আধা ৈফেদ িনজ িনজ উত্তৰািধকাৰ ল’েল 15 িযৰীেহাৰ সনু্মখত যদ্দর্ নৰ পূৱ পাৰত সূযর্ ওেলাৱা ফােল েসই
আৈঢ় ৈফেদ িনজ িনজ উত্তৰািধকাৰ ল’েল ”

16 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 17 িযসকেল েদশ ভাগ কিৰ েতামােলাকক িদব, েতওঁেলাকৰ নাম এই, ইিলয়াজৰ
পুেৰািহত আৰু নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱা 18 আৰু উত্তৰািধকাৰৰ অেথর্ েদশ ভাগ কিৰবৈল প্রেতয্ক ৈফদৰ এজন এজন
অধয্ক্ষ ল’বা

19 েসই েলাকসকলৰ নাম এই:
িযহূদা ৈফদৰ িযফুিন্নৰ পুত্র কােলব

20 আৰু িচিমেয়ানৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ অম্মীহূদৰ পুত্র চমূেৱল
21 আৰু িবনয্ামীন ৈফদৰ িকেশ্লানৰ পুত্র ইলীদদ

22 আৰু দানৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ অধয্ক্ষ যগ্লীৰ পুত্র বুক্লী
23 আৰু েযােচফৰ পুত্রসকলৰ মাজত মনিচৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ অধয্ক্ষ এেপাদৰ পুত্র হন্নীেয়ল
24 আৰু ইফ্রিয়মৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ অধয্ক্ষ িচপ্তনৰ পুত্র েকমূেৱল
25 আৰু জবূলূনৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ অধয্ক্ষ পণর্াকৰ পুত্র ইিলচাফন
26 আৰু ইচাখৰৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ অধয্ক্ষ অজ্জনৰ পুত্র পল্টীেয়ল
27 আৰু আেচৰৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ অধয্ক্ষ চেলামীৰ পুত্র অহীহূদ
28 আৰু নপ্তালীৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ অধয্ক্ষ অম্মীহূদৰ পুত্র পদেহল
29 কনান েদশত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ কাৰেণ উত্তৰাধীকাৰ ভাগ কিৰ িদবৈল িযেহাৱাই এই সকেলা েলাকক আজ্ঞা
কিৰেল

35 অধয্ায়
েলবীয়াসকলৰ নগৰ আৰু আশ্রয়-নগৰ িনৰূপণ

1 পাছত িযেহাৱাই েমাৱাবৰ সমথলত িযৰীেহাৰ সনু্মখত যদ্দর্ নৰ ওচৰত েমািচক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকলক েতওঁেলাকৰ স্বত্ব থকা আিধপতয্ৰ পৰা েকইখনমান নগৰ, বাস কিৰবৰ কাৰেণ েলবীয়াসকলক িদবৈল আৰু
েসই নগেৰ ৈসেত তাৰ চািৰওফােল থকা চৰণী ঠাই েতওঁেলাকক িদবৈল আজ্ঞা িদয়া

3 েতিতয়া, েতওঁেলােক িনবাস কিৰবৰ কাৰেণ েসই সকেলা নগৰ হ’ব আৰু েসই নগৰৰ চৰণী ঠাই েতওঁেলাকৰ গৰু,
েমৰ, েমৰ-ছাগ আিদ পশু চৰাবৰ বােব হ’ব 4 আৰু েতামােলােক িয িয নগৰ েলবীয়াসকলক িদবা, তাৰ চৰণী ঠাই
নগৰৰ চািৰওফােল গড়ৰ বািহেৰ এক হাজাৰ হাতৈলেক হ’ব

5 আৰু েতামােলােক নগৰৰ বািহেৰ, পূৱিদেশ দুই হাজাৰ হাত আৰু দিক্ষণ িদেশ দুই হাজাৰ হাত, পিশ্চম িদেশ দুই
হাজাৰ হাত আৰু উত্তৰ িদেশ দুই হাজাৰ হাত জুিখ িদবা; তাৰ মাজ ঠাইত নগৰ থািকব; এেয় েতওঁেলাকৰ নগৰৰ চৰণী
ঠাই হ’ব

6 েতামােলােক িয িয নগৰ েলবীয়াসকলক িদবা, েসইেবাৰ নগৰৰ মাজত, মানুহ বধী পলাবৰ কাৰেণ ছখন আশ্রয়
নগৰ হ’ব লািগব; আৰু তাৰ বািহেৰও িবয়ািল্লশখন নগৰ েতামােলােক েতওঁেলাকক িদবা 7 েতামােলােক সব্বর্মুঠ
আঠচিল্লশখন নগৰ আৰু তাৰ চৰণী ঠােয় ৈসেত িদবা

8 আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আিধপতয্ৰ পৰা িয িয নগৰ িদবা, েসইেবাৰ নগৰৰ িবষেয় হ’েল, েতামােলােক
অিধকাৰ কৰা অিধক, কমৰ পৰা কম ল’বা; এইদেৰ প্রেতয্ক ৈফেদ িনেজ েপাৱা িনজ আিধপতয্ অনুসােৰ, িনজ িনজ
নগৰেবাৰৰ পৰা েকইখনমান নগৰ েলবীয়াসকলক িদবা ”

9 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 10 “তুিম ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েকাৱা, েতওঁেলাকক এই আজ্ঞা িদয়া,
‘েতামােলােক েযিতয়া যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ কনান েদশত েসামাবা, 11 েতিতয়া অজ্ঞানত েকােনা েলাকৰ প্রাণ হািন কৰা েকােনা
নৰ-বধী পলাই যাবৈল, েতামােলােক েতামােলাকৰ কাৰেণ েকইখনমান নগৰ আশ্রয়-নগৰ িনৰূপণ কিৰবা

12 আৰু মানুহ বধীেটা িবচাৰৰ অেথর্ সমাজৰ আগৈল েনৗ আেহঁােতই েযন নমেৰ, এই কাৰেণ েসই নগৰ প্রিতকাৰ
সাধকৰ হাতৰ পৰা েতামােলাক ৰক্ষা েপাৱা আশ্রয়স্থান হ’ব 13আৰু িয িয নগৰ েতামােলােক িদবা, েসইেবাৰৰ মাজৰ
েতামােলাকৰ ছখন আশ্রয়-নগৰ হ’ব

14 েতামােলােক তাৰ মাজৰ িতিনখন নগৰ যদ্দর্ নৰ পূৱ পাৰত আৰু আন িতিনখন কনান েদশত িদবা েসইেবাৰ
আশ্রয়-নগৰ হ’ব 15 িযেকােনােৱ অজ্ঞানত মানুহক বধ কেৰ, িস েযন েসই ঠাইৈল পলাব পােৰ, এই কাৰেণ ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৈল, িবেদশীৈল আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা েলাকৈল েসই ছখন নগৰ আশ্রয়স্থান হ’ব



গননা পুস্তক 35 অধয্ায়:16 188 গননা পুস্তক 36 অধয্ায়:6

16 িকন্তু যিদ িস েলাহাৰ অেস্ত্রেৰ তাক মৰাৈক মােৰ, েতেন্ত িস মানুহ বধী; েতেন মানুহবধীৰ অবেশয্ প্রাণদণ্ড হ’ব
17 নাইবা িযেহেৰ মানুহ মািৰব পােৰ, িস হাতত এেন িশল ৈল যিদ তাক মৰাৈক মােৰ, েতেন্ত িস মানুহ বধী; অৱেশয্
েতেন মানুহ বধীৰ প্রাণদণ্ড হ’ব 18 নাইবা িযহৰ দ্বাৰাই মিৰব পােৰ, এেন কাঠৰ বস্তু ৈল যিদ তাক মৰাৈক মােৰ, েতেন্ত
িস মানুহ বধী; অৱেশয্ েতেন মানুহ বধীৰ প্রাণদণ্ড হ’ব

19 ৰক্তপাতৰ প্রিতকাৰসাধেক িনেজ েতেন মানুহ বধীক বধ কিৰব পািৰব; িস তাক লগ পােলই বধ কিৰব পািৰব
20আৰু যিদ িস িহংসা কিৰ তাক আঘাত কেৰ, বা খাপ িদ থািক তাৰ ওপৰৈল িকবা বস্তু দিল মােৰ আৰু িস যিদ তােত
মেৰ, 21 নাইবা শত্রুভাব কিৰ তাক হােতেৰ মৰাৈক মােৰ, েতেন্ত, িযজেন তাক মােৰ, অৱেশয্ তাৰ প্রাণদণ্ড হ’ব; িস
মানুহ বধী; ৰক্তপাতৰ প্রিতকাৰসাধেক েতেন মানুহ বধীক লগ পােলই তাক বধ কিৰব পািৰব

22 িকন্তু যিদ শত্রুভাব নকৰাৈক অকস্মােত তাক আঘাত কেৰ, বা খাপ িদ নথকাৈক তাৰ গাৈল িকবা দিল মােৰ, 23 বা
িযহৰ দ্বাৰাই মিৰব পােৰ, এেন িশল তাৰ ওপৰত তাক েনেদখাৈক েপলায় আৰু তােত িস মেৰ, তথািপ িস তাৰ শত্রু বা
অিনষ্টকাৰী নহ’ব

24 েতিতয়া সমােজ েসই প্রহাৰকৰ আৰু ৰক্তপাতৰ প্রিতকাৰ সাধকৰ মাজত এই শাসন অনুসােৰ িবচাৰ কিৰব
25আৰু সমােজ ৰক্তপাতৰ প্রিতকাৰ সাধকৰ হাতৰ পৰা েসই মানুহ বধীক উদ্ধাৰ কিৰব; আৰু িস িয ঠাইৈল পলাইিছল,
িনজৰ েসই আশ্রয় নগৰৈল সমােজ তাক পুনৰায় পঠাই িদব; আৰু পিবত্র েতেলেৰ অিভিষক্ত েহাৱা প্রধান পুেৰািহতৰ
মৃতুয্ নহয়মানৈলেক িস েসই নগৰেত থািকব

26 িকন্তু এই মানুহ বধী যিদ েকােনা সময়ত পলাই েযাৱা আশ্রয় নগৰৰ সীমাৰ বািহৰ হয়, 27আৰু ৰক্তপাতৰ প্রিতকাৰ
সাধেক আশ্রয় নগৰৰ সীমাৰ বািহেৰ তাক পাই যিদ বধ কেৰ, েতেন্ত িস ৰক্তপাতৰ েদাষী নহ’ব 28 িকয়েনা প্রধান
পুেৰািহতৰ মৃতুয্ েনােহাৱাৈলেক িস িনজৰ আশ্রয় নগৰত থািকব লািগিছল; িকন্তু প্রধান পুেৰািহতৰ মৃতুয্ৰ পাছত েসই
মানুহ বধী িনজ আিধপতয্ৰ েদশৈল উলিট যাব পািৰব

29আৰু েতামােলাকৰ পুৰুষানুক্রেম, েতামােলােক িনবাস কৰা সকেলা ঠাইেত এেয় েতামােলাকৰ িবচাৰৰ িবিধ হ’ব
30 িয মানুেহ েকােনা েলাকক বধ কেৰ, েসই মানুহ বধীক সাক্ষীৰ মুেখই বধ কৰা হ’ব; িকন্তু এজন সাক্ষীৰ কথা েকােনা
েলাকৰ িবৰুেদ্ধ প্রাণদণ্ডৰ বােব গ্রাহয্ নহ’ব

31আৰু প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্ মানুহ বধীৰ প্রাণৰ বােব েতামােলােক েকােনা প্রায়িশ্চত্ত নল’বা; িকন্তু তাৰ প্রাণদণ্ড অৱেশয্
হ’ব 32 আৰু িয মানুহ আশ্রয় নগৰৈল পলাই গ’ল, েসই মানুহ পুেৰািহত েনৗ মেৰঁােতই েদশত বাস কিৰবৈল উলিট
আিহবৰ বােব প্রায়িশ্চত্ত নল’বা

33 এইদেৰ, েতামােলােক থকা েদশ অশুিচ নকিৰবা; িকয়েনা েতেজ েদশ অশুিচ কেৰ আৰু তাত িয ৰক্তপাত কৰা
হয় তাৰ কাৰেণ ৰক্তপাতৰ িবেন েদশৰ প্রায়িশ্চত্ত হ’ব েনাৱােৰ 34 এই েহতুেক, েতামােলােক িনবাস কৰা িয েদশৰ
মাজত মই বাস কেৰঁা, েসই েদশ েতামােলােক অশুিচ নকিৰবা; িকয়েনা মই িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ মাজত বাস কেৰঁা’ ”

36 অধয্ায়
উত্তৰািধকািৰণীৰ িবষেয় িদয়া িবিধ

1 পাছত েযােচফৰ সন্তান সকলৰ েগাষ্ঠীেবাৰৰ মাজৰ মনিচৰ নািতেয়ক মাখীৰৰ পুত্র িগিলয়দৰ েগাষ্ঠীৰ িপতৃ-বংশৰ
মূল বয্িক্তসকেল েমািচৰ আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ িপতৃ-বংশৰ মূল বয্িক্ত িয অধয্ক্ষসকল, 2 েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল
আিহ এই কথা ক’েল, “ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক আিধপতয্ৰ অেথর্ এই েদশ িচিঠ েখলাই িদবৈল, িযেহাৱাই েমাৰ প্রভুক
আজ্ঞা কিৰেল আৰু আমাৰ ভাই চলফাদৰ আিধপতয্ েতওঁৰ জীেয়কসকলক িদবৈল েমাৰ প্রভুেৱ িযেহাৱাৰ পৰা আজ্ঞা
পােল

3 িকন্তু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আন ৈফদৰ েকােনা েলােকেৰ ৈসেত যিদ েতওঁেলাক িবয়া হয় েতেন্ত আমাৰ িপতৃৰ
আিধপতয্ৰ পৰা েতওঁেলাকৰ অিধকাৰ কটা যাব আৰু েতওঁেলাক িয ৈফদৰ হ’ব, েসই ৈফদৰ উত্তৰািধকাৰৰ লগত তাক
েযাগ কৰা হ’ব; এইদেৰ েতওঁক আমাৰ উত্তৰািধকাৰৰ ভাগৰ পৰা কটা যাব 4 আৰু েযিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ
েযােৱল বছৰ হ’ব, েতিতয়া েতওঁেলাক িয ৈফদৰ হ’ব, েসই ৈফদৰ উত্তৰািধকাৰৰ লগত েতওঁেলাকৰ উত্তৰাধীকাৰ েযাগ
কৰা হ’ব; এইদেৰ আমাৰ িপতৃৰ ৈফদৰ ভাগৰ পৰা েতওঁেলাকৰ উত্তৰাধীকাৰ কটা যাব ”

5 তােত েমািচেয় িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক এই আজ্ঞা কিৰেল, “েযােচফৰ সন্তান সকলৰ
ৈফেদ িঠক ৈকেছ 6 িযেহাৱাই চলফাদৰ জীেয়কসকলৰ িবষেয় এই আজ্ঞা কিৰেছ, ‘েতওঁেলােক যাক ভাল পায়, তােৰ
ৈসেত িবয়া হ’ব পািৰব িকন্তু েকৱল িনজৰ িপতৃ-বংশৰ েকােনা েগাষ্ঠীৰ মাজতেহ িবয়া হ’ব পািৰব ’
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7 এইদেৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েকােনা আিধপতয্ এক ৈফদৰ পৰা আন ৈফদৈল নাযাব; িকয়েনা ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকলৰ প্রিতজেন িনজ িনজ িপতৃ-বংশৰ আিধপতয্েত থািকব লািগব

8আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল প্রিতজেন েযন িনজ িনজ িপতৃৰ আিধপতয্ েভাগ কেৰ, এই কাৰেণ ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকলৰ েকােনা ৈফদৰ মাজত আিধপতয্ েপাৱা প্রিতজনী জীেয়ক িনজ িপতৃ-বংশৰ েগাষ্ঠীৰ মাজৰ েকােনা পুৰুেষ ৈসেত
িবয়া হ’ব লািগব 9 েতিতয়া এক ৈফদৰ পৰা আন ৈফদৈল েকােনা আিধপতয্ নাযাব; িকয়েনা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ
প্রেতয্ক ৈফদ িনজ িনজ আিধপতয্েত থািকব লািগব ”

10 চলফাদৰ জীেয়কসকেল েমািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ কাযর্ কিৰেল 11 িকয়েনা মহলা, িতচর্ া হগ্লা,
িমল্কা আৰু েনাৱা, চলফাদৰ এই জীেয়ক েকইজনীেয় িনজৰ বৰ বােপক িক দদােয়কৰ পুেতকসকলৰ ৈসেত িবয়া হ’ল
12 েযােচফৰ পুত্র মনিচৰ সন্তান সকলৰ েগাষ্ঠীৰ মাজত েতওঁেলাকৰ িবয়া েহাৱাত, েতওঁেলাকৰ আিধপতয্, েতওঁেলাকৰ
িপতৃ-েগাষ্ঠীৰ ৈফদেতই থািকল

13 িযেহাৱাই িযৰীেহাৰ সনু্মখত যদ্দর্ নৰ ওচৰত েমাৱাবৰ সমথলত েমািচৰ দ্বাৰাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক এই সকেলা
আজ্ঞা আৰু শাসন-প্রণালী িদেল
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িদ্বতীয় িবৱৰণ
গ্রন্থ ৰচিয়তা
িদ্বতীয় িবৱৰণ পুস্তকখন েমািচেয় িলখা, ই আিছল েতওঁৰ এটা সতয্ সংগ্রহৰ িবৱৰণ; ইস্রােয়েল জদর্ ন নদী পাৰ ৈহ

অহাৰ আগৰ েতওঁেলাকৰ িবৱৰণ “এই কথােবাৰ েমািচেয় েকাৱা” (1:1) িকছুমােন কয় িযেহাচূৱা হয়েতা েশষ অধয্ায়
িলিখেছ এই পুস্তকখেন িনেজই অিধকাংশ িবষয়বস্তু েমািচৰ ওচৰত তুিল ধিৰেছ (1:1,5; 31:24) েমািচেয় িদ্বতীয়
িবৱৰণৰ অৱস্থান িনণর্য় কেৰ আৰু ইস্রােয়লীসকেল েমাৱাব অঞ্চলত অৱস্থান কিৰ থকা সময়ত, িয জদর্ ান অঞ্চল মৰৎ
সাগৰৰ পৰা প্রবািহত ৈহ আিছল (1:5) িদ্বতীয় িবৱৰণৰ অথর্ হ’ল “িদ্বতীয় িবধান” এইেটা আিছল ঈশ্বৰ আৰু েতওঁৰ
মেনানীত েলাক ইস্রােয়লৰ িবধানৰ মাজত সম্পকর্ যুক্ত

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভৱতঃ িলখাৰ সময় প্রায় 1 446-1 405 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগ
এই পুস্তক খন িলখা ৈহিছল ইস্রােয়লীসকেল প্রিতজ্ঞাৰ েদশত প্রেৱশ কৰাৰ 40 িদন পূেবর্
প্রাপক
ইস্রােয়লীসকলৰ এটা নতুন প্রজন্ম, িযসকেল প্রিতজ্ঞাৰ েদশত প্রেৱশ কিৰবৰ বােব প্রস্তুত আিছল, আৰু িযসকলৰ

অিভভাৱকসকলৰ িমচৰত বন্দী ৈহ থকা অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰ অনাৰ 40 বছৰ পাৰ ৈহ ৈগিছল, েসইসকলৰ লগেত
সকেলা বাইেবলৰ পাঠক

উেদ্দশয্
িদ্বতীয় িবৱৰণত আেছ জািতৰ প্রিত েমািচৰ িবদায় বকৃ্ততা ইস্রােয়লীসকেল প্রিতজ্ঞাৰ েদশত প্রেৱশ কিৰবৰ বােব

িস্থৰ কৰা িমচৰৰ পৰা চিল্লশ বছৰ যাত্রা কৰাৰ পাছত, এই জািতেয় প্রায় জদর্ ন নদী পাৰ ৈহ কানান েদশ জয় কিৰিছল
তাৰ পাছত েমািচৰ মৃতুয্ হয়, আৰু েতওঁ এই জািতৰ ৈসেত েসই েদশত প্রেৱশ কিৰব েনাৱােৰ এই জািতেয় ঈশ্বৰৰ
আজ্ঞাত বাধয্ হ’বৰ বােব েমািচেয় এটা আেবগপূণর্ িবদায় বকৃ্ততা িদিছল, যােত েতওঁেলােক কুশেল েতওঁেলাকৰ প্রিতজ্ঞাৰ
েদশত যাব পােৰ (6:1-3,17-19) এই বকৃ্ততাই েলাকসকলক মনত েপলাই িদেয় েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ েকান (6:4)আৰু
েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েতওঁ িক কিৰেছ (6:10-12,20-23) েমািচৰ প্রাথর্না সমূহ েলাকসকলৈল এই আজ্ঞােবাৰ পৰৱতীর্
প্রজন্মৰ বােব ৈগেছ (6:6-9)

মূল িবষয়
বাধয্তা

প্রান্তেৰখা
1. িমচৰৰ পৰা ইস্রােয়লৰ যাত্রা — 1:1-3:29
2. ঈশ্বৰৰ ৈসেত ইস্রােয়লৰ সম্পকর্ — 4:1-5:33
3. ঈশ্বৰৰ ওচৰত িবশ্বস্ততাৰ গুৰুত্ব — 6:1-11:32
4. েকেনৈক ঈশ্বৰ ৈল েপ্রম আৰু েতওঁৰ আজ্ঞা ধিৰ ৰািখব — 12:1-26:19
5. আশীবর্াদ আৰু অিভশাপ — 27:1-30:20
6. েমািচৰ মৃতুয্ — 31:1-34:12

েমািচেয় েকাৱা ইস্রােয়লৰ ইিতহাস
েহােৰব পাহাৰ এিৰ েযাৱাৰ আজ্ঞা িদয়া

1 েমািচেয় যদ্দর্ ন নদীৰ িসপােৰ মৰুভূিম অঞ্চলত সকেলা ইস্রােয়লীয়াসকলক এইেবাৰ কথা ৈকিছল এই ঠাই চুফৰ
সনু্মখত আিছল এফােল পাৰণ মৰুভূিম আৰু আনফােল েতাফল,লাবন, হেচেৰাত আৰু দী-জাহব নগৰেবাৰৰ মাজত
যদর্ ন নদীৰ উপতয্কাৰ সমথল ভূিমত েতওঁ এই বাতর্ া িদিছল 2 েহােৰব* পাহাৰৰ পৰা েচয়ীৰ পব্বর্তমালাৰ পেথিদ
কােদচ-বেণর্য়াৈল যাবৈল এঘাৰ িদন লােগ 3 ইস্রােয়লীয়াসকেল িমচৰ েদশ তয্াগ কৰাৰ চিল্লশ বছৰ হ’ল েসই বছৰৰ
এঘাৰ মাহৰ প্রথম িদনা িযেহাৱাই ইস্রােয়লীয়া সকলৰ সম্পেকর্ েমািচক িয সকেলা আজ্ঞা িদিছল, েসই সকেলা কথা
েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওচৰত প্রকাশ কিৰেল 4 িযেহাৱাই ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা িহচেবান িনবাসী চীেহানক আৰু অষ্টােৰাৎ
* 1 অধয্ায়:2 েহােৰব িচনয়



িদ্বতীয় িবৱৰণ 1 অধয্ায়:5 191 িদ্বতীয় িবৱৰণ 1 অধয্ায়:28

িনবাসী বাচানৰ ৰজা ওগক ইেদ্রয়ীত বধ কৰাৰ পাছত েমািচেয় এই কথা ক’েল 5 িবধানৰ এই সকেলােবাৰ কথা
েমািচেয় যদ্দর্ নৰ িসপােৰ েমাৱাব েদশত েঘাষণা কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল 6 েতওঁ ক’েল, েহােৰব পাহাৰত, “আমাৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আমাক ৈকিছল, ‘েতামােলােক যেথষ্ট কাল এই পাহাৰত বাস কিৰছা 7 এিতয়া েতামােলােক ঘূিৰ যাত্রা
কৰা ইেমাৰীয়াসকেল বাস কৰা পাহাৰীয়া অঞ্চলৈল েযাৱা তাৰ ওচৰ পাজৰৰ সকেলা ঠাইৈলেক েযাৱা তাৰ ওচৰৰ
যদর্ ন নদীৰ উপতয্কাৰ সমথল, পাহাৰীয়া অঞ্চল, িনম্ন ভূিম অঞ্চল, েনেগভ আৰু সমুদ্রতীৰৈল েযাৱা কনানীয়াসকলৰ
েদশৰ লগেত িলবােনানৰ পাহাৰৈলেক ইউেফ্রিটচ† নামৰ মহানদী পযর্ন্ত েযাৱা 8 শুনা, মই েসই েদশ েতামােলাকৰ
আগত ৰািখেছঁা; মই িযেহাৱাই েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষ অব্রাহাম, ইচহাক আৰু যােকাবৈল আৰু পাছত েতওঁেলাকৰ
ভাবী-বংশৈলেকা িয েদশ িদম বুিল শপত খাইিছেলা, েতামােলােক ৈগ তাক অিধকাৰ কৰা ’ ”

েনতা িনেয়াগ কৰা
9 েসই সময়ত মই আেপানােলাকক ৈকিছেলঁা, “েমাৰ পেক্ষ আেপানােলাকৰ ভাৰ অকেল ৈব িনয়ােটা সম্ভৱ নহয়

10আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ জনসংখয্া অিধকৈক বৃিদ্ধ কিৰেল আৰু চাওঁক, আিজ আেপানােলাক
আকাশৰ তৰাৰ িনিচনা অসংখয্ হ’ল 11আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই বতর্ মানতৈক আেপানােলাকৰ
সংখয্া আৰু হাজাৰ গুেণ বৃিদ্ধ কৰক; েতওঁৰ প্রিতজ্ঞা অনুসােৰই আেপানােলাকক েতওঁ আশীব্বর্াদ কৰক 12 িকন্তু মই
অকেল েকেনৈক আেপানােলাকৰ সকেলা বাদ-িববাদ মীমাংসা কৰাৰ ভাৰ আৰু েবাজা বহন কিৰম? 13আেপানােলােক
আেপানােলাকৰ প্রেতয্কেটা ৈফদৰ পৰা েকইজনমান জ্ঞানৱান, িবজ্ঞ আৰু সুখয্ািতপূণর্ েলাকক বািচ লওঁক; মই
আেপানােলাকৰ ওপৰত েতওঁেলাকক মুিখয়াল পািতম ”

14 আেপানােলােক তাৰ উত্তৰত েমাক ৈকিছল, “আপুিন িয কথা ৈকেছ তােক কৰা ভাল ” 15 েসেয় মই
আেপানােলাকৰ ৈফদেবাৰৰ পৰা জ্ঞানৱান আৰু সুখয্ািতপূণর্ েলাকসকলক ৈলআেপানােলাকৰ ওপৰত মুিখয়াল পািতেলা
প্রেতয্ক ৈফদৰ পৰা হাজাৰপিত, শতপিত, পঞ্চাশপিত, দশপিত আৰু অনয্ানয্ পদািধকাৰী বয্িক্তক িনযুক্ত কিৰেলঁা
16 আেপানােলাকৰ িবচাৰকসকলক েসই সময়ত মই এই আজ্ঞা িদিছেলঁা, “আেপানােলােক বাদ-িববাদৰ সময়ত
ভাইসকলৰ দুই পক্ষৰ কথা শুিন নয্ায়ভােৱ িবচাৰ কিৰব; েসই িববাদ ইস্রােয়লীয়া ভাইসকলৰ মাজেতই হওঁক বা এজন
ইস্রােয়লীয়া আৰু িভন্ন জািতৰ িবেদশীৰ মাজেতই হওঁক 17 িববাদৰ সময়ত আেপানােলােক কােৰা পক্ষ নল’ব আৰু
ডাঙৰ-সৰু সকেলােৰ কথা সমােন শুিনব িবচাৰৰ কাযর্ প্রকৃতেত ঈশ্বৰৰ; েসেয় আেপানােলােক মানুহৰ মুখৈল চাই ভয়
নাখাব যিদ েকােনা িববাদ আেপানােলাকৰ কাৰেণ কিঠন েযন লােগ, েতেন্ত েসই িবচাৰ েমাৰ ওচৰৈল আিনব, মই
েসই িবচাৰ কিৰম ” 18 আেপানােলােক কিৰবলগীয়া সকেলােবােৰই মই েতিতয়া আেপানােলাকক আজ্ঞা িদিছেলঁা

কনান েদশৈল গুপ্তচৰ পেঠাৱা
19 ইয়াৰ পাছত আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ আিম েহােৰব পাহাৰ এিৰ ইেমাৰীয়াসকলৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ

অিভমুেখ যাত্রা কিৰিছেলঁা আেপানােলােক িয ডাঙৰ আৰু িবপদসংকুল মৰুভূিম েদিখিছল, তাৰ মােজিদ আিম ৈগ
কােদচ-বেণর্য়া পাইিছেলঁা

20 তাৰ পাছত মই আেপানােলাকক ৈকিছেলঁা, “আেপানােলাক ইেমাৰীয়া পাহাৰী অঞ্চল আিহ পােল আমাৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আমাক এই েদশ িদবৈল ৈগ আেছ 21 চাওঁক, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িদয়া েগােটই েদশ
আেপানােলাকৰ আগত আেছ আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ কথা অনুসােৰ আেপানােলােক ৈগ
েদশখন অিধকাৰ কৰক; আেপানােলােক ভয় নকিৰব, িনৰাশ নহ’ব ”

22 েতিতয়া আেপানােলাক সকেলােৱ আিহ েমাক ৈকিছেল, “েকইজনমান েলাকক আেগেয় পঠাই িদয়া হওঁক যােত
েতওঁেলােক েদশখন চাই েমিল আিহ আমাক কব পােৰ েকান পেথেৰ ৈগ আিম আক্রমণ কৰা উিচত আৰু েকান
েকান নগৰেবাৰ আিম সনু্মখত পাম ” 23 আেপানােলাকৰ এই প্রস্তাৱ েমাৰ ভাল লািগিছল; েসেয় মই আেপানােলাকৰ
প্রেতয্ক ৈফদৰ পৰা এজনৈক মুঠ বাৰজন েলাকক বািচ ৈলিছেলঁা 24 েতওঁেলােক পাবর্তয্ েদশৰ ওপৰৈল উিঠ ৈগিছল
আৰু ইেষ্কালৰ উপতয্কাৈল আিহ ভালদেৰ েদশখন অনুসন্ধান কিৰ আিহিছল 25 েতওঁেলােক হাতত েসই েদশৰ িকছু
িকছু ফল ৈল নািম আিহ আমাক ৈকিছল, “আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয েদশ আমাক িদেছ, ই সঁচাৈকেয় এক উত্তম
েদশ ” 26 িকন্তু আেপানােলােক েসই েদশ আক্রমণ কিৰবৈল অস্বীকাৰ কিৰিছল আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ আজ্ঞাৰ িবৰুদ্ধাচৰণ কিৰিছল 27 আেপানােলােক আেপানােলাকৰ তমু্বত আপিত্ত দশর্াই ৈকিছল, “িযেহাৱাই
আমাক ঘৃণা কেৰ েসেয় েতওঁ আমাক িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনিছল যােত ইেমাৰীয়াসকলৰ শিক্তৰ দ্বাৰা
আিম পৰািজত ৈহ সমূ্পণর্ িবনষ্ট হওঁ 28 এিতয়া আিম ক’ৈল যাব পােৰঁা? ভাইসকেল আমাৰ মন ভািঙ িদেল িকয়েনা
েতওঁেলােক ৈকিছল, ‘েসই ঠাইৰ অিধবাসীসকল আমাৰ তুলনাত অিতশয় ডাঙৰ আৰু দীঘল; েতওঁেলাকৰ নগৰেবােৰা
† 1 অধয্ায়:7 ইউেফ্রিটচ ফৰাৎ
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ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু তাৰ েচৗিদশ আকাশ লঙ্ঘা প্রাচীেৰেৰ আবৃত তাত বােজও, আিম েসই ঠাইত অনাকীয়াৰ বংশধৰ
ৈদতয্কায় েলাকসকলেকা েদিখেলঁা ’ ”

29 েতিতয়া মই আেপানােলাকক ৈকিছেলঁা, “আেপানােলােক ভয় নকিৰব, েসই েলাকসকলৈল ভয় নকিৰব
30আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা আেপানােলাকৰ আেগ আেগ আেছ আৰু েতওঁ আেপানােলাকৰ ৈহ যুদ্ধ কিৰব িমচৰ
েদশত আেপানােলাকৰ চকুৰ সনু্মখত েতওঁ িয কিৰিছল, ইয়ােতা েতওঁ েসই এেক কাযর্ কিৰব 31 পুনৰ আেপানােলােক
মৰুভূিমত েদিখিছল েয, েকেনদেৰ আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই সনু্মখত থািক আেপানােলাকক ৈল ৈগিছল; েযেনৈক
িপতৃেয় পুত্রক েকালাত তুিল ৈল যায়, েতেনৈকেয় আেপানােলাক েযাৱা সকেলা ঠাইেত, েগােটই পথত এই ঠাই
েনােপাৱাৈলেক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক ৈল আিনেল ” 32 তথািপও ইমানেতা আেপানােলােক
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা নকিৰেল 33 িযেহাৱা! িয জন আেপানােলাকৰ যাত্রাপথত আেগ আেগ
ৈগিছল, যােত েতওঁ আেপানােলাকৰ কাৰেণ িশিবৰ পািতবৰ ঠাই িবচািৰ পায় আৰু িয পেথিদ আেপানােলাক েযাৱা উিচত,
েসই পথ েদখুৱাই আেপানােলাকক ৈল যাবৈল েতঁেৱই ৰািত অিগ্নৰ মােজেৰ আৰু িদনত েমঘৰ মােজিদ আেপানােলাকৰ
আেগ আেগ ৈগিছল 34আেপানােলাকৰ কথা শুিন িযেহাৱাই েক্রািধত ৈহ শপত খাই এইদেৰ ৈকিছল, 35 “িয উত্তম েদশ
েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদম বুিল মই শপত খাইিছেলঁা, িনশ্চয়ৈক এই দুষ্ট বংশৰ েলাকসকলৰ মাজৰ এজেনও
েসই উত্তম েদশ েদখা নাপাব 36 েকৱল িযফুিন্নৰ পুত্র কােলেব তাক েদিখব; কােলেব িয ঠাইৰ মােজিদ েখাজ কািঢ়
ৈগিছল, েসই ভূিম মই েতওঁক আৰু েতওঁৰ উত্তৰপুৰুষসকলক িদম কাৰণ েতওঁ িযেহাৱাৰ পথত সমু্পণর্ভােৱ চিলেল ”
37 আেপানােলাকৰ বােব িযেহাৱাই েমাৰ ওপৰেতা কু্রদ্ধ ৈহ ৈকিছল, “তুিমও েসই ঠাইত েসামাবৈল নাপাবা 38 িকন্তু
পিৰচাৰক িহচােব েতামাৰ আগত থকা নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাইেহ েসই েদশত প্রেৱশ কিৰব; তুিম িযেহাচূৱাক উৎসািহত
কিৰবা, িকয়েনা েদশখন অিধকাৰ কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁেৱই ইস্রােয়লীয়াসকলক েনতৃত্ব িদ আগবঢ়াই িনব 39 তােৰাপিৰ
েতামােলােক ৈকিছলা, েতামােলাকৰ সৰু সৰু ল’ৰা–েছাৱালীেবাৰ ক্ষিতগ্রস্ত হ’ব; িকন্তু িশশুেবােৰ েসই েদশত প্রেৱশ
কিৰব কাৰণ, িসহঁতৰ ভাল বা েবয়া বুজাৰ জ্ঞান বতর্ মােনা েহাৱা নাই িসহঁতেকই মই এই েদশ িদম আৰু িসহঁেতইেহ তাক
অিধকাৰ কিৰব 40 িকন্তু েতামােলােক হ’েল চূফ সাগৰৈল েযাৱা বােটিদ ঘূিৰ মৰুভূিমৰ ফােল যাত্রা কৰা ” 41 িযেহাৱাৰ
এই কথা শুিন আেপানােলােক েমাক ৈকিছল, “আিম িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেলঁা; আিম যুদ্ধ কিৰবৈল উিঠ যাম
আৰু আিম আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰই সকেলা কাযর্ কিৰম ” এই বুিল আেপানােলাক প্রিতজেন যুদ্ধৰ
অস্ত্র-শস্ত্র ৈল পাবর্তয্ অঞ্চল আক্রমণ কিৰবৈল যুগুত ৈহিছল 42 েতিতয়া িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল, “তুিম েতওঁেলাকক
েকাৱা, ‘েতামােলােক আক্রমণ নকিৰবা আৰু যুদ্ধও নকিৰবা িকয়েনা মই েতামােলাকৰ লগত নাথািকম’; েসেয় যিদ
েতামােলাক েযাৱা, েতামােলাক শত্রুেবাৰৰ হাতত পৰািজত হ’বা ”

43 মই আেপানােলাকক েসই কথা জনাইিছেলঁা, িকন্তু আেপানােলােক তাক নুশুিনেল আেপানােলােক িযেহাৱাৰ
আজ্ঞাৰ িবৰুদ্ধাচৰণ কিৰেল; িকন্তু আেপানােলাক অিভমানী েলাক আৰু পাবর্তয্ অঞ্চলৈল উিঠ ৈগিছল 44 েসই
পব্বর্তত বাসকৰা ইেমাৰীয়াসকল আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধ ওলাই আিহিছল আৰু েমৗ-মািখৰ দেৰ আেপানােলাকক েখিদ
পঠাইিছল েচয়ীৰত হমর্াৈলেক আেপানােলাকক আঘাত কিৰ েখিদ িনিছল 45 েতিতয়া আেপানােলােক উলিট আিহ
িযেহাৱাৰ আগত কািন্দিছল, িকন্তু িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ ক্রন্দন নুশুিনেল; েতওঁ আেপানােলাকৰ ক্রন্দনৈল কাণ
িনিদেল 46 এইদেৰ আেপানােলাক কােদচত অেনক িদন ধিৰ আিছল আৰু তােতই দীঘর্িদন অিতবািহত কিৰিছল

2 অধয্ায়
মৰুভূিমত ইস্রােয়লীসকল

1 িযেহাৱাই েযেনৈক আমাক িনেদর্ শ িদিছল, েসইদেৰ আিম ঘূিৰ চূফ সাগৰৰ বােটিদ মৰুভূিমৈল যাত্রা কিৰিছেলঁা
আৰু বহুিদন ধিৰ আিম েচয়ীৰ* পবর্তমালাত ঘূিৰ ফুিৰিছেলঁা 2 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল, 3 “েতামােলােক
অেনক িদন ধিৰ এই পাহাৰী এেলকাত ঘূিৰলা; এিতয়া উত্তৰ ফােল ঘূৰা 4 তুিম েলাকসকলক এই আজ্ঞা িদয়া, ‘েচয়ীৰত
বাস কৰা েতামােলাকৰ ভাই এেচৗৰ বংশধৰসকলৰ সীমাৰ ওচেৰিদ এিতয়া েতামােলাক যাব লােগ; তােত েতওঁেলােক
েতামােলাকৈল ভয় কিৰব; েতামােলাকক েদিখ েতওঁেলাক আতিঙ্কত হ’ব; েসেয় েতামােলাক সাৱধােন থািকবা
5 েতামােলােক এেচৗৰ বংশধৰৰ ৈসেত যুদ্ধ নকিৰবা; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ েদশৰ েকােনা অংশই মই েতামােলাকক
িনিদওঁ; এেনিক ভিৰ থব পৰা ঠাইৰ পিৰমােণা িনিদওঁ কাৰণ েচয়ীৰ এই পাবর্তয্ অঞ্চল মই এেচৗক অিধকাৰ কিৰবৈল
িদেলঁা
* 2 অধয্ায়:1 েচয়ীৰ ইেদাম



িদ্বতীয় িবৱৰণ 2 অধয্ায়:6 193 িদ্বতীয় িবৱৰণ 2 অধয্ায়:29

6 েতামােলােক আহাৰৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ পৰা ধন িদ আহাৰ িকিন খাবা; েসইদেৰ পানীও েতওঁেলাকৰ পৰা
িকিন পান কিৰবা 7 িকয়েনা, মনত ৰািখবা েয েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকৰ হােত কৰা সকেলা কাযর্ত
েতামােলাকক আশীব্বর্াদ কিৰেছ; এই বৃহৎ মৰুভূিমৰ মােজিদ েতামােলােক েখাজকািঢ় ফুৰা সময়ৰ ঘটনােবাৰ েতওঁৰ
অৱগত এই চিল্লশটা বছৰ েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা েতামােলাকৰ লগত আেছ আৰু েতামােলাকৰ এেকােৰ অভাৱ
েহাৱা নাই ”

8 েসেয় আিম আমাৰ ভাই েচয়ীৰৰ বািসন্দা এেচৗৰ বংশধৰৰ ওচেৰিদ পাৰ ৈহ আিহেলঁা আিম এলৎ ও ইিচেয়ান-েগবৰ
নগৰৰ পৰা অৰাবাৰ বাট তয্াগ কিৰ েমাৱাবৰ মৰুভূিমৈল েযাৱা পথৰ ফােল ঘূিৰিছেলঁা

9 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল, “েতামােলােক েমাৱাবীয়াসকলক িবৰক্ত নকিৰবা েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ
নকিৰবা েতওঁেলাকৰ েদশৰ েকােনা অংশই মই েতামােলাকক অিধকাৰ কিৰবৈল িনিদওঁ; কাৰণ, েতওঁেলাক েলাটৰ
বংশধৰ আৰু মই েতওঁেলাকক অিধকাৰৰ অেথর্ আৰ নগৰ িদেলঁা ”

10 পূেবর্ এই ঠাইত এমীয়াসকেল বাস কিৰিছল; এমীয়া জািতৰ েলাকসকল আিছল শিক্তশালী, সংখয্াত অিধক আৰু
অনাকীয়াসকলৰ দেৰ দীঘর্কায় 11 অনাকীয়াসকলৰ দেৰ এমীয়সকলেকা ৰফায়ীয়া বুিল গিণত কৰা ৈহিছল; িকন্তু
েমাৱাবীয়াসকেল েতওঁেলাকক এমীয়া বুিল কয় 12 েচয়ীৰেতা পূেবর্ েহাৰীয়াসকেল বাস কিৰিছল, িকন্তু পাছত এেচৗৰ
বংশধৰসকেল েতওঁেলাকৰ েসই ঠাইত আিধপতয্ িবস্তাৰ কিৰেল িযেহাৱাই অিধকাৰ সূেত্র ইস্রােয়লীয়াসকলক িয েদশ
িদিছল তাত েতওঁেলােক িয কাযর্ কিৰিছল, এেচৗৰ বংশধৰসকেলও েসই এেক কাযর্ কিৰিছল েতওঁেলাকৰ আগৰ পৰা
েহাৰীয়াসকলক িবনষ্ট কিৰ েতওঁেলােক েসই ঠাইত িনেজ বাস কিৰবৈল ধিৰেল

13 পাছত িযেহাৱাই ৈকিছল, “এিতয়া েতামােলােক উিঠ েজৰদ জুিৰ পাৰ ৈহ েযাৱা ” েতিতয়া আিম েজৰদ জুিৰ পাৰ
হেলঁা 14 কােদচ-বেণর্য়াৰ পৰা েজৰদ জুিৰ পাৰ েহাৱাৈলেক আিম যাত্রা কৰা আঠিত্রশ বছৰ হ’ল; এই আঠিত্রশ বছৰত
আমাৰ ছাউিনত িযসকল েযাদ্ধা পুৰুষ আিছল, েতওঁেলাক সকেলা িযেহাৱাৰ শপত অনুসােৰ েসই প্রজন্মৰ সকেলা েলাক
উচ্ছন্ন হ’ল 15 ছাউিনৰ মাজৰ পৰা েসই প্রজন্মক উচ্ছন্ন কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁেলাক িনঃেশষ েনােহাৱা পযর্ন্ত িযেহাৱাৰ
হাত েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ আিছল

16 েসেয়, সকেলা েযাদ্ধাৰ মৃতুয্ হ’ল আৰু েতওঁেলাক েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা গ’ল 17 িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল,
18 “আিজ েতামােলােক েমাৱাবৰ সীমােয়িদ আৰ নগৰ পাৰ ৈহ যাব লােগ 19 েতামােলােক েযিতয়া অেম্মানৰ
েলাকসকলৰ কাষত ৈগ উপিস্থত হ’বা, েতিতয়া েতওঁেলাকক িবৰক্ত নকিৰবা আৰু েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধও
নকিৰবা িকয়েনা, অেম্মানীয়াসকলৰ েদশৰ েকােনা অংশই মই েতামােলাকক অিধকাৰ কিৰবৈল িনিদওঁ; কাৰণ, েলাটৰ
বংশধৰসকলক মই অিধকাৰৰ অেথর্ এই নগৰ িদেলঁা ” 20 েসই েদশেকা ৰফায়ীয়াসকলৰ েদশ বুিল গিণত কৰা হয়, কাৰণ
পূেবর্ েৰফায়ীয়াসকেল তাত বাস কিৰিছল িকন্তু অেম্মানীয়াসকেল েতওঁেলাকক জুমজুমীয়া বুিলেহ কয় 21 এই জািতৰ
েলাকসকল আিছল শিক্তশালী, সংখয্াত অিধক আৰু অনাকীয়াসকলৰ দেৰই দীঘর্কায় িকন্তু িযেহাৱাই েতওঁেলাকক
উচ্ছন্ন কিৰেল; অেম্মানীয়াসকেল জুমজুমীয়াসকলক উচ্ছন্ন কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ ঠাইত িনজৰ আিধপতয্ িবস্তাৰ
কিৰ েসই ঠাইত বসিত কিৰেল 22 িযেহাৱাই েচয়ীৰ-িনবাসী এেচৗৰ বংশধৰসকলৰ কাৰেণও এই এেক কাযর্ কিৰিছল
েসই সময়ত িযেহাৱাই এেচৗৰ েলাকসকলৰ সনু্মখৰ পৰা েহাৰীয়াসকলক উচ্ছন্ন কিৰিছল আৰু েতওঁেলােক েসই ঠাইৰ
আিধপতয্ ল’েল; আিজ পযর্ন্ত েতওঁেলাক েসই ঠাইেত বাস কিৰ আেছ

23 কেপ্তাৰৰ পৰা কেপ্তাৰীয়াসকেল আিহ অবীয়াসকলক উচ্ছন্ন কিৰ েতওঁেলাকৰ েসই ঠাইত বসিত কিৰিছল
অব্বীয়াসকল েতিতয়া গাজা পযর্ন্ত সকেলা গাওঁেবাৰেত বাস কিৰ আিছল

ইেমাৰীয়া েলাকৰ ৈসেত যুদ্ধ
24 তাৰ পাছত িযেহাৱাই ৈকিছল, “েতামােলাক উঠা আৰু যাত্রা কিৰ অেণর্ান উপতয্কা পাৰ ৈহ েযাৱা েচাৱা, মই

িহচেবানৰ ৰজা ইেমাৰীয়া চীেহানক আৰু েতওঁৰ েদশেকা েতামােলাকৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেলঁা; েতামােলােক তাক
অিধগ্রহণ কিৰবৈল আৰম্ভ কৰা; েসেয় েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰা 25 আিজৰ পৰা মই আকাশৰ তলত থকা
সমগ্র জািতৰ মাজত েতামােলাকৰ সম্বেন্ধ এক ভীিত আৰু ত্রাসৰ সঞ্চাৰ কিৰম েতামােলাকৰ িবষেয় শুনা মাত্রেকই
েতওঁেলাকৰ কঁপিন উিঠব আৰু েতামােলাকৰ কাৰেণ অতয্ন্ত আতিঙ্কত হ’ব ”

26 েসেয় মই কেদেমাৎ মৰুভূিমৰ িহচেবানৰ ৰজা চীেহানৈল েলাক পঠাই শািন্তৰ প্রস্তাৱ িদ ৈকিছেলঁা, 27 “আেপানাৰ
েদশৰ মােজিদ েমাক ৰাজআিলেয়িদ যাবৈল িদয়ক; মই েসঁা বা বাওঁ েকােনাফােল নুঘূিৰম 28 আেপানােলােক ধনৰ
িবিনময়ত েমাক খাবৈল আহাৰ আৰু পান কিৰবৈলও পানী েবিচব েকৱল আেপানাৰ েদশৰ মােজিদ েমাক েখাজকািঢ়
যাবৈল িদয়ক 29 েচয়ীৰ-িনবাসী এেচৗৰ বংশধৰসকেল আৰু আৰ নগৰ িনবাসী েমাৱাবীয়াসকেল েমাক েতওঁেলাকৰ
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েদশৰ মােজিদ েখাজকািঢ় যাবৈল িদয়াৰ দেৰ আপুিনও েমাক ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয েদশ আমাক িদেছ, যদ্দর্ ন নদী অিতক্রম
কিৰ েসই েদশ েনােপাৱা পযর্ন্ত আেপানাৰ েদশৰ মােজিদ পাৰ ৈহ যাবৈল িদয়ক ”

30 িকন্তু িহচেবানৰ ৰজা চীেহােন িনজ েদশৰ মােজিদ যাবৈল আমাক অনুমিত িনিদেল; িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাই েতওঁৰ মন কিঠন কিৰ হৃদয় অটল কিৰ ৰািখিছল, যােত েতওঁ আেপানােলাকৰ হাতত পেৰ আিজ এই সময়ত
েতওঁ তােকই কিৰেছ 31 পাছত িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল, “শুনা, মই চীেহান আৰু েতওঁৰ েদশ েতামাৰ হাতত েশাধাই
িদবৈল আৰম্ভ কিৰেলঁা তুিম এিতয়া েতওঁৰ েদশত বাস কিৰবৰ অেথর্ েসই েদশ অিধগ্রহণ কৰা ” 32 েতিতয়া আমাৰ
িবপেক্ষ যুদ্ধ কিৰবৈল চীেহান আৰু েতওঁৰ সকেলা েলাক যহচ নামৰ ঠাইৈল ওলাই আিহিছল 33আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
েতওঁক আমাৰ হাতত েশাধাই িদেল; তােত আিম েতওঁক, েতওঁৰ পুত্রসকলক আৰু েতওঁৰ েলাকসকলেকা আঘাত
কিৰ পৰাস্ত কিৰিছেলঁা 34 েসই সময়ত আিম েতওঁৰ সকেলা নগৰ অিধকাৰ কিৰ ৈলিছেলঁা; নগৰৰ সকেলা অিধবাসীৰ
লগেত মিহলা, সৰু ল’ৰা-েছাৱালীক িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰিছেলঁা, কােকা অৱিশষ্ট নাৰািখেলঁা; 35 েকৱল পশুধনেবাৰ আৰু
নগৰৰ পৰা লুট কৰা বস্তুেবাৰ আিম িনজৰ কাৰেণ ৈল আিহিছেলা 36অেণর্ান উপতয্কাৰ দঁািতত অেৰােয়ৰ নগৰ আৰু
েসই উপতয্কাৰ মাজত থকা নগৰৰ পৰা িগিলয়দৈলেক আিম জয় কিৰব েনাৱাৰা এেন েকােনা নগৰ বাকী নাথািকল
আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আমাৰ সনু্মখত থকা সকেলা শত্রুপক্ষৰ ওপৰত আমাক জয়ী কৰাইিছল 37 েকৱল অেম্মানৰ
বংশধৰসকলৰ েদশ, যেব্বাক নদীৰ কাষৈল, পাবর্তয্ অঞ্চলৰ নগৰেবাৰৈল আৰু অনয্ানয্ িয সকেলা ঠাইৈল আমাৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাই িনেষধ কিৰিছল, তাৰ ওচৰৈল আেপানােলাক েযাৱা নাই

3 অধয্ায়
বাচানৰ েলাকসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ

1 তাৰ পাছত আিম ঘুিৰ বাচান েদশৰ ফােল েযাৱা বােটিদ গ’েলা আমাৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল বাচানৰ ৰজা ওগ
আৰু েতওঁৰ সকেলা েলাক ইেদ্রয়ী নগৰৈল আমাক আক্রমণ কিৰবৰ কাৰেণ ওলাই আিহিছল 2 েতিতয়া িযেহাৱাই
েমাক ৈকিছল, “তুিম েতওঁৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা মই েতওঁৰ ওপৰত েতামাক িবজয়ী কিৰেলঁা; েতওঁক, েতওঁৰ
েলাকসকলক আৰু েতওঁৰ েদশ েতামাৰ অধীনত েশাধাই িদেলঁা; তুিম িহচেবান িনবাসী ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা চীেহানক
েযেন কিৰিছলা, এওঁৈলেকা েতেন কিৰবা ”

3 এইদেৰ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই বাচানৰ ৰজা ওগক আৰু েতওঁৰ সকেলা েলাকক আমাৰ অধীনত েশাধাই িদিছল;
তােত আিম েতওঁক আৰু েতওঁৰ সকেলা েলাকেক আঘাত কিৰ বধ কিৰিছেলঁা; এজনেকা অৱিশষ্ট নাৰািখেলঁা 4 েসই
সময়ত আিম ওগৰ সকেলােবাৰ নগৰ অিধকাৰ কিৰ ৈলিছেলঁা; েতওঁৰ ষািঠখন নগৰৰ সকেলােৱই আিম দখল কিৰিছেলঁা;
এটাও বাদ নপিৰল অেগর্াবৰ সমগ্র অঞ্চল অথর্াৎ বাচান েদশৰ ৰজা ওগৰ ৰাজয্ আিম অিধকাৰ কিৰ ৈলিছেলঁা 5 েসই
নগৰেবাৰ ওখ ওখ প্রাচীেৰেৰ েঘিৰ েথাৱা আিছল আৰু তাত দুৱাৰ আিছল; দুৱাৰেবাৰ শলখােৰ বন্ধ কিৰ ৰখা আিছল;
তাৰ উপিৰও বহুেতা প্রাচীৰ নথকা নগেৰা আিছল 6 আিম েসই সকেলা নগৰ সমূ্পণর্ৰূেপ ধ্বংস কিৰিছেলঁা আিম
িহচেবানৰ ৰজা চীেহানৈল েযেন কিৰিছেলঁা, েতেনৈক নগৰৰ সকেলা অিধবাসীৰ লগেত মিহলা, সৰু ল’ৰা-েছাৱালী
সকেলােক িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰিছেলঁা 7 িকন্তু সকেলা পশুধন আৰু নগৰৰ লুট কৰা বস্তুেবাৰ আিম িনজৰ কাৰেণ ৈল
আিহিছেলা

8 েসই সময়ত আিম অেণর্ান নদীৰ উপতয্কাৰ পৰা হেমর্াণ পাহাৰৈলেক যদ্দর্ ন নদীৰ িসপাৰৰ এেলকা ইেমাৰীয়াসকলৰ
দুজন ৰজাৰ হাতৰ পৰা অিধকাৰ কিৰিছেলঁা 9 (চীেদানৰ েলাকসকেল এই হেমর্াণ পাহাৰক িচিৰেয়ান বুিল কয় আৰু
ইেমাৰীয়াসকেল চনীৰ েবােল ) 10 েসই সমথলভূিমৰ সকেলােবাৰ নগৰ, সমস্ত িগিলয়দ এেলকা আৰু বাচানৰ ৰজা
ওগৰ ৰাজয্ৰ সকেলা নগৰ, চলখা আৰু ইেদ্রয়ীৈলেক েগােটই বাচান েদশ আিম অিধকাৰ কিৰেলঁা 11অৱিশষ্ট ৰফায়ীয়া
েলাকসকলৰ মাজত েকৱল বাচানৰ ৰজা ওেগই জীিৱত আিছল; েতওঁৰ িবচনাখন েলাহােৰ িনির্মত আিছল; েসই িবচনা
মানুহৰ হাতৰ মাপ অনুসােৰ দীঘেল ন হাত, বহেল চািৰ হাত আিছল েসইখন এিতয়াও জােনা অেম্মানৰ বংশধৰসকেল
বাস কৰা ৰব্বা নগৰত নাই?

ভূিমৰ ভাগ িবতৰণ
12 েসই সময়ত আিম অিধকাৰ কৰা ঠাই অেণর্ানৰ উপতয্কাৰ ওচৰত অেৰােয়ৰ নগৰৰ পৰা িগিলয়দৰ পাবর্তয্ অঞ্চলৰ

আধা অংশ আৰু তাৰ নগৰেবাৰ মই ৰূেবন আৰু গাদ ৈফদক িদেলঁা 13 িগিলয়দ েদশৰ বাকী অংশ আৰু অেগর্াবৰ সমগ্র
অঞ্চলঅথর্াৎ বাচান েদশৰ ৰজা ওগৰ ৰাজয্ মই মনিচৰআধা ৈফদক িদেলঁা (বাচানৰ েসই অঞ্চলক ৰফায়ীয়াসকলৰ েদশ
েবালা হয় 14 যায়ীৰ নামেৰ মনিচৰ এজন বংশধেৰ গচুৰীয়া আৰু মাখাথীয়াসকলৰ সীমাৈলেক েগােটই অেগর্াব অঞ্চলেটা
অিধকাৰ কিৰ িনজৰ নাম অনুসােৰ েসই ঠাইৰ নাম, এেনিক বাচানেৰা নাম হেব্বাৎ-যায়ীৰ ৰািখিছল আিজৈলেক এই
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নাম আেছ ) 15 মই মাখীৰক িগিলয়দ িদেলঁা 16 অেণর্ানৰূেবন আৰু গাদ ৈফদৰ েলাকক মই িগিলয়দৰ পৰা অেণর্ান
উপতয্কাৰ মাজৰ সীমা পযর্ন্ত আৰু যেব্বাক নদীৈলেক িদেলঁা যােব্বাক নদীখন অেম্মানৰ বংশধৰসকলৰ সীমা 17 ইয়াৰ
আন সীমােবাৰ ৈহেছ যদ্দর্ ন নদীৰ উপতয্কাৰ সমথলভূিম; িকন্নৰতৰ* পৰা অৰাবা সাগৰৈলেক† আৰু পূবফালৰ িপচগা
পাবর্তয্ অঞ্চলৰ এঢলীয়া ঠাইৈলেক

18 েসই সময়ত মই আেপানােলাকক এইবুিল ৈক আেদশ িদিছেলঁা, “আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই ঠাই
আেপানােলাকৰ অিধকাৰৰ অেথর্ িদেল; িকন্তু আেপানােলাকৰ েযাদ্ধাসকেল সুসিজ্জত ৈহ, আেপানােলাকৰ অনয্ানয্
ইস্রােয়লীয়া ভাইসকলৰ আেগ আেগ নদী পাৰ ৈহ যাব লািগব 19 অৱেশয্, মই আেপানােলাকক িযেবাৰ নগৰ িদেলঁা,
েসই নগৰেবাৰত আেপানােলাকৰ ভাযর্া, ল’ৰা-েছাৱালীৰ লগেত আেপানােলাকৰ পশুধনেবাৰ থািকব মই জােনা েয
আেপানােলাকৰ বহুত পশুধন আেছ

20 িযেহাৱাই আেপানােলাকক িজৰিণৰ ভূিম িদয়াৰ দেৰ আেপানােলাকৰ ভাইসকেলও যদ্দর্ নৰ িসপােৰ আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাকক িদয়া িজৰিণৰ ভূিম অিধকাৰ নকৰা পযর্ন্ত আেপানােলােক েতওঁেলাকক সহায় কিৰব লািগব
তাৰ পাছতেহ মই আেপানােলাকক িদয়া িনজৰ িনজৰ আিধপতয্ৈল আেপানােলাক প্রেতয্েকই ঘূিৰ আিহব ”

21 েসই সময়ত মই িযেহাচূৱাক এই আজ্ঞা িদ ৈকিছেলঁা, “েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েসই দুজন ৰজাৈল কৰা
সকেলা কাযর্ তুিম িনজ চকুেৰ েদিখলা; েতামােলােক পাৰ ৈহ িয ৰাজয্ৈলেক যাবা, েসই ৰাজয্েবাৰৈলেকা িযেহাৱাই
েসইদেৰ কিৰব 22 েতামােলােক েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনেজ েতামােলাকৰ
পেক্ষ যুদ্ধ কিৰব ”

েমািচেয় কনানত প্রেৱশৰ অনুমিত নাপােল
23 েসই সময়ত মই িযেহাৱাক িমনিত কিৰ ৈকিছেলঁা, 24 “েহ েমাৰ প্রভু িযেহাৱা, আপুিন েয িকমান মহান আৰু

আেপানাৰ হাত িকমান েয শিক্তশালী, তাক আপুিন আেপানাৰ দাসক েদখুৱাবৈল আৰম্ভ কিৰেছ আপুিন িয মহৎ আৰু
শিক্তসম্পন্ন কাযর্েবাৰ কিৰেছ, েতেন কাযর্ কিৰব পৰা এেন েকান েদৱতা স্বগর্ত বা পৃিথৱীত আেছ? 25 মই আেপানাৰ
ওচৰত িবনয় কিৰেছঁা, েমাক যদ্দর্ ন নদী পাৰ হবৈল আৰু েসই উত্তম েদশ প্রতয্ক্ষ কিৰবৈল িদয়ক েমাক েসই সুন্দৰ
পাবর্তয্ েদশ আৰু িলবােনান দশর্ন কিৰবৈল িদয়ক ”

26 িকন্তু আেপানােলাকৰ কাৰেণই িযেহাৱা েমাৰ ওপৰত কু্ষদ্ধ ৈহ আিছল; েতওঁ েমাৰ িবনয় শুিনবৈল অস্বীকাৰ
কিৰেল িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল, “েতামাৰ বােব ইমােনই যেথষ্ট! এই প্রসঙ্গত েমাক আৰু েকােনা কথা নক’বা; 27 তুিম
িপচগাৰ চূড়াৈল উিঠ েযাৱা আৰু তাৰ পিশ্চমফােল, উত্তৰফােল, দিক্ষণফােল আৰু পূব ফােল চকু তুিল েচাৱা এই
সকেলা তুিম িনজৰ চকুেৰ প্রতয্ক্ষ কিৰবা িকন্তু তুিম যদ্দর্ ন নদী অিতক্রম নকিৰবা 28 তাৰ পিৰবেতর্ , তুিম িযেহাচুৱাক
িনেদর্ শ িদবা তুিম অৱেশয্ই েতওঁক উৎসািহত আৰু সবল কিৰবা িকয়েনা েতেৱঁই এই েলাকসকলক েনতৃত্ব িদ আেগ
আেগ ৈগ পাৰ কিৰ িনব তুিম েকৱল েদশখন েদখােহ পাবা, িকন্তু িযেহাচূৱাই েতওঁেলাকক েসই েদশ অিধকাৰ কৰাব ”
29 েসেয় আিম ৈবৎ-িপেয়াৰৰ িবপৰীত ফালৰ উপতয্কাত থািক গ’েলা

4 অধয্ায়
েমািচেয় বাধয্তাৰ সম্বেন্ধ িদয়া উপেদশ

1 এিতয়া, েহ ইস্রােয়লীয়াসকল শুনক! আেপানােলাক েযন জীয়াই থােক আৰু আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িদয়া েদশত প্রেৱশ কিৰ আেপানােলােক েযন তাক অিধকাৰ কিৰব পােৰ, েসেয় মই
আেপানােলাকক িয িবধান আৰু অনুশাসনেবাৰৰ িবষেয় িশকাব িবচািৰেছঁা, েসইেবাৰ মািন চিলব 2 মই আেপানােলাকক
িয আজ্ঞা িদেছা তাৰ লগত এেকা েযাগ িনিদব আৰু তাৰ পৰা এেকা বাদ িনিদব আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িয
সকেলা আজ্ঞা মই আেপানােলাকক িদেছা, েসইেবাৰ আেপানােলােক মািন চিলব 3 আেপানােলােকেতা বাল-িপেয়াৰৰ
কাৰেণ িযেহাৱাই িক িক কিৰিছল, তাক িনজ চকুেৰই েদিখেল; আেপানােলাকৰ মাজৰ িযমান েলােক বাল-িপেয়াৰক
অনুসৰণ কিৰিছল, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাক সকেলােক আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কিৰেল
4 িকন্তু আেপানােলাক িযসকেল আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক খামুিচ ধিৰ আিছল, আেপানােলাক সকেলা এিতয়াও
জীয়াই আেছ

5 শুনক, মই েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা মািন আেপানােলাকক িবধান আৰু অনুশাসনেবাৰৰ িবষেয় িশকাইেছঁা; িয
েদশ অিধকাৰ কিৰবৰ কাৰেণ আেপানােলােক প্রেৱশ কিৰবৈল ৈগ আেছ, েসই েদশত েযন এইেবাৰ মািন চিলব পােৰ
* 3 অধয্ায়:17 িকন্নৰতৰ গালীল সাগৰ † 3 অধয্ায়:17 অৰাবা সাগৰৈলেক লৱন বা মৰু সাগৰ
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6 আেপানােলােক েসইেবাৰ পালন কিৰ েসই মেত কাযর্ কিৰব; িকয়েনা এইসকেলা পালন কৰাৰ েযােগিদ আন আন
জািতৰ েলাকসকলৰ দৃষ্টিত আেপানােলাকৰ জ্ঞান আৰু বুিদ্ধ প্রকাশ পাব েতওঁেলােক এই সকেলা িবধানৰ িবষেয় শুিন
ক’ব, “সঁচাৈকেয় এই মহাজািতৰ েলাকসকল জ্ঞানী আৰু বুিদ্ধমান ”

7 চাওঁক, েযেনৈক আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক আিম মািতেলই আমাৰ কাষত পাওঁ, েতেনৈক এেন েকান মহাজািত আেছ
িয সকলৰ এজন েদৱতা েতওঁেলাকৰ অিত ওচৰত থােক? 8 মই আিজ আেপানােলাকৰ আগত িয সকেলা িবধান
িশকাইেছঁা, েতেনকুৱা ধমর্ময় িবধান আৰু অনুশাসন আন েকান মহাজািতৰ আেছ?

9 িযমান িদনৈলেক আেপানােলাক জীয়াই থািকব, িসমান িদনৈলেক আেপানােলােক িনজৰ িবষেয় সতকর্ তােৰ চিল
আেপানােলাকৰ আত্মাক যেত্নেৰ সুৰক্ষা িদব; আেপানােলােক িনজ চকুেৰ িয িয েদিখেল, েসইেবাৰ েযন পাহিৰ নাযায়
আৰু আেপানাৰ হৃদয়ৰ পৰা েযন েসইেবাৰ লুপ্ত নহয় অৱেশয্ই আেপানােলােক আেপানােলাকৰ সন্তান-সন্তিত আৰু
আেপানােলাকৰ নািত-নািতনীসকলক এই সকেলােবাৰৰ িবষেয় িশকাব 10 িয িদনা েহােৰব পবর্তত আেপানােলাক
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত ৈহিছল, েসই িদনেটাৰ কথা আেপানােলােক মনত ৰািখব েসই িদনা
িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল, “তুিম েলাকসকলক েমাৰ ওচৰত একেগাট কৰা মই েতওঁেলাকক েমাৰ কথা শুিনবৈল িদম
যােত েতওঁেলােক এই পৃিথৱীত থােকঁােত জীৱনৰ সকেলা কালত েমােকই ভয় কিৰ চিলব আৰু েতওঁেলাকৰ সন্তান
সকলেকা েমাৰ আজ্ঞাৰ িবষেয় িশক্ষা িদব পােৰ ”

11 েসেয় আেপানােলােক ওচৰ চািপ আিহ েসই পবর্তেটাৰ তলত িথয় ৈহিছল েতিতয়া পবর্তেটাত জুই জ্বিলিছল আৰু
েসই জুই আকাশ পযর্ন্ত প্রসািৰত ৈহিছল; ক’লা ঘন েমঘআৰু েঘাৰ অন্ধকােৰ পবর্তেটা জুিৰ েপলাইিছল 12 েসই সময়েত
িযেহাৱাই জুইৰ মাজৰ পৰা আেপানােলাকক কথা ৈকিছল; আেপানােলােক িযেহাৱাৰ মাত শুিনিছল; িকন্তু আেপানােলােক
েতওঁৰ েকােনা আকাৰ েদখা েপাৱা নািছল, েকৱল এক মাতৰ শব্দেহ শুিনিছল 13 েতওঁ আেপানােলাকৰ ওচৰত িনজৰ
িনয়ম অথর্াৎ দহ আজ্ঞা েঘাষণা কিৰিছল আৰু েসই দহ আজ্ঞা আেপানােলাকক পালন কিৰবৈল িনেদর্ শ িদিছল েতওঁ েসই
আজ্ঞােবাৰ দুখন িশলৰ ফিলত িলিখিছল 14 েসই সময়ত িযেহাৱাই আেপানােলাকক িবিধ আৰু িনয়মেবাৰ িশকাবৈল
েমাক আেদশ িদেল যােত আেপানােলােক িয েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল ৈগ আেছ, েসই ঠাইত েসইেবাৰ মািন চিলব পােৰ

15 িয িদনা েহােৰব পবর্তত িযেহাৱাই জুইৰ মাজৰ পৰা আেপানােলাকক কথা ৈকিছল, েতিতয়া আেপানােলােক েতওঁৰ
েকােনা আকাৰ েদখা েপাৱা নািছল; েসেয় আেপানােলাক িনেজ অিত সাৱধান হওঁক 16 সাৱধান হওঁক! আেপানােলাক
িনেজ ভ্রষ্ট নহ’ব; েকােনা প্রাণীৰ আকৃিতেৰ েখািদত কৰা কটা প্রিতমা বা পুৰুষ িক স্ত্রীৰ আকাৰ িনমর্াণ কিৰ, 17 পৃিথবীত
থকা েকােনা পশুৰ আকৃিতেৰ বা আকাশত উিড় ফুৰা েডউকা লগা চৰাইৰ আকৃিতেৰ 18 নাইবা েকােনা সৰীসৃপ জীৱ
বা ভূিমৰ তলৰ পানীত থকা েকােনা মাছৰ আকৃিত িনমর্াণ কিৰ ভ্রষ্ট নহ’ব 19 আকাশৰ ফােল েযিতয়া আেপানােলােক
চকু তুিল চায় আৰু সূযর্, চন্দ্র, তৰা আিদ কিৰ আকাশৰ বািহনীেবাৰ েদেখ, েতিতয়া আেপানােলাক সাৱধান হ’ব
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আকাশৰ তলত থকা সকেলা জািতেক িদয়া এই সকেলােবাৰ বস্তুৈল আকির্ষত ৈহ
েসইেবাৰক েসৱা আৰু ভিক্ত-পূজা কৰাৰ পৰাও সাৱধান হ’ব 20 িযেহাৱাই েলাহা গেলাৱা অিগ্নশালৰ দেৰ েসই িমচৰ
েদশৰ পৰা আেপানােলাকক েতওঁৰ িনজৰ উত্তৰািধকাৰৰ েলাক কিৰ উিলয়াই আিনেল েযেনৈক আিজ আেপানােলাক
আেছ 21 তাৰ উপিৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণ িযেহাৱা েমাৰ ওপৰত কু্ষদ্ধ ৈহিছল আৰু েতওঁ প্রিতজ্ঞা কিৰ ৈকিছল েয
েমাক যদ্দর্ ন নদী অিতক্রম কিৰ যাব িনিদব আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল
িদেছ, মই েসই উত্তম েদশত প্রেৱশ কিৰব েনাৱািৰম 22 মই এই ঠাইেতই মিৰম; মই যদ্দর্ ন নদী পাৰ ৈহ যাব েনাৱািৰম;
িকন্তু আেপানােলােক নদী পাৰ ৈহ ৈগ েসই উত্তম েদশ অিধকাৰ কিৰব

23 এই কাৰেণ আেপানােলােক মেনােযােগেৰ িনজৰ কাৰেণ সতর্ ক ৈহ থাকক, প্রভু ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ
লগত িয িনয়মৰ চুিক্ত কিৰিছল তাক নাপাহেৰ আৰু ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িনেষধ কৰা েকােনা বস্তুৰ আকৃিতেৰ
কটা প্রিতমা েযন নাসােজ 24 িকয়েনা আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা গ্রাস কেৰঁাতা অিগ্নস্বৰূপ আৰু িনজৰ মযর্য্দা ৰখাত
উেদয্াগী ঈশ্বৰ

25 িয সকল আপুিন জন্ম িদয়া িশশু আৰু েপা-নািত হ’ব আপুিনও েসই ঠাইত বহু কাল বাস কৰাৰ পাছত, যিদ
আেপানােলােক ভ্রষ্ট ৈহ েকােনা বস্তুৰ আকৃিতেৰ কটা প্রিতমা সািজ েতওঁৰ দৃষ্টিত িয েবয়া তােক কিৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক
উেত্তিজত কিৰ েক্রাধ জন্মায় 26 মই আিজ আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধ আকাশ আৰু পৃিথবীক সাক্ষী কিৰ ৈকেছঁা,
আেপানােলােক িয েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল যদ্দর্ ন নদী পাৰ ৈহ যাব; েসই েদশত আেপানােলাকৰ বৃিদ্ধ নহব শীেঘ্রই
িবনষ্ট হ’ব; আৰু সমু্পণর্ভােৱ সকেলা ধ্বংস হ’ব

27 িযেহাৱাই আেপানােলাকক মানুহৰ মাজত িসচঁিৰত কিৰব আৰু িযেহাৱাই িয ঠাইৈল আেপানােলাকক ৈল যাব, তাত
ক’ম সংখয্ক েলাকেহ জািতেবাৰৰ মাজত থািকব 28 েসই ঠাইত আেপানােলােক, মানুহৰ হােতেৰ িনমর্াণ কৰা কাঠ
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আৰু িশলৰ েদৱ-মুির্ত্তেবাৰ িযেবােৰ েনেদেখ, িযেবােৰ নুশুেন, িযেবােৰ খাব েনাৱােৰ আৰু েগান্ধও ল’ব েনাৱােৰ এেন
কাঠ আৰু িশলক েসৱা পুজা কিৰব 29 িকন্তু েসই ঠাইত থািক যিদ আেপানােলােক িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক িবচােৰ,
েতেন্ত, আেপানােলােক েতওঁক পাব আেপানােলােক যিদ িনজৰ সমস্ত হৃদয়েৰ আৰু আত্মােৰ িবচােৰ েতেহ েতওঁক
পাব 30 েযিতয়া আপুিন সঙ্কতত পিৰব, আৰু এই সকেলা ঘটনা আেপানাৈল ঘিটব, েতিতয়া েসই ভিৱষয্ত কালত
আপুিন িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল উলিটব; আৰু েতওঁৰ কন্ঠস্বৰ শুিনবৈল পাব 31 িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা
দয়ালু ঈশ্বৰ; েতওঁ আেপানাক হতাশ নকেৰ আৰু ধ্বংসও নকেৰ, আৰু আেপানােলাকৰ িপতৃসকলৰ লগত িয প্রিতজ্ঞা
কিৰ শপত খাইিছল তাক েতওঁ নাপাহেৰ

32 এই কাৰেণ পূেবর্ ৈহ েযাৱা িদনৰ িবষেয় এিতয়া চাওঁক, আেপানাৰ আগত েয আিছল; আগেত িযিদনা, ঈশ্বেৰ
পৃিথৱীত মানুহ সৃষ্টি কিৰেল আৰু আকাশৰ আৰম্ভিণৰ পৰা অন্তৈলেক েসাধক, যিদ েকােনাবাই এেন মহৎ কাযর্ জােনা
েকিতয়াবা কিৰব পািৰেছ, অথবা মহৎ কাযর্ৰ কথা শুিনবৈল পাইেছ? 33আেপানােলাকৰ মাজৰ েকােনােলাক অিগ্নকুণ্ডৰ
মাজৰ পৰা, ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ কন্ঠস্বৰ শুিন েকােনা জািত জীয়াই থকা আপুিন শুিনেছ েন?

34 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েকিতয়াবা এখন েদশৰ পৰা আন এখন েদশৈল েতওঁক ৈল যাবৈল েচষ্ঠা কিৰেছ েন, েতওঁ েতওঁৰ
িবচাৰ, িচন আৰু আচিৰত কাযর্, যুদ্ধ আৰু ক্ষমতাশালী হাত, আৰু েতওঁৰ মহান শিক্ত প্রদর্ শন কিৰ আৰু ভয়ানক কাযর্ৰ
দ্বাৰাই িমচৰত িযেহাৱাই আেপানাৰ সনু্মখত এই সকেলা কাযর্ কৰা নািছল েন?

35 িযেহাৱা েয ঈশ্বৰ, েতওঁৰ বািহেৰ আন েকােনা ঈশ্বৰ নাই ইয়াক জািনবৰ কাৰেণ এই সকেলা আেপানাকেহ েদখুউৱা
হ’ল 36 েতওঁ আেপানাক িশক্ষা িদবৰ কাৰেণ স্বগর্ৰ পৰা িনজৰ বাণী শুনােল পৃিথবীত িনজৰ অনন্ত অিগ্নিশখা
আেপানাক েদখুৱােল; আৰু অিগ্নিশখাৰ মাজৰ পৰা েতওঁৰ কন্ঠস্বৰ শুিনবৈল পােল

37 কাৰণ েতওঁ আেপানাৰ পূবর্পুৰুষসকলক েপ্রম কিৰিছল, এই কাৰেণ আেপানাৰ অথর্াৎ েতওঁেলাকৰ পাছত ভািৱ-
পূৰুষসকলক মেনািনত কিৰিছল এই কাৰেণ আেপানােলাকক েতওঁ আেপানােলাকৰ লগত থািক মহাপৰাক্রেমেৰ িমচৰ
েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল; 38 আেপানাতৈক বৃহত আৰু ক্ষমতাশালী জাতীেবাৰৰ মাজৰপৰা আেপানাক উিলয়াই
েতওঁৰ েদশৈল আিনেল, েতওঁেলাকৰ েদশ আিধপতয্ স্বৰূেপ িদবৈল; িযেবাৰ হ’ল িঠক আিজও েতেন হবৈল ধিৰেছ
39 এই েহতুেক, আেপানােলােক অৱেশয্ই জ্ঞাত হওঁক, ওপৰত থকা স্বগর্ত আৰু তলত থকা পৃিথবীত িযেহাৱা েয ঈশ্বৰ;
েতওঁৰ বািহেৰ আন েকােনা ঈশ্বৰ নাই 40 েসেয় আিজ মই আেপানােলাকক িয িবিধ আৰু আজ্ঞােবাৰৰ আেদশ িদেলঁা,
েসইেবাৰ আেপানােলােক অৱেশয্ই মািন চিলব আেপানাৰ আৰু ভাবীসন্তান সকলৰ েযন মঙ্গল হয়, ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয
েদশ আেপানােলাকক িচৰকালৰ কাৰেণ িদেছ, তাত েযন আেপানােলাক দীঘর্াযু হয়

41 ইয়াৰ পাছত েমািচেয় যদ্দর্ ন নদীৰ পূব ফােল িতনখন নগৰ বািচ েবেলগ কিৰ ৰািখেল 42 েসেয় যিদ েকােনা
বয্িক্তেয় দুঘর্টনাক্রেম, আগৰ েকােনা শত্রুতা নথকােতা আন এজনক বধ কেৰ, আৰু েতওঁ পলাই ৈগ েসই িতিনখন
নগৰৰ মাজৰ এখনত েসামাই বািচ থািকব 43 েসই নগৰ েকইখন আিছল: অৰণয্ৰ সমথল ভূিমত থকা ৰূেবণীয়াসকলৰ
কাৰেণ েবচৰ; আৰু গাদীয়াসকলৰ বােব িগিলয়দত থকা ৰেমাৎ, মনিচয়াসকলৰ বােব বাচানত থকা েগালন

দহ আজ্ঞা পুনৰায় প্রকাশ কৰা, আৰু েলাকসকলৰ ভয়
44 এইেবাৰ িবিধ-বয্ৱস্থা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সনূ্মখত েমািচেয় স্থাপন কিৰিছল 45 এইেবাৰ চুিক্ত কিৰ িশক্ষা,

িবিধ-িবধান েমািচেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই অনা সময়ত িদিছল 46 েযিতয়া েতওঁেলাক
যদ্দর্ নৰ পূবফােল অথর্াৎ ৈবৎ-িপেয়াৰৰ িবপৰীতৰ উপতয্কাত, িচেহান েদশত বস-বাসকৰা ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা, িয
জন িহচেবান-িনবািস আিছল িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহা সময়ত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েতওঁেলাকক পৰািজত
কিৰিছল 47 েতওঁেলােক চীেহান অিধকাৰ কিৰ ল’েল আৰু ইয়াৰ বািহেৰও বাচানৰ ৰজা ওগৰ েদশ অিধকাৰ কিৰ
ৈলিছল ইেমাৰীয়াসকলৰ এই ৰজা দুজন যদ্দর্ ন নদীৰ পূবিদশত বাস কিৰিছল 48 এই অঞ্চলেটা অেণর্ানৰ পৰা আৰম্ভ,
উপতয্কাৰ দঁািতত থকা অেৰােয়ৰৰ পৰা চীেয়ান অথর্াৎ হেমর্াণ পব্বর্তৈলেক িবস্তািৰত ৈহ আেছ; 49 এই পবর্তৈলেক
থকা সকেলা েদশ আৰু িপচগাৰ চাৱলীয়া ঠাইেবাৰৰ তলত থকা যদ্দর্ ন নদীৰ পূবফালৰ সমগ্র যদর্ ন উপতয্কা এই েদশৰ
অন্তভুর্ ক্ত আিছল

5 অধয্ায়
মূির্ত-পূজাৰ সম্বেন্ধ সাৱধানবাণী

1 েতিতয়া েমািচেয় েগােটই ইস্রােয়লীয়াসকলক মািত আিন ক’েল, “েহ ইস্রােয়ল, আিজ মই িয িয িবিধ আৰু বয্ৱস্থা
আেপানােলাকক জনাম েসইেবাৰ শুনকআৰু িশিক পালন কিৰ েসই মেত কাযর্ কিৰব 2আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েহােৰবত
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আমাৰ লগত এিট িনয়ম কিৰেল 3 িযেহাৱাই আমাৰ পূবর্–পুৰুষসকলৰ লগেত এই চুিক্ত কৰা নাই, িকন্তু আিজ আিম
িযমান েলাক জীয়াই আেছঁা, আমাৰ সকেলােৰ ৈসেত কিৰেল

4 িযেহাৱাই পব্বর্তত অিগ্নৰ মাজৰ পৰা আেপানােলাকৰ ৈসেত মুখামুিখৈক কথা ৈকিছল 5 েসই সময়ত জুইৰ ভয়ত
আেপানােলােক পবর্তৰ ওপৰৈল উঠা নািছল বােব মই আেপানােলাকৰ আৰু িযেহাৱাৰ মাজত িথয় ৈহ েতওঁৰ কথা
আেপানােলাকৰ আগত প্রকাশ কিৰিছেলঁা েতিতয়া িযেহাৱাই ৈকিছল:

6 ‘মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা িমচৰ েদশৰ দাসত্বৰ পৰা মেয়ই েতামােলাকক বািহৰ কিৰ আিনেলা
7 েমাৰ আগত আন েকােনা েদৱতা নাথাকক
8 েতামােলােক িনজৈল েকােনা কটা প্রিতমা, ওপৰত থকা স্বগর্ত, তলত থকা পৃিথবীত, আৰু পৃিথবীৰ তলত থকা পানীত

িয িয আেছ, েসইেবাৰৰ আকৃিতেৰ েকােনা মুির্ত্ত নাসািজবা 9 েসইেবাৰৰ আগত েতামােলােক প্রিণপাত নকিৰবা আৰু
েসইেবাৰৰ েসৱাপূজাও নকিৰবা; িকয়েনা েকৱল মই িযেহাৱা, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ মই িনজ মযর্য্াদা ৰখাত উেদয্াগী;
িযসকেল েমাক িঘণ কেৰ, েতওঁেলাকৰ দুষ্টতাৰ শািস্ত মই েতওঁেলাকৰ তৃতীয় আৰু চতুথর্ পুৰুষৈলেক িদওঁ 10 িকন্তু
েমাক েপ্রম কৰা ও েমাৰ আজ্ঞা পালন কৰাসকলক মই হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষৈলেক দয়া কেৰঁা

11 েতামােলােক অনথর্কৰূেপ িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নাম নল’বা; িকয়েনা িযেকােনােৱ েতওঁৰ নাম অনথর্কৰূেপ লয়,
িযেহাৱাই েতওঁক িনেদর্ াষী নকিৰব

12 েতামােলাকক ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ িবশ্রাম-িদন পালন কিৰ পিবত্র কৰা 13 সপ্তাহৰ ছয়িদন পিৰশ্রম
কিৰ েতামােলাকৰ সকেলা কাযর্ সম্পন্ন কিৰবা; 14 িকন্তু সপ্তম িদন েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এক িবশ্রাম-
িদন; েসই িদনা েতামােলােক েতামােলাকৰ েপা বা জী, দাস বা দাসী, আৰু গৰু বা গাধ, নাইবা আন েকােনা পশু,
আৰু েতামােলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত থকা িবেদশী, েকােনােৱ এেকা কাম নকিৰবা, েতামােলাকৰ দাস-দাসীেয়ও
েযন েতামােলাকৰ িনিচনাৈক িবশ্রাম পাব 15 েসঁাৱৰণ কৰা, েতামােলােকা িমচৰ েদশত দাস আিছলা আৰু েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ক্ষমতাশালী হাতৰ শিক্ত প্রদর্ শন কিৰ তাৰ পৰা েতামােলাকক উিলয়াই আিনেল; এই কাৰেণই েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকক িবশ্রাম-িদন পালন কিৰবৈল আজ্ঞা িদেছ

16 িনজ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কিৰবা; ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামাক িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ, েসই আেদশ মািন চিলেল
েতামােলাকৰ আয়ুস দীঘল হ’ব আৰু েতামােলাকৰ মঙ্গল হ’ব

17 েতামােলােক নৰবধ নকিৰবা
18 েতামােলােক বয্িভচাৰ নকিৰবা
19 েতামােলােক চুৰ নকিৰবা
20 েতামােলােক ওচৰ চুবুৰীয়াৰ অিহেত িমছা সাক্ষয্ িনিদবা
21আনৰ ভাযর্াৈল েলাভ নকিৰবা; আন েলাকৰ ঘৰ-দুৱাৰ, েখিত-বািত, দাস-দাসী, গৰু-গাধ বা আন েকােনা বস্তুৈলেক

েলাভ নকিৰবা ’
22 এইেবাৰ আজ্ঞা েসই পবর্তৰ ওপৰত জুই, েমঘ আৰু েঘাৰ অন্ধকাৰৰ মাজৰ পৰা িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ

েগােটই সমাজৰ আগত বৰ মােতেৰ েঘাষণা কিৰিছল; ইয়াৰ বািহেৰ েতওঁ আৰু এেকােক েকাৱা নািছল পাছত েতওঁ
েসইেবাৰ দুখন িশলৰ ফিলত িলিখ েমাক িদেল 23 েসইিদনা েযিতয়া পব্বর্তত জুই জ্বিলিছল আৰু অন্ধকাৰৰ মাজৰ পৰা
আেপানােলােক েতওঁৰ েসই কন্ঠস্বৰ শুিনবৈল পাইিছল, েতিতয়া আেপানােলাকৰ সকেলা পিৰচাৰক আৰু ৈফদৰ মুখয্
েলাকসকল েমাৰ ওচৰৈল আিহিছল 24 আেপানােলােক ৈকিছল, ‘আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আমাৰ আগত িনজৰ প্রতাপ
আৰু মিহমা েদখুৱােল, আৰু জুইৰ মাজৰ পৰা আিম েতওঁৰ মাত শুিনেলঁা; আিজ আিম জািনেলঁা েয, ঈশ্বেৰ মানুহৰ
লগত কথা পতাৰ পাছেতা মানুহ জীয়াই থািকব পােৰ 25 িকন্তু এিতয়া আিম িকয় মিৰবৈল যাম? িকয়েনা এই মহান
জুইেয় আমাক গ্রাস কিৰ েপলাব; যিদ আৰু েবিছ সময় আিম আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ কন্ঠস্বৰ শুেনা, েতেন্ত আিম িনশ্চেয়
মিৰম 26 মত্তর্ য্ েলাকৰ মাজত এেন েকান েলাক আেছ েয, আমাৰ দেৰ অিগ্নৰ মাজৰ পৰা েকাৱা জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ কন্ঠস্বৰ
শুনাৰ পাছেতা জীয়াই আেছ? 27 আপুিন, আপুিনেয়ই ওচৰৈল ৈগ, আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েকাৱা সকেলা কথা শুিন
আঁহক; েতওঁ আেপানাক িয িয ক’ব, েসই সকেলা কথা আমাক জনায় িদব; আিম েসইেবাৰ শুিন েসইদেৰ চিলম ’

28এইবুিল েযিতয়া আেপানােলােক েমাক ক’েল, েতিতয়া িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ েসই কথা শুিন েমাক ক’েল, ‘এই
েলাকসকেল েতামাক িয িয ক’েল তাক মই শুিনেলঁা েতওঁেলােক িয ৈকেছ ভাল কথাই ৈকেছ 29 েমাক ভয় কিৰবৈল
আৰু েমাৰ আজ্ঞা পালন কৰাৰ এই মেনাভাৱ েযন েতওঁেলাকৰ সদায় থােক; তােত েতওঁেলাক আৰু েতওঁেলাকৰ
সন্তান সকল িচৰকাল কুশেল থািকব! 30 তুিম ৈগ েতওঁেলাকক িনজ িনজ তমু্বৈল উলিট যাবৈল েকাৱা 31 িকন্তু তুিম
হ’েল েমাৰ ওচৰত এই ঠাইেত িথয় ৈহ থাকা; মই েতামাক েসই সকেলা আজ্ঞা, িনয়ম আৰু বয্ৱস্থা িদম িযেবাৰ তুিম
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েতওঁেলাকক িশকাব লািগব যােত অিধকাৰ কিৰবৈল িয েদশ মই েতওঁেলাকক িদম, েসই েদশত েতওঁেলােক েসইেবাৰ
পালন কিৰ চিলব ’

32 এেতেক, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয িয আজ্ঞা িদেল, আেপানােলােক যেত্নেৰ েসইেবাৰ
পালন কৰক; তাৰ পৰা েসঁা িক বাওঁফােল নুঘূিৰব 33 আেপানােলাক েযন জীয়াই থািকব পােৰ, আেপানােলাকৰ
েযন মঙ্গল হয়, আৰু িয েদশ আেপানােলােক অিধকাৰ কিৰব, তাত েযন অেনক কাল জীয়াই থািকব পােৰ, েসইবােব
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয িয পথত আেপানােলাকক চিলবৈল আজ্ঞা িদেল, েসই পথেত আেপানােলাক চিলব ”

6 অধয্ায়
বয্ৱস্থাৰ প্রধান আজ্ঞা

1আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইেবাৰ আজ্ঞা, িনয়ম আৰু বয্ৱস্থা আেপানােলাকক িশকাবৰ কাৰেণ েমাক িনেদর্ শ
িদেল যােত যদর্ ন নদী পাৰ ৈহ িয েদশ আেপানােলােক অিধকাৰ কিৰবৈল ৈগ আেছ, েসই েদশত আেপানােলােক
েসইেবাৰ পালন কিৰ চিলব 2 আেপানােলােক, আেপানােলাকৰ ল’ৰা-েছাৱালী আৰু েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকেল েযন
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল ভয় ৰািখ মই িদয়া সকেলা িনয়ম আৰু আজ্ঞােবাৰ েগােটই জীৱন কালত পালন কেৰ
আৰু তাৰ ফলত আেপানােলাকৰ আয়ুস েযন দীঘল হয়

3 েসেয়, েহ ইস্রােয়লীয়াসকল, মেনােযােগেৰ শুনক আৰু েসইেবাৰ মািন চলক আেপানােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ শপত অনুসােৰ গাখীৰ মধু েবাৱা েদশত আেপানােলাকৰ েযন মঙ্গল হয় আৰুআেপানােলাক েযন বহুবংশ
হয়

4 েহ ইস্রােয়লীয়াসকল, শুনক আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা এজেনই; 5 আেপানােলাক সকেলােৱই আেপানাৰ সকেলা মন,
সকেলা প্রাণ, আৰু সকেলা শিক্তেৰ ৈসেত িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েপ্রম কৰক 6আিজ মই আেপানােলাকক িদয়া আজ্ঞাৰ
সকেলা কথা আেপানােলাকৰ হৃদয়ত ৰািখব লােগ 7 আেপানােলােক িনজৰ সন্তান সকলক যেত্নেৰ েসইেবাৰ িশকাব;
আপুিন ঘৰত বেহঁােত বা বাটত যাওঁেত, আৰু েশাওঁেত বা উেঠােত, েসইেবাৰৰ িবষেয় কথা-বতৰা হ’ব 8 আেপানাৰ
হাতত িচনস্বৰূেপ েসইেবাৰ বািন্ধব, আৰু েসইেবাৰ আেপানাৰ দুই চকুৰ মাজত ভুষণস্বৰূপ হ’ব লােগ 9 আেপানাৰ
ঘৰৰ দুৱাৰৰ খুটাত আৰু বািহৰৰ দুৱাৰত েসইেবাৰ িলিখ ৰািখব

10আেপানােলাকৰ পূবর্–পুৰুষ অব্রাহাম, ইচহাকআৰু যােকাবৰআগত ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয েদশ িদবৈল
শপত কিৰিছল, েসই েদশৈল েতওঁ আেপানােলাকক ৈল যাব; েসই ঠাইত এেন ডাঙৰ আৰু সুন্দৰ নগৰেবাৰ আেছ, যাক
আেপানােলােক সজা নাই 11 এেন ধৰণৰ সকেলা উত্তম দ্রবয্েৰ ঘৰেবাৰ পূণর্ ৈহ আেছ, িযহক আেপানােলােক ভেৰাৱা
নাই; এেন নাদ আেছ, িযহক আেপানােলােক খনা নাই; এেন দ্রাক্ষাবাৰী িজতগছেবাৰ আেছ, িযহক আেপানােলােক েৰাৱা
নাই; তাত এই সকেলা খাই তৃপ্ত হ’ব 12 িকন্তু সাৱধান হ’ব, আেপানােলােক িযেহাৱাক েযন পাহিৰ নাযায়, িয জেন
আেপানােলাকক িমচৰ েদশৰ দাসত্বৰ বন্ধনগৃহৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল

13 আেপানােলােক িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক ভয় কিৰব, েকৱল েতওঁেৰই আৰাধনা কিৰব, আৰু েতওঁৰ নােমেৰই শপত
খাব 14 আেপানােলােক, আেপানােলাকৰ চািৰওফােল থকা জািতেবাৰৰ েদৱতােবাৰৰ পাছত নচিলব; 15 িকয়েনা,
আেপানােলাকৰ মাজত থকা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা িনজৰ মযর্য্দা ৰখাত উেদয্াগী; আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
েক্রাধ আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধ জ্বিল উিঠব, তােত েতওঁ পৃিথবীৰ পৰা আেপানােলাকক উচ্ছন্ন কিৰব

16 আেপানােলােক মচ্ছাত েযেনৈক িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক পৰীক্ষা কিৰিছল, েতেনৈক েতওঁক পৰীক্ষা নকিৰব
17 আেপানােলােক িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেদশ কৰা আজ্ঞা, শাসন-প্রণালী আৰু িনয়মেবাৰ অৱেশয্ই যেত্নেৰ পালন
কিৰব লািগব 18 ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয িয নয্ায় আৰু সজ কাম আেপানােলােক তােক কিৰব, েতেহ আেপানােলাকৰ
মঙ্গল হ’ব আৰু িযেহাৱাই িয েদশ িদম বুিল আেপানােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলক শপত কিৰিছল, আেপানােলােক েসই
উত্তম েদশ অিধকাৰ কিৰব; 19 িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ আেপানােলাকৰ আগৰ পৰা আেপানােলাকৰ সকেলা শত্রুক
আেপানােলােক দূৰ কিৰব পািৰব

20 ভিৱষয্েত েযিতয়া আেপানােলাকৰ সন্তােন সুিধব, েয, “আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞা, িবিধ আৰু শাসন-
প্রণালীেবাৰৰ অথর্ িক?” 21 েতিতয়া আেপানােলােক িনজ সন্তানক ক’ব, “আিম িমচৰ েদশত ফেৰৗণৰ দাস আিছেলঁা;
পাছত ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ক্ষমতাশালী হােতেৰ িমচৰৰ পৰা আমাক উিলয়াই আিনেল 22 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আমাৰ চকুৰ
সনু্মখেত িমচৰৈল, ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ বংশৈল, মহৎ আৰু ভয়ঙ্কৰ েক্লশযুক্ত িচন আৰু অদু্ভত লক্ষণ েদখুৱােল
23 েসই ঠাইৰ পৰা েতওঁ আমাক বািহৰ কিৰ আিনেল যােত িয েদশ িদম বুিল েতওঁ আমাৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ আগত
শপত কিৰিছল, েসই েদশৈল আিন তাক আমাক িদব পােৰ 24 আিজৰ দেৰ সদায় আমাৰ মঙ্গল হবৈল আৰু আমাক
জীয়াই ৰািখবৈল িযেহাৱাই আমাক এই সকেলা িনয়ম পালন কিৰবৈল আৰু েতওঁক ভয় কিৰ চিলবৈল আজ্ঞা িদেছ



িদ্বতীয় িবৱৰণ 6 অধয্ায়:25 200 িদ্বতীয় িবৱৰণ 7 অধয্ায়:16

25 আিম যিদ িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেদশ কৰা আজ্ঞাৰ দেৰ েতওঁৈল ভয় ৰািখ এই সকেলা পালন কিৰ েসই মেত কাযর্
কেৰঁা, েতেন্ত েসেয় হ’ব আমাৰ ধাির্মকতা ”

7 অধয্ায়
ইস্রােয়ল ঈশ্বৰৰ িবেশষ েলাক

1 আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল উিলয়াই আিনেল, েসই েদশত আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক ৈল যাব আৰু অেনক জািতক আেপানােলাকৰ সনু্মখৰ পৰা দূৰ কিৰব এই জািতেবাৰ
হ’ল িহত্তীয়া, িগগর্াচীয়া, ইেমাৰীয়া, কনানীয়া, পিৰজ্জীয়া, িহব্বীয়া, আৰু িযবুচীয়া এই সাতটা জািত আেপানােলাকতৈক
বৃহৎআৰু শিক্তশালী 2 েতওঁ েযিতয়া যুদ্ধত েতওঁেলাককআেপানােলাকৰ হাততআিন িদবআৰুআেপানােলাকক িবজয়ী
কিৰব, েতিতয়া আেপানােলােক েতওঁেলাকক সমূেল ধ্বংস কিৰ েপলাব েতওঁেলাকৰ ৈসেত েকােনা সিন্ধ নকিৰব আৰু
েতওঁেলাকক দয়া েনেদখুৱাব; 3 নাইবা েতওঁেলাকৰ ৈসেত িববাহৰ সম্বন্ধ স্থাপন নকিৰব; আেপানােলাকৰ েছাৱালীেবাৰক
েতওঁেলাকৰ পুেতকৈল িবয়া িনিদব, আৰু িনজৰ ল’ৰাৰ কাৰেণও েতওঁেলাকৰ েছাৱালীক িবয়া কৰাই নািনব 4 িকয়েনা
েসই েছাৱালীেবােৰ আেপানােলাকৰ ল’ৰােবাৰক েমাক অনুসৰণ কৰাৰ পৰা আঁতৰাই িনব আৰু আন েদৱ-েদৱীৰ েসৱা
পূজা কৰাব; েসেয় হ’েল, আেপানােলাকৈল িযেহাৱাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত হ’ব, আৰু েতওঁ আেপানােলাকক শীেঘ্র িবনষ্ট
কিৰব 5 বৰং আেপানােলােক েতওঁেলাকৈল এই বয্ৱহাৰ কিৰব; েতওঁেলাকৰ যজ্ঞ-েবদীেবাৰ ভািঙ েপলাব, েতওঁেলাকৰ
পূজাৰ স্তম্ভেবাৰ েডাখৰ েডাখৰ কিৰব, আেচৰা মূির্ত্তেবাৰ কািট েপলাব, আৰু কটা প্রিতমােবাৰ জুইত পুিৰ েপলাব

6 িকয়েনা আেপানােলাক িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পিবত্র েলাক; পৃিথবীত থকা সকেলা জািতৰ মাজৰ পৰা, িনজৰ
এক িবেশষ জািত হ’বৈল, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাককেহ মেনানীত কিৰ আিনেল 7আন সকেলা
জািততৈকআেপানােলাক েলখত অিধক বুিল েয িযেহাৱাই আেপানােলাকক েস্নহ কিৰেল বা মেনানীত কিৰেল, এেন নহয়;
িকয়েনা আন সকেলা জািতৰ তুলনাত আেপানােলাক েলখত তাকৰেহ আিছল 8 িকন্তু িযেহাৱাই আেপানােলাকক েপ্রম
কেৰ, আৰু আেপানােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ ওচৰত েতওঁ িয শপত কিৰিছল, তাক ৰক্ষা কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁ ইয়াক
কিৰেল েসইবােবই েতওঁ এক ক্ষমতাশালী হােতেৰ আেপানােলাকক বািহৰ কিৰ আিনেল আৰু িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ
অধীনত দাসত্বৰ বন্ধনগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰেল 9 এেতেক আেপানােলােক জািনব েয, ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানাৰ ঈশ্বৰ;
েতওঁক েপ্রম কৰা আৰু েতওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰাসকলৰ পেক্ষ েতওঁ হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষৈলেক দয়া আৰু িনয়মিট ৰক্ষা
কেৰঁাতা িবশ্বস্ত ঈশ্বৰ; 10 িকন্তু েতওঁক িঘণ কৰাসকলক িবনষ্ট কিৰ েতওঁ েতওঁেলাকক প্রিতফল িদেয়; েতওঁক িঘণ কৰা
েলাকৈল েতেন কৰাত েতওঁ পলম নকেৰ; িযেহাৱাই েতওঁৰ সাক্ষােতই েতওঁেলাকক প্রিতফল িদব 11 এই েহতুেক, মই
আিজ আেপানােলাকক িয সকেলা আজ্ঞা, িবিধ, আৰু শাসন-প্রণালী িদেছা, েসই সকেলােক মািন চিল েসইদেৰ কাযর্
কিৰব

বাধয্তাৰ পুৰস্কাৰ
12 যিদ আেপানােলােক এই সকেলা িনয়মেবাৰৈল মেনােযাগ িদেয় আৰু েসইেবাৰ যেত্নেৰ পালন কিৰ েসই মেত

কাযর্ কেৰ, েতেন্ত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ ওচৰত িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই
অনুসােৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণ েতওঁ িয িনয়ম স্থাপন কিৰেল, তাক িবশ্বস্ততােৰ ৰক্ষা কিৰব 13 েতওঁ আেপানােলাকক
েপ্রম কিৰব, আশীব্বর্াদ কিৰব আৰু আেপানােলাকৰ সংখয্া বৃিদ্ধ কিৰব; িয েদশ িদম বুিল আেপানােলাকৰ পূবর্-
পুৰুষসকলৰ আগত েতওঁ শপত কিৰিছল, েসই েদশত আেপানােলাকৰ গভর্ ফল, েখিতৰ ফল, শসয্, নতুন দ্রাক্ষাৰস,
েতল, আেপানােলাকৰ পশুেবাৰৰ লগেত েমৰ আৰু ছাগলী েপাৱালীৰ সংখয্া বৃিদ্ধ আিদ সকেলােত েতওঁ আশীব্বর্াদ
কিৰব

14 সকেলা জািততৈক আেপানােলােক অিধকগুেণ আশীব্বর্াদ পাব আৰু আেপানােলাকৰ মাজত েকােনা পুৰুেষই
সন্তানহীন নহ’ব বা মিহলা সকেলা বন্ধয্া নহ’ব ল’ৰা সন্তান সকল আৰু জাকৰ পশুেবাৰৰ েপাৱািল েনােহাৱাৈক
নাথািকব 15 িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা সকেলা েৰাগ দূৰ কিৰব; িমচৰত িয সকেলা িবষম েৰাগ
আেপানােলােক েদিখেল, েসইেবাৰ েতওঁ আেপানােলাকৰ ওপৰত িনিদব, িকন্তু আেপানােলাকক িঘণ কেৰঁাতা সকলৰ
ওপৰতেহ িদব

16আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ হাতত িয সকেলা জািতক েশাধাই িদ জয়যুক্ত িদব, আেপানােলােক
েতওঁেলাক সকেলােক গ্রাস কিৰব; েতওঁেলাকৈল আেপানােলােক কৃপা-দৃষ্টি নাৰািখব; েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰক েসৱা-
পূজাও নকিৰব, িকয়েনা েসয়া আেপানােলাকৈল এক ফান্দস্বৰূপ হ’ব
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17 আেপানােলােক যিদ িনজৰ মনেত ক’য়, েয, “এই জািত সমূহ আমাতৈক সংখয্াত অিধক, আিম েকেনৈক
েতওঁেলাকক উৎখাত কিৰম?” 18 িকন্তু আেপানােলােক েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰব; আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
ফেৰৗণ আৰু েগােটই িমচৰ েদশৈল িয িয কিৰিছল, তাক েসঁাৱৰণ কিৰব 19 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয
সকেলা দুখ-কষ্ট, অদু্ভত িচন, আচিৰত কাযর্, শিক্তশালী আৰু ক্ষমতাশালী হাতৰ প্রদশর্নৰ দ্বাৰা আেপানােলাকক বািহৰ
কিৰ আিনিছল, তাক আেপানােলােক িনজ চকুেৰ েদিখিছল আেপানােলােক এিতয়া িয জািতেবাৰক েদিখ ভয় খাইেছ,
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাকৈলেকা েসইদেৰ কিৰব

20 ইয়াৰ বািহেৰও, িযসকল অৱিশষ্ট েলাক আেপানােলাকৰ পৰা লুকাই থািকব, েতওঁেলাক িবনষ্ট নহয় মােন
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ মাজৈল েকােদা পঠাই িদব 21 আেপানােলােক েতওঁেলাকক ভয়
নকিৰব; িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা িযজন মহান আৰু ভয়ঙ্কৰ ঈশ্বৰ েতওঁ আেপানােলাকৰ মাজত
আেছ 22 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ আগৰ পৰা েসই জািতেবাৰক ক্রেম ক্রেম দূৰ কিৰব;
েতওঁেলাক সকেলােক আেপানােলােক এেকলেগ পৰাস্ত নকিৰব, কাৰণ েতেন কিৰেল আেপানােলাকৰ চািৰওফালৰ
বনৰীয়া জন্তুেবাৰৰ সংখয্া বািঢ় যাব 23 িকন্তু ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ভীষণ িবশৃঙ্খলতাৰ মাজত েতওঁেলাকক ধ্বংস
নকৰাৈলেক যুদ্ধেক্ষত্রতআেপানােলাকৰ হাতত েতওঁেলাকক পৰাজয় কিৰবৈল েশাধাই িদব 24 েতওঁেলাকৰ ৰজাসকলক
আেপানােলাকৰ হাতত েশাধাই িদব; তােত আেপানােলােক আকাশৰ তলৰ পৰা েতওঁেলাকৰ নাম লুপ্ত কিৰব
আেপানােলােক েতওঁেলাকক িবনষ্ট নকেৰ মােন আেপানােলাকৰ আগত েকােনা েলাক িথয় হ’ব েনাৱািৰব

25 আেপানােলােক েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰৰ েখািদত মুির্ত্তেবাৰ জুইত পুিৰ ভষ্ম কিৰব; আেপানােলাক েযন ফান্দত
নপেৰ, এই কাৰেণ েসইেবাৰত থকা ৰূপ বা েসাণৈল েলাভ নকিৰব আৰু তাক িনজৰ কাৰেণ নল’ব; িকয়েনা েসইেবাৰ
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ অিতশয় িঘণলগীয়া বস্তু 26আেপানােলােক িঘণলগীয়া েকােনা বস্তু িনজৰ ঘৰৈল আিন
তাৰ উপাসনা নকিৰব েসইেবাৰক আেপানােলােক মেন-প্রােণ ঘৃণা আৰু তুচ্ছ কিৰব, কাৰণ েসইেবাৰক ধ্বংসৰ বােব
পৃথক কৰা ৈহেছ

8 অধয্ায়
িযেহাৱাক মনত ৰাখক

1 আিজ মই আেপানােলাকক িয আজ্ঞা িদেছা, েসই সকেলা আজ্ঞা আেপানােলােক মািন চিলব যােত আেপানােলাক
জীয়াই থািক সংখয্াত বৃিদ্ধ পায় আৰু িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰআগত িয েদশ িদম বুিল শপত কিৰিছল,
েসই েদশত প্রেৱশ কিৰ অিধকাৰ কিৰব পােৰ 2আেপানােলােক অৱেশয্ই মনত ৰখা উিচত, েয ঈশ্বৰ িযেহাৱাই চিল্লশ
বছৰৈলেক মৰুপ্রান্তৰত আেপানােলাকক েনতৃত্ব িদ পিৰচািলত কিৰিছল েতওঁ আেপানােলাকক নম্র কিৰবৈল আৰু
আেপানােলােক িযেহাৱাৰ আজ্ঞা মািন চিলব েন নাই তাক পৰীক্ষা কিৰ জািনবৈল েতওঁ এই কাযর্ কিৰিছল

3 েভাকত কষ্ট িদ আৰু িয মান্নাৰ কথা আেপানােলােক আৰু আেপানােলাকৰ পূবর্পূৰুষসকেল জনা নািছল তাক
েখাৱাই িযেহাৱাই আেপানােলাকক নম্র কিৰিছল এই কাযর্েবাৰৰ দ্বাৰাই েতওঁ আেপানােলাকক জনাব িবচািৰিছল েয,
মানুহ েকৱল িপঠােৰ িনজীেয়, িকন্তু মানুহৰ জীৱন িযেহাৱাই েকাৱা বাকয্ৰ দ্বাৰাইেহ জীেয়

4এই চিল্লশ বছৰত, আেপানােলাকৰ গাৰ কােপাৰ ফািট েযাৱা নািছল আৰুআেপানােলাকৰ ভিৰও ফুলা নািছল 5এই
কথা আেপানােলােক অৱেশয্ই মনত ৰখা উিচত েয বােপেক েযেনৈক িনজ পুেতকক শাসন কেৰ, িঠক েতেনৈকেয়
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱােয়া আেপানােলাকক শাসন কিৰব 6আেপানােলােক ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা পালন কিৰব,
েতওঁৰ পথত চিলব আৰু েতওঁক ভয় কিৰব

7 িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এখন উত্তম েদশৈল আেপানােলাকক ৈল ৈগেছ; েসই েদশ পাহাৰ আৰু
উপতয্কাৰ মােজিদ ৈব েযাৱা জলৰ েসঁাত আৰু জুিৰ থকা েদশ; মািটৰ তলত ওেলাৱা পানীৰ ভুমুকৰ েদশ 8 েসই েদশ
েঘহঁু ধান আৰু যৱ ধান উৎপন্ন েহাৱা েদশ, আৰু দ্রাক্ষালতা, িডমৰু, ডািলম গছ থকা েদশ, িজত গছ আৰু েমৗ উৎপন্ন
েহাৱা েদশ

9 েসই েদশত আেপানােলােক অভাৱত নপৰাৈক আহাৰ খাবৈল পাব আৰু আেপানােলাকৰ প্রেয়াজনীয় সকেলা
বস্তুেয়ই আেপানােলােক পাব েসই ঠাইৰ িশলেবাৰ েলাহাৰ আৰু েসই ঠাইৰ পাহাৰেবাৰৰ পৰা আেপানােলােক খনন
কিৰ তাম পাব 10আেপানােলােক তাত েভাজন কিৰ তৃপ্ত হ’ব আৰু আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িদয়া উত্তম েদশৰ
কাৰেণ েতওঁৰ ধনয্বাদ কিৰব

11আেপানােলাক সাৱধান হ’ব; আিজ মই আেপানােলাকক েতওঁৰ িয সকেলা আজ্ঞা, িনেদর্ শ আৰু শাসন-প্রণালীেবাৰ
িদেছা, েসইেবাৰ েযন অমানয্ কিৰ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক পাহিৰ নাযাব 12অনয্থা, এেনকুৱা
নহওঁক েয আেপানােলােক েভাজন কিৰ তৃপ্ত হ’ব আৰু সুন্দৰ ঘৰ সািজ তাত বাস কিৰব
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13 েযিতয়া আেপানােলাকৰ গৰু-ছাগলী, েমৰ-ছাগ জাকৰ বৃিদ্ধ পাব, আেপানােলাকৰ অিধক েসাণ ৰূপ হব আৰু
আেপানােলাকৰ সকেলা সম্পিত্ত বৃিদ্ধ পাব, 14 েতিতয়া আেপানােলাকৰ হৃদয় অহংকাৰী ৈহ উিঠব আৰু িয জেন
আেপানােলাকক িমচৰ েদশৰ বন্দীগৃহৰ পৰা উিলয়াই আিনেল আেপানােলাকৰ েসই ঈশ্বৰ িযেহাৱাক আেপানােলােক
পাহিৰ যাব

15 েতওঁ আেপানােলাকক শুকান, জলহীন, িবষাক্ত সাপ আৰু েকেকঁাৰািবছা ভৰা িবশাল আৰু ভয়ানক মৰুপ্রান্তৰৰ
মােজিদ িযেহাৱাই আেপানােলাকক ৈল আিনেল েসই ভয়ানক মৰুপ্রান্তৰত বহুেতা িবষাক্ত সাপ আৰু েকেকঁাৰািবছা
আিছল েতওঁ কিঠন িশলৰ পৰা আেপানােলাকৰ কাৰেণ পানী বািহৰ কিৰ উিলয়াইিছল 16 েতওঁ েসই মৰুভূিমত
আেপানােলাক মান্না খাবৈল িদিছল - িযেটা আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল েকিতয়াও েদখা নািছল িযেহাৱাই
আেপানােলাকক পৰীক্ষা কিৰবৰ কাৰেণ আৰু নম্র কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁ এইদেৰ কিৰিছল যােত েশষত আেপানােলাকৰ
সকেলা ভাল হয় 17 আেপানােলােক হয়েতা মনেত ক’ব পােৰ, “েমাৰ িনজৰ শিক্তত আৰু িনজৰ হাতৰ কমর্েৰেহ এই
ধন-সম্পিত্ত পােলঁা ”

18 িকন্তু আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েসঁাৱৰণ কিৰব; িকয়েনা েতওঁেৱই আেপানােলাকক এই
সম্পিত্ত লাভ কিৰবৈল সামথর্ কিৰেল, আৰু আেপানােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ আগত িয িনয়মৰ শপত খাই ৈকিছেল,
েতওঁ তাক এিতয়া পূণর্ কিৰেছ 19 আেপানােলােক যিদ েকিতয়াবা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক পাহিৰ ৈগ আন
েদৱতােবাৰৰ পাছত চেল আৰু েসইেবাৰৰ েসৱা-পূজা কেৰ, েতেন্ত আিজ মই আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধ এই কথা িনশ্চয়
কিৰ ৈকেছা েয, আেপানােলাক ধ্বংস ৈহ যাব 20আেপানােলাকৰ সনু্মখত িযেহাৱাই িয সকেলা জািতক িবনষ্ট কিৰেছ,
আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ নুশুিনেল েতেনদেৰই িবনষ্ট হ’ব

9 অধয্ায়
িযেহাৱা ইস্রােয়লৰ সঙ্গত থািকব

1 েহ ইস্রােয়লীয়াসকল শুনক; িয সকেলা জািত আেপানােলাকতৈক বৃহৎ আৰু শিক্তশালী, আেপানােলােক এিতয়া
েতওঁেলাকৰ আকাশলঙ্ঘা েদৱােলেৰ আবৃত বৃহৎ নগৰেবাৰ অিধকাৰ কিৰবৰ কাৰেণ যদ্দর্ ন নদী পাৰ হ’বৈল ৈগ আেছ
2 েসই ঠাইৰ েলাকসকল অনাকীয় েতওঁেলাক শিক্তশালী আৰু ওখ আেপানােলােক অনাকীয়াসকলৰ িবষেয় জােন
েতওঁেলাকৰ িবষেয় এইবুিল েকাৱা আেপানােলােক শুিনিছল েয, “অনাকীয় সন্তান সকলৰ আগত িথয় হ’ব পৰা েকান
েলাক আেছ?”

3 িকন্তু আিজ আেপানােলােক এই কথা জািন ৰাখক েয, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা গ্রাসকাৰী অিগ্নৰ িনিচনাৈক
আেপানােলাকৰ আেগ আেগ যাওঁতা; েতওঁ েতওঁেলাকক ধ্বংস কিৰ িদব; েতঁেৱই আেপানােলাকৰ সনু্মখত েতওঁেলাকক
তল কিৰব আেপানােলাকৰ ওচৰত িযেহাৱাই িয আশ্বাস িদিছল েসই অনুসােৰ আেপানােলােক েতওঁেলাকক েখিদ
পিঠয়াব আৰু মূহূতর্ েত েতওঁেলাকক িবনষ্ট কিৰব

4আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ সনু্মখৰ পৰা েতওঁেলাকক েখদাই পেঠাৱাৰ পাছত আেপানােলাকৰ
েকােনও েযন মনেত এেন কথা নকয়, েমাৰ ধাির্মকতাৰ কাৰেণই িযেহাৱাই েমাক এই েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল
ৈল আিনেছ ’ আচলেত এইসকেলা জািতৰ েলাকসকলৰ দুষ্টতাৰ কাৰেণই িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ সনু্মখৰ পৰা
েতওঁেলাকক েখদাই পঠাব 5 আেপানােলাকৰ ধাির্মকতা বা অন্তৰৰ সততাৰ কাৰেণই েয আেপানােলােক েতওঁেলাকৰ
েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল ৈগেছ, েসেয় নহয়, বৰং এই জািতেবাৰৰ দুষ্টতাৰ কাৰেণেহ আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
আেপানােলাকৰ সনু্মখৰ পৰা েতওঁেলাকক েখদাব যােত আেপানােলাকৰ েতওঁ আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষ অব্রাহাম,
ইচহাক আৰু যােকাবৰ ওচৰত িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, তাক পূণর্ কিৰব পােৰ

6 এই েহতুেক আেপানােলােক জািনব েয, আেপানােলাকৰ ধাির্মকতাৰ বােবই েয ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই উত্তম েদশ
আেপানােলাকৰ অিধকাৰৰ অেথর্ িদেছ, েসেয় নহয়; িকয়েনা আেপানােলাক এক ঠৰিডঙীয়া জািত

িযেহাৱাৰ েক্রাধৰ কথা মনত ৰাখক
7 আেপানােলােক মৰুভূিমত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ েকেনদেৰ েক্রাধ জগাই তুিলিছল, তাক মনত ৰাখক,

েকিতয়াও পাহিৰ নাযাব িমচৰ েদশ এিৰ অহা িদনেৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ এই ঠাই েপাৱাৈলেক আেপানােলােক িযেহাৱাৰ
িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ আচৰণ কিৰ আিহেছ 8 েহােৰবেতা আেপানােলােক িযেহাৱাৰ েক্রাধ জন্মাইিছল; তােত িযেহাৱাই
আেপানােলাকৰ ওপৰত েক্রািধত ৈহ আেপানােলাকক ধ্বংস কিৰব খুিজিছল

9 িয সময়ত িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ ৈসেত স্থাপন কৰা িনয়ম িলখা িশলৰ ফিল দুখন গ্রহণ কিৰবৈল মই পবর্তৈল
উিঠ ৈগ চিল্লশ িদন আৰু চিল্লশ ৰািত েসই ঠাইেত আিছেলঁা েতিতয়া মই আহাৰ িক পানী েনােখাৱাৈকেয় আিছেলঁা



িদ্বতীয় িবৱৰণ 9 অধয্ায়:10 203 িদ্বতীয় িবৱৰণ 10 অধয্ায়:2

10 িযেহাৱাই িনজৰ আঙুিলেৰ িলখা এেন দুখন িশলৰ ফিল েমাক িদেল; িযিদনা আেপানােলাক সকেলােৱ িযেহাৱাৰ
সনু্মখত েগাট খাইিছল, েসইিদনা েতওঁ পাহাৰৰ ওপৰত জুইৰ মাজৰ পৰা আেপানােলাকক িয িয আজ্ঞা েঘাষণা কিৰিছল,
েসইেবাৰ েসই ফিল দুখনত িলখা আিছল

11 েসই চিল্লশ িদন আৰু চিল্লশ ৰািতৰ েশষত িযেহাৱাই েমাক এই িশলৰ ফিল দুখন িদিছল 12 িযেহাৱাই েমাক
ৈকিছল, “উঠা, তুিম শীেঘ্রই এই ঠাইৰ পৰা তলৈল নািম েযাৱা; িকয়েনা তুিম েতামাৰ িয েলাকসকলক িমচৰ েদশৰ
পৰা উিলয়াই আিনলা, েতওঁেলাক ভ্রষ্ট ৈহেছ মই আজ্ঞা কৰা পথ এিৰ েতওঁেলােক িনজৰ কাৰেণ সঁাচত ঢলা এটা মূির্ত্ত
িনম্মর্াণ কিৰ ৈলেছ ”

13 িযেহাৱাই েমাক পুনৰ ৈকিছল, “মই এই েলাকসকলৈল চাই েদিখেলঁা, েতওঁেলাক এক ঠৰিডঙীয়া জািত 14 তুিম
েমাক বাধা িনিদবা; মই েতওঁেলাকক িবনষ্ট কিৰম আৰু আকাশৰ তলৰ পৰা েতওঁেলাকৰ নাম লুপ্ত কিৰম; তাৰ পাছত
েতামাৰ পৰাই মই এক শিক্তশালী আৰু মহান জািত সৃষ্টি কিৰম ”

15 েসেয় মই পবর্তৰ পৰা উলিট তলৈল নািম আিহেলঁা; েতিতয়াও পবর্তত জুই জ্বিল আিছল আৰু েমাৰ দুখন হাতত
িনয়ম িলখা দুখন ফিল আিছল 16 তাৰ পাছত মই েদিখেলঁা, আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ
পাপ কিৰ পূজাৰ অেথর্ আেপানােলােক সঁাচত ঢলা এটা দামুিৰ িনম্মর্াণ কিৰেল; িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয পথত
চিলবৈল আজ্ঞা িদিছল, মুহূতর্ েত আেপানােলােক েসই পথৰ পৰা আঁতিৰ ৈগিছল

17 তােত মই েসই ফিল দুখন েমাৰ হাতৰ পৰা দিলয়াই েপলাই িদিছেলঁা; আেপানােলাকৰ চকুৰ আগেত েসই দুখন
ভািঙ েপলাইিছেলঁা 18 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া, এেন সকেলা পাপ কিৰ আেপানােলােক েতওঁৰ েক্রাধ জগাই তুিলিছল
বােব মই পুনৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত পূবর্ৰদেৰ চিল্লশ িদন চিল্লশ ৰািত উবুিৰ ৈহ পিৰিছেলঁা; আহাৰ-পানী এেকা েনােখাৱাৈক
আিছেলঁা

19 িযেহাৱাৰ প্রচণ্ড েক্রাধত মই ভয় খাইিছেলা; িকয়েনা, আেপানােলাকক িবনষ্ট কিৰবৈল েতওঁ আেপানােলাকৰ
িবৰুেদ্ধ েক্রািধত ৈহ পিৰিছল িকন্তু েসই সময়েতা িযেহাৱাই েমাৰ িনেবদন শুিনিছল 20 ধ্বংস কিৰ েপলাব পৰাৈক
িযেহাৱা হাৰুণৰ ওপৰেতা অিতশয় কু্রদ্ধ ৈহিছল; মই েতিতয়া হােৰাণৰ িনিমেত্তও প্রাথর্না কিৰিছেলঁা

21 মই আেপানােলাকৰ পাপ, অথর্াৎ আেপানােলােক িনম্মর্াণ কৰা দামুিৰেটা জুইত পুিৰ িদিছেলঁা তাৰ পাছত মই তাক
ধুিলৰ িনিচনাৈক গুিড় কিৰ পবর্তৰ পৰা ৈব অহা নদীৰ েসঁাতত ধুিলেবাৰ েপলাই িদিছেলঁা

22 ইয়াৰ পাছত, তিবেয়ৰাত, মচ্ছাত আৰু িকেব্রাৎ-হত্তাবাত আেপানােলােক িযেহাৱাক েক্রাধ জগাই তুিলিছল
23 তাৰ পাছত, িযেহাৱাই কােদচ-বেণর্য়াৰ পৰা আেপানােলাকক পেঠাৱাৰ সময়ত ক’েল, “েতামােলাক উিঠ েযাৱা,
মই েতামােলাকক িয েদশ িদেছা েতামােলােক তাক অিধকাৰ কৰা ” িকন্তু েসই সময়ত আেপানােলােক িনজ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ আজ্ঞাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেল আেপানােলােক েতওঁক িবশ্বােসা নকিৰেল আৰু েতওঁৰ কথাৈল কাণষাৰ
িনিদেল 24 মই েযিতয়ােৰ পৰা আেপানােলাকক জািনেছঁা, েতিতয়ােৰ পৰা আেপানােলাক সকেলা সময়েত িযেহাৱাৰ
অবাধয্ ৈহেছ

25 িযেহাৱাই আেপানােলাকক ধ্বংস কিৰম বুিল েকাৱাৰ কাৰেণ মই িযেহাৱাৰ আগত চিল্লশ িদন আৰু ৰািত উবুিৰ ৈহ
পিৰ আিছেলঁা 26 মই িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ৈকিছেলঁা, “েহ েমাৰ প্রভু িযেহাৱা, তুিম েতামাৰ েলাকসকলক ধ্বংস
কিৰ েনেপলাবা েতওঁেলাক েতামােৰই; িনজ মিহমােৰ মুক্ত কিৰ, েতামাৰ ক্ষমতাশালী হােতেৰ িমচৰৰ পৰা উিলয়াই
অনা েতামাৰ উত্তৰািধকাৰী েলাকসকলক ধ্বংস নকিৰবা

27 েতামাৰ দাস অব্রাহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবক েসঁাৱৰণ কৰা; এই েলাকসকলৰ ঠৰিডঙীয়া স্বভাৱ, দুষ্টতা আৰু
পাপৈল দৃষ্টি নকিৰবা; 28কিৰেল, তুিম আমাক িয েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনলা, েসই েদশৰ েলাকসকেল ক’ব, ‘িযেহাৱাই
েতওঁেলাকক িয েদশ িদম বুিল প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই েদশৈল িনবৈল অসমথর্ েহাৱাৰ কাৰেণ আৰু েতওঁেলাকক িঘণ
কৰাৰ কাৰেণ েতওঁ মৰুপ্রান্তৰত েতওঁেলাকক বধ কিৰবৈল উিলয়াই আিনেল ’

29 িকন্তু তথািপও েতওঁেলাক েতামােৰই েলাক আৰু আিধপতয্, যাক তুিম েতামাৰ পৰাক্রমী শিক্তৰ দ্বাৰা আৰু েতামাৰ
ক্ষমতাৰ প্রদর্ শেনেৰ উিলয়াই আিনিছলা ”

10 অধয্ায়
িদ্বতীয়বাৰ িশলৰ ফিল িদয়া

1 েসই সময়ত িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল, “তুিম আগৰ বাৰৰ দেৰই দুখন িশলৰ ফিল কািট েলাৱা আৰু পবর্তৰ ওপৰত
েমাৰ ওচৰৈল উিঠ আহঁা তাৰ লগেত কাঠৰ এটা চনু্দেকা িনম্মর্াণ কিৰ ল’বা 2 তুিম আেগেয় িয দুখন িশলৰ ফিল ভািঙ
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েপলালা তাৰ ওপৰত িয কথা িলখা আিছল, মই তােক এই ফিল দুখনত িলিখ িদম পাছত তুিম েসই দুখন ৈল চনু্দকত
ভৰাই থবা ”

3 েসইবােব মই িচটীম কাঠৰ এটা চনু্দক সািজিছেলঁা আৰু আগৰ দেৰই িশলৰ দুখন ফিল কািট ৈলিছেলঁা; তাৰ পাছত
ফিল দুখন হাতত ৈল পবর্তৰ ওপৰৈল উিঠ গ’েলা 4 িযেহাৱাই প্রথম ফিল দুটাৰ ওপৰত িয কথা িলিখিছল, এই দুটাৰ
ওপৰেতা তােক িলিখ ফিল দুখন েমাক িদেল এই কথােবােৰই ৈহেছ েতওঁৰ দহ আজ্ঞা িয েতওঁ আেপানােলাক সকেলা
একেগাট েহাৱা িদনা পবর্তৰ ওপৰত জুইৰ মাজৰ পৰা আেপানােলাকক ৈকিছল

5 তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ মই পবর্তৰ পৰা উভিট নািম আিহ মই ৈতয়াৰ কৰা েসই চনু্দকৰ িভতৰত ফিল
দুখন থেলঁা; েসইেবাৰ এিতয়াও তােত আেছ ’

6 তাৰ পাছত ইস্রােয়লীয়াসকল েবােৰাৎবেনই যাকনৰ পৰা েমােচৰাৈল যাত্রা কিৰিছল; েসই ঠাইেত হােৰাণৰ মৃতুয্
ৈহিছল আৰু েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল; েতওঁৰ পুত্র ইিলয়াজেৰ েতওঁৰ সলিন পুেৰািহতৰ কাযর্ কিৰবৈল ধিৰেল 7 েসই
ঠাইৰ পৰা েতওঁেলােক গুদেগাদাৈল যাত্রা কিৰিছল আৰু তাৰ পৰা যটবাথাৈল ৈগিছল যটবাথাত বহুেতা জুিৰ আিছল

8 েসই সময়ত, িযেহাৱাই েতওঁৰ িনয়ম চনু্দক ৈব িনবৰ কাৰেণ, পুেৰািহতৰ কাযর্ কিৰবৰ উেদ্দেশয্ েতওঁৰ সনু্মখত
িথয় হবৈল আৰু েতওঁৰ নামত েলাকসকলক আশীব্বর্াদ কিৰবৈল েলবীয়া ৈফদক মেনানীত কিৰেল এই সকেলা
কাম েতওঁেলােক এিতয়াৈলেক কিৰ আেছ 9 েসই কাৰেণ েলবীয়াসকেল েতওঁেলাকৰ ইস্রােয়লীয়া ককাই ভাইসকলৰ
মাজত সম্পিত্তৰ েকােনা ভাগ বা েদশৰ অিধকাৰ েপাৱা নাই আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ কথা অনুসােৰ িযেহাৱাই
েতওঁেলাকৰ আিধপতয্

10 পূবর্ৰ দেৰই েসইবােৰা মই চিল্লশ িদন আৰু চিল্লশ ৰািত পবর্তৰ ওপৰত আিছেলঁা আৰু েসই সময়েতা িযেহাৱাই
েমাৰ িনেবদন শুিনিছল আেপানােলাকক ধ্বংস কিৰ িদয়াৰ ইচ্ছা িযেহাৱাৰ নািছল 11 িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল, “তুিম
উিঠ েলাকসকলক পিৰচালনা কিৰ আেগ আেগ যাত্রা কৰা; মই েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ওচৰত িয েদশ িদবৈল
প্রিতজ্ঞা কিৰিছেলঁা েসই েদশৈল ৈগ েতওঁেলােক েযন তাক অিধকাৰ কেৰ ”

আজ্ঞা পালন কিৰবৈল উপেদশ
12 ইস্রােয়লীয়াসকল, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এিতয়া আেপানােলাকৰ পৰা িক িবচািৰেছ? েতওঁ েকৱল

িবচািৰেছ েযন আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক ভয় কেৰ, েতওঁৰ সকেলা পথত চেল, েতওঁক েপ্রম
কেৰ, আেপানােলাকৰ সকেলা মন আৰু প্রােণেৰ ৈসেত ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কেৰ; 13 লগেত আেপানােলাকৰ
ভালৰ কাৰেণ আিজ মই আেপানােলাকৰ ওচৰত িযেহাৱাৰ িয সকেলা আজ্ঞা আৰু িবিধ আেপানােলাকক িদেছা, েসই
সকেলােক েযন পালন কেৰ

14 শুনক, আকাশ আৰু তাৰ ওপৰৰ সকেলােবােৰই, পৃিথৱী আৰু তাত থকা সকেলােবােৰই আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ 15 েকৱল আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ প্রিত িযেহাৱা সন্তুষ্ট আিছল বােবই েতওঁ েতওঁেলাকক েপ্রম
কিৰিছল েতওঁ েতওঁেলাকৰ পাছত, েতওঁেলাকৰ বংশধৰ আেপানােলাকক আন সকেলা জািতৰ মাজৰ পৰা বািচ
ল’েল আিজও আেপানােলাক েতওঁৰ েসই মেনানীত জািত

16 েসেয়, আেপানােলােক আেপানােলাকৰ অন্তঃকৰণৰ চুন্নত কৰক; আেপানােলাক ঠৰিডঙীয়া নহ’ব 17 িকয়েনা
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, ঈশ্বৰেৰা ঈশ্বৰ আৰু প্রভুেৰা প্রভু, মহান ঈশ্বৰ; পৰাক্রমী আৰু ভয়ঙ্কৰ ঈশ্বৰ; কােৰা
মুখৈল নাচায় আৰু উৎেকােচা নলয়

18 েতওঁ িপতৃহীন আৰু িবধৱাৰ িবচাৰ িনস্পিত্ত কেৰঁাতা আৰু িবেদশীক এেন দেৰ েপ্রম কেৰ েয েতওঁেলাকক
অন্ন-বস্ত্রও িদেয় 19 আেপানােলােকও িবেদশীক েপ্রম কিৰব; িকয়েনা িমচৰ েদশত আেপানােলােকা িবেদশী আিছল

20 আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱােকই ভয় কিৰব আৰু েতওঁেৰই আৰাধনা কিৰব; েতওঁেতই লািগ
থািকব আৰু েতওঁৰ নােমেৰই প্রিতজ্ঞা কিৰব 21 েতওঁেৱই আেপানােলাকৰ প্রশংসা, েতওঁেৱই আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ
আেপানােলােক িনজ চকুেৰ িয সকেলা মহৎ আৰু ভয়ঙ্কৰ কাযর্েবাৰ েদিখেছ তাক েতওঁ আেপানােলাকৰ কাৰেণই
কিৰেছ

22 আেপানােলাকৰ িয পূবর্–পুৰুষসকল িমচৰৈল ৈগিছল েতওঁেলাক সংখয্াত মাত্র সত্তৰ জন আিছল আৰু এিতয়া
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ সংখয্া আকাশৰ তৰােবাৰৰ দেৰ অসংখয্ কিৰেল

11 অধয্ায়
আজ্ঞা পালন কৰা
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1 “আেপানােলােক িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েপ্রম কিৰব আৰু েতওঁ িয িবচািৰেছ, তাক কিৰব আৰু েতওঁৰ িনেদর্ শ,
িনয়ম, শাসন-প্রণালী আৰু আজ্ঞােবাৰ িনেতৗ পালন কিৰব

2 মই আেপানােলাকৰ সন্তানসকলৰ কাৰেণ েকাৱা নাই, িযসকেল ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ শািস্ত, েতওঁৰ মহান কাযর্, েতওঁৰ
শিক্তশালী হাত আৰু পৰাক্রম প্রদর্ শনৰ কথা জনা নািছল আৰু েদখাও নািছল; 3 িমচৰৰ েদশত িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৈল
কৰা েতওঁৰ িচন আৰু কাযর্েবােৰা েতওঁেলােক েদখা নািছল

4 িযেহাৱাই িমচৰীয় ৈসনয্দলৈল, েতওঁেলাকৰ েঘঁাৰা আৰু ৰথেবাৰৈল িয কিৰিছল আৰু ৈসনয্দেল েযিতয়া
আেপানােলাকৰ পােছ পােছ েখিদ আিহিছল, েতিতয়া েকেনৈক েতওঁ চূফ সাগৰৰ পানীত েতওঁেলাকক সমূ্পণর্েক ডুবাই
িদিছলআৰু েকেনৈক েতওঁেলাককধ্বংস কিৰিছল, তােকা েদখা নাই 5আেপানােলােক এই ঠাইৈল আিহ েনােপাৱাৈলেক
আেপানােলাকৰ কাৰেণ েতওঁ মৰুপ্রান্তৰৰ মাজত িক কিৰিছল, তােকা আেপানােলাকৰ সন্তানসকেল েদখা নাই

6ৰূেবণ ৈফদৰ ইিলয়াবৰ পুেতক দাথন আৰু অবীৰামৰ প্রিত েতওঁ িয কিৰিছল অথর্াৎ সমগ্র ইস্রােয়লীয়া েলাকৰ মাজত
পৃিথৱীেয় মুখ েমিল েতওঁেলাকক আৰু েতওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ েলাকসকলক, েতওঁেলাকৰ তমু্ব আৰু সকেলােবাৰ প্রাণীক
িযদেৰ গ্রাস কিৰিছল েসয়াও েতওঁেলােক েদখা নািছল 7 িকন্তু িযেহাৱাৰ েসই মহৎ মহৎ কাযর্েবাৰ আেপানােলােকই
িনজ চকুেৰ েদিখিছল

8এই েহতুেক, মই আিজ আেপানােলাকক িয সকেলা আজ্ঞা িদেছা তাক পালন কিৰব যােত িয েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল
আেপানােলােক যদর্ ন নদী অিতক্রম কিৰ যাব, েসই ঠাইৈল ৈগ আেপানােলাক শিক্তশালী ৈহ তাক অিধকাৰ কিৰ ল’ব
পােৰ আৰু 9 িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষ আৰু েতওঁেলাকৰ বংশধৰৰ ওচৰত দুগ্ধ-মধু েবাৱা িয েদশ িদয়াৰ
প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই েদশত েযন আেপানােলাক অেনক িদন জীয়াই থািকব পােৰ

10 িকয়েনা িয েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল আেপানােলাক ৈগেছ, েসইখন িয েদশৰ পৰা আেপানােলাক ওলাই আিহেছ
েসই িমচৰ েদশৰ িনিচনা নহয়; য’ত আেপানােলােক শসয্ িঁসিচ, শাকিন বাৰীত েযেনৈক কৰা হয় েতেনৈক ভিৰেৰ পানী
িদয়াৰ কাযর্ কিৰিছল 11 িকন্তু যদর্ ন নদী পাৰ ৈহ িয েদশ আেপানােলােক অিধকাৰ কিৰবৈল ৈগেছ, েসই ঠাই পাহাৰ
আৰু উপতয্কােৰ ভৰা েসই েদেশ পানী আকাশৰ পৰা পানী পায়; 12 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েসই েদশৰ যত্ন
লয়; বছৰৰ আৰম্ভিণৰ পৰা েশষৈলেক সকেলা সময়ত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ চকু েসই েদশৰ ওপৰত থােক

13 গিতেক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েপ্রম কিৰবৈল আৰু সমস্ত মন আৰু প্রােণেৰ েতওঁৰ েসৱা-আৰধনা
কিৰবৈল িয আজ্ঞা আিজ মই আেপানােলাকক িদেলঁা তাক আেপানােলােক িবশ্বস্ততােৰ পালন কিৰব

14 েতিতয়া িযেহাৱাই সিঠক কালত আেপানােলাকৰ েদশৰ ওপৰত আগতীয়া আৰু েশষতীয়া বৰষুণ পঠাব তােত
আেপানােলােক প্রচুৰ শসয্, নতুন আঙু্গৰৰ ৰস আৰু েতল েগাটাব পািৰব 15 আেপানােলাকৰ পশুধনেবাৰৰ কাৰেণও
িযেহাৱাই পথাৰত ঘঁাহ হবৈল িদব; আেপানােলােকও তৃপ্ত েহাৱাৈক খাবৈল পাব

16 আেপানােলাকৰ হৃদয় েযন ছলনাত পিৰ ভ্রান্ত ৈহ নাযায় আৰু আেপানােলােক আন েদৱতােবাৰৰ উপাসনা কিৰ
েসইেবাৰৰ আগত েযন প্রিণপাত নকিৰব, তাৰ বােব আেপানােলাক িনজৰ িবষেয় সাৱধান হ’ব; 17 েতেন কিৰেল
আেপানােলাকৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত ৈহ উিঠব আৰু েতওঁ আকাশৰ দুৱাৰ বন্ধ কিৰ িদব, যাৰ ফলত বৰষুণ
নহ’ব আৰু ভুিমেয় িনজ ফল উৎপন্ন নকিৰব িয উত্তম েদশ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িদব, তাৰ পৰা আেপানােলাক
অিত শীেঘ্রই িনিশ্চহ্ন ৈহ যাব

18এেতেক আেপানােলােক েমাৰ এই কথােবাৰ িনজ িনজ হৃদয়ত আৰু মনত গঁািথ ৰািখব; িচনস্বৰূেপ েসইেবাৰ হাতত
বািন্ধব আৰু আেপানােলাকৰ চকুৰ মাজত প্রতীকৰূেপ ভূিষত কিৰব 19 আেপানােলাকৰ িনজৰ সন্তানসকলক সকেলা
সময়েত, ঘৰত বেহঁােত বা বাটত যাওঁেত, েশাওঁেত বা উেঠােত বা েকােনা কাযর্ কেৰঁােত েসইেবাৰৰ িবষেয় িশক্ষা িদব

20 আেপানােলােক ঘৰৰ দুৱাৰৰ েচৗকাঠত আৰু নগৰৰ প্রেৱশ দুৱাৰত েসইেবাৰ িলিপবদ্ধ কিৰ থ’ব
21 িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পূবর্–পুৰুষসকলৰ ওচৰত িয েদশ িদয়াৰ প্রিতজ্ঞা কিৰিছল েসই েদশত আেপানােলাক

আৰু আেপানােলাকৰ সন্তান সকল িযমানকাল এই পৃিথবীৰ ওপৰত আকাশ থািকব িসমানকাল জীয়াই থািকব
22 িকয়েনা এই িয আজ্ঞােবাৰ মই আেপানােলাকক আেদশ িদেছঁা, আেপানােলােক যিদ যেত্নেৰ েসই েগােটই বয্ৱস্থা

পালন কিৰ েসই মেত কাযর্ কিৰ িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েপ্রম কেৰ, েতওঁৰ সকেলা পথত চেল, আৰু েতওঁত লািগ
থােক, 23 েতেন্ত িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ আগৰ পৰা এই আটাই জািতেবাৰক দূৰ কিৰব, আৰু আেপানােলােক
আেপানােলাকতৈক মহান আৰু শিক্তশালী জািতেবাৰক উেচ্ছদ কিৰব

24 আেপানােলােক িয িয ঠাইত ভিৰ িদব, েসই সকেলা ঠাই আেপানােলাকেৰ হ’ব; মৰুভূিমৰ পৰা িলবােনান পযর্ন্ত
আৰু ইউেফ্রিটচ নদীৰ পৰা ভূমধয্ সাগৰৈলেক আেপানােলাকৰ সীমা হ’ব 25 আেপানােলাকৰ আগত েকােনা েলাক
িথয় হ’ব েনাৱািৰব; আেপানােলােক েসই েদশত যৈলেক যাব, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক েকাৱা
বাকয্ অনুসােৰ েতওঁেলাকৰ মনত আেপানােলাকৰ সমেন্ধ এক ভয় আৰু আতঙ্ক ভাৱৰ সৃষ্টি কিৰব



িদ্বতীয় িবৱৰণ 11 অধয্ায়:26 206 িদ্বতীয় িবৱৰণ 12 অধয্ায়:12

ঈশ্বৰৰ আশীবর্াদ আৰু শাও
26 েচাৱা, আিজ মই আেপানােলাকৰ আগত আশীব্বর্াদ আৰু শাও ৰািখেছঁা 27 আিজ মই আেপানােলাকৰ ওচৰত

আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িয আজ্ঞােবাৰ িদেলঁা, েসইেবাৰৈল যিদ আেপানােলােক মেনােযাগ িদেয়, েতেন্ত
আেপানােলােক আশীব্বর্াদ পাব 28 িকন্তু যিদ আেপানােলােক িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞােবাৰৈল কাণ িনিদেয়, আৰু
মই আিজ আেপানােলাকক িয পথত চিলবৈল আজ্ঞা িদেছঁা, তাৰ পৰা আঁতিৰ আেপানােলােক নজনা আন েদৱতাৰ পাছত
চেল, েতেন্ত আেপানােলােক শাও পাব

29 আেপানােলােক িয েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল ৈগেছ, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েযিতয়া েসই েদশত ঈশ্বৰ
িযেহাৱাই আেপানােলাকক েযিতয়া ৈল যাব, েতিতয়া গিৰজ্জীম পবর্তত েসই আশীব্বর্াদ, আৰু এবাল পব্বর্তত েসই
শাও প্রকাশ কিৰব 30 েসই দুই পবর্ত যদ্দর্ নৰ িসপাৰত পিশ্চমফালৰ বাটৰ পিশ্চমত িগলগলৰ সনু্মখত অৰাবা-িনবাসী
কনানীয়াসকলৰ েদশৰ মাজত েমািৰৰ এেলান গছেবাৰৰ ওচৰত নহয় েন?

31 িকয়েনা ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয েদশ িদেছ, তাক অিধকাৰ কিৰবৰ অেথর্ আেপানােলােক তাত েসামাবৈল
যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ যাব আেপানােলােক তাক অিধকাৰ কিৰ তােত বসিত কিৰব 32 এই কাৰেণ, মই আিজ আেপানােলাকৰ
আগত িয িয িবিধ আৰু শাসন-প্রণালী প্রকাশ কিৰেছঁা, েসই সকেলােক পালন কিৰ েসই অনুসােৰ কাযর্ কিৰব ”

12 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ আৰাধনাৰ কাৰেণ িবেশষ ঠাই িনৰূপণ

1 আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয েদশ আেপানােলাকক অিধকাৰৰ অেথর্ িদেছ, েসই েদশত
েগােটই জীৱনকাল আেপানােলােক এই সকেলা িবিধ আৰু শাসন-প্রণালীেবাৰ মািন চিলব 2 আেপানােলােক িয
জািতেবাৰক উেচ্ছদ কিৰব, েতওঁেলােক ওখ পবর্তত, পাহাৰত আৰু েসউজীয়া গছৰ তলত িয সকেলা েদৱ-েদৱীৰ
পূজা কেৰ, েসই ঠাইেবাৰ আেপানােলােক সমূ্পণর্ৈক ধ্বংস কিৰব

3 েতওঁেলাকৰ যজ্ঞ-েবদীেবাৰ ভািঙ েপলাব, েতওঁেলাকৰ িশলৰ স্তম্ভেবাৰ েডাখৰ েডাখৰ কিৰব, েতওঁেলাকৰ আেচৰা
মূির্ত্তেবাৰ জুইত পুিৰ েপলাব, েতওঁেলাকৰ েদৱতাৰ সকেলা কটা-প্রিতমােবাৰ কািট েপলাব আৰু এই দেৰ েসই ঠাইৰ
পৰা েতওঁেলাকৰ নাম লুপ্ত কিৰব 4 আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উপসনা েসই েলাকসকেল কৰাৰ
দেৰ নকিৰব

5 িকন্তু ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনজৰ নাম স্থাপন কিৰবৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ সকেলা ৈফদৰ মাজত িয ঠাই মেনানীত
কিৰব, েসই ঠাই েতওঁৰ বসিতৰ ঠাই হ’ব আেপানােলােক অৱেশয্ই েতওঁৰ উপসানাৰ কাৰেণ েসই ঠাইৈল যাব
6আেপানােলােকআেপানােলাকৰ েহাম-বিল, বিল উৎসগর্, দশমভাগ আৰুআেপানােলাকৰ হােতেৰ আগবেঢ়াৱা ৈনেবদয্,
সঙ্কল্প পূৰণৰ ৈনেবদয্, ইচ্ছাকৃত িবেশষ দান আৰু গৰু-ছাগলী, েমৰ আিদৰ জাকৰ প্রথেম জগা েপাৱািল েসই ঠাইৈল
ৈল যাব

7 েসই ঠাইেতই আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত আেপানােলােক আৰু আেপানােলাকৰ পিৰয়ালৰ সকেলােৱ
আহাৰ গ্রহণ কিৰব আৰু আেপানােলােক হাত িদয়া সকেলা কাযর্ত েতওঁ িদয়া আশীব্বর্াদক ৈল আেপানােলােক আনন্দ
উল্লাস কিৰব

8আিম এিতয়া ইয়াত িয িয কাযর্ কিৰেছঁা, েসইেবাৰৰ দেৰ আেপানােলােক েসই ঠাইত নকিৰব; প্রিতজেন িনজৰ চকুত
িয ভাল েদেখ তােক নকিৰব 9 িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িবশ্রামৰ কাৰেণ িয আিধপতয্ আেপানােলাকক
িদবৈল ৈগেছ, আেপানােলােক এিতয়াও েসই ঠাইত প্রেৱশ কৰা নাই

10 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আিধপতয্ িহচােব িয েদশ আেপানােলাকক িদেছ, আেপানােলােক যদ্দর্ ন নদী
পাৰ ৈহ েযিতয়া েসই েদশত বাস কিৰব, েতিতয়া েতওঁ অ◌ােপানােলাকৰ চািৰওফােল থকা শত্রুেবাৰৰ কাষৰ পৰা
আেপানােলাকক িবশ্রাম িদব আৰু আেপানােলােক িনৰাপেদ েসই ঠাইত বাস কিৰব পািৰব

11 তাৰ পাছত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁৰ নাম স্থাপনৰ কাৰেণ িয ঠাই বািছ লব, েসই ঠাইৈল মই আেদশ
কৰা সকেলা বস্তু ৈল আিহব অথর্াৎ িনজ িনজ েহামবিল, বিল উৎসগর্, দশমভাগ, আেপানােলাকৰ হােতেৰ আগবেঢ়াৱা
ৈনেবদয্, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ কৰা সকেলা সঙ্কল্প পূৰণৰ ৈনেবদয্

12 েসই ঠাইত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত আেপানােলােক, আেপানােলাকৰ ল’ৰা-েছাৱালী, দাস-দাসী,
আেপানােলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত বাস কৰা েলবীয়া েলাকসকল, িয সকলৰ িনজৰ বুিলবৈল েকােনা ভাগ বা
আিধপতয্ নাই, আেপানােলাক সকেলােৱই আনন্দ কিৰব



িদ্বতীয় িবৱৰণ 12 অধয্ায়:13 207 িদ্বতীয় িবৱৰণ 12 অধয্ায়:32

13 িনজৰ িবষেয় সাৱধান হ’ব িয েকােনা স্থানেতআেপানােলােক েহাম-বিল উৎসগর্ নকিৰব; 14 িকন্তুআেপানােলাকৰ
ৈফদৰ মাজত িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত কিৰব, েকৱল েসই ঠাইেতেহ েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰব আৰু েসই ঠাইেতেহ
মই আেদশ কৰা সকেলা আজ্ঞা পালন কিৰব

15 েতিতয়ােহ আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক আশীব্বর্াদ কিৰ িয সকেলা পশু িদব, েসইেবাৰ
আেপানােলােক আেপানােলাকৰ দুৱাৰৰ িভতৰত নগৰত মািৰ মাংস েভাজন কিৰব পািৰব; েযেনৈক আেপানােলাকৰ
শুিচ আৰু অশুিচ সকেলা েলােকই কৃষ্ণসাৰ আৰু হিৰণাৰ মাংস খায় 16 িকন্তু আেপানােলােক েতজ নাখাব; তাক
পানীৰ দেৰ মািটত ঢািল েপলাব

17 আেপানােলাকৰ শসয্, নতুন দ্রাক্ষাৰস বা েতলৰ দশমভাগ নাইবা গৰু-ছাগলী, েমৰ আিদৰ প্রথেম জগা েপাৱািল,
সঙ্কল্প িসদ্ধ কিৰবৰ কাৰেণ িদয়া েকােনা ৈনেবদয্, ইচ্ছাকৃত িবেশষ দান বা আেপানােলাকৰ হােতেৰ আগবেঢ়াৱা ৈনেবদয্
আেপানােলােক িনজৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত খাব েনাৱািৰব; 18 িকন্তু আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত
কিৰব, েসই ঠাইত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত আেপানােলােক, আেপানােলাকৰ ল’ৰা-েছাৱালী, দাস-দাসী,
আেপানােলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত বাস কৰা েলবীয়া েলাকসকেল েসইেবাৰ েভাজন কিৰব আৰুআেপানােলােক হাত
িদয়া সকেলা কাযর্ত েতওঁ িদয়া আশীবর্াদক ৈল আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত আনন্দ উল্লাস
কিৰব 19 শুনক, আেপানােলােক িযমান িদন আেপানােলাকৰ েদশত বাস কিৰব, িসমান িদনৈলেক েলবীয়াসকলক
তয্াগ নকিৰব

20আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই কৰা িনজ প্রিতজ্ঞাৰ দেৰ সীমা িবস্তাৰ কৰাৰ পাছত েযিতয়া আেপানােলােক মাংস
খাবৈল ইচ্ছা কিৰ ক’ব, “মাংস খাম,” েতিতয়া আেপানােলােক ইচ্ছা মেনেৰ মাংস খাব পািৰব

21 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনজৰ নাম স্থাপন কিৰবৰ অেথর্ িয ঠাই বািছ ল’ব, েসেয় যিদ আেপানােলাকৰ
ওচৰৰ পৰা বহুত দূৈৰত হয়, েতেন্ত মই িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ আেপানােলােক িযেহাৱাই আেপানােলাকক িদয়া গৰু-
ছাগলী, েমৰ আিদ জাকৰ পৰা পশু ৈল মািৰব পািৰব আৰু আেপানােলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত মনৰ ইচ্ছাৰ দেৰ
েভাজন কিৰব পািৰব 22 কৃষ্ণসাৰ আৰু হিৰণাৰ মাংস েখাৱাৰ দেৰই আেপানােলােক তাক খাব; শুিচ বা অশুিচ সকেলা
েলােকই তাক েভাজন কিৰব পািৰব

23 িকন্তু সাৱধান! েতজ নাখাব; িকয়েনা েতেজই ৈহেছ জীৱনৰ প্রাণ; এই েহতুেক মঙেহেৰ ৈসেত প্রাণ নাখাব
24 আেপানােলােক তাক নাখাই পানীৰ দেৰ মািটত ঢািল িদব 25 আেপানােলাক আৰু আেপানােলাকৰ ভাবী সন্তান
সকলৰ মঙ্গল হ’বৰ কাৰেণ আেপানােলােক েতজ পান নকিৰব; েতিতয়া িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয ভাল তাক কৰা হ’ব

26 িযেহাৱাই মেনানীত কৰা ঠাইত েকৱল আেপানােলাকৰ পিবত্র দ্রবয্ আৰু সংকল্প কৰা ৈনবয্দয্ িনব লািগব
27 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ যজ্ঞ-েবদীৰ ওপৰত আেপানােলােক আেপানােলাকৰ েহামবিল অথর্াৎ মঙহ আৰু
েতজ উৎসগর্ কিৰব; আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ যজ্ঞ-েবদীৰ ওপৰত বিলৰ েতজ ঢািল িদব লািগব; িকন্তু তাৰ মাংস
আেপানােলােক খাব পািৰব

28আেপানােলাকৰ আৰু আেপানােলাকৰ পাছত আেপানােলাকৰ ভাবী সন্তান সকলৰ েযন িচৰকাল মঙ্গল হয়, েসেয়
মই িদয়া এই সকেলা আজ্ঞা আেপানােলােক যেত্নেৰ পালন কিৰব; কাৰণ েতেন কিৰেল আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
দৃষ্টিত িয নয্ায় আৰু ভাল তাক কৰা হ’ব

29 িয জািত সমূহৰ আিধপতয্ ল’বৈল আেপানােলাক ৈগেছ, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ আগৰ
পৰা েতওঁেলাকক এেকবােৰ ধ্বংস কিৰ িদব েযিতয়া আিধপতয্ েভাগ কিৰ েতওঁেলাকৰ েদশত বাস কিৰব, 30 েতিতয়া
সাৱধান হ’ব যােত আেপানােলাকৰ আগৰ পৰা েতওঁেলাক িবনষ্ট ৈহ েযাৱাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ েদৱ-েদৱীৰ িবষেয় িবচাৰ
িনবৈল ৈগ আেপানােলােক এইবুিল সুিধ ফান্দত নপিৰব “এই জািতেবােৰ েকেনদেৰ িনজৰ েদৱতােবাৰৰ আৰাধনা কেৰ?
েশষত ক’ব ‘মেয়া েতেনৈক কিৰম’ ” 31আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা েতওঁেলােক কৰাৰ
দেৰ নকিৰব িকয়েনা েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ িয িঘণলগীয়া কাযর্ কেৰ, েসই সকেলােবাৰ
িযেহাৱাই িঘণ কেৰ; এেনিক, েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ িনজৰ ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰক জুইত পুিৰ
উৎসগর্ কেৰ

32 মই আেপানােলাকক িয িয আজ্ঞা িদেছঁা, আেপানােলােক েসই সকেলােক পালন কিৰব; ইয়াৰ লগতআেপানােলােক
এেকা কথা েযাগ িনিদব আৰু ইয়াৰ পৰা এেকা কথা বাদ িনিদব

13 অধয্ায়
মূির্তপূজাৰ িবৰুেদ্ধ সতকর্ বাণী
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1 যিদ আেপানােলাকৰ মাজত েকােনা ভাববাদী বা সেপান েদিখ ভিৱষয্তৰ কথা কব পৰা এেন েকােনাবাই িচন বা
অদু্ভত লক্ষণ েদখুৱায়, 2 আৰু েসই েলাকজেনও যিদ িচন বা অদু্ভত লক্ষণৰ প্রমাণ েদখুৱাই আেপানােলাকক কয়
আহঁা “আিম আন েদৱতােবাৰৰ পাছত চিল িয েবাৰৰ িবষেয় আেপানােলােক নাজােন েসইেবাৰৰ েসৱা-পূজা কেৰঁাৈগ,”
3 েতেন্ত আেপানােলােক েসই ভাববাদী বা সেপান েদখা েলাকৰ কথা নুশুিনব িকয়েনা আেপানােলােক আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাক সকেলা মেনেৰ আৰু সকেলা প্রােণেৰ েপ্রম কেৰ েন নকেৰ, তাক জািনবৰ কাৰেণেহ আেপানােলাকৰ
িযেহাৱাই আেপানােলাকক পৰীক্ষা কেৰ

4আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱােৰই পাছত চিলব, েতওঁেকই ভয় কিৰব, েতওঁেৰই আজ্ঞােবাৰ পালন
কিৰব, েতওঁেকই অনুসৰণ কিৰব, েতওঁেৰই আৰাধনা কিৰব আৰু েতওঁক েকিতয়াও পিৰতয্াগ নকিৰব 5 েতেন
ভাববাদী বা সেপান েদখা েলাকক প্রাণদণ্ড িদয়া হ’ব; িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, িযজেন িমচৰ েদশৰ পৰা
আেপানােলাকক উিলয়াই আিনেল আৰু বন্দীত্বৰ গৃহৰ পৰা আেপানােলাকক মুক্ত কিৰেল, েতওঁেৰই িবৰুেদ্ধ েসই েলােক
উচটিন িদেছ; আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয পথত চিলবৈল আেপানােলাকক আজ্ঞা িদেছ, েতওঁ েসই পথৰ পৰা
আেপানােলাকক এফলীয়া কিৰবৈল েচষ্টা কিৰেছ; েসেয় আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা েতেন দুষ্টতাক েলাপ কিৰব

6 যিদ আেপানাৰ িনজৰ ভাই বা আেপানাৰ ল’ৰা িক েছাৱালী নাইবা িপ্রয় ভাযর্া িক আেপানাৰ প্রাণৰ বনু্ধেৱ আেপানাক
িবপেথ িনবৰ কাৰেণ িযসকল েদৱতাক আেপানােলােক আৰু আেপানােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকেল নাজােন, েসইসকলৰ
বােব েগাপেন প্রবৃিত্ত িদ কয় েয, ব’লা, আিম ৈগ আন েদৱতাৰ পূজা কেৰঁা; 7 পৃিথৱীৰ এক সীমাৰ পৰা অনয্ সীমা পযর্ন্ত
আেপানাৰ চািৰওফালৰ ওচৰৰ বা দূৈৰৰ েলাকসকেল যাক েসৱা কেৰ, েতেন িয েকােনা েদৱতাৰ পূজা কেৰ, 8 েতেন্ত
আেপানােলােক েসই মানুহৰ কথাত সন্মত নহ’ব আৰু েতওঁৰ কথাৈল কাণ িনিদব; েতওঁৈল দয়া েনেদখুৱাব; কৃপাও
নকিৰব আৰু েতওঁক লুকুৱাই নাৰািখব 9 িকন্তু অৱেশয্ই েসই জনক বধ কিৰব েতওঁক বধ কিৰবৈল আপুিন িনজৰ
হােতেৰই আৰম্ভ কিৰব; তাৰ পাছত সকেলােৱ েযাগ িদব

10 িযজেন আেপানােলাকক িমচৰ েদশৰ বন্দীত্বৰ গৃহৰ পৰা উিলয়াই আিনেল; আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পাছত
চলাৰ পৰা আেপানােলাককএফলীয়া কিৰবৈল েচষ্টা কৰাৰ কাৰেণ েতওঁক আেপানােলােক িশল দিলয়াই হতয্া কিৰব
11 তােত ইস্রােয়লীয়া সকেল েসই কথা শুিন ভয় খাব আৰু আেপানােলাকৰ মাজত েকােনও েতেন কুকমর্ পুনৰ নকিৰব

12আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয নগৰেবাৰ আেপানােলাকক বাস কিৰবৰ অেথর্ িদেছ, তাৰ েকােনা এখনৰ িবষেয়
যিদ শুিনবৈল পায় েয: 13 েসই ঠাইৰ ইস্রােয়লবাসীৰ মাজত েকইজনমান দুষ্টেলাক ওলাই েসই ঠাইৰ িনবাসীসকলক
এই বুিল ৈক িবপেথ িনেছ, “আহঁক, আিম ৈগ ইতৰ েদৱতাক পূজা কেৰঁা যাৰ িবষেয় আেপানােলােক নাজােন ”

14 েতেনকুৱাই যিদ হয়, েতেন্ত িবষয়েটা ভালদেৰ িবচাৰ কিৰ আেপানােলােক পৰীক্ষা আৰু তদন্ত কিৰব েসেয় যিদ
সঁচা বুিল প্রমািণত হয় েয এই ঘৃণনীয় কাম আেপানােলাকৰ মাজত ৈহেছ, 15 েতেন্ত আেপানােলােক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ
েসই নগৰ-িনবাসীসকলক প্রহাৰ কিৰ, পশু আিদ তাৰ মাজত থকা সকেলােক তেৰাৱােলেৰ িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰব
16 েসই ঠাইৰ সকেলা লুটদ্রবয্ আেপানােলােক নগৰৰ চকৰ মাজত েগাটাই েসই নগৰ আৰু তাৰ লুটদ্রবয্ৰ সকেলােবাৰ
িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ জুইত পুিৰব; েসই নগৰ িচৰকালৰ কাৰেণ েযন ভগ্নাৱেশষ ৈহ থািকব; তাক পুনৰায়
েকিতয়াও সজা নহ’ব

17 িযেহাৱাই েযন েতওঁৰ প্রচণ্ড েক্রাধৰ পৰা ক্ষান্ত হয়, েসইবােব আেপানােলাকৰ হাতত েযন এই লুটদ্রবয্েবাৰৰ এটাও
েদখা নাযায়; েতিতয়া েতওঁ আেপানােলাকক কৃপা আৰু দয়া কিৰব লগেত আেপানােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ আগত
কৰা শপতৰ দেৰ আেপানােলাকৰ বংশ বৃিদ্ধ কিৰব 18 েতওঁ এইদেৰ কিৰব, েযিতয়া আেপানােলােক আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ মাত শুিন মই আিজ আেপানােলাকক িয সকেলা আজ্ঞা িদেছা, তাক পালন কিৰব আৰু আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয ভাল, তাক কিৰ বাধয্ হ’ব

14 অধয্ায়
আন ধমীর্য় ৰীিত-নীিত পালনত িনেষধ

1আেপানােলাক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সন্তান আেপানােলােক মৰা মানুহৰ কাৰেণ েশাক প্রকাশ কিৰবৈল
িনজৰ শৰীৰত কাটকুট নকিৰব বা মূৰৰ চুিল নুখুৰাব 2 িকয়েনা আেপানােলাক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ এক পিবত্র জািত; পৃিথবীত থকা সকেলা জািতৰ মাজৰ পৰা িযেহাৱাই আেপানােলাকক মেনানীত কিৰেল
যােত আেপানােলাক েতওঁৰ িনজৰ িবেশষ সম্পিত্ত হয়

শুিচ আৰু অশুিচ আহাৰ



িদ্বতীয় িবৱৰণ 14 অধয্ায়:3 209 িদ্বতীয় িবৱৰণ 15 অধয্ায়:3

3 আেপানােলােক েকােনা িঘণলগীয়া বস্তু নাখাব 4 আেপানােলােক খাব পৰা পশু এইেবাৰ; গৰু, েমৰ, ছাগলী,
5 হিৰণা, কৃষ্ণসাৰ, যহমুৰ পহু, বনৰীয়া ছাগলী, দীেচান পশু, টেৱা আৰু পবর্তীয়া েমৰ-ছাগ 6 িযেবাৰ জন্তুৰ খুৰা
সমূ্পণর্ৈক দুফাল আৰু ঘঁাহ পাগুেল, েসই সকেলা পশু আেপানােলােক খাব পািৰব 7 তথািপও এইেবাৰৰ মাজত
িযেবােৰ ঘঁাহ পাগুেল বা খুৰা দুফাল েহাৱা পশুেবাৰৰ মাজত আেপানােলােক এইেবাৰ খাব নালােগ: উট, শহা আৰু
চাফন পহু কাৰণ েসইেবােৰ ঘঁাহ পাগুেল হয়, িকন্তু খুৰা দুফাল নহয়; েসইেবাৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণ অশুিচ

8 গাহিৰ অশুিচ কাৰণ তাৰ খুৰা দুফাল হেলও িস ঘঁাহ পাগুিল নাথােক, িস আেপানােলাকৰ পেক্ষ অশুিচ
আেপানােলােক েসইেবাৰৰ মাংস নাখাব, েসইেবাৰৰ শৱেকা নুচুব

9 পানীত বাস কৰা প্রাণীেবাৰৰ মাজত িযেবাৰৰ পািখ আৰু বাকিল আেছ, েসইেবাৰ আেপানােলােক খাব পািৰব
10 িকন্তু িযেবাৰৰ পািখ আৰু বাকিল নাই, েসইেবাৰ নাখাব েসইেবাৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণ অশুিচ

11 আেপানােলােক সকেলািবধৰ শুিচ চৰাই খাব পািৰব 12 িকন্তু আেপানােলােক এইেবাৰ খাব েনাৱািৰব: ঈগল,
শগুণ, েশন, 13 শঙ্কৰ িচলনী, ৰঙা িচলনী, সকেলািবধৰ মিটয়া িচলনী, 14 সকেলা িবধৰ কাউৰী, 15 উট চৰাই, ৰািত-
েশন, গঙ্গা-িচলনী, সকেলািবধৰ েশন জাতীয়; 16 েফঁচা, হুদু, বগা-েফঁচা, 17 হাড়িগলা, েঢঁাৰা কাউৰী, মাছেৰাকা,
18 বৰেটােকালা, সকেলা িবধৰ বগলী, ৰাজহংস আৰু বাদুলী 19 জাক বািন্ধ উিৰ ফুৰা সকেলা পতঙ্গ আেপানােলাকৰ
কাৰেণ অশুিচ হ’ব; েসইেবাৰ খাব নালােগ 20 িকন্তু আন পািখ থকা শুিচ প্রণীেবাৰ আেপানােলােক খাব পািৰব

21 িনেজ মিৰ পিৰ থকা েকােনা পশু আেপানােলােক নাখাব িকয়েনা আেপানােলাক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ এক পিবত্র জািত িকন্তু আেপানাৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত থকা েকােনা িবেদশীক তাক িদব পািৰব আৰু
েতওঁেলােক তাক খাব পািৰব নাইবা আেপানােলােক েকােনা িবেদশীৰ ওচৰত তাক িবক্রী কিৰব পািৰব ছাগলী েপাৱািলৰ
মাংস তাৰ মাকৰ গাখীৰত িনিসজাব

দশমাংশৰ িবষেয় ৰীিত
22 বছেৰ বছেৰ উৎপন্ন েহাৱা েখিতৰ শসয্ৰ দশম ভাগ আেপানােলােক পৃথক কিৰ থব 23 িয ঠাই আেপানােলাকৰ

ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনজৰ নামৰ বাসস্থান কিৰবৰ কাৰেণ মেনানীত কিৰেল, েসই ঠাইত আেপানােলাকৰ শসয্, নতুন দ্রাক্ষাৰস,
েতলৰ দশম ভাগ আৰু িনজৰ গৰু, েমৰ-ছাগ, ছাগলীৰ প্রথেম জগােবাৰক আেপানােলােক ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত খাব:
তােত আেপানােলােক ঈশ্বৰ িযেহাৱাক ভয় ভিক্ত কিৰবৈল িশিকব 24 িকন্তু িয ঠাই আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনজৰ
নাম স্থাপন কিৰবৰ অেথর্ মেনানীত কিৰব, যিদ েসই ঠাই বহু দূৈৰত হয় আৰু তাৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ যাত্রাও ইমান
দীঘলীয়া হয় েয আেপানােলােকআেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আশীব্বর্াদত েপাৱা দশম ভাগৰ বস্তু তাৈল িনব েনাৱািৰব
25 েতেন্ত েসই উৎসির্গত বস্তু িবিক্র কিৰ তাৰ ধন ৈল আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ মেনানীত ঠাইৈল
যাব

26 আেপানােলােক েসই ধেনেৰ িনজৰ ইচ্ছামেত বস্তু িকিনব, েযেন গৰু, েমৰ-ছাগ, ছাগলী নাইবা দ্রাক্ষাৰস বা সুৰা
বা আেপানােলাকৰ মনৰ ইচ্ছাৰ িয েকােনা বস্তু েসইেবাৰ িকিন আেপানােলােক আেপানােলাকৰ সপিৰয়ালক ৈল েসই
ঠাইেত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত আহাৰ গ্রহণ কিৰ আনন্দ কিৰব 27 আেপানােলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ
িভতৰত থকা িয েলবীয়াসকল েতওঁেলাকক নাপাহিৰব; িকয়েনা িনজৰ বুিলবৈল েতওঁেলাকৰ েকােনা অংশ বা আিধপতয্
নাই

28 প্রেতয্ক তৃতীয় বছৰৰ েশষত, আেপানােলাকৰ েসই বছৰৰ উৎপািদত শসয্ৰ দশম ভাগ উিলয়াই আিন
আেপানােলােক নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত জমা কিৰব 29তােত েলবীয়াসকল, িয সকলৰ িনজৰ বুিলবৈল েকােনা আিধপতয্
নাই, েতওঁেলাকৰ লগেত েসই নগৰৰ িবেদশী বািসন্দাসকল, িবধৱা আৰু িপতৃহীন ল’ৰা-েছাৱালীেবােৰ তৃিপ্তেৰ খাবৈল
পাব আেপানােলাকৰ হােত কৰা এই সকেলা কাযর্ত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আশীব্বর্াদ কিৰবৰ কাৰেণ ইয়ােক
কিৰব

15 অধয্ায়
ধাৰ ক্ষমা কৰা বছৰ বন্দী মুক্ত কৰা আৰু প্রথেম জগা পশু পিবত্র কৰা

1আেপানােলােক প্রেতয্ক সাত বছৰৰ মূৰত ধাৰ ক্ষমা কিৰব 2 েসই ধাৰ ক্ষমা কৰাৰ িনয়ম এই, প্রিতজন ধাৰ িদওঁতাই
িনজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক িদয়া ধাৰ ক্ষমা কিৰব; েতওঁ িনজৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া ভাইৰ পৰা তাক আদায় নকিৰব, িকয়েনা িযেহাৱাৰ
ধাৰ ক্ষমাৰ সময় েঘাষণা কৰা হ’ল 3 আেপানােলােক পৰজািতৰ পৰা দািব কিৰ ঋণ আদায় কিৰব পােৰ; িকন্তু ভাইৰ
ওচৰত আেপানােলাকৰ িয ঋণ আেছ, েসয়া এিৰ িদব
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4 যােহাক আেপানােলাকৰ মাজত েকােনা দিৰদ্রেলাক নাথািকব িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
আেপানােলাকক অিধকাৰৰ কাৰেণ িয েদশ আিধপতয্ স্বৰূেপ িদেছ, িযেহাৱাই েসই েদশত আেপানােলাকক িনশ্চয়
আশীব্বর্াদ কিৰব 5 যিদ েতামােলােক কায়মেনাবােকয্ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ কথা শুনা, েতামােলােক েতওঁৰ সকেলা আজ্ঞা
পালন কৰা; এই আেদশ মই আিজ েতামােলাকক িদেলঁা 6 িকয়েনা ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ আগত িয দেৰ
প্রিতজ্ঞা কিৰিছল েসইদেৰই আেপানােলাকক আশীব্বর্াদ কিৰব েতিতয়া আেপানােলােক অেনক জািতক ঋণ িদব িকন্তু
অনয্ েলাকৰ পৰা আেপানােলােক ঋণ ল’ব লগা নহ’ব আেপানােলােক বহুেতা জািতৰ ওপৰত শাসন কিৰব পািৰব,
িকন্তু েতওঁেলাকৰ েকােনা এজেনও আেপানােলাকক শাসন কিৰব েনাৱািৰব

7 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয েদশ িদেছ, তাৰ েকােনা নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত যিদ েকােনা ভাই আেপানােলাকৰ
েদখাত দুখীয়া, েতিতয়া আেপানােলােক েতওঁৈল হৃদয় কিঠন নকিৰব, েসই দুখীয়া ভাইৈল আেপানােলাকৰ হাত বন্ধ
নকিৰব 8 িকন্তু আপুিন েতওঁৈল হাত মুকিল কিৰ, েতওঁৰ অভাৱ পূৰ কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁক িয প্রেয়াজন, অৱেশয্
িসমান েতওঁক ধাৰ িদব লােগ

9 সাৱধান হওঁক সপ্তম বছৰ, ধাৰ ক্ষমা কৰা বছৰ ওচৰ ৈহেছ, এই বুিল িনজৰ হৃদয়ত নীহ ভাব উদয় নহওক; নহ’েল
িনজৰ দুখীয়া ভাইৈল কু-দৃষ্টি ৰািখ েতওঁক এেকােক িনিদব, আৰু েতওঁ আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না
কিৰব; তােত আেপানাৰ পাপ হ’ব 10আপুিন েতওঁক অৱেশয্ িদব; িদওঁেত মনত েবজাৰ নকিৰব িকয়েনা এই কাযর্ৰ
কাৰেণ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানাৰ সকেলা কমর্ত, আৰু আপুিন হাত িদয়া আটাই কাযর্ত আেপানাক আশীব্বর্াদ কিৰব

11 িকয়েনা দুখীয়া মানুহ েদশৰ পৰা আতৰ নহ’ৱ, এই কাৰেণ মই আেপানাক এই আজ্ঞা িদেছঁা, েয, আপুিন িনজৰ
েদশত থকা দুখীয়া আৰু দিৰদ্র ভাইৈল হাত মুকিল কিৰ ৰািখব

12 যিদ েতামাৰ ভাই এজন ইব্রীয়া পুৰুষ বা এজনী ইব্রীয়া মিহলা আেপানাৰ হাতত েবচা হয়, আৰু েতওঁ আেপানাক
ছয় বছৰ খািট িদেয়, েতেন্ত আপুিন সপ্তম বছৰত েতওঁক মুকিল কিৰ িবদায় িদব 13 মুকিল কিৰ িবদায় িদয়া সময়ত,
তাক শুদা হােত নপঠাব 14 আেপানােলােক আেপানােলাকৰ েমৰ-ছাগ আৰু ছাগলী জাকৰ পৰা, মৰণামৰা েখালাৰ
পৰা আৰু দ্রাক্ষাকুণ্ডৰ পৰা তাক ভালৈক িদ পঠাব আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক আশীব্বর্াদ কৰাৰ
দেৰই েতওঁক িদ িদ’ব

15 আপুিন অৱেশয্ই মনত ৰখা উিচত েয িমচৰ েদশত আেপানােলাক বন্দী অৱস্থাত আিছল, আৰু ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
আেপানােলাকক মুক্ত কিৰেল; তাক েসঁাৱৰক; এই কাৰেণ মই আিজ আেপানােলাকক এই আজ্ঞা িদেছঁা

16 িকন্তু আেপানাৰ আৰু আেপানােলাকৰ পিৰয়ালৰ েলাকসকলৰ প্রিত ভাল েপাৱাৰ কাৰেণ আৰু আেপানােলাকৰ
ওচৰত সুেখেৰ আেছ ৈক আেপানােলাকক এিৰ নাযাওঁ বুিল কয়, 17 েতেন্ত আেপানােলােক েতওঁৰ কাণৰ লিত ৈল
দুৱাৰত লগাই ৰািখ িবন্ধনােৰ ফুটা কিৰব েতিতয়া েতওঁ সদায় আেপানাৰ বন্দী ৈহ থািকব; আৰু েবটীৈলেকা েসইদেৰই
কিৰব

18 েতওঁ ছয় বছৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণ আেপানাৰ েবচ েখাৱা চাকৰতৈক দুগুণ কাম কিৰেল, আপুিন েতওঁক মুকিল
কিৰ িবদায় িদয়াত আপুিন কষ্টেবাধ নকিৰব; তােত আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আপুিন কৰা সকেলা কাযর্ত আেপানাক
আশীব্বর্াদ কিৰব

19 আেপানােলােক আেপানােলাকৰ গৰু, েমৰ-ছাগ আিদ পশুৰ জাকৰ পৰা প্রথেম আটাই মতা পশুেবাৰ আেপানাৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র কিৰব; আেপানােলােক প্রথেম জগা গৰু, েকােনা কামত নলগাব, আৰু আেপানােলাকৰ
েমৰ-ছাগৰ প্রথেম জগা েনাম নাকািটব 20 িযেহাৱাই িয ঠাইত মেনানীত কিৰব েসই ঠাইত আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
সাক্ষােত আপুিন আেপানােলাকৰ সপিৰয়ােল তাক প্রিতবছেৰ আহাৰ িহচােপ গ্রহণ কিৰব 21 যিদ তাত েকােনা ঘুণীয়া
থােক, অথর্াৎ েসইেবাৰত যিদ েখাৰা, কণা, বা আন প্রকাৰৰ েকােনা ঘুণ থকা হয়, েতেন্ত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ তাক উৎসগর্ নকিৰব

22আেপানাৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত তাক খাব শুিচ আৰু অশুিচ সকেলা েলােক সমােন কৃষ্ণসাৰ বা হিৰণাৰ মাংস
েখাৱাৰ দেৰ তাক খাব পািৰব 23 আপুিন েকৱল তাৰ েতজ নাখাব; তাক পানীৰ দেৰ মািটত ঢািল েপলাব

16 অধয্ায়
প্রধান বাির্ষক পবর্ িবষয়ক িবিধ

1 আপুিন আবীব মাহ মািনব, আৰু আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰব; িকয়েনা আবীব
মাহেতই আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িমচৰ েদশৰ পৰা ৰািত উিলয়াই আিনিছল 2 ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ



িদ্বতীয় িবৱৰণ 16 অধয্ায়:3 211 িদ্বতীয় িবৱৰণ 17 অধয্ায়:2

উেদ্দেশয্, িনজৰ নাম স্থাপনৰ কিৰবৰ অেথর্ িয ঠাই মেনানীত কিৰব, েসই ঠাইত আেপানােলােক আেপানােলাকৰ েমৰ-
ছাগ, ছাগ, আৰু গৰুৰ জাকৰ পৰা পশু ৈল, িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিল উৎসগর্ কিৰব

3 িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহাৰ িদন ধিৰ জীয়াই থােক মােন েসঁাৱৰণ কিৰবৰ কাৰেণ, আেপানােলােক তােৰ ৈসেত
খিমৰ িদয়া িপঠা নাখাব সাত িদন তােৰ ৈসেত, খমীৰ িনিদয়া িপঠা েভাজন কিৰব; িকয়েনা আেপানােলােক লৰালিৰৈক
িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই আিহিছল 4 সািদনৈলেক আেপানােলাকৰ সকেলা সীমাত, আেপানােলাকৰ ওচৰত খমীৰ েদখা
নাযাওক; আৰু প্রথম িদনক সন্ধয্াকালত মৰা িয বিল, তাৰ েকােনা মাংস ৰািতপুৱাৈলেক েগােটই ৰািত থকা অৱিশষ্ট
নাথাকক

5 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয িয নগৰ িদেছ, তাৰ েকােনা নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিল উৎসগর্
কিৰব েনাৱািৰব 6 িকন্তু আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনজৰ নাম স্থাপনৰ অেথর্ িয ঠাই মেনানীত কিৰব, েসই ঠাইত,
িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময় পিৰেল, সন্ধয্ােবলা সূযর্ মাৰ েযাৱা সময়ত িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিল উৎসগর্ কিৰব

7 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত কিৰব, েসই ঠাইত তাক খিৰকাত িদ খাব পাছত ৰািতপুৱা িনজ
িনজ তমু্বৈল উলিট যাব 8 আেপানােলােক ছয় িদন খমীৰ িনিদয়া িপঠা খাব; আৰু সপ্তম িদনা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ধমর্-সভা আেয়াজন হ’ব, েসই িদনা আেপানােলােক েকােনা কাম নকিৰব

9 তাৰ পাছত আেপানােলােক সাত সপ্তাহ েলখ কিৰব শসয্ত প্রথেম কািচ লেগাৱােৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ সাত সপ্তাহ
গিন্ত কিৰব 10 আৰু ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয পিৰমােণ আশীব্বর্াদ িদেল, েসই পিৰমােণ িনজ ইচ্ছােৰ িদয়া উপহাৰৰ দ্বাৰাই
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েসই সাত সপ্তাহৰ মুৰত েহাৱা েসই পব্বর্ পালন কিৰব

11আৰুআেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনজৰ নাম স্থাপনৰ অেথর্ িয ঠাই মেনানীত কিৰব, েসই ঠাইত, আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত, আেপানােলাকৰ েপা-জী, বন্দী-েবটী, আেপানােলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত থকা েলবীয়া েলাক,
আৰু আেপানােলাকৰ মাজত বাস কৰা িবেদশী, িপতৃহীন, আৰু িবধৱা, এই সকেলােৰ ৈসেত আনন্দ কিৰব 12 আৰু
আেপানােলাক িমচৰ েদশত েয বন্দীত্ব অৱস্থাত আিছল, তাক েসঁাৱৰণ কিৰব; আৰু এই সকেলা িবিধ পালন কিৰ েসই
মেত কাযর্ কিৰব

13 পাছত আেপানােলাকৰ শসয্মৰা ঠাইৰ আৰু দ্রাক্ষাকুণ্ডৰ পৰা িয েগাটাব লগীয়া, তাক েগােটাৱা হ’েল,
আেপানােলােক সাত িদন পঁজা-পব্বর্ পালন কিৰব 14আেপানােলাকৰ েসই উৎসৱতআেপানােলাকৰ েপা-জী, বন্দী-েবটী
আৰু আেপানােলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত থকা েলবীয়াসকল, িবেদশীসকল, িপতৃহীন, আৰু িবধৱা, এই সকেলােৰ
ৈসেত আনন্দ কিৰব

15 িয ঠাই িযেহাৱাই মেনানীত কিৰব, েসই ঠাইত আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সাত িদন
উৎসৱ পালন কিৰব িকয়েনা আেপানােলাকৰ ভূিমত উৎপন্ন েহাৱা সকেলা দ্রবয্ত আৰু হােতেৰ কৰা আটাই কাযর্ত
িযেহাৱাই আেপানােলাকক আশীব্বর্াদ কিৰব, আৰু আেপানােলাক সকেলাভােৱ আনিন্দত হ’ব

16 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত কিৰব, েসই ঠাইত বছৰত িতিনবাৰ, খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ উৎসৱত, সপ্তাহেবাৰৰ
মুৰৰ উৎসৱত, আৰু পঁজা-পব্বর্ত েতওঁৰ আগত আটাই পুৰুষ উপিস্থত হ’ব; িকন্তু শুদা হােত েতওঁৰ আগত উপিস্থত হ’ব
নালােগ 17 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িদয়া আশীব্বর্াদ অনুসােৰ প্রিতজেন িনজ সমথর্ অনুসােৰ উপহাৰ আিনব

েদৱপূজা িনেষধ িবচাৰকত্তর্ া আৰু ৰজািবষয়ক িবিধ
18 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানাৰ সকেলা ৈফদ অনুসােৰ আেপানাক িযেবাৰ নগৰ িদেছ, েসইেবাৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত

আপুিন আেপানাৰ কাৰেণ িবচাৰকত্তর্ া আৰু িবষয়া িনযুক্ত কিৰব েতওঁেলােক, নয্ায়ৰূেপ প্রজাসকলক িবচাৰ কিৰব
19 আপুিন বলপূবর্ক অনয্ায় িবচাৰ নকিৰব, আৰু কােৰা মুখৈল নাচাব; আৰু কােৰা পৰা েভঁিট নল’ব, িকয়েনা েভঁিটেয়
জ্ঞানীসকলৰ চকু অন্ধ কেৰ, আৰু ধাির্মকৰ কথা ওেলাটাই 20 তােত আপুিন জীয়াই থািক, আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
িয েদশ িদেছ, েসই েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল সকেলাভােৱ িয নয্ায়, েসই মেত চিলব

21 তাত আপুিন আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িয যজ্ঞ-েবিদ িনম্মর্াণ কিৰব, তাৰ গুিৰত আেচৰা মুির্ত্ত বুিল েকােনা
প্রকাৰৰ কাঠ স্থাপন নকিৰব 22 আৰু আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িঘণ লগা েকােনা স্তম্ভ স্থাপন নকিৰব

17 অধয্ায়
1 ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল আেপানােলােক েকােনা ঘুণ িক খঁূত থকা গৰু, েমৰ-ছাগ বা ছাগ বিলদান নকিৰব িকয়েনা েসেয়

আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িঘণলগীয়া
2 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয িয নগৰ িদেছ, তাৰ েকােনা নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত যিদ এেন পুৰুষ িক স্ত্রীক

েতামাৰ মাজত েপাৱা যায়, েয, েতওঁেলােক ৈগ েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িনয়মিট ভািঙ েতওঁৰ দৃষ্টিত কুকমর্ কিৰ, আন
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েদৱতাক েসৱা পূজা কিৰেছ 3আৰু েসই েবাৰৰ আগত প্রিণপাত কিৰেল, বা মই িনেষধ কৰা সূযর্, চন্দ্র আিদ আকাশৰ
বািহনীসকলৰ িয েকােনা এজনৰ আগত প্রিণপাত কেৰ, 4 আৰু েসইেবাৰ আেপানােলাকৰ আগত েকাৱা হ’ল, আৰু
আেপানােলােক তাক শুিনেল, এই সকেলা আেপানােলােক শুিন সাৱধানতােৰ িবচাৰ কিৰব ইস্রােয়লৰ মাজত েতেন
িঘণলগীয়া কাযর্ কৰা যিদ ৈহেছ, েসই কথা যিদ সঁচা আৰু িনশ্চয় হয়, 5 েতেন্ত িয পুৰুষ িক স্ত্রীেয় েসই কুকমর্ কিৰেল,
েসই পুৰুষ িক স্ত্রীক আেপানােলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰ- মুখৈল উিলয়াই িন, েতওঁেলাক মৰাৈক েতওঁেলাকক িশল দিলয়াই
মািৰব 6 পাছত আেপানােলােক েসই কথাৰ দুজন সাক্ষীৰ মুেখেৰ শুিনেহ, যাৰ প্রাণদণ্ড কিৰব লােগ, তাৰ প্রাণদণ্ড
কিৰব এজন সাক্ষীৰ মুেখেৰ েতওঁৰ প্রাণদণ্ড নহ’ব 7 েতওঁক বধ কিৰবৈল,প্রথেম সাক্ষীসকেল, পাছত সকেলা প্রজাই
েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ হাত উঠাব এইদেৰ আপুিন েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা দুষ্টতা উৎখাত কিৰব

8 যিদ েতওঁৰ িবচাৰ কিৰবৈল আেপানােলাকৈল কিঠন হ’য়, েসয়া হতয্ােয়ই হওঁক নাইবা দুঘর্টনাৰ কাৰেণই হওঁক,
যিদ দুজন েলাকৰ িববাদ আেপানােলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত হ’য়; যিদ েতওঁৰ িবচাৰ কিৰবৈল আেপানােলাকৈল
অিত কিঠন হয়, েতেন্ত আেপানােলােক উিঠ, ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত কিৰব, েসই ঠাইৈল যাব, 9আৰু েলবীয়া
পুেৰািহতসকলৰ আৰু েসইসময়ৰ িবচাৰকত্তর্ াৰ গুিৰৈল ৈগ সুিধব; তােত েতওঁেলােক আেপানােলাকক ৰায় িদব

10 পাছত িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত কিৰব, েসই ঠাইত েতওঁেলােক আেপানােলাকক িয ৰায় িদব, আপুিন েসইদেৰই
কাযর্ কিৰব েতওঁেলােক আেপানাক িয ক’ব, তাক সাৱধােন কিৰব 11আেপানােলাকক েতওঁেলােক িয বয্ৱস্থাৰ িশক্ষা
িদব, আৰু িয শাসন-প্রণালী ক’ব, েসই বয্ৱস্থা আৰু শাসন-প্রণালী অনুসােৰ আপুিন কাযর্ কিৰব েতওঁেলােক িদয়া
ৰায়ৰ েসঁা িক বাওঁফােল নুঘুিৰব

12 িকন্তু িযেকােনা েলােক গব্বর্ কিৰ, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পিৰচযর্া কৰাৰ কাৰেণ েসই ঠাইত িথয় েহাৱা
পুেৰািহতৰ, বা িবচাৰকত্তর্ াৰ কথা নুশুেন, েসই মানুহৰ প্রাণদণ্ড হ’ব এইদেৰ আপুিন ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা েতেন দুষ্টতা
দুৰ কিৰব 13 তাত সকেলা প্রজাই তাক শুিন ভয় পাই েসইদেৰ আৰু গব্বর্ নকিৰব

14 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয েদশ িদেছ, েসই েদশত েসামাই তাক অিধকাৰ কিৰ বাস
কেৰঁােত, েযিতয়া ক’ব, “েমাৰ চািৰওফােল থকা আটাই জািতৰ দেৰ মইও েমাৰ ওপৰত এজন ৰজা পােতঁা ”
15 েতিতয়া আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয জনক মেনানীত কিৰব, েসইজনেকই আেপানােলাকৰ ওপৰত ৰজা
পািতব আেপানােলাকৰ িনজৰ ভাইসকলৰ মাজৰ পৰা এজনক বািচ ৈল আেপানােলাকৰ ওপৰত ৰজা পািতব িয জন
আেপানােলাকৰ ভাই নহয়, এেন অনা-ইহুদী েলাকক আেপানােলাকৰ ওপৰত ৰজা পািতব েনাৱািৰব

16 েকৱল েতওঁ িনজৰ কাৰেণ অেনক েঘঁাৰা নাৰািখব, বা অেনক েঘঁাৰা ৰািখবৰ মেনেৰ প্রজাসকলক পুনৰায় িমচৰৈল
নপঠাব িকয়েনা িযেহাৱাই আেপানােলাকক ৈকিছল, ইয়াৰ পাছত “আেপানােলােক েসই বােটিদ পুনৰায় উলিট নাযাব ”
17আৰু েতওঁৰ মন েযন অপেথ নাযায়, এই কাৰেণ েতওঁেলাকৰ েছাৱালী িবয়া নকিৰব; আৰু েতওঁ িনজৰ কাৰেণ ৰূপ
আৰু েসাণ অিধকৈক নবঢ়াব

18 েযিতয়া েতওঁ েসই ৰাজিসংহাসনত বিহব, েতিতয়া েতওঁ িনশ্চয়ৈক েলবীয়া পুেৰািহতসকলৰ আগত থকা পুস্তকখিনৰ
পৰা এখন আন এখন পুস্তক িনজৰ কাৰেণ নকল কিৰ িলিখ থব 19 ইস্রােয়লৰ মাজত িনজ ৰাজয্ত েতওঁ আৰু েতওঁৰ
সন্তান সকল দীঘর্জীিৱ হবৰ কাৰেণ েতওঁ েযন ভাইসকলৰ সনু্মখত অহংকাৰ নকেৰ আৰু এই আজ্ঞাৰ েসঁা িক বাওঁফােল
েযন নুঘুেৰ 20 এই কাৰেণ িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক ভয় কিৰবৈল িশিক, এই বয্ৱস্থাৰ সকেলা বাকয্, আৰু িবিধেবাৰ পালন
কিৰ েসই মেত কাযর্ কিৰবৰ অেথর্, েসই পুস্তকখিন েতওঁৰ ওচৰত থািকব, আৰু েতওঁ জীৱনৰ সকেলা সময়ত তাক পাঠ
কিৰব

18 অধয্ায়
পুেৰািহত আৰু েলবীসকলৰ বােব বয্ৱস্থা

1 েলবীয়া পুেৰািহতসকল আৰু েলবী েগাষ্ঠীৰ সকেলা েলােক আন ইস্রােয়লীয়াসকলৰ দেৰ েকােনা ভূিম বা সম্পিত্তৰ
আিধপতয্ নাপাব েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহামবিলৰ কাৰেণ িয সকেলা অনা হ’ব আৰু িযেহাৱাক আন
িয সকেলা আগবেঢ়াৱা হ’ব, েতওঁেলােক েসইেবাৰ বস্তুেহ খাব 2 ইস্রােয়লীয়া ভাইসকলৰ মাজত েতওঁেলাকৰ
উত্তৰািধকাৰপ্রািপ্ত বুিল এেকা নাথািকব িযেহাৱাই কৰা প্রিতজ্ঞা অনুসােৰ িযেহাৱাই হ’ব েতওঁেলাকৰ উত্তৰািধকাৰ

3 েলাকসকেল িযেবাৰ গৰু-ছাগলী বা েমৰ-ছাগ বিল িদব, েসইেবাৰৰ কান্ধ, গাল দুখনৰ মাংস আৰু পাকস্থলী
েতওঁেলােক পুেৰািহত সকলক িদব; এইেবােৰই হ’ব পুেৰািহতসকেল পাবলগীয়া ভাগ 4আেপানােলাকৰ প্রথেম চেপাৱা
শসয্ৰ ফলেবাৰ, নতুন দ্রাক্ষাৰস আৰু েতল, আৰু েমৰ-ছাগৰ পৰা প্রথমবাৰ কািট উিলওৱা েনাম আেপানােলােক
পুেৰািহতক িদব 5 িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ সকেলা েগাষ্ঠীৰ মাজৰ পৰা েলবী েগাষ্ঠীক
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আৰু েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকলক বািছ ল’েল যােত েতওঁেলােক সকেলা সময়েত িযেহাৱাৰ নােমেৰ পিৰচযর্া কাযর্ কিৰব
পােৰ

6 সমগ্র ইস্রােয়ল েদশৰ েকােনা নগৰৰ পৰা এজন েলবীয়াই যিদ িনজৰ বাসস্থান এিৰ সমূ্পণর্ িনজ ইচ্ছােৰ িযেহাৱাই
মেনানীত কৰা ঠাইত বাস কিৰবৈল যায়, 7 েতিতয়া আন সকেলা েলবীয়া ভাইসকলৰ দেৰ েতেৱঁা ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
পিৰচযর্া কাযর্ কিৰব লািগব 8 েসই েলবীয়া েলােক ৈপিত্রক সম্পিত্ত িবক্রী কিৰ েপাৱা মূলয্ৰ উপিৰও েসই ঠাইৰ আন
েলবীয়াসকলৰ লগত আহাৰৰ সমান ভাগ পাব

িযেহাৱাৰ িঘণলগীয়া কাযর্
9 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয েদশ িদবৈল ৈগেছ, েসই েদশত েসামাই আন জািতেবােৰ িয

সকেলা িঘণলগীয়া কাযর্ কেৰ, আেপানােলােক েসই কাযর্েবাৰ কিৰবৈল িনিশিকব 10আেপানােলাকৰ মাজত েযন এেন
েকােনা েলাক নাথােক, িয জেন িনজৰ সন্তানক েহামবিল উৎসগর্ কেৰ, িয জেন মঙ্গল চায়, িয জেন লক্ষণ চাই ভিৱষয্তৰ
কথা কয় বা মায়ািবদয্া, যাদুিবদয্াৰ অভয্াস কেৰ, 11 িয জেন তন্ত্র-মন্ত্রেৰ সেন্মািহত কেৰ, িযজেন ভূতৰ পৰামশর্ লয়
আৰু মৃত েলাকৰ আত্মাৰ লগত সম্পকর্ ৰােখ 12 এেনেবাৰ কাযর্ কৰা সকেলা েলাক িযেহাৱাৰ আগত িঘণলগীয়া আৰু
এেন ঘৃণণীয় কাযর্ৰ কাৰেণই আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েসই সকেলা জািতক আেপানােলাকৰ সনু্মখৰ পৰা দূৰ
কিৰব 13 আেপানােলাক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত িনেদর্ াষী হ’ব লািগব

িযেহাৱাৰ ভাৱবাদী
14আেপানােলােক িয জািতেবাৰক উদ্ধাস্তু কিৰ ভূিম অিধকাৰ কিৰব, েতওঁেলােক মায়ািবদয্া আৰু মঙ্গল েচাৱা ভিৱষয্ত

বক্তাসকলৰ কথা শুেন িকন্তু আেপানােলাকক হ’েল আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতেন কিৰবৈল িনেষধ কিৰেছ
15 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ মাজৰ ভাইসকলৰ এজনক আেপানােলাকৰ কাৰেণ েমাৰ

িনিচনা এজন ভাববাদীক উৎপন্ন কিৰব আেপানােলােক েতওঁৰ কথামেত চিলব লািগব 16 েহােৰব পাহাৰৰ ওচৰত
আেপানােলাক সকেলােৱই িযেহাৱাৰ সনু্মখত সমেবত েহাৱাৰ িদনা আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
ওচৰত ইয়ােক প্রাথর্না কিৰিছল আেপানােলােক এইবুিল প্রাথর্না কিৰিছল, “ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ মাত আমাক পুনৰ শুিনবৈল
িনিদব বা এই মহা-অিগ্ন আমাক পুনৰ চাবৈল িনিদব; েসেয় হ’েল আিম মিৰ যাম ”

17 িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল, “েতওঁেলােক িঠেকই ৈকেছ 18 মই েতওঁেলাকৰ ভাইসকলৰ মাজৰ পৰা েতওঁেলাকৰ
কাৰেণ েতামাৰ দেৰ এজন ভাববাদী উৎপন্ন কিৰম েতওঁৰ মুেখেৰই মই েমাৰ কথা ক’ম আৰু মই িয সকেলা কবৈল
েতওঁক আজ্ঞা িদম, েতওঁ তােক ক’ব 19 েসই ভাৱবাদীেয় েমাৰ নােমেৰ এই িয কথা ক’ব, েকােনােৱ যিদ েমাৰ েসই
কথা নুশুেন, েতেন্ত মই িনেজ েতওঁৰ পৰা তাৰ িহচাপ ল’ম

20 িকন্তু মই আজ্ঞা িনিদয়া কথা যিদ েকােনা ভাববাদীেয় েমাৰ নাম ৈল অহংকাৰ কিৰ ক’য়, অথবা যিদ আন েকােনা
েদৱতাৰ নােমেৰ ক’য়, েসই ভাববাদী জনৰ অৱেশয্ই প্রাণদণ্ড হ’ব ”

িমছা ভাববাদী
21 “েকােনা কথাত আেপানােলােক হয়েতা মনেত ভািৱব পােৰ, ‘এই বাতর্ া িযেহাৱাই ৈকেছ েন নাই, তাক আিম

েকেনৈক জািনম?’
22 েকােনা ভাববাদীেয় যিদ িযেহাৱাৰ নােমেৰ কথা ক’য় আৰু েসেয় যিদ পাছত িসদ্ধ নহয় বা নঘেট, েতেন্ত জািনব

লািগব েয, েসই কথা িযেহাৱাই েকাৱা নাই; েসই ভাৱবাদীেয় অহংকাৰ কিৰ েসই কথা ৈকেছ আেপানােলােক েতওঁক
ভয় নকিৰব ”

19 অধয্ায়
আশ্রয় নগৰ

1 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয েদশ আেপানােলাকক আিধপতয্ৰ বােব িদব, েসই ঠাইৰ জািতেবাৰক েযিতয়া
উচ্ছন্ন কিৰব, আৰু আেপানােলােক েতওঁেলাকৰ নগৰ আৰু ঘৰেবাৰত বাস কিৰবৈল ধিৰব, 2 েতিতয়া িয েদশ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাই অিধকাৰৰ অেথর্ আেপানােলাকক িদব, আেপানােলােক েসই েদশৰ মধয্ ভাগত িতিনখন নগৰ িনজৰ কাৰেণ
মেনানীত কিৰ ল’ব লািগব 3 েসই ঠাইৈল যাবৈল এটা পথও আেপানােলােক িনমর্াণ কিৰ ল’ব আৰু আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয েদশত প্রেৱশ কৰাবৈল আেপানােলাকক িনেছ, েসই েদশৰ সীমা আেপানােলােক িতিন ভাগত ভাগ
কিৰব যােত েকােনা বয্িক্তক হতয্া কৰা প্রিতজন হতয্াকাৰী তাৈল পলাই যাব পােৰ

4 েসই ঠাইৈল পলাই ৈগ বাস কৰাই ৈহেছ েকােনা হতয্াকৰীৰ বােব এই িনয়ম পূেবর্ মনত েকােনা ঘৃণা নাৰািখ েকােনােৱ
যিদ অজ্ঞােত কােৰাবাক হতয্া কেৰ, 5 েযেনৈক এজন েলাক িনজৰ চুবুৰীয়াৰ ৈসেত কাঠ কািটবৈল হািবৈল গ’ল আৰু
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গছ কািটবৈল কুঠাৰখন দািঙলত, েসই কুঠাৰ নালৰ পৰা সুলিক পিৰ চুবুৰীয়াক আঘাত কিৰেল, তােত েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল;
েতিতয়া েসই বয্িক্তজেন েসই িতিনখনৰ মাজৰ েকােনা এখন নগৰৈল পলাই ৈগ তােত বাস কিৰ থািকব পািৰব; 6 েতওঁ
এইদেৰ কৰা উিচত, িকয়েনা ৰক্তপাতৰ প্রিতেশাধ লবৈল িনহত বয্িক্তৰ েকােনা িনকট আত্মীয়ই খঙেত েতওঁক পােছ
পােছ েখিদ যাব পােৰ; আশ্রয় নগৰখনৰ বাট বহু দূৰ হ’েল, নগৰত েসােমাৱাৰ আেগেয় আত্মীয়ই কু্রদ্ধ ৈহ েতওঁক ধিৰ
বধ কিৰব পােৰ; যিদও েসই বয্িক্ত মৃতুয্দণ্ডৰ েযাগয্ নািছল; িকয়েনা েতওঁ মনত েকােনা ঘৃণা ৈল েসই বয্িক্তজনক হতয্া
কৰা নািছল 7 এই কাৰণেত মই আেপানােলাকৰ িনজৰ বােব িতিনখন নগৰ িনবর্াচন কিৰবৈল আজ্ঞা িদেছা 8 যিদ
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ওচৰত প্রিতজ্ঞা কৰাৰ দেৰ েগােটই েদশ িদেয় আৰু
আেপানােলাকৰ সীমােবাৰ বৃিদ্ধ কেৰ, 9 মই আিজ আেপানােলাকক িদয়া সকেলা আজ্ঞা যিদ আেপানােলােক মািন চেল
- যিদ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েপ্রম কেৰ আৰু েতওঁৰ পথত চেল, েতিতয়া আেপানােলােক
েসই িতিনখন নগৰৰ উপিৰও পুনৰ িতিনখন নগৰ িনজৰ বােব েযাগ িদব 10 আেপানােলােক এইদেৰ কাযর্ কিৰব,
যােত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আিধপতয্ৰ অেথর্ আেপানােলাকক িয েদশ িদব েসই েদশৰ মাজত িনেদ্দর্ াষীেলাকৰ
ৰক্তপাত নহ’ব আৰু িনেদর্ াষী েলাকৰ ৰক্তপাতৰ েদাষত আেপানােলােকা েদাষী নহ’ব

11 িকন্তু েকােনােৱ যিদ আন বয্িক্তক ঘৃণা কিৰ হতয্া কৰাৰ কাৰেণ অেপক্ষা কিৰ থােক আৰু েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ
আঘাত কিৰ বধ কেৰ, তাৰ পাছত েসই িতিনখন নগৰৰ েকােনা এখনৈল যিদ েতওঁ পলাই যায়, 12 েতেন্ত েতওঁৰ নগৰৰ
বৃদ্ধেলােক মানুহ পঠাই েসই আশ্রয় নগৰৰ পৰা হতয্াকাৰীজনক ধিৰ আিনব আৰু েতওঁক বধ কিৰ ৰক্তপাতৰ প্রিতেশাধ
লবৈল িনহতৰ আত্মীয়ৰ হাতত েশাধাই িদব 13আেপানােলােক েতওঁৈল েকােনা দয়া েনেদখুৱাব িকন্তু, তাৰ পিৰবেতর্
আেপানােলােক ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা িনেদ্দর্ াষী েলাকৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ মিছ েপলাব তােত আেপানােলাকৰ মঙ্গল
হ’ব

14আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয েদশ আিধপতয্ৰ অেথর্ আেপানােলাকক প্রেৱশ কিৰবৈল িদব, প্রিতেবশীৰ ভূিমৰ
সীমাৰ িচহ্ন েকিতয়াও নলৰাব বহুিদনৰ আেগেয় েসই িচহ্নেবাৰ তাত ৰখা ৈহিছল

সাক্ষী সম্পেকর্ িনয়ম
15 েকােনা বয্িক্তেয় কৰা অপৰাধৰ বােব বা পাপ কাযর্ৰ বােব, েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ যিদ েগাচৰ অনা হয়, েতেন্ত েকৱল

এজন সাক্ষী িথয় হ’েল নহ’ব; দুই বা িতিনজন সাক্ষীৰ মুেখেৰেহ েকােনা িবষয় সতয্ ৰূেপ প্রমািণত হ’ব 16 যিদ েকােনা
অধাির্মক সাক্ষীেয় েকােনা েলাকৰ ভুল কাযর্ৰ ৈহ সাক্ষয্ িদবৈল উেঠ, 17 েতেন্ত েসই িবষয়ত জিড়ত উভয় েলাক েসই
সময়ৰ পুেৰািহত আৰু িবচাৰকসকলৰ আগত িযেহাৱাৰ সাক্ষােত িথয় হ’ব লািগব; 18 িবচাৰকসকেল িবষয়েটা ভালদেৰ
তদন্ত কিৰব; যিদ েতওঁ িনজৰ ইস্রােয়লীয়া ভাইৰ িবৰুেদ্ধ িমছা সাক্ষী িদয়াৰ দ্বাৰা িমথয্াবাদী বুিল ধৰা পেৰ, 19 েতেন্ত,
েতওঁ িনজ ভাইৈল িযহেক কিৰব িবচািৰব, তােক েতওঁৈল কিৰব; এইদেৰ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা
েতেন দুষ্টতা দূৰ কিৰব লািগব 20 তােত এই কথা শুিন বাকী সকেলা ইস্রােয়লীয়া েলােক ভয় খাব আৰু এই ধৰণৰ
অনয্ায় কাযর্ েতওঁেলােক েতিতয়ােৰ পৰা আেপানােলাকৰ মাজত পুনৰ েকিতয়াও নকিৰব 21 আেপানােলােক েতওঁৰ
প্রিত েকােনা দয়া েনেদখুৱাব; প্রাণৰ সলিন প্রাণ, চকুৰ সলিন চকু, দঁাতৰ সলিন দঁাত, হাতৰ সলিন হাত, ভিৰৰ সলিন
ভিৰ ল’ব

20 অধয্ায়
যুদ্ধ িবষয়ক িনয়ম

1 যুদ্ধ কিৰবৈল যাওঁেত শত্রু পক্ষতআেপানােলাকতৈক অিধক সংখয্াৰ েঘঁাৰা, ৰথআৰু েসনাদল েদিখ আেপানােলােক
ভয় নকিৰব; িকয়েনা, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, িয জেন িমচৰ েদশৰ পৰা আেপানােলাকক বািহৰ কিৰ আিনেছ,
েতওঁ আেপানােলাকৰ লগত আেছ 2 েযিতয়া আেপানােলােক যুদ্ধৈল যাবৈল সাজু হ’ব, পুেৰািহেত আগবািঢ় আিহ
ৈসনয্দলক উেদ্দিশয্ ক’ব, 3 “েহ ইস্রােয়লীয়াসকল, শুনা, আিজ েতামােলাকৰ শত্রুেবাৰৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল
েতামােলাক ওচৰ চািপছা; েতামােলাকৰ হৃদয়ত সাহস েনেহৰুৱাবা; ভয় নকিৰবা বা কিম্পত নহ’বা আৰু শত্রুপক্ষক
েদিখ ভয়ত ত্রািসত নহ’বা 4 িকয়েনা, েতামােলাকক ৰক্ষা কিৰবৈল আৰু শত্রুেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱােয়ই েতামােলাকৰ লগত ৈগেছ ” 5 তাৰ পাছত িবষয়াসকেল ৈসনয্েবাৰক ক’ব, “েতামােলাকৰ মাজত
নতুন ঘৰ সািজ প্রিতষ্ঠা নকৰাৈক থকা েকােনা েলাক আেছ েনিক? যিদ আেছ, েতেন্ত েতওঁ িনজৰ ঘৰৈল উলিট যাওক;
নহ’েল েতওঁৰ যুদ্ধত মৃতুয্ হ’েল, মিৰেল, আন েকােনাবাই েসই ঘৰ প্রিতষ্ঠা কিৰব 6 দ্রাক্ষাবাৰী পািত তাৰ ফল েভাগ
নকৰাৈক েকােনা েলাক আেছ েনিক? েতেৱঁা িনজ ঘৰৈল উলিট যাওঁক নহ’েল েতওঁৰ যুদ্ধত মৃতুয্ হ’েল, আেন তাৰ
ফল েভাগ কিৰব 7 িবয়াৰ সম্বন্ধ েহাৱাৰ পাছত িবয়া নকৰাৈক থকা েকােনা েলাক আেছ েনিক? েতেন্ত েতওঁ িনজ
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ঘৰৈল উলিট যাওক; নহ’েল েতওঁৰ যুদ্ধত মৃতুয্ হ’েল, আেন েসই েছাৱালীক িবয়া কিৰব ” 8 েসই িবষয়াসকেল পুনৰ
ক’ব েয, “েতামােলাকৰ মাজত েকােনা ভয়াতুৰ বা সাহস নথকা হৃদয়ৰ েলাক আেছ েনিক? েতেন্ত েতওঁ িনজ ঘৰৈল
উলিট যাওঁক; নহ’েল আন ইস্রেয়লীয়া ভাইসকলৰ মেনাবল েতওঁৰ হৃদয়ৰ দেৰ ভািঙ পিৰব ” 9 ৈসনয্সকলৰ ওচৰত
কথা েকাৱা েশষ কিৰ িবষয়াসকেল ৈসনয্দলৰ ওপৰত েসনাপিত িনযুক্ত কিৰব

10 আেপানােলােক েকােনা নগৰ আক্রমণ কিৰবৈল যাওঁেত, প্রথমেত েসই ঠাইৰ েলাকসকলৰ ওচৰত শািন্তৰ প্রস্তাৱ
আগবঢ়াব 11 যিদ েতওঁেলােক প্রস্তাৱ গ্রহণ কেৰ আৰু েতওঁেলাকৰ দুৱাৰেবাৰ আেপানােলাকৈল মুকিল কিৰ িদেয়,
েতেন্ত েসই ঠাইৰ সকেলা েলাক আেপানােলাকৰ অধীনত ক্রীতদাস হ’ব আৰু আেপানােলাকৰ কাৰেণ কাযর্ কিৰবৈল
বাধয্ হ’ব 12 িকন্তু যিদ শািন্তৰ প্রস্তাৱ প্রতয্াখান কেৰ আৰু তাৰ পিৰবেতর্ আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কেৰ,
েতিতয়া আেপানােলােক েসই নগৰ অৱেৰাধ কিৰব 13 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েযিতয়া আেপানােলাকক জয়ী
কিৰব আৰু েসই ঠাই আেপানােলাকৰ হাতত তুিল িদব, েতিতয়া নগৰৰ সকেলা পুৰুষেক আেপানােলােক বধ কিৰব
14 িকন্তু মিহলাসকলক, িশশুসকলক আৰু পশুপাল আিদ কিৰ েসই নগৰত থকা আন সকেলা বস্তু আেপানােলােক
লুটদ্রবয্ৰ সামগ্রীৰূেপ িনজৰ কাৰেণ িনব পািৰব শত্রুেবাৰৰ েদশৰ পৰা লুট কৰা িয সকেলা বস্তু আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িদব, তাক আেপানােলােক েভাগ কিৰব পািৰব 15 িযেবাৰ নগৰ আেপানােলাকৰ েদশৰ পৰা অেনক
দূৈৰত আেছ, িযেবাৰ আেপানােলাকৰ ওচৰৰ জািতেবাৰৰ নগৰ নহয়, েসইেবাৰৰ প্রিত আেপানােলােক েসইদেৰ কিৰব
16 িকন্তু আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আিধপতয্ৰ অেথর্ এই জািতেবাৰৰ িয সকেলা নগৰ আেপানােলাকক িদব,
েসইেবাৰ ঠাইৰ েকােনা প্রাণীেক আেপানােলােক জীিৱত নাৰািখব; 17 িকন্তু আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা
অনুসােৰ আেপানােলােক িহত্তীয়া, ইেমাৰীয়া, কনানীয়া, পিৰজ্জীয়া, িহব্বীয়া আৰু িযবুচীয়া েলাকসকলক সমূ্পণর্ভােৱ
ধ্বংস কিৰ েপলাব 18 এেন নহওঁক েয িয ঘৃণনীয় কাযর্ েতওঁেলােক িনজৰ েদৱতােবাৰৰ পূজাৰ উেদ্দেশয্ কেৰ,
েসইেবাৰ আেপানােলাকেকা িশকাব তােত আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰব
19 আেপানােলােক অেনক িদন ধিৰ েযিতয়া েকােনা নগৰ অৱেৰাধ কিৰ ৰািখ অিধকাৰ কিৰবৈল যুদ্ধ কিৰ থািকব,
েতিতয়া তাত থকা গছেবাৰ কুঠাৰেৰ কািট নষ্ট নকিৰব িকয়েনা েসই গছেবাৰৰ ফল আেপানােলােক খাব পািৰব েসেয়
আেপানােলােক গছেবাৰ নাকািটব পথাৰৰ গছেবাৰ জােনা মানুহ েয, েসইেবাৰক আেপানােলােক অৱেৰাধ কিৰব?

20 িকন্তু িযেবাৰ গছৰ ফল খাব পৰা নাযায় বুিল জািনব, েকৱল েতেন গছেহ কািট নষ্ট কিৰব পািৰব আৰু িয
ঠাইৰ েলাকসকেল আেপানােলাকৰ লগত যুদ্ধ কিৰব, েতওঁেলাকৰ পতন েনােহাৱাৈলেক েসই গছেবাৰক আেপানােলােক
আত্মৰক্ষাৰ গড় কিৰ বয্ৱহাৰ কিৰব পািৰব

21 অধয্ায়
অজ্ঞাত হতয্াৰ সম্পেকর্ কৰা প্রায়িচত্ত

1আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই, িয েদশ অিধকাৰৰ অেথর্ আেপানাক িদেছ, তাৰ পথাৰত যিদ েকােনা েলাকৰ মৃতেদহ পিৰ
থকা েদখা েপাৱা, িকন্তু তাক েকােন হতয্া কিৰেল েসেয় জনা নাযায়; 2 েতিতয়া আেপানােলাকৰ মাজৰ বয়েজয্ষ্ঠেলাক
আৰু িবচাৰকত্তর্ াসকল বািহৰৈল ৈগ, েসই হতেহাৱা েলাকজনৰ মৃতেদহৰ চািৰওফােল থকা নগৰেবাৰৰ দুৰত্বৰ মাপ ল’ব

3 েযিতয়া আেপানােলােক িনহত বয্িক্তজনৰ সকেলাতৈক ওচৰত থকা চহৰ খনৰ িবষেয় জািনব, েসই নগৰৰ বৃদ্ধ
েলাকসকেল, জাকৰ পৰা এেন এজনী েচঁউৰী গৰু ল’ব যাৰ দ্বাৰাই যুৱিল টনা আিদ েকােনা কাম কেৰঁাৱা নাই 4 পাছত
েসই নগৰৰ বৃদ্ধ েলাকসকেল েচঁউৰী গৰুজনী ৈল, হাল েনােবাৱা, গুিট িনিসচঁা পানী ৈব থকা এেন উপতয্কাৈল নািম
ৈগ, েসই উপতয্কাত গৰুজনীৰ িডিঙ িবেচ্ছদ কিৰব

5 আৰু েলবীসকলৰ সন্তান পুেৰািহতসকেলা অৱেশয্ই তাৈল যাব; িকয়েনা আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনজৰ পিৰচযর্া
কিৰবৈল আৰু িযেহাৱাৰ নােমেৰ আশীব্বর্াদ কিৰবৈল এই েলাকসকলেকই মেনানীত কিৰেল; আৰু েতওঁেলােক বাকয্
অনুসােৰ প্রেতয্ক িববাদ আৰু আঘাতৰ িবচাৰ িনস্পিত্ত কিৰব 6 েসই শৱেটাৰ ওচৰত থকা নগৰৰ উপতয্কাত আটাই
বৃদ্ধসকেল, গৰুজনীৰ িদিঙ িবেচ্ছদ কৰাৰ ওপৰত িনজৰ িনজৰ হাত ধুব 7আৰু এই েলাকসকেল ক’ব “আমাৰ হােত
এই ৰক্তপাত কৰা নাই আৰু আিম এই ঘটনাও েদখা নাই

8 েহ িযেহাৱা, তুিম মুক্ত কৰা েতামাৰ প্রজা ইস্রােয়লক ক্ষমা কিৰ, েতামাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ গাত িনেদর্ াষীৰ ৰক্তপাতৰ
েদাষ েনেপলাবা ” তােত েতওঁেলাকৈল েসই ৰক্তপাতৰ েদাষ ক্ষমা কৰা হ’ব 9 এইদেৰ আেপানােলােক িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত
িয ভাল, তােকই কিৰ আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা িনেদ্দর্ াষীৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ দূৰ কিৰব

বন্দী যুৱতীক িবয়া কেৰঁাৱা
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10 েযিতয়া আেপানােলােক আেপানােলাকৰ শত্রুেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল যাব, েতিতয়া আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
েসই েলাকসকলক পৰাস্ত কিৰব আৰু আেপানােলােক শত্রুেবাৰক বন্দীকিৰ আিনব পািৰব 11 আৰু েসই বন্দী কিৰ
অনা েলাকসকলৰ মাজত েকােনা সুন্দৰী যুৱতীক েদিখ মুগ্ধৈহ আপুিন যিদ তাইক িবয়া কিৰ পত্নী কিৰব েখােজ, 12 েতেন্ত
েতওঁক আেপানাৰ ঘৰৈল িনব আৰু তাই িনজৰ মুৰ খুৰাই নখ কািট, 13 বন্দী অৱস্থাৰ কােপাৰ েসােলাকাই ৈথ, আেপানাৰ
ঘৰত থািক বােপক-মাকৰ কাৰেণ পুৰা এমাহ েশাক প্রকাশ কিৰব; তাৰ পাছত আপুিন তাইৰ ওচৰৈল যাব পািৰব বা
েতওঁৰ স্বামী হ’ব, আৰু তাই আেপানাৰ ভাযর্য্া হ’ব 14 পাছত যিদ আপুিন েতওঁকৈল সুখী নহয়েনা, েতেন্ত িয ঠাইৈল
েতওঁ যাবৈল ইচ্ছা কেৰ, েসই ঠাইৈলেক যাবৈল িদব; িকন্তু েকােনা ধন ৈল তাইক েনেবিচব, আপুিন তাইৈল েবটী বা
দাসীৰ িনিচনাৈক বয্ৱহাৰ নকিৰব, িকয়েনা আপুিন তাইক অপদস্থ কিৰেল

বৰপুত্রই পাবলগীয়া অিধকাৰ
15 যিদ েকােনা পুৰুষৰ দুগৰাকী ভাযর্া থােক, এগৰাকী েতওঁৰ মৰমৰ আন গৰাকী ঘৃণাৰ দুেয়াগৰাকীেয় েতওঁৈল

সন্তান জন্ম িদেয়, িকন্তু বৰ পুেতক যিদ ঘৃণাৰ গৰাকীৰ সন্তান হয়; 16 েতিতয়া েসই বয্িক্তেয় পুেতক েকইজনক
সম্পিত্তৰ ভাগকৰা িদনা, ঘৃণাৰ গৰাকীৰ পৰা েহাৱা বৰ পুেতক থােকঁােত, েতওঁ মৰমৰ গৰাকীৰ পুেতকক েজয্ষ্ঠািধকাৰ
িদব েনাৱািৰব

17 িকন্তু অৱেশয্ই েতওঁ সকেলা সম্পিত্তৰ দুভাগ িদ এলাগীজনীৰ পুেতকেক বৰ-েপা বুিল স্বীকাৰ কিৰব কাৰণ েসই
সন্তান েতওঁৰ প্রথম সন্তান প্রথেম জন্মেপাৱা িহচােব সমস্ত েজয্ষ্ঠািধকাৰ েতওঁৰ আেছ

িবেদ্রাহী সন্তান
18 েকােনা এজন মাক-েবােপকৰ যিদ েজদী ও িবেৰাধী বা মাক েদউতাকৰ কথা নুশুনা আৰু শািস্ত িদেলও েতওঁেলাকৰ

কথা শুিনবৈল অস্বীকাৰ কৰা ল’ৰা, েকােনা মানুহৰ থািকেল; 19 েসই ল’ৰা জনৰ বােপক-মােক েতওঁক ধিৰ, িনজৰ
নগৰৰ বয়েজয্ষ্ঠসকলৰ ওচৰৈল আৰু েতওঁেলােক িনবাস কৰা নগৰৰ দুৱাৰ-মুখৈল ৈল আিহব 20 নগৰৰ বয়েজয্ষ্ঠ
েলাকসকলক ক’ব “আমাৰ এই লৰািট অবাধয্ আৰু িবেৰাধী, আমাৰ কথা নুশুেন, েতওঁ অপবয্য়ী আৰু মদপী ”
21 েতিতয়া ল’ৰাজন িনবাস কৰা নগৰৰ সকেলা েলােক ল’ৰা জনক িশল দিলয়াই বধ কিৰব এইদেৰ আেপানােলােক
আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা দুষ্টতা দূৰ কিৰব তােত ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল এই িবষেয় শুিন ভয় পাব

অনয্ানয্ িনয়ম
22 পাছত েকােনা মানুেহ যিদ প্রাণ দণ্ডৰ েযাগয্ পাপ কেৰ আৰু েতওঁৰ প্রাণদণ্ড হয়; েতওঁৰ মৃত েদহেতা এডাল গছত

আঁিৰ ৰািখব; 23 িকন্তু েতওঁৰ মৃতেদহেটা ৰািত গছডালৰ ওপৰেত ৰািখ নথব; বৰং এেকিদনাই েদহেটা পুিত েপলাব
িকয়েনা িয জনৰ শৱ আঁিৰ েথাৱা হয় েতওঁ ঈশ্বৰৰ অিভশপ্ত েসই কাৰেণই আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই অিধকাৰৰ
অেথর্ িয েদশ আেপানােলাকক িদবৈল ৈগেছ, আেপানােলােক েসই েদশ অশুিচ নকিৰব

22 অধয্ায়
ওচৰ-চুবুৰীয়াক দয়া কিৰবৈল আেদশ

1আেপানােলােক ইস্রােয়লীয়া েকােনা ভাইৰ গৰু বা েমৰ-ছােগ বাট েহৰুৱাই অনয্ফােল েযাৱা েদিখেল, তাৈল অৱেহলা
নকিৰব আেপানােলাকৰ ভাইৰ ওচৰৈল অৱেশয্ তাক ওভটাই িনব 2 যিদ আেপানােলাকৰ েসই ইস্রােয়লীয়া ভাই ওচৰত
নাই, বা েসই ভাই েকান হয় তাক নাজােন, েতেন্ত েসই পশুক আেপানােলােক িনজৰ ঘৰৈল ৈল যাব আৰু েসই ভােয়
িবচািৰ নােহ মােন তাক আেপানােলাকৰ ঘৰেত ৰািখ থ’ব; পাছত িবচািৰ আিহেল আেপানােলােক তাক ওেলাটাই িদব

3 আেপানােলােক েতওঁৰ গাধৈলেকা এেকদেৰই কিৰব; আৰু েতওঁেলাকৰ কােপাৰ-কািনৈলেকা েসইদেৰই কিৰব;
আেপানােলাকৰ ইস্রােয়লীয়া সকলৰ েহেৰাৱা িযেকােনা বস্তু আেপানােলােক পায়, েসই সকেলা িবষয়েত আেপানােলােক
েসই এেকদেৰই কিৰব; আেপানােলােক িনজৰ মেত লুকুৱাই নাৰািখব 4 আেপানােলাকৰ েকােনা ভাইৰ গাধ বা গৰু
বাটত পিৰ থকা েদিখেল, আেপানােলােক েসইেবাৰৈল অৱেহলা নকিৰব; েসইেবাৰক পুনৰাই উিঠবৈল সহায় কিৰব

5 পুৰুষৰ অিধকাৰত থকা েকােনা েপাছাক মিহলাই পিৰধান কিৰব নালােগ, বা পুৰুেষও মিহলাৰ েপাছাক িপিন্ধব
নালােগ; িকয়েনা িয েকােনােৱ েতেন কাযর্ কেৰ, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত েতওঁেলাক িবতৃষ্ণাজনক

6 আেপানােলােক বাটৰ কাষত থকা গছত বা মািটত থকা েকােনা চৰাইৰ বঁাহত চৰাইৰ মােক েপাৱালীৰ ওপৰত বা
কণীৰ ওপৰত উমিনত বিহ থকা যিদ েদখা পায়, েতেন্ত আেপানােলােক েপাৱািলেবাৰৰ ৈসেত চৰাইজনীক ধিৰ ৈল
নাযাব 7আেপানােলােক েপাৱািলেবাৰক ৈল যাব পােৰ, িকন্তু মাকক অৱেশয্ই আেপানােলােক এিৰ িদব লািগব তােত
আেপানােলাকৰ উন্নিত হ’ব আৰু আেপানােলাকৰ আয়ুস দীঘল হ’ব
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8 ঘৰ িনম্মর্াণ কৰাৰ সময়ত আেপানােলােক ছাদৰ চািৰওঁফােল েবৰা িদব, যােত েকােনা ঘৰৰ ছাদৰ ওপৰৰ পৰা পিৰ
েকােনা মানুহৰ মৃতুয্ হ’েল, েসই ঘৰৰ েলাক তাৰ ৰক্তপাতৰ দায়ী নহ’ব

9 দ্রাক্ষাবাৰীত আেপানােলােক দুই জাতৰ বীজ নলগাব; েতেন কিৰেল আেপানােলােক িসচঁা বীজৰ শসয্ আৰু
দ্রাক্ষাবাৰীৰ ফল উভেয় অপিবত্র হ’ব 10 গৰু আৰু গাধ দুেয়ােক একজঁুট কিৰ হাল নাবাব 11 ঊল আৰু শণ সুতা
িমহলাই েবাৱা কােপাৰ িনিপিন্ধব

12 আেপানােলাকৰ গাত েলাৱা চাদৰৰ চািৰ েকাণা, পেকাৱা সুতােৰ দিহ বিটব

সহবাস সম্পেকর্ িনয়ম
13 েকােনােলােক যিদ িবয়া কিৰ ভাযর্াক ৈল েশাৱাৰ পাছত তাইক পছন্দ নকেৰ 14আৰু তাইৰ অিহেত অনথর্ক অপবাদ

িদ ক’য়, “মই এই মিহলাক িবয়া কিৰেলঁা হয়, িকন্তু তাই েয কুমাৰী েছাৱালী তাইৰ ওচৰত েসই প্রমাণ মই নাপােলঁা ”
15 েতিতয়া েসই েছাৱালীৰ বােপক-মােক নগৰৰ দুৱাৰত বৃদ্ধ েনতাসকলৰ ওচৰৈল তাইৰ সতীত্বৰ প্রমাণ ৈল যাব

16 েছাৱালীজনীৰ বােপেক বৃদ্ধ েনতাসকলক ক’ব, “মই এই মানুহৰ ৈসেত েমাৰ জীক িবয়া িদিছেলঁা িকন্তু েতওঁ তাইক
পচন্দ নকেৰ 17এিতয়া েতওঁ তাইক অপবাদ িদ ৈকেছ, ‘মই তাইক কুমাৰী অৱস্থাত েপাৱা নাই ’ িকন্তু এইয়া চাওঁক েমাৰ
েছাৱালীৰ সতীত্বৰ প্রমাণ ” এই বুলী ৈক েতওঁেলােক বৃদ্ধ েনতাসকলৰ আগত কােপাৰখন েমিল েদখুৱাব 18 পাছত
নগৰৰ বৃদ্ধ েনতাসকেল েসই পুৰুষক ধিৰ আিন শািস্ত িদব 19 েসই পুৰুষৰ পৰা েতওঁেলােক জিৰমনা িহচােব এশ েচকল
ৰূপ আদায় কিৰ েছাৱালী জনীৰ বােপকক িদব, িকয়েনা েসই মানুেহ এগৰাকী ইস্রােয়লীয়া কুমাৰীৰ দুনর্াম কিৰেল; তাৰ
উপিৰও েছাৱালী জনী েতওঁৰ ভাযর্া ৈহ থািকব আৰু েতওঁ জীয়াই থােক মােন তাইক এিৰব েনাৱািৰব

20 িকন্তু কথােটা যিদ সতয্ হয় আৰু েছাৱালীজনীৰ সতীত্বৰ েকােনা প্রমাণ েপাৱা নাযায়, 21 েতেন্ত েতওঁেলােক
েছাৱালীজনীক িনজৰ বােপকৰ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখৈল উিলয়াই আিনব, আৰু নগৰৰ পুৰুষসকেল তাইক িশল দিলয়াই বধ
কিৰব িকয়েনা তাই িনজৰ বােপকৰ ঘৰত থকাৰ সময়ত বয্িভচাৰ কিৰ ইস্রােয়লীয়া সকলৰ মাজত ভীষণ ঘৃণণীয় কাম
কিৰেল এইদেৰই ইস্রােয়লীয়া সকলৰ মাজৰ পৰা দুষ্টতা দূৰ কিৰব

22 যিদ আন েকােনা েলাকৰ ভাযর্াৰ লগত েকােনা পুৰুেষ শয়ন কেৰঁােত ধৰা পেৰ, েতেন্ত মিহলাগৰাকীৰ লগত শয়ন
কৰা পুৰুষ আৰু মিহলা দুেয়ােৰ প্রাণ দণ্ড হ’ব; এইদেৰ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা দুষ্টতা দূৰ কিৰব

23 যিদ েকােনা েলাকৈল বাগদান কিৰ কুমাৰী েছাৱালীক আন েকােনা মানুেহ নগৰৰ মাজত পাই তাইৰ লগত শয়ন
কেৰ, 24 েতেন্ত আেপানােলােক েতওঁেলাক দুেয়ােক েসই নগৰৰ দুৱাৰ মুখৈল উিলয়াই আিনব আৰু মৃতুয্ েনােহাৱা পযর্ন্ত
েতওঁেলাকক িশল দিলয়াই বধ কিৰব নগৰৰ মাজত থািকও েছাৱালীজনীেয় িচঞৰ-বাখৰ নকৰাৰ কাৰেণ তাইক আৰু
আন এজন ইস্রােয়লীয়া ভাইৰ ভাযর্াক নষ্ট কৰাৰ কাৰেণ পুৰুষজনক িশল দিলয়াই বধ কিৰব এইদেৰ আেপানােলােক
আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা দুষ্টতা দূৰ কিৰব

25 িকন্তু যিদ েকােনা বাগদত্তা েছাৱালীক পথাৰৰ িনজর্ ন ঠাইত পাই, বেলেৰ ধিৰ েকােনা পুৰুেষ তাইৰ লগত শয়ন
কেৰ, েতেন্ত িয পুৰুেষ শয়ন কেৰ, েকৱল েতওঁৰেহ প্রাণদণ্ড হ’ব; 26 িকন্তু েছাৱালীজনীক হ’েল আেপানােলােক এেকা
নকিৰব প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্ েকােনা পাপ তাই কৰা নাই; িকয়েনা, ই এজেন আন এজনৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ েতওঁক বধ কৰাৰ
দেৰই হয় 27 পুৰুষজেন পথাৰতেহ তাইক পােল, েসই বাগদত্তা েছাৱালীজনীেয় যিদও িচঞঁৰ মািৰিছল, িকন্তু তাইক
উদ্ধাৰ কিৰবৈল তাত েকােনা নািছল

28 বাগদত্তা েনােহাৱা এেন েকােনা কুমাৰীক যিদ েকােনা পুৰুেষ পাই বেলেৰ ধিৰ তাইৰ লগত শয়ন কেৰ আৰু যিদ
েতওঁেলাক ধৰা পেৰ, 29 েতেন্ত তাইৰ লগত শয়ন কৰা পুৰুেষ েছাৱালীজনীৰ বােপকক পঞ্চাশ েচকল ৰূপ িদব লািগব
েসই পুৰুেষ তাইক নষ্ট কৰাৰ কাৰেণ তােয়ই েতওঁৰ ভাযর্া হ’ব আৰু েতওঁ জীয়াই থােক মােন তাইক এিৰব েনাৱািৰব

30 পুৰুেষ বােপকৰ েকােনা ভাযর্ােক িনজৰ কিৰ গ্রহণ নকিৰব; েতওঁ বােপকৰ ৈববািহক অিধকাৰৰ আৱৰণ নুগুচাব

23 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ সমাজত ভুক্ত েহাৱাৰ িনয়ম

1 িয পুৰুষৰ অণ্ডেকাষ চূণর্ বা গুপুত অঙ্গ কটা ৈহেছ, েতওঁ িযেহাৱাৰ সমাজত েসামাব েনাৱািৰব 2 েকােনা জাৰজ
সন্তান িযেহাৱাৰ সমাজত েসামাব েনাৱািৰব; েতওঁৰ দহ পুৰুষৈলেক েকােনও িযেহাৱাৰ সমাজত েসামাব েনাৱািৰব

3 েকােনা অেম্মানীয়া বা েমাৱাবীয়া েলাক িযেহাৱাৰ সমাজত েসামাব েনাৱািৰব; েতওঁৰ দহ পুৰুষৈলেক েকােনও
িযেহাৱাৰ সমাজত েসামাব েনাৱািৰব 4 িকয়েনা িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত আেপানােলাকৰ যাত্রা পথত
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েতওঁেলােক অন্ন আৰু জল ৈল অহা নািছল, বৰং আেপানােলাকক শাও িদবৈল েতওঁেলােক অৰাম-নহৰিয়ম* েদশৰ
পেথাৰ নগৰৰ পৰা িবেয়াৰৰ পুেতক িবিলয়মক ধন িদ আিনিছল 5 িকন্তু আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িবিলয়মৰ কথা
নুশুিনেল; আেপানােলাকক েপ্রম কৰাৰ কাৰেণ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পেক্ষ েসই শাও আশীব্বর্াদত পিৰণত
কিৰেল 6 আেপানােলাক জীয়াই থােকমােন েকিতয়াও েতওঁেলাকৰ মঙ্গল িক উন্নিতৰ েচষ্টা নকিৰব

7 েকােনা ইেদামীয়া েলাকক আেপানােলােক ঘৃণা নকিৰব; িকয়েনা েতওঁ আেপানােলাকৰ ইস্রােয়লীয়া ভাই েকােনা
িমচৰীয়া েলাককআেপানােলােক ঘৃণা নকিৰব, কাৰণআেপানােলাক েতওঁৰ েদশত িবেদশী ৈহ আিছল 8আেপানােলাকৰ
মাজত বাস কৰাৰ পাছত তৃতীয় পুৰুষৰ পৰা েতওঁেলাক িযেহাৱাৰ সমাজত েসামাব পািৰব

ৈসনয্দলৰ ছাউিনৰ পিবত্রতা ৰক্ষাৰ িনয়ম
9 শত্রুসকলৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ-যাত্রা কিৰ ওলাই েযাৱা সময়ত, সকেলা মন্দৰ পৰা আেপানােলােক িনজক দূৈৰত ৰািখব

10 আেপানােলাকৰ মাজত যিদ েকােনা পুৰুষ ৰািত ঘটা ঘটনাৰ কাৰেণ অশুিচ হয়, েতেন্ত িস ছাউিনৰ বািহৰৈল যাব
লািগব; ছাউিনৰ িভতৰৈল ঘূিৰ নািহব 11 সিন্ধয়া ৈহ আিহেল েতওঁ িনেজ পানীত গা ধুব সূযর্ মাৰ েযাৱাৰ পাছত েতওঁ
ছাউিনৈল ঘূিৰ যাব পািৰব 12 পায়খানাৰ কাৰেণ আেপানােলােক ছাউিনৰ বািহৰত এটা ঠাই িঠক কিৰ ল’ব লািগব
13আেপানােলাৰ সা-সামগ্রীৰ মাজত মািট খািন্দবৈল এখন খিন্ত থািকব পায়খানা কৰাৰ আগেত আেপানােলােক তােৰ
গাত কিৰ মলিখিন আেকৗ মািটেৰ ঢািক িদব 14 আেপানােলাকক ৰক্ষা কিৰবৈল, আৰু আেপানােলাকৰ শত্রুেবাৰক
আেপানােলাকৰ হাতত তুিল িদবৈল আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ ছাউিনৰ মাজত অহা-েযাৱা কেৰ
েসই কাৰেণ, আেপানােলােক ছাউিন পিবত্র কিৰ ৰািখব লািগব যােত আেপানােলাকৰ মাজত েকােনা অশুিচ বস্তু েদিখ
েতওঁ আেপানােলাকৰ পৰা িবমুখ ৈহ নাযায়

নানাধৰণৰ িনয়ম
15 েকােনা দােস যিদ িনজৰ গৰাকীৰ পৰা পলাই আিহ আেপানােলাকৰ ওচৰত আশ্রয় লয়, আেপানােলােক তাক তাৰ

গৰাকীৰ হাতত েশাধাই িনিদব 16 েসই দােস িয েকােনা এখন নগৰত আেপানােলাকৰ মাজত, য’েত বাস কিৰব িবচােৰ,
তােত বাস কিৰবৈল িদব তাক উপদ্রৱ নকিৰব

17 ইস্রােয়লৰ যুৱতীসকলৰ মাজত েযন েকােনােৱ মিন্দৰৰ েবশয্া নহয়; ইস্রােয়লীয়া পুৰুষৰ মাজেতা েযন েকােনােৱ
মিন্দৰৰ েবশয্া নহয় 18 পুৰষ হওঁক বা মিহলাই হওঁক, িয জেন েবশয্াৰ জীৱন কটায়, েতওঁৰ উপাজর্ নৰ ধন
েকােনা সঙ্কল্প-িসিদ্ধৰ অেথর্ আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহৈল নািনব; কাৰণ েসই ধৰণৰ পুৰুষ আৰু মিহলাক
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ঘৃণা কেৰ

19 আেপানােলােক েকােনা ইস্রােয়লীয়া ভাইক সুদ ৈল ধাৰ িনিদব - েসই সুদ ধনৰ ওপৰেত হওঁক বা েখাৱা-বস্তুৰ
ওপৰেত হওঁক নাইবা অনয্ িয েকােনা বস্তুৰ ওপৰেত হওঁক 20 অনয্ জািতৰ েলাকসকলৰ পৰা আেপানােলােক
ধাৰ িদ সুদ ল’ব পােৰ, িকন্তু, েকােনা ইস্রােয়লীয়া ভাইৰ পৰা েনাৱােৰ এইদেৰ চিলেল আেপানােলােক িয েদশ
অিধকাৰ কিৰবৈল ৈগেছ, েসই েদশত আেপানােলােক িযহেত হাত িদব, সকেলা কাযর্েত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
আেপানােলাকক আশীব্বর্াদ কিৰব

21 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ যিদ আেপানােলােক েকােনা সঙ্কল্প কেৰ, েতেন্ত তাক পূৰণ কিৰবৈল
পলম নকিৰব; িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পৰা তাক িনশ্চেয় আদায় কিৰব; তাক পূৰণ
নকিৰেল আেপানােলাকৰ পাপ হ’ব 22 িকন্তু সঙ্কল্প নকিৰেল, তাত েকােনা পাপ নহ’ব 23 আেপানােলাকৰ মুখৰ
পৰা িয সঙ্কল্পৰ কথা ক’ব, তাক আেপানােলােক পূৰণ কিৰবই লািগব, কাৰণ আেপানােলােক স্ব-ইচ্ছােৰ িনজ মুেখেৰ
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত েসই প্রিতজ্ঞা কিৰেছ

24 আনৰ দ্রাক্ষাবাৰীৈল ৈগ আেপানােলােক ইচ্ছামেত েহঁপাহ পলুৱাই আঙুৰ খাব পািৰব, িকন্তু ৈল েযাৱাৰ বােব
আেপানােলাকৰ পাত্রত অলেপা নল’ব 25 অনয্ৰ শসয্েক্ষত্রত ৈগ আেপানােলােক িনজ হােতেৰ েথাক িছিঙব পািৰব,
িকন্তু শসয্ত কািচ লগাব েনাৱািৰব

24 অধয্ায়
ভাযর্াক তয্াগ-পত্র িদয়া

1 েকােনা পুৰুেষ েকােনা যুৱতীক িবয়া কৰাৰ পাছত, যিদ তাইত েকােনা েদাষ েপাৱাৰ কাৰেণ, তাই েতওঁৰ দৃষ্টিত
অনুগ্রহ নাপায়, েতেন্ত েসই পুৰুেষ এখন তয্াগ-পত্র িলিখ তাইৰ হাতত িদব আৰু তাইক িনজ ঘৰৰ পৰা িবদায় িদব
* 23 অধয্ায়:4 অৰাম-নহৰিয়ম েমেচাপেটিময়া
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পািৰব 2 েসই মিহলাই েতওঁৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই ৈগ, আন পুৰুষেৰ ৈসেত িবয়া হ’ব পািৰব 3 িকন্তু পাছত িদ্বতীয়
স্বামীেয়ও যিদ তাইক পছন্দ নকেৰ আৰু এখন তয্াগ-পত্র িলিখ তাইৰ হাতত িদ, িনজৰ ঘৰৰ পৰা তাইক িবদায় িদেয় বা
েসই িদ্বতীয় স্বামীৰ যিদ মৃতুয্ হয়, 4 েতেন্ত তাইৰ প্রথম স্বামী, িয জেন তাইক িবদায় িদিছল েতওঁ তাইক পুনৰ ভাযর্া কিৰ
ল’ব েনাৱািৰব কাৰণ তাই অশুিচ হ’ল এই ধৰণৰ িবয়া িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িঘণলগীয়া আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
অিধকাৰৰ অেথর্ িয েদশ আেপানােলাকক িদব, আেপানােলােক এইভােৱ েসই েদশক পাপত েনেপলাব

5 অলপেত িবয়া কৰা পুৰুেষ ৈসনয্ সমূহৰ লগত যুদ্ধৈল ওলাই নাযাব নাইবা েতওঁৰ ওপৰত েকােনা কামৰ ভাৰ িদয়া
নাযাব েতওঁ যাক িবয়া কিৰ আিনেছ, তাইৰ আনন্দৰ কাৰেণ এবছৰৈলেক এই সকেলা কামৰ পৰা েৰহাই িদ েতওঁক
স্বচ্ছেন্দ িনজ ঘৰত থািকব িদব লািগব

6 ঋণৰ বন্ধক িহচােব কােৰা জঁাত িশল বা তাৰ ওপৰৰ পাথৰেটা নলব েতেন কিৰেল মানুহজনৰ জীয়াই থকাৰ
উপায়েক বন্ধক েলাৱা হয়

7 েকােনা মানুেহ যিদ ইস্রােয়লীয়া িনজ ভাইসকলৰ মাজত েকােনাক চুৰ কিৰ িন দাস িহচােব বয্ৱহাৰ কেৰ বা িবক্রী
কিৰ িদেয়, েতেন্ত েসই েচাৰৰ মৃতুয্দণ্ড হ’ব এইদেৰ আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা আেপানােলােক দুষ্টতা দূৰ কিৰব
লািগব

8 চমর্েৰােগ েদখা িদেল আেপানােলাক সতকর্ হ’ব লািগব আৰু েলবীয়া পুেৰািহতসকেল িয িনেদর্ শ িদব, েসই সকেলােক
যত্ন সহকােৰ পালন কিৰব লািগব; মই েতওঁেলাকক িয িয আজ্ঞা িদিছেলঁা, তাক পালন কিৰ আেপানােলােক েসই মেত
কাযর্ কিৰব 9 িমচৰ েদশৰ পৰা আেপানােলাক ওলাই অহাৰ সময়ত বাটত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িমিৰয়মৈল
িক বয্ৱস্থা কিৰিছল তাক েসঁাৱৰণ কিৰব

10 ওচৰ-চুবুৰীয়াক আেপানােলােক িকবা ধাৰ িদেল, বন্ধক িহচােব িকবা বস্তু আিনবৰ কাৰেণ আেপানােলাক েতওঁৰ
ঘৰৰ িভতৰত েনােসামাবা 11 বািহৰত িথয় ৈহ থািকব আৰু িয জনক ধাৰ িদেয়, েতওঁেকই বন্ধকী বস্তু উিলয়াই
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিনব িদয়ক 12 মানুহজন যিদ দুখীয়া হয়, েতেন্ত েতওঁৰ বন্ধকী বস্তু িনজৰ ওচৰত ৰািখ িনদ্রা
নাযাব 13 সূযর্ মাৰ েযাৱাৰ সময়ত েতওঁৰ েসই বন্ধকী বস্তু অৱেশয্ই ওেলাটাই িদব যােত েতওঁ িনজৰ কােপাৰ গাত
ৈল েটাপিন যাব পােৰ তােত আেপানােলাকক আশীব্বর্াদ িদব আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত েসই ঘূৰাই িদয়া
কাযর্ই ধাির্মকতা হ’ব

14 আেপানােলােক ভাড়াৈল অনা েকােনা দুখীয়া আৰু অভাৱী দাসৰ প্রিত অনয্ায় নকিৰব - েতওঁ আেপানােলাকৰ
েকােনা ইস্রােয়লীয়া ভাইেয় হওক, বা আেপানােলাকৰ েদশত নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত থকা েকােনা িবেদশীেয়ই হওক
15 প্রিতিদেন আেপানােলােক েতওঁৰ মজুিৰ িদব সূযর্ মাৰ েযাৱাৰ আেগেয় তাক আেপানােলােক পিৰেশাধ কিৰব
িকয়েনা েতওঁ দুখীয়া আৰু েসই মজুিৰৰ ওপৰেত েতওঁ ভাৰসা কেৰ আেপানােলােক এই কাযর্ কিৰব যােত েতওঁ
আেপানাৰ অিহেত িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল, আেপানােলাকৰ পাপ হ’ব

16 সন্তানৰ পাপৰ কাৰেণ িপতৃ-মাতৃক বা িপতৃ-মাতৃৰ পাপৰ কাৰেণ সন্তানক প্রাণ দণ্ড িদয়া নহ’ব; প্রিতজেন িনজ
িনজ পাপৰ কাৰেণ প্রাণদণ্ড েভাগ কিৰব লািগব

17 িবেদশী বা িপতৃহীনৰ প্রিত অনয্ায় িবচাৰ নকিৰব আৰু েকােনা িবধৱাৰ কােপাৰ বন্ধক স্বৰূেপ নল’ব 18 মনত
ৰািখব, িমচৰ েদশত আেপানােলাক দাস আিছল আৰু আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই তাৰ পৰা আেপানােলাকক মুক্ত
কিৰ আিনেল এইবােবই মই আেপানােলাকক এই সকেলা কাযর্ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেছঁা

19 আেপানােলাকৰ েখিতৰ শসয্ েদাৱাৰ সময়ত যিদ শসয্ৰ েকােনা মুিঠ লগত আিনবৈল পাহিৰ যায়, েতেন্ত তাক
আিনবৈল উলিট নাযাব; েসেয় িবেদশী, িপতৃহীন, আৰু িবধৱাসকলৰ বােব হ’ব তােত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
আেপানােলাকৰ হােত কৰা সকেলা কাযর্েত আেপানােলাকক আশীব্বর্াদ কিৰব 20 িজত পৰাৰ সময়ত আেপানােলােক
এেকেবাৰ ডালৰ পৰা দুবাৰ ফল পািৰবৈল নাযাব িয থািক যাব েসেয় িবেদশী, িপতৃহীন আৰু িবধৱাসকলৰ বােব
ৰািখব 21 আেপানােলােক দ্রাক্ষাবাৰীৰ পৰা আঙুৰ চেপাৱাৰ সময়ত, এেকডাল ডালৰ পৰা দুবাৰ আঙুৰ িনিছিঙব িয
থািক যাব, েসেয় িবেদশী, িপতৃহীন, আৰু িবধৱাসকলৰ বােব ৰািখব 22 পাহিৰ নাযাব েয আেপানােলােকা িমচৰ েদশত
দাস আিছল েসইবােবই মই আেপানােলাকক এই সকেলা কিৰবৈল আজ্ঞা িদেছঁা

25 অধয্ায়
1 যিদ েলাকসকলৰ মাজত িববাদ হয় আৰু েসই িববাদ আদালতৈল িনয়া হয়, েতেন্ত িবচাৰকসকেল িবচাৰ কিৰ

েতওঁেলাকৰ িনেদর্ াষীক িনেদর্ াষ আৰু েদাষীক েদাষী কিৰব; 2 েসই িবচাৰত যিদ েদাষী প্রহাৰৰ েযাগয্ হয়, েতেন্ত িবচাৰেক
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েতওঁক মািটত শুৱাই ৈল তাৰ েদাষ অনুসােৰ িহচাপ কিৰ িনজৰ সনু্মখেত েতওঁক েকােবাৱাব 3 িবচাৰেক েতওঁক চিল্লশ
েকাবৰ অিধক মৰাব েনাৱািৰব; তাৰ অিধক মািৰেল এজন ইস্রােয়লীয়া ভাইক অ◌ােপানােলাকৰ আগত নীহ কৰা হ’ব

4 শসয্ মৰণা মােৰঁােত গৰুৰ মুখত েমােখাৰা নাবািন্ধব
5 যিদ ককাই-ভাইসকল এেকলেগ থােক আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজন ভাই পুত্রহীন ৈহ মেৰ, েতেন্ত েসই মৃতকৰ

ভাযর্য্াই বািহৰৰ আন পুৰুষক িবয়া কিৰব েনাৱািৰব; েদওেৰক বা বৰ-জনাই তাইক িবয়া কিৰ কিৰব আৰু তাইৰ প্রিত
েদওেৰক বা বৰ-জনাৰ কিৰবলগীয়া কতর্ বয্ পালন কিৰব 6 পাছত েসই মিহলাৰ ঔৰসত িয প্রথম সন্তান জন্ম হ’ব,
েতওঁ েসই মৃত ভাইৰ নাম ৰক্ষা হ’ব আৰু েসই মৃত ভাইৰ নাম ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা লুপ্ত ৈহ নাযাব 7 িকন্তু েসই পুৰুেষ
যিদ িনজ ভােয়ক বা ককােয়কৰ িতেৰাতাক গ্রহণ কিৰব েনােখােজ, েতেন্ত তাৰ ককােয়ক বা ভােয়কৰ েসই িতেৰাতাই
নগৰৰ দুৱাৰ মুখৈল বৃদ্ধ েলাকসকলৰ ওচৰৈল ৈগ ক’ব, “েমাৰ েদওৰ বা বৰজনাই ইস্রােয়লৰ মাজত িনজ ককােয়ক বা
ভােয়কৰ নাম ৰািখবৈল অসন্মত ৈহেছ; েমাৰ প্রিত েমাৰ েদওৰ বা বৰজনাই কিৰবলগীয়া কতর্ বয্ পালন কিৰবৈল ইচু্ছক
নহয় ” 8 েতিতয়া েসই নগৰৰ বৃদ্ধ েলাকসকেল েসই পুৰুষক মািত আিন বুজাব; ইয়াৰ পাছেতা যিদ েতওঁ দৃঢ়তােৰ
কয় েয, “তাইক লবৈল েমাৰ ইচ্ছা নাই,” 9 েতিতয়া েতওঁৰ ককােয়ক বা ভােয়কৰ ভাযর্য্াই বৃদ্ধ েলাকসকলৰ সাক্ষােত
েদওেৰক বা বৰজনাৰ গুিৰৈল ৈগ েতওঁৰ ভিৰৰ পৰা েজাতা খুিল ল’ব আৰু েতওঁৰ মুখত থু েপলাই ক’ব, “িনজ ককাই
বা ভাইৰ বংশ িয জেন ৰক্ষা কিৰবৈল িনিবচােৰ, েতওঁৰ প্রিত এেন বয্ৱহাৰেক কৰা হয় ” 10 ইস্রােয়লৰ মাজত েসই
েলাকৰ বংশ ‘েজাতা-েখালা পুৰুষৰ বংশ’ বুিল প্রখয্াত হ’ব

11 দুজন েলাকৰ মাজত কািজয়া কৰাৰ সময়ত যিদ এজনৰ ভাযর্য্াই েতওঁৰ স্বামীক আঘাত কৰা আন জনৰ হাতৰ পৰা
ৰক্ষা কৰাৰ উেদ্দেশয্েৰ ওচৰৈল আেহ আৰু হাত েমিল আন েলাকজনৰ গুপুত অঙ্গ ধেৰ, 12 েতিতয়া অ◌ােপানােলােক
তাইৰ হাত কািট েপলাব; তাইৈল আেপানােলােক েকােনা দয়া েনেদখুৱাব

13 আেপানােলাকৰ েমানাত েযন সৰু আৰু ডাঙৰ দুই ৰকমৰ দগা নাথােক 14 আেপানােলাকৰ ঘৰত সৰু আৰু
ডাঙৰ দুই ধৰণৰ েজাখৰ পাত্র েযন নাথােক 15 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয েদশ িদব, েসই
েদশত আেপানােলাকৰ আয়ুস দীঘল হ’বৰ কাৰেণ আেপানােলােক সিঠক আৰু নয্ায় দগা, সিঠক আৰু নয্ায় েজাখৰ
পাত্র ৰািখব লািগব 16কাৰণ, েযেয় এই সকেলা কাযর্ কেৰ অথর্াৎ সকেলা ধৰণৰ অধাির্মক কাযর্ কেৰ, আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁক ঘৃণা কেৰ

17 আেপানােলাক িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই আেহঁােত বাটত অমােলকীয়াসকেল আেপানােলাকৰ ৈসেত িয কিৰিছল,
তাক েসঁাৱৰণ কৰক 18 আেপানােলাক শ্রান্ত আৰু ক্লান্ত ৈহ থকা অৱস্থাত িয দুবর্ল েলাকসকল পাছত ৈগ আিছল,
েকেনৈক েতওঁেলােক বাটত লগ পাই আক্রমণ কিৰিছল, তাক েসঁাৱৰণ কৰক েতওঁেলােক ঈশ্বৰক ভয় কৰা নকিৰিছল
19 এই েহতুেক, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয েদশ উত্তৰািধকাৰ স্বৰূেপ অিধকাৰ কিৰবৈল আেপানােলাকক িদবৈল
ৈগেছ, েসই েদশত আেপানােলাকৰ চািৰওফােল থকা সকেলা শত্রুেবাৰৰ পৰা েতওঁ েযিতয়া আেপানােলাকক িবশ্রাম
িদব, েতিতয়া আকাশৰ তলৰ পৰা অমােলকীয়াসকলৰ িচন আেপানােলােক এেকবােৰ মিছ েপলাব লািগব এই কথা
আেপানােলােক নাপাহিৰবা

26 অধয্ায়
প্রথম শসয্ৰ আগভাগ আৰু দশমাংশ

1 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয েদশ উত্তৰািধকাৰ িহচােব আেপানােলাকক িদব, আেপানােলােক েসই েদশ
অিধকাৰ কিৰ েযিতয়া তাত বাস কিৰব, 2 েতিতয়া আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িদয়া েসই েদশৰ ভূিমত আেপানােলােক
িয শসয্ উৎপন্ন কিৰব, তাৰ প্রথম আগভাগৰ িকছু িকছু ৈল পািচত ভৰাই ৰািখব আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনজেক
প্রকাশ কিৰবৰ কাৰেণ িয ঠাই েতওঁৰ বাসস্থান িহচােব মেনানীত কিৰব, েসই শসয্ আেপানােলােক েসই ঠাইৈল ৈল যাব

3 েতিতয়া িয জন পুেৰািহত থািকব আেপানােলােক ৈগ েতওঁক ক’ব, “িযেহাৱাই আমাক িয েদশ িদম বুিল আমাৰ
পূবর্-পুৰুষসকলৰ আগত শপত খাইিছল, েসই েদশত মই েসামােলা ইয়াক আিজ আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত
স্বীকাৰ কিৰেছঁা ” 4 তােত পুেৰািহত জেন আেপানােলাকৰ হাতৰ পৰা পািচেটা ৈল, আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
যজ্ঞেবদীৰ আগত থব

5 তাৰ পাছত আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত ক’ব, “েমাৰ পূবর্পুৰুষ এজন অৰামীয়া যাযাবৰ
আিছল; েতওঁ মাত্র েকইজনমান েলাকক লগত ৈল িমচৰৈল নািম ৈগিছল আৰু তােত বাস কিৰিছল েসই ঠাইত েতওঁ
এক মহান, পৰাক্রমী েলাক ৈহিছল আৰু জনসংখয্াত বৃিদ্ধ ৈহ এক জািত ৈহ উিঠল 6 িমচৰীয়াসকেল আমাৰ লগত
ভাল বয্ৱহাৰ নকিৰেল আৰু আমাক কষ্ট িদিছল আমাৰ ওপৰত শ্রমৰ কিঠন েবাজা িদ দাসৰ কাম কৰােল; 7 েতিতয়া



িদ্বতীয় িবৱৰণ 26 অধয্ায়:8 221 িদ্বতীয় িবৱৰণ 27 অধয্ায়:8

আিম আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেলঁা, তােত িযেহাৱাই আমাৰ কাতেৰািক্ত কিৰেলঁা
েতওঁ আমাৰ ক্রন্দন শুিনেল; আমাৰ কষ্ট আৰু পিৰশ্রম েদিখেল আৰু আমাৰ ওপৰত েহাৱা উপদ্রৱৈল দৃষ্টি কিৰেল
8 িযেহাৱাই এক বলৱান হােতেৰ, িনজৰ ক্ষমতা েদখুৱাই, মহা ভয়ানক কাযর্েৰ, নানা িচন আৰু অদু্ভত লক্ষেণেৰ িমচৰৰ
পৰা আমাক উিলয়াই আিনেল 9 েতওঁ আমাক এই ঠাইৈল আিনেল আৰু গাখীৰ েমৗ েবাৱা এই েদশ আমাক িদেল
10 েসেয়, েহ িযেহাৱা, এইয়া চাওঁক, আপুিন িদয়া ভূিমৰ প্রথম শসয্ৰ আগভাগ মই আেপানাৰ ওচৰৈল আিনেছঁা ’
এইবুিল ৈক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত আেপানােলােক আেপানােলাকৰ পািচ ৈথ েতওঁক প্রিণপাত কিৰব
11 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক আৰু আেপানােলাকৰ পিৰয়ালক িয সকেলা মঙ্গল কিৰেছ, তাৰ
বােব আেপানােলাকৰ মাজত থকা েলবীয়া আৰু িবেদশী েলােকেৰ ৈসেত আনন্দ কিৰব

12 প্রেতয্ক তৃতীয় বছৰত অথর্াৎ দশমাংশৰ বছৰত, আেপানােলাকৰ শসয্ৰ দহ ভাগৰ এভাগ আদায় িদয়া েশষ
েহাৱাৰ পাছত আেপানােলােক েসইেবাৰ েলবীয়া, িবেদশী, িপতৃহীন আৰু িবধৱাসকলক িদব তােত েসই সকেলােৱ
আেপানােলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰেত েখাৱা-েবাৱা কিৰ তৃপ্ত হ’ব 13 তাৰ পাছত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
আগত আপুিন এই কথা ক’ব, ‘মই আেপানাৰ সকেলা আজ্ঞা অনুসােৰ েমাৰ আয়ৰ পৰা পিবত্র অংশেটা ঘৰৰ পৰা
উিলয়াই আিন েলবীয়া, িবেদশী, িপতৃহীন আৰু িবধৱাসকলক িদেলঁা; আেপানাৰ আজ্ঞাসমূহৰ এটাও মই অমানয্ কৰা নাই
আৰু েসইেবাৰ মই পাহৰা নাই 14 মৃতেলাকৰ কাৰেণ েশাক প্রকাশৰ কালত মই পিবত্র অংশৰ অলেপা েখাৱা নাই বা
অশুিচ েহাৱা কালত তাৰ এেকােক উিলওৱা নাই বা তাৰ পৰা েকােনা অংশ মৃত েলাকৰ সন্মানেথর্ দান কৰা নাই মই
েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ কথা শুিনেলা; আপুিন েমাক িদয়া সকেলা আজ্ঞাৰ দেৰ মই কাযর্ কিৰেলঁা 15 েহ িযেহাৱা, আপুিন
িনজ পিবত্র িনবাস স্বগর্ৰ পৰা তলৈল দৃষ্টি কৰক আৰু আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়লীয়াসকলক আশীবর্াদ কৰক আমাৰ
পুব্বর্-পুৰুষসকলৰ আগত তুিম কৰা শপত অনুসােৰ িয গাখীৰ েমৗ েবাৱা ভুিম আমাক িদছা, েসই েদশক আশীব্বর্াদ
কৰা’ ”

িযেহাৱাৰ আজ্ঞা পালন কৰাৰ িনেদর্ শ
16 আিজ আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই িবিধ আৰু শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন কিৰবৈল আেপানােলাকক আজ্ঞা

িদেছ; এই েহতুেক আেপানােলােক সকেলা মন আৰু সকেলা প্রােণেৰ েসইেবাৰ পালন কিৰ েসই মেত কাযর্ কিৰব
17 আিজেয়ই আেপানােলােক স্বীকাৰ কিৰেছ েয, িযেহাৱাই অ◌ােপানােলাকৰ ঈশ্বৰ আৰু েতওঁৰ পথেত আেপানােলাক
চিলব আেপানােলােক স্বীকাৰ কিৰেছ েয, েতওঁৰ িবিধেবাৰ, েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ আৰু েতওঁৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ
আেপানােলােক পালন কিৰব আৰু েতওঁৰ বাকয্ৈল কাণ িদব 18 িযেহাৱাইও আিজ এই কথা স্বীকাৰ কিৰেছ েয,
েতওঁ েযেনৈক প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসইদেৰ আেপানােলাক েতওঁৰ িনজস্ব অিধকাৰত থকা েতওঁৰ প্রজা ৈহেছ আৰু
আেপানােলােক েতওঁৰ সকেলা আজ্ঞা পালন কৰা উিচত 19 িযেহাৱাই আিজ েঘাষণা কিৰেছ েয, প্রশংসা, যশসয্া আৰু
সন্মানৰ েক্ষত্রত েতওঁ সৃষ্টি কৰা সকেলা জািতেবাৰৰ ওপৰত আেপানােলাকক স্থান িদব আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
িয দেৰ ৈকিছল, েসইদেৰই আেপানােলাক েতওঁৰ উেদ্দেশয্ এক পিবত্র জািত হ’ব

27 অধয্ায়
এবল পাহাৰৰ যজ্ঞেবদী

1 েমািচেয় ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধ েনতাসকলক লগত ৈল েলাকসকলক এই আজ্ঞা িদেল, “িয সকেলা আজ্ঞা মই আিজ
আেপানােলাকক িদেছা, তাক আেপানােলােক পালন কিৰব 2আেপানােলােক িয িদনা যদ্দর্ ন নদী পাৰ ৈহ আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িদয়া েদশৈল যাব, েতিতয়া েকইটামান ডাঙৰ ডাঙৰ িশল স্থাপন কিৰ ল’ব আৰু
চূেণেৰ েসইেবাৰ িলিপ িদব 3 েসইেবাৰৰ ওপৰত এই িবিধৰ সকেলা কথা িলিখব আেপানােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ ওচৰত কৰা েতওঁৰ প্রিতজ্ঞাৰ দেৰই গাখীৰ আৰু েমৗ েবাৱা িয েদশ আেপানােলাকক
িদব, আেপানােলাক তাত েযাৱাৰ পাছত, 4 অথর্াৎ যদ্দর্ ন নদী পাৰ ৈহ েযাৱাৰ পাছত মই আিজ আেপানােলাকক
িয আজ্ঞা কিৰেছঁা, আেপানােলােক েসই সকেলা িশল এবাল পাহাৰৰ ওপৰত স্থাপন কিৰ তাক চূেণেৰ িলিপ িদব
5 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ আেপানােলােক েসই ঠাইত এটা িশলৰ যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰব েসই
িশলেবাৰৰ ওপৰত আেপানােলােক েকােনা েলাহাৰ সজুিল বয্ৱহাৰ নকিৰব 6 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ এই
যজ্ঞেবদীেটা আেপানােলােক নকটা-িশেলেৰ িনম্মর্াণ কিৰ তাৰ ওপৰত ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰব
7 আেপানােলােক মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰ তাত েভাজন কিৰব আৰু আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত আনন্দ
কিৰব 8 েসই িশলেবাৰৰ ওপৰত এই িনয়মৰ সকেলা কথা অিত স্পষ্টৈক িলিখব ”

এবল পাহাৰৰ পৰা অিভশাপ উচ্চাৰণ
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9 পাছত েমািচ আৰু েলবীয়া পুেৰািহতসকেল সকেলা ইস্রােয়লীয়াক ক’েল, “েহ ইস্রােয়লীয়াসকল, আেপানােলােক
মেন মেন থািক শুনক; আিজ আেপানােলাক িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ প্রজা হ’ল 10আেপানােলােক েসেয় আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বাধয্ ৈহ চিলব আিজ মই আেপানােলাকক আেদশ কৰা েতওঁৰ আজ্ঞা আৰু িবিধেবাৰ আেপানােলােক
পালন কিৰ চিলব ”

11 েসইিদনা েমািচেয় েলাকসকলক এইআজ্ঞা কিৰেল, 12 “আেপানােলােক যদ্দর্ ন নদী পাৰ েহাৱাৰ পাছত েলাকসকলক
আশীব্বর্াদ কিৰবৈল িচিমেয়ান, েলবী, িযহূদা, ইচাখৰ, েযােচফ, আৰু িবনয্ামীন এই ৈফদৰ েলাকসকল গিৰজ্জীম পব্বর্তত
উিঠ িথয় হ’ব; 13 ৰূেবণ, গাদ, আেচৰ, জবূলূন, দান আৰু নপ্তালী, ৈফদৰ েলাকসকেল শাও িদবৈল এবাল পব্বর্তত
িথয় হ’ব ” 14 েলবীয়াসকেল েতিতয়া ইস্রােয়লীয়া সকেলা েলাকক বৰ মােতেৰ ক’ব:

15 ‘িয েলােক সঁাচত ঢািল নাইবা েখাদাই কিৰ েকােনা মূির্ত িনমর্াণ কেৰ আৰু গুপুেত তাক স্থাপন কেৰ, েসই েলাক
অিভশপ্ত হওঁক এই কাযর্ কািৰকৰৰ হাতৰ িশল্পকলা মাত্র এইেবাৰ মূির্ত িযেহাৱাৰ িঘণলগীয়া ’ েতিতয়া সকেলােৱ
ক’ব ‘আেমন ’

16 িয েকােনােৱ িনজ িপতৃ-মাতৃক অমানয্ কিৰব, েতওঁ অিভশপ্ত হওক; তােত সকেলা েলােক কব ‘আেমন ’
17 িযেকােনােৱ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ মািটৰ সীমাৰ িচন লৰাব, েতওঁ অিভশপ্ত হওক; তােত সকেলা েলােক েসেয় হওক

বুিল ক’ব
18 িয েকােনােৱ অন্ধক ভুল পেথ ৈল যায়, েতওঁ অিভশপ্ত হওক; তােত সকেলা েলােক ক’ব ‘আেমন ’
19 িয েকােনােৱ িবেদশী, িপতৃহীন আৰু িবধৱাৰ প্রিত অনয্ায় িবচাৰ হ’বৈল িদেয়, েতওঁ অিভশপ্ত হওক; তােত সকেলা

েলােক ক’ব ‘আেমন ’
20 িয েকােনােৱ বােপকৰ ভাযর্ােৰ ৈসেত বয্িভচাৰ কেৰ, েতওঁ বােপকৰ অিধকাৰ েলাৱাৰ কাৰেণ অিভশপ্ত হওক;

তােত সকেলা েলােক ক’ব ‘আেমন ’
21 িয েকােনােৱ পশুৰ ৈসেত সহবাস কেৰ, েতওঁ অিভশপ্ত হওক; তােত সকেলা েলােক ক’ব ‘আেমন ’
22 িয েকােনােৱ িনজ ভনীেয়ক িক বােয়কেৰ ৈসেত, অথর্াৎ িনজ বােপক-মাকৰ জীেয়কৰ লগত শয়ন কিৰব, েতওঁ

অিভশপ্ত হওক; তােত সকেলা েলােক ক’ব ‘আেমন ’
23 িয েকােনােৱ শাহুেৱেকেৰ ৈসেত শয়ন কিৰব, েতওঁ অিভশপ্ত হওক; তােত সকেলা েলােক ক’ব ‘আেমন ’
24 িয েকােনােৱ চুবুৰীয়াক গুপুেত বধ কিৰব, েতওঁ অিভশপ্ত হওক; তােত সকেলা েলােক ক’ব ‘আেমন ’
25 িয েকােনােৱ িনেদ্দর্ াষীক বধ কিৰবৈল েভঁিট খাব, েতওঁ অিভশপ্ত হওক; তােত সকেলা েলােক ক’ব ‘আেমন ’
26 িয েকােনােৱ এই িনয়মৰ কথােবাৰ পালন কিৰবৈল অস্বীকাৰ কিৰব, েতওঁ অিভশপ্ত হওক; তােত সকেলা েলােক

ক’ব ‘আেমন ’

28 অধয্ায়
বাধয্তাৰ আশীবর্াদ

1 আেপানােলােক যিদ আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা পালনত মেনােযাগ িদেয় আৰু আিজ িদয়া েমাৰ
এই সকেলা আজ্ঞা যেত্নেৰ পালন কেৰ, েতেন্ত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই পৃিথবীৰ আন সকেলা জািততৈক
আেপানােলাকৰ স্থান উচ্চ কিৰব 2 আেপানােলােক ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ৈল মেনােযাগ িদেল, এই সকেলা আশীব্বর্াদ
আেপানােলাকৈল আিহব আৰু েসেয় আেপানােলাকৰ লগত থািকব 3 আেপানােলাকৰ নগৰ আৰু েখিত পথাৰ
সকেলােত আেপানােলােক আশীব্বর্াদ পাব 4 আেপানােলাকৰ গভর্ ফল, ভূিমৰ ফল আৰু পশুধনৰ গভর্ ফল,
আেপানােলাকৰ পশু আৰু েমৰ-ছাগ েপাৱািলেবাৰৰ বৃিদ্ধত আশীব্বর্াদ পাব

5আেপানােলাকৰ শসয্ৰ পািচ আৰু আটা মাৰা পাত্রেয়া আশীব্বর্াদ পাব 6 িভতৰৈল েযাৱা আৰু বািহৰৈল অহা সময়ত
আেপানােলােক আশীব্বর্াদ পাব

7 িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধ উঠা শত্রুেবাৰক আেপানােলাকৰ আগত ঘটুৱাব; িসহঁেত েতওঁেলােক এক বাটিদ
আেপানােলাকক আক্রমণ কিৰবৈল আিহ সাত বােটিদ পলাই যাব 8 িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ ভঁৰালেবাৰত, আৰু িয
কাযর্ত আেপানােলােক হাত িদব, েসই সকেলােৰ ওপৰত আশীব্বর্াদ পিৰবৈল আজ্ঞা িদব; আেপানােলাকক িয েদশ
িদব, তাত েতওঁ আেপানােলাকক আশীব্বর্াদ কিৰব 9 আেপানােলােক যিদ আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞােবাৰ
পালন কেৰ আৰু েতওঁৰ পথত চেল, েতেন্ত িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ আগত শপত কৰাৰ দেৰ, আেপানােলাকক িনজৰ
এক পিবত্র প্রজা িহচােব িস্থৰ কিৰব 10 তােত, পৃিথবীত থকা সকেলা জািতেবােৰ েদখা পাব েয, িযেহাৱাৰ নােমই
আেপানােলাকৰ পিৰচয় আৰু েতওঁেলােক আেপানােলাকক ভয় কিৰ চিলব
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11 িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয েদশ িদম বুিল আেপানােলাকৰ পূবর্–পুৰুষসকলৰ আগত শপত কিৰিছল, েসই
েদশত েতওঁ আেপানােলাকৰ গভর্ ফল, আেপানােলাকৰ পশুৰ গভর্ ফল, আৰু ভুিমৰ ফলক প্রচুৰ ঐশ্বযর্য্শালী কিৰব
12 আেপানােলাকৰ েদশত উিচত সময়ত বৰষুণ িদবৈল, আৰু আেপানােলাকৰ হােত কৰা সকেলা কাযর্ত আশীব্বর্াদ
িদবৈল, িযেহাৱাই িনজৰ দানৰ ভঁৰাল অথর্াৎ আকাশ-মুকিল কিৰ িদব; তােত আেপানােলােক অেনক জািতক ঋণ িদব,
িকন্তু আেপানােলােক িনেজ ঋণ নল’ব 13 িযেহাৱাই আেপানােলাকক মূৰ কিৰব, েনগুৰ নকিৰব; আেপানােলাকৰ
স্থান েকৱল ওপৰত থািকব, েকিতয়াও তলত নাথািকব, যিদেহ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িয িয
আজ্ঞা মই আিজ আেপানােলাকক িদেছা, েসইেবাৰ শুিন আৰু পালন কিৰ েসই মেত কাযর্ কেৰ, 14 আৰু েদৱতােবাৰৰ
েসৱাপূজা কিৰ েসইেবাৰৰ পাছত নচিল মই আিজ আেপানােলাকক িদয়া আজ্ঞােবাৰৰ এিট বাকয্েৰা েসঁা িক বাওঁফােল
নুঘুিৰেল আেপানােলােক েসই আশীবর্াদ পাব

অবাধয্তাৰ অিভশাপ
15 িকন্তু মই আিজ আেপানােলাকক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িয িয আজ্ঞা িদেছঁা, েসই সকেলােক পালন কিৰ

েসই মেত কাযর্ কিৰবৈল যিদ আেপানােলােক েতওঁৰ বাকয্ৈল কাণ িনিদেয়, েতেন্ত এই সকেলা শাও আেপানােলাকৰ
ওপৰত পিৰব, আৰু আেপানােলাকত ফিলয়াব 16আেপানােলাকৰ নগৰ আৰু েখিত পথাৰ সকেলােত আেপানােলােক
শাও পাব 17 আেপানােলাকৰ শসয্ৰ পািচ আৰু আটা মাৰা পাত্রেয়া শাও পাব 18 আেপানােলাকৰ গভর্ ফল, ভূিমৰ
ফল আৰু পশুধনৰ গভর্ ফল, আেপানােলাকৰ পশু আৰু েমৰ-ছাগ েপাৱািলেবাৰৰ বৃিদ্ধত শাও পাব 19 িভতৰৈল েযাৱা
আৰু বািহৰৈল অহা সময়ত আেপানােলােক শাও পাব

20 আেপানােলােক মন্দ কাযর্ কিৰ িযেহাৱাক তয্াগ কৰাৰ কাৰেণ আেপানােলােক কৰা সকেলা কাযর্েত েতওঁ শাও
িদব েযিতয়াৈলেক আেপানােলাক ধ্বংস আৰু শীেঘ্র িবনষ্ট ৈহ নাযায়, েতিতয়াৈলেক িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ মাজৈল
শাও, বয্াকুলতা, আৰু ধমিক পঠাই থািকব 21আেপানােলাকৰ অিধকাৰৰ অেথর্ িয েদশত েসামাবৈল ৈগেছ েসই েদশৰ
পৰা িযেহাৱাই আেপানােলাকক উচ্ছন্ন নকেৰমােন আেপানােলাকৰ মাজত মহামাৰী লািগেয়ই থািকব

22 সংক্রামক েৰাগ েযেন ক্ষয় েৰাগ, জ্বৰ, জ্বলন, খৰাং, ঘামগঁাৰ, গৰম শুকান বতাহ, আৰু ককতর্ নীয়া এইেবাৰৰ
দ্বাৰাই িযেহাৱাই আেপানােলাকক মািৰব; আেপানােলাক িবনষ্ট েনােহাৱাৈলেক েসইেবােৰ আেপানােলাকৰ লগ েনিৰব

23 আেপানােলাকৰ মূৰৰ ওপৰত থকা আকাশখন িপতল েযন টান আৰু তলত থকা পৃিথবীখন েলাহা েযন টান
হ’ব 24 িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ েদশত বৰষুণৰ সলিন ধুিল আৰু বািল বৰষাব; আেপানােলাক িবনষ্ট েনােহাৱাৈলেক,
েসইেবাৰ আকাশৰ পৰা আেপানােলাকৰ ওপৰত পিৰ থািকব

25 িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ শত্রুেবাৰৰ আগত আেপানােলাকক ঘটুৱাব; আেপানােলােক এক বােট েতওঁেলাকৰ
অিহেত ওলাই যাব, িকন্তু সাত বােটিদ েতওঁেলাকৰ আগৰ পৰা পলাই আিহব; পৃিথবীৰ সকেলা ৰাজয্ৰ মাজত
আেপানােলাক িসচঁিৰত হ’ব 26 আেপানােলাকৰ মৃত শৱ আকাশৰ চৰাইেবাৰৰ আৰু পৃিথবীৰ জীৱ-জন্তুেবাৰৰ আহাৰ
হ’ব; েসইেবাৰক েখদাবৈল েকােনা নাথািকব

27 িযেহাৱাই আেপানােলাকক িমচৰীয় িবহ েফঁােহাৰা, খহু, ফাপৰ, আৰু খজুিল এেনেবাৰ সুস্থ কিৰব েনাৱাৰা েৰােগেৰ
আক্রান্ত কিৰব 28 িযেহাৱাই পাগলািম, অন্ধতা আৰু িচন্তাশিক্ত নষ্ট কিৰ আেপানােলাকক অিধক কষ্ট িদব 29 অন্ধই
েযেনৈক আন্ধাৰত খিপয়াই ফুেৰ, েতেনৈক আেপানােলােক িদন-দুপৰেত খিপয়াই ফুিৰব; আেপানােলাকৰ েকােনা কাযর্ই
সফল নহব; আেপানােলাকৰ ওপৰত সদায় েকৱল উপদ্রৱ আৰু লুটপাত হ’ব আৰু আেপানােলাকক ৰক্ষা কিৰবৈল
েকােনা নাথািকব

30 আেপানােলাকৰ েকােনা েছাৱালী বাগদত্তা হ’ব, িকন্তু আন পুৰুেষ তাইৰ লগত শয়ন কিৰব; আেপানােলােক ঘৰ
সািজব, িকন্তু তাত বাস কিৰবৈল নাপাব; আৰু দ্রাক্ষাবাৰী পািতব, িকন্তু তাৰ গুিট েভাগ কিৰবৈল নাপাব 31 অনয্
েলােক আেপানােলাকৰ গৰু আেপানােলাকৰ আগেতই বধ কিৰব, িকন্তু আেপানােলােক তাৰ মাংস খাবৈল নাপাব;
আেপানােলাকৰ গাধ আেপানােলাকৰ আগৰ পৰা বলপূবর্ক ভােব িনয়া হ’ব িকন্তু ওেলাটাই িদয়া নাযাব; আেপানােলাকৰ
েমৰ-ছাগ আৰু ছাগলী জাক শত্রুেবাৰক িদয়া হ’ব, িকন্তু আেপানােলাকৰ পক্ষত িনস্তাৰ কেৰঁাতা েকােনা নাথািকব

32আেপানােলাকৰ ল’ৰা, েছাৱালীক আন জািতৰ েলাকসকেল ৈল যাব আৰু েগােটই িদন েতওঁেলাকৈল বাট চাওঁেতই
চকু িবষাব; আৰু আেপানােলাক ক্লান্ত ৈহ পিৰব, আেপানােলাকক ৰক্ষা কেৰঁাতা েকােনা নাথািকব

33 আেপানােলােক নজনা এটা জািতেয় আেপানােলাকৰ ভূিমৰ শসয্ আৰু আেপানােলাকৰ পিৰশ্রমৰ সকেলা ফল
েভাগ কিৰব; আেপানােলােক সদায় েকৱল উপদ্রৱ আৰু লাঞ্চনা েভাগ কিৰব; 34 েতিতয়া, আেপানােলােক চকুেৰ িয
েদিখব, তাৰ কাৰেণই আেপানােলাক মানিসক িবকাৰগ্রস্ত হ’ব
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35 িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ আঠু, কৰঙন আৰু ভিৰ তলুৱাৰ পৰা মূৰৈলেক, সুস্থ কিৰব েনাৱাৰা িবহ েফঁােহাৰােৰ
আেপানােলাকক আক্রান্ত কিৰব

36 িযেহাৱাই আেপানােলােক মেনানীত কৰা ৰজাক আৰু আেপানােলাকক এেন এটা জািতৰ ওচৰৈল ৈল যাব, যাক
আেপানােলােক আৰু আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেলও নাজােন েসই ঠাইত আেপানােলােক কাঠ আৰু িশলৰ আন
েদৱতােবাৰৰ মুির্ত্তক েসৱাপূজা কিৰব 37 িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয সকেলা জািতৰ মাজৈল ৈল যাব, েসইসকলৰ
মাজত আেপানােলাক এক ত্রাস, প্রবাদ আৰু িবদ্রূপৰ িবষয় হ’ব 38 আেপানােলােক েখিতৈল অিধক বীজ ৈল যাব,
িকন্তু েগাটাব অলপেহ; িকয়েনা কাকিত ফিৰেঙ তাক িবনষ্ট কিৰব 39 আেপানােলােক দ্রাক্ষাবাৰী পািতব আৰু তাৰ
যত্নও ল’ব, িকন্তু দ্রাক্ষাৰস পান কিৰবৈল বা আঙুৰ চপাবৈল নাপাব; িকয়েনা েপােক তাক খাই েপলাব

40 আেপানােলাকৰ েগােটই েদশৰ সীমাৰ িভতৰত িজত গছ হ’ব, িকন্তু আেপানােলােক েতল ঘঁিহবৈল নাপাব;
িকয়েনা তাৰ ফল সিৰ যাব 41আেপানােলাকৰ ল’ৰা-েছাৱালী জিন্মব, িকন্তু েতওঁেলাক আেপানােলাকৰ নহ’ব; িকয়েনা
েতওঁেলাকক বন্দী কিৰ িনয়া হ’ব 42 আেপানােলাকৰ ভূিমৰ সকেলা গছ-গছিন আৰু ফল জেক জােক ফিৰেঙ আিহ
েভাগ কিৰব 43 আেপানােলাকৰ মাজত থকা িবেদশী েলাক ক্রেম ক্রেম আেপানােলাকৰ ওপৰৈল উিঠ যাব, িকন্তু
আেপানােলাক ক্রেম ক্রেম তলৈল যাব 44 েতওঁেলােক আেপানােলাকক ধাৰ িদব, িকন্তু আেপানােলােক েতওঁেলাকক
ধাৰ িদব েনাৱািৰব; েতওঁেলাক মূৰ হ’ব আৰু আেপানােলাক েনগুৰ হ’ব

45 এই সকেলা শাও আেপানােলাকৰ ওপৰত পিৰব আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞা
আৰু িবিধেবাৰ পালন কিৰবৈল কাণ িনিদয়াৰ কাৰেণ এই সকেলা ঘিটব আেপানােলাক িবনষ্ট েনােহাৱা পযর্ন্ত এই
সকেলােবােৰ আেপানােলাকৰ পাছ েনিৰব 46 এই শাওেবাৰ আেপানােলাকৰ আৰু আেপানােলাকৰ বংশৰ ওপৰত
িচৰকালৈলেক িচন আৰু অদু্ভত লক্ষণ স্বৰূেপ থািকব

47 কাৰণ, আেপানােলাক েযিতয়া ঐশ্বযর্য্েৰ পূণর্ ৈহ আিছল, েতিতয়া আেপানােলােক অন্তৰৰ আনন্দ আৰু উল্লােসেৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ েসৱা নকিৰেল 48এই কাৰেণ, িয শত্রুেবাৰক িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধ পঠাব, আেপানােলােক
েভাক, িপয়াহ, বস্ত্র আৰু দিৰদ্রতা এই সকেলা বস্তুৰ অভাৱত েসই শত্রুেবাৰৰ বন্দী কাম কিৰব আৰু েতওঁ
আেপানােলাকক িবনষ্ট নকৰাৈলেক আেপানােলাকৰ িডিঙত েলাহাৰ যুৱিল ৈথ িদব

49 িযেহাৱাই দূৈৰৰ পৰা, পৃিথৱীৰ েশষ সীমাৰ পৰা, এেন এক জািতক আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধ ৈল আিহব, যাৰ ভাষা
অ◌ােপানােলােক বুিজব েনাৱািৰব ঈগল চৰাইেয় িচকাৰ ধৰাৰ দেৰ েসই জািত েছঁা কিৰ আেপানােলাকৰ ওপৰৈল নািম
আিহব 50 েসইসকল এক িনষু্ঠৰ জািত হ’ব েতওঁেলােক বেয়ােজয্ষ্ঠ েলাকক সন্মান নকিৰব আৰু ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰক
দয়া-মায়া নকিৰব 51 আেপানােলাক ধ্বংস েনােহাৱাৈলেক েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ পশুেবাৰৰ েপাৱািল আৰু
েখিতৰ শসয্ খাই েপলাব; েশষ পযর্ন্ত আেপানােলাক িবনষ্ট েনােহাৱাৈলেক শসয্, নতুন দ্রাক্ষাৰস বা েতল, আেপানােলাকৰ
পশুেবাৰৰ বা েমৰ-ছাগৰ জাকৰ েপাৱািলেকা অৱিশষ্ট নাৰািখব 52 েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰেবাৰ
অৱেৰাধ কিৰ ৰািখব, আৰু েশষত েগােটই েদশৰ িযেবাৰ ওখ আৰু দৃঢ় গড়ত আেপানােলােক ভাৰসা কিৰব, েসেয়
ভািঙ পিৰব আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয েদশ আেপানােলাকক িদবৈল ৈগেছ, েসই েদশৰ সকেলা নগৰৰ দুৱাৰৰ
িভতৰত েসই জািতেয় আেপানােলাকক অৱেৰাধ কিৰ ৰািখব 53 অৱেৰাধৰ কালত শত্রুেবােৰ আেপানােলাকক এেন
কষ্টৰ অৱস্থাৈল িনব েয, আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িদয়া িনজৰ গভর্ ৰ সন্তান সকলক, িনজৰ
ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰৰ গাৰ মঙহ খাব 54 েসই অৱস্থাত আেপানােলাকৰ মাজৰ িয েলাক েকামল স্বভাৱৰ আৰু অিত
শান্ত, েতেৱঁা িনজ ভাই, িনজৰ মৰমৰ ভাযর্া আৰু েতওঁৰ বাকী থকা িনজৰ ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰৰ প্রিত এেনৰূপ িনষু্ঠৰ ৈহ
উিঠব 55 িনজৰ িয সন্তানৰ মাংস েতওঁ খাব, তাৰ অলেপা েতওঁ েতওঁেলাকক িনিদব কাৰণ, েযিতয়া আেপানােলাকৰ
শত্রুেৱ নগৰৰ দুৱাৰেবাৰৰ িভতৰত আেপানােলাকক অৱেৰাধ কিৰ ৰািখ কষ্ট িদব, েতিতয়া েসই িখিনৰ বািহেৰ িনজৰ
বােব খাবৈল আন এেকােক নাথািকব 56আেপানােলাকৰ মাজৰ িয মিহলা েকামল স্বভাৱৰ আৰু অিত শান্ত; আলসুৱাৰ
কাৰেণ মািটত ভিৰ েপলাবৈল ইচ্ছা নকৰা, েতেৱঁা িনজৰ িপ্রয় স্বামী আৰু ল’ৰা-েছাৱালীৰ প্রিত িনষু্ঠৰ হ’ব 57 সন্তান
জন্ম িদয়াৰ পাছেত েসই নৱজাতক, এেনিক িনজৰ দুই ভিৰৰ মাজৰ পৰা ওেলাৱা পাচ-শূল আৰু িনেজ প্রসৱ কৰা
িনজ সন্তানসকলৈলও েতওঁ িনষু্ঠৰ হ’ব; আেপানােলাকক অৱেৰাধ কৰাৰ সময়ত আেপানােলাকৰ শত্রুসকেল েযিতয়া
আেপানােলাকক কষ্ট িদব, েতিতয়া অভাৱত েতওঁ েসইেবাৰ মেন মেন খাব

58 ‘আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা’ বুিল েতওঁৰ এই িয েগৗৰৱময় আৰু ভয়ানক নামৰ সন্মান কিৰবৈল, এই পুস্তকত
িয সকেলা িনয়ম িলখা আেছ, েসইেবাৰ যিদ আেপানােলােক যেত্নেৰ ৈসেত পালন নকেৰ, 59 েতেন্ত িযেহাৱাই
আেপানােলাকৰ আৰু আেপানােলাকৰ বংশধৰৰ ওপৰত ভয়ঙ্কৰ মহামাৰী আিনব; েসইেবাৰ অেনক িদনৈলেক বির্ত
থকা মহা-মহামাৰী আৰু ভীষণ কষ্টদায়ক েৰাগ হ’ব 60 িমচৰ েদশত িয সকেলা েৰাগ েদিখ আেপানােলােক ভয়
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কিৰিছল, েতওঁ েসই সকেলােবাৰ আেপানােলাকৰ ওপৰৈল আিনব আৰু েসইেবােৰ আেপানােলাকক েনিৰব 61 তাৰ
বািহেৰও, আেপানােলাক িবনষ্ট েনােহাৱাৈলেক িযেহাৱাই এেন সকেলা েৰাগ আৰু মহামাৰী আেপানােলাকৰ ওপৰৈল
আিনব, িয এই বয্ৱস্থা-পুস্তকত িলখা েহাৱা নাই 62আেপানােলাকৰ জনসংখয্া আকাশৰ তৰাৰ িনিচনা অসংখয্ হ’েলও,
আেপানােলাক ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ প্রিত অবাধয্ েহাৱাৰ কাৰেণ েতিতয়া েকৱল েকইজনমানেহ অৱিশষ্ট জীয়াই থািকব

63 আেপানােলাকৰ মঙ্গল ও আেপানােলাকক বৃিদ্ধ কিৰবৈল েযেনৈক িযেহাৱাই আনন্দ কিৰিছল, েতেনৈক
আেপানােলাকক িবনষ্ট কিৰ নাশ কিৰবৈল িযেহাৱাই আেপানােলাকত আনন্দ কিৰব িয েদশ আেপানােলােক অিধকাৰ
কিৰবৈল ৈগ আেছ, েসই েদশৰ পৰা আেপানােলাকক উঘলা যাব 64 তাৰ পাছত িযেহাৱাই পৃিথবীৰ ইমুৰৰ পৰা
িসমুৰৈলেক জািতেবাৰৰ মাজত আেপানােলাকক িসচঁিৰত কিৰব; আেপানােলােক েসই ঠাইত আেপানােলাকৰ বা
আেপানােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ অজানা কাঠৰ আৰু িশলৰ আন েদৱ-মূির্তৰ েসৱা-পূজা কিৰব 65 েসই জািতেবাৰৰ
মাজত আেপানােলােক এেকা সুখ নাপাব আৰু আেপানােলাকৰ ভিৰ-তলুৱাই িজৰণী নাপাব; িকন্তু িযেহাৱাই েসই
ঠাইত আেপানােলাকৰ বুকু কঁপাব, চকু দুব্বর্ল কিৰব আৰু অন্তৰ িনৰাশােৰ ভৰাই িদব; 66 আেপানােলাকৰ আগত
আেপানােলাকৰ জীৱন সেন্দহৰ সূতাত িছেগা-িছেগাৈহ ওলিম থািকব আৰু িদেন-ৰািতেয় ভয় ভােৱেৰ থািকব আৰু
জীৱনৰ এেকা আশা নাথািকব 67আেপানােলােক ৰািতপুৱা ক’ব, ‘ইচ, েকিতয়া সিন্ধয়া হ’ব!’ আৰু সিন্ধয়া হ’েল ক’ব,
‘ইচ েকিতয়া ৰািতপুৱা হ’ব!’ কাৰণ আেপানােলাকৰ অন্তৰত ভয় থািকব আৰু চকুেৱ অেনক িবষয় েদিখব 68 িমচৰ
সম্বেন্ধ মই আেপানােলাকক ৈকিছেলঁা ‘আেপানােলােক পুনৰ িমচৰৰ পথ েনেদিখব ’ িকন্তু িযেহাৱাই আেপানােলাকক
েসই পেথিদ িমচৰ েদশৈল জাহােজেৰ পুনৰায় ৈল আিনব েসই ঠাইত আেপানােলােক িনজক দাস আৰু দাসী িহচােব
শত্রুেবাৰৰ ওচৰত িবক্রী কিৰবৈল িবচািৰব, িকন্তু েকােনও আেপানােলাকক িনিকিনব

29 অধয্ায়
েমাৱাব েদশত েমািচৰ েঘাষণা

1 িযেহাৱাই েহােৰব পাহাৰত েমািচৰ েযােগিদ ইস্রােয়লীয়াসকলৰ কাৰেণ এক িনয়ম স্থাপন কিৰিছল েসই িনয়মৰ
উপিৰও িযেহাৱাই েমাৱাব েদশত ইস্রােয়লীয়াসকলৰ কাৰেণ আন িকছুমান িনয়ম স্থাপন কিৰবৈল েমািচক আজ্ঞা িদেল

2 েমািচেয় সকেলা ইস্রােয়লীয়া েলাকক মািত ক’েল, “িযেহাৱাই িমচৰ েদশত ফেৰৗণ, েতওঁৰ সকেলা কমর্চাৰীৈল
আৰু েগােটই েদশখনৈল িয িয কিৰিছল েসই সকেলা কাযর্ আেপানােলােক িনেজই েদিখেল; 3 েতওঁেলাকৈল েহাৱা েসই
মহােক্লশ, নানা িচন আৰু আশ্চযর্ কাযর্েবাৰ আেপানােলােক িনজ চকুেৰ েদিখিছল 4 িকন্তু আেপানােলাকক আিজৈলেক
িযেহাৱাই েসইেবাৰ বুিজবৈল মন, চাবৈল চকু আৰু শুিনবৈল কাণ িদয়া নাই ”

5 িযেহাৱাই চিল্লশ বছৰ ধিৰ আেপানােলাকক মৰুভূিমত েনতৃত্ব িদ চলাই আিনেল; েসই সময়ত আেপানােলাকৰ
গাৰ কােপাৰ আৰু েজাতা পুৰিণ ৈহ ফািট নষ্ট নািছল 6 আেপানােলাকৰ খাবৈল েকােনা িপঠা নািছল; দ্রাক্ষাৰস বা
আন মিদৰাৰ ৰস পান কৰা নািছল িকয়েনা িযেহাৱাই েতেন কিৰিছল যােত আেপানােলােক বুিজব পােৰ েয েতেৱঁই
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা

7 আেপানােলােক এই ঠাই েপাৱাৰ পাছত, িহচেবানৰ ৰজা চীেহান আৰু বাচানৰ ৰজা ওেগ আমােৰ ৈসেত যুদ্ধ
কিৰবৈল ওলাই আিহিছল, িকন্তু আিম েতওঁেলাকক পৰাজয় কিৰেলঁা; 8আিম েতওঁেলাকৰ েদশ অিধকাৰ কিৰ ৰূেবণীয়া
ও গাদীয়া, আৰু মনিচ েগাষ্ঠীৰ আধা েলাকক িদেলঁা 9 গিতেক আেপানােলােক িয কাযর্ কিৰব, েসই সকেলােত েযন
কৃতকাযর্ হ’ব পােৰ, েসইবােব আেপানােলােক এই িনয়মৰ সকেলা আজ্ঞা পালন কিৰ েসই মেত কাযর্ কিৰব

10 আেপানােলাক সকেলােৱ আিজ আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত আিহ িথয় ৈহেছ - আেপানােলাকৰ
প্রধানসকল, েগাষ্ঠীেবাৰ, পিৰচাৰকসকলআৰুকমর্চাৰীেক ধিৰ েগােটই ইস্রােয়লীয়াসকল িথয় ৈহেছ 11আেপানােলাকৰ
লগত সৰু সৰু ল’ৰা-েছাৱালী, ভাযর্া আৰু আেপানােলাকৰ ছাউিনত বাস কৰা আেপানােলাকৰ িবেদশী খিৰকটীয়াৰ পৰা
পানী েতালা জনৈলেক সকেলা আেছ

12 আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ ৈসেত কৰা প্রিতজ্ঞা আৰু িনয়ম স্থাপন কিৰবৰ কাৰেণ আিজ
আেপানােলাক সকেলা ইয়াত আেছ 13 িযেহাৱাই আিজ ইয়াক স্থাপন কিৰেছ যােত আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষ অব্রাহাম,
ইচহাক, আৰু যােকাবৰ আগত কৰা শপত আৰু আেপানােলাকৰ ওচৰত কৰা প্রিতজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁ আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ হ’ব পােৰ আৰু আিজেয়ই আেপানােলাকক িনজৰ েলাক কিৰ ল’ব পােৰ 14 েকৱল আেপানােলাকৰ ৈসেত
আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই িনয়ম আৰু প্রিতজ্ঞা কৰা নাই 15 আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত আিজ এই ঠাইত আমাৰ
ৈসেত িযসকল িথয় ৈহ আেছ, েকৱল েতওঁেলাক প্রিতজনৰ ৈসেত েতওঁ এই িনয়ম আৰু প্রিতজ্ঞা কৰা নাই, িকন্তু আমাৰ
উত্তৰপুৰুষ িযসকলৰ আিজ জন্ম েহাৱা নাই েতওঁেলাকৰ ৈসেতও কিৰেছ
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16 আেপানােলােক িনেজই জােন, িমচৰ েদশত আিম েকেনদেৰ জীৱন অিতবািহত কিৰিছেলঁা আৰু বাটত েকেনৈক
আিম িবিভন্ন েদশৰ মােজিদ পাৰ ৈহ এই ঠাই পােলািহ

17আেপানােলােক েলাকসকলৰ মাজত থকা িঘণলগীয়া বস্তুেবাৰ েদখা পাইিছল; কাঠ আৰু িশলৰ, ৰূপ আৰু েসাণৰ
মূির্তেবাৰ েলাকসকলৰ মাজত েদিখিছল 18 েসেয় আেপানােলাকৰ মাজত েযন আিজ এেন েকােনা পুৰুষ বা মিহলা
নাইবা েকােনা পিৰয়াল বা েগাষ্ঠী নাথাকক, যাৰ অন্তৰ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পৰা দূৰ ৈহ েসই জািতেবাৰৰ েদৱতােবাৰৰ
পূজা কৰাত আগ্রহী েতেন েকােনা িবষাক্ত িততা ফল উৎপন্ন কৰা িশপা আেপানােলাকৰ মাজত গঢ় ৈল নুঠক 19 এেন
ধৰণৰ বয্িক্তেয় এই িনয়মৰ কথােবাৰ শুনাৰ সময়ত যিদ িনজেক ভাগয্ৱান বুিল ভািৱেছ আৰু িনেজ মনেত কয়, ‘মই
েমাৰ ঠৰিডঙীয়া হৃদেয়েৰ ইচ্ছামেত চিল থািকেলও িনৰাপদ ৈহ শািন্তত থািকম,’ েতেন্ত েসই বয্িক্তেয় েকৱল িনজেৰই
নহয়, িকন্তু আেপানােলাক সকেলােৰ ওপৰত সবর্নাশ মািত আিনব; িযেহাৱাই দুষ্ট শুকান অৱস্থাৰ লগেত ভাল িভজা
অৱস্থােকা নষ্ট কিৰব 20 িযেহাৱাই েতওঁক েকিতয়াও ক্ষমা কিৰবৈল সন্মত নহ’ব, িকন্তু িযেহাৱাৰ েক্রাধ আৰু িবেদ্বষ
েসই বয্িক্তৰ অিহেত প্রজ্বিলত হ’ব; এই পুস্তকত িলখা সকেলা শাও েতওঁৰ ওপৰত পিৰব আৰু আকাশৰ তলৰ পৰা
েতওঁৰ নাম িযেহাৱাই লুপ্ত কিৰব 21 িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ সকেলা েগাষ্ঠীৰ মাজৰ পৰা িবনষ্ট কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁক
পৃথক কিৰব আৰু এই বয্ৱস্থা পুস্তকত িলখা িনয়মৰ মােজিদ িয সকেলা শাওৰ কথা আেছ, েসই অনুসােৰ িবনষ্ট কিৰব

22 এইদেৰ এই েদশৰ ওপৰত িয সকেলা িবপদ নািম আিহব আৰু িযেহাৱাই িয সকেলা েৰাগ েদশৰ ওপৰৈল পঠাব,
েসইেবাৰ েদিখ ভিৱষয্েত আেপানােলাকৰ উত্তৰপুৰুষসকেল, সন্তান সকেল আৰু দূৰ েদশৰ পৰা অহা িবেদশীসকেল
আেপানােলাকক েসই িবষেয় প্রশ্ন কিৰব 23 েতওঁেলােক েদখা পাব সমগ্র েদশ জ্বলন্ত গন্ধক আৰু েলােণেৰ পুিৰ
ৈগেছ; েদশত এেকােক িঁসিচব েনাৱািৰব আৰু েকােনা ফল উৎপন্ন নহ’ব; এেনিক ঘঁাহ-বন, শাক-পাচিলও গিজ নুিঠব
এই েদশৰ অৱস্থা চেদাম, ঘেমাৰা, অদ্মা, আৰু চেবায়ীম নগৰৰ দেৰ হ’ব, িয নগৰেবাৰক িযেহাৱাই খং আৰু েক্রাধত
েক্রাধািম্বত ৈহ ধ্বংস কিৰ িদিছল 24 তােক েদিখ আন জািতেবােৰ ক’ব এেনিক, আটাই জািতেয় সুিধব, ‘িযেহাৱাই
িকয় এই েদশৰ এেন দশা কিৰেল? এই মহা েক্রাধ জ্বিল উঠাৰ কাৰণ িক?’

25 েতিতয়া েলাক সকেল ক’ব, ‘কাৰণ এই জািতেয় েতওঁেলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম তয্াগ
কিৰেল, িয িনয়ম েতওঁেলাকক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই অনাৰ পাছত িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ বােব স্থাপন কিৰিছল
26 েতওঁেলােক ঈশ্বৰ িযেহাৱাক এিৰ িয েদৱ-েদবীক েতওঁেলােক নাজােন, েসই আন েদৱতােবাৰৰ আগত প্রিণপাত কিৰ
েসইেবাৰৰ েসৱা পূজা কিৰেল, িযসকলক পূজা কৰাৰ আজ্ঞা িযেহাৱাই িদয়া নািছল

27 এই েহতুেক, িযেহাৱাৰ খং এই েদশৰ ওপৰত প্রজ্ৱিলত ৈহ উিঠেছ আৰু েতওঁ এই পুস্তকত িলখা সকেলা শাও এই
েদশৰ ওপৰত ঢািল িদেছ 28 অতয্ন্ত খং, ভয়ঙ্কৰ েক্রাধ আৰু মহা েকাপত িযেহাৱাই েতওঁেলাকক েদশৰ পৰা উঘািল
আিন আন েদশত েপলাই িদেল আৰু েসই ঠাইেত আিজ েতওঁেলাক আেছ ’

29 িকছু েগাপন িবষয় আেছ, িয আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ অিধকাৰত আেছ; িকন্তু িয প্রকািশত ৈহেছ, েসই সকেলােৱই
িচৰকালৰ কাৰেণ আমাৰ আৰু আমাৰ সন্তান সকলৰ কাৰেণ থািকব যােত এই িনয়মৰ সকেলা আজ্ঞা আিম পালন কিৰ
চিলব পােৰঁা

30 অধয্ায়
িযেহাৱাৰ ওচৰত ঘূিৰ অহাৰ ফল

1 মই আেপানােলাকৰ আগত আশীব্বর্াদ আৰু শাওৰ িবষেয় িয িয কথা কেলঁা, েসইেবাৰ আেপানােলাকৰ ওপৰৈল
আিহব তাৰ পাছত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয সকেলা জািতেবাৰৰ মাজত আেপানােলাকক উিলয়াই পিঠয়াব,
েসই জািতেবাৰৰ মাজত থােকােত এইেবাৰ কথা আেপানােলােক েসঁাৱৰণ কিৰব 2 েসই সময়ত আেপানােলাক আৰু
আেপানােলাকৰ সন্তান সকেল যিদ সকেলা মেনেৰ আৰু সকেলা প্রােণেৰ িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল ঘূিৰ আেহ আৰু
আিজ মই আেপানােলাকক িযসকেলা আজ্ঞা িদেছা েসই সকেলা পালন কেৰ, 3 েতেন্ত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
আেপানােলাকৰ বন্দী-অৱস্থা সলিন কিৰব, আৰু আেপানােলাকক কৃপা কিৰব আৰু িয জািতেবাৰৰ মাজত েতওঁ
আেপানােলাকক িসচঁিৰত কিৰব, েসইসকল জািতৰ মাজৰ পৰা পুনৰায় আেপানােলাকক আিন েগাটাব

4 এেনিক েদশান্তিৰত েহাৱা আেপানােলাকৰ েকােনা আকাশৰ তলত দূৈৰৰ েশষ সীমােতা যিদ থােক, আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই তাৰ পৰাও আেপানােলাকক েগাটাই আিনব; তাৰ পৰাও েতওঁ আেপানােলাকক ৈল আিনব
5 আেপানােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ েদশৈলেক েতওঁ আেপানােলাকক ঘূৰাই আিনব আৰু আেপানােলােক তাক পুনৰ
অিধকাৰ কিৰব েতওঁ আেপানােলাকৰ মঙ্গল কিৰব আৰু পূবর্পুৰুষসকলতৈকওআেপানােলাকৰ জনসংখয্া বৃিদ্ধ কিৰব



িদ্বতীয় িবৱৰণ 30 অধয্ায়:6 227 িদ্বতীয় িবৱৰণ 31 অধয্ায়:6

6আেপানােলােক যােত আেপানােলাকৰ সকেলা মন ও সকেলা প্রােণেৰ িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েপ্রম কিৰ জীয়াই থােক,
েসইবােবই েতওঁ আেপানােলাকৰ আৰুআেপানােলাকৰ বংশধৰসকলৰ হৃদয়ৰ চুন্নত কিৰব 7 িযসকেল আেপানােলাকক
ঘৃণা আৰু তাড়না কিৰব, এই সকেলা শাও িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ েসই শত্রুেবাৰৰ ওপৰত আিনব 8 েতিতয়া
আেপানােলােক পুনৰ উলিট আিহ িযেহাৱাৰ বাধয্ ৈহ চিলব আৰু েতওঁৰ িয সকেলা আজ্ঞা আিজ মই আেপানােলাকক
িদেছা, েসইেবাৰ পালন কিৰব

9আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ হােত কৰা সকেলা কাযর্েত প্রচুৰ আশীবর্াদ কিৰব আেপানােলাকৰ
গভর্ ফল, পশুধনৰ গভর্ ফল আৰু ভূিমৰ শসয্ বৃিদ্ধ কিৰ আেপানােলাকক ঐশ্বযর্শালী কিৰব িকয়েনা আেপানােলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকলক ৈল িযেহাৱাই িয আনন্দ কিৰিছল, আেপানােলাকৰ ঐশ্বযর্ৰ বােব েতওঁ পুনৰ আেপানােলাকক ৈল
আনন্দ কিৰব 10 অৱেশয্ েতওঁ এইদেৰ কিৰব, যিদেহ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা আৰু
িনয়মেবাৰ পালন কেৰ; সকেলা মন আৰু সকেলা প্রােণেৰ ৈসেত আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল ঘূেৰ

জীৱন অথবা মৃতুয্
11 মই আিজ আেপানােলাকক িয আজ্ঞা িদেছঁা, তাক পালন কৰােটা আেপানােলাকৰ কাৰেণ কিঠন নহয় বা

আেপানােলাকৰ সাধয্ৰ বািহৰেতা নহয় 12 এই আজ্ঞা স্বগর্েতা ৰখা েহাৱা নাই েয, আেপানােলােক ক’ব, “েকােন
স্বগর্ৈল ৈগ আমাৰ কাৰেণ তাক আিন শুনাব যােত আিম তাক পালন কিৰব পােৰঁা?” 13 এই আজ্ঞা সমুদ্রৰ িসপােৰও নাই
েয আেপানােলােক ক’ব, “েকােন সমুদ্র পাৰ ৈহ আমাৰ কাৰেণ তাক আিন শুনাব যােত আিম তাক পালন কিৰব পােৰঁা?”
14 িকন্তু বাকয্ আেপানােলাকৰ িনেচই ওচৰেত আেছ; আেপানােলাকৰ মুখত আৰু হৃদয়েত আেছ যােত আেপানােলােক
তাক পালন কিৰব পােৰ

15 শুনক, মই আিজ আেপানােলাকৰ আগত জীৱন আৰু মৃতুয্, মঙ্গল আৰু অমঙ্গল ৰািখেছঁা 16 আিজ
আেপানােলাকৰ ওচৰত েমাৰ আজ্ঞা এই েয, আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েপ্রম কিৰব, েতওঁৰ
পথত চিলব, আৰু েতওঁৰ আজ্ঞা, িবিধ আৰু শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন কিৰব েতেন কিৰেল আেপানােলাক জীয়াই
থািকব আৰু সংখয্াত বৃিদ্ধ পাব; িয েদশ আেপানােলােক অিধকাৰ কিৰবৈল ৈগ আেছ, েসই েদশত আেপানােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক আশীব্বর্াদ কিৰব

17 িকন্তু যিদ আেপানােলাকৰ অন্তৰ প্রভুৰ পৰা আঁতিৰ যায় আৰু আেপানােলাক েতওঁৰ অবাধয্ হয়; যিদ
আেপানােলােক আন েদৱ-েদৱীৰ প্রিত আকির্ষত ৈহ েসইেবাৰৰ আগত প্রিণপাত কিৰ েসৱা পূজা কেৰ, 18 েতেন্ত আিজ
মই আেপানােলাকক জনাইেছঁা েয, আেপানােলাক িনশ্চেয় ধ্বংস ৈহ যাব যদ্দর্ ন নদী পাৰ ৈহ িয েদশ আেপানােলােক
আিধপতয্ৰ অেথর্ ৈগ আেছ, েসই েদশত আেপানােলাক দীঘর্জীিৱ নহ’ব

19 মই আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধআকাশ-মণ্ডলআৰু পৃিথবীক সাক্ষী কিৰ ৈকেছঁা েয, আিজ মইআেপানােলাকৰ সনু্মখত
জীৱন আৰু মৃতুয্, আশীব্বর্াদ আৰু শাও ৰািখেছঁা; েসেয়, আেপানােলাক আৰু আেপানােলাকৰ ভাবীবংশ েযন জীয়াই
থািকব পােৰ আেপানােলােক জীৱনক মেনানীত কৰক 20আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েপ্রম কৰক, েতওঁৰ বাকয্ৈল
কাণ িদয়ক আৰু েতওঁেতই আসক্ত ৈহ থাকক কাৰণ প্রভুেৱই আেপানােলাকৰ জীৱন আৰু েতঁেৱই আেপানােলাকক
দীঘর্জীিৱ কিৰব আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষ অব্রাহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবক িয েদশ িদম বুিল েতওঁেলাকৰ আগত
িযেহাৱাই প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই েদশত বাস কিৰবৰ অেথর্ আেপানােলােক জীৱনক মেনানীত কৰক

31 অধয্ায়
েমািচৰ দািয়ত্ব হস্তান্তৰ

1 পাছত েমািচেয় ইস্রােয়লীয়া েলাকসকলক এইেবাৰ কথা ক’েল, 2 “েমাৰ বয়স এিতয়া এশ িবশ বছৰ হ’ল; মই
চলা-ফুৰা কিৰব েনাৱাৰা ৈহেছঁা; িযেহাৱাই েমাক ৈকেছ, ‘তুিম এই যদ্দর্ ন নদী পাৰ ৈহ নাযাবা ’’ 3আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱা িনেজই আেপানােলাকৰ আেগ আেগ পাৰ ৈহ যাব; েতেৱঁই আেপানােলাকৰ সনু্মখৰ পৰা এই সকেলা জািতেবাৰক
িবনষ্ট কিৰব আৰু আেপানােলােক েতওঁেলাকৰ েদশ অিধকাৰ কিৰব িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ িযেহাচূৱাই নদী পাৰ
ৈহ আেপানােলাকৰ আেগেয় পাৰ ৈহ যাব 4 ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা চীেহান আৰু ওগ এই দুজনক আৰু েতওঁেলাকৰ
েদশক িযেহাৱাই েযেনৈক িবনষ্ট কিৰিছল, েতেনৈকেয় েতওঁ এই সকেলা জািতেক িবনষ্ট কিৰব 5 যুদ্ধেক্ষত্রত িযেহাৱাই
েতওঁেলাকক আেপানােলাকৰ হাতত েশাধাই িদব আৰু মই আেপানােলাকক িদয়া সকেলা আজ্ঞা অনুসােৰ আেপানােলােক
েতওঁেলাকৰ প্রিত বয্ৱহাৰ কিৰব 6 আেপানােলাক শিক্তশালী হওঁক আৰু অিতশয় সািহয়াল হওঁক; েতওঁেলাকক েদিখ
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ভয় নকিৰব বা কঁিপও নুিঠব; িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা িনেজই আেপানােলাকৰ লগত যাওঁতা; েতওঁ
আেপানােলাকক েকিতয়াও েনিৰব বা তয্াগ নকিৰব

7 তাৰ পাছত েমািচেয় িযেহাচূৱাক মািতেল আৰু সকেলা ইস্রােয়লীয়া েলাকৰ সনু্মখত েতওঁক ক’েল, “তুিম বলৱান
আৰু সািহয়াল েহাৱা; িকয়েনা তুিমেয়ই এই েলাকসকলৰ লগত েসই েদশৈল যাব লািগব, িয েদশ িদবৈল িযেহাৱাই
েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ আগত প্রিতজ্ঞা কিৰিছল; েসই েদশত এই েলাকসকলেৰ ৈসেত তুিমেহ েসামাবা আৰু
এওঁেলাকক তুিমেহ েসই েদশত অিধকাৰ কৰাবা 8 িযেহাৱা িনেজই েতামাৰ আেগ আেগ যাব আৰু েতামাৰ সেঙ্গ সেঙ্গ
থািকব; েতওঁ েতামাক েকিতয়াও েনিৰব বা তয্াগ নকিৰব; তুিম ভয় নকিৰবা আৰু িনৰুৎসাহ নহ’বা ”

েমািচেয় বয্ৱস্থা িলিপবদ্ধ কৰা
9 েমািচেয় এই বয্ৱস্থা িলিখ িযেহাৱাৰ িনয়ম চনু্দক কিঢ়য়াই িনয়া েলবী েগাষ্ঠীৰ পুেৰািহতসকলক আৰু ইস্রােয়লৰ

পিৰচাৰক সকলৰ হাতত িদেল 10 েমািচেয় েতওঁেলাকক এই আজ্ঞা িদেল, “প্রেতয্ক সপ্তম বছৰৰ অন্তত, ধাৰ
ক্ষমাৰ বছৰত অথর্াৎ েযিতয়া পঁজা-পব্বর্ৰ সময় আিহব, 11 িয সময়ত ইস্রােয়লীয়া সকেলা েলাক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ সনু্মখত উপিস্থত হ’বৰ কাৰেণ েতওঁৰ মেনানীত ঠাইৈল আিহব, েতিতয়া আেপানােলােক এই বয্ৱস্থা অৱেশয্ই
েলাক সকলৰ আগত েতওঁেলােক শুনাৈক পাঠ কিৰব 12 আেপানােলােক পুৰুষ, মিহলা, ল’ৰা-েছাৱালীেক আিদ কিৰ
নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰত আেপানােলাকৰ মাজত বাস কৰা িবেদশী েলাক সকেলােক একেগাট কিৰব েতওঁেলােকও এই
বয্ৱস্থা শুিন িশিকব পািৰব আৰু আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক সন্মান কিৰব েতওঁেলােক এই বয্ৱস্থাৰ সকেলা বাকয্
পালন কিৰব 13 েতওঁেলাকৰ সন্তান সকেল যিদ এইেবাৰ কথা নজনাৈক থােক, েতেন্ত েতওঁেলােকও শুিনব আৰু
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক সন্মান কিৰবৈল িশিকব; িয েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল আেপানােলােক যদ্দর্ ন নদী পাৰ ৈহ
যাব, েসই েদশত িযমান িদনৈলেক আেপানােলাক জীয়াই থািকব, িসমান িদনৈলেক েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাক সন্মান কিৰবৈল আেপানােলােক এইদেৰ কিৰব ”

ইস্রােয়লক েনতৃত্ব িদবৈল িযেহাচূৱাক িনযুক্ত কৰা
14 পাছত িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “এিতয়া েতামাৰ মৃতুয্ৰ সময় ওচৰ চািপ আিহেছ; িযেহাচূৱাক মািত আিন তুিম

সাক্ষাৎ তমু্বত উপিস্থত েহাৱা েসই ঠাইেত মই িযেহাচূৱাক েতওঁৰ কাযর্ৰ আজ্ঞা িদম ” েসেয় েমািচ আৰু িযেহাচূৱা ৈগ
সাক্ষাৎ কৰা তমু্বত উপিস্থত হ’ল 15 েতিতয়া িযেহাৱাই েমঘস্তম্ভৰ মাজত েসই তমু্বত েদখা িদেল; েসই েমঘস্তম্ভ তমু্বৰ
দুৱাৰৰ ওপৰত ৈৰ আিছল

16 িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, “শুনা, তুিম েতামাৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’বা; এই েলাকসকেল উিঠ িয
েদশত েসামাবৈল ৈগ আেছ, েতওঁেলাক েসই ঠাইৰ েলাকৰ মাজত থািকব; েতওঁেলােক েসই েদশৰ আন েদৱতােবাৰৰ
পাছত চিল বয্িভচাৰৰ দেৰ কাযর্ কিৰব আৰু েমাক তয্াগ কিৰব; মই েতওঁেলাকৰ ৈসেত কৰা েমাৰ িনয়মিটও েতওঁেলােক
ভািঙব

17 িযিদনা েতওঁেলােক এইদেৰ কিৰব, েসইিদনা েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত হ’ব আৰু মেয়া
েতওঁেলাকক তয্াগ কিৰম মই েতওঁেলাকৰ পৰা েমাৰ মুখ ঢািকম আৰু েতওঁেলাক ধ্বংস ৈহ যাব েতওঁেলাকৈল
অেনক দুখ-কষ্ট আৰু আপদ ঘিটব; েসইিদনা েতওঁেলােক ক’ব েয, “আমাৰ ঈশ্বৰ আমাৰ মাজত নথকাৰ কাৰেণই
আমাৰ ওপৰত এই সকেলা আপদ েন? 18 েতওঁেলােক েদৱতােবাৰৈল ঘুিৰ িয সকেলা কুকমর্ কিৰব, েসইবােব মই
অৱেশয্ই েসইিদনা েমাৰ মুখ ঢািকম 19 েতামােলােক এিতয়া েতামােলাকৰ বােব এই গীত িলিখ ৰাখা এই গীত
ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক িশকাবা আৰু েতওঁেলাকক মুখস্থ কিৰবৈল িদবা তােত এই গীত ইস্রােয়লৰ েলাকৰ অিহেত
েমাৰ সাক্ষী ৈহ থািকব 20 িকয়েনা, িয েদশ িদম বুিল মই েতওঁেলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ আগত প্রিতজ্ঞা কিৰিছেলঁা, েসই
গাখীৰ আৰু মধু েবাৱা েদশৈল েযিতয়া মই েতওঁেলাকক ৈল যাম আৰু েযিতয়া েতওঁেলােক তৃিপ্তেৰ েভাজন কিৰ হৃষ্টপুষ্ট
হ’ব, েতিতয়া েতওঁেলােক েমাক তুচ্ছ কিৰব আৰু েমাৰ িনয়মিট অগ্রাহয্ কিৰ আন েদৱতােবাৰৈল উলিট েসইেবাৰৰ েসৱা
পূজা কিৰব

21 তাৰ ফলত েতওঁেলাকৈল বহুত দুখ-কষ্ট আৰু িবপদ- আপদ ঘিটব; েতিতয়া এই গীেতই সাক্ষীস্বৰূেপ েতওঁেলাকৰ
আগত সাক্ষয্ িদব; কাৰণ েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকেল মুখস্থ কৰা এই গীত নাপাহিৰব িকয়েনা, িয েদশ িদম বুিল মই
প্রিতজ্ঞা কিৰিছেলঁা, েতওঁেলাকক েসই েদশৈল িনয়াৰ আেগেয়ই েতওঁেলােক কৰা মনৰ পিৰকল্পনা মই জােনা ” 22 েসেয়
েমািচেয় েসইিদনাই এই গীত ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক িশকােল
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23 তাৰ পাছত িযেহাৱাই নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাক আজ্ঞা িদ ক’েল, “তুিম বলৱান েহাৱা, আৰু অিতশয় সািহয়াল েহাৱা;
িকয়েনা, মই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িয েদশ িদম বুিল প্রিতজ্ঞা কিৰিছেলঁা, েসই েদশৈল তুিমেহ েতওঁেলাকক ৈল যাবা
আৰু মই েতামাৰ সঙ্গী হম ”

24 েমািচেয় সমূ্পণর্ৈক এই িনয়মৰ সকেলা কথা এখন পুস্তকত িলিখেল 25 তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক ৈব
িনওঁতা েলবীয়াসকলক েতওঁ এই আজ্ঞা িদেল, 26 “এই বয্ৱস্থা পুস্তকখন ৈল আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ কাষত ৰাখক; েসই ঠাইেত এইখন ইস্রােয়লীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষী ৈহ থািকব 27 িকয়েনা
আেপানােলাক েয িকমান িবেদ্রাহী আৰু ঠৰ-িডঙীয়া তাক মই জােনা; মইআেপানােলাকৰ মাজতআিজ জীয়াই থােকঁােতও
েযিতয়া আেপানােলােক িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ-আচৰণ কিৰেছ, েতেন্ত েমাৰ মৃতুয্ৰ পাছত েয ইয়াতৈক আৰু িকমান
অিধকৈক কিৰব! 28আেপানােলাকৰ িনজৰ িনজৰ েগাষ্ঠীৰ সকেলা পিৰচাৰক আৰু িবষয়াসকল েমাৰ সনু্মখত একেগাট
হওঁক যােত মই েতওঁেলাকক এই সকেলােবাৰ কথা শুনাব পােৰঁা; আকাশ আৰু পৃিথবীক েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষী
কিৰ ৰািখব পােৰঁা 29 িকয়েনা মই জােনা েয, েমাৰ মৃতুয্ৰ পাছত আেপানােলাক এেকবােৰ ভ্রষ্ট ৈহ যাব আৰু িয পথত
চিলবৈল মই আেপানােলাককআজ্ঞা িদেছা, েসই পথৰ পৰা আেপানােলাক আতিৰ যাব; ভিৱষয্ত কালতআেপানােলাকৈল
িবপদ নািম আিহব; কাৰণ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া আেপানােলােক তােক কিৰব আৰু আেপানােলােক িনজ হােতেৰ
কৰা কাযর্ৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাক েক্রািধত কিৰ তুিলব ”

েমািচৰ গীত
30 তাৰ পাছত েমািচেয় ইস্রােয়লৰ েগােটই সমাজক এই গীতৰ কথােবাৰ েশষৈলেক গাই শুনােল

32 অধয্ায়
1 েহ আকাশ-মণ্ডল, েমাৰ কথাৈল কাণ পাতা;
েহ পৃিথৱী, েমাৰ মুখৰ কথা শুনা
2 েমাৰ উপেদশ বৰষুণৰ দেৰ েটাপা-েটােপ পৰক,
েমাৰ কথা িনয়ৰৰ দেৰ নািম আহক;
েসেয় েকামল তৃণৰ ওপৰত লােহ লােহ পৰা বৰষুণৰ িনিচনা,
গছ-গছিনৰ ওপৰত জাক জাক বৰষুণৰ িনিচনাৈক পৰক
3 িকয়েনা মই িযেহাৱাৰ নাম েঘাষণা কিৰম;
েতামােলােক আমাৰ িযেহাৱাৰ মিহমা প্রশংসা কৰা,
4 েতওঁ আশ্রয় িশলা, েতওঁৰ কাযর্ িনখঁুত,
েতওঁৰ সকেলা পথ নয্ায়,
েতওঁ িবশ্বস্ত ঈশ্বৰ, েতওঁ েকােনা অনয্ায় নকেৰ;
েতওঁ নয্ায়বান আৰু সৎ
5 েতওঁৰ েলােক েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ অিশষ্টাচৰণ বয্ৱহাৰ কিৰেছ;
েতওঁেলাকৰ পাপৰ কাৰেণ
েতওঁেলাক েতওঁৰ সন্তান নহয়,
েতওঁেলাক এক িবপথগামী আৰু কুিটল বংশ
6 েহ অবুজ, বুিদ্ধহীন জািত,
এইৰূেপই েতামােলােক িযেহাৱাৰ পিৰেশাধ কৰােন?
েতওঁ জােনা েতামােলাকৰ িপতৃ আৰু স্রজনকতর্ া নহয়?
েতেৱঁই েতামােলাকক স্রজন কিৰ জািতৰূেপ স্থাপন কিৰেল
7 েসই পুৰিণ িদনেবাৰৰ কথা েসঁাৱৰা,
অেনক পুৰুষৰ আগৰ বষর্েবাৰৰ িবষেয় ভাৱা,
েসই সকেলা িদনৰ কথা েতামােলাকৰ িপতৃক েসাধা, েতওঁেলােক েতামােলাকক জনাব;
বৃদ্ধসকলক েসাধা, েতওঁেলােক েতামােলাকক ক’ব
8 সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বেৰ েযিতয়া জািতেবাৰক িনজৰ আিধপতয্ ভাগ কিৰ িদেল,
মনুষয্ক িবিভন্ন জািতত ভাগ কিৰেল,
েতিতয়া ইস্রােয়ল জািতৰ েলাকসংখয্া অনুসােৰ
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েতওঁ জািতেবাৰৰ সীমা িস্থৰ কিৰেল
9 িকয়েনা িযেহাৱাৰ অংশই
ৈহেছ েতওঁৰ েলাকসকল,
যােকাবৰ বংশই হ’ল েতওঁৰ অিধকাৰৰ অংশ
10 েতওঁ েতওঁক এক মৰুভূিমত পােল,
আতর্ নাদ ভৰা জয়াল মৰুভুিমত পােল
েতওঁ েতওঁক আৱিৰ ৰািখেল, যতন কিৰেল,
েতওঁ িনজৰ চকুৰ মিণৰ দেৰই েতওঁক পহৰা িদ ৰািখেল,
11 েযেনৈক ঈগল চৰােয় িনজৰ বঁাহক পহৰা িদেয়;
েযেনৈক েপাৱালীেয় উিৰবৈল ঈগেল সঘেন বঁাহ লৰাই িদেয়
আৰু তাৰ ওপৰত উিৰ ফুেৰ,
েযেনৈক িসহঁতক ওপৰৈল তুিল িনবৈল
িনজৰ েডউকা েমিল িদেয়,
আৰু িনজৰ েডউকাৰ ওপৰত িসহঁতক ৈব িনেয়,
12 েতেনৈক িযেহাৱাই অকেলই যােকাবক চলাই ৈল ফুিৰেল;
েতওঁৰ লগত আন েকােনা িবেদশী েদৱতা নািছল
13 পৃিথবীৰ পাবর্তয্ ঠাইৰ ওপৰত েতওঁ যােকাবক ৰািখেল,
েখিতত উৎপন্ন েহাৱা শসয্ খাবৈল িদেল;
িশলিনৰ পৰা মধু আৰু িশলাময় দুৰােৰাহ পাহাৰৰ পৰা েতল িদ পিৰপুষ্ট কিৰেল
14 গৰু গাখীৰৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা মাখন আৰু েমৰ-ছাগপালৰ পৰা গাখীৰ িদেল
চির্বযুক্ত েমৰেপাৱািলৰ আৰু
বাচান েদশীয় মতা েমৰ, মতা ছাগলী আৰু
উত্তম েঘঁহুধানৰ আটা েতওঁক িদেল;
েহ ইস্রােয়ল, েতামােলােক আঙুৰৰ পৰা ৈতয়াৰী বুৰবুৰিণ উঠা উত্তম দ্রাক্ষাৰস পান কিৰলা
15 যােকােব হৃষ্ট-পুষ্ট ৈহ খােল;
িকন্তু িযচুৰূণৰ* চির্ব বািঢ়ল আৰু লাথ মািৰেল;
েহ িযচুৰূণ, তুিম েমদযুক্ত, সূ্থলকায় আৰু মসৃণ হ’লা;
তাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ সৃষ্টিকত্তর্ া ঈশ্বৰক তয্াগ কিৰেল, আৰু
িনজৰ পিৰত্রাণৰ িশলাক অগ্রাহয্ কিৰেল
16 েতওঁেলােক অনয্ েদৱতাৈল কৰা েসৱা-পূজাই িযেহাৱাক ঈষর্ািন্বত কিৰেল;
িঘণ লগীয়া িবষয়েবােৰ েতওঁক কু্রদ্ধ কিৰেল
17 ভূতেবাৰৰ উেদ্দেশয্ েতওঁেলােক বিল উৎসগর্ কিৰেল, ঈশ্বৰৈল নহয়;
িয েদৱতােবাৰক েতওঁেলােক েকিতয়াও নাজািনিছল,
েসই নতুন েদৱতােবাৰ সম্প্রিত আিহ পিৰল,
িয েদৱতােবাৰক েতামােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকেলও ভয় নকিৰিছল,
18 িয ঈশ্বেৰ েতামােলাকক জন্ম িদেল েতামােলাকৰ িপতৃ হ’ল, েতামােলােক েসই িশলাক অগ্রাহয্ কিৰলা,
েতামােলাকৰ জন্মদাতা ঈশ্বৰক েতামােলােক পাহিৰলা;
19 িযেহাৱাই এই সকেলা েদিখ ঈষর্ািন্বত হ’ল; েতওঁ িনজৰ পুত্র-কনয্াক অগ্রাহয্ কিৰেল
20 েতওঁ ক’েল, “মই েতওঁেলাকৰ পৰা েমাৰ মুখ লুকুৱাম েতওঁেলাকৰ েশষ দশা িক হ’ব, মই তাক চাম;
িকয়েনা েতওঁেলাক এেকবােৰ িবপেথ চলা বংশ, অিবশ্বাসী সন্তান
21 িয ঈশ্বৰ নহয়, তাৰ েসৱা-পূজাৰ দ্বাৰাই েতওঁেলােক েমাক ঈষর্ািন্বত কিৰেল,
েতওঁেলাকৰ অসাৰ মূির্তেবাৰৰ দ্বাৰাই েমাৰ েক্রাধ জন্মােল;
এই েহতুেক মই েতওঁেলাকক এক জািত েনােহাৱা েলাকসকলৰ দ্বাৰা ঈষর্া জন্মাম;
এক িনেবর্াধ জািতৰ দ্বাৰাই মই েতওঁেলাকক কুিপত কিৰম
* 32 অধয্ায়:15 িদ্ব:িবৱৰণ 33:5, 26 পদ, িযচয়া 44:2
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22 িকয়েনা েমাৰ েক্রাধত এক অিগ্ন প্রজ্বিলত ৈহেছ,
িচেয়ালৰ† গভীৰতাৈলেক পুিৰেছ,
ই পৃিথৱী আৰু তাৰ উৎপািদত বস্তু গ্রাস কিৰেছ,
পব্বর্তৰ িভিত্তমূলেবাৰ জ্বলাইেছ
23 মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত দুেযর্াগৰ সূ্তপ গিঢ়ম;
েতওঁেলাকৰ অিহেত েমাৰ কঁাড়েবাৰ এিৰম:
24 েদহ শুকাই েযাৱা দুির্ভক্ষ,
প্রচণ্ড িবনাশকাৰী, কষ্টদায়ক মহামাৰী
েতওঁেলাকৰ অিহেত মই মািটত বগাই ফুৰা জীৱৰ িবষপূণর্ িহংস্র পশুেবাৰৰ দঁাত পঠাম
25 বাটত তেৰাৱােল মািৰব,
িভতৰ-েকাঠািলত আতঙ্কত মিৰব
যুৱক আৰু কুমাৰীসকলক,
িপয়াহ েখাৱা েকঁচুৱা আৰু পকামুৰীয়া বৃদ্ধক এেকভােৱ িবনষ্ট কিৰব
26 মই ক’েলা েয মই েতওঁেলাকক িসচঁৰিত কিৰম,
আৰু মনুষয্ৰ মনৰ পৰা েতওঁেলাকৰ সৃ্মিত মিচ েপলাম
27 িকন্তু মই েতওঁেলাকৰ শত্রুেবাৰৰ েক্রাধািগ্নৈল ভয় কিৰেলঁা,
িকয়েনা েতওঁেলাকৰ শত্রুপক্ষই ভুল বুিজ কব পােৰ েয, ‘আমাৰ হােতেৰই িবজয়ী হ’েলা; এই সকেলা কৰাজন িযেহাৱা

নহয় ’
28 েতওঁেলাক এক িবেবকহীন জািত;
েতওঁেলাকৰ িবচাৰ-বুিদ্ধ বুিল এেকা নাই
29 েতওঁেলাক জ্ঞানী েহাৱা হ’েল, এই কথা বুিজেলেহঁেতন;
েশষ দশা িক হ’ব েতওঁেলােক িবেবচনা কিৰেলেহঁেতন
30 এজেন েকেনৈক এেহজাৰজনক ছত্রভঙ্গ কিৰব পােৰ,
আৰু দুজেন দশ সহস্রজনক েখদাব পােৰ?
যিদেহ েতওঁেলাকৰ িশলাই েতওঁেলাকক শত্রুৰ হাতত েবিচ িনিদেয়,
যিদেহ িযেহাৱাই েতওঁেলাকক শত্রুৰ হাতত তুিল িনিদেয়
31 শত্রুৰ িশলা আমাৰ িশলাৰ িনিচনা নহয়;
আমাৰ শত্রুেবােৰও এইদেৰ স্বীকাৰ কেৰ
32 িসহঁতৰ দ্রাক্ষালতা চেদামৰ দ্রাক্ষাকুণ্ডৰ পৰা, আৰু
ঘেমাৰাৰ দ্রাক্ষাবাৰীৰ পৰা অহা;
িসহঁতৰ আঙুৰেবাৰ িবহযুক্ত আঙুৰ; িসহঁতৰ েথাকেবাৰ িততা;
33 িসহঁতৰ দ্রাক্ষাৰস সাপৰ িবষ,
েফঁিট সাপৰ ভয়ানক িবষ
34 এই কথা মই জােনা সঁািচ ৰখা নাই?
েমাৰ ভঁড়ালত জােনা েমাহৰ মািৰ েথাৱা নাই?
35 িসহঁতৰ ভিৰ িপছল েখাৱা সময়ত
প্রিতকাৰ সধা আৰু প্রিতফল িদয়া েমাৰেহ কাযর্;
িকয়েনা িসহঁতৰ েক্লশৰ কাল ওচৰ চািপেছ, আৰু
িসহঁতৈল ঘিটবলগীয়া সবর্নাশ শীেঘ্র ঘিটব
36 িযেহাৱাই েযিতয়া েদিখব েয,
েতওঁৰ েলাকসকলৰ শিক্ত েনােহাৱা ৈহেছ, বন্দী িক স্বাধীন কােৰা শিক্ত েনােহাৱা ৈহেছ,
েতিতয়া অৱেশয্ই িযেহাৱাই েতওঁৰ েলাকসকলৰ পক্ষ লব,
েতওঁৰ দাসেবাৰক কৃপা কিৰব
37 েতওঁ েতিতয়া ক’ব,
“েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰ ক’ত আেছ?
ক’ত আেছ েতওঁেলাকৰ েসই িশল িযহত েতওঁেলােক আশ্রয় ৈলিছল?
† 32 অধয্ায়:22 িচেয়াল-অথর্ ৈমদামৰ স্থান
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38 েতওঁেলাকৰ বিলেবাৰৰ েমদযুক্ত আহাৰ েকােন েভাজন কিৰিছল,
আৰু েপয় ৈনেবদয্ৰ দ্রাক্ষাৰস েকােন পান কিৰিছল?
এিতয়া েসইেবােৰই উিঠ েতামােলাকক সহায় কৰক;
েসইেবােৰই েতামােলাকৰ আশ্রয় হওঁক!
39 এিতয়া েতামােলােক ভািব েচাৱা,
মই মেয়ই, মেয়ই েতওঁ;
েমাৰ বািহেৰ আন েকােনা েদৱতা নাই;
মইেয় মােৰা, আৰু মেয়ই জীয়াও;
মইেয় ঘা লগাওঁ আৰু মেয়ই সুস্থ কেৰঁা;
েমাৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কেৰঁাতা েকােনা নাই
40 িকয়েনা মই আকাশৈল হাত দািঙ শপত খাই ক’েলা,
েমাৰ িচৰস্থায়ী জীৱনৰ শপত,
41 েযিতয়া েমাৰ িজিলিক থকা তেৰাৱালত ধাৰ িদওঁ,
নয্ায় িবচাৰ কিৰবৈল েমাৰ হােতেৰ তাক ধেৰঁা,
েতিতয়া মই েমাৰ শত্রুেবাৰৰ প্রিতকাৰ সািধম, আৰু
েমাক িঘণাওঁতা সকলক প্রিতফল িদম
42 হত েহাৱা েলাক আৰু বন্দীসকলৰ েতেজেৰ ৈসেত
েমাৰ কঁাড়েবাৰক মই েতজ পান কৰাই মতলীয়া কিৰম,
েমাৰ তেৰাৱােল মঙহ খাব,
দীঘলচুিল থকা শত্রুৰ মূৰৰ মঙহ খাব
43 েহ আকাশ মণ্ডল, আনিন্দত েহাৱা,
েহ সকেলা জািতৰ েলাকসকল,
েতামােলােক িযেহাৱাৰ েলাকসকলৰ ৈসেত প্রশংসা কৰা, েতওঁৰ আৰাধনা কৰা
িকয়েনা েতওঁ িনজ সন্তানেবাৰৰ ৰক্তপাতৰ প্রিতকাৰ সািধব,
েতওঁৰ শত্রুেবাৰক প্রিতফল িদব;
েতওঁক িঘণাওঁতা সকলক প্রিতফল িদ িনজৰ েলাকসকলৰ অেথর্ ভূিম শুিচ কিৰব ”

44 এইদেৰ েমািচ আৰু নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাই ৈগ এই গীতৰ সকেলা কথা েলাকসকলক শুনােল 45 ইস্রােয়লীয়া
েলাকসকলৰ আগত েমািচেয় েযিতয়া এই গীতেবাৰ গাই েশষ কিৰেল, 46 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “িয
সকেলা কথা আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্স্বৰূেপ আিজ মই আেপানােলাকক ক’েলা, তাক আেপানােলােক মনত গািঠ
ৰাখক যােত এই িনয়মৰ সকেলা কথা যেত্নেৰ ৈসেত পালন কিৰবৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ সন্তান সকলক আজ্ঞা িদব
পােৰ 47 িকয়েনা আেপানােলাকৰ কাৰেণ ই সাধাৰণ কথা নহয়; বৰঞ্চ জীৱনৰেহ কথা; কাৰণ ইয়ােতই আেপানােলাকৰ
জীৱন আেছ, আৰুআেপানােলােক িয েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ যাব, েসই েদশত ইয়াৰ দ্বাৰাই আেপানােলাক
দীঘর্ায়ু হ’ব পােৰ ”

েমািচৰ মৃতুয্ৰ িবষেয় েকাৱা
48 েসইিদনাখেনই িযেহাৱাই েমািচক ক’েল, 49 “তুিম িযৰীেহাৰ িবপৰীেত েমাৱাব েদশত থকা েসই অবাৰীম

পব্বর্তমালাৰ নেবা পাহাৰৰ ওপৰৈল উিঠ েযাৱা আৰু ইস্রােয়লীয়াসকলক অিধকাৰৰ অেথর্ মই িয েদশ িদবৈল ৈগ
আেছঁা, েসই কনান েদশ েচাৱাৈগ 50 েযেনৈক েতামাৰ ককােয়ৰা হােৰাণৰ মৃতুয্ েহাৰ পাহাৰত ৈহিছল আৰু েতওঁ িনজৰ
পূবর্পুৰুষসকলৰ ওচৰৈল ৈগিছল, েতেনৈক েতামাৰ মৃতুয্ েসই পাহাৰৰ ওপৰেত হ’ব আৰু তুিমও পূবর্পুৰুষসকলৰ
ওচৰৈল গুিচ যাবা 51 িকয়েনা িছন মৰুভূিমত কােদচৰ িমৰীবা পানীৰ ওচৰত ইস্রােয়লীয়া সন্তান সকলৰ মাজত েমাৰ
পিবত্রতা মািন নচিল েতামােলােক ইস্রােয়লীয়া সন্তান সকলৰ আগত েমাৰ প্রিত অিবশ্বাসৰ কাযর্ কিৰিছলা 52 তথািপও,
মই ইস্রােয়লীয়া সন্তান সকলক িয েদশ িদবৈল ৈগ আেছঁা, তুিম েসই েদশত েনােসামাবা, িকন্তু েকৱল দূৰৰ পৰা তাক
চাবৈল পাবা ”

33 অধয্ায়
ইস্রােয়লীয়াসকলৈল েমািচৰ অিন্তম আশীব্বর্াদ

1 তাৰ পাছত ঈশ্বৰৰ েলাক েমািচেয় েতওঁৰ মৃতুয্ৰ আেগেয় ইস্রােয়লীয়া সন্তান সকলক আশীব্বর্াদ কিৰেল 2 েতওঁ
ক’েল,
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িযেহাৱা চীনয় পব্বর্তৰ পৰা আিহল,
েতওঁ েচয়ীৰৰ পৰা েতওঁেলাকৰ ওপৰত উদয় হ’ল;
েতওঁৰ েজয্ািত পাৰণ পব্বর্তৰ পৰা িজিলিক উিঠল
েতওঁ অযুত অযুত পিবত্রসকলৰ মাজৰ পৰা আিহল
েতওঁৰ েসঁা হাতত আিছল েতওঁেলাকৰ কাৰেণ িবজুলীৰ চমক ভৰা বয্ৱস্থা
3 সঁচাই েতওঁ িনজৰ
েলাকসকলক েপ্রম কেৰ;
েতওঁৰ সকেলা পিবত্র েলাক েতওঁৰ হাতত আিছল;
েতওঁেলাক সকেলা েতওঁৰ ভিৰত নত হ’ল;
প্রিতজেন েতওঁৰ বাকয্ গ্রহণ কিৰেল
4 মই, েমািচেয় আেপানােলাকক এক বয্ৱস্থাৰ আজ্ঞা িদেলঁা,
এই বয্ৱস্থা যােকাবৰ বংশধৰসকলৰ বােব এক উত্তৰািধকাৰ
5 েযিতয়া ইস্রােয়লৰ মুখয্ েলাকসকল েগাট খােল, আৰু
ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদ একিত্রত হ’ল,
েতিতয়া িযেহাৱাই আিছল িযচুৰূণৰ* ৰজা

বাৰ ৈফদৰ প্রিত আশীবর্াদ
6 ৰূেবণ জীয়াই থাকক, নমৰক; িকন্তু েতওঁৰ েগাষ্ঠীৰ েলাক েলখত অলপ হওক
7 িযহূদাক িদয়া আশীব্বর্াদ এই: েমািচেয় ক’েল,
“েহ িযেহাৱা, তুিম িযহূদাৰ মাত শুনা,
েতওঁৰ েলাকসকলৰ মাজৈল েতওঁক পুনৰ ঘূৰাই আনা,
েতামাৰ হােতেৰ েতওঁৰ বােব যুদ্ধ কৰা;
েতওঁৰ শত্রুেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ এক সহায় েহাৱা ”
8 েলবীৰ িবষেয় েমািচেয় ক’েল,
“েলবী, েতামাৰ ভক্তৰ লগত েতামাৰ তুম্মীম আৰু উৰীম† আেছ;
মচ্ছাত তুিম যাৰ পৰীক্ষা কিৰিছলা,
িমৰীবাৰ পানীৰ ওচৰত যাৰ ৈসেত িববাদ কিৰিছলা,
9 িযজেন িনজ িপতৃ আৰু মাতৃৰ িবষেয় ক’েল,
‘মই েতওঁেলাকক েদখা নাই ’
িনজৰ ভাই-ককাইক স্বীকাৰ নকিৰেল,
এেনিক িনজৰ সন্তানেবাৰেক িনিচিনেল;
েতওঁ েতামাৰ বাকয্ক পহৰা িদেছ আৰু
েতামাৰ বয্ৱস্থা ৰক্ষা কিৰেছ
10 েলবীসকেল েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ যােকাবক িশকায়,
বয্ৱস্থােবাৰ ইস্রােয়লক িশকায়;
েতামাৰ আগত ধূপ জ্বলায়,
যজ্ঞ-েবিদৰ ওপৰত েহামবিল উৎসগর্ কেৰ
11 েহ িযেহাৱা, তুিম েতওঁৰ তাৰ সম্পিত্তত আশীব্বর্াদ কৰা,
েতওঁৰ সকেলা হাতৰ কাযর্ গ্রহণ কৰা;
েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ উঠা শত্রুেবাৰৰ কঁকাল ভািঙ িদয়া;
েতওঁক িঘণাওঁতাসকলৰ কঁকাল ভািঙ িদয়া, যােত পুনৰ উিঠব েনাৱােৰ ”
12 িবনয্ামীনৰ িবষেয় েমািচেয় ক’েল,
“িযেহাৱাই যাক েপ্রম কেৰ,
িবনয্ামীন েতওঁৰ ওচৰত িনভর্ েয় থােক;
িযেহাৱাই ওেৰ িদনেটা েতওঁক আৱিৰ ৰােখ,
আৰু েতওঁ িযেহাৱাৰ দুই বাহুৰ মাজত বাস কেৰ ”

* 33 অধয্ায়:5 িযচুৰণৰ অথর্াৎ ইস্রােয়লৰ † 33 অধয্ায়:8 যাত্রা 28:30
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13 েযােচফৰ িবষেয় েমািচেয় ক’েল,
“আকাশৰ উত্তম দান আৰু িনয়েৰেৰ ৈসেত,
তলত বয্ািপ থকা সাগেৰেৰ,
িযেহাৱাই েযােচফৰ েদশক আশীব্বর্াদ কৰক
14 সূযর্ৰ তাপৰ উৎকৃষ্ট ফেলেৰ,
মাহেবাৰৰ উত্তম শসয্েৰ,
15 পুৰিণ পব্বর্তেবাৰৰ অিত উত্তম সম্পেদেৰ,
িচৰকালৰ পাহাৰেবাৰৰ বহুমূলীয়া বস্তুেৰ,
16 পৃিথবীৰ উত্তম উত্তম দ্রবয্ৰ প্রচুৰতােৰ,
আৰু জ্বলন্ত েজােপাহাৰ মাজত িয জনা আিছল, েতওঁৰ আনুগ্রেহেৰ ৈসেত -
েযােচফৰ মূৰত,
িযজন ভাই-ককাইসকলৰ মাজত ৰাজপুত্র আিছল,
েতওঁৰ কপালত এই সকেলা আশীবর্াদ পৰক
17 েযােচফৰ মিহমা প্রথেম ওপজা এটা ষঁাড়,
েতওঁৰ িশং দুটা বনৰীয়া ষঁাড়ৰ িশঙৰ দেৰ;
তাৰ দ্বাৰাই েতওঁ সকেলা জািতেক িবদ্ধ কিৰব,
এেনিক পৃিথবীৰ অন্তৈলেক জািতেবাৰক েঠিল িনব;
এইদেৰই ইফ্রিয়মৰ অযুত অযুত আৰু মনিচৰ হাজাৰ হাজাৰ েলাক হ’ব
18 জবূলূনৰ িবষেয় েমািচেয় ক’েল,
েহ জবুলুন, তুিম বািহৰৈল েযাৱা কালত আনিন্দত েহাৱা,
আৰু েহ ইচাখৰ, তুিম িনজ তমু্বত আনন্দ কৰা
19 েলাকসকলক েতওঁেলােক পব্বর্তৈল মািত পঠাব;
েসই ঠাইত েতওঁেলােক েযাগয্ মেনাভােৱেৰ বিল উৎসগর্ কিৰব;
েতওঁেলােক সমুদ্রৰ প্রচুৰ সমৃিদ্ধ আৰু বািলৰ পৰা গুপুত ধন চুিহব ”
20 গাদৰ িবষেয় েমািচেয় ক’েল,
“িযজনাই গাদৰ ৰাজয্ৰ সীমা বঢ়াব, েসই জনা ধনয্;
গােদ িসংহৰ দেৰ বাস কেৰ,
েতওঁ বাহু, এেনিক মূৰৰ তালুেকা িবদােৰ
21 েতওঁ িনজৰ কাৰেণ উৎকৃষ্ট ভাগ মেনানীত কিৰেল,
িকয়েনা েসই ঠাইত েনতাৰ েযাগয্ েলাকৰ কাৰেণ ভাগ ৰািখ েথাৱা আেছ;
েতওঁ েলাক সকলৰ মুখয্ৰ লগত আিহল
েতওঁ িযেহাৱাৰ নয্ায় কাযর্ িসদ্ধ কিৰেল, আৰু
ইস্রােয়লৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ িনয়ম পালন কিৰেল
22 দানৰ িবষেয় েমািচেয় ক’েল,
“দান বাচানৰ পৰা জাপ মািৰ অহা যুৱা িসংহ ”
23 নপ্তালীৰ িবষেয় েমািচেয় কেল,
“েহ নপ্তালী, তুিম িযেহাৱাৰ অনুগ্রেহেৰ তৃপ্ত, আৰু
িযেহাৱাৰ আশীব্বর্ােদেৰ পিৰপূণর্;
পিশ্চম আৰু দিক্ষণ অঞ্চল অিধকাৰ কৰা ”
24 আেচৰৰ িবষেয় েমািচেয় কেল,
“আন সন্তান সকলতৈক আেচেৰ অিধক আশীব্বর্াদ পাওক;
েতওঁ েযন িনজৰ ভাই-ককাইসকলৰ িপ্রয় হয়,
েতওঁৰ ভিৰ দুখন েযন জলফাইৰ েতলত ডুিব থােক
25 েতামাৰ নগৰৰ ডাংেবাৰ েলাহা বা িপতলৰ হ’ব;
িযমানিদন েতামাৰ আয়ুস থািকব,
িসমানিদন েতামাৰ শিক্ত থািকব ”
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26 েমািচেয় ক’েল,
“েহ িযচুৰূণ, ঈশ্বৰৰ তুলয্ েকােনা নাই;
েতামােলাকৰ সহায়ৰ কাৰেণ েতওঁ
িনজ েগৗৰেৱেৰ েমঘৰথত উিঠ
আকাশ পথত অহা েযাৱা কেৰ
27 িযজন অনািদকালৰ ঈশ্বৰ
েতেৱঁই িনজৰ েলাকসকলৰ আশ্রয়,
অেধােদশত েতওঁ িচৰস্থায়ী বাহুেৰ ধিৰ ৰােখ;
েতওঁ েতামােলাকৰ সনু্মখৰ পৰা শত্রুেবাৰক দূৰ কিৰব,
েতওঁ ক’ব, ‘এওঁেলাকক ধ্বংস কৰা!’
28 ইস্রােয়ল জািতেয় িনভর্ েয়েৰ বাস কিৰব;
যােকাবৰ ভুমুক শসয্ আৰু
নতুন দ্রাক্ষাৰসৰ েদশত িনৰাপদ হ’ব;
েতওঁৰ ওপৰত আকাশৰ িনয়ৰ েটাপা েটােপ পৰক
29 েহ ইস্রােয়ল, তুিম ধনয্;
িযেহাৱাৰ দ্বাৰাই িনস্তাৰ েপাৱা জািত িয েতামােলাক,
েতামােলাকৰ সদৃশ েকান আেছ?
েতওঁ েতামােলাকৰ সাহাযর্কাৰী ঢাল,
েতামােলাকৰ েগৗৰৱৰ তেৰাৱাল;
শত্রুেবাৰ েতামােলাকৰ ওচৰৈল কম্পমান ৈহ আিহব;
েতামােলােক ওখ ঠাইেবাৰত ভিৰ িদবা ”

34 অধয্ায়
েমািচৰ মৃতুয্

1 পাছত েমািচেয় েমাৱাবৰ সমথলৰ পৰা িযৰীেহাৰ িবপৰীেত থকা নেবা পব্বর্তৈল িপচগাৰ চূড়াৈল উিঠ গ’ল তাৰ
পৰা িযেহাৱাই েতওঁক েগােটই েদশ েদখুৱােল েতওঁ েতওঁক িগিলয়দৰ পৰা দান পযর্ন্ত েগােটই েদশ, 2 েগােটই নপ্তালী,
ইফ্রিয়ম আৰু মনিচৰ েদশ, আৰু পিশ্চম ফােল সমুদ্রৈলেক িযহূদাৰ সমস্ত েদশ েদখুৱােল 3 তাৰ উপিৰ েতওঁ েতওঁক
েনেগভ আৰু েখজুৰৰ নগৰ িযৰীেহাৰ উপতয্কাৰ সমথল ভূিম অথর্াৎ েচাৱৰৈলেক েদখুৱােল

4 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “এইখেনই েসই েদশ যাৰ িবষেয় মই অব্রাহাম, ইচহাক আৰু যােকাবৰ ওচৰত
শপত খাই ৈকিছেলঁা, ‘এই েদশ মই েতামাৰ বংশক িদম ’ েদশখন িনজৰ চকুেৰ চাবৈল মই েতামাক সুেযাগ িদেলঁা,
িকন্তু নদী পাৰ ৈহ তুিম েসই ঠাইৈল যাব েনাৱািৰবা ”

5 েসেয়, িযেহাৱাই েকাৱা বাকয্ অনুসােৰ িযেহাৱাৰ দাস েমািচৰ েসই েমাৱাব েদশত মৃতুয্ হ’ল 6 েমাৱাব েদশত
ৈবৎ-িপেয়াৰৰ সনু্মখত িয উপতয্কা আিছল, িযেহাৱাই েতওঁক েসই ঠাইত ৈমদাম িদেল; িকন্তু েতওঁৰ ৈমদামৰ ঠাই ক’ত
আেছ, আিজৈলেক েকােনও নাজােন 7 মৃতুয্ৰ সময়ত েমািচৰ বয়স আিছল এশ িবশ বছৰ; েতিতয়াও েতওঁৰ চকু
দুব্বর্ল েহাৱা নািছল, আৰু গাৰ শিক্তও কিম েযাৱা নািছল 8 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েমাৱাব সমথলত িত্রশ িদন পযর্ন্ত
েমািচৰ কাৰেণ ক্রন্দন কিৰেল; তাৰ পাছত েমািচৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ েশাক প্রকাশৰ িদন েশষ হ’ল

9 নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাৰ ওপৰত েমািচেয় হাত ৰািখিছল বােব েতওঁ জ্ঞানদায়ক আত্মােৰ পিৰপূণর্ আিছল; েসেয়,
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েতওঁৰ কথা অনুসােৰ চিলব ধিৰেল আৰু িযেহাৱাই েমািচৰ েযােগিদ িয আজ্ঞা িদিছল, েসই
অনুসােৰ কাযর্ কিৰবৈল ধিৰেল

10 আিজ পযর্ন্ত ইস্রােয়লীয়াসকলৰ মাজত েমািচৰ দেৰ েকােনা ভাববাদীৰ উত্থান েহাৱা নাই, িযজনৰ লগত িযেহাৱাই
মুখামুিখৈক কথা পািতিছল 11 িযেহাৱাই েমািচক িমচৰ েদশত ফেৰৗণ, েতওঁৰ সকেলা দাস আৰু সমগ্র েদশৰ ওপৰত
িয সকেলা িচহ্ন আৰু অদু্ভত লক্ষণ েদখুৱাবৈল পঠাইিছল, েসই ধৰণৰ কাযর্ কৰা আন েকােনা ভাৱবাদী নাই 12 েগােটই
ইস্রােয়লীয়াসকলৰ চকুৰ সনু্মখত েমািচেয় িয মহাশিক্ত েদখুৱাইিছল বা িয সকেলা ভয়ঙ্কৰ কাযর্ কিৰিছল, েসইদেৰ আন
েকােনা ভাৱবাদীেয় কৰা নাই
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িযেহাচূৱা
গ্রন্থ ৰচিয়তা
িযেহাচূৱা পুস্তকত স্পষ্টভােব িলখকৰ নাম েকাৱা েহাৱা নাই ইয়াতৈকও ডাঙৰ কথা এেয় েয, নূনৰ পুত্র িযেহাচূৱা

ইস্রােয়লৰ েনতা েমািচৰ উত্তৰসূৰী আিছল; আৰু েতেৱঁই এই পুস্তকৰ িলিপৱদ্ধ কেৰঁাতা এই পুস্তকৰ েশষভাগ, িযেহাচূৱাৰ
মৃতুয্ৰ পাছত আন েকােনা েলাকৰ দ্বাৰা িলখা ৈহিছল এইেটাও সম্ভব হ’ব পােৰ েয, িযেহাচূৱাৰ মৃতুয্ৰ পাছত এই পুস্তকৰ
বহু িবভাগ বা অংশ সম্পািদত বা সংেযািজত কৰা ৈহেছ এই পুস্তকখনত েমািচৰ মৃতুয্ৰ সময়ৰ পৰা িযেহাচূৱাৰ েনতৃত্বত
প্রিতজ্ঞাৰ েদশ জয় কৰা সময়ৈল, এই েগােটই ঘটনাৰ িবৱৰণ আেছ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ িলখাৰ সময় প্রায় 1405 - 1385
খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগ এই পুস্তকৰ িলখাৰ এটা সম্ভাবয্ সম্ভাবনাময় সময় হল, কনানৰ উৎপিত্তৰ পৰা, য’ত িযেহাচূৱাৰ

েদশৰ ওপৰত িবজয় ৈহিছল
প্রাপক
িযেহাচূৱাই এই পুস্তক িলিখিছল ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ কাৰেণ আৰু বাইেবলৰ ভিবষয্ত পাঠকসকলৈল
উেদ্দশয্
িযেহাচূৱা পুস্তক খনত ঈশ্বেৰ প্রিতশ্রুিত িদয়া েদশ জয় কিৰবৈল েযাৱা সামিৰক অিভযানৰ এক সংিক্ষপ্ত িবৱৰণ

িমচৰৰ পৰা যাত্রা আৰু পৰৱতীর্ 40 বছৰ ধিৰ মৰুপ্রান্তৰ পৰা অহা এই যাত্রাক অনুসৰণ কিৰ সদয্ গিঠত এটা জািতেয়
এখন প্রিতশ্রুত েদশত প্রেৱশ কৰাৰ কাৰেণ প্রস্তুত েহাৱা, অিধবাসীসকলক জয় কৰা আৰু েসই অঞ্চল দখল কৰা
িযেহাচুৱা পুস্তেক েদখুৱাই েয, এই মেনানীত কৰা বয্িক্তসকেল েতওঁেলাকৰ প্রিতশ্রুত েদশত প্রিতিষ্ঠত ৈহিছল িযেহতু
ইয়াৰ মাজত িযেহাৱাৰ িবশ্বাসেযাগয্তাত েতওঁৰ িবধানৰ ৈসেত প্রিতষ্ঠাতাক িবচািৰ েপাৱা যায় আৰু ইয়াক িচনয়ত প্রথম
এই জািতৰ ৈসেত িদয়া হয় এই শাস্ত্রত অনুেপ্রৰণা আেছ আৰু ঈশ্বৰৰ েলাকসকলৰ প্রিত িবধানৰ প্রিত আনুগয্তাত
উদু্বদ্ধ কৰা আৰু ভিবষয্ৎ প্রজন্মৰ মাজত প্রিতজ্ঞাৰ িবশ্বস্ততা, আৰু ঐকয্ আৰু উচ্চ ৈনিতকতাৈল অনুপ্রািণত কৰা

মূল িবষয়
িবজয়

প্রান্তেৰখা
1. প্রিতশ্রুত েদশত প্রেবশ — 1:1-5:12
2. েদশ িবজয় — 5:13-12:24
3. েদশ িবভাজন কৰা — 13:1-21:45
4. উপজািতৰ ঐকয্ আৰু প্রভুৰ প্রিত িবশ্বস্ততা — 22:1-24:33

1 িযেহাৱাৰ দাস েমািচৰ মৃতুয্ৰ পাছত, িযেহাৱাই েমািচৰ পিৰচাৰক নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাক ক’েল, 2 “েমাৰ দাস েমািচৰ
মৃতুয্ হ’ল; এেতেক তুিম এিতয়া উঠা আৰু এই েলাকসকলৰ ৈসেত, মই িয েদশ ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক িদেছঁা, েসই
েদশৈল যদ্দর্ ন নদী পাৰ ৈহ েযাৱা 3 িয িয ঠাইত েতামােলােক ভিৰ িদবা, মই েমািচক েকাৱাৰ দেৰ েসইেবাৰ ঠাই
েতামােলাকক িদেলঁা৷

4 েসই মৰুপ্রান্তৰ পৰা িলবােনান ৈহ মহানদী ফৰাৎ নদীৈলেক, সূযর্ অস্ত েযাৱা ফালৰ পৰা মহা-সমুদ্র*ৈলেক
িহত্তীয়াসকলৰ েগােটই েদশ েতামােলাকৰ অঞ্চল হ’ব 5 েতামাৰ জীৱনৰ েগােটই কালত েকােনা েলাক েতামাৰ আগত
িথয় হ’ব েনাৱািৰব; মই েমািচৰ লগত থকাৰ দেৰ েতামাক তয্াগ নকিৰম বা এিৰ নাযাওঁ

6 তুিম বলৱান আৰু সািহয়াল েহাৱা; িকয়েনা এই েলাকসকলক িয েদশ িদবৈল মই েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ
আগত শপত খাইিছেলঁা, তাক তুিমেহ এই েলাকসকলক অিধকাৰ প্রাপ্ত কৰাবা 7 েমাৰ দাস েমািচেয় েতামাক আজ্ঞা
কৰা েগােটই বয্ৱস্থা সাৱধােন পালন কিৰ েসই মেত কাযর্ কিৰবৈল, মেথান তুিম বলৱান আৰু অিতশয় সাহিসয়াল েহাৱা;
তুিম িয িয ঠাইৈল েযাৱা, েসই সকেলা ঠাইেত কৃতকাযর্য্ হ’বৰ কাৰেণ তুিম েসই বয্ৱস্থাৰ পৰা েসঁা িক বাওঁহােত নুঘূিৰবা
* 1 অধয্ায়:4 ভুমধয্ সাগৰ
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8 এই িবধান-পুস্তক খনৰ কথা েতামাৰ মুখৰ পৰা েকিতয়াও আঁতিৰ নাযাওঁক; িকন্তু ইয়ােত থকা আটাইিখিন কথােক
পালন কিৰ েসই মেত কাযর্ কিৰবৈল তুিম িদেন-ৰািতেয় ইয়াক ধয্ান কৰা; িকয়েনা ইয়ােক কিৰেল েতামাৰ শুভগিত হ’ব
আৰু তুিম কৃতকাযর্য্ হ’বা 9 মই েতামাক আজ্ঞা িদয়া নাই েন? বলৱান আৰু সািহয়াল েহাৱা! ত্রািসত বা বয্াকুল নহ’বা;
িকয়েনা তুিম িয িয ঠাইৈল যাবা, েসই সকেলা ঠাইেত েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা েতামাৰ লগত থািকব ”

10 েতিতয়া িযেহাচূৱাই েলাকসকলৰ িবষয়াসকলক আজ্ঞা িদ ক’েল, 11 “েতামােলােক চাউিনৰ মােজিদ ৈগ
েলাকসকলক এই আজ্ঞা কৰা, ‘েতামােলাক প্রেতয্েক িনজৰ কাৰেণ বাটৰ সম্বল যুগুত কৰা; িকয়েনা েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই অিধকাৰৰ অেথর্ েতামােলাকক িয েদশ িদেছ, েসই েদশত েসামাই তাক অিধকাৰ কিৰবৰ বােব িতিন
িদনৰ িভতৰত েতামােলােক েসই যদ্দর্ ন নদী পাৰ ৈহ যাব লািগব’ ”

12 তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই ৰূেবণীয়া আৰু গাদীয়াসকলক আৰু মনিচৰ ৈফদৰ আধাভাগ েলাকক ক’েল, 13 “িযেহাৱাৰ
দাস েমািচেয় িদয়া আজ্ঞাত েকাৱা বাকয্ েতামােলােক েসঁাৱৰা েয, ‘েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকক িজৰিণ
ল’বৈল েতামােলাকক এই েদশ িদেছ ’

14 েমািচেয় েতামােলাকক িদয়া েদশত েতামােলাকৰ ল’ৰা, িতেৰাতা আৰু েতামােলাকৰ পশুেবাৰ যদ্দর্ নৰ পূব পােৰ
থািকব৷ িকন্তু েতামােলাকৰ আটাই পৰাক্রমী বীৰপুৰুষসকেল সাজু ৈহ েতওঁেলাকৰ আেগ আেগ ৈগ, 15 িযেহাৱাই
েতামােলাকক িদয়াৰ দেৰ েতামােলাকৰ ভাইসকলক িজৰিণ িনিদয়া পযর্য্ন্ত, েতামােলাকৰ ভাইসকলক সাহাযর্ আগবঢ়াব
লািগব; আৰু েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাকক িদয়া েদশ, েতওঁেলােকও অিধকাৰ কিৰব৷ েতিতয়া যদ্দর্ ন নদীৰ
পূব পােৰ সূেযর্াদয় েহাৱা িয েদশ িযেহাৱাৰ দাস েমািচেয় েতামােলাকক িদেল, েতামােলাকৰ আিধপতয্ৰ েদশৈল উভিট
আিহ তাক েভাগ কিৰবা৷”

16 েতিতয়া েতওঁেলােক িযেহাচূৱাক উত্তৰ িদ ক’েল, “আপুিন আমাক িয িয আজ্ঞা িদেছ, আিম েসই আজ্ঞা পালন কিৰম
আৰু আপুিন আমাক য’ৈলেক পিঠয়ায়, তা’ৈলেক আিম যাম৷ 17আিম সকেলা িবষয়েত েযেনৈক েমািচৰ আেদশ মািন
চিলিছেলঁা, েতেনৈক আেপানােৰা আেদশ মািন চিলম৷ েকৱল, েমািচৰ লগত থকাৰ দেৰ, আেপানাৰ লগেতা আেপানাৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱা থাকক৷ 18 যিদ েকােনােৱ আেপানাৰ আজ্ঞাৰ িবৰুদ্ধাচৰণ কেৰ আৰু আপুিন িদয়া আজ্ঞাৰ েকােনা কথা
নুশুেন, েতেনহেল েসই জনৰ প্রাণদণ্ড হ’ব৷ েকৱল আপুিন বলৱান আৰু সািহয়াল হওঁক ”

2 অধয্ায়
অধয্ায় 2 - েচাৰাং-েচাৱা পেঠাৱা

1 তাৰ পাছত নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাই িচটীমৰ পৰা দুজন েলাকক েগাপেন েচাৰাংেচাৱা িহচােব পিঠয়াই িদেল৷ েতওঁ
ক’েল, “েতামােলাক েযাৱা, আৰু েগােটই েদশখন ভালদেৰ চাবা; িবেশষৈক িযৰীেহা নগৰ িনৰীক্ষণ কিৰ আিহবা ”
েতিতয়া েতওঁেলাক গ’ল আৰু ৈগ এগৰাকী েবশয্াৰ ঘৰ পােল৷ তােত েতওঁেলােক আলহী ৈহ থািকল৷ েসই েবশয্াৰ নাম
ৰাহাব আিছল৷ 2 িকন্তু েকােনা েলােক ৈগ িযৰীেহাৰ ৰজাক ক’েল, “চাওঁক, েদশৰ বুজ-িবচাৰ ল’বৰ অেথর্ ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ েকইজনমান েলাক এই ঠাইৈল আিহেছ ” 3 েতিতয়া িযৰীেহাৰ ৰজাই ৰাহাবৈল এই কথা ৈক পিঠয়ােল
েবােল, “েতাৰ ওচৰৈল অহা িয মানুহেকইজন এিতয়া েতাৰ ঘৰত আিহ আেছ, িসহঁতক বািহৰৈল উিলয়াই েদ; িকয়েনা
িসহঁেত েগােটই েদশত েচাৰাংেচাৱািগিৰ কিৰবৈল আিহেছ৷”

4 িকন্তু মিহলা গৰাকীেয় েসই মানুহ দুজনক লুকুৱাই ৈথ ক’েল, “হয়, সঁচাৈক েসই মানুহেকইজন েমাৰ ওচৰৈল
আিহিছল, িকন্তু িসহঁত ক’ৰ পৰা আিহিছল, েসই িবষেয় মই নাজািনেলঁা৷ 5 সিন্ধয়া হওেতই িসহঁত ওলাই গ’ল, েতিতয়া
নগৰৰ দুৱাৰ প্রায় বন্ধ কৰা সময় ৈহিছল৷ িসহঁত ক’ৈল গ’ল, েসই িবষেয় মই ক’ব েনাৱােৰঁা; সম্ভৱতঃ েতামােলােক
পােছ পােছ েবগাই েখিদ গ’েল িসহঁতক ধিৰব পািৰবা ”

6 িকন্তু তাই েতওঁেলাকক ঘৰৰ চালৰ ওপৰৈল িনেল আৰু চালৰ ওপৰত ৰীিতমেত েমিল িদয়া শণঠািৰেবােৰেৰ
েতওঁেলাকক লুকুৱাই হ’ল 7 তাৰ পাছত মানুহেবােৰ যদ্দর্ ন নদীৰ পাৰ-ঘাটৈল েযাৱা বােটিদ েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ
েখিদ গ’ল আৰু েখিদ েযাৱা েলাক বািহৰ েহাৱা মাত্রেক নগৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰা হ’ল

8 পাছত েতওঁেলাক েনৗ েশাওঁেতই তাই চালৰ ওপৰত ৈথ অহা েসই েলাকসকলৰ ওচৰৈল গ’ল, 9 আৰু তাই েসই
মানুহ েকইজনক ক’েল, “মই জািনেলঁা েয, িযেহাৱাই েতামােলাকক এই েদশ িদেল আৰু েতামােলাকৰ পৰা আিম ত্রািসত
ৈহেছঁা৷ আটাই েদশিনবাসীেয় েতামােলাকৰ আগত ভয়ত আতুৰ ৈহ পিৰেছ৷

10 আিম শুিনবৈল পাইেছঁা েয, েতামােলােক িমচৰৰ পৰা ওলাই অহা সময়ত িযেহাৱাই েতামােলাকৰ সাক্ষােত চূফ
সাগৰৰ পানী শুকুৱাইিছল আৰু আিম ইয়ােকা শুিনেলা েয, েতামােলােক যদ্দর্ নৰ িসেটা পাৰত থকা ইেমাৰীয়াসকলৰ
চীেহান আৰু ওগ নামৰ ৰজা দুজনক েকেন বয্ৱহাৰ কিৰ িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰিছলা 11 এই সকেলােবাৰ বৃত্তান্ত শুনা
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মাত্রেক আমাৰ হৃদয়েবােৰা ভয়ত আতংিকত ৈহ আেছ; এিতয়া েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ যাবৈল আমাৰ মাজত েকােনা
এজনেৰা সাহস নাই৷ েতামােলাকৰ ঈশ্ৱৰ িযেহাৱা, েতেৱঁই ওপৰত থকা স্ৱগর্ আৰু তলত থকা পৃিথৱীৰ ঈশ্ৱৰ৷

12 এই েহতুেক মই এিতয়া িবনয় কেৰঁা েয, মই েতামােলাকৈল দয়া বয্ৱহাৰ কৰাৰ কাৰেণ েতামােলােকও েমাৰ
িপতৃ বংশৈল দয়া বয্ৱহাৰ কিৰবৈল, 13 আৰু েতামােলােক েমাৰ িপতৃ, মাতৃ, ভাই আৰু ভনীসকলক আৰু েতওঁেলাকৰ
সকেলােক জীয়াই ৰািখবৈল আৰু মৃতুয্ৰ পৰা আমাৰ প্রাণ উদ্ধাৰ কিৰবৈল, িযেহাৱাৰ নােমেৰ েমাৰ আগত শপত খাই
েমাক সতয্তা প্রমাণৰ িচন িদয়া ”

14 েতিতয়া েসই মানুহ েকইজেন তাইক ক’েল, “যিদ েতামােলােক আমাৰ এই কাযর্ৰ কথা প্রকাশ নকৰা, েতেন্ত
েতামােলাকৰ প্রাণৰ সলিন আমাৰ প্রাণ যাব; আৰু েযিতয়া িযেহাৱাই আমাক এই েদশ িদব, েতিতয়া আিম েতামাৈল দয়া
আৰু সতয্ বয্ৱহাৰ কিৰম ”

15 তাৰ পাছত তাই িখিড়িকেয়িদ েতওঁেলাকক ৰচীেৰ নমাই িদেল; িকয়েনা তাইৰ ঘৰ নগৰৰ গড়ৰ গােত লািগ আিছল
আৰু তাই গড়ৰ ওপৰত বাস কিৰিছল 16 তাৰ পাছত তাই েতওঁেলাকক ক’েল, “েখিদ েযাৱা েলােক েযন েতামােলাকক
লগ নাপায়, এই কাৰেণ পবর্তৈল েযাৱা আৰু েখিদ েযাৱা মানুহ উলিট নহাৈলেক, েসই ঠাইেত িতন িদন লুকাই থািকবা৷
তাৰ পাছত িনজ বােটিদ গুিচ যাবা ” 17 তােত মানুহ েকইজেন তাইক ক’েল, “আিম েকাৱাৰ দেৰ তুিম নকিৰেল, তুিম
আমাক কিৰব িদয়া শপতৰ িবষয়ত আিম িনেদ্দর্ াষী হ’ম৷

18 েচাৱা, তুিম এই িয িখিড়িকেয়িদ আমাক নমাই িদলা, আিম েযিতয়া এই েদশৰ িভতৰৈল অ◌ািহম, েতিতয়া এই
িখিড়কীত েসনু্দৰ বৰণীয়া সূতােৰ বটা এই ৰছীডাল বািন্ধ ৰািখবা আৰু েতামাৰ িপতৃ, মাতৃ, ভাইসকল আৰু েতামাৰ
িপতৃবংশৰ সকেলা েলাকেক েতামাৰ িনজ ঘৰত একিত্রত কিৰ লুকুৱাই ৰািখবা 19 েতিতয়া িয েকােনােৱ েতামাৰ ঘৰৰ
দুৱাৰৰ পৰা বাটৈল ওলাব, তাৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ তাৰ মূৰৰ ওপৰেত পিৰব আৰু আিম িনেদ্দর্ াষী হ’ম; িকন্তু িয েকােনােৱ
েতামাৰ লগত ঘৰত থািকব, তাৰ ওপৰত যিদ েকােনােৱ হাত িদেয়, েতেন্ত েসই ৰক্তপাতৰ েদাষ আমাৰ মূৰৰ ওপৰত
পিৰব

20 িকন্তু তুিম যিদ আমাৰ এই কাযর্ৰ কথা প্রকাশ কৰা, েতেন্ত আমাক খুউৱা শপতৰ িবষেয় আিম িনেদ্দর্ াষী হ’ম ”
21 ৰাহােব সিমধান িদ ক’েল, “েতামােলােক েযেনৈক ৈকছা, েতেনৈক হওঁক৷” তাই এই কথা ৈক েতওঁেলাকক িবদায়
িদয়াৰ পাছত েতওঁেলাক গুিচ গ’ল আৰু তাই েসই েসনু্দৰ বৰণীয়া ৰছীডাল িখিড়িক খনেত বািন্ধ ৈথ িদেল

22 তাৰ পাছত েতওঁেলােক ৈগ পবর্ত পােল আৰু েখিদ েযাৱা মানুহেবাৰ উলিট নহাৈলেক তােত েতওঁেলাক িতন িদন
থািকল৷ পাছত েখিদ েযাৱা েলাকসকেল েতওঁেলাকক েগােটই বাটেত িবচািৰেল িকন্তু েতওঁেলাকক িবচািৰ নাপােল
23তাৰ পাছত েসই মানুহ দুজন উলিট পবর্তৰ পৰা নািম নদী পাৰ ৈহ নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল গ’লআৰু েতওঁেলাকৈল
ঘটা সকেলা ঘটনাৰ িবষেয় েতওঁক ক’েল 24আৰু েতওঁেলােক িযেহাচূৱাক ক’েল, “সঁচাৈক ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েসই েগােটই
েদশ আমাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেল; আমাৰ কাৰেণ েদশ-িনবাসী আটাইেবাৰ েলাক ভয়ত আতংিকত ৈহ আেছ ”

3 অধয্ায়
যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ েযাৱা৷

1 পাছিদনা অিত ৰািতপুৱােত িযেহাচূৱা উিঠল, আৰু েতওঁেলাক আটােয় িচটীমৰ পৰা যাত্রা আৰম্ভ কিৰেল৷ েতওঁ
আৰু আটাই ইস্রােয়লী েলাক যদ্দর্ ন নদীৰ পাৰৈল আিহল আৰু নদী পাৰ েহাৱাৰ আগেত, েতওঁেলােক তােত িশিৱৰ পািত
থািকল৷

2 িতন িদনৰ পাছত িবষয়াসকেল িশিবৰৰ মােজিদ গ’ল; 3 আৰু েলাকসকলক এই আজ্ঞা িদেল েয, “েযিতয়া
েতামােলােক েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক েদিখবা আৰু েলবীয়া পুেৰািহতসকলক েসই চনু্দক ৈব িনয়া
েদিখবা, েতিতয়া েতামােলােক এই ঠাই এিৰ েসই চনু্দকৰ পােছ পােছ যাবা 4 তথািপ েতামােলাকৰ মাজত বয্ৱধান
থািকব লািগব আৰু এই বয্ৱধান েতামােলাকৰ মাজত প্রায় দুই হাজাৰ হাত* পিৰমাণৰ ঠাই হ’ব লািগব েতামােলােক
যাব লগা পথ েদখা পাবৈল তাৰ ওচেৰ ওচেৰ নাযাবা, িকয়েনা েতামােলােক আগেত েকিতয়াও েসই বােটিদ েযাৱা নাই ”

5 তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই েলাকসকলক ক’েল, “েতামােলােক িনজেক পিবত্র কৰা; িকয়েনা কাইৈল িযেহাৱাই
েতামােলাকৰ মাজত আচিৰত কমর্ কিৰব ” 6 পাছত িযেহাচূৱাই পুেৰািহতসকলক ক’েল, “েতামােলােক িনয়ম-চনু্দক
তুিল েলাৱা আৰু েলাকসকলৰ আেগ আেগ েযাৱা ” েতিতয়া েতওঁেলােক িনয়ম-চনু্দক তুিল ল’েল আৰু েলাকসকলৰ
আেগ আেগ যাবৈল ধিৰেল
* 3 অধয্ায়:4 ‘প্রায় দুই হাজাৰ হাত’ মােন প্রায় 1 িকেলা িমটাৰ
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7 িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, “মই েমািচৰ লগত থকাৰ দেৰ েতামাৰ লগেতা েয আেছঁা, ইয়াক েগােটই ইস্রােয়েল
জািনবৰ বােব, মই আিজ েতওঁেলাকৰ দৃষ্টিত েতামাক েগৗৰৱািন্বত কিৰম 8 তুিম িনয়ম-চনু্দক ৈব িনয়া পুেৰািহতসকলক
এই আজ্ঞা কৰা েয, ‘েযিতয়া েতামােলােক ৈগ যদ্দর্ নৰ পানীৰ দঁািত পাবা, েতিতয়া যদ্দর্ ন নদীত েতামােলােক ৈৰ থািকবা’ ”

9 েতিতয়া িযেহাচূৱাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক ক’েল, “েতােমােলােক ইয়াৈল আিহ েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বাকয্
শুনা 10জীৱন্ত ঈশ্বৰ েয েতামােলাকৰ মাজত আেছ আৰু েতওঁ েয কনানীয়া, িহত্তীয়া, িহব্বীয়া, পিৰজ্জীয়া, িগগর্াচীয়া,
ইেমাৰীয়া আৰু িযবুচীয়া েলাকসকলক েতামােলাকৰ সনু্মখৰ পৰা িনশ্চেয় েয দূৰ কিৰব, েসই িবষেয় েতামােলােক ইয়াৰ
দ্বাৰাই জািনবা 11 েচাৱা! সমুদায় পৃিথবীৰ প্রভুৰ িনয়ম-চনু্দক েতােমােলাকৰ সনু্মেখেৰ যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ যাব

12 এই েহতুেক েতামােলােক এিতয়া ইস্রােয়লৰ এক এক ৈফদৰ পৰা এজনৈক েলাকক ল’বা; এইদেৰ বাৰ ৈফদৰ পৰা
বাৰ জনক িনবর্াচন কিৰ েলাৱা 13 সমুদায় পৃিথবীৰ প্রভু িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক ৈব িনয়া পুেৰািহতসকেল িনজ ভিৰৰ
পতা যদ্দর্ ন নদীৰ পানীত িদয়াৰ পাছেত যদ্দর্ নৰ িয পানী ওপৰৰ পৰা ৈব আিহেছ, েসই পানীেবাৰ দ’ম খাই ৰ’ব ”

14 পাছত িনয়ম-চনু্দক ৈব িনয়া পুেৰািহতসকল েলাকসকলৰ আেগ আেগ গ’ল আৰু েলাকসকল যদ্দর্ ন পাৰ হ’বৰ
কাৰেণ িনজ িনজ তমু্বৰ পৰা ওলাই আিহল; 15 পাছত িনয়ম-চনু্দক কিঢ়য়াই িনয়া েলাকসকেল েযিতয়া যদ্দর্ ন পােল,
েতিতয়া িনয়ম-চনু্দক কিঢ়ওৱা পুেৰািহতসকলৰ ভিৰ নদীৰ দঁািতৰ পানীত ডুবাই িদয়া মাত্রেক (শষয্ চেপাৱা সময়ত যদ্দর্ নৰ
পানী পাৰ ওফিন্দ উিঠ বাগিৰ যায়), 16 ওপৰৰ পৰা ৈব অহা পানী িছিগ বহু দূৈৰত থকা চতর্ নৰ ওচৰৰ আদম নগৰৰ
কাষত দ’ম বািন্ধ ৰ’ল আৰু আৰাবা সমুদ্র অথর্াৎ লৱণ-সমুদ্রৈল ৈব েযাৱা জল সমূহ ৈব ৈগ সমূ্পণর্ৰূেপ নাইিকয়া হ’ল;
েতিতয়া েলাকসকেল িযৰীেহাৰ সনু্মেখেৰ পাৰ ৈহ গ’ল

17 আৰু েগােটই ইস্রােয়ল জািতেয় পাৰ ৈহ েনােযাৱাৈলেক, িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক ৈব িনয়া পুেৰািহতসকল যদ্দর্ নৰ
মাজত শুকান ভুিমত িথেৰ িথয় ৈহ থািকল আৰু েগােটই ইস্রােয়েল শুকান ভুিমেয়িদ পাৰ ৈহ গ’ল

4 অধয্ায়
1 পাছত সকেলা েলােক েযিতয়া যদ্দর্ নৰ ওপেৰেৰ পাৰ হ’ল, েতিতয়া িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, 2 “েতামােলােক

েলাকসকলৰ এক এক ৈফদৰ এজন এজন ৈক ক্রেম বাৰ ৈফদৰ পৰা বাৰ জনক েলাৱা, 3আৰু েতওঁেলাকক আজ্ঞা কিৰ
েকাৱা েয, ‘যদ্দর্ নৰ মাজত, িয ঠাইত পুেৰািহতসকলৰ ভিৰ িথৰ ৈহ আেছ, েসই শুকান ঠাইৰ পৰা বাৰটা িশল েতামােলােক
লগত ৈল পাৰৈল েযাৱা আৰু আিজ ৰািত েতামােলােক িয ঠাইত থািকবা, েসই ঠাইেত েসই িশলেকা থ’বা’৷”

4 েতিতয়া িযেহাচূৱাই বাৰ জন েলাকক মািত আিনেল৷ এই েলাকেকইজন ইস্রােয়লৰ প্রেতয্ক েগাষ্ঠীৰ সন্তান সকলৰ
মাজৰ পৰা এজন এজনৈক যুগুত কিৰ েথাৱা েলাক৷ 5 িযেহাচূৱাই েতওঁেলাকক এই কথা ক’েল, “েতামােলােক যদ্দর্ নৰ
মাজৈল নািম আহা আৰু েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ সনু্মখৈল েযাৱা; তাৰ পৰা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ
ৈফদৰ সংখয্া অনুসােৰ প্রিতজেন এটা এটা িশল তুিল কান্ধত ৈল েযাৱা৷

6 েসেয় েতামােলাকৰ মাজত িচন হ’ব অথর্াৎ েযিতয়া েতামােলাকৰ সন্তান সকেল িশলেবাৰৰ িবষেয় ‘েতামােলােক
িক বুজা বুিল সুিধব?’ 7 েতিতয়া েতামােলােক েতওঁেলাকক ক’বা েয, ‘িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ আগত যদ্দর্ নৰ পানী
িছিগিছল আৰু িনয়ম-চনু্দক পাৰ েহাৱা কালত যদ্দর্ নৰ পানী িছিগিছল েসেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ বােব এই িশলেবাৰ
সব্বর্দায় েসঁাৱৰণৰ িচন ৈহ থািকব’ ”

8 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িযেহাচূৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ কাযর্ কিৰেল৷ িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক েযেনৈক ৈকিছল
েতেনৈক, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ সংখয্া অনুসােৰ েতওঁেলােক যদ্দর্ নৰ মাজৰ পৰা বাৰটা িশল তুিল পাৰৈল ৈল
গ’ল আৰু েতওঁেলােক ৰািত থকা ঠাইেত িশলেবাৰ হ’ল 9আৰু িনয়ম-চনু্দক ৈব িনয়া পুেৰািহতসকলৰ ভিৰ িথেৰ থকা
ঠাইত, যদ্দর্ নৰ মাজত িযেহাচূৱাই বাৰটা িশল স্থাপন কিৰেল৷ েসই িশল সৃ্মিতিচহ্ন ৈহ আিজৈলেক েসই ঠাইেত আেছ

10 িযেহাৱাই েলাকসকলক িযেবাৰ কথা ক’বৈল আজ্ঞা িদিছল, েসই সকেলা কথা েমািচেয় িযেহাচূৱাক পালন কিৰবৈল
ৈকিছল৷ পাছত এই কথােবাৰ িসদ্ধ েনােহাৱাৈলেক িনয়ম-চনু্দক ৈব িনয়া পুেৰািহতসকেল যদ্দর্ নৰ মাজত িথয় ৈহ ৈৰ
আিছল আৰু েলাকসকেল েবগাই পাৰ ৈহ ৈগিছল 11 এইদেৰ সকেলা েলাক পাৰ েহাৱাৰ পাছত িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক
ৈল পুেৰািহতসকল েলাক সকলৰ সাক্ষােত পাৰ ৈহ গ’ল

12 ৰূেবণৰ ৈফদৰ সন্তানসকল, গাদ ৈফদৰ সন্তানসকল আৰু মনিচ ৈফদৰ আধািখিন েলাক েমািচেয় েকাৱাৰ দেৰ
ৰণৈল সাজু ৈহ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সনু্মেখেৰ পাৰ ৈহ গ’ল৷ 13 যুদ্ধৰ বােব যুগুত েহাৱা প্রায় চিল্লশ হাজাৰ েলাক
িযেহাৱাৰ সাক্ষােত ওলাই গ’ল৷ েতওঁেলােক িযৰীেহাৰ সমথলৈল যুদ্ধ কিৰবৰ বােব পাৰ ৈহ গ’ল 14 েসইিদনা িযেহাৱাই



িযেহাচূৱা 4 অধয্ায়:15 240 িযেহাচূৱা 5 অধয্ায়:11

েগােটই ইস্রােয়লৰ সাক্ষােত িযেহাচূৱাক েগৗৰৱািন্বত কিৰেল; েসেয়েহ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েমািচক েযেনৈক সন্মান
কিৰিছল, েতেনৈক েতওঁেকা েতওঁৰ জীৱনৰ সকেলা কালত েতওঁেলােক সন্মান কিৰেল

15 পাছত িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, 16 “সাক্ষয্ফিল থকা িনয়ম-চনু্দক ৈব িনয়া পুেৰািহতসকলক যদ্দর্ নৰ পৰা উিঠ
আিহবৈল আেদশ কৰা ”

17 েতিতয়া িযেহাচূৱাই পুেৰািহতসকলক “যদ্দর্ নৰ পৰা উিঠ আহঁা” বুিল আজ্ঞা িদেল 18 তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ িনয়ম-
চনু্দক কিঢ়য়াই িনয়া পুেৰািহতসকেল যদ্দর্ নৰ মাজৰ পৰা উিঠ আিহ শুকান ভূিমত ভিৰ িদয়াৰ লেগ লেগ যদ্দর্ নৰ পানী
িনজ ঠাইৈল উলিট আিহল আৰু পূবর্ৰ দেৰ েগােটই পাৰ ওফিন্দ উিঠ বাগিৰ গ’ল

19 এইদেৰ েলাকসকেল প্রথম মাহৰ দশম িদনত যদ্দর্ নৰ পাৰৰ পৰা উিঠ আিহল আৰু িযৰীেহাৰ পূব সীমাত থকা
িগলগলত ছাউিন পািতেল 20 পাছত েতওঁেলােক যদ্দর্ নৰ পৰা ৈল অহা েসই বাৰটা িশল িযেহাচূৱাই িগলগলত স্থাপন
কিৰেল 21 েতওঁ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক ক’েল, “আগৈল েতামােলাকৰ সন্তান সকেল িনজ িনজ িপতৃসকলক যিদ
েসােধ, েবােল, ‘এই িশলেবাৰ িকহৰ বােব?’

22 েতিতয়া েতামােলােক িনজ িনজ সন্তান সকলক ক’বা েয, ‘এইেবাৰ েসই ঠাইৰ, েযিতয়া ইস্রােয়লসকেল শুকান
ভূিমেয়িদ যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ আিহিছল’ 23 িকয়েনা আিম পাৰ ৈহ েনােযাৱাৈলেক েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয চূফ সাগৰক
আমাৰ সনু্মখত শুকুৱাইিছল, েসই সাগৰক শুকুৱাৰ দেৰ েতামােলাক পাৰ ৈহ েনােযাৱাৈলেক েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
েতামােলাকৰ আগেতা যদ্দর্ নৰ পানী শুকুৱাই ৰািখিছল, 24 এইদেৰ পৃিথবীৰ সকেলা জািতেয় েযন জািনবৈল পায় েয,
িযেহাৱাৰ হাত বলৱান আৰু েতামােলােকও েযন িচৰকাল ঈশ্বৰ িযেহাৱাক সন্মান কৰা ”

5 অধয্ায়
েলাকসকলক চুন্নৎ কৰা িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কৰা৷

1 পাছত িযেহাৱাই েয ইস্রােয়লৰ সন্তানসকল পাৰ েনােহাৱাৈলেক যদ্দর্ নৰ পানী শুকুৱাই ৰািখেল, এই কথা যদ্দর্ নৰ
পিশ্চম পােৰ থকা ইেমাৰীয়াসকলৰ সকেলা ৰজাই আৰু সমুদ্রৰ ওচৰত থকা কনানীয়াসকলৰ সকেলা ৰজাই েযিতয়া
শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ হৃদয় ভয়ত আতুৰ ৈহ গ’ল আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ পুনৰ
সাহস নহ’ল

2 েসই সময়ত িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, “তুিম িশলৰ কটাৰী ৈতয়াৰ কিৰ পুনৰ ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলক িদ্বতীয়
বাৰৰ বােব চুন্নৎ কেৰাওৱা ” 3 েতিতয়া িযেহাচূৱাই িশলৰ কটাৰী ৈতয়াৰ কিৰ, িগেবথ হাৰেলাঠ* নােমেৰ পবর্তৰ ওচৰত
ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ চুন্নৎ কেৰাৱােল

4 িযেহাচূৱাই েতওঁেলাকক চুন্নৎ কেৰঁাৱাৰ কাৰণ এই েয, িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহা েলাকসকলৰ মাজত িযমান
যুদ্ধ কিৰব পৰা পুৰুষ আিছল, েসই পুৰুষসকল িমচৰৰ পৰা যাত্রা কিৰ আিহ থােকােত মৰুভূিমৰ বাটৰ মাজেত মিৰল
5 যিদও িমচৰৰ পৰা ওলাই অহা সকেলা েলাকেৰ চুন্নৎ কেৰঁাৱা ৈহিছল; িকন্তু ওলাই আেহঁােত মৰুভূিমৰ পথত জন্ম
েহাৱাসকলৰ েকােনা এজনেৰ চুন্নৎ কেৰঁাৱা েহাৱা নািছল

6 কাৰণ িমচৰৰ পৰা ওলাই অ◌ােহােত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল চিল্লশ বছৰ মৰুভূিমত ভ্রমণ কিৰ আিছল; তােত
িযেহাৱাৰ েগােটই জািতৰ েলাকসকল, িবেশষৈক যুদ্ধ কিৰব পৰা পুৰুষসকেল িযেহাৱাৰ কথা নুশুনাৰ বােব িবনষ্ট ৈহিছল৷
িযেহাৱাই আমাক িয েদশ িদম বুিল আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ আগত প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই গাখীৰ আৰু েমৗেজাল ৈব থকা
েদশ† েতওঁেলাকক েদিখবৈল িনিদওঁ বুিল িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ আগত শপত খাইিছল 7 পাছত েতওঁেলাকৰ সলিন
েতওঁেলােক েপাৱা সন্তান সকেলেহ েদিখবৈল পােল; িযেহাচূৱাই েতওঁেলাকেৰই চুন্নৎ কেৰাৱােল; িকয়েনা েতওঁেলাক
অচুন্নৎ আিছল আিহ থােকােত বাটত েতওঁেলাকৰ চুন্নৎ কৰা েহাৱা নািছল

8 এইদেৰ েগােটই জািতৰ চুন্নৎ কৰাৰ পাছত, েতওঁেলাক সুস্থ েনােহাৱাৈলেক ছাউিনৰ মাজত িনজ িনজ ঠাইেতই
থািকল 9 পাছত িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, “আিজ মই েতামােলাকৰ পৰা িমচৰৰ দুনর্াম স্বৰূপ িশল বগৰাই
েপলােলঁা ” এই েহতুেক েসই ঠাই িগলগল‡ বুিল আিজৈলেক িবখয্াত ৈহ আেছ

10 ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল িগলগলত ছাউিন পািতেল আৰু মাহৰ চতুদ্দর্ শ িদনৰ গধূিল েবলা িযৰীেহাৰ সমথলত
িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰেল 11 েসই িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ পাছিদনা েতওঁেলােক েদশত উৎপন্ন েহাৱা শসয্ েভাজন কিৰেল;
েসই িদনাই েতওঁেলােক খমীৰ িনিদয়া িপঠা আৰু ভজা শসয্ েভাজন কিৰেল
* 5 অধয্ায়:3 ‘িগেবথ হাৰেলাঠ’ৰ অথর্ হ’ল ‘অগ্রচম্মর্ৰ পাহাৰ’ † 5 অধয্ায়:6 ‘গাখীৰ আৰু েমৗেজাল ৈব থকা েদশ’ৰ অথর্ হল ‘উবর্ৰভুিম’ চাওক
যাত্রা পুস্তক 3:8 ‡ 5 অধয্ায়:9 বগেৰাৱা বা বগৰাই িদয়া
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12 আৰু তাৰ পাছিদনা, েতওঁেলােক েদশত উৎপন্ন েহাৱা শসয্ েভাজন কৰাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা মান্না
নাইিকয়া হ’ল৷ েতিতয়ােৰ পৰা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল পুনৰ মান্না নাপােল, িকন্তু েসই বছৰৰ পৰা েতওঁেলােক কনান
েদশৰ শসয্েহ েভাজন কিৰেল

িযৰীেহাৰ পতন আৰু িবনাশ
13 িযৰীেহাৰ ওচৰত থকা সময়ত িযেহাচূৱাই চকু তুিল চাই েদিখেল েয, েতওঁৰ সনু্মখত এজন পুৰুষ িথয় ৈহ আেছ

আৰু েসই পুৰুষৰ হাতত আেছ এখন ফঁাকৰ পৰা উিলওৱা তেৰাৱাল; েতিতয়া িযেহাচূৱাই েতওঁৰ ওচৰৈল ৈগ সুিধেল,
“তুিম আমাৰ পক্ষৰ, েন আমাৰ শত্রুেবাৰৰ পক্ষৰ?”

14 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “মই েকােনা পক্ষেৰ নহও; মই িযেহাৱাৰ ৈসনয্-বািহনীৰ েসনাপিত৷ এিতয়া মই আিহেলঁা ”
েতিতয়া িযেহাচূৱাই মািটৈল মূৰ েদাৱাই প্রিণপাত কিৰ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ প্রভুেৱ েতওঁৰ দাসক িক আজ্ঞা িদেয়?”
15 িযেহাৱাৰ ৈসনয্-বািহনীৰ েসনাপিতেয় িযেহাচূৱাক ক’েল, “েতামাৰ ভিৰৰ পৰা েতামাৰ েজাতা েসােলােকাৱা; িকয়েনা
তুিম িয ঠাইত িথয় ৈহ আছা, েসই ঠাই পিবত্র ” েতিতয়া িযেহাচূৱাই েসইদেৰই কিৰেল৷

6 অধয্ায়
1 েসই সময়ত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ ভয়ত িযৰীেহা নগৰৰ প্রেৱশ পথেবাৰ বন্ধ আিছল; িভতৰৈল িক বািহৰৈল

েকােনও ওেলাৱা-েসােমাৱা কৰা নািছল 2 পাছত িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, “েচাৱা, মই িযৰীেহাক, ইয়াৰ ৰজাক
আৰু তাৰ প্রিশিক্ষত বীৰপুৰুষসকলক েতামাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেলঁা

3 েতামােলাকৰ আটাই যুদ্ধাৰু েলােক নগৰখনৰ চািৰওকােষ এবাৰ কুচকাৱাজ কিৰ প্রদিক্ষণ কিৰবা৷ এইদেৰ তুিম
ছিদন কিৰবা 4 আৰু সাতজন পুেৰািহতক িনয়ম-চনু্দকৰ আেগ আেগ মহাশব্দকাৰী সােতাটা িশঙা ৈল যাবৈল িদবা৷
পাছত সপ্তম িদনা েতামােলােক সাতবাৰ নগৰখন প্রদিক্ষণ কিৰবা আৰু পুেৰািহতসকলক উচ্চ শেব্দেৰ িশঙা বজাবৈল
িদবা

5 আৰু েযিতয়া েতওঁেলােক মহাশব্দকাৰী িশঙা দীঘলীয়াৈক উচ্চ শেব্দেৰ বজাব আৰু েতামােলােক েযিতয়া িশঙাৰ
শব্দ শুিনবা, েতিতয়া সকেলা েলােক মহাধ্বিন কিৰবা; তােত নগৰৰ গড় মািটৰ সমান ৈহ পিৰব আৰু প্রিতজন েলােক
িনজৰ সনু্মেখিদ েপােন েপােন উিঠ যাবা ”

6 েতিতয়া নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাই পুেৰািহতসকলক মািত আিন ক’েল, “েতামােলােক িনয়ম-চনু্দক দািঙ েলাৱা আৰু
পুেৰািহত সাত জেন িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ আেগ আেগ মহাশব্দকাৰী সােতাটা িশঙা ৈল েযাৱা ” 7 পাছত েতওঁ
েলাকসকলক ক’েল, “েতামােলােক ৈগ নগৰ প্রদিক্ষণ কৰা আৰু যুদ্ধৈল সাজু ৈহ থকা ৈসনয্সকল িযেহাৱাৰ চনু্দকৰ
আেগ আেগ েযাৱা ”

8 এইদেৰ িযেহাচূৱাই েলাকসকলক েকাৱাৰ দেৰ, মহাশব্দকাৰী িশঙা ৈল েযাৱা পুেৰািহত সাত জেন িযেহাৱাৰ িনয়ম-
চনু্দকৰ আেগ আেগ উচ্চ শেব্দেৰ িশঙা বজাই বজাই যাবৈল ধিৰেল আৰু িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ
ৈল ৈগ থািকল 9 ৰণৈল সাজু েহাৱা ৈসনয্সকল িশঙা বেজাৱা পুেৰািহতসকলৰ আেগ আেগ গ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ
পাছত েযাৱা েলাকৰ দলেটা িনয়ম-চনু্দকৰ পােছ পােছ গ’ল; যাওঁেত পুেৰািহতসকেল িশঙা বজাই বজাই গ’ল

10 তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই েলাকসকলক আজ্ঞা িদ ক’েল, “মই েতামােলাকক মহাধ্বিন কিৰবৈল আজ্ঞা িদয়া িদনেটা
নহাৈলেক, েতামােলােক ধ্বিন নকিৰবা আৰু িনজ িনজ মাত নুশুনাবা, েতামােলাকৰ মুখৰ পৰা েকােনা কথা েনালাওক;
মই িযিদনা আজ্ঞা িদম, েসই িদনােহ েতামােলােক মহাধ্বিন কিৰবা ” 11 এইদেৰ েতওঁ নগৰৰ চািৰওফােল িযেহাৱাৰ
িনয়ম-চনু্দক এবাৰ প্রদিক্ষণ কেৰাৱােল আৰু েতওঁেলােক ছাউিনৈল আিহ ৰািত ছাউিনেত থািকল

12 তাৰ পাছিদনা িযেহাচূৱা ৰািতপুৱােত উিঠল আৰু পুেৰািহতসকেল িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক দািঙ ল’েল৷
13 মহাশব্দকাৰী সােতাটা িশঙা েলাৱা পুেৰািহত সাত জেন িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ আেগ আেগ িশঙা বজাই বজাই
গ’ল আৰু পাছত যাবলগীয়াসকেল পােছ পােছ গমন কিৰেল; পুেৰািহতসকেল যাওঁেত উচ্চ শেব্দেৰ িশঙা বজাই বজাই
গ’ল 14 েতওঁেলােক িদ্বতীয় িদনাও নগৰখন এবাৰ প্রদিক্ষণ কিৰ ছাউিনৈল উলিট আিহল৷ এইদেৰ েতওঁেলােক ছয় িদন
কিৰেল কিৰেল

15 পাছত সপ্তম িদনা সূযর্ উদয় েহাৱা সময়ত েতওঁেলােক েসানকােল উিঠল, আৰু আেগেয় কিৰ অহাৰ দেৰ নগৰ
খন সাত বাৰ প্রদিক্ষণ কিৰেল; েকৱল েসই িদনােহ নগৰখন সাতবাৰ প্রদিক্ষণ কিৰেল 16 সপ্তম-বাৰত পুেৰািহতসকেল
িশঙা বেজাৱাৰ পাছত িযেহাচূৱাই েলাকসকলক ক’েল, “েতামােলােক মহাধ্বিন কৰা; িকয়েনা িযেহাৱাই েতামােলাকক
নগৰখন িদেল
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17 িকন্তু নগৰ আৰু তাৰ িভতৰত থকা সকেলােৱই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ বির্জত হ’ব৷ েকৱল ৰাহাব েবশয্া আৰু তাইৰ
ঘৰত তাইৰ লগত থকা আটাইেবাৰ েলাক জীয়াই থািকব; িকয়েনা আিম পেঠাৱা দূতেকইজনক তাই লুকুৱাই ৰািখিছল
18 েতামােলােক েসই বয্ৱহাৰৰ বােব িযেহাৱাই বজর্ ন কৰা েসই বির্জত বস্তুৰ পৰা সাৱধােন থািকবা; নহেল তাক বির্জত
কৰাৰ পাছত বির্জত বস্তুৰ িকছু ল’েল, েতামােলােক ইস্রােয়লৰ ছাউিনেকা বির্জত কিৰ দুখত েপলাবা 19 সমুদায় ৰূপ,
েসাণ আৰু িপতল আৰু েলাহাৰ পাত্রেবাৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ পিবত্র হ’ব; েসইেবাৰক িযেহাৱাৰ ভঁৰালৈল অনা হ’ব ”

20 েতিতয়া েলাকসকেল ধ্বিন কিৰেল আৰু পুেৰািহতসকেল উচ্চ শেব্দেৰ িশঙা বজােল৷ িশঙাৰ শব্দ শুিন েলাকসকেল
মহাধ্বিন কিৰেল৷ তােত নগৰৰ গড় পিৰ মািটৰ সমান েহাৱাৰ পাছত, প্রিতজন েলােক িনজৰ সনু্মেখেৰ েপােন েপােন
উিঠ ৈগ নগৰত েসামাল আৰু েতওঁেলােক নগৰ খন দখল কিৰ ল’েল 21 তােত েতওঁেলােক নগৰৰ পুৰুষ, মিহলা,
েডকা, বুঢ়া আৰু গৰু, েমৰ, গাধ আিদ সকেলােক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰেল

22 েতিতয়া গুপুেত েদশৰ বুজ-িবচাৰ েলাৱা মানুহ দুজনক িযেহাচূৱাই ক’েল, “েতামােলােক েসই েবশয্াৰ ঘৰত েসামাই
িতেৰাতা জনীৰ আগত েতামােলােক শপত েখাৱাৰ দেৰ তাইক আৰু তাইৰ সকেলােক উিলয়াই আনাৈগ ”

23 েতিতয়া েসই েডকা েচাৰাংেচাৱা দুজেন েসামাই ৈগ ৰাহাব আৰু তাইৰ বােপক, মাক আৰু ভাই ককাই আিদ কিৰ
তাইৰ সম্পকীর্য় সকেলােক আৰু আটাইেবাৰ জ্ঞািত-কুটুম্বক উিলয়াই আিন, ইস্রােয়লৰ ছাউিনৰ বািহৰত হ’ল 24 আৰু
েলাকসকেল নগৰ আৰু তাৰ িভতৰত থকা সকেলােক জুইেৰ পুিৰ ভস্ম কিৰেল; েকৱল ৰূপ, েসাণ আৰু িপতল আৰু
েলাহাৰ পাত্রেবাৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ ভঁৰালত হ’ল

25 িকন্তু িযেহাচূৱাই ৰাহাব েবশয্াক আৰু তাইৰ বােপকৰ বংশৰ লগেত তাইৰ সকেলােক জীয়াই ৰািখেল৷ তাই
আিজৈলেক ইস্রােয়লৰ মাজত বাস কিৰ আেছ; িকয়েনা িযেহাচূৱাই েগাপেন িযৰীেহাৰ বুজ-িবচাৰ ল’বৈল পেঠাৱা
েচাৰাংেচাৱা দূত েকইজনক তাই লুকুৱাই ৰািখিছল

26 েসই সময়ত িযেহাচূৱাই শপত খাই েলাকসকলক ক’েল, “িয েকােনােৱ উিঠ পুনৰায় িযৰীেহা নগৰ িনম্মর্াণ কিৰব,
িস িযেহাৱাৰ সাক্ষােত অিভশপ্ত হওঁক; িস িভিত্তমূল স্থাপন কিৰ দণ্ডস্বৰূেপ বৰ পুেতককআৰু তাৰ দুৱিৰ লগাই দণ্ডস্বৰূেপ
সৰু পুেতকক িদব ” 27 এইদেৰ িযেহাৱা িযেহাচূৱাৰ লগত আিছল আৰু েতওঁৰ যশসয্া েগােটই কনান েদশত িবয়িপ
গ’ল

7 অধয্ায়
অয়ৰ আগত ইস্রােয়ল ঘটা; আখনৰ েদাষ আৰু তাৰ দণ্ড

1 িকন্তু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল ধ্বংস কিৰবলগীয়া িযেহাৱাই বজর্ ন কৰা বস্তুৰ িবষয়ত অিবশ্বাসেযাগয্ েলাকৰ দেৰ
কমর্ কিৰেল কমীর্ৰ পুত্র আখান*, এই আখান িযহূদা ৈফদৰ এওঁ ধ্বংস হ’বলগীয়া বির্জত বস্তুৰ িকছুমান িনজৰ লগত
ৈল ৈগিছল; েসেয় িযেহাৱাৰ েক্রাধ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ ওপৰত জ্বিল উিঠল

2 িযেহাচূৱাই িযৰীেহাৰ পৰা ৈবৎএলৰ পূবফােল থকা, ৈবৎ-আবনৰ ওচৰৰ অয়ৈল মানুহ পঠাই ক’েল, “েতামােলােক
উিঠ ৈগ, গুপুেত এই েদশৰ বুজ-িবচাৰ ৈল আঁহাৈগ ” েতিতয়া উিঠ ৈগ েতওঁেলােক অয়ৰ বুজ-িবচাৰ ল’েল 3 পাছত
েতওঁেলােক িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল উলিট আিহ ক’েল, “অয়ৈল আটাইেবাৰ মানুহ নপিঠয়াব; তাৈল উিঠ ৈগ অয়ক আক্রমণ
কিৰবৈল েকৱল দুই বা িতিন হাজাৰমান েলাকেহ পিঠয়াওক৷ ৰণত আটাইেবাৰ মানুহক পঠাই কষ্ট িনিদব, িকয়েনা িসহঁত
সংখয্াত তাকৰ ”

4 এই েহতুেক েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা িতিন হাজাৰমান েলাক েসই ঠাইৈল উিঠ গ’ল; িকন্তু েতওঁেলাক অয়ৰ েলাক
সকলৰ আগৰ পৰা পলাল 5 আৰু অয়ৰ েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ ছয়িত্রশ জনমান েলাকক বধ কিৰেল আৰু িসহঁেত
নগৰৰ দুৱাৰৰ আগৰ পৰা চবাৰীম†ৈলেক েতওঁেলাকক েখিদ িনেল আৰু নািম েযাৱা বাটত েতওঁেলাকক প্রহাৰ কিৰেল;
তােত েতওঁেলাকৰ হৃদয় ভয়ত আতুৰ ৈহ পিৰল আৰু েতওঁেলােক সাহস েহৰুৱাই েপলােল

6 েতিতয়া িযেহাচূৱাই িনজৰ কােপাৰ ফািলেল৷ েতওঁ আৰু ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধ েলাকসকেল িনজ িনজ মুৰত ধুিল ছিটয়াই,
িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ আগত, তলৈল মুখ কিৰ সিন্ধয়াৈলেক মািটত পিৰ থািকল 7 েতিতয়া িযেহাচূৱাই ক’েল, “হায়
হায়, েহ প্রভু িযেহাৱা, আমাক িবনষ্ট কৰাবৰ অেথর্ এই ইেমাৰীয়াসকলৰ হাতত আমাক েশাধাই িদবৈল, তুিম িকয় এই
েলাকসকলক যদ্দর্ ন পাৰ কিৰ আিনলা? তাতৈক আিম অনয্ িসদ্ধান্তেৰ ক্ষান্ত ৈহ যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা হ’েলই েকেন ভাল
আিছল!

* 7 অধয্ায়:1 কমীর্ৰ পুত্র আখান কমীর্ হ’ল জব্দীৰ পুত্র আৰু জব্দী হ’ল েজৰহৰ পুত্র † 7 অধয্ায়:5 িশল কটা ঠাই বা িশল েকাৱাৰী
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8 েহ প্রভু, ইস্রােয়েল িনজ শত্রুেবাৰৈল িপিঠ িদেল, এিতয়া মই িক ক’ম? 9 িকয়েনা কনানীয়া আিদ কিৰ এই
েদশিনবাসী আটাই েলােক েযিতয়া এই কথা শুিনব, েতিতয়া েতওঁেলােক আমাক েবিৰ ধিৰব আৰু পৃিথবীৰ পৰা আমাৰ
নাম লুপ্ত কিৰব; েতিতয়া েতামাৰ মহান নামৰ কাৰেণ তুিম িক কিৰবা?”

10 েতিতয়া িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, “উঠা, তুিম তলৈল মুখ কিৰ িকয় মািটত পিৰ আছা? 11 ইস্রােয়েল পাপ
কিৰেল৷ মই েতওঁেলাকক আজ্ঞা কৰা িনয়মিটও লঙ্ঘন কিৰেল৷ েতওঁেলােক বির্জত বস্তুৰ পৰাই িকছু চুৰ কিৰ ল’েল,
চুৰ কিৰও ভাও ধিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ বস্তুৰ মাজত েসই বির্জত বস্তু লুকুৱাই ৰািখেল 12 েসই বােব ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকেল শত্রুেবাৰৰ আগত িথয় হ’ব েনাৱািৰেল৷ েতওঁেলােক শত্রুেবাৰৈল িপিঠ িদেল, িকয়েনা েতওঁেলাক বির্জত
হ’ল৷ েতামােলােক েসই বির্জত বস্তু িবনষ্ট কিৰ েতামােলাকৰ মাজৰ পৰা দূৰ নকিৰেল, মই েতামােলাকৰ লগত পুনৰ
নাথািকম

13 উঠা! েলাকসকলক পিবত্র কৰা আৰু তুিম েতওঁেলাকক েকাৱা, েতামােলােক কািলৰ কাৰেণ িনজেক পিবত্র কৰা
িকয়েনা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘েহ ইস্রােয়ল, েতামাৰ মাজত বির্জত বস্তু আেছ েতামােলাকৰ
মাজৰ পৰা েসই বির্জত বস্তু দূৰ নকৰাৈলেক তুিম েতামাৰ শত্রুেবাৰৰ আগত িথয় হ’ব েনাৱািৰবা’

14 এেতেক ৰািতপুৱােত েতামােলােক িনজ িনজ ৈফদ অনুসােৰ হািজৰ হ’বা৷ তােত িচিঠ-েখেলােত িযেহাৱাই িয
ৈফদক ধিৰব, েসই ৈফদৰ এক এক েগাষ্ঠী ওচৰ চািপ আিহব আৰু িযেহাৱাই িয পিৰয়ালক ধিৰব, তাৰ এজন এজন
পুৰুষ ওচৰ চািপ আিহব 15 তােত িযেহাৱাই বজর্ ন কৰা বস্তু েলাৱা িয জন ধৰা পিৰব, তাক আৰু তাৰ সকেলােক জুইত
েপাৰা যাব; িকয়েনা েতওঁ িযেহাৱাৰ িনয়মিট লঙ্ঘন কিৰ ইস্রােয়লৰ মাজত অপমানজনক কাম কিৰেল ”

16 পাছত িযেহাচূৱাই ৰািতপুৱােত উিঠ ইস্রােয়লক িনজ িনজ ৈফদ অনুসােৰ মািত আিনেল; তােত িযহূদা ৈফদ ধৰা
পিৰল 17আৰু িযহূদা ৈফদৰ েলাকসকলক মািত অ◌ােনােত, েজৰহৰ েগাষ্ঠী ধৰা পিৰল; পাছত েজৰহৰ েগাষ্ঠীৰ পুৰুষ
অনুসােৰ মািত আেনােত, জব্দী ধৰা পিৰল 18 তাৰ পাছত েতওঁৰ পিৰয়ালৰ সকেলা েলাকক এজন এজনৈক মািত
আেনােত আখান ধৰা পিৰল, আখান কমীর্ৰ পুত্র, কমীর্ জব্দীৰ পুত্র, জব্দী েজৰহৰ পুত্র; এওঁ িযহূদা ৈফদৰ আিছল

19 েতিতয়া িযেহাচূৱাই আখানক ক’েল, “েবাপা, তুিম সবর্সশিক্তমান ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সনূ্মখত সতয্ কথা
েকাৱা আৰু েতওঁৰ প্রশংসা কৰা‡৷ িবনয় কেৰঁা, তুিম িয কিৰলা, েসই িবষেয় েমাক েকাৱা; েমাৰ পৰা েসই িবষয়
নুলুকুৱাবা ” 20 েতিতয়া আখােন উত্তৰ িদ িযেহাচূৱাক ক’েল, “সঁচাৈক মই ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ অিহেত পাপ
কিৰেলঁা৷ মই এেন কাযর্ কিৰেলঁা: 21 লুটদ্রবয্ৰ মাজৰ এটা উত্তম বািবলীয়া েচালা, দুশ েচকল ৰূপ আৰু পঞ্চাশ েচকল
েজাখৰ িজভা আকৃিতৰ এচটা েসাণ েদিখ, েলাভেত মই েসইেবাৰ লেলঁা৷ েসইেবাৰ েমাৰ তমু্বৰ িভতৰত মািটত পুিত
েথাৱা আেছ আৰু েসইেবাৰৰ তলেত ৰূেপা আেছ ”

22 েতিতয়া িযেহাচূৱাই বাতর্ াবাহকসকলক েসই ঠাইৈল পিঠয়ােল আৰু েতওঁেলােক তাৰ তমু্বৰ িভতৰৈল লিৰ গ’ল৷
েসই ঠাইৈল ৈগ েতওঁেলােক েদিখেল েয, েসই বস্তু তাৰ তমু্বৰ িভতৰত পুিত েথাৱা আেছ আৰু েসইেবাৰৰ তলত ৰূেপা
আেছ, 23 েতিতয়া েতওঁেলােক তমু্বৰ িভতৰৰ পৰা েসই বস্তুেবাৰ ৈল িযেহাচূৱাৰ আৰু ইস্রােয়লৰ ওচৰৈল আিন িযেহাৱাৰ
আগত েসইেবাৰ হ’ল

24 পাছত িযেহাচূৱা আৰু েতওঁেৰ ৈসেত েগােটই ইস্রােয়েল েজৰহৰ পুত্র আখানক আৰু েসই ৰূপ, েচালা আৰু
েসাণৰ িজভা আৰু তাৰ পুেতক, জীেয়ক, তাৰ গৰু, তাৰ গাধ, তাৰ েভড়া আৰু তাৰ তমু্ব আিদ সকেলােক ল’েল আৰু
সকেলােবাৰ আেখাৰ উপতয্কাৈল আিনেল

25 পাছত িযেহাচূৱাই ক’েল, “তুিম আমাক িকয় দুখত েপলালা? িযেহাৱাই আিজ েতামােকা দুখত েপলাব ” পাছত
সমুদায় ইস্রােয়েল তাক আৰু তাৰ সকেলােক িশল দিলয়াই বধ কিৰেল আৰু সকেলােক জুইত পুিৰেল৷ 26 পাছত তাৰ
ওপৰত িশল দিলয়াই দিলয়াই িশলৰ বৰ দ’ম কিৰেল; িশলৰ েসই দ’ম আিজৈলেক আেছ পাছত িযেহাৱাই েতওঁৰ
প্রচণ্ড েক্রাধৰ পৰা ঘূিৰল েসই বােব এই ঠাই আেখাৰ§ উপতয্কা বুিল আিজৈলেক িবখয্াত আেছ

8 অধয্ায়
অয়ক হাত কিৰ েলাৱা আৰু তাৰ িবনাশ আশীব্বর্াদ আৰু শাও প্রকাশ কৰা

1 পাছত িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, “তুিম ভয় নকিৰবা আৰু বয্াকুল নহ’বা৷ যুদ্ধ কিৰব পৰা েলাকসকলক েতামাৰ
লগত েলাৱা৷ উঠা, অয়ৈল যাত্রা কৰা৷ েচাৱা, মই অয়ৰ ৰজাক, তাৰ প্রজাসকলক, তাৰ নগৰ আৰু তাৰ েদশ েতামাৰ
হাতত েশাধাই িদেলঁা 2 তুিম িযৰীেহা আৰু তাৰ ৰজাৈল েযেন কিৰলা, অয়ৈল আৰু তাৰ ৰজাৈলেকা েতেন কিৰবা,
‡ 7 অধয্ায়:19 অথর্াৎ, েতামাৰ েদাষ স্বীকাৰ কৰা § 7 অধয্ায়:26 অথর্াৎ কষ্টৰ উপতয্কা
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েকৱল তাৰ লুটদ্রবয্ আৰু পশু েতামােলােক েতামােলাকৰ কাৰেণ লুট কিৰ ল’বা৷ তুিম নগৰৰ পাছফােল এদল ৈসনয্
লুকুৱাই েচাপ ৈল থািকবৈল িদবা ”

3 েতিতয়া িযেহাচূৱা আৰু যুদ্ধ কিৰব পৰা সকেলা েলাক অয়ৈল যাবৰ বােব উিঠল আৰু িযেহাচূৱাই িত্রশ হাজাৰ বলৱান
আৰু সািহয়াল বীৰপুৰুষ বািচ ৈল ৰািতেয়ই েতওঁেলাকক পিঠয়াই িদেল 4 েতওঁ েতওঁেলাকক এই আজ্ঞা িদেল, “েচাৱা,
েতামােলাক নগৰৰ িবপৰীেত, পাছফােল লুকাই থািকবা৷ নগৰৰ পৰা বৰ দূৰৈল নাযাবা, িকন্তু েতামােলাক সকেলােৱ
যুগুত থািকবা

5 মই আৰু েমাৰ লগৰ েলাকসকল নগৰৰ ওচৰৈল যাম, তােত েযিতয়া েতওঁেলােক আমাক আক্রমণ কিৰবৈল ওলাই
আিহব, েতিতয়া পূবর্ৰ দেৰ আিম েতওঁেলাকৰ আগৰ পৰা পলাম৷ 6 পাছত েতওঁেলােক আমাক নগৰৰ পৰা দূৰৈল েখিদ
িনবৰ বােব নগৰৰ বািহৰৈল েতওঁেলাক ওলাই আিহব আৰু আমাক পােছ পােছ েখিদ আিহব৷ িকয়েনা েতওঁেলােক ক’ব,
‘এওঁেলােক আগৰ িনিচনাৈক আমাৰ পৰা পলাইেছ৷’ গিতেক, এইদেৰ আিম েতওঁেলাকৰ আগৰ পৰা পলাম 7 েতিতয়া
েতামােলােক লুকাই থকা ঠাইৰ পৰা ওলাই আিহবা আৰু নগৰ আটক কিৰ ল’বা৷ িকয়েনা েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
তাক েতামােলাকৰ হাতত েশাধাই িদব

8 েযিতয়া েতামােলােক নগৰ আটক কিৰবা, তাত জুই লগাই িদবা৷ িযেহাৱাৰ বাকয্ত আজ্ঞা কৰাৰ দেৰ েতামােলােক
এই কাযর্ কিৰবা েচাৱা, মই েতামােলাকক আজ্ঞা কিৰেলঁা ” 9 এইদেৰ, িযেহাচূৱাই েতওঁেলাকক পেঠাৱাৰ পাছত
েতওঁেলােক ৈগ অয়ৰ পিশ্চেম ৈবৎএলৰ আৰু অয়ৰ মাজ ঠাইত লুকাই থািকল; িকন্তু িযেহাচূৱাই েলাকসকলৰ মাজত
েসই ৰািতেটা শুই থািকল

10পাছত িযেহাচূৱাই অিত ৰািতপুৱােত উিঠ আিহল আৰু ৰণুৱাসকলক সাজু কিৰেল৷ পাছত েতওঁ ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধেলাক
সকেলেৰ ৈসেত আেগ আেগ ৈগ অয়ক আক্রমণ কিৰেল 11 েতওঁৰ লগত থকা সকেলা ৰণুৱাই উিঠ ৈগ নগৰৰ সনু্মখত
উপিস্থত হ’ল৷ েতওঁেলােক নগৰৰ ওচৰ চািপ অয়ৰ উত্তৰ ফােল ছাউিন পািতেল৷ েতওঁেলাকৰ আৰু অয়ৰ মাজত এক
উপতয্কা আিছল 12 েতওঁ পঁাচ হাজাৰ মান েলাক লগত ৈল নগৰৰ পিশ্চম ফােল ৈবৎএল আৰু অয়ৰ মাজত আক্রমণ
কিৰবৈল লুকুৱাই ৰািখিছল

13 এইদেৰ মুখয্ ৰণুৱাসকলক নগৰৰ উত্তৰফােল থকা েগােটই ছাউিনক আৰু নগৰৰ পিশ্চমফােল পহৰা িদ লুকাই
থকা দলিটক উপযুক্ত স্থানত স্থাপন কিৰ িযেহাচূৱাই েসই ৰািত উপতয্কাৰ মাজৈল গমণ কিৰেল 14 পাছত অয়ৰ ৰজাই
তাক েদখাৰ লেগ লেগ েতওঁ আৰু েতওঁৰ সকেলা ৈসনয্-বািহনীেয় ৰািতপুৱােত েবগাই উিঠ আিহল, আৰু ইস্রােয়লৰ
লগত যুদ্ধ কিৰবৈল, যদর্ ন নদীৰ সনু্মখত থকা িনৰূিপত ঠাইৈল েবগাই যাত্রা কিৰেল৷ িকন্তু েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ নগৰৰ পাছ
ফােল েয এদল ৈসনয্ আক্রমণ কিৰবৈল লুকাই আিছল, েসই িবষেয় েতওঁ নাজািনেল

15 পাছত িযেহাচূৱা আৰু আটাই ইস্রােয়লী েলাক েতওঁেলাকৰ আগত িনজেক হািৰ েযাৱা েযন েদখুৱাই মৰুপ্রান্তৰ
বােটিদ পলাই গ’ল 16 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ যাবৰ বােব নগৰত থকা সকেলা েলাকক েগাট খাবৈল
মতা হ’ল আৰু েতওঁেলােক িযেহাচূৱাৰ পােছ পােছ েখিদ ৈল গ’ল, আৰু এইদেৰ েতওঁেলাক নগৰৰ পৰা বহু দূৰৈল
আতিৰ গ’ল 17 আৰু ইস্রােয়লৰ পাছত েখিদ যাওঁেত যাওঁেত অয় আৰু ৈবৎএলত এজন েলােকা অৱিশষ্ট নাথািকল৷
েতওঁেলােক নগৰৰ দুৱাৰ মুকিলৈক এিৰ ৈথ, সকেলােৱ ইস্রােয়লৰ পাছত েখিদ গ’ল

18 েতিতয়া িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, “েতামাৰ হাতত থকা যাঠীপাত অয়ৰ ফালৈল দাঙা; িকয়েনা েসই নগৰ মই
েতামাৰ হাতত িদম ” েতিতয়া িযেহাচূৱাই িনজৰ হাতত থকা যাঠীপাত নগৰৰ ফালৈল দািঙেল 19 েতওঁ হাত দঙামােত্র
লেগ লেগ আক্রমণ কিৰবৈল লুকাই থকা ৈসনয্ দেল িনজ ঠাইৰ পৰা েবগাই ওলাই আিহল আৰু লিৰ ৈগ নগৰত েসামাল
তাৰ পাছত েতওঁেলােক নগৰখন আটক কিৰ ল’েল আৰু তাত জুই লগাই িদেল

20 পাছত অয়ৰ েলাকসকেল পাছফালৈল ঘূিৰ চােল আৰু নগৰৰ েধঁাৱা আকাশৈল উঠা েদিখেল৷ েতিতয়া েতওঁেলােক
ইফােল িসফােল েকােনাফােল পলাবৈল এেকা উপায় নাপােল৷ কাৰণ মৰুপ্রান্তৈল পলাই েযাৱা ৈসনয্সকেল েতওঁেলাকক
েখিদ আক্রমণ কিৰেল৷ 21অথর্াৎ েযিতয়া িযেহাচূৱাই আৰু েগােটই ইস্রােয়েল েদিখেল েয, আক্রমণ কিৰবৈল লুকাই থকা
ৈসনয্দেল নগৰখন আটক কিৰ ল’েল আৰু নগৰৰ েধঁাৱা উিঠেছ, েতিতয়া েতওঁেলােক উভিত ধিৰ অয়ৰ েলাকসকলক
আঘাত কিৰেল

22 আৰু ইস্রােয়লৰ অনয্ ৈসনয্সকেল নগৰৰ পৰা ওলাই অ◌ািহ েতওঁেলাকক আক্রমণ কিৰেল৷ এইদেৰ অয়ৰ
েলাকসকল ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকলৰ মাজত ধৰা পিৰল; তােত এফােল এদল আৰু আনফােল এদল আিছল৷ পাছত
ইস্রােয়েল েতওঁেলাকক এেনৈক আঘাত কিৰেল েয, েতওঁেলাকৰ এজেনা অৱিশষ্ট বা জীয়াই নাথািকল 23 েতওঁেলােক
অয়ৰ ৰজাক জীিৱত অৱস্থােত বন্দী কিৰেল, আৰু িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল ৈল আিহল
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24 েযিতয়া ইস্রােয়লী েলাকসকেল নগৰৰ বািহৰৰ মৰুভূিমত েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ অহা সকেলা অয়-িনবাসীেক
বধ কিৰ উিঠল, েতিতয়া অয়-িনবাসী েসই েলাকসকল িনঃেশেষ পিতত হ’ল আৰু তাৰ পাছত েতওঁেলাক অয় ৈল উভিত
আিহ তাত থকা েলাকসকলেকা তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল৷ 25 েসইিদনা অয়-িনবাসী সকেলা েলাক অথর্াৎ মিহলা আৰু
পুৰুষ আিদ কিৰ বাৰ হাজাৰ েলাকক বধ কৰা হ’ল৷ 26 িকয়েনা অয় িনবাসী েলাকসকলক িনঃেশেষ িবনষ্ট নকৰাৈলেক
িযেহাচূৱাই িনজৰ যাঠী দঙা হাত েনােকাচােল

27 িযেহাচূৱাক আেদশ কৰা িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ ইস্রােয়েল েকৱল েসই নগৰৰ পশু আৰু লুটদ্রবয্েবাৰ িনজৰ
বােব ল’েল 28 এইদেৰ অয়ক িযেহাচূৱাই জুই লগাই পুিৰেল আৰু েসই নগৰক িচৰকলীয়া ধ্বংসাৱেশষৰ স্তুপ কিৰেল
এইদেৰ এই ঠাই আিজৈলেক পিৰতয্ক্ত ৈহ আেছ৷

29 পাছত েতওঁ অয়ৰ ৰজাক সিন্ধয়াৈলেক গছত ওেলামাই ৰািখেল৷ আৰু সূযর্ মাৰ েযাৱা সময়ত, িযেহাচূৱাৰ আজ্ঞা
অনুসােৰ েতওঁেলােক গছৰ পৰা শৱেটা নমাই নগৰৰ দুৱাৰমুখত েপলােল আৰু তাৰ ওপৰত িশলৰ এক ডাঙৰ দ’ম
কিৰেল; েসই দ’ম আিজৈলেক আেছ

30 েসই সময়ত িযেহাচূৱাই এবাল পব্বর্তত ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দশয্ এটা যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰেল,
31 িযেহাৱাৰ দাস েমািচেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িদয়া আজ্ঞা, িয দেৰ েমািচৰ বয্ৱস্থা-পুস্তকত িলখা আিছল, েসই
আেদশ অনুসােৰ: “িয িশলৰ ওপৰত েকােনও অস্ত্র দঙা নাই, এেন নকটা িশলৰ যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰেল ” আৰু
েতওঁ তাৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিল আৰু েতওঁেলােক মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰেল 32 েসই ঠাইত েতওঁ
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সাক্ষােতই েসই িশলেবাৰৰ ওপৰত েমািচৰ বয্ৱস্থাৰ এখন নকল িলিখেল

33 সকেলা ইস্রােয়লী েলাক, েতওঁেলাকৰ পিৰচাৰকসকল, িবষয়াসকল আৰু িবচাৰকতর্ াসকলেক আিদ কিৰ সকেলা
েলােক িনয়ম-চনু্দকৰ চািৰওফােল িথয় হ’ল; েতওঁেলােক পুেৰািহত আৰু িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক বহনকাৰী েলবীয়াসকলৰ
সনু্মখত িথয় হ’ল তােত স্বেদশীয় আৰু পৰেদশীয় সকেলা েলাক আিছল েতওঁেলাকৰ আধা অংশ েলাক গিৰজ্জীম
পবর্তৰ ফােল আৰু আধা অংশ েলাক এবাল পবর্তৰ ফােল আিছল ইস্রােয়লৰ েলাকসকল আশীব্বর্াদ প্রাপ্ত হ’বৰ বােব
িযেহাৱাৰ দাস েমািচেয় প্রথেম েতওঁেলাকক এইদেৰ আজ্ঞা িদিছল

34 তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই বয্ৱস্থা-পুস্তকৰ প্রিতেটা কথা পাঠ কিৰ শুনােল েতওঁ সকেলা আশীব্বর্াদ আৰু অিভশাপ
বয্ৱস্থা-পুস্তকত েযেনদেৰ িলখা আিছল, িঠক েতেনদেৰই পাঠ কিৰ শুনােল 35 ইস্রােয়লৰ েগােটই সমাজৰ আগত,
লগত মিহলাসকল, সৰু সৰু লৰা-েছাৱালীসকল আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত থকা িবেদশীসকলৰ আগত েমািচেয় আজ্ঞা
কৰা েসই সকেলা বাকয্ৰ এিট কথাও িযেহাচূৱাই পাঠ নকৰাৈক নাথািকল

9 অধয্ায়
িগিবেয়ানীয়াসকলৰ ছল আৰু েতওঁেলাক ৰক্ষা েপাৱা

1 যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা ৰজাসকেল, পব্বর্তীয়া অঞ্চলত আৰু িনন্মভূিমত বসিত কৰা আৰু িলবােনানৰ সনু্মখৈলেক
মহাসমুদ্রৰ েগােটই পাৰত বসিত কৰা িহত্তীয়া, ইেমাৰীয়া, কনানীয়া, পিৰজ্জীয়া, িহব্বীয়া আৰু িযবুচীয়াৰ ৰজাসকেল এই
কথা শুিন, 2 সকেলােৱ এেক লগ ৈহ িযেহাচূৱা আৰু ইস্রােয়লৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল েগাট খােল

3 িকন্তু িযৰীেহা আৰু অয়ৈল িযেহাচূৱাই কৰা কাযর্েবাৰৰ কথা েযিতয়া িগিবেয়ানীয়াসকেল শুিনেল, 4 েতিতয়া
েতওঁেলােক চল কিৰেল৷ েতওঁেলােক ৰজাৰ কটকীৰ েবশ ধিৰ*, িনজ িনজ গাধেবাৰৰ ওপৰত পুৰিণ ৈথলা আৰু
দ্রাক্ষাৰস ৰখা পুৰিণ ফটা-িচটা আৰু গািঠ িদয়া ছালৰ েমাটেবাৰ েবাজাই িদেল 5আৰু ভিৰত টাপিল মৰা পুৰিণ েজাতা,
গাত পুৰিণ কােপাৰ িপিন্ধেল আৰু েতওঁেলােক বাটৰ কাৰেণ েলাৱা আটাই িপঠা শুকান আৰু েভঁকুৰা লগা আিছল

6 পাছত েতওঁেলােক িগলগলৰ ছাউিনত থকা িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল ৈগ, েতওঁক আৰু ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক ক’েল,
“আিম দূৰ েদশৰ পৰা আিহেছঁা; এেতেক আেপানােলােক এিতয়া আমােৰ ৈসেত এিট িনয়ম িস্থৰ কৰক ” 7 েতিতয়া
ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল েসই িহব্বীয়াসকলক ক’েল, “হয়েতা আেপানােলাক আমাৰ ওচৰেত বাস কেৰ৷ েসেয় হ’েল
আিম আেপানােলাকৰ ৈসেত েকেনৈক িনয়ম িস্থৰ কিৰব পােৰঁা?” 8 েতওঁেলােক িযেহাচূৱাক ক’েল, “আিম আেপানাৰ
দাস ” েতিতয়া িযেহাচূৱাই ক’েল, “আেপানােলাক েকান? আৰু আেপানােলােক ক’ৰ পৰা আিহেছ?”

9 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নাম শুিন আেপানাৰ দাসেবােৰ বহুত দূৰ েদশৰ পৰা
আিহেছঁা৷ িকয়েনা েতওঁৰ যশসয্া আৰু িমচৰ েদশত কৰা েতওঁৰ সকেলা কমর্, 10 আৰু যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা ইেমাৰীয়া
ৰজা দুজনৈল অথর্াৎ িহচেবানৰ ৰজা চীেহানৈল আৰু অষ্টােৰাতত থকা বাচানৰ ৰজা ওগৈল েতওঁ কৰা সকেলা কাযর্ৰ
কথা আিম শুিনেলঁা
* 9 অধয্ায়:4 েতওঁেলােক িনজৰ সকেলা েখাৱা-েবাৱাৰ বয্ৱস্থা কিৰ
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11 আমাৰ বৃদ্ধ আৰু েদশ-িনবাসী সকেলা েলােক আমাক ক’েল, ‘েতামােলােক হাতত বাটৰ সমল েলাৱা আৰু
েতওঁেলাকেৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰবৈল ৈগ, েতওঁেলাকক এই কথা েকাৱাৈগ, ‘আিম আেপানােলাকৰ দাস আমােৰ
ৈসেত এিট িনয়ম িস্থৰ কৰক’ 12আিম আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাত্রা কিৰবৈল ওেলাৱাৰ িদনাখন, বাটৰ অেথর্ আমাৰ
এই িপঠা ঘৰৰ পৰা লওঁেত তপত আিছল, িকন্তু চাওঁক, এিতয়া এইেবাৰ শুকাল আৰু এইেবাৰত েভঁকুৰ ধিৰেল 13আিম
েযিতয়া এই েমাটেবাৰত দ্রাক্ষাৰস ভৰাইিছেলঁা, েতিতয়া এই েমাটেবাৰ নতুন আিছল, িকন্তু চাওঁক, এিতয়া এইেবাৰ ফািটল৷
আমাৰ এই কােপাৰ আৰু েজাতােবাৰ অিত দূৰ বাট ভ্রমণ কৰাৰ বােব পুৰিণ ৈহ গ’ল’ ”

14 েতিতয়া ইস্রােয়লী েলাকসকেল সকেল েনতৃত্বৰ বােব িযেহাৱাৰ িক ইচ্ছা, েসই িবষেয় নুসুিধ, েতওঁেলাকৰ েখাৱা
বস্তু িকছু ল’েল 15আৰু িযেহাচূৱাই েতওঁেলাকেৰ ৈসেত সিন্ধ স্থাপন কিৰ েতওঁেলােক েযন জীয়াই থােক, এেন িনয়ম
কিৰেল আৰু েলাক সকলৰ অধয্ক্ষ সকেল েতওঁেলাকৰ আগত শপত খােল

16 এইদেৰ েতওঁেলাকেৰ ৈসেত িনয়ম স্থাপন কৰাৰ িতিনিদনৰ পাছত, েতওঁেলাক েয েতওঁেলাকৰ ওচৰত থকা েলাক
হয় আৰু েতওঁেলাকৰ মাজেত বাস কিৰ আেছ, েসই িবষেয় েতওঁেলােক শুিনবৈল পােল 17 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল
যাত্রা কিৰ তৃতীয় িদনা েতওঁেলাকৰ† নগৰেবাৰৰ ওচৰ পােল৷ েতওঁেলাকৰ নগৰেবাৰৰ নাম িগিবেয়ান, কফীৰা, েবেৰাৎ
আৰু িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীম আিছল

18 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েতওঁেলাকক বধ নকিৰেল কাৰণ অধয্ক্ষসকেল ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ
েতওঁেলাকৰ আগত শপত খাইিছল ইস্রােয়লী েলাকসকেল অধয্ক্ষসকলৰ অিহেত ওজৰ-আপিত্ত কিৰবৈল ধিৰেল
19 িকন্তু অধয্ক্ষসকেল েলাকসকলক ক’েল, “আিম ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ েতওঁেলাকৰ সম্বেন্ধ শপত
খােলঁা; এই কাৰেণ আিম এিতয়া েতওঁেলাকৰ অপকাৰ কিৰব েনাৱােৰঁা

20 েসইবােব আিম েতওঁেলাকৰ প্রিত এইদেৰ কিৰম: আমাৰ প্রিত হ’বলগীয়া েক্রাধৰ পৰা আঁতিৰ থািকবৈল
আিম েতওঁেলাকক জীয়াই ৰািখম, কাৰণ আিম েতওঁেলাকৰ আগত শপত খাইিছেলা ” 21 এেতেক অধয্ক্ষসকেল
েতওঁেলাকৰ েলাকসকলক ক’েল, “েতওঁেলাক জীয়াই থাকক ” েতিতয়া েতওঁেলাকক অধয্ক্ষসকেল েকাৱা বাকয্
অনুসােৰ িগিবেয়ানসকেল ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ বােব খিৰকটীয়া আৰু পানী-েযাগান ধেৰঁাতা হ’ল

22 িযেহাচূৱাই েতওঁেলাকক মািত আিন ক’েল, “েতামােলােক আমাৰ মাজেত থািকও, ‘আিম েতামােলাকৰ পৰা বহু
দূৰত থােকা’, এইবুিল ৈক িকয় আমাক প্রবঞ্চনা কিৰলা? 23 এই কাৰেণ েতামােলাক অিভশপ্ত থ’েলা; েতামােলােক
েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ বােব খিৰকটীয়া আৰু পানী-েযাগান ধৰা বন্দী কামৰ পৰা েকিতয়াও মুিক্ত নাপাবা ”

24 েতিতয়া েতওঁেলােক িযেহাচূৱাক উত্তৰ িদ ক’েল, “িকয়েনা এইদেৰ েতামােলাকৰ দাস সকলক েকাৱা ৈহিছল েয,
সকেলা েদশ েতামােলাকক িদবৈল আৰু েদশৰ সকেলা িনবাসীসকলক েতামােলাকৰ আগত ধ্বংস কিৰবৈল েতামােলাকৰ
ঈশ্ৱৰ িযেহাৱাই েতওঁৰ দাস েমািচকআজ্ঞা িদিছল, েসেয়েহ েতামােলাকৰ প্রিত অিতশয় ভয় কিৰ আিম এই কাযর্ কিৰেলঁা
25 এিতয়া চাওঁক, আিম আেপানাৰ হাতেত আেছঁা৷ আমাৰ প্রিত িয ভাল আৰু নয্ায় েযন আেপানাৰ েবাধ হয়, আপুিন
তােকই কৰক ”

26 তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই িগিবয়নীয়সকলৰ বােব তােকই কিৰেল, েতওঁ ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ হাতৰ পৰা
িগিবয়নীয়সকলক ৰক্ষা কিৰেল আৰু েতওঁেলােক িসহঁতক বধ নকিৰেল 27 আৰু িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত কিৰব,
েসই ঠাইত সমাজৰ আৰু িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীৰ বােব খিৰকটীয়া আৰু পানী-েযাগান ধেৰঁাতা হ’বৈল িযেহাচূৱাই েসইিদনা
েতওঁেলাকক িনযুক্ত কিৰেল আৰু আিজৈলেক েতওঁেলাক েসইদেৰই আেছ

10 অধয্ায়
কনানৰ দিক্ষণ ভাগ পৰাজয় কৰা

1 এইদেৰ িযৰূচােলমৰ ৰজা আেদানীেচদেক েযিতয়া শুিনেল েয, িযেহাচূৱাই েযেনৈক িযৰীেহা আৰু তাৰ ৰজাৈল
কিৰিছল েতেনৈক অয়ক আটক কিৰ তাক িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰেল, আৰু েতওঁ শুিনবৈল পােল েয, িগিবেয়ানীয়াসকেল
ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ ৈসেত সিন্ধ স্থাপন কিৰ েতওঁেলাকৰ মাজত থকা হ’ল৷ 2 েতিতয়া িযৰূচােলমৰ সন্তান সকেল
অিতশয় ভয় পােল, িকয়েনা িগিবেয়ান ৰাজধানীৰ িনিচনা এখন ডাঙৰ নগৰ, অয়তৈকেয়া ডাঙৰ আৰু তাৰ েলাকসকল
বীৰ পুৰুষ আিছল৷

3এই েহতুেক িযৰূচােলমৰ ৰজা আেদানীেচদেক িহেব্রাণৰ ৰজা েহাহমৰ, যমূর্তৰ ৰজা িপৰামৰ, লাখীচৰ ৰজা যাফীয়াৰ
আৰু ইেগ্লানৰ ৰজা দবীৰৰ ওচৰৈল মানুহ পিঠয়াই এই কথা ক’েল, 4 “আহঁা, েমাৰ ওচৰৈল আহঁা আৰু েমাক সহায়
† 9 অধয্ায়:17 িগিবেয়ানীয়সকলৰ নগৰেবাৰ
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কৰা৷ আিম িগিবেয়ানীয়া সকলক আঘাত কেৰঁাৈগ, িকয়েনা েতওঁেলােক িযেহাচূৱা আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলেৰ ৈসেত
সিন্ধ পািতেল ”

5 তােত িযৰূচােলমৰ ৰজা, িহেব্রাণৰ ৰজা, যমূর্তৰ ৰজা, লাখীচৰ ৰজা আৰু ইেগ্লানৰ ৰজা, ইেমাৰীয়াসকলৰ এই
পঁাচজন ৰজাই েগাট খাই িনজ িনজ ৈসনয্ সকলক িগিবেয়ানৈল লগত ৈল গ’ল, আৰু তাৰ সনু্মখত ছাউিন পািত
েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল

6 েতিতয়া িগিবেয়ানৰ েলাকসকেল িগলগলৰ চাউিনৈল আৰু িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল মানুহ পিঠয়াই ক’েল েয, “আপুিন
আেপানাৰ এই বন্দীসকলৰ পৰা হাত েনােকঁাচাব৷ আমাৰ ওচৰৈল েবগাই আিহ আমাক ৰক্ষা কৰক৷ আমাক আিহ সহায়
কৰক, িকয়েনা পব্বর্ত-িনবাসী ইেমাৰীয়াসকলৰ সকেলা ৰজাই আমাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল েগাট খােল ” 7 েতিতয়া
িযেহাচূৱাই সকেলা যুদ্ধাৰু আৰু বলৱান বীৰপুৰুষ সকলক লগত ৈল, িগলগলৰ পৰা যাত্রা কিৰেল

8 িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, “তুিম েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা মই েতওঁেলাকক েতামাৰ হাতত িদেলঁা;
েতওঁেলাকৰ েকােনও েতামাৰ আক্রমণক ক্ষান্ত কিৰব েনাৱািৰব ”

9 িযেহাচূৱাই িগলগলৰ পৰা ওেৰ-ৰািত েখাজকািঢ় ৈগ অকস্মােত েতওঁেলাকৰ ওচৰত ওলাল৷ 10 েতিতয়া িযেহাৱাই
ইস্রােয়লৰ সাক্ষােত েতওঁেলাকক বয্াকুল কৰাত ইস্রােয়েল িগিবেয়ানত মহা-পৰাক্রেমেৰ েতওঁেলাকক সংহাৰ কিৰেল
আৰু ৈবৎ-েহােৰাণৈল উিঠ েযাৱা বােটিদ েতওঁেলাকক েখিদ িন, অেজকা আৰু মেক্কদাৈলেক আঘাত কিৰেল

11 ইস্রােয়লৰ সনু্মখৰ পৰা পলাই েযাৱা সময়ত েতওঁেলােক েযিতয়া ৈবৎ-েহােৰাণৰ পৰা নািম েযাৱা বাটত আিছল,
েতিতয়া িযেহাৱাই আকাশৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ িশল বৰষােল আৰু তােত েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ হ’ল৷ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল
িযমান মানুহ তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰিছল, তাতৈকেয়া অিধক েলাক িশলাবৃষ্টিত মিৰল

12 েতিতয়া িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক ইেমাৰীয়া সকলৰ ওপৰত জয়ী হ’বৈল িদেল৷ েসইিদনা িযেহাচূৱাই
ইস্রােয়লৰ সাক্ষােত িযেহাৱাক ক’েল,
“েহ সূযর্, তুিম িগিবেয়ানৰ ওপৰত িস্থৰ েহাৱা,
আৰু েহ চন্দ্র, তুিম অয়ােলানৰ উপতয্কাৰ ওপৰত িস্থৰ েহাৱা৷”
13 সূযর্ স্থিগত হ’ব আৰু চন্দ্রও ৈৰ থািকব,
েযিতয়াৈলেক সন্তান সকেল িনজৰ শত্রুেবাৰক প্রিতেশাধ নলয়৷
এই কথা জােনা যােচৰ পুস্তকত িলখা নাই?

এইদেৰ সূযর্ আকাশৰ মাজ ঠাইত িথেৰ থািক,
প্রায় সমূ্পণর্ এক িদন মাৰ যাবৈল লৰচৰ নকিৰেল৷

14 ইয়াৰ পূবর্েত িক পৰৱতীর্ কালেতা এইদেৰ িযেহাৱাই মনুষয্ৰ বাকয্ৈল কাণ পতা এেন এটা পুনৰ নহ’ল; িকয়েনা
েসইিদনা িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ পেক্ষ যুদ্ধ কিৰিছল

15 িযেহাচূৱাই সকেলা ইস্রােয়লী েলাকক লগত ল’েল আৰু িগলগলৰ ছাউিনৈল উলিট আিহল 16আৰু েসই পঁাচজন
ৰজা পলাই ৈগ, মেক্কদাৰ গুহাত লুকাই থািকল 17 পাছত েকােনা েলােক িযেহাচূৱাক বাতিৰ িদ ক’েল, “েসই পঁাচজন
ৰজাক মেক্কদাৰ গুহাত লুকাই থকা েদখা ৈগেছ!”

18 েতিতয়া িযেহাচূৱাই ক’েল, “েতামােলােক েসই গুহাৰ মুখত েকতেবাৰ ডাঙৰ িশল বগৰাই িদ, েতওঁেলাকক পহৰা
িদবৈল তাৰ ওচৰত মানুহ ৰাখাৈগ৷ 19 িকন্তু েতামােলােক পলম নকিৰবা৷ শত্রুেবাৰৰ পােছ পােছ েখিদ ৈগ েতওঁেলাকৰ
েলাকসকলক পাছফালৰ পৰা সংহাৰ কৰা৷ েতওঁেলাকক িনজ িনজ নগৰত েসামাবৈল িনিদবা; িকয়েনা েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাকক েতামােলাকৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেল ”

20 পাছত িযেহাচূৱা আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েযিতয়া মহা-পৰাক্রেমেৰ েতওঁেলাকক িনঃেশেষ সংহাৰ কিৰেল
আৰু েতওঁেলাকৰ অৱিশষ্ট েলাক সমূহ গেড়েৰ আবৃত নগৰেবাৰত ৈগ েযিতয়া েসামাল, 21 েতিতয়া সকেলা েলাক
মেক্কদাৰ চাউিনত থকা িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল শািন্তেৰ উলিট আিহল আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ েকােনােৱ
কােৰা িবৰুেদ্ধ এেকা কবৈল সাহস নকিৰেল

22পাছত িযেহাচূৱাই আজ্ঞা কিৰেল, “েবােল, েতামােলােক েসই গুহাৰ মুখ মুকিল কিৰ, তাত লুকাই থকা েসই পঁাচজন
ৰজাক উিলয়াই েমাৰ ওচৰৈল ৈল আহঁা ” 23 পাছত েতওঁেলােক েতওঁ েকাৱাৰ দেৰই কিৰেল৷ েতওঁেলােক এই পঁাচজন
ৰজাক অথর্াৎ িযৰূচােলমৰ ৰজা, িহেব্রাণৰ ৰজা, যমূর্তৰ ৰজা, লাখীচৰ ৰজা আৰু ইেগ্লানৰ ৰজাক েসই গুহাৰ পৰা
উিলয়াই আিনেল আৰু েতওঁৰ ওচৰৈল ৈল আিহল



িযেহাচূৱা 10 অধয্ায়:24 248 িযেহাচূৱা 10 অধয্ায়:43

24 এইদেৰ েসই ৰজা েকইজনক েতওঁৰ ওচৰৈল ৈল অহাৰ পাছত িযেহাচূৱাই ইস্রােয়লৰ পুৰুষসকলক মািত আিনেল
আৰু েতওঁৰ লগত িনজৰ লগত েযাৱা েসনাপিত সকলক আজ্ঞা কিৰেল, “েবােল, েতামােলােক ওচৰৈল আিহ এই
ৰজাসকলৰ িডিঙত ভিৰ িদয়া ” এই েহতুেক েতওঁেলােক ওচৰৈল আিহ েতওঁেলাকৰ িডিঙত ভিৰ িদেল 25 েতিতয়া
িযেহাচূৱাই েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক ভয় নকিৰবা আৰু বয্াকুল নহ’বা েতামােলাক বলৱান আৰু সাহিসয়াল
েহাৱা িকয়েনা েতামােলােক িয িয শত্রু সকলৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰবা, েসই সকেলা শত্রুেক িযেহাৱাই এইদেৰ কিৰব ”

26 েতিতয়া িযেহাচূৱাই েসই পঁাচজন ৰজাক আঘাত কিৰ বধ কিৰেল আৰু পঁাচডাল কাঠত ওলমাই হ’ল৷ এইদেৰ
েতওঁেলাক সন্ধয্াৈলেক কাঠত ওলিম থািকল 27 পাছত সূযর্ মাৰ েযাৱা সময়ত, েলাকসকেল িযেহাচূৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ
েতওঁেলাকক কাঠৰ ওপৰৰ পৰা নমাই আিনেল, আৰু েতওঁেলােক লুকাই থকা গুহােত েতওঁেলাকক িন েপলাই িদেল
তাৰ পাছত েসই গুহাৰ মুখত ডাঙৰ ডাঙৰ িশল িদ হ’ল; েসই ৰজা েকইজন আিজৈলেক েসই ঠাইেত আেছ

28 এইদেৰ িযেহাচূৱাই েসই িদনাই মেক্কদা দখল কিৰ ল’েল আৰু তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ েসই ঠাইৰ ৰজা আিদ কিৰ
সকেলােক আঘাত কিৰ সকেলা মানুহক িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰেল আৰু কােকা অৱিশষ্ট নাৰািখেল৷ েতওঁ িযৰীেহাৰ ৰজাৈল
েযেন কিৰিছল, মেক্কদাৰ ৰজাৈলেকা েতেন কিৰেল

29 তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই সকেলা ইস্রােয়লী েলাকক লগত ৈল মেক্কদাৰ পৰা িলব্ নাৈল গ’ল, আৰু িলব্ নাৰ িবৰুেদ্ধ
যুদ্ধ কিৰেল 30 তােত িযেহাৱাই িলব্ নাৰ লগেত তাৰ ৰজাক ইস্রােয়লৰ হাতত িদেল৷ িযেহাচূৱাই তাত থকা প্রেতয্ক
জীৱন্ত প্রাণী আৰু তাৰ িভতৰত থকা সকেলা মানুহক আক্রমণ কিৰ তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰেল৷ েতওঁ তাৰ মাজত
েকােনা প্রাণীক জীিৱত নাৰািখেল৷ িযৰীেহাৰ ৰজাৈল েযেন কিৰিছল, তাৰ ৰজাৈলেকা েতওঁ েতেন কিৰেল

31 তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই সকেলা ইস্রােয়লী েলাকক লগত ৈল িলব্ নাৰ পৰা লাখীচৈল গ’ল৷ েতওঁ তাৰ কাষেত ছাউিন
পািত তাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল 32 েতিতয়া িযেহাৱাই লাখীচেকা ইস্রােয়লৰ হাতত িদেল৷ িযেহাচূৱাই িদ্বতীয় িদনা েসই
ঠাই দখল কিৰ ল’েল৷ িলব্ নাৈল েযেনকুৱা কিৰিছল, লাখীচৈলও েতওঁ েতেনকুৱাই কিৰেল তাৰ পাছত েসই ঠাই আৰু
তাৰ মাজত থকা সকেলা জীিৱত প্রাণীক তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰেল

33 েতিতয়া েগজৰৰ ৰজা েহাৰেম লাখীচক সহায় কিৰবৈল আিহিছল৷ িযেহাচূৱাই তাত থকা এজেনা প্রাণী িনঃেশষ
েনােহাৱাৈলেক, েতওঁক আৰু েতওঁৰ ৈসনয্সকলক আঘাত কিৰেল

34 েতিতয়া িযেহাচূৱাই সকেলা ইস্রােয়লী েলাকক লগত ৈল, লাখীচৰ পৰা ইেগ্লানৈল গ’ল৷ েতওঁেলােক তাৰ কাষেত
ছাউিন পািত তাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল৷ 35 েসই এেক িদনাই েতওঁেলােক েসই ঠাই দখল কিৰ ল’েল৷ েযেনৈক লাখীচৈল
কিৰিছল, েতেনৈক িযেহাচূৱাই তেৰাৱােলেৰ প্রেতয্ক জীিৱত প্রাণীক আঘাত কিৰ িনঃেশষ কিৰেল৷

36 তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই সকেলা ইস্রােয়লী েলাকক লগত ৈল, ইেগ্লানৰ পৰা িহেব্রাণৈল যাত্রা কিৰেল, আৰু েসই
ঠাইৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল 37 েতওঁেলােক েসই ঠাই দখল কিৰ ল’েল, আৰু তাত থকা প্রিত জন েলাকৰ লগেত
তাৰ ৰজাতাৰ ৰজা আৰু চািৰওফােল থকা সৰু সৰু নগৰেবাৰত েসামাই আক্রমণ কিৰ তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰেল৷
িযেহাচূৱাই ইেগ্লানৰ প্রিত কৰাৰ দেৰই, তােতা েতওঁেলােক কােকা জীিৱত নাৰািখ প্রেতয্ক জীৱন্ত প্রাণীক বধ কিৰেল৷
তাক আৰু তাৰ ৰজাক, তাৰ সৰু সৰু নগৰেবাৰ আৰু তাৰ িভতৰত থকা সকেলা মানুহক তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰেল
েসইদেৰ কােকা অৱিশষ্ট নাৰািখ তাৰ িভতৰত থকা সকেলােক সমূ্পণর্ৰূেপ সংহাৰ কিৰেল

38 পাছত িযেহাচূৱাই ইস্রােয়লৰ ৈসনয্ সকলক লগত ৈল, দবীৰৈল ঘূিৰ আিহল আৰু তাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল
39 েতওঁ েসই ঠাই আৰু েসই ঠাইৰ ৰজাক আৰু তাৰ সৰু সৰু নগৰেবাৰ দখল কিৰ ল’েল৷ েতওঁেলােক েতওঁেলাকক
আৰু তাত থকা সকেলা জীৱন্ত প্রাণীক সমূ্পণর্ৰূেপ তেৰাৱােলেৰ সংহাৰ কিৰেল৷ িযেহাচূৱাই েকােনা এটা প্রাণীেক েসই
ঠাইত অৱিশষ্ট নাৰািখেল, েযেনৈক িহেব্রাণৈল আৰু িলব্ না ও তাৰ ৰজাৈল কিৰিছল, েতেনৈক ইয়াৈলেকা েতওঁ কিৰেল

40 এইদেৰ িযেহাচূৱাই পব্বর্তীয়া অঞ্চল, দিক্ষণ অঞ্চল, িনম্ন ভূিম আৰু উপপব্বর্তৰ অঞ্চলসমূহৰ এই সকেলা েদশ
জয় কিৰেল৷ েসই অঞ্চলেবাৰৰ সকেলা ৰজাক আৰু প্রেতয্ক জীৱক অৱিশষ্ট নৰখাৈক বধ কিৰেল েতওঁ ইস্রােয়লৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ সকেলা জীৱন্ত প্রাণীক িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰেল 41 এইদেৰ িযেহাচূৱাই কােদচ-বেণর্য়াৰ
পৰা গাজা আৰু িগিবেয়ানৈলেক, েগাচনৰ সকেলা েদশ তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰ জয় কিৰেল

42 িযেহাচূৱাই এই সকেলা ৰজাক আৰু েতওঁেলাকৰ েদশেবাৰ এেক সময়েত দখল কিৰ ল’েল, িকয়েনা ইস্রােয়লৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ পেক্ষ যুদ্ধ কিৰিছল 43 তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই সকেলা ইস্রােয়লী েলাকেক লগত ৈল িগলগলৰ
ছাউিনৈল উলিট আিহল
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11 অধয্ায়
কনান েদশৰ উত্তৰ ভাগ জয় কৰা আৰু েগােটই েদশৰ পৰাজয়

1 েযিতয়া হােচাৰৰ ৰজা যাবীেন ইস্রােয়লীসকলৰ িবজয়ৰ কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁ এই িবষেয় মােদানৰ ৰজা
েযাবাব, িচেম্রানৰ ৰজা, অক্ চফৰ ৰজা, 2 আৰু িযসকল ৰজা উত্তৰ অঞ্চলৰ পাবর্তয্ভূিমত, যদ্দর্ ন নদীৰ িকেন্নৰতৰ
দিক্ষণ উপতয্কা অঞ্চলত, িনম্নভূিম অঞ্চলত, আৰু পিশ্চম অঞ্চলৰ েদাৰৰ উচ্চভূিমত বসিত কিৰ আিছল, েসই সকেলা
ৰজাৰ ওচৰৈল সংবাদ পিঠয়ােল 3 েতওঁ পূব আৰু পিশ্চেম থকা কনানীয়া, ইেমাৰীয়া, িহত্তীয়া, পিৰজ্জীয়াসকলৰ লগেত
পব্বর্তীয়া অঞ্চল িনবাসী িযবুচীয়া আৰু হেমর্াণৰ তলত থকা িমস্পা েদশীয় িহব্বীয়া সকলৰ ওচৰৈলও মানুহ পিঠয়াই এই
সংবাদ িদেল

4 েতিতয়া েতওঁেলােক ৈসনয্-সামন্ত লগত ৈল সমুদ্রৰ পাৰৰ বািলৰ িনিচনা অসংখয্ েলাকৰ ৈসেত অিধক েঘঁাৰা আৰু
ৰথ ৈল ওলাই আিহল 5 আৰু এইদেৰ সকেলা ৰজা একেগাট হ’ল আৰু ইস্রােয়লৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল আিহ েমেৰাম
নােমেৰ সেৰাবৰৰ ওচৰত এেকলেগ ছাউিন পািতেল

6 িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, “তুিম েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা কাইৈল এেন সময়েত মই ইস্রােয়লৰ আগত
েতওঁেলাকৰ সকেলােক বধ কিৰ সমপর্ণ কিৰম৷ তুিম েতওঁেলাকৰ েঘঁাৰাৰ ভিৰৰ িসৰ্ কািটবা আৰু ৰথেবাৰ জুইেৰ পুিৰ
েপলাবা ” 7 পাছত িযেহাচূৱাই সকেলা যুজাৰু েলাকক লগত ৈল ওলাই আিহল৷ েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ েমেৰাম সেৰাবৰৰ
ওচৰত আকস্মােত ওলাই েতওঁেলাকক আক্রমণ কিৰেল

8 িযেহাৱাই শত্রুসকলক ইস্রােয়লৰ হাতত সমপর্ণ কৰাৰ পাছত েতওঁেলােক েতওঁেলাকক তেৰাৱালেৰ আঘাত কিৰ
বধ কিৰেল আৰু মহাচীেদান ও িমষ্রেফাৎ-মিয়মৈলেক, আৰু পূব ফালৰ িমস্পাৰ উপতয্কাৈলেক েতওঁেলাকক েখিদ
পিঠয়াই েতওঁেলাকক সংহাৰ কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ েকােনা এজনেকা অৱিশষ্ট নাৰািখেল 9 িযেহাৱাই আজ্ঞা িদয়াৰ
দেৰই িযেহাচূৱাই েতওঁেলাকৰ প্রিত কাযর্ কিৰেল৷ েতওঁ েতওঁেলাকৰ েঘঁাৰাৰ িসৰ্ কািটেল আৰু ৰথেবাৰ জুইেৰ পুিৰ
েপলােল

10 েসই সময়ত িযেহাচূৱাই ঘূিৰ আিহ, হােচাৰ জয় কিৰ ল’েল, আৰু তাৰ ৰজাক েতওঁ তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল৷
িকয়েনা হােচাৰ পূবর্েৰ পৰা েসই সকেলা ৰাজয্ৰ মাজত প্রধান আিছল 11 তাত বাস কৰা সকেলা জীিৱত প্রাণীক
েতওঁেলােক তেৰাৱােলেৰ আক্রমণ কিৰ িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰেল, আৰু িবনষ্ট হ’বৈল েতওঁ েসই েলাকসকলক িনলগাই
ৰািখেল, গিতেক তাত েকােনা এটা প্রাণীও জীিৱত নাথািকল৷ পাছত েতওঁ হােচাৰ অথর্াৎ েসই ঠাই পুিৰ েপলােল

12 িযেহাচূৱাই েসই ৰজাসকলৰ েগােটই নগৰ দখল কিৰেল৷ েতওঁ আনিক েতওঁেলাকৰ সকেলা ৰজাক আটক কিৰেল
আৰু আক্রমণ কিৰ তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল৷ িযেহাৱাৰ দাস েমািচৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ বধ
কিৰ িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰেল 13 িকন্তু িয িয নগৰ িনজ িনজ পব্বর্তত সঁজা আিছল, ইস্রােয়েল হােচাৰৰ বািহেৰ েসইেবাৰ
পুিৰ েনেপলােল; েকৱল এই নগৰখনেহ িযেহাচূৱাই পুিৰেল

14 ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকেল েসই নগৰেবাৰৰ লুটদ্রবয্ আৰু পশুধনেবাৰ িনজৰ িনজৰ বােব লুট কিৰ ল’েল৷ িকন্তু
সকেলা িনঃেশেষ িবনষ্ট েহাৱাৈলেক েতওঁ সকেলা েলাকক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল৷ েতওঁেলােক েকােনা েলাকক
জীয়াই নাৰািখেল 15 িযেহাৱাই িনজৰ দাস েমািচক েযেন আজ্ঞা িদিছল, েমািচেয়ও িযেহাচূৱাক েতেন আজ্ঞা কিৰিছল৷
আৰু িযেহাৱাই েমািচক কাযর্ কিৰবৈল িদয়া সকেলা আেদশৰ দেৰ িযেহাচূৱাই কাযর্ কিৰেল, আৰু এটা কথাও েতওঁ
নকৰাৈক নাথািকল

16 এইদেৰ িযেহাচূৱাই েসই েগােটই েদশ ল’েল, েতওঁ পবর্তীয়া অঞ্চল, সমস্ত েনেভগ*, েগাচনৰ সমগ্র অঞ্চল,
পবর্তমালাৰ পাদেদশ অঞ্চল, যদ্দর্ ন নদীৰ উপতয্কা অঞ্চল, ইস্রােয়লৰ পব্বর্তীয়া অঞ্চল, আৰু িনম্নভূিম অঞ্চল দখল
কিৰেল 17 েচয়ীৰৈল িবসৃ্তত েহাৱা হালক পব্বর্তৰ পৰা িযমান দূৰ সম্ভৱ হেমর্াণ পবর্তৰ উত্তৰ ফােল থকা িলবােনানৰ
বাল্গাদ উপতয্কাৈল থকা সকেলা ৰাজয্ৰ ৰজাক বন্দী কিৰেল আৰু েতওঁেলাকক বধ কিৰেল েসই ৰজােবাৰক ধিৰেল
আৰু আঘাত কিৰ বধ কিৰেল

18 িযেহাচূৱাই েসই ৰজাসকলেৰ ৈসেত বহু কাল যুদ্ধ কিৰ আিছল 19 িগিবেয়ান-িনবাসী িহব্বীয়াসকলৰ বািহেৰ আন
েকােনা নগৰৰ েলােক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলেৰ ৈসেত সিন্ধ স্থাপন নকিৰেল৷ ইস্রােয়েল আনসকেলা নগৰৰ সকেলােকই
যুদ্ধ কিৰ দখল কিৰ ল’েল 20 িকয়েনা েতওঁেলাকক সমূ্পণর্ৰূেপ িবনষ্ট কিৰবৰ বােব িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ হৃদয় কিঠন
কিৰিছল; েসই বােব েতওঁেলােক আিহ ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল৷ িযেহাৱাই েমািচক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ, েতওঁেলাকৰ
দয়াৰ িনেবদন শুনা নগ’ল; বৰং েতওঁেলাক সমূ্পণর্ৰূেপ উচ্ছন্ন হ’ল৷
* 11 অধয্ায়:16 সমস্ত েনেভগ দিক্ষণ অঞ্চল
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21 েসই কালত িযেহাচূৱাই আিহ পব্বর্তীয়া অঞ্চল, িহেব্রাণ, দবীৰ, অনাব আৰু িযহূদা তথা ইস্রােয়লৰ আটাই পব্বর্তীয়া
অঞ্চলৰ পৰা অনাকীয়া সকলক উচ্ছন্ন কিৰেল৷ িযেহাচূৱাই সমূ্পণর্ৰূেপ েতওঁেলাকক িনজ নগৰেবাৰৰ ৈসেত িবনষ্ট
কিৰেল 22 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েদশত অনাকীয়া সকলৰ েকােনা অৱিশষ্ট নাথািকল, েকৱল গাজাত, গাতত আৰু
অচ্ েদাদত্ েহ েকােনা অৱিশষ্ট থািকল

23 এইদেৰ িযেহাৱাই েমািচক েকাৱাৰ দেৰই েসই সকেলা েদশ িযেহাচূৱাই দখল কিৰ ৈলিছল৷ পাছত িযেহাচূৱাই এই
েদশেবাৰ ইস্রােয়লৰ প্রেতয্ক ৈফদক ভাগ অনুসােৰ অিধকাৰ কিৰবৈল িদেল েতিতয়ােৰ পৰা যুদ্ধ আতিৰ গ’ল আৰু
েদশ সুিস্থৰ হ’ল

12 অধয্ায়
িযেহাচুৱাই পৰাজয় কৰা ৰজাসকলৰ তািলকা

1 বত্তর্ মান েদশ-সমূহৰ এইসকল ৰজা, িযসকলক ইস্রােয়লৰ েলাক সকেল পৰাজয় কিৰিছল৷ ইস্রােয়লৰ েলাক সকেল
সূযর্ উদয় েহাৱা যদ্দর্ নৰ পূবিদেশ থকা, অেণর্ানৰ উপতয্কাৰ পৰা হেমর্াণ পব্বর্তৈলেক আৰু পূব ফােল থকা অৰাবা’ৰ
েগােটই েদশ অিধকাৰ কিৰেল৷
2 চীেহান ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা আিছল েতওঁ িহচেবানত বাস কিৰিছল৷ েতওঁ অেণর্ানৰ উপতয্কাৰ দঁািতত থকা অেৰােয়ৰ

পৰা আৰু েসই উপতয্কাৰ মাজত থকা নগৰখনৰ পৰা অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ সীমা যেব্বাক নদীৈলেক আধা
িগিলয়দ েদশত শাসন কিৰিছল৷ 3 আৰু পূব পােৰ িকেন্নৰৎ সাগৰৈলেক আৰু পূব পােৰ ৈবৎ-িযচীেমাতৈল
েযাৱা বাটত থকা অৰাবা সমুদ্র*, অৰাবাত আৰু দিক্ষেণ িপচগাৰ চাৱলীয়া ঠাইেবাৰৰ তলত থকা েদশেতা শাসন
কিৰিছল৷

4ওগ, বাচানৰ ৰজা আিছল এওঁ ৰফায়ীয়াসকলৰ অৱিশষ্ট থকা বংশত জন্ম ৈহ, অষ্টােৰাৎ আৰু ইেদ্রয়ীত বাস কিৰিছল৷
5 েতওঁ হেমর্াণ পব্বর্তত, চলখাত, গচুৰীয়া আৰু মাখাথীয়া সকলৰ সীমাৈলেক েগােটই বাচান েদশত আৰু
িহচেবানৰ চীেহান ৰজাৰ সীমাৈলেক থকা, আধা িগিলয়দ েদশত শাসন কিৰিছল

6 িযেহাৱাৰ দাস েমািচেয় আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েতওঁেলাকক পৰাজয় কিৰেল আৰু িযেহাৱাৰ দাস েমািচেয়
অিধকাৰৰ অেথর্ েসই েদশ ৰূেবণীয়া ও গাদীয়াসকলক আৰু মনিচৰ আধা ৈফদক িদেল

7 েচয়ীৰৈল িবসৃ্তত েহাৱা যদ্দর্ নৰ সীপােৰ পিশ্চম িদেশ, িলবােনানৰ উপতয্কাত থকা বাল-গাদৰ পৰা হালক পব্বর্তৈলেক
থকা এই ৰজা সকলক িযেহাচূৱা আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল বধ কিৰিছল৷ িযেহাচূৱাই েদশ অিধকাৰৰ অেথর্ িনজ িনজ
ভাগ অনুসােৰ ইস্রােয়লৰ ৈফদক ভগাই িদেল 8 ইয়াৰ অন্তভুর্ ক্ত আিছল, পব্বর্তীয়া অঞ্চল, িনম্নভূিম অঞ্চল, অৰাবা,
পব্বর্তৰ নামিন অঞ্চল, মৰুপ্রান্তীয় অঞ্চল, আৰু েনেভগ ইয়ােত িহত্তীয়া, ইেমাৰীয়া, কনানীয়া, পিৰজ্জীয়া, িহব্বীয়া,
আৰু িযবুচীয়া সকল আিছল

9 ৰজাসকলৰ মাজত আিছল - িযৰীেহাৰ ৰজা, ৈবৎএলৰ ওচৰত থকা অয়ৰ ৰজা, 10 িযৰূচােলমৰ ৰজা, িহেব্রাণৰ
ৰজা, 11 যমূর্তৰ ৰজা, লাখীচৰ ৰজা, 12 ইেগ্লানৰ ৰজা, েগজৰৰ ৰজা,

13 দবীৰৰ ৰজা, েগদৰৰ ৰজা, 14 হমর্াৰ ৰজা, অৰাদৰ ৰজা, 15 িলব্ নাৰ ৰজা, অদুল্লমৰ ৰজা, 16 মেক্কদাৰ ৰজা,
ৈবৎএলৰ ৰজা,

17 তপু্পহৰ ৰজা, েহফৰৰ ৰজা, 18 অেফকৰ ৰজা, লচােৰাণৰ ৰজা, 19 মােদানৰ ৰজা, হােচাৰৰ ৰজা, 20 িচেম্রাণ-
মেৰাণৰ ৰজা, অক্ চফৰ ৰজা,

21 তানকৰ ৰজা, মিগেদ্দাৰ ৰজা, 22 েকদচৰ ৰজা, কির্মলত থকা যক্ নীয়ামৰ ৰজা, 23 েদাৰৰ ওখ ঠাইেবাৰত থকা
েদাৰৰ ৰজা, িগলগলত থকা েগায়ীমৰ ৰজা 24 অ◌াৰু িতচর্ াৰ ৰজা৷ সব্বর্মুঠ একিত্রশ জন ৰজা আিছল৷

13 অধয্ায়
েদশ ভাগ বঁািট িদবৈল ঈশ্ৱৰৰ আেদশ৷ আৈঢ় জন-েগাষ্ঠীৰ সীমা িনৰূপণ৷

1 েযিতয়া িযেহাচূৱা বুঢ়া আৰু অিতশয় বৃদ্ধ হ’ল, েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “তুিম বুঢ়া আৰু অিতশয় বৃদ্ধ
থ’েলা, িকন্তু এিতয়াও অেনক েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল বাকী আেছ

2 এই েদশেবাৰ এিতয়াও অৱিশষ্ট: পেলষ্টীয়াৰ সকেলা অঞ্চল আৰু গচুৰীয়াসকলৰ অঞ্চলেবাৰ, 3 িমচৰৰ পূব
ফােল থকা িচেহাৰৰ পৰা উত্তৰফােল থকা কনানীয়াসকলৰ অিধকাৰত েথাৱা ইেক্রাণৰ সীমাৈলেক; পেলষ্টীয়াসকলৰ
* 12 অধয্ায়:3 অৰাবা সমুদ্র অথর্াৎ লৱণ-সমুদ্রৈলেক
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েসই পঁাচজন অিধপিত- ঘচাতীয়া, অচ্ েদাদীয়া, অিস্কেলানীয়া, গাতীয়া আৰু ইেক্রাণীয়া - এইেটা অব্বীয়াসকলৰ অঞ্চল
আিছল৷

4 দিক্ষণ িদেশ থকা কনানীয়াসকলৰ েগােটই েদশ আৰু চীেদানীয়াসকলৰ অিধকাৰত থকা িময়াৰা, অেফকাৰ পৰা
ইেমাৰীয়াসকলৰ সীমাৈলেক; 5 িগবলীয়াসকলৰ েদশ, সূযর্ উদয় েহাৱা ফােল থকা েগােটই িলবােনান, হেমর্াণ পব্বর্তৰ
তলত থকা বাল-গাদৰ পৰা হমাতৈল৷

6 ইয়াৰ উপিৰও িলবােনানৰ পৰা িমষ্রেফাৎ-মিয়মৈলেক পব্বর্তীয়া অঞ্চলৰ িনবাসী সকলৰ লগেত আটাই
চীেদানীয়াসকল৷ মই েতওঁেলাকক ইস্রােয়লৰ বািহনীসকলৰ আগৰ পৰা দূৰ কিৰম; মই েতামাক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ,
ইস্রােয়ল উত্তৰািধকাৰী হ’বৈল তাৰ ভাগ িনধর্ািৰত কিৰবৰ অেথর্ তুিম িনিশ্চত কৰা৷ 7 উত্তৰািধকাৰী হ’বৈল তুিম অিধকাৰৰ
অেথর্ ন’টা েগাষ্ঠীৈল আৰু মনিচৰ আধা েগাষ্ঠীৈল এই েদশ ভাগ কিৰ িদয়া ”

8 বাকী থকা মনিছৰ আধা জন-েগাষ্ঠী, ৰূেবণীয়া আৰু গাদীয়াসকেল যদ্দর্ নৰ পূব ফােল থকা, েমািচেয় িদয়াৰ দেৰ িনজ
িনজ উত্তৰািধকাৰ গ্রহণ কিৰেল, 9 অেণর্ানৰ উপতয্কাৰ কাষত থকা অেৰােয়ৰৰ পৰা উপতয্কাৰ মাজত থকা নগৰেবাৰ
আৰু দীেবানৈলেক েমদবাৰ েগােটই সমথল;

10 িহচেবানত শাসন কৰা ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা চীেহানৰ সকেলা নগৰৰ পৰা অেম্মানৰ সীমাৈলেক; 11 িগিলয়দ আৰু
গচুৰীয়া আৰু মাখাথীয়াসকলৰ অঞ্চল আৰু েগােটই হেমর্াণ পব্বর্ত আৰু চলখাৈলেক েগােটই বাচান; 12 বাচানৰ ৰজা
ওগৰ সকেলা ৰাজয্, িয জেন অষ্টােৰাতত আৰু ইেদ্রয়ীত শাসন কিৰিছল ৰফায়ীয়াসকলৰ মাজত এইেবােৰই অৱিশষ্ট
আিছল; িকয়েনা েমািচেয় েতওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ প্রহাৰ কিৰ দূৰ কিৰিছল

13 িকন্তু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল গচুৰীয়া আৰু মাখাথীয়াসকলক দূৰ কৰা নািছল; বৰং গচুৰীয়া আৰু মাখাথীয়াসকেল
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত আিজৈল বাস কিৰ আেছ

14 েকৱল েলবীৰ েগাষ্ঠীক েমািচেয় উত্তাৰািধকািৰ হ’বৈল িনিদেল িযেহাৱাই েমািচ*ক েকাৱা বাকয্ অনুসােৰ,
“ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদয়া অিগ্নকৃত উপহাৰ” েতওঁেলাকৰ উত্তৰািধকাৰী হ’ল

15 েমািচেয় বংশানুক্রেম ৰূেবণৰ জন-েগাষ্ঠীৈল উত্তৰািধকাৰ িদেল 16 েতওঁেলাকৰ সীমা অেণর্ান উপতয্কাৰ কাষত
থকা অেৰােয়ৰৰ পৰা আৰু উপতয্কাৰ মাজত থকা নগৰৰ লগেত েমদবাৰ ওচৰত থকা েগােটই মালভূিম৷

17ৰূেবেণ িহচেবান আৰু মালভূিমত থকা তাৰ সকেলা নগৰেবাৰ গ্রহণ কিৰিছল আৰু তাৰ লগত দীেবান, বােমাৎ-বাল,
ৈবৎ-বালিমেয়ান, 18 যহচ, কেদেমাৎ আৰু েমফাৎ, 19 িকিৰয়াথিয়ম, িচবমা, উপতয্কাৰ পব্বর্তেটাত থকা েচৰৎ-চহৰ৷

20 ৰূেবেণ ৈবৎ-িপেয়াৰ, িপচগাৰ, চাৱলীয়া ঠাইেবাৰৰ তলত থকা েদশ আৰু ৈবৎ-িযচীেমাৎ; 21 মালভূিমত থকা আন
সকেলা নগৰ, িহচেবানত শাসন কৰা ইেমাৰীয়াসকলৰ েসই ৰজা চীেহানৰ সমুদায় ৰাজয্, িয জনক েমািচেয় চীেহানত
থকা তলতীয়া িমিদয়নীয়া েনতাসকল- ইবী, েৰকম, চূৰ, হূৰ আৰু েৰবাৰৰ ৈসেত পৰাস্ত কিৰিছল৷

22 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িযসকলক বধ কিৰিছল, েসইেবাৰৰ মাজত েতওঁেলােক িবেয়াৰৰ পুত্র িবিলয়মেকা
তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল, এই জন েলােক মঙ্গল েচাৱা কাযর্ৰ িনয়ম মািন চিলিছল৷ 23 যদ্দর্ ন আৰু তাৰ অঞ্চল ৰূেবণৰ
সন্তান সকলৰ সীমা আিছল এেয় ৰূেবনৰ সন্তান সকলৰ উত্তৰািধকাৰ, িয নগৰ আৰু গােৱঁেৰ ৈসেত েতওঁৰ প্রেতয্ক
বংশক িদয়া ৈহিছল৷

24 েমািচেয় গাদৰ জন-েগাষ্ঠীক িনজ বংশানুক্রেম িদয়া উত্তৰািধকাৰ এই: 25 েতওঁেলাকৰ সীমা যােজৰ আৰু িগিলয়দৰ
সকেলা নগৰ আৰু ৰব্বাৰ পূেব থকা অেৰােয়ৰৈলেক অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ আধা েদশ, 26 িহচেবানৰ পৰা ৰমাৎ-িমস্পা
আৰু বেটানীমৈলেক আৰু মহনিয়মৰ পৰা দবীৰৰ সীমাৈলেক৷

27 েমািচেয় উপতয্কাত েতওঁেলাকক ৈবৎ-হাৰম, ৈবৎ-িনম্রা, চুেক্কাৎ, চােফান, িহচেবানৰ ৰজা চীেহানৰ অৱিশষ্ট
ৰাজয্, যদ্দর্ নৰ পূব িদেশ িকেন্নৰৎ সাগৰৰ কাষৈলেক যদ্দর্ ন আৰু তাৰ অঞ্চল দান কিৰেল৷ 28 এইেটােৱই ৈহেছ গাদৰ
জন-েগাষ্ঠীক বংশানুক্রেম িদয়া উত্তৰািধকাৰ, এইেবাৰ নগৰ েতওঁেলাকৰ গােৱঁেৰ ৈসেত আিছল

29 েমািচেয় মনিচৰ আধা জন-েগাষ্ঠীক উত্তৰািধকাৰী হ’বৈল িদেল৷ মনিচৰ সন্তান সকলৰ আধা েগাষ্ঠীেয় েসই
উত্তৰািধকাৰ িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ পােল 30 েতওঁেলাকৰ সীমা মহনিয়মৰ পৰা সকেলা বাচান, বাচানৰ ৰজা ওগৰ
েগােটই ৰাজয্ আৰু বাচানত থকা যায়ীৰৰ সকেলা নগৰ অথর্াৎ ষািঠখন নগৰ; 31 িগিলয়দৰ আধা েদশ, অষ্টােৰাৎ আৰু
ইেদ্রয়ী নগৰ†৷ এই সকেলােবাৰ মনিচৰ পুত্র মাখীৰৰ আধা বংশৰ পিৰয়ালৰ প্রেতয্কেক িদবৈল িনধর্ািৰত কৰা হ’ল

32 এইেবােৰই িযৰীেহাৰ পূবফােল থকা যদ্দর্ নৰ িসপাৰৰ েমাৱাবৰ সমথলত েমািচেয় েলাকসকলক ভগাই িদয়া
উত্তৰািধকাৰ৷ 33 িকন্তু েলবী ৈফদক হ’েল েমািচেয় েকােনা উত্তৰািধকাৰ িনিদেল৷ েতওঁেলাকক েকাৱা িনজ বাকয্ অনুসােৰ
ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱােয়ই েতওঁেলাকৰ উত্তৰািধকাৰ হ’ল
* 13 অধয্ায়:14 েমািচ েকাৱা বাকয্ অনুসােৰ েতওঁেলাকক † 13 অধয্ায়:31 ওগৰ বাচান ৰাজয্ত থকা ৰাজকীয় নগৰেবাৰ
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14 অধয্ায়
ন ৈফদ আৰু আধা ৈফদৰ সীমা িনৰূপণ

1 ইিলয়াজৰ পুেৰািহত, নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱা আৰু েতওঁেলাকৰ জন-েগাষ্ঠীৰ মুিখয়াল সকলৰ ৈসেত পূবর্-পুৰুষসকলৰ
পিৰয়ালসমূহৰ মাজত ভগাই িদয়া কনান েদশৰ এই অঞ্চলসমূহ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল উত্তৰািধকাৰ সূেত্র পােল৷

2 উত্তৰািধকাৰ সূেত্র েপাৱা অঞ্চলসমূহ, িযেহাৱাই েমািচৰ েযােগিদ িনেদর্ শ িদয়া অনুসােৰ, িচিঠ-েখলৰ দ্বাৰাই েসই
ন জন-েগাষ্ঠী আৰু আধা জন-েগাষ্ঠীক ভাগ বঁািট িদয়া ৈহিছল 3 িকয়েনা েমািচেয় যদ্দর্ নৰ িসপােৰও দুই জন-েগাষ্ঠীক
আৰু আধা জন-েগাষ্ঠীক অিধকাৰ কিৰবৈল িদিছল, িকন্তু েলবীয়াসকলক েতওঁ এেকা ভাগ িদয়া নািছল৷ 4 েযােচফৰ
জন-েগাষ্ঠীৰ মাজত প্রকৃতেত দুটা জন-েগাষ্ঠী আিছল- মনিচ আৰু ইফ্রিয়ম৷ েলবীয়াসকলক েদশৰ মাজত উত্তৰািধকাৰৰ
এেকা ভাগ িদয়া নগ’ল, েকৱল বাস কিৰবৈল েকইখনমান িনির্দষ্ট নগৰ আৰু তাৰ লগত পশুধনৰ বােব চৰণীয়া পথাৰ,
সম্পিত্ত আিদৰ বােব ঠাই িদেল 5 িযেহাৱাই েমািচক িয দেৰ আজ্ঞা িদিছল, েসই অনুসােৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল
কাযর্ কিৰ েদশ ভাগ কিৰ ল’েল

6 েসই সময়ত িযহূদা ৈফদ িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল আেহা বুিল িগলগলৈল আিহিছল৷ েতিতয়া কিনজ্জীয়া িযফুিন্নৰ পুত্র
কােলেব েতওঁক ক’েল, “িযেহাৱাই েমাৰ আৰু েতামাৰ িবষেয় কােদচ-বেণর্য়াত ঈশ্বৰৰ েলাক েমািচক িক কথা ৈকিছল,
েসই িবষেয় তুিম জানা 7 েমাৰ বয়স চিল্লশ বছৰ আিছল, েযিতয়া ঈশ্বৰৰ দাস েমািচেয় কােদচ-বেণর্য়াৰ পৰা েদশৰ
েচাৰাংেচাৱািগিৰ কিৰবৰ বােব েমাক পঠাইিছল৷ েতিতয়া সৰল মেনেৰ আৰু েমাৰ কত্তর্ বয্ পালন কিৰ সম্বাদ আিন েতওঁক
িদিছেলঁা

8 িকন্তু েমাৰ লগত েযাৱা েমাৰ ভাইসকেল েলাকসকলক ভয় লগাই েতওঁেলাকৰ হৃদয় পিময়ােল৷ িকন্তু মই সমু্পণর্ৰূেপ
িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ইচ্ছা মেত চিলেলঁা 9 েসই িদনাই েমািচেয় শপত খাই ক’েল, ‘িয ভূিমৰ ওপৰত তুিম ভিৰ িদলাৈগ,
তুিম আৰু েতামাৰ সন্তান সকেল িচৰকালৈলেক িনশ্চেয় েসই ভূিমৰ উত্তৰািধকাৰী হ’ব; িকয়েনা তুিম সমূ্পণর্ৰূেপ েমাৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ইচ্ছামেত চিললা ’

10 এিতয়া চাওঁক! িযেহাৱাই এই পঞ্চিল্লশ বছৰ বয়সৈলেক েমাক জীয়াই ৰািখেছ আৰু িনজ বাকয্ েকাৱাৰ দেৰ - িয
সময়ত ইস্রােয়েল মৰুভূিমত ভ্রিম ফুিৰিছল, েসই সময়েত িযেহাৱাই েমািচক এই কথা ৈকিছল৷ এিতয়া চাওঁক! আিজ
েমাৰ বয়স পঁচাশী বছৰ হ’ল 11 েমািচেয় েমাক যাত্রাৰ বােব পেঠাৱা কালত মই েযেন বলৱান আিছেলঁা, এিতয়াও
আেছঁা৷ যুদ্ধৰ অেথর্ আৰু অহা-েযাৱা কিৰবৰ বােব েতিতয়া েমাৰ েযেন শিক্ত আিছল, এিতয়াও আেছ

12 েসই বােব েমাক এিতয়া এই পবর্তৰ ৰাজয্খন িদয়ক, এই পবর্তৰ িবষেয় েসই িদনা িযেহাৱাই েমাক আশা িদিছল৷
িকয়েনা েসই সময়ত অনাকীয়াসকল তাত আিছল আৰু নগৰেবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গেড়েৰ আবৃত৷ েসই িদনা ৈকিছেলঁা
‘িযেহাৱা েমাৰ লগত থািকব আৰু িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ মই েতওঁেলাকক দূৰ কিৰম’ েসই িদনা েবাধ কেৰঁা, এই
িবষেয় তুিম শুিনিছলা৷”

13 েতিতয়া িযেহাচূৱাই িযফুিন্নৰ পুত্র কােলবক আশীব্বর্াদ কিৰ েতওঁৰ উত্তৰািধকাৰৰ অেথর্ িহেব্রাণ িদেল 14 এই
কাৰেণ িহেব্রাণ কিনজ্জীয়া িযফুিন্নৰ পুত্র কােলবৰ উত্তৰািধকাৰ আিজৈলেক ৈহ আেছ; িকয়েনা েতওঁ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ ইচ্ছাত সমূ্পণর্ৰূেপ চিলিছল 15 পূেবর্ িহেব্রাণৰ নাম িকিৰয়ৎ-অব্বর্ আিছল; েসই অব্বর্ অনাকীয়াসকলৰ মাজত
এজন মহান েলাক আিছল৷ পাছত যুদ্ধ েনােহাৱা বােব েদশ সুিস্থৰ হ’ল

15 অধয্ায়
1 দিক্ষণ কনানৰ অন্তভাগত ইেদামৰ সীমাৈলেক দিক্ষণফােল িছন মৰুপ্রান্তৈল িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ িযহূদাৰ সন্তান

সকলৰ ৈফদৰ সীমা িনৰূপণ কৰা হ’ল 2 েতওঁেলাকৰ দিক্ষণ সীমা লৱণ-সমুদ্র*ৰ েশষ অংশৰ পৰা অথর্াৎ দিক্ষণ
ফালৈল বািঢ় েযাৱা উপসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ল

3অক্রব্বীম নামৰ পব্বর্তৰ দিক্ষণফােল উিঠ িহেষ্রােণিদ ৈগ, অদ্দৰৈল উিঠ ককর্ াৈলেক ঘূিৰ গ’ল৷ 4 পাছত অচেমানৈল
ৈগ, িমচৰ েদশৰ জুিৰেয়িদ সাগৰত ইয়াৰ সীমা েশষ হ’ল এেয় েতওঁেলাকৰ দিক্ষণ সীমা আিছল৷

5 যদ্দর্ নৰ মুখত থকা লবণ সমুদ্রেটা পূব সীমা আিছল৷ উত্তৰ ফালৰ সীমা সমুদ্রৰ উপসাগৰৰ ভাগৰ পৰা যদ্দর্ নৰ মুখৈল
আিছল৷ 6 এই সীমা ৈবৎ-হগ্লাৈল উিঠ ৈগ ৈবৎ-অৰাবাৰ উত্তৰ ফােল গ’ল৷ পাছত েসই সীমা ৰূেবণৰ সন্তান েবাহনৰ
িশলেটাৈলেক উিঠ গ’ল৷

7 পাছত েসই সীমা আেখাৰ উপতয্কাৰ পৰা দবীৰৈল উিঠ ৈগ উত্তৰ ফােল ঘূিৰ িগলগলৰ িদেশ; ইয়াৰ অৱিস্থিত নদীৰ
দিক্ষণ পাৰত থকা অদুম্মীম পবর্তৰ িবপৰীেত আিছল৷ পাছত েসই সীমা অিয়ন-েচমচৰ জুিৰৰ কােষ কােষ অিয়ন-েৰােগলত
* 15 অধয্ায়:2 মৰুৎ সাগৰ
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গ’ল 8 তাৰ পাছত েসই সীমা িবন িহেন্নামৰ উপতয্কাইিদ উিঠ িযবুচী নগৰৰ দিক্ষণ কাষৈল অথর্াৎ িযৰূচােলমৈল গ’ল৷
পাছত েসই সীমা পিশ্চম িদশৰ িবন-িহেন্নামৰ উপতয্কাৰ সনু্মখত থকা আৰু উত্তৰ ফােল ৰফায়ীম উপতয্কাৰ অন্তভাগত
থকা পব্বর্তৰ িটঙৈলেক গ’ল৷

9 পাছত এই সীমা েসই পব্বর্তৰ ওপৰৰ পৰা েনেপ্তাহ জলৰ ভুমুকৈলেক বািঢ় ৈগ ইেফ্রাণ পব্বর্তৰ নগৰেবাৰত ওলাল৷
পাছত েসই সীমা বালা অথর্াৎ িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমৈলেক ঘূিৰ তােত িথৰ হ’ল৷ 10 পাছত েসই সীমা বালাৰ পৰা েচয়ীৰ
পব্বর্তৈলেক ঘূিৰ, িযয়াৰীম পব্বর্তৰ উত্তৰ ফােল অথর্াৎ কচােলানৈলেক গ’ল আৰু তলৈল নািম আিহ ৈবৎেচমচ ৈহ
িতম্নাৰ কােষেৰ গ’ল৷

11 আৰু েসই সীমা ইেক্রাণৰ উত্তৰ কাষত ওলাল, পাছত িচক্কেৰাণৈলেক িথৰ ৈহ বালা পব্বর্তৈল ৈগ যচিনেয়লত
ওলাল৷ েসই সীমাৰ অন্ত সমুদ্রত আিছল 12 পিশ্চম সীমােটা মহাসাগৰ আৰু ইয়াৰ অঞ্চল আিছল এেয় িযহূদা ৈফদৰ
সন্তান সকলৰ বংশানুক্রেম থকা চািৰও ফালৰ সীমা

13 পাছত িযেহাচূৱাৈল কৰা িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ, েতওঁ িযহূদাৰ সন্তান সকলৰ মাজত িযফুিন্নৰ পুত্র কােলবক,
িনজ অংশৰ অেথর্ িকিৰয়ৎ-অব্বর্ অথর্াৎ িহেব্রাণ িদেল৷ েসই অব্বর্ অনাকৰ িপতৃ আিছল৷ 14 কােলেব তাৰ পৰা অনাকৰ
বংশৰ েচচয়, অিহমন আৰু তল্ময় নােমেৰ অনাকৰ এই িতিনটা বংশধৰ দূৰ কিৰেল 15 পাছত তাৰ পৰা েতওঁ দবীৰ-
িনবাসীসকলৰ িবৰুেদ্ধ উিঠল পূবর্েত দবীৰৰ নাম িকিৰয়ৎ-েচফৰ আিছল৷

16 েসই সময়ত কােলেব ক’েল, “িয জেন িকিৰয়ৎ-েচফৰ আক্রমণ কিৰ বন্দী কিৰ ল’ব, েতওঁক মই েমাৰ জী
অকচাক কনয্া িহচােপ দান কিৰম৷” 17 তােত কােলবৰ ভােয়ক, কনজৰ সন্তান অৎনীেয়েল িকিৰয়ৎ-েচফৰক বন্দী
কেৰ৷ েতিতয়া কােলেব িনজৰ জীেয়ক অকচাক পত্নী হ’বৈল েতওঁেৰ ৈসেত িবয়া িদেল

18 েসই সময়ত এেন ঘিটল েয, অকচাই তাইৰ িপতৃৰ ওচৰৈল আিহ এখন পথাৰ িদবৈল েতওঁক অনুেৰাধ কিৰেল,
আৰু তাই েযিতয়া গাধৰ পৰা নািম আিহল, েতিতয়া কােলেব তাইক ক’েল, “েতামাক িক লােগ?”

19 তাই উত্তৰ িদেল, “আপুিন েমাক এক িবেশষ দয়া কৰক৷ িযেহতু আপুিন েমাক দিক্ষণ অঞ্চলৰ ভূিম িদেল েসইবােব
জলৰ িকছু ভূমুেকা েমাক িদয়ক ” েতিতয়া কােলেব ওপৰ অংশত থকা আৰু িনম্ন অংশত থকা জলৰ ভূমুকসমূহ তাইক
িদেল

20 এেয় িযহূদা সন্তান সকলৰ িনজ িনজ ৈফদ অনুসােৰ েতওঁেলাকৰ সন্তান সকলৰ বংশক উত্তৰািধকাৰ িহচােপ িদয়া
হ’ল

21 ইেদামৰ সীমাৰ দিক্ষণ অঞ্চলৰ েশষ সীমাত থকা িযহূদা ৈফদৰ নগৰসমূহ কবেচল, এদৰ, যাগূৰ, 22কীনা, দীেমানা,
অদাদা, 23 েকদচ, হােচাৰ, িযৎনন, 24 জীফলম, েটলন, বােলাৎ৷

25 হােচাৰ-হদত্তা, কিৰেয়াৎ িহেষ্রাণ অথর্াৎ হােচাৰ, 26 অমাম, চমা, েমালাদা, 27 হচৰ-গদ্দা, িহচ্ েমান ৈবৎ-েপলট,
28 হচৰ-চূৱাল, েবৰ-েচবা, িবিজেয়ািথয়া৷

29 বালা, ইয়ীম, এচম, 30 ইলু্টলদ, কচীল, হমর্া, 31 িচক্লগ, মদ্ মন্না, চন্ চন্না, 32 লবােয়াৎ, িচল্ হীম, ঐন আৰু িৰেম্মান৷
েতওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ, এইেবাৰ সব্বর্মুঠ উনিত্রশখন নগৰ৷

33 পিশ্চম ফালৰ িনম্ন ভুিমত থকা নগৰ েবাৰ আিছল ইষ্টােয়াল, চৰা, অচ্ না, 34জােনাহ, অিয়ন-গন্নীম, তপু্পহ, ঐনম,
35 যমূর্ত, অদুল্লম, েচােকা, অেজকা, 36 চাৰিয়ম, অদীথিয়ম আৰু গেদৰা†৷ েতওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ এইেবাৰ
সকেলা নগৰৰ সংখয্া আিছল েচৗধয্খন৷

37 চনান, হদাচা, িমগ্দল-গাদ, 38 িদিলয়ন, িমিস্প, যেক্তল, 39 লাখীচ, বস্কৎ, ইেগ্লান৷
40 কেব্বান, লহমম, িকৎলীচ, 41 গেদেৰাৎ, ৈবৎ-দােগান, নয়মা আৰু মেক্কদা৷ েতওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ

এই সকেলা নগৰৰ মুঠ সংখয্া আিছল েষাল্লখন৷
42 িলব্ না, এথৰ, আচন, 43 িযপ্তহ, অস্না, নচীব, 44 কয়ীলা, অকজীব আৰু মােৰচা৷ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ মুেঠ ন

খন নগৰ আিছল
45 ইেক্রাণ, তাৰ উপনগৰ আৰু গাওঁ; 46 ইেক্রাণৰ পৰা সমুদ্রৈলেক অচ্ েদাদৰ ওচৰত থকা সকেলা উপনগৰ আৰু

েসইেবাৰৰ গাওঁ
47 অচ্ েদাদ, তাৰ উপনগৰ আৰু গাওঁ; গাজা,তাৰ উপনগৰ আৰু গাওঁ িমচৰ জুিৰ আৰু মহা-সমুদ্র আৰু তাৰ

সীমাৈলেক৷
48 পব্বর্তীয়া অঞ্চলৰ নগৰ চামীৰ, যত্তীৰ, েচােকা, 49 দন্না, িকিৰয়ৎ-চন্না, 50 অনাব, ইষ্টিেমাৱা, আনীম, 51 েগাচন,

েহােলান আৰু িগেলা৷ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ এই েবাৰ সকেলা মুেঠ এঘাৰ খন নগৰ৷
† 15 অধয্ায়:36 গেদৰা গেদেৰাথিয়ম
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52 অৰাব, দুমা, ইিচয়ন, 53 যানীম, ৈবৎ-তপূ্পহ, অেফকা, 54 হুম্ টা, িকিৰয়ৎ-অব্বর্ অথর্াৎ িহেব্রাণ আৰু চীেয়াৰ৷
গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ এই সকেলা নগৰ েবাৰৰ সংখয্া মুেঠ ন খন৷

55 মােয়ান, কির্মল, জীফ, যুত্তা, 56 িযিজ্রেয়ল, যক্ িদয়াম, জােনাহ, 57 কিয়ন, িগিবয়া আৰু িতম্না৷ গাওঁেবাৰ গণনা
নকিৰ এই সকেলা নগৰৰ মুঠ সংখয্া ৈহেছ দহখন৷

58 হল্ হূল, ৈবৎ-চুৰ, গেদাৰ, 59 মাৰৎ, ৈবৎ-অেনাৎ আৰু ইল্টেকান৷ গাওঁেবাৰৰ গণনা নকিৰ ইয়াৰ মুেঠ ছখন নগৰ৷
60 িকিৰয়ৎ-বাল অথর্াৎ িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীম আৰু ৰব্বা৷ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ ইয়াৰ মুঠ দুখন নগৰ৷
61 মৰুপ্রান্তত ৈবৎ-অৰাবা, িমিদ্দন, চকাকা, 62 িনব্ চন, লবণ নগৰ আৰু অিয়ন-গদী৷ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ ইয়াৰ

নগৰৰ মুঠ সংখয্া হ’ল ছখন৷
63 িকন্তু িযবুচীয়াসকল িযৰূচােলমৰ িনবাসী আিছল; এওঁেলাকক িযহূদা ৈফেদ দূৰৈল আতৰ কিৰ েখিদ িদব

েনাৱািৰেল এই িযবুচীয়াসকেল আিজৈলেক িযহূদা ৈফদৰ ৈসেত িযৰূচােলমত বাস কিৰ আেছ

16 অধয্ায়
1 েযােচফৰ ৈফদক িনৰূিপত কৰা অঞ্চলৰ সীমা, িযৰীেহাৰ সনু্মখত থকা যদ্দর্ নৰ পৰা পূব িদেশ থকা িযৰীেহাৰ জুিৰেৰ,

মৰুপ্রান্ত ৈহ, িযৰীেহাৰ ওপৰ ভােগেৰ ৈবৎএল পব্বর্তীয়া েদশৰ মােজেৰ গ’ল 2 পাছত এই সীমা ৈবৎএলৰ পৰা ওলাই
লুজৈল গ’ল আৰু েসই ঠাই পাৰ কিৰ অকীর্য়াসকলৰ অঞ্চল অটােৰাতৈল গ’ল

3 তাৰ পৰা এই সীমা তলৈল নািম যফ্ েলটীয়াসকলৰ অঞ্চলৰ পিশ্চমফােল থকা তলৰ ৈবৎ-েহােৰাণৰ সীমাৰ পৰা
েগজৰৈল নািম গ’ল; সমুদ্রত ইয়াৰ সীমা েশষ হ’ল 4 এইদেৰ েযােচফৰ ৈফদ, মনিচ আৰু ইফ্রিয়েম িনজ িনজ
উত্তৰািধকাৰ ল’েল

5 িনজ িনজ বংশৰ অনুসােৰ ইফ্রিয়মৰ ৈফদৰ সীমা এেন ধৰণৰ আিছল: েতওঁেলাকৰ উত্তৰািধকাৰৰ সীমা পূবফােল
থকা অটেৰাৎ-অদ্দৰ পৰা ওপৰ ৈবৎ-েহােৰাণৈলেক, 6 আৰু তাৰ পৰা সাগৰৈল৷ পাছত েসই সীমা উত্তৰ ফােল থকা
িমকমথতৰ পৰা পূব ফােল ঘূিৰ তনাৎ-চীল পাৰ কিৰ জােনাহৰ পূবফালৈল গ’ল৷ 7 পাছত জােনাহৰ পৰা নািম ৈগ
অটােৰাৎ আৰু নাৰেতিদ ৈহ, িযৰীেহাত পাই, যদ্দর্ নত েশষ হ’ল৷

8আৰু েসই সীমা তপু্পহৰ পৰা পিশ্চমফােল কান্না জুিৰৈল ৈগ সমুদ্রত তাৰ সীমা েশষ হ’ল িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ
ইফ্রিয়ম ৈফদৰ সন্তান সকল ইয়াৰ উত্তৰািধকাৰী হ’ল 9 ইয়াৰ বািহেৰ মনিচ ৈফদৰ উত্তৰািধকাৰৰ ৈসেত ইফ্রিয়ম ৈফদৰ
বােব িনৰূিপত কৰা গাওঁেবাৰৰ উপিৰও েতওঁেলাকৰ নগৰেবােৰা এেকলেগ আিছল

10 েতওঁেলােক েগজৰত থকা কনানীয়াসকলক েখিদ নপিঠয়ােল; েসেয়েহ েতওঁেলাক আিজৈলেক ইফ্রিয়মৰ সন্তান
সকলৰ মাজত বাস কিৰ আেছ৷ িকন্তু কনানীয়াসকেল েতওঁেলাকক সযেত্ন কাম কিৰ িদবলগীয়া ৈহিছল

17 অধয্ায়
1 এইদেৰ মনিচ* ৈফদৈল েদশ ভাগ কৰা হ’ল - েসয়াই মািখৰৈলও, এওঁ মনিচৰ েজষ্ঠ পুত্র আৰু িগিলয়দৰ িপতৃ

আিছল৷ মািখৰৰ বংশধৰসকলৈল িগিলয়দ আৰু বাচানৰ অঞ্চলেবাৰ ভাগ কৰা হ’ল; িকয়েনা মাখীৰ এজন যুদ্ধাৰু েলাক
আিছল৷ 2 মনিচৰ আন ৈফদক িয ভাগ িদয়া ৈহিছল, েসয়া েতওঁেলাকৰ বংশ অনুসােৰ ভাগ কৰা হ’ল- অবীয়াচক, েহলক,
অস্রীেয়ল, েচখম, েহফৰ আৰু চমীদা৷ এওঁেলাক মনিচৰ পুত্র আিছল, আৰু মনিচ আিছল েযােচফৰ পুত্র েতওঁেলাকক
িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ ভাগ িদয়া ৈহিছল৷

3 চলফাদৰৰ েকােনা পুত্র নািছল চলফাদৰ েহফৰৰ পুত্র, েহফৰ িগিলয়দৰ পুত্র, িগিলয়দ মাখীৰৰ পুত্র, আৰু মাখীৰ
মনিচৰ পুত্র আিছল এওঁৰ েকইজনীমান জীেয়ক আিছল; েতওঁৰ জীেয়কসকলৰ নামেবাৰ হ’ল মহলা, েনাৱা, হগ্লা,
িমল্কা আৰু িতচর্ া 4 েতওঁেলােক ইিলয়াজৰ পুেৰািহত, নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱা আৰু অধয্ক্ষসকলৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল,
“িযেহাৱাই েমািচক আমাৰ ভাইসকলৰ ৈসেত আমােকা উত্তৰািধকাৰ িদবৈল আজ্ঞা কিৰিছল৷” েতিতয়া িযেহাৱাৰ আজ্ঞা
অনুসােৰ, ইিলয়াজােৰ েতওঁেলাকক েতওঁেলাকৰ িপতৃৰ ভাইসকলৰ মাজত উত্তৰািধকাৰৰ ভাগ িদেল

5 েতিতয়া মনিচক যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা িগিলয়দ আৰু বাচানত দহ ভাগ িদয়া হ’ল; 6 িকয়েনা পুত্র সন্তান সকলৰ ৈসেত
মনিচৰ জীয়াৰীসকলেকা উত্তৰািধকাৰ িদয়া ৈহিছল; আৰু মনিচৰ আন ৈফদক িগিলয়দ েদশ িদয়া হ’ল

7 মনিচৰ েসই সীমা আেচৰৰ পৰা িমকমথতৈলেক, িয িচিখমৰ পূব িদেশ আিছল; পাছত েসই সীমা দিক্ষণ িদশ ৈহ,
অিয়ন-তপু্পহ-িনবাসীসকলৰ ওচৰৈলেক গ’ল 8 তপু্পহ অঞ্চল মনিচৰ অিধকাৰত আিছল যিদও মনিচৰ সীমাত থকা তপু্পহ
নগৰ ইফ্রিয়মৰ ৈফদৰ অিধকাৰত আিছল৷
* 17 অধয্ায়:1 মনিচ এওঁ েযােচফৰ প্রথম সন্তান
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9 েসই সীমা তলৈল কান্না জুিৰত নািম গ’ল৷ েসই জুিৰৰ দিক্ষণ ফােল মনিচৰ নগৰেবাৰৰ মাজত থকা েসই নগৰেবাৰ
ইফ্রিয়মৰ অিধকাৰত আিছল৷ মনিচৰ সীমা জুিৰৰ উত্তৰ ফােল আিছল আৰু সমুদ্রত েশষ ৈহিছল৷ 10 দিক্ষণ ফােল থকা
অঞ্চল ইফ্রিয়মৰ অধীনত আৰু উত্তৰ ফালৰ অঞ্চলেটা মনিচৰ অধীনত আিছল; সমুদ্রই তাৰ সীমা আিছল৷ উত্তৰ ফােল
আেচৰত আৰু পূব ফােল ইচাখৰত উপনীত হ’ব পৰা বয্ৱস্থা আিছল

11 ইচাখৰত আৰু আেচৰত ৈবৎ-চান আৰু তাৰ গাওঁেবাৰ, িযিব্লয়ামৰ ৈসেত তাৰ গাওঁেবাৰ, েদাৰ-িনবাসীসকল আৰু
তাৰ গাওঁেবাৰ, অিয়ন েদাৰ-িনবাসী আৰু তাৰ গাওঁেবাৰ, তানক িনবাসী আৰু তাৰ গাওঁেবাৰ আৰু মিগেদ্দা িনবাসীসকলৰ
ৈসেত তাৰ গাওঁেবাৰ মনিচৰ অিধকাৰত আিছল; আৰু তৃতীয় নগৰ আিছল নােফথ৷ 12 তথািপও মনিচৰ ৈফেদ েসই
নগৰেবাৰক অিধকাৰ কিৰব পৰা নািছল, িকয়েনা কনানীয়া েলাকসকেল েসই ঠাইত েতিতয়াও বাস কিৰ আিছল

13 পাছত ইস্রােয়লৰ েলাকসকল েযিতয়া পৰাক্রমী ৈহ উিঠল, েতিতয়া েতওঁেলােক কনানীয়াসকলক কেঠাৰ কাম কিৰ
িদবলগীয়া েলাক িহচােপ বন্দী কিৰেল, িকন্তু েতওঁেলাকক সমূ্পণর্ৰূেপ দূৰ কিৰব েনাৱািৰেল৷

14 েতিতয়া েযােচফৰ বংশই িযেহাচূৱাৰ আগত িনেবদন কিৰ ক’েল, “আপুিন িকয় আমাক েকৱল এই ঠাইৰ এভাগ
অিধকাৰ কিৰবৈল আৰু একাংশৰ উত্তৰািধকাৰী হ’বৈল িদেল? িযেহতু আমাৰ সংখয্াও েবিছ আৰু এই কালৈলেক
িযেহাৱাই আমাক আশীব্বর্াদ কিৰ আিহেছ৷” 15 েতিতয়া িযেহাচূৱাই েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলাকৰ সংখয্া যিদ
েবিছ, েতেনহ’েল ওপৰৰ বনাঞ্চলৈল উিঠ ৈগ, পিৰজ্জীয়া আৰু ৰফায়ীয়াসকলৰ অঞ্চলেটাৰ গছ-গছিন কািট, িনজৰ
বােব েসই ঠাই পিৰষ্কাৰ কিৰ লওঁক৷ আেপানােলােক এই দেৰ কৰক িকয়েনা ইফ্রিয়ম পব্বর্ত আেপানােলাকৰ বােব অিত
সৰু৷”

16 তােত েযােচফৰ সন্তান সকেল ক’েল, “পব্বর্তীয়া েদশেটােৱ আমাৰ বােব যেথষ্ট নহয় আৰু উপতয্কাত থকা
সকেলা কনানীয়াসকলৰ আৰু েতওঁেলাকৰ ৈসেত ৈবৎ-চান আৰু িযিজ্রেয়লৰ উপতয্কাত বাস কৰা েলাকসকলৰ েলাহাৰ
ৰথ আেছ৷” 17 েতিতয়া িযেহাচূৱাই েযােচফৰ বংশক, অথর্াৎ ইফ্রিয়ম আৰু মনিচক ক’েল, “আেপানােলাক সংখয্াত
বৃহৎ আৰু অিত শিক্তশালী েলাক৷ আেপানােলাকক িদয়া েকৱল এক ভাগ অঞ্চল যেথষ্ট নহয়৷ 18 পব্বর্তীয়া েদশেটাও
আেপানােলাকৰ হ’ব৷ যিদও েসই ঠাই বনাঞ্চল, তথািপ আেপানােলােক েসই ঠাই পিৰষ্কাৰ কৰক আৰু তাৰ দূৰ সীমাৈল
থকা সকেলা অঞ্চলৰ অিধকাৰী হওঁক৷ যিদও কনানীয়াসকলৰ েলাহাৰ ৰথ আেছ আৰু েতওঁেলাক শিক্তশালী, তথািপ
আেপানােলােক েতওঁেলাকক েখিদ পিঠয়াই আতৰ কিৰব পািৰব৷”

18 অধয্ায়
1 পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সমােজ চীেলাত েগাট খােল আৰু েসই ঠাইেত সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব স্থাপন কিৰেল৷

আৰু সনু্মখত থকা েদশ েতওঁেলােক বশীভুত কিৰেল৷ 2 ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ মাজত েসই সােতাটা ৈফদৰ উত্তৰািধকাৰ
েতিতয়াৈলেক িনৰূিপত েহাৱা নািছল৷

3 িযেহাচূৱাই ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক ক’েল, “েতামােলাকৰ পুব্বর্-পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকক িদয়া
েদশত যাবৈল িকমান কাল অৱেহলা কিৰ থািকবা?” 4 প্রেতয্ক ৈফদৰ পৰা িতিন জনৈক বয্িক্ত েতামােলাকৰ িনজৰ
কাৰেণ িনযুক্ত কৰা৷ মই েতওঁেলাকক পিঠয়াম৷ েতওঁেলােক ৈগ েদশৰ সকেলা ঠাইৰ িবষেয় িনৰীক্ষণ কিৰব৷ েতওঁেলােক
িনজ িনজ উত্তৰািধকাৰৰ িবষেয় বণর্না কিৰ িলিখব আৰু তাৰ পাছত েমাৰ ওচৰৈল উভিত আিহব

5 েতওঁেলােক েসই ঠাই সােতাটা ভাগ কিৰব৷ িযহূদা দিক্ষণফােল থকা েতওঁেলাকৰ সীমাৰ িভতৰত থািকব আৰু উত্তৰ
ফােল আগেত থকাৰ দেৰ েযােচফৰ বংশই িনজৰ সীমাত থািকব 6 এইদেৰ েতামােলােক েদশখন সাত অংশ কিৰ, েসই
িবষেয় বণর্না িলিখ েমাৰ ওচৰৈল আিনবা৷ মই ইয়াত, আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েতামােলাকৰ বােব িচিঠ েখলাম

7 েতামােলাকৰ মাজত েলবীয়াসকলৰ েকােনা ভাগ নাই িকয়েনা িযেহাৱাৰ পুেৰািহতৰ পেদই েতওঁেলাকৰ উত্তৰািধকাৰ৷
গাদ, ৰূেবণ আৰু মনিচৰ আধা ৈফেদ যদ্দর্ নৰ িসপােৰ িনজ িনজ উত্তৰািধকাৰ গ্রহণ কিৰেল

8 েতিতয়া েসই েলাকসকল উিঠ তাৈল গ’ল; িযসকল েদশৰ বণর্না িলিখ আিনবৈল েযাৱা েলাক আিছল, েসই
েলাকসকলক িযেহাচূৱাই এই আজ্ঞা িদ ক’েল, “েতামােলােক ৈগ েদশৰ উচ্চ আৰু িনম্ন ভূিম অঞ্চলৰ সকেলা ফােল
ফুিৰ, েদশৰ বণর্না িলিখ েমাৰ ওচৰৈল উভিত আিহবা৷ মই এই চীেলাত, িযেহাৱাৰ সাক্ষােত, েতামােলাকৰ বােব িচিঠ
েখলাম ” 9 েতিতয়া েসই েলাক েকইজন ৈগ েদশখনৰ সকেলা ঠাই ফুিৰ, প্রেতয্ক নগৰ অনুসােৰ সােতাটা ভাগৰ আৰু
প্রেতয্ক ভাগৰ নগৰসমূহৰ তািলকা কিৰ, নুিৰয়াই ৰখা কাকতত বণর্না িলিখেল৷ তাৰ পাছত েতওঁেলােক চীেলাৰ ছাউিনত
থকা িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল উভিত আিহল

10 েতিতয়া িযেহাচূৱাই চীেলাত িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েতওঁেলাকৰ অেথর্ িচিঠ েখলােল৷ এইদেৰ িযেহাচূৱাই েসই ঠাইেত
ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ ভাগ অনুসােৰ েদশখন ভাগ কিৰ েতওঁেলাকক িদেল
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11 িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ িবনয্ামীনৰ ৈফদক মািটৰ ভাগ িদয়া হ’ল৷ েতওঁেলাকক ভাগ িদয়া অংশৰ অঞ্চল িযহূদাৰ
বংশধৰ আৰু েযােচফৰ বংশধৰৰ মাজত অৱিস্থত আিছল৷ 12 েতওঁেলাকৰ উত্তৰ ফালৰ সীমা যদ্দর্ নত আৰম্ভ ৈহিছল৷
তাৰ পৰা েসই সীমা উিঠ ৈগ িযৰীেহাৰ উত্তৰ ফােল থকা পবর্তমালা ৈহ পিশ্চম িদেশ থকা পবর্তৰ েদশৈলেক হ’ল৷ তাৰ
পাছত েসই সীমা ৈবৎ-আবনৰ মৰুপ্রান্তত উপনীত হ’ল৷

13 তাৰ পৰা েসই সীমা লুজ অথর্াৎ ৈবৎএলৰ দিক্ষণ দঁািতৈল গ’ল৷ তাৰ পাছত ৈবৎ-েহােৰাণৰ দিক্ষেণ থকা পব্বর্েতিদ
অটেৰাৎ-অদ্দৰৰ তলৈল নািম গ’ল 14 ৈবৎ-েহােৰাণৰ সনূ্মখত থকা পবর্তৰ পৰা েসই সীমা পিশ্চম িদেশ ঘূিৰ িযহূদাৰ
েগাষ্ঠীৰ নগৰ িকিৰয়ৎ-বাল অথর্াৎ িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমত ইয়াৰ সীমাৰ অন্ত পিৰল; এইদেৰ পিশ্চম সীমা গঠন কিৰেল

15 দিক্ষণ ফালৰ সীমা িথক িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমৰ অন্তৰ পৰা আৰম্ভ ৈহিছল৷ তাৰ পৰা েসই সীমা ইেফ্রাণ ৈহ েনেপ্তাহ
নামৰ জলৰ ভুমুকৈল হ’ল 16 পাছত েসই সীমা িবন িহেন্নামৰ উপতয্কাৰ সনু্মেখ আৰু ৰফায়ীম পব্বর্তৰ উত্তৰ ফােল
থকা পবর্তৰ তলৈলেক নািম ৈগ, িহেন্নামৰ উপতয্েকিদ িযবুিচৰ দিক্ষণ কাষৈল নািম অিয়ন-েৰােগলৈল গ’ল

17 পাছত উত্তৰ ফােল ঘূিৰ, েসই সীমা অিয়ন-েচমচৰ িদেশ গলীেলাতত ওলাল, িয অদুম্মীমৈল উিঠ েযাৱা পথৰ
িবপৰীেত অৱিস্থত আিছল৷ পাছত েসই সীমা েবাহনৰ িশলেটাৈলেক* নািম গ’ল৷ 18 পাছত এই সীমােটা ৈবৎ-অৰাবৰ
উত্তেৰ ৈগ অৰাবাৈল নািম গ’ল;

19 েসই সীমা ৈবৎ-হগ্লাৰ উত্তৰ িদেশ ৈগ যদ্দর্ নৰ দিক্ষণ মুৰত থকা লৱণ-সমুদ্রৰ উত্তৰ উপসাগৰত েশষ হ’ল৷
এেয় দিক্ষণ ফােল থকা সীমা আিছল৷ 20 যদ্দর্ েনই পূবফােল তাৰ সীমা গঠন কিৰেল এেয় আিছল িবনয্ামীনৰ ৈফদৰ
উত্তৰািধকাৰ, এই সীমাৰ চািৰওফােল থকা ঠাই েতওঁেলাকক বংশ অনুসােৰ িদয়া হ’ল

21 িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ িবনয্ামীনৰ ৈফদৰ নগৰেবাৰ আিছল িযৰীেহা, ৈবৎ-হগ্লা, এমক-কিচচ, 22 ৈবৎ-অৰাবা,
চমাৰিয়ম, ৈবৎএল 23 অব্বীম, পাৰা, অফ্রা, 24 কফৰ-অেন্মানী, অফনী আৰু েগবা৷ এই বাৰখন েতওঁেলাকৰ নগৰ
আিছল, েতওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা কৰা েহাৱা নািছল

25 তাৰ ওপিৰও আন নগৰেবাৰ হ’ল, েযেন - িগিবেয়ান, ৰামা, েবেৰাৎ, 26 িমস্পী, কফীৰা, েমাচা, 27 েৰকম,
িযেপর্ল, তৰলা, 28 েচলা, এলফ আৰু িযবুচী অথর্াৎ িযৰূচােলম, িগিবয়ৎ আৰু িকিৰয়ৎ৷ এই েচৗধয্খন েতওঁেলাকৰ
নগৰ আিছল, েতওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা কৰা েহাৱা নািছল এই অঞ্চলেবাৰত িবনয্ামীনৰ িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ
উত্তৰািধকাৰ আিছল৷

19 অধয্ায়
1 িদ্ধতীয়বাৰ িচিঠ েখলােত িচিমেয়ানৰ নামত িনধর্ািৰত হ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ প্রেতয্ক বংশক িনজ িনজ অংশৰ ভাগ

িদয়া হ’ল৷ েতওঁেলাকৰ উত্তৰািধকাৰ িযহূদাৰ ৈফদৰ উত্তৰািধকাৰৰ মাজত আিছল
2 েতওঁেলাকৰ উত্তৰািধকাৰৰ মাজত আিছল েবৰ-েচবা, েচবা, েমালাদা, 3 হচৰ-চূৱাল, বালা এচম, 4 ইলু্টলদ, বথূল

আৰু হমর্া৷
5 তাৰ ওপিৰও িচিমেয়ানৰ আিছল, িচক্লগ, ৈবৎ-মকর্ ােবাৎ, হচৰ-চুচা, 6 ৈবৎ-লবােয়াৎ আৰু চাৰূহন৷ এই েতৰখন

নগৰ আিছল েতওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা কৰা েহাৱা নািছল৷ 7 িচিমেয়ানৰ পুনৰ ঐন, িৰেম্মান, এথৰ আৰু আচন; এই
চািৰখন নগৰ আিছল, গাওঁেবাৰ গণনা কৰা েহাৱা নািছল৷

8এই গাওঁেবাৰ নগৰৰ চািৰওফােল নগৰেবাৰৰ ৈসেত এেকলেগ বলাৎ-েবৰ অথর্াৎ দিক্ষণ অঞ্চলৰ ৰামাৈলেক আিছল৷
এেয়ই আিছল িচিমেয়ানৰ ৈফদৰ িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ িদয়া উত্তৰািধকাৰ 9 এেয় আিছল িচিমেয়ানৰ ৈফদক িদয়া
উত্তৰািধকাৰ৷ ই িযহূদা বংশৰ অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ ৈহিছল, িকয়েনা িযহূদা ৈফদক িদয়া অংশ েতওঁেলাকৰ প্রেয়াজনতৈক
অিধক আিছল৷ িচিমেয়ানৰ ৈফেদ েতওঁেলাকৰ উত্তৰািধকাৰ িযহূদাৰ উত্তৰািধকাৰৰ মাজৰ পৰা ভাগ পাইিছল

10 তৃতীয়বাৰ িচিঠ েখলাওঁেত িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ জবূলূনৰ ৈফদৰ নামত উিঠল েতওঁেলাকৰ উত্তৰািধকাৰৰ
সীমা চাৰীদৰ পৰা আৰম্ভণ হ’ল৷ 11 েতওঁেলাকৰ সীমা পিশ্চমফােল উিঠ মৰলাৈলেক ৈগ, দােব্বচতত লািগল; তাৰ পাছত
ই বািঢ় ৈগ যক্ নীয়ামৰ সনু্মখত থকা জুিৰত লািগলৈগ

12 আৰু েসই সীমা চাৰীদৰ পৰা পুব ফালৈল ঘূিৰ, িকেশ্লাৎ-তােবাৰৰ সীমাৈলেক গ’ল৷ তাৰ পৰা দাবৰতত ওলাই
যাফীয়াৈলেকা উিঠ গ’ল৷ 13 েসই ঠাইৰ পৰা পূব ফাল ৈহ গৎ-েহফৰ আৰু এৎ-কািচেনিদ ৈগ, নয়াৈলেক িবসৃ্তত েহাৱা
িৰেম্মানৈল গ’ল৷

14 আৰু েসই সীমাই উত্তৰ ফােল ঘূিৰ হন্নােথানৈলেক গ’ল আৰু িযপ্তহ-এল উপতয্কাত তাৰ অন্ত হ’ল৷ 15 কটৎ,
নহলাল, িচেম্রাণ, িযদালা, আৰু ৈবৎেলেহম, গােৱঁেৰ ৈসেত বাৰখন নগৰ এই অঞ্চলেটাত অন্তভুর্ ক্ত আিছল৷ তাত বাৰখন
* 18 অধয্ায়:17 েবাহনৰ িশলেটাৈলেক েবাহণ ৰূেবণৰ সন্তান আিছল
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নগৰ আিছল৷ েতওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা কৰা েহাৱা নািছল৷ 16 এইেটােৱই আিছল জবূলূন ৈফদৰ উত্তৰািধকাৰ; এই
নগৰেবাৰ েতওঁেলাকৰ গােৱঁেৰ ৈসেত অন্তভুর্ ক্ত আিছল

17 পাছত আেকৗ চতুথর্বাৰ িচিঠ েখলাওঁেত, ইচাখৰৰ নামত উিঠল আৰু েতওঁেলাকৰ বংশ অনুসােৰ ইয়াক িদয়া
হ’ল 18 েতওঁেলাকৰ সীমা িযিজ্রেয়ল, মচুেল্লাৎ, চুেনম, 19 হফাৰিয়ম, িচেয়ান, অনহৰৎ, 20 ৰব্বীৎ িকিচেয়ান, এবচ,
21 েৰমৎ, অয়ীন-গন্নীম, এিয়ন-হদ্দা আৰু ৈবৎ-পেচচৈল হ’ল৷ 22 েতওঁেলাকৰ সীমােবাৰ, চহিচমা আৰু ৈবৎ-েচমচ’তেটা
লািগল আৰু েতওঁেলাকৰ সীমাৰ অন্ত যদ্দর্ নত পিৰল৷ তাত েষাল্লখন নগৰ আিছল, েতওঁেলাকৰ গাওঁসমূহ গণনা কৰা
েহাৱা নািছল

23 এইেবােৰই আিছল ইচাখৰৰ বংশক িদয়া উত্তৰািধকাৰ; েতওঁেলাকৰ এই অঞ্চল নগৰেবাৰৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ
গাৱঁৰ লগত অন্তভুর্ ক্ত আিছল৷

24 পঞ্চমবাৰ িচিঠ েখলাওঁেত, আেচৰৰ ৈফদৰ নামত উিঠল আৰু িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ েতওঁেলাকক িদয়া হ’ল
25 েতওঁেলাকৰ সীমা িহল্কৎ, হিল, েবটন, অক্ চফ, 26 অল্লেম্মক, অমাদ আৰু িমচাল আিছল৷ েসই সীমা পিশ্চম ফােল
কির্মল আৰু িচেহাৰ িলব্ নাতৈল িবসৃ্তত্ব হ’ল 27 পাছত েসই সীমা পূব িদেশ ঘূিৰ ৈবৎ-দােগানৈল গ’ল আৰু ৈবৎ-এমকৰ
ও িনেয়লৰ উত্তৰ ফােল জবূলূন আৰু িযপ্তহ-এল উপতয্কাত লািগ উত্তৰত থকা কাবূলৰ িদেশ গ’ল 28 পাছত এই সীমা
এেব্রাণ, ৰেহাব, হেম্মাণ, কান্না আৰু মহাচীেদানৈলেক ওলাই গ’ল৷

29 পাছত েসই সীমা ঘূিৰ ৰামাৈল গ’ল আৰু গেড়েৰ আবৃত থকা তূৰ নগৰৈল গ’ল৷ পাছত আেকৗ ঘূিৰ েহাচাৈল ৈগ
তাৰ অন্ত অকজীব অঞ্চলৰ সমুদ্রত পিৰল; 30 উম্মা, অেফক আৰু ৰেহাব৷ তাত বাইশখন নগৰ আিছল েতওঁেলাকৰ
গাওঁেবাৰ গণনা কৰা েহাৱা নািছল৷

31 এইেটােৱই আিছল আেচৰৰ ৈফদৰ উত্তৰািধকাৰ, িয নগৰেবাৰ গােৱঁেৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ বংশক িদয়া ৈহিছল৷
32 ষষ্ঠবাৰ িচিঠ েখলাওঁেত, নপ্তালীৰ ৈফদৰ নামত উিঠল আৰু এইেবাৰ েতওঁেলাকৰ বংশক িদয়া ৈহিছল৷

33 েতওঁেলাকৰ সীমা েহলফৰ পৰা, চনন্নীমৰ ওচৰত থকা এেলান গছৰ পৰা, অদািম-েৰকব আৰু যবনীেয়লৰ পৰা
লকু্কমৈল, এইদেৰ যদ্দর্ নত তাৰ অন্ত পিৰল৷ 34 আৰু েসই সীমা পিশ্চমফালৈল ঘূিৰ অেজানৎতােবাৰৈলেক গ’ল আৰু
তাৰ পৰা হুেক্কাকৈল ৈগ দিক্ষণফােল জবূলূনৰ লগ লািগল আৰু পিশ্চম ফােল থকা আেচৰত উপনীত ৈহ পূৱফােল
িযহূদাত যদ্দর্ নৰ ওচৰত লািগল

35 গেড়েৰ আবৃত নগৰেবাৰ িচদ্দীম, েচৰ, হম্মৎ, ৰক্কৎ, িকেন্নৰৎ, 36অদামা, ৰামা, হােচাৰ, 37 েকদচ, ইেদ্রয়ী আৰু
অিয়ন-হােচাৰ আিছল৷

38 আৰু তাত িযেৰাণ, িমগ্ দল-এল, হেৰম, ৈবৎ-অনাৎ আৰু ৈবৎ-েচমচ৷ তাত ঊৈনশখন নগৰ অ◌ািছল
েতওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা কৰা েহাৱা নািছল৷ 39এেয়আিছল নপ্তালীৰ ৈফদৰ উত্তৰািধকাৰ এই নগৰেবাৰ েতওঁেলাকৰ
বংশক গাওঁেবাৰৰ ৈসেত িদয়া ৈহিছল

40 সপ্তমবাৰ িচিঠ েখলােত দান ৈফদৰ নাম উিঠল আৰু েতওঁেলাকৰ বংশ অনুসােৰ তাক িদয়া হ’ল৷ 41 েতওঁেলাকৰ
উত্তৰািধকাৰৰ অঞ্চলত চৰা, ইষ্টােয়াল, ঈৰ-েচমচ, 42 চািল্বন, অয়ােলান আৰু িযৎলা অন্তভুর্ ক্ত আিছল৷

43 আেকৗ ইয়াত এেলান, িতম্না, ইেক্রাণ, 44 ইল্টিক, িগব্বেথান, বালাৎ, 45 যীহূদ, বেন-বৰক, গৎ-িৰেম্মাণ, 46 েম-
যেকর্ াণ, ৰেক্কান আৰু যােফাৰ সনূ্মখত থকা অঞ্চলসমূহ অন্তভুর্ ক্ত আিছল

47 িকন্তু দানৰ উত্তৰািধকাৰৰ েসই অঞ্চল েযিতয়া েহৰুৱােল, েতিতয়া দােন েলচমৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ-যাত্রা কিৰ, তাক
হাত কিৰ ল’েল৷ েতওঁেলােক েসই ঠাইৰ সকেলােক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰ, েসই ঠাই অিধকাৰ কিৰ তাত বাস কিৰেল৷
েতওঁেলােক িনজৰ পূবর্পুৰুষ দানৰ নােমেৰ েলচমৰ নােমা দান ৰািখেল 48 এইেটােৱই আিছল দানৰ ৈফদৰ উত্তৰািধকাৰ
আৰু গাৱঁেৰ ৈসেত নগৰেবাৰ েতওঁেলাকক বংশ অনুসােৰ িদয়া ৈহিছল৷

49 েযিতয়া েতওঁেলাকৰ উত্তৰািধকাৰত থকা িনজ িনজ সীমা অনুসােৰ েদশ ভগাই িদয়া হ’ল, েতিতয়া ইস্রােয়লৰ
েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ মাজত নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাক এক উত্তৰািধকাৰ িদেল৷ 50 ইফ্রিয়ম পবর্তত থকা েতওঁ েখাজা
িতম্নৎ-েচৰহ নগৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ েতওঁেলােক েতওঁক িদেল৷ েতওঁ েসই নগৰ পুনৰায় সািজ তাত বাস কিৰেল

51 ইিলয়াজৰ পুেৰািহত, নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱা আৰু ইস্রােয়ল েলাকসকলৰ মাজত পূবর্-পুৰুষ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ
মুখীয়ালসকলৰ উত্তৰািধকাৰেবাৰ এই, িযেবাৰ চীেলাত িযেহাৱাৰ আগত সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ দুৱাৰমুখত িচিঠ েখলাই
অিধকাৰৰ অেথর্ ভাগ বঁািট িদয়া ৈহিছল এইদেৰ েতওঁেলােক েদশ ভাগ কিৰ ল’েল

20 অধয্ায়
আশ্রয় নগৰ িনৰূপণ কৰা৷
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1 েতিতয়া িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’েল, 2 “তুিম ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক েকাৱা, েবােল, ‘মই েতামােলাকক েমািচৰ
দ্ৱাৰাই িয কথা ৈকিছেলঁা, েসই িবষেয় আশ্রয় েলাৱা নগৰেবাৰ িনৰূপণ কৰা৷ 3 েতামােলােক ইয়ােক কৰা, যােত েকােনা
এজন েলােক যিদ অিনচ্ছাকৃত ভােৱ আন এজনক হতয্া কেৰ, েতিতয়া েতওঁ েসই ঠাইৈল ৈগ ৰক্ষা পাব পােৰ৷ েকােনা
এজন েলােক যিদ আন েকােনা এজন হতয্া কৰা েলাকৰ ৰক্তপাতৰ প্রিতেশাধ ল’ব িবচােৰ, েতিতয়া এই নগৰেবােৰই
েতওঁেলাকৰ বােব আশ্রয় েলাৱা ঠাই হ’ব

4 েসই জন েলােক েসই নগৰেবাৰৰ মাজৰ েকােনা এখন নগৰৈল পলাই ৈগ, নগৰৰ দুৱাৰ মুখত িথয় িদ েযিতয়া
েতওঁৰ েসই অিভেযাগ েসই নগৰৰ বৃদ্ধ েলাক সকলৰ আগত বুজাই ক’ব; েতিতয়া েতেখতসকেল েতওঁক নগৰৈল ৈল
ৈগ েতওঁক েতেখতসকলৰ মাজত বাস কিৰবৈল েকােনা এটা ঠাই িদব৷

5 আৰু যিদ েকােনা এজন েলােক হতয্া েহাৱা জনৰ ৰক্তপাতৰ প্রিতেশাধ েলাৱাৰ প্রয়ােসেৰ আেহ, েতিতয়া েসই
নৰবধীক নগৰেবাৰৰ েলাকসকেল কতৃর্ পক্ষৰ হাতত েশাধাই িনিদব৷ েতওঁেলােক এইদেৰ কৰা উিচত ন’হব, িকয়েনা
েতওঁ অিনচ্ছাকৃত ভােৱেহ িনজৰ চুবুৰীয়াক বধ কিৰেল, আেগেয় েতওঁৈল েকােনা িহংসা ভাব নািছল 6 েসই কালৰ
মহা-পুেৰািহতৰ মৃতুয্ েনােহাৱা পযর্য্ন্ত আৰু েসই নৰবধীেয় িবচাৰৰ বােব সমাজৰ সাক্ষােত িথয় েনােহাৱাৈলেক, েতওঁ
েসই নগৰেত বাস কিৰব লািগব৷ েতিতয়া েতওঁ িয নগৰৰ পৰা পলাই আিহিছল, িনজৰ েসই নগৰ আৰু িনজৰ ঘৰৈল
উলিট যাব পািৰব’ ”

7 গিতেক ইস্রােয়লীয়া সকেল গালীলৰ পবর্তীয়া অঞ্চলত থকা নপ্তালীৰ েকদচ, ইফ্রিয়ম পব্বর্তত থকা িচিখম আৰু
িযহূদা পব্বর্তত থকা িকিৰয়ৎ-অব্বর্ অথর্াৎ িহেব্রাণ িনবর্াচন কিৰ ল’েল 8 আৰু যদ্দর্ নৰ িসপােৰ িযৰীেহাৰ পুৱফােল
ৰূেবণ ৈফদৰ িভতৰত থকা সমথলৰ মৰুপ্রান্তত েবচৰ, গাদ ৈফদৰ িভতৰত থকা িগিলয়দত ৰেমাৎ আৰু মনিচ ৈফদৰ
িভতৰৰ বাচানত থকা েগালন নােমেৰ ঠাই সমূহ িনৰূপণ কিৰেল 9 েকােনােৱ অিনচ্ছাকৃত ভােৱ নৰবধ কিৰেল, সমাজৰ
সাক্ষােত েতওঁ িথয় নহয় মােন, েসই ঠাইৈল পলাই ৈগ েযন ৰক্তপাতৰ প্রিতেশাধ েলাৱাজনৰ হাতত মৰা নপেৰ, এই
কাৰেণ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ বােব আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত বসিত কৰা িবেদশী েলাকৰ বােবও, িনৰূপণ কৰা নগৰ
এইেবাৰ

21 অধয্ায়
েলবীয়াসকলৰ নগৰ িনৰূপণ কৰা

1 েতিতয়া েলবীয়াসকলৰ িপতৃবংশৰ মুিখয়াল েলাকসকেল ইিলয়াজৰ পুেৰািহত, নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱা আৰু ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ ৈফদৰ িপতৃ-বংশৰ পিৰয়াল সমূহৰ েলাকসকলৰ ওচৰৈল আিহল৷ 2 আৰু কনান েদশত থকা চীেলাত
েতওঁেলাকক ক’েল, “আিম থািকবৰ অেথর্ নগৰ আৰু পশুেবাৰ চৰাবৰ বােব তাৰ চৰণীয়া ঠাই িদয়াৰ আজ্ঞা িযেহাৱাই
েমািচৰ দ্বাৰাই েতামােলাকক িদিছল ”

3 তােত িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িনজ িনজ উত্তৰািধকাৰৰ পৰা েলবীয়াসকলক এই নগৰ
আৰু চৰণীয়া ঠাই সমূহ িদেল

4 িচিঠ েখলাওঁেত কহাতীয়া বংশৰ নাম উিঠলত: েলবীয়াসকলৰ মাজৰ হােৰাণ পুেৰািহতৰ সন্তান সকেল িচিঠেখলৰ
দ্বাৰাই িযহূদা ৈফদৰ, িচিমেয়ান ৈফদৰ আৰু িবনয্ামীন ৈফদৰ পৰা েতৰ খন নগৰ পােল

5আৰু কহাতৰ অৱিশষ্ট বংশই িচিঠ েখলৰ দ্বাৰাই ইফ্রিয়ম ৈফদ সমূহৰ পৰা, আেচৰ ৈফদৰ আৰু নপ্তালী ৈফদৰ পৰা
আৰু বাচানত থকা মনিচৰ আধা ৈফদৰ পৰা দহখন নগৰ পােল

6আৰু বংশানুক্রেম েগেচর্ ানৰ সন্তান সকেল িচিঠ েখলৰ দ্বাৰাই ইচাখৰ ৈফদৰ আৰু নপ্তালী ৈফদৰ পৰা আৰু বাচানত
থকা মনিচৰ আধা ৈফদৰ পৰা েতৰ খন নগৰ পােল

7আৰু বংশানুক্রেম মৰাৰীৰ সন্তান সকেল িনজ িনজ ৈফদ অনুসােৰ ৰূেবণ ৈফদৰ, গাদ ৈফদৰ আৰু জবূলূন ৈফদৰ
পৰা বাৰখন নগৰ পােল

8 এইদেৰ েমািচৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাই িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িচিঠ েখলৰ দ্বাৰাই েলবীয়া
েলাকসকলক েসইেবাৰ নগৰ আৰু লগত চৰণীয়া ঠাইেবাৰ িদেল 9 পাছত েতওঁেলােক িযহূদাৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ
পৰা আৰু িচিমেয়ানৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ পৰা েপাৱা নগৰেবাৰৰ নােম ৈসেত উেল্লখ কৰাৰ দেৰ নগৰ িদেল৷ 10 এই
নগৰ েলবীৰ সন্তান কহাতীয়া বংশৰ মাজত থকা হােৰাণৰ বংশধৰ সকলৰ হ’ল, িকয়েনা েতওঁেলাকৰ নাম প্রথেমই
উিঠল

11 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েতওঁেলাকক িযহূদাৰ পব্বর্তীয়া অঞ্চলত থকা চািৰওফালৰ চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত
িকিৰয়ৎ-অব্বর্ অথর্াৎ িহেব্রাণ িদেল; েসই অব্বর্ অনাকৰ িপতৃ আিছল 12 িকন্তু েসই নগৰৰ পথাৰসমূহ আৰু তাৰ
গাওঁেবাৰ েতওঁেলােক আিধপতয্ৰ অেথর্ িযফুিন্নৰ পুত্র কােলবক িদেল
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13 েতওঁেলােক হােৰাণ পুেৰািহতৰ সন্তান সকলক চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত নৰ-বধীৰ আশ্রয় নগৰ িহেব্রাণ আৰু চৰণীয়া
ঠােয়েৰ ৈসেত িলব্ না, 14 চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত যত্তীৰ, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত ইষ্টেমাৱা, 15 চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত
েহােলান, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত দবীৰ, 16 চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত ঐন, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত যুত্তা আৰু চৰণীয়া
ঠােয়েৰ ৈসেত ৈবৎেচমচ, েসই দুই ৈফদৰ পৰা এই ন খন নগৰ পােল

17 আৰু িবনয্ামীন ৈফদৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত িগিবেয়ান, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত েগবা, 18 চৰণীয়া ঠােয়েৰ
ৈসেত অনােথাৎ আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত অলেমান এই চািৰখন নগৰ িদেল 19 িনজ িনজ চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত
সব্বর্মুঠ েতৰখন নগৰ হােৰাণৰ বংশৰ পুেৰািহতসকেল পােল

20আৰু কহাতৰ অৱিশষ্ট পিৰয়াল অথর্াৎ কহাতৰ পিৰয়াল সমূহ েলবীয়া, ইফ্রিয়ম ৈফদৰ পৰা িচিঠ েখলৰ দ্বাৰাই িনজ
আিধপতয্ নগৰ পােল 21 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত নৰ-বধী অথর্াৎ িযেকােনা েলােক অিনচ্ছাকৃত
ভােৱ বধ কৰা েলাকসকলৰ আশ্রয় েলাৱা নগৰ ইফ্রিয়ম পব্বর্তীয়া অঞ্চলত থকা িচিখম, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত েগজৰ
আৰু ইয়াৰ চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত 22 িকব্ চিয়ম আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত ৈবৎ-েহােৰাণ, এই চািৰখন নগৰ িদেল

23আৰু দান ৈফদৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত ইল্টিক, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত িগব্বেথান, 24 চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত
অয়ােলান, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত গৎ-িৰেম্মাণ, এই চািৰখন নগৰ িদেল

25 আৰু মনিচৰ আধা ৈফদৰ পৰা কহাতৰ বংশৈল, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত তানক আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত
গৎ-িৰেম্মাণ এই দুখন নগৰ েতওঁেলাকক িদেল 26 কহাতৰ অৱিশষ্ট বংশধৰসকেল িনজ িনজ চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত
সব্বর্মুঠ দহখন নগৰ পােল

27 অনয্ েলবীয়াসকলৰ বংশধৰেবাৰৰ মাজৰ েগেচর্ ানৰ সন্তান সকলক মনিচৰ আধা ৈফদৰ পৰা, চৰণীয়া ঠােয়েৰ
ৈসেত নৰ-বধীৰ আশ্রয় নগৰ বাচানত থকা েগালন আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত েবষ্টৰা এই দুখন নগৰ িদেল

28 েগেচর্ ানৰ বংশধৰ সকলৈল ইচাখৰ ৈফদৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত িকিচেয়ান লগেত চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত
দাবৰৎ, 29 চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত যমুৎ আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত অয়ীন-গন্নীম, এই চািৰখন নগৰ িদেল 30 আৰু
আেচৰ ৈফদৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত িমচাল, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত অেব্দান, 31 চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত িহল্কৎ
আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত ৰেহাব, এই চািৰখন নগৰ িদেল 32 আৰু নপ্তালী ৈফদৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত
নৰ-বধীৰ আশ্রয় েলাৱা নগৰ গালীলত থকা েকদচ, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত হেম্মাৎ-েদাৰ আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত
কতন, এই িতিনখন নগৰ িদেল 33 িনজ িনজ বংশানুসােৰ েগেচর্ ানীয়াসকেল িনজ িনজ চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত সব্বর্মুঠ
েতৰখন নগৰ পােল

34 পাছত েতওঁেলােক মৰাৰীৰ ৈফদেবাৰক অথর্াৎ অৱিশষ্ট েলবীয়াৈল জবূলূন জন-েগাষ্ঠীৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয়েৰ
ৈসেত যক্ নীয়াম, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত কতর্ া, 35 চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত িদম্না আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত নহলাল,
এই চািৰখন নগৰ িদেল

36 ৰূেবণ ৈফদৰ পৰা মৰাৰীৰ বংশেবাৰৈল চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত েবচৰ, চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত যহচ, 37 চৰণীয়া
ঠােয়েৰ ৈসেত কেদেমাৎ আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত েমফাৎ, এই চািৰখন নগৰ িদেল 38 আৰু গাদ ৈফদৰ পৰা
চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত অিনচ্ছাকৃত ভােৱ নৰ-বধ কৰা েলাকৰ আশ্রয় নগৰ িগিলয়দত থকা ৰেমাৎ, চৰণীয়া ঠােয়েৰ
ৈসেত মহনিয়ম েতওঁেলাকক িদয়া হ’ল৷

39 মৰাৰীৰ বংশেবাৰৈল চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত িহচেবান আৰু চৰণীয়া ঠায়েৰ ৈসেত যােজৰ, মুঠেত এই চািৰখন
নগৰ িদেল 40 েলবীয়াসকলৰ অৱিশষ্ট ৈফদ অথর্াৎ মৰাৰীৰ িনজ িনজ বংশ অনুসােৰ এইেবাৰ নগৰ হ’ল; েতওঁেলােক
িচিঠ েখলৰ দ্বাৰাই বাৰ খন নগৰ পােল

41 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আিধপতয্ৰ মাজত থকা েলবীয়াসকলৰ আটাই নগৰ চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত সব্বর্মুঠ
আঠচিল্লশ খন নগৰ আিছল 42 েসইেবাৰৰ প্রেতয্ক নগৰৰ চািৰওকােষ চৰণীয়া ঠাই আিছল৷ সকেলা নগৰ েসই দেৰই
আিছল

43 এইদেৰ িযেহাৱাই ইস্রােয়ল েলাকৰ পুবর্পুৰুষসকলৰ আগত িয েদশ িদম বুিল শপত খাইিছল, েসই েদশ েতওঁ
েতওঁেলাকক িদেল৷ েতওঁেলােক তাক অিধকাৰ কিৰ তাৰ মাজত িনবাস কিৰেল 44 েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ
পুবর্পুৰুষসকলৰ আগত শপত েখাৱাৰ দেৰ চািৰওফােল েতওঁেলাকক িজৰণী িদেল৷ েতওঁেলাকৰ শত্রুসকলৰ মাজৰ
েকােনও েতওঁেলাকৰ আগত িথয় হ’ব েনাৱািৰেল৷ িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ সকেলা শত্রুক েতওঁেলাকৰ হাতত িদেল
45 িযেহাৱাই ইস্রােয়ল বংশৈল িয িয মঙ্গলৰ বাকয্ ৈকিছল, তাৰ মাজৰ এিট বাকয্ও িনষ্ফল নহ’ল৷ সকেলা িসদ্ধ হ’ল

22 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ আৈঢ় ৈফদ িনজ আিধপতয্ৈল উলিট েযাৱা
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1 েসই কালত িযেহাচূৱাই ৰূেবণীয়া ও গাদীয়াসকলক আৰু মনিচৰ আধা ৈফদক মতাই আিনেল, আৰু 2 েতওঁ
েতওঁেলাকক ক’েল, “িযেহাৱাৰ দাস েমািচেয় েতামােলাকক িয িয আজ্ঞা িদিছল, েসই আজ্ঞা েতামােলােক পালন
কিৰ আিহছা আৰু মেয়া েতামােলাকক িয িয আজ্ঞা কিৰেলঁা, েমাৰ েসই সকেলা বাকয্ৈল কাণ িদলা 3 েসই সকেলা
িদনৰ েকােনা িদেনই বা আিজৈলেক েতামােলােক িনজ ভাইসকলক তয্াগ নকিৰলা, আনিক িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা
সজাগতােৰ পালন কিৰ আিহছাহঁক

4 এিতয়া েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকৰ ভাইসকলক প্রিতজ্ঞা কৰাৰ দেৰ, েতওঁেলাকক িজৰণী িদেল৷
গিতেক, এিতয়া েতামােলােক ঘূিৰ, িনজ িনজ তমু্বৈল ৈগ, িযেহাৱাৰ দাস েমািচেয় যদ্দর্ নৰ িসপােৰ েতামােলাকক িদয়া
আিধপতয্ৰ েদশৈল েযাৱা 5 িকন্তু িযেহাৱাৰ দাস েমািচেয় েতামােলাকক আেদশ কৰা আজ্ঞা আৰু িবধানৰ দেৰ কাযর্
কিৰবৈল, ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েপ্রম কিৰবৈল, েতওঁৰ সকেলা পথত চিলবৈল, েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰবৈল, েতওঁত
আসক্ত হ’বৈল আৰু সকেলা মন ও সকেলা প্রােণেৰ েতওঁৰ আৰাধনা কিৰবৈল যত্নবান হ’বা ” 6 এইদেৰ িযেহাচূৱাই
েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ কিৰ িবদায় িদয়াৰ পাছত, েতওঁেলাক িনজ িনজ তমু্বৈল গ’ল

7 েমািচেয় মনিচৰ আধা ৈফদক বাচানত িদিছল; িকন্তু তাৰ আন আধা ৈফদক িযেহাচূৱাই যদ্দর্ নৰ পিশ্চম পােৰ িনজ
ভাইসকলৰ লগত উত্তৰািধকাৰ িদিছল আৰু িনজ িনজ তমু্বৈল িবদায় িদয়া সময়ত, িযেহাচূৱাই েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ
িদেল, 8 আৰু েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক বহু ধন, জােক জােক পশু আৰু েসাণ আৰু ৰূেপ ৈসেত আৰু
িপতল আৰু েলা আৰু বহুত কােপাৰ আিদ সম্পিত্ত লগত ৈল, িনজ িনজ তমু্বৈল উলিট েযাৱা৷ শত্রুৰ পৰা লুট কিৰ অনা
বস্তুেবাৰ িনজ ভাইসকেলেৰ ৈসেত ভাগ বািট েলাৱাৈগ ”

9 েতিতয়া ৰূেবণ ও গাদৰ বংশধৰ আৰু মনিচৰ আধা ৈফেদ কনান েদশৰ চীেলাত থকা ইস্রােয়ল েলাকসকলৰ পৰা
িবদায় ৈল িনজ ঠাইৈল গ’ল৷ েতওঁেলাক েমািচৰ দ্বাৰাই েকাৱা িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েপাৱা িনজৰ আিধপতয্ ৈল
িগিলয়দ েদশৈল উভিত যাব ধিৰেল

10 পাছত েতওঁেলাক কনান েদশত থকা যদ্দর্ ন নদীৰ অঞ্চল পাওঁেত ৰূেবণ ও গাদৰ সন্তান সকেল আৰু মনিচৰ আধা
ৈফেদ েসই ঠাইেত যদ্দর্ নৰ দঁািতত এটা যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰেল; েসই েবদী েদিখবৈল বৰ ডাঙৰ আৰু প্রিসদ্ধ আিছল
11 এিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল এই িবষেয় শুিন ক’েল েয, “েচাৱা! ৰূেবণ ও গাদৰ সন্তান সকেল আৰু মনিচৰ
আধা ৈফেদ কনান েদশৰ সনু্মখত যদ্দর্ নৰ অঞ্চলত ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল অিধকাৰ কৰা দঁািতত এটা যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ
কিৰেল ”

12 ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল েসই কথা শুনাৰ পাছত, ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ েগােটই সমােজ েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ
যুদ্ধযাত্রা কিৰবৰ বােব চীেলাত েগাট খােল

13 পাছত ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল িগিলয়দ েদশৈল ৰূেবণ ও গাদৰ সন্তান সকল আৰু মনিচৰ আধা ৈফদৰ ওচৰৈল
বাতর্ াবাহকসকলক পিঠয়ােল৷ আনিক ইিলয়াজৰ পুেৰািহতৰ পুত্র পীনহচেকা পিঠয়ােল 14 আৰু ইস্রােয়লৰ প্রেতয্ক
ৈফদৰ িপতৃ-বংশৰ পৰা এজন এজন অধয্ক্ষ এইদেৰ দহ জন অধয্ক্ষ েতওঁৰ লগত পঠাই িদেল আৰু েতওঁেলাক প্রিতজন
ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ মাজত, িনজ িনজ িপতৃ-বংশৰ মূল মানুহ আিছল

15 পাছত েতওঁেলােক িগিলয়দ েদশত ৰূেবণ ও গাদৰ েলাকসকল আৰু মনিচৰ আধা ৈফদৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু
েতওঁেলাকক এই কথা ক’েল: 16 “িযেহাৱাৰ েগােটই সমােজ এই কথা ৈকেছ, ‘আিজ িযেহাৱাৰ অিহেত িবেদ্রাহী হ’বৰ
মেনেৰ েতামােলােক েতামােলাকৰ বােব এটা যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰলা, িযেহাৱাৰ পাছত নচিলবৈল আিজ েতওঁক িবমুখ
কিৰলা, েতামােলােক ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ েয সতয্লঙ্ঘন কিৰলা, ই িক কথা?

17 িচন িপেয়াৰ পবর্তত আিম কৰা অপৰাধ আমাৰ বােব যেথষ্ট নহয় েন*? আনিক এিতয়াও আিম িনজেক ইয়াৰ
পৰা শুিচ কিৰব পৰা নাই৷ েসই কাৰেণ িযেহাৱাৰ সমাজৰ ওপৰত অপৰাধৰ মহামাৰী আিহেছ৷ 18 েতামােলােক িযেহাৱাৰ
পাছত চিলবৈল আিজ িবমুখ হ’ব খুিজছা? েতামােলােক আিজ যিদ েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহী েহাৱা, েতওঁ কািলৈল
ইস্রােয়লৰ েগােটই সমাজৈল েক্রাধ কিৰব

19আৰু কওঁ, েতামােলাকৰ আিধপতয্ৰ েদশ যিদ অশুিচ হয়, েতেন্ত িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক থকা, িযেহাৱাই অিধকাৰ
কৰা েদশৈল পাৰৈহ আিহ আমাৰ মাজত আিধপতয্ গ্রহণ কৰা৷ েকৱল আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীৰ বািহেৰ আন
যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰ িযেহাৱাৰ আৰু আমােৰা িবেদ্রাহী নহ’বাহঁক 20 েজৰহৰ পুেতক আখােন বির্জত বস্তুৰ কথাত েদাষ
কৰাত, ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাকৰ ওপৰৈল জােনা ঈশ্বৰৰ েক্রাধ অহা নািছল†? েসই মানুহ িনজৰ অিতশয় অৈনিতক
অপৰাধত অকেল জােনা িবনষ্ট হ’ল’ ”

21 েতিতয়া ৰূেবণ ও গাদৰ ৈফদ আৰু মনিচৰ আধা ৈফেদ ইস্রােয়লৰ বংশৰ মুিখয়াল েলাকসকলক এই উত্তৰ িদেল:
22 “ঈশ্বৰসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই! ঈশ্বৰসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱােয়ই জােন! আৰু ইস্রােয়েলও জানক; সঁচাৈক আিম
* 22 অধয্ায়:17 গণনা পুস্তক 25:1-9 † 22 অধয্ায়:20 চাওক এই পুস্তকৰ অধয্ায় 7:1-26
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যিদ িবেদ্রাহীভােব বা িযেহাৱাৰ আগত সতয্লঙ্ঘন কিৰেলঁা, েতেনহেল আিজ তুিম আমাক ৰক্ষা নকিৰবা৷ 23 আিম যিদ
িযেহাৱাৰ পাছত চিলবৈল িবমুখ হ’বৰ অেথর্ বা েহাম িক ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবৰ অেথর্ বা মঙ্গলাথর্ক বিলদান কিৰবৰ
বােব যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰেলঁা, েতেন্ত িযেহাৱাই িনেজ তাৰ প্রিতেশাধ লওঁক

24 সঁচাৈক আিম এটা িবেশষ কথাৰ আশঙ্কাতেহ ইয়ােক কিৰেলঁা অথর্াৎ আগৈল েতামােলাকৰ সন্তান সকেল আমাৰ
সন্তান সকলক ক’ব, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱােৰ ৈসেত েতামােলাকৰ িক সম্পকর্ ?

25 িকয়েনা েতামােলাক আৰু আমাৰ মাজত িযেহাৱাই যদ্দর্ নক সীমা কিৰ ৰািখেছ৷ েহ ৰূেবণৰ সন্তান সকল, েহ গাদৰ
সন্তান সকল, িযেহাৱাৰ িবষেয় েতামােলাকৰ কিৰবৈল েকােনা ভাগ নাই, গিতেক েতামােলাকৰ সন্তান সকেল আমাৰ
সন্তান সকলক িযেহাৱাৰ অভয়ৰ পৰােহ এৰুৱাব

26 এই েহতুেক আিম কেলঁা, ‘আহঁা আিম এটা েবদী িনম্মর্াণ কিৰবৈল ধেৰঁাহঁক; েসই েবদী েহাম বা আন বিলদানৰ
অেথর্ নহ’ব, 27 িকন্তু আমাৰ েহাম বিল, আন আন বিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলদানৰ দ্বাৰাই, িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েতওঁৰ
আৰাধনা কিৰবৈল আমাৰ েয অিধকাৰ আেছ, এেয় েতামােলাকৰ আৰু আমাৰ মাজত আৰু আমাৰ পাছত আিহবলগীয়া
আমাৰ ভািব বংশৰ মাজত ইয়াৰ সাক্ষী হ’ব; তােত, ‘িযেহাৱাত েতামােলাকৰ েকােনা ভাগ নাই’, এেন কথা ভিবষয্েত
েতামােলাকৰ সন্তানসকেল আমাৰ সন্তানসকলক ক’ব েনাৱািৰব

28 এই েহতুেক আিম ক’েলঁা, ‘েতওঁেলােক যিদ আমাক বা আমাৰ ভািব-বংশক আগৈল এেন কথা ক’ব, েতেন্ত আিম
এই উত্তৰ িদম, েচাৱা! আমাৰ ওপৰ িপতৃসকেল িনম্মর্াণ কৰা িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীৰ নমুনা; েতওঁেলােক েহাম বা আন
বিলদানৰ অেথর্ িনম্মর্াণ কৰা েবদী নহয়, িকন্তু েসেয় েতামােলাকৰ আৰু আমাৰ মাজত সাক্ষয্ মাত্র ” 29 আিম েয েহাম
বা ৈনেবদয্ বা বিলদানৰ অেথর্ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনবাস কৰা গৃহৰ আগত থকা েতওঁৰ যজ্ঞেবিদৰ বািহেৰ, আন
যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰ িযেহাৱাৰ িবেদ্রাহী হ’ব খুিজেছঁা বা িযেহাৱাৰ পাছত চিলবৈল আিজ িবমুখ হ’ব খুিজেছঁা, এেন কথা
আমাৰ পৰা দূৰ হওঁক’ ”

30 েযিতয়া পীনহচ পুেৰািহত আৰু েলাকসকলৰ অধয্ক্ষসকল অথর্াৎ েতওঁৰ লগৰ ইস্রােয়লৰ বংশৰ মুিখয়াল
েলাকসকেল ৰূেবণ, গাদৰ আৰু মনিচৰ সন্তান সকলৰ এই কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলােক এই িবষয়েটা বৰ ভাল
েদিখেল 31 আৰু ইিলয়াজৰ পুেৰািহতৰ পুত্র পীনহেচ ৰূেবণ, গাদৰ আৰু মনিচৰ েলাকসকলক ক’েল, “েতামােলােক
িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ েয েসই অপৰাধ কৰা নাই, ইয়ােত আিম আিজ জািনেলঁা, েয িযেহাৱা আমাৰ মাজত আেছ; এিতয়া
েতামােলােক ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক িযেহাৱাৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰলা ” 32পাছত ইিলয়াজৰ পুেৰািহতৰ পুত্র পীনহেচ
আৰু অধয্ক্ষসকেল ৰূেবণ ও গাদৰ সন্তান সকলৰ পৰা িবদায় ৈহ িগিলয়দ েদশৰ পৰা কনান েদশত থকা ইস্রােয়লৰ
েলাকসকলৰ ওচৰৈল উলিট আিহ েতওঁেলাকক বাত্তর্ া িদেলিহ 33 ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল এই সুসংবাদ েতওঁেলাকৰ
দৃষ্টিত ভাল েদিখেল৷ ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল ঈশ্বৰক ধনয্বাদ কিৰেল আৰু ৰূেবণ ও গাদৰ সন্তান সকল থকা েদশৰ
িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ-যাত্রা কিৰ িবনষ্ট কৰাৰ কথা পুনৰ নক’েল

34 পাছত ৰূেবণ ও গাদৰ সন্তান সকেল েসই েবদীৰ নাম “এদ‡” ৰািখেল; িকয়েনা েতওঁেলােক ক’েল, “িযেহাৱা েয
ঈশ্বৰ, এেয় আমাৰ মাজত সাক্ষী ”

23 অধয্ায়
িযেহাচুৱাৰ িবদায় বকৃ্ততা, েতওঁ আৰু ইিলয়াজৰৰ মৃতুয্

1 এইদেৰ িযেহাৱাই ইস্রােয়লক েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল থকা আটাই শত্রুৰ পৰা িজৰণী িদয়াৰ পাছত িযেহাচূৱা বুঢ়া
আৰু অিতশয় বৃদ্ধ হ’ল৷ 2 েতিতয়া েতওঁ েগােটই ইস্রােয়লক, েতওঁেলাকৰ বৃদ্ধ আৰু অধয্ক্ষসকলক, িবচাৰকত্তর্ া আৰু
িবষয়াসকলক মতাই আিন েতওঁেলাকক ক’েল, “মই বুঢ়া আৰু অিতশয় বৃদ্ধ হ’েলা 3 েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
েতামােলাকৰ কাৰেণ এই সকেলা জািতৈল িয িয কিৰেল, েসই িবষেয় েতামােলােক েদিখ আছাহঁক, িকয়েনা েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনেজ েতামােলাকৰ পেক্ষ যুদ্ধ কিৰেল

4 েচাৱা! িয িয জািতক মই উচ্ছন্ন কিৰেলঁা, েতওঁেলাকৰ েদশেৰ ৈসেত, যদ্দর্ নৰ পৰা সূযর্ মাৰ েযাৱা ফােল মহা
সমুদ্রৈলেক সকেলা অৱিশষ্ট থকা জািতৰ েদশ মই েতামােলাকৰ ৈফদেবাৰক আিধপতয্ৰ অেথর্ িচিঠ-েখলৰ দ্বাৰাই ভগাই
িদেলঁা 5 েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকৰ আগৰ পৰা েতওঁেলাকক গিতয়াই পঠাব আৰু েতামােলাকৰ চকুৰ
আগৰ পৰা িসহঁতক দূৰ কিৰব৷ তােত েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকক েকাৱাৰ দেৰ, েতামােলােক িসহঁতৰ
েদশ অিধকাৰ কিৰবা
‡ 22 অধয্ায়:34 সাক্ষী
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6 এেতেক, েতামােলােক েমািচৰ িবধান অনুসােৰ েসঁা িক বাওঁফােল েযন নুঘূিৰবা, 7 েতামােলাকৰ মাজত অৱিশষ্ট
থকা এই জািত সমূহৰ মাজত নুেসামাবা, েতওঁেলাকৰ েদৱতাৰ নাম নলবা, েসইেবাৰৰ নােমেৰ শপত নাখাবা, েসইেবাৰক
পূজা নকিৰবা আৰু েসইেবাৰৰ আগত প্রিণপাত নকিৰবা৷ 8 িকন্তু আিজৈলেক েযেনৈক কিৰ আিহছা, েতেনৈক েযন
িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাত আসক্ত ৈহ থাকা, এই কাৰেণ েমািচৰ িবধান-পুস্তকত িলখা সকেলা কথা পালন কিৰ, তাৰ দেৰ
আচৰণ কিৰবৈল অিতশয় সাহ কৰা

9 িকয়েনা িযেহাৱাই েতামােলাকৰ আগৰ পৰা মহৎ আৰু বলৱান জািত সমূহক দূৰ কিৰেল৷ আৰু েতামােলাকৰ আগত
আিজৈলেক েকােনও িথয় হ’ব পৰা নাই 10 েতামােলাকৰ এজেনই হাজাৰ জনক েখিদ িদব; িকয়েনা, েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকক েযেনৈক ৈকিছল, েতেনৈক েতওঁ িনেজই েতামােলাকৰ পেক্ষ যুদ্ধ কেৰঁাতা 11এই েহতুেক
েতামােলােক িনজ িনজ প্রাণৰ িবষেয় অিতশয় সাৱধান ৈহ, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েপ্রম কৰা৷

12 নাইবা যিদ েকােনা প্রকােৰ িবমুখ ৈহ, েসই জািতেবাৰৰ বাকী থকা িয অৱিশষ্ট েলাক েতামােলাকৰ মাজত আেছ,
েতওঁেলাকত আসক্ত েহাৱা, েতওঁেলাকৰ লগত িববাহৰ সম্বন্ধ কৰা আৰু েতামােলাকৰ লগত েতওঁেলাকৰ বা েতওঁেলাকৰ
লগত েতামােলাকৰ আলাপ বয্ৱহাৰ হয়, 13 েতেন্ত, িনশ্চেয় জািনবা েয, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকৰ
আগৰ পৰা েসই জািত সমূহক দূৰ নকিৰব৷ িকন্তু েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকক িদয়া এই উত্তম েদশৰ পৰা
েতামােলাক িবনষ্ট েনােহাৱাৈলেক িসহঁত েতামােলাকৰ জাল আৰু ফান্দ, গাত েকােবাৱা চাবুক আৰু চকুত লগা কঁাইট
স্বৰূপ ৈহ থািকব

14 েচাৱা, েগােটই পৃিথৱীৰ েলােক েযাৱা পেথিদ মই আিজ যাওঁ* আৰু েতামােলােক সকেলা মেনেৰ সকেলা জ্ঞােনেৰ
ইয়াক জ্ঞাত েহাৱা েয, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকৰ িবষেয় িযমান কুশলৰ বাকয্ ক’েল, তাৰ এিটও িবফল
েহাৱা নাই; েতামােলাকৰ পেক্ষ েসই সকেলা িসদ্ধ হ’ল, এিটও িনষ্ফল েহাৱা নাই 15 িকন্তু েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
েতামােলাকক িয িয কুশলৰ বাকয্ ৈকিছল, েসই সকেলা েযেনৈক েতামােলাকৰ পেক্ষ িসদ্ধ হ’ল, েসইদেৰ েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকক িদয়া এই উত্তম েদশৰ পৰা েতামােলাকক িবনষ্ট কিৰ নটায় মােন, েতওঁ েতামােলাকৈল
সকেলা অমঙ্গলৰ বাকয্ও িসদ্ধ কিৰব 16 িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামােলাকক আেদশ কৰা িনয়মিট যিদ েতামােলােক
লঙ্ঘন কৰা আৰু েতামােলােক যিদ আন েদৱতােবাৰক পূজা কৰা আৰু েসইেবাৰৰ আগত প্রিণপাত কৰা, েতেন্ত
েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ েক্রাধ েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ জ্বিল উিঠব আৰু েতওঁ েতামােলাকক িদয়া এই উত্তম েদশৰ
পৰা, েতামােলাক েসানকােল িবনষ্ট হ’বা ”

24 অধয্ায়
1 পাছত িযেহাচূৱাই ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদক িচিখমত েগাট েখাৱােল আৰু েতওঁেলাকৰ বৃদ্ধ েলাকসকলক,

অধয্ক্ষসকলক, িবচাৰকত্তর্ াসকলক আৰু িবষয়াসকলক মতাই আিনেল, েতিতয়া েতওঁেলােক ঈশ্ৱৰৰ সাক্ষােত উপিস্থত
হ’ল 2 িযেহাচূৱাই েলাক সকলক ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘আগৰ কালত েতামােলাকৰ
পূবর্ পুৰুষ - অব্রাহাম আৰু নােহাৰৰ িপতৃ েতৰহ, ইউেফ্রিটচ নদীৰ িসপােৰ বাস কিৰিছল আৰু েতওঁেলােক অনয্ েদৱতা
েবাৰক পূজা কিৰিছল

3 পাছত মই েতামােলাকৰ আিদ িপতৃ অব্রাহামক নদীৰ িসপাৰৰ পৰা আিন, কনান েদশৰ সকেলা ফােল ৈল ফুৰােলঁা
আৰু মই েতওঁৰ পুত্র ইচহাকৰ দ্ৱাৰা েতওঁৰ বংশ বৃিদ্ধ কিৰেলঁা৷ 4 আৰু ইচহাকৈল মই যােকাব আৰু এেচৗক িদেলঁা৷
এেচৗৰ অিধকাৰৰ অেথর্ মই েতওঁক েচয়ীৰ পব্বর্ত িদেলঁা, িকন্তু যােকাব আৰু েতওঁৰ সন্তান সকল হ’েল িমচৰৈল নািম
গ’ল

5 তাৰ পাছত মই েমািচ আৰু হােৰাণক পিঠয়ােলঁা আৰু িমচৰৰ েলাক সকলৰ ওপৰত কৰা েমাৰ কাযর্ৰ দ্বাৰাই
েতওঁেলাকৈল মহা আপদ ঘটােলঁা৷ তাৰ পাছত মই েতামােলাকক উিলয়াই আিনেলা 6 মই িমচৰৰ পৰা েতামােলাকৰ
পূবর্ পুৰুষ সকলক উিলয়াই অ◌ািনেলা আৰু েতামােলাকৰ েসই পুৰুষসকল আিহ সমুদ্র পােল; েতিতয়া িমচৰীয়া েলাক
সকেল ৰথ আৰু অশ্বােৰাহী ৈসনয্ ৈল, চূফ সাগৰৈলেক েতামােলাকৰ পূবর্ পুৰুষ সকলৰ পােছ পােছ েখিদ আিহিছল

7 েসই সময়ত েযিতয়া েতামােলাকৰ পূবর্ পুৰুষ সকেল িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল, েতিতয়া িযেহাৱাই
িমচৰীয়াসকলৰ আৰু েতামােলাকৰ মাজত অন্ধকাৰ স্থাপন কিৰেল৷ েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওপৰৈল সমুদ্র আিনেল আৰু
েতওঁেলাকক ঢািক েপলােল৷ মই িমচৰত কৰা কাযর্ েতামােলােক িনজ চকুেৰ েদিখলা৷ তাৰ পাছত েতামােলােক বহুকাল
মৰুপ্রান্তত বাস কিৰলা
* 23 অধয্ায়:14 এিতয়া মই পৃিথৱীৰ আন মানুহ মৰাৰ দেৰ মিৰবৈল ৈগ আেছঁা
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8 তাৰ পাছত মই েতামােলাকক যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা ইেমাৰীয়া সকলৰ েদশৈল আিনেলঁা৷ েতওঁেলােক েতামােলাকেৰ
ৈসেত যুদ্ধ কিৰেল আৰু মই েতামােলাকৰ হাতত েতওঁেলাকক সমপর্ণ কিৰেলঁা৷ পাছত েতামােলােক েতওঁেলাকৰ েদশ
অিধকাৰ কিৰলা; এইদেৰ মই েতামােলাকৰ আগৰ পৰা েতওঁেলাকক িবনষ্ট কিৰেলঁা

9পাছত িচেপ্পাৰৰ পুত্র েমাৱাবৰ ৰজা বালােক উিঠ ইস্রােয়লক আক্রমণ কিৰেল আৰু েতামােলাকক শাও িদবৰ কাৰেণ
মানুহ পিঠয়াই িবেয়াৰৰ পুেতক িবিলয়মক মািতেল 10 িকন্তু মই িবিলয়মৰ কথাত মন িদবৈল সন্মত নহেলঁা৷ তােত েতওঁ
েতামােলাকক আশীব্বর্াদেহ কিৰেল; এইদেৰ মই েতওঁৰ হাতৰ পৰা েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰেলঁা

11 পাছত েতামােলােক যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ িযৰীেহা পালািহ৷ িযিৰেহাৰ অধয্ক্ষসকেল ইেমাৰীয়া, পিৰজ্জীয়া, কনানীয়া,
িহত্তীয়া, িগগর্াচীয়া, িহব্বীয়া আৰু িযবুচীয়া েলাকসকলৰ ৈসেত েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল৷ মই েতামােলাকক
েতওঁেলাকৰ ওপৰত জয়ী হ’বৈল িদেলঁা আৰু েতামােলাকৰ হাতত েশাধাই িদেলঁা 12 মই েতামােলাকৰ আেগ আেগ
েকােদা* পঠােলঁা; তােত েসই েকােদােৱ েতামােলাকৰ আগৰ পৰা েতওঁেলাকক, িবেশষৈক ইেমাৰীয়াসকলৰ দুজন ৰজাক
দূৰ কিৰেল৷ েতামােলাকৰ তেৰাৱাল বা ধনুৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকক দূৰ কৰা েহাৱা নািছল

13 েতামােলােক িযহৰ বােব শ্রম কৰা নাই, এেন এক েদশ আৰু িযহক েতামােলােক স্থাপন কৰা নাই এেন অেনক নগৰ
মই েতামােলাকক িদেলঁা, েতামােলােক তাৰ মাজত বাস কিৰ আছা৷ আৰু িয দ্রাক্ষালতা ও িজতগছৰ বাৰী েতামােলােক
পতা নাই, এেন বাৰীৰ ফল েতামােলােক েভাগ কিৰ আছা

14 এই েহতুেক এিতয়া েতামােলােক িযেহাৱাক ভয় কৰা আৰু সৰল মেনেৰ ও সেতয্েৰ েতওঁৰ আৰাধনা কৰা;
েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল নদীৰ িসপােৰ আৰু িমচৰত পূজা কৰা েদৱতােবাৰক দূৰ কৰা আৰু িযেহাৱাৰ আৰাধনা
কৰা 15 যিদ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কৰাত েবয়া লািগেছ, েতেন্ত ইউেফ্রিটচ নদীৰ িসপােৰ থকা েতামােলাকৰ ওপৰ-
িপতৃসকেল পূজা কৰা েদৱতােবােৰই হওঁক বা িযসকলৰ েদশত েতামােলােক বাস কিৰছা, েসই ইেমাৰীয়াসকলৰ
েদৱতােবােৰই হওঁক, যাৰ আৰাধনা কিৰবা তাক আিজেয়ই মেনানীত কৰা৷ িকন্তু মই আৰু েমাৰ পিৰয়ােল হ’েল িযেহাৱাৰ
আৰাধনা কিৰম ”

16 েতিতয়া েলাকসকেল উত্তৰ িদ ক’েল, “আিম আন েদৱতােবাৰক পূজা কিৰবৰ বােব েয িযেহাৱাক তয্াগ কিৰম
আমাৰ পৰা এেন কথা দূৰ হওঁক, 17 িকয়েনা িযজনাই আমাক আৰু আমাৰ ওপৰ িপতৃসকলক বন্দীঘৰস্বৰূপ িমচৰ েদশৰ
পৰা আিনেল আৰু আমাৰ চকুৰ আগেত েসই মহৎ িচনেবাৰ েদখুৱােল আৰু িয বােটিদ আিম আিহেলঁা, েসই েগােটই
বাটত আৰু িয জািতেবাৰৰ মােজিদ আিম পাৰ ৈহ আিহেলঁা, েসই জািতেবাৰৰ মাজেতা আমাক ৰক্ষা কিৰেল, েসই জনাই
আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা 18 েসই িযেহাৱােয়ই এই েদশত থকা ইেমাৰীয়া আিদ কিৰ সকেলা জািতক আমাৰ আগৰ পৰা দূৰ
কিৰেল৷ এই েহতুেক আিমও িযেহাৱােৰেহ আৰাধনা কিৰম, িকয়েনা েতেৱঁই আমাৰ ঈশ্বৰ ”

19 িকন্তু িযেহাচূৱাই েলাকসকলক ক’েল, “েতামােলােক িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰব েনাৱািৰবা, িকয়েনা েতওঁ পিবত্র
ঈশ্বৰ; িনজ মযর্য্দা ৰখাত উেদয্াগী ঈশ্বৰ; েতওঁ েতামােলাকৰ অধাির্মকতা আৰু পাপসমূহক ক্ষমা নকিৰব 20 েতামােলােক
যিদ িযেহাৱাক তয্াগ কিৰ িবজাতীয় েদৱতাক পূজা কৰা, েতেন্ত েতওঁ েতামােলাকক মঙ্গল কৰাৰ পৰা ঘূিৰ, েতামােলাকৰ
অমঙ্গলেহ কিৰব আৰু েতামােলাকক সংহাৰ কিৰব ”

21 েতিতয়া েলাকসকেল িযেহাচূৱাক ক’েল, “নহয়, আিম িযেহাৱাৰেহ আৰাধনা কিৰম ” 22 েতিতয়া িযেহাচূৱাই
েলাকসকলক ক’েল, “েতামােলােক আৰাধনা কিৰবৰ অেথর্ িযেহাৱাক েয মেনানীত কিৰলা, এই কথাত েতামােলােক
িনজৰ িবৰুেদ্ধ িনেজ সাক্ষী ৈহছা ” েতওঁেলােক ক’েল, “হয়, আিম সাক্ষী ৈহেছঁা ” 23 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েতেনহ’েল
এিতয়া েতামােলাকৰ মাজত থকা িবজাতীয় েদৱতােবাৰ দূৰ কৰা আৰু িনজ িনজ হৃদেয়েৰ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল
ঘূিৰ অ◌াহঁা ”

24 েলাকসকেল িযেহাচূৱাক ক’েল, “আিম ঈশ্বৰ িযেহাৱােৰই আৰাধনা কিৰম আৰু েতওঁেৰই বাকয্ৈল কাণ িদম ”
25 এই দেৰ িযেহাচূৱাই েসইিদনা েলাকসকলেৰ ৈসেত এিট িনয়ম িস্থৰ কিৰেল৷ েতওঁ িচিখমত েতওঁেলাকৰ বােব এক
িবিধ আৰু শাসন প্রণালী স্থাপন কিৰেল 26 েতিতয়া িযেহাচূৱাই েসই সকেলা কথা ঈশ্বৰৰ িবধান-পুস্তকখিনত িলিখ হ’ল
আৰু এটা ডাঙৰ িশল ৈল, িযেহাৱাৰ ধমর্ধামৰ ওচৰত থকা এৰা গছৰ তলত স্থাপন কিৰেল

27 পাছত িযেহাচূৱাই েলাকসকলক ক’েল, “েচাৱা, এই িশেল আমাৰ অিহেত সাক্ষী হ’ব৷ িকয়েনা আমাৰ আগত
িযেহাৱাই েকাৱা সকেলা কথা ই শুিনেল৷ এই েহতুেক েতামােলােক েতামােলাকৰ ঈশ্বৰক আৈস নকিৰবৰ বােব এইেয়
েতামােলাকৰ অিহেত সাক্ষী হ’ব ” 28 তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই েলাকসকলক িনজ িনজ উত্তৰািধকাৰৈল িবদায় িদেল

* 24 অধয্ায়:12 সন্ত্রাস, চাওক যাত্রা পুস্তক 23:28
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29 এই সকেলা ঘটনাৰ পাছত, িযেহাৱাৰ দাস নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাৰ এশ দহ বছৰত মৃতুয্ হ’ল 30 েতিতয়া েলাকসকেল
গাচ পব্বর্তৰ উত্তৰফােল, ইফ্রিয়ম পব্বর্তীয়া অঞ্চলত থকা িতম্নৎ-েচৰহত েতওঁৰ িনজৰ উত্তৰািধকাৰৰ সীমাৰ িভতৰত
েতওঁক ৈমদাম িদেল

31 িযেহাচূৱাৰ আয়ুসৰ সকেলা কালতআৰু িয বৃদ্ধ েলাকসকল িযেহাচূৱাৰ মৃতুয্ৰ পাছত জীয়াই আিছলআৰু ইস্রােয়লৰ
বােব িযেহাৱাই কৰা সকেলা কমর্ জািনিছল, েতওঁেলাক জীয়াই থকাৈলেক ইস্রােয়েল িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰ আিছল

32 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িমচৰ েদশৰ পৰা অনা েযােচফৰ অিস্থেবাৰ িচিখমত এেডাখৰ মািটত ৈমদাম িদেল, িয
মািট যােকােব িচিখমৰ বােপক হেমাৰৰ পুেতকহঁতৰ পৰা এশ ৰূপ িদ িকিন ৈলিছল; আৰু েসেয় েযােচফৰ সন্তান সকলৰ
উত্তৰািধকাৰ হ’ল 33 তাৰ পাছত হােৰাণৰ পুত্র ইিলয়াজৰেৰা মৃতুয্ হ’ল৷ তাত েলাকসকেল ইফ্রিয়মৰ পব্বর্তীয়া অঞ্চলত
েতওঁৰ পুত্র পীনহচক িদয়া িগিবয়াত েতওঁক ৈমদাম িদেল
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িবচাৰকতর্ ািবলাক
গ্রন্থ ৰচিয়তা
িবচাৰকতর্ াসকলৰ পুস্তক খন েকােন িলিখেছ, েসই সম্পেকর্ েকােনা স্পষ্ট উেল্লখ এই পুস্তক খনত নাই, িকন্তু ইহুিদ

পৰম্পৰা অনুসিৰ এই পুস্তক খনৰ িলখক িহচােপ চমুেৱলক কয় চমুেয়ল আিছল িবচাৰকসকলৰ েশষৰ জন িবচাৰক
িবচাৰকতর্ াসকলৰ পুস্তকৰ িলখকসকেল ৰাজতন্ত্র গিঢ উঠাৰ আগভাগৰ সময়িখিনেত বসবাস কিৰিছল বােৰ বােৰ
িববৃিতেযােগ েকাৱা ৈহেছ েয, “েসই সময়ত ইস্রােয়লত েকােনা ৰজা নািছল” (িবচাৰকতর্ া 17:6; 18:1; 19:1; 21:25)
এেন মন্তবয্ই এই পুস্তক িলখাৰ সময়আৰু সংঘিটত েহাৱা ঘটনা সমূহৰ মাজত এটা পাথর্কয্ আিন িদেয় ‘িবচাৰকতর্ াসকল’
মােন এক অথর্ত ‘উদ্ধাৰকতর্ া’ মূলত িবচাৰকতর্ াসকেল অতয্াচাৰী িবেদশীসকলৰ পৰা ইস্রােয়লী েলাকসকলক উদ্ধাৰ
কিৰ উিলয়াই আেন েতওঁেলাকৰ মাজত িকছুমােন এেকাজন আৰু িকছুমােন িবচাৰক িহচােপ কমর্ কিৰিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভৱতঃ িলখাৰ সময় প্রায় 1043 - 1000 খ্রীষ্টপূবর্
এটা সম্ভাবয্ সময়ৰ কথা মনৈল আেহ েয, িবচাৰকতর্ াসকলৰ পুস্তক খন হয়েতা দায়ুদৰ ৰাজত্বকালত সংকিলত কৰা

ৈহিছল আৰু ইয়াৰ মানৱীয় উেদ্দশয্ আিছল িযেহাচূৱাৰ মৃতুয্ৰ পাছৰ পৰা অকাযর্কৰী বয্ৱস্থাৰ ৈসেত ৰাজতন্ত্রৰ সুিবধা
প্রদশর্ন কৰা

প্রাপক
ইস্রােয়লীয় েলাকসকল আৰু বাইেবলৰ ভিৱষয্ত পাঠকবৃন্দ
উেদ্দশয্
এই ঐিতহািসক সময়ৰ মােজেৰ ইস্রােয়লৰ প্রথম ৰজা েহাৱাৰ সময়ৰ পৰা েদশৰ উন্নয়ন, ই মাত্র ইিতহাসৰ উপস্থাপনৰ

বােব নহয়, িকন্তু িবচাৰকতর্ াসকলৰ সময়ৰ এক আধয্ািত্মক দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন কৰা হয় (24:14-28; 2:6-13);
িযেহাৱাই প্রদশর্ন কিৰিছল অব্রাহামৰ প্রিত েতওঁ িবধানৰ িবশ্বাসেযাগয্তা, আনিক েলাকসকেল েতওঁৰ ৈসেত িবধান
ভংগ কৰাৰ পাছেতা েতওঁ ইয়াক প্রদশর্ন কিৰিছল িযেহাৱাই েলাকসকলক েসঁাৱৰাই িদিছল েতওঁৰ িবধানৰ প্রিত থকা
িবশ্বাসেযাগয্তা, আৰু েতওঁ েকােনা ৰজা বা িবচাৰকতর্ া নহয় যিদ ঈশ্বেৰ েকােনা এজনক জািতৰ মাজৰ পৰা চয়তানৰ
িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৰ বােব সৃষ্টি কেৰ, (আিদপুস্তক 3:15) েতেনহেল েসয়া প্রেতয্ক বংশৰ পৰা সমান সংখয্ক িবচাৰকতর্ া
হয়েতা হ’ব

মূল িবষয়
ক্ষয় আৰু মুিক্ত

প্রান্তেৰখা
1. িবচাৰকতর্ াসকলৰ অধীনত ইস্রােয়লৰ চতর্ — 1:1-3:6
2. ইস্রােয়লৰ িবচাৰকতর্ াসকল — 3:7-16:31
3. ইস্রােয়লৰ পাপময় ঘটনাৰ প্রদশর্ন — 17:1-21:25

কনানীয়াসকলৰ ৈসেত ইস্রােয়লসকলৰ যুদ্ধ
1 িযেহাচূৱাৰ মৃতুয্ৰ পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িযেহাৱাক সুিধেল, “কনানীয়াসকলৰ িবপেক্ষ আিম েযিতয়া যুদ্ধ

কিৰবৈল উপতয্কাৰ ওপৰৈল যাম, েতিতয়া আমাৰ ৈহ যুদ্ধ কিৰবৈল েকােন প্রথেম েতওঁেলাকক আক্রমণ কিৰব?”
2 উত্তৰত িযেহাৱাই ক’েল, “প্রথেম িযহূদা ৈফদৰ েলাকসকল যাব; েচাৱা, মই েতওঁেলাকৰ হাতেত এই েদশ সমপর্ণ
কিৰেলঁা ” 3 এই কথা শুনাৰ পাছত িযহূদা বংশৰ েলাক সকেল ৈগ িচিমেয়ান ৈফদৰ েতওঁেলাকৰ ভাইসকলক ক’েল,
“িয ঠাই আমাৰ ভাগত পিৰেছ, েসই অঞ্চলত থকা কনানীয়াসকলৰ অিহেত যুদ্ধ কিৰবৰ বােব েতামােলােকা আমাৰ
ৈসেত আহঁা, েতিতয়া আিম এেকলেগ িমিল যুদ্ধ কিৰব পািৰম আৰু পাছত েসইদেৰ আিমও েতামােলাকৰ অঞ্চল দখল
কিৰবৰ বােব েতামােলাকৰ লগত যুদ্ধৈল যাম ” েতিতয়া িচিমেয়ান ৈফদৰ েলাকসকল েতওঁেলাকৰ লগত গ’ল

4 িযহূদা বংশৰ েলাকসকল ওপৰৈল উিঠ ৈগ আক্রমণ কৰাত িযেহাৱাই কনানীয়া আৰু পিৰজ্জীয়াসকলৰ ওপৰত
েতওঁেলাকক জয়ী কিৰেল েতওঁেলাকৰ দহ হাজাৰ ৈসনয্ক েতওঁেলােক েবজক অঞ্চলত বধ কিৰেল 5 েবজকত
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েতওঁেলােক অদুনী েবজক*ক েদখা পাই েতওঁৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰেল আৰু কনানীয়া ও পিৰজ্জীয়াসকলক পৰাস্ত কিৰেল
6 িকন্তু অদুনী-েবজক েযিতয়া পলাই ৈগিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক পােছ পােছ েখিদ ৈগ েতওঁক ধিৰ েতওঁৰ হাত আৰু
ভিৰৰ বুঢ়া আঙুিল কািট েপলােল 7 তােত অদুনী-েবজেক ক’েল, “মই সত্তৰজন ৰজাৰ হাত আৰু ভিৰৰ বুঢ়া আঙুিল
কািট েপলাইিছেলঁা েতওঁেলােক েমাৰ েমজৰ তলত পৰা আহাৰ বুটিল খাইিছল মই েতওঁেলাকৰ প্রিত েযেন কাযর্
কিৰেলঁা, ঈশ্বেৰও েমাৈল েতেন কিৰেল ” পাছত েতওঁেলােক অদুনী-েবজকক িযৰূচােলমৈল আিনেল আৰু েতওঁৰ েসই
ঠাইেত মৃতুয্ হ’ল

8 িযহূদা বংশৰ েলাকসকেল িযৰূচােলম আক্রমণ কিৰ, েসই ঠাই অিধকাৰ কিৰেল েতওঁেলােক তেৰাৱােলেৰ
সকেলােক বধ কিৰ নগৰখনত জুই লগাই িদেল 9 তাৰ পাছত েতওঁেলােক পাহাৰীয়া এেলকা, েনেগভ আৰু পিশ্চমৰ
িনম্নভূিমত বাস কৰা কনানীয়াসকলেৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল নািম গ’ল 10 েতওঁেলােক িহেব্রাণৰ বািসন্দা কনানীয়াসকলৰ
িবৰুেদ্ধ আগুৱাই ৈগ েচচয়, অিহমন আৰু তল্ময়ক পৰাস্ত কিৰেল িহেব্রাণৰ আগৰ নাম আিছল িকিৰয়ৎ-অব্বর্

11 তাৰ পৰা েতওঁেলাক দবীৰ চহৰৰ িবৰুেদ্ধ আগবািঢ় গ’ল; দবীৰৰ পূবর্ৰ নাম আিছল িকিৰয়ৎ-েচফৰ 12 কােলেব
ৈকিছল, “িয জেন িকিৰয়ৎ-েচফৰক আক্রমণ কিৰ অিধকাৰ কিৰব, মই েমাৰ জী অকচাক েতওঁেৰ ৈসেত িবয়া িদম ”
13 তােত কােলবৰ ভােয়ক কনজৰ সন্তান অৎনীেয়েল দবীৰ অিধকাৰ কিৰেল আৰু েসেয় কােলেব িনজৰ জীেয়ক
অকচাক অৎনীেয়েল ৈসেত িবয়া িদেল 14অৎনীেয়লৰ লগত অকচা অহাৰ পাছেতই অকচাই স্বামীক খািটবৈল ধিৰেল,
যােত েতওঁ তাইৰ বােপকক তাইৰ কাৰেণ এখন পথাৰ িদবৈল অনুেৰাধ কেৰ পাছত অকচা েযিতয়া গাধৰ িপিঠৰ
পৰা নািমল, কােলেব তাইক সুিধেল, “েতামাক িক লােগ মাজনী?” 15 তাই উত্তৰ িদেল, “েদউতা, আপুিন েমাক এক
আশীব্বর্াদ িদয়ক; িকয়েনা আপুিন েমাক েনেগভৰ ভূিম েযিতয়া িদেছ, েতেন্ত জলৰ িনজৰােবােৰা েমাক িদয়ক ” এই
কথা শুিন কােলেব তাইক েসই ঠাইৰ ওপৰ আৰু তল অংশত থকা িনজৰােবাৰ িদেল

16 েমািচৰ শহুেৰকৰ বংশৰ সন্তান সকল, িযসকল জািতত েকনীয়া আিছল, েতওঁেলােক িযহূদাৰ েলাকসকলৰ ৈসেত
েখজুৰ চহৰৰ† পৰা অৰাদ এেলকাৰ ওচৰৰ েনেগভত থকা িযহূদাৰ েলাকসকেল বসবাস কৰা মৰুভূিমৈল েতওঁেলােক
ৈসেত বসবাস কিৰবৈল উিঠ গ’ল 17 িযহূদা বংশৰ েলাক সকেল েতওঁেলাকৰ ভাই িচিমেয়ান বংশৰ েলাক সকলৰ লগত
ৈগ চফৎ চহৰৰ বািসন্দা কনানীয়াসকলক আক্রমণ কিৰেল আৰু েসই চহৰ সমূ্পণর্ৈক িবনষ্ট কিৰেল এই কাৰণেত েসই
চহৰৰ নাম িদয়া হ’ল হমর্া‡ 18 িযহূদা বংশই গাজা, অিস্কেলান, ইেক্রাণ চহৰ আৰু তাৰ ওচৰ-পাজৰৰ অঞ্চলসমূহ দখল
কিৰেল 19 িযেহাৱা িযহূদা বংশৰ েলাকসকলৰ সঙ্গত আিছল েতওঁেলােক পাহাৰী এেলকােবাৰ দখল কিৰ িনিছল হয়,
িকন্তু সমতল ভূিমৰ িনবাসীসকলক েখদাব পৰা নািছল, কাৰণ েতওঁেলাকৰ েলাহাৰ ৰথ আিছল

20 েমািচৰ আজ্ঞা অনুসােৰ িহব্রুণ চহৰ কােলবক িদয়া হ’ল অনাকৰ িতিনটা পুেতকক কােলেব িহেব্রাণৰ পৰা েখদাই
িদেল 21 িকন্তু িবনয্ামীন বংশৰ েলাকসকেল িযৰূচােলমত বাস কৰা িযবুচীয়াসকলক উেচ্ছদ নকিৰেল; েসেয় িবনয্ামীন
বংশৰ লগত িযবুচীয়াসকল আিজও তাত বসবাস কিৰ আেছ

22 েযােচফৰ বংশেয়া ৈবৎএল নগৰ আক্রমণ কিৰবৈল গ’ল িযেহাৱা েতওঁেলাকৰ সঙ্গী আিছল 23 েতওঁেলােক
ৈবৎএল নগৰখন ভালদেৰ চাইিচিত আিহবৈল মানুহ পঠােল; ৈবৎএলৰ আগৰ নাম আিছল লুজ 24 পাছত
েচাৰাংেচাৱাসকেল েসই নগৰৰ পৰা এজন মানুহক বািহৰৈল ওলাই অহা েদিখ, েতওঁক ক’েল, “অনুগ্রহ কিৰ এই নগৰত
েসােমাৱাৰ পথেটা আপুিন আমাক েদখুৱাই িদয়ক আিম আেপানাৈল দয়ালু হ’ম ” 25 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক
নগৰত েসােমাৱা পথ েদখুৱাই িদয়াত েতওঁেলােক ৈগ েসই নগৰ তেৰাৱােলেৰ আক্রমণ কিৰেল, িকন্তু েসই েলাকজনক
আৰু েতওঁৰ পিৰয়ালৰ সকেলা েলাকক েৰহাই িদেল 26 তাৰ পাছত েসই মানুহজেন িহত্তীয়াসকলৰ েদশৈল ৈগ তাত
এখন নগৰ সািজেল আৰু তাৰ নাম লুজ ৰািখেল; আিজৈলেক নগৰখন এই নােমেৰই আেছ

27 মনিচৰ বংশৰ েলাকসকেল ৈবৎ-চান, তানক, েদাৰ, িযিব্লয়াম, মিগেদ্দা চহৰৰ আৰু ইয়াৰ আেশ-পােশ থকা
গাওঁেবাৰৰ বািসন্দাসকলক উেচ্ছদ নকিৰেল, কাৰণ কনানীয়াসকেল েসই ঠাইেত থািকবৈল মন দৃঢ় কিৰেল 28 পাছত
ইস্রােয়লীয়াসকল েযিতয়া শিক্তশালী ৈহ উিঠল, েতিতয়া েতওঁেলােক েসই কনানীয়াসকলক েতওঁেলাকৰ দাস ৈহ কাম
কিৰবৈল বাধয্ কৰােল; িকন্তু েতওঁেলাকক এেকবােৰ েখিদ িনিদেল

29 ইফ্রিয়মৰ বংশধৰসকেলও েগজৰৰ পৰা কনানীয়াসকলক বািহৰ কিৰ িনিদেল; েসেয় েতওঁেলাক েগজৰেত
েতওঁেলাকৰ মাজত বাস কিৰ থািকল

30 জবূলুন বংশৰ েলাকসকেলও িকেট্রান আৰু নহেলালৰ পৰা কনানীয়াসকলক বািহৰ কিৰ িনিদেল; তােত
কনানীয়াসকল েতওঁেলাকৰ মাজেত বাস কিৰ থািকল, িকন্তু জবূলূনৰ বংশধৰসকেল েতওঁেলাকক দাসৰ কাম কিৰবৈল
বাধয্ কৰােল
* 1 অধয্ায়:5 অদুনী-েবজক েসই সময়ত েবজকৰ ৰজা আিছল † 1 অধয্ায়:16 েখজুৰ চহৰ অথর্াৎ িযিৰেহা নগৰ ‡ 1 অধয্ায়:17 যাৰ অথর্
িবনষ্ট



িবচাৰকতর্ ািবলাক 1 অধয্ায়:31 267 িবচাৰকতর্ ািবলাক 2 অধয্ায়:15

31 আেচৰ বংশেয়ও অেক্কা, চীেদান, অহলাব, অকজীব, েহলবা, অফীক, আৰু ৰেহাবৰ েলাক সমূহক বািহৰ
নকিৰেল 32 েতওঁেলােক েসই ঠাইৰ বািসন্দা কনানীয়াসকলৰ মাজেত বাস কিৰবৈল ধিৰেল, কাৰণ েতওঁেলােক
েসইসকলক বািহৰ নকিৰেল

33 নপ্তালী বংশৰ েলাকসকেল ৈবৎ-েচমচ আৰু ৈবৎ-অনাৎৰ েলাকসকলক বািহৰ নকিৰেল আৰু েতওঁেলােক েসই
ঠাইৰ কনানীয়াসকলৰ মাজত বাস কিৰবৈল ধিৰেল; ৈবৎ-েচমচ আৰু ৈবৎ-অনাৎবাসীক নপ্তালীসকলৰ বােব কাম
কিৰবৈল বাধয্ কৰােল

34 ইেমাৰীয়াসকেল দানৰ বংশধৰসকলক পাহাৰীয়া এেলকােত আটক কিৰ বসিত কিৰবৈল বাধয্ কৰােল; েতওঁেলাকক
সমতল ভূিমৈল নািম আিহব িনিদেল 35 ইেমাৰীয়াসকেল েহৰচ পবর্ত, অয়ােলান আৰু চালবীমত বাস কিৰবৈল ধিৰেল;
িকন্তু েযােচফৰ বংশৰ েলাকসকলৰ ৈসনয্ শিক্তেয় েসইেবাৰ জয় কিৰেল আৰু ইেমাৰীয়াসকলক েতওঁেলাকৰ দাসৰ কাযর্
কিৰবৈল বাধয্ কৰােল 36 ইেমাৰীয়াসকলৰ সীমা অক্রব্বীম িগিৰপথৰ পৰা েচলা পাৰ ৈহ ওপৰৰ পবর্তীয়া অঞ্চলৈলেক
আিছল

2 অধয্ায়
েবাখীমত ঈশ্বৰৰ দূত

1 িযেহাৱাৰ দূেত িগলগলৰ পৰা েবাখীমৈল উিঠ আিহ ইস্রােয়লীসকলক ক’েল, “মই িমচৰ েদশৰ পৰা েতামােলাকক
বািহৰ কিৰ আিনেলা অ◌াৰু িয েদশ িদম বুিল মই েতামােলাকৰ পুবর্পুৰুষসকলৰ আগত শপত খাইিছেলঁা, েসই েদশৈল
েতামােলাকক ৈল আিহেলঁা; মই ৈকিছেলঁা, ‘েতামােলাকৰ ৈসেত স্থাপন কৰা েমাৰ িনয়মিট মই েকিতয়াও নাভািঙম
2 েতামােলােকও এই েদশৰ েলাকসকলৰ ৈসেত েকােনা চুিক্ত নকিৰবা; িসহঁতৰ েবিদেবাৰ ভািঙ েপলাবা ’ িকন্তু
েতামােলােক েমাৰ কথাৈল কাণ িনিদলা েতামােলােক িকয় এেন কাযর্ কিৰলা?

3 এই কাৰেণ মই এিতয়া েতামােলাকক কওঁ েয, ‘মই েতামােলাকৰ ওচৰৰ পৰা কনানীয়াসকলক দূৰ নকিৰম;
েতওঁেলাক েতামােলাকৰ কাৰেণ কঁাইটস্বৰূপ হ’ব আৰু েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰ েতামােলাকৰ কাৰেণ এক ফান্দ ৈহ
পিৰব’ ” 4 িযেহাৱাৰ দূেত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত েতওঁেলাক সকেলােৱ উচ্চস্বেৰ
কািন্দবৈল ধিৰেল 5 িয ঠাইত েতওঁেলােক কািন্দিছল েসই ঠাইৰ নাম েবাখীম* ৰািখেল; েতওঁেলােক তাত িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ অেনক বিল উৎসগর্ কিৰেল

ইস্রােয়লৰ অবাধয্তা আৰু পৰাজয়
6 িযেহাচূৱাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িনজৰ িনজৰ ঠাইৈল পিঠয়াই িদেল েসইদেৰ েতওঁেলাক প্রেতয্েকই যাক

িয ভাগ িদয়া হ’ল, েসই ঠাইৰ আিধপতয্ লবৈল গ’ল 7 িযেহাচূৱা িযমান িদন জীয়াই আিছল, িসমান িদনৈলেক
ইস্রােয়লবাসীেয় িযেহাৱাৰ েসৱা কিৰিছল িযেহাচূৱাৰ মৃতুয্ৰ পাছত িযসকল বৃদ্ধেলাক জীিৱত আিছল, েতওঁেলােকও
িনজৰ জীৱনকালত িযেহাৱাৰ েসৱা কিৰিছল ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ কাৰেণ িযেহাৱাই িয িয মহৎ কমর্ কিৰিছল;
েসইসকেলা কমর্ এই বৃদ্ধেলাক সকেল েদিখিছল 8 নুনৰ পুত্র িযেহাৱাৰ দাস িযেহাচূৱাৰ এশ দহ বছৰ বয়সত মৃতুয্ হ’ল
9 ইস্রােয়লবাসীেয় িযেহাচূৱাক েতওঁৰ িনজৰ মািটৰ সীমাৰ িভতৰৰ িতন্নৎেহৰচ নামৰ ঠাইত ৈমদাম িদেল এই ঠাই গাচ
পব্বর্তৰ উত্তৰত ইফ্রিয়মৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত আিছল

10 িযেহাচূৱাৰ সমসামিয়ক সকেলা প্রজন্মই মৃতুয্ বৰণ কিৰ িনজৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ ওচৰৈল েযাৱাৰ পাছত পৰৱতীর্
প্রজন্মৰ বৃিদ্ধ হবৈল ধিৰেল েতওঁেলােক িযেহাৱাক নাজািনেল িযেহাৱাই ইস্রােয়লবাসীৰ কাৰেণ িক কিৰেল েতওঁেলােক
েসইেবাৰ নাজািনেল 11 েসেয় েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া েতেন আচৰণ কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল আৰু
বাল-েদৱতােবাৰৰ েসৱা-পূজা কিৰব ধিৰেল 12 েতওঁেলাকৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ িযেহাৱা ঈশ্বৰ, িযজনাই িমচৰ েদশৰ
পৰা েতওঁেলাকক উিলয়াই আিনিছল, েতওঁক েতওঁেলােক তয্াগ কিৰেল েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল বসবাস কৰা েলাক
সকলৰ িবিভন্ন েদৱ-েদবীক প্রিণপাত কিৰ েসইেবাৰৰ পাছত চিলবৈল ধিৰেল েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত
কিৰ তুিলেল 13 েতওঁেলােক িযেহাৱাক তয্াগ কিৰ বাল-েদৱতা আৰু অষ্টােৰৎ েদবীৰ পূজা কিৰবৈল ধিৰেল

14 িযেহাৱাৰ েক্রাধ ইস্রােয়লবাসীৰ িবৰুেদ্ধ জ্বিল উঠাত েতওঁ েতওঁেলাকক লুটকাৰীসকলৰ হাতত েশাধাই িদেল;
িসহঁেত েতওঁেলাকক লুট কিৰেল; েতওঁেলাকৰ চািৰওকােষ থকা শত্রুেবাৰৰ শিক্তশালী হাতত েতওঁেলাকক দাসৰূেপ
েবিচেল†; তােত েতওঁেলােক শত্রুেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ িথয় ৈহ িনজক পুনৰ ৰক্ষা কিৰব েনাৱািৰেল 15 েযিতয়া
ইস্রােয়লীয়াসকল যুদ্ধৈল যায় েতিতয়া িযেহাৱাই িযদেৰ শপত খাইিছল, েসই অনুসােৰ েতওঁৰ হাত েতওঁেলাকৰ পৰাজয়ৰ
কাৰেণ েতওঁেলাকৰ িবপেক্ষ আিছল তাৰ ফলত ইস্রােয়লীয়াসকল ভয়ঙ্কৰ দুদ্দর্ শাৰ মাজত আিছল
* 2 অধয্ায়:5 ইয়াৰ অথর্ ‘ক্রন্দন’ † 2 অধয্ায়:14 দাসৰূেপ অপর্ন কিৰেল বা শত্রুৰ হাতত লুটদ্রবয্ হবৈল এিৰ িদেল
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16 েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ মাজত িবচাৰকত্তর্ াসকলক িনযুক্ত কিৰেল; ইস্রােয়লসকলক িযসকেল লুট কেৰ,
েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা এইসকেল েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কেৰ 17 িকন্তু ইস্রােয়লীয়াসকেল িবচাৰকত্তর্ াসকলৰ কথাত কাণ
িনিদেল; িকয়েনা েতওঁেলাক িযেহাৱাৰ প্রিত িবশ্বাসী নািছল আৰু আন আন েদৱ-েদৱীৰ ওচৰত িনজেক েবিচ বয্িভচাৰ
কিৰেল আৰু েসইেবাৰৰ আগত প্রিণপাত কিৰিছল; েতওঁেলাকৰ ওপৰ িপতৃসকেল িযেহাৱাৰ আজ্ঞা পালন কিৰ বাধয্তাৰ
িয পথত গমণ কিৰিছল, েতওঁেলােক েসই পথত নচিলেল আৰু অিচেৰই েসই পথৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল 18 িযেহাৱাই
েযিতয়া েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েকােনা িবচাৰকত্তর্ াক িনযুিক্ত িদিছল, েতিতয়া েতওঁ েসই িবচাৰকত্তর্ াক সহায় কিৰিছল
েসইজন িবচাৰকত্তর্ া িযমান িদনৈলেক জীয়াই থােক, িসমান িদনৈলেক িযেহাৱাই শত্রুেবাৰৰ হাতৰ পৰা ইস্রােয়লক উদ্ধাৰ
কিৰিছল; অতয্াচাৰীেবাৰৰ হাতত উপদ্রৱ আৰু তাড়না পাই েতওঁেলােক েযিতয়া কন্দা-কটা কেৰ, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ
প্রিত িযেহাৱাৰ দয়া ওপেজ 19 িকন্তু েসই িবচাৰকত্তর্ া মিৰেলই েতওঁেলােক পুনৰ ঘূিৰ েদৱ-েদৱীেবাৰৰ পাছত চিল
পূজা-অচর্ না আৰু েসৱা-উপাসনাত ব্রতী হয়; েতওঁেলােক পূবর্পুৰুষসকলতৈকও অিধক ভ্রষ্টাচাৰৰ পথৈল উলিট যায়
েতওঁেলােক এেকােতই িনজৰ দুষ্ট অভয্াস আৰু েগাড়ািমৰ পথ েনেৰ

20 েসেয় ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ েক্রাধ জ্বিল উঠাত েতওঁ ক’েল, “এই জািতৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত মই িয
বয্ৱস্থাৰ চুিক্ত কিৰিছেলঁা, তাক এওঁেলােক উলঙ্ঘন কিৰেল আৰু েমাৰ কথাও নুশুিনেল 21 এই েহতুেক িযেহাচূৱাৰ
মৃতুয্ৰ সময়ত িয সকেলা অনয্ জািত এই েদশত অৱিশষ্ট থািক গ’ল, মই েসইসকলক ইস্রােয়লৰ সনু্মখৰ পৰা পুনৰ দূৰ
নকিৰম 22 ইস্রােয়লবাসীেয় েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল চলাৰ দেৰ িযেহাৱাৰ পথত চেল েন নচেল, এইসকল জািতৰ
েযােগিদেয়ই মই েতওঁেলাকৰ পৰীক্ষা কিৰম ” 23 এই কাৰণেত িযেহাৱাই েসই জািতেবাৰক শীেঘ্র বািহৰ নকিৰ েদশত
ৰািখ থেল েতওঁ িযেহাচূৱাৰ হাতেতা েতওঁেলাকক সমপর্ণ নকিৰেল

3 অধয্ায়
1 িয সকল ইস্রােয়লীয়া েলাকৰ কনান েদশত যুদ্ধৰ েকােনা অিভজ্ঞতা নািছল, েসইসকলক পৰীক্ষাত েপলাবৈল

িযেহাৱাই িকছুমান জািতক েসই েদশৰ মাজত অৱিশষ্ট ৰািখেল 2 ইস্রােয়লৰ নতুন প্রজন্মৰ িযসকল সন্তােন আগৰ
যুদ্ধেবাৰৰ কথা নাজািনিছল, েসই ইস্রেয়লবাসীক যুদ্ধৰ িবষেয় িশক্ষা িদবৈল িযেহাৱাই এেন কিৰেল 3 েসই জািতেবাৰ
হ’ল, পেলষ্টীয়াসকলৰ পঁাচজন শাসনকতর্ া, কনানীয়াসকল, চীেদানীয়া আৰু িহব্বীয়া জািত বাল-হেমর্ান পাহাৰৰ পৰা
েলেবা-হমাত (হমাতৰ িগিৰপথ) পযর্ন্ত িলবােনানৰ িয পাহাৰী এেলকা আেছ, এই িহব্বীয়াসকেল তােত বাস কিৰিছল
4 িযেহাৱাই েমািচৰ দ্বাৰাই ইস্রােয়লৰ ওপৰ-িপতৃসকলক িয আজ্ঞা িদিছল, েতওঁেলােক েসইেবাৰ মািন চেল েন নাই
তাক পৰীক্ষা কিৰবৰ অেথর্ এই জািতেবাৰক ৰািখ েথাৱা ৈহিছল 5 েসেয় ইস্রােয়লবাসীেয় কনানীয়া, িহত্তীয়া, ইেমাৰীয়া,
পিৰজ্জীয়া, িহব্বীয়া আৰু িযবুচীয়া েলাকসকলৰ মাজত বাস কিৰবৈল ধিৰেল; 6 েতওঁেলােক েসই জািতেবাৰৰ েছাৱালীক
িবয়া কিৰিছল আৰু িনজৰ েছাৱালীেবাৰেকা েতওঁেলাকৰ ল’ৰােবাৰৰ ৈসেত িবয়া িদিছল আৰু েতওঁেলােক েসইসকলৰ
েদৱতােবাৰক পূজা কিৰবৈল ধিৰেল

প্রথম িবচাৰকতর্ া - অৎনীেয়ল
7 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িযেহাৱাৰ সাক্ষােত কু-আচৰণ কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক পাহিৰ বাল-

েদৱতােবাৰক আৰু আেচৰা মুির্ত্তেবাৰক পূজা কিৰবৈল ধিৰেল 8 এই েহতুেক ইস্রােয়লৰ প্রিত িযেহাৱাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত
হ’ল আৰু েতওঁ অৰাম-নহৰিয়ম*ৰ ৰজা কুচন-িৰচাথিয়মৰ হাতত েতওঁেলাকক তুিল িদেল† ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল
আঠ বছৰ কাল কুচন-িৰচাথিয়মৰ অধীনত থািকল 9 িকন্তু েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কৰাৰ পাছত,
িযেহাৱাই েতওঁেলাকক সহায় কিৰবৰ কাৰেণ এজন উদ্ধাৰকতর্ া িথয় কৰােল; েতওঁ হ’ল কনজৰ পুত্র কােলবৰ ভােয়ক
অৎনীেয়ল 10 িযেহাৱাৰ আত্মা অৎনীেয়লৰ ওপৰত িস্থিত েহাৱাত েতওঁ ইস্রােয়লৰ িবচাৰ কিৰেল অৎনীেয়ল েযিতয়া
যুদ্ধৈল ওলাই ৈগিছল, িযেহাৱাই েতওঁৰ হাতত অৰামৰ ৰজা কুচন-িৰচাথিয়মক তুিল িদেল আৰু েতওঁক জয়ী কিৰেল
অৎনীেয়লত থকা শিক্তৰ দ্বাৰাই েতওঁ কুচন-িৰচাথিয়মক পৰািজত কিৰেল 11 তাৰ পাছত চিল্লশ বছৰৈলেক েদশত
শািন্ত আিছল; পাছত কনজৰ পুত্র অৎনীেয়লৰ মৃতুয্ হ’ল

িবচাৰকতর্ া এহূদ
12 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িযেহাৱাৰ সাক্ষােত পুনৰায় কু-আচৰণ কিৰ েতওঁৰ অবাধয্ হ’ল ইস্রােয়েল কৰা দুষ্টতাৰ

কাযর্েবাৰ েদখা পাই িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ অিহেত েমাৱাবৰ ৰজা ইেগ্লানক শিক্তশালী কিৰ তুিলেল 13 অেম্মানীয়া
আৰু অমােলকীয়াসকলক লগত ৈল ইেগ্লােন ইস্রােয়লক পৰািজত কিৰ েখজুৰ গছৰ চহৰ‡ িনজৰ অধীনৈল আিনেল
* 3 অধয্ায়:8 অথর্াৎ েমচেপােটিময়া † 3 অধয্ায়:8 দাসৰূেপ অপর্ন কিৰেল বা শত্রুৰ হাতত লুটদ্রবয্ হবৈল এিৰ িদেল ‡ 3 অধয্ায়:13 অথর্াৎ
িযিৰেহা নগৰ
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14 তােত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল ওঠৰ বছৰ কাল েমাৱাবৰ ৰজা ইেগ্লানৰ অধীন ৈহ থািকল 15 ইয়াৰ পাছত পুনৰায়
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰবৈল ধিৰেল আৰু িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ কাৰেণ এহূদ নামৰ
এজন উদ্ধাৰকতর্ াক পঠােল েতওঁ আিছল িবনয্ামীনৰ বংশৰ েগৰাৰ পুেতক েতওঁ বাওঁহতীয়া আিছল েমাৱাবৰ ৰজা
ইেগ্লানক কৰ িদবৰ কাৰেণ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েতওঁক পঠাইিছল

16 এহূেদ িনজৰ কাৰেণ এখন এহাত দীঘল দুধৰীয়া তেৰাৱাল গঢ়াই েসঁা কৰঙণত কােপাৰৰ তলত তাক বািন্ধ ল’েল
17 েতওঁ ৈগ েমাৱাবৰ ইেগ্লানক ৰজাক েসই কৰ আদায় িদেল; এই ইেগ্লান এজন অিতশয় শকত মানুহ আিছল 18কৰ িদ
এেটাৱাৰ পাছত কৰ অনা েলাকসকলক েতওঁ পঠাই িদেল 19 িকন্তু েতওঁ িনেজ হ’েল িগলগলৰ ওচৰত প্রিতমা েখাদাই
কৰা িশলেবাৰ পযর্ন্ত ৈগ ঘুিৰ আিহ ক’েল, “মহাৰাজ, আেপানাক েমাৰ এটা েগাপন সংবাদ িদবৈল আেছ ” ৰজাই িনজৰ
েলাকসকলক ক’েল, “েতামােলােক মেন মেন থাকা”; তােত েতওঁৰ েলাকসকল েকঁাঠােটাৰ পৰা গুিছ গ’ল 20 েসই
সময়ত ৰজা ওপৰ েকঁাঠািলৰ ঠাণ্ডা ঘৰত অকেল বিহ আিছল; এহূেদ েতওঁৰ কাষৈল চািপ ৈগ ক’েল, “আেপানাক
ঈশ্বৰৰ পৰা অহা এিট বাতর্ া েমাৰ ক’ব লগা আেছ ” ৰজাই িনজৰ আসনৰ পৰা উিঠ িথয় হ’ল 21 তােত এহূেদ বাওঁহাত
েমিল েসঁা কৰঙণৰ পৰা েসই তেৰাৱাল ৈল েতওঁৰ েপটত েসােমাৱাই িদেল 22 নােলেৰ ৈসেত তেৰাৱালখন েপটত
েসামাই িপিঠফােল িকছু ওলাই গ’ল আৰু চির্বত ঢাক খাই গ’ল; েতওঁ ইেগ্লানৰ েপটৰ পৰা তেৰাৱালখন টািন বািহৰ কিৰ
নুিলয়ােল 23 পাছত এহূেদ বাৰাণ্ডাৈল ওলাই আিহল; ওপৰ েকঁাঠািলৰ দুৱাৰেবাৰ বন্ধ কিৰ তলা মািৰ িদেল

24 এহূদ বািহৰৈল ওলাই েযাৱাৰ পাছত ৰজাৰ ভৃতয্েবােৰ আিহ েদিখেল েয ওপৰ েকঁাঠািলৰ দুৱাৰেবাৰত তলা মািৰ
বন্ধ কৰা ৈহেছ িসহঁেত ক’েল, “ৰজাই িনশ্চেয় ওপৰ েকঁাঠািলৰ ঠাণ্ডা ঘৰত মলমূত্র তয্াগ কিৰ আেছ ” 25 বহু সময়
ধিৰ অেপক্ষা কিৰেল, িকন্তু ৰজাই দুৱাৰ েনােখালা েদিখ িসহঁত িচিন্তত হ’ল আৰু েসেয় চািব আিন দুৱাৰ েখালাত িসহঁতৰ
প্রভুক মিজয়াত মৃত অৱস্থাত পিৰ থকা েদিখেল

26 ভৃতয্েবােৰ অেপক্ষােৰ িক কিৰব িচন্তা কিৰ থকা সময়েত এহূেদ পলাই ৈগ মূির্ত্ত েখাদাই কৰা িশলেবাৰ পাৰ
ৈহ িচয়ীৰাৈলেক ৈগ ৰক্ষা পােল 27 েসই ঠাই পাই েতওঁ ইফ্রিয়মৰ পব্বর্তত িশঙা বজােল; পাছত ইস্রােয়লবাসীেয়
েতওঁেৰ ৈসেত পব্বর্তৰ পৰা নািম আিহল; এহূেদ েতওঁেলাকৰ েনতৃত্ব িদেল 28 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ
পােছ পােছ আহঁক; িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ শত্রু েমাৱাবীয়াহঁতক পৰািজত কিৰ আেপানােলাকৰ হাতত তুিল িদেল ”
তােত েতওঁেলােক েতওঁৰ পােছ পােছ নািম ৈগ, েমাৱাবৰ ওচৰত যদ্দর্ ন নদীৰ পাৰৰ িয িয ঠাই েখাজ কািঢ় পাৰ হ’ব
পািৰ েসইেবাৰ দখল কিৰ ল’েল আৰু েতওঁেলােক কােকা নদী পাৰ হ’বৈল িনিদেল 29 েসই সময়ত েতওঁেলােক প্রায়
দহ হাজাৰ েমাৱবীয়া েলাকক বধ কিৰেল েমাৱাবীয়াসকল হৃষ্ট-পুষ্ট বীৰ পুৰুষ আিছল; িকন্তু েকােনােৱ পলাই যাব
েনাৱািৰেল 30 েসই িদনাই েমাৱাব েদশ ইস্রােয়লবাসীৰ ক্ষমতাৰ অধীন কৰা হ’ল আৰু তাৰ পাছত আশী বছৰৈলেক
েদশত শািন্ত িবৰাজ কিৰেল

িবচাৰকতর্ া চমগৰ
31 এহূদৰ পাছত, অনাতৰ পুত্র চমগৰ িবচাৰকতর্ া হ’ল; েতওঁ গৰু েখেদাৱা লািঠেৰ পেলষ্টীয়াসকলৰ ছশ েলাকক বধ

কিৰিছল েতেৱঁা ইস্রােয়লবাসীক দুেযর্াগৰ পৰা িনস্তাৰ কিৰিছল

4 অধয্ায়
মিহলা িবচাৰকতর্ া দেবাৰা

1এহূদৰ মৃতুয্ৰ পাছত, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল পুনৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত আেকৗ কু-আচৰণ কিৰেল 2 েতিতয়া িযেহাৱাই
হােচাৰত শাসন কৰা যাবীন নামৰ এজন কনানীয়া ৰজাৰ হাতত েতওঁেলাকক তুিল িদেল; েতওঁৰ েসনাপিতজনৰ নাম
আিছল চীচৰা চীচৰাই অনা-ইস্রােয়লী েলাক বাস কৰা হেৰাচৎ েহােহাইম*ত বাস কিৰিছল 3 েসই েসনাপিতৰ নশ
েলাহাৰ ৰথ আিছল আৰু েতওঁ িবশ বছৰৈলেক ইস্রােয়লীয়া েলাক সকলৰ ওপৰত অিতশয় উৎপীড়ন চলাইিছল েসেয়,
ইস্রােয়লবাসীেয় িযেহাৱাৰ ওচৰত সহায় িবচািৰ কাতেৰািক্ত কিৰবৈল ধিৰেল

4 েসই সময়ত লপ্পীেদাতৰ ভাযর্া দেবাৰা নামৰ এগৰাকী মিহলা ভাববাদী আিছল েতওঁ েতিতয়া ইস্রােয়লৰ িবচাৰকতর্ া
আিছল 5 েতওঁ ইফ্রিয়মৰ পব্বর্তীয়া অঞ্চলৰ ৰামা আৰু ৈবৎএলৰ মাজৰ দেবাৰাৰ খাজুৰ গছ নােমেৰ জনাজাত খাজুৰ
গছৰ তলত বেহ আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িনজৰ কািজয়া-েপচালৰ মীমাংসাৰ কাৰেণ েতওঁৰ গুিৰৈল আেহ 6 েতওঁ
নপ্তালী েদশৰ েকদচৰ পৰা অবীেনাৱমৰ পুত্র বাৰাকক মািত আিন ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানাক এই
আজ্ঞা িদেছ, ‘তুিম নপ্তালীৰ আৰু জবূলূনৰ বংশৰ দহ হাজাৰ েলাক লগত ৈল তােবাৰ পব্বর্তৰ ফােল েযাৱা 7 মই
যাবীনৰ েসনাপিত চীচৰাক, েতওঁৰ ৰথ আৰু ৈসনয্দলৰ ৈসেত কীেচান নদীৰ ওচৰৈল ৈল যাম আৰু মই েতামাক েতওঁৰ
* 4 অধয্ায়:2 ইয়াৰ অথর্ হল অনা িযহুদী েলােক বাস কৰা ঠাই বা পৰেদশীয় েলােক বাস নগৰ
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ওপৰত জয়যুক্ত কিৰম’ ” 8 েতিতয়া বাৰােক দােবাৰাক ক’েল, “আপুিন যিদ েমাৰ লগত যায়, েতিতয়ােহ মই যাম;
িকন্তু যিদ আপুিন নাযায়, েতেনহ’েল মই নাযাওঁ ” 9 েতওঁ ক’েল, “িঠক আেছ, মই আেপানাৰ লগত িনশ্চেয় যাম
িকন্তু এই যুদ্ধ-যাত্রাৰ েগৗৰৱ হ’েল আপুিন নাপাব; িকয়েনা িযেহাৱাই এগৰাকী মিহলাৰ শিক্তৰ দ্বাৰাই চীচৰাক পৰাস্ত
কিৰব ” তাৰ পাছত দেবাৰাই উিঠ বাৰােকেৰ ৈসেত েকদচৈল গ’ল

10 বাৰােক জবূলূন আৰু নপ্তালী বংশৰ েলাক সমূহক েকদচৈল একলেগ মািত আিনেল দহ হাজাৰ েলাক েতওঁৰ
লগত গ’ল আৰু দেবাৰাও েতওঁৰ লগত গ’ল

11 েসই সময়ত েহবৰ নামৰ েকনীয়া সম্প্রদায়ৰ এজন েলাক আিছল; েতওঁ অনয্ানয্ েকনীয়াসকলক এিৰ িনেজ পৃথেক
আিছল েকনীয়াসকল আিছল েমািচৰ শহুেৰক েহাববৰ উত্তৰপুৰুষ েহবেৰ েকদচৰ ওচৰৰ চনন্নীমত থকা ওক গছৰ
দঁািতত িনজৰ তমু্ব তিৰিছল

12 চীচৰাই এই খবৰ পােল েয, অবীেনাৱমৰ পুত্র বাৰাক তােবাৰ পব্বর্তৈল উিঠ ৈগেছ 13 চীচৰাই েতিতয়া িনজৰ নশ
েলাহাৰ ৰথ আৰু েতওঁৰ লগত থকা সকেলা ৈসনয্েক েগাটাই ৈল অনা-ইস্রােয়লী জািতৰ হেৰাচৎৰ পৰা কীেচান নদীৰ
পাৰৈল আিহল 14 েতিতয়া দেবাৰাই বাৰাকক ক’েল, “আপুিন আগবািঢ় যাওঁক! িকয়েনা চীচৰাক পৰাজয় কিৰবৰ
কাৰেণ িযেহাৱাই আিজেয়ই এই সময় আেপানাক িদেছ; িযেহাৱাই জােনা আেপানাক পথ েদখুৱাই িনয়া নাই?” েতিতয়া
বাৰাক আৰু েতওঁৰ পােছ পােছ েযাৱা দহ হাজাৰ েলাক তােবাৰ পব্বর্তৰ পৰা নািমল

15 বাৰাকৰ েলাকসকেল েযিতয়া েতওঁেলাকক আক্রমণ কিৰেল, েতিতয়া িযেহাৱাই চীচৰা, েতওঁৰ সকেলা ৰথেবাৰ
আৰু ৈসনয্সামন্তক িবভ্রান্ত কিৰ তুিলেল; তােত চীচৰাই ৰথৰ পৰা নািম েদৗিৰ পলাই গ’ল 16 িকন্তু বাৰােক অনা-
ইস্রােয়লীৰ হেৰাচৎ পযর্ন্ত েতওঁেলাকৰ ৰথ আৰু ৈসনয্সামন্তৰ পােছ পােছ েখিদ গ’ল; চীচৰাৰ সকেলা ৈসনয্েক
তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰ বধ কৰা হ’ল, এজন েলােকা বািচ নাথািকল

17 িকন্তু চীচৰাই েদৗিৰ পলাই ৈগ েসই েকনীয়া েহবৰৰ ভাযর্য্া যােয়লৰ তমু্বৈল আিহল; কাৰণ েসই সময়ত হােচাৰৰ
ৰজা যাবীন আৰু েকনীয়া েহবৰৰ বংশৰ মাজত বনু্ধত্ব আিছল 18 যােয়েল চীচৰাক আগবঢ়ায় আিনবৈল ওলাই ৈগ
েতওঁক ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু, িভতৰৈল আহঁক, েমাৰ িভতৰৈলেক আহঁক, ভয় নকিৰব ” তােত চীচৰা যােয়লৰ তমু্বৰ
িভতৰৈল গ’ল আৰু যােয়েল এখন কম্বেলেৰ চীচৰাক ঢািক িদেল

19 চীচৰাই েতওঁক ক’েল, “েমাৰ িপয়াহ লািগেছ, অনুগ্রহ কিৰ েমাক অলপ পানী িপবৈল িদয়া ” যােয়েল এটা
গাখীৰৰ েমাট েমিল েতওঁক পান কিৰবৈল িদ পাছত আেকৗ েতওঁক ঢািক ৰািখেল 20 চীচৰাই েতওঁক ক’েল, “তুিম
তমু্বৰ দুৱাৰ মুখত িথয় ৈহ থাকা; যিদ েকােনা মানুেহ আিহ েতামাক েসােধ, ইয়ােত েকােনা মানুহ আেছেন? তুিম ‘নাই’
বুিল কবা ” 21 পাছত চীচৰা তােত গভীৰ িনদ্রা গ’ল; এেন সময়েত েহবৰৰ ভাযর্য্া যােয়েল তমু্বৰ এটা খুিট আৰু হাতুৰী
হাতত ল’েল আৰু তাৰ পাছত মেন মেন েতওঁৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁৰ মূৰৰ একােষ েসই খুিট হাতুিৰেৰ সুমুৱাই িদেল;
খুিটেটা মূৰৰ মােজিদ ওলাই মািটত ৈগ হািনেল এইদেৰ চীচৰাৰ মৃতুয্ হ’ল

22 বাৰােক চীচৰাৰ পােছ পােছ েখিদ আিহ েসই ঠাই পােল যােয়েল েতওঁক মািত আিনবৈল বািহৰৈল ওলাই ৈগ
ক’েল, “আহঁক, আপুিন িবচািৰ ফুৰা মানুহজনক মই েদখুৱাই িদম ” তােত বাৰােক েতওঁৰ লগত তমু্বৰ িভতৰৈল েসামাই
েদিখেল েয, চীচৰা মিৰ পিৰ আেছ আৰু েতওঁৰ মূৰৰ কােষিদ তমু্বৰ খুিট েসােমাৱা আেছ

23 এইদেৰ িযেহাৱাই েসইিদনা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সনু্মখত কনানৰ ৰজা যাবীনক পৰাস্ত কিৰেল 24 েশষত
যাবীন ৰজাৰ িবনাশ েনােহাৱাৈলেক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল িদেন িদেন েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ অিধক শিক্তশালী ৈহ উিঠল

5 অধয্ায়
দেবাৰাৰ গীত

1 েসইিদনাখন দেবাৰা আৰু অবীেনাৱমৰ পুত্র বাৰােক এই গীত গােল,
2 “েনতাসকেল ইস্রােয়লৰ েলাকক যুদ্ধত পিৰচালনা কিৰেল,
েলাকসকেল েস্বচ্ছায় আনেন্দেৰ আগবািঢ় গ’ল* -
আিম িযেহাৱাৰ প্রশংসা গীত কেৰঁা!
3 েহ ৰজাসকল শুনা! েনতাসকল, মেনােযাগ িদয়া!
মই, মেয়ই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গান কিৰম;
মই ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গীত গাম
4 েহ িযেহাৱা, তুিম েযিতয়া েচয়ীৰৰ পৰা ওলাই আিহিছলা, ইেদামৰ পৰা আগুৱাই আিহিছলা,
* 5 অধয্ায়:2 অথর্াৎ িযেহাৱাই িনজৰ ধাির্মকতা স্থাপন কিৰেল
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পৃিথৱী কঁিপ উিঠিছল, আকােশ গৰিজ উিঠিছল,
এেনিক েমেঘও জল বৰষােল
5 িযেহাৱাৰ সাক্ষােত পবর্তমালা কঁিপ উিঠিছল;
এেনিক ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত চীনয় পবর্ত কঁিপ উিঠল
6 চমগৰ† আৰু যােয়লৰ িদনত
ৰাজআিলেবাৰ জনশূণয্ ৈহ পিৰিছল আৰু
পিথকসকেল েবঁকা বােটিদ যাতায়ত কিৰিছল
7 মই, দেবাৰাই েনতৃত্ব িনিদয়াৈলেক,
ইস্রােয়লৰ ভূিমত কৃষকসকল নািছল,
মই ইস্রােয়লবাসীৰ মাতৃৰ দেৰ হ’েলা
8 েলাকসকেল নতুন েদৱতােবাৰক মেনানীত কিৰিছল;
েতিতয়া নগৰৰ দুৱাৰত যুদ্ধ লািগল
চিল্লশ হাজাৰ ইস্রােয়ল েলাকৰ মাজত এখেনা ঢাল বা এপাত যািঠ েদখা েপাৱা নািছেলা
9 েমাৰ মন ইস্রােয়লৰ েনতাসকলৰ লগেত আেছ,
িযসকেল েস্বচ্ছায় আনেন্দেৰ যুদ্ধৈল ৈগিছল,
েসইসকলৰ বােব আিম িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কেৰঁা!
10 েতামােলাক িযসকেল বগা গাধত উিঠ,
িপিঠত আসনৰ বােব কম্বলৰ গিদত বিহ ঘূিৰ ফুৰা
আৰু েতামােলাক িযসকেল পথত েখাজ কািঢ় ফুৰা,
েতামােলােক এই সকেলা িবষেয় ভাৱা!
11 েতামােলােক পশুেবােৰ পানী িপবৈল অহা ঠাইত ধনুধর্ৰসকল‡ৰ মাত কথা শুনা,
তাত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ ধাির্মকতাৰ কাযর্েবাৰৰ কথা পুনৰ কয়,
আৰু ইস্রােয়লত িযেহাৱাৰ ৈসিনকসকেল কৰা ধাির্মকতাৰ কাযর্েবাৰ বণর্না কেৰ
“তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ সন্তানসকল নগৰৰ দুৱাৰেবাৰৈল নািম গ’ল
12 সাৰ েপাৱা দেবাৰা, সাৰ েপাৱা!
সাৰ েপাৱা, সাৰ েপাৱা, গীতগান কৰা!
েহ অবীেনাৱমৰ পুত্র বাৰাক, উঠা আৰু
যুদ্ধত িযসকলক েতামােলােক ধিৰলা, বন্দী কিৰ ৈল েযাৱা
13 তাৰ পাছত জীয়াই থকা েলাকসকল গণয্-মানয্ েলাকৰ ওচৰৈল নািম আিহল;
িযেহাৱাৰ েলাকসকেল যুদ্ধ কিৰবৰ বােব েমাৰ ওচৰৈল নািম আিহল
14 িকছু েলাক আিহল ইফ্রিয়মৰ পৰা, য’ত অমােলকীয়াসকেল বাস কিৰিছল;
েতামােলাকৰ পােছ পােছ িবনয্ামীন বংশৰ েলাক আিহল;
মাখীৰৰ পৰা েসনাপিতসকল নািম আিহল;
আৰু জবূলূনৰ বংশৰ েলাকসকেল শাসনকতর্ াৰ দণ্ড ৈল নািম আিহল
15 ইচাখৰৰ মুখয্ েলাকসকল দেবাৰাৰ লগত আিছল আৰু ইচাখৰ বাৰাকৰ লগত আিছল
বাৰাকৰ পােছ পােছ েদৗিৰ েলাকসকেল শীেঘ্র উপতয্কাৈল নািম গ’ল
ৰূেবণৰ ৈফদৰ মাজত অেনক দৃঢ়মনৰ েলাক আিছল
16 েতামােলােক েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ বঁাহীৰ শব্দ শুিন শুিন িকয় েমৰ-ছাগৰ জুহালৰ মাজত বিহ আিছলা?
িযেহতু ৰূেবণৰ বংশত অেনক দৃঢ়মনা েলাক আিছল
17 িগিলয়দৰ বংশৰ েলাকসকল যদ্দর্ নৰ িসপােৰ বাস কিৰেল;
আৰু দান ৈফদৰ েলােক িকয় জাহাজৰ কাষত বাস কিৰেল?
আেচৰৰ েলাকসকল সমুদ্রৰ তীৰত থািক বন্দৰেবাৰৰ কাষত বাস কিৰেল
18 জবূলূন আৰু নপ্তালীৰ ৈফদ ৰণস্থলীত প্রাণক মৰণৈলেক তুচ্ছ জ্ঞান কৰা েলাক
19 ৰজাসকেল আিহ যুদ্ধ কিৰেল; কনানৰ ৰজাসকেল যুদ্ধ কিৰেল;
মিগেদ্দাৰ পানীৰ কাষত থকা তানকত েতওঁেলােক যুদ্ধ কিৰেল; িকন্তু েতওঁেলােক েকােনা ৰূপ লুিট িনব েনাৱািৰেল
† 5 অধয্ায়:6 চমগৰ অনাতৰ পুত্র ‡ 5 অধয্ায়:11 গায়কসকলৰ কথা শুনা
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20 আকাশৰ পৰা তৰােবােৰ যুদ্ধ কিৰেল;
িনজ িনজ পথেবাৰৰ পৰা তৰােবােৰ চীচৰাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল
21 কীেচান নদীেয় িসহঁতক উটাই িনেল;
েসই প্রাচীন কালৰ নদীৰপানী, কীেচান নদীেয় শত্রুেবাৰক উটুৱাই িনেল
েহ েমাৰ মন, শিক্তশালী ৈহ আগবাঢ়া
22 েতিতয়া েঘঁাৰােবাৰৰ খুৰাৰ আঘাতত মািট কঁিপ উিঠল; েতওঁৰ শিক্তশালী েঘঁাৰােবােৰ েচঁকুিৰ েদৗিৰবৈল ধিৰেল
23 িযেহাৱাৰ দূেত ৈকেছ, েমেৰাজ চহৰক অিভশাপ িদয়া!
তাৰ িনবাসীসকলক অিতশয় শাও িদয়া!
িকয়েনা িসহঁত িযেহাৱাৰ সহায়ৰ অেথর্ নািহল-
বীৰসকলৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধত িযেহাৱাক সহায় কিৰবৈল নািহল
24 েকনীয়া েহবৰৰ ভাযর্া যােয়ল, আন মিহলাসকলতৈক ধনয্া মিহলা;
েতওঁ সকেলা তমু্ববাসী মিহলাতৈকও অিত ধনয্া
25 চীচৰাই পানী খুিজলত েতওঁ গাখীৰ িদেল;
এিট ৰাজকীয় পাত্রত েতওঁ ঘন গাখীৰ আিন িদেল
26 েতওঁ তমু্ব বন্ধা খুিটেটাৈল িনজৰ হাত েমিলেল, বনুৱাৰ হাতুৰীেটা েসঁা হাতত ল’েল;
চীচৰাক হাতুৰীেৰ আঘাত কিৰ েতওঁৰ মূৰ ভািঙেল;
মূৰৰ কােষিদ খঁুিট িবন্ধাই চীচৰাৰ মূৰৰ লাওেখালা গুিড় কিৰেল
27 েতওঁৰ ভিৰৰ ওচৰত মূৰ গুিজ চীচৰা পিৰ গ’ল,
আৰু য’ত পিৰিছল, তােত পিৰ থািকল
ভিৰৰ ওচৰত িয ঠাইত পিৰিছল, েসই ঠাইেত েতওঁক িনশংসভােব বধ কৰা হ’ল
28 চীচৰাৰ মাতৃেয় এখন িখিড়িকেয়িদ জুিম চােল -
েতওঁ জািলকটা িখিড়িকেৰ চাই িচঞঁিৰ ক’েল,
“চীচৰাৰ ৰথ আিহবৈল িকয় ইমান পলম ৈহেছ?
েতওঁৰ ৰথেবাৰ টনা েঘঁাৰােবাৰৰ েচকুৰাৰ শব্দ িকয় এিতয়াৈলেক শুনা নাই?”
29 েতওঁৰ জ্ঞানৱতী িলিগৰীেবােৰ উত্তৰ িদেল আৰু েতেৱঁা এেক উত্তৰেক িনজেক িনেজ িদেল:
30 েতওঁেলােক লুটদ্রবয্ পাই ভাগ কৰা নাই েনিক?
- প্রিতজন পুৰুষৰ কাৰেণ এজনী বা দুজনী ৰমণী;

চীচৰাৰ কাৰেণ খমখমীয়া ৰঙীণ েপাছাক,
ফুল কৰা ৰঙীণ েপাছাক,
েমাৰ িডিঙৰ েচৗপােশ ফুল বচা দুটাৈক েপাছাক§-
31 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ সকেলা শত্রুেবাৰ েযন এেনদেৰই িবনষ্ট হয়!
িকন্তু িযসকেল েতামাক েপ্রম কেৰ, েসইসকল েযন প্রতােপেৰ উদয় েহাৱা সূযর্ৰ িনিচনা ৈহ উেঠ
ইয়াৰ পাছত েদশত চিল্লশ বছৰৈলেক শািন্ত আিছল

6 অধয্ায়
িবচাৰকতর্ া িগিদেয়ান

1 পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল পুনৰ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত কু-আচৰণ কিৰবৈল ধিৰেল তােত িযেহাৱাই েতওঁেলাকক
িমিদয়নীয়াসকলৰ হাতত েশাধাই িদেল আৰু েতওঁেলাক সাত বছৰ ধিৰ েতওঁেলাকৰ অধীন ৈহ থািকল

2 িমিদয়নীয়াসকল শিক্তশালী েহাৱাত ইস্রােয়লবাসীক েতওঁেলােক অতয্াচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল; িমিদয়নৰ ভয়েত
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল পাহাৰৰ মাজৰ ফঁাক, গুহা আৰু দুগর্েবাৰ আশ্রয়ৰ ঠাই কিৰ ল’েল

3 ইস্রােয়লীয়াসকেল েযিতয়া িনজৰ কঠীয়া িসেচঁ, েসই সময়ত িমিদয়নীয়া, অমােলকীয়া, আৰু পূব েদশৰ েলাকসকেল
আিহ েতওঁেলাকক আক্রমণ কেৰ 4 েতওঁেলােক ছাউিন পািত গাজাৈলেক েগােটই ভূিমৰ শসয্ নষ্ট কিৰ িদেয়;
েতওঁেলােক ইস্রােয়লীসকেল খাবৰ বােব েখাৱা-বস্তুৰ এেকা অৱিশষ্ট নাৰােখ; েতওঁেলােক েমৰ-ছাগ, পশুধন বা
গাধ এইেবােৰা ৈল যায় 5 েতওঁেলােক িনজৰ পশুধন আৰু তমু্ব লগত ৈল ফিৰঙৰ জাকৰ দেৰ আেহ; েতওঁেলাকৰ
§ 5 অধয্ায়:30 এইেবাৰ লুট কৰা সকলৰ িডিঙ আিছল
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েলাক আৰু উট গিণব েনাৱাৰাৈক অসংখয্ আিছল; েতওঁেলােক েদশখন উচ্ছন্ন কিৰবৈলেক েসামায় 6 িমিদয়নীয়াই
ইস্রােয়লীয়াসকলৰ অৱস্থা অিতশয় শিক্তহীন কিৰ তুিলেল; েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ ওচৰত বৰৈক কািন্দবৈল ধিৰেল

7 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িমিদয়নৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰবৈল ধিৰেল 8 েতিতয়া িযেহাৱাই
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ ওচৰৈল এজন ভাববাদী পঠােল; েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই
কথা ৈকেছ: ক্রীতদাসৰ গৃহ িমচৰ েদশৰ পৰা মইেয় েতামােলাকক উিলয়াই আিনেলা 9 িমচৰীয়াসকলৰ ক্ষমতা আৰু
েতামােলাকক উপদ্রৱ কৰাসকলৰ হাতৰ পৰা মইেয় েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰেলঁা মই েতওঁেলাকক েতামােলাকৰ সনু্মখৰ
পৰা েখদাই েতওঁেলাকৰ ভূিম েতামােলাকক িদেলঁা 10 মই েতামােলাকক ৈকিছেলঁা, ‘মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা;
মই েতামােলাকক আজ্ঞা িদিছেলঁা েয িযসকলৰ ভূিমত েতামােলােক বাস কিৰছা েসই ইেমাৰীয়াসকলৰ েদৱ-েদৱীৰ পূজা
েতামােলােক নকিৰবা’ িকন্তু েতামােলােক েমাৰ কথা নুশুিনলা ”

িযেহাৱাৰ দূেত িগিদেয়ানক দশর্ন িদয়া
11 েসই সময়ত িযেহাৱাৰ দূেত আিহ অফ্রাত থকা ওক গছৰ তলত বিহল এই ঠাই অবীেয়জ্রীয়া বংশৰ েযাৱাচৰ

অধীনত আিছল তাত েযাৱাচৰ পুত্র িগিদেয়ােন িমিদয়নীয়াসকলৰ পৰা শসয্ লুকুৱাই ৰািখবৰ বােব দ্রাক্ষাগুিট মৰা ঠাইত
েঘঁহুধান মািৰ আিছল 12 এেন সময়েত িযেহাৱাৰ দূেত িগিদেয়ানক দশর্ন িদ ক’েল, “েহ শিক্তশালী েযাদ্ধা, িযেহাৱা
েতামাৰ লগত আেছ!”

13 িগিদেয়ােন েতওঁক ক’েল, “িকন্তু েহ েমাৰ প্রভু, িযেহাৱা যিদ আমাৰ লগত আেছ, েতেনহ’েল িকয় আমাৈল
এইেবাৰ ঘিটল? ‘িযেহাৱােয় জােনা আমাক িমচৰৰ পৰা অনা নািছল?’ এই কথা আমাৰ ওপৰ-িপতৃসকেল ৈকিছল
েতওঁ কৰা িযেবাৰ আচিৰত কাযর্ৰ িবষেয় আমাক ৈকিছল, েসইেবাৰ এিতয়া ক’ত? িকন্তু এিতয়া েতওঁ আমাক তয্াগ
কিৰেল আৰু িমিদয়নীয়াসকলৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেল ”

14 িযেহাৱাই েতওঁৰ ফােল চাই ক’েল, “েতামাৰ িনজৰ এই শিক্তেতই তুিম েযাৱা আৰু িমিদয়নীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা
ইস্রােয়লক উদ্ধাৰ কৰা মই েতামাক জােনা পেঠাৱা নাই?”

15 িগিদেয়ােন েতওঁক ক’েল, “িকন্তু েহ েমাৰ প্রভু, মই েকেনৈক ইস্রােয়লক উদ্ধাৰ কিৰম? চাওক, মনিচ ৈফদৰ
মাজত েমাৰ পিৰয়ােলই ৈহেছ সকেলাতৈক দুব্বর্ল ইয়াৰ উপিৰ েমাৰ িপতৃ বংশত মইেয় সবােতাৈক গুৰুত্বহীন বয্িক্ত ”

16 িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “মই েতামাৰ সঙ্গত থািকম, তােত তুিম সকেলা িমিদয়নীয়া ৈসনয্ক পৰািজত কিৰবা ”
17 িগিদেয়ােন েতওঁক ক’েল, “মই যিদ আেপানাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ প্রাপ্ত ৈহেছঁা, েতেনহ’েল আপুিন েয েমােৰ ৈসেত কথা
পািতেছ, ইয়াৰ এটা িচন েমাক িদয়ক 18 দয়া কিৰ মই ঘূিৰ আিহ আেপানাৰ আগত েমাৰ উপহাৰ উৎসগর্ নকৰা পযর্ন্ত
আপুিন ইয়াৰ পৰা নাযাব ” িযেহাৱাই ক’েল, “তুিম উলিট নহা পযর্ন্ত মই অেপক্ষা কিৰম ”

19 েতিতয়া িগিদেয়ােন ৈগ এটা ছাগলী েপাৱািল ৰািন্ধেল আৰু এক ঐফা* আটাগুিৰ ৈল খিমৰ িনিদয়াৈক েকইটামান
িপঠা বনােল; তাৰ পাছত মাংসিখিন এটা খৰািহত ভৰাই েজালিখিন পাত্রত ৈল ওক গছেজাপাৰ তলত েতওঁক আিন
িদেল 20 তােত ঈশ্বৰৰ দূেত েতওঁক ক’েল, “মাংস আৰু খিমৰ েনাহাৱা িপঠা েকইটা ৈল এই িশলেটাৰ ওপৰত েথাৱা,
আৰু েজালিখিন তাৰ ওপৰত ঢািল িদয়া ” িগিদেয়ােন েসইদেৰই কিৰেল

21 েতিতয়া িযেহাৱাৰ দূতজনৰ হাতত িয লািঠ আিছল, েসই লািঠডালৰ আগেটােৰ েতওঁ েসই মাংস আৰু খমীৰ েনাহাৱা
িপঠািখিন স্পশর্ কিৰেল; তােত েসই িশলৰ পৰা অিগ্ন ওলাই মাংস আৰু িপঠািখিন পুিৰ েপলােল পাছত িযেহাৱাৰ দূত
অদৃশয্ ৈহ গ’ল; িগিদেয়ােন েতওঁক পুনৰ েদখা নাপােল

22 িগিদেয়ােন েতিতয়া েতওঁ েয িযেহাৱাৰ দূত আিছল েসই িবষেয় বুিজ পাই ক’েল, “অহ, প্রভু িযেহাৱা, মই িযেহাৱাৰ
দূতক সনু্মখা-সনু্মিখৈক েদখা পােলঁা!” 23 েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ শািন্ত হওক! ভয় নকিৰবা, তুিম
নমিৰবা ” 24 তাৰ পাছত িগিদেয়ােন েসই ঠাইেত িযেহাৱাৰ অেথর্ এটা েবদী িনম্মর্াণ কিৰ তাৰ নাম িদেল ‘িযেহাৱা
চােলাম†’; অবীেয়জ্রীয়া বংশৰ অফ্রা চহৰত েসই েবদী আিজও আেছ

িগিদেয়ােন বালৰ েবদী ভািঙ েপেলাৱা
25 েসইিদনা ৰািত িযেহাৱাই িগিদেয়ানক ক’েল, “েতামাৰ িপতৃৰ ভতৰােবাৰৰ পৰা িদ্বতীয় ষঁাড়েটা েলাৱা, িযেটাৰ বয়স

সাত বছৰ ৈহেছ তাৰ পাছত বাল েদৱতাৰ উেদ্দেশয্ িয েবদী েতামাৰ িপতৃৰ আেছ, েসই েবদী তুিম ভািঙ েপেলাৱা আৰু
তাৰ ওচৰেত থকা আেচৰা েদৱীৰ পূজা কৰা খঁুিট কািট েপেলাৱা 26 তাৰ পাছত এই পাহাৰৰ ওপৰত েতামাৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ভালদেৰ এটা েবদী িনম্মর্াণ কৰা পাছত িদ্বতীয় ভতৰােটা ৈল েসই আেচৰা মূির্ত্তৰ খুিটৰ িয কাঠ তুিম
কািটবা তাক জ্বলাই েহাম-বিল উৎসগর্ কৰা 27 েতিতয়া িগিদেয়ােন িনজৰ দাসেবাৰৰ মাজৰ দহ জনক লগত ল’েল
* 6 অধয্ায়:19 সৰহ পিৰমাণ, প্রায় 18-22 িকেলাগ্রাম ওজন † 6 অধয্ায়:24 িযেহাৱাৰ শািন্ত
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আৰু িযেহাৱাৰ কথা অনুসােৰ কাযর্ কিৰেল; িকন্তু িনজৰ পিৰয়াল আৰু নগৰৰ েলাকসকলৰ ভয়ত েতওঁ েসই কাম িদনৰ
ভাগত নকিৰ ৰািত কিৰেল ”

28 ৰািতপুৱা েযিতয়া নগৰৰ েলাকসকেল উিঠ েদিখেল েয, বাল েদৱতাৰ েবদী ভািঙ েপেলাৱা ৈহেছ আৰু তাৰ ওচৰত
থকা আেচৰা েদৱীৰ খুিটও কািট েপেলাৱা ৈহেছ; আৰু এটা নতুনৈক সজা েবদীৰ ওপৰত িদ্বতীয় ভতৰােটাৰ বিল উৎসগর্
কৰা ৈহেছ 29 েতিতয়া েতওঁেলােক এজেন আন জনক সুিধেল, “এই কাম েকােন কিৰেল?” এইদেৰ পাছত েতওঁেলােক
ভালদেৰ েসাধ-েপাছ কিৰ িবচাৰ কৰাত জািনব পািৰেল েয, েযাৱাচৰ পুত্র িগিদেয়ােন এই কাম কিৰেল

30 তাৰ পাছত নগৰৰ মানুহেবােৰ েযাৱাচক ক’েল, “েতামাৰ পুত্রক বািহৰৈল উিলয়াই আনা, িস মিৰব লােগ; িকয়েনা
িস বাল-েদৱতাৰ েবদী ভািঙেল আৰু তাৰ ওচৰত থকা আেচৰাৰ খঁুিট কািট েপলাইেছ ” 31 েতিতয়া েযাৱােচ েতওঁৰ
িবৰুেদ্ধ িথয় ৈহ থকা েলাকসকলক ক’েল, “আেপানােলােকই বাল-েদৱতাৰ ৈহ ওকালিত কিৰব েনিক? আেপানােলােকই
েতওঁক ৰক্ষা কিৰব েনিক? যিদ েকােনােৱ েতওঁৰ ৈহ িববাদ কেৰ, েতওঁক কািল ৰািতপুৱা েহাৱাৰ আেগেয় প্রাণ দণ্ড িদয়া
হওঁক; বাল যিদ সঁচাই েদৱতা হয়, েতেন্ত েকােনাবাই যিদ েতওঁৰ েবদী ভািঙেছ, েতওঁ িনেজই িনজৰ পেক্ষ ওকালিত
কৰক ” 32 এই েহতুেক, েসইিদনা িগিদেয়ানৰ নাম িদয়া হ’ল “িযৰুব্বাল”; িগিদেয়ােন বালৰ েবদী ভঙাৰ কাৰেণ
েযাৱােচ ক’েল, “িগিদেয়ানৰ িবপেক্ষ বাল েদৱতাই িনজৰ পেক্ষ িববাদ কৰক ”

িগিদেয়ানৰ হাতত িমিদয়নীয়াসকলৰ পৰাজয়
33 পাছত সকেলা িমিদেয়ানীয়া, অমােলকীয়া, আৰু পুব েদশৰ েলাকসকল একেগাট হ’ল আৰু যদ্দর্ ন নদী পাৰ ৈহ

িযিজ্রেয়ল উপতয্কাত ছাউিন পািতেল
34 েতিতয়া িগিদেয়ানক সহায় কিৰবৈল িযেহাৱাৰ আত্মাই েতওঁত িস্থিত ল’েল; িগিদেয়ােন িশঙা বজাই অবীেয়জ্রীয়া

ৈফদৰ েলাকসকলক েতওঁৰ পাছত আিহবৰ কাৰেণ বািহৰৈল মািতেল 35 েতওঁ মনিচৰ সকেলা ফালৈল বাতর্ াবাহক
পঠােল আৰু েতওঁেলাকেকা েতওঁৰ পাছত আিহবৈল মািতেল েতওঁ আেচৰ, জবূলূন, আৰু নপ্তালী ৈফদৰ
েলাকসকেলাৈলও বাতর্ াবাহক পঠােল তােত েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ সঙ্গী হ’বৈল উিঠ আিহল 36 তাৰ পাছত
িগিদেয়ােন ঈশ্বৰক ক’েল, “আপুিন েকাৱাৰ দেৰ যিদ আপুিন েমাৰ হােতেৰ ইস্রােয়লক উদ্ধাৰ কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰেছ,
37 েতেন্ত চাওঁক, মই মৰণা মৰা খলাত েমৰ-ছাগৰ পৰা কটা েনামিখিন থ’ম; যিদ অকল েসই েনামৰ ওপৰেত িনয়ৰ
পেৰ আৰু বাকী সকেলা মািট শুকােন থােক, েতেন্ত মই বুিজম েয আপুিন িযদেৰ ৈকেছ, েসইদেৰ আপুিন েমাৰ হােতেৰ
ইস্রােয়লক উদ্ধাৰ কিৰব ”

38 পাছত েসইদেৰই ঘিটল; িপছিদনা পুৱাই উিঠ িগিদেয়ােন েসই েনাম েচিপেল আৰু েনামৰ িনয়ৰৰ পৰা এবািত
পানী উিলয়ােল 39 েতিতয়া িগিদেয়ােন ঈশ্বৰক ক’েল, “েমাৰ ওপৰত আপুিন েক্রাধ নকিৰব েমাক আেকৗ এবাৰ কথা
ক’বৈল িদয়ক মই িবনয় কেৰঁা, এই েনামৰ ৈসেত পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা কিৰবৈল িদয়ক; এিতয়া অকল েনাম শুকােন
থাকক আৰু সকেলা মািটৰ ওপৰত িনয়ৰ পৰক” 40 পাছত ঈশ্বেৰ েসই ৰািতও েতেনদেৰই কিৰেল; েকৱল েনাম
শুকােন থািকল, আৰু বাকী সকেলা ঠাইেত িনয়ৰ পিৰল

7 অধয্ায়
1 িযৰুব্বাল অথর্াৎ িগিদেয়ান আৰু েতওঁৰ লগত থকা সকেলােৱ ৰািতপুৱােত উিঠ েহেৰাদ এেলকাৰ জুিৰৰ ওচৰত

ছাউিন পািতেল; েতওঁেলাকৰ উত্তৰফােল েমািৰ পাহাৰৰ ওচৰৰ উপতয্কা অঞ্চল িমিদয়নৰ আিছল
2 িযেহাৱাই িগিদেয়ানক ক’েল, “েতামাৰ েলাকসকলৰ সংখয্া ইমান অিধক েয মই িমিদয়নীয়াসকলক েতওঁেলাকৰ

হাতত তুিল িদব েনাৱােৰা; েতেন কিৰেল েমাক বাদ িদ ইস্রােয়েল অহংকাৰ কিৰ ক’ব, ‘আমাৰ িনজৰ শিক্তেৰই আিম
উদ্ধাৰ পােলঁা’ 3 েসেয় েলাকসকলৰ আগত এই কথা েঘাষণা কৰা, িযসকেল ভয় খাই কঁিপ আেছ, েতওঁেলােক িগিলয়দ
পাহাৰ এিৰ ঘৰৈল উলিট যাওক; তােত েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা বাইশ হাজাৰ েলাক উভিট গ’ল েকৱল দহ হাজাৰ
অৱিশষ্ট থািকল ”

4 িযেহাৱাই িগিদেয়ানক ক’েল, “এিতয়াও েলাকসকল অিধক আেছ; েতওঁেলাকক তুিম জুিৰৰ পানীৈল নািম যাবৈল
েকাৱা আৰু েসই ঠাইেত মই েতামাৰ ৈহ েতওঁেলাকৰ বাচিন কিৰম িযজনৰ িবষেয় মই েতামাক ক’ম এইজন েলাক
েতামাৰ লগত যাব, েতওঁ যাব; িকন্তু যিদ মই কওঁ, এওঁ েতামাৰ লগত যাব েনাৱােৰ, েতওঁ যাব েনাৱািৰব ”

5 েতিতয়া িগিদেয়ােন েলাকসকলক ৈল পানীৰ ওচৰৈল নািম গ’ল তােত িযেহাৱাই িগিদেয়ানক ক’েল, “িয সকেল
কুকুৰৰ িনিচনাৈক িজভােৰ পানী েচেলিক খাব েতওঁেলাকৰ পৰা িয সকেল পানী িপবৰ কাৰেণ আঠু কািঢ়ব েতওঁেলাকক
পৃথক কৰা ” 6 িতিন শ মানুেহ হােতেৰ মুখৈল পানী তুিল েচেলিক খােল আৰু বাকী সকেলােৱ পানী িপবৈল আঁঠু কািঢ়
ল’েল 7 েতিতয়া িযেহাৱাই িগিদেয়ানক ক’েল, “েচেলিক পানী েখাৱা এই িতিন শ েলাকক ৈলেয় মই েতামােলাকক



িবচাৰকতর্ ািবলাক 7 অধয্ায়:8 275 িবচাৰকতর্ ািবলাক 8 অধয্ায়:3

উদ্ধাৰ কিৰম আৰু িমিদয়নীয়াসকলক েতামােলাকৰ হাতত িদম; আন সকেলা েলাকক েতওঁেলাকৰ িনজৰ ঠাইৈল ঘূিৰ
যাবৈল িদয়া ” 8 েসইদেৰ িগিদেয়ােন িতিন শ েলাকক ৰািখ বাকী সকেলা ইস্রােয়লীয়া েলাকক িনজৰ তমু্বৈল পঠাই
িদেল িগিদেয়ােন েতওঁেলাকৰ হাতত থকা েখাৱা বস্তু আৰু িশঙােবাৰ ৰািখ থেল েসই সময়ত িমিদয়নীয়াৰ ছাউিন
িগিদেয়ানৰ ছাউিনৰ তলৰ উপতয্কাত আিছল

9 েসইিদনা ৰািত িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “উঠা! ছাউিন আক্রমণ কৰা িকয়েনা মই েসই ছাউিন েতামাৰ হাতত
িদেলঁা 10 যিদ েতামাৰ তলৈল নািম যাবৈল ভয় লািগেছ, েতেন্ত েতামাৰ দাস পুৰাক লগত ৈল ছাউিনৈল নািম েযাৱা
11 িসহঁেত িক কয়, তুিম তাক শুিনবা; তাৰ পাছত ছাউিন আক্রমণ কিৰবৈল েতামাৰ সাহস সবল কৰা হ’ব ” েতিতয়া
িগিদেয়ােন িনজৰ দাস পুৰাক লগত ৈল ছাউিনৰ সুৰক্ষা প্রহৰীৰ আস্থানৰ ওচৰৈলেক নািম গ’ল 12 েসই উপতয্কাৰ
মাজত িমিদয়নীয়া, অমােলকীয়া, আৰু পুব েদশীয় েলাকসকলৰ ঘনবসিত ফিৰঙৰ জাকৰ দেৰ আিছল েতওঁেলাকৰ
উটেবাৰৰ সংখয্া গিণব েনাৱাৰা সমুদ্রৰ তীৰৰ বািলৰ দেৰ অগণন আিছল

13 িগিদেয়ান েযিতয়া েসই ঠাইত উপিস্থত হ’ল, েতিতয়া এজন মানুেহ িনজৰ লগৰীয়াক এটা সেপানৰ কথা ৈক
আিছল েতওঁ ক’েল, “মই এটা সেপান েদিখেলঁা; মই েদিখেলঁা েয এটা যৱৰ িপঠা েযন বাগিৰ বাগিৰ িমিদয়নীয়াসকলৰ
ছাউিনৰ িভতৰত েসামাল েসইেটােৱ িমিদয়নীয়াসকলৰ তমু্বত আিহ ইমান েজােৰেৰ খুন্দা মািৰেল েয তমু্বেটা উেলাটা ৈহ
েচেপটা খাই পিৰল ” 14 লগৰীয়াজেন ক’েল, “এইেটা ইস্রােয়লীয়া েযাৱাচৰ পুত্র িগিদেয়ানৰ তেৰাৱালৰ বািহেৰ আন
এেকা নহয়; ঈশ্বেৰ িমিদয়নীয়া আৰু েতওঁেলাকৰ েগােটই ৈসনয্ক িগিদেয়ানৰ হাতত তুিল িদেছ ”

15 িগিদেয়ােন েযিতয়া েসই সেপান আৰু তাৰ অথর্ৰ কথা শুিনেল, প্রাথর্নাত েতওঁৰ মূৰ েদঁা খােল তাৰ পাছত েতওঁ
ইস্রােয়লৰ ছাউিনৈল উলিট আিহ ক’েল, “উঠা! িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ হাতত িমিদয়নীয়া ৈসনয্ক েশাধাই িদেছ ”
16 েসই িতিন শ েলাকক েতওঁ িতিন দল কিৰ ভাগ কিৰেল আৰু েতওঁেলাক প্রিতজনৰ হাতত এটাৈক িশঙা, এটা খালী
কলহ, আৰু কলহৰ িভতৰত এটাৈক জ্বলন্ত েজঁাৰ িদেল 17 তাৰ পাছত িগিদেয়ােন েতওঁেলাকক ক’েল, আেপানােলােক
েমাক লক্ষয্ কিৰ থািকব আৰু মই িযহেক কেৰঁা, আেপানােলােকও তাক কিৰব চাই থািকব! মই েযিতয়া ছাউিনৰ কাষ
পাম, মই কৰাৰ দেৰই আেপানােলােক কিৰব 18 মই আৰু েমাৰ সঙ্গীেবােৰ িশঙা বজােল আেপানােলােকও েগােটই
ছাউিনৰ চািৰওকােষ থািক িশঙা বজাব আৰু িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ ক’ব, “িযেহাৱা আৰু িগিদেয়ানৰ কাৰেণ!”

19 মধয্প্রহৰ*ৰ আৰম্ভণীেত িমিদয়নীয়াসকেল েযিতয়া সুৰক্ষাপ্রহৰীসকলৰ পাল সলিন কিৰিছল, িঠক েসই সময়েত
িগিদেয়ান আৰু েতওঁৰ লগৰ এশ েলােক ছাউিনৰ কাষৈল গ’ল েতওঁেলােক িশঙােবাৰ বজাই িনজৰ িনজৰ হাতত থকা
কলহেবাৰ ভািঙ েপলােল 20 এইদেৰ িতিনওটা দেল এেকলেগ িশঙােবাৰ বজাই হাতৰ কলহ ভািঙেল বাওঁ হাতত
েজঁাৰ আৰু েসঁা হােতেৰ বজাবৰ কাৰেণ িশঙা ৈল েতওঁেলােক িচঞঁিৰ ক’বৈল ধিৰেল, “িযেহাৱা আৰু িগিদেয়ানৰ
তেৰাৱাল” 21 িগিদেয়ানৰ েলাকসকল ছাউিনৰ চািৰওফােল েযিতয়া িনজ িনজ ঠাইত িথয় ৈহ থািকল েতিতয়া সকেলা
িমিদয়নীয়া ৈসনয্ই লৰা-ঢাপৰা কিৰ িচঞঁিৰ পলাবৈল ধিৰেল 22 িতিনশ িশঙা বজাই িদওঁেত, িযেহাৱাই এেন কিৰেল
যাৰ ফলত প্রিতজন িমিদয়নীয়াৰ তেৰাৱাল েতওঁেলাকৰ িনজৰ লগৰীয়া আৰু ৈসনয্সকলেৰ িবৰুেদ্ধ চিলল; তােত
িমিদয়নীয়া ৈসনয্সকেল টব্বতৰ ওচৰত থকা আেবল-মেহালাৰ সীমা পযর্ন্ত আৰু চেৰৰাৰ ফােল ৈবৎিচত্তাৈলেক পলাই
গ’ল 23 েতিতয়া নপ্তালী, আেচৰ, আৰু মনিচ† ৈফদৰ পৰা ইস্রােয়লৰ েলাকসকল একেগাট ৈহ িমিদয়নীয়াসকলৰ পােছ
পােছ েখিদ গ’ল

24পাছত িগিদেয়ােন ইফ্রিয়মৰ পাহাৰীয়া এেলকাৰ সকেলা ফােল বাতর্ াবাহক পঠাই ক’েল, “আেপানােলাক নািম আহঁক
আৰু িমিদয়নৰ িবৰুেদ্ধ আক্রমণ কৰক িমিদয়নীয়াসকল ৈগ েপাৱাৰ আেগেয় িসহঁতক েভিটবৈল ৈবৎ-বাৰা পযর্ন্ত আৰু
যদ্দর্ ন নদী দখল কিৰ লওঁক ” েতিতয়া ইফ্রিয়মৰ সকেলা েলােক েগাট খাই ৈবৎ-বাৰাৈলেক সকেলা সৰু সৰু নদী আৰু
যদ্দর্ নৰ পাৰ-ঘাট দখল কিৰ ল’েল 25 েতওঁেলােক ওেৰব আৰু েজব নামৰ দুজন িমিদয়নীয়া েনতাক ধিৰেল; ওেৰবক
‘ওেৰবৰ িশলত’ বধ কিৰেল আৰু েজবক ‘েজবৰ দ্রাক্ষাগুিট মৰা েক্ষত্র’ত বধ কিৰেল েতওঁেলােক িমিদয়নীয়াসকলক
েখিদ পঠােল আৰু যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা িগিদেয়ানৰ ওচৰৈল ওেৰব আৰু েজবৰৰ মূৰ ৈল আিহল

8 অধয্ায়
1 ইফ্রিয়ম ৈফদৰ েলাকসকেল িগিদেয়ানক সুিধেল, “আপুিন আমাৰ লগত িকয় এেন বয্ৱহাৰ কিৰেল? িমিদয়নীয়াৰ

ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল েযাৱাৰ সময়ত আপুিন আমাক নামািতেল ” এইদেৰ েতওঁেলােক িগিদেয়ানৰ ৈসেত িববাদ কিৰবৈল
ধিৰেল 2 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “এিতয়া আেপানােলাকৰ তুলনাত মইেনা এেন িক কাম কিৰেলঁা? অবীয়াচৰ
বংশধৰৰ মাজত েতালা সমস্ত আঙুৰৰ েখিতৰ শসয্তৈক জােনা ইফ্রিয়মৰ ভূিমত েতালা আঙুৰেবাৰ উত্তম নহয়? 3 ঈশ্বেৰ
* 7 অধয্ায়:19 ইব্রী বাইেবলত ৰািতেটা িতিন ভাগত ভাগ কৰা ৈহেছ † 7 অধয্ায়:23 মনিচৰ ৈফদৰ েলাকসকলৰ এটা অংশই জদর্ নৰ পূৱ পােৰ
আৰু আন এক অংশই জদর্ নৰ পিশ্ছম পােৰ বসিত কিৰিছল



িবচাৰকতর্ ািবলাক 8 অধয্ায়:4 276 িবচাৰকতর্ ািবলাক 8 অধয্ায়:25

আেপানােলাকৰ হাতত িমিদয়নীয়াসকলৰ েনতা ওেৰব আৰু েজবক সমপর্ণ কিৰেল আেপানােলাকৰ তুলনাত মইেনা
িবেশষ িক কিৰব পািতেলঁা?” িগিদেয়ানৰ এেন কথা শুনাৰ পাছত েতওঁৰ প্রিত থকা েতওঁেলাকৰ খং নাইিকয়া হ’ল

িগিদেয়ােন িমিদয়নৰ দুজন ৰজাক ধৰা
4 িগিদেয়ান আৰু েতওঁৰ লগত থকা িতিন শ েলােক িমিদয়নীয়া শত্রুেবাৰক েখিদ েখিদ ৈগ যদ্দর্ ন নদীৰ ওচৰৈলেক

আিহ নদীখন পাৰ হ’ল েতিতয়া েতওঁেলাক অিত ক্লান্ত ৈহ পিৰিছল 5 েসেয় িগিদেয়ােন চুেক্কাতৰ অিধবাসীসকলক
ক’েল, “দয়া কিৰ েমাৰ পােছ পােছ অহা ৈসনয্েবাৰক িকছু িপঠা খাবৈল িদয়ক; িকয়েনা েতওঁেলাক অিতশয় পিৰশ্রান্ত ৈহ
পিৰেছ মই িমিদয়নীয়াসকলৰ ৰজা েজবহ আৰু চলমুন্নাৰ পােছ পােছ েখিদ আিহেছঁা ” 6 েতিতয়া চুেক্কাতৰ েনতাসকেল
ক’েল, “আিম বুজা নাই িকয় আিম আেপানাৰ ৈসনয্েবাৰক িপঠা খাবৈল িদব লােগ? েজবহ আৰু চলমুন্না জােনা এিতয়া
েতামাৰ হাতত আিহল?” 7 েতিতয়া িগিদেয়ােন ক’েল, “েযিতয়া িযেহাৱাই েজবহ আৰু চলমুন্নাক েমাৰ হাতত তুিল িদব,
েতিতয়া মই মৰুভূিমৰ কঁাইট আৰু কঁাইটীয়া গছৰ আঘােতেৰ আেপানােলাকৰ গাৰ মঙহ িছিৰ েপলাম ”

8 তাৰ পাছত িগিদেয়ান তাৰ পৰা পনুেৱলৈল উিঠ গ’ল আৰু েসই ঠাইৰ েলাকসকলৰ ওচৰেতা এেকদেৰ ক’েল
তােত চুেক্কাতৰ েলাকসকেল েযেনৈক ৈকিছল, েতওঁেলােকও এেক উত্তৰ িদেল 9 েতিতয়া েতওঁ পনুেৱলৰ েলাকসকলক
ক’েল, “কুশেল েযিতয়া পুনৰ উলিট আিহম, মই এই েকঁাঠ* ভািঙ েপলাম ”

10 েসই সময়ত েজবহ আৰু চলমুন্না প্রায় েপান্ধৰ হাজাৰ ৈসনয্ৰ দল ৈল কেকর্ াৰত আিছল; পূবর্েদশৰ ৈসনয্সকলৰ
মাজত েকৱল এওঁেলােকই েতিতয়া অৱিশষ্ট আিছল; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ তেৰাৱাল ধৰা এক লাখ িবশ হাজাৰ ৈসনয্ হত
হ’ল 11পাছত িগিদেয়ােন েনাবহ আৰু যেগ্বহাৰ চহৰৰ পুবফােল তমু্ববাসী েলাকসকলৰ নমাদ বােটিদ উিঠ ৈগ শত্রুপক্ষৰ
ছাউিন পােল েসই সময়ত শত্রুসকল আক্রমণৰ বােব প্রস্তুত নািছল আৰু িগিদেয়ােন ৈগ েতওঁেলাকক পৰাস্ত কিৰেল
12 েজবহ আৰু চলমুন্না পলাই গ’ল; িকন্তু িগিদেয়ােন িমিদয়নীয়াসকলৰ েসই দুজন ৰজা েজবহ আৰু চলমুন্নাক েখিদ
েখিদ ধিৰেল েতিতয়া েতওঁেলাকৰ ৈসনয্দলৰ সকেলােৱ িগিদেয়ানৰ ভয়ত আতিঙ্কত হ’ল

13 তাৰ পাছত েযাৱাচৰ পুত্র িগিদেয়ােন েহৰচৰ িগিৰপেথিদ যুদ্ধৰ পৰা উলিট আিহিছল 14 িগিদেয়ােন চুেক্কাত
িনবাসীসকলৰ এজন যুৱকক ধিৰ আিনেল আৰু েতওঁৰ পৰা পৰামশর্ িবচািৰেল; যুৱকজেন চুেক্কাতৰ সাতসত্তৰজন
েনতা আৰু েজয্ষ্ঠেলাকৰ নাম ক’েল 15 িগিদেয়ােন চুেক্কাতবাসীসকলৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “এইয়া েচাৱা, েজবহ
আৰু চলমুন্না! এওঁেলাকৰ বােবই আেপানােলােক েমাক ঠাট্টা কিৰ ৈকিছেল, ‘আিম বুজা নাই, িকয় আিম আেপানাৰ
ৈসনয্েবাৰক িপঠা খাবৈল িদব লােগ আপুিন জােনা েজবহ আৰু চলমুন্নাক জয় কিৰেল’?” 16 এইবুিল ৈক েতওঁ
চুেক্কাতৰ েজয্ষ্ঠসকলক ধিৰ আিন মৰুভূিমৰ কঁাইট আৰু কঁাইটীয়া গেছেৰ আঘাত কিৰ শািস্ত িদেল 17 েতওঁ পনুেৱলৰ
েকঁাঠেটাও ভািঙ েপলােল আৰু েসই নগৰৰ েলাকসকলক বধ কিৰেল

18 তাৰ পাছত েতওঁ েজবহ আৰু চলমুন্নাক সুিধেল, “তােবাৰত আেপানােলােক েকেন েলাকসকলক বধ কিৰিছেল?”
েতওঁেলােক উত্তৰ িদেল, “আপুিন েযেনকুৱা, েতওঁেলােকা েতেনকুৱা আিছল; েতওঁেলাক প্রিতজন েদখাত ৰাজপুত্র সদৃশ
আিছল ” 19 িগিদেয়ােন ক’েল, “েসইসকল েমাৰ ভাই আিছল; েমাৰ আইৰ সন্তান; জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ শপত, আেপানােলােক
যিদ েতওঁেলাকক জীয়াই ৰািখেলঁােহঁেতন, েতেন্ত মই আেপানােলাকক বধ নকিৰেলঁােহঁেতন ” 20তাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ
বৰ পুেতক েযথৰক ক’েল, “উিঠ, ইহঁতক বধ কৰ!” িকন্তু েসই কুমলীয়া ল’ৰাজেন িনজৰ তেৰাৱাল নুিলয়ােল; িস
েতিতয়া অল্পবয়সীয়া ল’ৰা আিছল বােব ভয় কিৰেল 21 েতিতয়া েজবহ আৰু চলমুন্নাই িগিদেয়ানক ক’েল, “আপুিনেয়ই
উিঠ আমাক বধ কৰক! িকয়েনা িয েযেন মানুহ, তাৰ শিক্তও েতেন ” েতিতয়া িগিদেয়ােন উিঠ েজবহ আৰু চলমুন্নাক
বধ কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকৰ উটৰ িডিঙৰ পৰা চন্দ্রহাৰেবাৰ খুিল ল’েল

িগিদেয়ােন এেফাদ ৈতয়াৰ কৰা
22 পাছত ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল িগিদেয়ানক ক’েল, “আপুিন িমিদয়নীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কিৰেল;

এিতয়া আপুিন, আেপানাৰ পুত্র, নািত সকেলােৱ আমাৰ ওপৰত শাসন কৰক ” 23 েতিতয়া িগিদেয়ােন েতওঁেলাকক
ক’েল, “মই বা েমাৰ পুত্রই আেপানােলাকৰ ওপৰত শাসন নকিৰব; িযেহাৱাইেহ আেপানােলাকৰ ওপৰত শাসন কিৰব ”

24 িগিদেয়ােন েতওঁেলাকক পুনৰ ক’েল, “িকন্তু আেপানােলাকৰ ওচৰত েমাৰ এিট অনুেৰাধ আেছ, আেপানােলাকৰ
লুটৰ ভাগৰ পৰা প্রিতজেন েমাক এটাৈক কাণৰ গহনা িদয়ক ” িকয়েনা িমিদয়নীয়াসকল আিছল ইস্মােয়লৰ বংশৰ
েলাক আৰু েতওঁেলােক কাণত েসানৰ গহনা িপন্ধা প্রচিলত আিছল 25 েতওঁেলােক উত্তৰ িদেল, “আিম আনন্দ মেনেৰ
আেপানাক েসয়া িদম ” তাৰ পাছত েতওঁেলােক এখন কােপাৰ পািৰ তাৰ মাজত প্রিতজেন লুিট অনা িনজ িনজ কাণৰ
* 8 অধয্ায়:9 নগৰ েদৱালৰ ওপৰত সজা প্রহৰীেকাঠ
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গহনা েপলােল 26 তােত েতওঁ অনুেৰাধ কিৰ েপাৱা েসই েসানৰ কাণফুিলেবাৰৰ ওজন এক হাজাৰ সাত শ েচকল†
হ’ল; তাৰ বািহেৰও চন্দ্রহাৰ, ‘লেকট’, িমিদয়নীয়া ৰজাসকেল িপন্ধা েবেঙনা বৰণীয়া বস্ত্র আৰু েতওঁেলাকৰ উটেবােৰ
িপন্ধা িডিঙৰ হাৰ আিছল

27 তাৰ পাছত িগিদেয়ােন েসই েসাণেবাৰ ৈল এখন এেফাদ‡ ৈতয়াৰ কিৰ েতওঁ িনজৰ নগৰ অফ্রাত ৰািখেল;
ইস্রােয়লীয়াসকেল েসই ঠাইত একমাত্র ঈশ্বৰৰ পিৰবেতর্ এেফাদৰ পূজা কিৰ িনজেক বয্িভচাৰী কিৰেল; এেয় িগিদেয়ান
আৰু েতওঁৰ পিৰয়ালৈল এক ফান্দস্বৰূপ হ’ল 28 এইদেৰই িমিদয়নীয়াসকল ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ তলতীয়া ৈহ
থািকল; েতওঁেলােক পুনৰ মূৰ দািঙব েনাৱািৰেল িগিদেয়ানৰ কালত েদশ চিল্লশ বছৰৈলেক সুিস্থেৰ থািকল

িগিদেয়ানৰ মৃতুয্
29 তাৰ পাছত েযাৱাচৰ পুত্র িযৰুব্বােল§ িনজৰ ঘৰৈল ৈগ তােত বাস কিৰেল 30 িগিদেয়ানৰ বহুেতা ভাযর্য্া আিছল

আৰু েসেয় েতওঁ সত্তৰজন পুত্রৰ িপতৃ আিছল 31 িচিখমত েতওঁৰ এগৰাকী উপপত্নী আিছল েতওঁৰ ঔৰসেতা
িগিদেয়ানৰ এিট পুত্র আিছল িগিদেয়ােন েতওঁৰ নাম অবীেমলক িদিছল 32 েযাৱাচৰ পুত্র িগিদেয়ানৰ অিত বৃদ্ধ
বয়সত মৃতুয্ হ’ল অবীেয়জ্রীয়াসকলৰ অফ্রাত েতওঁৰ িপতৃ েযাৱাচৰ সমািধস্থলত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল

33 িগিদেয়ানৰ মৃতুয্ৰ পাছেতই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল পুনৰায় ঈশ্বৰৰ অিবশ্বাসী হ’ল আৰু েতওঁেলােক বাল-
েদৱতােবাৰক পূজা-অচর্ না কিৰ িনজক বয্িভচাৰী কিৰেল েতওঁেলােক বাল-বৰীৎ*ক িনজৰ েদৱতা বুিল মািনেল
34 েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল থকা সকেলা শত্রুেবাৰৰ হাতৰ পৰা িয জনা ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰিছল, ইস্রােয়েল
েতওঁেলাকৰ েসই ঈশ্বৰ িযেহাৱাক সন্মান িদবৈল পাহিৰ গ’ল 35 িযৰুব্বােল† ইস্রােয়লত িয সকেলা উপকাৰ সািধ গ’ল,
তাৰ িবপৰীেত েলাক সকেল েতওঁৰ বংশৰ প্রিত কৰা প্রিতজ্ঞাত িবশ্বস্ত ৈহ নাথািকল

9 অধয্ায়
অবীেমলকৰ িবৱৰণ

1 িযৰুব্বালৰ পুত্র অবীেমলেক িচিখমৈল িনজৰ েমামােয়কহঁতৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ ৈসেত মাকৰ
পিৰয়ালৰ আনেবাৰ ৈফদেক ক’েল, 2 “দয়া কিৰ িচিখমৰ সকেলা েনতােক আেপানােলােক এই কথা েসাধক:
‘আেপানােলাকৰ কাৰেণ েকানেটা ভাল? িযৰুব্বালৰ সত্তৰজন পুত্র আেপানােলাকৰ শাসনকতর্ া হ’ব েন এজেন শাসন
কৰা ভাল?’ পাহিৰ নাযাব, মই আেপানােলাকেৰ হাড় আৰু মঙহ ” 3 েতিতয়া অবীেমলকৰ মাকৰ পিৰয়ালেবােৰ েতওঁৰ
ৈহ িচিখমৰ েনতাসকলৰ আগত কথা েকাৱাত েতওঁেলােক অবীেমলকৰ পক্ষত থািকবৈল একমত হ’ল েতওঁেলােক
ক’েল “অবীেমলক আমােৰ ভাই ” 4 েতওঁেলােক বাল-বৰীৎৰ মিন্দৰৰ পৰা েতওঁক সত্তৰ েচকল ৰূপৰ মুদ্রা* িদেল;
অবীেমলেক তােৰ েকইজনমান েবেপৰুৱা দু:সাহসী েলাকক ভাড়া কিৰেল অ◌াৰু এওঁেলাক েতওঁৰ সঙ্গী হ’ল

5 অবীেমলেক অফ্রাত িনজৰ বােপকৰ ঘৰৈল ৈগ েতওঁৰ সত্তৰজন ভাইক অথর্াৎ িযৰুব্বালৰ পুেতকসকলক এেকটা
িশলৰ ওপৰত হতয্া কিৰেল েকৱল, িযৰুব্বালৰ সৰু পুেতক েযাথম লুকাই থকা বােব িস বািচ গ’ল

6 তাৰ পাছত িচিখমৰ আৰু ৈবৎ-িমেল্লাৰ েনতাসকেল এেকলেগ আিহ িচিখমৰ স্তম্ভৰ ওচৰত থকা ওক গছেজাপাৰ
কাষৈল ৈগ অবীেমলকক ৰজা পািতেল

7 েযাথমক এই কথা জেনাৱাত েতওঁ গিৰজ্জীম পব্বর্তৰ িটঙৈল উিঠ ৈগ িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ ক’বৈল ধিৰেল, “েহ িচিখমৰ
েনতাসকল, েমাৰ কথা শুনা, তােত ঈশ্বেৰও আেপানােলাকৰ কথা শুিনব 8 এবাৰ গছেবােৰ িনজৰ কাৰেণ এজন
ৰজাক অিভেষক কিৰবৰ অেথর্ বািহৰ ওলাই গ’ল িসহঁেত িজত গছক ক’েল, ‘তুিম আমাৰ ৰজা েহাৱা ’ 9 িকন্তু িজত
গেছ িসহঁতক ক’েল, ‘েমাৰ িয েতল ঈশ্বৰ আৰু মানুহক সন্মান কিৰবৈল বয্ৱহাৰ হয়, তাক এিৰ মই িক আন গছেবাৰৰ
ওপৰত েকৱল দুিল থািকবৈলেক যামেন?’ 10 গছেবােৰ িডমৰু গছক ক’েল, ‘আহঁা তুিমেয়ই আমাৰ ৰজা েহাৱা ’
11 িকন্তু িডমৰু গেছ িসহঁতক ক’েল, ‘মই জােনা েমাৰ িমঠা েসাৱাদ আৰু উত্তম ফল তয্াগ কিৰ আন গছেবাৰৰ ওপৰত
দুিল থািকবৈল যাম?’ 12 পােছ গছেবােৰ দ্রাক্ষালতাক ক’েল, ‘তুিমেয়ই আিহ আমাৰ ৰজা েহাৱা ’ 13 িকন্তু দ্রাক্ষালতাই
িসহঁতক ক’েল, ‘েমাৰ িয ন-ৰেস ঈশ্বৰ আৰু মানুহক সেন্তাষ িদেয়, তাক এিৰ মই আন গছেবাৰৰ ওপৰত দুিল থািকবৈল
যামেন? 14 েতিতয়া আটাই গছেবােৰ কঁাইট গছক ক’েল, ‘তুিমেয়ই আিহ আমাৰ ৰজা েহাৱা ’ 15 কঁাইট গেছ গছেবাৰক
ক’েল, ‘েতামােলােক েতামােলাকৰ ৰজা হ’বৈল েমাক যিদ সঁচাৈক অিভেষক কিৰব িবচাৰা, েতেন্ত আহঁা আৰু েমাৰ ছঁাত
আশ্রয় েলাৱা তােক যিদ নকৰা, েতেন্ত কঁাইট গছৰ পৰা জুই ওলাব আৰু িলবােনানৰ এৰচ গছেবাৰেকা পুিৰ েপলাব ’
† 8 অধয্ায়:26 েচকল: েসই সময়ত ওজন েজাখাৰ এক মানদণ্ডৰ একক- আনুমািণক ৰূপৰ 14:5 গ্রাম ‡ 8 অধয্ায়:27 এেফাদ: পিবত্র বস্ত্র
ইয়াৰ বােব চাওক যাত্রাপুস্তক অধয্ায় 28 § 8 অধয্ায়:29 অথর্াৎ িগিদেয়ানৰ আন এটা নাম * 8 অধয্ায়:33 বাল-বৰীৎ মােন ‘বালৰ চুিক্ত’ † 8
অধয্ায়:35 অথর্াৎ িগিদেয়ানৰ আন এটা নাম * 9 অধয্ায়:4 ‘সত্তৰ েচকল ৰূপ’ মােন হল 8 গ্রাম ৰূপ
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16 এিতয়া েসেয় শুনক, অবীেমলকক ৰজা পািত আেপানােলােক জােনা সতয্তা আৰু িবশ্বস্ততাৰ কাযর্ কিৰেছ?
আেপানােলােক জােনা িযৰুব্বাল আৰু েতওঁৰ পিৰয়ালৰ প্রিত সুিবচাৰ কিৰেছ? 17 েমাৰ িপতৃেয় আেপানােলাকৰ
কাৰেণ যুদ্ধ কিৰেল, েতওঁ িনজৰ প্রাণেকা তুচ্ছ জ্ঞান কিৰ িমিদয়নীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা আেপানােলাকক উদ্ধাৰ কিৰেল;
18 িকন্তু আিজ আেপানােলােক েমাৰ িপতৃ-বংশৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেছ; এেকটা িশলৰ ওপৰেত েতওঁৰ সত্তৰজন
পুত্রক বধ কিৰেল আৰু েতওঁৰ দাসীৰ পুত্র অবীেমলকক িচিখমৰ েলাক সকলৰ ওপৰত ৰজা পািতেল, কাৰণ েতওঁ
আেপানােলাকৰ আত্মীয় 19 আিজ যিদ আেপানােলােক িযৰুব্বাল আৰু েতওঁৰ বংশৈল নয্ায়পৰায়ণতা আৰু সততােৰ
কাযর্ কিৰ থােক, েতেন্ত অবীেমলকত েযন আেপানােলােক আনন্দ কেৰ আৰু েতেৱঁা আেপানােলাকত আনন্দ কৰক
20 িকন্তু আেপানােলােক যিদ ইয়ােক নকেৰ, েতেনহ’েল অবীেমলকৰ পৰা েযন জুই ওলাই আিহ আেপানােলাকৰ
অথর্াৎ িচিখম আৰু ৈবৎ-িমেল্লাৰ েলাকসকলক পুিৰ েপলাওক; আৰু আেপানােলাকৰ অথর্াৎ িচিখম আৰু ৈবৎ-িমেল্লাৰ
েলাকসকলৰ মাজৰ পৰাও েযন জুই বািহৰ ৈহ অবীেমলকক পুিৰ েপলাওক ”

21 ইয়ােক ৈক েযাথেম ল’ৰ মািৰ েবৰ নামৰ এখন ঠাইৈল পলাই গ’ল েতওঁ িনজৰ ভােয়ক অবীেমলকৰ ভয়ত েসই
ঠাইেত বাস কিৰেল

িচিখমৰ লগত অবিবেমলকৰ যুদ্ধ
22 অবীেমলেক ইস্রােয়লৰ ওপৰত িতিনবছৰ শাসন কিৰেল 23 তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ অিবেমলক আৰু িচিখমৰ

েনতাসকলৰ মাজত এক দুষ্ট আত্মা পঠাই িদেল তােত িচিখমৰ েনতাসকেল অবীেমলকৈল থকা ভাৰসাক িবশ্বাসঘাটকতা
কিৰেল 24 ঈশ্বেৰ এই কাযর্ কিৰেল যােত িযৰুব্বালৰ সত্তৰজন পুত্রৈল ৰক্তপাতৰ িয অনয্ায় কৰা হ’ল, তাৰ দ্বাৰা
েতওঁেলাকৰ ভােয়ক অবীেমলকৰ ওপৰত আৰু েতওঁেলাকক বধ কৰা কাযর্ত েতওঁৰ আৰু েতওঁৰ সহায়কাৰী িচিখমৰ
েলাকসকলৰ ওপৰত প্রিতেশাধ েলাৱা হয় 25 েসেয় িচিখমৰ েলাকসকেল অবীেমলকৰ িবৰুেদ্ধ পাহাৰৰ ওপৰত মানুহ
ৰািখেল আৰু েতওঁেলােক লুকাই থািক েসই পেথেৰ িযসকল েলাক যায় েতওঁেলাকক লুট-পাট কেৰ এই িবষেয়
অবীেমলকক জেনাৱা হ’ল

26 েসই সময়ত এবদৰ পুত্র গােল িনজৰ জ্ঞািত-কুতুম্বসকলৰ ৈসেত িচিখমৈল আিহল আৰু িচিখমৰ েনতাসকেল
েতওঁৰ ওপৰত িবশ্বাস স্থাপন কিৰেল 27 েতওঁেলােক েখিতৈল ৈগ দ্রাক্ষাবাৰীৰ পৰা আঙুৰ চপাই গছিকেল আৰু তাৰ
ৰেসেৰ উৎসৱ কিৰেল েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ েদৱতাৰ মিন্দৰৈল ৈগ েভাজন-পান কিৰ অবীেমলকক শাও িদেল
28 এবদৰ পুেতক গােল ক’েল, “অবীেমলক েকান েয আিম িচিখমৰ েলাকসকল েতওঁৰ অধীনত থািকম? েতওঁ জােনা
িযৰুব্বালৰ পুেতক নহয়? জবুল জােনা েতওঁৰ শাসনািধপিত নহয়? আেপানােলােক বৰং িচিখমৰ বােপক হেমাৰৰ
বংশধৰসকলৰ অধীন ৈহ থাকক; িকয় আিম অবীেমলকৰ অধীনত থািকম? 29 এই েলাকসকল েমাৰ বশত থকােহেতঁন
েকেন ভাল হ’লেহেতন! েতিতয়ােতা মই অবীেমলকক দুৰ কিৰ িদেলঁােহঁেতন েতওঁ অবীেমলকক সকেলা ৈসনয্ ৈল
আিহবৈল ক’েল† ”

30 এবদৰ পুেতক গালৰ েসই কথা নগৰৰ শাসনািধপিত জবুলৰ কাণত পিৰল আৰু েতওঁ েক্রাধত জ্বিল উিঠল
31 েতিতয়া েতওঁ অবীেমলকৰ গুিৰৈল বাতর্ াবাহকৰ দ্বাৰাই ৈক পঠােল, “এবদৰ পুেতক গাল আৰু েতওঁৰ জ্ঞািত-
কুতুম্বসকেল িচিখমৈল আিহ আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ নগৰৰ েলাকসকলক উেত্তিজত কিৰ তুিলেছ 32 েসেয়, আপুিন আৰু
আেপানাৰ ৈসনয্সকেল ৰািতেত উিঠ আিহ েখিতৰ মাজত লুকাই থািকব 33 পাছিদনা ৰািতপুৱা সুযর্য্ উদয় েহাৱা মােত্রই
আেপানােলােক উিঠ আিহ নগৰ আক্রমণ কিৰব; েযিতয়া গাল আৰু েতওঁৰ েলাকসকল আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ ওলাই আিহব,
েতিতয়া আেপানােলােক িযহেক কিৰব পােৰ তােক েতওঁেলাকৈল কিৰব ”

34 েযিতয়া, অবীেমলক আৰু েতওঁৰ সকেলা ৈসনয্দেল ৰািতেত উিঠল আৰু চািৰটা দলত ভাগ ৈহ িচিখমৰ ওচৰত
লুকাই থিকল 35 নগৰৰ পৰা ওলাই আিহ এবদৰ পুেতক গাল প্রেৱশদ্বাৰৰ ওচৰত িথয় ৈহ আিছল েতেনেত অবীেমলক
আৰু েতওঁৰ ৈসনয্সকল লুকাই থকা ঠাইৰ পৰা ওলাই আিহল 36 গােল েতওঁেলাকক েদিখ জবুলক ক’েল, “চাওঁক,
পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা েলাক সমূহ নািম আিহেছ!” জবুেল উত্তৰত ক’েল, “আপুিন পাহাৰৰ ছঁােবাৰেক মানুহ েযন
েদিখেছ ” 37 িকন্তু গােল পুনৰায় ক’েল, “চাওঁক, েলাকসকল েদশৰ মধয্স্থানৈল নািম আিহেছ; আৰু এটা দল
েমানইনীম‡ৰ বােটিদ আিহেছ ” 38 েতিতয়া জবুেল েতওঁক ক’েল, “এিতয়া আেপানাৰ েসই ডাঙৰ ডাঙৰ কথােবাৰ
কৈল গ’ল? আপুিনেয় ৈকিছেল, ‘অবীেমলক েকান েয আিম েতওঁৰ অধীনত থািকম?’ এই েলাকসকলেকই আপুিন
তুচ্ছ জ্ঞান কৰা নািছল েন? এিতয়া ওলাই ৈগ েতওঁেলাকেৰ ৈসেত যুদ্ধ কৰক ”
† 9 অধয্ায়:29 “অবীেমলকক মই ক’ম, ‘আেপানাৰ ৈসনয্-সামন্ত সকেলােক মািত আিন ওলাই আহঁক’ ” ‡ 9 অধয্ায়:37 গণকসকলৰ ওক গছ



িবচাৰকতর্ ািবলাক 9 অধয্ায়:39 279 িবচাৰকতর্ ািবলাক 10 অধয্ায়:6

39 েতিতয়া িচিখমৰ েনতা গােল েলাকসকলক পিৰচালনা কিৰ বািহৰৈল ওলাই গ’ল§, আৰু অবীেমলেকেৰ ৈসেত
যুদ্ধ কিৰেল 40 অবীেমলেক গালৰ পােছ পােছ েখিদ েযাৱাত েতওঁ পলাই গ’ল; আৰু েতওঁৰ দলৰ অেনেকই নগৰৰ
প্রেৱশ দুৱাৰত েসােমাৱাৰ আগেতই আঘাত পাই ঢিল পিৰল

41 অবীেমলক অৰূমা*ত থািকল আৰু জবুেল িচিখমৰ পৰা গাল আৰু েতওঁৰ জ্ঞািত-কুটুম্বসকলক েখিদ বািহৰ কিৰ
িদেল 42 পাছিদনাখন িচিখমৰ েলাকসকেল নগৰৰ বািহৰ ওলাই েখিতৈল গ’ল আৰু এই বাতিৰ অবীেমলকক জেনাৱা
হ’ল 43 অবীেমলেক েতওঁৰ েলাকসকলক ৈল িতিনটা দলত ভাগ কিৰ েখিতৰ মাজত লুকাই থািকল; েযিতয়া নগৰৰ
পৰা েলাক সমূহক বািহৰ ৈহ অহা েদিখেল, েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক আক্রমণ কিৰ বধ কিৰেল 44 অবীেমলেক
েতওঁৰ দলেটােৰ ৈসেত ৈগ নগৰৰ প্রেৱশ-দুৱাৰৰ ওচৰত িথয় ৈহ থািকল; আন দুটা দেল েখিতত থকা সকেলা েলাকক
আক্রমণ কিৰ বধ কিৰেল 45 েসইিদনা ওেৰ িদনেটা অবীেমলেক নগৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল আৰু েসই ঠাইৰ েলাক
সমূহক বধ কিৰ নগৰ অিধকাৰ কিৰেল তাৰ পাছত নগৰৰ েদৱাল ধ্বংস কিৰ তাৰ ওপৰত িনমখ চিতয়াই িদেল

46এই খবৰ শুিন িচিখমৰ দুগর্ৰ েনতাসকেল এল-বৰীৎ েদৱতাৰ মিন্দৰৰ িভতৰত েসামালৈগ 47অবীেমলেক েযিতয়া
শুিনেল েয েলাকসকেল িচিখমৰ দুগর্ৈল ৈগ এেকলগ ৈহেছ, 48 েতিতয়া েতওঁ িনজৰ েলাকসকলক লগত ৈল চলেমান
পব্বর্তৈল উিঠ গ’ল েতওঁ কুঠাৰ লেল আৰু গছৰ পৰা এটা ডাল কািট িনজৰ কান্ধত তুিল ল’েল তাৰ পাছত েতওঁৰ
লগত থকা েলাকসকলক আেদশ িদেল, “েতামােলােক েমাক িয িয কৰা েদিখলা, েতামােলােকও শীেঘ্র েতেনকুৱা
কিৰবা ” 49 েসেয় সকেলােৱ এটা এটা ডাল কািট ৈল অবীেমলকৰ পােছ পােছ গ’ল তাৰ পাছত েতওঁেলােক েসই
ডালেবাৰ আিন মিন্দৰৰ মািটৰ তলত থকা েসই ঘৰেটাৰ ওপৰত জািপ িদ জুই লগাই িদেল; এইদেৰ িচিখমৰ দুগর্ত থকা
সকেলা েলাক মিৰল; তাত প্রায় এক হাজাৰ পুৰুষ আৰু মিহলা আিছল

অবীেমলকৰ মৃতুয্
50 তাৰ পাছত অবীেমলক েতেবচৈল ৈগ তাৰ িবৰুেদ্ধ ছাউিন পািত তাক অিধকাৰ কিৰ ল’েল 51 েসই নগৰৰ িভতৰত

এটা দৃঢ় দুগর্ আিছল; সকেলা পুৰুষ, মিহলা আৰু নগৰৰ েনতাসকল তাৈল পলাই ৈগ দুৱাৰ বন্ধ কিৰ িনজেক িভতৰত
আবদ্ধ কিৰেল তাৰ পাছত েতওঁেলাক দুগর্ৰ চালৰ ওপৰত উিঠলৈগ 52 অবীেমলেক েসই দুগর্ৰ ওচৰৈল আিহ তাৰ
িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল; েতওঁ দুগর্ত জুই লগাবৰ বােব দুগর্ৰ দুৱাৰৰ ওচৰৈলেক আিহল 53 িকন্তু তাত এগৰাকী মিহলাই
জঁাতৰ ওপৰৰ িশলচটা ৈল অবীেমলকৰ মূৰৰ ওপৰত েপলাই িদ েতওঁৰ মূৰৰ েখালা ভািঙেল 54 েতিতয়া অবীেমলেক
ততাৈতয়াৈক িনজৰ অস্ত্রবহনকাৰী যুবকক মািত ক’েল, “েতামাৰ তেৰাৱাল উিলয়াই েমাক বধ কৰা যােত েকােনও েমাৰ
িবষেয় এইদেৰ ক’ব েনাৱােৰ েয ‘এগৰাকী মিহলাই েমাক বধ কিৰেল’ ” েতিতয়া েসই যুবেক েতওঁক তেৰাৱােলেৰ
খুিচেল আৰু েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল 55 অবীেমলকৰ মৃতুয্ েহাৱা েদিখ ইস্রােয়লীয়াসকেল িনজৰ ঘৰৈল উলিট গ’ল

56 এই দেৰ সত্তৰজন ভােয়কক বধ কিৰ অবীেমলেক িনজৰ বােপকৰ িবৰুেদ্ধ িয কুকমর্ কিৰেল, ঈশ্বেৰ তাৰ সমুিচত
দণ্ড েতওঁক িদেল 57 িচিখমৰ েলাকসকেল িয সকেলা অনয্ায় কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ িনজৰ মূৰৰ ওপৰত ঈশ্বেৰ দণ্ড
আিনেল; িযৰুব্বালৰ পুেতক েযাথমৰ শাও েতওঁেলাকৰ ওপৰত পিৰল

10 অধয্ায়
িবচাৰকতর্ া েতালা

1 অবীেমলকৰ পাছত েতালা নামৰ ইচাখৰ বংশৰ এজন েলােক ইস্রােয়লী েলাকসকলক উদ্ধাৰ কিৰবৈল আিহল
পূৱাৰ পুত্র েতালা আৰু েদােদাৰ নািত েতওঁ ইফ্রিয়মৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ চামীৰত বাস কিৰিছল 2 েতওঁ েতইশ বছৰ ধিৰ
ইস্রােয়লৰ িবচাৰকতর্ া আিছল তাৰ পাছত েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল আৰু চামীৰত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল

িবচাৰকতর্ া যায়ীৰ
3 েতালাৰ পাছত িগিলয়দীয়া যায়ীৰ বাইশ বছৰ ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ িবচাৰকতর্ া আিছল 4 যায়ীৰৰ িত্রশ জন পুেতক

আিছল আৰু েতওঁেলােক িত্রশটা গাধত উিঠ ফুিৰিছল: েতওঁেলাকৰ িত্রশখন নগৰ আিছল; আিজও েসই নগৰেবাৰক
হেব্বাৎ-যায়ীৰ েবালা হয় 5 যায়ীৰৰ মৃতুয্ৰ পাছত কােমানত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল

িবচাৰকতর্ া িযপ্তহ
6 ইস্রােয়লী েলাকসকেল িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত আেকৗ কু-আচৰণ কিৰবৈল ধিৰেল; েতওঁেলােক বাল-েদৱতা, অষ্টােৰৎ

েদবী আৰু অৰাম, চীেদান, েমাৱাব, অেম্মান আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ েদৱ-েদৱীসকলৰ পূজা কিৰবৈল ধিৰেল এইদেৰ
§ 9 অধয্ায়:39 েতওঁ িচিখমৰ েনতাসকলৰ উপিস্থিতত ওলাই গ’ল * 9 অধয্ায়:41 এই নগৰ খন িচিখমৰ পৰা 8 িকেলািমটাৰ দূৰত অৱিস্থত
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েতওঁেলােক িযেহাৱাক তয্াগ কিৰেল আৰু েতওঁৰ উপাসনা নকিৰেল 7 েসেয় েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁ খঙত
জ্বিল উিঠল আৰু পেলষ্টীয়া আৰু অেম্মানীয়াসকলৰ হাতত েতওঁেলাকক তুিল িদেল* 8 েতওঁেলােক েসই বছৰত
ইস্রােয়লীয়াসকলক উপদ্রৱ কিৰ জয় কিৰেল; ওঠৰ বছৰ ধিৰ যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা িগিলয়দৰ ইেমাৰীয়া েদশত বাস কৰা
সকেলা ইস্রােয়লীয়া েলাকক েতওঁেলােক উপদ্রৱ কিৰিছল 9 অেম্মানীয়াসকেল িযহূদা, িবনয্ামীন আৰু ইফ্রিয়ম ৈফদৰ
িবপেক্ষ যুদ্ধ কিৰবৈল যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ গ’ল েতিতয়া ইস্রােয়লী েলাকসকেল অিতশয় কষ্ট েভাগ কিৰেল

10 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল, “আিম িনজ ঈশ্বৰক তয্াগ কিৰ বাল-েদৱতােবাৰক পূজা কিৰ
আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেলঁা ” 11 িযেহাৱাই েতওঁেলাকক ক’েল, “মই জােনা িমচৰীয়া, ইেমাৰীয়া, অেম্মানীয়া আৰু
পেলষ্টীয়াসকলৰ পৰা েতামােলাকক উদ্ধাৰ কৰা নািছেলা? 12 েযিতয়া চীেদানীয়া, অমােলকীয়া আৰু মােয়ানীয়াসকেল
েতামােলাকক উপদ্রৱ কিৰিছল, েতিতয়া েতামােলােক েমাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰিছলা আৰু মই েতামােলাকক
েতওঁেলাকৰ অধীনৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰিছেলঁা 13 তথািপও েতামােলােক েমাক পুনৰ তয্াগ কিৰলা আৰু আন েদৱ-
েদৱীসকলক পূজা কিৰবৈল ধিৰলা; গিতেক মই েতামােলাকক বােৰ বােৰ ৰক্ষা কিৰ নাথািকম 14 িয েদৱতােবাৰক
েতামােলােক পূজা কিৰিছলা েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল ৈগ কাতেৰািক্ত কৰা; সঙ্কটৰ সময়ত েতওঁেলােকই েতামােলাকক ৰক্ষা
কৰক ”

15 িকন্তু ইস্রােয়লীয়াসকেল িযেহাৱাক ক’েল, “আিম পাপ কিৰেলঁা; আেপানাৰ দৃষ্টিত িয ভাল েদেখ তােকই আমাৈল
কৰক; অনুগ্রহ কিৰ েকৱল এইবাৰ আপুিন আমাক উদ্ধাৰ কৰক ” 16 তাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ মাজত িভন্ন েদশীয় িয
েদৱতােবাৰ আিছল, েসইসকেলা দূৰ কিৰ েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ েসৱা কিৰেল; তােত ইস্রােয়লৰ কষ্ট েদিখ িযেহাৱাই
দূখ কিৰেল

17 েতিতয়া অেম্মানীয়াসকেল একেগাট ৈহ িগিলয়দত ছাউিন পািতেল আৰু ইস্রােয়লী েলাকসকেলও লগ ৈহ িমস্পাত
ছাউিন পািতেল 18 িগিলয়দৰ েনতাসকেল এজেন আন জনক ক’েল, “অেম্মানীয়াসকলৰ লগত প্রথেম েকােন যুদ্ধ
আৰম্ভ কিৰব? িযজেন কিৰব, েতঁেৱই িগিলয়দ-িনবাসী সকেলা েলাকৰ ওপৰত েনতা হ’ব ”

11 অধয্ায়
1 েসই কালত িগিলয়দীয়া িযপ্তহ এজন শিক্তশালী েযাদ্ধা আিছল; েতওঁৰ মাক এগৰাকী েবশয্া আিছল আৰু েতওঁৰ

িপতৃৰ নাম িগিলয়দ আিছল 2 িগিলয়দৰ ভাযর্াই েতওঁৈল আন েকইবাজেনা পুত্রৰ জন্ম িদিছল েতওঁৰ ভাযর্াৰ পুত্রসকল
েযিতয়া ডাঙৰ হ’ল, েতওঁেলােক িযপ্তহক ঘৰৰ পৰা েখিদ িদ ক’েল, “তুিম আমাৰ পিৰয়ালৰ সম্পিত্তৰ েকােনা অিধকাৰ
নাপাবা; িকয়েনা তুিম আন এগৰাকী মিহলাৰ সন্তান ” 3 েসেয় িযপ্তহ িনজৰ ভাইসকলৰ কাষৰ পৰা পলাই ৈগ েটাব
েদশত বাস কিৰবৈল ধিৰেল তাত েকইজনমান উদণ্ড েলােক আিহ িযপ্তেহেৰ ৈসেত েযাগ িদেল আৰু েতওঁৰ লগত
চলা-ফুৰা কিৰেল

4 িকছু কালৰ পাছত অেম্মানীয়াসকেল ইস্রােয়লৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল ধিৰেল 5 েযিতয়া অেম্মানীয়াসকেল
ইস্রােয়লীসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰিছল, েতিতয়া িগিলয়দৰ বৃদ্ধ েনতাসকেল িযপ্তহক েটাব েদশৰ পৰা আিনবৈল গ’ল
6 েতওঁেলােক িযপ্তহক ক’েল, “আিম অেম্মানীয়াসকলৰ লগত যুদ্ধ কিৰম, েসেয় তুিম আিহ আমাৰ েসনাপিত েহাৱা ”
7 িযপ্তেহ িগিলয়দৰ েনতাসকলক ক’েল, “েতামােলােকই িঘণ কিৰ িপতৃ-বংশৰ মাজৰ পৰা েমাক েখিদ িদিছলা এিতয়া
সঙ্কটত পিৰ িকয় েমাৰ ওচৰৈল আিহছা?” 8 িগিলয়দৰ বৃদ্ধ েনতাসকেল িযপ্তহক ক’েল, “েসই কাৰেণই আিম এিতয়া
েতামাৰ ওচৰৈল আিহেছঁা; তুিম আমাৰ লগত ৈগ অেম্মানীয়াসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ কৰা আৰু তুিমেয়ই িগিলয়দিনবাসী
সকেলা েলাকৰ ওপৰত েনতা হবা ” 9 েতিতয়া িযপ্তেহ িগিলয়দৰ বৃদ্ধসকলক ক’েল, “আেপানােলােক যিদ অেম্মানৰ
ৈসনয্েবাৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল েমাক ঘৰৈল পুনৰ ওেলাটাই িনেয় আৰু িযেহাৱােয়া যিদ েতওঁেলাকৰ ওপৰত আমাক
িবজয়ী কেৰ, েতেন্ত মইেয় আেপানােলাকৰ েনতা হ’ম ” 10 িগিলয়দৰ বৃদ্ধসকেল ক’েল, “আিম যিদ আমাৰ কথামেত
কাম নকেৰঁা, েতেন্ত িযেহাৱা আমাৰ মাজত সাক্ষী ৈহ থাকক!” 11 েতিতয়া িযপ্তহ িগিলয়দৰ বৃদ্ধ েনতাসকলৰ ৈসেত
গ’ল আৰু েলাক সকেল েতওঁেক েতওঁেলাকৰ েনতা আৰু েসনাপিত পািতেল; তাৰ পাছত িযপ্তেহ িমস্পাত ৈগ িযেহাৱাৰ
সনু্মখত েতওঁৰ প্রিতজ্ঞােবাৰৰ কথা জনােল

অেম্মানৰ ৰজাৰ ওচৰৈল িযপ্তহৰ বাতর্ া
12 তাৰ পাছত িযপ্তেহ মানুহ পঠাই অেম্মানীয়াসকলৰ ৰজাৈল এই কথা সুিধেল, “আেপানাৰ আৰু আমাৰ মাজত

িক সমসয্া ৈহেছ? িকয় আমাৰ েদশৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল আিহেছ?” 13 অেম্মানীয়াসকলৰ ৰজাই িযপ্তেহ পেঠাৱা
* 10 অধয্ায়:7 দাসৰূেপ অপর্ন কিৰেল বা শত্রুৰ হাতত লুটদ্রবয্ হবৈল এিৰ িদেল
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েলাকসকলক ৈক পঠােল, “ইস্রােয়লীয়াসকেল িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ ৈহ আিহ অেণর্ান নদীৰ পৰা যেব্বাকৈল আৰু
যদ্দর্ নৈলেক েমাৰ মািট কািঢ় ল’েল; গিতেক এিতয়া অশািন্ত নকৰাৈক তাক ওেলাটাই িদয়ক ”

14 পুনৰ িযপ্তেহ অেম্মানীয়াসকলৰ ৰজাৰ ওচৰৈল েলাক পঠােল 15 েতওঁ এই বাতর্ া িদেল,
িযপ্তেহ ৈকেছ: ইস্রােয়েল েমাৱাব আৰু অেম্মানৰ েলাকসকলৰ মািট কািঢ় েলাৱা নািছল 16 িকন্তু িমচৰ েদশৰ পৰা

ওলাই অহাৰ পাছত ইস্রােয়লী েলাকসকেল মৰুপ্রান্তৰৰ মােজিদ ভ্রমণ কিৰ চূফ সাগৰৈলেক ৈগিছল আৰু তাৰ পাছেত
কােদচৈল ৈগিছল 17 তাৰ পাছত ইস্রােয়লী েলাকসকেল ইেদামৰ ৰজাৰ ওচৰৈল েলাক পিঠয়াই িবনয় কিৰ ৈকিছল,
‘আেপানােলাকৰ ভূিমৰ মােজিদ আমাক যাবৈল অনুমিত িদয়ক ’ িকন্তু ইেদামৰ ৰজাই েসই কথা নুশুিনেল পাছত
েতওঁেলােক েমাৱাবৰ ৰজাৰ ওচৰৈলেকা েলাক পিঠয়াইিছল, িকন্তু েতেৱঁা সন্মত নহ’ল েসেয় ইস্রােয়লী েলাকসকল
কােদচেত থািকল 18 তাৰ পাছত েতওঁেলােক মৰুপ্রান্তৰৰ মােজিদ ৈগ ইেদাম আৰু েমাৱাব েদশৰ পৰা ঘূিৰ েমাৱাব
েদশৰ পূৱ ফােলিদ আিহ অেণর্ান নদীৰ িসপােৰ ছাউিন পািতেল; েতওঁেলােক েমাৱাবৰ সীমাৰ িভতৰত েনােসামাল,
িকয়েনা অেণর্ান নদী েমাৱাবৰ সীমা আিছল

19 তাৰ পাছত ইস্রােয়লী েলাকসকেল ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা চীেহান, িযজেন িহচেবানত ৰাজত্ব কিৰিছল, েতওঁৰ
ওচৰৈল মানুহ পিঠয়াই ক’েল “অনুগ্রহ কিৰ আেপানােলাকৰ েদশৰ মােজিদ আমাক আিম যাব লগা ঠাইৈল যাব িদয়ক ”
20 িকন্তু চীেহােনও েতওঁেলাকক িবশ্বাস নকিৰেল আৰু িনজৰ অঞ্চলৰ মােজিদ েযাৱাৰ অনুমিত িনিদেল েতওঁ িনজৰ
ৈসনয্সকলক েগাট খুৱাই যহচত ছাউিন পািতেল আৰু তাত ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰেল 21 েতিতয়া
ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই চীেহান আৰু েতওঁৰ সকেলা েলাকক ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ হাতত তুিল িদ েতওঁেলাকৰ অধীন
কিৰেল এইদেৰ ইস্রােয়েল েসই েদশত িনবাস কৰা ইেমাৰীয়াসকলৰ েগােটই েদশ অিধকাৰ কিৰেল 22 েতওঁেলােক
অেণর্ানৰ পৰা যেব্বাক পযর্ন্ত আৰু মৰুপ্রান্তৰ পৰা যদ্দর্ নৈলেক ইেমাৰীয়াসকলৰ সীমাৰ িভতৰৰ সমগ্র অঞ্চল অিধকাৰ
কিৰেল 23 এইদেৰ ইস্রােয়ল জািতৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েযিতয়া িনেজ ইস্রােয়লৰ সনু্মখত ইেমাৰীয়াসকলক েখদাই পঠােল,
েতেন্ত এিতয়া েসই েলাকসকলৰ ভূিম জােনা আপুিন অিধকাৰ কৰা উিচত? 24 আেপানাৰ কেমাচ েদৱতাই আেপানাক
িয ভূিমৰ অিধকাৰ িদেছ, আপুিন জােনা তাক অিধকাৰ নকিৰব? িঠক েসইদেৰ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয ঠাইৰ অিধকাৰ
আমাক িদেছ, আিম েসই ঠাইেক অিধকাৰ কিৰম 25 এিতয়া আপুিন িক েমাৱাবৰ ৰজা িচেপ্পাৰৰ পুেতক বালাকতৈকও
উত্তম? েতওঁ ইস্রােয়লৰ অিহেত িববাদ কিৰবৈল জােনা সাহস কিৰিছল? েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁ জােনা েকিতয়াবা
যুদ্ধ কিৰিছল? 26 িতিনশ বছৰ কাল ইস্রােয়লী েলাকসকেল িহচেবান আৰু অেৰােয়ৰ চহৰত, তাৰ গাওঁেবাৰত আৰু
অেণর্ানৰ নদীৰ পাৰৰ ওচৰত থকা সকেলা চহৰত বাস কিৰিছল; েসই সময়েত আেপানােলােক িকয় েসইেবাৰ ঠাই দখল
কিৰ নলেল? 27 এই িবষয়ত মই আেপানাৰ প্রিত েকােনা অনয্ায় কৰা নাই; বৰং েমাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ আপুিনেহ েমাৈল
অনয্ায় কিৰেছ; িবচাৰকত্তর্ া িযেহাৱােয় এিতয়া ইস্রােয়লীয়া আৰু অেম্মানীয়াসকলৰ মাজত িবচাৰ কৰক’ 28 তথািপ
িযপ্তেহ ৈক পেঠাৱা এই সকেলা বাতর্ াক অেম্মানীয়াসকলৰ ৰজাই অগ্রাহয্ কিৰেল

িযপ্তহৰ সঙ্কল্প
29 েতিতয়া িযেহাৱাৰ আত্মা িযপ্তহৰ ওপৰতআিছল তােত েতওঁ িগিলয়দ আৰু মনিচৰ মােজিদ ৈগ িগিলয়দৰ িমস্পাৈল

আিহল আৰু তাৰ পৰা অেম্মানীয়াসকলৰ ওচৰৈল গ’ল 30 িযপ্তেহ িযেহাৱাৰ ওচৰত সঙ্কল্প কিৰ ক’েল, “তুিম যিদ
েমাক অেম্মানীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ িবজয়ী কেৰঁাৱা, 31 েতেন্ত অেম্মানীয়াসকলৰ ৈসেত যুদ্ধত জয়লাভ কিৰ ঘূিৰ েযাৱাৰ
সময়ত েমাক আগবঢ়াই িনবৰ কাৰেণ েযেয় দুৱাৰ েমিল ঘৰৰ বািহৰৈল আিহব, েসেয় িযেহাৱাৰ হ’ব আৰু মই তাক
েহামবিলৰূেপ উৎসগর্ কিৰম ” 32 তাৰ পাছত িযপ্তেহ অেম্মািনয়াসকলৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল িমস্পাৰ পৰা গ’ল আৰু
িযেহাৱাই েতওঁৰ হাতত অেম্মািনয়াসকলক তুিল িদেল 33 েতওঁ অেৰােয়ৰৰ পৰা িমন্নীতৰ ওচৰত নগৰেবাৰত আক্রমণ
কিৰ হতয্া কিৰেল আৰু আেবল-কৰামীমৈলেক িবশখন নগৰ জয় কিৰেল এইদেৰ অেম্মানীয়াসকলক ইস্রােয়লৰ অধীন
কৰা হ’ল

34 িযপ্তেহ েযিতয়া িমস্পাত িনজৰ ঘৰৈল উলিট আিহল, েতিতয়া েতওঁক আগবঢ়াই িনবৈল েতওঁৰ জীেয়ক ওলাই
আিহল তাই খঞ্জৰী বজাই তােল তােল নািচ নািচ ওলাই আিহল; তাই িযপ্তহৰ এেকজনী মােথান জীেয়ক আিছল আৰু
তাইৰ বািহেৰ েতওঁৰ েকােনা পুেতক বা জীেয়ক নািছল 35 িযপ্তেহ িনজৰ জীেয়কক েদখা েপাৱা মােত্র িনজৰ কােপাৰ
ফািল ক’েল, “হায়, েমাৰ মাজনী! তুিম েমাৈল এয়া িক সবর্নাশ কিৰলা! তুিম েয েমাক অিতশয় েবজাৰ িদলা! িকয়েনা
মই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িয শপত খােলা, মই তাৰ পৰা ঘূিৰব েনাৱােৰঁা ”

36 তাই বােপকক ক’েল, “িপতা, তুিম িযেহাৱাক কথা িদলা, েসেয় েতামাৰ কথা অনুসােৰ েমাৰ প্রিত সকেলা কৰা
িকয়েনা িযেহাৱাই েতামাৰ শত্রু অেম্মানীয়াসকলৰ ওপৰত েতামাৰ ৈহ প্রিতকাৰ সািধেল ” 37 তাৰ পাছত তাই ক’েল,
“েমাৰ বােব এটা অনুেৰাধ ৰাখক েমাক দুমাহৰ বােব অকেল থািকবৈল িদয়ক; েমাক পাহােৰ পাহােৰ ঘূিৰ েমাৰ কুমাৰীত্বৰ



িবচাৰকতর্ ািবলাক 11 অধয্ায়:38 282 িবচাৰকতর্ ািবলাক 13 অধয্ায়:5

অেথর্ সখীেবােৰেৰ ৈসেত িবলাপ কিৰবৈল িদয়ক ” 38 িযপ্তেহ ক’েল, “েযাৱা ” এইবুিল েতওঁ তাইক দুমাহৈল িবদায়
িদেল; েতিতয়া তাই িনজ সখীসকলৰ ৈসেত ৈগ পাহাৰেবাৰৰ ওপৰত িনজ কুমাৰীত্বৰ অেথর্ িবলাপ কিৰবৈল ধিৰেল
39 দুমাহৰ মূৰত তাই বােপকৰ ওচৰৈল উলিট আিহল; তাইৰ বােপেক িনেজ কৰা সঙ্কল্পৰ দেৰ তাইৈল কিৰেল; তাই
েকিতয়াও েকােনা পুৰুষৰ ৈসেত সম্বন্ধ নকিৰেল এই ঘটনাৰ পৰা ইস্রােয়লৰ মাজত এটা ৰীিত প্রচিলত হ’বৈল ধিৰেল
40 ইস্রােয়লীয়া যুৱতীসকেল প্রেতয্ক বছেৰ চািৰ িদনৰ বােব িগিলয়দীয়া িযপ্তহৰ জীেয়কৰ কথা ৈক িবলাপ কেৰ

12 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত ইফ্রিয়মৰ বংশৰ েলাকসকেল েগাট খাই ৈসনয্সকলক মাত িদেল, তাৰ পাছত নদী পাৰৈহ চােফান চহৰৈল

ৈগ িযপ্তহক ক’েল, “িকয় তুিম অেম্মানৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল আমাক মতা নাই বা আমাৰ সহায় িবচাৰা নাই? আিম েতামাৰ
ৈসেত েতামাৰ ঘেৰা জুইেৰ পুিৰম” 2 েতিতয়া িযপ্তেহ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “অেম্মানৰ সন্তান সকেল আমাক
নানা সমসয্াত েপলাইিছল েসই বােব আিম েতওঁেলাকৰ লগত যুদ্ধ কিৰেছঁা, মই আৰু েমাৰ েলাকসকেল েতামােলাকৰ
সহায় িবচািৰ েতামােলাকক মািতিছেলঁা, িকন্তু েতামােলাকৰ েকােনা এজেনা সহায় কিৰবৈল আগবািঢ় নািহলা; 3 েযিতয়া
েদিখেলঁা েতামােলােক েমাক েকােনওঁ সহায় নকৰা, েতিতয়া মই িনেজ নদী পাৰ ৈহ প্রাণ আঁচলৰ আগত বািন্ধ ৈল
অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধত নািম পিৰেলা তােত িযেহাৱাই েমাৰ হাতত িসহঁতক সমপর্ণ কিৰেল; এেতেক
েতামােলােক েমােৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল আিজ িকয় েমাৰ ওচৰৈল আিহছা?” 4 পাছত িযপ্তেহ িগিলয়দৰ সকেলা েলাকক
েগাটাই ইফ্রিয়মীয়া েলাকসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰেল; িকয়েনা িসহঁেত ৈকিছল, “েহেৰৗ িগিলয়দীয়াসকল, তহঁত ইফ্রিয়মৰ
আৰু মনিচৰ মাজৰ পৰা পলাই অহা ইফ্রিয়মীয়া মানুহ ” েসই যুদ্ধত িগিলয়দৰ েলাকসকেল ইফ্রিয়মীয়া েলাকসকলক
পৰাস্ত কিৰেল

5পাছত িগিলয়দীয়াসকেল ইফ্রিয়মৰ মানুহৰ আেগেয় ৈগ যদ্দর্ নৰ পাৰ-ঘাটেবাৰ দখল কিৰ ল’েল; তােত ইফ্রিয়মৰ পলাই
েযাৱা েকােনা মানুেহ যিদ কয়, “আমক নদী পাৰ হ’বৈল িদয়া”, েতিতয়া িগিলয়দৰ মানুেহ েতওঁেলাকক েসােধ, ‘তুিম
জােনা ইফ্রিয়মীয়া মানুহ েনােহাৱা?’ আৰু েতওঁ যিদ কয় “নহয়”, 6 েতিতয়া েতওঁেলােক কয়, ‘এবাৰ “িশয্েব্বােলৎ”
েকাৱােচান’; েতিতয়া ইফ্রিয়মৰ েলাকসকেল শুদ্ধৰূেপ উচ্চাৰণ কিৰব েনাৱািৰ “িচেব্বােলৎ” বুিল ক’েলই, েতওঁেলােক
ধিৰ যদ্দর্ নৰ পাৰৰ ঘাটত বধ কেৰ েসই সময়ত ইফ্রিয়মৰ িবয়ািল্লশ হাজাৰ েলাকক হতয্া কৰা হ’ল

7 িযপ্তেহ ছবছৰৈলেক ইস্রােয়লৰ িবচাৰ কিৰেল পাছত িগিলয়দীয়া িযপ্তহৰ মৃতুয্ েহাৱাত েতওঁক িগিলয়দৰ েকােনা
এখন নগৰত ৈমদাম িদয়া হ’ল

8 েতওঁৰ পাছত ৈবৎেলেহমীয়া ইবচন ইস্রােয়লৰ িবচাৰকত্তর্ া হ’ল 9 েতওঁৰ িত্রশ জন পুেতক আিছল; আৰু েতওঁ
িত্রশজনী জীেয়কক উিলয়াই িদ, িনজ পুেতকহঁতৰ বােব িত্রশ জনী েছাৱালী বািহৰৰ পৰা আিনেল েতওঁ সাত বছৰৈলেক
ইস্রােয়লৰ িবচাৰ কিৰেল

10পাছত ইবচনৰ মৃতুয্ েহাৱাত, েতওঁক ৈবৎেলেহমত ৈমদাম িদয়া হ’ল 11 েতওঁৰ পাছত জবূলূনীয়া এেলান ইস্রােয়লৰ
িবচাৰকত্তর্ া হ’ল; েতওঁ দহ বছৰৈলেক ইস্রােয়লৰ িবচাৰ কিৰেল 12 জবূলূনীয়া এেলানৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ পাছত েতওঁক
জবূলূন েদশত থকা অয়ােলানত ৈমদাম িদয়া হ’ল

13 েতওঁৰ পাছত িপৰােথানীয়া িহেল্লালৰ পুত্র অেব্দান ইস্রােয়লৰ িবচাৰকত্তর্ া হ’ল 14 েতওঁৰ চিল্লশ জন পুেতক,
আৰু িত্রশজন নািতেয়ক আিছল; েতওঁেলােক সত্তৰটা গাধত উিঠ ফুেৰ; অেব্দােন আঠ বছৰৈলেক ইস্রােয়লৰ িবচাৰক
আিছল 15 পাছত িপৰােথানীয়া িহেল্লালৰ পুত্র অেব্দানৰ মৃতুয্ েহাৱাত, অমােলকীয়াসকলৰ পব্বর্তীয়া অঞ্চল ইফ্রিয়ম
েদশৰ িপিৰয়ােথানত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল

13 অধয্ায়
িচমেচানৰ জন্ম

1 পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িযেহাৱাৰ সাক্ষােত পুনৰাই কু-আচৰণ কিৰব ধিৰেল; তােত িযেহাৱাই চিল্লশ
বছৰৈলেক েতওঁেলাকক পেলষ্টীয়াসকলৰ হাতত েশাধাই িদেল

2 েসই কালত দানীয়া েগাষ্ঠীৰ মাজত চৰা িনবাসী মােনাহ নােমেৰ এজন মানুহ আিছল; েতওঁৰ পত্নী বঁাজী েহাৱা বােব
সন্তান প্রসৱ কিৰব েনাৱািৰেল 3 পাছত িযেহাৱাৰ দূেত েসই মিহলাক দশর্ন িদ ক’েল, “েচাৱা, তুিম বঁাজী আৰু সন্তান
প্রসৱ কৰা নাই; তথািপ গভর্ ধাৰণ কিৰ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰবা 4 এই েহতুেক তুিম সাৱধান েহাৱা; দ্রাক্ষাৰস িক সুৰা
পান নকিৰবা, েকােনা অশুিচ বস্তুেকা েভাজন নকিৰবা 5 কাৰণ েচাৱা, তুিম গভর্ ধাৰণ কিৰ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰবা; তাৰ
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মুৰত খুৰ লেগাৱা নহ’ব; িকয়েনা েসই লৰা গভর্ েৰ পৰা ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ নাচৰীয় হ’ব; আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা
ইস্রােয়লক উদ্ধাৰ কিৰবৈল েতওঁ আৰম্ভ কিৰব ”

6 েতিতয়া েসই মিহলা গৰাকীেয় ৈগ িনজ স্বামীক ক’েল ঈশ্বৰৰ এজন েলাক েমাৰ ওচৰৈল আিহিছল; েতওঁৰ েসৗন্দযর্
ঈশ্বৰৰ দূতৰ িনিচনা, েতওঁক েদিখ মই বহুত ভয় খােলা, িকন্তু েতওঁ ক’ৰ পৰা আিহল, েসই িবষেয় মই সুিধবৈল নহ’ল
আৰু েতেৱঁা িনজৰ নাম েমাক নক’েল 7 িকন্তু েতওঁ েমাক ক’েল, ‘েচাৱা, তুিম গভর্ ধাৰণ কিৰ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰবা;
এই েহতুেক তুিম দ্রাক্ষাৰস বা সুৰা পান নকিৰবা, েকােনা অশুিচ বস্তুও েভাজন নকিৰবা; িকয়েনা েসই ল’ৰা জন্মেৰ পৰা
মৰণৰ িদনৈলেক ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ নাচৰীয় হ’ব’

8 েতিতয়া মােনােহ িযেহাৱাৰ আগত িবনয় কিৰ ক’েল, “েহ প্রভু, িমনিত কেৰঁা, আপুিন পেঠাৱা ঈশ্বৰৰ েসই েলাকক
আমাৰ ওচৰৈল পুনৰাই আিহব িদয়ক, িয ল’ৰা জিন্মব, তাৈল আিম িক কিৰব লািগব, েতওঁ আমাক পুনৰাই বুজাই
িদয়ক ” 9 েতিতয়া ঈশ্বেৰ মােনাহৰ কথা শুনাৰ পাছত, ঈশ্বৰৰ দূত আেকৗ েসই মিহলাৰ ওচৰৈল আিহল েসই সময়ত
তাই পথাৰত বিহ আিছল, িকন্তু তাইৰ স্বামী মােনাহ তাইৰ লগত নািছল

10 পাছত েসই মিহলা গৰাকীেয় েবগাই ৈগ িনজ স্বামীক সম্বাদ িদ ক’েল, “েচাৱা, েসইিদনা িযজন েলাক েমাৰ ওচৰৈল
আিহিছল, েতওঁ পুনৰ েমাক দশর্ন িদেছ ” 11 েতিতয়া মােনােহ উিঠ িনজৰ পত্নীৰ পােছ পােছ েসই পুৰুষজনৰ ওচৰৈল
ৈগ েতওঁক সুিধেল, “এই মিহলাৰ ৈসেত িযজনাই কথা ৈকিছল, েসইজনা আপুিনেয়ই েন?” েতওঁ ক’েল, “হয়, মেয়ই
হওঁ ”

12 েতিতয়া মােনােহ ক’েল, “আশা কেৰঁা আেপানাৰ কথা সতয্ হওঁক; িকন্তু েসই ল’ৰাজেন িকদেৰ জীৱন কটাব
আৰু িক কমর্ কিৰব?” 13 েতিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত মােনাহক ক’েল, “মই এই মিহলাক িযেবাৰ কথা ক’েলা, েসই সকেলা
িবষয়ত েতওঁ সাৱধােন থাকক 14 েতওঁ দ্রাক্ষালতাৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা েকােনা বস্তু েভাজন নকৰক আৰু দ্রাক্ষাৰস িক
সুৰা পান নকৰক আৰু েকােনা অশুিচ বস্তু নাখাওঁক; মই েতওঁক িয িয আজ্ঞা কিৰেলঁা, েতওঁ েসই সকেলােক পালন
কৰক ”

15 পাছত মােনােহ িযেহাৱাৰ দূতক ক’েল, “আপুিন আমাৰ িমনিত গ্রহণ কিৰ ইয়ােত অলপ সময় থাকক, আিম
আেপানাৰ বােব এিট ছাগলী েপাৱািল যুগুত কেৰঁা ” 16 েতিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত মােনাহক ক’েল, “যিদও মই ইয়াত
থােকা তথািপ মই েতামাৰ আহাৰ েভাজন নকিৰম; িকন্তু তুিম যিদ েহাম-বিল যুগুত কৰা, েতেনহেল েসয়া িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ই উৎসগর্ কিৰবা ” িকয়েনা েতওঁ েয িযেহাৱাৰ দূত, েসই িবষেয় মেনােহ নাজািনিছল

17 েতিতয়া মােনােহ িযেহাৱাৰ দূতক সুিধেল, “আেপানাৰ বাকয্ িসদ্ধ হ’েল আিম আেপানাক মযর্দা কিৰবৈল, আেপানাৰ
নাম িক কওকেচান?” 18 েতিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত ক’েল, “েমাৰ নাম েকেলই সুিধছা? িকয়েনা এই নাম অিত
আশ্চযর্য্কৰ!”

19 পাছত মােনােহ ভক্ষয্ ৈনেবেদয্েৰ ৈসেত েসই ছাগলী ৈল, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িশলেটাৰ ওপৰত উৎসগর্ কিৰেল;
তােত মেনাহ আৰু েতওঁৰ পিত্নৰ চকুৰ আগেত েসই দূেত আচিৰত কাযর্ সাধন কিৰেল 20 িকয়েনা েযিতয়া অিগ্নিশখা
যজ্ঞ-েবিদৰ পৰা আকাশৰ ফােল ওপৰৈল উিঠল েতিতয়া মােনাহ আৰু েতওঁৰ পিত্নেয় েদখােত িযেহাৱাৰ দূত েসই
যজ্ঞ-েবিদৰ িশখাত ওপৰৈল উিঠ গ’ল; তােত েতওঁেলােক এই দৃশয্ েদিখ দুজেন মািটত উবুিৰৈহ প্রণাম কিৰেল

21 তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ দূেত মােনাহ আৰু েতওঁৰ পিত্নক পুনৰাই দশর্ন িনিদেল েতওঁ েয িযেহাৱাৰ দূত, েসই িবষেয়
েতিতয়ােহ মােনােহ জািনেল 22 পাছত মােনােহ েতওঁৰ পিত্নক ক’েল, “আিম িনশ্চেয় মিৰম; িকয়েনা আিম ঈশ্বৰক
েদখা পােলঁা ”

23 িকন্তু েতওঁৰ পিত্নেয় েতওঁক ক’েল, “আমাক বধ কিৰবৈল যিদ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হ’লেহঁেতন, েতেন্ত েতওঁ আমাৰ পৰা
েহাম-বিল আৰু ৈনেবদয্ গ্রহণ নকিৰেলেহঁেতন, আৰু এই সকেলা আমাক েনেদখুৱােলেহঁেতন আৰু এই সময়ত আমাক
এেন কথাও নুশুনােলেহঁেতন ” 24 পাছত মিহলা গৰাকীেয় এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল আৰু েতওঁৰ নাম িচমেচান ৰািখেল
তাৰ পাছত েসই ল’ৰা বািঢ় ডাঙৰ হ’ল আৰু িযেহাৱাই তাক আশীব্বর্াদ কিৰেল 25 প্রথেম িযেহাৱাৰ আত্মাই চৰা আৰু
ইষ্টােয়ালৰ মাজ ঠাইত থকা মহেনদান*ত িচমেচানক কাযর্য্ কিৰবৈল সিক্রয় কিৰেল

14 অধয্ায়
িচমেচানৰ িববাহ

1 পাছত িচমেচােন িতম্নাৈল নািম গ’ল আৰু েসই ঠাইত পেলষ্টীয়াসকলৰ জীয়াৰীেবাৰৰ মাজত এজনী েছাৱালী েদখা
পােল 2 আৰু উলিট আিহ িনজৰ মাক-বােপকক ক’েল, “মই িতম্নাত পেলষ্টীয়াসকলৰ জীয়াৰীেবাৰৰ মাজত এজনী
েছাৱালী েদিখেলঁা; েতামােলােক েতওঁক আিন েমােৰ ৈসেত িবয়া কৰাই েমাৰ পত্নী হ’বৈল িদয়া ”
* 13 অধয্ায়:25 দান ৈফদৰ চাউিন
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3 েতিতয়া েতওঁৰ বােপক-মােক েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ ভাইসকলৰ মাজত আৰু েমাৰ স্ব-জাতীয় েলাকসকলৰ
মাজত জােনা েছাৱালী নাই েয, তুিম েসই অচুন্নৎ পেলষ্টীয়াসকলৰ েছাৱালী আিনবৈল যাব খুিজছা ” িচমেচােন েতওঁৰ
বােপকক ক’েল, “তুিম েমাৰ কাৰেণ েতওঁেকই আিনবৈল িদয়া; িকয়েনা েযিতয়া মই েতওঁক চােলঁা, েতিতয়া েতেৱঁই েমাক
সেন্তাষ িদেল ” 4 িকন্তু েতওঁৰ মাক বােপেক নাজািনেল, েয েসেয় িযেহাৱাৰ পৰা ৈহেছ; কাৰণ েতওঁ পেলষ্টীয়াসকলৰ
িবৰুেদ্ধ িছদ্র িবচািৰিছল েসই কালত িফিলস্তীয়াসকেল ইস্রােয়লক শাসন কিৰিছল

5 পাছত িচমেচান আৰু েতওঁৰ বােপক-মাক িতম্নাৈল নািম ৈগ িতম্নাত থকা দ্রাক্ষাবাৰী েপাৱাত, এটা েডকা িসংহই
িচমেচানৰ িবৰুেদ্ধ গজ্জর্ ন কিৰ েখিদ আিহল 6 েতিতয়া িযেহাৱাৰ আত্মা েতওঁৰ ওপৰত িস্থিত হ’ল, েতওঁৰ হাতত এেকা
নথকােটা, ছাগলী েপাৱািল িছৰা িনিচনাৈক েতওঁ েসই িসংহক িছিৰ েপলােল; িকন্তু েতওঁ িক কিৰেল েসই িবষেয় িনজৰ
মাক-বােপকক নক’েল

7 পাছত িচমেচােন ৈগ েসই েছাৱালীৰ লগত কথা বতৰা হ’ল আৰু েযিতয়া েতওঁ েসই েছাৱালী জনীক চােল েতওঁক
চাই সন্তুষ্ট হ’ল 8 িকছু কালৰ পাছত, েতওঁ েযিতয়া েসই েছাৱালীক িবয়া কৰাই আিনবৈল পুনৰাই েসই ঠাইৈল ৈগিছল,
েতিতয়া েসই িসংহৰ শৱ চাবৈল বাট এিৰ ৈগ েদিখেল েয, িসংহৰ শৱৰ িভতৰত এজাক েমৗ-মািখ আৰু েমৗ আেছ;
9 েতিতয়া েতওঁ তাক আিন হাতত ৈল খাই খাই গ’ল আৰু বােপক মাকৰ ওচৰ পাই েতওঁেলাকেকা িকছু িদয়াত,
েতওঁেলােকও খােল িকন্তু েতওঁ েয েসই েমৗ িসংহৰ শৱৰ পৰা আিনেল, েসই িবষেয় েতওঁ েতওঁেলাকক নক’েল

10 পাছত েতওঁৰ বােপক েসই েছাৱালীৰ ওচৰৈল েযাৱাত, িচমেচােন েসই ঠাইেত েভাজ যুগুত কিৰেল; িকয়েনা েডকা
েলাক সকলৰ েতেন ধৰণৰ িনয়ম আিছল 11 পাছত েতওঁক েদিখ ফীিলস্টীয়াসকেল েতওঁৰ ওচৰত থািকবৈল িত্রশ জন
সিখেয়ক আিনেল

12 পাছত িচমেচােন েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েতামােলাকক এিট সঁাথৰ কওঁ, েতামােলােক উৎসৱৰ এই সাত িদনৰ
িভতৰেত যিদ েমাক তাৰ অথর্ িঠক ৰূেপ বুজাই ক’ব পাৰা, েতেন্ত মই েতামােলাকক গাত েলাৱা শণৰ িত্রশ খন বস্ত্র আৰু
িত্রশ েযাৰ কােপাৰ িদম 13 িকন্তু যিদ েমাক তাৰ অথর্ ক’ব েনাৱাৰা, েতেন্ত েতামােলােক েমাক গাত েলাৱা শণৰ িত্রশ
খন বস্ত্র আৰু িত্রশ েযাৰ কােপাৰ িদবা ” েতিতয়া িসহঁেত েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ সঁাথৰ েকাৱা, আিম তাক শুেনা ”

14 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল,
“খাওঁতাৰ পৰা েখাৱা বস্তু আৰু

বলৱানৰ পৰা মধু ওলাল ”
তােত িসহঁেত িতনিদনৰ িভতৰত েসই সঁাথৰৰ অথর্ ক’ব েনাৱািৰেল
15 পাছত সপ্তম িদন হ’লত, িসহঁেত িচমেচানৰ ৈঘনীেয়কক ক’েল, “যােত েতামাৰ িগৰীেয়েৰ সঁাথৰৰ অথর্ আমাক

কয়, এই কাৰেণ তুিম েতওঁক ফুচুলাবা, নহ’েল আিম েতামাক আৰু েতামাৰ িপতৃ বংশক জুইত পুিৰম; েতামােলােক
আমাক দিৰদ্র কিৰবৰ অেথর্েহ িনমন্ত্রণ কিৰিছলা, এেন নহয় জােনা?”

16 পাছত িচমেচানৰ ৈঘনীেয়েক িগৰীেয়কৰ গুিৰত কািন্দ ক’েল, “তুিম েমাক েকৱল িঘণ কিৰছা, এেফিৰও মৰম
নকৰা; েমাৰ স্বজাতীয়সকলক এিট সঁাথৰ ক’লা, িকন্তু েমাক তাৰ অথর্ বুজাই নক’লা ” েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েচাৱা,
েমাৰ েবাপাই আইেক এই িবষেয় বুজাই েকাৱা নাই, েতেন্ত েতামাক বুজাই ক’মেন?” 17 তথািপ েতওঁৰ ৈঘনীেয়েক
উৎসৱৰ সাত িদনৰ েশষৈলেক েতওঁৰ গুিৰত কািন্দ কািন্দ থািকল; পাছত মিহলাই েতওঁক বৰৈক ধৰাত, েতওঁ সপ্তম
িদনা েতওঁক বুজাই ক’েল; েতিতয়া েতওঁ েসই স্বজাতীয়সকলক সঁাথৰৰ অথর্ ৈক িদেল

18 পাছত সপ্তম িদনা সূযর্ মাৰ েযাৱাৰ আেগেয় েসই নগৰত থকা েলাকসকেল েতওঁক ক’েল,
“েমৗতৈক িমঠা িক? আৰু
িসংহতৈক বলৱান েকান?”
তােত িচমেচােন েতওঁেলাকক ক’েল,

“েতামােলােক েমাৰ েচঁউৰী গৰুেৰ হাল েনােবাৱা হ’েল*,
েমাৰ সঁাথৰৰ অথর্ উিলয়াব েনাৱািৰলা হয় ”

19 পাছত িযেহাৱাৰ আত্মা েতওঁৰ ওপৰত িস্থিত েহাৱাত েতওঁ অিস্কেলানৈল নািম গল আৰু েসই ঠাইৰ িত্রশজন মানুহক
বধ কিৰ িসহঁতৰ কােপাৰ েসােলাকাই আিন েসই কােপােৰেৰ এেযাৰ এেযাৰ সঁাথৰৰ অথর্ েকাৱােবাৰক িদেল; আৰু খঙত
জ্বিল উিঠ িনজৰ বােপকৰ ঘৰৈল গুিচ গ’ল 20 পাছত িচমেচােন িনজৰ িপ্রয় িমত্রক েতওঁৰ পত্নীক িদ িদেল

15 অধয্ায়
পেলষ্টীয়াসকলৰ ওপৰত িচমেচােন প্রিতকাৰ সধা

* 14 অধয্ায়:18 ‘েমাৰ েচঁউৰী গৰুেৰ হাল েনােবাৱা হ’েল’ মােন হল ‘েমাৰ পত্নীৰ ৈসেত আেলাচনা নকৰা হেল’



িবচাৰকতর্ ািবলাক 15 অধয্ায়:1 285 িবচাৰকতর্ ািবলাক 16 অধয্ায়:2

1 িকছু িদনৰ পাছত েঘঁহুধান দাবৰ সময়ত িচমেচােন এটা ছাগলী লগত ৈল িনজৰ পত্নীেৰ ৈসেত সাক্ষাৎ হ’বৰ বােব
ৈগ ক’েল, “মই েমাৰ পত্নীৰ ওচৰত যাবৰ বােব িভতৰ েকাঠািলৈল যাওঁ”; িকন্তু তাইৰ বােপেক েতওঁক িভতৰৈল যাব
িনিদেল 2 আৰু তাইৰ বােপেক ক’েল, “সঁচাৈক তুিম তাইক িঘণ কিৰলা বুিল ভািব, মই তাইক েতামাৰ সখীেয়ৰাক
িদেলঁা; তাইৰ সৰু ভনীেয়ক জােনা তাইতৈক সুন্দৰী নহয়? মই িনেবদন কেৰঁা, তাইৰ সলিন তােয় েতামাৰ পত্নী হওক,
তুিম েতওঁেকই ৈল েযাৱা ”

3 েতিতয়া িচমেচােন িসহঁতক ক’েল, “এইবাৰ মই পেলষ্টীয়াসকলক েকােনা িবষয়ত আঘাত কিৰেলও েতওঁেলাকৰ
ওচৰত েকােনও েমাক েদাষী সাবয্স্ত কিৰব েনাৱােৰ ” 4 পাছত িচমেচােন ৈগ িতিনশ িশয়াল ধিৰ, েনেজ েনেজ জঁুিট
দুডাল দুডাল েনজত এটা এটা আিৰয়া বািন্ধেল

5 পাছত েসই আিৰয়াত জুই লগাই পেলষ্টীয়াসকলৰ িথয় ৈহ থকা পকা ধানিনৰ মাজত এিৰ িদেল; তােত বন্ধা মুিঠ
আৰু েনােদাৱা িথয় ৈহ থকা ধান আৰু িজত গছৰ বাৰীেবাৰ পুিৰ েপলােল 6 েতিতয়া পেলষ্টীয়াসকেল সুিধেল, “এই
কাম েকােন কিৰেল?” মানুেহ ক’েল, িতম্নায়ীয়াৰ েজঁাৱােয়ক িচমেচােন এই কাম কিৰেল, িকয়েনা েতওঁৰ শহুেৰেক
েতওঁৰ ৈঘনীেয়কক েতওঁৰ সখীেয়কক িদেল; তােত ফীিলস্টীয়াসকেল আিহ েসই মিহলা আৰু তাইৰ বােপকক জুই িদ
পুিৰেল

7 পাছত িচমেচােন িসহঁতক ক’েল, “এয়া েতামােলােক িয কিৰ েমাৰ ক্ষিত কিৰলা, এিতয়া মই েতামােলাকৰ ক্ষিত
কিৰম ইয়াৰ পাছতেহ েতামােলাকৰ ওপৰত প্রিতেশাধ েলাৱা সমাপ্ত হ’ব ” 8 ইয়ােক ৈক েতওঁ িনদ্দর্ য়ৰূেপ িসহঁতক
প্রহাৰ কিৰ েতওঁেলাকৰ অিধক েলাকক বধ কিৰেল, পাছত েতওঁ এটম িশলৰ গুহাৈল গ’ল আৰু তােতই বাস কিৰেল

9 েসই সময়ত পেলষ্টীয়াসকেল িযহূদাৈল গ’ল েলহী নামৰ ঠাইত েতওঁেলােক িবশ্রাম ল’েল আৰু েতওঁেলাকৰ
ৈসনয্সকেল েসই ঠাইত তমু্ব তিৰ যুদ্ধৰ বােব যুগুত হ’ল 10 তােত িযহূদাৰ মানুহেবােৰ সুিধেল, “েতামােলােক আমাৰ
িবৰুেদ্ধ িকয় যুদ্ধ কিৰবৈল উিঠ আিহলা?” িসহঁেত ক’েল, “আিম িচমেচানক বািন্ধবৈল আিহেলঁা, িস আমাৈল েযেন
কিৰেল, আিমও তাক েতেন কিৰবৈল আিহেলঁা ” 11 েতিতয়া িযহূদাৰ িতিন হাজাৰ েলােক এটম িশলৰ গুহাৈল নািম
ৈগ িচমেচানক ক’েল, “পেলষ্টীয়াসকল েয আমাৰ শাসনকত্তর্ া, েসই িবষেয় তুিম নাজানা েনিক? েতেন্ত আমাৰ িবৰুেদ্ধ
এইেটা িক কাম কিৰলা?” তােত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “িসহঁেত েমাৈল েযেন কিৰেল, মেয়া িসহঁতৈল েতেন
কিৰেলঁা ”

12 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “এিতয়া আিম পেলষ্টীয়াসকলৰ হাতত েশাধাই িদবৰ অেথর্ েতামাক বািন্ধ িনবৈল নািম
আিহেলঁা ” িচমেচােন েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক েমাক বধ নকেৰঁা বুিল শপত েখাৱা ” 13 েতওঁেলােক ক’েল
“নহয়, েকৱল আিম েতামাক শকতৈক বািন্ধ িন িসহঁতৰ হাতত েশাধাই িদম; আিম িনশ্চেয় েতামাক বধ নকেৰঁা ” পাছত
েতওঁেলােক দুগজ নতুন ৰচীেৰ েতওঁক বািন্ধ েসই িশলৰ পৰা ৈল গ’ল

14পাছত েতওঁ েযিতয়া েলহী পােল েতিতয়া, পেলষ্টীয়াসকেল েতওঁক পাই বৰৈক জয় ধ্বিন কিৰেল েতিতয়া িযেহাৱাৰ
আত্মা পূণর্ শিক্তত েতওঁৰ ওপৰত িস্থিত েহাৱাত েতওঁৰ বাহুত বািন্ধ ৰখা ৰচীেবাৰ পুিৰ েযাৱা শণৰ িনিচনা হ’ল আৰু
েতওঁৰ হাতৰ পৰা বন্ধন খিহ পিৰল 15 পাছত েতওঁ গাধৰ গালৰ এডাল েকঁচা হাড় পাই হাত েমিল েসই ডাল ল’েল,
তােৰই এক হাজাৰ েলাকক বধ কিৰেল 16 েতিতয়া িচমেচােন ক’েল,
“গাধৰ গালৰ হাড়ডােলেৰ দ’মৰ উপিৰ দ’ম কিৰেলঁা;
গাধৰ গালৰ হাড়ডােলেৰ এক হাজাৰ েলাকক বধ কিৰেলঁা ”

17 পাছত েতওঁৰ কথা েকাৱা েশষ েহাৱাত, হাতৰ পৰা হাড়ডাল েপলাই িদেল; তােত েসই ঠাইৰ নাম ৰামৎ-েলহী*
হ’ল 18 পাছত েতওঁৰ বৰৈক িপয়াহ লগাত, েতওঁ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “তুিম েতামাৰ এই দাসৰ হােতেৰ
এই মহা-িনস্তাৰ কিৰলা; এিতয়া মই িপয়াহত মিৰ েসই অচুন্নৎহঁতৰ হাতত পিৰম ”

19 তােত িযেহাৱাই েলহীত থকা, কুণ্ডৰ িনিচনা দ ঠাইত িশল ফািল বাট উিলওৱাত তাৰ পৰা পানী ওলাল েতিতয়া
েতওঁ জলপান কৰাৰ পাছত প্রাণত েচতনা পােল; এই েহতুেক তাৰ নাম অিয়ন-হেক্কাৰ† ৰখা হ’ল; েসই জলৰ ভুমুক
এিতয়াৈলেক েলহীত আেছ 20 পেলষ্টীয়াসকলৰ িদনত েতওঁ িবশ বছৰৈলেক ইস্রােয়লৰ িবচাৰ কিৰেল

16 অধয্ায়
িচমেচানৰ পতন েতওঁ প্রিতকাৰ সধা আৰু েতওঁৰ মৃতুয্

1 এিদন িচমেচান গাজা*ৈল ৈগিছল আৰু তাত এজনী েবশয্া িতেৰাতা েদিখ তাইৰ ওচৰৈল গ’ল 2 তােত “িচমেচান
এই ঠাইৈল আিহেছ” বুিল ঘচাতীয়াহঁেত েযিতয়া জািনব পািৰেল, েতিতয়া েতওঁেলােক েসই ঠাইখন েবিৰ ধিৰ নগৰৰ
* 15 অধয্ায়:17 েতওঁ গালৰ হাড়ডাল ভালপায় † 15 অধয্ায়:19 প্রাথর্না কৰা বা আহ্বান কৰা জলৰ ভুমুক * 16 অধয্ায়:1 িফিলষ্টইন বা
েপেলষ্টাইন নগৰ
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দুৱাৰত ওেৰ ৰািত েতওঁৈল খাপ িদ লুকাই থািকল “আহঁা আিম ৰািতপুৱাৈলেক থােকা আৰু িদন হ’েল আিম তাক বধ
কিৰম এইবুিল ৈক ওেৰ ৰািত মেন মেন থািকল ”

3 িকন্তু িচমেচান মাজ িনশাৈলেক তােত থািক, মাজিনশা উিঠ নগৰৰ দুৱাৰৰ দুখলপা আৰু খঁুটা দুটা হােতেৰ ধিৰ
উঘািল ডােঙেৰ ৈসেত কান্ধত তুিল িহেব্রাণৰ আগত থকা পব্বর্তৰ িটঙৈল ৈল গ’ল

4 তাৰ পাছত েচােৰক উপতয্কাত থকা দলীলা নােমেৰ এজনী িতেৰাতাৰ েপ্রমত েমাহ গ’ল 5 তােত পেলষ্টীয়াসকলৰ
অিধপিতসকল তাইৰ ওচৰৈল আিহল আৰু তাইক ক’েল, “তই তাক ফুচুলাই তাৰ এই েগাপণ ৰহসয্ জািনবৈল েচষ্টা
কৰ েতিতয়া তাক িক দেৰ ধিৰ বািন্ধব পািৰম, েসই িবষেয় জািনব পািৰম আৰু আিম তাক ইচ্ছামেত চলাব পািৰম
যিদ তই এইেটা কাম কিৰ িদয়, আিম প্রেতয্েক েতাক এঘাৰ শ েচকল† ৰূপৰ মুদ্রা িদম ”

6 পাছত দলীলাই িচমেচানক ক’েল, “িবনয় কেৰঁা েতামাৰ এেন মহাবল িকহত আেছ আৰু দুগর্িত কিৰবৈল েতামাক
িকেহেৰ বািন্ধব লােগ েসই িবষেয় েমাক েকাৱা ” 7 েতিতয়া িচমেচােন তাইক ক’েল “নতুন সাত খন ধনুৰ নুশুকুৱা
গুেণেৰ যিদ েমাক বােন্ধ, েতিতয়া মই দুব্বর্ল ৈহ আন মানুহৰ িনিচনা হ’ম ”

8 পাছত পেলষ্টীয়াসকলৰ অিধপিতসকেল সাতডাল নুশুকুৱা ধনুৰগুণ আিন েসই মিহলাক িদেল; েতিতয়া তাই তােৰ
িচমেচানক বািন্ধেল 9 েসই সময়ত তাইৰ ঘৰৰ িভতৰ-েকাঠািলত েগাপেন মানুহ বিহ আিছল; পাছত দলীলাই িচমেচানক
ক’েল, “েহৰা িচমেচান, পেলষ্টীয়াহঁেত েতামাক ধেৰেহ এিতয়া ” তােত জুইৰ তাপত শণ সূতা েযেনৈক িছেগ, েতেনৈক
েতওঁ েসই ধনুৰ গুণেবাৰ েবাৰ িছিঙ েপলােল; এইদেৰ েতওঁৰ শিক্তৰ িবষেয় এেকা বুিজ েপাৱা নগ’ল

10 পাছত দলীলাই িচমেচানক ক’েল “েচাৱা, তুিম েমাক ঠিগলা আৰু িমছা কথা ক’লা; এিতয়া িবনয় কেৰঁা, তুিম
েকাৱােচান েতামাৰ এই মহাশিক্ত কৰ পৰা হয় ” 11 েতিতয়া েতওঁ তাইক ক’েল, “িয ৰছীেৰ েকােনা েলােক েকােনা কাম
কৰা নাই, এেন েকইবাডােলা নতুন ৰছীেৰ যিদ েমাক বােন্ধ, েতিতয়া মই দুব্বর্ল ৈহ আন মানুহৰ িনিচনা হ’ম ” 12 তােত
দলীলাই নতুন ৰছী েকইডালমান ৈল তােৰ েতওঁক বািন্ধেল; েতিতয়া তাইৰ ঘৰৰ িভতৰ-েকাঠািলত েগাপেন মানুহ বিহ
আিছল; পাছত দলীলাই েতওঁক ক’েল “েহৰা িচমেচান, পেলষ্টীয়াহঁেত েতামাক ধেৰেহ এিতয়া;” েতিতয়া েতওঁ িনজৰ
হােতেৰ েসইেবাৰক সূতাৰ িনিচনাৈক িছিঙ েপলােল

13 পাছত দলীলাই িচমেচানক ক’েল, “তুিম এিতয়াও েমাক ঠিগলা আৰু িমছা কথা ৈকছা; িকেহেৰ েতামাক বািন্ধব
পৰা যায় েসই িবষেয় েমাক েকাৱা ” িচমেচােন তাইক ক’েল, “তই যিদ েমাৰ চুিল সাতেকঁাচা তঁাতৰ লগত বৱ, েতিতয়া
হ’েল মই আন মানুহৰ দেৰ ৈহ পিৰম ” 14 েতিতয়া তাই তঁাতৰ খুিটৰ লগত তাক বািন্ধ েতওঁক ক’েল, “েহৰা িচমেচান,
পেলষ্টীয়াসকেল েতামাক ধেৰেহ এিতয়া;” তােত েতওঁ েটাপিনৰ পৰা সাৰ পাই, তঁােতেৰ ৈসেত তঁাতৰ খুিট উঘািল
েপলােল

15 পাছত দলীলাই েতওঁক ক’েল, “তুিম েমাক িবশ্বাস কৰা নাই; অথচ তুিম েমাক ভাল পাওঁ বুিল েকাৱা েতামাৰ
মহাশিক্তৰ েগাপন ৰহসয্ৰ কথা তুিম েমাক নক’লা; িকন্তু এই িবষয়ৈল তুিম েমাক িতিনবাৰৈক ঠিগলা ” 16 এইদেৰ তাই
প্রিতিদেন েতওঁক ইমানৈক ধিৰেল েয, েতওঁৰ িনজ প্রাণত েবজাৰ লািগল আৰু মিৰবৈল ইচ্ছা কিৰেল

17 েতিতয়া েতওঁ িনজৰ মনৰ সকেলা কথা ভািঙ-পািত এইদেৰ ক’েল েয, “েমাৰ মূৰত েকিতয়াও খুৰ লেগাৱা েহাৱা
নাই, িকয়েনা মাৰ গভর্ েৰ পৰা মই ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ নাচৰীয় মানুহ; মুৰ খুৰােলই েমাৰ শিক্তেয় েমাক এিৰ যাব; েতিতয়া
মই দুব্বর্ল ৈহ আন মানুহৰ িনিচনা হ’ম ”

18 এইদেৰ েতওঁ মনৰ সকেলা কথা ভািঙ ক’েল বুিল দলীলাই বুিজ েপাৱাৰ পাছত, মানুহ পিঠয়াই পেলষ্টীয়াসকলৰ
অিধপিত সকলক মািত আিন ক’েল, “এইবাৰ আহঁা িকয়েনা েতওঁ েমাক িনজৰ মনৰ সকেলা কথা ভািঙ-পািত ক’েল ”
েতিতয়া িফিলষ্টীয়াসকলৰ অিধপিতসকেল ধন হাতত ৈল তাইৰ ওচৰৈল আিহল 19 পাছত তাই িনজৰ েকালাত েতওঁক
শুৱাই ল’েল আৰু এটা মানুহ মািত আিন েতওঁৰ মূৰৰ সাতেকঁাচা চুিল খুৰুৱােল; আৰু েতওঁক দুখ িদবৈল ধিৰেল তােত
েতওঁৰ শিক্তেয় েতওঁক এিৰ গ’ল

20 পাছত তাই ক’েল, “েহৰা িচমেচান, পেলষ্টীয়াহঁেত েতামাক ধেৰেহ এিতয়া ” তােত েতওঁ েটাপিনৰ পৰা সাৰ পাই
মনেত ভািবেল আন আন সময়ৰ িনিচনাৈক বািহৰৈল ৈগ গা েজাকািৰম; িকন্তু িযেহাৱাই েয েতওঁক তয্াগ কিৰেল েসই
িবষেয় হ’েল েতওঁ নাজািনেল 21 পাছত পেলষ্টীয়াহঁেত েতওঁক বন্দী কিৰেল তাৰ পাছত েতওঁৰ চকু দুটা কািঢ়েল;
েতওঁক গাজাৈল আিন িপতলৰ দুডাল িশকিলেৰ বািন্ধেল আৰু েতওঁ কাৰাগাৰত জঁাত িপিহেল 22 তথািপ খুৰুৱাৰ পাছত
েতওঁৰ মুৰৰ চুিল আেকৗ বািঢ়বৈল ধিৰেল

23পাছত পেলষ্টীয়াসকলৰ অিধপিতসকেল েতওঁেলাকৰ েদৱতা দােগানৰ উেদ্দেশয্ মহা-যজ্ঞআৰু ৰং েধমািল কিৰবৈল
েগাট খােল; িকয়েনা িসহঁেত ক’েল, “আমাৰ েদৱতাই আমাৰ শত্রু িচমেচানক আমাৰ হাতত িদেল ” 24 আৰু েতওঁক
† 16 অধয্ায়:5 এঘাৰ শ েচকল ৰূপৰ মুদ্রা মােন প্রায় 60 িকেলাগ্রাম ৰূপ বা িতিন বছৰৰ দৰমহা
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েদিখ েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ েদৱতাৰ প্রশংসা কিৰেল; িকয়েনা েতওঁেলােক ক’েল “আমাৰ অেনকক বধ কিৰ, েদশ
িবনষ্ট কৰা শত্রুক আমাৰ েদৱতাই আমাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেল ”

25 পাছত িসহঁেত আনন্দ উৎসৱ পািত ক’েল, “িচমেচানক বািহৰৈল মািত আনা, িস আমাৰ আগত ৰং েদখুৱাওঁক ”
েতিতয়া েলাকসকেল বন্দীশালৰ পৰা িচমেচানক উিলয়াই আিনেল আৰু েতওঁ িসহঁতৰ আগত ৰং েদখুৱােল; পাছত
িসহঁেত স্তম্ভ দুটাৰ মাজত েতওঁক িথয় কৰােল 26 েতিতয়া িচমেচােন েতওঁৰ হাতত ধিৰ থকা ল’ৰােটাক ক’েল, “েমাক
এিৰ েদ, িয দুটা স্তম্ভৰ ওপৰত ঘৰৰ ভৰ আেছ, েসই দুটা েমাক চুবৈল েদ, মই তাত আঁউিজ িথয় হওঁ ”

27 েসই সময়ত পুৰুষ-মিহলােৰ েসই ঘৰ ভিৰ আিছল আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ সকেলা অিধপিতও তাত আিছল ঘৰৰ
চালৰ ওপৰত প্রায় িতিন হাজাৰ পুৰুষ-মিহলাই িচমেচােন েদখুউৱা ৰং চাই আিছল

28 েতিতয়া িচমেচােন িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “েহ প্রভু িযেহাৱা মই েযন েমাৰ চকু দুটাৰ কাৰেণ
পেলষ্টীয়াসকলৰ ওপৰত এেকবােৰ প্রিতকাৰ সািধব পােৰঁা, ইয়াৰ বােব েমাক অনুগ্রহ কিৰ েসঁাৱৰণ কৰা: েহ ঈশ্বৰ,
এইবাৰ মােথান েমাক বলৱান কৰা ” 29 তােত মাজত থকা স্তম্ভ দুটাৰ ওপৰত ঘৰৰ ভৰ আিছল, িচমেচােন তাৰ এটাক
েসঁাহােতেৰ, আনেটাক বাওঁ-হােতেৰ ধিৰ চাপিৰ ক’েল “পেলষ্টীয়াহঁতৰ ৈসেত েমাৰ প্রাণ যাওক ”

30 এইবুিল ৈক, িনজৰ সকেলা বেলেৰ েতওঁ ভৰ িদেল; েতিতয়া েসই ঘৰ, তাৰ িভতৰত থকা অিধপিত আিদ সকেলা
েলাকৰ ওপৰত পিৰল; এইদেৰ েতওঁ জীৱনৰ কালত বধ কৰা েলাকতৈক মৰণৰ কালত বধ কৰা েলাক অিধক হ’ল
31 পাছত েতওঁ ভাইসকলৰ লগেত আিদ কিৰ সকেলা িপতৃ-বংশই নািম আিহ, েতওঁক ৈল ৈগ চৰা আৰু ইষ্টােয়ালৰ মাজ
ঠাইত েতওঁৰ িপতৃ মােনাহৰ ৈমদামত েতওঁেকা ৈমদাম িদেল েতওঁ িবশ বছৰ ইস্রােয়লৰ িবচাৰ কিৰিছল

17 অধয্ায়
দানীয়াসকলৰ প্রিতমাপূজা

1 ইফ্রিয়ম পব্বর্তীয়া অঞ্চলত মীখা নােমেৰ এজন মানুহ আিছল 2 েতওঁ িনজৰ মাকক ক’েল, “েতামাৰ পৰা িনয়া
িয এঘাৰ শ েচকল* ৰূপৰ বােব তুিম শাও িদিছলা আৰু তাক মই শুনাৈক ৈকিছলা েচাৱা, েসই ৰূপ েমাৰ হাতত আেছ;
মেয়ই তাক িনিছেলঁা ” েতিতয়া েতওঁৰ মােক ক’েল, “িযেহাৱাৰ পৰা েমাৰ পুত্র আশীব্বর্াদ-প্রাপ্ত েহাৱা ”

3 পাছত েসই এঘাৰ শ েচকল ৰূপ িনজ মাকক ওেলাটাই িদয়াত, মােক ক’েল, “এই ৰূপ মই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
পিবত্র কিৰেছঁা; এটা কটা প্রিতমা আৰু এটা সঁাচত ঢলা প্রিতমা সািজবৰ অেথর্ তাক েমাৰ হাতৰ পৰা েমাৰ পুত্রই পাওক;
এেতেক এিতয়া তাক েতামাক ওেভাটাই িদেছঁা ” 4 িকন্তু মীখাই মাকক েসই ৰূপ ওেলাটাই িদেল, তাৰ মােক তােৰ দুশ
েচকল ৰূপ ৈল েসাণাৰীক িদেল; েতিতয়া েসাণাৰীেয় এটা কটা মুির্ত্ত আৰু এটা সঁাচত ঢলা প্রিতমা সািজেল, েসই মুির্ত্ত
মীখাৰ ঘৰত ৰািখেল

5 মীখা বুিল েকাৱা েসই মানুহজনৰ এটা েদৱালয় আিছল; িস এখন এেফাদ আৰু েকইবাটাও গৃহ-েদৱতা সািজেল
আৰু িনজ পুেতকহঁতৰ এজনক িনযুক্ত কৰাৰ পাছত, েতওঁ তাৰ পুেৰািহত হ’ল 6 েসই সময়ত ইস্রােয়লৰ মাজত ৰজা
নািছল; েসেয় েযেয় িযহেক উিচত েদিখিছল, েতওঁ তােকই কিৰিছল

7 েসই সময়ত িযহূদাৰ ৈবৎেলেহমৰ িযহূদা ৈফদৰ এজন েলবীয়া েডকা মানুহ ৈগ েসই ঠাইত প্রবাস কিৰিছল 8 েসই
মানুেহ য’েত পাই ত’েত থািকবৰ বােব িযহূদাৰ ৈবৎেলেহম নগৰৰ পৰা ওলাই ৈগ ৈগ ইফ্রিয়ম পব্বর্তীয়া অঞ্চলত থকা
েসই মীখাৰ ঘৰ পােলৈগ 9 েতিতয়া মীখাই তাক সুিধেল, “তুিম ক’ৰ পৰা আিহছা?” েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “মই িযহূদাৰ
ৈবৎেলেহমৰ এজন েলবীয়া মানুহ; য’েত সুিবধা পাও, তােত থািকবৰ বােব ওলাই আিহেছঁা ”

10 েতিতয়া মীখাই েতওঁক ক’েল, “তুিম েমাৰ লগত থািক েমাৰ িপতৃ আৰু পুেৰািহত েহাৱা; মই বেছেৰকত েতামাক
দহ েচকল ৰূপ†, এেযাৰ কােপাৰ আৰু েতামাৰ েখাৱা বস্তু িদম ” েতিতয়া েসই েলবীয়া মানুহজন েতওঁৰ ঘৰৈল গ’ল
আৰু েতওঁৰ লগত থািকবৈল সন্মত হ’ল; 11 েতিতয়ােৰ পৰা েসই েডকাজন েতওঁৰ পুেতকৰ দেৰ হ’ল

12 পাছত মীখাই েসই েলবীয়াক িনযুক্ত কিৰেল আৰু েসই েডকা মীখাৰ পুেৰািহত ৈহ েতওঁৰ ঘৰেত থািকল 13 তােত
মীখাই ক’েল, “িযেহাৱাই েমাৰ মঙ্গল কিৰব, ইয়াক মই এিতয়া জািনেলঁা; িকয়েনা েসই েলবীয়া েমাৰ পুেৰািহত হ’ল ”

18 অধয্ায়
1 েসই সময়ত ইস্রােয়লৰ মাজত ৰজা নািছল আৰু দান ৈফেদ িনেজ বাস কিৰবৰ অেথর্ েকােনা স্ হায়ী ঠাই েপাৱা

নািছল; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ িনজৰ মািট-বাৰী নািছল ইস্রােয়লৰ পিৰয়ালৰ আন েলাকসকেল ইিতমেধয্ মািট-বাৰী
* 17 অধয্ায়:2 এঘাৰ শ েচকল ৰূপৰ মােন হল 13 িকেলাগ্রাম ৰূপ † 17 অধয্ায়:10 দহ েচকল ৰূপ মােন হল 150 গ্রাম



িবচাৰকতর্ ািবলাক 18 অধয্ায়:2 288 িবচাৰকতর্ ািবলাক 18 অধয্ায়:25

পাইিছল িকন্তু দানৰ েগাষ্ঠীৰ েলাকসকেল মািট-বাৰী েপাৱা নািছল 2 েতিতয়া দানৰ সন্তান সকেল িনজৰ বংশৰ মাজৰ
পৰা পঁাচজন বীৰক েদশ চাই বুজ-িবচাৰ লবৈল, চৰা আৰু ইষ্টােয়ালৰ পৰা পিঠয়াই িদেল; আৰু েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতামােলােক ৈগ েদশৰ বুজ-িবচাৰ েলাৱা ” তােত েতওঁেলােক ৈগ ইফ্রিয়ম পব্বর্তীয়া অঞ্চলৰ েসই মীখাৰ ঘৰৰ ওচৰ
পাই তােত ৰািত থািকল

3 েতওঁেলােক মীখাৰ ঘৰৰ ওচৰত থােকঁােত, েসই েলবীয়া েডকাৰ উচ্ছাৰণত েতওঁক িচিন পােল আৰু েতওঁৰ ওচৰৈল
ৈগ সুিধেল, “এই ঠাইৈল েতামাক েকােন আিনেল? আৰু ইয়াত েতামাৰ িক কাম?” 4 তােত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল,
“মীখাই েমাৈল এই দেৰ বয্ৱহাৰ কিৰেল; েতওঁ েমাক েবতন িদবৈল স্বীকাৰ কৰাত মই েতওঁৰ পুেৰািহত হ’েলা ”

5 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “আিম েতামাক অনুেৰাধ কেৰঁা, যাবলগীয়া পথত আমাৰ মঙ্গল হ’ব েন নহ’ব,
েসই িবষেয় আিম জািনবৰ কাৰেণ, তুিম ঈশ্বৰক েসাধা ” 6 তােত েসই পুেৰািহেত েতওঁেলাকক ক’েল, “কুশেল েযাৱা,
েতামােলােক যাবলগীয়া পথ িযেহাৱাৰ সাক্ষাতত আেছ ”

7 তাৰ পাছত েসই পঁাচজন েলােক প্রস্থান কিৰ লিয়চ পাই েদিখেল েয, তাত থকা েলাকসকল চীেজানীয়া েলাকসকলৰ
িনিচনাৈক শান্তভােৱ আৰু িনিশ্চন্ত ৈহ িনভর্ েয় বাস কিৰ আেছ; িকয়েনা েসই েদশত েতওঁেলাকক েকােনা কথাত হািন
কিৰব পৰা ক্ষমতা থকা েকােনা মানুহ নািছল* আৰু চীেদানীয়াহঁতৰ পৰা িসহঁত দূৰত আিছল আৰু আন কােৰা লগত
িসহঁেত সম্পকর্ নাৰািখিছল† 8 পাছত েতওঁেলােক চৰা আৰু ইষ্টােয়ালৈল িনজ ভাইসকলৰ গুিৰৈল উলিট গ’ল, তােত
েতওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ েলাকসকেল েতওঁেলাকক সুিধেল “েতামােলােক িক সম্বাদ আিনছা?”

9 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “ব’লা, আিম েসই েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কেৰঁা! আিম েসই েদশ েদিখেলঁা; অিত
উত্তম েদশ, েতামােলােক েকেলই এেকা নকৰাৈক আছা? েসই েদশৈল যাবৰ বােব আৰু েসই েদশ অিধকাৰ কিৰবৈল
পলম নকিৰবা 10 েযিতয়া েতামােলােক েসই েদশৈল যাবা, েতিতয়া তাৰ েলাকসকলক িনিশ্চেন্ত থকা েদখা পাবা; আৰু
েসই েদশ বহল; িকয়েনা ঈশ্বেৰ েতামােলাকৰ হাতত েসই েদশ সমপর্ণ কিৰেল আৰু েসই ঠাইত পৃিথৱীত থকা েকােনা
বস্তুৰ অভাৱ নাই ”

11 েতিতয়া চৰা আৰু ইষ্টােয়াল চহৰৰ পৰা দান বংশৰ ছশেলােক যুদ্ধৰ অেস্ত্রেৰ ভালৈক সাজু ৈহ যুদ্ধ কিৰবৈল যাত্রা
কিৰেল 12 েতওঁেলােক উিঠ ৈগ িযহূদাৰ িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমত ছাউিন পািতেল; এই কাৰেণ আিজৈলেক েসই ঠাইক
মহেন-দান েবােল েসেয় িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমৰ পাছত আেছ

13 পাছত েতওঁেলােক তাৰ পৰা ইফ্রিয়ম পাহাৰীয়া অঞ্চলৈল যাত্রা কিৰ ৈগ মীখাৰ ঘৰ পােলৈগ
14 েতিতয়া লিয়চ েদশৰ বুজ-িবচাৰ ল’বৈল েযাৱা েসই পঁাচ জেন েলােক ভাইসকলক ক’েল, “েতামােলােক জানােন,

এই ঘৰেবাৰত এখন এেফাদ, েকইটামান গৃহ-েদৱতা, এটা কটা মুির্ত্ত আৰু সঁাচত ঢলা এটা প্রিতমা আেছ এই েহতুেক
এিতয়া েতামােলােক িক কৰা উিচত, েসই িবষেয় িবেবচনা কৰা ”

15 তাৰ পাছত েতওঁেলােক বাট এিৰ ৈগ মীখাৰ েসই েলবী বংশৰ েডকাজনক ঘৰত পাই েতওঁক মঙ্গলবাদ জনােল
16 আৰু দানৰ সন্তানেবাৰৰ মাজৰ যুদ্ধৰ অেস্ত্রেৰ সাজু ৈহ থকা েসই ছশ পুৰুষ জপনা-মুখত িথয় ৈহ ৰ’ল

17 েতিতয়া েদশৰ বুজ-িবচাৰ ল’বৈল আেগেয় েযাৱা েসই পঁাচজেন ৈগ তাত েসামাই কটা-মুির্ত্তেটা, এেফাদ খন,
গৃহ-েদৱতা েকইটা আৰু সঁাচত ঢলা প্রিতমােটা ল’েল; েসই সময়ত যুদ্ধৰ অেস্ত্রেৰ সাজু ৈহ থকা েসই ছশ পুৰুষৰ লগত
েসই পুেৰািহতজেনা পধূিল মুখত িথয় ৈহ আিছল 18 েযিতয়া েতওঁেলােক মীখাৰ ঘৰত েসামাই কটা মুির্ত্তেটা, এেফাদখন,
গৃহ-েদৱতা েকইটা আৰু সঁাচত ঢলা প্রিতমােটা ল’েল, েতিতয়া েসই পুেৰািহেত েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক িক
কিৰছা?” 19 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “মেন মেন থাকা! মুখত হাত িদ আমাৰ লগত ব’লা, আমাৰ িপতৃ
আৰু পুেৰািহত েহাৱা এজন মানুহৰ এটা পিৰয়ালৰ পুেৰািহত েহাৱা েতামাৰ ভাল েন, নাইবা ইস্রােয়লৰ এক ৈফদ আৰু
এক ৈফদৰ পুেৰািহত েহাৱা ভাল?” 20 েতিতয়া পুেৰািহতৰ মন আনন্দত পিৰপূণর্ ৈহ উিঠল আৰু েতওঁ এেফাদ এখন,
গৃহ-েদৱতােকইটা আৰু কটা মুির্ত্তেটা ৈল েসই েলাকসকলৰ মাজৈল গ’ল

21 তাৰ পাছত েতওঁেলােক মুখ ঘূৰাই তাৰ পৰা প্রস্থান কিৰেল আৰু ল’ৰা-েছাৱালী, পশু আৰু বহুমূলয্ বস্তুেবাৰ িনজৰ
লগত ল’েল 22 েযিতয়া েতওঁেলােক মীখাৰ ঘৰৰ পৰা িকছু আঁতৰ ৈহ গ’ল, মীখাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা েলাকসকেল
েগাট খাই দানৰ সন্তান সকলৰ পােছ পােছ ৈগ ওচৰ চািপ একলগ হ’ল আৰু দানৰ সন্তান সকলক মািতবৈল ধিৰেল
23 তােত েতওঁেলােক মুখ ঘূৰাই মীখাক ক’েল, “েতাৰ িক হ’ল? তই িকয় অেনক েলাকক লগত ৈল আিহছ?

24 েতওঁ উত্তৰ িদেল, “মই সজা মুির্ত্তেবাৰ আৰু পুেৰািহতেকা েতামােলােক ৈল ৈগছা; এিতয়া েমাৰ লগত িক আেছ?
এেন স্থলত েমাৰ ‘িক হ’ল বুিল েমাক িকয় সুিধছা’?” 25 েতিতয়া দানৰ সন্তান সকেল তাক ক’েল, “আমাৰ মাজত েতাৰ
* 18 অধয্ায়:7 অথর্াৎ েসই েদশত েকােনা অভাৱ নািছল, েকােনােৱ আিহ শাসন কিৰব পৰা নািছল † 18 অধয্ায়:7 ‘আন কােৰা লগত িসহঁেত
সম্পকর্ নাৰািখিছল’ মােন েতওঁেলােক অৰামীয়াসকলৰ ৈসেত সম্পকর্ ৰখা নািছল
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মাত শুনা নাযাওক; নহ’েল খঙাল মানুহেবােৰ তহঁতক আক্রমণ কিৰেল পিৰয়াল সহ েতাৰ প্রাণ নষ্ট হ’ব ” 26 পাছত
দানৰ পিৰয়ালৰ সন্তান সকেল িনজৰ বােটিদ গুিচ গ’ল আৰু মীখােয়া েতওঁেলাকক িনজতৈক অিধক বলৱান েদিখ মুখ
ঘূৰাই িনজৰ ঘৰৈল উভিত আিহল

27 এইদেৰ েতওঁেলােক মীখাই সজা বস্তুেবাৰ, আৰু তাৰ িনজৰ পুেৰািহতেকা লগত ৈল লিয়চৈল আিহল; তােত
শান্তভােৱ আৰু িনিশ্চেন্ত থকা েসই েলাকসকলৰ ওচৰৈল ৈগ িসহঁতক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ প্রহাৰ কিৰেল আৰু নগৰখন
জুই িদ পুিৰেল 28 িসহঁতক উদ্ধাৰ কেৰঁাতা েকােনা নািছল; িকয়েনা েসই নগৰ চীেদানৰ পৰা দূৰত আিছল, আৰু কােৰা
লগত িসহঁেত সম্পকর্ নাৰািখিছল‡ আৰু েসই নগৰ ৈবৎ-ৰেহাবৈলেক িবসৃ্তত েহাৱা সমথলত আিছল পাছত েতওঁেলােক
েসই নগৰ আেকৗ সািজ তাৰ মাজত বাস কিৰেল 29 আৰু েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষ ইস্রােয়লৰ পুত্র িয দান, েতওঁৰ
নােমেৰ েসই নগৰৰ নাম লিয়চ আিছল 30 পাছত দানৰ সন্তান সকেল িনজৰ বােব েসই কটা মুির্ত্ত স্থাপন কিৰেল;
তােত েদশৰ েলাকসকলক েদশান্তৰৈল িনয়াৈলেক েমািচ§ৰ নািতেয়ক েগেচর্ ামৰ পুত্র েযানাথন আৰু তাৰ সন্তান সকল
দান ৈফদৰ পুেৰািহত হ’ল 31 েযিতয়াৈলেক চীেলাত ঈশ্বৰৰ গৃহ আিছল, েতিতয়াৈলেক েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ
কাৰেণ, মীখাই িনম্মর্াণ কৰা েসই কটা-মুির্ত্ত স্থাপন কিৰ ৰািখেল

19 অধয্ায়
িগিবয়ািনবাসীৰ িঘণলগা অপৰাধ আৰু তাৰ দণ্ড

1 িয সময়ত ইস্রােয়লৰ মাজত ৰজা নািছল, েসই সময়ত ইফ্রিয়ম পব্বর্তীয়া অঞ্চলৰ েশষ ভাগত এজন েলবীয়া েলােক
প্রবাস কিৰিছল; েতওঁ িযহূদাৰ ৈবৎেলেহমত এজনী উপপত্নী ৰািখিছল; 2 পাছত েতওঁৰ েসই উপপত্নীেয় েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ
িবশ্বাসঘাতকতা* কিৰেল আৰু েতওঁক এিৰ িযহূদাৰ ৈবৎেলেহমত থকা িনজৰ বােপকৰ ঘৰৈল ৈগ তােত চািৰ মাহমান
থািকল

3 পাছত তাইৰ িগিৰেয়েক উিঠ আিহ তাইক বুজাই পুনৰ িনজৰ ঘৰৈল আিনবৰ বােব তাইৰ ওচৰৈল গ’ল; েতওঁৰ লগত
এজন দাস আৰু এটা গাধ আিছল েতওঁৰ উপপত্নীেয় েতওঁক বােপকৰ ঘৰৰ িভতৰৈল িনেল আৰু েসই যুৱতীৰ বােপেক
েসই মানুহক েদিখ আনেন্দেৰ েতওঁৰ লগত সাক্ষাৎ কিৰেল 4 েসই যুৱতীৰ বােপেক অথর্াৎ েতওঁৰ শহুেৰেক েতওঁক িতন
িদন ধিৰ লগত থািকবৈল অনুেৰাধ কিৰেল; েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকেৰ ৈসেত তাত েখাৱা-েবাৱা কিৰ থািকল 5 পাছত
চতুথর্িদনা েতওঁেলাক ৰািতপুৱাই উিঠল আৰু যাবৈল ওলাল; েতিতয়া েসই যুৱতীৰ বােপেক েজঁাৱােয়কক ক’েল, “তুিম
অলপ আহাৰ গ্রহণ কিৰ মন সুিস্থৰ কৰা, তাৰ পাছত েতামাৰ বাটত তুিম গুিচ যাবা ” 6 েতিতয়া েতওঁেলাক দুেয়াজেন
এেক-লেগ বিহ েভাজন পান কিৰেল আৰু েসই যুৱতীৰ বােপেক ক’েল িমনিত কেৰঁা, “অনুগ্রহ কিৰ তুিম এই ৰািতও
থািক মন প্রফুিল্লত কৰা ”

7 তথািপ েসই মানুহ যাবৈল উিঠল, িকন্তু শহুেৰেক েতওঁক থািকবৈল বৰৈক ধৰাত, েসই ৰািতও থািকল 8 পাছত
পঞ্চম িদনা যাবৰ কাৰেণ ৰািতপুৱােত উঠাৰ পাছত, শহুেৰেক েতওঁক ক’েল, “েখাৱা-েবাৱা কিৰ আেবিলৈলেক থািক
িনজক সুিস্থৰ কৰা ” েসেয়, েতওঁেলাক দুেয়াজন বিহ েভাজন কিৰেল

9 পাছত েযিতয়া েলবীয়া জেন িনজৰ উপপত্নী আৰু দাসক ৈল গুিছ যাবৰ কাৰেণ প্রস্তুত হওঁেত, শহুেৰেক েতওঁক
ক’েল “েচাৱা িদন প্রায় েশষ হ’ল; িবনয় কেৰঁা, তুিম আিজ ৰািতও ইয়ােত থাকা েচাৱা, েবিল প্রায় লিহয়াইেছ; তুিম
এই ঠাইেত ৰািত থািক প্রফুিল্লত েহাৱা আৰু কাইৈল েতামােলােক িনজ ঘৰৈল যাবৰ কাৰেণ েসানকােল উিঠ িনজ বােট
গুিচ যাবা ”

10 িকন্তু েসই মানুেহ েসই ৰািত থািকবৈল সন্মত নহ’ল আৰু উিঠ যাত্রা কিৰ িযবুচ অথর্াৎ িযৰূচােলমৰ ওচৰ আিহ
পােল; তাৰ লগত দুটা সেজাৱা গাধ আৰু তাৰ উপপত্নী আিছল 11 েতওঁেলাক িযবুচৰ ওচৰ আিহ েপাৱাত িদন প্রায় েশষ
হ’ল; েতিতয়া দােস েতওঁৰ গৰাকীক ক’েল, “িনেবদন কেৰঁা, আহক আিম িযবুচীয়াহঁতৰ এই নগৰত েসামাই ৰািতেটা
ইয়ােত থােকঁাহক ”

12 িকন্তু তাৰ গৰাকীেয় তাক ক’েল, “িয নগৰ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ নহয়, এেন ভীন্ন েদশীয় েলাকৰ নগৰত
আিম েনােসামাও; আিম আগবািঢ় িগিবয়াৈল যাওঁহক ” 13 েতওঁ দাসক ক’েল, “আহা আিম এই অঞ্চলৰ েকােনা ঠাইৰ
ওচৰৈল ৈগ িগিবয়া বা ৰামাত ৰািতেটা পাৰ কিৰম ”

‡ 18 অধয্ায়:28 ‘কােৰা লগত িসহঁেত সম্পকর্ নাৰািখিছল’, মােন েতওঁেলােক অৰামীয়াসকলৰ ৈসেত সম্পকর্ ৰখা নািছল § 18 অধয্ায়:30 মনিছৰ
বংশধৰ আিছল েমািচ * 19 অধয্ায়:2 বয্িভচাৰ কিৰেল
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14 এইদেৰ েতওঁেলাক আগবািঢ় গ’ল আৰু িবনয্ামীনৰ অিধকাৰত থকা িগিবয়াৰ ওচৰ েপাৱাত েবিল মাৰ গ’ল
15 েতিতয়া েতওঁেলােক বাট এিৰ ৰািত থািকবৰ কাৰেণ িগিবয়াৈল েসামাই গ’ল; আৰু েতওঁ েসামাই ৈগ েসই নগৰৰ
চ’কত বিহল; িকয়েনা েকােনও িনজৰ ঘৰত ৰািত থািকবৰ কাৰেণ েতওঁেলাকক ঠাই িনিদেল

16 েসই সময়ত এজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুেহ পথাৰত কাম কিৰ সিন্ধয়া পৰত ঘৰৈল উভিত আিহ আিছল, েসইজন েলাক
ইফ্রিয়মৰ পব্বর্তীয়া অঞ্চলৰ আিছল আৰু েতওঁ িগিবয়াত প্রবাস কিৰিছল; িকন্তু নগৰৰ েলাকসকল হ’েল িবনয্ামীনীয়া
েলাক আিছল 17 েসই প্রাপ্ত বয়স্ক েলাকজেন মুৰ দািঙ চাই নগৰৰ চ’কত েসই পিথকক েদিখ সুিধেল, “তুিম ক’ৈল
েযাৱা? আৰু ক’ৰ পৰা আিহছা?”

18 েতওঁ েলাকজনক ক’েল, “আিম িযহূদাৰ ৈবৎেলেহমৰ পৰা আিহেছঁা, ইফ্রিয়ম পব্বর্তীয়া অঞ্চলৰ িসফালৈল যাওঁ;
মই েসই ঠাইৰ মানুহ িযহূদাৰ ৈবৎেলেহমৈল ৈগিছেলঁা, এিতয়া মই িযেহাৱাৰ গৃহ†ৈল যাওঁ িকন্তু েকােনও েমাক ঘৰত
ঠাই িদয়া নাই 19 আমাৰ গাধেবাৰৰ কাৰেণ ধান-েখৰ আৰু দানা আেছ; লগেত েমাৰ কাৰেণ আৰু এই েবটীৰ বােব
আৰু আেপানাৰ দাস-দাসীৰ ৈসেত অহা এই েডকাৰ বােবও িপঠা দ্রাক্ষাৰস আেছ, আমাৰ েকােনা বস্তুৰ অভাৱ নাই ”

20 েতিতয়া েসই প্রাপ্ত বয়স্ক েলাকজেন ক’েল, “েতামাৰ শািন্ত হওঁক; েতামাৰ প্রেয়াজনীয় সকেলােৰ দ্বায়ীত্ব মই
ল’েলা েতামােলােক েমাৰ লগত ব’লা; তুিম েকােনা কাৰণেতই এই চ’কত ৰািতেটা থািকব নালােগ ” 21 পাছত েসই
প্রাপ্তবয়স্ক েলাকজেন েতওঁক িনজৰ ঘৰৈল িন গাধেবাৰক ঘঁাহ িদেল আৰু েতওঁেলােক ভিৰ ধুই েভাজন-পান কিৰেল

22এইদেৰ েতওঁেলাকৰ লগত আনন্দ কৰাৰ সময়ত, েসই নগৰৰ িকছুমান পাষণ্ড েলাক আিহ েতওঁৰ ঘৰৰ চািৰওফােল
েবিৰ ধিৰেল আৰু দুৱাৰত ঢিকয়াই েসই ঘৰৰ গৰাকী প্রাপ্তবয়স্ক গৰাকীজনক ক’েল, “আেপানাৰ ঘৰৈল িযজন পুৰুষ
আিহেছ, েতওঁক বািহৰৈল উিলয়াই িদয়ক, আিম েতওঁৰ পিৰচয় ল’ম ” 23 েতিতয়া ঘৰৰ গৰাকীেয় বািহৰৈল ওলাই
আিহল আৰু িসহঁতৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, “েহ েমাৰ ভাইসকল, মই িবনয় কিৰেছঁা, েতামােলােক দুষ্কমর্ নকিৰবা! েসই
পুৰুষ েমাৰ ঘৰত অিতিথৈহ আিহেছ, এই েহতুেক েতওঁৈল এেন মুখর্তাৰ কমর্ নকিৰবা

24 েচাৱা, ইয়াত েমাৰ এজনী কুমাৰী জী আৰু েতওঁৰ উপপত্নী আেছ; মই িসহঁতক বািহৰ কিৰ আেনা, েতামােলােক
িসহঁতেৰ মন ভ্রষ্ট কৰা; িসহঁতৈল েতামােলাকৰ িয ইচ্ছা তােক কৰা; িকন্তু েসই পুৰুষৈল েতামােলােক মুখর্তাৰ কমর্
নকিৰবা ” 25 তথািপ িসহঁেত প্রাপ্ত বয়স্ক জনৰ কথা শুিনবৈল অসন্মত হ’ল; েতিতয়া েসই পুৰুেষ তাৰ উপপত্নীক ধিৰ
িসহঁতৰআগৈল উিলয়াই িদেল; তােত িসহঁেত তাইৰ পিৰচয় ল’েলআৰু েগােটই ৰািত তাইক ধষর্ণ কিৰেল; পাছত ৰািতপুৱা
িসহঁেত তাইক এিৰ গুিচ গ’ল 26 পাছত িতেৰাতাজনীেয় িনজৰ িগৰীেয়েক আলহী ৈহ থকা প্রাপ্ত বয়স্ক েলাকজনৰ ঘৰৰ
দুৱাৰৰ ওচৰৈল আিহ েপাহৰ েনােহাৱাৈলেক দুৱাৰমুখত পিৰ থািকল

27 পাছত ৰািতপুৱা েসই িতেৰাতাৰ গৰাকীেয় েযিতয়া িনজ পথত যাবৰ বােব ঘৰৰ দুৱাৰ-ডিল বািহৰ ৈহ আিহল,
েতিতয়া েতওঁ েদিখেল েয, েতওঁৰ উপপত্নী হাত েপলাই পিৰ আেছ 28 েতওঁ তাইক ক’েল, “উিঠ, আিম যাওঁ;” িকন্তু
তাই এেকা উত্তৰ িনিদেল; পাছত েসই পুৰুেষ গাধৰ ওপৰত তাইক তুিল ৈল যাত্রা কিৰ িনজ ঠাইৈল গ’ল

29 েযিতয়া েতওঁ িনজৰ ঘৰ পােল, েতওঁ এখন কটাৰী ৈল েসই উপপত্নীক ধিৰ হােড়েৰ ৈসেত বাৰেডাখৰ কিৰ কািট,
ইস্রােয়লৰ আটাই অঞ্চলৈল পিঠয়াই িদেল 30 িয েকােনােৱ ইয়াক েদিখেল, েসই েলাকসকেল িনজৰ মাজেত ক’েল,
“ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক এেনকুৱা েকিতয়াও েহাৱা নাই, আৰু
েদখা নাই; এই িবষেয় ভালৈক িবেবচনা কিৰ, িক কৰা উিচত তােক েকাৱা‡!”

20 অধয্ায়
1 পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তানসকল একিত্রত হ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ দানৰ পৰা েবৰ-েচবা পযর্ন্ত, আনিক িগিলয়দ চহৰৰ

পৰাও আিহিছল েতওঁেলােক িমস্পাত িযেহাৱাৰ সনু্মখত েগাট খােল 2 েলাকসকলৰ েনতা অথর্াৎ ইস্রােয়লৰ আটাই
ৈফদেবাৰৰ মুখয্সকল ঈশ্বৰৰ প্রজাসকলৰ েসই সমাজত উপিস্থত হ’ল; তাত চািৰ লাখ তেৰাৱাল ধৰা পদািতক েলাক
আিছল েতওঁেলাক যুদ্ধ কিৰবৈল সাজু ৈহ আিছল

3 ইস্রােয়লৰ সন্তানসকল িমস্পাত একিত্রত েহাৱা কথা শুিন সকেলােৱ তাত একিত্রত হ’ল পাছত ইস্রােয়লৰ
সন্তানসকেল সুিধেল, “েকাৱােচান এই দুষ্কমর্ েকেনৈক হ’ল?” 4 েসই হত েহাৱা মিহলাজনীৰ িগৰীেয়ক েলবীয়া পুৰুষ
জেন উত্তৰ িদ ক’েল, “মই আৰু েমাৰ উপপত্নী ৰািত থািকবৰ কাৰেণ িবনয্ামীনৰ অিধকাৰত থকা িগিবয়াত েসামাইিছেলঁা

5 তােতই িগিবয়াৰ পিৰয়ালেবােৰ েমাৰ িবৰুেদ্ধ আিহ ৰািত েমাক ঘৰৰ চািৰওফােল েবিৰ ধিৰেল; িসহঁেত েমাক বধ
কিৰবৈল েচষ্টা কিৰিছল আৰু িসহঁেত েমাৰ উপপত্নীক বলাৎকাৰ কৰাত তাই মিৰল 6 পাছত মই েমাৰ উপপত্নীক ধিৰ
েডাখৰ েডাখৰ কিৰ ইস্রােয়লৰ অিধকাৰত থকা েদশৰ সকেলা ফােল পিঠয়ােলঁা; িকয়েনা িসহঁেত ইস্রােয়লৰ মাজত
† 19 অধয্ায়:18 েমাৰ ঘৰৈল ‡ 19 অধয্ায়:30 েসই বয্িক্তেয় েতওঁৰ দাসক মািত আিন আজ্ঞা িদেল েয, সকেলা ইস্রােয়লী েলাকক চাবৈল িদয়া,
এেনকুৱা েতওঁেলােক িমচৰ পৰা ওলাই অহা িদনৰ পৰা আিজৈলেক েদখা পাইিছল েন?



িবচাৰকতর্ ািবলাক 20 অধয্ায়:7 291 িবচাৰকতর্ ািবলাক 20 অধয্ায়:31

কু-কমর্ আৰু অজ্ঞানতাৰ কাযর্ কিৰেল 7 এেতেক েহ ইস্রােয়লৰ সন্তানসকল, এিতয়া েতামােলাক সকেলােৱই িনজৰ
িনজৰ মতামত িক েকাৱা ”

8 তােত সকেলা মানুেহ একেগাটৈহ ক’েল, “আিম েকােনও িনজ িনজ তমু্বৈল নাযাওঁ, িনজ িনজ ঘৰৈল উলিট নাযাওঁ;
9 িকন্তু এিতয়া আিম িগিবয়া চহৰৰ প্রিত িক কিৰম, তােকই ভািবেছা, িচিঠ েখলৰ দ্বাৰাই বুিজ পাম েয ঈশ্বেৰ তাৰ িবৰুেদ্ধ
িক কিৰব

10 আিম িবনয্ামীনৰ িগিবয়াৈল ৈগ ইস্রােয়লৰ মাজত কৰা আটাই অজ্ঞানতাৰ কাযর্ অনুসােৰ েযন িসহঁতক প্রিতফল
িদব পােৰঁা, ইয়াৰ অেথর্ েতওঁেলােক েখাৱা বস্তু আিনবৈল ইস্রােয়লৰ ৈফদসকলৰ মাজৰ পৰা এশ েলাকৈল দহজনক
আৰু হাজাৰ েলাকৈল এশ জনক আৰু দহ হাজাৰ েলাকৈল এক হাজাৰেলাকক আিম লওঁ ” 11 এইদেৰ ইস্রােয়লৰ
ৈসনয্সকেল একেগাট হ’ল আৰু েসই নগৰখনৰ িবপেক্ষ এক উেদ্দেশয্েৰই েগাট খােল

12 ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফেদ িবনয্ামীন ৈফদৰ সকেলা ফােল মানুহ পিঠয়াই এই কথা ক’েল, “েতামােলাকৰ মাজত
এয়া িক দুষ্কমর্ ৈহ আেছ 13 এই কাৰেণ েতামােলােক এই িগিবয়ািনবাসী পাষণ্ডেবাৰক েশাধাই িদয়া; আিম িসহঁতক বধ
কিৰ ইস্রােয়লৰ পৰা দুষ্টতা দূৰ কেৰঁা ” িকন্তু িবনয্ামীনৰ সন্তানসকেল িনজ ভাই ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ কথা শুিনব
নুখুিজেল, 14 বৰং ইস্রােয়লৰ সন্তানসকলৰ লগত যুদ্ধৰ অেথর্ ওলাই িবনয্ামীনৰ সন্তানসকেল নগৰৰ পৰা আিহ িগিবয়াত
েগাট খােল 15 িবনয্ামীন বংশৰ েলাকসকেল মুঠ ছািব্বশ হাজাৰ জন ৈসনয্ পােল েতওঁেলাক যুদ্ধ কৰাৰ বােব েবচ
দক্ষতা থকা ৈসিনয্ক আিছল আৰু ইয়াৰ বািহেৰও িগিবয়ািনবাসীৰ পৰা সাতশ িনপুণ ৈসনয্ পােল 16 ইয়াৰ উপিৰও
েতওঁেলােক সাতশ প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত ৈসনয্ পাইিছল এইেলাক সকল বাওঁহতীয়া আিছল; েতওঁেলাকৰ প্রিতজেন এডাল চুিল
ৈল িফঙ্গাৰ িশল মািৰিছল আৰু েতওঁেলাকৰ লক্ষয্ভ্রষ্ট েহাৱা নািছল

17 িবনয্ামীনৰ বািহেৰ ইস্রােয়লৰ তেৰাৱাল ধৰা েলাক েলখত চািৰ লাখ হ’ল, েসই সকেলা েলাক যুদ্ধাৰু আিছল
েতওঁেলাক প্রিশক্ষণ প্রাপ্ত আিছল 18 পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল ওলাই ৈবৎএলৈল ৈগ ঈশ্বৰক সুিধেল, “েকান
বংশৰ েলাক সকেলাতৈক আেগেয় িবনয্ামীনৰ সন্তানসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল ওলাই যাব?” তােত িযেহাৱাই ক’েল,
“প্রথেম িযহূদাৰ বংশৰ েলাকসকেল আক্রমণ কিৰব ”

19 পাছিদনা পুৱােত ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল উিঠ িগিবয়াৰ িবৰুেদ্ধ ছাউিন পািতেল 20আৰু ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকেল
িবনয্ামীেনেৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল ওলাই ৈগ, িগিবয়াৰ ওচৰত িসহঁতৰ িবৰুেদ্ধ ৈসনয্ৰ চাউিন পািতেল; 21তােত িবনয্ামীনৰ
ৈসনয্সকেল িগিবয়াৰ পৰা ওলাই আিহল আৰু েসইিদনা ইস্রােয়লৰ মাজৰ বাইশ হাজাৰেলাকক সংহাৰ কিৰেল

22 পাছত ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকল েতওঁেলাকতৈকও েবিছ শিক্তশালী আিছল, েতওঁেলােক প্রথম িদনা িয ঠাইত ৈসনয্ৰ
েবহু পািতিছল আেকৗ েসই ঠাইেত েবহু পািতেল 23 ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল উিঠ ৈগ সিন্ধয়াৈলেক িযেহাৱাৰ ওচৰত
ক্রন্দন কিৰেল আৰু িযেহাৱাক সুিধেল, “আিম িনজ ভাই িবনয্ামীনৰ সন্তানসকলৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল পূণৰ যাম েন?”
তােত িযেহাৱাই কেল, “েতওঁেলাকক আক্রমণ কৰা!”

24 এইবাৰ ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকল িবনয্ামীনৰ ৈসনয্সকলৰ ওচৰ আিহ পােল এইিদনেটা আিছল যুদ্ধৰ িদ্বতীয় িদন
25 িবনয্ামীনৰ ৈসনয্সকেল িগিবয়াৰ পৰা ওলাই আিহ িদ্বতীয় িদনা পুনৰাই ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকলক আক্রমণ কিৰ ওঠৰ
হাজাৰ েলাকক হতয্া কিৰেল; এই সকেলা ইস্রােয়লী ৈসনয্সকল প্রিশক্ষণ প্রাপ্ত আিছল

26 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈসনয্ আৰু আটাই েলাকসকেল ৈবৎএলৈল উিঠ গ’ল আৰু েসই ঠাইেত িযেহাৱাৰ
সাক্ষােত ক্রন্দন কিৰ বিহ থািকল েসই িদনা সিন্ধয়াৈলেক লেঘােন থািকল আৰু িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েহাম আৰু শািন্তৰ
বিল উৎসগর্ কিৰেল

27 ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল িযেহাৱাক সুিধেল, িকয়েনা েসই সময়ত ইস্রােয়লৰ িনয়ম-চনু্দক েসই ঠাইত আিছল,
28আৰু েসই কালত হােৰাণৰ নািতেয়ক ইিলয়াজৰৰ পুত্র পীনহেচ তাৰ আগত পিৰচযর্া কিৰ আিছল তােত েতওঁেলােক
ক’েল “আিম িনজ ভাই িবনয্ামীনৰ সন্তানসকলৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল আেকৗ যাম েন, বা ক্ষান্ত হম?” তােত িযেহাৱাই
ক’েল, “আক্রমণ কৰা, িকয়েনা কাইৈল মই েতামােলাকৰ হাতত িসহঁতক েশাধাই িদম ”

29 পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল চািৰওফােল েগাপন ঠাইত িগিবয়াৰ িবৰুেদ্ধ মানুহ লুকুৱাই ৰািখেল 30 পাছত
তৃতীয় িদনা ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকেল িবনয্ামীনৰ ৈসনয্সকলৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ ৈগ আগৰ দেৰ িগিবয়াৰ িবৰুেদ্ধ ৈসনয্ৰ েবহু
পািতেল

31 েতিতয়া িবনয্ামীনৰ সন্তানসকেল িগিবয়াৰ পৰা ওলাই আিহ ইস্রােয়লীসকলৰ িবৰুেদ্ধ যুজ কিৰবৈল আিহল আৰু
েতওঁেলাকক ওচৰৰ পৰা দূৰৈল ৈল েযাৱা হ’ল আৰু েতওঁেলােকআগৰ দেৰ েলাকসকলৰ মাজত প্রহাৰ কিৰ ৈবৎএলৈল
েযাৱা আৰু পথাৰৰ মােজিদ িগিবয়াৈল েযাৱা এই দুই ৰাজ বাটত ইস্রােয়লৰ মাজৰ িত্রশজন মান েলাকক বধ কিৰেল
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32 েতিতয়া িবনয্ামীনৰ সন্তানসকেল ক’েল, “েতওঁেলাক পৰািজতৈহ িযমান েসানকােল পােৰ তাৰ পৰা পলাই গ’ল ”
িকন্তু ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকেল ক’েল, “আহঁা আিম েদৗিৰ ৈগ েতওঁেলাকক নগৰৰ পৰা ধিৰ ৰাজবাটৈল ৈল আেহঁা ”
33 এই কাৰেণ ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকেল িনজ িনজ ঠাইৰ পৰা ওলাই ৈগ বালতামৰত ৈসনয্ৰ েবহু পািতেল; আৰু ইয়াৰ
িভতৰেত ইস্রােয়লৰ লুকাই থকা ৈসনয্সকেল েগাপণ ঠাইৰ পৰা েদৗিৰ ওলাই আিহ মােৰই িগিবয়া আক্রমণ কিৰেল

34 েতওঁেলাক িগিবয়াৈল ওলাই আিহল আৰু েগােটই ইস্রােয়লৰ মাজত মেনানীত েহাৱা দহ হাজাৰ েলাকৰ েঘাৰ
যুদ্ধ হ’ল; িকন্তু িবনয্ামীনৰ েলাকসকেল নাজািনেল েয, েশষত দুেযর্াগ ঘিট েতওঁেলাকৰ িক হ’ব 35 িযিদনা িযেহাৱাই
ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকলক বয্ৱহাৰ কিৰ িবনয্ামীনৰ ৈসনয্সকলক পৰািজত কিৰেল, েসইিদনা ইস্রােয়লৰ সন্তানসকেল
িবনয্ামীনৰ পঁিচশ হাজাৰ ৈসনয্ক বধ কিৰেল এই েলাকসকল তেৰাৱাল ধৰাত পাৈকত প্রিশক্ষণ প্রাপ্ত ৈসিনক আিছল

36 এইবাৰ িবনয্ামীেন েদখা পােল েয, েতওঁৰ ৈসনয্সকল পৰািজত হ’ল আৰু ইস্রােয়লৰ েলাকসকেলা িবনয্ামীনৰ
পৰা িপছুৱাই ৈগিছল; েতওঁেলাক িপছুৱাই েযাৱাৰ কাৰণ আিছল, েতওঁেলােক হঠাৎ িগিবয়াৰ িবৰুেদ্ধ আক্রমণ কৰাৰ
েকৗশল এইদেৰ িগিবয়াৰ ওচৰৰ এটুকুৰা ঠাইত েতওঁেলাক লুকাই থািকল 37 পাছত েসই লুকাই থকা েলাকসকেল
িগিবয়া নগৰত জিপয়াই পিৰল আৰু িগিবয়া আক্রমণ কিৰ তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ প্রেতয্কেক সংহাৰ কিৰেল 38 েসই
লুকাই থকা ৈসনয্সকেল ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ ৈসেত এটা সংেকত বা িচন িস্থৰ কিৰিছল েয, েযিতয়া নগৰৰ পৰা
েমঘ-স্তম্ভৰ দেৰ বৰৈক েধঁাৱা উৎপন্ন হ’ব, েতিতয়া েসই সংেকত চাই আটাইেয় নগৰৰ বািহৰৈল ওলাই আিহব

39এেতেক ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকেল ঘূিৰ যুদ্ধ কিৰবৈল ধিৰেল, িবনয্ামীেন েতওঁেলাকৰ মাজত প্রহাৰ কিৰ প্রায় িত্রশজন
মানুহক বধ কিৰেল; িকয়েনা িসহঁেত ৈকিছল, “প্রথম যুদ্ধৰ িনিচনাৈক ইহঁত আমাৰ আগত িনশ্চয়ৈক পৰািজত হ’ব ”

40 িকন্তু েযিতয়া নগৰৰ পৰা স্তম্ভৰ আকৃিতেৰ েধঁাৱা উিঠবৈল ধিৰেল, েতিতয়া িবনয্ামীন ৈফদৰ েলাকসকেল পাছৈল
চাই েদিখেল েয, েগােটই নগৰ েধঁাৱাময় ৈহ আকাশৈল উিঠ ৈগেছ 41 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকেলও েতওঁেলাকৰ
ফােল মুখ ঘূৰােল, ইয়ােক েদিখ িবনয্ামীনৰ েলাকসকল অিতশয় আতংিকত হ’ল, েতওঁেলােক েদিখেল েয েতওঁেলাকৈল
দুেযর্াগ নািম আিহেছ

42 েসেয় েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকলৰ সনু্মেখেৰ নৈগ অৰণয্ৰ বােটিদ যাবৰ বােব িপিঠ িদ উভিত গ’ল;
িকন্তু েতওঁেলাকক যুদ্ধই পাছ েনিৰেল েতওঁেলাকক নগৰৰ পৰা ওলাই অহা ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকেল বাটৰ মাজেত বধ
কিৰেল

43 েতওঁেলােক িবনয্ামীনীয়াহঁতক চািৰওফােল েবিৰ ধিৰ েনাহাৈল েখিদ িনেল, েতওঁেলাকক িজৰিণ লবৈল িনিদ
িগিবয়াৰ পূব ফােল থকা সূযর্ উদয়ৰ িদশত েতওঁেলাকক বধ কিৰেল 44 তােত িবনয্ামীনীয়াহঁতৰ ওঠৰ হাজাৰ সাহসী ও
শিক্তশালী ৈসনয্ িনহত হ’ল

45 পাছত অৱিশষ্ট েলাকসকল অৰণয্ৰ ফােল িৰেম্মানৰ িশলৈল পলাবৈল ধৰাত, িসহঁতৰ অৱিশষ্ট েলাকৰ মাজত আন
পঁাচ হাজাৰ েলাকক েতওঁেলােক ৰাজ আিলত বধ কিৰেল; আৰু িসহঁতৰ পােছ পােছ িগেদামৈলেক েখিদ ৈগ, িসহঁতৰ
পুনৰ দুই হাজাৰ েলাকক বধ কিৰেল 46 এইদেৰ েসইিদনা িবনয্ামীনীয়হঁতৰ মাজৰ সব্বর্মুঠ তেৰাৱালৈল যুদ্ধ কৰা পঁিচশ
হাজাৰ ৈসনয্ িনহত হ’ল, েতওঁেলাক সকেলােৱই যুদ্ধত বীৰ পুৰুষ আিছল

47 িকন্তু ছশ েলােক ঘূিৰ অৰণয্ৰ িৰেম্মান িশলৈল পলাই গ’লআৰু েসই িৰেম্মান িশলত চািৰ মাহ থািকল 48 ইস্রােয়লৰ
ৈসনয্সকল িবনয্ামীনৰ েলাকসকলৰ ওচৰৈল পুনৰায় ঘূিৰ আিহ নগৰত থকা আটাই মানুহ আৰু পশু আিদ িয িয পােল,
েসই সকেলােক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ আঘাত কিৰেল; আৰু িযমান নগৰ েপাৱা গ’ল, েসই সকেলােক জুই িদ পুিৰ ভষ্ম
কিৰেল

21 অধয্ায়
1 ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল িমস্পাত এই প্রিতজ্ঞা কিৰেল, “আমাৰ েকােনও িবনয্ামীনৰ বংশৰ কােৰা ঘৰৈল িনজ

জীেয়কক িবয়া িদব নালােগ ” 2 পাছত ইস্রােয়লৰ েলাকসকল ৈবৎএল চহৰৈল গ’ল, তােত ঈশ্বৰৰ সনু্মখত সন্ধয্াৈলেক
েসই ঠাইত বিহ থািক বৰ মােতেৰ ক্রন্দন কিৰ ক’েল, 3 “েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আিজ ইস্রােয়লৰ মাজৰ এক
ৈফদ লুপ্ত হ’ল; ইস্রােয়লৰ মাজত িকয় এেন ঘিটল?”

4পাছিদনা েলাকসকেল পুৱােত উিঠ এটা যজ্ঞ-েবিদ সািজ েসই েবিদত েতওঁেলােক েহাম-বিল আৰু মঙ্গলাথর্ক ৈনেবদয্
উৎসগর্ কিৰেল 5 তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল ক’েল, “ইস্রােয়লীয় সকলৰ মাজত এেন েকান জািত আেছ িয
সকল প্রভুৰ কাষৈল আমাৰ এই প্রাথর্নাৈল অহা নাই?” িকয়েনা িমস্পাত িযেহাৱাৰ গুিৰৈল িয জন নািহব, “েতওঁৰ প্রাণ
দণ্ড অৱেশয্ হ’ব” এই বুিল েতওঁেলােক প্রিতজ্ঞা কিৰিছল



িবচাৰকতর্ ািবলাক 21 অধয্ায়:6 293 িবচাৰকতর্ ািবলাক 21 অধয্ায়:25

6 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িনজ ভাই িবনয্ামীনৰ অেথর্ েবজাৰ কিৰ ক’েল, “ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা আিজ এক ৈফদ
উচ্ছন্ন হ’ল; 7 এিতয়া তাৰ অৱিশষ্ট থকা েলাকসকলৰ িবয়াৰ িবষেয় িক কৰা উিচত? িকয়েনা আমাৰ িনজ িনজ জীহঁতক
িসহঁতেৰ ৈসেত িবয়া িনিদওঁ বুিল ৈক আিম িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপত খােলঁা ”

8 এই েহতুেক েতওঁেলােক ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ৈফদ সমূহৰ মাজৰ এেন েকান আেছ, িয ৈফদ িমস্পাত িযেহাৱাৰ
কাষত উপিস্থত েহাৱা নাই?” েতিতয়া েতওঁেলােক জািনব পািৰেল যােবচ িগিলয়দৰ পৰা িকছুমান মানুহ েসই সমােবশত
উপিস্থত েহাৱা নাই 9 িকয়েনা েলাকসকলৰ গণনা কৰাৰ সময়ত েতওঁেলােক েদিখেল েয যােবচ িগিলয়দ িনবাসীসকলৰ
এজেনা েসই ঠাইৈল অহা নাই 10 েতিতয়া েতওঁেলােক সাহসী েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা বাৰ হাজাৰ ৈসনয্ক এই আজ্ঞা
িদ পঠােল েয “েতওঁেলােক যােবচ িগিলয়দৈল ৈগ সৰু সৰু ল’ৰা-েছাৱলী আৰু মিহলােক ধিৰ সকেলােক আক্রমণ কিৰ
বধ কৰক ”

11 “েতামােলােক এইদেৰ কৰা; প্রিতজন পুৰুষ আৰু পুৰুেষেৰ ৈসেত শয়ন কৰা প্রিতগৰাকী মিহলােক বধ কিৰবা ”
12 ৈসনয্সকেল যােবচ-িগিলয়দ িনবাসী েলাকসকলৰ মাজত েকিতয়াও পুৰুষেৰ ৈসেত শয়ন নকৰা চািৰশ যুবতীক
অিববািহতা পােল েতওঁেলােক েসই যুবতীসকলক কনান েদশত থকা চীেলাৰ ছাউিনৈল ৈল গ’ল

13 তাৰ পাছত ইস্রােয়লীয়াসকেল িৰেম্মান িশলত থকা িবনয্ামীনীয়া েলাকসকলৈল বাতর্ া পঠাই শািন্তৰ চুিক্ত কিৰবৈল
িবচািৰেল 14 এই বাতর্ া শুিন িবনয্ামীনীয়াসকল ইস্রােয়লৈল উলিট আিহল যােবচ-িগিলয়দীয়া মিহলাসকলৰ মাজৰ
জীয়াই ৰখা যুৱতীসকলক েতওঁেলাকেৰ ৈসেত িবয়া কৰাই িদেল; তথািপ েতওঁেলাকৈল েছাৱালীৰ সংখয্া নাটিন হ’ল
15 ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল িবনয্ামীন ৈফদৰ কাৰেণ দুখ কিৰবৈল ধিৰেল, কাৰণ িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ ৈফদ সমূহৰ মাজত
এক িবভাজন আিন িদিছল

16 ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধ েনতাসকেল ক’েল, “িবনয্ামীনীয়া স্ত্রীসকলক বধ কৰা হ’ল এিতয়া অৱিশষ্ট িবনয্ামীনীয়া িয
সকল আেছ, েতওঁেলাকৰ িববাহৰ কাৰেণ আিম ক’ৰ পৰা স্ত্রী পাম?” 17 েতওঁেলােক ক’েল, “ইস্রােয়লীয়া সকলৰ
মাজৰ পৰা েযন এটা ৈফদ লুপ্ত ৈহ নাযায়, েসেয় জীয়াই থকা িবনয্ামীনীয়াসকলৰ বংশ ৰক্ষা কিৰবৈল সন্তানৰ অৱেশয্ই
প্রেয়াজন আেছ 18 আমাৰ েছাৱালীেবাৰকেতা েতওঁেলাকৰ লগত িবয়া িদব েনাৱােৰা, িকয়েনা আিম শপত খাইিছেলা
েয, েকােনােৱ যিদ িবনয্ামীনীয়াক েছাৱালী িদেয়, েতেন্ত েতওঁ অিভশপ্ত হ’ব ”

19 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “েতামােলােক জানা েয, প্রিত বছেৰ চীেলাত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এক উৎসৱ হয়; এই
চীেলা চহৰখন ৈবৎএলৰ উত্তৰ ফােল, িয পথ ৈবৎএলৰ পৰা িচিখমৰ ফােল উিঠ ৈগেছ তাৰ পূৱফােল আৰু েলেবানাৰ
দিক্ষণ ফােল আেছ ”

20 েতওঁেলােক িবনয্ামীনীয়া েলাকসকলক এই পৰামশর্ িদেল েয, “েতামােলােক ৈগ দ্রাক্ষাবাৰীেবাৰত লুকাই অেপক্ষা
কিৰ থািকবা 21 েযিতয়া চীেলাৰ েছাৱালীেবােৰ নাচত েযাগ িদবৈল ওলাই আিহব, েতিতয়া েতামােলাক দ্রাক্ষাবাৰীৰ পৰা
েদৗিৰ বািহৰ ওলাই েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা যােক ইচ্ছা েতওঁেক ধিৰ ৈল িবনয্ামীন এেলকাৈল গুিচ যাবা 22 েতওঁেলাকৰ
বােপক বা ভােয়ক-ককােয়কসকেল েযিতয়া আমাৰ ওচৰত েগাচৰ িদবৈল আিহব, েতিতয়া আিম েতওঁেলাকক ক’ম,
‘আেপানােলােক এই সকেলা েছাৱালীেক দান কিৰ েতওঁেলাকৰ প্রিত দয়া কৰক; িকয়েনা যুদ্ধৰ সময়ত আিম েতওঁেলাকৰ
কাৰেণ যেথষ্ট যুৱতী নাপােলঁা শপতৰ িবষয়ত আেপানােলােক এেকা েদাষ কৰা নাই; কাৰণ আেপানােলােকেতা
আেপানােলাকৰ েছাৱালীেবাৰক িনেজ েতওঁেলাকৈল িবয়া িদয়া নাই’ ”

23 তােত িবনয্ামীনীয়াসকেল েতেনৈকেয় কিৰেল েছাৱালীেবােৰ েযিতয়া নািচ আিছল েতিতয়া েতওঁেলাক প্রেতয্েকই
িবয়া কিৰবৰ কাৰেণ এগৰািকৈক েছাৱালী ধিৰ ৈল গ’ল তাৰ পাছত েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ িনজৰ ঠাইৈল উলিট ৈগ
নগৰ সািজ তােত বাস কিৰবৈল ধিৰেল 24 েসই সময়ত ইস্রােয়লীয়াসকেল েসই ঠাই এিৰ িনজ িনজ ৈফদ আৰু বংশৰ
ঠাইৈল প্রস্থান কিৰেল 25 এই সময়ত ইস্রােয়লৰ মাজত েকােনা ৰজা নািছল; েসেয় িযহেক ভাল েদিখিছল েতওঁেলােক
তােকই কিৰিছল
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ৰূথ
গ্রন্থ ৰচিয়তা
ৰূথ পুস্তকত িবেশষৈক ৰচকৰ নাম িদয়া েহাৱা নাই পৰম্পৰাগতবােব ‘ৰূথ পুস্তক’ খন ভাববাদী চমুেয়লৰ দ্বাৰা িলখা

েহাৱা বুিল কয় এইেটাক েকাৱা হয় সকেলাতৈক সুন্দৰভােব িলখা চুিট কািহনী বুিল পুস্তক খনৰ েশষৰ কথা সমূেহ
ৰূথৰ ৈসেত েতওঁৰ নািত দায়ুদক জিড়ত কৰাইেছ (ৰূথ 4:17-22), েসেয় আিম জািনব পােৰঁা েয এই পুস্তক খন দায়ুদৰ
অিভেষকৰ পাছত িলখা

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 1030 - 1010 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
‘ৰূথ পুস্তক’ৰ মাজত অন্তভুর্ ক্ত ঘটনা সমূহৰ সময় িমচৰৰ পৰা যাত্রা কিৰ অহা সময়ৰ ৈসেত সংযুক্ত কৰা হয়, তােত

ৰূথৰ ঘটনা িবচাৰকতর্ াসকলৰ িবজয় আৰু িবচাৰকতর্ াসকলৰ িবজয়ৰ সময়ৰ লগত যুক্ত কৰা হয়
প্রাপক
ৰূথ পুস্তকৰ পঠক িহচােপ েকােনা েলাকক িবেশষভােব িচিহ্নত কৰা েহাৱা নাই সম্ভৱতঃ, এই পুস্তক খনৰ মূল দয়ুদৰ

সময়ত স্থািপত সংযুক্ত ৰাজতন্ত্রৰ সময়ত িলখা ৈহিছল, 4:22

উেদ্দশয্
ৰূথ পুস্তক খেন েদখুৱাই েয বাধয্তাই ইস্রােয়লসকলৈল আশীবর্াদ কিঢ়য়াই আিনেছ ইেয় েদখুৱাই েয েতওঁেলাকৰ

ঈশ্বৰ েপ্রমময়, েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰৰ প্রকৃিত িবশ্বাসেযাগয্ এই পুস্তক খেন প্রদশর্ন কেৰ েয, ঈশ্বেৰ েতওঁৰ েলাকসকলৰ
ক্রন্দনৰ উত্তৰ িদেয় েতওঁ িয প্রচাৰ কেৰ বা কয়, েসয়াই েতওঁ চচর্ া কেৰ েতওঁ নয়মী আৰু ৰূথৰ বােব প্রদান কৰা
দৃষ্টি; দুজনী িবধৱাই সামানয্ সম্ভাৱনাৰ ৈসেত এটা ভিৱষয্তক েদিখবৈল পায় েতওঁ আমাৰ বােব িয কয় েসই কামেক
কিৰবৈল যত্নপৰ হয় (িযিৰিময়া 22:16; যােকাব 1:27)

মূল িবষয়
পুনৰুদ্ধাৰ

প্রান্তেৰখা
1. নয়িম আৰু েতওঁৰ পিৰয়ালৰ দুখঃজনক অিভজ্ঞতা — 1:1-22
2. ৰূেথ েবাৱজৰ ৈসেত িমল েহাৱা, নয়িমৰ আত্মীয়সকলৰ পথাৰৰ শসয্েক্ষত্রত — 2:1-23
3. নয়িমেয় ৰূথক েবাৱজৰ ওচৰৈল েযাৱাৰ িনেদর্ শ — 3:1-18
4. ৰূথ উদ্ধাৰ হয় আৰু নয়িমক পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হয় — 4:1-22

1 িবচাৰকত্তর্ া সকেল শাসন কৰা সময়ত, েদশত এবাৰ আকাল ৈহিছল৷ েসেয় িযহূদাৰ ৈবৎেলেহমৰ এজন বয্িক্তেয়
েতওঁৰ ভাযর্া আৰু েতওঁৰ পুেতক দুজনৰ ৈসেত েমাৱাব েদশত বাস কিৰবৈল ৈগিছল 2 েসই বয্িক্তৰ নাম ইলীেমলক
আিছল েতওঁৰ ভাযর্াৰ নাম নয়মী, অ◌াৰু েতওঁৰ পুেতক দুজনৰ নাম মহেলান আৰু িকিলেয়ান আিছল৷ েতওঁেলাক
িযহূদাৰ ৈবৎেলেহম িনবাসী ইফ্রাথীয়া মানুহ আিছল েতওঁেলােক েমাৱাব েদশৈল গ’ল আৰু েসই েদশ েপাৱাৰ পাছত
েতওঁেলােক তােত বাস কিৰবৈল ল’েল 3 পাছত নয়মীৰ স্বামী ইলীেমলকৰ মৃতুয্ হ’ল আৰু েতওঁ পুত্র দুজনৰ ৈসেত
তােত িনবাস কিৰবৈল ল’েল 4 েতওঁৰ পুত্র দুজেন তােত দুজনী েমাৱাবীয়া েছাৱালী িবয়া কৰােল; তােৰ এজনীৰ নাম
অপর্া আৰু আন এজনীৰ নাম ৰূথ েতওঁেলােক েসই ঠাইত প্রায় দহ বছৰ বসবাস কিৰ থািকল 5 তাৰ পাছত মহেলান
আৰু িকিলেয়ান নামৰ এই পুত্র দুজনেৰা মৃতুয্ হ’ল; নয়মী পুত্রহাৰা আৰু স্বামীহীনা হ’ল

6 পাছত নয়মীেয় দুজনী েবাৱাৰীেয়কেৰ ৈসেত েমাৱাব েদশ তয্াগ কিৰ িযহূদা েদশৈল উভিট েযাৱাৰ িসদ্ধান্ত ল’েল৷
েতওঁ েমাৱাব েদশেত শুিনবৈল পাইিছল েয, িযহূদা েদশত থকা িনজৰ েলাকসকলক িযেহাৱাই প্রেয়াজনৰ সময়ত সহায়
কেৰ আৰু েখাৱা বস্তু েযাগায় 7 েসেয় নয়মীেয় েবাৱাৰী দুজনীৰ ৈসেত েসই েদশ পিৰতয্াগ কিৰ িযহূদা েদশৈল
েখাজকািঢ় উভিত আিহবৈল িসদ্ধান্ত ল’েল৷

8 েসেয় নয়মীেয় েবাৱাৰীেয়ক দুজনীক ক’েল, “েতামােলােক িনজ িনজ মাতৃৰ ঘৰৈল উভিট েযাৱা, েতামােলােক
িয দেৰ মৃতেবাৰৈল আৰু েমাৈলেকা দয়া কিৰিছলা, েসইদেৰ িযেহাৱাই েতামােলাকেকা দয়া কৰক 9 েতামােলােক
েযন পুনৰ স্বামী গ্রহণ কিৰ েতওঁেলাকৰ ঘৰত িবশ্রাম কিৰব েপাৱা, িযেহাৱাই েতামােলাকক এেন বৰ িদয়ক ” তাৰ
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পাছত েতওঁ দুেয়ােক চুমা েখাৱাত, েতওঁলােক িচঞঁিৰ কািন্দবৈল ধিৰেল 10 আৰু েতওঁক েতওঁেলােক ক’েল, “নহয়
নহয়; আিম হ’েল আেপানাৰ লগত আেপানাৰ েলাকসকলৰ ওচৰৈল যাম ” 11 েতিতয়া নয়মীেয় ক’েল, “েহ েমাৰ
আইিটহঁত উভিট েযাৱা; েতামােলােক েমাৰ লগত িকয় যাব ওলাইছা? েতামােলাকৰ স্বামী হ’বৰ বােব এিতয়া জােনা মই
গভর্ ত পুত্র ধাৰণ কিৰব পািৰম? 12 েহ েমাৰ আইিটহঁত, িনজ বােট উভিট েযাৱা, িকয়েনা মই অিত বৃদ্ধা, আেকৗ িবয়া
হ’ব েনাৱােৰা, আৰু যিদও েমাৰ আশা আেছ বুিল মই কওঁ, আৰু মই িবয়া ৈহ আিজ ৰািতেয়ই যিদ পুত্র প্রসৱ কেৰঁা,
13 তথািপ েতামােলােক জােনা িসহঁত ডাঙৰ েহাৱাৈলেক িসহঁতৰ কাৰেণ িবয়া েনােহাৱাৈক অেপক্ষাত থািকব পািৰবা?
েহ েমাৰ আইিটহঁত, মই েতামােলাকতৈকেয়া অিত েবিছ দুিখত, কাৰণ িযেহাৱাৰ হাত েমাৰ িবৰুেদ্ধ উিঠল ” 14 েতিতয়া
েতওঁেলােক পুনৰ িচঞঁিৰ কািন্দবৈল ধিৰেল, আনহােত অপর্াই শাহুেৱকক চুমা খাই িবদায় ল’েল; িকন্তু ৰূথ েতওঁৰ
লগেত থািকল

15 েতিতয়া নয়মীেয় ক’েল, “েসৗৱা েচাৱা, েতামাৰ জােয়ৰাই িনজ েলাকসকলৰ আৰু িনজ েদৱতাৰ ওচৰৈল ঘূিৰ
গ’ল; তুিমও েতামাৰ জােয়ৰাৰ ৈসেত উভিট েযাৱা ” 16 িকন্তু ৰূেথ ক’েল, “আেপানাক এিৰ আেপানাৰ ওচৰৰ পৰা
যাবৈল েমাক নকব৷ িকয়েনা, আপুিন য’ৈলেক যাই, মেয়া তাৈলেক যাম, আৰু আপুিন য’ত থািকব, মইেয়া তােত
থািকম, আেপানাৰ েলাকসকেল েমাৰ েলাক হ’ব, আৰু আেপানাৰ ঈশ্বেৰই েমােৰা ঈশ্বৰ হ’ব৷ 17 আেপানাৰ িয ঠাইত
মৃতুয্ হ’ব, েমােৰা েসই ঠাইেত মতুয্ হ’ব, আৰু তােতই েমাৰ ৈমদােমা হ’ব; েকৱল মৃতুয্ৰ বািহেৰ আন েকােনােৱ যিদ
েমাক আেপানাৰ পৰা পৃথক কিৰব পােৰ, েতেন্ত িযেহাৱাইেহ েমাক অিধক দণ্ড িদয়ক ” 18 েযিতয়া নয়মীেয় েদিখেল
েয, ৰূথ েতওঁৰ লগত যাবৈল দৃঢ় প্রিতজ্ঞ, েতিতয়া েতওঁ তাইক পুনৰ বাধা নকিৰেল

19 পাছত েতওঁেলাক দুেয়া ৈবৎেলেহম চহৰ েনােপাৱাৈলেক ৈগ থািকল আৰু েতওঁেলােক ৈবৎেলেহম নগৰ েপাৱাৰ
পাছত, েতওঁেলাকৰ িবষয় ৈল নগৰৰ েলাকসকল উেত্তিজত ৈহ পিৰল, আৰু মিহলাসকেল আিহ সুিধেল, “এেৱঁই নয়মী
নহয় েন?” 20 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাক নয়মী* বুিল নামািতবা, িকন্তু মাৰা† বুিল মািতবা িকয়েনা
সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ েমাৰ জীৱন িতক্ততােৰ পিৰপূণর্ কিৰেল 21 মই পূণর্ সংসাৰ ৈল ওলাই ৈগিছেলঁা, িকন্তু িযেহাৱাই
েমাৰ সংসাৰ শূনয্ কিৰ ঘৰৈল উভটাই আিনেল েসেয় েতামােলােক েমাক িকয় নয়মী বুিল মািতছা? িযেহাৱাই েমাৰ
িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্ িদেছ, আৰু সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ েমাক যাতনাদায়ক কিৰেল ”

22 এইদেৰ নয়মী আৰু েতওঁৰ েমাৱাবীয়া েবাৱাৰীেয়ক ৰূথ েমাৱাব েদশৰ পৰা উভিট আিহল আৰু েতওঁেলােক যৱ
ধান দাৱৈল আৰম্ভ কৰা কালত ৈবৎেলেহম আিহ পােল

2 অধয্ায়
ৰূেথ েবাৱজৰ পথাৰত ধান েবাটলা

1 ইলীেমলকৰ েগাষ্ঠীৰ মাজৰ েবাৱজ নােমেৰ এজন ভদ্রআৰু ধনীেলাক নয়মীৰ স্বামীৰ সম্পকীর্য় আিছল 2 েমাৱাবীয়া
ৰূেথ নয়মীক ক’েল, “িনেবদন কেৰঁা, মই পথাৰৈল যাওঁ আৰু িয বয্িক্তৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাওঁ, তাৰ পােছ পােছ শসয্ৰ পিৰ
থকা েথাক েবাটেলাৈগ ” েতিতয়া নয়মীেয় েতওঁক ক’েল, “আইিট েযাৱা ” 3 েতিতয়া েতওঁ গ’ল আৰু ৈগ এখন পথাৰ
পােল; তােত েতওঁ ধান দাই থকাসকলৰ পােছ পােছ ৈগ শসয্ৰ পিৰ থকা েথাক েবাটিলবৈল ধিৰেল, আৰু ঘটনাক্রেম
েতওঁ ইলীেমলকৰ েগাষ্ঠীৰ মাজৰ েসই েবাৱজৰ মািট েডাখৰেত উপিস্থত হ’ল 4 পাছত েবাৱেজ ৈবৎেলেহমৰ পৰা আিহ
ধান েদাৱাসকলক ক’েল, “িযেহাৱা েতামােলাকৰ সঙ্গী হওক ” িসহঁেত উত্তৰ িদেল, “িযেহাৱাই আেপানাক আশীব্বর্াদ
কৰক ” 5 পাছত েবাৱেজ ধান েদাৱাসকলৰ ওপৰত িনযুক্ত কৰা িনজ দাসক সুিধেল, “েসইজনী গাভৰু েকান ঠাইৰ?”
6 েতিতয়া ধান েদাৱাসকলৰ ওপৰত িনযুক্ত কৰা দােস ক’েল, “তাই নয়মীৰ লগত েমাৱাব েদশৰ পৰা অহা েমাৱাবীয়া
গাভৰু৷ 7তাই আিহ েমাক ক’েল, ‘অনুগ্রহ কিৰ ধান েদাৱাসকলৰ পােছ পােছ ৈগ মুিঠৰ মােজ মােজ পিৰ থকা েথাকেবাৰ
বুটিল েগাটাবৈল েমাক িদয়ক’, েসেয় ৰািতপুৱােৰ পৰা এিতয়াৈলেক তাই েথাকেবাৰ বুটিল আেছ তাই ঘৰত অলপ
সময়েহ িজৰিণ ৈলিছল ”

8 েতিতয়া েবাৱেজ ৰূথক ক’েল, “আইিট, শুনােচান, তুিম বুটিলবৈল আন পথাৰৈল নাযাবা; েমাৰ পথাৰ তয্াগ
নকিৰবা, িকন্তু ইয়ােত থািক, েমাৰ গাভৰু দাসী সকলৰ লগত কাম কৰা 9 পথাৰৰ িয ভাগেত শসয্ েদাৱা হয়, তাৈলেক
চকু িদ তুিম দাসীসকলৰ পাছত যাবা; েতামাক স্পশর্ কিৰবৈল মই জােনা েডকােবাৰক িনেষধ কৰা নাই? আৰু িপয়াহ
লািগেল তুিম পাত্রৰ ওচৰৈল ৈগ েডকােবােৰ তুিল অনা পানী খাবা ”

10 েতিতয়া েতওঁ তলৈল মুখ কিৰ মািটত পিৰ প্রিণপাত কিৰেল আৰু েতওঁক ক’েল, “মই িবেদশীনী েহাৱা স্বেত্তও
িকয় আপুিন েমাক কৃপাদৃষ্টি কিৰেছ, আৰু িকয় মই আেপানাৰ এই অনুগ্রহ লাভ কিৰেছঁা ” 11 েবাৱেজ উত্তৰ িদ ক’েল,
* 1 অধয্ায়:20 সুিখনী † 1 অধয্ায়:20 দুিখনী
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“েতামাৰ স্বামীৰ মৃতুয্ৰ পাছত তুিম শাহুেৱৰাৈল েযেনদেৰ বয্ৱহাৰ কিৰ আছা, আৰু িপতৃ-মাতৃ লগেত িনজ জন্মভুিম এিৰ,
তুিম আেগেয় নজনা েলাকসকলৰ ওচৰৈল আিহছা, এই সকেলা কথা সমূ্পণর্ৈক েমাক জািনবৈল িদেল 12 িযেহাৱাই
েতামাৰ কমর্ অনুসােৰ েতামাক ফল িদয়ক; তুিম ইস্রােয়লৰ িয িযেহাৱাৰ েডউকাৰ তলত আশ্রয় ল’বৈল আিহছা, েতেৱঁই
েতামাক সমূ্পণর্ৈক পুৰস্কাৰ িদয়ক ” 13 েতিতয়া ৰূেথ ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু, আপুিন েমাৈল কৃপাদৃষ্টি কৰক; িকয়েনা
আপুিন েমাক শান্তনা িদেল, আৰু মই আেপানাৰ দাসী েনােহাৱা স্বেত্তও েমাক িনজৰ দাসীৰ দেৰ মৰমৰ কথা ক’েল ”

14পাছত েভাজনৰ সময়ত েবাৱেজ ৰূথক ক’েল, “তুিম এই ঠাইৈলআিহ িপঠা ৈল েখাৱা, আৰু তুিম েলাৱা িপঠােডাখৰ
েটঙা দ্রাক্ষাৰসত জুবুিৰওৱা ” েতিতয়া েতওঁ ধান েদাৱা েলাকসকলৰ কাষত আিহ বিহল আৰু েবাৱেজ হাত েমিল ভজা
যৱ েতওঁক খাবৈল িদেল তােত েতওঁ েভাজন কিৰ তৃপ্ত হ’ল, আৰু তােৰ িকছু অংশ ৰািখ হ’ল 15 পাছত েতওঁ ধান
বুটিলবৈল উিঠ আেহােত, েবাৱেজ েতওঁৰ েডকা দাসসকলক আজ্ঞা িদ ক’েল, “তাইক মুিঠেবাৰৰ মাজেতা বুটিলবৈল
েদ, আৰু তাইক অপমান নকিৰিব 16 বন্ধা মুিঠেবাৰৰ পৰাও িকছু িকছু টািন উিলয়াই তাইক বুটিলবৰ কাৰেণ এিৰ িদিব,
আৰু তাইক বুটিলবৈল বাধা িনিদিব ”

17 েতিতয়া ৰূেথ সিন্ধয়াৈলেক েসই পথাৰত যৱ ধান বুটিলেল; আৰু িনেজ বুটলা যৱ ধান মােৰােত প্রায় এক ঐফা*
যৱ ধান পােল 18 পাছত েতওঁ েসই যৱ ধান িখিন ৈল নগৰৈল গ’ল আৰু েতওঁ বুটিল েগােটাৱা ধান শাহুেৱেক চােল
তােত ৰূেথ ভজা যৱ খাই তৃপ্ত েহাৱাৰ পাছত িয অৱিশষ্ট ভাগ ৰািখিছল, েসইিখিনও উিলয়াই েতওঁ শাহুেৱকক িদেল
19 েতিতয়া শাহুেৱেক েতওঁক ক’েল, “তুিম আিজ ক’ত ধান বুটিলিছলা? বা ক’ত কাম কিৰবৈল ৈগিছলা? িয জন
মানুেহ েতামাক ইমান মৰম কিৰেল, েতওঁ আশীব্বর্াদ প্রাপ্ত হওঁক ” েতিতয়া েতওঁ িয জনৰ ওচৰত কাম কিৰিছল, েসই
জনৰ িবষেয় শাহুেৱকক বুজাই ক’েল, “িয মানুহৰ তাত মই আিজ কাম কিৰিছেলঁা, েতওঁৰ নাম েবাৱজ ” 20 েতিতয়া
নয়মীেয় িনজ েবাৱাৰীেয়কক ক’েল, “েসই সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ জীিৱত আৰু মৃত েলাকৈল দয়া কিৰবৈল এৰা নাই,
েতওঁ িযেহাৱাৰ পৰা আশীব্বর্াদ পাওক ” নয়মীেয় পুনৰ ক’েল, “েসই বয্িক্তজন আমাৰ সম্পকীর্য়, আৰু আমাৰ উদ্ধাৰ
েপাৱা জািত সমূহৰ মাজৰ এজন ” 21 পাছত েমাৱাবীয়া ৰূেথ ক’েল, “েতওঁ েমাক ইয়ােকা ক’েল েয, ‘েমাৰ ধান
আটাইেবাৰ দাই েশষ েনােহাৱাৈলেক তুিম েমাৰ দাস-দাসীসকলৰ লগ েনিৰবা’ ” 22 আৰু নয়মীেয় িনজ েবাৱাৰীেয়ক
ৰূথক ক’েল, “আইিট তুিম েতওঁৰ দাসীসকলৰ লেগ লেগ েযাৱা ভাল; েসেয় নহ’েল, আন েকােনা পথাৰত েকােনাবাই
েতামাক অপমান কিৰব পােৰ ”

23 এইদেৰ যৱ ধান আৰু েঘহঁু ধান দাই েশষ নকৰাৈলেক েতওঁ ধান বুটিল েবাৱজৰ দাসীসকলৰ লেগ লেগ থািকল,
আৰু িনজ শাহুেৱকৰ লগত বাস কিৰেল

3 অধয্ায়
েবাৱজৰ লগত ৰূথৰ িববাহ

1 নয়মীেয় েতওঁৰ েবাৱাৰীেয়ক ৰূথক ক’েল, “েহ েমাৰ আইিট, যাৰ দ্বাৰাই েতামাৰ মঙ্গল হয়, এেন সুৰিক্ষত ঠাই মই
জােনা েতামাৰ কাৰেণ িনিবচািৰম? 2 তুিম িয েবাৱজৰ দাসীসকলৰ লগত কাম কিৰিছলা, েসই েবাৱজ জােনা আমাৰ
সম্পকীর্য় েলাক নহয়? েচাৱা, েতওঁ আিজ ৰািত মৰণা মৰা ঠাইত যৱ ধান জািৰ আেছ 3 েসেয়, তুিম এিতয়া গা ধুই
পিৰস্কাৰ েহাৱা, সুগিন্ধ েতল ঘঁহা, আৰু কােপাৰ সলিন কিৰ েসই শসয্মৰা ঠাইৈল েযাৱা৷ িকন্তু েসই বয্িক্তেয় েভাজন-পান
কিৰ েশষ নকৰাৈলেক তুিম েতওঁক েদখা িনিদবা 4 েতওঁ েযিতয়া েটাপিন যাব, েতিতয়া তুিম েতওঁৰ েশাৱা ঠাই মনত
ৰািখ, পাছত েতওঁৰ ওচৰৈল যাবা আৰু েতওঁৰ ভিৰ ফালৰ কােপাৰ গুচাই তােতই তুিম শুবা; পাছত তুিম িক কিৰব
লািগব, েসই িবষেয় েতওঁ েতামাক ক’ব ” 5 েতিতয়া ৰূেথ নয়মীক ক’েল, “আপুিন েযেনদেৰ ক’েল, মই েসই মেত
কিৰম ”

6 পাছত েতওঁ েসই শসয্মৰা ঠাইৈল গ’ল, আৰু েতওঁৰ শাহুেৱেক িদয়া আেদশ অনুসােৰ সকেলা কিৰেল 7 েবাৱেজ
েভাজন-পান কিৰ আনন্দ মেনেৰ ৈগ শসয্ৰ দ’মৰ এমূৰত ৈগ শুেল, েতিতয়া ৰূেথ ধীেৰ ধীেৰ ৈগ েতওঁৰ ভিৰৰ ফালৰ
কােপাৰ আতৰােল আৰু তােতই শুই পিৰল 8 পাছত মাজিনশা েবাৱেজ বাগৰ সলাওঁেত, িনজৰ ভিৰৰ ওচৰত এজনী
িতেৰাতা মানুহ শুই থকা গম পাই উচপ খাই উিঠল 9 েতিতয়া েতওঁ সুিধেল, “তুিম েকান?” েতওঁ ক’েল, “মই
আেপানাৰ দাসী ৰূথ; এেতেক আেপানাৰ এই দাসীৰ ওপৰৈল আেপানাৰ কােপাৰৰ আঁচল েমিল িদয়ক; কাৰণ আপুিন
আমাৰ উদ্ধাৰকতর্ া আৰু আমাৰ সম্পকীর্য়* ” 10 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “আইিট তুিম িযেহাৱাৰ আশীব্বর্াদ প্রাপ্ত েহাৱা;
* 2 অধয্ায়:17 এক ঐফা অথর্াৎ 12 িকেলাগ্রাম * 3 অধয্ায়:9 আপুিন কেপাৰ চল েমিল িদয়ক িকয়েনা আপুিন েমাক িববাহ কৰক, িকয়েনা আপুিন
েমাৰ উদ্ধাৰকতর্ া আৰু েমাৰ সম্পকীর্য়
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িকয়েনা তুিম ধনী বা দুখীয়া েকােনা েডকা পুৰুষৰ ওচৰৈল নৈগ, প্রথমতৈক েশষত পুনৰ অিধক েপ্রম েদখুৱালা
11 এেতেক আইিট, তুিম ভয় নকিৰবা; তুিম েকাৱা সকেলােক মই কিৰম, িকয়েনা তুিম েয সতী, ইয়াক েমাৰ িনজ নগৰৰ
িভতৰত থকা সকেলা মানুেহ জােন

12 এইেটা সতয্ েয, মই েতামােলাকৰ সম্পকীর্য় েলাক হওঁ, িকন্তু েমাতৈকও ওচৰ-সম্পকীর্য় আন এজন আেছ
13 আিজ ৰািত ইয়ােত থাকা৷ ৰািতপুৱা েতওঁ যিদ ওচৰ সম্পকীর্য় িহচােপ েতামাক গ্রহণ কেৰ, েতেন্ত ভােলই, েতওঁেৱই
েসই কাযর্ কৰক৷ িকন্তু েতওঁ েতামাক যিদ গ্রহণ কিৰবৈল ইচ্ছা নকেৰ, েতেন্ত িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, মেয়ই েতামাক
গ্রহণ কিৰম তুিম ৰািতপুৱাৈলেক ইয়ােতই শুই থাকা ”

14 েতিতয়া ৰূেথ ৰািতপুৱাৈলেক েতওঁৰ ভিৰৰ ওচৰত শুই থািকল; পাছত েদাকেমাকািলেত অথর্াৎ ইজেন িসজনক
িচিনব েনাৱাৰা সময়েতই েতওঁ উিঠল; কাৰণ েবাৱেজ ৈকিছল, ‘শসয্মৰা ঠাইৈল মিহলা মানুহ অহা েকােনও জািনব
নালােগ’ 15 পাছত েতওঁ পুনৰ ক’েল, “তুিম গাত েলাৱা ওপৰৰ কােপাৰ েমিল ধৰা ” েতিতয়া ৰূেথ কােপাৰখন েমিল
ধেৰােত েতওঁ ছয় েদান† যৱ ধান জুিখ কােপাৰত ঢািল িদ েতওঁৰ মুৰত তুিল িদেল; আৰু েতওঁ নগৰৈল গুিচ গ’ল

16 পাছত ৰূেথ েযিতয়া িনজৰ শাহুেৱকৰ ওচৰৈল আিহল, েতিতয়া শাহুেৱেক েতওঁক ক’েল, “আইিট েতামাৰ িক
হ’ল?” েতিতয়া েসই বয্িক্ত জেন েতওঁৈল কৰা আটাই কথা শাহুেৱকক েতওঁ ক’েল 17 ৰূেথ পুনৰ ক’েল, “েতওঁ
েমাক ‘শাহুেৱৰাৰ ওচৰৈল শুদাহােত যাব নালােগ’, এই বুিল ৈক এই ছয় েদান যৱ ধান িদেল ” 18 েতিতয়া েতওঁৰ
শাহুেৱেক েতওঁক ক’েল, “আইিট, এই িবষেয় িক ঘিটব, েসই িবষেয় েযিতয়াৈলেক নাজানা েতিতয়াৈলেক তুিম অেপক্ষা
কিৰ বিহ থাকা; িকয়েনা েসই বয্িক্তেয় আিজ এই কাযর্ সমাধান নকৰাৈলেক মেন মেন বিহ নাথািকব ”

4 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত, েবাৱেজ ৈবৎেলেহম নগৰৰ দুৱাৰৰ সনু্মখৈল উিঠ ৈগ তােত বিহল; এেনেত িযজন ওচৰ সম্পকীর্য়

বয্িক্তৰ কথা ৰূথক েতওঁ ৈকিছল, েসই বয্িক্ত জন বােটিদ আিহ আিছল; েতিতয়া েবাৱেজ েতওঁক নাম কািঢ় মািত ক’েল,
“ইয়াৈল আিহ বহােচান ” পাছত েতওঁ তােত আিহ বিহল 2 েতিতয়া েবাৱেজ নগৰৰ বৃদ্ধ সকলৰ মাজৰ দহজনক মািত
আিন ক’েল, “আেপানােলাক এই ঠাইেত বহ’ক ” েতিতয়া েতওঁেলাক আিহ েসই ঠাইেত বিহল

3 েতিতয়া েবাৱেজ েসই ওচৰ সম্পকীর্য় বয্িক্তজনক ক’েল, “আমাৰ ভাই ইলীেমলকৰ িয মািটেডাখৰ আিছল, েসই
েডাখৰ মািট েমাৱাব েদশৰ পৰা ঘূিৰ অহা নয়মীেয় েবিচব খুিজেছ৷ 4 এই েহতুেক মই েতামাক এই কথা জনাব খুিজেছঁা
েয, আমাৰ সনু্মখত বিহ থকা বয্িক্তসকলৰ আৰু েমাৰ জািতৰ ব্ৃদ্ধসকলৰ আগত তুিম েসই মািট েডাখৰ িকিন েলাৱা৷
তুিম যিদ মুক্ত কৰা, েতেন্ত কৰা৷ িকন্তু যিদ নকৰা, েতেন্ত েমাক েকাৱা, মই জািনব খুিজেছঁা িকয়েনা মুক্ত কিৰবৈল
েতামাতৈক ওচৰ-সম্পকীর্য় আন েকােনা বয্িক্ত নাই, িকন্তু েতামাৰ পাছত মইেহ আেছঁা ” েতিতয়া েসই বয্িক্ত জেন
ক’েল, “মই মুক্ত কিৰম ” 5 েতিতয়া েবাৱেজ ক’েল, “তুিম িযিদনা নয়মীৰ হাতৰ পৰা মািট েডাখৰ িকিনবা, েসইিদনা
তুিম মৃতজনৰ বংশৰ নাম জীয়াই ৰািখবৈল েতওঁৰ েমাৱাবীয়া পত্নী ৰূথেকা গ্রহণ কিৰব লািগব৷” 6 েতিতয়া েসই ওচৰ
সম্পকীর্য় বয্িক্তজেন েবাৱজক ক’েল, “েতেনহ’েল মই িনজৰ বংশৰ ক্ষিত কিৰ েতওঁক গ্রহণ কিৰব েনাৱােৰঁা; তুিম
েমাৰ অিধকাৰ ৈল েতওঁক গ্রহণ কৰা, িকয়েনা মই কিৰব েনাৱােৰঁা ”

7 ইস্রােয়লৰ মাজত মুক্ত কৰা আৰু সেলাৱাৰ এেন ৰীিত-নীিত প্রচিলত আিছল, এই ৰীিত িস্থৰ কিৰবৈল এজেন
িনজৰ েজাতা েসােলাকাই আন জনক িদেয়, এইদেৰ ইস্রােয়লৰ মাজত সাক্ষীস্বৰূপ চতর্ আিছল 8 েসেয় েতওঁৰ ওচৰ
সম্পকীর্য় বয্িক্তজেন েবাৱজক ক’েল, “তুিম িনেজ িকিন েলাৱা ” এইদেৰ ৈক, েতওঁ িনজৰ েজাতা েসােলাকাই িদেল
9 তাৰ পাছত েবাৱেজ বৃদ্ধ সকলক আৰু আটাই েলাকসকলক ক’েল, “ইলীেমলকৰ িয িয আিছল, আৰু িকিলেয়ান
আৰু মহেলানৰ িয িয আিছল, েসই সকেলােক মই নয়মীৰ হাতৰ পৰা িকিনেলঁা; আিজ েতামােলাক ইয়াৰ সাক্ষী থ’েলা
10আেপানাৰ ভাইসকলৰ মাজৰ পৰা আৰু আপুিন বাস কৰা ঠাইৰ পৰা েসই মৃত েলাকৰ নাম েযন লুপ্ত নহয়, েসইবােব
মৃতেলাকৰ অিধকাৰত েতওঁৰ নাম ৰািখবৰ অেথর্ মই িনজ ভাযর্য্াস্বৰূেপ মহেলানৰ ভাযর্া েমাৱাবীয়া ৰূথেকা িকিনেলঁা;
আিজ আেপানােলােক সকেলােৱ ইয়াৰ সাক্ষী ৈহ ৰ’ল ”

11 নগৰৰ িভতৰত থকা সকেলা েলাক আৰু বৃদ্ধসকেল ক’েল, “আিম ইয়াৰ সাক্ষী হ’েলা; িয গৰাকী মিহলা েতামাৰ
বংশত প্রেৱশ কিৰেল, িযেহাৱাই েতওঁক ইস্রােয়ল বংশ স্থাপন কৰা* িয ৰােহল আৰু েলয়া আিছল, এওঁেকা েতওঁেলাকৰ
দেৰ কৰক; আৰু ইফ্রাথাত েতামাৰ পৰাক্রম আৰু ৈবৎেলেহমত েতামাৰ সুখয্ািত হওক 12 িযেহাৱাই েসই মিহলাৰ পৰা
েতামাক িয সন্তান িদব, েসই সন্তানৰ দ্বাৰাই, তামাৰৰ পৰা িযহূদাৈল জন্মা েপৰচ†ৰ বংশৰ দেৰ হওক ”

† 3 অধয্ায়:15 ছয় েদান, অথর্াৎ প্রায় 4 িকেলাগ্রাম * 4 অধয্ায়:11 ‘ইস্রােয়লত বংশ স্থাপন কৰা’ অথর্াৎ ইস্রােয়লৰ বাৰ ৈফদৰ পূবর্পুৰুসকল বা
ইস্রােয়লৰ বংশধৰসকল † 4 অধয্ায়:12 ইফ্রাথৰ বংশধৰ



ৰূথ 4 অধয্ায়:13 298 ৰূথ 4 অধয্ায়:22

13 েবাৱেজ ৰূথক িববাহ কিৰ েতওঁৰ ভাযর্া ৰূেপ গ্রহণ কিৰেল আৰু েবাৱেজ েতওঁৰ লগত শয়ন কৰাৰ পাছত েতওঁ
িযেহাৱাৰ পৰা আশীব্বর্াদ পাই গভর্ ধাৰণ কিৰ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল 14 পাছত এই বাতিৰ পাই, মিহলাসকেল নয়মীক
ক’েল, “ধনয্ িযেহাৱা, েতওঁ আিজ েতামাক ওচৰ সম্পকীর্য় েকােনা নথকাৈক অকলশেৰ ৰখা নাই; এই সন্তানিটৰ নােমা
ইস্রােয়লৰ মাজত প্রখয্াত হওক 15 ই েতামাৰ জীৱন পুনৰ প্রিতষ্ঠা কিৰব, আৰু বৃদ্ধ অৱস্থাত েতামাৰ প্রিতপালক হ’ব,
কাৰণ েতামাক েপ্রম কেৰঁাতা, আৰু েতামাৰ সাতজন পুত্রতৈকও উত্তম িয েতামাৰ েবাৱাৰী েতওঁ ইয়াক প্রসৱ কিৰেল ”

16 েতিতয়া নয়মীেয় ল’ৰািটক িনজৰ েকালাত ল’েল, আৰু েতওঁ তাৰ ধাই মাতৃস্বৰূপ হ’ল 17 পাছত নয়মীৰ এিট
পুত্র জিন্মল, এই বুিল েতওঁৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া মিহলাসকেল তাৰ নাম ওেবদ হ’ল েতওঁ দায়ুদৰ ককাক, অথর্াৎ িযচয়ৰ
বােপক

18 এেয় েপৰচৰ বংশাৱলী: েপৰচৰ পুেতক িহেষ্রাণ, 19 িহেষ্রাণৰ পুেতক ৰাম, ৰামৰ পুেতক অম্মীনাদব,
20 অম্মীনাদবৰ পুেতক নহেচান, নহেচানৰ পুেতক চলেমান, 21 চলেমানৰ পুেতক েবাৱজ, েবাৱজৰ পুেতক ওেবদ,
22 ওেবদৰ পুেতক িযচয়, িযচয়ৰ পুেতক দায়ুদ



1 চমূেৱল 1 অধয্ায়:1 299 1 চমূেৱল 1 অধয্ায়:8

1 চমূেৱল
গ্রন্থ ৰচিয়তা
পুস্তক খেন েকােনা েলাকেক িলখক িহচােপ দাবী কৰা নাই তথািপও চমূেৱ  েল হয়েতা িলিখিছল, আৰু েতওঁ ইয়াৰ

িনিশ্চত তথয্ সৰবৰাহ কিৰেছ, 1 চমুেয়ল 1:1-24:22, ই হ’ল েতওঁৰ জীৱনৰ এটা আত্মেলখা, আৰু ই েতওঁৰ মৃতুয্ৈলেক
িবৱৰণী িদ আেছ এইেটা অিত সম্ভাৱনাপূণর্ িবষয় েয, এই পুস্তকৰ অংশিবেশষ ভাববাদী চমূেৱ  েল িলখা হয় বুিল অনয্ানয্
সম্ভাৱনাৰ িভতৰত 1 চমূেৱল পুস্তকত ভাববাদী বা বুৰঞ্জীিবদ নাথন বা গাদৰ অৱদান আেছ (1 বংশা 29:29)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভৱতঃ িলখাৰ সময় প্রায় 1050-722 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগত
এই পুস্তক খন িলখেক ইস্রােয়ল আৰু িযহূদা নােমেৰ ৰাজয্ৰ িবভাগ েহাৱাৰ পাছত িলিখিছল, ইয়াৰ স্পষ্ট কাৰণ

িহচােপ ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ বহুেতা িনির্দষ্ট অিস্তত্বৰ িনেদর্ শনা আেছ (1 চমুেয়ল 11:8; 17:52; 18:16; 2 চমুেয়ল
5:5; 11:11; 12:8; 19:42-43; 24:1,9)

প্রাপক
এই পুস্তক খনৰ মূল পাঠকসকল হ’ল ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ িবভািজত ৰাজতন্ত্রৰ সদসয্সকল, িযসকেল জনােটা

প্রেয়াজন আিছল স্বগীর্য় পিৰেপ্রিক্ষতত দায়ুদৰ ৰাজত্বৰ মূলয্ আৰু উেদ্দশয্
উেদ্দশয্
প্রথেম চমূেৱ  েল কানান েদশৰ ইিতহাসৰ তথয্ িলিপৱদ্ধ কেৰ, কাৰণ িযেহতু েতওঁেলােক িবচাৰকতর্ াসকলৰ শাসনৰ

পৰা সংযুক্ত জািতৰ ৰজাসকলৰ অধীনৈল আিহিছল চমূেৱ  েল েশষ িবচাৰকতর্ া িহচােপ অভুয্দয় কেৰ, েতঁেৱই প্রথেম
চীল আৰু দায়ুদক ৰজা িহচােপ অিভেষক কেৰ

মূল িবষয়
অবস্থান্তৰ

প্রান্তেৰখা
1. চমুেয়লৰ জীৱন আৰু পিৰচযর্া — 1:1-8:22
2. ইস্রােয়লৰ প্রথম ৰজা িহচােপ েচৗলৰ জীৱন — 9:1-12:25
3. ৰজা িহচােপ েচৗলৰ বয্থর্তা — 13:1-15:35 দায়ুদৰ জীৱন — 16:1-20:42
4. ইস্রােয়লৰ ৰজা িহচােপ দায়ুদৰ অিভজ্ঞতা — 21:1-24:22

চমূেৱলৰ জন্ম আৰু েতওঁক উৎসগর্ কৰা হান্নাৰ গীত
1 পবর্তীয়া েদশ ইফ্রিয়মৰ ৰামাথিয়ম েচাফীম অঞ্চলৰ িনবাসী ইলকানা নােমেৰ এজন বয্িক্ত আিছল েতওঁ িযেৰাহমৰ

পুত্র আৰু চুফ পিৰবাৰৰ আিছল িযেৰাহমৰ িপতৃ হ’ল ইলীহূ, ইলীহূৰ িপতৃ হ’ল তহূৰ, তহূৰৰ িপতৃ হ’ল চূফ এওঁেলাক
ইফ্রিয়মৰ েগাষ্ঠীৰ আিছল 2 েতওঁৰ দুজনী ভাযর্া আিছল; এজনীৰ নাম হান্না আৰু আন জনীৰ নাম িপিনন্না িপিনন্নাৰ
সন্তান আিছল, িকন্তু হান্না িনঃসন্তান আিছল 3 এই বয্িক্তজেন চীেলাত বািহনী সমূহৰ িযেহাৱাৰ আগত প্রিণপাত কিৰবৈল
আৰু বিলদান িদবৈল প্রিত বছেৰ িনজ নগৰৰ পৰা ৈগিছল েসই ঠাইত এলীৰ দুজন পুেতক হফনী আৰু পীনহচ
িযেহাৱাৰ পুেৰািহত আিছল 4 প্রিত বছেৰ েযিতয়া ইলকানাই েসই িদনত বিল িদবৈল আেহ, েতিতয়া তােৰ এভাগ েতওঁ
ভাযর্া িপিনন্নাক িদেয়, আৰু েতওঁৰ পুেতক জীেয়ক সকলেকা িদেয় 5 িযেহাৱাই েতওঁৰ গভর্ বন্ধ কিৰ ৰািখিছল; িকন্তু
েতওঁৰ স্ৱামী ইলকানাই েতওঁক* েপ্রম কিৰিছল† কাৰেণ হান্নাক দুভাগ িদেয় 6 িযেহাৱাই েতওঁৰ গভর্ বন্ধ কিৰ ৰখা বােব,
সিতনীেয়েক েতওঁৰ মনত অসেন্তাষ জন্মাবৈল নানা কথােৰ েতওঁক িবৰক্ত কিৰিছল 7 বছৰৰ িপছত বছৰ ধিৰ হান্না
েযিতয়া পিৰয়ালৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ গৃহৈল যায়, েতিতয়া েতওঁৰ সিতনীেয় সদায় েতওঁক িবৰক্ত কেৰ; এই েহতুেক েতওঁ
েভাজন নকিৰ কািন্দ কািন্দ িদন অিতবািহত কিৰিছল 8 েতিতয়া েতওঁৰ স্বামী ইলকানাই কয়, “হান্না তুিম িকয় কািন্দছা?
তুিম িকয় আহাৰ গ্রহণ নকৰা? েতামাৰ হৃদয় দুেখেৰ পিৰপূণর্ িকয়? েতামাৰ দৃষ্টিত মই দহ জন পুত্রতৈক উত্তম নহও
েন?”
* 1 অধয্ায়:5 হান্না † 1 অধয্ায়:5 েতওঁ হান্নাক অিধক েপ্রম কিৰিছল বােব েতওঁক এভাগ িদেল



1 চমূেৱল 1 অধয্ায়:9 300 1 চমূেৱল 2 অধয্ায়:3

9 এিদন েতওঁেলােক চীেলাত েভাজন-পান কৰাৰ পাছত, হান্না িথয় হ’ল েসই সময়ত িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ দুৱাৰৰ খুটাৰ
ওচৰত এলী পুেৰািহত িনজ আসনৰ ওপৰত বিহ আিছল 10 েতিতয়া হান্নাই মনৰ েবজাৰত ভািগ পিৰ িযেহাৱাৰ আগত
প্রাথর্না কিৰ ক্রন্দন কিৰেল 11 আৰু েতওঁ সংকল্প কিৰ ক’েল, “েহ বািহনী সমূহৰ িযেহাৱা, আপুিন যিদ আেপানাৰ
এই দাসীৰ দুখৈল দৃষ্টি কিৰ েসঁাৱৰণ কেৰ, আৰু আেপানাৰ দাসীক নাপাহিৰ এিট পুত্র-সন্তান িদেয়, েতেন্ত দাসীেয় িস
জীয়াই থকাৈলেক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ তাক উৎসগর্ কিৰম; আৰু তাৰ মূৰত খুৰ লেগাৱা নহ’ব ”

12 এেনদেৰ হান্নাই বহু সময় ধিৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰ আিছল, আৰু এলীেয় েতওঁৰ মুখৈল লক্ষয্ কিৰ
আিছল 13 েসই সময়ত হান্নাই িনৰেৱ হৃদয়ৰ পৰা প্রাথর্না কিৰ আিছল, েতওঁৰ েকৱল ওঁঠ দুিটেহ লিৰ আিছল, িকন্তু
েকােনা শব্দ শুনা নািছল; েসেয়েহ এলীেয় েতওঁক মতলীয়া ৈহেছ বুিল ভািবিছল৷ 14 এলীেয় েতওঁক ক’েল, “তুিম
িকমান সময় মতলীয়া ৈহ থািকবা? েতামাৰ পৰা দ্রাক্ষাৰস দূৰ কৰা ” 15 হান্নাই উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “নহয় েমাৰ
প্রভু, মই এগৰাকী অভািগনী নাৰী, েমাৰ আত্মা দুেখেৰ পিৰপূণর্, মই দ্রাক্ষাৰস বা েকােনা ৰাগীয়াল দ্রবয্ পান কৰা নাই,
িকন্তু িযেহাৱাৰ আগত েমাৰ মনৰ কথা বয্ক্ত কিৰেছঁা 16 আেপানাৰ এই দাসীক দুষ্ট িতেৰাতা‡ বুিল নাভািবব; েমাক
নানা কথােৰ িবৰক্ত কৰাত, েবজাৰ পাই অসন্তুষ্ট মেনেৰ মই িযেহাৱাৰ ৈসেত কথা পািত আিছেলঁা ” 17 এলীেয় উত্তৰ
িদ েতওঁক ক’েল, “তুিম শািন্তেৰ েযাৱা; ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত তুিম িয িনেবদন কিৰলা, েসয়া েতওঁ গ্রহণ
কৰক ” 18 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “আেপানাৰ দৃষ্টিত আেপানাৰ দাসী অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওক ” তাৰ পাছত হান্না েসই ঠাইৰ
পৰা ওলাই ৈগ আহাৰ গ্রহণ কিৰেল; আৰু েতওঁৰ মুখ েকিতয়াও িববণর্ নহ’ল

19 পাছত েতওঁেলাক পুৱােত উিঠ িযেহাৱাৰ আগত প্রিণপাত কিৰ িনজ ঘৰ ৰামাৈল উভিট গ’ল৷ পাছত ইলকানাই
িনজ ভাযর্া হান্নাৰ ৈসেত শয়ন কৰাত িযেহাৱাই েতওঁৰ িনেবদনৰ উত্তৰ িদেল 20 পাছত হান্নাই গভর্ ধাৰণ কিৰেল, আৰু
িনির্দষ্ট সময়ত এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল েতওঁ তাক চমূেৱল বুিল মািতেল, আৰু ক’েল, “কাৰণ মই িযেহাৱাৰ পৰা ইয়াক
খুিজিছেলঁা৷”

21 আেকৗ ইলকানা আৰু েতওঁৰ আটাই পিৰয়ােল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বাির্ষক বিলদান কিৰবৰ বােব আৰু িনজৰ
সংকল্প িসদ্ধ কিৰবৈল গ’ল 22 িকন্তু হান্না েতওঁেলাকৰ লগত নগ’ল; েতওঁ েতওঁৰ স্বামীক ক’েল, “সন্তানিটেয় যােত
িযেহাৱাৰ গৃহত সদায় থািকব পােৰ, তাৰ বােব মই সন্তানিটেয় িপয়াহ এৰাৰ পাছতেহ তাক ৈল মই িযেহাৱাৰ গৃহৈল যাম ”
23 েতিতয়া েতওঁৰ স্বামী ইলকানাই েতওঁক ক’েল, “তুিম িয ভাল েদখা, তােক কৰা িপয়াহ েনৰাৈলেক তুিম অেপক্ষা
কৰা িযেহাৱাই িনজ বাকয্ িসদ্ধ কৰক ” েসেয় সন্তানিটেয় িপয়াহ েনৰাৈলেক হান্না ঘৰেত থািকল৷

24 সন্তানিটেয় িপয়াহ এৰাৰ পাছত, েতওঁ িতিন বছৰীয়া এটা ভতৰা গৰু, এক ঐফা আটাগুিৰ, আৰু এক বটল দ্রাক্ষাৰস
ৈল চীেলাত থকা িযেহাৱাৰ গৃহৈল ৈল গ’ল েসই সময়ত সন্তানিট বয়সত সৰু আিছল 25 তােত েতওঁেলােক ভতৰা
গৰুেটা বধ কিৰেল আৰু সন্তানেটাক এলীৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল 26 হান্নাই এলীক ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু, আেপানাৰ
উেদ্দেশয্ এই ঠাইত িথয় ৈহ প্রাথর্না কৰা মিহলা গৰাকী মেয়ই 27 এই সন্তানিটৰ উেদ্দেশয্ মই প্রাথর্না কিৰিছেলঁা; আৰু
িযেহাৱাৰ আগত মই িয খুিজিছেলঁা, েসয়া েতওঁ েমাক িদেল 28 েসেয় মই িযেহাৱাৈল সন্তানিটক উৎসগর্ কিৰেলঁা
জীৱনৰ েশষৈলেক তাক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদয়া হ’ল ” ইলকানা আৰু েতওঁৰ পিৰয়ােল েসই ঠাইত িযেহাৱাৰ প্রশংসা
কিৰেল

2 অধয্ায়
1 হান্নাই প্রাথর্না কিৰেল আৰু ক’েল,

“েমাৰ মেন িযেহাৱাত আনন্দ কিৰেছ;
েমাৰ শিক্ত িযেহাৱাত েমাৰ গব্বর্ ৈহেছ;
শত্রুেবাৰৰ আগত মই দৃঢ়তােৰ কথা ক’ব পৰা ৈহেছঁা
কাৰণ মই আেপানাৰ পিৰত্রাণত উল্লািসত ৈহেছঁা
2 িযেহাৱাৰ দেৰ আন েকােনা পিবত্র নাই,
িকয়েনা আেপানাৰ বািহেৰ আন েকােনা নাই;
আমাৰ িযেহাৱাৰ সদৃশ েকােনা িশলা নাই
3 েতামােলােক অহঙ্কােৰেৰ পুনৰ কথা নক’বা,
েতামােলাকৰ মুখৰ পৰা দপর্ৰ কথা েনালাওক৷
িকয়েনা িযেহাৱা সব্বর্জ্ঞানী ঈশ্বৰ হয়,
‡ 1 অধয্ায়:16 ইব্রী শব্দ েবিলয়াল মােন চয়তান বা দুষ্টকমর্ কেৰঁাতা চাওক 1চমূেৱল 2:12, 10:27, 25:17, 30:22
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েতওঁৰ দ্বাৰাই কাযর্েবাৰ তজুর্ ত েজাখা হয়
4 বীৰসকলৰ ধনু ভঙা হ’ল,
উজুিট েখাৱা সকলক বলৰূপ টঙািলেৰ বন্ধা হ’ল
5 তৃপ্ত েহাৱাসকেল আহাৰৰ বেব কাম কিৰব লগা হ’ল,
েভাকত থকা সকলৰ খাদয্ৰ অভাৱ নহ’ল৷
সন্তানহীনাই সােতাটা সন্তান প্রসৱ কিৰেল,
অিধক সন্তান থকা জনী িনশকতীয়া ৈহ গ’ল৷
6 িযেহাৱাই মৃতুয্ আৰু জীৱন দান কেৰ,
েতওঁ িচেয়ালৈল নমায় আৰু পুনৰায় েতােল৷
7 িযেহাৱাই দিৰদ্রও কেৰ আৰু ধনীও কেৰ,
েতওঁ নম্রও কেৰ আৰু ক্ষমতাও দান কেৰ৷
8 েতওঁ িনঃিকন অৱস্থাৰ পৰা দিৰদ্রক উন্নত কেৰ,
েতওঁ েগাবৰৰ দ’মৰ পৰা দিৰদ্র জনক উঠায়৷
েতওঁেলাকক প্রতাপী জনৰ ৈসেত বিহবৈল েযাগয্ কেৰ,
উত্তৰািধকাৰী সূেত্র সন্মানীয় স্থান প্রদান কেৰ৷
িকয়েনা পৃিথৱীৰ স্তম্ভেবাৰ িযেহাৱােৰই,
েতওঁ তাৰ ওপৰত জগতখন স্থাপন কিৰেল
9 েতওঁৰ িবশ্বস্ত েলাকসকলৰ েখাজ েতওঁ ৰক্ষা কিৰব,
িকন্তু দুষ্টেবাৰক আন্ধাৰত গুপুেত ৰািখব৷
আৰু েকােনা মানুেহ িনজ বেলেৰ িজিকব েনাৱািৰব
10 িযেহাৱাৰ ৈসেত প্রিতবাদ কৰা সকলক খণ্ড খণ্ড কৰা হ’ব,
েতওঁ স্বগর্ৰ পৰা িসহঁতৰ িবৰুেদ্ধ বজ্রধ্ৱিন কিৰব
িযেহাৱাই পৃিথৱীৰ অন্তৈলেক িবচাৰ কিৰব,
েতেৱঁই েতওঁৰ ৰজাক শিক্ত িদব, আৰু িনজ অিভিষক্ত জনক উচ্চস্থানৈল িনব ”

11 তাৰ পাছত ইলকানা িনজৰ ঘৰ ৰামাৈল গ’ল৷ িকন্তু েতওঁৰ সন্তান চমূেৱেল এলী পুেৰািহতৰ সাক্ষােত িযেহাৱাৰ
পিৰচযর্া কিৰবৈল ধিৰেল

এলীৰ পুেতসকলৰ অসৎ কাযর্ আৰু তাৰ ফল৷
12 এলীৰ পুেতক দুজন অসৎ* আিছল, েতওঁেলােক িযেহাৱাক ভয় নকিৰিছল 13 এইদেৰ পুেৰািহতসকেল

েলাকসকলৰ লগত বয্ৱহাৰ কিৰিছল, েকােনা মানুেহ েযিতয়া বিলদান কেৰ, েতিতয়া মঙহ িসজাওঁেত, পুেৰািহতৰ
দােস এডাল িত্রশূল হাতত ৈল আেহ; 14 আৰু েলাহাৰ পাত্রত, বা েকৰাহীত, বা েকটিলত, েখঁাচ মািৰ িদেয়, তােত েসই
িত্রশূলত িযেবাৰ মঙহ লািগ আেহ, েসই সকেলােক পুেৰািহেত েসই িত্রশূল ডােলেৰ ৈসেত ৈল যায় ইস্রােয়লৰ িযমান
েলাক চীেলাৈল আেহ, েসই সকেলা েলাকৰ ওচৰেত েতওঁেলােক এইদেৰ বয্ৱহাৰ কেৰ

15 তাৰ পিৰবেতর্ েতল েপাৰাৰ পূেবর্, পুেৰািহতৰ দাস আিহ বিলদান িদয়া জনক কয়, “পুেৰািহতৰ কাৰেণ পুিৰবৈল
মঙহ িদয়া, িকয়েনা েতওঁ েতামাৰ পৰা িসেজাৱা মঙহ নলয়, িকন্তু েকঁচা মঙহেহ ল’ব ” 16 িকন্তু মানুহজেন যিদ েতওঁক
কয়, “প্রথেম েতলিখিন েপাৰা হওক, তাৰ পাছত আেপানাৰ িযমান ইচ্ছা িসমানিখিনেয় ল’ব”, েতিতয়া েতওঁ কয়, “নহয়
এিতয়াই েমাক েদ, িনিদেল, বেলেৰ লম ” 17 েসেয়েহ িযেহাৱাৰ দ্ৃ ষ্টিত েসই েডকাসকলৰ পাপ অিতশয় বৃিদ্ধ হ’ল,
িকয়েনা েসই েডকাসকেল িযেহাৱাৰ ৈনেবদয্ েহয়জ্ঞান কিৰিছল

18 েসই সময়ত চমূেৱেল শণ সূতাৰ এেফাদ বস্ত্র িপিন্ধ িযেহাৱাৰ পিৰচযর্া কিৰ আিছল; 19 তাৰ ওপিৰও েতওঁৰ মােক
েতওঁৰ কাৰেণ সৰু েপাছাক যুগুত কিৰ েতওঁৰ স্বামীৰ লগত বেছেৰকীয়া বিলদান উৎসগর্ কিৰবৈল অহাৰ সময়ত প্রিত
বছেৰ েতওঁক িদিছল 20 এলীেয় ইলকানাক আৰু েতওঁৰ ভাযর্ােকা আশীব্বর্াদ কিৰ ক’েল, “িযেহাৱাৰ অনুগ্রহত েপাৱা
সন্তানিটক িযেহাৱাৈল উৎসগর্ কৰাৰ বােব এই সন্তানৰ সলিন িযেহাৱাই েতামাক এই ভাযর্াৰ পৰা পুনৰ সন্তান িদয়ক ”
তাৰ পাছত েতওঁেলােক িনজৰ ঘৰৈল উভিত গ’ল 21 িযেহাৱাই পুনৰ হান্নাৈল কৃপা কৰাৰ পাছত েতওঁ গভর্ ৱতী ৈহ
কালক্রেম িতিনজন ল’ৰা আৰু দুজনী েছাৱালী প্রসৱ কিৰেল ইিতমেধয্ চমূেৱল িযেহাৱাৰ সাক্ষােত বৃিদ্ধ হ’ল
* 2 অধয্ায়:12 েবিলয়াল
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22 েসই সময়ত এলী অিতশয় বৃদ্ধ আিছল েতওঁ েগােটই ইস্রােয়লৈল কৰা েতওঁৰ পুেতকহঁতৰ কু-বয্ৱহাৰৰ কথা
শুিনেল আৰু তমু্বৰ দুৱাৰমুখত পিৰচযর্া কৰা মিহলােবাৰৰ লগত শয়ন কৰাৰ কথাও শুনা পােল 23 েতিতয়া েতওঁ
িসহঁতক ক’েল, “েতামােলােক এেন কমর্ িকয় কিৰছাহঁক? িকয়েনা আটাই মানুহৰ মুেখ মুেখ মই েতামােলাকৰ কুকমর্ৰ
কথা শুিনেছঁা 24 েহ েমাৰ েবাপাহঁত, েতামােলােক শুনা েতামােলােক এেন কমর্ নকিৰবা; িকয়েনা মই িয কথা শুিনেছঁা,
েসেয় ভাল নহয় েতামােলােক িযেহাৱাৰ েলাকসকলক আজ্ঞা লঙ্ঘন কৰাইছাহঁক

25 েকােনা এজন মানুেহ যিদ মানুহৰ অিহেত েদাষ কেৰ, েতেন্ত ঈশ্বেৰ† তাৰ িবচাৰ কিৰব; িকন্তু েকােনােৱ যিদ
িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কেৰ, েতেন্ত েতওঁৰ পেক্ষ েকােন অনুেৰাধ কিৰব?” তথািপ েতওঁেলােক িনজ িপতৃৰ কথাৈল মন
িনিদেল; িকয়েনা িযেহাৱাই িসহঁতক মৃতুয্দণ্ড িদবৈল ইচ্ছা কিৰেল 26 িকন্তু চমূেৱল ক্রেম ক্রেম বািঢ় গ’ল; িযেহাৱাৰ
আৰু মানুহৰ দৃষ্টিত েতওঁ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ’ল

27 তাৰ পাছত ঈশ্বৰৰ এজন বয্িক্তেয় এলীৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক ক’েল, “িযেহাৱাই এই বাতর্ া িদেছ, িয সময়ত
েতামাৰ িপতৃ িমচৰত ফেৰৗণৰ বংশৰ অধীনত আিছল, েসই সময়ত মই েতওঁেলাকক দশর্ন িদয়া নািছেলঁা েন? 28 তাৰ
উপিৰও েমাৰ পুেৰািহত হ’বৈল, েমাৰ যজ্ঞ েবদীৰ প্রস্থান কিৰবৈল, ধূপ জ্বলাবৈল আৰু েমাৰ সাক্ষােত এেফাদ বস্ত্র
িপিন্ধবৈল, ইস্রােয়লৰ আটাই ৈফদৰ পৰা মই েতওঁক মেনানীত কৰা নাই েন? আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ অিগ্নকৃত
উপহাৰ েতামাৰ িপতৃবংশক িদয়া নাই েন? 29 েসেয়েহ মই েমাৰ িনবাসৰ ঠাইত আজ্ঞা কৰা েমাৰ বিল আৰু ৈনেবদয্ৰ
ওপৰত েতামােলােক িকয় অৱজ্ঞা‡ কিৰছা? আৰু েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ সকেলা উপহাৰৰ আগ ভাগৰ
দ্বাৰাই েতামােলাক হৃষ্টপুষ্ট েহাৱা, েসই বােব তুিম েমাতৈক, িনজ সন্তান সকলক িকয় অিধক আদৰ কিৰছা? 30 েসই
কাৰেণ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘েতামাৰ বংশই আৰু েতামাৰ িপতৃৰ বংশই েমাৰ সাক্ষােত সদায় থািকব’; িকন্তু
এিতয়া িযেহাৱাই ৈকেছ, েসেয় েমাৰ পৰা দূৰ হওঁক; িকয়েনা েমাক মযর্দা কেৰঁাতা সকলক মই মযর্দা কিৰম, িকন্তু েমাক
তুচ্ছ কেৰঁাতা সকলক েহয়জ্ঞান কৰা হ’ব

31 েচাৱা, মই িয সময়ত েতামাৰ শিক্ত§ আৰু েতামাৰ িপতৃবংশৰ শিক্ত েনােহাৱা কিৰম, েতিতয়া েতামাৰ বংশত
এজেনা বৃদ্ধেলাক নাথািকব, এেন সময় আিহেছ 32 মই িয ঠাইত বাস কেৰঁা, তুিম েসই ঠাইত অমঙ্গল েদিখবা৷ িকন্তু
ঈশ্বেৰ ইস্রােয়লক িদয়া মঙ্গলৰ অেথর্ েতামাৰ বংশত েকিতয়াও েকােনা বৃদ্ধ নহ’ব 33 আৰু মই েমাৰ যজ্ঞ-েবদীৰ পৰা
েতামাৰ বংশৰ েকৱল এজনক দূৰ নকিৰম, িস েতামাৰ চকু দুব্বর্ল কিৰবৈল আৰু েতামাৰ মনত েবজাৰ জন্মাবৈলেহ
থািকব আৰু েতামাৰ বংশত জন্ম গ্রহণ কৰা সকেলা েলাকৰ েযৗৱন অৱস্থােত মৃতুয্ হ’ব 34 ইয়াৰ িচন স্বৰূেপ েতামাৰ
দুজন পুত্র হফনী আৰু পীনহচৈল এইদেৰ ঘিটব, েসেয় িসহঁত দুেয়ােৰ এেক িদনাই মৃতুয্ হ’ব 35আৰু মই িনজৰ কাৰেণ
এজন িবশ্বাসী পুেৰািহত প্রস্তুত কিৰম; েতওঁ মই ভবাৰ দেৰ আৰু েমাৰ ইচ্ছাৰ দেৰ কাযর্ কিৰব; আৰু মই েতওঁৰ কাৰেণ
এক িচৰস্থায়ী গৃহ স্থাপন কিৰম; েতওঁ সদায় েমাৰ অিভিষক্ত ৰজাৰ সনু্মখত অহা-েযাৱা কিৰব

36 আৰু েতামাৰ বংশৰ মাজৰ অৱিশষ্ট থকা প্রিতজেন আিহ এেডাখৰ ৰূপ আৰু এটা িপঠাৰ কাৰেণ েতওঁৰ আগত
প্রিণপাত কিৰ ক’ব, িবনয় কেৰঁা, মই েযন এেডাখৰ িপঠা খাবৈল পাওঁ, েসই বােব, অনুগ্রহ কিৰ েকােনা পুেৰািহত পদৰ
বােব েমাক িনযুিক্ত িদয়ক৷”

3 অধয্ায়
ভাৱবাদী হ’বৈল চমূেৱলক আমন্ত্রণ কৰা

1 চমূেৱেল এলীৰ তত্ত্বাৱধানত িযেহাৱাৰ পিৰচযর্া কিৰ আিছল েসই সময়ত িযেহাৱাৰ বাকয্ দুল্লর্ভ আিছল; আৰু
সঘনাই িযেহাৱাৰ দশর্ন েপাৱা সম্ভৱ নািছল 2 েসই সময়ত এলীৰ চকু দুব্বর্ল েহাৱাত, েতওঁ ভালদেৰ মিনব েনাৱািৰিছল;
েসেয় েতওঁ িনজৰ িবচনাত শুই থািকিছল 3 ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক থকা িযেহাৱাৰ মিন্দৰত ঈশ্বৰীয় প্রদীপ নুমুউৱাৰ পূবর্েত
চমূেৱেল শুব ৈলিছল৷ 4 েসই সময়েত িযেহাৱাই চমূেৱলক মািতেল; তােত েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “মই ইয়ােত আেছঁা ”

5 মাত শুনাৰ লেগ লেগ, েতওঁ এলীৰ ওচৰৈল েদৗিৰ ৈগ ক’েল, “আপুিন েমাক মািতিছল, েসেয় মই ইয়ােত আেছঁা ”
েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “মই মতা নাই; তুিম শুই থাকা ৈগ;” েতিতয়া েতওঁ ৈগ শুই থািকল 6 পাছত িযেহাৱাই পুনৰায়
মািতেল, “েহ চমূেৱল;” েতিতয়া চমূেৱেল উিঠ এলীৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, “মই উপিস্থত আেছঁা; আপুিন েমাক িকয়
মািতিছল? েতওঁ ক’েল, “েবাপা, মই মাতা নাই; তুিম শুই থাকা ৈগ ” 7 েসই সময়ৈলেক িযেহাৱাৰ মাত শুনাৰ অিভজ্ঞতা
চমূেৱলৰ নািছল, আৰু েতওঁৰ ওচৰত িযেহাৱাৰ বাকয্ও প্রকািশত েহাৱা নািছল 8 পাছত িযেহাৱাই তৃতীয়বাৰ চমূেৱলক
মািতেল েতিতয়া েতওঁ উিঠ এলীৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, “মই উপিস্থত আেছঁা; কাৰণ আপুিন েমাক মািতেছ ” 9 েতিতয়া
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িযেহাৱাই েয েতওঁক মািতেছ, এই কথা এলীেয় বুিজ পােল আৰু চমূেৱলক ক’েল, “তুিম ৈগ শুই থাকা; যিদ েতওঁ
েতামাক মােত, েতেন্ত ক’বা, ‘েহ িযেহাৱা, কওক, িকয়েনা আেপানাৰ দােস শুিনেছ’ ” তাৰ পাছত চমূেৱল ৈগ িনজ
ঠাইত শুই থািকল

10 পুনৰ িযেহাৱাই আগৰ দেৰ আিহ িথয় ৈহ েতওঁক মািতেল, “চমূেৱল, চমূেৱল ” েতিতয়া চমূেৱেল উত্তৰ িদ ক’েল,
“কওক, আেপানাৰ দােস শুিন আেছ ” 11 েতিতয়া িযেহাৱাই চমূেৱলক ক’েল, “েচাৱা, মই ইস্রােয়লৰ মাজত এেন এক
কমর্ কিৰম; েসই িবষেয় িয জেন শুিনব, েসই সকেলােৰ েনাম িশয়িৰ উিঠব 12 মই এলী আৰু েতওঁৰ বংশৰ িবষেয়
িয িয ৈকিছেলঁা, েসই সকেলােক প্রথমৰ পৰা েশষৈলেক িসদ্ধ কিৰম 13 কাৰণ মই েতওঁক ক’েলঁা, ‘েতওঁ িযেবাৰ
অপৰাধৰ কথা জািনিছল, তাৰ বােব মই সদাকালৈলেক েতওঁৰ বংশক দণ্ড িদম, কাৰণ েতওঁৰ সন্তানসকেল িনজেক
অিভশপ্ত* কৰা সেত্বও েতওঁেলাকক বাধা িদয়া নাই’ 14 েসই কাৰেণ, এলীৰ বংশৈল মই শপত খােলঁা েয, এলীৰ বংশই
িয অপৰাধ কিৰেল, তাক বিলদান িক ৈনেবদয্ৰ দ্বাৰাই েকিতয়াও েমাচন কৰা নহ’ব ”

15 তাৰ পাছত চমূেৱেল ৰািতপুৱাৈলেক শুই থািকল, আৰু পুৱা উিঠ িযেহাৱাৰ গৃহৰ দুৱাৰেবাৰ েমিল িদেল, িকন্তু
এলীৰ আগত েসই দশর্নৰ কথা জনাবৈল ভয় কিৰেল 16 এলীেয় চমূেৱলক মািত ক’েল, “েমাৰ েবাপা চমূেৱল ”
েতিতয়া চমূেৱেল ক’েল, “মই ইয়ােত আেছঁা ” 17 েতিতয়া এলীেয় সুিধেল, “িযেহাৱাই েতামাক িক ক’েল? মই িবনয়
কেৰঁা, তুিম েমাৰ পৰা এেকা নুলুকুৱাবা; ঈশ্বেৰ েতামাক িয কথা ক’েল, তাৰ েকােনা কথা যিদ েমাৰ পৰা েগাপেন ৰাখা,
েতেন্ত েতওঁ েতামাক অিধক দণ্ড িদব ” 18 েতিতয়া চমূেৱেল েতওঁৰ আগত সকেলা কথা ক’েল, েতওঁৰ পৰা েকােনা
এটা কথাও েগাপেন নাৰািখেল েসেয় এলীেয় ক’েল, “েতওঁ িযেহাৱা; েতওঁৰ দৃষ্টিত িয ভাল, তােকই কৰক ”

19 চমূেৱল ডাঙৰ ৈহ অহাৰ পাছত, িযেহাৱা েতওঁৰ সঙ্গী হ’ল, আৰু িযেহাৱা†ৰ ভিৱষয্ত বাণী এটাও িবফেল যাব
িনিদেল 20তােত চমূেৱল েয িযেহাৱাৰ ভাববাদী হ’বৰ অেথর্ িবশ্বাসৰ পাত্র ৈহেছ, েসই িবষেয় দানৰ পৰা েবৰ-েচবাৈলেক
েগােটই ইস্রােয়েল জািনেল 21 িযেহাৱাই পুনৰ েতওঁক চীেলাত দশর্ন িদেল; িকয়েনা িযেহাৱাই চীেলাত চমূেৱলৰ আগত
বাকয্ৰ দ্বাৰাই িনজেক প্রকাশ কিৰিছল আৰু েগােটই ইস্রােয়লৰ ওচৰৈল চমূেৱলৰ বাকয্ আিহিছল

4 অধয্ায়
িনয়ম-চনু্দক শত্রুৰ হাতত পৰা এলী আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ মৃতুয্

1 েসই সময়ত ইস্রােয়েল যুদ্ধৰ অেথর্ পেলষ্টীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ ওলাই ৈগ এেবন-এজৰৰ ওচৰত ছাউিন পািতেল, আৰু
পেলষ্টীয়াসকেল অেফকত ছাউিন পািতেল 2 পাছত পেলষ্টীয়াসকেল ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কেৰঁােত পেলষ্টীয়াসকলৰ
হাতত ইস্রােয়লসকল পৰাস্ত হ’ল; আৰু েসই যুদ্ধ-েক্ষত্রত ইস্রােয়লৰ ৈসনয্ সমূহৰ প্রায় চািৰ হাজাৰ েলাকক
েতওঁেলােক বধ কিৰেল 3 পাছত েলাকসলক ছাউিনৈল ঘূিৰ আেহােত, ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধেলাক সকেল ক’েল, “িযেহাৱাই
পেলষ্টীয়াসকলৰ হাতত আিজ আমাক িকয় পৰাস্ত হবৈল এিৰ িদেল? এিতয়া ব’লা, চীেলাৰ পৰা আিম িযেহাৱাৰ সাক্ষয্
িনয়ম-চনু্দক আেনাৈগ, েতিতয়া েসই িনয়ম-চনু্দক আমাৰ লগত থিকেল, েসয়াই শত্রুৰ শিক্তৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কিৰব ”
4 েসেয়েহ েলাকসকেল চীেলাৈল মানুহ পিঠয়াই, কৰূব দুটাৰ মাজত বসিত কৰা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক
অনােল েসই সময়ত এলীৰ দুজন পুত্র হফনী আৰু পীনহচ েসই ঠাইত িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ লগত আিছল

5 িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক ছাউিনৈল অনাৰ পাছত, ইস্রােয়লৰ সকেলা েলােক এেনদেৰ মহাধ্বিন কিৰেল েয, পৃিথৱীও
কঁিপবৈল ধিৰেল 6 পেলষ্টীয়াসকেল েসই মহাধ্বিনৰ শব্দ শুিন ক’েল, “ইব্রীয়াসকলৰ ছাউিনত এেন মহাধ্বিন িকয়
ৈহেছ?” এইদেৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক ইস্রােয়লৰ ছাউিনৈল অনা হ’ল বুিল েতওঁেলােক উপলিব্ধ কিৰেল৷

7 েতিতয়া পেলষ্টীয়াসকলৰ ভয় লািগল আৰু েতওঁেলােক ক’েল, “ছাউিনৈল িনশ্চয় ঈশ্বৰ আিহল৷” েতওঁেলােক পুনৰ
ক’েল, “আমাৰ এিতয়া সন্তাপ হ’ব; িকয়েনা ইয়াৰ পূবর্েত েকিতয়াও এেনকুৱা েহাৱা নাই 8আমাৰ এিতয়া সন্তাপ হ’ব;
েসই পৰাক্রমী ঈশ্বৰৰ শিক্তৰ পৰা আমাক েকােন ৰক্ষা কিৰব? এইজেনই েসই ঈশ্বৰ, িযজেন অৰণয্ৰ মাজত িবিভন্ন
প্রকাৰ উপদ্রেৱেৰ িমচৰীয়াসকলক আঘাত কিৰিছল 9 েহ পেলষ্টীয়াসকল, ইব্রীয়াসকল েযেনৈক েতামােলাকৰ অধীনত
আিছল, েতেনৈক েতামােলাক েতওঁেলাকৰ অধীনত েযন নেহাৱা, েসইবােব েতামােলাক বলৱান েহাৱা আৰু পুৰুষত্ব
েদখুউৱা; পুৰুষত্ব েদখুৱাই যুদ্ধ কৰা ”

10 তাৰ পাছত পেলষ্টীয়াসকেল যুদ্ধ কেৰঁােত, ইস্রােয়লৰ েলাকসকল পৰািজত ৈহ প্রিতজন িনজ িনজ তমু্বৈল পলাল;
তােত এেন মহা-সংহাৰ হ’ল েয, ইস্রােয়লৰ মাজত িত্রশহাজাৰ পদািতক েলাকৰ মৃতুয্ হ’ল 11আৰু ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক
শত্রুৰ হাতত পিৰল, আৰু এলীৰ দুজন পুেতক হফনী আৰু পীনহচক বধ কৰা হ’ল
* 3 অধয্ায়:13 েতওঁৰ সন্তানসকেল ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰেল † 3 অধয্ায়:19 চমূেৱল



1 চমূেৱল 4 অধয্ায়:12 304 1 চমূেৱল 5 অধয্ায়:11

12 এজন িবনয্ামীনীয়া মানুেহ ৈসনয্ৰ মাজৰ পৰা েদৗিৰ ৈগ, এেক িদনাই চীেলাহ পােল; তাৰ কােপাৰ ফটা আিছল
আৰু মুৰত মািট লািগ আিছল 13 িস অহা সময়ত বাটৰ কাষত এলীেয় িনজৰ আসনত বিহ বাট চাই আিছল; িকয়েনা
িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ বােব েতওঁৰ মন বয্কুল ৈহ আিছল তাৰ পাছত েসই মানুহজেন নগৰত েসামাই সকেলা সম্বাদ
িদয়াত নগৰৰ সকেলা েলােক িচঞিৰব ধিৰেল

14 এলীেয় েসই িচঞৰৰ শব্দ শুিন সুিধেল, “এই েকালাহলৰ কাৰণ িক?” েতিতয়া েসই মানুহজেন েবগাই আিহ
এলীক সকেলা িবষয় জনােল 15 েসই সময়ত এলী আঠান্নৈব্ব বছৰ বয়সীয়া বৃদ্ধ আিছল; আৰু েতওঁ দৃষ্টিহীন েহাৱাত,
এেকা েদখা নপােল 16 মানুহ জেন এলীক ক’েল, “মই আিজ ৈসনয্ সমূহৰ ওচৰৰ পৰা পলাই আিহেলঁা ” েতিতয়া
এলীেয় সুিধেল, “েবাপা, তাত িক ৈহ আেছ?” 17 বাতিৰ ৈল অহা মানুহজেন উত্তৰ িদ ক’েল, “পেলষ্টীয়াসকলৰ সনু্মখৰ
পৰা ইস্রােয়লীসকল পলাইেছ আৰু আমাৰ েলাকসকল পৰািজত হ’ল৷ আেপানাৰ দুজন পুত্র হফনী আৰু পীনহচেৰা
মৃতুয্ হ’ল, আৰু ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক শত্রুেৱ ৈল গ’ল ” 18 েসই মানুহজেন ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দকৰ নাম েলাৱাৰ লেগ
লেগ এলী দুৱাৰৰ কাষত বিহ থকা আসনৰ পৰা লুিটখাই পিৰল আৰু িডিঙ ভািঙ েযাৱাত েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল; িকয়েনা
েতওঁ বৃদ্ধ আৰু ভাৰযুক্ত পুৰুষ আিছল েতওঁ চিল্লশ বছৰৈলেক ইস্রােয়লৰ িবচাৰ কিৰিছল 19 েসই সময়ত েতওঁৰ
েপা-েবাৱাৰী পীনহচৰ ভাযর্া গভর্ ৱতী আিছল, েতওঁৰ সন্তান প্রসৱৰ সময় ৈহিছল৷ িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক শত্রুৰ হাতত
েযাৱা আৰু িনজৰ শহুৰ ও স্ৱামীৰ মৃতুয্ৰ সম্বাদ শুনাৰ লেগ লেগ েতওঁৰ প্রসৱ েবদনা অিস্থৰ ৈহ েতওঁ আঠুকািঢ় সন্তান
প্রসৱ কিৰেল 20 েতওঁৰ প্রসৱ েবদনা েদিখ, েতওঁৰ কাষত িথয় ৈহ থকা মিহলাসকেল ক’েল, “ভয় নকিৰবা; তুিম এিট
পুত্র জন্ম িদলা ” িকন্তু েতওঁ মুেখেৰ এেকা উত্তৰ িনিদেল আৰু েতওঁেলােক েকাৱা কথাৈল মন িনিদেল

21 েতওঁ সন্তানিটৰ নাম ঈখােবাদ ৰািখেল আৰু ক’েল, “ইস্রােয়লৰ পৰা প্রতাপ দূৰ কৰা হ’ল ” েতওঁৰ শহুৰ আৰু
স্ৱামীৰ বােবই ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক আটক কিৰ িনেল৷ 22 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “ইস্রােয়লৰ পৰা প্রতাপ দূৰ কৰা হ’ল;
িকয়েনা ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক আটক কিৰ িনেল ”

5 অধয্ায়
িনয়ম চনু্দক িফিলষ্টীয়াসকলৰ েদশত থকা

1 পেলষ্টীয়াসকেল ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক আটক কিৰ এেবন-এজৰৰ পৰা অচ্ েদাদৈল িনেল 2 তাৰ পাছত
পেলষ্টীয়াসকেল ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক দােগান*ৰ মিন্দৰৈল িনেল আৰু দােগানৰ মূির্তৰ কাষত ৰািখেল 3 পাছিদনা
অচ্ েদাদৰ েলাকসকেল ৰািতপুৱােত উিঠ েদিখেল েয, িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ আগত দােগানৰ মূির্তেটা তলৈল মুখ কিৰ
মািটত পিৰ আেছ; েসেয় েতওঁেলােক দােগানৰ মূির্তক তুিল পুনৰ িনজ ঠাইত ৰািখেল 4 তাৰ পাছিদনাও েতওঁেলােক
পুৱােত উিঠ েদিখেল েয, িযেহাৱাৰ চনু্দকৰ সনু্মখত দােগান মািটত উবুিৰ ৈহ পিৰ আেছ, আৰু দােগানৰ মুৰেটা আৰু
হাত দুখন কটাৈহ দুৱাৰ দিলত পিৰ আেছ; েকৱল তাৰ গােডাখৰ মােথান অৱিশষ্ট থািকল 5 েসই কাৰেণ দােগানৰ
পুেৰািহত আিদ কিৰ িযমান েলাক দােগানৰ মিন্দৰত েসামায়, েতওঁেলাকৰ মাজৰ েকােনও অচ্ েদাদত থকা দােগানৰ
দুৱাৰ ডিলত আিজ পযর্য্ন্ত ভিৰ িনিদেয়

6 অচ্ েদাদীয়া েলাক সকলৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ হাত ভাৰযুক্ত আিছল, আৰু েতওঁ েতওঁেলাকক ধংস কিৰেল, আৰু
অচেদাদৰ সীমাৈলেক অেনক েলাকক িবহ েফঁােহাৰােৰ আঘাত কিৰেল 7 অচ্ েদাদীয়া সকেল তােক েদিখ ক’েল,
“ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক আমাৰ ওচৰত থািকব েনাৱােৰ; িকয়েনা আমাৰ ওপৰত আৰু আমাৰ েদৱতা দােগানেৰা
ওপৰত েতওঁৰ হাত েক্লশদায়ক ৈহেছ ” 8 এই েহতুেক েতওঁেলােক মানুহ পঠাই পেলষ্টীয়াসকলৰ সকেলা অিধপিতক
িনজৰ ওচৰৈল মািত ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দকৰ িবষেয় আিম িক কিৰম?” েতওঁেলােক ক’েল, “ইস্রােয়লৰ
ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক গাতৈল িনয়া হওঁক ” েতিতয়া েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক েসই ঠাইৈল ৈল গ’ল
9 িকন্তু এইদেৰ ৈল েযাৱাৰ পাছত িযেহাৱাৰ হাত নগৰ খনৰ িবৰুেদ্ধ অিতশয় ত্রাসযুক্ত হ’ল; েতওঁ নগৰখনৰ বৰ িক
সৰু সকেলােক আঘাত কৰাত, েতওঁেলাকৰ গাত িবহ েফঁােহাৰা ওলাল

10 েসেয়, েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ চনু্দক ইেক্রাণৈল পঠােল িকন্তু িযেহাৱাৰ চনু্দক ইেক্রাণৈল অহাৰ পাছত, ইেক্রাণীয়া
সকেল িচঞিৰ ক’েল, “আমাৰ মানুহেবাৰক বধ কিৰবৰ বােব েতওঁেলােক আমাৰ ওচৰৈল ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক
আিনেল ” 11 তােক েদিখ েতওঁেলােক মানুহ পঠাই পেলষ্টীয়াসকলৰ সকেলা অিধপিতক েগাট খুৱাই ক’েল, “আমাৰ
েলাকসকলক েযন বধ নকেৰ, তাৰ বােব ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক ইয়াৰ পৰা পঠাই িদয়ক; িনজৰ ঠাইৈল ইয়াক
* 5 অধয্ায়:2 পেলষ্টীয়াসকলৰ এজন েদৱতাৰ নাম
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ঘূৰাই পঠাওঁক ” িকয়েনা নগৰৰ সকেলা ফােল মহামাৰীৰ ভয়ত েলাকসকল বয্াকুল ৈহিছল; কাৰণ ঈশ্বৰৰ শািস্ত িদয়া
হাত েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ উিঠিছল 12 িয েলাকসকৰ মৃতুয্ েহাৱা নািছল, েতওঁেলাক িবহ েফঁােহাৰােৰ পীিড়ত ৈহিছল;
যাৰ ফলত নগৰৰ েলাকসকলৰ আতর্ নাদ আকাশৈলেক উিঠল

6 অধয্ায়
িনয়ম-চনু্দক ইস্রােয়ল েদশৈল উভটাই পেঠাৱা

1 িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশত সাত মাহৈলেক আিছল 2 পেলষ্টীয়াসকেল পুেৰািহত আৰু মঙ্গল
েচাৱা সকলক মািত আিন ক’েল, “আিম িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ িবষেয় িক কিৰম? কওকেচান, আিম ইয়াক িনজৰ
েদশৈল েকেনৈক পঠাম?”

3 েতওঁেলােক ক’েল, “েতামােলােক িবনা উপহােৰেৰ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক নপঠাবা, িকন্তু িয েকােনা
উপােয় েদাষাথর্ক উপহাৰ েতওঁৰ তাৈল পঠাই িদয়া, েতিতয়ােহ েতামােলাক সুস্থ হ’বা, আৰু েতওঁৰ হাত েতামােলাকৰ
পৰা িকয় দূৰ েহাৱা নাই, েতিতয়ােহ েতামােলােক বুিজবা ” 4 েতওঁেলােক সুিধেল, “অ◌ািম েতওঁৈল িক েদাষাথর্ক উপহাৰ
পঠাম?” েতওঁেলােক উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলােক পঁাচটা েসাণৰ িবহ েফঁােহাৰা আকৃিতেৰ সজা আৰু েসাণৰ পঁােচাটা
িনগিন িদ পেঠাৱা; পঁাচ নম্বৰেটা পেলষ্টীয়াসকলৰ পঁাচ জন অিধপিতক বুজায়৷ কাৰণ, েতামােলাক আৰু েতামােলাকৰ
অিধপিতসকল েসই এেকই মহামাৰীত আক্রান্ত

5 এই েহতুেক েতামােলােক েতামােলাকৰ িবহ েফঁােহাৰাৰ আৰু েদশ িবনষ্ট কৰা িনগিন আকৃিতেৰ মুির্ত্ত িনম্মর্াণ
কৰা, আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰক েগৗৰৱািন্বত কৰা৷ েতওঁ েতামােলাকৰ পৰা আৰু েতামােলাকৰ েদৱতােবাৰৰ পৰা আৰু
েতামােলাকৰ েদশৰ পৰাও হয়েতা িনজৰ েক্রাধ েতওঁ দূৰ কিৰব 6 িমচৰীয়া েলাক আৰু ফেৰৗণ ৰজাই েযেনৈক
েতওঁেলাকৰ মন কিঠন কিৰিছল েতেনৈক েতামােলােক িকয় মন কিঠন কিৰবা? েতওঁেলাকৰ মাজত েযিতয়া েতওঁ
অদু্ভত কাযর্ কিৰিছল, েতিতয়া জােনা েতওঁেলাকক এিৰ িদয়া নািছল? তাৰ পাছত েতওঁেলাক গুিছ গ’ল৷

7 এই েহতুেক এিতয়া কাঠ ৈল এখন নতুন ৰথ সাজা আৰু কান্ধত যুৱিল েনােলাৱা দুজনী খীৰঁতী গাই গৰু আিন ৰথত
লেগাৱা আৰু িসহঁতৰ েপাৱািল িসহঁতৰ পৰা আঁতৰাই ঘৰৈল ৈল যাবা 8 তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক েসই ৰথৰ
ওপৰত তুিল িদবা; আৰু িয েসাণৰ বস্তুেবাৰ েদাষাথর্ক উপহাৰৰ অেথর্ প্রস্তুত কিৰিছলা, েসইেবাৰ এটা বাকচত ভৰাই
িনয়ম-চনু্দকৰ কাষত ৈথ পিঠয়াই িদবা আৰু েসই িনয়ম-চনু্দকক িনজ বােট যাব িদবা 9 তাৰ পাছত লক্ষয্ কিৰবা, েসই
ৰথ যিদ িনেজ ৈবৎেচমচ নগৰৈল যায়, েতিতয়া িযেহাৱাই েয এেন মহামাৰী ঘটােল েসই িবষেয় বুিজবা; আৰু যিদ
নাযায়, েতেন্ত আমাক প্রহাৰ কৰা জন েতওঁ নহয় বুিল আিম জািনম; িকন্তু ইয়াৰ পিৰৱেত্তর্ ঘটনাক্রেমেহ আমাৈল এই
সকেলা ঘিটল ”

10 তাৰ পাছত েলাকসকেল েতওঁেলাকক িয দেৰ ৈকিছল, েসইদেৰই কিৰেল; খীৰঁতী গাই গৰু আিন ৰথত লগােল,
আৰু িসহঁতৰ েপাৱািল দুটাক ঘৰত বািন্ধ হ’ল 11 পাছত িসহঁেত িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক, েসাণৰ িনগিন আৰু িবহ
েফঁােহাৰাৰ আকৃিতেৰ সজা বস্তুেবাৰ বাকচত ভৰাই ৰথৰ ওপৰত তুিল িদেল 12 তাৰ পাছত েসই গৰু দুজনীেয়
ৈবৎেচমচৰ িদেশ েহেম্বিলয়াই েহেম্বিলয়াই গ’ল; িসহঁেত েসঁা-হােত িক বাওঁ-হােত নুঘূিৰেল; আৰু পেলষ্টীয়াসলকৰ
অিধপিতসকেল ৈবৎেচমচৰ সীমাৈলেক িসহঁতৰ পােছ পােছ গ’ল 13 েসই সময়ত ৈবৎেচমচ িনবাসীসকেল উপতয্কাত
েঘহঁুধান দাই থােকঁােত, ওপৰৈল মুৰ-দািঙ চাই িনয়ম-চনু্দকেটা েদিখ েতওঁেলােক আনন্দ কিৰেল

14 ৰথখন ৈবৎেচমচ িনবাসী িযেহাচূৱাৰ পথাৰ পােল আৰু িয ঠাইত ডাঙৰ িশল এটা আিছল, েসই ঠাইেত ৰ’লিহ৷ তাৰ
পাছত েতওঁেলােক ৰথৰ কাঠ ফািল, গৰু দুজনীক েহামৰ অেথর্ িযেহাৱাৰ উেদ্দশয্ উৎসগর্ কিৰেল 15 েলবীয়াসকেল
িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক আৰু তাৰ লগত েসাণৰ বস্তু থকা বাকচেটা নমােল আৰু েসই ডাঙৰ িশলেটাৰ ওপৰত
ৰািখেল ৈবৎেচমচৰ েলাকসকেল েসইিদনাই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহামবিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰেল
16 পেলষ্টীয়াসকলৰ পঁাচজন অিধপিতেয় এই সকেলা েদিখেল আৰু েসই িদনাই ইেক্রাণৈল উভিট গ’ল

17 িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পেলষ্টীয়াসকেল েদাষাথর্ক উপহাৰ ৰূেপ পেঠাৱা িবহ েফঁােহাৰাৰ আকৃিতেৰ সজা েসাণৰ
বস্তুেবাৰ, অচ্ েদাদৰ অেথর্ এটা, গাজাৰ অেথর্ এটা, অিস্কেলানৰ অেথর্ এটা, গাতৰ অেথর্ এটা আৰু ইেক্রাণৰ অেথর্ এটা
আিছল৷ 18 আৰু গেড়েৰ আবৃত েহাৱা নগৰ হওক বা গাওঁ হওক, পঁাচজন অিধপিতৰ অধীনত পেলষ্টীয়াসকলৰ িযমান
নগৰ আিছল, িসমান েসাণৰ িনগিন আিছল; এই কথা িযেহাৱাৰ চনু্দক িযহৰ ওপৰত ৰখা ৈহিছল, েসই মহা-িশল ইয়াৰ
সাক্ষী ৈহ ৰ’ল; ৈবৎেচমচীয়া িযেহাচূৱাৰ পথাৰত েসই িশল আিজৈলেক আেছ
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19 েতওঁ ৈবৎেচমচৰ েলাকসকলৰ মাজৰ িকছুমানক আঘাত কিৰেল; কাৰণ েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৈল
চাইিছল; েসেয় েতওঁ সত্তৰ*জন মানুহক বধ কিৰিছল৷ িযেহাৱাই কৰা মহা-প্রহাৰ েদিখ েতওঁেলােক িবলাপ কিৰেল
20 ৈবৎেচমচৰ েলাকসকেল ক’েল, “এই পিবত্র ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত েকােন িথয় হ’ব পািৰব? আৰু েতওঁ আমাৰ
পৰা কাৰ ওচৰৈল যাব?” 21 েতওঁেলােক িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীম-িনবাসী েলাকসকলৈল দূত পঠাই ক’েল, “পেলষ্টীয়াসকেল
িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক ওেভাটাই আিনেল; েতামােলােক নািম আিহ এই িনয়ম-চনু্দক েতামােলাকৰ ওচৰৈল ৈল েযাৱা

7 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমৰ েলাকসলেক আিহ িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক ৈল গ’ল আৰু পব্বর্তত থকা অবীনাদবৰ

ঘৰত ৰািখেল তােত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ েসই িনয়ম-চনু্দক ৰািখবৰ বােব েতওঁৰ পুেতক ইিলয়াজৰক পিবত্র কিৰেল
2 িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমত থােকঁােত বহু সময় অথর্াৎ িবশবছৰ অিতবািহত হ’ল, আৰু ইস্রােয়লৰ আটাই
বংশই িযেহাৱাক অনুসৰণ কিৰ চিলবৰ ইচ্ছােৰ েশাক কিৰেল

ইস্রােয়েল মন পালটন কৰা; িফিলষ্টীয়াসকলক পৰািজত কৰা৷ চমূেৱলৰ িবচাৰ
3 চমূেৱেল ইস্রােয়লৰ আটাই বংশক ক’েল, “েতামােলােক যিদ েতামােলাকৰ সকেলা িচেত্তেৰ িযেহাৱাৈল উভিটআহা,

আৰু েতামােলাকৰ মাজৰ পৰা িভন্ন েদশীয় েদৱতােবাৰ আৰু অষ্টােৰৎ েদৱীেবাৰ* দূৰ কৰা আৰু িযেহাৱাৈল িনজৰ
মন পিৰবতর্ ন কিৰ যিদ েকৱল েতওঁেৰই েসৱা কৰা; েতেনহেল েতওঁ পেলষ্টীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা েতামােলাকক উদ্ধাৰ
কিৰব ” 4 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল বালেদৱতােবাৰ আৰু অষ্টােৰৎ েদৱীেবােৰা তয্াগ কিৰ েকৱল িযেহাৱাৰ
েসৱা কিৰবৈল ধিৰেল

5 তাৰ পাছত চমূেৱেল ক’েল, “েতামােলােক েগােটই ইস্রােয়লক িমস্পাত েগােটাৱা; েসই ঠাইত মই েতামােলাকৰ
অেথর্ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰম ” 6 েতিতয়া েতওঁেলােক িমস্পাত েগাট খােল আৰু পানী তুিল িযেহাৱাৰ আগত
ঢািল িদেল েসই িদনা লেঘান িদ েসই ঠাইেত ক’েল, “আিম িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেলঁা ” এইদেৰ চমূেৱেল
িমস্পাত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ িবচাৰ কিৰেল 7 িফিলষ্টীয়াসকেল ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল িমস্পাত েগাট েখাৱাৰ
খবৰ পােল, আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ অিধপিতসকেল ইস্রােয়লক আক্রমণ কিৰবৈল আিহল; েসেয় ইস্রােয়লৰ সন্তান
সকেল এই কথা শুিন িফিলষ্টীয়াসকলৰ কাৰেণ ভয় কিৰেল 8 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল চমূেৱলক ক’েল,
“আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই পেলষ্টীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা েযন আমাক উদ্ধাৰ কেৰ, এই কাৰেণ আপুিন েতওঁৰ আগত আমাৰ
অেথর্ কাতেৰািক্ত কিৰবৈল েনিৰব ” 9 েতিতয়া চমূেৱেল িপয়াহ েখাৱা েমৰ েপাৱািল এিট ৈল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহামবিল
উৎসগর্ কিৰেল আৰু চমূেৱেল ইস্রােয়লৰ অেথর্ িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁক উত্তৰ
িদেল 10 চমূেৱেল েহামবিল উৎসগর্ কেৰঁােত, পেলষ্টীয়াসকেল ইস্রােয়লক আক্রমণ কিৰবৈল ওচৰ চািপ আিহিছল;
িকন্তু েসইিদনা িযেহাৱাই িফিলষ্টীয়া সকলৰ ওপৰত উচ্চ-ধ্ৱিনেৰ েমঘ-গজ্জর্ ন কিৰ বয্াকুল কিৰেল; তােত েতওঁেলাক
ইস্রােয়লৰ সনু্মখত পিতত হ’ল 11 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ েলাক সকেল িমস্পাৰ পৰা ওলাই আিহল আৰু পেলষ্টীয়াসকলক
আঘাত কিৰ েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ ৈগ ৈবৎ-কৰৰ নামিনৈলেক েখিদ গ’ল৷

12 তাৰ পাছত চমূেৱেল এটা িশল ৈল িমস্পা আৰু েচন†ৰ মাজ ঠাইত স্থাপন কিৰেল; আৰু “এিতয়াৈলেক িযেহাৱাই
আমাক সহায় কিৰেল” এইবুিল তাৰ নাম এেবন-এজৰ ৰািখেল 13 এইদেৰ পেলষ্টীয়াসকল পৰাস্ত হ’ল আৰু ইস্রােয়লৰ
অঞ্চলৈল েতওঁেলাক পুনৰ নািহল চমূেৱলৰ জীৱনৰ েশষৈলেক িযেহাৱাৰ হাত িফিলষ্টীয়া সকলৰ অিহেত আিছল
14 ইেক্রাণৰ পৰা গাতৈলেক িযেবাৰ নগৰ পেলষ্টীয়াসকেল ইস্রােয়লৰ পৰা কািঢ় ৈলিছল, েসইেবাৰ নগৰ পুনৰায়
ইস্রােয়লৰ অধীন হ’ল; আৰু ইস্রােয়েল িফিলষ্টীয়া সকলৰ হাতৰ পৰা েসইেবাৰ অঞ্চল উদ্ধাৰ কিৰেল তােত ইেমাৰীয়া
সকলৰ লগত ইস্রােয়লৰ শািন্ত স্থাপন হ’ল

15 চমূেৱেল েতওঁৰ জীৱনৰ েশষৈলেক ইস্রােয়লৰ িবচাৰ কিৰেল 16 েতওঁ বছেৰ বছেৰ ৈবৎএল, িগলগল আৰু
িমস্পাৈল যায় আৰু েসইেবাৰ ঠাইত ইস্রােয়লৰ িবচাৰ কেৰ৷ 17 তাৰ পাছত েতওঁ ৰামাৈল ঘূিৰ আেহ, কাৰণ তােতই
েতওঁৰ ঘৰ আিছল; আৰু েসই ঠাইেতা েতওঁ ইস্রােয়লৰ িবচাৰ কেৰ আৰু েসই ঠাইত েতওঁ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এটা
যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰেল

8 অধয্ায়
ইস্রােয়লসকেল ৰজা িবচাৰা

* 6 অধয্ায়:19 ইব্রী বাইেবল অনুসিৰ পঞ্চাশ হাজাৰ সত্তৰ জন * 7 অধয্ায়:3 অষ্টােৰৎ েদৱীৰ িবিভন্ন প্রিতমূির্তেবাৰ † 7 অধয্ায়:12 িযস্না



1 চমূেৱল 8 অধয্ায়:1 307 1 চমূেৱল 9 অধয্ায়:4

1 চমূেৱল বৃদ্ধ েহাৱাৰ পাছত, েতওঁৰ পুত্র সকলক ইস্রােয়লৰ ওপৰত েতওঁ িবচাৰকত্তর্ া িনযুক্ত কিৰেল 2 েতওঁৰ প্রথম
পুত্রৰ নাম েযােৱল, িদ্বতীয় পুত্রৰ নাম অিবয়া আিছল; েতওঁেলােক েবৰ-েচবাত িবচাৰ কিৰিছল 3 েতওঁৰ পুত্রসকল
িপতৃৰ পথত চলা নািছল, িকন্তু অসৎ পথত চিলিছল েতওঁেলােক েভটী খাই অনয্ায় িবচাৰ কিৰিছল৷

4 েসই কাৰেণ ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধ েলাকসকেল চমূেৱলক ল’গ ধিৰবৈল ৰামাৈল আিহল৷ 5 েতওঁেলােক চমূেৱলক ক’েল,
“চাওক, আপুিন বৃদ্ধ ৈহেছ, আৰু আেপানাৰ পুত্রসকল আেপানাৰ পথত চলা নাই, েসেয়েহ অনয্ানয্ েদশৰ দেৰ আমােৰা
িবচাৰ কিৰবৈল আপুিন আমাৰ ওপৰত এজন ৰজা িনযুক্ত কিৰ িদয়ক ” 6 িয সময়ত েতওঁেলােক ৈকিছল, “আমাৰ িবচাৰ
কিৰবৈল আমাক এজন ৰজা িদয়ক” েসই সময়ত চমূেৱেল অসন্তুষ্ট ৈহ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল৷ 7 িযেহাৱাই
চমূেৱলক ক’েল, “এইেলাক সকেল েতামাৰ আগত িয িয কথা ৈকেছ, েসই সকেলা কথা শুনা; িকয়েনা িসহঁেত েয
েতামাক অগ্রাহয্ কিৰেল, এেন নহয়, িকন্তু মই েযন িসহঁতৰ ওপৰত ৰাজত্ব নকেৰঁা, এই আশেয়েৰ েমােকই অগ্রাহয্
কিৰেল

8 মই িমচৰৰ পৰা িসহঁতক বািহৰ কিৰ অনা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক িসহঁেত েমাৈল েযেনৈক বয্ৱহাৰ কিৰ আিহেছ,
অথর্াৎ েমাক তয্াগ কিৰ অনয্ানয্ েদৱতােবাৰক পূজা কিৰ আিহেছ, েতেনৈক েতামাৈলেকা এেক বয্ৱহাৰ কিৰেছ
9 েসেয়েহ, এিতয়া িসহঁতৰ কথা শুনা; িকন্তু নম্রভােৱ িসহঁতক সাৱধান কৰা আৰু িসহঁতৰ ওপৰত িয ৰজাই ৰাজত্ব
কিৰব, েসই ৰজাৰ িনয়ম প্রণালী িসহঁতক বুজাই িদয়া ”

10 তাৰ পাছত িয েলাকসকেল চমূেৱলক ৰজা খুিজিছল, েতওঁেলাকৰ আগত েতওঁ িযেহাৱাৰ েসই সকেলা কথা
জনােল 11আৰু ক’েল, “েতামােলাকৰ ওপৰত িয ৰজাই ৰাজত্ব কিৰব েতওঁৰ িনয়ম প্রণালী এইদেৰ হ’ব; েতামােলাকৰ
পুত্র সকলক িনজৰ ৰথ আৰু েঘঁাৰাৰ ওপৰত িনযুক্ত কিৰব, আৰু িসহঁত েতওঁৰ ৰথৰ আেগ আেগ েদৗিৰ যাব; 12আৰু
েতওঁ িসহঁতক িনজৰ সহস্রপিত* পঞ্চাশপিত† পািতব; আৰু িনজৰ মািটত হাল বাবৈল, শসয্ দাবৈল, আৰু যুদ্ধৰ অস্ত্র
ও ৰথৰ সঁজুিল গঢ়াবৈল িনযুক্ত কিৰ ল’ব

13 েতওঁ আেপানােলাকৰ জীয়ৰী সকলেকা সুগিন্ধ দ্রবয্ প্রস্তুত কিৰবৈল, ৰািন্ধবৈল, আৰু চুলাত েসিক খাদয্ বনাবৈল
বয্ৱহাৰ কিৰব 14 েতওঁ উত্তম শসয্েক্ষত্র, দ্রাক্ষাবাৰী, আৰু িজত গছৰ বািগছােবাৰ েতামােলাকৰ পৰা ৈল িনজ দাস
সকলক িদব 15 েতামােলাকৰ শসয্ৰ আৰু দ্রাক্ষাবাৰীৰ ফলৰ দহ ভাগৰ এভাগ ৈল িনজৰ কমর্চাৰী আৰু দাস সকলক
িদব 16 েতওঁ েতামােলাকৰ পুৰুষ আৰু মিহলা দাস সকলক ল’ব আৰু সকেলাতৈক উত্তম েডকা‡ পুৰুষসকলক আৰু
গাধেবাৰেকা ৈল িনজৰ কামত লগাব 17 েতওঁ েতামােলাকৰ েমৰ-ছাগ আৰু ছাগলীেবাৰৰ দহ ভাগৰ এভাগ ল’ব; আৰু
েতামােলাক েতওঁৰ বন্দী হ’বা 18 েসই িদনা েতামােলােক িনেজ মেনানীত কিৰ েলাৱা ৰজাৰ কাৰেণ কািন্দবা; িকন্তু
িযেহাৱাই েসইিদনা েতামােলাকক উত্তৰ িনিদব ”

19 িকন্তু েলাকসকেল চমূেৱলৰ কথা নামািনেল; েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “নহয় নহয়! আমাৰ ওপৰত এজন
ৰজা হবই লািগব 20 আিম আন জািতৰ দেৰ হ’বৈল, আমাৰ িবচাৰ কিৰবৈল আৰু আমাৰ আেগ আেগ ৈগ আমাৰ
পেক্ষ যুদ্ধ কিৰবৈল, আমাক এজন ৰজা লােগ ” 21 তাৰ পাছত চমূেৱেল েলাকসকলৰ সকেলা কথা শুিন পুনৰ েসই
কথা িযেহাৱাক জনােল 22 িযেহাৱাই চমূেৱলক ক’েল, “তুিম েলাকসকলৰ কথা শুনা আৰু েতওঁেলাকৰ ওপৰত এজন
ৰজা পািত িদয়া ” তাৰ পাছত চমূেৱেল ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক ক’েল, “প্রেতয্ক জেন িনজৰ িনজৰ নগৰৈল যাবই
লািগব ”

9 অধয্ায়
চমূেৱেল েচৗলক ৰাজপদত অিভেষক কৰা

1 েসই সময়ত িবনয্ামীন ৈফদত এজন প্রভাৱশালী বয্িক্ত আিছল, েতওঁৰ নাম আিছল কীচ, েতওঁ অবীেয়লৰ পুত্র,
অবীেয়ল েজৰৰ পুত্র, েজৰৰ বেখাৰতৰ পুত্র, বােখাৰত আিফয়াৰ পুত্র আিছল, এওঁেলাক িবনয্ামীন ৈফদৰ েলাক আিছল
2কীচৰ এজন সুদশর্ন পুত্র আিছল, েতওঁৰ নাম আিছল েচৗল, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত েতওঁতৈক সুদশর্ন েকােনা
পুৰুষ নািছল আৰু আন সকেলা েলাকতৈক েতওঁ ওখ আিছল

3 এিদন েচৗলৰ িপতৃ কীচৰ গাধেবাৰ েহৰাল েতিতয়া কীেচ িনজ পুত্র েচৗলক ক’েল, “তুিম দাস সকলৰ মাজৰ
এজনক লগত ৈল গাধেবাৰ িবচািৰ েযাৱা ” 4 েসেয় েচৗেল পাহাৰীয়া েদশ ইফ্রিয়মৰ মােজেৰ পাৰ ৈহ চািলচা প্রেদশৰ
মােজেৰ গ’ল; িকন্তু গাধেবাৰ তাত নািছল তাৰ পাছত েতওঁেলােক চালীম প্রেদশৰ মােজেৰ গ’ল, িকন্তু তােতা নািছল,
তাৰ পাছত িবনয্ামীন প্রেদশৰ মােজেৰ গ’ল, িকন্তু েতওঁেলােক তােতা িবচািৰ নাপােল
* 8 অধয্ায়:12 সহস্রপিত এক হাজাৰ ৈসনয্ৰ ওপৰত েসনাপিত † 8 অধয্ায়:12 পঞ্চাশপিত পঞ্চাশ জন ৈসনয্ৰ ওপৰত েসনাপিত ‡ 8 অধয্ায়:16
অথবা ঘৰচীয়া জন্তু



1 চমূেৱল 9 অধয্ায়:5 308 1 চমূেৱল 9 অধয্ায়:27

5 েযিতয়া েতওঁেলাক চুফ প্রেদশ পােল, েচৗেল িনজৰ লগত েযাৱা দাসক ক’েল, “আহঁা, আিম উভিট যাওঁ, হয়েতা
েমাৰ িপতৃেয় গাধেবাৰৰ িচন্তা কিৰবৈল বাদ িদ আমাৰ বােবেহ িচন্তা কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰব ” 6 িকন্তু দাস জেন েতওঁক
ক’েল, “শুনক! এই নগৰত ঈশ্বৰ িবশ্বাসী এজন েলাক আেছ; েতওঁ সন্মানীয় বয্িক্ত, েতওঁ িয িয কয়, সকেলা িসদ্ধ
হয়; এেতেক আহক আিম এিতয়া েসই ঠাইৈল যাওঁ; হয়েতা আিম েকানবােট যাব লােগ েতওঁ জনাব পািৰব ” 7 েতিতয়া
েচৗেল েতওঁৰ দাসক ক’েল, “িকন্তু আিম যিদ যাওঁ, েতেন্ত েসই েলাকৰ ওচৰৈল িক ৈল যাম? িকয়েনা আমাৰ পাত্রৰ
িপঠা েশষ হ’ল; ঈশ্বৰৰ েলাকৰ ওচৰৈল উপহাৰস্বৰূেপ আিম িক ৈল যাম? আমাৰ লগত িক আেছ?” 8 তােত দাস
জেন েচৗলক উত্তৰ িদ ক’েল, “এয়া চাওকেচান, েমাৰ হাতত এক েচকল ৰূপৰ চতুথর্ ভাগৰ এভাগ আেছ; আিম েকান
বােট যাব লােগ, েসই কথা জনাবৰ কাৰেণ মই ঈশ্বৰৰ েলাকজনক ইয়ােক িদম ” 9 (আগৰ সময়ত ইস্রােয়লত, েযিতয়া
এজন েলােক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা িক জািনব িবচােৰ, েতওঁ কয়, “আহঁা, আিম ভাববাদীৰ ওচৰৈল যাওঁ” ’ কাৰণ বতর্ মানত
যাক ভিবষয্ত বক্তা েবালা হয়, আগৰ সময়ত েতওঁক ভাববাদী েবালা ৈহিছল) 10 েতিতয়া েচৗেল িনজৰ দাসক ক’েল,
“িঠেকই ৈকছা; ব’লা আিম যাওঁহক ” তাৰ পাছত েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ েলাক য’ত আিছল েসই নগৰৈল গ’ল

11 েতওঁেলােক নগৰৰ পাহােৰিদ উিঠ যাওঁেত, পানী তুিলবৈল অহা েকইগৰাকীমান যুৱতীক লগ পােল; েতওঁেলাকক
েচৗল আৰু েতওঁৰ দােস সুিধেল, “ইয়াত ভাববাদী আেছেন?” 12 েতওঁেলােক উত্তৰ িদ ক’েল, “েতওঁ আেছ; চাওক,
আেপানাৰ িঠক সনু্মখেত আেছ, েসানকাল কৰক, েতওঁ নগৰৈল আিজ আিহেছ, কাৰণ আিজ ওখ স্থানত েলাকসকেল
বিলদান কিৰব 13 েসেয় েতওঁ ওখ স্থানৈল েভাজন কিৰবৈল েযাৱাৰ পূেবর্ আেপানােলােক নগৰত েসামােয় েতওঁক
িবচািৰ পাব িকয়েনা েতওঁ ৈগ েনােপাৱাৈলেক, েলাকসকেল েভাজন নকেৰ, কাৰণ েতওঁ বিলদানত আশীব্বর্াদ কৰাৰ
পাছতেহ িনমিন্ত্রত সকেল েভাজন কিৰব এেতেক আেপানােলাক এিতয়াই যাওক; েতিতয়ােহ েতওঁক লগ পাব ”
14 েসেয় েতওঁেলাক নগৰৈল গ’ল েতওঁেলাক নগৰত েসামাওঁেতই েদিখেল েয, চমূেৱেল ওখ স্থানৈল যাবৰ উেদ্দেশ
েতওঁেলাকৰ ফােল আিহ আেছ

15 েচৗল আিহ েপাৱাৰ আগিদনা, িযেহাৱাই চমূেৱলৰ আগত এই কথা প্রকাশ কিৰেল: 16 “কাইৈল এেন সময়েত
মই িবনয্ামীন প্রেদশৰ পৰা এজন মানুহ েতামাৰ ওচৰৈল পঠাম; েতওঁক েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ ওপৰত অিধপিত হ’বৈল
তুিম েতওঁক অিভেষক কিৰবা, তােত েতওঁ েমাৰ প্রজাক পেলষ্টীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব; িকয়েনা, েমাৰ
প্রজাসকলৰ কাতেৰািক্তৰ শব্দ েমাৰ কাণত পৰাত, মই েতওঁেলাকৈল দৃষ্টি কিৰেলঁা ” 17 েযিতয়া চমূেৱেল েচৗলক েদখা
পােল, িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “যাৰ িবষেয় মই েতামাক ৈকিছেলঁা, এইজেনই েসই বয্িক্ত; েতেৱঁই েমাৰ প্রজাসকলৰ
ওপৰত শাসন কিৰব ” 18 েতিতয়া েচৗেল দুৱাৰ মুখত চমূেৱলৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, “েমাক কওক, ভাববাদীৰ ঘৰ
ক’ত?” 19 চমূেৱেল েচৗলক উত্তৰ িদ ক’েল, “মেয়ই েসই ভাববাদী, মই ওখ স্থানৈল েযাৱাৰ পূেবর্ তুিম তাৈল েযাৱা,
কাৰণ তুিম আিজ েমাৰ লগত েভাজন কিৰবা, কাইৈল ৰািতপুৱা মই েতামাক যাবৈল িদম আৰু েতামাৰ মনৰ সকেলা
কথা মই েতামাক জনাম 20 আিজ িতন িদন পূেবর্, েতামাৰ িয গাধেবাৰ েহৰাইিছল, েসইেবাৰৰ কাৰেণ িচন্তা নকিৰবা;
িকয়েনা েসইেবাৰ েপাৱা যাব আৰু যাৰ কাৰেণ ইস্রােয়লৰ সকেলা ইচ্ছা জিড়ত ৈহ আেছ; েসেয় জােনা েতামাৰ আৰু
েতামাৰ সমূদায় িপতৃ-বংশৰ নহয়?” 21 েচৗেল উত্তৰ িদ ক’েল, “ইস্রােয়লৰ সকেলাতৈক সৰু ৈফদ িবনয্ামীন ৈফদৰ
মই নহয় েন? আৰু িবনয্ামীন ৈফদৰ আটাই েগাষ্ঠীিবলাকৰ মাজত েমাৰ েগাষ্ঠী সকেলাতৈক সৰু নহয় েন? েতেনহ’েল
আপুিন েমাৰ আগত এই দেৰ িকয় ৈকেছ?”

22 তাৰ পাছত চমূেৱেল েচৗলক আৰু েতওঁৰ দাসক েভাজনৰ েকঁাঠািলেটাৈল ৈল গ’ল; আৰু িত্রশ জনমান িনমিন্ত্রত
অিতিথৰ ৈসেত প্রধান ঠাইত বহুৱােল 23 চমূেৱেল ৰান্ধনীক ক’েল, “মই েতামাক িযিখিন ‘েবেলেগ ৰািখব িদিছেলঁা’
েতামাক িদয়া েসই ভাগেটা ৈল আনা ’ 24 তাৰ পাছত ৰান্ধনীেয় বিলদান িদয়া িপছ ভিৰৰ কৰঙণ আৰু তাৰ ওপৰত
িয সকেলা আিছল, েসইিখিন আিন েচৗলৰ আগত থেল েতিতয়া চমূেৱেল ক’েল, “েচাৱা, েতামাৰ কাৰেণ িয ৰখা
ৈহিছল! তাক েভাজন কৰা, কাৰণ িনৰূিপত সময়ৈলেক েতামাৰ বােব ইয়াক ৰখা ৈহিছল েসেয় অিতিথসকলৰ ৈসেত
তুিম েভাজন কৰা ” েচৗেল েসই িদনা চমূেৱলৰ লগত েভাজন কিৰেল

25 েযিতয়া েতওঁেলাক ওখ স্থানৰ পৰা নগৰৈল নািম আিহল, েতিতয়া চমূেৱেল ঘৰৰ চালৰ ওপৰত েচৗলৰ লগত
কেথাপকথন কিৰেল* 26 ৰািতপুৱােত চমূেৱেল েচৗলক ঘৰৰ চালৰ ওপৰৈল মািত ক’েল, “উঠা, যােত মই েতামাক
েতামাৰ বােট পিঠয়াব পােৰঁা;” েসেয় েচৗল উিঠল আৰু চমূেৱলৰ ৈসেত দুেয়াজন বাটৈল ওলাই গ’ল 27 তাৰ পাছত
নগৰৰ বািহৰৈল েযাৱাত, চমূেৱেল েচৗলক ক’েল, “েতামাৰ দাসক আমাৰ আেগ আেগ যাবৈল েকাৱা, তােত দাস আগ
ৈহ গ’ল িকন্তু তুিম অলপ সময় ইয়ােত ৈৰ থাকা, যােত মই েতামাক ঈশ্বৰৰ বাকয্ শুনাব পােৰঁা ”

* 9 অধয্ায়:25 ইব্রী বাইেবলত িলখা আেছ, চমূেৱেল ঘৰৰ চালৰ ওপৰত েচৗলৰ লগত কেথাপকথন কিৰেল, আৰু েতওঁৰ বােব িপঠা যুগুত কিৰেল
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10 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত চমূেৱেল েতলৰ বটল ৈল, েচৗলৰ মুৰৰ ওপৰত েতল ঢািল েতওঁক চুমা খাই ক’েল, িযেহাৱাৰ িনজ

বংশ*ৰ সূেত্র অিধপিত হ’বৈল েতওঁ েতামাক জােনা অিভেষক কৰা নাই? 2আিজ তুিম েযিতয়া েমাৰ ওচৰৰ পৰা যাবা,
েতিতয়া িবনয্ামীনৰ সীমাত থকা েচলচহত ৰােহলৰ ৈমদামৰ ওচৰত দুজন মানুহ লগ পাবা েতওঁেলােক েতামাক ক’ব
‘তুিম িয গাধেবাৰ িবচািৰ ৈগিছলা, েসইেবাৰ েপাৱা হ’ল এিতয়া েতামাৰ িপতৃেয় গাধেবাৰৈল িচন্তা কিৰবৈল এিৰ েতামাৰ
কাৰেণ িচন্তা কিৰ ৈকেছ, “েমাৰ পুত্রৰ িবষেয় িক কিৰম?’’

3তাৰ পাছত তুিম তাৰ পৰা আগবািঢ় ৈগ তােবাৰৰ এেলান গছেজাপা পাবা ৈবৎএলৈল ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল েযাৱা িতিনজন
েলাকক তুিম তাত পাবা, তােৰ এজেন িতিনটা ছাগলী েপাৱািল, আন জেন িতিনটা িপঠা, আৰু আন জেন এক েমাট
দ্রাক্ষাৰস কিঢ়য়াই অনা েদিখবা 4 েতওঁেলােক েতামাক মঙ্গলবাদ কিৰব আৰু েতামাক দুটা িপঠা িদব, তুিম েতওঁেলাকৰ
হাতৰ পৰা তাক ল’বা

5 তাৰ পাছত, তুিম পেলষ্টীয়াসকলৰ নগৰৰক্ষী ৈসনয্দল থকা ঈশ্বৰৰ পব্বর্ত পাবাৈগ তুিম েযিতয়া েসই নগৰ পাবা
েতিতয়া েনবল, খঞ্জৰী, বঁাহী আৰু বীণা বজাই ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ কিৰ ওখ স্থানৰ পৰা নািম অহা এদল ভাববাদীৰ লগত
েতামাৰ সাক্ষাৎ হ’ব 6 েতিতয়া িযেহাৱাৰ আত্মাই েতামাত িস্থিত ল’ব; েতিতয়া তুিমও েতওঁেলাকৰ লগত ভাববাণী প্রচাৰ
কিৰবা আৰু তুিম সমূ্পণর্ পিৰৱতর্ ন েহাৱা বয্িক্ত হ’বা 7 এই সকেলা িচন েতামাৈল ঘটাৰ পাছত, আমাৰ হােত কিৰব
েখাজা সকেলা কাম কিৰবা, কাৰণ িযেহাৱা েতামাৰ লগত আেছ 8 েমাৰ আেগেয় তুিম িগলগলৈল নািম েযাৱা তাৰ
পাছ েহামবিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰবৈল মই েতামাৰ ওচৰৈল যাম মই েযিতয়াৈলেক েতামাৰ ওচৰৈল ৈগ
তুিম কিৰবলগীয়া কাম েতামাক নুবুজাওঁ, েতিতয়াৈলেক তুিম সাত িদন েমাৰ বােব অেপক্ষা কিৰবা

9 েচৗেল চমূেৱলৰ ওচৰৰ পৰা যাবৈল ওলাল আৰু িযেহাৱাই েতওঁৰ মন পিৰৱতর্ ন কিৰেল 10 েযিতয়া েতওঁেলােক
পব্বর্ত পােলৈগ, এদল ভাববাদীেয় েতওঁক লগ পােল, তােত িযেহাৱাৰ আত্মা েতওঁৰ ওপৰত িস্থিত হ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ
মাজত েতেৱঁা ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেল 11 েতওঁক আগৰ পৰা িযসকেল জািনিছল েতওঁেলােক ভাববাদীসকলৰ ৈসেত
েতওঁক ভাববাণী প্রচাৰ কৰা েদিখ, ইজেন-িসজনক ক’েল, “কীচৰ পুত্রৰ িক হ’ল? েচৗেলা ভাববাদীসকলৰ মাজৰ এজন
েনিক?” 12 তাত থকা এজন মানুেহ উত্তৰ িদেল, “েতওঁেলাকৰ িপতৃ েকান?” ইয়াৰ কাৰেণ এই কথা প্রচিলত হ’ল,
“েচৗেলা ভাববাদীসকলৰ মাজৰ এজন েন?” 13 ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ েশষ েহাৱাৰ পাছত েতওঁ ওখ স্থানৈল গ’ল

14 েচৗলৰ দদােয়েক েতওঁক আৰু েতওঁৰ দাসক সুিধেল, “েতামােলাক ক’ৈল ৈগিছলা?” েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল,
“গাধেবাৰ িবচািৰ ৈগিছেলঁা; িকন্তু গাধেবাৰ ক’েতা িবচািৰ নাপাই আিম চমূেৱলৰ ওচৰৈল গ’েলা ” 15 েচৗলৰ দদােয়েক
ক’েল, “অনুগ্রহ কিৰ েকাৱােচান চমূেৱেল েতামােলাকক িক ক’েল?” 16 েচৗেল দদােয়কক ক’েল, “েতওঁ আমাক
স্পষ্টৈক ক’েল েয, “গাধেবাৰ িবচািৰ পাবা ” িকন্তু ৰাজয্ৰ িবষেয় িয কথা চমূেৱেল েতওঁক ৈকিছল, েসই কথা েতওঁ
দদােয়কক নক’েল

চমূেৱেল ৰজা হ’বৈল েচৗলক মেনানীত কৰা
17 চমূেৱেল েলাকসকলক মিত আিন িমস্পাত িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েগাট েখাৱােল 18 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক

েতওঁ ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘মই ইস্রােয়লক িমচৰৰ পৰা আিনেলঁা, িমচৰীয়াসকলৰ হাতৰ
পৰা আৰু িযেবাৰ ৰাজয্ই েতামােলাকক উপদ্রৱ কিৰিছল েতওঁেলাকৰ পৰা মই উদ্ধাৰ কিৰেলঁা 19 িকন্তু েতামােলােক
আিজ েতামােলাকৰ ঈশ্বৰক েহয়জ্ঞান কিৰলা, িয জেন সকেলা আপদ আৰু সঙ্কটৰ পৰা েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰেল;
েতওঁেকই েতামােলােক ৈকছা, “আমাৰ ওপৰত এজন ৰজা িনযুক্ত কৰক’ েসেয়, েতামােলােক এিতয়া িনজৰ ৈফদ
অনুসােৰ আৰু িনজৰ েগাষ্ঠী অনুসােৰ িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত েহাৱা ”

20 তাৰ পাছত চমূেৱেল ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদক ওচৰৈল আিনেল আৰু িবনয্ামীন ৈফদক মেনানীত কিৰেল
21 েগাষ্ঠী অনুসােৰ িবনয্ামীন ৈফদক ওচৰৈল আনাৰ পাছত মট্রীয়া সকলৰ েগাষ্ঠীক মেনানীত কৰা হ’ল আৰু তাৰ মাজত
কীচৰ পুত্র েচৗলক মেনানীত কিৰেল; িকন্তু েতওঁেলােক েযিতয়া েতওঁক িবচািৰ গ’ল, েতিতয়া েতওঁক িবচািৰ নাপােল
22 েতিতয়া েলাকসকেল িযেহাৱাক বহুেতা প্রশ্ন সুিধব খুিজেল, “এিতয়াও এই ঠাইৈল আন এজন মানুহ আিহব লগা
আেছ েন?” িযেহাৱাই উত্তৰ িদেল, “েসই পুৰুষ মালবস্তুৰ মাজত লুকাই আেছ ” 23 েতওঁেলােক লেগ লেগ েদৗিৰ ৈগ
তাৰ পৰা েতওঁক উিলয়াই আিনেল, আৰু েতওঁ েলাকসকলৰ মাজত িথয় েহাৱাত, আন সকেলা েলাকতৈক েতওঁ ওখ
আিছল

24 েতিতয়া চমূেৱেল েলাক সকলক ক’েল, “িযেহাৱাই মেনানীত কৰা পুৰুষ জনক েতামােলােক েদিখছা েন? ইয়াত
সকেলা েলাকৰ মাজত এওঁৰ দেৰ আন েকােনা নাই!” তােত সকেলা েলােক জয়-ধ্বিন কিৰ ক’েল “ৰজা িচৰজীিৱ
* 10 অধয্ায়:1 ইস্রােয়ল বংশৰ বােব
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হওঁক!” 25তাৰ পাছত চমূেৱেল েলাকসকলৰ আগত ৰাজয্ৰ ৰীিত-নীিত বয্াখয্া কিৰেল, আৰু এখন পুস্তকত এই সকেলা
িলিখ িযেহাৱাৰ সনু্মখত ৰািখেল তাৰ পাছত চমূেৱেল েলাকসকলক িনজৰ িনজৰ ঘৰৈল পিঠয়াই িদেল

26 েচৗেলও িনজৰ ঘৰ িগিবয়াৈল গ’ল; আৰু ঈশ্বেৰ িযসকলৰ হৃদয় স্পশর্ কিৰেল, এেন েকইজন মান শিক্তমান
পুৰুষ েতওঁৰ লগত গ’ল 27 িকন্তু েকইজন মান মূলয্হীন† মানুেহ ক’েল, “এই পুৰুেষ আমাক েকেনৈক ৰক্ষা কিৰব?”
েতওঁেলােক েচৗলক েহয়জ্ঞান কিৰেল আৰু েতওঁৈল েকােনা উপহাৰ নািনেল; তথািপ েতওঁ মেন মেন থািকল

11 অধয্ায়
েচৗেল অেম্মানীয়াসকলক জয় কৰা েতওঁক ৰজা পতা

1 অেম্মানীয়া নাহেচ উিঠ আিহ যােবচ-িগিলয়দৰ িবৰুেদ্ধ ছাউিন পািতেল যােবচৰ আটাই েলােক নাহচক ক’েল,
“আপুিন আমাৰ ৈসেত এটা চুিক্ত কৰক; েতিতয়ােহ আিম আেপানাৰ অধীনত থািকম ” 2 িকন্তু অেম্মানীয়া নাহেচ
েতওঁেলাকক ক’েল, “মই এইদেৰ েতামােলাকৰ লগত চুিক্ত কিৰম, েতামােলাক সকেলােৰ েসঁা চকু কঢ়া যাব আৰু তাৰ
দ্বাৰাই মই েগােটই ইস্রােয়লক অপমান কিৰম ” 3 েতিতয়া যােবচৰ বৃদ্ধ েলাকসকেল েতওঁক ক’েল, “আিম ইস্রােয়ল
েদশৰ সকেলা ফােল েযন দূত পঠাব পােৰঁা এই কাৰেণ আপুিন সাত িদন আমাক অকেল এিৰ িদয়ক েকােনােৱ যিদ
আমাক উদ্ধাৰ নকেৰ, েতেন্ত আিম আেপানাৰ ওচৰত িনজেক সমপর্ণ কিৰম ” 4 বাতর্ াবহকসকল েচৗলৰ নগৰ িগিবয়াৈল
আিহল তােত েলাকসকলৰ পৰা িযেবাৰ কথা শুিন আিহিছল েসই কথােবাৰ েলাকসকলক ক’েল; েতিতয়া েলাকসকেল
উচ্চস্বেৰ কািন্দবৈল ধিৰেল 5 েসই সময়ত েচৗেল পথাৰৰ পৰা বলধ গৰুেবাৰৰ পােছ পােছ আিহ আিছল; তােত েতওঁ
েলাকসকলক সুিধেল, “েলাকসকলৰ িক ৈহেছ, েতওঁেলােক েয কািন্দেছ?” েতিতয়া েলাকসকেল যােবচৰ েলােক
েকাৱা কথােবাৰ েচৗলক ক’েল

6 েসই বাতিৰ শুনাৰ লেগ লেগ ঈশ্বৰৰ আত্মাই েচৗলত িস্থিত ল’েল আৰু েতওঁৰ অিতিৰক্ত খং উিঠল 7 েতওঁ বলধ
গৰুৰ পৰা যুৱঁলী ডাল আতৰােল আৰু েডাখৰ েডাখৰ কিৰ কািট বাতর্ াবাহকৰ দ্বাৰাই ইস্রােয়ল েদশৰ চািৰওফােল পিঠয়াই
িদেল েতওঁ ক’েল, “িযসকেল েচৗল আৰু চমূেৱলৰ পাছত ওলাই নােহ, েতওঁেলাকৰ বলধ গৰুেবাৰৈলেকা এইদেৰ
কৰা হ’ব ” তােত িযেহাৱাৰ ভয়ত েলাক সকল এজন মানুহৰ দেৰ এেকলেগ বািহৰৈল ওলাই আিহল 8 েযিতয়া েতওঁ
েবজকত েলাক সকলৰ গণনা কিৰেল েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ িতিন লাখ আৰু িযহূদাৰ িত্রশ হাজাৰ েলাক েপাৱা
গ’ল 9 তাৈল অহা বাতর্ াবাহকক েতওঁেলােক ক’েল, “েতামােলােক ৈগ যােবচ-িগিলয়দৰ েলাকসকলক এই কথা ক’বা,
‘কাইৈল সূযর্ৰ প্রখৰ ৰ’দ েহাৱাৰ সময়ত েতামােলাকক উদ্ধাৰ কৰা হ’ব’ ” পাছত বাতর্ াবহেক যােবচৰ েলাকসকলক েসই
কথা েকাৱাত, েতওঁেলাক আনিন্দত হ’ল 10 তাৰ পাছত যােবচৰ েলােক নাহচক ক’েল, “কাইৈল আিম েতামােলাকৰ
ওচৰত সমপর্ণ কিৰম, তােত েতামােলাকৰ দৃষ্টিত িয ভাল তােক আমাৈল কিৰবা ”

11 পাছিদনা েচৗেল েতওঁৰ েলাকসকলক িতিনটা দলত িবভক্ত কিৰেল ৰািতপুৱা েতওঁেলাক ছাউিনৰ মাজৈল আিহ,
প্রখৰ ৰ’দ েনােহাৱাৈলেক অেম্মানীয়াসকলকআক্রমণ কিৰ পৰাস্ত কিৰেল িয সকল জীয়াই থািকল, েলাকসকল এইদেৰ
িছন্ন িভন্ন ৈহ গ’ল েয, েতওঁেলাক েকােনা দুজন এেকলেগ নাথািকল

12 েসেয় েলাকসকেল চমূেৱলক ক’েল, “েচৗল আমাৰ ওপৰত ৰজা হ’বেন বুিল েকাৱা েলাকসকল েকান?’ েসই
মানুহসকলক আনা, “আিম েতওঁেলাকক প্রাণদণ্ড িদওঁ ” 13 িকন্তু েচৗেল ক’েল, “আিজ কােৰঁা প্রাণদণ্ড নহ’ব িকয়েনা
আিজ িযেহাৱাই ইস্রােয়লক উদ্ধাৰ কিৰেল ”

14 তাৰ পাছত চমূেৱেল েলাকসকলক ক’েল, “আহা, আিম িগলগলৈল ৈগ েসই ঠাইত পুনৰ ৰাজত্ৱ কেৰঁাহক ”
15 তােত সকেলা েলাক িগলগলৈল ৈগ েসই িগলগলেত িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েচৗলক ৰজা পািতেল; আৰু িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰেল; েসই ঠাইেত েচৗল আৰু ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাক আনন্দত উল্লািসত হ’ল

12 অধয্ায়
চমূেৱলৰ িবদায়-বকৃ্ততা

1 চমূেৱেল ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক ক’েল, “েচাৱা, েতামােলােক েমাক িয িয ৈকিছলা, েসই সকেলা কথা মই
শুিনেলা, েসেয় েতামােলাকৰ কাৰেণ এজন ৰজা পািত িদেলঁা 2 এিতয়া ৰজাই েতামােলাকৰ আগত অহা-েযাৱা কিৰ
আেছ; কাৰণ মই পকা চুিলয়া বৃদ্ধ হ’েলা; আৰু েমাৰ সন্তান সকল েতামােলাকৰ লগত আেছ যুৱক অৱস্থাৰ পৰা
এিতয়াৈলেক মই েতামােলাকৰ আগত অহা-েযাৱা কিৰ আিছেলঁা
† 10 অধয্ায়:27 সমসয্া সৃষ্টিকাৰী েলাক বা েবিলয়াল
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3 মই ইয়ােত আেছঁা; িযেহাৱা আৰু অিভিষক্ত জনাৰ সনু্মখত েমাৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্ িদছা কাৰ ষঁাড়-গৰু মই ল’েলা?
কাৰ গাধ মই ল’েলা? কাক মই প্রবঞ্চনা কিৰেলঁা? কাক মই উপদ্রৱ কিৰেলঁা? েমাৰ িনজৰ চকু অন্ধ কিৰবৈল কাৰ
হাতৰ পৰা েভটী ল’েলা? েতামােলােক িযেহাৱাৰ সাক্ষােত আৰু েতওঁৰ অিভিষক্ত জনৰ আগত েমাৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্ িদ
েকাৱা, মই েতামােলাকক তাক ওেভাটাই িদম ” 4 েতওঁেলােক ক’েল, আপুিন আমাক প্রবঞ্চনা, উপদ্রৱ বা আমাৰ হাতৰ
পৰা এেকা বস্তু েলাৱা নাই ’ 5 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “িযেহাৱা েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষী আেছ, আৰু েতওঁৰ
অিভিষক্ত জেনা সাক্ষী ৈহ আেছ, েয, েতামােলােক েমাৰ হাতত এেকা বস্তু েপাৱা নাই ” েতওঁেলােক উত্তৰ িদ ক’েল,
“িযেহাৱা সাক্ষী ৈহ আেছ ”

6 চমূেৱেল েলাকসকলক ক’েল, িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক িনযুক্ত কিৰিছল, আৰু েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক
িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল 7 েতামােলােক এিতয়া প্রস্তুত েহাৱা; েতামােলাকৈল আৰু েতামােলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকলৈল িযেহাৱাই িয উপযুক্ত কাযর্ কিৰেল, তাৰ িবষেয় িযেহাৱাৰ সনু্মখত মই েতামােলাকৰ লগত কথা
পািতম

8 যােকাব িমচৰৈল অহাৰ পাছত, েযিতয়া েতামােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকেল িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল, েতিতয়া
িযেহাৱাই েমািচ আৰু হােৰাণক পঠােল; েতওঁেলােক িমচৰৰ পৰা েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক উিলয়াই আিনেল আৰু
এই ঠাইেত েতওঁেলাকক িনবাস কিৰবৈল িদেল 9 িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক পাহিৰেল; তােত
েতওঁ হােচাৰৰ েসনাপিত চীচৰাৰ, পেলষ্টীয়াসকলৰ আৰু েমাৱাবৰ ৰজাৰ হাতত েতওঁেলাকক েবিচেল; আৰু িসহঁেত
েতওঁেলাকৰ লগত যুদ্ধ কিৰেল

10 তাৰ পাছত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ ওচৰত কাতেৰািক্ত কিৰ ক’েল, ‘আিম পাপ কিৰেলঁা; কাৰণ আিম িযেহাৱাক
তয্াগ কিৰ বাল েদৱতােবাৰক আৰু অষ্টােৰৎ েদৱীেবাৰক পূজা কিৰেলঁা িকন্তু এিতয়া আপুিন আমাক শত্রুৰ হাতৰ
পৰা উদ্ধাৰ কৰক; আৰু আিম আেপানাৰ আৰাধনা কিৰম ’ 11 তাৰ পাছত িযেহাৱাই িযৰুব্বাল*, বাৰাক†, িযপ্তহ আৰু
চমূেৱলক পঠাই েতামােলাকৰ চািৰওফােল থকা শত্রুেবাৰৰ হাতৰ পৰা েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰেল; তােত েতামােলােক
িনৰাপেদ বসিত কিৰলা

12অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ ৰজা নাহচ েযিতয়া েতামােলাকৰ অিহেত ওলাই অহা েদিখলা, েতিতয়া েতামােলােক েমাক
ক’লা, ‘নহয় যিদও েতামােলাকৰ ঈশ্ৱৰ িযেহাৱা েতামােলাকৰ ৰজা আিছল, তথািপও েতামােলােক ৰাজত্ৱ কিৰবৈল
এজন ৰজা িবচািৰলা’ 13 েতামােলােক মেনানীত কৰা আৰু েতামােলােক িবচাৰা ৰজা এইজন; িযেহাৱাই েতামােলাকৰ
কাৰেণ ৰজা িনযুক্ত কিৰ িদেল 14 েতামােলােক যিদ িযেহাৱাৈল ভয় ৰািখ েতওঁৰ আৰাধনা কৰা, েতওঁৰ বাকয্ পালন
কৰা, িযেহাৱাৰ আজ্ঞাৰ িবৰুদ্ধাচৰণ নকৰা, েতেনহেল েতামােলাক তথা েতামােলাকৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰা ৰজা উভেয়
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ অনুগামী হ’বা 15 িকন্তু যিদ েতামােলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ পালন নকৰা, িযেহাৱাৰ আজ্ঞাৰ িবৰুদ্ধাচৰণ
কৰা, েতেন্ত, িযেহাৱাৰ হাত েযেনৈক েতামােলাকৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ িবৰুেদ্ধ আিছল েতেনৈক েতামােলাকেৰা িবৰুেদ্ধ
হ’ব

16 েসেয় েতামােলােক িযেহাৱাৰ ওচৰত িনজেক সমপর্ণ কৰা আৰু েতামােলাকৰ চকুৰ সনু্মখত কৰা িযেহাৱাৰ মহৎ
কমর্েবাৰ েচাৱা 17 আিজ জােনা েঘঁহু ধান েদাৱা সময় নহয়? িযেহাৱাই েযন েমঘ-গজ্জর্ েনেৰ বৃষ্টি বৰষাই, ইয়াৰ বােব
মই িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰম ‘েতামােলােক েতামােলাকৰ বােব এজন ৰজা েখাজা, িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িকমান ডাঙৰ
অপৰাধ আিছল, েসই িবষেয় েতামােলােক বুিজবা আৰু েদিখবৈল পাবা’ 18 তাৰ পাছত চমূেৱেল িযেহাৱাৰ ওচৰত
িনেবদন কিৰেল, আৰু েসই িদনাই িযেহাৱাই েমঘ-গজ্জর্ েনেৰ বৃষ্টি বৰষােল এই সকেলা েদিখ, েলাক সকেল িযেহাৱাৈল
আৰু চমূেৱলৈল অিতশয় ভয় কিৰেল

19 তাৰ পাছত সকেলা েলােক চমূেৱলক ক’েল, “আেপানাৰ ঈশ্ৱৰ িযেহাৱাৰ আগত আেপানাৰ দাস সকলৰ কাৰেণ
প্রাথর্না কৰক; যােত আমাৰ মৃতুয্ নহয় কাৰণ আিম আমাৰ বােব এজন ৰজা িবচািৰ অিধক পাপ কিৰেলঁা ” 20 চমূেৱেল
উত্তৰ িদ ক’েল, ভয় নকিৰবা; েতামােলােক এই সকেলা দুষ্কমর্ কিৰছা হয়, িকন্তু েতামােলােক িযেহাৱাৰ পথ তয্াগ নকিৰবা
আৰু েতামােলােক সকেলা হৃদেয়েৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰবা 21 েকােনা অসাৰ বস্তুৰ পাছত েতামােলাক নাযাবা;
েসয়া েতামােলাকৰ কাৰেণ লাভ জনক নহয় বা েতামােলাকক ৰক্ষা নকেৰ, কাৰণ এই সকেলা অসাৰ

22 িযেহাৱাই িনজৰ মহান নামৰ উেদ্দেশয্ িনজৰ প্রজাসকলক তয্াগ নকেৰ; কাৰণ েতওঁেলাকক িনজৰ প্রজা কিৰবৈল
িযেহাৱা সেন্তাষ হয় 23 মই েতামােলাকৰ কাৰেণ প্রাথর্না কিৰবৈল এিৰ িদয়াৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰম,
এেন নহওঁক, ইয়াৰ পিৰবেতর্ , মই েতামােলাকক উত্তম আৰু সৰল পথ িশকাম
* 12 অধয্ায়:11 িগিদেয়ান † 12 অধয্ায়:11 বদান
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24 েতামােলােক েকৱল িযেহাৱাৈল ভয় ৰাখা আৰু সতয্তােৰ সকেলা হৃদেয়েৰ েতওঁৰ আৰাধনা কৰা; আৰু েতওঁ
েতামােলাকৰ অেথর্ কৰা মহৎ কমর্ৰ কথা িবেবচনা কৰা 25 িকন্তু েতামােলােক যিদ েবয়া আচৰণ কৰা, েতেন্ত েতামােলাক
আৰু েতামােলাকৰ ৰজা উভেয় িবনষ্ট হ’বা

13 অধয্ায়
েচৗলৰ ৰাজত্ব েতওঁৰ আজ্ঞা-লঙ্ঘন েযানাথনৰ বীৰকাযর্য্ িফিলষ্টীয়াসকল পৰাস্ত েহাৱা

1 েচৗেল িত্রশ বছৰ বয়সত ৰাজয্ শাসন কিৰবৈল আৰম্ভ কেৰ, আৰু েতওঁ ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক দুবছৰ শাসন
কেৰ 2 েচৗেল ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা িতিন হাজাৰ ৈসনয্ মেনানীত কিৰেল; তােৰ দুই হাজাৰ ৈসনয্ িমকমচত আৰু
ৈবৎএল পবর্তত েচৗলৰ লগত থািকল, একহাজাৰ িবনয্ামীন প্রেদশৰ িগিবয়াত েযানাথনৰ লগত থািকল, আৰুআনসকেলা
েলাকক েতওঁ িনজ িনজ তমু্বৈল পঠাই িদেল 3 েযানাথেন েগবাত থকা িফিলষ্টীয়াসকলৰ নগৰ ৰক্ষী ৈসনয্দলক পৰাস্ত
কিৰেল আৰু পেলষ্টীয়াসকেল এই সকেলা কথা শুিনেল তাৰ পাছত েচৗেল েদশৰ সকেলাফােল িশঙা বজাই ক’েল,
“ইব্রীয়াসকেল শুনক ” 4 এইদেৰ পেলষ্টীয়াসকলৰ নগৰ ৰক্ষী ৈসনয্দলক েচৗেল পৰাস্ত কৰা কথা ইস্রােয়লৰ সকেলা
েলােক শুিনেল, আৰু ইস্রােয়ল সকল িফিলষ্টীয়া সকলৰ কাৰেণ ঘৃণাৰ পাত্র হ’ল, তাৰ পাছত িগলগলত েচৗলক লগ
ধিৰবৈল ৈসনয্সকল একেগাট হ’ল

5 এইদেৰ পেলষ্টীয়াসকেল ইস্রােয়লৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল েগাট খােল; েতওঁেলাকৰ িত্রশ হাজাৰ ৰথ, ছয় হাজাৰ
অশ্বােৰাহী আৰু সাগৰৰ তীৰত থকা বািলৰ দেৰ অসংখয্ পদািতক ৈসনয্ আিছল; েতওঁেলােক আিহ িমকমচত ৈবৎ-
আবনৰ পূবিদেশ ছাউিন পািতেল 6 েযিতয়া ইস্রােয়ল েলাকসকেল েদিখেল েয, েতওঁেলাক িবপদত পিৰেছ, কাৰণ
েলাকসকেল যাতনা পাইিছল, েসেয় েলাকসকেল গুহাত, হািবত, িশলৰ েখােৰাঙত দুগর্ম ঠাইত আৰু গাতত িনজেক
লুকুৱােল 7আৰু িকছুমান ইব্রীয়ােলাক যদ্দর্ ন পাৰৈহ, গাদ আৰু িগিলয়দ েদশৈল গ’ল; িকন্তু েচৗল িগলগলেত থািকল,
আৰু েতওঁক অনুসৰণ কৰা েলাক সকেল কঁিপবৈল ধিৰেল

8 চমূেৱেল িনৰূপন কৰাৰ দেৰ েচৗেল সাতিদন অেপক্ষা কিৰেল; িকন্তু চমূেৱল হ’েল িগলগলৈল নািহল আৰু
েলাকসকল েচৗলৰ পৰা িছন্ন-িভন্ন ৈহ গ’ল 9 েচৗেল ক’েল, “েমাৰ ওচৰৈল েহাম-বিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলেবাৰ
আনা ” তাৰ পাছত েতওঁ েহামবিল উৎসগর্ কিৰেল 10 েহামবিল উৎসগর্ কৰাৰ পাছত চমূেৱল আিহ পােলিহ; তােত
েচৗেল েতওঁক মঙ্গলবাদ কিৰবৈল আগবািঢ় গ’ল

11 চমূেৱেল ক’েল, “তুিম িক কিৰলা?” েচৗেল ক’েল, “মই েযিতয়া েদিখেলঁা েলাকসকল েমাৰ পৰা িছন্ন-
িভন্ন ৈহ ৈগেছ আৰু আপুিন িনৰূিপত সময়ত আিহ েপাৱা নাই, আনফােল পেলষ্টীয়াসকল আিহ িমকমচত েগাট খাই
আেছ; 12 েতিতয়া মই কেলঁা, পেলষ্টীয়াসকল এিতয়া েমাৰ িবৰুেদ্ধ িগলগলৈল নািম আিহেছ, আৰু মই িযেহাৱাৰ দয়া
িনিবছািৰেলঁা েসই কাৰেণ মই সাহস কিৰ েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰেলঁা ”

13 েসেয় চমূেৱেল েচৗলক ক’েল, “তুিম অজ্ঞানৰ কমর্ কিৰলা েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামাক িয আজ্ঞা িদিছল,
তাক পালন নকিৰলা কৰা হ’েল িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ ওপৰত েতামাৰ ৰাজত্ব িচৰস্থায়ী কিৰলেহঁেতন 14 িকন্তু এিতয়া
েতামাৰ ৰাজত্ব স্থায়ী নহ’ব িযেহাৱাই এজন িনজৰ মনৰ মানুহ িবচািৰব আৰু িনজৰ প্রজাসকলৰ ওপৰত েতওঁেকই
অিধপিত িনযুক্ত কিৰব কাৰণ িযেহাৱাই েতামাক িয আজ্ঞা কিৰিছল, তুিম েসয়া পালন নকিৰলা ”

15 তাৰ পাছত চমূেৱেল তাৰ পৰা উিঠল আৰু িগলগলৰ পৰা িবনয্ামীনৰ েগবাৈল গ’ল েতিতয়া েচৗেল েতওঁৰ লগত
থকা েলাকসকলক গণনা কিৰ প্রায় ছশ েলাক পােল 16 েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্র েযানাথন আৰু েতওঁৰ লগৰ েলাকসকল
িবনয্ামীনৰ েগবাত থািকল িকন্তু পেলষ্টীয়াসকেল িমকমচত ছাউিন পািতেল

17 পেলষ্টীয়াসকলৰ ছাউিনৰ পৰা হঠােত আক্রমণ কৰা িতিনটা দল ওলাই আিহল েতওঁেলাকৰ এটা দল অফ্রাৰ
বােটিদ চুৱাল প্রেদশৰ ফালৈল গ’ল; 18আন এটা দল িবপৰীত মুেখ ৈবৎ-েহােৰাণৈল গ’ল, আৰু আনেটা দল চেবায়ীম
উপতয্কাৰ সীমােৰ মৰুপ্রান্তৰ অিভমুখ কৰা ওপৰ অঞ্চলৰ বােটিদ গ’ল

19 েসই সময়ত েগােটই ইস্রােয়ল েদশত েকােনা কমাৰ েপাৱা নৈগিছল; কাৰণ পেলষ্টীয়াসকেল কয় “কমাৰ থািকেল
ইব্রীয়াসকেল িনজৰ কাৰেণ তেৰাৱাল বা যািঠ গঢ়াই লব ” 20 েসই কাৰেণ িনজৰ িনজৰ অস্ত্র, বা কুঠাৰ, বা েকাৰ বা
নাঙল শােনেৰ ধাৰ িদবৈল, ইস্রােয়ল েলাকসকল পেলষ্টীয়াসকলৰ ওচৰৈল নািম যাব লগা হয় 21 নাঙল আৰু িচপ্রাং
ধাৰ কিৰবৈল এক েচকলৰ িতিন ভাগৰ দুভাগ*, আৰু কুঠাৰ ধাৰ আৰু েপান কিৰবৈল এক েচকলৰ িতিন ভাগৰ এভাগ†
লািগিছল
* 13 অধয্ায়:21 প্রায় 8 গ্রাম ৰূপ † 13 অধয্ায়:21 প্রায় 4 গ্রাম ৰূপ



1 চমূেৱল 13 অধয্ায়:22 313 1 চমূেৱল 14 অধয্ায়:23

22 েসেয় যুদ্ধৰ সময়ত েচৗল আৰু েযানাথনৰ ৈসনয্সকলৰ হাতত তেৰাৱাল বা যাঠী নািছল; েকৱল েচৗল আৰু েতওঁৰ
পুত্র েযানাথনৰ হাততেহ আিছল 23 পেলষ্টীয়াসকল নগৰ ৰক্ষী ৈসনয্সকল িমকমচৈল ওলাই গ’ল

14 অধয্ায়
1 এিদন েচৗলৰ পুত্র েযানাথেন েতওঁৰ েডকা অস্ত্রবাহকক ক’েল, “আহঁা আিম পেলষ্টীয়াসকলৰ নগৰ ৰক্ষী ৈসনয্ দলৰ

আন িদেশ যাওঁ ” িকন্তু েতওঁ এই কথা িপতৃক নক’েল
2 েসই সময়ত েচৗল িগিবয়াৰ বািহৰ ভাগৰ িমেগ্রাণত থকা এেজাপা ডািলম গছৰ তলত আিছল েতওঁৰ লগত প্রায়

ছশ েলাক আিছল, 3 েতওঁেলাকৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ পুেৰািহত এলী চীেলাত আিছল, েতওঁৰ পিৰনািত পীনহচৰ নািত
ঈখােবাদৰ ককােয়ক অহীটুবৰ পুত্র িয অিহয়া েতওঁ এেফাদ বস্ত্র িপিন্ধ েতওঁৰ লগত আিছল; আৰু েযানাথন েয গ’ল,
েসই কথা েলাকসকেল জনা নািছল 4 িযেবাৰ বােটেৰ েযানাথেন পেলষ্টীয়াসকলৰ নগৰ ৰক্ষী ৈসনয্দলৰ ওচৰৈল যাব
খুিজিছল, েসইেবাৰ বাটৰ দুেয়াকােষ ওখ িশলৰ পাহাৰ আিছল এফালৰ িশলৰ পাহাৰেটাৰ নাম েবােচচ আৰু আন
ফালৰ পাহাৰেটাৰ নাম েচিন 5 তাৰ মাজৰ এটা উত্তৰফােল িমকমচৰ সনু্মখত আৰু িদ্বতীয়েটা দিক্ষণফােল েগবাৰ
সনু্মখত েজাঙা ৈহ উিঠিছল 6 েযানাথেন েতওঁৰ েডকা অস্ত্রবাহকক ক’েল, “আহা, আিম েসই অচুন্নৎ নগৰ ৰক্ষী ৈসনয্
দলক অিতক্রম কিৰ যাওঁ, িযেহাৱাই হয়েতা আমাৰ পেক্ষ কাম কিৰব; কাৰণ বহু েলাকৰ পৰাই হওঁক বা কম সংখয্ক
েলাকৰ পৰাই হওঁক, উদ্ধাৰ কিৰবৈল িযেহাৱাক বাধা কেৰঁাতা েকােনা নাই ” 7 েতওঁৰ অস্ত্রবাহেক ক’েল, “আপুিন মনত
িয ভািবেছ তােকই কৰক; আপুিন আগুৱাই যাওক; মই আেপানাৰ লগত আেছঁা, আপুিন িয আেদশ িদেয় মই পালন
কিৰম ”

8 তাৰ পাছত েযানাথেন ক’েল, “আিম েসই েলাক সকলৰ ফােল আগুৱাই ৈগ েতওঁেলাকক েদখা িদওঁ 9 যিদ
েতওঁেলােক আমাক কয়, ‘আিম েতামােলাকৰ ওচৰৈল েনােযাৱাৈলেক অেপক্ষা কৰা, েতেনহ’েল আিম িনজ ঠাইেত
থািকম, েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল নাযাওঁ 10 িকন্তু েতওঁেলােক যিদ কয়, ‘আমাৰ ওচৰৈল আহঁা’, েতেনহ’েল আিম যাম;
কাৰণ িযেহাৱাই েয, েতওঁেলাকক আমাৰ হাতত েশাধাই িদেল; এেয় আমাৈল িচন হ’ব ” 11 তাৰ পাছত েতওঁেলাক
দুেয়াজেন পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসনয্দলৰ আগত িনজক েদখা িদওঁেত পেলষ্টীয়াসকেল ক’েল, “েসৗৱা েচাৱা, ইব্রীয়াসকল
িয িয গাতত লুকাই আিছল েসইেবাৰৰ এিতয়া ওলাই আিহেছ ” 12 পাছত েসই নগৰ ৰক্ষী ৈসনয্দলৰ েলাকসকেল
েযানাথন আৰু অস্ত্রবাহকক মািত ক’েল, “আমাৰ ওচৰৈল উিঠ আহঁা, আিম েতামােলাকক িকছুমান বস্তু েদখুৱাম ”
েযানাথেন েতওঁৰ অস্ত্রবাহকক ক’েল, “েমাৰ পােছ পােছ উিঠ আহঁা, কাৰণ িযেহাৱাই েতওঁেলাকক ইস্রােয়লৰ হাতত
সমপর্ণ কিৰেল ” 13 েযানাথেন হােত-ভিৰেয় বগাই উিঠ গ’ল আৰু েতওঁৰ অস্ত্রবাহক েতওঁৰ পাছত গ’ল; েসই সময়ত
েলাকসকল েযানাথনৰ সনু্মখত মৃতুয্ মুখত পিৰল আৰু েতওঁৰ অস্ত্রবাহেক তােৰ িকছুমানক বধ কিৰেল 14 েযানাথন
আৰু েতওঁৰ অস্ত্রবাহেক কৰা এই প্রথম আক্রমণত এক একৰ মািটৰ প্রায় আধা সীৰলু ৈদঘর্য্ত প্রায় িবশ জন মান েলাকক
বধ কিৰেল 15 তােত ছাউিনত, পথাৰত, আৰু েলাকসকলৰ মাজত আতংক হ’ল, আনিক নগৰৰ প্রহৰী ৈসনয্দল আৰু
আক্রমণকাৰীসকলৰ মাজেতা আতংকৰ সৃষ্টি হ’ল তােত ভয়ানক আতংকৰ সৃষ্টি হ’ল

16 েতিতয়া িবনয্ামীনৰ িগবীয়াত থকা েচৗলৰ প্রহৰীসকেল েদিখেল েয, েলাক সমূহ িছন্ন-িভন্ন ৈহ ইফােল-িসফােল
ৈগেছ 17 তােত েচৗেল েতওঁৰ লগত থকা েলাকসকলক ক’েল, “গিণ েচাৱা আমাৰ মাজৰ েকান েহৰাল ” েযিতয়া
েতওঁেলােক গিণ চােল, েতিতয়া েযানাথন আৰু েতওঁৰ অস্ত্রবাহকক নাপােল

18 েচৗেল অিহয়াক ক’েল, “ঈশ্বৰৰ কাযর্ৰ বােব বয্ৱহািৰত েহাৱা এেফাদ বস্ত্র ইয়াৈল আনা ” কাৰণ েসই িদনা
ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকলৰ ৈসেত অিহয়াই এেফাদ বস্ত্র িপিন্ধ আিছল 19 েযিতয়া েচৗেল পুেৰািহতৰ লগত কথা পািত
আিছল, েতিতয়া পেলষ্টীয়াসকলৰ ছাউিনত এেকৰােহ উেত্তজনা বৃিদ্ধ ৈহ ৈগিছল তােত েচৗেল পুেৰািহতক ক’েল,
“আেপানাৰ হাত গুচাওক ”

20 তাৰ পাছত েচৗল আৰু েতওঁৰ লগত থকা েলাকসকল েগাট খাই ৰণৈল গ’ল প্রেতয্ক জন িফলষ্টীয়ানৰ তেৰাৱাল
েতওঁৰ েদশৰ েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ উিঠল আৰু তাত অিধক ভুল বুজা-বুিজ হ’ল 21 পূবর্েৰ পৰা পেলষ্টীয়াসকলৰ লগত
থকা ইব্রীয়াসকল, আৰু িয সকল েতওঁেলাকৰ লগত ছাউিনৈল ৈগিছল, েতওঁেলােকও েচৗল আৰু েযানাথনৰ লগত থকা
ইস্রােয়লী েলাক সকলৰ লগত েযাগ িদিছল

22 েযিতয়া ইস্রােয়ল েলাকসকল ইফ্রিয়ম পবর্তীয়া অঞ্চলত লুকাই আিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক পেলষ্টীয়াসকলৰ
পেলাৱাৰ বাতিৰ শুনাৰ পাছেতা েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ যুদ্ধ েক্ষত্রৈল েখিদ গ’ল 23 েসেয় িযেহাৱাই েসইিদনাই
ইস্রােয়লক উদ্ধাৰ কিৰেল আৰু ৈবৎ-আবন অিতক্রম কিৰ যুদ্ধ কিৰ গ’ল



1 চমূেৱল 14 অধয্ায়:24 314 1 চমূেৱল 14 অধয্ায়:46

24 েসইিদনা ইস্রােয়ল েলাকসকল েক্লশত পিৰেল কাৰণ েচৗেল েতওঁেলাকক শপত িদ ক’েল, “মই শত্রুেবাৰক
প্রিতেশাধ েনােলাৱৈলেক সন্ধয্াৰ আেগেয় িয েকােনােৱ আহাৰ কিৰব, িস অিভশপ্ত হ’ব ” এই কাৰেণ েকােনও আহাৰ
গ্রহণ নকিৰেল 25 তাৰ পাছত সকেলা েলাক অৰণয্ৈল েসামাই গ’ল আৰু তাত মািটৰ ওপৰত েমৗ আিছল 26 েযিতয়া
েতওঁেলাক অৰণয্ত েসামাই ৈগিছল, েতিতয়া েসই েমৗ ৈব থকা েদিখও েকােনও নাখােল কাৰণ েলাকসকেল েসই
শপতৈল ভয় কিৰেল

27 িকন্তু েযানাথেন েতওঁৰ িপতৃেয় েলাকসকলক িদয়া শপতৰ কথা শুনা নািছল েসই কাৰেণ েতওঁ িনজৰ হাতত
থকা লাখুিটৰ আগ েমৗ-ছাকৰ মাজত েসােমাৱাই িদেল আৰু হাতত ৈল মুখত িদেল; তােত েতওঁৰ চকু উজ্জ্বল* হ’ল
28 েতিতয়া েলাকসকলৰ মাজৰ এজেন ক’েল, “আেপানাৰ িপতৃেয় েলাকসকলক শপত িদ এই দৃঢ় আজ্ঞা কিৰিছল েয,
িযজেন আিজ আহাৰ কিৰব, িস অিভশপ্ত হব; যিদও েলাকসকল েভাকত দুবর্ল হ’য় ”

29 েতিতয়া েযানাথেন ক’েল, “েমাৰ িপতৃেয় ৰাজয্ক সঙ্কটত েপলাইেছ েচাৱা, এই অকণমান েমৗ চািক েচাৱাত
েমাৰ চকু েকেনদেৰ উজ্জ্বল ৈহ গ’ল! 30 িকমান ভাল হ’লেহেতন! আিজ যিদ শত্রুেবাৰৰ লুটদ্রবয্ৰ পৰা েপাৱা আহাৰ
েলাকসকেল ইচ্ছামেত েভাজন কিৰবৈল পােলেহঁেতন? িকয়েনা এিতয়াও পেলষ্টীয়াসকলৰ মাজত মহা-সংহাৰ েহাৱা
নাই ”

31 েসইিদনা েতওঁেলােক িমকমচৰ পৰা অয়ােলানৈলেক পেলষ্টীয়াসকলক আক্রমণ কিৰেল েসেয় েলাকসকল
অিতশয় ক্লান্ত হ’ল 32 তােত েলাকসকল লুভীয়া েলাকৰ দেৰ লুটদ্রবয্ৰ ওচৰৈল েদৗিৰ ৈগ েমৰ, ছাগলী, গৰু, আৰু
দামুিৰ ধিৰ মািটত বধ কিৰেল আৰু েতেজেৰ ৈসেত মঙহ খাবৈল ধিৰেল

33 েতিতয়া েতওঁেলােক েচৗলক ক’েল, “চাওক, েলাক সকেল েতেজেৰ ৈসেত মঙহ েভাজন কিৰ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ
পাপ কিৰেছ ” েচৗেল ক’েল, “েতামােলাক অিবশ্বাসীৰ দেৰ কাম কিৰছা, এিতয়া, েমাৰ ওচৰৈল এটা ডাঙৰ িশল আনা”;
34 েচৗেল পুনৰ ক’েল, “েতামােলােক েলাকসকলৰ মাজৈল েযাৱা আৰু এইদেৰ েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘েতামােলাক
প্রিতজেন িনজ িনজ গৰু, েমৰ আৰু ছাগলী েমাৰ ওচৰৈল আিন ইয়ােত বধ কিৰ েভাজন কৰা; িকন্তু েতেজেৰ ৈসেত
মঙহ খাই িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ নকিৰবা’ ” েসেয় প্রেতয্কজন েলােক িনজ িনজ গৰু লগত আিন েসই ৰািত েসই
ঠাইেত বধ কিৰেল

35 েচৗেল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এটা যজ্ঞেবদী িনমর্াণ কিৰেল; িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েতওঁ িনমর্াণ কৰা েসেয় প্রথম েবিদ
36 তাৰ পাছত েচৗেল ক’েল, “আহা আিম এই ৰািত পেলষ্টীয়াসকলৰ পাছত েখিদ ৈগ, ৰািতপুৱা েনােহাৱাৈলেক

েতওঁেলাকৰ বস্তু লুট কেৰঁা আৰু েতওঁেলাকৰ এেকা অৱিশষ্ট নাৰােখাহক;” েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল,
“আেপানাৰ দৃষ্টিত িয ভাল েদেখ, তােকই কৰক ” েতিতয়া পুেৰািহেত ক’েল, “আহা, আিম ইয়ােত ঈশ্বৰৰ ওচৰ
চােপঁাহক ” 37 তাৰ পাছত েচৗেল ঈশ্বৰ গুিৰত সুিধেল, “মই পেলষ্টীয়াসকলৰ পাছত যামেন? তুিম িসহঁতক ইস্রােয়লৰ
হাতত সমপর্ণ কিৰবােন?” িকন্তু েসইিদনা িযেহাৱাই উত্তৰ িনিদেল 38 েতিতয়া েচৗেল ক’েল, “েহ েলাকসকলৰ
অিধপিত সকল, েতামােলাক ওচৰ চািপ আহঁা, আৰু আিজৰ এই পাপ িক েদাষত হ’ল, তাৰ বুজ-িবচাৰ কিৰ েচাৱা
39 িকয়েনা ইস্রােয়লৰ উদ্ধাৰকতর্ া িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, যিদ েমাৰ পুত্র েযানাথনৰ েদাষত এয়া ৈহেছ, েতেনহেল
িসও িনশ্চয়ৈক মিৰব ” িকন্তু েলাকসকলৰ মাজত েকােনও েতওঁক উত্তৰ িনিদেল 40 পাছত েতওঁ েগােটই ইস্রােয়লক
ক’েল, “েতামােলাক এফােল থাকা, মই আৰু েমাৰ পুত্র েযানাথন আনফােল থািকম ” তােত েলাকসকেল েচৗলক ক’েল,
“আেপানাৰ দ্ৃষ্টিত িয ভাল েদেখ, তােকই কৰক ” 41 েতিতয়া েচৗেল ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক ক’েল, প্রকৃতেত িক
হয়, তাক েদখুৱাই িদয়া তােত িচিঠ েখলৰ দ্বাৰাই েযানাথন আৰু েচৗলক িনণর্য় কৰা হ’ল, িকন্তু েলাক সমূহ এৰা
পিৰল 42 েতিতয়া েচৗেল ক’েল, “েমাৰ আৰু েমাৰ পুত্র েযানাথনৰ মাজত িচিঠ েখল কৰা ” তােত েযানাথনক িনণর্য়
কৰা হ’ল

43 েতিতয়া েচৗেল েযানাথনক ক’েল, “তুিম িক কিৰলা, েসই িবষেয় েমাক েকাৱা;” তােত েযানাথেন েতওঁক ক’েল,
“েমাৰ হাতত থকা লাখুিটৰ আেগেৰ যৎিকিঞ্চৎ েমৗৰস ৈল সঁচাৈক চািকিছেলঁা হয়; চাওঁক, মই মিৰব লগা হওঁ ”
44 পাছত েচৗেল ক’েল, “যিদ তুিম নমৰা, েতেনহেল ঈশ্বেৰ েমাৈলেক অিধক কৰক, কাৰণ েহ েযানাথন তুিম অৱেশয্
মিৰব লািগব ” 45 েতিতয়া েলাকসকেল েচৗলক ক’েল, “িযজেন ইস্রােয়লৰ মাজত এেন উদ্ধাৰ কাযর্ সাধন কিৰেল,
েসই েযানাথন মিৰব লািগব েন? এেন নহওক; িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, েতওঁ মুৰৰ এডািল চুিলও মািটত নপিৰব;
িকয়েনা েতওঁ আিজ ঈশ্বেৰেৰ ৈসেত কাযর্ কিৰেল ” এইদেৰ েলাকসকেল েযানাথনক ৰক্ষা কৰা বােব েতওঁৰ মৃতুয্
নহ’ল 46 পাছত েচৗেল পেলষ্টীয়াসকলক েখিদ েযাৱাৰ পৰা উভিট আিহল; আৰু িফিলষ্টীয়া সকেলা িনজ িনজ ঠাইৈল
গুিচ গ’ল
* 14 অধয্ায়:27 ঈশ্বেৰ েতওঁক পুনৰ শিক্ত ঘূৰাই িদেল
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47 েচৗেল ইস্রােয়লৰ সমূ্পণর্ ক্ষমতা িনজৰ হাতত ল’েল তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ েচৗিদেশ িযমান শত্রু আিছল, েসই
সকেলােৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁ যুদ্ধ কিৰেল েতওঁ েমাৱাব, অেম্মানীয়া, েচাবাৰ ৰজা ইেদাম আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ
কিৰেল েতওঁ িয িদশত ৈগিছল, েসই িদশেত শত্রুৰ ওপৰত জয় লাভ কিৰিছল 48 েচৗল অিত সািহয়াল আিছল
েতওঁ অমােলকীয়াসকলেকা পৰাজয় কিৰিছল আনিক িযসকল শত্রুেৱ ইস্রােয়লসকলক লুট কিৰব িবচািৰিছল, েসই
শত্রুেবাৰৰ পৰা ইস্রােয়লক েতওঁ ৰক্ষা কিৰিছল 49 েচৗলৰ পুত্রসকলৰ নাম আিছল, েযানাথন, িযচবী, আৰু মল্কীচুৱা
েতওঁৰ দুজনী জীেয়ক আিছল; ডাঙৰ জনীৰ নাম েমৰব, আৰু সৰুজনীৰ নাম মীখল 50 েচৗলৰ ভাযর্য্াৰ নাম আিছল
অহীেনাৱম, েতওঁ অহামাচৰ জীেয়ক আিছল; আৰু েতওঁৰ েসনাপিতৰ নাম অবেনৰ, েতওঁ েচৗলৰ দদােয়ক েনৰৰ পুত্র
আিছল 51 েচৗলৰ িপতৃৰ নাম আিছল, কীচ আৰু অবেনৰৰ িপতৃৰ নাম েনৰ, েতওঁ অিবেয়লৰ পুত্র আিছল

52 েচৗলৰ জীৱনৰ সকেলা সময়েত পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ ৈহ আিছল; েসেয় েতওঁ শিক্তশালী আৰু সাহসী
বলৱান পুৰুষক েদিখেলই িনজৰ লগত ৰািখিছল

15 অধয্ায়
েচৗলক ৰাজয্ৰ পৰা েখিদ িদয়া

1 চমূেৱেল েচৗলক ক’েল, “িযেহাৱাই িনজ প্রজা ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা হ’বৰ অেথর্ েতামাক অিভেষক কিৰবৈল েমাক
পঠাইিছল; এই েহতুেক এিতয়া তুিম িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা 2 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ইস্রােয়লসকল,
িমচৰৰ পৰা ওলাই অহা সময়ত অমােলেক বাটৰ মাজত েতওঁেলাকক িক দেৰ বাধা িদিছল, তাৈল মই লক্ষয্ কিৰেলঁা
3 েসেয় েযাৱা, অমােলকক প্রহাৰ কৰা আৰু েতওঁেলাকৰ িয সকেলা আিছল তাক নষ্ট কৰা, েতওঁেলাকৈল দয়া নকিৰবা;
িকন্তু পুৰুষ আৰু নাৰী, িশশু আৰু িপয়াহ েখাৱা েকঁচুৱা, গৰু, েমৰ, ছাগলী, উট আৰু গাধ সকেলােক বধ কিৰবা ”

4 েচৗেল েলাকসকলক মািত আিনেল আৰু টলায়ীমত েতওঁেলাকক গণনা কিৰেল; তােত দুই লাখ পদািতক আৰু
িযহূদাৰ দহ হাজাৰ েলাক হ’ল 5 তাৰ পাছত েচৗল অমােলকৰ নগৰৈল ৈগ উপতয্কাত অেপক্ষা কিৰ থািকল

6 েতিতয়া েচৗেল েকনীয়াসকলক ক’েল, “েতামােলাক অমােলকীয়াসকলৰ মাজৰ পৰা ওলাই আঁতিৰ েযাৱা, েতিতয়া
েতওঁেলাকৰ লগত েতামােলাকেকা িবনষ্ট নকিৰম কাৰণ িমচৰৰ পৰা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল ওলাই অহা সময়ত
েতামােলােক েতওঁেলাকৈল দয়া কিৰিছলা ” েসেয় েকনীয়া সকল অমােলকৰ মাজৰ পৰা ওলাই গ’ল 7 তাৰ পাছত
েচৗেল হবীলাৰ পৰা িমচৰৰ পূবফােল থকা চূৰৈলেক অমােলকীয়া সকলক আক্রমণ কিৰেল

8 েতওঁ অমােলকীয়া সকলৰ ৰজা অগাগক জীিৱত অৱস্থােত ধিৰেল, আৰু আন েলাক সকলক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ
ধ্বংস কিৰেল 9 িকন্তু েচৗল আৰু েলাকসকেল অগাগক আৰু উত্তম উত্তম েমৰ, ছাগলী, গৰু, হৃষ্টপুষ্ট দামুিৰ আৰু
েমৰ েপাৱািলেবাৰ আৰু আটাই উত্তম বস্তুেবাৰ ধ্বংস নকিৰেল, িকন্তু িযেবাৰ িঘণলগা আৰু মূলয্হীন েসইেবাৰক সমূ্পণর্
ভােৱ ধংস কিৰেল

10 তাৰ পাছত চমূেৱলৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, 11 “েচৗলক েয মই ৰজা পািতেলঁা তাৰ বােব মই দুিখত; িকয়েনা
েতওঁ েমাৰ পৰা িবমুখ হ’ল আৰু েমাৰ আজ্ঞােবাৰ পালন নকিৰেল ” েতিতয়া চমূেৱলৰ খং উিঠল, েতওঁ েগােটই ৰািত
িযেহাৱাৰ আগত ক্রন্দন কিৰেল

12 চমূেৱল ৰািতপুৱােত উিঠ েচৗলৰ লগত সাক্ষাৎ কিৰবৈল গ’ল িকন্তু চমূেৱলক এই কথা েকাৱা হ’ল, “েচৗেল
কির্মলৈল আিহ িনজৰ কাৰেণ এটা জয়স্তম্ভ স্থাপন কিৰেল, আৰু তাৰ পৰা ঘূিৰ িগলগলৈল গুিচ গ’ল ” 13 তাৰ পৰা
চমূেৱল েচৗলৰ ওচৰৈল আিহল, েচৗেল েতওঁক ক’েল, “আপুিন িযেহাৱাৰ আশীব্বর্াদ-প্রাপ্ত হওঁক; মই িযেহাৱাৰ আজ্ঞা
পালন কিৰেলঁা ” 14 চমূেৱেল ক’েল, “েতেন্ত েমাৰ কাণত েমৰ আৰু ছাগলীৰ েবেবিন ৈহেছ িকয়? আৰু গৰুৰ
েহেম্বলিন মই শুিনেছঁা, িকয়?” 15 েচৗেল ক’েল, “েসইেবাৰ অমােলকীয়া সকলৰ পৰা অনা ৈহেছ; িকয়েনা িনজ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰবৰ কাৰেণ েলাকসকেল উত্তম উত্তম েমৰ ও ছাগলী, আৰু উত্তম উত্তম গৰু ৰািখেল;
িকন্তু অৱিশষ্টেবাৰ আিম ধ্বংস কিৰেলঁা ” 16 চমূেৱেল েচৗলক ক’েল, “ৰ’বা, েযাৱা ৰািত িযেহাৱাই েমাক িয ক’েল,
তাক মই েতামাক কওঁ ” েচৗল েতওঁক ক’েল, “কওক!”

17 চমূেৱেল ক’েল, “যিদও তুিম িনজৰ দ্ৃষ্টিত সৰু আিছলা, তথািপ ইস্রােয়লৰ ৈফদ সকলৰ মাজত েতামাক মুখয্
কৰা নহ’ল েন?” আৰু িযেহাৱাই েতামাক ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা অিভেষক কিৰেল 18 িযেহাৱাই েতামাক েতামাৰ
পথত পঠাই িদ ক’েল, েযাৱা পাপী েলাকসকলক সমূ্পণর্ভােৱ ধংস কৰা, আৰু অমােলকীয়াসকল সমূ্পণর্ ভােৱ ধ্বংস
েনােহাৱাৈলেক েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কৰা 19 েতেনহেল তুিম িযেহাৱাৰ বাকয্ িকয় পালন কৰা নািছলা, িকন্তু তাৰ
পিৰবেতর্ িকয় লুট কৰা বস্তু জব্দ কিৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িকয় পাপ কিৰলা?”
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20 েচৗেল চমূেৱলক ক’েল, “মই অৱেশয্ িযেহাৱাৰ বাকয্ৈল পালন কিৰেলঁা আৰু িযেহাৱাই েমাক িয বােটিদ
পঠাইিছল, েসই বােটিদ গ’েলা অমােলকৰ ৰজা অগাগক মই বন্দী কিৰেলঁা, আৰু অমােলকীয়াসকলক সমূ্পণর্ভােৱ
ধ্বংস কিৰেলঁা 21 িকন্তু েলাকসকেল িগলগলত আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰবৰ অেথর্ সমূ্পণর্ভােৱ
ধংস কিৰবলগীয়া বস্তুৰ মাজৰ পৰা উত্তম িয ভাগ, েযেন েমৰ, ছাগলী, আৰু গৰু আিনেল ”

22 চমূেৱেল ক’েল, “িযেহাৱাৰ বাকয্ পালন কিৰেল েযেনৈক েতওঁ সন্তুষ্ট হয়, েতেনৈক েহাম আৰু বিলদানত জােনা
েতওঁ সন্তুষ্ট হ’য়? বিলদানতৈক আজ্ঞাপালন কৰা উত্তম, আৰু েমৰৰ েতলতৈক বাকয্ শুনা উত্তম 23 িকয়েনা িবেদ্রাহ
আচৰণ কৰা, মঙ্গলেচাৱা পাপৰ তুলয্; আৰু আঁেকাৰেগঁাজ েহাৱা, পািপষ্ঠ আৰু অসাধু কাযর্ৰ দেৰ, - কাৰণ তুিম িযেহাৱাৰ
বাকয্ অগ্রাহয্ কিৰলা, েসেয় েতেৱঁা েতামাক ৰজা পদৰ পৰা অগ্রাহয্ কিৰেল ”

24 তাৰ পাছত েচৗেল চমূেৱলক ক’েল, “মই পাপ কিৰেলঁা; িকয়েনা িযেহাৱাৰ আজ্ঞা আৰু আেপানাৰ বাকয্ লঙ্ঘন
কিৰেলঁা; কাৰণ মই েলাকসকলক ভয় কিৰ েতওঁেলাকৰ কথা শুিনেলঁা 25 এিতয়া, মই িবনয় কেৰঁা, েমাৰ পাপ ক্ষমা
কৰক আৰু আপুিন েমাৰ লগত ঘুিৰ আহক যােত মই িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰব পােৰঁা ”

26 চমূেৱেল েচৗলক ক’েল, “মই েতামাৰ লগত ঘুিৰ নাযাওঁ; িকয়েনা তুিম িযেহাৱাৰ বাকয্ অগ্রাহয্ কিৰলা, আৰু
িযেহাৱােয়া েতামাক ইস্রােয়লৰ ওপৰত েহাৱা ৰজাপদৰ পৰা অগ্রাহয্ কিৰেল ” 27 েযিতয়া চমূেৱেল যাবৈল মুখ ঘূৰােল,
েতিতয়া েচৗেল েতওঁৰ কােপাৰৰ আগভাগ ধিৰেল, আৰু েসইয়া ফািত এৰাই গ’ল

28 চমূেৱেল েতওঁক ক’েল, “িযেহাৱাই আিজ েতামাৰ পৰা ইস্রােয়লৰ ৰাজত্ব টািন ফািলেল, আৰু েতামাতৈকেয়া
উত্তম েতামাৰ এজন চুবুৰীয়াক িদেল 29 আৰু ইস্রােয়লৰ িযেহাৱাই েকিতয়াও িমছা কথা নকয়, বা েতওঁ মন সলিন
নকেৰ; কাৰণ েতওঁ মানুহ নহয় েয েতওঁ মন সলিন কিৰব ”

30 েতিতয়া েচৗেল ক’েল, “মই পাপ কিৰেলঁা; তথািপ মই িবনয় কেৰঁা, বৃদ্ধ েলাকসকলৰ আৰু ইস্রােয়লৰ আগত
েমাৰ মান ৰাখক েমাৰ লগত ঘুিৰ আহক, তােত মই েযন আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰব পােৰঁা ” 31 েসেয়
চমূেৱেল েচৗলৰ পাছত ঘুিৰ গ’ল, আৰু েচৗেল িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰেল

32 তাৰ পাছত চমূেৱেল ক’েল, “অমােলকৰ ৰজা অগাগক েমাৰ ওচৰৈল আনা ” অগােগ আনন্দ মেনেৰ েতওঁৰ
ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, “িনশ্চয় মৃতুয্ যন্ত্রণা দূৰ হ’ল ” 33 চমূেৱেল উত্তৰ িদ ক’েল, “িযদেৰ েতামাৰ তেৰাৱােল
অেনক মিহলাক সন্তানহীনা কিৰেল, েসইদেৰ মিহলাসকলৰ মাজত েতামাৰ মাতৃও সন্তানহীনা হ’ব ” এইদেৰ ৈক,
চমূেৱেল িগলগলত িযেহাৱাৰ সনু্মখত অগাগক েডাখৰ েডাখৰ কিৰ কািটেল

34তাৰ পাছত চমূেৱল ৰামাৈল গ’ল আৰু েচৗল িগিবয়াত থকা িনজৰ ঘৰৈল গ’ল 35 িকন্তু েতিতয়ােৰ পৰা মৃতুয্ৈলেক
চমূেৱেল েচৗলক পুনৰ েদখা নকিৰেল, কাৰণ চমূেৱেল েচৗলৰ বােব েশাক কিৰেল আৰু িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ ওপৰত
েচৗলক েয ৰজা পািতেল, তাৰ বােব েতওঁ েবজাৰ কিৰেল

16 অধয্ায়
চমূেৱেল দায়ুদক অিভেষক কৰা; আৰু দায়ুদ েচৗলৰ ৰাজ সভাত েসােমাৱা

1 িযেহাৱাই চমূেৱলক ক’েল, “মই েচৗলক অগ্রাহয্ কিৰ ইস্রােয়লৰ ওপৰত িদয়া েতওঁৰ ৰাজপদ গুচাই িদয়া েদিখ
তুিম েনা িকমান সময় েচৗলৰ কাৰেণ েশাক কিৰ থািকবা? েতামাৰ িশংেটা েতেলেৰ পুৰ কিৰ েলাৱা; এিতয়া মই েতামাক
ৈবৎেলেহমীয়া িযচয়ৰ ওচৰৈল পঠাওঁ; িকয়েনা মই েতওঁৰ পুত্র সকলৰ মাজৰ এজনক ৰজা হ’বৰ অেথর্ বািচ লেলঁা ”
2 চমূেৱেল ক’েল, “মই েকেনৈক যাম? েচৗেল যিদ এই কথা শুেন, েতেন্ত েতওঁ েমাক বধ কিৰব ” িযেহাৱাই ক’েল,
“তুিম এজনী েচঁউৰী গৰু লগত ৈল েযাৱা, আৰুক’বা, মই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ বিলদান কিৰবৈল আিহেছঁা ” 3 েসই যজ্ঞৈল
িযচয়ক িনমন্ত্রণ কিৰবা, আৰু তুিম িক কিৰব লােগ, মই েতামাক েদখুৱাম; মই েতামাৰ আগত িযজনৰ িবষেয় ক’ম,
তুিম েমাৰ কাৰেণ েসই জনেকই অিভেষক কিৰবা ” 4 চমূেৱেল িযেহাৱাই েকাৱা অনুসােৰ কিৰেল আৰু ৈবৎেলেহমৈল
গ’ল নগৰৰ বৃদ্ধসকেল েতওঁক লগ ধিৰবৈল আিহ কঁিপ কঁিপ েতওঁক ক’েল, “আপুিন শািন্তৰ অেথর্ আিহেছ েন?”
5 েতওঁ ক’েল, “শািন্ত হওক; মই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ বিলদান িদবৈল আিহেছঁা বিলদানৰ অেথর্ েতামােলােক িনজেক
পিবত্র কিৰ েমাৰ লগত আহঁা ” আৰু েতওঁ িযচয়ক আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক পিবত্রকৃত কিৰেল আৰু বিলদানৰ কাৰেণ
িনমন্ত্রণ কিৰেল

6 তাৰ পাছত েতওঁেলাক েযিতয়া আিহল, েতিতয়া চমূেৱেল ইলীয়াবৈল চাই মনেত ক’েল, “িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত
েহাৱা এই মানুেহই অৱেশয্ েতওঁৰ অিভিষক্ত জন ” 7 িকন্তু িযেহাৱাই চমূেৱলক ক’েল, “তুিম েতওঁৰ বািহয্কতাৈল বা
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উচ্চতাৈল দৃষ্টি নকিৰবা; কাৰণ মই েতওঁক অগ্রাহয্ কিৰেলঁা কাৰণ মানুেহ েযেনৈক চাই িযেহাৱাই েতেনৈক নাচায়;
কাৰণ মানুেহ, িয েদখা পায়, তাৈল চায়, িকন্তু িযেহাৱাই মানুহৰ অন্তৰৈল চায় ”

8 পাছত িযচেয় অবীনাদবক মািত আিনেল আৰু চমূেৱলৰ সনু্মেখিদ যাবৈল িদেল তােত চমূেৱেল ক’েল, “িযেহাৱাই
এওঁেকা মেনানীত কৰা নাই ” 9 তাৰ পাছত িযচেয় চম্মাক আেগিদ যাবৈল িদেল; আৰু চমূেৱেল ক’েল, িযেহাৱাই
এওঁেকা মেনানীত কৰা নাই 10 এইদেৰ িযচেয় েতওঁৰ সাত জন পুত্রক চমূেৱলৰ আেগিদ যাবৈল িদেল; িকন্তু চমূেৱেল
িযচয়ক ক’েল, “িযেহাৱাই এওঁেলাকৰ এজনেকা মেনানীত কৰা নাই ”

11তাৰ পাছত চমূেৱেল িযচয়ক ক’েল, “েতামাৰ সকেলা পুত্র ইয়ােতআেছ েন?” েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “সকেলাতৈক
সৰুজন ইয়াত নাই িকন্তু েতওঁ েমৰ-ছাগৰ ৰখীয়া ৈহ েমৰ-ছাগ চৰাই আেছ ” চমূেৱেল িযচয়ক ক’েল, “মানুহ পিঠয়াই
েতওঁক মািত আনা; কাৰণ েতওঁ নহাৈলেক আিম নবেহঁা ” 12 িযচেয় মানুহ পিঠয়াই েতওঁক মািত অনােল েতওঁ
স্ৱাস্থয্ৱান, সুনয়ন, আৰু েদিখবৈল সুদশর্ন আিছল িযেহাৱাই ক’েল, “উঠা, েতওঁক অিভেষক কৰা; কাৰণ এওঁেৱই
েসই জন ”

13 েতিতয়া চমূেৱেল েতল ভেৰাৱা িশংেটা ল’েল, আৰু ককােয়কসকলৰ আগত েতওঁেকই অিভেষক কিৰেল; েসই
িদনাৰ পৰা িযেহাৱাৰ আত্মা দায়ূদত িস্থিত হ’ল তাৰ পাছত চমূেৱল উিঠ ৰামাৈল গ’ল

14 তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ আত্মা েচৗলৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল আৰু তাৰ পিৰবেতর্ িযেহাৱাৰ পৰা অহা এক অিনষ্ট কাৰক
আত্মাই আিহ েতওঁক বয্াকুল কিৰবৈল ধিৰেল 15 েচৗলৰ দাসেবােৰ েতওঁক ক’েল, “চাওক, ঈশ্বৰৰ পৰা অহা এক
অিনষ্ট কাৰক আত্মাই আেপানাক বয্াকুল কিৰেছ 16 এই েহতুেক আমাৰ প্রভুেৱ আেপানাৰ আগত থকা দাসেবাৰক
এজন িনপূণ বীণা বজাওঁতা িবচািৰবৈল আজ্ঞা কৰক; পাছত িয সময়ত ঈশ্বৰৰ পৰা অহা েসই আত্মাই আেপানাক ধিৰব
েসই সময়ত েসই মানুেহ হােতেৰ বীণা বজােল আপুিন উপশম পাব ”

17 েতিতয়া েচৗেল েতওঁৰ দাসেবাৰক আজ্ঞা কিৰেল, “ভালৈক বীণা বজাব পৰা এজন েলাক িবচািৰ েযাৱা আৰু েমাৰ
ওচৰৈল আনা ” 18 দাসেবাৰৰ এজেন ক’েল, “চাওক, ৈবৎেলেহমীয়া িযচয়ৰ এজন পুেতকক েদিখেলঁা; েতওঁ বীণা
বেজাৱাত পাগর্ত, পৰাক্রমী বীৰ, যুদ্ধাৰু, কথা েকাৱাত িবেবচক, ৰূপৱান আৰু িযেহাৱা েতওঁৰ লগত আেছ ” 19 েসেয়
েচৗেল িযচয়ৰ ওচৰৈল বাতর্ াবাহকক পিঠয়াই েকাৱােল, “দায়ুদ নােমেৰ েতামাৰ িয পুত্রই েমৰ-ছাগ চৰাই আেছ, েতওঁক
েমাৰ ওচৰৈল পঠাই িদয়া ”

20 িযচেয় এটা গাধৰ িপিঠত িপঠা, এক বটল দ্রাক্ষাৰস, আৰু এটা ছাগলী েপাৱািল েবাজাই িদ েতওঁৰ পুত্র দায়ূদৰ
হাতত িদেল আৰু েতওঁক েচৗলৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল 21 দায়ুদ েচৗলৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ কামত েযাগ িদেল, েতওঁ
দায়ূদক অিতশয় ভাল পাবৈল ধিৰেল; আৰু দায়ুদ েতওঁৰ অস্ত্রবাহক হ’ল

22 তাৰ পাছত েচৗেল িযচয়ক ৈক পঠােল, “মই িবনয় কেৰঁা, দায়ূদক েমাৰ লগত থািকবৈল িদয়া; কাৰণ েতওঁ েমাৰ
দৃষ্টিত অনুগ্রহপ্রাপ্ত হ’ল ” 23 েসেয় ঈশ্বৰৰ পৰা অহা অিনষ্ট কাৰক আত্মাই েযিতয়া েচৗলক ধেৰ, েতিতয়া দায়ূেদ বীণা
ৈল হােতেৰ বজায়; তােত েচৗল সুস্থ হয়, আৰু উপশম পায়, আৰু েসই অিনষ্ট কাৰক আত্মা েতওঁৰ পৰা আঁতিৰ যায়

17 অধয্ায়
দায়ূেদ গিলয়াথক বধ কৰা

1 পেলষ্টীয়াসকেল যুদ্ধ কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ ৈসনয্সকলক েগাট েখাৱােল িযহূদাৰ অিধকাৰত থকা েচােকাত
েতওঁেলাক এেক লগ হ’ল েচােকা আৰু অেজকাৰ মাজত এফচদম্মীমত ছাউিন পািতেল

2 েচৗল আৰু ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল েগাট খাই এলা উপতয্কাত ছাউিন পািতেল আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ
ৈসনয্সকলক শাৰী পািত িথয় কৰােল 3 তােত পেলষ্টীয়াসকেল এফােল এটা পবর্তত আৰু ইস্রােয়লসকেল আনফােল
আন এটা পবর্তত িথয় হ’ল, আৰু উভয়েৰ মাজত এক উপতয্কা আিছল

4 তাৰ পাছত গাত িনবাসী এজন বীৰ পেলষ্টীয়াসকলৰ ছাউিনৰ পৰা ওলাল, েতওঁৰ নাম গিলয়াথ, েতওঁ চােৰ ছয় হাত
ওখ আিছল 5 েতওঁৰ মূৰত িপতলৰ িশেৰাৰক্ষক আিছল, আৰু মাছৰ বাকিলৰ দেৰ িপতলৰ কবচ িপিন্ধিছল আৰু েসই
কবচৰ ওজন পঁাচ হাজাৰ েচকল* আিছল 6 েতওঁৰ ভিৰ িপতলৰ পতােৰ আবৃত আিছল আৰু েতওঁৰ দুই কান্ধৰ মাজত
এপাত িপতলৰ চুিট যাঠী আিছল 7 েতওঁৰ বৰছাৰ লািঠডাল, তঁাত শালৰ েটােলাঠাৰ সমান ডাঙৰ আিছল েতওঁৰ
েলাহাৰ বৰছাপাতৰ ওজন ছশ েচকল† আিছল েতওঁৰ ঢাল ধৰাজন েতওঁৰ আেগ আেগ ৈগিছল
* 17 অধয্ায়:5 প্রায় 57 িকেলাগ্রাম † 17 অধয্ায়:7 প্রায় 10 িকেলাগ্রাম
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8 েতওঁ আিহ িথয় হ’ল আৰু ইস্রােয়লৰ ৈসনয্ েশ্রণীক লক্ষয্ কিৰ িৰিঙয়াই ক’েল, “তহেত যুদ্ধ কিৰবৰ অেথর্ শাৰী
পািত বািহৰৈল িকয় ওলাই আিহছ? মই জােনা এজন পেলষ্টীয়া নহওঁ? আৰু তহঁত জােনা েচৗলৰ দাস নহয়? তহঁেত
িনজৰ বােব এজন মানুহ বািচ ল’ আৰু তাক েমাৰ ওচৰৈল আিহবৈল েদ 9 িস যিদ েমাৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰ জয়ী ৈহ
েমাক বধ কেৰ, েতেনহেল আিম সকেলা তহঁতৰ বন্দী হ’ম; িকন্তু যিদ মই তাক পৰাজয় কিৰ তাক বধ কেৰঁা, েতেনহেল
তহঁত আমাৰ বন্দী ৈহ আমাৰ দাসৰ কাম কিৰিব ” 10 পেলষ্টীয়াজেন পুনৰ ক’েল, “আিজ মই ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকলক
প্রতয্াহ্ৱান জনাইেছঁা, তহঁেত েমাক এজন মানুহ েদ, যােত আিম দুেয়া এেকলেগ যুদ্ধ কেৰঁা ” 11 েযিতয়া পেলষ্টীয়াজেন
েকাৱা কথা েচৗল আৰু ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলাক িনৰাশ হ’ল আৰু অিতশয় ভয়াতুৰ হ’ল

12 দায়ুদ িযহূদাৰ ৈবৎেলেহম িনবাসী িযচয় নােমেৰ েসই ইফ্রাথীয়া পুৰুষৰ পুত্র আিছল; েতওঁৰ আঠজন পুত্র আিছল,
িযচয় েচৗলৰ সময়ত বৃদ্ধ আিছল আৰু েলাকসকলৰ মাজত বয়সস্থ পুৰুষ আিছল 13 িযচয়ৰ িতিনজন ডাঙৰ সন্তান
েচৗলৰ পােছ পােছ যুদ্ধৈল ৈগিছল; আৰু যুদ্ধৈল েযাৱা েতওঁৰ িতিনজন পুত্রৰ নাম আিছল, প্রথমজন ইলীয়াব, িদ্বতীয়জনৰ
নাম অবীনাদৰ, আৰু তৃতীয়জনৰ নাম চম্মা 14 দায়ুদ সকেলাতৈক সৰু আিছল আৰু ডাঙৰ িতিনজন েচৗলৰ পাছত
চেলঁাতা আিছল 15 িকন্তু দায়ূেদ েচৗলৰ ওচৰৰ পৰা আিহ ৈবৎেলেহমত থকা িপতৃৰ েমৰ-ছাগ চৰাবৰ বােব অহা েযাৱা
কিৰ থািকিছল 16 তােত েসই পেলষ্টীয়া মানুহজেন চিল্লশ িদনৈলেক ৰািতপুৱা আৰু গধূিল েবলা ওচৰৈল আিহ িনজেক
েদখা িদ আিছল

17 েসই সময়ত িযচেয় েতওঁৰ পুেতক দায়ূদক ক’েল, “তুিম এক ঐফা ভজা শসয্ আৰু দহটা িপঠা ৈল, ছাউিনত থকা
ককােয়ৰা সকলৰ ওচৰৈল েযাৱা ” 18 এই দহ লদা পনীৰ েতওঁেলাকৰ েসনাপিতজনৰ বােব ৈল েযাৱা আৰু েতামাৰ
ককােয়ৰাহঁতৰ মঙ্গল সুিধবা, আৰু েতওঁেলাকৰ পৰা েকােনা িচন আিনবা 19 েচৗল আৰু েতওঁেলাকৰ লগেত ইস্রােয়লৰ
সকেলা েলােক এলা উপতয্কাত পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰ আেছ 20 পাছত দায়ূেদ ৰািতপুৱা েসানকােল উিঠল
আৰু েমৰ-ছাগেবাৰ এজন ৰখীয়াৰ হাতত গতাই িদেল আৰু িপতৃ িযচয়ৰ আজ্ঞা অনুসােৰ বস্তুেবাৰ লগত ৈল তাৈল গ’ল
িয সময়ত ৈসনয্ই ৰণৈল ওলাই ৰণৰ কাৰেণ ৰণ-ধ্বিন কিৰিছল, েসই সময়েত েতওঁ ছাউিন আিহ পাইিছল 21 েতিতয়া
ইস্রােয়ল আৰু পেলষ্টীয়াসকেল সনু্মখা-সনু্মিখ ৈহ ৰণৰ বােব শাৰী পািত আিছল

22 পাছত দায়ূেদ বস্তু-ৰখীয়াৰ হাতত িনজৰ বস্তুেবাৰ ৈথ, ৈসনয্েশ্রণীৰ মাজৈল েদৗিৰ গ’ল আৰু িনজৰ
ককােয়কসকলক মঙ্গলবাদ কিৰেল; 23 আৰু েতওঁেলাকৰ লগত কথা পািত থােকােতই গাত িনবাসী গিলয়াথ নামৰ
পেলষ্টীয়া মহাবীৰজন িফিলষ্টীয়াসকলৰ ৈসনয্বািহনীৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই আিহল আৰুআগেত েকাৱা দেৰই কথা ক’বৈল
ধিৰেল তােত দায়ূেদ েসই কথা শুিনবৈল পােল 24 েযিতয়া ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল েসই বয্িক্তজনক েদিখেল, েতিতয়া
েতওঁেলাক েতওঁৰ সনু্মখৰ পৰা পলাল আৰু অিতশয় ভয় কিৰেল

25আৰু ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল পৰস্পৰৰ মাজত ক’বৈল ধিৰেল, “ওপৰৈল উিঠ অহা েসই মানুহজনক তুিম েদিখছা
েন? েতওঁ ইস্রােয়লক ইিতিকং কিৰবৈল আিহেছ েতওঁক িযেকােনােৱ বধ কিৰব, ৰজাই েতওঁক অিধক ধেনেৰ ধনৱান
কিৰব, আৰু েতওঁৰ লগত িনজৰ জীেয়কক িবয়া িদব, আৰু ইস্রােয়লৰ মাজত েতওঁৰ িপতৃ-বংশক স্ৱাধীন কিৰব ”
26 েতিতয়া দায়ুেদ িনজৰ ওচৰত িথয় ৈহ থকা েলাকসকলক সুিধেল, “েসই পেলষ্টীয়াজনক িযজেন বধ কিৰ ইস্রােয়লৰ
পৰা অপমান দূৰ কিৰব, েসইজনৈল িক কৰা যাব? িকয়েনা েসই অচুন্নৎ িফিলষ্টীয়াজন েনা েকান, িস েয জীৱন্ত
ঈশ্বৰৰ ৈসনয্সকলক ইিতিকং কিৰব?” 27 েতিতয়া েলাকসকেল আগেত েকাৱাৰ দেৰ েতওঁক পুনৰ ক’েল, “েতওঁক
বধ কৰাজনৈল এইদেৰ কৰা হ’ব ”

28 েলাকসকলৰ ৈসেত দায়ূেদ কথা পািত থােকােত েতওঁৰ ডাঙৰ ককােয়ক ইলীয়ােব েতওঁৰ কথা শুিন েতওঁৈল কু্রদ্ধ
ৈহ ক’েল, “তই ইয়াৈল িকয় নািম আিহিল?” মৰুপ্রান্তৰ মাজত েসই েমৰ-ছাগেকইটা কাৰ ওচৰত ৈথ আিহিল? েতাৰ
অহংকাৰ আৰু মনৰ দুষ্টতা মই জােনা, তই েকৱল যুদ্ধ চাবৈলেহ ইয়াৈল নািম আিহিল ” 29 দায়ূেদ ক’েল, “মই এিতয়া
িক কিৰেলঁা? েকৱল এটা প্রশ্নেহ সুিধেছঁা, নহয় জােনা?” 30 তাৰ পাছত েতওঁ েতওঁৰ পৰা আন জনৰ মূখৰ ফােল ঘূিৰ
এেক দেৰই সুিধেল; তােত েলাকসকেল েতওঁক আেগেয় েকাৱাৰ দেৰই উত্তৰ িদেল

31 দায়ূেদ েকাৱা কথা েযিতয়া েলাকসকেল শুিনেল, েতিতয়া ৈসনয্সকেল ৈগ েচৗলৰ আগত েসই কথা জনােল
েতিতয়া েতওঁ দায়ূদক মািত অনােল 32পাছত দায়ূেদ েচৗলক ক’েল, “েতওঁৰ বােব কােৰা মন হতাশ নহওক; আেপানাৰ
এই দােস ৈগ েসই পেলষ্টীয়াজনৰ লগত যুদ্ধ কিৰব ” 33 েচৗেল দায়ূদক ক’েল, “তুিম েসই পেলষ্টীয়াজনৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ
কিৰবৈল অসমথর্; কাৰণ তুিম েকৱল এজন যুৱক, আৰু েতওঁ যুৱক অৱস্থােৰ পৰা এজন যুদ্ধাৰু ”

34 িকন্তু দায়ূেদ েচৗলক ক’েল, “আেপানাৰ এই দােস িপতৃৰ েমৰ-ছাগ চৰাওঁেত, এটা িসংহ আৰু এটা ভালুেক আিহ
জাকৰ মাজৰ পৰা েমৰ-ছাগ ধিৰ লওঁেত; 35 মই তাৰ পাছত েখিদ ৈগ তাক প্রহাৰ কিৰেলঁা আৰু তাৰ মুখৰ পৰা েসই
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েমৰ-ছাগ ৰক্ষা কিৰেলঁা; তাৰ পাছত িস েমাৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ িথয় হ’ল, আৰু মই তাৰ ডািঢ়ত ধিৰ আঘাত কিৰ তাক বধ
কিৰেলঁা

36 আেপানাৰ দােস িসংহ আৰু ভালুক দুেয়ােকা মািৰেল; এই অচুন্নৎ পেলষ্টীয়াজন েসই দুটাৰ মাজৰ এটাৰ িনিচনা
হ’ব, কাৰণ িস জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ ৈসনয্সকলক ইিতিকং কিৰেছ ” 37 দায়ূেদ ক’েল, “িযজন সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ িসংহ
আৰু ভালুকৰ হাতৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কিৰেল, েসই িযেহাৱাই েসই পেলষ্টীয়াজনৰ হাতৰ পৰাও েমাক উদ্ধাৰ কিৰব ”
তােত েচৗেল দায়ূদক ক’েল, “েযাৱা, িযেহাৱা েতামাৰ সঙ্গী হওক ” 38 েচৗেল িনজৰ সােজেৰ দায়ূদক সজাই েতওঁৰ
মূৰত িপতলৰ িশেৰাৰক্ষক আৰু গাত কবচ িপন্ধােল

39তাৰ পাছত দায়ূেদ িনজৰ সাজৰ ওপৰত েতওঁৰ তেৰাৱাল বািন্ধ ল’বৈল েচষ্টা কিৰেল; কাৰণ েতওঁ আেগেয় এইেবাৰ
িপন্ধাৰ অভয্াস কৰা নািছল পাছত দায়ূেদ েচৗলক ক’েল, “মই এইেবাৰৰ িপিন্ধ বািহৰৈল ৈগ যুদ্ধ কিৰব েনাৱােৰঁা, কাৰণ
মই এইেবাৰৰ অভয্াস কৰা নাই ” েসেয় দায়ূেদ েসইেবাৰ েসােলাকাই হ’ল 40 তাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ লাখুিট হাতত
ল’েল, আৰু জুিৰৰ পৰা পঁােচাটা শীতল িশল বািচ ৈল, েসইেবাৰ েমৰ-ছাগ ৰখীয়াৰ লাগতীয়াল বস্তু েথাৱা েজােলাঙাত
ভৰাই ল’েল; আৰু িফঙ্গাগছ হাতত ৈল েসই পেলষ্টীয়াজনৰ ওচৰৈল গ’ল

41 তােত েসই পেলষ্টীয়াজেন আগবািঢ় আিহ দায়ূদৰ ওচৰ চািপল আৰু েতওঁৰ ঢালবাহীজন েতওঁৰ আেগ আেগ আিহ
আিছল 42 তাৰ পাছত পেলষ্টীয়াজেন চািৰওফােল চাই দায়ূদক েদখা পােল আৰু েতওঁ েতওঁক েহয়জ্ঞান কিৰেল; কাৰণ
েতওঁ েকৱল এজন ল’ৰা, েতওঁৰ বৰণ অলপ ৰঙচুৱা, আৰু মুখ সুন্দৰ আিছল 43 তােত েসই পেলষ্টীয়াজেন দায়ূদক
ক’েল, “মই এটা কুকুৰ েনিক েয, তই লাখুিট ৈল েমাৰ ওচৰৈল আিহছ?” আৰু েসই পেলষ্টীয়াজেন িনজ েদৱতােবাৰৰ
নাম ৈল দায়ূদক শাও িদেল

44 পেলষ্টীয়াজেন দায়ূদক ক’েল, “তই েমাৰ ওচৰৈল আহ; মই েতাৰ মাংস আকাশৰ চৰাইেবাৰক আৰু মািটৰ
পশুেবাৰক িদওঁ ” 45 দায়ূেদ েসই পেলষ্টীয়াজনক উত্তৰ িদ ক’েল, “তুিম তেৰাৱাল, বৰছা, আৰু যািঠ ৈল েমাৰ
ওচৰৈল আিহছা িকন্তু মই হ’েল, বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকলৰ ঈশ্ৱৰৰ নােমেৰ আৰু তুিম যাক
ইিতিকং কিৰছা, েতওঁৰ নােমেৰ েতামাৰ ওচৰৈল আিহেছঁা

46আিজ িযেহাৱাই েতামাক েমাৰ হাতত েশাধাই িদব; আৰু মই েতামাক আঘাত কিৰ েতামাৰ মূৰ েছদন কিৰম, আৰু
পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসনয্ সমূহৰ শৱ আিজ মই আকাশৰ চৰাই আৰু বনৰীয়া জন্তুেবাৰক িদম; তােত ইস্রােয়লৰ মাজত
েয এজন ঈশ্বৰ আেছ, ইয়ােক েগােটই পৃিথৱীেয় জািনব 47 আৰু িযেহাৱাই তেৰাৱাল আৰু যািঠৰ দ্বাৰাই েয িনস্তাৰ
নকেৰ, তােকা এই সকেলা সমােজ জািনব; িকয়েনা যুদ্ধ িযেহাৱােৰই, আৰু েতওঁ েতামােলাকক আমাৰ হাতত সমপর্ণ
কিৰব ” 48 পাছত েসই পেলষ্টীয়াই আগবািঢ় আিহ দায়ূদক লগ পাবৈল িবচােৰােত, দায়ূেদও েবগাই পেলষ্টীয়াজনক লগ
পাবৰ বােব েসনাবািহনীেটাৰ িদেশ েবগাই আগবািঢ় গ’ল 49 তাৰ পাছত দায়ূেদ েতওঁৰ েজােলাঙাত হাত সুমুৱাই এটা
িশল উিলয়ােল আৰু িফঙ্গাত ৈথ পাক িদ েসই পেলষ্টীয়াজনৰ কপালত এেনৈক মািৰেল েয, েসই িশল তাৰ কপালত বিহ
গ’ল; তােত িস মািটত তলৈল মুখ কিৰ পিৰ গ’ল

50 এইদেৰ দায়ূেদ এগছ িফঙ্গা আৰু এটা িশেলেৰ েসই পেলষ্টীয়াজনক জয় কিৰেল, আৰু তাক আঘাত কিৰ বধ
কিৰেল; িকন্তু দায়ূদৰ হাতত তেৰাৱাল নািছল 51 েতিতয়া দায়ূেদ লিৰ ৈগ পেলষ্টীয়াজনৰ কাষত িথয় ৈহ তাৰ তেৰাৱাল
ফাকৰ পৰা উিলয়াই তােৰই তাক বধ কিৰেল আৰু েসই তেৰাৱােলেৰই তাৰ মূৰ কািট েপালােল েতিতয়া িফিলষ্টীয়া
সকেল েতওঁেলাকৰ েসই মহাবীৰ মৰা েদিখ পলাল 52তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ আৰু িযহূদাৰ েলাকসকেল ওলাই জয়-ধ্বিন
কিৰ গাত‡ৈলেক আৰু ইেক্রাণ§ৰ দুৱাৰৈলেক পেলষ্টীয়াসকলৰ পােছ পােছ েখিদ গ’ল; তােত পেলষ্টীয়াসকলৰ হত েহাৱা
েলাকেবাৰ চাৰিয়মৰ বাটত গয় আৰু ইেক্রাণৈলেক পিৰ পিৰ গ’ল 53 পাছত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল পেলষ্টীয়াসকলৰ
পােছ পােছ েখিদ েযাৱাৰ পৰা উভিট আিহ িসহঁতৰ ছাউিন লুট কিৰেল 54 আৰু দায়ূেদ েসই পেলষ্টীয়াজনৰ মূৰেটা
িযৰূচােলমৈল ৈল গ’ল; িকন্তু তাৰ ৰণৰ সাজ িনজৰ তমু্বত ৰািখেল

দায়ূদৰ লগত েযানাথনৰ বনু্ধত্ব েতওঁৈল েচৗলৰ ঈষর্া
55 েসই পেলষ্টীয়াজনৰ িবৰুেদ্ধ দায়ুদ ওলাই েযাৱাৰ পাছত েচৗল েতওঁৰ েসনাপিত অবেনৰক সুিধেল, “অবেনৰ,

েসই েডকা কাৰ পুত্র?” তােত অবেনেৰ ক’েল, “মহাৰাজ, আেপানাৰ জীৱনৰ শপত, মই ক’ব েনাৱােৰঁা ” 56 পাছত
ৰজাই ক’েল, “তুিম েসাধােচান, েসই যুৱকজন কাৰ পুত্র হয়?” 57 পাছত দায়ূেদ েযিতয়া পেলষ্টীয়াজনক বধ কিৰ
ঘূিৰ আিহিছল, েতিতয়া অবেনেৰ েতওঁক ধিৰ েচৗলৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল আৰু েতওঁৰ হাতত েতিতয়া পেলষ্টীয়াজনৰ মূৰ
‡ 17 অধয্ায়:52 গাত নগৰ বা উপতয্কা § 17 অধয্ায়:52 ইেক্রাণ নগৰ
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আিছল 58 তােত েচৗেল েতওঁক সুিধেল, “েহ েডকা, তুিম কাৰ পুত্র?” দায়ূেদ উত্তৰ িদেল, “মই আেপানাৰ দাস
ৈবৎেলেহমীয়া িযচয়ৰ পুত্র ”

18 অধয্ায়
1 দায়ূেদ েযিতয়া েচৗলৰ লগত কথা পািত েশষ কিৰেল, েতিতয়া েযানাথনৰ প্রাণ দায়ূদৰ প্রাণৰ লগত সংযুক্ত হ’ল,

আৰু েযানাথেন িনজ প্রাণৰ দেৰ েতওঁক েপ্রম কিৰবৈল ধিৰেল 2 েচৗেল েসইিদনা েতওঁক িনজৰ কামৰ বােব ল’েল,
আৰু েতওঁক িনজ িপতৃৰ ঘৰৈল ঘূিৰ যাব িনিদেল

3 েতিতয়া েযানাথন আৰু দায়ূেদ েতওঁেলাকৰ মাজত বনু্ধত্বৰ প্রিতশ্রুিত কিৰেল, কাৰণ েযানাথেন েতওঁক িনজৰ
প্রাণৰ দেৰ েপ্রম কিৰিছল 4 েযানাথেন িনজৰ িপিন্ধ থকা ৰাজবস্ত্র েসােলাকাই দায়ূদক িদয়াৰ লগেত অস্ত্র-শস্ত্র, েযেন
তেৰাৱাল, ধনু আৰু টঙািলও িদেল

5 েচৗেল দায়ূদক য’ৈলেক যাবৈল কয়, তাৈলেক েতওঁ যায়, আৰু েতওঁ জয়ী হয় েচৗেল যুদ্ধাৰু সকলৰ ওপৰত
েতওঁক প্রিতিষ্ঠত কিৰেল এই কথাই সকেলা েলাকৰ দৃষ্টিত আনিক েচৗলৰ দাসেবাৰৰ দৃষ্টিেতা আনন্দদায়ক হ’ল

6 পেলষ্টীয়াসকলক পৰািজত কিৰ েযিতয়া েতওঁেলাক ঘূিৰ আিহল, েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সকেলা নগৰৰ মিহলাসকেল
েচৗলক ল’গ ধিৰবৈল খঞ্জৰী আিদ বাদয্যন্ত্র ৈল গীত গাই নািচ-বািগ ওলাই আিহল 7 মিহলাসকেল এটাৰ পাছত আনেটা
গান আনন্দ কিৰ গাবৈল ধিৰেল,
“েচৗেল বিধেল হাজাৰ হাজাৰ েলাকক,
দায়ূেদ বিধেল অযুত অযুত েলাকক ”

8 তােত েচৗলৰ অিতশয় খং উিঠল, আৰু এই গােন েতওঁক অসন্তুষ্ট কিৰ তুিলেল েতওঁ ক’েল, “েতওঁেলােক দায়ূেদ
দহ হাজাৰক জয় কিৰেল বুিল বাখয্া কিৰেছ, িকন্তু েতওঁেলােক েমাক মাত্র এক হাজাৰক জয় কৰা বুিল বাখয্া কিৰেছ
ৰাজত্বৰ বািহেৰ েতওঁ িক পাবৈল বাকী থািকল?” 9 েসই িদনৰ পৰা েচৗেল দায়ূদক সেন্দহৰ চকুেৰ চাবৈল ধিৰেল

10 তাৰ পাছিদনা ঈশ্বৰৰ পৰা অহা এটা অিনষ্টকাৰক আত্মা েচৗলৰ ওপৰত িস্থিত হ’ল, আৰু েতওঁ বলীয়াৰ দেৰ ঘৰৰ
িভতৰত বিকবৈল ধিৰেল েসেয় দায়ূেদ আন িদনা বেজাৱাৰ দেৰ েসইিদনাও বাদয্ বজােল েচৗলৰ হাতত যািঠ আিছল
11 েচৗেল েসই যািঠ ডাল দিলয়ােল কাৰণ েতওঁ ভািবিছল, “মই দায়ূদক েবৰত শািলম ” িকন্তু দায়ুদ েচৗলৰ পৰা দুবাৰ
এইদেৰ ৰক্ষা পােল 12 েচৗেল দায়ূদৈল ভয় কিৰেল, কাৰণ িযেহাৱা েতওঁৰ লগত আিছল, িকন্তু েচৗলৰ লগত নািছল
13 েসেয় েচৗেল িনজৰ ওচৰৰ পৰা েতওঁক দূৰ কিৰেল আৰু েতওঁক সহস্রপিত পািতেল এইদেৰ েলাকসকলৰ আগৈল
দায়ুদ ওলাই গ’ল 14 আৰু দায়ূেদ িনজৰ সকেলা িদশত উন্নিত কিৰেল কাৰণ িযেহাৱা েতওঁৰ লগত আিছল

15 েচৗেল েযিতয়া েদিখেল েয দায়ূদৰ উন্নিত ৈহেছ, েতিতয়া েতওঁ ত্রাসযুক্ত হ’ল 16 িকন্তু সকেলা ইস্রােয়ল আৰু
িযহূদাই দায়ূদক ভাল পােল, কাৰণ েতওঁ েতওঁেলাকৰ আগৈল ওলাই আিহল

17 েচৗেল দায়ূদক ক’েল, “এয়া েমাৰ ডাঙৰ েছাৱালী েমৰব েতামাৰ ভাযর্া হবৈল মই তাইক িদম তুিম েকৱল েমাৰ
পেক্ষ সািহয়াল েহাৱা আৰু িযেহাৱাৰ বােব যুদ্ধ কৰা ” কাৰণ েচৗেল িচন্তা কিৰেল, “েমাৰ হাত েতওঁৰ অিহেত নহওক,
িকন্তু পেলষ্টীয়াসকলৰ হাত েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ হওক ” 18 দায়ূেদ েচৗলক ক’েল, “মই েকান, আৰু েমাৰ জীৱন িক বা
ইস্রােয়লৰ মাজত েমাৰ িপতৃ-বংশ বা িক েয, মই মহাৰাজৰ েজঁাৱাই হ’ব লােগ?”

19 িকন্তু েচৗলৰ েছাৱালী েমৰবক িবয়া িদয়াৰ সময়ত তাইক মেহালাতীয়া অদ্রীেয়েলেৰ ৈসেত িবয়া িদয়া হ’ল 20 তাৰ
পাছত েচৗলৰ জীেয়ক মীখেল দায়ূদক েপ্রম কিৰেল েতিতয়া েলাকসকেল েসই কথা েচৗলক জনােল আৰু েতওঁ সেন্তাষ
পােল 21 েচৗেল িচন্তা কিৰেল, “মই তাইক েতওঁৈল িদম, যােত তাই েতওঁৰ ফান্দস্বৰূপ হয়, আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ
হােতা েযন েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ হয় ” েসেয় েচৗেল িদ্বতীয়বাৰৰ কাৰেণ দায়ূদক ক’েল, “তুিম েমাৰ েজঁাৱাই হবা ”

22 আৰু েচৗেল েতওঁৰ দাসেবাৰক আজ্ঞা িদেল, “েগাপেন দায়ূদৰ লগত কথা পািত এই কথা েকাৱা, ‘চাওক, ৰজা
আেপানাত সন্তুষ্ট ৈহেছ, আৰু েতওঁৰ সকেলা দােস আেপানাক ভালপায় এই েহতুেক আপুিন ৰজাৰ েজঁাৱাই হওক’ ”
23 েসেয় েচৗলৰ দাসেবােৰ এইসকেলা কথা দায়ূদৰ আগত ক’েল, আৰু দায়ূেদ ক’েল, “ৰজাৰ েজঁাৱাই েহাৱা সাধাৰণ
কথা বুিল েতামােলােক ভািবছা েন মই দুখীয়া আৰু সামানয্ভােৱ সন্মানীয় মানুহ?” 24 পাছত েচৗলৰ দাস সকেল দায়ূেদ
েকাৱা কথািখিন েতওঁক ক’েল

25 েতিতয়া েচৗেল ক’েল, “েতামােলােক দায়ূদক এইদেৰ েকাৱা, ‘ৰজাই এেকা েযৗতুক িনিবচােৰ, েকৱল
ৰজাৰ শত্রুেবাৰৰ প্রিতকাৰ সািধবৰ কাৰণ পেলষ্টীয়াসকলৰ এশ িলঙ্গাগ্র-চম্মর্ িবচািৰেছ’ ” এইদেৰ েচৗেল দায়ূদক
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িফিলষ্টীয়াসকলৰ হােতেৰ বধ কিৰবৈল িচন্তা কিৰেল 26 েযিতয়া েতওঁৰ দাসেবােৰ দায়ূদক এই কথা ক’েল, েতিতয়া
দায়ুদ ৰজাৰ েজঁাৱাই হ’বৈল আনিন্দত হ’ল

27 েসই সময় উকিল েযাৱাৰ পূেবর্, দায়ূেদ েলাকসকলৰ ৈসেত গ’ল, আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ দুশ জনক বধ কিৰেল
ৰজাৰ েজঁাৱাই হ’বৰ কাৰেণ েতওঁ সমূ্পণর্ দুশ জনৰ িলঙ্গাগ্র-চম্মর্ আিন ৰজাক িদেল তােত েচৗেল েতওঁৰ লগত িনজ
জীেয়ক মীখলক িবয়া িদেল 28 েচৗেল েদিখেল আৰু বুিজেল েয, িযেহাৱা দায়ূদৰ লগত আিছল আৰু েতওঁৰ েছাৱালী
মীখেল েতওঁক েপ্রম* কিৰিছল 29 পাছত েচৗেল দায়ূদৈল অিধক েবিছ ভয় কিৰবৈল ধিৰেল এইদেৰ েচৗল সদায়
দায়ূদৰ শত্রু ৈহ থািকল

30 তাৰ পাছত পেলষ্টীয়াসকলৰ ৰাজকুমাৰসকল যুদ্ধৰ বােব ওলাই আিহল িকন্তু িযমােনই েতওঁেলাক ওলাই আিহল,
িসমােনই দায়ূেদ েচৗলৰ দাসেবাৰতৈকও অিধকক জয় কিৰেল েসেয় েতওঁৰ নাম অিতশয় সন্মানীয় বুিল গণয্ হ’বৈল
ধিৰেল

19 অধয্ায়
দায়ূদৰ লগত েচৗলৰ অলপিদনীয়া িমলন দায়ুদ পলাই েযাৱা

1 েচৗেল েতওঁৰ পুত্র েযানাথন আৰু েতওঁৰ সকেলা দাসৰ আগত দায়ূদক বধ কৰাৰ কথা ক’েল িকন্তু েচৗলৰ পুত্র
েযানাথেন দায়ূদক ভাল পাইিছল 2 েসেয় েযানাথেন দায়ূদক ক’েল, “েমাৰ িপতৃ েচৗেল আেপানাক বধ কিৰবৈল েচষ্টা
কিৰেছ েসেয় ৰািতপুৱা িনেজ সাৱধান থািকব, আৰু েগাপন ঠাইত িনেজ লুকাই থািকব 3 আপুিন য’ত আিছল, মই
ওলাই ৈগ েসই পথাৰেত িপতৃৰ কাষত িথয় হ’ম আৰু আেপানাৰ িবষেয় মই িপতৃক ক’ম; তাত মই যিদ িকবা িবষয়
জািনব পােৰঁা, েতেনহেল আেপানাক ক’ম ”

4 তাৰ পাছত েযানাথেন েতওঁৰ িপতৃ েচৗলৰ আগত দায়ূদৰ িবষেয় ভাল কথােবাৰ ক’েল, “ৰজাৰ দাস দায়ূদৰ িবৰুেদ্ধ
ৰজাই পাপ নকৰক, কাৰণ েতওঁ আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কৰা নাই, আৰু েতওঁৰ সকেলা কমর্ আেপানাৰ পেক্ষ অিত
মঙ্গলজনক 5 েতওঁ িনজ প্রাণ হাতত ৈল পেলষ্টীয়াৰ মহাবীৰক বধ কিৰেল, আৰু িযেহাৱাই সকেলা ইস্রােয়লৰ কাৰেণ
জয় কিঢ়য়াই আিনেল এই সকেলা েদিখ আপুিন আনন্দ কিৰিছল েতেনহেল িকয় আপুিন েকােনা কাৰণ েনােহাৱাৈক
দায়ূদক বধ কিৰ িনেদ্দর্ াষীৰ েতজৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰব খুিজেছ?”

6 েচৗেল েযানাথনৰ কথা শুিন শপত খাই ক’েল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, েতওঁক বধ কৰা নহ’ব ” 7 েযানাথেন
দায়ূদক মািত আিন েসই সকেলা কথা েতওঁক জনােল আৰু েযানাথেন দায়ূদক েচৗলৰ ওচৰৈল আিনেল; তােত েতওঁ
আগৰ দেৰ েতওঁৰ সনু্মখত থািকল

8 তাৰ পাছত পুনৰায় যুদ্ধ হ’ল, দায়ূেদ বািহৰৈল ওলাই ৈগ পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰ েতওঁেলাকৰ মাজত
মহাসংহাৰ কিৰেল; তােত েতওঁৰ সনু্মখৰ পৰা েতওঁেলাক পলাই গ’ল 9 িয সময়ত েচৗেল যািঠ হাতত ৈল িনজৰ ঘৰত
বিহ আিছল, আৰু দায়ূেদ বাদয্ বজাই আিছল, েসই সময়ত িযেহাৱাৰ পৰা অহা এটা অিনষ্টকাৰক আত্মাই েতওঁত িস্থিত
ল’েল

10 েচৗেল যািঠেৰ দায়ূদক েবৰৰ ৈসেত শািলবৈল েচষ্টা কিৰেল, িকন্তু েতওঁ েচৗলৰ সনু্মখৰ পৰা আতিৰ েযাৱাত, েতওঁৰ
যািঠ েবৰত েসামােল দায়ুদ পলাই ৈগ েসই ৰািত ৰক্ষা পােল 11 দায়ূদক ৰিখ থািকবৈল েতওঁৰ ঘৰৈল বাতর্ াবাহক পঠােল
যােত েতওঁ ৰািতপুৱা দায়ূদক বধ কিৰব পােৰ দায়ূদৰ ভাযর্া মীখেল েতওঁক ক’েল, “আপুিন যিদ আিজ ৰািতেয়ই িনজ
প্রাণ ৰক্ষা নকেৰ, েতেনহেল কাইৈল আেপানাক েতওঁ বধ কিৰব ”

12 েসেয় মীখেল িখিড়িকেৰ দায়ূদক তলৈল নমাই িদেল তােত েতওঁ পলাই ৈগ িনজেক ৰক্ষা কিৰেল 13 আৰু
মীখেল গৃহ-েদৱতাৰ মুির্ত্ত ৈল িবচনাত থেল, আৰু তাৰ মূৰত ছাগলীৰ েনামৰ গঁাৰু এটা িদ তাক কােপােৰেৰ ঢািক
ৰািখেল

14 েযিতয়া েচৗেল দায়ূদক ধিৰবৈল বতর্ াবাহকক পঠােল, েতিতয়া মীখেল ক’েল, “েতওঁ নিৰয়া পিৰেছ ” 15 তােত
েচৗেল দায়ূদক চাবৈল বতর্ াবাহকক পঠাই ক’েল, “মই বধ কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁক িবচনােৰ ৈসেত েমাৰ ওচৰৈল ৈল
আহা ”

16 তােত বাতর্ াবাহকসকল েযিতয়া িভতৰৈল গ’ল, েতিতয়া েদিখেল েসই গৃহ-েদৱতাৰ মূির্ত আৰু তাৰ মূৰত ছাগলীৰ
েনামৰ গঁাৰু আিছল 17 েতিতয়া েচৗেল মীখলক ক’েল, “তই েমাক িকয় এইদেৰ প্রবঞ্চনা কিৰিল? েমাৰ শত্রুক িকয়
* 18 অধয্ায়:28 িকছুমান অনুিলিপত িলখা আেছ, সকেলা ইস্রােয়লী েলােক দায়ুদক েপ্রম কিৰিছল



1 চমূেৱল 19 অধয্ায়:18 322 1 চমূেৱল 20 অধয্ায়:15

পলাই সািৰবৈল িদিল?” তােত মীখেল েচৗলক উত্তৰ িদেল, “েতওঁ েমাক ৈকিছল, েমাক যাবৈল েদ, মই িকয় েতাক
বধ কিৰম?”

18এইদেৰ পাছত দায়ূেদ পলাই ৈগ ৰক্ষা পােল আৰু েতওঁ ৰামাত থকা চমূেৱলৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁৰ প্রিত কৰা বয্ৱহাৰৰ
কথা েতওঁক ক’েল তাৰ পাছত েতওঁ আৰু চমূেৱল দুেয়া ৈগ নােয়াতত িনবাস কিৰেল 19 পাছত েচৗলক েকােনাবাই
ক’েল েয, “দায়ুদ ৰামাৰ নােয়াতত আেছ ” 20 েতিতয়া েচৗেল দায়ূদক ধিৰবৈল বাতর্ াবাহকক পিঠয়াই িদেল পাছত
েতওঁেলােক েযিতয়া ভাববাদীসকলক ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ থকা েদিখেল আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত চমূেৱলক মুৰব্বীৰ দেৰ
েদিখেল, েতিতয়া ঈশ্বৰৰ আত্মা েচৗলৰ বাতর্ াবাহকসকলৰ ওপৰৈল আিহল আৰু েতওঁেলােকও ভাববাণী প্রচাৰ কিৰবৈল
ধিৰেল

21 েযিতয়া েচৗলক এই কথা েকাৱা হ’ল, েতওঁ েবেলগ বাতর্ াবাহকসকলক পিঠয়াই িদেল আৰু েতওঁেলােকও ভাববাণী
প্রচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল েসেয় েচৗেল তৃতীয়বাৰ বাতর্ াবাহক পঠােল, আৰু েতওঁেলােকও ভাববাণী প্রচাৰ কিৰবৈল
ধিৰেল 22 েতিতয়া েতওঁ িনেজ ৰামাৈল ৈগ েচখুত থকা ডাঙৰ গভীৰ নাদেটাৰ কাষ পােল, েতওঁ সুিধেল, “চমূেৱল
আৰু দায়ুদ ক’ত আেছ?” েতিতয়া েকােনা এজেন আিহ েতওঁক ক’েল, “েতওঁেলাক ৰামাৰ নােয়াতত আেছ ”

23 েতিতয়া েচৗেল ৰামাৰ নােয়াতৈল গ’ল ঈশ্বৰৰ আত্মা েতওঁৰ ওপৰেতা আিহল, আৰু ৰামাৰ নােয়াত েনােপাৱাৈলেক
েতেৱঁা ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ ৈগ থািকল 24 আৰু িনজৰ কােপাৰ েসােলাকাই চমূেৱলৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেল,
েগােটই ৰািত আৰু িদন উদং গােৰ পিৰ থািকল এই কাৰেণ েলাকসকেল কেল, “েচৗেলা জােনা ভাববাদীসকলৰ মাজৰ
এজন?”

20 অধয্ায়
দায়ূদৰ ৈসেত েচৗলক পুনৰায় িমলাবৈল েযানাথেন েচষ্টা কৰা

1তাৰ পাছত দায়ূেদ ৰামাৰ নােয়াতৰ পৰা পলাই েযানাথনৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “মই েনা িক কিৰেলঁা? েমাৰ অপৰাধ
িক? আেপানাৰ িপতৃৰ আগত মই িক পাপ কিৰেলঁা, েতওঁ েয েমাৰ প্রাণ লবৈল েচষ্টা কিৰেছ?” 2 েযানাথেন দায়ূদক
ক’েল, “ইয়াৰ পৰা আঁতিৰ থাকক, আেপানাৰ মৃতুয্ নহয় েমাৰ িপতৃেয় ডাঙৰ িক সৰু েকােনা কাম েমাক েনােকাৱাৈক
নকেৰ েমাৰ িপতৃেয় এই কথা েমাৰ পৰা িকয় েগাপেন ৰািখব? েসেয় নহয় ”

3 তথািপও দায়ূেদ শপত খাই ক’েল, “মই েতামাৰ দৃষ্টিত েয অনুগ্রহপ্রাপ্ত ৈহেছঁা, তাক েতামাৰ িপতৃেয় ভালৈক জােন;
েতওঁ ৈকেছ, ‘েযানাথনক এই কথা জািনবৈল িনিদবা, জািনেল িস অসেন্তাষ পাব’ িকন্তু িযেহাৱাৰ জীৱনৰ আৰু েতামাৰ
জীৱনৰ শপত, েমাৰ আৰু মৃতুয্ৰ মাজত িনশ্চেয় এেখাজেহ অন্তৰ আেছ ”

4 েতিতয়া েযানাথেন দায়ূদক ক’েল, “আপুিন িয ক’ব িবচােৰ কওক, মই আেপানাৰ কাৰেণ তােকই কিৰম ” 5 দায়ূেদ
েযানাথনক ক’েল, “কাইৈল ন-েজান ওলাব; তােতই মেয়ই ৰজাৰ লগত েভাজনত বিহব লািগব িকন্তু তুিম েমাক যাবৈল
িদয়া, মই তৃতীয় িদনৰ গধূিলৈলেক পথাৰত লুকাই থািকম 6 যিদ েতামাৰ িপতৃেয় মই নথকােটা মন কেৰ, েতেন্ত তুিম
ক’বা, ‘দায়ূেদ িনজ নগৰ ৈবৎেলেহমৈল েসানকােল যাবৰ কাৰেণ েমাৰ আগত বৰ আগ্রেহেৰ অনুমিত িবচািৰেল; কাৰণ
েসই ঠাইত েগােটই বংশৰ কাৰেণ এটা বছেৰকীয়া যজ্ঞ ৈহ আেছ ’ 7 েতওঁ যিদ কয়, ‘িঠেকই আেছ’, েতিতয়া েতামাৰ
দাসৰ মঙ্গল হ’ব িকন্তু যিদ েতওঁৰ খং উেঠ, েতেন্ত জািনবা েয, েতওঁ অমঙ্গলৰ কথা িচন্তা কিৰেছ

8 এই েহতুেক তুিম েতামাৰ দাসৈল অনুগ্রহ কিৰবা; কাৰণ তুিম েতামাৰ এই দাসক েতামােৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ চুিক্তৈল
আিনছা তথািপ যিদ েমাৰ েকােনা অপৰাধ থােক, েতেন্ত তুিম িনেজ েমাক বধ কৰা; েতেনহেল িকয় েমাক েতামাৰ িপতৃৰ
ওচৰৈল িনব খুিজছা?” 9 েযানাথেন ক’েল, “এেন ভয় আেপানাৰ পৰা দূৰ হওক! কাৰণ েমাৰ িপতৃেয় আেপানাৈল
অমঙ্গল ঘটাবৈল িস্থৰ কৰা কথা যিদ মই েকেনবাৈক জািনব পােৰঁা, েতেন্ত মই জােনা আেপানাক ৈক িনিদম?” 10 েতিতয়া
দায়ুেদ েযানাথনক ক’েল, “েতামাৰ িপতৃেয় েতামাক কটু উত্তৰ িদেল, তাক েকােন েমাক ক’ব?” 11 েযানাথেন দায়ুদক
ক’েল, “আহক, আিম পথাৰৈল ওলাই যাওঁহঁক ” েসেয় দুেয়া পথাৰৈল ওলাই গ’ল

12 েযানাথেন দায়ুদক ক’ল, “মই ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক সাক্ষী কিৰ ৈকেছঁা েয, কাইৈল বা পৰিহৈল প্রায় এই
সময়ত েমাৰ িপতৃৰ মন চাম; তােত আেপানাৈল অনুগ্রহ থকাৰ প্রমাণ পােল, মই েতিতয়াই মানুহ পিঠয়াই আেপানাক
েসই িবষেয় নজনাম েন? 13 যিদ আেপানাৰ অমঙ্গল কিৰবৈল েমাৰ িপতৃ মন থােক, আৰু মই েসই িবষেয় আেপানাক
নজনাও, েতেনহেল িযেহাৱাই েযানাথনক অমুক আৰু তাতৈক অিধক দণ্ড িদয়ক; েতেনকুৱা হ’েল, আেপানাক িবদায়
িদম; তােত আপুিন কুশেল যাব; আৰু িযেহাৱা েমাৰ িপতৃৰ লগত থকাৰ দেৰ আেপানাৰ লগেতা থাকক 14 মই নমিৰবৰ
কাৰেণ আপুিন েয েকৱল মই জীয়াই থকা কালত িযেহাৱাৰ অনুগ্রহ েমাৰ বােব েদখুৱাব এেন নহয়; 15 িকন্তু েমাৰ
বংশৈলেকা দয়া কিৰবৈল েকিতয়াও কু্রিত নকিৰব, আনিক েযিতয়া িযেহাৱাই দায়ুদৰ শত্রুেবাৰৰ প্রিতজনক পৃিথবীৰ পৰা
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উচ্ছন্ন কিৰব, েতিতয়াও নকিৰবা ” 16 এইদেৰ েযানাথেন দায়ূদৰ পিৰয়ালৰ ৈসেত এটা চুিক্ত কিৰেল আৰু েতওঁ ক’েল,
িযেহাৱাই দায়ুদক শত্রুেবাৰৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰক

17 এইদেৰ েযানাথেন দায়ুদৰ ওচৰত পুনৰ প্রিতজ্ঞা কিৰেল, কাৰণ েতওঁ েতওঁক েপ্রম কিৰিছল; েতওঁ িনজ প্রাণৰ
দেৰ দায়ূদক েপ্রম কিৰিছল 18 েসেয় েযানাথেন দায়ুদক ক’েল, “কাইৈল ন-েজান ওলাব; তােত আেপানাৰ অনুপিস্থিত
অনুভৱ হ’ব, কাৰণ আেপানাৰ আসন খালী ৈহ থািকব 19 আপুিন পৰিহৈল অিত েবগাই নািম আিহব, আৰু আেগেয়
িয ঠাইত আিহ লুকাই আিছল, েসই ঠাইৈল আিহ এজল নামৰ িশলেটাৰ ওচৰত লুকাই থািকব 20 তােত মই লক্ষয্ কিৰ
মৰাৰ দেৰ িতিনটা কঁাড় মািৰম 21 আৰু মই এজন েডকা ল’ৰাক েসই ঠাইৈল পিঠয়াম আৰু েতওঁক ক’ম, ‘েযাৱা
আৰু কঁাড়েবাৰ িবচাৰা’ যিদ মই েসই েডকা ল’ৰাক কওঁ, কঁাড় েকইডাল এইফােল আেছ, তাৰ পৰা তুিল আনা’;
েতেনহেল আপুিন আিহব িকয়েনা েকােনা ভয় নাই, িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত েতামাৰ মঙ্গলেহ হ’ব 22 িকন্তু মই যিদ
েডকা ল’ৰােটাক কওঁ, ‘েচাৱা, কঁাড়েবাৰ েতাৰ িসফােল আেছ’, েতিতয়া আপুিন িনজৰ পথত গুিচ যাব; কাৰণ িযেহাৱাই
আেপানাক িবদায় িদেছ 23 আেপানাৰ আৰু েমাৰ মাজত েহাৱা চুিক্ত আৰু মই েকাৱা কথােবাৰ মনত ৰািখব; িযেহাৱা
আেপানাৰ আৰু েমাৰ মাজত িচৰিদন সাক্ষী ৈহ আেছ ”

24 তাৰ পাছত দায়ূেদ ৈগ পথাৰত লুকাই থািকল; পাছত েযিতয়া ন-েজান ওলাল, েতিতয়া ৰজাই আিহ েভাজনত
বিহল 25 তােত ৰজাই সচৰাচৰ বহাৰ দেৰ েদৱালৰ ওচৰত থকা আসনত ৈগ বিহল পাছত েযানাথন* উিঠ িথয় হ’ল
আৰু অবেনৰ েচৗলৰ কাষেত বিহল, িকন্তু দায়ুদৰ আসন খালী ৈহ থািকল 26 েসইিদনা েচৗেল এেকােক নক’েল; কাৰণ
েতওঁ ভািবেল, “দায়ূদৰ িকবা হয়েতা ৈহেছ িস শুিচ নহয়, সঁচাৈক িস শুিচ নহয় ” 27 ন-েজানৰ পাছিদনা অথর্াৎ মাহৰ
িদ্বতীয় িদনাও দায়ুদৰ আসন শূণয্ ৈহ থকাত েচৗেল িনজৰ পুত্র েযানাথনক সুিধেল, “িযচয়ৰ পুেতক কািল আৰু আিজও
েভাজৈল িকয় অহা নাই?” 28 েতিতয়া েযানাথেন উত্তৰ িদ েচৗলক ক’েল, “দায়ুেদ ৈবৎেলেহমৈল যাবৰ কাৰেণ বৰ
আগ্রেহেৰ েমাৰ পৰা অনুমিত িবচািৰেল; 29আৰু েমাক ক’েল, ‘মই িমনিত কিৰেছঁা, েমাক যাবৈল িদয়া; িকয়েনা নগৰত
আমাৰ েগাষ্ঠীৰ এক যজ্ঞ হ’ব, আৰু েমাৰ ককােয় েমাক তাত উপিস্থত হ’বৈল আজ্ঞা কিৰেছ; এই েহতুেক মই যিদ
েতামাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহপ্রাপ্ত ৈহেছঁা, েতেন্ত িবনয় কেৰঁা, েমাক যাবৈল িদয়া; মই ৈগ েমাৰ ভাইসকলক চাই আেহঁা’ এই
কাৰেণ েতওঁ মহাৰাজৰ েমজৈল আিহব পৰা নাই’ ”

30 েতিতয়া েযানাথনৈল েচৗলৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল আৰু েতওঁ েযানাথনক ক’েল, “েহৰ’ িবপথগামীনী আৰু িবেদ্রাহীনী
িতেৰাতাৰ পুেতক, তই েতাৰ লাজ, আৰু েতাৰ মাৰক িববস্ত্র কৰাৰ লাজ প্রকাশ কিৰবৈল েয িযচয়ৰ পুেতকক মেনানীত
কিৰিল, তাক জােনা মই নাজােনা? 31 িকন্তু িযচয়ৰ পুেতক েযিতয়াৈলেক পৃিথবীত জীয়াই থািকব, েতিতয়াৈলেক তই
িথেৰ থািকব েনাৱািৰিব, আৰু েতাৰ ৰজাও িথেৰ নাথািকব; এই েহতুেক এিতয়া মানুহ পঠাই তাক েমাৰ আগৈল আন;
িকয়েনা িস মিৰবই লািগব”; 32 তােত েযানাথেন উত্তৰ িদ িনজৰ বােপক েচৗলক ক’েল, “েতওঁ িকয় মিৰব? েতওঁেনা িক
কিৰেল? 33 েতিতয়া েচৗেল েযানাথনক মািৰবৰ বােব যািঠ মািৰ পঠােল েতিতয়া েযানাথেন বুিজেল েয, েতওঁৰ িপতৃ
েচৗেল সচঁাৈকেয় দায়ূদক বধ কিৰবৈল চল িবচািৰ আেছ 34 তােত েযানাথন অিতশয় কু্রদ্ধ ৈহ উিঠল আৰু েভাজনৰ
েমজৰ পৰা উিঠ গ’ল এইদেৰ েতওঁ মাহৰ িদ্বতীয় িদনাও এেকা েভাজন নকিৰেল দায়ুদৰ কাৰেণ েতওঁ েবজাৰ পােল,
িকয়েনা েতওঁৰ িপতৃেয় েতওঁক অপমান কিৰিছল

35 পাছিদনা ৰািতপুৱা দায়ুেদেৰ ৈসেত িনৰূপণ কৰা পথাৰৈল েযানাথেন ওলাই গ’ল আৰু েতওঁৰ লগত এজন েডকা
ল’ৰা আিছল 36 েতওঁ েসই েডকা ল’ৰাক ক’েল, “েদৗৰ আৰু মই মািৰ পেঠাৱা কঁাড়েবাৰ িবচািৰ আন ” তােত
ল’ৰািটেয় েদৗৰ মােৰােত েতওঁ তাৰ িসফােল পৰাৈক কঁাড়েবাৰ মািৰেল 37 তােত েডকা ল’ৰা জেন ৈগ েযানাথেন
মািৰ পেঠাৱা কঁাড়েবাৰৰ ওচৰ েপাৱাত, েতওঁ তাক ক’েল, ‘েতাৰ িসফােল জেনা কঁাড়েবাৰ নাই’? 38 পাছত েযানাথেন
ল’ৰাজনক মািত ক’েল, “েবগাই েদৗিৰ আহ তাত ৈৰ নাথািকিব ” েতিতয়া েসই ল’ৰাজেন কঁাড়েবাৰ বুটিল আিন
েযানাথানৰ ওচৰৈল আিহল 39 িকন্তু ল’ৰাজেন এেকা বুিজ নাপােল; মাত্র দায়ূেদেহ এই িবষয় বুিজ পােল 40 পাছত
েযানাথেন িনজৰ ধনু-কঁাড়েবাৰ ল’ৰা জনৰ হাতত িদেল আৰু ক’েল, “েযাৱা, এইেবাৰ ৈল নগৰৈল েযাৱা ” 41 তাৰ
পাছত েডকা ল’ৰা জন েযাৱাৰ লেগ লেগ দায়ূেদ দিক্ষণ িদশৰ পৰা ওলাই আিহল আৰু তলৈল মুখ কিৰ পিৰ িতিনবাৰ
প্রিণপাত কিৰেল তােত েতওঁেলাক পৰস্পেৰ চুমা খােল আৰু কািন্দেল; তােত দায়ুদৰ ৈসেত অিধক ক্রন্দন হ’ল
42 পাছত েযানাথেন দায়ুদক ক’েল, “আপুিন কুশেল যাওক; িকয়েনা আিম দুেয়া িযেহাৱাৰ নােমেৰ এই শপত খােলা
েয, িযেহাৱা আেপানাৰ আৰু েমাৰ মাজত থকাৰ দেৰ আেপানাৰ বংশ আৰু েমাৰ বংশৰ মাজেতা সদাকাল থািকব ”
পাছত েতওঁ উিঠ গুিচ গ’ল, আৰু েযানাথন নগৰৈল উভিত গ’ল
* 20 অধয্ায়:25 িবপৰীত িদশত িথয় হ’ল
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21 অধয্ায়
েনাব আৰু গাতৈল পলাই েযাৱা

1 তাৰ পাছত দায়ুদ েনাবত থকা অহীেমলক পুেৰািহতৰ ওচৰৈল আিহল তােত অহীেমলেক কঁিপ কঁিপ দায়ূদৰ লগত
সাক্ষাৎ কিৰবৈল আিহল, আৰু েতওঁক ক’েল, “িকয় েতামাৰ লগত েকােনা নাই আৰু তুিম িকয় অকেল আিহছা?”
2 দায়ূেদ অহীেমলক পুেৰািহতক ক’েল, “ৰজাই েমাক েতওঁৰ কাযর্ৰ অেথর্ পঠাইেছ, আৰু েমাক ক’েল, ‘মই েতামাক
িয কাযর্ৰ উেদ্দেশ পঠাইেছঁা আৰু েতামাক িক আেদশ িদেছঁা েসই িযষেয় েযন েকােনও গম নাপাই ’ মই যুৱক সকলক
িবেশষ ঠাইৈল যাবৈল িনেদর্ শ িদেছঁা

3 এিতয়া েতামাৰ হাতত িক আেছ? েমাক পঁাচটা িপঠা বা ইয়াত িয আেছ তােক িদয়া ” 4 পুেৰািহেত দায়ূদক উত্তৰ
িদ ক’েল, “েমাৰ হাতত সাধাৰণ িপঠা নাই, িকন্তু পিবত্র িপঠােহ আেছ; যিদ যুৱকসকেল িনজেক মিহলাৰ পৰা পৃথেক
ৰােখ ”

5 দায়ূেদ পুেৰািহতক উত্তৰ িদেল, “িনশ্চয়ৈক এই িতিন িদন আমাৰ পৰা মিহলাসকলক পৃথেক ৰািখম েযিতয়া মই
ওলাই আিহেলঁা, যুৱকসকলৰ শৰীৰ পিবত্র আিছল, যিদও বা এই যাত্রা সাধাৰণ আিছল আিজ েতওঁেলাকৰ শৰীৰ আৰু
িকমান পিবত্র হ’ব লােগ?” 6 তােত পুেৰািহেত েতওঁক পিবত্র িপঠা িদেল কাৰণ তাত আন িপঠা নািছল, েকৱল তাত
থকা িপঠা িয িযেহাৱাৰ সনু্মখৰ পৰা আঁতেৰাৱা ৈহিছল যােত তাৰ ঠাইত গৰম িপঠা ৰািখব পৰা যায়

7 েসই িদনা েচৗলৰ দাসেবাৰৰ মাজৰ ইেদামীয়া েদােৱগ নােমেৰ এজন েলাক িযেহাৱাৰ সনু্মখত, েতওঁ েচৗলৰ প্রধান
পশুপালক আিছল 8 দায়ূেদ অহীেমলকক ক’েল, “েতামাৰ এই ঠাইত যািঠ বা তেৰাৱাল এেকা নাই েন? কাৰণ, মই
ৰজাৰ জৰুৰী কাযর্ কিৰব লগা েহাৱাত, মই িনজৰ তেৰাৱাল বা অস্ত্র লগত অনা নহ’ল ” 9 পুেৰািহেত ক’েল, “এলা
উপতয্কাত তুিম যাক বধ কিৰিছলা েসই পেলষ্টীয়া গিলয়াথৰ তেৰাৱাল এেফাদৰ পাছফােল কােপােৰেৰ েমেৰাৱা আেছ
যিদ তুিম লব েখাজা, েলাৱা, কাৰণ তাৰ বািহেৰ আন েকােনা অস্ত্র ইয়াত নাই ” তােত দায়ূেদ ক’েল, “তাৰ সমান
তেৰাৱাল আৰু নাই; তােক েমাক িদয়া ”

10 তাৰ পাছত দায়ুদ উিঠ েচৗলৰ ভয়ত পলাল আৰু েসই িদনাই গাতৰ ৰজা আখীচৰ ওচৰৈল গ’ল 11 আখীচৰ
দাসেবােৰ েতওঁক ক’েল, “এই মানুহ জন জােনা েদশৰ ৰজা দায়ুদ নহয় েন? েতওঁেলােক নািচ নািচ েতওঁৰ িবষেয়
পৰস্পেৰ গান গাই েকাৱা নাই েন -
“েচৗেল বিধেল হাজাৰ হাজাৰ েলাকক,
দায়ূেদ বিধেল অযুত অযুত েলাকক?”

12 তােত দায়ূেদ েসই কথা হৃদয়ত ৰািখ গাতৰ ৰজা আখীচৈল অিতশয় ভয় কিৰেল 13 েতওঁ িনজৰ আচৰণ সলিন
কিৰেল আৰু দুৱাৰত আঁিক-বািক আৰু িনজৰ ডািঢ়ৰ ওপৰত লালিট েবাৱাই েতওঁেলাকৰ আগত বলীয়াৰ ভাও ধিৰেল

14 তােত আখীেচ েতওঁৰ দাসেবাৰক ক’েল, “েচাৱা, এই মানুহজন বলীয়া েতওঁক েমাৰ ওচৰৈল িকয় আিনছা?
15 েমাৰ জােনা বলীয়া মানুহৰ অভাৱ ৈহেছ, েয, েমাৰ ওচৰত বলীয়াৰ দেৰ বয্ৱহাৰ কিৰবৈল েতামােলােক ইয়াক আিনলা,
এই মানুহ েমাৰ গৃহত েসামাব েন?”

22 অধয্ায়
দায়ূেদ েমাৱাব আৰু িযহূদাত বাস কৰা পুেৰািহত সকলক বধ কৰা

1তাৰ পাছত দায়ূেদ েসই ঠাই এিৰেল আৰু অদুল্লম নােমেৰ এটা গুহাত আশ্রয় ল’েল; েযিতয়া েতওঁৰ ককােয়কসকেল
আৰু িপতৃ-বংশৰ েলাকসকেল এইকথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলাক েতওঁৰ ওচৰৈল গ’ল 2 প্রিতজন দুখ েপাৱা বয্িক্ত,
প্রিতজন ধৰুৱা বয্িক্ত আৰু প্রিতজন েবজাৰত থকা বয্িক্ত েতওঁৰ ওচৰত েগাট খােল তােত দায়ুদ েতওঁেলাকৰ অিধপিত
হ’ল; এই দেৰ প্রায় চািৰ শ েলাক েতওঁৰ সঙ্গী হ’ল

3 দায়ূেদ তাৰ পৰা েমাৱাবৰ িমস্পাৈল গ’ল েতওঁ েমাৱাবৰ ৰজাক ক’েল, “িবনয় কেৰঁা, ঈশ্বেৰ েমাৈল িক কিৰব,
তাক জ্ঞাত নহওঁমােন, েমাৰ িপতৃ-মাতৃক আেপানাৰ লগত থািকবৈল িদয়ক ” 4 েতওঁ েতওঁেলাকক েমাৱাবৰ ৰজাৰ লগত
ৰািখেল, আৰু েযিতয়াৈলেক দায়ুদ েতওঁৰ দুগর্ত থািকল, েতিতয়াৈলেক েতওঁেলাক ৰজাৰ লগত থািকল 5 পােছ গাদ
ভাববাদীেয় দায়ূদক ক’েল, “তুিম েতামাৰ দুগর্ত নাথািকবা, এই ঠাই তয্াগ কিৰ িযহূদা েদশৈল েযাৱা ” েসেয় দায়ূেদ
েসই ঠাই তয্াগ কিৰ েহৰৎ অৰণয্ৈল গ’ল

6 েচৗেল শুিনেল েয, দায়ূদক েতওঁৰ লগৰ েলাকসকলৰ ৈসেত েপাৱা গ’ল েসই সময়ত েচৗেল হাতত যািঠ ৈল
িগিবয়াত ঝাওঁ গছৰ তলত বিহ আিছল, আৰু েতওঁৰ চািৰওফােল েতওঁৰ দাসেবাৰ িথয় ৈহ আিছল 7 তােত েচৗেল
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চািৰওফােল িথয় ৈহ থকা েতওঁৰ দাসেবাৰক ক’েল, “িবনয্ামীনৰ েলাকসকল শুনা! িযচয়ৰ পুত্রই েতামােলাকৰ
প্রিতজনেক শসয্েক্ষত্র আৰু দ্রাক্ষাবাৰী িদব েন? আৰু েতামােলাক সকেলােক সহস্রপিত ও শতপিতৰ পািতব েন?
8 তাৰ পিৰবেতর্ েতামােলাক সকেলােৱ েমাৰ িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কিৰছাহঁক, েযিতয়া েমাৰ পুত্রৰ ৈসেত িযচয়ৰ পুত্রই চুিক্ত
কিৰিছল েতিতয়া েকােনও েমাৰ আগত এই কথা প্রকাশ কৰা নািছল েমাৰ পুত্রক েমাৰ দাস দায়ূেদ েমাৰ িবৰুেদ্ধ
উদেগাৱাৰ কথা জািন আৰু আিজৰ দেৰ খাপ িদ লুকাই* থকা কথা জািনও েতামােলাক েকােনও েমাৰ কাৰেণ দুিখত
েহাৱা নাই ”

9 তাৰ পাছত েচৗলৰ দাসেবাৰৰ ওচৰত িথয় ৈহ থকা ইেদামীয়া েদােৱেগ উত্তৰ িদেল, “মই েনাবত িযচয়ৰ পুত্রক
অহীটুবৰ পুত্র অহীেমলকৰ ওচৰৈল অহা েদিখিছেলঁা ” 10 অহীেমলেক িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল যােত েতওঁক
সহায় কেৰ, আৰু েতওঁ েতওঁক েযাগান ধিৰেল, আৰু পেলষ্টীয়া গিলয়াথৰ তেৰাৱােলা েতওঁক িদেল

11 তাৰ পাছত ৰজাই মানুহ পঠাই অহীটুবৰ পুত্র অহীেমলক পুেৰািহতক আৰু েতওঁৰ িপতৃ-বংশক, অথর্াৎ েনাবত
থকা পুেৰািহতসকলক মিত পঠােল েতওঁেলাক সকেলােৱই ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল, 12 েচৗেল ক’েল, “অহীটুবৰ পুত্র
শুনা ” েতওঁ উত্তৰ িদেল, “প্রভু, মই ইয়ােত আেছঁা ” 13 েচৗেল েতওঁক ক’েল, “তুিম আৰু িযচয়ৰ পুত্র েমাৰ িবৰুেদ্ধ
িকয় চক্রান্ত কিৰছা, যাৰ বােব তুিম েতওঁক িপঠা আৰু তেৰাৱাল িদছা, আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত েতওঁৰ সহায়ৰ কাৰেণ
প্রাথর্না কিৰছা, যােত েতওঁ েমাৰ িবৰুেদ্ধ উেঠ, আিজ লুকাই† থকাৰ দেৰই েতওঁ েগাপন ঠাইত আিছল 14 তাৰ পাছত
অহীেমলেক ৰজাক উত্তৰ িদ ক’েল, “আেপানাৰ দাসেবাৰৰ মাজত দায়ূদৰ দেৰ িবশ্বাসী েকান? িযজন ৰজাৰ েজঁাৱাই,
আৰুআেপানাৰ েদহৰক্ষী, আেপানাৰ গৃহৰ এজন সন্মানীয় েলাক ” 15আিজ প্রথমবাৰ মই েতওঁৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ ওচৰত
প্রাথর্না কিৰেছঁা েনিক? েসেয় েমাৰ পৰা দূৰ হওক! মহাৰাজ, আেপানাৰ এই দাসক আৰু েমাৰ সকেলা িপতৃ-বংশক
েদাষ িনিদব; িকয়েনা আেপানাৰ দােস এই িবষেয় েকােনা কথাই গম েপাৱা নািছল ”

16 ৰজাই উত্তৰ িদ ক’েল, “অহীেমলক, তুিম আৰু েতামাৰ িপতৃ-বংশ সকেলােৰ িনশ্চয় মৃতুয্ হ’ব ” 17 ৰজাই েতওঁৰ
চািৰও ফােল থকা ৰখীয়া সকলক ক’েল, “তহঁেত ঘূিৰ ৈগ িযেহাৱাৰ পুেৰািহত সকলক বধ কৰ কাৰণ েতওঁেলােকা
দায়ূদৰ সহায়কাৰী, আৰু েতওঁ পেলাৱাৰ কথা েতওঁেলােক জািনও েমাক নজনােল ” িকন্তু িযেহাৱাৰ পুেৰািহতসকলক
আক্রমণ কিৰবৰ অেথর্ ৰজাৰ দাসেবাৰ সন্মত নহ’ল

18 তাৰ পাছত ৰজাই েদােৱগক ক’েল, “ঘূিৰ ৈগ পুেৰািহতসকলক বধ কৰা ” েসেয় ইেদামীয়া েদােৱেগ
পুেৰািহতসকলক আক্রমণ কিৰ েসই িদনা শণ সূতাৰ এেফাদ বস্ত্র িপন্ধা পঁচাশী জনক বধ কিৰেল 19 েতওঁ তেৰাৱালৰ
ধােৰেৰ পুেৰািহতসকলৰ েনাব নগৰ আঘাত কিৰ, পুৰুষ, িতেৰাতা, ল’ৰা, আৰু িপয়াহ েখাৱা েকঁচুৱা, আৰু গৰু, গাধ,
েমৰ-ছাগ আিদ সকেলােক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ সংহাৰ কিৰেল

20 েসই সময়ত অহীটুবৰ পুত্র অহীেমলকৰ এজন পুত্র েকৱল ৰক্ষা পিৰল; েতওঁৰ নাম অিবয়াথৰ; েতওঁ দায়ূদৰ
ওচৰৈল পলাই গ’ল 21 েচৗেল িযেহাৱাৰ পুেৰািহতসকলক বধ কৰা কথা অিবয়াথেৰ দায়ূদক ক’েল, 22 তােত দায়ূেদ
অিবয়াথৰক ক’েল, “ইেদামীয়া েদােৱগ েসই ঠাইত থকােত মই েসই িদনা বুিজিছেলঁা, েয, িস অৱেশয্ েচৗলক সম্বাদ
িদব; মেয়ই েতামাৰ িপতৃ-বংশৰ সকেলা বয্িক্তৰ বধৰ কাৰণ হ’েলা 23 তুিম েমাৰ লগত থাকা, ভয় নকিৰবা; িকয়েনা
িয জেন েমাৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰেল েসই জেন েতামােৰা কিৰব কাৰণ েমাৰ লগত তুিম িনভর্ েয় থািকবা

23 অধয্ায়
দায়ূেদ কয়ীলাক ৰক্ষা কৰা েতওঁ জীফ আৰু মােয়ান অৰণয্ত থকা েতওঁ েচৗলক দয়া কৰা

1 েতওঁেলােক দায়ূদক ক’েল, “পেলষ্টীয়াসকেল কয়ীলাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ মৰণা মৰা শসয্ লুট কিৰেছ ” 2 েসেয়
দায়ূেদ িযেহাৱাৰ আগত সহায়ৰ বােব প্রাথর্না কিৰেল আৰু সুিধেল, “মই পেলষ্টীয়াসকলক আঘাত কিৰবৈল যাম েন?”
তােত িযেহাৱাই ক’েল, “েযাৱা পেলষ্টীয়াসকলক আক্রমণ কিৰ কয়ীলাক উদ্ধাৰ কৰা ”

3 িকন্তু দায়ূদৰ েলাকসকেল েতওঁক ক’েল, “েচাৱা, আিম িযহূদাত ভেয়েৰ আেছঁা যিদ পেলষ্টীয়া ৈসনয্সকলৰ িবৰুেদ্ধ
কয়ীলাৈল যাওঁ, েতেনহেল ইয়াতৈক িকমান অিধক ভয়ৰ কথা হ’ব?” 4 েতিতয়া দায়ূেদ পুনৰ সহায়ৰ বােব িযেহাৱাৰ
আগত প্রাথর্না কিৰেল িযেহাৱাই েতওঁক উত্তৰ িদেল, “তুিম উিঠ কয়ীলাৈল নািম েযাৱা কাৰণ মই পেলষ্টীয়াসকলৰ
ওপৰত েতামাক জয়যুক্ত কিৰম ”

5তােত দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল কয়ীলাৈল ৈগ পেলষ্টীয়াসকলৰ লগত যুদ্ধ কিৰেল েতওঁেলাকৰ পশুেবাৰ ৈল
গ’ল, আৰু আক্রমণ কিৰ েতওঁেলাকৰ মাজত সংহাৰ কিৰেল এইদেৰ দায়ূেদ কয়ীলা িনবাসীসকলক উদ্ধাৰ কিৰেল
* 22 অধয্ায়:8 শত্রু েহাৱা † 22 অধয্ায়:13 শত্রু েহাৱা
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6 অহীেমলকৰ পুত্র অিবয়াথৰ েযিতয়া কয়ীলাৈল পলাই দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহিছল, েতিতয়া েতওঁ হাতত এখন এেফাদ
ৈল আিহিছল

7 েচৗেল দায়ুদ কয়ীলাৈল েযাৱাৰ বাতিৰ পাই ক’েল, “িযেহাৱাই েমাৰ হাতত েতওঁক সমপর্ণ কিৰেছ েতওঁ আৱদ্ধ ৈহ
গ’ল কাৰণ নগৰত দুৱাৰেবাৰ বন্ধ কৰা হ’ল ” 8 দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকলক অৱেৰাধ কিৰবৈল েচৗেল যুদ্ধৰ বােব
কয়ীলাৈল নািম যাবৈল সকেলা ৈসনয্ সামন্তক মািতেল 9 দায়ূেদ জািনিছল েয, েচৗেল েতওঁৰ অিনষ্ট কিৰবৈল েতওঁৰ
িবৰুেদ্ধ অিভসিন্ধ কিৰেছ, দায়ূেদ অিবয়াথৰ পুেৰািহতক ক’েল, “ইয়াৈল এেফাদ আনা ”

10 তাৰ পাছত দায়ূেদ ক’েল, “েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েচৗেল কয়ীলাৈল আিহ েমাৰ কাৰেণ এই নগৰখন ধংস
কিৰবৈল েচষ্টা কিৰেছ, মই এইকথা শুিনেলঁা ” 11কয়ীলাৰ েলাকসকেল েতওঁৰ হাতত েমাক সমপর্ণ কিৰব েন? েতামাৰ
দােস শুনাৰ দেৰ েচৗল সঁচাৈক নািম আিহব েন? েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, িবনয় কেৰঁা, আেপানাৰ দাসক কওক ”
িযেহাৱাই ক’েল, “েতওঁ নািম আিহব ”

12 তােত দায়ূেদ সুিধেল, “কয়ীলাৰ েলাকসকেল েমাক আৰু েমাৰ েলাকসকলক েচৗলৰ হাতত েশাধাই িদব েন?”
িযেহাৱাই ক’েল, “েতওঁেলােক েতামাক েশাধাই িদব ” 13 তাৰ পাছত দায়ুদ আৰু েতওঁৰ লগৰ প্রায় ছশ েলাক উিঠ
কয়ীলাৰ পৰা বািহৰ ওলাই, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইৈল গ’ল েচৗলক েকাৱা হ’ল, েয দায়ুদ কয়ীলাৰ পৰা সািৰ গ’ল,
েসেয় েচৗেল েতওঁক অনুসৰণ কিৰবৈল বাদ িদেল 14 দায়ূেদ মৰুপ্রান্তৰ দুগর্ম ঠাই, পব্বর্তীয়া অঞ্চলৰ জীফ মৰুপ্রান্তত
বাস কিৰেল; তােত েচৗেল সদায় েতওঁক িবচািৰেল, কাৰণ েচৗল সদায় েতওঁৰ অেপক্ষাত আিছল, িকন্তু ঈশ্বেৰ েতওঁৰ
হাতত েতওঁক সমপর্ণ নকিৰেল

15 দায়ুদ জীফ মৰুপ্রান্তৰ অৰণয্ত থকা সময়ত, েতওঁ েদিখেল েয, েচৗেল েতওঁৰ প্রাণনাশৰ েচষ্ঠােৰ ওলাই আিহেছ
16 েচৗলৰ পুত্র েযানাথেন অৰণয্ত দায়ূদৰ ওচৰৈল ৈগ ঈশ্বৰত েতওঁৰ হাত সবল কিৰেল

17 েতওঁ দায়ূদক ক’েল, “ভয় নকিৰব কাৰণ েমাৰ িপতৃ েচৗলৰ হােত আেপানাক ধিৰবৈল নাপাব; আপুিন ইস্রােয়লৰ
ৰজা হ’ব, আৰু মই আেপানাৰ িপছতেহ হ’ম েমাৰ িপতৃ েচৗেলও ইয়াক জােন ” 18 তাৰ পাছত েতওঁেলােক দুেয়া
জেন িযেহাৱাৰ সনু্মখত এিট িনয়ম বািন্ধেল; দায়ুদ অৰণয্েত থািকেল আৰু েযানাথন ঘৰৈল গ’ল

19 তাৰ পাছত জীফীয়া েলাকসকেল িগিবয়াৰ েচৗলৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “দায়ুদ আমাৰ ওচৰত িযচীেনানৰ
দিক্ষণফােল থকা হখীলা পব্বর্তৰ অৰণয্ৰ দুগর্ম ঠাইত জােনা লুকাই থকা নাই? 20 েসেয়, েহ মহাৰাজ, নািম আহক;
আেপানাৰ সকেলা মনৰ বাঞ্ছা অনুসােৰ নািম আহক মহাৰাজৰ হাতত তাক সমপর্ণ কিৰ িদয়াৰ দািয়ত্ব আমাৰ ”

21 েচৗেল ক’েল, “েতামােলাক িযেহাৱাৰ আশীব্বর্াদ প্রাপ্ত েহাৱা কাৰণ েতামােলােক েমাৈল অনুগ্রহ কিৰলা 22 েযাৱা,
আৰু সিঠকৈক িবচাৰ কৰা; আৰু েসই ঠাইত তাক েকােন েদিখেল, তাক চাই তাৰ বুজ-িবচাৰ েলাৱা, িকয়েনা মানুেহ
েমাক কয়, িস বৰ চতুৰালীেৰ ফুেৰ 23 েসেয় েচাৱা, আটাই েগাপন ঠাইৰ মাজৰ েকান ঠাইত িস িনজেক লুকুৱাইেছ,
তাৰ বুজ ৈল েমাৰ আগৈল সিঠক বাতিৰ ৈল আিহবা, আৰু তাৰ পাছত মই েতামােলাকৰ লগত যাম, িস যিদ েদশত
থােক, েতেনহেল মই িযহূদাৰ সকেলা সহস্রৰ মাজত তাক িবচািৰ উিলয়াম ”

24 তােত েতওঁেলাক উিঠ েচৗলৰ আগেত জীফৈল গ’ল েতিতয়া দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল েয িযচীেমানৰ
দিক্ষণ ফােল অৰাবাত থকা মােয়ান অৰণয্ত আিছল 25 েচৗল আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল েতওঁক িবচািৰবৈল ৈগেছ েসই
কথা দায়ূদক েকাৱা হ’ল, তােত েতওঁ িশলাময় পবর্েতিদ নািম আিহ মােয়ান অৰণয্ত থািকবৈল ল’েল েযিতয়া েচৗেল
এই কথা শুিনেল, েতিতয়া মােয়ান অৰণয্ৈল দায়ূদৰ পােছ পােছ েখিদ গ’ল

26 েচৗল পবর্তৰ একােষ গ’ল, দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল পবর্তৰ আন কােষ গ’ল দায়ূেদ েচৗলৰ ভয়ত তাৰ
পৰা আন ঠাইৈল যাবৈল লৰালিৰ কেৰঁােত, েতওঁক আৰু েতওঁৰ েলাকসকলক ধিৰবৈল েচৗেল িনজৰ েলাকসকলৰ
লগত েতওঁক েবিৰ ধিৰব েখঁােজােত, 27 এজন বাতর্ াবাহক েচৗলৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “আপুিন েবগাই আহক; িকয়েনা
পেলষ্টীয়াসকেল েদশ আক্রমণ কিৰেছ ”

28 েতিতয়া েচৗেল দায়ূদৰ পাছত েখিদ েযাৱাৰ পৰা ঘূিৰ পেলষ্টীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ যাত্রা কিৰেল এই কাৰেণ েসই
ঠাইৰ নাম েচলা-হম্মহলেকাথ* হ’ল 29 পাছত দায়ূেদ তাৰ পৰা ওলাই ৈগ অিয়ন-গদীৰ নানা দুগর্ম ঠাইত বাস কিৰেল

* 23 অধয্ায়:28 পলাই সৰা িশলাময় পব্বর্ত
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24 অধয্ায়
1 পেলষ্টীয়াসকলৰ িপেছ িপেছ েযাৱাৰ পৰা উভিট আিহ েচৗেল ক’েল, “দায়ুদ মৰুপ্রান্তৰ অিয়ন-গদীৰ*ত আেছ ”

2 েতিতয়া েচৗেল ইস্রােয়লসকলৰ পৰা িতিন হাজাৰ মেনানীত েলাক ৈল, অিয়ন-গদীৰৈল ৈগ দায়ুদ আৰু েতওঁৰ
েলাকসকলক িবচািৰেল

3 েতওঁ বাটৰ মাজত েমৰ-ছাগ ৰখা ঠাই পােল, য’ত এটা গুহা আিছল েচৗেল িবশ্রাম লবৈল িভতৰৈল েসামােল
িকন্তু দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকল েসই গুহাৰ অন্তৰ ভাগত বিহ আিছল 4 দায়ূদৰ েলাকসকেল েতওঁক ক’েল,
“চাওক িয িদনৰ িবষেয় িযেহাৱাই আেপানাক ৈকিছল েসইিদন আিজেয়, ‘মই েতামাৰ শত্রুক েতামাৰ হাতত সমপর্ণ
কিৰম’ তােত েতামাৰ িয ইচ্ছা, তােক তাৈল কিৰবা ” েতিতয়া দায়ূেদ ৈগ েগাপেন েচৗলৰ েচালাৰ তল ভাগৰ এেডাখৰ
কািট ল’েল

5 তাৰ পাছত দায়ূদৰ হৃদয় বয্াকুল হ’ল কাৰণ েতওঁ েচৗলৰ েচালাৰ এেডাখৰ কািট ৈলিছল 6 েতওঁ েতওঁৰ
েলাকসকলক ক’েল, “িযেহাৱাৰ অিভিষক্ত েমাৰ প্রভুৈল এেন কাম কিৰবৈল, েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ হাত দািঙবৈল িযেহাৱাই
েমাক িনেষধ কৰক; িকয়েনা েতওঁ িযেহাৱাৰ অিভিষক্ত েলাক ” 7 এই কথােৰ দায়ূেদ েতওঁৰ েলাকসকলক েচৗলৰ
িবৰুেদ্ধ আক্রমণ কিৰবৈল বাধা িদেল তাৰ পাছত েচৗল গুহাৰ পৰা ওলাই িনজ বােটিদ গুিচ গ’ল

8 দায়ূেদও গুহাৰ পৰা বািহৰ ওলাই, “েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ,” এই বুিল েচৗলক িৰিঙয়াই মািতেল েযিতয়া েচৗেল
েতওঁৈল ঘূিৰ চােল েতিতয়া দায়ূেদ মািটৈল তল মূৰ কিৰ প্রিণপাত কিৰেল আৰু েতওঁক সন্মান িদেল 9 দায়ূেদ েচৗলক
ক’েল, “চাওক, দায়ূেদ আেপানাৰ অিনষ্ট কিৰবৈল েচষ্টা কিৰেছ বুিল েলাকসকেল েকাৱা কথা আপুিন িকয় শুেন?

10আপুিন আিজ িনজ চকুেৰ েদিখেছ েয, আিজ এই গুহাৰ িভতৰত িযেহাৱাই আেপানাক েমাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰিছল
িকছুমান েলােক েমাক আেপানাক বধ কিৰবৈল ৈকিছল িকন্তু মই আেপানাৈল কৃপাদৃষ্টি কিৰেলঁা ” মই ক’েলঁা, “মই
িনজ প্রভুৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ হাত নাদািঙম; কাৰণ েতওঁ িযেহাৱাৰ অিভিষক্ত েলাক ” 11 চাওক, েমাৰ িপতৃ, এইয়া েমাৰ
হাতত আেপানাৰ েচালাৰ তল ভাগৰ এেডাখৰ আেছ মই আেপানাৰ েচালাৰ তল ভাগৰ এেডাখৰ কািট ল’েলঁা, তথািপ
আেপানাক বধ নকিৰেলঁা; আপুিন িবেবচনা কিৰ চাওক েয, মই আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ দুষ্কমর্ বা িবশ্ৱাস ঘাতক কৰা নাই,
আৰু মই আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ েকােনা পাপ কৰা নাই; তথািপ আপুিন েমাৰ প্রাণ ল’বৰ কাৰেণ িবচািৰ ফুিৰেছ

12 িযেহাৱাই েমাৰ আৰু আেপানাৰ মাজত িবচাৰ কিৰব, আৰু িযেহাৱাই েমাৰ কাৰেণ আেপানাৰ ওপৰত প্রিতকাৰ
সািধব; িকন্তু েমাৰ হাত আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ নহ’ব 13 প্রাচীন েলাকসকেল কথােত কয়, ‘দুষ্টৰ পৰাই দুষ্টতা জেন্ম ’
িকন্তু েমাৰ হাত আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ নহ’ব

14 ইস্রােয়লৰ ৰজা কাৰ পাছত বািহৰৈল ওলাই আিহেছ? আপুিন েনা কাৰ পাছত েখিদ আিহেছ? এটা মৰা কুকুৰৰ
পাছত! এটা মািখৰ পাছত! 15 এই েহতুেক িযেহাৱা িবচাৰকত্তর্ া ৈহ েমাৰ আৰু আেপানাৰ মাজত িবচাৰ কৰক; েতওঁ
দৃষ্টিপাত কিৰ েমাৰ িববাদ িনস্পিত্ত কৰক, আৰু আেপানাৰ হাতৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰক

16 দায়ূেদ েচৗলক এই সকেলা কথা ৈক েশষ কৰাৰ পাছত, েচৗেল সুিধেল, “েহ েমাৰ েবাপা দায়ুদ, এেয় জােনা
েতামাৰ মাত?” এই বুিল ৈক েচৗেল বৰ মােতেৰ ক্রন্দন কিৰেল

17 েতওঁ দায়ূদক ক’েল, “েমাতৈক তুিম ধাির্মক; কাৰণ তুিম েমাৰ মঙ্গল কিৰলা, িকন্তু মই েতামাক অমঙ্গল কিৰেলঁা
18 িযেহাৱাই েমাক েতামাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰলেতা, তুিম েমাক বধ কৰা নাই; ইয়ােত তুিম েয েমাৈল মঙ্গল বয্ৱহাৰ
কিৰছা তাক আিজ তুিম েমাক েদখুৱালা

19 কাৰণ মানুেহ িনজ শত্রুক ল’গ পােল েতওঁক িনৰাপেদ যাবৈল িদব েন? েসেয় আিজ তুিম েমাৈল িয কিৰলা,
তাৰ সলিন িযেহাৱাই েতামাৰ মঙ্গল কৰক 20 এিতয়া মই জািনেছঁা েয, তুিম িনশ্চয় ৰজা হ’বা, আৰু ইস্রােয়লৰ ৰাজয্
েতামাৰ হাতত স্থাপন কৰা হ’ব ”

21 েসেয় তুিম েমাৰ পাছত েমাৰ বংশ উচ্ছন্ন নকিৰবৈল, আৰু েমাৰ িপতৃ বংশৰ পৰা েমাৰ নােমা লুপ্ত নকিৰবৈল
িযেহাৱাৰ নােমেৰ েমাৰ আগত শপত েখাৱা 22 তােত দায়ূেদ েচৗলৰ আগত শপত খােল তাৰ পাছত েচৗল িনজৰ
ঘৰৈল গ’ল, িকন্তু দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকল দুগর্ৈল গ’ল

25 অধয্ায়
চামূেৱলৰ মৃতুয্ নাবল আৰু অবীগলৰ কথা

* 24 অধয্ায়:1 বনৰীয়া ছাগলীৰ পবর্ত



1 চমূেৱল 25 অধয্ায়:1 328 1 চমূেৱল 25 অধয্ায়:24

1 চমূেৱলৰ মৃতুয্ হ’ল ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাক েগাট খাই েতওঁৰ বােব িবলাপ কিৰেল, আৰু ৰামাত থকা েতওঁৰ
ঘৰেত েতওঁক ৈমদাম িদেল তাৰ পাছত দায়ূেদ তাৰ পৰা মৰুপ্রান্তত থকা পাৰণ*ৈল গ’ল

2 েসই সময়ত মােয়ানৰ এজন মানুহ আিছল, েতওঁৰ সম্পিত্ত কির্মলত আিছল েতওঁ ধনৱান েলাক আিছল েতওঁৰ
িতিন হাজাৰ েমৰ-ছাগ আৰু এক হাজাৰ ছাগলী আিছল; েতওঁ কির্মলত িনজৰ েভড়ােবাৰৰ েনাম কািট আিছল 3 েতওঁৰ
নাম নাবল আিছল, আৰু েতওঁৰ ভাযর্য্াৰ নাম অবীগল আিছল মিহলাগৰাকী জ্ঞানী আৰু েদখাত ধুনীয়া আিছল, িকন্তু
মানুহজন কিঠন-মনা আৰু দুষ্ট আিছল েতওঁ কােলবৰ বংশৰ আিছল

4 দায়ূেদ মৰুপ্রান্তৰত শুিনেল েয, নাবেল িনজৰ েমৰ-ছাগেবাৰৰ েনাম কিট আেছ 5 েসেয় দায়ূেদ দহ জন যুৱকক
েসই ঠাইৈল পঠােল দায়ূেদ যুৱক সকলক ক’েল, “কির্মলত থকা নাবলৰ ওচৰৈল েযাৱা আৰু েমাৰ নােমেৰ েতওঁক
মঙ্গলবাদ কিৰবা 6 েতামােলােক েতওঁক ক’বা, ‘আেপানাৰ মঙ্গল হওক আৰু আেপানাৰ ঘৰৰ মঙ্গল, আৰু আেপানাৰ
িয আেছ সকেলােৰ মঙ্গল হওক

7 মই শুিনেলঁা েয আপুিন েনাম কিট আেছ আেপানাৰ েমৰৰখীয়াসকল আমাৰ লগত থােকঁােত, আিম েতওঁেলাকক
অিনষ্ট কৰা নািছেলঁা, আৰু েতওঁেলাক েযিতয়াৈলেক কির্মলত আিছল, েতিতয়াৈলেক েতওঁেলাকৰ এেকা েহৰুৱা নািছল
8আেপানাৰ যুৱকসলক েসাধক, েতওঁেলােক আেপানাক ক’ব এই েহতুেক এিতয়া েমাৰ যুৱকসকেল আেপানাৰ দৃষ্টিত
অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওক, কাৰণ আিম শুভ িদনেত আিহেছঁা আিম িবনয় কেৰঁা, আেপানাৰ দাসেবাৰক, আৰু আেপানাৰ পুত্র
দায়ূদক আেপানাৰ শিক্ত অনুসােৰ িকছু িদয়ক’ ”

9 েযিতয়া দায়ূদৰ যুৱকসকেল ৈগ, দায়ূদৰ ৈহ নাবলক েসই সকেলা কথা ৈক অেপক্ষা কিৰেল 10 নাবেল উত্তৰ িদ
দায়ূদৰ দাসেবাৰক ক’েল, “দায়ুদ েকান? আৰু িযচয়ৰ পুত্র েকান? আিজ-কািল িনজ মািলকৰ পৰা আঁতিৰ েযাৱা এেন
বহুত দাস আেছ 11 েতেন্ত মই েমাৰ িপঠা আৰু পানী আৰু েমাৰ েমৰ-ছাগৰ েনাম-কটাসকলৰ কাৰেণ ৰখা পশুৰ
মাংস, এেন মানুহক িদম েন িয সকল কৰ পৰা আিহেছ মই নাজােনা?”

12 তােত দায়ূদৰ যুৱকসকেল তাৰ পৰা ঘূিৰ আিহল, আৰু েতওঁ েকাৱা সকেলা কথা েতওঁক ক’েল 13 দায়ূেদ িনজৰ
েলাকসকলক ক’েল, “প্রিতজেন তেৰাৱাল বান্ধা ” তােত প্রিতজেন িনজ িনজ তেৰাৱাল বািন্ধেল, আৰু দায়ূেদও িনজৰ
তেৰাৱাল বািন্ধেল; দায়ূদৰ লগত প্রায় চািৰ শ েলাক গ’ল, আৰু সামগ্রী ৰািখবৰ বােব দুশ েলাক থািকল

14 িকন্তু দাসেবাৰৰ এজেন নাবলৰ ভাযর্া অবীগলক ক’েল, “দায়ূেদ আমাৰ প্রভুক মঙ্গলবাদ কিৰবৈল মৰুপ্রান্তৰ পৰা
বাতর্ াবাহকক পঠাইিছল, িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক অপমান কিৰেল 15 িকন্তু েসই েলাকসকল আমাৰ পেক্ষ বৰ ভাল
আিছল; আিম িযমান িদন েতওঁেলাকৰ লগত পথাৰত আিছেলঁা, আমাৰ েকােনা অপকাৰ েহাৱা নািছল, আৰু এেকা
েহেৰাৱাও নািছল

16 আিম েযিতয়াৈলেক েতওঁেলাকৰ ওচৰত থািক েমৰ ৰিখিছেলঁা, েতিতয়াৈলেক েতওঁেলাক িদেন-ৰািতেয় আমাৰ
চািৰওফােল গড়স্বৰূপ ৈহ আিছল 17 েসেয় এিতয়া িক কৰা উিচত, েসই িবষেয় আপুিন িবেবচনা কিৰ চাওক; কাৰণ
আমাৰ মািলক আৰু েতওঁৰ বংশৰসকেলােৰ িবৰুেদ্ধ অমঙ্গল িথৰ কৰা ৈহেছ; কাৰণ েতওঁ এেন দুজর্ ন েয, েতওঁক
েকােনােৱ এেকা ক’ব েনাৱােৰ ”

18 তােত অবীগেল শীেঘ্র দুশ িপঠা, দুবটল দ্রাক্ষাৰস, পঁাচটা যুগুত কৰা েমৰ-ছাগ, পঁাচ েচয়া† ভজা শসয্, এশ েথাপা
শুকান দ্রাক্ষাগুিট, আৰু দুশ লদা িডমৰু গুিট ৈল গাধেবাৰৰ িপিঠৰ ওপৰত েবাজা িদেল 19 েতওঁ িনজৰ যুৱকজনক
ক’েল, “েতামােলাক েমাৰ আগত েযাৱা, আৰু মই েতামােলাকৰ পাছত যাম ” িকন্তু েতওঁ িনজৰ স্ৱামী নাবলক হেল,
এই িবষেয় এেকা নক’েল

20 তাৰ পাছত েতওঁ গাধত উিঠ পবর্তৰ মােজিদ মানুেহ েদখা পাব েনাৱাৰা বােটিদ নািম গ’ল, তােত দায়ুদ আৰু
েতওঁৰ েলাকসকল েতওঁৰ সনু্মেখিদ নািম আিহল, আৰু েতওঁ েতওঁেলাকক লগ পােল

21 দায়ূেদ ৈকিছল, “মৰুপ্রান্তত থকা েতওঁৰ বস্তুেবাৰ মই বৃথাই এেনৈক পহৰা িদেলঁা েয, তাৰ সকেলা বস্তুৰ মাজৰ
এেকােৱই েনেহৰাল, আৰু েতওঁ উপকাৰৰ সলিন েমাৈল অপকাৰেহ কিৰেল 22 েবিল উদয় েহাৱাৰ আেগেয় মই যিদ
েতওঁৰ বংশৰ মাজৰ এজন মানুহেকা িজিৱত ৰােখঁা, েতেনহেল ঈশ্বেৰ দায়ূদৰ শত্রুেবাৰৈল এেনৈক আৰু তাতৈক অিধক
দণ্ড িদয়ক

23 েযিতয়া অবীগেল দায়ূদক েদিখেল, গাধৰ পৰা েবগাই নািম দায়ূদৰ আগত মািটৈল মুখ কিৰ পিৰ প্রিণপাত কিৰেল
24আৰু েতওঁৰ ভিৰত পিৰ ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু, েমাৰ ওপৰেতই এই অপৰাধ পৰক; আৰু মই িবনয় কেৰঁা, আেপানাৰ
দাসীক আেপানাৰ আগত কথা ক’বৈল অনুমিত িদয়ক, আৰু আেপানাৰ দাসীৰ কথা শুনক
* 25 অধয্ায়:1 মাউন মৰুপ্রান্ত † 25 অধয্ায়:18 প্রায় 20 িকেলাগ্রাম



1 চমূেৱল 25 অধয্ায়:25 329 1 চমূেৱল 25 অধয্ায়:44

25 েমাৰ প্রভুেৱ েসই দুজর্ ন‡ মানুহ নাবলৰ কথা গণয্ নকিৰব, কাৰণ েতওঁৰ নাম েযেন, েতেৱঁা েতেনকুৱাই; েতওঁৰ
নাম নাবল§, আৰু মুখর্তা েতওঁত আেছ িকন্তু েমাৰ প্রভুেৱ পেঠাৱা েসই যুৱকসকলক আেপানাৰ এই দাসীেয় েদখা
নািছল 26 এিতয়া েহ েমাৰ প্রভু, মই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ আৰু আেপানাৰ জীৱনেৰা শপত খাই ৈকেছঁা, ৰক্তপাত কৰা
েদাষত েদাষী হ’বৈল, আৰু িনজ হােতেৰ আেপানাৰ প্রিতকাৰ সািধবৈল িযেহাৱাই আেপানাক িনবাৰণ কিৰেল, এই েদিখ
এিতয়া আেপানাৰ শত্রুেবাৰ, েমাৰ প্রভুৰ অিনষ্টৈল েচষ্টা কৰাসকল নাবলৰ িনিচনা হওক

27 আৰু এিতয়া এই িয উপহাৰ আেপানাৰ দাসীেয় িনজৰ প্রভুৰ ওচৰৈল আিনেছঁা, েসই উপহাৰ এেন যুৱক সকলক
িদয়া হওক, িযসকল যুৱেক েমাৰ প্রভুক অনুসৰণ কেৰ 28 মই িবনয় কেৰঁা, আেপানাৰ দাসীৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰক,
কাৰণ িযেহাৱাই িনশ্চয় েমাৰ প্রভুৰ বংশ িচৰস্থায়ী কিৰব, কাৰণ েমাৰ প্রভুেৱ িযেহাৱাৰ কাৰেণ যুদ্ধ কিৰেছ; আৰু
আেপানাৰ জীৱনৰ েশষৈলেক আেপানাৰ েকােনা অমঙ্গল েদখা নাযাব

29 আৰু এজন েলাক আেপানাৰ পােছ পােছ েখিদ যাবৈল আৰু আেপানাৰ প্রাণনাশৰ েচষ্টা কিৰবৈল উিঠেলও,
আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত েমাৰ প্রভুৰ প্রাণ জীৱনস্বৰূপ েটােপালাত বন্ধা থািকব, আৰু েতওঁ আেপানাৰ শত্রুেবাৰৰ
প্রাণ েযন িফঙ্গাত ৰািখ দিলয়াই েপলাব

30 িযেহাৱাই েমাৰ প্রভুৰ িবষেয় িযেবাৰ মঙ্গলৰ কথা ৈকেছ, েসইেবাৰ েযিতয়া েতওঁ সফল কিৰ আেপানাক ইস্রােয়লৰ
ওপৰত অিধপিত িনযুক্ত কিৰব, 31 েতিতয়া অকাৰেণ েহাৱা ৰক্তপাতৰ আৰু আত্ম-প্রিতকাৰ-সাধনৰ বােব েমাৰ প্রভুৰ
হৃদয়ত অসন্তুষ্টি বা েশাক নজিন্মব, আৰু েযিতয়া িযেহাৱাই েমাৰ প্রভুৰ মঙ্গল কিৰব, েতিতয়া আেপানাৰ এই দাসীক
েসঁাৱৰণ কিৰব ”

32 দায়ূেদ অবীগলক ক’েল, “আিজ েমাৰ লগত েতামাক সাক্ষাৎ কিৰবৈল িযজন সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ েতামাক
পঠােল, েসই ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা ধনয্ 33 আৰু েতামাৰ িবেবচনা ধনয্, আৰু আিজৰ িদনত ৰক্তপাতৰ েদাষৰ ও
আত্ম-প্রিতকাৰ-সাধনৰ পৰা েমাক িনবাৰণ কৰা িয তুিম, তুিমও ধনয্ 34 কাৰণ সঁচাৈকেয়, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
জীৱনৰ শপত, েতওঁ েতামাক আঘাত কিৰবৈল েমাক বাধা কিৰেল, তুিম েমাক ল’গ কিৰবৈল শীেঘ্র নহা হ’েল, িনশ্চেয়
নাবলৰ সম্পকীর্য়সকলৰ মাজৰ সৰু ল’ৰা এজেনা ৰািত পুৱাৈল অৱিশষ্ট নাথািকেলেহঁেতন ” 35 েসেয় দায়ূেদ েতওঁৰ
বােব অনা বস্তুেবাৰ েতওঁৰ হাতৰ পৰা ৈল েতওঁক ক’েল, “তুিম শািন্তেৰ ঘৰৈল েযাৱা; মই েতামাৰ কথা শুিনেলঁা আৰু
গ্রহণ কিৰেলঁা ”

36 তাৰ পাছত অবীগল নাবলৰ ওচৰৈল আিহল; আৰু চােল, েয নাবল ৰজাৰ েভাজনৰ দেৰ েতওঁৰ ঘৰত েভাজ
পািতেছ, আৰু েতওঁ অিতশয় মাতাল ৈহ আিছলা আৰু েতওঁৰ মন প্রফুিল্লত ৈহ আিছল; এই েহতুেক অবীগেল ৰািতপুৱা
েনােহাৱাৈলেক েসই িবষয়ৰ এেকােক েতওঁৰ আগত নক’েল

37 ৰািতপুৱা নাবলৰ দ্রাক্ষাৰসৰ িনচা েশষ ৈহ েযাৱাৰ পাছত েতওঁৰ ভাযর্াই েতওঁৰ আগত েসই সকেলা কথা ক’েল,
েতিতয়া েতওঁৰ অন্তৰ ঠৰ ৈহ গ’ল আৰু েতওঁৰ হৃদয় িশলৰ দেৰ হ’ল 38 আৰু প্রায় দহ িদনমানৰ পাছত, িযেহাৱাই
নাবলক আঘাত কিৰেল অ◌াৰু েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল

39 দায়ূেদ নাবলৰ মৃতুয্ৰ কথা শুিন ক’েল, “িযেহাৱা ধনয্; নাবলৰ পৰা েপাৱা অপমানৰ িবষেয় েমাৰ েগাচৰ েতওঁ
িনষ্পিত কিৰেল, আৰু িনজ দাসক কুকাযর্ৰ পৰা ৰক্ষা কিৰেল; আৰু নাবলৰ িয দুষ্কমর্, তাৰ প্রিতফল িযেহাৱাই তাৰ মূৰত
িদেল ” তাৰ পাছত দায়ূেদ অবীগলক িনজৰ ভাযর্া কিৰবৰ বােব েতওঁক আিনবৈল মানুহ পঠােল 40 েযিতয়া দায়ূদৰ
দাস সকেল কির্মলত থকা অবীগলৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁক ক’েল, “দায়ূেদ আেপানাক িববাহ কিৰবৰ অেথর্ আেপানাক
িনবৈল আেপানাৰ ওচৰৈল আমাক পঠােল ”

41 েতিতয়া েতওঁ উিঠ মািটৈল মুখ িদ পিৰ প্রিণপাত কিৰ ক’েল, “চাওক, আেপানাৰ এই দাসী েমাৰ প্রভুৰ
দাসেবাৰৰ ভিৰ ধুৱাবৈল যুগুত আেছ ” 42 অবীগেল শীেঘ্র গাধত উিঠ, িনজৰ পঁাচ জনী যুৱতী দাসীৰ ৈসেত দায়ূদৰ
বাতর্ াবাহকসকলৰ পাছত গ’ল, আৰু দায়ূদৰ ভাযর্া হ’ল

43 দায়ূেদ িযিজ্রেয়লীয়া অহীেনাৱমেকা িবয়া কিৰিছল; তােত এই দুেয়া জনী েতওঁৰ ভাযর্া হ’ল 44 িকন্তু েচৗেল িনজৰ
জীেয়ক দায়ূদৰ ভাযর্া মীখলক ৈল, গল্লীম িনবাসী লিয়চৰ পুত্র পিল্টক িদিছল

26 অধয্ায়
েচৗেল পুনৰায় দায়ূদক িবচাৰা দায়ূেদ েতওঁক দয়া কৰা

‡ 25 অধয্ায়:25 েবিলয়ালৰ পত্র § 25 অধয্ায়:25 নাবল মূখর্



1 চমূেৱল 26 অধয্ায়:1 330 1 চমূেৱল 26 অধয্ায়:25

1 পাছত জীফীয়াসকেল িগিবয়াত থকা েচৗলৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু ক’েল, “দায়ুদ জােনা মৰুপ্রান্তৰ সনু্মখত থকা
হখীলা পাহাৰত লুকাই থকা নাই?” 2 েতিতয়া েচৗল উিঠল আৰু জীফৰ মৰুপ্রান্তৈল নািম গ’ল তােত েতওঁ ইস্রােয়লৰ
িতিন হাজাৰ মেনানীত েলাকক লগত ল’েল আৰু জীফৰ মৰুপ্রান্তৈল দায়ূদক িবচািৰ গ’ল

3 েচৗেল হখীলা পাহাৰত ছাউিন পািতেল, েসয়া মৰুপ্রান্তৰ পথৰ দািতত আিছল িকন্তু দায়ুদ মৰুপ্রান্তত আিছল, েতওঁ
েদিখেল েয েচৗেল েতওঁক িবচািৰ মৰুপ্রান্তৈল আিহেছ 4 েতিতয়া তাৈল দায়ুেদ েচাৰাং-েচাৱা পিঠয়ােল আৰু েচৗল েয
িনশ্চেয় আিহেছ, েসই িবষেয় জািনব িবচািৰেল

5 পাছত দায়ুদ উিঠল আৰু েচৗেল ছাউিন পতা ঠাইৈল গ’ল েতওঁ েচৗল আৰু েতওঁৰ েসনাপিত েনৰৰ পুত্র অবেনৰৰ
েশাৱা ঠাই চােল; েতিতয়া েচৗল ছাউিনৰ িভতৰত শুই আিছল আৰু েলাকসকল ছাউিনৰ চািৰওফােল শুই আিছল

6 তােত দায়ূেদ িহত্তীয়া অহীেমলক আৰু চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱাবৰ ভােয়ক অবীচয়ক ক’েল, “েচৗলৰ ছাউিনৰ ওচৰৈল
েমাৰ লগত েকান যাব?” অবীচেয় ক’েল, “আেপানাৰ লগত মই যাম ” 7 েসেয় দায়ুদ আৰু অবীচেয় েসই ৰািত
েসনাসকলৰ ওচৰৈল ৈগ েদিখেল েয, েচৗল ছাউিনৰ িভতৰত শুই আেছ আৰু েতওঁৰ মূৰ-িশতানৰ ওচৰত েতওঁৰ যাঠী
মািটত েখঁাচ মািৰ েথাৱা আেছ অবেনৰ আৰু েতওঁৰ েসনাসকেল েতওঁৰ চািৰওফােল শুই আিছল

8 েতিতয়া অবীচেয় দায়ূদক ক’েল, “আিজ ঈশ্বেৰ আেপানাৰ শত্রুক আেপানাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেছ, এিতয়া যাঠীেৰ
েতওঁক এেকবােৰ মািটেয় ৈসেত শািলবৈল েমাক অনুমিত িদয়ক; মই েতওঁক িদ্ধতীয়বাৰ আঘাত নকেৰঁা ”

9 দায়ূেদ অবীচয়ক ক’েল, “েতওঁক িবনষ্ট নকিৰবা; কাৰণ িযেহাৱাৰ অিভিষক্ত জনৰ িবৰুেদ্ধ হাত দািঙ েকােনা
িনৰপৰাধী ৈহ থািকব েনাৱােৰ?” 10 দায়ূেদ পুনৰ ক’েল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, েতওঁক িযেহাৱাই আঘাত কিৰব, বা
েতওঁৰ অিন্তম কাল আিহেল েতওঁ িনেজ মিৰব, নাইবা েতওঁ ৰণৈল ৈগ তােতই িবনষ্ট হ’ব

11 মই েয িযেহাৱাৰ অিভিষক্ত জনৰ িবৰুেদ্ধ হাত দািঙম, িযেহাৱাই েমাৰ পৰা এেন কাযর্ দূৰ কৰক; িকন্তু মই িবনয়
কেৰঁা, তুিম এিতয়া ৈগ, েতওঁৰ মূৰ-িশতানৰ ওচৰত থকা যািঠ আৰু জলপাত্রেটা ৈল আহঁা, তাৰ পাছত আিম গুিচ যাম ”
12 এইদেৰ দায়ূেদ েচৗলৰ মূৰ-িশতানৰ ওচৰৰ পৰা েসই যািঠ আৰু জলপাত্রেটা ৈল আতিৰ আিহল, িকন্তু েকােনও
তাক েনেদিখেল আৰু নাজািনেল েতিতয়া েকােনও সাৰ নাপােল; িকয়েনা সকেলােৱই িনিদ্রত আিছল, কাৰণ িযেহাৱাই
েতওঁেলাকক েঘাৰ িনদ্রাত েপলাইিছল

13পাছত দায়ুদ আনফােল গ’লআৰু পব্বর্তৰ িটঙৈল উিঠ গ’ল; েতওঁেলাকৰ মাজত বৰ বহল ঠাই আিছল 14 েতিতয়া
দায়ূেদ েলাকসকলক আৰু েনৰৰ পুত্র অবেনৰক মািত িৰিঙয়াই ক’েল, েহ অবেনৰ, তুিম জােনা উত্তৰ িনিদয়া? তােত
অবেনেৰ উত্তৰ িদ ক’েল, “ৰজাৈল িচঞিৰ েকাৱা তুিম েকান?” 15 পাছত দায়ুেদ অবেনৰক কেল, “তুিম জােনা বীৰ
েনােহাৱা? ইস্রােয়লৰ মাজত েতামাৰ িনিচনা েকান আেছ? েতেনহেল তুিম িনজ প্রভু ৰজাক িকয় ক্ষমা নকিৰবা? িকয়েনা
েচাৱা, েতামাৰ প্রভু ৰজাক ধ্বংস কিৰবৈল েলাকসকলৰ মাজত েকােনাবা এজন েসামাইিছল 16 তুিম ভাল কমর্ কৰা
নাই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, েতামােলাক প্রাণণ্ডৰ েযাগয্; িকয়েনা েতামােলােক িযেহাৱাৰ অিভিষক্ত েতামােলাকৰ
প্রভুক ৰক্ষা কৰা নাই আৰু তুিম এিতয়া েচাৱা, ৰজাৰ মূৰ-িশতানৰ ওচৰত থকা বৰছা আৰু জলপাত্র ক’ত আেছ?
17 েতিতয়া েচৗেল দায়ুদৰ মাত বুিজ পাই ক’েল, “েহ েমাৰ েবাপা দায়ুদ, এেয় েতামাৰ মাত েন?” তােত দায়ুেদ ক’েল,
“হয় প্রভু মহাৰাজ, েমাৰ মাত ” 18 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “েমাৰ প্রভুেৱ আেপানাৰ দাসৰ পােছ পােছ িকন্তু েখিদ আিহেছ?
মই েনা িক কিৰেলঁা? আৰু েমাৰ হাতত বা িক অিনষ্ট আেছ? 19 এই েহতুেক িবনয় কেৰঁা, েমাৰ প্রভু মহাৰােজ আেপানাৰ
দাসৰ কথা শুনক যিদ িযেহাৱাই েমাৰ িবৰুেদ্ধ আেপানাক উদগাই থােক, েতেন্ত েতওঁ ৈনেবদয্ৰ ঘ্রাণ গ্রহণ কৰক; িকন্তু
যিদ মানুহৰ সন্তান সকেলেহ তাক কেৰ, েতেন্ত িসহঁত িযেহাৱাৰ সাক্ষােত শাপগ্রস্ত হওঁক; িকয়েনা মই েযন িযেহাৱাৰ
আিধপতয্ৰ ভগী নহ’ম, এই কাৰেণ িসহঁেত অনয্ েদৱতােবাৰৰ আৰাধনা কৰাৈগ বুিল েমাক আিজ বািহৰ কিৰ েখিদেল
20 এই েহতুেক এিতয়া িযেহাৱাৰ অসাক্ষােত েমাৰ েতজ ভুিমত নপৰক; িকয়েনা পব্বর্তত কইৰা চৰাইৰ পাছত েখিদ ফুৰা
িচকাৰীৰ িনিচনাৈক, ইস্রােয়লৰ ৰজাই এিট কুকুৰিচিটকাক িবচািৰ ওলাই আিহেছ ”

21 তােত েচৗেল ক’েল, “মই পাপ কিৰেলঁা েহ েমাৰ েবাপা দায়ুদ, তুিম উভিট আহঁা; মই েতামাক পুনৰ িহংসা
নকেৰঁা; িকয়েনা আিজ েমাৰ প্রাণ েতামাৰ দৃষ্টিত মহামূলয্ৱান হ’ল; েচাৱা, মই অজ্ঞানৰ কমর্ কিৰেলঁা আৰু অিতশয়
ভুলত পিৰেলঁা ” 22 পাছত দায়ূেদ উত্তৰ িদেল, “েহ মহাৰাজ, যািঠডাল চাওক; আৰু েডকাসকলৰ েকােনা এজেন
আিহ ইয়াক ৈল যাওক 23 িযেহাৱাই প্রিতজনক তাৰ ধাির্মকতা আৰু িবশ্বস্ততা অনুসােৰ প্রিতফল িদব; িকয়েনা িযেহাৱাই
আিজ আেপানাক েমাৰ হাতত েশাধাই িদিছল, িকন্তু মই িযেহাৱাৰ অিভিষক্ত জনৰ িবৰুেদ্ধ হাত দািঙবৈল সন্মত নহ’েলা
24 এই েহতুেক চাওক, আিজ েযেনৈক েমাৰ সাক্ষােত আেপানাৰ প্রাণ মহামূলয্ৱান হ’ল, েতেনৈক িযেহাৱাৰ সাক্ষােত
েমাৰ প্রােণা মহামূলয্ৱান হওক, আৰু েতওঁ সকেলা সঙ্কটৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰক ” 25 পাছত েচৗেল দায়ূদক ক’েল,
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“েহ েমাৰ েবাপা দায়ুদ, তুিম ধনয্; তুিম অৱেশয্ মহৎ কমর্ কিৰবা, আৰু কৃতকাযর্ও হ’বা ” পাছত দায়ূেদ িনজ বােটিদ
গুিচ গ’ল, আৰু েচৗেলা েতওঁৰ ঠাইৈল উভিট গ’ল

27 অধয্ায়
দায়ুদ পেলষ্টীয়া েদশৰ িচক্লগত থকা

1 পাছত দায়ূেদ মনেত ভািবেল, ‘মই এিতয়া েকােনা এিদন েচৗলৰ হাতত িবনষ্ট হ’ম পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশৈল পলাই
েযাৱাৰ বািহেৰ, েমাৰ আন েকােনা উপায় নাই; তাৈল গ’েল েচৗেল ইস্রােয়লৰ সকেলা অঞ্চলত েমাক িবচািৰবৈল ক্ষান্ত
হ’ব, আৰু মই েতওঁৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা পাম’

2 এই কাৰেণ দায়ুদ উিঠল আৰু িনজৰ ছশ েলাকক লগত ৈল মােয়াকৰ পুত্র গাতৰ ৰজা আখীচৰ ওচৰৈল গ’ল
3 দায়ূেদ গাতত আখীচৰ ৈসেত বাস কিৰবৈল ল’েল, েতওঁ আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল িনজ িনজ পিৰয়ােল ৈসেত তােত
বাস কিৰেল িবেশষৈক দায়ুদ আৰু েতওঁৰ ভাযর্া িযিজ্রেয়লীয়া অহীেনাৱম আৰু মৃত নাবলৰ িতেৰাতা কির্মলীয়া অবীগল
েতওঁৰ ৈসেত তােত প্রবাস কিৰেল 4 পাছত েচৗেল দায়ুদ পলাই েযাৱাৰ খবৰ শুিনেল আৰু েতওঁক িবচািৰ নুফুিৰেল

5 তাৰ পাছত দায়ূেদ আখীচক ক’েল, “মই যিদ আেপানাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহপ্রাপ্ত ৈহেছঁা, েতেনহেল েদশৰ নগৰেবাৰৰ
মাজৰ েকােনা এখন নগৰত েমাক থিকবৈল ঠাই িদয়ক; িকয়েনা আেপানাৰ এই দােস আেপানাৰ লগত ৰাজধানীত িকয়
বসিত কিৰব?” 6 তােত আখীেচ েসইিদনা িচক্লগ নগৰ েতওঁক িদেল; েসেয় আিজৈলেক িচক্লগ িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ
অিধকাৰত আেছ 7 দায়ূেদ পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশত সমূ্পণর্ এবছৰ চািৰ মাহ বাস কিৰেল

8 েসই সময়ত দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল ৈগ, গচুৰীয়া, িগজীর্য়া, আৰু অমােলকীয়া েলাকসকলক আক্রমণ
কিৰবৈল ৈগিছল; িকয়েনা এই েলাকসকেল অতীতত চূৰৰ পৰা িমচৰ েদশৈলেক বাস কিৰ আিছল 9 দায়ূেদ েসই
েদশত থকা েলাকসকলক আক্রমণ কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ পুৰুষ-মিহলা কােকা জীয়াই নাৰািখেল তাৰ পৰা সকেলা
েমৰ-ছাগ, গৰু, গাধ, উট, আৰু কােপাৰ আিদ ৈল আখীচৰ ওচৰৈল উভিত আিহল

10 তােত আখীেচ ক’েল, “আিজ েতামােলােক কাৰ িবৰুেদ্ধ আক্রমণ কিৰিছলা?” েতিতয়া দায়ূেদ উত্তৰ িদ ক’েল,
“িযহূদাৰ দিক্ষণ অঞ্চলৰ িবৰুেদ্ধ,” বা “েকনীয়া সকলৰ দিক্ষণ অঞ্চলৰ িবৰুেদ্ধ,” বা “িযৰহেমলীয়া সকলৰ দিক্ষণ
অঞ্চলৰ িবৰুেদ্ধ ”

11 িকন্তু ‘দায়ূেদ আমাৰ িবৰুেদ্ধ এেন কমর্ কিৰেল’ এইদেৰ িসহঁেত ক’ব পােৰ বুিল ভািব, দায়ূেদ েকােনা পুৰুষ
বা মিহলাক গাতৈল আিনবৰ বােব জীয়াই নাৰািখেল েতওঁ পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশত বাস কৰা েগােটই কালত এইদেৰ
বয্ৱহাৰ কিৰিছল 12আখীেচ দায়ূদক িবশ্বাস কিৰিছল আৰু ৈকিছল, “েতওঁ িনজ জািত ইস্রােয়লৰ আগত িনজেক অিত
িঘণলগীয়া কিৰেছ, গিতেক েতওঁ সদায় েমাৰ দাস ৈহ থািকব ”

28 অধয্ায়
দায়ূেদ িফিলষ্টীয়া ৈসনয্সামন্তৰ লগ েলাৱা েচৗেল এজনী ভূত েপাহা িতেৰাতাৰ ওচৰৈল েযাৱা

1 েসই সময়ত পেলষ্টীয়া েলাকসকেল ইস্রােয়লৰ ৈসেত যুদ্ধ কৰাৰ অিভপ্রােয়েৰ েতওঁেলােক ৈসনয্-সামন্ত েগাটাবৈল
ধিৰেল তােত আখীেচ দায়ূদক ক’েল, “তুিম আৰু েতামাৰ েলাকসকেল ৈসনয্সামন্তৰ মাজত েমাৰ লগত যাব লািগব,
ইয়ােক িনশ্চেয় জািনবা ” 2 েতিতয়া দায়ূেদ আখীচক ক’েল, “ভাল, আেপানাৰ এই দােস িক কিৰব পােৰ, েসয়া আপুিন
জািনব পািৰব ” েতিতয়া আখীেচ দায়ূদক ক’েল, “বাৰু, জীয়াই থকাৈলেক মইও েতামাক েমাৰ ৰখীয়া পািতম ”

3 চমূেৱলৰ মৃতুয্ হ’ল েতওঁৰ মৃতুয্ত ইস্রােয়লীসকেল গভীৰ েশাক প্রকাশ কিৰেল পাছত েতওঁেলােক েতওঁক িনজ
নগৰ ৰামাত ৈমদাম িদেল পাছত ভূত েপাহা আৰু গুণমন্ত্র জনা েলাকসকলক েচৗেল েদশৰ পৰা আতৰ কিৰেল
4 পেলষ্টীয়াসকল িনজৰ মাজত েগাট খােল আৰু েতওঁেলােক আিহ চুেনমত ছাউিন পািতেল; আৰু েচৗেলও আটাই
ইস্রােয়লী েলাকক েগাট খুৱােল আৰু িগলেবাৱাত ছাউিন পািতেল

5 েচৗেল েযিতয়া পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসনয্-সামন্ত েদিখেল, েতিতয়া েতওঁ ভয় কিৰেল, আৰু েতওঁৰ হৃদয় বৰৈক
কঁিপবৈল ধিৰেল 6 েতিতয়া েচৗেল সহায় িবচািৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰেল, িকন্তু িযেহাৱাই সেপানৰ দ্বাৰাই,
বা উৰীমৰ দ্বাৰাই, বা ভাববাদীসকলৰ দ্বাৰােয় হওক, েকােনা প্রকােৰই েতওঁক এেকা উত্তৰ িনিদেল 7 েতিতয়া েচৗেল
েতওঁৰ দাসেবাৰক ক’েল, “েতামােলােক েমাৰ অেথর্ েকােনা েপ্রতাত্মাৰ ৈসেত কথা েকাৱা মিহলা এজনী িবচাৰা; তােত
মই তাইৰ ওচৰৈল ৈগ তাইক সুিধম ” পাছত েতওঁৰ দাসেবােৰ েতওঁক ক’েল, “চাওক, অিয়ন-েদাৰত এজনী েপ্রতাত্মাৰ
ৈসেত কথা েকাৱা মিহলা আেছ ”
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8 েতিতয়া েচৗেল েবেলগ কােপাৰ িপিন্ধ ছদ্ম-েবশ ধিৰেল আৰু দুজন মানুহ লগত ৈল েসই ঠাইৈল যাত্রা কিৰেল
পাছত েতওঁেলােক ৈগ ৰািতেয়ই েসই মিহলাৰ ওচৰ পােল তােত েতওঁ েসই মিহলাক ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা, তুিম
েমাৰ কাৰেণ এবাৰ েভৗিতক িবদয্ােৰ কাযর্ কৰা, তােত মই যাৰ নাম ক’ম, েতওঁক তুিল আনা ” 9 েতিতয়া েসই মিহলাই
েতওঁক ক’েল, “চাওক, েচৗেল িক কিৰেল, েসই িবষেয় আপুিন জােন েতেখেত েপ্রতাত্মাৰ ৈসেত কথা েকাৱা বা
ভূত েপাহােবাৰক েদশত িনিষদ্ধ কিৰেল এই েহতুেক েমাক বধ কিৰবৈল েমাৰ প্রাণৰ িবৰুেদ্ধ িকয় ফান্দ পািতেছ?
10 তােত েচৗেল িযেহাৱাৰ নােমেৰ তাইৰ আগত শপত খাই ক’েল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, ইয়ােত েতামাৈল েকােনা
দণ্ড নঘিটব ”

11 েতিতয়া েসই মিহলাই েতওঁক সুিধেল, “মই আেপানাৰ ওচৰৈল কাক তুিল আিনম?” েতিতয়া েতওঁ ক’েল,
“চমূেৱলক তুিল আনা ” 12 েতিতয়া েসই মিহলাই চমূেৱলক েদখা পােল আৰু বৰৈক িচঞিৰেল পাছত তাই েচৗলক
ক’েল, “আপুিন েমাক িকয় প্রতাৰণা কিৰেল? আপুিনেয়ই েচৗল ”

13 েতিতয়া ৰজাই তাইক ক’েল, “ভয় নকিৰবা; তুিম িক েদিখ আছা?” তােত েসই মিহলাই েচৗলক ক’েল, “এজন
েদৱতা ভূিমৰ পৰা উিঠ অহা েদিখ আেছঁা ” 14 েচৗেল তাইক সুিধেল, “েতওঁ েদখাত েকেনকুৱা?” তাই ক’েল, “এজন
বৃদ্ধ েলাক উিঠ আিহেছ; েতওঁ দীঘল েচালােৰ ঢকা আেছ ” েতিতয়া েচৗেল েতওঁক চমূেৱল বুিল বুিজ পােল আৰু
আঁঠুকািঢ় মািটত মুখ লগাই প্রিণপাত কিৰেল

15 পাছত চমূেৱেল েচৗলক সুিধেল, “তুিম েমাক িকয় উঠাই আিন আমিন কিৰছা?” তােত েচৗেল উত্তৰ িদেল, “মই
অিত সঙ্কটত আেছঁা; পেলষ্টীয়াসকেল েমাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেছ, আৰু িযেহাৱাই েমাক তয্াগ কিৰেল, ভাববাদীৰ দ্বাৰাই,
বা সেপানৰ দ্বাৰাই েমাক েকােনা উত্তৰ িদয়া নাই; েসেয় মই িক কৰা উিচত, েসই িবষেয় েমাক জনাবৰ বােব আেপানাক
মািত আিনেলা ”

16 েতিতয়া চমূেৱেল েচৗলক ক’েল, “এই িবষেয় তুিম েমাক িকয় সুিধছা? িকয়েনা িযেহাৱাই েতামাক তয্াগ কিৰেল
আৰু েতামাৰ শত্রু হ’ল 17 িযেহাৱাই েযেনদেৰ েমাৰ েযােগিদ ৈকিছল, েতওঁ েতেনৈক কিৰেল; আৰু েতওঁ েতামাৰ
হাতৰ পৰা ৰাজয্ কািঢ় ৈল দায়ূদক িদেল 18 িকয়েনা তুিম িযেহাৱাৰ বাকয্ পালন কৰা নাই, আৰু অমােলকৈল েতওঁৰ
প্রচণ্ড েক্রাধ িসদ্ধ কৰা নাই; এই কাৰেণ িযেহাৱাই আিজ েতামাৈল এই কমর্ কিৰেল 19 িযেহাৱাই েতামাক আৰু
ইস্রােয়লেকা পেলষ্টীয়াসকলৰ হাতত েশাধাই িদব কাইৈল তুিম আৰু েতামাৰ পুত্রসকেলা েমাৰ লগ হ’বা; িযেহাৱাই
ইস্রােয়লৰ ৈসনয্-সামন্ত সকলেকা িফিলষ্টীয়া সকলৰ হাতত সমপর্ণ কিৰব ” 20 েতিতয়া েচৗেল চমূেৱলৰ বাকয্ শুিন ভয়
পােল আৰু মািটত দীঘল ৈহ পিৰল আনহােত েগােটই িদন েগােটই ৰািত অনাহােৰ থকা বােব েতওঁৰ গাত এেকা শিক্ত
নািছল 21 পাছত েসই মিহলাই েচৗলৰ ওচৰৈল আিহল আৰু েতওঁক অিতশয় বয্াকুল েহাৱা েদিখেল, তােত তাই েতওঁক
ক’েল, “চাওক, আেপানাৰ দাসীেয় আেপানাৰ বাকয্ মািনেল আৰু িনজৰ হাতত আেপান প্রাণ ৈল আপুিন েমাক েকাৱাৰ
দেৰ কিৰেলঁা

22 এই েহতুেক িবনয় কেৰঁা, এিতয়া আপুিনও এই দাসীৰ কথা শুনক মই আেপানাৰ আগত িকছুমান েখাৱা বস্তু আিন
িদওঁ, তােত আপুিন েসইেবাৰ েভাজন কৰক; েতিতয়া িনজ বাটত যাবৈল আপুিন িকছু শিক্ত পাব ” 23 িকন্তু েচৗেল
অমািন্ত হ’ল আৰু ক’েল, “মই েভাজন নকেৰঁা ” তথািপ েতওঁৰ দাস সকেল আৰু েসই মিহলাই বৰৈক িমনিত কিৰবৈল
ধিৰেল, তােত েতওঁ িসহঁতৰ কথা শুিন মািটৰ পৰা উিঠ িবচনাত বিহল

24 েসই মিহলাৰ ঘৰত এটা দামুিৰ আিছল তােত তাই েসই দামুিৰেটা েসানকােল ৈল আিহল আৰু তাক মািৰেল
পাছত আটা ৈল খিচ খমীৰ িনিদয়া িপঠা তাও িদ ৈতয়াৰ কিৰেল 25 তাৰ পাছত েচৗল আৰু েতওঁৰ দাস সকলৰ আগত
েসইেবাৰ আিন িদেল, আৰু েতওঁেলােক েসইেবাৰ েভাজন কিৰেল পাছত েসই ৰািতেয়ই েতওঁেলাক উিঠ গুিচ গ’ল

29 অধয্ায়
দায়ূেদ িফিলষ্টীয়া ৈসনয্সামন্তৰ ল’গ এৰা েতওঁ অমােলকীয়া সকলৰ ওপৰত প্রিতকাৰ সাধা

1 পাছত পেলষ্টীয়াসকেল িনজৰ ৈসনয্সামন্তক অেফকত একেগাট কিৰেল, েতিতয়া ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল
িযিজ্রেয়লত থকা ভুমুকৰ ওচৰত ছাউিন পািতেল 2 েযিতয়া পেলষ্টীয়া অিধপিতসকেল হাজাৰ হাজাৰ ৈসনয্ ৈল ক্রেম
আগবািঢ় গ’ল, েতিতয়া সকেলােৰ েশষত আখীচৰ লগত দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকেলা গ’ল

3 েতিতয়া িফিলষ্টীয়া অিধপিতসকেল সুিধেল, “এই ইব্রীয়া েলাকসকেল ইয়াত িক কিৰ আেছ?” েতিতয়া আখীেচ
পেলষ্টীয়া অিধপিত সকলক উত্তৰ িদ ক’েল, “েসই মানুহ জন ইস্রােয়লৰ ৰজা েচৗলৰ দাস দায়ুদ নহয় েন? েতওঁ
ক’ত িদন আৰু ক’ত বছৰ েমাৰ লগত বাস কিৰ আেছ; আৰু েতওঁ েযিতয়ােৰ পৰা েমাৰ ফলীয়া হ’ল, েতিতয়ােৰ পৰা
আিজৈলেক মই েতওঁৰ েকােনা েদাষ েপাৱা নাই ”
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4 িকন্তু েতওঁৰ ওপৰত পেলষ্টীয়া অিধপিতসকলৰ খং উিঠল আৰু েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “তুিম তাক ওেলাটাই
পঠাই িদয়া তুিম িয ঠাই তাক িনৰূপণ কিৰ িদিছলা, েসই ঠাইৈল িস উভিত যাওক িস আমাৰ লগত যুদ্ধৈল নাহক,
িস যুদ্ধৈল আিহেল িকজািন আমাৰ শত্রু হ’ব; নহেলেনা িস িকেহেৰ িনজ প্রভুক সন্তুষ্ট কিৰব পািৰব? এই েলাকসকলৰ
মূেৰেৰ নহয় েন? 5 দায়ুদক ৈল েলাকসকেল পৰস্পৰৰ মাজত গান গাই এইদেৰ েয নািচিছল,
‘েচৗেল বিধেল হাজাৰ হাজাৰ েলাকক,
দায়ূেদ বিধেল অযুত অযুত েলাকক,
ই জােনা েসই দায়ুদ নহয়?’ ”

6 েতিতয়া আখীেচ দায়ূদক মািত আিনেল আৰু েতওঁক ক’েল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, তুিম সৰল েলাক, আৰু
ৈসনয্সামন্তৰ মাজত তুিম েয েমাৰ লগত আিহছা, েসয়া মই ভাল েদিখেছঁা; িকয়েনা তুিম েমাৰ ওচৰৈল অহা িদনেৰ পৰা
আিজৈলেক মই েতামাৰ েকােনা েদাষ েপাৱা নাই; তথািপ অিধপিতসকল েতামাক ৈল সন্তুষ্ট নহয় 7 এেতেক পেলষ্টীয়া
অিধপিতসকলক েবজাৰ িনিদবৰ বােব, এিতয়া তুিম কুশেল উভিট েযাৱা ” 8 েতিতয়া দায়ূেদ আখীচক ক’েল, “িকন্তু
মই িক কিৰেলঁা? েযিতয়ােৰ পৰা আেপানাৰ লগত আেছঁা, েতিতয়ােৰ পৰা আিজৈলেক আপুিন এই দাসৰ জীৱনত িক
েদাষ পােল েয, মই েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ শত্রুেবাৰৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল যাব েনাৱােৰঁা?” 9 েতিতয়া আখীেচ দায়ূদক
ক’েল, “মই জািনেছঁা েয, তুিম েমাৰ দৃষ্টিত ঈশ্বৰৰ দূতৰ িনিচনা উত্তম; তথািপ পেলষ্টীয়া অিধপিত সকেল ৈকেছ, ‘েসই
মানুহ আমাৰ লগত ৰণৈল যাব েনাৱােৰ ’ 10 এই েহতুেক তুিম আৰু েতামাৰ লগত অহা েতামাৰ প্রভুৰ দাস সকেল
ৰািতপুৱাই উিঠবা আৰু েপাহৰ হ’েলই প্রস্থান কিৰবা ” 11 েতিতয়া দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল ৰািতপুৱাই উিঠল
আৰু যাত্রা কিৰ িফিলষ্টীয়া সকলৰ েদশৈল উভিট গ’ল িকন্তু পেলষ্টীয়া সকল িযিজ্রেয়লৈল গ’ল

30 অধয্ায়
1 তৃতীয় িদনা দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকল িচক্লগ আিহ পােল; তােত েতওঁেলােক েদিখেল েয, অমােলকীয়াসকেল

আিহ িচক্লগ আৰু েনেগভত উপদ্রৱ কিৰেছ, আৰু িচক্লগত েসামাই আক্রমণ কিৰ, জুইেৰ পুিৰেছ; 2আৰু তাৰ িভতৰত
থকা িতেৰাতা আিদ সৰু বৰ সকেলােক বন্দী কিৰ ৈল ৈগেছ িসহঁেত কােকা বধ নকিৰেল, িকন্তু সকেলােক লগত
ৈল িনজৰ বােটেৰ েতওঁেলাক গ’ল 3 েযিতয়া দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকল েসই নগৰৈল আিহল, েতিতয়া নগৰখন
জুইেৰ পুিৰ েপেলাৱা ৈহেছ আৰু তাত থকা মিহলা, সন্তান আৰু জীয়ৰীেবাৰক বন্দী কিৰ ৈল ৈগেছ 4 েতিতয়া দায়ুদ
আৰু েতওঁৰ লগৰ েলাকসকেল বৰ মােতেৰ এেনদেৰ কািন্দেল েয, েশষত কািন্দবৈলেকা েতওঁেলাকৰ শিক্ত েনােহাৱা
হ’ল 5 েতওঁেলােক দায়ূদৰ দুই ভাযর্া, িযিজ্রেয়লীয়া অহীেনাৱম আৰু কির্মলীয়া মৃত নাবলৰ িতেৰাতা অিবগলেকা বন্দী
কিৰ িনিছল 6 েতিতয়া দায়ুদ মহাসঙ্কটত পিৰল; িকয়েনা প্রিতজনৰ েলাকৰ মন িনজৰ িনজৰ পুেতক-জীেয়কসকলৰ
কাৰেণ েবজাৰত আিছল, েসেয় েলাকসকেল দায়ূদক িশল দিলয়াই মািৰবৰ বােব আেলাচনা কিৰবৈল ধিৰেল িকন্তু
দায়ূেদ েতওঁৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাত িনজক সবল কিৰেল

7 পাছত দায়ূেদ অহীেমলকৰ পুত্র অিবয়াথৰ পুেৰািহতক ক’েল, “এিতয়া অনুগ্রহ কিৰ এিতয়া েমাৰ ওচৰৈল এেফাদ
বস্ত্রখন ৈল আহা ” তােত অিবয়াথেৰ দায়ূদৰ ওচৰৈল এেফাদ বস্ত্রখন ৈল আিহেল 8 েতিতয়া িযেহাৱাৰ পৰা িনেদর্ শনা
পাবৰ বােব দায়ূেদ প্রাথর্না কিৰ সুিধেল, “মই যিদ েতওঁেলাকক ধিৰবৰ বােব েখিদ যাওঁ, েতেনহেল েতওঁেলাকক লগ
পাম েন? তােত িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ েযাৱা, তােত অৱেশয্ েতওঁেলাকক লগ পাবা,
আৰু িনশ্চেয় েতওঁেলাকৰ পৰা সকেলােক উদ্ধােৰা কিৰব পািৰবা ” 9 েতিতয়া দায়ুদ আৰু েতওঁৰ লগত ছশ েলাক
ওলাই গ’ল, েতওঁেলােক ৈগ িবেচাৰ জুিৰ পােল; তােত েতওঁেলাকৰ িকছুমান েলাক পাছ পিৰ গ’ল 10 িকন্তু দায়ুদ
আৰু েতওঁৰ সঙ্গী চািৰ শ েলােক শত্রুেবাৰৰ পাছত েখিদ গ’ল; তােত পাছ পিৰ েযাৱা দুশ েলাক থািক গ’ল, েতওঁেলাক
অিত ক্লান্ত েহাৱা বােব িবেচাৰ জুিৰ পাৰ হ’ব পৰা নািছল

11 তােত েতওঁেলােক পথাৰত এজন িমচৰীয়া েলাকক িবচািৰ পােল আৰু েলাকজনক দায়ূদৰ ওচৰৈল ৈল আিহল
েতওঁেলােক েলাকজনক খাবৈল েখাৱা বস্তু আৰু পানী িদেল, তােত েলাকজেন েসইেবাৰ খােল 12 িবেশষৈক
েতওঁেলােক েতওঁক এটা িডমৰুৰ িপঠা আৰু দুেথাপা শুকান দ্রাক্ষাগুিট খাবৈল িদেল, েসইেবাৰ েখাৱাৰ পাছত েতওঁ পুনৰ
শিক্ত পােল; িকয়েনা েতওঁ িতিন িদন-ৰািত এেকা েখাৱা নািছল 13 পাছত দায়ূেদ তাক সুিধেল, “তই কাৰ মানুহ? আৰু
ক’ৰ পৰা আিহিল?” িস ক’েল, “মই অমােলকীয়াৰ এজন বন্দী িমচৰীয়া েডকা মানুহ; আিজ িতিন িদন হ’ল, মই নিৰয়াত
পৰা বােব েমাৰ গৰাকীেয় েমাক এিৰ গ’ল 14 আিম কেৰথীয়াসকলৰ েনেগভ অঞ্চলত উপদ্রৱ চলাইছেলঁা; িযহূদাৰ
অিধকাৰত থকা আৰু কােলবৰ অিধকাৰত েনেভগ অঞ্চলত আক্রমণ কিৰিছেলঁা আিম িচক্লগ জ্ৱলাই িদিছেলঁা ”



1 চমূেৱল 30 অধয্ায়:15 334 1 চমূেৱল 31 অধয্ায়:8

15 পাছত দায়ূেদ তাক সুিধেল, “তই েসই দলৰ ওচৰৈল েমাক নমাই ৈল যাব পািৰিব েন?” তােত িস ক’েল, “আপুিন
েমাক বধ নকেৰঁা বুিল আৰু েমাৰ গৰাকীৰ হাতেতা েশাধাই িনিদওঁ বুিল যিদ ঈশ্বৰৰ নােমেৰ শপত খাই, েতেন্ত মই েসই
দলৰ ওচৰৈল আেপানাক নমাই ৈল যাম ”

16 পাছত েসই িমচৰীয়াজেন দায়ূদক নমাই ৈল গ’ল; েসই সময়ত েতওঁেলােক েগােটই েদশত উৎসৱ পািত েভাজন
পান কিৰ আিছল 17 েতিতয়া দায়ূেদ েতওঁেলাকক আক্রমণ কিৰেল; সিন্ধয়াৰ পৰা পাছিদনাৈলেক েতওঁেলাকৰ লগত
যুদ্ধ কিৰ েতওঁেলাকক হতয্া কিৰেল তাত চািৰ শ েলাক উটত উিঠ পলাই গ’ল, েতওঁেলাকৰ বািহেৰ সকেলা েলাক
িনহত হ’ল 18অমােলকীয়াসকেল িযেবাৰ ৈল ৈগিছল, েসই সকেলা দায়ূেদ উভতাই পােল আৰু িনজৰ দুজনী ভাযর্ােকা
েতওঁ উভতাই পােল 19 েতওঁ সৰু বা ডাঙৰ, এেকােৱই েনেহৰুৱােল, পুেতক-জীেয়ক আিদ কিৰ লুটদ্রবয্ৰ সকেলািখিন
উভতাই পােল েতওঁেলােক িযেবাৰ লুট কিৰ িনিছল, েসই সকেলািখিনেয় দায়ূেদ উভতাই আিনেল 20 আৰু দায়ূেদ
িসহঁতৰ সকেলা গৰু আৰু েমৰ-ছাগৰ জাকেবাৰ িনজৰ কাৰেণ ল’েল, আৰু েলাকসকেল েসই পশুেবাৰ উদ্ধাৰ কিৰ
অনা আন পশুৰ জাকৰ আেগ আেগ েখিদ িন ক’েল, “এইেবাৰ দায়ূেদ লুট কিৰ অনা বস্তু ”

21 পাছত েতওঁেলাক ক্লান্ত ৈহ পৰা বােব দায়ূদৰ লগত যাব েনাৱৰা িয দুশ েলাকক েতওঁেলােক িবেচাৰ জুিৰৰ পাৰত
এিৰ ৈথ ৈগিছল, েসই েলাকসকলৰ ওচৰ আিহ পােল তােত েসই েলাকসকেল দায়ুদ আৰু লগেত েতওঁৰ লগত অহা
আটাই েলাকক আগবঢ়াই িনবৈল ওলাল; েতিতয়া দায়ূেদ েতওঁেলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেল 22 িকন্তু দায়ূদৰ লগত েযাৱা
েলাকসকলৰ মাজৰ দুজর্ ন আৰু অধম প্রকৃিতৰ িকছুমােন েলােক ক’েল, “িসহঁত আমাৰ লগত েযাৱা নাই; গিতেক
উভতাই অনা লুটদ্রবয্ৰ এেকােক িসহঁতক িনিদওঁ; েকৱল আিম িসহঁতৰ প্রিতজনক িনজ িনজ িতেৰাতা আৰু ল’ৰা-
েছাৱালীেহ িদম, িসহঁত ইয়ােক ৈল আতিৰ যাওক ” 23 েতিতয়া দায়ূেদ ক’েল, “েহ ভাইসকল, এেন ধৰণৰ কাযর্ কৰা
উিচত নহয় িযেহাৱাই আমাক িয িদেল, েসয়া এবাৰ ভািব েচাৱা েতওঁ আমাৰ িবৰুেদ্ধ অহা ৈসনয্সকল আমাৰ হাতত
েশাধাই িদেল 24 েকােন েনা এই িবষেয় েতামােলাকৰ কথা শুিনব? িকয়েনা যুদ্ধৈল েযাৱা েলােক েযেন ভাগ পাব,
বস্তুৰ ওচৰত থকা েলােকও েতেন ভাগ পাব; দুেয়া সমান ভাগ পাব ” 25 েসইিদনেৰ পৰা এই কথা ইস্রােয়লৰ কাৰেণ
িবিধ আৰু শাসন-প্রণালী হ’ল; এেয় আিজৈলেক চিল আেছ

26 পাছত দায়ুদ েযিতয়া িচক্লগৈল আিহল, েতিতয়া েতওঁ িনজ বনু্ধ িযহূদাৰ বৃদ্ধ েলাকসকলৰ ওচৰৈল গ’ল তােত
েতওঁ লুিট অনা বস্তুৰ িকছু অংশ েতওঁেলাকৈল পিঠয়াই িদ ক’েল, “েচাৱা, িযেহাৱাৰ শত্রুেবাৰৰ পৰা লুিট অনা বস্তুৰ
মাজৰ পৰা এেয় েতামােলাকৰ কাৰেণ পেঠাৱা উপহাৰ ” 27 ৈবৎএল, দিক্ষণ অঞ্চলৰ ৰােমাৎ, যত্তীৰ, 28 অেৰােয়ৰ,
িচফেমাৎ, ইষ্টেমাৱা, 29 ৰাখল, িযৰহেমলীয়া, েকনীয়াসকলৰ নগৰেবাৰ, 30 হমর্া, েকাৰ-আচন, অথাক, 31আৰু িহেব্রাণ
আিদ িয িয ঠাইত দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকল থিকিছল, েসই সকেলা ঠাইৰ যুদ্ধাৰুসকলৰ ওচৰৈল েতওঁ এইেবাৰ
পিঠয়াই িদেল

31 অধয্ায়
েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্রসকল মৃতুয্

1 পাছত পেলষ্টীয়াসকেল ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল, তােত ইস্রােয়ল েলাকসকল িফিলষ্টীয়া সকলৰ সনু্মখৰ পৰা
পলাল আৰু িগলেবাৱা পবর্তত বহু েলাক মিৰল 2 পেলষ্টীয়াসকেল েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ িনেচই ওচৰৈল েখিদ
গ’ল তােত িফিলষ্টীয়া সকেল েতওঁৰ পুত্র েযানাথন, অবীনাদব, আৰু মল্কীচুৱাক বধ কিৰেল 3 েচৗলৰ িবৰুেদ্ধ েঘাৰ
যুদ্ধ হ’ল, আৰু ধনুদ্ধর্ ৰসকেল েতওঁক আগুিৰ ধিৰেল তােত েতওঁ ধনুদ্ধর্ ৰ সকলৰ আগত অিতশয় ত্রাসযুক্ত হ’ল
4 েতিতয়া েচৗেল িনজৰ অস্ত্রবাহকক ক’েল, “েতাৰ তেৰাৱাল ফাকৰ পৰা উিলয়াই ল’ আৰু তােৰ েমাক সৰিক েযাৱাৈক
েখাচ; নহেল অচুন্নৎ সকেল আিহ সৰিক েযাৱাৈক েমাক খুিচব, আৰু েমাক অপমান কিৰব ” িকন্তু েতওঁৰ অস্ত্রবাহেক
অিতশয় ভয় েপাৱাৰ কাৰেণ মািন্ত নহ’ল; এই কাৰেণ েচৗেল িনজৰ তেৰাৱাল উিলয়াই ল’েল আৰু তােৰ ওপৰত েতওঁ
পিৰল 5 তােত েতওঁৰ অস্ত্রবাহেক েযিতয়া েদিখেল েয, েচৗল মিৰল; েতিতয়া েতেৱঁা এেকদেৰ িনজৰ তেৰাৱালত পিৰল
আৰু েতওঁেৰ ৈসেত েতেৱঁা মিৰল 6 এইদেৰ এেকিদনাই েচৗল, েতওঁৰ অস্ত্রবাহক আৰু েতওঁৰ িতিনজন পুত্র এেকলেগ
মিৰল

7 পাছত েযিতয়া উপতয্কাত থকা আৰু যদ্দর্ নৰ িসেটা পাৰত থকা েলাকসকেল েদিখেল েয, ইস্রােয়লী েলাকসকল
পলাল আৰু েচৗলৰ লগেত েতওঁৰ পুত্র সকল মিৰল; েতিতয়া েতওঁেলােকা নগৰেবাৰ এিৰ পলাই গ’ল তােত
পেলষ্টীয়াসকেল আিহ েসই ঠাইেবাৰত বাস কিৰব ধিৰেল 8 পাছিদনা েযিতয়া পেলষ্টীয়াসকেল মৃত েলাকসকলৰ
েপাচাকেবাৰ খুিল িনবৈল আিহল, েতিতয়া েতওঁেলােক েদিখেল েয িগলেবাৱা পবর্তত েচৗল আৰু েতওঁৰ িতিন জন



1 চমূেৱল 31 অধয্ায়:9 335 1 চমূেৱল 31 অধয্ায়:13

পুত্র পিৰ আেছ 9 পাছত েতওঁেলােক েতওঁৰ মুৰ কািটেল আৰু েতওঁৰ কবচ খুিল ল’েল তাৰ পাছত পেলষ্টীয়াসকলৰ
ওচৰৈল খবৰ পিঠয়াই িদেল আৰু েতওঁেলাকৰ েদৱতাৰ মূির্ত থকা মিন্দৰেবাৰৈলও এই খবৰ পিঠয়ােল 10 িসহঁেত েতওঁৰ
সাজ অষ্টােৰৎ েদবীৰ মিন্দৰত ৰািখেল, আৰু েতওঁৰ শৰীৰেটা ৈবৎচানৰ গড়ত আিৰ হ’ল 11 পেলষ্টীয়াসকেল েচৗলৈল
কৰা এই কমর্ৰ বাতিৰ েযিতয়া যােবচ-িগিলয়দ িনবাসী সকেল শুিনেল, 12 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ যুজাৰু েলাকসকল উিঠ
আিহল আৰু েগােটই ৰািত ৈগ েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ শৱেবাৰ ৈবৎচানৰ গড়ৰ পৰা নমাই যােবচৈল ৈল গ’ল
পাছত েতওঁেলােক তােত েসইেবাৰ পুিৰেল 13 েতওঁেলাকৰ অিস্থেবাৰ ৈল যােবচত থকা ঝাওঁ গছেজাপাৰ তলত পুিত
থেল, আৰু সাত িদন লেঘান িদেল
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2 চমূেৱল
গ্রন্থ ৰচিয়তা
2 চমুেয়ল পুস্তকত িলখক িহচােপ েকােনা েলাকক িচিহ্নত কৰা নাই েতওঁৰ মৃতুয্ৰ পাছত ভাববাদী চমুেয়ল এই পুস্তকৰ

িলখক হ’ব েনাৱােৰ মূলত 1আৰু 2 চমুেয়ল পুস্তকআচলেত এখন পুস্তকেহ আিছল েচপু্টেয়িজণ্টৰ অনুবাদক সকেল
ইয়াক দুখন িকতাপ িহচােপ িবভাগ কেৰ তাৰ পাছত এই প্রথম পুস্তক েচৗলৰ মৃতুয্ৰ লগত েশষ হয়, আৰু িদ্বতীয় পুস্তক
খন আৰম্ভ হয় দায়ুদৰ ৰাজত্বৰ ৈসেত, ইয়ােত আেছ দায়ুেদ েকেনৈক িযহূদা ৈফদৰ পৰা ৰজা হ’ল আৰু পাছত সমুদায়
ইস্রােয়লৰ ৰজা হ’ল েসই িবষেয়

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 1050-722 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগ
এই পুস্তক খন েবিবলনৰ িনবর্াসনত থকা সময়ৰ িদ্বতীয় িবৱৰণ সম্বন্ধীয় ইিতহাসৰ দেৰ ইয়াৰ প্রথম অংশ িলখা ৈহিছল
প্রাপক
িকছু িকছু েক্ষত্রত, এই পুস্তকৰ মূল েশ্রাতাসকল আিছল ইস্রােয়লীসকল, িযসকেল দায়ুদ আৰু চেলামনৰ ৰাজত্ব

কালত বসবাস কিৰিছল, আৰু এেকদেৰ েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকল
উেদ্দশয্
2 চমূেৱল হ’ল ৰজা দায়ুদৰ ৰাজত্বকালৰ তথয্ এই পুস্তক খনৰ িবিভন্ন ঠাইত দায়ুদৰ ঐিতহািসক েপ্রক্ষাপটৰ িবধান

আেছ দায়ুেদ িযৰূচােলমক ইস্রােয়লৰ ধমীর্য় আৰু ৰাজৈনিতক েকন্দ্র িহচােপ গিঢ় তুিলিছল (2 চমুেয়ল 5:6-12;
6:1-17) িযেহাৱাৰ বাকয্ উভেয় (2 চমুেয়ল 7:4-16) আৰু দায়ুদৰ বক্তবয্ (2 চমুেয়ল 23:1-7) ঈশ্বেৰ িদয়া ৰাজয্ৰ
গুৰুত্ব অপিৰসীম ইয়াৰ উপিৰও ভাববাদীযুক্ত মছীহৰ সহস্রাব্দ প্রভুত্বৰ প্রিত িনেদর্ শ িদয়া আেছ

মূল িবষয়
একত্রীকৰণ

প্রান্তেৰখা
1. দায়ুদৰ ৰাজত্বৰ উত্থান — 1:1-10:19
2. দায়ুদৰ ৰাজত্বৰ পতন — 11:1-20:26
3. পিৰিশষ্ট — 21:1-24:25

দায়ূেদ েচৗলৰ মৃতুয্-সম্বাদ েপাৱা েতওঁ কৰা িবলাপৰ গীত
1 েচৗলৰ মৃতুয্ৰ পাছত, দায়ূেদ অমােলকীয়া সকলক বধ কিৰ ঘূিৰ আিহল আৰু িচক্লগত দুিদন থািকল 2 পাছত তৃতীয়

িদনত, েচৗলৰ েসনাবািহনীৰ ছাউিনৰ পৰা ফলা কােপােৰেৰ ৈসেত এজন মানুহ আিহল; েতওঁৰ মুৰত মািট লািগ আিছল
েতওঁ দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহ িশৰনত ৈহ প্রণাম কিৰেল

3 েতিতয়া দায়ূেদ েতওঁক সুিধেল, “তুিম ক’ৰ পৰা আিহছা?” েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “মই ইস্রােয়লৰ েসনা ছাউিনৰ পৰা
পলাই আিহেছঁা ” 4 দায়ূেদ েতওঁক সুিধেল, “তাত িক হ’ল, েসই িবষেয় েমাক েকাৱােচান ” েতওঁ ক’েল, “েলাকসকল
যুদ্ধৰ পৰা পলাল, অেনক পিতত হ’ল েলাকসকলৰ মাজত অেনক েলাক মিৰল েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্র েযানাথনেৰা
মৃতুয্ হ’ল ” 5 েতিতয়া দায়ূেদ েসই সম্বাদ িদয়া েডকা েলাক জনক সুিধেল, “েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্র েযানাথনৰ েয মৃতুয্
হ’ল, েসই িবষেয় তুিম েকেনৈক জািনলা?”

6 েতিতয়া েসই েডকা েলাক জেন ক’েল, “ঘটনাক্রেম মই িগলেবাৱা পব্বর্তত আিছেলঁা আৰু তােত েচৗেল বৰছাৰ
ওপৰত ভৰ িদ আিছল আৰু ৰথ ও অশ্বােৰাহীসকেল েতওঁৰ পােছ পােছ বৰৈক েখিদ েখিদ প্রায় েতওঁৰ ওচৰ চািপ
আিহিছল 7 েতিতয়া েতওঁ ঘূিৰ েমাক েদিখ মািতেল েতিতয়া মই উত্তৰ িদ ক’েলা, “মই ইয়াত আেছঁা৷”

8 েতওঁ েমাক সুিধেল, “তুিম েকান?” মই েতওঁক ক’েলা, “মই এজন অমােলকীয়া েলাক ” 9 েতিতয়া েতওঁ েমাক
ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা, তুিম েমাৰ ওচৰত িথয় ৈহ েমাক বধ কৰা কাৰণ েমাক িশৰামূিৰেয় ধিৰেছ, যিদও েমাত
এিতয়াও প্রাণ আেছ ” 10 েতিতয়া মই ৈগ েতওঁৰ ওচৰত িথয় ৈহ েতওঁক বধ কিৰেলঁা; িকয়েনা েতওঁ পৰািজত েহাৱাৰ



2 চমূেৱল 1 অধয্ায়:11 337 2 চমূেৱল 2 অধয্ায়:2

পাছত েয পুনৰ েতওঁ আৰু জীয়াই নাথািকব, েসই িবষেয় মই িনশ্চেয় জািনিছেলঁা৷ এিতয়া মই েতওঁৰ মূৰৰ িকৰীিট আৰু
বাহুৰ বাজু ৈল, এই ঠাইত েমাৰ প্রভুৰ ওচৰৈল ৈল আিহেছঁা ”

11 েতিতয়া দায়ূেদ িনজ কােপাৰ ধিৰ ফািলেল আৰু েতওঁৰ লগৰ আটাই েলাকসকেলও েসই দেৰ কিৰেল 12 েচৗল,
েতওঁৰ পুত্র েযানাথন আৰু িযেহাৱাৰ প্রজা ইস্রােয়ল বংশ তেৰাৱালত পিতত েহাৱাৰ বােব েতওঁেলােক েশাক কিৰ কিৰ
কািন্দেল আৰু সন্ধয্াৈলেক লেঘােন থািকল 13 পাছত দায়ূেদ েসই বাতিৰ অনা েডকা মানুহজনক ক’েল, “তুিম ক’ৰ
মানুহ?” েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “মই এজন প্রবাসী অমােলকীয়া মানুহ ”

14 দায়ূেদ েতওঁক ক’েল, “তুিম িযেহাৱাৰ অিভিষক্তজনক বধ কিৰবৰ অেথর্ িনজ হাত েমিলবৈল ভয় নকিৰলা, ই
েকেন কথা?” 15 দায়ূেদ েডকাসকলৰ মাজৰ এজনক মািত এই আজ্ঞা িদ ক’েল, “তুিম ওচৰৈল ৈগ েতওঁক বধ কৰা ”
গিতেক েসই েলাকজেন ৈগ েতওঁক প্রহাৰ কিৰ আঘাত কিৰেল৷ তােত েসই অমােলকীয়াজনৰ মৃতুয্ হ’ল 16 েতিতয়া
দায়ূেদ েসই মৃত অমােলকীয়াজনক ক’েল, “েতামাৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ েতামাৰ িনজ মূৰেতই থাকক; িকয়েনা, ‘মেয়ই
িযেহাৱাৰ অিভিষক্ত জনক বধ কিৰেলঁা’ এইবুিল েতামাৰ িনজ মুেখেৰই িনজৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্ িদলা ”

17 েতিতয়া দায়ূেদ েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্র েযানাথন, এই মৃতেকইজনৰ িবষেয় িবলােপেৰ গীত গােল 18 েতওঁ
িযহূদাৰ সন্তান সকলক এই ধনুগীত িশকাবৈল িদেল; েচাৱা, িয গীত যােচৰ পুস্তকখিনত িলখা আেছ
19 েহ ইস্রােয়ল, েতামাৰ উচ্চস্থানেবাৰত ৰত্ন দুিট বধ কৰা হ’ল!
হায় হায়, বীৰসকল েকেনৈক পিতত হ’ল!
20 গাত’ত এই িবষয় প্রকাশ নকিৰবা,
অিস্কেলানৰ বাটত এই িবষয় প্রচাৰ নকিৰবা;
কিৰেল পেলষ্টীয়াসকলৰ জীয়ৰীসকেল আনন্দ কিৰব,
অচুন্নৎসকলৰ জীয়ৰীসকেল উল্লাস কিৰব
21 েহ িগলেবাৱা পব্বর্ত,

েতামাৰ ওপৰত িনয়ৰ বা বৰষুণ নহওক,
বা উেত্তালনীয় ৈনেবদয্ৰ পথাৰ নহওঁক,

িকয়েনা েসই ঠাইত বীৰসকলৰ ঢাল েপেলাৱা হ’ল
েতেলেৰ অিভিষক্ত েনােহাৱা েচৗলৰ ঢাল েপেলাৱা হ’ল৷

22 হত েহাৱা েলাকসকলৰ েতজ আৰু বীৰসকলৰ েদহৰ পৰা েযানাথনৰ ধনু িবমুখ নৈহিছল, েচৗলৰ তেৰাৱােলা শুদাই
ঘূিৰ নািহিছল

23 েচৗল আৰু েযানাথন, জীৱন কালত িপ্রয় আৰু সেন্তাষজনক আিছল,
আৰু মৰণৰ কালেতা েতওঁেলাক পৃথক নহ’ল;
েতওঁেলাক ঈগল পক্ষীতৈকেয়া েবগী আিছল,
েতওঁেলাক িসংহতৈকেয়া বলৱান আিছল
24 েহ ইস্রােয়লৰ জীয়ৰীসকল, েচৗলৰ বােব ক্রন্দন কৰা,
েতওঁ েতামােলাকক ৰঙা বৰণীয়া বস্ত্র িপন্ধাই ভূিষত কিৰিছল,
েতওঁ েতামােলাকৰ বস্ত্রৰ ওপৰত েসাণৰ অলঙ্কাৰ িপন্ধাইিছল
25 হায় হায়, যুদ্ধৰ মাজত বীৰসকল েকেনৈক পিতত হ’ল!
েতামাৰ উচ্চ স্থানেবাৰত েযানাথন হত হ’ল৷
26 েহ েমাৰ ভাই েযানাথন, েতামাৰ বােব মই দুিখত ৈহেছঁা৷
তুিম েমাৈল অিত মৰমীয়াল আিছলা৷
নাৰীসকলৰ েপ্রমতৈকেয়া েতামাৰ েপ্রম েমাৰ পেক্ষ চমৎকাৰ আিছল
27 হায় হায়, বীৰসকল েকেনৈক পিতত হ’ল
আৰু যুদ্ধৰ অস্ত্রেবাৰ যুদ্ধেক্ষত্রত নষ্ট হ’ল!”

2 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত দায়ূেদ িযেহাৱাক সুিধেল আৰু ক’েল, “মই িযহূদাৰ েকােনা এখন নগৰৈল উিঠ যাম েন?” তােত

িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “উিঠ েযাৱা ” দায়ূেদ সুিধেল, “মই েকান খন নগৰৈল যাব লািগব?” িযেহাৱাই উত্তৰ িদ
ক’েল, “িহেব্রাণৈল ” 2 এই েহতুেক দায়ূেদ েতওঁৰ িনজ দুজনী ভাযর্য্া, িযজ্রীেয়লৰ অহীেনাৱম আৰু কির্মলীয়া মৃত
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নাবলৰ িতেৰাতা অবীগলক লগত ৈল েসই ঠাইৈল গ’ল 3 দায়ূেদ েতওঁৰ লগত থকা েলাকসকলক লগত ল’েল আৰু
েতওঁেলাক প্রিতজেন িনজ িনজ পিৰয়ালৰ ৈসেত িহেব্রাণৰ েসই নগৰেবাৰত বাস কিৰবৈল ধিৰেল৷

4 েতিতয়া িযহূদাৰ পৰা েলাকসকল আিহল আৰু দায়ূদক িযহূদা বংশৰ ওপৰত ৰজা অিভেষক কিৰেল
েতওঁেলােক দায়ূদক ক’েল, “যােবচ-িগিলয়দৰ েলাকসকেল েচৗলক ৈমদাম িদেল৷” 5 েতিতয়া দায়ূেদ যােবচ-িগিলয়দৰ

েলাকসকলৰ ওচৰৈল দূত পঠাই েতওঁেলাকক এইবুিল েকাৱােল, “েতামােলােক িনজ প্রভু েচৗলক ৈমদাম িদ, আনুগতয্
েদখুৱাই িয দয়া বয্ৱহাৰ কিৰলা, তাৰ বােব েতামােলাক িযেহাৱাৰ আশীব্বর্াদ-প্রাপ্ত থ’েলা

6 এিতয়া িযেহাৱাই েতামােলাকৈল আনুগতয্ অংগীকাৰ আৰু িবশ্ৱস্ততােৰ বয্ৱহাৰ কৰক৷ আৰু েতামােলােক েসই
কাযর্ কৰা েহতুেক, মেয়া েতামােলাকৈল েসই দয়াৰ বােব অনুগ্রহ কিৰম 7 এই েহতুেক এিতয়া েতামােলাকৰ হাত সবল
হওঁক আৰু সািহয়াল েহাৱা, িকয়েনা েতামােলাকৰ প্রভু েচৗলৰ মৃতুয্ েহাৱাত, িযহূদা বংশই েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমােকই
ৰজা অিভেষক কিৰেল ”

8 ইয়াৰ িভতৰেত েনৰৰ পুত্র িয অবেনৰ েচৗলৰ েসনাপিত আিছল, েতওঁ েচৗলৰ পুত্র ঈচ্ েবাচতক মহনিয়মৈল ৈল
গ’ল 9 েতওঁ ঈচেবাচতক িগিলয়দৰ, অচুৰীয়াসকলৰ, িযিজ্রেয়লৰ, ইফ্রিয়মৰ, িবনয্ামীনৰ আৰু েগােটই ইস্রােয়লৰ
ওপৰত ৰজা পািতেল

10 েচৗলৰ পুত্র ঈচ্ েবাচতৰ চিল্লশ বছৰ বয়সত ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰ দুবছৰৈল ৰাজয্ শাসন
কিৰেল৷ িকন্তু িযহূদাৰ বংশ দায়ূদৰ পাছত চেলঁাতা আিছল 11 দায়ূেদ িহেব্রাণত িযহূদা-বংশৰ ওপৰত সাত বছৰ ছমাহ
ৰাজত্ব কিৰেল

12এিদন েনৰৰ পুত্র অবেনৰ আৰু েচৗলৰ পুত্র ঈচ্ েবাচতৰ দাসেবােৰ মহনিয়মৰ পৰা িগিবেয়ানৈল ৈগিছল৷ 13এেনেত
চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱাব আৰু দায়ূদৰ দাসেবাৰ ওলাই িগিবেয়ানৰ পুখুৰীৰ ওচৰত েতওঁেলাকৰ সনু্মখত উপিস্থত হ’ল৷ এদল
পুখুৰীৰ ইপােৰ আন দল পুখুৰীৰ িসপােৰ বিহল

14 েতিতয়া অবেনেৰ েযাৱাবক ক’েল, “িবনয় কেৰঁা, েডকাসকেল উিঠ আমাৰ আগত যুদ্ধ-ক্রীড়া কৰক ” েতিতয়া
েযাৱােব ক’েল, “েতওঁেলাক উঠক ” 15 েতিতয়া েসই েডকা েলাকসকেল সংখয্া অনুসােৰ, েচৗলৰ পুত্র ঈচ্ েবাচতৰ
আৰু িবনয্ামীনৰ পেক্ষ বাৰজন আৰু দায়ূদৰ দাসেবাৰৰ বাৰজন, উিঠ এেক লেগ েগাট খােল

16 িসহঁত প্রিতজেন িনজৰ অিহেত যুদ্ধ কৰাজনৰ মূৰত ধিৰ কাষত তেৰাৱােলেৰ েখাচাত, সকেলা এেকলেগ মৰা
পিৰল; এই েহতুেক েসই ঠাই “িহল্কৎ-হচুৰীম” বা “তেৰাৱালেবাৰৰ েক্ষত্র” নােমেৰ প্রখয্াত হ’ল; েসেয় িগিবেয়ানত
আেছ 17 পাছত েসইিদনা েঘাৰ যুদ্ধ েহাৱাত, অবেনৰ আৰু ইস্রােয়ল েলাকসকল দায়ূদৰ দাসেবাৰৰ আগত পৰািজত
হ’ল

18 েসই ঠাইত েযাৱাব, অবীচয় আৰু অচােহল নােমেৰ চৰূয়াৰ এই িতিনজন পুত্র আিছল৷ অচােহল বনৰীয়া হিৰণৰ
িনিচনা েবগী আিছল 19 পাছত অচােহেল েসঁা িক বাওঁফােল নুঘূিৰ অবেনৰৰ পােছ পােছ েখিদ গ’ল

20 েতিতয়া অবেনেৰ িপছৈল ঘূিৰ চাই সুিধেল, “তুিম অচােহল েহাৱােন?” েতওঁ কেল, “মই হওঁ ” 21 তােত
অবেনেৰ েতওঁক ক’েল, “তুিম েসঁাহােত বা বাওঁহােত ঘূিৰ, েসৗ েডকাসকলৰ েকােনা এজনক ধিৰ েতওঁ িপন্ধা গাৰ কৱচ
েলাৱাৈগ ” িকন্তু অচােহেল েতওঁৰ পাছত েখিদ েযাৱাৰ পৰা ঘূিৰবৈল মািন্ত নহ’ল

22 গিতেক অবেনেৰ অচােহলক পুনৰায় ক’েল, “েমাৰ পাছৰ পৰা ঘূৰা; মই িকয় েতামাক আঘাত কিৰ মািটত েপলাম?
আৰু তােক কিৰেল েতামাৰ ককােয়ৰ েযাৱাবৰ আগত মই িকদেৰ মুখ েদখুৱাম?” 23 তথািপ অচােহেল ঘূিৰবৈল মািন্ত
নহ’ল; এইকাৰেণ অবেনেৰ বৰছাৰ কুৰােৰ েতওঁৰ েপটত এেনৈক খুিচেল েয, কুৰাডাল িপিঠেয়িদ বািহৰ ওলাল৷ েতিতয়া
েতওঁ েসই ঠাইেত পিৰ েতিতয়াই মিৰল৷ িয ঠাইত অচােহল পিৰ মৃতুয্ ৈহিছল, েসই ঠাইত িযমান েলাক আিহল, েসই
সকেলা তােতই িথয় ৈহ ৰ’ল

24 িকন্তু েযাৱাব আৰু অবীচেয় অবেনৰৰ পােছ পােছ েখিদ গ’ল পাছত েবিল মাৰ যাওঁেত, েতওঁেলােক িগিবেয়ান
মৰুপ্রান্তৰ বাটৰ ওচৰত থকা গীহৰ সনু্মখৰ অম্মা পব্বর্ত পােলৈগ৷ 25 পাছত িবনয্ামীনৰ সন্তান সকেল অবেনৰৰ পাছত
যাবৰ বােব েগাট খাই এটা পব্বর্তৰ িটঙত িথয় ৈহ ৰ’ল

26 েতিতয়া অবেনেৰ েযাৱাবক মািত ক’েল, “তেৰাৱােল জােনা সদাকাল গ্রাস কিৰব পািৰব? েশষত ইয়াৰ ফল েয
অিত িতক্ত হ’ব, তাক তুিম নাজানােন? এই েহতুেক তুিম িনজ ভাইসকলৰ পােছ পােছ েখিদ অহাৰ পৰা ওেভাটাবৈল,
িনজৰ েলাকসকলক িকমান কালৈল আজ্ঞা িনিদয়াৈক থািকবা?” 27 েতিতয়া েযাৱােব ক’েল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত,
তুিম কথা েনােকাৱা হ’েল, ৰািতপুৱাই েলাকসকেল িনশ্চেয় গুিচ গ’লেহঁেতন আৰু প্রিতজেন িনজ িনজ ভাইৰ পাছত
েখিদ নগ’লেহঁেতন!”



2 চমূেৱল 2 অধয্ায়:28 339 2 চমূেৱল 3 অধয্ায়:20

28 েতিতয়া েযাৱােব িশঙা বেজাৱাত, সকেলা মানুহ ৰ’ল আৰু ইস্রােয়লৰ পাছত েকােনও েখিদ নগ’ল আৰু যুদ্ধও
নকিৰেল 29 তাৰ পাছত অবেনৰ আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল অৰাবােয়িদ েগােটই ৰািত যাত্রা কিৰেল েতওঁেলােক যদ্দর্ ন
পাৰ ৈহ পাছিদনা ৰািতপুৱা যাত্রা কিৰ মহনিয়ম ৈগ পােল

30 েতিতয়া েযাৱােব অবেনৰৰ পাছত েখিদ েযাৱাৰ পৰা উভিত আিহল আৰু আটাই েলাকক েতওঁ েগাট খুৱােল; িকন্তু
দায়ূদৰ ঊৈন্নশজন ৈসনয্ আৰু অচােহলকক নাপােল 31 িকন্তু দায়ূদৰ দাসেবােৰ িবনয্ামীন আৰু অবেনৰৰ েলাকসকলক
এেনৈক আঘাত কিৰেল েয, েতওঁেলাকৰ িতিনশ ষািঠজন েলাক মিৰল 32 েতিতয়া েলাকসকেল অচােহলক তুিল কিৰেল
েয, ৈবৎেলেহমত থকা েতওঁৰ িপতৃৰ ৈমদামেত ৈমদাম িদেল৷ েযাৱাব আৰু েতওঁৰ েলাকসকল ওেৰ ৰািত যাত্রা কিৰ
ৰািতপুৱা িহেব্রাণ পােলৈগ

3 অধয্ায়
1 েচৗলৰ বংশ আৰু দায়ূদৰ বংশৰ মাজত বহুকাল ধিৰ যুদ্ধ হ’ল৷ দায়ুদ ক্রেম বলৱান ৈহ উিঠল, িকন্তু েচৗলৰ বংশ

হ’েল ক্রেম শিক্তহীন ৈহ আিহল
2 িহেব্রাণত দায়ূদৰ েকইবাজেনা পুত্র জিন্মল েতওঁৰ বৰ পুত্র অেম্নান, িযিজ্রেয়লীয়া অহীেনাৱমৰ সন্তান; 3 েতওঁৰ

িদ্বতীয় পুত্র িকিলয়াব, কির্মলীয়া মৃত নাবলৰ ভাযর্য্া অবীগলৰ সন্তান৷ তৃতীয় অবচােলাম, গচুৰৰ তল্ময় ৰজাৰ জীেয়ক
মাখাৰ সন্তান৷

4 চতুথর্ পুত্র অেদানীয়া, হগ্গীতৰ সন্তান৷ পঞ্চম পুত্র চফিটয়া, অবীটলৰ সন্তান, 5 আৰু ষষ্ঠ পুত্র িযিত্রয়ম, দায়ূদৰ
িতেৰাতা ইগ্লাৰ সন্তান এই সকেলা িহেব্রাণত দায়ূদৰ ঔৰসত জিন্মল

6 িয সময়ত দায়ূদৰ বংশ আৰু েচৗলৰ বংশৰ মাজত যুদ্ধ চিল আিছল, েসই সময়ত অবেনেৰ েচৗলৰ বংশৰ পেক্ষ
িনজেক পৰাক্রমী েদখুৱাইিছল 7 িকন্তু অয়াৰ জীেয়ক িৰস্পা নােমেৰ েচৗলৰ এজনী উপপত্নী আিছল৷ তাইৰ িবষেয়
ঈচেবাচেত অবেনৰক ক’েল, “তুিম েমাৰ িপতৃৰ উপপত্নীত িকয় গমন কিৰলা?”

8 ঈচ্ েবাচতৰ এই কথাত অবেনেৰ অিতশয় কু্রদ্ধ ৈহ ক’েল, “মই জােনা িযহূদাৰ ফলীয়া কুকুৰৰ মূৰ? আিজৈলেক
মই েতামাৰ িপতৃ েচৗলৰ বংশৈল আৰু েতওঁৰ ভাই-বনু্ধসকলৈল দয়া কিৰ আেছঁা আৰু েতামাক দায়ূদৰ হাতত েশাধাই
িদয়া নাই৷ তথািপ তুিম আিজ েসই িতেৰাতাজনীৰ িবষেয় েমাক েদাষী কিৰছা

9 দায়ূদৰ আগত িযেহাৱাই েখাৱা শপতৰ দেৰ যিদ মই েতওঁৈল কাযর্ নকেৰঁা, েতেনহেল অবেনৰক তাতৈকেয়া অিধক
দণ্ড িদয়ক, 10 েচৗলৰ পিৰয়ালৰ পৰা ৰাজয্ হস্তান্তৰ কিৰব আৰু দানৰ পৰা েবৰ-েচবা ৈল, সমগ্র ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ
ওপৰত িসংহাসন স্থাপন কিৰব ” 11 তােত ঈচেবাচেত অবেনৰক পুনৰ েকােনা কথা ক’ব েনাৱািৰেল; কাৰণ অবেনৰৈল
েতওঁ ভয় কিৰেল

12 পাছত অবেনেৰ দায়ূদৰ ওচৰৈল েতওঁৰ পক্ষ ৈহ কবৈল দূতেবাৰ পিঠয়াই িদ েকাৱােল েবােল, “এই েদশ কাৰ?
আপুিন যিদ েমাৰ লগত এিট চুিক্ত কেৰ, েতেন্ত চাওঁক মই েগােটই ইস্রােয়লক আেপানাৰ ফালৈল িনবৈল আেপানাৰ
সহায় হম ” 13 দায়ূেদ ক’েল, বাৰু, মই েতামাৰ লগত এিট চুিক্ত কিৰম, েকৱল এিট িবষয় মই েতামাৰ পৰা িবচােৰা
েয েযিতয়া তুিম েমাক েদখা কিৰবৈল আিহবা, েতিতয়া প্রথেম েচৗলৰ জীেয়ক মীখলক নািনেল, েমাক েদখা নাপাবা

14 েতিতয়া দায়ূেদ েচৗলৰ পুত্র ঈচ্ েবাচতৰ ওচৰৈল দূত পিঠয়াই েকাৱােল, েবােল, “যাক েমাৈল বাগ্দান কৰা হ’ল,
েমাৰ েসই মীখলক েমাক িদয়া, যাৰ বােব মই পেলষ্টীয়াসকলৰ এশ িলঙ্গাগ্র- চম্মর্ িদেলঁা ” 15 তােত ঈচ্ েবাচেত মানুহ
পিঠয়াই লিয়চৰ পুত্র পল্টীেয়ল নােমেৰ মীখলৰ স্ৱামীৰ পৰা তাইক ৈল আিহল 16 েতিতয়া তাইৰ স্ৱামীেয় তাইৰ পােছ
পােছ কািন্দ কািন্দ বহূৰীমৈলেক তাইৰ লগত আিহল পাছত অবেনেৰ েতওঁক ক’েল, “েযাৱা, ঘৰৈল উভিট েযাৱা ”
তােত েতওঁ উভিট গ’ল

17 পাছত অবেনেৰ ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধ েলাকসকলৰ লগত কেথাপকথন কিৰ ক’েল, “দায়ূদক েতামােলাকৰ ওপৰত ৰজা
পািতবৈল েতামােলােক পূবর্েত েচষ্টা কিৰিছলা 18 এিতয়া তােক কৰাহঁক৷ িকয়েনা িযেহাৱাই দায়ূদৰ িবষেয় ৈকিছল,
েবােল, ‘মই িনজ দাস দায়ূদৰ হতুৱাই েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লক পেলষ্টীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা
শত্রুৰ হাতৰ পৰাও উদ্ধাৰ কিৰম’ ”

19অবেনেৰ িবনয্ামীনৰ েলাকসকলৰ লগত বয্িক্তগতভােৱ কথা হ’ল৷ তাৰ পাছত ইস্রােয়ল বংশ ও িবনয্ামীনৰ েগােটই
বংশই িয সমূ্পণর্ কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰিছল, েসই িবষেয় অবেনেৰ দায়ূদৰ আগত জনাবৰ বােব িহেব্রাণৈল গ’ল 20এইদেৰ
দায়ূদক েদখা কিৰবৈল অবেনেৰ েতওঁৰ িবশজন েলাকক িনজৰ লগত ৈল িহেব্রাণৈল আিহল তােত দায়ূেদ অবেনৰ
আৰু েতওঁৰ লগৰ েলাকসকলৰ বােব েভাজ পািতেল



2 চমূেৱল 3 অধয্ায়:21 340 2 চমূেৱল 4 অধয্ায়:2

21অবেনেৰ দায়ূদৰ ওচৰত বাখয্া কিৰ ক’েল, মই উিঠ ৈগ েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ গুিৰৈল ইস্রােয়লৰ সকেলােক েগাটাই
আেনাৈগ, েযন েতওঁেলােক আেপানােৰ ৈসেত এিট চুিক্ত কিৰব আৰুআপুিন আেপানাৰ মনৰ ইচ্ছাৰ দেৰ েযন সকেলােৰ
ওপৰত ৰাজত্ব কিৰব পাছত দায়ূেদ অবেনৰক িবদাই িদয়াত, েতওঁ শািন্তেৰ প্রস্থান কিৰেল

22 তাৰ পাছত দায়ূদৰ ৈসনয্সকল আৰু েযাৱােব েকােনা ঠাইত লুটকিৰ উভিট অিহিছল আৰু েতওঁেলােক লগত বহুত
লুট দ্রবয্ আিনিছল৷ েতিতয়া অবেনৰ দায়ূদৰ লগত িহেব্রাণত নািছল৷ িকয়েনা দায়ূেদ েতওঁক িবদায় িদয়াত েতওঁ শািন্তেৰ
প্রস্থান কিৰেল 23 েযিতয়া েযাৱাব আৰু েতওঁৰ লগৰ আটাই ৈসনয্দলৰ ৈসেত আিহল, েলাকসকেল েযাৱাবক ক’েল,
“েনৰৰ পুত্র অবেনৰ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহিছল; আৰু ৰজাই েতওঁক িবদায় িদয়াত েতওঁ শািন্তেৰ প্রস্থান কিৰেল ”

24 েতিতয়া েযাৱােব ৰজাৰ আগৈল আিহ ক’েল, আপুিন িক কিৰেল? চাওঁক, অবেনেৰ আেপানাৰ ওচৰৈল আিহিছল!
আপুিন তাক িবদায় িদ িকয় শািন্তেৰ যাবৈল িদেল? 25 আপুিন নাজােন জােনা, েয েনৰৰ পুত্র অবেনৰেক আেপানাক
ভূলাবৈল আৰু আেপানাৰ পিৰকল্পনাসমূহ উদ্ ঘাতন কিৰবৈল আৰু আপুিন িয িয কিৰ আেছ, েসই সকেলাৰ িবষেয়
বুিজবৈলেহ েতওঁ আিহিছল 26 েযিতয়া েযাৱােব দায়ূদৰ ওচৰৰ পৰা বািহৰ ওলাই আিহল, েতিতয়া েতওঁ অবেনৰৰ
পাছত দূত পিঠয়াই িদেল আৰু েতওঁেলােক ৈগ িচৰা নাদৰ ওচৰৰ পৰা অবেনৰক ওেভাটাই আিনেল, িকন্তু দায়ূেদ এই
কথাৰ বুজ নাপােল

27 েযিতয়া অবেনৰ িহেব্রাণৈল ঘূিৰ আিহল, েযাৱােব েতওঁক গুপুেত কথা ক’বৰ ছেলেৰ নগৰৰ দুৱাৰৰ িভতৰৈল
েতওঁক এফলীয়াৈক ৈল ৈগ, িনজ ভােয়ক অচােহলৰ ৰক্তপাতৰ কাৰেণ, েসই ঠাইেত েতওঁৰ েপটত এেনৈক আঘাত
কিৰেল, েয েতওঁৰ তােতই মৃতুয্ হ’ল

28 েযিতয়া দায়ূেদ েসই কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েনৰৰ পুত্র অবেনৰ ৰক্তপাতৰ িবষেয় মই আৰু েমাৰ
ৰাজয্ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত সদাকালৈলেক িনেদ্দর্ াষী 29 েসই ৰক্তপাতৰ েদাষ েযাৱাবৰ আৰু তাৰ েগােটই িপতৃ-বংশৰ ওপৰত
পেৰাক৷ আৰু েযাৱাবৰ েদশত প্রেমহ েৰাগী, কুষ্ঠী, লাখুিটত ভৰ িদওঁতা, তেৰাৱালৰ দ্বাৰায় পৰা, বা খাবৈল েনােপাৱা,
এেন প্রকাৰৰ েলাকৰ অভাব নহওঁক ” 30 এইদেৰ েযাৱােব আৰু েতওঁৰ ভােয়ক অবীচেয়, িগিবেয়ানৰ যুদ্ধত িনজৰ
ভাই অচােহলক বধ কৰাৰ কাৰেণ অবেনৰক বধ কিৰেল

31 পাছত দায়ূেদ েযাৱাব আৰু েতওঁৰ লগত থকা সকেলা েলাকক ক’েল, েতামােলােক েতামােলাকৰ কােপাৰ ফািল
কঁকালত চট িপন্ধা আৰু েশাক কিৰ কিৰ অবেনৰৰ শৱৰ আেগ আেগ চলা আৰু দায়ুদ ৰজাও মৰা শৱৰ চাঙৰ পােছ
পােছ গ’ল৷ 32 পাছত েতওঁেলােক িহেব্রাণত অবেনৰক ৈমদাম িদেল৷ েসই সময়ত ৰজাই অবেনৰৰ ৈমদামৰ ওচৰত বৰ
মােতেৰ ক্রন্দন কিৰেল আৰু আন সকেলা েলােকও কািন্দেল

33 ৰজাই অবেনৰৰ িবষেয় িবলাপ কিৰ গীত গােল,
“অবেনেৰা অজ্ঞানৰ দেৰ মিৰব লােগেন?

34 েতামাৰ হাত বন্ধা নািছল৷
েতামাৰ ভিৰেতা েবড়ী লেগাৱা নািছল৷

অনয্ায় কেৰঁাতা েলাকৰ আগত পিতত েহাৱা জনৰ দেৰ তুিম পিতত থ’েলা ”
পাছত সকেলা েলােক েতওঁৰ কাৰেণ পুনৰাই ক্রন্দন কিৰেল

35 পাছত আটাই েলােক েবিল থােকঁােতই দায়ূদক েভাজন কৰাবৈল আিহলত, দায়ূেদ এই শপত খােল, “েবিল মাৰ
েনৗ যাওঁেত মই যিদ িপঠা বা আন িকবা বস্তুেৰই আস্বাদ লওঁ, েতেন্ত ঈশ্বেৰ েমাক অমুক আৰু তােতাৈকেয়া অিধক দণ্ড
িদয়ক ” 36 তােত সকেলা েলােক েতওঁৰ এই বয্ৱহাৰ েদিখ সেন্তাষ পােল; আৰু ৰজাই িয িয কিৰিছল, তােতা সকেলা
েলােক সেন্তাষ পাইিছল

37আৰু েনৰৰ পুত্র অবেনৰক বধ কৰা কথাত ৰজাৰ েয অনুমিত নাই, তাক সকেলা েলােক আৰু সকেলা ইস্রােয়েলও
েসই িদনা বুিজ পােল 38 পােছ ৰজাই েতওঁৰ দাসেবাৰক ক’েল, আিজ েয ইস্রােয়লৰ মাজত প্রধান আৰু মহান েলাক
এজন পিতত হ’ল, তাক জােনা েতামােলােক নাজানা েন? 39অিভিষক্ত ৰজা হ’েলও আিজ মই দূব্বর্ল৷ এইেকইজনেলাক
আৰু চৰূয়াৰ পুত্রসকল েমাৰ বােব অিত পাষিবক৷ িযেহাৱাই কুকমর্ কৰাসকলক েতওঁেলাকৰ অসৎ বয্ৱহাৰৰ কাৰেণ
পাব লগীয়া উিচত প্রিতফল িদয়ক

4 অধয্ায়
ঈচ্ েবাচতক বধ কৰা আৰু তাৰ বােব েপাৱা দণ্ড৷

1 েযিতয়া েচৗলৰ পুত্র ঈচ্ েবাচেত অবেনৰ’ৰ মৃতুয্ িহেব্রাণত েহাৱা কথাষাৰ শুিনেল, েতওঁৰ হাত দূব্বর্ল হ’ল আৰু
আটাই ইস্রােয়ল িচিন্তত হ’ল 2 েচৗলৰ পুত্রৰ দুজন ৈসনয্বগর্ৰ দলপিত আিছল৷ এজনৰ নাম বানা আৰু আন জনৰ নাম
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েৰখব; েতওঁেলাক িবনয্ামীনৰ বংশৰ েবেৰাতীয়া িৰেম্মানৰ পুত্র; িকয়েনা েবেৰাতা িবনয্ামীনৰ আিধপতয্ৰ মাজেৰা এজন
বুিল গিণত ৈহিছল 3 আৰু েবেৰাতীয়াসকল িগত্তিয়মৈল পলাই ৈগ েসই ঠাইেত আিজৈলেক প্রবাস কিৰ আেছ

4 েচৗলৰ পুত্র েযানাথনৰ, দুেয়াখন ভিৰ েখাৰা েহাৱা এজন পুত্রআিছল িযিজ্রেয়লৰ পৰা েযিতয়া েচৗল আৰু েযানাথনৰ
মৃতুয্ৰ সম্বাদ আিহিছল, েতিতয়া ল’ৰাজনৰ পঁাচ বছৰ বয়স আিছল৷ েসই ল’ৰাজনৰ শুশ্রূষাকািৰণীেয় তাক ৈল পলাই
ৈগিছল৷ িকন্তু শুশ্রূষাকািৰণীেয় েবেগেৰ পলাই যাওঁেত েযানাথনৰ পুত্র পিৰ আঘাত েপাৱাত েখাৰা ৈহিছল তাৰ নাম
মিফেবাচৎ আিছল

5 পাছত েবেৰাতীয়া িৰেম্মানৰ েসই দুজন পুত্র েৰখব আৰু বানাই িদনৰ টান ৰ’দৰ কালত যাত্রা কিৰ ঈচ্ েবাচতৰ ঘৰ
পােলৈগ, েতিতয়া দুপৰ েবলাৰ সময়, েযিতয়া েতওঁ িজৰিণ ৈল আিছল 6 তােত েঘহঁুধান চািল থকা সময়ত, দুৱাৰত
ৰখীয়া ৈহ থকা এগৰািক মিহলাই েটাপিন েযাৱাত, েৰখব আৰু বানাই িনৰেৱ তাইৰ কােষেৰ পাৰ ৈহ গ’ল৷ 7 তােত েতওঁৰ
েশাৱা েকাঠািলত িনজ খাটত শুই থােকঁােতই, েতওঁেলােক িভতৰৈল েসামাই ৈগ আঘাত কিৰ েতওঁক বধ কিৰেল৷ পাছত
েতওঁৰ মূৰ কািট, েসই মূৰ ৈল অৰাবাৰ বােটিদ ওেৰ ৰািত যাত্রা কিৰেল

8 েতওঁেলােক ঈচ্ েবাচতৰ মূৰেটা িহেব্রাণত থকা দায়ূদৰ ওচৰৈল িন ৰজাক ক’েল, “চাওঁক, আেপানাৰ প্রাণ নাশৰ
েচষ্টা কৰা েচৗলৰ পুত্র ঈচ্ েবাচতৰ মুৰ এইয়া িযেহাৱাই আিজ েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ পেক্ষ েচৗল আৰু েতওঁৰ বংশৰ
ওপৰত প্রিতকাৰ সািধেল ” 9 িকন্তু দায়ূেদ েবেৰাতীয়া িৰেম্মানৰ পুেতক েৰখব আৰু তাৰ ককােয়ক বানাক এই উত্তৰ
িদ ক’েল, “িযজন সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ সকেলা সঙ্কটৰ পৰা েমাৰ প্রাণ উদ্ধাৰ কিৰেল, েসই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত,
10 েযিতয়া েকােনা এজন মানুেহ বৰ ভাল খবৰ আিনেছা বুিল ভািব েমাক ৈকিছল, ‘চাওঁক, েচৗল মিৰল’, েতিতয়া মই
েতওঁক ধিৰ িচক্লগত বধ কিৰেলঁা আৰু এইেটােৱই বাতিৰ অনাৰ বােব েতওঁক মই িদয়া েতওঁৰ পুৰস্কাৰ আিছল

11 পাছত, দুষ্টেবােৰ এজন িনেদর্ াষীেলাকক েতওঁৰ ঘৰৰ িভতৰত েসামাই েতওঁ খাটত শুই থােকােত েতওঁক যিদ বধ
কেৰ, েতেনহ’েল েতামােলাকৰ হাতৰ পৰা েতওঁৰ ৰক্তপাতৰ প্রিতেশাধ তাতৈক অিধক নল’ম েন? আৰু েতামােলাকক
পৃিথৱীৰ পৰা উচ্ছন্ন নকিৰম েন?” 12 েতিতয়া দায়ূেদ েতওঁৰ েডকাসকলক আজ্ঞা কৰাত, েতওঁেলাকক বধ কিৰ
েতওঁেলাকৰ হাত-ভিৰ কািট েপলােল আৰু িহেব্রাণৰ পুখুৰীৰ পাৰত েতওঁেলাকৰ শৱ আিৰ হ’ল৷ িকন্তু েতওঁেলােক
ঈচ্ েবাচতৰ মূৰেটা ৈল িহেব্রাণত থকা অবেনৰ’ৰ ৈমদামেত ৈমদাম িদেল

5 অধয্ায়
েগােটই ইস্রােয়লৰ ওপৰত দায়ুদ ৰজা েহাৱা৷ পেলষ্টীয়াসকলক জয় কৰা৷

1 তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফেদ িহেব্রাণত থকা দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “চাওঁক, আিম আেপানাৰ হাড়
আৰু মঙহ৷ 2 আৰু আেগেয় েযিতয়া েচৗল আমাৰ ৰজা আিছল, েতিতয়াও আপুিনেয়ই ইস্রােয়লক বািহৰৈল আৰু
িভতৰৈল অনা িনয়া কিৰিছল৷ আৰু িযেহাৱাই আেপানাক ৈকিছল, েয, ‘তুিমেয়ই ৰখীয়া ৈহ েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ
েলাকসকলক চলাবা আৰু ইস্রােয়লৰ ওপৰত অিধপিত হ’বা’ ”

3 এইদেৰ ইস্রােয়লৰ আটাই বৃদ্ধেলাক িহেব্রাণত থকা ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু দায়ুদ ৰজাই িহেব্রাণত িযেহাৱাৰ
সাক্ষােত েতওঁেলাকৰ লগত এিট িনয়ম কিৰেল৷ আৰু েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ ওপৰত দায়ূদক ৰজা পািত অিভেষক
কিৰেল 4 দায়ূেদ িত্রশ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহ চিল্লশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল 5 েতওঁ িহেব্রাণত িযহূদাৰ ওপৰত সাত বছৰ
ছমাহ ৰাজত্ব কিৰেল আৰু িযৰূচােলমত েগােটই ইস্রােয়লৰ আৰু িযহূদাৰ ওপৰত েতিত্রশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল

6 তাৰ পাছত ৰজা আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল েদশ-িনবাসী িযবুচীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ িযৰূচােলমৈল বুিল যাত্রা কিৰেল৷
েতওঁেলােক দায়ূদক ক’েল, “তুিম এই ঠাইত েসামাবৈল নাপাবা িকয়েনা কণােবােৰ আৰু েখাৰা- েবােৰই েতামাক েখদাই
িদব; েতওঁেলােক ভািবিছল, দায়ুদ এই ঠাইত আৰু েসামাব েনাৱািৰব ” 7 তথািপও দায়ূেদ িচেয়ান দুগর্ হাত কিৰ ল’েল;
েসেয় দায়ূদৰ নগৰ

8 েতিতয়াই দায়ূেদ ৈকিছল, “িয েকােনােৱ িযবুচীয়াসকলক আক্রমণ কিৰব েখােজ, েতওঁ পানীৰ নলাইিদ উিঠ ৈগ
দায়ূদৰ িঘণলগীয়া েসই ‘কণা আৰু েখাৰা’েবাৰক আঘাত কৰক ” এই কাৰেণ মানুেহ কয়, “ই ‘কণা আৰু েখাৰা’েবাৰ
ৰাজপ্রাসাদৰ িভতৰত েসামাব েনাৱািৰব ” 9 তাৰ পাছত দায়ূেদ েসই দুগর্ত িনবাস কিৰ, তাৰ নাম দায়ূদৰ নগৰ ৰািখেল৷
আৰু িমেল্লাৰ পৰা িভতৰৰ চািৰওফােল গড় িনম্মর্াণ কিৰেল 10 পাছত দায়ুদ ক্রেম ক্রেম বৃিদ্ধ পাই মহান হ’ল; িকয়েনা
বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা েতওঁৰ লেগ লেগ আিছল
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11 েতিতয়া তূৰৰ ৰজা হীৰেম দায়ূদৰ ওচৰৈল দূত পিঠয়ােল আৰু এৰচ কাঠ, কাঠিমস্ত্রীসকল আৰু ৰাজিমস্ত্রীসকলক
পিঠয়াই িদেল৷ েতওঁেলােক দায়ূদৰ কাৰেণ এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰেল 12 তােত দায়ূেদ জািনেল িযেহাৱাই েয ইস্রােয়লৰ
ওপৰত েতওঁক ৰজা পািতেল, েসই বােব িনজৰ প্রজা ইস্রােয়লসকলৰ বােব েতওঁৰ ৰাজয্ উন্নত কিৰেল

13 দায়ূেদ িহেব্রাণৰ পৰা অহাৰ পাছত, িযৰূচােলমত আন আন উপপত্নী আৰু পত্নীসমূহক ল’েল, তােত দায়ূদৈল আৰু
অিধক েপা আৰু জী জিন্মল 14 িযৰূচােলমত েতওঁৈল িযসকল সন্তান জন্ম পােল, েতওঁেলাকৰ নাম চমু্মৱা, েচাবব,
নাথন, চেলামন, 15 িযভৰ, ইলীচূৱা, েনফগ, যাফীয়া, 16 ইলীচামা, ইিলয়াদা আৰু ইলীেফলট আিছল

17 পাছত েযিতয়া দায়ূদক ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা অিভেষক কৰা সম্বাদ পােল, েতিতয়া আটাই পেলষ্টীয়াসকেল
দায়ূদক িবচািৰবৈল উিঠ আিহল দায়ূেদ তােক শুিন দুগর্ৈল নািম গ’ল 18 েতিতয়া পেলষ্টীয়াসকেল আিহ ৰফায়ীম
উপতয্কা জুিৰ ল’েল

19 েতিতয়া দায়ূেদ িযেহাৱাৰ পৰা সহায় িবচািৰেল৷ েতওঁক সুিধেল, “মই পেলষ্টীয়াসকলক আক্রমণ কিৰম েন?
আপুিন েতওঁেলাকক েমাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰব েন?” েতিতয়া িযেহাৱাই দায়ূদক ক’েল, “আক্রমণ কৰা, িকয়েনা মই
িনশ্চেয় িফিলষ্টীয়াসকলক েতামাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰম ” 20 েতিতয়া দায়ূেদ বালপৰাচীমৈল আিহ তােত েতওঁেলাকক
পৰাজয় কিৰেল৷ েতওঁ মন্তবয্ কিৰ ক’েল, “িযেহাৱাই েমাৰ শত্রূেবাৰক েমাৰ সনু্মখত বান পানীেয় েসতু ভঙাৰ দেৰ
েতওঁেলাকক ভািঙেল ” এই কাৰেণ েসই ঠাইৰ নাম বালপৰাচীম* ৰাখা হ’ল 21 েসই ঠাইেত েতওঁেলাকৰ মুির্ত্তেবাৰ
এিৰ ৈথ গ’ল; তােত দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল েসইেবাৰ ৈল আিহল

22 তাৰ পাছত পেলষ্টীয়াসকেল আেকৗ আিহ ৰফায়ীম উপতয্কা জুিৰ ল’েল 23 েতিতয়া দায়ূেদ িযেহাৱাৰ পৰা পুনৰ
সহায় িবচািৰেল আৰু িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “তুিম েতওঁেলাকৰ সনু্মেখেৰ আক্রমণ নকিৰবা, বৰং েতওঁেলাকৰ
পাছফােলিদ ঘূিৰ ৈগ, নুিন গছ েকই েজাপাৰ সনু্মখত েতওঁেলাকৰ আগত উপিস্থত হ’বা

24 েযিতয়া েসই নুিন গছ েকইেজাপাৰ মােজেৰ ৈসনয্ েযাৱাৰ িনিছনা শব্দ শুিনবা, েতিতয়া ৈসনয্-সামন্তেৰ ৈসেত
আক্রমণ কিৰবা৷ িকয়েনা েতিতয়াই িযেহাৱাই পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসনয্-সামন্তক আক্রমণ কিৰবৰ অেথর্ েতামাৰ আগেতই
গ’ল, গিতেক তুিম এইদেৰই কৰা৷” 25 েতিতয়া দায়ূেদ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ কাযর্ কিৰেল েতওঁ েগবাৰ পৰা
েগজৰৈলেক পেলষ্টীয়াসকলক বধ কিৰেল

6 অধয্ায়
িযৰূচােলমৈল িনয়ম-চনু্দক অনা৷

1 দায়ূেদ পুনৰাই ইস্রােয়লৰ আটাই মেনানীত েলাকক ৈল িত্রশ হাজাৰজন েলাকক েগাটােল 2 তাৰ পাছত দায়ুদ আৰু
েতওঁৰ লগত থকা আটাই েলাক উিঠ িযহূদাত থকা বািলৰ পৰা, ঈশ্বৰৰ নাম অথর্াৎ কৰূব দুটা মাজত বহা বািহনীসকলৰ
িযেহাৱাৰ নােমেৰ প্রখয্াত েসই ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক আিনবৈল যাত্রা কিৰেল

3 পাছত েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক এখন নতুন ৰথত তুিল ল’েল৷ েতওঁেলােক এই িনয়ম-চনু্দক পব্বর্তত
থকা অবীনাদবৰ ঘৰৰ পৰা উিলয়াই আিনেল৷ অবীনাদবৰ পুত্র উজ্জা আৰু অিহেয়ােৱ েসই নতুন ৰথ চলাই আিনেল
4 েতওঁেলােক পব্বর্তত থকা অবীনাদবৰ ঘৰৰ পৰা ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দেক ৈসেত ৰথখন উিলয়াই আিনেল৷ অিহেয়া িনয়ম-
চনু্দকৰ আেগ আেগ গ’ল 5 েতিতয়া দায়ুদ আৰু ইস্রােয়লৰ আটাই বংশই েদবদাৰু কােঠেৰ সজা নানা ধৰণৰ বাদয্যন্ত্র
েনবল, খঞ্জৰী, খুিটতাল আৰু েভাটতাল আিদ বজাই িযেহাৱাৰ আগত গুণানুকীতর্ ন কিৰেল৷

6 েযিতয়া েতওঁেলােক নাখুনৰ মৰণা মৰা ঠাই পােল তােত গৰুহাল িপছল েখাৱাত, উজ্জাই হাত েমিল িযেহাৱাৰ েসই
িনয়ম-চনু্দকিট ধিৰেল৷ 7 েতিতয়া উজ্জাৰ প্রিত িযেহাৱাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত হ’ল৷ েতওঁৰ ভ্রািন্তৰ কাৰেণ ঈশ্বেৰ েসই ঠাইেত
েতওঁক আঘাত কিৰেল৷ তােত উজ্জাৰ েসই ঠাইত ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দকিটৰ কাষেত মৃতুয্ হ’ল

8 িযেহাৱাই উজ্জাক আঘাত কৰাৰ কাৰেণ দায়ূেদ মনত েবজাৰ পােল আৰু েতওঁ েসই ঠাইৰ নাম েপৰচ-উজ্জা*
ৰািখেল৷ আিজৈলেক েসই ঠাইৰ নাম েপৰচ-উজ্জা’ই আেছ 9 েসই িদনা দায়ূদৰ িযেহাৱাৰ প্রিত ভয় লািগল৷ েতওঁ
ক’েল “িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক েমাৰ ওচৰৈল েকেনৈক আিহব?”

10 এই েহতুেক দায়ূেদ েতওঁৰ লগত িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকিট দায়ূদৰ নগৰৈল আিনবৈল ইচ্ছা নকিৰেল৷ তাৰ সলিন
েতওঁ েসই িনয়ম চনু্দকিট গাতীয়া ওেবদ-ইেদামৰ ঘৰত থেলৈগ 11 িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকিট গাতীয়া ওেবদ-ইেদামৰ
ঘৰত িতিন মাহ থািকল৷ তােত িযেহাৱাই ওেবদ-ইেদামক আৰু েতওঁৰ েগােটই ঘৰখনক আশীব্বর্াদ কিৰেল
* 5 অধয্ায়:20 বালপৰাচীম ভঙ্গস্থান * 6 অধয্ায়:8 েপৰচ-উজ্জা উজ্জাৰ আঘাত



2 চমূেৱল 6 অধয্ায়:12 343 2 চমূেৱল 7 অধয্ায়:11

12 তাৰ পাছত “িযেহাৱাই ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দকৰ বােব ওেবদ-ইেদামৰ ঘৰ আৰু েতওঁৰ িয িয আেছ, েসই সকেলােক
আশীব্বর্াদ কিৰেল” এই বুিল দায়ূদৰ আগত েকাৱা হ’ল েতিতয়া দায়ূেদ ৈগ ওেবদ ইেদামৰ ঘৰৰ পৰা আনেন্দেৰ ঈশ্বৰৰ
িনয়ম-চনু্দকিট দায়ূদৰ নগৰৈল ৈল আিনেল 13 েযিতয়া িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকিট কিঢ়য়াই অনা েলাকসকেল ছেখাজ
আগবািঢ় গ’ল, েতওঁ এটা বলদগৰু আৰু এটা হৃষ্টপুষ্ট গৰু েপাৱািল বিলদান কিৰেল

14আৰু দায়ূেদ শণ সূতাৰ এখন এেফাদ িপিন্ধ িযেহাৱাৰ আগত পােৰ মােন নািচেল৷ 15এইদেৰ দায়ুদ আৰু ইস্রােয়লৰ
সকেলা বংশই জয়ধ্বিন কিৰ কিৰ আৰু িশঙাৰ বাদয্ বজাই বজাই িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকিট ৈল আিনেল

16 েতিতয়া িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকিট দায়ূদৰ নগৰত েসামাওঁেত, েচৗলৰ জীেয়ক মীখেল িখিড়িক দুৱােৰিদ চাই আিছল৷
িযেহাৱাৰ আগত দায়ুদ ৰজাক েডও িদ নািচ থকা েদিখ, মনেত েতওঁক তুচ্ছ জ্ঞান কিৰেল 17পাছত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ
িনয়ম-চনু্দকিট িভতৰৈল আিন, দায়ূেদ তাৰ ঠাই স্থাপন কিৰ ৰখা তমু্বৰ মিজয়াৰ মাজত ৰািখেল৷ আৰু দায়ূেদ িযেহাৱাৰ
সাক্ষােত েহাম-বিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰেল 18 পােছ েহামবিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ েশষ েহাৱাৰ
পাছত দায়ূেদ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ েলাকসকলক আশীব্বর্াদ কিৰেল 19আৰু সকেলা েলাকৰ মাজত অথর্াৎ
ইস্রােয়লৰ েগােটই েলাক সকলৰ মাজত থকা প্রেতয্ক পুৰুষ আৰু স্ত্রীক এটা িপঠা, এটুকুৰা মঙহ আৰু এলদা এলদা
শুকান দ্রাক্ষাগুিট িবলাই িদেল পাছত সকেলা েলাক িনজ িনজ ঘৰৈল গুিচ গ’ল

20 েতিতয়া দায়ূেদ িনজৰ পিৰয়ালক আশীব্বর্াদ কিৰবৰ বােব উভিট আিহল৷ েচৗলৰ জীেয়ক মীখেল, দায়ূদক
আগবঢ়াবৈল ওলাই ৈগ ক’েল, “আিজ ইস্রােয়লৰ ৰজা েকেন েগৗৰৱািন্বত হ’ল! েযেনৈক েকােনা অমাির্জত িচত্তৰ েলাক
িনলাজৰ দেৰ িববস্ত্র হয়, েতেনৈক েতওঁ আিজ িনজ দাসেবাৰৰ মাজৰ েবটীসকলৰ আগত িববস্ত্র হ’ল!” 21 েতিতয়া
দায়ূেদ সিমধান িদ মীখলক ক’েল, “েতামাৰ িপতৃ আৰু েতওঁৰ সকেলা বংশৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকৰ
অধয্ক্ষপদত েমাক িযজন সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ মেনানীত কিৰেল, েসই িযেহাৱাৰ সাক্ষােতই মই তােকই কিৰেলঁা এই
েহতুেক মই েসই িযেহাৱাৰ সাক্ষােতই আেমাদ কিৰম৷ 22 মই ইয়াতৈকেয়া আৰু ‘লঘু’ হ’ম আৰু েমাৰ িনজ দৃষ্টিত আৰু
হীন হ’ম, িকন্তু তুিম িয েবটীসকলৰ কথা কলা, িসহঁতৰ আগেতই িনলাজৰ দেৰ অমাির্জত িচত্তৰ েলাক ৈহ আদৰ েপাৱা
হ’ম ” 23 এেতেক েচৗলৰ জীেয়ক মীখলৰ মৰণ কালৈলেক েকােনা সন্তান নহ’ল

7 অধয্ায়
দায়ূদৰ আগত ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞা আৰু ঈশ্বৰৰ আগত েতওঁৰ প্রাথর্না

1 পাছত ৰজাই েযিতয়া িনজৰ গৃহত বাস কিৰবৈল ধিৰেল আৰু িযেহাৱাই চািৰওফােল থকা সকেলা শত্রুৰ পৰা ৰজাক
িবশ্রাম িদেল, 2 েতিতয়া ৰজাই নাথন ভাববাদীক ক’েল, “এিতয়া চাওঁক, মই এৰচ কােঠেৰ সজা গৃহত বাস কিৰ আেছঁা;
িকন্তু ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দকিট তমু্বৰ মাজ-মিজয়ােতই আেছ ”

3 েতিতয়া নাথেন ৰজাক ক’েল, “ভাল, আেপানাৰ মনত িয আেছ তােক কৰক; িকয়েনা িযেহাৱা আেপানাৰ লগত
আেছ ” 4 পাছত নাথনৈল েসই ৰািতেয়ই িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, 5 েবােল, “েযাৱা আৰু তুিম ৈগ েমাৰ দাস দায়ূদক
েকাৱা, ‘িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েবােল, তুিমেয়ই জােনা েমাৰ বসিত গৃহ িনম্মর্াণ নকিৰবা?

6 িকয়েনা মই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই অনা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক েকােনা গৃহত বাস
কৰা নাই; েকৱল েমাৰ আবাস িয তমু্ব, তাত থািকেহ ভ্রমণ কিৰ আেছঁা 7 েগােটই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত মই
অহা-েযাৱা কৰা েকােনা এক ঠাইত, মই িযজনক েমাৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকসকলক প্রিত পালন কিৰবৈল ভাৰ িদিছেলঁা,
ইস্রােয়লৰ এেন েকােনা ৈফদক জােনা েকিতয়াবা এই কথা ৈকিছেলঁা েয, “েতামােলােক িকয় েমাৰ কাৰেণ এৰচ কাঠৰ
গৃহ িনম্মর্াণ নকৰা’?”

8এই েহতুেক এিতয়া, তুিম েমাৰ দাস দায়ূদক েকাৱা, “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ ওপৰত অিধপিত হ’বৈল মই েতামাক েমৰৰ চৰণী ঠাইৰ পৰা আৰু জাকৰ পােছ পােছ েযাৱাৰ পৰা গ্রহণ
কিৰেলঁা; 9 আৰু তুিম িয িয ঠাইৈল ৈগিছলা, েসই সকেলােত মই েতামাৰ সঙ্গী ৈহ েতামাৰ সনু্মখৰ পৰা েতামাৰ আটাই
শত্রুসকলক উচ্ছন্ন কিৰেলঁা৷ পৃিথৱীত থকা মহৎ েলাকৰ নামৰ দেৰ েতামােৰা নাম মহৎ কিৰম

10আৰু মই িনজ প্রজা ইস্রােয়লৰ কাৰেণ এটা ঠাই িনশ্চয় কিৰ েতওঁেলাকক েৰাপণ কিৰম; তােত েতওঁেলােক িনজ
িনজ ঠাইেত বাস কিৰব; েতওঁেলাকক আৰু লেৰাৱা নহ’ব৷ েসইদেৰ আগৰ কালৰ িনিচনাৈক দুজ্জর্ নৰ সন্তান সকেল
েতওঁেলাকক আৰু দুখ িনিদব, 11 েযিতয়ােৰ পৰা মই িনজ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকসকলৰ ওপৰত িবচাৰকত্তর্ াসকলক িনযুক্ত
কিৰিছেলঁা; েতিতয়ােৰ পৰা েযেন ৈহিছল, মই সকেলা শত্রুেবাৰৰ পৰা েতামাক িবশ্রাম িদম তােৰাপিৰ মই, িযেহাৱাই
েঘাষণা কিৰেছঁা েয, েতামাৰ কাৰেণ এক বংশ উৎপন্ন কিৰম
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12 েতামাৰ আয়ুস সমূ্পণর্ হ’েল, েযিতয়া তুিম িনজ ওপৰ-িপতৃসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’বা, েতিতয়া েতামাৰ ঔৰসত
উৎপন্ন েহাৱা েতামাৰ পাছৰ বংশৰ েলাকক মই স্থাপন কিৰম আৰু েতওঁৰ ৰাজয্ িস্থৰ কিৰম 13 েমাৰ নামৰ কাৰেণ
েতওঁেহ এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰব আৰু মই েতওঁৰ ৰাজিসংহাসন িচৰস্থায়ী কিৰম 14 মই েতওঁৰ িপতৃ হম আৰু েতওঁ েমাৰ
পুত্র হ’ব েতওঁ অপৰাধী হ’েল মই মনুষয্সকলৰ দেণ্ডেৰ আৰু মনুষয্ সন্তান সকলৰ প্রহাৰৰ দ্বাৰাই েতওঁক শািস্ত িদম৷

15 িকন্তু মই িয জনক েতামাৰ আগৰ পৰা দূৰ কিৰেলঁা, েসই েচৗলৰ পৰা মই েযেনৈক েমাৰ দয়া গুচােলঁা, েতেনৈক
েতওঁৰ পৰা েমাৰ দয়া নুগুিচব 16 আৰু েতামাৰ বংশ ও ৰাজত্ব সদাকালৈলেক েতামাৰ আগত িথেৰ থািকব৷ েতামাৰ
িসংহাসন িচৰস্থায়ী হ’ব’ ” 17 এই সকেলা বাকয্ আৰু এই েগােটই দশর্ন অনুসােৰ নাথেন দায়ূদক ক’েল

18 েযিতয়া দায়ুদ ৰজাই িভতৰৈল ৈগ িযেহাৱাৰ আগত বিহ েতওঁ ক’েল, “েহ প্রভু িযেহাৱা, মইেনা েকান, েমাৰ বংশই
বা িক, েয, তুিম েমাক ইমান ওখ খাপৈল আিনছা? 19 তথািপ েহ প্রভু িযেহাৱা, েতামাৰ দৃষ্টিত ই অিত সৰু িবষয় আিছল৷
তুিম িনজ দাসৰ বংশৰ িবষেয়ও সুদীঘর্ কালৰ কথা ক’লা, েহ প্রভু িযেহাৱা, ইয়াক তুিম মানুহৰ িবিধৰ দেৰ কিৰলা
20 ইয়াৰ পাছত মই, দায়ূেদ েতামাক আৰু িক ক’ম? কাৰণ েহ প্রভু িযেহাৱা, তুিম িনজ দাসক জািন আছা

21 িকয়েনা তুিম িনজ বাকয্ৰ কাৰেণ আৰু েতামাৰ িনজ উেদ্দশয্ িসদ্ধ কিৰবৈল, এই সমস্ত মহৎ কমর্ সাধন কিৰ,
েতামাৰ দাসক জনালা 22 এই েহতুেক েহ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তুিম মহান৷ িকয়েনা আিম িনজ কােণ িয িয শুিনেলঁা,
েসই সকেলাৰ দেৰ েতামাৰ তুলয্ েকােনা নাই আৰু েতামাত বােজ আৰু েকােনা ঈশ্বৰ নাই 23 আৰু েতামাৰ প্রজা
ইস্রােয়লেলাকৰ তুলয্, িযসকলক ঈশ্বেৰ িনজৰ কাৰেণ মুক্ত কিৰ িনজ প্রজা কিৰবৈল আৰু িনজৰ নাম কীির্ত্তমন্ত কিৰবৈল
আৰু িমচৰৰ পৰা অথর্াৎ অনা-ইস্রােয়লী আৰু েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিম মুক্ত কৰা েতামাৰ প্রজাৰ আগত
আমাৰ পেক্ষ মহৎ কমর্ আৰু েতামাৰ েদশৰ পেক্ষ নানা ভয়ঙ্কৰ কমর্ িসদ্ধ কিৰবৈল তুিম আগমণ কিৰলা, পৃিথৱীৰ মাজত
এেন আন েকান জািত আেছ?

24 আৰু সদাকাল েতামাৰ প্রজা হবৰ অেথর্ েতামাৰ বােব েতামাৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকক তুিম স্থাপন কিৰলা৷ আৰু
েহ িযেহাৱা, তুিম েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ থ’েলা 25 এই েহতুেক এিতয়া েহ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তুিম িনজ দাসৰ আৰু তাৰ বংশৰ
িবষেয় িয বাকয্ ক’লা, তাক সদাকালৈল িথৰ কৰা; আৰু েযেনৈক ক’লা, েতেনৈকেয় কৰা 26 ‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱা
ইস্রােয়লৰ ওপৰত থােকঁাতা ঈশ্বৰ আৰু েতামাৰ দাস দায়ূদৰ বংশ েতামাৰ সাক্ষােত িথেৰ থািকব’, এইবুিল েলােক ক’ব৷
েতামাৰ নাম সদাকাল মিহমািন্বত হওঁক

27 িকয়েনা েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, ‘মই েতামাৰ কাৰেণ এক বংশ স্থাপন কিৰম’ বুিল তুিমেয়ই
েতামাৰ দাসৰ আগত প্রকাশ কিৰলা৷ এই কাৰেণ েতামাৰ আগত এই প্রাথর্না কিৰবৈল েতামাৰ দাসৰ মনত সাহস
জিন্মল 28আৰু এিতয়া েহ প্রভু িযেহাৱা, তুিমেয়ই ঈশ্বৰ, েতামাৰ বাকয্ িবশ্ৱস্ত আৰু তুিমেয়ই েতামাৰ দাসৈল এই মঙ্গল
প্রিতজ্ঞা কিৰলা 29 এই েহতুেক েতামাৰ দাসৰ বংশ েযন েতামাৰ আগত সদাকাল থােক, এই কাৰেণ অনুগ্রহ কিৰ তাক
আশীব্বর্াদ কৰা৷ িকয়েনা েহ প্রভু িযেহাৱা, তুিম িনেজ প্রিতজ্ঞা কিৰলা আৰু েতামাৰ আশীব্বর্াদৰ গুেণ েতামাৰ এই দাসৰ
বংশ সদাকাল আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত হওঁক ”

8 অধয্ায়
দায়ূেদ নানা জািতক জয় কৰা৷ েতওঁৰ পাত্রমন্ত্রীসকলৰ তািলকা

1 ইয়াৰ পাছত দায়ূেদ পেলষ্টীয়াসকলক আক্রমণ কিৰ পৰাজয় কিৰেল৷ এইদেৰ েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা গাথ্ আৰু
ইয়াৰ গাওঁসমূহ অিধকাৰ কিৰ ল’েল

2 তাৰ পাছত েতওঁ েমাৱাবীয়াসকলক আক্রমণ কিৰ েতওঁেলাকক মািটত শুৱাই েলজুেৰ জুিখেল৷ অথর্াৎ বধ কিৰবৰ
অেথর্ দুই েলজু আৰু জীয়াই ৰািখবৰ বােব সমূ্পণর্ এক েলজু জুিখেল৷ পাছত েমাৱাবীয়াসকেল দায়ূদৰ দাস হ’ল আৰু
েতওঁৈল প্রশংসােৰ উপহাৰ আিনবৈল ধিৰেল

3আৰু েচাবাৰ ৰজা ৰেহাবৰ পুত্র হদেদজেৰ ইউেফ্রিটচ নদীৰ ওচৰত িনজৰ অিধকাৰ পুনৰায় স্থাপন কিৰবৈল যাওঁেত,
দায়ূেদ েতওঁক আক্রমণ কিৰ পৰাজয় কিৰেল৷ 4 েতওঁৰ এক হাজাৰ ৰথ, সাত শ অশ্বােৰাহী আৰু িবশ হাজাৰ পদািতক
ৈসনয্ক বন্দী কিৰ ল’েল৷ আৰু েতওঁ ৰথৰ আটাই েঘঁাৰােবাৰৰ পাছেঠঙৰ িসৰ কািটেল, িকন্তু তাৰ মাজত এশ ৰথৰ
বােব েঘঁাৰা ৰািখেল

5 পােছ দেম্মচকৰ অৰামীয়াসকেল েচাবাৰ হদেদজৰ ৰজাক সহায় কিৰবৈল আেহােত, দায়ূেদ েসই অৰামীয়াসকলৰ
মাজৰ বাইশ হাজাৰ েলাকক বধ কিৰেল 6 তাৰ পাছত দায়ূেদ দেম্মচকৰ অৰাম েদশত ৰক্ষী ৈসনয্দল স্থাপন কিৰেল,
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তােত অৰামীয়াসকেল দায়ূদৰ দাস ৈহ প্রশংসােৰ উপহাৰ আিনেল এইদেৰ দায়ুদ িয িয ঠাইৈল ৈগিছল, েসই সকেলােত
িযেহাৱাই েতওঁক জয়ী হ’বৈল িদিছল

7 আৰু দায়ূেদ হদেদজৰৰ দাস েকইজনৰ গাত থকা েসাণৰ ঢালেবাৰ েসােলাকাই িযৰূচােলমৈল ৈল গ’ল 8 আৰু
দায়ুদ ৰজাই হদেদজৰৰ েবটহ আৰু েবেৰাথয় নগৰৰ পৰা অিধক িপতল আিনেল

9 পাছত দায়ূেদ হদেদজৰৰ সকেলা ৈসনয্সামন্তক পৰাজয় কৰা কথা হমাত’ৰ ৰজা েতাৱীেয় েযিতয়া শুিনেল,
10 েতিতয়া যুদ্ধত হদেদজৰক আঘাত কিৰ পৰাজয় কৰাৰ বােব দায়ুদ ৰজাক ধনয্বাদ িদবৈল আৰু েতওঁৰ মঙ্গল সুিধবৈল,
েতওঁৰ পুত্র েযাৰামক েতওঁৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল; িকয়েনা হদ্ েদজৰৰ িবৰুেদ্ধও েতাৱীৰৰ যুদ্ধ চিল আিছল পােছ
েযাৰােম ৰূপৰ, েসাণৰ আৰু িপতলৰ পাত্র হাতত ৈল আিহল৷

11 দায়ুদ ৰজাই েসই সামগ্রীেবাৰ িযেহাৱাৈল উৎসগর্ কিৰেল, লগেত সকেলা জািতক পৰাজয় কেৰঁােত িযেবাৰ ৰূপ
আৰু েসাণ আিনিছল, - 12 েসইেবাৰ অৰাম, েমাৱাব, অেম্মানৰ সন্তান সকল, পেলষ্টীয়াসকল আৰু অমােলক আিদ
েতওঁেলাকৰ পৰা লাভ কৰা আৰু তাৰ লগেত েচাবাৰ ৰজা ৰেহাবৰ পুত্র হদেদজৰৰ পৰা লুট কিৰ অনা সামগ্রীেবাৰেকা
িযেহাৱাৰ আগত উৎসগর্ কিৰেল

13 আৰু দায়ূেদ লৱণ উপতয্কাত অৰামীয়াসকলৰ মাজৰ ওঠৰ হাজাৰ েলাকক বধ কিৰ উভিট অহা সময়ত অিতশয়
নাম জ্বলা হ’ল 14 পােছ দায়ূেদ ইেদামত নানা ৰক্ষী ৈসনয্দল স্থাপন কিৰেল; ইেদামৰ সকেলাফােল ৈসনয্দল স্থাপন
কৰাত, সকেলা ইেদামীয়া েলাকসকেল দায়ূদৰ দাস হ’ল আৰু দায়ুদ িয িয ঠাইৈল ৈগিছল, েসই সকেলােত িযেহাৱাই
েতওঁক জয়ী হ’বৈল িদেল

15এইদেৰ েগােটই ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰ দায়ূেদ িনজৰ সকেলা প্রজাৰ বােব িবচাৰ আৰু নয্ায় সাধন কিৰেল
16 চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱাব আিছল প্রধান েসনাপিত, অহীলূদৰ পুত্র িযেহাচাফট্ আিছল ইিতহাস িলখক৷ 17 অহীটুবৰ পুত্র
চােদাক আৰু অিবয়াথৰৰ পুত্র অহীেমলক আিছল পুেৰািহত আৰু চৰায়া আিছল ৰাজিলখক৷ 18 িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়া,
কেৰথীয়া আৰু েপেলথীয়াসকলৰ অধয্ক্ষ আিছল আৰু দায়ূদৰ পুত্রসকল আিছল মন্ত্রী

9 অধয্ায়
মফীেবাচতৈল দায়ূদৰ দয়া জন্মা

1 পােছ দায়ূেদ সুিধেল, “মই েযানাথনৰ কাৰেণ িযজনৈল দয়া বয্ৱহাৰ কিৰব পািৰম, এেন েচৗলৰ বংশৰ েকােনা
এিতয়াও অৱিশষ্ট আেছেন?” 2 তােত চীবা নােমেৰ েচৗলৰ িয এজন দাস আিছল, েতওঁক দায়ূদৰ ওচৰৈল মািত অনাত,
ৰজাই েতওঁক সুিধেল, “তুিম চীবা েহাৱােন?” েতওঁ ক’েল, “আেপানাৰ দাস মই, েসেয় হওঁ ” 3 পাছত ৰজাই সুিধেল,
“মই ঈশ্বৰৈল চাই িযজনক দয়া কিৰব পােৰঁা, েচৗলৰ বংশৰ এেন েকােনা অৱিশষ্ট েলাক নাই েন?” তােত চীবাই ৰজাক
ক’েল, “েযানাথনৰ দুেয়াখন ভিৰ েখাৰা েহাৱা এিট পুত্র এিতয়াও অৱিশষ্ট আেছ ” 4 ৰজাই েতওঁক সুিধেল, “েতওঁ
ক’ত আেছ?” চীবাই ৰজাক ক’েল, “চাওক, েতওঁ েলা-দবৰাত অম্মীেয়লৰ পুেতক মাখীৰৰ ঘৰত আেছ ”

5 েতিতয়া দায়ুদ ৰজাই েলা-দবৰাৈল মানুহ পিঠয়াই অম্মীেয়লৰ পুত্র মাখীৰৰ ঘৰৰ পৰা েতওঁক অেনাৱােল 6 পােছ
েচৗলৰ নািতেয়ক েযানাথনৰ পুত্র েসই মিফেবাচেত, দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহ মািটৈল মুখ কিৰ েতওঁক প্রিণপাত কিৰেল
তােত দায়ূেদ ক’েল, “েহ মিফেবাচৎ”, েতওঁ উত্তৰ িদেল, “চাওক, আেপানাৰ দাস আেছঁা ”

7 েতিতয়া দায়ূেদ েতওঁক ক’েল, “ভয় নকিৰবা; িকয়েনা মই েতামাৰ িপতৃ েযানাথনৰ কাৰেণ অৱেশয্ দয়া কিৰম আৰু
েতামাৰ িপতামহ েচৗলৰ সকেলা মািট েতামাক ওেলাটাই িদম; আৰু তুিম সদায় েমাৰ েমজেত েভাজন কিৰবা ” 8 তােত
মফীেবাচেত প্রিণপাত কিৰ ক’েল, “আেপানাৰ দাস মইেনা েকান, েয মৰা কুকুৰৰ সদৃশ িয মই, েমাৈল আপুিন সু-দৃষ্টি
কিৰেছ?”

9 পােছ ৰজাই েচৗলৰ দাস েসই চীবাক মতাই ক’েল, “মই েতামাৰ প্রভুৰ পুত্রক, েচৗলৰ আৰু েতওঁৰ সকেলা বংশৰ
সব্বর্স্বেক িদেলঁা 10 এই েহতুেক তুিম আৰু েতামাৰ পুত্রসকেল আৰু েতামাৰ বন্দীেবােৰও এেকলেগ েতওঁৰ েসই
মািটত েখিত কিৰবা আৰু েতামাৰ প্রভুৰ পুত্রৰ আহাৰৰ বােব তাত উৎপন্ন েহাৱা শসয্ আিন িদবা৷ িকন্তু েতামাৰ প্রভুৰ
পুত্র মিফেবাচেত সদায় েমাৰ েমজতেহ েভাজন কিৰব ” েসই চীবাৰ েপান্ধৰজন পুেতক আৰু িবশজন দাস আিছল

11 েতিতয়া চীবাই ৰজাক ক’েল, “েমাৰ প্রভু মহাৰােজ, েতওঁৰ এই দাসক িয আজ্ঞা িদেছ, েসই দেৰ েতওঁৰ এই
দােস সকেলােকই কিৰব ” ৰজাই আৰু কেল, “মিফেবাচেত ৰাজেকঁাৱৰৰ মাজৰ এজনৰ দেৰ েমাৰ েমজত েভাজন
কিৰব ” 12 েসই মিফেবাচতৰ মীখা নােমেৰ এজন েডকা পুত্র আিছল চীবাৰ ঘৰত থকা আটাই েলাক মফীেবাচতৰ



2 চমূেৱল 9 অধয্ায়:13 346 2 চমূেৱল 10 অধয্ায়:19

দাস আিছল 13আৰু মিফেবাচেত িযৰূচােলমেত িনবাস কিৰেল আৰু েতওঁ িনেত িনেত ৰজাৰ েমজত েভাজন কিৰেল;
যিদওবা েতওঁৰ দুেয়াখন ভিৰ েখাৰা আিছল

10 অধয্ায়
অৰামীয়া আৰু অেম্মানীয়াসকেল ৈসেত দায়ূেদ যুদ্ধ কৰা

1 পাছত অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ ৰজা মৃতুয্ েহাৱাত, েতওঁৰ পুেতক হানুন েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল 2 তােত দায়ুেদ
ক’েল, “হানুনৰ িপতৃ নাহেচ েমাক িযদেৰ অনুগ্রহ কিৰিছল, েসই দেৰ মেয়া হানুনক অনুগ্রহ কিৰম ” এই বুিল দায়ূেদ
েতওঁৰ িপতৃৰ বােব সান্ত্বনা িদবৈল িনজৰ দাসেবাৰক পিঠয়ােল তােত দায়ুদৰ দাসেবােৰ অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ েদশ
প্রেবশ কিৰেল৷ 3 অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ অধয্ক্ষসকেল িনজ প্রভু হানুনক ক’েল, “দায়ূেদ আেপানাৰ িপতৃক আদৰ
কেৰ েদিখ, আেপানাক সান্ত্বনা িদবৈল আেপানাৰ ওচৰৈল েলাক পিঠয়াইেছ বুিল আপুিন ভািবেছেন?” দায়ূেদ নগৰ
চাবৈল, তাৰ বুজ-িবচাৰ ল’বৈল আৰু তাক নষ্ট কিৰবৈল দাসেবাৰক জােনা পেঠাৱা নাই?

4 তােত হানুেন দায়ূদৰ দাসেবাৰক ধিৰ েতওঁেলাকৰ এফাল এফাল ডািঢ় খুেৰাওৱােল আৰু েতওঁেলাকৰ িপন্ধা
কােপাৰৰ আধা িটকাৰ গুিৰত কািট েতওঁেলাকক িবদায় িদেল 5 েযিতয়া েতওঁেলােক দায়ূদৰ আগত এই সকেলা বাখয্া
কিৰেল, ৰজাই েতওঁেলাকৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰবৈল মানুহ পিঠয়ােল, কাৰণ েতওঁেলােক অিতশয় লিজ্জত ৈহিছল
ৰজাই েতওঁেলাকক আজ্ঞা িদেল, েবােল “েতামােলাকৰ ডািঢ় নহয় মােন েতামােলাক িযৰীেহােত থাকাৈগ; পাছত উলিট
আিহবা ”

6 পােছ অেম্মানৰ সন্তান সকল দায়ূদৈল িঘণলগীয়া হ’ল বুিল জািন, মানুহ পিঠয়াই ৈবৎ-ৰেহাবৰ আৰু েচাবাৰ িবশ
হাজাৰ অৰামীয়া পদািতক ৈসনয্ আৰু মাখাৰ ৰজাক ও েতওঁৰ এক হাজাৰ েলাক আৰু েটাবৰ বাৰ হাজাৰ েলাকক েবচ িদ
অনােল 7 পােছ দায়ূেদ েসই সম্বাদ পাই েযাৱাবক আৰু পৰাক্রমী েগােটই ৈসনয্সামন্তক তাৈল পিঠয়াই িদেল 8 তােত
অেম্মানৰ সন্তান সকেল বািহৰৈল আিহ নগৰৰ দুৱাৰ মুখত যুদ্ধ কিৰবৰ অেথর্ ৈসনয্ৰ েবহু পািতেল আৰু েচাবাৰ ও ৰেহাবৰ
অৰামীয়া েলাকসকল আৰু েটাবৰ ও মাখাৰ েলাকসকল পৃথেক পৃথেক মুকিল পথাৰত থািকল 9 এইদেৰ শাৰীপািত
েতওঁৰ ফােল মুখ কিৰ আগফােল আৰু পাছফােল অথর্াৎ দুেয়াফােল যুদ্ধ েহাৱাৰ আশঙ্কা েদিখ, েযাৱােব ইস্রােয়লৰ
আটাই মেনানীতেলাকৰ মাজত মানুহ বািচ ৈল, অৰামীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ েবহু পািতেল; 10 আৰু অৱিশষ্ট েলাকসকলক
িনজ ভােয়ক অবীচয়ৰ হাতত েশাধাই িদেল, েতিতয়া েতওঁ অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ িবৰুেদ্ধ েবহু পািতেল

11 েযাৱােব ক’েল, “যিদ অৰামীয়াসকল েমাতৈক বলৱান হয়, েতেন্ত তুিম আিহ েমাক সহায় কিৰবািহ৷ আৰু যিদ
েতামাতৈক অেম্মানৰ সন্তান সকল অিত বলৱান হয়, েতেন্ত মই ৈগ েতামাক সহায় কিৰম 12 তুিম সািহয়াল েহাৱা; আিম
স্ব-জাতীয় েলাকসকলৰ আৰু আমাৰ ঈশ্বৰৰ নগৰেবাৰৰ বােব পুৰুষািল েদখুৱাওহঁক; আৰু িযেহাৱাই িনজ দৃষ্টিত িযহেক
ভাল েদেখ, তােকই কৰক ”

13 পােছ েযাৱাব আৰু েতওঁৰ লগৰ েলাকসকল অৰামীয়াসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল ওচৰ চােপােতই েতওঁেলাক
ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকলৰ আগৰ পৰা পলাল 14আৰুঅৰামীয়াসকলক পেলাৱা েদিখ, অেম্মানৰ সন্তান সকেলও অবীচয়ৰ
আগৰ পৰা পলাই নগৰত েসামালৈগ েতিতয়া েযাৱাব অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ ওচৰৰ পৰা ঘুিৰ িযৰূচােলমৈল উভিট
আিহল

15 পাছত অৰামীয়াসকেল ইস্রােয়লৰ সনু্মখত িনজেক পৰািজত েহাৱা েদিখ েতওঁেলাক পুনৰ েগাট খােল 16 েতিতয়া
হদেদজেৰ মানুহ পিঠয়াই ইউেফ্রটাচ্ নদীৰ িসপােৰ থকা অৰামীয়াসকলক বািহৰ কিৰ আিনেল৷ েতওঁেলাক েহলমৈল
হদেদজৰৰ েসনাপিত েচাবকৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ অগ্রগামী ৈহ আিহল

17 পােছ দায়ূদৰ আগত এই বাতিৰ িদয়া েহাৱাত, েতওঁ েগােটই ইস্রােয়লক েগাটাই ৈল যদ্দর্ ন পাৰৈহ েহলমৈল গ’ল
তােত অৰামীয়া েলাকসকেল দায়ূদৰ িবৰুেদ্ধ েবহু পািত েতওঁৰ লগত যুদ্ধ কিৰেল 18 িকন্তু অৰামীয়াসকল ইস্রােয়লৰ
সনু্মখৰ পৰা পলাল৷ আৰু দায়ূেদ অৰামীয়াসকলৰ সাত শ ৰথী ৈসনয্ আৰু চিল্লশ হাজাৰ অশ্বােৰাহী বধ কিৰেল আৰু
েতওঁেলাকৰ েসনাপিত েচাবকেকা এেনৈক প্রহাৰ কিৰেল েয, েতওঁ তােত মিৰল 19 পাছত ইস্রােয়লৰ সনু্মখত িনজক
পৰািজত েহাৱা েদিখ, হদেদজৰৰ অধীনত থকা সকেলা ৰজাই ইস্রােয়ল সকলৰ ৈসেত সিন্ধ পািত েতওঁেলাকৰ অধীন
হ’ল েতিতয়ােৰ পৰা অৰামীয়ােলােক অেম্মানৰ সন্তান সকলক আৰু সহায় কিৰবৈল ভয় কিৰেল

11 অধয্ায়
দায়ূদৰ মহা-পাপৰ িবৱৰণ
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1পাছত বসন্তকাল আিহল, িয কালত ৰজাসকেল যুদ্ধৈল যায়, এেন কালেতই দায়ূেদ েযাৱাবক, লগত েতওঁৰ দাসেবাৰ
আৰু েগােটই ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকলক পিঠয়ােল৷ েতওঁেলােক ৈগ অেম্মানৰ ৈসনয্সকলক িবনাশ কিৰ ৰব্বা নগৰ অিধকাৰ
কিৰ ল’েল৷ িকন্তু দায়ুদ িযৰূচােলমেতই থািকল

2 পাছত এিদন সিন্ধয়া সময়ত, দায়ূেদ শযয্াৰ পৰা উিঠ েতওঁৰ ৰাজগৃহৰ চালৰ ওপৰত ঘূিৰ ফুিৰ আিছল৷ তােত তাৰ
পৰা চাই এগৰাকী মিহলাক গা ধুই থকা েদিখেল; মিহলা গৰাকী েদিখবৈল অিত শুৱিন আিছল 3 েতিতয়া েকােন এই
মিহলা গৰাকীৰ িবষেয় জািনব, তাৰ বুজ-িবচাৰ ল’বৈল দায়ূেদ মানুহ পিঠয়ােল৷ েকােনা এজেন ক’েল, “েতওঁ ইলীয়ামৰ
জীেয়ক বৎেচবা আৰু িহত্তীয়া ঊিৰয়াৰ পত্নী জােনা নহয়?”

4 েতিতয়া দায়ূেদ দূত পিঠয়াই েতওঁক অেনাৱােল আৰু েযিতয়া েতওঁ দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহল, েতিতয়া দায়ূেদ েতওঁৰ
লগত শয়ন কিৰেল, িকয়েনা েসই মিহলাই িনজ অেশৗচৰ পৰা শুিচ ৈহিছল৷ তাৰ পাছত তাই িনজৰ ঘৰৈল উভিট গ’ল
5 পাছত েসই মিহলা গৰাকী গভর্ ৱতী েহাৱাত, েতওঁ মানুহ পিঠয়াই দায়ূদক এই বাতিৰ িদ ক’েল েবােল, “মই গভর্ ৱতী
হ’েলা ”

6 েতিতয়া দায়ূেদ েযাৱাবৰ ওচৰৈল ৈক পিঠয়ােল েবােল, “িহত্তীয়া ঊিৰয়াক েমাৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদয়া ” তােত
েযাৱােব ঊিৰয়াক দায়ূদৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল 7 েযিতয়া ঊিৰয়া েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল, দায়ূেদ েতওঁক েযাৱাবৰ
িবষেয়, ৈসনয্সকলৰ আৰু যুদ্ধৰ বাতিৰ সুিধেল 8 দায়ূেদ ঊিৰয়াক ক’েল, “তুিম িনজ ঘৰৈল েযাৱা আৰু িনজৰ ভিৰ
ধুই েপেলাৱা ” তােত ঊিৰয়া ৰজাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ’ল আৰু েতওঁ ওলাই েযাৱাৰ পাছত ৰজাই েতওঁৈল এিট উপহাৰ
িদ পিঠয়ােল৷

9 িকন্তু ঊিৰয়াই িনজ প্রভুৰ দাসেবাৰৰ ৈসেত ৰাজগৃহৰ দুৱাৰ-মুখেত শুই থািকল, িনজৰ ঘৰৈল বুিল আৰু নািম
নগ’ল 10 পাছত ঊিৰয়া িনজৰ ঘৰৈল েনােযাৱা কথা দায়ূদৰ আগত েলাক সকেল জেনাৱাত দায়ূেদ উিৰয়াক ক’েল,
“তুিম যাত্রা কিৰ অহা নাই েন? েতেন্ত িনজৰ ঘৰৈল তুিম িকয় নগ’লা?” 11 তােত ঊিৰয়াই দায়ূদক ক’েল, “িনয়ম
চনু্দকিট, ইস্রােয়লসকল আৰু িযহূদা তমু্বত বাস কিৰ আেছ আৰু েমাৰ প্রভু েযাৱাব আৰু েমাৰ প্রভুৰ দাসেবাৰ মুকিল
পথাৰত ছাউিন পািত আেছ৷ েতেন্ত মই জােনা েভাজন-পান কিৰবৈল আৰু পত্নীৰ ৈসেত শয়ন কিৰবৈল িনজৰ ঘৰৈল
যাব পােৰঁা? আেপানাৰ জীৱনৰ আৰু আেপানাৰ জীয়া প্রাণৰ শপত, মই এেন কমর্ কিৰব েনাৱােৰা ”

12 েতিতয়া দায়ূেদ ঊিৰয়াক ক’েল, “তুিম আিজও ইয়ােত থাকা, কাইৈল মই েতামাক িবদায় িদম ” তােত উিৰয়াই
েসইিদনা আৰু তাৰ পাছ িদনাখেনা িযৰূচােলমত থািকল 13 আৰু দায়ূেদ েযিতয়া েতওঁক িনমন্ত্রণ কিৰেল, েতওঁৰ
সাক্ষােত েভাজন পান কেৰঁাৱাই েতওঁক মতলীয়া কৰােল৷ তথািপ েতওঁ সন্ধয্াৰ সময়ত িনজ প্রভুৰ দাসেবাৰৰ লগত িনজ
শযয্াত শুবৈল বািহৰৈল গ’ল; েতওঁ িনজৰ ঘৰৈল নািম নগ’ল

14 পাছত ৰািতপুৱা দায়ূেদ েযাৱাবৈল এখন পত্র িলিখেল আৰু ঊিৰয়াৰ হাতত িদ পিঠয়ােল 15 দায়ূেদ পত্রখনত
ইয়ােক িলিখিছল েবােল, “েতামােলােক ঊিৰয়াক আটাইতৈক প্রবল যুদ্ধৰ সনু্মখত ৰািখ থবা আৰু িস েযন আঘাত পাই
মেৰ েসই বােব েতামােলাক তাৰ পৰা পাছ হঁুহিক যাবা ”

16পাছত েযাৱােব নগৰ অৱেৰাধ েহাৱা সময়ত, িয ঠাইতআটাইতৈক শিক্তশালী শত্রুআেছ বুিল জািনিছল, েসই ঠাইেত
ঊিৰয়াক হ’ল 17 পােছ নগৰত থকা েলাকসকেল বািহৰ ওলাই েযাৱাবৰ ৈসনয্সকলৰ লগত যুদ্ধ কৰাত, েলাকসকলৰ
মাজৰ অথর্াৎ দায়ূদৰ ৈসনয্সকলৰ মাজৰ িকছুেলাক পিতত হ’ল আৰু তােত িহত্তীয়াৰ ঊিৰয়ােৰা মৃতুয্ হ’ল

18 েযিতয়া েযাৱােব দূত পিঠয়াই েসই যুদ্ধৰ সকেলা িবৱৰণ দায়ূদক জনােল, 19 েতওঁ দূতক আজ্ঞা িদ ৈকিছল, েবােল,
“তুিম ৰজাৰ আগত ৰণৰ আটাই বাতিৰ ৈক এেটাৱাৰ পাছত, 20 যিদ ৰজাই খং উিঠ েতামাক কয়, েতামােলােক যুদ্ধ
কেৰঁােত নগৰৰ গড়ৰ ইমান ওচৰ চািপ িকয় ৈগিছলা? েতওঁেলােক গড়ৰ ওপৰৰ পৰা কঁাড় মািৰব বুিল েতামােলােক
নাজািনিছলা েন?

21 িযৰূেব্বচতৰৰ পুত্র অবীেমৰকক েকােন বধ কিৰেল? এগৰাকী মিহলাই গড়ৰ ওপৰৰ পৰা জঁাত িশলৰ ওপৰৰ
চলা েতওঁৰ ওপৰত েপলােল, যােত েতওঁৰ মৃতুয্ হয়, েসইদেৰ েতওঁ েতেবচত নমিৰল েন? গিতেক েতামােলােক গড়ৰ
ইমান ওচৰৈল িকয় ৈগিছলা? েতিতয়া তুিম িনশ্চয় কবা, ‘আেপানাৰ দাস িহত্তীয়াৰ ঊিৰয়াও মিৰল’৷”

22 পােছ েসই দূেত ৈগ দায়ূদৰ গুিৰত উপিস্থত ৈহ, েযাৱােব ৈক পেঠাৱা সকেলা কথা েতওঁৰ আগত জনােল 23 েসই
দূেত দায়ূদক ক’েল, “েসই শত্রুসকল আমাতৈক পাচত আমাৰ িবৰুেদ্ধ প্রবল ৈহ পথাৰৈল আমাৰ ওচৰৈলেক ওলাই
আিহিছল; েতিতয়া আিম নগৰৰ দুৱাৰ-মুখৈলেক িসহঁতৰ পােছ পােছ েখিদ ৈগিছেলঁা৷ 24 কঁাড়মৰা েলাকসকেল গড়ৰ
ওপৰৰ পৰা আেপানাৰ দাসেবাৰৈল কঁাড় মািৰেল; তােত মহাৰাজৰ েকতেবাৰ দাস মিৰল আৰু আেপানাৰ দাস িহত্তীয়াৰ
ঊিৰয়াও মিৰল ” 25 েতিতয়া দায়ূেদ েসই দূতক ক’েল, “তুিম ৈগ েযাৱাবক এইদেৰ ক’বা, ‘ইয়াত তুিম অসেন্তাষ
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নকিৰবা িকয়েনা তেৰাৱােল েযেনৈক এজনক, েতেনৈক আনজনেকা গ্রাস কেৰ; তুিম নগৰৰ িবৰুেদ্ধ আৰু েঘাৰ যুদ্ধ
কিৰ তাক উচ্ছন্ন কৰা এইদেৰ েতওঁক আশ্বাস িদবা

26 পােছ উিৰয়াৰ পত্নীেয় িনজ স্বামী ঊিৰয়াৰ মৃতুয্-সম্বাদ পাই েতওঁ স্বামীৰ বােব গভীৰ েশাক কিৰেল 27 পােছ
েশাকৰ িদন েশষ েহাৱাত, দায়ূেদ মানুহ পিঠয়াই েতওঁক িনজৰ ঘৰৈল অনােল, তােত েতওঁ েতওঁৰ পত্নী ৈহ েতওঁৈল এিট
পুত্র প্রসৱ কিৰেল৷ িকন্তু দায়ূেদ কৰা েসইকমর্ত িযেহাৱাই অসন্তুষ্ট হ’ল

12 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত িযেহাৱাই দায়ূদৰ ওচৰৈল নাথনক পিঠয়ােল েতওঁ দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “এখন নগৰত দুজন

মানুহ আিছল, এজন ধনৱান আৰু আন জন দিৰদ্র 2 েসই ধনৱান জনৰ গৰু েমৰ আিদৰ বহুত জাক আিছল; 3 িকন্তু
েসই দিৰদ্র জনৰ এজনী সৰু েচঁউৰী েমৰ েপাৱািলৰ বািহেৰ আৰু এেকােৱই নািছল িযেটাক েতওঁ িকিন ৈল, খুৱাই-েবাৱাই
পুিহ ৰািখিছল৷ েসই েমৰ েপাৱািলিট েতওঁৰ ৈসেত েতওঁৰ ল’ৰা-েছাৱালীৰ লগত থািক ডাঙৰ ৈহিছল৷ তাই েতওঁৰ েখাৱা
বস্তুেক খাই, েতওঁৰ পাত্রেত পান কিৰ েতওঁৰ বুকুেত শুইিছল আৰু তাই েতওঁৰ এজনী জীেয়কৰ িনিচনা আিছল

4 এিদন েসই ধনৱান জনৰ ঘৰৈল এজন আলহী আিহল, িকন্তু িনজৰ ঘৰৈল অহা েসই আলহীৰ বােব খাদয্ েযাগাৰ
কিৰবৈল েতওঁ িনজৰ গৰু েমৰ আিদৰ জাকৰ পৰা এেকা আিনবৈল ইচ্ছা নকিৰেল৷ তাৰ সলিন েতওঁ দিৰদ্রজনৰ েমৰ
েপাৱািলিটেক ৈল িনজৰ ওচৰৈল অহা আলহীজনৰ বােব ৰািন্ধেল 5 তােত দায়ূেদ েসই মানুহজনৰ িবৰুেদ্ধ অিতশয় কু্রদ্ধ
ৈহ নাথনক ক’েল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, িয জন মানুেহ েসই কাম কিৰেল, েতওঁ মৃতুয্ েপাৱাৰ েযাগয্৷ 6 িকয়েনা
দিৰদ্র জনৰ প্রিত েতওঁৰ েকােনা দয়াই নাথািকল, েসই কাৰেণ িযেহতু েতওঁ এেন কাম কিৰেল, েসই েমৰ েপাৱািলৰ
সলিন েতওঁ চািৰগুণ ওেভাটাই িদব লািগব৷”

7 েতিতয়া নাথেন দায়ূদক ক’েল, “তুিমেয়ই েসই মানুহজন! ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘মেয়ই
েতামাক ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা অিভেষক কিৰেলঁা আৰু েচৗলৰ হাতৰ পৰা েতামাক উদ্ধাৰ কিৰেলঁা 8 মই েতামাক
েতামাৰ প্রভুৰ গৃহ আৰু প্রভুৰ পত্নীসকলক েতামাৰ বাহুত িদেলঁা আৰু ইস্রােয়ল ও িযহূদাৰ বংশ েতামাক িদেলঁা৷ যিদ
েসেয় অলপ েহাৱা হ’েল, মই েতামাক আৰু অিধক বস্তু িদেলঁােহঁেতন

9 েতেনহেল তুিম িকয় িযেহাৱাৰ বাকয্ তুচ্ছ কিৰ েতওঁৰ সাক্ষােত কু-আচৰণ কিৰলা? তুিম িহত্তীয়া ঊিৰয়াক তেৰাৱালৰ
দ্বাৰাই হতয্া কিৰলা আৰু েতওঁৰ পত্নীক আিন িনজৰ পত্নী কিৰ ৰািখলা৷ অেম্মানৰ ৈসনয্সকলৰ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই ঊিৰয়াক
বধ কৰালা 10 এেতেক তেৰাৱােল েকিতয়াও েতামাৰ বংশক এৰা িনিদব; িকয়েনা তুিম েমাক েহয়জ্ঞান কিৰ িহত্তীয়া
ঊিৰয়াৰ পত্নীক আিন িনজৰ পত্নী কিৰ ৰািখলা ’ 11 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘েচাৱা, মই েতামাৰ িনজ বংশৰ পৰা
েতামাৰ িবৰুেদ্ধ অমঙ্গল উৎপন্ন কিৰম আৰু েতামাৰ িনজ চকুৰ আগেত েতামাৰ পত্নীসকলক ৈল েতামাৰ চুবুৰীয়াক িদম;
তােত েতওঁেলােক েসৗ সূযর্ৰ সাক্ষােত েতামাৰ পত্নীসকলৰ লগত শয়ন কিৰব 12 িকয়েনা তুিম গুপুেত এই কমর্ কিৰলা,
িকন্তু মই হ’েল সকেলা ইস্রােয়লৰ আৰু সূযর্ৰ সাক্ষােত এই কমর্ কেৰাৱাম’ ” 13 েতিতয়া দায়ূেদ নাথনক ক’েল, “মই
িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেলঁা ” তােত নাথেন দায়ূদক উত্তৰ িদ ক’েল, “িকন্তু িযেহাৱায় েতামাৰ পাপ দূৰ কিৰেল৷
েতামাক আৰু বধ কৰা নহ’ব

14 িকন্তু তুিম এই কমর্ৰ দ্বাৰাই, িযেহাৱাৰ শত্রুেবােৰ েতওঁক িনন্দা কিৰবৈল েতওঁেলাকক অিত প্রশ্রয় িদলা, এই
েহতুেক েতামাৰ ঔৰসত জন্মা ল’ৰািট িনশ্চেয় মিৰব 15 েতিতয়া নাথন িনজৰ ঘৰৈল গুিচ গ’ল
পাছত িযেহাৱাই ঊিৰয়াৰ ভাযর্য্াই জন্ম িদয়া দায়ূদৰ পুত্রিটক আঘাত কিৰেল, তােত িস অিতশয় নিৰয়াত পিৰল
16 েতিতয়া দায়ূেদ ল’ৰাৰ বােব িযেহাৱাৰ আগত কােবৗ-কাকূিত কিৰ প্রাথর্না কিৰেল৷ লেঘান িদেল আৰু িভতৰত

েসামাই ওেৰ ৰািত মািটত পিৰ থািকল 17 েতিতয়া েতওঁৰ ঘৰৰ বৃদ্ধ েলাকসকেল উিঠ েতওঁক মািটৰ পৰা তুিলবৈল
েতওঁৰ কাষত িথয় হ’ল; িকন্তু েতওঁ উিঠবৈল সন্মত নহ’ল আৰু েতওঁেলােক ৈসেত েভাজেনা নকিৰেল 18 পাছত
সপ্তম িদনা ল’ৰািটৰ মৃতুয্ হ’ল তােত ল’ৰািটৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ কথা দায়ূদৰ আগত ক’বৈল েতওঁৰ দাসেবােৰ ভয় কিৰেল,
িকয়েনা েতওঁেলােক ক’েল, “েচাৱা! ল’ৰািট জীয়াই থােকঁােত আিম েতওঁৰ লগত অেনক কথা েকাৱােতা, েতওঁ আমাৰ
কথােবাৰ শুনা নাপােল৷ এিতয়া ল’ৰািটৰ মৃতুয্ হ’ল বুিল েকেনৈক েতওঁক ক’ম? আৰু যিদ কওঁ, েতেন্ত েতওঁ িনজেক
িনেজ িকবা অপকাৰ কিৰব েনিক?”

19 িকন্তু দাসেবােৰ ইেটােৱ িসেটােৱ ফুচ-ফুচাই কথা পািত থকা েদিখ, ল’ৰািটৰ মৃতুয্ হ’ল বুিল দায়ূেদ বুিজ পােল৷
েতওঁ দাসেবাৰক সুিধেল, “ল’ৰািটৰ মৃতুয্ হ’ল েনিক?” তােত েতওঁেলােক ক’েল, “হয়, ল’ৰািট ঢুকাল ” 20 েতিতয়া
দায়ূেদ মািটৰ পৰা উিঠ গা ধুেল, গাত েতল ঘঁিহেল আৰু কােপাৰ সলাই িযেহাৱাৰ গৃহৈল গ’ল অ◌াৰু তােত েতওঁৰ
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আৰাধনা কিৰেল, তাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ গৃহৈল গ’ল৷ েযিতয়া েতওঁ আজ্ঞা িদেল, েতওঁেলােক েতওঁৰ আগত আহাৰ
িদেল আৰু েতওঁ েভাজন কিৰেল

21 েতিতয়া েতওঁৰ দাসেবােৰ েতওঁক ক’েল, “আপুিন এেন বয্ৱহাৰ িকয় কিৰেছ? ল’ৰািট জীয়াই থােকঁােত আপুিন
তাৰ বােব লেঘান িদ ক্রন্দন কিৰিছল, িকন্তু এিতয়া ল’ৰািটৰ মৃতুয্ েহাৱাত আপুিন উিঠ েভাজন কিৰেল?” 22 তােত েতওঁ
ক’েল, “ল’ৰািট জীয়াই থােকঁােত মই লেঘান িদ ক্রন্দন কিৰিছেলঁা, কাৰণ মই ভািবিছেলঁা, েকােন জােন, েয ল’ৰািট
জীয়াই থািকবৰ কাৰেণ িকজািন িযেহাৱাই েমাৈল কৃপা কিৰব! 23 িকন্তু িস এিতয়া মিৰল, এই েহতুেক মই িক কাৰেণ
লেঘান িদম? মই জােনা তাক ওেভাটাই আিনব পািৰম? মই তাৰ ওচৰৈল যাম, িকন্তু িস েমাৰ ওচৰৈল আৰু উভিট
নািহব ”

24 পােছ দায়ূেদ িনজ পত্নী বৎেচবাক সান্ত্বনা িদেল আৰু তাইৰ ওচৰৈল ৈগ শয়ন কিৰেল৷ তােত তাই এিট পুত্র প্রসৱ
কিৰেল আৰু সন্তানিটৰ নাম চেলামন* ৰািখেল িযেহাৱাই তাক েপ্রম কিৰেল, 25 গিতেক েতওঁ নাথন ভাববাদীক পিঠয়াই
িযেহাৱাৰ কাৰেণ তাৰ নাম িযদীদীয়া† ৰখােল

26 েতিতয়া েযাৱােব অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ ৰব্বা নগৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ ইয়াৰ দুগর্ অিধকাৰ কিৰ ল’েল 27 েতিতয়া
েযাৱােব দায়ূদৰ ওচৰৈল দূত পিঠয়াই েকাৱােল েবােল, “মই ৰব্বাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ পানী েযাগান ধৰা ঠাইখন আটক
কিৰেলঁা; 28 এিতয়া আপুিন অৱিশষ্ট ৈসনয্সকলক েগাটাই ৈল নগৰৰ িবৰুেদ্ধ ছাউিন পািত তাক লওঁকিহ, নহ’েল মই
হাত কিৰ ল’েল, নগৰখন েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত হ’ব ”

29 তােত দায়ূেদ আটাই ৈসনয্ক েগাটাই ৰব্বাৈল ৈগ তাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ তাক ল’েল 30 আৰু েতওঁ েতওঁেলাকৰ
ৰজাৰ মূৰৰ পৰা ৰাজমুকুটিট ল’েল; তাৰ েসাণৰ পিৰমান এক িকক্কৰ আিছল আৰু তাত অেনক বহুমূলয্ মিণ আিছল৷
ৰাজমুকুটিট দায়ূদৰ মুৰত িদয়া হ’ল েতওঁ েসই নগৰৰ পৰা অিধক লুটদ্রবয্ উিলয়াই আিনেল

31 দায়ূেদ েসই নগৰৰ িভতৰত থকা েলাকসকলক বািহৰৈল আিন েতওঁেলাকক কৰত, েলাহাৰ ৈম ও কুঠােৰেৰ কাম
কিৰবৈল বাধয্ কৰােল; আৰু েতওঁ েতওঁেলাকক ইটা েপাৰা ভাতীৰ কামেতা লগুৱােল৷ েতওঁ অেম্মানৰ আটাই নগৰত
থকা েলাকসকলক এইদেৰ কামত লগােল তাৰ পাছত দায়ুদ আৰু েতওঁৰ সকেলা ৈসনয্ িযৰূচােলমৈল উভিট আিহল

13 অধয্ায়
অেম্নােন কৰা িঘণলগীয়া কাযর্ অবচােলােম তাক বধ কিৰ পলাই েযাৱা

1 তাৰ পাছত এেনকুৱা ঘটনা হ’ল, েয, দায়ূদৰ পুত্র অবচােলামৰ তামাৰ নােমেৰ এজনী শুৱিন ভনীেয়ক আিছল
আৰু দায়ূদৰ পুত্র অেম্নান তাইৈল কামাসক্ত হ’ল; 2 অেম্নােন মনেত এেন দুখ পােল, েয, িস িনজ ভনীেয়ক তামাৰৰ
কাৰেণ নিৰয়া পিৰল৷ তাই কুমাৰী আিছল, আৰু েসই কাৰেণ অেম্নােন তাইৈল িকবা কিৰবৈল দুসাধয্ বুিল ভািবেল

3 দায়ূদৰ ককােয়ক িচিময়াৰ পুত্র েযানাদবৰ নােমেৰ অেম্নানৰ এজন বনু্ধ আিছল৷ েযানাদব এজন বৰ চতুৰ েলাক
আিছল 4 িস অেম্নানক সুিধেল, েহ ৰাজপুত্র তুিম প্রিত িদেন এেনৈক িনৰুৎসাহ ৈহছা িকয়? েসই িবষেয় েমাক
েনােকাৱােন? েতিতয়া অেম্নােন তাক উত্তৰ িদ ক’েল, “েমাৰ ককাই অবচােলামৰ ভনীেয়ক তামাৰৈল মই েপ্রমাসক্ত
ৈহেছঁা ”

5 েতিতয়া েযানাদেৰ তাক ক’েল, “তুিম িনজৰ খাটৰ ওপৰত শুই নিৰয়াৰ ভাও ধৰা৷ েযিতয়া েতামাৰ িপতৃেয় েতামাক
চাবৈল আিহব েতিতয়া েতওঁক ক’বা, ‘অনুগ্রহ কিৰ েমাৰ ভনী তামাৰক েমাক আহাৰ িদবৰ বােব েমাৰ আগত পিঠয়াই
িদয়ক আৰু েমাৰ আগত আহাৰ যুগুত কৰা েদিখ েযন তাইৰ হােত েভাজন কেৰঁা, এই কাৰেণ েমাৰ ওচৰৈল আিহবৈল
তাইক আজ্ঞা কৰক’ ” 6 েতিতয়া অেম্নােন নিৰয়াৰ ভাও ধিৰ পিৰ থািকল৷ তােত ৰজাই তাক চাবৈল আেহােত, অেম্নােন
ৰজাক ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা, েমাৰ ভনী তামাৰক েমাৰ অসুস্থতাৰ বােব েমাৰ আগত েযন আহাৰ েযাগাৰ কেৰ আৰু
মই তাইৰ হােত েযন েভাজন কেৰঁা এই কাৰেণ েমাৰ ওচৰৈল আিহবৈল তাইক আজ্ঞা কৰক৷”

7 েতিতয়া দায়ূেদ তামাৰৰ ঘৰৈল মানুহ পিঠয়াই েকাৱােল েবােল, “এিতয়া তুিম েতামাৰ ককাই অেম্নানৰ ঘৰৈল ৈগ,
তাৰ কাৰেণ আহাৰ যুগুত কিৰ িদয়া ” 8তােত তামাৰ িনজ ককাই অেম্নােন শুই থকা েসই ঘৰৈল গ’ল৷ তামােৰ আটাগুিড়
ৈল খিচ, েতওঁৰ আগেত িপঠা বনােল 9 তাই তাৰ ৈসেত ৈল ৈগ, েসই িপঠা েতওঁক িদেল িকন্তু েতওঁ খাবৈল অমািন্ত
হ’ল৷ েতিতয়া অেম্নােন ক’েল, “েমাৰ ওচৰৰ পৰা সকেলা েলাকক বািহৰৈল যাবৈল িদয়া৷” তােত সকেলােৱ েতওঁৰ
ওচৰৰ পৰা বািহৰৈল গ’ল
* 12 অধয্ায়:24 চেলামন শািন্তযুক্ত † 12 অধয্ায়:25 িযদীদীয়া িযেহাৱাৰ িপ্রয়
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10 েতিতয়া অেম্মােন তামাৰক ক’েল, “মই েতামাৰ হােত েভাজন কিৰবৰ কাৰেণ েখাৱা বস্তুেবাৰ েমাৰ েকঁাঠািলৈল
আনা৷” েতিতয়া তামােৰ িনজ হােত বেনাৱা েসই িপঠা ৈল িভতৰ েকঁাঠািলৈল েতওঁৰ ককাই অেম্নানৰ ওচৰৈল গ’ল
11 েযিতয়া তাই িপঠা ৈল েতওঁৰ ওচৰৈল আিনেল, েতিতয়া অেম্নােন তাইক ধিৰ ক’েল, “েহ েমাৰ ভনী, আহা েমাৰ লগত
শয়ন কৰা ” 12 তােত তাই উত্তৰ িদ ক’েল, “নহয়, নহয়, েমাৰ ককাই, েমাক বলাৎকাৰ নকিৰবা িকয়েনা ইস্রােয়লৰ
মাজত এেন কমর্ কৰা অযুগুত৷ তুিম এেন মুখর্ৰ কমর্ নকিৰবা!

13 মই কৈল ৈগ েমাৰ মুখ ঢািকম? আৰু তুিমও ইস্রােয়লৰ মাজত এজন লজ্জাহীন মুখর্ৰ িনিচনা হ’বা এই েহতুেক
এিতয়া মই িবনয় কেৰঁা, তুিম ৰজাৰ আগত জেনাৱা িকয়েনা েতওঁ েমাক েতামাৈল িবয়া িদবৈল অসন্মত নহ’ব ” 14 িকন্তু
অেম্নােন তাইৰ কথা শুিনবৈল অসন্মত হ’ল আৰু িনেজ তাইতৈক বলী েহাৱা েহতুেক, েতওঁ তাইক বেলেৰ ধিৰ তাইৰ
লগত শয়ন কিৰেল

15 তাৰ পাছত অেম্নােন তাইক অিতশয় িঘণ কিৰব ধিৰেল৷ েতওঁ িয পিৰমােন তাইৈল কামাসক্ত আিছল তাতৈক অিধক
পিৰমােণ তাইক িঘণ কিৰব ধিৰেল এই েহতুেক অেম্নােন তাইক ক’েল, “উিঠ গুিচ েযাৱা ” 16 তােত তাই েতওঁক
ক’েল, “এেন নকিৰবা! িকয়েনা তুিম েমাৈল কৰা প্রথম েদাষতৈক, েমাক বািহৰ কিৰ উিলয়াই েখদােতােহ েবিচৈক
েবয়া!” িকন্তু অেম্নােন তাইৰ কথা নুশুিনেল৷ 17 তাৰ সলিন েতওঁ িনজৰ দাসক মািত ক’েল, “এইক েমাৰ ওচৰৰ পৰা
উিলয়াই েন আৰু তাইৰ পাছত দুৱাৰৰ ডাং লগাই েদ ”

18 েতিতয়া েতওঁৰ দােস তাইক বািহৰ কিৰ িদ তাইৰ পাছত দুৱাৰৰ ডাং লগাই িদেল েসই কণয্াৰ গাত দীঘল
অলংকাৰপূণর্ েচালা আিছল, িকয়েনা িবয়া িনিদয়া ৰাজকুমাৰীসকেল েসইৰূপ েচালা িপেন্ধ 19 েতিতয়া তামােৰ িনজৰ
মুৰত ছঁাই ল’েল, আৰু িনজৰ গাত থকা েসই দীঘল অলংকাৰপূণর্ েচালা ফািল মুৰত হাত িদ িচঞিৰ কািন্দ কািন্দ গুিচ
আিহল

20 তাৰ পাছত তাইৰ ককােয়ক অবচােলােম তাইক সুিধেল, “েতামাৰ ককাই অেম্নান েতামাৰ লগত আিছল েনিক?
িকন্তু এিতয়া েহ েমাৰ ভনী, মেন মেন থাকা, িস েতামাৰ ককাই; এই কথাত বৰৈক দুখ নকিৰবা ” েতিতয়ােৰ পৰা
তামাৰ িবষাদ মেনেৰ িনজ ককাই অবচােলামৰ ঘৰত থািকল 21 পােছ দায়ুদ ৰজাই এই সকেলা কথা শুিন অিতশয়
কু্রদ্ধ হ’ল 22 আৰু অবচােলােম অেম্নানক ভাল েবয়া এেকােক নক’েল; িকয়েনা েতওঁৰ ভনীেয়ক তামাৰক অেম্নােন
বলাৎকাৰ কৰাৰ কাৰেণ অবচােলােম তাক িঘণ কিৰেল

23 সমূ্পণর্ দুবছৰৰ পাছত ইফ্রিয়মৰ ওচৰত থকা বালহােচাৰত অবচােলামৰ েলাকসকেল েমৰৰ েনাম কটা কাম কিৰ
আিছল৷ তােত অবচােলােম আটাইেকইজন ৰাজেকঁাৱৰক িনমন্ত্রণ কিৰেল 24অবচােলােম ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল,
“চাওঁক, আেপানাৰ এই দাসৰ লগত েমৰৰ েনাম কটা েলাকসকল আেছ৷ এই কাৰেণ মই িবনয় কেৰঁা, মহাৰাজ আৰু
মহাৰাজৰ দাসেবাৰ আেপানাৰ এই দাসৰ লগত আহক ”

25 তােত ৰজাই অবচােলামক ক’েল, “েসেয় নহয় েবাপা, আিম সকেলােৱ নাযাওঁ; গ’েল েতামাৰ অিধক ভাৰেহ
হ’ব ” তথািপ েতওঁ বৰৈক ধিৰেল; িকন্তু ৰজাই যাবৈল মািন্ত নহ’ল যিদও েতওঁক আশীব্বর্াদ কিৰেল 26 েতিতয়া
অবচােলােম ক’েল, “যিদ েসেয় নহয়, েতেন্ত েমাৰ ভাই অেম্নানক আমাৰ লগত যাবৈল অনুমিত িদয়ক ” েতিতয়া
ৰজাই েতওঁক ক’েল, “অেম্নান েতামাৰ লগত িকয় যাব লােগ?”

27 অবচােলােম বৰৈক ধৰাত ৰজাই অেম্নানক আৰু সকেলা ৰাজেকঁাৱৰক েতওঁৰ লগত যাবৈল অনুমিত িদেল
28 অবচােলােম েতওঁৰ দাসেবাৰক এই আজ্ঞা কিৰেল, েবােল, “ভালদেৰ শুন৷ অেম্নানৰ মন েকান সময়ত দ্রাক্ষাৰসত
প্রফুিল্লত হয়, তহঁেত তাক ভালৈক চািব আৰু েযিতয়া ‘অেম্নানক আঘাত কৰ’ বুিল মই তহঁতক কম, েতিতয়া তাক বধ
কিৰিব, ভয় নকিৰিব; মই তহঁতক জােনা হুকুম িদয়া নাই? সািহয়াল ৈহ বীৰত্ব েদখুওৱা ” 29 েতিতয়া অবচােলামৰ
দাসেবােৰ েতওঁৰ আজ্ঞাৰ দেৰ অেম্নানৈল কিৰেল েতিতয়া আন আটাই ৰাজেকঁাৱৰসকল উিঠ, প্রিতজেন িনজ িনজ
খছৰৰ িপিঠত উিঠ পলাল

30 েতওঁেলাক বাটত থােকঁােতই দায়ূদৈল এই বাতিৰ আিহল, েবােল, “অবচােলােম আটাইেকইজন ৰাজেকঁাৱৰক বধ
কিৰেল, েতওঁেলাকৰ এজেনা অৱিশষ্ট নাই ” 31 েতিতয়া ৰজাই উিঠ িনজৰ কােপাৰ ফািল মািটত দীঘল ৈহ পিৰল; আৰু
েতওঁৰ দাসেবােৰও িনজ িনজ কােপাৰ ফািল ৰজাৰ ওচৰত িথয় ৈহ ৰ’ল

32 েতিতয়া দায়ূদৰ ককােয়ক িচিময়াৰ পুত্র েসই েযানাদেব মাত লগাই ক’েল, “সকেলা ৰাজেকঁাৱৰ েয হত হ’ল,
েমাৰ প্রভুেৱ এেন নাভাবক, িকয়েনা েকৱল অেম্নানৰেহ মৃতুয্ ৈহেছ কাৰণ অবচােলামৰ ভনী তামাৰক বলাৎকাৰ কৰা
িদনেৰ পৰা অবচােলােম ইয়াক িথৰ কিৰিছল 33 এেতেক সকেলা ৰাজেকঁাৱৰ মৰাৰ কথা েমাৰ প্রভু ৰজাই েযন িনজ
মনত ঠাই িনিদেয় িকয়েনা েকৱল অেম্নানেহ মিৰেছ ”
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34 িকন্তু ইয়াৰ িভতৰেত অবচােলাম পলাল পাছত েডকা পিৰয়াই চকু তুিল চাই পবর্তৰ কাষৰ পৰা িনজৰ পাছফােল
থকা বােটিদ অেনক েলাকক অহা েদিখেল 35তােত েযানাদেব ৰজাক ক’েল, “েসৗৱা চাওঁক, ৰাজেকঁাৱৰসকলআিহেছ;
আেপানাৰ দাসৰ কথাৰ দেৰ েসেয়ই ঘিটল ” 36 এই কথা েকাৱা মাত্রেক ৰাজেকঁাৱৰসকল আিহ পাই, িচঞিৰ কািন্দবৈল
ধিৰেল৷ তােত ৰজা আৰু েতওঁৰ আটাই দাসেবােৰও বৰৈক কািন্দবৈল ধিৰেল

37 িকন্তু অবচােলাম পলাই গচুৰৰ ৰজা অম্মীেহাৰৰ পুত্র তল্ময়ৰ ওচৰৈল গ’ল দায়ূেদ প্রিতিদেন িনজৰ পুত্রৰ কাৰেণ
েশাক কিৰেল 38 এইদেৰ অবচােলাম পলাই গচুৰৈল ৈগ, তাত িতিন বছৰ থািকল 39 পাছত দায়ুদ ৰজাই অবচােলামৰ
ওচৰৈল যাবৈল হািবয়াহ কিৰেল িকয়েনা েতওঁ অেম্নানৰ মৃতুয্ েহাৱাত েসই িবষেয় শান্ত্বনাপ্রাপ্ত ৈহিছল

14 অধয্ায়
অবচােলাম িযৰূচােলমৈল ঘূিৰ অহা

1 পাছত চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱােব ৰজাৰ মন অবচােলামৰ প্রিত থকা বুিজ, 2 তেকাৱাৈল মানুহ পঠাই, তাৰ পৰা এজনী
বুিদ্ধয়ক মিহলা অনাই তাইক ক’েল, “এিতয়া তুিম েশাক কৰা ভাও ধৰা, েশাক-বস্ত্র িপন্ধা আৰু গাত েতল নঘঁিহবা;
িকন্তু মৃতেলাকৰ বােব বহুকাল েশাক কৰা মিহলা েযন েহাৱা৷ 3 তাৰ পাছত ৰজাৰ ওচৰৈল ৈগ, েতওঁক মই েকাৱা কথা
এেনদেৰ ক’বাৈগ৷” এই বুিল েযাৱােব, তাই ৰজাক ক’ব লগীয়া কথািখিন িশকাই িদেল

4 পাছত তেকাৱাৰ মিহলা গৰাকীেয় ৰজাক েকাৱা সময়ত, তাই তলৈল মুখ কিৰ মািটত পিৰ প্রিণপাত কিৰ ক’েল,
“েহ মহাৰাজ, উপকাৰ কৰক ” 5 ৰজাই সুিধেল, “েতামাৰ িক হ’ল?” তােত তাই ক’েল, “মই সঁচাৈক এগৰাকী
িবধৱা; েমাৰ স্বামী মিৰল 6আৰু আেপানাৰ েবটীৰ দুিট েপা আিছল আৰু িসহঁত দুেয়া পথাৰত কািজয়া কিৰিছল, তােত
িসহঁতক এৰুৱাবৈল েকােনা নথকাত, এটাই আনেটাত প্রহাৰ কিৰ বধ কিৰ েপলােল 7 এিতয়া চাওঁক, েগােটই েগাষ্ঠীেয়
আেপানাৰ েবটীৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ ৈকেছ, ‘তই েসই ভ্রাতৃ-বধীেটাক েশাধাই েদ; তাৰ বধ কৰা ভােয়কৰ প্রাণৰ সলিন আিম
তাৰ প্রাণ লম৷’ গিতেক েতওঁেলােক উত্তৰািধকািৰেকা িবনষ্ট কিৰব এইদেৰ িসহঁেত েমাৰ বাকী থকা আঙ্গঠািট নুমাই
পৃিথৱীত েমাৰ স্বামীৰ নাম আিদ এেকা নথকা কিৰব খুিজেছ ”

8 েতিতয়া ৰজাই েসই মিহলাক ক’েল, “তুিম েতামাৰ ঘৰৈল েযাৱা, মই বাৰু িক কিৰব পােৰঁা, েতামাৰ কাৰেণ
এই িবষেয় আজ্ঞা িদম ” 9 পােছ েসই তেকাৱাৰ মিহলাই ৰজাক ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু, মহাৰাজ, েমাৰ আৰু েমাৰ
িপতৃ-বংশৰ ওপৰেতই এই েদাষ পৰক৷ মহাৰাজ আৰু িনজ িসংহাসন হ’েল িনেদ্দর্ াষী হওঁক ”

10 েতিতয়া ৰজাই ক’েল, “েকােনােৱ যিদ েতামাক িকবা কয়, েতেন্ত তাক েমাৰ আগৈল আিনবা, তােত িস আৰু
েতামাক নুচুব ” 11 েতিতয়া েসই মিহলাই ক’েল, “মই িমনিত কিৰেছঁা, প্রিতকাৰ সাধকক নষ্ট কিৰবৈল িনিদবৈল
মহাৰােজ িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নাম উচ্ছাৰণ কৰক; েসেয় নহ’েল েতওঁেলােক েমাৰ ল’ৰািটক িবনষ্ট কিৰব ” ৰজাই
ক’েল, “জীৱন্ত িযেহাৱাৰ শপত, েতামাৰ ল’ৰাৰ এডািল চুিলও মািটত নপিৰব ”

12 েতিতয়া েসই মই ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা, আেপানাৰ েবটীক েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ আগত এিট কথা ক’বৈল
িদয়ক ” তােত ৰজাই ক’েল, “েকাৱা ” 13 পােছ েসই মিহলাই ক’েল, “ঈশ্বৰৰ প্রজাৰ িবৰুেদ্ধ আপুিন িকয় েতেন
কল্পনা কিৰেছ? েসই কথা েকাৱােত মহাৰাজ েদাষী েলাক েযন ৈহেছ, কাৰণ মহাৰােজ েখিদ িদয়া পুত্রক ওেভাটাই
আিনব েনােখােজ 14 িকয়েনা আিম অৱেশয্ মিৰম; আৰু আিম পুনৰায় জমা কিৰব েনাৱাৰা মািটত পৰা পানীৰ িনিচনা
হ’ম৷ ঈশ্বেৰ প্রাণ িনিনেয়, িকন্তু আেপানাৰ পৰা েদশান্তৰ কৰা েলাক যােত েদশান্তিৰত ৈহ নাথােক, তাৰ উপায় িচন্তা
কেৰ

15 এিতয়া মই েয এই কথা েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ আগত ক’বৈল আিহেলঁা, েলাকসকেল েমাক ভয় েদখুৱাৰ কাৰেণেহ
আিহেলঁা৷ েতিতয়া আেপানাৰ েবটীেয় মনেত ভািবেলা েয, ‘মই মহাৰাজৰ আগত এই কথা জনাম, িকজািন মহাৰােজ
িনজৰ েবটীৰ িনেবদন অনুসােৰ কাযর্ কিৰব 16 িকয়েনা িয জেন েমাক আৰু েমাৰ ল’ৰািটক এেকলেগ িযেহাৱাৰ
উত্তৰািধকাৰৰ পৰা উচ্ছন্ন কিৰবৈল খুিজেছ, েতওঁৰ হাতৰ পৰা িনজৰ েবটীক উদ্ধাৰ কিৰবৈল মহাৰােজ েমাৰ কথা
শুিনব ’ 17 েতিতয়া আেপানাৰ দাসীেয় প্রাথর্না কিৰেল েবােল, ‘েহ িযেহাৱা, েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ বাকয্ েমাৈল েযন
অৱেশয্ শান্ত্বনাদায়ক হয়, িকয়েনা ভাল-েবয়া িবেবচনা কৰাত েমাৰ প্রভু মহাৰাজ ঈশ্বৰৰ দূতৰ তুলয্ ’ আেপানাৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱা েযন আেপানাৰ লগত থাকক ”

18 েতিতয়া ৰজাই উত্তৰ িদ েসই মিহলা গৰাকীক ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা, েতামাক মই িয েসােধা, েসই িবষেয় েযন
এেকােক েমাৰ পৰা গুপুেত নাৰাখা ” তােত তাই ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, এিতয়া কওঁক ” 19 ৰজাই ক’েল,
“েতামাৰ এই সকেলা কথাত েযাৱাবৰ জােনা হাত নাই?” তােত েসই মিহলা গৰাকীেয় উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু
মহাৰাজ, আেপানাৰ জীৱনৰ শপত, েমাৰ প্রভু মহাৰােজ েকাৱা কথাৰ পৰা েসঁা িক বাওঁফােল ঘূিৰবৰ কােৰা সাধয্ নাই৷
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আেপানাৰ দাস েযাৱােবই েমাক আেদশ কিৰেল আৰু মই িয কথা ক’েলঁা, এই সকেলা কথা আেপানাৰ েবটীক কবৈল
িদেল 20 িয িয ঘিট আেছ তাৰ পিৰৱত্তর্ ন কিৰবৈলেহ আেপানাৰ দাস েযাৱােব এই কাযর্ কিৰেল৷ পৃিথৱীত থকা সকেলা
িবষয় জািনবৈল, েমাৰ প্রভু, আপুিন ঈশ্বৰৰ দূতৰ িনিচনা জ্ঞানী ”

21 তাৰ পাছত ৰজাই েযাৱাবক ক’েল, “এিতয়া েচাৱা, মই এেন কমর্ কিৰম৷ এই েহতুেক েযাৱা, েসই েডকা
অবচােলামক পুনৰায় আনাৈগ ” 22 তােত েযাৱােব মািটত উবুিৰ ৈহ ৰজাক প্রিণপাত কিৰেল আৰু েতওঁক ধনয্বাদ
জনােল৷ েতওঁ ৰজাক ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, আপুিন আেপানাৰ দাসৰ িনেবদন অনুসােৰ েয কাযর্ কিৰেল আৰু
মই েয আেপানাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাইেছঁা, েসই িবষেয় আিজ আেপানাৰ এই দােস জািনেল ”

23 তাৰ পাছত েযাৱাব উিঠ গচুৰৈল ৈগ অবচােলামক িযৰূচােলমৈল আিনেল 24 েতিতয়া ৰজাই ক’েল, িস িনজ
ঘৰৈল ঘূিৰ আিহব পােৰ িকন্তু েমাৰ মুখ হ’েল িস েদিখবৈল নাপাওঁক েতিতয়া অবচােলােম িনজৰ ঘৰৈল ঘূিৰ গ’ল
িকন্তু ৰজাৰ মুখ েদিখবৈল নাপােল

25 েসই সময়ত েগােটই ইস্রােয়লৰ মাজত অবচােলামতৈক েসৗন্দযর্য্ৰ কথাত প্রশংসনীয় েতেন েকােনা পুৰুষ নািছল৷
েতওঁৰ ভিৰৰ তলুৱাৰ পৰা মূৰৰ তালুৈলেক েতওঁত এেকা ঘূণ নািছল 26 েযিতয়া েতওঁৰ মুৰৰ চুিল অিত গধুৰ হয়
েতিতয়া প্রেতয্ক বছৰৰ েশষত িনজৰ মূৰৰ চুিল কািট েপলায় আৰু েতওঁ েতওঁৰ েসই কটা চুিল েজােখ যাৰ ৰাজ
পিৰমাণ অনুসােৰ প্রায় দুশ েচকলমান হয় 27 অবচােলামৰ িতনটা পুত্র আৰু তামাৰ নােমেৰ এজনী জীেয়ক জেন্ম৷
েসই েছাৱালীজনী বৰ শুৱনী আিছল

28 পাছত অবচােলােম ৰজাৰ মুখ েনেদিখ সমূ্পণর্ দুবছৰ িযৰূচােলমত িনবাস কিৰেল৷ 29 তাৰ পাছত অবচােলােম
িনজেক ৰজাৰ ওচৰৈল পিঠয়াবৰ কাৰেণ েযাৱাবক েসই কথা জনােল, িকন্তু েযাৱাব েতওঁৰ ওচৰৈল আিহবৈল সন্মত
নহ’ল েসই বােব েতওঁ িদ্বতীয়বাৰ মানুহ পঠােল িকন্তু েতিতয়াও েযাৱাব আিহবৈল মািন্ত নহ’ল৷

30 েতিতয়া অবচােলােম িনজৰ দাসেবাৰক ক’েল, “েচাৱা, েমাৰ মািটৰ ওচৰেত েযাৱাবৰ এখন শসয্েক্ষত্র আেছ আৰু
তাত েতওঁৰ যৱধান আেছ৷ েতামােলােক েসই ঠাইত ৈগ তাত জুই লগাই িদয়া ” তােত অবচােলামৰ দাসেবােৰ েসই
েখিতত জুই লগাই িদেল 31 েতিতয়া েযাৱােব উিঠ অবচােলামৰ ঘৰৈল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ
দাসেবােৰ েমাৰ েখিতত িকয় জুই লগাই িদেল?”

32 েতিতয়া অবচােলােম েযাৱাবক ক’েল, “েচাৱা, মই েতামাক খবৰ পিঠয়াইিছেলা েবােল, ‘তুিম েমাৰ ওচৰৈল আহা
যােত মই েতামাক ৰজাৰ ওচৰৈল ক’বৈল পিঠয়াম েয, “মই গচুৰৰ পৰা েকেলই আিহেলঁা? এিতয়াৈলেক তাত থকা
হ’েল েমাৰ ভাল আিছল৷ এিতয়া এই েহতুেক েমাক ৰজাৰ মুখ েদিখবৈল িদয়ক আৰু যিদ েমাত িকবা অপৰাধ আেছ
েতিতয়া হ’েল েতওঁ েযন েমাক বধ কৰক৷” ’ ” 33 েতিতয়া েযাৱােব ৰজাৰ আগৈল ৈগ েতওঁক েসই কথা জনােল৷
েযিতয়া ৰজাই অবচােলামক মতাই আিনেল, েতিতয়া েতওঁ ৰজাৰ আগৈল ৈগ তলৈল মািটত মূৰ েদঁাৱাই ৰজাৰ আগত
প্রিণপাত কিৰেল আৰু েতিতয়া ৰজাই অবচােলামক চুমা খােল

15 অধয্ায়
অবচােলামৰ িবেদ্রাহ দায়ুদ পলাই েযাৱা

1 েসই সময়ৰ পাছত অবচােলােম িনজৰ বােব এখন ৰথ, েকইটামান েঘঁাৰা আৰু িনজৰ আেগ আেগ লিৰ যাবৰ বােব
পঞ্চাশ জন মানুহ যুগুত কিৰ ল’েল 2অবচােলােম ৰািতপুৱােত উিঠ, নগৰৰ দুৱাৰ বাটৰ কাষত িথয় িদ থােক৷ েতিতয়া
যিদ িবচাৰৰ অেথর্ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহব লগা েকােনা মানুহৰ েগাচৰ থােক, অবচােলােম েতওঁক মািত েসােধ, “তুিম
েকান নগৰৰ পৰা আিহছা?” তােত েসই েলাকজেন উত্তৰ িদ কয় েবােল, “আেপানাৰ এই দাস ইস্রােয়লৰ ৈফদৰ মাজৰ
এজন৷”

3 েতিতয়া অবচােলােম েতওঁক কয়, “েচাৱা, েতামাৰ েগাচৰৰ কথা ভাল আৰু নয্ায়, িকন্তু েতামাৰ কথা শুিনবৈল
ৰজাৰ িনযুক্ত কৰা েলাক েকােনা নাই ” 4 অবচােলােম আৰু কয়, “েমাৰ ইচ্ছা এেয় েয যিদ েমাক েদশৰ িবচাৰকত্তর্ া
পতা হ’েল, েকােনা িববাদ বা েগাচৰ থকা প্রিতজন বয্িক্তেয় েমাৰ ওচৰৈল আিহলেহঁেতন আৰু মই েতওঁৈল নয্ায় িবচাৰ
কিৰেলঁােহঁেতন ”

5 পাছত এেন ঘেট েয েকােনা এজন েলাক েযিতয়া েতওঁক শ্রদ্ধা জনাবৈল েতওঁৰ ওচৰৈল আেহ, েসই েলাকজনক
েতওঁ হাত েমিল ধেৰ আৰু চুমা খায় 6 ইস্রােয়লৰ িয সকেলা েলাক ৰজাৰ ওচৰৈল িবচাৰৰ অেথর্ আেহ, েসই সকেলােক
অবচােলােম েসইৰূেপই বয্ৱহাৰ কেৰ এইদেৰই অবচােলােম ইস্রােয়ল েলাকসকলৰ মন েতওঁৰ ফালৈল িনেল

7 তাৰ পাছত চািৰ বছৰৰ েশষত, অবচােলােম ৰজাক ক’েল, “মই আেপানাক িবনয় কিৰেছঁা, মই িযেহাৱাৈল িয
এটা সঙ্কল্প কিৰেলঁা তাক িহেব্রাণত পালন কিৰবৰ বােব েমাক যাবৈল অনুমিত িদয়ক 8 িকয়েনা আেপানাৰ দাস মই
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েযিতয়া অৰাম েদশৰ গচুৰত প্রবাস কিৰ আিছেলঁা, েতিতয়া মই এই সঙ্কল্প কিৰ ৈকিছেলঁা, ‘যিদ িযেহাৱাই েমাক িনশ্চেয়
িযৰূচােলমৈল ওেভাটাই িনেয়, েতিতয়া মই িযেহাৱাক েসৱাভিক্ত কিৰম ’ ”

9 তােত ৰজাই ক’েল, “শািন্তেৰ েযাৱা ” েতিতয়া অবচােলাম উিঠ িহেব্রাণৈল গ’ল 10 িকন্তু অবচােলােম ইস্রােয়লৰ
আটাই ৈফদৰ ওচৰৈল েচাৰাং-েচাৱাৰ দ্বাৰাই ৈক পঠােল, েবােল, “িশঙাৰ শব্দ শুনামােত্র েতামােলােক ক’বা, ‘অবচােলাম
িহেব্রাণত ৰজা হ’ল ’ ”

11আৰুঅবচােলামৰ লগত িযৰূচােলমৰ পৰা দুশ িনমিন্ত্রত েলাক ৈগিছল 12পােছ অবচােলােম বিল দান কৰা সময়ত
মানুহ পঠাই দায়ূদৰ মন্ত্রী িগেলানীয়া অহীেথাফলক েতওঁৰ নগৰ িগেলাৰ পৰা মতাই আিনেল৷ এইদেৰ অবচােলামৰ চক্রান্ত
মজবুত ৈহ উিঠল, কাৰণ অবচােলামৰ পক্ষৰ েলাক ক্রেম ক্রেম বািঢ় গ’ল

13 পাছত এজন দূেত দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহ এই সম্বাদ িদেল, েবােল, “ইস্রােয়ল েলাকসকলৰ মন অবচােলামৰ পক্ষ
হ’ল ” 14 তােত দায়ূেদ িযৰূচােলমত িনজৰ লগত থকা সকেলা দাসেবাৰক ক’েল, “আহা আিম ওলাই পলাওঁহ’ক;
নহ’েল অবচােলামৰ হাতৰ পৰা আিম এজেনা সািৰব েনাৱািৰম এেতেক শীেঘ্র যাবৈল যুগুত েহাৱা, নহ’েল িস েবগাই
আমাৰ লগ ধিৰব আৰুআমাৰ ওপৰত অমঙ্গল ঘটাব আৰু তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ নগৰৰ েলাকক আঘাত কিৰব ” 15তােত,
ৰজাৰ দাসেবােৰ ৰজাক ক’েল, “চাওঁক, আমাৰ প্রভু মহাৰােজ িয কিৰবৈল মন কিৰেছ তাক কিৰবৈল আেপানাৰ
দাসেবাৰ যুগুত ৈহ আেছ ”

16পােছ ৰজা ওলাই গ’ল, আৰু েতওঁৰ সকেলা পিৰয়াল েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল; িকন্তু ৰাজগৃহ প্রিতপাল কিৰবৰ বােব
ৰজাই দহজনী উপপত্নী এিৰ ৈথ গ’ল 17 পাছত ৰজা আৰু েতওঁৰ পাছত েযাৱা সকেলা মানুহ ওলাই ৈগ ৈবৎ-িমহর্ কত
ৰ’ল 18 েতওঁৰ দাসেবাৰ েতওঁৰ লেগ লেগ কুচকাৱাজ কিৰ েখাজ কািঢ় গ’ল আৰু সকেলা কেৰথীয়া, েপেলথীয়া
আৰু সকেলা গাতীয়া েলাক অথর্াৎ ছশ েলাক েতওঁৰ পােছ পােছ গাতৰ পৰা অহা ৰজাৰ আেগ আেগ গ’ল

19 েতিতয়া ৰজাই গাতীয়া ইত্তয়ক ক’েল, “তুিম আমাৰ লগত িকয় আিহছা? তুিম উভিট ৈগ অবচােলাম ৰজাৰ লগত
থাকা িকয়েনা তুিম িবেদশী আৰু এজন েদশান্তিৰত েলাক৷ েতামাৰ িনজ ঠাইৈল উভিট েযাৱা 20 িযেহতু তুিম েযাৱা
কািল মােথান আিহলা, িকয় মই েতামাক আমাৰ লগত ৈল সকেলাফােল ঘূৰাই ফুৰাম? মই িনেজই নাজােনা েয মই
ক’ৈল ৈগ আেছঁা৷ েসই কাৰেণ তুিম েতামাৰ েলাকসকলক ৈল ঘূিৰ েযাৱা৷ েতামাৰ লগত দয়া আৰু সতয্ থাকক ”

21 িকন্তু ইত্তেয় ৰজাক উত্তৰ িদ ক’েল, “জীৱন্ত িযেহাৱাৰ শপত আৰু েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ জীৱনৰ শপত, মিৰবৰ
বা জীয়াই থকাৰ অেথর্ই হওঁক, েমাৰ প্রভু মহাৰাজ িয ঠাইৈল যাব, আেপানাৰ এই দােসা েসই ঠাইৈলেক যাব ” 22 েসই
বােব দায়ূেদ ইত্তয়ক ক’েল, “েতেন্ত তুিম আমাৰ লগত আগবািঢ় ৈগ পাৰ েহাৱা ” েতিতয়া গাতীয়া ইত্তয় ও েতওঁৰ
সমূদায় েলাক আৰু েতওঁেলাকৰ লগত অহা সকেলা পিৰয়াল ৰজাৰ ৈসেত গ’ল 23 সকেলা েলােক িকেদ্রাণ উপতয্কা
পাৰ ৈহ যাওঁেত, েগােটই েদশখেন বৰৈক ক্রন্দন কিৰেল আৰু ৰজাই িনেজও পাৰ হ’ল৷ এইদেৰ সকেলা েলাক বাটত
যাত্রা কিৰ কিৰ মৰুপ্রান্তৰ িদেশ গ’ল

24 আনিক চােদােকা েতওঁৰ লগত েলবীয়া েলাকসকল ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দকিট ৈব ৈল উপিস্থত হ’ল৷ েতওঁেলােক
িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকিট নমাই ৰািখেল আৰু েতিতয়া অিবয়াথৰ েতওঁেলাকৰ লগত লগ িদেল৷ েতওঁেলােক এেন কৰাৰ
আেগ েলাকসকল নগৰৰ পৰা এেকবােৰ ওলাই নহাৈলক ৰিখ থািকল৷ 25 ৰজাই চােদাকক ক’েল, “তুিম ঈশ্বৰৰ িনয়ম-
চনু্দকিট পুনৰাই নগৰৈল ঘূৰাই ৈল েযাৱা যিদ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত মই অনুগ্রহ পাওঁ, েতেনহ’েল েতওঁ পুনৰাই েমাক ঘূৰাই
আিনব আৰু তাক ও েতওঁৰ বাসস্থান েমাক েদখুৱাব৷ 26 িকন্তু যিদ েতওঁ এইদেৰ কয়, ‘েতামাত েমাৰ এেকা সেন্তাষ
নাই,’ েতেন্ত েচাৱা, মই ইয়াত আেছঁা আৰু েতওঁ দৃষ্টিত িয ভাল, েমাৈল েতওঁ তােকই কৰক ”

27 ৰজাই চােদাক পুেৰািহতক ইয়ােকা ক’েল, “তুিম এজন দশর্ক নহয় েন? তুিম েতামাৰ পুত্র অহীমাচ আৰু অিবয়াথৰৰ
পুত্র েযানাথন, েতামােলাকৰ এই দুই পুত্রক লগত ৈল, শািন্তেৰ নগৰৈল ঘূিৰ েযাৱা 28 আৰু চাবা েতামােলাকৰ ওচৰৰ
পৰা েমাৈল িঠক খবৰ নহামােন, মই পাৰ-ঘাটত বাট চাই থািকম ” 29 এেতেক চােদাক আৰু অিবয়াথেৰ ঈশ্বৰৰ িনয়ম-
চনু্দকিট আেকৗ িযৰূচােলমৈল ৈল ৈগ, েতওঁেলাক েসই ঠাইেত থািকল

30 পাছত দায়ুদ ৈজতুন পবর্তৈল উিঠ েযাৱা বােটিদ খািল ভিৰেৰ উিঠ গ’ল৷ েতওঁ ওপৰৈল উিঠ যাওঁেত কািন্দ কািন্দ
গ’ল আৰু েতওঁৰ মূৰ ঢকা আিছল৷ েতওঁৰ লগৰ েলাকসকেল প্রিতজেনও িনজ িনজ মূৰ ঢািকেল আৰু ওপৰৈল উিঠ
যাওঁেত কািন্দ কািন্দ গ’ল 31 েতিতয়া েকােনা এজেন দায়ূদক ক’েল, “অবচােলামৰ লগত চক্রান্তকাৰীেবাৰৰ মাজত
অহীেথাফেলা আেছ ” তােত দায়ূেদ প্রাথর্না কিৰ ক’েল, ‘েহ িযেহাৱা, মই িবনয় কেৰঁা, অহীেথাফলৰ মন্ত্রণা মূখর্ৰ মন্ত্রণা
কৰক ’
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32 পাছত দায়ূেদ েযিতয়া পবর্তৰ েসই িটং পােল, িয ঠাইত েলাকসকেল িযেহাৱাৰ আৰাধনা কেৰ, েতিতয়া অকীর্য়া
হূচেয় িনজৰ কােপাৰ ফািল মূৰত মািট ৈল দায়ূদৰ লগ ধিৰবৈল আিহল 33 দায়ূেদ েতওঁক ক’েল, “তুিম যিদ েমাৰ লগত
েযাৱা েতেন্ত তুিম েমাৈল ভাৰেহ হ’বা 34 িকন্তু যিদ তুিম নগৰৈল ঘূিৰ ৈগ অবচােলামক েকাৱা েয ‘েহ মহাৰাজ, মই
আেপানাৰ দাস হম, আেগেয় েযেনৈক আেপানাৰ িপতৃৰ দাস আিছেলঁা, েতেনৈক আেপানােৰা দাস হম,’ েতেন্ত েমাৰ
বােব তুিম অহীেথাফলৰ মন্ত্রণা বয্থর্ কিৰব পািৰবা

35 েসই ঠাইেত চােদাক আৰু অিবয়াথৰ পুেৰািহত জােনা েতামাৰ লগত নাথািকব েন? এই েহতুেক তুিম ৰাজগৃহত
িয িয কথা শুিনবা েসই সকেলা কথা চােদাক আৰু অিবয়াথৰ পুেৰািহতক ক’বা 36 চাবা, েযন েসই ঠাইত েতওঁেলাকৰ
লগত েতওঁেলাকৰ দুজন পুত্রক, চােদাকৰ পুত্রক অহীমাচ আৰু অিবয়াথৰৰ পুত্রক েযানাথন আেছ৷ েতামােলােক িয িয
কথা শুিনবা, েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই েমাৰ গুিৰৈল েসই সকেলা বাতিৰ পঠাই িদবা ” 37 েতিতয়া দায়ূদৰ বনু্ধ হূচয় নগৰৈল
গ’ল আৰু েতিতয়া অবচােলােমা িযৰূচােলমত েসামাল

16 অধয্ায়
1 েযিতয়া দায়ূেদ পব্বর্তৰ িটঙত পাছ েপলাই অলপ আগ হ’ল, েতিতয়া েচাৱা, মিফেবাচতৰ দাস চীবাই সেজাৱা দুটা

গাধ লগত ৈল ৈগ েতওঁৰ গুিৰত উপিস্থত হ’ল; েসই গাধৰ ওপৰত দুশ িপঠা, এশ েথাপা শুকান দ্রাক্ষা গুিট, এশ লদা
েখজুৰ গুিট আৰু এক েমাট দ্রাক্ষাৰস আিছল 2 পােছ ৰজাই চীবাক সুিধেল, “তুিম এইেবাৰ অনাৰ অিভপ্রায় িক?”
তােত চীবাই ক’েল, “এই গাধ দুটা ৰজাৰ পিৰয়াল উিঠ যাবৰ বােব, এই িপঠা আৰু েখজুৰ গুিট েডকাসকলৰ আহাৰৰ
বােব আৰু দ্রাক্ষাৰস অৰণয্ত ক্লান্ত েহাৱা েলাকসকেল পান কিৰবৰ বােব ”

3 পােছ ৰজাই ক’েল, “েতামাৰ প্রভুৰ নািত ল’ৰািট ক’ত?” তােত চীবাই ৰজাক ক’েল, “চাওক, েতওঁ িযৰূচােলমত
আেছ; িকয়েনা েতওঁ ক’েল, ‘ইস্রােয়ল বংশই আিজ েমাৰ ৈপতৃক ৰাজয্ েমাক ওেলাটাই িদব ’ ” 4 তােত ৰজাই চীবাক
ক’েল, “েচাৱা, মিফেবাচতৰ সব্বর্স্ব েতামােৰই ” চীেবাই ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, মই প্রিণপাত কিৰেছঁা৷ িবনয়
কেৰঁা, েমাক আেপানাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহপ্রাপ্ত কৰক ”

5 েযিতয়া দায়ুদ ৰজাই বহূৰীম পােল, েচৗলৰ বংশৰ িভতৰৰ েগৰাৰ পুেতক িচিময়ী নােমেৰ এটা মানুহ তাৰ পৰা ওলাল;
িস ওলাই যাওঁেত যাওঁেত শাও িদ িদ গ’ল 6 িস দায়ূদৈল আৰু দায়ুদ ৰজাৰ সকেলা দাসৈল িশল দিলয়ােল; যিদওঁবা
সকেলা েলাক আৰু সকেলা বীৰ েতওঁৰ েসঁা আৰু বাওঁ ফােল আিছল 7 িচিময়ীেয় শাও িদ িদ ৈকিছল, “েহেৰৗ ৰক্তপািত
পাষণ্ড, যা, গুিচ যা! 8 তই যাৰ পদত ৰজা হ’িল, েসই েচৗলৰ বংশৰ সকেলা ৰক্তপাতৰ প্রিতফল িযেহাৱাই েতাক িদেছ৷
িযেহাৱাই েতাৰ পুেতক অবচােলামৰ হাতত ৰাজয্ সমপর্ণ কিৰেল৷ চা, তই িনেজই ধ্বংস হ’িল, িকয়েনা তই ৰক্তপািত
মানুহ ”

9 েতিতয়া চৰূয়াৰ পুত্র অবীচেয় ৰজাক ক’েল, “েসই মৰা কুকুেৰ েমাৰ প্রভু মহাৰাজক িকয় শাও িদেয়? আপুিন
অনুমিত িদেয় যিদ, মই পাৰ ৈহ ৈগ তাৰ মূৰেটা কািট েপলাওঁ ” 10 িকন্তু ৰজাই ক’েল, “েহ চৰূয়াৰ পুত্রসকল,
েতামােলাকৰ লগত েমাৰ িক সম্পকর্ ? িয স্থলত িযেহাৱাই দায়ূদক শাও েদ বুিল তাক ৈকেছ, ‘এেন স্থলত, িস শাও
িদয়াত, তই এেন িকয় কিৰছ বুিল েকােন ক’ব’?”

11 দায়ূেদ অবীচয়ক আৰু িনজৰ সকেলা দাসক ক’েল, “েচাৱা, েমাৰ ঔৰসত জন্মা েমাৰ পুত্রই েমাৰ প্রাণ ল’বৈল
িবচািৰেছ৷ েতেন্ত েসই িবনয্ামীনীয়ােটােৱ িকমান অিধক পিৰমােণ েমাৰ ধ্বংস েহাৱােতা িবচািৰব! তাক থািকব িদয়া, িস
শাও িদয়ক; িকয়েনা িযেহাৱাই তাক অনুমিত িদেছ 12 িকজািন েমাৈল কৰা অনয্ায়ৈল িযেহাৱাই দৃষ্টি কিৰব আৰু িস
আিজ েমাক িদয়া শাওৰ সলিন িযেহাৱাই েমাৰ মঙ্গল কিৰব ”

13 এইদেৰ দায়ুদ আৰু েতওঁৰ েলাকসকল বােটিদ ৈগ আিছল আৰু েসই িচিময়ীেয়ও েতওঁৰ সনু্মখৰ পব্বর্তৰ কােষিদ,
শাও িদ িদ েতওঁৈল িশল মািৰ মািৰ আৰু মািট দিলয়াই ৈগ আিছল 14 েতিতয়া ৰজাই েতওঁৰ লগৰ েলাকসকেল ৈসেত
অেয়ফীমৈল আিহ েসই ঠাইেত িজৰিণ ল’েল

িযৰূচােলমত অবচােলামৰ প্রেৱশ অহীেথাফলৰ আৰু হূচয়ৰ মন্ত্রণা
15এেনেত অবচােলাম আৰু েতওঁৰ লগত অহীেথাফল আৰু ইস্রােয়লৰ সকেলােলাক িযৰূচােলমৈল আিহল 16পােছ

েযিতয়া দায়ূদৰ বনু্ধ অকীর্য়া হূচয় অবচােলামৰ ওচৰৈল আিহল, েতিতয়া হূচেয় অবচােলামক ক’েল, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ
হওক, মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক!”
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17 তােত অবচােলােম হূচয়ক ক’েল, “েতামাৰ বনু্ধৈল এেনকুৱােহ মৰম েন? তুিম িনজৰ বনু্ধৰ লগত িকয় নগ’লা?
18 তােত হূচেয় অবচােলামক ক’েল, “নহয়! িকন্তু িয জনক িযেহাৱাই এই েলাকসকল আৰু ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাকক
মেনানীত কিৰেল, মই েতওঁৰ ফলীয়ােহ, েতওঁৰ লগতেহ মই থািকম

19 আৰু কওঁ, মই কাৰ েসৱাকমর্ কিৰম? েতওঁৰ পুত্রৰ সাক্ষােত দাসয্ কমর্ কৰা উিচত নহব েন? িযদেৰ েতামাৰ
িপতৃৰ উপিস্হিতত দাসয্ কমর্ কিৰেলঁা, েতেনৈক আেপানাৰ আগেতা কিৰম

20 পােছ অবচােলােম অহীেথাফলক ক’েল, “এিতয়া আিম িক কৰা উিচত, েসই িবষেয় েতামােলােক িদহা িদয়া
21 েতিতয়া অহীেথাফেল অবচােলামক ক’েল, “আেপানাৰ িপতৃেয় িনজ ৰাজগৃহ প্রিতপাল কিৰবৰ বােব িয উপপত্নীসকল
ৈথ ৈগেছ, আপুিন েতওঁেলাকৈল গমণ কৰকৈগ; তােত আপুিন েয িনজ িপতৃৰ দৃষ্টিত িঘণলগীয়া ৈহেছ, তাক েগােটই
ইস্রােয়েল শুিনব৷ েতিতয়া আেপানাৰ লগত থকা সকেলা েলাকৰ হাত বলৱান হ’ব ”

22 পােছ অবচােলামৰ বােব গৃহৰ শীষর্ স্হানত এটা তমু্ব তিৰ িদয়া হ’ল আৰু অবচােলােম সকেলা ইস্রােয়লৰ সাক্ষােত
িনজ িপতৃৰ উপপত্নীেবাৰত গমণ কিৰেল 23 েসই কালত অহীেথাফেল িয িয িদহা িদিছল, েসইেবাৰ ঈশ্বৰৰ মুখৰ বাকয্ৰ
দ্বাৰাই উত্তৰ েপাৱাৰ দেৰ আিছল৷ দায়ূদক িদয়া আৰু অবচােলামক িদয়া অহীেথাফলৰ সকেলা িদহা েতেনদেৰই আিছল

17 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত অহীেথাফেল অবচােলামক ক’েল, “েমাক আপুিন বাৰ হাজাৰ েলাকক বািচ ল’ব িদয়ক আৰু মই আিজ

ৰািতেয়ই উিঠ ৈগ দায়ূদৰ িপচত েখিদ যাওঁ৷ 2 েযিতয়া েতওঁ ক্লান্ত আৰু দুবর্ল েহাৱা েযন েদিখম, মই হঠাৎ েতওঁক
আক্রমণ কিৰ ত্রাসত েপলাম৷ তােত েতওঁৰ লগৰ সকেলা মানুহ পলাই যাব আৰু মই অকল ৰজাকেহ বধ কিৰম৷
3 এইদেৰ মই সকেলা েলাকক আেপানাৰ ফালৈল আিনম িয দেৰ এজনী কনয্া েতওঁৰ স্ৱামীৰ ওচৰৈল আেহ৷ তােত
সকেলা েলাক আেপানাৰ অধীনত শািন্তেৰ থািকব ” 4 েতিতয়া অহীেথাফলৰ এই কথাত অবচােলাম আৰু ইস্রােয়লৰ
সকেলা বৃদ্ধ েলােক সেন্তাষ পােল

5 েতিতয়া অবচােলােম ক’েল, “এিতয়া অকীর্য়া হূচয়ক মাতা আৰু েতওঁ িক কয় েসই িবষেয় আিম শুেনা ” 6 েযিতয়া
হূচয় অবচােলামৰ ওচৰৈল আিহল, েতিতয়া অবচােলােম েতওঁক অহীেথাফেল েকাৱা কথাষাৰ বুজাই ক’েল আৰু হূচয়ক
সুিধেল েবােল, “অহীেথাফেল িয কথা ক’েল আিম েসইদেৰ কিৰম েন? যিদ কিৰব নালােগ, েতেনহ’েল আপুিনেয়ই
আমাক পৰামশর্ িদয়ক ” 7 েতিতয়া হূচেয় অবচােলামক ক’েল, “অহীেথাফেল এইবাৰ িদয়া িদহা ভাল নহয় ”

8 হূচেয় আৰু ক’েল, “আপুিন জােন েয আেপানাৰ িপতৃ আৰু েতওঁৰ েলাকসকল বীৰ েযাদ্ধা আৰু েতওঁেলাকৰ খং
েপাৱািল কািঢ় িনয়া হািবৰ ভালুকৰ দেৰ ৷ আেপানাৰ িপতৃ এজন যুদ্ধাৰু; েতওঁ ৈসনয্সকলৰ লগত আিজ ৰািত নাথািকব৷
9 চাওঁক, এিতয়া েতওঁ হয়েতা েকােনা এটা গাতত নাইবা আন েকােনা ঠাইত লুকাই আেছ৷ েতিতয়া এেন ঘিটব েয,
আৰম্ভেত েতামাৰ েলাকসকলৰ মাজত েকইজনমান েলাক পিতত হ’ব আৰু েতিতয়া েসই িবষেয় শুনা েলাকসকেল ক’ব
েবােল, ‘অবচােলামৰ পাছত যাওঁতা েলাকসকলৰ মাজত হতয্া ৈহেছ ’ 10 েসই সময়ত িয সকল সািহয়াল েলাক, িয
সকলৰ সাহস িসংহৰ িনিচনা, েতওঁেলােকা পিম যাব কাৰণ আেপানাৰ িপতৃ েয এজন বীৰ পুৰুষ আৰু েতওঁৰ লগৰ
েলাকসকেলা েয সািহয়াল, েসই িবষেয় সকেলা ইস্রােয়েল জােন

11 িকন্তু মই এই পৰামশর্ িদওঁ েয দানেৰ পৰা েবৰ-েচবাৈলেক, সাগৰৰ তীৰত থকা বািলৰ িনিচনা অসংখয্ক ইস্রােয়লক
আেপানাৰ আগত েগাট খুউৱা হওঁক আৰু েযন আপুিন িনেজও যুদ্ধৈল যাওঁক 12 েতিতয়া িয েকােনা ঠাইত েতওঁক
েপাৱা যাব, েসই ঠাইেত আিম েতওঁৰ গুিৰত উপিস্থত ৈহ, মািটত িনয়ৰ পৰাৰ দেৰ েতওঁৰ ঢািক ধিৰল৷ তােত েতওঁক
আৰু েতওঁৰ লগত েযাৱা মানুহৰ মাজৰ েকােনা এজনেকা অৱিশষ্ট নাৰািখম

13 যিদ েতওঁ েকােনা নগৰত আশ্রয় লয়, েতেন্ত েগােটই ইস্রােয়েল েসই নগৰৈল জৰী আিনব আৰুআিম েসই নগৰখন
বািন্ধ, জুিৰৈলেক তাক এেনধৰেণ টািন ৈল যাম েয েসই ঠাইত এিট সৰু িশেলা নাথািকব৷” 14 েতিতয়া অবচােলাম আৰু
ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল ক’েল, “অহীেথাফলৰ পৰামশর্তৈক অকীর্য়া হূচয়ৰ িদহাই উত্তম ” িকয়েনা অবচােলামৰ ওপৰত
অমঙ্গল ঘটাবৰ কাৰেণ অহীেথাফলৰ উত্তম পৰামশর্ বয্থর্ কিৰবৈল িযেহাৱাই েসই িবষেয় িথৰ কিৰিছল

15 তাৰ পাছত হূচেয় চােদাক আৰু অিবয়াথৰ এই দুজন পুেৰািহতক ক’েল, “অহীেথাফেল অবচােলামক আৰু
ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধ েলাকসকলক এেন-েতেন পৰামশর্ িদিছল িকন্তু মই হ’েল অনয্ পৰামশর্ িদেলঁা 16 এেতেক েতামােলােক
েবগাই দায়ূদৰ ওচৰৈল মানুহ পিঠয়াই েতওঁক েকাৱা েয, ‘আপুিন আিজ ৰািত আৰাবাহ’ৰ মৰুপ্রান্তৰ পাৰ ঘাটত নাথািকব
িকন্তু েকােনা প্রকােৰ েসই ঠাই পাৰ ৈহ যাব, নহ’েল মহাৰাজ আৰু আেপানাৰ লগৰ সকেলা েলাক গ্রািসত হ’ব’ ”

17 েসই সময়ত েযানাথন আৰু অহীমাচ অিয়ন-েৰােগলৰ জুিৰত বাস কিৰ আিছল; তােত এগৰাকী দাসীেয় ৈগ ৈগ
েতওঁেলাকক বাতিৰসমূহ িদিছল৷ এইদেৰ েতওঁেলােক দায়ুদ ৰজাৰ ওচৰত বাতিৰ িদবৈল যায় যােত েতওঁেলাকক নগৰত
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েসােমাৱা েকােনা েলােক েদখা নাপায় 18 িকন্তু এইবাৰ এজন যুৱেক েতওঁেলাকক েদিখ অবচােলামৰ আগত জনােল৷
েতিতয়া েযানাথন আৰু অহীমাচ দুেয়া শীেঘ্র গুিচ ৈগ, বহূৰীমত থকা এজন মানুহৰ ঘৰত উপিস্থত হ’ল েসই জন মানুহৰ
েচাতালত এটা নাদ আিছল আৰু দুেয়া েসই নাদৈল নািম গ’ল

19 েতিতয়া েসই মানুহ জনৰ পত্নীেয় নাদৰ মুখত কােপাৰ এখন পািৰ, তাৰ ওপৰত খৰিচয়া িপঠাগুিৰ েমিল িদেল;
তােত েযানাথন আৰু অহীমাচ েসই নাদত থকা বুিল েকােনও নাজািনেল 20 পাছত অবচােলামৰ দাসেবােৰ েসই ঘৰৰ
মিহলা গৰাকীৰ ওচৰৈল ৈগ সুিধেল, “অহীমাচ আৰু েযানাথন ক’ত আেছ?” েতিতয়া েসই মিহলা গৰাকীেয় েতওঁেলাকক
ক’েল, “েতওঁেলাক নদীখন পাৰ ৈহ গ’ল৷” তােত েসই ঠাইত েতওঁেলাক দুেয়ােক িবচািৰ নাপাই িযৰূচােলমৈল ঘূিৰ
আিহল

21 েতওঁেলাক গুিচ েযাৱাৰ পাছত েযানাথন আৰু অহীমাচ নাদৰ বািহৰৈল উিঠ আিহল৷ তাৰ পাছত দুেয়া দায়ুদ ৰজাক
বাতিৰ িদবৈল গ’ল৷ েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “আেপানােলাক উঠক আৰু েবগাই পানীিখিন পাৰ ৈহ যাওঁক িকয়েনা
অহীেথাফেল আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধ এেন-েতেন পৰামশর্ িদেল ” 22 েতিতয়া দায়ুদ আৰু েতওঁৰ লগৰ সকেলােৱ উিঠ
যদ্দর্ ন পাৰ হ’ল৷ ৰািতপুৱাৈল যদ্দর্ ন পাৰ েনােহাৱাৈক েতওঁেলাকৰ এজেনা অৱিশষ্ট নাথািকল

23 পাছত েযিতয়া অহীেথাফেল িনজৰ পৰামশর্ৰ দেৰ কাম েনােহাৱা েদিখেল েতিতয়া েতওঁ িনজৰ গাধ সজাই তাত
উিঠ গুিছ গ’ল েতওঁ িনজ নগৰত থকা িনজ ঘৰৈল ৈগ, িনজৰ ঘৰৰ িবষেয় িদহা িদ, িনেজ িনজৰ িডিঙত ফঁাচ লগােল৷
তােত েতওঁৰ এেনদেৰ মৃতুয্ হয় আৰু িনজ িপতৃৰ ৈমদামেত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল

অবচােলামক পৰাজয় কৰা আৰু েতওঁৰ মৰণ
24 তাৰ পাছত দায়ূেদ মহনিয়মত আিহল৷ অবচােলােম হ’েল সকেলা ইস্রােয়ল েলাকৰ ৈসেত যদ্দর্ ন পাৰ হ’ল

25 েতিতয়া অবচােলােম েযাৱাবৰ সলিন অমাচাক প্রধান েসনাপিত পািতেল অমাচা ইস্রােয়লীয়া িযথ্রা নােমেৰ এজন
মানুহৰ পুত্র আিছল৷ েসই মানুহ জেন েযাৱাবৰ মাক চৰূয়াৰ ভনীেয়ক নাহচৰ জীেয়ক অবীগলত গমণ কিৰিছল 26 তাৰ
পাছত ইস্রােয়ল আৰু অবচােলােম িগিলয়দ েদশত ছাউিন পািতেল

27 িয সময়ত দায়ূেদ মহনিয়মত আিহিছল, অেম্মানৰ সন্তানসকলৰ ৰব্বাত থকা নাহচৰ পুত্র েচাবীেয়, েলা-দবৰাত থকা
অম্মীেয়লৰ পুত্র মাখীেৰ আৰু েৰােগলীমত থকা িগিলয়দীয়া বিজ্জর্ লেয় দায়ূদৰ আৰু েতওঁৰ লগৰ েলাকসকলৰ কাৰেণ
28 শযয্া, চিৰয়া, মািটৰ পাত্র, েঘঁহু, যৱ, আটাগুিৰ, ভজা শসয্, েলেচৰা মাহ, মচুৰ মাহ, ভজামাহ, 29 েমৗ, মাখন, েমৰৰ
জাক আৰু গৰু গাখীৰৰ পিনৰ আিনেল৷ এই েলাকসকেল ৈকিছল েয, “েলাকসকেল মৰুপ্রান্তত কু্ষধাতুৰ, শ্রান্ত, আৰু
তৃষ্ণাতুৰ ৈহেছ ”

18 অধয্ায়
1 দায়ূেদ েতওঁৰ লগত থকা ৈসনয্সকলক গণনা কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত সহস্রপিত ও শতপিত িনযুক্ত

কিৰেল 2 তাৰ পাছত দায়ূেদ েযাৱাবৰ হাতত ৈসনয্সকলৰ এভাগ, েযাৱাবৰ ভােয়ক চৰূয়াৰ পুত্র অবীচয়ৰ হাতত এভাগ
আৰু গাতীয়া ইত্তয়ৰ হাতত এভাগ সমপর্ণ কিৰ পিঠয়াই িদেল ৰজাই েতিতয়া ৈসনয্সকলক ক’েল, “মই িনেজও িনশ্চেয়
েতামােলাকৰ লগত যাম ”

3 িকন্তু েলাকসকেল ক’েল, “আপুিন যাব নালােগ, িকয়েনা যিদ আিম পলাই যাও, আমাৰ বােব িচন্তা নকিৰব,
আমাৰ অেদ্ধর্ কেলাক মিৰেলও আমাৰ বােব িচন্তা নকিৰব৷ িকন্তু আপুিন আমাৰ দহ হাজাৰৰ সমান এই েহতুেক আপুিন
নগৰৰ পৰা আমাক সহায় কিৰবৰ অেথর্ আপুিন যুগুত ৈহ থািকেল ভাল হ’ব ” 4 তােত ৰজাই েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতামােলােক িযহেক ভাল েদখা, মই তােকই কিৰম ” পাছত ৰজা নগৰৰ দুৱাৰৰ কাষত িথয় ৈহ ৰ’ল আৰু সকেলা
ৈসনয্ শ শ আৰু হাজাৰ হাজাৰ ৈক ওলাই গ’ল

5 েতিতয়া ৰজাই েযাৱাব, অবীচয় আৰু ইত্তয়ক আজ্ঞা িদ ক’েল, “েতামােলােক েমাৈল চাই, েসই েডকা েযাৱবক
অবচােলামৰ প্রিত িবনীত ভােৱ বয্ৱহাৰ কিৰবা ” অবচােলামৰ িবষেয় েসনাপিতসকলক ৰজাই এই আজ্ঞা িদয়া সময়ত
সকেলা েলােক েসই কথা শুিনেল

6 এইদেৰ ৈসনয্সকল ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ গ্রাময্ঞ্চলৰ বািহৰৈল ওলাই গ’ল; েসই যুদ্ধ ইফ্রিয়মৰ হািবত হ’ল 7 েসই
ঠাইত ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকল দায়ূদৰ ৈসনয্সকলৰ সনু্মখত পৰািজত হ’ল; তােত েসইিদনা মহা-সংহাৰ েহাৱাত িবশ হাজাৰ
েলাকৰ মৃতুয্ হয় 8 িকয়েনা যুদ্ধ েসই অঞ্চলত িবয়িপ গ’ল, েসই বােব তাত তেৰাৱােল িযমান েলাক গ্রাস কিৰেল,
হািবেয় তাতৈক অিধক েলাক গ্রাস কিৰেল

9 পাছত অবচােলােম দায়ূদৰ ৈসনয্সকলক হঠাৎ লগ পােল৷ েতিতয়া অবচােলাম িনজৰ খছৰৰ ওপৰত উিঠ যাওঁেত,
েসই খছেৰ তাত থকা এেজাপা ডাঙৰ এলা গছৰ ঘন ডালৰ তেলিদ েযাৱাত, েসই এলা গছত অবচােলামৰ মুৰেটা লািগ
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ধিৰল, েতওঁ আকাশ আৰু পৃিথৱীৰ মাজত ওলিম থািকল আৰু তলৰ পৰা খচ্ছৰ চিল ৈগ থািকল 10 েতিতয়া েকােনা
এজন েলােক েসই দৃশয্ েদখা পাই েযাৱাবক ক’েল, “চাওঁক, মই এলা গছত অবচােলামক ওলিম থকা েদিখেলঁা ”
11 েতিতয়া েযাৱােব েসই বাতিৰ িদয়া মানুহ জনক ক’েল, “যিদ তুিম েতেনকুৱা েদিখিছলা, েতেনহ’েল িকয় েসই ঠাইেত
েতওঁক মািৰ মািটত েনেপলালা? তােক কৰা হ’েল, মই েতাক দহ েচকল ৰূপ আৰু এগজ টঙািল িদেলঁােহঁেতন ”

12 েতিতয়া মানুহ জেন েযাৱাবক ক’েল, “মই যিদও হাজাৰ েচকল ৰূপ লওঁ তথািপও মই েসই ৰাজ েকঁাৱৰৰ অিহেত
হাত েনেমেলঁা িকয়েনা আিম শুনাৈক ৰজাই আেপানাক, অবীচয়ক আৰু ইত্তয়ক এই আজ্ঞা িদিছল েবােল, ‘সাৱধান,
েতামােলাকৰ েকােনােৱও েযন েসই েডকা অবচােলামক নুচুেৱ’ 13আৰু যিদও মই গুপুেত েতওঁৰ প্রাণ লেলােহেতন,
তথািপও আপুিন িনেজও েমাৰ িবৰুেদ্ধ হ’লেহেতন, কাৰণ ৰজাৰ পৰা েকােনা কথা গুপুেত নাথােক৷

14 েতিতয়া েযাৱােব ক’েল, “মই েতামাৰ কাৰেণ ৰিখ নাথােকা ” েতিতয়া েতওঁ িনজৰ হাতত িতিনডাল শূল ৈল,
অবচােলাম এলা গছৰ মাজত জীয়াই ওলিম থােকঁােতই, েতওঁৰ বুকুৰ মােজেৰ েসােমাৱাই িদেল৷ 15 েতিতয়া েযাৱাবৰ
েসই দহজন অস্ত্রধাৰী েডকাই অবচােলামক েবিৰ ধিৰ, আঘাত কিৰ, েতওঁক বধ কিৰেল

16 তাৰ পাছত েযাৱােব িশঙা বজােল আৰু ৈসনয্সকল ইস্রােয়লৰ পাছত েখিদ েযাৱাৰ পৰা উভিট আিহল িকয়েনা
েযাৱােব ৈসনয্সকলক ৰখাই হ’ল 17 েতওঁেলােক অবচােলামক নমাই আিন, হািবৰ মাজত থকা বৰ গাত এটাত েপলাই
িদেল; েতওঁেলােক েতওঁৰ ওপৰত িশলৰ এটা বৰ দ’ম ৰািখ হ’ল আৰু সকেলা ইস্রােয়লৰ প্রেতয্ক জন েলাক িনজ িনজ
তমু্বৈল পলাই গ’ল

18 ৰজাৰ উপতয্কাত িয স্তম্ভ আেছ, তাক অবচােলােম জীয়াই থকা কালত িনম্মর্াণ কৰাই, িনজৰ কাৰেণ স্থাপন
কিৰিছল িকয়েনা েতওঁ ৈকিছল েয, “েমাৰ নাম ৰািখবৈল েমাৰ েপা নাই ” এই কাৰেণ েতওঁ িনজৰ নাম অনুসােৰ েসই
স্তম্ভৰ নাম ৰািখেল আৰু েসই বােব েসেয় আিজৈলেক অবচােলামৰ স্তম্ভ বুিল প্রখয্াত আেছ

19 তাৰ পাছত চােদাকৰ পুত্র অহীমােচ ক’েল, “িযেহাৱাই েকেনৈক ৰজাৰ পেক্ষ েতওঁৰ শত্রুেবাৰৰ প্রিতকাৰ সািধেল,
তাৰ শুভবাত্তর্ া ৰজাক িদবৈল েমাক এিতয়া লিৰ যাবৈল িদয়ক ” 20 েতিতয়া েযাৱােব েতওঁক ক’েল, “তুিম আিজ এই
বাতিৰ িদয়া েলাক হ’ব নালােগ; তুিম আন িদনাখন এই বাতিৰ িদবা৷ আিজ তুিম এেকা বাতিৰ িনিদবা কাৰণ ৰজাৰ
েকঁাৱৰৰ মৃতুয্ হ’ল ”

21 েতিতয়া েযাৱােব কুচীয়াক ক’েল, “তুিম েযাৱা আৰু িয েদিখলা েসই িবষেয় ৰজাক জেনাৱাৈগ৷” তােত কুচীয়াই
েযাৱাবক েসৱা কিৰ লিৰ গ’ল 22 েতিতয়া চােদাকৰ পুত্র অহীমােচ আেকৗ েযাৱাবক ক’েল, “িয হওঁক, অনুগ্রহ কিৰ
কুচীয়াৰ পাছত েমােকা লিৰ যাবৈল িদয়ক ” তােত েযাৱােব ক’েল, “েবাপা তুিম িকয় লিৰ েযাৱা? তুিম বাতিৰৰ এেকা
বঁটা নাপাবা ” 23 অহীমােচ ক’েল, “িয হওঁক, েমাক লিৰ যাবৈল িদয়ক ” তােত েযাৱােব ক’েল, “লিৰ েযাৱা ”
েতিতয়া অহীমােচ সমথলৰ বােটিদ লিৰ লিৰ ৈগ কুচীয়াক পাছ েপলােল

24 েসই সময়ত দায়ুদ নগৰৰ দুই েদাৱাৰৰ মাজত বিহ আিছল৷ েতিতয়া প্রহৰীেয় নগৰৰ েদাৱাৰৰ ওপৰ ভাগৰ গড়ৰ
ওপৰত উিঠ চকু তুিল চােল৷ েতিতয়া েতওঁ এজন মানুহ অকেলই েতওঁেলাকৰ ফােল লিৰ আিহ থকা েদিখেল 25 েতিতয়া
প্রহৰীেয় িৰিঙয়াই ৰজাক েসই কথা জনােল৷ ৰজাই ক’েল, “েতওঁ যিদ অকেলআেছ, েতেন্ত েতওঁৰ মুখত বাতিৰ আেছ ”
লিৰ অহা ল’ৰা জেন ওচৰ আিহ নগৰৰ কাষ চািপেল৷

26 েতিতয়া প্রহৰীেয় আৰু এজনক লিৰ অহা েদিখ িৰিঙয়াই দুৱৰীেটাক ক’েল, “েচাৱা আৰু এজন অকেল লিৰ
আিহেছ ” তােত ৰজাই ক’েল, “েতেৱঁা বাতিৰ আিনেছ ” 27 েতিতয়া প্রহৰীেয় ক’েল, “মই ভােবা প্রথম জন েলাকৰ
লৰ চােদাকৰ পুত্র অহীমাচৰ লৰৰ িনিচনা ” ৰজাই ক’েল, “েতওঁ ভাল মানুহ আৰু েতওঁ ভাল সম্বাদ আিনেছ ”

28 েতিতয়া অহীমােচ িৰিঙয়াই ৰজাক ক’েল, “সকেলা মঙ্গলময়৷” পাছত েতওঁ মািটত মুখ লগাই ৰজাৰ আগত েসৱা
কিৰ ক’েল, “িয জেন েমাৰ প্রভু ৰজাৰ অিহেত হাত েতালা েলাকসকলক েশাধাই িদেল, আেপানাৰ েসই ঈশ্বৰ িযেহাৱা
ধনয্ ” 29 েতিতয়া ৰজাই সুিধেল, “েডকা যুৱক অবচােলামৰ মঙ্গল েন?” তােত অহীমােচ উত্তৰ িদ ক’েল, “িয সময়ত
েযাৱােব আেপানাৰ দাস েমাক আেপানাৈল পঠােল, েতিতয়া বৰ হুৰা-মুৰা েহাৱা েদিখেলঁা; িকন্তু িক ৈহিছল েসই িবষেয়
জািনবৈল নাপােলঁা ” 30 ৰজাই ক’েল, “একােষ ৈগ ইয়ােত িথয় েহাৱা ” তােত অহীমােচ একােষ ৈগ িথয় হ’ল

31 েতিতয়াই েসই কুচীয়াই আিহ ক’েল, “েমাৰ প্রভু মহাৰাজৈল বাতিৰ আিনেছঁা িকয়েনা আেপানাৰ অিহেত উঠা আটাই
মানুহৰ ওপৰত আিজ আেপানাৰ পেক্ষ িযেহাৱাই প্রিতকাৰ সািধেল ” 32 তােত ৰজাই কুচীয়াক সুিধেল, েডকা পুৰুষ
অবচােলামৰ মঙ্গল েন? কুচীয়াই ক’েল, “েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ শত্রুেবাৰ আৰু আেপানাৰ অিনষ্ট কিৰবৈল আেপানাৰ
িবৰুেদ্ধ উঠা আটাইেবাৰ েসই েডকা যুৱক জনৰ িনিচনা হওঁক ” 33 েতিতয়া ৰজাই অৈধযর্ ৈহ নগৰৰ দুৱাৰৰ ওপৰৰ
েকঁাঠািলৈল উিঠ ক্রন্দন কিৰবৈল ধিৰেল৷ আৰু ইফাল-িসফােল ফুিৰ ক’েল, “হায় েমাৰ পুত্র অবচােলাম! হায় েমাৰ
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পুত্র! হায় েমাৰ পুত্র অবচােলাম! েতামাৰ সলিন মই মৰা হ’েলই ভাল আিছল! হায় অবচােলাম! হায় েমাৰ পুত্র! েমাৰ
পুত্র!”

19 অধয্ায়
দায়ুদ উলিট অহা আৰু পুনৰাই েতওঁ ৰাজত্ব েপাৱা

1 েযাৱাবক েকাৱা হ’ল, “চাওক, ৰজাই অবচােলামৰ বােব ক্রন্দন আৰু েশাক কিৰেছ ” 2 েসই িদনাখনৰ জয়
সকেলা ৈসনয্ৰ পেক্ষ েশাক ৈহ পিৰল, কাৰণ েসইিদনা েলাকসকেল, “ৰজাই িনজ পুত্রৰ িবষেয় েবজাৰ কিৰেছ বুিল
শুিনেল ”

3 যুদ্ধৰ পৰা পলাই েযাৱা েলাকসকেল িযদেৰ লাজ পাই েচাৰৰ িনিচনাৈক লুকাই লুকাই যায়, েতেনৈক েলাকসকেল
েসই িদনাখন েচাৰৰ দেৰ নগৰত েসামাল 4 ৰজাই িনজ মুখ ঢািক, বৰ মােতেৰ িচঞিৰ কািন্দ কািন্দ কবৈল ধিৰেল,
“হায়, েমাৰ পুত্র অবচােলাম! হায়, অবচােলাম! হায়, েমাৰ পুত্র! েমাৰ পুত্র!”

5 পােছ েযাৱােব ঘৰৰ িভতৰত েসামাই ৰজাৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, “িযসকেল আেপানাৰ প্রাণ, আেপানাৰ েপা-জী
সকলৰ প্রাণ আেপানাৰ ভাযর্য্াসকলৰ আৰু উপপত্নী সকলৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰেল, আেপানাৰ েসই দাসেবাৰক লাজত
েপলােল, 6 িকয়েনা আেপানাক িঘণাওঁতা সকলক আপুিন েপ্রম কেৰ আৰু আেপানাক েপ্রম কেৰঁাতা সকলক আপুিন
িঘণ কেৰ৷ িকয়েনা আিজ আপুিন প্রকাশ কিৰেল, েয, অধয্ক্ষ আৰু দাসেবাৰ আেপানাৰ আগত এেকােৱই নহয়৷ কাৰণ
আিজ েমাৰ এেন িবশ্বাস ৈহেছ, েয, যিদ অবচােলাম জীয়াই থািকলেহঁেতন আৰুআিম সকেলােৱ মিৰেলঁােহঁেতন, েতিতয়া
েবাধহয় আপুিন ভাল পােলেহঁেতন

7 এই েহতুেক এিতয়া আপুিন উিঠ বািহৰৈল ৈগ, আেপানাৰ ৈসনয্সকলক শান্ত্বনাৰ কথা কওঁক, িকয়েনা মই িযেহাৱাৰ
নােমেৰ শপত খাই ৈকেছঁা, যিদ আপুিন বািহৰৈল ৈগ েতওঁেলাকক নকয়, েতেন্ত এই ৰািত আেপানাৰ লগত আৰু
এজেনা েলাক নাথািকব৷ আৰু আেপানাৰ েযৗৱন কালেৰ পৰা এিতয়াৈলেক আেপানাৈল িযমান অমঙ্গল ঘিটেছ, েসই
আটাইেবাৰতৈক আেপানাৰ এই অমঙ্গল অিত গুৰুতৰ হ’ব ” 8 তােত ৰজা উিঠ নগৰৰ দুৱাৰৰ মুখেত বিহ থািকল
েতিতয়া, ৰজা নগৰৰ দুৱাৰত বিহ আেছ বুিল সকেলা েলাকক েকাৱা হ’ল েবােল, “েচাৱা, ৰজা েদেখান েদাৱাৰ মুখত
বিহ আেছ৷” েতিতয়া সকেলা েলাক ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল
ইিতমেধয্ ইস্রােয়লত থকা প্রিতজন েলাক িনজ িনজ তমু্বৈল পলাই গ’ল 9 ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদৰ মাজত সকেলা

েলােক পৰস্পেৰ িববাদ কিৰ ক’েল, “ৰজাই শত্রুেবাৰৰ হাতৰ পৰা আমাক িনস্তাৰ কিৰিছল৷ পেলষ্টীয়াসকলৰ হাতৰ
পৰাও আমাক উদ্ধাৰ কিৰিছল আৰু এিতয়া েতওঁ অবচােলামৰ ভয়ত েদশৰ পৰা পলাই গ’ল 10 আৰু অবচােলাম,
আিম িযজনক আমাৰ ওপৰত ৰজা অিভেষক কিৰিছেলঁা, েতওঁেৰা ৰণত মৃতুয্ হ’ল গিতেক, এিতয়া েতামােলােক িকয়
ৰজাক ওেভাটাই অনাৰ িবষেয় এেকা েনােকাৱা?”

11 পাছত দায়ুদ ৰজাই চােদাক আৰু অিবয়াথৰ পুেৰািহতৰ গুিৰৈল দূত পঠাই েকাৱােল, েবােল, “েতামােলােক িযহূদাৰ
বৃদ্ধসকলক েকাৱা, ‘ৰজাক িনজ গৃহৈল ওেভাটাই িনবৈল েতামােলাক িকয় সকেলাতৈক পাছ পিৰছাহঁক, িযেহতু ৰজাক
িনজ গৃহৈল ওেভাটাই িনবৈল, েগােটই ইস্রােয়লৰ িনেবদন ৰজাৰ গুিৰত উপিস্থত হ’ল? 12 েতামােলােকই েমাৰ ভাই,
েমাৰ হাড়েৰা হাড়, মঙহেৰা মঙহ৷ েতেন্ত েতামােলােক ৰজাক ওেভাটাই িনবৈল িকয় সকেলাতৈক িপচ পিৰছাহঁক?’

13আৰু েতামােলােক অমাচােকা ক’বা, ‘তুিম জােনা েমাৰ হাড়েৰা হাড়, মঙহেৰা মঙহ েনােহাৱা? তুিম যিদ এিতয়াৰ
পৰা েমাৰ ৈসনয্সকলৰ বােব েযাৱাবৰ ঠাইত প্রধান েসনাপিত েনােহাৱা, েতেন্ত ঈশ্বেৰ েমাক অিধক আনিক তােতািধক
দণ্ড িদয়ক’ ” 14 আৰু এইদেৰ েতওঁ িযহূদাৰ সকেলা েলাকৰ মন িজিকেল, েযন সকেলােৰ মন এজনৰেহ হ’ল৷
তােত েতওঁেলােক ৰজাৈল এই কথা ৈক পঠােল, েবােল, “আপুিন আৰু আেপানাৰ দাসেবাৰ পুনৰায় উভিট আহক ”
15 েতিতয়া ৰজাই উভিট যদ্দর্ নৈল আিহল েসই সময়েত িযহূদাৰ েলাকসকেল ৰজাক যদ্দর্ ন পাৰ কিৰ আগ বঢ়াই ৈল
যাবৈল িগলগলৈল আিহল

16 েতিতয়া দায়ুদ ৰজাক আগ বঢ়াবৰ বােব, বহূৰীম-িনবাসী েগৰাৰ পুত্র িবনয্ামীনীয়া িচিময়ীেয় খৰেখদাৈক িযহূদাৰ
েলাকসকলৰ লগত গ’ল 17 আৰু েতওঁৰ লগত িবনয্ামীনীয়া এক হাজাৰ েলাক আৰু েচৗলৰ বংশৰ দাস চীবা আৰু
লগত েতওঁৰ েপান্ধৰজন পুত্র আৰু িবশজন দাস আিছল৷ েতওঁেলােক ৰজাৰ সাক্ষােত যদ্দর্ নৰ মােজেৰ পাৰ ৈহিছল
18 েতিতয়া েতওঁেলােক ৰজাৰ পিৰয়ালসমূহক পাৰ কিৰবৰ কাৰেণ আৰু েতওঁ িয ভাল েদেখ, তােক কিৰবৰ বােব
িসপাৰৈল ৈল ৈগিছল ৰজাই যদ্দর্ ন পাৰ েহাৱাৰ িপচত েগৰাৰ পুত্র েসই িচিময়ীই ৰজাৰ আগত দীঘল িদ পিৰ প্রণাম
জনােল৷
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19 আৰু িচিময়ীই ৰজাক ক’েল, “েমাৰ প্রভুেৱ েমাক অপৰাধী বুিল গণনা নকিৰব, েমাৰ প্রভু মহাৰাজ িযৰূচােলমৰ
পৰা ওলাই অহা িদনা আেপানাৰ এই দােস িয অকমর্ কিৰিছল, তাক আপুিন েসঁাৱৰণ কিৰ মনত নাৰািখব 20 িকয়েনা
মই েয পাপ কিৰেলঁা, তাক আেপানাৰ এই দােস জােন৷ চাওঁক, এই েহতুেক েমাৰ প্রভু মহাৰাজক আগ বঢ়াই িনবৈল
েযােচফৰ সকেলা বংশৰ মাজত প্রথেম মেয়ই আিজ নািম আিহেছঁা ”

21 িকন্তু চৰূয়াৰ পুত্র অবীচেয় উত্তৰ িদ ক’েল, “েসই বােবই জােনা িচিময়ীৰ প্রাণদণ্ড েহাৱােটা উিচত নহ’ব েন?
কাৰণ েতওঁ িযেহাৱাৰ অিভিষক্ত জনক শাও িদিছল ” 22 তােত দায়ূেদ ক’েল, “েহ চৰূয়াৰ পুত্রসকল, েতামােলাকৰ
লগত েমাৰ িক সম্পকর্ আেছ, েয, আিজ েতামােলাক েমাৰ িবেৰািধতা কিৰছা? আিজ ইস্রােয়লৰ মাজত জােনা েকােনা
েলাকৰ প্রাণদণ্ড েহাৱা উিচত? িকয়েনা আিজ েয মই ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা হেলঁা, ইয়াক জােনা মই নাজােনা?”
23 পাছত ৰজাই িচিময়ীক ক’েল, “েতামাৰ প্রাণদণ্ড নহ’ব; এই বুিল ৰজাই শপত খাই েতওঁক প্রিতজ্ঞা কিৰেল

24 েতিতয়া েচৗলৰ পুত্র মিফেবাচেত ৰজােৰ ৈসেত সাক্ষাৎ হবৈল নািম আিহল৷ ৰজা ওলাই েযাৱা িদনেৰ পৰা শািন্তেৰ
ঘৰৈল উলিট অহা িদনৈলেক েতওঁ িনজৰ ভিৰ েধাৱা নাই, েতওঁৰ েগাফ ছটা নাই আৰু কােপােৰা েধাৱা নাই 25 েতওঁ
ৰজাক েদখা কিৰবৈল িযৰূচােলমৈল আেহােত, ৰজাই েতওঁক ক’েল, “েহ মিফেবাচৎ, তুিম েমাৰ লগত িকয় নগ’লা?”

26 তােত েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, েমাৰ দােস েমাক প্রবঞ্চনা কিৰেল; কাৰণ আেপানাৰ এই
দােস ৈকিছল, ‘মই গাধিট সেজাৱাই তাৰ ওপৰত উিঠ, মহাৰাজৰ লগত যাম; িকয়েনা আেপানাৰ এই দাস েখাৰা ’
27 েমাৰ দাস চীবােয়, েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ আগত, আেপানাৰ এই দাসৰ বদনাম কিৰেল৷ িকন্তু েমাৰ প্রভু মহাৰাজ ঈশ্বৰৰ
দূতৰ তুলয্৷ এেতেক আেপানাৰ দৃষ্টিত িযহেক ভাল েদেখ, আপুিন তােক কৰক 28 িকয়েনা েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ সাক্ষােত
েমাৰ সকেলা িপতৃ-বংশ েকৱল মৃতুয্ৰ েযাগয্ আিছল, তথািপ আপুিন আেপানাৰ েমজত েভাজন কেৰঁাতা সকলৰ মাজত
আেপানাৰ এই দাসক বহুৱােল৷ এই েহতুেক ৰজাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰবৈল েমাৰ েনা আৰু িক অিধকাৰ আেছ?”

29 েতিতয়া ৰজাই েতওঁক ক’েল, “তুিম এিতয়াও আৰু িনজৰ কথােক িকয় ৈক আছা? মই িসদ্ধান্ত ল’েলা েয, তুিম
আৰু চীবা, দুেয়ােয় েসই মািট ভাগ বঁািট েলাৱা ” 30 েতিতয়া মিফেবাচেত ৰজাক ক’েল, “হয়, েতওঁ সকেলােক লওঁক;
কাৰণ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ শািন্তেৰ িনজ গৃহৈল উলিট আিহল ”

31 পােছ িগিলয়দীয়া বিজ্জর্ লেয় েৰােগলীমৰ পৰা আিহ, যদ্দর্ নৰ িসপােৰ ৰজাক আগবঢ়াই থবৈল েতওঁৰ লগত যদ্দর্ ন
পাৰ হ’ল 32 েসই বিজ্জর্ লয় অিত বুঢ়া, আশী বছৰ বয়সীয়া, ৰজা মহনিয়মত থকা কালত েতওঁ ৰজাক আহাৰ েযাগাইিছল;
কাৰণ েতওঁ অিতশয় প্রিতপিত্তশালীেলাক আিছল 33 পােছ ৰজাই বিজ্জর্ লয়ক ক’েল, “তুিম েমাৰ লগত পাৰ ৈহ আহা,
মই েতামাক িযৰূচােলমত েমাৰ লগত থািকবৈল বয্ৱস্হা কিৰ িদম ” 34 িকন্তু বিজ্জর্ লেয় ৰজাক ক’েল, “েমাৰ আয়ুসৰ
েনা আৰু িকমান িদন আেছ, েয, মই মহাৰাজৰ লগত িযৰূচােলমৈল উিঠ যাম? 35 এিতয়া েমাৰ আশী বছৰ বয়স৷ মই
জােনা ভাল-েবয়া েভদ কিৰব পােৰঁা? বা িয েভাজন কেৰঁা আৰু িয পান কেৰঁা, আেপানাৰ দােস মই জােনা তাৰ িকবা
েসাৱাদ বুিজব পােৰঁা? বা এিতয়াও গায়ক আৰু গািয়কাসকলৰ গীতৰ সুৰ জােনা শুিন পাওঁ? এেন স্থলত আেপানাৰ
দাস, েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ ভাৰ মই িকয় েনা হম, কওঁকেচান? 36আেপানাৰ দাস মই েকৱল মহাৰাজক যদ্দর্ ন পাৰ কিৰ
ৈল আিহম৷ ৰজাই ইয়াৰ সলিন েকেলই েনা এেন অনুগ্রহ কিৰব লােগ?

37 িকন্তু িমনিত কেৰঁা, আেপানাৰ এই দাসক ঘৰৈল উলিট যাবৈল িদয়ক, যােত মই িনজ নগৰত, িনজ িপতৃ-মাতৃৰ
ৈমদামৰ কাষেতই মিৰম িকন্তু চাওক, এয়া আেপানাৰ দাস িকমহম৷ ইয়াক েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ লগত পাৰ ৈহ যাবৈল
িদয়ক আৰু আেপানাৰ দৃষ্টিত িযহেক ভাল েদেখ, আপুিন ইয়াৈল তােকই কৰক ”

38 ৰজাই উত্তৰ িদ ক’েল, “িকমহম েমাৰ লগত পাৰ ৈহ যাব, তুিম িযহেক ভাল েদখা মই ইয়াৈল তােক কিৰম আৰু
তুিম েমাক িয কিৰবৈল েকাৱা, মই েতামাৈল চাই তােকই কিৰম ” 39 পােছ সকেলা মানুেহ যদ্দর্ ন পাৰ হ’ল আৰু ৰজােয়া
পাৰ হ’ল; পাছত ৰজাই বিজ্জর্ লয়ক চুমা খাই িবদায় িদেল৷ েতওঁ িনজ ঠাইৈল উভিট গ’ল

ইস্রােয়লৰ মাজত িববাদ আৰু েচবাৰ িবেদ্রাহ
40 এইদেৰ ৰজাই িগলগলৈল পাৰ ৈহ গ’ল আৰু িকমহেমও েতওঁৰ লগত পাৰ ৈহ গ’ল৷ িযহূদাৰ সকেলা েলাক আৰু

ইস্রােয়লৰ অেদ্ধর্ ক েলােক ৰজাক পাৰ কিৰ িনেল 41 পােছ েচাৱা, ইস্রােয়লৰ সকেলা েলােক ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ
ৰজাক ক’েল, “আমাৰ ভাই িযহূদাৰ েলাকসকেল আেপানাক চুৰ কিৰ, মহাৰাজক, আেপানাৰ পিৰয়ালক, আৰু দায়ূদৰ
লগত েতওঁৰ সকেলা েলাকক, িকয় যদ্দর্ ন পাৰ কিৰ আিনেল?” 42তােত িযহূদাৰ সকেলা েলােক ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক
উত্তৰ িদ ক’েল, “কাৰণ ৰজা আমাৰ ওচৰ-সম্বন্ধীয়া৷ েতেন্ত এই কথােত েতামােলাকৰ িকয় খং উিঠেছ? আিম জােনা
ৰজাৰ িকবা খাইেছঁা নাইবা ৰজাই জােনা িকবা খৰচ িদব লগীয়া ৈহেছ?” 43 পােছ ইস্রােয়ল েলাকসকেল িযহূদাৰ
েলাকসকলক উত্তৰ িদ ক’েল, “ৰজাৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধত দহ ভাগ ৈফদ আেছ, গিতেক দায়ূদত েতামােলাকতৈক
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আমােৰা তেতািধক স্বত্ব আেছ৷ এই েহতুেক আমাক িকয় েহয়জ্ঞান কিৰলাহঁক? আৰু আমাৰ ৰজাক ওেভাটাই অনাৰ
কথা জােনা প্রথেম আিম েকাৱা নািছেলা?” এিতয়া ইস্রােয়ল েলাকসকলৰ কথাতৈক িযহূদাৰ েলাকসকলৰ কথােবাৰ বৰ
ককর্ শেহ ৈহ উিঠল

20 অধয্ায়
1 েসই সময়ত েসই ঠাইেত িবনয্ামীনীয়া িবখ্রীৰ পুত্র েচবা নােমেৰ এজন অশািন্ত কেৰঁাতা েলাক আিছল৷ েতওঁ িশঙা

বজাই ক’েল, “দায়ূদত আমাৰ েকােনা ভাগ নাই আৰু িযচয়ৰ পুত্রত আমাৰ এেকা উত্তৰাধিধকােৰা নাই৷ েহ ইস্রােয়ল,
আেপানােলাক প্রিতজেন িনজ িনজ ঘৰৈল ঘূিৰ যাওঁক ” 2 গিতেক ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাক দায়ূদৰ পৰা আতিৰ গ’ল
আৰু িবখ্রীৰ পুত্র েসই েচবাৰ পাছত যাবৈল ল’েল৷ িকন্তু যদ্দর্ নৰ পৰা িযৰূচােলমৈলেক িযহূদাৰ েলাকসকেল িনজ ৰজাত
আসক্ত ৈহ থািকল

3 পাছত েযিতয়া দায়ুদ িযৰূচােলমৈল িনজৰ ঘৰৈল আিহল েতিতয়া েতওঁ ঘৰ ৰািখবৰ অেথর্ িনজৰ িয দহ জনী উপপত্নী
ৈথ ৈগিছল, েতওঁেলাকক আিন এটা ঘৰত পহৰা িদ বন্ধ কিৰ হ’ল েতওঁ েতওঁেলাকৰ প্রেয়াজনৰ বয্ৱস্থা কিৰিছল, িকন্তু
েতওঁেলাকৰ ৈসেত আৰু গমন নকিৰেল এই দেৰ েতওঁেলাক িবধৱা অৱস্থাত মৰণ কালৈলেক আবদ্ধ ৈহ থািকল

4 েতিতয়া ৰজাই অমাচাক ক’েল, “িতিন িদনৰ িভতৰত িযহূদাৰ েলাকসকলক মতাই েমাৰ ওচৰত েগাট খুৱাবা; আৰু
তুিম িনেজও এই ঠাইত উপিস্থত হ’বা ” 5 েতিতয়া অমাচাই িযহূদাৰ েলাকসকলক মতাই েগাট খুৱাবৈল গ’ল িকন্তু ৰজাই
িনৰূিপত কৰা কালতৈক েতওঁৰ অিধক পলম হ’ল

6 েতিতয়া দায়ূেদ অবীচয়ক ক’েল, “এিতয়া িবখ্রীৰ পুত্র েচবাই অবচােলামতৈক আমাৰ অিধক অিনষ্ট কিৰব৷ তুিম
েতামাৰ প্রভুৰ দাসেবাৰক ৈল েতওঁৰ পােছ পােছ েখিদ েযাৱা; নহ’েল েতওঁ গেড়েৰ আবৃত েহাৱা েকােনা নগৰ পাই
আমাৰ চকুৰ আগৰ পৰা সািৰ যাব ” 7 েতিতয়া েযাৱাবৰ েলাকসকল, লগত কেৰথীয়া আৰু েপেলথীয়া েলাকসকলৰ
ৈসেত আৰু সকেলা বীৰ পুৰুষ েতওঁৰ পােছ পােছ ওলাই গ’ল৷ েতওঁেলােক িবখ্রীৰ পুত্র েচবাৰ পােছ পােছ েখিদ যাবৰ
বােব িযৰূচােলমৰ পৰা গ’ল

8 েযিতয়া েতওঁেলােক িগিবেয়ানত থকা মহা-িশলেটাৰ ওচৰ পােল েতিতয়া অমাচাই েতওঁেলাকক লগ কিৰবৈল আিহল৷
েযাৱাবৰ ককালত ৰণৰ সাজ বন্ধা আিছল আৰু তােত িনজৰ ককালত বন্ধা ফাকত থকা তেৰাৱােল ৈসেত এগছ টঙািল
আিছল৷ েতওঁ আগবািঢ় যাওঁেত, েসই তেৰাৱাল মািটত পিৰল

9 েতিতয়া েযাৱােব অমাচাক ক’েল, “েহ েমাৰ ভাই, তুিম মঙ্গেল আছা েন?” এইবুিল েযাৱােব সাদেৰেৰ েতওঁৰ
েসঁা হােতেৰ অমাচাৰ ডািঢ়ত ধিৰ েতওঁক চুমা খাবৈল ল’েল৷ 10 অমাচাই িকন্তু েযাৱাবৰ বাওঁ হাতত থকা েডগাৰৈল মন
নকিৰেল৷ তােত েযাৱােব তােৰ েতওঁৰ েপটত েখঁাচ মািৰ মািটত েতওঁৰ নাড়ী-ভঁূৰু উিলয়াই েপলােল৷ েযাৱােব পুনৰাই
েতওঁক েখঁাচ নামািৰেল আৰু তােত অমাচাৰ মৃতুয্ হ’ল
তাৰ পাছত েযাৱাব আৰু েতওঁৰ ভােয়ক অবীচেয় িবখ্রীৰ পুত্র েচবাৰ পাছত েখিদ গ’ল
11 েতিতয়া অমাচাৰ ওচৰত েযাৱাবৰ এজন িথয় িদ থকা েলােক ক’েল, “িয জেন েযাৱাবক ভাল পায় আৰু দায়ূদৰ

ফলীয়া হয়, েতওঁ েযাৱাবক অনুসৰণ কৰ’ক ” 12 েতিতয়াৈলেক অমাচা ৰাজ বাটৰ মাজত িনজৰ েতেজেৰ েলিট-েপিট
ৈহ পিৰ আিছল৷ েতিতয়া েসই েলাকজেন আটাই েলাকক ৈৰ থকা েদিখ, অমাচাক বাটৰ পৰা পথাৰৈল আঁতৰাই িনেল
আৰু েতওঁৰ ওপৰত এখন কােপাৰ েপলাই ঢািক িদেল িকয়েনা েতওঁৰ ওচেৰিদ েযাৱা সকেলা েলাকক িথয় ৈহ ৈৰ থকা
েদিখেল 13 েযিতয়া অমাচাক ৰাজবাটৰ পৰা িনয়া হ’ল, েতিতয়া আটাই েলাক িবখ্রীৰ পুত্র েচবাক েখিদ যাবৰ কাৰেণ
েযাৱাবৰ পােছ পােছ গ’ল

14 পাছত েচবাই ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদৰ মােজিদ আেবল আৰু ৈবৎ-মাখাৈলেক আৰু সকেলা েবৰীয়াসকলৰ
অঞ্চলৈলেক গ’ল; আৰু েতওঁেলােকও েগাট খাই েতওঁৰ পাছত গ’ল 15 তােত েতওঁেলােক আিহ ৈবৎমাখাৰ আেবলত
েচবাক েবিৰ ধিৰেল আৰু নগৰৰ িবৰুেদ্ধ এক হাদাম বািন্ধেল৷ েতিতয়া েযাৱাবৰ লগত থকা ৈসনয্দলৰ সকেলােৱ েসই
হাদাম গড়েটা ভািঙবেল েচষ্টা কিৰেল 16 েতিতয়া নগৰৰ িভতৰৰ পৰা এজনী জ্ঞানী মিহলাই িৰিঙয়াই ক’েল, “শুনক,
অনুগ্রহ কিৰ শুনক, েহ েযাৱাব! মই েযন আেপানাৰ লগত কথা-বতৰা হ’ব পােৰঁা েসই বােব েমাৰ ওচৰৈল আঁহক৷”

17 েতিতয়া েযাৱাব তাইৰ ওচৰৈল গ’ল, তােত েসই মিহলা গৰাকীেয় েতওঁক সুিধেল, “আপুিন েযাৱাব হয় েন?”
েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “হয়, মই হওঁ ” তােত মিহলা গৰাকীেয় ক’েল, “আেপানাৰ েবটঁীৰ কথােবাৰ শুনক ” েতওঁ
ক’েল, “বাৰু কওঁক, মই শুিন আেছঁা ” 18 েতিতয়া েসই মিহলা গৰাকীেয় ক’েল, “পূবর্কালত েলাকসকেল এই কথা
ৈকিছল, েবােল, ‘আেবলত িনশ্চয়ৈক িদহা অনুসন্ধান কৰক,’ আৰু পাছত েসইদেৰই কাযর্ৰ িবষয় িসদ্ধ হ’ব 19 আিম
ইস্রােয়লৰ মাজত আটাইতৈক শান্ত আৰু িবশ্বাসী নগৰ এখনৰ েলাক সমূহ হওঁ৷ আপুিন ইস্রােয়লৰ মাতৃস্বৰূপ এখন নগৰ
নষ্ট কিৰবৈল েচষ্টা কিৰেছ৷ আপুিন িকয় িযেহাৱাৰ উত্তৰািধকাৰ গ্রাস কিৰব িবচািৰেছ?”
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20 তােত েযাৱােব উত্তৰ িদ ক’েল, “গ্রাস বা িবনষ্ট, দূৰ হওঁক, েমাৰ পৰা দূেৰ থাকক 21 এেন কথা নহয় িকন্তু
িবখ্রীৰ পুত্র েচবা নােমেৰ এজন ইফ্রিয়ম পব্বর্তীয়া অঞ্চলৰ েলাক দায়ুদ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ হাত দািঙেছ৷ আেপানােলােক
অকল েতওঁেক সমপর্ণ কিৰ িদয়ক আৰু তােত মই নগৰ খনৰ পৰা গুিচ যাম ” েতিতয়া েসই মিহলা গৰাকীেয় েযাৱাবক
ক’েল, “চাওঁক, গড়ৰ ওপেৰিদ েতওঁৰ মূৰেটা আেপানাৈল েপলাই িদয়া যাব ” 22 েতিতয়া েসই মিহলা গৰাকীেয় েতওঁৰ
সকেলা জ্ঞানত েলাকসকলৰ ওচৰৈল গ’ল৷ েতওঁেলােক িবখ্রীৰ পুত্র েচবাৰ মূৰ কািট েযাৱাবৰ ওচৰৈল বািহৰৈল েপলাই
িদেল েতিতয়া েতওঁ িশঙা বজােল আৰু েতওঁৰ েলাকসকলৰ প্রিতজেন েসই নগৰখন এিৰ িনজ িনজ ঘৰৈল গ’ল
পাছত েযাৱাব িযৰূচােলমৈল ৰজাৰ ওচৰৈল ঘূিৰ আিহল৷

23 েসই সময়ত েযাৱাব ইস্রােয়লৰ প্রধান েসনাপিত আিছল আৰু িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়া কেৰথীয়া আৰু
েপেলথীয়াসকলৰ ওপৰত অধয্ক্ষ আিছল৷ 24অেদাৰাম বন্দী কাম কিৰ িদব লগীয়াসকলৰ অধয্ক্ষ আিছল আৰু অহীলূদৰ
পুত্র িযেহাচাফট্ ইিতহাস িলখক আিছল৷ 25 েচয়া ৰাজিলখক আৰু চােদাক আৰু অিবয়াথৰ পুেৰািহত আিছল 26আৰু
যায়ীৰীয়া ঈৰাও দায়ূদৰ মূখয্-মন্ত্রী আিছল

21 অধয্ায়
িতিন বছৰ আকাল েহাৱা৷ নানা বীৰত্ব কাযর্৷

1 দায়ূদৰ ৰাজত্ব কালত ক্রমান্বেয় িতিন বছৰৈলেক আকাল হ’ল আৰু েসেয় দায়ুেদ িযেহাৱাক িবচািৰেল৷ েতিতয়া
িযেহাৱাই ক’েল, “েচৗল আৰু েতওঁৰ ৰক্তপাতী বংশৰ কাৰেণ এই আকাল েতামাৈল ৈহেছ িকয়েনা েতওঁ িগিবেয়ানীয়া
েলাকসকলক বধ কিৰেল ”

2 েসই সময়ত িগিবেয়ানীয়া সকল ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ নািছল; িকন্তু ইেমাৰীয়া সকলৰ অৱিশষ্ট থকা
ভাগৰ েলাক৷ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েতওঁেলাকক বধ নকিৰবৈল শপত কিৰেল িকন্তু েচৗেল ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ
আৰু িযহূদাৰ পেক্ষ উেদয্াগী ৈহ েতওঁেলাকক বধ কিৰবৈল েচষ্টা কিৰিছল 3 েসই কাৰেণ দায়ূেদ িগিবেয়ানীয়া সকলক
এেকলেগ মািত আিন ক’েল, “মই আেপানােলাকৰ বােব িক কিৰম? আেপানােলােক েযন িযেহাৱাৰ েসই দয়া আৰু
িবশ্ৱাসৰ উত্তৰািধকাৰী সকলক আশীব্বর্াদ কেৰ তাৰ বােব মই েকেনৈক প্রায়িশ্চত্ত কিৰম?”

4 েতিতয়া িগিবেয়ানীয়া সকেল েতওঁক ক’েল, “েচৗল িক েতওঁৰ বংশৰ ৈসেত আমাৰ ৰূপ বা েসাণৰ িবষেয় িববাদ
নাই আৰু ইস্রােয়লৰ মাজত েকােনা েলাকক বধ কৰা আমাৰ কাম নহয় ” দায়ূেদ উত্তৰ িদ ক’েল, “আেপানােলােক
িযেয় িবচােৰ মই েসয়াই আেপানােলাকৰ বােব কিৰম ”

5 তােত েতওঁেলােক ৰজাক ক’েল, “িয মানুহ জেন আমাক সংহাৰ কিৰিছল আৰু আিম িবনষ্ট ৈহ ইস্রােয়লৰ সীমাৰ
মাজৰ েকােনা প্রেদশত অৱিশষ্ট নাথািকবৰ কাৰেণ আমাৰ িবৰুেদ্ধ কু-মন্ত্রণা কিৰিছল - 6 েসই মানুহ জনৰ বংশধৰ
মাজৰ সাত জন েলাকক আমাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰ িদয়া হওঁক তােত আিম িযেহাৱা মেনানীত েলাক েচৗলৰ, িগিবয়াত
িযেহাৱা উেদ্দেশ আিৰ থম ” েতিতয়া ৰজাই ক’েল, “মই েতামােলাকৈল েতওঁেলাকক সমপর্ণ কিৰম ”

7 িকন্তু দায়ুদৰ আৰু েচৗলৰ পুত্র েযানাথনৰ মাজত িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপতৰ কাৰেণ, ৰজাই েচৗলৰ নািতেয়ক
েযানাথনৰ পুত্র মিফেবাচতক দয়া কিৰ ৰক্ষা কিৰেল 8 িকন্তু অয়াৰ জীেয়ক িৰস্পাই েচৗলৰ ঔৰসত অমর্ণী আৰু
মফীেবাচৎ নােমেৰ িয দুজন পুত্রক জন্ম িদিছল আৰু মেহালাতীয়া বাির্জল্লয়ৰ পুেতক অদ্রীেয়লৰ ঔৰসত েচৗলৰ জীেয়ক
মীখেল িয পঁােচাটা পুত্র জন্ম িদিছল, এই সকলক ল’েল 9 দায়ূেদ েতওঁেলাকক িগিবেয়ানীয়া সকলৰ হাতত েশাধাই
িদেল৷ েতিতয়া েতওঁেলােক পবর্তত িযেহাৱাৰ সনু্মখত েতওঁেলাককআিৰ হ’ল; আৰু তােত েসই সাত জনৰ এেক সময়েত
মৃতুয্ হ’ল শসয্ দাবৰ কালত অথর্াৎ যৱ ধান দাবৈল আৰম্ভ কৰা কালেত েতওঁেলাকক বধ কৰা হ’ল

10 পাছত অয়াৰ জীেয়ক িৰস্পাই চট কােপাৰ ৈল, শসয্ েদাৱাৰ আৰম্ভণেৰ পৰা েতওঁেলাকৰ ওপৰত আকাশৰ পৰা
বৰষুণ নপৰাৈলেক িশলৰ ওপৰত িনজৰ কাৰেণ েসই চটখন পািৰ ল’েল তাই িদনত আকাশৰ চৰাইেবাৰক েতওঁেলাকৰ
ওপৰত পিৰব িনিদেল আৰু ৰািত বনৰীয়া জন্তুক ওচৰৈল আিহব িনিদেল 11 পাছত েচৗলৰ উপপত্নী অয়াৰ জীেয়ক
িৰস্পাই িয কাযর্ কিৰিছল তাক দায়ুদক জেনাৱা গ’ল

12 েতিতয়া পেলষ্টীয়া সকেল িগলেবাৱাত েচৗলক বধ কৰা িদনা, েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্র েযানাথনক আিৰ েথাৱা
ৈবৎচানৰ চকৰ পৰা, েতওঁেলাকৰ হাড় চুৰ কিৰ অনা যােবচ-িগিলয়দৰ গৃহস্থসকলৰ হাতৰ পৰা দায়ূেদ েসইেবাৰ ৈল
আিনেল৷ 13 েতওঁ েসই ঠাইৰ পৰা েচৗলৰ আৰু েতওঁৰ পুত্র েযানাথনৰ হাড়েবাৰ আিনেল আৰু েতওঁেলােক আিৰ েথাৱা
েসই সাতজন েলাকসকলেৰা হাড়েবাৰ েগাটাই হ’ল
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14 েতওঁেলােক েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্র েযানাথনৰ হাড়েবাৰ িবনয্ামীন েদশৰ েচলাত েচৗলৰ িপতৃ কীচৰ ৈমদামত
ৈমদাম িদেল৷ েতওঁেলােক ৰজাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ সকেলা কাযর্ কিৰেল তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ েদশৰ বােব েতওঁেলাকৰ
প্রাথর্না গ্রহণ কিৰেল

15 েতিতয়া পেলষ্টীয়াসকলৰ লগত ইস্রােয়লৰ আেকৗ যুদ্ধ লািগল৷ েসই বােব দায়ূেদ িনজৰ ৈসনয্সকলৰ ৈসেত নািম
ৈগ েপেলষ্টীয়া সকলৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰেল৷ তােত দায়ুদ ক্লান্ত হ’ল 16 এেন সময়ত িতিনশ েচকল েজাখৰ িপতলৰ বৰছা
ধৰা আৰু নতুন তেৰাৱােলেৰ সাজু েহাৱা িযচবী-বেনাব নােমেৰ ৰফাৰ এজন সন্তােন দায়ূদক বধ কিৰবৈল মন কিৰেল
17 িকন্তু চৰূয়াৰ পুত্র অবীচেয় েতওঁক ৰক্ষা কিৰ েসই পেলষ্টীয়া জনক আঘাত কিৰ েতওঁক বধ কিৰেল েতিতয়া দায়ূদৰ
েলাকসকেল েতওঁৰ আগত শপত কিৰ ক’েল, “ইস্রােয়লৰ প্রদীপ নুনুমাবৰ কাৰেণ আপুিন আমাৰ লগত আৰু যুদ্ধৈল
নাযাব ”

18 েসই যুদ্ধৰ পাছত আৰু এবাৰ েগাবত পেলষ্টীয়াসকলৰ লগত যুদ্ধ হয়৷ েসই সময়ত হূচাতীয়া িচব্বকেয় চফ নােমেৰ
ৰফাৰ এজন সন্তানক বধ কিৰেল 19 পুনৰাই পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসেত েগাবত আেকৗ যুদ্ধ েহাৱাত, যােৰ-ওৰগীমৰ পুত্র
ৈবৎেলেহমীয়া ইলহানেন গাতীয়া গিলয়াথক বধ কিৰেল যাৰ বৰছাৰেটা কুৰা েটােলাঠাৰ সমান আিছল

20 তাৰ পাছত আন এখন যুদ্ধ গাতত হয়৷ েসই যুদ্ধ অিত দীঘর্কায় আৰু প্রেতয্ক হােত-ভিৰ ছটা ছটা আঙুিল সবর্মুঠ
েচৗিবশটা আঙুিল থকা এজন েলাক আিছল৷ েতওঁ ৰফাৰ এজন সন্তান আিছল 21 েযিতয়া েতওঁ ইস্রােয়লক ঠাট্টা-িবদ্রূপ
কিৰেল, েতিতয়া দায়ূদৰ ককােয়ক িচিময়াৰ পুত্র েযানাথেন েতওঁক বধ কিৰেল 22 এই েলাকসকল গাতত ৰফাৰ সন্তান
সকল আিছল আৰু েতওঁেলাকক দায়ুদ আৰু েতওঁৰ ৈসনয্সকলৰ হাতত বধ কৰা হ’ল

22 অধয্ায়
1 িয কালত িযেহাৱাই দায়ূদক েচৗল আৰু আন আন শক্রৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰিছল, েসই সময়ত েতওঁ িযেহাৱাৰ

উেদ্দয্েশেৰ এই কথােৰ গীত গােল৷ 2 েতওঁ প্রাথর্না কিৰ ক’েল,
“িযেহাৱা েমাৰ িশলা, েমাৰ েকঁাঠ আৰু েমাৰ উদ্ধাৰকতর্ া
3 েমাৰ ঈশ্বৰ, েমাৰ িশলা; েতেৱঁই েমাৰ আশ্রয়স্থান
েতওঁ েমাৰ ঢাল, েমাৰ পিৰত্রাণৰ িশং, েমাৰ উচ্চ দ্ুগর্ আৰু েমাৰ আশ্রয়স্থান,
তুিম েমাৰ ত্রাণকতর্ া; তুিম েমাক উপদ্রৱৰ পৰা িনস্তাৰ কেৰঁাতা
4 প্রশংসাৰ েযাগয্ িয িযেহাৱা, মই েতওঁৰ আগত প্রাথর্না কেৰঁা;
তােত েমাৰ শত্রুেবাৰৰ পৰা মই উদ্ধাৰ পাওঁ
5 িকয়েনা মৃতুয্ৰ েঢৗেৱ েমাক েবিৰ ধিৰিছল৷
অধমর্ৰূপ ঢল পানীেয় েমাক অিভভূত কিৰিছল
6 িচেয়ালৰ জৰীেয় েমাক আগুিৰ ধিৰিছল;
মৃতুয্-পােশ েমাক েমৰাই ধিৰিছল
7 সঙ্কতৰ কালত মই িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেলঁা;
েমাৰ ঈশ্বৰৰ আগত মই কাতেৰািক্ত কিৰেলঁা;
তােত েতওঁ িনজ মিন্দৰৰ পৰা েমাৰ মাত শুিনেল,
েতওঁৰ সনু্মখত কৰা েমাৰ কাতেৰািক্ত েতওঁৰ কাণত পিৰল
8 েতিতয়া পৃিথৱী কঁিপল আৰু েজাকাৰ খােল৷
স্ৱগর্ৰ মূলেবােৰা েজাকাৰ খাই লিৰল; িকয়েনা েতওঁৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠিছল
9 েতওঁ নাকৰ পৰা েধঁাৱা ওলাই ওপৰৈল গ’ল,
েতওঁৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা অিগ্নেয় গ্রাস কিৰেল;
তাৰ পৰা জ্বিল থকা আঙঠা ওলাই জ্বিল থািকল
10 েতিতয়া েতওঁ আকাশ মুকিল কিৰ নািমল,
েতওঁৰ চৰণৰ তলত েঘাৰ অন্ধকাৰ আিছল
11 েতওঁ কৰূবত উিঠিছল আৰু উিৰ ফুিৰিছল,
এেন িক, বায়ুৰূপ েডউকােৰ উৰা মািৰ আিহ েতওঁ দশর্ন িদিছল
12 আৰু েতওঁ অন্ধকাৰক িনজৰ চািৰওফােল তমু্বৰূেপ স্থাপন কিৰ ল’েল,
েতওঁ আকাশৰ েমঘত গধুৰ জলৰািশ একিত্রত কিৰেল৷
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13 েতওঁৰ সনু্মখত থকা দীিপ্তৰ পৰা
জ্বলন্ত আঙঠা ওলাই পিৰল
14 িযেহাৱাই আকাশৰ পৰা গজ্জর্ ন কিৰেল৷
সেব্বর্াপিৰ জেন আটাহ পািৰেল
15 েতওঁ বাণ মািৰ েতওঁৰ শত্রুসকলক েগাট েগাট কিৰেল,
েতওঁ বজ্র মািৰ েতওঁেলাকক বয্াকুল কিৰেল
16 িযেহাৱাৰ ভৎসনর্াত আৰু েতওঁৰ নাকৰ িনশ্বাস প্রশ্বাসৰ বায়ুত,
সমুদ্রৰ তিল েদখা গ’ল,
পৃিথৱীৰ মূলেবাৰ অনাবৃত হ’ল
17 েতওঁ ওপৰৰ পৰা হাত েমিলেল; আৰু েমাক ধিৰেল!
েতওঁ মহাজল সমূহৰ পৰা েমাক তুিল আিনেল৷
18 েতওঁ েমাক বলৱন্ত শত্রুৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰেল,
েমাৰ ৈবৰীেবাৰৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কিৰেল; িকয়েনা েতওঁেলাক েমাতৈক অিত বলৱন্ত আিছল
19 েমাৰ িবপদৰ কালত েতওঁেলােক েমাক আক্রমণ কিৰিছল,
িকন্তু িযেহাৱা েমাৰ উপকাৰক হ’ল
20 েতওঁ েমাক বহল ঠাইৈল উিলয়াই আিনেল৷
েতওঁ েমাক উদ্ধাৰ কিৰেল, িকয়েনা েতওঁ েমাত সেন্তাষ পােল
21 িযেহাৱাই েমাৰ ধাির্মকতা অনুসােৰ েমাক পুৰস্কাৰ িদেল৷
েমাৰ হাতৰ শুদ্ধতাৰ দেৰ েমাক ফল িদেল
22 িকয়েনা মই িযেহাৱাৰ পথত চিলেলঁা,
আৰু কুকমর্ কিৰ েমাৰ ঈশ্বৰক এৰা নাই৷
23 কাৰণ েতওঁৰ সকেলা শাসন েমাৰ সনু্মখত আেছ;
মই েতওঁৰ িবিধেবাৰ েমাৰ পৰা দূৰ কৰা নাই৷
24 েতওঁৰ দৃষ্টিত মই িসদ্ধও আিছেলঁা,
আৰু িনজ অপৰাধৰ পৰা মই িনজেক আঁতেৰ ৰািখেলঁা
25 এই েহতুেক িযেহাৱাই েমাৰ ধাির্মকতা অনুসােৰ েমাক ফল িদেল,
েতওঁৰ চকুৰ আগত থকা েমাৰ হাতৰ শুদ্ধতাৰ দেৰই েমাক ফল িদেল
26 িয জন িবশ্বাসেযাগয্, েতওঁৈল তুিম িনজৰ িবশ্বাসেযাগয্তা প্রকাশ কৰা,
িয জন িনেদর্ াষী, েতওঁৈল তুিম িনেদর্ াষীতা প্রকাশ কৰা৷
27 তুিম শুিচ েলাকৈল িনজৰ শুিচতা প্রকাশ কৰা,
িকন্তু িবপথগামী েলাকৈল তুিম চতুৰ বয্ৱহাৰ কেৰঁাতা
28 তুিম দুখ েপাৱা েলাকক পিৰত্রাণ িদওঁতা,
িকন্তু গব্বীর্ চকুক তল কেৰঁাতা
29 িকয়েনা েহ িযেহাৱা, তুিম েমাৰ প্রদীপ৷
আৰু িযেহাৱাই েমাৰ অন্ধকাৰক েপাহৰ কিৰ িদেয়৷
30 িকয়েনা েতামাৰ সহায়ত মই ৈসনয্দলৰ িবৰুেদ্ধ েখিদ যাওঁ;
আৰু েমাৰ ঈশ্বৰৰ সহায়ত মই জাপ মািৰ গড় পাৰ হওঁ
31 ঈশ্বৰৰ পথ হ’েল িসদ্ধ৷
িযেহাৱাৰ বাকয্ িনভঁাজ৷
েতওঁ প্রেতয্ক েলাকৰ ঢালস্বৰূপ; িয জন েতওঁত থােক, েতওঁ তাৰ আশ্রয়স্থান
32 িকয়েনা িযেহাৱাৰ বািহেৰ েকান ঈশ্বৰ আেছ?
আমাৰ ঈশ্বৰত বািহেৰ েকান িশলা আেছ?
33 ঈশ্বৰ েমাৰ দৃঢ় আশ্রয়;
েতওঁ িসদ্ধ েলাকক িনজ পথত চলায়
34 েতওঁ েমাৰ ভিৰ হিৰণীৰ েঠঙৰ সদৃশ কেৰ
আৰু েমাক পবর্তৰ ওখ ঠাইত িথয় কৰায়
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35 েতওঁ েমাৰ হাতক ৰণ কিৰবৈল িশক্ষা িদেয়,
তােত েমাৰ বাহুেৱ িপতলৰ ধনুেকা েবকা কিৰব পােৰ৷
36 তুিম েমাক পিৰত্রাণ স্বৰূপ ঢাল িদলা,
আৰু েতামাৰ সাহাযর্ই েমাক মহান কিৰেল
37 তুিম েমাৰ ভিৰৰ তলৰ ঠাই বহল কিৰলা,
তােত েমাৰ ভিৰ িপছিল নগ’ল
38 মই েমাৰ শত্রুেবাৰৰ পাছত েখিদ ৈগ েতওঁেলাকক িবনষ্ট কিৰেলঁা৷
েতওঁেলাক িবনষ্ট নহ’লমােন মই উভিট নািহেলঁা
39 মই েতওঁেলাকক সংহাৰ কিৰ এেনৈক গুিড় কিৰেলঁা েয, েতওঁেলােক উিঠব েনাৱািৰেল৷
এেন িক, েতওঁেলাক েমাৰ ভিৰৰ তলত পিতত হ’ল
40 িকয়েনা যুদ্ধ কিৰবৰ অেথর্ তুিম েমাক বলৰূপ কিটবন্ধন িদলা;
তুিম েমাৰ িবৰুেদ্ধ উঠােবাৰক,

েমাৰ তলতীয়া কিৰলা
41 তুিম েমাৰ শত্রুেবাৰক েমাৈল িপিঠ িদয়ালা;
তােত েমাক িঘণ কেৰঁাতােবাৰক

মই সংহাৰ কিৰেলঁা
42 েতওঁেলােক সহায়ৰ বােব আটাহ পািৰেল,
িকন্তু পিৰত্রাণ কেৰঁাতা েকােনা নািছল৷
েতওঁেলােক িযেহাৱাৈল আটাহ পািৰেল, িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক উত্তৰ িনিদেল
43 তােত পৃিথৱীৰ ধূিলৰ িনিচনাৈক মই েতওঁেলাকক গুিড় কিৰেলঁা,
আৰু বাটৰ েবাকাৰ দেৰ মই েতওঁেলাকক গচিকেলঁা

আৰু মদ্দর্ ন কিৰেলঁা
44 তুিম েমাৰ েলাকসকলৰ
িববাদৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কিৰলা৷
তুিম েমাৰ ৈফদক উত্তৰািধকাৰ হ’বৈল ৰািখলা৷
েমাৰ অপিৰিচত এটা জািতক

েমাৰ দাস হ’বৈল িদলা
45 িবেদশীসকল েমাৰ বশীভূত হ’ল৷
শুনামাত্রেক েতওঁেলােক েমাৰ আজ্ঞা পালন কিৰেল
46 িবেদশীসকল িনৰূৎসাহী ৈহ িনজ িনজ দুগর্ৰ পৰা

কঁিপ কঁিপ ওলাই আিহল
47 িযেহাৱা জীৱন্ত!

েমাৰ িশলাৰ প্রশংসা হওঁক৷
েমাৰ পিৰত্রাণৰ িশলা, ঈশ্বৰ েগৗৰৱািম্বত হওঁক;
48 িযজন সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ েমাৰ ৈহ প্রিতকাৰ সােধ আৰু েলাকসকলক েমাৰ ভিৰৰ তলত চাপৰ কেৰ,
49 আৰু েমাৰ শত্রুেবাৰৰ মাজৰ পৰা েমাক উিলয়াই আেন৷
এেন িক, তুিম েমাৰ িবৰুেদ্ধ উঠােবাৰৰ ওপৰত েমাক েতালা,
আৰু উপদ্রৱকাৰীেবাৰৰ পৰাও েমাক উদ্ধাৰ কৰা
50 এই েহতুেক েহ িযেহাৱা, মই জািতেবাৰৰ মাজত েতামাক ধনয্বাদ কিৰম;
আৰু েতামাৰ নামৰ উেদ্দেশ প্রশংসাৰ গান কিৰম
51 ঈশ্ৱেৰ িনজ ৰজাক মহা-পিৰত্রাণ িদেয়,
আৰু েতওঁ িনজৰ অিভিষক্ত জনক দয়া কেৰ
েতেৱঁই সদাকালৈলেক দায়ুদ আৰু েতওঁৰ বংশক দয়া কিৰব ”

23 অধয্ায়
দায়ূদৰ েশষ বাকয্ েতওঁ বীৰসকলৰ তািলকা

1 এেয় দায়ূদৰ েশহতীয়া কথা
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িযচয়ৰ পুত্র দায়ুদ,
উচ্চ সন্মানীয় পুৰুষ,
যােকাবৰ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই অিভিষক্ত এজন,
এজন ইস্রােয়লৰ মধুৰ স্তুিত গীত গাওঁতা৷
2 “েমাৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাৰ আত্মাই কথা ক’েল,
েতওঁৰ বাকয্ েমাৰ িজভাত আিছল৷
3 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বেৰ ক’েল,
‘ইস্রােয়লৰ িশলাই েমাক ক’েল,
েলাকসকলৰ ওপৰত িয জেন নয্ায়ৰূেপ ৰাজত্ব কেৰ,
িয জেন ঈশ্বৰৈল ভয় ৰািখ শাসন কেৰ,
4 েতওঁ সূযর্ উদয় েহাৱা কালৰ েসই প্রভাতৰ দীিপ্তস্বৰূপ,
েমঘ নথকা প্রভাত সদৃশ,
েযিতয়া পৃিথৱীত তৃণ গেজ,
বৰষুণৰ পাছত সূযর্ৰ িকৰণৰ দ্বাৰাই
5 স্বৰূেপই ঈশ্বৰৰ সনু্মখত েমাৰ বংশ েতেন নহয় েন?
িকয়েনা েতওঁ েমাৰ লগত এিট িচৰস্থায়ী িনয়ম স্থাপন কিৰেল,
েসেয় সমূ্পণর্ শৃঙ্খলাযুক্ত আৰু সতয্?
কাৰণ েমাৈল প্রিতজ্ঞা কৰা েমাৰ সকেলা পিৰত্রাণ আৰু মঙ্গল েতওঁ বৃিদ্ধ নকিৰব েন?
6 িকন্তু আটাই দুষ্ট েলাক েপলাব লগা কঁাইট স্বৰূপ,
িকয়েনা েসইেবাৰক হােতেৰ ধিৰব েনাৱািৰ৷
7 িকন্তু িয মানুেহ েতওঁেলাকক চুব,
েতওঁ েলাহা আৰু বৰছাৰ কুৰা হাতত লব লািগব৷
পাছত েতওঁেলাক থকা ঠাইেত েতওঁেলাকক জুইেৰ িনেচইৈক পুৰা যাব’ ”

8 দায়ূদৰ িয সকল বীৰ আিছল, েতওঁেলাকৰ নাম এই তথেমানীয়া েযােচব-বেচবৎ েসনাপিত সকলৰ অধয্ক্ষ৷ েতওঁ
এেক সময়েত আঠ শ েলাকক বধ কিৰেল

9 েতওঁৰ পাছত অেহাহীয়া েদাদয়ৰ পুত্র ইিলয়াজ; দায়ূদৰ িতিনজন ক্ষমতাশালী পুৰুষসকলৰ মাজৰ এজন৷ িযজন
যুদ্ধৈল েগাট েখাৱা পেলষ্টীয়াসকলক ইিতিকং কিৰিছল আৰু িয সময়ত ইস্রােয়ল েলাকসকল যুদ্ধৈল উিঠ ৈগিছল, েসই
সময়ত দায়ূদৰ লগত আিছল৷ 10 ইিলয়ােজ উিঠ হাত শ্রান্ত েনােহাৱামানৈলেক পেলষ্টীয়াসকলক প্রহাৰ কিৰ আিছল
িযিদনাৈলেক তেৰাৱালখন েতওঁৰ হাতত লািগ ৰ’ল; েসই িদনাই িযেহাৱাই মহািনস্তাৰ আিনেল, আৰু েলাকসকেল েকৱল
লুট কিৰবৈল ইিলয়াজৰ পােছ পােছ গ’ল

11 আৰু েতওঁৰ পাছত হৰাৰীয়া আিগৰ পুত্র চম্পা আিছল িয ঠাইত মচুৰ মাহৰ েখিত আিছল, েসই ঠাইেত
পেলষ্টীয়াসকেল েগাট খাই দল পািতিছল আৰু ৈসনয্সকল িফিলষ্টীয়াসকলৰ আগৰ পৰা পলাইিছল৷ 12 িকন্তু চম্পা
েখিতৰ মাজত িথয় ৈহ তাক ৰক্ষা কিৰেল, আৰু পেলষ্টীয়াসকলক বধ কিৰেল; এইদেৰ িযেহাৱাই মহা-িনস্তাৰ আিনেল

13 িত্রশজন ৈসনয্ৰ মাজৰ িতিন জন েলাক শসয্ েদাৱা সময়ত অদুল্লম গুহাত থকা দায়ূদৰ ওচৰৈল গ’ল৷ েতিতয়া
পেলষ্টীয়াসকলৰ দেল ৰফায়ীম উপতয্কাত ছাউিন পািত আিছল 14 েসই কালত দায়ুদ দৃঢ় সংৰিক্ষত এটা গুহাত আিছল,
আৰু েতিতয়া পেলষ্টীয়াসকলৰ প্রহৰী ৈসনয্দেল ৈবৎেলেহমত প্রিতষ্ঠা কিৰিছল

15 পাছত দায়ূেদ পানীৰ বােব বৰ হািবয়াহ কিৰ ক’েল, “অহ, ৈবৎেলেহমৰ দুৱাৰৰ ওচৰত থকা েসই নাদৰ পৰা
পানী খাবৈল আিন িদয়া হ’েল, মই েকেন ভাল পােলঁােহঁেতন!” 16 তােত েসই িতিনজন বীৰ পুৰুেষ পেলষ্টীয়াসকলৰ
ৈসনয্েবাৰক েভদ কিৰ ৈগ, ৈবৎেলেহমৰ দুৱাৰৰ ওচৰত থকা েসই নাদৰ পানী তুিল আিনেল৷ েতওঁেলােক েসই পানী
দায়ূদৰ ওচৰৈল ৈল আিহল, িকন্তু েতওঁ তাক পান কিৰবৈল ইচ্ছা নকিৰেল৷ বৰং তাক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ ঢািল িদেল
17 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েহ িযেহাৱা, এেন কাযর্ েমাৰ পৰা দূৰ হওঁক, েয ইয়াক মই পান কিৰম, এেয় জােনা আচলেত
িনজ প্রাণ ৈল েযাৱা েলাকসকলৰ েতজ নহয়?” এই কাৰেণ েতওঁ তাক পান কিৰবৈল ইচ্ছা নকিৰেল
েসই বীৰ িতিনজেনই এই ক্ষমতাশালী কমর্ কিৰিছল
18আৰু চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱাবৰ ভােয়ক অবীচয়, এই িতিনজনৰ ওপৰত েসনাধয্ক্ষ আিছল৷ এবাৰ েতওঁ িতিন শ েলাকৰ

িবৰুেদ্ধ িনজৰ বৰছা চলাই িসহঁতক বধ কিৰিছল৷ আৰু িতিন জনৰ মাজত প্রােয়ই েতওঁৰ নাম ৈহিছল 19 েতওঁ জােনা
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েসই িতিন জনৰ মাজত অিধক মযর্য্দা েপাৱা েলাক নহয়? এই েহতুেক েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওপৰত েসনাধয্ক্ষ হ’ল৷
তথািপও েতওঁ এই প্রথম িতিন জনৰ সমােন প্রখয্াত েহাৱা নািছল

20 এজন কবেচলীয়া বীৰপুৰুষ, িযেহায়াদাৰ পুত্র িয বনায়া, েতওঁ অেনক মহৎ কাযর্ কিৰিছল৷ েতওঁ েমাৱাবীয়া
অৰীেয়লৰ দুজন পুেতকক বধ কিৰিছল৷ তাৰ বািহেৰও িহম পৰা কালত েতওঁ ৈগ গাতৰ িভতৰত থকা এটা িসংহ
মািৰিছল 21 আৰু েতওঁ এজন বৰ সুন্দৰ িমচৰীয়াক বধ কিৰিছল৷ েসই িমচৰীয়াৰ হাতত এপাত বৰছা আিছল, িকন্তু
েতওঁ এডাল লাখুিট ৈল েসই িমচৰীয়াজনৰ ৈসেত যঁুিজিছল৷ েতওঁ িমচৰীয়াজনৰ হাতৰ পৰা বৰছাপাত কািঢ় ৈল, েতওঁৰ
বৰছােৰই েতওঁক বধ কিৰেল

22 িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়াই এই বীৰত্বপূণর্ কাযর্েবাৰ কিৰেল আৰু েতওঁ েসই িতিন জন বীৰৰ লেগ লেগ েতওঁেৰা নাম
হ’ল 23 েতওঁ িত্রশ জনৈক অিধক মযর্য্দা েপাৱা হ’ল যিদও েতওঁ প্রথম িতিন জনৰ সমান েহাৱা নািছল তথািপও
দায়ূেদ েতওঁক িনজৰ গা-ৰক্ষীয়া ৈসনয্দলৰ ওপৰত অধয্ক্ষ পািতেল

24 েযাৱাবৰ ভােয়ক অচােহল িত্রশ জনৰ মাজৰ এজন আিছল; ৈবৎেলেহমীয়া েদাদৰ পুত্র ইলহানন, 25 হেৰাদীয়া
চম্মা, হৰাদীয়া ইলীকা, 26 পলটীয়া েহলচ, তােকাইয়া ইেক্কচৰ পুত্র ঈৰা, 27 অনােথাতীয়া অবীেয়জৰ, হূচাতীয়া মবুন্নয়,
28 অেহাহীয়া চলেমান, নেটাফাতীয়া মহৰয়;

29 নেটাফাতীয়া বানাৰ পুত্র েহেলব, িবনয্ামীনৰ সন্তান সকলৰ িগিবয়া-িনবাসী ৰীবয়ৰ পুত্র ইত্তয়, 30 িপৰােথানীয়া বনায়া,
গাচ উপতয্কা-িনবাসী িহদ্দয়৷ 31 অবর্াতীয়া অবীঅলেবান, বহূর্ মীয়া অজমাবৎ, 32 চালেবানীয়া ইিলয়হবা, বেন-যাচেনৰ
পুত্রসকল েযানাথন;

33 হৰাৰীয়া চম্মা, অৰাৰীয়া চাৰৰৰ পুত্র অহীয়াম, 34 মাখাথীয়া অহচবয়ৰ পুত্র ইলীেফলট, িগেলানীয়া অহীেথাফলৰ
পুত্র ইলীয়াম, 35 কির্মলীয়া িহেষা, অবীর্য়া পাৰয়, 36 েচাবা িনবাসী নাথনৰ পুত্র ঈগাল, গাদীয়া েগাষ্ঠীৰ বানী,

37 অেম্মানীয়া েচলক, আৰু চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱাবৰ অস্ত্রবাহন েবেৰাতীয়া নহৰয়, 38 িযত্রীয়া ঈৰা, িযত্রীয়া গােৰব,
39 আৰু িহত্তীয়া ঊিৰয়া; সব্বর্মুঠ সাতিত্রশ জন

24 অধয্ায়
েলাকসকলৰ গণনা কৰাৰ েদাষ আৰু তাৰ দণ্ড

1 পাছত ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ েক্রাধ পুনৰায় জ্বিল উিঠল আৰু েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ দায়ূদৰ প্রবৃিত্ত জন্মাই
েতওঁ ক’েল, “ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাক ৈগ গণনা কৰা” 2 তােত ৰজাই েতওঁৰ ওচৰত থকা প্রধান েসনাপিত েযাৱাবক
ক’েল, “মই ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ সংখয্া জািনবৰ বােব, তুিম দানেৰ পৰা েবৰ-েচবাৈলেক ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদৰ
মাজত েযাৱা আৰু েতামােলােক েলাকসকলক গণনা কৰা ” 3 েতিতয়া েযাৱােব ৰজাক ক’েল, “এিতয়া িযমান েলাক
আেছ, আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই তাৰ এশ গুণ বৃিদ্ধ কৰক আৰু েমাৰ প্রভু মহাৰােজ তাক চকুেৰ চাওক; িকন্তু েমাৰ
প্রভু মহাৰােজ এেন কাযর্ত িকয় সেন্তাষ পাইেছ?” 4 তথািপ েযাৱাব আৰু েসনাপিতসকলৰ আগত ৰজাৰ বাকয্ প্রবল
হ’ল; তােত েযাৱাব আৰু েসনাপিতসকেল ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক গণনা কিৰবৈল ৰজাৰ আগৰ পৰা গ’ল

5 পাছত েতওঁেলােক যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ অেৰােয়ৰৰ মাজত থকা নগৰ খনৰ েসঁাফােল ছাউিন পািতেল; আৰু েতওঁেলােক
গাদ ও যােজৰৈলেক গ’ল 6 তাৰ পাছত েতওঁেলােক িগিলয়দ আৰু দানযানৈল ৈগ ঘুিৰ আিহ চীেদানৈল গ’ল
7 েতওঁেলােক তূৰ দুগর্ৈল গ’ল আৰু িহব্বীয়া ও কনানীয়াসকলৰ সকেলা নগৰৈলও গ’ল; আৰু েশষত েতওঁেলােক আিহ
িযহূদাৰ দিক্ষণ অঞ্চল েবৰ-েচবাত উপিস্থত হ’ল 8 এইদেৰ েতওঁেলােক েদশৰ সকেলা ঠাইেত ফুিৰ ন মাহ িবশ িদনৰ
মুৰত িযৰূচােলমৈল উভিট আিহল 9 পাছত েযাৱােব গণনা কৰা েলাকসকলৰ সংখয্া ৰজাৰ ওচৰত আিন িদেল; তাৰ
মুঠ, ইস্রােয়লৰ তেৰাৱাল ধেৰঁাতা আঠ লাখ বলৱান েলাক, আৰু িযহূদাৰ পঁাচ লাখ েলাক

10এইদেৰ দায়ূেদ েলাকসকলক গণনা কেৰঁাৱাৰ পাছত, েতওঁৰ মেন েতওঁক েদাষী কিৰেল েতিতয়া দায়ূেদ িযেহাৱাক
ক’েল, “এই কমর্ কিৰ মই মহা পাপ কিৰেলঁা; িকন্তু েহ িযেহাৱা িবনয় কেৰঁা, িনজ দাসৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা, িকয়েনা
মই অিতশয় অজ্ঞানৰ কমর্ কিৰেলঁা ” 11 দায়ুদ ৰািতপুৱােত উিঠল, দায়ূদৰ দশর্ক গাদ ভাববাদী ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্
আিহল, েবােল, 12 “তুিম ৈগ দায়ূদক েকাৱা: ‘িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, মই েতামাৰ আগত িতিনটা দণ্ড ৰািখেছা; তাৰ
মাজৰ এটা বািচ েলাৱা, মই তােকই েতামাৈল কিৰম’ ”

13 তােত গােদ দায়ূদৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ েদশত সাত বছৰ আকাল হ’ব লােগ েন? বা েতামাৰ
শত্রুেবাৰ পােছ পােছ েখিদ যাওঁেত, তুিম িসহঁতৰ আেগ আেগ িতিন মাহৈলেক পলাই থািকবা? নাইবা েদশত িতিন
িদনৈলেক মহামাৰী হ’ব? এিতয়া েমাক পেঠাৱা জনাক মই িক উত্তৰ িদম, তাক এিতয়াই িবেবচনা কিৰ েচাৱা ” 14 তােত
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দায়ূেদ গাদক ক’েল, “মই বৰ েঠকত পিৰেছঁা৷ আিম িযেহাৱাৰ হাতত পৰা ভাল, িকয়েনা েতওঁৰ দয়া প্রচুৰ, িকন্তু েমাক
মানুহৰ হাতত পিৰবৈল িনিদয়ক ”

15 গিতেক েসই ৰািতপুৱােৰ পৰা িনৰূিপত সময়ৈলেক িযেহাৱাই ইস্রােয়লৈল মহামাৰী পিঠয়ােল; তােত দানেৰ পৰা
েবৰ-েচবাৈলেক সত্তৰ হাজাৰ েলাকৰ মৃতুয্ হ’ল 16 পাছত েযিতয়া দূেত িযৰূচােলমক িবনষ্ট কিৰবৈল তাৰ ফালৈল
হাত েমিলেল, েতিতয়া িযেহাৱাই েসই আপদৰ বােব েখদ কিৰ সংহাৰক দূতক ক’েল, “এেয় জুিৰেছ! এিতয়া েতামাৰ
হাত েকঁােচাৱা ” েসই সময়ত িযেহাৱা েসই দূত িযবুচীয়া অেৰৗণাৰ মৰণা মৰা খলাৰ ওচৰত আিছল 17 পাছত িয
দূেত সংহাৰ কিৰিছল, দায়ূেদ েসই দূতক েদিখ িযেহাৱাক ক’েল “মইেহ পাপ কিৰেলঁা, মইেহ অপৰাধী হেলঁা; িকন্তু এই
েমৰ-ছাগেবােৰ িক কিৰেল? মই িবনয় কেৰঁা, েতামাৰ হাত েমােৰই িবৰুেদ্ধ আৰু েমাৰ িপতৃ-বংশৰ িবৰুেদ্ধ হওক!”

18 েসই িদনা গােদ দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক ক’েল, “তুিম উিঠ ৈগ িযবুচীয়া অেৰৗণাত মৰণা মৰা খলাত িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশ এটা যজ্ঞেবদী স্থাপন কৰাৈগ ” 19 তােত িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ গাদৰ িনেদর্ শ মািন দায়ুদ উিঠ গ’ল
20 পাছত অেৰৗণাই চাই েদিখেল েয, েতওঁৰ ফােল ৰজা আৰু েতওঁৰ দাসেবাৰ আিহ আেছ, তােত অেৰৗণাই আিহ ৰজাৰ
আগত মািটত উবুিৰ ৈহ প্রিণপাত কিৰেল

21 আৰু অেৰৗণাই ক’েল, “েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ িনজৰ দাসৰ ওচৰৈল িক কাৰেণ আিহল?” দায়ূেদ ক’েল,
“েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা মহামাৰী গুিচবৰ বােব িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এটা যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰবৰ অেথর্ মই েতামাৰ পৰা
এই মৰণা মৰা খলা িকিনবৈল আিহেছঁা ” 22 েতিতয়া অেৰৗণাই দায়ূদক ক’েল, “েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ দৃষ্টিত িয ভাল
হয়, তােক ৈল উৎসগর্ কৰক; চাওঁক, েহাম-বিলৰ বােব এই গৰুেবাৰ আৰু খিৰৰ বােব মৰণা মৰা যন্ত্র আৰু গৰুেবাৰৰ
যুৱঁিল আেছ৷ 23 েহ মহাৰাজ অেৰৗণাই মহাৰাজক এই সকেলােক িদেছ ” অেৰৗণাই ৰজাক পুনৰ ক’েল, “আেপানাৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আেপানাক গ্রহণ কৰক ” 24 ৰজাই অেৰৗণাক ক’েল, “েসেয় হ’ব েনাৱােৰ, মই মূলয্ িদ েতামাৰ পৰা
সকেলা িকিনেহ লম; মই িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ িবনামূেলয্ েহাম-বিল উৎসগর্ নকেৰঁা ” এই বুিল দায়ূেদ পঞ্চাশ
েচকল ৰূপ িদ, েসই মৰণা মৰা খলা আৰু গৰুেবাৰ িকিন ল’েল 25 আৰু দায়ূেদ েসই ঠাইেত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এটা
যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰ, েহাম-বিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰেল তােত িযেহাৱাই েদশৰ পেক্ষ প্রাথর্না শুিনেল
আৰু ইস্রােয়লৰ পৰা মহামাৰী গুিচল
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1 ৰাজাৱলী
গ্রন্থ ৰচিয়তা
1 ৰজাৱলীৰ ৰচক েকান েসই িবষেয় জনা নাযায়, তথািপও িকছুমান মন্তবয্কাৰীেয় ইজ্রা, িযিহেষ্কল, আৰু িযিৰিময়া

এই পুস্তকৰ সম্ভাবয্ িলখক বুিল পৰামশর্ িদেয় কাৰণ ইয়াত 400 বছৰতৈকও েবিছ সময়ৰ ঘটনা আেছ, আৰু ই িভন্ন
উৎসৰ পৰা ঘটনা সমূহৰ িবৱৰণ সংগ্রহ কিৰ সংকলন কৰা ৈহেছ ইয়াৰ িনির্দষ্ট সংেকত িহচােপ, এই পুস্তকৰ সািহতয্
ৈশলী, মূল িবষয়ৰ পৰা িবিভন্ন িদশৈল কৰা গিত আৰু ইয়াৰ প্রাকৃিতক উপাদানৰ বয্ৱহাৰৰ িদশেটােৱ ইয়াক এজন
সংকলক বা িলখকৰ সলিন একািধক সংকলক বা িলখক বুিল সংেকত িদেয়

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 590-538 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগ
এই পুস্তক িলখা ৈহিছল েযিতয়া প্রথম মিন্দৰ িথয় কেৰঁাৱা ৈহিছল (1 ৰজাৱলী 8:8)
প্রাপক
ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ লগেত বাইেবলৰ পাঠকসকল

উেদ্দশয্
এই পুস্তক খন 1 আৰু 2 চমুেয়লৰ পিৰিশষ্ট, আৰু দায়ুদৰ মৃতুয্ৰ পাছত চেলামনৰ প্রভুত্বৰ প্রিত উত্থানৰ আৰম্ভিণৰ

ৰচনা এই পুস্তকৰ কািহনীেটা এক সংযুক্ত ৰাজয্েৰ আৰম্ভিণ হয়, িকন্তু পিৰসমািপ্ত এটা জািতৰ দুখন ৰাজয্ িহচােপ
িবভািজত েহাৱাৰ দ্বাৰ হয়, যাক জনা যায়, িযহূদা আৰু ইস্রােয়ল বুিল ইব্রী বাইেবলত 1আৰু 2 ৰজাৱলী একিত্রতৰূপত
এখন পুস্তক িহচােপ আেছ

মূল িবষয়
সংহিতনাশ

প্রান্তেৰখা
1. চেলামনৰ ৰাজত্ব — 1:1-11:43
2. সাবর্েভৗমত্বৰ িবভাজন — 12:1-16:34
3. এিলচা আৰু আহাব — 17:1-22-53

দায়ুদৰ আয়ুসৰ েশষ িদন চেলামনক ৰাজপদত িনযুক্ত কৰা!
1 পাছত ৰজা দায়ুদ বুঢ়া ৈহ আিহল আৰু অিতশয় বৃদ্ধ েহাৱাৰ বােব েতওঁৰ গাত অেনক কােপাৰ িদেলও উম েনােপাৱা

হ’ল 2 এই েহতুেক েতওঁৰ দাসেবােৰ েতওঁক ক’েল, “আমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ বােব এজনী কুমাৰী যুৱতী িবচািৰ েচাৱা
যাওঁক েতিতয়া তাই মহাৰাজৰ সনূ্মখত থািক ৰজাৰ আলৈপচান ধৰাৰ লগেত আমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ গাত উম পাবৈল
েতওঁৰ বুকুত শয়ন কিৰব ”

3 েসেয়েহ েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ েগােটই অঞ্চলত সুন্দৰী েছাৱালী িবচািৰবৈল ধিৰেল৷ েতিতয়া েতওঁেলােক চূেনমীয়া
অবীচগক িবচািৰ পােল আৰু ৰজাৰ ওচৰৈল েতওঁক ৈল আিহল৷ 4 এই েছাৱালীজনী অিতশয় সুন্দৰী আিছল৷ েতওঁ
ৰজাৰ আলৈপচান ধিৰেল আৰু শুশ্রূষা কিৰেল, িকন্তু েতওঁৰ ৈসেত ৰজাই েকােনা ৈদিহক সম্পকর্ নাৰািখেল

5 েসই কালত হগ্গীতৰ পুত্র অেদানীয়াই িনজেক েগৗৰৱ কিৰ ক’েল, “ৰজা মেয়ই হ’ম৷” এইবুিল িনজৰ আেগ আেগ
যাবৰ বােব পঞ্চাশ জন মানুহৰ লগেত ৰথ আৰু অশ্বােৰাহী ৈসনয্েবাৰ যুগুত কিৰ ৰািখেল 6 েতওঁৰ িপতৃেয় েকিতয়াও
েতওঁক কষ্ট িদ এইদেৰ েকাৱা নাই, “তুিম িকয় এইেবাৰ কিৰছা?” অেদািনয়া েদিখবৈল বৰ সুন্দৰ আিছল, েতওঁ
অৱচােলামৰ পাছত জিন্মিছল

7 েতওঁ অিবয়াথৰ পুেৰািহত আৰু চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱাবৰ লগত আেলাচনা কিৰেল েতিতয়া েতওঁেলােক অেদানীয়াক
অনুসৰণ কিৰেল আৰু েতওঁক সহায় কিৰেল 8 িকন্তু চােদাক পুেৰািহত, িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়া, নাথন ভাববাদী, িচিময়ী,
েৰয়ী আৰু িয বীৰসকল দায়ূদৰ লগত আিছল, েতওঁেলােক অেদািনয়াক অনুসৰণ নকিৰেল



1 ৰাজাৱিল 1 অধয্ায়:9 369 1 ৰাজাৱিল 1 অধয্ায়:36

9 পাছত অেদািনয়াই অিয়ন-েৰােগলৰ কাষত থকা েজােহলৎ িশলৰ ওচৰত েভড়া, ছাগলী, ষঁাড় আৰু হৃষ্টপুষ্ট গৰু
েপাৱািল বিলদান কিৰেল৷ আৰু িনজ ভাই ৰাজেকঁাৱৰ সকলকআৰু ৰজাৰ দাস িযহূদাৰ আটাই েলাকক িনমন্ত্রণ কিৰেল
10 িকন্তু নাথন ভাববাদীক, বনায়াক, বীৰসকলক আৰু িনজ ভােয়ক চেলামনক িনমন্ত্রণ নকিৰেল

11 েতিতয়া নাথেন চেলামনৰ মাক বৎেচবাক ক’েল, “আমাৰ প্রভু দায়ুেদ নজনাৈক হগ্গীতৰ পুেতক অেদািনয়া েয
ৰজা হল, ইয়াক জােনা তুিম শুনা নাই? 12 এই েহতুেক আহঁা, তুিম িনজৰ আৰু েতামাৰ পুত্র চেলামনৰ প্রাণ ৰক্ষা
কিৰবৈল, মই এিতয়া েতামাক পৰামশর্ িদওঁ৷

13 দায়ুদ ৰজাৰ ওচৰৈল েযাৱা; আৰু েতওঁক েকাৱাৈগ, েয, ‘েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, আপুিন জােনা শপত খাই
আেপানাৰ দাসীক জােনা েকাৱা নািছল, ‘েমাৰ পাছত েতামাৰ পুত্র চেলামন অৱেশয্ ৰজা হ’ব আৰু েতেৱঁই েমাৰ
িসংহাসনত বিহব?’ েতেনহ’েল অেদািনয়াই িকয় ৰাজত্ব কিৰ আেছ?’ 14আৰু েচাৱা, েসই ঠাইত ৰজাৰ ৈসেত েতামাৰ
কথা েশষ েনৗ হওঁেতই, মই েতামাৰ পাছত েসামাই ৈগ েতামাৰ কথা িনিশ্চত কিৰম ”

15 পাছত েসই মেত, বৎেচবা িভতৰ-েকাঠািলত েসামাই ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল৷ ৰজা অিতশয় বৃদ্ধ েহাৱাত চূেনমীয়া
অিবচেগ ৰজাৰ শুশ্রূষা কিৰ আিছল 16 েতিতয়া বৎেচবাই মূৰ েদঁাৱাই ৰজাৰ আগত প্রিণপাত কিৰেল েতিতয়া ৰজাই
সুিধেল, “েতামাক িক লােগ?” 17 তাই েতওঁক ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু, ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপত খাই আেপানাৰ
েবটীৰ আগত ৈকিছল েয, ‘েমাৰ পাছত েতামাৰ পুত্র চেলামন ৰজা হ’ব আৰু েমাৰ িসংহাসনৰ ওপৰত েতেৱঁই বিহব ’

18 িকন্তু এিতয়া, েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, চাওঁক, আপুিন নজনাৈকেয়ই অেদানীয়া ৰজা হ’ল৷ 19 অিধকৈক ষঁাড়,
হৃষ্টপুষ্ট গৰু েপাৱািল, েমৰ-ছাগ আৰু ছাগলী বিলদান কিৰ সকেলা ৰাজেকঁাৱৰ সকলৰ লগেত অিবয়াথৰ পুেৰািহত আৰু
প্রধান েসনাপিত েযাৱাবক িনমন্ত্রণ কিৰেল, িকন্তু আেপানাৰ দাস চেলামনক িনমন্ত্রণ নকিৰেল

20 েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, আেপানাৰ পাছত েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ িসংহাসনত েকান বিহব, েসই িবষেয় আপুিনেয়
েতওঁেলাকক জনাওক; েতওঁেলােক আেপানাৰ পৰাই শুিনবৈল বাট চাই আেছ 21আপুিন যিদ ইয়ােক নকেৰ, েতেনহেল
েমাৰ প্রভু মহাৰাজ ওপৰ-িপতৃসকলৰ লগত েযিতয়া ওপৰ-িপতৃসকলৰ ৈসেত িনিদ্রত হ’ব, েতিতয়া মই আৰু েমাৰ পুত্র
চেলামন অপৰাধী িহচােব গিণত হ’ব ”

22 এইদেৰ েতওঁ ৰজাৰ লগত কথা ৈহ থােকঁােতই নাথন ভাববাদী িভতৰৈল েসামাই আিহল 23 েতিতয়া দাসেবােৰ
ৰজাক ক’েল, “চাওঁক, নাথন ভাববাদী আিহেছ ” পাছত ভাববাদী নাথন ৰজাৰ সনূ্মখৈল গ’ল আৰু আঁঠুকািঢ় ৰজাৰ
আগত প্রিণপাত কিৰেল

24 নাথেন ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, ‘েমাৰ পাছত অেদািনয়া ৰজা হ’ব আৰু েমাৰ িসংহাসনত িসেয়ই বিহব,
এেন বুিল আপুিন ক’েল েন িক?’ 25 িকয়েনা েতওঁ আিজ নািম ৈগেছ আৰু অিধকৈক ষঁাড়, হৃষ্টপুষ্ট গৰু েপাৱািল, েমৰ-
ছাগ আৰু ছাগলী বিলদান কিৰেছ েতওঁ তাৈল সকেলা ৰাজেকঁাৱৰ, েসনাপিত আৰু অিবয়াথৰ পুেৰািহতেকা িনমন্ত্রণ
কিৰেছ আৰু চাওঁক, েতওঁেলােক েতওঁৰ আগত েভাজন পান কিৰেছ আৰু ৈকেছ, ‘অেদািনয়া ৰজা িচৰজীিৱ হওঁক!’

26 িকন্তু আেপানাৰ দাস িয মই, েমাক আৰু চােদাক পুেৰািহত, িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়া আৰুআেপানাৰ দাস চেলামনক
হ’েল েতওঁ িনমন্ত্রণ নকিৰেল 27 এই কাযর্ েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ আেদশত হ’ল েনিক? েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ িপছত
আেপানাৰ িসংহাসনত েকান বিহব, েসই িবষেয় আেপানাৰ দাসেবাৰক আপুিন জােনা জেনাৱা নাই?

28 েতিতয়া ৰজা দায়ূেদ উত্তৰ িদ ক’েল, “বৎেচবাক েমাৰ ওচৰৈল মািত আনা ” েতিতয়া েতওঁ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ
ৰজাৰ আগত িথয় হ’ল৷ 29 ৰজাই শপত কিৰ ক’েল, “িযজন সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ সকেলা সঙ্কটৰ পৰা েমাৰ প্রাণ মুক্ত
কিৰেল, েসই জীৱন্ত িযেহাৱাৰ শপত, 30 ‘েমাৰ পাছত েতামাৰ পুত্র চেলামন ৰজা হ’ব আৰু িসেয়ই েমাৰ পদত েমাৰ
িসংহাসনত বিহব,’ এই বুিল েতামাৰ আগত ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নাম ৈল িয শপত কিৰিছেলঁা, আিজেয়ই েসই দেৰ
কাযর্ কিৰম ” 31 েতিতয়া বৎেচবাই আঁঠুকািঢ় মািটত মুৰ লগাই ৰজাৰ সনূ্মখত প্রিণপাত কিৰেল আৰু ক’েল, “েমাৰ
প্রভু ৰজা দায়ুদ িচৰজীিৱ হওঁক ”

32 পাছত ৰজা দায়ুদ ক’েল, “চােদাক পুেৰািহতক, নাথন ভাববাদীক আৰু িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়াক েমাৰ ওচৰৈল
মািত আনা৷” েতিতয়া েতওঁেলাক ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল 33তােত ৰজাই েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক িনজ প্রভুৰ
দাসেবাৰক লগত ৈল, েমাৰ পুত্র চেলামনক েমাৰ িনজৰ খছৰত তুিল গীেহানৈল ৈল েযাৱা৷ 34 েসই ঠাইেত ইস্রােয়লৰ
ওপৰত েতওঁক ৰজা অিভেষক কিৰবৈল চােদাক পুেৰািহত আৰু ভাববাদী নাথনক েকাৱা আৰু িশঙা বজাই েতামােলােক
ক’বা, ‘ৰজা চেলামন িচৰজীিৱ হওক!’

35 পাছত েতামােলােক েতওঁৰ পােছ পােছ উিঠ আিহবা; েতওঁ আিহ েমাৰ িসংহাসনত বিহব; িকয়েনা েমাৰ সলিন েতওঁ
ৰজা হ’ব, ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ ওপৰত অধয্ক্ষ হ’বৈল মই েতওঁেকই িনযুক্ত কিৰেলঁা ” 36 েতিতয়া িযেহায়াদাৰ পুত্র
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বনায়াই উত্তৰ িদ ৰজাক ক’েল, “েসই দেৰ হওক! েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱােয়া েসইদেৰ হওঁক বুিল কওঁক৷
37 িযেহাৱা েযেনৈক েমাৰ প্রভু মহাৰাজৰ লগত আিছল, েতেনৈক চেলামনৰ লগেতা থাকক আৰু েমাৰ প্রভু ৰজা দায়ূদৰ
িসংহাসনতৈক েতওঁৰ িসংহাসন মহৎ কৰক ”

38 পাছত চােদাক পুেৰািহত, নাথন ভাববাদী, িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়া, কেৰথীয়া আৰু েপেলথীয়াসকল নািম গ’ল আৰু
খছৰৰ ওপৰত চেলামনক উঠাই ৈল েতওঁেলাক গীেহানৈল গ’ল 39 পাছত চােদাক পুেৰািহেত েতেলেৰ ভৰা িশংিট তমু্বৰ
পৰা ৈল আিহল আৰু চেলামনক ৰজা অিভেষক কিৰেল েতিতয়া েতওঁেলােক িশঙা বেজাৱাৰ পাছত সকেলা েলােক
ক’েল, “ৰজা চেলামন িচৰজীিৱ হওক!” 40 তাৰ পাছত সকেলা েলাক েতওঁৰ পােছ পােছ উিঠ আিহল আৰু েলাক
সকেল এেনদেৰ বঁাহী বজােল আৰু মহা আনন্দ কিৰেল েয, তাৰ শব্দত পৃিথৱী কিপঁ উিঠল

41 েতিতয়া অেদািনয়া আৰু েতওঁৰ লগত িনমিন্ত্রত েলাকসকেল েভাজন েশষ কৰা মােত্র েসই শব্দ শুিনেল আৰু
েযাৱােব িশঙাৰ শব্দ শুিন ক’েল, “নগৰত ইমান েকালাহল িকয় ৈহেছ?” 42 েতওঁ এই কথা ৈক থােকােতই, অিবয়াথৰ
পুেৰািহতৰ পুত্র েযানাথন আিহ পােল৷ েতিতয়া অেদািনয়াই েতওঁক ক’েল, “েসামাই আহা; িকয়েনা তুিম ভাল পুৰুষ আৰু
শুভবাতর্ া আিনছা ”

43 েতিতয়া েযানাথেন অেদািনয়াক উত্তৰ িদ ক’েল, “সঁচাৈক আমাৰ প্রভু ৰজা দায়ূেদ চেলামনক ৰাজ-পদত িনযুক্ত
কিৰেল৷ 44আৰু ৰজাই চােদাক পুেৰািহতক, নাথন ভাববাদীক, িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়া, কেৰথীয়া আৰু েপেলথীয়াসকলক
েতওঁৰ লগত পঠােল৷ আৰু েতওঁেলােক েতওঁক ৰজাৰ খছৰত তুিলেল৷ 45আৰু চােদাক পুেৰািহত ও নাথন ভাববাদীেয়
েতওঁক গীেহানত ৰজা অিভেষক কিৰেল আৰু েতওঁেলােক তাৰ পৰা এেনদেৰ আনন্দ কিৰ কিৰ উিঠ আিহেছ েয, তােৰ
েগােটই নগৰ প্রিতধ্বিনত ৈহ উিঠল েতামােলােক িয শব্দ শুিনিছলা, েসেয় েসই ধ্বিন 46আৰু চেলামন ৰাজিসংহাসনত
বিহল 47 তাৰ উপিৰও ৰজাৰ দাসেবােৰ আিহ আমাৰ প্রভু ৰজা দায়ূদক এই বুিল আশীব্বর্াদ কিৰেল েয, ‘আেপানাৰ
ঈশ্বেৰ আেপানাৰ নামতৈকেয়া চেলামনৰ নাম মহান কৰক আৰু েতওঁৰ িসংহাসন আেপানাৰ িসংহাসনতৈকেয়া মহৎ
কৰক৷’ েতিতয়া ৰজাই শযয্ােত প্রিণপাত কিৰেল 48আৰু ৰজােয়া এই কথা ক’েল েয, ‘ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা ধনয্
হওঁক; েতওঁ আিজ েমাৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বিহবৈল েমাক এজন িদেল আৰু েমাৰ চকুেৱ তাক েদিখবৈল পােল৷”

49 েতিতয়া অেদািনয়াৰ লগত থকা িনমিন্ত্রত েলাকসকেল ভয় পােল আৰু প্রিতজেন উিঠ িনজ িনজ বােট গুিচ গ’ল
50আৰু অেদািনয়াই চেলামনৈল ভয় কিৰ উিঠ ৈগ যজ্ঞেবদীৰ িশঙত ধিৰেলৈগ 51 পাছত চেলামনৰ আগত েকােনাবাই
এই কথা ক’েল, “চাওঁক, অেদািনয়াই চেলামন ৰজাৈল ভয় কিৰেছ; িকয়েনা চাওঁক, েতওঁ যজ্ঞেবদীৰ িশঙত ধিৰ ৈকেছ,
‘ৰজা চেলামেন েতওঁৰ দাসক তেৰাৱােলেৰ বধ নকিৰবৈল েমাৰ আগত শপত কৰক ”

52 তােত চেলামেন ক’েল, “েতওঁ যিদ িনজেক ভাল পুৰুষ বুিল েদখুৱায়, েতেনহ’েল েতওঁৰ এডািল চুিলও মািটত
নপিৰব, িকন্তু দুষ্টতা েপাৱা যায়, েতেন্ত েতওঁৰ প্রাণ যাব৷” 53 এই বুিল ৰজা চেলামেন মানুহ পিঠয়াই েতওঁক যজ্ঞেবদীৰ
ওপৰৰ পৰা নমাই আিনেল তােত েতওঁ আিহ ৰজা চেলামনৰ আগত প্রিণপাত কিৰেল আৰু চেলামেন েতওঁক ক’েল,
“েতামাৰ ঘৰৈল েযাৱা ”

2 অধয্ায়
দায়ুদৰ েশষ আজ্ঞা আৰু ম্ৃতুয্ চেলামেন িনজৰ ৰাজয্ দৃঢ় কৰা

1 পাছত দায়ুদৰ মৃতুয্ৰ িদন ওচৰ চপাত, েতওঁ িনজ পুত্র চেলামনক এই আেদশ িদ ক’েল, 2 “সকেলা মতর্ য্ই েযাৱা
পেথেৰ মই যাওঁ৷ েসেয়েহ তুিম বলৱান েহাৱা আৰু িনজৰ পুৰুষািল েদখুউৱা৷ 3 েতামাৰ ঈশ্ৱৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞােবাৰ
পালন কৰা আৰু েতওঁৰ পথত চিলবা আৰু েতওঁৰ, েতওঁৰ সকেলা িবিধ, আজ্ঞা, িসদ্ধান্ত আৰু েতওঁৰ িনয়ম-চুিক্তেবাৰ
সাৱধােন পালন কিৰবা িয িবষয়েবাৰ েমািচৰ বয্ৱস্থা-পুস্তকত িলখা আেছ, েতেনদেৰ েতওঁৰ িবিধ, আজ্ঞা, শাসন-প্রণালী
আৰু সাক্ষয্ অনুসােৰ কাযর্ কিৰবা আৰু েসই েসেয়েহ তুিম েযন সকেলা কাযর্ত আৰু িয িয ঠাইত যাবা েসই সকেলােত
তুিম শািন্তপ্রাপ্ত হ’বা, 4 যােত েমাৰ িবষেয় িযেহাৱাই েকাৱা েসই বাকয্ েতওঁ িসদ্ধ কিৰব েবােল, ‘েতামাৰ সন্তান সকেল
যিদ সতয্ভােৱ সকেলা িচেত্তেৰ আৰু সকেলা প্রােণেৰ েমাৰ আগত চেল, েতেনহ’েল ইস্রােয়লৰ িসংহাসনত বিহবৈল
েতামাৰ সম্বন্ধীয়া েলাক এজনেৰা অভাৱ নহ’ব’৷

5 চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱােব েমাৰ িবৰুেদ্ধ িয কিৰেল, অথর্াৎ েনৰৰ পুত্র অবেনৰ আৰু েযথৰৰ পুত্র অমাচা, ইস্রােয়লৰ
এই দুজন েসনাপিতৈল িয কিৰেল, েসই িবষেয় তুিম জানা৷ েতওঁ েতওঁেলাকক বধ কিৰ যুদ্ধৰ সময়ত কৰাৰ দেৰ শািন্তৰ
সময়েতা ৰক্তপাত কিৰেল আৰু েসই ৰক্ত েতওঁৰ কিটবন্ধনত আৰু ভিৰৰ েজাতাত লগােল 6 এেতেক তুিম িনজ জ্ঞান
অনুসােৰ েতওঁৈল বয্ৱহাৰ কিৰবা আৰু েতওঁৰ পকা চুিল শািন্তেৰ ৈমদামৈল নািমব িনিদবা
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7 িকন্তু িগিলয়দীয়া বিজ্জর্ লয়ৰ পুত্রসকলক দয়া বয্ৱহাৰ কিৰবা আৰু েতামাৰ েমজত বেহঁাতাসকলৰ মাজত
েতওঁেলাকেকা ঠাই িদবা, িকয়েনা েতামাৰ ককাই অবচােলামৰ ভয়ত মই পেলাৱা সময়ত েতওঁেলােক েমাক সহায়
কিৰবৈল েমাৰ ওচৰৈল আিহিছল

8আৰু েচাৱা, বহূৰীমত থকা িবনয্ামীনীয়া েগৰাৰ পুত্র িচিময়ী েতামাৰ লগত আেছ, িয জেন মই মহনিয়মৈল েযাৱা িদনা
েমাক অিতশয়ৰূেপ শাও িদিছল৷ পাছত েতওঁ েমাৰ লগত সাক্ষাৎ কিৰবৈল যদ্দর্ নৈল আিহিছল আৰু তােত মই িযেহাৱাৰ
নােমেৰ শপত কিৰ েতওঁক কেলঁা, ‘মই েতামাক তেৰাৱােলেৰ বধ নকেৰঁা ’ 9 এই েহতুেক তুিম এিতয়া েতওঁক িনেদ্দর্ াষী
বুিল নাভািববা৷ তুিম এজন জ্ঞানৱান েলাক আৰু েতওঁৈল িক কৰা উিচত, েসই িবষেয় তুিম জানা৷ তুিম েতওঁৰ পকা চুিল
েতেজেৰ ৈসেত েতওঁক ৈমদামৈল নমাই িদবা ”

10 তাৰ পাছত দায়ুদ িনজৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল; েতওঁক দায়ুদৰ নগৰত ৈমদাম িদয়া হ’ল 11 দায়ুেদ
ইস্রােয়লৰ ওপৰত চিল্লশ বছৰ ধিৰ ৰাজত্ব কিৰিছল৷ েতওঁ সাত বছৰ িহেব্রাণত আৰু েতিত্রশ বছৰ িযৰূচােলমত ৰাজত্ব
কিৰিছল 12 েতিতয়া চেলামন িনজ িপতৃ দায়ুদৰ িসংহাসনত বিহ েতওঁৰ ৰাজয্ অিতশয় দৃঢ় কিৰেল

13 েসই সময়ত হগ্গীতৰ পুত্র অেদািনয়া চেলামনৰ মাতৃ বৎেচবাৰ ওচৰৈল আিহল েতিতয়া বৎেচবাই সুিধেল, “ভালৰ
অেথর্ আিহছা েন?” েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “ভালৰ অেথর্ই ” 14 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “েতামাৰ আগত িকছু কথা ক’ব
লগা আেছ ” 15 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েকাৱা ” েতিতয়া অেদািনয়াই ক’েল, “তুিম জানা েয ৰাজয্ েমাৰেহ আিছল,
আৰু মইেহ ৰজা হ’ম বুিল েগােটই ইস্রােয়েল েমাক আশা কিৰিছল৷ তথািপ ৰাজয্ সলিন ৈহ েমাৰ ভাইৰ হ’ল, িকয়েনা
িযেহাৱাৰ দ্বাৰাইেহ েতওঁ হ’ল 16 এই েহতুেক এিতয়া মই েতামাৰ আগত এিট িনেবদন কিৰম৷ েসই িবষেয় তুিম অসন্মত
নহ’বা ” েতিতয়া বৎেচবাই ক’েল, “েকাৱা ” 17 েতিতয়া অেদািনয়াই ক’েল, “অনুগ্রহ কিৰ চেলামন ৰজাক েকাৱা,
েতওঁ েযন চূেনমীয়া অবীচগক েমাক পত্নীৰূেপ িদেয়; িকয়েনা েতওঁ েতামাত অসন্মত নহ’ব ” 18 েতিতয়া বৎেচবাই
ক’েল, “বাৰু, মই েতামাৰ িবষেয় ৰজাৰ লগত কথা পািতম ”

19 পাছত বৎেচবাই অেদািনয়াৰ িবষেয় কথা পািতবৈল চেলামন ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল তােত ৰজাই েতওঁক আগবািঢ়
লগ ধিৰবৈল উিঠ আিহল, আৰু েতওঁৰ আগত প্রিণপাত কিৰেল৷ তাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ িসংহাসনত বিহল আৰু েতওঁৰ
মাতৃৰ কাৰেণ এখন আসন যুগুত কিৰেল৷ েতওঁ ৰজাৰ েসঁাফােল বিহল 20 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “মই েতামাৰ আগত
এিট সৰু িবষয় িনেবদন কেৰঁা; েসই িবষেয় তুিম েমাক অস্ৱীকাৰ নকিৰবা ” েতিতয়া ৰজাই ক’েল, “েহ েমাৰ মাতৃ,
েখাজক; িকয়েনা মই আেপানাক অস্ৱীকাৰ নকেৰঁা ” 21 েতিতয়া বৎেচবাই ক’েল, “েতামাৰ ককাই অেদািনয়া লগত
চূেনমীয়া অবীচগক পত্নীৰূেপ িদয়া হওঁক৷”

22 েতিতয়া চেলামন ৰজাই উত্তৰ কিৰ িনজৰ মাতৃক ক’েল, “আপুিন অেদািনয়াৰ কাৰেণ চূেনমীয়া অবীচগক িকয়
খুিজেছ? েতওঁৰ বােব ৰাজয্খনেকা িকয় েখাজা নাই, িকয়েনা েতওঁ েমাৰ বৰ ককাই - এেন িক, অিবয়াথৰ পুেৰািহত আৰু
চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱাবৰ কাৰেণও েখাজক ” 23 েতিতয়া চেলামন ৰজাই িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপত ৈল ক’েল, “অেদািনয়াই
যিদ িনজৰ প্রাণ হািন েহাৱাৈক এই কথা েকাৱা নাই, েতেনহ’েল ঈশ্বেৰ েমাৈলেকা েসইদেৰ কৰক বা তাতৈকেয়া অিধক
দণ্ড িদয়ক

24 এই েহতুেক এিতয়া িয জেন িনজৰ প্রিতজ্ঞা অনুসােৰ, েমাক সুিস্থৰ কিৰ েমাৰ িপতৃ দায়ুদৰ িসংহাসনত েমাক
বহুৱােল আৰু েমাৰ বংশ স্থাপন কিৰেল, েসই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, আিজ িনশ্চেয় অেদািনয়াৰ প্রাণ-দণ্ড হ’ব ”
25 েতিতয়া চেলামন ৰজাই িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়াক পিঠয়াই িদেল; েতওঁ অেদািনয়াক িবচািৰ পাই েতওঁক বধ কিৰেল

26 পাছত ৰজাই অিবয়াথৰ পুেৰািহতক ক’েল, “তুিম অনােথাতৈল িনজ উত্তৰািধকাৰৰ ভুিমৈল েযাৱা৷ তুিমও মৃতুয্ৰ
েযাগয্, তথািপ মই এই সময়ত েতামাৰ প্রাণ দণ্ড নকেৰঁা, কাৰণ তুিম েমাৰ িপতৃ দায়ুদৰ আগত প্রভু িযেহাৱাৰ চনু্দক
ৈব িনিছলা আৰু েমাৰ িপতৃৰ দুখেভাগৰ সকেলা সময়ত তুিমও দুখ-েভাগ কিৰিছলা ” 27 এইদেৰ চীেলাত এলীৰ বংশৰ
অিহেত িযেহাৱাই েকাৱা বাকয্ েযন িসদ্ধ হয়, এই কাৰেণ চেলামেন অিবয়াথৰ পুেৰািহতক িযেহাৱাৰ পুেৰািহত পদৰ পৰা
অবয্াহিত িদেল৷

28 েতিতয়া েসই ঘটনাৰ বাতিৰ েযাৱাবৈল আিহল, িকয়েনা েযাৱাব যিদও অবচােলামৰ ফলীয়া নািছল, তথািপ
অেদানীয়াৰ ফলীয়া ৈহিছল েসই কাৰেণ েতওঁ িযেহাৱাৰ তমু্বৰ িভতৰৈল পলাই ৈগ যজ্ঞেবদীৰ িশঙত ধিৰ থািকল৷
29 পাছত েযাৱাব িযেহাৱাৰ তমু্বৰ িভতৰৈল পলাই েযাৱা আৰু েতওঁ যজ্ঞেবদীৰ কাষত থকা এই বুিল েকােনাবাই চেলামন
ৰজাক খবৰ িদেল৷ েতিতয়া েতওঁ িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়াক পিঠয়াই ক’েল, “েযাৱা েতওঁক বধ কৰা ”

30 েতিতয়া বনায়াই িযেহাৱাৰ তমু্বৈল গ’ল, আৰু েতওঁক ক’েল, “ৰজাই ৈকেছ, ‘তুিম বািহৰৈল ওলাই আহঁা’ ”
েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “নহয়, মই এই ঠাইেত মিৰম ” েতিতয়া বনায়া ৰজাৰ ওচৰৈল উভিত গ’ল, আৰু েতওঁক ক’েল,
“েযাৱােব েসই যজ্ঞেবদীৰ কাষেত মিৰবৈল িবচািৰেছ৷” 31 েতিতয়া ৰজাই ক’েল, “তুিম েতওঁৰ কথাৰ দেৰই কাযর্ কৰা৷
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েতওঁক বধ কিৰ েতওঁক ৈমদাম িদবা; েসইদেৰ কিৰেল, েযাৱােব িয িনেদ্দর্ াষীৰ ৰক্তপাত কিৰিছল, েসই ৰক্তপাতৰ েদাষ
তুিম েমাৰ পৰা আৰু েমাৰ িপতৃ-বংশৰ পৰা দূৰ কিৰবা

32 আৰু িযেহাৱাই েতওঁৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ েতওঁেৰই ওপৰত থ’ব, িকয়েনা েতওঁ েমাৰ িপতৃ দায়ূেদ নজনাৈক, েতওঁ
িনজতৈক ধাির্মক আৰু উত্তম দুজন েলাকক, অথর্াৎ ইস্রােয়লৰ প্রধান েসনাপিত েনৰৰ পুত্র অবেনৰক আৰু িযহূদাৰ
প্রধান েসনাপিত েযথৰৰ পুত্র অমাচাক আক্রমণ কিৰ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই বধ কিৰিছল 33 েতওঁেলাকৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ
েযন েযাৱাবৰ মূৰত আৰু েতওঁৰ বংশৰ মূৰত িচৰকালৈলেক থাকক; িকন্তু দায়ুদ আৰু েতওঁৰ সন্তান সকলৈল, েতওঁৰ
বংশৈল আৰু েতওঁৰ িসংহাসনৈল িযেহাৱাৰ পৰা সব্বর্দায় শািন্ত হ’ব ”

34 েতিতয়া িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়াই উিঠ গ’ল, আৰু েতওঁক আক্রমণ কিৰ বধ কিৰেল৷ পাছত মৰুপ্রান্তত থকা েতওঁৰ
িনজৰ ঘৰৈল িনেল, আৰু েতওঁক তােত ৈমদাম িদেল 35 পাছত ৰজাই েতওঁৰ পদত িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়াক প্রধান
েসনাপিত পািতেল আৰু ৰজাই অিবয়াথৰ পদত চােদাকক পুেৰািহত িনযুক্ত কিৰেল

36 তাৰ পাছত ৰজাই মানুহ পিঠয়াই িচিময়ীক মতাই আিন ক’েল, “তুিম িযৰূচােলমত িনজৰ কাৰেণ এটা ঘৰ সাজা
আৰু তােত আিহ বাস কৰা েসই ঠাইৰ পৰা তুিম আন েকােনা ঠাইৈল ওলাই নাযাবা 37 িকয়েনা তুিম িযিদনা বািহৰ
ৈহ িকেদ্রাণ জুিৰ পাৰ হ’বা, েসইিদনা অৱেশয্ েতামাৰ প্রাণ যাব, েসই িবষেয় জািনবা; েতিতয়া েতামাৰ ৰক্তপাতৰ
েদাষ েতামােৰই মূৰত থািকব ” 38 গিতেক িচিময়ীেয় ৰজাক ক’েল, “আপুিন িয কথা ৈকেছ, েসেয় উত্তম৷ েমাৰ প্রভু
মহাৰােজ েযেনৈক ক’েল, আেপানাৰ এই দােস েসইদেৰই কিৰব ” পাছত িচিময়ীেয় অেনক কালৈলেক িযৰূচােলমত
বাস কিৰেল

39 িকন্তু িতিন বছৰৰ মূৰত িচিময়ীৰ দুজন দােস পলাই ৈগ মাখাৰ পুত্র আখীচ নােমেৰ গাতৰ ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল
েতিতয়া েলাকসকেল ক’েল “েচাৱা, েতামাৰ বন্দীহঁত গাতত আেছ”, এই বুিল েকােনাবাই িচিময়ীক ক’েল, 40 েতিতয়া
িচিময়ীেয় উিঠ গাধ সজাই েতওঁৰ বন্দীেবাৰ িবচািৰ গাতত থকা আখীচৰ ওচৰৈল গ’ল, আৰুগাতৰ পৰা েতওঁৰ বন্দীেবাৰক
ৈল আিহল

41পাছত িচিময়ী িযৰূচােলমৰ পৰা গাতৈল ৈগ উভিত অহাৰ কথা েকােনাবাই আিহ ৰজা চেলামনক জনােল 42 েতিতয়া
ৰজাই মানুহ পিঠয়াই িচিময়ীক মতাই আিনেল, আৰু েতওঁক ক’েল, “িয িদনা তুিম বািহৰ ওলাই েকােনা ফােল যাবা,
েসইিদনা অৱেশয্ েতামাৰ প্রাণ যাব, এইদেৰ জােনা িযেহাৱাৰ নােমেৰ েতামাক শপত িদয়া েহাৱা নাই? আৰু এই িবষয়
িনিশ্চতভােৱ জােনা েতামাক েকাৱা েহাৱা নাই? েতিতয়া তুিমও ৈকিছলা, ‘মই িয শুিনেলঁা, েসেয় উত্তম’

43এিতয়া িযেহাৱাৰ নােমেৰ িদয়া শপত আৰু মই েতামাক িদয়া আজ্ঞা তুিম িকয় পালন কৰা নাই?” 44 ৰজাই িচিময়ীক
পুনৰ ক’েল, “েমাৰ িপতৃ দায়ূদৈল কৰা েতামাৰ িয দুষ্টতাৰ িবষেয় েতামাৰ মেন সাক্ষয্ িদ আেছ, েসই িবষেয় তুিম জািন
আছা; এেতেক এিতয়া িযেহাৱাই েতামাৰ দুষ্টতাৰ ফল েতামাৰ িনজ মূৰেত িদব 45 িকন্তু চেলামন ৰজাই আশীব্বর্াদ
পাব আৰু িযেহাৱাৰ সনু্মখত দায়ূদৰ িসংহাসন িচৰকালৈলেক থািকব ” 46 পাছত ৰজাই িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়াক আজ্ঞা
কিৰেল, আৰু বনায়া ওলাই ৈগ েতওঁক আক্রমণ কিৰ বধ কিৰেল এইদেৰ চেলামনৰ হাতত ৰাজয্ দৃঢ় হ’ল

3 অধয্ায়
চেলামনৰ িববাহ িগিবেয়ানত ঈশ্বেৰ েতওঁক দশর্ন িদয়া েতওঁ এক িবচাৰ িনস্পিত্ত কৰা

1 চেলামেন িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ জীেয়কৰ ৈসেত িববাহৰ দ্ৱাৰাই িনজৰ বােব সম্বন্ধ স্থাপন কিৰেল৷ েতওঁ ফেৰৗণৰ
জীেয়কক ৈল আিহল, আৰু েতওঁক িনজৰ গৃহ, িযেহাৱাৰ গৃহ আৰু িযৰূচােলমৰ চািৰওফালৰ েদৱাল সমূ্পণর্ৈক িনমর্াণ
নেহাৱাৈলেক, দায়ুদৰ নগৰত ৰািখেল 2 েলাকসকেল পিবত্র ঠাইেবাৰতেহ বিলদান কিৰিছল; কাৰণ েসই কালৈলেক
িযেহাৱাৰ নােমেৰ েকােনা গৃহ িনম্মর্াণ কৰা েহাৱা নািছল 3 চেলামেন পিবত্র স্থানেবাৰত বিলদান িদয়া আৰু ধূপ জ্বেলাৱাৰ
বািহেৰ, েতওঁ িনজ িপতৃ দায়ূদৰ িবিধ অনুসােৰ চিলিছল, েতওঁ িযেহাৱাক েপ্রম কিৰিছল

4 পাছত ৰজাই বিলদান কিৰবৰ অেথর্ িগিবেয়ানৈল গ’ল, িকয়েনা েসই ঠাই আটাইতৈক প্রধান পিবত্র ঠাই আিছল৷
চেলামেন তাত থকা যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত এক হাজাৰ েহাম-বিল িদেল 5 িগিবেয়ানেত িযেহাৱাই ৰািত সেপানত চেলামনক
দশর্ন িদেল; েতওঁ ক’েল, “েখাজা! মই েতামাক িক বৰ িদম ”

6 েতিতয়া চেলামেন ক’েল, “আেপানাৰ দাস েমাৰ িপতৃ দায়ূেদ সতয্তা, ধাির্মকতা আৰু সৰল িচেত্তেৰ িয আচৰণ
কিৰেল, েসইদেৰ আপুিন েতওঁক অিতশয় দয়া কিৰেল৷ িবেশষৈক েতওঁক এেন মহা-অনুগ্রহ কিৰেল েয, আিজৰ দেৰ
েতওঁৰ িসংহাসনত বিহবৈল েতওঁক এজন পুত্রও িদেল
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7 এিতয়া, েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আপুিন েমাৰ িপতৃ দায়ূদৰ পদত আেপানাৰ এই দাসক ৰজা পািতেল, িকন্তু মই সৰু
ল’ৰা মােথান৷ মই বািহৰৈল ওলাব আৰু অ◌ানিক িভতৰৈল েসামাবৈলেকা নাজােনা 8 আেপানাৰ এই দাস, আপুিন
মেনানীত কৰা আেপানাৰ দাসেবাৰৰ মাজত আেছ; েতওঁেলাক মহাজািত, সংখয্াত অগণন বা গিণব েনাৱাৰা 9 এেতেক
আেপানাৰ প্রজাসকলৰ িবচাৰ কিৰবৰ অেথর্, আেপানাৰ এই দাসক ভাল েবয়া বুিজবৈল জ্ঞানযুক্ত মন িদয়ক৷ িকয়েনা
আেপানাৰ এেন বৃহৎ জািতৰ িবচাৰ কৰা কাৰ সাধয্?”

10 চেলামেন এেন বৰ েখাজাত, প্রভুেৱ েতওঁৰ প্রাথর্নাত সেন্তাষ পােল 11 েতিতয়া ঈশ্বেৰ েতওঁক ক’েল, “িকয়েনা
তুিম এেন িবষয় িবচািৰলা, আৰু িনজৰ কাৰেণ দীঘল আয়ুস বা ঐশ্বযর্য্ বা েতামাৰ শত্রুৰ প্রাণ নুখুিজলা, িকন্তু সুিবচাৰ
কিৰবৈল িনজৰ কাৰেণ জ্ঞান িবচািৰলা, 12 এই কাৰেণ েচাৱা, মই েতামাৰ বাকয্ৰ দেৰই সকেলা কিৰেলঁা েতামাক মই
এেন জ্ঞান আৰু বুিদ্ধ থকা মন িদলা েয, েতামাৰ আেগেয় েতামাৰ তুলয্ েকােনা েহাৱা নাই বা েতামাৰ পাছেতা উৎপন্ন
নহ’ব

13 ইয়াৰ বািহেৰও তুিম েনােখাজা েসই ঐশ্বযর্য্ আৰু সন্মান েতামাক িদলা েতামাৰ সমস্ত জীৱন কালত ৰজাসকলৰ
মাজত েকােনা েতামাৰ তুলয্ নহ’ব 14 তুিম যিদ েতামাৰ িপতৃ দায়ূেদ চলাৰ দেৰ েমাৰ পথত চিল েমাৰ িবিধ আৰু
আজ্ঞােবাৰ পালন কৰা, েতেনহ’েল মই েতামাৰ আয়ুস আৰু দীঘল কিৰম ”

15 েতিতয়া চেলামেন সাৰ পাই েদিখেল েয, েসয়া সেপানেহ আিছল পাছত েতওঁ িযৰূচােলমৈল আিহ িযেহাৱাৰ
িনয়ম-চনু্দকিটৰ সনু্মখত িথয় হ’ল৷ তােত েতওঁ েহাম-বিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰেল আৰু িনজ সকেলা
দাসেবাৰৰ কাৰেণ এটা েভাজ পািতেল

16 েসই সময়ত দুজনী েবশয্া মিহলা ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ সনু্মখত িথয় হ’ল 17 েতওঁেলাকৰ এজনীেয় ক’েল,
“েহ েমাৰ প্রভু, মই আৰু এই জনী মিহলাই দুেয়া এেক ঘৰেত থােকঁা আৰু মই এেয় ৈসেত ঘৰত থকা কালত এিট ল’ৰা
প্রসৱ কিৰেলঁা

18 পাছত মই প্রসৱ কৰা তৃতীয় িদনা এই জনী মিহলােয়া এিট ল’ৰা প্রসৱ কিৰেল৷ েতিতয়া আিম এেক লেগ আিছেলঁা৷
ঘৰত আমাৰ লগত আন েকােনা মানুহ নািছল, েকৱল ঘৰত আিম দুজনীেয় আিছেলঁা 19 পাছত ৰািত এইৰ ল’ৰািট
মৃতুয্ হ’ল, কাৰণ এই তাৰ ওপৰত শুেল 20 তােত তাই মাজিনশা উিঠ, আেপানাৰ এই েবটী েটাপিনত থােকঁােত, েমাৰ
ল’ৰািট েমাৰ কাষৰ পৰা িন িনজৰ বুকুত শুৱােল আৰু িনজৰ মৰা ল’ৰািট আিন েমাৰ বুকুত শুৱাই হ’ল

21 পাছত ৰািতপুৱা মই েমাৰ ল’ৰািটক িপয়াহ িদবৈল উিঠ েদিখেলঁা েয, িস মৰা৷ িকন্তু ৰািতপুৱা মই ভালৈক চাওঁেত
েদিখেলঁা েয, িস মই জন্ম িদয়া ল’ৰািট নহয় ” 22 েতিতয়া িদ্বতীয় জনী মিহলাই ক’েল, “নহয়, জীয়াই থকা ল’ৰািট
েমাৰ, মৰা জনেহ েতামাৰ ল’ৰা ” েতিতয়া প্রথম জনীেয় ক’েল, “নহয় নহয়, মৰা ল’ৰািট েতামাৰ, জীয়াই থকা জনেহ
েমাৰ ” এই দেৰ েতওঁেলাক দুেয়াজনীেয় ৰজাৰ আগত িনেবদন কিৰেল

23 েতিতয়াই ৰজাই ক’েল, “এইজনীেয় ৈকেছ, ‘জীয়াই থকা ল’ৰািট েমাৰ, মৰা ল’ৰািট েতামাৰ’, আৰু আন জনীেয়
ৈকেছ, ‘নহয় নহয়, মৰা ল’ৰািট েতামাৰ, জীয়াই থকা ল’ৰােটা েমাৰ ” 24 েতিতয়া ৰজাই আজ্ঞা কিৰেল, “েমাৈল
এখন তেৰাৱাল আনা ” েতিতয়া ৰজাৰ আগৈল এখন তেৰাৱাল অনা হ’ল 25 েতিতয়া ৰজাই ক’েল, “এই জীয়াই থকা
লৰািটক দুেডাখৰ কিৰ, এজনীক এফাল আৰু আন জনীক এফাল িদয়া ”

26 েতিতয়া জীয়াই থকা ল’ৰািট িয জনী মিহলাৰ আিছল, েতওঁ েতওঁৰ ল’ৰািটৈল দয়া-মমতােৰ উপিচ পিৰল, েতওঁ
ৰজাক িনেবদন কিৰ ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু, িবনয় কেৰঁা, জীয়া ল’ৰািট এইেক িদয়ক, ল’ৰািট েকােনামেতই বধ নকিৰব৷”
িকন্তু আন জনীেয় ক’েল, “িস েমােৰা নহওঁক েতামােৰা নহওঁক৷ েতামােলােক তাক দুেডাখৰ কৰা ” 27 েতিতয়া ৰজাই
উত্তৰ িদ ক’েল, “এই জনীেক জীয়া ল’ৰািট িদয়া আৰু েকােনা মেত তাক বধ নকিৰবা৷ এই জনীেয়ই তাৰ মাতৃ ”
28 ৰজাই এই িয িবচাৰ িনস্পিত্ত কিৰেল, েসই িবষেয় শুিন েগােটই ইস্রােয়েল ৰজাৈল ভয় কিৰেল, িকয়েনা েতওঁেলােক
েদিখেল েয, িবচাৰ কিৰবৰ অেথর্ েতওঁত ঈশ্বেৰ িদয়া জ্ঞান আেছ

4 অধয্ায়
চেলামনৰ িবষয়াসকল েতওঁৰ পৰাক্রম আৰু জ্ঞান

1 চেলামন েগােটই ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা আিছল 2 এওঁেলাক েতওঁৰ িবষয়া আিছল: চােদাকৰ পুত্র অজিৰয়া
পুেৰািহত আিছল৷ 3 চীচাৰ পুত্র ইলীেহাৰফ আৰু অিহয়া ৰাজ-িলখক আিছল৷ অহীলূদৰ পুত্র িযেহাচাফট্ ইিতহাস-িলখক
আিছল৷ 4 িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়া ৈসনয্সকলৰ প্রধান েসনাপিত আিছল৷ চােদাক আৰু অিবয়াথৰ পুেৰািহত আিছল৷

5 নাথনৰ পুত্র অজৰীয়া িবষয়াসকলৰ ওপৰত অধয্ক্ষ আিছল৷ নাথনৰ পুত্র জাবুদ পুেৰািহত আৰু ৰজাৰ সুহৃদ বনু্ধ
আিছল৷ 6 অহীচাৰ ৰাজঘৰিগিৰ আৰু অব্দাৰ পুত্র আেদানীৰাম বন্দী কাম কেৰাৱাসকলৰ ওপৰত অধয্ক্ষ আিছল



1 ৰাজাৱিল 4 অধয্ায়:7 374 1 ৰাজাৱিল 5 অধয্ায়:3

7 চেলামেন েগােটই ইস্রােয়লৰ ওপৰত িনযুক্ত কৰা বাৰ জন িবষয়া আিছল, েতওঁেলােক ৰজাৰ আৰু ৰাজগৃহৰ বােব
েখাৱা বস্তুৰ েযাগান ধিৰিছল৷ বছৰৰ িভতৰত এমাহৰ সম্বল েযাগান ধৰাৰ ভাৰ প্রিতজনৰ ওপৰত আিছল 8 েতওঁেলাকৰ
নামেবাৰ আিছল: ইফ্রিয়ম পব্বর্তৰ িবন-হূৰ, 9 মাকচত িবন-েডকাৰ, চালবীম, ৈবৎেচমচত আৰু এেলান ৈবৎ-হানন
আিছল; 10 আৰু অৰুেব্বাতত িবন-েহচদ, েতওঁৰ অধীনত েচােকা আৰু েহফৰ প্রেদশ আিছল৷

11অবীনাদব সমুদায় েদাৰ িজলাতআিছল, েতওঁ চেলামনৰ জীেয়ক টাফতক িবয়া কৰাইিছল, 12তানকআৰু মিগেদ্দাত
অহীলূদৰ পুত্র বানাৰ আৰু চতর্ নৰ ওচৰত িযিজ্রেয়লৰ তলত থকা েগােটই ৈবৎ-চান অথর্াৎ পৰা আেবল-মেহালা আৰু
যকিময়ামৰ িসেটা িদশৈলেক অিধকাৰ কিৰ আিছল অিধকাৰ আিছল৷ 13 ৰােমাৎ-িগিলয়দত িবন-েগবৰ, েতওঁৰ অধীনত
িগিলয়দত থকা মনিচৰ পুত্র যায়ীৰৰ আটাই গাওঁ আৰু বাচানত থকা অেগর্াব অঞ্চল অথর্াৎ গেড়েৰ েবষ্টিত আৰু িপতলৰ
ডাং থকা ষািঠখন ডাঙৰ নগৰ আিছল, 14 মহনিয়মত ইেদ্দাৰ পুত্র অহীনাদব আিছল৷

15 নপ্তালীত অহীমাচ, েতেৱঁা চেলামনৰ জীেয়ক বাচমতক িবয়া কিৰিছল, 16 আেচৰত আৰু বােলাতত হূচয়ৰ পুত্র
বানা, 17 ইচাখৰত পাৰূহৰ পুত্র িযেহাচাফট আিছল৷

18 িবনয্ামীনত এলাৰ পুত্র িচিময়ী, 19 আৰু িগিলয়দ েদশত, অথর্াৎ ইেমাৰীয়াসকলৰ চীেহান ৰজাৰ েদশত উৰীৰ পুত্র
েগবৰ আৰু বাচানৰ ওগ ৰজা; েসই েদশত েকৱল েতেৱঁই িবষয়া আিছল

20 িযহূদা আৰু ইস্রােয়ল সমুদ্রৰ তীৰত থকা বািলৰ িনিচনা অসংখয্ আিছল৷ েতওঁেলােক েভাজন-পান আৰু ৰং েধমািল
কিৰিছল 21 চেলামেন ফৰাৎ নদীেৰ পৰা পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশৈলআৰু িমচৰ েদশৰ সীমাৈলেক, সকেলা ৰাজয্ৰ ওপৰত
ৰাজত্ব কিৰিছল৷ েতওঁেলােক চেলামনৈল উপহাৰ আিনিছল আৰু েতওঁৰ েগােটই ৰাজত্বৰ কালত েতওঁেলােক েতওঁক
েসৱা কিৰিছল 22 চেলামনৰ প্রিতিদনৰ আহাৰত প্রেয়াজন ৈহিছল, দ্রবয্ িত্রশ েকাৰ* উত্তম িমিহ আটাগুিড় আৰু ষািঠ
েকাৰ সাধাৰণ আটাগুিড়, 23 দেহাটা পুষ্ট ষঁাড় গৰু, চৰণীয়া পথাৰৰ পৰা অনা গৰু িবশটা আৰু এশ টা েমৰ-ছাগ; ইয়াৰ
উপিৰও হিৰণা, কৃষ্ণসাৰ, যহমুৰ পহু† আৰু পুষ্ট পক্ষী

24 িকয়েনা েতওঁ িটপচহৰ পৰা গাজাৈলেক, ফৰাৎ নদীৰ ইপােৰ থকা সমূদায় েদশৰ, নদীৰ ইপােৰ থকা সকেলা
ৰজাৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰেল আৰু েতওঁৰ চািৰওফালৰ অঞ্চল শািন্তপূণর্ আিছল৷ 25 চেলামনৰ ৰাজত্বৰ সকেলা সময়ত,
প্রিতজেন দানৰ পৰা েবৰ-েচবাৈলেক, িযহূদা আৰু ইস্রােয়লত িনজ দ্রাক্ষালতাৰ আৰু িনজ িনজ িডমৰু গছৰ তলত
িনভর্ েয় বাস কিৰিছল

26 চেলামনৰ ৰথৰ কাৰেণ চিল্লশ হাজাৰ েঘঁাৰাশাল আৰু বাৰ হাজাৰ অশ্বােৰাহী আিছল 27 প্রিতজন িবষয়াই চেলামন
ৰজাৰ কাৰেণ আৰু েতওঁৰ েমজৈল অহা সকেলােৰ কাৰেণ িনজ িনজ িনৰূিপত মাহত েখাৱা সমল েযাগাইিছল৷
েতওঁেলােক েকােনা বস্তুৰ নাটিন হ’বৈল িদয়া নািছল৷ 28 েতওঁেলাকৰ প্রিতজেন িনজ িনজ িনৰূিপত কাযর্ৰ দেৰ, সাধাৰণ
আৰু েবগী েঘঁাৰাৰ কাৰেণ, িদবলগীয়া ঠাইৈল যৱ ধান আৰু েখৰ আিনিছল

29 ঈশ্বেৰ চেলামনক অিতশয় অিধক জ্ঞান আৰু বুিদ্ধ িদেল আৰু সমুদ্রৰ তীৰত থকা বািলৰ িনিচনা অিধক িবষয়
বুিজবৈল এক বহল মন িদেল 30 তােত চেলামনৰ জ্ঞান পূব েদশত থকা সকেলা েলাক আৰু িমচৰীয়া েলাকসকলৰ
জ্ঞানতৈক অতয্ািধক হ’ল 31 েতওঁ সকেলাতৈক জ্ঞানৱান; েতওঁ ইজ্রাহীয়া এথন, মােহালৰ পুত্র েহমন, কলেকাল আৰু
দদর্ া, এই সকেলাতৈকেয়া অিধক জ্ঞানৱান হ’ল আৰু েতওঁৰ যশসয্া চািৰওফােল থকা সকেলা জািতৰ মাজত িবয়িপ
গ’ল

32 েতওঁ িতিন হাজাৰ নীিত বাকয্ ৈকিছল আৰু েতওঁৰ গীতৰ সংখয্া এক হাজাৰ পঁাচ টা আিছল 33 েতওঁ িলবােনানত
থকা এৰচ গছৰ পৰা গড়ৰ গাত গজা এেচাব বনৈলেক সকেলা গছৰ িবষেয় বণর্না কিৰিছল৷ েতওঁ পশু, পক্ষী, উৰগ
জন্তু আৰু মাছৰ িবষেয়ও বয্াখয্া কিৰিছল 34 সকেলা েদশৰ েলােক চেলামনৰ জ্ঞানৰ কথা শুিনবৈল আিহিছল িয
জেন েতওঁৰ জ্ঞানৰ কথা শুিনিছল, েতেৱঁই পৃিথৱীৰ ৰজাসকলক েতওঁৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদিছল

5 অধয্ায়
মিন্দৰ িনম্মর্াণৰ আেয়াজন

1 েযিতয়া তূৰৰ ৰজা হীৰেম চেলামনক েতওঁৰ িপতৃৰ সলিন ৰজা অিভেষক কৰাৰ কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁ
চেলামনৰ ওচৰৈল িনজৰ দাসেবাৰক পিঠয়াই িদেল; িকয়েনা চেলামনৰ িপতৃ দায়ূদৰ ৈসেত তূৰৰ ৰজা হীৰমৰ সদায়
বনু্ধত্ব আিছল 2 েতিতয়া চেলামেন হীৰমৈল ৈক পিঠয়ােল, 3 “আপুিন জােন েয, েমাৰ িপতৃ দায়ূেদ েতওঁৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
নামৰ উেদ্দেশ গৃহ িনম্মর্াণ কিৰব েনাৱািৰেল; িকয়েনা েযিতয়াৈলেক িযেহাৱাই েতওঁৰ শত্রুেবাৰক ভিৰৰ তল নকিৰেল,
েতিতয়াৈলেক েতওঁৰ চািৰওফােল যুদ্ধ ৈহ আিছল
* 4 অধয্ায়:22 েকাৰ েসই সময়ত েগাটা আৰু জুলীয়া বস্তু েজাখা পাত্র, ইয়াত প্রায় পঞ্চিল্লচ েগলন বস্তু ধেৰ † 4 অধয্ায়:23 যহমুৰ পহু এিবধ হিৰণ
জাতীয় পশু



1 ৰাজাৱিল 5 অধয্ায়:4 375 1 ৰাজাৱিল 6 অধয্ায়:8

4 িকন্তু এিতয়া েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই সকেলা ফােল েমাক িবশ্রাম িদেছ৷ এিতয়া েকােনা শত্রুও নাই আৰু েকােনা
ধৰণৰ আপদ ঘটা নাই 5 গিতেক মই েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ এিট গৃহ সািজবৈল মন কিৰেছঁা, েমাৰ িপতৃ
দায়ূদৰ আগত িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকিছল, ‘মই েতামাৰ পদত েতামাৰ িযজন পুত্রক িসংহাসনত বহুৱাম, েতেৱঁই েমাৰ
নামৰ উেদ্দেশয্ গৃহ িনম্মর্াণ কিৰব ’

6 এই েহতুেক আপুিন এিতয়া আেপানাৰ েলাকসকলক েমাৰ বােব িলবােনানৰ পৰা এৰচ কাঠ কািট আিনবৈল আজ্ঞা
কৰক৷ েমাৰ দাসেবাৰ আেপানাৰ দাসেবাৰৰ লগত েযাগদান কিৰব আৰু আপুিন িয ক’ব, েসইদেৰই মই আেপানাৰ
দাসেবাৰৰ িদবলগীয়া েবচ আেপানাক িদম িকয়েনা আপুিন জােন েয, চীেদানীয়াসকলৰ দেৰ কাঠ কািটব জনা মানুহ
আমাৰ মাজত নাই ”

7 েতিতয়া হীৰেম চেলামনৰ এই কথা শুিন বৰ আনিন্দত ৈহ ক’েল, “িযজন সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ েসই মহান জািতৰ
ওপৰত ৰাজত্ব কিৰবৈল দায়ূদক এজন জ্ঞানী পুত্র দান কিৰেল, আিজ েসই িযেহাৱা ধনয্ ” 8 পাছত হীৰেম চেলামনৰ
ওচৰৈল ৈক পিঠয়ােল, “আপুিন েমাৈল পিঠউৱা বাতর্ া মই শুিনেলঁা৷ মই এৰচ কাঠ আৰু েদৱদাৰু কাঠৰ িবষেয় আেপানাৰ
মনৰ সকেলা বাঞ্ছা িসদ্ধ কিৰম

9 েমাৰ দাসেবােৰ িলবােনানৰ পৰা েসইেবাৰ নমাই সাগৰৈল আিনব আৰু মই ভূৰ বািন্ধ সমূদ্রপেথ আপুিন িনেদর্ শ িদয়া
ঠাইৈল পিঠয়াই িদম৷ েসই ঠাইত ভূৰ েমিলেল আপুিন েসইেবাৰ ৈল যাব৷ আৰু েমােৰা বাঞ্ছা িসদ্ধ কিৰবৈল আপুিন েমাৰ
েলাকসকলৰ বােব েখাৱা বস্তুৰ েযাগান ধিৰব৷”

10 এইদেৰ হীৰেম চেলামনৰ মনৰ বাঞ্ছাৰ দেৰ সকেলা এৰচ আৰু েদৱদাৰু কাঠ িদেল 11 চেলামেন হীৰমৰ
েলাকসকলৰ বােব আহাৰৰ েযাগান ধিৰবৈল েতওঁক িবশ হাজাৰ েকাৰ েঘঁহু ধান আৰু িবশ েকাৰ শুদ্ধ েতল িদেল৷
এইদেৰ চেলামেন বছেৰ বছেৰ হীৰমক িদেল 12 িযেহাৱাই িনজ প্রিতজ্ঞা অনুসােৰ চেলামনক জ্ঞান িদেল৷ হীৰম আৰু
চেলামন, দুেয়ােৰ মাজত এক শািন্তিপ্রয় ভাব আিছল আৰু েতওঁেলাক দুেয়াজেন এিট িনয়ম স্থাপন কিৰিছল

13 পাছত চেলামন ৰজাই েগােটই ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা বাধয্তামূলকভােৱ বন্দী-কাম কিৰবৈল মানুহ েগাটােল; েসই
েগাট েখাৱা েলাক িত্রশ হাজাৰ হ’ল 14 েতওঁ মােহকীয়া পালক্রেম িসহঁতৰ দহ হাজাৰ েলাকক িলবােনানৈল পিঠয়ায়৷
িসহঁত এমাহ এমাহ িলবােনানত থােক আৰু দুমাহ িনজ ঠাইত থােক৷

15 চেলামনৰ সত্তৰ হাজাৰ ভাৰ েবাৱা আৰু আশী হাজাৰ িশল-কিটয়া েলাক পব্বর্তত আিছল 16 তাৰ বািহেৰও কাম
কৰা েলাকসকলক তদাৰক কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ ওপৰত চেলামনৰ িতিন হাজাৰ িতিন শ প্রধান িবষয়া আিছল

17 ৰজাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ গৃহৰ িভিত্তমূল স্থাপন কিৰবৈল িশলৰ খিনৰ পৰা েতওঁেলােক কটা বৰ বৰ উন্নত প্রকাৰৰ
িশলেবাৰ কািট আিনিছল 18 চেলামন আৰু হীৰমৰ ঘৰ-সজীয়া েলাকসকল আৰু িগবলীয়া েলাকসকেল েসইেবাৰ িশল
কািটেল, আৰু এইদেৰ িসহঁেত গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল কাঠ আৰু িশেলা যুগুত কিৰেল

6 অধয্ায়
মিন্দৰ িনম্মর্াণ কৰা

1 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহাৰ চািৰশ আশী বছৰৰ িপছত, চেলামেন ইস্রােয়লৰ ওপৰত
ৰাজত্ব কৰাৰ চতুথর্ বছৰৰ জীব নােমেৰ িদ্বতীয় মাহত, চেলামেন িযেহাৱাৰ গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল 2 চেলামন
ৰজাই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িয গৃহ িনম্মর্াণ কিৰিছল, েসেয় ষািঠ হাত দীঘল, িবশ হাত বহল আৰু িত্রশ হাত ওখ আিছল

3 েসই মিন্দৰ গৃহৰ সনু্মখত থকা বাৰাণ্ডাখন, গৃহৰ বহল অনুসােৰ িবশ হাত দীঘল আৰু গৃহৰ আগত তাৰ গভীৰতা দহ
হাত আিছল 4আৰু গৃহৰ কাৰেণ িচিলিঙ িদয়া িখিড়িক সািজেল, আৰু ইয়াৰ বােব গৃহৰ বািহৰফালেটা গৃহৰ িভতৰতৈক
অিত েঠক আিছল

5 েতওঁ মূখয্ গৃহৰ েদৱালৰ গােত চািৰওফােল, অথর্াৎ মিন্দৰৰআৰুঅন্তঃস্থানৰ চািৰওফােল েদৱালৰ গােত খাপখাপৈক
েকঁাঠািলেবাৰ িনম্মর্াণ কিৰেল; এইদেৰ েতওঁ চািৰওফােল কাষৰ েকঁাঠািলেবাৰ সািজেল৷ 6 তাৰ তলৰ খাপৰ েকঁাঠািলেবাৰ
পঁাচ হাত বহল, মাজৰ খাপৰ েকঁাঠািলেবাৰ ছয় হাত বহল আৰু ওপৰ খাপৰ েকঁাঠািলেবাৰ সাত হাত বহলৈক সািজেল৷
িকয়েনা চিতেবাৰ েযন েদৱালত বন্ধ নহয়, েসইবােব েতওঁ বািহৰৰ গৃহৰ চািৰওফালৰ েদৱালেবাৰত জখলাৰ দেৰ খাপ
খাপ কিৰেল

7 িশলৰ খিনৰ পৰা অনা িশেলেৰ েসই গৃহ িনমর্ান কিৰিছল; েসেয় গৃহ িনমর্ান কিৰ থােকােত েকােনা হাতুৰী, বাটিল
বা েকােনা েলাহাৰ অস্ত্রৰ শব্দ শুনা নগ’ল 8 মিন্দৰৰ দিক্ষণ িদশৰ পৰা তলৰ মহলাত প্রেৱশ কৰা পথ আিছল আৰু
েলাকসকেল পেকাৱা-পিক িচিৰেয়িদ মাজৰ মহলাৈল ৈগিছল আৰু মাজৰ মহলাৰ পৰা তৃতীয় মহলাৈল উিঠিছল৷



1 ৰাজাৱিল 6 অধয্ায়:9 376 1 ৰাজাৱিল 6 অধয্ায়:38

9 এইদেৰ চেলামেন মিন্দৰ সািজেল, আৰু এই মিন্দৰ সমূ্পণর্ কিৰেল; েতওঁ এৰচ কাঠৰ েকঁিঞ্চ আৰু তক্তােৰ গৃহ
আবৃত কিৰেল 10 েতওঁ মিন্দৰৰ েকঁাঠািলেবাৰৰ ৈসেত সংলগ্ন কিৰ মিন্দৰৰ চািৰওফােল ঘৰ সািজেল, এইেবাৰ ওখই
প্রায় পঁাচ হাত আিছল; এইেবাৰ এৰচ কােঠেৰ গৃহৰ ৈসেত লগ লেগাৱা আিছল

11 পাছত চেলামনৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, েতওঁ ক’েল, 12 “তুিম এই গৃহ সািজছা, ভাল কিৰছা; তুিম যিদ
েমাৰ সকেলা িবিধ মেত চলা আৰু েমাৰ শাসন-প্রণালী িসদ্ধ কৰা আৰু েমাৰ আটাই আজ্ঞা পালন কিৰ েসই মেত কাযর্
কৰা েতেন্ত মই েতামাৰ িপতৃ দায়ূদক িয ৈকিছেলঁা, েমাৰ েসই প্রিতজ্ঞা েতামাৰ পেক্ষও িসদ্ধ কিৰম 13 মই ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ মাজত বসিত কিৰম আৰু েমাৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকক তয্াগ নকিৰম ”

14 েসেয় চেলামেন এই গৃহ সািজেল, আৰু ইয়াক সমূ্পণর্ কিৰেল 15 েতওঁ গৃহৰ িভতৰৰ ফােল থকা েদৱালেবাৰৰ
গাত এৰচ কাঠৰ তক্তা িদেল৷ েতওঁ গৃহৰ িভতৰৰ মিজয়াৰ পৰা ছটত েদৱাল লগা ঠাইৈলেক িভতৰফােল েসই কােঠেৰ
েসইেবাৰ আবৃত কিৰেল আৰু গৃহৰ মিজয়া েদবদাৰু কােঠেৰ ঢািকেল

16 গৃহৰ অন্তঃভাগৰ িবশ হাত েজাখৰ ঠাইখন মিজয়াৰ পৰা েকঁিঞ্চৈলেক এৰচ কােঠেৰ সািজেল৷ এইদেৰ েতওঁ িভতৰ
ভাগত অন্তঃস্থান অথর্াৎ অিত পিবত্র স্থান ৰূেপ েসই ঠাই যুগুত কিৰেল 17 মিন্দৰৰ মূল অংশ পিবত্র স্থানৰ সনু্মখত
আিছল, এই ঠাই দীঘেল প্রায় চিল্লশ হাত আিছল 18 গৃহৰ িভতৰ ভাগত এৰচ কাঠ লেগাৱা ৈহিছল, তােত লতা জাতীয়
গছ আৰু ফুল অংিকত কৰা ৈহিছল িভতৰ ভাগৰ েগােটই অংশত এৰচ কাঠেহ আিছল তাত েকােনা িশেলেৰ কৰা
কাযর্ েদখা নগ’ল

19 চেলামেন িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকিট ৰািখবৈল গৃহৰ িভতৰত অিত পিবত্র-স্থান যুগুত কিৰেল 20 েসই অিত পিবত্র-
স্থান দীঘেল িবশ হাত, পথািলেয় িবশ হাত আৰু িবশ হাত ওখ আিছল; আৰু তাত চেলামেন শুদ্ধ েসাণৰ পতা মািৰেল
আৰু ধূপেবদীত এৰচ কাঠ লগােল

21 এইদেৰ চেলামেন গৃহৰ িভতৰত শুদ্ধ েসাণৰ পতা মািৰেল৷ আৰু অিত পিবত্র-স্থানৰ আগত এফালৰ পৰা
আনফালৈলেক েসাণৰ িশকিলেবাৰ লগােল আৰু তাত েসাণৰ পতা মািৰেল 22 েতওঁ েগােটইেটা গৃহ সমাপ্ত
েনােহাৱাৈলেক েগােটই গৃহত েসাণৰ পতা মািৰেল৷ অিত পিবত্র-স্থানৰ ওচৰত থকা েবদীেতা সমূ্পণর্ৰূেপ েসাণৰ পতা
মািৰেল

23 েতওঁ অিত পিবত্র-স্থানৰ িভতৰত দহ হাত ওখ িজত কাঠৰ দুটা কৰূব িনম্মর্াণ কিৰেল 24এটা কৰূবৰ এখন েডউকা
পঁাচ হাত আৰু আনখন েডউকাও পঁাচ হাত আিছল৷ তােত এখন েডউকাৰ আগৰ পৰা আনখন েডউকাৰ আগৈলেক দহ
হাত দূৰত আিছল৷ 25আৰু িদ্বতীয় কৰূবৰ েডউকাও দহ হাত আিছল৷ দুেয়াটা কৰূব এেক েজাখৰ আৰু এেক আকাৰৰ
26 প্রথম কৰূব দহ হাত ওখ আিছল আৰু আনেটাও দহ হাত ওখ আিছল

27 পাছত েতওঁ কৰূব দুটা গৃহৰ আটাইতৈক িভতৰৰ েকাঠািলত স্থাপন কিৰেল৷ েসই কৰূব দুটাৰ েডউকা এেনৈক
েমিলেল েয, এটাৰ েডউকা এখন েদৱাল আৰু আনেটাৰ েডউকা আনখন েদৱাল চুেল৷ গৃহৰ মাজত থকা পিবত্র স্থানত
েসই কৰূব দুটাৰ েডউকাই ইেটােৱ িসেটাক চুেল 28 তােত চেলামেন কৰূব দুটাত েসাণৰ পতা মািৰেল

29 আৰু গৃহিটৰ আটাইেবাৰ েদৱালত িভতেৰ আৰু বািহেৰ চািৰওফােল কৰূব, খাজুৰ গছ আৰু মুকিল েহাৱা ফুলৰ
ছিব অংকন কিৰেল 30 আৰু গৃহৰ মিজয়াত বািহেৰ-িভতেৰ েসাণৰ পতা মািৰেল

31 চেলামেন অিত পিবত্র-স্থানৰ প্রেবশস্থানত িজত কাঠৰ দুৱাৰ সািজেল৷ েচৗকাঠৰ ওপৰডাল আৰু দুই দঁািতৰ দুডাল
েদৱালৰ পঁাচ ভাগৰ এভাগ আিছল 32 এইদেৰ িজত কাঠৰ দুখলপা দুৱাৰ সািজেল আৰু তাৰ ওপৰত কৰূব, খাজুৰ
গছ আৰু মুকিল েহাৱা ফুলৰ ছিব অংকন কিৰেল, আৰু তােত েতওঁ েসাণৰ পতা কিৰ, েসই েসাণ কৰূব আৰু খাজুৰ
গছত লগােল

33 েসইদেৰ েতওঁ মিন্দৰৰ প্রেবশস্থানৰ কাৰেণ েদৱালৰ চািৰ ভাগৰ এভাগত িজত কাঠ থকা েচৗকাঠৰ দুই দঁািতৰ
দুডাল কিৰেল 34আৰু েদবদাৰু কাঠৰ দুখলপীয়া দুৱাৰ কিৰেল৷ এখন পাত ঘুৰাব পৰা দুচলা তক্তা আৰু আন খলপােতা
ঘূৰাব পৰা দুচলা তক্তা আিছল৷ 35 তােত কৰূব, খাজুৰ গছ আৰু মুকিল েহাৱা ফুলৰ ছিব অংকন কিৰেল, আৰু েসাণৰ
পতা কিৰ, েসই েসাণ কটা-কামত লগােল

36 পাছত েতওঁ িতিন শাৰী কটা-িশল িদ আৰু এশাৰী চািৰ িসৰীয়া এৰচ কােঠেৰ িভতৰ-েচাতাল সািজেল
37 চতুথর্ বছৰৰ জীব মাহত িযেহাৱাৰ গৃহৰ িভিত্তমূল স্থাপন কৰা হ’ল 38 আৰু একাদশ বছৰৰ বূল নােমেৰ অষ্টম

মাহত িনৰূিপত আকাৰ অনুসােৰ সকেলা অংশেতই গৃহ িনম্মর্াণ কিৰ েশষ কৰা হ’ল এইদেৰ মিন্দৰ িনমর্ান কেৰঁােত
চেলামনৰ সাত বছৰ লািগল
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7 অধয্ায়
ৰাজগৃহ আৰু মিন্দৰৰ স্তম্ভ আিদ বস্তুেবাৰ িনমর্াণ কৰা

1 িনজৰ বােব ৰাজগৃহ িনমর্াণ কিৰবৈল চেলামনৰ েতৰ বছৰ লািগিছল 2 েতওঁ িলবােনানৰ কাঠিনৰ পৰা অনা কােঠেৰ
গৃহ সািজিছল েসই গৃহ দীেঘ এশ হাত, বহেল পঞ্চাশ হাত আৰু উচ্চতাত িত্রশ হাত আিছল৷ েসই গৃহ এৰচ কাঠৰ চিত
লেগাৱা চািৰ শাৰী এৰচ কাঠৰ েচৗকাঠৰ ওপৰেত িনমর্াণ কিৰিছল

3 েসই গৃহৰ চালখন এৰচ কােঠেৰ সজা ৈহিছল; আৰু চালখন ধিৰ ৰািখবৈল শাৰীৈক ৰখা েপান্ধৰ টা খুটাৰ ওপৰত
পঞ্চিল্লশ টা েচৗকাঠ আিছল; 4 কাষৰ েদৱাল দুটাত িতিনেযাৰৈক খঁুটা আিছল আৰু সনু্মখা-সনু্মিখ ৈক থকা িখিড়িক
আিছল৷ 5 িখিড়িকেয় ৈসেত সকেলা দুৱাৰ আৰু েচৗকাঠেবাৰ চািৰচুকীয়া আৰু িতিনেযাৰৈক সনু্মখা-সনু্মিখ ৈক থকা
িখিড়িক আিছল৷

6 েতওঁ স্তম্ভ থকা পঞ্চাশ হাত দীঘল আৰু িত্রশ হাত বহল এক গৃহ আৰু আগত এখন বাৰাণ্ডাৰ ৈসেত চালৰ ভাৰ ধিৰ
ৰখা িকছুমান স্তম্ভ আিছল

7 আৰু িয গৃহত চেলামেন িবচাৰ কিৰব, িনজৰ এেন িসংহাসনৰ গৃহ অথর্াৎ এখন িবচাৰালয় সািজিছল েসই গৃহৰ
এফালৰ পৰা আনফালৈল েগােটই মিজয়া এৰচ কােঠেৰ ঢকা আিছল

8 েসই গৃহৰ পাছফােল থকা আন এখন েচাতালত, িনেজ বাস কৰাৰ বােব িয গৃহ আিছল, েসই গৃহেটাও এেকদেৰই
সজা ৈহিছল চেলামেন পত্নীৰূেপ েলাৱা ফেৰৗণৰ জীেয়কৰ কাৰেণও েসই গৃহৰ দেৰই এটা গৃহ সািজিছল

9 এই গৃহেবাৰ েতওঁ কৰেতেৰ কটা সিঠক েজাখৰ বহুমুলীয়া িশেলেৰ অলংকৃত কিৰ িনম্মর্াণ কিৰিছল৷ এই িশলেবাৰ
গৃহৰ েভিটৰ পৰা েদৱালৈলেক আৰু বািহৰৰ বৰ েচাতাল খনেতা নানা পিৰমাণ অনুসােৰ িভতেৰ বািহেৰ বয্ৱহাৰ কৰা
ৈহিছল৷ 10 গৃহৰ েভিটেতা আঠ হাত আৰু দহ হাত েজাখৰ বহুমূলীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ িশেলেৰ সজা ৈহিছল৷

11 তাৰ ওপৰত নানা পিৰমাণ অনুসােৰ সিঠক েজাখৰ বহুমূলীয়া কটা-িশল আৰু এৰচ কাঠ আিছল 12 িভতৰৰ
েচাতালত থকা িযেহাৱাৰ গৃহ আৰু েসই গৃহৰ বাৰাণ্ডাৰ দেৰ বৰ েচাতালৰ চািৰওফােল িতিন শাৰী কটা-িশল আৰু এশাৰী
এৰচ কাঠৰ চিত আিছল

13 পাছত চেলামন ৰজাই মানুহ পিঠয়াই তূৰৰ পৰা হীৰমক অনােল 14 হীৰম নপ্তালী ৈফদৰ এজনী িবধবাৰ পুত্র
আিছল; েতওঁৰ িপতৃ তূৰীয়াত িপতলৰ কাম কৰা এজন েলাক আিছল৷ েতওঁ িপতলৰ সকেলা ধৰণৰ কাযর্ কিৰবৈল
জ্ঞান, বুিদ্ধ আৰু েকৗশেলেৰ পিৰপূণর্ েহাৱা বয্িক্ত আিছল েতওঁ চেলামন ৰজাৰ িপতলৰ কাম কিৰবৈল েতওঁৰ ওচৰৈল
আিহিছল৷

15 েতওঁ িপতলৰ দুটা স্তম্ভ িনম্মর্াণ কিৰেল আৰু েসই স্তম্ভ দুটাৰ উচ্চতা আৰু পিৰিধ ওঠৰ হাত আৰু বাৰ হাত আিছল৷
16 েতওঁ েসই দুেয়াটা স্তম্ভৰ চূড়াত লগাবৰ কাৰেণ চকচিকয়া িপতলৰ দুটা ৰাজস্তম্ভ সািজিছল, আৰু এই ৰাজস্তম্ভ দুটা
পঁাচ হাত ওখ আিছল৷ 17 স্তম্ভৰ চূড়াত লেগাৱা েসই ৰাজস্তম্ভৰ বােব জালৰ দেৰ আৰু িশকিলৰ দেৰ পেকাৱা মালা গঁথা
ৈহিছল, আৰু এেন মালা সােতা ডােলেৰ প্রিতেটা ৰাজস্তম্ভ সেজাৱা ৈহিছল

18 তােত হীৰেম েসই স্তম্ভৰ চূড়াত সেজাৱা ৰাজস্তম্ভ দুটাৰ চািৰওফােল দুশাৰী ডািলম সজাইিছল৷ 19 বাৰাণ্ডাৰ েসই
স্তম্ভ দুটাৰ মূৰৰ অ◌াকাৰ িলিল ফুলৰ* দেৰ আিছল৷ েসই ফুলৰ আকৃিত চািৰ হাত ওখ আিছল৷

20স্তম্ভৰ চূড়াৰ ওপৰত সেজাৱা ৰাজস্তম্ভ দুটাৰ চািৰওফােল দুশ টা িনির্মত ডািলমৰ শাৰী আিছল 21 পাছত েতওঁ েসই
স্তম্ভ দুটা মিন্দৰৰ বাৰাণ্ডাত স্থাপন কিৰিছল৷ েতওঁ েসঁাফালৰ স্তম্ভেটা স্থাপন কিৰ তাৰ নাম যাখীন হ’ল আৰু বঁাওফালৰ
স্তম্ভেটা স্থাপন কিৰ তাৰ নাম েবাৱাজ ৰািখেল 22 এই স্তম্ভ দুটাৰ মূৰ িলিল ফুলৰ আকৃিতত সেজাৱা আিছল৷ এই দেৰ
স্তম্ভৰ সেজাৱা কাযর্ সমাপ্ত ৈহিছল

23 পাছত হীৰেম সঁাচত ঢলা এটা ঘূৰণীয়া সমুদ্র-পাত্র িনম্মর্াণ কিৰেল৷ েসই পাত্রেটাৰ এখন কানৰ পৰা আন খনৈল
দহ হাত, তাৰ উচ্চতা পঁাচ হাত আৰু তাৰ পিৰিধ িত্রশ হাত আিছল৷ 24 েসই পাত্রেটাৰ কাণৰ তলৰ চািৰওফােল প্রেতয্ক
হাতৰ েজাখৰ িভতৰত দেহাটা দেহাটাৈক েকােমাৰাৰ আকৃিত আিছল আৰু পাত্রেটা ঢলা সময়ত েসই েকােমাৰােবাৰৰ
আকৃিতেবাৰ দুশাৰীৈক সঁাচত ঢলা ৈহিছল

25 েসই সমুদ্র-পাত্রেটা বাৰটা ষঁাড়-গৰুৰ ওপৰত ৰখা আিছল৷ েসইেবাৰৰ িতিনটাই উত্তৰৈল, িতিনটাই পিশ্চমৈল,
িতিনটাই দিক্ষণৈল আৰু িতিনটাই পূবৈল মুখ কিৰ আিছল৷ েসই সমুদ্র-পাত্রেটা েসইেবাৰৰ ওপৰত স্থাপন কৰা হ’ল৷ েসই
ষঁাড়-গৰুেবাৰৰ পাছফাল িভতৰফােল মুখ কিৰ আিছল 26 েসই সমুদ্র-পাত্র চািৰ আঙুল ডাঠ আৰু তাৰ কাণ বািটৰ
কাণৰ িলিল ফুলৰ দেৰ সজা ৈহিছল৷ েসই পাত্রত দুই হাজাৰ েমান পানী ধিৰিছল
* 7 অধয্ায়:19 িলিল ফুলৰ কনািৰ ফুল
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27 হীৰেম িপতলৰ দেহাটা আধাৰ িনমর্াণ কিৰেল; প্রেতয্ক আধাৰ দীেঘ চািৰ হাত, বহেল চািৰ হাত আৰু উচ্চতাত
িতিন হাত 28 েসই আধাৰেবাৰ এইদেৰ সজা হ’ল৷ েসইেবাৰৰ মাজেডাখৰ খাল পৰা আিছল আৰু েসই খাল পৰা ঠাই
বাৰৰ মােজ মােজ আিছল, 29 েসই বাৰৰ মাজৰ খাল পৰা ঠাইত িসংহ, গৰু আৰু কৰূবৰ আকৃিতত সেজাৱা আিছল৷
েসই িসংহ আৰু ষঁাড়-গৰুেবাৰৰ ওপৰ আৰু তলৰ ভাগত েটাকৰ মাৰা িপতলৰ মালােৰ সেজাৱা আিছল৷

30 প্রেতয্ক আধাৰত চািৰটাৈক িপতলৰ চকা আৰু িপতলৰ ধুৰা আিছল; তাৰ চািৰটা খুৰাৰ তলত প্রক্ষালন-পাত্র-ধৰা
সুিবধা আিছল আৰু প্রেতয্কেটাৰ দঁািতত মালাৰ আকৃিতত সঁচা আিছল 31 তাৰ মুখ ৈবঠকৰ আকৃিতৰ দেৰ ঘূৰণীয়া
আৰু েডৰ হাত েজাখৰ আৰু এহাত উচ্চতাৰ এখন িকৰীিটৰ মাজত ৰখা আিছল৷ তাৰ মুখৰ দঁািতেতাত েখািদত নক্সা
কৰা আিছল আৰু তাৰ ফলকেবাৰ বগর্ৰূেপ নািছল িকন্তু ঘূৰণীয়া আিছল৷

32 চকা চািৰটা েসই ফলকেবাৰৰ তলত আৰু েসই চকাৰ ধুৰা আধাৰৰ লগত আিছল; প্রেতয্ক চকা েডৰ হাত ওখ
আিছল 33 েসই চকােবাৰ ৰথৰ চকাৰ দেৰ সজা ৈহিছল৷ তাৰ ধুৰা, পুিঠ, পািহ আৰু মাদিল সকেলা ঢলা আিছল

34 প্রেতয্ক আধাৰৰ চািৰ চুকত চািৰটা প্রক্ষালন-পাত্র-ধৰা বয্ৱস্থা আিছল; েসই প্রক্ষালন-পাত্র-ধৰােবাৰ আধাৰৰ লগত
সঁাচত গঢ়া ৈহিছল 35 েসই আধাৰৰ মূৰত আধা হাত দ-ৈক এটা ঘূৰণীয়া সঁাফৰ আিছল আৰু আধাৰৰ ওপৰ-ভাগত থকা
ধৰণী আৰু ফলকেবাৰ তাত সংযুক্ত ৈহ আিছল

36 ধৰণীৰ উপিৰভাগ আৰু ফলকেবাৰৰ খািল ঠাইেবাৰ ঢকাৈক হীৰেম কৰূব, িসংহ আৰু খাজুৰ গছেবাৰ কািট
েসইেবাৰৰ চািৰওফােল মালা গািঠ িদিছল৷ 37 এইদেৰ েতওঁ এেক সঁাচেত এেক েজােখেৰ এেক আকৃিতেৰ িপতলৰ েসই
দহ টা আধাৰ সািজিছল

38 পাছত হীৰেম িপতলৰ দহ টা প্রক্ষালন-পাত্র সািজিছল৷ প্রেতয্কেটা পাত্রত চিল্লশ েমান ৈক পানী ধিৰিছল প্রেতয্ক
পাত্র চািৰ হাত েজাখৰ আিছল৷ প্রেতয্কেটা পাত্র েসই দহ টা আধাৰৰ ওপৰত ৰখা ৈহিছল৷ 39 েতওঁ গৃহৰ দিক্ষণফােল
পঁােচাটা আধাৰ আৰু উত্তৰফােল পঁােচাটা আধাৰ ৰািখিছল৷ েতওঁ গৃহৰ পূৱিদেশ দিক্ষণফােল সমুদ্র-পাত্রেটা স্থাপন
কিৰিছল

40 হীৰেম েসই প্রক্ষালন-পাত্র, ছঁাই উিলওৱা েহঁতা আৰু েতজ ছিটওৱা পাত্রেবাৰ িনমর্াণ কিৰিছল এইদেৰ হীৰেম
ৰজা চেলামনৰ বােব িযেহাৱাৰ গৃহত সমূ্পণর্ৰূেপ িনমর্ান কিৰ উঠা কাযর্েবাৰ হ’ল: 41 েসই স্তম্ভ দুটা আৰু তাৰ মূৰৰ
মাথলাৰ ঘূৰণীয়া ভাগ দুটা আৰু তাক ঢািকবৈল িয দুখন অলংকাৰপূণর্ জািল কটা কাম কৰা ৈহিছল৷

42 েতওঁ েসই দুেযাৰ অলংকাৰপূণর্ জালৰ কাৰেণ েসই চািৰশ ডািলম অথর্াৎ স্তম্ভ দুটাৰ ওপৰৰ মাথলাৰ ঘূৰণীয়া ভাগ
দুটা ঢািকবৰ অেথর্ প্রেতয্ক জালৰ কাৰেণ দুশাৰী ডািলম 43 আৰু দহ টা আধাৰ, আৰু দহ টা আধাৰৰ ওপৰত দহ টা
প্রক্ষালন পাত্র,

44 েসই সমুদ্র-পাত্র, আৰু েসই সমুদ্র-পাত্রৰ তলৰ বাৰটা ষঁাড়-গৰু, 45 ছঁাই েপেলাৱা পাত্র, ছঁাই উিলওৱা েহঁতা আৰু
েতজ ছিটওৱা পাত্র - হীৰেম এইেবাৰ িনমর্ান কিৰিছল ৰজা চেলামনৰ বােব, িযেহাৱাৰ গৃহৰ বােব; েতওঁ এইেবাৰ চক্ চিকয়া
িপতেলেৰ িনমর্ান কিৰিছল

46 ৰজাই এইেবাৰ যদ্দর্ নৰ চুেক্কাৎ আৰু চতর্ নৰ মধয্ৱতীর্ সমতল ভূিমত ৈতয়াৰ কিৰবৈল িদিছল, এইেবাৰ আলতীয়া
মািটৰ সঁাচত ঢািল ৈতয়াৰ কৰা ৈহিছল 47 চেলামেন েসই পাত্রেবাৰ অিত েবিচ েহাৱাৰ কাৰেণ েসইেবাৰৰ ওজন েজাখ
নকিৰেল, আৰু েসইবােব েসই িপতলৰ ওজন জনা নগ’ল

48 চেলামেন িযেহাৱাৰ গৃহৰ সকেলা বস্তু েসােণেৰ িনম্মর্াণ কেৰঁাৱাইিছল: েসইেবাৰ হ’ল, েসাণৰ েবদী আৰু দশর্ন-িপঠা
থবৰ কাৰেণ েসাণৰ েমজ৷ 49 অন্তঃস্থানৰ সনু্মখত েসঁাফােল পঁােচাটা আৰু বাওঁফােল পঁােচাটা িনমর্ল েসাণৰ দীপাধাৰ
আৰু ফুল, প্রদীপ আৰু শলাকািন-কটা এই সকেলােবাৰ েসােণেৰ িনমর্ান কেৰঁাৱাইিছল

50 িনমর্ল েসাণৰ বািট, কটাৰী, েতজ ছিটওৱা পাত্র, িপয়লা, এঙাৰ-ধৰা, আৰু অন্তঃস্থানৰ অথর্াৎ মহা-পিবত্র স্থানৰ
দুৱাৰৰ কাৰেণ আৰু মিন্দৰত প্রেৱশ কৰা দুৱাৰ এই আটাইেবাৰেক েসােণেৰ িনমর্াণ কৰাইিছল

51 এইদেৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ কাৰেণ চেলামেন কৰা সকেলা কাযর্ সমাপ্ত েহাৱাৰ পাছত চেলামেন েতওঁৰ িপতৃ দায়ূেদ
উৎসগর্ কিৰ িদয়া ৰূপ, েসাণ আৰু পাত্র আিদ আটাই বস্তু অনাই িযেহাৱাৰ গৃহৰ ভঁৰালত ৈথিছল

8 অধয্ায়
চেলামেন মিন্দৰ প্রিতষ্ঠা কৰা

1 পাছত চেলামেন দায়ূদৰ নগৰ অথর্াৎ িচেয়ানৰ পৰা িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক আিনবৰ কাৰেণ, ইস্রােয়লৰ
পিৰচাৰকসকলক আৰু ৈফদৰ প্রধান েলাকসকলক, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ িপতৃ-বংশৰ িবষয়াসকলক িযৰূচােলমৈল



1 ৰাজাৱিল 8 অধয্ায়:2 379 1 ৰাজাৱিল 8 অধয্ায়:25

আহ্বান কিৰেল, আৰু েতওঁৰ সনু্মখত েগাট খুৱােল 2 তােত এথানী নােমেৰ সপ্তম মাহৰ উৎসৱৰ সময়ত ইস্রােয়লৰ
সকেলা েলাক চেলামন ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ একেগাট ৈহিছল

3 তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ পিৰচালকসকল আিহল, আৰু পুেৰািহতসকেল িনয়ম-চনু্দক তুিল ল’েল 4 েতওঁেলােক
িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক, সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব আৰু তমু্বৰ িভতৰত থকা সকেলা পিবত্র বস্তুেবাৰ আিনেল৷ এই সকেলা বস্তু
পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকেল আিনেল 5 েতিতয়া চেলামন ৰজাৰ ৈসেত ইস্রােয়লৰ েগােটই েলাক সকেল িনয়ম-চনু্দকৰ
আগত অসংখয্ েভড়া আৰু গৰু আিদ বিলদান কিৰিছল

6 পুেৰািহতসকেল িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক গৃহৰ অন্তঃস্থানৈল অথর্াৎ মহা পিবত্র স্থানৈল ৈল ৈগ কৰূব দুটাৰ েডউকাৰ
তলত তাৰ িনজৰ ঠাইত স্থাপন কিৰিছল 7 িকয়েনা কৰূব দুটাই িনয়ম-চনু্দকৰ ঠাইৰ ওপৰত েডউকা েমিল আিছল
আৰু কৰূব দুটাই িনয়ম-চনু্দক আৰু তাৰ কানমািৰ ঢািক ধিৰ আিছল 8 েসই দুডাল কানমািৰ ইমান দীঘল েয, তাৰ মুৰ
অন্তঃস্থানৰ সনু্মখত থকা পিবত্র স্থানৰ পৰা েদখা যায়; িকন্তু তাক বািহৰৰ পৰা েদখা নাযায়, েসইেবাৰ আিজৈলেক েসই
ঠাইত আেছ

9 িমচৰ েদশৰ পৰা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল ওলাই অহা কালত, িযেহাৱাই েতওঁেলােক ৈসেত এিট িনয়ম স্থাপন কৰা
সময়ত, েহােৰব পব্বর্তত েমািচেয় িনয়ম-চনু্দকৰ িভতৰত িয দুখন িশলৰ ফিল ৰািখিছল, তাৰ বািহেৰ তাত আৰু এেকা
নািছল 10 পাছত পুেৰািহতসকেল পিবত্র-স্থানৰ পৰা ওলাই আেহােত, িযেহাৱাৰ গৃহ েমেঘেৰ এেনৈক পিৰপূণর্ ৈহিছল
েয, 11 পুেৰািহতসকেল পিৰচযর্া কিৰবৰ অেথর্ িথয় ৈহ থািকব েনাৱাৰা ৈহিছল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ গৃহ িযেহাৱাৰ প্রতােপেৰ
পিৰপূণর্ ৈহিছল

12 েতিতয়া চেলামেন ক’েল,
“িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, েবােল,

েতওঁ েঘাৰ অন্ধকাৰত বাস কিৰব খুিজেছ,
13 িকন্তু মই সচঁাৈকেয় েতামাৰ বােব সািজেলঁা,

এটা বাস কৰা গৃহ,
এেয় যুেগ যুেগ েতামাৰ বাসস্থান হ’ব৷”

14 ইস্রােয়লৰ েগােটই সমাজ িথয় ৈহ থােকােত ৰজাই এইদেৰ েগােটই সমাজৈল চাই আশীব্বর্াদ কিৰিছল 15 েতওঁ
আৰু ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা ধনয্ হওঁক; িকয়েনা েতওঁ েমাৰ িপতৃ দায়ূদক িনজ মুেখেৰ কথা ৈকিছল আৰু
িনজ হােতেৰ এই বাকয্ িসদ্ধও কিৰিছল আৰু ৈকিছল েয, 16 ‘েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লসকলক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই অনা
িদনেৰ পৰা, মই েমাৰ নাম ৰািখবৰ বােব গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল ইস্রােয়লৰ আটাই ৈফদৰ মাজৰ েকােনা নগৰ মেনানীত
কৰা নাই৷ িকন্তু েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰবৈল দায়ূদক মেনানীত কিৰেলঁা ’

17 আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ এটা গৃহ সািজবৈল েমাৰ িপতৃ দায়ূদৰ মন আিছল 18 িকন্তু
িযেহাৱাই েমাৰ িপতৃ দায়ূদক ক’েল, ‘েমাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ এটা গৃহ সািজবৈল তুিম মন কিৰছা, ভাল কিৰছা৷ 19 তথািপ
তুিম েসই গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল নাপাবা; িকন্তু েতামাৰ ঔৰসত িয পুত্র জিন্মব; েতঁেৱই েমাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ েসই গৃহ
সািজব

20 এই বাকয্ িযেহাৱাই ৈকিছল আৰু েতওঁ তাক সাম্ফেলা কিৰিছল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ প্রিতজ্ঞা অনুসােৰ মই েমাৰ
িপতৃ দায়ূদৰ পদত িনযুক্ত ৈহ আৰু ইস্রােয়লৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বিহ, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ এই
গৃহ িনম্মর্াণ কিৰেলঁা 21 আৰু িযেহাৱাই আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই অনা কালত েতওঁেলাকৰ
ৈসেত কৰা িনয়মিট থকা িয িনয়ম-চনু্দক, তাৰ বােব মই ইয়াত এটা ঠাই যুগুত কিৰেলঁা ”

22 চেলামেন ইস্রােয়লৰ েগােটই সমাজৰ সাক্ষােত িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীৰ আগত িথয় ৈহ স্বগর্ৰ ফালৈল হাত েমিলেল
23 েতওঁ ক’েল, “েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, ওপৰত থকা স্বগর্ত আৰু তলত থকা পৃিথৱীত আেপানাৰ তুলয্ েকােনা
ঈশ্বৰ নাই; আৰু সকেলা হৃদেয়েৰ েতামাৰ আগত আচৰণ কেৰঁাতা েতামাৰ দাস সকলৈল, আপুিন দয়া আৰু িনয়মিট
ৰক্ষা কেৰঁাতা; 24আেপানৰ দাস েমাৰ িপতৃ দায়ূদৈল আপুিন িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, তাক আপুিন েতওঁৈল পালন কিৰেল৷
এেন িক আপুিন িনজ মুেখেৰ ৈক আিজৰ দেৰ িনজ হােতেৰ তাক িসদ্ধও কিৰেল

25 এই েহতুেক এিতয়া েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আপুিন েমাৰ িপতৃ দায়ূদক ৈকিছল, ‘তুিম েমাৰ আগত েযেনৈক
চিলছা, েসইদেৰ যিদ েতামাৰ সন্তান সকেল েমাৰ সনু্মখত চিলবৈল িনজ িনজ পথত সাৱধান থােক, েতেনহেল েমাৰ
দৃষ্টিত ইস্রােয়লৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বিহবৈল েতামাৰ সম্বন্ধীয়া মানুহৰ অভাৱ নহ’ব’, এইদেৰ আেপানাৰ দাসৰ আগত
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িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই প্রিতজ্ঞােক আেপানাৰ এই দাসৈল পালন কৰক 26 এিতয়া েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ, মই িবনয়
কেৰঁা, আেপানাৰ দাস েমাৰ িপতৃ দায়ূদক আপুিন িয বাকয্ ৈকিছল, েসেয় সাম্ফল হওঁক

27 িকন্তু বাস্তিৱকেত ঈশ্বেৰ পৃিথৱীত বাস কিৰব েন? চাওঁক, স্বগর্ই আৰু স্বগর্েৰা স্বগর্ই আেপানাক ধাৰণ কিৰব
েনাৱােৰ, েতেন্ত মই িনম্মর্াণ কৰা গৃহই জােনা পািৰব! 28 তথািপ, এই িনিমেত্ত, আেপানাৰ দােস এই ঠাইৰ ফালৈল মুখ
কিৰ কৰা প্রাথর্না শুিনবৈল, আপুিন আেপানাৰ দাসৰ প্রাথর্না আৰু িমনিত গ্রহণ কিৰ, আেপানাৰ দােস আিজ আেপানাৰ
আগত কৰা কাতেৰািক্ত আৰু প্রাথর্নাৈল কাণ িদয়ক

29 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, এই মিন্দৰৰ ফালৈল আেপানাৰ চকু িদেন ৰািতেয় মুকিল ৈহ থাকক, িযদেৰ আপুিন ৈকিছল
েবােল, ‘েমাৰ নাম আৰু েমাৰ উপিস্থিত তাত হ’ব’ যােত িযসকেল এই গৃহৰ ফালৈল মুখ কিৰ িনেবদন কিৰব, েসই
িনেবদন আেপানাৈল শুনা যাব৷ 30 েসেয়েহ েযিতয়া আেপানাৰ দাস ও আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়েল এই ঠাইৰ ফালৈল মুখ
কিৰ প্রাথর্না কিৰব, েতিতয়া আপুিন েতওঁেলাকৰ িমনিতৈল কাণ িদব, এেন িক, আপুিন আেপানাৰ বাসস্থান স্বগর্ত থািক
তাক শুিনব আৰু শুিন ক্ষমা কিৰব

31 েকােনােৱ িনজ চুবুৰীয়াৰ অিহেত পাপ কিৰেল, যিদ েতওঁক এক শপত খাবৈল িদয়া যায় আৰু েতওঁ আিহ এই গৃহত
আেপানাৰ যজ্ঞেবদীৰ সনু্মখত শপত খায়, 32 েতেন্ত আপুিন স্বগর্ত থািক েসই িনেবদন শুিনব আৰু কাযর্ কিৰ আেপানাৰ
দাসেবাৰৰ িবচাৰ িনস্পিত্ত কিৰ, েদাষীক েদাষী কিৰ েতওঁৰ কমর্ৰ ফল েতওঁৰ মূৰৰ ওপৰত িদব আৰু িনেদ্দর্ াষীক িনেদ্দর্ াষী
কিৰ েতওঁৰ ধাির্মকতাৰ ফল েতওঁক িদব

33আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়েল আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কৰাৰ বােব শত্রুৰ আগত পৰািজত ৈহ যিদ আেপানাৰ ওচৰৈল
ঘূিৰ আেহ, আৰু আেপানাৰ নাম স্বীকাৰ কিৰ এই গৃহত আেপানাৰ সনু্মখত প্রাথর্না আৰু িমনিত কেৰ, 34 েতেন্ত
আপুিন স্বগর্ত থািক েসই প্রাথর্না, িনেবদন শুিন আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ পাপ ক্ষমা কিৰব আৰু আপুিন েতওঁেলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকলক িদয়া েদশৈল েতওঁেলাকক ওেভাতাই আিনব

35 েলাকসকেল আেপানাৰ অিহেত পাপ কৰাৰ কাৰেণ েযিতয়া আকাশ বন্ধ ৈহ বৰষুণ নাইিকয়া হ’ব - েতিতয়া যিদ
েতওঁেলােক এই ঠাইৰ ফালৈল মুখ কিৰ প্রাথর্না কেৰ, আেপানাৰ নাম স্বীকাৰ কেৰ, আৰু আপুিন েতওঁেলাকক দুখ
িদয়া সময়ত িনজ িনজ পাপৰ পৰা ঘূেৰ, 36 েতেন্ত আপুিন স্বগর্ত থািক তাক শুিনব, আৰু আেপানাৰ দাসেবাৰৰ আৰু
িনজ প্রজা ইস্রােয়লৰ পাপ ক্ষমা কিৰ, েতওঁেলােক যাব লগীয়া সজ পথৰ িবষেয় েতওঁেলাকক িশক্ষা িদব আৰু আপুিন
আেপানাৰ েলাকসকলক আিধপতয্ৰ অেথর্ িদয়া েদশত বৰষুণ বৰষাব

37 েদশৰ মাজত যিদ আকাল িক মহামাৰী হয়, শসয্ ককত্তর্ নীয়া িক ৰঙামূৰীয়া হয়, নাইবা ফিৰং িক েপাক হয় আৰু
যিদ েতওঁেলাকৰ শত্রুেৱ েতওঁেলাকৰ েদশৰ নগৰেবাৰত েতওঁেলাকক অৱেৰাধ কেৰ - 38 েতেন্ত িয েকােনা আপদ বা
েৰাগ হওক, যিদ েকােনা মানুেহ বা আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ মাজৰ েকােনা েলােক িনজ মনৰ পীড়া জািন এই গৃহৰ
ফালৈল িনজ হাত েমেল,

39 েতেন্ত েতওঁৰ িয েকােনা প্রাথর্না িক িমনিত হওক, আপুিন িনজ বাসস্থান স্বগর্ত থািক তাক শুিনব, ক্ষমা কিৰব
আৰু কাযর্ কিৰ প্রিতজন েলাকৰ মন জািন, িকয়েনা আপুিন, েকৱল আপুিনেহ আটাই মনুষয্ সন্তান সকলৰ মন জােন;
েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ কমর্ৰ দেৰ ফল িদব; 40 আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলক আপুিন িদয়া েদশত েতওঁেলােক জীয়াই থকা
আটাই িদনত আেপানাক ভয় কিৰবৰ বােবই ইয়ােক কিৰব

41 তদুপিৰ আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ েলাকৰ মাজৰ েনােহাৱা িবেদশী েলােক েযিতয়া আেপানাৰ নামৰ গুণ শুিন
দূৰ েদশৰ পৰা আিহব - 42 িকয়েনা িসহঁেত আেপানাৰ মহান নাম, বলৱান হাত আৰু েমলা বাহুৰ কথা শুিনব; আৰু
আিহ এই মিন্দৰৰ ফালৈল মুখ কিৰ প্রাথর্না কিৰব, 43 েতিতয়া, আেপানাৰ বাসস্থান স্বগর্ত থািক তাক শুিনব আৰু েসই
িবেদশী েলােক আেপানাৈল কৰা আটাই প্রাথর্নাৰ দেৰ তাৈল কাযর্ কিৰব আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ দেৰ আেপানাক
ভয় কিৰবৰ অেথর্, পৃিথৱীৰ আটাই জািতেয় েযন আেপানাৰ নাম জািনব আৰু মই সজা এই গৃহ েয আেপানাৰ নােমেৰ
প্রখয্াত, তােকা েযন জািনব৷

44আৰু আপুিন আেপানাৰ প্রজাক িয েকােনা বােটিদ পঠায় েসই বােটিদ যিদ েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ শত্রুেৰ ৈসেত
যুদ্ধ কিৰবৈল ওলাই যায় আৰু আেপানাৰ মেনানীত এই নগৰৰ ফােল আৰু আেপানাৰ নামৰ কাৰেণ মই সজা এই
গৃহৰ ফােল যিদ মুখ কিৰ প্রাথর্না কেৰ, 45 েতেন্ত আপুিন স্বগর্ত থািক েতওঁেলাকৰ প্রাথর্না আৰু িমনিত শুিনব, আৰু
েতওঁেলাকৰ িবচাৰ িনস্পিত্ত কিৰব

46 ধিৰ লওঁক, েতওঁেলােক যিদ আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কেৰ, (িকয়েনা পাপ নকৰা মানুহ েকােনা নাই;) আৰু
আপুিন েতওঁেলাকৈল কু্রদ্ধ ৈহ েতওঁেলাকক যিদ শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদেয়, আৰু তােত যিদ েতওঁেলাকৰ শত্রুেবােৰ
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েতওঁেলাকক বন্দী কিৰ দূৰত বা ওচৰত থকা শত্রুৰ েদশৈল ৈল যায়, 47 তথািপ েতওঁেলােক যিদ বন্দী কিৰ িনয়া েদশত
িনেজ িবেবচনা কিৰ মন ঘূৰাই, আৰু েতওঁেলােক বন্দী কিৰ িনয়াসকলৰ েদশত থািক আেপানাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ,
‘আিম পাপ কিৰেলঁা, আিম অপেথ গেলঁা, আিম কুকমর্ কিৰেলঁা’, 48 এই বুিল েতওঁেলাকক বন্দী কিৰ িনয়া েতওঁেলাকৰ
শত্রুৰ েদশত সকেলা মেন সকেলা িচেত্ত আেপানাৈল উভিত আেহ, আৰু েতওঁেলাকৰ ওপৰ-িপতৃসকলক আপুিন িদয়া
েতওঁেলাকৰ েদশৰ ফােল, আেপানাৰ মেনানীত নগৰৰ ফােল, আৰু আেপানাৰ নামৰ বােব মই িনম্মর্াণ কৰা এই গৃহৰ
ফােল মুখ কিৰ যিদ আেপানাৰ আগত প্রাথর্না কেৰ, 49 েতেন্ত আপুিন আেপানাৰ বাসস্থান স্বগর্ত থািক েতওঁেলাকৰ
প্রাথর্না আৰু িনেবদন শুিনব, আৰু েতওঁেলাকৰ িবচাৰ িনস্পিত্ত কিৰব; 50আৰু আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কৰা আেপানাৰ
প্রজাসকলক ক্ষমা কিৰব, আৰু আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ কৰা েতওঁেলাকৰ সকেলা অপৰাধ ক্ষমা কিৰব; আৰু েতওঁেলাকৰ
বন্দী কিৰ িনয়াসকেল েযন েতওঁেলাকক দয়া কিৰব, এই কাৰেণ েতওঁেলাকৈল েতওঁেলাকৰ দয়া জন্মাব

51 িকয়েনা েতওঁেলাক েলাহাৰ কুণ্ড স্বৰূপ িমচৰ েদশৰ পৰা অনা আেপানাৰ প্রজা আৰু আেপানাৰ আিধপতয্
52 আেপানাৰ দাস আৰু আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়লী েলাকসকেল িয েকােনা সময়ত প্রাথর্না কিৰব, েসই সময়ত
েতওঁেলাকৰ প্রাথর্নাৈল কাণ িদবৈল আেপানাৰ দাস আৰু আেপানাৰ প্রজাৰ েসই িমনিতৈল আেপানাৰ চকু েযন মুকিল
ৈহ থােক, এই কাৰেণ েতওঁেলাকৰ প্রাথর্না শুিনব 53 িকয়েনা, েহ প্রভু িযেহাৱা, আমাৰ ওপৰ-িপতৃসকলক িমচৰ েদশৰ
পৰা অনা কালত আেপানাৰ দাস েমািচৰ দ্বাৰাই েযেনৈক ৈকিছল, েতেনৈক আেপানাৰ আিধপতয্ হ’বৈল েতওঁেলাকক
পৃিথৱীৰ আটাই জািতেবাৰৰ পৰা আপুিনেয়ই পৃথক কিৰেল ”

54 িযেহাৱাৰ সনু্মখত এইদেৰ প্রাথর্না আৰু িনেবদন কৰাৰ পাছত, চেলামেন িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবিদৰ সনু্মখত েযেনদেৰ
আঠুকািঢ় পিৰ স্বগর্ৰ ফােল চাই আিছল, েসইদেৰ চাই থকাৰ পৰা েতওঁ উিঠ িথয় হ’ল 55 তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ েগােটই
সমাজৈল চাই, আশীব্বর্াদ কিৰ উচ্চস্বেৰ ক’েল, 56 “িযজন সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ িনজৰ সকেলা প্রিতজ্ঞা অনুসােৰ িনজৰ
প্রজা ইস্রােয়লক িবশ্রাম িদেছ, েসই িযেহাৱা ধনয্ হওঁক; েতওঁ িনজ দাস েমািচৰ দ্বাৰাই িয প্রিতজ্ঞা কিৰেল, েসই উত্তম
প্রিতজ্ঞাৰ এটা িবষেয়া িবফল হ’ব িদয়া নাই

57আৰুআমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা েযেনৈকআমাৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ লগতআিছল, েতেনৈক েতওঁ আমােৰা লগত থাকক৷
আমাক তয্াগ নকৰক বা আমাক এিৰ নাযাওঁক 58 েতওঁৰ সকেলা পথত চিলবৈল আৰু আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদয়া
েতওঁৰ আজ্ঞা, িবিধ আৰু শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন কিৰবৈল আমাৰ মন িনজৈল আকষর্ণ কৰক

59 আৰু িয সকেলা কথােৰ মই িযেহাৱাৰ আগত িনেবদন কিৰেলঁা, িদেন ৰািতেয় েতওঁৰ কাষ চাপা, যােত দাসকলৰ
বােব েতওঁ সহায় কিৰব, আৰু িদেন িদেন েযেন প্রেয়াজন, েতেনৈক েতওঁ িনজ দাস আৰু িনজ প্রজা ইস্রােয়লৰ িবচাৰ
িনস্পিত্ত কিৰব; 60 িযেহাৱাই েয ঈশ্বৰ, েতওঁৰ বািহেৰ আন েকােনা ঈশ্বৰ নাই, ইয়াক পৃিথৱীৰ সকেলা জািতেয় জািনবৰ
বােব, এই িয সকেলা কথাৰ দ্বাৰাই মই িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেলঁা, েমাৰ এই সকেলা কথা িদেন ৰািতেয় আমাৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত উপিস্থত ৈহ থাকক 61 এই েহতুেক আিজৰ দেৰ েতওঁৰ িবিধমেত আচৰণ কিৰবৈল আৰু েতওঁৰ
আজ্ঞা পালন কিৰবৈল আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত েতামােলাকৰ মন িসদ্ধ হওক ”

62 পাছত ৰজা আৰু েতওঁেৰ ৈসেত েগােটই ইস্রােয়েল িযেহাৱাৰ সাক্ষােত বিলদান কিৰেল 63 আৰু চেলামেন
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ িদয়া মঙ্গলাথর্ক বিলস্বৰূেপ বাইশ হাজাৰ গৰু আৰু এক লাখ িবশ হাজাৰ েভড়া ও ছাগলী উৎসগর্
কিৰেল এইদেৰ ৰজা আৰু ইস্রােয়লৰ সকেলা সন্তােন িযেহাৱাৰ গৃহৰ প্রিতষ্ঠা কিৰেল

64 েসই িদনা ৰজাই িযেহাৱাৰ গৃহৰ সনু্মখত থকা েচাতালৰ মাজভাগ পিবত্র কিৰিছল; িকয়েনা েসই ঠাইেতই েতওঁ
েহাম-বিল, ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েতল উৎসগর্ কিৰিছল; কাৰণ েহাম-বিল, ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু মঙ্গলাথর্ক
বিলৰ েতল ধিৰবৈল িযেহাৱাৰ সনু্মখত থকা িপতলৰ যজ্ঞেবদী সৰু আিছল

65 এইদেৰ েসই সময়ত চেলামন আৰু েতওঁৰ লগৰ েগােটই ইস্রােয়েল হমাতৰ প্রেবশ স্থানৰ পৰা িমচৰ-জুিৰৈলেক
মহা সমাজ ৈহ, সাত িদন আৰু সাত িদন, মুঠেত েচৗদ্ধ িদন আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত উৎসৱ কিৰিছল 66 পাছত
অষ্টম িদনা েতওঁ েলাকসকলক িবদায় িদেল আৰু েতওঁেলােক ৰজাক ধনয্বাদ কিৰ, িযেহাৱাই েতওঁৰ দাস দায়ুদ আৰু
েতওঁৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকসকলৈল কৰা মঙ্গলৰ কাৰেণ আনিন্দত আৰু সন্তুষ্ট ৈহ িনজ িনজ তমু্বৈল গুিচ গ’ল

9 অধয্ায়
ঈশ্বেৰ চেলামনৰ প্রাথর্নাৰ উত্তৰ িদয়া চেলামেন বন্দী কামৰ বােব মানুহ েগােটাৱা নগৰ আিদ িনমর্াণ কৰা

1 চেলামেন িযেহাৱাৰ গৃহ, ৰাজ-গৃহ আৰু িনজ ইচ্ছামেত িয িয কমর্ কিৰবৈল েতওঁ িস্থৰ কিৰিছল, েসই আটাইেক
সমূ্পণর্ৰূেপ সম্পন্ন কিৰেল 2 িগিবেয়ানত দশর্ন িদয়াৰ দেৰ, িযেহাৱাই িদ্বতীয় বাৰ চেলামনক দশর্ন িদেল



1 ৰাজাৱিল 9 অধয্ায়:3 382 1 ৰাজাৱিল 9 অধয্ায়:27

3 িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “তুিম েমাৰ আগত কৰা েতামাৰ প্রাথর্না আৰু িমনিত মই শুিনেলঁা৷ তুিম িনমর্াণ কৰা এই
গৃহত েমাৰ নাম িচৰকালৈলেক স্থাপন কিৰবৰ অেথর্ মই এই গৃহক পিবত্র কিৰেলঁা আৰু এই ঠাইত সদায় েমাৰ চকু আৰু
েমাৰ মন থািকব

4 তুিম যিদ েতামাৰ িপতৃ দায়ূদৰ দেৰ একান্ত মেন সৰল ভােৱ েমাৰ সাক্ষােত চলা, আৰু মই েতামাক িদয়া সকেলা
আজ্ঞা পালন কৰা, েমাৰ িবিধ আৰু শাসন প্রনালীেবাৰ মািন চলা, 5 েতিতয়া মই ইস্রােয়লৰ ওপৰত েতামাৰ ৰাজিসংহাসন
িচৰকালৈলেক স্থাপন কিৰম; েযেনদেৰ মই েতামাৰ িপতৃ দায়ুদৰ আগত প্রিতজ্ঞা কিৰ ৈকিছেলঁা েবােল, ‘ইস্রােয়লৰ
িসংহাসনৰ ওপৰত বিহবৈল েতামাৰ বংশৰ মানুহৰ েকিতয়াও অভাৱ নহ’ব৷’

6 িকন্তু তুিম বা েতামােলাকৰ সন্তান সকলৰ েকােনােৱ যিদ েকেনবাৈক েমাৰ পাছত চিলবলগীয়া পথৰ পৰা ঘূৰা বা
েতামােলাকৰ আগত স্থাপন কৰা েমাৰ আজ্ঞা আৰু িবিধেবাৰ পালন নকিৰ ইতৰ েদৱতােবাৰক েসৱা পুজা কৰা আৰু
িসহঁতৰ আগত প্রিণপাত কৰা, 7 েতিতয়া মই ইস্রােয়লক িদয়া েদশৰ পৰা েতওঁেলাকক উচ্ছন্ন কিৰম আৰু মই িনজৰ
কাৰেণ পিবত্র কৰা িয গৃহ - েসই গৃহ েমাৰ দৃষ্টিৰ পৰা দূৰ কিৰম৷ তােত সকেলা জািতৰ মাজত ‘ইস্রােয়ল’ নামেটা েকৱল
এটা প্রবাদ আৰু ঠাট্টাৰ িবষয় হ’ব

8 আৰু িযেহতু এিতয়া এই মিন্দৰ ইমান মহৎ, িযসকেল ইয়াৰ কােষিদ যাব, েতওঁেলােক আচিৰত মািনব আৰু
েফঁাচেফঁাচাব৷ েতিতয়া েতওঁেলােক সুিধব, ‘এই েদশ আৰু এই গৃহৈল িযেহাৱাই িকয় এইৰূেপ কাযর্ কিৰেল?’ 9 তােত
আন আন েলাকেবােৰ উত্তৰ িদ ক’ব, ‘িকয়েনা েতওঁেলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলক িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ অনা ঈশ্বৰ
িযেহাৱাক েতওঁেলােক তয্াগ কিৰেল আৰু ইতৰ েদৱতােবাৰত আসক্ত ৈহ েতওঁেলােক েসইেবাৰৰ আগত প্রিণপাত কিৰ
েসইেবাৰক েসৱা পুজা কিৰেল৷ েসই কাৰেণ িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ ওপৰত এই আটাই অমঙ্গল ঘটােল’ ”

10 িযেহাৱাৰ মিন্দৰ আৰু ৰাজগৃহ, এই দুটা সািজ েশষ কিৰবৈল চেলামনৰ িবশ বছৰ লািগিছল 11 তূৰৰ ৰজা হীৰেম
চেলামনৰ সকেলা ইচ্ছাৰ দেৰ, এৰচ কাঠ, েদবদাৰু কাঠ আৰু েসাণ েযাগান ধিৰিছল েসই বােব ৰজা চেলামেন হীৰমক
গালীল েদশত থকা িবশখন নগৰ িদিছল

12 েতিতয়া হীৰেম ৰজা চেলামেন িদয়া নগৰ চাবৈল তূৰৰ পৰা আিহল, িকন্তু েতওঁ েসই নগৰেবাৰ েদিখ সন্তুষ্ট নহ’ল
13 েসেয় েতওঁ ক’েল, “েহ েমাৰ ভাই, তুিম েমাক েকেনকুৱা নগৰেবাৰ িদলা?” এই েহতুেক হীৰেম েসই নগৰেবাৰৰ
নাম কাবূল েদশ ৰািখেল, এই নাম আিজৈলেক আেছ 14 হীৰেম এশ িবশ িকক্কৰ েসাণ ৰজাৈল পঠাই িদেল

15 আৰু ৰজা চেলামেন িযেহাৱাৰ গৃহ, িনজৰ গৃহ, িমেল্লা, িযৰূচােলমৰ গড় হােচাৰ, মিগেদ্দা আৰু েগজৰ িনম্মর্াণ
কিৰবৈল বন্দী কাম কিৰব লগীয়া েলাক সমূহক েগাটাব লগীয়া িববৰণ এই 16 িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗেণ উিঠ ৈগ েগজৰ
হাত কিৰ ৈল জুইেৰ পুিৰ ভষ্ম কিৰিছল আৰু েসই নগৰ িনবাসী কনানীয়ােবাৰক বধ কিৰ তাক িনজৰ জীেয়ক চেলামনৰ
ভাযর্য্াৰ েযৗতুকত িদিছল

17আৰু ৰজা চেলামেন েগজৰ, তলৰ ৈবৎ-েহােৰাণ, 18 বালৎ, েদশৰ মৰুভূিমত থকা তামৰ, 19 েতওঁ অিধকাৰ কৰা
সকেলা ভঁৰাল-নগৰেবাৰ, ৰথ আৰু অশ্বােৰাহীসকলৰ নগৰেবাৰ আিদ িযৰূচােলমত ও িলবােনানত আৰু িনেজ শাসন
কৰা েদশৰ সকেলা ফােল িয িয িনম্মর্াণ কিৰবৈল চেলামনৰ ইচ্ছা আিছল, েসই সকেলােক েতওঁ িনম্মর্াণ কিৰেল

20 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত েনােহাৱা অৱিশষ্ট থকা ইেমাৰীয়া, িহত্তীয়া, পিৰজ্জীয়া, িহব্বীয়া, আৰু িযবুচীয়া
েলাকসকলৰ 21 িয সন্তান সকল েসই েদশত অৱিশষ্ট থািকল, িযেবাৰক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িনঃেশষ েহাৱাৈক
িবনষ্ট কিৰব েনাৱািৰেল - িসহঁতৰ মাজৰ পৰাই বন্দী কামৰ বােব ৰজা চেলামেন মানুহ েগাটােল, আৰু এই েলাকসকেল
আিজৈলেক তােকই কিৰ আেছ

22 িকন্তু ৰজা চেলামেন ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ েকােনা েলাকক বন্দী কামত নলগােল বৰং েতওঁেলাক
ৰণুৱা, েতওঁৰ দাস, েতওঁৰ মন্ত্রী, েতওঁৰ িবষয়া, েসনাপিত আৰু সাৰিথ ও অশ্বােৰাহীৰ অধয্ক্ষেহ হ’ল

23 েতওঁেলাকৰ মাজৰ পঁাচ শ পঞ্চাশ জন েলাক ৰজা চেলামনৰ কাযর্ত িনযুক্ত কৰা প্রধান িবষয়া আিছল; েতওঁেলােক
কাম কেৰঁাতা সকলক চলাইিছল

24 পাছত ৰজা ফেৰৗণৰ জীেয়েক দায়ূদৰ নগৰৰ পৰা, েতওঁৰ বােব চেলামেন সজা িনজ ঘৰৈল অ◌ািহল৷ িপছত ৰজা
চেলামেন িমেল্লা িনম্মর্াণ কিৰেল

25 আৰু ৰজা চেলামেন িযেহাৱাৰ বােব িয যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰেল, তাৰ ওপৰত বছৰৰ িভতৰত িতিনবাৰ েহামবিল
আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰিছল আৰু তােৰ ৈসেত েতওঁ িযেহাৱাৰ সনু্মখত থকা েবদীত ধূপ জ্বলাইিছল৷ এইদেৰ
েতওঁ গৃহিটৰ কাযর্ সমাপ্ত কিৰিছল

26 ৰজা চেলামেন ইেদাম েদশৰ চূফ সাগৰ তীৰত থকা এলতৰ ওচৰৰ ইিচেয়ান-েগবৰত এখন জাহাজ সািজিছল
27 তােত হীৰেম ৰজা চেলামনৰ দাসেবাৰৰ লগত, সামুিদ্রক কাযর্ত িনজৰ িনপুণ নািবক দাসেবাৰক জাহাজৈল
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পিঠয়াইিছল 28 েতওঁেলােক ৰজা চেলামনৰ দাসেবাৰৰ ৈসেত ওফীৰৈল ৈগিছল, আৰু তাৰ পৰা চািৰ শ িবশ িকক্কৰ
েসাণ ৰজা চেলামনৰ কাৰেণ ৈল আিহিছল

10 অধয্ায়
চেলামনৰ ওচৰৈল িচবাৰ ৰাণী অহা চেলামনৰ ধন আৰু ঐশ্বযর্য্

1 েযিতয়া িচবা েদশৰ ৰাণীেয় শুিনেল েয, িযেহাৱাৰ নামৰ দ্বাৰাই চেলামনৰ যশসয্াৰ কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁক
কিঠন প্রশ্নৰ দ্বাৰাই পৰীক্ষা কিৰবৈল েতওঁ আিহল 2 েতওঁ অিধক েলাকৰ ৈসেত িযৰূচােলমৈল আিহল, লগেত েতওঁ
উটৰ িপিঠত সুগিন্ধ দ্রবয্, বহু পিৰমাণৰ েসাণ আৰু বহুমূলীয়া পাথৰ েবাজা িদ কিঢ়য়াই ৈল আিহল পাছত েতওঁ েযিতয়া
আিহ চেলামনৰ ওচৰ পােল, েতিতয়া েতওঁৰ মনৰ সকেলা কথা চেলামনৰ ওচৰত মুকিলৈল ক’েল

3 তােত চেলামেন েতওঁৰ সকেলা প্রশ্নৰ উত্তৰ িদেল৷ ৰজাই উত্তৰ িনিদয়াৈক েতওঁৰ এেন েকােনা প্রশ্ন নাথািকল৷
4 িচবাৰ ৰাণীেয় েযিতয়া চেলামনৰ সকেলা জ্ঞান েদিখবৈল পােল, েতওঁ িনমর্ান কৰা ৰাজপ্রাসাদ েদিখেল, 5 েতওঁৰ
েমজত থকা আহাৰ, েতওঁৰ দাসেবােৰ বহা ঠাইেবাৰ, আৰু েতওঁেলাকৰ কমর্েবাৰ, েতওঁেলােক িপন্ধা সাজ-েপাচাক,
আনিক পান-পাত্র কেৰঁাতাসকল, আৰু েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৈল েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰবৈল েযাৱা পদ্ধিত, এইেবাৰ েদিখ
েতওঁ মুগ্ধ ৈহ ৈগিছল

6 েতিতয়া েতওঁ ৰজাক ক’েল, “মই িনজ েদশত আেপানাৰ বাকয্ আৰু জ্ঞানৰ িবষেয় িয কথা শুিনেলঁা, েসেয়
সঁচা ” 7 মই আিহ েযিতয়াৈলেক িনজ চকুেৰ েদখা নািছেলঁা, েতিতয়াৈলেক মই েসই কথাৰ িবষেয় িবশ্বাস কৰা নািছেলা৷
আেপানাৰ জ্ঞান আৰু ধনৰ িবষেয় েমাক েতিতয়া আধাও েকাৱা নািছল! মই িয কথা শুিনিছেলঁা আেপানাৰ েসই যশসয্া
তােতাৈকেয়া অিধক

8 আেপানাৰ িয েলাকসকল আৰু আেপানাৰ িয দাসেবােৰ আেপানাৰ আগত সদায় িথয় ৈহ আেপানাৰ জ্ঞানৰ কথা
শুেন, েতওঁেলাক অিত ধনয্ 9 িয জেন আেপানাক ইস্রােয়লৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বহুৱাবৈল আেপানাত সেন্তাষ পােল,
আেপানাৰ েসই ঈশ্বৰ িযেহাৱা ধনয্৷ িকয়েনা িযেহাৱাই ইস্রােয়লক সদাকালৈলেক েপ্রম কেৰ, েসই কাৰেণ েতওঁ িবচাৰ
আৰু ধমর্ প্রচিলত কিৰবৈল আেপানাক ৰাজপদত িনযুক্ত কিৰেল ”

10 েতওঁ ৰজাক এশ িবশ িকক্কৰ েসাণ, অিত অিধক সুগিন্ধ দ্রবয্ আৰু বহুমূলীয়া মিণ িদেল িচবাৰ ৰাণীেয় চেলামন
ৰজাক িযমান সুগিন্ধ দ্রবয্ িদেল, িসমান অিধক সুগিন্ধ দ্রবয্ ৰজা চেলামনৈল েকিতয়াও েতেনৈক িদয়া েহাৱা নািছল

11 হীৰমৰ িয জাহােজ ওফীৰৰ পৰা েসাণ আিনিছল, েসই জাহাজৰ দ্বাৰাই ওফীৰৰ পৰা িবস্তৰ অলমূগ কাঠ আৰু
বহুমূলয্ মিণও আিনিছল 12 ৰজাই েসই অলমূগ কােঠেৰ িযেহাৱাৰ গৃহ আৰু ৰাজগৃহৰ বােব খঁুটা সািজিছল আৰু
গায়কসকলৰ কাৰেণ বীণা আৰু েনবল সজাইিছল; েতেনকুৱা অলমূগ কাঠ আিজৈলেক েকিতয়াও অহা নাই আৰু
েকােনও েদখা নাই

13 ৰজা চেলামেন িচবাৰ ৰাণীক িদবৈল বাধয্ েহাৱা বস্তুৰ বািহেৰ, েতওঁ িয িয িবচািৰিছল আৰু িযেয় খুিজিছল েসই
অনুসােৰ েতওঁক সকেলা িদেল তাৰ পাছত ৰাণী আৰু েতওঁৰ দাসেবাৰ িনজ েদশৈল ঘূিৰ গ’ল

14 েসই সময়ত এবছৰত চেলামনৈল ছশ ছয়ষষ্ঠী িকক্কৰ েসাণ আিহিছল 15 ইয়াৰ বািহেৰও েবপাৰীসকলৰ পৰা আৰু
বিণকসকলৰ বািণজয্ৰ পৰা েতওঁেলােক চেলামনৈল েসাণ আিনিছল৷ আৰবৰ সকেলা ৰজা আৰু েদশাধয্ক্ষসকেলও
চেলামনৈল েসাণ আৰু ৰূপ আিনিছল৷

16 ৰজা চেলামেন েসাণ িপটাই দুশটা বৰ ঢাল সজাইিছল৷ প্রেতয্কেটা ঢালত ছশ েচকল েসাণ প্রেয়াজন ৈহিছল৷
17 েতওঁ েসাণ িপটাই আেকৗ িতিনশটা ঢাল যুগুত কিৰেল৷ েসই প্রেতয্কেটা ঢালত িতিন মািন েসাণ খৰচ ৈহিছল তাৰ
পাছত ৰজাই েসইেবাৰ িলবােনানৰ কাঠিনৰ গৃহত ৰািখিছল

18 তাৰ পাছত ৰজাই হাতী দঁাতৰ এখন ডাঙৰ িসংহাসন সজােল, আৰু েসই িসংহাসনৰ ওপৰত উত্তম েসাণৰ পতা
মািৰেল 19 িসংহাসন খনত ছখিপয়া খটখটী আিছল আৰু িসংহাসনৰ ওপৰ ভাগৰ পাছ ফালেটা ঘূৰণীয়া আিছল৷ বহা
ঠাইৰ দুেয়াফােল হাত ৰখাৰ বােব বয্ৱস্থা আিছল আৰু েসই হাত ৰখা ঠাইৰ কাষত দুইফােল দুটা িসংহৰ মুির্ত্ত িথয় কেৰঁাৱা
আিছল 20 েসই ছয়খাপৰ িসংহাসন খনৰ প্রিতেটা খলপৰ দুই মূেৰ এটা এটা ৈক বাৰ টা িসংহৰ মূির্ত িথয় ৈহ আিছল
এেন আকৃিতৰ িসংহাসন আন েকােনা ৰাজয্ত নািছল

21 ৰজা চেলামনৰ সকেলা পানপাত্র েসাণৰ আিছল আৰু িলবােনানৰ গৃহৰ আটাই পাত্র শুদ্ধ েসাণৰ আিছল৷ ৰূপৰ
এেকােৱই নািছল, িকয়েনা চেলামনৰ ৰাজত্বৰ কালত ৰূপক বহু মূলয্ৱান বুিল গণয্ কৰা েহাৱা নািছল 22 সমূদ্রত হীৰমৰ
জাহাজেবাৰৰ ৈসেত চেলামনৰ জাহাজেবাৰ আিছল; েসই জাহাজেবােৰ েসাণ, ৰূপ, হাতীদঁাত, বান্দৰ, আিদ ৈল প্রেতয্ক
িতিনবছৰৰ মূৰত এবাৰ এবাৰ আিহিছল
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23 এইদেৰ ঐশ্বযর্য্ আৰু জ্ঞানত ৰজা চেলামেন পৃিথৱীত থকা সকেলা ৰজাতৈক প্রধান আিছল 24 ঈশ্বেৰ চেলামনৰ
মনত িয জ্ঞান িদিছল, েতওঁৰ েসই জ্ঞানৰ কথা শুিনবৰ বােব েগােটই পৃিথৱীৰ মানুেহ েতওঁক সাক্ষাত কিৰব িবচািৰিছল
25 িযসকল েলাক েতওঁৰ ওচৰৈল আিহিছল, েতওঁেলােক িনজ িনজ উপহাৰ ৈল আিহিছল; েতওঁেলােক েসাণ আৰু ৰূপৰ
পাত্র, বস্ত্র, অস্ত্র, সুগিন্ধ দ্রবয্, েঘঁাৰা আৰু খছৰ প্রেতয্ক বছেৰ বছেৰ ৈল আিহিছল

26 চেলামেন ৰথ আৰু অশ্বােৰাহী েলাকসকলক একিত্রত কিৰিছল েতওঁৰ এক হাজাৰ চািৰশ ৰথ আৰু বাৰ হাজাৰ
অশ্বােৰাহী আিছল; েতওঁ েতওঁেলাকক নানা ৰথ-নগৰত আৰু িযৰূচােলমেতা েতওঁ িনজৰ লগত ৰািখিছল 27 ৰজাৰ
লগত ৰূপ িযৰূচােলমৰ মািটত েপাৱা িশলেবাৰতৈকেয়া অিধক আিছল৷ েতওঁ এৰচ কাঠক িনম্ন-ভূিমত থকা িডমৰু
গছেবাৰতৈকেয়া অিধক কিৰিছল

28 চেলামনৰ িযেবাৰ েঘঁাৰা আিছল, েসই েঘঁাৰােবাৰ িমচৰ পৰা অনা ৈহিছল৷ েসই েঘঁাৰােবাৰ ৰজাঘৰীয়া েবপাৰীহঁেত
মূলয্ িদ জােক জােক আিনিছল 29 িমচৰৰ পৰা িকিন অনা এখন এখন ৰথৰ দাম ছশ েচকল ৰূপ আৰু এটা এটা েঘঁাৰাৰ
দাম এশ পঞ্চাশ েচকল ৰূপ; এইদেৰ েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই িহত্তীয়া আৰু অৰামীয়া সকেলা ৰজাৰ কাৰেণও েসইেবাৰ অনা
ৈহিছল

11 অধয্ায়
চেলামনৰ বহু িববাহ আৰু েদৱপুজা েতওঁৰ শত্রু েতওঁৰ মৃতুয্

1 েসই সময়ত ৰজা চেলামেন অেনক িবেদশী মিহলাক েপ্রম কিৰিছল ফেৰৗণৰ জীেয়কৰ বািহেৰ েতওঁ েমাৱাবীয়া,
অেম্মানীয়া, ইেদামীয়া, চীেদানীয়া আৰু িহত্তীয়াৰ মিহলাসকলেকা েপ্রম কিৰিছল৷ 2 িয িয জািতেবাৰৰ িবষেয় িযেহাৱাই
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক ৈকিছল েয, “েতামােলােক িবয়া পতাৰ বােব েতওঁেলাকৰ মাজৈল নাযাবা আৰু েতওঁেলাকেকা
েতামােলাকৰ মাজত আিহবৈল িনিদবা, িকয়েনা েতওঁেলােক েতামােলাকৰ মন অৱেশয্ েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰৈল
ঘূৰাব ” িকন্তু েতওঁেলাকেৰই েপ্রমত চেলামন আসক্ত ৈহিছল

3 চেলামনৰ সাতশ ৰাজকুৱঁৰী পত্নী আৰু িতিনশ উপপত্নী আিছল৷ েতওঁৰ এই পত্নীসকেল েতওঁৰ মন অপেথ ৈল
ৈগিছল 4 িকয়েনা চেলামনৰ বৃদ্ধ অৱস্থাত েতওঁৰ পত্নীসকেল েতওঁৰ মন অপেথ িন ইতৰ েদৱতােবাৰৰ পাছত চলােল;
েতওঁ সমূ্পণর্ৰূেপ েতওঁৰ িপতৃ দায়ূদৰ মনৰ দেৰ েতওঁৰ মন িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত আত্মসমপর্ণ কৰা নািছল

5 কাৰণ চেলামেন চীেদানীয়াসকলৰ েদৱী অষ্টােৰতৰ আৰু অেম্মানীয়াসকলৰ িঘণলগীয়া েদৱতা িমল্কমৰ পথত
চিলিছল৷ 6 এইদেৰ চেলামেন িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত কু-আচৰণ কিৰিছল েতওঁৰ িপতৃ দায়ূেদ িয দেৰ সকেলা ভােৱ িযেহাৱাৰ
পাছত চিলিছল, েতওঁ েসইদেৰ সমূ্পণর্ৰূেপ িযেহাৱাৰ পাছত চলা নািছল

7 েসই সময়ত চেলামেন িযৰূচােলমৰ পূৱ িদেশ থকা পবর্তত েমাৱাবৰ িঘণলগীয়া েদৱতা কেমাচ আৰু অেম্মানৰ সন্তান
সকলৰ িঘণলগীয়া েদৱতা েমালকৰ কাৰেণ এখন পিবত্র ঠাই িনমর্াণ কিৰিছল 8 েতওঁৰ িযমান িবেদশী পত্নী আিছল,
েসই সকেলােৰ কাৰেণ েতওঁ পিবত্র ঠাইেবাৰ িনমর্াণ কিৰিছল, আৰু এই ঠাইেবাৰত েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ েদৱতাৰ
উেদ্দেশয্ েতওঁেলােক ধূপ জ্বলাইিছল আৰু বিলদান কিৰিছল৷

9 িযেহাৱা চেলামনৰ ওপৰত কু্রদ্ধ হ’ল, িকয়েনা েতওঁৰ মন ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পৰা অপেথ গ’ল, যিদও েতওঁ
দুবাৰ েতওঁক দশর্ন িদিছল, 10 আৰু িয িবষেয় েতওঁক আজ্ঞা িদ অনয্ েদৱতােবাৰৰ পাছত যাবৈল বাধা িদিছল; িকন্তু
িযেহাৱাই িদয়া েসই আজ্ঞা েতওঁ পালন নকিৰেল

11 েসই কাৰেণ িযেহাৱাই চেলামনক ক’েল, “িকয়েনা তুিম এেন কমর্ কিৰলা আৰু মই েতামাক িদয়া েমাৰ িনয়ম-চুিক্ত
আৰু িবিধেবাৰ পালন নকিৰলা, েসই বােব মই িনশ্চেয় েতামাৰ পৰা ৰাজয্ কািঢ় ৈল েতামাৰ দাসক িদম 12 িকন্তু েতামাৰ
িপতৃ দায়ূদৰ কাৰেণ মই েতামাৰ জীৱন কালত এেন ধৰেণ নকিৰম, িকন্তু েতামাৰ পুত্রৰ হাতৰ পৰা তাক কািঢ় ল’ম
13 তথািপ মই েগােটই ৰাজয্ কািঢ় নল’ম িকন্তু েমাৰ দাস দায়ূদৰ বােব আৰু েমাৰ মেনানীত িযৰূচােলমৰ বােব েতামাৰ
পুত্রক এক ৈফদ িদম ”

14 েতিতয়া িযেহাৱাই ইেদামীয়া হদদ নােমেৰ চেলামনৰ এজন শত্রুক িবেদ্রাহ কৰােল৷ েতওঁ ইেদাম েদশীয় ৰাজবংশৰ
এজন েলাক আিছল 15 িয সময়ত দায়ুদ ইেদাম েদশত আিছল, েতিতয়া েসনাপিত েযাৱােব হত েহাৱা প্রিতজন েলাকক
ইেদামত ৈমদাম িদবৈল ৈগিছল৷ 16 েযাৱাব আৰু সমুদায় ইস্রােয়ল েলাক ইেদামত ছমাহ থািক ইেদামৰ সকেলা পুৰুষক
সংহাৰ কিৰিছল৷ 17 িকন্তু েসই সময়ত হদদ কম বয়সীয়া েহাৱা বােব েতওঁৰ িপতৃৰ দাসেবােৰ েতওঁক আন ইেদামীয়া
েলাকসকলৰ ৈসেত িমচৰৈল ৈল ৈগিছল৷

18 েতওঁেলােক িমিদয়নৰ পৰা ওলাই আিহ পাৰণৈল ৈগিছল, এই ঠাইৰ পৰা েতওঁেলােক মানুহ লগত ৈল িমচৰৈল
ৈগিছল আৰু পাছত িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ ওচৰৈল ৈগিছল৷ ৰজা ফেৰৗেণ েতওঁক এটা ঘৰ িদিছল, আৰু জীিৱকাৰ উপায়
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িনৰূপণ কিৰ েতওঁক মািটও িদিছল 19 তােত হদেদ ফেৰৗণৰ আগত ইমান অিধক অনুগ্রহ পাইিছল েয, ফেৰৗেণ িনজ
ভাযর্য্া ৰাণী তহিপেনচৰ ভনীেয়কক েতওঁৰ ৈসেত িবয়া িদিছল

20 তহিপেনচৰ েসই ভনীেয়েক হদদক এিট পুত্র জন্ম িদেল; েতওঁেলােক তাৰ নাম গনুবৎ ৰািখেল; তাক তহিপেনেচ
ফেৰৗণৰ ঘৰেত ডাঙৰ-দীঘল কিৰেল৷ গনুবৎ ফেৰৗণৰ ঘৰেত ফেৰৗণৰ পুত্রসকলৰ মাজেত বাস কিৰিছল 21 পাছত
েযিতয়া দায়ুদ েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত েহাৱা আৰু েসনাপিত েযাৱাবৰ মৃতুয্ৰ কথা হদেদ িমচৰ েদশত
শুিনবৈল পােল, েতিতয়া েতওঁ ফেৰৗণক ক’েল, “েমাক িবদায় িদয়ক, মই িনজ েদশৈল যাওঁ ” 22 েতিতয়া ফেৰৗেণ
েতওঁক ক’েল, “েমাৰ পৰা েতামাৰ িকহৰ অভাৱ ৈহেছ েয তুিম িনজৰ েদশৈল যাবৈল ইচ্ছা কিৰছা?” হদেদ ক’েল,
“এেকােৰা অভাৱ েহাৱা নাই, েমাক েকৱল যাবৈল িদয়ক ”

23 ঈশ্বেৰ চেলামনৰ আন এজন শত্রুক িবেদ্রাহ কৰাইিছল, েতওঁ হ’ল ইিলয়াদাৰ পুত্র ৰেজান; এই েলাকজেন িনজ
প্রভু েচাবাৰ ৰজা হদেদজৰৰ পৰা পলাই ৈগিছল৷ 24 আৰু িয কালত দায়ূেদ েচাবীয়াহঁতক পৰাস্ত কিৰিছল, েসই কালত
ৰেজােন েতওঁ িনজৰ লগত মানুহ েগাটাই দলৰ ওপৰত দলপিত ৈহিছল৷ েতিতয়া ৰেজানৰ েসই দলেটােৱ দেম্মচকৈল
ৈগিছল, আৰু তাত বাস কিৰ দেম্মচকৰ ওপৰত শাসন কিৰিছল 25 হদেদ কৰা অপকাৰৰ বািহেৰও, েতওঁ চেলামনৰ
েগােটই আয়ুসৰ কালত ইস্রােয়লৰ শত্রু ৈহ থািকল৷ েতওঁ ইস্রােয়লক িঘণ কিৰেল আৰু অৰামৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰেল

26 েতিতয়া চেৰদাত থকা ইফ্রিয়মীয়া নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়াম নােমেৰ চেলামনৰ এজন িবষয়া আিছল৷ েতওঁৰ মাকৰ
নাম চেৰাৱা আৰু তাই এজনী িবধৱা মিহলা আিছল; েতেৱঁা ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ হাত দািঙেল 27 েতওঁ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ হাত
দঙাৰ কাৰণ আিছল েয চেলামেন িমেল্লা িনমর্াণ কিৰিছল আৰু েতওঁৰ িপতৃ দায়ূদৰ নগৰৰ গড়ৰ ভগা ঠাই এেডাখৰ েতওঁ
বন্ধ কিৰিছল

28 েসই যাৰিবয়াম এজন বলৱান আৰু সাহিসয়াল েলাক আিছল৷ চেলামেন েসই েডকাজনক পিৰশ্রমী েদিখ েতওঁক
েযােচফৰ বংশৰ সকেলা ভাৰ-েবাৱা েলাকৰ ওপৰত অধয্ক্ষ পািতিছল 29 িয সময়ত যাৰিবয়াম িযৰূচােলমৰ পৰা
বািহৰৈল ওলাই আিহিছল, েসই সময়ত চীেলানীয়া অহীয়া ভাববাদীেয় েতওঁক বাটত লগ পােল; েতিতয়া অহীয়াই গাত
নতুন কােপাৰ িপিন্ধ আিছল আৰু পথাৰত েতওঁেলাক দুজন অকেল আিছল 30 েতিতয়া অহীয়াৰ িনজৰ গাত থকা েসই
নতুন কােপাৰ ধিৰ তাক ফািল-িচিৰ বাৰ েডাখৰ কিৰেল৷

31 েতওঁ যাৰিবয়ামক ক’েল, “তুিম ইয়াৰ দহ েডাখৰ েলাৱা, িকয়েনা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই দেৰ ৈকেছ,
‘েচাৱা, মই চেলামনৰ হাতৰ পৰা ৰাজয্ কািঢ় ৈল েতামাক দহটা ৈফদ িদম 32 িকন্তু েমাৰ দাস দায়ূদৰ কাৰেণ আৰু
ইস্রােয়লৰ সমুদায় ৈফদৰ মাজৰ পৰা মই মেনানীত কৰা িযৰূচােলমৰ কাৰেণ েতওঁ এক ৈফদ পাব৷ 33কাৰণ েতওঁেলােক
েমাক তয্াগ কিৰেল আৰু চীেদানীয়াসকলৰ অষ্টােৰৎ েদৱীক, েমাৱাবৰ কেমাচ েদৱতাক আৰু অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ
িমল্কম েদৱতাক েসৱা-পূজা কিৰেল৷ েতওঁেলােক িনজ িপতৃ দায়ূদৰ িনিচনাৈক, েমাৰ দৃষ্টিত িয ভাল তাক কিৰবৈল আৰু
েমাৰ িবিধ আৰু শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন কিৰবৈল েতওঁেলােক েমাৰ পথত চলা নাই

34 তথািপ মই চেলামনৰ হাতৰ পৰা সমুদায় ৰাজয্খন নল’ম, িকন্তু েমাৰ আজ্ঞা আৰু িবিধেবাৰ পালন কৰাৰ কাৰেণ
মই মেনানীত কৰা েমাৰ দাস দায়ূদৰ বােব মই চেলামনৰ জীৱনকালত েতওঁক শাসনকত্তর্ া কিৰ ৰািখেছা 35 িকন্তু েতওঁৰ
পুত্রৰ হাতৰ পৰা ৰাজয্ ৈল েতামাক দহটা ৈফদ িদম 36 আৰু েমাৰ নাম স্থাপন কিৰবৰ কাৰেণ মই মেনানীত কৰা
িযৰূচােলম নগৰৰ মাজত েযন েমাৰ দাস দায়ূদৰ প্রদীপ েমাৰ সনু্মখত সদায় জ্বেল, এই কাৰেণ েতওঁৰ পুত্রক এক ৈফদ
িদম

37 তােত মই েতামাক গ্রহণ কিৰম আৰু তুিম েতামাৰ মনৰ সকেলা ইচ্ছাৰ দেৰ ৰাজত্ব কিৰবা আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজা
হ’বা 38 আৰু যিদ তুিম েমাৰ দাস দায়ূেদ কৰাৰ দেৰ, েমাৰ িবিধ আৰু আজ্ঞা পালন কিৰবৈল েমাৰ সকেলা আেদশত
মেনােযাগ িদ েমাৰ পথত চলা আৰু েমাৰ দৃষ্টিত িয ভাল তােক কৰা, েতিতয়া মই েতামাৰ লগত থািকম; আৰু মই
েযেনৈক দায়ূদৰ কাৰেণ কিৰেলঁা, েতেনৈক েতামাৰ কাৰেণও এক দৃঢ় বংশ স্থাপন কিৰম আৰু ইস্রােয়লক েতামাক
িদম 39 মই দায়ূদৰ বংশক েক্লশ িদম িকন্তু সদাকালৈলেক নহয়’ ”

40 এই কাৰেণ চেলামেন যাৰিবয়ামক বধ কিৰবৈল িবচািৰেল, িকন্তু যাৰিবয়াম িমচৰৈল গ’ল, আৰু িমচৰৰ ৰজা
চীচকৰ ওচৰৈল পলাই গ’ল চেলামনৰ মৃতুয্ েনােহাৱাৈলেক েতওঁ িমচৰেত থািকল

41 চেলামনৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্ত, েতওঁৰ সকেলা কাযর্ আৰু জ্ঞানৰ কথা জােনা চেলামনৰ জীৱন-চিৰত্রৰ পুস্তকত িলখা
নাই? 42 চেলামেন িযৰূচােলমত সমুদায় ইস্রােয়লৰ ওপৰত চিল্লশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল 43 পাছত চেলামন েতওঁৰ
পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু েতওঁক েতওঁৰ িপতৃ দায়ূদৰ নগৰত ৈমদাম িদয়া হ’ল৷ েতিতয়া েতওঁৰ পুত্র
ৰহিবয়াম েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল
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12 অধয্ায়
দহ ৈফদৰ িবেদ্রাহ যাৰিবয়ামৰ ৰাজত্ব ৈবৎএলত কৰা েদৱপূজা

1 পাছত ৰহিবয়াম িচিখমৈল গ’ল, িকয়েনা েতওঁক ৰজা পািতবৰ কাৰেণ সমুদায় ইস্রােয়ল িচিখমৈল আিহিছল
2 েতিতয়া এেন ঘিটল েয নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ােম েসই বাতিৰ শুিনেল, িকয়েনা েতওঁ েসই সময়ত িমচৰত আিছল;
চেলামন ৰজাৰ ভয়ত েতওঁ তাৈল পলাই ৈগ তাত বাস কিৰ আিছল৷

3 েতিতয়া েলাকসকেল মানুহ পিঠয়াই ৰহিবয়ামক মািত আিনেল৷ েতিতয়া যাৰিবয়াম আৰু ইস্রােয়লৰ েগােটই সমােজ
আিহ ৰহিবয়ামক এই কথা ক’েল, 4 “আেপানাৰ িপতৃেয় আমাক কেঠাৰ পিৰশ্রম কিৰবৈল েজাৰ কিৰিছল৷ েতওঁ িয
কেঠাৰ পিৰশ্রম আমাৰ দ্ৱাৰাই কৰাই আেছ, েসই কাযর্ৰ ভাৰ যিদ আপুিন িকছু লঘু কেৰ; েতিতয়াহেল আিম আেপানাক
েসৱা কিৰ থািকম ” 5 েতিতয়া ৰহিবয়ােম েতওঁেলাকক ক’েল, “িতিন িদনৈল আতিৰ থকা, তাৰ পাছত েমাৰ ওচৰৈল
ঘূিৰ আহা৷” েতিতয়া েলাকসকল গুিচ গ’ল

6 পাছত ৰজা ৰহিবয়ােম েতওঁৰ িপতৃ চেলামন জীয়াই থকাৰ কালত িয বৃদ্ধ েলাকসকল েতওঁৰ আগত িথয় ৈহিছল,
েতওঁেলাকৰ লগত আেলাচনা কিৰ সুিধেল, “মই েসই েলাকসকলক উত্তৰ িদবৈল আেপানােলােক েমাক িক পৰামশর্
িদব?” 7 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “আপুিন যিদ আিজ েসই েলাকসকলৰ দাস ৈহ েতওঁেলাকক েসৱা কেৰ
আৰু সুকথা ৈক েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেয়, েতিতয়া েতওঁেলাক িচৰকালৈলেক আেপানাৰ দাস ৈহ থািকব ”

8 িকন্তু ৰহিবয়ােম বৃদ্ধ েলাকসকেল িদয়া পৰামশর্ েতওঁ অৱজ্ঞা কিৰেল, আৰু েতওঁেৰ ৈসেত এেক লেগ ডাঙৰ দীঘল
েহাৱা িয েডকাসকল েতওঁৰ সনু্মখত িথয় িদ আিছল, েতওঁেলাকৰ ৈসেত েতওঁ আেলাচনা কিৰেল 9 েতওঁ েতওঁেলাকক
সুিধেল, “িয সকল েলােক, ‘আেপানাৰ িপতৃেয় িয কেঠাৰ পিৰশ্রম আমাৰ দ্ৱাৰাই কৰাইেছ েসই কাযর্ৰ ভাৰ িকছু লঘু
কৰক’, এইদেৰ েমাৰ আগত ক’েল, েতওঁেলাকক উত্তৰ িদবৈল েতামােলােক েমাক িক পৰামশর্ িদয়া?”

10তােত েতওঁেৰ ৈসেত ডাঙৰ দীঘল েহাৱা েসই েডকাসকেল েতওঁক ক’েল, “আেপানাৰ িপতৃেয় েতওঁেলাকৰ ওপৰত
কেঠাৰ পিৰশ্রম কাযর্ৰ ভাৰ িদ গ’ল আৰু আেপানাক েসই ভাৰ িকছু লঘু কিৰবৈল বুিল আেপানাৰ আগত েকাৱা েসই
েলাকসকলক এই কথা ক’ব, ‘েমাৰ েকঁঞা আঙুিলেটা েমাৰ িপতৃৰ ককালতৈকেয়া ডাঙৰ 11 এই েহতুেক শুনা, েমাৰ
িপতৃেয় েতামােলাকৰ ওপৰত িয কেঠাৰ পিৰশ্রম কাযর্ৰ ভাৰ িদ গ’ল, মই েসই ভাৰ পুনৰ গধুৰ কিৰম৷ েমাৰ িপতৃেয়
েতামােলাকক চাবুেকেৰ শািস্ত িদিছল, িকন্তু মই হ’েল েতামােলাকক েকঁেকাৰািবছােৰ শািস্ত িদম’৷ এই বুিল েতওঁেলাকক
ক’ব ”

12 পাছত “তৃতীয় িদনা েমাৰ ওচৰৈল আেকৗ আিহবা”, ৰজাই েকাৱা এই কথাৰ দেৰই যাৰিবয়াম আিদ কিৰ সকেলা
েলাক তৃতীয় িদনা ৰহিবয়ামৰ ওচৰৈল আিহল 13 েতিতয়া ৰজাই েলাকসকলক টান শব্দৰ কথােৰ উত্তৰ িদেল আৰু
েতওঁক বৃদ্ধেলাক সকেল িদয়া পৰামশর্েবাৰ েতওঁ অৱজ্ঞা কিৰেল৷ 14 েসই েডকাসকলৰ পৰামশর্ অনুসােৰ েতওঁেলাকক
এই কথা ক’েল, “েমাৰ িপতৃেয় েতামােলাকৰ ওপৰত গধুৰ যুৱিল িদ গ’ল, িকন্তু মই তাক পুনৰ গধুৰ কিৰম েমাৰ
িপতৃেয় েতামােলাকক চাবুেকেৰ শািস্ত িদিছল, িকন্তু মই হেল েতামােলাকক েকঁেকাৰািবছােৰ শািস্ত িদম৷”

15 এইদেৰ ৰজাই েলাকসকলৰ কথাৈল কাণ িনিদেল, িকয়েনা চীেলানীয়া অহীয়াৰ মুেখেৰ নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ামক
িযেহাৱাই েকাৱা িনজ বাকয্ িসদ্ধ কিৰবৰ অেথর্ িযেহাৱাৰ পৰা এই ঘটনা হ’ল

16 েযিতয়া েগােটই ইস্রােয়েল েদিখেল েয ৰজাই েতওঁেলাকৰ কথাৈল কাণ িদয়া নাই, েতিতয়া েতওঁেলােক ৰজাক
উত্তৰ িদ ক’েল,
“দায়ুদত আমাৰ িক ভাগ আেছ?

িযচয়ৰ পুত্রত আমাৰ েকােনা অিধকাৰ নাই!
েহ ইস্রােয়ল িনজ িনজ তমু্বৈল গুিচ েযাৱা!

েহ দায়ুদ এিতয়া তুিম িনজ বংশৈল েচাৱা ”
েতিতয়া ইস্রােয়েল িনজ িনজ তমু্বৈল গুিচ গ’ল 17 িকন্তু িযহূদাৰ নগৰ েবাৰত বাস কৰা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ
ওপৰত ৰহিবয়ােমই ৰজা ৈহ থািকল

18 পাছত ৰজা ৰহিবয়ােম বন্দী-কাম কৰােবাৰৰ অধয্ক্ষ অেদাৰামক পিঠয়াওেত, েগােটই ইস্রােয়েল েতওঁৈল এেনৈক
িশল দিলয়ােল েয, েতওঁৰ তােতই মৃতুয্ হ’ল৷ আৰু ৰজা ৰহিবয়ােম িযৰূচােলমৈল পলাই যাবৰ বােব েবগা েবগীৈক
িনজৰ ৰথত উিঠল 19 এইদেৰ ইস্রােয়েল দায়ুদৰ বংশৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ আচৰণ কিৰেল আৰু আিজৈলেক েসই ভােৱই
আেছ
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20 েগােটই ইস্রােয়েল যাৰিবয়াম ঘূিৰ অহা কথা শুিন, দূত পিঠয়াই েতওঁক সমাজৰ ওচৰৈল মতাই আিন েগােটই
ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা পািতেল৷ তােত েকৱল িযহূদা ৈফদৰ বািহেৰ, আন েকােনও দায়ুদৰ বংশৰ পাছত চেলঁাতা
নহ’ল

21 ৰহিবয়াম েযিতয়া িযৰূচােলমৈল আিহল, েতিতয়া িযহূদা আৰু িবনয্ামীন ৈফদৰ েলাকসকলক একেগাট কিৰেল,
তােত এক লাখ আশী হাজাৰ যুদ্ধাৰু েলাকক মেনানীত কিৰেল, যােত ইস্রােয়লৰ বংশৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলােক যুদ্ধ কিৰব
আৰু চেলামনৰ পুত্র ৰহিবয়ামৰ অধীনৈল ৰাজয্ পুনৰায় আিনব পািৰব

22 িকন্তু ঈশ্বৰৰ েলাক চমিয়য়াৰ ওচৰৈল ঈশ্বৰৰ বাকয্ আিহল, েবােল, 23 “তুিম িযহূদাৰ ৰজা চেলামনৰ পুত্র
ৰহিবয়ামক, িযহূদা আৰু িবনয্ামীনৰ েগােটই বংশক আৰু আন েলাকসকলক েকাৱা েবােল, 24 ‘িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ: েতামােলােক িনজ িনজ ভাই ইস্রােয়ল সন্তান সকলক আক্রমণ আৰু েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ নকিৰবা; প্রিতজন
িনজ িনজ ঘৰৈল ঘূিৰ েযাৱা, িকয়েনা েমাৰ দ্বাৰাইেহ এই কাযর্ ৈহেছ’ ” েতিতয়া েলাকসকেল িযেহাৱাৰ েসই বাকয্ শুিন,
েতওঁৰ বাকয্ অনুসােৰ িনজ িনজ বােটিদ ঘূিৰ গুিচ গ’ল

25 পাছত যাৰিবয়ােম ইফ্রিয়ম পবর্তীয়া অঞ্চলত িচিখম নগৰ সািজ তাৰ মাজেত বাস কিৰেল৷ েতওঁ তাৰ পৰা ৈগ
পনুেৱল নগেৰা সািজেল 26 েতিতয়া যাৰিবয়ােম িনজৰ মনেত ভািবেল, “এিতয়া দায়ূদৰ বংশৈল ৰাজয্ পুনৰায় ঘূিৰ
আিহব৷ 27 এই েলাকসকেল যিদ িযৰূচােলমত থকা িযেহাৱাৰ গৃহত বিল উৎসগর্ কিৰবৈল যায়, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ
প্রভু িযহূদাৰ ৰজা ৰহিবয়ামৈল পুনৰায় এই েলাকসকলৰ মন ঘূিৰব; েতিতয়া েতওঁেলােক েমাক বধ কিৰ পুনৰায় িযহূদাৰ
ৰজা ৰহিবয়ামৰ ফলীয়া হ’ব ”

28 এই কাৰেণ ৰজাই পৰামশর্ ৈল েসাণৰ দুটা দামুিৰ িনমর্াণ কিৰেল; েতওঁ েলাকসকলক ক’েল, “েতামােলাক
িযৰূচােলমৈল অহা-েযাৱা কৰা বৰ বহুলয্; এেতেক েহ ইস্রােয়ল, েচাৱা, িয জেন িমচৰ েদশৰ পৰা েতামােলাকক
উিলয়াই আিনেল, েতামােলাকৰ েসই ঈশ্বৰ এেৱঁই ” 29 েতওঁ তােৰ এটা ৈবৎএলত আৰু আনেটা দানত স্থাপন কিৰেল
30 এই কাযর্ পাপৰ কাৰণ হ’ল, িকয়েনা েলাকসকেল েসই দুই প্রিতমাৰ আগত েসৱা কিৰবৈল দানৈলেক বা আনেটা
ঠাইৈল অহা-েযাৱা কিৰবৈল ধিৰেল

31 যাৰিবয়ােম পিবত্র ঠাইেবাৰত মিন্দৰ সািজেল; আৰু িযসকল েলবীৰ সন্তান নািছল, েসই েলাকসকলৰ মাজৰ পৰাও
পুেৰািহত পািতেল 32 পাছত যাৰিবয়ােম অষ্টম মাহৰ পঞ্চদশ িদনা, িযহূদাৰ উৎসৱৰ দেৰ এক উৎসৱ পািত যজ্ঞেবদীৈল
উিঠ গ’ল৷ েতওঁ ৈবৎএলত এই দেৰ কিৰেল আৰু িনেজ িনম্মর্াণ কৰা দামুিৰ দুটাৰ আগত বিল উৎসগর্ কিৰেল আৰু
ৈবৎএলত িনেজ সজা পিবত্র ঠাইেবাৰত পুেৰািহতসকলক ৰািখেল

33 অষ্টম মাহত যৰিবয়ােম অথর্াৎ িয মাহ েতওঁ িনজ ইচ্ছামেত িনৰূপণ কিৰিছল, েসই অষ্টম মাহৰ পঞ্চদশ িদনা
ৈবৎএলত েতওঁ িনম্মর্াণ কৰা যজ্ঞেবদীৈল উিঠ ৈগিছল; েতওঁ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ কাৰেণ এক উৎসৱ িনৰূপণ
কিৰিছল, আৰু ধূপ জ্বলাবৰ বােব যজ্ঞেবদীৈল উিঠ ৈগিছল

13 অধয্ায়
যাৰিবয়ামৰ েদবপুজাৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা ভাৱবাণী

1 েসই সময়ত ঈশ্বৰৰ এজন েলাক িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ প্রভাৱত িযহূদাৰ পৰা ৈবৎএলৈলআিহ আিছল েতিতয়া যাৰিবয়ােম
ধূপ জ্বলাবৰ কাৰেণ যজ্ঞ-েবদীৰ কাষত িথয় ৈহ আিছল৷ 2 েতিতয়া েসই েলাকজেন যজ্ঞেবদীৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ
প্রভাৱত এই কথা েঘাষণা কিৰেল েবােল, “েহ েবদী, েবদী, িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘েচাৱা, দায়ুদৰ বংশত েযািচয়া
নােমেৰ এিট পুত্র জিন্মব আৰু েতামাৰ ওপৰত ধুপ জ্বলাওঁতা েসই পিবত্র ঠাইৰ পুেৰািহতসকলক েতামাৰ ওপৰত বিলদান
কিৰব; আৰু েতামাৰ ওপৰত মনুষয্ৰ হাড় দগ্ধ কিৰব’ ” 3এেনেত েসইিদনাই েতওঁ এটা িচন িনৰূপণ কিৰ ক’েল, “েচাৱা,
িযেহাৱাই েকাৱা প্রমাণৰ িচন এই: এই যজ্ঞেবদী ফািট ভাগ ৈহ যাব, আৰু তাৰ ওপৰত থকা ভস্ম মািটত ছিটওৱা হ’ব’ ”

4 েযিতয়া ৰজাই, ৈবৎএলত থকা যজ্ঞেবদীৰ িবৰুেদ্ধ েঘাষণা কৰা েসই ঈশ্বৰৰ েলাকজনৰ কথা শুিনেল, েতিতয়া
েতওঁ যজ্ঞেবদীৰ পৰা হাত েমিল ক’েল, “েতওঁক ধৰা৷” েতিতয়া েসই ঈশ্ৱৰৰ েলাকজনৰ িবৰুেদ্ধ েমলা ৰজাৰ িনজ
হাত এেনৈক শুকাই গ’ল েয, েতওঁ েসই হাত পুনৰ েকঁাচাব েনাৱািৰেল 5আৰু ঈশ্বৰৰ েলাকজেন ঈশ্বৰৰ বাকয্ প্রভাৱত
িয িচন িনৰূপণ কিৰিছল, েসই অনুসােৰ যজ্ঞেবদী ফািট ভাগ হ’ল আৰু যজ্ঞেবদীৰ পৰা ভস্ম পিৰ গ’ল

6 েতিতয়া ৰজাই ঈশ্বৰৰ েলাকজনক উত্তৰ িদ ক’েল, “েমাৰ হাত েযন পুনৰায় সুস্থ হয়, এই কাৰেণ তুিম িনজ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ আগত অনুগ্রহ যাচনা কিৰ েমাৰ কাৰেণ প্রাথর্না কৰা ” েতিতয়া ঈশ্বৰৰ েসই েলাকজেন িযেহাৱাৈল প্রাথর্না
কিৰেল আৰু ৰজাৰ হাত সুস্থ ৈহ আগৰ দেৰ হ’ল 7 ৰজাই ঈশ্বৰৰ েলাকজনক ক’েল, “তুিম েমাৰ লগত ঘৰৈল আিহ
প্রাণ জুৰুউৱা আৰু তুিম িয কমর্ কিৰলা তাৰ বােব মই েতামাক এক উপহাৰ িদম ”



1 ৰাজাৱিল 13 অধয্ায়:8 388 1 ৰাজাৱিল 13 অধয্ায়:32

8 িকন্তু ঈশ্বৰৰ েলাকজেন ৰজাক ক’েল, “তুিম যিদ েমাক েতামাৰ আধা সম্পিত্তও িদয়া, তথািপ মই েতামাৰ লগত
নাযাও আৰু এই ঠাইত েভাজন বা জল পান নকিৰম, 9 িকয়েনা িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই েমাক এই দেৰ আজ্ঞা িদয়া
ৈহিছল েয, ‘তুিম অন্ন েভাজন আৰু জল পান নকিৰবা, আনিক িয বােটিদ েসই ঠাইৈল ৈগিছলা, েসই এেক বােটিদ
ঘূিৰও নািহবা’ ” 10 তাৰ পাছত েতওঁ িয বােটিদ ৈবৎএলৈল আিহিছল, েসই বােটিদ নৈগ আন বােটিদ ঘৰৈল প্রস্থান
কিৰেল

11 েসই সময়ত ৈবৎএলত এজন বৃদ্ধ ভাববাদী বাস কিৰিছল৷ েতওঁৰ পুত্রসকলৰ মাজৰ এজেন, েসই িদনা ৈবৎএলত
ঈশ্বৰৰ েলাকজেন কৰা সকেলা কমর্ৰ কথা, েতওঁক আিহ ক’েল৷ েতওঁ ৰজাৰ আগত িয কথা ৈকিছল, েসই িবষেয়ও
েতওঁৰ পুত্রসকেল েতওঁৰ আগত ক’েল 12 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ িপতৃেয় েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতওঁ েকান বােটিদ
গ’ল?” িকয়েনা েতওঁৰ পুত্রসকেল িযহূদাৰ পৰা অহা ঈশ্বৰৰ েসই েলাকজেন েকান বােটিদ ৈগিছল, তাক েতওঁেলােক
েদিখিছল 13 েতিতয়া েতওঁ িনজ পুত্রসকলক ক’েল, েমাৰ কাৰেণ গাধত জীন লেগাৱা েতওঁেলােক েতওঁৰ কাৰেণ
গাধত জীন লগােল আৰু েতওঁ তাৰ ওপৰত উিঠ গুিচ গ’ল৷

14 েসই বৃদ্ধ ভাববাদী জেন ঈশ্বৰৰ েলাকজনৰ পাছত ৈগ, েতওঁক এেজাপা এলা গছৰ তলত বিহ থকা পােল; আৰু
তােত েতওঁ ঈশ্ৱৰৰ েলাকজনক সুিধেল, “িযহূদাৰ পৰা অহা ঈশ্বৰৰ েলাকজন আপুিনেয়ই েন?” েতওঁ ক’েল, “হয়
মইেয়ই ” 15 েতিতয়া বৃদ্ধ ভাববাদীজেন েতওঁক ক’েল, “েমাৰ লগত ঘৰৈল আিহ েভাজন কৰক ” 16 েতিতয়া েতওঁ
বৃদ্ধ ভাববাদীজনক ক’েল, “মই েতামাৰ লগত ঘূিৰ যাব আৰু েতামাৰ লগত ঘৰত েসামাব েনাৱােৰঁা; আৰু েতামাৰ লগত
েসই ঠাইত অন্ন েভাজন আৰু জল পান নকেৰঁা, 17 িকয়েনা িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই েমাক আজ্ঞা িদয়া ৈহেছ েয, ‘তুিম
অন্ন েভাজন আৰু জল পান নকিৰবা, আৰু িয বােটিদ যাবা, েসই বােটিদ ঘূিৰ নািহবা’ ”

18 েতিতয়া বৃদ্ধ ভাববাদীজেন েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ িনিচনা মেয়া এজন ভাববাদী আৰু এজন দূেত িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ
দ্বাৰাই েমাক এই কথা ক’েল, ‘েতওঁ অন্ন েভাজন আৰু জল পান কিৰবৰ কাৰেণ, তুিম েযন েতওঁক েতামাৰ ঘৰৈল ঘূৰাই
আনাৈগ’ ” িকন্তু বৃদ্ধ ভাববাদীজেন েতওঁৰ আগত িমছা কথা ৈকিছল 19 েতিতয়া েতওঁ েসই বৃদ্ধ ভাববাদীজনৰ লগত
ঘূিৰ আিহল আৰু েতওঁৰ ঘৰত অন্ন েভাজন আৰু জল পান কিৰেল

20 েতওঁেলােক েমজত বিহ থকা সময়ত, েতওঁক ঘূৰাই অনা েসই ভাববাদীজনৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল;
21আৰু তােত েতওঁ িযহূদাৰ পৰা অহা ঈশ্বৰৰ েলাকজনৰআগত েঘাষণা কিৰ ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘িকয়েনা
তুিম িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ িবৰুেদ্ধ আচৰণ কিৰলা আৰু েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামাক িদয়া আজ্ঞা পালন নকিৰলা, 22আৰু
েতামাক অন্ন েভাজন আৰু জল পান নকিৰবা বুিল েতওঁ িয ঠাইৰ িবষেয় েতামাক ৈকিছল, তুিম ঘূিৰ আিহ েসই ঠাইেত
অন্ন েভাজন আৰু জল পান কিৰলা, এই কাৰেণ েতামাৰ মৃতেদহেটাক েতামাৰ ৈপতৃক ৈমদামত ৈমদাম িদয়া নহ’ব ”

23 পাছত েতওঁ েভাজন পান কিৰ উিঠল৷ েতিতয়া েসই বৃদ্ধ ভাববাদীজেন ঘূৰাই অনা ঈশ্ৱৰৰ েলাকজনৰ কাৰেণ
গাধত জীন লগােল৷ 24 েযিতয়া ঈশ্ৱৰৰ েসই েলাক জেন প্রস্থান কিৰেল, েতিতয়া বাটৰ মাজত এটা িসংহই েতওঁক পাই
বধ কিৰেল৷ তােত েতওঁৰ মৃতেদহেটা বাটত পিৰ থািকল৷ তাৰ কাষত গাধেটা িথয় ৈহ থািকল আৰু মৃতেদহেটাৰ কাষত
িসংহেটাও িথয় ৈহ থািকল 25 পাছত েলাকসকেল েসই বােট অহা েযাৱা কেৰঁােত, বাটত পিৰ থকা েসই মৃতেদহেটা
আৰু তাৰ কাষত িথয় ৈহ থকা িসংহেটা েদিখেল আৰু েসই বৃদ্ধ ভাববাদীজেন বাস কৰা নগৰৈল আিহ েতওঁেলােক েসই
বাতিৰ িদেল

26 েযিতয়া বৃদ্ধ ভাববাদী জেন েতওঁ বাটৰ পৰা ঘূৰাই অনা ভাববাদীজনৰ েসই বাতিৰ শুিনেল, েতওঁ ক’েল, “েতওঁ
ঈশ্বৰৰ েসই েলাক, িযজেন িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ িবৰুেদ্ধ আচৰণ কিৰিছল৷ এই কাৰেণ িযেহাৱাই েতওঁক েকাৱা বাকয্
অনুসােৰ েতওঁক িসংহৰ হাতত েশাধাই িদেল; তােত িসংহই েতওঁক আক্রমণ কিৰ বধ কিৰেল ” 27 েতিতয়া েতওঁ
িনজৰ পুত্রসকলক ক’েল, “েমাৰ কাৰেণ গাধত জীন লেগাৱা ” েতিতয়া েতওঁেলােক েসইদেৰ কিৰেল৷ 28 পাছত েতওঁ
ৈগ বাটত পিৰ থকা েসই মৃতেদহেটাৰ কাষত িথয় ৈহ থকা েসই গাধ আৰু িসংহেটােকা েদিখেল৷ িসংহেটােৱ মৃতেদহেটা
েখাৱা নািছল আৰু গাধেটােকা আক্রমণ কৰা নািছল৷

29 েতিতয়া েসই ভাববাদীজেন ঈশ্বৰৰ েলাকজনৰ মৃতেদহেটা তুিল ৈল গাধৰ ওপৰত উঠাই ঘূিৰ আিহল৷ আৰু েতওঁৰ
কাৰেণ িবলাপ কিৰবৈল আৰু েতওঁক ৈমদাম িদবৈল িনজ নগৰৈল আিহল 30 েতওঁ িনজ েলাকসকলৰ ৈমদামত েতওঁৰ
ৈমদাম িদেল; েতিতয়া েতওঁেলােক “হায় হায় েমাৰ ভাই!”, এই বুিল ৈক েতওঁৰ কাৰেণ িবলাপ কিৰেল

31 েতওঁক ৈমদাম িদয়াৰ পাছত, বৃদ্ধ ভাববাদী জেন িনজ পুত্রসকলক ক’েল, “েমাৰ েযিতয়া মৃতুয্ হ’ব, েতিতয়া এই
িয ৈমদামত ঈশ্বৰৰ এই েলাকজনক ৈমদাম িদয়া হ’ল, ইয়াৰ িভতৰেত েমােকা ৈমদাম িদবা৷ এওঁৰ অিস্থৰ কাষত েমাৰ
অিস্থ ৰািখবা 32 িকয়েনা ৈবৎএলত থকা যজ্ঞেবদীৰ িবৰুেদ্ধ আৰু চমিৰয়াৰ নগৰেবাৰত থকা পিবত্র ঠাইেবাৰত আটাই
ঘৰৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই এওঁ িয েঘাষণা কিৰিছল, েসেয় অৱেশয্ িসদ্ধ হ’ব ”
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33 এই ঘটনাৰ পাছত যাৰিবয়ােম িনজৰ কুপথৰ পৰা নুঘূিৰল, িকন্তু পুনৰায় প্রজাসকলৰ মাজৰ পৰা েলাকসকলক
পিবত্র ঠাইেবাৰৰ পুেৰািহত িনযুক্ত কিৰেল৷ েসই পিবত্র ঠাইেবাৰত পুেৰািহত ৈহ েসৱা কিৰবৰ বােব িযসকল েলােক ইচ্ছা
কিৰিছল, েতওঁ েতেন েলাকসকলেক পুেৰািহত পািতিছল 34 এেন কাযর্েবােৰ যাৰিবয়ামৰ পিৰয়ালৈল পাপ আিনেল,
আৰু এই অপৰােধ িবিচ্ছন্ন কিৰ, পৃিথৱীৰ পৰা েতওঁৰ নাম লুপ্ত কিৰেল

14 অধয্ায়
যাৰিবয়ামৰ িবৰুেদ্ধ অহীয়াই েকাৱা ভাববাণী যাৰিবয়ামৰ মৃতুয্ ৰহিবয়ামৰ ৰাজত্ব

1 েসই সময়ত যাৰিবয়ামৰ পুত্র অিবয়া েবমাৰত পিৰিছল 2 েতিতয়া যাৰিবয়ােম িনজৰ পত্নীক ক’েল, “েহৰা উঠা,
েতামাক েযন আন েলােক েমাৰ পত্নী বুিল িচিন নাপাই, তাৰ বােব তুিম ছদ্মেবশ ধৰা, আৰু চীেলাৈল েযাৱা; িকয়েনা িয
অহীয়া ভাববাদীেয়, এই জািতৰ ওপৰত মই ৰজা েহাৱাৰ কথা ৈকিছল, েতওঁ েসই ঠাইত আেছ 3 তুিম েতামাৰ হাতত
দেহাটা িপঠা, িকছু মুৰমুিৰয়া িপঠা আৰু এেটেকিল েমৗ ৈল অহীয়াৰ ওচৰৈল েযাৱা; ল’ৰািটৰ িক ঘিঠব, েতওঁ েসই
িবষেয় েতামাক ক’ব ”

4 েতিতয়া যাৰিবয়ামৰ পত্নীেয় েসইদেৰ কিৰেল আৰু েতওঁ উিঠ চীেলাত থকা অহীয়াৰ ঘৰৈল গ’ল েসই সময়ত
অহীয়াই চকুেৰ েনেদখা ৈহিছল, কাৰণ েতওঁৰ অিত বয়স েহাৱাত েতওঁৰ চকু দৃষ্টিহীন ৈহিছল 5 েতিতয়া িযেহাৱাই
অহীয়াক ক’েল, “েচাৱা, যাৰিবয়ামৰ পত্নীেয় িনজৰ ল’ৰািটৰ িবষেয় সুিধবৈল েতামাৰ ওচৰৈল আিহব, িকয়েনা ল’ৰািট
েবমাৰত পিৰেছ; তুিম তাইক অেমাক তেমাকৰ কথা কবা; কাৰণ তাই েযিতয়া আিহব, েতিতয়া আন মিহলাৰ েবশ
ধিৰব ”

6 পাছত তাই দুৱােৰিদ েসামাই অহা লেগ লেগ, অহীয়াই তাইৰ ভিৰৰ শব্দ শুনা পােল েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েহ
যাৰিবয়ামৰ পত্নী, িভতৰৈল আহঁা৷ তুিম িকয় আন মিহলাৰ েবশ ধিৰছা? েতামাক অশুভ কথা ক’বৈল মই আজ্ঞা পােলঁা
7 তুিম ৈগ যাৰিবয়ামক েকাৱাৈগ, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘মই প্রজাসকলৰ মাজৰ পৰা েতামাক ওখ
পদত িনযুক্ত কিৰেলঁা আৰু েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ ওপৰত েতামাক অিধপিত পািতেলঁা৷ 8 মই দায়ুদৰ বংশৰ পৰা ৰাজয্
কািঢ় ৈল েতামাক িদেলঁা; তথািপ েমাৰ দাস দায়ূেদ েমাৰ আজ্ঞা পালন কিৰিছল, আৰু েমাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায়, অকল
তােকই কিৰবৈল িনজৰ সকেলা মনৰ ৈসেত েমাৰ পাছত চিলিছল, তুিম েতওঁৰ দেৰ হবৈল েনাৱািৰলা৷

9 িকন্তু েতামাৰ পূবর্ৰ সকেলা েলাকতৈকেয়া তুিম অিধক কুকমর্ কিৰলা িবেশষৈক েমাক খঙত উেত্তিজত হ’বৈল,
তুিম ৈগ ইতৰ েদৱতােবাৰ আৰু সঁাচত ঢলা প্রিতমােবাৰ িনমর্াণ কিৰলা আৰু েমাক হ’েল িপিঠৰ পাছৈল েপলাই িদলা
10 এই েহতুেক েচাৱা, মই েতামাৰ বংশৈল অমঙ্গল ঘটাম আৰু েতামাৰ সম্বন্ধীয়া প্রেতয্কজন পুৰুষক ইস্রােয়লৰ মাজৰ
বন্দী আৰু মুক্ত অৱস্থাত থকা েলাকসকলক সমূ্পণর্ৰূেপ উচ্ছন্ন কিৰম, িযদেৰ মানুেহ েগাবৰৰ সাৰ েশষ েনােহাৱাৈলেক
জ্ৱলাই থােক৷

11 েতামাৰ পিৰয়ালৰ িয েলাকৰ এই নগৰত মৃতুয্ হ’ব, তাক কুকুৰেবােৰ খাব; আৰু িয জন েলাক নগৰৰ বািহৰত
মিৰব, তাক আকাশৰ চৰাইেবােৰ খাব, িকয়েনা মই িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছা 12এই েহতুেক, েহ যাৰিবয়ামৰ পত্নী, তুিম
উিঠ ঘৰৈল েযাৱা তুিম ৈগ েযিতয়াই নগৰত ভিৰ িদবা, েতিতয়াই অিবয়াৰ মৃতুয্ হ’ব 13 েতিতয়া তাৰ কাৰেণ সমুদায়
ইস্রােয়েল িবলাপ কিৰ তাক ৈমদাম িদব৷ িকয়েনা যাৰিবয়ামৰ সমন্ধীয়া েকৱল এওঁেহ ৈমদাম পাব, িকয়েনা যাৰিবয়ামৰ
বংশৰ মাজৰ পৰা এওঁতেহ িকছু সদ্ স্বভাৱ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পক্ষত েপাৱা গ’ল

14 তদুপিৰ িযিদনা িযেহাৱাই িনেজ ইস্রােয়লৰ ওপৰত এজন ৰজা উৎপন্ন কিৰব; েসই িদনাই েতওঁ যাৰিবয়ামৰ বংশক
উচ্ছন্ন কিৰব; আৰুআিজেয়ই েসই িদন আৰু এিতয়াই উচ্ছন্ন কৰা সময় 15 িকয়েনা িযেহাৱাই ইস্রােয়লক পানীৰ েসঁাতত
লিৰ থকা নলৰ দেৰ আঘাত কিৰব আৰু েতওঁ ইস্রােয়লক, েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদয়া উত্তম েদশৰ পৰা উঘািল,
নদীৰ িসপােৰ িঁসচিৰত কিৰব কাৰণ েতওঁেলােক িনজ িনজ আেচৰা মুির্ত্ত িনমর্াণ কিৰ িযেহাৱাৰ খং উঠাবৈল উেত্তিজত
কিৰেল৷ 16 যাৰিবয়ােম িয িয পাপ কিৰেল আৰু েতওঁৰ দ্ৱাৰাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িয পাপ কিৰেল, েসইেবাৰ
পাপৰ কৰেণ েতওঁ ইস্রােয়লক তয্াগ কিৰব ”

17 পাছত যাৰিবয়ামৰ পত্নী উিঠ ৈগ িতচর্ াৈল আিহল৷ তাই দুৱাৰ-ডিলত ভিৰ িদয়া মাত্রেক ল’ৰািট মিৰল 18 েতিতয়া
িযেহাৱাই িনজৰ দাস অহীয়া ভাববাদীৰ মুেখেৰ েকাৱাৰ দেৰ সমুদায় ইস্রােয়েল তাক ৈমদাম িদেল আৰু তাৰ কাৰেণ
িবলাপ কিৰেল
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19 যাৰিবয়ামৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্ত, অথর্াৎ েতওঁ েকেনৈক যুদ্ধ কিৰিছল আৰু িক প্রকােৰ ৰাজয্ শাসন কিৰিছল, েচাৱা,
েতওঁৰ িবৱৰণ ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-পুস্তক খনত িলখা আেছ 20 যাৰিবয়ােম বাইশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰ, েতওঁৰ
পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল৷ তাৰ পাছত েতওঁৰ পুত্র নাদব েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

21 েসই সময়ত চেলামনৰ পুত্র ৰহিবয়াম িযহূদা েদশৰ ওপৰত ৰাজত্ৱ কিৰিছল৷ ৰহিবয়ােম একচিল্লশ বছৰ বয়সত
ৰজা ৈহিছল আৰু েতওঁ িযেহাৱাই িনজ নাম স্থাপন কিৰবৰ অেথর্ ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদৰ মাজৰ পৰা মেনানীত কৰা
নগৰ িযৰূচােলমত েসঁাতৰ বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল; েতওঁৰ মাতৃৰ নাম অেম্মানীয়া নয়মা 22 িযহূদাই িযেহাৱাৰ সাক্ষােত
কু-আচৰণ কিৰেল৷ েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল কৰা কাযর্তৈকেয়া েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই েতওঁৰ অন্তজ্বর্ ালা
অিধকৈক জন্মােল

23 িকয়েনা েতওঁেলােক প্রেতয্ক ওখ পবর্তত আৰু প্রেতয্ক েকঁচাপতীয়া গছৰ তলত িনজৰ কাৰেণ পিবত্র ঠাইেবাৰ,
স্তম্ভ, আৰু আেচৰা মূির্ত্তেবাৰ যুগুত কিৰেল৷ 24 েসই েদশত ৰিতিক্রয়া কৰা পুৰুষসকেলা আিছল িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ সনু্মখৰ পৰা িয জািত দূৰ কিৰিছল, েসই জািতৰ িঘণলগীয়া কাযর্েবাৰৰ দেৰ েতওঁেলােক কাযর্ কিৰব
ধিৰেল

25 পাছত ৰহিবয়ামৰ ৰাজত্বৰ পঞ্চম বছৰত িমচৰৰ ৰজা চীচেক িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ আিহল৷ 26 েতওঁ িযেহাৱাৰ
গৃহত আৰু ৰাজগৃহত সঁািচ েথাৱা বস্তুেবাৰ ৈল গ’ল; েতওঁ সকেলা বস্তুেৱ ৈল গ’ল আৰু চেলামেন সজা েসাণৰ
ঢালেবােৰা েতওঁ ৈল গ’ল

27 েতিতয়া ৰজা ৰহিবয়ােম েসইেবাৰৰ সলিন িপতলৰ ঢাল কৰাই ৰাজগৃহৰ দুৱাৰ-ৰখীয়া প্রহৰীেবাৰৰ অধয্ক্ষসকলৰ
হাতত েশাধাই িদেল 28 তােত েযিতয়াই ৰজাই িযেহাৱাৰ গৃহত েসামাই প্রহৰীেবােৰ েসই ঢালেবাৰ কিঢ়য়াই ৈল যায়;
পাছত আেকৗ পুনৰায় প্রহৰীৰ েকঁাঠািলৈল ঘূৰাই ৈল আেহ

29 ৰহিবয়ামৰ অবিশষ্ট বৃত্তান্ত, েতওঁ কৰা সকেলা কাযর্ৰ কথা জােনা িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-পুস্তকখনত িলখা
নাই? 30 ৰহিবয়াম আৰু যাৰিবয়াম ৰজাৰ মাজত সদায় যুদ্ধ লািগ আিছল 31 পাছত ৰহিবয়াম েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ
লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু িনজ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত দায়ূদৰ নগৰত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল; েতওঁৰ মাকৰ নাম
অেম্মানীয়া নয়মা; পাছত েতওঁৰ পুত্র অিবয়াম েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

15 অধয্ায়
িযহূদাৰ ওপৰত অিবৰাম আৰু আচাৰ ৰাজত্ব

1 নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ামৰ ৰাজত্বৰ অষ্টাদশ বছৰত অিবয়ােম িযহূদাৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল৷ 2 েতওঁ
িতিন বছৰ িযৰূচােলমত ৰাজত্ব কিৰেল; অবীচােলামৰ জীেয়ক মাখা েতওঁৰ মাতৃ আিছল 3 েতওঁৰ িপতৃেয় পূবর্েত কৰাৰ
দেৰ েতেৱঁা পাপ-আচৰণ কিৰেল েতওঁৰ ওপৰ িপতৃ দায়ূদৰ মন েযেন িসদ্ধ আিছল, েতওঁৰ মন িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
আগত েতেন িসদ্ধ নািছল

4 তথািপ েতওঁৰ পাছত েতওঁৰ সন্তানক গঢ় িদবৈল আৰু িযৰূচােলমক সবল কিৰবৈল, েতওঁৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই দায়ূদৰ
কাৰেণ েতওঁক িযৰূচােলমত এক প্রদীপ িদেল 5 িকয়েনা, িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায়, দায়ূেদ তােকই কিৰিছল; িহত্তীয়া
ঊিৰয়াৰ কথাৰ বািহেৰ, েতওঁৰ িনজ আয়ুসৰ েগােটই কালত, িযেহাৱাই েতওঁক িদয়া েকােনা আজ্ঞাৰ পৰা েতওঁ িবমুখ
েহাৱা নািছল 6 েসই সময়ত ৰহিবয়াম আৰু যাৰিবয়ামৰ মাজত িয যুদ্ধ চিল আিছল, েসেয় অিবয়ামৰ আয়ুসৰ সকেলা
কালত চিল আিছল

7 অিবয়ামৰ অবিশষ্ট বৃত্তান্ত, েতওঁৰ সকেলা কাযর্ৰ কথা, িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-পুস্তকখনত জােনা িলখা নাই?
েসই সময়ত অিবয়াম আৰু যাৰিবয়ামৰ মাজত যুদ্ধ চিল আিছল 8 পাছত অিবয়াম েতওঁ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত
হ’ল আৰু েলাকসকেল েতওঁক দায়ূদৰ নগৰত ৈমদাম িদেল৷ তাৰ পাছত েতওঁৰ পুত্র আচা েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

9 ৰজা যাৰিবয়ােম ইস্রােয়লৰ ওপৰত িবশ বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পাছত আচাই িযহূদাৰ ওপৰত ৰাজত্ৱ কিৰবৈল ল’েল৷
10 েতওঁ একচিল্লশ বছৰ িযৰূচােলমত ৰাজত্ব কিৰিছল; েতওঁৰ আইতাকৰ নাম আিছল মাখা; মাখা আিছল অবীচােলামৰ
জীেয়ক 11 আচাই েতওঁৰ ওপৰ িপতৃ দায়ূদৰ দেৰ, িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায়, তােকই কিৰিছল

12 েতওঁ েদশৰ পৰা ৰিতিক্রয়াত আসক্ত পুৰুষসকলক েখিদ পঠােল, আৰু েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকেল স্থাপন কৰা
সকেলা মূির্ত আতৰােল 13আৰু েতওঁৰ আইতাক মাখাই আেচৰা মূির্ত্তৰ এটা িঘণলগীয়া মূির্ত্ত স্থাপন কৰাৰ বােব, আচাই
েতওঁক ৰাজ-মা পদৰ পৰা আতৰাই পিঠয়ােল আচাই েসই িঘণলগীয়া মূির্ত্তেটা কািটেল, আৰু তাক িকেদ্রাণ উপতয্কাত
পুিৰ েপলােল



1 ৰাজাৱিল 15 অধয্ায়:14 391 1 ৰাজাৱিল 16 অধয্ায়:2

14 িকন্তু পিবত্র ঠাইেবাৰ আতৰাই েপেলাৱা নহ’ল; তথািপ আচাই েতওঁৰ আয়ুসৰ সকেলা কালত িনজ মন সমূ্পণর্ৰূেপ
িযেহাৱাক সমপর্ণ কিৰিছল সমূ্পণর্ৰূেপ সমিপর্ত আিছল৷ 15 েতওঁৰ িনজ িপতৃেয় পিবত্র কৰা বস্তু আৰু েতওঁ িনেজ
পিবত্র কৰা বস্তুেবাৰ েযেন ৰূপ, েসাণ আিদৰ পাত্রেবাৰ িযেহাৱাৰ গৃহৈল আিনেল

16 আচা আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজা বাচাৰ মাজত েতওঁৰ আয়ুসৰ েগােটই কালত যুদ্ধ চিল আিছল 17 ইস্রােয়লৰ ৰজা
বাচাই িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধ িহংসাত্মকভােব আক্রমণ কিৰিছল, আৰু ৰামাক সািজ দৃঢ় কিৰবৈল ধিৰেল যােত েকােনা েলাক
েযন িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ েদশৈল আিহব বা এিৰ যাব েনাৱােৰ৷

18 পাছত আচাই িযেহাৱাৰ গৃহ ভঁৰালৰ অৱিশষ্ট ৰূপ, েসাণ আৰু ৰাজগৃহৰ ভঁৰালৰ ধনেবাৰ ল’েল৷ েতওঁ েসইেবাৰ
ৈল েতওঁৰ দাসেবাৰৰ হাতত িদ েতওঁেলাকক িহিজেয়ানৰ নািতেয়ক টবিৰেম্মানৰ পুত্র িবন-হদদ নােমেৰ দেম্মচকত থকা
অৰামীয়া ৰজাৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল, আৰু েতওঁেলাকক এই কথা ৈক পিঠয়ােল েয, 19 “েমাৰ িপতৃ আৰু আেপানাৰ
িপতৃৰ মাজত েযেন িনয়ম বন্ধা আিছল, েতেন িনয়ম েমাৰ আৰু আেপানাৰ মাজেতা বন্ধা হওঁক৷ চাওঁক, মই আেপানাৈল
ৰূপ আৰু েসাণৰ উপহাৰ পিঠয়াইেছঁা৷ আপুিন ইস্রােয়লৰ বাচা ৰজাৰ লগত বন্ধা িনয়মিট ভাঙক কাৰণ েতিতয়ােহ েতওঁ
েমাৰ ওচৰৰ পৰা গুিচ যাব৷”

20 েতিতয়া িবন-হদেদ ৰজা আচাৰ কথা শুিন, ইস্রােয়লৰ নগৰেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁৰ ৈসনয্ বািহনীৰ েসনাপিতসকলক
আক্রমণ কিৰবৈল পিঠয়ােল৷ েতিতয়া েতওঁেলােক ৈগ ইেয়ান, দান, আেবল-ৈবৎমাখা, েগােটই িকেন্নৰৎ আৰু নপ্তালীৰ
সকেলা েদশেক আক্রমণ কিৰেল 21 েযিতয়া বাচাই এই সম্বাদ শুিনেল েতিতয়া েতওঁ ৰামাক সািজ দৃঢ় কৰাৰ কাযর্ বন্ধ
কিৰেল আৰু িতচর্ াৈল ঘূিৰ গ’ল 22 েতিতয়া ৰজা আচাই সমুদায় িযহূদাক এিট েঘাষণা িদবৈল মািতেল; তােত েকােনা
এজন েলাকৰ অনুপিস্থিতত েতওঁেলাকক েৰহাই িদয়া নািছল৷ বাচাই িয িশল আৰু কাঠেবােৰেৰ ৰামা দৃঢ় কিৰবৈল
ধিৰিছল, ৰামাৰ েসই িশল আৰু কাঠেবাৰ েসই েলাকসকেল কিঢ়য়াই ৈল গ’ল৷ তাৰ পাছত ৰজা আচাই েসই িশল আৰু
কাঠেবাৰ বয্ৱহাৰ কিৰ িবনয্ামীনৰ েগবা আৰু িমস্পা সািজ দৃঢ় কিৰেল

23 আচাৰ অবিশষ্ট বৃত্তান্ত, েতওঁৰ সকেলা পৰাক্রম, েতওঁ কৰা সকেলা কাযর্ আৰু েতওঁ সািজ দৃঢ় কৰা নগৰেবাৰৰ
কথা জােনা িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস পুস্তকখনত িলখা নাই? িকন্তু েতওঁৰ বৃদ্ধ অৱস্থাত েতওঁৰ ভিৰত েবমাৰ হ’ল
24পাছত আচা েতওঁ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু িনজৰ ওপৰ-িপতৃ দায়ূদৰ নগৰত েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ
লগত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল৷ েতিতয়া েতওঁৰ পুত্র িযেহাচাফট েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

ইস্রােয়লৰ ওপৰত নাদব, বাচা, এলা, িজম্রী আৰু অম্রীৰ ৰাজত্ব
25 িযহূদাৰ আচা ৰজাৰ ৰাজত্বৰ িদ্বতীয় বছৰত যাৰিবয়ামৰ পুত্র নাদেব ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ৱ কিৰবৈল ধিৰেল৷

েতওঁ ইস্রােয়লৰ ওপৰত দুবছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল 26 েতওঁ িনজৰ িপতৃৰ পথত পাপ আচৰণ কিৰ চিলেল, আৰু েতওঁৰ
দ্ৱাৰাই ইস্রােয়লেকা েসই পাপ পথত পিৰচালনা কিৰেল

27 পাছত ইচাখৰৰ বংশৰ অিহয়াৰ পুত্র বাচাই নাদবৰ িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কিৰেল৷ পেলষ্টীয়াসকলৰ অধীনত থকা
িগব্বেথানত বাচাই েতওঁক বধ কিৰেল, িকয়েনা েসই সময়ত নাদব আৰু েগােটই ইস্রােয়েল িগব্বেথান অৱেৰাধ কিৰিছল
28 িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজত্বৰ তৃতীয় বছৰত বাচাই নাদবক বধ কিৰেল, আৰু েতওঁৰ পদত িনেজ ৰজা হ’ল

29 েতওঁ ৰজা েহাৱা মাত্রেক যাৰিবয়ামৰ েগােটই বংশেক বধ কিৰেল িযেহাৱাই িনজ দাস চীেলানীয়া অহীয়াৰ দ্বাৰাই
েকাৱা বাকয্ অনুসােৰ, েতওঁ যাৰিবয়ামৰ বংশক আনিক িনশ্বাস লবৈলেকা কােকা অৱিশষ্ট নাৰািখেল৷ এইদেৰ বাচাই
যাৰিবয়ামৰ বংশক সংহাৰ কিৰেল৷ 30 যাৰিবয়ােম িয িয পাপ িনেজ কিৰিছল আৰু িযেবাৰ পাপৰ দ্বাৰাই েতওঁ ইস্রােয়লক
পাপত িলপ্ত কৰােল, েসই কুকাযর্েবাৰৰ দ্ৱাৰাই েতওঁ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক কু্রদ্ধ কিৰবৈল উেত্তিজত কৰাইিছল আৰু
েসই কাৰেণ এই সকেলা ঘিটল

31 নাদবৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্ত, েতওঁ কৰা সকেলা কাযর্ৰ কথা ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-পুস্তকখনত জােনা িলখা
নাই? 32 আচা আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজা বাচাৰ মাজত েতওঁেলাকৰ আয়ুসৰ েগােটই কালত যুদ্ধ চিল আিছল

33 িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজত্বৰ তৃতীয় বছৰত অিহয়াৰ পুত্র বাচাই িতচর্ াত েগােটই ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ৱ কিৰবৈল
ধিৰেল; েতওঁ ছািবশ বছৰৈল ৰাজত্ব কিৰিছল 34 েতওঁ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত কু-আচৰণ কিৰেল আৰু যাৰিবয়ামৰ পথত
চিল, যাৰিবয়ােম িয পাপৰ দ্বাৰাই ইস্রােয়লক পাপ িলপ্ত কৰাইিছল, েসই পাপত েতেৱঁা চিলিছল

16 অধয্ায়
1 পাছত হনানীৰ পুত্র েযহূৰ ওচৰৈল বাচাৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, েতওঁ ক’েল, 2 “যিদও মই েতামাক ধূিলৰ

পৰা তুিল েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ ওপৰত েতামাক অিধপিত পািতেলঁা, তথািপও তুিম যাৰিবয়ামৰ পথত চিললা আৰু েমাৰ
প্রজা ইস্রােয়লৰ পাপৰ দ্বাৰাই েমাৰ েক্রাধ জন্মাবৈল েতওঁেলাকক পাপত িলপ্ত কিৰবৈল িদলা
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3 েচাৱা, মই বাচা আৰু েতওঁৰ বংশক সমূ্পণর্ৰূেপ ধ্বংস কিৰম, আৰু নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ামৰ বংশৰ দেৰ েতামাৰ
বংশৈল েতেনদেৰ কিৰম 4 বাচাৰ বংশৰ িয জন েলাকৰ নগৰত মৃতুয্ হ’ব, েতওঁক কুকুৰেবােৰ খাব আৰু িয জন
েলাকৰ নগৰৰ বািহৰত মৃতুয্ হ’ব, েতওঁক আকাশৰ চৰাইেবােৰ খাব ”

5 বাচাৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্তৰ িবষেয়, েতওঁ কৰা কাযর্ আৰু পৰাক্রমৰ কথা জােনা ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-
পুস্তকখনত িলখা নাই? 6 পাছত বাচা েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু িতচর্ াত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল;
েতিতয়া েতওঁৰ পুত্র এলা েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

7 হনানীৰ পুত্র েযহূ ভাববাদীৰ দ্বাৰাই বাচা আৰু েতওঁৰ বংশৰ অিহেত িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহিছল, িকয়েনা যাৰিবয়ামৰ
বংশৰ দেৰ বাচােয়া িযেহাৱাৰ সাক্ষােত িনজ হাতৰ দ্ৱাৰাই কু-আচৰণ কিৰিছল আৰু েসই কাযর্েবাৰৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাক
েক্রাধত উেত্তিজত কৰাইিছল আৰু েসইেবাৰৰ ৈসেত যাৰিবয়ামৰ বংশেকা বধ কিৰিছল৷

8 িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজত্বৰ ছািবশ বছৰত বাচাৰ পুত্র এলাই ইস্রােয়লৰ ওপৰত িতচর্ াত ৰাজত্ৱ কিৰবৈল ধিৰেল;
েতওঁ দুবছৰৈল ৰাজত্ব কিৰিছল 9 পাছত িজম্রীৰ নােমেৰ েতওঁৰ এজন দােস েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কিৰেল েতওঁ
ৰজা এলাৰ ৰথৰ ৈসনয্ৰ আধা েলাকৰ অধয্ক্ষ আিছল৷ 10 িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজত্বৰ সাতাইশ বছৰত েযিতয়া এলাই
িতচর্ াত িনজৰ ঘৰিগৰী অচর্ াৰ ঘৰত পান কিৰ মতলীয়া অৱস্থাত আিছল, েতিতয়া িজম্রীেয় েসামাই ৈগ, েতওঁক প্রহাৰ কিৰ
বধ কিৰেল আৰু েতওঁৰ পদত িনেজ ৰজা হ’ল

11 েতওঁ ৰজা ৈহ িসংহাসনত বহা মাত্রেক বাচাৰ সকেলা বংশেক েতওঁ বধ কিৰেল৷ েতওঁ বাচাৰ সম্বন্ধীয়া েকােনা
এজন পুৰুষ বা েতওঁৰ পিৰয়ালৰ েলাক বা েতওঁৰ বনু্ধসকলৰ েকােনা এজনেকা অৱিশষ্ট নাৰািখেল 12 এই দেৰ েযহূ
ভাববাদীৰ দ্বাৰাই বাচাৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ িজম্রীেয় েতওঁৰ সকেলা বংশ িবনষ্ট কিৰেল 13 বাচা
আৰু েতওঁৰ পুত্র এলাই িনজৰ অসাৰ প্রিতমােবাৰৰ দ্বাৰাই ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েক্রাধত উেত্তিজত কৰাবৈল িয িয
পাপ কিৰিছল, েসই সকেলা পাপৰ কাৰেণ এই সকেলা ঘিটল

14 এলাৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্তৰ িবষেয় আৰু েতওঁৰ সকেলা কাযর্ৰ কথা জােনা ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-পুস্তকখনত
িলখা নাই?

15 িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজত্বৰ সাতাইশ বছৰত িজম্রীেয় মাত্র সাত িদন িতচর্ াত ৰাজত্ব কিৰিছল েসই সময়ত
ৈসনয্সকেল পেলষ্টীয়াসকলৰ অধীনত থকা িগব্বেথানৰ কাষত ছাউিন পািত আিছল 16 পাছত েসই ছাউিনত থকা
েলাকসকেল শুিনবৈল পােল েয, “িজম্রীেয় চক্রান্ত কিৰ ৰজাক বধ কিৰেল ” েতিতয়া সমুদায় ইস্রােয়েল েসই িদনা
ছাউিনৰ মাজত অম্রী নােমেৰ েসনাপিতজনক ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা পািতেল 17 পাছত অম্রী আৰু েতওঁৰ লগত
সমুদায় ইস্রােয়েল িগব্বেথানৰ পৰা যাত্রা কিৰ ৈগ িতচর্ া অৱেৰাধ কিৰেল 18 েযিতয়া িজম্রীেয় নগৰখন দখল কিৰ
েলাৱা েদিখেল, েতিতয়া েতওঁ ৰাজ-গৃহত লািগ থকা দুগর্ত েসামাল, আৰু তাৰ চািৰওফােল জুই লগাই িদেল৷ এইদেৰ
েতওঁ জুইত প্রাণতয্াগ কিৰেল 19 েতওঁ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত কু-আচৰণ কিৰ িয িয পাপ কিৰিছল আৰু যাৰিবয়ামৰ দেৰ
েতওঁ পাপ কিৰিছল, েসই কাযর্েবাৰৰ দ্বাৰাই ইস্রােয়লেকা পাপত িলপ্ত কৰাইিছল; এইেবাৰৰ কাৰেণ েতওঁৰ এেন গিত
হ’ল 20 িজম্রীৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্তৰ িবষেয় আৰু েতওঁ কৰা চক্রান্তৰ কথাৰ িবষেয় জােনা ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-
পুস্তকখনত িলখা নাই?

21 েসই সময়ত ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক দুভাগ কৰা হ’ল; এভাগ েলােক গীনতৰ পুত্র িতব্ নীক ৰজা পািত, েতওঁৰ
পাছত চেলঁাতা হ’ল আৰু আন ভােগ অম্রীৰ পাছত চিলবৈল ধিৰেল 22 িকন্তু অম্রীৰ পাছত চলা েলাকসকল গীনতৰ
পুত্র িতব্ নীৰ পাছত চলা েলাকসকলতৈক শিক্তশালী আিছল৷ তােত িতব্ নীৰ মৃতুয্ েহাৱাত অম্রী ৰজা হ’ল

23 িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজত্বৰ একিত্রশ বছৰত অম্রীেয় ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ৱ কিৰবৈল ধিৰেল আৰু েতওঁ বাৰ
বছৰৈল ৰাজত্ব কিৰিছল৷ েতওঁ িতচর্ াত ছবছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল 24 পাছত েতওঁ দুই িকক্কৰ ৰূপ িদ েচমৰৰ পৰা চমিৰয়া
পবর্ত িকিন ল’েল৷ আৰু তাৰ ওপৰত এখন নগৰ সািজ, েসই পবর্তৰ গৰাকী েচমৰৰ নাম অনুসােৰই, েতওঁ িনেজ সজা
েসই নগৰৰ নাম চমিৰয়া ৰািখেল

25 িকন্তু অম্রীেয় িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত কু-আচৰণ কিৰেল আৰু েতওঁৰ পূেবর্ িযসকল আিছল, েতওঁেলাকতৈকেয়া েতওঁ
অিধক দুৰাচাৰী হ’ল 26 িকয়েনা নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়াম িয কুপথত চিলিছল আৰু িযেবাৰ পাপৰ দ্বাৰাই েতওঁ ইস্রােয়লক
পাপত িলপ্ত কৰাইিছল আৰু েতওঁেলাকৰ অসাৰ প্রিতমােবাৰৰ দ্ৱাৰাই ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ েক্রাধ জন্মাইিছল,
অম্রীেৰও িঠক েসইদেৰই চিলল৷

27 অম্রীৰ আন অৱিশষ্ট কাযর্ৰ বৃত্তান্তৰ িবষেয়, েতওঁ েদখুউৱা পৰাক্রমৰ কথা, েসই িবষেয় ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ
ইিতহাস-পুস্তকখনত জােনা িলখা নাই? 28পাছত অম্রী েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’লআৰু েতওঁক চমিৰয়াত
ৈমদাম িদয়া হ’ল৷ েতিতয়া েতওঁৰ পুত্র আহাব েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল
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আহাবৰ ৰাজত্ব এিলয়াই িবধৱাৰ ল’ৰা এিটক পুনৰায় জীউৱা
29 িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজত্বৰ আঠিত্রশ বছৰত, অম্রীৰ পুত্র আহােব ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ৱ কিৰবৈল ধিৰেল; আৰু

অম্রীৰ পুত্র আহােব বাইশ বছৰৈল চমিৰয়াত ৰাজত্ব কিৰিছল 30 েতওঁৰ পূেবর্ িযসকল েলাক আিছল, েসই সকেলাতৈক
অম্রীৰ পুত্র আহােব িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত কু-আচৰণ কিৰিছল

31 নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ামৰ দেৰ পাপ-আচৰণ কিৰও আহাব ক্ষান্ত েহাৱা নািছল, ইয়াৰ উপিৰও চীেদানীয়াসকলৰ ৰজা
এৎবালৰ জীেয়ক ঈেজবলক িবয়া পািতিছল পাছত েতওঁ ৈগ বালক পূজা কিৰবৈল ধিৰেল আৰু তাৰ আগত প্রিণপাত
কিৰেল 32 েতওঁ চমিৰয়াত িনমর্াণ কৰা বালৰ গৃহত বালৰ কাৰেণ এটা যজ্ঞেবদীও স্থাপন কিৰেল 33 তােত আহােব
এটা আেচৰা মূির্ত সািজেল এইদেৰ ইস্রােয়লৰ পূবর্ৰ সকেলা ৰজাতৈক েতওঁ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ েক্রাধ জন্মাবৈল অিধক
কাযর্ কিৰেল

34 েতওঁ ৰাজত্ব কৰা কালত বাৎএলীয়া হীেয়েল পুনৰায় িযৰীেহা িনমর্াণ কিৰেল েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ মািন
চিলিছল আৰু েসই কাৰেণ িযেহাৱাই নুনৰ পুত্র িযেহাচূৱাৰ মুেখেৰ েকাৱা বাকয্ অনুসােৰ, েতওঁ িনজ বৰ পুত্র অবীৰামক
দণ্ড স্বৰূেপ িদ িযৰীেহাৰ িভিত্তমূলক স্থাপন কিৰেল আৰু িনজ সৰু পুত্র চগূবক দণ্ড স্বৰূেপ িদ িযৰীেহাৰ দুৱাৰেবাৰ
লগােল

17 অধয্ায়
1 পাছত িগিলয়দ-প্রবাসীসকলৰ মাজৰ িতচবীয়া এিলয়াই আহাবক ক’েল, “মই িয জনৰ সাক্ষােত িথয় ৈহ আেছঁা, েসই

ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, এই েকইবছৰ িনয়ৰ বা বৰষুণ নহ’ব; েকৱল েমাৰ বাকয্ অনুসােৰ হ’ব ”
2 পাছত এিলয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল েবােল, 3 “তুিম এই ঠাই তয্াগ কৰা, পূব িদেশ যদ্দর্ নৰ সনু্মখত থকা

কৰীৎ জুিৰৈল েযাৱা, আৰু তাৰ কাষত িনেজ ৈগ লুকাই থাকা 4 তােত তুিম েসই জুিৰৰ পানী পান কিৰবৈল পাবা আৰু
েসই ঠাইত েতামাৰ েখাৱা বস্তু েযাগাৰ কিৰবৈল মই েঢঁাৰা-কাউৰীেবাৰক আজ্ঞা িদেলঁা ”

5 েতিতয়া েতওঁ ৈগ িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ েসই কাযর্ কিৰেল; েতওঁ ৈগ যদ্দর্ নৰ সনু্মখত থকা কৰীৎ জুিৰৰ কাষত
বাস কিৰেল 6 তােত েঢঁাৰা-কাউৰীেবােৰ েতওঁৰ কাৰেণ ৰািতপুৱা আৰু সিন্ধয়া সময়ত িপঠা আৰু মঙহ আিন িদিছল
আৰু েতওঁ েসই জুিৰৰ পানী পান কিৰিছল 7 িকন্তু িকছু সময়ৰ পাছত েদশত বৰষুণ েনােহাৱাৰ কাৰেণ েসই জুিৰৰ
পানী শুকাই গ’ল

8 েসই সময়ত েতওঁৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল েবােল, 9 “তুিম উিঠ ৈগ চীেদানৰ অধীনত থকা চািৰফতত বাস
কৰাৈগ; আৰু েচাৱা, েসই ঠাইত েতামাৰ েখাৱা বস্তু েযাগাবৈল মই এজনী িবধৱা মিহলাক আজ্ঞা কিৰেলঁা ” 10 েতিতয়া
েতওঁ উিঠ চািৰফতৈল যাত্রা কিৰেল, আৰু েযিতয়া েতওঁ েসই নগৰৰ দুৱাৰ-মুখ পােল, েতিতয়া েসই ঠাইত েতওঁ এজনী
িবধৱা মিহলাক খিৰ বুটিল থকা েদিখেল৷ েতিতয়া েতওঁ তাইক মািত ক’েল, “িবনয় কেৰঁা, পান কিৰবৰ বােব েমাৈল
এটা পাত্রত পানী অলপ আনা ”

11 েতিতয়া েসই মিহলাগৰাকীেয় েতওঁৈল পানী আিনবৈল যাওঁেত, েতওঁ তাইক আেকৗ মািত ক’েল, “িবনয় কেৰঁা,
তুিম েমাৰ কাৰেণ এেডাখৰ িপঠাও হাতত ৈল আিহবা ” 12 েতিতয়া তাই ক’েল, “েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত,
েমাৰ ঘৰত এিট িপঠাও নাই; েকৱল বয়ামত এমুিঠমান আটাগুিড় আৰু েটেকিলত এেটাপমান েতল আেছ৷ েচাৱা, েমাৰ
আৰু েমাৰ ল’ৰািটৰ কাৰেণ তােৰ ৰািন্ধবৈল মই দুডালমান খিৰ েযাগাৰ কিৰ আেছঁা; আৰু এইিখিন েখাৱাৰ পাছেত
আমাৰ মৃতুয্ হ’ব 13 েতিতয়া এিলয়াই তাইক ক’েল, “ভয় নকিৰবা তুিম িয ক’লা, তােকই কৰাৈগ, িকন্তু প্রথেম তােৰ
েমাৰ কাৰেণ এিট সৰু িপঠা ৈতয়াৰ কৰা, তাৰ পাছত েতামাৰ আৰু েতামাৰ ল’ৰািটৰ কাৰেণ ৈতয়াৰ কিৰবা

14 িকয়েনা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ েয, “িযেহাৱাই পৃিথৱীত বৰষুণ েনেপেলাৱাৈলেক েসই বয়ামৰ
আটাগুিড় উদং নহ’ব আৰু েসই েটেকিলৰ েতেলা েশষ নহ’ব ” 15 েতিতয়া তাই ৈগ এিলয়াৰ বাকয্ৰ দেৰই কিৰেল
আৰু েতিতয়ােৰ পৰা এিলয়া, তাই আৰু তাইৰ ল’ৰািটেয় বহুিদনৈলেক খাবৈল পােল 16 িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ
এিলয়াৰ দ্ৱাৰাই েকাৱা েসই কথাৰ দেৰ েসই বয়ামৰ আটাগুিড় উদং নহ’ল আৰু েসই েটেকিলৰ েতলেৰা ওৰ নপিৰল

17এই ঘটনা ঘিট েযাৱাৰ পাছত, েসই ঘৰৰ গৃিহনীজনীৰ ল’ৰাজন েবমাৰত পিৰল পাছত ল’ৰাজনৰ েবমাৰ ইমান টান
হ’ল েয, তাৰ শৰীৰৰ িনশ্বাস বন্ধ ৈহ গ’ল 18 েতিতয়া ল’ৰািটৰ মাতৃেয় এিলয়াক ক’েল, “েহ ঈশ্বৰৰ েলাক, আেপানাৰ
লগত েমাৰ িক সমন্ধ? আপুিন জেনা েমাৰ অপৰাধ েসঁাৱৰাবৈল আৰু েমাৰ পুত্রক মািৰ েপলাবৈল আিহেছ!”

19 েতিতয়া এিলয়াই তাইক ক’েল, “েতামাৰ ল’ৰািটক েমাক িদয়া ” পাছত তাইৰ েকালাৰ পৰা েতওঁ ল’ৰাজনক
ল’েল, আৰু িনেজ থকা ওপৰ েকাঠািলৈল তাক ৈল গ’ল; তােত েতওঁ িনজৰ শযয্াত েসই ল’ৰাজনক শুৱাই হ’ল
20 েতওঁ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, মই িয িবধৱাৰ ঘৰত প্রৱাস কিৰ আেছঁা, আপুিন
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জেনা তাইৰ ল’ৰািটক মািৰ েপলাই তাইৈলেয়া অমঙ্গল ঘটাইেছ েন?” 21 েতিতয়া েতওঁ ল’ৰািটৰ ওপৰত িতিনবাৰ দীঘল
ৈহ পিৰ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, মই িবনয় কেৰঁা, এই ল’ৰািটৰ িভতৰৈল পুনৰায়
প্রাণ ঘূৰাই আনক ”

22 েতিতয়া িযেহাৱাই এিলয়াৰ েসই কথা শুিনেল; ল’ৰািটৰ প্রাণ তাৰ িভতৰৈল পুনৰায় ঘূিৰ আিহল আৰু িস সুস্থ হ’ল৷
23 তাৰ পাছত এিলয়াই ল’ৰািট ৈল ওপৰ েকঁাঠািলৰ পৰা নািম আিহ ঘৰৰ িভতৰত েসামাই তাৰ মাতৃৰ হাতত েশাধাই িদ
ক’েল, “েচাৱা, েতামাৰ এই ল’ৰািট জীিৱত আেছ ” 24 েতিতয়া েসই মিহলাগৰাকীেয় এিলয়াক ক’েল, “এিতয়া মই
জািনেলঁা েয, আপুিন ঈশ্বৰৰ েলাক আৰু আেপানাৰ মুখত থকা িযেহাৱাৰ বাকয্ও সতয্ ”

18 অধয্ায়
এিলয়াই আহাবৰ সাক্ষাত েহাৱা আৰু বালৰ ভাববাদীসকলক জয় কৰা

1 বহুিদনৰ পাছত িযেহাৱাৰ বাকয্ এিলয়াৈল আিহল; েসয়া আিছল বৰষুন েনােহাৱা ৈহ থকা তৃতীয় বছৰ িযেহাৱাই
ক’েল, “তুিম ৈগ আহাবক দশর্ন িদয়া আৰু েতিতয়া মই েদশৈল বৰষুণ পিঠয়াম ” 2 েতিতয়া এিলয়াই আহাবক দশর্ন
িদবৈল গ’ল েসই কালত চমিৰয়াত অিত েবিছ আকাল ৈহিছল

3 পাছত আহােব ৰাজ-গৃহৰ ঘৰিগৰী ওবিদয়াক মািত আিনেল; েসই ওবিদয়া িযেহাৱাৰ প্রিত অিতশয় ভয়কাৰী েলাক
আিছল৷ 4 িকয়েনা িয সময়ত ঈেজবেল িযেহাৱাৰ ভাববাদীসকলক বধ কিৰ আিছল, েসই সময়ত ওবিদয়াই এশ ভাববাদীক
ৈল পঞ্চাশজন পঞ্চাশজনৈক গুহাত লুকুৱাই ৰািখ, অন্ন-জল িদ েতওঁেলাকক প্রিতপালন কিৰিছল

5আহােব ওবিদয়াক ক’েল, “েদশত িযমান জলৰ ভুমুক আৰু জুিৰ আেছ, তুিম েসই ঠাইেবাৰৈল েযাৱা, িকজািন আিম
েসই ঠাইেবাৰত িকছু ঘঁাহ পাম; তােত েঘঁাৰা আৰু খছৰেবাৰৰ প্রাণ ৰক্ষা কৰাব পািৰম, েসেয় হ’েল আিম আটাইেবাৰ
পশু েনেহৰুৱাম ” 6 েতিতয়া েতওঁেলােক েদশৰ মােজিদ ভ্রমণ কিৰবৈল, েতওঁেলাক দুেয়ােৰ মাজত েদশ ভাগ কিৰেল;
েতিতয়া আহাব িনেজই এক বােটিদ আৰু ওবিদয়াও আনেটা বােটিদ গ’ল

7 েতিতয়া ওবিদয়াই বাটত ৈগ থােকােত, হঠাৎ এিলয়াক লগ পােল ওবিদয়াই েতিতয়া েতওঁক িচিন পােল, আৰু
মািটত মূখ লগাই েতওঁক ক’েল, “আপুিন েমাৰ প্রভু এিলয়া হয়েন?” 8 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “হয়, মই হওঁ তুিম
েযাৱা, আৰু ৈগ েতামাৰ প্রভুক েকাৱা েয, ‘এিলয়া ইয়াত আেছ’ ”

9 েতিতয়া ওবিদয়াই ক’েল, “মই এেন িক পাপ কিৰেলঁা, আপুিন েয বধ কিৰবৰ বােব আেপানাৰ দাসক আহাবৰ হাতত
েশাধাই িদেছ? 10আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, েমাৰ প্রভু ৰজাই আেপানাক িবচািৰবৈল মানুহ নপিঠওৱা এেন
েকােনা েদশ বা ৰাজয্ নাই েসই েদশ বা ৰাজয্ৰ েলােক েযিতয়া ‘এিলয়া ইয়াত নাই’ এইদেৰ কয়, েতিতয়া েতওঁেলােক
আেপানাক েয িবচািৰ েপাৱা নাই, েসই িবষেয় সিঠক কিৰবৈল ৰজাই আেপানাক িবচািৰবৈল পেঠাৱা েলাকসকলক
শপেতা খুৱাইিছল 11 এিতয়া আপুিন ৈকেছ, ‘এিলয়া ইয়ােত আেছ, এই বুিল েতামাৰ প্রভুৰ আগত েকাৱাৈগ’

12 িকয়েনা মই আেপানাৰ ওচৰৰ পৰা েযাৱা মাত্রেক মই নজনা েকােনা এক ঠাইৈল িযেহাৱাৰ আত্মাই আেপানাক ৈল
যাব; তােত মই ৈগ আহাবক সংবাদ িদেল, যিদ েতওঁ আেপানাক িবচিৰ নাপায়, েতিতয়া েতওঁ েমাক বধ কিৰব; িকন্তু
আেপানাৰ দাস মই হ’েল, ল’ৰাকালেৰ পৰা িযেহাৱাৰ ভয়কাৰী েলাক ৈহ আেছঁা 13 ঈেজবেল িযেহাৱাৰ ভাববাদীসকলক
বধ কৰা কালত মই িযেহাৱাৰ এশ ভাববাদীক পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জনৈক ভাগ কিৰ গুহাত লুকুৱাই ৰািখিছেলা, আৰু
েতওঁেলাকক অন্ন-জল িদ েকেনৈক প্রিতপালন কিৰিছেলঁা, েসই িবষেয় জােনা েমাৰ প্রভুেৱ শুনা নাই?

14 তথািপ এিতয়া আপুিন ৈকেছ, ‘েযাৱা, এিলয়া ইয়াত আেছ, এই বুিল েতামাৰ প্রভুক েকাৱাৈগ’, যােত েতওঁ েমাক
বধ কিৰব 15 তােত এিলয়াই ক’েল, “মই িযজনাৰ সাক্ষােত িথয় ৈহ আেছঁা, েসই বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ জীৱনৰ
শপত, মই আিজ িনশ্চেয় আহবক েদখা িদম ”

16 েতিতয়া ওবিদয়াই আহাবক লগত সাক্ষাৎ কিৰেল, আৰু আহাবক এই সংবাদ িদেল; পাছত আহােব এিলয়াৰ লগত
সাক্ষাত কিৰবৈল আিহল 17 েযিতয়া আহােব এিলয়াক েদিখেল েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “ইস্রােয়লক দুখ িদয়া েলাকজন
তুিম হয় েন?”

18 এিলয়াই উত্তৰ িদ ক’েল, “মই ইস্রােয়লক দুখ িদয়া নাই, িকন্তু তুিম আৰু েতামাৰ িপতৃ-বংশইেহ দুখ িদছা,
েতামােলােক িযেহাৱাৰ আজ্ঞা তয্াগ কিৰলা আৰু বাল েদৱতাৰ মুির্ত্তেবাৰৰ পাছত চিল আছা 19 এিতয়া তুিম মানুহ
পিঠয়াই, ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাকৰ লগেত ঈেজবলৰ েমজত েভাজন কেৰঁাতা বালৰ চািৰশ পঞ্চাশজন ভাববাদী আৰু
েসই আেচৰাৰ চািৰশ ভাববাদীক এিতয়াই কির্মল পবর্তত েমাৰ ওচৰত এক েগাট কৰা ”

20 েসইদেৰ আহােব ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাকৰ ওচৰৈল মানুহ পিঠয়ােল, আৰু ভাববাদীসকলক কির্মল পব্বর্তত েগাট
খুৱােল 21 এিলয়াই েলাক সকলৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েতােমােলােক িকমান কালৈলেক েতামােলাকৰ মন সলিন
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কিৰ থিকবা? িযেহাৱা যিদ ঈশ্বৰ হয়, েতেন্ত েতওঁৰ পাছত চলা; িকন্তু বাল যিদ ঈশ্বৰ হয়, েতেন্ত তােৰ পাছত চলা ”
িকন্তু েলাকসকেল েতওঁক েকােনা উত্তৰ িনিদেল

22 েতিতয়া এিলয়াই েলাকসকলক ক’েল, “িযেহাৱাৰ এজন মাত্র ভাববাদী মইেহ অৱিশষ্ট আেছঁা, িকন্তু বালৰ ভাববাদী
চািৰশ পঞ্চাশজন েলাক আেছ 23 এই েহতুেক আমাক দুটা ভতৰা িদয়া হওঁক; েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ কাৰেণ এটা
ষঁাড় লওক, আৰু তাক েডাখৰ েডাখৰ কিৰ কািট খিৰৰ ওপৰত থওক, িকন্তু তাৰ তলত জুই িনিদয়ক; আৰু মেয়া
আনেটা ষঁাড় যুগুত কিৰ খিৰৰ ওপৰ ৰািখম, আৰু তাৰ তলত জুই িনিদম 24 েতিতয়া েতামােলােক েতামােলাকৰ
েদৱতাৰ নােমেৰ প্রাথর্না কিৰবা আৰু মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ প্রাথর্না কিৰম; তােত যাৰ ঈশ্ৱেৰ অিগ্নৰ দ্বাৰাই উত্তৰ িদব,
েতওঁেৱই ঈশ্বৰ হওঁক ” তােত সকেলা েলােক উত্তৰ িদ ক’েল, “এইেটা ভাল কথা ”

25 েতিতয়া এিলয়াই বালৰ ভাববাদীসকলক ক’েল, “প্রথেম েতামােলােক েতামােলাকৰ কাৰেণ এটা ভতৰা েলাৱা,
আৰু েসই ভতৰােটা যুগুত কৰা, িকয়েনা েতামােলাক অেনক েলাক আছা পাছত েতামােলােক েতামােলাকৰ ঈশ্ৱৰৰ
নােমেৰ প্রাথর্না কিৰবা, িকন্তু তলত জুই িনিদবা ” 26 েতিতয়া েতওঁেলাকক িদয়া ভতৰােটা ৈল েতওঁেলােক যুগুত কিৰেল,
আৰু ৰািতপুৱােৰ পৰা দুপৰীয়াৈলেক “েহ বাল, আমাক উত্তৰ িদয়া”, এই বুিল ৈক বালৰ নােমেৰ প্রাথর্না কিৰেল; িকন্তু
েতওঁেলাকৈল েকােনা বাণী নহ’ল আৰু েকােনও উত্তেৰা িনিদেল তাৰ পাছত েতওঁেলােক সজা যজ্ঞেবদীৰ চািৰওফােল
েদও িদ নািচবৈল ধিৰেল

27 দুপৰীয়া সময়ত এিলয়াই েতওঁেলাকক ঠাট্টা কিৰ ক’েল, “বৰৈক িৰিঙওৱাহঁক! েতওঁ এজন ঈশ্বৰ! হয়েতা েতওঁ
ধয্ান কিৰ আেছ বা েকােনা ঠাইৈল যাত্রা কিৰ আেছ, নাইবা েটাপিনেত আেছ আৰু েতওঁক জগাব প্রেয়াজন ” 28 েতিতয়া
েতওঁেলােক পুনৰ বৰৈক আটাহ পািৰ মািতবৈল ধিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ ৰীিতৰ দেৰ, কটাৰী আৰু শূলৰ ধােৰেৰ কািত
েতজ েনােবাৱাৈলেক িনজেক ক্ষত-িবক্ষত কিৰেল 29 এইদেৰ দুপৰ েবলা পাৰ হ’ল আৰু েতওঁেলােক সন্ধয্াৰ ৈনেবদয্
িদয়াৈলেক ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেল; তথািপ উত্তৰ িদবৈল েকােনা বাণী ন’হল বা েকােনােৱ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদবৈল
মেনােযােগা নকিৰেল

30 েতিতয়া এিলয়াই েলাকসকলক ক’েল, “েমাৰ ওচৰৈল আহঁা”, আৰু সকেলা েলাক েতওঁৰ ওচৰৈল গ’ল েতিতয়া
েতওঁ িযেহাৱাৰ েসই ভগা যজ্ঞ-েবদী েমৰামিত কিৰেল 31 “েতামাৰ নাম ইস্রােয়ল হ’ব”, এই বুিল িয যােকাবৰ ওচৰৈল
িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহিছল, েতওঁৰ সন্তান সকলৰ ৈফদৰ সংখয্া অনুসােৰ এিলয়াই বাৰটা িশল ল’েল 32 েসই িশলেবােৰেৰ
েতওঁ িযেহাৱাৰ নােমেৰ এটা যজ্ঞ-েবদী িনম্মর্াণ কিৰেল আৰু েবদীৰ চািৰওফােল দুই েচয়া বীজ ধিৰব পৰা এটা খাল
খািন্দেল

33 তাৰ পাছত েতওঁ খিৰ ৰীিতমেত সজাই, ভতৰােটা েডাখৰ েডাখৰ কিৰ কািট খিৰৰ ওপৰত িদেল েতিতয়া েতওঁ
ক’েল “চািৰ কলহ পানী ভৰাই এই েহাম-বিলৰ ওপৰত আৰু খিৰেবাৰৰ ওপৰত ঢািল িদয়া ” 34 পুনৰায় েতওঁ ক’েল,
“িদ্বতীয়বােৰা েতেন কৰা ” েতিতয়া েতওঁেলােক িদ্বতীয়বােৰা তােকই কিৰেল েতওঁ আেকৗ ক’েল, “তৃতীয়বােৰা
েতেনৈক কৰা ” তােত েতওঁেলােক তৃতীয়বােৰা কিৰেল 35 েতিতয়া েবদীৰ চািৰওফােল পানী ৈব গ’ল আৰু েসই
খােলা পানীেৰ পুৰ কিৰেল

36 পাছত সিন্ধয়া েবলাৰ ৈনেবদয্ িদয়াৰ সময়ত এিলয়া ভাববাদীেয় ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েহ অব্রাহামৰ, ইচহাকৰ
আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, ইস্রােয়লৰ মাজত তুিমেয়ই েয ঈশ্বৰ আৰু মই েতামাৰ দাস, আৰু েতামাৰ বাকয্ৰ প্রভাৱত
মই েয এই সকেলা কাযর্ কিৰেছঁা, ইয়াক আিজ সকেলােৱ জানক 37 েহ িযেহাৱা, তুিমেয়ই েয ঈশ্বৰ আৰু তুিমেয়ই েয
এওঁেলাকৰ মন পুনৰায় েতামাৈল ঘূৰাই আিনছা, েসই িবষেয় এই েলাকসকেল জািনবৰ কাৰেণ, েহ িযেহাৱা, েমাৰ এই
কথা শুনা ”

38 েতিতয়া িযেহাৱাৰ অিগ্ন পিৰ, েসই েহাম-বিল, খিৰ, িশল, আৰু মািট গ্রাস কিৰেল, আৰু খালত থকা পানীেকা
েচেলিক েপলােল 39 েলাক সকেল েযিতয়া এই কাযর্ েদিখেল, েতিতয়া েতওঁেলােক মািটৈল মুখ কিৰ পিৰ ক’েল,
“িযেহাৱােয়ই ঈশ্বৰ! িযেহাৱােয়ই ঈশ্বৰ!” 40 েতিতয়া এিলয়াই েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক বালৰ ভাববাদীসকলক
ধৰা েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজনেকা পলাই সািৰ যাব িনিদবা ” েতিতয়া েতওঁেলােক ভাববাদীসকলক ধিৰেল আৰু
এিলয়াই েতওঁেলাকক কীেচান জুিৰৈল িন, েসই ঠাইত েতওঁেলাকক বধ কিৰেল

41পাছত এিলয়াই আহাবক ক’েল, উঠা, ৈগ েভাজন-পান কৰা; িকয়েনা বৰ বৰষুণৰ শব্দ ৈহেছ ” 42 েতিতয়া আহােব
েভাজন-পান কিৰবৈল উিঠ গ’ল এিলয়াই কির্মল পব্বর্তৰ িটঙৈল ৈগ মািটত প্রিণপাত কিৰ েতওঁৰ আঠু দুটাৰ মাজত
িনজৰ মুখ ৰািখেল

43 পাছত েতওঁ িনজৰ দাসক ক’েল, “এিতয়া উিঠ ৈগ সাগৰৰ ফােল েচাৱা ” তােত েতওঁ উিঠ ৈগ চাই ক’েল,
“তাত এেকােৱই নাই ” েতিতয়া এিলয়াই ক’েল, “তুিম আেকৗ েযাৱা আৰু সাতবাৰ এইদেৰ কৰা ” 44 পাছত সপ্তমবাৰ
চাওঁেত, েতওঁ ক’েল, “চাওঁক, মানুহৰ হাতৰ সমান সৰু েমঘ এেডাখৰ সাগৰৰ পৰা উিঠেছ ” েতিতয়া এিলয়াই ক’েল,
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“তুিম উিঠ ৈগ আহাবক েকাৱা, ‘বৰষুেণ আেপানাক যাবৈল বাধা িদয়াৰ আগেত আপুিন ৰথ সজাই নািম যাওঁক’ ”
45 ইয়াৰ অলপ পাছত েমেঘেৰ আৰু বতােহেৰ আকাশ ক’লা ৈহ উিঠল আৰু বৰষুণ হ’ল আৰু আহােব ৰথত উিঠ
িযিজ্রেয়লৈল গ’ল 46 তাৰ অলপ পাছত িযেহাৱাৰ হাত এিলয়াৰ ওপৰত িস্থিত েহাৱাত, েতওঁ কঁকাল বািন্ধ িযিজ্রেয়লত
েসামাৱা ঠাইৈলেক আহাবৰ আেগ আেগ লৰ ধিৰেল

19 অধয্ায়
এিলয়া পলাই েযাৱা েতওঁক ঈশ্বেৰ দশর্ন িদয়া ইলীচাক আমন্ত্রণ কৰা

1 পাছত আহােব, এিলয়াই কৰা েসই সকেলা কাযর্ৰ কথা আৰু িবেশষৈক তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই আটাই বালৰ
ভাববাদীসকলক বধ কৰা কথা ঈেজবলৰ আগত ক’েল 2 েতিতয়া ঈেজবেল এিলয়াৰ ওচৰৈল দূত পিঠয়াই এই
কথা েকা’ৱােল েবােল, “কাইৈল এেন সময়ত যিদ মই েতামাৰ প্রাণ েতওঁেলাকৰ এজনৰ প্রাণৰ দেৰ নকেৰঁা, েতেন্ত
েদৱতােবােৰ েমাক অমুক আৰু তাতৈকেয়া অিধক দণ্ড িদয়ক ” 3 েসই িবষেয় শুিন এিলয়াই উিঠ িনজ প্রাণৰক্ষাৰ বােব
পলাই গ’ল আৰু িযহূদাৰ অধীনত থকা েবৰ-েচবাৈল আিহ িনজৰ দাসক তােতই এিৰেল

4 িকন্তু েতওঁ িনেজ এিদনৰ বাট মৰুপ্রান্তৰ মােজিদ ৈগ এেজাপা েৰাতম গছৰ তলত বিহল েতওঁ িনজৰ বােব মৃতুয্
প্রাথর্না কিৰেল আৰু ক’েল, “এেয় যেথষ্ট, েহ িযেহাৱা, েমাৰ প্রাণ েলাৱা, িকয়েনা মই িনজ পূবর্পুৰুষসকলতৈক উত্তম
নহওঁ ” 5 তাৰ পাছত েতওঁ এেজাপা েৰাতম গছৰ তলত বাগৰ িদ েটাপিন গ’ল হঠাৎ এজন দূেত েতওঁক চুই ক’েল,
“উঠা আৰু েভাজন কৰা ” 6 েতিতয়া এিলয়াই িনজ মুৰ-িশতানত, তপত িশলত িসেজাৱা এটা িপঠা আৰু এেটেকিল
পানী েদিখেল েতিতয়া েতওঁ েভাজন কিৰ পুনৰায় বাগৰ িদেল

7 পাছত িযেহাৱাৰ দূেত িদ্বতীয়বাৰ েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক ষ্পশর্ কিৰ ক’েল, “উঠা আৰু েভাজন কৰা, িকয়েনা
এই যাত্রাৰ বােব েতামাক অিধক শিক্তৰ প্রেয়াজন ” 8 েতিতয়া েতওঁ উিঠ েভাজন-পান কিৰেল আৰু েসই আহাৰৰ
শিক্তেৰই চিল্লশ িদন চিল্লশ ৰািত যাত্রা কিৰ িযেহাৱাৰ পব্বর্ত েহােৰব পােল

9 েতওঁ এটা গুহাৈল ৈগ তােত ৰািতেটা থািকল েতিতয়া েতওঁৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল আৰু েতওঁক ক’েল,
“েহ এিলয়া, তুিম ইয়াত িক কিৰছা?” 10 েতিতয়া এিলয়াই উত্তৰ িদেল, “মই বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পেক্ষ অিতশয়
উেদয্াগী, িকয়েনা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল আেপানৰ িনয়মিট তয্াগ কিৰেল, আেপানাৰ যজ্ঞ-েবদীেবাৰ ভািঙ েপলােল,
ভাববাদীসকলক তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই বধ কিৰেল েকৱল মইেহ অৱিশষ্ট আেছঁা আৰু েতওঁেলােক েমােৰা প্রাণ ল’বৈল
িবচািৰ আেছ ”

11 িযেহাৱাই ক’েল, “বািহৰৈল ওলাই েযাৱা আৰু পব্বর্তৰ ওপৰৈল আিহ েমাৰ সনু্মখত িথয় েহাৱা ” েতিতয়া েসই
ঠােয়িদ িযেহাৱাই গমণ কিৰেল আৰু তাত িযেহাৱাৰ আেগ আেগ অিতশয় প্রচণ্ড বায়ুেৱ পব্বর্তেবাৰ আৰু িশলেবাৰ
ভািঙ েপলােল; িকন্তু েসই বায়ুত িযেহাৱা নািছল বায়ুৰ পাছত ভুিমকম্প হ’ল, িকন্তু েসই ভুিমকম্পেটা িযেহাৱা নািছল
12 ভুিমকম্পৰ পাছত অিগ্ন হ’ল, িকন্তু েসই অিগ্নেটা িযেহাৱা নািছল অিগ্নৰ পাছত এিট মৃদু স্বৰ শুনা গ’ল

13 েসই স্বৰ শুনা মাত্রেক এিলয়াই চাদেৰেৰ মুখখন ঢািক বািহৰৈল ওলাই আিহল, আৰু গুহাৰ সনু্মখত িথয় হ’ল
েতিতয়া েতওঁৈল েসই মাত আিহল আৰু ক’েল, “েহ এিলয়া, তুিম ইয়াত িক কিৰছা?” 14 এিলয়াই উত্তৰ িদ ক’েল,
“মই বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পেক্ষ অিতশয় উেদয্াগী, িকয়েনা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল আেপানাৰ িনয়মিট তয্াগ
কিৰেল, আেপানাৰ যজ্ঞ-েবদীেবাৰ ভািঙ েপলােল আৰু আেপানাৰ ভাববাদীসকলেকা তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই বধ কিৰেল
েকৱল মইেহ অৱিশষ্ট আেছঁা আৰু েতওঁেলােক েমােৰা প্রাণ ল’বৈল িবচািৰ আেছ ”

15 েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “তুিম িনজ বােট উলিট দেম্মচকৰ মৰুপ্রান্তৈল েযাৱা আৰু েযিতয়া তুিম তাত
উপিস্থত হ’বা, েতিতয়া তুিম অৰামৰ ওপৰত ৰজা হ’বৈল হজােয়লক অিভেষক কিৰবা; 16আৰু ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা
হ’বৈল িনমচীৰ পুত্র েযহূক অিভেষক কিৰবা, আৰু েতামাৰ পদত ভাববাদী হ’বৈল আেবল-মেহালাত থকা চাফটৰ পুত্র
ইলীচাক অিভেষক কিৰবা

17 েসই সময়ত এেন ঘিটব েয, িযজেন হজােয়লৰ তেৰাৱালৰ পৰা পলাই েযহূেৱ েসই জনক বধ কিৰব আৰু িয জন
েযহুৰ তেৰাৱালৰ পৰা পলাই েসই জনক ইলীচাই বধ কিৰব 18 িকন্তু ইস্রােয়লৰ মাজত মই িনজৰ বােব সাত হাজাৰ
েলাক অৱিশষ্ট ৰািখম, িকয়েনা েতওঁেলাকৰ েকােনা এজেনই বালৰ সনু্মখত আঠুকঢ়া নাই, আৰু েতওঁেলাকৰ েকােনা
এজনৰ মুেখ েতওঁক চুমা েখাৱা নাই ”

19 েতিতয়া এিলয়াই েসই ঠাই এিৰ গ’ল আৰু চাফটৰ পুত্র ইলীচাক লগ পােল; েসই সময়ত েতওঁ হাল বাই আিছল;
বাৰ হাল ষঁাড়-গৰু েতওঁৰ আগত আিছল; আৰু েশষৰ হালৰ লগত েতওঁ িনেজ আিছল তােত এিলয়াই ইলীচাৰ ওচৰৈল
আগবািঢ় গ’ল আৰু িনজৰ গাৰ চাদৰখন েতওঁৰ গাৰ ওপৰত উৰাই িদেল 20 েতিতয়া ইলীচাই ষঁাড়েবাৰ এিৰ, এিলয়াৰ
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পােছ পােছ লিৰ গ’ল; ইলীচাই েতওঁক ক’েল, “িবনয় কেৰঁা মই েমাৰ আই-েবাপাইক চুমা খাই আিহবৈল আপুিন েমাক
অনুমিত িদয়ক; তাৰ পাছত আেপানাৰ পােছ পােছ চিলম ” েতওঁ ইলীচাক ক’েল, “উলিট েযাৱা, িকন্তু মই েতামাৈল িয
কিৰেলঁা েসই িবষেয় ভািববা?” 21 েতিতয়া ইলীচাই েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা উলিট গ’ল আৰু েসই হাল ষঁাড়েবাৰ বধ কিৰ,
তাৰ নাঙল আৰু যঁুৱিলৰ কােঠেৰ তাৰ মঙহ ৈতয়াৰ কিৰেল আৰু েলাকসকলক িদেল; তােত েতওঁেলােক েসেয় েভাজন
কিৰেল তাৰ পাছত েতওঁ উিঠ এিলয়াৰ অনুগামী ৈহ েতওঁৰ পিৰচযর্া কিৰেল

20 অধয্ায়
আহােব দুবাৰ অৰামীয়াসকলক জয় কৰা

1 পাছত অৰামৰ ৰজা িবন-হদেদ িনজৰ ৈসনয্ সমূহক েগাট েখাৱােল; েতওঁৰ লগত বিত্রশ জন ৰজা, েঘঁাৰা আৰু
ৰথেবাৰ আিছল েতওঁ ৈগ চমিৰয়া অৱেৰাধ কিৰেল, আৰু চমিৰয়াৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল 2 েতওঁ নগৰৈল ইস্রােয়লৰ
ৰজা আহাবৰ ওচৰৈল দূত পিঠয়াই েতওঁক ক’েল, “িবন-হদেদ এই কথা ৈকেছ: 3 ‘েতামাৰ ৰূপ আৰু েসাণ েমাৰ; আৰু
েতামাৰ সবাতৈক উত্তম পত্নীসকল আৰু সন্তান সকল আটাইেবাৰ এিতয়াৰ পৰা েমােৰই’ ”

4 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, আপুিন িযদেৰ ৈকেছ েতেনই হ’ব মই আৰু
েমাৰ সকেলা আেপানােৰই ” 5 পাছত দূতেবােৰ পুনৰায় আিহ ক’েল, “িবন-হদেদ এই কথা ৈকেছ, ‘তুিম েতামাৰ ৰূপ,
েসাণ, পত্নীসকল আৰু সন্তান সকলক েমাৈল েশাধাই িদয়া বুিল ক’বৈল েতামাৰ ওচৰৈল দূত পিঠয়াইেছঁা হয়; 6 িকন্তু
কাইৈল এেন সময়ত মই েমাৰ দাসেবাৰক েতামাৰ ওচৰৈল পিঠয়াম, তােত েতওঁেলােক েতামাৰ ঘৰত আৰু েতামাৰ
দাসেবাৰৰ ঘৰত িবচাৰ কিৰ, েতওঁেলাকৰ দৃষ্টিত িয উত্তম, েসই সকেলােক দখল কিৰ ৈল আিহব’ ”

7 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই েদশৰ বৃদ্ধ েলাকসকলক মািত আিন েতওঁেলাকক ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা, েতামােলােক
িবেবচনা কিৰ েচাৱা িকদেৰ এই মানুহজেন েকৱল অিনষ্টৰ েচষ্টা কিৰেছ িকয়েনা েতওঁ েমাৰ ভাযর্য্া আৰু সন্তান সকলক
িনজৰ কিৰবৈল আৰু েমাৰ ৰূপ ও েসাণৰ কাৰেণও আেদশ পিঠওৱাত, মই েতওঁক অস্বীকাৰ কৰা নাই ” 8 েতিতয়া
বৃদ্ধ েলাকসকল আৰু সকেলা প্রজাই আহাবক ক’েল, “আপুিন েতওঁৰ কথা নুশুিনব আৰু েসই কথাত সন্মেতা নহ’ব ”

9 এই েহতুেক আহােব িবন-হদদৰ দূতেবাৰক ক’েল, “েমাৰ প্রভু মহাৰাজক ক’বা, ‘আপুিন প্রথেম আেপানাৰ দাসৰ
ওচৰৈল দূত পিঠয়াই িয ৈকিছল, েসই সকেলােক মই কিৰম, িকন্তু িদ্ধতীয়বাৰ িয দাবী কিৰেছ েসই িবষেয় হ’েল মই
কিৰব েনাৱােৰঁা’ ” পাছত দূতেবােৰ ৈগ েতওঁক েসই বাতিৰ িদেল 10 েতিতয়া িবন-হদেদ েতওঁৰ ওচৰৈল মানুহ পিঠয়াই
ক’েল, “এই চমিৰয়াৰ ধূিল যিদ েমাৰ পাছত অহা েলাকসকলৰ প্রিতজনৈল এমুিঠৈক েজােৰ, েতেন্ত েদৱতােবােৰ েমাক
অমুক আৰু তাতৈকেয়া অিধক দণ্ড িদয়ক ”

11 তােত ইস্রােয়লৰ ৰজাই উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলােক েতওঁক েকাৱাৈগ, ‘েকােনা েলােকও েযন ৰণৰ সাজ গাত
িপিন্ধ, েতওঁ সাজ েসােলােকাৱা জনৰ দেৰ অহংকাৰ নকৰক’ ” 12 পাছত িয সময়ত িবন হদদ আৰু েতওঁৰ লগৰ
ৰজাসকেল পঁজােবাৰত পান কিৰ আিছল, েতিতয়া েতওঁ েসই বাতিৰ শুিন িনজ দাসেবাৰক ক’েল, “েতামােলােক ৰণৰ
েবহু পাতা ” েতিতয়া েতওঁেলােক নগৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল েবহু পািতেল

13 েচাৱা, এজন ভাববাদীেয় ইস্রােয়লৰ ৰজা আহাবৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘তুিম েসই
মহা েলাক সকলৰ ৈসনয্ দলেটা েদিখছা েন? েচাৱা, আিজ মই েতওঁেলাকক েতামাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰ িদম েতিতয়া
মেয়ই েয িযেহাৱা েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবা’ ” 14 আহােব ক’েল, “কাৰ দ্বাৰাই এেন কিৰবা?” ভাববাদীজেন
ক’েল, “িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, প্রেদশত েসৱা কৰা অিধপিত সকলৰ েডকাসকলৰ দ্বাৰাই ” েতিতয়া আহােব সুিধেল,
“যুদ্ধ েকােন আৰম্ভ কিৰব?” 15 েতওঁ ক’েল, “তুিম ” পাছত েতওঁ প্রেদশৰ অিধপিত সকলৰ েডকাসকলক একিত্রত
কিৰেল েতিতয়া েতওঁ দুশ বিত্রশ জন েলাক পােল েতওঁেলাকৰ পাছত েতওঁ সকেলা েলাকক, ইস্রােয়লৰ আটাই
সন্তান সকলক একিত্রত কিৰ, সাত হাজাৰ েলাক হ’ল

16 পাছত েতওঁেলােক দুপৰীয়া বািহৰ ওলাই গ’ল; েসই সময়ত িবন-হদদ আৰু েতওঁক সহায় কিৰবৈল েসই বিত্রশ
জন ৰজাই পঁজােবাৰত পান কিৰ মতলীয়া ৈহ আিছল 17 েতিতয়া প্রেদশৰ অিধপিত সকলৰ েডকাসকেল আেগ আেগ
ওলাই গ’ল েতিতয়া িবন-হদেদ পিঠওৱা িকছুমান েলােক েতওঁক আিহ খবৰ িদেল েবােল, “চমিৰয়াৰ পৰা েলাকসকল
বািহৰৈল ওলাই আিহেছ ”

18 েতিতয়া িবন-হদেদ ক’েল, “েতওঁেলােক সিন্ধৰ বােবই ওলাই আহক বা যুদ্ধৰ কৰেণই ওলাই আহক, েতওঁেলাকক
জীয়াই জীয়াই ধিৰবা ” 19 এেনেত প্রেদশৰ অিধপিতৰ েডকাসকল আৰু েতওঁেলাকৰ পাছত েযাৱা ৈসনয্দল নগৰৰ
বািহৰ ওলাই গ’ল



1 ৰাজাৱিল 20 অধয্ায়:20 398 1 ৰাজাৱিল 20 অধয্ায়:39

20 েতওঁেলাকৰ প্রিতজেন িনজৰ িনজৰ সনু্মখত থকা েলাকক বধ কিৰেল েতিতয়া অৰামীয়াসকল পলাবৈল ধৰাত,
ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ গ’ল িকন্তু অৰামৰ ৰজা িবন-হদেদ িকছুমান অশ্বােৰাহী েসনাৰ
ৈসেত েঘঁাৰাত উিঠ পলাই সািৰল 21 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই ওলাই ৈগ েতওঁেলাকৰ েঘঁাৰা আৰু ৰথেবাৰ নষ্ট কিৰেল
আৰু অৰামীয়াসকলৰ মাজত মহা-সংহাৰ কিৰেল

22 তাৰ পাছত েসই ভাববাদীেয় ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল েবােল, “তুিম ৈগ িনজেক বলবান কৰা আৰু
তুিম সাৱধান ৈহ িনেজ িক কৰা উিচত, েসই িবষেয় িবেবচনা কৰা, িকয়েনা বছৰ ঘূিৰ অহাৰ সময়ত অৰামৰ ৰজাই
েতামাৰ িবৰুেদ্ধ পুনৰায় আিহব ” 23 পাছত অৰামৰ ৰজাৰ দাসেবােৰ েতওঁক কেল, “েতওঁেলাকৰ েদৱতা পব্বর্তীয়া
েদৱতা, এই কাৰেণ েতওঁেলাক আমাতৈক শিক্তশালী আিছল িকন্তু আিম যিদ সমথলত েতওঁেলাকৰ লগত যুদ্ধ কেৰঁা,
েতিতয়া আিম িনশ্চেয় েতওঁেলাকতৈক শিক্তশালী ৈহ েতওঁেলাকক পৰাজয় কিৰম

24 আৰু আপুিন ইয়ােকা কৰক; ৰজাসকলক িনজ িনজ বাবৰ পৰা গুচাই, েতওঁেলাকৰ বাবত েসনাপিত িনযুক্ত
কৰক 25 আৰু আপুিন েহৰুওৱা ৈসনয্-সামন্তৰ িযমান েঘঁাৰা আৰু িযমান ৰথ আিছল, িসমান েঘঁাৰা আৰু ৰথ থকা
ৈসনয্ েগাটাওক, েতিতয়া আিম সমথলত েতওঁেলাকৰ লগত যুদ্ধ কিৰম তােত আিম িনশ্চেয় েতওঁেলাকক পৰাজয়
কিৰম ” েতিতয়া িবন-হদেদ েতওঁেলাকৰ কথা শুিনেল, আৰু েসইদেৰ কিৰেল

26 পাছত নতুন বছৰৰ আৰম্ভণৰ পাছত িবন-হদেদ অৰামীয়াসকলক েগাটাই ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল
অেফকৈল উিঠ গ’ল 27 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক েগােটাৱা ৈহিছল আৰু েতওঁেলাকৰ কাৰেণ যুদ্ধ কিৰবৈল
আহাৰীয় দ্রবয্ েযােগাৱা আিছল েতওঁেলােক অৰামীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ যাত্রা কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ সনু্মখত ছাউিন
পািতেল তােত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক ছাগলী েপাৱািলৰ দুটা সৰু জাকৰ িনিচনা েদখা গ’ল, িকন্তু অৰামীয়াসকল
েদশ জুিৰ আিছল

28 েসই সময়ত ঈশ্বৰৰ এজন েলাক আিহ ইস্রােয়লৰ ৰজাক ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: অৰামীয়াসকেল
ৈকেছ েয, িযেহাৱা পব্বর্তীয়া ঈশ্ৱৰ, সমথলত থকা ঈশ্ৱৰ নহয়, এই কাৰেণ মই েসই মহােলাক সমূহক েতামাৰ হাতত
সমপর্ণ কিৰ িদম, েতিতয়া মেয়ই েয িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবা’ ”

29 তাৰ পাছত েতওঁেলােক সাত িদনৈলেক সনু্মখা-সনু্মিখ ৈহ ছাউিনত থািকল সপ্তম িদনা যুদ্ধ লািগল তােত
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল এেক িদনাই অৰামীয়াসকলৰ এক লাখ পদািতক ৈসনয্ক সংহাৰ কিৰেল 30 িকন্তু অৱিশষ্টসকল
অেফকৈল পলাই নগৰত েসামাল আৰু তােত েসই নগৰৰ গড় েসই অৱিশষ্ট থকা সাতাইশ হাজাৰ েলাকৰ ওপৰত পিৰল
িবন-হদদ নগৰৰ িভতৰৈল পলাই ৈগ এটা িভতৰ েকঁাঠািলত েসামাল

31 পাছত েতওঁৰ দাসেবােৰ েতওঁক ক’েল, “চাওঁক, আিম শুিনেছঁা েয ইস্রােয়ল-বংশৰ ৰজাসকল দয়ালু ৰজা; এই
েহতুেক িবনয় কেৰঁা, আিম ককালত চট িপিন্ধ িডিঙত েলজু ৈল, বািহৰ ৈহ ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ ওচৰৈল যাওঁহঁক; িকজািন
েতওঁ আেপানাৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰব ” 32 েতিতয়া েতওঁেলােক চট িপিন্ধ, িডিঙত েলজু ৈল, ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ ওচৰৈল
আিহ ক’েল, “আেপানাৰ দাস িবন-হদেদ ৈকেছ, ‘মই িবনয় কেৰঁা, েমাক জীয়াই ৰাখক’ ” েতিতয়া আহােব ক’েল,
“িবন-হদদ এিতয়াও জীয়াই আেছ েন? েতওঁ েমাৰ ভাই ”

33 েতিতয়া েসই েলাকসকেল ইয়ােক শুভ লক্ষণ বুিল বুিজ, েতওঁৰ মনৰ ভাব স্পষ্ট কিৰ উিলয়াবৈল েবগাই ক’েল,
“আেপানাৰ ভাই িবন-হদদ জীয়াই আেছ ” েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েতামােলােক ৈগ েতওঁক আনা ” েতিতয়া িবন-হদদ
বািহৰ ওলাই েতওঁৰ ওচৰৈল অহাত, ৰজাই েতওঁক ৰথত তুিলেল 34 েতিতয়া িবন-হদেদ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ িপতৃেয়
েতামাৰ িপতৃৰ পৰা িয িয নগৰ ৈলিছল, েসই নগৰেবাৰক মই েতামাক পুনৰায় ঘূৰাই িদম আৰু েমাৰ িপতৃেয় েযেনৈক
চমিৰয়াত হাট-বজাৰ বহুৱাইিছল, তুিমও েতামাৰ কাৰেণ েসইদেৰ দেম্মচকত হাট-বজাৰ বহুৱাবা ” আহােব ক’েল, “মই
এই চুিক্তেৰই েতামাক িবদায় কিৰম ” এইদেৰ আহােব েতওঁৰ লগত িনয়ম বািন্ধ েতওঁক িবদায় িদেল

35 পাছত িশষয্ ভাববাদীসকলৰ মাজৰ এজেন েতওঁৰ লগৰ এজনক িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা,
েমাক মাৰা ” িকন্তু েসই েলাকজেন মািৰবৈল মািন্ত নহ’ল 36 েতিতয়া েতওঁ েতওঁক ক’েল, তুিম িযেহাৱাৰ বাকয্ নমনাৰ
কাৰেণ তুিম েমাৰ ওচৰৰ পৰা েযাৱা মাত্রেক এটা িসংহই েতামাক বধ কিৰব; পাছত েতওঁ েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা েযাৱা
মাত্রেক এটা িসংহই েতওঁক পাই বধ কিৰেল

37 েতওঁ আৰু এজন েলাকক পাই ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা, েমাক মাৰা ” তােত েসই মানুহজেন েতওঁক মািৰ েতওঁক
আঘাত কিৰেল 38 পাছত েসই ভাববাদীেয় ৈগ চকুৰ ওপৰত কােপাৰ বািন্ধ িনজেক িচিনব েনাৱাৰা কিৰ, বাটত ৰজাৈল
বাট চাই থািকল

39 তাৰ পাছত ৰজা ওচেৰিদ যাওঁেত, েতওঁ বৰ মােতেৰ ৰজাক ক’েল, “আেপানাৰ এই দােস যুদ্ধৈল যাওঁেত, এজন
ৈসিনক ঘূিৰ আিহ েমাৰ ওচৰৈল এজন শত্রুক আিন ক’েল, ‘এই েলাকজনক ৰাখা; যিদ েতওঁ েকেনবাৈক েহৰায়, েতেন্ত
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তাৰ প্রাণৰ সলিন েতামাৰ প্রাণ যাব, নাইবা তুিম এক িকক্কৰ পিৰমাণ ৰূপ িদব লািগব ’ 40 িকন্তু আেপানাৰ এই দােস
ইফােল িসফােল কামত লািগ থােকঁােত, েসই েলাকজন পলাই গ’ল ” েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই েতওঁক ক’েল, “েতেন্ত
েতামাৰ েতেন দণ্ড হওঁক- তুিম িনেজই তাক িনশ্চয় কিৰলা ”

41 েতিতয়া েসই ভাববাদীজেন েবগাই িনজৰ চকুৰ ওপৰৰ পৰা কােপাৰ গুচােল; তােত ইস্রােয়লৰ ৰজাই, েতওঁ েয
ভাববাদীসকলৰ মাজৰ এজন, তাক িচিন পােল 42 পাছত েতওঁ ৰজাক ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘মই িয
জনক িবনাশৰ অেথর্ বির্জত কিৰিছেলঁা, তুিম িনজ হাতৰ পৰা েতওঁক এিৰ িদলা; এই কাৰেণ েতওঁৰ প্রাণৰ সলিন েতামাৰ
প্রাণ আৰু েতওঁৰ প্রজাসকলৰ সলিন েতামাৰ প্রজাসকলৰ প্রাণ যাব’ ” 43 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজা অসন্তুষ্ট হ’ল, আৰু
খেঙেৰ ঘৰৈল গ’ল পাছত চমিৰয়াত আিহ উপিস্থত হ’ল

21 অধয্ায়
আহােব নােবাতক বধ কিৰ েতওঁৰ দ্রাক্ষাবাৰী অিধকাৰ কৰা

1 তাৰ পাছত এেন ঘটনা ঘিটল েয, িযিজ্রেয়লীয়া নােবাতৰ এখন দ্রাক্ষাবাৰী আিছল; আৰু েসই দ্রাক্ষাবাৰী িযিজ্রেয়লত
চমিৰয়াৰ ৰজা আহাবৰ ৰাজ গৃহৰ ওচৰেত আিছল 2 আহােব নােবাতক ক’েল, “েতামাৰ দ্রাক্ষাবাৰীখন েমাক িদয়া,
মই তাক শাকৰ বাৰী কিৰম, কাৰণ েসেয় েমাৰ ঘৰৰ ওচৰেত আেছ; মই তাৰ সলিন েতামাক তাতৈক উত্তম আন এখন
দ্রাক্ষাবাৰী িদম, বা যিদ তুিম ইচ্ছা কৰা েতেনহেল তাৰ িয ৰূপ হ’ব, তাৰ মূলয্ও েতামাক িদম ”

3 েতিতয়া নােবােত আহাবক ক’েল, “মই েয েমাৰ ৈপতৃক সম্পিত্ত আেপানাক িদম, িযেহাৱাই েসই িবষেয় িনেষধ
কৰক ” 4 েতিতয়া আহােব খঙীয়াল আৰু অসন্তুষ্ট ৈহ িনজ ৰাজ-গৃহৈল ঘূিৰ আিহল; িকয়েনা িযিজ্রেয়লীয়া নােবােত
েতওঁক এই কথাষােৰেৰ উত্তৰ িদিছল েবােল, “মই েমাৰ ৈপতৃক সম্পিত্ত আেপানাক িনিদওঁ ” েতওঁ িনজ শযয্াত বাগৰ
িদ, মুখ ঘূৰাই, অনাহােৰ থািকল

5 েতিতয়া েতওঁৰ পত্নী ঈেজবেল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক ক’েল, “তুিম েয আহাৰ গ্রহন কৰা নাই, েতামাৰ মনত
এেন িক েবজাৰ আেছ?” 6এেনেত ৰজাই েতওঁক ক’েল, “মই িযিজ্রেয়লীয়া নােবাতক ৈকিছেলঁা, ‘েতামাৰ দ্রাক্ষাবাৰীখন
েমাৈল িবক্রী কিৰ িদয়া, বা তুিম যিদ সন্তুষ্ট েহাৱা েতেনহেল তাৰ সলিন মই েতামাক আন এখন দ্রাক্ষাবাৰীও িদম ’
েতিতয়া েতওঁ েমাক উত্তৰ িদ ক’েল, ‘মই েমাৰ দ্রাক্ষাবাৰী আেপানাক িনিদওঁ’ ” 7 েতিতয়া েতওঁৰ পত্নী ঈেজবেল েতওঁক
ক’েল, “তুিমেয়ই জােনা এিতয়াও ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ৱ নকৰা? উঠা আৰু েভাজন কৰা; েতামাৰ মন আনিন্দত
হওঁক িযিজ্রেয়লীয়া নােবাতৰ দ্রাক্ষাবাৰী মই েতামাৰ কিৰম ”

8 পাছত ঈেজবেল আহাবৰ নােমেৰ পত্র িলিখ েতওঁৰ েমাহেৰেৰ েমাহৰ মািৰ, নােবাতৰ নগৰত বাস কৰা বৃদ্ধ
েলাকসকলৈল, েতওঁৰ ৈসেত সভাত বহা প্রধান েলাকসকল আৰু েতওঁৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া সকলৰ ওচৰৈল েসই পত্রেবাৰ
পিঠয়াই িদেল 9 তাই পত্রেবাৰত এই কথা িলিখিছল, “েতামােলােক উপবাস প্রচাৰ কৰা; আৰু েলাকসকলৰ মাজত
নােবাতক ওখ পদত ঠাই িদয়া; 10 েতওঁৰ লগত দুজন অসৎ েলাকেকা ঠাই িদয়া েযন েসই দুজন েলােক েতওঁৰ অিহেত
সাক্ষয্ িদ কয় েবােল, ‘তুিম ঈশ্বৰক আৰু ৰজাক শাও িদলা’ ” তাৰ পাছত েতামােলােক েতওঁক বািহৰৈল উিলয়াই আিন
েতওঁক িশল দিলয়াই বধ কৰা

11 েতিতয়া নােবাতৰ নগৰৰ েলাকসকেল, অথর্াৎ েসই নগৰবাসী বৃদ্ধ আৰু প্রধান েলাকসকেল, ঈেজবেল
েতওঁেলাকৈল পত্রেবাৰত িলিখ পিঠওৱাৰ দেৰ, েসই েলাকসকেল পত্রত িলখা আজ্ঞা অনুসােৰ কাযর্ কিৰেল
12 েতওঁেলােক উপবাস প্রচাৰ কিৰ েলাকসকলৰ মাজত নােবাতক েতওঁেলাকৰ ওপৰত ওখ পদত ঠাই িদেল 13 আৰু
েসই অসৎ েলাক দুজেন প্রেৱশ কিৰ েতওঁৰ আগত বিহল েতিতয়া েসই েলাক দুজেন নােবাতৰ িবৰুেদ্ধ েলাকসকলৰ
আগত এই সাক্ষয্ িদ ক’েল েবােল, “নােবােত ঈশ্বৰক আৰু ৰজােকা শাও িদেল ” েতিতয়া েলাকসকেল েতওঁক নগৰৰ
বািহৰৈল উিলয়াই আিনেল, আৰু িশল দিলয়াই েতওঁক বধ কিৰেল 14 তাৰ পাছত েসই বৃদ্ধ েলাকসকেল ঈেজবলৰ
ওচৰৈল মানুহ পিঠয়াই েকাৱােল েবােল, “নােবাতৈল িশল দিলওৱাত, েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল ”

15 েতিতয়া নােবাতৈল িশল দিলওৱাত, েতওঁৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ কথা শুনা মাত্রেক ঈেজবেল আহাবক ক’েল, “উঠা,
িযিজ্রেয়লীয়া নােবােত িয দ্রাক্ষাবাৰী েতামাক িবক্রী কিৰবৈল অসন্মত আিছল, তাক অিধকাৰ কৰাৈগ; িকয়েনা নােবাত
জীয়াই থকা নাই, েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল 16 েযিতয়া আহােব নােবাতৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ কথা শুিনেল েতিতয়া েতওঁ উিঠ
িযিজ্রেয়লীয়া নােবাতৰ দ্রাক্ষাবাৰীখন অিধকাৰ কিৰবৈল নািম গ’ল

17 েসই সময়ত িতচবীয়া এিলয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাকয্ আিহল েবােল, 18 “উঠা, চমিৰয়া-িনবাসী ইস্রােয়লৰ
ৰজা আহাবৰ লগত সাক্ষয্ কিৰবৈল েযাৱা েতওঁ নােবাতৰ দ্রাক্ষাবাৰীত আেছ; েতওঁ তাক অিধকাৰ কিৰবৈল েসই ঠাইৈল
গ’ল
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19 তুিম েতওঁৰ আগত এই কথা ক’বা, িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘তুিম নৰ-বধ কিৰ উত্তৰাধীকাৰ ৈলছা েন?’ আৰু
তুিম েতওঁক ক’বা, িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘িয ঠাইত কুকুৰেবােৰ নােবাতৰ েতজ েচেলিক খােল, েসই ঠাইেত
কুকুৰেবােৰ েতামােৰা েতজ েচেলিক খাব হয়, েতামােৰা েতজ েচেলিক খাব’ ” 20 েতিতয়া আহােব এিলয়াক কেল,
“েহ েমাৰ শত্রু, তুিম েমাক িবচািৰ পালা েন?” েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “হয়, মই েতামাক িবচািৰ পােলঁা, িকয়েনা িযেহাৱাৰ
দৃষ্টিত িয পাপ, তুিম তােক কিৰবৈল িনজেক েবিচ িদলা

21 িযেহাৱাই েতামাক এই কথা ৈকেছ: মই েতামাৈল অমঙ্গল ঘটাম আৰু েতামাক সমূ্পণর্ৰূেপ ধংস কিৰম আৰু
েতামাৰ সম্বন্ধীয়া প্রিতজন পুৰুষক বা ইস্রােয়লৰ মাজত বন্দী বা মুক্ত অৱস্থাত থকা দুেয়ােক উচ্ছন্ন কিৰম 22 আৰু
িয অসেন্তাসজনক কাযর্েবােৰেৰ তুিম েমাৰ েক্রাধ উেত্তিজত কিৰলা আৰু ইস্রােয়লক পাপ কেৰাৱালা, েসই কাৰেণ মই
েতামাৰ বংশ, নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ামৰ বংশ আৰু অিহয়াৰ পুত্র বাচাৰ বংশৰ দেৰ কিৰম ’

23 আৰু িযেহাৱাই ঈেজবলৰ িবষেয়ও ৈকেছ েবােল, ‘িযিজ্রেয়লৰ গড়ৰ কাষত ঈেজবলক কুকুৰেবােৰ খাব ’
24 আহাবৰ বংশৰ িয জন েলাকৰ েযিতয়া নগৰত মৃতুয্ হ’ব- েতওঁক কুকুৰেবােৰ খাব আৰু িয জন েলাকৰ নগৰৰ
বািহৰত মৃতুয্ হ’ব, েতওঁক আকাশৰ চৰাইেবােৰ খাব ” 25 িকন্তু িয জনক িনজ পত্নী ঈেজবেল উেত্তিজত কৰাই িযেহাৱাৰ
দৃষ্টিত কু-আচৰণ কিৰবৈল িনজেক েবিচেল, েসই আহাবৰ দেৰ েকােনা এজন েলাক নািছল 26 আৰু িযেহাৱাই িয
ইেমাৰীয়াসকলক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সনু্মখৰ পৰা দূৰ কিৰেল, েতওঁেলাকৰ সকেলা কমর্ৰ দেৰ, েতওঁ প্রিতমােবাৰৰ
পাছত চেলঁাতা ৈহ অিতশয় িঘণলগীয়া কাযর্ কিৰেল

27 েযিতয়া আহােব এইেবাৰ কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁ িনজৰ কােপাৰ ফািলেল আৰু গাত চট কােপাৰ িপিন্ধ লেঘান
িদেল আৰু চটত শয়ন কিৰ অিত দুখী হ’ল 28 পাছত িতচবীয়া এিলয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাকয্ আিহল েবােল,
29 “আহােব েমাৰ দৃষ্টিত েকেনৈক িনজেক নম্র কিৰেছ, েসই িবষেয় তুিম েদিখছা েন? িকয়েনা েতওঁ েমাৰ আগত
িনজেক নম্র কিৰেল, এই েহতুেক মই েতওঁৰ আয়ুসৰ কালত েসই অমঙ্গল নঘটাম, িকন্তু েতওঁৰ পুত্রৰ িদনত েতওঁৰ
বংশৈল েসই অমঙ্গল ঘটাম ”

22 অধয্ায়
অৰামীয়াসকলৰ ৈসেত আহাব আৰু িযেহাচাফেট যুদ্ধ কৰা আহাবৰ মৃতুয্

1 পাছত িতিন বছৰৈলেক অৰাম আৰু ইস্রােয়েল যুদ্ধ নকৰাৈক ক্ষান্ত ৈহ থািকল 2 েতিতয়া েসই তৃতীয় বছৰত িযহূদাৰ
ৰজা িযেহাচাফেট ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ ওচৰৈল নািম আিহল

3 েসই সময়ত ইস্রােয়লৰ ৰজাই িনজ দাসেবাৰক ক’েল, “ৰােমাৎ-িগিলয়দত েয আমাৰ অিধকাৰ আেছ, েসই িবষেয়
েতামােলােক জানা েন? েতেনহেল তাক আিম ৰজা অৰামৰ হাতৰ পৰা ৈল আমাৰ অধীন কিৰবৈল েসই িবষেয় িকয়
এেকােক কৰা নাই?” 4 েতিতয়া েতওঁ িযেহাচাফটক ক’েল, “আপুিন েমাৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল ৰােমাৎ-িগিলয়দৈল যাব
েন?” েতিতয়া িযেহাচাফেট ইস্রােয়লৰ ৰজাক ক’েল, “আপুিন েযেন, মইেয়া েতেন; েমাৰ প্রজা েযেন, আেপানাৰ
প্রজাও েতেন আৰু েমাৰ েঘঁাৰােবাৰ েযেন, আেপানাৰ েঘঁাৰােবােৰা েতেন ”

5 িযেহাচাফেট ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ আগত পুনৰায় ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা, িযেহাৱাৰ বাকয্ িক, েসই িবষেয় প্রথেম
িবচাৰ কৰক ” 6 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই ভাববাদীসকলক অথর্াৎ প্রায় চািৰশ েলাকক েগাটাই েতওঁেলাকক সুিধেল,
“মই ৰােমাৎ-িগিলয়দৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল যাম েন, েন ক্ষান্ত হ’ম?” েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “যাওঁক, িকয়েনা
প্রভুেৱ মহাৰাজৰ হাতত তাক সমপর্ণ কিৰব ”

7 েতিতয়া িযেহাচাফেট ক’েল, “আমাক পৰামশর্ িদবৈল িযেহাৱাৰ আন েকােনা ভাববাদী ইয়াত আৰু আেছ েন?”
8 এেনেত ইস্রােয়লৰ ৰজাই িযেহাচাফটক ক’েল, “এেন এজন আৰু ভাববাদী আেছ যাৰ দ্বাৰাই আিম িযেহাৱাৰ সহায়ৰ
বােব পৰামশর্ লব পােৰঁা; েতওঁ িযম্লাৰ পুত্র মীখায়া, িকন্তু মই েতওঁক িঘণ কেৰঁা, িকয়েনা েতওঁ েমাৰ িবষেয় মঙ্গলৰ
ভাববাণী প্রচাৰ নকেৰ, েকৱল অমঙ্গলেহ প্রচাৰ কেৰ ” েতিতয়া িযেহাচাফেট ক’েল, “মহাৰােজ েযন েসই ধৰেণ কথা
নকওঁক ” 9 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই িনজৰ এজন িবষয়া মািত েতওঁক আজ্ঞা িদ ক’েল, “িযম্লাৰ পুত্র মীখায়াক এিতয়াই
ৈল আহা ”

10 েসই সময়ত ইস্রােয়লৰ ৰজা আহাব আৰু িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফেট ৰাজবস্ত্র িপিন্ধ, চমিৰয়াৰ প্রেবশ স্থানৰ ওচৰৰ
এখন মুকিল ঠাইত িনজ িনজ িসংহাসনত বিহ আিছল; আৰু আটাই ভাববাদীসকেল েতওঁেলাকৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ
কিৰ আিছল 11 িবেশষৈক কনানাৰ পুত্র িচিদিকয়াই িনজৰ কাৰেণ েলাহাৰ িশং এেজাৰ সািজ ৈল ক’েল, “িযেহাৱাই
এইদেৰ ৈকেছ: ‘ইয়াৰ দ্বাৰাই তুিম অৰামীয়াসকলক সমূ্পণর্ৰূেপ সংহাৰ নকৰাৈলেক েতওঁেলাকক ইয়ােৰ খুিচ থািকবা’ ”
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12 েতিতয়া আনআন ভাববাদীসকেলও েসইদেৰই ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ ক’েল, “আপুিন ৰােমাৎ-িগিলয়দৈল আটক কৰক;
তােত আপুিন কৃতকাযর্য্ হ’ব; িকয়েনা িযেহাৱাই তাক মহাৰাজৰ হাতত েশাধাই িদব ”

13 পাছত িয জন েলােক মীখায়াক মািতবৈল ৈগিছল, েতওঁ ৈগ েতওঁক ক’েল, “েচাৱা, ভাববাদীসকেল এেক মুেখেৰ
ৰজাৰ আগত মঙ্গলৰ কথা ৈকেছ মই িবনয় কেৰঁা, েতামাৰ বাকয্ও েতওঁেলাকৰ এজনৰ বাকয্ৰ দেৰ ৈহ তুিমও েযন
মঙ্গলৰ বাকয্ প্রচাৰ কৰা ” 14 তােত মীখায়াই ক’েল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, িযেহাৱাই েমাক িযদেৰ ক’ব, মই
েসইদেৰেহ ক’ম ” 15 পাছত েযিতয়া েতওঁ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল, ৰজাই েতওঁক সুিধেল, “েহ মীখায়া আিম ৰােমাৎ-
িগিলয়দৈল যুদ্ধ কিৰবৈল যাম েন, েন ক্ষান্ত হ’ম?” েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “যাওঁক, আপুিন কৃতকাযর্য্ হ’ব আৰু িযেহাৱাই
তাক মহাৰাজৰ হাতত সমপর্ণ কিৰব ”

16 েতিতয়া ৰজাই েতওঁক ক’েল, “তুিম িযেহাৱাৰ নােমেৰ েমাক েকৱল সতয্ বাকয্ ক’বৈল, মই েতামাক িকমানবাৰ
শপত খুৱাম?” 17 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “মই সমুদায় ইস্রােয়লক ৰখীয়া েনােহাৱা েমৰ-ছাগৰ জাকৰ দেৰ পবর্তেবাৰৰ
ওপৰত িছন্ন-িভন্ন ৈহ থকা েদিখেলঁা আৰু িযেহাৱাই ক’েল, ‘এইেবাৰৰ ৰখীয়া নাই; েতওঁেলাক প্রিতজেন েযন িনজ িনজ
ঘৰৈল শািন্তেৰ উলিট যাওঁক’ ”

18 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই িযেহাচাফটক ক’েল, “েতওঁ েমাৰ িবষেয় মঙ্গলৰ ভাববাণী প্রচাৰ নকিৰ েকৱল অমঙ্গলেহ
প্রচাৰ কিৰব, েসই িবষেয় জােনা মই পুেব্বর্ই আেপানাৰ আগত েকাৱা নাই?” 19 মীখায়াই পুনৰায় ক’েল, “বাৰু, তুিম
িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা: মই িযেহাৱাক িনজ িসংহাসনত বিহ থকা েদিখেলঁা; েসঁাফােল আৰু বাওঁফােল েতওঁৰ ওচৰত স্বগর্ৰ
সকেলা বািহনী িথয় ৈহ আিছল 20 তাৰ পাছত িযেহাৱাই ক’েল, ‘আহাবক ৈগ ৰােমাৎ-িগিলয়দত পিতত হ’বৰ কাৰেণ
েকােন েতওঁক উেত্তিজত কিৰব?’ েতিতয়া এজেন এেকভােব আৰু আনজেন আন ভােব উত্তৰ িদবৈল ধিৰেল

21 েতিতয়া এক আত্মাই ওলাই আিহ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত িথয় ৈহ ক’েল, ‘মইেয় েতওঁক উেত্তিজত কৰাম ’ 22 েতিতয়া
িযেহাৱাই ক’েল, ‘েকেনৈক?’ েতওঁ ক’েল, ‘মই ৈগ আটাই ভাববাদীসকলৰ মুখত িমছা কওঁতা আত্মা হ’ম ’ েতিতয়া
িযেহাৱাই ক’েল, ‘হয়, তুিম েতওঁক উেত্তিজত কিৰবা আৰু কৃতকাযর্য্ও হ’বা এিতয়া ওলাই েযাৱা আৰু েসইদেৰ কৰা ’
23 এই েহতুেক েচাৱা, িযেহাৱাই েতামাৰ এই সকেলা ভাববাদীসকলৰ মুখত িমছা কওঁতা এক আত্মা িদেল আৰু িযেহাৱাই
েতামাৰ িবষেয় অমঙ্গলৰ কথাও ক’েল ”

24 েতিতয়া কনানাৰ পুত্র িচিদিকয়াই ওচৰৈল আিহ মীখায়াৰ গালত চৰ মািৰ ক’েল, “েতামাৰ লগত কথা ক’বৰ কাৰেণ
িযেহাৱাৰ আত্মা েমাৰ পৰা েতামাৈল েকান পেথিদ গ’ল?” 25 েতিতয়া মীখায়াই ক’েল, “েচাৱা, িয িদনা িনজেক লুকাবৰ
কাৰেণ িভতৰ-েকাঠািলৈল েসামাই যাবা, েসই িদনাই তুিম েসই িবষেয় জািনবা ”

26 তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ ৰজাই আজ্ঞা কিৰেল, “মীখায়াক ধিৰ নগৰৰ অধয্ক্ষ অেমানৰ আৰু েমাৰ পুত্র ৰাজেকঁাৱৰ
েযাৱাচৰ ওচৰৈল ৈল েযাৱা 27 েতিতয়া েতওঁক ক’বা, ‘ৰজাই এইদেৰ ৈকেছ, এইজনক বন্দীশালত বন্ধ কিৰ েথাৱা
আৰু মই শািন্তেৰ উলিট নহাৈলেক, েতওঁক খাবৰ কাৰেণ অিত কম পিৰমােণ িপঠা আৰু পানী িদবা’ ” 28 েতিতয়া
মীখায়াই ক’েল, “তুিম যিদ েকােনা ৰূেপ শািন্তেৰ উভিট আহঁা, েতেন্ত িযেহাৱাই েমাৰ মুেখ এই বাকয্ েকাৱা নাই ” েতওঁ
পুনৰায় ক’েল, “েহ জািত সমূহ, এই িবষেয় সকেলােৱ শুনক ”

29 তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ ৰজা আৰু িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফেট ৰােমাৎ-িগিলয়দৈল উিঠ গ’ল 30 ইস্রােয়লৰ ৰজাই
িযেহাচাফটক ক’েল, “মই অনয্ েবশ ধিৰ যুদ্ধত েসামাম, িকন্তু আপুিন হ’েল আেপানাৰ ৰাজ-বস্ত্র িপিন্ধ থািকব লািগব ”
এেনেত ইস্রােয়লৰ ৰজাই আন েবশ ধিৰ যুদ্ধত েসামাল

31 িকন্তু অৰামৰ ৰজাই িনজৰ ৰথৰ বিত্রশ জন অধয্ক্ষক এই আজ্ঞা িদিছল, েবােল, “েতামােলােক ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ
বািহেৰ সৰু িক বৰ আন কােৰা লগত যুদ্ধ নকিৰবা 32 এেনেত ৰথৰ অধয্ক্ষসকেল েযিতয়া িযেহাচাফটক েদিখেল,
েতিতয়া, “অৱেশয্ এওঁেৱই ইস্রােয়লৰ ৰজা,” এই বুিল ৈক েতওঁৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল এফলীয়া ৈহ গ’ল; তােত
িযেহাচাফেট আটাহ পািৰবৈল ধিৰেল 33 েতিতয়া ৰথৰ অধয্ক্ষসকেল েতওঁক ইস্রােয়লৰ ৰজা নহয় বুিল জািন, েতওঁৰ
পাছত েখিদবৈল এিৰেল

34 িকন্তু েকােনা এজন েলােক আন এজন েলাকক মািৰবৈল ধনুৰ েজঁাৰ টািন ৈদৱক্রেম ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ কবচ আৰু
উদৰ ৰক্ষাৰ েজাৰােত কঁাড় মািৰেল েতিতয়া আহােব িনজৰ সাৰিথক ক’েল, “ৰথখন ঘূৰাই ৈসনয্ৰ মাজৰ পৰা েমাক
উিলয়াই ৈল েযাৱা িকয়েনা মই বৰৈক আঘাতপ্রাপ্ত হ’েলা ”

35 েসই িদনা বৰৈক যুদ্ধ হ’ল আৰু অৰামীয়াসকলৰ আগত ৰজাক িথয়ৈক ৰখাই হ’ল; িকন্তু গধূিলৰ সময়ত েতওঁৰ
মৃতুয্ হ’ল; েতওঁৰ ঘাৰ েতজ ৈব ৰথৰ তলৈল পিৰল 36 তাৰ পাছত সূযর্ মাৰ েযাৱা সময়ত ৈসনয্ সমূহৰ মাজত সকেলা
ফােল এই কথা িচঞঁিৰ েকাৱা হ’ল, “প্রিতজেন িনজ িনজ নগৰ আৰু িনজ েদশৈল গুিচ যাওঁক ”
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37এইদেৰ ৰজা আহাবৰ মৃতুয্ হ’ল; েতওঁক চমিৰয়াৈল অনা হ’ল আৰু েলাকসকেল চমিৰয়াত েতওঁক ৈমদাম িদেল
38 পাছত েলাকসকেল চমিৰয়াৰ পুখুৰীৰ পাৰত েতওঁৰ ৰথ ধুই থােকােত, িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ, কুকুৰেবােৰ েতওঁৰ
েসই েতজ েচেলিক খােল; এইেটােৱই েসই ঠাই, য’ত েবশয্ােবােৰ গা ধুইিছল

39আহাবৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্তৰ িবষেয়, েতওঁৰ সকেলা কাযর্, েতওঁ িনম্মর্াণ কৰা হাতী দঁাতৰ গৃহৰ আৰু েতওঁ সজা আটাই
নগৰেবাৰৰ কথা জােনা ইস্রােয়লৰ ইিতহাস পুস্তকখনত িলখা নাই? 40 এইদেৰ আহাব িনজ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত
িনিদ্রত েহাৱাত, েতওঁৰ পুত্র অহিজয়া েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

িযেহাচাফট আৰু অহিজয়াৰ ৰাজত্ত্ব
41 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজা আহাবৰ ৰাজত্বৰ চতুথর্ বছৰত, আচাৰ পুত্র িযেহাচাফেট িযহূদাৰ ওপৰত ৰাজত্ৱ কিৰবৈল

ধিৰেল 42 িযেহাচাফেট পঁয়িত্রশ বছৰ বয়সত ৰাজত্ৱ কিৰবৈল ধিৰেল েতওঁ িযৰূচােলমত পঁিচশ বছৰ ৰাজত্ৱ কিৰিছল
েতওঁৰ মাতৃ িচলহীৰ জীেয়ক অজুবা আিছল

43 িযেহাচাফেট িনজ িপতৃ আচাৰ পথত চিলেল; েতওঁ েসইেবাৰৰ পৰা নুঘূিৰ, িযেহাৱাৰ সাক্ষােত সদাচৰণ কিৰেল
তথািপ পিবত্র ঠাইেবাৰ গুচুউৱা েহাৱা নািছল; েলাকসকেল েতিতয়াও েসই পিবত্র ঠাইেবাৰত বিলদান কিৰিছল আৰু ধূপ
জ্বলাইিছল 44 ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ লগত িযেহাচাফট িমেলেৰ আিছল

45 িযেহাচাফটৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্তৰ িবষেয়, েতওঁ িসদ্ধ কৰা পৰাক্রম আৰু েতওঁ কৰা যুদ্ধৰ কথাৰ িবষেয় জােনা িযহূদাৰ
ৰজাসকলৰ ইিতহাস পুস্তকখনত িলখা নাই? 46 েতওঁৰ িপতৃ আচাৰ ৰাজত্ৱৰ কালত িয নট েলাকসকল অৱিশষ্ট আিছল,
েতওঁ েসই েলাকসকলক েদশৰ পৰা দূৰ কিৰেল 47 েসই কালত ইেদামৰ ৰজা নািছল; এজন প্রিতিনিধেয় ৰাজয্ শাসন
কিৰিছল

48 পাছত িযেহাচাফেট েসাণৰ কাৰেণ ওফীৰৈল যাবৈল জাহাজ সািজেল; িকন্তু েসই জাহাজেবাৰ যাব েনাৱািৰেল,
িকয়েনা ইিচেয়ান-েগবৰত েসই জাহাজেবাৰ ভািগ থািকল 49 েতিতয়া আহাবৰ পুত্র অহিজয়াই িযেহাচাফটক ক’েল,
“আেপানাৰ দাসেবাৰৰ ৈসেত েমাৰ দাসেবাৰ জাহাজত যাওঁক ” িকন্তু িযেহাচাফট েসই কথাৈল মািন্ত নহ’ল 50 পাছত
িযেহাচাফট েতওঁৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’লআৰু েতওঁৰ ওপৰ-িপতৃ দায়ুদৰ নগৰত, েতওঁৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ
লগত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল েতিতয়া েতওঁৰ পুত্র িযেহাৰাম েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

51 িযহূদাৰ িযেহাচাফট ৰজাৰ ৰাজত্ৱৰ সপ্তদশ বছৰত আহাবৰ পুত্র অহিজয়াই চমিৰয়াত ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ৱ
কিৰবৈল ধিৰেল েতওঁ ইস্রােয়লৰ ওপৰত দুবছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল 52 েতওঁ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত কু-আচৰণ কিৰেল
আৰু েতওঁ িনজ িপতৃ-মাতৃৰ পথত আৰু নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ােম িযদেৰ ইস্রােয়লক পাপত িলপ্ত কৰাইিছল, েসই পথেত
চিলেল 53 েতওঁ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ েক্রাধ উেত্তিজত কিৰবৈল, েতওঁৰ িপতৃৰ সকেলা কাযর্ৰ দেৰই বালক েসৱা
কিৰেল, আৰু তাক পূজাও কিৰেল
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2 ৰাজাৱিল
গ্রন্থ ৰচিয়তা
1 ৰজাৱলী আৰু 2 ৰজাৱলী মূলতঃ এখন পুস্তক আিছল যিদও ইহুিদ ঐিতহয্ অনুসিৰ ভাববাদী িযিৰিময়াক এই

2 ৰজাৱলী পুস্তকৰ ৰচক িহচােপ স্বীকৃিত িদেয়, তথািপও বতর্ মান বাইেবলৰ বৃিত্তধাৰী ৈবিশষ্টয্ৱলীেয় এই কাম এচাম
েবনামী িলখকৰ দলৰ বুিল কয়, যাক বাইেবলৰ পঞ্চম পুস্তকৰ বুিল েকাৱা হয় 2 ৰজাৱলীেয় িদ্বতীয় িবৱৰণৰ মূল িবষয়
অনুসৰণ কেৰ:ঈশ্বৰৰ প্রিত বাধয্তাই আশীবর্াদ কিঢ়য়াই আেন, আৰু ঈশ্বৰৰ প্রিত অবাধয্তাই অিভশাপ আেন

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 590-538 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগত
এই পুস্তক খন িলখা ৈহিছল মিন্দৰ প্রথম স্থািপত েহাৱাৰ সময়ত (1 ৰজাৱলী 8:8)
প্রাপক
ইস্রােয়লৰ েলাকসকল, আৰু বাইেবলৰ সকেলা পাঠক
উেদ্দশয্
2 ৰজাৱলী পুস্তক হ’ল 1 ৰজাৱলী পুস্তকৰ পিৰিশষ্ট এই পুস্তক খন হ’ল িবভািজত ৰাজয্ৰ ৰজাসকলৰ কািহনীৰ

ধাৰাবািহক (ইস্রােয়ল আৰু িযহূদা) এই 2 ৰজাৱলী পুস্তকৰ সমািপ্ত ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ েলাকসকলৰ চূড়ান্ত উৎখাত
আৰু যথাক্রেম অচূৰীয়া আৰু েবিবলনৈল িনবর্াসন

মূল িবষয়
িবচু্ছৰণ

প্রান্তেৰখা
1. এিলচাৰ পিৰচযর্া — 1:1-8:29
2. আহাবৰ বংশৰ সমািপ্ত — 9:1-11:21
3. েযাৱচৰ পৰা ইস্রােয়লৰ েশষৈল — 12:1-17:41
4. িহিষ্কয়াৰ পৰা িযহূদাৰ েশষৈল — 18:1-25:30

ৰজা অহিজয়াৰ আঘাত আৰু মৃতুয্
1 আহাবৰ মৃতুয্ৰ পাছত, েমাৱাব েদেশ ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ-আচৰণ কিৰেল
2 অহিজয়াই চমিৰয়াত েতওঁৰ ঘৰৰ ওপৰ-েকঁাঠািলৰ িখিড়িকেয়িদ তলৈল পিৰ আঘাত পােল েতিতয়া েতওঁ

েকইজনমান েলাকক এইবুিল ৈক পঠাই িদেল েয, “েতামােলােক ৈগ ইেক্রাণৰ েদৱতা বাল-জবুবৰ ওচৰত েসাধা,
এই আঘাতৰ পৰা মই সুস্থ হ’ম েন নাই ”

3 িকন্তু িযেহাৱাৰ দূেত িতচবীয়া এিলয়াক ক’েল, “তুিম ৈগ চমিৰয়াৰ ৰজাই পেঠাৱা েলাকসকলৰ লগত সাক্ষাত কিৰ
েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘ইস্রােয়ল েদশত জােনা ঈশ্বৰ নাই েয, েতামােলােক ইেক্রাণৰ বাল-জবুবৰ গুিৰত সুিধবৈল ৈগছা?
4 েসেয় িযেহাৱাই ৈকেছ, “তুিম িয শযয্াত পিৰ আছা, তাৰ পৰা তুিম পুনৰ নুিঠবা েতামাৰ অেৱেশয্ই মৃতুয্ হ’ব’ ”
এিলয়াই েসই েলাকসকলক লগ ধিৰেল আৰু এই দেৰ ৈক গুিছ গ’ল

5 পাছত েসই েলাকসকল ৰজাৰ ওচৰৈল ঘূিৰ অহাৰ পাছত েতওঁ েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতামােলাক িকয় উভিট
আিহলা?” 6 উত্তৰত েতওঁেলােক ক’েল, “এজন মানুেহ আমাৰ লগত সাক্ষাত কিৰ ক’েল, ‘িয জেন আেপানােলাকক
পিঠয়াইেছ, আেপানােলাক েযন েসই ৰজাৰ ওচৰৈল উভিট ৈগ েতওঁক জনায়, “িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘ইস্রােয়ল েদশত
জােনা ঈশ্বৰ নাই, আপুিন েয ইেক্রাণৰ েদৱতা বাল-জবুবৰ গুিৰত সুিধবৰ কাৰেণ মানুহ পিঠয়াইেছ? েসেয় আপুিন িয
শযয্াত পিৰ আেছ, তাৰ পৰা পুনৰ নুিঠব, িকন্তু অৱেশয্ই মৃতুয্ হ’ব ’ ”

7 ৰজাই েতওঁেলাকক সুিধেল, “িয মানুহজেন েতামােলাকৰ লগত সাক্ষাত কিৰ এই কথা ক’েল, েতওঁ বাৰু েদখাত
েকেনকুৱা আিছল?” 8 েতওঁেলােক উত্তৰ িদেল, “েতওঁ জন্তুৰ েনােমেৰ ৈতয়াৰী েপাছাক িপিন্ধিছল আৰু েতওঁৰ কঁকালত
আিছল চামৰাৰ কিটবন্ধন ” ৰজাই ক’েল, “েতেৱঁ ৈহেছ িতচবীয়া এিলয়া ”
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9 তাৰ পাছত ৰজাই এজন েসনাপিত আৰু েতওঁৰ পঞ্চাশজন ৈসনয্ক এিলয়াৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল এিলয়া েসই
সময়ত পাহাৰৰ ওপৰত বিহ আিছল েসনাপিতজন এিলয়াৰ ওচৰৈল উিঠ ৈগ ক’েল, “েহ ঈশ্বৰৰ েলাক, ৰজাই
আেপানাক নািম আিহবৈল ৈকেছ ” 10 এিলয়াই েসনাপিতজনক ক’েল, “মই যিদ ঈশ্বৰৰ েলাক হওঁ, েতেন্ত আকাশৰ
পৰা জুই নািম আিহ েযন আেপানাক আৰু আেপানাৰ পঞ্চাশজন ৈসনয্ক পুিৰ গ্রাস কেৰ ” েতিতয়া আকাশৰ পৰা জুই
নািম আিহ েসই েসনাপিত আৰু েতওঁৰ পঞ্চাশজন ৈসনয্ক গ্রাস কিৰেল

11 ৰজাই আেকৗ এজন েসনাপিত আৰু েতওঁৰ পঞ্চাশজন ৈসনয্ক এিলয়াৰ ওচৰৈল পঠােল েসই েসনাপিতেয়ও
এিলয়াক ক’েল, “েহ ঈশ্বৰৰ েলাক, ৰজাই আেপানাক এিতয়াই নািম আিহবৈল ৈকেছ ” 12 এিলয়াই উত্তৰ িদ ক’েল,
“মই যিদ ঈশ্বৰৰ েলাক হওঁ, েতেন্ত আকাশৰ পৰা জুই নািম আিহ েযন আেপানাক আৰু আেপানাৰ পঞ্চাশজন ৈসনয্ক
পুিৰ গ্রাস কেৰ ” েতিতয়া পুনৰাই আকাশৰ পৰা ঈশ্বৰৰ জুই নািম আিহ েতওঁক আৰু েতওঁৰ পঞ্চাশজন ৈসনয্ক গ্রাস
কিৰেল

13 তাৰ পাছত পুনৰ ৰজাই তৃতীয়বাৰৈল এজন েসনাপিত আৰু েতওঁৰ পঞ্চাশজন ৈসনয্ক পঠােল এই তৃতীয়
েসনাপিতেয় ওপৰৈল উিঠ ৈগ এিলয়াৰ সনু্মখত আঠুকািঢ় িমনিত কিৰেল, “েহ ঈশ্বৰৰ েলাক, আেপানাৰ দৃষ্টিত েমাৰ
আৰু আেপানাৰ এই পঞ্চাশজন দাসৰ জীৱন েযন বহুমূলীয়াৰূেপ গ্রাহয্ হয় 14 চাওক, আকাশৰ পৰা জুই নািম আেগেয়
অহা দুজন েসনাপিত আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা ৈসনয্েক পুিৰ গ্রাস কিৰেল; িকন্তু এইবাৰ আেপানাৰ দৃষ্টিত েমাৰ প্রাণ
বহুমূলয্ হওক ”

15 েতিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত এিলয়াক ক’েল, “তুিম েতওঁৰ লগত নািম েযাৱা, েতওঁক ভয় নকিৰবা ” তােত এিলয়াই
েতওঁৰ লগত নািম আিহ ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল

16 েতওঁ ৰজাক ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘আপুিন ইেক্রাণৰ েদৱতা বাল-জবুবৰ ওচৰৈল েলাক পঠাইিছল
ইস্রােয়ল েদশত জােনা সুিধবৰ বােব ঈশ্বৰ নাই? এেন কাম কৰাৰ কাৰেণ িয শযয্াত আপুিন পিৰ আেছ, েসই শযয্াৰ
পৰা আৰু উিঠব েনাৱািৰব; িকন্তু অৱেশয্ই মৃতুয্ হ’ব’ ”

17 িযেহাৱাই এিলয়াৰ েযােগিদ িযদেৰ ৈকিছল, েসইদেৰ ৰজা অহিজয়াৰ মৃতুয্ হ’ল অহিজয়াৰ েকােনা পুত্র সন্তান
নথকাৰ বােব েতওঁৰ ঠাইত েযাৰাম ইস্রােয়লৰ ৰজা হ’ল িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফটৰ পুত্র িযেহাৰামৰ ৰাজত্ব কালৰ িদ্বতীয়
বছৰত েযাৰাম ইস্রােয়লৰ ৰজা ৈহিছল 18অহিজয়াৰ আন আন সকেলা কমর্ৰ বৃত্তান্ত ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ “ইিতহাস”
পুস্তকখনত জােনা িলখা নাই?

2 অধয্ায়
এিলয়া স্বগর্ৈল উিঠ েযাৱা

1 িযেহাৱাই েযিতয়া এিলয়াক ঘূির্ণবতাহৰ দ্বাৰাই স্বগর্ৈল তুিল িনব িবচািৰিছল, েতিতয়া এিলয়া আৰু ইলীচাই িগলগলৰ
পৰা ওলাই ৈগিছল 2 এিলয়াই ইলীচাক ক’েল, “তুিম ইয়ােত থাকা; িযেহাৱাই েমাক ৈবৎএলৈল পঠাইেছ ” িকন্তু
ইলীচাই েতওঁক ক’েল, “িযেহাৱাৰ শপত আৰু আেপানাৰ প্রাণৰ শপত, মই আেপানাক এিৰ নাযাওঁ ” তােত েতওঁেলাক
ৈবৎএলৈল নািম গ’ল

3 ৈবৎএলত থকা িশষয্ ভাববাদীসকলৰ এটা দেল ইলীচাৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “িযেহাৱাই েয আিজ আেপানাৰ
গুৰুক আেপানাৰ ওচৰৰ পৰা ৈল যাব, েসই িবষেয় আপুিন জােনেন?” ইলীচাই উত্তৰ িদেল, “হয়, মই জােনা;
িকন্তু েতামােলােক এই িবষেয় এেকােক নকবা ” 4 তাৰ পাছত এিলয়াই েতওঁক ক’েল, “ইলীচা, তুিম ইয়ােত থাকা;
িকয়েনা িযেহাৱাই েমাক িযৰীেহাৈল পঠাইেছ ” িকন্তু ইলীচাই ক’েল, “িযেহাৱাৰ শপত আৰু আেপানাৰ প্রাণৰ শপত,
মই আেপানাক এিৰ নাযাওঁ ” তােত েতওঁেলাক িযৰীেহাৈল গ’ল

5 িযৰীেহাত থকা িশষয্ ভাববাদী ইলীচাৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “িযেহাৱাই েয আিজ আেপানাৰ গুৰুক আেপানাৰ
ওচৰৰ পৰা ৈল যাব, েসই িবষেয় আপুিন জােনেন?” ইলীচাই উত্তৰ িদেল, “হয়, মই জােনা; িকন্তু এই িবষেয়
েতামােলােক এেকােক নকবা ” 6 তাৰ পাছত এিলয়াই ইলীচাক ক’েল, “তুিম ইয়ােত থাকা; িকয়েনা িযেহাৱাই েমাক
যদ্দর্ নৈল পঠাইেছ ” ইলীচাই উত্তৰ িদেল, “িযেহাৱাৰ শপত আৰু আেপানাৰ প্রাণৰ শপত, মই আেপানাক এিৰ নাযাওঁ ”
েসেয় েতওঁেলাক দুেয়া যাবৈল ধিৰেল

7 এিলয়া আৰু ইলীচা দুেয়া যদ্দর্ ন নদীৰ পাৰত ৈগ ৰ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ পৰা িকছু দূৈৰত পঞ্চাশজন িশষয্ ভাববাদী
আিহ িথয় হ’ল 8 এিলয়াই িনজৰ গাৰ চাদৰখন নুিৰয়াই ৈল যদর্ নৰ পানীত েকাবােল; তােত পানী দুেয়াফােল দুভাগ ৈহ
গ’ল আৰু েতওঁেলাক দুজন শুকান মািটৰ ওপেৰিদ পাৰ ৈহ গ’ল 9 পাৰ ৈহ েযাৱাৰ পাছত এিলয়াই ইলীচাক ক’েল,
“েমাক েকাৱা, েতামাৰ ওচৰৰ পৰা েমাক তুিল িনয়াৰ আেগেয় মই েতামাৰ কাৰেণ িক কিৰম?” ইলীচাই উত্তৰত ক’েল,



2 ৰাজাৱিল 2 অধয্ায়:10 405 2 ৰাজাৱিল 3 অধয্ায়:3

“িমনিত কেৰঁা, আেপানাৰ আত্মাৰ ক্ষমতাৰ দুগুণ আত্মা েযন মই পাওঁ ” 10 এিলয়াই ক’েল, “তুিম এক জিটল িবষয়
িবচািৰলা তথািপও েতামাৰ ওচৰৰ পৰা েমাক ৈল েযাৱাৰ সময়ত যিদ তুিম েমাক েদখা েপাৱা, েতেন্ত তুিম তাক পাবা;
যিদ েদখা েনােপাৱা, েতেন্ত নাপাবা ”

এিলয়াক স্বগর্ৈল তুিল িনয়া
11 েতওঁেলােক এইদেৰ কথা পািত ৈগ থােকঁােতই, হঠাৎ এখন অিগ্নময় ৰথ আৰু অিগ্নময় িকছুমান েঘঁাৰা আিহ

েতওঁেলাক দুজনক পৃথক কিৰ িদেল, আৰু এক ঘূির্ণবতাহত এিলয়া স্বগর্ৈল উিঠ গুিছ গ’ল 12 ইলীচাই তােক েদিখ
িচঞঁিৰ উিঠল, “েমাৰ িপতৃ, েহ েমাৰ িপতৃ, ইস্রােয়লৰ ৰথ আৰু অশ্বােৰাহীসকল!” তাৰ িপছত ইলীচাই এিলয়াক পুনৰ
েদখা নাপােল েতিতয়া েতওঁ িনজৰ কােপাৰ ধিৰ ফািল দুেডাখৰ কিৰেল

13 তাৰ পাছত এিলয়াৰ গাৰ পৰা পিৰ েযাৱা চাদৰখন তুিল ৈল েতওঁ উলিট আিহ যদ্দর্ নৰ তীৰত িথয় হ’ল 14 এিলয়াৰ
গাৰ পৰা পিৰ েযাৱা েসই চাদৰখেনেৰ েতওঁ পানীত আঘাত কিৰ ক’েল, “এিলয়াৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা ক’ত?” েযিতয়া েতওঁ
পানীত আঘাত কিৰেল, েতিতয়া পানী দুেয়াকােষ দুভাগ হ’ল আৰু ইলীচা পাৰ ৈহ গ’ল

15 িযৰীেহাৰ িশষয্ ভাববাদীসকলৰ দলেটােৱ েযিতয়া ইলীচাক েদখা পােল, েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “এিলয়াৰ
আত্মা ইলীচাৰ ওপৰত িস্থিত ৈলেছ!” েসইবােব, েতওঁেলােক ইলীচাক সাক্ষাৎ কিৰবৈল আিহল আৰু েতওঁৰ সনু্মখত
মািটত উবুিৰ ৈহ পিৰ প্রিণপাত কিৰেল 16 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “চাওক, আেপানাৰ দাসেবাৰৰ মাজত ইয়াত
পঞ্চাশজন শিক্তশালী েলাক আেছ িবনয় কেৰঁা, েতওঁেলাকক আেপানাৰ গুৰুক িবচািৰ যাবৈল অনুমিত িদয়ক; হয়েতা
িযেহাৱাৰ আত্মাই েতওঁক তুিল ৈল ৈগ েকােনা পব্বর্ত নাইবা েকােনা উপতয্কাত েপলাই ৈগেছ ” িকন্তু ইলীচাই ক’েল,
“নহয়! েতওঁেলাকৰ কােকা পঠাব নালােগ ” 17 িকন্তু ভাৱবাদীসকলৰ িশষয্ৰ দলেটােৱ ইলীচাক িমনিত কিৰ থকাত,
েতওঁ লাজ পাই ক’েল, “িঠক আেছ, পঠাই িদয়া ” তােত েতওঁেলােক পঞ্চাশজন েলাকক পঠাই িদেল আৰু েসই
পঞ্চাশজেন িতিন িদন ধিৰ িবচৰা পাছেতা এিলয়াক নাপােল 18 ইলীচা িযৰীেহাত থকাৰ সময়েত েতওঁেলাক েতওঁৰ
ওচৰৈল উলিট আিহল; ইলীচাই েতওঁেলাকক ক’েল, “মই জােনা েতামােলাকক েকাৱা নািছেলা, ‘নাযাবা বুিল’?”

ইলীচাই পানী িবশুদ্ধ কৰা
19 এিদন নগৰৰ েলাকসকেল ইলীচাক ক’েল, “মহাশয়, আপুিনেতা েদিখেছই েয এক সুন্দৰ অৱস্থানত এই নগৰখন

আেছ িকন্তু ইয়াৰ পানী িবশুদ্ধ নহয় আৰু ভূিমেয়ও ভাল শসয্ উৎপন্ন নকেৰ ”
20 ইলীচাই ক’েল, “আেপানােলােক এটা নতুন পাত্রত অলপ িনমখ ৈল েমাৰ ওচৰৈল আহক ” েলাকসকেলও

েসইদেৰই ইলীচাৰ ওচৰৈল আিন িদেল 21 েতিতয়া ইলীচাই েসইিখিন ৈল পানীৰ ভুমুকৰ কাষৈল ওলাই গ’ল আৰু তাত
েলাণিখিন েপলাই িদ ক’েল, “িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, ‘মই এই পানী িবশুদ্ধ কিৰেলঁা; এিতয়াৰ পৰা এই পানী খাই
কােৰা মৃতুয্ নহ’ব আৰু ভূিমৰ উৎপাদন শসয্ও নষ্ট নহ’ব’ ” 22 এেনদেৰ ইলীচাৰ কথামেত েসই পানী িবশুদ্ধ ৈহ আিজ
পযর্ন্ত েতেনদেৰ আেছ

ইলীচাক িবদ্রূপ কৰাৰ ফল
23 পাছত ইলীচা তাৰ পৰা ৈবৎএলৈল গ’ল েতওঁ ওপৰৈল উিঠ ৈগ থােকােত বাটত িকছুমান সৰু ল’ৰাই নগৰৰ পৰা

ওলাই আিহ েতওঁক িবদ্রূপ কিৰ ক’বৈল ধিৰেল, “ঐ তপামূৰা, েসানকােল েসানকােল উিঠ যা; তপামূৰা!” 24 েতিতয়া
ইলীচাই পাছফােল ঘূিৰ িসহঁতৰ ফােল চাই িযেহাৱাৰ নােমেৰ িসহঁতক শাও িদেল; েতিতয়া বনিনৰ পৰা হঠাৎ দুজনী ভালুক
ওলাই আিহল আৰু িসহঁতৰ মাজৰ িবয়ািল্লশটা ল’ৰাক ক্ষত-িবক্ষত কিৰেল 25 তাৰ পাছত েতওঁ েসই ঠাইৰ পৰা কির্মল
পব্বর্তৈল গ’ল, আৰু তাৰ পৰা চমিৰয়াৈল উভিট গ’ল

3 অধয্ায়
ইস্রােয়লত েযাৰামৰ ৰাজত্ব

1 িযহূদাত িযেহাচাফটৰ ৰাজত্বৰ ওঠৰ বছৰত ইস্রােয়লৰ ৰজা আহাবৰ পুত্র েযাৰাম ৰজা হ’ল েতওঁ চমিৰয়াত থািক
বাৰ বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল 2 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত েতওঁ কু-আচৰণ কিৰেল, িকন্তু েতওঁ েতওঁৰ িপতৃ-মাতৃৰ দেৰ কৰা নািছল;
িকয়েনা েতওঁৰ িপতৃেয় বাল েদৱতাৰ পূজাৰ কাৰেণ িয স্তম্ভ িনম্মর্াণ কিৰিছল, তাক েতওঁ দূৰ কিৰ িদিছল 3 তথািপ
নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ােম িয সকেলা পাপ কাযর্ কিৰ ইস্রােয়লক পাপ কিৰবৈল বাধয্ কৰাইিছল, েসই পাপেবাৰত েতওঁ
আসক্ত ৈহ থািকল; েতওঁ েসইেবাৰ বন্ধ নকিৰেল

েমাৱাব ইস্রােয়লৰ পৰা পৃথক ৈহ িবেদ্রাহ কৰা



2 ৰাজাৱিল 3 অধয্ায়:4 406 2 ৰাজাৱিল 3 অধয্ায়:27

4 েমাৱাবৰ ৰজা েমচাই েমৰ-ছাগ পুিহ েসইেবাৰৰ বংশ বৃিদ্ধ কিৰিছল েতওঁ ইস্রােয়লৰ ৰজাক কৰ িহচােব এক
লাখ েমৰ-ছাগ েপাৱািল আৰু এক লাখ মতা েমৰ-ছাগৰ ঊল িদব লািগিছল 5 িকন্তু আহাবৰ মৃতুয্ৰ পাছত, েমাৱাবৰ
ৰজাই ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেল 6 েসেয় ইস্রােয়লৰ ৰজা েযাৰােম েতিতয়া চমিৰয়াৰ পৰা ওলাই ৈগ
ইস্রােয়লীয়াসকলক যুদ্ধৰ কাৰেণ একেগাট কিৰেল

7 িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফটৰ ওচৰৈল েতওঁ বাতর্ া পঠাই জনােল েয, “েমাৱাবৰ ৰজাই েমাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেছ;
আপুিন েমাৱাবৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল েমাৰ লগত যাব েন?” িযেহাচাফেট ক’েল, “মই আেপানাৰ লগত যাম মই
আেপানাৰ দেৰই হওঁ; েমাৰ েলাক আৰু েঘঁাৰােবাৰ েযেন আেপানাৰ েলাকসকল আৰু েঘঁাৰােবােৰা েতেন ” 8 তাৰ
পাছত ৰজা েযাৰােম সুিধেল, “আিম েকান বােটেৰ ৈগ আক্রমণ কিৰম?” তােত েতওঁ ক’েল, “ইেদামৰ মৰুপ্রান্তৰৰ
মােজিদ ”

9 েসইদেৰ, িযহূদাৰ ৰজা আৰু ইেদামৰ ৰজাৰ ৈসেত ইস্রােয়লৰ ৰজা ওলাই গ’ল েতওঁেলােক সাত িদন ধিৰ অধর্বৃত্ত
ৈহ ঘূিৰ আগবািঢ় গ’ল েতিতয়া ৈসনয্সকলৰ কাৰেণ আৰু লগত িনয়া পশুেবাৰৰ কাৰেণ েতওঁেলােক পানী িবচািৰ েপাৱা
নািছল 10 তােক েদিখ ইস্রােয়লৰ ৰজাই ক’েল, “হায় হায়! েমাৱাবৰ হাতত পৰািজত হ’বৈলেক িযেহাৱাই আমাৰ এই
িতিনজন ৰজাক একিত্রত কিৰ মািত আিনেল েনিক?” 11 িকন্তু িযেহাচাফেট ক’েল, “ইয়াত িযেহাৱাৰ েকােনা ভাববাদী
নাই েনিক িযজনৰ েযােগিদ আিম িযেহাৱাৰ ওচৰত সুিধব পািৰম?”
তােত ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ দাসেবাৰৰ এজেন ক’েল, “চাফটৰ পুেতক ইলীচা ইয়াত আেছ েতওঁ এিলয়াৰ হাতত পানী

বাকী িদয়া েসৱাকাৰী আিছল ” 12 িযেহাচাফেট ক’েল, “িযেহাৱাৰ বাকয্ েতওঁৰ ওচৰত আেছ ” তােত ইস্রােয়লৰ ৰজা,
ইেদামৰ ৰজা আৰু িযেহাচাফট ইলীচাৰ ওচৰৈল নািম গ’ল

13 ইলীচাই ইস্রােয়লৰ ৰজাক ক’েল, “আেপানাৰ কাৰেণ মই িক কিৰব পােৰঁা? আপুিন আেপানাৰ িপতৃ আৰু মাতৃৰ
ভাববাদীসকলৰ ওচৰৈল যাওঁক ” েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই েতওঁক ক’েল, “নহয়, আিম নাযাওঁ, কাৰণ েমাৱাবৰ হাতত
পৰািজত হ’বৈল িযেহাৱাই আমাৰ িতিনওজন ৰজাক একিত্রত কিৰ মািত আিনেল ” 14 ইলীচাই ক’েল, “িযজনাৰ সনু্মখত
থািক মই েসৱা কিৰবৈল প্রস্তুত, বািহনীসকলৰ েসই জীিৱত িযেহাৱাৰ শপত েয, িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফট যিদ ইয়াত
নাথািকলেহঁেতন, মই আেপানাৈল মেনােযাগ িনিদেলােহঁেতন, এেনিক মই আেপানাৰ ফােল নাপােলােহঁেতন 15 িকন্তু
এিতয়া েমাৰ ওচৰৈল এজন বীণা বেজাৱা েলাকক ৈল আনক ” েলাকজেন েযিতয়া বীণা বজাইিছল, েতিতয়া িযেহাৱাৰ
হাত ইলীচাৰ ওপৰৈল আিহল 16 তােত েতওঁ ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘এই শুকান নদীৰ উপতয্কােটা খািন্দ
খাল ৈতয়াৰ কৰক ’ 17 িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘আেপানােলােক েকােনা বতাহ বা বৰষুণ েদখা নাপােলও,
এই নদীৰ উপতয্কা পানীেৰ পিৰপূণর্ হ’ব আৰু আেপানােলােক পানী খাব পািৰব; আেপানােলাকৰ পশুধন আৰু আন
আন জন্তুেবােৰও পানী খাব ’ 18 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত ই অিত সৰু কথা; েতওঁ েমাৱাবীয়াসকলৰ ওপৰত আেপানােলাকক
িবজয়ী কিৰব 19 গেড়েৰ আবৃত প্রেতয্কখন নগৰ আৰু উত্তম নগৰ আেপানােলােক আক্রমণ কিৰব; আেপানােলােক
প্রেতয্কেটা উত্তম গছ কািট েপলাব, পানীৰ সকেলা ভুমুক বন্ধ কিৰ িদব আৰু সকেলা উত্তম পথাৰ িশেলেৰ নষ্ট কিৰ
েপলাব ”

20 পাছিদনা ৰািতপুৱা বিল উৎসগর্ৰ সময়ত ইেদাম েদশৰ ফালৰ পৰা পানীৈব আিহল পানীেৰ েদশখন ভিৰ পিৰল
21 ইিতমেধয্ েমাৱাবীয়াসকেল শুিনিছল েয, েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ েসই িতিনজন ৰজা যুদ্ধ কিৰবৈল আিহেছ েতিতয়া

যুদ্ধৰ সাজ িপিন্ধ যুদ্ধ কিৰব পৰা সকেলা একেগাট ৈহ েদশৰ সীমাত উপিস্থত হ’ল 22 অিত ৰািতপুৱােত েযিতয়া
েতওঁেলােক সাৰ পােল, েতিতয়া সূযর্ৰ ৰিশ্ম পানীৰ ওপৰত প্রিতফিলত ৈহিছল েমাৱাবীয়াসকেল েতওঁেলাকৰ ওচৰত
েসই পানী েতজৰ দেৰ ৰঙা েযন েদিখেল 23 েতওঁেলােক আচিৰত ৈহ ক’েল, “এই চাওকেচান, চাওঁক, এইয়া েতজ!
িনশ্চেয়, েসই ৰজাসকেল এজেন আন জনক হতয্া কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ হ’ল! গিতেক েহ েমাৱাবীয়াসকল
ব’লা, এিতয়া আিম ৈগ লুট কেৰঁাহক!”

24 িকন্তু েমাৱাবীয়াসকল ইস্রােয়লৰ ছাউিনৰ ওচৰ আিহ েপাৱাত ইস্রােয়লীয়াসকেল অতির্কেত ওলাই ৈগ
েমাৱাবীয়াসকলক আক্রমণ কিৰেল আৰু েমাৱাবীয়াসকল ইস্রােয়লৰ সনু্মখৰ পৰা পলাই গ’ল ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকেল
েমাৱাবীয়াসকলক বধ কিৰ কিৰ েতওঁেলাকৰ েদশত েসামাই পিৰল 25 েতওঁেলােক নগৰেবাৰ ধ্বংস কিৰেল আৰু
প্রেতয্েক িশল দিলয়াই সকেলা সাৰুৱা পথাৰেবাৰ িশলাময় কিৰেল েতওঁেলােক পানীৰ ভুমুকেবাৰ বন্ধ কিৰ িদেল আৰু
উত্তম উত্তম গছেবাৰ কািট েপলােল েকৱলমাত্র কীৰ-েহৰচত নগৰখনৰ িশলেবাৰ য’েত আিছল ত’েত এিৰ হ’ল িকন্তু
িফঙ্গা অস্ত্রধাৰী ৈসনয্সকেল নগৰখন আক্রমণ কিৰেল

26পাছত েমাৱাবৰ ৰজা েমেচই েযিতয়া েদিখেল েয েতওঁ যুদ্ধত পৰাজয় হ’ব, েতিতয়া েতওঁ ৈসনয্সকলৰ মােজিদেয়ই
ইেদামৰ ৰজাৰ ওচৰৈল যাবৈল িনজৰ লগত সাতশ তেৰাৱালধাৰী েসনা ল’েল; িকন্তু েতওঁেলােক েনাৱািৰেল 27 তাৰ
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পাছত েতওঁ িনজৰ েজয্ষ্ঠপুত্র, িযজন েতওঁৰ পাছত ৰাজপাটৰ উত্তৰািধকাৰী, েতওঁক ৈল ৈগ নগৰৰ েদৱালৰ ওপৰত
েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰেল আৰু ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ অিতশয় েক্রািধত হ’ল তােত ইস্রােয়লীয়া ৈসনয্সকেল ৰজা েমচাক
এিৰ িদ িনজ েদশৈল ওভিট গ’ল

4 অধয্ায়
এগৰাকী িবধৱাক ইলীচাই সাহাযর্ কৰা

1 এিদন িশষয্ ভাববাদী দ’লৰ এজনৰ ভাযর্য্াই কািন্দ কািন্দ ইলীচাৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “আেপানাৰ দাস েমাৰ স্বামীৰ
মৃতুয্ হ’ল আৰু আপুিন জােন েয, আেপানাৰ দাস এজন িযেহাৱাৰ ভয়কাৰী েলাক আিছল এিতয়া মহাজেন েমাৰ পুত্র
দুিটক েতওঁৰ দাস কিৰবৰ কাৰেণ ৈল যাবৈল আিহেছ ” 2 ইলীচাই েতওঁক সুিধেল, “মইেনা েতামাক িকদেৰ সহায় কিৰব
পােৰঁা? বাৰু, েমাক েকাৱােচান, েতামাৰ ঘৰত িক আেছ?” মিহলাগৰাকীেয় ক’েল, “এবািট েতলৰ বািহেৰ আেপানাৰ
দাসীৰ ঘৰত এেকােৱই নাই ” 3 েতিতয়া ইলীচাই ক’েল, “তুিম েতামাৰ সকেলা প্রিতেবশীসকলৰ পৰা িকছুমান খালী পাত্র
ধাৰৈল আিনবৈল ওলাই েযাৱা িযমান সম্ভৱ হয়, িসমান েবিছৈক আিনবা 4 তাৰ পাছত তুিম েতামাৰ ল’ৰা দুজনেৰ
ৈসেত ঘৰৰ িভতৰত েসামাই দুৱাৰ বন্ধ কিৰ িদবা আৰু েসই পাত্রেবাৰত েতল ঢািলবা এটা এটাৈক পাত্রেবাৰ ভিৰ পৰাৰ
পাছত একাষিৰয়াৈক থবা ”

5 েতিতয়া মিহলাগৰাকী ইলীচাৰ ওচৰৰ পৰা গুিছ গ’ল; েতওঁ িনজৰ ল’ৰা দুিটক ৈল ঘৰত েসামাই দুৱাৰ বন্ধ কিৰ িদেল
ল’ৰা দুজেন েতওঁৰ ওচৰৈল পাত্রেবাৰ আিনবৈল ধিৰেল আৰু েতওঁ েসইেবাৰত েতল ঢািলেয়ই থািকল 6 সকেলােবাৰ
পাত্র ভৰাৰ পাছত েতওঁ এজন পুেতকক ক’েল, “আন এটা পাত্র ৈল আনা ” ল’ৰাজেন ক’েল, “আৰু এেকা পাত্রই
বাকী নাই ” েতিতয়া েতল পৰা বন্ধ ৈহ গ’ল

7 তাৰ পাছত মিহলাগৰাকীেয় আিহ ঈশ্বৰৰ েলাকৰ আগত সকেলােবাৰ কথা ক’েল; েতওঁ ক’েল, “েযাৱা, েসই েতল
েবিচ েতামাৰ ধাৰ পিৰেশাধ কৰা আৰু অৱিশষ্ট িয থািকব, তােৰ েতামাৰ আৰু ল’ৰাহঁতৰ জীিৱকা চলাবা ”

ইলীচাই চুেনমীয় মিহলাৰ পুত্রক জীিৱত কৰা
8 এিদন ইলীচাই েখাজ কািঢ় চুেনমৈল ৈগিছল েসই ঠাইত বাস কৰা এগৰাকী ধনী মিহলাই েতওঁক িনজৰ ঘৰত আহাৰ

গ্রহণ কিৰবৈল বৰৈক িমনিত কৰাত, েতওঁ তাত আহাৰ কিৰেল পাছত েতওঁ িযমানবাৰ চুেনমৰ মােজিদ যায়, িসমানবাৰ
েসই ঘৰত েখাৱা-েবাৱা কিৰবৈল েসামায়

9 মিহলাগৰাকীেয় েতওঁৰ স্বামীক ক’েল, “এই িয েলাকজন প্রােয় আমাৰ বােটিদ অহা-েযাৱা কেৰ, মই এিতয়া বুিজব
পািৰেছঁা েয, েতওঁ ঈশ্বৰৰ এজন পিবত্র েলাক 10আহঁক না, আিম ছাদৰ ওপৰেত এিট সৰু েকঁাঠািল সািজ তাৰ িভতৰত
েতওঁৰ কাৰেণ এখন িবচনা, েমজ, চকী আৰু এটা চািক ৰািখ থওঁ; তােত েতওঁ আমাৰ ইয়াৈল আিহেল, েসই েকঁাঠািলত
থািকব পািৰব ”

11এিদন ইলীচা েযিতয়া পুনৰ আিহিছল, েতওঁ েসই ওপৰ েকঁাঠািলত ৈগ িবশ্রাম ৈলিছল 12 েতওঁ েতওঁৰ দাস েগহজীক
ক’েল, “তুিম েসই চূেনমীয়া মিহলাগৰাকীক মাতা ” তােত দাসজেন মিহলাগৰাকীক মািতেল আৰু মিহলাগৰাকী আিহ
েতওঁৰ আগত িথয় হ’ল 13 েতিতয়া ইলীচাই েতওঁৰ দাসক ক’েল, “েতওঁক েকাৱা, ‘আপুিন আমাৰ কাৰেণ এই সকেলা
কষ্ট কিৰেল, এিতয়া আেপানাৰ কাৰেণ আিম িক কিৰব পােৰঁা? ৰজা বা প্রধান েসনাধয্ক্ষৰ ওচৰত আিম আেপানাৰ
কাৰেণ িকবা অনুেৰাধ কিৰমেন?’ ” উত্তৰত মিহলাগৰাকীেয় ক’েল, “মই েমাৰ িনজৰ পিৰয়ালৰ মাজত ভােল আেছঁা ”

14 ইলীচাই ক’েল, “েতেন্ত আিম েতওঁৰ কাৰেণ িক কিৰব পােৰঁা?” েগহজীেয় উত্তৰ িদেল, “অৱেশয্, েতওঁৰ েকােনা
পুত্র নাই আৰু েতওঁৰ স্বামীও বৃদ্ধ হ’ল ” 15 ইলীচাই ক’েল, “েতওঁক মািত আনা ” েতিতয়া েগহজীেয় চুেনমীয়ানীক
মািত আিনেল আৰু েতওঁ আিহ দুৱাৰ মুখত িথয় হ’ল 16 ইলীচাই ক’েল, “অহা বছৰৰ এই সময়ত আপুিন েকালাত
এিট পুত্র সন্তান ল’বৈল পাব ” মিহলাগৰাকীেয় ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু, েহ ঈশ্বৰৰ েলাক, আেপানাৰ দাসীক িমছা আশা
িনিদব ”

17 পাছত মিহলাগৰাকী গভর্ ৱতী হ’ল আৰু ইলীচাই েযেনৈক ৈকিছল িঠক েসইদেৰই িপছৰ বছৰৰ এেক সময়ত েতওঁ
এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল 18 ল’ৰািট ডাঙৰ হ’বৈল ধিৰেল এিদন েতওঁৰ িপতৃ েযিতয়া শসয্ েদাৱা েলাকসকলৰ লগত
আিছল, েতিতয়া িস তাৰ বােপকৰ ওচৰৈল গ’ল 19 ল’ৰািটেয় বােপকক ক’েল, “ওহ! েমাৰ মূৰেটা, েমাৰ মূৰেটা ”
বােপেক এজন দাসক ক’েল, “ইয়াক দািঙ মাকৰ ওচৰৈল ৈল ব’লা ” 20 েসই দােস েযিতয়া তাক দািঙ আিন মাকৰ
ওচৰত িদেলিহ, িস দুপৰীয়া পযর্ন্ত মাকৰ েকালােত বিহ থািকল আৰু তাৰ পাছত তাৰ মৃতুয্ হ’ল 21 েতিতয়া মােক
ল’ৰািটক ওপৰৈল িন ঈশ্বৰৰ েলাকজনৰ িবচনাত শুৱাই থেল তাৰ পাছত দুৱাৰ বন্ধ কিৰ েতওঁ বািহৰৈল ওলাই আিহল
22 েতওঁ িগৰীেয়কক মািত ক’েল, “আপুিন এিতয়াই এজন দাস আৰু এটা গাধ েমাৰ ওচৰৈল পঠাই িদয়ক মই তৎক্ষণাত
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ঈশ্বৰৰ েলাকজনৰ ওচৰৈল ৈগ আেকৗ ঘূিৰ আিহম ” 23 েতওঁৰ িগিৰেয়েক ক’েল, “তুিম েতওঁৰ ওচৰৈল আিজেয়ই
িকয় যাব িবচািৰছা? আিজেটা ন-েজান নহয়, িবশ্রামবাৰও নহয় ” েতওঁ উত্তৰ িদ’েল, “তােত ভােলই হ’ব ” 24 তাৰ
পাছত েতওঁ গাধৰ ওপৰত আসন সজাই িনজৰ দাসক ক’েল, “েসানকােল চলাই িনয়া; মই নকওঁমােন তুিম লােহ লােহ
নচলাবা ”

25 এইদেৰ েতওঁ ওলাই গ’ল আৰু কির্মল পব্বর্তত ঈশ্বৰৰ েলাকৰ ওচৰৈল আিহল ঈশ্বৰৰ েলােক মিহলাগৰাকীক
দূৈৰেত েদিখ, িনজৰ দাস েগহজীক ক’েল, “েসৗৱা, েচাৱা, চূেনমীয়া মিহলাগৰাকী; 26 তুিম েদৗিৰ েতওঁৰ ওচৰৈল েযাৱা
আৰু েসাধা েয, ‘আপুিন, আেপানাৰ স্বামী আৰু আেপানাৰ ল’ৰািট সকেলােৱ কুশেল আেছ েন?’ তাই উত্তৰ িদ’েল,
“হয় ভােল আেছ ”

27 পাছত েতওঁ কিম্মর্ল পব্বর্তত ঈশ্বৰৰ েলাকজনৰ ওচৰ পাই েতওঁৰ ভিৰত খােমািচ ধিৰেল তােত েতওঁক আঁতৰাই
আিনবৈল েগহজী ওচৰ চািপ অহাত, ঈশ্বৰৰ েলােক ক’েল, “েতওঁক অকেল থািকবৈল িদয়া; িকয়েনা েতওঁৰ মন
িবষােদেৰ ভৰা; িকন্তু িযেহাৱাই েমাৰ পৰা তাক গুপুেত ৰািখেছ, েমাক এেকােক নজনােল ” 28 মিহলাগৰাকীেয় ক’েল,
“েহ েমাৰ প্রভু, মই জােনা আেপানাৰ ওচৰত এিট ল’ৰা খুিজিছেলঁা? মই জােনা আেপানাক েকাৱা নািছেলা, ‘েমাক িমছা
আশা িনিদব’?” 29 েতিতয়া ইলীচাই েগহজীক ক’েল, “েতামাৰ কােপাৰ কঁকালত গুিজ ৈল েমাৰ এই লাখুিটডাল েলাৱা
আৰু মিহলাগৰাকীৰ ঘৰৈল েযাৱা েকােনা মানুহক লগ পােল, েতওঁক মঙ্গলবাদ নকিৰবা আৰু েকােনাবাই মঙ্গলবাদ
কিৰেলও তাৰ উত্তৰ িনিদবা েমাৰ লাখুিটডাল ল’ৰািটৰ মুখৰ ওপৰত ৰািখবা ” 30 িকন্তু ল’ৰাৰ মােক ক’েল, “জীিৱত
িযেহাৱা আৰু আেপানাৰ শপত খাই কওঁ, মই আেপানাক এিৰ নাযাওঁ ” েসেয় ইলীচাই উিঠ মিহলাগৰাকীৰ পােছ পােছ
যাবৈল ধিৰেল 31 েগহজীেয় েতওঁেলাকৰ আেগ আেগ ৈগ ল’ৰািটৰ মুখৰ ওপৰত েসই লাখুিটডাল ৰািখেল, িকন্তু
েকােনা সাৰ-সুৰৰ লক্ষণ েপাৱা নগ’ল েসেয়, েগহজীেয় ইলীচাক লগ ধিৰবৰ বােব উভিট গ’ল আৰু েতওঁক ক’েল,
“ল’ৰািট সাৰ েপাৱা নাই ”

32 পাছত ইলীচাই ঘৰৈল আিহ েদিখেল েয, েতওঁৰ িবচনােত মৃত ল’ৰািট শুৱাই েথাৱা আেছ 33 েতিতয়া েতওঁ
অকেলই ঘৰৰ িভতৰত েসামাই দুৱাৰ বন্ধ কিৰ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল 34 তাৰ পাছত েতওঁ িবচনাৰ ওপৰত
উিঠ ল’ৰািটৰ মুখৰ ওপৰত িনজৰ মুখ, চকুৰ ওপৰত িনজৰ চকু আৰু হাতৰ তলুৱাৰ ওপৰত হাত ৰািখ শুই িদেল; েতওঁ
ল’ৰািটৰ ওপৰত েযিতয়া দীঘল িদ পিৰল, েতিতয়া ল’ৰািটৰ গা গৰম ৈহ উিঠল

35 তাৰ পাছত ইলীচাই নািম আিহ ঘৰৰ িভতৰেত অহা েযাৱা কিৰ ফুিৰেল; পাছত পুনৰায় িবচনাত উিঠ ৈগ ল’ৰািটৰ
ওপৰত দীঘল ৈহ পিৰল তােত ল’ৰািটেয় সাতবাৰ হঁািচ মািৰ চকু েমিল চােল! 36 েতিতয়া ইলীচাই েগহজীক মািত
ক’েল, “চূেনমীয়ানীক মাতা!” তােত েগহজীেয় েতওঁক মািত আিনেল মিহলাগৰাকী েকঁাঠািলেটাৈল অহাত ইলীচাই
ক’েল, “েতামাৰ ল’ৰািটক েলাৱা ” 37 েতিতয়া মিহলাগৰকী েসামাই আিহ েতওঁৰ ভিৰত পিৰল আৰু মািটত মুখ িদ
উবুিৰ ৈহ েতওঁক প্রিণপাত কিৰেল তাৰ পাছত পুেতকক তুিল ৈল েতওঁ বািহৰৈল ওলাই গ’ল

িবহ িমহেলাৱা চুৰুহা
38তাৰ পাছত ইলীচা পুনৰ িগলগলৈল ঘূিৰ গ’ল; েসই সময়ত েসই ঠাইতআকাল ৈহিছল; েতিতয়া িশষয্ ভাববাদীসকলৰ

এটা দল েতওঁৰ আগত বিহ আিছল; েতওঁ িনজৰ দাসক ক’েল, “ডাঙৰ চৰুেটা জুইৰ ওপৰত বহাই িদ িশষয্-ভাৱবাদীৰ
দলেটাৰ কাৰেণ আঞ্জােৰ চুৰুহা ৰান্ধা ” 39 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন শাক তুিল আিনবৰ কাৰেণ পথাৰৈল
গ’ল েতওঁ ফেলেৰ ভৰা বনৰীয়া লতা েদখা পাই তাৰ ফল িছিঙ েকঁাচত ভৰাই আিনেল; তাৰ পাছত েসইেবাৰ কািট
চুৰুহাত িদেল; িকন্তু েসইেবাৰ িক আিছল, তাক েতওঁেলােক নাজািনেল 40 পাছত েতওঁেলােক েসই আঞ্জা েলাক সমূহক
খাবৈল বািক িদেল; িকন্তু েলাক সকেল েসই আঞ্জা মুখত িদয়া মাত্রেক িচঞিৰ উিঠল, “েহ ঈশ্বৰৰ েলাক, চৰুত মৃতুয্
আেছ!” েতওঁেলােক েসই আঞ্জা পুনৰ খাব েনাৱািৰেল 41 েতিতয়া ইলীচাই ক’েল, “অলপমান ময়দা ৈল আনা ” েতওঁ
েসই ময়দািখিন চৰুত েপলাই িদ ক’েল, “এিতয়া এইিখিন েলাকসকেল খাবৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ মাজত বািক িদয়া ”
তােত চৰুত ক্ষিতকাৰক এেকােৱই নাথািকল

এশজন েলাকক খুউৱা
42 এবাৰ বাল-চািলচাৰ পৰা এজন মানুেহ ঈশ্বৰৰ েলাকৰ কাৰেণ প্রথেম কটা শসয্ৰ পৰা যৱ ধানৰ িবশটা িপঠা আৰু

বস্তা ভৰাই নতুন শসয্ আিনেল ইলীচাই ক’েল, “এইেবাৰ েলাকসকলক খাবৈল িবলাই িদয়া ” 43 েতওঁৰ দােস ক’েল,
“িক! মই ইয়াক এশজন েলাকৰ আগত থম েন?” ইলীচাই উত্তৰত ক’েল, “তুিম েলাকসকলক ইয়ােক খাবৈল িদয়া;
িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘েতওঁেলােক খাব আৰু িকছু বাকীও থািকব ’ ” 44 েসই দােস েতিতয়া তাক িন েলাকসকলৰ
আগত ৰািখেল িযেহাৱাই িযদেৰ ৈকিছল, েসইদেৰই েতওঁেলােক তাক খােল আৰু িকছু বাকীও থািকল
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5 অধয্ায়
নামানৰ কুষ্ঠেৰাগ সুস্থ েহাৱা

1 অৰামৰ* ৰজাৰ েসনাপিতজনৰ নাম আিছল নামান েতওঁ এজন সাহসী, পৰাক্রমী বীৰ আিছল আৰু েতওঁৰ
েযােগিদেয়ই িযেহাৱাই অৰামীয়া ৈসনয্ৰ ওপৰত জয়ী ৈহিছল েসেয়, ৰজাৰ ওচৰত েতওঁ এজন অিত মহান আৰু
শ্রদ্ধাৰ বয্িক্ত আিছল িকন্তু েতওঁ এজন কুষ্ঠেৰাগীও আিছল 2 এবাৰ অৰামীয়া ৈসনয্ৰ দেল ইস্রােয়লক আক্রমণ
কিৰবৈল ওলাই যাওঁেত, ইস্রােয়ল েদশৰ পৰা এজনী সৰু েছাৱালী তুিল ৈল আিহিছল; তাই নামানৰ ভাযর্য্াৰ েসৱা
কিৰিছল

3 েছাৱালীজনীেয় নামানৰ ভাযর্য্াক ক’েল, “েমাৰ ইচ্ছা, প্রভুেৱ যিদ চমিৰয়াত থকা ভাববাদীক সাক্ষাৎ কেৰ, বৰ ভাল
হয়! েতওঁ িনশ্চেয় প্রভুক কুষ্ঠ েৰাগৰ পৰা সুস্থ কিৰব ” 4 েতিতয়া ইস্রােয়ল েদশৰ পৰা অনা েছাৱালীজনীেয় েকাৱা
সকেলা কথা নামােন ৈগ ৰজাক জনােল 5 “েতেন্ত তুিম এিতয়াই েযাৱাৈগ, ইস্রােয়লৰ ৰজাৈল মই এখন পত্র পঠাই
িদম,” অৰামৰ ৰজাই ক’েল েতিতয়া নামােন িনজৰ লগত দহ িকক্কৰ† ৰূপ, ছয় হাজাৰটা েসাণৰ টুকুৰা আৰু দহ েযাৰ
িপন্ধা কােপাৰ ৈল ইস্রােয়লৈল যাত্রা কিৰেল 6 লগত ইস্রােয়লৰ ৰজাৈল িলখা পত্রখেনা েতওঁ ল’েল; ৰজাৈল িনয়া পত্র
খনত িলখা আিছল, “এই পত্রেৰ ৈসেত মই েমাৰ েসৱক নামানৰ কুষ্ঠেৰাগ সুস্থ হ’বৰ কাৰেণ েতওঁক আেপানাৰ ওচৰৈল
পঠাইেছা ”

7 ইস্রােয়লৰ ৰজাই েসই পত্র পিঢ় েবজাৰেত িনজৰ কােপাৰ ফািল ক’েল, “মই জােনা ঈশ্বৰ? েমাৰ জােনা কােৰাবাৰ
মৃতুয্ আৰু জীৱনৰ ওপৰত হাত আেছ িকয় এই েলাকজেন এজন মানুহৰ কুষ্ঠ েৰাগ সুস্থ কৰাৰ বােব েতওঁক েমাৰ
ওচৰৈল পঠাইেছ? ইয়ােত বুজা ৈগেছ েয, েতওঁ েমাৰ লগত কািজয়া আৰম্ভ কিৰবৈলেহ ছল কিৰেছ ”

8 েযিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই িনজৰ কােপাৰ ফলা কথা ঈশ্বৰৰ েলাক ইলীচাই শুিনেল, েতওঁ ৰজাৰ ওচৰৈল এই বাতর্ া
পঠােল, “আপুিন িকয় আেপানাৰ বস্ত্র ফািলেল? েসই মানুহক েমাৰ ওচৰৈল আিহব িদয়ক; তােত েতওঁ জািনব েয
ইস্রােয়লৰ মাজত এজন ভাববাদী আেছ ” 9 েসেয়, নামােন িনজৰ েঘঁাৰা আৰু ৰথেবাৰেৰ ৈসেত আিহ, ইলীচাৰ ঘৰৰ
দুৱাৰমুখত িথয় হ’ল 10 ইলীচাই এজন েলাকৰ দ্বাৰাই েতওঁৰ ওচৰৈল এই বাতর্ া ৈক পঠােল, “আপুিন যাওঁক আৰু
যদ্দর্ ন নদীত সাতবাৰ েজােবাৰা মাৰক, তােত আেপানাৰ গাৰ মঙহ পূবর্ৰ দেৰ ৈহ পিৰব আৰু আপুিন শুিচ হ’ব ”

11 েতিতয়া নামান তাৰ পৰা খং উিঠ গুিচ গ’ল আৰু েতওঁ ক’েল, “েচাৱােছান, মই ভািবিছেলঁা, েতওঁ অৱেশয্ই ওলাই
আিহ েমাৰ ওচৰত িথয় হ’ব আৰু িনজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ প্রাথর্না কিৰব, েৰাগৰ ঠাইত হাত বুলাই েমাৰ কুষ্ঠ
েৰাগ সুস্থ কিৰব 12 ইস্রােয়লৰ সকেলা নদীতৈক জােনা দেম্মচকৰ অবানা আৰু ফাপর্ৰ নদী উত্তম নহয়? মই জােনা
েসইেবাৰত গা ধুই শুিচ হ’ব েনাৱািৰম?” এই বুিল েতওঁ প্রচণ্ড খেঙেৰ ৈসেত ঘূিৰ গুিচ গ’ল 13 েতিতয়া দাসেবােৰ
েতওঁৰ ওচৰ চািপ আিহ িনেবদন কিৰ ক’েল, “েহ েমাৰ িপতৃ, ভাববাদীজেন আেপানাক েকােনা কষ্টৰ কাম কিৰবৈল
িদয়া হ’েল, আপুিন জােনা তাক নকিৰেলেহঁেতন? েতেন্ত িকেনা ডাঙৰ কথা, েতওঁ েকৱল ৈকেছ েয, ‘েজােবাৰা মািৰ
শুিচ েহাৱা’; েসেয় আপুিন তাক কৰা উিচত ” 14 েতিতয়া নামােন ঈশ্বৰৰ েলাকৰ কথা অনুসােৰ যদ্দর্ ন নদীত নািম ৈগ
সাত বাৰ ডুব মািৰেল আৰু েতিতয়াই েতওঁৰ েদহ পূবর্ৰ দেৰ শুিচ হ’ল এেকবােৰ সৰু ল’ৰাৰ দেৰ েতওঁৰ গাৰ ছাল
পিৰস্কাৰ হ’ল

েগহজীৰ েলাভ আৰু শািস্ত
15 নামান আৰু েতওঁৰ সকেলা সঙ্গী েতিতয়া ঈশ্বৰৰ েলাকৰ ওচৰৈল উভিট আিহল ইলীচাৰ সনু্মখত িথয় ৈহ ক’েল,

“মই এিতয়া জািনেলঁা েয, ইস্রােয়লৰ বািহেৰ েগােটই পৃিথৱীেত আৰু ক’েতা ঈশ্বৰ নাই গিতেক এিতয়া অনুগ্রহ কিৰ,
আেপানাৰ এই দাসৰ পৰা এিট উপহাৰ গ্রহণ কৰক ” 16 ইলীচাই ক’েল, “মই িয জনাৰ সাক্ষােত িথয় ৈহ আেছঁা, েসই
জীৱনময় িযেহাৱাৰ শপত, মই এেকােক গ্রহণ নকেৰঁা ” নামােন উপহাৰ গ্রহণ কিৰবৈল েতওঁক বহুবাৰ অনুনয়-িবনয়
কৰােতা েতওঁ মািন্ত নহ’ল 17 নামােন ক’েল, “আপুিন যিদ ইয়াক নলয়, েতেন্ত অন্ততঃ েমাক ইস্রােয়লৰ পৰা দুটা
খছেৰ েবাজা কিৰব পৰাৈক মািট আেপানাৰ এই দাসক িদয়ক; িকয়েনা এিতয়াৰ পৰা মই িযেহাৱাৰ বািহেৰ েকােনা ইতৰ
েদৱতাৈল েহামবিল বা বিল উৎসগর্ নকিৰম 18 িকন্তু, এটা িবষয়ত েযন িযেহাৱাই আেপানাৰ এই দাসক ক্ষমা কেৰ;
েমাৰ ৰজাই েযিতয়া েসৱা কিৰবৰ অেথর্ িৰেম্মানৰ মিন্দৰৈল যায় আৰু েতওঁ েমাৰ হাতৰ সাহাযর্ত িনভর্ ৰ কেৰ, েসই
সময়ত মই িনেজও িৰেম্মান েদৱতাৰ গৃহত মূৰ েদাৱঁাব লগা হয়; েতিতয়া এই েক্ষত্রত িযেহাৱাই আেপানাৰ দাসক ক্ষমা
কৰক ” 19 ইলীচাই েতওঁক ক’েল, “শািন্ত মেনেৰ েযাৱা ” েতিতয়া েতওঁ ইলীচাৰ ওচৰৰ পৰা গুিছ গ’ল
* 5 অধয্ায়:1 অৰামৰ িচিৰয়া † 5 অধয্ায়:5 িকক্কৰ: এক িকক্কৰ প্রায় 34 িকেলাগ্রামৰ ওজন
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20 নামান েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা িকছু দূৰ েযাৱাৰ পাছেত ঈশ্বৰৰ েলাক ইলীচাৰ দাস েগহজীেয় িনজৰ মনেত ক’েল,
“েসই অৰামীয়া নামােন অনা উপহাৰেবাৰ গ্রহণ নকিৰ েমাৰ প্রভুেৱ েতওঁক এেনেয় এিৰ িদেল! জীিৱত িযেহাৱাৰ শপত,
মই েতওঁৰ পােছ পােছ লিৰ ৈগ েতওঁৰ পৰা িকছু িকছু লওঁৈগ!”

21 এইবুিল েগহজীেয় নামানৰ পােছ পােছ ল’িৰ গ’ল নামােন েগহজীক েতওঁৰ ফােল লিৰ অহা েদিখ েতওঁৰ লগত
সাক্ষাৎ হ’বৈল ৰথৰ পৰা নািম সুিধেল, “িক, সকেলােবাৰ িঠেক আেছেন?” 22 েগহজীেয় ক’েল, “সকেলা িঠেকই
আেছ িকন্তু েমাৰ প্রভুেৱ এই কথা ক’বৈল েমাক পঠােল েয, ‘ইফ্রিয়মৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা িশষয্ ভাববাদীসকলৰ
দুজন যুৱক এিতয়াই েমাৰ কাষৈল আিহল; েসেয় অনুগ্রহ কিৰ, েতওঁেলাকৰ বােব এক িকক্কৰ ৰূপ আৰু দুেযাৰ কােপাৰ
িদয়ক ’ ” 23 তােত নামােন ক’েল, “আপুিন যিদ দুই িকক্কৰ লয়, তােতা মই অিত সুখী হ’ম ” এই বুিল নামােন দুেযাৰ
কােপাৰ আৰু দুটা বস্তাত দুই িকক্কৰ ৰূপ বািন্ধ িনজৰ দুজন দাসক কিঢ়য়াই িনবৈল িদেল; েতওঁেলােক েসইেবাৰ ৈল
েগহজীৰ আেগ আেগ গ’ল 24 পাছত পাহাৰৰ কাষ ৈগ েপাৱাত, েতওঁ দাসেবাৰৰ পৰা েসই ৰূপৰ বস্তােবাৰ ল’েল আৰু
ঘৰৰ িভতৰত লুকুৱাই ৈথ দাস দুজনক িবদায় িদেল েতিতয়া েতওঁেলাক গুিচ গ’ল

25 তাৰ পাছত েতওঁ িভতৰৈল ৈগ িনজৰ প্রভুৰ সনু্মখত িথয় হ’ল েতিতয়া ইলীচাই েতওঁক সুিধেল, “েগহজী, তুিম
ক’ৰ পৰা আিহলা?” েতওঁ উত্তৰ িদেল, “আেপানাৰ দাস ক’ৈলেকা েযাৱা নাই ” 26 িকন্তু ইলীচাই েতওঁক ক’েল, “েসই
মানুহজেন েযিতয়া েতামাৰ লগত সাক্ষাৎ কিৰবৈল িনজৰ ৰথৰ পৰা নািমিছল, েতিতয়া েমাৰ অন্তৰ জােনা েতামাৰ লগত
েযাৱা নািছল? ধন, কােপাৰ-কািন, িজত গছৰ বাৰী, দ্রাক্ষাবাৰী, েমৰ-ছাগ, গৰু আৰু দাস-দাসী েলাৱাৰ এইেটা জােনা
সময়? 27 এই েহতুেক নামানৰ কুষ্ঠেৰাগ েতামাৰ আৰু েতামাৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত িচৰকাল লািগ থািকব ” েতিতয়া
েগহজী ইলীচাৰ সনু্মখৰ পৰা গুিছ গ’ল আৰু েতওঁৰ গাৰ ছাল িহমৰ িনিচনা বগা কুষ্ঠেৰাগ হ’ল

6 অধয্ায়
ইলীচাই কুঠাৰ ওপেঙাৱা

1 এিদন িশষয্ ভাববাদীসকেল ইলীচাক ক’েল, “চাওঁক, িয ঠাইত আিম আেপানাৰ লগত থােকা েসই ঠাই আমাৰ
সকেলােৰ কাৰেণ অিত সৰু 2 আপুিন অনুগ্রহ কিৰ অনুমিত িদেল আিম যদ্দর্ ন নদীৰ কাষৈল ৈগ প্রিতজেন এডালৈক
গছ কািট েসই ঠাইেত আিম থািকবৈল এেডাখৰ ঠাই যুগুত কিৰম ” তােত ইলীচাই ক’েল, “বাৰু, েতামােলাক আগুৱাই
েযাৱা ” 3 েতিতয়া এজন িশষয্-ভাৱবাদীেয় ক’েল, “আপুিনও আেপানাৰ দাসেবাৰৰ লগত ব’লক ” ইলীচাই কেল,
“িঠক আেছ, মেয়া যাম ”

4 এইদেৰ েতেৱঁা েতওঁেলাকৰ লগত গ’ল েতওঁেলােক যদ্দর্ নৰ ওচৰৈল ৈগ গছ কািটবৈল ধিৰেল 5 েতওঁেলাকৰ
মাজৰ এজেন েযিতয়া গছ কািট আিছল, েতিতয়া েতওঁৰ কুঠাৰখন সুলিক ৈগ পানীত পিৰল; তােত েতওঁ িচঞঁৰ মািৰ
ক’েল, “হায় হায়! েহ প্রভু, মই এইখন আনৰ পৰা খুিজ আিনিছেলা!” 6 েতিতয়া ঈশ্বৰৰ েলােক সুিধেল, “েসইখন ক’ত
পিৰল?” েসই েলােক ঠাইেডাখৰ েদখুৱাই িদয়াত ইলীচাই এেডাখৰ কাঠ কািট আিন পানীত েপলাই িদেল; েতিতয়া েলাহা
েডাখৰ পানীত ওপিঙ উিঠল 7 ইলীচাই েতওঁক ক’েল, “েসইেটা তুিল েলাৱা ” তােত েতওঁ হাত েমিল তাক ল’েল

অৰামীয়া ৈসনয্দল অন্ধ েহাৱা
8 েসই সময়ত অৰামৰ ৰজাই ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰিছল েতওঁ িনজৰ দাসেবাৰৰ ৈসেত চচর্ া কিৰ ক’েল,

“অমুক-তমুক ঠাইত েমাৰ ছাউিন থািকব ” 9 েতিতয়া ঈশ্বৰৰ েলােক ইস্রােয়লৰ ৰজাক ৈক পঠােল েবােল, “সাৱধান,
েসই ঠাইৈল নাযাব; কাৰণ অৰামীয়াসকল েসই ঠাইৈল নািম আিহেছ ”

10 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই ঈশ্বৰৰ েলােক েতওঁক সাৱধান কিৰ িদয়া ঠাইেডাখৰৈল মানুহ পঠাই িনজক ৰক্ষা কিৰেল
এইদেৰ ইলীচাই কৰা সতকর্ তাত ৰজা বােৰ বােৰ ৰক্ষা পেৰ 11 এই েহতুেক অৰামৰ ৰজাৰ বৰৈক খং উিঠল েসেয়
েতওঁ িনজৰ দাসেবাৰক মািত ক’েল, “আমাৰ মাজৰ েকান মানুহ ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ পক্ষত আেছ, তাক েতামােলােক
েমাক েনােকাৱােন?” 12 তােত দাসেবাৰৰ মাজৰ এজেন ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, আমাৰ মাজত েকােনা নাই;
িকন্তু আপুিন েশাৱা েকাঠািলত িয সকেলা কথা কয়, েসই কথা পযর্ন্ত ইস্রােয়লৰ ভাববাদী ইলীচাই ইস্রােয়লৰ ৰজাক
জনায়!” 13 ৰজাই ক’েল, “েতামােলােক ৈগ েতওঁ ক’ত থােক, তাক চাই আহঁা; মই মানুহ পঠাই েতওঁক ধিৰ আিনম ”
পাছত েতওঁক জেনাৱা হ’ল েয, “েতওঁ েদাথানত আেছ ”

14 েতিতয়া ৰজাই েঘঁাৰা, ৰথ আৰু এক বহু ৈসনয্ৰ দল েদাথানৈল পঠাই িদেল; েতওঁেলােক ৰািতেয়ই ৈগ নগৰখন
েঘিৰ ধিৰেল 15 িপছিদনা ঈশ্বৰৰ েলাকৰ দােস ৰািতপুৱা উিঠ েযিতয়া বািহৰৈল ওলাই ৈগিছল, েতিতয়া েতওঁ ৰথ আৰু
েঘঁাৰােবােৰেৰ ৈসেত এদল ৈসনয্ই নগৰখন েঘিৰ থকা েদখা পােল; দাসজেন েতওঁক ক’েল, “হায়, েমাৰ প্রভু! আিম
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িক কিৰম?” 16 ইলীচাই ক’েল, “ভয় নকিৰবা; িকয়েনা আমাৰ লগত থকাসকল েতওঁেলাকৰ লগত থকাসকলতৈক
অিধক ”

17 তাৰ পাছত ইলীচাই এই প্রাথর্না কিৰেল, “েহ িযেহাৱা, মই িনেবদন কেৰঁা, এই দােস েযন েদখা পায়, আপুিন েতওঁৰ
চকু মুকিল কিৰ িদব ” িযেহাৱাই েসই দাসৰ চকু মুকিল কিৰ িদেল তােত েতওঁ েদখা পােল েয, ইলীচাৰ চািৰওফােল
পাহাৰখন অিগ্নময় েঘঁাৰা আৰু ৰেথেৰ ভিৰ আেছ! 18 পাছত অৰামীয়াসকল েযিতয়া ইলীচাৰ ওচৰৈল নািম আিহিছল,
েতিতয়া েতওঁ িযেহাৱাৰ আগত এই প্রাথর্না কিৰেল, “মই িনেবদন কেৰঁা, আপুিন এই েলাকসকলক অন্ধ কিৰ িদয়ক ”
তােত ইলীচাৰ প্রাথর্না অনুসােৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাকক অন্ধ কিৰেল 19 পাছত ইলীচাই অৰামীয়াসকলক ক’েল, “এইেটা
েসই বাট নহয় আৰু েসই নগেৰা নহয় আেপানােলাক েমাৰ পােছ পােছ আহঁক, আেপানােলােক যাক িবচািৰেছ, মই
েসই মানুহৰ ওচৰৈল আেপানােলাকক ৈল যাম ” এইবুিল েতওঁ েতওঁেলাকক চমিৰয়াৈল ৈল গ’ল

20 চমিৰয়া আিহ েপাৱাৰ পাছত ইলীচাই ক’েল, “েহ িযেহাৱা, এই েলাকসকলৰ চকু মুকিল কিৰ িদয়ক েযন েতওঁেলােক
েদখা পায় ” েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ চকু মুকিল কিৰ িদয়াত েতওঁেলােক েদখা পােল; তােত েতওঁেলােক েদিখেল
েয, েতওঁেলাক চমৰীয়াৰ মাজত আেছ

21 অৰামীয়াসকলক েদখা পাই ইস্রােয়লৰ ৰজাই ইলীচাক সুিধেল, “েহ েমাৰ িপতৃ, মই েতওঁেলাকক বধ কিৰম েন?
মই মািৰম েন?” 22 ইলীচাই উত্তৰ িদেল, “আপুিন েতওঁেলাকক বধ নকিৰব আপুিন আেপানাৰ তেৰাৱাল আৰু ধনুেৰ
িযসকলক বন্দী কিৰ আিনেল, েসই েলাকসকলক জােনা আপুিন বধ কিৰব? েতওঁেলাকৰ আগত িপঠা আৰু পানী
িদয়ক, যােত েতওঁেলােক খাই ৈব েতওঁেলাকৰ প্রভুৰ ওচৰৈল ঘূিৰ যাব পােৰ ” 23 েতিতয়া ৰজাই েতওঁেলাকৰ বােব বৰ
েভাজৰ আেয়াজন কিৰেল; েতওঁেলােক েখাৱা-েবাৱা েশষ কৰাৰ পাছত ৰজাই েতওঁেলাকক িবদায় িদয়াত েতওঁেলাক
েতওঁেলাকৰ প্রভুৰ ওচৰৈল উলিট গ’ল পাছত অৰামীয়াৰ েসই ৈসনয্দল বহুিদন ধিৰ ইস্রােয়ল েদশৈল পুনৰ অহা
নািছল

ৰজা িবন হদদৰ চমৰীয়া অৱেৰাধ
24 ইয়াৰ িকছু কালৰ পাছত অৰামৰ ৰজা িবন-হদেদ* িনজৰ সকেলা ৈসনয্সামন্তক একেগাট কিৰ চমিৰয়া নগৰ

অৱেৰাধ কিৰ আক্রমণ কিৰবৈল আিহল 25 েসেয় চমিৰয়াত ভীষণ আকাল হ’ল; েতওঁেলােক নগৰখন এেনৈক
অৱেৰাধ কিৰ ৰািখিছল েয খাবৈল েশষত এটা গাধৰ মূৰ পযর্ন্ত আশীটা ৰূপৰ মুদ্রাত আৰু এেনিক এক ‘কাব’† েজাখৰ
কেপৗৰ িবষ্ঠাও পঁাচটা ৰূপৰ মুদ্রাত িবক্রী ৈহিছল

26 ইস্রােয়লৰ ৰজাই এিদন নগৰৰ েদৱালৰ ওপেৰিদ অহা-েযাৱা কিৰ আিছল; এেন সময়েত এগৰাকী মিহলাই েতওঁক
িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ ক’েল, “সহায় কৰক, েহ েমাৰ প্রভু, মহাৰাজ ” 27 ৰজাই ক’েল, “িযেহাৱাই যিদ সহায় নকেৰ, েতেন্ত
মই ক’ৰ পৰা েতামাক সহায় কিৰব পােৰঁা? মৰণা মৰা খলাৰ পৰা েন দ্রাক্ষাকুণ্ডৰ পৰা?” 28 ৰজাই তাইক পুনৰ সুিধেল,
“েতামাৰ িক সমসয্া?” তাই উত্তৰ িদেল, “এই মিহলাই ৈকিছল, ‘আিজ আিম খাবৈল েতামাৰ ল’ৰােটাক িদয়া; অহাকািল
আিম েমাৰ ল’ৰােটাক খাম ’ ” 29 েসইদেৰই আিম েমাৰ ল’ৰােটাক িসজাই খােলঁা; পাছিদনা মই তাইক ক’েলঁা, “েতামাৰ
ল’ৰােটাক িদয়া আৰু আিম তাক খাওঁ; িকন্তু, তাই িনজৰ ল’ৰােটাক লুকুৱাই ৰািখেল ” 30 মিহলাগৰাকীৰ এই কথা শুিন
ৰজাই িনজৰ কােপাৰ ফািলেল; েতওঁ েতিতয়াও েদৱালৰ ওপৰেত ফুিৰ আিছল তােত েলাকসকেল চাই েদিখেল েয
িনজৰ িপন্ধা কােপাৰৰ তলত ৰজাই চট কােপাৰ িপিন্ধ আেছ 31 পাছত েতওঁ ক’েল, “আিজ চাফটৰ পুেতক ইলীচাৰ
মূৰ যিদ েতওঁৰ কান্ধৰ ওপৰত থােক, েতেন্ত ঈশ্বেৰ েযন েমাক দণ্ড িদেয়, আৰু েসয়া অিধকৰূেপই িদয়ক ”

32 ইলীচা েসই সময়ত িনজৰ ঘৰত বিহ আিছল আৰু েতওঁৰ লগত বৃদ্ধ েনতাসকেলা আিছল ৰজাই এজন
মানুহক ইলীচাৰ ওচৰৈল পঠােল িকন্তু মানুহজন েযিতয়া ইলীচাৰ ওচৰৈল আিহিছল, েতওঁ বৃদ্ধ েলাকসকলক ক’েল,
‘আেপানােলােক েদখা নাইেন েকেনৈক েসই নৰবধীৰ পুেতেক েমাৰ মূৰ িনবৈল এজন েলাকক পঠাইেছ? শুনক,
মানুহজন েযিতয়া আিহব, আেপানােলােক দুৱাৰখন বন্ধ কিৰ িদব আৰু েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ দুৱাৰখন বন্ধ কিৰ ধিৰ ৰািখব;
েতওঁৰ পােছ পােছ জােনা েতওঁৰ প্রভুৰ ভিৰৰ শব্দও নহয়?

33 ইলীচাই েতওঁেলাকৰ ৈসেত কথা ৈক থােকােতই, েসই মানুহজন েতওঁৰ ওচৰৈল নািম আিহল পাছত ৰজাই আিহ
ক’েল, “চাওঁক, এই িবপদ‡ িযেহাৱাৰ পৰা আিহেছ েতেন্ত িযেহাৱাৰ কাৰেণ মই আৰু িকয় বাট চাই থািকম?”

7 অধয্ায়
ইলীচাই আহাৰৰ প্রিতজ্ঞা কৰা

* 6 অধয্ায়:24 িবন-হদেদ অথর্াৎ হদদৰ পুত্র † 6 অধয্ায়:25 এক ‘কাব’ প্রায় 1 িকেলাৰ চািৰভাগৰ এভাগৰ সমান ‡ 6 অধয্ায়:33 িবপদ
আকাল



2 ৰাজাৱিল 7 অধয্ায়:1 412 2 ৰাজাৱিল 7 অধয্ায়:17

1 ইলীচাই ক’েল, “িযেহাৱাই িয ৈকেছ, তাক শুনক িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘অহাকািল, প্রায় এেন সময়ত চমিৰয়া নগৰৰ
দুৱাৰ মুখত এক েচয়া* পিৰমাণৰ ময়দা আৰু দুই েচয়া পিৰমাণৰ যৱ েকৱল এক েচকলৈক† িবক্রী হ’ব 2 েতিতয়া
িযজন েসনাপিতৰ সাহাযর্ৰ ওপৰত ৰজা িনভর্ ৰ কিৰিছল, েতওঁ েসই ঈশ্বৰৰ েলাকক উত্তৰ িদেল, “চাওঁক, িযেহাৱাই
যিদ আকাশৰ িখিড়িকেবােৰা খুিল িদেয়, তথািপও জােনা এেনকুৱা হ’ব পােৰ?” উত্তৰত ইলীচাই ক’েল, “চাই থাকক,
আপুিন িনজৰ চকুেৰ তাক েদিখব, িকন্তু আপুিন তাৰ অলেপা খাবৈল নাপাব ”

অৰামীয়াসকল পলাই েযাৱা
3 েসই সময়ত নগৰৰ প্রেৱশদ্বাৰৰ বািহৰত চািৰজন কুষ্ঠেৰাগত আক্রান্ত েলাক আিছল; েতওঁেলােক ইজেন িসজনক

ক’েল, “আিম নমৰাৈলেক ইয়ােত িকয় বিহ থািকব লােগ? 4আিম যিদ কওঁ েয, নগৰৈলেক েসামাই যাওঁ, েতেন্ত তােতা
আকাল ৈহেছ আৰু আিম েসই ঠাইেতা মিৰম এিতয়া ইয়ােতা যিদ বিহ থােকঁা, েতেন্ত ইয়ােতা মিৰম এই েহতুেক আহঁা,
আিম অৰামীয়াসকলৰ ছাউিনৈলেক যাওঁ; েতওঁেলােক যিদ আমাক জীয়াই ৰােখ, েতেন্ত জী থািকম আৰু যিদ মােৰ,
েতেন্ত মিৰম ”

5 কথামেত েসইিদনা সিন্ধয়াৰ সময়ত কুষ্ঠেৰাগী েকইজন অৰামীয়াসকলৰ ছাউিনত ৈগ উপিস্থত হ’ল েতওঁেলােক
ছাউিনৰ কাষৈল ৈগ তাত কােকা েদখা নাপােল 6 িকয়েনা েতিতয়া অৰামীয়া ৈসনয্সকলক িযেহাৱাই অেনক ৰথ, েঘঁাৰা
আৰু আন িবশাল ৈসনয্দলৰ শব্দ শুনাইিছল আৰু েসেয়, অৰামীয়া ৈসনয্সকলৰ এজেন আন জনক ক’বৈল ধিৰেল,
“েচাৱা, আমাৰ িবৰুেদ্ধআক্রমণ কিৰবৰ কাৰেণ ইস্রােয়লৰ ৰজাই িহত্তীয়া আৰু িমচৰীয় ৰজাসকলক পইচা িদ আিনেছ ”
7 েসইবােব েতওঁেলােক সিন্ধয়া হওঁেতই িনজৰ তমু্ব, েঘঁাৰা আৰু গাধ সকেলােবাৰ এিৰ ৈথ পলাই ৈগিছল আৰু ছাউিন
েযেন আিছল, েতেনৈকেয়ই এিৰ ৈথ েতওঁেলাক প্রাণৰ ভয়ত পলাই ৈগিছল 8 তাৰবােব কুষ্ঠেৰাগী েকইজেন ছাউিনৰ
ওচৰৈল ৈগ এটা তমু্বৰ িভতৰত েসামাই েখাৱা-েবাৱা কিৰেল আৰু তাৰ পৰা েসাণ, ৰূপ আৰু কােপাৰ-কািনেবাৰ ৈল ৈগ
লুকুৱাই ৰািখেল তাৰ পাছত েতওঁেলােক পুনৰ ঘূিৰ আিহ আন এটা তমু্বত েসামাই তাৰ পৰাও বহুত বস্তু ৈল ৈগ লুকুৱাই
ৰািখেল

9 পাছত েতওঁেলােক ইজেন িসজেন েকাৱাকুই কিৰেল, “আিম হ’েল ভাল কাম কৰা নাই আিজৰ এই িদনেটা ৈহেছ
এটা সুখবৰৰ িদন আৰু আিম এই িবষেয় কােকা এেকা নৈক মেন মেন আেছঁা যিদ আিম ৰািতপুৱাৈলেক পলম কিৰ
থােকঁা, েতেন্ত শািস্ত আমাৰ ওপৰেত আিহব; েসেয়, ব’লা আিম এিতয়াই ৰাজগৃহত কথােটা জনাওঁৈগ ” 10 তােত
েতওঁেলােক ৈগ প্রেৱশদ্বাৰৰ প্রহৰীসকলক মািত ক’েল, “আিম অৰামীয়াসকলৰ ছাউিনৈল ৈগিছেলঁা; তাত েকােনা মানুহ
নাই আৰু কােৰা সাৰ-শব্দও নাই; েকৱল েঘঁাৰা আৰু গাধেবাৰ বন্ধা আেছ, আৰু তমু্বেবােৰা েযেন আিছল েতেনভােৱই
আেছ ” 11 প্রেৱশদ্বাৰৰ প্রহৰীসকেল এই সম্বাদ িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ জনাই িদেল আৰু পাছত ৰাজগৃহৰ িভতৰেতা জেনাৱা
হ’ল

12 েতিতয়া ৰজাই ৰািত উিঠ েতওঁৰ দাসেবাৰক ক’েল, “মই এিতয়া েতামােলাকক ক’ম েয, অৰামীয়াসকেল আমাৈল
িক কিৰেছ আিম েয েভাকত আেছঁা অৰামীয়াসকেল জােন আৰু েসইবােব েতওঁেলােক ছাউিন এিৰ পথাৰৰ মাজত ৈগ
লুকাই আেছ েতওঁেলােক ভািৱেছ, ‘ইস্রােয়লীয়াসকল েযিতয়া নগৰৰ পৰা ওলাই আিহব, েতিতয়া আিম েতওঁেলাকক
জীিৱত অৱস্থােত ধিৰম আৰু েতওঁেলাকৰ নগৰৰ িভতৰত েসামাম’ ” 13 েতিতয়া ৰজাৰ এজন দােস উত্তৰ িদ ক’েল,
“মই আেপানাক িমনিত কেৰঁা, েকইজনমান েলাকক নগৰত িয েকইটা েঘঁাৰা অৱিশষ্ট আেছ, তাৰ মাজৰ পৰা পাচঁটা
েঘঁাৰা ৈল যাবৈল িদয়ক িযেহতু ইস্রােয়লৰ অিধক েলােকই মিৰল ইয়াত অৱিশষ্ট থকা সকেলা ইস্রােয়লবাসীৰ দেৰ
েতওঁেলাকেৰা মৃতুয্ হ’ব েসেয় িক ঘিটেছ, তাক চাবৈল আিম েতওঁেলাকক পিঠয়াই িদওঁ ”

14 েতিতয়া েতওঁেলােক েঘঁাৰােবােৰেৰ ৈসেত দুখন ৰথ ল’েল, আৰু ৰজাই অৰামীয়া ৈসনয্েবাৰৰ সন্ধানত েতওঁেলাকক
পিঠয়াই িদ ক’েল, “েতামােলােক ৈগ চাই আঁহাৈগ ” 15 তােত েতওঁেলােক যদ্দর্ ন নদী পযর্ন্ত অৰামীয়াসকলক িবচািৰ ৈগ
েদিখেল েয অৰামীয়াসকেল লৰালিৰৈক পলাই েযাৱাৰ কাৰেণ েগােটই পথেটােত কােপাৰ-কািন আৰু বস্তু-বাহািনেবাৰ
পিৰ ভিৰ আিছল িযসকলক পেঠাৱা ৈহিছল, েতওঁেলােক উভিট আিহ ৰজাৰ আগত এই সকেলা সম্বাদ িদেল

16 েতিতয়া েলাকসকেল বািহৰৈল ৈগ অৰামীয়াসকলৰ ছাউিন লুট কিৰেল; তােত িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ দেৰ, এক েচয়া
পিৰমাণৰ ময়দা এক েচকল ৰূপত আৰু দুই েচয়া পিৰমান যৱ ধান এক েচকল ৰূপত িবক্রী হ’ল 17 িযজন েসনাপিতৰ
সাহাযর্ৰ হাতত ৰজা িনভর্ ৰশীল আিছল, েসই েসনাপিতজনক ৰজাই নগৰৰ দুৱাৰ পিৰদশর্নৰ ভাৰ িদেল; িকন্তু েলাক
সকেল হুৰমূৰৈক নগৰৰ বািহৰৈল ওলাই যাওঁেত প্রেৱশদ্বাৰৰ পথেত েলাক সকলৰ ভিৰৰ গচকত েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল
ঈশ্বৰৰ েলাক ইলীচাৰ ওচৰৈল ৰজা েযিতয়া নািম অিহিছল, েতিতয়া ইলীচাই ৰজাক িয কথা ৈকিছল, েসনাপিতজন
েসইদেৰই মিৰল
* 7 অধয্ায়:1 েচয়া-অথর্াৎ প্রায় 7 িকেলা † 7 অধয্ায়:1 1 েচকল-অথর্াৎ প্রায় 11 গ্রাম ৰূপ
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18ঈশ্বৰৰ েলােক ৰজাক িয ৈকিছেল েসইভােৱই এই ঘটনােটা ঘিটল েতওঁ ৈকিছল, “অহাকািল এেন সময়ত চমিৰয়াৰ
দুৱাৰ মুখত দুই েচয়া যৱ ধান এক েচকলত, আৰু এক েচয়া ময়দা এক েচকলত েবচা যাব ” 19 েসই েসনাপিতেয়
উত্তৰত ঈশ্বৰৰ েলাকক ৈকিছল, “চাওঁক, িযেহাৱাই যিদ আকাশৰ িখিড়িকেবােৰা খুিল িদেয়, তথািপও জােনা এেনকুৱা
হ’ব পােৰ?” ইলীচাই ৈকিছল, “চাই থাকক, আপুিন িনজৰ চকুেৰ তাক েদিখব, িকন্তু আপুিন তাৰ অলেপা খাবৈল
নাপাব ” 20 েতওঁৈল িঠক েতেনদেৰই ঘিটল িকয়েনা দুৱাৰৰ পথত েলাকসকলৰ ভিৰৰ গচকত েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল

8 অধয্ায়
চুেনমীয়ানীৰ মািট উদ্ধাৰ

1 িয গৰাকী মিহলাৰ পুেতকক ইলীচাই জীয়াই তুিলিছল, এিদন েতওঁ েসই মিহলাক ক’েল, “তুিম েতামাৰ পিৰয়ােলেৰ
ৈসেত আন িয ঠাইেত পাৰা েসই ঠাইৈলেক ৈগ িকছুকাল থাকা, িকয়েনা িযেহাৱাই এই েদশত আকাল পঠাই িদব আৰু
েসেয় সাত বছৰ ধিৰ থািকব ” 2 মিহলাগৰাকীেয় ঈশ্বৰৰ েলাকৰ কথা অনুসােৰই কাযর্ কিৰেল তাই িনজৰ পিৰয়ােলেৰ
ৈসেত ৈগ সাত বছৰ পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশত বাস কিৰেল 3 সাত বছৰৰ েশষত মিহলাগৰাকী পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশৰ
পৰা উভিট আিহ িনজৰ ঘৰ আৰু মািট ঘূৰাই েপাৱাৰ কাৰেণ ৰজাৰ ওচৰত িনেবদন কিৰবৈল গ’ল 4 ৰজাই েসই সময়ত
ঈশ্বৰৰ েলাকৰ দাস েগহজীৰ লগত কথা পািত আিছল েতওঁ েগহজীক সুিধ আিছল, “ইলীচাই িয িয মহৎ কামেবাৰ
কিৰেছ, েসই সকেলােক েমাক েকাৱােছান ” 5 েগহজীেয় েযিতয়া ৰজাক ইলীচাই েকেনৈক মৃত িশশুিটক জীয়াই
তুিলিছল, এই কথা ৈক আিছল, িঠক েসই সময়েতই িয মিহলাৰ পুেতকক ইলীচাই জীয়াই তুিলিছল, েসই মিহলাগৰাকী
ৰজাৰ ওচৰত িনজৰ ঘৰ আৰু মািট ঘূৰাই পাবৰ কাৰেণ িনেবদন কিৰবৈল আিহল েগহজীেয় েতিতয়া ক’েল, “েহ
েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, এেৱঁই েসই মিহলা আৰু এই জেনই তাইৰ ল’ৰা যাক ইলীচাই পুনৰ জীৱন িদেল ” 6 ৰজাই েতিতয়া
মিহলাগৰাকীক তাইৰ ল’ৰািটৰ িবষেয় সুিধলত, তাই েতওঁৰ আগত সকেলা কথা ক’েল তােত ৰজাই মিহলাগৰাকীৰ
কাৰেণ এজন কমর্চাৰীক আেদশ িদ ক’েল, “তাইৰ িয িয আিছল সকেলােবাৰ ঘূৰাই িদয়া আৰু তাই েদশ এিৰ েযাৱােৰ
পৰা এিতয়াৈলেক তাইৰ মািটত িয িয শসয্ উৎপন্ন ৈহিছল, েসইেবােৰা উভটাই িদয়া ”

হজােয়েল ৰজা িবন-হদদক হতয্া কৰা
7 তাৰ পাছত ইলীচা দেম্মচকৈল আিহল; েসই সময়ত অৰামৰ ৰজা িবন-হদদ অসুস্থ আিছল েকােনােৱ ৰজাক ক’েল,

“ঈশ্বৰৰ েলাক এই ঠাইৈল আিহেছ ” 8 ৰজাই েতিতয়া হজােয়লক ক’েল, “তুিম হাতত এিট উপহাৰ ৈল ঈশ্বৰৰ েলাকৰ
সাক্ষাৎ হ’বৈল েযাৱা আৰু েতওঁৰ েযােগিদ িযেহাৱাৰ পৰা জািন েলাৱা েয, ‘মই এই অসুখৰ পৰা সুস্থ ৈহ উিঠম েন
নাই’?” 9 হজােয়েল েতিতয়া উপহাৰ িহচােব দেম্মচকৰ সকেলা উত্তম উত্তম বস্তুেৰ চিল্লশটা উটৰ িপিঠত েবাজাই কিৰ
ইলীচাৰ ৈসেত সাক্ষাৎ হ’বৈল গ’ল; েতওঁ আিহ ইলীচাৰ সনু্মখত িথয় ৈহ ক’েল, “আেপানাৰ পুত্র অৰামৰ ৰজা িবন-হদেদ
এই কথা সুিধবৈল েমাক আেপানাৰ ওচৰৈল পঠাইেছ, ‘মই এই অসুখৰ পৰা সুস্থ হ’ম েন’?” 10 েতিতয়া ইলীচাই েতওঁক
ক’েল, “তুিম ৈগ ৰজা িবন-হদদক েকাৱা েয ‘আপুিন অৱেশয্ই সুস্থ ৈহ যাব;’ িকন্তু িযেহাৱাই েমাৰ ওচৰত প্রকাশ কিৰেল
েয, েতওঁ িনশ্চয় মিৰব ” 11 ইয়ােক ৈক হজােয়েল লাজ েনােপাৱা পযর্ন্ত ইলীচাই েতওঁৰ ফােল এেক-থেৰ চাই থািকল
আৰু পাছত ঈশ্বৰৰ েলােক কািন্দবৈল আৰম্ভ কিৰেল 12 হজােয়েল সুিধেল, “েহ েমাৰ প্রভু, আপুিন িকয় কািন্দেছ?”
েতওঁ উত্তৰ িদেল, “কাৰণ, তুিম ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৈল িক ক্ষিত কিৰবা, তাক মই জােনা তুিম েতওঁেলাকৰ দুগর্েবাৰ
জুই িদ পুিৰবা, তেৰাৱােলেৰ েতওঁেলাকৰ যুবকসকলক বধ কিৰবা, েতওঁেলাকৰ িশশুসকলক মািটত আচািৰ মািৰবা
আৰু েতওঁেলাকৰ গভর্ ৱতী মিহলােবাৰৰ েপট ফািলবা ”

13 েতিতয়া হজােয়েল ক’েল, “েকৱল এটা কুকুৰৰ তুলয্ আেপানাৰ এই দাসেনা েকান েয, এই ভয়ানক কমর্ কিৰব?”
ইলীচাই ক’েল, “তুিম েয অৰামৰ ৰজা হ’বা, এই কথা িযেহাৱাই েমাক প্রকাশ কিৰেল ” 14 তাৰ পাছত হজােয়ল ইলীচাৰ
ওচৰৰ পৰা িনজৰ প্রভুৰ ওচৰৈল ঘূিৰ গ’ল েতিতয়া ৰজা িবন-হদেদ েতওঁক সুিধেল, “ইলীচাই েতামাক িক ক’েল?”
েতওঁ উত্তৰ িদেল, “েতওঁ েমাক ক’েল েয আপুিন অৱেশয্ই সুস্থ হ’ব ” 15 িকন্তু িঠক পাছ িদনাই হজােয়েল এখন কম্বল
পানীত জুবুিৰয়াই ৈল শ্বাসৰুদ্ধ েহাৱাৈক ৰজা িবন-হদদৰ মুখৰ ওপৰত েমিল ধিৰেল আৰু তােত ৰজাৰ মৃতুয্ হ’ল তাৰ
পাছত হজােয়ল িবন-হদদৰ পদত ৰজা হ’ল

িযহূদাৰ ৰজা িযেহাৰাম
16 িযেহাচাফটৰ পুত্র িযেহাৰাম িযহূদাৰ ৰজা আিছল ইস্রােয়লৰ ৰজা আহাবৰ পুত্র েযাৰামৰ ৰাজত্ব কালৰ পঞ্চম

বছৰত িযেহাৰােম িযহূদাত ৰাজত্ব কিৰবৈল আৰম্ভ কেৰ 17 েতওঁ েযিতয়া ৰাজত্ব আৰম্ভ কিৰিছল, েতিতয়া েতওঁৰ বয়স
আিছল বিত্রশ বছৰ আৰু েতওঁ আঠ বছৰ ধিৰ িযৰূচােলমত ৰাজত্ব কিৰিছল 18 িযেহাৰাম ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ পথত
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চিলিছল আৰু েতওঁ আহাবৰ জীেয়কক িববাহ কৰাৰ কাৰেণ আহাবৰ বংশৰ েলাকসকেল কৰাৰ দেৰই েতওঁ কু-আচৰণ
কিৰিছল িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া েতওঁ তােক কিৰিছল 19 তথািপও িযেহাৱাই িনজৰ দাস দায়ুদৰ কথা মনত ৰািখ
িযহূদা িবনষ্ট কিৰবৈল ইচ্ছা নকিৰেল; কাৰণ েতওঁ দায়ুদক েতওঁৰ বংশধৰ িদব বুিল প্রিতজ্ঞা কিৰিছল

20 িযেহাৰামৰ ৰাজত্বৰ সময়ত ইেদামীয়াসকেল িযহূদাৰ বশয্তা অস্বীকাৰ কিৰ িবেদ্রাহ কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ
িনজৰ কাৰেণ এজন ৰজা পািত ল’েল 21 েতিতয়া িযেহাৰােম েতওঁৰ সকেলা েসনাপিতৰ ৈসেত ৰথেবাৰ ৈল চায়ীৰৈল
গ’ল ইেদামীয়াসকেল েতওঁক আৰু ৰথেবাৰৰ েসনাপিতসকলক েঘৰাও কিৰেল; িকন্তু েতওঁ ৰািতেয়ই উিঠ েতওঁক
আৰু ৰথেবাৰৰ েসনাপিতসকলক েবিৰ ৰখা েঘৰাও ভািঙ ইেদামীয়াসকলক আক্রমণ কিৰ ওলাই আিহল আৰু েতওঁৰ
ৈসনয্সকল পলাই ৈগ িনজৰ ঘৰৈল ঘূিৰ গ’ল 22 ইেদাম আিজও িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহী ৈহ আেছ েসই এেক সময়েত
িলব্ নােয়া িবেদ্রাহ কিৰিছল

23 িযেহাৰামৰ অনয্ানয্ সকেলা কাযর্ৰ িবৱৰণ জােনা ‘িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস’ নামৰ পুস্তকখনত িলখা নাই?
24 পাছত িযেহাৰামৰ মৃতুয্ েহাৱাত েতওঁ পূবর্পুৰুষসকলৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু েতওঁক দায়ুদৰ নগৰত পূবর্পুৰুষসকলৰ
লগত ৈমদাম িদয়া হ’ল তাৰ পাছত েতওঁৰ পুত্র অহিজয়া েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়া
25 ইস্রােয়লৰ ৰজা আহাবৰ পুত্র েযাৰামৰ ৰাজত্ব কালৰ দ্বাদশ বছৰত িযেহাৰামৰ পুত্র অহিজয়াই িযহূদাত ৰাজত্ব

কিৰবৈল ধিৰেল 26 অহিজয়াই েযিতয়া ৰাজত্ব আৰম্ভ কিৰিছল, েতিতয়া েতওঁৰ বয়স আিছল বাইশ বছৰ আৰু
েতওঁ এবছৰ কাল িযৰূচােলমত ৰাজত্ব কিৰিছল েতওঁৰ মাকৰ নাম আিছল অথিলয়া; েতওঁ ইস্রােয়লৰ ৰজা অম্রীৰ
নািতনীেয়ক * 27 অহিজয়াই আহাবৰ বংশৰ েলাকসকলৰ পথত চিলেল আৰু েতওঁেলাকৰ দেৰই কাযর্ কিৰ িযেহাৱাৰ
দৃষ্টিত কু-আচৰণ কিৰেল; িকয়েনা অহিজয়া আহাবৰ বংশৰ েজঁাৱােয়ক আিছল

28 পাছত অৰামৰ ৰজা হজােয়লৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৰ কাৰেণ ৰজা অহিজয়াই আহাবৰ পুত্র ৰজা েযাৰামৰ ৈসেত
ৰােমাৎ-িগিলয়দৈল গ’ল; েতিতয়া অৰামীয়াসকেল েযাৰামক আঘাত কিৰেল 29অৰামৰ ৰজা হজােয়লৰ ৈসেত ৰামাত
যুদ্ধ কৰাৰ সময়ত অৰামীয়াসকেল কৰা েসই আঘাতৰ পৰা সুস্থ হ’বৰ কাৰেণ ৰজা েযাৰাম িযিজ্রেয়লৈল ঘূিৰ গ’ল
িযেহাৰামৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াই আহাবৰ পুত্র েযাৰােম আঘাত পাই অসুস্থ েহাৱা বােব েতওঁক চাবৈল িযিজ্রেয়লৈল
নািম গ’ল

9 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ ৰজা েযহূ

1 ইলীচা ভাৱবাদীেয় িশষয্ ভাববাদীসকলৰ মাজৰ এজনক মািত ক’েল, “যাত্রাৰ বােব সাজু েহাৱা আৰু ৰােমাৎ-
িগিলয়দৈল েযাৱা েতলৰ এই সৰু বটলেটা েতামাৰ লগত েলাৱা ” 2 েসই ঠাই পােল তুিম িনমচীৰ নািত অথর্াৎ
িযেহাচাফটৰ পুত্র েযহূক িবচািৰবা; েতওঁৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁক েতওঁৰ সঙ্গীসকলৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাই এটা িভতৰৰ
েকঁাঠািলৈল ৈল যাবা 3 তাৰ পাছত এই বটলেটাৰ পৰা অলপমান েতল ৈল েতওঁৰ মূৰত ঢািল িদ ক’বা েয, “িযেহাৱাই
এই কথা ৈকেছ, ‘ইস্রােয়লৰ ৰজা িহচােব মই েতামাক অিভেষক কিৰেলঁা ’ তাৰ পাছত তুিম দুৱাৰখন েমিল েদৗৰ মািৰবা,
পলম নকিৰবা ”

4 েসইদেৰই েসই যুৱক ভাববাদীজন ৰােমাৎ-িগিলয়দৈল গ’ল 5 েসই ঠাই পাই েতওঁ েদিখেল েসনাবািহনীৰ
েসনাপিতসকল এঠাইত বিহ আেছ যুৱক ভাৱবাদীজেন ক’েল, “েসনাপিত মহাশয়, মই আেপানাৰ বােব এটা খবৰ
ৈল আিহেছঁা ” েযহূেৱ উত্তৰ িদ সুিধেল, “েসই খবৰ আমাৰ মাজৰ েকানজনৰ কাৰেণ?” েতওঁ ক’েল, “েসনাপিত
মহাশয়, আেপানাৰ কাৰেণই ”

6 তােত েযহূ উিঠ ঘৰৰ িভতৰৈল গ’ল েতিতয়া েসই ভাৱবাদীেয় েযহূৰ মূৰত েতল ঢািল িদ ক’েল, “ইস্রােয়লৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘িযেহাৱাৰ েলাকসকলৰ ওপৰত অথর্াৎ ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা িহচােব মই েতামাক
অিভেষক কিৰেলঁা 7 েতামাৰ প্রভু আহাবৰ বংশক তুিম িবনষ্ট কিৰবা ঈেজবলৰ হােতেৰ েমাৰ দাসেবাৰৰ অথর্াৎ
ভাববাদীসকলৰ আৰু িযেহাৱাৰ আন সকেলা দাসেবাৰৰ িয ৰক্তপাত কৰা হ’ল, তাৰ প্রিতেশাধ মই েযন লব পােৰঁা
8 আহাবৰ বংশৰ সকেলােৱই িবনষ্ট হ’ব; দাস হওঁক বা স্বাধীন হওঁক, আহাবৰ বংশৰ প্রিতজন ল’ৰা িশশুক মই িবনষ্ট
কিৰম 9 মই েতওঁৰ বংশক নবাটৰ পুেতক যাৰিবয়ামৰ বংশৰ িনিচনা আৰু অিহয়াৰ পুেতক বাচাৰ বংশৰ িনিচনা কিৰম
* 8 অধয্ায়:26 অম্রীৰ নািতনীেয়ক আহাবৰ জীেয়ক
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10 কুকুৰেবােৰ ঈেজবলক িযিজ্রেয়লৰ এেলকাত খাই েপলাব আৰু তাইক ৈমদাম িদবৈল েকােনা নহ’ব ’ ” এইবুিল ৈক
যুবক ভাৱবাদীজেন দুৱাৰ খুিল েদৗিৰ পলাল

11 েযহূেৱ বািহৰৈল আিহ েযিতয়া েতওঁৰ সঙ্গী প্রভুৰ েসনাপিতসকলৰ ওচৰৈল গ’ল, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ এজেন
েতওঁক সুিধেল, “সকেলা িঠেকই আেছ েন? েসই বলীয়ােটা আেপানাৰ ওচৰৈল িকয় আিহিছল?” েযহূেৱ ক’েল,
“আেপানােলােকেতা েসই মানুহক িচিন পায় আৰু েতওঁ েকেন ধৰণৰ প্রলাপ বেক, তােকা জােন ” 12 েতওঁেলােক
ক’েল, “নহয়, আিম েসইেবাৰ এেকা নাজােনা আমাক সকেলা কথা খুিল কওঁক ” িযহূেৱ েতিতয়া ক’েল, “েতওঁ
েমাক এই কথা ক’েল েয, িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা িহচােব মই েতামাক অিভেষক কিৰেছঁা ”
13 েতিতয়া েসই েসনাপিতসকলৰ প্রেতয্েকই লেগ লেগ িনজৰ গাৰ পৰা ওপৰৰ কােপাৰখন ৈল খটখিটৰ ওপৰত েযহূৰ
ভিৰৰ তলত পািৰ িদেল তাৰ পাছত েতওঁেলােক িশঙা বজাই িচঞঁিৰ ক’বৈল ধিৰেল, “েযহূ ৰজা হ’ল ”

েযহূেৱ েযাৰাম আৰু অহািজয়াক হতয্া কৰা
14 এইদেৰ িনমচীৰ নািত, অথর্াৎ িযেহাচাফটৰ পুত্র েযহূেৱ েযাৰামৰ িবৰুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কিৰেল েসই সময়েত ৰজা

েযাৰাম আৰু সমগ্র ইস্রােয়লবাসীেয় অৰামৰ ৰজা হজােয়লৰ হাতৰ পৰা ৰােমাৎ-িগিলয়দ ৰক্ষা কিৰবৈল েচষ্টা কিৰিছল
15 িকন্তু অৰামৰ ৰজা হজােয়লৰ ৈসেত যুদ্ধ কৰাৰ সময়ত অৰামীয়াসকেল েযাৰামক িয আঘাত কিৰিছল, তাৰ পৰা সুস্থ
হ’বৈল ৰজা েযাৰাম িযিজ্রেয়লৈল উভিট আিহিছল
তাৰ পাছত েযহূেৱ েযাৰামৰ দাস, সঙ্গী েসনাপিত সকলক ক’েল, “আেপানােলাকেৰা যিদ এেয় মত হয়, েতেন্ত

িযিজ্রেয়লত এই কথা জনাবৈল েকােনা েলাকক নগৰৰ পৰা ওলাই যাব িনিদব ” 16 তাৰ পাছত েযহূেৱ এখন ৰথত উিঠ
িযিজ্রেয়লৈল গ’ল; িকয়েনা েসই ঠাইত েযাৰাম শযয্াত পিৰ আিছল েসই সময়ত িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াও েযাৰামক
চাবৰ কাৰেণ তাৈল নািম ৈগিছল

17 েযহূৰ ৈসনয্ দলক অহা েদিখ িযিজ্রেয়লৰ ওখ দুগর্ৰ ওপৰত িথয় ৈহ পহৰা িদয়া প্রহৰীজেন িচঞঁিৰ উিঠল, “মই
এদল মানুহ অহা েদিখেছঁা ” েতিতয়া েযাৰােম ক’েল, “এজন অশ্বােৰাহীক েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল পঠাই িদয়া আৰু েতওঁ
ৈগ েতওঁেলাকক সুিধবৈল ক’বা, ‘আেপানােলাক শািন্তভােৱেৰ আিহেছ েন’?” 18পাছত েসইদেৰ এজন অশ্বােৰাহী েযহূৰ
সাক্ষাৎ হ’বৈল ওলাই গ’ল আৰু েতওঁক ক’েল, “ৰজাই সুিধেছ, আেপানােলাক শািন্তভােৱেৰ আিহেছ েন?” তােত
েযহূেৱ ক’েল, “শািন্তেৰ অহােটা েতামাক িকয় লােগ? তুিম ঘূিৰ েমাৰ পােছ পােছ আহঁা ” েসই প্রহৰীজেন েতিতয়া
ৰজাক খবৰ িদেল, “েসই বাতর্ াবাহকজন ৈগ েতওঁেলাকৰ ওচৰ পােল, িকন্তু েতওঁ এিতয়াৈলেক উভিট অহা নাই ”

19 েতিতয়া ৰজাই িদ্বতীয় আন এজন অশ্বােৰাহীক পঠােল; েতওঁ েসই ৈসনয্ দলৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, “ৰজাই এই
কথা ৈকেছ, ‘আেপানােলাক শািন্তভােৱেৰ আিহেছ েন’?” েযহূেৱ উত্তৰ িদ’েল, “শািন্তেৰ অহােটা েতামাক িকয় লােগ?
তুিম ঘূিৰ েমাৰ পােছ পােছ আহা ” 20 েসই প্রহৰীজেন পুনৰায় খবৰ িদেল, “েসই বাতর্ াবাহক জেনও ৈগ েতওঁেলাকক
লগ পােল, িকন্তু েতেৱঁােতা এিতয়াৈলেক উভিট অহা নাই ৰথ চেলাৱােটা েদিখ ভাব ৈহেছ িনমচীৰ নািতেয়ক েযহূেৱ
ৰথ চলাইেছ িকয়েনা েতওঁ বিলয়াৰ দেৰ ৰথ চলাইেছ ”

21 েতিতয়া েযাৰােম ক’েল, “েমাৰ ৰথ যুগুত কৰা ” েতওঁেলােক েতওঁৰ ৰথ যুগুত কৰাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ ৰজা
েযাৰাম আৰু িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াই িনজৰ িনজৰ ৰথত উিঠ েযহূক লগ পাবৈল ওলাই গ’ল েতওঁেলােক েযহূক
িযিজ্রেয়লীয়া নােবাতৰ এেলকাত লগ পােল 22 েযাৰােম েযহূক েদখামাত্রেক সুিধেল, “েযহূ, তুিম শািন্তভােৱেৰ আিহছা
েন?” েতওঁ ক’েল, “আেপানাৰ মা ঈেজবলৰ বয্িভচাৰী কাযর্ৰ প্রিতমাপূজা আৰু মায়াকমর্ৰ কাম েযিতয়া ইমান েবিছৈক
ৈহেছ েতেন্ত তাত আৰু িক শািন্ত থািকব পােৰ?” 23 এই কথা শুিন েযাৰােম িনজৰ ৰথ ঘূৰাই পলাবৈল ধিৰেল আৰু
অহিজয়াক ক’েল, “অহিজয়া, ই িবশ্বাসঘাতক ” 24 েতিতয়া েযহূেৱ িনজৰ সমস্ত বেলেৰ ৈসেত ধনুৰ েজঁাৰ টািন,
েযাৰামৰ দুই কান্ধৰ মাজত কঁাড়ডাল মািৰ পঠােল েসই কঁাড় ৈগ ৰজা েযাৰামৰ হৃদিপণ্ডৰ মােজিদ সৰিক গ’ল আৰু
েতওঁ কঁুজা ৈহ ৰথেত পিৰ গ’ল

25 েতিতয়া েযহূেৱ েতওঁৰ েসনাপিত িবদকৰক ক’েল, “েতওঁক তুিল িন িযিজ্রেয়লীয়া নােবাতৰ এেলকাত েপলাই িদয়া
মনত েপেলাৱােছান! মই আৰু তুিম েযিতয়া এেকলেগ েতওঁৰ িপতৃ আহাবৰ িপছত ৰেথেৰ ৈগিছেলঁা, েতিতয়া িযেহাৱাই
আহাবৰ িবৰুেদ্ধ এই ভাৱবাণী ৈকিছল: 26 ‘মই িযেহাৱাই ৈকেছা, েযাৱাকািল মই নােবাতৰ আৰু েতওঁৰ পুেতকসকলৰ
েতজ েদিখেলঁা আৰু এই মািটেতই মই িনশ্চয়ৈক েতামাক তাৰ প্রিতফল িদম ’ এই েহতুেক তুিম এিতয়া িযেহাৱাৰ কথা
অনুসােৰ েতওঁক তুিল ৈল েসই মািটত েপলাই িদয়া ”

27 িয ঘিটল, তােক েদিখ িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াই ৈবৎ-হাগগানৰ পেথিদ পলাই গ’ল েযহূেৱ েতওঁৰ পােছ পােছ
েখিদ ৈগ িচঞিৰেল, “েতওঁেকা ৰথৰ িভতৰত বধ কৰা ” েতিতয়া েতওঁেলােক িযিব্লয়ামৰ ওচৰৰ গূৰৈল উিঠ েযাৱা
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পথত েতওঁক আঘাত কিৰেল অহিজয়াই মিগেদ্দাৈল পলাই গ’ল আৰু তােত েতওঁ মিৰল 28 েতওঁৰ দাসেবােৰ েতওঁক
ৰথত তুিল িযৰূচােলমৈল ৈল গ’ল আৰু দায়ুদৰ নগৰত েতওঁৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ লগত েতওঁৰ ৈমদামত েতওঁক ৈমদাম
িদেল

29 আহাবৰ পুত্র েযাৰামৰ ৰাজত্ব কালৰ একাদশ বছৰত অহিজয়া িযহূদাৰ ৰজা ৈহিছল
েযহূেৱ ঈেজবলক হতয্া কৰা

30 তাৰ পাছত েযহূ িযিজ্রেয়লৈল গ’ল ঈেজবেল এই বাতিৰ পাই চকুত কাজল লগােল আৰু েকশ-িবনয্ােসেৰ
িনজক েশািভত কিৰ িখিড়িকেয়িদ চােল 31 েযহূ েযিতয়া দুৱােৰিদ েসামাই আিহল, েতিতয়া ঈেজবেল েতওঁক ক’েল,
“তুিম শািন্তেৰ আিহলা েন িজম্রী, িনজৰ প্রভুৰ হতয্াকাৰী?” 32 েতিতয়া েযহূেৱ ওপৰৈল িখিড়িকৰ ফােল চাই ক’েল,
“েমাৰ পক্ষত েকান আেছ? েকান েকান আেছ?” তােত দুই িতিনজন নপুংসেক ওপৰৰ পৰা বািহৰৈল চােল 33 েযহূেৱ
ক’েল, “েতওঁক তলৈল েপলাই িদয়া ” েতিতয়া েতওঁেলােক ঈেজবলক তলৈল েপলাই িদেল; তােত ঈেজবলৰ িকছু
েতজ েদৱালত আৰু েঘঁাৰােবাৰৰ গাত িছিটিক পিৰল আৰু েযহূৰ ৰথৰ েঘঁাৰােবােৰ েতওঁক ভিৰেৰ গচিকেল; 34 তাৰ
পাছত েযহূ ৰাজগৃহৰ িভতৰৈল ৈগ েভাজন-পান কিৰেল; েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “এই শাও েপাৱা মিহলাগৰাকীক এিতয়া
েচাৱা; তাইক ৈল ৈমদাম িদয়াৈগ; িকয়েনা তাই ৰজাৰ জীেয়ক ” 35 েলাকসকেল েযিতয়া ঈেজবলক ৈমদাম িদবৰ
কাৰেণ ওলাই গ’ল, েতিতয়া মূৰৰ লাউেখালা, ভিৰ আৰু হাতৰ বািহেৰ েতওঁৰ এেকােক নাপােল 36 েসেয় েতওঁেলােক
উভিট ৈগ েযহূক এই বাতিৰ িদেল; তােত েতওঁ ক’েল, “িযেহাৱাই েতওঁৰ দাস িতচবীয়া এিলয়াৰ দ্বাৰাই িঠক এই কথাই
ৈকিছল েয, ‘িযিজ্রেয়লৰ মািটত কুকুৰেবােৰ ঈেজবলৰ মঙহ খাব, 37 আৰু েসই মািটত ঈেজবলৰ শৱ েগাবৰৰ দেৰ
পিৰ থািকব; তােত েকােনও ক’ব েনাৱািৰব েয, ‘এইেটা ঈেজবলৰ েদহ’ ”

10 অধয্ায়
েযহূেৱ আহাবৰ বংশধৰসকলক বধ কৰা

1 চমিৰয়াত আহাব ৰজাৰ সত্তৰ জন বংশধৰ আিছল; েযহূেৱ চমিৰয়া, িযিজ্রেয়লৰ শাসনকতর্ াসকল, পিৰচাৰক আৰু
আহাবৰ বংশধৰৰ অিভভাৱকসকলৈল এই পত্র িলিখ পঠােল, 2 “আেপানােলাকৰ প্রভুৰ বংশধৰসকল আেপানােলাকৰ
লগত আেছ আৰু ৰথ, েঘঁাৰা, গেড়েৰ আবৃত এখন নগৰ আৰু অস্ত্র-শস্ত্রেবােৰা আেছ; এই েহতুেক এই পত্র েপাৱা
মােত্রই, 3আেপানােলাকৰ প্রভুৰ সকেলাতৈক উত্তম আৰু েযাগয্ বংশধৰক বািচ ৈল আহাবৰ িসংহাসনত বহুৱাওক; তাৰ
পাছত প্রভুৰ ৰাজবংশৰ কাৰেণ যুদ্ধ কৰক ”

4 িকন্তু েতওঁেলােক অিতশয় ভয় খাই ক’েল, “চাওঁক, দুজন ৰজােয়ই েযিতয়া েযহূৰ আগত িথয় হ’ব েনাৱািৰেল,
েতেন্ত আিমেনা েকেনৈক িথয় হ’ব পািৰম?” 5এই েহতুেক ৰাজপিৰয়ালৰ পিৰচালক, নগৰৰ শাসনকতর্ া, পিৰচাৰকসকল
আৰু আহাবৰ বংশধৰসকলক প্রিতপাল কৰাসকেল েযহূক এই কথা ৈক পঠােল, “আিম আেপানাৰ দাস আপুিন িয
আজ্ঞা িদব, আিম েসই সকেলােক কিৰম আিম কােকা ৰজা নাপােতঁা; আপুিন িয ভাল েদেখ, তােকই কৰক ”

6 েতিতয়া েযহূেৱ েতওঁেলাকৈল িদ্বতীয় বাৰ পত্র িলিখেল, “আেপানােলাক যিদ েমাৰ পক্ষত থােক আৰু েমাৰ কথামেত
চেল, েতেন্ত আেপানােলাকৰ প্রভুৰ বংশধৰসকলৰ মূৰ েছদন কিৰ অহাকািল এই সময়েত িযিজ্রেয়লত েমাৰ ওচৰৈল
আিহব ” আহাবৰ েসই সত্তৰজন বংশধৰ েতিতয়া নগৰৰ প্রধান েলাকসকলৰ লগত আিছল েতওঁেলােক েতওঁেলাকক
েচাৱা-িচতা কিৰিছল 7 েযহূৰ পত্র েপাৱাৰ পাছত েসই েলাকসকেল েসই সত্তৰজনৰ সকেলােক ধিৰ হতয্া কিৰেল
তাৰ পাছত পািচত েতওঁেলাকৰ মূৰেবাৰ ভৰাই িযিজ্রেয়লত েযহূৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল 8 েতিতয়া এজন েলােক আিহ
েযহূক ক’েল, “েতওঁেলােক ৰজাৰ বংশধৰসকলৰ মূৰেবাৰ ৈল আিনেছ ” তােত েতওঁ ক’েল, “েসইেবাৰ দুটা দম কিৰ
নগৰৰ প্রেৱশদ্বাৰৰ পথত ৰািতপুৱাৈলেক ৰািখ েথাৱা ”

9 িপছ িদনা ৰািতপুৱা েযহূ বািহৰৈল ওলাই গ’ল েতওঁ সকেলা েলাকৰ সনু্মখত িথয় ৈহ ক’েল, আেপানােলাকৰ েকােনা
েদাষ নাই মেয়ই েমাৰ প্রভুৰ অিহেত ষড়যন্ত্র কিৰ েতওঁক বধ কিৰেলঁা; িকন্তু এওঁেলাক সকেলােক েকােন বধ কিৰেল?
10 এিতয়া আেপানােলােক িনশ্চয়ৈক জািন ৰাখক, আহাবৰ বংশৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাই েকাৱা েকােনা এিট কথাও অথেল
নাযাব; িযেহাৱাই েতওঁৰ দাস এিলয়াৰ দ্বাৰাই িয ৈকিছল, তাক েতওঁ িসদ্ধ কিৰেল ” 11 এইদেৰ েযহূেৱ িযিজ্রেয়লত থকা
আহাবৰ বংশৰ সকেলা অৱিশষ্ট েলাকক, অথর্াৎ েতওঁৰ সকেলা প্রধান েলাকক, েতওঁৰ প্রণয়ৰ বনু্ধসকল আৰু েতওঁৰ
পুেৰািহতসকলক বধ কিৰেল েতওঁেলাকৰ আৰু েকােনােৱই জীয়াই নাথািকল

12পাছত েযহূ বািহৰ ৈহ চমিৰয়াৰ ফােল যাবৈল ধিৰেল বাটত েতওঁ েমৰ-ছাগ ৰখীয়াৰ গাওঁ ৈবৎ-একদৰ ওচৰ পােল
13 েসই ঠাইেত িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াৰ েকইজনমান ভােয়কৰ লগত েযহূৰ সাক্ষাৎ হ’ল; েতওঁ েতওঁেলাকক সুিধেল,
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“আেপানােলাক েকান হয়?” েতওঁেলােক ক’েল, “আিম অহিজয়াৰ ভােয়ক; আিম ৰাণী ঈেজবলৰ সন্তান সকলক
আৰু ৰাজপিৰয়ালৰ সকেলােক মঙ্গলবাদ কিৰবৈল আিহেছঁা ” 14 েতিতয়া েযহূেৱ েতওঁৰ েলাক সকলক আজ্ঞা িদ’েল,
“এওঁেলাকক জীয়াই জীয়াই ধৰা ” েলাকসকেল েতওঁেলাকক জীৱেন্ত ধিৰেল আৰু ৈবৎ-একদৰ নাদত েতওঁেলাকক
বধ কিৰেল েতওঁেলাক সংখয্াত িবয়ািল্লশ জন আিছল েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজনেকা জীয়াই নাৰািখেল

15 েসই ঠাইৰ পৰা গুিচ েযাৱাৰ পাছত েৰখবৰ পুত্র িযেহানাদবক েযহূেৱ লগ পােল েতওঁ েযহূক েদখা কিৰবৈল
আিহিছল েযহূেৱ েতওঁক মঙ্গলবাদ জনাই ক’েল, “েমাৰ হৃদয় েযেনৈক আেপানাৰ লগত আেছ েতেনৈক আপুিনও
েমাৰ পক্ষত আেছ েন?” িযেহানাদেব উত্তৰ িদেল, “হয়, আেছঁা ” েযহূেৱ ক’েল “যিদ েসেয় েতেন্ত আেপানাৰ হাত
আগবঢ়াই িদয়ক ” িযেহানাদেব হাত আগবঢ়াই িদেল আৰু েযহূেৱ েতওঁক ৰথত তুিল ল’েল 16 েতিতয়া েযহূেৱ ক’েল,
“েমাৰ লগত আহঁা আৰু িযেহাৱাৰ কাৰেণ েমাৰ আগ্রহ িকমান তাক েচাৱািহ ” এইদেৰ েতওঁ িযেহানাদবক িনজৰ ৰথত
তুিল ৈল গ’ল

17 পাছত েযহূ চমিৰয়াৈল আিহ আহাবৰ ৰাজবংশৰ বাকী সকেলা েলাকক বধ কিৰেল; িযেহাৱাই এিলয়াক* িয ৈকিছল
েসই অনুসােৰ েযহূেৱ েতওঁেলাকক িবনষ্ট কিৰেল

েযহূেৱ বাল েদৱতাৰ পুেৰািহতসকলক বধ কৰা
18 তাৰ পাছত েযহূেৱ সকেলা েলাকক েগাটাই েতওঁেলাকক ক’েল, “আহােব বাল েদৱতাক সামানয্ ভােৱ পূজা

কিৰেল; িকন্তু েযহূেৱ েতওঁৰ পূজা অিধক েবিছৈক কিৰব 19 এিতয়া বাল েদৱতাৰ সকেলা ভাববাদী, উপাসক আৰু
পুেৰািহতসকলক েমাৰ ওচৰৈল মািত আনক চাব েযন েকােনা নহাৈক নাথােক, িকয়েনা বাল েদৱতাৰ উেদ্দেশয্ মই
এক মহাবিল উৎসগর্ কিৰব লািগব েকােনাবা যিদ নােহ, েতেন্ত েতওঁ জীয়াই নাথািকব ” িকন্তু আচলেত েযহূেৱ বাল
েদৱতাৰ উপাসকসকলক িবনষ্ট কৰাৰ আশেয়েৰ এই ছলনা কিৰেল 20 েযহূেৱ আজ্ঞা িদেল, “বাল েদৱতাৰ উেদ্দেশয্
এটা িদন িঠক কিৰ এক পিবত্র মহাসভাৰ েঘাষণা কৰা ” েসই েলাকসকেল েসই কথা প্রচাৰ কিৰেল

21 েযহূেৱ েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সকেলা ঠাইৈল এই বাতর্ া পঠাই িদেল তােত বাল েদৱতাৰ সকেলা উপাসক আিহ
উপিস্থত হ’ল েকােনােৱ নহাৈক নাথািকল েতওঁেলাক বাল েদৱতাৰ মিন্দৰত েসােমাৱাৰ পাছত মিন্দৰৰ ইমুৰৰ
পৰা িসমুৰৈলেক েলােকেৰ ভিৰ পিৰল 22 েতিতয়া েযহূেৱ পুেৰািহতৰ েপাছাক-ৰক্ষকজনক ক’েল, “বাল েদৱতাৰ
উপাসকসকলৰ কাৰেণ কােপাৰ ৈল আহা ” তােত েলাকজেন েতওঁেলাকৰ কাৰেণ কােপাৰ উিলয়াই আিনেল 23 তাৰ
পাছত েযহূ আৰু েৰখবৰ পুত্র িযেহানাদব বাল েদৱতাৰ মিন্দৰত েসামাল েযহূেৱ বাল েদৱতাৰ উপাসকসকলক ক’েল,
“আেপানােলােক ভালদেৰ চাওঁক যােত িযেহাৱাৰ দাসেবাৰৰ মাজৰ েকােনা আেপানােলাকৰ মাজত নাথােক, েকৱল
বাল েদৱতাৰেহ উপাসকসকল থািকব ” 24 েতিতয়া েতওঁেলাক বিল আৰু েহামবিল উৎসগর্ কিৰবৈল িভতৰৈল েসামাই
গ’ল েযহূেৱ বািহৰত িথয় ৈহ থকা আশী জন েলাকক মেনানীত কিৰ এই বুিল সাৱধান কিৰ ক’েল, “মই েতামােলাকৰ
হাতত িযসকল েলাকক আিন িদেছঁা, েতওঁেলাকৰ এজনেকা যিদ েকােনােৱ পলাই যাবৈল িদেয় েতেন্ত েসই জনৰ প্রাণৰ
সলিন, েতওঁেৰ প্রাণ েলাৱা হ’ব ”

25 েযহূেৱ েহামবিল উৎসগর্ েশষ কৰাৰ লেগ লেগ ৰখীয়া আৰু েসনাপিতসকলক আজ্ঞা িদেল, “েতামােলাক িভতৰৈল
েসামাই ৈগ েতওঁেলাকক বধ কৰা; এজনেকা বািহৰৈল আিহব িনিদবা ” েতিতয়া েতওঁেলােক তেৰাৱােলেৰ েতওঁেলাকক
বধ কিৰেল ৰখীয়া আৰু েসনাপিতসকেল েতওঁেলাকৰ শেবাৰ বািহৰৈল েপলাই িদ, বাল েদৱতাৰ মিন্দৰৰ িভতৰ
েকঁাঠািলৈল গ’ল 26 েতওঁেলােক বাল েদৱতাৰ মিন্দৰৰ পৰা পূজাৰ িশলৰ স্তম্ভেবাৰ উিলয়াই আিন পুিৰ েপলােল
27 তাৰ পাছত েতওঁেলােক বাল েদৱতাৰ স্তম্ভ আৰু মিন্দৰেটা ভািঙ েপলােল আৰু তাক পাইখানা ঘৰ িহচােব বয্ৱহাৰ
কিৰেল ই আিজৈলেক আেছ 28 এইদেৰ েযহূেৱ ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা বাল েদৱতা আৰু ইয়াৰ পূজা-অচর্ নাক বন্ধ
কিৰেল

29 িকন্তু নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ােম ইস্রােয়লৰ দ্বাৰাই িযেবাৰ পাপ কাযর্ কৰাইিছল, েসইেবাৰৰ পৰা েতওঁ আঁতিৰ নািহল
অথর্াৎ ৈবৎএল আৰু দানত থকা েসাণৰ দামুিৰ দুটাৰ পাছত চলাৰ পৰা েযহূ আঁতৰ নহ’ল 30 িযেহাৱাই েযহূক ক’েল,
েমাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায়, তাক কিৰ তুিম ভাল কমর্ কিৰলা, আৰু েমাৰ মনত িয িয আিছল, েসই সকেলােক তুিম আহাবৰ
বংশৈল কিৰলা; এই কাৰেণ চতুথর্ পুৰুষৈলেক েতামাৰ বংশ ইস্রােয়লৰ িসংহাসনত বিহব 31 তথািপ েযহূেৱ িনজৰ
সকেলা িচেত্ত ৈসেত ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা অনুসােৰ চিলবৈল সাৱধান নহ’ল; যাৰিবয়ােম িযেবাৰ পাপৰ
দ্বাৰাই ইস্রােয়লক পাপ কৰাইিছল, েসইেবাৰ পাপৰ পৰা েতওঁ আঁতৰ নহ’ল

32 েসই কালত িযেহাৱাই ইস্রােয়ল েদশৰ সীমা সৰু কিৰবৈল ধিৰেল হজােয়েল ইস্রােয়লৰ সীমাত ইস্রােয়লীয়াসকলক
পৰাজয় কিৰেল 33 েতওঁ যদ্দর্ ন নদীৰ পূব ফালৰ পৰা, অেণর্ান উপতয্কাৰ ওচৰত থকা অেৰােয়ৰ পযর্ন্ত, সমগ্র িগিলয়দ
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2 ৰাজাৱিল 10 অধয্ায়:34 418 2 ৰাজাৱিল 11 অধয্ায়:16

আৰু বাচান অঞ্চল জয় কিৰেল; েসই ঠাইেবাৰ গাদ, ৰূেবণ আৰু মনিচ ৈফদৰ অঞ্চল আিছল 34 েযহূৰ অনয্ানয্
সকেলা বৃত্তান্ত, েতওঁৰ সকেলা কমর্ আৰু পৰাক্রমৰ কথা জােনা ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ‘ইিতহাস-পুস্তকখনত’ িলখা
নাই? 35 পাছত েযহূ েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ৈসেত িনিদ্রত হ’ল আৰু েলাকসকেল েতওঁক চমিৰয়াত ৈমদাম িদেল
েতওঁৰ ঠাইত েতওঁৰ পুত্র িযেহাৱাহজ ৰজা হ’ল

36 েযহূেৱ চমিৰয়াত ইস্রােয়লৰ ওপৰত আঠাইশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল

11 অধয্ায়
অথিলয়াই িযহূদাত শাসন কৰা

1 িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াৰ মাক অথিলয়াই েযিতয়া েদিখেল েয েতওঁৰ পুত্রৰ মৃতুয্ হ’ল, েতিতয়া েতওঁ ৰাজবংশৰ
সকেলা সন্তানেক বধ কিৰেল 2 িকন্তু সকেলা ৰাজপুত্রক বধ কৰাৰ সময়ত ৰজা িযেহাৰামৰ জীেয়ক অথর্াৎ অহিজয়াৰ
ভনীেয়ক িযেহােচবাই অহিজয়াৰ পুত্র েযাৱাচক ৰাজপুত্রসকলৰ মাজৰ পৰা চুৰ কিৰ আিনেল িযেহােচবাই েযাৱাচক
অথিলয়াৰ পৰা লুকুৱাই ৰািখবৰ কাৰেণ েতওঁক ধাই মাকেৰ ৈসেত এটা েশাৱা েকঁাঠািলত ৰািখেল েসেয় অথিলয়াই
েযাৱাচক বধ কিৰব েনাৱািৰেল 3 েযাৱাচক ৈল িযেহােচবা িযেহাৱাৰ গৃহত ছবছৰ লুকাই থািকল; েসই সময়ত িযহূদা
েদশত অথিলয়াই শাসন কিৰিছল

িযহূদাৰ ৰজা পদত েযাৱাচক অিভেষক কৰা
4 সপ্তম বছৰত পুেৰািহত িযেহায়াদাই েদহৰক্ষীসকলৰ শত-েসনাপিত আৰু ৰক্ষক-েসনাসকলৰ শত-েসনাপিতসকলৈল

বাতর্ া পঠাই িযেহাৱাৰ গৃহত িনজৰ ওচৰৈল মািত আিনেল েতওঁ েতওঁেলাকৰ ৈসেত এিট চতর্ কিৰেল িযেহাৱাৰ গৃহত
েতওঁ েতওঁেলাকক এক শপত েখাৱাই ৈল ৰাজেকঁাৱৰ েযাৱাচক আিন েতওঁেলাকক েদখুৱােল 5 তাৰ পাছত েতওঁ
েতওঁেলাকক িনেদর্ শ িদ ক’েল, “আেপানােলােক এই কাম কিৰব লািগব: আেপানােলাকৰ িযসকেল িবশ্রামবােৰ কাম
কিৰবৈল যাব, েতওঁেলাকৰ িতিন ভাগৰ এভােগ ৰাজগৃহ পহৰা িদব 6 এক ভাগ ছুৰ দুৱাৰত থািকব আৰু এক ভাগ
ৰক্ষক-েসনাগৃহৰ পাছফালৰ দুৱাৰত থািকব ”

7আেপানােলাকৰ অনয্ দুটা দল, িযসকেল িবশ্রামবােৰ ছুিট পাব, েতওঁেলাক সকেলােৱ িযেহাৱাৰ গৃহত ৰজা েযাৱাচক
পহৰা িদব 8আেপানােলাক প্রিতজেন হাতত অস্ত্র ৈল ৰজাক চািৰওফােল েঘিৰ ৰািখব আেপানােলাকৰ শাৰীৰ মাজত
েযেয় েসামাই আিহব েতওঁেক বধ কৰা হওঁক; ৰজা বািহৰ বা িভতৰ য’ৈলেক যাওঁক, আেপানােলাক েতওঁৰ সেঙ্গ সেঙ্গ
থািকব

9 েসইদেৰই পুেৰািহত িযেহায়াদাই িযদেৰ িনেদর্ শ িদেল, শত-েসনাপিতসকেল েসই সকেলােক কিৰেল েতওঁেলাক
প্রিতজেন িনজৰ িনজৰ েলাকসকলক অথর্াৎ িযসকেল িবশ্রাম বােৰ কাম কিৰবৈল আিহিছল আৰু িযসকেল কামৰ পৰা
ছুিট কিৰিছল, েসই সকেলােক ৈল িযেহায়াদা পুেৰািহতৰ ওচৰৈল আিহল 10 পুেৰািহত িযেহায়াদাই েতিতয়া ৰজা দায়ুদৰ
িয সকেলা যািঠ আৰু ঢাল িযেহাৱাৰ গৃহত আিছল, েসইেবাৰ ৈল শত-েসনাপিতসকলক িদেল 11 ৰক্ষক-েসনােবাৰৰ
প্রেতয্েকই ৰজাৰ চািৰওফােল হাতত িনজৰ অস্ত্র ৈল মিন্দৰৰ েসঁা ফালৰ পৰা বাওঁ ফালৈলেক যজ্ঞেবদীৰ কােষ কােষ
িথয় ৈহ থািকল

12 তাৰ পাছত িযেহায়াদাই ৰাজেকঁাৱৰ েযাৱাচক বািহৰৈল উিলয়াই আিন েতওঁৰ মূৰত মুকুট িপন্ধাই হাতত বয্ৱস্থা-
পুস্তকখন িদেল েতওঁেলােক েতওঁক ৰাজপদত অিভেষক কিৰেল তােত সকেলােৱ হাত তািল িদ সমস্বেৰ ক’েল,
“মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওঁক ”

13 ৰক্ষক-েসনা আৰু েলাকসকলৰ েকালাহল শুিন মহাৰাণী অথিলয়া িযেহাৱাৰ গৃহৈল েলাক সকলৰ কাষৈল আিহল
14 েতওঁ চাই েদিখেল েয, তাত ৰীিত অনুসােৰ ৰজা েযাৱাচ স্তম্ভেটাৰ ওচৰত িথয় ৈহ আেছ শত-েসনাপিতসকল আৰু
িশঙা বেজাৱাসকল ৰজাৰ কাষত েঘিৰ আেছ; সকেলা েদশবাসীেয় আনন্দ কিৰেছ আৰু িশঙা বজাইেছ েতিতয়া ৰাণী
অথিলয়াই িনজৰ কােপাৰ ফািল িচঞিৰেল, “ৰাজেদ্রাহী! ৰাজেদ্রাহী!”

15 পুেৰািহত িযেহায়াদাই েতিতয়া িযসকলৰ ওপৰত েসনাদলৰ ভাৰ আিছল, েসই শত-েসনাপিতসকলক িনেদর্ শ িদেল,
“েতওঁক শাৰীেবাৰৰ মাজৈল বািহৰৈল ৈল আনা েতওঁৰ সমথর্ক িযেকােনা েলাক েতওঁৰ পােছ পােছ বািহৰৈল আিহব,
েতওঁক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰব ” িকয়েনা পুেৰািহেত ৈকিছল, “েতওঁক েযন িযেহাৱাৰ গৃহৰ িভতৰত বধ কৰা নহয় ”

16 েসেয় অথিলয়াক েতওঁেলােক বাট এিৰ িদেল তাৰ পাছত েতওঁ েঘঁাৰা েসােমাৱা ফালৰ দুৱােৰিদ ৰাজগৃহৈল ৈগিছল
আৰু তােত েতওঁক বধ কৰা হ’ল
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17 তাৰ পাছত িযেহায়াদাই িযেহাৱা, ৰজা েযাৱাচ আৰু প্রজাসকলৰ মাজত এক চুিক্ত কিৰেল এই চুিক্তত েকাৱা হ’ল
েয, ৰজা আৰু প্রজা উভেয়ই িযেহাৱাৰ েলাক ৈহ চিলব েতওঁ ৰজা আৰু প্রজা পৰস্পৰৰ মাজেতা এক চুিক্ত কিৰেল

18 তাৰ পাছত েদশৰ সকেলা েলােক এেকলেগ বাল েদৱতাৰ মিন্দৰৈল ৈগ তাক ভািঙ েপলােল; েসই ঠাইৰ েবদী আৰু
মূির্ত্তেবাৰ ভািঙ খণ্ড-িবখণ্ড কিৰেল েতওঁেলােক বাল েদৱতাৰ পুেৰািহত মত্তনেকা েবদীেবাৰৰ সনু্মখত বধ কিৰেল
পাছত পুেৰািহত িযেহায়াদাই িযেহাৱাৰ গৃহত ৰক্ষক-েসনাসকলৰ িনযুক্ত কিৰেল

19 তাৰ পাছত িযেহায়াদাই শত-েসনাপিত, েদহৰক্ষী, ৰক্ষক-েসনাসকল আৰু েদশৰ সকেলা েলাকক লগত ৈল
িযেহাৱাৰ গৃহৰ পৰা ৰজা েযাৱচক উিলয়াই আিনেল েতওঁেলােক ৰক্ষক-েসনাসকলৰ দুৱাৰৰ বােটিদ ৰাজগৃহৈল আিহল
েসামাই আিহল এইদেৰ েযাৱাচ ৰাজ িসংহাসনত বিহল 20 েদশৰ সকেলা প্রজাই আনন্দ কিৰবৈল ধিৰেল আৰু
নগৰখনত শািন্ত ঘূিৰ আিহল অথিলয়াক ৰাজগৃহত তেৰাৱােলেৰ বধ কৰাৰ কাৰেণ েদশৰ সকেলা মানুেহ আনন্দ
কিৰেল

21 েযাৱােচ েযিতয়া ৰাজত্ব আৰম্ভ কিৰিছল, েতিতয়া েতওঁৰ বয়স সাত বছৰ আিছল

12 অধয্ায়
িযহূদাত েযাৱাচৰ শাসন কাল

1 ইস্রােয়লত েযহূৰ ৰাজত্বৰ সপ্তম বছৰত েযাৱাচ ৰজা ৈহিছল আৰু েতওঁ িযৰূচােলমত চিল্লশ বছৰ কাল ৰাজত্ব
কিৰিছল েতওঁৰ মাকৰ নাম আিছল িচিবয়া; েতওঁ েবৰ-েচবা নগৰৰ িনবাসী আিছল 2 পুেৰািহত িযেহায়াদাই পৰামশর্ িদ
থকাৰ কাৰেণ েযাৱােচ সকেলা সময়েত িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায় তােক কিৰিছল 3 িকন্তু ওখ ঠাইৰ প্রাথর্নাৰ মঠেবাৰ
ধ্বংস কৰা নািছল; েলাকসকেল েতিতয়াও েসই ঠাইেবাৰত বিলদান কিৰিছল আৰু ধূপ জ্বলাইিছল

েযাৱােচ মিন্দৰ েমৰামিত কৰা
4 েযাৱােচ পুেৰািহতসকলক ক’েল, “িযেহাৱাৰ গৃহৈল িবেশষ উেদ্দশয্ৰ কাৰেণ পিবত্র দান িহচােব ধন অনা হওঁক;

গিণত েলাকৰ পৰা মিন্দৰৰ কৰ, িযেহাৱাৰ দ্বাৰা উৎসািহত ৈহ েলাকসকেল মিন্দৰৰ কাৰেণ িনজ মেনাবাঞ্ছােৰ অনা
দান-বৰঙিন, েসই সকেলা ৈল আেপানােলােক জমা কিৰব 5 পাছত পুেৰািহতসকেল এই সকেলা ধন েতওঁেলাকৰ
কৰদাতাসকলৰ পৰা ৈল প্রেয়াজনৰ সময়ত মিন্দৰ েমৰামিতৰ কামত েসই ধন বয্ৱহাৰ কিৰব ”

6 িকন্তু েযাৱাচ ৰজাৰ ৰাজত্বৰ েতইশ বছৰৰ সময়ত েদখা গ’ল পুেৰািহতসকেল মিন্দৰ েমৰামিতৰ এেকা কােমই কৰা
নািছল 7 েসেয়, েযাৱাচ ৰজাই িযেহায়াদা পুেৰািহতক আৰু আন আন পুেৰািহতসকলক মািত সুিধেল, “আেপানােলােক
িকয় মিন্দৰৰ এেকােৱই েমৰামিত কৰা নাই? এই েহতুেক, এিতয়াৰ পৰা আেপানােলােক পুনৰ আেপানােলাকৰ
কৰদাতাসকলৰ পৰা ধন নল’ব, বৰং মিন্দৰ েমৰামিতৰ অেথর্ িযিখিন সংগ্রহ কৰা হ’ল েসইিখিন ৈল েযেয় েমৰামিত
কিৰব পােৰ েসইসকলক িদ িদয়ক ” 8 েতিতয়া পুেৰািহতসকল সন্মত হ’ল েয, েতওঁেলােক েলাকসকলৰ পৰা পুনৰ ধন
নল’ব আৰু িনেজ মিন্দৰ েমৰামিত কাম নকিৰব

9 পুেৰািহত িযেহায়াদাই এটা চনু্দক ৈল তাৰ ঢাকিনত এটা িবন্ধা কিৰেল আৰু েসইেটা যজ্ঞ-েবদীৰ ওচৰত িযেহাৱাৰ
গৃহৈল েসােমাৱা ঠাইৰ েসঁাফােল থেল িয পুেৰািহতসকেল মিন্দৰৰ প্রেৱশদ্বাৰত পহৰা িদেয়, েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ
গৃহৈল অনা সকেলা ধন েসই চনু্দকত ৰািখিছল 10 এইভােৱ েতওঁেলােক েযিতয়া েদিখিছল েয েসই চনু্দকত বহুত
ধন জমা ৈহিছল, েতিতয়া ৰজাৰ সিচব আৰু প্রধান পুেৰািহেত আিহ িযেহাৱাৰ গৃহৈল অনা সকেলা ধন িহচাপ কিৰ
বস্তােবাৰত বািন্ধ ৈথিছল 11 পাছত িযমান ধন উেঠ তাক ওজন কিৰ িযেহাৱাৰ মিন্দৰ তদাৰককাৰী সকলৰ হাতত
িদিছল েতওঁেলােক েসই ধন িযেহাৱাৰ মিন্দৰ েমৰামিত কৰা েলাকসকলক অথর্াৎ বাৈঢ়, গৃহ িনমর্াণ কৰা বনুৱাসকলক
িদিছল 12 ৰাজিমস্ত্রী ও িশল ভঙা েলাকসকলক িদিছল; তাৰ উপিৰও, িযেহাৱাৰ মিন্দৰ েমৰামিতৰ কাৰেণ কাঠ িকনা,
িশল ভঙা আৰু প্রেয়াজনীয় সকেলা সামগ্রীৰ কাৰেণ খৰচ কিৰিছল 13 িযেহাৱাৰ গৃহৈল িয ধন অনা ৈহিছল, েসই
ধেনেৰ ৰূপৰ িপয়লা, শিলতা পিৰস্কাৰ কৰা েচেপনা, চিৰয়া, িশঙা বা িযেহাৱাৰ গৃহৰ েসাণ ৰূপৰ আন েকােনা পাত্র
ৈতয়াৰ কৰা নািছল 14 িকন্তু েসই ধন েকৱল তদাৰককাৰীসকেল িযেহাৱাৰ গৃহ েমৰামিত কৰা বনুৱাসকলকেহ িদিছল
15 তদাৰককাৰীসকলৰ পৰা েতওঁেলােক েকােনা িহচাপ েলাৱাৰ আৱশয্কতা নািছল, কাৰণ এই েলাকসকল সৎ আিছল
16 িকন্তু িযেহাৱাৰ মিন্দৰৈল েদাষাথর্ক আৰু পাপাথর্ক বিলৰ ধন অনা েহাৱা নািছল; েসইেবাৰ পুেৰািহতসকেল পাইিছল

17 েসই কালত অৰামৰ ৰজা হজােয়েল গাত নগৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ তাক অিধকাৰ কিৰেল; তাৰ পাছত েতওঁ
িযৰূচােলম আক্রমণ কিৰবৈল আগবািঢ়ল 18 েতিতয়া িযহূদাৰ ৰজা েযাৱােচ েতওঁৰ িপতৃ আৰু পূবর্পুৰুষসকেল অথর্াৎ
িযহূদাৰ পূবর্ৰ ৰজা িযেহাচাফট, িযেহাৰাম আৰু অহিজয়াই িদয়া িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র কৰা আৰু িনজেৰা সকেলা
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পিবত্র বস্তুেবাৰ অৰামৰ ৰজা হজােয়লৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল তাৰ লগেত, িযেহাৱাৰ গৃহ আৰু ৰাজগৃহৰ ভঁৰালেবাৰত
থকা সকেলা েসাণও পঠাই িদেল হজােয়েল েতিতয়া িযৰূচােলম এিৰ গুিচ গ’ল

েযাৱাচৰ মৃতুয্
19 েযাৱাচৰ অনয্ানয্ সকেলা কাযর্ৰ বৃত্তান্ত “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” নামৰ পুস্তকখনত জােনা িলখা নাই?

20 পাছত েতওঁৰ দাসেবােৰ লগ ৈহ েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কিৰ িচল্লাৈল নািম েযাৱা পথত ৈবৎ-িমেল্লাত েতওঁক আক্রমণ
কিৰ বধ কিৰেল 21 িচিময়তৰ পুেতক েযাজাখৰ আৰু েচােমৰৰ পুেতক িযেহাজাবদ, এই দুজন দােস েতওঁক আক্রমণ
কিৰ বধ কিৰিছল েতওঁেলােক েযাৱাচক দায়ুদৰ নগৰত েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত ৈমদাম িদেল েতওঁৰ পুত্র
অমিচয়া েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

13 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাহজ

1 িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াৰ পুত্র েযাৱাচৰ ৰাজত্বৰ েতইশ বছৰৰ সময়ত েযহূৰ পুত্র িযেহাৱাহজ চমিৰয়াত ইস্রােয়লৰ
ৰজা হ’ল েতওঁ েসঁাতৰ বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল 2 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া েতওঁ তােকই কিৰিছল আৰু নবাটৰ পুেতক
যাৰিবয়ােম ইস্রােয়লৰ দ্বাৰাই িযসকেলা পাপ কাযর্ কৰাইিছল, েতওঁ তােকই কিৰিছল; তাৰ পৰা েতওঁ আঁতিৰ অহা নািছল
3 েসেয়, ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল আৰু েতওঁ অৰামৰ ৰজা হজােয়ল আৰু েতওঁৰ পুত্র িবন-হদদৰ
হাতত বােৰ বােৰ েতওঁেলাকক েশাধাই িদিছল 4 পাছত িযেহাৱাহেজ িযেহাৱাৰ ওচৰত িমনিত কিৰেল আৰু িযেহাৱাই
েতওঁৰ প্রাথর্না শুিনেল, কাৰণ অৰামৰ ৰজাই ইস্রােয়লৰ ওপৰত িয উপদ্রৱ কিৰিছল তাক িযেহাৱাই চাই আিছল
5 েতিতয়া িযেহাৱাই ইস্রােয়লক এজন উদ্ধাৰকতর্ া িদেল তােত ইস্রােয়লীয়াসকল অৰামীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা মুক্ত হ’ল
আৰু েতওঁেলােক পূবর্ৰ দেৰ িনজ িনজ গৃহত শািন্তেৰ বাস কিৰবৈল ধিৰেল 6 তথািপও যাৰিবয়ােম িযেবাৰ পাপৰ দ্বাৰাই
ইস্রােয়লক পাপ কৰাইিছল, েতওঁেলােক েসই সকেলা পাপ কাযর্ কিৰেয়ই থািকল আেচৰা মুির্ত্তেটা েতিতয়াও চমিৰয়ােত
আিছল 7 পঞ্চাশ জন অশ্বােৰাহী, দহখন ৰথ আৰু দহ হাজাৰ পদািতক ৈসনয্ৰ বািহেৰ িযেহাৱাহজৰ আন েকােনা ৈসনয্
নাথািকল; কাৰণ অৰামৰ ৰজাই বাকী সকেলােক িবনষ্ট কিৰেল েতওঁেলাকক মৰণা মৰা খলাৰ ধূিলৰ দেৰ কিৰেল
8 িযেহাৱাহজৰ অনয্ানয্ সকেলা কমর্ আৰু পৰাক্রমৰ বৃত্তান্ত, “ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত জােনা িলখা
নাই? 9 পাছত িযেহাৱাহজ েতওঁৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু েলাকসকেল েতওঁক চমিৰয়াত ৈমদাম
িদেল েতওঁৰ পুত্র েযাৱাচ েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাচ
10 িযহূদাৰ ৰজা েযাৱাচৰ ৰজাৰ ৰাজত্বৰ সাতিত্রশ বছৰৰ সময়ত িযেহাৱাহজৰ পুত্র িযেহাৱাচ চমিৰয়াত ইস্রােয়লৰ

ৰজা হ’ল েতওঁ েষাল্ল বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল 11 েতওঁ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া তােকই কিৰিছল আৰু নবাটৰ পুেতক
যাৰিবয়ােম ইস্রােয়লৰ দ্বাৰাই িয সকেলা পাপ কাযর্ কৰাইিছল, েতওঁ তােকই কিৰিছল; তাৰ পৰা েতওঁ আঁতিৰ অহা নািছল
12 েযাৱাচৰ অনয্ানয্ সকেলা কমর্ আৰু িয পৰাক্রেমেৰ েতওঁ িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰিছল, েসই সকেলা
বৃত্তান্ত “ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত জােনা িলখা নাই? 13 পাছত েযাৱাচ েতওঁৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ
লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু যাৰিবয়াম েতওঁৰ িসংহাসনত বিহল; েযাৱাচক ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ লগত চমিৰয়াত ৈমদাম
িদয়া হ’ল

ইলীচাৰ মৃতুয্
14 পাছত ইলীচা অসুস্থ ৈহ পিৰল আৰু েসই অসুখেতই েতওঁৰ মৃতুয্ ৈহিছল ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাচ েতওঁৰ ওচৰৈল

ৈগ কািন্দ কািন্দ ক’েল, “েহ েমাৰ িপতৃ, েহ েমাৰ িপতৃ, ইস্রােয়লৰ ৰথ আৰু অশ্বােৰাহীসকেল আেপানাক ৈল যাব!”
15 েতিতয়া ইলীচাই েতওঁক ক’েল, “আপুিন েমাৰ বােব এখন ধনু আৰু িকছুমান কঁাড় ৈল আহঁক ” ৰজাই েতিতয়া এখন
ধনু আৰু িকছুমান কঁাড় আিনেল 16 তাৰ পাছত ইলীচাই ইস্রােয়লৰ ৰজাক ক’েল, “আেপানাৰ হাত ধনুত ৰাখক ”
েতিতয়া ৰজাই ধনুখনৰ ওপৰত হাত ৰািখেল ইলীচাই িনজৰ হাত ৰজাৰ হাতৰ ওপৰত থেল 17 ইলীচাই ক’েল, “পূব
ফালৰ িখিড়িকখন খুিল িদয়ক ” তােত ৰজাই তাক খুিল িদেল তাৰ পাছত ইলীচাই ক’েল, “কঁাড় মািৰ িদয়ক!”
ৰজাই েসইদেৰ কঁাড় মািৰ িদেল েতিতয়া ইলীচাই ক’েল, “এইয়া িযেহাৱাৰ জয়লাভৰ কঁাড়, অৰামৰ ওপৰত জয়লাভৰ
কঁাড়; আপুিন অেফকাত অৰামীয়াসকলক সমূেল ধ্বংস নকৰাৈলেক আক্রমণ কিৰব ” 18 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “আপুিন
কঁাড়েবাৰ লওঁক ” ৰজাই েসইেবাৰ েলাৱাৰ পাছত ইলীচাই ইস্রােয়লৰ ৰজাক ক’েল, “েসইেবােৰেৰ মািটত আঘাত
কৰক ” তােত ৰজাই মািটত িতিনবাৰ আঘাত কিৰেল 19 েতিতয়া ঈশ্বৰৰ েলােক েতওঁৰ ওপৰত কু্রদ্ধ ৈহ ক’েল,
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“পঁাচ-ছয়বাৰ মািটত আঘাত কৰা আেপানাৰ উিচত আিছল েসেয় েহাৱা হেল, আপুিন অৰামীয়াসকলক সমূেল ধ্বংস
েনােহাৱাৈলেক আক্রমণ কিৰ থািকব পািৰেলেহঁেতন িকন্তু এিতয়া আপুিন েকৱল িতিনবাৰ েতওঁেলাকক আক্রমণ কিৰব
পািৰব

20 পাছত ইলীচাৰ মৃতুয্ হ’ল আৰু েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল বছৰৰ আৰম্ভিণেত েমাৱাবীয়া দলেবাৰ ইস্রােয়ল েদশত
েসামাল 21 এবাৰ ইস্রােয়লীয়াসকেল েযিতয়া এজন মানুহক ৈমদাম িদ আিছল, েতিতয়া হঠাৎ এদল েমাৱাবীয়া মানুহ
েদিখ েতওঁৰ শৱেটা ইলীচাৰ ৈমদামৰ িভতৰত েপলাই িদেল; তােত েসই শেৱ ইলীচাৰ অিস্থ স্পশর্ কৰা মােত্র জী উিঠ
িনজৰ ভিৰত ভৰ িদ িথয় হ’ল

22 িযেহাৱাহজৰ েগােটই ৰাজত্ব কালত অৰামৰ ৰজা হজােয়েল ইস্রােয়লক উপদ্রৱ কিৰিছল 23 িকন্তু িযেহাৱাই
অব্রাহাম, ইচহাক আৰু যােকােব ৈসেত কৰা িনয়মৰ কাৰেণ, েতওঁ ইস্রােয়লৰ ওপৰত অনুগ্রহ আৰু দয়া কিৰেল;
েতওঁেলাকৈল মেনােযাগ িদেল েসেয় িযেহাৱাই েতওঁেলাকক িবনষ্ট কৰা নািছল আৰু এিতয়াও েতওঁেলাকক িনজৰ
উপিস্থিতৰ পৰা দূৰ কৰা নাই

24 অৰামৰ ৰজা হজােয়লৰ মৃতুয্ হ’ল আৰু েতওঁৰ পুত্র িবন-হদদ েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল 25 িযেহাৱাহজৰ পুত্র
িযেহাৱােচ েসই সকেলা নগৰেবাৰ পুনৰায় অিধকাৰ কিৰেল, িযেবাৰ নগৰ হজােয়লৰ পুত্র িবন-হদেদ েতওঁৰ িপতৃ
িযেহাৱাহজৰ পৰা যুদ্ধত জয় কিৰ ৈলিছল িযেহাৱােচ িতিনবাৰ িবন-হদদক আক্রমণ কিৰ ইস্রােয়লৰ েসই নগৰেবাৰ
পুনৰায় উদ্ধাৰ কিৰেল

14 অধয্ায়
অমিচয়াই িযহূদাত ৰাজত্ব কৰা

1 ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাহজৰ পুত্র িযেহাৱাচৰ ৰাজত্ব কালৰ িদ্বতীয় বছৰত িযহূদাৰ ৰজা েযাৱাচৰ পুত্র অমিচয়াই
ৰাজত্ব কিৰবৈল ধিৰেল 2 েতওঁ পঁিচশ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহ িযৰূচােলমত ঊনিত্রশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল েতওঁৰ মাকৰ
নাম আিছল িযেহাৱাদ্দন েতওঁ িযৰূচােলম নগৰৰ বািসন্দা আিছল 3 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায়, েতওঁ তােক কিৰিছল;
তথািপও েতওঁৰ পূবর্পুৰুষ দায়ূদৰ িনিচনা নািছল; েতওঁ েতওঁৰ িপতৃ েযাৱাচৰ দেৰ সকেলা কমর্ কিৰিছল 4 িকন্তু ওখ
ঠাইৰ মঠেবাৰ েতওঁ ধ্বংস নকিৰেল েলাকসকেল তাত েতিতয়াও েহামবিল িদিছল আৰু ধূপ জ্বলাই আিছল 5 ৰাজয্
েতওঁৰ অধীনৈল অহাৰ পাছেতই িয দাসেবােৰ ৰজা অথর্াৎ েতওঁৰ িপতৃক বধ কিৰিছল, েতওঁেলাকক েতওঁ বধ কিৰেল

6 িকন্তু ঘাতকসকলৰ পুত্রসকলক হ’েল েতওঁ বধ কৰা নািছল; েমািচৰ িবধান পুস্তকত িয িলখা আিছল, েতওঁ েসই
দেৰই েতওঁেলাকক বধ নকিৰেল েসই পুস্তকত িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, “সন্তানৰ কাৰেণ িপতৃক অথবা িপতৃ-মাতৃৰ
কাৰেণ সন্তানক মৃতুয্দণ্ডেৰ দিণ্ডত কৰা উিচত নহ’ব িকন্তু প্রিতজেন েতওঁৰ িনজ িনজ পাপৰ কাৰেণ মিৰব লািগব ”
7অমিচয়াই লৱণ উপতয্কাত দহ হাজাৰ ইেদামীয়া েলাকক বধ কিৰেল আৰু যুদ্ধত েচলা নগৰ অিধকাৰ কিৰ েসই ঠাইৰ
নাম যিক্তেয়ল ৰািখেল; েসই নাম আিজৈলেক আেছ

8 তাৰ পাছত েতওঁ েযহূৰ নািত, অথর্াৎ িযেহাৱাহজৰ পুত্র ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাচৈল মানুহ পঠাই ক’েল, “আহঁক,
আিম যুদ্ধৰ কাৰেণ মুখা-মুিখ হওঁ ” 9 িকন্তু ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাৱােচ উত্তৰত িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াৈল ৈক পঠােল,
“িলবােনানৰ এেজাপা কঁাইট গেছ িলবােনানেৰই এৰচ গছেজাপাৈল ৈক পঠােল, ‘েমাৰ পুত্রৰ লগত আেপানাৰ েছাৱালীক
িবয়া িদয়ক ’ তাৰ পাছত িলবােনানত থকা এটা বনয্ জন্তুেৱ ঘূিৰ-ফুিৰ আিহ েসই কঁাইট গছেজাপাক গছিক মািৰেল
10 ইেদামক পৰাজয় কিৰ িনশ্চয় আেপানাৰ মনত অহংকাৰ ৈহেছ গিতেক জয়ৰ অহংকাৰ কৰক; তথািপও ঘৰেত
থাকক িকয় িনজৈল িবপদ মািত আিনেছ আৰু তাৰ লগেত িনজৰ আৰু িযহূদােৰা ধ্বংস মািত আিনেছ?”

11 িকন্তু অমিচয়াই েসই কথাৈল কাণ িনিদেল েসেয়, ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাৱােচ েতওঁক আক্রমণ কিৰেল; েতওঁ
আৰু িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াই িযহূদাৰ ৈবৎেচমচত ইজেন িসজনৰ মুখা-মুিখ হ’ল 12 ইস্রােয়লৰ হাতত িযহূদা সমূ্পণর্ৰূেপ
পৰাস্ত হ’ল আৰু সকেলােৱই িনজৰ িনজৰ ঘৰৈল পলাই গ’ল 13 ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাৱােচ ৈবৎেচমচত িযহূদাৰ ৰজা
অমিচয়াক বন্দী কিৰ িযৰূচােলমৈল ৈল আিহল অমিচয়া েযাৱাচৰ পুত্র আৰু অহিজয়াৰ নািত আিছল তাৰ পাছত ৰজা
িযেহাৱােচ িযৰূচােলমৈল আিহ ইফ্রিয়মৰ দুৱাৰৰ পৰা েকাণৰ দুৱাৰ পযর্ন্ত প্রায় চািৰশ হাত দীঘল িযৰূচােলমৰ প্রাচীৰ ভািঙ
েপলােল 14 িযেহাৱাৰ গৃহত েপাৱা েসাণ, ৰূপ আৰু আনসকেলা বস্তু আৰু ৰাজগৃহৰ ভঁৰালত থকা সকেলা মূলয্বান
বস্তুেবাৰ ৈল গ’ল তাৰ বািহেৰও জািমন িহচােপ অেনক েলাকক বন্দী কিৰ িযেহাৱাচ চমিৰয়াৈল উলিট গ’ল

15 িযেহাৱােচ কৰা কাযর্ৰ অনয্ানয্ বৃতান্ত, েতওঁৰ পৰাক্রমৰ কথা আৰু িযহূদাৰ অমিচয়া ৰজাৰ লগত েতওঁ যুদ্ধ কৰা
কথা জােনা “ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত িলখা নাই? 16 পাছত িযেহাৱাচ েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত
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িনিদ্রত হ’ল আৰু চমিৰয়াত ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ লগত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল; েতওঁৰ পুত্র যাৰিবয়াম েতওঁৰ পদত
ৰজা হ’ল

17 ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাহজৰ পুত্র িযেহাৱাচৰ মৃতুয্ৰ পাছত িযহূদাৰ ৰজা েযাৱাচৰ পুত্র অমিচয়াই আৰু েপান্ধৰ
বছৰ জীয়াই থািকল 18 অমিচয়াৰ অনয্ানয্ বৃত্তান্ত জােনা িযহূদাৰ “ৰজাসকলৰ ইিতহাস-পুস্তক” খনত িলখা নাই?
19 েতওঁেলােক িযৰূচােলমত অিমিচয়াৰ িবৰুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কিৰেল আৰু েতওঁ লাখীচৈল পলাই গ’ল িকন্তু েলাকসকেল
লাখীচৈলেক েতওঁৰ পাছত মানুহ পঠাই েতওঁক তাত বধ কিৰেল 20 েতওঁেলােক েতওঁৰ শৱেটা েঘঁাৰাৰ িপিঠত তুিল
িযৰূচােলমৈল ৈল আিনেল আৰু দায়ুদৰ নগৰত েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল 21 পাছত
িযহূদাৰ সকেলা েলােক অজিৰয়াক েতওঁৰ িপতৃ অমিচয়াৰ পদত ৰজা পািতেল েতিতয়া েতওঁৰ বয়স আিছল েষাল্ল
বছৰ 22 ৰজা অমিচয়া েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত েহাৱাৰ পাছত, ৰজা অজিৰয়াই এলৎ নগৰ পুনৰ িনমর্াণ
কিৰেল আৰু িযহূদাৰ অধীনৈল আিনেল

ইস্রােয়লত িদ্বতীয় যাৰিবয়ামৰ ৰাজত্ব
23 িযহূদাৰ ৰজা েযাৱাচৰ পুত্র অমিচয়াৰ ৰাজত্বৰ েপান্ধৰ বছৰৰ সময়ত ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাচৰ পুত্র যাৰিবয়ােম

চমিৰয়াত ৰজা হ’ল আৰু েতওঁ একচিল্লশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল 24 েতওঁ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া তােক কিৰেল আৰু
নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ােম ইস্রােয়লৰ দ্বাৰাই িযসকেলা পাপ কৰাইিছল, েতওঁ েসইসকেলা পাপ কিৰ থািকল; েসইসকেলােৰ
পৰা েতওঁ আঁতৰ নহ’ল 25 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁৰ দাস গৎ-েহফৰৰ অিমত্তয়ৰ পুত্র ভাববাদী েযানাৰ দ্বাৰাই
িয কথা ৈকিছল, েসই কথা অনুসােৰ যাৰিবয়ােম েলব হমাত এেলকাৰ পৰা অৰাবা সমুদ্রৈলেক ইস্রােয়লৰ সীমা পুনৰায়
স্থাপন কিৰেল 26 িকয়েনা িযেহাৱাই েদিখিছল েয, ইস্রােয়লত স্বাধীন বা দাস সকেলােৱ েকেনৰূপ কষ্ট েভাগ কিৰ আেছ;
েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰবৈল তাত েকােনা নািছল 27 িযেহতু িযেহাৱাই েকাৱা নািছল েয, ইস্রােয়লৰ নাম আকাশৰ তলৰ
পৰা লুপ্ত কিৰ েপলাব, েসেয় েতওঁ িযেহাৱাচৰ পুত্র যাৰিবয়ামৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰেল

28 যাৰিবয়ামৰ অনয্ানয্ সকেলা কাযর্, পৰাক্রম, আৰু যুদ্ধ জয়ৰ বৃত্তান্ত আৰু এসময়ত িযহূদাৰ অধীনত থকা দেম্মচক
আৰু হমাৎ েকেনদেৰ েতওঁ ইস্রােয়লৰ কাৰেণ পুনৰায় অিধকাৰ কিৰেল, েসই কথা জােনা “ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ
ইিতহাস” পুস্তক খনত জােনা িলখা নাই? 29 পাছত যাৰিবয়াম েতওঁৰ পূবর্পুৰুষ ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ লগত িনিদ্রত
হ’ল আৰু েতওঁৰ পুত্র জখিৰয়া েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

15 অধয্ায়
অজিৰয়াই িযহূদাত ৰাজত্ব কৰা

1 ইস্রােয়লৰ ৰজা যাৰিবয়ামৰ ৰাজত্ব কালৰ সাতাইশ বছৰত িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াৰ পুত্র অজিৰয়া ৰজা হ’ল 2 েতওঁ
েষাল্ল বছৰ বয়সত ৰজা ৈহ িযৰূচােলমত বাৱন্ন বছৰ ধিৰ ৰাজত্ব কিৰিছল; েতওঁৰ মাকৰ নাম আিছল িযখিলয়া েতওঁ
িযৰূচােলমৰ বািসন্দা আিছল 3 িপতৃ অমিচয়াৰ িনদশর্েনেৰ েতওঁ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায় তােক কিৰিছল 4 িকন্তু, েতওঁ
ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ হ’েল আঁতৰ নকিৰেল েলাকসকেল েতিতয়াও মঠেবাৰত বিল উৎসগর্ কিৰ ধূপ জ্বলাইিছল 5 পাছত
িযেহাৱাই ৰজাক আঘাত কৰাত েতওঁ মৃতুয্ পযর্ন্ত কুষ্ঠ েৰাগত ভুিগিছল আৰু েতওঁ এক পৃথক গৃহত বাস কিৰিছল তােত
ৰজাৰ পুত্র েযাথম ৰাজগৃহৰ অধয্ক্ষ ৈহিছল আৰু েতওঁ েদশৰ েলাকসকলক শাসন কিৰবৈল ধিৰেল

6 উিজ্জয়াৰ অনয্ানয্ বৃত্তান্ত, েতওঁৰ সকেলা কাযর্ৰ বণর্না জােনা “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত িলখা
নাই? 7 পাছত উিজ্জয়া েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু দায়ুদৰ নগৰত েতওঁৰ পূবর্পুৰুষেৰ ৈসেত েতওঁক
ৈমদাম িদয়া হ’ল েতওঁৰ পুত্র েযাথম েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

ইস্রােয়লৰ ৰজা জখিৰয়া
8 িযহূদাৰ ৰজা অজিৰয়াৰ ৰাজত্বৰ আঠিত্রশ বছৰত যাৰিবয়ামৰ পুত্র জখিৰয়াই চমিৰয়াত ইস্রােয়লৰ ৰজা ৈহ ছমাহ

ৰাজত্ব কিৰেল 9 েতওঁ েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ দেৰই িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া কাযর্, তােকই কিৰেল নবাটৰ পুেতক
যাৰিবয়ােম িয পাপেবাৰৰ দ্বাৰাই ইস্রােয়লক পাপ কৰাইিছল, েসই সকেলা পাপৰ পৰা েতওঁ আঁতৰ নহ’ল 10 পাছত
জখিৰয়াৰ িবৰুেদ্ধ যােবচৰ পুত্র চলু্লেম চক্রান্ত কিৰেল আৰু েলাকসকলৰ সনু্মখেত েতওঁক আঘাত কিৰ বধ কিৰেল
তাৰ পাছত েতওঁৰ পদত িনেজ ৰজা হ’ল 11জখিৰয়াৰ অনয্ানয্ বৃত্তান্ত “ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত
িলখা আেছ 12 িযেহাৱাই েযহূৰ আগত িয ৈকিছল, “েতামাৰ বংশৰ চািৰ পুৰুষৈলেক ইস্রােয়লৰ িসংহাসনত বিহব”
েসয়া পূণর্ হ’ল
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ইস্রােয়লৰ ৰজা চলু্লম
13 িযহূদাৰ ৰজা উিজ্জয়াৰ ৰাজত্বৰ ঊনচিল্লশ বছৰত যােবচৰ পুত্র চলু্লম ৰজা হ’ল আৰু েতওঁ চমিৰয়াত সমূ্পণর্ এমাহ

ৰাজত্ব কিৰেল 14 পাছত গাদীৰ পুত্র মনেহেম িতচর্ াৰ পৰা চমিৰয়াৈল ৈগ যােবচৰ পুত্র চলু্লমক আক্রমণ কিৰ েতওঁক
বধ কিৰেল আৰু েতওঁৰ পদত িনেজ ৰজা হ’ল

15 চলু্লমৰ অনয্ানয্ বৃত্তান্ত আৰু েতওঁৰ ষড়যন্ত্রৰ কথা “ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত িলখা আেছ
ইস্রােয়লৰ ৰজা মনেহম

16 পাছত মনেহেম িটপহচ নগৰ আৰু তাত থকা সকেলা অিধবাসীৰ লগেত িতচর্ াৰ চািৰওকাষৰ সীমােবাৰ আক্রমণ
কিৰেল; কাৰণ েতওঁেলােক েতওঁৈল নগৰৰ দুৱাৰ খুিল িদয়া নািছল েসইবােবই েতওঁ িটপহচ আক্রমণ কিৰিছল আৰু
নগৰৰ সকেলা গভর্ ৱতী মিহলাৰ েপট ফািল িদিছল

17 িযহূদাৰ ৰজা অজিৰয়াৰ ৰাজত্বৰ ঊনচিল্লশ বছৰত গাদীৰ পুত্র মনেহম ইস্রােয়লৰ ৰজা হ’ল েতওঁ চমিৰয়াত দহ
বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল 18 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া, েতওঁ তােক কিৰিছল নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ােম ইস্রােয়লৰ দ্বাৰাই
িযেবাৰ পাপ কৰাইিছল, েতওঁৰ জীৱনকালত েসই সকেলা পাপ কাযর্ৰ পৰা েতওঁ আঁতিৰ অহা নািছল

19 তাৰ পাছত অচুৰৰ ৰজা পুল ইস্রােয়ল েদশৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল আিহল েতিতয়া ৰজা মনেহেম ইস্রােয়ল
ৰাজয্ সুিস্থৰ ৰািখবৰ কাৰেণ পুলৰ সহায় েযন েতওঁৰ লগত থােক, তাৰ বােব েতওঁ পুলক এক হাজাৰ িকক্কৰ ৰূপ িদ
িনজৰ পক্ষ কিৰ ল’েল 20 মনেহেম এই ধন ইস্রােয়লত থকা প্রেতয্ক ধনী-প্রিতপিত্তশালী বয্িক্তসকলৰ পৰা দাবী কিৰ
আদায় কিৰিছল অচুৰৰ ৰজাক িদবৰ কাৰেণ প্রেতয্েক পঞ্চাশ েচকলৈক ৰূপ মনেহমক িদব লািগিছল তােত অচূৰৰ
ৰজাই ইস্রােয়ল েদশ এিৰ গুিছ গ’ল 21 মনেহমৰ অনয্ানয্ বৃত্তান্ত, েতওঁৰ সকেলা কাযর্ৰ কথা “ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ
ইিতহাস” পুস্তকখনত জােনা িলখা নাই? 22 পাছত মনেহম েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু েতওঁৰ পুত্র
পকিহয়া েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

ইস্রােয়লৰ ৰজা পকিহয়া
23 িযহূদাৰ ৰজা অজিৰয়াৰ ৰাজত্বৰ পঞ্চাশ বছৰত মনেহমৰ পুত্র পকিহয়াই চমিৰয়াত ইস্রােয়লৰ ৰজা ৈহ দুবছৰ

ৰাজত্ব কিৰেল 24 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া, পকিহয়াই তােক কিৰেল নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ােম ইস্রােয়লৰ দ্বাৰাই িয
সকেলা পাপ কাযর্ কৰাইিছল, েসই সকেলা পাপ কাযর্ৰ পৰা েতওঁ আঁতৰ েহাৱা নািছল 25 পাছত ৰমিলয়াৰ পুত্র েপকহ
নােমেৰ েতওঁৰ এজন েসনাপিতেয় েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কিৰেল েপকেহ িগিলয়দৰ পঞ্চাশজন েলাকক লগত ৈল
চমিৰয়াত ৰাজগৃহৰ দুগর্ত ৰজা পকিহয়াৰ ৈসেত অেগর্াব আৰু অিৰয়ক বধ কিৰেল েসনাপিতেয় েতওঁক এইদেৰ বধ
কিৰ েতওঁৰ পদত িনেজ ৰজা হ’ল 26 পকিহয়াৰ অনয্ানয্ বৃত্তান্ত, েতওঁৰ সকেলা কাযর্ৰ কথা “ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ
ইিতহাস” পুস্তকখনত িলখা আেছ

ইস্রােয়লৰ ৰজা েপকহ
27 িযহূদাৰ ৰজা অজিৰয়াৰ ৰাজত্বৰ বাৱন্ন বছৰত ৰমিলয়াৰ পুত্র েপকহ চমিৰয়াত ইস্রােয়লৰ ৰজা হ’ল েতওঁ িবশ

বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল 28 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া, েতওঁ তােক কিৰিছল নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ােম ইস্রােয়লৰ দ্বাৰাই িয
সকেলা পাপ কাযর্ কৰাইিছল, েপকহ েসই সকেলা পাপ কাযর্ৰ পৰা আঁতৰ েহাৱা নািছল

29 ইস্রােয়লৰ ৰজা েপকহৰ সময়ত অচুৰৰ ৰজা িতগ্লৎ-িপেলচেৰ আিহ ইেয়ান, আেবল-ৈবৎমাখা, যােনাহ, েকদচ,
হােচাৰ, িগিলয়দ, আৰু গালীল আৰু নপ্তালীৰ সকেলা এেলকা অিধকাৰ কিৰ ল’েল আৰু েলাকসকলক বন্দী কিৰ
অচূৰৈল ৈল গ’ল 30 পাছত উিজ্জয়াৰ পুত্র েযাথমৰ ৰাজত্বৰ িবশ বছৰত এলাৰ পুত্র েহােচয়াই ৰমিলয়াৰ পুত্র েপকহৰ
িবৰুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কিৰেল আৰু েতওঁক বধ কিৰ েতওঁৰ পদত িনেজ ৰজা হ’ল 31 েপকহৰ আনয্ানয্ বৃত্তান্ত, েতওঁৰ
সকেলা কাযর্ৰ কথা “ইস্রােয়লৰ ৰজািবলাকৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত িলখা আেছ

িযহূদাৰ ৰজা েযাথম
32 ৰমিলয়াৰ পুত্র ইস্রােয়লৰ ৰজা েপকহৰ ৰাজত্বৰ িদ্বতীয় বছৰত িযহূদাৰ ৰজা উিজ্জয়াৰ পুত্র েযাথেম ৰাজত্ব কিৰবৈল

ধিৰেল 33 েতওঁ পঁিচশ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহিছল আৰু েষাল্ল বছৰ িযৰূচােলমত ৰাজত্ব কিৰিছল েতওঁৰ মাকৰ নাম
আিছল িযৰূচা েতওঁ চােদাকৰ জীেয়ক আিছল 34 েতওঁৰ িপতৃ উিজ্জয়াৰ িনদশর্নত চিল িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায়,
েযাথেম তােক কিৰিছল 35 িকন্তু ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ েতওঁ দূৰ কৰা নািছল েলাকসকেল েতিতয়াও মঠেবাৰত বিল
উৎসগর্ কিৰ ধূপ জ্বলাইিছল েযাথেম িযেহাৱাৰ গৃহৰ ওপৰৰ দুৱাৰখন িনম্মর্াণ কিৰেল 36 েযাথমৰ অনয্ানয্ বৃত্তান্ত,
েতওঁৰ সকেলা কাযর্ৰ কথা জােনা “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত িলখা নাই?



2 ৰাজাৱিল 15 অধয্ায়:37 424 2 ৰাজাৱিল 16 অধয্ায়:20

37 েসই কালত, িযেহাৱাই িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল অৰামৰ ৰজা ৰচীন আৰু ৰমিলয়াৰ পুত্র েপকহক
পঠাবৈল আৰম্ভ কিৰেল 38 পাছত েযাথম েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল েতওঁক দায়ুদৰ নগৰত েতওঁৰ
পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত ৈমদাম িদয়া হ’ল আৰু েতওঁৰ পুত্র আহজ েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

16 অধয্ায়
িযহূদাত আহজৰ ৰাজত্ব

1 ইস্রােয়লত ৰমিলয়াৰ পুত্র েপকহৰ েসঁাতৰ বছৰ বয়সৰ সময়ত, িযহূদাত েযাথমৰ পুত্র আহেজ ৰাজত্ব আৰম্ভ
কিৰিছল 2 আহজ িবশ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহিছল আৰু েষাল্ল বছৰ ধিৰ েতওঁ িযৰূচােলমত ৰাজত্ব কিৰিছল; পূবর্পুৰুষ
দায়ুেদ েযেনৈক েতওঁৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত ভাল কাযর্ কিৰিছল, ৰজা আহেজ েতেন কাযর্ কৰা নািছল 3 িকন্তু তাৰ
পিৰবেতর্ েতওঁ ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ পথত চিলিছল; এেনিক িযেহাৱাই িয সকেলাক জািতক ইস্রােয়লীয়াসকলৰ পৰা
দূৰ কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ িঘণলগীয়া ৰীিতেবাৰৰ দেৰ েতেৱঁা িনজৰ পুত্রক েহামবিল উৎসগর্ কিৰিছল 4 েতওঁ পূজাৰ
ওখ ঠাইেবাৰত, পাহাৰৰ ওপৰত আৰু প্রেতয্ক েসউজীয়া ডাল-পাতৰ গছৰ তলত বিল উৎসগর্ কিৰিছল আৰু ধূপ
জ্বলাইিছল

5অৰামৰ ৰজা ৰচীন আৰু ৰমিলয়াৰ পুত্র ইস্রােয়লৰ ৰজা েপকেহ িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল িযৰূচােলমৈলেক
আিহল আৰু ৰজা আহজৰ ৈসেত নগৰখন েবিৰ ধিৰেল; িকন্তু আহজক জয় কিৰব েনাৱািৰেল 6 েসই সময়ত অৰামৰ
ৰজা ৰচীেন এলৎ নগৰৰ পৰা িযহুদী েলাকসকলক েখদাই িদ এলৎ নগৰ পুণৰায় অৰামৰ অধীনৈল আিনেল তাৰ পাছত
ইেদামীয়াসকেল এলতৈল আিহ বাস কিৰবৈল ধিৰেল আৰু আিজৈলেক েতওঁেলােক তাত িনবাস কিৰ আেছ

7 পাছত আহেজ অচূৰৰ ৰজা িতগ্লৎ-িপেলচৰ ওচৰৈল এই কথা ক’বৈল মানুহ পিঠয়াই িদেল, “মই আেপানাৰ দাস
আৰু আেপানাৰ পুত্র হওঁ; অৰামৰ ৰজা আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজাই েমাক আক্রমণ কিৰেছ আপুিন আিহ েতওঁেলাকৰ
হাতৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰক ” 8 আহেজ িযেহাৱাৰ গৃহ আৰু ৰাজগৃহৰ ভঁৰালত েপাৱা েসাণ আৰু ৰূপ ৈল উপহাৰ
িহচােব অচূৰৰ ৰজাৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল 9 েতিতয়া অচূৰৰ ৰজাই েতওঁৰ কথাত মািন্ত হ’ল আৰু দেম্মচকৰ িবৰুেদ্ধ
যুদ্ধযাত্রা কিৰ তাক জয় কিৰেল েসই ঠাইৰ েলাকসকলক বন্দী কিৰ কীৰৈল ৈল গ’ল আৰু অৰামৰ ৰজা ৰচীনক বধ
কিৰেল

10পাছত ৰজা আহেজ অচূৰৰ ৰজা িতগ্লৎ-িপেলচক সাক্ষাৎ কিৰবৈল দেম্মচকৈল গ’ল; েতওঁ দেম্মচকত এটা যজ্ঞেবদী
েদিখ তাৰ নক্সা, নমুনাৰ লগেত েসইেটা ৈতয়াৰ কৰাৰ সমূ্পণর্ পিৰকল্পনা ঊিৰয়া পুেৰািহতৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল 11 েসেয়
দেম্মচকৰ পৰা ৰজা আহেজ পেঠাৱা সকেলা পিৰকল্পনাৰ দেৰই ঊিৰয়া পুেৰািহেত এটা যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰেল আৰু
ৰজা আহজ দেম্মচকৈল উলিট অহাৰ আেগেয়, েসই কাম কিৰ েশষ কিৰেল 12 দেম্মচকৰ পৰা ঘূিৰ আিহ ৰজাই
েসই যজ্ঞেবদী েদিখেল আৰু ওচৰৈল ৈগ তাৰ ওপৰত বিল উৎসগর্ কিৰেল 13 েতওঁ েসই যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত িনজৰ
েহামবিল, শসয্ উৎসগর্ আৰু িনজৰ েপয় উৎসগর্ ঢািলেল; িনজৰ সমজুৱা বিলৰ েতেজা ছিটয়াই িদেল 14 েতওঁ িযেহাৱাৰ
সনু্মখত থকা িপতলৰ যজ্ঞেবদীেটা েতওঁ মিন্দৰৰ আগৰ পৰা, অথর্াৎ িযেহাৱাৰ গৃহ আৰু নতুন েবদীৰ মাজ ঠাইৰ পৰা
আঁতৰাই আিন নতুন েবদীৰ উত্তৰ ফােল স্থাপন কিৰেল 15 পাছত আহজ ৰজাই ঊিৰয়া পুেৰািহতক এই িনেদর্ শ িদেল
েয, “ডাঙৰ েবদীেটাৰ ওপৰত ৰািতপুৱাৰ েহামবিল আৰু সিন্ধয়া শসয্ উৎসগর্ কিৰব; তাৰ উপিৰ ৰজাৰ েহামবিল আৰু
শসয্ উৎসগর্, েদশৰ সকেলা েলাকৰ েহামবিল, েতওঁেলাকৰ শসয্ আৰু েপয় উৎসগর্ কিৰব; সকেলা েহামবিল আৰু
আন আন সকেলা বিল উৎসগর্ৰ েতজ আপুিন েসই যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত ছিটয়াই িদব িকন্তু িপতলৰ যজ্ঞেবদীেটা ঈশ্বৰৰ
সহায় লাভৰ অেথর্ মই বয্ৱহাৰ কিৰম ” 16 ঊিৰয়া পুেৰািহেত আহজ ৰজাৰ িনেদর্ শ অনুসােৰ সকেলা কাম কিৰেল
17 তাৰ পাছত ৰজা আহেজ পাত্র েথাৱা আধাৰেবাৰৰ খলাপা আৰু প্রক্ষালন পাত্রেবাৰ আধাৰেবাৰৰ পৰা আতৰােল
েতওঁ িপতেলেৰ ৈতয়াৰী ষঁাড়েবাৰৰ ওপৰত িয ডাঙৰ সমুদ্র পাত্রেটা বেহাৱা আিছল, েসইেটাও েতওঁ নমাই আিনেল আৰু
এটা িশলৰ িভিত্তৰ ওপৰত বহুৱােল 18 িযেহাৱাৰ গৃহত িবশ্রাম িদনৰ উেদ্দেশয্ মিন্দৰত চািল িদ েতওঁেলােক িয ঠাই
ৈতয়াৰ কিৰিছল, অচূৰৰ ৰজাৰ ভয়ত ৰজা আহেজ েসই চািল খুিল েপলােল আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ বািহৰৰ ফােল ৰজা
েসামাবৰ কাৰেণ িয িবেশষ প্রেৱশদ্বাৰ কৰা ৈহিছল, তােকা বন্ধ কিৰ িদেল 19 ৰজা আহজৰ অনয্ানয্ সকেলা কাযর্ৰ
বৃত্তান্ত “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত জােনা িলখা নাই? 20 পাছত ৰজা আহজ েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ
লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু দায়ুদৰ নগৰত েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল; েতওঁৰ পদত েতওঁৰ
পুত্র িহিষ্কয়া ৰজা হ’ল
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17 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ ৰজা েহােচয়াৰ ৰাজত্ব

1 িযহূদাৰ ৰজা আহজৰ ৰাজত্বৰ বাৰ বছৰৰ সময়ত এলাৰ পুত্র েহােচয়াই চমিৰয়াত ইস্রােয়লৰ ৰজা ৈহিছল েতওঁ ন
বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল 2 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া, েতওঁ তােকই কিৰিছল, যিদও ইস্রােয়লৰ আগৰ ৰজাসকেল কৰাৰ
দেৰ েতওঁ নািছল 3 অচূৰৰ ৰজা চল্মেনচেৰ আক্রমণ কিৰ েহােচয়াক পৰাজয় কিৰেল; তােত েহােচয়া েতওঁৰ অধীনৰ
ৰজা েহাৱাত েতওঁৈল ৰাজহ আিনিছল

4 পাছত অচূৰৰ ৰজাই বুিজ পােল েয, েহােচয়াই েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ ষড়যন্ত্র ৰচনা কিৰেছ, িকয়েনা েতওঁ িমচৰৰ েচা
ৰজা ওচৰৈল বাতর্ াবাহকসকলক পঠাইিছল আৰু অচূৰৰ ৰজাক বছেৰ বছেৰ িয ৰাজহ িদিছল, েসয়া পুনৰ িদয়া নািছল
েসইবােবই অচূৰৰ ৰজাই েতওঁক ধিৰ িন কাৰাগাৰত বন্দী কিৰ ৈথিছল 5তাৰ পাছত অচূৰৰ ৰজাই েগােটই েদশ আক্রমণ
কিৰ চমিৰয়াৈলেক গ’ল আৰু িতিন বছৰৈলেক তাক অৱেৰাধ কিৰেল

ইস্রােয়লৰ পতন
6 েহােচয়াৰ ৰাজত্বৰ নৱম বছৰৰ সময়ত অচূৰৰ ৰজাই চমিৰয়া দখল কিৰেল আৰু ইস্রােয়লীয়াসকলক বন্দী কিৰ

অচূৰ েদশৈল ৈল গ’ল েতওঁেলাকক েতওঁ হলহত, েগাজনৰ নদী হােবাৰৰ পাৰত আৰু মাদীয়াসকলৰ নগৰেবাৰত বাস
কিৰবৈল িদেল

পাপ আচৰণৰ বােব ইস্রােয়লৰ অৱস্থা
7 এই সকেলা ঘিটিছল, কাৰণ যিদও ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাকক িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ অধীনৰ পৰা

বািহৰ কিৰ িমচৰ েদশৰ পৰা ৈল আিনিছল, তথািপও েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰিছল
েতওঁেলােক আন েদৱ-েদৱীৰ পূজা কিৰিছল 8 িয জািতেবাৰক িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ সনু্মখৰ পৰা দূৰ কিৰিছল,
েতওঁেলাকৰ ৰীিত-নীিত আৰু িনজৰ ৰজাসকেল স্থাপন কৰা ৰীিতত েতওঁেলাক চিলিছল 9 ইস্রােয়লীয়াসকেল েগাপেন
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ অনুিচত কাযর্েবাৰ কিৰিছল প্রহৰীৰ ওখ িমনাৰৰ পৰা গেড়েৰ আবৃত নগৰৈলেক েতওঁেলাকৰ
সকেলা নগৰত ওখ মঠেবাৰ িনমর্াণ কিৰিছল 10 েতওঁেলােক প্রেতয্কেটা ওখ পাহাৰৰ ওপৰত আৰু েসউজীয়া ডাল
পােতেৰ ভৰা প্রেতয্কেজাপা গছৰ তলত পূজা কৰা িশলৰ স্তম্ভ আৰু আেচৰা মূির্তেবাৰ স্থাপন কিৰিছল 11 িয জািত
সমূহক িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ সনু্মখৰ পৰা দূৰ কিৰিছল, েসই জািতৰ েলাকসকলৰ দেৰ ইস্রােয়লীয়াসকেলও এই ওখ
মঠেবাৰত ধূপ জ্বলাইিছল েতওঁেলােক দুষ্ট কমর্েবাৰ কিৰ িযেহাৱাক েক্রািধত কিৰিছল; 12 েতওঁেলােক মূির্ত পূজা
কিৰিছল, যিদও িযেহাৱাই েতওঁেলাকক ৈকিছল েয, “েতামােলােক এেন কাযর্ নকিৰবা ”

13 িযেহাৱাই েতওঁৰ সকেলা ভাববাদী আৰু দশর্কসকলৰ মাধয্েমিদ ইস্রােয়ল আৰু িযহূদা েদশক এই বুিল সাৱধান
কিৰ িদিছল, “েতামােলাক সকেলা কু-পথৰ পৰা ঘূৰা; েমাৰ সকেলা আজ্ঞা আৰু িবিধ-িবধান অনুসােৰ চলা েমাৰ
দাস ভাৱবাদীসকলক পঠাই েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই মই িয সকেলা িবিধ-িবধান েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদিছেলঁা,
েসই সকেলা িবধান যেত্নেৰ পালন কৰা ” 14 তথািপও েতওঁেলােক েসই কথা নুশুিনেল ঈশ্বৰ িযেহাৱাত িবশ্বাস নকৰা
েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাক আঁেকাৰ-েগঁাজ ৈহ থািকল 15 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ িবিধেবাৰ,
েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ৈসেত স্থাপন কৰা েতওঁৰ িবধান আৰু েতওঁেলাকক িদয়া েতওঁৰ সাৱধান বাণী মািনবৈল
অস্বীকাৰ কিৰিছল েতওঁেলােক অসাৰ মূির্তেবাৰৰ পাছত চিল িনেজও অসাৰ ৈহ পিৰিছল িযেহাৱাই েতওঁেলাকক িয
েলাক সমূহৰ দেৰ চিলবৈল িনেষধ কিৰিছল, েতওঁেলােক িনজৰ চািৰওফােল থকা েসই জািত সমূহৰ দেৰই চিলিছল
16 েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সকেলা আজ্ঞা অগ্রাহয্ কিৰ, িনজৰ িনিমেত্ত পূজা কিৰবৈল সঁাচত ঢলা দুটা
দামুিৰৰ মূির্ত, এটা আেচৰা মূির্ত সািজিছল; েতওঁেলােক আকাশৰ সকেলা তৰা আৰু বাল েদৱতাৰ েসৱা-পূজা কিৰিছল
17 িনজৰ ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰক েতওঁেলােক েহামবিলৰূেপ উৎসগর্ কিৰিছল; ভিৱষয্ত জনাৰ বােব েতওঁেলােক মঙ্গল
েচাৱা কাযর্ ও মায়াকমর্ৰ অভয্াস কিৰিছল; িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া, েসই সকেলােক কিৰবৈল েতওঁেলােক িনজক িবক্রী
কিৰ িযেহাৱাক েক্রািধত কিৰ তুিলিছল 18 এই েহতুেক ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ ওপৰত িযেহাৱা অিতশয় েক্রািধত হ’ল
আৰু েতওঁেলাকক িনজৰ সনু্মখৰ পৰা দূৰ কিৰেল; েকৱল িযহূদা েগাষ্ঠীৰ বািহেৰ েকােনা বাকী নাথািকল

19 িকন্তু িযহূদা ৈফেদও েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ নচিল, ইস্রােয়েল িয িয কিৰিছল তােক অনুসৰণ
কিৰিছল 20 েসেয় িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ সকেলা বংশেক অগ্রাহয্ কিৰেল আৰু িনজৰ সনু্মখৰ পৰা েতওঁেলাকক দূৰ
নকৰাৈলেক, েতওঁ েতওঁেলাকক কষ্ট িদ আিছল; লুট কেৰঁাতা সকলৰ হাতত েতওঁেলাকক েশাধাই িদিছল
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21 িযেহাৱাই ইস্রােয়লীসকলক দায়ুদৰ ৰাজকীয় বংশৰ পৰা েযিতয়া কািঢ় ৈল েবেলগ কিৰিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক
নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ামক ৰজা পািতিছল েসই যাৰিবয়ােম ইস্রােয়লী েলাকসকলক িযেহাৱাৰ িনেদর্ িশত পথত চলাৰ
পৰা আঁতৰাই িন েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই মহাপাপ কৰাইিছল 22 ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল যাৰিবয়ােম কৰা সকেলা পাপ
কাযর্েক অনুসৰণ কিৰ চিলিছল েসইেবাৰৰ পৰা ঘূিৰ অহা নািছল 23 এইদেৰ িযেহাৱাই েতওঁৰ সকেলা দাস অথর্াৎ
ভাববাদীসকলৰ েযােগিদ িদয়া সাৱধান বাণী অনুসােৰ িনজৰ সনু্মখৰ পৰা ইস্রােয়লক দূৰ কিৰেল এইকাৰেণই ইস্রােয়লৰ
েলাকসকলক েতওঁেলাকৰ িনজৰ েদশৰ পৰা অচূৰ েদশৈল িনয়া হ’ল আিজৈলেক েতওঁেলাক েসই ঠাইেত আেছ

চমৰীয়াত আন েলাকক পুনবর্ািসত কৰা
24 অচূৰৰ ৰজাই ইস্রােয়লীসকলৰ সলিন েবিবলন, কূথা, অব্বা, হমাৎ আৰু চফবর্িয়মৰ পৰা েলাক আিন চমৰীয়াৰ

নগৰেবাৰত বাস কিৰবৈল িদেল; েতওঁেলােক চমিৰয়া অিধকাৰ কিৰ তাৰ নগৰেবাৰত বসিত কিৰবৈল ধিৰেল 25 েসই
ঠাইত বসিত কৰাৰ আৰম্ভণীেত, েতওঁেলােক িযেহাৱাক ভয় কৰা নািছল; এই েহতুেক িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ মাজৈল
িসংহ পঠাই িদেল আৰু েসইেবােৰ েতওঁেলাকৰ িকছুমানক মািৰ েপলােল 26 েতিতয়া অচূৰৰ ৰজাৰ আগত েতওঁেলােক
ক’েল, “আপুিন িয জািতেবাৰক আিন চমিৰয়াত বাস কিৰবৰ কাৰেণ পঠাই িদেল, েতওঁেলােক েসই েদশৰ ঈশ্বৰক
েকেনদেৰ উপাসনা কিৰব লােগ, তাক নাজােন েসেয় ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৰ মাজৈল িসংহ পঠােল আৰু েসইেবােৰ
েলাকসকলক মািৰ আেছ, িকয়েনা েতওঁেলােক েসই েদশৰ ঈশ্বৰৰ িনয়ম প্রণালী নাজােন ”

27 েতিতয়া অচূৰৰ ৰজাই এই আজ্ঞা িদেল, “তাৰ পৰা অনা পুেৰািহতসকলৰ এজনক তাৈল যাবৈল িদয়া আৰু েতওঁ ৈগ
তাত বসিত কৰক েতওঁ েসই েদশৰ ঈশ্বৰক েকেনদেৰ উপাসনা কিৰব লােগ, তাক িশকাওক ” 28 েসেয় চমিৰয়াৰ পৰা
ৈল েযাৱা পুেৰািহতসকলৰ মাজৰ এজেন আিহ ৈবৎএলত িনবাস কিৰেল আৰু েকেনৈক েতওঁেলােক িযেহাৱাক উপাসনা
কিৰব লােগ, তাক েতওঁ িশকােল 29 তথািপও প্রেতয্ক জািতৰ েলাকসকেল িয িয নগৰত বাস কিৰিছল, েতওঁেলােক
েসই নগৰেবাৰত িনজৰ িনজৰ েদৱতােবাৰ িনমর্াণ কিৰেল আৰু চমিৰয়াৰ েলাকসকেল িনমর্াণ কৰা ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰত
েসইেবাৰ ৰািখেল 30 েসইদেৰ েবিবলনৰ েলাকসকেল চেক্কাৎ-বেনাতৰ মূির্ত, কুথৰ েলাকসকেল েনগর্লৰ মূির্ত, হমাতৰ
েলাকসকেল অচীমা মূির্ত সািজেল; 31অিব্বয়াসকেল িনভজ আৰু ততর্ কৰ মূির্ত সািজেল; অদ্রেম্মলক আৰু অনেম্মলক
নামৰ চফবর্িয়মৰ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ চফবর্িয়মৰ েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ িনজৰ সন্তান সকলক জুইত পুিৰ উৎসগর্
কিৰেল 32 েতওঁেলােক িযেহাৱােৰা উপাসনা কিৰিছল উপাসনাৰ ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰত পুেৰািহতৰ কাযর্ কিৰবৰ কাৰেণ
িনজৰ মাজৰ পৰাই েলাক িনযুক্ত কিৰিছল; েসই পুেৰািহতসকেল েতওঁেলাকৰ বােব ওখ ঠাইৰ মঠ-মিন্দৰেবাৰত বিল
উৎসগর্ কিৰিছল 33 েতওঁেলােক িযেহাৱাক উপাসনা কৰাৰ লগেত িয জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা েতওঁেলাকক ৈল অনা
ৈহিছল, েসই জািতেবাৰৰ িনয়ম-প্রণালী অনুসােৰ িনজৰ েদৱতােবাৰেৰা পূজা-অচর্ না কিৰিছল

34আিজৈলেক েতওঁেলােক েসই পূবর্কালৰ িনয়ম-প্রণালী মািন চিল আেছ েতওঁেলােক প্রকৃতাথর্ত িযেহাৱাক উপাসনা
নকেৰ, কাৰণ িযেহাৱাই িয যােকাবৰ নাম ইস্রােয়ল ৰািখিছল, েসই যােকাবৰ সন্তান সকলৰ িবিধ বা িনেদর্ শ বা িবধান বা
িযেহাৱাই েতওঁেলাকক িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁেলােক কাযর্ নকেৰ 35 যােকাবৰ ৈসেত িযেহাৱাই ইস্রােয়লসকলৰ
কাৰেণ এিট িনয়ম স্থাপন কিৰ েতওঁেলাকক এই আজ্ঞা িদিছল, “েতামােলােক আন েকােনা েদৱ-েদবীক ভয় নকিৰবা বা
েতওঁেলাকৰ আগত প্রিণপাত নকিৰবা আৰু েতওঁেলাকক েসৱা-পূজা বা েতওঁেলাকৰ উেদ্দেশয্ বিলদান নকিৰবা 36 িকন্তু
িযেহাৱাই, িয জেন মহা-পৰাক্রেমেৰ আৰু েমলা বাহুেৰ িমচৰ েদশৰ পৰা েতামােলাকক উিলয়াই আিনেল, েতামােলােক
েসই িযেহাৱােৰই উপাসনা কিৰবা; েতওঁেকই প্রিণপাত কিৰবা আৰু েতওঁেৰই উেদ্দেশয্ বিল উৎসগর্ কিৰবা 37 েতওঁ
িয সকেলা িবিধ, িনেদর্ শ, িবধান আৰু আজ্ঞা েতামােলাকৰ কাৰেণ িলিখ িদিছল তাক েতামােলােক সদায় পালন কিৰবা
গিতেক েতামােলােক আন েদৱতােবাৰৈল ভয় নকিৰবা 38 মই েতামােলােক ৈসেত কৰা িনয়মিট েতামােলােক নাপাহিৰবা
আৰুআন েদৱতােবাৰৰ উপাসনা নকিৰবা 39 িকন্তু েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱােকই েতামােলােক উপাসনা কিৰবা; তােত
েতেৱঁই েতামােলাকক েতামােলাকৰ সকেলা শত্রুৰ শিক্তৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব ”

40 তথািপও েতওঁেলােক েসই কথাৈল কাণ িনিদেল; েতওঁেলােক পূেবর্ িযদেৰ কিৰিছল, েসই অনুসােৰই চিল থািকল
41 এইদেৰ েসই জািত সমূেহ িযেহাৱাক ভয় কিৰিছল আৰু েতওঁেলাকৰ কটা-প্রিতমােকা পূজা কিৰিছল; েতওঁেলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকেল েযেনৈক কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ নািত-পুিতসকেলও েতেনৈক আিজৈলেক কিৰ আিহেছ

18 অধয্ায়
িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াৰ ৰাজত্ব



2 ৰাজাৱিল 18 অধয্ায়:1 427 2 ৰাজাৱিল 18 অধয্ায়:24

1 এলাৰ পুত্র ইস্রােয়লৰ ৰজা েহােচয়াৰ ৰাজত্বৰ তৃতীয় বছৰত, িযহূদাৰ ৰজা আহজৰ পুত্র িহিষ্কয়াই ৰাজত্ব কিৰবৈল
আৰম্ভ কিৰিছল 2 েতওঁ পঁিচশ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহিছল আৰু িযৰূচােলমত ঊনিত্রশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল; েতওঁৰ
মাকৰ নাম আিছল অবী েতওঁ জখৰীয়াৰ জীেয়ক আিছল 3 িহিষ্কয়াই েতওঁৰ পূবর্পুৰুষ দায়ুেদ কৰাৰ দেৰই িযেহাৱাৰ
দৃষ্টিত িয ভাল েসই সকেলােক কিৰিছল 4 েতওঁ ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ আতৰােল, স্তম্ভেবাৰ ভািঙ েপলােল আৰু আেচৰা
মুির্ত্তেবাৰ কািট েপলােল েমািচেয় িনম্মর্াণ কৰা িপতলৰ সাপেটা েতওঁ েডাখৰ েডাখৰ ৈক ভািঙ েপলােল, িকয়েনা েসই
কালত ইস্রােয়লী েলাকসকেল তাৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাইিছল িপতলৰ সাপেটাৰ নাম “নহুষ্টন” ৰখা ৈহিছল

5 িহিষ্কয়াই ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰিছল েতওঁৰ আগত বা পাছত িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ মাজত
েতওঁৰ িনিচনা েকােনা নািছল 6 িযেহাৱাৰ লগত েতওঁ লািগ আিছল আৰু েতওঁৰ পাছত চিলবৈল এৰা নািছল িযেহাৱাই
েমািচক িয িয আজ্ঞা িদিছল, েসই সকেলা েতওঁ পালন কিৰিছল 7 েসেয় িযেহাৱা েতওঁৰ সেঙ্গ সেঙ্গ আিছল; েতওঁ
য’ৈলেক ৈগিছল, তােতই েতওঁ সফল ৈহিছল; েতওঁ অচূৰৰ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰিছল আৰু েতওঁৰ অধীনত
থািকবৈল অস্বীকাৰ কিৰিছল 8 েতওঁ গাজা আৰু তাৰ চািৰসীমাৈলেক, প্রহৰীসকলৰ ওখ িমনাৰৰ পৰা গেড়েৰ আবৃত
নগৰৈলেক বসবাস কৰা পেলষ্টীয়াসকলক আক্রমণ কিৰ পৰাজয় কিৰিছল

9 িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াৰ ৰাজত্বৰ চতুথর্ বছৰত, অথর্াৎ এলাৰ পুত্র ইস্রােয়লৰ ৰজা েহােচয়াৰ ৰাজত্বৰ সপ্তম বছৰত,
অচূৰৰ ৰজা চল্মেনচেৰ চমিৰয়াৰ িবৰুেদ্ধ আিহ নগৰখন অৱেৰাধ কিৰেল 10 িতিন বছৰ অৱেৰাধ কিৰ ৰখাৰ পাছত
িহিষ্কয়াৰ ৰাজত্বৰ ছয় বছৰত আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজা েহােচয়াৰ ৰাজত্বৰ নৱম বছৰত অচূেৰ চমিৰয়া দখল কিৰ ল’েল

11 অচূৰৰ ৰজাই ইস্রােয়লী েলাকসকলক বন্দী কিৰ অচূৰ েদশৈল ৈল গ’ল আৰু হলহ, হােবাৰ নদীৰ পাৰৰ
েগাজন এেলকা আৰু মাদীয়াসকলৰ নগৰেবাৰত েতওঁেলাকক বাস কিৰবৈল িদেল 12 এইসকেলা ঘিটিছল, কাৰণ
ইস্রােয়লীসকেল েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ পালন কৰা নািছল, বৰং িযেহাৱাৰ িবধান, অথর্াৎ িযেহাৱাৰ দাস
েমািচৰ সকেলা আজ্ঞা েতওঁেলােক অমানয্ কিৰিছল েতওঁেলােক তাক শুিনবৈল বা পালন কিৰবৈলও ইচ্ছা কৰা নািছল

ৰজা চনেহৰীেব িযহূদাক আক্রমণ কৰা
13 িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াৰ ৰাজত্বৰ ৈচধয্ বছৰত, অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীেব িযহূদাৰ সকেলা গেড়েৰ আবৃত নগৰেবাৰ

আক্রমণ কিৰ েসইেবাৰ অিধকাৰ কিৰ ল’েল 14 তােত িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াই লাখীচত থকা অচূৰৰ ৰজাৰ ওচৰৈল
এই বুিল ৈক পঠােল, “মই অপৰাধ কিৰেলঁা; আপুিন েমাৰ ৰাজত্বৰ পৰা উলিট যাওঁক; আপুিন িয িবচািৰব মই তাক
িদবৈল প্রস্তুত আেছঁা ” তােত অচূৰৰ ৰজাই িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াৰ পৰা িতিনশ িকক্কৰ* ৰূপ আৰু িত্রশ িকক্কৰ েসাণ
দাবী কিৰেল 15 েসেয়, ৰজা িহিষ্কয়াই িযেহাৱাৰ গৃহ আৰু ৰাজভঁৰালত িযমান ৰূপ আিছল, সকেলােবাৰ েতওঁক িদেল
16 তাৰ পাছত িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াই িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ দুৱাৰ আৰু স্তম্ভেবাৰৰ পৰা েসাণৰ পতােবাৰ এৰুৱাই েসইেবাৰ
অচূৰৰ ৰজাক িদ িদেল 17 তথািপও, অচূৰৰ ৰজাই লাখীচৰ পৰা ততর্ ন, ৰবচাৰীচ, আৰু ৰবচািকক বহু ৈসনয্সামন্তেৰ
ৈসেত িযৰূচােলমৈল িহিষ্কয়া ৰজাৰ ওচৰৈল পঠােল েতওঁেলােক যাত্রা কিৰ আিহ িযৰূচােলমৰ ওচৰ পাই ওখ ঠাইৰ
পুখুৰীৰ পানী ৈব অহা নলাৰ ফােল আগবািঢ় ৈগ ঘাইপথৰ েধাবাসকলৰ পথাৰৰ কাষত িথয় হ’ল 18 েতওঁেলােক েযিতয়া
ৰজা িহিষ্কয়াক মািত পঠােল; ৰাজগৃহৰ পৰা ঘৰিগৰী িহিল্কয়াৰ পুত্র ইিলয়াকীম, ৰাজ িলখক েচবনা আৰু ইিতহাস িলখক
আচফৰ পুত্র েযাৱাই েতওঁেলাকক সাক্ষাৎ কিৰবৈল বািহৰ ওলাই গ’ল

19 ৰবচািকেয় েতওঁেলাকক ক’েল, ৰজা িহিষ্কয়াক ৈগ কওঁক েয, মহাৰাজািধৰাজ অথর্াৎ অচূৰৰ ৰজাই ৈকেছ,
“আেপানাৰ আস্থাভাজনৰ উৎস িক? 20 আপুিন েকৱল এেন অথর্হীন কথােবাৰ কয় েয, আেপানাৰ যুদ্ধ কৰাৰ যেথষ্ট
বুিদ্ধ আৰু শিক্ত আেছ এিতয়া আপুিন কাৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰ েমাৰ অিহেত িবেদ্রাহ কিৰেছ আৰু েকােন আেপানাক
সাহস িদেছ? 21 চাওঁক, আপুিনেতা িমচৰৰ ওপৰত, অথর্াৎ েসই েথঁেতলা েখাৱা নলৰ লাখুিটত িনভর্ ৰ কিৰেছ; েকােনােৱ
েসই নলৰ লাখুিটৰ ওপৰত ভৰ িদেল, িসেটা ভািঙবই, তাৰ আঁহও েতওঁৰ হাতত ফুিট েসামাব িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণত
িনভর্ ৰ কৰা সকলৰ কাৰেণ েতওঁ েতেনকুৱাই হয়

22 িকন্তু আেপানােলােক যিদ েমাক কয় েয, ‘আিম আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাতেহ ভাৰসা কিৰেছঁা,’ েতেন্ত েতওঁ জােনা
েসইজনা ঈশ্বৰ নহয় িয জনৰ ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ আৰু যজ্ঞেবদীেবাৰ িহিষ্কয়াই দূৰ কিৰ িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ
েলাকসকলক ৈকিছল, ‘আেপানােলােক িযৰূচােলমত এই যজ্ঞেবদীৰ সনু্মখত উপাসনা কিৰব লােগ?’

23 এিতয়া েসেয় শুনক, মই েমাৰ প্রভু অচূৰৰ ৰজাৰ পৰা আেপানাৈল এক চুিক্ত আগবঢ়াব িবচােৰা যিদ আপুিন
অশ্বােৰাহী িদবৈল সমথর্ হয়, েতেন্ত মই আেপানাক দুই হাজাৰ েঘঁাৰা িদম 24 যিদ ইয়ােক কিৰব েনাৱােৰ, েতেন্ত েমাৰ
প্রভুৰ দাসেবাৰৰ মাজৰ সকেলাতৈক সৰু েসনাপিত এজনেকইবা আপুিন েকেনৈক বাধা িদ ৰািখব পািৰব? আপুিন ৰথ
* 18 অধয্ায়:14 1 িকক্কৰ = প্রায় 34 িকেলা
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ও অশ্বােৰাহীসকলৰ কাৰেণ িমচৰৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰেছ! 25 তাৰ উপিৰ, মই জােনা িযেহাৱাৰ অিবহেনই এই ঠাইৰ
অিহেত যুজঁ িদবৈল আৰু তাক িবনষ্ট কিৰবৈল আিহেছঁা? িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল, ‘তুিম েসই েদশৰ অিহেত উিঠ ৈগ
তাক িবনষ্ট কৰা’ ”

26 েতিতয়া িহিল্কয়াৰ পুত্র ইিলয়াকীম, েচবনা আৰু েযাৱােহ ৰবচািকক ক’েল, “িবনয় কেৰঁা, আেপানাৰ দাসেবাৰৰ
লগত আপুিন অৰামীয়া ভাষােৰ কথা কওঁক, কাৰণ আিম তাক বুিজ পাওঁ; িকন্তু গড়ৰ ওপৰত িথয় ৈহ থকা েলাকসকেল
শুিনব পৰাৈক আপুিন আমাৰ লগত ইব্রী ভাষােৰ কথা নক’ব ” 27 িকন্তু ৰবচািকেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ প্রভুেৱ
েকৱল আেপানােলাকৰ প্রভু আৰু আেপানােলাকৰ ওচৰৈলেক এই সকেলা কথা ক’বৈল জােনা েমাক পঠাইেছ? েতওঁ
জােনা গড়ৰ ওপৰত বহা েসই সকেলা েলাক, িযসকেলআেপানােলাকৰ দেৰই িবষ্ঠা আৰু প্রস্রাৱ খাব লািগব, েতওঁেলাকৰ
ওচৰৈলেকা েমাক পেঠাৱা নাই?” 28 েতিতয়া ৰবচািকেয় িথয় ৈহ অিত উচ্চস্বেৰ ইব্রী ভাষােৰ ক’েল, “আেপানােলােক
মহাৰাজািধৰাজ অথর্াৎ অচূৰৰ ৰজাৰ কথা শুনক; 29 ৰজাই এইদেৰ ৈকেছ, ‘িহিষ্কয়া ৰজাই েযন আেপানােলাকক প্রতাৰণা
নকেৰ; িকয়েনা েমাৰ অিধকাৰৰ পৰা আেপানােলাকক ৰক্ষা কিৰবৈল েতওঁৰ সাধয্ নাই 30 িহিষ্কয়াই েযন এই কথা ৈক
িযেহাৱাৰ ওপৰত আেপানােলাকক ভাৰসা িনিদেয় েয, “িযেহাৱাই আমাক অৱেশয্ই উদ্ধাৰ কিৰব; অচূৰৰ ৰজাৰ হাতত
এই নগৰ েকিতয়াও েশাধাই িনিদব ”

31আেপানােলােক িহিষ্কয়াৰ কথা নুশুিনব িকয়েনা অচূৰৰ ৰজাই এইদেৰ ৈকেছ, ‘আেপানােলােক েমােৰ ৈসেত সিন্ধ
কৰক আৰু বািহৰ ৈহ েমাৰ ওচৰৈল আহঁক; তােত আেপানােলাক সকেলােৱ িনজৰ িনজৰ দ্রাক্ষালতা আৰু িডমৰু গছৰ
পৰা ফল খাব পািৰব আৰু িনজৰ কুৱঁাৰ পানীও খাব পািৰব 32 মই উলিট আিহ আেপানােলাকক আেপানােলাকৰ িনজৰ
েদশৰ দেৰ শসয্ আৰু নতুন দ্রাক্ষাৰসৰ েদশ, অন্ন আৰু দ্রাক্ষাবাৰীেবাৰৰ েদশ, িজতগছ আৰু মধু থকা এখন েদশৈল
ৈল যাম; তাত আেপানােলাকৰ মৃতুয্ নহ’ব, িকন্তু জীয়াই থািকব ’
িহিষ্কয়াই েযিতয়া আেপানােলাকক এই কথা ৈক ফুচুলাব িবচােৰ েয, ‘িযেহাৱাই আেপানােলাকক উদ্ধাৰ কিৰব,’ েতিতয়া

আেপানােলােক েতওঁৰ কথা নুশুিনব 33 আন আন জািতৰ েদৱতােবােৰ জােনা অচূৰৰ ৰজাৰ হাতৰ পৰা েতওঁেলাকক
উদ্ধাৰ কিৰেছ? 34 হমাত আৰু অপর্দৰ েদৱতােবাৰ ক’ত আেছ? চফবর্িয়ম, েহনা আৰু ইব্বাৰ েদৱতােবাৰ ক’ত আেছ?
েতওঁেলােক জােনা েমাৰ হাতৰ পৰা চমিৰয়াক উদ্ধাৰ কিৰেল? 35 েসই েদশেবাৰৰ সকেলা েদৱতাৰ মাজত এেন েকােনা
েদৱতা আেছ েযেয় েমাৰ অিধকাৰৰ পৰা িনজৰ েদশ উদ্ধাৰ কিৰেল; িযেহাৱাইেনা েমাৰ শিক্তৰ পৰা িযৰূচােলমক
েকেনৈক উদ্ধাৰ কিৰব পািৰব?”

36 িকন্তু েলাকসকল মেন মেন থািকল; েতওঁেলােক েতওঁক এিট কথােৰা উত্তৰ িনিদেল; িকয়েনা ৰজাই এেন আজ্ঞা
িদিছল, “আেপানােলােক েতওঁক উত্তৰ িনিদব ” 37 তাৰ পাছত ৰাজগৃহৰ ঘৰিগৰী িহিল্কয়াৰ পুত্র ইিলয়াকীম, ৰাজিলখক
েচবনা আৰু ইিতহাস-িলখক আচফৰ পুত্র েযাৱােহ িনজৰ কােপাৰ ফািল িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু ৰবচািকৰ কথা
জনােল

19 অধয্ায়
িযচয়াই ৰজা িহিষ্কয়াক প্রতয্য় জেন্মাৱা

1 ৰজা িহিষ্কয়াই এই কথা শুিন িনজৰ কােপাৰ ফািলেল আৰু চট কােপাৰ িপিন্ধ িযেহাৱাৰ গৃহত েসামাল 2 চট
কােপাৰ িপিন্ধ থকা ঘৰিগৰী ইিলয়াকীম, ৰাজিলখক েচবনা আৰু পুেৰািহতৰ বেয়ােজয্ষ্ঠ েলাকসকলক ৰজাই আেমাচৰ
পুত্র িযচয়া ভাববাদীৰ ওচৰৈল পঠােল 3 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “িহিষ্কয়াই ৈকেছ েয, ‘আিজৰ িদনেটা ৈহেছ
সঙ্কটৰ; ধমিক আৰু অপমানৰ িদন; িকয়েনা সন্তান সকল প্রসৱৰ দুৱাৰ মুখৈল আিহেছ, িকন্তু জন্ম িদয়াৰ শিক্ত নাই
4আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই সম্ভৱতঃ ৰবচািকৰ সকেলা কথাই শুিনেল, িযজনক েতওঁৰ প্রভু অচূৰৰ ৰজাই জীৱন্ত ঈশ্বৰক
ঠাট্টা-িবদ্রূপ কিৰবৈল পঠাইিছল; হয়েতা আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েসই সকেলা কথা শুিন েতওঁক শািস্ত িদব েসেয়
িযসকল এিতয়াও জীয়াই আেছ, েতওঁেলাকৰ কাৰেণ আপুিন প্রাথর্না কৰক’ ”

5 ৰজা িহিষ্কয়াৰ দাসেবাৰ েযিতয়া িযচয়াৰ ওচৰৈল আিহিছল, 6 েতিতয়া িযচয়াই েতওঁেলাকক ৈকিছল,
“আেপানােলাকৰ প্রভুক ক’ব েয, িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘তুিম িয শুিনছা অথর্াৎ অচুৰৰ ৰজাৰ দাসেবােৰ েমাক িয সকেলা
ঠাট্টা-িবদ্রূপ কিৰেছ, তাৈল তুিম ভয় নকিৰবা 7 শুনা, মই েতওঁৰ অন্তৰত এক আত্মা িস্থিত কিৰম; েতওঁ এক সম্বাদ
শুিনব আৰু িনজৰ েদশৈল উভিট যাব; মই েতওঁক িনজৰ েসই ঠাইেত তেৰাৱােলেৰ িনপাত কিৰম’ ”

ৰজা চনেহৰীেব পুনৰ িযেহাৱাক ঠাট্টা কৰা
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8 পাছত ৰবচািকেয় উভিট আিহ শুিনেল েয অচূৰৰ ৰজাই লাখীচ এিৰ িলব্ নাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেছ 9 তাৰ পাছেত
অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীেব খবৰ পােল েয িমচৰ আৰু কুচ *েদশৰ ৰজা িতহর্ াকাই েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৰ কাৰেণ ওলাই
আিহেছ েতিতয়া অচূৰৰ ৰজাই পুনৰ িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল েলাকসকলৰ েযােগিদ এক বাতর্ া পঠাই িদেল: 10 “েতামােলােক
ৈগ িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াক েকাৱাৈগ, ‘আেপানাৰ ঈশ্বৰ, িযজনৰ ওপৰত আপুিন ভাৰসা ৰােখ, েতওঁ এইবুিল ৈক প্রতাৰণা
কিৰবৈল িনিদব ‘অচূৰৰ ৰজাৰ হাতত িযৰূচােলমক েশাধাই িদয়া নহ’ব’ ” 11 চাওঁক, আপুিনেতা শুিনেছই েয অচূৰৰ
ৰজাই সকেলা েদশক সমূ্পণর্ৰূেপ িবনষ্ট কিৰবৰ েকেন বয্ৱহাৰ কিৰেছ; েতেনহেল, আপুিন ৰক্ষা পাবেন? 12 েমাৰ
পূবর্পুৰুষসকেল েগাজন, হাৰণ, েৰচফ, আৰু তলচ্ছাৰত থকা এদনৰ িয জািত সমূহক িবনষ্ট কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ
েদৱতােবােৰ জােনা েতওঁেলাকক ৰক্ষা কিৰিছল? 13 হমাতৰ ৰজা, অপর্দৰ ৰজা, চফবর্িয়মৰ নগৰেবাৰৰ ৰজা, েহনা
আৰু ইব্বাৰ ৰজা ক’ত আেছ’?”

ৰজা িহিষ্কয়াৰ প্রাথর্না
14 িহিষ্কয়াই বাতর্ াবাহকসকলৰ পৰা পত্রখন ৈল পিঢ়েল; েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৈল উিঠ গ’লআৰু িযেহাৱাৰ সনু্মখত পত্রখন

েমিল ধিৰেল 15 তাৰ পাছত িহিষ্কয়াই িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “েহ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, দুই কৰূবৰ
মাজত থকা েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ, পৃিথবীৰ সমুদায় ৰাজয্ৰ ওপৰত একমাত্র ঈশ্বৰ আপুিনেয়ই; আপুিনেয়ই আকাশ-মণ্ডল
আৰু পৃিথবীৰ সৃষ্টিকতর্ া 16 েহ িযেহাৱা, কাণ পািত শুনক, েহ িযেহাৱা, চকু েমিল চাওঁক জীৱন্ত ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰবৰ
কাৰেণ চনেহৰীেব িয কথা ৈক পঠাইেছ, েসয়া শুনক 17 েহ িযেহাৱা, এই কথা সতয্ েয, অচূৰৰ ৰজাসকেল জািতেবাৰক
আৰু েতওঁেলাকৰ েদশেবাৰ িবনষ্ট কিৰেল 18 েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰক জুইত েপলােল; িকয়েনা েসইেবাৰ েদৱতা
নািছল, মনুষয্ৰ হােতেৰ িনির্মত েকৱল কাঠ আৰু িশলৰ িশল্পকাযর্য্ মােথান; েসেয়, অচূৰীয়াসকেল েসইেবাৰ িবনষ্ট
কিৰেল 19 এই েহতুেক, েহ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, মই আেপানাক িবনয় কেৰঁা, আপুিন আমাক েতওঁৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ
কৰক, েতিতয়া পৃিথৱীৰ সমগ্র ৰাজয্ই জািনব পািৰব েয আপুিনেয়ই ঈশ্বৰ, েকৱল আপুিনেয়ই িযেহাৱা ”

িযচয়াৰ ভাৱবাণী
20 েতিতয়া আেমাচৰ পুত্র িযচয়াই িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল এই কথা ৈক পঠােল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ

েয, ‘অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীবৰ সম্বেন্ধ তুিম িযদেৰ প্রাথর্না কিৰলা, তাক মই শুিনেলা ’ 21 েতওঁৰ িবষেয় িযেহাৱাই এই
কথা ৈকেছ:
‘িচেয়ানৰ যুৱতী কনয্াই

েতামাক েহয়জ্ঞান কেৰ আৰু েতামাক িবদ্রূপ কিৰ হঁােহ;
িযৰূচােলমৰ কনয্াই েতামাক েদিখ মূৰ েজাকােৰ
22 তুিম কাক অপমান

কিৰলা? কাক িনন্দা কিৰলা?
তুিম কাৰ িবৰুেদ্ধ

িচঞঁিৰ কথা ক’লা আৰু দেপর্েৰ ৈসেত চকুতুিল চাইছা?
ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাৰ

িবৰুেদ্ধই তুিম এইেবাৰ কিৰলা
23 তুিম িনজ দূতেবাৰৰ

দ্বাৰাই প্রভুৰ িনন্দা কিৰ ক’লা,
‘েমাৰ অিধক ৰথেবােৰেৰ ৈসেত

পব্বর্তেবাৰৰ উচ্চ িশখৰৈল,
িলবােনানৰ আটাইতৈক

ওখ ওখ িশখৰৈলেক উিঠ গেলঁা;
মই তাৰ ওখ ওখ এৰচ

গছেবাৰ কািট েপলাম আৰু
তাৰ উত্তম উত্তম েদৱদাৰু গছেবাৰ কািট েপলাম;

আৰু মই তাৰ বহুত দূৰৈলেক েসামাই যাম,
সকেলাতৈক উত্তম ফলৱতী অৰণয্ৰ িভতৰৈল েসামাই যাম

24 মই কুৱঁা খািন্দ িবেদশৰ পানী পান কিৰেলঁা
* 19 অধয্ায়:9 কুচ ইিথওিপয়া
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মই েমাৰ ভিৰৰ তলুৱােৰেৰ
িমচৰৰ নদীেবাৰ শুকুৱােলা ’

25 ‘তুিম জােনা শুনা নাই েয
অেনক আেগেয় মই ইয়াক েকেনৈক িথৰ কিৰেলঁা

আৰু প্রাচীন কালেত মই তাৰ পিৰকল্পনা কিৰিছেলঁা?
এিতয়া মই তাক িসদ্ধ কিৰ আেছঁা
েসইবােবইেতা তুিম ইয়াত গেড়েৰ আবৃত নগৰেবাৰ উচ্ছন্ন কিৰ ভগ্নাৱেশষ কিৰব পািৰছা

26 েসইেবাৰৰ িনবাসীসকল দুবর্লী হ’ল, ভয়েত বয্াকুল আৰু লিজ্জত হ’ল
িসহঁত পথাৰৰ তৃণ, েসউজীয়া ঘঁাহ-বন, ঘৰৰ চালত বা পথাৰত গজা ঘাহঁৰ িনিচনা, িয বািঢ় েযাৱাৰ আেগেয়ই
শুকাই যায়

27 িকন্তু মই েতামাৰ বহা, এেনিক তুিম বািহৰৈল বা িভতৰৈল অহা-েযাৱা কৰা
আৰু েমাৰ িবৰুেদ্ধ কৰা খং এই সকেলােক জােনা

28 তুিম েমাৰ িবৰুেদ্ধ কৰা খঙৰ কাৰেণ
আৰু েতামাৰ অহংকাৰৰ কথা েমাৰ কাণত পৰাৰ কাৰেণ,
মই েতামাৰ নাকত েমাৰ হঁােকাটা আৰু মুখত েমাৰ লাগাম লগাম
আৰু িয বােটিদ তুিম আিহলা, েসই বােটিদেয়ই মই েতামাক ঘূৰাই পঠাম ’

29 ‘েতামাৰ কাৰেণ এেয় এক িচন হ’ব:
এই বছৰত িনেজ িনেজ িয উৎপন্ন হ’ব, তােক েতামােলােক খাবা
িদ্বতীয় বছৰত তাৰ পৰা িয উৎপন্ন হ’ব, েতামােলােক তােক েভাজন কিৰবা;
িকন্তু তৃতীয় বছৰত েতামােলােক কঠীয়া িসিঁচ শসয্ দাবা, দ্রাক্ষাবাৰী পািত তাৰ ফল েভাগ কিৰবা

30 িযহূদাৰ ৈফদৰ িয েলাকসকল েতিতয়াও জীিৱত থািকব,
েতওঁেলােক পুনৰ িশপা েমিলব আৰু ফল উৎপন্ন কিৰব

31 িকয়েনা িযৰূচােলমৰ পৰা আৰু িচেয়ান পবর্তৰ পৰা অৱিশষ্ট জীিৱত েলাকসকল আিহব;
বািহনী সমূহৰ িযেহাৱাৰ উৎসােহ ইয়াক িসদ্ধ কিৰব ’

32 এই েহতুেক অচূৰৰ ৰজাৰ িবষেয় িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
‘েতওঁ এই নগৰৈল নািহব, এেনিক এপাত কঁােড়া নামািৰব
েতওঁ ঢাল ৈল ইয়াৰ সনু্মখৈল নািহব নাইবা ইয়াৰ িবৰুেদ্ধ অৱেৰাধৰ পথ িনমর্াণ নকিৰব

33 েতওঁ িয পেথিদ আিহল, েসই পেথেৰই উলিট যাব;
এই নগৰত েতওঁ েনােসামাব;
এেয় ৈহেছ িযেহাৱাৰ েঘাষণা

34 মই িনজৰ কাৰেণ আৰু েমাৰ দাস দায়ুদৰ কাৰেণ, মই এই নগৰক প্রিতহত কিৰ উদ্ধাৰ কিৰম’ ”
35 েসই ৰািতেয়ই িযেহাৱাৰ স্বগর্দূেত বািহৰৈল ওলাই ৈগ, অচূৰীয়াসকলৰ ছাউিনৰ এক লাখ পঁচাশী হাজাৰ ৈসনয্ক বধ

কিৰেল; িপছিদনা ৰািতপুৱা েলাকসকল েযিতয়া উিঠল, েতিতয়া সকেলা ঠাইেত মৰা শৱ পিৰ থকা েদিখেল 36 েসেয়
অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীেব ইস্রােয়লৰ পৰা ঘৰৈল উভিট গ’ল আৰু নীনিব চহৰত বাস কিৰেল 37 এিদন েযিতয়া চনেহৰীেব
িনজৰ েদৱতা িনেষ্রাকৰ মিন্দৰত পূজা কিৰ আিছল, েতিতয়া অদ্রেমলক আৰু চেৰচৰ নােমেৰ েতওঁৰ দুজন পুেতেক
েতওঁক তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰ বধ কিৰেল; পাছত েতওঁেলাক অৰাৰট েদশৈল পলাই গ’ল চনেহৰীবৰ পদত েতওঁৰ
পুত্র এচৰ-হেদ্দান ৰজা হ’ল

20 অধয্ায়
ৰজা িহিষ্কয়াৰ অসুস্থতা আৰু আেৰাগয্ লাভ

1 এই সময়েত িহিষ্কয়া ৰজা অসুস্থ ৈহিছল আৰু েতওঁৰ মৃতপ্রায় অৱস্থা ৈহিছল েসেয় এিদন আেমাচৰ পুত্র িযচয়া
ভাববাদীেয় েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘তুিম েতামাৰ ঘৰৰ িবষেয় পৰামশর্ িদয়া; িকয়েনা
েতামাৰ মৃতুয্ হ’ব; তুিম জীয়াই নাথািকবা ” 2 এই কথা শুিন িহিষ্কয়াই েতওঁৰ মুখ েদৱালৰ ফালৈল ঘূৰাই িযেহাৱাৰ
আগত এইদেৰ প্রাথর্না কিৰেল; 3 “েহ িযেহাৱা, িমনিত কিৰেছঁা, এবাৰ েসঁাৱৰণ কৰক, মই েকেন িবশ্বােসেৰ আৰু সমস্ত
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হৃদেয়েৰ আেপানাৰ সনু্মখত চলা-ফুৰা কিৰ আিহেছঁা; আেপানাৰ দৃষ্টিত মই েকেন সৎ আচৰণ কিৰ আিহেছঁা ” এইবুিল
িহিষ্কয়াই বৰৈক কািন্দবৈল ধিৰেল

4 িযচয়াই ওলাই ৈগ ৰাজগৃহৰ েচাতালৰ মাজ েপাৱাৰ আেগেয়ই েতওঁৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাকয্ আিহল 5 “তুিম
ঘূিৰ েযাৱা আৰু েমাৰ েলাকসকলৰ েনতা িহিষ্কয়াক েকাৱাৈগ, ‘েতামাৰ পূবর্পুৰুষ দায়ুদৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
“মই েতামাৰ প্রাথর্না শুিনেলঁা আৰু মই েতামাৰ চকুৰ পানী েদিখেলঁা তৃতীয় িদনা মই েতামাক আেৰাগয্ কিৰম আৰু
তুিম িযেহাৱাৰ গৃহৈল উিঠ যাবা 6 েতামাৰ আয়ুস মই পুনৰ েপান্ধৰ বছৰ বঢ়াই িদম আৰু মই অচূৰৰ ৰজাৰ হাতৰ পৰা
েতামাক আৰু এই নগৰ উদ্ধাৰ কিৰম; েমাৰ িনজৰ বােব আৰু েমাৰ দাস দায়ুদৰ কাৰেণ মই এই নগৰ ৰক্ষা কিৰম’ ”
7 িযচয়াই ক’েল, েসই “িডমৰু গুিটৰ িপিটকা ৈল আিন;” েতিতয়া েলাকসকেল তাক আিন িহিষ্কয়াৰ খহুৰ ওপৰত সািন
িদয়াত েতওঁ সুস্থ হ’ল

8 েসই সময়ত িহিষ্কয়াই িযচয়াক ক’েল, “িযেহাৱাই েয েমাক সুস্থ কিৰব আৰু তৃতীয় িদনা মই িযেহাৱাৰ গৃহৈল উিঠ
যাম, তাৰ িক িচন হ’ব?” 9 িযচয়াই উত্তৰ িদ ক’েল, “িযেহাৱাই েয েতওঁৰ প্রিতজ্ঞা িসদ্ধ কিৰব, েসইবােব িযেহাৱাৰ পৰা
আেপানাৰ বােব এই িচন িদব; আপুিনেয় কওঁক, ছঁােটা দহ খাপ আগবািঢ় যাব লােগ েন দহ খাপ পাছৈল হঁুহিক আিহব
লােগ?” 10 েতিতয়া িহিষ্কয়াই ক’েল, “নহয়, ছঁা দহ ধাপ আগবািঢ় েযাৱােটা সাধাৰণ কথা; বৰং ছঁােটা দহ ধাপ পাছৈল
হঁুহিক যাওঁক ” 11 েতিতয়া িযচয়া ভাববাদীেয় িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল আৰু িযেহাৱাই ছঁােটা দহ ধাপ িপছুৱাই
আিনেল; তােত আহজৰ িচিৰৰ পথত ছঁােটা তলৈল নািম গ’ল

িহিষ্কয়া আৰু েবিবলনৰ দূত
12 েসই সময়ত বলদানৰ পুত্র েবিবলনৰ ৰজা বেৰাদক বলদােন ৰজা িহিষ্কয়াৰ অসুখৰ খবৰ পােল েসেয় েতওঁ

িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল পত্র আৰু এিট উপহাৰ পঠােল 13 িহিষ্কয়াক েসই িচিঠেবাৰ পিঢ় শুনােল তাৰ পাছত ৰজাই েসই
বাতর্ াবাহকসকলক সমূ্পণর্ ৰাজপ্রাসাদেটা েদখুউৱাৰ লগেত িনজৰ বহুমূলয্ দ্রবয্, েযেন ৰূপ, েসাণ, সুগিন্ধ মছলা, মূলয্ৱান
েতল আৰু েতওঁৰ অস্ত্র-সস্ত্র আিদ ভঁৰালৰ আটাই বস্তু েতওঁেলাকক েদখুৱােল িহিষ্কয়াৰ ৰাজগৃহত বা েতওঁৰ েগােটই
ৰাজয্ত এেন এেকােৱই নাথািকল, িয েতওঁ েতওঁেলাকক েনেদখুৱােল 14 েতিতয়া িযচয়া ভাববাদীেয় িহিষ্কয়া ৰজাৰ
ওচৰৈল আিহ সুিধেল, “েসই মানুহেবােৰ আেপানাক িক কথা কেল? েতওঁেলাক ক’ৰ পৰা আিহিছল?” িহিষ্কয়াই ক’েল,
“েতওঁেলাক দূৰ েদশ েবিবলনৰ পৰা েমাৰ ওচৰৈল আিহিছল ” 15 িযচয়াই সুিধেল, “আেপানাৰ ৰাজগৃহত েতওঁেলােক
িক িক েদিখেল?” িহিষ্কয়াই ক’েল, “েমাৰ ৰাজগৃহৰ সকেলােবােৰই েতওঁেলােক েদিখেল; েমাৰ বহুমূলয্ দ্রবয্েবাৰৰ
মাজত এেন েকােনা বস্তু নাই িয মই েতওঁেলাকক েদখুউৱা নাই ”

16 েতিতয়া িযচয়াই িহিষ্কয়াক ক’েল, “িযেহাৱাৰ কথা শুনক 17 ‘শুনক, এেন িদন আিহব েযিতয়া আেপানাৰ ৰাজগৃহত
িয সকেলা আেছ আৰু আেপানাৰ পূবর্পুৰুষসকেল সঞ্চয় কৰা িয িয আিজ পযর্ন্ত আেছ, সকেলা েবিবলনৈল ৈল েযাৱা
হ’ব িযেহাৱাই ৈকেছ, এেকােৱই বাকী নাথািকব 18 আেপানাৰ িনজৰ সন্তান সকল, িযসকলক আপুিন জন্ম িদেল,
েতওঁেলাকক েতওঁেলােক ৈল যাব আৰু েবিবলনৰ ৰাজপ্রাসাদত েতওঁেলাক নপুংসক ৈহ থািকব ” 19 িহিষ্কয়াই েতিতয়া
িযচয়াক ক’েল, “আপুিন িযেহাৱাৰ িয কথা ক’েল, েসেয় উত্তম ” েতওঁ এই কথা ক’েল, কাৰণ েতওঁ ভািৱিছল,
“েমাৰ জীৱন কালত শািন্ত আৰু িনৰাপদ হ’েল, েসেয় জােনা উত্তম নহ’ব?” 20 িহিষ্কয়াৰ অনয্ানয্ সকেলা বৃত্তান্ত,
েতওঁৰ সকেলা পৰাক্রমৰ কথা আৰু েতওঁ েকেনৈক পুখুৰী আৰু নলা কিৰ নগৰৈল পানী আিনিছল, এই সকেলা জােনা
“িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত িলখা নাই? 21 পাছত িহিষ্কয়া েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল
আৰু েতওঁৰ পুত্র মনিচ েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

21 অধয্ায়
িযহূদাৰ ৰজা মনিচ

1 মনিচ বাৰ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহিছল আৰু েতওঁ িযৰূচােলমত পঁচপন্ন বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল; েতওঁৰ মাকৰ নাম আিছল
েহফচীবা 2 িযেহাৱাই ইস্রােয়লীয়াসকলৰ সনু্মখৰ পৰা িয সকেলা জািতক দূৰ কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ দেৰই িঘণলগীয়া
কাযর্ কিৰ মনিচেয় িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া তােক কিৰিছল 3 েতওঁৰ িপতৃ িহিষ্কয়াই ওখ ঠাইৰ িয মঠেবাৰ িবনষ্ট কিৰিছল,
েসইেবাৰ েতওঁ পুনৰ সািজিছল; ইস্রােয়লৰ ৰজা আহােব েযেনৈক কিৰিছল, েতেনৈক েতেৱঁা বাল েদৱতাৰ উেদ্দেশয্
েবদীেবাৰ িনমর্াণ কিৰিছল আৰু এটা আেচৰা মুির্তও সািজিছল; েতওঁ আকাশৰ তৰােবাৰক প্রণাম জনাইিছল আৰু
েসইেবাৰৰ েসৱাপূজা কিৰিছল 4 যিদও িযেহাৱাই এই আজ্ঞা িদিছল েয, “মই িযৰূচােলমত িচৰকালৈলেক েমাৰ নাম
স্থাপন কিৰম”, তথািপও মনিচেয় িযেহাৱাৰ গৃহত িকছুমান েবদী িনমর্াণ কিৰিছল 5 িযেহাৱাৰ গৃহৰ দুেয়াখন েচাতালেত
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েতওঁ আকাশৰ সকেলা তৰােবাৰৰ উেদ্দেশয্ িকছুমান েবদী িনম্মর্াণ কিৰিছল 6 েতওঁ িনজৰ পুত্রক েহামবিল িদ অিগ্নত
আহুিত িদিছল; েতওঁ মঙ্গল েচাৱা কাযর্ আৰু মায়াকমর্ৰ অভয্াস কিৰিছল েতওঁ ভূত েপাহা আৰু মৃত আত্মােবাৰৰ ৈসেত
কেথাপকথন কৰাসকলৰ পৰা পৰামশর্ ৈলিছল িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত এইদেৰ অেনক েবয়া কাযর্ কিৰ েতওঁ ঈশ্বৰক েক্রাধািম্বত
কিৰিছল

7 েতওঁ িয আেচৰা মূির্ত েখাদাই কিৰ িনমর্াণ কিৰিছল, েসইেটা িন িযেহাৱাৰ গৃহত স্থাপন কিৰিছল িযেহাৱাই েতওঁৰ
গৃহৰ সম্বেন্ধ দায়ুদ আৰু দায়ুদৰ পুত্র চেলামনক ৈকিছল, “এই গৃহত আৰু ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদৰ মাজৰ পৰা মই
মেনানীত কৰা এই িযৰূচােলমত মই েমাৰ নাম িচৰকালৈলেক স্থাপন কিৰম 8 ইস্রােয়লীয়াসকেল যিদ েকৱল েমাৰ সকেলা
আজ্ঞা যেত্নেৰ পালন কেৰ আৰু েমাৰ দাস েমািচেয় েতওঁেলাকক িদয়া সকেলা িবধান অনুসােৰ চেল, েতেন্ত েতওঁেলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকলক মই িয েদশ িদেলঁা, েসই েদশৰ পৰা েতওঁেলাকৰ ভিৰ লৰচৰ নকিৰম ” 9 িকন্তু েলাকসকেল েসই কথা
নুশুিনেল; মনিচেয় েতওঁেলাকক িবপেথ পিৰচািলত কিৰেল; এেনিক িয জািতেবাৰক িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ
সনু্মখৰ পৰা উচ্ছন্ন কিৰিছল, েতওঁেলাকতৈকেয়া অিধক কু-আচৰণ কিৰবৈল ধিৰেল

10 েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁৰ দাস ভাববাদীসকলৰ দ্বাৰাই এই কথা ক’েল, 11 “িযহূদাৰ ৰজা মনিচেয় এেনেবাৰ
িঘণলগীয়া কমর্ কিৰেছ েতওঁৰ পূবর্েত িয ইেমাৰীয়া েলাকসকল আিছল, েতওঁেলাকতৈকও েতওঁ অিধক কুকমর্ কিৰেছ
আৰু িনজৰ মূির্ত েবাৰৰ দ্বাৰাই িযহূদাক পাপৰ পথত পিৰচািলত কৰাইেছ ” 12 েসেয়, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
ৈকেছ, “মই শীেঘ্রই িযৰূচােলম আৰু িযহূদাৈল এেন অমঙ্গল আিনম েয, েযেয় তাক শুিনব, েতওঁেলাক সকেলা িশয়িৰ
উিঠব 13 মই িযৰূচােলমৰ ওপৰত চমিৰয়াৰ িবৰুেদ্ধ িয মাপ-জৰী আৰু আহাবৰ বংশৰ িবৰুেদ্ধ িয উলম্ব-জৰী বয্ৱহাৰ
কিৰিছেলঁা, তাক িবসৃ্তত কিৰম মানুেহ েযেনৈক এখন বাচন মেচ আৰু মচা হ’েল, তাক তলমুৱাৈক উবুিৰয়াই থয়,
েতেনৈকেয় মই িযৰূচােলমক মিচ চাফা কিৰম 14 েমাৰ েলাকসকলৰ বাকী অংশক মই তয্াগ কিৰম আৰু শত্রুেবাৰৰ
হাতত েতওঁেলাকক েশাধাই িদম; তােত েতওঁেলাক শত্রুেবাৰৰ িচকাৰ হ’ব আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা বস্তু শত্রুেবােৰ
লুট কিৰ িনব 15 িকয়েনা েমাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া েতওঁেলােক তােকই কিৰেল; িযিদনা েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকল িমচৰ
েদশৰ পৰা ওলাই আিহিছল, েসইিদনাৰ পৰা আিজৈলেক েতওঁেলােক েমাক খং উঠাই আিহেছ ”

16 তাৰ বািহেৰও ইমূৰৰ পৰা িসমূৰৈলেক িযৰূচােলম মৃতকৰ েতেজেৰ পূণর্ নকৰামানৈলেক মনিচেয় িনেদ্দর্ াষী
েলাকসকলৰ ৰক্তপাত কিৰেল িযহূদাৰ েলাকসকলৰ দ্বাৰাই েতওঁ কেৰঁাৱা পাপ কাযর্ৰ উপিৰ েতওঁ এেন পাপ কিৰ
িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া তােক কিৰিছল 17 মনিচৰ অনয্ানয্ সকেলা বৃত্তান্ত, েতওঁ কৰা সকেলা কাযর্ আৰু পাপ কমর্ৰ
কথা জােনা “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত িলখা নাই? 18পাছত মনিচ েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত
হ’ল আৰু েতওঁক িনজৰ ঘৰৰ বাৰীত অথর্াৎ উজ্জাৰ বাৰীত ৈমদাম িদেল েতওঁৰ পুত্র আেমান েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

িযহূদাৰ ৰজা আেমান
19 বাইশ বছৰ বয়সত আেমান ৰজা ৈহিছল আৰু িযৰূচােলমত েতওঁ দুই বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল েতওঁৰ মাকৰ নাম

আিছল মচুেল্লমৎ; েতওঁ যটবা িনবাসী হাৰূচৰ জীেয়ক আিছল 20আেমােন েতওঁৰ িপতৃেয় কৰাৰ দেৰই িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত
িয েবয়া তােকই কিৰিছল 21 েতওঁৰ িপতৃেয় িয পথত চিলিছল, েতেৱঁা েসই সকেলা পথত চিলিছল েতওঁৰ িপতৃেয়
িয সকেলা মূির্তৰ েসৱা-পূজা কিৰিছল, েতেৱঁা েসইেবাৰৰ েসৱা-পূজা কিৰিছল েসইেবাৰৰ ওচৰত িশৰ নত কিৰিছল
22 েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েতওঁ তয্াগ কিৰেল আৰু িযেহাৱাৰ পথত নচিলেল

23 পাছত আেমানৰ দাসেবােৰ েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কিৰ ৰাজগৃহেত েতওঁক বধ কিৰেল 24 িকন্তু িযসকেল ৰজা
আেমানৰ িবৰুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কিৰিছল, েদশৰ েলাকসকেল েতওঁেলাক সকেলােক বধ কিৰেল আৰুআেমানৰ পুত্র েযািচয়াক
েতওঁেলােক ৰজা পািতেল 25আেমানৰ অনয্ানয্ সকেলা কাযর্ৰ বৃত্তান্ত “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত জােনা
িলখা নাই?

26 পাছত উজ্জাৰ বাৰীত থকা িনজৰ ৈমদামিনত েতওঁক ৈমদাম িদেল েতওঁৰ পুত্র েযািচয়া েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

22 অধয্ায়
িযহূদাত েযািচয়াৰ ৰাজত্ব

1আঠ বছৰ বয়সত েযািচয়া ৰজা ৈহিছল আৰু িযৰূচােলমত একিত্রশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল; েতওঁৰ মাকৰ নাম আিছল
িযদীদা; েতওঁ বস্কতৰ অদায়াৰ জীেয়ক আিছল 2 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয ভাল, েযািচয়াই তােক কিৰিছল আৰু েতওঁৰ
পূবর্পুৰুষ দায়ুদৰ সকেলা পথত চিলিছল েসই পথৰ পৰা েসঁা িক বাওঁ েকােনাফােল ঘূৰা নািছল

েযািচয়াই মিন্দৰ েমৰামিত কৰা
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3 েযািচয়াৰ ৰাজত্বৰ ওঠৰ বছৰত, েতওঁ মচুল্লমৰ নািত অচিলয়াৰ পুত্র ৰজাৰ েলখক চাফনক এই কথা ৈক িযেহাৱাৰ
গৃহৈল পঠাই িদেল, 4 “আপুিন প্রধান পুেৰািহত িহিল্কয়াৰ ওচৰৈল যাওঁক আৰু েতওঁক কওঁক েয েলাকসকলৰ পৰা েপাৱা
িযেহাৱাৰ গৃহৈল অনা িয ধন মিন্দৰ-ৰক্ষকসকেল জমা কেৰ, তাৰ েযন িহচাপ কেৰ 5 েসই ধন িযেহাৱাৰ গৃহত িনযুক্ত
তত্বাৱধায়কসকলৰ হাতত িদয়া হওঁক আৰু েতওঁেলােক মিন্দৰৰ ভগ্ন স্থান েমৰামিত কিৰবৈল েসই ধেনেৰ িযেহাৱাৰ গৃহত
কাম কৰা বনুৱাসকলৰ মজুিৰ িদয়ক 6 কাঠিমস্ত্রী, ঘৰ িনমর্াতা আৰু ৰাজিমস্ত্রীসকলক মজুিৰ িদয়ক; তাৰ উপিৰ মিন্দৰ
েমৰামিতৰ কাৰেণ েযন কাঠ আৰু কটা িশল আিদ িকেন ” 7 িকন্তু েতওঁেলাকৰ হাতত িয ধন িদয়া হ’ল, তাৰ িহচাপ
েতওঁেলােক িদয়াৰ প্রেয়াজন নাই িকয়েনা েতওঁেলােক িবশ্বাসীৰূেপ কাযর্ কিৰিছল

মিন্দৰত িবধান পুস্তক েপাৱা গ’ল
8 প্রধান পুেৰািহত িহিল্কয়াই েলখক চাফন িলখকক ক’েল, “মই িযেহাৱাৰ গৃহত বয্ৱস্থা পুস্তকখন পােলঁা ” িহিল্কয়াই

পুস্তকখন চাফনক িদয়াৰ পাছত েতওঁ তাক পিঢ়েল 9 তাৰ পাছত চাফেন পুস্তকখন ৈল ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু এই
সংবাদ িদেল, “আেপানাৰ দাসেবােৰ মিন্দৰত েপাৱা ধন বািহৰ কিৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ তদাৰক কৰা তত্বাৱধায়কসকলৰ
হাতত িদেল ” 10 েলখক চাফেন ৰজাক এই কথাও জনােল, “প্রধান পুেৰািহত িহিল্কয়াই েমাক এখন পুস্তক িদেছ ”
এইবুিল ৈক চাফেন ৰজাৰ আগত তাক পাঠ কিৰবৈল ধিৰেল

11 বয্ৱস্থা পুস্তকত িয িলখা আিছল, তাক শুিন ৰজাই িনজৰ কােপাৰ ফািলেল 12 ৰজাই পুেৰািহত িহিল্কয়াক,
চাফনৰ পুত্র অহীকামক, মীখায়াৰ পুত্র অকেবাৰক, েলখক চাফনক আৰু ৰজাৰ িনজ দাস অচায়াক আজ্ঞা িদ ক’েল,
13 “আেপানােলাক যাওঁক আৰু এই িয পুস্তকখন েপাৱা ৈগেছ, তাত িযেবাৰ কথা িলখা আেছ েসই সকেলােবাৰৰ সম্বেন্ধ
আেপানােলােক ৈগ েমাৰ কাৰেণ, েলাকসকলৰ কাৰেণ আৰু সমগ্র িযহূদা েদশৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ ওচৰত েসাধক;
িকয়েনা আমাৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱা েক্রাধত প্রজ্বিলত ৈহেছ; কাৰণ আমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল এই পুস্তকৰ কথােবাৰ নুশুিনেল
আৰু আমাৰ সম্বেন্ধ পালন কিৰবৰ কাৰেণ িয সকেলা কথা িলখা আেছ, েসই অনুসােৰ েতওঁেলােক কাযর্ নকিৰেল ”

ভাৱবািদনী হুল্দা
14 এই কথা শুিন পুেৰািহত িহিল্কয়া, অহীকামক, অকেবাৰ, চাফন আৰু অচায়াই ভাৱবািদনী হুল্দাৰ ওচৰৈল গ’ল

হুল্দা আিছল বস্ত্র ৰখীয়া চলু্লমৰ ভাযর্া আৰু চলু্লম আিছল হহর্ চৰ নািত িতকবাৰ পুত্র হুল্দাই িযৰূচােলমৰ িদ্বতীয় অংশত
বাস কিৰিছল েতওঁেলােক ভাৱবািদনী হুল্দাৰ লগত কেথাপকথন কিৰেল 15 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “ইস্রােয়লৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েমাৰ ওচৰৈল েতামােলাকক পেঠাৱা জনক েকাৱাৈগ েয, 16 “িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ, ‘েচাৱা, িযহূদাৰ ৰজাই পুস্তকখনত িলখা িয সকেলা কথা পিঢ়েল, মই েসই অনুসােৰই এই ঠাই আৰু ইয়াৰ
েলাকসকলৰ ওপৰত অমঙ্গল আিনম 17 কাৰণ েতওঁেলােক েমাক তয্াগ কিৰ আন েদৱ-েদৱীৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলােল
আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা কমর্ৰ দ্বাৰাই েমাক েক্রািধত কিৰেল েসেয় এই ঠাইৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত হ’ব আৰু
তাক নুমুৱা নহ’ব’ ” 18 িকন্তু িযজেন িযেহাৱাৰ ইচ্ছা সুিধবৰ কাৰেণ আেপানােলাকক পঠাইেছ, েসই িযহূদাৰ ৰজাক
আেপানােলােক ক’ব েয, ‘ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: ‘তুিম েসই সকেলা কথা শুিনলা ’ 19 েতামাৰ
অন্তৰ েকামল আিছল কাৰেণ েযিতয়া তুিম মই এই ঠাই আৰু ইয়াৰ েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা ধ্বংস আৰু শাওৰ
কথা শুিনলা, েতিতয়া তুিম িযেহাৱাৰ সনু্মখত নম্র থ’েলা; িনজৰ কােপাৰ ফািল েমাৰ সনু্মখত কািন্দ েশাক কিৰলা;
েসেয় মেয়া েতামাৰ প্রাথর্না শুিনেলা’ - িযেহাৱাই এই কথা প্রকাশ কিৰেল 20 ‘এই কাৰণেত শুনা, মই েতামাক েতামাৰ
পূবর্পুৰুষসকলৰ ওচৰৈল ৈল যাম; েতামাক শািন্তেৰ ৈমদাম িদয়া হ’ব এই ঠাই আৰু ইয়াৰ েলাকসকলৰ ওপৰত মই িয
অমঙ্গল আিনম, েতামাৰ চকুেৱ তাক েনেদিখব’ ”
েতিতয়া েলাকেকইজেন হুল্দাৰ এই বাতর্ া ৈল ৰজাৰ ওচৰৈল উলিট গ’ল

23 অধয্ায়
েযািচয়াৰ সংেশাধন কাযর্

1 পাছত ৰজা েযািচয়াই মানুহ পঠাই িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ সকেলা বৃদ্ধ পিৰচাৰকসকলক মািত একিত্রত কিৰেল
2 িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ সকেলা েলাকক, পুেৰািহত আৰু ভাববাদীসকলক, সাধাৰণ েলাকৰ পৰা গণয্মানয্ বয্িক্ত
সকেলােক লগত ৈল ৰজা িযেহাৱাৰ গৃহৈল গ’ল তাৰ পাছত েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহত িয িবধান পুস্তকখন েপাৱা ৈগিছল,
তাৰ সকেলা কথা েলাকসকলক পিঢ় শুনােল 3 স্তম্ভেটাৰ ওচৰত িথয় ৈহ ৰজা েযািচয়ই িযেহাৱাৰ পথত চিল সকেলা
মন আৰু প্রােণেৰ িযেহাৱাৰ সকেলা আজ্ঞা, িবধান আৰু িনেদর্ শেবাৰ মািন চিলবৰ কাৰেণ এক প্রিতজ্ঞা কিৰেল এই
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পুস্তকখনত িলখা িবধানৰ সকেলা কথা িনশ্চয়ৈক পালন কিৰবৈল িযেহাৱাৰ সনু্মখত এক প্রিতজ্ঞা কিৰেল তােত সকেলা
েলােক ৰজাৰ কথাত সহমত ৈহ িথয় িদেল

4 ৰজাই েতিতয়া িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ পৰা বাল েদৱতা আৰু আেচৰা, আকাশৰ সকেলা তৰােবাৰৰ েসৱা-পূজাৰ কাৰেণ
সজা পাত্রেবাৰ বািহৰ কিৰবৰ কাৰেণ প্রধান পুেৰািহত িহিল্কয়াক, েতওঁৰ অধীনত থকা আন আন পুেৰািহতসকলক আৰু
দ্বাৰ-ৰক্ষকসকলকআেদশ িদেল েতওঁ েসইেবাৰ িযৰূচােলমৰ বািহৰত িকেদ্রাণ উপতয্কাৰ মুকিল ঠাইত পুিৰ িদেল আৰু
ছঁাইেবাৰ ৈবৎএলৈল ৈল গ’ল 5 িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ ওখ ঠাইত থকা মঠেবাৰত ধূপ জ্বলাবৰ কাৰেণ আৰু িযৰূচােলমৰ
চািৰওফালৰ ঠাইেবাৰত বাল েদৱতা, সূযর্, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশৰ সকেলা তৰােবাৰৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাবৰ কাৰেণ
িযহূদাৰ ৰজাসকেল িয সকেলা মূির্তপূজাকাৰী পুেৰািহতসকলক মেনানীত কিৰিছল, েতওঁেলাকক েতওঁ েসই ঠাইেবাৰৰ
পৰা আতৰােল 6 েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৰ পৰা আেচৰা মূির্ত্তেটা বািহৰ কিৰ, িযৰূচােলমৰ পৰা িকেদ্রাণ উপতয্কাৈল িন
তাত পুিৰ েপলােল তাৰ পাছত তাক েকাবাই েকাবাই গুিড় কিৰ তাৰ ধূিল সাধাৰণ জনতাৰ ৈমদামৰ ওপৰত ছিটয়াই
িদেল 7 িযেহাৱাৰ গৃহত েদৱদাসসকল থকা েকঁাঠােবাৰ েতওঁ ভািঙ েপলােল েসই েকঁাঠােবাৰত মিহলাসকেল আেচৰাৰ
কাৰেণ কােপাৰ ৈবিছল

8 ৰজা েযািচয়াই িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ সকেলা পুেৰািহতক িযৰূচােলমৈল আিনেল আৰু েগবাৰ পৰা েবৰ-েচবা পযর্ন্ত িয
সকেলা ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰত পুেৰািহতসকেল ধূপ জ্বলাইিছল, েতওঁ েসই সকেলােবাৰ ঠাই অপিবত্র কিৰ িদেল েতওঁ
দুৱাৰেবাৰৰ ওচৰত থকা ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ ধ্বংস কিৰেল; িযৰূচােলম নগৰৰ িযেহাচূৱা নামৰ এজন ৰাজয্পােল িনমর্াণ
কৰা িযেহাচূৱা দুৱাৰৰ প্রেৱশ পথত িয সকেলা ওখ ঠাইত মঠেবাৰ আিছল, েতওঁ েসই সকেলােক ভািঙ েপলােল এই
মঠেবাৰ নগৰৈল েসামাই েযাৱা নগৰৰ প্রধান দুৱাৰৰ বাওঁফােল আিছল 9 ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰৰ পুেৰািহতসকলক যিদও
িযৰূচােলমত িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীত েসৱা-কাযর্ কিৰবৈল িদয়া েহাৱা নািছল, িকন্তু েতওঁেলােক আন পুেৰািহতসকলৰ দেৰ
খমীৰ িনিদয়া িপঠা খাব পািৰিছল 10 েকােনও যােত েমালক েদৱতাৰ উেদ্দেশয্ িনজৰ পুেতক বা জীেয়কক েহামবিল
িদব েনাৱােৰ, েসেয় ৰজা েযািচয়াই িবন-িহেন্নামৰ উপতয্কাত থকা েতাফৎ নামৰ পূজাৰ ঠাইক অপিবত্র কিৰ িদেল
11 িযহূদাৰ ৰজাসকেল িয সকেলা েঘঁাৰা আৰু ৰথেবাৰ সূযর্ৰ পূজাৰ অেথর্ িদিছল, েযািচয়াই েসই েঘঁাৰােবাৰক দূৰ কিৰেল
আৰু ৰথেবাৰ পুিৰ েপলােল েঘঁাৰােবাৰক নাথন-েমলক নামৰ এজন গৃহাধয্ক্ষৰ েকঁাঠাৰ ওচৰত, িযেহাৱাৰ গৃহৰ প্রেৱশ
পথৰ ওচৰৰ এেডাখৰ ঠাইত েঘঁাৰােবাৰক ৰখা ৈহিছল 12 ৰাজপ্রাসাদৰ চালত ৰজা আহজৰ ওপৰ েকঁাঠািলৰ ওপৰত
িযহূদাৰ ৰজাসকেল িয সকেলা েবদী িনমর্াণ কিৰিছল আৰু িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ দুখন েচাতালত মনিচেয় িয েবদীেবাৰ িনমর্াণ
কিৰিছল, ৰজা েযািচয়াই েসই সকেলােবাৰ ভািঙ েপলােল েতওঁ েসইেবাৰ ভািঙ টুকুৰা-টুকুৰ কিৰ িকেদ্রাণ উপতয্কাত
েপলাই িদেল 13 ভ্রষ্টাচাৰ পাহাৰৰ* দিক্ষেণ িযৰূচােলমৰ পূবফােল িয সকেলা মঠ ওখ ঠাইেবাৰত আিছল, েসইেবাৰক
েযািচয়াই অপিবত্র কিৰেল ইস্রােয়লৰ ৰজা চেলামেন চীেদানীয়াসকলৰ ঘৃণয্ েদৱী অষ্টােৰতৰ কাৰেণ, েমাৱাবীয়াসকলৰ
ঘৃণয্ েদৱতা কেমাচৰ কাৰেণ আৰু অেম্মানৰ েলাকসকলৰ ঘৃণয্ েদৱতা িমল্কমৰ কাৰেণ এই সকেলা ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ
ৈতয়াৰ কিৰিছল 14 ৰজা েযািচয়াই পূজাৰ িশলৰ স্তম্ভেবাৰ ভািঙ েপলােল আৰু আেচৰা মুির্ত্তেবােৰা কািট েপলােল
েসই ঠাইেবাৰ মানুহৰ অিস্থেৰ পূণর্ কিৰ ঢািক িদেল

15 ইস্রােয়লক পাপ কাযর্ত িলপ্ত কেৰঁাৱা নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ােম ৈবৎএলত িয েবদী আৰু ওখ ঠাইৰ মঠ িনমর্াণ
কিৰিছল, তাক েযািচয়াই ভািঙ েপলােল েতওঁ মঠৰ েবদী জুইেৰ পুিৰ তাক মািৰ মািৰ গুড়া কিৰ েপলােল আেচৰা
মুির্ত্তেটাও জুইেৰ পুিৰেল 16 তাৰ পাছত েতওঁ চািৰওফােল চােল আৰু পাহাৰৰ কাষত থকা সমািধস্থল েদখা পােল
েতওঁ মানুহ পঠাই েসই সমািধেবাৰৰ পৰা অিস্থেবাৰ উিলয়াই অনােল আৰু েসইেবাৰ েবদীৰ ওপৰত পুিৰ তাক অপিবত্র
কিৰেল ঈশ্বৰৰ েলােক িয সকেলা ঘটনাৰ কথা পূেবর্ েঘাষণা কিৰিছল, িযেহাৱাৰ েসই বাকয্ অনুসােৰই এই সকেলা
হ’ল

17 ৰজাই সুিধেল, “মই েসই িয স্তম্ভেটা েদখা পাইেছা, েসইেটা িক?”
নগৰৰ েলাকসকেল ক’েল, “েসইেটা ঈশ্বৰৰ েলাকৰ ৈমদাম ঈশ্বৰৰ েসই েলােক িযহূদাৰ পৰা আিহ ৈবৎএলৰ েবদীৰ

িবৰুেদ্ধ িয িয েঘাষণা কিৰিছল, আপুিনও িঠক তােকই কিৰেছ ” 18 েতিতয়া ৰজা েযািচয়াই ক’েল, “েসইেটা থািকবৈল
িদয়া; েকােনও েযন েতওঁৰ হাড়েবাৰ আঁতৰ নকেৰ ” েসেয় েলাকসকেল েতওঁৰ হাড়েবাৰ আৰু িয ভাববাদী চমিৰয়াৰ
পৰা আিহিছল, েতওঁৰ হাড়েবাৰ েযেনদেৰ আিছল, েতেনদেৰই ৰািখেল

19 চমিৰয়াৰ নগৰেবাৰত থকা সকেলা মিন্দৰ আৰু ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ, িয সকেলােবাৰ ইস্রােয়লৰ ৰজাসকেল
িনমর্াণ কিৰ িযেহাৱাক কু্রদ্ধ কিৰ তুিলিছল, েযািচয়াই েসইেবাৰ দূৰ কিৰ িদেল আৰু েতওঁ ৈবৎএলত কৰা সকেলা কমর্ৰ
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দেৰই েসইেবাৰৈলেকা কিৰেল 20 মঠেবাৰৰ সকেলা পুেৰািহতেক েযািচয়াই েসই েবদীেবাৰৰ ওপৰত বধ কিৰেল আৰু
েসইেবাৰৰ ওপৰত মানুহৰ হাড়েবাৰ পুিৰেল তাৰ পাছত েতওঁ িযৰূচােলমৈল ঘূিৰ গ’ল

21 ৰজাই সকেলা েলাকক এই আজ্ঞা িদেল, “িবধান-পুস্তকখনত েযেনৈক িলখা আেছ, েতেনৈক আেপানােলােক
আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ‘িনস্তাৰ-পব্বর্’ পালন কৰক 22 ইস্রােয়লৰ িবচাৰকতর্ াসকলৰ শাসন কালত
অথবা ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ আেমালত এেন ধৰণৰ িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন েকিতয়াও কৰা েহাৱা নািছল
23 িকন্তু ৰজা েযািচয়াৰ ৰাজত্বৰ ওঠৰ বছৰত িযৰূচােলমত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এই িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কৰা হ’ল

24 ইয়াৰ বািহেৰও, েযািচয়াই ভূত েপাহা বা মৃত আত্মাৰ লগত পৰামশর্ কৰা সকলক আঁতৰাই পঠােল েতওঁ পািৰবািৰক
েদৱমূির্তেবাৰ, প্রিতমােবাৰ, িযহূদা আৰু িযৰূচােলমত িযেবাৰ ঘৃণনীয় বস্তু েদখা পােল, েসই সকেলােবাৰ দূৰ কিৰেল
পুেৰািহত িহিল্কয়াই িযেহাৱাৰ গৃহত িবধান িলখা িয পুস্তকখন পাইিছল, তাৰ কথােবাৰ েযন পালন কৰা হয়, েসেয় েযািচয়াই
এই কাযর্ কিৰিছল 25 েতওঁ েতওঁৰ সকেলা মন, সকেলা প্রাণ, আৰু সকেলা শিক্তেৰ েমািচৰ িবধান অনুসােৰ িযেহাৱাৰ
পথত চিলিছল েতওঁৰ আগত বা পাছত আন েকােনা ৰজা েতওঁৰ দেৰ নািছল

26তথািপও, মনিচেয় িয সকেলা কাম কিৰ িযেহাৱাক কু্রদ্ধ কিৰ তুিলিছল, েসইেবাৰৰ কাৰেণ িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ
িয ভয়ঙ্কৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত ৈহ উিঠিছল, েসই েক্রাধৰ পৰা েতওঁ নুঘূিৰল 27 েসইবােব িযেহাৱাই ক’েল, “মই েমাৰ দৃষ্টিৰ
পৰা ইস্রােয়লক েযেনৈক দূৰ কিৰেলঁা, েতেনৈক িযহূদােকা দূৰ কিৰম মই িয নগৰক মেনানীত কিৰ ৈলিছেলঁা, েসই
িযৰূচােলমক আৰু িয গৃহৰ সম্বেন্ধ মই ৈকিছেলঁা, ‘েমাৰ নাম তাত থািকব’ েসই গৃহক মই অগ্রাহয্ কিৰম

28 েযািচয়াৰ অনয্ানয্ সকেলা বৃত্তান্ত, েতওঁ কৰা সকেলা কাযর্ৰ কথা জােনা “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত
িলখা নাই? 29 েযািচয়াৰ ৰাজত্বৰ সময়ত িমচৰৰ ফেৰৗণ-নেখােৱ ইউেফ্রিটচ নদীৰ তীৰত অচূৰৰ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ
কিৰবৈল গ’ল েতিতয়া ৰজা েযািচয়াই যুদ্ধত নেখাক লগ পাবৈল গ’ল আৰু তােত নেখােৱ েতওঁক মিগেদ্দাত বধ
কিৰেল 30 েযািচয়াৰ দাসেবােৰ েতওঁৰ শৱেটা ৰথত তুিল মিগেদ্দাৰ পৰা িযৰূচােলমৈল ৈল আিনেল আৰু েতওঁৰ িনজৰ
ৈমদামিনত ৈমদাম িদেল পাছত েদশৰ েলাকসকেল েযািচয়াৰ পুত্র িযেহাৱাহজক অিভেষক কিৰ েতওঁৰ িপতৃৰ পদত
ৰজা পািতেল

িযেহাৱাহজ, িযেহাৱাকীম, আৰু িযেহাৱাখীনৰ ৰাজত্ব
31 েতইশ বছৰ বয়সত িযেহাৱাহজ ৰজা ৈহিছল েতওঁ িতিন মাহ িযৰূচােলমত ৰাজত্ব কিৰিছল; েতওঁৰ মাকৰ নাম

আিছল হমূতল েতওঁ িলব্ না িনবাসী িযিৰিময়াৰ জীেয়ক আিছল 32 িযেহাৱাহেজ েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ দেৰ িযেহাৱাৰ
দৃষ্টিত িয েবয়া তােক কিৰেল 33 ফেৰৗণ নেখােৱ েতওঁক হমাৎ েদশৰ িৰব্লাত িশকিলেৰ বািন্ধ আটক কিৰ ৰািখেল,
যােত েতওঁ িযৰূচােলমত ৰাজত্ব কিৰব েনাৱােৰ তাৰ পাছত ফেৰৗণ নেখােৱ িযহূদা েদশক প্রায় এশ িকক্কৰ† ৰূপ আৰু
এক িকক্কৰ েসাণ‡ জিৰমনা িদবৈল িনৰূপণ কিৰেল 34 ফেৰৗণ নেখােৱ েযািচয়াৰ আন এজন পুত্র ইিলয়াকীমক েতওঁৰ
িপতৃ েযািচয়াৰ পদত ৰজা পািতেল আৰু েতওঁৰ নাম সলাই িযেহায়াকীম ৰািখেল িকন্তু েতওঁ িযেহাৱাহজক িমচৰৈল
ৈল গ’ল আৰু তােত িযেহাৱাহজৰ মৃতুয্ হ’ল 35 িযেহায়াকীেম ফেৰৗণ নেখাৰ দাবী অনুসােৰ েতওঁক েসই ৰূপ আৰু
েসাণ িদেল; ফেৰৗণৰ িনেদর্ শত েতওঁ ধন িদয়াৰ কাৰেণ মািটৰ কৰ িনৰূপণ কিৰেল; ফেৰৗণ নেখাক িদবৈল েদশৰ
েলাকসকলৰ মাজত প্রিতজনেক েসাণ আৰু ৰূপ িদবৰ কাৰেণ েতওঁ বাধয্ কিৰেল

36 িযেহায়াকীেম পঁিচশ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহিছল েতওঁ িযৰূচােলমত এঘাৰ বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল েতওঁৰ মাকৰ নাম
আিছল জবীদা েতওঁ ৰূমা-িনবাসী পদায়াৰ জীেয়ক আিছল 37 িযেহাৱাকীেম েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ দেৰই িযেহাৱাৰ
দৃষ্টিত িয েবয়া তােকই কিৰিছল

24 অধয্ায়
1 িযেহায়াকীমৰ ৰাজত্বৰ সময়ত েবিবলনৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ িযহূদা েদশ আক্রমণ কিৰেল িযেহাৱাকীম িতিন বছৰ

েতওঁৰ অধীনত আিছল িকন্তু পাছত েতওঁ নবুখদেনচৰৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেল 2 িযেহাৱাই িযেহাৱাকীমৰ িবৰুেদ্ধ
কলদীয়া*, অৰামীয়া, েমাৱাবীয়া আৰু অেম্মানীয়া লুট কেৰঁাতা দলসমূহক পঠােল িযেহাৱাই েতওঁৰ দাস ভাববাদীসকলৰ
দ্বাৰাই িয কথা েঘাষণা কিৰিছল, েসই অনুসােৰ িযহূদা েদশক িবনষ্ট কিৰবৈল েতওঁ েতওঁেলাকক পঠােল 3 িযেহাৱাৰ
আজ্ঞা অনুসােৰই িযহূদা েদশৰ প্রিত এই সকেলা ঘিটিছল, যােত েতওঁেলাকক িনজৰ সনু্মখৰ পৰা িযেহাৱাই দূৰ কিৰব
পােৰ এই সকেলােবাৰ ঘিটিছল, িকয়েনা মনিচেয় কৰা সকেলা পাপ কাযর্ৰ কাৰেণ; 4 আৰু েতওঁ কৰা িনেদ্দর্ াষী
† 23 অধয্ায়:33 এশ িকক্কৰ 3,400 িকেলা ‡ 23 অধয্ায়:33 এক িকক্কৰ েসাণ 34 িকেলা * 24 অধয্ায়:2 কলদীয়া েবিবলন
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েলাকসকলৰ ৰক্তপাতৰ কাৰেণ মনিচেয় িনেদ্দর্ াষীসকলৰ েতেজেৰ িযৰূচােলম পূণর্ কিৰিছল আৰু িযেহাৱাই ইয়াক
ক্ষমা কিৰবৈল মািন্ত নহ’ল

5 িযেহায়াকীমৰ অনয্ানয্ বৃত্তান্ত আৰু েতওঁ কৰা সকেলা কাযর্ৰ কথা “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পুস্তকখনত জােনা
িলখা নাই? 6 পাছত িযেহায়াকীম েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু েতওঁৰ পদত পুত্র িযেহায়াখীন ৰজা
হ’ল

7 িমচৰৰ ৰজাই যুদ্ধ কিৰবৰ কাৰেণ িনজৰ েদশৰ পৰা আৰু বািহৰ নহ’ল; িকয়েনা েবিবলনৰ ৰজাই িমচৰৰ ৰজাৰ
অধীনত থকা িমচৰৰ জুিৰৰ পৰা ইউেফ্রিটচ নদীৈলেক সমগ্র ৰাজয্ দখল কিৰ ল’েল

িযহূদাত িযেহাৱাখীনৰ ৰাজত্ব
8 ওঠৰ বছৰ বয়সত িযেহায়াখীন ৰজা ৈহিছল আৰু েতওঁ িতিন মাহ িযৰূচােলমত ৰাজত্ব কিৰিছল েতওঁৰ মাকৰ নাম

আিছল নহূস্তা; েতওঁ িযৰূচােলম নগৰৰ িনবাসী ইলনাথনৰ জীেয়ক আিছল 9 িযেহাৱাখীেন েতওঁৰ িপতৃৰ দেৰই িযেহাৱাৰ
দৃষ্টিত িয েবয়া তােক কিৰিছল

িযৰূচােলম নগৰ অৱেৰাধ কৰা
10 েসই সময়ত েবিবলনৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ ৈসনয্সকেল িযৰূচােলম আক্রমণ কিৰ নগৰ অৱেৰাধ কিৰেল

11 েতওঁৰ ৈসনয্সকেল েযিতয়া নগৰখন েঘিৰ ৰািখিছল, েতিতয়া েবিবলনৰ ৰজা নবূখদেনচৰ িনেজই নগৰৈল আিহল
12 িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াখীন, েতওঁৰ মাক, েতওঁৰ দাসেবাৰ, েতওঁৰ ৰাজপুত্রসকল আৰু কমর্চাৰীসকল সকেলােৱই ৰজা
নবুখদেনচৰৰ ওচৰৈল ওলাই গ’ল
তােত ৰজা নবুখদেনচৰৰ ৰাজত্বৰ আঠ বছৰত েতওঁ িযেহাৱাখীমক বন্দী কিৰ ৈল গ’ল
13 িযেহাৱাই িয দেৰ ৈকিছল, েতেনদেৰই ঘিটল; নবুখদেনচেৰ িযেহাৱাৰ গৃহ আৰু ৰাজগৃহৰ পৰা সকেলা মূলয্বান

সামগ্রীেবাৰ ৈল গ’ল আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজা চেলামেন িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ কাৰেণ েসােণেৰ িযেবাৰ সামগ্রী িনমর্াণ কিৰিছল,
েসইেবাৰ েতওঁ কািট টুকুৰা- টুকুিৰ কিৰ ৈল গ’ল 14তাৰ উপিৰও িযৰূচােলমৰ সকেলােক, অথর্াৎ সকেলা প্রধান েলাক,
েযাদ্ধা সহ দহ হাজাৰ েলাক আৰু কািৰকৰ, কমাৰ সকলেকা বন্দী কিৰ ৈল গ’ল; েদশত দিৰদ্র েলাকৰ বািহেৰ আন
েকােনা নাথািকল

15 নবুখদেনচেৰ িযেহায়াখীনক বন্দী িহচােব েবিবলনৈল ৈল গ’ল েতওঁ িযৰূচােলমৰ পৰা ৰজাৰ মাকক, েতওঁৰ
ভাযর্য্াসকলক, কমর্চাৰী সকলক আৰু েদশৰ প্রধান েলাকসকলেকা ৈল গ’ল 16 েবিবলনৰ ৰজাই যুদ্ধৰ কাৰেণ উপযুক্ত
সাত হাজাৰ েযাদ্ধা, এক হাজাৰ কািৰকৰ আৰু কমাৰসকলক বন্দী কিৰ েবিবলনৈল আিনেল 17 েবিবলনৰ ৰজাই
িযেহাৱাখীনৰ খুড়ােয়ক মত্তনীয়াক েতওঁৰ পদত ৰজা পািতেল আৰু েতওঁৰ নাম সলিন কিৰ িচিদিকয়া ৰািখেল

িযহূদাত িচিদিকয়াৰ ৰাজত্ব
18 এৈকশ বছৰ বয়সত িচিদিকয়া ৰজা ৈহিছল েতওঁ িযৰূচােলমত এঘাৰ বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল েতওঁৰ মাকৰ নাম

আিছল হমূতল েতওঁ িলব্ না িনবাসী িযিৰিময়াৰ জীেয়ক আিছল 19 িযেহায়াকীমৰ দেৰ িচিদিকয়াই িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয
েবয়া তােক কিৰিছল 20 িযৰূচােলম আৰু িযহূদাৰ ওপৰত িযেহাৱা কু্রদ্ধ েহাৱাৰ কাৰেণ এই দুই েদশক েতওঁ িনজৰ
সনু্মখৰ পৰা দূৰ নকৰা পযর্ন্ত এই সকেলা দশা ঘিট আিছল পাছত িচিদিকয়াই েবিবলনৰ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেল

25 অধয্ায়
িযহূদা েদশৰ পতন আৰু বন্দী অৱস্থা

1 িচিদিকয়াৰ ৰাজত্বৰ নৱম বছৰৰ, দশম মাহৰ দহ িদনৰ িদনা, েবিবলনৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ েতওঁৰ সকেলা
ৈসনয্সামন্তক ৈল িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল গ’ল েতওঁ নগৰৰ িবপৰীেত ছাউিন পািত চািৰওফােল নগৰ
অৱেৰাধৰ এটা ওখ েদৱাল িনমর্াণ কিৰেল 2 এইদেৰ িচিদিকয়াৰ ৰাজত্বৰ এঘাৰ বছৰৈলেক নগৰখন অৱেৰাধ কিৰ
ৰািখিছল 3 েসই বছৰেৰ চতুথর্ মাহৰ নৱম িদনা নগৰত ইমান ভীষণভােৱ আকাল হ’ল েয, েদশৰ েলাকসকলৰ কাৰেণ
খাবৈল এেকােৱ নািছল

4 পাছত নগৰৰ েদৱালৰ েকােনা এক ঠাই ভঙা হ’ল যিদও কলদীয়াসকেল* েতিতয়াও নগৰখন েঘিৰ ৰািখিছল,
তথািপও ৰািত িযহূদাৰ সকেলা েযাদ্ধাই ৰজাৰ উদয্ানৰ ওচৰত থকা দুই েদৱালৰ মাজৰ দুৱােৰিদ পলাই গ’ল আৰু ৰজা
অৰাবাৰ ফােল পলাই গ’ল 5 কলদীয়া ৈসনয্ সকেল ৰজাৰ পাছত েখিদ ৈগ িযৰীেহাৰ ওচৰৰ যদর্ ন নদীৰ উপতয্কাৰ
সমথলত েতওঁক ধিৰেল; েতওঁৰ সকেলা ৈসনয্-সামন্ত েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা িছন্ন-িভন্ন ৈহ গ’ল
* 25 অধয্ায়:4 কলদীয়াসকেল েবিবলনীয়া
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6 েতওঁেলােক ৰজা িচিদিকয়াক বন্দী কিৰ িৰব্লাত েবিবলনৰ ৰজাৰ ওচৰৈল ৈল আিনেল তাত েতওঁৰ ওপৰত শািস্তৰ
আজ্ঞা িদেল 7 ৈসনয্সকেল িচিদিকয়াৰ চকুৰ সনু্মখেত েতওঁৰ পুত্রসকলক বধ কিৰেল তাৰ পাছত িচিদিকয়াৰ চকু দুটা
কািঢ় েতওঁক িপতলৰ িশকিলেৰ বািন্ধ েবিবলনৈল ৈল গ’ল

8 েবিবলনৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ ৰাজত্বৰ ঊৈন্নশ বছৰৰ পঞ্চম মাহৰ সপ্তম িদনা, বািবলৰ ৰজা নবুখদেনচৰৰ ৰজাৰ
এজন দাস েদহৰক্ষীৰ অিধনায়ক নবুজৰদান িযৰূচােলমৈল আিহল 9 েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহত, ৰাজগৃহত আৰু িযৰূচােলমৰ
সকেলা ঘৰেত জুই লগাই িদেল নগৰৰ প্রধান প্রধান অট্টািলকােবাৰ জুই িদ পুিৰেল 10 েদহৰক্ষীৰ অিধনায়ক জনৰ
অধীনত সকেলা েবিবলনীয় ৈসনয্দেল িযৰূচােলমৰ চািৰওফালৰ েদৱাল ভািঙ েপলােল 11 নগৰত বাকী থকা েলাকসকল
আৰু িয সকল েবিবলনৰ ৰজাৰ পক্ষত ৈগিছল, অৱিশষ্ট সাধাৰণ জনগণ আিছল, েতওঁেলাক সকেলােক েদহৰক্ষীৰ
অিধনায়ক নবুজৰদােন বন্দী কিৰ ৈল গ’ল 12 িকন্তু দ্রাক্ষাবাৰী েচাৱা-িচতা আৰু পথাৰেবাৰত েখিত কিৰবৈল েকইজনমান
দুখীয়া মানুহক েতওঁ েদশত এিৰ ৈথ গ’ল

13 কলদীয়াসকেল িযেহাৱাৰ গৃহৰ িপতলৰ স্তম্ভেবাৰ, পাত্র েথাৱা আধাৰেবাৰ আৰু িপতলৰ সমুদ্র-পাত্রেটা েডাখৰ
েডাখৰৈক ভািঙ েসই িপতল েবিবলনৈল ৈল গ’ল 14 তাৰ বািহেৰও সকেলা িপয়লা, েহতা, চািকৰ শিলতা পিৰস্কাৰ
কৰা েচেপনা, চামুচ আৰু মিন্দৰৰ পিৰচযর্া কামৰ বােব বয্ৱহাৰ কৰা িপতলৰ আন-আন সকেলা বস্তুও ৈল গ’ল 15 ছঁাই
আঁতেৰাৱাৰ িপয়লা, েসাণ আৰু ৰূপৰ ৈতয়াৰী পাত্রেবাৰ আৰু আঙঠা ধৰা, েতজ েপেলাৱা পাত্র, েসাণৰ পাত্রৰ েসাণ,
আৰু ৰূপৰ পাত্রৰ ৰূপ, ৰজাৰ েদহৰক্ষীৰ অিধনায়েক ৈল গ’ল 16 িযেহাৱাৰ গৃহৰ কাৰেণ চেলামেন িয দুটা স্তম্ভ, সমুদ্র-
পাত্র আৰু পাত্র ৰখা আধাৰেবাৰ অিধক িপতলেৰ ৈতয়াৰ কিৰিছল; েসই িপতলৰ ওজন কিৰব পৰা নািছল 17এটা স্তম্ভৰ
উচ্চতা আিছল ওঠৰ হাত; তাৰ শীষর্ মূৰেটাত িপতেলেৰ িনির্মত এটা গমু্বজ আিছল েসই শীষর্ভাগৰ েচৗিদশ িপতলৰ
জািল আৰু ডািলমৰ কাৰুকাযর্েৰ সেজাৱা আিছল আৰু তাৰ উচ্চতা িতিন হাত আিছল আনেটা স্তম্ভও প্রথমেটাৰ দেৰ
জািলৰ কাৰুকাযর্েৰ এেক অ◌ািছল

িযহূদাৰ েলাকসকলক বন্দী কৰা
18 ইহুদীসকলৰ প্রধান পুেৰািহত চৰায়া, িদ্বতীয় পুেৰািহত চফিনয়া আৰু িতিনজন দুৱাৰ-ৰক্ষকক েদহৰক্ষীৰ অিধনায়েক

বন্দী কিৰ ৈল গ’ল 19 েসই নগৰৰ পৰা েতওঁ েযাদ্ধাসকলৰ ওপৰত িনযুক্ত এজন কমর্চাৰীক আৰু েতিতয়াও নগৰেত
থকা ৰজাৰ পাচঁজন পৰামশর্দাতাক বন্দী কিৰ িনেল তােৰাপিৰ ৈসনয্দলত িনযুক্ত কৰাৰ িবেশষ দািয়ত্বত থকা ৰজাৰ
েসনাধয্ক্ষজনৰ ৈসেত নগৰত থকা েদশৰ ষািঠজন গণয্মানয্ বয্িক্তেকা ধিৰ িনেল

20 েদহৰক্ষীৰ অিধনায়ক নবুজৰদােন েতওঁেলাকক িৰব্লাত থকা েবিবলনৰ ৰজাৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল 21 েবিবলনৰ
ৰজাই হমাৎ েদশৰ িৰব্লাত এই সকেলা েলাকেক বধ কিৰেল এইদেৰ িযহূদাৰ েলাকসকলক বন্দী কিৰ িনজ েদশৰ পৰা
দূৰৈল ৈল েযাৱা হ’ল

গদিলয়াক িযহূদাৰ শাসনকতর্ া িনযুক্ত কৰা
22 েবিবলনৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ িয সকল েলাকক িযহূদা েদশত এিৰ ৈথ ৈগিছল, েতওঁেলাকৰ ওপৰত নবুজাৰদােন

চাফনৰ নািত অহীকামকৰ পুত্র গদিলয়াক শাসনকত্তর্ া িনযুক্ত কিৰেল 23 পাছত েযিতয়া েবিবলনৰ ৰজাই গদিলয়াক
শাসনকত্তর্ া িনযুক্ত কিৰেছ বুিল িযহূদাৰ বাকী েকইজনমান েসনাধয্ক্ষ আৰু েতওঁেলাকৰ েলাকসকেল শুিনেল, েতিতয়া
েতওঁেলােক অথর্াৎ নথিনয়াৰ পুত্র ইশ্মােয়ল, কােৰহৰ পুত্র েযাহানন, নেটাফাতীয়া তনহূমতৰ পুত্র চৰায়া, মাখাথীয়াৰ
পুত্র যাজিনয়া আৰু েতওঁেলাকৰ েলাকসকল িমস্পাত গদিলয়াৰ ওচৰৈল আিহল 24 গদিলয়াই েতওঁেলাকক আৰু
েতওঁেলাকৰ েলাকসকলৰ ওচৰত শপত খাই ক’েল, “আেপানােলােক কলদীয়া অিধকাৰীসকলৈল ভয় নকিৰব;
আেপানােলােক েদশত বাস কিৰ েবিবলনৰ ৰজাৰ বশয্তা স্বীকাৰ কৰক, তােত আেপানােলাকৰ ভাল হ’ব ”

25 িকন্তু সপ্তম মাহত ইলীচামাৰ নািত, নথিনয়াৰ পুত্র ইশ্মােয়েল দহ জন মানুহক লগত ৈল গদিলয়াৰ লগেত িযহূদাৰ
িয সকল েলাক আৰু কলদীয়াসকল েতওঁৰ লগত িমস্পাত আিছল, সকেলােক আক্রমণ কিৰ বধ কিৰেল এই
ইশ্মােয়ল এজন ৰাজবংশীয় েলাক আিছল 26 েসেয় েবিবলনীয়াসকলৰ ভয়ত িযহূদাৰ সৰুৰ পৰা বৰৈলেক সকেলা
আৰু েসনাধয্ক্ষসকল িমচৰৈল গুিছ গ’ল

বন্দীত্বৰ পৰা িযেহাৱাখীেন মুিক্ত েপাৱা
27 পৰৱতীর্ সময়ত িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াখীনৰ বন্দী অৱস্থাৰ সাতিত্রশ বছৰত েবিবলনৰ ৰজা ইবীল-মেৰাদেক ৰাজত্ব

আৰম্ভ কিৰিছল েতওঁ বাৰ মাহৰ সাতাইশ িদনৰ িদনা িযেহাৱাখীনক কাৰাগাৰৰ পৰা মুকিল কিৰ িদেল 28 েতওঁ
িযেহাৱাখীনৰ লগত ভালভােৱ কথা ক’েল আৰু েতওঁৰ লগত েবিবলনত থকা আন আন ৰজাসকলতৈক েতওঁক অিধক
সন্মানীয় আসন িদেল 29 ইবীল-মেৰাদেক িযেহাৱাখীনৰ পৰা কাৰাগাৰৰ কােপাৰ খুিল েপলােল আৰু িযেহাৱাখীেন



2 ৰাজাৱিল 25 অধয্ায়:30 438 2 ৰাজাৱিল 25 অধয্ায়:30

িনজৰ জীৱনৰ বাকী িদনেবাৰত সদায় ৰজাৰ েমজত েখাৱা-েবাৱা কিৰ কটােল 30জীিৱত কালৈলেক প্রিতিদনৰ কাৰেণ
ৰজাই েতওঁক এক খাদয্ খৰছ প্রদান কিৰিছল



1 বংশাৱিল 1 অধয্ায়:1 439 1 বংশাৱিল 1 অধয্ায়:19

1 বংশাৱিল
গ্রন্থ ৰচিয়তা
1 বংশাৱলী পুস্তকত িনির্দষ্টভােব েকােনা িলখকৰ নাম উেল্লখ নাই, িকন্তু ইহুিদ ঐিতহয্ই িলখক িহচােপ ইজ্রাক

কৃিতত্ব িদব িবচােৰ ইস্রােয়লীসকলৰ পিৰয়ালৰ তািলকাৰ ৈসেত 1 প্রথম বংশাৱলী পুস্তক খন আৰম্ভ ৈহেছ তাৰ
পাছত ধাৰাবািহকভােব ইস্রােয়ল নােম পিৰিচত দায়ুদৰ সংযুক্ত ৰাজত্বৰ িহচাপ আেছ, এইদেৰ পুৰিণ িনয়মৰ এটা স্তম্ভ
স্বৰূপ অনয্তম অংশ ৰজা দায়ুদৰ কািহনীৰ ৈসেত এই পুস্তক সমািপ্ত হয় ইয়াত বয্াপক দৃষ্টিভিঙ্গেৰ প্রাচীন ইস্রােয়লৰ
ৰাজৈনিতক আৰু আধয্ািত্মক ইিতহাস আেছ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ িলখাৰ সময় প্রায় 450-400 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগত
এয়া স্পষ্ট েয, ই েবিবলনত িনবর্ািসত ৈহ থকা ইস্রােয়লীসকলক উভতাই অনাৰ পাছত িলখা 1 বংশাৱলী পুস্তকত

3:19-24 পদৰ পৰা দায়ুদৰ বংশাৱলীক প্রসািৰত কিৰ িযৰুব্বািবলৰ ষষ্ঠ প্রজন্মৈল তািলকা িদয়া আেছ
প্রাপক
প্রাচীন ইস্রােয়ল জািতৰ েলাকসকল আৰু পাছত বাইেবলৰ সকেলা পাঠক
উেদ্দশয্
এই 1 বংশাৱলী পুস্তক খেন িনবর্াসনৰ পৰা িযসকল ইস্রােয়লী উভিত আিহিছল, েতওঁেলােক েকেনৈক ঈশ্বৰক আৰাধনা

কিৰব লােগ েসই িবষেয় সহায় কিৰিছল ইিতহােস দিক্ষণ সাম্রাজয্ৰ ওপৰত দৃষ্টি িনবদ্ধ কেৰ, এওঁেলাক হ’ল িযহূদা,
েবঞ্জািমন আৰু েলবী ৈফদ এই সকেলা ৈফদৰ েলােক ঈশ্বৰৰ ওচৰত অিধক িবশ্বাসী ৈহ পিৰিছল ঈশ্বেৰ দায়ূদৰ ৈসেত
কৰা েতওঁৰ িবধানক সন্মান িদ স্থািপত কৰা দায়ুদৰ গৃহ বা ৰাজত্ব িচৰস্থায়ী কিৰিছল দায়ুদ আৰু চেলামনৰ েযােগিদ
ঈশ্বেৰ স্থাপন কিৰিছল েতওঁৰ মিন্দৰ, যােত তাৈল েলাকসকেল আৰাধনাৰ বােব আিহব পােৰ, িকন্তু জাগিতক ৰজাসকেল
ইয়াক েকিতয়াও নকিৰেল হয় েবিবলনীয়সকলৰ আক্রমণৰ দ্বাৰা চেলামনৰ মিন্দৰ ধ্বংস কৰা

মূল িবষয়
ইস্রােয়লৰ আধয্ািত্মক ইিতহাস

প্রান্তেৰখা
1. বংশাৱলী — 1:1-9:44
2. েচৗলৰ মৃতুয্ — 10:1-14
3. দায়ুদৰ অিভেষক আৰু ৰাজত্ব — 11:1-29:30

যােকাবৰ িদনৈলেক আদমৰ বংশাৱিল
1 আদম, েচথ, ইেনাচ, 2 ৈকনন, মহলেলল, েযৰদ, 3 হেনাক, মথুেচলহ, েলমক, 4 েনাহ, েচম, হাম, আৰু েযফৎ
5 েযফতৰ পুত্র েগামৰ, মােগাগ, মাদয়, যাবন, তুবল, েমেচক, আৰু তীৰচ 6 েগামৰ পুত্র অিস্কনজ, দীফত, আৰু

েতাগমর্া 7 যাবনৰ পুত্র ইলীচা, তচীর্চ, িকত্তীম, আৰু দদানীম
8 হামৰ পুত্র কুচ, িমচৰ, পূট, আৰু কনান 9 কুচৰ পুত্র চবা, হবীলা, চব্তা, ৰয়মা, আৰু চব্তকা ৰয়মাৰ পুত্র িচবা

আৰু দদান 10 কুচৰ পুত্র িনেম্রাদ; িয জন পৃিথৱীৰ প্রথম জয়কাৰী েলাক আিছল
11 লুদীয়া, অনামীয়া, লহাবীয়া, আৰু নপ্তুহীয়াৰ পূবর্পুৰুষ আিছল িমচৰীয়া, 12 পেথ্রাচীয়াসকল আৰু কচলুহীয়াসকল

(এওঁেলাকৰ পৰা পেলষ্টীয়াসকল আিহল), আৰু কেপ্তাৰীয়াসকল
13 কনানৰ েজষ্ঠ পুত্র চীেদান, চীেদানৰ পাছত েহৎ; 14 েতওঁ িযবুচীয়া, ইেমাৰীয়া, িগগর্াচীয়া, 15 িহব্বীয়া, অকীর্য়া,

চীনীয়া, 16 অবর্দীয়া, চমৰীয়া, আৰু হমাতীয়াসকলৰ পূবর্পুৰুষ আিছল
17 েচমৰ পুত্রসকল এলম, অচুৰ অফর্ কচদ, লুদ, অৰাম, উচ, হুল, েগথৰ, আৰু েমেচক 18অফর্ কচদৰ পুত্র েচলহ;

আৰু েচলহৰ পুত্র এবৰ 19 এবৰৰ দুজন পুত্র আিছল, এজনৰ নাম েপলগ*, িকয়েনা েতওঁৰ সময়েতই পৃিথৱী িবভক্ত
ৈহিছল, আৰু েতওঁৰ ভােয়কৰ নাম যক্তন আিছল
* 1 অধয্ায়:19 েপলগ িবভাগ



1 বংশাৱিল 1 অধয্ায়:20 440 1 বংশাৱিল 2 অধয্ায়:15

20 অলেমাদদ, েচলফ, হচমাবৎ, েযৰহ, 21 হেদাৰাম, উজল, িদক্লা, 22 এবল, অবীমােয়ল, িচবা, 23 ওফীৰ, হবীলা,
আৰু েযাবব; এওঁেলাক যক্তনৰ পুত্র আিছল

24 েচম, অফর্ কচদ, েচলহ, 25 এবৰ, েপলগ, িৰয়ু 26 চৰূগ, নােহাৰ, েতৰহ, 27অব্রাম, এই জেনই অব্রাহাম আিছল
28 ইচহাক আৰু ইশ্মােয়ল অব্রাহামৰ পুত্র আিছল 29 েতওঁেলাকৰ বংশৱিল এই, ইশ্মােয়লৰ েজয্ষ্ঠ পুত্র নবােয়াতৰ

পাছত েকদৰ, অদেবল, িমবচম, 30 িমস্মা, দুমা, মচ্ছা, হদদ, েতমা, 31 যটূৰ, নাফীচ, েকদ্মা; এই সকল ইশ্মােয়লৰ
সন্তান

32 অব্রাহামৰ উপপত্নী কটুৰাৰ সন্তান সকল হ’ল িজম্রণ, যকচন, মদান, িমিদয়ন, িযচবক, আৰু চুহ যক্সনৰ সন্তান
িচবা আৰু দদান 33 িমিদয়নৰ সন্তান ঐফা, এৰফ, হেনাক, অবীদা, আৰু ইলদায়া; এই সকল কটুৰাৰ বংশধৰ

34 অব্রাহামৰ পুত্র ইচহাক ইচহাকৰ পুত্র এেচৗ আৰু ইস্রােয়ল
35 ইলীফজ, ৰূেৱল, িযয়ুচ, যালম, আৰু েকাৰহ এেচৗৰ সন্তান আিছল 36 ৈতমন, ওমাৰ, চফী, গিয়তম, কনজ,

িতম্না, আৰু অমােলক ইলীফজৰ সন্তান আিছল 37 ৰূেৱলৰ সন্তান নহৎ, েজৰহ, চম্মা, আৰু িমজ্জা
38 েচয়ীৰৰ সন্তান েলাটন, েচাবল, িচিবেয়ান, অনা, িদেচান, এচৰ আৰু দীচন 39 েলাটনৰ সন্তান েহাৰী েহামম;

আৰু েলাটনৰ ভনীেয়ক আিছল িতম্না 40 েচাবলৰ সন্তান অিলয়ন, মানহৎ, এবল, চিফ, আৰু ওনম আৰু িচিবেয়ানৰ
সন্তান অয়া আৰু অনা

41অনাৰ পুত্র দীচন দীচনৰ পুত্র িহম্রন, ইচবন, িযত্রন, আৰু কৰান 42 এচৰৰ সন্তান িবলহন, জাবন, আৰু যাকন
দীচনৰ পুত্র উচ, আৰু অৰান

43 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ ওপৰত েকােনা ৰজাই ৰাজত্ব কৰাৰ আগেত, ইেদাম েদশত ৰাজত্ব কৰা ৰজা এইসকল;
িবেয়াৰ পুত্র িবলা; েতওঁৰ নগৰৰ নাম িদনহাবা আিছল 44 িবলাৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ পাছত, েতওঁৰ ঠাইত েযাবেব ৰাজত্ব
কিৰিছল েতওঁ বজ্রাৰ েজৰহৰ পুত্র আিছল 45 েযাববৰ েযিতয়া মৃতুয্ হ’ল, েতিতয়া ৈতমন েদশীয় হূচেম েতওঁৰ ঠাইত
ৰাজত্ব কিৰিছল

46 আৰু হূচমৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ পাছত েতওঁৰ ঠাইত েমাৱাব েদশত িমিদয়নক পৰািজত কৰা বদদৰ পুত্র হদেদ ৰাজত্ব
কিৰিছল, েতওঁৰ নগৰৰ নাম আিছল অবীৎ 47 আৰু হদদৰ মৃতুয্ েহাৱা পাছত েতওঁৰ ঠাইত মেস্রকাৰ চম্নাই ৰাজত্ব
কিৰিছল 48 চম্নাৰ েযিতয়া মৃতুয্ হ’ল, েতিতয়া েতওঁৰ সলিন ফৰাৎ নদীৰ ওচৰৰ ৰেহােবাতীয়া েচৗেল ৰাজত্ব কিৰিছল

49 েচৗলৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ পাছত েতওঁৰ ঠাইত অকেবাৰৰ পুত্র বাল-হানেন ৰাজত্ব কিৰিছল 50 েযিতয়া অকেবাৰৰ পুত্র
বাল-হাননৰ মৃতুয্ হ’ল েতিতয়া েতওঁৰ ঠাইত হদেদ ৰাজত্ব কিৰিছল; েতওঁৰ নগৰৰ নাম আিছল পায়ী েতওঁৰ ভাযর্য্াৰ
নাম মেহটেবল েতওঁ েম-জাহবৰ নািতিনেয়ক মেট্রদৰ জীেয়ক আিছল

51 হদদ মৃতুয্ হ’ল
ইেদামৰ ৈফদৰ মুৰব্বী সকলৰ নাম; িতম্না, অিলয়া, িযেথৎ, 52অহলীবামা, এলা, পীেনান, 53 কনজ, ৈতমন, িমবচৰ,

54 মগ্দীেয়ল, আৰু ঈৰম এওঁেলাক ইেদামৰ ৈফদৰ মুৰব্বী আিছল

2 অধয্ায়
যােকাবৰ পুত্রসকল, আৰু েতওঁেলাকৰ সন্তান সকল

1 ইস্রােয়লৰ পুত্র এওঁেলাক: ৰূেবণ, িচিমেয়ান, েলবী, িযহূদা, ইচাখৰ, জবূলূন, 2 দান, েযােচফ, িবনয্ামীন, নপ্তালী,
গাদ, আৰু আেচৰ

3 িযহূদাৰ পুত্র, এৰ, ওনন, আৰু েচলা েতওঁৰ এই িতিন জন পুত্র কনানীয়া চূৱাৰ জীেয়কৰ ঔৰসত জন্ম ৈহিছল
েতওঁেলাকৰ মাজত িযহূদাৰ ডাঙৰ পুত্র এেৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত পাপ কিৰিছল আৰু েতওঁ তাক বধ কিৰেল 4 িযহূদাৰ
েবাৱাৰীেয়ক তামােৰ েপৰচ আৰু েজৰহক জন্ম িদেল িযহূদাৰ পঁাচ জন পুত্র আিছল

5 েপৰচৰ পুত্র িহেষ্রাণ আৰু হামূল আিছল 6 েজৰহৰ পঁাচ জন সন্তান: িজম্রী, এথন েহমন, কলেকাল, আৰু
দাৰা 7 আখৰ কমীর্ৰ পুত্র আিছল, েতওঁ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ সংগ্রহ কিৰ ৰখা বস্তু চুৰ কিৰ ইস্রােয়লৈল সংকট কিঢ়য়াই
আিনিছল 8 এথনৰ পুত্র অজিৰয়া আিছল

9 িহেষ্রাণৰ পুত্র িযৰহেমল, ৰাম, আৰু কলূবয় আিছল 10 ৰামৰ পুত্র অম্মীনাদব; অম্মীনাদবৰ পুত্র নহেচান েতওঁ
িযহূদাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ অধয্ক্ষ আিছল 11 নহেচানৰ পুত্র চলমা, চলমাৰ পুত্র েবাৱজ 12 েবাৱজৰ পুত্র ওেবদ, ওেবদৰ
পুত্র িযচয় 13 িযচয়ৰ েজয্ষ্ঠ পুত্র ইলীয়াব, িদ্বতীয় অবীনাদব, তৃতীয় িচিময়া, 14 চতুথর্ নথেনল, পঞ্চম ৰদ্দয়, 15 ষষ্ঠ
ওচম, আৰু সপ্তম দায়ুদ



1 বংশাৱিল 2 অধয্ায়:16 441 1 বংশাৱিল 3 অধয্ায়:1

16 েতওঁেলাকৰ ভনীেয়ক চৰূয়া আৰুঅবীগল চৰূয়াৰ পুত্র িতিন জন, অবীচয়, েযাৱাব, আৰুঅচােহল 17অবীগলৰ
পুত্র অমাচা, এওঁৰ িপতৃ ইশ্মােয়লীয়া েযথৰ

18 িহেষ্রাণৰ পুত্র কােলবৰ ভাযর্া অজূবা আৰু িযৰীেয়াত েতওঁেলাকৰ সন্তান েযচৰ, েচাবব, আৰু অেদর্ ান আিছল
19 আৰু অজূবাৰ মৃতুয্ৰ পাছত কােলেব ইফ্রাথাক িবয়া কৰােল, আৰু েতওঁ হূৰক জন্ম হ’ল 20 হূৰৰ পুত্র ঊৰী, আৰু
ঊৰীৰ পুত্র বচেলল আিছল

21 তাৰ পাছত িহেষ্রােণ ষািঠ বছৰ বয়সত িগিলয়দৰ িপতৃ মাখীৰৰ জীেয়কক িবয়া কিৰেল েতওঁ েতওঁৈল চগূবৰক
জন্ম িদেল 22 চগূবৰ পুত্র যায়ীৰ, িগিলয়দ েদশত েতওঁ েতইশখন নগৰ শাসন কিৰিছল

23 গচুৰ আৰু অৰােম েতওঁেলাকৰ পৰা যায়ীৰ আৰু কনাৎ নগৰ, আৰু তাৰ চািৰওফালৰ ষািঠখন নগৰ অিধকাৰ
কিৰিছল এই সকেলা বািসন্দা িগিলয়দৰ িপতৃ মাখীৰৰ বংশধৰ আিছল 24 িহেষ্রাণ মৃতুয্ৰ পাছত, কােলেব েতওঁৰ িপতৃৰ
ভাযর্া ইফ্রাথাৰ ৈসেত শয়ন কেৰ আৰু েতওঁৰ অচহূৰক জন্ম িদেল, েতওঁ তেকাৱাৰ িপতৃ আিছল

25 িহেষ্রাণৰ প্রথম পুত্র িযৰহেমল, িযৰহেমলৰ প্রথম পুত্র ৰাম, ৰামৰ পাছত বূনা, ওৰণ, ওচম, আৰু অিহয়া
26 িযৰহেমলৰ অটাৰা নােমেৰ আৰু এগৰাকী ভাযর্া আিছল, েতওঁ ওনমৰ মাতৃ আিছল 27 িযৰহেমলৰ প্রথম পুত্র ৰাম,
েতওঁৰ পুত্র মাচ, যামীন, আৰু একৰ 28 ওনমৰ পুত্র চম্ময় আৰু যাদা, আৰু চম্ময়ৰ পুত্র নাদব আৰু অবীচূৰ

29 অবীচূৰৰ ভাযর্য্াৰ নাম অবীহিয়ল; েতওঁ অহবান আৰু েমািলদক জন্ম িদেল 30 আৰু নাদবৰ পুত্র েচলদ আৰু
অপ্পিয়ম, িকন্তু েচলদ িন:সন্তান ৈহ মৃতুয্ বৰণ কেৰ 31 অপ্পিয়মৰ পুত্র িযচী, িযচীৰ পুত্র েচচন, আৰু েচচনৰ পুত্র
অহলয় 32 চম্ময়ৰ ভােয়ক যাদাৰ পুত্র েযথৰ আৰু েযানাথন, েযথৰ িন:সন্তান ৈহ মৃতুয্ বৰণ কেৰ 33 েযানাথনৰ পুত্র
েপলৎ আৰু জাজা আিছল এওঁেলাক িযৰহেমলৰ বংশধৰ আিছল

34 েচচনৰ পুত্র নািছল, েকৱল জীেয়ক আিছল যহর্ া নােমেৰ েচচনৰ এজন িমচৰীয়া দাস আিছল 35 েচচেন েতওঁৰ
দাস যহর্ াই ৈসেত িনজৰ জীেয়কক িবয়া িদেল; েতওঁ অত্তয়ক জন্ম িদেল

36 অত্তয়ৰ পুত্র নাথন, নাথনৰ পুত্র জাবদ 37 জাবদৰ পুত্র ইফলল, ইফললৰ পুত্র ওেবদ 38 ওেবদৰ পুত্র েযহূ,
েযহূৰ পুত্র অজিৰয়া

39 অজিৰয়াৰ পুত্র েহলচ, েহলচৰ পুত্র ইিলয়াচা 40 ইিলয়াচাৰ পুত্র িচচময়, িচচময়ৰ পুত্র চলু্লম 41 চলু্লমৰ পুত্র
যকিময়া, আৰু যকিময়াৰ পুত্র ইলীচামা

42 িযৰহেমলৰ ভােয়ক কােলবৰ পুত্রৰ প্রথম সন্তান েমচা, েতওঁ জীফৰ িপতৃ েতওঁৰ িদ্বতীয় সন্তান মােৰচা, েতওঁ
িহেব্রাণৰ িপতৃ আিছল 43 িহেব্রাণৰ পুত্র েকাৰহ, তপূ্পহ, েৰকম, আৰু েচমা 44 েচমাৰ পুত্র ৰহম, ৰহম পুত্র যির্কয়ম
আৰু েৰকমৰ পুত্র চম্ময়

45 চম্ময়ৰ পুত্র মােয়ান, আৰু মােয়ানৰ পুত্র ৈবৎ-চুৰ 46 কােলবৰ উপপত্নী ঐফাই হাৰণ, েমাচা, আৰু গােজজক
জন্ম িদেল হাৰণৰ পুত্র গােজজ 47 েযহদৰ পুত্র েৰগম, েযাথম, েগচন, েপলট, ঐফা, আৰু চাফ

48 কােলবৰ উপপত্নী মাখা েচবৰ আৰু িতহর্ নাক জন্ম িদেল 49 আৰু েতওঁ মদ্ মন্না িপতৃ চাফকক আৰু মগেবনা ও
িগিবয়াৰ িপতৃ চবাকক জন্ম িদেল কােলবৰ জীেয়কৰ নাম অকচা

50 এওঁেলাক হূৰৰ সন্তান, ইফ্রাথাৰ পৰা জন্ম েহাৱা প্রথম পুত্র হূৰ: িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমৰ িপতৃ েচাবল, 51 ৈবৎেলেহমৰ
িপতৃ চলমা, ৈবৎ-গােদৰৰ িপতৃ হােৰফ

52 িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমৰ িপতৃ েচাবলৰ বংশধৰসকল আিছল: হােৰািৱ, মানহতীয়াসকলৰ আধা ভাগ, 53আৰু িকিৰয়ৎ-
িযয়াৰীমৰ েগাষ্ঠী- িযত্রীয়া, পুথীয়া, চূমাথীয়া, আৰু িমশ্রায়ীয়াসকল এওঁেলাকৰ বংশধৰ আিছল চৰায়ীয়া আৰু
ইষ্টােয়ালীয়াসকল

54 তলত উেল্লিখত সকল চলমাৰ েগাষ্ঠীৰ: ৈবৎেলেহম, নেটাফাতীয়াসকল অেট্রাৎ-ৈবৎেযাৱাব, আৰু
মানহতীয়াসকলৰ আধা ভাগ েলাক, চৰীয়াসকল 55 যােবচ-িনবাসী িলখকসকলৰ েগাষ্ঠী িতৰাথীয়া, িচিময়াথীয়া, আৰু
চুখািথয়াসকল এওঁেলাক েৰখবৰ বংশৰ আিদ-িপতৃ হম্মতৰ বংশধৰ েকনীয়া েলাক

3 অধয্ায়
দায়ূদৰ সন্তান সকলৰ তািলকা

1 িহেব্রাণত জন্ম েহাৱা দায়ূদৰ সন্তান সকলৰ নাম:
েতওঁৰ প্রথম পুত্র অেম্নান, েতওঁ িযিজ্রেয়লীয়া অহীেনাৱমৰ পুত্র;
িদ্বতীয় দািনেয়ল, েতওঁ কির্মলীয়া অবীগলৰ পুত্র;



1 বংশাৱিল 3 অধয্ায়:2 442 1 বংশাৱিল 4 অধয্ায়:4

2 তৃতীয় অবচােলাম, েতওঁ গচুৰৰ তল্ময় ৰজাৰ জীেয়ক মাখাৰ পুত্র;
চতুথর্ অেদানীয়া, েতওঁ হগ্গীতৰ পুত্র;
3 পঞ্চম চফিটয়া, েতওঁ অবীটলৰ পুত্র;
ষষ্ঠ িযিত্রয়ম, েতওঁৰ ভাযর্া ইগ্লাৰ পুত্র;
4 দায়ূদৰ এই ছয়জন পুত্র িহেব্রাণত জন্ম ৈহিছল; এই ঠাইত েতওঁ সাত বছৰ ছমাহ ৰাজত্ব কিৰিছল তাৰ পাছত েতওঁ
িযৰূচােলমত েতিত্রশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল 5 িযৰূচােলমত অম্মীেয়লৰ জীেয়ক বৎ-চূৱাৰ পৰা জন্মা েতওঁৰ চািৰ জন
পুত্রৰ নাম: িচিময়া, েচাবব, নাথন, আৰু চেলামন
6 দায়ূদৰ আন আৰু ন জন পুত্রৰ নাম
িযভৰ, ইলীচামা, ইলীেফলট,
7 েনাগহ, েনফগ, যাফীয়া,
8 ইলীচামা, ইিলয়াদা, আৰু ইলীেফলট,
9 উপপত্নীসকলৰ পৰা েহাৱা সন্তান সকলক বাদ িদ এইসকেলা দায়ূদৰ সন্তান; তামাৰ েতওঁেলাকৰ ভনীেয়ক আিছল

10 চেলামনৰ পুত্র ৰহিবয়াম
ৰহিবয়ামৰ পুত্র অিবয়া
অিবয়াৰ পুত্র আচা
আচাৰ পুত্র িযেহাচাফট;
11 িযেহাচাফটৰ পুত্র েযাৰাম;
েযাৰামৰ পুত্র অহিজয়া;
অহিজয়াৰ পুত্র েযাৱাচ;
12 েযাৱাচৰ পুত্র অমিচয়া;
অমিচয়াৰ পুত্র অজিৰয়া;
অজিৰয়াৰ পুত্র েযাথম;
েযাথমৰ পুত্র আহজ;
13 আহজৰ পুত্র িহিষ্কয়া;
িহিষ্কয়াৰ পুত্র মনিচ;
14 মনিচৰ পুত্র আেমান;
আেমানৰ পুত্র েযািচয়া
15 েযািচয়াৰ প্রথম পুত্র েযাহানন, িদ্বতীয় িযেহায়াকীম, তৃতীয় িচিদিকয়া, আৰু চতুথর্ চলু্লম 16 িযেহায়াকীমৰ পুত্র যকিনয়া,

েশষৰ জন ৰজা আিছল িচিদিকয়া
17 বন্দী কিৰ িনয়া যকিনয়াৰ পুত্রসকল, চল্টীেয়ল, 18 মিল্কৰাম, পদায়া, িচনচৰ, যকিময়া, েহাচামা, আৰু নদিবয়া
19 পদায়াৰ পুত্র জৰুব্বািবল আৰু িচিময়ী; জৰুব্বািবলৰ পুত্র মচূল্লম আৰু হনিনয়া; আৰু চেলামীৎ েতওঁেলাকৰ

ভনীেয়ক আিছল 20 েতওঁৰ আন পঁাচ জন পুত্র হ’ল হচূবা, ওেহল, েবেৰিখয়া, হচিদয়া আৰু যুচবহেচদ 21 হনিনয়াৰ
বংশধৰ সকল পলিটয়া, িযচয়া আৰু ৰফায়াৰ সন্তান সকল হ’ল অণর্নৰ, ওবিদয়াৰ, আৰু চখিনয়া

22 চখিনয়াৰ পুত্র চমিৰয়া আৰু চমিৰয়াৰ ছয় জন পুত্র হ’ল হটূচ, িযগাল, বাৰীহ, িনয়িৰয়া, আৰু চাফট 23 িনয়িৰয়াৰ
িতিন জন পুত্র হ’ল ইলীেয়াঐনয়, িহিষ্কয়া, আৰু অজ্রীকাম 24 ইলীেয়াঐনয়ৰ সাত জন পুত্র হ’ল েহাদিবয়া, ইিলয়াচীব,
পলায়া, অকু্কব, েযাহানন, দলায়া, আৰু অনানী

4 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ েগাষ্ঠীসকলৰ বংশাৱিল

1 িযহূদাৰ বংশধৰ েপৰচ, িহেষ্রাণ, কম্মীর্, হূৰ, আৰু েচাবল 2 েচাবলৰ পুত্র ৰায়া ৰায়াৰ পুত্র যহৎ যহতৰ পুত্র
অহূময় আৰু লহদ; এওঁেলাক চৰায়ীয়াৰ েগাষ্ঠী

3 এওঁেলাক এটমৰ নগৰৰ েগাষ্ঠীৰ মূল েলাক আিছল: িযিজ্রেয়ল, িযচমা, আৰু িযদবচ েতওঁেলাকৰ ভনীেয়কৰ
নাম হচ্ছেললেপান; 4 গেদাৰ নগৰৰ পনূেৱল েগাষ্ঠীৰ মূল েলাক আিছল এজাৰ হূচাৰ েগাষ্ঠীৰ মূল েলাক আিছল হূৰৰ
বংশধৰ এওঁেলাক, ইফ্রাথাৰ প্রথম সন্তান আৰু ৈবৎেলেহমৰ মূল বংশ



1 বংশাৱিল 4 অধয্ায়:5 443 1 বংশাৱিল 4 অধয্ায়:41

5 তেকাৱাৰ িপতৃ অচহূৰৰ দুগৰাকী ভাযর্য্াৰ নাম েহলা আৰু নাৰা 6 নাৰাৰ ঔৰসত অহূজ্জম, েহফৰ, ৈতিমনী, আৰু
হহস্তাৰী জন্ম হ’ল এওঁেলাক নাৰাৰ সন্তান 7 েহলাৰ পুত্রসকল হ’ল েচৰৎ, িযচহৰ, আৰু ইৎনন 8 আৰু হেক্কাচৰ
পুত্রসকল হ’ল আনূব, েচােববা, আৰু এওঁেলাক হাৰুমৰ পুত্র অহেহর্ লৰ বংশধৰ

9 যােবচ েতওঁৰ ভাই-ককােয়কৰ মাজত সকেলাতৈক সন্মানীয় েলাক আিছল েতওঁৰ মাতৃেয় েতওঁক যােবচ* নাম
িদিছল েতওঁ ৈকিছল, “কাৰণ মই তাক দুেখেৰ জন্ম িদেলঁা ” 10 যােবেচ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ক’েল,
“আপুিন েকােনামেত েমাক আশীব্বর্াদ িদেল, েমাৰ সীমাও বঢ়াই িদেল, আেপানাৰ হাত েমাৰ সেঙ্গ সেঙ্গ থািকল, আৰু
মই েযন দূখ নাপাবৰ বােব েমাক েবয়াৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কিৰেল বৰ ভাল হয় ” তােত, ঈশ্বেৰ েতওঁ েখাজাৰ দেৰ
েতওঁক িদেল

11 কলূবৰ ভেয়ক চূহা মহীৰৰ িপতৃ আিছল, এও ইেষ্টানেৰা িপতৃ আিছল 12 ইেষ্টানৰ পুত্র ৈবৎৰাফা, পােচহ, আৰু
তিহন্না, এওঁেলাক ঈৰনাহচ নগৰৰ মূল েলাক এওঁেলাকই েৰকা নগৰৰ মূল েলাক

13কনজৰ পুত্র অৎনীেয়ল আৰু চৰায়া অৎনীেয়লৰ পুত্র হথৎ আৰু িমেয়ােনাথৰ 14 িমেয়ােনাথৰ পুত্র অফ্রা, আৰু
চৰায়াৰ পুত্র েযাৱাব, িযহাৰািচমৰ মূল েলাক, যাৰ েলাকসকেল িশল্পকমর্ কিৰিছল 15 িযফুিন্নৰ পুত্র িয কােলব, েতওঁৰ
পুত্র ঈৰ, এলা, আৰু নয়ম এলাৰ পুত্র কনজ আিছল 16 িযহেল্ললৰ পুত্র জীফ, জীফা, তীিৰয়া আৰু অচেৰল

17 ইজ্রাৰ পুত্র েযথৰ, েমৰদ, এফৰ, আৰু যােলান েমেগদৰ িমচৰীয়া ভাযর্াই মিৰয়ম, চম্ময়, আৰু িযচবহক জন্ম
িদেয়, িযচবহ ইষ্টেমাৱাৰ িপতৃ আিছল 18 েতওঁৰ িযহূদীয়া ভাযর্া েযৰদক জন্ম িদেয়, িয জন গেদাৰৰ িপতৃ হ’ল, েহবৰ
েচােকাৰৰ িপতৃ হ’ল আৰু িযেকাথীেয়লক জােনাহৰ িপতৃ হ’ল এওঁেলাক েমৰেদ িবয়া কেৰঁাৱা ফেৰৗণৰ জীেয়ক
িবিথয়াৰ সন্তান

19 েহািদয়াৰ ভাযর্া নহমৰ ভনীেয়কৰ দুজন পুত্র, এজন গমীর্য়া কয়ীলাৰ িপতৃ হ’ল, আৰুআন জন মাখাথীয়া ইষ্টেমাৱাৰ
20 চীেমানৰ সন্তান অেম্নান, িৰম্না, িবন-হানন, আৰু তীেলান িযচীৰ পুত্র েজােহৎ আৰু িবনেজােহৎ

21 িযহূদাৰ পুত্র েচলাৰ সন্তান সকল এওঁেলাক: েলকাৰ িপতৃ এৰ, মােৰচাৰ িপতৃ লদ্দা, অচেবয়াৰ বংশত জন্ম
েহাৱা েলাক এওঁেলােক িমিহ শণ সূতােৰ কােপাৰ েবাৱা েগাষ্ঠীৰ 22 েযাকীম, েকােজবাৰ েলাক, েযাৱাচ আৰু চাৰফৰ
েমাৱাবত সম্পিত্ত আিছল, িকন্তু েতওঁেলাক ৈবৎেলেহমৈল ঘূিৰ আিহল এইসকেলা তথয্ পুৰিণ িলিপৱদ্ধ তথয্ৰ পৰা
েপাৱা 23 েতওঁেলাক কুমাৰ আিছল, েতওঁেলাক নটিয়ম আৰু গেদৰা িনবাসী, েতওঁেলাক ৰজাৰ উেদ্দেশ কাম কিৰিছল

24 িচিমেয়ানৰ বংশধৰ নমূেৱল, যামীন, যাৰীব, েজৰহ, আৰু েচৗল; 25 েচৗলৰ পুত্র চলু্লম, চলু্লমৰ পুত্র িমবচম,
িমবচমৰ পুত্র িমচমা 26 িমচমাৰ বংশধৰ েতওঁৰ পুত্র হমূেৱল, জকু্কৰ েতওঁৰ নািত ল’ৰা, আৰু িচিময়ী েতওঁৰ পিৰনািত
আিছল

27 িচিময়ীৰ েষাল্ল জন পুত্র আৰু ছয় জনী জীেয়ক আিছল; িকন্তু েতওঁৰ ভােয়কসকলৰ সন্তান েবিছ নািছল, েসেয়
েতওঁেলাকৰ সকেলা েগাষ্ঠী িযহূদাৰ সন্তান সকলৰ দেৰ নাবািঢ়ল 28 েতওঁেলাক েবৰ-েচবা েমালাদা, আৰু হচৰ-চূৱালত
বাস কিৰিছল

29 েতওঁেলােক িবলহাত, এচমত, েতালদত, 30 বথূেৱলত, হমর্াত, িচক্লগত, 31 ৈবৎ-মাকর্ ােবাতত, হচৰ-চূচীমত, ৈবৎ-
িবৰীত, আৰু চাৰিয়মেতা বাস কিৰিছল; দায়ূদৰ ৰাজত্বৈলেক এইেবাৰ নগৰ েতওঁেলাকৰ ৈহ আিছল

32এটম, ঐন, িৰেম্মান, েতাখন, আৰুআচন, এই পঁাচখন গাওঁ েতওঁেলাকৰআিছল 33আৰুতাৰ লগেত চািৰওফােল
বালৈলেক থকা গাওঁ েতওঁেলাকৰ আিছল এেয় েতওঁেলাকৰ বাস কৰা ঠাই েতওঁেলােক িনজৰ বংশাৱিলত িলিপৱদ্ধ
কিৰ ৰািখিছল

34 মেচাবব, যেম্লক, অমিচয়াৰ পুত্র েযাচা, 35 েযােৱলআৰুঅচীেয়লৰ পুত্র চৰায়া, চৰায়াৰ পুত্র েযািচিবয়া, েযািচিবয়াৰ
পুত্র েযহূ; 36 ইিলেয়াঐনয়, যােকাব, িযেচাহায়া, অচায়া, অদীেয়ল, িযিচমীেয়ল, বনায়া, 37 আৰু চমিয়য়াৰ পুত্র িচম্রী,
িচম্রীৰ পুত্র যদায়া যদায়াৰ পুত্র অেল্লান, অেল্লানৰ পুত্র িচিফ, িচিফৰ পুত্র জীজা, এওঁেলাক েগাষ্ঠীৰ েনতৃত্বত আিছল
38 ওপৰত উেল্লিখত নামৰ েলাকসকলৰ িনজৰ িনজৰ েগাষ্ঠীৰ অধয্ক্ষ আিছল আৰু েতওঁেলাকৰ বংশ অিতশয়ৰূেপ
বৃিদ্ধ পােল

39 েতওঁেলােক িনজৰ পশুৰ জাকেবাৰ চৰাবৈল ঠাই িবচািৰেল, আৰু গেদাৰৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই ৈগ উপতয্কাৰ
পূব িদেশ গ’ল 40 তােত েতওঁেলােক বহুত ঘঁাহ থকা উত্তম চৰণীয়া ঠাই পােল; েসই েদশ বহল, িনজর্ ন, আৰু শািন্তপূণর্
আিছল েসই ঠাইত বাস কৰা পূবর্ৰ েলাকসকল হামৰ বংশৰ আিছল 41 িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়া ৰাজত্ব কৰা সময়ত, ওপৰত
উেল্লখ কৰা নামৰ েলাকসকেল ৈগ হািমতত বাস কৰা েলাকসকলক আৰু মােয়ানীয়াসকলক আক্রমণ কিৰেল, আৰু
* 4 অধয্ায়:9 যােবচ দুখদায়ক



1 বংশাৱিল 4 অধয্ায়:42 444 1 বংশাৱিল 5 অধয্ায়:19

েসই সময়ত েতওঁেলাক তােত আিছল েতওঁেলােক েসই েলাকসকলক িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰেল পাছত েতওঁেলােক
পশুৰ জাকৰ বােব উপযুক্ত চৰণীয়া ঠাই িবচািৰ েপাৱাত, েতওঁেলােক তােত বাস কিৰেল 42 েতওঁেলাকৰ েকইজন মান
েলাক, অথর্াৎ িচিমেয়ানৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ পঁাচ শ জেন িযচীৰ পুত্র পলিটয়া, িনয়িৰয়া, ৰফায়া, আৰু উজ্জীেয়লক
েসনাপিত পািত েচয়ীৰ পবর্তৈল গ’ল 43 পাছত অমােলকীয়া সকলৰ মাজৰ পৰা িয সকল েলাক পলাই ৈগ তােত
ৰক্ষা পাই আিছল, েসই েলাকসকলক েতওঁেলােক বধ কিৰেল আৰু েতওঁেলােক পাছত তােত িনবাস কিৰব ল’েল
আিজৈলেক েতওঁেলাক তােতই িনবাস কিৰ আেছ

5 অধয্ায়
1 ৰূেবণ ইস্রােয়লৰ প্রথম সন্তান আিছল, েতওঁ আিছল ইস্রােয়লৰ প্রথম পুত্র; িকন্তু েতওঁৰ িপতৃৰ শযয্া কলুিষত কৰা

বােব েতওঁ িনজৰ েজষ্ঠািধকাৰ েহৰুৱাইিছল, আৰু ইস্রােয়লৰ পুত্র েযােচফৰ সন্তানক েসই অিধকাৰ িদয়া ৈহিছল েসেয়
বংশাৱলীত েতওঁৰ নাম েজষ্ঠৰ েশ্রণীত িলখা নহ’ল 2 িযহূদা েতওঁৰ ভাইসকলৰ মাজত শিক্তশালী আিছল, আৰু েনতা
েতওঁৰ পৰাই হ’ল; িকন্তু েজয্ষ্ঠািধকাৰ েযােচফৰ হ’ল 3 ইস্রােয়লৰ প্রথম পুত্র ৰূেবণৰ সন্তান সকল হ’ল, হেনাক,
পলু্ল, িহেষ্রাণ, আৰু কম্মীর্

4 েযােৱলৰ বংশধৰ এওঁেলাক:
েযােৱলৰ পুত্র িচময়ীয়া,
িচমিয়য়াৰ পুত্র েগাগ,
েগাগৰ পুত্র িচিময়ী,
5 িচিময়ীৰ পুত্র মীখা,
মীখাৰ পুত্র ৰায়া,
ৰায়াৰ পুত্র বাল,
6 বালৰ পুত্র েবৰা, েতওঁক অচূৰৰ ৰজা িতলগৎ-িপলেনচৰ বন্দী কিৰ ৈল ৈগিছল েতওঁ ৰূেবণীয়াসকলৰ েনতা আিছল

7 েযিতয়া েতওঁেলাকৰ বংশাৱলী িলিপৱদ্ধ কৰা ৈহিছল, েতিতয়া িনজ িনজ েগাষ্ঠী অনুসােৰ েতওঁৰ ভাই সকল হ’ল:
প্রধান িযয়ীেয়ল, জখিৰয়া, 8 েযােৱলৰ পুত্র েচমা, েচমাৰ পুত্র আজজ, আজজৰ পুত্র েবলা েতওঁেলাক নেবা আৰু
বাল-িমেয়ানৈলেক অেৰােয়ৰত বাস কিৰিছল, 9 আৰু েতওঁেলাক পূবিদেশ ফৰাৎ নদীৰ পৰা মৰুপ্রান্তৰ কাষৈলেক বাস
কিৰিছল, কাৰণ িগিলয়দ েদশত েতওঁেলাকৰ পশুেবাৰ বৃিদ্ধ ৈহিছল

10 েচৗলৰ ৰাজত্বৰ সময়ত েতওঁেলােক হাগৰীয়াসকলক আক্রমণ কিৰ পৰািজত কিৰেল েতওঁেলাক হাগৰীয়াসকলৰ
তমু্বত আৰু িগিলয়দৰ পূব িদশৰ আটাই েদশত বাস কিৰিছল

11 েতওঁেলাকৰ ওচৰত বাচান েদশৰ পৰা চলখাৈলেক গাদৰ সন্তান সকেল বাস কিৰিছল 12 েযােৱল েতওঁেলাকৰ
েগাষ্ঠীৰ মূৰব্বী আিছল, আৰু চাফম আন এটা েগাষ্ঠীৰ মূৰব্বী আিছল; তাৰ পাছত যনয় আৰু চাফট মূৰব্বী হ’ল
এওঁেলাক বাচানত আিছল 13 েতওঁেলাকৰ িপতৃ-বংশৰ সম্পকীর্য় সাত জন হ’ল, মীখােয়ল, মচুল্লম, েচবা, েযাৰয়,
যক্কন, জীয়া, আৰু এবৰ 14 উেল্লিখত এই বয্িক্তসকল অবীহিয়লৰ বংশধৰ আিছল:
হূৰীৰ পুত্র অবীহিয়ল আিছল
যােৰাহৰ পুত্র হূৰী আিছল
িগিলয়দৰ পুত্র যােৰাহ আিছল
মীখােয়লৰ পুত্র িগিলয়দ আিছল
িযচীচয়ৰ পুত্র মীখােয়ল আিছল
যহেদাৰ পুত্র িযচীচয় আিছল
বূজৰ পুত্র যহেদা আিছল
15 গূনীৰ পুত্র অব্দীেয়ল, অব্দীেয়লৰ পুত্র অহী েতওঁেলাকৰ িপতৃ-বংশৰ মূল বয্িক্ত আিছল

16 েতওঁেলাক িগিলয়দত, বাচানৰ নগৰত, আৰু চােৰাণৰ সীমাৈলেক চৰণীয়া ঠাইত বাস কিৰিছল 17 িযহূদাৰ ৰজা
েযাথম আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজা যাৰিবয়াম ৰাজত্বৰ সময়ত েতওঁেলাকৰ সকেলােৰ বংশাৱলী িলিপৱদ্ধ কিৰ ৰিখিছল

18 ৰূেবণৰ, গাদীয়াৰ, আৰু মনিচৰ আধা েগাষ্ঠীৰ মাজৰ েচৗৱািল্লশ হাজাৰ ৈসনয্ক যুদ্ধৰ বােব প্রিশক্ষণ িদয়া ৈহিছল,
েতওঁেলােক ঢাল, তেৰাৱাল কিঢ়য়াইিছল, আৰু ধনু মািৰিছল 19 েতওঁেলােক হাগৰীয়া, যটূৰ, নাফীচ, আৰু েনাদবক
আক্রমণ কিৰিছল
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20 েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলােক ঈশ্বৰীয় সহায় পাইিছল এইদেৰ হাগৰীয়াসকল আৰু েতওঁেলাকৰ লগত
থকা সকেলােক েতওঁেলােক পৰািজত কিৰেল িকয়েনা েতওঁেলােক যুদ্ধত ঈশ্বৰৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল আৰু
েতওঁ েতওঁেলাকৰ কাতেৰািক্ত শুিনেল, কাৰণ েতওঁেলােক েতওঁত িবশ্বাস কিৰিছল 21 েতওঁেলাকৰ জীৱ-জন্তুেবাৰ
েতওঁেলােক আটক কিৰেল, তাৰ িভতৰত পঞ্চাশ হাজাৰ উট, দুই লাখ পঞ্চাশ হাজাৰ েমৰ-ছাগ, দুই হাজাৰ গাধ, আৰু
এক লাখ মানুহ 22 কাৰণ েতওঁেলাকৰ ৈহ ঈশ্বেৰ যুদ্ধ কিৰিছল, েসেয় বহুেতা শত্রুক েতওঁেলােক হতয্া কিৰিছল
এইদেৰ বন্দী কিৰ িনয়া সময়ৈলেক েতওঁেলাকৰ ঠাই সমূহত েতওঁেলােক বাস কিৰিছল

23 মনিচৰ আধা েগাষ্ঠীৰ েলাকসকেল বাচান েদশৰ পৰা বাল-হেমর্ান*,আৰু চনীৰৈলেক বাস কিৰিছল 24 েতওঁেলাকৰ
িনজ িনজ বংশৰ েনতাসকল হ’ল: এৰফ, িযচী, ইজ্রীেয়ল, িযিৰিময়া, েহাদিবয়া, আৰু যহিদেয়ল এওঁেলাক বলৱান,
সাহসী, নাম জ্বলা, আৰু িনজ িনজ িপতৃ-বংশৰ েনতা আিছল

25 িকন্তু েতওঁেলাক পূবর্পুৰুষৰ ঈশ্বৰৰ প্রিত অিবশ্ৱাসী আিছল ঈশ্ৱেৰ েতওঁেলাকৰ সনু্মখত যাক ধ্বংস কিৰিছল,
েসই দশৰ েতেন েদৱ-েদৱীেবাৰক েতওঁেলােক আৰাধনা কিৰিছল 26 েসেয় অজৰীয়াৰ ৰজা পূলক ইস্রােয়লৰ ঈশ্বেৰ
অিস্থৰ কিৰেল, িতলগৎ-িপলেনচৰ বুিল েকাৱা হয় েতওঁ ৰূেবণীয়া, গাদীয়া, আৰু মনিচৰ আধােগাষ্ঠীৰ েলাকসকলক
হােবাৰ, হাৰা, েগাজনৰ নদীৈলেক ৈল গ’ল; আিজৈলেক েতওঁেলােক েসই ঠাইেত আেছ

6 অধয্ায়
1 েলবীৰ পুত্র েগেচর্ ান, কহাৎ, আৰু মৰাৰী 2 কহাতৰ পুত্র অম্রম, িযচহৰ, িহেব্রাণ আৰু উজ্জীেয়ল 3অম্রমৰ পুত্র

হােৰাণ, েমািচ, আৰু েতওঁৰ েছাৱালী িমিৰয়ম হােৰাণৰ পুত্র নাদব, অবীহূ, ইিলয়াজৰ, আৰু ঈথামৰ
4 ইিলয়াজৰৰ পুত্র পীনহচ, পীনহচৰ পুত্র অবীচুৱা 5 অবীচুৱাৰ পুত্র বুক্কী, বুক্কীৰ পুেতক উজ্জী 6 উজ্জীৰ পুত্র

জৰহীয়া, জৰহীয়াৰ পুত্র মৰােয়াৎ
7 মৰােয়াতৰ পুত্র অমিৰয়া, অমিৰয়াৰ পুত্র অহীটুব 8 অহীটুবৰ পুত্র চােদাক, চােদাকৰ পুত্র অহীমাচ 9 অহীমাচৰ

পুত্র অজিৰয়া, অজিৰয়াৰ পুত্র েযাহানন 10 েযাহাননৰ পুত্র অজিৰয়া, অজিৰয়াই িযৰূচােলমত চেলামেন িনমর্াণ কৰা
মিন্দৰত কাম কিৰিছল 11 অজিৰয়াৰ পুত্র অমিৰয়া, অমিৰয়াৰ পুত্র অহীটুব 12 অহীটুবৰ পুত্র চােদাক, চােদাকৰ পুত্র
চলু্লম

13 চলু্লমৰ পুত্র িহিল্কয়া, িহিল্কয়াৰ পুত্র অজিৰয়া; 14 অজিৰয়াৰ পুত্র চৰায়া, চৰায়াৰ পুত্র িযেহাচাদক 15 িয সময়ত
িযেহাৱাই নবূখদেনচৰৰ দ্বাৰাই িযহূদা আৰু িযৰূচােলমক বন্দী কিৰিছল, েসই সময়ত িযেহাচাদকেকা বন্দী কিৰ িনয়া
ৈহিছল

16 েলবীৰ পুত্র েগেচর্ াম, কহাৎ, আৰু মৰাৰী 17 েগেচর্ ামৰ পুত্রসকলৰ নাম িলবনী আৰু িচিময়ী 18 কহাতৰ পুত্র
অম্রম, িযচহৰ, িহেব্রাণ, আৰু উজ্জীেয়ল 19 মৰাৰীৰ পুত্র মহলী আৰু মুচী এওঁেলাক িপতৃ-বংশ অনুসােৰ েলবীয়া
েগাষ্ঠীৰ েলাক আিছল 20 েগেচর্ ামৰ বংশধৰ িলবনী
িলবনীৰ পুত্র যহৎ
যহতৰ পুত্র িজম্মা
21 িজম্মাৰ পুত্র েযাৱাহ
েযাৱাহৰ পুত্র ইেদ্দা
ইেদ্দাৰ পুত্র েজৰহ
েজৰহৰ পুত্র িযয়থৰয়
22 কহাতৰ বংশধৰ েতওঁৰ পুত্র অম্মীনাদব
অম্মীনাদবৰ পুত্র েকাৰহ
েকাৰহৰ পুত্র অচীৰ
23 অচীৰৰ পুত্র ইলকানা
ইলকানাৰ পুত্র অিবয়াচফ
অিবয়াচফৰ পুত্র অচীৰ
24 অচীৰৰ পুত্র তহৎ
তহতৰ পুত্র উৰীেয়ল
উৰীেয়লৰ পুত্র উজ্জীয়া
* 5 অধয্ায়:23 বাল-হেমর্ান েসেয় হেমর্াণ পবর্ত
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উজ্জীয়াৰ পুত্র েচৗল
25 ইলকানাৰ পুত্র অমাচয়, অহীেমাৎ আৰু ইলকানা 26 িদ্ৱতীয় ইলকানাৰ পুত্র চফয়
চফয়ৰ পুত্র নহৎ
27 নহতৰ পুত্র ইলীয়াব
ইলীয়াবৰ পুত্র িযেৰাহম
িযেৰাহমৰ পুত্র ইলকানা
28 চমূেৱলৰ প্রথম পুত্র েযােৱল, িদ্বতীয় পুত্র অিবয়া
29 মৰাৰীৰ পুত্র মহলী
মহলীৰ পুত্র িলবনী
িলবনীৰ পুত্র িচিময়ী
30 িচিময়ীৰ পুত্র উজ্জা
উজ্জাৰ পুত্র িচিময়া
িচিময়াৰ পুত্র হিগয়া
হিগয়াৰ পুত্র অচায়া

31 িনয়ম-চনু্দক িজৰিণৰ ঠাইৈল অহাৰ পাছত, দায়ূেদ িয েলাকসকলক িযেহাৱাৰ গৃহত সঙ্গীতৰ দ্বায়ীত্ব িদিছল,
েতওঁেলাকৰ নাম তলত উেল্লখ কৰা হ’ল 32 চেলামেন িযৰূচােলমত িযেহাৱাৰ গৃহ িনম্মর্াণ নকৰাৈলেক েতওঁেলােক
উপাসনা গৃহৰ সনু্মখত, সভা বহা তমু্বৰ সনু্মখত গানৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাৰ েসৱা কিৰিছল েতওঁেলাকৈল িদয়া িনেদর্ শ অনুযায়ী
েতওঁেলােক িনজৰ কাযর্ সম্পন্ন কিৰিছল

33 এওঁেলােকই েসই সকল িয িনজৰ সন্তান সকলৰ ৈসেত পিৰচযর্া কিৰিছল কহাতৰ েগাষ্ঠীৰ পৰা সংগীতজ্ঞ েহমন
আিহিছল ইয়াত েতওঁৰ পূবর্পূৰুষৰ নাম উেল্লখ কৰা হ’ল:
েহমন আিছল েযােৱলৰ পুত্র
েযােৱল আিছল চমূেৱলৰ পুত্র
34 চমূেৱল আিছল ইলকানাৰ পুত্র
ইলকানা আিছল িযেৰাহমৰ পুত্র
িযিৰহম আিছল ইলীেয়লৰ পুত্র
ইলীেয়ল আিছল েতাহৰ পুত্র
35 েতাহ আিছল চুফৰ পুত্র
চুফ আিছল ইলকানাৰ পুত্র
মহতৰ পুত্র ইলকানা
ইলকানা আিছল মহৎ অমাচয়ৰ পুত্র
অমাচয় আিছল ইলকানাৰ পুত্র
36 ইলকানা আিছল েযােৱলৰ পুত্র
েযােৱল আিছল অজিৰয়াৰ পুত্র
অজিৰয়া আিছল চফিনয়াৰ পুত্র
37 চফিনয়া আিছল তহতৰ পুত্র
তহৎ আিছল অচীৰৰ পুত্র
অচীৰ আিছল অিবয়াচফৰ পুত্র
অিবয়াচফ আিছল েকাৰহৰ পুত্র
38 েকাৰহ আিছল িযচহৰৰ পুত্র
িযচহ আিছল কহাতৰ পুত্র
কহাৎ আিছল েলবীৰ পুত্র
েলবী আিছল ইস্রােয়লৰ পুত্র
39 েহমনৰ লগৰীয়া আচফ েতওঁ েহমনৰ েসঁাহােত িথয় ৈহিছল
আচফ আিছল েবেৰিখয়াৰ পুত্র
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েবেৰিখয়া আিছল িচিময়াৰ পুত্র
40 িচিময়া আিছল মীখােয়লৰ পুত্র
মীখােয়ল আিছল বােচয়াৰ পুত্র
বােচয়া আিছল মিল্কয়াৰ পুত্র
41 মিল্কয়া আিছল ইৎনীৰ পুত্র
ইৎিন আিছল েজৰহৰ পুত্র
েজৰহ আিছল অদায়াৰ পুত্র
42 অদায়া আিছল এথনৰ পুত্র
এথন আিছল িজম্মাৰ পুত্র
িজম্ম আিছল িচিময়ীৰ পুত্র
43 িচিময়া আিছল যহতৰ পুত্র
জহৎ আিছল েগেচর্ ামৰ পুত্র
েগেচর্ াম আিছল েলবীৰ পুত্র
44 মৰাৰীৰ সন্তান সকল েহমনৰ সহকমীর্ আিছল, আৰু েতওঁেলাক েতওঁৰ বাওঁহােত িথয় ৈহিছল েতওঁেলাক কীচীৰ

পুত্র এথনেকা অন্তভুর্ ক্ত কিৰিছল
কীচী আিছল অব্দীৰ পুত্র
অব্দী আিছল মলূ্লকৰ পুত্র
45 মলূ্লক আিছল হচিবয়াৰ পুত্র
হচিবয়া আিছল অমিচয়াৰ পুত্র
অমিচয়া আিছল িহিল্কয়াৰ পুত্র
46 িহিল্কয়া আিছল অমচীৰ পুত্র
অমচী আিছল বানীৰ পুত্র
বানী আিছল েচমৰৰ পুত্র
47 েচমৰ আিছল মহলীৰ পুত্র
মহলী আিছল মুিচৰ পুত্র
মুচী আিছল মৰাৰীৰ পুত্র
মৰাৰী আিছল েলবীৰ পুত্র

48 েতওঁেলাকৰ সহকমীর্ েলবীয়া েলাকসকলক ঈশ্বৰৰ গৃহৰ পিবত্র স্থানৰ সকেলা কাযর্ৰ বােব িনযুক্ত কৰা ৈহিছল
49 হােৰাণ আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল এেকলেগ মহা-পিবত্র স্থানৰ সকেলা কাযর্ কিৰিছল ইস্রােয়লক প্রায়িশ্চত কিৰবৈল

যজ্ঞেবিদৰ ওপৰত েহাম-বিল িদিছল, আৰু ধূপ-েবিদৰ ওপৰত ধূপ জ্বলাইিছল এই সকেলা ঈশ্বৰৰ দাস েমািচৰ আজ্ঞা
অনুসােৰ েতওঁেলােক কিৰিছল 50 হােৰাণৰ বংশধৰ সকলক তলত িদয়াৰ দেৰ িবেবচনা কৰা ৈহিছল:
হােৰাণৰ পুত্র আিছল ইিলেয়জৰ
ইিলয়াজৰৰ পুত্র আিছল পীনহচ
পীনহচৰ পুত্র আিছল অবীচুৱা
51 অবীচূৱাৰ পুত্র আিছল বুক্কী
বুক্কীৰ পুত্র আিছল উজ্জী
উজ্জীৰ পুত্র আিছল জৰহীয়া
52 জৰহীয়াৰ পুত্র আিছল মৰােয়াৎ
মৰােয়াতৰ পুত্র আিছল অমিৰয়া
অমিৰয়াৰ পুত্র আিছল অহীটুব
53 অহীচুবৰ পুত্র আিছল চেদাক
চােদাকৰ পুত্র আিছল অহীমাচ



1 বংশাৱিল 6 অধয্ায়:54 448 1 বংশাৱিল 7 অধয্ায়:5

54 তলত উেল্লিখত ঠাইসমূহ হােৰাণৰ বংশধৰ সকলৈল িনধর্াৰণ কৰা ৈহিছল কহাতীয়া েগাষ্ঠীসকলৰ বােব িচিঠ
েখলৰ েযােগিদ েতওঁেলাকৰ বােব প্রথম ঠাই িনধর্াৰণ কৰা: 55 েতওঁেলাকক িযহূদা েদশৰ িহেব্রাণ আৰু তাৰ চািৰওফালৰ
চৰণীয়া ঠাই িদয়া হ’ল 56 িকন্তু েসই নগৰৰ পথাৰ আৰু চািৰওফালৰ গাওঁেবাৰ িযফুিন্নৰ পুত্র কােলবক িদয়া হ’ল

57 হােৰাণৰ বংশধৰসকলক িহেব্রাণ িদয়া ৈহিছল- িযখন এখন আশ্রয়-নগৰ আিছল, চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত িলব্ না,
যত্তীৰ, আৰু ইষ্টেমাৱা, 58 চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত হীেলন, আৰু চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত দবীৰ িদয়া হ’ল

59 হােৰাণৰ বংশধৰ সকলক চৰণীয়া ঠােয় ৈসেতআচনআৰু চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত ৈবৎেচমেচা িদয়া হ’ল 60 িবনয্ামীন
জািতৰ পৰা েতওঁেলাকক চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত েগবা, চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত অেল্লমৎ, আৰু চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত অনােথাৎ
িদয়া হ’ল কহাতীয়া েগাষ্ঠীৰ েলাকসকেল সব্বর্মুঠ েতৰখন নগৰ পাইিছল

61 কহাতৰ অৱিশষ্ট বংশধৰ সকলক মনিচৰ আধা জািতৰ পৰা িচিঠ েখলাই দহখন নগৰ িদয়া হ’ল 62 েগেচর্ ামৰ
বংশধৰসকলক েতওঁেলাকৰ িবিভন্ন েগাষ্ঠী অনুসােৰ ইচাখৰ েগাষ্ঠীৰ, আেচৰ েগাষ্ঠীৰ, নপ্তালী েগাষ্ঠীৰ, আৰু বাচানত
থকা মনিচৰ েগাষ্ঠীৰ পৰা েতৰখন নগৰ িদয়া হ’ল

63 মৰাৰীৰ বংশধৰ সকলক িবিভন্ন েগাষ্ঠী অনুসােৰ ৰূেবণ জািতৰ, গাদ জািতৰ, আৰু জবূলূন জািতৰ পৰা, িচিঠ
েখলাই বাৰখন নগৰ িদয়া হ’ল 64 এইদেৰ ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল েলবীয়াসকলক চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত এইেবাৰ নগৰ
িদেল 65 েতওঁেলােক িযহূদা, িচিমেয়ান, িবনয্ামীনৰ েলাকসকলৰ জািতৰ পৰা, িচিঠ েখলাই ওপৰত িলখা নগৰেবাৰ
েতওঁেলাকক িদেল

66 িকছুমান কহাত েগাষ্ঠীৰ েলাকসকলক ইফ্রিয়ম জািতৰ পৰা নগৰেবাৰ িদয়া হ’ল 67 েতওঁেলাকক িচিখম*, চৰণীয়া
ঠােয় ৈসেত ইফ্রিয়মৰ পবর্তীয়া েদশ, চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত েগজৰ, 68 চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত যকিময়াম, চৰণীয়া ঠােয়
ৈসেত ৈবৎ-েহােৰাণ, 69 চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত অয়ােলান, আৰু চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত গৎ-িৰেম্মাণ িদয়া হ’ল

70 কহাতৰ অৱিশষ্ট েগাষ্ঠীৰ েলাকসকলৰ বােব মনিচৰ আধা জািতৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত অেনৰ, আৰু চৰণীয়া
ঠােয় ৈসেত িবিলয়ম িদয়া হ’ল

71 েগেচর্ ামৰ বংশধৰ সকলক মনিচৰ েগাষ্ঠীৰ আধা জািতৰ পৰা, চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত বাচানত থকা েগালন, আৰু
চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত অষ্টােৰাৎ িদয়া হ’ল 72 ইচাখৰ জািতৰ পৰা েগেচর্ াম বংশধৰ েলাকসকেল চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত
েকদচ, চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত দাবৰৎ, 73 চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত ৰেমাৎ, আৰু চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত আেনম পাইিছল

74আেচৰ জািতৰ পৰা েতওঁেলাক চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত িমচাল, চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত অেব্দান 75 চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত
হূেকাক, আৰু চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত ৰেহাব পাইিছল 76 নপ্তালী জািতৰ পৰা েতওঁেলােক চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত গালীলত
থকা েকদচ, চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত হেম্মান, আৰু চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত িকিৰয়াথিয়ম পাইিছল

77 েলবীয়াসকলৰ অৱিশষ্ট, মৰাৰীৰ বংশধৰ সকলক জবূলূন জািতৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত িৰেম্মান, আৰু চৰণীয়া
ঠােয় ৈসেত তােবাৰ িদয়া হ’ল 78-79 েতওঁেলাকক ৰূেবণ জািতৰ পৰা িযৰীেহাত থকা যদ্দর্ ন নদীৰ আন িদশৰ পূব পাৰত
থকা চৰণীয়া ঠােয়েৰ ৈসেত মৰুভূিমত থকা েবচৰ, চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত যহচা, চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত কেদেমাৎ, আৰু
চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত েমফাৎ িদয়া হ’ল

80 গাদ জািতৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত িগিলয়দত থকা ৰেমাৎ, চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত মহনিয়ম, 81 চৰণীয়া ঠােয়
ৈসেত িহচেবান, আৰু চৰণীয়া ঠােয় ৈসেত যােজৰ িদয়া হ’ল

7 অধয্ায়
1 ইচাখৰৰ চািৰ জন পুত্র আিছল; েতওঁেলাক হ’ল, েতালা, পূৱা, যাচূব, আৰু িচেম্রাণ 2 েতালাৰ পুত্র সকল হ’ল,

উজ্জী, ৰফায়া, িযিৰেয়ল, যহময়, িযবচম, আৰু চমূেৱল এওঁেলাক পূবর্পূৰুষৰ পৰা অহা বংশৰ মূল মানুহ এয়াই হ’ল,
েতালাৰ বংশ েতওঁেলাক শিক্তশালী আৰু সািহয়াল আিছল, দায়ূদৰ সময়ত েতওঁেলাকৰ সংখয্া বাইশ হাজাৰ ছশ জন
আিছল 3 উজ্জীৰ পুত্র িযজ্রিহয়া, িযজ্রিহয়াৰ পুত্র মীখােয়ল, ওবিদয়া, েযােৱল, আৰু িযিচয়া, এই পঁাচ জনৰ সকেলােৱই
িনজ েগাষ্ঠীৰ েনতা আিছল

4 েতওঁেলাকৰ ৈসেত িপতৃ-বংশৰ জািত অনুসােৰ যুদ্ধৰ বােব ছয়িত্রশ হাজাৰ ৈসনয্ আিছল েতওঁেলাকৰ বহুেতা ভাযর্া
আৰু সন্তান আিছল 5 পূবর্পূৰুষৰ জািতৰ তািলকা অনুযায়ী ইচাখৰৰ জািতৰ িভতৰত েতওঁেলাকৰ সাতাশী হাজাৰ যুদ্ধাৰু
আিছল
* 6 অধয্ায়:67 িচিখম এখন আশ্রয়-নগৰ



1 বংশাৱিল 7 অধয্ায়:6 449 1 বংশাৱিল 7 অধয্ায়:29

6 েবলা, েবখৰ, আৰু িযদীেয়ল; এই িতিন জন আিছল িবনয্ামীনৰ পুত্র 7 েবলাৰ পঁাচ জন পুত্র হ’ল, ইচেবান, উজ্জী,
উজ্জীেয়ল, িযৰীেমাৎ, আৰু ঈৰী েতওঁেলাক িনজৰ েগাষ্ঠীৰ মূল বয্িক্ত আৰু ৈসিনক আিছল পূবর্পূৰুষৰ তািলকা
অনুযায়ী েতওঁেলাকৰ যুদ্ধাৰুৰ সংখয্া বাইশ হাজাৰ েচৗিত্রশ জন আিছল

8 জমীৰা, েযাৱাচ, ইলীেয়জৰ, ইিলেয়াঐনয়, অম্রী, িযেৰােমাৎ, অিবয়া, অনােথাৎ, আৰু আেলমৎ; এই সকেলা
েবখৰৰ সন্তান 9 তািলকাত িদয়া েগাষ্ঠীৰ সংখয্া অনুযায়ী িবশ হাজাৰ দুশ পিৰয়ালৰ েনতা আৰু যুদ্ধাৰু েলাক আিছল
10 িযদীেয়লৰ পুত্র িবলহন িবলহনৰ পুত্র িযয়ূচ, িবনয্ামীন, অহূদ, কনানা, েজথন, তচীর্চ, আৰু অহীচহৰ

11 এই সকেলা িযদীেয়লৰ সন্তান েতওঁেলাকৰ েগাষ্ঠীৰ তািলকা অনুযায়ী েসঁাতৰ হাজাৰ দুশ েনতা আৰু ৈসিনকৰ
কাযর্ৰ বােব উপযুক্ত যুদ্ধাৰু েলাক আিছল 12 চুপ্পীম আৰু হুপ্পীম ঈৰৰ বংশৰ আিছল আৰু অেহৰৰ বংশৰ আিছল হূচীম

13 নপ্তালীৰ পুত্র যহচীেয়ল, গূনী, েযচৰ, আৰু চলু্লম এই েলাকসকল আিছল িবলহাৰ নািত ল’ৰা
14 অস্রীেয়লৰ পুত্র আিছল মনিচ অস্রীেয়লৰ অৰামীয়া উপপত্নীেয় েতওঁক জন্ম িদিছল েতওঁ িগিলয়দৰ িপতৃ

মাখীৰেকা জন্ম িদিছল 15 মাখীেৰ হুপ্পীম আৰু চুপ্পীমৰ বংশৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীক ভাযর্া ৰূেপ গ্রহণ কিৰিছল েতওঁৰ
এগৰাকী ভনীেয়কৰ নাম আিছল মাখা মনিচৰ আন বংশধৰ আিছল চলফাদ, চলফাদৰ েকৱল জীেয়কেহ আিছল
16 মাখীৰৰ ভাযর্া মাখাই এিট পুত্র প্রসৱ কিৰ েতওঁৰ নাম েপৰচ ৰািখেল, েপৰচৰ ভােয়কৰ নাম েচৰচ, আৰু েচৰচৰ পুত্র
সকলৰ নাম উলম আৰু েৰকম

17 উলমৰ পুত্র বদান এওঁেলাক মনিচৰ নািত মাখীৰৰ পুত্র িগিলয়দৰ সন্তান আিছল 18 িগিলয়দৰ ভনীেয়ক
হেম্মােলকেত ইচেহাদ, অবীয়াচৰ, আৰু মহলাক প্রসৱ কিৰেল 19 আৰু চমীদাৰ পুত্র অিহয়ন, েচখম, িলকহী, আৰু
অনীয়াম

20 তলত উেল্লিখত সকল ইফ্রিয়মৰ বংশৰ েলাকসকল:
ইফ্রিয়মৰ পুত্র চুেথলহ,
চুেথলহৰ পুত্র েবৰদ,
েবৰদৰ পুত্র তহৎ,
তহতৰ পুত্র ইিলয়াদা,
ইিলয়াদৰ পুত্র তহৎ,
21 তহতৰ পুত্র যাবদ,
যাবদৰ পুত্র চূেথলহ েযিতয়া এজৰআৰু ইিলয়েদ গাতৰ েলাকসকলৰ পশু চুৰ কিৰবৈল আিহিছল, েতিতয়া েতওঁেলাকক

গাতৰ েলাকসকেল নগৰত বধ কিৰিছল 22 েতওঁেলাকৰ িপতৃ ইফ্রিয়েম বহুত িদনৈলেক েতওঁেলাকৰ বােব েশাক
কিৰিছল, আৰু েতওঁৰ ভাই সকেল েতওঁক শান্ত্বনা িদবৈল আিহিছল

23 েতওঁ িনজৰ ভাযর্য্াৰ লগত শয়ন কিৰেল েতওঁ গভর্ ৱতী ৈহ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল েতওঁেলাকৰ ঘৰত েসই
সময়ত অমঙ্গল ঘিটিছল কাৰেণ ইফ্রিয়েম তাৰ নাম ৰবীয়া* ৰািখেল 24 েতওঁৰ জীেয়কৰ নাম আিছল েচৰা েচৰাই
ওপৰ আৰু তল ৈবৎ-েহােৰাণ আৰু উেজ্জন েচৰা িনম্মর্াণ কিৰিছল
25 ৰবীয়াৰ পুত্র আিছল েৰফহ
েৰফহৰ পুত্র আিছল েৰচফ
েৰচফৰ পুত্র আিছল েতলহ
েতলহৰ পুত্র আিছল তহন
26 তহনৰ পুত্র আিছল লদ্দন
লদ্দনৰ পুত্র আিছল অম্মীহূদ
অম্মীহূদৰ পুত্র আিছল ইলীচামা
27 ইলীচামাৰ পুত্র আিছল নূন
নুনৰ পুত্র আিছল িযেহাচূৱা

28 েতওঁেলােক ৈবৎএল আৰু তাৰ চািৰওফালৰ গাওঁ অিধকাৰ কিৰ তােত বসবাস কিৰিছল েতওঁেলােক পূবিদেশ
নাৰণ, পিশ্চমিদেশ েগজৰ আৰু তাৰ গাওঁসমূহ, িচিখম আৰু তাৰ গাওঁসমূহ, অিহয়া আৰু তাৰ গাওঁসমূহৈলেক িবস্তািৰত
ৈহিছল 29 মনিচৰ সীমাত ৈবৎ-চান আৰু তাৰ গাওঁসমূহ, তানক আৰু তাৰ গাওঁসমূহ, মিগেদ্দা আৰু তাৰ গাওঁসমূহৰ
লগেত েদাৰ আৰু তাৰ গাওঁসমূহ এইেবাৰ ঠাইত ইস্রােয়লৰ পুত্র েযােচফৰ বংশৰ েলাকসকেল বাস কিৰিছল
* 7 অধয্ায়:23 ৰবীয়া অমঙ্গল
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30আেচৰৰ পুত্র িযম্না, িযচবা, িযচিব, বৰীয়া আৰু েতওঁেলাকৰ ভনীেয়ক েচৰহ আিছল 31 বৰীয়াৰ পুত্র েহবৰ আৰু
মল্কীেয়ল এওঁ িবজর্ িয়তৰ িপতৃ আিছল 32 েহবৰৰ পুত্র যফেলট, েচােমৰ, আৰু েহাথম এওঁেলাকৰ চূৱা নােমেৰ ভনী
আিছল

33 যফেলটৰ পুত্র পাচক, িবমহল, আৰু অশ্বৎ এওঁেলাক যফেলটৰ সন্তান 34 যফেলটৰ ভােয়ক েচমৰৰ পুত্রসকল:
ৰহগা, িযহুব্বা, আৰু আৰাম 35 েচমৰৰ ভােয়ক েহলমৰ পুত্রসকল: েচাফহ, িযম্না েচলচ, আৰু আমল

36 েচাফহৰ পুত্র চূহ, হেণর্ফৰ, চূৱাল, েবৰী, আৰু িযম্রা, 37 েবৰচ, েহাদ, চম্মা, িচলচা, িষত্রণ, আৰু েবৰা 38 েযথৰৰ
পুেতক িযফুিন্ন, িপস্পা, আৰু অৰা

39 উল্লাৰ বংশধৰসকল হ’ল আৰহ, হন্নীেয়ল, আৰু িৰিচয়া 40 এই সকেলা আেচৰৰ বংশধৰ আিছল এওঁেলাক
েগাষ্ঠীৰ মূল বয্িক্ত, পিৰয়ালৰ েনতা, িবিশষ্ট েলাক, যুদ্ধাৰু, আৰু েনতাসকলৰ মাজত প্রধান আিছল েতওঁেলাকৰ
গণনাৰ তািলকা অনুসিৰ যুদ্ধৰ বােব ছািবশ হাজাৰ উপযুক্ত ৈসিনক আিছল

8 অধয্ায়
1 িবনয্ামীনৰ পঁাচ জন পুত্র, েতওঁৰ প্রথম পুত্র েবলা, তাৰ পাছত অচেবল, অহৰহ, 2 েনাহা, আৰু ৰাফা 3 েবলাৰ

পুত্র অদ্দৰ, েগৰা, অবীহূদ, 4 অবীচূৱা, নামন, অেহাহ, 5 েগৰা, চফুফন, আৰু হূৰম
6 এওঁেলাক এহূদৰ বংশৰ েলাক, এওঁেলাক েগবাৰ েগাষ্ঠীৰ মূৰব্বী আিছল, মানহতৈল যাবৈল বাধয্ কৰা েলাক

এওঁেলাক: 7 নামন, অিহয়া, আৰু েগৰা েতওঁেলাকৰ যাত্রাত েগৰাই েনতৃত্ব িদিছল েগৰাৰ পুত্র উজ্জা আৰু অহীহূদ
8 চহৰিয়েম েতওঁৰ ভাযর্া হূচীম আৰু বাৰাক তয্াগ কৰাৰ পাছত, চহৰিয়ম েমাৱাব েদশত েতওঁৰ সন্তান সকলৰ িপতৃ

হ’ল 9 েতওঁৰ ভাযর্া েহাদচৰ পৰা জন্ম েহাৱা পুত্র েযাবব, িচিবয়া েমচা, আৰু মল্কমৰ েতওঁ িপতৃ হ’ল 10 িযয়ূচ, চিবয়া,
আৰু িমমর্া এওঁেলাক েতওঁৰ পুত্র আিছল আৰু েতওঁেলাকৰ েগাষ্ঠীৰ েনতা আিছল 11 ইিতমেধয্ েতওঁ হূচীেম জন্ম
িদয়া পুত্র অবীটুব আৰু ইল্পালৰ িপতৃ হ’ল

12 ইল্পালৰ পুত্র এৰব, িমচয়ম, আৰু েচমদ, েতেৱঁই ওেনা আৰু চািৰওফালৰ গােৱঁ ৈসেত েলাদৰ িনম্মর্াণ কিৰিছল,
13 তাত বৰীয়া আৰু েচমাও আিছল েতওঁেলাক অয়ােলান িনবাসী েগাষ্ঠীৰ প্রধান েলাক, িয জেন গাত িনবাসীসকলক
বািহৰ কিৰ িদিছল

14 এওঁেলাক বৰীয়াৰ পুত্র:
অিহেয়া, চাচক, িযেৰেমাৎ,
15 জবিদয়া অৰদ, এদৰ,
16 মীখােয়ল, িযস্পা, আৰু েযাহা,
17-18 এওঁেলাক ইল্পালৰ পুত্র:
জবিদয়া, মচুল্লম, িহস্কী, েহবৰ,
িযচমৰয়, িযজিলয়া, আৰু েযাবব,

19-21 এওঁেলাক িচিময়ীৰ পুত্র:
যাকীম, িজখ্রী, জব্দী,
ইলীঐনয়, িচল্লথয়, ইলীেয়ল,
অদায়া, বৰায়া, আৰু িচম্রৎ
22-25 এওঁেলাক চাচকৰ পুত্র:
িযস্পন, এৰব, ইলীেয়ল,
অেব্দাল, িজখ্রী, হানন,
হনিনয়া, এলম, অেন্তািথয়া,
িযফিদয়া আৰু পনূেৱল,
26-27 এওঁেলাক িযেৰাহমৰ পুত্র:
চমচৰয়, চহিৰয়া, অথিলয়া,
যেৰিচয়া, এিলয়া, আৰু িজখ্রী,
28 এওঁেলাক িযৰূচােলমত বাস কৰা েলাকসকলৰ বংশৰ প্রধান েলাক আৰু েনতা আিছল

29 িগিবেয়ানৰ িপতৃ িযয়ীেয়ল িগিবেয়ানত বাস কিৰিছল; েতওঁৰ ভাযর্য্াৰ নাম মাখা আিছল 30 েতওঁৰ প্রথেম জন্মা
পুত্র আেব্দান, তাৰ পাছত চূৰ, কীচ, বাল, নাদব, 31 গেদাৰ, অিহেয়া, আৰু েজখৰ
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32 আন এজন িযজীেয়লৰ পুত্র িমেক্লাত, িমেক্লাতৰ পুত্র িচিময়া েতওঁেলােক িনজৰ সম্বন্ধীয় সকলৰ ওচৰেত
িযৰূচােলমত বাস কিৰিছল 33 েনৰৰ পুত্র কীচ আিছল
িকচৰ পুত্র েচৗল আিছল
েচৗলৰ পুত্র েযানাথন, মল্কীচুৱা, অবীনাদব, আৰু ইচবাল 34 েযানাথনৰ পুত্র মৰীব-বাল
মৰীব-বালৰ পুত্র মীখা আিছল

35 মীখাৰ পুত্র পীেথান, েমলক, তেৰয়া, আৰু আহজ 36 আহজৰ পুত্র িযেহাৱদ্দা
িযেহাৱদ্দাৰ পুত্র আেলােমাৎ, অজমাবৎ, আৰু িযম্রী
িযম্রীৰ পুত্র েমাচা
37 েমাচাৰ পুত্র িবিনয়া িবিনয়াৰ পুত্র ৰাফা ৰাফাৰ পুত্র ইিলয়াচা ইিলয়াচাৰ পুত্র আেচল

38আেচলৰ ছয় জন পুত্র আিছল: অজ্রীকাম, েবাখৰু, ইশ্মােয়ল, িচয়িৰয়া, ওবিদয়া, আৰু হানন এওঁেলাক সকেলা
আেচলৰ সন্তান 39 আেচলৰ ভােয়ক এেচকৰ প্রথম পুত্র উলম, িদ্বতীয় িযয়ুচ, আৰু তৃতীয় ইলীেফলট 40 উলমৰ
পুত্রসকল যুদ্ধাৰু আৰু ধনুদ্ধর্ ৰ আিছল েতওঁেলাকৰ বহুেতা পুত্র আৰু নািত ল’ৰা আিছল, সবর্মুঠ এশ পঞ্চাশ জন
এই সকেলা েলােকই িবনয্ামীনৰ বংশৰ আিছল

9 অধয্ায়
িযৰূচােলম িনবাসীসকলৰ তািলকা েচৗলৰ বংশাৱলী

1 ইস্রােয়লৰ সকেলা বংশাৱলী িলিপৱদ্ধ কৰা ৈহিছল েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ পুস্তকত এই বংশাৱলীেবাৰ
িলিপৱদ্ধ কিৰ ৰািখিছল িযহূদাৰ েলাকসকলক িনজৰ পাপৰ কাৰেণ বািবলৈল বন্দী কিৰ িনয়া ৈহিছল 2 েতওঁেলাকৰ
নগৰত পুনৰ প্রথমবাৰ বাস কৰা িকছুমান েলাক হ’ল ইস্রােয়লীয়াসকল, পুেৰািহতসকল, েলবীয়াসকল, আৰু মিন্দৰৰ
দাস সকল 3 িযহূদা, িবনয্ামীন, ইফ্রিয়ম আৰু মনিচৰ বংশৰ িকছুমান েলাক িযৰূচােলমত বাস কিৰিছল

4 বাস কৰা েলাকসকলৰ লগত বািনৰ পুত্র ইম্রীয়, ইম্রীয়ৰ পুত্র অম্রীয়, অম্রীয়ৰ পুত্র অম্মীহূদ, অম্মীহূদৰ পুত্র উথয়ৰ
লগেত িযহূদাৰ পুত্র েপৰচৰ বংশৰ িকছুমান েলাকক অন্তভুর্ ক্ত কৰা ৈহিছল 5 চীেলানীয়াসকলৰ মাজৰ প্রথেম জন্ম েহাৱা
অচায়া আৰু েতওঁৰ পুত্রসকল 6 েজৰহৰ বংশৰ েলাকসকলৰ মাজৰ যুেৱল েতওঁেলাকৰ বংশৰ েলাকসকলৰ সংখয্া
ছশ নৈব্বই জন আিছল

7 িবনয্ামীনৰ বংশৰ েলাকসকলৰ মাজৰ হচ্ছনুৱাৰ পুত্র েহাদিবয়া, েহাদিবয়াৰ পুত্র মচুল্লম, মচুল্লমৰ পুত্র চলু্ল 8 তাত
িযেৰাহমৰ পুত্র িযবিনয়াও আিছল িযবিনয়াৰ পুত্র ৰূেৱল, ৰূেৱলৰ পুত্র চফিটয়া, চফিটয়াৰ পুত্র মচুল্লম, মচুল্লমৰ পুত্র
িমক্রী, িমক্রীৰ পুত্র উজ্জী, আৰু উজ্জীৰ পুত্র এলা আিছল 9 েতওঁেলাকৰ সম্বন্ধীয় বংশাৱলীৰ তািলকা অনুসােৰ েলাকৰ
সংখয্া আিছল, নশ ছাপন্ন জন এই সকেলা েলাক িনজৰ বংশৰ েনতৃত্বত আিছল

10 পুেৰািহতসকলৰ মাজৰ িযদয়া, িযেহায়াৰীব, আৰু যাখীন; 11 অহীটুবৰ পুত্র মৰােয়াত, মৰােয়াতৰ পুত্র চােদাক,
চােদাকৰ পুত্র মচুল্লম, মচুল্লমৰ পুত্র িহিল্কয়া, িহিল্কয়াৰ পুত্র অজিৰয়া ঈশ্বৰৰ গৃহৰ প্রধান অধয্ক্ষ আিছল

12 মল্কীয়াৰ পুত্র পচহুৰ,পচহুৰৰ পুত্র িযিৰেহাম, িযিৰেহামৰ পুত্র অদায়া আিছল ইেম্মৰৰ পুত্র মিচেল্লমীত, মিচেল্লমীতৰ
পুত্র মচুল্লম, মচুল্লমৰ পুত্র যহেজৰা, যহেজৰাৰ পুত্র আিদেয়ল, আিদেয়লৰ পুত্র মাচেয়া আিছল 13 েতওঁেলাকৰ সম্পকীর্য়
েগাষ্ঠীৰ েনতৃত্বত িয সকল আিছল, েতওঁেলাকৰ সংখয্া এক হাজাৰ সাত শ ষািঠ জন েতওঁেলাক ঈশ্বৰৰ গৃহত কাম
কৰাৰ বােব অিত সক্ষম েলাক আিছল

14 েলবীয়াসকলৰ মাজৰ মৰাৰীৰ বংশত জন্ম েহাৱা হচিবয়াৰ পুত্র অজ্রীকাম, অজ্রীকামৰ পুত্র হচু্ছব, হচু্ছবৰ পুত্র
চময়া আিছল 15 তাত বকবক্কৰ, েহৰচ, গালল, আচফৰ পুত্র িজখ্রী, িজখ্রীৰ নািত মীখাৰ পুত্র মত্তিনয়াও আিছল
16 ইলকানাৰ পুত্র আচা, আচাৰ পুত্র েবেৰিখয়া আৰু িযদূথূনৰ পুত্র গালল, গাললৰ পুত্র চময়া, চময়াৰ পুত্র ওবিদয়াও
নেটাফাতীয়াসকলৰ গাওঁসমূহত বাস কিৰিছল

17 দুৱৰীসকল চলু্লম, অকু্কব, টলেমান, অহীমন, আৰু েতওঁেলাকৰ বংশৰ েলাকসকল চলূ্লম েতওঁেলাকৰ েনতা
আিছল 18 েতওঁেলাক আগৰ পৰা েলবী বংশৰ ছাউিনৰ পূবিদেশ ৰাজদুৱাৰত িথয় ৈহ পহৰা িদিছল 19 েকাৰহৰ পুত্র
অিবয়াচফ, অিবয়াচফ পুত্র েকািৰ, েকািৰৰ পুত্র চলু্লম, আৰু েতওঁৰ িপতৃ বংশত েকাৰহীয়া ভাইসকল আিছল মিন্দৰৰ
কামত িনযুক্ত আৰু তমু্বৰ দুৱাৰৰ ৰখীয়া আিছল েকৱল েতওঁেলাকৰ বংশৰ েলাকেহ িযেহাৱা থকা ঠাইৰ প্রেবশস্থানৰ
ৰখীয়া ৈহিছল
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20 পূেবর্ ইিলয়াজৰৰ পুত্র পীনহচ েতওঁেলাকৰ প্রধান অধয্ক্ষ আিছল, আৰু িযেহাৱা েতওঁৰ লগত আিছল
21 েমেচিলয়ামৰ পুত্র জখিৰয়া “সাক্ষাত কৰা তমু্বৰ” দুৱাৰ ৰখীয়া আিছল

22 িয সকল েলাকক দুৱাৰ ৰািখবৈল দুৱৰীস্বৰূেপ মেনানীত কৰা ৈহিছল েতওঁেলাকৰ সংখয্া সব্বর্মুঠ দুশ বাৰ জন
এওঁেলাকৰ গঁাৱৰ নাম জনবসিত িলিপৱদ্ধ কেৰঁােত িলখা ৈহিছল দায়ুদ আৰু চমূেৱল দশর্েক েতওঁেলাকৰ িবশ্ৱাসৰ
িভিত্তত েতওঁেলাকক কামত িনযুক্ত কিৰিছল 23 েসেয় েতওঁেলােক আৰু েতওঁেলাকৰ সন্তান সকেল িযেহাৱাৰ আবাসৰ
দুৱাৰত ৰখীয়াৰ কাম কিৰিছল 24 দুৱৰীসকলক পূব, পিশ্চম, উত্তৰ, আৰু দিক্ষণ, এই চািৰও িদশত িনযুক্ত কৰা ৈহিছল

25 েতওঁেলাকৰ গঁাৱত থকা ভাইসকল সাত িদনৰ মূৰত পালক্রেম ঘূিৰ আিহব লগা ৈহিছল 26 িকন্তু চািৰজন প্রধান
েলবীয়া দুৱৰী আিছল, েতওঁেলাক িনযুক্ত ৈহ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ েকঁাঠােবাৰৰ আৰু ভঁৰালেবাৰৰ ৰখীয়া িনযুক্ত ৈহিছল
27 েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ গৃহৰ চািৰওফােল ৰািত অিতবািহত কিৰিছল, কাৰণ গৃহ ৰিখবৈল েতওঁেলাকৰ ওপৰত দ্বায়ীত্ব
আিছল েতওঁেলােক প্রিত ৰািতপুৱা দুৱাৰ েমিলব পািৰিছল

28 েতওঁেলাকৰ িকছুমান েলাক মিন্দৰৰ আিহলা পািতৰ অধয্ক্ষ আিছল; েযিতয়া েতওঁেলােক েসইেবাৰ বািহৰৈল
আিনিছল বা িভতৰৈল িনিছল েতিতয়া গণনা কিৰিছল 29 েতওঁেলাকৰ িকছুমান েলাকক আিহলাপািত, পিবত্র স্থানৰ
সকেলা পাত্র, িমিহ আটাগুিড়, দ্রাক্ষাৰস, েতল, ধূপ, আৰু মচলা আিদ সকেলা বস্তু তত্বাৱধান কিৰবৈলও িনযুক্ত কৰা
ৈহিছল

30 পুেৰািহতসকলৰ িকছুমান পুত্রই মচলা িমহিল কিৰিছল 31 েলবীয়াসকলৰ মাজত েকাৰহীয়া চলূ্লমৰ প্রথম পুত্র
মিত্তিথয়া উৎসগর্ৰ বােব প্রস্তুত কৰা িপঠাৰ তত্বাৱধান কেৰঁাতা িহচােব িনযুক্ত আিছল 32 েতওঁেলাকৰ ভােয়কসকলৰ
মাজত কহাতৰ বংশৰ িকছুমান েলাক প্রেতয্ক িবশ্রাম-বাৰত দশর্ন-িপঠা যুগুত কিৰবৈল িনযুক্ত আিছল

33 গায়কসকল আৰু েলবীয়াসকলৰ পিৰয়ালৰ মূল মানুহ িদেন-ৰািতেয় িনযুক্ত কিৰ িদয়া দ্বায়ীত্ব বহন কিৰিছল,
েসেয় েযিতয়া েতওঁেলাক িনজৰ কামৰ পৰা মুক্ত হয়, েতিতয়া েতওঁেলাক পিবত্র স্থানত থকা েকঁাঠােবাৰত থািকিছল
34 েলবীয়াসকলৰ মাজত পিৰয়ালৰ েনতাসকলৰ তািলকা বংশাৱলীত িলিপৱদ্ধ কৰা আিছল েতওঁেলাক িযৰূচােলমত
বাস কিৰিছল

35 িগিবেয়ানৰ িপতৃ িযয়ীেয়ল, েতওঁৰ ভাযর্য্াৰ নাম মাখা েতওঁেলাক িগিবেয়ানত বাস কিৰিছল 36 েতওঁৰ প্রথেম
জন্ম েহাৱা পুত্র আেব্দান, তাৰ পাছত চূৰ, কীচ, বাল, েনৰ, নাদব, 37 গেদাৰ, অিহেয়া, জখিৰয়া, আৰু িমেক্লাৎ
38 িমেক্লাতৰ পুত্র িচিময়াম েতওঁেলােকও িনজৰ ভােয়কসকলৰ ওচৰত িযৰূচােলমত বাস কিৰিছল
39 েনৰৰ পুত্র কীচ,
কীচৰ পুত্র েচৗল,
েচৗলৰ পুত্র েযানাথন, মল্কীচুৱা, অবীনাদব আৰু ইচবাল,
40 েযানাথনৰ পুত্র মাৰীব-বাল,
মৰীব-বালৰ পুত্র মীখা,

41 মীখাৰ পুত্র পীেথান, েমলক, তহেৰয়া, আৰু আহজ,
42 আহজৰ পুত্র যৰা,
যৰাৰ পুত্র অেলমৎ, অজমাবৎ, আৰু িযম্রী,
িযম্রীৰ পুত্র েমাচা,
43 েমাচাৰ পুত্র িবিনয়া,
িবিনয়াৰ পুত্র ৰফায়া,
ৰফায়াৰ পুত্র ইিলয়াচা,
ইিলয়াচাৰ পুত্র আেচল,
44 আেচলৰ ছয় জন পুত্র আিছল, েতওঁেলাকৰ নাম অজ্রীকাম, েবাখৰু, ইশ্মােয়ল, িচয়িৰয়া, ওবিদয়া, আৰু হানন

10 অধয্ায়
েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ মৃতুয্

1 পেলষ্টীয়াসকেল ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাক পেলষ্টীয়াসকলৰ সনু্মখৰ পৰা পলাল,
আৰু অেনক েলাকৰ মৃতুয্ ৈহ িগলেবাৱা পবর্তত পিৰল 2 পেলষ্টীয়াসকেল েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক পােছ পােছ
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েখিদ ৈগ, েচৗলৰ পুত্র েযানাথনক, অবীনাদবক, আৰু মল্কীচুৱাক বধ কিৰেল 3 েচৗলৰ িবৰুেদ্ধ েঘাৰ যুদ্ধ হ’ল, আৰু
ধনুদ্ধর্ ৰসকেল েতওঁক আগিচ ধিৰেল ধনুদ্ধর্ ৰসকলৰ কাৰেণ েতওঁ ত্রাসযুক্ত হ’ল

4 তাৰ পাছত েচৗেল েতওঁৰ অস্ত্রবাহকক ক’েল, “েতাৰ তেৰাৱাল উিলয়াই তােৰ েমাক েখঁাচ নহেল, এই অচুন্নৎহঁেত
আিহ েমাক অপবয্ৱহাৰ কিৰব ” িকন্তু েতওঁৰ অস্ত্রবাহেক মািন্ত নহ’ল, কাৰণ েতওঁ অিতশয় ভয়ত আিছল েসেয়
েচৗেল িনজৰ তেৰাৱাল ৈল তাৰ ওপৰত পিৰল

5 েযিতয়া েতওঁৰ অস্ত্রবাহেক েদিখেল েচৗলৰ মৃতুয্ হ’ল; েতিতয়া েতওঁৰ অস্ত্রবাহেকও েতওঁৰ দেৰ িনজৰ তেৰাৱালৰ
ওপৰত পিৰ মিৰল 6 এইদেৰ েচৗল, েতওঁৰ িতিন জন পুত্র, আৰু েতওঁৰ পিৰয়ালৰ সকেলা সদসয্সকলেৰা এেক-লেগ
মৃতুয্ হ’ল

7 েযিতয়া ইস্রােয়লৰ েলাক সকেল সমথল ঠাইৈল আিহ েদিখেল েয, েতওঁেলাক পলাইেছ আৰু েচৗল আৰু েতওঁৰ
পুত্রসকলৰ মৃতুয্ হ’ল; েতিতয়া েতওঁেলােক িনজৰ নগৰেবাৰ এিৰ পলাল তাৰ পাছত পেলষ্টীয়াসকেল আিহ েসইেবাৰ
ঠাইত বাস কিৰেল 8 িপছিদনা পেলষ্টীয়াসকেল বধ কৰা েলাকসকলৰ সাজ েসােলাকাই লবৈল আিহ, িগলেবাৱা পবর্তত
েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ মৃত-েদহ পিৰ থকা পােল

9 েতিতয়া েতওঁেলােক েচৗলৰ সাজ েসােলাকােল আৰু েতওঁৰ মূৰ ৈল, িনজৰ েদৱতােবাৰক আৰু েলাকসকলক
বাতিৰ জনাবৰ বােব, পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশত সকেলা ফােল বাত্তর্ াবাহক পঠাই িদেল 10 েতওঁেলােক েচৗলৰ যুদ্ধৰ সাজ
েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰৰ মিন্দৰত ৰািখেল, আৰু েতওঁৰ মূৰ দােগানৰ মিন্দৰৰ িভতৰত আিৰ থেল

11 েযিতয়া যােবচ িগিলয়দৰ সকেলা েলােক পেলষ্টীয়াসকেল েচৗলৈল কৰা েসই কমর্ৰ বাতিৰ পােল, 12 েতিতয়া
েতওঁেলাকৰ সকেলা যুদ্ধাৰু েলােক ৈগ েচৗল আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলৰ মৃত-েদহেবাৰ যােবচৈল ৈল আিহল, আৰু
েতওঁেলাকৰ অিস্থ যােবচত থকা ওক গছৰ তলত পুিত হ’ল, আৰু সাত িদন লেঘান িদেল

13 েচৗল িযেহাৱাৰ অিবশ্ৱাসী েহাৱাৰ বােব এইদেৰ মৃতুয্ হ’ল েতওঁ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা েবাৰ পালন নকিৰেল, িকন্তু
পৰামশর্ লবৈল মৃতেলাকৰ লগত কথা পতা েলাকৰ ওচৰৈল ৈগিছল 14 েতওঁ িযেহাৱাৰ পৰা মাগর্ প্রদশর্নৰ বােব প্রাথর্না
কৰা নািছল েসেয় িযেহাৱাই েতওঁক মািৰেল আৰু ৰাজয্েকা কািঢ় ৈল িযচয়ৰ পুত্র দায়ূদক িদেল

11 অধয্ায়
েগােটই ইস্রােয়লৰ ওপৰত দায়ুদ ৰজা েহাৱা েতওঁৰ বীৰসকলৰ তািলকা

1 তাৰ পাছত েগােটই ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল িহেব্রাণত দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “চাওক, আিম আেপানাৰ মাংস
আৰুআেপানাৰ হাড় 2আেগেয় েযিতয়া েচৗল আমাৰ ওপৰত ৰজা আিছল, েতিতয়া আপুিনেয়ই ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকলক
েনতৃত্ব িদিছল আেপানাৰ ঈশ্ৱৰ িযেহাৱাই আেপানাক ৈকিছল, ‘তুিম েমাৰ ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ ৰখীয়া হবা, আৰু
তুিম েমাৰ ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ ওপৰত শাসনকত্তর্ া হ’বা ’ ” 3 েসেয় ইস্রােয়লৰ সকেলা বৃদ্ধ েলাক িহেব্রাণৰ ৰজাৰ
ওচৰৈল আিহল, আৰু দায়ূেদ িহেব্রাণত িযেহাৱাৰ সাক্ষােত েতওঁেলাকৰ লগত এিট িনয়ম কিৰেল, িযেহাৱাই চমূেৱলৰ
দ্ৱাৰাই েকাৱা বাকয্ অনুসােৰ েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ ওপৰত দায়ূদক ৰজা অিভেষক কিৰেল

4 দায়ুদ আৰু সকেলা ইস্রােয়লীয়া েলাকসকেল িযৰূচােলমৈল গ’ল েসই ঠাইেয় িযবুচ েসই সময়ত িযবুচ িনবাসী
িযবুচীয়া েলাকসকল েসই ঠাইত আিছল 5 তােত িযবুচ িনবাসী েলাকসকেল দায়ূদক ক’েল, “আপুিন এই ঠাইত েসামাব
েনাৱােৰ ” িকন্তু দায়ূেদ িচেয়ান দুগর্ অিধকাৰ কিৰ ল’েল, েসেয় দায়ূদৰ নগৰ 6 দায়ূেদ ক’েল, “িয েকােনােৱ প্রথেম
িযবুচীয়াসকলক আক্রমণ কিৰব, েতওঁ প্রধান েসনাপিত হ’ব ” চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱােব প্রথেম আক্রমণ কিৰেল, েসই
বােব েতওঁেক প্রধান েসনাপিত পািতেল

7 তাৰ পাছত দায়ুদ েসই দুগর্ত বাস কিৰেল েসই বােব েতওঁেলােক এই নগৰক ‘দায়ূদৰ নগৰ’ বুিল ক’েল 8 েতওঁ
িমেল্লাৰ পৰা নগৰৰ চািৰওফােল েদৱাল বািন্ধেল েযাৱােব নগৰৰ অৱিশষ্ট ঠাইেবাৰ েমৰামত কিৰেল 9 দায়ুদ মহানৰ
পৰা মহান হ’ল, কাৰণ িযেহাৱা, বািহনীসকলৰ ঈশ্ৱৰ েতওঁৰ লগত আিছল

10 ইস্রােয়লৰ িবষেয় িযেহাৱাৰ বাকয্ পালন কিৰ, দায়ূদক ৰজা পািতবৈল, এওঁেলােকই দায়ূদৰ প্রধান েলাক িয সকেল
সকেলা ইস্রােয়লৰ লগত এেকেগাট ৈহ েতওঁৰ ৰাজয্ত িনজেক শিক্তশালী েদখুৱােল 11 এই খন এখন দায়ুদৰ েশ্রষ্ঠ
ৈসনয্সকলৰ তািলকা: হকেমানীয়াৰ পুত্র যাচিবয়াম, েতওঁ িত্রশ জনৰ ওপৰত প্রধান েসনাপিত আিছল, েতওঁ িতিন শ
েলাকৰ িবৰুেদ্ধ যাঠীেৰ েতওঁেলাকক এেক সময়েত বধ কিৰেল

12 েতওঁৰ পাছত অেহাহীয়া েদাদয়ৰ পুত্র ইিলয়াজ, েতওঁ আিছল িতিনজন পৰাক্রমী পুৰুষৰ মাজৰ এজন 13 েতওঁ
পচদম্মীমত দায়ুদৰ লগত আিছল িয ঠাই েডাখৰত যৱ ধান গুিড় কিৰিছল, েসই পথাৰ খনত যুদ্ধৰ বােব পেলষ্টীয়াসকেল
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েগাট খােল; আৰু তাত পেলষ্টীয়াসকলৰ সনূ্মখৰ পৰা ৈসনয্সকল পলাইিছল 14 েতওঁেলােক পাছত েসই পথাৰৰ মাজত
িথয় ৈহ তাক ৰক্ষা কিৰেল, আৰু পেলষ্টীয়াসকলক তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰেল িযেহাৱাই মহাজেয়েৰ েতওঁেলাকক
উদ্ধাৰ কিৰেল

15 িত্রশ জন প্রধান েলাকৰ মাজৰ িতিনজন েলাক িশলেটাৈল অথর্াৎ দায়ুদ থকা অদুল্লম গুহাৰ ওচৰৈল নািম গ’ল
েতিতয়া পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসনয্সকেল ৰফায়ীমৰ উপতয্কাত ছাউিন পািত আিছল 16 েসই সময়ত দায়ুদ েতওঁৰ দুগর্ৰ এটা
গুহাত আিছল, েতিতয়া ৈবৎেলেহমত পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসনয্দল প্রিতিষ্ঠত আিছল 17 দায়ূেদ পানীৰ বােব েহঁপাহ কিৰ
ক’েল, “যিদ েকােনা এজন েলাক ৈবৎেলেহমৰ দুৱাৰৰ ওচৰত থকা নাদৰ পৰা েমাক খাবৈল পানী আিন িদেলেহঁেতন!”

18 েতিতয়া েসই িতিন জন পৰাক্রমী পুৰুেষ পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসনয্দল েভদ কিৰ ৈবৎেলেহমৰ দুৱাৰৰ ওচৰত থকা
নাদৰ কাষৈল গ’ল, আৰু তাৰ পৰা পানী তুিল ৈল দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহল িকন্তু দায়ূেদ তাক পান কিৰবৈল ইচ্ছা নকিৰ
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ঢািল িদেল 19 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “িনশ্চেয় এয়া মই পান কিৰম েন, এেন কমর্ িযেহাৱাই েমাৰ
পৰা িনেষধ কৰক; িকয়েনা িনজৰ েয মই িনশ্চেয় এইেটা পান কিৰব লােগ িনজৰ প্রাণৰ ক্ষিত স্বীকাৰ কৰা এই মানুহ
েকইজনৰ েতজ মই পান কিৰম েন?” কাৰণ েতওঁেলােক প্রাণৰ ক্ষিত স্বীকাৰ কিৰ এই পানী তুিল আিন িদিছল েসেয়
েতওঁ তাক পান কিৰবৈল অস্বীকাৰ কিৰেল এই কমর্ েসই িতিন জন পৰাক্রমী পুৰুেষ কিৰিছল

20 এই িতিন জনৰ মাজত েযাৱাবৰ ভােয়ক অবীচয় প্রধান আিছল; েতওঁ িতিন শ েলাকৰ িবৰুেদ্ধ ৈগ িনজৰ যাঠীেৰ
িসহঁতক বধ কিৰিছল, েসেয় িতিন জন ৈসিনকৰ মাজত েতওঁৰ নাম বােৰ বােৰ উেল্লিখত ৈহিছল 21 েসই িতিন জনৰ
মাজত েতওঁ অিধক মযর্য্দাৱন্ত আিছল আৰু েতওঁেলাকৰ প্রধান েসনাপিত ৈহিছল তথািপ েতওঁ েসই িতিন জন িবখয্াত
ৈসিনকৰ সমান িবখয্াত েহাৱা নািছল

22 িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়া এজন বীৰপুৰুষ আিছল, েতওঁ মহৎ কাযর্ কিৰিছল েতওঁ েমাৱাবীয়া অৰীেয়লৰ দুজন
পুত্রক বধ কিৰিছল েতওঁ িহম পৰাৰ সময়ত গাতৰ িভতৰৈল ৈগ এটা িসংহেকা বধ কিৰিছল 23 ইয়াৰ বািহেৰ েতওঁ
পঁাচ হাত ওখ এজন িমচৰীয়ােকা বধ কিৰিছল েসই িমচৰীয়াৰ হাতত তঁাতৰ েটােলাঠাৰ সমান এপাত যাঠী আিছল, িকন্তু
েতওঁ এডাল লাখুিট ৈল েসই িমচৰীয়াজনৰ ওচৰৈল নািম ৈগিছল আৰু তাৰ হাতৰ পৰা যাঠী পাত কািঢ় ৈল, তাৰ যাঠীেৰ
তাক বধ কিৰিছল

24 িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়াই এইেবাৰ কাযর্ কিৰিছল, আৰু েতওঁ েসই িতিন জন পৰাক্রমী পুৰুষৰ মাজত নাম পাইিছল
25 েতওঁ িত্রশ জন সাধাৰণ ৈসিনকৰ মাজত অিধক মযর্য্দা পাইিছল, তথািপ েতওঁ েসই িতিন জন ৈসিনকৰ সমান মযর্দয্া
েপাৱা নািছল তথািপও দায়ূেদ েতওঁক িনজৰ অঙ্গৰক্ষকসকলৰ ওপৰত অধয্ক্ষ পািতিছল

26 পৰাক্রমী বীৰপুৰুষসকলৰ নাম: েযাৱাবৰ ভােয়ক অচােহল, ৈবৎেলেহমৰ েদাদৰ পুত্র ইলহানন, 27 হেৰাৰীয়া
চেম্মাৎ, পেলানীয়া েহলচ, 28 তেকাৱায়ীয়া ইেক্কচৰ পুত্র ঈৰা, অনােথাতীয়া অবীেয়জৰ, 29 হূচাতীয়া িচব্বকয়, অেহাহীয়া
ঈলয়,

30 নেটাফাতীয়া মহৰয়, নেটাফাতীয়া বানাৰ পুত্র েহলদ, 31 িবনয্ামীনৰ বংশৰ িগিবয়াৰ ৰীবয়ৰ পুত্র ইথয়, িপৰােথানীয়া
বনায়া, 32 গাচ উপতয্কাৰ হূৰয়, অবর্াতীয়া অবীেয়ল, 33 বহৰূমীয়া অজমাবৎ, চালেবানীয়া ইিলয়হবা,

34 িগেজানীয়া হােচমৰ পুত্রসকল, হৰাৰীয়া চািগৰ পুত্র েযানাথন, 35 হৰাৰীয়া চাখৰৰ পুত্র অহীয়াম, ঊৰৰ পুত্র ইলীফাল,
36 মেখৰাতীয়া েহফৰ, পেলানীয়া অিহয়া, 37 কির্মলীয়া িহেষ্রা, ইজবয়ৰ পুত্র নাৰয়,

38 নাথনৰ ভােয়ক েযােৱল, হগ্রীৰ পুত্র িমভৰ, 39 অেম্মানীয়া েচলক, চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱাবৰ অস্ত্রবাহক েবেৰাতীয়া
নহৰয়, 40 িযত্রীয়া ঈৰা, িযত্রীয়া গােৰব, 41 িহত্তীয়া ঊিৰয়া, অহলয়ৰ পুত্র জাবদ,

42 ৰূেবণীয়া চীজাৰ পুত্র ৰূেবণীয়াসকলৰ েসনাপিত অদীনা, আৰু েতওঁৰ লগত িত্রশ জন েলাক, 43 মাখাৰ পুত্র হানন
আৰু িমত্নীয়া েযাচাফট, 44 অষ্টােৰাতীয়া উিজ্জয়া, অেৰােয়ৰীয়া েহাথমৰ দুজন পুত্র চামা আৰু িযয়ীেয়ল,

45 িচম্রীৰ পুত্র িযদীেয়ল, আৰু েতওঁৰ ভােয়ক তীচীয়া েযাহা, 46 মহবীয়া ইলীেয়ল, ইলনামৰ দুজন পুত্র িযৰীবয় আৰু
েযাচিবয়া, আৰু েমাৱাবীয়া িযথমা; 47 ইলীেয়ল, ওেবদ, আৰু মেচাবায়ীয়া যাচীেয়ল

12 অধয্ায়
দায়ূদৰ পক্ষৰ েলাকসকলৰ িবষয়

1 িয সময়ত েতওঁ কীচৰ পুত্র েচৗলৰ সনু্মখৰ পৰা পলাই আিছল, েসই সময়ত িচক্লগৈল দায়ুদৰ ওচৰৈল অহা েলাকসকল
এওঁেলাক েতওঁেলাক যুদ্ধত েতওঁক সহায় কৰা ৈসিনকৰ মাজৰ আিছল 2 েতওঁেলাক ধনুদ্ধর্ ৰ, েসঁা আৰু বাওঁ হােতেৰ
িফঙ্গাৰ িশল মািৰবৈল, আৰু ধনুেৰ কঁাড় মািৰবৈল িনপুণ আিছল েতওঁেলাক িবনয্ামীনীয়া েচৗলৰ জািতৰ েলাক আিছল
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3 প্রধান অহীেয়জৰ আিছল, েতওঁৰ পাছত েযাৱাচ েতওঁেলাক দুেয়াজেন িগিবয়াতীয়াৰ চমায়াৰ পুত্র অজমাবতৰ
দুজন পুত্র িযজীেয়ল আৰু েপলট, এওঁেলাকৰ মাজত বৰাখা ও অনােথাতীয়া েযহূও আিছল, 4 িত্রশ জনৰ মাজত এজন
ৈসিনক আৰু িত্রশ জনৰ ওপৰত িনযুক্ত েসনাপিত িগিবেয়ানীয়া িযচময়া আিছল, িযিৰিময়া, জহজীেয়ল, েযাহানন, আৰু
গেদেৰাথীয়া েযাজাব,

5 ইিলয়ুজ, িযিৰেমাৎ, িবয়িলয়া, চমিৰয়া, আৰু হৰুফীয়া চফিটয়া, 6 ইলকানা, িযিচয়া, অজেৰল, েযােৱজৰ, আৰু
যাচিবয়াম, এওঁেলাক েকাৰহীয়া েলাক, আৰু 7 গেদাৰৰ িযেৰাহমৰ পুত্র েযােৱল আৰু জবিদয়া

8 গাদীয়াসকলৰ মাজৰ িকছুমান েলােক মৰুপ্রান্তৰ দুগর্ত দায়ূদৰ লগত েযাগ িদিছল েতওঁেলাক যুদ্ধাৰু, যুদ্ধৰ বােব
প্রিশক্ষণ প্রাপ্ত, েতওঁেলাক ঢাল আৰু যাঠী ধৰাত সক্ষম আিছল; েতওঁেলাকৰ মুখ িসংহৰ মুখৰ দেৰ আিছল েতওঁেলাক
পবর্তত থকা হিৰণাৰ িনিচনা েবগী আিছল

9 েতওঁেলাকৰ মাজত এজৰ েনতা আিছল, িদ্বতীয় ওবিদয়া, তৃতীয় ইলীয়াব, 10 চতুথর্ িমচমন্না, পঞ্চম িযিৰিময়া, 11 ষষ্ঠ
অত্তয়, সপ্তম ইলীেয়ল, 12 অষ্টম েযাহানন, নৱম ইলজাবদ, 13 দশম িযিৰিময়া, আৰু একাদশ মগবন্নয়

14 গাদৰ পুত্রসকল ৈসিনকসকলৰ েসনাপিত আিছল িয জন সৰু, েতওঁ এশ জনক, আৰু িয জন ডাঙৰ, েতওঁ এক
হাজাৰ জনক েনতৃত্ব িদিছল 15 েতওঁেলাক প্রথম মাহত যদ্দর্ ন পাৰ ৈহিছল, েযিতয়া ইয়াৰ পানী দুেয়াপােৰ বাগিৰ পাৰ
হয়, এেন সময়ত েতওঁেলাক পাৰ ৈহ, পূব আৰু পিশ্চম দুেয়া িদশৰ উপতয্কাত বাস কৰা সকলক েখিদিছল

16 িবনয্ামীনৰ আৰু িযহূদাৰ মাজৰ িকছুমান েলাক দায়ূদৰ দুগর্ৈল আিহল 17 দায়ূেদ েতওঁেলাকক সাক্ষাৎ কিৰবৰ
বােব বািহৰ ওলাই েতওঁেলাকক সেম্বাধন কিৰ ক’েল, “যিদ েতামােলােক েমাক শান্তনা িদবৰ বােব েমাৰ ওচৰৈল আিহছা,
েতেনহ’েল েতামােলােক েমাৰ ৈসেত েযাগ িদব পাৰা িকন্তু, যিদ িবশ্বাস-ঘাত কিৰ েমাৰ শত্রুেবাৰক েমাক েশাধাই িদবৈল
আিহছা, েতেনহ’েল আমাৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ ঈশ্ৱেৰ চাওক আৰু েতামােলাকক দণ্ড িদয়ক, কাৰণ এিতয়াৈলেক মই
এেকা ভুল কৰা নাই ”

18 তাৰ পাছত িত্রশ জনৰ ওপৰত েসনাপিত ৈহ থকা অমাচয়ৰ ওপৰত আত্মাই িস্থিত ল’েল অমাচেয় ক’েল, “েহ
দায়ুদ, আিম েতামােৰই িযচয়ৰ পুত্র, আিম েতামাৰ ফলীয়া শািন্ত হওক, েতামাক িয সকেল সহায় কেৰ েতওঁেৰা শািন্ত
হওক েতামাক সহায় কৰা সকলেৰা শািন্ত হওক, িকয়েনা েতামাৰ ঈশ্বেৰ েতামাক সহায় কিৰেছ ” েতিতয়া দায়ূেদ
েতওঁেলাকক গ্রহণ কিৰ িনজৰ ৈসনয্দলৰ েসনাপিত পািতেল

19 েচৗলৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল পেলষ্টীয়াসকলৰ লগত দায়ুদ েযাৱাৰ সময়ত, মনিচৰ পৰা িকছুমান েলাক আতিৰৈগ
দায়ূদৰ ফলীয়া হ’ল িকন্তু েতওঁেলােক িফিলষ্টীয়াসকলক সহায় কৰা নািছল, কাৰণ িফিলষ্টীয়াসকলৰ অিধপিতসকেল
ইজেন িসজনৰ ৈসেত পৰামশর্ কিৰ েতওঁক পিঠয়াই িদেল েতওঁেলােক ক’েল, “েতওঁ আমাৰ জীৱন িবপদত েপলাই
িনজৰ প্রভু েচৗলৰ ফােল পলায়ন কিৰব ” 20 দায়ুদ েযিতয়া িচক্লগৈল গ’ল, েতিতয়া মনিচৰ িযসকল েলােক েতওঁৰ
ৈসেত েযাগ িদিছল, েতওঁেলাক হ’ল অদলহ, েযাজাবদ, িযদীেয়ল, মীখােয়ল, েযাজাবদ, ইলীহূ, আৰু িচল্লাথয়, মনিচ
সহস্রপিত আিছল

21 েতওঁেলােক দায়ূদক ডকাইত-দলৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল সহায় কিৰেল, কাৰণ েতওঁেলাক যুদ্ধাৰু আিছল তাৰ
পাছত েতওঁেলাক ৈসিনকৰ েসনাপিত ৈহিছল 22 িদেন িদেন, দায়ূদক সহায় কিৰবৰ বােব েলাকসকল আিহ আিছল,
েযিতয়াৈলেক তাত ঈশ্বৰৰ ৈসনয্দলৰ দেৰ এটা মহাৈসনয্দল গঠন নহ’ল

23 যুদ্ধৈল সু-সিজ্জত ৈসনয্ দলৰ এইখন িলিপৱদ্ধ নিথ পত্র, িয সকল িহেব্রাণৈল দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহিছল, যােত
িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ েচৗলৰ পৰা ৰাজয্ ৈল েতওঁক িদব পােৰ 24 িযহূদাৰ িয সকল েলাক ঢাল আৰু যাঠী ধিৰ
যুদ্ধৈল সােজা ৈহিছল েতওঁেলাক ছয় হাজাৰ আঠ শ আিছল 25 িচিমেয়ান সকলৰ পৰা সাত হাজাৰ এশ যুদ্ধাৰু আিছল

26 েলবী সকলৰ পৰা চািৰ হাজাৰ ছশ যুদ্ধাৰু আিছল 27 িযেহায়াদা হােৰাণৰ বংশৰ প্রধান েলাক আিছল, আৰু
েতওঁৰ ৈসেত িতিন হাজাৰ সাত শ েলাক আিছল 28 চােদাকৰ ৈসেত, এজন েডকা বীৰ আৰু সাহসী বয্িক্ত আিছল,
েতওঁৰ িপতৃৰ পিৰয়ালৰ পৰা বাইশ জন প্রধান েলাক আিছল

29 িবনয্ামীনৰ পৰা েচৗলৰ জািতৰ িতিন হাজাৰ েলাক আিছল এই সময়ৈলেক েতওঁেলাকৰ েবিছ ভাগ েলাক েচৗলৰ
িবশ্ৱাসী ৈহ আিছল 30 ইফ্রিয়ম সকলৰ মাজত িবশ হাজাৰ আঠ শ যুদ্ধাৰু আিছল, েতওঁেলাক িনজৰ িপতৃ পিৰয়ালত
নামজ্বলা েলাক আিছল 31 মনিচৰ আধা জািতৰ পৰা ওঠৰ হাজাৰ নামজ্বলা েলাক আিছল, এওঁেলােক দায়ূদক ৰজা
পািতবৈল আিহিছল

32 ইচাখৰৰ পৰা দুশ প্রধান েলাক আিছল এওঁেলােক েসই সময়ৰ সকেলা কথা জািনিছল আৰু ইস্রােয়েল িক কৰা
উিচত, েসই িবষেয়ও েতওঁেলােক জািনিছল েতওঁেলাকৰ সম্পকীর্য় েলাকসকেল আজ্ঞাৰ অধীনত আিছল 33জবূলূনৰ
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মাজত পঞ্চাশ হাজাৰ যুদ্ধাৰু েলাক যুদ্ধৰ বােব প্রস্তুত ৈহ সকেলা প্রকাৰ যুদ্ধৰ অস্ত্র লগত ৈল আৰু দুই মন েনােহাৱাৈক
িবশ্ৱাসী ৈহ যুদ্ধ কিৰবৈল প্রস্তুত আিছল

34 নপ্তালীৰ মাজত এক হাজাৰ কমর্চাৰী, আৰু েতওঁেলাকৰ লগত ঢাল আৰু যাঠী ধৰা সাতিত্রশ হাজাৰ েলাক আিছল
35 দানীয়াসকলৰ মাজত আঠাইশ হাজাৰ ছশ েলাক যুদ্ধৰ বােব প্রস্তুত আিছল

36 আেচৰৰ মাজত যুদ্ধৰ বােব চিল্লশ হাজাৰ েলাক প্রস্তুত আিছল 37 যদ্দর্ নৰ িসপাৰত থকা ৰূেবণীয়াসকলৰ,
গাদীয়াসকলৰ, আৰু মনিচৰ আধা জািতৰ মাজত যুদ্ধৰ বােব সকেলা প্রকাৰ অস্ত্র ধৰা এক লাখ িবশ হাজাৰ েলাক
আিছল

38 সকেলা ৈসিনকসকল যুদ্ধৰ বােব যুগুত ৈহ দায়ূদক সকেলা ইস্রােয়ল েলাক সকলৰ ওপৰত ৰজা পািতবৈল সমূ্পণর্
মেনেৰ িহেব্রাণৈল আিহিছল সকেলা অৱিশষ্ট ইস্রােয়ল েলাকসকেল দায়ূদক ৰজা পািতবৈল সদ-ভােৱেৰ এক ৈহিছল
39 েতওঁেলােক েসই ঠাইেত িতিন িদন দায়ূদৰ লগত েভাজন-পান কিৰ থািকল, কাৰণ েতওঁেলাকৰ সম্বন্ধীয়সকেল
েতওঁেলাকৰ বােব প্রেয়াজনীয় বস্তু যুগুত কিৰ ৈথিছল 40 ওপেৰিঞ্চ, িয সকল েতওঁেলাকৰ ওচৰত আিছল, ইচাখৰ,
জবূলূন, আৰু নপ্তালীৰ েলাকসকেল গাধেবাৰৰ িপিঠত িপঠা, উটেবাৰ, খছৰেবাৰ, আৰু ষঁাড়-গৰুেবাৰ, িডমৰুৰ েশকা
িপঠা, িকচিমচৰ েথাপা, দ্রাক্ষাৰস, আৰু েতল, ষঁাড় গৰুেবাৰ আৰু েমৰ-ছাগ আিনিছল, কাৰণ ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল
উৎসৱ পালন কিৰ আিছল

13 অধয্ায়
ওেবদ-ইেদামৰ ঘৰৈল িনয়ম-চনু্দক অনা দায়ূেদ িফিলষ্টীয়াসকলক জয় কৰা

1 দায়ূেদ সহস্রপিত, শতপিত আৰু সকেলা প্রধান েলাকসকলৰ ৈসেত পৰামশর্ কিৰেল 2 দায়ূেদ ইস্রােয়লৰ সমেবত
েলাকসকলক ক’েল, “যিদ েতামােলাকৰ দৃষ্টিত ভাল হয়, আৰু আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ইচ্ছা হয়, েতেন্ত আহঁা আিম
ইস্রােয়ল েদশত সকেলা ফােল অৱিশষ্ট থকা আমাৰ ভাইসকলক, পুেৰািহতসকলক আৰু েতওঁেলাকৰ নগৰত বাস কৰা
েলবীয়াসকলক আমাৰ লগত একেগাট হবৈল বাতর্ াবাহকৰ েযােগিদ বাতর্ া পঠাওহঁক 3আহঁা আমাৰ ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক
আিম িনজৰ ওচৰৈল উভটাই আেনাহঁক, কাৰণ েচৗলৰ ৰাজত্বৰ সময়ত আিম তাৰ িবষেয় েকােনা িবচাৰ কৰা নািছেলঁা ”
4 েতিতয়া সমাজৰ সকেলা েলােক েসই কাযর্ কিৰবৈল মািন্ত হ’ল, কাৰণ েসই কথা েতওঁেলাকৰ দৃষ্টিত ভাল েদিখেল

5 েসেয় িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমৰ পৰা ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক আিনবৈল, দায়ূেদ িমচৰ েদশৰ চীেহাৰ নদীৰ পৰা েলেবা
সীমাৈলেক ইস্রােয়লী েলাকসকলক একেগাট কিৰেল 6 ঈশ্বৰৰ নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা, কৰূব দুটাৰ মাজত বহা ঈশ্বৰৰ
িনয়ম-চনু্দক িযহূদাৰ অধীনত থকা বালা অথর্াৎ িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমৰ পৰা আিনবৈল দায়ুদ আৰু ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাক
েসই ঠাইৈল গ’ল

7 েসেয় েতওঁেলােক অবীনাদবৰ ঘৰৰ পৰা ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক উিলয়াই আিনেল আৰু এখন নতুন ৰথত তুিলেল
উজ্জা আৰু অিহেয়া েসই ৰথৰ পথ প্রদশর্ক হ’ল 8 দায়ুদ আৰু ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল বীণা, েবেহলা, খঞ্জৰী, তাল,
আৰু তূৰী বােদয্েৰ গীত-গান কিৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশ উৎসৱ উদযাপন কিৰেল

9 েযিতয়া েতওঁেলােক কীেদানৰ ধান মৰণা মৰা ঠাই পােল, েতিতয়া ষঁাড়-গৰুহােল উজুিট েখাৱাত উজ্জাই িনয়ম-
চনু্দকেটা হাত েমিল থাপমািৰ ধিৰেল 10 উজ্জাৈল িযেহাৱাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত হ’ল, আৰু েতওঁক বধ কিৰেল, কাৰণ
েতওঁ িনয়ম-চনু্দক ধিৰবৈল হাত েমিলিছল েসই ঠাইেতই ঈশ্বৰৰ সনু্মখত েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল 11 িযেহাৱাই উজ্জাক আঘাত
কৰাৰ বােব দায়ূদৰ খং উিঠল আিজৈলেক েসই ঠাইৰ নাম েপৰচ-উজ্জা* ৈহ আেছ

12 দায়ূেদ ঈশ্বৰৈল েসই িদনা ভয় কিৰেল েতওঁ ক’েল, “ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক েমাৰ ঘৰৈল মই েকেনৈক আিনম?”
13 েসেয় দায়ূেদ িনয়ম-চনু্দক দায়ূদৰ নগৰৈল নািনেল িকন্তু একাষিৰয়াৈক ৈল গ’ল আৰু গাতীয়াৰ ওেবদ-ইেদামৰ ঘৰত
থেল 14 ঈশ্বৰৰ েসই িনয়ম-চনু্দক ওেবদ-ইেদামৰ পিৰয়ালবগর্ৰ ৈসেত েতওঁৰ ঘৰত িতিন মাহ থািকল েসেয় িযেহাৱাই
েতওঁৰ ঘৰ আৰু েতওঁৰ অিধকাৰত থকা সকেলােক আশীব্বর্াদ কিৰেল

14 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত তূৰৰ ৰজা হীৰেম দায়ুদৰ ওচৰৈল বাতর্ াবহক পঠােল, আৰু েতওঁৰ বােব এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল

এৰচ কাঠ, কাঠিমস্ত্রী, আৰু ৰাজিমস্ত্রীসকলক পঠােল 2 দায়ূেদ বুিজেল েয, িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ ওপৰত েতওঁক ৰজা
অিভিষক্ত কিৰেল, আৰু েতওঁৰ ৰাজয্ ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ বােব উন্নিতৰ িশখৰৈল গ’ল
* 13 অধয্ায়:11 েপৰচ-উজ্জা উজ্জাৰ আঘাত



1 বংশাৱিল 14 অধয্ায়:3 457 1 বংশাৱিল 15 অধয্ায়:14

3 দায়ূেদ িযৰূচােলমত বহুেতা ভাযর্া গ্রহণ কিৰেল, েতওঁেলাকৰ পৰা েতওঁ অেনক পুত্র ও কণয্াৰ িপতৃ হ’ল
4 িযৰূচােলমত েতওঁৰ জন্ম েহাৱা পুত্রসকলৰ নামেবাৰ হ’ল: চমু্মৱা, েচাবব, নাথন, চেলামন, 5 িযভৰ, ইলীচূৱা ইেল্পলট,
6 েনাগহ, েনফগ, যাফীয়া, 7 ইলীচামা, িবিলয়াদা, আৰু ইলীেফলট

8 দায়ূদক সমস্ত ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা স্ৱৰূেপ অিভেষক কৰাৰ কথা েযিতয়া পেলষ্টীয়াসকেল শুিনেল, েতিতয়া
েতওঁেলাক সকেলােৱ দায়ূদক চাবৈল ওলাই গ’ল িকন্তু দায়ূেদ এইকথা শুিন েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ ওলাই গ’ল 9 েসই
সময়ত পেলষ্টীয়াসকেল আিহ, ৰফায়ীম সমথলত লুট কিৰিছল

10 েতিতয়া দায়ূেদ সহায়ৰ বােব িযেহাৱাক সুিধেল েতওঁ ক’েল, “মই পেলষ্টীয়াসকলক আক্রমণ কিৰব লােগ েন?
আপুিন েমাক েতওঁেলাকৰ ওপৰত জয়ী হব িদব েন?” িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “আক্রমণ কৰা, কাৰণ মই িনশ্চেয়
েতামাক েতওঁেলাকক িদম ” 11 েসেয় েতওঁেলাক বালপৰাচীমৈল আিহল, আৰু দায়ূেদ েতওঁেলাকক তাত পৰাজয়
কিৰেল েতওঁ মন্তবয্ কিৰিছল, “ঈশ্বেৰ েমাৰ হাতৰ দ্বাৰাই েমাৰ শত্রুেবাৰক বানপানীেয় েভটা ভঙাৰ দেৰ ভািঙেল ”
েসেয় এই ঠাইৰ নাম বাল-পৰাচীম* হ’ল 12 েসই ঠাইেত েতওঁেলােক িনজৰ েদৱ-মুির্ত্তেবাৰ এিৰ গ’ল, আৰু দায়ূদৰ
আজ্ঞাত েসইেবাৰ জুইত েপাৰা হ’ল

13 তাৰ পাছত পেলষ্টীয়াসকেল পুনৰ েসই সমথলত লুট কিৰেল 14 েসেয় দায়ূেদ পুনৰ সহায়ৰ বােব ঈশ্ৱৰক সুিধেল,
ঈশ্বেৰ েতওঁক ক’েল, “তুিম েতওঁেলাকক সনু্মখৰ পৰা আক্রমণ নকিৰবা, িকন্তু তাৰ পিৰবেতর্ েতওঁেলাকৰ পাছফােল
আগুিৰ ধিৰবা আৰু বালছম কাঠিনৰ মােজিদ েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহবা

15 েযিতয়া বালছম গছৰ ওপেৰেৰ ৈসনয্ েযাৱাৰ িনিচনা বতাহৰ শব্দ শুিনবা, েতিতয়া তুিম সেজােৰ আক্রমণ কিৰবা
তুিম এইদেৰ কিৰবা, কাৰণ পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসনয্সকলক আক্রমণ কিৰবৰ অেথর্ ঈশ্বৰ েতামাৰ আগত যাওঁতা হ’ব
16 েসেয় দায়ূেদ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ দেৰ কাযর্ কিৰেল েতওঁ িগিবেয়ানৰ পৰা েগজৰৈলেক পেলষ্টীয়াসকলৰ ৈসনয্ক
পৰািজত কিৰেল 17 এইদেৰ দায়ূদৰ সুখয্ািত েদশৰ সকেলা ফােল িবয়িপ গ’ল, আৰু িযেহাৱাই েতওঁৰ প্রিত সকেলা
েদশীয় েলাকৰ ভয় জন্মােল

15 অধয্ায়
িযৰূচােলমৈল িনয়ম-চনু্দক অনা দায়ূদৰ স্তুিত-গীত

1 তাৰ পাছত দায়ূেদ িনজৰ বােব দায়ূদৰ নগৰত ঘৰেবাৰ িনম্মর্াণ কিৰেল েতওঁ ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দকৰ বােব ঠাই
যুগুত কিৰেল আৰু তাৰ বােব এটা তমু্ব তিৰেল 2 েতিতয়া দায়ূেদ ক’েল, “ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক েকৱল েলবীয়াসকেল
বব পািৰব, কাৰণ িযেহাৱাই িনয়ম-চনু্দক ববৈল আৰু সদা-সব্বর্দাই েতওঁৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল েতওঁেলাকক মেনানীত
কিৰেছ ” 3 দায়ূেদ িয ঠাই যুগুত কিৰিছল, েসই ঠাইৈল িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক আিনবৰ বােব েতওঁ ইস্রােয়লৰ সকেলা
েলাকক িযৰূচােলমত েগাট েখাৱােল

4 দায়ূেদ হােৰাণৰ বংশধৰসকলক আৰু েলবীয়াসকলক এক েগাট কিৰেল
5 কহাতৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ মুখয্ েলাক উৰীেয়ল, আৰু েতওঁৰ সম্বন্ধীয়সকল এশ িবশ জন আিছল
6 মৰাৰীৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ মুখয্ েলাক অচায়া, আৰু েতওঁৰ সম্বন্ধীয়সকল দুশ িবশ জন আিছল
7 েগেচর্ ামৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ মুখয্ েলাক েযােৱল, আৰু েতওঁৰ সম্বন্ধীয়সকল এশ িত্রশ জন আিছল
8 ইিলচাফনৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ মুখয্ েলাক চমিয়য়া, আৰু েতওঁৰ সম্বন্ধীয়সকল দুশ জন আিছল
9 িহেব্রাণৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ মুখয্ েলাক ইলীেয়ল, আৰু েতওঁৰ সম্বন্ধীয়সকল আশী জন আিছল
10 উজ্জীেয়লৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ মুখয্ েলাক অম্মীনাদব, আৰু েতওঁৰ সম্বন্ধীয়সকল এশ বাৰ জন আিছল

11 দায়ূেদ চােদাক আৰু অিবয়াথৰ পুেৰািহতক, আৰু েলবীয়া উৰীেয়ল, অচায়া, েযােৱল, চমিয়য়া, ইলীেয়ল, আৰু
অম্মীনাদবক মািতেল 12 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাক েলবীয়াসকলৰ বংশৰ মূল মানুহ মই ইস্রােয়লৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ বােব িয ঠাই যুগুত কিৰেছঁা, েসই ঠাইৈল যােত এই িনয়ম-চনু্দক আিনব পােৰঁা, তাৰ বােব
তুিম আৰু েতামাৰ ভাইসকেল িনজেক পিবত্র কৰা

13 প্রথম বাৰ েতামােলােক তাক ৈব অনা নাই এই কাৰেণ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আমাক আঘাত কিৰেল কাৰণ
আিম েতওঁৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁক িবচাৰা নািছেলঁা বা বাধয্ েহাৱা নািছেলঁা ” 14 েসেয় পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকেল
* 14 অধয্ায়:11 বাল-পৰাচীম ভঙা স্থান
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ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক আিনবৰ বােব িনজেক পিবত্র কিৰেল 15 িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ েমািচেয়
েযেনৈক আজ্ঞা কিৰিছল, েতেনৈক েলবীয়াসকেল কাঠৰ দীঘল মািৰেৰ িনজৰ কান্ধত িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক ৈব ল’েল

16 দায়ূেদ েলবীয়াসকলৰ মুখয্ েলাকসকলক ক’েল, েয, েতওঁেলাকৰ বাদয্কৰ ভাইসকলক বাদয্যন্ত্রৰ ৈসেত েনবল,
বীণা, আৰু তাল বজাই মহা-ধ্বিন কিৰ আৰু আনেন্দেৰ উচ্চ-স্ৱেৰ গীত-গান কিৰবৈল িনযুক্ত কৰক 17 েসেয়
েলবীয়াসকেল েযােৱলৰ পুত্র েহমনক আৰু েতওঁৰ ভােয়কৰ মাজৰ এজন, েবেৰিখয়াৰ পুত্র আচফক, েতওঁেলাক
মৰাৰীৰ বংশধৰৰ সম্বন্ধীয় আৰু কুচায়াৰ পুত্র এথনেকা িনযুক্ত কিৰিছল 18 েতওঁেলাকৰ লগত েতওঁেলাকৰ িদ্বতীয়
েশ্রণীৰ সম্বন্ধীয়: জখিৰয়া, েবন, যাজীেয়ল, চমীৰােমাৎ, িযহীেয়ল, উন্নী, ইলীয়াব, বনায়া, মােচয়া, মিত্তিথয়া, ইলীফেলহু,
িমেক্নয়া, ওেবদ-ইেদাম আৰু দুৱৰী িযয়ীেয়লক িনযুক্ত কিৰেল

19 বাদয্কৰ েহমন, আচফ, আৰু এথনক িপতলৰ তােলেৰ মহা-ধ্বিন কিৰবৈল িনযুক্ত কিৰিছল, 20 জখিৰয়া,
অজীেয়ল, চমীৰােমাৎ, িযহীেয়ল, উন্নী, ইলীয়াব, মােচয়া, আৰু বনায়া, এওঁেলাকক অলােমাৎ সুৰত েবেহলা বজাবৈল,
21 মিত্তিথয়া, ইলীফেলহু, িমেক্নয়া, ওেবদ-ইেদাম, িযয়ীেয়ল, আৰু অজজীয়াক িচিমনীৎ সুৰত বীণা বজাবৈল প্রধান
বাদয্কৰ হ’বৈল িনযুক্ত কৰা হ’ল

22 েলবীয়াসকলৰ মাজত কনিনয়া মুখয্ গায়ক আিছল, েতওঁ গীত পিৰচালনা কিৰিছল, কাৰণ েতওঁ িনপুণ আিছল
23 েবেৰিখয়া আৰু ইলকানা িনয়ম-চনু্দকৰ ৰখীয়া আিছল 24 চবিনয়া, েযাচাফট, নথেনল, অমাচয়, জখিৰয়া, বনায়া,
আৰু ইলীেয়জৰ, পুেৰািহতসকেল ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দকৰ সনু্মখত তূৰী বজাইিছল ওেবদ-ইেদাম আৰু িযিহয়া িনয়ম-
চনু্দকৰ ৰখীয়া আিছল

25 েসেয় দায়ুদ, ইস্রােয়লৰ বৃদ্ধসকল, আৰু সহস্রপিতসকেল আনন্দ কিৰ কিৰ, ওেবদ-ইেদামৰ ঘৰৰ পৰা িযেহাৱাৰ
িনয়ম-চনু্দক আিনবৈল গ’ল 26 িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক ৈব আিনবৈল েলবীয়াসকলক ঈশ্বেৰ সহায় কিৰিছল, আৰু
েতওঁেলােক সেতাটা ষঁাড়-গৰু আৰু সােতাটা েমৰ উৎসগর্ কিৰিছল

27 দায়ুদ, িনয়ম-চনু্দক ৈব অনা েলবীয়াসকল, গায়কসকল, আৰু গায়কসকলৰ লগত গীতৰ পিৰচালক কনিনয়া,
এওঁেলাক সকেলােৱ িমিহ শণ সুতাৰ েচালা িপিন্ধিছল দায়ূেদ শণ সূতাৰ এেফাদ কােপাৰ িপিন্ধিছল 28 এইদেৰ
ইস্রােয়লৰ সকেলােৱ মহা জয়-ধ্বিনেৰ, িশঙাৰ শেব্দেৰ, তােলেৰ, েবেহলােৰ আৰু বীণাৰ মহা-ধ্বিনেৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম-
চনু্দক ৈল আিহিছল

29 িকন্তু িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক দায়ূদৰ নগৰত েসামাওঁেত, েচৗলৰ জীেয়ক মীখেল, িখিড়িকেয়িদ চাই েদিখেল েয,
দায়ুদ ৰজাই নািচ নািচ আনন্দ কিৰ আিছল েতিতয়া েতওঁ িনজৰ অন্তৰেত দায়ূদক েহয়জ্ঞান কিৰেল

16 অধয্ায়
1 েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ িনয়ম-চনু্দক ৈব আিনেল আৰু দায়ূেদ িনয়ম-চনু্দকৰ বােব তৰা তমু্বৰ মাজত ৰািখেল তাৰ

পাছত ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত েহাম-বিল আৰু সমজুৱা বিল উৎসগর্ কিৰেল 2 দায়ূেদ েহাম-বিল আৰু সমজুৱা বিল উৎসগর্
কিৰ েশষ কৰাৰ পাছত, েতওঁ িযেহাৱাৰ নােমেৰ েলাকসকলক আশীব্বর্াদ কিৰেল 3 েতওঁ ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাকক,
পুৰুষ আৰু মিহলাৰ মাজত এটাৈক িপঠা, এটুকুৰাৈক মাংস, আৰু এটাৈক িকচিমচৰ িপঠা ভগাই িদেল

4 দায়ূেদ িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ সনূ্মখত পিৰচযর্া কিৰবৈল, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গুণ গাবৈল, আৰু েতওঁৰ
ধনয্বাদ-প্রশংসা কিৰবৈল, েলবীয়াসকলৰ েকইজনমানক িনযুক্ত কিৰেল 5 েসই েলবীয়াসকলৰ মাজত প্রধান আিছল
আচফ েতওঁৰ পাছত জখিৰয়া, িযয়ীেয়ল, চমীৰােমাৎ, িযহীেয়ল, মিত্তিথয়া, ইলীয়াব, বনায়া, ওেবদ-ইেদাম, আৰু
িযয়ীেয়ল, এওঁেলােক েবেহলা আৰু বীণা বজাইিছল আচেফ মহা-ধ্বিনেৰ তাল বজাইিছল, 6 যহজীেয়ল আৰু বনায়া,
এই দুজন পুেৰািহেত িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ আগত প্রিতিদেন িশঙা বজাইিছল

7 তাৰ পাছত েসই িদনাই দায়ুেদ িযেহাৱাক ধনয্বাদ িদবৰ বােব এই গীত গাবৈল আচফ আৰু েতওঁৰ ভাইসকলক
িনযুক্ত কিৰেল
8 িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা, েতওঁৰ নােমেৰ প্রাথর্না কৰা;
জািত সমূহৰ মাজত কৰা েতওঁৰ কাযর্েবাৰ জেনাৱা
9 েতওঁৰ উেদ্দেশয্ গীত েগাৱা, েতওঁৰ মিহমা কৰা;
েতওঁৰ সকেলা আচিৰত কাযর্েবাৰ েকাৱা
10 েতওঁৰ পিবত্র নামৰ েগৗৰৱ কৰা;
িযেহাৱাক িবচাৰা সকলৰ মেন আনন্দ কৰক
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11 িযেহাৱাক িবচাৰা আৰু েতওঁৰ শিক্তক িবচাৰা;
সদায় েতওঁৰ উপিস্থিত িবচাৰা
12 েতওঁ কৰা আচিৰত কমর্েবাৰ েসঁাৱৰণ কৰা,
েতওঁৰ অদু্ভত কাম আৰু েতওঁৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ েসাৱঁৰা
13 েতওঁৰ দাস ইস্রােয়লৰ বংশধৰসকল,
েতওঁৰ মেনানীত সকলৰ মাজৰ এজন যােকাবৰ েলাক,
14 েতওঁ িযেহাৱা, আমাৰ ঈশ্ৱৰ
েতওঁৰ শাসন-প্রণালী সকেলা পৃিথৱীত প্রচিলত
15 েতামােলােক েতওঁৰ িনয়মিট িচৰিদনৈলেক মনত ৰাখা,
এক হাজাৰ পুৰুষক েতওঁৰ বাকয্ আজ্ঞা কৰা
16 েতওঁ অব্রাহামৰ লগত স্থাপন কৰা িনয়ম,
আৰু ইচহাকৈল কৰা শপত েতামােলােক েসঁাৱৰণ কৰা
17 আৰু এইদেৰ েতওঁ যােকাবৰ বােব এটা িবধান িস্থৰ কিৰেল,
আৰু ইস্রােয়লৰ কাৰেণ এটা অনন্তকাল স্থায়ী িনয়ম িস্থৰ কিৰেল
18 েতওঁ ক’েল, “মই েতামাক কনান েদশ িদম,
েতামাৰ স্বত্ব থকা আিধপতয্ িদম ”
19 মই ৈকিছেলঁা েসই সময়ত েতামােলাকৰ সদসয্ কম আিছল,
েসেয় অিত তাকৰ, আৰু েদশত প্রবাসী আিছলা
20 েতওঁেলাক এক েদশৰ পৰা আন েদশৈল,
এক ৰাজয্ৰ পৰা আন ৰাজয্ৈল
21 েতওঁ েতওঁেলাকক অতয্াচাৰ কিৰবৈল কােকা িনিদেল;
েতওঁ েতওঁেলাকৰ বােব ৰজা সকলেকা শািস্ত িদিছল
22 েতওঁ ৈকিছল, “েতামােলােক েমাৰ অিভিষক্ত সকলক নুচুবা,
আৰু েমাৰ ভাববাদী সকলৰ েকােনা অিনষ্ট নকিৰবা ”
23 েহ সমস্ত পৃিথৱী, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ গীত েগাৱা;
প্রিতিদেন েতওঁৰ পিৰত্রাণ েঘাষণা কৰা
24 জািত সমূহৰ মাজত, েতওঁৰ েগৗৰৱ প্রকাশ কৰা,
জািত সমূহৰ মাজত েতওঁৰ আচিৰত কমর্ েঘাষণা কৰা
25 কাৰণ িযেহাৱা মহান আৰু অিত প্রশংসনীয়;
আৰু আন সকেলা েদৱতা েবাৰতৈক েতওঁ ভয়ানক
26 কাৰণ জািত সকলৰ সকেলা েদৱতােবাৰ প্রিতমা মােথান,
িকন্তু েতওঁ িযেহাৱা িয জেন আকাশ-মণ্ডল সৃষ্টি কিৰেল
27 মিহমা আৰু প্রতাপ েতওঁৰ সাক্ষােত আেছ
েতওঁৰ স্থানত শিক্ত আৰু আনন্দ থােক
28 জািত সমূহৰ েলাকসকল, েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েগৗৰৱ আৰু শিক্ত আেৰাপ কৰা
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ েগৗৰৱ আৰু শিক্ত িদয়া;
29 িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ েতওঁৰ নাম েগৗৰৱ কৰা
েতওঁৰ আগত উপহাৰ ৈল আহঁা
পিবত্রতােৰ িবভূিষত ৈহ িযেহাৱাৰ আগত আঁঠুকাঢ়া
30 সমস্ত পৃিথৱী, েতওঁৰ আগত কম্পমান েহাৱা
পৃিথৱী খেনা লৰচৰ েনােহাৱাৈক স্থািপত ৈহেছ
31 আকাশ-মণ্ডল আনন্দ কৰক, আৰু পৃিথৱীও উল্লািসত হওক;
জািত সমূহৰ মাজত েতওঁেলােক কওঁক, “িযেহাৱাই ৰাজত্ব কিৰেছ ”
32 সমুদ্র আৰু তাৰ সকেলােৱ গজ্জর্ ন কৰক; আৰু িযেবােৰ তাক পূণর্ কেৰ, েসইেবােৰও উচ্চস্বেৰ আনন্দ কৰক
পথাৰেবাৰ আৰু তাত থকা সকেলােৱও আনন্দ কৰক
33 েতিতয়া কাঠিনৰ সকেলা গছেবােৰ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত উচ্ছস্বেৰ আনন্দ কিৰব,
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কাৰণ েতওঁ পৃিথৱীৰ িবচাৰ কিৰবৈল আিহ আেছ
34 িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা, কাৰণ েতওঁ মঙ্গলময়,
কাৰণ েতওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক
35 আৰু েকাৱা, “েহ আমাৰ উদ্ধাৰকতর্ া ঈশ্বৰ, আমাক উদ্ধাৰ কৰা
েতামাৰ পিবত্র নামৰ ধনয্বাদ কিৰবৈল, েতামাৰ প্রশংসাত জয়-ধ্বিন কিৰবৈল;
আমাক একলগ কিৰ আন জািতেবাৰৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰা
যােত আিম আেপানাৰ পিবত্র নামত ধনয্বাদ কিৰব পােৰঁা
আৰু আেপানাৰ প্রশংসাত মিহমা কিৰব পােৰঁা
36 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা ধনয্ হওক
অনািদ কালৰ পৰা অনন্ত কালৈলেক ”
েতিতয়া সকেলা েলােক ক’েল, “আেমন*” আৰু িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰেল

37 প্রিতিদনৰ প্রেয়াজন অনুসােৰ িনয়ম-চনু্দকৰ আগত এেকৰােহ পিৰচযর্া কিৰবৈল, েতওঁ আচফক আৰু েতওঁৰ
ভাইসকলক িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকৰ সনূ্মখত ৰািখেল 38 ওেবদ-ইেদামৰ লগত েতওঁেলাকৰ আঠষষ্টি জন সম্পকীর্য়
েলাকক ভুক্ত কৰা হ’ল, িযদূথূনৰ পুত্র ওেবদ-ইেদাম আৰু লগেত েহাচা দুৱৰী হ’ল 39 চােদাক পুেৰািহত, আৰু লগৰীয়া
পুেৰািহতসকল িগিবেয়ানৰ ওখ ঠাইত িযেহাৱাৰ আবাসৰ আগত পিৰচযর্া কিৰেল

40 েহাম-েবিদৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এেকৰােহ ৰািতপুৱা আৰু গধূিল েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰিছল, এইসকেলা
িযেহাৱাই িলখাৰ দেৰ কাযর্ কিৰবৈল ইস্রােয়লক িযেহাৱাই আজ্ঞা কিৰিছল 41 িযেহাৱাক ধনয্বাদ িদবৈল, েহমন, আৰু
িযদূথূন লগত নােমেৰ মেনানীত অৱিশষ্ট েলাকসকলক এেকলেগ ৰািখেল, কাৰণ “িযেহাৱাৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক,”

42 েহমন আৰু িযদূথূন তূৰী, তাল আৰু ঈশ্বৰীয় বাদয্যন্ত্রসমূহ বেজাৱাসকলৰ তত্ত্ৱাৱধানত আিছল িযদূথূনৰ পুত্রসকল
দুৱাৰ ৰখীয়া কিৰিছল 43 তাৰ পাছত সকেলা েলাক িনজৰ িনজৰ ঘৰৈল উভিট আিহল, আৰু দায়ূেদও িনজৰ
পিৰয়ালসকলক আশীব্বর্াদ কিৰবৈল উভিত আিহল

17 অধয্ায়
দায়ূদৰ আগত ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞা, আৰু ঈশ্বৰৰ আগত েতওঁৰ প্রাথর্না

1 দায়ূেদ িনজৰ ঘৰত স্থায়ীভােৱ বাস কৰাৰ পাছত, েতওঁ নাথন ভাববাদীক ক’েল, “েচাৱা, মই এৰচ কােঠেৰ সজা
ঘৰত বাস কিৰ আেছঁা, িকন্তু িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক তমু্বৰ িভতৰত আেছ ” 2 েতিতয়া নাথেন দায়ূদক ক’েল, “যাওক,
আেপানাৰ মনৰ িভতৰত িয আেছ, তােক কৰক, কাৰণ ঈশ্বৰ আেপানাৰ লগত আেছ ”

3 িকন্তু েসই ৰািতেয়ই নাথনৈল ঈশ্বৰৰ বাকয্ আিহল আৰু ক’েল, 4 “তুিম েযাৱা, েমাৰ দাস দায়ূদক েকাৱা, ‘িযেহাৱাই
এই কথা ৈকেছ: মই বাস কিৰবৈল েমাৰ বােব তুিম ঘৰ নাসািজবা 5 কাৰণ মই ইস্রােয়লক উিলয়াই অনা িদনেৰ
পৰা আিজৈলেক েকােনা ঘৰত বাস কৰা নাই বৰঞ্চ এটা তমু্বত, এটা আবাসত আৰু িবিভন্ন ঠাইত বাস কিৰ আেছঁা
6 ইস্রােয়লৰ মাজত মই ঠাই সমূহ সলাই থােকঁােত ইস্রােয়লৰ প্রজাসকলক প্রিতপালন কিৰবৈল িয সকলক মই িনযুক্ত
কিৰিছেলঁা, েতওঁেলাকৰ েকােনা এজন জােনা ৈকিছেলঁা, “েতামােলােক িকয় েমাৰ বােব এৰচ কাঠৰ ঘৰ িনম্মর্াণ কৰা
নাই?””

7 “েসেয় এিতয়া, তুিম েমাৰ দাস দায়ূদক েকাৱা, ‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েমাৰ ইস্রােয়লৰ
েলাকসকলৰ ওপৰত প্রশাসক হ’বৈল, মই েতামাক চৰণীয়া ঠাইৰ পৰা, আৰু েমৰৰ জাকৰ পােছ পােছ েযাৱাৰ পৰা
বািচ লেলঁা 8আৰু তুিম িয িয ঠাইৈল ৈগিছলা, মই েতামাৰ লগত থািক েতামাৰ সনু্মখৰ পৰা েতামাৰ আটাই শত্রুেবাৰক
েছদন কিৰেলঁা আৰু পৃিথৱীত থকা মহৎ েলাকৰ নামৰ দেৰ েতামােৰা নাম মহৎ কিৰম

9 মই েমাৰ ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ বােব এটা ঠাই িনবর্াচন কিৰম আৰু েতওঁেলাকক েৰাপণ কিৰম, েসেয় েতওঁেলােক
িনজৰ ঠাইেত বাস কিৰব পািৰব আৰু েতওঁেলাকক লেৰাৱা নহব দুজর্ ন েলাকসকেল েতওঁেলাকক উপদ্রৱ কিৰব
েনাৱািৰব, েযেনৈক আগৰ িদনত কিৰিছল, 10 েযিতয়া মই েমাৰ ইস্রােয়ল েলাকসকলৰ ওপৰত িবচাৰকত্তর্ াসকলক
আজ্ঞা কিৰিছেলঁা েয, মই েতামাৰ শত্রুসকলক বশীভূত কিৰম তদুপিৰ মই েতামাক ৈকেছা েয, মই িযেহাৱাই েতামাৰ
বােব এটা ঘৰ িনম্মর্াণ কিৰম
* 16 অধয্ায়:36 আেমন েসই দেৰ হওক



1 বংশাৱিল 17 অধয্ায়:11 461 1 বংশাৱিল 18 অধয্ায়:8

11 েযিতয়া েতামাৰ আয়ুস সমূ্পণর্ হ’ব আৰু েতামাৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ ওচৰৈল যাব লগা হ’ব, েতিতয়া েতামাৰ পাছত
েতামাৰ বংশধৰক বৃিদ্ধ কিৰম, আৰু েতামাৰ িনজৰ বংশৰ এজনৰ কাৰেণ, মই েতওঁৰ ৰাজয্ স্থাপন কিৰম 12 েমাৰ
বােব েতওঁেহ এটা ঘৰ িনম্মর্াণ কিৰব, আৰু মই েতওঁৰ িসংহাসন িচৰস্থায়ী কিৰম

13 মই েতওঁৰ িপতৃ হ’ম, আৰু েতওঁ েমাৰ পুত্র হ’ব েতামাৰ পূেবর্ শাসন কৰা, েচৗলৰ পৰা েযেনৈক মই আঁতৰাইিছেলঁা,
েতেনৈক মই েতওঁৰ পৰা েমাৰ িবশ্ৱাসেযাগয্ িনয়ম আঁতৰ নকেৰঁা 14 েমাৰ ঘৰত আৰু েমাৰ ৰাজয্ত েতওঁক সদায় িথেৰ
ৰািখম, আৰু েতওঁৰ িসংহাসন িচৰস্থায়ীভােৱ স্থাপন কিৰম ” 15 এই সকেলা বাকয্, আৰু এই সকেলা দশর্ন অনুসােৰ
নাথেন দায়ূদক িবৱৰণ িদ ক’েল

16 েতিতয়া ৰজা দায়ূেদ িভতৰৈল ৈগ িযেহাৱাৰ সনু্মখত বিহেল; আৰু েতওঁ ক’েল, “মই েনা েকান, ঈশ্বৰ িযেহাৱা,
আৰু েমাৰ পিৰয়ােলই বা িক েয, আপুিন েমাক আগ স্থান িদেছ? 17 আৰু েহ ঈশ্বৰ, আেপানাৰ দৃষ্টিত ইও এটা
কু্ষদ্র িবষয় আিছল, আপুিন আেপানাৰ দাসৰ পিৰয়ালৰ িবষেয়ও সুদীঘর্িদনৰ কথা কেল, আৰু েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ ভিৱষয্ত
পুৰুষসকলেকা েমাক েদখােল 18 আপুিন আেপানাৰ দাসক সন্মান িদেছ আপুিন আেপানাৰ দাসক িবেশষ স্ৱীকৃিত
প্রদানৰ িবষেয় মই, দায়ুদ, আেপানাক পুনৰ িক ক’ম?

19 েহ িযেহাৱা, আেপানাৰ দাসৰ বােব আৰু িনজৰ অিভপ্রায় িসদ্ধ কিৰবৈল, আপুিন এই মহৎ কমর্ সাধন কিৰেল
আৰু সকেলা মহৎ কমর্ প্রকাশ কিৰেল 20 েহ িযেহাৱা, আিম সদায় শুনা অনুসােৰ, আেপানাৰ তুলয্ েকােনা নাই, আৰু
আেপানাৰ বািহেৰ আন েকােনা ঈশ্বৰ নাই 21 আৰু পৃিথৱীৰ মাজত আেপানাৰ ইস্রােয়ল েলাকসকলৰ দেৰ এেন েকান
জািত আেছ? আপুিন ঈশ্বৰ যাক িনজৰ েলাক কিৰবৈল িমচৰৰ পৰা মুক্ত কিৰেল, যােত মহৎ আৰু ভয়ানক কাযর্ৰ দ্বাৰাই
আেপানাৰ নাম কিৰব আৰু িমচৰৰ পৰা মুক্ত কৰা আেপানাৰ েলাকসকলৰ আগৰ পৰা জািত সমূহক েখিদেল

22 েতামাৰ ইস্রােয়ল েলাকসকলক তুিম িনজৰ িচৰস্থায়ী েলাক কিৰলা, আৰু েহ িযেহাৱা, তুিম েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ
থ’েলা 23 েসেয় এিতয়া েহ িযেহাৱা, আপুিন আেপানাৰ দাস আৰু তাৰ পিৰয়ালৰ িবষেয় িয প্রিতজ্ঞা কিৰেল, তাক
সদাকালৈলেক িস্থৰ কৰা হওক েযেনৈক আপুিন ক’েল, েতেনৈকেয় কৰক 24আেপানাৰ নাম িচৰকালৰ বােব স্থািপত
আৰু মিহমািন্বত হ’বৰ বােব েলাকসকেল এইদেৰ ক’ব, বািহনীসকলৰ িযেহাৱা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ, আেপানাৰ দাস দায়ূদৰ
বংশ আেপানাৰ সাক্ষােত িথেৰ থািকব

25 কাৰণ েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, মই েতামাৰ বােব এক বংশ স্থাপন কিৰম বুিল আপুিনেয়ই আেপানাৰ দাসৰ আগত প্রকাশ
কিৰেল েসই বােবই মই আেপানাৰ দাস আেপানাৰ আগত প্রাথর্না সাহ পােলঁা 26 এিতয়া েহ িযেহাৱা, আপুিন ঈশ্বৰ,
আৰু আপুিনেয়ই আেপানাৰ দাসৈল এই মঙ্গল-প্রিতজ্ঞা কিৰেল 27 এিতয়া আপুিন অনুগ্রহ কিৰ আেপানাৰ দাসৰ বংশক
আশীব্বর্াদ কৰক যােত আেপানাৰ দাসৰ বংশ েযন আেপানাৰ আগত িচৰকাল থােক েহ িযেহাৱা, আপুিনেয়ই আশীব্বর্াদ
কিৰেল, আৰু েসেয় িচৰকালৈলেক আশীব্বর্াদযুক্ত ৈহ থািকব

18 অধয্ায়
দায়ূেদ নানা জািতক জয় কৰা; েতওঁ পাত্রমন্ত্রীসকলৰ তািলকা

1 তাৰ পাছত দায়ূেদ পেলষ্টীয়াসকলক আক্রমণ কিৰ পৰাজয় কিৰেল, িফিলষ্টীয়াসকলৰ অধীনত থকা গাত আৰু তাৰ
গাওঁেবাৰ েতওঁ কািঢ় ল’েল 2 তাৰ পাছত েতওঁ েমাৱাবক পৰাজয় কিৰেল, আৰু েমাৱাবীয়াসকেল দায়ূদৰ দাস ৈহ কৰ
পিৰেশাধ কিৰবৈল ধিৰেল

3 ফৰাৎ নদীৰ ওচৰত হদেৰজেৰ িনজৰ শাসন স্থাপন কিৰবৈল যাওঁেত, দায়ূেদ েচাবাৰ ৰজা হদেদজৰক হমাতত
পৰাজয় কিৰেল 4 দায়ূেদ এক হাজাৰ ৰথ, সাত হাজাৰ অশ্বােৰাহী, আৰু িবশ হাজাৰ পদািতক ৈসনয্ বন্দী কিৰ ল’েল
আৰু ৰথৰ আটাই েঘঁাৰােবাৰৰ পাছ-েঠঙৰ িসৰ কািটেল, িকন্তু তাৰ মাজত এশ ৰথৰ বােব েঘঁাৰা ৰািখেল

5 েযিতয়া দেম্মচকৰ অৰামীয়াসকেল েচাবাৰ ৰজা হদেদজেৰ সহায় কিৰবৈল আিহেল, েতিতয়া দায়ূেদ বাইশ হাজাৰ
অৰামীয়ােলাকক বধ কিৰেল 6 তাৰ পাছত দায়ূেদ দেম্মচকৰ অৰাম েদশত দুগর্ৰক্ষক ৈসনয্ৰ দল িভতৰৈল সুমুৱােল;
আৰু অৰামীয়াসকেল দায়ূদৰ দাস ৈহ কৰ পিৰেশাধ কিৰেল দায়ূেদ িয িয ঠাইত যায়, েসই সকেলােত িযেহাৱাই েতওঁক
জয়ী হবৈল িদেয়

7 দায়ূেদ হদেদজৰ দাস েকইজনৰ গাত থকা েসাণৰ ঢালেবাৰ েসােলাকাই িযৰূচােলমৈল ৈল আিহল 8 হদেদজৰ
িটভৎ আৰু কূন নগৰৰ পৰা দায়ূেদ অিত অিধক িপতল আিনেল এই িপতলৰ দ্ৱাৰাই চেলামেন িপতলৰ সমুদ্র, দুটা স্তম্ভ,
আৰু িপতলৰ পাত্রেবাৰ িনম্মর্াণ কিৰিছল



1 বংশাৱিল 18 অধয্ায়:9 462 1 বংশাৱিল 19 অধয্ায়:15

9 েযিতয়া হমাতৰ ৰজা েতােয়ােৱ শুিনেল েয দায়ূেদ েচাবাৰ ৰজা হদেদজৰৰ সকেলা ৈসনয্সকলক পৰাজয় কিৰেল
10 েতিতয়া েতােৱােয় িনজৰ পুত্র হেদাৰামক দায়ুদ ৰজাক প্রণাম জনাবৈল আৰু আশীব্বর্াদ কিৰবৈল েতওঁৰ ওচৰত
পঠােল, কাৰণ দায়ূেদ হদেদজৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ তাক পৰাজয় কিৰেল, আৰু কাৰণ েতােয়াৱৰ িবৰুেদ্ধ হদেৰজেৰ
যুদ্ধ েঘাষণা কিৰিছল হেদাৰাম িনজৰ লগত ৰূপ, েসাণ, আৰু িপতল বস্তু ৈল আিহিছল 11 দায়ুদ ৰজাই ইেদাম,
েমাৱাব, অেম্মান, পেলষ্টীয়া আৰু অমােলক আিদ সকেলা জািতৰ পৰা অনা ৰূপ আৰু েসাণৰ ৈসেত এইেবাৰ বস্তুও
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ উৎসগর্ কিৰেল

12 চৰূয়াৰ পুত্র অবীচেয় লৱণ উপতয্কাত ওঠৰ হাজাৰ ইেদামীয়ােলাকক বধ কিৰেল 13 েতওঁ ইেদামত দুগর্ৰক্ষক
ৈসনয্দল স্থাপন কিৰেল আৰু সকেলা ইেদামীয়া েলাক দায়ূদৰ দাস হ’ল দায়ুদ িয িয ঠাইত যায়, েসই সকেলােত
িযেহাৱাই েতওঁক জয়ী হ’বৈল িদেয়

14 দায়ূেদ সকেলা ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰেল আৰু েতওঁ িনজৰ সকেলা েলাকৰ নয্ায় িবচাৰ আৰু ধমর্িনষ্ঠােৰ
পিৰচালনা কিৰেল 15 চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱাব ৈসনয্সকলৰ প্রধান েসনাপিত আিছল, আৰু অহীলূদৰ পুত্র িযেহাচাফট্ 
বৃত্তান্ত িলখক আিছল 16অহীটুবৰ পুত্র চােদাক, আৰু অিবয়াথৰৰ পুত্র অবীেমলক পুেৰািহত আিছল, চবচা ৰাজিলখক
আিছল; 17 িযেহায়াদাৰ পুত্র বনায়া, কেৰথীয়া আৰু েপেলথীয়াসকলৰ ওপৰত আিছল; আৰু দায়ূদৰ পুত্রসকল ৰজাৰ
পৰামশর্দাতা আিছল

19 অধয্ায়
অেম্মানীয়া, অৰামীয়া, আৰু িফিলষ্টীয়াসকলৰ ৈসেত দায়ূেদ যুদ্ধ কৰা

1অেম্মানৰ েলাকসকলৰ ৰজা নাহচৰ মৃতুয্ৰ পাছত, েতওঁৰ পুত্র েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল 2 দায়ুেদ ক’েল, “নাহচৰ পুত্র
হানুেন েমাৰ প্রিত দয়া েদখুৱাইিছল, েসেয় মইও েতওঁৈল দয়া কিৰম ” েসই বােব দায়ূেদ েতওঁৰ িপতৃক সান্তনা িদবৈল
বাতর্ াবহক সকলক পঠােল দায়ূদৰ দাসেবাৰ অেম্মানৰ েদশত েসামাই হানূনক শান্তনা িদবৈল েতওঁৰ ওচৰৈল গ’ল
3 িকন্তু অেম্মানৰ প্রধান েলাকসকেল হানুনক ক’েল, “দায়ুেদ আেপানাক সান্তনা িদবৈল মানুহ পিঠওৱাৰ বােব, আপুিন
ভািবেছেন আেপানাৰ িপতৃক সচঁাৈকেয় সন্মান কেৰ?” আেপানাৰ েদশ ধ্বংস কিৰবৈল েতওঁৰ দাসেবােৰ অনুসন্ধান কিৰ
েদশৰ বুজ-িবচাৰ লবৈল ইয়াৈল আিহেছ

4 েসেয় হানুেন দায়ূদৰ দাস সকলক ধিৰ েতওঁেলাকৰ ডািঢ় খুৰােল, েতওঁেলাকৰ িপন্ধা কােপাৰ ককালৰ পৰা
তিপনাৈলেক কািট েতওঁেলাকক যাবৈল িদেল 5 েযিতয়া েতওঁেলােক দায়ূদক এই সকেলা কথা বয্াখয্া কিৰেল, েতিতয়া
েতওঁেলােক লাজ েপাৱা বােব েতওঁেলাকক সাক্ষাৎ কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ লগত মানুহ পঠােল, আৰু ৰজাই েতওঁেলাকক
আজ্ঞা িদেল, “েতামােলাকৰ ডািঢ় নাবােঢ় মােন েতামােলাক িযৰীেহাত থাকা, তাৰ পাছত ওভিট আিহবা

6 েযিতয়া অেম্মানৰ েলাকসকেল েদিখেল েয, দায়ূদৰ বােব েতওঁেলাক িঘণলগীয়া হ’ল, হানুন আৰু অেম্মানৰ
েলাকসকেল অৰাম-নহৰিয়ম, মাখা, আৰু েচাবাৰ পৰা ৰথ আৰু অশ্বােৰাহীসকলক অনাৰ বােব এক হাজাৰ িকক্কৰ ৰূপ
পঠােল 7 েতওঁেলােক বিত্রশ হাজাৰ ৰথ, আৰু মাখাৰ ৰজা আৰু েতওঁৰ েলাকসকলক ভাড়া িদ আিনেল েতওঁেলােক
আিহ েমদবাৰ আগত ছাউিন পািতেল অেম্মানৰ েলাকসকেল িনজৰ নগৰৰ পৰা ওলাই েগাট খাই যুদ্ধৈল আিহল

8 েযিতয়া দায়ূেদ এই কথা শুিনেল, েতওঁ েযাৱাবকআৰু সকেলা ৈসনয্সকলক েতওঁেলাকক সাক্ষাৎ কিৰবৈল পঠােল
9 অেম্মানৰ েলাকসকলক বািহৰৈল আিহ নগৰৰ দুৱাৰত যুদ্ধ কিৰবৰ অেথর্ ৈসনয্সকেল শাৰী পািতেল, আৰু িয সকল
ৰজা িনেজ আিহিছল, েতওঁেলাক পথাৰত আিছল

10 েযিতয়া েযাৱােব েতওঁৰ আগফােল আৰু পাছফােল, দুেয়াফােল যুদ্ধৰ বােব শাৰী পািত থকা েদিখেল, েতিতয়া
েতওঁ ইস্রােয়লৰ েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা পাগর্ত যুদ্ধাৰু মেনানীত কিৰেল আৰু েতওঁেলাকক অৰামীয়া সকলৰ িবৰুেদ্ধ
প্রস্তুত কিৰেল 11 অৱিশষ্ট ৈসনয্সকলক িনজৰ ভােয়ক অবীচয়ৰ শাসনত িদেল আৰু েতওঁ অেম্মানৰ ৈসনয্সকলৰ
িবৰুেদ্ধ যুদ্ধৰ বােব েতওঁেলাকক শাৰী পািতবৈল িদেল

12 েযাৱােব ক’েল, “যিদ অৰামীয়াসকল েমাতৈক অিধক বলৱান হয়, েতেন্ত অিবচয় তুিম আিহ েমাক িনশ্চয় উদ্ধাৰ
কিৰবা িকন্তু যিদ েতামাতৈক অেম্মানৰ ৈসনয্সকল অিধক বলৱান হয়, েতেন্ত মই আিহ েতামাক উদ্ধাৰ কিৰম
13 সািহয়াল েহাৱা, আমাৰ েলাকসকলৰ আৰু আমাৰ ঈশ্বৰৰ নগৰেবাৰৰ কাৰেণ আহঁা আিম িনজেক সাহসী েদখুৱাওহঁক,
কাৰণ িযেহাৱাই েতওঁৰ উেদ্দেশ িয ভাল, তােকই কৰক ”

14 েসেয় েযাৱাব আৰু েতওঁৰ ৈসনয্ৰ েযাৱানসকেল অৰামীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল আগুৱাই গ’ল, িয জেন
ইস্রােয়লৰ ৈসনয্সকলৰ আগৰ পৰা পলাই যাবৈল বাধয্ কৰােল 15 েযিতয়া অেম্মানৰ ৈসনয্সকেল অৰামীয়াসকলক
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পলাই েযাৱা েদিখেল, েতওঁেলােকও েযাৱাবৰ ভােয়ক অবীচয়ৰ আগৰ পৰা পলাই নগৰৈল ঘূিৰ গ’ল েতিতয়া েযাৱাব
অেম্মানৰ েলাকসকলৰ পৰা ঘূিৰ আিহল আৰু িযৰূচােলমৈল উভিত গ’ল

16 েযিতয়া অৰামীয়াসকেল ইস্রােয়লৰ দ্ৱাৰাই পৰািজত েহাৱা েদিখেল, েতিতয়া েতওঁেলাকক পুনৰ শিক্তশালী কিৰবৈল
ইফ্রাতীচ নদীৰ িসপােৰ হদেদজৰৰ ৈসনয্ৰ েসনাপিত েচাফকৰ লগত পিঠয়ােল 17 েযিতয়া দায়ুেদ এই কথা ক’েল,
েতওঁ সকেলা ইস্রােয়ল েলাকসকলক একেগাট কিৰ, যদ্দর্ ন পাৰ ৈহ েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহল েতওঁ অৰামীয়াসকলৰ
িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল ৈসনয্সকলক প্রস্তুত কিৰেল, আৰু েতওঁেলােক েতওঁৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰেল

18অৰামীয়াসকল ইস্রােয়লৰ পৰা পলাল, আৰু দায়ূেদ সাত হাজাৰ ৰথী, চিল্লশ হাজাৰ পদািতক ৈসনয্ক বধ কিৰেল
েতওঁ ৈসনয্ৰ েসনাপিত েচাফেকা বধ কিৰেল 19 িয সকল ৰজা হদেদজৰৰ দাস* আিছল, েতওঁেলােক েদিখেল েয,
েতওঁেলাক ইস্রােয়লৰ দ্ৱাৰাই পৰািজত ৈহেছ, েতিতয়া েতওঁেলােক দায়ূদৰ লগত শািন্ত স্থাপন কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ
পিৰচযর্া কিৰেল অৰামীয়া েলাকসকেল অেম্মানৰ েলাকসকলক িযেকােনা প্রকােৰ সহায় কিৰবৈল ভয় কিৰেল েসেয়
অৰামীয়া েলাকসকেল অেম্মানৰ েলাকসকলক েকােনাপেধয্ই সহায় কিৰবৈল ইচ্ছা নকিৰেল

20 অধয্ায়
1 বসন্তকালৰ সময়ত সাধাৰণেত ৰজাসকেল েযিতয়া যুদ্ধৈল যায়, েতিতয়া েযাৱােব যুদ্ধত ৈসনয্সকলক েনতৃত্ব িদিছল;

পাছত অেম্মানীয়াসকলৰ েদশ ধংস কিৰেল, েতওঁ ৰব্বাৈল ৈগ তাক অৱেৰাধ কিৰেল দায়ুদ িযৰূচােলমেত থািকল
েযাৱােব ৰব্বাক আক্রমণ কিৰ পৰািজত কিৰেল

2 দায়ূেদ েতওঁেলাকৰ ৰজাৰ মূৰৰ পৰা েতওঁৰ ৰাজমুকুট ল’েল, আৰু েতওঁ েদিখেল েয, তাৰ েসাণৰ পিৰমাণ এক
িকক্কৰ, আৰু তাত বহুমূলীয়া পাথৰ আিছল েসই মুকুটেটা দায়ূদৰ মূৰত িপেন্ধাৱা হ’ল আৰু েতওঁ েসই নগৰৰ পৰা
বহু পিৰমানৰ লুটদ্রবয্ উিলয়াই আিনেল 3 দায়ূেদ নগৰৰ িভতৰত থকা েলাকসকলক বািহৰৈল আিনেল, আৰু কৰত,
েলাহাৰ ৈম, আৰু কুঠােৰেৰ কাম কিৰবৈল বাধয্ কিৰেল দায়ূেদ অেম্মানীয় েলাকসকলৰ সকেলা নগৰেবাৰত এইদেৰ
কাম কৰােটা িবচািৰেল তাৰ পাছত দায়ুদ আৰু েতওঁৰ সকেলা ৈসনয্ িযৰূচােলমৈল ওভিট আিহল

4 ইয়াৰ পাছত পেলষ্টীয়াসকলৰ লগত েগজৰত যুদ্ধ হ’ল হূচাতীয়া িচব্বকেয় িচপ্পয় নােমেৰ ৰফাৰ এজন বংশধৰক
বধ কিৰেল, আৰু িফিলষ্টীয়াসকলক বশীভূত কিৰেল 5 পুনৰায় পেলষ্টীয়াসকলৰ লগত গবত যুদ্ধ হ’ল, যায়ীৰৰ পুত্র
ইলহানেন গাতীয়া গিলয়াথৰ ভােয়ক লহমীক বধ কিৰেল, তাৰ যাঠী তাতঁশালৰ েটােলাঠাৰ সমান আিছল

6 পুনৰ এবাৰ গাতত যুদ্ধ হ’ল তাত অিত ওখ এজন েলাক যাৰ দুেয়াখন হাতত আৰু ভিৰত ছটাৈক আঙুিল আিছল
েতেৱঁা ৰফাৰ এজন বংশধৰ আিছল 7 েতওঁ েযিতয়া ইস্রােয়লৰ ৈসনয্ক ইিতিকং কিৰেল, েতিতয়া দায়ূদৰ ভােয়ক
িচিময়াৰ পুত্র েযানাথেন েতওঁক বধ কিৰেল 8 েতওঁেলাক গাতৰ ৰফাৰ বংশধৰৰ েলাক আৰু েতওঁেলাকক দায়ুদ আৰু
েতওঁৰ ৈসনয্সকলৰ হাতৰ দ্ৱাৰাই বধ কৰা হ’ল

21 অধয্ায়
েলাকসকলক গণনা কৰাৰ েদাষ; আৰু তাৰ দণ্ড

1 ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ শত্রু িথয় ৈহ ইস্রােয়লক গণনা কিৰবৈল দায়ূদক উচটাইিছল 2 দায়ূেদ েযাৱাবক আৰু ৈসনয্ৰ
অিধকাৰী সকলক ক’েল, “েযাৱা, েতামােলােক েবৰ-েচবাৰ পৰা দানৈলেক ইস্রােয়ল েলাকসকলক গণনা কৰা আৰু
ঘূিৰ আিহ েমাক িবৱৰণ িদবা, যােত মই েতওঁেলাকৰ সংখয্া জািনব পােৰঁা ” 3 েযাৱােব ক’েল, “িযেহাৱাই েতওঁৰ
ৈসনয্সকলক এিতয়া িযমান আেছ তাতৈক এশ গুণ অিধক বৃিদ্ধ কৰক িকন্তু েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ, েতওঁেলাক
সকেলােৱ জােনা েমাৰ প্রভুৰ পিৰচযর্া নকেৰ? িকয় েমাৰ প্রভুেৱ এইদেৰ িবচািৰেছ? িকয় ইস্রােয়লৰ ওপৰত েদাষ
কিঢ়য়াই আিনেছ?”

4 িকন্তু ৰজাৰ বাকয্ েযাৱাবৰ িবৰুেদ্ধ চুড়ান্ত আিছল, েসেয় েযাৱাব েসই ঠাই এিৰ ইস্রােয়লৰ চািৰওিদেশ ফুিৰেল
আৰু িযৰূচােলমৈল উভিত আিহল 5 তাৰ পাছত েযাৱােব যুদ্ধাৰু সকলৰ সমূ্পণর্ সংখয্া দায়ূদৰ আগত িদেল তাত
ইস্রােয়লৰ মাজত এঘাৰ লাখ তেৰাৱাল ধেৰঁাতা েলাক আিছল িযহূদাৰ অকেলই চািৰ লাখ সত্তৰ হাজাৰ ৈসনয্ আিছল

6 িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাজত েলবী আৰু িবনয্ামীনক গণনা কৰা নহ’ল, কাৰণ ৰজাৰ েসই আজ্ঞাত েযাৱাবৰ ঘৃণা
উপিজল 7 ঈশ্বেৰ েসই কাযর্ত অসেন্তাষ পােল, েসেয় েতওঁ ইস্রােয়লক আঘাত কিৰেল 8 দায়ূেদ ঈশ্ৱৰক ক’েল,

* 19 অধয্ায়:19 হদেদজৰৰ দাস তলতীয়া ৰজা
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“এই কমর্ কৰাৰ েযােগিদ মই মহা পাপ কিৰেলঁা এিতয়া আেপানাৰ দাসৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰক, িকয়েনা মই অিতশয়
অজ্ঞানৰ দেৰ কমর্ কিৰেলঁা ”

9 িযেহাৱাই দায়ূদৰ দশর্ক গাদক ক’েল, 10 “েযাৱা দায়ূদক ৈগ েকাৱা: ‘িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “মই েতামাক
িনবর্াচন কিৰবৈল িতিনটা সুেযাগ িদেছঁা তাৰ মাজত এটা বািচ েলাৱা ””

11 েসেয় গােদ দায়ূদৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু েতওঁক ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘ইয়াৰ িভতৰত এটা িনবর্াচন
কৰা: 12 নাইবা িতিন বছৰ আকাল হ’ব, বা িতিন মাহৈলেক শত্রুেবাৰৰ তেৰাৱাল আেপানাৰ েদশত বয্াপ্ত ৈহ আেপানাক
অতয্াচাৰ কিৰব, বা িতিন িদনৈলেক িযেহাৱাৰ তেৰাৱাল, অথর্াৎ েদশত মহামাৰীৰ লগত ইস্রােয়ল েদশৰ সীমাত সংহাৰ
কেৰঁাতা িযেহাৱাৰ দূেত ভ্রমণ কিৰব ’ এই েহতুেক িযজন সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ েমাক পঠােল, েতওঁক িক উত্তৰ িদম,
তাক এিতয়া িবেবচনা কিৰ চাওক ”

13 দায়ূেদ গাদক ক’েল, “মই বৰ িবপদত পিৰেছঁা, েমাক িযেহাৱাৰ হাতত িদয়ক, িকয়েনা েতওঁৰ দয়া প্রচুৰ, িকন্তু
েমাক মানুহৰ হাতত িনিদব ” 14 েসেয় িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ মাজৈল মহামাৰী পঠােল, আৰু ইস্রােয়লৰ সত্তৰ হাজাৰ
েলাকৰ মৃতুয্ হ’ল 15 ঈশ্বেৰ িযৰূচােলমক ধংস কিৰবৈল এজন দূত তাৈল পঠােল েযিতয়া েতওঁ ধংস কিৰবৈল ল’েল,
েতিতয়া িযেহাৱাই েসই অিনষ্টৰ িবষেয় িচন্তা কিৰ িনজৰ মন সলিন কিৰেল, আৰু েতওঁ ধ্বংসকাৰী দূতক কেল, “এেয়
জুিৰেছ, এিতয়া েতামাৰ হাত েকঁােচাৱা ” েসই সময়ত িযেহাৱাৰ দূত িযবুচীয়াৰ অণর্নৰ মৰণা মৰা ঠাইত িথয় ৈহ আিছল

16 দায়ূেদ ওপৰৈল চাই েদিখেল েয, িযেহাৱাৰ দূত পৃিথৱী আৰু আকাশৰ মাজত িথয় ৈহ আেছ, আৰু িযৰূচােলমৰ
ওপৰৈল হাতত এখন েখালা তেৰাৱাল দািঙ ধিৰ আিছল েতিতয়া দায়ূেদ আৰু বৃদ্ধ েলাকসকেল চট কােপাৰ িপিন্ধ
মািটত মুখতল কিৰ পিৰল 17 দায়ূেদ ঈশ্বৰক ক’েল, “িয জেন েলাকসকলক গণনা কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল, েসই জন
জােনা মই নহওঁ? মই এই পাপ কমর্ কিৰেলঁা, িকন্তু এই েমৰিবলােক িক কিৰেল? েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, িবনয় কেৰঁা,
আেপানাৰ হােতেৰ েমাক আৰু েমাৰ পিৰয়ালক শািস্ত িদয়ক, িকন্তু আেপানাৰ েলাকসকলক মহামাৰীেৰ শািস্ত িনিদব ”

18 েসেয় িযেহাৱাৰ দূেত দায়ূদক িযবুচীয়াৰ অণর্নৰ মৰণা মৰা ঠাইত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ এটা যজ্ঞেবদী স্থাপন কিৰবৰ
অেথর্ আজ্ঞা িদবৈল গাদক ক’েল 19 গােদ িনেদর্ শ িদয়া অনুসােৰ কিৰবৈল িযেহাৱাৰ নােমেৰ দায়ুদ তাৈল উিঠ গ’ল
20 েযিতয়া অণর্েন েঘঁহু মৰণা মািৰ আিছল, েতিতয়া েতওঁ পাছফালৈল ঘূিৰ দূতক েদিখেল েতওঁ আৰু েতওঁৰ চািৰজন
পুত্রই িনজেক লুকুৱােল

21 দায়ূেদ অণর্নৰ ওচৰৈল আিহেল, আৰু অণর্েন দায়ূদক েদখা পােল েতওঁ মৰণা মৰা ঠাই পৰা আিহ দায়ূদৰ আগত
মািটত মুখ লগাই প্রিণপাত কিৰেল 22 েতিতয়া দায়ূেদ অণর্নক ক’েল, “তুিম মৰণা মৰা এই ঠাইেডাখৰ েমাক িদয়া, যােত
মই এই ঠাইেত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ এটা যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰব পােৰঁা মই ইয়াৰ সমূ্পণর্ দাম িদম, যােত েলাকসকলৰ
মাজৰ পৰা মহামাৰী দূৰ হয়

23অণর্েন দায়ূদক ক’েল, “প্রভু মহাৰাজ আেপানাৰ িনজৰ িনিচনাৈক ইয়াক লওক আেপানাৰ দৃষ্টিত িয ভাল েদেখ,
তােকই কৰক চাওক, মই েহাম-বিলৰ অেথর্ ষঁাড়-গৰু, খিৰৰ অেথর্ মৰণা মৰা যন্ত্র, আৰু ৈনেবদয্ৰ অেথর্ েঘঁহু; এই
সকেলা মই আেপানাৰ বােব িদম ” 24 দায়ুদ ৰজাই অণর্নক ক’েল, “নহয়, মই সমূ্পণর্ মূলয্ িদেহ িকিন ল’ম িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশ েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰব েখাজা েতামাৰ িয আেছ িবনামূেলয্ মই নলওঁ ”

25 েসেয় দায়ূেদ েসই ঠাইৰ কাৰেণ ছশ েচকল েসাণ িদেল 26 দায়ূেদ েসই ঠাইত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ এটা যজ্ঞেবদী
িনম্মর্াণ কিৰ, েহাম-বিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰেল েতওঁ িযেহাৱাৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰেল, তােত েতওঁ
আকাশৰ পৰা েহাম-েবিদত অিগ্ন েপলাই েতওঁক উত্তৰ িদেল 27 েতিতয়া িযেহাৱাই দূতক আজ্ঞা কিৰেল, আৰু দূেত
িনজৰ তেৰাৱাল খাপত ভৰাই হ’ল

28 দায়ূেদ েযিতয়া িযেহাৱাই িযবুচীয়া অণর্নৰ মৰণা মৰা ঠাইত উত্তৰ িদয়া েদিখেল, েতিতয়া েতওঁ েসই সময়েত
েসই ঠাইত বিলদান িদেল 29 েসই সময়ত, েমািচেয় মৰুপ্রান্তত িনম্মর্াণ কৰা িযেহাৱাৰ আবাস, আৰু েহাম-বিলৰ বােব
যজ্ঞেবিদ, িগিবেয়ানৰ ওখ ঠাইত আিছল 30 অৱেশয্ দায়ূেদ ঈশ্বৰৰ পৰামশর্ লবৈল েতওঁৰ আগৈল যাব েনাৱািৰিছল;
কাৰণ িযেহাৱাৰ দূতৰ তেৰাৱালৈল েতওঁ ভয় কিৰিছল

22 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত দায়ূেদ ক’েল, “এেয় ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ ঠাই আৰু ইস্রােয়লৰ েহাম-বিল উৎসগর্ৰ অেথর্ পিবত্র-েবিদ

হ’ব ”

দায়ূেদ মিন্দৰৰ অেথর্ বস্তু আেয়াজন কৰা; আৰু চেলামনক আেদশ িদয়া



1 বংশাৱিল 22 অধয্ায়:2 465 1 বংশাৱিল 23 অধয্ায়:6

2 দায়ূেদ ইস্রােয়ল েদশত বাস কৰা িবেদশী সকলক একেগাট কিৰবৈল দাস সকলক আজ্ঞা িদেল ঈশ্বৰৰ গৃহ িনম্মর্াণ
কিৰবৰ অেথর্ িশল কািট টুকুৰা কিৰবৈল েতওঁেলাকক িশল-কিটয়া কামত িনযুক্ত কিৰেল

3 দুৱাৰৰ গজাল, আৰু বাটামৰ বােব দায়ূেদ অিধক পিৰমােন েলাহা আৰু িপতল েযাগান ধিৰেল েতওঁ জুিখব
েনাৱাৰা পিৰমােন তােমা েযাগান ধিৰেল, 4 আৰু গিণব েনাৱাৰা পিৰমাণৰ এৰচ কাঠ চীেদানীয়া আৰু তূৰীয়াসকেল
দায়ূদৰ ওচৰৈল গণনা কিৰবৈল অেনক এৰচ কাঠ আিনিছল 5 দায়ূেদ ক’েল, “েমাৰ পুত্র চেলামন েডকা ল’ৰা আৰু
েতওঁৰ অিভজ্ঞতা েহাৱা নাই, আৰু িযেহাৱাৰ অেথর্ িয গৃহ সজা হ’ব িবেষশৰূেপ আকষর্ণীয় হ’ব লািগব, েসয়া আন
সকেলা েদশেতা প্রখয্াত আৰু খয্ািতমান হ’ব, লািগব েসেয় এই গৃহৰ বােব মই প্রস্তুত হ’ব লািগব ” েসই কাৰেণ
দায়ূেদ েতওঁৰ মৃতুয্ৰ আগেত বয্াপক হাৰত বস্তু প্রস্তুত কিৰেল

6 তাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ পুত্র চেলামনক মািতেল আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বােব এটা গৃহ সািজবৈল েতওঁক
আজ্ঞা িদেল 7 দায়ূেদ চেলামনক ক’েল, “েহ েমাৰ পুত্র, েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল
েমাৰ ইচ্ছা আিছল 8 িকন্তু িযেহাৱাই েমাৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, ‘তুিম অেনকৰ ৰক্তপাত কিৰলা, আৰু বহুেতা যুদ্ধ
কিৰলা তুিম েমাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ গৃহ নাসািজবা, িকয়েনা পৃিথবীত েমাৰ সাক্ষােত তুিম অেনকৰ ৰক্তপাত কিৰলা

9 অৱেশয্ েতামাৰ এজন পুত্র জিন্মব, েতওঁ শািন্তিপ্রয় বয্িক্ত হ’ব মই েতওঁৰ চািৰওফােল থকা সকেলা শত্রুৰ পৰা
েতওঁক ৰক্ষা কিৰম কাৰণ েতওঁৰ নাম চেলামন* হ’ব, আৰু মই েতওঁৰ িদনত ইস্রােয়লক শািন্ত আৰু িনিৰিবিল পিৰেবশ
িদম 10 েতওঁ েমাৰ নামৰ উেদ্দেশ এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰব েতওঁ েমাৰ পুত্র হ’ব, আৰু মই েতওঁৰ িপতৃ হ’ম মই
ইস্রােয়লৰ ওপৰত েতওঁৰ ৰাজ িসংহাসন িচৰস্থায়ীৰূেপ স্থাপন কিৰম

11 েহ েমাৰ েবাপা, এিতয়া িযেহাৱা েতামাৰ সঙ্গী হওক আৰু তুিম কৃতকাযর্য্ হ’বৈল সক্ষম েহাৱা েতওঁ েকাৱাৰ দেৰ
তুিম েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহ িনম্মর্াণ কৰা 12 েযিতয়া েতওঁ ইস্রােয়লৰ দািয়ত্বভাৰ েতামাৰ ওপৰত িদব েতিতয়া
েকৱল িযেহাৱাই েতামাক বুিদ্ধ আৰু িবেবচনা িদয়ক, যােত তুিম েতামাৰ ঈশ্ৱৰ িযেহাৱাৰ িবিধ পালন কিৰব পািৰবা
13 িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ বােব েমািচক িদয়া িবিধ আৰু শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন কিৰবৈল, আৰু েসই দেৰ কাযর্ কিৰবৈল
সাৱধােন থািকেল, তুিম কৃতকাযর্য্ হ’ব; তুিম বলৱান আৰু সািহয়াল েহাৱা, ভয়াতুৰ িক িনৰাশ নহ’বা

14 এিতয়া েচাৱা, মই অিত কেষ্টেৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ বােব এক লাখ িকক্কৰ েসাণ, আৰু দহ লাখ িকক্কৰ ৰূপ, আৰু
অিধক েহাৱাৰ বােব েনােজাখাৈক িপতল আৰু অিধক পিৰমােন েলাহা যুগুত কিৰ ৈথেছঁা মই কাঠ আৰু িশেলা যুগুত
কিৰ ৈথেছঁা তুিম ইয়াৰ লগত আৰু অিধক েযাগ কিৰব পািৰবা

15 েতামাৰ অেনক কাম কৰা মানুহ আেছ: িশল-কিটয়া, িশল আৰু কাঠৰ কাম কেৰঁাতা, আৰু সকেলা িবধৰ কামত
িনপুণ অগণন েলাক আেছ 16 িয সকল েসাণ, ৰূপ, িপতল, আৰু েলাহাৰ কাম কিৰব জােন েসেয় কামত লািগ থাকা
আৰু িযেহাৱা েতামাৰ লগত থাকক ”

17 দায়ূেদ েতওঁৰ পুত্র চেলামনক সহায় কিৰবৈল, ইস্রােয়লৰ সকেলা প্রধান েলাকসকলক আজ্ঞা কিৰ ক’েল,
18 েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েতামােলাকৰ লগত আেছ আৰু চািৰও িদশৰ পৰা েতওঁ েতামােলাকক শািন্ত িদব
েতওঁ েদশ িনবাসী সকলক েমাৰ হাতত িদেল িযেহাৱাৰ আৰু েতওঁৰ েলাকসকলৰ আগত েদশ বশীভূত ৈহ আেছ
19 এিতয়া সমূ্পণর্ হৃদেয়েৰ েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক িবচাৰা উঠা, আৰু ঈশ্ৱৰ িযেহাৱাৰ পিবত্র গৃহ িনম্মর্াণ কৰা
তাৰ পাছত িনয়ম-চনু্দক আৰু ঈশ্বৰৰ পিবত্র বস্তুেবাৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ িনম্মর্াণ কৰা গৃহৈল আিনব পািৰবা

23 অধয্ায়
দায়ূেদ চেলামনক ৰজা পতা েলবীয়া আৰু পুেৰািহতসকলৰ কথা

1 েযিতয়া দায়ূেদ বৃদ্ধ ৈহ জীৱনৰ েশষ অৱস্থাত পােল, েতিতয়া েতওঁ েতওঁৰ পুত্র চেলামনক ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা
পািতেল 2 েতওঁ পুেৰািহত আৰু েলবীয়া সকলৰ ৈসেত ইস্রােয়লৰ সকেলা প্রধান েলাকসকলক এক েগাট কিৰেল
3 েলবীয়া সকলৰ িত্রশ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ বয়সীয়া েলাকসকলক গণনা কৰা হ’ল েতওঁেলাকৰ সংখয্া আঠিত্রশ
হাজাৰ আিছল

4 েতওঁেলাকৰ মাজৰ েচৗিবশ হাজাৰ েলাকক িযেহাৱাৰ গৃহৰ কাযর্ কিৰবৈল িনযুক্ত কৰা হ’ল আৰু ছয় হাজাৰ েলাক
কমর্চাৰী আৰু িবচাৰকত্তর্ া আিছল 5 চািৰ হাজাৰ দুৱৰী আিছল; আৰু চািৰ হাজাৰ েলাক বাদয্যন্ত্রৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ
প্রশংসা কিৰবৰ বােব আিছল; এই িবষেয় দায়ূেদ ৈকিছল, “এইেবাৰ মই আৰাধনা বােব সািজেছঁা” 6 দায়ূেদ েতওঁেলাকক
েলবীয়া সকলৰ লগত েযাগােযাগ কিৰবৈল িবিভন্ন দলত িবভক্ত কিৰেল: েগেচর্ ান, কহাৎ, আৰু মৰাৰী
* 22 অধয্ায়:9 চেলামন শান্ত
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7 েগেচর্ ানীয়া সকলৰ বংশধৰ সকলৰ েগাষ্ঠীৰ পৰা,
তাত লদ্দন আৰু িচিময়ীয়া আিছল
8 তাত লদ্দনৰ িতিন জন পুত্র আিছল; িযহীেয়ল মূখয্ েলাক আিছল, তাৰ পাছত েযথম আৰু েযােৱল আিছল

9 িচিময়ীৰ িতিন জন পুত্র আিছল: চেলামৎ, হজীেয়ল আৰু হাৰণ; এওঁেলাক লদ্দনৰ েগাষ্ঠীৰ মূখয্ েলাক আিছল
10 িচিময়ীৰ চািৰ জন পুত্র আিছল: যহৎ, জীনা, িযয়ূচ আৰু বৰীয়া

11 েতওঁেলাকৰ মাজত যহৎ ডাঙৰ আিছল, আৰু িদ্বতীয় জীজা, িকন্তু িযয়ূচ আৰু বৰীয়াৰ অিধক সন্তান নািছল েসেয়
েতওঁেলাক এেক কামৰ বােব এেক েগাষ্ঠীৰ বুিল িবেবচনা কৰা ৈহিছল

12 কহাতৰ চািৰ জন পুত্র আিছল:
অম্রম, িযচহৰ, িহেব্রাণ, আৰু উজ্জীেয়ল
13অম্রমৰ পুত্র আিছল: হােৰাণ আৰু েমািচ অিত পিবত্র বস্তু িযেহাৱাৰ সাক্ষােত ধূপ জ্বলাই, েতওঁৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল,

আৰু েতওঁৰ নােমেৰ িচৰকাল আশীব্বর্াদ কিৰবৰ বােব, হােৰাণক আৰু েতওঁৰ বংশধৰ সকলক স্থায়ীভােৱ
মেনানীত কৰা হ’ল 14 িকন্তু ঈশ্বৰৰ েলাক েমািচৰ পুত্র সকলক েলবীয়া বুিল িবেবচনা কিৰিছল

15 েমািচৰ পুত্র েগেচর্ াম আৰু ইিলেয়জৰ
16 েগেচর্ ামৰ বংশধৰ চবূেৱল, ডাঙৰ আিছল
17 ইিলেয়জৰৰ বংশধৰ ৰহিবয়া আিছল ইিলেয়জৰৰ আৰু পুত্র নািছল, িকন্তু ৰহিবয়াৰ বহুেতা বংশধৰ আিছল
18 িযচহৰৰ পুত্র চেলামীৎ মুখয্ আিছল
19 িহেব্রাণৰ বংশধৰ িযিৰয়া ডাঙৰ আিছল, িদ্বতীয় অমিৰয়া, তৃতীয় যহজীেয়ল, আৰু চতুথর্ িযকিময়াম
20 উজ্জীেয়লৰ পুত্র মীখা ডাঙৰ আিছল, আৰু িদ্বতীয় িযিচয়া
21 মৰাৰীৰ পুত্র মহলী আৰু মুচী আিছল মহলীৰ পুত্র ইলীয়াজ আৰু কীচ
22 ইলীয়াজৰৰ পুত্র েনােহাৱাৈকেয় মৃতুয্ হয়, েতওঁৰ েকৱল েকইজনী মান জীেয়ক আিছল কীচৰ পুত্রসকেল

েতওঁেলাকক িবয়া কৰাইিছল
23 মুচীৰ িতিন জন পুত্র, মহলী, এদৰ, আৰু িযেৰেমাৎ

24 এই েলবীয়াৰ বংশধৰ সকেল িনজৰ েগাষ্ঠীৰ লগত েযাগােযাগ কিৰিছল েতওঁেলাক েনতৃত্বত আিছল যাৰ নাম
গণনা কৰা ৈহিছল আৰু তািলকাত আিছল িযেহাৱাৰ গৃহৰ পিৰচযর্া কৰা েগাষ্ঠীৰ েলাকসকল িবশ বছৰ আৰু তাৰ
ওপৰ বয়সৰ আিছল 25 কাৰণ দায়ূেদ ৈকিছল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই, েতওঁৰ েলাকসকলক িবশ্রাম িদেল, েতওঁ
সদাকালৰ বােব িনজৰ গৃহ িযৰূচােলমত িনম্মর্াণ কিৰেল 26 েলবীয়াসকেল আবাস, আৰু েতওঁৰ পিৰচযর্াত বয্ৱহাৰ কৰা
সকেলা সামগ্রী আৰু কিঢ়য়াব লগা নহব ”

27 কাৰণ দায়ূদৰ েশষ বাকয্ৰ অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক ওপৰৰ বয়সৰ েলবীয়া সকলক গণনা কৰা হ’ল
28 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ গৃহৰ পিৰচযর্াৰ বােব হােৰাণৰ বংশধৰ সকলৰ সহায়কাৰী আিছল েতওঁেলাক েচাতাল েকইখন,
েকঁাঠািলেবাৰ, সকেলা পিবত্র বস্তু শুিচ কৰা আৰু ঈশ্বৰৰ গৃহৰ আন সকেলা কামৰ তত্বাৱধান কিৰিছল 29 েতওঁেলােক
দশর্ন-িপঠা, শষয্ উৎসগর্ৰ বােব িমিহ আটাগুিড়, খিমৰ িনিদয়া িপঠা, তাৱাত েসক িদয়া িপঠা, েতলত িমহেলাৱা, আৰু
সকেলা েজাখ আৰু পিৰমান েচাৱাৰ তত্বাৱধানত আিছল

30 েতওঁেলােক প্রিত ৰািতপুৱা আৰু গধূিল িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ আৰু প্রশংসাৰ বােবও িথয় ৈহিছল 31আৰু িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশ প্রিতিদেন িবধানৰ মেত, েলখ অনুসােৰ িবশ্রাম-বাৰত, আৰু ন-েজান উৎসৱত আৰু িনৰূিপত পব্বর্তত িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশ েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰিছল

32 েতওঁেলােক সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ আৰু পিবত্র স্থানৰ দ্বয়ীত্বত আিছল, আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ পিৰচযর্া কাযর্ত হােৰাণৰ
বংশধৰ সকলেকা সহায় কিৰিছল

24 অধয্ায়
1 হােৰাণৰ বংশধৰ সকলৰ িবভাগসমূহ: নাদব, অবীহূ, ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰ 2 েতওঁেলাকৰ িপতৃৰ মৃতুয্ পূেবর্ই

নাদব আৰু অবীহূৰ মৃতুয্ হয় েতওঁেলাকৰ সন্তান নািছল, েসেয় ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰ পুেৰািহতৰ পিৰচযর্াত আিছল
3 দায়ূেদ এেকলেগ ইিলয়াজৰৰ বংশৰ চােদাকক, আৰু ঈথামৰৰ বংশৰ অহীেমলকক েতওঁেলাকৰ পুেৰািহত পিৰচযর্াৰ
কাৰেণ েবেলগ েবেলগ দলত ভাগ কিৰেল
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4 ঈথামৰৰ বংশধৰ সকলতৈক ইিলয়াজৰৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত েনতৃত্ব েলাৱা েলাক েবিছ আিছল েসেয়
েতওঁেলােক ইিলয়াজৰৰ বংশধৰ সকলক েষাল্লটা দলত িবভক্ত কিৰিছল েতওঁেলাক ঈথামৰৰ বংশধৰ আৰু েগাষ্ঠীৰ
মূৰব্বী সকলৰ দ্ৱাৰাই এই সকেলা কিৰিছল 5 এেকা প্রেভদ নাৰািখ, েতওঁেলাকক ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰ দুেয়ােৰ
বংশধৰ সকলৰ পৰা পিবত্রস্থানৰ কমর্চাৰীসকল, আৰু ঈশ্বৰৰ কমর্চাৰীসকলৰ বােব এেকা প্রেভদ নাৰািখ, িচিঠ েখলাই
েতওঁেলাকক িবভক্ত কিৰিছল

6 েলবীয়া বংশৰ নথেনলৰ পুত্র চমিৰয়া িলখেক ৰজাৰ, কমর্চাৰীৰ, চােদাক পুেৰািহতৰ, অিবয়াথৰৰ পুত্র অহীেমলকৰ,
আৰু পুেৰািহত সকলৰ েনতা ও েলবীয়া পিৰয়াল সকলৰ উপিস্থিতত েতওঁেলাকৰ নাম িলিখেল ইিলয়াজৰৰ বংশৰ পৰা
এটা েগাষ্ঠী আৰু ঈথামৰৰ বংশৰ পৰা এটা েগাষ্ঠী িচিঠ েখলৰ দ্ৱাৰাই িনবর্াচন কৰা ৈহিছল

7 প্রথম িচিঠ েখলত িযেহায়াৰীবৰ, িদ্বতীয় িযদয়াৰ, 8 তৃতীয়ৰ হাৰীমৰ, চতুথর্ িচেয়াৰীমৰ, 9 পঞ্চম মিল্কয়াৰ, ষষ্ঠ
িময়ামীনৰ, 10 সপ্তম হেক্কাচৰ, অষ্টম অিবয়াৰ, 11 নৱম েযচূয়াৰ, দশম চখিনয়াৰ, 12 একাদশ ইলীয়ািচবৰ, দ্বাদশ
যাকীমৰ, 13 ত্রেয়াদশ হুপ্পাৰ, চতুদ্দর্ শ েযেচবাবৰ, 14 পঞ্চদশ িবলগাৰ, েষাড়শ ইেম্মৰৰ, 15 সপ্তদশ েহজীৰৰ, অষ্টাদশ
হিপ্পেচৰৰ, 16 ঊনিবংশ পথিহয়াৰ, িবংশ িযিহেষ্কলৰ, 17 একিবংশ যাখীনৰ, দ্বািবংশ গামূলৰ, 18 ত্রেয়ািবংশ দলায়াৰ,
চতুিব্বর্ংশ মািজয়াৰ নাম উিঠল

19 েযিতয়া েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ গৃহৈল আিহব েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁেলাকৰ ওপৰ-
িপতৃ হােৰাণৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকক িদয়া পদ্ধিতৰ দ্ৱাৰাই কৰা েতওঁেলাকৰ পিৰচযর্াৰ আজ্ঞা সমূহ এইিবলাক আিছল

20 েলবীৰ অৱিশষ্ট বংশধৰসকল এওঁেলাক:
অম্রমৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত চূবােয়ল;
চূবােয়লৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত েযহিদয়া
21 অম্রমৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত িযিচয়া েনতা আিছল
22 িযচহৰীয়াৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত চেলােমাৎ চেলােমাতৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত যহৎ
23 িহব্রাণৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত প্রথম িযিৰয়া, িদ্বতীয় অমিৰয়া, তৃতীয় যহজীেয়ল, আৰু চতুথর্ িযকিময়াম
24 উজ্জীেয়লৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত মীখা মীখাৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত চামীৰ
25 মীখাৰ ভােয়ক িযিচয়া; িযিচয়াৰ পুত্র সকলৰ মাজত জখিৰয়া
26 মৰাৰীৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত মহলী আৰু মুচী; যািজয়াৰ বংশধৰসকলৰ মাজত িবেনা
27 মৰাৰীৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত যািজয়া, িবেনা, েচাহম, জকু্কৰ, আৰু ইব্রী
28 মহলীৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত ইলীয়াজৰ; এওঁৰ পুত্র নািছল
29 কীচৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত িযৰহেমল
30 মুচী বংশধৰ সকলৰ মাজত মহলী, এদৰ, আৰু িযৰীেমাৎ
েতওঁেলাকৰ পিৰয়াল অনুসােৰ তািলকাত থকা েলবীয়াসকল এওঁেলাক 31 দায়ুদ ৰজাৰ, চােদাকৰ, অহীেমলকৰ, আৰু
পুেৰািহতসকলৰ আৰু েলবীয়াসকলৰ পিৰয়ালৰ েনতাসকলৰ উপিস্থিতত েতওঁেলােক পুনৰ িচিঠ েখলােল পিৰয়াল
সকলৰ ডাঙৰ পুত্র সকেল সৰু সকলৰ লগত িচিঠ েখলােল হােৰাণৰ বংশধৰ সকেল কৰাৰ দেৰই এওঁেলােকও িচিঠ
েখলােল

25 অধয্ায়
গায়ন-বায়ন সকলৰ িবষয়

1 দায়ুদ আৰু আবাসৰ পিৰচযর্াৰ প্রধান েলাকসকেল আচফ, েহমন, আৰু িযদূথূনৰ পুত্র সকলক িকছুমান কামৰ বােব
িনবর্াচন কিৰেল এওঁেলােক বীণা, েবেহলা, আৰু তােলেৰ ভািবষয্ত বাণী কিৰেল িযসকল েলােক এই কাম কিৰিছল
েতওঁেলাকৰ তািলকা তলত িদয়া হ’ল: 2 আচফৰ পুত্র সকলৰ পৰা:
জকু্কৰ, েযােচফ, নথিনয়া, আৰুঅচেৰলা; আচফৰ পুত্রসকলআচফৰ িনেদর্ শ অনুযায়ী ৰজাৰ িনৰীক্ষণৰ অধীনত ভাববাণী

কেৰ
3 িযদূথূনৰ পুত্র সকলৰ পৰা:
গদিলয়া, চৰী, িযচয়া, হচিবয়া, িচিময়া, আৰু মিত্তিথয়া, এই ছয় জেন, েতওঁেলাকৰ িপতৃ িযদুথূনৰ িনেদর্ শ অনুযায়ী

িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ আৰু প্রশংসাৰ বােব বীণা বজায়
4 েহমনৰ পুত্র সকলৰ পৰা:
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বুিক্কয়া, মত্তিনয়া, উজ্জীেয়ল, চবূেৱল, িযৰীেমাৎ, হনিনয়া, হনানী, ইলীয়াথা, িগদ্দলতী, েৰামমতী-এজৰ, যচিবকাচা,
মেল্লাথী, েহাথীৰ আৰু মহজীেয়াৎ 5 ৰজাৰ ভাববাদী েহমনৰ এওঁেলাক পুত্র ঈশ্বৰক শ্রদ্ধা কিৰবৈল েতওঁক
েচৗদ্ধ জন পুত্র আৰু িতিন জনী েছাৱালী দান কিৰেল

6 েতওঁেলাকৰ িপতৃৰ িনেদর্ শ অনুযায়ী এই সকেলা কিৰিছল েতওঁেলাক ঈশ্ৱৰৰ গৃহৰ বাদয্কৰ আিছল, েতওঁেলােক
ঈশ্বৰৰ গৃহৰ পিৰচযর্াৰ বােব তাল, েবেহলা, আৰু বীণা বজাইিছল আচফ, িযদূথূন, আৰু েহমন ৰজাৰ িনেদর্ শৰ অধীনত
আিছল 7 েতওঁেলাক আৰু েতওঁেলাকৰ ভাইসকল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বাদয্ বেজাৱাত প্রিশক্ষণ প্রাপ্ত আৰু িনপুণ আিছল
েতওঁেলাক সংখয্াত দুশ আঠাশী জন আিছল 8 েতওঁেলাকৰ সৰু িক বৰ, গুৰু িক িশষয্ সকেলােৱ সমােন িচিঠ েখলাই
িনজৰ কিৰব লগীয়া কাযর্ কিৰবৈল িথৰ কিৰিছল

9 এিতয়া আচফৰ পুত্র সকলৰ িবষেয়:
প্রথম িচিঠ েখলত েযােচফৰ পিৰয়ালৰ নাম উিঠল;
িদ্বতীয় গদিলয়াৰ পিৰয়ালৰ নামত উিঠল, েতওঁেলাক সংখয্াত বাৰ জন;
10 তৃতীয় জকু্কৰৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় েলাক সকল সংখয্াত বাৰ জন;
11 চতুথর্ িযখ্রীৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন
12 পঞ্চম নথিনয়াৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
13 ষষ্ঠ বুিক্কয়াৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
14 সপ্তম িযচেৰলাৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন
15 অষ্টম িযচয়াৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য়সকল সংখয্াত বাৰ জন;
16 নৱম মত্তিনয়াৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
17 দশম িচিময়ীৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
18 একাদশ অজেৰলৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
19 দ্বাদশ হচিবয়াৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন; 20 ত্রেয়াদশ চূবােয়লৰ নামত

উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্বন্ধীয় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
21 চতুদ্দর্ শ মিত্তিথয়াৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
22 পঞ্চদশ িযেৰােমাতৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
23 েষাড়শ হনিনয়াৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
24 সপ্তদশ যচিবকাচাৰ নামত উিঠল; েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
25 অষ্টাদশ হনানীৰ নামত উিঠল; েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
26 ঊনিবংশ মেল্লাথীৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
27 িবংশ ইিলয়াথাৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
28 একিবংশ েহাথীৰৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
29 দ্বািবংশ িগদ্দলতীৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
30 ত্রেয়াদশ মহজীয়াতৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;
31 চতুিব্বর্ংশ েৰামমতী-এজৰৰ নামত উিঠল, েতওঁৰ পুত্র আৰু সম্পকীর্য় সকল সংখয্াত বাৰ জন;

26 অধয্ায়
দুৱৰী আৰু েকাষাধয্ক্ষ সকলৰ িবষয়

1 দুৱৰী সকলৰ িবভাগসমূহ তলত িদয়া হ’ল:
েকাৰহীয়া সকলৰ পৰা, েকািৰৰ পুত্র মেচেলিময়া আচফৰ এজন বংশধৰ আিছল
2 মেচেলিময়াৰ পুত্র সকল: প্রথম পুত্র জখিৰয়া, িদ্বতীয় িযদীেয়ল, তৃতীয় জবিদয়া, চতুথর্ যৎনীেয়ল, 3 পঞ্চম এলম,

ষষ্ঠ েযােহাহানন, আৰু সপ্তম ইিলেহাঐনয়
4 ওেবদ-ইেদামৰ পুত্র সকল: প্রথম পুত্র চমিয়য়া, িদ্বতীয় িযেহাজাবদ, তৃতীয় েযাৱাহ, চতুথর্ চাখৰ, পঞ্চম নথেনল, 5 ষষ্ঠ

অম্মীেয়ল, সপ্তম ইচাখৰ, আৰু অষ্টম িপয়ুলতয়, কাৰণ ঈশ্বেৰ ওেবদ-ইেদামক আশীব্বর্াদ কিৰিছল 6 েতওঁৰ
পুত্র চমিয়য়াৰ েকইজেনা পুত্র জিন্মল; েতওঁেলােক িনজৰ পিৰয়াল সকলক শাসন কিৰিছল; েতওঁেলাক বহুেতা
দক্ষতা সম্পন্ন েলাক আিছল
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7 চমিয়য়াৰ পুত্র সকল হ’ল অৎনী, ৰফােয়ল, ওেবদ, আৰু ইলজাবদ েতওঁৰ সম্পকীর্য় ইলীহু ও চমিখয়াও বহুেতা
দক্ষতা সম্পন্ন েলাকআিছল 8এওঁেলাক সকেলােৱই ওেবদ-ইেদামৰ বংশধৰআিছল েতওঁেলাক, েতওঁেলাকৰ
পুত্র সকল আৰু সম্পকীর্য় সকল ঈশ্বৰৰ আবাসৰ পিৰচযর্াৰ েতওঁেলাকৰ কাম কৰাত সক্ষম েলাক আিছল
েতওঁেলাকৰ মাজৰ বাষষ্টি জন ওেবদ-ইেদামৰ সম্পকীর্য় আিছল 9 মেচেলিময়াৰ পুত্র সকল আৰু সম্পকীর্য়
সকল, সক্ষম েলাকসকল,, সবর্মুঠ ওঠৰ জন আিছল

10 মৰাৰীৰ এজন বংশধৰ েহাচাৰ পুত্র সকল: িচম্রী এজন েনতা, যিদও েতওঁ প্রথম পুত্র নািছল, তথািপও েতওঁৰ
িপতৃেয় েতওঁক েনতৃত্বৰ ভাৰ িদিছল, 11 িদ্বতীয় িহিল্কয়া, তৃতীয় টবিলয়া, আৰু চতুথর্ জখিৰয়া েহাচাৰ পুত্র
আৰু সম্পকীর্য় েলাকসকল সংখয্াত েতৰ জন আিছল

12 দুৱৰী সকলৰ িবভাগেবােৰ েতওঁেলাকৰ েনতা সকলৰ লগত েযাগােযাগ কিৰ েতওঁেলাকৰ সম্পকীর্য় সকলৰ দেৰ,
িযেহাৱাৰ গৃহত পিৰচযর্া কিৰ, েতওঁেলাকৰ কিৰবলগীয়া কাযর্ কেৰ 13 েতওঁেলােক সকেলা সম্পকীর্য় সকলৰ লগত
েযাগােযাগ কিৰ সৰু িক বৰ সকেলােৱ প্রেতয্ক দুৱাৰৰ বােব িচিঠ েখলােল 14 েযিতযা পূব িদশৰ দুৱাৰৰ বােব িচিঠ
েখলােল েতিতয়া েচেলিময়াৰ নাম উিঠল েতওঁৰ পুত্র জখিৰয়া ভাল পৰামশর্ িদওঁতা েলাক আিছল, িচিঠ েখলত উত্তৰ
িদশৰ বােব েতওঁৰ নাম উিঠল

15 দিক্ষণ িদশৰ দুৱাৰৰ বােব ওেবদ-ইেদামক িনধর্াৰণ কেৰ; আৰু েতওঁৰ পুত্র সকলক ভঁৰালৰ বােব িনধর্াৰন কেৰ
16 পিশ্চম িদশৰ দুৱাৰৰ ৈসেত ওপৰৈল উিঠ েযাৱা বাটৰ চেল্লখৎ দুৱােৰা চূপ্পীম আৰু েহাচাৰ নামত িনধর্াৰন কেৰ
প্রেতক পিৰয়ালৰ কাৰেণ; ৰখীয়া সকল আিছল

17 পূবফােল ছয় জন েলবীয়া েলাক, উত্তৰফােল প্রিতিদেন চািৰ জন, দিক্ষণ ফােলও প্রিতিদেন চািৰ জন, আৰু
ভঁৰালত দুজন দুজন 18 পিশ্চমফালৰ েচাতালত চািৰ জনক িনযুক্ত কেৰ, চািৰ জন বাটত আৰু েচাতালত দুজন
19 এইদেৰই দুৱৰী সকলক ভাগ কৰা হ’ল েতওঁেলাক সকেলা েকাৰহীয়া আৰু মৰাৰীয়া বংশৰ পৰা অহা েলাক আিছল

20 েলবীয়াসকলৰ িভতৰত, অিহয়া ঈশ্বৰৰ গৃহৰ আৰু পিবত্রীকৃত বস্তুৰ ভঁৰালৰ দািয়ত্বত আিছল 21 লদ্দনৰ বংশধৰ
সকল, েতওঁৰ পৰা অহা েগেচর্ ানীয়াৰ বংশধৰ সকল, আৰু িয সকল েগেচর্ ানীয়াৰ লদ্দনৰ পিৰয়ালৰ েনতা আিছল,
েতওঁেলাক িযহীেয়লী আৰু েতওঁৰ পুত্র সকল 22 েযথম আৰু েযােৱল েতওঁৰ ভােয়ক আিছল েতওঁেলােকা িযেহাৱাৰ
গৃহৰ ভঁৰালৰ দািয়ত্বত আিছল

23 অম্রমীয়া, িযচহৰীয়া, িহেব্রাণীয়া, আৰু উজ্জীেয়লীয়াৰ েগাষ্ঠীৰ পৰাও তাত দুৱৰী আিছল 24 েগেচর্ ামৰ বংশৰ
েমািচৰ পুত্র চবূেৱল ভঁৰালৰ তদাৰক কিৰিছল 25 েতওঁৰ সম্পকীর্য় েলাক সকল ইিলেয়জৰৰ েগাষ্ঠীৰ পৰা আিছল আৰু
চবুেৱলৰ পুত্র ৰহিবয়া আিছল
ৰহিবয়াৰ পুত্র িযচয়া,
িযচয়াৰ পুত্র েযাৰাম,
েযাৰামৰ পুত্র িজখ্রী,
িজখ্রীৰ পুত্র চেলােমাৎ

26 দায়ুদ ৰজা, পিৰয়ালৰ মূল েলাকসকল, সহস্রপিতসকল, শতপিতসকল, আৰু েসনাপিতসকেল িযেবাৰ বস্তু পিবত্র
কিৰিছল, েসইেবাৰ চেলােমাৎ আৰু েতওঁৰ সম্বন্ধীয় েলাকসকেল েসই ভঁৰালৰ তদাৰক কিৰিছল 27 িযেহাৱাৰ গৃহ
েমৰামিত কিৰবৰ অেথর্ েতওঁেলােক যুদ্ধত েপাৱা লূটদ্রবয্ৰ মাজৰ অেনক বস্তু উৎসগর্ কিৰিছল 28 চমূেৱল ভাববাদীেয়,
কীচৰ পুত্র েচৗেল, েনৰৰ পুত্র অবেনেৰ, আৰু চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱােব িযিবলাক বস্তু উৎসগর্ কিৰিছল, এই সকেলাৰ
দািয়ত্বত েতওঁেলাক আিছল উৎসগর্ কৰা সকেলা বস্তু চেলােমাৎ আৰু েতওঁৰ সম্পকীর্য়া েলাক সকলৰ িনৰাপত্তাত
আিছল

29 িযচহৰীয়াৰ বংশধৰ সকলৰ, কনিনয়া আৰু েতওঁৰ পুত্রসকলক ইস্রােয়লৰ সমাজৰ কমর্চাৰী আৰু িবচাৰকত্তর্ াৰ
কাযর্ৰ বােব িনযুক্ত কেৰ 30 িহেব্রাণীয়াৰ বংশধৰসকল, হচিবয়া আৰু েতওঁৰ ভাইসকল এক হাজাৰ সাত শ সক্ষম েলাক
আিছল, েতওঁেলাকক িযেহাৱাৰ কাযর্ আৰু ৰজাৰ কাযর্ত িনযুক্ত কৰা হিছল েতওঁেলাক যদ্দর্ নৰ পিশ্চমফােল আিছল

31 িহেব্রাণীয়াৰ বংশধৰ সকলৰ পৰা িযিৰয়া েতওঁৰ বংশৰ মূখয্ েলাক আিছল েতওঁ েতওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ তািলকাৰ
পৰা গণনা কৰা েলাকআিছল দায়ূদৰ ৰাজত্বৰ চিল্লশ বছৰত েতওঁেলােক িলিপৱদ্ধ কৰা নিথ পত্র পৰীক্ষা কিৰ েতওঁেলাকৰ
মাজত িগিলয়দৰ যােজৰক দক্ষতা সম্পন্ন েলাক িবচািৰ পােল 32 যােজৰকৰ দুই হাজাৰ সাত শ সম্পকীর্য় েলাক আিছল,
িযসকল পিৰয়ালৰ সক্ষম েলাক আিছল দায়ূেদ ঈশ্বৰীয় আৰু ৰাজকীয় কাম কিৰবৈল, ৰূেবণীয়া, গাদীয়া, আৰু মনিচৰ
আধা জািতেবাৰৰ ওপৰত েতওঁেলাকক অধয্ক্ষ পািতেল



1 বংশাৱিল 27 অধয্ায়:1 470 1 বংশাৱিল 27 অধয্ায়:29

27 অধয্ায়
েসনাপিত আৰু কাযর্াধয্ক্ষ সকলৰ িবষয়

1 সংখয্া অনুসােৰ ইস্রােয়লৰ পিৰয়ালৰ মূখয্ েলাকসকল, সহস্রপিতসকল, শতপিতসকল, তাৰ উপিৰও ৈসনয্ৰ
কমর্চাৰীসকল, িযসকেল িবিভন্ন ধৰেণ ৰজাৰ পিৰচযর্া কিৰিছল ৈসনয্ৰ প্রিত িবভাগসমূেহ েগােটই বছৰ মাহৰ পাছত
মাহ পিৰচযর্া কিৰিছল প্রিত িবভাগত েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল
2 িবভাগৰ দ্বয়ীত্বত প্রথম মাহৰ বােব জব্দীেয়লৰ পুত্র যাচিবয়াম আিছল েতওঁৰ িবভাগত েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল

3 েতওঁ েপৰচৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ এজন আৰু েতওঁ প্রথম মাহৰ সকেলা ৈসনয্ৰ িবষয়াসকলৰ দ্বয়ীত্বত
আিছল 4 িদ্বতীয় মাহৰ িবভাগৰ দ্বায়ীত্বত অেহাহীয়াৰ বংশৰ েগাষ্ঠীৰ েদাদয়া আিছল িমেক্লাত িদ্ৱতীয় পদবীত
আিছল েতওঁৰ িবভাগত েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল 5 িযেহায়াদা পুেৰািহতৰ পুত্র বনায়া তৃতীয় মাহৰ কাৰেণ
ৈসনয্ৰ েসনাপিত আিছল এই িবভাগত েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল 6 এই জেনই েসই বনায়া িয জন িত্রশ
জনৰ আৰু িত্রশ জনৰ ওপৰত েনতা আিছল েতওঁৰ পুত্র অিম্মযাবদ েতওঁৰ িবভাগত আিছল

7 েযাৱাবৰ ভােয়ক অচােহল চতুথর্ মাহৰ কাৰেণ েসনাপিত আিছল েতওঁৰ পুত্র জবিদয়া েতওঁৰ পাছত েসনাপিত
হ’ল েতওঁৰ িবভাগত েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল 8 িযজ্রাহীয়াৰ বংশধৰৰ চমহুৎ পঞ্চম মাহৰ কাৰেণ েসনাপিত
আিছল েতওঁৰ িবভাগত েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল 9 তেকাৱায়ীয়া পৰা েহাৱা ইেক্কচৰ পুত্র ঈৰা ষষ্ঠ মাহৰ কাৰেণ
েসনাপিত আিছল েতওঁৰ িবভাগত েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল

10 ইফ্রিয়মৰ েলাকসকলৰ পৰা পেলানীয়া েহলচ সপ্তম মাহৰ কাৰেণ েসনাপিত আিছল েতওঁৰ িবভাগত েচৗিবশ
হাজাৰ েলাক আিছল 11 েজৰহৰ বংশৰ েগাষ্ঠীৰ পৰা হূচাতীয়া িচব্বকয় অষ্টম মাহৰ কাৰেণ েসনাপিত আিছল েতওঁৰ
িবভাগত েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল 12 িবনয্ামীনৰ জািতৰ পৰা অনােথাতীয়া অবীেয়জৰ নৱম মাহৰ কাৰেণ েসনাপিত
আিছল েতওঁৰ িবভাগত েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল

13 েজৰহৰ বংশৰ েগাষ্ঠীৰ নেটাফাতীয়া নগৰৰ পৰা মহৰয় দশম মাহৰ কাৰেণ েসনাপিত আিছল েতওঁৰ িবভাগত
েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল 14 ইফ্রিয়মৰ জািতৰ পৰা িপৰােথানীয়া নগৰৰ বনায়া একাদশ মাহৰ কাৰেণ েসনাপিত
আিছল েতওঁৰ িবভাগত েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল 15অৎনীেয়লৰ বংশৰ েগাষ্ঠীৰ পৰা নেটাফাতীয়া নগৰৰ িহলদয়
দ্বাদশ মাহৰ কাৰেণ েসনাপিত আিছল েতওঁৰ িবভাগত েচৗিবশ হাজাৰ েলাক আিছল

16 এওঁেলােকই ইস্রােয়ল জািতৰ েনতাসকল:
ৰূেবণীয়া জািতৰ বােব িজখ্রীৰ পুত্র ইলীেয়জৰ েনতা আিছল
িচিমেয়ানীয়া জািতৰ বােব মাখাৰ পুত্র চফিটয়া েনতা আিছল
17 েলবীয়া জািতৰ বােব কমূেৱলৰ পুত্র হচিবয়া েনতা আিছল আৰু হােৰাণৰ বংশধৰসকলক চােদােক েনতৃত্ব িদিছল
18 িযহূদা জািতৰ বােব ইলীহূ েনতা আিছল েতওঁ দায়ূদৰ ভােয়কসকলৰ মাজৰ এজন 19জবূলূন জািতৰ বােব ওবিদয়াৰ

পুত্র িযচময়া েনতা আিছল
নপ্তালীৰ বােব অজ্রীেয়লৰ পুত্র িযৰীেমাৎ েনতা আিছল 20 ইফ্রিয়ম জািতৰ বােব অজিজয়াৰ পুত্র েহােচয়া েনতা আিছল
মনিচৰ আধা জািতৰ বােব পদায়াৰ পুত্র েযােৱল েনতা আিছল
21 িগিলয়দত থকা মনিচৰ আধা জািতৰ বােব জখিৰয়াৰ পুত্র িযেদ্দা েনতা আিছল
িবনয্ামীনৰ জািতৰ বােব অবেনৰৰ পুত্র যাচীেয়ল েনতা আিছল
22 দানৰ জািতৰ বােব িযেৰাহমৰ পুত্র অজেৰল েনতা আিছল
ইস্রােয়ল জািতৰ বােব এওঁেলােকই েনতা আিছল

23 দায়ূেদ িবশ বছৰ বা তাতৈক ক’ম বয়সৰ েলাকসকলক গণনা কৰা নািছল, কাৰণ িযেহাৱাই ইস্রােয়লক আকাশৰ
তৰােবাৰৰ িনিচনা অসংখয্ কিৰবৈল প্রিতজ্ঞা কিৰিছল 24 চৰূয়াৰ পুত্র েযাৱােব গণনা কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰিছল, িকন্তু
েশষ নকিৰেল এই কাৰেণ ইস্রােয়লৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত ৈহিছল েতওঁেলাকৰ সংখয্া দায়ুদ ৰজাৰ
বংশাৱলীত িলখা নহ’ল

25 অদীেয়লৰ পুত্র অজমাবৎ ৰজাৰ মূলয্ৱান সম্পদৰ দ্বয়ীত্বত আিছল উিজ্জয়াৰ পুত্র েযানাথন েখিত-পথাৰত,
নগৰেবাৰত, গাওঁসমূহত, আৰু দুগর্েবাৰত থকা গুদামৰ দ্বয়ীত্বত আিছল 26 কলূবৰ পুত্র ইজ্রী মািট চেহাৱা েখিতয়ক
সকলৰ ওপৰত আিছল 27 ৰামাথীয়া িচিময়ী দ্রাক্ষাবাৰীেবাৰৰ দ্বয়ীত্বত আিছল িচফমীয়াৰ পৰা অহা জব্দী আঙুৰৰ আৰু
দ্রাক্ষাৰস িবক্রী কেৰঁাতা সকলৰ ওপৰত দ্বয়ীত্বত আিছল

28 িনম্ন-ভূিমত থকা িজত গছ আৰু িডমৰু গছেবাৰ, গেদৰীয়াৰ পৰা অহা বাল-হাননৰ দ্বয়ীত্বত আিছল আৰু েতলৰ
গুদামৰ দ্বয়ীত্বত েযাৱাচ আিছল 29 চােগাণৰ পৰা অহা িচত্রয় চােৰাণত চৰা জন্তুৰ জাকেবাৰৰ দািয়ত্বত আিছল
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উপতয্কােবাৰত চৰা জন্তুৰ জাকেবাৰৰ দ্বয়ীত্বত অদলয়ৰ পুত্র চাফট আিছল 30 উটেবাৰৰ দ্বয়ীত্বত ইশ্মােয়লীয়া অবীল
আিছল, আৰু গাধীেবাৰৰ দ্বায়ীত্বত েমেৰােনাথীয়া েযহিদয়া আিছল 31এওঁেলাক দায়ুদ ৰজাৰ সম্পিতৰ দ্বয়ীত্বত আিছল

32 দায়ূদৰ দদােয়ক েযানাথন, েতওঁ এজন পৰামশর্দাতা আিছল, িযেহতু েতওঁ এজন জ্ঞানী আৰু নিথ সংৰক্ষকআিছল
হকেমানীৰ পুত্র িযহীেয়ল ৰজাৰ পুত্রসকলৰ তত্বৱধানৰ দ্বায়ীত্বত আিছল 33 অহীেথাফল ৰজাৰ পৰামশর্দাতা আিছল,
অকীর্য়া েলাকসকলৰ মাজৰ হূচয় ৰজাৰ বয্িক্তগত পৰামশর্দাতা আিছল 34 অহীেথাফলৰ পাছত বনায়াৰ পুত্র িযেহায়াদা
অিবয়াথৰ েযােগিদ েতওঁৰ স্থান লয় েযাৱাব ৰজাৰ ৈসনয্সকলৰ েসনাপিত আিছল

28 অধয্ায়
দায়ূেদ িদয়া েশষ-আেদশ আৰু বকৃ্ততা েতওঁৰ মৃতুয্

1 দায়ূেদ িযৰূচােলমত ইস্রােয়লৰ সকেলা কমর্চাৰীক এক েগাট কিৰেল: জািতেবাৰৰ কমর্চাৰীসকলক, সময়-সূচী
অনুযায়ী ৰজাৰ পিৰচযর্া কৰা িবভাগেবাৰৰ কমর্চাৰীসকলক, সহস্রপিতসকলক আৰু শতপিতসকলক, ৰজা আৰু েতওঁৰ
পুত্রসকলৰ দখলত থকা সকেলা সম্পিত্তৰ পিৰচালকসকলক, কমর্চাৰী আৰু যুদ্ধাৰু েলাকসকলক, েতওঁেলাকৰ মাজৰ
সকেলাতৈক িনপূণ েলাকসকলক িযৰূচােলমত এক েগাট কিৰেল

2 তাৰ পাছত ৰজা দায়ূেদ িথয় ৈহ ক’েল, “েহ েমাৰ ভাইসকল আৰু েমাৰ েলাক সমূহ, েমাৰ কথা শুনা; িযেহাৱাৰ
িনয়ম-চনু্দকৰ অেথর্ আৰু আমাৰ ঈশ্বৰৰ ভিৰ-পীৰাৰ অেথর্ এটা মিন্দৰ িনম্মর্াণ কিৰবৈল েমাৰ পিৰকল্পনা আিছল এই
গৃহ িনম্মর্াণৰ বােব মই প্রস্তুেতা ৈহিছেলা 3 িকন্তু ঈশ্বেৰ েমাক ক’েল, ‘েমাৰ নামৰ অেথর্ তুিম মিন্দৰ িনম্মর্াণ নকিৰবা,
কাৰণ তুিম এজন যুদ্ধৰু আৰু তুিম ৰক্তপাত কিৰলা ’

4 তথািপ িযেহাৱাই, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বেৰ; ইস্রােয়লৰ ওপৰত সদায় ৰাজত্ব কিৰবৰ বােব েমাৰ আটাই িপতৃপিৰয়ালৰ
মাজৰ পৰা েমাক মেনানীত কিৰেল েতওঁ েনতৃত্ব িদবৰ বােব িযহূদা জািতক মেনানীত কিৰেল িযহূদাৰ জািত, েমাৰ
িপতৃৰ পিৰয়ালবগর্ আৰু েমাৰ িপতৃৰ সকেলা পুত্রৰ মাজৰ পৰা েতওঁ েমাক েগােটই ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা হ’বৈল
মেনানীত কিৰেল 5 িযেহাৱাই েমাক িদয়া অেনক পুত্রৰ মাজত ইস্রােয়লৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ ৰাজিসংহাসনত বিহবৈল
েতওঁ েমাৰ পুত্র চেলামনক মেনানীত কিৰেল

6 েতওঁ েমাক ক’েল, ‘েতামাৰ পুত্র চেলামেন েমাৰ গৃহ আৰু েচাতাল েকইখন িনম্মর্াণ কিৰব, কাৰণ েমাৰ পুত্র হ’বৈল
মই েতওঁক মেনানীত কিৰেলঁা, আৰু মই েতওঁৰ িপতৃ হ’ম 7 আিজ তুিম িয দেৰ আছা যিদ েতওঁ েসই দেৰ েমাৰ
আজ্ঞােবাৰ আৰু শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন কিৰ চেল, েতেনহেল মই েতওঁৰ ৰাজয্ িচৰস্থায়ীৰূেপ স্থাপন কিৰম

8 এই েহতুেক এিতয়া ইস্রােয়লৰ সাক্ষােত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ সমেবত েহাৱা আৰু আমাৰ ঈশ্বৰৰ উপিস্থিতত ঈশ্ৱৰ
িযেহাৱাৰ সকেলা আজ্ঞা পালন কিৰবৈল েতামােলাক সকেলােৱ েচষ্টা কৰা এই উত্তম েদশৰ অিধকাৰী হবৈল আৰু
েতামােলাকৰ পাছত িচৰকালৰ বােব পুৰুষানুক্রেম েতামােলাকৰ সন্তান সকলৰ অিধকাৰত েযন থােক তাৰ কাৰেণ এই
সকেলা কৰা

9 েহ েবাপা চেলামন, তুিম েতামাৰ িপতৃৰ ঈশ্বৰক মািন চিলবা, আৰু েতামাৰ সকেলা হৃদেয়ৰ আৰু হির্ষত মেনেৰ েতওঁৰ
পিৰচযর্া কিৰবা এই দেৰ কৰা কাৰণ িযেহাৱাই সকেলােৰ হৃদয় অনুসন্ধান কেৰ আৰু সকেলােৰ কল্পনােকা বুেজ তুিম
যিদ েতওঁক িবচাৰা, েতেন্ত তুিম েতওঁক পাবা, িকন্তু যিদ েতওঁক তয্াগ কৰা, েতেন্ত েতওঁ েতামােকা িচৰকালৈলেক তয্াগ
কিৰব 10 পিবত্র-স্থানৰ অেথর্ মিন্দৰ িনম্মর্াণ কিৰবৈল িযেহাৱাই েয, েতামাক মেনানীত কিৰেল তাক তুিম অনুভৱ কৰা;
সািহয়াল েহাৱা আৰু এই কাযর্ কৰা

11 তাৰ পাছত দায়ূেদ েতওঁৰ পুত্র চেলামনক মিন্দৰৰ বাৰাণ্ডাৰ, মিন্দৰৰ ঘৰৰেবাৰৰ, গুদামেবাৰৰ, ওপৰৰ
েকঁাঠািলেবাৰৰ, িভতৰৰ েকঁাঠািলেবাৰৰ, আৰু পাপ-প্রায়িশ্চতৰ আৱৰণৰ নক্সা িদেল 12 িযেহাৱাৰ গৃহৰ েচাতাল
েকইখনৰ, চািৰওফােল থকা সকেলা েকঁাঠািলেবাৰৰ, ঈশ্বৰৰ গৃহত থকা গুদামেবাৰৰ, আৰু মিন্দৰৰ বােব পিবত্র কৰা
বস্তুৰ ভঁৰালেবাৰৰ বােব েতওঁ অঙ্কন কৰা নক্সা েতওঁ চেলামনক িদেল

13 েতওঁ েতওঁক পুেৰািহতসকলৰ আৰু েলবীয়াসকলৰ িবভাগসমূহৰ বােব িবিধ িদেল আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ পিৰচযর্াৰ
কাযর্ আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ পিৰচযর্াৰ বােব বয্ৱহাৰ েহাৱা সামগ্রী সমূহৰ দািয়ত্বত িনযুক্ত কিৰেল 14 েতওঁ সকেলা প্রকাৰৰ
পিৰচযর্াৰ বােব েসাণৰ পাত্রেবাৰ আৰু সকেলা প্রকাৰৰ পিৰচযর্াৰত বয্ৱহাৰ েহাৱা সামগ্রীৰ বােব ৰূপৰ পাত্রেবাৰ গুৰুত্ব
সহকােৰ েতওঁক িদেল 15 েসাণৰ দীপাধাৰেবাৰৰ আৰু তাৰ প্রদীপেবাৰৰ প্রেতয্ক দীপাধাৰ আৰু তাৰ প্রদীপেবাৰৰ
েসাণৰ পিৰমান অনুসােৰ জুিখ িদেল ৰূপৰ দীপাধাৰেবাৰৰ আৰু প্রদীপেবাৰৰ প্রেতয্ক দীপাধাৰ আৰু তাৰ প্রদীপেবাৰৰ
ৰূপৰ পিৰমান অনুসােৰ জুিখ িদেল যােত প্রেতয্ক দীপাধাৰেবাৰৰ উপযুক্ত বয্ৱহাৰ হয়
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16 দশর্ন-িপঠাৰ েমজ, আৰু প্রতয্ক েমজৰ বােব েসাণৰ পিৰমাণ, আৰু ৰূপৰ েমজেবাৰৰ বােব ৰূপৰ পিৰমাণ েতওঁ
জুিখ িদেল 17 েতওঁ যাঠী, েতজ ছিটওৱা চিৰয়া, আৰু িপয়লােবাৰৰ বােব শুদ্ধ েসাণৰ পিৰমাণ জুিখ িদেল েতওঁ
প্রেতয্ক েসাণৰ বািটেবাৰৰ আৰু প্রেতয্ক ৰূপৰ বািটেবাৰৰ বােব েসাণৰ আৰু ৰূপৰ পিৰমাণ জুিখ িদেল

18 ধূপ-েবিদৰ বােব িনম্মর্ল েসাণৰ পিৰমাণ, আৰু েডউকা েমিল িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক ঢািক ধৰা কৰূব দুটাৰ নক্সাৰ
কাৰেণ েসাণৰ পিৰমাণ জুিখ িদেল 19 দায়ূেদ ক’েল, “নমুনাৰ িবষেয় বুিজব পৰাৈক িযেহাৱাই েমাক িনেদর্ শ িদয়া
অনুযায়ী মই এই সকেলা িলিখত ভােৱ ৰািখেলঁা

20 দায়ূেদ েতওঁৰ পুত্র চেলামনক ক’েল, “তুিম বলৱান আৰু সািহয়াল েহাৱা এই কাযর্ কৰা ভয় নকিৰবা আৰু বয্াকুল
নহ’বা, িকয়েনা ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েমাৰ ঈশ্বেৰই েতামাৰ লগত আেছ িযেহাৱাৰ গৃহৰ সকেলা কাযর্ সমাপ্ত েনােহাৱাৈলেক
েতওঁ েতামাক পিৰতয্াগ নকিৰব 21 েচাৱা, ইয়াত ঈশ্বৰৰ গৃহৰ সকেলা কাযর্ৰ বােব পুেৰািহতসকল আৰু েলবীয়াসকলৰ
িবভাগসমূহ আেছ েতওঁেলাক েতামাৰ লগত থািকব, এই কাযর্ৰ অেথর্ ইচ্ছা থকা সকেলা েলাক আৰু িনপূণ েলাকসকেল
েতামাক সকেলা কাযর্ কিৰবৈল আৰু পিৰচযর্া কিৰবৈল সহায় কিৰব েতামাৰ আেদশেবাৰ অনুসৰণ কিৰবৈল সকেলা
কমর্চাৰী আৰু সকেলা েলাক প্রস্তুত

29 অধয্ায়
1 দায়ুদ ৰজাই েগােটই সমাজক ক’েল, “ঈশ্বেৰ েমাৰ পুত্র চেলামনক মেনানীত কিৰেছ, তাৰ বয়স এিতয়াও ক’ম

আৰু অিভজ্ঞতাহীন, আৰু এই কাযর্ অিত গুৰুত্বপূণর্ কাৰণ এই ৰাজপ্রসাদ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ মানুহৰ বােব
নহয় 2 েমাৰ ঈশ্বৰৰ মিন্দৰৰ অেথর্ িয উত্তম, েসেয় মই কিৰেলঁা েসাণৰ বস্তু প্রস্তুত কিৰবৈল েসাণ, ৰূপৰ বস্তু প্রস্তুত
কিৰবৈল ৰূপ, িপতলৰ বস্তু প্রস্তুত কিৰবৈল িপতল, েলাহাৰ বস্তু প্রস্তুত কিৰবৈল েলাহা, কাঠৰ বস্তু প্রস্তুত কিৰবৈল
কাঠ মই িদেছঁা ৰক্তৰাগ পাথৰ, লগাবৰ কাৰেণ পাথৰ, মিণ-মুকুতাৰ কামৰ বােব নানা বৰণীয়া পাথৰ, সকেলা িবধৰ
বহুমূলীয়া পাথৰ আৰু মাবর্ল পাথেৰা মই প্রচুৰ পিৰমােণ িদেছঁা

3 েমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ কাৰেণ মই আনিন্দত হ’েলা, আৰু েমাৰ বয্িক্তগত ভঁৰালৰ পৰা েসাণ, ৰূপ ইয়াৰ বােব দান
িদেছঁা ইয়াৰ উপিৰও পিবত্র মিন্দৰৰ কাৰেণ মই সকেলা কিৰবৈল প্রস্তুত 4 িতিন হাজাৰ িকক্কৰ ওফীৰৰ েসাণ, আৰু
সাত হাজাৰ িকক্কৰ শুদ্ধ ৰূপ গৃহৰ েদৱালত আৱৰণ িদবৈল িদেলঁা 5 েসাণৰ বস্তু প্রস্তুত কিৰবৈল েসাণ, ৰূপৰ বস্তু
প্রস্তুত কিৰবৈল ৰূপ, আৰু িশল্পকমর্ কেৰঁাতা সকেল কৰা সকেলা ধৰণৰ কামৰ কাৰেণ মই সকেলা বস্তু দান কিৰেলঁা
আিজ েকােন িযেহাৱাৈল বৰঙিণ িদব আৰু িনজেক েতওঁৈল উৎসগর্ কিৰব?

6 তাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ পূবর্-পুৰুষৰ প্রধান েলাকসকল, ইস্রােয়ল জািতৰ প্রধান েলাকসকল,
সহস্রপিতসকল, শতপিতসকল, লগেত ৰজাৰ কাযর্ত থকা কমর্চাৰীসকল এেকলেগ ইচ্ছাকৃত দান িদেল 7 েতওঁেলােক
ঈশ্বৰৰ গৃহৰ কাযর্ কাৰেণ পঁাচ হাজাৰ িকক্কৰ েসাণ, অদেকর্ াণ নােমেৰ দহ হাজাৰ েসাণৰ েমাহৰ, দহ হাজাৰ িকক্কৰ ৰূপ,
ওঠৰ হাজাৰ িকক্কৰ ৰূপ িপতল, আৰু এক লাখ িকক্কৰ েলাহা িদেল

8 িযসকলৰ বহুমুলীয়া বাখৰ আিছল, েতওঁেলােক েগেচর্ ানীয়াৰ বংশধৰ িযহীেয়লৰ িনৰীক্ষণত িযেহাৱাৰ গৃহৰ ভঁৰালত
তাক িদেল 9 েতওঁেলােক িনজ ইচ্ছােৰ আৰু সকেলা হৃদেয়েৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ দান িদয়াৰ কাৰেণ প্রজাসকেল
আনন্দ কিৰেল ৰজা দায়ূেদও মহা-আনন্দ কিৰেল

10 দায়ূেদ েগােটই সমাজৰ আগেত িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰেল দায়ূেদ ক’েল, “েহ আমাৰ িপতৃ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱা আপুিন যুেগ যুেগ িচৰকালৈলেক ধনয্ 11 েহ িযেহাৱা, আপুিন মহত্ব, পৰাক্রমী, প্রশংসনীয়, িবজয়ী, আৰু
প্রতাপী কাৰণ স্বগর্ত আৰু পৃিথৱীত িয িয আেছ, েসই সকেলােৱই আেপানাৰ ৰাজয্ও আেপানােৰই, আৰু চািৰও
িদেশ শাসনকতর্ া ৰূেপ িযেহাৱা আৰু আপুিন মযর্য্দাপূণর্

12 আেপানাৰ পৰাই ধন আৰু েগৗৰৱ হয়, আৰু আপুিন সকেলােৰ ওপৰত শাসন কিৰ আেছ আেপানাৰ হাতেতই
বল আৰু পৰাক্রম আেছ সকেলােক মহত্ব ও শিক্তশালী কিৰবৰ কাৰেণ আেপানাৰ অিধকাৰ আেছ 13 েসেয়, েহ
আমাৰ ঈশ্বৰ, আিম আেপানাৰ ধনয্বাদ কেৰঁা, আৰু আেপানাৰ নামৰ েগৗৰৱ ও প্রশংসা কেৰঁা

14 িকন্তু মই েনা েকান, আৰু েমাৰ েলাকসকল েনা েকান, েয, আিম এইদেৰ িনজ ইচ্ছােৰ দান িদবৈল আগবািঢ়ব
পািৰেছঁা? িকয়েনা সকেলা বস্তু আেপানাৰ পৰাই আেহ, আৰুআেপানাৰ িয তােক আিম অনন্দমেনেৰ আেপানাক িদেছঁা
15 কাৰণ আমাৰ সকেলা পূবর্-পুৰুষ সকলৰ দেৰ আিমও আেপানাৰ আগত অিচনািক আৰু ভ্রমণকাৰী েলাক পৃিথৱীত
আমাৰ িদনেবাৰ ছঁা স্বৰূপ আৰু এই পৃিথৱীত আমাৰ এেকা আশা নাই

16 েহ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আেপানাৰ, পিবত্র নামৰ উেদ্দেশ আেপানাৰ গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল আিম এই িয সকেলা
সম্পিত সংগ্রহ কিৰেলঁা, এই সকেলা আেপানােৰই আৰু আেপানাৰ পৰাই অহা 17 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, মই এইয়াও জােনা
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েয, আপুিন হৃদয়েৰা পৰীক্ষা কেৰ আৰু সৰলতাত সেন্তাষ পায় মই হ’েল েমাৰ মনৰ সৰলতাতেহ িনজ ইচ্ছােৰ এই
সকেলা বস্তু দান িদেলঁা, আৰু এিতয়া এই ঠাইত উপিস্থত েহাৱা আেপানাৰ েলাকসকেলও িনজ ইচ্ছােৰ আেপানাৰ উেদ্দেশ
দান িদয়া েদিখ মই আনিন্দত ৈহেছঁা

18আমাৰ পূবর্-পুৰুষ অব্রাহাম, ইচহাক, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আপুিন আেপানাৰ েলাকসকলৰ মনত এই িচন্তাধাৰা
সদায় ৰাখক েতওঁেলাকৰ হৃদয় আেপানােতই মেনািনেবশ কৰক 19আেপানাৰ আজ্ঞা, সাক্ষয্, আৰু িবিধেবাৰ সমূ্পণর্
হৃদেয়েৰ পালন কিৰবৈল, আৰু এই সকেলা কাযর্ কিৰবৈল, আৰু মই িয গৃহৰ বােব বয্ৱস্থা কিৰ ৈথেছঁা, তাক িনমর্াণ
কিৰবৈল েমাৰ পুত্র চেলামনক িসদ্ধ মন িদয়ক ”

20 দায়ূেদ েগােটই সমাজক ক’েল, “এিতয়া েতামােলােক িনজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা ” েগােটই সমােজ
েতওঁেলাকৰ পূবর্-পুৰুষৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰেল, আৰু মুৰ েদঁাৱাই িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰেল আৰু ৰজাৰ আগত
প্রিণপাত কিৰেল 21তাৰ পাছ িদনা েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰেল, আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিল
উৎসগর্ কিৰেল েতওঁেলােক এক হাজাৰ ষঁাড়-গৰু, এক হাজাৰ মতা েমৰ-ছাগ, আৰু এক হাজাৰ েমৰ-ছাগ েপাৱািল,
আৰু ইয়ােৰ ৈসেত েগােটই ইস্রােয়লৰ কাৰেণ েপয় ৈনেবদয্ আৰু বিলদান উৎসগর্ কিৰেল

22 েসই িদনা অিত আনেন্দেৰ িযেহাৱাৰ আগত েভাজন-পান কিৰেল
েতওঁেলােক দায়ূদৰ পুত্র চেলামনক িদ্বতীয়বাৰ ৰজা পািতেল; আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ শাসনকতর্ া হবৈল েতওঁ

অিভেষক কিৰেল েতওঁেলােক পুেৰািহত হবৈল চােদাকেকা িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিভেষক কিৰেল 23 তাৰ পাছত
চেলামন েতওঁৰ িপতৃ দায়ুদৰ পিৰৱেতর্ ৰজাৈহ িযেহাৱাৰ িসংহাসনত বিহল েতওঁ কৃতকাযর্য্ হ’ল, আৰু েগােটই ইস্রােয়েল
েতওঁৰ আজ্ঞা মািনেল

24 সকেলা েনতাসকল, ৈসনয্সকল, আৰু দায়ুদ ৰজাৰ পুত্রসকল চেলামন ৰজাৰ অধীন হ’ল 25 িযেহাৱাই সকেলা
ইস্রােয়লৰ আগত চেলামনক সন্মান প্রদান কিৰেল আৰু িযেহাৱাই েতওঁক িয ক্ষমতা িদেল, েতেন ক্ষমতা েতওঁৰ পূেবর্
ইস্রােয়লৰ েকােনা ৰজাক িদয়া নািছল

26 িযচয়ৰ পুত্র দায়ূেদ সকেলা ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰিছল 27 েতওঁ চিল্লশ বছৰ ইস্রােয়লৰ ৰজা আিছল
েতওঁ সাত বছৰ িহেব্রাণত আৰু েতিত্রশ বছৰ িযৰূচােলমত ৰাজত্ৱ কিৰিছল 28 েতওঁ সমূ্পণর্ বয়স পায়, দীঘলীয়া জীৱন
সা-সম্পিত আৰু সন্মান উপেভাগ কিৰ বৃদ্ধ অৱস্থাত েতওঁৰ মৃতুয্ হয় েতওঁৰ পুত্র চেলামন েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

29 দায়ুদ ৰজাই েতওঁৰ জীৱনত কৰা সকেলা কাযর্ ভাববাদী চমূেৱল, ভাববাদী নাথন আৰু ভাববাদী গাদৰ ইিতহাস-
পুস্তকসমূহত বণর্না কৰা ৈহেছ 30 এই পুস্তকসমূহত ইস্রােয়লক ৰাজত্ৱ কৰা সময়ত দায়ূেদ িযেবাৰ কাযর্ কিৰিছল, েসই
সকেলা ইয়ােত উেল্লখ আেছ িলখকসকেল ইস্রােয়ল আৰু তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজয্ৰ, দায়ূদৰ ক্ষমতা আৰু েতওঁৰ
জীৱনৰ সকেলা ঘটনা িলিখেল
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2 বংশাৱিল
গ্রন্থ ৰচিয়তা
ইহুিদ প্রথা অনুসিৰ এই পুস্তকৰ িলখক িহচােপ কৃিতত্ব িদয়া হয় ইজ্রাক চেলামনৰ শাসনকালৰ িহচাপৰ ৈসেত 2

বংশাৱলী আৰম্ভ হয় চেলামনৰ মৃতুয্ৰ পাছত এই ৰাজয্ িবভক্ত হয় িদ্বতীয় বংশাৱলী পুস্তক খন 1 বংশাৱলী পুস্তকৰ
সহচৰ পুস্তক, ই ইব্রী জনগণৰ ইিতহাসৰ ধাৰাবািহক, ইয়াত ৰজা চেলামনৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা েবিবলনত িনবর্ািসত েহাৱা
সময়ৰ ঘটনা আেছ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 450-425 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগ
বংশাৱলীৰ সময় গণনা কিৰ েকাৱা অিত কিঠন, তথািপও এইেটা স্পষ্ট েয, ই ইস্রােয়লীসকল েবিবলনত িনবর্ািসত ৈহ

থকাৰ পৰা উভিত অহাৰ পাছত িলখা
প্রাপক
প্রাচীন ইহুিদ জািতৰ েলাকসকল আৰু পৰবতীর্কালত বাইেবলৰ সকেলা পাঠক
উেদ্দশয্
2 চমুেয়ল আৰু 2 ৰজাৱলীৰ দেৰ 2 বংশাৱলী পুস্তকৰ তথয্ সমূহৰ েবিছভাগ এেক তথয্ 2 বংশাৱলী পুস্তকৰ েবিছ

লক্ষয্ হ’ল েসই সময়ৰ পুেৰািহতসকলৰ দৃষ্টিভংগী 2 বংশাৱলী পুস্তক খন হ’ল মূলত জািতেটাৰ ধমীর্য় ইিতহাসৰ এটা
মূলয্ায়ন

মূল িবষয়
ইস্রােয়লৰ আধয্ািত্মক ঐিতহয্

প্রান্তেৰখা
1. চেলামনৰ অধীনত ইস্রােয়লৰ ইিতহাস — 1:1-9:31
2. ৰহিবয়ামৰ পৰা আহজৈল — 10:1-28:37
3. িহিষ্কয়াৰ পৰা িযহূদাৰ েশষৈল — 29:1-36:23

চেলামেন িগিবেয়ানত বিলদান কৰা েতওঁৰ ঐশ্বযর্য্
1 দায়ুদৰ পুত্র চেলামেন েতওঁৰ ৰাজয্ত িনজেক বলৱান কিৰেল; আৰু েতওঁৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁৰ লগত থািক,

েতওঁক অিতশয় প্রভাৱশালী কিৰেল
2 পাছত চেলামেন েগােটই ইস্রােয়লৰ সহস্রপিত, শতপিত, িবচাৰকতর্ াসকলক আৰু সমূহ ইস্রােয়লৰ মাজত থকা

প্রিতজন মূখয্েলাকৰ ৈসেত কথা ক’েল 3 পাছত চেলামন আৰু েতওঁৰ লগত থকা েগােটই সমাজ িগিবেয়ানৰ ওখ
ঠাইখনৈল গ’ল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ দাস েমািচেয় মৰুপ্রান্তত িনম্মর্াণ কৰা ঈশ্বৰীয় সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব েসই ঠাইেত আিছল
4 িকন্তু দায়ুেদ িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীমৰ পৰা িযেহাৱাৰ েসই িনয়ম-চনু্দক েসই ঠাইৈল আিনিছল িয ঠাই তাৰ বােব যুগুত কিৰ
েথাৱা ৈহিছল, িকয়েনা েতওঁ তাৰ কাৰেণ িযৰূচােলমত এটা তমু্ব তিৰ ৰািখিছল 5 আৰু হূৰৰ নািতেয়ক ঊৰীৰ পুত্র
বচেলেল িনম্মর্াণ কৰা িপতলৰ যজ্ঞেবদীেটা িগিবেয়ানত িযেহাৱাৰ আবাসৰ আগত আিছল; তাৰ ওচৰৈলেক চেলামন
আৰু সমােজ সঘেন কথা সুিধবৈল যায়

6 পাছত চেলামেন তাৈল উিঠ ৈগ, সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ ওচৰত থকা িপতলৰ যজ্ঞেবদীেটাৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ আগত
এক হাজাৰ েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰেল

7 েসই ৰািতেয়ই ঈশ্বেৰ চেলামনক দশর্ন িদ ক’েল, “মই েতামাক িক বৰ িদম, তাক েখাজা?”
8 তােত চেলামেন ঈশ্বৰক ক’েল, “তুিম েমাৰ িপতৃ দায়ূদক মহা অনুগ্রহ কিৰলা, আনিক েতওঁৰ পদত েমাক ৰজা

পািতলা 9 এিতয়া েহ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তুিম েমাৰ িপতৃ দায়ূদৰ আগত েকাৱা বাকয্ িসদ্ধ হওঁক, িকয়েনা তুিম মািটৰ ধূিলৰ
িনিচনা অসংখয্ েলাক সকলৰ ওপৰত েমাক ৰজা পািতলা৷ 10 এিতয়া মই েযন এই েলাকসকলক চলাব পােৰঁা, এই
কাৰেণ তুিম েমাক বুিদ্ধ আৰু জ্ঞান িদয়া; িকয়েনা েতামাৰ এই মহা জািতৰ িবচাৰ কৰা কাৰ সাধয্?” 11 েতিতয়া ঈশ্বেৰ
চেলামনক ক’েল, “এেয় েতামাৰ মনত ৈহেছ, েয, তুিম িক ঐশ্বযর্য্, িক সম্পিত্ত, িক মযর্য্দা, িযসকেল েতামাক িঘণ
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কেৰ, েতওঁেলাকৰ প্রাণ নুখুিজলা আৰু দীঘর্ায়ুও নুখুিজলা, িকন্তু মই যাৰ ওপৰত েতামাক ৰজা পািতেলঁা, েমাৰ এই
প্রজাসকলক শাসন কিৰবৰ অেথর্ বুিদ্ধ আৰু জ্ঞান খুিজলা

12 এই েহতুেক েসই বুিদ্ধ আৰু জ্ঞান েতামাক িদয়া ৈহেছ; আৰু েতামাৰ পূবর্েত েকােনা ৰজাৰ েযেন ধন, ঐশ্বযর্য্ আৰু
সন্মান েহাৱা নাই আৰু েতামাৰ পাছেতা নহ’ব, েতেন ধন, ঐশ্বযর্য্, আৰু সন্মােনা মই েতামাক িদম ” 13 পােছ চেলামেন
িগিবেয়ানৰ ওখ ঠাইত থকা সাক্ষাৎ কৰা তমু্বৰ আগৰ পৰা িযৰূচােলমৈল আিহল আৰু ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰ
থািকল

14 পােছ চেলামেন ৰথ আৰু অশ্বােৰাহী েলাকসকলক েগাটােল: েতওঁৰ এক হাজাৰ চািৰশ ৰথ আৰু বাৰ হাজাৰ
অশ্বােৰাহী আিছল; েতওঁ িসহঁতক নানা ৰথ-নগৰত আৰু আনিক ৰজাৰ লগত িযৰূচােলমেতা ৰািখেল 15 ৰজাই
িযৰূচােলমত ৰূপ আৰু েসাণক িশলৰ িনিচনা আৰু এৰচ কাঠক িনম্ন-ভূিমত থকা িডমৰু গছৰ িনিচনা অিধক কিৰেল

16 আৰু চেলামনৰ িয েঘঁাৰােবাৰ আিছল, েসই েঘঁাৰােবাৰ িমচৰৰ পৰা অনা; আৰু েসই েঘঁাৰােবাৰ ৰজা-ঘৰীয়া
েবপাৰীহঁেত মূলয্ িদ জােক জােক আেন 17 আৰু িমচৰৰ পৰা িকিন অনা এখন এখন ৰথৰ দাম ছশ েচকল ৰূপ
আৰু এটা এটা েঘঁাৰাৰ দাম এশ পঞ্চাশ েচকল ৰূপ এইদেৰ েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই িহত্তীয়া আৰু অৰামীয়া সকেলা ৰজাৰ
কাৰেণও েসইেবাৰ অনা হয়

2 অধয্ায়
মিন্দৰ িনম্মর্াণৰ আেয়াজন

1 পাছত চেলামেন িযেহাৱাৰ নােমেৰ এটা গৃহ আৰু িনজৰ বােব এটা ৰাজগৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল িথৰ কিৰেল 2 েতওঁ
েবাজা ববৰ বােব সত্তৰ হাজাৰ েলাকআৰু পবর্তত কাঠ কািটবৈলআশী হাজাৰ েলাকক িনেয়াগ কিৰেলআৰু েতওঁেলাকৰ
কাম তদাৰক কিৰবৈল িতিন হাজাৰ ছশ েলাকক িনযুক্ত কিৰেল 3 েতিতয়া চেলামেন তূৰৰ ৰজা হীৰমৰ ওচৰৈল ৈক
পিঠয়ােল েবােল, “েয বাস কিৰবৈল এটা গৃহ িনম্মর্াণ কেৰঁােত িযদেৰ েমাৰ িপতৃ দায়ূদৈল এৰচ কাঠ পিঠয়াই আপুিন
সহায় কিৰিছল, েসইদেৰ েমাৈলেকা কৰক

4 চাওঁক, মই েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰব খুিজেছঁা; েতওঁৰ আগত সু-গিন্ধ ধূপ জ্বলাবৈল,
নৃতয্ দশর্ন-িপঠা িদবৈল আৰু প্রিত ৰািতপুৱা ও সিন্ধয়া কালত, িবশ্রামবাৰত, ন-েজানত আৰু আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
সকেলা উৎসৱত েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰবৈল তাক পিবত্র কিৰম৷ েসেয় ইস্রােয়েল সদায় কিৰব লগা কাযর্ 5 আৰু মই
িয গৃহ িনম্মর্াণ কিৰব খুিজেছঁা, েসেয় অিত বৃহৎ হ’ব, িকয়েনা আমাৰ ঈশ্বৰ আন সকেলা েদৱতােবাৰতৈক মহান

6 িকন্তু িয স্থলত িবশ্ৱব্রহ্মাণ্ডত আৰু স্বগর্েৰা স্বগর্ই েতওঁক ধাৰণ কিৰব েনাৱােৰ, এেন স্থলত, েকােন েতওঁৰ বােব
এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰব পািৰব? েকৱল েতওঁৰ আগত ধূপ জ্বেলাৱা উেদ্দশয্ৰ বািহেৰ, মই েকান, েয েতওঁৰ বােব গৃহ
িনম্মর্াণ কিৰব পােৰঁা? 7 এই েহতুেক এেন এজন িনপূণ েলাক পিঠয়াই িদয়ক, িযজেন েসাণ, ৰূপ, িপতল, েলাহা আৰু
েবেঙনা বৰণীয়া, েসনু্দৰ বৰণীয়া ও নীল বৰণীয়া সূতােৰ বন কৰাত আৰু নানািবধ বাখৰ কটাত পাৈকত৷ িযহূদাত আৰু
িযৰূচােলমত েমাৰ িপতৃ দায়ূেদ েযাগান ধৰাৰ দেৰ, েতওঁ েমাৰ ৈসেত থকা এই িনপূণ েলাকসকলৰ লগত কাম কিৰব

8 আৰু এৰচ, েদবদাৰু আৰু অলগূম কাঠ এইিবলােকা িলবােনানৰ পৰা েমাৰ ইয়াৈল পিঠয়াই িদয়ক; িকয়েনা মই
জােনা, েয আেপানাৰ দাসেবাৰ িলবােনানত কাঠ কটাত িনপূণ৷ চাওঁক, েমাৰ দাসেবাৰ আেপানাৰ দাসেবাৰৰ লগত
থািকব, 9 যােত েতওঁেলােক েমাৰ অেথর্ প্রচুৰ পিৰমােণ কাঠ যুগুত কিৰব পািৰব; িকয়েনা মই িয গৃহ িনম্মর্াণ কিৰব
খুিজেছঁা, েসেয় মহৎ আৰুআশ্চযর্জনক হ’ব 10আৰু চাওঁক, মই আেপানাৰ দাসেবাৰৈল িয সকল কাঠকটীয়া পঠােলঁা,
েতওঁেলাকৰ বােব িবশ হাজাৰ পিৰমাণৰ মৰা েঘঁহু ধান, িবশ হাজাৰ পিৰমাণৰ মৰা যৱ, িবশ হাজাৰ বাৰ স্নান কিৰব পৰা
েজাখৰ দ্রাক্ষাৰস আৰু িবশ হাজাৰ বাৰ স্নান কিৰব পৰা েজাখৰ েতল পঠাই িদম ”

11 েতিতয়া তূৰৰ ৰজা হীৰেম চেলামনৈল এই উত্তৰ িলিখ পিঠয়ােল, “িযেহাৱাই েতওঁৰ িনজ প্রজাসকলক েপ্রম কেৰ,
েসই বােব েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওপৰত আেপানাক ৰজা পািতেল ” 12 হীৰেম পুনৰ ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা
ধনয্ হওঁক, িযজেন আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰেল আৰু িযজেন িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এটা গৃহ আৰু িনজৰ বােব
এটা ৰাজ গৃহ সািজব, এেন দূৰদশীর্ আৰু বুিদ্ধমান জ্ঞানী পুত্র েতওঁ দায়ুদ ৰজাক িদেল

13আৰু মই এিতয়া হীৰমৰ িনপুণ আৰু ভাল েবয়া িবচাৰ কিৰব পৰা এজন প্রিতভাসম্পন্ন েলাক পিঠয়াইেছঁা, 14 েতওঁ
দান বংশৰ এগৰাকী মিহলাৰ পুত্র৷ েতওঁৰ িপতৃ তূৰীয়াৰ মানুহ আিছল৷ েতওঁ েসাণ, ৰূপ, িপতল, েলাহা, িশল, কাঠ আৰু
েবেঙনা বৰণীয়া ও নীল বৰণীয়া সূতা, িমিহ শণ সূতা আৰু েসনু্দৰ বৰণীয়া সূতাৰ কাম কৰাত িনপূণ৷ আৰু েতওঁ সকেলা
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িবধৰ বাখৰ কটাত আৰু সকেলা ৰূপাংকন কৰা কাযর্ত েতওঁ িনপূণ েতওঁক আেপানাৰ িনপুণ কমীর্সকলৰ লগত আৰু
েমাৰ প্রভু, আেপানাৰ িপতৃ দায়ূদৰ জ্ঞানী েলাকসকলৰ লগত ঠাই িদয়া হওঁক

15 এই েহতুেক েমাৰ প্রভুেৱ েকাৱাৰ দেৰ, েঘঁহু, যৱ, েতল আৰু দ্রাক্ষাৰস, েতওঁ আেপানাৰ এই দাসেবাৰৰ ওচৰৈল
পিঠয়াই িদয়ক৷ 16 িযমান কাঠ আেপানাৰ প্রেয়াজন হ’ব, িসমান কাঠ আিম িলবােনানত কািট ল’ম৷ আৰু আিম ভূৰ বািন্ধ
সমুদ্র-পেথিদ ৈগ যােফাত এইেবাৰ আেপানাৰ ওচৰত ৈথ আিহম, তাৰ পৰা আপুিন েসইেবাৰ িযৰূচােলমৈল ৈল যাব ”

17 আৰু চেলামেন েতওঁৰ িপতৃ দায়ূেদ গণনা কৰাৰ দেৰ ইস্রােয়ল েদশত প্রবাস কৰা িবেদশী েলাকসকলক গণনা
কৰােল৷ তােত গণনা কেৰঁােত এক লাখ েত্রপন্ন হাজাৰ ছশ েলাক েপাৱা গ’ল 18 েতওঁ েসইসকলৰ মাজত েবাজা
ববৈল সত্তৰ হাজাৰ আৰু পবর্তত কাঠ কািটবৈল আশী হাজাৰ েলাক িনেয়াগ কিৰেল আৰু এই েলাকসকলক কামত
থােকােত তদাৰক কিৰবৈল িতিন হাজাৰ ছশ েলাকক িনযুক্ত কিৰেল

3 অধয্ায়
মিন্দৰ আৰু তাৰ স্তম্ভ আিদ িনম্মর্াণ কৰা

1 েতিতয়া িয ঠাইত িযেহাৱাই চেলামনৰ িপতৃ দায়ুদক দশর্ন িদিছল, েসই িযৰূচােলমৰ েমািৰয়া পবর্তত িযেহাৱাৰ গৃহ
িনম্মর্াণ কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল দায়ূেদ িনৰূপণ কিৰ ৰখা িযবুচীয়া অণর্নৰ মৰণা মৰা ঠাইেত েতওঁ এয়া যুগুত কিৰেল
2 েতওঁৰ ৰাজত্বৰ চতুথর্ বছৰৰ িদ্বতীয় মাহৰ িদ্বতীয় িদনা েতওঁ িনম্মর্াণ কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল 3 চেলামেন ঈশ্বৰৰ গৃহ
িনম্মর্াণ কিৰবৈল িয িভিত্তমূল স্থাপন কিৰেল, তাৰ েজাখ এই - পূবর্কালৰ হাতৰ েজােখেৰ তাৰ দীঘর্ আিছল ষািঠ হাত
আৰু বহেল িবশ হাত আিছল

4আৰু গৃহৰ বহল আনুসােৰ গৃহৰ সনু্মখৰ বাৰাণ্ডা িবশ হাত দীঘল আিছল৷ ইয়াৰ উচ্চতাও িবশ হাত ওখ আিছল আৰু
চেলামেন তাৰ িভতেৰ শুদ্ধ েসাণৰ পতা মািৰেল 5 েতওঁ বৰ গৃহৰ েদৱালত েদবদাৰু কাঠ লগােল আৰু েতওঁ তাত
উত্তম েসাণৰ পতা মািৰেল আৰু তাত খাজুৰ গছ আৰু িশকিলৰ আকৃিত কিৰ িদেল

6আৰু েতওঁ শুভনীয় কিৰবৈল গৃহিট মূলয্ৱান পাথেৰেৰ িবভূিষত কিৰেল; েসই েসাণ পবর্িয়মৰ েসাণ আিছল 7 েতওঁ
গৃহৰ চিতত, দুৱাৰ-ডিলত, েদৱালত আৰু দুৱাৰত েসাণৰ পতা মািৰেল আৰু েদৱালত কৰূবৰ আকৃিত কািটেল

8 আৰু েতওঁ অিত পিবত্র গৃহ িনম্মর্াণ কিৰেল৷ েসই গৃহৰ দীঘ বহল অনুসােৰ িবশ হাত আৰু বহল িবশ হাত৷ েতওঁ
তােত ছশ িকক্কৰ উত্তম েসাণ লগােল 9 গজালৰ েসাণৰ েজাখ পঞ্চাশ েচকল েতওঁ ওপৰৰ েকঁাঠািলেবাৰেতা েসাণ
লগােল

10 েসই অিত পিবত্র গৃহত, েতওঁ খিনকৰৰ কােযর্েৰ দুটা কৰূব িনম্মর্াণ কিৰেল আৰু কািৰকৰৰ দ্ৱাৰাই তাত েসাণৰ
পতা মািৰেল 11 েসই কৰূব দুটাৰ েডউকা িবশ হাত দীঘল; েসেয় গৃহৰ েদৱাল ঢুিক েপাৱাৈক এটাৰ এখন েডউকা
পঁাচ হাত দীঘল; েসেয় িদ্বতীয় কৰূবৰ েডউকা ঢুিক েপাৱাৈক আনখেনা পঁাচ হাত দীঘল 12 গৃহৰ েদৱাল ঢুিক েপাৱাৈক
আন কৰূবেৰা এখন েডউকা পঁাচ হাত দীঘল; আৰু েসেয় আনেটা কৰূবৰ েডউকাত লািগ থকাৈক আন খেনা পঁাচ হাত
দীঘল

13 েসই কৰূব েকইটা েডউকা েমিলেল িবশ হাত ঠাই জুেৰ৷ েসই দুটাই গৃহৰ ফালৈল মুখ কিৰ ভিৰত ভৰ িদ িথয় ৈহ
আিছল 14 েতওঁ নীল বৰণীয়া, েবেঙনা বৰণীয়া আৰু েসনু্দৰ বৰণীয়া সূতা ও িমিহ শণ সূতােৰ প্রেভদক বস্ত্রখন যুগুত
কিৰেল আৰু তাত কৰূবৰ আকৃিত তুিল িদেল

15 আৰু েতওঁ গৃহৰ সনু্মখত পঁয়িত্রশ হাত ওখ দুটা স্তম্ভ িনম্মর্াণ কিৰেল; এটা এটা স্তম্ভৰ মুৰৰ মাথলা পঁাচ হাতৈক
আিছল 16 আৰু েতওঁ িশকিল বনাই স্তম্ভৰ চািৰওফালৰ মুৰত লগাই িদেল, আৰু এশ ডািলেমা বনাই েসই িশকিলত
লগাই িদেল 17 েসই দুটা স্তম্ভ েতওঁ মিন্দৰৰ আগত েসঁাফােল এটা আৰু বাওঁফােল এটা স্থাপন কিৰেল; েসঁা ফালৰেটাৰ
নাম যাখীন আৰু বাওঁ ফালৰেটাৰ নাম েবাৱাজ ৰািখেল

4 অধয্ায়
1 তাৰ উপিৰও েতওঁ িপতলৰ এটা যজ্ঞেবদী িনমর্ান কিৰেল; েসেয় দীেঘ িবশ হাত, বহেল িবশ হাত আৰু ওখই দহ

হাত আিছল 2 েতওঁ সমুদ্র-পাত্রেটা সঁাচত ঢািল তাক সািজেল৷ েসই পাত্রেটা ঘূৰণীয়া আিছল৷ তাৰ এখন কাণৰ পৰা
আনখনৈল দশ হাত বহল আিছল৷ তাৰ উচ্চতা পঁাচ হাত আৰু তাৰ পিৰিধ বা েঘৰ িত্রশ হাত আিছল৷ 3 পাত্রখনৰ কানৰ
তলৰ প্রেতয্ক হাত েজাখৰ িভতৰত, দেহাটাৈক ষঁাড়গৰুৰ আকৃিত আিছল৷ পাত্রেটা ঢলা সময়ত েসই গৰুৰ আকৃিতেবাৰ
দুশাৰীৈক সঁাচত ঢলা ৈহিছল
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4আৰু েসই সমুদ্র-পাত্রেটা বাৰটা গৰুৰ ওপৰত ৰখা হ’ল, েসইেবাৰৰ িতিনটাই উত্তৰৈল, িতিনটাই পিশ্চমৈল, িতিনটাই
দিক্ষণৈল আৰু িতিনটাই পূৱৈল মুখ কিৰ আিছল৷ েসই সমুদ্র-পাত্রেটা েসইেবাৰৰ ওপৰত বহুউৱা হ’ল আৰু েসইেবাৰৰ
পাছফাল িভতৰফােল আিছল 5 েসই পাত্রখন চািৰ আঙুল ডাঠ; আৰু তাৰ কাণ বািটৰ কাণ ও কনািৰ ফুলৰ িনিচনাৈক
সজা হ’ল৷ তাত িতিন হাজাৰ বৎ ধেৰ 6 েতওঁ দেহাটা প্রক্ষালন-পাত্রও সািজেল; তােৰ পঁােচাটা েসঁা ফােল আৰু পঁােচাটা
বাওঁফােল েধাৱাপখলা কিৰবৰ বােব হ’ল; েসইেবাৰত েতওঁেলােক উৎসগর্ কিৰব লগীয়া েহাম-বিলৰ বস্তুেবাৰ েধােৱ৷
িকন্তু সমুদ্র-পাত্রেটা হ’েল, পুেৰািহতসকেল গা ধুবৰ বােব হ’ল

7 আৰু েতওঁ িবিধমেত েসাণৰ দেহাটা দীপাধাৰ সািজেল; তাৰ পঁােচাটা েসঁাফােল আৰু পঁােচাটা বাওঁফােল মিন্দৰত
স্থাপন কিৰেল 8 েতওঁ দহখন েমজ সািজ, তাৰ পঁাচখন েসঁাফােল আৰু পঁাচখন বাওঁফােল মিন্দৰৰ িভতৰত ৰািখেল৷
আৰু েপয় দ্রবয্ ঢািলবৰ বােব েসাণৰ এশ বািট সািজেল 9 তাত বােজ েতওঁ পুেৰািহতসকলৰ েচাতাল, বৰ েচাতাল
আৰু েচাতালৰ দুৱাৰ যুগুত কিৰেল আৰু েসই দুৱাৰেবাৰত িপতলৰ পতা মািৰেল 10 আৰু েতওঁ সমুদ্র-পাত্রেটা গৃহৰ
েসঁাকােষ পূৱিদেশ দিক্ষণমুৱঁাৈক স্থাপন কিৰেল

11 ছঁাই েপেলাৱা পাত্র, ছঁাই উিলওৱা েহতা আৰু েতজ ছিটওৱা পাত্র হীৰেম িনম্মর্াণ কিৰেল
এইদেৰ হূৰেম চেলামন ৰজাৰ বােব ঈশ্বৰৰ গৃহত কৰা কাযর্েবাৰ কিৰ সামিৰেল 12 েতওঁ েসই স্তম্ভ দুটা, েসই স্তম্ভৰ

মুৰৰ ঘূৰণীয়া ভাগ দুটা আৰু মাথলা দুটা েসই স্তম্ভৰ মুৰৰ মাথেলৰ ঘূৰণীয়া ভাগ দুটা ঢািকবৰ অেথর্ দুখন জালৰ আকৃিতৰ
বস্তু আিছল৷ 13 আৰু েসই দুখন জালৰ আকৃিতৰ বস্তুৰ বােব চািৰশ ডািলম, অথর্াৎ স্তম্ভ দুটাৰ ওপৰৰ মাথলাৰ ঘুৰণীয়া
ভাগ দুটা ঢািকবৰ অেথর্ প্রেতয্ক জালৰ আকৃিতৰ বস্তুৰ বােব দুশাৰী ডািলম সািজেল৷

14 েতওঁ আধাৰেবাৰ, েসই আধাৰেবাৰৰ ওপৰত ৰািখবৈল প্রক্ষালন পাত্রেবাৰ, 15 এটা সমুদ্র-পাত্র আৰু তাৰ তলৰ
গৰু বাৰটা সািজেল 16 ছঁাই েপেলাৱা পাত্র, ছঁাই উিলওৱা েহতা, িত্রশূল আিদ সকেলা সঁজুিল, েতওঁৰ প্রধান িশল্পকৰ
হীৰেম চেলামন ৰজাৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ গৃহৰ বােব চকচিকয়া িপতেলেৰ সািজেল

17 ৰজাই যদ্দর্ নৰ সমথলত চুেক্কাৎ আৰু চেৰদাৰ মাজত থকা আলতীয়া মািটত তাক ঢলােল 18 আৰু চেলামেন
িযেবাৰ পাত্র সািজেল, েসই আটাইেবাৰ অেনক আিছল; িকয়েনা েসইেবাৰ িপতলৰ ওজন িকমান, তাক জনা নগ’ল

19আৰু চেলামেন ঈশ্বৰৰ গৃহৰ সকেলা বস্তু িনম্মর্াণ কৰােল অথর্াৎ েসাণৰ েবদী, দশর্ন-িপঠা থবৰ বােব েমজ েকইখন;
20 আৰু অন্তঃস্থানৰ সনু্মখত িবিধমেত জ্বলাবৰ বােব প্রদীেপ ৈসেত িনম্মর্ল েসাণৰ দীপাধাৰেবাৰ শুদ্ধ েসাণৰ আিছল;
21 েসাণৰ ফুল, প্রদীপ, শলাকািন-কটা, সকেলােৱই অিত শুদ্ধ েসাণৰ৷

22 িনম্মর্ল েসাণৰ কটাৰী, েতজ ছিটওৱা পাত্র, িপয়লা আৰু এেঙৰা ধৰা; আৰু গৃহৰ প্রেবশস্থানৰ িবষেয় ক’বৈল
গ’েল, অিত পিবত্র স্থানৰ িভতৰৰ দুৱাৰ আৰু গৃহৰ অথর্াৎ মিন্দৰৰ দুৱাৰ েসাণৰ আিছল

5 অধয্ায়
চেলামেন মিন্দৰ প্রিতষ্ঠা কৰা৷

1 এইদেৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ বােব চেলামেন কৰা সকেলা কাযর্ সমাপ্ত হ’ল পাছত চেলামেন েতওঁৰ িপতৃ দায়ূেদ উৎসগর্
কিৰ িদয়া ৰূপ, েসাণ আৰু পাত্র আিদ আটাই বস্তু অনাই ঈশ্বৰৰ গৃহৰ ভঁৰালত হ’ল

2 তাৰ পাছত চেলামেন দায়ূদৰ নগৰ েসই িচেয়ানৰ পৰা িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকিট আিনবৰ কাৰেণ ইস্রােয়লৰ
বৃদ্ধসকলক, ৈফদৰ মুখীয়ালসকলক আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ িপতৃ-বংশৰ অধয্ক্ষসকলক িযৰূচােলমত েগাট
খুৱােল 3 তােত সপ্তম মাহত উৎসৱৰ সময়ত ইস্রােয়লৰ সকেলা েলােক ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ েগাট খােল

4 তােত ইস্রােয়লৰ সকেলা বৃদ্ধেলাক আিহল আৰু েলবীয়াসকেল িনয়ম-চনু্দকিট তুিল ল’েল 5 েতওঁেলােক িনয়ম
চনু্দক, সাক্ষাৎ কৰা তমু্ব আৰু তমু্বৰ িভতৰত থকা সকেলা পিবত্র বস্তু ল’েল৷ এই সকেলা বস্তু েলবীয়া ৈফদৰ
পুেৰািহতসকেল ৈল আিনেল 6 তােত চেলামন ৰজাই, েতওঁৰ ওচৰত েগাট েখাৱা ইস্রােয়লৰ েগােটই মণ্ডলীৰ ৈসেত
িনয়ম-চনু্দকৰ আগত েভড়া, গৰু আিদ বিলদান কিৰ আিছল; েসেয় বাহুলয্ৰ কাৰেণ অসংখয্ আৰু অগণয্ আিছল

7 পাছত পুেৰািহতসকেল িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দকিট গৃহৰ অন্তঃস্থানৈল অথর্াৎ মহা পিবত্র স্থানৈল ৈল ৈগ কৰূব দুটাৰ
েডউকাৰ তলত তাৰ িনজ ঠাইত স্থাপন কিৰেল 8 িকয়েনা কৰূব দুটাই িনয়ম-চনু্দকৰ ওপৰত েডউকা েমিল আিছল
আৰু দুটাই চনু্দকিট আৰু তাৰ কিঢ়ওৱা কানমািৰেবাৰ ঢািক ধিৰিছল

9 েসই দুডাল কানমািৰ ইমান দীঘল আিছল, েয তাৰ মূৰ অন্তঃস্থানৰ আগত পিবত্র স্থানৰ পৰা েদখা যায় িকন্তু তাক
বািহৰৰ পৰা েদখা নাযায়৷ েসেয় আিজৈলেক েসই ঠাইত আেছ 10 িমচৰৰ পৰা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল ওলাই অহা



2 বংশাৱিল 5 অধয্ায়:11 478 2 বংশাৱিল 6 অধয্ায়:17

কালত, িযেহাৱাই েতওঁেলােক ৈসেত এিট িনয়ম-চুিক্ত পতা সময়ত, েহােৰব পব্বর্তত েমািচেয় চনু্দকিটৰ িভতৰত িয দুখন
ফিল ৰািখিছল, তাৰ বািহেৰ তাত আৰু এেকা নািছল

11পাছত পুেৰািহতসকল েসই পিবত্র স্থানৰ পৰা ওলাই আিহল৷ উপিস্থত েহাৱা পুেৰািহতসকেল িনজেক পিবত্র কিৰিছল;
েতওঁেলােক িনজেক আন দলৰ পৰা পৃথক কিৰ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল েতওঁেলাকক িবচৰা আগেত েতওঁেলােক
িনজেক আনুষ্ঠািনক ভােব পিবত্রকৰণ কিৰিছল৷ 12 আৰু িয েলবীয়াসকলৰ গায়ক আিছল, েতওঁেলাক অথর্াৎ আচফ,
েহমন, িযদূথূন আৰু েতওঁেলাকৰ পুত্র ও ভাইসকল সকেলােৱ িমিহ শণ সূতাৰ বস্ত্র িপিন্ধ, হাতত তাল, েনবল আৰু বীণা
ৈল, যজ্ঞেবদীৰ পূব ফােল িথয় ৈহ আিছল৷ েতওঁেলাকৰ লগত এশ িবশ জন পুেৰািহেত থািক তুৰী বজাই আিছল

13 তুৰীবাদক আৰু গায়কসকেল িযেহাৱাৰ প্রশংসা আৰু ধনয্বাদ কেৰঁােত এেকটা ধ্বিন কিৰ সকেলােৱ এজন মানুেহ
বেজাৱািদ বজােল৷ েতওঁেলােক তুৰী ও তাল আিদ বােদয্েৰ ৈসেত, মহা শেব্দেৰ িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰেল, েবােল
“িকয়েনা িযেহাৱা মঙ্গলময় েসই বােব েতওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক৷” েতিতয়া েসই গৃহ অথর্াৎ িযেহাৱাৰ গৃহ েমেঘেৰ
পিৰপূণর্ হ’ল৷ 14 েসই েমঘৰ কাৰেণ পুেৰািহতসকেল পিৰচযর্া কিৰবৰ অেথর্ িথয় হ’ব েনাৱাৰা হ’ল, িকয়েনা ঈশ্বৰৰ গৃহ
িযেহাৱাৰ প্রতােপেৰ পিৰপূণর্ আিছল

6 অধয্ায়
1 েতিতয়া চেলামেন ক’েল, “িযেহাৱাই েঘাৰ অন্ধকাৰত বাস কিৰব খুিজেছ, 2 িকন্তু মই আেপানাৰ বােব িচৰকালৈলেক

বাস কিৰবৈল এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰেলঁা৷” 3 তাৰ পাছত ৰজাই ঘূিৰেল আৰু ইস্রােয়লৰ েগাট েখাৱা সমাজক আশীব্বর্াদ
কিৰেল, তােত ইস্রােয়লৰ সমাজত সকেলােৱ িথয় ৈহ আিছল

4 েতওঁ ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ধনয্ হওঁক; িয জেন েমাৰ িপতৃ দায়ূদক িনজ মুেখেৰ িয কথা ৈকিছল,
েসয়া েতওঁ িনজ হােত িসদ্ধও কিৰিছল; েতওঁ ৈকিছল েয, 5 ‘েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই অনা
িদনেৰ পৰা, মই েমাৰ নাম ৰািখবৰ অেথর্ গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদৰ মাজত েকােনা নগৰ মেনানীত
কৰা নাই আৰু ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰাজকুমাৰ হ’বৰ কাৰেণ মই কােকা মেনানীত কৰা নাই৷ 6 িকন্তু েমাৰ নাম ৰািখবৰ
অেথর্ মই িযৰূচােলমক মেনানীত কিৰেলঁা আৰু েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ ওপৰত অধয্ক্ষ হ’বৰ বােব দায়ূদক মেনানীত
কিৰেলঁা ’

7 আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল েমাৰ িপতৃ দায়ূদৰ মন আিছল 8 িকন্তু
িযেহাৱাই েমাৰ িপতৃ দায়ূদক ক’েল, ‘েমাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল মন কিৰছা, ভাল কিৰছা৷ 9 তথািপ
তুিম েসই গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল নাপাবা, িকন্তু েতামাৰ ঔৰসত িয পুত্র জিন্মব, েতেৱঁই েমাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ েসই গৃহ
িনম্মর্াণ কিৰব ’

10 এই বাকয্ িযেহাৱাই ৈকিছল আৰু েতওঁ সফেলা কিৰেল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ প্রিতজ্ঞা অনুসােৰ মই েমাৰ িপতৃ দায়ূদৰ
পদত িনযুক্ত হেলঁা আৰু ইস্রােয়লৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বিহ, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ এই গৃহ িনম্মর্াণ
কিৰেলঁা 11আৰু িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ ৈসেত িয িনয়ম কিৰিছল, েসই িনয়ম থকা িনয়ম-চনু্দকিটও ইয়াৰ
িভতৰত ৰািখেলঁা ”

12 পাছত চেলামেন ইস্রােয়লৰ েগােটই সমাজৰ সাক্ষােত িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীৰ আগত িথয় হ’ল আৰু েতওঁ হাত দুখন
েমিলেল৷ 13 িকয়েনা চেলামেন পঁাচ হাত দীঘল, পঁাচ হাত বহল আৰু িতিন হাত ওখ এেন এখন িপতলৰ মঞ্চ সািজিছল
আৰু েসই মঞ্চেটা েচাতালৰ মাজ-মিজয়াত ৰািখিছল৷ েতওঁ তাৰ ওপৰত উিঠ িথয় হ’ল আৰু ইস্রােয়লৰ সকেলা মণ্ডলীৰ
সাক্ষাতত আঠুকািঢ় স্বগর্ৰ ফােল হাত েমিলেল

14 েতওঁ ক’েল, “েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, স্বগর্ আৰু পৃিথৱীত আেপানাৰ তুলয্ েকােনা ঈশ্বৰ নাই; সকেলা হৃদেয়েৰ
আেপানাৰ আগত আচৰণ কেৰঁাতা আেপানাৰ দাসেবাৰৰ বােব আপুিন দয়া আৰু িনয়ম ৰক্ষা কেৰঁাতা; 15আেপানাৰ দাস,
েমাৰ িপতৃ দায়ূদৰ আগত আপুিন িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই িবষেয় আপুিন পালন কিৰেল৷ আপুিন িনজ মুেখেৰ েযেনদেৰ
ৈকিছল, েতেনদেৰ িনজ হােতেৰ তাক িসদ্ধও কিৰেল

16 এই েহতুেক এিতয়া, েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আেপানাৰ দাস েমাৰ িপতৃ দায়ূদৰ আগত িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল,
েসই িবষেয় আেপানাৰ এই দাসৈল পালন কৰক িকয়েনা আপুিন ৈকিছল েবােল, ‘তুিম েমাৰ আগত েযেনৈক চিললা,
েতেনদেৰ েতামাৰ সন্তান সকেলও যিদ এইদেৰ েমাৰ বয্ৱস্থাত চিলবৈল িনজ িনজ পথত সাৱধান ৈহ থােক, েতেনহ’েল
েমাৰ দৃষ্টিত ইস্রােয়লৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বিহবৈল েতামাৰ সম্বন্ধীয়া মানুহৰ অভাৱ নহ’ব৷’ 17 এই েহতুেক এিতয়া, েহ
ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা মই িবনয় কেৰঁা, আেপানাৰ দাস দায়ূদক আপুিন িয বাকয্ ৈকিছল, েসেয় েযন সতয্ত পিৰনত
হয়
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18 িকন্তু বাস্তিৱকেত ঈশ্বেৰ পৃিথৱীত মনুষয্ৰ লগত বাস কিৰব েন? চাওঁক িবশ্ৱব্রহ্মাণ্ড আৰু স্বগর্ই িনেজও আেপানাক
ধাৰণ কিৰব েনাৱােৰ- েতেন্ত মই িনম্মর্াণ কৰা গৃহই জােনা পািৰব? 19 তথািপ, েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আপুিন আেপানাৰ
দাসৰ প্রাথর্না আৰু অনুেৰাধ গ্রহণ কিৰ আেপানাৰ দােস আেপানাৰ আগত কৰা কাতেৰািক্ত আৰু প্রাথর্নাৈল কাণ িদয়ক
20 আৰু এই মিন্দৰ সদায় ৰক্ষা কৰক, িয ঠাইত আপুিন ৈকিছল, েয মই আেপানাৰ দােস িনেবদন কেৰঁােত আপুিন
িনেজই ইয়াত উপিস্থত থািক েমাৰ িনেবদন শুিনব৷

21 আৰু েযিতয়া আেপানাৰ দাস ও আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়েল এই ঠাইৰ ফালৈল মুখ কিৰ প্রাথর্না কিৰব, েতিতয়া
আপুিন েতওঁেলাকৰ প্রাথর্না েযন শুেন; এেন িক, আপুিন আেপানাৰ বাসস্থান স্বগর্ৰ পৰা তাক শুনক আৰু শুিন ক্ষমা
কৰক

22 েকােনােৱ িনজৰ চুবুৰীয়াৰ অিহেত পাপ কিৰেল যিদ েতওঁক শপত খাবৈল িদয়া হয় আৰু েতওঁ আিহ এই গৃহত
আেপানাৰ যজ্ঞেবদীৰ আগত শপত খায়, 23 েতিতয়া আপুিন স্বগর্ৰ পৰা েসই িবষেয় শুনক আৰু কাযর্ কিৰ আেপানাৰ
দাসেবাৰৰ িবচাৰ িনষ্পিত্ত কিৰ েদাষীক দণ্ড িদ েতওঁৰ কমর্ৰ ফল েতওঁৰ মুৰত িদয়ক আৰু িনেদ্দর্ াষীক িনেদ্দর্ াষী কিৰ
েতওঁৰ ধাির্মকতাৰ ফল েতওঁক িদয়ক

24 যিদ আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়েল আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কৰাৰ কাৰেণ শত্রুৰ আগত ঘটাৰ পাছত যিদ আেপানাৈল
ঘূেৰ আৰু আেপানাৰ নাম স্বীকাৰ কিৰ, এই গৃহত আেপানাৰ আগত প্রাথর্না আৰু অনুেৰাধ কেৰ - 25 েতেনহ’েল স্বগর্ৰ
পৰা তাক শুিন আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ পাপ ক্ষমা কিৰব আৰু আপুিন েতওঁেলাকক ও েতওঁেলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলক
িদয়া েদশৈল েতওঁেলাকক ওভটাই আিনব

26 েতওঁেলােক আেপানাৰ অিহেত পাপ কৰাৰ কাৰেণ, েযিতয়া আকাশ বন্ধ েহাৱাত বৰষুণ েনােহাৱা হ’ব, েতিতয়া
যিদ েতওঁেলােক এই ঠাইৰ ফালৈল মুখ কিৰ প্রাথর্না কেৰ আৰু েযিতয়া আপুিন েতওঁেলাকক দুখ িদয়া সময়ত আেপানাৰ
নাম স্বীকাৰ কিৰ িনজ িনজ পাপৰ পৰা ঘূিৰব- 27 েতেনহ’েল আপুিন স্বগর্ত থািক েসই িবষেয় শুিনব আৰু আেপানাৰ
দাসেবাৰৰ ও আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ পাপ ক্ষমা কিৰ েতওঁেলাকক যাবলগীয়া সজ পথৰ িবষেয় েতওঁেলাকক িশক্ষা
িদব আৰু আপুিন আেপানাৰ েলাকসকলৰ উত্তৰািধকাৰৰ অেথর্ িদয়া েদশত বৰষুণ বৰষাব

28 েদশৰ মাজত যিদ আকাল িক মহামাৰী হয়, শসয্ ককত্তর্ নীয়া িক ৰঙামুৰীয়া হয় নাইবা ফিৰং িক েপাক হয়, আৰু
যিদ েতওঁেলাকৰ শত্রুেবােৰ েতওঁেলাকৰ েদশৰ নগৰেবাৰত েতওঁেলাকক অৱেৰাধ কেৰ বা িযেকােনা আপদ বা েৰাগ
হয় - 29 আৰু যিদ েকােনা এজন েলােক বা আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল প্রাথর্না আৰু অনুেৰাধ কেৰ -
যিদ প্রিতজেন িনজৰ পীড়া আৰু দুখ জািন এই গৃহৰ ফােল িনজৰ হাত েমেল, 30 েতেনহ’েল েসই িবষেয় কৰা িয
েকােনা প্রাথর্না বা অনুেৰাধ আপুিন আেপানাৰ বাসস্থান স্বগর্ৰ পৰা েসই িবষেয় শুিন ক্ষমা কিৰব আৰু প্রিতজন েলাকৰ
মন জািন, িকয়েনা আপুিন, েকৱল আপুিনেহ মনুষয্ সন্তান সকলৰ মন জােন; েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ কমর্ৰ দেৰ ফল
িদব৷ 31আপুিন এেনদেৰ কৰক যােত েতওঁেলােক আেপানাৈল ভয় ৰােখ আৰু আপুিন অ◌ামাৰ পূবর্-পুৰুষসকলক িদয়া
েদশত েতওঁেলােক েযন জীয়াই থকা সকেলা িদনত আেপানাৰ পথত চেল৷

32 তদুপিৰ আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকৰ মাজৰ েনােহাৱা অনা-ইহুদী েলাক েযিতয়া আেপানাৰ মহান নামৰ আৰু
আেপানাৰ বলৱান হাত ও েমলা বাহুৰ কথা শুিন দূৰ েদশৰ পৰা আিহ এই গৃহৰ ফােল মুখ কিৰ প্রাথর্না কিৰব, 33 েতিতয়া
আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ দেৰ আেপানাক ভয় কিৰবৰ অেথর্, পৃিথৱীৰ সকেলা জািতেয় েযন আেপানাৰ নাম জািনব
আৰু মই সজা এই গৃহ েয আেপানাৰ নােমেৰ প্রখয্াত, েসই িবষেয় েযন জািনব, এই কাৰেণ আেপানাৰ বাসস্থান স্বগর্ৰ
পৰা েসই িবষেয় শুিনব আৰু েসই িবেদশী েলােক আেপানাৈল কৰা সকেলা প্রাথর্নাৰ দেৰ েতওঁৈল কাযর্ কিৰব

34 ধিৰ লওঁক আপুিন আেপানাৰ প্রজাক িয েকােনা বােটিদ পিঠয়াই, েসই বােটিদ যিদ েতওঁেলােক িনজৰ শত্রুেবােৰ
ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল ওলায় যায় আৰু আেপানাৰ মেনানীত এই নগৰৰ ফালৈল, আেপানাৰ নামৰ কাৰেণ মই সজা গৃহৰ
ফালৈল মুখ কিৰ আেপানাৰ আগত প্রাথর্না কেৰ, 35 েতেনহ’েল আপুিন স্বগর্ৰ পৰা েতওঁেলাকৰ প্রাথর্না আৰু অনুেৰাধ
শুিন েতওঁেলাকৰ িবচাৰ িনষ্পিত্ত কিৰব

36 েতওঁেলােক যিদ আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কেৰ - িকয়েনা পাপ নকৰা মানুহ েকােনা নাই -আৰুআপুিন েতওঁেলাকৈল
কু্রদ্ধ ৈহ েতওঁেলাকক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদেয় আৰু তােত েতওঁেলাকৰ শত্রুেবােৰ েতওঁেলাকক বন্দী কিৰ, দূৰত
বা ওচৰত থকা েদশৈল ৈল যায়, 37 তথািপ েতওঁেলাকক বন্দী কিৰ িনয়া েদশত যিদ েতওঁেলােক মনত িবেবচনা কিৰ
ঘূেৰ আৰু েতওঁেলাকৰ বন্দী অৱস্থাৰ েদশত থািক আেপানাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ কয়, েবােল- ‘আিম অপেথ ৈগ পাপ
কিৰেলঁা৷ আিম কুকমর্ কিৰেলঁা৷’ 38 ধিৰ লওঁক েতওঁেলাকৰ বন্দী অৱস্থাৰ েদশত েতওঁেলাক সকেলা মেনেৰ, সকেলা
িচেত্তেৰ আেপানাৈল উভিট আেহ আৰু েতওঁেলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলক আপুিন িদয়া েতওঁেলাকৰ েদশৰ ফােল চায়,
আেপানাৰ মেনানীত নগৰৰ ফােল আৰু আেপানাৰ নামৰ কাৰেণ, মই িনমর্ান কৰা এই গৃহৰ ফােল যিদ মুখ কিৰ প্রাথর্না
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কেৰ, 39 েতিতয়া আপুিন আেপানাৰ বাসস্থান স্বগর্ৰ পৰা েতওঁেলাকৰ প্রাথর্না আৰু অনুেৰাধ শুিন, েতওঁেলাকৰ িবচাৰ
িনষ্পিত্ত কিৰব আৰু আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কৰা আেপানাৰ প্রজাসকলক ক্ষমা কিৰব

40 এিতয়া, েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, মই িবনয় কেৰঁা, এই ঠাইত কৰা প্রাথর্নাৈল আেপানাৰ চকু েমলা আৰু কােণা পতা হওঁক
41 েহ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, এিতয়া আপুিন আৰুআেপানাৰ শিক্তৰ চনু্দকিট িনজ িবশ্রামৰ ঠাইৈল উিঠ যাওঁক; েহ ঈশ্বৰ িযেহাৱা,
আেপানাৰ পুেৰািহতসকেল পিৰত্রাণ-বস্ত্র িপন্ধক আৰুআেপানাৰ সাধুসকেল মঙ্গলত আনন্দ কৰক 42 েহ ঈশ্বৰ িযেহাৱা,
আপুিন আেপানাৰ অিভিষক্ত জনক িবমুখ নকিৰব৷ আেপানাৰ দাস দায়ূদৈল কৰা নানা দয়াৈল েসঁাৱৰণ কৰক ”

7 অধয্ায়
1 েযিতয়া চেলামনৰ প্রাথর্না েশষ হ’ল, েতিতয়া আকাশৰ পৰা অিগ্ন নািম আিহ েহাম-বিল আৰু আন বিলসমূহ গ্রাস

কিৰেল আৰু িযেহাৱাৰ প্রতােপেৰ েসই গৃহ পিৰপূণর্ হ’ল 2 েতিতয়া পুেৰািহতসকেল িযেহাৱাৰ গৃহত প্রেৱশ কিৰব
েনাৱািৰেল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ প্রতােপেৰ েতওঁৰ গৃহ পিৰপূণর্ ৈহ আিছল 3 অিগ্ন নািম আিহ থকাত আৰু গৃহৰ ওপৰত
িযেহাৱাৰ প্রতাপ পিৰপূণর্ ৈহ থকা সময়ত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল চাই আিছল৷ েতওঁেলােক মূৰ েদঁাৱাই, িশেলেৰ বন্ধা
মািটত মুখ লগাই প্রিণপাত কিৰ িযেহাৱাক ধনয্বাদ জনােল৷ েতওঁেলােক ক’েল “িকয়েনা েতওঁ মঙ্গলময়, েসই বােব
েতওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক৷”

4তাৰ পাছত ৰজা আৰু সকেলা প্রজাই িযেহাৱাৰ আগত বিলদান কিৰেল 5 ৰজা চেলামন বাইশ হাজাৰ গৰুআৰু এক
লাখ িবশ হাজাৰ েভড়া আৰু ছাগলী উৎসগর্ কিৰেল এইদেৰ ৰজা আৰু সকেলােৱ িমিল ঈশ্বৰৰ গৃহ প্রিতষ্ঠা কিৰেল
6 পুেৰািহতসকেল িনজ িনজ েসৱা কৰা ঠাইত িথয় ৈহ আিছল; আৰু িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰ দায়ুদ ৰজাই িযেহাৱাৰ গীত
গাবৰ কাৰেণ িয বাদয্-যন্ত্র িনম্মর্াণ কিৰিছল, েসই বাদয্যন্ত্র েলবীয়াসকেল হাতত ৈল িথয় হ’ল আৰু বাদয্ বজাই দায়ূদৰ
ৰিচত গীত গাই ক’েল, েবােল, “িকয়েনা িযেহাৱাৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক৷” পুেৰািহতসকেলও েতওঁেলাকৰ আগত
তূৰী বজােল; আৰু েগােটই ইস্রােয়ল িথয় হ’ল

7 চেলামেন িযেহাৱাৰ গৃহৰ সমু্মখত থকা েচাতালৰ মাজ-মিজয়ােটা পিবত্র কিৰিছল৷ েসই ঠাইেতই েতওঁ েহাম-বিল
আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েতল উৎসগর্ কিৰিছল, কাৰণ েতওঁ সজা িপতলৰ যজ্ঞেবদীেয় েসই েহামবিল, ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু
মঙ্গলাথর্ক বিলৰ েতল ধিৰব েনাৱািৰিছল

8 এইদেৰ েসই সময়ত চেলামন আৰু েতওঁৰ লগত েগােটই ইস্রােয়েল হমাতৰ প্রেৱশ স্থানৰ পৰা িমচৰ জুিৰৈলেক
েসই উৎসৱ মহা-সমােজ সাত িদন ধিৰ পালন কিৰেল 9 পাছত অষ্টম িদনা েতওঁেলােক ধমর্সভা পািতেল; িকয়েনা
েতওঁেলােক সাত িদন যজ্ঞেবদী প্রিতষ্ঠা কিৰিছল আৰু সাত িদন উৎসৱ কিৰিছল 10 চেলামেন সপ্তম মাহৰ েতইশ িদনৰ
িদনা িনজ িনজ তমু্বৈল েলাকসকলক আনিন্দত আৰু সন্তুষ্ট মেনেৰ িবদায় িদেল; িকয়েনা িযেহাৱাই দায়ুদ, চেলামন আৰু
েতওঁৰ প্রজা ইস্রােয়লৈল মঙ্গল কিৰেল৷

ঈশ্বেৰ চেলামনৰ প্রাথর্নাৰ উত্তৰ িদয়া নগৰ আিদ িনম্মর্াণ কৰা
11 এইদেৰ চেলামেন িযেহাৱাৰ গৃহ আৰু ৰাজগৃহ সািজ সমাপ্ত কিৰেল৷ িযেহাৱাৰ গৃহত ও িনজৰ গৃহত িয িয কমর্

কিৰবৈল চেলামেন িস্থৰ কিৰিছল, েতওঁ েসই সকেলােকই িসদ্ধ কিৰেল 12 পাছত িযেহাৱাই ৰািত চেলামনক দশর্ন িদ
ক’েল, “মই েতামাৰ প্রাথর্না শুিনেলঁা আৰু েমাৰ যজ্ঞগৃহ বুিল এই ঠাই মেনানীত কিৰেলঁা

13 মই যিদ আকাশ এেনৈক বন্ধ কেৰঁা, েয, বৰষুণ নহ’ব বা েদশ গ্রাস কিৰবৈল কাকিত ফিৰঙক আজ্ঞা কেৰঁা বা
িনজ প্রজাসকলৰ মাজৈল মহামাৰী পঠাওঁ, 14 েতেনহ’েল েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা েমাৰ প্রজাসকেল যিদ িনজেক
নম্র কিৰ প্রাথর্না কেৰ আৰু েমাৰ সাক্ষাৎ হবৈল িবচােৰ বা িনজ িনজ কু-পথৰ পৰা ঘূেৰ, েতেনহ’েল মই স্বগর্ৰ পৰা শুিন
েতওঁেলাকৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কিৰম আৰু েতওঁেলাকৰ েদশ আেৰাগয্ কিৰম 15 আিজৰ পৰা এই ঠাইত কৰা প্রাথর্নাৈল
েমাৰ চকু েমলা আৰু েমাৰ কাণ পতা হ’ব

16 িকয়েনা েমাৰ নাম িচৰকালৈলেক থািকবৰ কাৰেণ মই এই গৃহ মেনানীত কিৰ পিবত্র কিৰেলঁা; আৰু সকেলা সময়ত
এই ঠাইৈল েমাৰ চকু আৰু ইয়াত েমাৰ মন থািকব 17 আৰু তুিমও যিদ েতামাৰ িপতৃ দায়ূদৰ দেৰ েমাৰ সাক্ষােত চলা
আৰু মই েতামাক িদয়া সকেলা আজ্ঞা অনুসােৰ কাযর্ কৰা আৰু েমাৰ িবিধ ও শাসন প্রণালীেবাৰ পালন কৰা, 18 েতেনহেল
মই েতামাৰ ৰাজ িসংহাসন স্থাপন কিৰম, িযদেৰ েতামাৰ িপতৃ দায়ূেদ ৈসেত িনয়ম স্থাপন কেৰঁােত ৈকিছেলঁা েয, েবােল,
‘েতামােলাকৰ বংশধৰৰ সন্তান সকেল ইস্রােয়লৰ ওপৰত শাসন কেৰঁােত েতওঁেলাক েকিতয়াও িবফল নহ’ব৷’

19 িকন্তু যিদ েতামােলােক েমাৰ পৰা িবমুখ ৈহ, মই েতামােলাকৰ সনু্মখত স্থাপন কৰা েমাৰ িবিধ আৰুআজ্ঞােবাৰ তয্াগ
কৰা আৰু ইতৰ েদবতােবাৰক েসৱা পূজা কৰা আৰু েসইেবাৰৰ আগত প্রিণপাত কৰা, 20 েতেনহ’েল, মই েতওঁেলাকক
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িদয়া েদশৰ পৰা উচ্ছন্ন কিৰম; আৰু িনজ নামৰ কাৰেণ মই পিবত্র কৰা এই গৃহেকা েমাৰ দৃষ্টিৰ পৰা দূৰ কিৰম আৰু
সকেলা জািতৰ মাজত তাক দৃষ্টান্ত আৰু িবদ্রূপৰ িবষয় কিৰম

21 আৰু এই িয গৃহ ইমান ওখ ৈহেছ, ইয়াৰ ওচেৰিদ েযাৱা প্রিতজন েলােক আচিৰত ৈহ সুিধব েয, ‘এই েদশৈল
আৰু এই গৃহৈল িযেহাৱাই িকয় এইদেৰ কাযর্ কিৰেল?’ 22 েতিতয়া আন আন েলাকসকেল উত্তৰ িদ ক’ব, ‘এওঁেলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকেল িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ অনা িনজৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক এওঁেলােক তয্াগ কিৰেল
আৰু ইতৰ েদবতােবাৰত আসক্ত ৈহ েসইেবাৰৰ আগত প্রিণপাত কিৰেল আৰু েসইেবাৰক েসৱাপূজাও কিৰেল৷ এই
কাৰেণ িযেহাৱাই এওঁেলাকৰ ওপৰত এই আটাই অমঙ্গল ঘটােল’৷”

8 অধয্ায়
1 চেলামেন িযেহাৱাৰ গৃহ আৰু িনজৰ গৃহ সঁােজােত িবশ বছৰ লািগল, 2 েযিতয়া হীৰেম চেলামনক িয িয নগৰ

ওভটাই িদিছল, েসই িবশ বছৰৰ মুৰত েসইেবাৰ চেলামেন পুনৰায় সািজেল আৰু েসইেবাৰত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক
বাস কিৰবৈল িদেল

3 চেলামেন হমাৎ-েচাবাৈল ৈগ তাক আক্রমণ কিৰ পৰাজয় কিৰেল 4 আৰু মৰুপ্রান্তত থকা তেদ্মাৰ নগৰ আৰু
হমাতত িয িয ভঁৰাল থকা নগৰ আিছল, েসইেবাৰ েতওঁ িনমর্াণ কিৰেল৷

5 ইয়াৰ ওপিৰও েতওঁ উজিন ৈবৎেহােৰাণ আৰু নামিন ৈবৎ-েহােৰাণ পুনৰায় িনম্মর্াণ কিৰেল; এই দুখন নগৰ গড়,
দুৱাৰ আৰু ডাং থকা সুসিজ্জত নগৰ 6 বালৎ আৰু সামগ্রী সমূহ মজুত ৰািখবৰ বােব েতওঁ অিধকাৰত থকা নগৰেবাৰ
িনমর্ান কিৰেল েতওঁৰ ৰথ ৰািখবৰ বােব আৰু অশ্বােৰাহীসকল থািকবৰ বােব নগৰ সািজেল; েতওঁৰ সন্তুষ্টিৰ বােব
িযৰূচােলমত, িলবােনানত, েতওঁ িয িয িনমর্ান কিৰব িবচািৰিছল, েসই সকেলােক কিৰেল আৰু এইদেৰ েতওঁৰ শাসনাধীন
সকেলা েদশেত কিৰেল

7 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ েনােহাৱা অৱিশষ্ট থকা িহত্তীয়া, ইেমাৰীয়া, পিৰজ্জীয়া, িহব্বীয়া আৰু িযবুচীয়া
েলাকসকলৰ, 8 িয বংশধৰৰ সন্তান সকল েদশত অৱিশষ্ট থািকল, িযসকলক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল উচ্ছন্ন নকিৰেল,
েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰাই বন্দী কামৰ বােব চেলামেন মানুহ েগাটােল; আৰু েতওঁেলােক আিজৈলেক তােকই কিৰ আেছ

9 িকন্তু চেলামেন েতওঁৰ কাযর্ৰ বােব ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ েকােনা এজনেকা বন্দী-কামত নলগােল৷ বৰং
েতওঁেলাক েতওঁৰ ৰণুৱা, েসনাপিত আৰু সাৰিথ ও অশ্বােৰাহীৰ অধয্ক্ষ হ’ল 10 েতওঁেলাকৰ মাজৰ দুশ পঞ্চাশজন
েলাক চেলামন ৰজাৰ কাযর্ত িনযুক্ত কৰা প্রধান িবষয়া আিছল; েতওঁেলােক েলাকসকলৰ কাম তদাৰক কিৰিছল৷

11 পাছত চেলামেন ফেৰৗণৰ জীেয়কৰ বােব সজা গৃহৈল, দায়ূদৰ নগৰৰ পৰা েতওঁক অনােল; িকয়েনা েতওঁ ৈকিছল,
“েমাৰ ভাযর্য্া ইস্রােয়লৰ দায়ুদ ৰজাৰ গৃহত বাস নকিৰব; কাৰণ িয িয ঠাইৈল িযেহাৱাৰ িনয়ম-চনু্দক আেহ, েসই ঠাইেবাৰ
পিবত্র ”

12তাৰ পাছত চেলামেন বাৰাণ্ডাৰ আগত িনেজ িনম্মর্াণ কৰা িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিল
উৎসগর্ কিৰবৈল ধিৰেল৷ 13 প্রিতিদনৰ িবিধ অনুসােৰ, েতওঁ েমািচৰ আজ্ঞামেত িবশ্রামবাৰত, ন-েজানত, আৰু িনৰূিপত
পবর্ৰ িদনত, েযেন খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ পব্বর্, সাত সপ্তাহৰ পবর্ আৰু পঁজা-পব্বর্ৰ িদনেবাৰত এই বিল িতিনবাৰৈক বছৰৰ
িভতৰত উৎসগর্ কিৰেল

14 েতওঁ িপতৃ ৰজা দায়ূদৰ িনেদর্ শ অনুসৰণ কিৰেল, চেলামেন মিন্দৰৰ েসৱা কাযর্ আৰু প্রিতিদনৰ িবিধ অনুসােৰ
ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰবৈল পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকল েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ পদত িনযুক্ত কিৰেল ইয়াৰ উপিৰও েতওঁ
দুৱাৰেবাৰত িবভাগ অনুসিৰ দুৱৰীেবাৰ িনযুক্ত কিৰেল আৰু েতওঁেলাকক িনেদর্ শেবােৰা িদেল 15 এই েলাকসকেল
পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকলক বা ভঁড়াল ঘৰৰ িবষয়ত ৰজাই িদয়া আজ্ঞাৰ পৰা েকিতয়াও িবপেথ েযাৱা নািছল

16 এই দেৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ িভিত্তমূল স্থাপন কৰা িদনৰ পৰা তাক িনম্মর্াণ কিৰ েশষ কৰাৈলেক চেলামনৰ সকেলা কাযর্
িনয়িমতৰূেপ চিলল এইদেৰ িযেহাৱাৰ গৃহ সমূ্পণর্ৈক সমাপ্ত কৰা হ’ল আৰু কাযর্ত লেগাৱা হ’ল

17 েসই কালত চেলামন ইেদাম েদশৰ সাগৰৰ তীৰত থকা ইিচেয়ান-েগবৰৈল আৰু এলতৈল গ’ল 18 আৰু হীৰেম
িনজৰ দাসেবাৰৰ দ্বাৰাই েতওঁৰ গুিৰৈল জাহাজ আৰু সামুিদ্রক কাযর্ত িনপুণ দাসেবাৰক পিঠয়ােল; আৰু েতওঁেলােক
চেলামনৰ দাসেবাৰৰ লগত ওফীৰৈল গ’ল তাৰ পৰা েতওঁেলােক চািৰশ পঞ্চাশ িকক্কৰ েসাণ ৈল চেলামন ৰজাৰ
ওচৰৈল আিহল

9 অধয্ায়
চেলামনৰ ওচৰৈল িচবাৰ ৰাণী অহা চেলামনৰ ধন আৰু ঐশ্বযর্য্ চেলামনৰ মৃতুয্



2 বংশাৱিল 9 অধয্ায়:1 482 2 বংশাৱিল 9 অধয্ায়:26

1 পাছত েযিতয়া িচবা েদশৰ ৰাণীেয় চেলামনৰ যশসয্াৰ কথা শুিনেল, েতিতয়া েতেখেত িনগূঢ় বাকয্ৰ দ্বাৰাই েতওঁক
পৰীক্ষা কিৰবৈল িযৰূচােলমৈল আিহল৷ সুগিন্ধ দ্রবয্, অিধক েসাণ আৰু বহুমূলয্ বাখৰ েবাজাই িদয়া অেনক উট আৰু
অিতশয় অিধক েলােক ৈসেত আিহল৷ েযিতয়া েতেখেত চেলামনৰ ওচৰৈল আিহল, েতেখতৰ মনত িয িয আিছল,
সকেলােক েতওঁক ক’েল 2 তােত চেলামেন েতেখতৰ সকেলা প্রশ্নৰ উত্তৰ িদেল; চেলামেন বুিজব েনাৱাৰা এেকােৱই
নািছল; েতওঁ উত্তৰ িদব েনাৱাৰা েকােনা এটা প্রশ্ন নািছল৷

3 এইদেৰ িচবাৰ ৰাণীেয় চেলামনৰ জ্ঞান আৰু েতওঁ িনম্মর্াণ কৰা গৃহ েদিখেল, 4 আৰু েতওঁৰ েমজৰ আহাৰ,
মন্ত্রীসকলৰ বহা আসন, পিৰচাৰকসকলৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ আৰু েতওঁেলাকৰ সাজ-েপাচাক, েতওঁৰ পান-পাত্র ধৰা
েলাকসকল আৰু েতওঁেলাকৰ সাজ-েপাচাক আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৈল েতওঁ উঠা খটখটী, এই সকেলােক েদিখ, েতেখত
িবচূির্ত্ত হ’ল

5 েতেখেত ৰজাক ক’েল, “মই িনজ েদশত আেপানাৰ বাকয্ আৰু জ্ঞানৰ িবষেয় িয কথা শুিনিছেলঁা, েসেয় সঁচা
আিছল 6 িকন্তু মই আিহ েযিতয়াৈলেক িনজ চকুেৰ েনেদিখেলঁা, েতিতয়াৈলেক মই েসই কথাত িবশ্বাস কৰা নািছেলঁা৷
চাওঁক, আেপানাৰ জ্ঞান আৰু ধনৰ মহত্ত্বৰ আধাও েমাক েকাৱা নািছল; মই িয কথা শুিনিছেলঁা, তাতৈক আেপানাৰ গুণ
আিধক আেছ

7আেপানাৰ েলাকসকল েকেন ধনয্ আৰু আেপানাৰ িয দাসেবােৰ আেপানাৰ আগত সদায় িথয় ৈহ আেপানাৰ জ্ঞানৰ
কথা শুেন, েতওঁেলাক ধনয্ 8 আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা ধনয্, আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বােব ৰজা পািতবৈল, েতওঁ
আেপানাৰ দেৰ এজনক েতওঁৰ িসংহাসনত বহুৱাই িনশ্চেয় সন্তুষ্ট িকয়েনা আেপানাৰ ঈশ্বেৰ ইস্রােয়লক েপ্রম কেৰ,
েতওঁেলাকক িনেদর্ শত সদাকালৰ বােব নয্ায় আৰু ধাির্মকতােৰ প্রিতিস্থত কিৰবৈল েতওঁ আেপানাক েতওঁেলাকৰ ওপৰত
ৰজা পািতেল ”

9 েতেখেত ৰজাক এশ িবশ িকক্কৰ েসাণ, অিত অিধক সুগিন্ধ দ্রবয্, আৰু বহুমূলয্ বাখৰ িদেল িচবাৰ ৰাণীেয় চেলামন
ৰজাক িদয়া সুগিন্ধ দ্রবয্ৰ দেৰ সুগিন্ধ দ্রবয্ েতওঁক আন েকােনও িদয়া নািছল

10 হীৰম আৰু চেলামনৰ িয দাসেবােৰ ওফীৰৰ পৰা েসাণ আিনিছল, েতওঁেলােক অলগূম কাঠ আৰু বহুমূলয্ বাখেৰা
আিনিছল 11 ৰজাই েসই অলগূম কােঠেৰ িযেহাৱাৰ গৃহ আৰু ৰাজগৃহৰ বােব জখলােবাৰ আৰু গায়কসকলৰ বােব
বীণা আৰু েনবল সজােল৷ েতেনকুৱা কাঠ আেগেয় িযহূদা েদশত েকােনও েকিতয়াও েদখা নািছল 12 পাছত িচবাৰ
ৰাণীেয় ৰজাৈল অনা বস্তুৰ সলিন ৰজাই িয বস্তু িদেল, তাৰ বািহেৰ িচবাৰ ৰাণীেয় িবচৰা দেৰ, েতওঁৰ সকেলা মনৰ বাঞ্ছা
েতওঁ পূৰ কিৰেল পাছত ৰাণী আৰু েতওঁৰ দাসেবাৰ িনজ েদশৈল উলিট গ’ল

13 এবছৰৰ িভতৰত ছশ ছয়ষিষ্ঠ িকক্কৰ েসাণ চেলামনৈল আিহল, 14 েসয়াও েবপাৰী আৰু বিণসকেল অনা েসাণৰ
বািহেৰ৷ আৰবৰ সকেলা ৰজা আৰু েদশাধয্ক্ষসকেলও চেলামন ৰজাৈল েসাণ আৰু ৰূপ আিনেল

15 আৰু চেলামন ৰজাই েসাণ িপটাই দুশ ঢাল কিৰেল৷ েসাণ িপটাই কৰা প্রেতয্ক ঢালত ছশ েচকল েসাণ খৰচ
ৈহিছল৷ 16 আৰু েসাণ িপটাই িতিনশ ঢাল যুগুত কিৰেল৷ তাৰ প্রেতয্ক ঢালত িতিনশ েচকল েসাণ খৰচ ৈহিছল; ৰজাই
েসইেবাৰ িলবােনানৰ কাঠিনৰ গৃহত ৰািখেল

17 ইয়াৰ বািহেৰ ৰজাই হাতী-দঁাতৰ এখন ডাঙৰ িসংহাসন সজাই তাৰ ওপৰত শুদ্ধ েসাণৰ পতা মািৰেল 18 েসই
িসংহাসনৰ ছখিপয়া খটখিট আিছল আৰু িসংহাসনত লেগাৱা েসাণৰ এখন ভিৰ-পীৰা আিছল আৰু বহা ঠাইৰ দুেয়াফােল
দুখন হাত আিছল৷ েসই হাতৰ ওচৰত দুটা িসংহৰ মুির্ত্ত িথয় ৈহ আিছল

19 আৰু েসই ছয় খাপৰ ওপৰত দুই মুেৰ বাৰটা িসংহৰ মুির্ত্ত িথয় ৈহ আিছল এেনকুৱা িসংহাসন আন েকােনা
ৰাজয্ত সজা নািছল 20 চেলামন ৰজাৰ সকেলা পান-পাত্র েসাণৰ আিছল আৰু িলবােনানৰ কাঠিনৰ গৃহৰ সকেলা পাত্র
শুদ্ধ েসাণৰ আিছল; চেলামনৰ ৰাজত্বৰ কালত ৰূপ এেকােৰা মাজত গণয্ নািছল 21 িকয়েনা হীৰমৰ দাসেবােৰ ৈসেত
তচীর্চৈল েযাৱা ৰজাৰ েকইখন মান জাহাজ আিছল৷ েসই তচীর্চৰ জাহাজেবােৰ েসাণ, ৰূপ, হাতী-দঁাত, বান্দৰ, আিদ ৈল
প্রেতয্ক িতিন বছৰৰ মুৰত এবাৰ এবাৰ আিহ আিছল

22 এইদেৰ ঐশ্বযর্য্ আৰু জ্ঞানত চেলামন ৰজা পৃিথৱীত থকা সকেলা ৰজাতৈক প্রধান হ’ল 23 ঈশ্বেৰ চেলামনৰ মনত
িয জ্ঞান িদিছল, েতওঁৰ েসই জ্ঞানৰ কথা শুিনবৈল পৃিথৱীৰ সকেলা ৰজাই েতওঁৰ লগত সাক্ষাৎ কিৰবৈল েচষ্টা কিৰিছল
24আৰু প্রিতজেন িনজ িনজ উপহাৰ, ৰূপৰ আৰু েসাণৰ পাত্র, বস্ত্র, অস্ত্র, সুগিন্ধ দ্রবয্, েঘঁাৰা আৰু খছৰ এইেবাৰ ৈল
প্রিত বছেৰ বছেৰ আিহিছল 25 েঘঁাৰা আৰু ৰথৰ বােব চেলামনৰ চািৰহাজাৰ েঘঁাৰাশাল আিছল আৰু েতওঁৰ বাৰ হাজাৰ
অশ্বােৰাহী আিছল, আৰু এওঁেলাকক েতওঁ নানা ৰথ-নগৰত আৰু ৰজাৰ লগত িযৰূচােলমেতা ৰািখেল 26আৰু ফৰাৎ
নদীেৰ পৰা পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশৈল আৰু িমচৰৰ সীমাৈলেক সকেলা ৰজাসকলৰ ওপৰত েতওঁ শাসন কিৰিছল
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27 ৰজাই িযৰূচােলমত ৰূপক মািটত থকা িশলৰ িনিচনা আৰু এৰচ কাঠক িনম্ন ভূিমত থকা িডমৰু গছৰ িনিচনা অিধক
কিৰেল 28 িমচৰৰ পৰা আৰু আন সকেলা েদশৰ পৰা চেলামনৰ বােব েঘঁাৰা অনা ৈহিছল

29 চেলামনৰ অৱিশষ্ট কাযর্ৰ আেদয্াপান্ত িবৱৰণ নাথন ভাববাদীৰ পুস্তকখনত, চীেলানীয়া অহীয়াৰ ভাববাণীত, আৰু
নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়াম-িবষয়ক ইেদ্দা দশর্ক-পুস্তকখনত জােনা িলখা নাই? 30এইদেৰ চেলামেন িযৰূচােলমত থািক সমুদায়
ইস্রােয়লৰ ওপৰত চিল্লশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল 31 পাছত চেলামন েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত েহাৱাত েতওঁৰ
িপতৃ দায়ূদৰ নগৰত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল; আৰু েতওঁৰ পুত্র ৰহিবয়াম েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

10 অধয্ায়
দহ ৈফদৰ িবেদ্রাহ ৰহিবয়ামৰ ৰাজত্ব

1 পাছত ৰহিবয়াম িচিখমৈল গ’ল; িকয়েনা েতওঁক ৰজা পািতবৈল েগােটই ইস্রােয়ল িচিখমৈল ৈগিছল 2 এেনেত
নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ােম েসই বাত্তর্ া পােল, িকয়েনা েতওঁ িমচৰত আিছল, চেলামন ৰজাৰ ভয়ত েতওঁ িমচৰৈল পলাই
ৈগিছল; তাৰ পাছত েতওঁ িমচৰৰ পৰা উলিট আিহল৷

3 িকয়েনা েলাকসকেল মানুহ পিঠয়াই েতওঁক মতাই আিনিছল; তাৰ পাছত যাৰিবয়াম আৰু েগােটই ইস্রােয়েল আিহ
ৰহিবয়ামক এই কথা ক’েল, 4 “আেপানাৰ িপতৃেয় আমাৰ ওপৰত সিহব েনাৱাৰা যুৱিল িদ গ’ল৷ এই েহতুেক আেপানাৰ
িপতৃেয় আমাক িয সিহব েনাৱাৰা দাসয্কমর্ত লগাই িদ গধুৰ যুৱিল িদ গ’ল, আপুিন তাৰ িকছু লঘূ কৰক, েতিতয়া আিম
আেপানাৰ দাস ৈহ থািকম ” 5 েতিতয়া ৰহিবয়ােম েতওঁেলাকক ক’েল, “িতিন িদনৰ পাছত েতামােলােক আেকৗ েমাৰ
ওচৰৈল আিহবা ” েতিতয়া েলাকসকল গুিচ গ’ল

6 পাছত ৰজা ৰহিবয়ােম েতওঁৰ িপতৃ চেলামন জীিৱত থকা কালত িয বৃদ্ধসকল েতওঁৰ আগত িথয় িদ আিছল
েতওঁেলাকৰ লগত মন্ত্রণা কিৰ সুিধেল, “মই েসই েলাকসকলক উত্তৰ িদবৈল েতামােলােক িক পৰামশর্ িদয়া?”
7 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “আপুিন যিদ েসই েলাকসকলৈল মৰমীয়াল ৈহ েতওঁেলাকক সন্তুষ্ট কেৰ আৰু েতওঁেলাকক
ভাল কথা কয়, েতেন্ত েতওঁেলাক িচৰকালৈলেক আেপানাৰ দাস ৈহ থািকব ”

8 িকন্তু ৰহিবয়ামক বৃদ্ধসকেল িদয়া পৰামশর্ অৱজ্ঞা কিৰ, িযসকল েতওঁেৰ লগত এেক সমােন ডাঙৰ-দীঘল েহাৱা
েডকাসকল েতওঁৰ আগত িথয় িদ আিছল, েতওঁেলাকৰ ৈসেত মন্ত্রণা কিৰেল 9 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ
আগত েকাৱা েসই েলাকসকলক আিম উত্তৰ িদবৰ বােব েতামােলােক িক পৰামশর্ িদবা, েসই েলাকসকেল েমাক এইদেৰ
ক’েল, েবােল, ‘আেপানাৰ িপতৃেয় আমাৰ ওপৰত িয যুৱিল িদ গ’ল, তাৰ িকছু লঘূ কৰক’?”

10 েতওঁৰ এেক সমােন ডাঙৰ-দীঘল েহাৱা েসই েডকাসকেল েতওঁক ক’েল, “আেপানাৰ িপতৃেয় আমাৰ ওপৰত গধুৰ
যুৱিল িদ গ’ল িকন্তু আপুিন তাৰ িকছু লঘূ কৰক বুিল আেপানাৰ আগত েকাৱা েলাকসকলক েসই কথা কওঁক, ‘েমাৰ
েকঁঞা আঙুিলেটা েমাৰ িপতৃৰ ককালতৈকেয়া ডাঙৰ 11 এই েহতুেক শুনা, েমাৰ িপতৃেয় েতামােলাকৰ ওপৰত গধূৰ
যুৱিল িদ গ’ল, িকন্তু মই তাক পুনৰ গধূৰ কিৰম৷ েমাৰ িপতৃেয় েতামােলাকক চাবুেকেৰ শািস্ত িদিছল, িকন্তু মই হ’েল
েতামােলাকক েকঁেকাৰািবছােৰ শািস্ত িদম’, এইদেৰই আপুিন েতওঁেলাকক কওক৷”

12 পাছত “তৃতীয়িদনা েমাৰ ওচৰৈল আেকৗ আিহবা”, ৰজাই েকাৱা এই কথাৰ দেৰই যাৰিবয়াম আিদ সকেলা েলাক
তৃতীয় িদনা ৰহিবয়ামৰ ওচৰৈল আিহল 13 তােত ৰজাই েতওঁেলাকক টান টান কথােৰ উত্তৰ িদেল; ৰহিবয়াম ৰজাই
বৃদ্ধসকলৰ পৰামশর্ অৱজ্ঞা কিৰেল৷ 14 েসই েডকাসকলৰ পৰামশর্ অনুসােৰ েতওঁেলাকক েতওঁ এই কথা কেল,
“েমাৰ িপতৃেয় েতামােলাকক িদয়া যুৱিল তােতাৈক অিধক গধুৰ কিৰম; ইয়াত মই পুনৰ েযাগ িদম৷
েমাৰ িপতৃেয় েতামােলাকক চাবুেকেৰ শািস্ত িদিছল, িকন্তু মই হ’েল েতামােলাকক েকঁেকাৰািবছােৰ শািস্ত িদম ”

15 এইদেৰ ৰজাই েলাকসকলৰ কথা নুশুিনেল; িকয়েনা চীেলানীয়া অহীয়াৰ দ্বাৰাই িদয়া নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়ামক
িযেহাৱাই েকাৱা িনজ বাকয্ িসদ্ধ কিৰবৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ পৰােহ এই ঘটনা ঘিটল

16 েযিতয়া ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল েদিখেল েয, ৰজাই েতওঁেলাকৰ কথা শুনা নাই েতিতয়া েতওঁেলােক ৰজাক উত্তৰ
িদেল আৰু ক’েল, “দায়ূদৰ ওচৰত আমাৰ িক অংশ আেছ? িযচয়ৰ পুত্রৰ ওচৰত আমাৰ েকােনা অিধকাৰ নাই! েহ
ইস্রােয়ল, েতামােলােক িনজ িনজ তমু্বৈল েযাৱা৷ েহ দায়ুদ, তুিম এিতয়া িনজ বংশৈল েচাৱা ” এইদেৰ সমুদায় ইস্রােয়ল
িনজ িনজ তমু্বৈল পুনৰ উভিত গ’ল

17 িকন্তু িযহূদাৰ নগৰেবাৰত বাস কৰা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ ওপৰত হ’েল ৰহিবয়ােম ৰাজত্ব কিৰ থািকল 18পাছত
ৰজা ৰহিবয়ােম বন্দী-কাম কৰাসকলৰ অধয্ক্ষ হেদাৰামক পিঠয়াওেত, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল েতওঁৈল এেনদেৰ িশল
দিলয়ােল েয, যাৰ ফলত েতওঁ তােত মিৰল৷ ৰজা ৰহিবয়ােম িনজৰ ৰথত উিঠ েবগােবগীৈক িযৰূচােলমৈল পলাই গ’ল
19 এইদেৰ ইস্রােয়েল দায়ূদৰ বংশৰ িবৰুেদ্ধ আিজৈলেক েসই ভােবেৰই িবেদ্রাহ আচৰণ কিৰ আেছ



2 বংশাৱিল 11 অধয্ায়:1 484 2 বংশাৱিল 12 অধয্ায়:6

11 অধয্ায়
1 ৰহিবয়ােম েযিতয়া িযৰূচােলমৈল আিহল, েতিতয়া ৰহিবয়ােম ৰাজয্ পুনৰাই িনজৰ অধীনৈল আিনবৰ বােব ইস্রােয়লৰ

িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৰ বােব িযহূদা আৰু িবনয্ামীন েগাষ্ঠীৰ পৰা এক লাখ আশী হাজাৰ মেনানীত ৈসিনক েগাটােল
2 িকন্তু ঈশ্বৰৰ েলাক চমিয়য়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, েবােল, 3 “তুিম িযহূদাৰ ৰজা চেলামনৰ পুত্র ৰহিবয়ামক

আৰু িযহূদা ও িবনয্ামীনত থকা েগােটই ইস্রােয়লক েকাৱা, 4 ‘িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামােলােক িনজ ভাইসকলৰ
িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ নকিৰবা৷ প্রিতজেন িনজ িনজ ঘৰৈল ঘূিৰ যাব লািগব িকয়েনা েমাৰ দ্বাৰাইেহ এই কথা ৈহেছ’৷” েতিতয়া
েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ৈল কাণ িদেল আৰু যাৰিবয়ামৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল েযাৱাৰ পৰা উভিত গ’ল

5 ৰহিবয়ােম িযৰূচােলমত বাস কিৰ েদশ ৰক্ষাৰ অেথর্ িযহূদাত নানা নগৰ সািজেল 6 েতওঁ ৈবৎেলেহম, এটম,
তেকাৱা, 7 ৈবৎ-চুৰ, েচােকা, অদুল্লম, 8 গাত, মােৰচা, জীফ, 9 অেদাৰিয়ম, লাখীচ, অেজকা, 10 চৰা, অয়ােলান,
িহেব্রাণ আিদ িযহূদাত আৰু িবনয্ামীনত থকা এইেবাৰ নগৰ গেড়েৰ আবৃত কিৰ সুসিজ্জত কিৰেল

11 েতওঁ এই আটাইেবাৰ দুগর্ সুসিজ্জত কিৰ, েসই েবাৰৰ মাজত েসনাপিতসকলক ৰািখেল আৰু েখাৱা বস্তু, েতল
আৰু দ্রাক্ষাৰসৰ ভঁৰাল পািতেল 12 েতওঁ প্রেতয্ক নগৰত ঢাল আৰু বৰচা ৰািখেল আৰু নগৰেবাৰ অিত সুসিজ্জত
কিৰেল িযহূদা আৰু িবনয্ামীন েতওঁৰ অধীনত আিছল

13 েগােটই ইস্রােয়লৰ মাজত িয িয পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকল আিছল, েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ সকেলা অঞ্চলৰ
পৰা েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল 14 িকয়েনা েলবীয়াসকেল িনজ িনজ চৰণীয়া ঠাই আৰু িনজ িনজ উত্তৰাধীকাৰ এিৰ িযহূদা
আৰু িযৰূচােলমৈল আিহল িকয়েনা যাৰিবয়াম আৰু েতওঁৰ পুত্রসকেল েতওঁেলাকক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পুেৰািহতৰ কমর্
কিৰবৈল িনিদ েতওঁেলাকক েখিদ িদিছল৷ 15 যাৰিবয়ােম েতওঁৰ িনজৰ কাৰেণ িনেজ সজা দামুিৰ আৰু ছাগলীৰ প্রিতমা
আৰু তাৰ বােব পুেৰািহতসকলক পিবত্র ঠাইেবাৰৰ কাৰেণ িনযুক্ত কিৰিছল

16 ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদৰ েলাকসকলৰ মাজত, িযসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক িবচািৰবৰ মন আিছল, েতওঁেলােক
েলবীয়াসকলৰ অনুগামী ৈহ েতওঁেলাকৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰবৈল িযৰূচােলমৈল
আিহল 17 এইদেৰ েতওঁেলােক িতিন বছৰৈলেক িযহূদাৰ ৰাজয্ শিক্তশালী কিৰেল আৰু চেলামনৰ পুত্র ৰহিবয়ামক
সবল কিৰেল - িকয়েনা িতিন বছৰৈলেক েতওঁেলােক দায়ুদ আৰু চেলামনৰ পথত চিলিছল

18 ৰহিবয়ােম দায়ূদৰ পুত্র িযিৰেমাতৰ জীেয়ক মহলতক িবয়া কিৰেল িযচয়ৰ পুত্র ইলীয়াবৰ জীেয়ক অিবহিয়ল তাইৰ
মাক আিছল 19 েসই মিহলা মহলেত িযয়ুচ, চমিৰয়া আৰু জহম, এইেকইজন পুত্র েতওঁৈল প্রসৱ কিৰেল

20 মহলতৰ পাছত েতওঁ অবচােলামৰ জীেয়ক মাখাক িবয়া কিৰেল; এই মিহলা মাথাই েতওঁৈল অিবয়া, অত্তয়, জীজা
আৰু চেলামীতক প্রসৱ কিৰেল 21 ৰহিবয়ােম েতওঁৰ সকেলা পত্নী আৰু উপপত্নীৰ মাজত অবচােলামৰ জীেয়ক মাখাক
সকেলাতৈক ভাল পাইিছল িকয়েনা েতওঁৰ ওঠৰ গৰাকী পত্নী আৰু ষাঠী গৰাকী উপপত্নী গ্রহণ কিৰিছল; আৰুআঠাইশজন
পুেতক আৰু ষািঠজন জীেয়কৰ িপতৃ ৈহিছল৷

22 পাছত ৰহিবয়ােম মাখাৰ পুত্র অিবয়াক প্রধান অথর্াৎ িনজৰ ভাইসকলৰ মাজত অধয্ক্ষ পািতেল; িকয়েনা েতওঁক
ৰজা পািতবৈল েতওঁ মন কিৰিছল 23 ৰহিবয়ােম জ্ঞােনেৰ ৰাজত্ৱ কিৰেল; িযহূদা আৰু িবনয্ামীন েদশৰ সকেলাফােল,
েতওঁৰ সকেলা পুত্রসকলক, গেড়েৰ আবৃত থকা প্রেতয্ক নগৰত েবেলগ েবেলগৈক িনযুক্ত কিৰেল; আৰু েতওঁেলাকক
অিধক েখাৱা বস্তু িদেল আৰু েতওঁেলাকৰ বােব অেনক পত্নী িবচািৰ িদেল৷

12 অধয্ায়
চীচেক েদশ আক্রমণ কৰা ৰহিবয়ামৰ মৃতুয্

1 েযিতয়া ৰহিবয়ামৰ ৰাজয্ প্রিতিস্থত আৰু েতওঁ শিক্তশালী হ’ল, েতিতয়া েতওঁ আৰু েতওঁেৰ ৈসেত েগােটই ইস্রােয়েল
িযেহাৱাৰ িবিধ তয্াগ কিৰেল 2 েতিতয়া এই ঘটনা ঘিটিছল, েসয়া আিছল ৰজা ৰহিবয়ামৰ ৰাজত্ৱৰ পঞ্চম বছৰ; িমচৰৰ
ৰজা চীচেক িযৰূচােলমৰ িবেৰাদ্ধ কিৰেল৷ কাৰণ েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ প্রিত অিবশ্ৱাসী আিছল৷ 3 েতওঁ বাৰশ ৰথ
আৰু ষাঠী হাজাৰ অশ্বােৰাহী লগত ৈল আিহিছল৷ েতওঁৰ লগত িমচৰৰ পৰা লুবীয়া, চুক্কীয়া আৰু কুচীয়া েলাকসকল
অসংখয্ৰূেপ আিহিছল 4 েতওঁ গেড়েৰ আবৃত থকা িযহূদাৰ নগৰেবাৰ আটক কিৰ িযৰূচােলমৈল আিহিছল

5 েসই সময়ত চমিয়য়া ভাববাদীেয় ৰহিবয়ামৰ ওচৰৈল আৰু চীচকৰ ভয়ত িযৰূচােলমত েগাট েখাৱা িযহূদাৰ
অধয্ক্ষসকলৰ ওচৰৈল আিহল আৰু েতওঁেলাকক ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েতামােলােক েমাক তয্াগ
কিৰলা, এই কাৰেণ মেয়া েতামােলাকক তয্াগ কিৰ চীচকৰ হাতত িদেলঁা’৷” 6 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰাজকুমাৰ আৰু ৰজাই
িনজেক নম্র কিৰ ক’েল, “িযেহাৱা নয্ায়বান ”
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7 েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁেলাকক নম্র েহাৱা েদিখ চমিয়য়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাকয্ আিহল, েবােল, “েতওঁেলাক
নম্র হ’ল৷ মই েতওঁেলাকক িবনষ্ট নকেৰঁা; িকন্তু অলপ সময়ৰ কাৰেণেহ েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰম আৰু চীচকৰ হাতৰ
দ্বাৰাই িযৰূচােলমৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধ ঢলা নাযাব 8 তথািপ েতওঁেলােক েতওঁৰ দাস হ’ব, যােত েতওঁেলােক বুিজ
পায় েমাক েসৱা কিৰেল িক হয় আৰু অনয্ েদশীয় শাসনকতর্ াক েসৱা কিৰেল িক হয়৷”

9 পাছত িমচৰৰ ৰজা চীচেক িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ আিহল আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ লগেত ৰাজ গৃহত সঁািচ েথাৱা বস্তুেবাৰ
ৈল গ’ল৷ েতওঁ সকেলােক িনেল আৰু চেলামেন সেজাৱা েসাণৰ ঢালেবােৰা ৈল গ’ল 10 েতিতয়া ৰজা ৰহিবয়ােম
েসইেবাৰৰ সলিন িপতলৰ ঢাল সািজেল আৰু ৰাজ গৃহৰ দুৱাৰ ৰখীয়া প্রহৰীেবাৰৰ অধয্ক্ষসকলৰ হাতত েশাধাই িদেল

11 এইদেৰ ৰজা েযিতয়া িযেহাৱাৰ গৃহৈল আেহ, েতিতয়া প্রহৰীেবােৰ েসই ঢালেবাৰ উিলয়াই আেন; পাছত পুনৰ
প্রহৰীৰ েকঁাঠাত েসইেবাৰ ৈথ িদেয়৷ 12 ৰহিবয়াম নম্র েহাৱাৰ পাছত িযেহাৱাৰ েক্রাধ ক্ষান্ত হ’ল৷ েতওঁ ৰহিবয়ামক
সমূ্পণর্ৰূেপ িবনষ্ট নকিৰেল; আনহােত িযহূদাৰ মাজেতা েলাকৰ সদ্ভাৱ আিছল

13ক্রমশঃ ৰজা ৰহিবয়ােম িযৰূচােলমত েতওঁৰ ৰাজপদ শিক্তশালী কিৰ, ৰাজত্ব কিৰবৈল ধিৰেল েযিতয়া ৰহিবয়ামৰ
বয়স একচিল্লশ বছৰ আিছল, েতিতয়া ৰাজত্ব কিৰবৈল ৈলিছল েতওঁ িযৰূচােলমত েসঁাতৰ বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল
িযেহাৱাই িনজ নাম স্থাপন কিৰবৰ বােব ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদৰ মাজৰ পৰা েতওঁক মেনানীত কিৰিছল েতওঁৰ মাকৰ
নাম নয়মা আিছল, েতওঁ অেম্মানীয়া আিছল 14 িকন্তু েতওঁ কু-আচৰণ কিৰিছল, িকয়েনা েতওঁ িযেহাৱাক িবচাৰ কিৰবৈল
িনজৰ মন িস্থৰ কৰা নািছল

15 ৰহিবয়ােম িয িয কিৰিছল, েসই সকেলা িবষয় প্রথমৰ পৰা েশষৈলেক চমিয়য়া ভাববাদী আৰু ইেদ্দা দশর্কৰ ইিতহাস
পুস্তক দুখনত বংশাৱলীসহ সিবেশষ িলখা আেছ ৰহিবয়াম আৰু যাৰিবয়ামৰ মাজত সদায় যুদ্ধ লািগ আিছল 16 পাছত
ৰহিবয়ােম েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু দায়ূদৰ নগৰত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল; েতিতয়া েতওঁৰ
পুত্র অিবয়া েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

13 অধয্ায়
অিবয়াৰ ৰাজত্ব যাৰিবয়ামৰ লগত েতওঁৰ যুদ্ধ

1 যাৰিবয়াম ৰজাৰ ৰাজত্বৰ অষ্টাদশ বছৰত অিবয়াই িযহূদাৰ ওপৰত ৰাজত্ৱ কিৰবৈল ধিৰেল৷ 2 েতওঁ িতিন বছৰ
িযৰূচােলমত ৰাজত্ব কিৰেল; েতওঁৰ মাতৃৰ নাম মীখায়া আিছল৷ েতেখত িগিবয়া িনবাসী উিৰেয়লৰ জীেয়ক আিছল
েসই সময়ত অিবয়া আৰু যাৰিবয়ামৰ মাজত যুদ্ধ চিল আিছল 3 অিবয়াই যুদ্ধাৰু বীৰ পুৰুষ থকা ৈসনয্ সামন্তৰ চািৰ
লাখ মেনানীত েলাক লগত ৈল যুদ্ধ কিৰবৈল গ’ল৷ যাৰিবয়ােম আঠ লাখ মেনানীত বলৱান বীৰপুৰুষ লগত ৈল েতওঁৰ
িবৰুেদ্ধ েবহু পািতেল

4 অিবয়াই ইফ্রিয়মৰ পবর্তীয়া অঞ্চলত থকা চমাৰিয়ম পবর্তৰ ওপৰত িথয় ৈহ ক’েল, “েহ যাৰিবয়াম আৰু েগােটই
ইস্রােয়ল েলাক, েমাৰ কথা শুনা! 5 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েয ইস্রােয়লৰ ৰাজয্ভাৰ িচৰকালৈলেক দায়ূদক আৰু
েতওঁৰ সন্তান সকলক পৰম্পৰাগত এিট িনয়েমেৰ িদেল, েসই িবষেয় জােনা েতামােলােক নাজানা?

6 তথািপ দায়ূদৰ পুত্র চেলামনৰ দাস নবাটৰ পুত্র যাৰিবয়াম েতওঁৰ প্রভুৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ িবেদ্রাহী হ’ল; 7আৰু েকতেবাৰ
পাষণ্ড ও অসাৰ িচত্তৰ েলাকসকল েতওঁৰ ওচৰত েগাট খােল৷ েতওঁেলােক চেলামনৰ পুত্র ৰহিবয়ামৰ িবৰুেদ্ধ িনজেক
সবল কিৰেল; েযিতয়া ৰহিবয়াম েডকা আৰু অনিভজ্ঞ েহাৱাত েতওঁেলাকৰ আগত িনজেক সবল কিৰব েনাৱািৰিছল

8 আৰু এিতয়া েতামােলােক দায়ূদৰ সন্তান সকলৰ হাতত থকা িযেহাৱাৰ ৰাজয্ৰ িবৰুেদ্ধ িনজেক সবল কিৰব পািৰম
বুিল ভািবছাহঁক৷ েতামােলাক অিতশয় এক বৃহৎ ৈসনয্ৰ দল আৰু েদৱতা স্বৰূেপ েতামােলাকৰ বােব যাৰিবয়ােম সজা
েসাণৰ দামুিৰ েকইটা েতামােলাকৰ লগত আেছ 9 েতামােলােক িযেহাৱাৰ পুেৰািহত হােৰাণৰ সন্তান সকলক আৰু
েলবীয়াসকলক েখিদ িদয়া নাই জােনা? অনয্ েদশীয় জািতেবাৰৰ দেৰ িনজৰ বােব পুেৰািহত পািত েলাৱা নাই জােনা?
ইয়ােত িযজেন এটা দমৰা আৰু সােতাটা েমৰ ৈল িনজেক পুেৰািহত কৰাবৈল আেহ, েতওঁ েসই ঈশ্বৰ েনােহাৱােবাৰৰ
পুেৰািহত হ’ব পােৰ

10 িকন্তু আমাৰ বােব হ’েল িযেহাৱাই আমাৰ ঈশ্বৰ আৰুআিম েতওঁক তয্াগ কৰা নাই৷ আৰু িযেহাৱাৰ পিৰচযর্া কেৰঁাতা
পুেৰািহত হােৰাণৰ সন্তান সকল, আৰু িনজ িনজ কামত লািগ থকা েলবীয়াসকল আমাৰ আেছ৷ 11 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ প্রিত িদেন ৰািতপুৱা আৰু সিন্ধয়া েবলা েহাম-বিল উৎসগর্ কেৰ আৰু সুগিন্ধ ধূপ জ্বলায়৷ আৰু পিবত্র েমজৰ
ওপৰত িযেহাৱাৰ আগত িদয়া িপঠা সজায় ৰােখ আৰু সিন্ধয়া েবলা জ্বলাবৰ বােব প্রদীপেবাৰৰ ৈসেত েসাণৰ দীপাধাৰ
যুগুতাই থয়৷ িকয়েনা আিম আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা পালন কেৰঁা, িকন্তু েতামােলােক েতওঁক তয্াগ কিৰলা
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12আৰু েচাৱা, ঈশ্বৰ আমাৰ সঙ্গী ৈহ আমাৰ আগত যাওঁতা ৈহেছ; আৰু েতওঁৰ পুেৰািহতসকল েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ
মহাধ্বিন কৰা েতওঁেলাকৰ তূৰীও আেছ েহ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল, েতামােলােক েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ নকিৰবা, িকয়েনা েতিতয়া েতামােলােক কৃতকাযর্য্ নহ’বা৷

13 িকন্তু যাৰিবয়ােম েতওঁেলাকক আক্রমণ কিৰবৰ অেথর্ যুগুত হ’ল আৰু গুপুেত এদল ৈসনয্ েতওঁেলাকৰ পাছ
ফালৈল ঘূৰাই পঠােল; তােত এদল েলাক িযহূদাৰ আগফােল আৰু েসই গুপুেত পেঠাৱা দলেটা েতওঁেলাকৰ পাছফােল
আিছল 14 পাছত িযহূদাৰ েলাকসকেল মুখ ঘূৰাই েযিতয়া েতওঁেলাকৰ আগফােল আৰু পাছফােল যুদ্ধ েহাৱা েদিখেল,
েতিতয়া েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰবৈল ধিৰেল আৰু পুেৰািহতসকেল তূৰী বজােল; 15 েতিতয়া
িযহূদাৰ েলাকসকেল িসংহনাদ কিৰ উিঠল; িযহূদাৰ েলাকসকেল এেন িসংহনাদ কেৰঁােত, ঈশ্বেৰ অিবয়াৰ আৰু িযহূদাৰ
আগত যাৰিবয়ামক আৰু েগােটই ইস্রােয়লক প্রহাৰ কিৰেল

16 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল িযহূদাৰ সনু্মখৰ পৰা পলাল অ◌াৰু ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক িযহূদাৰ হাতত েশাধাই
িদেল 17অিবয়া আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ মাজত মহা সংহােৰেৰ সংহাৰ কিৰেল; তােত ইস্রােয়লৰ মাজত
পঁাচলাখ মেনানীত েলাকৰ মৃতুয্ হ’ল 18 এইদেৰ েসই সময়ত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক বশ কৰা হ’ল; িযহূদাৰ সন্তান
সকল জয়ী হ’ল, িকয়েনা েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ওপৰত েতওঁেলােক ভাৰসা ৰািখিছল

19 পাছত অিবয়াই যাৰিবয়ামৰ পােছ পােছ েখিদ ৈগ, েতওঁৰ খনিদেয়ক নগৰ অথর্াৎ ৈবৎএল আৰু তাৰ উপনগৰ,
যচানা আৰু তাৰ উপনগৰ আৰু ইেফ্রাণ আৰু তাৰ উপনগৰেবাৰ অিধকাৰ ল’েল 20অিবয়াৰ িদনত যাৰিবয়াম েকিতয়াও
বলৱান হ’ব েনাৱািৰেল৷ পাছত িযেহাৱাই েতওঁক প্রহাৰ কৰাত, েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল 21 িকন্তু অিবয়া বলৱান ৈহ উিঠল; েতওঁ
েচৗদ্ধ গৰাকী মিহলা িবয়া কৰােল৷ েতওঁৰ ঔৰসত বাইশজন পুেতক আৰু েষাল্লজনী জীেয়ক জন্ম ৈলিছল 22 অিবয়াৰ
অৱিশষ্ট বৃত্তান্ত, েতওঁৰ কাযর্ আৰু েতওঁ েকাৱা কথা ইেদ্দা ভাববাদীৰ টীকা শাস্ত্রখনত িলখা আেছ

14 অধয্ায়
আচাৰ ৰাজত্ব েতওঁ কুিচয়াহঁতক জয় কৰা ঈশ্বেৰ ৈসেত ইস্রােয়েল কৰা িনয়ম

1 পাছত অিবয়া েতওঁৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু েলাকসকেল দায়ূদৰ নগৰত েতওঁক ৈমদাম িদেল৷
পাছত েতওঁৰ পুত্র আচা েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল এওঁৰ ৰাজত্বৰ কালত দহ বছৰৈলেক েদশ সুিস্থেৰ আিছল৷ 2 আচাই
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয ভাল আৰু নয্ায়, তােক কিৰিছল 3 িকয়েনা েতওঁ পৰজাতীয় যজ্ঞেবদী আৰু ওখ ঠাইেবাৰ
আতৰাই েপলাইিছল, স্তম্ভেবাৰ ভািঙ েপলাইিছল আৰু আেচৰা মুির্ত্তেবাৰ খণ্ড-িবখণ্ড কিৰ কািটিছল৷ 4 েতওঁ িযহূদাক
েতওঁেলাকৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক পাবৰ বােব বয্ৱস্থা আৰু আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰবৈল আেদশ িদিছল

5 আনিক েতওঁ িযহূদাৰ সকেলা নগৰৰ পৰা ওখ ঠাই আৰু সূযর্ৰ প্রিতমােবােৰা আতৰাই েপলাইিছল৷ আৰু েতওঁৰ
ৰাজয্ সুিস্থেৰ আিছল 6 পাছত েতওঁ িযহূদাত গেড়েৰ আবৃত কিৰ েকইবাখেনা নগৰ সুসিজ্জত কিৰ সািজিছল৷ িকয়েনা
িযেহাৱাই েতওঁৰ ওপৰত শািন্ত প্রদান কৰা বােব েদশ সুিস্থেৰ আিছল আৰু েসই সময়ত েকইবা বছৰৈলেক কােৰা লগত
েতওঁৰ যুদ্ধ েহাৱা নািছল

7 কাৰণ আচাই িযহূদাক ৈকিছল, “আহা, আিম এই নগৰ েকইখন সুসিজ্জত কেৰঁাহক আৰু এইেবাৰৰ চািৰওফােল
গড় আৰু েকঁাঠ সােজঁা, দুৱাৰ আৰু ডাং িদওঁ; েদশখন এিতয়াৈলেক আমােৰই ৈহ আেছ, িকয়েনা আিম আমাৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাক িবচািৰেলঁা৷ আিম েতওঁক িবচিৰেলঁা আৰু েতওঁ সকেলা ফালৰ পৰা আমাৰ ওপৰত শািন্ত প্রদান কিৰেল ”
এইদেৰ েতওঁেলােক েসইেবাৰ নগৰ সািজেল আৰু কৃতকাযর্য্ও হ’ল 8 আচা’ৰ ঢাল আৰু যাঠী ধৰা ৈসনয্ সমূহ হ’ল,
িযহূদাৰ িতিন লাখ আৰু িবনয্ামীনৰ ঢাল আৰু ধনু ধৰা দুই লাখ আশী হাজাৰ ৈসনয্ আিছল৷ এওঁেলাক সকেলা পৰাক্রমী
বীৰপুৰুষ আিছল

9 পাছত কুচেদশীয় েজৰেহ দহ লাখ ৈসনয্ আৰু িতিনশ ৰথ লগত ৈল, েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ যাত্রা কিৰ মােৰচা
পােলিহ 10 েতিতয়া আচা’ই েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ যাত্রা কিৰ েতওঁেলােক মােৰচাৰ ওপৰৰ চফাতা উপতয্কাত েবহু পািতেল
11 েতিতয়া আচা’ই েতওঁৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “েহ িযেহাৱা, তুিম সহায় কিৰবৈল গ’েল, েতামাৰ
আগত বলী আৰু িনব্বর্লীৰ মাজত এেকা েভদ নাই েহ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আমাক সহায় কৰা; িকয়েনা আিম েতামাৰ
ওপৰত ভাৰসা কেৰঁা আৰু েতামাৰ নােমেৰই এই েলাকাৰণয্ৰ িবৰুেদ্ধ আিহেলঁা েহ িযেহাৱা, তুিমেয়ই আমাৰ ঈশ্বৰ;
েতামাৰ আগত মত্তর্ য্ প্রবল নহওঁক৷”

12 েতিতয়া িযেহাৱাই আচাৰ আৰু িযহূদাৰ আগত কুচীয়াসকলক ঘেটাৱাত, কুিচয়াসকল পলাল 13 তােত আচা আৰু
েতওঁৰ লগৰ ৈসনয্সকেল গৰাৰৈলেক িসহঁতৰ পােছ পােছ েখিদ গ’ল৷ গিতেক কুচীয়াসকলৰ অেনক েলাক ইমানৈক
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মৰা পিৰল েয, িসহঁেত পুনৰায় সবল হ’ব েনাৱািৰেল, কাৰণ িযেহাৱা আৰু েতওঁৰ ৈসনয্সামন্তৰ আগত িসহঁত িবনষ্ট
হ’ল; আৰু েলাকসকেল অিধক অিধক লুটদ্রবয্ িনেল

14 েতওঁেলােক গৰাৰৰ চািৰওফােল থকা আটাইেবাৰ নগৰ ধ্বংস কিৰ জয় কিৰ ল’েল, িকয়েনা িযেহাৱাৰ ত্রাস
েতওঁেলাকৰ ওপৰৈল আিহল৷ আৰু েতওঁেলােক আটাইেবাৰ নগৰ লুট কিৰেল, কাৰণ েসইেবাৰত অেনক লুট দ্রবয্
আিছল 15 আৰু েতওঁেলােক তমু্ব-িনবাসীসকলক প্রহাৰ কিৰ বহুত েমৰ, ছাগলী আৰু উট ৈল, িযৰূচােলমৈল উলিট
আিহল

15 অধয্ায়
1 পাছত ওেদদ’ৰ পুত্র অজিৰয়াত ঈশ্বৰৰ আত্মা িস্থিত হ’ল৷ 2 েতওঁ ওলাই ৈগ আচা’ৰ লগত সাক্ষাৎ কিৰ েতওঁক

ক’েল, “েহ আচা, আৰু েহ িযহূদাৰ আৰু িবনয্ামীনৰ আটাই েলাকসকল, েতামােলােক েমাৰ কথা শুনা: েতামােলাক
েযিতয়াৈলেক িযেহাৱাৰ লগত থািকবা, েতিতয়াৈলেক েতেৱঁা েতামােলাকৰ লগতআেছ৷ যিদ েতামােলােক েতওঁক িবচাৰা,
েতামােলােক েতওঁক পাবা; িকন্তু যিদ েতামােলােক েতওঁক তয্াগ কৰা, েতেন্ত েতেৱঁা েতামােলাকক তয্াগ কিৰব

3 এেতেক বহু কালৈলেক ইস্রােয়েল সতয্ময় ঈশ্বৰ-িবহীন, িশক্ষা িদওঁতা পুেৰািহত িবহীন আৰু বয্ৱস্থা-িবহীন ৈহ
আিছল৷ 4 িকন্তু সঙ্কটৰ সময়ত েযিতয়া েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল ঘূিৰ েতওঁক িবচািৰেল, েতিতয়া েতওঁ
িনজেক েতওঁেলাকক পাবৈল িদিছল 5 েসই সময়ত িয েলাক বািহৰৈল ৈগিছল বা িভতৰৈল আিহিছল, েসই েলাকৰ
েকােনা শািন্ত নািছল; িকন্তু েদশ িনবাসী সকেলা েলাকৈল বৰ েক্লশ ঘিটিছল

6 এক জািতেয় আন জািতেৰ ৈসেত আৰু এখন নগেৰ আন এখন নগেৰ ৈসেত খণ্ড খণ্ড ৈহ ভগ্ন ৈহিছল, িকয়েনা
ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক সকেলা প্রকাৰ সঙ্কটত েপলাই েক্লশ িদিছল 7 িকন্তু এিতয়া েতামােলােক সািহয়াল েহাৱা আৰু
েতামােলাকৰ হাত িশিথল নহওঁক, িকয়েনা েতামােলাকক েতামােলাকৰ কাযর্ৰ পুৰস্কাৰ িদয়া যাব ”

8 েযিতয়া আচা’ই এই সকেলা বাকয্ শুিনেল, অথর্াৎ ওেদদ ভাববাদীৰ ভাববাণী শুিন সাহস পােল, িযহূদাৰ আৰু
িবনয্ামীনৰ েগােটই েদশৰ পৰা আৰু ইফ্রিয়ম পব্বর্তীয়া অঞ্চলত েতওঁ হাত কিৰ েলাৱা নগৰেবাৰৰ পৰাও িঘণলগা
বস্তুেবাৰ দূৰ কিৰেল; আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ বাৰাণ্ডাৰ আগত থকা িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীেটা নতুনৈক সািজেল 9 পাছত
েতওঁ আটাই িযহূদা আৰু িবনয্ামীনক আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত প্রবাস কৰা ইফ্রিয়ম, মনিচ আৰু িচিমেয়ানৰ পৰা অহা
েলাকসকলক েগাটােল৷ িকয়েনা েতওঁৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা েতওঁৰ লগত থকা েদিখ, ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা অহা অেনক
েলাক আিহ েতওঁৰ ফলীয়া ৈহিছল

10 এইদেৰ আচা’ৰ ৰাজত্বৰ তৃতীয় মাহত েতওঁেলােক িযৰূচােলমত েগাট খােল 11 আৰু েসই সময়ত েতওঁেলােক
লুিট অনা বস্তুৰ পৰা সাতশ ষঁাড়-গৰু আৰু সাত হাজাৰ েভড়া ও ছাগলী িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰেল

12 আৰু েতওঁেলােক িনজৰ সকেলা িচেত্তেৰ সকেলা মেনেৰ িনজৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক িবচািৰবৈল
এিট িনয়ম কিৰেল৷ 13 সৰু বা বৰ, পুৰুষ বা মিহলাই হওঁক, িয েকােনােৱ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক িবচাৰ নকিৰব,
েতওঁৰ প্রাণদণ্ড হ’ব, ইয়ােক েতওঁেলােক িথৰ কিৰেল

14 েতওঁেলােক বৰ মােতেৰ জয়ধ্বিন কিৰ, তুৰী আৰু িশঙা বজাই িযেহাৱাৰ সাক্ষােত শপত ল’েল 15 এই শপত
লওঁেত আটাই িযহূদাই আনন্দ কিৰেল িকয়েনা েতওঁেলােক িনজৰ সকেলা মেনেৰ ৈসেত শপত ল’েল আৰু সমূ্পণর্ৈক
িনজ ইচ্ছােৰ েতওঁক িবচািৰেল; েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক িবচািৰ পােল৷ আৰু িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ ওপৰত শািন্ত
প্রদান কিৰেল৷

16 ৰজা আচাই েতওঁৰ বুঢ়ীমাক মাখােকা ৰাজমাও পদৰ পৰা আঁতৰাইিছল, িকয়েনা েতওঁৰ বুঢ়ীমাক মাখাই আেচৰা
মূির্ত বুিল এটা িঘণলগীয়া প্রিতমা স্থাপন কিৰিছল স্থাপন কৰা েসই মূির্তেটা আচাই কািট, েসইেটা গুিৰ কিৰ িকেদ্রাণ
জুিৰৰ ওচৰত পুিৰ েপলাইিছল আৰু তাক গুিৰ কিৰ িকেদ্রাণ জুিৰৰ কাষত পুিৰ েপলােল 17 িকন্তু ইস্রােয়লৰ মাজৰ
পৰা ওখ ঠাইেবাৰ গুচুউৱা নহ’ল৷ তথািপও আচা’ৰ মন িনজ আয়ুসৰ সকেলা কালত সমিপর্ত আিছল

18 েতওঁ িনজ িপতৃৰ দ্বাৰাই পিবত্র কৰা আৰু িনেজও পিবত্র কৰা বস্তু, অথর্াৎ ৰূপ, েসাণ আৰু পাত্রেবাৰ ঈশ্বৰৰ
গৃহৈল আিনিছল 19 আচা’ৰ ৰাজত্বৰ পঁয়িত্রশ বছৰৈলেক েকােনা যুদ্ধ েহাৱা নািছল৷

16 অধয্ায়
1 আচা’ৰ ৰাজত্ব কালৰ ছয়িত্রশ বছৰত ইস্রােয়লৰ ৰজা বাচাৰ িবেৰাধ কিৰ আেক্রাশমূলক ভােব িযহূদা আক্রমণ

কিৰিছল, আৰু ৰামা চহৰ সুসিজ্জত কিৰ িনমর্াণ কিৰিছল, যােত িযহূদাৰ ৰজাৰ ওচৰৈল েকােনা ৰাজয্ৰ েলাক অহা-েযাৱা
কিৰব েনাৱােৰ
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2 েতিতয়া আচা’ই িযেহাৱাৰ গৃহৰ আৰু ৰাজগৃহৰ ভঁৰালৰ পৰা ৰূপ আৰু েসাণ উিলয়ােল আৰু েসইেবাৰ িদ দেম্মচকত
থকা অৰামীয়া িবন-হদদ ৰজাৰ ওচৰৈল পিঠয়ােল৷ েতওঁ ক’েল, 3 “েমাৰ িপতৃ আৰু আেপানাৰ িপতৃৰ মাজত েযেন
িনয়ম বন্ধা আিছল, েতেন িনয়ম েমাৰ আৰু আেপানাৰ মাজত বন্ধা হওঁক; চাওক, মই আেপানাৈল িকছু ৰূপ আৰু েসাণ
পিঠয়াইেছঁা৷ আপুিন ৈগ, ইস্রােয়লৰ বাচা ৰজা েমাৰ ওচৰৰ পৰা গুিচ যাবৰ বােব, আপুিন েতওঁৰ লগত বন্ধা িনয়মিট
ভাঙক ”

4 েতিতয়া িবন-হদেদ ৰজা আচাৰ কথা শুিনেল, আৰু ইস্রােয়লৰ নগৰেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁৰ ৈসনয্ সামন্তৰ
েসনাপিতসকলক পিঠয়ােল৷ েতওঁেলােক ইেয়ান, দান, আেবল-মিয়ম আৰু নপ্তালীৰ সকেলা ভঁৰাল নগৰ আক্রমণ
কিৰেল 5 বাচাই এই সম্বাদ েপাৱাৰ পাছত ৰামা সুসিজ্জত কিৰবৈল এিৰেল আৰু িনজ কাযর্ৰ পৰা ক্ষান্ত হ’ল 6 েতিতয়া
ৰজা আচা’ই েগােটই িযহূদাক েতওঁৰ লগত ৈল গ’ল৷ আৰু বাচাই িয িশল আৰু কাঠেবােৰেৰ ৰামা সুসিজ্জত কিৰিছল,
ৰামাৰ েসই িশল আৰু কাঠেবাৰ েতওঁেলােক ৈগ ৈল আিহল৷ পাছত েগবা আৰু িমস্পা চহৰ িনমর্াণ কিৰবৈল আচা’ই
েসইেবাৰ বয্ৱহাৰ কিৰেল

7 েসই সময়ত হনানী দশর্েক িযহূদাৰ আচা ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক ক’েল, “তুিম েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ওপৰত
িনভর্ ৰ নকিৰ অৰামৰ ৰজাৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কিৰলা; এই কাৰেণ অৰামৰ ৰজাৰ ৈসনয্-সামন্ত েতামাৰ হাতৰ পৰা পলাই
সািৰল 8 কুচীয়া আৰু লুবীয়া েলাকসকল অিতশয় অিধক ৰথ আৰু অশ্বােৰাহী ৈসেনয্ ৈসেত মহা-ৈসনয্ সমূহ জােনা
নািছল? তথািপ তুিম িযেহাৱাৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কৰাৰ বােব, েতওঁ েতামাক েতওঁেলাকৰ ওপৰত জয়ী হবৈল িদিছল

9 িকয়েনা িযেহাৱাৈল িযসকলৰ মন িসদ্ধ, েতওঁেলাকৰ পেক্ষ িনজেক বলৱান েদখুৱাবৰ বােব, িযেহাৱাৰ চকু পৃিথৱীৰ
চািৰওফােল ভ্রমণ কেৰ িকন্তু ইয়ােত তুিম অজ্ঞানৰ কাযর্ কিৰলা৷ িকয়েনা এিতয়াৰ পৰা েতামাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ হ’ব ”
10 েতিতয়া আচাই েসই দশর্কৰ ওপৰত েবজাৰ পাই েতওঁক বন্দীশালত হ’ল, িকয়েনা েসই কথােত দশর্কৰ ওপৰত
েতওঁৰ খং উিঠিছল েসই সময়ত আচাই প্রজাসকলৰ মাজৰ িকছুমান েলাকক অতয্াচাৰ কিৰেল

11 েচাৱা, ৰজা আচা’ই িয িয কিৰিছল, েসই সকেলা িবষয় প্রথমৰ পৰা েশষৈলেক িযহূদা আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ
ইিতহাস-পুস্তকখনত িলখা আেছ 12আচা’ৰ ৰাজত্বৰ ঊনচিল্লশ বছৰত েতওঁৰ ভিৰত েবমাৰ হ’ল; েতওঁৰ েবমাৰ অিতশয়
টান হ’ল৷ তথািপ েতওঁ েবমাৰৰ কালেতা িযেহাৱাক িনিবচািৰ, েবজসকলকেহ িবচািৰিছল

13 পাছত আচা েতওঁৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল; েতওঁৰ ৰাজত্বৰ একচিল্লশ বছৰত েতওঁ মিৰল 14 পাছত
েতওঁ দায়ূদৰ নগৰত িনজৰ বােব িয ৈমদাম খািন্দিছল, তাৰ িভতৰত েলাকসকেল েতওঁক ৈমদাম িদেল৷ গন্ধ-বিণকসকলৰ
কােযর্েৰ যুগুত কৰা নানািবধৰ সুগিন্ধ দ্রবয্েৰ পিৰপূণর্ শযয্াত েতওঁক শুৱাই ৈথিছল৷ আৰু েতওঁৰ সন্মানৰ অেথর্ এক
বৃহৎ সুগিন্ধ দ্রবয্ৰ জুই জ্বলাইিছল

17 অধয্ায়
িযেহাচাফটৰ ৰাজত্ব৷ েদশৰ উন্নিতৈল েতওঁৰ েচষ্টা৷

1 তাৰ পাছত েতওঁৰ পুত্র িযেহাচাফেট েতওঁৰ পদত ৰজা ৈহ, ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ সবল হ’বৈল িনজেক বলৱান
কিৰেল 2 েতওঁ গেড়েৰ আবৃত িযহূদাৰ আটাইেবাৰ সুসিজ্জত নগৰত েসনা-বািহনী ৰািখেল আৰু িযহূদা েদশত আৰু
েতওঁৰ িপতৃ আচাই অিধকাৰ কিৰ েলাৱা ইফ্রিয়মৰ নগৰেবাৰত ৈসনয্দল বহুৱাই সুৰিক্ষত কিৰ ৰািখেল

3 িযেহাৱা িযেহাচাফটৰ লগতআিছল, িকয়েনা েতওঁ িনজ ওপৰ িপতৃ দায়ূদৰ প্রথম কালৰ পথত চিল বাল েদৱতােবাৰৈল
ঘূৰা নািছল৷ 4 িকন্তু তাৰ পিৰৱেতর্ েতওঁৰ ৈপতৃক ঈশ্বৰক িবচািৰেল আৰু ইস্রােয়লৰ দেৰ আচৰণ নকিৰ েতওঁৰ সকেলা
আজ্ঞা অনুসােৰ চিলেল

5 এই েহতুেক িযেহাৱাই েতওঁৰ হাতত ৰাজয্ স্থািপত কিৰেল; আৰু েগােটই িযহূদাই িযেহাচাফটৈল উপহাৰ আিনেল;
আৰু েতওঁৰ ধন ও সন্মান অিত অিধক হ’ল 6 েতওঁ িযেহাৱাৰ পথত মন দৃঢ় কিৰেল৷ তাত বােজ েতওঁ িযহূদাৰ মাজৰ
পৰা পিবত্র ঠাইেবাৰ আৰু আেচৰা মূির্ত্তেবাৰ গুচােল

7 েতওঁ িনজৰ ৰাজত্বৰ তৃতীয় বছৰত িবনহিয়ল, ওবিদয়া, জখিৰয়া, নথেনল আৰু মীখায়াক, িযেকইজন েতওঁৰ প্রধান
েলাক আিছল, েতওঁেলাকক িযহূদাৰ নগৰেবাৰত িশক্ষা িদবৰ বােব পিঠয়াই িদেল৷ 8 আৰু েতওঁেলােক ৈসেত চমিয়য়া,
নথিনয়া,জবিদয়া,অচােহল,চমীৰােমাৎ,িযেহানাথন, অেদানীয়া, েটািবয়া আৰু েটাব অেদানীয়া, এই েলবীয়াসকলক আৰু
েতওঁেলাকৰ লগত ইলীচামা আৰু িযেহাৰাম পুেৰািহতক পিঠয়ােল 9তােত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা-পুস্তকখন লগত
ৈল িযহূদাত িশক্ষা িদবৈল ধিৰেল৷ আৰু েতওঁেলােক িযহূদাৰ সকেলা নগৰেত ফুিৰ েলাকসকলৰ মাজত িশক্ষা িদেল

10 েতিতয়া িযহূদাৰ চািৰওফােল থকা েদশৰ সকেলা ৰাজয্ৰ ৰাজতন্ত্রত িযেহাৱাৰ পৰা এেন প্রচণ্ড ভয় হ’ল েয
েতওঁেলােক িযেহাচাফটৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ নকিৰেল 11আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ িকছুমান েলােক িযেহাচাফটৈল উপহাৰ আৰু
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কৰ িহচােপ ৰূপ আিনেল৷ আৰবীয়া েলােকও েতওঁৈল পশুৰ জাক অথর্াৎ সাতশ মতা েভড়া আৰু সাত হাজাৰ সাতশ
ছাগলী আিনেল

12 এইদেৰ িযেহাচাফেট অিত শিক্তশালী ৈহ উিঠিছল৷ েতওঁ িযহূদাত অেনক দুগর্ আৰু ভঁৰাল-নগৰ সািজিছল
13 িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ মাজত েতওঁৰ অেনক েযাগান আিছল আৰু িযৰূচােলমত েতওঁৰ পৰাক্রমী যুদ্ধাৰু বীৰ পুৰুষসকল
আিছল

14 েতওঁেলাকৰ িপতৃ-বংশ অনুসােৰ েতওঁেলাকৰ তািলকা এেন ধৰেণ:
িযহূদাৰ সহস্রপিতসকলৰ মাজত আদান প্রদান আিছল;
আৰু েতওঁৰ লগত িতিন লাখ পৰাক্রমী বীৰপুৰুষ আিছল;

15 েতওঁৰ পাছত িযেহাহানন েসনাপিত আৰু েতওঁৰ লগত দুই লাখ আশী হাজাৰ েলাক আিছল;
16 েতওঁৰ পাছত িনজেক ইচ্ছামেনেৰ উৎসগর্ কৰা িজখ্রীৰ পুত্র অমিচয়া; েতওঁৰ লগত দুই লাখ পৰাক্রমী বীৰ পুৰুষ

আিছল৷
17 িবনয্ামীনৰ মাজত পৰাক্রমী বীৰ পুৰুষ ইিলয়াদা, েতওঁৰ লগত দুই লাখ ধনু আৰু ঢাল ধৰা েলাক আিছল;

18আৰু েতওঁৰ পাছত িযেহাজাবদ, েতওঁৰ লগত যুদ্ধৈল সাজু েহাৱা এক লাখ আশী হাজাৰ েলাক আিছল৷ 19 এওঁেলােক
ৰজাৰ পিৰচযর্া কিৰিছল আৰু এওঁেলাকৰ বািহেৰও ৰজাই িযহূদাৰ সকেলা ফােল গেড়েৰ আবৃত নগৰেবাৰত
েসনাপিতসকলক ৰািখিছল

18 অধয্ায়
1 েসই সময়ত িযেহাচাফেট অিধক ধন আৰু সন্মান লাভ কিৰেল; আৰু েতওঁ আহাবৰ লগত িমিতৰ পািতেল

2 েকইবছৰ মানৰ পাছত েতওঁ চমিৰয়াৈল আহাবৰ ওচৰৈল নািম গ’ল৷ আহােব েতওঁৰ আৰু েতওঁৰ লগৰ েলাকসকলৰ
বােব অেনক েভড়া, ছাগলী আৰু গৰু মািৰেল৷ আনিক আহােব েতওঁৰ লগত ৰােমাৎ-িগিলয়দ আটক কিৰবৈল েতওঁক
ৰাজী কৰােল 3 ইস্রােয়লৰ আহাব ৰজাই িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফটক ক’েল, “আপুিন ৰােমাৎ-িগিলয়দৈল েমাৰ লগত
যাব েন?” তােত িযেহাচাফেত উত্তৰ িদ ক’েল, “আপুিন েযেন মেয়া েতেন আৰু েমাৰ প্রজা েযেন আেপানাৰ প্রজাও
েতেন; েসই যুদ্ধত আিম আেপানাৰ লগত উপিস্থত থািকম ”

4 িযেহাচাফেট ইস্রােয়ল ৰজাৰ আগত পুনৰ ক’েল, “মই িবনয় কেৰঁা, িযেহাৱাৰ বাকয্ িক, েসই িবষেয় েতওঁক
েসাধক৷” 5 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই ভাববাদীসকলক অথর্াৎ চািৰশ েলাকক েগাটাই েতওঁেলাকক সুিধেল, “আিম
ৰােমাৎ-িগিলয়দৈল যুদ্ধ কিৰবৈল যাম েন, েন মই ক্ষান্ত ৈহ থািকম?” তােত েতওঁেলােক ক’েল, “যাওঁক, িকয়েনা
ঈশ্বেৰ মহাৰাজৰ হাতত তাক সমপর্ণ কিৰব ”

6 িকন্তু িযেহাচাফেট ক’েল, “আিম উপেদশ িবচৰা অেথর্ িযেহাৱাৰ এেন েকােনা ভাববাদী ইয়াত আেছ েন?” 7 েতিতয়া
ইস্রােয়লৰ ৰজাই িযেহাচাফটক ক’েল, “আিম যাৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাক সুিধব পােৰঁা, এেন এজন েলাক আেছ; িকন্তু মই
েতওঁক িঘণ কেৰঁা িকয়েনা েতওঁ েমাৰ িবষেয় েকিতয়াও মঙ্গলৰ ভাববাণী প্রচাৰ নকেৰ, সদায় েকৱল অমঙ্গলেহ প্রচাৰ
কেৰ; েতওঁ িযম্লাৰ পুত্র মীখায়া ” েতিতয়া িযেহাচাফেত ক’েল, “মহাৰােজ েযন েতেন কথা নকওঁক ” 8 েতিতয়া
ইস্রােয়লৰ ৰজাই েতওঁৰ এজন নপুংসকক আজ্ঞা িদ ক’েল, “িযম্লাৰ পুত্র মীখায়াক েবগাই আনাৈগ ”

9 েসই সময়ত ইস্রােয়লৰ ৰজা আহাব আৰু িযহূদাৰ িযেহাচাফট ৰজাই িনজ িনজ ৰাজবস্ত্র িপিন্ধ, চমিৰয়াৰ প্রেবশ স্থানৰ
ওচৰৰ এখন মুকিল ঠাইত িনজ িনজ িসংহাসনত বিহ আিছল আৰু আটাই ভাববাদীসকেল েতওঁেলাকৰ আগত ভাববাণী
প্রচাৰ কিৰ আিছল 10 কনানাৰ পুত্র িচিদিকয়াই িনজৰ বােব েলাহাৰ িশং এেযাৰ সািজ ৈল ক’েল, “িযেহাৱাই এইদেৰ
ৈকেছ:ইয়াৰ দ্বাৰাই আপুিন অৰামীয়াসকলক সংহাৰ নকৰাৈলেক খুিচ থািকব ” 11 তােত আন সকেলা ভাববাদীসকেলও
েসই দেৰ ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ ক’েল, “আপুিন ৰােমাৎ-িগিলয়দ আক্রমণ কৰক, তােত আপুিন জয়ী হ’ব িকয়েনা
িযেহাৱাই তাক মহাৰাজৰ হাতত েশাধাই িদেল ”

12 পাছত িয দূতজেন মীখায়াক মািতবৈল ৈগিছল েতওঁ েতওঁক ক’েল, “চাওঁক, ভাববাদীসকেল এেক মুেখেৰ ৰজাৰ
আগত মঙ্গলৰ কথা ৈকেছ, মই িবনয় কেৰঁা, আেপানাৰ বাকয্ও েতওঁেলাকৰ এজনৰ বাকয্ৰ িনিচনা হওঁক; আপুিনও
েযন মঙ্গলৰ বাকয্ কয়৷” 13 েতিতয়া মীখায়াই ক’েল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, েমাৰ ঈশ্বেৰ েমাক িয ক’ব, মই েসেয়
েহ ক’ম ” 14 েযিতয়া েতওঁ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল েতিতয়া ৰজাই েতওঁক সুিধেল, “েহ মীখায়া, আিম যুদ্ধ কিৰবৈল
ৰােমাৎ-িগিলয়দৈল যাম েন? েন মই ক্ষান্ত হ’ম?” তােত েতওঁ ক’েল, “যাওঁক, আৰু আেপানােলাক জয়ী হওঁক!
েতওঁেলাকক আেপানােলাকৰ হাতত সমপর্ণ কৰা হ’ব ”

15 েতিতয়া ৰজাই েতওঁক ক’েল, “তুিম িযেহাৱাৰ নােমেৰ েমাক েকৱল সতয্ বাকয্ ক’বৈল, মই েতামাক িকমানবাৰ
শপত খুৱাম?” 16 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “মই েগােটই ইস্রােয়লক ৰখীয়া েনােহাৱা েমৰৰ জাকৰ িনিচনাৈক পবর্তেবাৰৰ
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ওপৰত িছন্ন-িভন্ন ৈহ থকা েদিখেলঁা আৰু িযেহাৱাই ক’েল, ‘েতওঁেলাকৰ গৰাকী নাই৷ প্রিত জেন িনজ িনজ ঘৰৈল
শািন্তেৰ ঘূিৰ যাওঁক’ ” 17 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই িযেহাচাফটক ক’েল, “েতওঁ েমাৰ িবষেয় মঙ্গলৰ ভাববাণী প্রচাৰ
নকিৰ েকৱল অমঙ্গল েহ প্রচাৰ কিৰব, েসই িবষেয় জােনা মই পূেবর্ই আেপানাৰ আগত েকাৱা নাই?” 18 তােত মীখায়াই
ক’েল, “বাৰু, েতামােলাক সকেলােৱ িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা: মই িযেহাৱাক িনজ িসংহাসনত বিহ থকা েদিখেলঁা আৰু
েতওঁৰ েসঁাফােল আৰু বাওঁফােল স্বগর্ৰ সকেলা বািহনী িথয় ৈহ আিছল

19 েতিতয়া িযেহাৱাই ক’েল, ‘ইস্রােয়লৰ আহাব ৰজা ৈগ ৰােমাৎ-িগিলয়দত পিতত হ’বৰ কাৰেণ েকােন েতওঁক
প্রেলািভত কিৰব?’ েতিতয়া েকােনােৱ এক ভােব আৰু আন েকােনােৱ আন ভােব উত্তৰ িদেল

20 েতিতয়া এক আত্মাই আগৈল ওলাই আিহ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত িথয় ৈহ ক’েল, ‘মইেয় েতওঁক প্রেলািভত কিৰম ’
তােত িযেহাৱাই ক’েল, ‘েকেনৈক?’ 21 েতওঁ ক’েল, ‘মই ৈগ েতওঁৰ আটাই ভাববাদীসকলৰ মুখত িমছা কওঁতা আত্মা
হম ’ েতিতয়া িযেহাৱাই ক’েল, ‘হয়, তুিম েতওঁক প্রেলািভত কিৰবা আৰু কৃতকাযর্য্ও হ’বা; এিতয়া ওলাই ৈগ েসই দেৰ
কৰা ’ 22 এই েহতুেক, েচাৱা, িযেহাৱাই েতামাৰ এই সকেলা ভাববাদীসলৰ মুখত িমছা কওঁতা এক আত্মা িদেল আৰু
িযেহাৱাই েতামাৰ িবষেয় অমঙ্গলৰ কথা ক’েল

23 েতিতয়া কনানাৰ পুত্র িচিদিকয়াই মীখায়াৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ গালত চৰ মািৰ ক’েল, “েতামাৰ লগত কথা ক’বৰ
কাৰেণ িযেহাৱাৰ আত্মা েমাৰ পৰা েকান পেথিদ গ’ল?” 24 তােত মীখায়াই ক’েল, “েচাৱা, িয িদনা তুিম লুকাবৰ কাৰেণ
িভতৰ েকাঠািলৈল েসামাই যাবা, েসই িদনাই েসই িবষেয় জািনবা ”

25পাছত ইস্রােয়লৰ ৰজাই েতওঁৰ িকছুমান দাসক আজ্ঞা কিৰেল েবােল, “মীখায়াক ধিৰ নগৰৰ অধয্ক্ষ অেমানৰ আৰু
েমাৰ পুত্র ৰাজেকঁাৱৰ েযাৱাচৰ ওচৰৈল ৈল েযাৱা৷ 26আৰু ক’বা, ‘ৰজাই এইদেৰ ৈকেছ, এই জন বয্িক্তক বন্দীশালত
বন্ধ কিৰ থ’বা আৰু মই িনৰাপেদ ঘূিৰ নহাৈলেক েতওঁক খাবৰ বােব সামানয্ অন্ন আৰু সামানয্ জল িদবা’৷” 27 মীখায়াই
ক’েল, “তুিম যিদ িনৰাপেদ ঘূিৰ আহা, েতেনহ’েল িযেহাৱাই েমাৰ দ্ৱাৰাই এই বাকয্ েকাৱা নাই ” েতওঁ পুনৰ ক’েল,
“এই িবষেয় সকেলােৱ শুনা ”

28তাৰ পাছত ইস্রােয়লৰ ৰজা আহাব আৰু িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফেট ৰােমাৎ-িগিলয়দৰ িবৰুেদ্ধ উিঠল 29 ইস্রােয়লৰ
ৰজাই িযেহাচাফটক ক’েল, “মই অনয্ েবশ ধিৰ যুদ্ধত যাম িকন্তু আপুিন হ’েল আেপানাৰ ৰাজ বস্ত্র িপিন্ধ থাকক ”
েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজাই অনয্ েবশ ধিৰেল আৰু েতওঁেলাক যুদ্ধ কিৰবৈল গ’ল 30 িকন্তু অৰামৰ ৰজাই েতওঁৰ ৰথৰ
অধয্ক্ষসকলক এই আজ্ঞা িদিছল েবােল, েতামােলােক ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ সৰু িক বৰ আন কােৰঁা লগত যুদ্ধ নকিৰবা
েকৱল ইস্রােয়লৰ ৰজাক েহ আটক কিৰবা৷

31এই েহতুেক ৰথৰ অধয্ক্ষসকেল িযেহাচাফটক েদিখ, “এেৱই ইস্রােয়লৰ ৰজা”, এই বুিল, েতওঁৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল
এফলীয়া ৈহ গ’ল; তােত িযেহাচাফেট আটাহ পািৰবৈল ধিৰেল তােত িযেহাৱাই েতওঁক সহায় কিৰেল আৰু েতওঁৰ
ওচৰৰ পৰা আঁতৰ ৈহ যাবৈল েতওঁেলাকৰ মনত প্রবৃিত্ত জন্মােল 32 েতিতয়া ৰথৰ অধয্ক্ষসকেল েতওঁক ইস্রােয়লৰ
ৰজা নহয় বুিল জািন, েতওঁৰ পাছত েখিদ যাবৈল এিৰেল 33 িকন্তু েকােনা এজন েলােক েতওঁৰ ধনুৰ েজঁাৰ টািন
ৈদবক্রেম ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ কৱচ আৰু উদৰ-ৰক্ষাৰ েজাৰেত কাড় মািৰেল; েতিতয়া েতওঁ সাৰিথক ক’েল, “েতামাৰ
হাত ঘূেৰাৱা আৰু েমাক এই ৈসনয্ৰ মাজৰ পৰা উিলয়াই ৈল েযাৱা; িকয়েনা মই বৰৈক আহত হ’েলা 34 েসই িদনা বৰ
যুদ্ধ হ’ল আৰু গধূিল নেহাৱাৈলেক অৰামীয়াসকলৰ আগত ইস্রােয়লৰ ৰজাক ৰথত িথয়ৈক ৰখাই হ’ল; আৰু প্রায় সূযর্
মাৰ েযাৱা সময়ত েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল

19 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফেট শািন্তেৰ িযৰূচােলমৰ িনজৰ ঘৰৈল ঘূিৰ আিহল৷ 2 েতিতয়া হনানীৰ পুত্র েযহূ

দশর্েক েতওঁৰ লগত সাক্ষাত কিৰবৈল গ’ল আৰু ৰজা িযেহাচাফটক ক’েল, “দুজর্ নক সহায় কৰা আৰু িযেহাৱাক িঘণ
কেৰঁাতা সকলক েপ্রম কৰা জােনা েতামাৰ উিচত? এই কাৰেণ েতামাৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ েক্রাধ আিহেছ 3 তথািপ তুিম
েদশৰ পৰা আেচৰা মুির্ত্তেবাৰ উচ্ছন্ন কৰাত আৰু ঈশ্বৰক িবচািৰবৈল েতামাৰ মন িথৰ কৰাত েতামাৰ িকছু সদ্ভাৱ েপাৱা
গ’ল ”

4 তাৰ পাছত িযেহাচাফেট িযৰূচােলমত বসিত কিৰেল; আৰু েতওঁ পুনৰাই ওলায় েবৰ-েচবাৰ পৰা ইফ্রিয়ম পবর্তীয়া
অঞ্চলৈলেক েলাকসকলৰ মাজত ফুিৰ, েতওঁেলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ফােল েতওঁেলাকক ঘূৰাই
আিনেল 5 আৰু েদশৰ িভতৰত গেড়েৰ আবৃত িযহূদাৰ আটাইেবাৰ নগৰৰ িভতৰত প্রেতয্ক নগৰত েতওঁ এজন
এজনৈক িবচাৰকত্তর্ া িনযুক্ত কিৰেল৷
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6 েতওঁ িবচাৰকত্তর্ াসকলক ক’েল, “েতামােলােক িয কিৰবা েসই িবষেয় সাৱধােন কিৰবা; িকয়েনা েতামােলােক
েলাকসকলৰ কাৰেণ নহয় িকন্তু িযেহাৱাৰ কাৰেণেহ িবচাৰ কিৰবা; িবচাৰত েতওঁ েতামােলাকৰ সহায়কাৰী হ’ব
7এেতেক এিতয়া েতামােলােক িযেহাৱাৈল ভয় ৰািখবা; েতামােলােক সাৱধান ৈহ কাযর্ কৰা িকয়েনা আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
গুিৰত অনয্ায়, িক মুখ েচাৱা, িক েভিট েখাৱা নহয় ”

8 ইয়াৰ উপিৰও, িযেহাচাফেট িযৰূচােলমত িযেহাৱা-সমন্ধীয় িবচাৰৰ অেথর্ আৰু িববাদ ভািঙবৰ অেথর্ েলবীয়াসকলৰ,
পুেৰািহতসকলৰ আৰু ইস্রােয়লৰ ৈফদৰ মুিখয়াল েকইজনমানক িনযুক্ত কিৰেল েতেখতসকল িযৰূচােলমত বাস
কিৰেল৷ 9 েতওঁ েতেখতসকলক এই আজ্ঞা িদেল, েবােল, “েতামােলােক িযেহাৱাৈল ভয় ৰািখ িবশ্বাসীৰূেপ িসদ্ধ
মেনেৰ এইদেৰ কাযর্ কিৰবা: 10 ৰক্তপাতৰ িবষেয় বা বয্ৱস্থা ও আজ্ঞাৰ বা িবিধ ও শাসন-প্রণালীৰ িবষেয় িয েকােনা
েগাচৰ, িনজ িনজ নগৰত বাস কৰা েতামােলাকৰ ভাইসকলৰ পৰা েতামােলাকৰ গুিৰত উপিস্থত হ’ব, েসই িবষেয়
েতামােলােক েসই েলাকসকলক উপেদশ িদবা যােত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ েদাষী নহ’ব আৰু েতামােলাকৰ
ওপৰত আৰু েতামােলাকৰ ভাইসকলৰ ওপৰত তাৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ েক্রাধ নাথািকব; যিদ েতামােলােক ইয়ােক
কৰা েতিতয়া েতামােলাক েদাষী নহ’বা 11 েচাৱা, িযেহাৱাৰ সকেলা িবচাৰত প্রধান পুেৰািহত অমৰীয়া আৰু ৰজাৰ
আটাই িবচাৰত িযহূদা-বংশীয় অধয্ক্ষ ইশ্মােয়লৰ পুত্র জবািদয়াক েতামােলাকৰ ওপৰত িনযুক্ত কৰা ৈহেছ৷ েলবীয়াসকেলা
েতামােলাকৰ আগত শাসনকত্তর্ া ৈহ থািকব েতামােলােক সাহেসেৰ কাযর্ কৰা আৰু েযন িযেহাৱা সাধু েলাকসকলৰ
সংগী হওঁক ”

20 অধয্ায়
েমাৱাবীয়া, অেম্মানীয়া আিদ নানা জািতৰ পৰা েলাকসকেল ৰক্ষা েপাৱা৷

1 তাৰ পাছত েমাৱাবৰ সন্তান সকল, অেম্মানীয়াৰ সন্তান সকল আৰু েতওঁেলাকৰ লগত িকছুমান মােয়ানীয়া েলােক
িযেহাচাফটৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈলআিহল৷ 2 েতিতয়া িকছুমান েলাকআিহ িযেহাচাফটক এই সম্বাদ িদেল েবােল, “সাগৰৰ
িসপােৰ থকা অৰামৰ পৰা অিতশয় অিধক েলাক আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ আিহেছ৷ চাওঁক, েতওঁেলাক হচেচান-তামৰত
অথর্াৎ অিয়ন-গদীত আেছ ”

3 েতিতয়া িযেহাচাফেট ভয় কিৰ িযেহাৱাক িবচািৰবৈল ঠাৱৰ কিৰেল৷ েতওঁ িযহূদাৰ সকেলা ফােল উপবাস েঘাষণা
কিৰেল 4 িযহূদাৰ েলাকসকেল িযেহাৱাৰ আগত সাহাযয্ যাচ্ না কিৰবৈল েগাট খােল; িযহূদাৰ আটাই নগৰৰ পৰা
েলাকসকেল িযেহাৱাক িবচাৰ কিৰবৈল আিহল

5 িযেহাচাফেট িযেহাৱাৰ গৃহৰ নতুন েচাতালখনৰ আগত িযহূদাৰ আৰু িযৰূচােলমৰ সমাজৰ আগত িথয় হ’ল 6 েতওঁ
ক’েল, “েহ আমাৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আপুিন জােনা স্বগর্ৰ ঈশ্বৰ নহয় েন? আৰু আপুিনেয়ই জােনা জািত
সমূহৰ সকেলা ৰাজয্ৰ ওপৰত শাসনকত্তর্ া নহয়? আেপানােৰই হাতত শিক্ত আৰু পৰাক্রম থকাত আেপানাৰ অিহেত
েকােনও িথয় হ’ব েনাৱােৰ 7 েহ আমাৰ ঈশ্বৰ, আপুিনেয়ই জােনা আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকসকলৰ আগৰ পৰা
এই েদশ িনবাসীসকলক দূৰ কিৰ অব্রাহামৰ বংশক িচৰকালৰ বােব এই েদশ িদয়া নাই?

8 েতওঁেলােক এই েদশত বাস কিৰিছল আৰু এই ঠাইত আেপানাৰ নামৰ বােব এক ধমর্ধাম সািজ ৈল ৈকিছল,
9 ‘আমাৈল যিদ অমঙ্গল ঘেট - তেৰাৱাল বা িবচাৰ, িসদ্ধ দণ্ড বা মহামাৰী বা আকােল হওঁক েতিতয়া আিম এই গৃহৰ
আগত আৰু আেপানাৰ আগত (িকয়েনা এই গৃহত আেপানাৰ নাম আেছ) িথয় ৈহ, সঙ্কতৰ কালত আেপানাৰ আগত
কাতেৰািক্ত কিৰম; তােত আপুিন েসই িবষেয় শুিন আমাক উদ্ধাৰ কিৰব ’

10 এিতয়া চাওঁক, েসই অেম্মানৰ আৰু েমাৱাবৰ সন্তান সকল আৰু েচয়ীৰ পব্বর্তীয়া েলাকসকেল েযিতয়া িমচৰ
েদশৰ পৰা ওলাই অ◌ািহিছল েতিতয়া আপুিন েতওঁেলাকৰ েদশত ইস্রােয়লক েসামাবৈল িনিদেল; েতিতয়া ইস্রােয়েল
েতওঁেলাকৰ পৰা এফলীয়া হ’ল আৰু েতওঁেলাকক িবনষ্ট নকিৰেল৷ 11 এিতয়া চাওঁক, েতওঁেলােক উপকাৰৰ সলিন
আমাৰ েকেন অপকাৰ কিৰেছ; আপুিন িয উত্তৰাধীকাৰ আমাক িদেল, আেপানাৰ েসই উত্তৰািধকাৰৰ পৰা েতওঁেলােক
আমাক েখদাই িদবৈল আিহেছ৷

12 েহ আমাৰ ঈশ্বৰ, আপুিন েতওঁেলাকৰ িবচাৰ নকিৰবা েন? িকয়েনা আমাৰ অিহেত েসই িয অিধক অিতশয় েলাক
সমূহ আিহেছ, েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ আমাৰ িনজৰ েকােনা সামথর্ নাই৷ আিম িয কিৰব লািগব, েসই িবষেয় নাজােনা,
েকৱল আেপানাৈল চাই আেছঁা ” 13 এইদেৰ িশশুসকল, মিহলাসকল আৰু েতওঁেলাকৰ সন্তান সকেল ৈসেত েগােটই
িযহূদা িযেহাৱাৰ সাক্ষােত িথয় হ’ল

14 েতিতয়া েসই সমাজৰ মাজৰ মত্তনীয়াৰ বৃদ্ধ পিৰনািত, িযয়ীেয়লৰ পিৰনািত বনায়াৰ নািত, জখিৰয়ৰ পুত্র জহজীেয়ল
নােমেৰ আচফৰ বংশৰ এজন েলবীয়া েলাকৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ আত্মা িস্থিত হ’ল 15জহজীেয়েল ক’েল, “েহ িযহূদা,
িযৰূচােলমৰ িনবাসীসকল আৰু েহ মহাৰাজ িযেহাচাফট; েতামােলােক কাণ িদয়া: িযেহাৱাই েতামােলাকক এই কথা
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ৈকেছ: ‘েতামােলােক েসই অিতশয় অিধক েলাক সমূহক েদিখ ভয় নকিৰবা আৰু িনৰুৎসাহ নহ’বা৷ িকয়েনা এই যুদ্ধ
েতামােলাকৰ নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰেহ

16 েতামােলােক কাইৈল েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ নািম যাব লািগব৷ েচাৱা, েতওঁেলােক চীচৈল েযাৱা বােটিদ উিঠ আিহেছ৷
েতামােলােক িযৰুেৱল মৰুপ্রান্তৰ আগত উপতয্কাৰ েশষ ভাগত েতওঁেলাকক পাবা 17 এই যুদ্ধত েতামােলােক যুদ্ধ
কিৰবৈল প্রেয়াজন নহ’ব৷ েহ িযহূদা আৰু িযৰূচােলম, েতামােলােক শাৰী পািত িথয় িদ থাকা আৰু েতামােলােক িযেহাৱাৰ
ৈসেত, িযেহাৱাই কৰা িনস্তাৰ েদিখবা৷ েতামােলােক ভয় নকিৰবা আৰু িনৰুৎসাহ নহ’বা৷ কাইৈল েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ
ওলাই েযাৱা, িকয়েনা িযেহাৱা েতামােলাকৰ লগত আেছ’৷”

18 েতিতয়া িযেহাচাফেট মূৰ েদঁাৱাই মািটৈল মুখ কিৰ প্রিণপাত কিৰেল৷ েতিতয়া িযহূদাৰ সকেলা েলাক অ◌াৰু
িযৰূচােলম িনবাসীসকেল িযেহাৱাৰ আগত উবুিৰ ৈহ পিৰ েতওঁৰ প্রিণপাত কিৰেল 19 কহাতৰ বংশৰ আৰু েকাৰহৰ
বংশৰ েলবীয়াসকেল েতিতয়া উিঠ িথয় হ’ল আৰু অিতশয় বৰ মােতেৰ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰেল৷

20 পাছত েতওঁেলােক ৰািতপুৱােত উিঠ তেকাৱাৰ মৰুপ্রান্তৈল ওলাই গ’ল৷ ওলাই েযাৱা সময়ত, িযেহাচাফেট িথয় ৈহ
ক’েল, “েহ িযহূদা আৰু িযৰূচােলম িনবাসীসকল, েমাৈল কাণ িদয়া! েতামােলােক িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাত িবশ্বাস কৰা,
তােত েতামােলাক সমথর্ন পাবা আৰু েতওঁৰ ভাববাদীসকলত িবশ্বাস কৰা, তােত েতামােলাক কৃতকাযর্ হ’বা ” 21 তাৰ
পাছত েতওঁ েলাকসকলৰ ৈসেত মন্ত্রণা কিৰ ৰণৈল সাজু েহাৱাসকলৰ আেগ আেগ “িযেহাৱাৰ স্তুিত গান কৰা; িকয়েনা
েতওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক”, এই কথা ৈক ৈক, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গীত গাবৈল আৰু পিবত্র েশাভােৰ িযেহাৱাৰ
প্রশংসা কিৰবৈল িকছুমান েলাকক িনযুক্ত কিৰেল

22 েযিতয়া েতওঁেলােক গীত গাবৈল আৰু প্রশংসা কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল, েতিতয়া িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধ অহা অেম্মানৰ
আৰু েমাৱাবৰ সন্তান সকলৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাই গুপুত ঠাইত খাপ িদ থকা শত্রুৰ েসনাসকলক িনযুক্ত কিৰেল; তােত
েতওঁেলাক পৰাস্ত হ’ল 23 িকয়েনা অেম্মানৰ আৰু েমাৱাবৰ সন্তান সকেল িনঃেশেষ িবনষ্ট আৰু সংহাৰ কিৰবৈল,
েচয়ীৰ-িনবাসীসকলৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ আিহিছল৷ েযিতয়া েতওঁেলােক েচয়ীৰ িনবাসীসকলক সংহাৰ কিৰ উিঠিছল, েতিতয়া
েতওঁেলােক িনজৰ মাজেত ইজেন িসজনক িবনষ্ট কিৰেল

24 িযহূদাৰ েলাকসকেল েযিতয়া মৰুপ্রান্তৰ প্রহৰী-দুগর্ৈল আিহল, েতিতয়া েতওঁেলােক েসই ঠাইৰ পৰা েসই অিতশয়
েলাক সকলৰ ৈসনয্দলৈল মুখ ঘূৰাই চাই েদিখেল েয, েতওঁেলাক মৰা শ ৈহ মািটত পিৰ আেছ; ৰক্ষা েপাৱা এজেনা
নাই 25 েতিতয়া িযেহাচাফট আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ লুটদ্রবয্ আিনবৈল ৈগ শৱৰ লগত বহুত সম্পিত্ত
আৰু বহুমূলয্ বাখৰ পােল৷ েতওঁেলােক েসইেবাৰ িনজৰ বােব েতওঁেলাকৰ গাৰ পৰা উিলয়াই আিনেল৷ তােত ইমান ধন
হ’ল েয েতওঁেলাকৰ িযমান ধন কিঢ়য়াব পৰা ক্ষমতা আিছল তােতাৈকেয়া অিধক ধন েতওঁেলােক ৈব িনেল৷ েসই লুটদ্রবয্
ইমান অিধক আিছল েয েসইেবাৰ ৈল যাবৈল েতওঁেলাকৰ িতিন িদন লািগল 26 তাৰ পাছত চতুথর্ িদনা েতওঁেলােক
বৰাখা উপতয্কাত েগাট খােল৷ েসই ঠাইত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰেল আৰু েসই কাৰেণ আিজৈলেক েসই
ঠাই বৰাখা* উপতয্কা বুিল প্রখয্াত আেছ

27 তাৰ পাছত িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ প্রিতজন েলােক আৰু েতওঁেলাকৰ অগ্রগামী িযেহাচাফেট আনেন্দেৰ
িযৰূচােলমৈল ঘূিৰ আিহবৈল িনিশ্চত কিৰেল; িকয়েনা িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ শত্রুেবাৰৰ ওপৰত েতওঁেলাকক আনিন্দত
কিৰিছল 28 তােত েতওঁেলােক েনবল, বীণা আৰু তুৰী বজাই িযৰূচােলমৈল িযেহাৱাৰ গৃহৈল আিহল

29 িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ শত্রুেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কৰা কথা আন আন েদশৰ সকেলা েলােক শুিন, ঈশ্বৰৰ প্রিত ভয়
পােল 30 এইদেৰ িযেহাচাফটৰ ৰাজয্ সুিস্থৰ হ’ল; িকয়েনা েতওঁৰ ঈশ্বেৰ েতওঁক চািৰওফােল শািন্ত িদিছল

31 িযেহাচাফেট িযহূদাৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰেল েতওঁ পঁয়িত্রশ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহ, িযৰূচােলমত পঁিচশ বছৰ ৰাজত্ব
কিৰেল েতওঁৰ মাতৃ িচলহীৰ জীেয়ক অজুবা আিছল 32 েতওঁ েতওঁৰ িপতৃ আচাৰ পথত চিলিছল, আৰু েতওঁৰ পৰা
নুঘূিৰ, িযেহাৱাৰ সাক্ষােত সদাচৰণ কিৰিছল 33 তথািপ পিবত্র ঠাইেবাৰ গুচুউৱা নহ’ল আৰু েতওঁেলােক েতিতয়াও
িনজৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰৈল িনজ িনজ মন যুগুত নকিৰেল

34 িযেহাচাফটৰ অনয্ানয্ গুৰুত্বপূণর্ িবষয়েবাৰ প্রথমেৰ পৰা েশষৈলেক ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ বুৰঞ্জীৰ লগেত হনানীৰ
পুত্র েযহূৰ ইিতহাস-পুস্তকখিনত িলখা আেছ

35 ইয়াৰ পাছত িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফেট ইস্রােয়লৰ অিত দুৰাচাৰী অহিজয়া ৰজাৰ লগত েযাগ িদেল 36 িবেশষৈক
েতওঁ সাগৰৈল যাবৰ কাৰেণ জাহাজ সজাৰ অেথর্, েতওঁৰ লগত েযাগ িদেল৷ েতওঁেলােক ইিচেয়ান-েগবৰত েকইবাখেনা
জাহাজ সািজেল 37 েতিতয়া মােৰচাৰ েদাদাবাহুৰ পুত্র ইলীেয়জেৰ িযেহাচাফটৰ িবৰুেদ্ধ এই ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেল;

* 20 অধয্ায়:26 বৰাখা ধনয্বাদ
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েতওঁ ক’েল, “িকয়েনা তুিম অহিজয়াৰ লগত েযাগ িদলা, এই কাৰেণ িযেহাৱাই েতামাৰ কাযর্েবাৰ ধংস কিৰেল ” তােত
েসই জাহাজেবাৰ ভগ্ন হ’ল যােত েতওঁেলাক অনয্ েদশৈল যাব েনাৱােৰ

21 অধয্ায়
েযাৰাম আৰু অহিজয়াৰ ৰাজত্ব৷

1 পাছত িযেহাচাফেট েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ ৈসেত িনিদ্রত েহাৱাত দায়ূদৰ নগৰত েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগেত
েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল; তােত েতওঁৰ পুত্র িযেহাৰাম েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল 2অজিৰয়া, িযহীেয়ল, জখিৰয়া, অজিৰয়া,
মীখােয়ল আৰু চফিটয়া নােমেৰ িযেহাচাফটৰ পুত্র িযেহাৰামৰ েকইবাজেনা ভােয়ক আিছল৷ েতওঁেলাক আটাইেকইজেনই
ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাচাফটৰ পুত্র আিছল 3 েতওঁেলাকৰ িপতৃেয় প্রিতজনেক অিধক সম্পিত্ত, অথর্াৎ ৰূপ, েসাণ, বহুমূলয্
বস্তু আৰু িযহূদা েদশত থকা সুসিজ্জত গেড়েৰ আবৃত নগৰেবাৰ দান কিৰিছল; িকন্তু িযেহাৰাম েতওঁৰ েজষ্ঠয্ পুত্র েহাৱাৰ
বােব েতওঁক েতওঁৰ ৰাজিসংহাসন িদেল

4 েযিতয়া িযেহাৰােম িনজৰ িপতৃৰ িসংহাসনত ৰাজত্ৱ কিৰ িনজেক বলৱান ৰজাৰূেপ প্রিতষ্ঠা কিৰ ল’েল, েতিতয়া
েতওঁ িনজৰ আটাইেকইজন ভাইক আৰু ইস্রােয়লৰ েকইবাজেনা অধয্ক্ষক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰিছল 5 িযেহাৰােম
ৰাজত্ৱ আৰম্ভন কৰাৰ সময়ত েতওঁৰ বয়স বিত্রশ বছৰ আিছল আৰু েতওঁ িযৰূচােলমত আঠ বছৰৈল ৰাজত্ব কিৰিছল

6 েতওঁ আহাবৰ বংশৰ িনিচনাৈক ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ পথত চিলিছল; িকয়েনা েতওঁ আহাবৰ জীেয়কক েতওঁৰ
পত্নীৰূেপ ৈলিছল; আৰু েতওঁ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত েকৱল কু-আচৰণ কিৰিছল 7 তথািপও দায়ূদৰ লগত িযেহাৱাই কৰা
িনয়ম-চুিক্তৰ কাৰেণ িযেহাৱাই দায়ূদৰ বংশক িবনষ্ট নকিৰেল; েতওঁক আৰু েতওঁৰ সন্তান সকলক িচৰকালৈলেক এক
জীৱন িদম বুিল েতওঁ প্রিতজ্ঞা কিৰিছল৷

8 েতওঁৰ ৰাজত্বৰ সময়ত ইেদামীয়া েলাকসকেল িযহূদাৰ অধীনত থািকবৈল অস্বীকাৰ কিৰ িনজৰ ওপৰত এজন
ৰজা পািত ৈলিছল 9 েতিতয়া িযেহাৰােম েতওঁৰ েসনাপিতসকলৰ ৈসেত সকেলা ৰথ লগত ৈল যাত্রা কিৰেল৷ তােত
েতওঁ ৰািতেয়ই উিঠ েতওঁক আৰু েতওঁৰ ৰথৰ েসনাপিতসকলক েবিৰ ধৰা ইেদামীয়াসকলক প্রহাৰ কিৰেল 10 এইদেৰ
ইেদামীয়াসকল আিজৈলেক িযহূদাৰ অধীনত থািকবৈল অস্বীকাৰ কিৰ সদায় িবেদ্রাহ কিৰ থািকল৷ েসই এেক সময়েত
িলব্ নােয়া েতওঁৰ অধীনত থািকবৈল অস্বীকাৰ কিৰ িবেদ্রাহ আচৰণ কিৰেল, িকয়েনা িযেহাৰােম েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাক তয্াগ কিৰিছল

11 আনিক িযেহাৰােম িযহূদাৰ পবর্তসমূহত পিবত্র ঠাইেবাৰ স্থাপন কিৰেল; েতওঁ িযৰূচােলম িনবাসীসকলক বয্িভচাৰ
কৰােল৷ এইদেৰ েতওঁ িযহূদাক অপেথ িনেল

12 পাছত িযেহাৰামৈল এিলয়া ভাববাদীৰ পৰা এখন পত্র আিহল৷ তাত এইদেৰ ৈকিছল, “েতামাৰ ওপৰ িপতৃ দায়ূদৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: তুিম েতামাৰ িপতৃ িযেহাচাফটৰ পথত বা িযহূদাৰ আচা ৰজাৰ পথত নচিললা, 13 িকন্তু
ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ পথত চিললা আৰু আহাবৰ বংশই কৰা িনিচনাৈক িযহূদাক আৰু িযৰূচােলমৰ িনবাসীসকলক
বয্িভচাৰীৰ দেৰ আচৰণ কিৰবৈল িদলা - আৰু েতামাতৈক উত্তম েতামাৰ িপতৃ-বংশৰ িয ভাইসকল, েতওঁেলাকেকা
তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰলা - 14 েচাৱা, এই কাৰেণ িযেহাৱাই েতামাৰ প্রজা, েতামাৰ সন্তান সকলক, েতামাৰ পত্নীসকলক
আৰু েতামাৰ সকেলা সম্পিত্ত এটা ভয়ংকৰ মহামাৰীেৰ আঘাত কিৰব৷ 15 তুিম িনেজও নাড়ীৰ েৰাগত িদেন িদেন অিতশয়
েবদনা পাবা; েশষত েসই েৰাগেত েতামাৰ নাড়ী-ভুৰু ওলাই পিৰব ”

16 িযেহাৱাই িযেহাৰামৰ অিহেত পেলষ্টীয়া আৰু কুচীয়াৰ ওচৰত থকা আৰবীয়া েলাকসকলৰ মন উচটাই েপলােল৷
17 তােত েতওঁেলােক িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধ আিহ গড় ভংগ কিৰ, ৰাজ-গৃহত েপাৱা সকেলা সম্পিত্তেবাৰ ৈল গ’ল৷ আনিক
েতওঁেলােক েতওঁৰ পুত্রসকল আৰু লগেত েতওঁৰ পত্নীসকলেকা ৈল গ’ল৷ তােত েতওঁৰ কিনষ্ঠ পুত্র িযেহাৱাহজৰ বািহেৰ
েতওঁৰ এটাও পুত্র অৱিশষ্ট নাথািকল

18 এই সকেলা ঘটনাৰ পাছত, সুস্থ কিৰব েনাৱাৰা নাড়ীৰ েৰােগেৰ িযেহাৱাই েতওঁক আঘাত কিৰেল 19 তােত
কালক্রেম দুবছৰৰ পাছত েতওঁৰ নাড়ী-ভুৰু েসই েৰাগত ওলাই পিৰল আৰু েতওঁৰ অিতশয় যাতনােৰ মৃতুয্ হ’ল৷
েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ কাৰেণ েযেনৈক সুগিন্ধ বস্তু জ্বলাইিছল, েতেনৈক েতওঁৰ প্রজাসকেল েতওঁৰ কাৰেণ নকিৰেল
20 েতওঁ বিত্রশ বছৰ বয়সত ৰাজত্ৱ আৰম্ভ কিৰিছল; েতওঁ িযৰূচােলমত আঠ বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল; েতওঁৰ মৃতুয্ েহাৱাত
কােৰা মনত দুখ নালািগল৷ েলাকসকেল েতওঁক দায়ূদৰ নগৰত ৈমদাম িদেল, িকন্তু ৰজাসকলৰ ৰাজকীয় ৈমদামৰ ঠাইত
িনিদেল



2 বংশাৱিল 22 অধয্ায়:1 494 2 বংশাৱিল 23 অধয্ায়:7

22 অধয্ায়
1 েতিতয়া িযৰূচােলমৰ িনবাসীসকেল িযেহাৰামৰ কিনষ্ঠ পুত্র অহিজয়াক েতওঁৰ পদত ৰজা পািতেল; কাৰণ

আৰবীয়াসকলৰ ৈসেত ছাউিনৈল অহা েলাকৰ দলেটােৱ েতওঁৰ আটাই েকইজন বৰ পুত্রক বধ কিৰিছল েসেয়েহ
িযহূদাৰ ৰজা িযেহাৰামৰ পুত্র অহিজয়া ৰজা হ’ল 2 অহিজয়াই িবয়ািল্লশ বছৰ বয়সত ৰাজত্ৱ আৰম্ভ কিৰিছল৷ েতওঁ
িযৰূচােলমত এবছৰ ৰাজত্ব কিৰেল৷ েতওঁৰ মাতৃৰ নাম অথিলয়া আিছল; েতেখত অম্রীৰ নািতেয়ক আিছল 3 েতওঁৰ
মাতৃেয় েতওঁক মন্ত্রণা িদিছল, আৰু েতওঁ আহাবৰ বংশৰ পথত চিল কু-আচৰণ কিৰিছল

4আহাবৰ বংশৰ েলাকসকলৰ িনিচনাৈক েতওঁ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত কু-আচৰণ কিৰিছল, কাৰণ েতওঁৰ িপতৃৰ মৃতুয্ৰ পাছত
েতওঁেলােকই েতওঁৰ পৰামশর্ িদওঁতা অ◌ািছল, আৰু েতওঁেলােকই েতওঁক িবনাশ কিৰেল 5 েতওঁ েতওঁেলাকৰ পৰামশর্
অনুসৰণ কিৰেল; েতওঁ ইস্রােয়লৰ ৰজা আহাবৰ পুত্র িযেহাৰামৰ লগত ৰােমাৎ-িগিলয়দত অৰামৰ ৰজা হজােয়লৰ
িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল গ’ল৷ তােত অৰামীয়াসকেল েযাৰামক আঘাত কিৰেল

6 এই েহতুেক, েতওঁ অৰামৰ ৰজা হজােয়েল ৈসেত যুদ্ধ কৰা সময়ত, অৰামীয়াসকেল ৰামাত েতওঁক িয আঘাত
কিৰিছল, েসই ঘা-েবাৰৰ পৰা সুস্থ হ’বৈল েতওঁ িযিজ্রেয়লৈল ঘূিৰ আিহল েতিতয়া িযহূদাৰ ৰজা িযেহাৰামৰ পুত্র
অজিৰয়াই আহাবৰ পুত্র েযাৰামক চাবৈল িযিজ্রেয়লৈল নািম গ’ল; িকয়েনা েতওঁক আঘাত কৰা ৈহিছল৷

7 িকন্তু অহিজয়াই েযাৰামৰ ওচৰৈল েযাৱাৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ পৰা েতওঁৈল িবনাশ আিহল; িকয়েনা েতওঁ েযিতয়া
আিহিছল, েতিতয়া েতওঁ আৰু িযেহাৰােম িনমচীৰ পুত্র েযহূক আক্রমণ কিৰবৈল ওলাই আিহিছল িকয়েনা েযহূক
আহাবৰ বংশ উচ্ছন্ন কিৰবৰ বােব িযেহাৱাই অিভেষক কিৰিছল 8 পাছত েযহূেৱ িয সময়ত আহাবৰ বংশৰ ওপৰত
ঈশ্বৰৰ দণ্ড সািধিছল, েসই সময়ত েতওঁ িযহূদাৰ অধয্ক্ষসকলক আৰু অহিজয়াৰ পিৰচযর্া কেৰঁাতা েতওঁৰ ভােয়কসকলৰ
পুত্রসকলক পাই বধ কিৰিছল

9 পাছত েতওঁ অহিজয়াক িবচািৰেল; েলাকসকেল েতওঁক চমিৰয়াত লুকাই থকা অৱস্থাত ধিৰ েযহূৰ ওচৰৈল আিন
েতওঁক বধ কিৰেল৷ েলাকসকেল েতওঁক ৈমদাম িদ ক’েল েবােল, “িয িযেহাচাফেট েতওঁৰ সকেলা মেন ৈসেত িযেহাৱাক
িবচািৰিছল, েতওঁ েসই জনৰ সন্তান৷” তােত েসই ৰাজয্ভাৰ ল’বৈল অহিজয়াৰ বংশৰ মাজত কােৰা সমথর্ নািছল

অথিলয়া ৰাণীৰ ৰাজত্ব আৰু েতওঁৰ িবনাশ
10 অহিজয়াৰ মাক অথিলয়াই েযিতয়া িনজৰ পুত্রৰ মৃতুয্ েহাৱা েদিখেল, েতিতয়া েতওঁ উিঠ িযহূদাৰ েগােটই

ৰাজ-বংশেক সংহাৰ কিৰেল 11 িকন্তু ৰজাৰ জীেয়ক িযেহাচাবেত অহিজয়াৰ পুত্র েযাৱাচক বধ কিৰবলগীয়া
ৰাজেকঁাৱৰসকলৰ মাজৰ পৰা চুৰ কিৰ আিনেল, আৰু েতওঁক ধাইমােক ৈসেত িবছনা ৰখা েকঁাঠািল এটাত ৰািখ হ’ল৷
এইদেৰ িযেহায়াদা পুেৰািহতৰ ভাযর্য্া, িযেহাৰাম ৰজাৰ জীেয়ক আৰু অহিজয়াৰ ভনীেয়ক েসই িযেহাচাবেত েযাৱাচক
অথিলয়াৰ পৰা লুকুৱােল যােত ৰাণীেয় েতওঁক বধ কিৰব েনাৱােৰ 12 পাছত েতওঁ েতওঁেলােক ৈসেত ঈশ্বৰৰ গৃহত
ছবছৰ লুকাই থািকল; েসই সময়ত অথিলয়াই েদশৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰিছল

23 অধয্ায়
1 পাছত সপ্তম বছৰত িযেহায়াদাই প্রভাৱশালীেৰ কাযর্ কিৰেল৷ েতওঁ শতপিতসকলক, িযেৰাহমৰ পুত্র অজিৰয়াক;

িযেহাহাননৰ পুত্র ইশ্মােয়লক; ওেবদৰ পুত্র অজিৰয়াক; অদায়াৰ পুত্র মােচয়াক; আৰু িজখ্রীৰ পুত্র ইলীচাফটক ৈল িনজেৰ
ৈসেত এিট িনয়ম কিৰেল 2 তাৰ পাছত েতওঁেলােক িযহূদা েদশত ফুিৰ, িযহূদাৰ সকেলা নগৰৰ পৰা েলবীয়াসকলক
আৰু ইস্রােয়লৰ িপতৃ-বংশৰ মুখীয়ালসকলক েগাটাই ৈল েতওঁেলােক িযৰূচােলমৈল আিহল 3 পাছত েগােটই সমােজ
ঈশ্বৰৰ গৃহত ৰজাৰ লগত এিট িনয়ম কিৰেল িযেহায়াদাই েতওঁেলাকক কেল, “েচাৱা, দায়ূদৰ সন্তান সকলৰ িবষেয়
েকাৱা িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ ৰজাৰ পুত্রই ৰাজত্ৱ কিৰব

4 এইেটােৱই ৈহেছ েতামােলােক কিৰবই লািগব: েতামােলাকৰ পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকলৰ িযমান েলাক িবশ্রাম-
বাৰত েসৱা কিৰব েতওঁেলাকৰ িতিন ভাগৰ এভােগ দুৱৰী হ’ব; 5 িদ্বতীয় ভাগ ৰাজগৃহত থািকব; আৰু তৃতীয় ভােগ
প্রেৱশ দুৱাৰত থািকব৷ সকেলা েলাক িযেহাৱাৰ গৃহৰ েচাতালত থািকব

6 িকন্তু পুেৰািহতসকল আৰু পিৰচযর্া কেৰঁাতা েলবীয়াসকলৰ বািহেৰ আন েকােনা েলাকক িযেহাৱাৰ গৃহত প্রেৱশ
কিৰবৈল িনিদবা; েতওঁেলাকেহ েসামাব, কাৰণ েতওঁেলােক েসই ঠাইেত কাযর্ কেৰ৷ সকেলােৱ িযেহাৱাৰ আজ্ঞােবাৰ
পালন কিৰব লািগব 7 আৰু েলবীয়াসকলৰ প্রিতজেন িনজ হাতত অস্ত্র ৈল ৰজাক আবিৰ ৰািখব লািগব৷ িয জন
েলােকই গৃহৰ িভতৰত েসামাব, েতওঁক বধ কৰা হওঁক৷ ৰজাই েযিতয়া িভতৰৈল আেহ বা বািহৰৈল ওলাই যায়, েতিতয়া
েতামােলােক েতওঁৰ লেগ লেগ থািকবা৷”
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8 তােত িযেহায়াদা পুেৰািহেত িয িয আজ্ঞা িদিছল, েলবীয়াসকল আৰু েগােটই িযহূদাই েসইদেৰ সকেলা েসৱা কিৰেল৷
েতওঁেলাক প্রিতজেন িবশ্রাম বােৰ েসােমাৱা আৰু িবশ্রাম বােৰ ওেলাৱা িনজ িনজ েলাকসকলক ল’েল, িকয়েনা িযেহায়াদা
পুেৰািহেত পাল আদায় েহাৱা েলাকসকলক িবদায় িনিদেল 9 তাৰ পাছত দায়ুদ ৰজাৰ িয িয বৰচা, ঢাল আৰু বাৰূ
ঈশ্বৰৰ গৃহত আিছল, িযেহায়াদা পুেৰািহেত েসইেবাৰ শতপিতসকলক িদেল

10 েতওঁ সকেলা েলাকক গৃহৰ েসঁা কাষৰ পৰা বাওঁ কাষৈলেক যজ্ঞেবদীৰ আৰু গৃহৰ মাজ ঠাইত ৰজাৰ চািৰওফােল
ৰািখেল; েতওঁেলাকৰ প্রিতজনৰ হাতত অস্ত্র আিছল 11 তাৰ পাছত েতওঁেলােক ৰাজেকঁাৱৰক বািহৰৈল উিলয়াই আিন,
েতওঁৰ মূৰত িকৰীিট আৰু হাতত সাক্ষয্পুস্তক িদ েতওঁক ৰজা পািতেল আৰু িযেহায়াদা ও েতওঁৰ পুত্রসকেল েতওঁক
অিভেষক কিৰেল৷ েতিতয়া সকেলােৱ ক’েল, “ৰজা িচৰজীিৱ হওঁক ”

12 েযিতয়া অথিলয়াই েলাকসকলক লৰাঢাপৰা কৰা আৰু ৰজাক প্রশংসা কিৰ িচঞৰ-বাখৰ কৰা শুিনেল েতিতয়া
েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৈল েলাকসকলৰ ওচৰৈল আিহল; 13 আৰু চাই েদিখেল েয, েসােমাৱা ঠাইত ৰজা িনজ স্তম্ভেটাৰ
ওচৰত িথয় ৈহ আেছ আৰু শতপিতসকল ও তুৰী বেজাৱাসকল ৰজাৰ ওচৰত আেছ৷ েদশৰ সকেলা েলাকসকেল আনন্দ
কিৰ আিছল, তুৰী বজাই আিছল আৰু প্রশংসা কিৰব জনা িনপুণ গায়কসকেল বাদয্যন্ত্র ৈল গীত গাই আিছল েতিতয়া
অথিলয়াই িনজৰ কােপাৰ ফািল, “ৰাজেদ্রাহী! ৰাজেদ্রাহী!” বুিল িচঞিৰ িচঞিৰ ক’েল

14 িকন্তু িযেহায়াদা পুেৰািহেত ৈসনয্ৰ অধয্ক্ষ শতপিতসকলক বািহৰৈল আিন ক’েল, “তাইক দুই শাৰীৰ মােজিদ
বািহৰৈল ৈল েযাৱা; িয জন েলাক তাইৰ পাছত যাব, েতওঁক তেৰাৱােলেৰ বধ কৰা হওক ” িকয়েনা পুেৰািহেত
ৈকিছল, “িযেহাৱাৰ গৃহৰ িভতৰত তাইক বধ নকিৰবা ” 15 েতিতয়া েলাকসকেল েতওঁৰ বােব বাট এিৰ িদেল আৰু
েতওঁ অশ্ব-দুৱাৰৰ েসােমাৱা ঠাইৈল ৈগ ৰাজগৃহত েসামাল আৰু েসই ঠাইেত েতওঁেলােক েতওঁক বধ কিৰেল

16 তাৰ পাছত েলাকসকেল েযন িযেহাৱাৰ প্রজা হয়, এই ভােবেৰ িযেহায়াদাই িনজৰ আৰু আটাই প্রজা ও ৰজাৰ
মাজত এিট িনয়ম কিৰেল 17 েতিতয়া সকেলা েলাক বালৰ ঘৰৈল ৈগ েসই ঘৰ ভািঙ েপলােল৷ তােত তাৰ েবদী ও
মূির্ত্তেবাৰ েডাখৰ েডাখৰ কিৰেল আৰু েবদীেবাৰৰ আগত বালৰ পুেৰািহত মত্তনক বধ কিৰেল

18 আৰু দায়ূদৰ আেদশ অনুসােৰ, আনেন্দেৰ আৰু গােনেৰ ৈসেত, েমািচৰ বয্ৱস্থাত িলখামেত, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰবৈল, দায়ূেদ িযেহাৱাৰ গৃহত িয েলবীয়া পুেৰািহতসকলক ভাগ ভাগ কিৰ িদিছল, েতওঁেলাকৰ
হাতত িযেহায়াদাই িযেহাৱাৰ গৃহৰ কাযর্য্ভাৰৰ বােব েতওঁেলাকক িনযুক্ত কিৰেল 19 যােত েকােনা প্রকাৰ অশুিচ েলােক
েযন েনােসামায়, এই কাৰেণ েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৰ আটাই দুৱাৰত দুৱৰী ৰািখেল

20 পাছত িযেহায়াদাই শতপিতসকলক, মানয্ৱন্ত েলাকসকলক, েলাকসকলৰ শাসনকত্তর্ াসকলক আৰু েদশৰ সকেলা
েলাকক লগত ৈল ৰজাক িযেহাৱাৰ গৃহৰ পৰা নমাই আিনেল; েতওঁেলােক ওপৰ দুৱােৰিদ আিহ ৰাজ গৃহত েসামাই
ৰাজ িসংহাসনত ৰজাক বহুৱােল 21 েতিতয়া েদশৰ সকেলা মানুেহ আনন্দ কিৰেল আৰু নগৰ সুিথেল থািকল িকন্তু
অথিলয়াক হ’েল েলাকসকেল তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল৷

24 অধয্ায়
েযাৱাচৰ ৰাজত্ব মিন্দৰ েমৰামত কৰা

1 েযাৱােচ সাত বছৰ বয়সত ৰজা ৈহ, িযৰূচােলমত চিল্লশ বছৰ কাল ৰাজত্ব কিৰেল; েতওঁৰ মাক েবৰ-েচবা-
িনবািসনী িচিবয়া আিছল 2 িযেহায়াদা পুেৰািহতৰ জীৱনৰ সকেলা কালত, িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায়, েযাৱােচ তােক
কিৰেল 3 িযেহায়াদাই দুজনী েছাৱালী বািছ ৈল েযাৱাচৰ লগত িবয়া িদেল; তােত েতওঁৰ ঔৰসত েকইবাজন পুত্র আৰু
েকইবাজনীও জীেয়ক জন্ম হ’ল

4 ইয়াৰ িপছত িযেহাৱাৰ গৃহ আগৰ দেৰ পুনঃপ্রিতষ্ঠা কিৰবৈল েযাৱােচ িস্থৰ কিৰেল 5 েতওঁ পুেৰািহত আৰু
েলবীয়াসকলক েগাটাই েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক িযহূদাৰ নগৰেবাৰৈল ওলাই েযাৱা আৰু বছেৰ বছেৰ
েতামােলাকৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ েমৰামত কাযর্ কিৰবৈল েগােটই ইস্রােয়লৰ পৰা ৰূপ েগােটাৱা, এই কাযর্ েবগাই কৰা ”
িকন্তু েলবীয়াসকেল তাক েবগাই নকিৰেল

6 পােছ ৰজাই প্রধান পুেৰািহত িযেহায়াদাক মতাই আিন ক’েল, “সাক্ষয্ ফিলৰ তমু্বৰ বােব ঈশ্বৰৰ দাস েমািচেয় আৰু
ইস্রােয়লৰ সমােজ িনৰূপণ কৰা কৰ িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ পৰা আিনবৈল তুিম েলবীয়াসকলক িকয় েকাৱা নাই?”
7 িকয়েনা েসই দুষ্ট িতেৰাতা অথিলয়াৰ পুেতকহঁেত ঈশ্বৰৰ গৃহ ভািঙিছল আৰু িযেহাৱাৰ গৃহত থকা আটাই পিবত্র বস্তু
ৈল বাল েদৱতাৰ কাৰেণ খৰচ কিৰিছল
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8 গিতেক ৰজাই আজ্ঞা কৰাত, েতওঁেলােক এটা চনু্দক সািজ তাক িযেহাৱাৰ গৃহৰ দুৱাৰমুখৰ বািহৰ ফােল ৰািখেল
9 আৰু ঈশ্বৰৰ দাস েমািচেয় মৰুপ্রান্তত ইস্রােয়লৰ ওপৰত িয বাধয্তামুলক কৰ িস্থৰ কিৰিছল, তাক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্
আিনবৈল, িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ সকেলা ফােল েঘাষণা কৰা হ’ল 10 তােত আটাই অধয্ক্ষসকেল আৰু সকেলা
প্রজাই আনেন্দেৰ তাক আিন, কাযর্ েশষ েনােহাৱাৈলেক চনু্দকত িদ থািকল

11 আৰু েলবীয়াসকলৰ হতুৱাই চনু্দকেটা ৰজাৰ িনযুক্ত েলাকসকলৰ ওচৰৈল িনয়া সময়ত েযিতয়াই তাৰ িভতৰত
অেনক ৰূপ েদেখ, ৰাজিলখেক আৰু প্রধান পুেৰািহতৰ িনযুক্ত এজন েলােক আিহ চনু্দকেটা অজৰাই তাক খািল কিৰ,
পুনৰাই দািঙ িন তাৰ িনজ ঠাইত ৰােখৈগ; িদেন িদেন এইদেৰ কিৰ েতওঁেলােক অেনক ৰূপ েগাটােল 12 পাছত ৰজা
আৰু িযেহায়াদাই িযেহাৱাৰ গৃহৰ পিৰচযর্া কৰা েলাকসকলক েসই ৰূপ িদেল৷ েতওঁেলাক িযেহাৱাৰ গৃহ আগৰ দেৰ কিৰ
ৰািখবৰ বােব ভাড়া কিৰ অনা ৰাজিমস্ত্রী আৰু কাঠিমস্ত্রী আৰু িযেহাৱাৰ গৃহ েমৰামত কিৰবৰ বােব েলাহাৰ আৰু িপতলৰ
কাম কেৰঁাতাসকল আিছল

13 তােত কাম কেৰঁাতা সকেল কাম কৰাত, েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই সমূ্পণর্ৈক কাযর্ সমাধা কৰা হ’ল; এইদেৰ েতওঁেলােক
ঈশ্বৰৰ গৃহ আচল নক্সাত মজবুত কিৰ প্রিতষ্ঠা কিৰেল 14 কাম কিৰ এেটাৱাৰ পাছত, েতওঁেলােক বাকী থকা ৰূপিখিন
ৰজা আৰু িযেহায়াদাৰ আগৈল আিনেল৷ তাৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাৰ গৃহৰ বােব নানা পাত্র, অথর্াৎ পিৰচযর্া কৰা পাত্র আৰু
েহাম কৰা পাত্র আৰু িপয়লা আিদ েসাণৰ আৰু ৰূপৰ পাত্র সজা কাযর্ত বয্ৱহাৰ কৰা ৈহিছল আৰু িযেহায়াদাৰ িদনৰ
সকেলা সময়েত িযেহাৱাৰ গৃহত সদায় েহাম-বিল িদয়া ৈহিছল

15 পােছ িযেহায়াদাই বৃদ্ধ ৈহ সমূ্পণর্ আয়ুস পাই মিৰল; মৃতুয্ৰ সময়ত েতওঁৰ এশিত্রশ বছৰ বয়স আিছল
16 েতওঁেলােক েতওঁক দায়ূদৰ নগৰত ৰজাসকলৰ লগত ৈমদাম িদেল; িকয়েনা েতওঁ ইস্রােয়লৰ মাজত আৰু ঈশ্বৰৰ
সম্পেকর্ ও ঈশ্বৰৰ গৃহৰ সম্পেকর্ মঙ্গলজনক কাযর্ কিৰিছল৷

17 িযেহায়াদাৰ মৃতুয্ৰ পাছত, িযহূদাৰ অধয্ক্ষসকেল আিহ ৰজাক প্রিণপাত কিৰেল৷ েতিতয়া ৰজাই েতওঁেলাকৰ কথা
শুিনেল 18 েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহ তয্াগ কিৰ, আেচৰা মুির্ত্তেবাৰক আৰু
নানা প্রিতমােবাৰক পূজা কিৰবৈল ধিৰেল৷ েতওঁেলাকৰ েসই েদাষৰ কাৰেণ িযহূদাৈল আৰু িযৰূচােলমৈল ঈশ্বৰৰ েক্রাধ
আিহল 19 তথািপ িযেহাৱাৈল েতওঁেলাকক ওভটাই আিনবৰ বােব েতওঁ ভাববাদীসকলক েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াই
িদেল আৰু েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ অিহেত সাক্ষয্ িদেল, িকন্তু েতওঁেলােক তাক শুিনবৈল অমািন্ত হ’ল

20 পােছ িযেহায়াদা পুেৰািহতৰ পুত্র জখিৰয়াৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ আত্মা িস্থিত হ’ল; েতওঁ েলাকসকলতৈক ওখ ঠাই এটাত
িথয় ৈহ েতওঁেলাকক ক’েল, “ঈশ্বেৰ এই কথা ৈকেছ: ‘েতামােলােক িকয় িযেহাৱাৰ আজ্ঞা উলঙ্ঘন কিৰছাহঁক? এইদেৰ
েতামােলােক কৃতকাযর্য্ নহ’বা? িযেহতু েতামােলােক িযেহাৱাক তয্াগ কিৰলা, এই েহতুেক েতওঁ েতামােলাকেকা তয্াগ
কিৰেল’৷” 21 িকন্তু েলাকসকেল েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কিৰেল; ৰজাৰ আজ্ঞােৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ েচাতালেত েতওঁক
িশল দিলয়াই বধ কিৰেল 22 েতওঁৰ িপতৃ িযেহায়াদাই েয ৰজাৈল দয়া কিৰিছল, তাক েযাৱাচ ৰজাই েসঁাৱৰণ নকিৰ
িযেহাৱাদাৰ পুত্রক এইদেৰ বধ কৰােল৷ জখিৰয়াই েতওঁৰ মৃতুয্ৰ সময়ত ৈকিছল, “িযেহাৱাই দৃষ্টি কিৰ ইয়াৰ প্রিতেশাধ
লওঁক ”

23 প্রায় এবছৰৰ মুৰত অৰামৰ ৈসনয্-সামন্ত েযাৱাচৰ িবৰুেদ্ধ উিঠল৷ েতওঁেলােক িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৈল আিহ
েলাকসকলৰ মাজৰ সকেলা অধয্ক্ষক িবনষ্ট কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ আটাই লুটদ্রবয্ দেম্মচকৰ ৰজাৰ ওচৰৈল পিঠয়াই
িদেল 24 িকয়েনা যিদও অৰামীয়াসকলৰ অলপ েলাক থকা ৈসনয্ সামন্ত আিহল, তথািপ িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ হাতত,
অিতশয় অিধক েলাক থকা ৈসনয্সামন্তক েশাধাই িদেল, কাৰণ িযহূদাৰ েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাক তয্াগ কিৰেল এইদেৰ অৰামীয়াসকেল েযাৱাচৰ ওপৰত িবচাৰ আিনেল

25অৰামীয়াসকল গুিচ েযাৱাৰ পাছত েযাৱাচ গুৰুত্বৰভােৱ আঘাতপ্রাপ্ত ৈহিছল৷ েতিতয়া েতওঁৰ দাসেবােৰ িযেহায়াদাক
পুেৰািহতৰ পুত্রসকলৰ ৰক্তপাতৰ কাৰেণ চক্রান্ত কিৰ, েতওঁৰ শযয্ােত েতওঁক বধ কিৰেল, তােত েতওঁ মিৰল; পাছত
েতওঁক দায়ূদৰ নগৰত ৈমদাম িদয়া হ’ল, িকন্তু ৰজাসকলৰ ৈমদামৰ ঠাইত ৈমদাম িদয়া নহ’ল 26অেম্মানীয়ানী িচিময়তৰ
পুেতক যাবদ আৰু েমাৱাবীয়ানী িচম্রীতৰ পুেতক িযেহাজাবদ, এই দুজেনই েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কিৰিছল

27 েতওঁৰ পুত্রসকলৰ কথা, েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা গুৰুতৰ ভাৰবাকয্ আৰু ঈশ্বৰৰ গৃহ পুনৰায় স্থাপন কৰা কথা
ৰজাসকলৰ ইিতহাস-পুস্তকৰ টীকাশাস্ত্রখনত িলখা আেছ পাছত েতওঁৰ পুত্র অমিচয়া েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

25 অধয্ায়
অমিচয়াৰ ৰাজত্ব৷ েতওঁৰ েদৱপূজা আৰু যুদ্ধ৷



2 বংশাৱিল 25 অধয্ায়:1 497 2 বংশাৱিল 25 অধয্ায়:19

1 অমিচয়াই পঁিচশ বছৰ বয়সত ৰাজপদ ৈল িযৰূচােলমত ঊনিত্রশ বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল৷ েতওঁৰ মাতৃ িযৰূচােলম-
িনবািসনী িযেহাৱাদ্দন আিছল 2 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায়, েতওঁ তােক কিৰিছল, িকন্তু িসদ্ধ মেনেৰ কৰা নািছল

3 েতওঁ ৰজা িহচােপ িনজৰ অিধকাৰ প্রায় ভালদেৰ স্থািপত কৰাৰ পাছত, েতওঁৰ িপতৃ ৰজাক বধ কৰা িনজৰ দাসেবাৰক
েতওঁ বধ কিৰিছল 4 িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকৰ সন্তান সকলক বধ কৰা নািছল৷ েমািচৰ বয্ৱস্থা-পুস্তকখনত িলখা িযেহাৱাৰ
আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁ কাযর্ কিৰিছল; বয্ৱস্থা-পুস্তকত িলখা আিছল, “পুত্রসকলৰ কাৰেণ িপতৃসকল আৰু িপতৃসকলৰ
কাৰেণ পুত্রসকল নমিৰব৷ প্রিতজেন িনজ িনজ পাপৰ কাৰেণ মিৰব ”

5 তদুপিৰ অমিচয়াই িযহূদাক এক েগাট কিৰিছল আৰু েগােটই িযহূদা আৰু িবনয্ামীনৰ িপতৃবংশ অনুসােৰ সহস্রপিত
আৰু শতপিতসকলৰ অধীনত েলাকসকলক শৃংখলাৈক ৰািখিছল িবশ বছৰতৈক অিধক বয়সীয়া েলাকসকলক িহচাব
কিৰেল, আৰু যাঠী-ঢাল ধিৰ যুদ্ধৈল যাব পৰা িতিন লাখ মেনানীত েলাকক িবচািৰ পাইিছল 6 েতওঁ এশ িকক্কৰ* ৰূপ
েবচ িহচােব িদ ইস্রােয়লৰ পৰা এক লাখ পৰাক্রমী বীৰ পুৰুষ আিনিছল

7 িকন্তু ঈশ্বৰৰ এজন েলাক েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েহ মহাৰাজ, ইস্রােয়লৰ ৈসনয্ আেপানাৰ লগত যাবৈল
িনিদব, কাৰণ ইস্রােয়লৰ লগত নাইবা ইফ্রিয়মৰ েকােনা সন্তানৰ লগত িযেহাৱা নাথােক 8 িকন্তু আপুিন যিদ েতেন কমর্
কিৰ সাহসী আৰু শিক্তশালী ৈহও যুদ্ধৈল যায়, তথািপ ঈশ্বেৰ হ’েল আেপানাক শত্রুেবাৰৰ হাতত েপলাই িদব; িকয়েনা
সহায় কিৰবৈল আৰু তলতীয়া কিৰবৈল ঈশ্বৰৰ শিক্ত আেছ ”

9 েতিতয়া অমিচয়াই ঈশ্বৰৰ েসই েলাকজনক ক’েল, “িকন্তু েসই ইস্রােয়লীয়া ৈসনয্দলক মই িয এশ িকক্কৰ ৰূপ
িদেলঁা তাৰ বােব আিম িক কিৰম?” ঈশ্বৰৰ েলাকজেন ক’েল, “িযেহাৱাই আেপানাক তাতৈকেয়া অিধক িদব পােৰ ”
10 েতিতয়া অমিচয়াই ইফ্রিয়মৰ পৰা েতওঁৰ ওচৰৈল অহা েসই ৈসনয্দলক িনজ িনজ ঘৰৈল যাবৰ বােব পৃথক কিৰ
িদিছল৷ েতিতয়া িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলাকৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল আৰু েতওঁেলােক অিত কু্রদ্ধ ৈহ িনজ িনজ ঠাইৈল ঘূিৰ
ৈগিছল

11 তাৰ পাছত অমিচয়া সাহিসয়াল হ’ল, আৰু েতওঁৰ েনতৃত্বত েতওঁৰ েলাকসকলক লৱণ উপতয্কাৈল উিলয়াই ৈল
গ’ল; তােত েতওঁ েচয়ীৰৰ সন্তান সকলৰ দহ হাজাৰ েলাকক পৰাস্ত কিৰিছল 12 িযহূদাৰ ৈসনয্দলেটােৱ েতওঁেলাকৰ
আন দহ হাজাৰ েলাকক জীয়াই জীয়াই ধিৰ বন্দী কিৰ আিনিছল৷ েতওঁেলােক বন্দীসকলক পবর্তৰ িটঙৈল তুিল িন েসই
ঠাইৰ পৰা তলৈল েপলাই িদিছল, যােত েতওঁেলাকৰ আটাইেবাৰক গুিড় ৈহ যায়

13 িকন্তু অমিচয়াই েতওঁৰ লগত যুদ্ধ-যাত্রা কিৰবৈল িনিদ ওেভাটাই পিঠওৱা ৈসনয্দলৰ েলাকসকেল চমিৰয়াৰ পৰা
ৈবৎ-েহােৰাণৈলেক িযহূদাৰ নগৰেবাৰ আক্রমণ কিৰেল৷ েতওঁেলােক িতিন হাজাৰ েলাকক বধ কিৰেল আৰু বহুত বস্তু
লুট কিৰ িনেল

14 ইেদামীয়াসকলক বধ কিৰ ঘূিৰ অহাৰ পাছত, অমিচয়াই েচয়ীৰৰ সন্তান সকলৰ েদৱতােবাৰ লগত আিন িনজৰ
েদৱতা বুিল েসইেবাৰ স্থাপন কিৰেল৷ েতওঁ েসইেবাৰৰ আগত প্রিণপাত কিৰবৈল ও েসইেবাৰৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাবৈল
ধিৰেল 15 েতিতয়া অমিচয়াৈল িযেহাৱাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত হ’ল৷ িযেহাৱাই েতওঁৰ ওচৰৈল এজন ভাববাদী পিঠয়ােল, েতওঁ
ৰজাক ক’েল, “িয জািতৰ েদৱতােবােৰ িনজ প্রজাসকলক েতামাৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰবৈল েনাৱািৰেল, েসইেবাৰক
তুিম িকয় িবচাৰ কিৰছা?”

16 ভাববাদীজেন ৰজাক েসই কথা ৈক থকাত, ৰজাই েতওঁক ক’েল, “আিম জােনা েতামাক ৰাজ মন্ত্রী পািতেলঁা?
মেন মেন থাকা; েতামাৰ িকয় মিৰবৈল মন?” েতিতয়া েসই ভাববাদীেয় ক্ষান্ত ৈহ ক’েল, “মই জােনা েয ঈশ্বেৰ েতামাক
িবনষ্ট কিৰবৈল িথৰ কিৰেছ, েসই বােব তুিম এই কাম কিৰলা আৰু েমাৰ পৰামশর্ নুশুিনলা৷”

17 েতিতয়া েসই সময়ত িযহূদাৰ অমিচয়া ৰজাই পৰামশর্-িদওঁতােবাৰৰ পৰা পৰামশর্ ৈল, েযহূৰ নািত িযেহাৱাহজৰ
পুত্র েযাৱাচ নােমেৰ ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ ওচৰৈল দূত পিঠয়াই ক’েল, “আহঁা, আিম ইজেন িসজেন মুখা-মুিখ ৈহ যুদ্ধ
কেৰঁাহক ”

18 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ ৰজা েযাৱােচ িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াৰ ওচৰৈল মানুহ পিঠয়ােল, আৰু ক’েল, “িলবােনানত থকা
কঁাইটৰ গছ এেজাপাই িলবােনানত থকা এৰচ গছেজাপাৈল ৈক পিঠয়াইেছ, েবােল, ‘েতামাৰ জীেয়ৰাক পত্নীৰূেপ েমাৰ
পুত্রক িদয়া,’ িকন্তু িলবােনানত থকা এটা বনৰীয়া জন্তুেৱ েসই ফােল ফুিৰ, েসই কঁাইটৰ গছেজাপাক েমাহািৰ েপলােল
19 তুিম ৈকিছলা, ‘েচাৱা, মই ইেদামক পৰাজয় কিৰেলঁা,’ আৰু তােত েতামাৰ হৃদেয় দপর্ কিৰবৈল েতামাৰ সফলতাত
গব্বীর্ ৈহেছ; তুিম এিতয়া িনজ ঘৰেত থাকা; িকয় িনজ অমঙ্গলৰ অেথর্ যুদ্ধ কিৰ তুিম আৰু েতামােৰ ৈসেত িযহূদাক
পিতত কিৰবৈল িবচািৰছা?”
* 25 অধয্ায়:6 এশ িকক্কৰ েসই সময়ৰ মুদ্রা
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20 িকন্তু অমিচয়াই এই কথা নুশুিনেল কাৰণ ঈশ্বৰৰ পৰা এই ঘটনা হ’ল িকয়েনা েলাকসকেল ইেদামীয়া েদৱতােবাৰক
িবচাৰ কিৰিছল, েসই বােব েতওঁেলাকক িনজ শত্রুৰ হাতত েতওঁ েশাধাই িদেল৷ 21 পাছত ইস্রােয়লৰ ৰজা েযাৱােচ যুদ্ধ
যাত্রা কিৰেল; তােত েতওঁ আৰু িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াই িযহূদাৰ অধীনত থকা ৈবৎেচমচত ইজেন িসজনৰ মুখা-মুিখ হ’ল৷
22 েতিতয়া ইস্রােয়লৰ আগত িযহূদা েবয়াৈক পৰািজত হ’ল আৰু প্রিতজন েলােক িনজ িনজ তমু্বৈল পলাই যাবলগীয়া
হ’ল

23 পাছত ইস্রােয়লৰ ৰজা েযাৱােচ িযেহাৱাহজৰ নািত েযাৱাচৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াক ৈবৎেচমচত ধিৰ বন্দী
কিৰেল পাছত েতওঁক িযৰূচােলমৈল ৈল আিহল আৰু েতিতয়া ইফ্রিয়মৰ দুৱাৰৰ পৰা চুকৰ দুৱাৰৈলেক িযৰূচােলমৰ
গড়ৰ চািৰশ হাত ভািঙ েপলােল 24 েতওঁ ঈশ্বৰৰ গৃহত ওেবদ-ইেদামৰ অধীনত ৰািখ েথাৱা আটাই েসাণ, ৰূপ আৰু
সকেলা পাত্র আৰু ৰাজগৃহৰ ভঁৰালত েপাৱা বস্তুেবাৰ আৰু বন্ধকস্বৰূেপ দাসেবাৰেকা ৈল েতওঁ চমিৰয়াৈল ঘূিৰ গ’ল

25 িযেহাৱাহজৰ পুত্র ইস্রােয়লৰ ৰজা েযাৱাচৰ মৃতুয্ৰ পাছত, েযাৱাচৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়া েপান্ধৰ বছৰ জীয়াই
আিছল 26 অমিচয়াৰ গুৰুত্বপূণর্ িবষয়েবাৰ প্রথমৰ পৰা েশষৈলেক িযহূদাৰ আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-
পুস্তকখনত িলখা নাই জােনা?

27 অমিচয়াই িযেহাৱাৰ পথ তয্াগ কৰাৰ পাছত েলাকসকেল িযৰূচােলমত েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কিৰিছল৷ েসেয়
েতওঁ লাখীচৈল পলাই ৈগিছল, িকন্তু েলাকসকেল লাখীচৈলেক েতওঁৰ পাছত মানুহ পিঠয়ােল আৰু েতওঁক েসই ঠাইত
বধ কৰােল 28 েতওঁেলােক েতওঁক েঘঁাৰাত তুিল আিনেল, আৰু িযহূদাৰ নগৰত েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত েতওঁক
ৈমদাম িদেল

26 অধয্ায়
উিজ্জয়াৰ ৰাজত্ব৷ েতওঁৰ উন্নিত৷ েতওঁৰ কু-আচৰণ আৰু তাৰ প্রিতফল৷

1পাছত িযহূদাৰ সকেলা েলােক েষাল্ল বছৰ বয়সীয়া উিজ্জয়াক, েতওঁৰ িপতৃ অমিচয়াৰ পদত ৰজা পািতিছল 2 েতেৱঁই
এলত নগৰ পুনৰ সািজিছল আৰু পুনৰায় তাক িযহূদাৰ অধীনত ৰািখিছল তাৰ পাছত ৰজাই েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ
ৈসেত িনিদ্রত হ’ল 3 উিজ্জয়াই েষাল্ল বছৰ বয়সত েতওঁৰ ৰাজত্ৱ আৰম্ভ কিৰিছল৷ েতওঁ িযৰূচােলমত বাৱন্ন বছৰ ৰাজত্ব
কিৰিছল৷ েতওঁৰ মাতৃ িযখিলয়া, িযৰূচােলম িনবািসনী আিছল

4 েতওঁ িনজ িপতৃ অমিচয়াৰ সকেলা কাযর্ অনুসৰণ কিৰিছল আৰু িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায় েসেয় কিৰিছল 5 েতওঁ
জখিৰয়াৰ জীৱন কালত ঈশ্বৰক িবচািৰবৈল িস্থৰ কিৰিছল; েতওঁ ঈশ্ৱৰক মািন চলাৰ কাৰেণ জখিৰয়াই েতওঁক উপেদশ
িদিছল৷ েতওঁ িযমান কাল ঈশ্বৰক িবচািৰেল, িসমান কাল ঈশ্বেৰ েতওঁক সফল হ’বৈল িদিছল

6পাছত উিজ্জয়াই যাত্রাত ওলাই ৈগ পেলষ্টীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেল৷ েতওঁ গাত, যবিন আৰু অচ্ েদাদৰ গড়েবাৰ
ভািঙ েপলাইিছল আৰু অচেদাদৰ অঞ্চলৰ লগেত িফিলষ্টীয়াসকলৰ মাজত েকইবাখেনা নগৰ সািজিছল 7 ঈশ্বেৰ
পেলষ্টীয়াসকল, গূৰ-বালত থকা আৰবীয়াসকল আৰু মােয়ানীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁক সহায় কিৰিছল 8 েতিতয়া
অেম্মানীয়াসকেল উিজ্জয়াক উপহাৰ িদিছল; আৰু েতওঁৰ যশসয্া িমচৰৰ প্রেৱশ কৰা ঠাইৈলেক িবয়িপ পিৰিছল, িকয়েনা
েতওঁ িনজেক অিতশয় বলৱান কিৰ তুিলিছল

9 উিজ্জয়াই িযৰূচােলমৰ চুকৰ দুৱাৰ, উপতয্কাৰ দুৱাৰ আৰু গড়ৰ চুকত থকা দুগর্ েবাৰ সািজিছল, আৰু েসইেবাৰ
সুৰিক্ষত কিৰিছল 10 েতওঁ মৰুপ্রান্তত পহৰা িদয়াৰ কাৰেণ স্তম্ভেবাৰ সািজিছল আৰু অেনক নাদ খািন্দিছল; কাৰণ
েতওঁৰ িনম্ন ভূিমত ও সমথলেতা অেনক পশুৰ জাক আিছল৷ পবর্তত আৰু পথাৰেবাৰত েতওঁৰ েখিতয়কসকল আৰু
দ্রাক্ষােখিত কেৰঁাতাসকল আিছল, কাৰণ েতওঁ কৃিষ কমর্ ভাল পাইিছল

11 উিজ্জয়াৰ যুদ্ধ কেৰঁাতা ৈসনয্সামন্তও আিছল েতওঁেলােক ৰজাৰ েসনাপিত হনিনয়াৰ অধীনত আিছল িযয়ীেয়ল
িলখক আৰু মােচয়া শাসনকত্তর্ াৰ হতুৱাই িলখা সংখয্া অনুসােৰ েতওঁেলােক দল বািন্ধ যুদ্ধ যাত্রা কিৰিছল 12 িপতৃ-বংশৰ
প্রধান পৰাক্রমী বীৰসকলৰ সংখয্া সবর্মুঠ দুই হাজাৰ ছশ েলাক আিছল 13 েতওঁেলাকৰ অধীনত শত্রুৰ িবৰুেদ্ধ ৰজাৰ
সহায় কিৰবৰ অেথর্, পৰাক্রেমেৰ যুদ্ধ কেৰঁাতা িতিন লাখ সাত হাজাৰ পঁাচশ েলাক আিছল

14 উিজ্জয়াই েসই আটাই ৈসনয্সামন্তৰ কাৰেণ ঢাল, যাঠী, িশেৰাৰক্ষক টুিপ, কৱচ, ধনু আৰু িফঙ্গাৰ িশল যুগুত কিৰ
ৰািখিছল 15 েতওঁ িনপুণ েলাকসকলৰ বুিদ্ধেৰ সজা যন্ত্র িযৰূচােলমত যুগুত কৰাই, েসইেবােৰেৰ কঁাড় আৰু ডাঙৰ
িশলেবাৰ মািৰ পিঠয়াবৰ বােব দূগর্েবাৰৰ ওপৰত আৰু িচদ্র থকা স্তম্ভেবাৰত েসই যন্ত্রেবাৰ ৰািখিছল পাছত েতওঁ বৰৈক
সহায় পাই অিত শিক্তমান ৈহ উিঠিছল এইদেৰ েতওঁৰ যশসয্া দূৰ েদশৈলেক িবয়িপ ৈগিছল

16 িকন্তু শিক্তমান েহাৱাৰ পাছত েতওঁৰ মন এেনৈক গির্বত হ’ল েয, েতওঁ দুষ্কমর্ কিৰবৈল ধিৰেল; েতওঁ িনজ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ সতয্লঙ্ঘন কিৰেল েতওঁ ধূপেবদীৰ ওপৰত ধূপ জ্বলাবৈল িযেহাৱাৰ মিন্দৰত েসামাল
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17 তােত অজিৰয়া পুেৰািহত আৰু েতওঁৰ লগত িযেহাৱাৰ আশীজন সাহিসয়াল পুৰুষ পুেৰািহত েতওঁৰ পাছত েসামাল
18 েতওঁেলােক উিজ্জয়া ৰজাৰ সমু্মখত িথয় ৈহ েতওঁক ক’েল, “েহ উিজ্জয়া, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাবৈল আেপানাৰ
অিধকাৰ নাই; িকন্তু ধূপ জ্বলাবৰ বােব পিবত্রীকৃত েহাৱা হােৰাণৰ সন্তান িয পুেৰািহতসকল, েতওঁেলাকৰেহ অিধকাৰ
আেছ আপুিন পিবত্র স্থানৰ পৰা বািহৰ হওঁক, িকয়েনা আপুিন সতয্লঙ্ঘন কিৰেল৷ ইয়ােত ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পৰা আপুিন
সন্মান নাপাব ”

19তােত উিজ্জয়াৰ বৰ খং উিঠল৷ েসই সময়ত ধূপ জ্বলাবৰ বােব েতওঁৰ হাতত এটা ধূপাধাৰ আিছল৷ পুেৰািহতসকলৈল
েতওঁৰ খং উঠাৰ সময়ত, মিন্দৰত পুেৰািহতসকলৰ সনু্মখত ধূপেবদীৰ ওচৰত েতওঁৰ কপালত কুষ্ঠ েৰাগ ওলাই পিৰল
20 েতিতয়া অজিৰয়া, প্রধান পুেৰািহত আৰু আন পুেৰািহতসকেল েতওঁৈল চােল আৰু েতওঁৰ কপালত কুষ্ঠ েৰাগ েহাৱা
েদিখেল েতিতয়া েতওঁক েসই ঠাইৰ পৰা েবগাই েখিদ িদেল; েতওঁ িনেজও বািহৰৈল যাবৰ বােব খৰেখদা কিৰেল;
িকয়েনা িযেহাৱাই েতওঁক আঘাত কিৰিছল৷

21 েতিতয়ােৰ পৰা ৰজা উিজ্জয়া মৃতুয্ৰ িদনৈলেক কুষ্ঠেৰাগী ৈহ থািকল৷ েতওঁ েবেলগ ঘৰত বাস কিৰিছল; িকয়েনা
েতওঁ কুষ্ঠেৰাগী আিছল েতওঁক িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ পৰা িবেচ্ছদ কৰা ৈহিছল; তােত েতওঁৰ পুত্র েযাথেম ৰাজগৃহৰ অধয্ক্ষ
ৈহ েদশৰ েলাকসকলক শাসন কিৰবৈল ধিৰেল

22 উিজ্জয়াৰ িবেশষ িবষয়েবাৰ প্রথমৰ পৰা েশষৈলেক সকেলা কথা আেমাচৰ পুত্র িযচয়া ভাববাদীেয় িলখা পুস্তকত
আেছ 23 পাছত উিজ্জয়া েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ ৈসেত িনিদ্রত হ’ল; েতওঁেলােক েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত,
ৰজাসকলৰ ৈমদামনীত েতওঁক ৈমদাম িদেল৷ কাৰণ েতওঁেলােক ৈকিছল, “েতওঁ কুষ্ঠেৰাগী ” তাৰ পাছত েতওঁৰ পুত্র
েযাথম েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

27 অধয্ায়
েযাথম আৰু আহজৰ ৰাজত্ব শত্রুেৱ কৰা উপদ্রৱ

1 েযাথেম ৰজা ৈহ শাসন ভাৰ লওঁেত েতওঁৰ বয়স পঁিচশ বছৰ আিছল; েতওঁ িযৰূচােলমত েষাল্ল বছৰ ৰাজত্ব কিৰিছল৷
েতওঁৰ মাক চােদাকৰ জীেয়ক িযৰূচা আিছল 2 েতওঁ িনজ িপতৃ উিজ্জয়াৰ সকেলা কাযর্ৰ দেৰই, িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয
নয্ায়, তােক কিৰেল৷ আনিক েতওঁ িযেহাৱাৰ মিন্দৰত ধূপ জলাবৈল েসােমাৱা নািছল৷ িকন্তু েলাকসকেল কু-আচৰণ
কিৰেয়ই থািকল

3 েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৰ ওপৰৰ দুৱাৰ পুনৰায় িনম্মর্াণ কিৰেল আৰু ওেফলৰ গড়ৰ অেনক ঠাই পুনৰায় িনম্মর্াণ কিৰেল৷
4 আনিক িযহূদাৰ পব্বর্তীয়া অঞ্চলত নগৰেবাৰ সািজেল আৰু নানা কাঠিনত দুগর্ আৰু ওখ ঘৰেবাৰ সািজেল

5 েতওঁ অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ ৰজাৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰ েতওঁেলাকক পৰাজয় কিৰেল৷ তােত অেম্মানৰ সন্তান সকেল
েসই এেক বছৰত েতওঁক এশ িকক্কৰ ৰূপ, দহ হাজাৰ েকাৰ েঘঁহু আৰু দহ হাজাৰ েকাৰ যৱ ধান িদেল৷ িদ্বতীয় আৰু
তৃতীয় বছৰেতা অেম্মানৰ সন্তান সকেল েতওঁক এেকদেৰই িদেল

6এইদেৰ েযাথম শিক্তশালী হ’ল, িকয়েনা েতওঁ িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত িনজ পথত দৃঢ়তােৰ চিলিছল৷ 7 েযাথমৰ
অৱিশষ্ট বৃত্তান্ত, েতওঁৰ সকেলা যুদ্ধ আৰু সকেলা স্বভাৱ চিৰত্রৰ কথা ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-
পুস্তকখনত িলখা আেছ 8 েতওঁ শাসন ভাৰ লওঁেত েতওঁৰ বয়স আিছল পঁিচশ বছৰ; ৰজা ৈহ েতওঁ িযৰূচােলমত েষাল্ল
বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল 9 েযাথম েতওঁৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ লগত িনিদ্রত েহাৱাৰ পাছত, েলাকসকেল েতওঁক দায়ূদৰ
নগৰত ৈমদাম িদেল৷ পাছত েতওঁৰ পুত্র আহজ, েতওঁৰ পদত ৰজা ৈহিছল

28 অধয্ায়
1 আহেজ ৰজা ৈহ শাসন ভাৰ লওঁেত েতওঁৰ বয়স আিছল, িবশ বছৰ; েতওঁ িযৰূচােলমত েষাল্ল বছৰ ৰাজত্ব

কিৰিছল েতওঁৰ ওপৰ িপতৃ দায়ূদৰ দেৰ, িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায়, েসয়া েতওঁ নকিৰেল৷ 2 তাৰ পিৰৱেতর্ েতওঁ
ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ পথত চিলিছল; আনিক েতওঁ বাল েদৱতাৰ প্রিতমােবাৰ েকচঁা েলা সঁাচত ঢািল সািজিছল

3তাৰ ওপিৰ িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আগৰ পৰা দূৰ কৰা জািত সমূহৰ িঘণলগা ৰীিতৰ দেৰ, েতওঁ িহেন্নামৰ
উপতয্কাত ধূপ জ্বলাইিছল আৰু েতওঁৰ িনজৰ সন্তান সকলক জুইত দগ্ধ কিৰিছল 4 েতওঁ পিবত্র ঠাইেবাৰত, পব্বর্তৰ
ওপৰত আৰু প্রেতয্ক েকঁচাপতীয়া গছৰ তলত বিলদান কিৰিছল আৰু ধূপ জ্বলাইিছল

5 এই েহতুেক েতওঁৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁক অৰামৰ ৰজাৰ হাতত েশাধাই িদিছল৷ তােত অৰামীয়াসকেল েতওঁক
পৰাজয় কিৰেল আৰু েতওঁৰ অেনক েলাকক বন্দী কিৰ দেম্মচকৈল ৈল গ’ল আহজক ইস্রােয়লৰ ৰজাৰ হাতেতা
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সমপর্ণ কৰা হ’ল, িযজেন মহা-সংহােৰেৰ েতওঁক পৰাজয় কিৰেল৷ 6 িকয়েনা আহজৰ েলাকসকল েতওঁেলাকৰ পূবর্-
পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক তয্াগ কিৰেল, েসই বােব ৰমিলয়াৰ পুত্র েপকেহ িযহূদাৰ এক লাখ িবশ হাজাৰ েলাকক
এেক িদনাই বধ কিৰেল; েতওঁেলাক সকেলােৱই বীৰপুৰুষ আিছল৷

7 িজখ্রী নােমেৰ এজন শিক্তশালী ইিফ্রমীয়া বীেৰ ৰাজেকঁাৱৰ মােচয়াক, ঘৰিগৰী অজ্রীকামক আৰু ৰজাৰ প্রধান
মন্ত্রী ইল্কানাক বধ কিৰেল 8 তােত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল, েতওঁেলাকৰ দুই লাখ েলাকক েতওঁেলাকৰ পত্নী আৰু
েতওঁেলাকৰ ল’ৰা েছাৱালীসকল বন্দী কিৰ ৈল গ’ল৷ েতওঁেলােক অেনক বস্তু লুট কিৰেল, আৰু েসই লুটদ্রবয্েবাৰ
চমিৰয়াৈল ৈল গ’ল

9 িকন্তু ওেদদ নােমেৰ িযেহাৱাৰ এজন ভাববাদী েসই ঠাইত আিছল৷ েতওঁ চমিৰয়াৈল অহা েসই ৈসনয্সামন্তৰ লগত
সাক্ষাৎ কিৰবৈল বািহৰ ওলাই গ’ল৷ েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “িকয়েনা েতামােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা
িযহূদাৈল কু্রদ্ধ হ’ল, েসই কাৰেণ েতওঁেলাকক েতামােলাকৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেল; তােত েতামােলােক আকাশ ঢুিক
েপাৱা েক্রােধেৰ েতওঁেলাকক বধ কিৰলা 10 এিতয়া িযহূদাৰ আৰু িযৰূচােলমৰ েলাকসকলক েতামােলাকৰ বন্দী
আৰু েবটী কিৰ, বশত ৰািখবৈল মন কিৰছাহঁক৷ িকন্তু েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ েতামােলাকৰ িনজেৰা
জােনা পাপেবাৰ নাই? 11 এই েহতুেক এিতয়া েমাৰ কথা শুনা: েতামােলাকৰ ভাইসকলৰ মাজৰ পৰা বন্দী কিৰ অনা
েলাকসকলক ঘূৰাই পিঠওৱা; িকয়েনা িযেহাৱাৰ প্রচণ্ড েক্রাধ েতামােলাকৰ ওপৰেতা আেছ ”

12 েতিতয়া ইফ্রিয়মৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ িনির্দষ্ট িকছুমান অধয্ক্ষ - িযেহাহানৰ পুত্র অজিৰয়া, মিচেল্লেমাটৰ পুত্র
েবেৰিখয়া, চলূ্লমৰ পুত্র িযিহিষ্কয়া আৰু সদলয়ৰ পুত্র অমাচাই যুদ্ধ যাত্রাৰ পৰা ঘূিৰ অহা েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ উিঠল;
13 েতওঁেলােক েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক বন্দী কিৰ অনা েলাকসকলক এই ঠাইৈল নািনবা, িকয়েনা আমাৰ
পাপ আৰু েদাষেবাৰ বঢ়াবৰ অেথর্ েতামােলােক িযেহাৱাৰ গুিৰত আমাক পুনৰ েদাষী কিৰবৈল মন কিৰছাহঁক; কাৰণ
আমাৰ েদাষ অিধক আৰু ইস্রােয়লৰ ওপৰত প্রচণ্ড েক্রাধ আেছ ”

14 েতিতয়া অস্ত্রধাৰী েলাকসকেল বন্দী কিৰ অনা েসই েলাকসকলক আৰু লুটদ্রবয্েবাৰ অধয্ক্ষসকলৰ আৰু সকেলা
সমাজৰ আগত এিৰ ৈথ গ’ল 15 পাছত অধয্ক্ষসকলৰ দ্ৱাৰাই িযসকলক নাম ধিৰ িনযুক্ত কৰা ৈহিছল, েসই েলাকসকল
উিঠ আিহল েতওঁেলােক বন্দী কিৰ অনা েলাকসকলক ৈল আিহল আৰু েসই লুটদ্রবয্ৰ বস্তুেবাৰ ল’েল, পাছত উদেঙ
থকা েলাকসকলক েতওঁেলােক কােপাৰ িপন্ধােল৷ েতওঁেলাকৰ গাত কােপাৰ আৰু ভিৰত পাদুকা িদেল৷ েতওঁেলাকক
েভাজন পান কৰােল৷ েতওঁেলাকৰ আঘাত েপাৱা ঘা-েবাৰত েতল লগােল আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ অিতশয় দুবর্ল
েলাকসকলক গাধেবাৰৰ ওপৰত তুিল িদেল৷ পাছত েসই েলাকসকলক িযৰীেহা নগৰত থকা েতওঁেলাকৰ পিৰয়ালেবাৰৰ
ওচৰৈল েতওঁেলােক ৈল গ’ল৷ এই ঠাইক েখজুৰৰ নগৰ বুিল েকাৱা হয়৷ তাৰ পাছত েতওঁেলাক চমিৰয়াৈল ঘূিৰ আিহল

16 েসই সময়ত ৰজা আহেজ সাহাযয্ অনুেৰাধ কিৰ অচুৰীয়া ৰজাসকলৰ ওচৰৈল েতওঁৰ দূত পিঠয়ােল 17 িকয়েনা
ইেদামীয়াসকেল পুনৰআিহ িযহূদাক পৰাজয় কিৰ অেনক েলাকক বন্দী কিৰ ৈল ৈগিছল 18পেলষ্টীয়াসকেলও িনম্ন ভূিমৰ
আৰু িযহূদাৰ দিক্ষণ অঞ্চলৰ নগৰেবাৰ আক্রমণ কিৰিছল৷ েতওঁেলােক ৈবৎেচমচ, অয়ােলান, গেদেৰা, উপনগেৰ ৈসেত
েচােকা, উপনগেৰ ৈসেত িতম্না আৰু উপনগেৰ ৈসেত িগমেজা অধীনত কিৰ ৈলিছল আৰু েসইেবাৰ ঠাইত েতওঁেলােক
বাস কিৰিছল

19 ইস্রােয়লৰ ৰজা আহজৰ কাৰেণ িযেহাৱাই িযহূদাক নত কিৰেল; িকয়েনা েতওঁ িযহূদাত কুআচৰণ আৰু িযেহাৱাৰ
িবৰুেদ্ধ অিতশয় অপৰাধ কিৰিছল 20 পাছত অচুৰৰ িতলগৎ-িপলেনচৰ ৰজা েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক বলৱান
নকিৰ েতওঁক কষ্টেহ িদেল 21 িকয়েনা অচুৰৰ ৰজাক মূলয্ৱান বস্তুেবাৰ িদবৈল আহেজ িযেহাৱাৰ গৃহৰ আৰু ৰাজ
গৃহৰ পৰা আৰু অধয্ক্ষসকলৰ পৰা ধন সম্পিত্ত ৈলিছল৷ িকন্তু ইয়াৰ দ্বাৰাই েতওঁৰ এেকা উপকাৰ নহ’ল৷

22 ৰজা আহেজ েতওঁৰ দুখৰ কালেতা িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ অিধকৈক অপৰাধ কিৰিছল 23 িকয়েনা েতওঁ িনজেক
পৰাজয় কৰা দেম্মচকীয় েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰিছল৷ েতওঁ ৈকিছল, “অৰামীয়া ৰজাসকলৰ েদৱতােবােৰ
অৰামীয়াসকলক সহায় কিৰেল; এই েহতুেক মেয়া েতওঁেলাকৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কিৰম; েতিতয়া েতওঁেলােক েমােকা
সহায় কিৰব ” িকন্তু েসইেবােৰই েতওঁৰ আৰু েগােটই ইস্রােয়লৰ সব্বর্নাশৰ কাৰণ হ’ল

24 পাছত আহেজ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ পাত্রেবাৰ েগাটাই ৈলিছল আৰু েসই সকেলা পাত্র কািট েডাখৰ েডাখৰ কিৰিছল৷ েতওঁ
িযেহাৱাৰ গৃহৰ দুৱাৰেবাৰ বন্ধ কিৰিছল আৰু িযৰূচােলমৰ প্রেতয্ক চুকত িনজৰ কাৰেণ যজ্ঞ-েবদী সািজিছল 25 েতওঁ
ইতৰ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাবৰ কাৰেণ িযহূদাৰ প্রেতয্ক নগৰত পিবত্র ঠাইেবাৰ সািজ েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাক েক্রািধত হ’বৈল এইদেৰ উেত্তিজত কিৰিছল৷ 26 এিতয়া েতওঁ কৰা সকেলা কমর্ আৰু েতওঁৰ চিৰত্রৰ
বৃত্তান্ত প্রথমেৰ পৰা েশষৈলেক সকেলা কথা িযহূদাৰ আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-পুস্তকখনত িলখা আেছ
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27আহজ েতওঁৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ লগত িনিদ্রত েহাৱাৰ পাছত েলাকসকেল েতওঁক ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ৈমদামনীত
ৈমদাম িনিদেল, িকন্তু িযৰূচােলম নগৰৰ মাজত ৈমদাম িদেল৷ তাৰ পাছত েতওঁৰ পুত্র িহিষ্কয়া েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

29 অধয্ায়
িহিষ্কয়াৰ ৰাজত্ব৷ মিন্দৰ শুিচ আৰু পিবত্র কৰা৷

1 িহিষ্কয়াই ৰজা ৈহ শাসন ভাৰ লওঁেত েতওঁৰ বয়স পঁিচশ বছৰ আিছল; েতওঁ িযৰূচােলমত ঊনিত্রশ বছৰ ৰাজত্ব
কিৰেল েতওঁৰ মাতৃ অিবয়া, জখিৰয়াৰ জীেয়ক আিছল 2 েতওঁ ওপৰ িপতৃ দায়ূেদ কৰা কমর্ৰ দেৰ সকেলা কমর্
কিৰিছল, েতওঁ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায়, তােক কিৰিছল

3 েতওঁৰ ৰাজত্বৰ প্রথম বছৰৰ প্রথম মাহত েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৰ দুৱাৰেবাৰ েমিল েসইেবাৰ েমৰামিত কিৰিছল
4 েতওঁ পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকলক মািত আিন, পূবফােল থকা েচাতালত েতওঁেলাকক এক েগাট কিৰিছল৷ 5 েতওঁ
েতেখতসকলক ক’েল, “েহ েলবীয়াসকল, আেপানােলােক েমাৰ কথা শুনক! আেপানােলােক এিতয়া িনজক পিবত্র কিৰ
িনজৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহ পিবত্র কৰক আৰু পিবত্র স্থানৰ পৰা অশুিচ বস্তুেবাৰ উিলয়াই েপলাওঁক

6 িকয়েনা আমাৰ পূবর্-পুৰুষসকেল সতয্লঙ্ঘন কিৰেল আৰু আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত কু-আচৰণ কিৰেল,
িবেশষৈক েতওঁেলােক েতওঁক তয্াগ কিৰেলআৰু িযেহাৱাৰ িনবাসৰ ঠাইৰ পৰা িবমুখ ৈহ তাৈল িপিঠ িদেল 7 েতওঁেলােক
আনিক বাৰাণ্ডাৰ দুৱাৰেবাৰ বন্ধ কিৰেল আৰু প্রদীপেবাৰ নুমুৱাই ৰািখেল; েতওঁেলােক পিবত্র স্থানৰ মাজত ইস্রােয়লৰ
ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ ধূপ নজ্বলােল আৰু েহাম-বিল িনিদেল

8 এই কাৰেণ িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ েক্রাধ আিহেছ আৰু আেপানােলােক িনজ চকুেৰ এিতয়া
েদখাৰ দেৰ, ত্রাসৰ িবষয়, আচিৰত আৰু ঘৃণাৰ িবষয় হ’বৈল েতওঁ েতওঁেলাকক েশাধাই িদেল 9 এই কাৰেণ আমাৰ
িপতৃসকল তেৰাৱালৰ আঘাতত পিতত হ’ল, আৰু আমাৰ েপা, জী আৰু ভাযর্য্াসকলক এই কাৰেণই বন্দী কিৰ িনয়া
হ’ল

10 আমাৰ পৰা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ প্রচণ্ড েক্রাধ েযন আতেৰ, তাৰ বােব েতেৱঁ ৈসেত এিট িনয়ম-চুিক্ত স্থাপন
কিৰবৈল এিতয়া েমাৰ মেন িস্থৰ কিৰেছ 11 েহ েমাৰ েবাপাহঁত, েতামােলােক এিতয়া অৱেহলা নকিৰবা, িকয়েনা
েতামােলােক েযন িযেহাৱাৰ আগত িথয় ৈহ েতওঁৰ পিৰচযর্া কৰা আৰু েতওঁৰ পিৰচাৰক ও ধূপ জ্বলাওঁতা েহাৱা, এই
কাৰেণ েতওঁ েতামােলাকেকই মেনানীত কিৰেল ”

12 েতিতয়া েসই েলবীয়াসকল উিঠল: কহাতৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ অমাচয়ৰ পুত্র মহৎ আৰু অজিৰয়াৰ পুত্র েযােৱল,
মৰাৰীৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ অব্দীৰ পুত্র কীচ আৰু িযহেল্ললৰ পুত্র অজিৰয়া; েগেচর্ ানীয়াসকলৰ মাজৰ িজম্মাৰ পুত্র
েযাৱাহ আৰু েযাৱাহৰ পুত্র এদন; 13 ইিলচাফনৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ িচম্রী আৰু যুেৱল; আচফৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ
জখিৰয়া আৰু মত্তিনয়া; 14 েহমনৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ িযহীেয়ল আৰু িচিময়ী আৰু িযদূথূনৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ
চমিয়য়া আৰু উজ্জীেয়ল৷

15 েতওঁেলােক িনজৰ ভাইসকলক েগাটাই িনজক পিবত্র কিৰেল আৰু িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ অহা ৰজাৰ আজ্ঞা
পালন কিৰ িযেহাৱাৰ গৃহ শুিচ কিৰবৈল েসামাল 16 পুেৰািহতসকেল শুিচ কিৰবৰ অেথর্ িযেহাৱাৰ গৃহৰ িভতৰৈল গ’ল৷
িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ িভতৰত িয িয অশুিচ বস্তু েতওঁেলােক পােল, েসই সকেলােক উিলয়াই আিন িযেহাৱাৰ গৃহৰ েচাতালত
ৰািখেল৷ পাছত েলবীয়াসকেল েসইেবাৰ বািহৰৈল উিলয়াই আিনেল আৰু িকেদ্রাণ জুিৰত েপলাই িদবৰ কাৰেণ েসইেবাৰ
কিঢ়য়াই ৈল গ’ল 17 এইদেৰ েতওঁেলােক প্রথম মাহৰ প্রথম িদনা েসই গৃহ পিবত্র কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰিছল আৰু মাহৰ
অষ্টম িদনত িযেহাৱাৰ গৃহৰ বাৰাণ্ডা পাইিছল৷ েতওঁেলােক আঠ িদনৰ িভতৰত িযেহাৱাৰ গৃহ পিবত্র কিৰিছল; আৰু প্রথম
মাহৰ েষাল্ল িদনৰ িদনা েতওঁেলােক কাম েশষ কিৰিছল

18পাছত েতওঁেলােক ৰজা িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল ৈগিছল আৰু ৈকিছল, “আিম িযেহাৱাৰ গৃহৰ আটাইেবাৰ বস্তু, েহাম-েবিদ
আৰু তাৰ সকেলা সঁজুিল আৰু দশর্ন-িপঠাৰ েমজ আৰু তাৰ সকেলা পাত্র শুিচ কিৰেলঁা 19 তাৰ উপিৰও ৰজা আহেজ
ৰাজত্ব কৰা কালত সতয্লঙ্ঘন কিৰ িয িয পাত্র েপলাই িদিছল, েসই সকেলােক আিম যুগুত কিৰ পিবত্র কিৰেলঁা চাওঁক,
েসইেবাৰ িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীৰ আগত আেছ ”

20 েতিতয়া িহিষ্কয়া ৰজাই অিত পুৱাই উিঠ নগৰৰ অধয্ক্ষসকলক েগাট খুৱােল আৰু তাৰ পাছত েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৈল
গ’ল 21 েতিতয়া েতওঁেলােক ৰাজয্ৰ, ধমর্ধামৰ আৰু িযহূদাৰ কাৰেণ পাপাথর্ক বিলস্বৰূেপ সােতাটা ভতৰা, সােতাটা
মতা েভড়া, সােতাটা েভড়া েপাৱািল আৰু সােতাটা মতা ছাগলী অ◌ািনেল৷ তােত েতওঁ িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত
েসইেবাৰ উৎসগর্ কিৰবৈল হােৰাণৰ সন্তান পুেৰািহতসকলক আজ্ঞা িদেল
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22 এই েহতুেক, েতওঁেলােক ভতৰােবাৰ মািৰেল আৰু পুেৰািহতসকেল েসইেবাৰৰ েতজ ৈল েবদীত ছিটয়ােল; আৰু
মতা েভড়ােবাৰ মািৰ েসই েতজেবাৰ েবদীত ছিটয়ােল; আৰু েভড়া েপাৱািলেবাৰ মািৰ, েসইেবাৰৰ েতজ েবদীত
ছিটয়ােল 23 পাছত েতওঁেলােক পাপাথর্ক বিল স্বৰূেপ েসই ছাগলীেবাৰ ৰজা আৰু সমাজৰ আগৈল আিনেল৷ তাৰ
পাছত েতওঁেলােক েসইেবাৰৰ ওপৰত হাত ৰািখেল 24 তােত পুেৰািহতসকেল েসইেবাৰ মািৰ েগােটই ইস্রােয়লক
প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৰ অেথর্, েবদীত পাপনাশক ৈনেবদ্রস্বৰূেপ েসইেবাৰৰ েতজ চিতয়াই িদেল; িকয়েনা েগােটই ইস্রােয়লৰ
কাৰেণ েহামবিল আৰু পাপাথর্ক বিল দান কিৰবৈল ৰজাই আজ্ঞা িদিছল

25 িহিষ্কয়াই ৰজা দায়ূদৰ দশর্ক গাদ আৰু নাথন ভাববাদীৰ আজ্ঞা অনুসােৰ তাল, েনবল আৰু বীণা েলাৱা
েলবীয়াসকলক িযেহাৱাৰ গৃহত উপিস্থত কৰােল; িকয়েনা িযেহাৱাই েতওঁৰ ভাববাদীসকলৰ দ্বাৰাই ইয়ােক কিৰবৈল
আজ্ঞা িদিছল 26 এই েহতুেক েলবীয়াসকেল দায়ূদৰ বাদয্যন্ত্র আৰু পুেৰািহতসকেল তুৰী হাতত ৈল িথয় হ’ল

27 পাছত িহিষ্কয়াই যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল৷ েযিতয়া েহামৰ আৰম্ভ হ’ল, েতিতয়া
তুৰীৰ লগেত ইস্রােয়লৰ ৰজা দায়ূদৰ বাদয্যন্ত্রেৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ গান আৰম্ভ হ’ল 28 তােত েগােটই সমােজ প্রিণপাত
কিৰেল৷ গায়কসকেল গীত গােল আৰু তুৰী বেজাৱাসকেল তুৰী বজােল; েহাম-বিল েশষ েনােহাৱাৈলেক এেনদেৰই চিল
থািকল

29 েহাম-বিল েশষ েহাৱাৰ পাছত, ৰজা আৰু েতওঁৰ লগৰ সকেলা মানুেহ আঁঠুকািঢ় প্রিণপাত কিৰেল 30 ইয়াৰ
বািহেৰও িহিষ্কয়া আৰু অধয্ক্ষসকেল, দায়ুদ আৰু আচফ দশর্েক িলখা বােকয্েৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গান
কিৰবৈল েলবীয়াসকলক আজ্ঞা িদেল৷ েতওঁেলােক আনেন্দেৰ প্রশংশাৰ গান কিৰেল আৰু মূৰ েদঁাৱাই প্রিণপাত কিৰেল

31 েতিতয়া িহিষ্কয়াই উত্তৰ িদ ক’েল, “এিতয়া আেপানােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনজেক পিবত্র কিৰেল;
আেপানােলাক ওচৰৈল আহক আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৈল মঙ্গলাথর্ক আৰু ধনয্বাদাথর্ক বিল আনক ” েতিতয়া সমােজ
মঙ্গলাথর্ক আৰু ধনয্বাদাথর্ক বিল অ◌ািনেল আৰু িযমান েলাকৰ ইচ্ছা আিছল, েসই সকেলােৱও েহাম-বিল আিনেল

32 সমােজ অনা েহাম-বিলৰ সংখয্া এেন; সত্তৰটা ষঁাড়, এশ মতা েমৰ-ছাগ আৰু দুশ েমৰ-ছাগ েপাৱািল৷ এই সকেলা
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদয়া েহাম-বিল আিছল 33 আৰু ছশ ষঁাড়, িতিন হাজাৰ েমৰ-ছাগ আৰু ছাগলী পিবত্র কৰা হ’ল

34 িকন্তু পুেৰািহতসকল তাকৰ েহাৱা বােব, েতওঁেলােক আটাইেবাৰ েহাম-বিলৰ ছাল বখিলয়াবৈল অসমথর্ক হ’ল; এই
বােব েসই কাম েনােহাৱাৈলেক, আন পুেৰািহতসকেল িনজক পিবত্র নকিৰেল পাছত েতওঁেলাকৰ েলবীয়া ভাইসকেল
েতওঁেলাকক সহায় কিৰেল; িকয়েনা িনজক পিবত্র কৰা কথাত পুেৰািহতসকলতৈক েলবীয়াসকলৰ মন অিধক সৰল
আিছল

35তাৰ ওপিৰও মঙ্গলাথর্ক বিলেবাৰৰ েতেলেৰ আৰু েহাম-বিলেবাৰৰ উপযুক্ত েপয় ৈনেবেদয্েৰ ৈসেত েসই েহাম-বিল
অিধক আিছল এইদেৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ সম্বন্ধীয় কাযর্ পিৰপািটৈক চিলিছল 36 ঈশ্বেৰ এইদেৰ েলাকসকলৰ মন যুগুত
কৰা বােব, িহিষ্কয়া আৰু আন সকেলা েলােক আনন্দ কিৰেল; িকয়েনা এই কাম েসানকােল কৰা ৈহিছল

30 অধয্ায়
িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কৰা

1 পাছত েলাকসকেল েযন ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰবৈল িযৰূচােলমত থকা
িযেহাৱাৰ গৃহৈল আেহ, েসই বােব িহিষ্কয়াই ইস্রােয়লৰ আৰু িযহূদাৰ সকেলা ফােল দূত পিঠয়ােল আৰু ইফ্রিয়ম ও
মনিচৰ েলাকসকলৈলেকা পত্র িলিখেল 2 িকয়েনা ৰজা, েতওঁৰ পাত্র মন্ত্রীসকল আৰু িযৰূচােলমত থকা েগােটই
সমােজ এেকলেগ আেলাচনা কিৰ িদ্বতীয় মাহত িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰবৈল িস্থৰ কিৰিছল 3 প্রেয়াজনতৈক কম
সংখয্ক পুেৰািহেত িনজেক পিবত্র কৰাত আৰু প্রজাসকেলও িযৰূচােলমৈল আিহ েগাট খাবৈল নহা বােব, েতওঁেলােক
িনস্তাৰ-পব্বর্ উিচত ধৰেণ পালন কিৰব পৰা নািছল

4এই পিৰকল্পনােটা ৰজা আৰু েগােটই সমাজৰ দৃষ্টিত নয্ায় েবাধ হ’ল 5এই েহতুেক, েতওঁেলােক েযন িযৰূচােলমৈল
আিহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কেৰ, এই কাৰেণ েতওঁেলােক েবৰ-েচবাৰ পৰা দানৈলেক
ইস্রােয়লৰ সকেলা ফােল েঘাষণা কিৰবৈল িবেবচনােৰ িসদ্ধান্ত ল’েল৷ আচলেত শাস্ত্রৰ আজ্ঞামেত েতওঁেলােক বহু েলাক
লগ লািগ তাক পালন কৰা নািছল

6 পাছত বাতর্ াবাহকসকল ৰজাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ ৰজা আৰু েতওঁৰ পাত্রমন্ত্রীসকলৰ পৰা পত্রসমূহ ৈল, ইস্রােয়ল আৰু
িযহূদাৰ সকেলা ঠাইৈল গ’ল৷ আৰু এই কথা ক’েল েয, “েহ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল, েতামােলাকৰ িয অৱিশষ্ট ভােগ
অচূৰৰ ৰজাসকলৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা পালা, েতামােলােক অব্রাহাম, ইচহাক আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল ঘূৰা, যােত
েতেৱঁা েযন েতামােলাকৈল ঘূিৰ চাব পােৰ
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7 েতামােলাক ওপৰ িপতৃসকলৰ আৰু ভাইসকলৰ িনিচনা নহ’বা; েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ অপৰাধ কিৰেল আৰু েতওঁ েতওঁেলাকক িবনষ্ট হ’বৈল এিৰ িদেল; ইয়াক েতামােলােক েদিখছা
8 েতামােলােক েতামােলাকৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ দেৰ ঠৰিডঙীয়া নহ’বা; িকন্তু িযেহাৱাৰ প্রচণ্ড েক্রাধ যােত েতামােলাকৰ
পৰা ঘূিৰ যায়, েসইবােব েতামােলােক িনজক িযেহাৱাৈল েশাধাই িদয়া আৰু িচৰকালৰ বােব েতওঁ পিবত্র কৰা েতওঁৰ
ধমর্ধামত প্রেৱশ কিৰ, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কৰা 9 িকয়েনা েতামােলাক যিদ পুনৰায় িযেহাৱাৈল ঘূৰা,
েতেন্ত েতামােলাকৰ ভাইসকল আৰু সন্তান সকল, বন্দী কিৰ িনয়াসকলৰ পৰা কৃপা পাই এই েদশৈল উলিট আিহব;
কাৰণ েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা কৃপাৱান আৰু মৰমীয়াল েতামােলাক েতওঁৈল উলিটেল, েতওঁ েতামােলাকৰ পৰা
িবমুখ নহ’ব৷”

10 পাছত বাতর্ াবাহকসকল েগােটই ইফ্রিয়ম আৰু মনিচৰ অঞ্চলৰ সকেলা নগৰৰ পৰা জবূলূনৈলেক গ’ল; িকন্তু
েলাকসকেল েতওঁেলাকক হঁািহেল আৰু েখঁেজিলয়ােল 11 তথািপ আেচৰৰ, মনিচৰ আৰু জবূলূনৰ েকােনা েকােনা
েলােক িনজেক নম্র কিৰ িযৰূচােলমৈল আিহল 12 েতওঁেলাকক এক মনৰ হৃদয় িদবৈল আৰু িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই
েহাৱা ৰজা আৰু পাত্রমন্ত্রীসকলৰ আজ্ঞা সম্পন্ন হ’বৈল ঈশ্বৰৰ হাত িযহূদাৰ ওপৰত অিপর্ত হ’ল

13 পাছত িদ্বতীয় মাহত খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ পব্বর্ পালন কিৰবৰ অেথর্, িযৰূচােলমৈল অেনক েলাক আিহল তােত
এক বৃহৎ সমাজ েগাট খােল 14 আৰু েতওঁেলােক উিঠ আিহ িযৰূচােলমত থকা যজ্ঞেবদীেবাৰ আতৰােল আৰু ধূপ
জ্বেলাৱা আটাই েবদী গুচাই িকেদ্রাণ উপতয্কাত জুই জ্বলাই েসইেবাৰ পুিৰেল 15 পাছত িদ্বতীয় মাহৰ চতুদ্দর্ শ িদনা
েতওঁেলােক িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিল িদেল৷ পাছত পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকেল লাজ পাই েতওঁেলােক িনজেক শুিচ কিৰেল
আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৈল েহাম-বিলসমূহ আিনেল

16 েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ েলাক েমািচৰ বয্ৱস্থা অনুসােৰ েতওঁেলােক িনয়ম পালন কিৰেল আৰু িনজ িনজ ঠাইত িথয়
হ’ল৷ পুেৰািহতসকেল েলবীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা েসই েতজ ৈল সকেলাৈল চিটয়ােল 17 িকয়েনা সমাজৰ মাজত িনজেক
শুিচ নকৰা অেনক েলাক আিছল; এই েহতুেক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ বিল পিবত্র কিৰবৰ অেথর্, অশুিচ েলাকসকলৰ বােব
িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিল িদয়া কামত েলবীয়াসকল দািয়ত্বত আিছল

18 িকয়েনা ইফ্রিয়ম, মনিচ, ইচাখৰ আৰু জবূলূনৰ পৰা অহা এই বৃহৎ সমােবশৰ মাজত অেনক েলােক িনজেক
শুিচ নকৰাৈকেয়, িলিখত িনেদর্ শৰ িবপৰীেত িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ েভাজ খাইিছল কাৰণ িহিষ্কয়াই েতওঁেলাকৰ বােব প্রাথর্না
কিৰ ৈকিছল, “মঙ্গলময় িযেহাৱাই সকেলােক ক্ষমা কৰক 19 িযেকােনােৱ ধমর্ধাম শুিচ কৰা িবিধ অনুসােৰ িনজেক
শুিচ নকৰাৈকেয়ই ঈশ্বৰক অথর্াৎ িনজৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক িবচাৰ কিৰবৈল িনজ মন িথৰ কিৰেল ”
20 েসইবােব িযেহাৱাই িহিষ্কয়াৰ িনেবদন শুিন েলাকসকলক শুিচ কিৰেল

21 এই েহতুেক িযৰূচােলমত উপিস্থত ৈহ থকা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল সাত িদনৈলেক মহা আনেন্দেৰ খমীৰ
িনিদয়া িপঠাৰ পব্বর্ পালন কিৰেল৷ েলবীয়া ও পুেৰািহতসকেল সদায় উচ্চধ্বিন বােদয্েৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গীত গাই
িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰেল 22 আৰু িযসকল েলবীয়ােলাক িযেহাৱাৰ েসৱা কাযর্ত িনপুণ আিছল, েতওঁেলাকক িহিষ্কয়াই
উৎসাহজনক কথা ক’েল এইদেৰ েতওঁেলােক মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ ওপৰ িপতৃ-সকলৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত স্বীকােৰািক্ত কিৰ ধনয্বােদেৰ সাত িদনৈলেক েভাজ খােল

23 পাছত েগােটই সমােজ এইদেৰ পুনৰ সাত িদনৈলেক পালন কিৰবৈল িস্থৰ কিৰেল আৰু েসইদেৰই েতওঁেলােক
আনেন্দেৰ পালন কিৰেল 24 িকয়েনা িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াই সমাজক এক হাজাৰ ভতৰা, সাত হাজাৰ েভড়া আৰু ছাগলী
উৎসগর্ কিৰবৰ অেথর্ িদিছল; আৰু অধয্ক্ষসকেল সমাজক এক হাজাৰ ষঁাড়, আৰু দহ হাজাৰ েভড়া ও ছাগলী িদেল;
আৰু পুেৰািহতসকলৰ মাজৰ অেনেক িনজক পিবত্র কিৰেল

25 আৰু িযহূদাৰ েগােটই সমাজ, পুেৰািহতসকল আৰু েলবীয়াসকল, ইস্রােয়লৰ পৰা অহা েলাকসকলৰ েগােটই
সমাজ আৰু ইস্রােয়ল েদশৰ পৰা অহা বা িযহূদাত থকা সকেলা িবেদশী েলাকসকল - েসই সকেলােৱ আনন্দ কিৰেল
26 এইদেৰ িযৰূচােলমত বৰ আনন্দ হ’ল; িকয়েনা ইস্রােয়লৰ ৰজা দায়ূদৰ পুত্র চেলামনৰ িদনেৰ পৰা িযৰূচােলমত
এেনদেৰ েহাৱা নািছল 27 পাছত েলবীয়া, পুেৰািহতসকেল উিঠ েলাকসকলক আশীব্বর্াদ কিৰেল৷ েতওঁেলাকৰ মাত
শুনা গ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ প্রাথর্না স্বগর্ৈল অথর্াৎ পিবত্র ঠাইত উিঠল, য’ত ঈশ্বৰ িনবাস কেৰ

31 অধয্ায়
িহিষ্কয়াৰ নানা সৎকাযর্য্ ইস্রােয়েল অচুৰীয়াহঁতৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা
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1 এইদেৰ আটাইেবাৰ েশষ েহাৱাৰ পাছত, েসই ঠাইত উপিস্থত থকা সকেলা ইস্রােয়ল েলােক িযহূদাৰ নগৰেবাৰৈল
গ’ল আৰু স্তম্ভেবাৰ ভািঙেল, আেচৰা মুির্ত্তেবাৰ কািটেল আৰু েগােটই িযহূদাত, িবনয্ামীনত, ইফ্রিয়মত আৰু মনিচত
থকা ওখ ঠাইেবাৰ আৰু যজ্ঞেবদীেবাৰ িনঃেশেষ ভািঙ েপলােল েতিতয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িনজ িনজ আিধপতয্
আৰু নগৰৈল উলিট আিহল

2 আৰু িহিষ্কয়াই েহামাথর্ক আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলদান, পিৰচযর্া, স্তুিতগান আৰু িযেহাৱাৰ ছাউিনৰ নানা দুৱাৰত প্রশংসা
কিৰবৈল পুেৰািহত েলবীয়াসকলক িনজ িনজ কাযর্ অনুসােৰ পাল অনুক্রেম িনজ িনজ পালত িনযুক্ত কিৰেল 3 আৰু
িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থাত িলখাৰ দেৰ েহামৰ কাৰেণ, ৰািতপুৱা আৰু সন্ধয্ােবলা েহামৰ কাৰেণ আৰু িবশ্রাম-বাৰ, ন-েজান
আৰু পব্বর্-সম্বন্ধীয় েহামৰ কাৰেণ, ৰজাৰ সম্পিত্তৰ পৰা দান কিৰব লগা ভাগ েতওঁ িনৰূপণ কিৰেল

4 আনিক পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকল েযন িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থাত আসক্ত থােক, এই কাৰেণ েতওঁেলাকৰ ভাগ
েতওঁেলাকক িদবৈল িযৰূচােলমত থকা েলাকসকলক আজ্ঞা িদেল 5 এই আজ্ঞা েদশত বয্াপ্ত েহাৱা মাত্রেক ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকেল শসয্, দ্রাক্ষাৰস, েতল আৰু েমৗ আিদ ভূিমত উৎপন্ন েহাৱা সকেলা বস্তুৰ প্রথম ভাগ অিধক অিধক পিৰমােণ
আিনেল

6 আৰু ইস্রােয়লৰ ও িযহূদাৰ িয সন্তান সকেল িযেহাদাৰ নানা নগৰত বাস কিৰিছল, েতওঁেলােকও গৰু আৰু েভড়া
ও ছাগলীৰ দহ ভাগৰ এভাগ আিন দ’ম কিৰ হ’ল, িযেবাৰ েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল উৎসগর্ কিৰবৈল অনা ৈহিছল
7 তৃতীয় মাহত েতওঁেলােক দ’মৰ প্রথম জাপ েপলাই সপ্তম মাহত সমাপ্ত কিৰেল 8 েযিতয়া িহিষ্কয়া আৰু অধয্ক্ষসকেল
আিহ দ’মেবাৰ েদিখেল, িযেহাৱাক আৰু েতওঁৰ প্রজাসকল ইস্রােয়লক ধনয্বাদ িদেল

9 েতিতয়া িহিষ্কয়াই েসই েবাৰ দ’মৰ িবষেয় পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকলক সুিধেল 10তােত চােদাকৰ বংশৰ অজিৰয়া
প্রধান পুেৰািহেত েতওঁক এই উত্তৰ িদেল, “েযিতয়ােৰ পৰা েলাকসকেল িযেহাৱাৰ গৃহৈল উপহাৰ আিনবৈল ধিৰেল,
েতিতয়ােৰ পৰা আিম েহপাহ পলুৱাই খাইেছঁা আৰু অেনক বািক থািকও গ’ল; িকয়েনা িযেহাৱাই েতওঁৰ প্রজাসকলক
আশীব্বর্াদ কিৰেল৷ এই েহতুেক এই বৰ বৰ দ’মেবাৰ বাকী থািকল ”

11 েতিতয়া, িহিষ্কয়াই িযেহাৱাৰ গৃহত েকতেবাৰ েকঁাঠািল যুগুত কিৰবৈল আজ্ঞা িদয়াত েতওঁেলােক েসইেবাৰ
যুগুত কিৰেল 12 েতিতয়া েতওঁেলােক উপহাৰ, দশম ভাগ আৰু পিবত্রীকৃত বস্তুেবাৰ িবশ্বাসীৰূেপ িভতৰৈল আিনেল৷
েসইেবাৰৰ ওপৰত প্রথম ভঁৰালী েলবীয়া কননীয়া আৰু িদ্বতীয় ভঁৰালী েতওঁৰ ভােয়ক িচিময়ী আিছল 13আৰু িযহীেয়ল,
অজিৰয়া, নহৎ, অচােহল, িযৰীেমাৎ, েযাজাবদ, ইলীেয়ল, িযস্মিখয়া, মহৎ আৰু বনায়া, এওঁেলাকক িহিষ্কয়া ৰজাৰ
আৰু ঈশ্বৰৰ গৃহৰ অধয্ক্ষ অজিৰয়া আজ্ঞােত কননীয়া আৰু েতওঁৰ ভােয়কক িচিময়ীৰ অধীনত িনযুক্ত কৰা হ’ল

14 আৰু িযম্নাৰ পুত্র েকািৰ নােমেৰ িয েলবীয়া মানুহ পূৱ ফালৰ দুৱাৰৰ দুৱৰী আিছল, িযেহাৱাই েপাৱা উপহাৰ আৰু
মহা পিবত্র বস্তুেবাৰ িবলাবৰ অেথর্, ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ ইচ্ছামেত মুক্তহেস্ত িদয়া বস্তুেবাৰৰ ওপৰত েতওঁ অধয্ক্ষ হ’ল
15 েতওঁৰ অধীনত এদন, িমনয্ামীন, েযচুৱা, চময়ীয়া, অমৰীয়া আৰু চফিনয়া এওঁেলােকই পুেৰািহতসকলৰ নগৰেবাৰত
থািকল৷ েতওঁেলাকৰ িবভাগ অনুযায়ী সৰু িক বৰ, দৰকাৰী িক অদৰকাৰী ভাইসকলক পাল অনুসােৰ উপহাৰৰ ভাগ বািত
িদবৈল িনৰূিপত কাযর্ত িনযুক্ত হ’ল

16 িযসকেল িবভাগীয় পাল ক্রেম িনজ িনজ কিৰবলগীয়া কাযর্ কিৰবৈল িদেন িদেন িযেহাৱাৰ গৃহত েসামায় - আনিক
বংশাৱলী তািলকাত নাম িলখা িতিন বছৰ আৰু তােতাৈক অিধক বয়সীয়া পুৰুষসকলেকা এই বস্তুেবাৰ িবেলাৱা হয়

17আৰু পুেৰািহতসকলৰ তািলকাৰ িবষেয় হ’েল েসেয় েতওঁেলাকৰ িপতৃ বংশৰ অনুসােৰ আিছল আৰু েলবীয়াসকলৰ
তািলকাত পাল ক্রেম িনজ িনজ কিৰব লগীয়া কাযর্ অনুসােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া পুৰুষসকলৰ নাম
িলখা আিছল 18 আৰু েতওঁেলাকৰ আটাই িশশু, িতেৰাতা, ল’ৰা, েছাৱালীৰ নাম িলখা তািলকাৰ িবষেয় হ’েল, েসেয়
েগােটই সমাজৈল যায়; িকয়েনা েতওঁেলােক পিবত্র বস্তুৈল িবশ্বাসীৰূেপ বয্ৱহাৰ কিৰিছল 19 আৰু হােৰাণৰ সন্তান িয
পুেৰািহতসকেল িনজ িনজ নগৰৰ চািৰওফােল থকা পথাৰত বাস কেৰ, েতওঁেলাকৰ প্রেতয্ক নগৰৰ নাম িলখাই িদয়া
েকতেবাৰ মানুেহ পুেৰািহতসকলৰ আটাই পুৰুষক, আৰু েলবীয়াসকলৰ মাজত তািলকাত নাম িলখা সকেলা মানুহক
ভাগ িবলাই িদেয়

20 িহিষ্কয়াই িযহূদাৰ সকেলাফােল এইদেৰই কিৰেল৷ আৰু িনজ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয উত্তম, নয্ায় আৰু সতয্, েসই
সকেলা সম্পন্ন কিৰেল 21 আৰু েতওঁ িনজ ঈশ্বৰক িবচাৰ কিৰবৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ পিৰচযর্া-কমর্, বয্ৱস্থা আৰু
আজ্ঞাৰ িবষেয় িয িয কাযর্ কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল, েসইেবাৰ িনজৰ সকেলা মেনেৰ কিৰ কৃতকাযর্য্ হ’ল
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32 অধয্ায়
1 এই সকেলা কাযর্ৰ আৰু িবশ্ৱস্ত আচৰণৰ পাছত, অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীেব আিহ িযহূদাৰ েদশত আিহল; েতওঁ

েসই ঠাইত ছাউিন পািতিছল িকয়েনা েতওঁ গেড়েৰ আবৃত নগৰেবাৰ আক্রমণ কিৰ গড় ভািঙ তাক িনজৰ কিৰবৈল মন
কিৰিছল

2 িহিষ্কয়াই েযিতয়া চনেহৰীব অহা আৰু িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁৰ যুদ্ধ কিৰবৰ মন থকা েদিখেল, 3 েতওঁ নগৰৰ
বািহৰত থকা ভুমুকেবাৰৰ পানী বন্ধ কিৰবৈল অধয্ক্ষ আৰু বীৰপুৰুষসকলৰ ৈসেত আেলাচনা কিৰেল; তােত েতওঁেলােক
েতওঁক সহায় কিৰেল 4 েতিতয়া অেনক মানুহ েগাট খাই সকেলা ভুমুক আৰু েদশৰ মােজিদ ৈব েযাৱা জুিৰেবাৰ বন্ধ
কিৰ িদেল েতওঁেলােক ক’েল,অচূৰৰ ৰজাসকেল আিহ িকয় অিধক পিৰমােণ পানী পাব?”

5 এেনেত িহিষ্কয়াই সােহেৰ ভগা িচগা গড়েবাৰ েমৰামত কিৰ, ওখ ঘৰেবাৰ সমান আৰু ওখ কিৰেল; আৰু বািহৰত
আন গড় সািজ দায়ুদৰ নগৰত থকা িমেল্লা সুসিজ্জত কিৰেল আৰু বহু পিৰমােণ অস্ত্র-শস্ত্র আৰু ঢাল যুগুত কিৰেল

6 েতওঁ েলাকসকলৰ ওপৰত েসনাপিতসকল িনযুক্ত কিৰেল৷ নগৰৰ দুৱাৰৰ ওচৰৰ মুকিল ঠাইত িনজৰ ওচৰত
েতওঁেলাকক েগাটাই উৎসাহ িদ েতওঁ এই কথা ক’েল, 7 “েতামােলােক বলৱন্ত আৰু সাহিসয়াল েহাৱা৷ অচুৰৰ ৰজাৈল
আৰু েতওঁ লগৰ েসই ৈসনয্ সমূহৈল ভয় নকিৰবা আৰু বয্াকুল নহ’বা, কাৰণ েতওঁৰ লগত থকা সকেলাতৈক আমাৰ
লগত থকা জন মহান 8 েতওঁৰ লগত মাংসময় বাহুেহ আেছ, িকন্তু আমাক সহায় কিৰবৈল আৰু আমাৰ ফলীয়া ৈহ যুদ্ধ
কিৰবৈল আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা আমাৰ লগত আেছ ” তােত েলাকসকল িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াৰ কথাত সান্তনা পােল

9 তাৰ পাছত অচুৰৰ ৰজা চনেহৰীব েযিতয়া ৈসনয্ সামন্তই ৈসেত লাখীচৰ ওচৰত আিছল, েতিতয়া িযৰূচােলমৈল
িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াৰ আৰু িযৰূচােলমত থকা সকেলা িযহূদাৰ েলাকসকলৰ ওচৰৈল েতওঁৰ দাসেবাৰৰ দ্বাৰাই েতওঁ
এইেবাৰ কথা ৈক পিঠয়ােল৷ 10 “অচুৰৰ ৰজা চনেহৰীেব এই কথা ৈকেছ, ‘েতামােলােক কাৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কিৰ
িযৰূচােলমক দখল কিৰবৈল সুৰিক্ষত অৱস্থাত আছা বুিল ভািবছা?

11আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই আমাক ৰজা অচুৰৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব, এই কথা ৈক িহিষ্কয়াই েভাকত আৰু িপয়াহত
মিৰবৈল িদবৰ বােব েতামােলাকক ভুেলাৱা নাইেন?” 12 েসই িহিষ্কয়াই জােনা েতওঁৰ ওখ ঠাই আৰু যজ্ঞেবদীেবাৰ গুচুৱা
নাই? “আৰু েতামােলােক এেকটা যজ্ঞেবদীৰ আগত েসৱা কিৰব আৰু তােৰ ওপৰত ধূপ জলাব লািগব এই বুিল জােনা
িযহূদা আৰু িযৰূচােলমত আজ্ঞা িদয়া নাই?”

13 মই আৰু েমাৰ ওপৰ-িপতৃসকেল েদশেবাৰৰ আটাই জািতক িক কিৰেলঁা, েসই িবষেয় েতামােলােক জােনা নাজানা?
েসই নানা েদশীয় জািতেবাৰৰ েদৱতােবােৰ জােনা েকােনা প্রকােৰ েমাৰ হাতৰ পৰা িনজ িনজ েদশ ৰক্ষা কিৰবৈল সমথর্
ৈহিছল? 14 েমাৰ ওপৰ িপতৃসকেল িযেবাৰ জািতক িনঃেশেষ সংহাৰ কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ সকেলা েদৱতােবাৰৰ মাজত
েকােন িনজ প্রজাসকলক েমাৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব পািৰিছল েয, েতামােলাকৰ ঈশ্বেৰ েমাৰ হাতৰ পৰা েতামােলাকক
উদ্ধাৰ কিৰব পােৰ? 15 এই েহতুেক িহিষ্কয়াই েতামােলাকক নুভুলাওঁক আৰু েসই দেৰ েতামােলাকৰ প্রবৃিত্ত নজন্মাওঁক৷
আৰু েতামােলােক তাত প্রতয্য় নকিৰবা, িকয়েনা েমাৰ হাতৰ পৰা আৰু েমাৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ হাতৰ পৰা িনজ
প্রজাসকলক উদ্ধাৰ কিৰবৈল, েকােনা জািত িক ৰাজয্ৰ েকােনা েদৱতােৰ সাধয্ নািছল৷ েতেন্ত েতামােলাকৰ ঈশ্বেৰ েয
েমাৰ হাতৰ পৰা েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰব, ই তাতৈক িকমান কম পিৰমােণ অসম্ভব

16 চনেহৰীবৰ দাসেবােৰ আনিক ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আৰু েতওঁৰ দাস িহিষ্কয়াৰ িবৰুেদ্ধ আৰু অিধক কথা ক’েল
17আৰু েতওঁ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক ঠাট্টা কিৰবৈল আৰু েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ কথা ক’বৈল এইদেৰ পত্রও িলিখিছল৷

েতওঁ ৈকিছল েয, “নানা েদশীয় জািত সমূহৰ েদৱতােবােৰ েযেনৈক েমাৰ হাতৰ পৰা িনজ িনজ প্রজাসকলক উদ্ধাৰ
কিৰব েনাৱািৰেল েতেনৈক িহিষ্কয়াৰ ঈশ্বেৰও েতওঁৰ প্রজাসকলক েমাৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব েনাৱািৰব ”

18 তাৰ পাছত েতওঁেলােক নগৰ অিধকাৰ কিৰ েলাৱাৰ ছেলেৰ, িযৰূচােলমৰ গড়ৰ ওপৰত থকা েলাকসকলক ভয়
েদখুৱাবৈল আৰু িবহ্বল কিৰবৈল ইব্রী ভাষােৰ েতওঁেলাকৈল বুিল বৰৈক িচঞঁিৰবৈল ধিৰেল 19 আৰু পৃিথবীত থকা
আন জািত সমূহৰ িয েদৱতােবাৰ মানুহৰ হােতেৰ সজা, েসইেবাৰৰ িবষেয় েকাৱাৰ দেৰ েতওঁেলােক িযৰূচােলমৰ ঈশ্বৰৰ
িবষেয়ও কথা ক’েল

20 পাছত ৰজা িহিষ্কয়া আৰু আেমাচৰ পুত্র িযচয়া ভাববাদীেয় েসই িবষেয় প্রাথর্না কিৰেল আৰু স্বগর্ৰ ফালৈল মুখ
কিৰ কাতেৰািক্ত কিৰেল 21 তােত িযেহাৱাই এজন দূত পিঠয়ােল; েতওঁ অচুৰৰ ৰজাৰ চাউিনৰ আটাই বলৱান বীৰ
পুৰুষক, প্রধান েলাকক আৰু েসনাপিতক সংহাৰ কিৰেল েতিতয়া চনেহৰীেব লাজত তলমুখ কিৰ িনজ েদশৈল উলিট
গ’ল পাছত েতওঁ িনজ েদৱতাৰ মিন্দৰত েসামালত, েতওঁৰ িনজ ঔৰসত জন্ম েপাৱা সকেলই েসই ঠাইেত তেৰাৱােলেৰ
েতওঁক বধ কিৰেল
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22 েসইদেৰ িযেহাৱাই িহিষ্কয়াক আৰু িযৰূচােলম িনবাসীসকলক অচুৰীয়াৰ ৰজা চনেহৰীবৰ হাতৰ পৰা আৰু আন
সকেলােৰ হাতৰ পৰা িনস্তাৰ কিৰেলআৰু সকেলােত েতওঁেলাকক চলাই িনেল 23 েতিতয়া অেনক েলােক িযৰূচােলমৈল
বুিল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰ আৰু িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল বহুমুলয্ বস্তু আিনেল যােত েতিতয়ােৰ পৰা এইদেৰ
েতওঁ সকেলা জািত সমূহৰ দৃষ্টিত মহান হ’ব

24 েসই সময়ত িহিষ্কয়া নৰীয়া ৈহ মৃতুয্শযয্াত পিৰল৷ েতওঁ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল, তােত িযেহাৱাই েতওঁক
উত্তৰ িদেল আৰু েতওঁ েযন সুস্থ হয়, তােৰ এটা আচিৰত লক্ষণ েদখুৱােল 25 িকন্তু িহিষ্কয়াই েপাৱা উপকাৰ অনুসােৰ
িযেহাৱাক প্রিতদান িনিদেল, িকয়েনা েতওঁৰ মন গব্বীর্ হ’ল৷ এই েহতুেক েতওঁৰ, িযহূদাৰ আৰু িযৰূচােলমৰ ওপৰত
িযেহাৱাৰ েক্রাধ হ’ল 26অৱেশয্ িহিষ্কয়া আৰু িযৰূচােলম-িনবাসীসকেল িনজ িনজ মনৰ গবর্ বুিজ িনজেক নম্র কিৰেল,
েসই বােব েতওঁেলাকৈল িযেহাৱাৰ েক্রাধ িহিষ্কয়াৰ ৰাজত্ব কালত িসদ্ধ কৰা নহ’ল

27 িহিষ্কয়াৰ অিধক ধন আৰু সন্মান আিছল৷ েতওঁ িনজৰ বােব ৰূপৰ, েসাণৰ, বহুমুলয্ বাখৰ, সুগিন্ধদ্রবয্, ঢালৰ
আৰু সকেলািবধ বহুমুলয্ পাত্রৰ ভঁৰাল ৰািখিছল৷ 28আনিক েতওঁৰ শসয্ৰ, দ্রাক্ষাৰস আৰু েতল আিদ বস্তুৰ ভঁৰাল আৰু
নানািবধ পশুৰ ঘৰ আৰু েমৰ-ছাগৰ জাকৰ বােব গঁৰাল যুগুত কিৰেল 29 লগত আৰু িনজৰ বােব নানা নগৰ সািজেল
আৰু ষঁাড়-গৰু, েমৰ-ছাগৰ আিদৰ অেনক জাক লাভ কিৰেল, িকয়েনা ঈশ্বেৰ েতওঁ অিতশয় অিধক সম্পিত্ত িদিছল

30 এই িহিষ্কয়াই ওপৰৰ ফােল থকা গীেহান ভুমুকৰ মুখ বন্ধ কিৰ েপােন েপােন দায়ুদৰ নগৰৰ পিশ্চম ফােলিদ েসই
পানী নমাই আিনিছল৷ িহিষ্কয়াই েতওঁৰ সকেলা কাযর্ত কৃতকাযর্ হ’ল 31 িকন্তু েদশত ঘটা অদু্ভত লক্ষণৰ িবষেয় সুিধবৈল
বািবলৰ অধয্ক্ষসকেল পেঠাৱা দূতেবাৰৰ কথাত হ’েল, ঈশ্বেৰ েতওঁৰ মনৰ সকেলা ভাব জািনবৰ বােব পৰীক্ষা কিৰবৈল
েতওঁক তয্াগ কিৰেল

32 িহিষ্কয়াৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্ত আৰু েতওঁৰ সৎকাযর্য্ৰ কথা আেমাচৰ পুত্র িযচয়া ভাববাদীৰ দশর্ন-পিত্রকাত, িযহূদাৰ
আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস পুস্তকখনত িলখা আেছ 33 পাছত িহিষ্কয়া েতওঁৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ লগত িনিদ্রত
হ’ল আৰু েলাকসকেল দায়ুদৰ সন্তান সকলৰ ৈমদামিনৰ সকেলাতৈক ওখ ঠাইত েতওঁক ৈমদাম িদেল৷ েতওঁৰ মৰণৰ
কালত সমুদায় িযহূদা আৰু িযৰূচােলম-িনবাসীসকেল েতওঁক সন্মান কিৰেল৷ তাৰ পাছত েতওঁৰ পুত্র মনিচ েতওঁৰ পদত
ৰজা হ’ল

33 অধয্ায়
মনিচ আৰু আেমানৰ ৰাজত্ত্ব

1 মনিচেয় ৰজা ৈহ শাসন ভাৰ লওঁেত েতওঁৰ বয়স আিছল বাৰ বছৰ; েতওঁ িযৰূচােলমত পঁচপন্ন বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল
2 আৰু িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আগৰ পৰা িয জািত সমূহক দূৰ কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ সকেলা িঘণলগা
কাযর্ৰ দেৰ েতওঁ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত কু-আচৰণ কিৰেল 3 িকয়েনা েতওঁৰ িপতৃ িহিষ্কয়াই ভািঙ েপেলাৱা ওখ ঠাইেবাৰ
েতওঁ পুনৰাই সািজেল; আৰু েতওঁ বাল েদৱতাৰ উেদ্দেশয্ যজ্ঞেবদীেবাৰ স্থাপন কিৰেল, আেচৰা মুির্ত্তেবাৰ সািজেল
আৰু আকাশ-মণ্ডলৰ সকেলা বািহনীসকলৰ আগত প্রিণপাত কিৰেল আৰু েসইেবাৰক েসৱা পুজা কিৰেল

4 আৰু িযেহাৱাই িয গৃহৰ িবষেয় ৈকিছল, েবােল, “েমাৰ নাম িযৰূচােলমত িচৰকালৈলেক থািকব,” িযেহাৱাৰ েসই
গৃহত েতওঁ েকইটামান িবেদশী েদৱতাৰ যজ্ঞ েবদী িনম্মর্াণ কিৰেল 5 এইদেৰ েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৰ দুেয়াখন েচাতালত
আকাশ-মণ্ডলৰ সকেলা বািহনীসকলৰ উেদ্দেশয্ যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰেল 6আৰু েতওঁ িনজৰ সন্তান সকলক িহেন্নামৰ
পুেতকৰ উপতয্কাত অিগ্নৰ মােজিদ যাত্রা কৰােল; গণকৰ কাযর্ কিৰেল, লক্ষণ চােল, মায়া কমর্ কিৰেল আৰু ভূত েপাহা
আৰু গুণমন্ত্র জনাসকলক লগােল৷ িযেহাৱাক েবজাৰ িদবৰ অেথর্ েতওঁৰ সাক্ষােত েতওঁ বহুত কু-আচৰণ কিৰেল

7আৰু েতওঁ িনেজ কৰা এটা প্রিতমা ঈশ্বৰৰ গৃহত স্থাপন কিৰেল৷ েসই গৃহৰ িবষেয় ঈশ্বেৰ দায়ুদক আৰু েতওঁৰ পুত্র
চেলামনক ৈকিছল, েবােল, “ইস্রােয়লৰ সকেলা ৈফদৰ মাজৰ পৰা এই িয গৃহ আৰু িযৰূচােলম মই মেনানীত কিৰেলঁা,
ইয়াত েমাৰ নাম িচৰকালৈলেক স্থাপন কিৰম; 8আৰু মই েতওঁেলাকক িদয়া সকেলা আজ্ঞা, অথর্াৎ েমািচৰ হতুৱাই িদয়া
েগােটই বয্ৱস্থা আৰু িবিধ ও শাসন-প্রণালীেবাৰ যিদ েতওঁেলােক পালন কেৰ আৰু েসই অনুসােৰ কাযর্ কেৰ, েতেনহেল
মই েতামােলাকৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ বােব িনৰূপণ কৰা েদশৰ পৰা ইস্রােয়লৰ ভিৰ আৰু নুগুচাম ” 9 তথািপ মনিচেয়
িযহূদাক আৰু িযৰূচােলম-িনবাসীসকলক এেনৈক ভ্রান্ত কিৰেল েয, িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আগৰ পৰা িয
জািতেবাৰক উচ্ছন্ন কিৰিছল, েতওঁেলাকতৈকেয়া অিধক কু-আচৰণ কিৰেল



2 বংশাৱিল 33 অধয্ায়:10 507 2 বংশাৱিল 34 অধয্ায়:9

10আৰু িযেহাৱাই মনিচক আৰু েতওঁৰ েলাকসকলক নানা কথা ক’েল; িকন্তু েতওঁেলােক েকােনা মেনােযাগ িনিদেল
11এই কাৰেণ িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ অচুৰৰ ৰজাৰ েসনাপিত সকলকআিনেল; েতওঁেলােক মনিচক ধিৰ হঁােকাটা
লগাই িশকিলেৰ বািন্ধ বািবলৈল ৈল গ’ল

12 েতিতয়া সঙ্কতত পিৰ েতওঁ িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত িমনিত কিৰেল আৰু িনজ ওপৰ িপতৃসকলৰ ঈশ্বৰৰ আগত
িনজেক অিতশয় নম্র কিৰেল 13 েতওঁ ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল আৰু িবনয় কিৰবৈল ধিৰেল; ঈশ্বেৰ েতওঁৰ িবনয়
শুিন েতওঁৰ প্রাথর্না গ্রহণ কিৰেল আৰু েতওঁক পুনৰাই িযৰূচােলমত েতওঁৰ ৰাজ শাসনৈল ঘূৰাই আিনেল৷ েতিতয়া
িযেহাৱাইেহ েয ঈশ্বৰ তাক মনিচেয় জািনেল

14তাৰ পাছত গীেহানৰ পিশ্চেম উপতয্কাত মৎসয্ দুৱাৰৰ েসােমাৱা ঠাইৈলেক দায়ুদৰ নগৰৰ এক বািহৰ গড় সািজেল৷
আৰু ওেফলৰ চািৰওফালৰ গড় েমৰামত কিৰ তাক অিত ওখ কিৰেল৷ গেড়েৰ আবৃত িযহূদাৰ নগৰেবাৰত েসনাপিত
সকলক ৰািখেল 15 আৰু েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৰ পৰা িবজাতীয় েদৱতােবাৰ, প্রিতমােটা আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ পবর্তত
আৰু িযৰূচােলমত িনেজ িনম্মর্াণ কৰা যজ্ঞেবিদেবাৰ গুচাই নগৰৰ বািহৰৈল আিন দুৈৰত েপলাই িদেল

16 েতওঁ িযেহাৱাৰ েবদী েমৰামত কিৰ তাৰ ওপৰত মঙ্গলাথর্ক বিল আৰু ধনয্বাদাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰেল আৰু
ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰবৈল িযহূদাক আজ্ঞা িদেল 17 তথািপ েতিতয়াও েলাকসকেল ওখ ঠাইেবাৰত
বিলদান কিৰিছল যিদও েকৱল েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্েহ কিৰিছল

18 েচাৱা, মনিচৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্ত, িনজ ঈশ্বৰৰ আগত েতওঁ কৰা প্রাথর্না আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ
েতওঁৰ আগত েকাৱা দশর্কসকলৰ বাকয্, ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-পুস্তকখনত িলখা আেছ 19 আৰু েতওঁ কৰা
প্রাথর্না, েসই প্রাথর্না গ্রহণ েহাৱা আৰু েতওঁ কৰা সকেলা পাপ আৰু সতয্লঙ্ঘন িবষয় আৰু নম্র েহাৱাৰ আেগেয় েতওঁৰ
িয িয ঠাইত ওখ ঠাই সািজিছল আৰু আেচৰা মুির্ত্ত ও কটা প্রিতমা স্থাপন কিৰিছল, েসই সকেলােৰ িবৱৰণ েহােজয়াৰ
পুস্তকখনত িলখা আেছ 20 পাছত মনিচ েতওঁ ওপৰ িপতৃসকলৰ লগত িনিদ্রত হ’ল আৰু েলাকসকেল েতওঁৰ ঘৰৰ
িভতৰেত েতওঁক ৈমদাম িদেল৷ েতওঁৰ পুত্র আেমান েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

21 আেমােন ৰজা ৈহ শাসন ভাৰ লওঁেত েতওঁৰ বয়স বাইশ বছৰ আিছল৷ েতওঁ িযৰূচােলমত দুবছৰ কাল ৰাজত্ব
কিৰেল 22 েতওঁৰ বােপক মনিচেয় কৰাৰ িনিচনাৈক েতওঁ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত কু-আচৰণ কিৰেল৷ েতওঁৰ িপতৃ মনিচেয়
কৰা আটাই কটা-প্রিতমাৰ উেদ্দেশয্ েতওঁ বিলদান কিৰেল আৰু েসইেবাৰক েসৱা-পুজা কিৰেল 23 আৰু েতওঁৰ িপতৃ
মনিচেয় েযেনৈক িনজেক নম্র কিৰিছল, েতেনৈক েতওঁ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত িনজেক নম্র নকিৰেল৷ িকন্তু এই আেমােন
েদাষৰ ওপিৰ েদাষ কিৰেল

24পাছত েতওঁৰ দাসেবােৰ েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কিৰ েতওঁৰ গৃহেত েতওঁক বধ কিৰেল 25 িকন্তু েদশৰ েলাকসকেল
আেমান ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কৰা সকেলােক বধ কিৰেল; আৰু েদশৰ েলাকসকেল েতওঁৰ পুত্র েযািচয়াক েতওঁৰ
পদত ৰজা পািতেল

34 অধয্ায়
েযািচয়াৰ ৰাজত্ত্ব মিন্দৰ শুিচ কৰা বয্ৱস্থা পুস্তক উিলয়াই পাঠ কৰা .

1 েযািচয়াই ৰজা ৈহ শাসন ভাৰ লওঁেত েতওঁৰ বয়স আিছল আঠ বছৰ; েতওঁ িযৰূচােলমত একিত্রশ বছৰ কাল ৰাজত্ত্ব
কিৰিছল 2 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত িয নয্ায়, েতওঁ তােক কিৰেল; েতওঁ িনজ ওপৰ িপতৃ দায়ুদৰ পথত চিলেল, তাৰ পৰা েসঁা
িক বাওঁফােল নুঘুিৰেল 3 িকয়েনা েতওঁৰ ৰাজত্ত্বৰ অষ্টম বছৰত েতওঁ অলপ বয়সীয়া ৈহেয়া, েতওঁৰ ওপৰ িপতৃ দায়ুদৰ
ঈশ্বৰক িবচািৰবৈল ধিৰেল৷ দ্বাদশ বছৰত, ওখ ঠাইেবাৰ, আেচৰা মুির্ত্তেবাৰ আৰু কটা আৰু সঁাচত ঢলা প্রিতমােবাৰ
গুচাই িযহূদা আৰু িযৰূচােলম শুিচ কিৰবৈল ধিৰেল

4আৰু েতওঁৰ সাক্ষােত েলাকসকেল বাল েদৱতাৰ যজ্ঞেবিদেবাৰ ভািঙ েপলােল; েসইেবাৰতৈক ওখ ঠাইত স্থাপন কৰা
সূযর্য্-প্রিতমােবাৰেকা েতওঁ কািট েপলােল; আেচৰা মুির্ত্তেবাৰ আৰু কটা আৰু সঁাচত ঢলা প্রিতমােবাৰ ভািঙ গুিড় কিৰ,
েসইেবাৰৰ উেদ্দেশয্ বিলদান কৰাসকলৰ ৈমদামৰ ওপৰত েসই ধুিলেবাৰ ছিটয়াই েপলােল 5আৰু েতওঁ পুেৰািহতসকলৰ
হাড়েবাৰ েতওঁেলাকৰ যজ্ঞেবিদৰ ওপৰত দগ্ধ কিৰেল আৰু িযহূদা আৰু িযৰূচােলম শুিচ কিৰেল

6আৰু েতওঁ মনিচৰ, ইফ্রিয়মৰ আৰু িচিমেয়ানৰ নগেৰ নগেৰ নপ্তালীৈলেক সকেলা ফােল েতওঁেলাকৰ উচ্ছন্ন েহাৱা
ঠাইত েসইদেৰ কিৰেল 7 েতওঁ যজ্ঞেবিদেবাৰ ভািঙেল, আেচৰা মুির্ত্তেবাৰ আৰু কটা-প্রিতমােবাৰ গুিড় কিৰেল আৰু
ইস্রােয়ল েদশৰ সকেলা ঠাইৰ আটাইেবাৰ সূযর্য্-প্রিতমােবাৰ কািট েপলােল৷ তাৰ পাছত িযৰূচােলমৈল উলিট আিহল

8 েতওঁৰ ৰাজত্বৰ অষ্টাদশ বছৰত, েদশ আৰু গৃহ শুিচ কৰাৰ পাছত, েতওঁ িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহ েমৰামত কিৰবৰ
বােব অচিলয়াৰ পুত্র চাফনক, নগৰৰ অধয্ক্ষ মােচয়াক আৰু েযাৱাহজৰ পুত্র েযাৱাহ ইিতহাস িলখকক পিঠয়ােল 9 এই
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েহতুেক েতওঁেলােক প্রধান পুেৰািহত িহিল্কয়াৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু ঈশ্বৰৰ গৃহৈল অনা ৰূপ অথর্াৎ েলবীয়া দুৱৰীসকেল
মনিচ ইফ্রিয়ম আিদ ইস্রােয়লৰ অৱিশষ্ট েলাকৰ পৰা, েগােটই িযহূদা আৰু িবনয্ামীনৰ পৰা আৰু িযৰূচােলম িনবাসীসকলৰ
পৰাও েগােটাৱা সকেলা ৰূপ েতওঁেলােক েতওঁেলাকক েশাধাই িদেল

10 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ গৃহত িনযুক্ত থকা কাযর্ চলাওঁতা সকলৰ হাতত তাক িদেল; পাছত কাযর্ চলাওঁতা সকেল
অথর্াৎ িযেহাৱাৰ গৃহত কাম কৰাওঁতা েলাকসকেল েসই গৃহ েমৰামত কিৰবৰ আৰু সুসিজ্জত কিৰবৰ বােব তাক িদেল,
11 অথর্াৎ িমিস্ত্র আিদ ঘৰ সােজঁাতাসকলক কটা-িশল আৰু বৰগাৰ কাঠ িকিনবৈল আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকেল নষ্ট কৰা
ঘৰ েবাৰৰ বােব চিত বনাবৈল েসই ধন িদেল 12 আৰু েসই েলাকসকেল িবশ্বাসীৰূেপ কাযর্ কিৰেল৷ আৰু মৰাৰীৰ
সন্তান সকলৰ মাজৰ যহৎ আৰু ওবিদয়া এই দুজন েলবীয়া মানুহ েতওঁেলাকৰ অধয্ক্ষ আিছল; আৰু কহাতৰ সন্তান
সকলৰ মাজৰ জখিৰয়া, মচুল্লম আৰু বাদয্ বেজাৱাত িনপুণ আন আন েলবীয়াসকল কাম চলাবৰ বােব িনযুক্ত ৈহিছল
13 েতওঁেলাক ভাৰ বওঁতাসকলৰ অধয্ক্ষ আিছল আৰু সকেলা িবধৰ কাম কেৰঁাতা সকলক চলাইিছল; আৰু েলবীয়া
সকলৰ মাজত েকােনা েকােনা িলখক, েকােনা েকােনা শাসনকত্তর্ া আৰু েকােনা েকােনা দুৱৰী আিছল

14 িযেহাৱাৰ গৃহৈল অনা ৰূপ েতওঁেলােক উিলওৱা সময়ত, িহিল্কয়া পুেৰািহেত েমািচেয় িদয়া িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা পুস্তকখন
পােল 15আৰু িহিল্কয়াই িলখক চাফনক উত্তৰ িদ ক’েল, “মই িযেহাৱাৰ গৃহত বয্ৱস্থা পুস্তকখন পােলঁা ” পাছত িহিল্কয়াই
েসই বয্ৱস্থা পুস্তকখন চাফনক িদেল 16 চাফেন আেকৗ েসই বয্ৱস্থা পুস্তকখন ৰজাৰ গুিৰৈল ৈল গ’ল আৰু ৰজাৰ
আগত বাতিৰ িদ ক’েল, “আেপানাৰ এই দাসেবাৰক আেদশ কৰা সকেলা কাযর্ েতওঁেলােক কিৰ আেছ৷

17আৰুআেপানাৰ এই দাসেবােৰ িযেহাৱাৰ গৃহত েপাৱা সকেলা ধন চনু্দকৰ পৰা ঢািল, কাযর্য্াধয্ক্ষ আৰু কাম কেৰঁাতা
সকলৰ হাতত িদেল ” 18 পুনৰ িলখক চাফেন ৰজাক জনােল, েবােল, “পুেৰািহত িহিল্কয়াই েমাক এখন পুস্তক িদেল ”
েতিতয়া চাফেন ৰজাৰ আগত তাক পাঠ কিৰবৈল ধিৰেল 19 েতিতয়া ৰজাই বয্ৱস্থাৰ বাকয্েবাৰ শুনা মাত্রেক িনজৰ
কােপাৰ ফািলবৈল ধিৰেল

20আৰু ৰজাই িহিল্কয়াক, চাফনৰ পুত্র অহীকামক, মীখাৰ পুত্র আেব্দানক, িলখক চাফনক আৰু ৰজাৰ দাস অচায়াক
এই আজ্ঞা কিৰেল েবােল, 21 “েতামােলােক ৈগ েমাৰ আৰু ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ মাজত অৱিশষ্ট থকা েলাকসকলৰ
বােব েপাৱা এই পুস্তকখনৰ বাকয্ৰ িবষেয় িযেহাৱাৰ েমাৰ বােব থকা েতওঁৰ িক ইচ্ছা েসই িবষেয় েসাধাৈগ; িকয়েনা
আমাৰ ওপৰত িযেহাৱাই বৰেষাৱা েক্রাধ অিতশয় ডাঙৰ; কাৰণ ওপৰ-িপতৃসকেল এই পুস্তকত িলখা েকােনা বাকয্
অনুসােৰ কাম কিৰবৰ অেথর্ িযেহাৱাৰ বাকয্ পালন নকিৰেল ”

22 পাছত িহিল্কয়া আৰু ৰজাই আেদশ কৰা েসই েলাকসকল হস্রাৰ নািত তকহঁতৰ পুত্র বস্ত্র-ভঁৰালী চলু্লমৰ ভাববাদীনী
হুল্দাৰ ওচৰৈল গ’ল; েসই সময়ত েতওঁ িযৰূচােলমৰ িদ্বতীয় ভাগত িনবাস কিৰিছল; আৰু েতওঁেলােক েসই িবষেয়
েতওঁক ক’েল

23তােত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘েমাৰ ওচৰৈল েতামােলাকক পেঠাৱা
জনক েকাৱাৈগ, 24 “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘েচাৱা, মই এই ঠাই আৰু ইয়াৰ িনবাসীসকলৰ ওপৰত অমঙ্গল ঘটাম,
অথর্াৎ িযহূদাৰ ৰজাৰ আগত িয পুস্তক পঢ়া হ’ল, তাৰ মাজত িলখা সকেলা শাও ৈল আিনম; 25কাৰণ িনজ িনজ হােতেৰ
কৰা সকেলা কমর্ৰ দ্বাৰাই েমাক েবজাৰ িদবৈল, েতওঁেলােক েমাক তয্াগ কিৰ ইতৰ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলােল,
এেতেক এই ঠাইৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধািগ্ন বৰেষাৱ যাব, নুমুৱা নাযাব ’ ”

26 িকন্তু িযেহাৱাৰ ইচ্ছা সুিধবৈল েতামােলাকক পেঠাৱা িযহূদাৰ ৰজাৰ আগত এই কথা ক’বা, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘তুিম িয িয বাকয্ শুিনলা েসইেবাৰৰ িবষেয় েমাৰ কথা এই, 27 এই ঠাই আৰু ইয়াৰ
িনবাসীসকলৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁৰ িয বাকয্, তাক তুিম শুনা মাত্রেক ঈশ্বৰৰ আগত েতামাৰ মন েকামল কিৰলা, ঈশ্বৰৰ
সাক্ষােত িনজেক নম্র কিৰলা আৰু িনজ কােপাৰ ফািল েমাৰ আগত ক্রন্দন কিৰলা আৰু মইেয়া েতামাৰ কথা শুিনেলা’
- এয়াই ৈহেছ িযেহাৱাৰ েঘাষণা 28 ‘েচাৱা, মই েতামাৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ লগত েতামাক িনম আৰু েতামাক শািন্তেৰ
েতামাক ৈমদামৈল িনয়া হ’ব; আৰু মই এই ঠাই আৰু ইয়াৰ িনবাসীসকলৰ ওপৰত িযেবাৰ অমঙ্গল ঘটাম, েসইেবাৰৰ
এেকােক েতামাৰ চকুেৱ েনেদিখব’ ” পাছত েতওঁেলােক উলিট আিহ ৰজাক এই বাতিৰ িদেল

29 তাৰ পাছত ৰজাই মানুহ পিঠয়াই িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ বৃদ্ধ েলাকসকলক েগাট েখাৱােল 30 তােত ৰজাই
িযহূদাৰ আটাইেলাক, িযৰূচােলম িনবাসীসকলক, পুেৰািহতসকল, েলবীয়াসকল আৰু সৰু-বৰ সমুদায় প্রজাক লগত
ৈল িযেহাৱাৰ গৃহৈল উিঠ গ’ল; আৰু িযেহাৱাৰ পৰা েপাৱা িনয়ম-পুস্তকখনৰ সকেলা বাকয্ ৰজাই েলাকসকলক পঢ়াই
শুনুৱােল

31 পাছত ৰজাই িনজৰ ঠাইত িথয় ৈহ িযেহাৱাৰ পাছত চিলবৈল আৰু সকেলা মেনেৰ আৰু সকেলা প্রােণেৰ, েতওঁৰ
আজ্ঞা, সাক্ষয্ বাকয্ আৰু িবিধেবাৰ পালন কিৰবৈল আৰু েসই পুস্তকখনত িলখা িনয়মিটৰ বাকয্ অনুসােৰ কাম কিৰবৈল
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িযেহাৱাৰ সাক্ষােত এিট িনয়ম কিৰেল 32 আৰু িযৰূচােলম আৰু িবনয্ামীনৰ িযমান েলাক উপিস্থত আিছল, েতওঁ েসই
সকেলােক িনয়মিট পালন কিৰবৈল প্রিতজ্ঞা কৰােল; তােত িযৰূচােলমৰ িনবাসীসকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ
ঈশ্বৰৰ িনয়মিটৰ অনুসােৰ কাযর্ কিৰেল 33 েযািচয়াই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল অিধকাৰ কৰা সকেলা েদশৰ পৰা
আটাই িঘণ লগা বস্তুেবাৰ দুৰ কিৰেল আৰু ইস্রােয়লৰ মাজত থকা সকেলা েলাকক ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কৰােল
েতওঁেলােক েতওঁৰ জীৱনৰ সকেলা কালত েতওঁেলাকৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পাছত চিলবৈল েনিৰেল

35 অধয্ায়
েযািচয়াই িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কৰা িমচৰৰ ৰজাৰ লগত েতওঁৰ যুদ্ধ েতওঁৰ মৃতুয্

1 পাছত েযািচয়াই িযৰূচােলমত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰেল; আৰু েলাকসকেল প্রথম মাহৰ চতুদ্দর্ শ
িদনত িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ েভড়া বিল িদেল 2 েতওঁ পুেৰািহত সকলক েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ কিৰব লগীয়া কামত লগােল
আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ েসৱকীয়া কাম কিৰবৈল েতওঁেলাকক আস্বাস িদেল

3আৰু িয েলবীয়াসকল েগােটই ইস্রােয়লৰ িশক্ষক আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র েলাক আিছল, েতওঁেলাকক েতওঁ
ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ৰজা দায়ূদৰ পুত্র চেলামেন িনম্মর্াণ কৰা গৃহত েতামােলােক পিবত্র চনু্দকেটা ৰাখা৷ েতামােলােক
িনজৰ কান্ধত আৰু ইয়াক চািৰওঁফােল ভাৰ ৈব থািকব নালািগব৷ এিতয়া েতামােলােক েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
স্তুিত আৰাধনা কৰা আৰু েতওঁৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকসকলৰ েসৱা কৰা 4 আৰু েতামােলােক িনজ িনজ িপতৃ-বংশ
অনুসােৰ, ইস্রােয়লৰ ৰজা দায়ূেদ িলখা আৰু েতওঁৰ পুত্র চেলামেন িলখাৰ দেৰ পালক্রেম িনজক সংগিঠত কৰা

5আৰু েতামােলাকৰ ভাই প্রজাসকলৰ িপতৃ-বংশৰ অংশ অনুসােৰ েতামােলাক পিবত্র স্থানত িথয় েহাৱা; েলাকসকলৰ
প্রেতয্ক অংশৰ বােব েলবীয়াসকলৰ িপতৃ-বংশৰ এক এক অংশ হ’ব 6 েতামােলােক িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ েভড়া বিল িদয়া
আৰু িনজক শুিচ কৰা৷ েমািচৰ দ্বাৰাই েকাৱা িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ কাযর্ কিৰবৈল িনজৰ ভাইসকলৰ বােব আেয়াজন
কৰা ”

7 েযািচয়াই উপিস্থত েহাৱা প্রজাসকলৰ সকেলােক েকৱল িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিলদানৰ অেথর্ জাকৰ পৰা েলখৰ িত্রশ
হাজাৰ েভড়া আৰু ছাগলী েপাৱািল িদেল৷ আৰু তাৰ বািহেৰ িতিন হাজাৰ ভতৰা িদেল; এই সকেলােক ৰজাৰ সম্পিত্তৰ
পৰা িদয়া হ’ল 8 আৰু েতওঁৰ প্রধান েলাকসকেল ইচ্ছা মেনেৰ েলাকসকলক, পুেৰািহতসকলক আৰু েলবীয়াসকলক
উৎসগর্ কিৰবৰ অেথর্ পশু দান কিৰেল, িবেশষৈক িহিল্কয়া, জখিৰয়া আৰু িযহীেয়ল, ঈশ্বৰৰ গৃহৰ এই অধয্ক্ষ েকইজেন
পুেৰািহতসকলক িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিলদানৰ অেথর্ দুই হাজাৰ ছশ েভড়া ও ছাগলী েপাৱািল আৰু িতিনশ ষঁাড় িদেল
9 আৰু েলবীয়াসকলৰ অধয্ক্ষ কনিনয়া আৰু েতওঁৰ দুজন ভােয়ক চমিয়য়া আৰু নথেনল আৰু হচিবয়া, িযয়ীেয়ল
অ◌াৰু েযাজাবদ, েতওঁেলােক েলবীয়াসকলক িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিলদানৰ অেথর্ পঁাচ হাজাৰ েভড়া ও ছাগলী েপাৱািল আৰু
পঁাচশ ভতৰা িদেল

10 এইদেৰ েসৱকীয়া কাযর্ৰ িঠক ঠাক েহাৱাত, ৰজাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ পুেৰািহতসকল িনজ িনজ ঠাইত আৰু
েলবীয়াসকল িনজ িনজ পাল অনুসােৰ িথয় হ’ল 11 পাছত িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ আটাই বিল িদয়া হ’ল, পুেৰািহতসকেল
েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা েতজ ৈল ছিটয়ােল আৰু েলবীয়াসকেল পশুেবাৰৰ ছাল বখিলয়ােল 12 েমািচৰ পুস্তকত িলখাৰ
দেৰ, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰবৰ অেথর্ েতওঁেলােক প্রজাসকলৰ িপতৃ-বংশেবাৰৰ অংশ অনুসােৰ সকেলােক
িদবৰ কাৰেণ, দগ্ধ কিৰবলগীয়া ভাগ এৰুৱাই ল’েল আৰু ষঁাড়েবাৰেকা েসই এেক দেৰই কিৰেল

13 পাছত েতওঁেলােক িবিধমেত িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ বিল খিৰকাত লগাই জুইত িদেল৷ িকন্তু পিবত্রীকৃত িহচােপ আন পশুৰ
মাংস েকৰাহীত, েটৗত আৰু জকাত িসজােল আৰু সকেলা েলাকক লৰালিৰৈক বঁািট িদেল 14 পাছত েতওঁেলােক
েতওঁেলাকৰ বােব আৰু পুেৰািহতসকলৰ বােব আেয়াজন কিৰেল; িকয়েনা হােৰাণৰ সন্তান পুেৰািহতসকেল েহাম-বিলৰ
েতজাল অংশ েপােৰঁােত ৰািতৈলেক লািগ থািকব লগীয়া ৈহিছল৷ এইদেৰ েলবীয়াসকেল িনজৰ আৰু হােৰাণৰ সন্তান
পুেৰািহতসকলৰ বােব আেয়াজন কিৰেল

15 আৰু দায়ুদ, আচফ, েহমন আৰু ৰজাৰ দশর্ক িযদূথূেন আজ্ঞা কৰাৰ দেৰ আচফৰ সন্তান গায়ক সকল িনজ িনজ
ঠাইত আিছল আৰু দুৱৰীসকল প্রেতয্ক দুৱাৰত আিছল; িনজ িনজ কাম এিৰ যাবৈল েতওঁেলাকৰ প্রেয়াজন নহ’ল,
িকয়েনা েতওঁেলাকৰ েলবীয়া ভাইসকেল েতওঁেলাকৰ বােব আেয়াজন কিৰিছল

16 এইদেৰ ৰজা েযািচয়াৰ আজ্ঞা অনুসােৰ িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰবৈল আৰু িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত েহাম
ৰািখবৈল িযেহাৱাৰ সকেলা েসৱকীয়া কাম েসই িদনাই পিৰপািটৈক কৰা হ’ল 17 এই কাৰেণ উপিস্থত থকা ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকেল েসই সময়ত িনস্তাৰ-পব্বর্ কিৰেল আৰু তাৰ পাছত সাত িদনৈলেক খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ উৎসৱ পালন
কিৰেল



2 বংশাৱিল 35 অধয্ায়:18 510 2 বংশাৱিল 36 অধয্ায়:14

18 চমূেৱল ভাববাদীৰ িদনেৰ পৰা ইস্রােয়লত এেন ধৰণৰ িনস্তাৰ-পব্বর্ েকিতয়াও পালন কৰা নািছল; আনিক েযািচয়া,
পুেৰািহসকল, েলবীয়াসকল, উপিস্থত েহাৱা েগােটই িযহূদা আৰু ইস্রােয়লৰ েলাকসকল আৰু িযৰূচােলম-িনবাসীসকেল
েযেনৈক িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰিছল, ইস্রােয়লৰ েকােনা ৰজাই েতেনৈক পালন কৰা নািছল 19 েযািচয়াৰ ৰাজত্বৰ
অষ্টাদশ বছৰৈলেক এই িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কৰা হ’ল

20 এই সকেলােৰ পাছত েযািচয়াই মিন্দৰৰ শৃংখলা আিন িঠক কৰাত, িমচৰৰ ৰজা নেখােৱ ফৰাৎ নদীৰ ওচৰত থকা
ককর্ মীচত যুদ্ধ কিৰবৈল আিহল, আৰু েযািচয়াই েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল যাত্রা কিৰেল 21 িকন্তু নেখােৱ েতওঁৰ
দূত পিঠয়াই ৈক পিঠয়ােল, েবােল, “েহ িযহূদাৰ ৰজা, েতামাৰ লগত েমাৰ িক সম্পকর্ আেছ? মই আিজ েতামাৰ িবৰুেদ্ধ
অহা নাই; িকন্তু িয বংশৰ লগত েমাৰ ৰণ হ’ব, েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ আিহেছঁা৷ আৰু ঈশ্বেৰ েমাক ইয়াক েবগাই কিৰবৈল
আজ্ঞা িদেল, েমাৰ লগত থকা ঈশ্বেৰ েতামাক িবনষ্ট নকিৰবৰ বােব, েতওঁৈল হস্তেক্ষপ কৰাৰ পৰা তুিম ক্ষান্ত েহাৱা ”

22 তথািপ েযািচয়াই েতওঁৰ পৰা িবমুখ হ’বৈল অমািন্ত হ’ল৷ েতওঁৰ লগত যুদ্ধ কিৰবৈল েতওঁ ছদ্মেবশ ধিৰেল৷ ঈশ্বৰৰ
মুখৰ পৰা ওেলাৱা িয বাকয্ নেখােৱ ৈকিছল, েসই কথা েতওঁ নুশুিনেল; েসই কাৰেণ েতওঁ মিগেদ্দাৰ উপতয্কাত যুদ্ধ
কিৰবৈল গ’ল

23 তােত ধনুদ্ধর্ ৰসকেল ৰজা েযািচয়াৈল কঁাড় মািৰ আঘাত কিৰেল, েতিতয়া ৰজাই েতওঁৰ দাসেবাৰক ক’েল, “েমাক
আঁতৰাই িনয়া; িকয়েনা মই েবয়াৈক আঘতপ্রাপ্ত হেলঁা ” 24 েতিতয়া েতওঁৰ দাসেবােৰ ৰথৰ পৰা েতওঁক উিলয়াই েতওঁৰ
ওপেৰিঞ্চ ৰথ এটাত তুিল িদেল৷ েতওঁেলােক েতওঁক িযৰূচােলমৈল আিনেল, য’ত েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল৷ েতওঁৰ ওপৰ-
িপতৃসকলৰ ৈমদামেবাৰত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল পাছত সমুদায় িযহূদা আৰু িযৰূচােলেম েযািচয়াৰ কাৰেণ েশাক
কিৰেল

25আৰু িযিৰিময়াই েযািচয়াৰ বােব িবলাপ কিৰেল; তােত সকেলা গায়ক আৰু গািয়কাই িনজ িনজ িবলাপত েযািচয়াৰ
িবষেয় গান কেৰ, আিজৈলেক েসই গান চিল আেছ৷ েতওঁেলােক তােক ইস্রােয়লত ৈদনিন্দন পালন কিৰবলগীয়া এক
িনয়ম কিৰেল; আৰু েচাৱা, েসেয় িবলাপ-পুস্তকখনত িলখা আেছ

26 েযািচয়াৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্ত, িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থাত িলখামেত কৰা েতওঁৰ উত্তম কাযর্েবাৰ 27 আৰু েতওঁৰ আেদয্াপান্ত
িবৱৰণ ইস্রােয়লৰ আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-পুস্তকখনত িলখা আেছ

36 অধয্ায়
িযেহাৱাহজ, িযেহাৱাকীম, িযেহাৱাখীন আৰু িচিদিকয়াৰ ৰাজত্ব েলাকসকলক বন্দী কিৰ িনয়া

1 পাছত েদশৰ েলাকসকেল েযািচয়াৰ পুত্র িযেহাৱাহজক ৈল িযৰূচােলমত েতওঁৰ িপতৃৰ পদত ৰজা পািতেল
2 েযাৱাহেজ েতইশ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহ, িযৰূচােলমত িতিন মাহ ৰাজত্ব কিৰেল

3 িমচৰৰ ৰজাই িযৰূচােলমত েতওঁক ৰজাৰ পদৰ পৰা আতৰাই, েদশৰ ওপৰত এশ িকক্কৰ ৰূপ আৰু এক িকক্কৰ
েসাণ দণ্ড কিৰেল 4 তাৰ পাছত িমচৰৰ ৰজাই েতওঁৰ ভােয়ক ইিলয়াকীমক িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ ওপৰত ৰজা
পািতেল, আৰু েতওঁৰ নাম সলাই িযেহায়াকীম ৰািখেল েতিতয়া েতওঁ ইিলয়াকীমৰ ককােয়ক েযাৱাহজক ধিৰ িমচৰৈল
ৈল গ’ল

5 িযেহায়াকীেম পঁিচশ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহ, িযৰূচােলমত এঘাৰ বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল৷ েতওঁ েতওঁৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
সাক্ষােত কু-আচৰণ কিৰেল 6 েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ আিহ েতওঁক আক্রমণ কিৰ বািবলৈল ৈল
যাবৰ বােব েতওঁক িশকিলেৰ বািন্ধেল 7 আৰু নবূখদেনচেৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ িকছু বস্তুও বািবলৈল ৈল ৈগ, বািবলত
িনজৰ মিন্দৰত ৰািখেল

8 েচাৱা, িযেহায়াকীমৰ অৱিশষ্ট বৃত্তান্ত, েতওঁ কৰা িঘণলগা কাযর্েবাৰ আৰু েতওঁত েপাৱা েদাষৰ কথা ইস্রােয়লৰ আৰু
িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস-পুস্তকখনত িলখা আেছ পাছত েতওঁৰ পুত্র িযেহায়াখীন েতওঁৰ পদত ৰজা হ’ল

9 িযেহায়াখীেন ওঠৰ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহ, িযৰূচােলমত িতিন মাহ দহ িদন ৰাজত্ব কিৰেল৷ েতওঁ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত
কু-অচৰণ কিৰেল 10 পাছত বছৰৰ আৰম্ভণত নবূখদেনচৰ ৰজাই মানুহ পিঠয়াই, েতওঁক আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ মনেমাহা
বস্তুেবাৰ বািবলৈল অনােল আৰু িযহূদা অ◌াৰু িযৰূচােলমৰ ওপৰত েতওঁৰ সম্বন্ধযুক্ত িচিদিকয়াক ৰজা পািতেল

11 িচিদিকয়াই এৈকশ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহ, িযৰূচােলমত এঘাৰ বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল 12 েতওঁ েতওঁৰ িযেহাৱাৰ
সাক্ষােত কু-আচৰণ কিৰেল৷ েতওঁ িযেহাৱাৰ বাকয্ প্রকাশ কেৰঁাতা ভাববাদী িযিৰিময়াৰ আগত িনজেক নম্র নকিৰেল

13 আৰু িয ৰজা নবূখদেনচেৰ েতওঁক ঈশ্বৰৰ নােমেৰ শপত কৰাইিছল, েতওঁ েসই ৰজাৰ অিহেত িবেদ্রাহীও হ’ল৷
েতওঁৰ িডিঙ থৰ আৰু মন কিঠন কিৰ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল ঘূিৰবৈল মািন্ত নহ’ল 14 িবেশষৈক পুেৰািহতসকলৰ
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মাজৰ প্রধান েলাকসকেল আৰু প্রজাসকেল জািতেবাৰৰ আটাই িঘণলগা কাযর্ৰ দেৰ অেনক সতয্লঙ্ঘন কিৰেল৷ আৰু
িযেহাৱাই িযৰূচােলমত িয গৃহ পিবত্র কিৰিছল, তাক েতওঁেলােক অশুিচ কিৰেল

15 তথািপ েতওঁেলাকৰ ওপৰ িপতৃসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনজ প্রজাসকলৈল আৰু িনজৰ িনবাসৰ ঠাইৈল মৰম
লািগ, অিত যেত্নেৰ িনজৰ দূতেবাৰক েতওঁেলাকৰ গুিৰৈল পিঠয়াই আিছল; 16 িকন্তু েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ দূতেবাৰক
েখঁেজিলয়াইিছল, েতওঁৰ বাকয্ তুচ্ছ কিৰিছল আৰু েতওঁৰ ভাববাদীসকলক িসয়ািৰিছল, েসেয়েহ েশষত িযেহাৱাৰ েক্রাধ
িনজ প্রজাসকলৈল জ্বিল উঠাত, তাক থমাব পৰা আৰু উপায় নািছল

17 এই েহতুেক েতওঁ কলদীয়াসকলৰ ৰজাক েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ আিনেল; েতওঁ েতওঁেলাকৰ ধমর্ধামত েতওঁেলাকৰ
েডকাসকলৰ তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল, যুৱক িক যুৱতী, বৃদ্ধ িক অিত লুৰলুিৰয়া বুঢ়া, কাৈলেকা দয়া নকিৰেল, ঈশ্বেৰ
েতওঁৰ হাতত সকেলােক েশাধাই িদেল

18 আৰু েতওঁ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ সৰু বৰ সকেলা বস্তু আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ বহুমূলয্ দ্রবয্ আৰু ৰজাৰ ও েতওঁৰ প্রধান
েলাকসকলৰ বহুমূলয্ দ্রবয্, এই আটাইেবাৰ বািবললৈল ৈল গ’ল 19 আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল ঈশ্বৰৰ গৃহ পুিৰ ভষ্ম
কিৰেল, িযৰূচােলমৰ গড় ভািঙেল, তাৰ আটাই অট্টািলকােবাৰ জুইেৰ পুিৰ েপলােল আৰু তাত থকা সকেলা মেনাহৰ
পাত্রেবাৰ নষ্ট কিৰেল

20 আৰু তেৰাৱালৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা েলাকসকলক েতওঁ বািবললৈল ৈল গ’ল৷ তােত পাৰসয্ ৰাজয্ স্থাপন
েনােহাৱাৈলেক, েসই েলাকসকলক ৰজাৰ আৰু েতওঁৰ পুত্রৰ দাস ৈহ থািকল৷ 21 িযিৰিময়াৰ মুেখ েকাৱা িযেহাৱাৰ
বাকয্ সাম্ফল কিৰবৰ অেথর্, েদেশ িনজৰ েভাগ কিৰব লগীয়া িবশ্রাম-কাল েভাগ নকিৰেল অথর্াৎ েলাকসকল েতওঁৰ
আৰু েতওঁৰ সন্তান সকলৰ দাস ৈহ থািকল৷ সত্তৰ বছৰ পূৰ কিৰবৈল েদশ িনজৰ উচ্ছন্ন েহাৱা সকেলা কালত িবশ্রাম
েভাগ কিৰেল

22 পাছত পাৰসয্ৰ ৰজা েকাৰচৰ ৰাজত্বৰ প্রথম বছৰত, িযিৰিময়াৰ দ্বাৰাই েকাৱা িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ িসিদ্ধৰ বােব,
িযেহাৱাই পাৰসয্ৰ েকাৰচ ৰজাৰ মন উদগােল৷ েতওঁ িনজৰ ৰাজয্ৰ সকেলা ফােল েঘাষণা কিৰ আৰু জাননী িলিখ, এই
আজ্ঞা প্রচাৰ কিৰেল৷ েতওঁ ক’েল, 23 “পাৰসয্ৰ ৰজা েকাৰেচ এই কথা ৈকেছ: স্বগর্ৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই পৃিথৱীৰ সকেলা
ৰাজয্ েমাক দান কিৰেল৷ েতেৱঁই িযহূদা েদশৰ িযৰূচােলমত েতওঁৰ বােব এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৈল েমাক ভাৰ িদেল
েতওঁৰ সকেলা প্রজাসকলৰ মাজৰ িয েকােনা েলাক েতামােলাকৰ মাজত আেছ, েতওঁৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা েতওঁৰ লগত
থাকক৷ আৰু েসই েদশৈল েতওঁ উিঠ যাওঁক ”
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ইজ্রা
গ্রন্থ ৰচিয়তা
ইব্রী ঐিতহয্ই এই পুস্তকৰ িলখক িহচােপ ইজ্রাক কৃিতত্ব িদেয় অেপক্ষাকৃতভােব জনা নাযায়, ইজ্রা আিছল িনির্দষ্টভােব

প্রধান পুেৰািহত হােৰাণৰ বংশধৰ (7:1-5), েসেয় েতওঁ পুেৰািহত আৰু িলখক িহচােপ িনেজ অিধকাৰ েপাৱা আিছল
ঈশ্বৰৰ বােব েতওঁৰ গভীৰ আেবগ আিছল আৰু ঈশ্বৰৰ িবধানত উৎসািহত কিৰ ইজ্রাই পাৰসয্ৰ সম্রাট অতেক্ষত্রৰ ৰাজত্বৰ
পৰা ইস্রােয়লৈল ইহূিদসকলৰ এটা দলক েনতৃত্ব িদ উভতাই আিনিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 457-440 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগ
এই পুস্তক িযহূদাত িলখা ৈহিছল, সম্ভবত েবিবলনৰ পৰা িযৰূচােলমৈল প্রতয্াবতর্ ন কৰাৰ পাছত
প্রাপক
িনবর্াসনৰ পৰা িযৰূচােলমৈল প্রতয্াবতর্ ন কৰা ইস্রােয়লী েলাকসকল আৰু শাস্ত্রৰ ভিবষয্ত পাঠকসকল
উেদ্দশয্
শাৰীিৰকভােব েতওঁেলাকক েতওঁেলাকৰ গৃহভূিমৈল উভতাই অনাৰ েযােগিদ আৰু আিত্মকভােব পাপৰ পৰা

মনপালটনৰ েযােগিদ ঈশ্বেৰ ইজ্রাক েলাকসকলক ঈশ্বৰৈল উভতাই অনাত এক উদাহৰণ িহচােপ বয্ৱহাৰ কিৰিছল
আিম েযিতয়া অিবশ্বাসী সকলৰ পৰা িবেৰাধীতা গ্রহন কেৰা, আৰু আিত্মক শিক্তেৰ েতিতয়া আিম ঈশ্বৰৰ কাম কেৰা,
যিদ আিম সময়ৰ আগেত যুগুত হও, েতিতয়া আিম সুসিজ্জত িবেৰাধৰ সমু্মখীন হও িবশ্বাসৰ দ্বাৰা আমাৰ উন্নিতৰ
পথত েকােনা অবেৰাধ বাধা হ’ব েনাৱােৰ ইজ্রা পুস্তেক আমাক েসঁাৱৰাই িদেয় েয, আমাৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ পিৰকল্পনা
পিৰপূণর্ হ’বৰ বােব হতাশা আৰু ভয় হ’ল দুটা প্রধান বাধা

মূল িবষয়
পুনৰুদ্ধাৰ

প্রান্তেৰখা
1. যৰুব্বািবলৰ অধীনত প্রথম প্রতয্াৱতর্ ন — 1:1-6:22
2. ইজ্রাৰ অধীনত িদ্বতীয় প্রতয্াবতর্ ন — 7:1-10:44

েকাৰচ ৰজাৰ আজ্ঞা-পত্র ঘুিৰ অহা েলাকসকলৰ তািলকা
1পাৰসয্ৰ ৰজা েকাৰচৰ ৰাজত্বৰ প্রথম বছৰত, িযেহাৱাই িযিৰিময়াৰ দ্বাৰা েকাৱা বাকয্ িসদ্ধ কিৰবৰ বােব ৰজা েকাৰচৰ

মন উদগােল েতওঁ িনজৰ ৰাজয্ৰ সকেলা ফােল েঘাষণা কিৰেল, আৰু জাননী িলিখ এই আজ্ঞা প্রচাৰ কিৰেল েয,
2 “পাৰসয্ৰ ৰজা েকাৰেচ, এই কথা ৈকেছ, স্বগর্ৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই পৃিথৱীৰ সকেলা ৰাজয্ েমাক িদেল, আৰু েতওঁ িযহূদা
েদশৰ িযৰূচােলমত েতওঁৰ অেথর্ এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবৰ বােব েমাক িনযুক্ত কিৰেল

3 েতওঁৰ েলাকসকলৰ পৰা অহা েতামােলাকৰ মাজত িয েকােনা েলাক ইয়াত আেছ, েতওঁৰ ঈশ্বৰ েতওঁৰ লগত
থাকক, আৰু িযহূদা েদশৰ িযৰূচােলমৈল উিঠ ৈগ, িয জন িযৰূচােলমৰ ঈশ্ৱৰ, েসই ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহ
িনমর্াণ কিৰব 4 ৰাজয্ৰ িযেকােনা ঠাইত িয সকল অৱিশষ্ট েলাক বাস কিৰ আেছ, েসই ঠাইৰ েলাকসকেল িযৰূচােলমত
থকা ঈশ্বৰৰ গৃহৰ অেথর্ ইচ্ছাকৃত ভােৱ িদয়া দানৰ উপিৰও ৰূপ, েসাণ, নানা দ্রবয্, আৰু জীৱ-জন্তু িদ েতওঁক সহায়
কৰক ”

5 তাৰ পাছত িযহূদা আৰু িবনয্ামীনৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ মূল মানুহসকল, েলবীয়াসকলৰ পুেৰািহতসকল আৰু িয সকল
েলাকৰ আত্মা িযেহাৱাৰ গৃহ িনম্মর্াণৰ অেথর্ যাবৈল ঈশ্বেৰ উদগােল, েতওঁেলাক গ’ল 6 েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল থকা
েলাকসকেল ৰূপৰ আৰু েসাণৰ সামগ্রীসমূহ, দ্রবয্সমূহ, জীৱ-জন্তুেবাৰ, বহুমূলীয়া বস্তু আৰু ইচ্ছাকৃত ভােৱ দান িদ
েতওঁেলােক কৰা কাযর্ত সহায় কিৰেল

7 নবূখদেনচেৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ িয সামগ্রীসমূহ িযৰূচােলমৰ পৰা আিন িনজৰ েদৱতাৰ গৃহত ৰািখিছল, েসই সকেলা
সামগ্রী ৰজা েকাৰেচ মুকিল কিৰ িদেল 8 এই সামগ্রী সমূহ পাৰসয্ৰ ৰজা েকাৰেচ িমত্রদাৎ ভঁৰালীৰ হতত িদেল েতওঁ
এইেবাৰ গণনা কিৰ িযহূদাৰ েনতা েচচবচৰৰ হাতত েশাধাই িদেল
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9 েসই সামগ্রী সমূহ সংখয্া অনুসােৰ এেন ধৰণৰ: েসাণৰ চিৰয়া িত্রশখন, ৰূপৰ চিৰয়া এক হাজাৰ, অনয্ চিৰয়া
ঊনিত্রশখন, 10 েসাণৰ বািট িত্রশটা, ৰূপৰ সৰু বািট চািৰশ দহটা, আৰু আন আন সামগ্রী এক হাজাৰ 11 সব্বর্মুঠ
েসাণৰ আৰু ৰূপৰ বস্তু পঁাচ হাজাৰ চািৰশ আিছল বন্দীত্বত থকা েলাকসকলক বািবলৰ পৰা িযৰূচােলমৈল ওভতাই
অনা সময়ত েচচবচেৰ এই সামগ্রী সমূহ লগত ৈল আিহল

2 অধয্ায়
1 িয েলাক সকলক ৰজা নবূখদেনচেৰ বন্দী কিৰ ৈল ৈগিছল, েতওঁেলাকক বািবলত বন্দী কিৰ ৰািখিছল পাছত এই

বন্দীত্বৰ পৰা মুকিল ৈহ েতওঁেলাক িনজৰ নগৰ িযৰূচােলম আৰু িযহূদাৈল উভিত আিহল 2 েতওঁেলাক জৰুব্বািবল,
েযচুৱা, নিহিময়া, চৰায়া, িৰেয়লায়া, মদর্ খয়, িবলচন, িমস্পৰ, িবগবয়, ৰহূম, আৰু বানা, এওঁেলাকৰ লগত আিহল

ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ িলিখত নিথ-পত্র
3 পিৰেয়াচৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: দুই হাজাৰ এশ বাসত্তৰ জন 4 চফিটয়াৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: িতিনশ

বাসত্তৰ জন 5 আৰহৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: সাত শ পঁয়সত্তৰ জন, 6 েযচুৱা আৰু েযাৱাবৰ দ্বাৰাই পহৎ-েমাৱাবৰ
বংশধৰসকলৰ সংখয্া: দুই হাজাৰ আঠ শ বাৰজন

7 এলমৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: এক হাজাৰ দুশ েচৗৱন্ন জন 8 জতু্তৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: নশ পঞ্চিল্লশ জন
9 জক্কয়ৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: সাত শ ষািঠ জন 10 বাণীৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া ছশ িবয়ািল্লশ জন

11 েববয়ৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া ছশ েতইশ জন 12 অজগদৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া এক হাজাৰ দুশ বাইশ জন
13অেদানীকামৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: ছশ ছয়ষিষ্ঠ জন 14 িবগবয়ৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: দুই হাজাৰ ছাপন্ন জন

15 আদীনৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: চািৰশ েচৗৱন্ন জন 16 িহিষ্কয়াৰ বংশধৰসকলৰ পৰা অহা আেটৰৰ েলাকসকলৰ
সংখয্া: আঠানৈব্ব জন 17 েবচয়ৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: িতিনশ েতইশ জন 18 েযাৰাৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: এশ
বাৰ জন

19 হাচুমৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: দুশ েতইশ জন 20 িগব্বৰৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: পঞ্চানৈব্ব জন 21 ৈবৎেলেহমৰ
েলাকসকলৰ সংখয্া: এশ েতইশ জন 22 নেটাফাৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: ছাপন্ন জন

23 অনােথাতৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: এশ আঠাইশ জন 24 অজমাবতৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: িবয়ািল্লশ জন
25 িকিৰয়ৎ-আৰীম, কফীৰা, আৰু েবেৰাতৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: সাতশ িতয়িল্লশ জন 26 ৰামা আৰু েগবাৰ
েলাকসকলৰ সংখয্া: ছশ এৈকশ জন

27 িমকমচৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: এশ বাইশ জন 28 ৈবৎএল আৰু অয়ৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: দুশ েতইশ জন
29 নেবাৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: বাৱন্ন জন 30 মগবীচৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: এশ ছাপন্ন জন

31 অনয্ এজন এলমৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: এক হাজাৰ দুশ েচৗৱন্ন জন 32 হাৰীমৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: িতিনশ
িবশ জন 33 েলাদ, হাদীদ, আৰু ওেনাৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: সাতশ পঁিচশ জন

34 িযৰীেহাৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: িতিনশ পঞ্চিল্লশ জন 35 চনাৱাৰ েলাকসকলৰ সংখয্া: িতিন হাজাৰ ছশ িত্রশ
জন

36 পুেৰািহতসকল; েযচুৱাৰ ঘৰৰ পৰা অহা িযদয়াৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: নশ েত্রসত্তৰ জন 37 ইেম্মৰৰ
বংশধৰসকলৰ সংখয্া: এক হাজাৰ বাৱন্ন জন 38 পচহুৰৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: এক হাজাৰ দুশ সাতচিল্লশ জন
39 হাৰীমৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: এক হাজাৰ েসঁাতৰ জন

40 েলবীয়াসকল: েহাদিবয়াৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ পৰা েযচুৱা আৰু কদ্মীেয়লৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: েচৗসত্তৰ
জন 41 মিন্দৰৰ গায়কসকল: আচফৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া: এশ আঠাইশ জন 42 দুৱৰীসকলৰ বংশধৰসকলৰ:
চলু্লম, আেটৰ, টেল্মান, অকু্কব, হটীটা, আৰু েচাবয় বংশধৰসকলৰ সংখয্া: সব্বর্মুঠ এশ উনচিল্লশ জন

43 িযসকলক মিন্দৰৰ পিৰচযর্াৰ বােব িনযুক্ত কৰা ৈহিছল, েতওঁেলাক হ’ল: চীহা, হচুফা, টব্বােয়াৎ, 44 েকেৰাচ,
চীয়হা, পােদান, 45 লবানা, হগাবা, অকু্কব, 46 হাগব, চলম্য়, আৰু হাননৰ, বংশধৰসকল

47 িগেদ্দল, গহৰ, ৰায়া, 48 ৰচীন, নেকাদা, গজ্জম, 49 উজ্জা, পােচহ, েবচয়, 50 অস্না, িময়ূনীম, আৰু নফূচীমৰ,
বংশধৰসকল

51 বকবুক, হকুফা, হহূর্ ৰ, 52 বেস্লাত, মহীদা, হচর্ া, 53 বেকর্ াচ, চীচৰা, েতমহ, 54 নচীহ, আৰু হটীফাৰ বংশধৰসকল
55 চেলামনৰ দাসেবাৰৰ বংশধৰসকল: েচাটয়, হেচ্ছােপৰৎ, পৰূদা, 56 যালা, দেকর্ াণ, িগেদ্দল, 57 চফিটয়া, হত্তীল,

েপাখৰৎ-হচবিয়ম, আৰু আমী এওঁেলাকৰ বংশধৰ 58 চেলামনৰ দাসেবাৰৰ বংশধৰসকল আৰু িযসকলক মিন্দৰৰ
পিৰচযর্াৰ বােব িনযুক্ত কৰা ৈহিছল, েতওঁেলাক সব্বর্মুঠ িতিনশ িবৰানৈব্ব জন আিছল
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59 িযসকল েতল-েমলহ, েতল-হচর্ া, কৰূব, অদ্দন, আৰু ইেম্মৰ এিৰ আিহিছল, িকন্তু েতওঁেলাক িযৰূচােলমত থকা
পূবর্পুৰুষৰ এেকা প্রমাণ িদব েনাৱািৰিছল েতওঁেলাক হ’ল: 60 দলায়াৰ েটািবয়াৰ আৰু নেকাদাৰ বংশধৰসকলৰ সংখয্া:
ছশ বাৱন্ন জন

61 পুেৰািহতসকলৰ বংশধৰসকল: হবয়া, হেক্কাচ, আৰু বিজ্জর্ ল্লয় (িযজেন িগিলয়দৰ বিজ্জর্ ল্লয়ৰ মিহলাৰ মাজৰ
এজনীক িবয়া কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকৰ নােমেৰ েতওঁৰ নামাকৰণ হ’ল) 62 েতওঁেলােক বংশাৱলীৰ পত্রত েতওঁেলাকৰ
বংশৰ বৃত্তান্ত িবচািৰবৈল েচষ্টা কিৰেল, িকন্তু িবচািৰ নাপােল, েসেয় েতওঁেলাকক কলুিষত বুিল পুেৰািহত বাবৰ পৰা
আঁতেৰাৱা হ’ল 63 েতওঁেলাকক অিধপিতেয় ৈকিছল, েযিতয়াৈলেক ঊৰীম আৰু তুিম্মমৰ ৈসেত এজন পুেৰািহেত
অনুেমাদন নকেৰ েতিতয়াৈলেক েতামােলােক িকছুমান উৎসির্গত পিবত্র বস্তু নাখাবা

64 সব্বর্মুঠ েগােটই দলেটাৰ সংখয্া: িবয়ািল্লশ হাজাৰ িতিনশ ষাঠীজন আিছল; 65 েতওঁেলাকৰ দাস-দাসী সকলক
(েতওঁেলাক সাত হাজাৰ িতিনশ সাতিত্রশ জন) আৰু েতওঁেলাকৰ মিন্দৰৰ গায়ক-গািয়কা সকলক (দুশ জন) অন্তভুর্ ক্ত
কৰা েহাবা নািছল

66 েতওঁেলাকৰ সাতশ চয়িত্রশ টা েঘঁাৰা, দুশ পঞ্চিল্লশটা খছৰ, 67 চািৰশ পঁয়িত্রশ টা উট, আৰু ছয় হাজাৰ সাতশ
িবশ টা গাধ আিছল

68 েযিতয়া েতওঁেলােক িযৰূচােলমত থকা িযেহাৱাৰ গৃহৈল ৈগিছল, েতিতয়া িযেহাৱাৰ গৃহ িনম্মর্াণৰ অেথর্ সন্মানীয়
বয্িক্তসকেল ইচ্ছাকৃত উপহাৰ দান কিৰিছল 69 েতওঁেলােক িনজৰ শিক্ত অনুসােৰ েসই কামৰ বােব পঁুিজত এষিষ্ঠ
হাজাৰ েসাণৰ মূদ্রা* পঁাচ হাজাৰ ৰূপৰ িমনা† আৰু পুেৰািহেত িপন্ধা এশখন বস্ত্র িদেল

70 পুেৰািহতসকল, েলবীয়াসকল, েলাকসকল, মিন্দৰৰ গায়কসকল আৰু দুৱৰীসকল, আৰু িযসকলক িনজৰ নগৰৰ
মিন্দৰৰ পিৰচযর্াৰ বােব িনযুক্ত কৰা ৈহিছল, েতওঁেলাক িনজৰ নগৰেবাৰত বাস কিৰিছল ইস্রােয়লৰ সকেলা েলাক
িনজৰ নগৰেবাৰত আিছল

3 অধয্ায়
যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কৰা পঁজা-পব্বর্ পালন কৰা িভিত্তমূল স্থাপন কৰা

1 সপ্তম মাহৰ পাছত, ইস্রােয়লৰ েলাকসকল েতওঁেলাকৰ নগৰৈল উভিত আিহল েতওঁেলােক েযিতয়া এজন মানুহৰ
দেৰ ৈহ িযৰূচােলমত একেগাট ৈহিছল, েতিতয়া ইস্রােয়লৰ েলাকসকল েতওঁেলাকৰ িনজৰ নগৰৈল উভিত আিহিছল
2 েযাচাদকৰ পুত্র েযচুৱা আৰু েতওঁৰ পুেৰািহত ভাইসকল, আৰু চল্টীেয়লৰ পুত্র জৰুব্বািবল আৰু েতওঁৰ ভাইসকল
িথয় হ’ল, আৰু ঈশ্বৰৰ েলাক েমািচৰ িবধান পুস্তকত িলখা আজ্ঞা অনুসােৰ েহাম-বিল উৎসগর্ৰ অেথর্ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ
যজ্ঞেবদী িনম্মর্াণ কিৰেল

3 েদশৰ েলাকসকলৰ কাৰেণ আতিঙ্কত ৈহ েতওঁেলােক যজ্ঞেবদী তাৰ িনজৰ স্থানত স্থাপন কিৰেল েতওঁেলােক
ৰািতপুৱা আৰু গধূিল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰিছল 4 িলখা অনুসােৰ েতওঁেলােক পঁজা-পব্বর্ও পালন
কিৰিছল, আৰু প্রিতিদনৰ িনয়ম অনুসােৰ িদেন িদেন েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰিছল 5এইদেৰ েতওঁেলােক প্রিতিদেন, আৰু
প্রিতমােহ এবাৰ েহাম-বিল, িনৰূিপত সকেলা পব্বর্, আৰু ইচ্ছাকৃত দানৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ উৎসগর্ কিৰিছল

6 সপ্তম মাহৰ প্রথম িদনেৰ পৰা েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰবৈল ধিৰিছল িকন্তু েতিতয়াও
িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ িভিত্তমূল স্থািপত েহাৱা নািছল 7 েসেয় েতওঁেলােক িশলৰ কাম কৰা েলাকসকলক আৰু কািৰকৰ
সকলক ৰূপ িদেল; আৰু পাৰসয্ৰ ৰজা েকাৰচৰ পৰা েলাৱা অনুমিত অনুসােৰ িলবােনানৰ পৰা যােফাৰ সাগৰৰ তীৰৈল
এৰচ কাঠ আিনবৰ বােব চীেদানীয়া আৰু তূৰীয়াসকলক আহাৰ, েপয় দ্রবয্, আৰু েতল িদেল

8 িদ্বতীয় বছৰৰ িদ্বতীয় মাহত েতওঁেলাক িযৰূচােলমত থকা ঈশ্বৰৰ গৃহৈল অহাৰ পাছত, জৰুব্বািবল, েযাচাদকৰ পুত্র
েযচুৱা, অৱিশষ্ট পুেৰািহতসকল আৰু েলবীয়াসকল আৰু িযসকল বন্দী অৱস্থাৰ পৰা মুকিল ৈহ িযৰূচােলমৈল আিহিছল,
েতওঁেলােক কাম কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল িযেহাৱাৰ গৃহৰ কাযর্ৰ তত্বাৱধান কিৰবৈল িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক
বয়সীয়া েলবীয়াসকলক িনযুক্ত কিৰেল 9 েযচুৱা আৰু েতওঁৰ পুত্র আৰু ভােয়ক-ককােয়কসকল, কদ্মীেয়ল আৰু
েতওঁৰ পুত্রসকল, িযহূদাৰ বংশধৰসকেল ঈশ্বৰৰ গৃহত কাম কৰা েলাকসকলৰ তত্বাৱধান কিৰিছল েতওঁেলাকৰ ৈসেত
েহনাদদৰ বংশধৰসকল আৰু েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকল, আৰু েতওঁেলাকৰ লগৰ েলবীয়াসকেলা আিছল

10 গৃহ িনম্মর্াণ কেৰঁাতা সকেল িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ িভিত্তমূল স্থাপন কিৰেল ইস্রােয়লৰ ৰজা দায়ূেদ আজ্ঞা কৰাৰ
অনুসােৰ িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰবৰ অেথর্ পুেৰািহতসকেল িনজৰ িনজৰ বস্ত্র পিৰধান কিৰেল, আৰু হাতত তুৰী-বাদয্
* 2 অধয্ায়:69 মূদ্রা পাৰসয্ েদশত প্রচিলত মূদ্রাৰ পিৰমাণ † 2 অধয্ায়:69 িমনা মূদ্রা
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ল’েল, আচফৰ পুত্র, আৰু েলবীয়াসকেল হাতত তাল ৈল িথয় হ’ল 11 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ গীত গায়
ধনয্বাদ আৰু প্রশংসা-স্তুিত কিৰ ক’েল, “েতওঁ মঙ্গলময়! ইস্রােয়লৈল েতওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক ” িযেহাৱাৰ
গৃহৰ িভিত্তমূল স্থাপন কৰা েদিখ েতওঁেলােক আনেন্দেৰ উচ্চধ্বিন কিৰ িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰেল

12 িকন্তু িযসকেল প্রথমবাৰৰ বােব গৃহৰ িভিত্তমূল স্থাপন কৰা িনজ চকুেৰ েদিখেল, েতেন বহু পুেৰািহত, েলবীয়া,
সন্মানীয় েলাক, আৰু বৃদ্ধ েলােক িচঞিৰ িচঞিৰ কািন্দেল আনহােত অেনক েলাক আনন্দত উেত্তিজত হ’ল আৰু
উচ্চ-স্বেৰ জয়-ধ্বিন কিৰেল 13 তাৰ ফলত, কােন্দানৰ শব্দৰ কাৰেণ েলাকসকেল আনন্দ আৰু জয়-ধ্বিনৰ শব্দৰ
মাজৰ পাথর্কয্ বুিজ নাপােল কাৰণ েলাকসকেল মহা-আনন্দত কািন্দিছল আৰু শব্দেবাৰ বহু দূৈৰৰ পৰা শুনা ৈগিছল

4 অধয্ায়
মিন্দৰ িনম্মর্াণ কাযর্ত নানা জািতৰ েলােক বাধা িদয়া

1 বিন্দত্ৱৰ পৰা উভিত অহা েলাকসকেল ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ মিন্দৰ পুনৰ িনম্মর্াণ কিৰেছ বুিল িযহূদা
আৰু িবনয্ামীনৰ িকছুমান শত্রুেৱ শুিনেল 2 েসেয় েতওঁেলােক জৰুব্বািবল আৰু েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষৰ জািতৰ
মূল েলাকসকলৰ কাষ চািপল েতওঁেলােক েতওঁেলাকক ক’েল, “আহঁা আিম েতামােলাকৰ ৈসেত েতামােলাকৰ দেৰই
মিন্দৰ িনম্মর্াণ কেৰঁাহক, আিম েতামােলাকৰ ঈশ্বৰক িবচােৰা আৰু অচূৰৰ এচৰ-হেদ্দান ৰজাই আমাক এই ঠাইৈল অনা
িদনেৰ পৰা আিম েসই ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ই বিল-দান কিৰ আেছঁা ”

3 িকন্তু জৰুব্বািবল, েযচুৱা আৰু েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষৰ জািতৰ মূল েলাকসকেল ক’েল, “েতামােলাক নহয়, িকন্তু
আিমেহ আমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহ িনম্মর্াণ কিৰম পাৰসয্ৰ েকাৰচ ৰজাই আেদশ িদয়া অনুসােৰ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ আিম গৃহ িনম্মর্াণ কিৰম ”

4 েসেয় েদশৰ েলাকসকেল িযহূদাৰ েলাকসকলক ভয় েদখুৱাই গৃহ িনম্মর্াণ কাযর্ত বাধা প্রেয়াগ কিৰেল 5 েতওঁেলাকৰ
অিভপ্রায় বয্থর্ কিৰবৈল েতওঁেলােক পৰমশর্দাতােকা উৎেকাচ িহচােব ধন প্রদান কিৰিছল পাৰসয্ৰ েকাৰচ ৰজাই ৰাজত্ব
কৰা িদনৈলেক আৰু পাৰসয্ৰ দািৰয়াবচ ৰজাৰ ৰাজত্ব সময়ৈলেক, েতওঁেলােক এেনদেৰ কিৰ থািকল 6 তাৰ পাছত
অহচেবেৰাচ ৰজাৰ ৰাজত্বৰ আৰম্ভিণেত েতওঁেলােক িযহূদা আৰু িযৰূচােলম-িনবাসীসকলৰ িবৰুেদ্ধ এখন অিভেযাগ-পত্র
িলিখেল

7 অহচেবেৰাচ ৰজাৰ ৰাজত্বৰ সময়ত, েসই িবশ্লম, িমত্রদাৎ, টােবল, আৰু েতওঁৰ সহকাৰীসকেল, পাৰসয্ৰ
অহচেবেৰাচ ৰজাৈল এখন পত্র িলিখেল েসই পত্র অৰামীয়া ভাষােৰ িলখা আৰু অনুবাদ কৰা আিছল 8 ৰহূম েসনাপিত
আৰু িচমচয় িলখেকও অতর্ক্ষত্র ৰজাৈল িযৰূচােলমৰ িবষেয় এইদেৰ এখন পত্র িলিখেল

9 তাৰ পাছত ৰহূম, িচমচয়, আৰু েতওঁৰ সহকাৰীসকল দীনায়ীয়া, অফচর্ ৎখীয়া, টপর্লীয়া, অফর্ চীয়া, অকর্ বীয়া,
বািবলীয়া, চুচনখীয়া, েদহয়ীয়া, আৰু এলমীয়া েলাকসকেল এখন পত্র িলিখেল 10 নদীৰ িসপােৰ থকা েদশৰ অৱিশষ্ট
েলাকসকলৰ ৈসেত েতওঁেলােক মহামিহম মযর্য্দাৱান অস্নপ্পেৰ চমিৰয়াত বাস কিৰবৈল বাধয্ কেৰঁাৱা েলাকসকলৰ লগত
েযাগ িদেল

11 এই খেনই েতওঁেলােক অতর্ক্ষত্র ৰজাৈল পেঠাৱা পত্রখনৰ অনুিলিপ, “নদীৰ িসপােৰ থকা আেপানাৰ দাসেবােৰ এই
পত্র িলিখেছ: 12 মহাৰাজক জািনবৈল িদওঁ েয, িয িযহূদী েলাকসকল আেপানাৰ পৰা আঁতিৰ ৈগ, পুনৰ িযৰূচােলমৈল
আিহ আমাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহী নগৰ িনম্মর্াণ কিৰেছ েতওঁেলােক েদৱালেবাৰ সমূ্পণর্ কিৰেল আৰু িভিত্তমূল েমৰামিত
কিৰেল

13এিতয়া ৰজাক জািনবৈল িদওঁ েয, যিদ েতওঁেলােক এই নগৰ িনম্মর্াণ কেৰ আৰু েদৱালেবাৰ সমূ্পণর্ কেৰ েতেনহেল,
েতওঁেলােক আেপানাক েকােনা প্রকাৰৰ কৰ-কাটল িনিদব, িকন্তু েতওঁেলােক ৰজাৰ অিনষ্টেহ কিৰব

14 আিম হ’ল সচঁাৈকেয় ৰজা প্রসাদৰ িনমখ খাই আেছঁা, েসেয় ৰজাৰ েকােনা অপমান েহাৱা চাই থকা আমাৰ পেক্ষ
উিচত নহয় এই কাৰেণ আিম মহাৰাজক এই কথা জনাইেছঁা 15আেপানাৰ িপতৃৰ ইিতহাস-পুস্তকত িবচািৰ চাওক আৰু
প্রমাণ কৰক েয, এইখন এখন িবেদ্রাহী নগৰ ই ৰজা আৰু প্রেদশেবাৰৰ অিনষ্টজনক ই ৰজা আৰু প্রেদশৈল বহুেতা
সমসয্াৰ সৃষ্টি কিৰব বহু আগেৰ পৰা িবেদ্রাহীসকলৰ বােব এইখন এখন মূখয্ ঠাই ইয়াৰ বােবই েসই নগৰখন ধংস
ৈহিছল 16আিম মহাৰাজক জনাও েয, যিদ এই নগৰ আৰু তাৰ েদৱাল িনম্মর্াণ কৰা হয় েতেনহ’েল মহা নদীৰ িসপােৰ
আেপানাৰ েকােনা অিস্তত্ৱ নাথািকব ”

17 ৰজাই ৰহূম, িচমচয়, চমিৰয়াত থকা েতওঁেলাকৰ সহকাৰীসকল আৰু নদীৰ িসপােৰ থকা অৱিশষ্ট েলাকসকলক
উত্তৰ িলিখ পঠােল, “েতামােলাকৰ মঙ্গল হওক 18 েতামােলােক েমাৈল পেঠাৱা পত্র অনুবাদ কিৰ েমাৰ আগত পিঢ়
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শুনােল 19 েসেয় মই বুজ-িবচাৰ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেলঁা আৰু জািনব পািৰেলঁা েয, আগেৰ পৰাই েতওঁেলাক িবেদ্রাহী
আিছল আৰু ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰিছল

20 পৰাক্রমী ৰজাসকেল িযৰূচােলমৰ ওপৰত শাসন কিৰিছল আৰু নদীৰ িসপাৰৰ সকেলা বস্তুৰ ওপৰত অিধকাৰ
কিৰিছল েতওঁেলাকক কৰ-কাটল িদিছেল 21 এিতয়া, েসই েলাকসকলক এই নগৰ িনম্মর্াণ কাযর্ বন্ধ কিৰবৈল আজ্ঞা
িদওঁ আৰু েযিতয়াৈলেক মই আজ্ঞা িনিদওঁ েতিতয়াৈলেক েতওঁেলােক নগৰ িনম্মর্াণ কিৰব েনাৱােৰ 22 সাৱধান েহাৱা,
ইয়াক অৱেহলা নকিৰবা িকয় ৰজাক আঘাত িদবৈল ক্ষিত বৃিদ্ধ কিৰছা?”

23 েযিতয়া অতর্ ক্ষত্র ৰজাৰ আজ্ঞা ৰহূম, িচমচয়, আৰু েতওঁেলাকৰ সহকাৰীসকলৰ আগত পিঢ় শুনােল, েতওঁেলােক
তৎক্ষণাত িযৰূচােলমৈল গ’ল আৰু িযহূদীসকলক বেলেৰ গৃহ িনম্মর্াণ কাযর্ বন্ধ কিৰেল 24 েসেয় পাৰসয্ৰ ৰজা
দািৰয়াবচৰ ৰাজত্ব কালৰ িদ্বতীয় বছৰৈলেক িযৰূচােলমত ঈশ্বৰৰ গৃহৰ িনম্মর্াণৰ কাযর্ বন্ধ থািকল

5 অধয্ায়
মিন্দৰ িনম্মর্াণ কাযর্ পুনৰ আৰম্ভ কৰা েদশাধয্ক্ষই পেঠাৱা পত্র

1 তাৰ পাছত হগ্গয় ভাবাদী আৰু ইেদ্দাৰ পুত্র জখিৰয়া ভাববাদীেয়, িযহূদা আৰু িযৰূচােলমত থকা িযহূদী েলাকসকলৰ
আগত ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ নামত ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেল 2 চল্টীেয়লৰ পুত্র জৰুব্বািবল, আৰু েযাচাদকৰ পুত্র েযচুৱাৰ
লগেত িযসকেল েতওঁেলাকক উদগিণ িদিছল, েসই ভাববাদীসকলৰ ৈসেত েতওঁেলােক িযৰূচােলমত ঈশ্বৰৰ গৃহ িনম্মর্াণ
কাযর্ আৰম্ভ কিৰেল

3 নদীৰ িসপােৰ থকা শাসনকত্তর্ া তত্তনয়, চথৰ-েবাজনয়, আৰু েতওঁেলাকৰ সহকাৰীসকেল েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহ
ক’েল, “এই গৃহ সািজবৈল আৰু এই েদৱালেবাৰ িনম্মর্াণ কিৰবৈল েতামােলাকক েকােন আজ্ঞা িদেল?” 4 েতওঁেলােক
পুনৰ ক’েল, “িয েলাকসকেল এই গৃহ িনম্মর্াণ কিৰ আেছ, েতওঁেলাকৰ নাম িক?” 5 িকন্তু ঈশ্বৰৰ দৃষ্টি িযহূদীৰ বৃদ্ধ
েলাকসকলৰ ওপৰত আিছল, আৰু েতওঁেলােক কাযর্ বন্ধ নকিৰেল ৰজা দািৰয়াবচৰ পৰা অহা আজ্ঞাৈল েতওঁেলােক
অেপক্ষা কিৰেল

6 এইখন দািৰয়াবচ ৰজাৈল তত্তনয়, চথৰ-েবাজনয়, আৰু েতওঁেলাকৰ সহকাৰী কমর্চাৰীসকেল িলখা পত্র
7 েতওঁেলােক দািৰয়াবচ ৰজাৈল এখন প্রিতেবদন িলিখ পঠােল, “আেপানাৰ চািৰওিদেশ মঙ্গল হওঁক

8 মহাৰােজ জ্ঞাত হওঁক, েয, আিম িযহূদাত মহান ঈশ্বৰৰ গৃহৈল ৈগিছেলঁা তাক বৰ বৰ িশেলেৰ িনম্মর্াণ কৰা
ৈহেছ, আৰু েদৱালত কাঠ লেগাৱা ৈহেছ এই কাযর্ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােৱ কৰা ৈহেছ, আৰু েতওঁেলাকৰ হাতৰ দ্বাৰাই
এই কাযর্ সুন্দৰভােৱ আগবািঢ় ৈগেছ 9 আিম বৃদ্ধসকলক সুিধেলঁা, ‘এই গৃহ আৰু এই েদৱালেবাৰ িনম্মর্াণ কিৰবৈল
আেপানােলাকক েকােন আজ্ঞা িদেল’ 10 লগেত িয সকেল েতওঁেলাকক েনতৃত্ব িদ আেছ েসই েলাকসকলৰ নাম
জািনবৰ বােব আিম েতওঁেলাকৰ নােমা সুিধেলঁা

11 েতিতয়া েতওঁেলােক উত্তৰ িদ ক’েল, “স্বগর্ আৰু পৃিথৱীৰ িয ঈশ্ৱৰ েতওঁৰ আিম দাস, আিম এই গৃহ পুনৰ িনম্মর্াণ
কিৰ আেছঁা িয গৃহ বহু বছৰৰ আগেতই ইস্রােয়লৰ এজন মহান ৰজাই িনম্মর্াণ কিৰ সমূ্পণর্ কিৰিছল

12 েসেয়, েযিতয়া আমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল, স্বগর্ৰ ঈশ্বৰৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত কিৰিছল েতিতয়া বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ
হাতত ঈশ্ৱেৰ েতওঁেলাকক েশাধাই িদিছল আৰু ৰজা নবূখদেনচেৰ এই গৃহ নষ্ট কিৰিছল আৰু েলাকসকলক বািবলৈল
বন্দী কিৰ ৈল ৈগিছল 13 তথািপ, বািবলৰ েকাৰচ ৰজাৰ ৰাজত্বৰ প্রথম বছৰত, েকাৰচ ৰজাই ঈশ্বৰৰ এই গৃহ পুনৰ
িনম্মর্াণ কিৰবৈল আজ্ঞা জািৰ কিৰেল

14 ঈশ্বৰৰ গৃহৰ িযেবাৰ েসাণ আৰু ৰূপৰ বস্তু আিছল, েসইেবাৰ নবূখদেনচেৰ িযৰূচােলমৰ মিন্দৰৰ পৰা বািবলৰ
মিন্দৰৈল ৈল ৈগিছল েসইেবােৰা েকাৰচ ৰজাই ঘূৰাই িদিছল েতওঁ িনযুক্ত কৰা অধয্ক্ষ েচচবচৰক েসইেবাৰ পুনৰ
গতাই িদেয় 15 ৰজাই েতওঁক ৈকিছল, ‘এইেবাৰ বস্তু ৈল েযাৱা আৰু িযৰূচােলমৰ মিন্দৰত ৰাখা ঈশ্বৰৰ গৃহ েসই
ঠাইত পুনৰ িনম্মর্াণ কৰা হওঁক’

16 তাৰ পাছত েচচবচেৰ আিহ িযৰূচােলমত ঈশ্বৰৰ গৃহৰ িভিত্তমূল স্থাপন কিৰেল; আৰু এই িনমর্াণ কাযর্ আিম কিৰ
আেছঁা, িকন্তু এিতয়াও সমূ্পণর্ েহাৱা নাই

17 এিতয়া যিদ মহাৰাজৰ দৃষ্টিত ভাল েদেখ, েতেনহেল েকাৰচ ৰজাই িযৰূচােলমত ঈশ্বৰৰ গৃহ পুনৰ িনম্মর্াণ কিৰবৈল
আজ্ঞা িদয়াৰ কথা িবচাৰ কিৰবৈল মহাৰােজ বািবলত থকা ৰাজভঁৰালৰ নিথ-পত্রৰ বুজ-িবচাৰ কিৰ চাওঁক তাৰ পাছত
মহাৰােজ েতওঁৰ িসদ্ধান্ত আমাৈল িলিখ পঠাওঁক ”
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6 অধয্ায়
দািৰয়াবেচ উত্তৰ িদয়া মিন্দৰ িনম্মর্াণ কিৰ সমাপ্ত কৰা িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কৰা

1 েসেয় দািৰয়াবচ ৰজাই বািবলৰ ৰাজভঁৰালত থকা নিথ-পত্রেবাৰ িবচাৰ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল 2 মাদীয়াৰ অকমথাত
নগৰৰ গড়ত এখন নুিৰওৱা পুিথ েপাৱা গ’ল; েসই পুিথত এই িবৱৰণ িলখা আিছল:

3 “েকাৰচ ৰজাৰ প্রথম বছৰত, েকাৰচ ৰজাই িযৰূচােলমত থকা ঈশ্বৰৰ গৃহৰ িবষেয় এটা আজ্ঞা জািৰ কিৰিছল:
‘বিলদানৰ বােব গৃহেটা িনম্মর্াণ কৰা হওঁক তাৰ েদৱালেবাৰৰ ওখ আৰু বহল ষািঠ হাত, 4 িতিন শাৰী ডাঙৰ িশল আৰু
এশাৰী নতুন কাঠৰ ৈসেত িনম্মর্াণ কৰা হওক এই িনম্মর্াণ কাযর্ত ৰজাৰ গৃহৰ পৰা বয্য় কৰা হওক 5 ঈশ্বৰৰ গৃহৰ
িযেবাৰ েসাণ আৰু ৰূপৰ বস্তু নবূখদেনচেৰ িযৰূচােলমৰ মিন্দৰৰ পৰা উিলয়াই বািবলৰ মিন্দৰৈল আিনিছল, েসইেবােৰা
ঘূৰাই পেঠাৱা হওক েসইেবাৰ িযৰূচােলমৰ মিন্দৰৈল পেঠাৱা আৰু েসইেবাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহত জমা কৰা হওক ’

6 চথৰ-েবাজনয় তত্তনয় আৰু নদীৰ িসপােৰ থকা েতামােলাকৰ সহকাৰী কমর্চাৰীসকলৰ পৰা আঁতিৰ থাকা 7 ঈশ্বৰৰ
েসই গৃহৰ কাযর্ েতামােলােক এিৰ িদয়া ঈশ্বৰৰ গৃহ অধয্ক্ষ আৰু িযহূদীৰ বৃদ্ধসকেল েসই ঠাইেত িনম্মর্াণ কৰক

8 িযসকল িযহূদী বৃদ্ধেলােক ঈশ্বৰৰ েসই গৃহ িনম্মর্াণ কিৰ আেছ েতওঁেলাকৰ বােব এই সকেলা কিৰবৈল মই
েতামােলাকক আজ্ঞা িদেছঁা: েসই েলাকসকলৰ কাযর্ বন্ধ নহবৰ বােব নদীৰ িসপাৰৰ ৰাজকৰৰ পৰা ৰজাৰ ধেনেৰ
েতওঁেলাকক হািজৰা িদয়া হওক 9 স্বগর্ৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিল িদবৈল িযৰূচােলমৰ পুেৰািহতসকেল আেদশ িদয়া
অনুসােৰ প্রিতিদেন ক্ষিত নকৰাৈক িয িয প্রেয়াজনীয় বস্তু েযেন, দমৰা, মতা েমৰ বা েমৰ-ছাগ েপাৱািল, েঘঁহু, েলাণ,
দ্রাসাৰস, বা েতল, এইসকেলা বস্তু েতওঁেলাকক িদয়া হওক 10 স্ৱগর্ৰ ঈশ্ৱৰৈল দান িদবৈল আৰু ৰজা আৰু েতওঁৰ
পুত্রসকলৰ কাৰেণ েতওঁেলােক প্রাথর্না কিৰবৈল েতামােলােক এই দেৰ কৰা

11 মই আজ্ঞা কিৰেছঁা, েয, িয েকােনােৱ এই আজ্ঞা লঙ্ঘন কিৰব, তাৰ ঘৰৰ চালৰ এডাল কাঠ উিলয়াই আিন েতওঁক
তাত আিৰ েথাৱা হ’ব আৰু েসই েদাষৰ বােব েতওঁৰ ঘৰ জাবৰৰ দ’ম কৰা হ’ব 12 িযেকােনা ৰজা আৰু প্রজাই
িযৰূচােলমত থকা ঈশ্বৰৰ গৃহৰ এই আজ্ঞা-লঙ্ঘন কিৰব, েতওঁক ঈশ্ৱেৰ উচ্ছন্ন কিৰব মই দািৰয়াবেচ, এই আজ্ঞা
কিৰেছঁা ইয়াক সমূ্পণর্ভােৱ পালন কৰা ”

13 তাৰ পাছত ৰজা দািৰয়াবেচ িদয়া আেদশ অনুসােৰ তত্তনয়, চথৰ-েবাজনয়, আৰু েতওঁেলাকৰ সহকাৰীসকেল
সকেলা কাযর্ কিৰেল 14 েসেয় হগ্গয় আৰু জখিৰয়া ভাববাদীৰ ভাববাণীৰ িনেদর্ শ অনুযায়ী িযহূদাৰ বৃদ্ধসকেল িনম্মর্াণ
কাযর্ কিৰেল েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ আৰু েকাৰচ, দািৰয়াবচ, আৰু পাৰসয্ৰ ৰজা অতর্ক্ষত্রৰ আজ্ঞা অনুসােৰ
েতওঁেলােক গৃহ িনম্মর্াণ কিৰেল 15 ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজত্বৰ ষষ্ঠ বছৰৰ, অদৰ মাহৰ (মাচর্ মাহৰ পূির্ণমাৰ পৰা এিপ্রল
মাহৰ পূির্ণমাৈলেক) তৃতীয় িদনা এই গৃহ সমূ্পণর্ হ’ল

16 ঈশ্ৱৰৰ এই গৃহ আনেন্দেৰ ইস্রােয়লৰ েলাক, পুেৰািহত, েলবীয়া আৰু বন্দীত্বৰ পৰা অহা েলাকসকেল ঈশ্ৱৰৰ
এই গৃহ আনেন্দেৰ ঈশ্ৱৰৈল উৎসগর্া কিৰেল 17 ঈশ্বৰৰ গৃহ উৎসগর্ কেৰঁােত এশ দমৰা, এশ মতা েমৰ-ছাগ, আৰু
চািৰশ েমৰ-ছাগ েপাৱািল, েতওঁেলােক দান িদেল ইস্রােয়লত থকা প্রিতেটা জািতৰ বােব এটা আৰু সকেলা ইস্রােয়ল
েলাকসকলৰ বােব পাপাথর্ক বিলস্বৰূেপ বাৰটা মতা ছাগলীও দান কিৰেল 18 েমািচৰ পুস্তকখনত িলখা অনুসােৰ
েতওঁেলােক িযৰূচােলমত ঈশ্বৰৰ পিৰচযর্াৰ অেথর্ পুেৰািহতসকলক আৰু েলবীয়াসকলক কাযর্ৰ িবভাগ অনুসােৰ িনযুক্ত
কিৰেল

19 েসেয় প্রথম মাহৰ েচৗদ্ধ িদনৰ িদনা বন্দীত্বৰ পৰা অহা েলাকসকেল িনস্তাৰ-পব্বর্ পালন কিৰেল 20 পুেৰািহত আৰু
েলবীয়াসকেল িনজেক শুিচ কিৰেল আৰু িয সকল বন্দীত্বৰ পৰা আিহিছল, েতওঁেলাক সকেলােৰ বােব িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ
বিল উৎসগর্ কিৰেল

21 বন্দীত্বৰ পৰা অহা ইস্রােয়লৰ েলাকসকল, িযসকেল েদশৰ অশুিচ েলাকসকলৰ পৰা িনজেক পৃথক কিৰ ৰািখেল
আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্ৱৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ হষর্ধ্ৱিন কিৰেল, েতওঁেলােক িনস্তাৰ-পব্বর্ৰ মাংসৰ িকছু অংশ েভাজন
কিৰেল 22 েতওঁেলােক সাত িদনৈলেক খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ পব্বর্ আনেন্দেৰ পালন কিৰেল িকয়েনা িযেহাৱাই
েতওঁেলাকৈল আনন্দ কিঢ়য়াই আিনেল, আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহ িনম্মর্াণ কাযর্ত েতওঁেলাকৰ হাত সবল
কিৰবৰ অেথর্ ৰজা অচুৰৰ মন েতওঁেলাকৈল ঘূৰােল

7 অধয্ায়
ইজ্রাৰ যাত্রা ৰজাই েতওঁক িদয়া ক্ষমতা-পত্র



ইজ্রা 7 অধয্ায়:1 518 ইজ্রা 7 অধয্ায়:28

1 এই সকেলা েহাৱাৰ পাছত, ৰজা অতর্ক্ষত্রৰ ৰাজত্বৰ সময়ত ইজ্রাৰ বংশধৰসকল, চৰায়া, অজিৰয়া, িহিল্কয়া, 2 চলু্লম,
চােদাক, অহীটুব, 3 অমিৰয়া, অজিৰয়া, মৰােয়াৎ, 4 জৰহীয়া, উজ্জী, বুক্কী, 5 অবীচুৱা, পীনহচ, ইিলয়াজৰ, তাৰ পাছত
হােৰাণ প্রধান পুেৰািহত

6 ইজ্রা বািবল তয্াগ কিৰেল ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ইস্রােয়লক িদয়া েমািচৰ িবধান-পুস্তকৰ েতওঁ এজন পাগর্ত অধয্াপক
আিছল েতওঁ িয বস্তুেৱই খুিজিছল ৰজাই েতওঁক িদিছল, কাৰণ ঈশ্বৰ িযেহাৱা েতওঁৰ লগত আিছল 7 ইস্রােয়লৰ
বংশধৰ সকলৰ িকছুমানক, আৰু পুেৰািহতসকল, েলবীয়াসকল, মিন্দৰৰ গায়কসকল, দুৱৰীসকল, আৰু িয সকলক
মিন্দৰৰ পিৰচযর্াৰ বােব িনযুক্ত কৰা ৈহিছল, েতওঁেলােকা ৰজা অতর্ক্ষত্রৰ ৰাজত্ৱৰ সপ্তম বছৰত িযৰূচােলমৈল ৈগিছল

8 ইজ্রা েসই এেক বছৰৰ পঞ্চম মাহত িযৰূচােলমৈল ৈগ পােল 9 েতওঁ প্রথম মাহৰ, প্রথম িদনা বািবল তয্াগ কিৰিছল
েতওঁৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ দৃষ্টি মঙ্গলময় আিছল আৰু পঞ্চম মাহৰ প্রথম িদনা েতওঁ িযৰূচােলমৈল ৈগ পাইিছল 10 ইজ্রা
িযেহাৱাৰ িবধান-পুস্তকৰ আজ্ঞােবাৰ অধয্য়ন আৰু পালন কিৰবৈল, িবধান-প্রণালী আৰু আজ্ঞােবাৰ িশকাবৈল িনজৰ মন
িস্থৰ কিৰেল

11 ৰজা অতর্ক্ষত্র ইস্রােয়লৰ আজ্ঞােবাৰৰ আৰু িবধানৰ অধয্াপক পুেৰািহত ইজ্রাক িদয়া আজ্ঞা এইখন: 12 “স্বগর্ৰ
ঈশ্বৰৰ িবধান-পুস্তকৰ অধয্াপক পুেৰািহত ইজ্রাৈল ৰজােৰা ৰজা অতর্ক্ষত্রৰ নমস্কাৰ 13 মই আজ্ঞা কিৰেছঁা েয, েমাৰ
ৰাজয্ ইস্রােয়লৰ পৰা েকােনা এজন েলােক, েতওঁেলাকৰ পুেৰািহত ও েলবীয়াসকলৰ লগত িয জেন িনজৰ ইচ্ছােৰ
িযৰূচােলমৈল যাব েখােজ, েতওঁেলােক আেপানাৰ লগত যাব পােৰ

14 ঈশ্ৱৰৰ িবধান অনুসােৰ িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ িবষেয় সমূ্পণর্ৈক বুিজ-িবচাৰ ল’বৈল মই, ৰজাই আৰু েমাৰ
সাতজন পৰামশর্দাতাই আেপানাক পঠােলঁা 15 েতওঁেলােক মুক্তভােৱ িযৰূচােলমত থকা ইস্রােয়লৰ ঈশ্ৱৰক, আৰু
েতওঁৰ গৃহৰ বােব িদয়া ৰূপ আৰু েসাণ, 16 লগেত েলাক সমূহৰ েযােগিদ আৰু পুেৰািহত সকলৰ দ্বাৰাই মুক্তভােৱ
িযৰূচােলমৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ বােব িদয়া দান আৰু বািবলৰ েলাকসকেল িদয়া সকেলা ৰূপ আৰু েসাণ লগত ৈল আিহব

17 েসেয় আপুিন ষঁাড়-গৰু, মতা েমৰ-ছাগ, আৰু েমৰ-ছাগ েপাৱািলেবাৰ, ভক্ষয্ ও েপয়-ৈনেবদয্ৰ বােব িকনক
িযৰূচােলমত থকা আেপানাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ যজ্ঞ-েবিদৰ ওপৰত েসই েবাৰ উৎসগর্ কিৰব 18 অৱিশষ্ট থকা ৰূপ আৰু
েসােণেৰ আপুিন আৰু আেপানাৰ ভাইসকেল আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসােৰ িয কিৰবৈল ভাল েদেখ তােক
কিৰব

19আেপানাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ পিৰচযর্াৰ অেথর্ আেপানাক মুক্তভােৱ িদয়া বস্তুেবাৰ িযৰূচােলমত ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত িদ িদব
20 তাৰ বািহেৰ আেপানাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ কাৰেণ িয প্রেয়াজনীয় বাকী থািকব, েসইেবাৰ েমাৰ ৰাজভঁৰালৰ পৰা খৰচ কিৰ
িকিন ল’ব

21 মই ৰজা অতর্ক্ষত্রই নদীৰ িসপােৰ থকা সকেলা েকাষাধয্ক্ষক আজ্ঞা িদেছঁা েয, ‘ইজ্রাই েতামােলাকৰ পৰা িয
বস্তু খুিজব, েতামােলােক েতওঁক সমূ্পণর্ৈক িদবা 22 এশ িকক্কৰৈলেক ৰূপ, এশ েকাৰৈলেক েঘঁহু, এশ বটলৈলেক
দ্রাক্ষাৰস, আৰু এশ বটলৈলেক েতল, আৰু অপিৰিমতৰূেপ েলাণ িদব 23 স্বগর্ৰ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ পৰা অহা িযেকােনা
বস্তু েতওঁৰ গৃহৰ অেথর্ ভিক্তভােৱ বয্ৱহাৰ কিৰব লােগ; কাৰণ েতওঁৰ েক্রাধ েমাৰ আৰু েমাৰ পুত্রসকলৰ ৰাজয্ৰ ওপৰত
আিনম?

24 আিম েতওঁেলাকক জনাইেছঁা েয, পুেৰািহত, েলবীয়া, বাদয্কৰ, দুৱৰী, বা মিন্দৰৰ পিৰচযর্াৰ বােব িনযুক্ত কৰা
েলাকসকল আৰু ঈশ্বৰৰ গৃহৰ দাসেবাৰৰ মাজৰ কােৰা ওপৰেতই েকােনা প্রকাৰৰ কৰ-কাটল ধাযর্য্ কৰা নহ’ব’

25 েহ ইজ্রা, আেপানাৰ ঈশ্বেৰ আেপানাক িদয়া জ্ঞােনেৰ, ঈশ্বৰৰ িবধান জনা এজনক শাসনকত্তর্ া আৰু িবচাৰকত্তর্ া
িনযুক্ত কৰা উিচত, কাৰণ েতিতয়া েতওঁ নদীৰ িসপােৰ থকা েলাকসকলক েসৱা কিৰব পািৰব, আৰু িয সকেল িবধান
নাজােন েতওঁেলাকক িনশ্চয় িশেকাৱাও প্রেয়াজন 26 িয েকােনােৱ ঈশ্বৰৰ িবধান বা ৰজাৰ িবধান সমূ্পণর্ৈক পালন
নকেৰ, েতওঁক প্রাণদণ্ডৰ দ্ৱাৰাই বা েদশান্তৰ কৰাৰ দ্ৱাৰাই বা সম্পিত্ত আটক কৰণৰ দ্ৱাৰাই, বা বন্দী কৰাৰ দ্ৱাৰাই শািস্ত
িদয়া হওক ”

27 আমাৰ পূবর্পুৰুষৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ প্রশংসা হওক; েতওঁ িযৰূচােলমত িযেহাৱাৰ গৃহৰ েগৗৰৱািম্বত কিৰবৈল এই
সকেলা ৰজাৰ হৃদয়ত ইচ্ছা স্থাপন কিৰেল, 28 আৰু েতেৱঁই ৰজাৰ, েতওঁৰ পৰামশর্দাতাসকলৰ, আৰু েতওঁৰ সকেলা
পৰাক্রমী কমর্চাৰীসকলৰ আগত েমাক িবশ্ৱাসীৰূেপ িবসৃ্তত কিৰেল েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ হাত েমাৰ লগত থকা বােব,
মই বলৱান ৈহেছঁা, আৰু েমাৰ লগত যাবৈল ইস্রােয়লৰ মাজৰ পৰা মূল েলাকসকলক েগাটােলঁা
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8 অধয্ায়
ইজ্রাৰ লগত েযাৱা েলাকসকলৰ তািলকা বাটত ঘটা ঘটনা

1 ৰজা অতর্ক্ষত্র ৰাজত্বৰ সময়ত েমাৰ ৈসেত বািবল তয্াগ কিৰ েযাৱা েলাকসকল এওঁেলাক এওঁেলাক েতওঁেলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকলৰ পিৰয়াল সমূহৰ মূখয্ েলাকআিছল 2পীনহচৰ বংশধৰসকলৰ মাজত েগেচর্ াম: ঈথামৰৰ বংশধৰসকলৰ
মাজত দািনেয়ল: দায়ূদৰ বংশধৰসকলৰ মাজত হতূ্তচ 3 চখিনয়াৰ আৰু পিৰেয়াচৰ বংশধৰসকলৰ মাজত জখিৰয়া:
েতওঁৰ লগত তািলকাত এশ পঞ্চাশ জন পুৰুষ আিছল

4 পহৎ-েমাৱাবৰ বংশধৰসকলৰ মাজত জৰহীয়াৰ পুত্র ইলীেহাঐনয় আৰু েতওঁৰ লগত তািলকাত দুশ জন পুৰুষ
আিছল 5 চখিনয়া বংশধৰসকলৰ মাজত যহজীেয়ল েতওঁৰ লগত তািলকাত িতিনশ জন পুৰুষ আিছল 6 আদীনৰ
বংশধৰসকলৰ মাজত েযানাথনৰ পুত্র এবদ েতওঁৰ লগত তািলকাত পঞ্চাশ জন পুৰুষআিছল 7এলমৰ বংশধৰসকলৰ
মাজত অথিলয়াৰ পুত্র িযচয়া েতওঁৰ লগত তািলকাত সত্তৰজন পুৰুষ আিছল

8 চফিটয়াৰ বংশধৰসকলৰ মাজত মীখােয়লৰ পুত্র জবিদয়া েতওঁৰ লগত তািলকাত আশীজন পুৰুষ আিছল
9 েযাৱাবৰ বংশধৰসকলৰ মাজত িযহীেয়লৰ পুত্র ওবিদয়া েতওঁৰ লগত তািলকাত দুশ ওঠৰ জন পুৰুষ আিছল
10 চেলামীতৰ বংশধৰসকলৰ মাজত েযািচিফয়াৰ পুত্র েতওঁৰ লগত তািলকাত এশ ষািঠজন পুৰুষ আিছল 11 েববয়ৰ
বংশধৰসকলৰ মাজত েববয়ৰ পুত্র জখিৰয়া েতওঁ লগত তািলকাত আঠাইশ জন পুৰুষ আিছল

12 অজগদৰ বংশধৰসকলৰ মাজত হক্কাটনৰ পুত্র েযাহানন েতওঁৰ লগত তািলকাত এশ দহ জন পুৰুষ আিছল
13 অেদানীকামৰ পাছত অহা বংশধৰসকলৰ মাজত েকইজন েলাক আিছল েতওঁেলাকৰ নাম হ’ল: ইলীেফলট,
িযয়ুেৱল, আৰু চমিয়য়া েতওঁেলাকৰ লগত ষািঠজন পুৰুষ আিহিছল 14 িবগবয়ৰ বংশধৰসকলৰ মাজত উথয় আৰু
জকু্কৰ েতওঁৰ লগত তািলকাত সত্তৰজন পুৰুষ আিছল

15 মই েতওঁেলাকক অহবাৈল ৈব েযাৱা পানীৰ কাষত একিত্রত কিৰেলঁা অ◌াৰু আিম তাত িতন িদন ছাউিন পািত
থািকেলঁা মই সকেলা েলাকৰ লগেত আৰু পুেৰািহতসকলৰ মাজত অনুসন্ধান কিৰ চােলঁা, িকন্তু েলবী বংশৰ েকােনা
এজনক তাত িবচািৰ নাপােলঁা 16 েসেয়, ইলীেয়জৰ, অৰীেয়ল, চমিয়য়া, ইলনাথন, যাৰীব, ইলনাথন, নাথন, জখিৰয়া,
আৰু মচুল্লম, এই মূখয্ েলাকসকলক েতওঁেলাকৰ বােব পঠােলঁা; েযায়ািৰব আৰু ইলনাথন, এওঁেলাক িশক্ষক আিছল,
এওঁেলাকেকা মই েতওঁেলাকৰ বােব পঠােলঁা

17 তাৰ পাছত মই েতওঁেলাকক কিচিফয়াৰ মূখয্েলাক ইেদ্দাৰৰ ওচৰৈল পঠােলঁা ইেদ্দা আৰু েতওঁৰ সম্পকীর্য়
েলাকসকলক িক ক’ব লািগব, েসই িবষেয় মই ৈকিছেলঁা েয, ‘মিন্দৰৰ িয দাসেবাৰ কািচিফয়াত বসবাস কিৰ আেছ,
েতওঁেলাকক ঈশ্বৰৰ গৃহৰ পিৰচযর্াৰ বােব আমাৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদয়ক’

18 িযেহতু ঈশ্বৰৰ কৃপাদৃষ্টি আমাৰ ওপৰত আিছল, েসেয় আমাৰ বােব এজন বয্িক্ত পঠাই িদেল, েতওঁৰ নাম েচেৰিবয়া
আিছল; েতওঁ এজন িবচক্ষণ বয্িক্ত আিছল েতওঁ আিছল মহলীৰ বংশধৰ মহলী আিছল, েলবীৰ পুত্র েলবী আিছল,
ইস্রােয়লৰ পুত্র েতওঁ ওঠৰ জন পুত্র আৰু ভাইসকলক লগত ৈল আিহিছল 19 েতওঁৰ লগত হচিবয়া আিহিছল তােত
িযচয়াও আিছল িযচয়া আিছল মৰাৰীৰ পুত্রসকলৰ মাজৰ এজন, েতওঁৰ লগেত েতওঁৰ পুত্র আৰু ভাইসকলৰ ৈসেত
সবর্মুঠ িবশজন েলাক আিহিছল 20 দায়ুদ আৰু েতওঁৰ িবষয়াসকেল েলবীয়াসকলৰ েসৱকীয় কাযর্েৰ মিন্দৰত পিৰচযর্া
কিৰবৰ বােব দুশ িবশজন েলাকক িনযুক্ত কিৰিছল েতওঁেলাকক নাম অনুসােৰ িনযুক্ত কৰা ৈহিছল

21 তাৰ পাছত আিম ঈশ্বৰৰ সনূ্মখত িনজেক নম্র কিৰবৰ বােব অহবা নদীৰ দঁািতত উপবাস েঘাষণা কিৰেলঁা, তােত
আিম আমাৰ সৰু সকলৰ বােব আৰু আমাৰ সম্পিত্তৰ বােব এটা সুিবধাজনক পথ িবচািৰেলা 22 শত্রুেবাৰৰ পৰা
আমাক ৰক্ষা কিৰবৈল মই আমাৰ লগত ৈসনয্ বা অশ্বােৰাহী ৰজাক খুিজবৈল অতয্ন্ত িদ্বধােবাধ কিৰিছেলঁা আিম ৰজাক
ৈকিছেলঁা েয, “আমাৰ ঈশ্বেৰ, েতওঁক মঙ্গল েখাজা সকলৰ ওপৰত েতওঁৰ হাত থােক, িকন্তু েতওঁক তয্াগ কৰা সকলৰ
ওপৰত েতওঁৰ পৰাক্রম আৰু েক্রাধ থােক ” 23 েসেয় আিম উপবাস কিৰ, আমাৰ ঈশ্বৰৰ আগত েসই িবষেয় প্রাথর্না
কিৰেলঁা, আৰু েতওঁ আমাৰ প্রাথর্না গ্রহণ কিৰেল

24 তাৰ পাছত, মই পুেৰািহত কমর্চাৰীসকলৰ পৰা বাৰ জন িনব্বর্াচন কিৰেলঁা:েচেৰিবয়া, হচিবয়া, আৰু েতওঁেলাকৰ
ভাই সকলৰ মাজত দহজন 25 ৰজা আৰু েতওঁৰ পৰামশর্দাতা, কমর্চাৰী আৰু ইস্রােয়ল েলাকসকেল আমাৰ ঈশ্বৰৰ
গৃহৰ অেথর্ মুক্তভােৱ িদয়া দান, ৰূপ, েসাণ, আৰু সকেলা বস্তু জুিখ েতওঁেলাকক িদেলঁা

26 েসেয়, ছশ পঞ্চাশ িকক্কৰ ৰূপ, এশ িকক্কৰ ৰূপৰ বস্তু, এশ িকক্কৰ েসাণ, 27 এক হাজাৰ অদেকর্ ান মূলয্ৰ িবশ টা
েসাণৰ বািট, আৰু িপতলৰ দুটা ভালৈক পািলশ কৰা বা িনমজ পাত্র জুিখ মই েতওঁেলাকক িদেলঁা
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28 তাৰ পাছত, মই েতওঁেলাকক ক’েলঁা, “আেপানােলাক িযেহাৱাৈল উৎসগর্ হওক, আৰু এই বস্তুেবােৰা উৎসগর্
কৰক এই ৰূপ আৰু েসাণেবাৰ আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ইচ্ছাকৃতভােৱ কৰা দান
29 পুেৰািহত কমর্চাৰী, েলবীয়া আৰু িযৰূচােলমৰ ইস্রােয়ল বংশৰ পূবর্পুৰুষৰ মূখয্ েলাকসকলৰ আগত ঈশ্বৰৰ গৃহৰ
েকঁাঠািলত জুিখ িনিদয়াৈলেক এইেবাৰ চাই থাকক আৰু সযতেন ৰাখক ” 30 পুেৰািহতসকল আৰু েলবীয়াসকেল ৰূপ,
েসাণ, আৰু বস্তুেবােৰা জুিখ গ্রহণ কিৰ, িযৰূচােলমত আমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৈল েসইেবাৰ ৈল যাবৰ বােব আেদশ িদেল

31 প্রথম মাহৰ দ্বাদশ িদনা, আিম িযৰূচােলমৈল যাবৰ বােব অহবা নদীৰ পৰা যাত্রা কিৰেলঁা আমাৰ ওপৰত আমাৰ
ঈশ্বৰৰ হাত থকা বােব েতওঁ শত্রুেবাৰৰ ওপৰত আৰু বাটত খাপ িদ থকা ডকাইতসকলৰ হাতৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কিৰেল
32 তাৰ পাছত আিম িযৰূচােলম আিহ পােলঁা, তােত িতন িদন থািকেলঁা

33 চতুথর্ িদনা েসই ৰূপ, েসাণ, আৰু বস্তুেবাৰ জুিখ আমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহত উিৰয়াৰ পুত্র মেৰেমাৎ পুেৰািহতৰ হাতত গতাই
িদেলঁা েতওঁৰ লগত পীনহচৰ পুত্র ইিলয়াজৰ আিছল, েযচুৱাৰ পুত্র েযাজাবদ আৰু িবন্নইৰ পুত্র েনাৱিদয়া, এওঁেলাক
েলবীয়া আিছল 34 সকেলােবাৰ গণনা কিৰ আৰু জুিখ গতাই িদয়া হ’ল; েসই সময়ত সকেলােবাৰ বস্তুৰ েজাখ িলিখ
েথাৱা হ’ল

35 বন্দীত্বৰ পৰা ঘূিৰ অহা েদশান্তিৰত েলাকসকেল ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ েহাম বিল উৎসগর্ কিৰেল: ইস্রােয়লৰ
বােব বাৰটা ভতৰা গৰু, ছয়ানৈব্বটা মতা ছাগলী, সাতসত্তৰটা েমৰ-ছাগ েপাৱািল, আৰু পাপাথর্ক বিলৰ বােব বাৰটা
মতা ছাগলী উৎসগর্ কিৰেল এই সকেলােবাৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদয়া েহাম-বিল 36 তাৰ পাছত েতওঁেলােক নদীৰ
িসপােৰ থকা ৰাজপ্রিতিনিধ আৰু ৰজাৰ উচ্চপদত থকা কমর্চাৰী সকলক ৰজাৰ আজ্ঞা পত্র িদেল, আৰু েতওঁেলােক
েলাকসকলক আৰু ঈশ্বৰৰ গৃহত সহায় কিৰেল

9 অধয্ায়
েলাকসকেল কৰা পাপ ইজ্রাৰ প্রাথর্না

1 েসই সকেলা কাযর্ েযিতয়া সমাপ্ত হ’ল, েতিতয়া কমর্চাৰীসকেল েমাৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “ইস্রােয়ল েলাকসকেল,
পুেৰািহতসকেল, আৰু েলবীয়াসকেল আন েদশীয় িঘণলগীয়া কাযর্ তয্াগ কৰা নাই; েযেন কনানীয়া,িহত্তীয়া, পিৰজ্জীয়া,
িযবুচীয়া, অেম্মানীয়া, েমাৱাবীয়া, িমচৰীয়া, আৰু ইেমাৰীয়া েলাকসকলৰ অিতশয় িঘণলগা কাযর্ৰ পৰা িনজেক পৃথেক
ৰখা নাই 2কাৰণ পিবত্র েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ িকছুমান ল’ৰা-েছাৱালীৰ িববাহত এেনদেৰ আন েদশৰ েলাকসকলৰ
ৈসেত সম্বন্ধ স্থাপন কেৰ এই অিৱশ্বাসী কাযর্ত কমর্চাৰী আৰু মূখয্ েলাকসকেল আগভাগ লয় ”

3 মই এই কথা শুিন েমাৰ কােপাৰ আৰু েচালা ফািলেলঁা, আৰু েমাৰ মুৰৰ চুিল ও দািঢ় িছিঙ েযাৱাৈক টািনেলঁা তাৰ
পাছত লাজত বিহ পিৰেলঁা 4 অিবশ্ৱাসী কাযর্ৰ িবষেয় ইস্রােয়লৰ ঈশ্বেৰ েকাৱা কথাত িযসকল েলাক ভয়ত কঁিপিছল
েতওঁেলােক মই গধূিলৰ বিলদানৰ সময়ৈলেক বিহ থকা ঠাইত েগাট খােল

5 িকন্তু গধূিলৰ বিলদানৰ সময়ত, মই লিজ্জত অৱস্থাৰ পৰা ফটা কােপাৰ আৰু েচালাৰ ৈসেত িথয় ৈহ েমাৰ হাত
ওপৰ কিৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত আঁঠুকািঢ়েলঁা 6 মই কেলঁা, “েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, মই আেপানাৰ সনু্মখত মুখ তুিলবৈল
অিত লিজ্জত আৰু দুিখত ৈহেছঁা িকয়েনা আমাৰ অপৰাধেবাৰ বৃিদ্ধ পাই সীমা েচৰাই ৈগেছ, আৰু আমাৰ েদাষেবাৰ
বািঢ় ৈগ আকাশ স্পশর্ কিৰেছ

7আমাৰ পুব্বর্-পুৰুষৰ িদনেৰ পৰা আিজ পযর্য্ন্ত আিম অিতেদাষী ৈহ আেছঁা আমাৰ নানা অপৰাধৰ কাৰেণ আমাক,
আমাৰ ৰজাসকলক, আৰু আমাৰ পুেৰািহতসকলক এই পৃিথৱীৰ ৰজাসকেল েতওঁেলাকৰ তেৰাৱােলেৰ বন্দীত্ৱ ৈল িন
আমাক লুটদ্রবয্ৰ দেৰ কিৰেল আৰু আমাৰ মূখ িবৱণর্ হ’বৈল েশাধাই িদেল

8 তথািপও এিতয়া িকছু সময়ৰ কাৰেণ, আমাৰ িকছুমান জীিৱত েলাকৰ ওপৰত ঈশ্ৱৰ িযেহাৱাৰ অনুগ্রহ অৱিস্থত
হ’ল আৰু েতওঁৰ পিবত্র স্থানত িনৰাপেদ আমাৰ ভিৰ িস্থৰ কিৰেল ঈশ্বেৰ আমাৰ চকু িদিপ্তময় কৰা বােব আৰু আমাক
বন্দীত্বৰ পৰা অলপ সকাহ িদয়াৰ কাৰেণ এই সকেলা হ’ল 9 আিম বন্দী ৈহ আিছেলঁা, িকন্তু আমাৰ ঈশ্বেৰ আমাক
নাপাহিৰেল, েতওঁ আমাৰ বােব িবশ্ৱাসৰ গুৰুত্বপূণর্ প্রিতশ্রুিত আগবঢ়ােল আিম ধংস ৈহ েযাৱা আমাৰ ঈশ্ৱৰৰ গৃহ
যােত পুনৰ িনম্মর্াণ কিৰব পােৰঁা, তাৰ বােব পাৰসয্ৰ ৰজাৰ দৃষ্টিত েতওঁ আমাক নতুন শিক্ত িদেল েতওঁ এইদেৰ কিৰেল,
তােত আিম িযহূদা আৰু িযৰূচােলমত আমাৰ সুৰক্ষাৰ বােব েদৱাল িদব পািতেলঁা

10 এিতয়া েহ আমাৰ ঈশ্বৰ, ইয়াৰ পাছত আিম িক কব পােৰঁা? কাৰণ আিম আেপানাৰ আজ্ঞােবাৰ এিতয়াও পাহিৰ
আেছঁা 11 আপুিন আেপানাৰ ভাববাদী দাস সকলক আজ্ঞা িদ েযিতয়া ৈকিছল েয, এই িয েদশ েতামােলােক অিধকাৰ
কিৰবৈল প্রেবশ কিৰছা, েসইয়া অশুিচ েদশ েতওঁেলাকৰ অশুিচ আৰু িঘণলগা কাযর্ৰ দ্ৱাৰাই েলাকসকেল ইমুৰৰ
পৰা িসমুৰৈলেক সমগ্র েদশ দূিষত কিৰ তুিলেছ 12 েসেয় এিতয়া, েতামােলাকৰ েছাৱালীক েতওঁেলাকৰ পুত্রসকলৰ
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লগত িববাহ িনিদবা, আৰু েতওঁেলাকৰ েছাৱালীক েতামােলাকৰ পুত্রৈল নািনবা আৰু েতওঁেলাকৰ মঙ্গল আৰু উন্নিত
িনিবচািৰবা েসেয় েতামােলাক বলৱন্ত েহাৱা আৰু েদশৰ উত্তম বস্তু েভাগ কৰা, আৰু েতামােলাকৰ সন্তান সকেল
সদাকালৰ বােব আিধপতয্ লাভ কিৰবৈল এইদেৰ কৰা

13 আমাৰ কু-িক্রয়ােবাৰৰ আৰু মহােদাষৰ কাৰেণ আমাৈল ঘটা সকেলা অমঙ্গলৰ পাছত, আমাৰ ঈশ্বৰ িয আপুিন,
আপুিন আমাৰ অপৰাধৰ পাবলগা দণ্ড কম কিৰ, আমাক জীিৱত কিৰ ৰািখেল 14আিম পুনৰ আেপানাৰ আজ্ঞা-লঙ্ঘন
কিৰম, আৰু িঘণলগা কাম কৰা েলাকসকলৰ ৈসেত িববাহ কিৰম েন? আমাৰ মাজত অৱিশষ্ট আৰু পলাবৈল েকােনা
এজেনা নথকাৈক আপুিন আমাক েক্রাধ আৰু সমূ্পণর্ ধংস নকিৰব েন?

15 েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আপুিন ধমর্পৰায়ণ, কাৰণ আিজ আিম অিত কম সংখয্ক ৰক্ষা েপাৱা েলাকেহ অৱিশষ্ট
আেছঁা চাওক! আিম আমাৰ েদােষেৰ ৈসেত আেপানাৰ সাক্ষােত আেছঁা, ইয়াৰ ফলত আিম েকােনও েকােন এজেনা
আেপানাৰ সাক্ষােত িথয় হ’ব েনাৱােৰঁা ”

10 অধয্ায়
েলাকসকেল পাপ-স্বীকাৰ কিৰ আনয্ জািতৰ মিহলা তয্াগ কৰা েদাষীসকলৰ তািলকা

1 এইদেৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ আগত ইজ্রাই চকুেলােৰ প্রাথর্না কিৰ পাপ স্বীকাৰ কিৰেল ইস্রােয়লৰ সমেবত েহাৱা পুৰুষ,
মিহলা, সন্তান সকল আিহ েতওঁৰ ওচৰত েগাট খােল, কাৰণ েলাকসকেল অিতশয়ৰূেপ ক্রন্দন কিৰিছল 2 এলমৰ
বংশধৰ িযহীেয়লৰ পুত্র চখিনয়াই ইজ্রাক ক’েল, “আমাৰ ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ আিম িবশ্ৱাসঘাতক কিৰ অনয্ জািতৰ
েলাকসকলৰ পৰা েছাৱালী িবয়া কৰাই বসবাস কিৰ আেছঁা িকন্তু এই িবষয়ত এিতয়াও ইস্রােয়লৰ আশা আেছ

3 েসেয় আহক, এিতয়া আমাৰ ঈশ্ৱৰৰ ৈসেত প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হওঁ, ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা অনুসােৰ আৰু আমাৰ ঈশ্ৱৰৰ আজ্ঞাত
িযসকল কম্পমান ৈহেছ েতওঁেলাকৰ পৰামশর্ অনুসােৰ সকেলা মিহলা আৰু েতওঁেলাকৰ সন্তান সকলক বািহৰ কিৰ
পঠাওঁ, আৰু এই সকেলা িবধান অনুযায়ী হওঁক 4 উঠক, কাৰণ এই সকেলা কাযর্ আপুিনেয়ই কিৰ যাব লািগব, আৰু
আিমও আেপানাৰ লগত আেছঁা; সািহয়াল হওক আৰু এই কাযর্ কৰক ”

5 েতিতয়া ইজ্রাই উিঠল আৰু েসই বাকয্ অনুসােৰ কিৰবৈল পুেৰািহত কমর্চাৰী, েলবীয়া, আৰু সকেলা ইস্রােয়ল
েলাকসকলক এইদেৰ কযর্য্ কিৰবৈল শপত খুৱােল 6 তাৰ পাছত ইজ্রাই ঈশ্বৰৰ গৃহৰ পৰা উিঠ আিহল আৰু ইিলয়াচীবৰ
পুত্র িযেহাহাননৰ েকঁাঠািলৈল গ’ল িযসকল েলাক বন্দীত্বত আিছল েতওঁেলােক অিবশ্ৱাসী েলাকৰ দেৰ কৰা কাযর্ৰ
বােব েশাক কিৰেল আৰু েতওঁ এেকা েভাজন-পান নকিৰেল

7 েসেয় বন্দীত্বৰ পৰা ঘূিৰ অহা সকেলা েলাকক িযৰূচােলমত েগাট খাবৈল িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৈল েতওঁেলােক
বাত্তর্ া পিঠয়ােল 8 িযসকল েলাক কমর্চাৰী আৰু বৃদ্ধসকলৰ পৰামশর্ অনুযায়ী িতিন িদনৰ িভতৰত নােহ, েতওঁেলাকৰ
সকেলা সম্পিত্ত বির্জত কৰা হ’ব, আৰু বন্দীত্বৰ পৰা অহা েলাকসকলৰ সমাজৰ পৰা েতওঁেলাকক পৃথক কৰা যাব

9 েসেয় িযহূদাৰ আৰু িবনয্ামীনৰ সকেলা েলােক িতন িদনৰ িভতৰত িযৰূচােলমৈল আিহ েগাট খােল নৱম মাহৰ
িবশ িদনৰ িদনা, ঈশ্বৰৰ গৃহৰ সনু্মখত সকেলা েলাক িথয় হ’ল েসই বাকয্ আৰু বৰষুণৰ কাৰেণ েলাকসকল কঁিপব
ধিৰেল 10 েতিতয়া পুেৰািহত ইজ্রাই িথয় ৈহ ক’েল, “েতামােলােক িনেজই িনজেক িবশ্ৱাসঘাত কিৰছা, েতামােলােক
অনয্ জািতৰ মিহলাৰ ৈসেত বসবাস কিৰ, ইস্রােয়লৰ েদাষ বৃিদ্ধ কিৰলা

11 এিতয়া েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ-প্রশংসা কৰা আৰু েতওঁৰ ইচ্ছা িসদ্ধ কৰা েদশৰ
েলাকসকলৰ পৰা আৰু আন জািতৰ মিহলাৰ পৰা িনজেক পৃথক কৰা

12 েগােটই সমােজ বৰ মােতেৰ উত্তৰ িদ ক’েল, “আপুিন েকাৱাৰ দেৰই আিম কিৰম 13 যিদও তাত অেনক েলাক
আিছল, আৰু বািৰষা কাল আিছল বািহৰত িথয় ৈহ থািকবৈল আমাৰ শিক্ত নাই, আৰু এইেটা এিদন বা দুিদনৰ কাম
নহয়, আিম এই িবষয়ত অিতিৰক্তভােৱ অৱেহলা কিৰ আিহেছঁা

14 েসেয় েগােটই সমাজক আমাৰ কমর্চাৰীসকেল প্রিতিনিধত্ব কৰক আমাৰ ঈশ্বৰৰ প্রচণ্ড েক্রাধ েযিতয়াৈলেক আমাৰ
পৰা দূৰ নহয়, েতিতয়াৈলেক নগৰৰ বৃদ্ধেলাক আৰু িবচাৰকত্তর্ াসকেল িনৰূিপত কৰা সময়ত িয সকেল অনয্ জািতৰ
মিহলাক নগৰেবাৰত বসবাস কিৰবৈল অনুমিত িদিছল, েতওঁেলাক আহক ” 15 এই প্রস্তাব অচােহলৰ পুত্র েযানাথন
আৰু িতকবাৰ পুত্র যহিজয়াই িবেৰািধতা কিৰেল, আৰু মচুল্লম আৰু েলবীয়া চবথেয় েতওঁেলাকক সমথর্ন কিৰেল

16 েসেয় বন্দীত্বৰ পৰা অহা েলাকসকেল এই কাযর্ কিৰেল িনবর্ািচত বয্িক্ত ইজ্রা পুেৰািহত, েতওঁেলাকৰ বংশৰ জািত
আৰু গৃহত থকা মূখয্ েলাকসকল, েতওঁেলাকৰ নাম অনুযায়ী দশম মাহৰ প্রথম িদনা েসই িবষেয় িবচাৰ কিৰবৈল বিহল
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17 প্রথম মাহৰ প্রথম িদনা েতওঁেলােক অনয্ জািতৰ মিহলাৰ ৈসেত বসবাস কৰা েলাকসকলৰ িবষেয় অনুসন্ধান কিৰ
েশষ কিৰেল

18 পুেৰািহতসকলৰ বংশৰ মাজত িয সকেল অনয্ জািতৰ মিহলাৰ ৈসেত বসবাস কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ নাম হ’ল:
েযাচাদকৰ পুত্র েযচুৱা আৰু েতওঁৰ ভােয়কসকলৰ মাজত মােচয়া, ইলীেয়জৰ, যাৰীব, আৰু গদিলয়া 19 েসই কাৰেণ
েতওঁেলােক িনজৰ ভাযর্াক পিঠয়াবৈল প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হ’ল েতওঁেলাক েদাষৰ বােব জাকৰ পৰা এটা মতা েমৰ-ছাগ বিলদান
কিৰেল

20 ইেম্মৰৰ বংশধৰসকলৰ মাজত হনানী আৰু জবিদয়া 21 হাৰীমৰ বংশধৰসকলৰ মাজত মােচয়া, এিলয়া, চমিয়য়া,
িযহীেয়ল, আৰু উিজ্জয়া 22 পচহুৰৰ বংশধৰসকলৰ মাজত ইলীেয়াঐনয়, মােচয়া, ইশ্মােয়ল, নথেনল, েযাজাবদ, আৰু
ইিলয়াচা

23 েলবীয়াসকলৰ মাজত েযাজাবদ, িচিময়ী, কলায়া, েতওঁেলাক কলীটা, পথিহয়া, িযহূদা আৰু ইলীেয়জৰ
24 গায়ক সকলৰ মাজত ইলীয়ািচব দুৱৰীসকলৰ মাজত চলু্লম, েটলম আৰু উৰী
25 ইস্রােয়লৰ অৱিশষ্ট েলাক পিৰেয়াচৰ বংশধৰসকলৰ মাজত ৰিময়া, িযিজ্জয়া, মিল্কয়া, িময়ামীন, ইিলয়াজৰ, মািল্কয়া

আৰু বনায়া
26 এলমৰ বংশধৰসকলৰ মাজত মত্তনীয়া, জখিৰয়া, িযহীেয়ল, অব্দী, িযেৰেমাৎ, আৰু এিলয়া 27 জতু্তৰ

বংশধৰসকলৰ মাজত ইিলেয়াঐনয়, ইলীয়ািচব, মত্তনীয়া, িযেৰেমাৎ, জাবদ, আৰু অজীজা 28 েববয়ৰ বংশধৰসকলৰ
মাজত িযেহাহানন, হনিনয়া, জব্বয়, আৰু অথলয় 29 বাণীৰ বংশধৰসকলৰ মাজত মচুল্লম, মলূ্লক, অদায়া, যাচূব,
আৰু চাল িযেৰেমাৎ

30 পহৎ-েমাৱাবৰ বংশধৰসকলৰ মাজত অদনা, কলাল, বনায়া, মােচয়া, মত্তনীয়া, বচেলল, িবনূ্নই, আৰু মনিচ
31 হাৰীমৰ বংশধৰসকলৰ মাজত ইলীেয়জৰ, িযিচয়া, মিল্কয়া, চমিয়য়া, িচিমেয়ান, 32 িবনয্ামীন, মলূ্লক, আৰু চমিৰয়া

33 হাচুমৰ বংশধৰসকলৰ মাজত মত্তনয়, মত্ততা, জাবদ, ইলীেফলট, িযেৰময়, মনিচ আৰু িচিময়ী 34 বাণীৰ
বংশধৰসকলৰ মাজত মাদয়, অম্রম, ঊেৱল, 35 বনায়া, েবিদয়া, কলূহী, 36 বিনয়া, মেৰেমাৎ, ইলীয়ািচব,

37 মত্তনীয়া, মত্তনয়, যাচু, 38 বাণী, িবনূ্নই, িচিময়ী, 39 েচেলিময়া, নাথন, অদায়া, 40 মকনদবয়, চাচয়, চাৰয়,
41 অজেৰল, েচেলিময়া, চমিৰয়া, 42 চলু্লম, অমিৰয়া, েযােচফ, 43 আৰু নেবাৰ বংশধৰসকলৰ মাজত িযয়ীেয়ল,

িমিত্তিথয়া, জাবদ, জবীনা, ইেদ্দা, েযােৱল, আৰু বনায়া 44 এই সকেলা েলাকৰ অনয্ জািতৰ মিহলা ভাযর্া আৰু
েতওঁেলাকৰ িকছুমানৰ সন্তান আিছল
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নিহিময়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
ইহুিদ ঐিতহয্ই নিহিময়া (িযেহাৱাৰ সান্ত্বনা) ক িনজেক এই ঐিতহািসক গ্রন্থৰ প্রাথিমক িলখক িহচােপ িচিহ্নত কেৰ

এই পুস্তকৰ বহুেতা িবষয় প্রথম বয্িক্তত্বৰ দৃষ্টিেকাণৰ পৰা িলখা ৈহেছ েতওঁৰ তাৰুণয্ বা পটভূিম সম্পেকর্ এেকােৱ জনা
নাযায়; আিম েতওঁক এজন প্রাপ্তবয়স্ক েসৱক িহচােপ পাৰসয্ ৰজা অতর্ েক্ষত্রৰ ৰাজত্বকালত ৰজাৰ পানপাত্র ধেৰঁাতাৰ
ৰূপত পাওঁ (নিহিময়া 1:11-2:1). নিহিময়া পুস্তক খন ইজ্রা পুস্তকৰ পিৰিশষ্ট পুস্তক িহচােপ পাঠ কিৰব পািৰ, আৰু
িকছুমান িবেশষজ্ঞই িবশ্বাস কেৰ এই দুেয়াখেন মূলতঃ এখন িকতাপ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 457-400 খ্রীষ্টপূবর্ মাজভাগ
এই পুস্তক খন িযহূদাত িলখা, সম্ভৱতঃ িযৰূচােলমত, পাৰসয্ৰ ৰাজত্বৰ িকছু সময়ত, েসয়া আিছল েবিবলনৰ পৰা

উভিত অহাৰ পাছত
প্রাপক
নিহিময়া পুস্তকৰ সম্ভাবয্ পাঠকসকল আিছল ইস্রােয়লীয়সকলৰ বংশধৰসকল, িযসকেল েবিবলনৰ িনবর্াসনৰ পৰা

উভিত আিহিছল
উেদ্দশয্
এই পুস্তকৰ িলখেকস্পষ্টভােব েতওঁৰ পাঠকসকলক পিৰচয় কৰাই িদেছ েয, ঈশ্বৰৰ শিক্তআৰু েপ্রম েতওঁৰ মেনানীত

েলাকসকলৰ প্রিত থােক, আৰু েতওঁেলাকৰ িবধােনই েতওঁৰ প্রিত দিয়ত্বপূণর্ ঈশ্বেৰ প্রাথর্নাৰ উত্তৰ িদেয় েতওঁ মানুহৰ
জীবনত আগ্রহ আিন থােক, েতওঁেলাকক আেদশ পালন কিৰবৈল িয িয প্রেয়াজন েসয়া েযাগান ধেৰ েলাকসকেল
একিত্রত ৈহ কাম কিৰব লােগ আৰু েতওঁেলাকৰ সম্পদ সমূহ ভাগ কিৰ েলাৱা উিচত ঈশ্বৰৰ অনুসৰণকাৰীসকলৰ
জীবনত স্বাথর্পৰতাৰ েকােনা স্থান নাই নিহিময়াই ধনী বয্িক্তসকলক স্মৰণ কৰাই িদিছল আৰু পিৰষদবগর্ দিৰদ্রসকলৰ
সুিবধা িনবৈল নহয় বুিল িনেদর্ শ িদিছল

মূল িবষয়
পুনৰ গঠন

প্রান্তেৰখা
1. গভনর্ৰ িহচােপ নিহিময়াৰ প্রথম কাযর্কাল — 1:1-12:47
2. গভনর্ৰ িহচােপ নিহিময়াৰ িদ্বতীয় কাযর্কাল — 13:1-31

নিহিময়াৰ মনৰ দুখ আৰু প্রাথর্না হখিলয়াৰ পুত্র নিহিময়াৰ পুস্তক
1 হখিলয়াৰ পুত্র নিহিময়াৰ কথা:
িবশ বছৰৰ িকেচ্লব মাহত মই চুচন নগৰৰ দুগর্ত থােকঁােত, এইদেৰ ৈহিছল 2 েতিতয়া হনানী নামৰ েমাৰ এজন ভাই

িযহূদাৰ পৰা িকছুমান েলাকৰ ৈসেত আিহিছল মই েতওঁেলাকক বন্দীত্বৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা ইহুদী েলাকসকলৰ উপিৰও
িযসকল ইহুদী েলাক তাত আিছল, েসই সকলৰ িবষেয় আৰু িযৰূচােলম চহৰৰ িবষেয় সুিধিছেলা

3 েতিতয়া েতওঁেলােক েমাক ক’েল, “বন্দীত্বৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা েলাকসকল সমসয্া আৰু অপমােনেৰ জজর্ িৰত ৈহ
আেছ িকয়েনা িযৰূচােলমৰ েদৱাল ভািঙ মুকিল ৈহ আেছ আৰু দুৱাৰেবাৰ জুইেৰ েপাৰা ৈহেছ ”

4 এই কথা শুনাৰ লেগ লেগ, মই বিহ ক্রন্দন কিৰেলঁা, আৰু মই িকছুিদন েশাক কিৰ লেঘান িদ স্বগর্ৰ ঈশ্বৰৰ আগত
প্রাথর্না কিৰেলঁা 5 মই কেলঁা, “েহ িযেহাৱা, আপুিন স্বগর্ৰ ঈশ্বৰ, আপুিন মহান আৰু ঐশ্বযর্য্ৱান, আেপানাক েপ্রম কেৰঁাতা
আৰু আেপানাৰ আজ্ঞা পালন কেৰঁাতা সকলৈল আেপানাৰ িনয়ম আৰু দয়া েকেন মহান

6 আেপানাৰ দাস ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ অেথর্ মই আেপানাৰ আগত িদেন-ৰািতেয় কৰা প্রাথর্না শুনক আৰু েমাৈল
দৃষ্টি কৰক আিম আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ িয পাপ কিৰেলঁা, এেন িক মই, আৰু েমাৰ িপতৃ পিৰয়ােলও িয পাপ কিৰেল, তাৰ
বােব মই ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ ৈহ পাপ স্বীকাৰ কিৰেছঁা 7 আিম আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ বহুেতা পাপ কমর্ কিৰেলঁা, আৰু
আপুিন আেপানাৰ দাস েমািচক িদয়া আজ্ঞা, িবিধ, আৰু শাসন প্রণালীেবাৰ পালন নকিৰেলঁা
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8 িবনয় কেৰঁা, আপুিন আেপানাৰ দাস েমািচক আজ্ঞা কৰা বাকয্ েসঁাৱৰণ কৰক আপুিন েমািচক ৈকিছল, “যিদ
েতামােলােক অিবশ্ৱাসীৰ দেৰ কাযর্ কৰা, মই েতামােলাকক েদশৰ মাজত িছন্ন-িভন্ন কিৰম, 9 িকন্তু যিদ েতামােলােক
েমাৈল ঘুিৰ আহঁা, আৰু েমাৰ আজ্ঞা পালন কিৰ েসই মেত কাযর্ কৰা, েতেন্ত েতামােলাকৰ েলাকসকল আকাশৰ
অন্তভাগত িছন্ন-িভন্ন ৈহ থািকেলও, মই তাৰ পৰা েতওঁেলাকক আিন একেগাট কিৰম, আৰু েমাৰ নাম িচৰস্থায়ী কিৰবৰ
অেথর্ মই মেনানীত কৰা ঠাইৈল েতওঁেলাকক ঘূৰাই আিনম’

10 েতওঁেলােকই আেপানাৰ দাস আৰু প্রজা, যাক আপুিন আেপানাৰ মহা পৰাক্রম আৰু বলৱান হােতেৰ মুক্ত কিৰেল
11 েহ িযেহাৱা, িবনয় কেৰঁা, আেপানাৰ এই দাসৰ প্রাথর্না শুনক, আৰু িযসকেলআেপানাৰ নাম েগৗৰৱািম্বত কিৰ আনিন্দত
হয়, েতওঁেলাকেৰা প্রাথর্না শুনক িবনয় কেৰঁা, আিজ আেপানাৰ এই দাসক কৃতকাযর্ হ’বৈল িদয়ক, আৰু এই বয্িক্তৰ
সাক্ষােত েতওঁক অনুগ্রহ দান কৰক ”
মই ৰজাৰ পান-পাত্র ধেৰঁাতাৰূেপ েসৱা কিৰিছেলঁা

2 অধয্ায়
নিহিময়াই িযৰূচােলমৈল যাত্রা কৰা আৰু তাৰ গড় েচাৱা

1 ৰজা অতর্ক্ষত্রৰ ৰাজত্বৰ িবশ বছৰৰ নীচান মাহত, েতওঁ দ্রাক্ষাৰস বািছ ল’েল, আৰু মই েসই দ্রাক্ষাৰস ৈল ৰজাক
িদেলঁা তাৰ আেগেয় মই ৰজাৰ আগত েকিতয়াও মুখ মিলন কৰা নাই 2 িকন্তু ৰজাই েমাক ক’েল, “েতামাৰ মুখ িকয়
মিলন ৈহেছ? েতামাক অসুখীয়া েযন লগা নাই জােনা িনশ্চয় এয়া আন্তিৰক েবদনা ” েতিতয়া েমাৰ অিতশয় ভয়
লািগল

3 মই ৰজাক ক’েলঁা, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক! েমাৰ মুখ িকয় মিলন নহ’ব? িযেহতু েমাৰ িপতৃসকলৰ ৈমদামৰ ঠাই
উছন্ন কৰা হ’ল আৰু েসই ঠাইৰ দুৱাৰেবাৰ জুইেৰ পুিৰ ধংস কৰা হ’ল

4 েতিতয়া ৰজাই েমাক ক’েল, “মই িক কৰােটা তুিম িবচািৰছা?” েসেয় মই স্বগর্ৰ ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কিৰেলঁা
5 মই ৰজাক উত্তৰ িদ কেলঁা, “যিদ মহাৰােজ ভাল েদেখ, আৰু আেপানাৰ এই দােস যিদ আেপানাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাওঁ,
েতেন্ত আপুিন েমাক েমাৰ িপতৃসকলৰ ৈমদামৰ নগৰ িযহূদাৈল পিঠয়াই িদয়ক, মই তাক পুনৰাই সািজম ” 6 ৰজাই
েমাক উত্তৰ িদেল, (আৰু েতওঁৰ ৰাণীও েতওঁৰ কাষত বিহ আিছল), “তুিম িকমান িদনৰ বােব যাবা আৰু েকিতয়া উভিত
আিহবা?” মই েযিতয়া েতওঁক িনৰূিপত সময়ৰ কথা িদেলঁা, েতিতয়া ৰজাই আনেন্দেৰ েমাক পিঠয়াই িদেল

7তাৰ পাছত মই ৰজাক ক’েলঁা, “যিদ ৰজা এই কথাত সেন্তাষ পাইেছ, েতেনহেল নদীৰ িসপােৰ থকা েদশাধয্ক্ষসকলৰ
বােব িলখা িচিঠ েমাক িদব পােৰ, যােত িযহূদাৈল যাওঁেত েতওঁেলাকৰ েদশ পাৰ হ’বৈল েতওঁেলােক েমাক অনুমিত
িদেয় 8 ৰজাৰ বনাঞ্চল ৰখীয়া আচফৈলও এখন িচিঠ িদব পােৰ, যােত মিন্দৰৰ কাষত থকা দুগর্ৰ দুৱাৰৰ েচৗকাঠ,
নগৰৰ েদৱাল, আৰু িয গৃহত মই থািকম েসই সকেলাৰ বােব েতওঁ েমাক েযন কাঠ িদেয় ”
েমাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ মঙ্গলময় হাত থকাত, ৰজাই েমাৰ অনুেৰাধেবাৰ গ্রহণ কিৰেল
9 মই নদীৰ িসপােৰ থকা েদশাধয্ক্ষসকলৰ ওচৰৈল আিহেলঁা আৰু ৰজাৰ পত্রেবাৰ েতওঁেলাকক িদেলঁা ৰজাই

েমাৰ লগত ৈসনয্ সমূহৰ কমর্চাৰী আৰু অশ্বােৰাহী পঠাইিছল 10 ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক সহায় কিৰবৈল েকােনা এজন
বয্িক্ত আিহ থকা কথা েযিতয়া, েহােৰাণীয়া চনবল্লট আৰু অেম্মানীয়া েটািবয়া দােস শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলােক অিতশয়
েবজাৰ পােল

11 মই িযৰূচােলমৈল আিহেলঁা, আৰু তাত িতিন িদন থািকেলঁা 12 মই ৰািতেয় উিঠেলা, তােত মই আৰু েকইজন
মান পুৰুষ েমাৰ ৈসেত আিছল িযৰূচােলমৰ অেথর্ িয কিৰবৈল েমাৰ ঈশ্ৱেৰ েমাৰ মনত উদগিণ িদেল, েসই কথা মই
কােৰা আগত নক’েলঁা মই উিঠ অহা জন্তুেটাৰ বািহেৰ আন েকােনা জন্তু েমাৰ লগত নািছল

13 মই ৰািতেত উপতয্কাৰ দুৱােৰিদ বািহৰ ওলাই ৈগ, িযৰূচােলমৰ ভগা েদৱাল আৰু জুেয় েপাৰা দুৱাৰেবাৰ পৰীক্ষণ
কিৰ নাগ নাদ আৰু েগাবৰ-দুৱাৰৈলেক গ’েলঁা 14 তাৰ পাছত মই ভুমুক-দুৱাৰ আৰু ৰজাৰ পুখুৰীৈলেক গ’েলঁা মই
উিঠ েযাৱা জন্তুেটা যাবৰ বােব েসই ঠাই অিত েঠক আিছল

15 েসেয় মই ৰািত উপতয্কােয়িদ ওপৰৈল উিঠ ৈগ েদৱাল চােলঁা, আৰু উপতয্কাৰ দুৱােৰিদ েসামাই মই উভিত
আিহেলঁা 16 মই ক’ৈল ৈগিছেলঁা, আৰু িক কিৰেলঁা, েসই িবষেয় শাসনকত্তর্ াসকেল জনা নািছল েতিতয়াৈলেক মই
িযহুদীসকলক, বা পুেৰািহতসকলক, বা প্রধান েলাকসকলক, বা শাসনকত্তর্ াসকলক, বা অৱিশষ্ট িযসকল েলােক কাম
কিৰিছল, েতওঁেলাকেকা এেকা েকাৱা নািছেলঁা

17 মই েতওঁেলাকক ক’েলা, “আিম েকেন দুৰৱস্থাত আেছঁা, িযৰূচােলম েকেনৈক উচ্ছন্ন ৈহ পিৰ আেছ, আৰু তাৰ
দুৱাৰেবাৰ েকেনৈক জুেয় পুিৰেল, েসইেবাৰ আেপানােলােক েদিখেছ আহক, আিম িযৰূচােলমৰ েদৱাল পুনৰ িনমর্াণ
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কেৰঁা, েতিতয়া আিম পুনৰ অপমািনত হ’বৈল েকােনা কাৰণ নাথািকব ” 18 মই েতওঁেলাকক ইয়ােকা ক’েলা েয, “ঈশ্বৰৰ
মঙ্গলময় হাত েমাৰ ওপৰত আেছ;” আৰু ৰজাই েমাক িয কথা ৈকিছল, েসই কথাও েতওঁেলাকক জনােলঁাঁ েতওঁেলােক
ক’েল, “আহক আিম িনম্মর্াণ কাযর্ৰ বােব সােজঁা হওঁহক ” েসেয় েতওঁেলােক েসই উত্তম কাযর্ৰ অেথর্ িনজৰ হাত সবল
কিৰেল

19 িকন্তু েহােৰাণীয়া চনবল্লট,অেম্মানীয়া েটািবয়া দাস আৰু আৰবীয়া েগচেম এই কথা শুিন আমাক উপহাস কিৰেল;
আৰু আমাক েহয়জ্ঞান কিৰ ক’েল, “েতামােলােক িক কিৰ আছা? েতামােলােক ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰছা েন?”
20 েতিতয়া মই েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েলা, “স্বগর্ৰ ঈশ্বেৰই আমাক কৃতকাযর্ কিৰব আিম েতওঁৰ দাস আৰু আিম
িনম্মর্াণ কাযর্ কিৰম িকন্তু িযৰূচােলমত েতামােলাকৰ ভাগ িক অিধকাৰ নাই আৰু িযৰূচােলমত ইিতহাসেতা েতামােলাকৰ
েকােনা স্বত্ব নািছল

3 অধয্ায়
পুনৰ গড় িনম্মর্াণ কৰা

1 প্রধান পুেৰািহত ইিলয়াচীব আৰু েতওঁৰ পুেৰািহত ভাইসকেল উিঠ েমৰ-ছাগদুৱাৰ সািজেল েতওঁেলােক দুৱাৰেবাৰ
পিবত্র কিৰ উৎসগর্ কিৰেল আৰু তাক যথাস্থানত লগােল এইদেৰ েতওঁেলােক এশ টা স্তম্ভ আৰু হনেনলৰ স্তম্ভ
পিবত্রকৃত কিৰেল 2 েতওঁৰ পাছত িযৰীেহাৰ েলাকসকেল কাম কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকৰ পাছত ইম্রীৰ পুত্র জকু্কেৰ
কাম কিৰেল

3 হচচানাৱাৰ পুত্রসকেল মৎসয্-দুৱাৰ সািজেল েতওঁেলােক দুৱাৰত েচৗকাঠ লগােল, আৰু দুৱাৰত শলখা ও ডাং
লগােল 4 মেৰেমােত তাৰ পাছৰ অংশ েমৰামিত কিৰেল েতওঁ উিৰয়াৰ পুত্র আিছল আৰু উিৰয়া হেক্কাচৰ পুত্র আিছল
েতওঁেলাকৰ পাছত মচুল্লেম েমৰামিত কিৰেল েতওঁ েবেৰিখয়াৰ পুত্র আৰু েবেৰিখয়া মেচজেবলৰ পুত্র আিছল েতওঁৰ
পাছত চােদােক েমৰামিত কিৰেল েতওঁ বানাৰ পুত্র 5 েতওঁেলাকৰ পাছত তেকাৱা েলাকসকেল েমৰামিত কিৰেল,
িকন্তু েতওঁেলাকৰ তদাৰক কেৰঁাতা জনৰ আেদশ েতওঁেলাকৰ মূখয্ েলাকসকেল অমানয্ কিৰেল

6 পেচহৰ পুত্র েযায়াদা, আৰু বেচািদয়াৰ পুত্র মচুল্লেম পুৰিণ দুৱাৰ েমৰামিত কিৰেল েতওঁেলােক েচৗকাঠ লগাই তাত
দুৱাৰখন লগােল, আৰু শলখা ও ডাং লগােল 7 েতওঁেলাকৰ পাছত িগিবেয়ানীয়াৰ মলিটয়াৰ লগত েমেৰােনাথীয়াৰ
যােদােন েমৰামিত কিৰেল েতওঁেলাক িগিবেয়ান আৰু িমস্পাৰ মূখয্ েলাক আিছল নদীৰ িসপােৰ থকা িয প্রেদশত
েদশাধয্ক্ষ আিছল, েসই খেনই িমস্পা নগৰ

8 েতওঁৰ পাছত েসাণাৰীসকলৰ এজন হহর্ য়াৰ পুত্র উজ্জীেয়েল েমৰামিত কিৰেল, আৰু েতওঁৰ পাছত গন্ধৰস প্রস্তুত
কেৰঁাতা হনিনয়াই েমৰামিত কিৰেল েতওঁেলােক বহল েদৱালৈলেক িযৰূচােলম পুনৰ সািজেল 9 েতওঁেলাকৰ পাছত
হুৰৰ পুত্র ৰফায়াই েমৰামিত কিৰেল েতওঁ িযৰূচােলম িজলাৰ আধা অংশত শাসন কিৰিছল 10 েতওঁেলাকৰ পাছত
হৰূমফৰ পুত্র যদায়াই িনজৰ ঘৰৰ ওচৰৰ েদৱালৰ অংশ েমৰামিত কিৰেল েতওঁৰ পাছত হচবিনয়াৰ পুত্র হতু্তচ েমৰামিত
কিৰেল

11 হাৰীমৰ পুত্র মিল্কয়া আৰু পহৎ-েমাৱাবৰ পুত্র হচুেব আন এটা অংশৰ ৈসেত তনু্দৰৰ স্তম্ভ েমৰামিত কিৰেল
12 েতওঁৰ পাছত িযৰূচােলম িজলাৰ আধা অংশৰ শাসনকতর্ া হেল্লােহচৰ পুত্র চলু্লমৰ ৈসেত েতওঁৰ জীেয়কসকেল
েমৰামিত কিৰেল

13 হানুন আৰু জােনাহৰ িনবাসীসকেল উপতয্কাৰ দুৱাৰ েমৰামিত কিৰেল েতওঁেলােক তাক সািজ, তাত দুৱাৰ
লগােল, আৰু দুৱাৰত শলখা ও ডাং লগােল েতওঁেলােক েগাবৰ-দুৱাৰৈলেক এক হাজাৰ হাত েমৰামিত কিৰেল

14 ৈবৎহেক্কৰম িজলাৰ শাসনকতর্ া েৰখবৰ পুত্র মিল্কয়াই েগাবৰ-দুৱাৰ েমৰামিত কিৰেল েতওঁ তাক সািজেল আৰু
তাত দুৱাৰ, শলখা আৰু ডাং লগােল

15 িমস্পা িজলাৰ শাসনকতর্ া কল-েহািজৰ পুত্র চলু্লেন ভুমুক-দুৱাৰ পুনৰ সািজেল েতওঁ তাক সািজ তাৰ ওপৰত
ঢাকিন িদেল, আৰু তাত দুৱাৰ, শলখা আৰু ডাং লগােল েতওঁ িয খটখিটেয়িদ দায়ুদৰ নগৰৰ পৰা নািম আেহ, তাৰ
পৰা ৰজাৰ বাৰীৰ ওচৰত থকা েচেলাহ পুখুৰীৈলেক েদৱাল সািজেল

16 ৈবৎ-চুৰ িজলাৰ আধা অংশত শাসন কৰা অজবুকৰ পুত্র নিহিময়াই দায়ুদৰ ৈমদামেবাৰৰ ঠাইৰ পৰা, মানুেহ খনা
পুখুৰীৈলেক, আৰু বীৰপুৰুষ সকলৰ ঘৰৈলেক েমৰামিত কিৰেল 17 েতওঁৰ পাছত েলবীয়াসকলৰ ৈসেত বানীৰ পুত্র
ৰহূেম েমৰামিত কিৰেল েতওঁৰ পাছত কয়ীলা িজলাৰ আধা অংশৰ শাসনকতর্ া হচিবয়াই িনজৰ িজলাৰ অেথর্ েমৰামিত
কিৰেল
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18 েতওঁৰ পাছত েতওঁেলাকৰ েদশীয় েলাকসকলৰ ৈসেত কয়ীলা িজলাৰ আধা অংশৰ শাসনকতর্ া েহনাদদৰ পুত্র
বব্বেয় েমৰামিত কিৰেল 19 েতওঁৰ পাছত িমস্পাৰ শাসনকতর্ া েযচুৱাৰ পুত্র এজেৰ অস্ত্র-গৃহৰ িবপৰীেত উিঠ েযাৱা
বাটৰ আন এটা অংশৰ েদৱালৰ বািহৰ ফােল িদয়া আলমৰ েমৰামিত কিৰেল

20 েতওঁৰ পাছত জক্কয়ৰ পুত্র বাৰূেক অিত আগ্রেহেৰ আলমৰ পৰা প্রধান পুেৰািহত ইিলয়াচীবৰ ঘৰৰ দুৱাৰৈলেক
এটা অংশ েমৰামিত কিৰেল 21 েতওঁৰ পাছত মেৰেমােত, িযজন উিৰয়াৰ পুত্র আিছল, আৰু উিৰয়া হেক্কাচৰ পুত্র
েসই মেৰেমােত ইিলয়াচীবৰ ঘৰৰ দুৱাৰৰ পৰা ইিলয়াচীবৰ ঘৰৰ েশষৈলেক এটা অংশ েমৰামিত কিৰেল

22 েতওঁৰ পাছত িযৰূচােলমৰ চািৰও সীমাৰ পৰা অহা েলাকসকল আৰু পুেৰািহতসকেল েমৰামিত কিৰেল
23 েতওঁেলাকৰ পাছত িবনয্ামীন আৰু হচুেব িনজৰ ঘৰৰ িবপৰীেত েমৰামিত কিৰেল েতওঁেলাকৰ পাছত অিণয়াৰ
পুত্র মােচয়া, মােচয়াৰ পুত্র অজিৰয়াই িনজৰ ঘৰৰ ওচৰত েমৰামিত কিৰেল 24 েতওঁৰ পাছত েহনাদদৰ পুত্র িবনু্নেয়
অজিৰয়াৰ ঘৰৰ পৰা আলমৈলেক এটা অংশ েমৰামিত কিৰেল

25উজয়ৰ পুত্র পালেলআলমৰ িবপৰীেত ওপৰ ফােল ৰজাৰ গৃহৰ পৰা স্তম্ভৰ প্রহৰীৰ েচাতালৈলেক েমৰামিত কিৰেল
েতওঁৰ পাছত পিৰেয়াচৰ পুত্র পদায়াই েমৰামিত কিৰেল 26 তাৰ পাছত ওেফলত থকা মিন্দৰৰ দাসেবােৰ পুব-িদেশ
জল-দুৱাৰৰ িবপৰীেত থকা প্রকল্পৰ স্তম্ভৈলেক েমৰামিত কিৰেল 27 েতওঁৰ পাছত তেকাৱাৰ েলাকসকেল বািহৰ ফােল
থকা বৃহৎ স্তম্ভৰ িবপৰীেত ওেফলৰ েদৱালৈলেক আন এটা অংশ েমৰামিত কিৰেল

28অশ্ব-দুৱাৰৰ ওপৰ ফালৰ পৰা প্রিতজন পুেৰািহেত িনজৰ িনজৰ ঘৰৰ িবপৰীেত েমৰামিত কিৰেল 29 েতওঁেলাকৰ
পাছত ইেম্মৰৰ পুত্র চােদােক িনজৰ ঘৰৰ িবপৰীেত থকা এটা অংশ েমৰামিত কিৰেল েতওঁৰ পাছত পূব দুৱাৰৰ ৰখীয়া
চখিনয়াৰ পুত্র চমিয়য়াই েমৰামিত কিৰেল 30 েতওঁৰ পাছত েচেলিময়াৰ পুত্র হনিনয়া আৰু চালফৰ ষষ্ঠ পুত্র হানুেন আন
এটা অংশ েমৰামিত কিৰেল েতওঁৰ পাছত েবেৰিখয়াৰ পুত্র মচুল্লেম িনজৰ েকঁাঠািলৰ িবপৰীেত েমৰামিত কিৰেল

31 েতওঁৰ পাছত েসাণাৰী মিল্কয়াই মিন্দৰৰ দাস সকলৰ আৰু বিণকসকলৰ সাক্ষাত কৰা দুৱাৰৰ িবপৰীেত, চুকৰফােল
ওপৰত থকা েকঁাঠাৈলেক েমৰামিত কিৰেল 32 চুকৰফােল থকা ওপৰৰ েকঁাঠা আৰু েমৰ-ছাগদুৱাৰৰ মাজৰ অংশ
েসাণাৰী আৰু বিণকসকেল েমৰামিত কিৰেল

4 অধয্ায়
শত্রুেবাৰক বাধা িদয়া আৰু তাৰ প্রিতকাৰ

1 তাৰ পাছত চনবল্লেট েযিতয়া আিম েদৱাল িনম্মর্াণ কৰাৰ কথা শুিনেল েতিতয়া েতওঁ েক্রাধত প্রজ্ৱিলত ৈহ
িযহুদীসকলক িবদ্রূপ কিৰেল 2 চমিৰয়া ৈসনয্ৰ আৰু েতওঁৰ ভাইসকলৰ উপিস্থিতত েতওঁ ক’েল, “েসই দুব্বর্ল
িযহুদীসকেল িক কিৰ আেছ? েতওঁেলােক িনজৰ বােব পুনৰ নগৰ প্রিতষ্ঠা কিৰব েন? েতওঁেলােক বিলদান কিৰব
েন? েতওঁেলােক এেকিদনাই েসই কাম েশষ কিৰব েন? েপাৰা ভগ্নসূ্তপৰ েতওঁেলােক িশলেবাৰক জীৱন্ত কিৰব েন?”
3 েতিতয়া েতওঁৰ ৈসেত অেম্মানীয়া েটািবয়া আিছল আৰু েতওঁ ক’েল, “েতওঁেলােক িয েদৱাল সািজেছ, তাৰ ওপৰত
যিদ এটা িশয়ােলা উেঠ, েতেন্ত েতওঁেলাকৰ েসই িশলাময় েদৱাল ভািঙ পিৰব!”

4 েহ আমাৰ ঈশ্বৰ শুনা, িকয়েনা আিম ঘৃিণত ৈহেছঁা েতওঁেলাকৰ উপহাস েতওঁেলাকলৰ ওপৰেত পৰক আৰু
েতওঁেলাক িয েদশত বিন্দত্ৱত আিছল, তাত লুট কিৰ িনয়া বস্তুৰ দেৰ থািকবৈল িদয়ক 5 েতওঁেলাকৰ অপৰাধ ঢািক
নাৰািখব আৰু েতওঁেলাকৰ পাপ আেপানাৰ আগৰ পৰা মিচ েনেপলাব, িকয়েনা েতওঁেলােক েদৱাল সজা সকলৰ খং
উঠাবৈল উেত্তিজত কিৰেছ 6 েসেয় আিম েদৱাল সািজেলঁা, আৰু েলাকসকেল আগ্রহেৰ েদৱালেবাৰ েযাৰা লগাই
েদৱালৰ উচ্চতাৰ আধাৈলেক েমৰামিত কিৰেল

7 িযৰূচােলমৰ েদৱাল েমৰামত কৰা কাম চিল আেছ, আৰু তাৰ ভগা ঠাইেবাৰ বন্ধ কিৰবৈল আৰম্ভ কৰা ৈহেছ, ইয়ােক
শুিন চনবল্লট আৰু েটািবয়াই, আৰু আৰবীয়া, অেম্মানীয়া, আৰু অচ্ েদাদীয়াৰ েলাকসকল অিতশয় েক্রাধািম্বত হ’ল
8 েতওঁেলােক িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ আৰু তাত িবসংগিতৰ সৃষ্টি কিৰবৈল সকেলােৱ একেগাট ৈহ চক্রান্ত কিৰেল
9 িকন্তু আিম আমাৰ ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কিৰেলঁা আৰু েতওঁেলাকৰ ভাবুিকৰ পৰা ৰক্ষা পাবৈল েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ
িদেন ৰািতেয় প্রহৰী িনযুক্ত কিৰেলঁা

10 তাৰ পাছত িযহূদাৰ েলাকসকেল ক’েল, “তাত বহুেতা ভগ্নসূ্তপ আেছ আৰু ভাৰ েবাৱাসকলৰ শিক্ত হ্রাস েপাৱা
কাৰেণ আিম পুনৰ েদৱাল সািজবৈল অক্ষম ৈহেছঁা ”

11 আমাৰ শত্রুেবােৰ ক’েল, “আিম েতওঁেলাকৰ মাজত েসামাই েতওঁেলাকক বধ কিৰ কাম বন্ধ নকৰাৈলেক
েতওঁেলােক নাজািনব আৰু েনেদিখবও ”
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12 েসই সময়ত েতওঁেলাকৰ ওচৰত থকা িযহুদীসকেল সকেলা িদশৰ পৰা আিহ েতওঁেলােক আমাৰ িবৰুেদ্ধ কৰা
আঁচিনৰ িবষেয় আমাক দহবাৰৈলেক সতকর্ কিৰ ক’েল 13 েসেয় মই েদৱালৰ তলভাগৰ মুকিল অংশত িস্থিত লেলঁা
মই প্রিত পিৰয়ালক িনজৰ িনজৰ স্থান িদেলঁা েতওঁেলাকৰ তেৰাৱাল, যাঠী, আৰু ধনু আিছল 14 মই চাই, িথয় ৈহ প্রধান
েলাকসকল, অধয্ক্ষসকল, আৰু আন আন েলাকসকলক ক’েলা, “েতামােলােক েতওঁেলাকৰ কাৰেণ ভয় নকিৰবা
মহান আৰু ঐশ্বযর্য্ৱান ঈশ্ৱৰক েসঁাৱৰণ কৰা েতামােলাকৰ পিৰয়াল, পুত্র আৰু কনয্া, ভাযর্া আৰু েতামােলাকৰ ঘৰৰ
বােব যুদ্ধ কৰা ”

15 আমাৰ শত্রুেবােৰ েযিতয়া শুিনেল েয, আিম েতওঁেলাকৰ পিৰকল্পনাৰ কথা গম পাইেছঁা, েসই সময়ত ঈশ্বেৰ
েতওঁেলাকৰ পিৰকল্পনা বয্থর্ কিৰেল েতিতয়া, আিম সকেলােৱ েদৱালৈল ঘূিৰ আিহ িনজৰ িনজৰ কামত লািগেলঁা
16 মুখয্ েলাকসকেল েযিতয়া িযহূদাৰ েলাকসকলৰ পাছফােল িথয় আিছল, েতিতয়ােৰ পৰা েমাৰ দাস সকলৰ মাজৰ
আধা সংখয্ক েলােক েকৱল েদৱালৰ পুনৰ িনম্মর্াণৰ কাম কিৰেল আৰু আধা সংখয্ক েলােক যাঠী, ঢাল, আৰু ধনু আৰু
যুদ্ধৰ বস্ত্র িপিন্ধ থািকল

17 েদৱাল িনম্মর্াণ কেৰঁাতা, আৰু ভাৰ বওঁতাসকেল প্রিতজেন এখন হােতেৰ কাম কিৰিছল, আৰু আন খন হােতেৰ
অস্ত্র ধিৰিছল 18 েদৱাল িনম্মর্াণ কেৰঁাতা প্রিতজেন কাষত তেৰাৱাল ৈলিছল আৰু েসইদেৰই কাম কিৰিছল িয জেন
তূৰী বজাইিছল েতওঁ েমাৰ ওচৰত িথয় ৈহিছল

19 মই প্রধান েলাকসকলক, কমর্চাৰী সকলক, আৰু অৱিশষ্ট েলাকসকলক ক’েলঁা, “এই কমর্ বৃহৎ আৰু িবসৃ্তত, আৰু
আিম েদৱালৰ ওপৰত ইজেন িসজনৰ পৰা দুৰত থািক পৃথেক আেছঁা 20 েতামােলােক িয ঠাইত তূৰীৰ মাত শুিনবা,
েসই ঠাইৈল তৎক্ষণাত ৈগ েতামােলােক সমেবত হ’বা আমাৰ ঈশ্বেৰ আমাৰ বােব যুদ্ধ কিৰব ”

21 েসেয় আিম এই কাযর্ কিৰ আেছঁা েতওঁেলাকৰ মাজত আধা সংখয্ক েলােক েবিল ওেলাৱাৰ পৰা তৰা েদখাৈলেক
যাঠী ধিৰ থােক 22 েসই সময়ত মেয়া েলাকসকলক ক’েলঁা, “প্রিতজন েলাক আৰু েতওঁৰ দােস িযৰূচােলমৰ মাজত
ৰািতেটা অিতবািহত কৰক, েসেয় েতওঁেলাক ৰািত আমাৰ ৰখীয়া হ’ব, আৰু িদনত কাম কিৰব ” 23 েসেয় মই, নাইবা
েমাৰ ভাইসকল, েমাৰ দাস সকল, আৰু েমাক অনুসৰণ কৰা ৰখীয়াসকলৰ, েকােনও কােপাৰ সলিন কৰা নািছেলঁা আৰু
এেনিক পানী খাবৈল যাওঁেতও প্রিতজেন িনজৰ অস্ত্র কিঢ়য়াইিছেলঁা

5 অধয্ায়
দিৰদ্র সকলক কৰা িনজর্ াতন িনবাৰণ

1তাৰ পাছত েলাকসকেলআৰু েতওঁেলাকৰ ভাযর্য্াসকেল েতওঁেলাকৰ িযহুদী ভাই সকলৰ কাৰেণ উচ্চ স্ৱেৰ কািন্দেল
2 েতওঁেলাকৰ মাজৰ িকছুমােন ক’েল, “আিম আমাৰ ল’ৰা-েছাৱালীৰ ৈসেত বহুেতা আেছঁা েসেয় আিম খাই জীয়াই
থািকবৈল আমাক শসয্ লােগ ” 3 তাত থকা িকছুেলােক ক’েল, “আিম আমাৰ পথাৰেবাৰ, দ্রাক্ষাবাৰীেবাৰ, আৰু
আকালৰ সময়ত খাদয্ৰ বােব আমাৰ ঘৰেবাৰেকা বন্ধক িদেলঁা

4আন িকছুেলােক ক’েল, “আিম আমাৰ পথাৰ আৰু দ্রাক্ষাবাৰীেবাৰৰ ৰাজহ-কৰ িদবৈল ধন ধােৰ আিনেলঁা 5 যিদও
আমাৰ শৰীৰৰ মাংস আৰু েতজ আমাৰ ভাইসকলৰ দেৰই এেক, আৰু আমাৰ সন্তান সকলৰ দেৰই েতওঁেলাকেৰা
সন্তান সকল এেক তথািপও আমাৰ ল’ৰা-েছাৱালীক দাসত্বত িবক্রী কিৰবৈল আিম বাধয্ আমাৰ েছাৱালীসকলৰ
মাজৰ েকইজনীমানক ইিতমেধয্ দাস কামৰ বােব িদয়া হ’ল িকন্তু এই েক্ষত্রত সহায় কিৰবৈল আমাৰ এেকা উপায় নাই,
কাৰণ আমাৰ পথাৰ আৰু দ্রাক্ষাবাৰীেবাৰ আন েলাকৰ হ’ল

6 মই েযিতয়া েতওঁেলাকৰ কথা আৰু কাতেৰািক্ত শুিনেলঁা, েতিতয়া েমাৰ বৰ খং উিঠিছল 7 তাৰ পাছত মই এই
িবষেয় িচন্তা কিৰেলঁা, আৰু প্রধান েলাকসকল আৰু কমর্চাৰী সকলৰ িবৰুেদ্ধ অিভেযাগ আিনেলঁা মই েতওঁেলাকক
ক’েলা, “আেপানােলােক প্রিতজেন িনজৰ িনজৰ ভাইৰ পৰা সূত েবিছৈক দাবী কিৰ ৈলেছ ” মই েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ
মহাসভা পািতেলঁা, 8 আৰু েতওঁেলাকক ক’েলঁা, “েদশেবাৰৈল িবক্রী কৰা আমাৰ িযহুদীসকলক আিম সাধয্ অনুসােৰ
মুকিল কিৰ আিনেলঁা, িকন্তু তাৰ উপিৰও আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ভাই-ভনীসকলক িবক্রী কিৰ আেছ, েসই
সকলক হয়েতা আমাৈলেক ঘূৰাই িবক্রী কিৰেছ!” তােত েতওঁেলাক িনমাত হ’ল, আৰু এেকা উত্তৰ িদব েনাৱািৰেল

9 মই পুনৰ ক’েলঁা, “আেপানােলােক িয কিৰ আেছ েসয়া ভাল নহয় আমাৰ েদশৰ শত্রুেবােৰ আমাক িনন্দা কৰােটা
িনেষধ কিৰবৈল আেপানােলােক আমাৰ ঈশ্বৰৈল ভয় ৰািখ চলা উিচত নহয় েন? 10 মই আৰু েমাৰ ভাইসকেল, আৰু
েমাৰ দাসেবােৰও েতওঁেলাকক ধন আৰু শসয্ ধােৰ িদেছঁা িকন্তু আিম এই ধাৰৰ সূত েলাৱা বয্ৱস্থা বন্ধ কৰা উিচত
11 েতওঁেলাকৰ পথাৰ, দ্রাক্ষাবাৰী, িজত গছৰ বাৰী, ঘৰেবাৰ, আৰু েতওঁেলাকৰ পৰা আদায় কৰা ধন, শসয্, নতুন
দ্রাক্ষাৰস আৰু েতল িযেবাৰ আেপানােলােক দাবী কিৰ ৈলিছল েসই সকেলা আিজেয়ই েতওঁেলাকক ওভটাই িদয়ক ”
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12 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “আিম েতওঁেলাকৰ পৰা িযেবাৰ ৈলেছঁা েসইেবাৰ ওভটাই িদম, আৰু েতওঁেলাকৰ
পৰা এেকা িনিবচােৰঁা আপুিন েকাৱাৰ দেৰই আিম কিৰম ” তাৰ পাছত মই পুেৰািহতসকলক মািত আিনেলঁা, আৰু
েতওঁেলােক কৰা প্রিতজ্ঞাৰ দেৰ কিৰবৈল েতওঁেলাকক শপত খুৱােলঁা 13 মই েমাৰ কােপাৰৰ ভাজ েজাকািৰ ক’েলা,
“েসেয় িয েকােনােৱ এই প্রিতজ্ঞা পালন নকেৰ, ঈশ্ৱেৰ েতওঁক েতওঁৰ ঘৰৰ আৰু অিধকাৰৰ পৰা এইদেৰই েজাকািৰ
েপলাওক েসেয় েতওঁক েজাকৰা হওক আৰু উদং কৰা হওক ”
েগােটই সমােজ ক’েল, “আেমন*,” আৰু েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰেল েলাকসকেল েতওঁেলােক কৰা

প্রিতজ্ঞাৰ দেৰই কাযর্ কিৰেল
14 েসেয় েসই সময়ৰ পৰা মই িযহূদা েদশত ৰজা অতর্ক্ষত্র ৰাজত্ব কালৰ িবশ বছৰৰ পৰা বিত্রশ বছৰৈলেক েতওঁেলাকৰ

েদশাধয্ক্ষ িনযুক্ত ৈহিছেলঁা নহয় মই নাইবা েমাৰ ভাইসকেল এই বাৰ বছৰ েদশাধয্ক্ষৰ বােব েযাগান ধৰা আহাৰ েখাৱা
নািছেলঁা 15 িকন্তু পূবর্েত থকা েদশাধয্ক্ষসকল িযসকল েমাৰ আগেত আিছল, েতওঁেলােক েলাকসকলৰ ওপৰত গধুৰ
েবাজা িদিছল, আৰু েতওঁেলাকৰ ৈদিনক েখাৱা বস্তু আৰু দ্রাক্ষাৰস বােব েলাকসকলৰ পৰা েতওঁেলােক চিল্লশ েচকল
ৰূপ ৈলিছল তাৰ উপিৰও েতওঁেলাকৰ দাস সকেল েলাকসকলৰ ওপৰত অতয্াচাৰ কিৰিছল িকন্তু মই েসইদেৰ কৰা
নাই, কাৰণ মই ঈশ্বৰৈল ভয় কেৰঁা

16 মই েদৱালৰ কােমা এেকৰােহ কিৰ আিছেলঁা, আৰু আিম মািট িকনা নািছেলঁা েমাৰ সকেলা দাস সকেল কামৰ
বােব েসই ঠাইৈল আিহ েগাট খােল 17 আমাৰ চািৰওফােল থকা েদশৰ মাজৰ পৰা িয সকল েলাক আমাৰ ওচৰৈল
আিহিছল, েতওঁেলাকৰ উপিৰও েমাৰ েমজত বহা িযহুদী আৰু কমর্চাৰী েলাকসকল সব্বর্মুঠ এশ পঞ্চাশ জন আিছল

18 েসই সময়ত প্রিতিদেনই এটা ষঁাড়-গৰু, ছটা উত্তম েমৰ-ছাগ, আৰু চৰাইেবােৰা প্রস্তুত কৰা ৈহিছল, আৰু প্রিত
দহ িদনত সকেলা িবধৰ দ্রাক্ষাৰস অিধক পিৰমােণ যুগুত কৰা ৈহিছল তথািপও এই সকেলাৰ বােব মই েদশাধয্ক্ষৰ
আহাৰৰ খৰছ দাবী কৰা নািছেলঁা, কাৰণ েলাকসকলৰ বােব এই দাবী অসুিবধাজনক হ’লেহঁেতন

19 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, এই েলাকসকলৰ অেথর্ মই িযেবাৰ কাম কিৰেলঁা, তাৰ বােব েমাক েসঁাৱৰণ কৰক

6 অধয্ায়
শত্রুৰ চক্রান্ত

1 চনবল্লট, েটািবয়া, আৰবীয়া েগচম, আৰু আমাৰ অৱিশষ্ট শত্রুেবােৰ েযিতয়া শুিনেল, েয মই েদৱাল পুনৰ িনম্মর্াণ
কিৰেলঁা; যিদও মই নগৰৰ েচৗকাঠেবাৰত দুৱাৰ খুউৱা নািছেলঁা তথািপও েদৱালত এটাও মুকিল ৈহ থকা ভঙা অংশ
বাদ পৰা নািছল 2 েতিতয়া চনবল্লট আৰু েগচেম েমাৰ ওচৰৈল এই কথা ৈক পিঠয়ােল, “আহঁা, আিম ওেনা সমথলৰ
েকােনা এখন ঠাইত ল’গ হ’বৈল েগাট খাওহঁক ” িকন্তু েতওঁেলােক েমাৰ অিনষ্ট কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰিছল

3 মই েতওঁেলাকৈল বাত্তর্ াবাহকক ৈক পিঠয়ােলঁা, “মই এটা ডাঙৰ কাম কিৰ আেছঁা, আৰু মই তলৈল নািম যাব
েনাৱােৰঁা এই কাম এিৰ বা এই কাম বন্ধ কিৰ মই িকয় আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাম?” 4 েতওঁেলােক েমাৰ ওচৰৈল
চািৰবাৰ েসই বত্তর্ া পঠােল, আৰু মই েতওঁেলাকক প্রিতবােৰ এেক দেৰই উত্তৰ িদেলঁা

5 পঞ্চমবাৰ চনবল্লেট এখন েখালা িচিঠৰ ৈসেত এেক দেৰই িনজৰ দাসক েমাৰ ওচৰৈল পঠােল 6 তাত এই দেৰ
িলখা আিছল,

“েদশৰ মাজত এই সম্বাদ িদয়া ৈহেছ, আৰু েগচেমও ৈকেছ েয, আপুিন আৰু িযহুদীসকেল িবেদ্রাহ কিৰবৈল
পিৰকল্পনা কিৰ আেছ েসই কাৰেণ আপুিন পুনৰ েদৱাল িনম্মর্াণ কিৰেছ এই সম্বাদৰ মেত, আপুিন েতওঁেলাকৰ
ৰজা হ’বৈল খুিজেছ

7 আৰু িযৰূচােলমত আেপানাৰ িবষেয় প্রচাৰ কৰাবৈল আপুিন ভাববাদী সকলেকা িনযুক্ত কিৰেছ, েতওঁেলােক
ৈকেছ, ‘িযহূদা েদশত এজন ৰজা আেছ!’ এই সম্বাদ ৰজাই েয শুিনব আপুিন িনিশ্চত েসই কাৰেণ আহক, আিম
ইজেন িসজনৰ লগত আেলাচনা কেৰঁাহক
8 তাৰ পাছত মই েতওঁৰ ওচৰৈল ৈক পঠােলঁা, “আপুিন েকাৱাৰ দেৰ েকােনা কাযর্ কৰা েহাৱা নাই, িকন্তু েসইেবাৰ

আেপানাৰ মেনেৰ সািজ েকাৱা কথা ” 9 েতওঁেলােক কাম কৰাৰ পৰা িনজৰ হাত এৰাই চিলব, আৰু এই কাযর্ যােত
সমাপ্ত কৰা নহয়, েসেয় েতওঁেলাক সকেলােৱ আমাৰ মনত ভয় সুমুৱাব খুিজেছ, িকন্তু েহ ঈশ্বৰ এিতয়া আপুিন েমাৰ
হাত সবল কৰক

10 মেহটেবলৰ পুত্র দলায়া, দলায়াৰ পুত্র চময়া, েতওঁ িনজৰ ঘৰৰ িভতৰেত আৱদ্ধ ৈহ আিছল, মই েতওঁৰ ঘৰৈল
গ’েলঁা েতওঁ ক’েল, “আহক আিম ঈশ্বৰৰ গৃহত, মিন্দৰৰ িভতৰত একেগাট হওঁহক, আৰু মিন্দৰৰ দুৱাৰেবাৰ বন্ধ
কেৰঁা, কাৰণ েতওঁেলােক আেপানাক বধ কিৰবৈল আিহ আেছ ৰািতেয়ই আেপানাক বধ কিৰবৈল আিহব ” 11 মই
* 5 অধয্ায়:13 েসই দেৰই হওক
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উত্তৰ িদেলঁা, “েমাৰ দেৰ মানুহ এজেন পলাব েন? আৰু েমাৰ দেৰ মানুহ এজেন মাত্র জীয়াই থািকবৈল মিন্দৰৰ িভতৰৈল
েসামাব েন? মই িভতৰৈল নাযাওঁ ”

12 মই অনুভৱ কিৰিছেলঁা েয, ঈশ্বেৰ েতওঁক পেঠাৱা নািছল, িকন্তু েটািবয়া আৰু চনবল্লেট েতওঁক ভাড়া িদিছল,
েসেয় েতওঁ েমাৰ অিহেত ভাববাণী প্রচাৰ কিৰিছল 13 েমাক ভয় খুৱাবৰ বােব েতওঁেলােক েতওঁক ভাড়া িদিছল েতওঁ
িয ৈকিছল, েসই দেৰ কাম কিৰ মই েযন পাপ কেৰঁা, আৰু েতওঁেলােক েমাক দুনর্াম কিৰ লিজ্জত কিৰব পােৰ, এই
কাৰেণই েতওঁক ভাড়া িদয়া ৈহিছল 14 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, েটািবয়া আৰু চনবল্লটৰ এই কাযর্ অনুসােৰ েতওঁেলাকক, আৰু
েমাক ভয় েদখুৱাব েখাজা েনাৱিদয়া ভাববািদনী আৰু অৱিশষ্ট ভাববাদী সকলেকা েসঁাৱৰণ কৰা

েদৱাল সািজ সমাপ্ত েহাৱা বন্দী অৱস্থাৰ পৰা অহা েলাক সকলৰ তািলকা
15 ইলুল মাহৰ পঁিচশ িদনৰ িদনা, বাৱন্ন িদনৰ পাছত েসই েদৱাল সািজ সমাপ্ত হ’ল 16 আমাৰ সকেলা শত্রুেৱ

েযিতয়া এই কথা শুিনেল, েতিতয়া আমাৰ চািৰওফােল থকা েদশীয় েলাকসকেল ভয় খােল, আৰু িনজৰ দৃষ্টিত অিত
হীন অনুভৱ কিৰেল িকয়েনা েতওঁেলােক জািনবৈল পােল েয, এই কাম ঈশ্বৰৰ সহায়ৰ দ্ৱাৰাই িসদ্ধ হ’ল

17 েসই সময়ত িযহূদাৰ প্রধান েলাকসকেল েটািবয়াৰ ওচৰৈল বহুেতা িচিঠ পিঠয়ােল, আৰু েটািবয়াৰ িচিঠও
েতওঁেলাকৈল আিহেল 18 তােত িযহূদাৰ অেনক েলােক েতওঁৰ পেক্ষ শপত খাইিছল; েসই বােব েতওঁেলাক বাধয্ত
পিৰিছল কাৰণ েতওঁ আৰহৰ পুত্র চখিনয়াৰ েজঁাৱােয়ক আিছল েতওঁৰ পুত্র িযেহাহানেন েবেৰিখয়াৰ পুত্র মচুল্লমৰ
জীেয়কক িবয়া কৰাইিছল 19 েতওঁেলােক েমাৰ আগত েতওঁৰ সৎকাযর্য্ৰ কথা ৈকিছল, আৰু েমাৰ কথাৰ িবষেয়ও
েতওঁৰ আগত সম্বাদ িদিছল
েমাক ভয় খুৱাবৰ বােব েটািবয়াই িচিঠ পিঠয়াইিছল

7 অধয্ায়
1 েদৱালেবাৰ েযিতয়া সািজ সমাপ্ত কৰা ৈহিছল েতিতয়া মই দুৱাৰেবাৰ যথাস্থানত খুউৱাইিছেলঁা আৰু দুৱৰী, গায়ক,

আৰু েলবীয়াসকলক িনযুক্ত কৰা ৈহিছল, 2 মই েমাৰ ভাই হনানীক, হনিনয়াৰ ৈসেত িযৰূচােলমৰ দ্বায়ীত্ব িদিছেলঁা, যিদও
েতওঁ এজন িবশ্বাসী আৰু ঈশ্বৰৈল বহুেলাকতৈক অিধক ভয়কাৰী আিছল, িকন্তু েতওঁ দুগর্ৰ দ্বায়ীত্ব বহন কিৰব পৰা
নািছল

3 মই েতওঁেলাকক ক’েলঁা, “েযিতয়াৈলেক টান ৰ’দ নহয়, েতিতয়াৈলেক িযৰূচােলমৰ দুৱাৰেবাৰ েমিলব নালােগ
দুৱৰী সকেল পৰ িদ থকাৰ সময়ত আেপানােলােক দুৱাৰেবাৰ বন্ধ কিৰব, আৰু ডাং েবাৰ িদব পািৰব আেপানােলােক
িযৰূচােলমত িনবাস কৰা েলাক সকলক প্রহৰীৰ বােব িনযুক্ত কিৰব, িকছুমােন েতওঁেলাকৰ প্রহৰী স্থানত, আৰু িকছুমােন
িনজৰ ঘৰৰ সনু্মখত পহৰা িদব ” 4 এই নগৰ বহল আৰু ডাঙৰ আিছল, িকন্তু তাৰ িভতৰত েলাক কম আিছল, আৰু
এিতয়াও ঘৰেবাৰ পুনৰ িনম্মর্াণ কৰা েহাৱা নািছল

5 প্রধান েলাক সকলক, কমর্চাৰী সকলক আৰু েলাক সকলক বংশাৱলীত েতওঁেলাকৰ নাম অন্তভুর্ ক্ত কিৰবৰ বােব
একেগাট কিৰবৈল েমাৰ ঈশ্ৱেৰ েমাৰ হৃদয়ত কথা ক’েল মই বািবলৰ পৰা প্রথেম অহা েলাকসকলৰ এখন বংশাৱলী-পত্র
পােলঁা, আৰু তলত উেল্লিখত এই সকেলা িবচািৰ পােলঁা

6 “প্রেদশৰ এই েলাক সকল, িয সকলক বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ বিন্দ কিৰ ৈল ৈগিছল, আৰু বিন্দত্ৱত ৰািখিছল
েতওঁেলাক বিন্দত্ৱৰ পৰা মুকিল ৈহ িযৰূচােলম আৰু িযহূদাৰ িনজৰ িনজৰ নগৰৈল উভিট আিহিছল 7 েতওঁেলাক
জৰুব্বািবল, েযচুৱা, নিহিময়া, অজিৰয়া, ৰয়িময়া, নহমানী, মদর্ খয়, িবলচন, িমস্পৰৎ, িবগবয়, নহুম, আৰু বানা,
এওঁেলাকৰ লগত আিহল
উেল্লিখত ইস্রােয়ল েলাকৰ পুৰুষ সকলৰ সংখয্া তলত অন্তভুর্ ক্ত আেছ 8 পিৰেয়াচৰ বংশধৰ দুই হাজাৰ এশ বাসত্তৰ

জন 9 চফিটয়াৰ বংশধৰ িতিনশ বাসত্তৰ জন 10 আৰহৰ বংশধৰ ছশ বাৱন্ন জন
11 েযচুৱা আৰু েযাৱাবৰ বংশধৰ আৰু পহৎ-েমাৱাবৰ বংশধৰসকল দুই হাজাৰ আঠশ ওঠৰ জন 12 এলমৰ

বংশধৰসকল এক হাজাৰ দুশ েচৗৱন্ন জন 13 জতু্তৰ বংশধৰসকল আঠশ পঞ্চিলশ জন 14 জক্কয়ৰ বংশধৰসকল
সাতশ ষািঠ জন

15 িবনু্নইৰ বংশধৰসকল ছশ আঠচিল্লশ জন 16 েববয়ৰ বংশধৰসকল ছশ আঠাইশ জন 17অজগদৰ বংশধৰসকল
দুই হাজাৰ িতিনশ বাইশ জন 18 অেদানীকামৰ বংশধৰসকল ছশ সাতষিষ্ঠ জন

19 িবগবয়ৰ বংশধৰসকল দুই হাজাৰ সাতষিষ্ঠ জন 20আদীনৰ বংশধৰসকল ছশ পচপন্ন জন 21 িহিষ্কয়াৰ আেটৰৰ
বংশধৰসকল আঠানৈব্ব জন 22 হাচুমৰ বংশধৰসকল িতিন শ আঠাইশ জন
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23 েবচয়ৰ বংশধৰসকল িতিন শ েচৗিবশ জন 24 হাৰীফৰ বংশধৰসকল এশ বাৰ জন 25 িগিবেয়ানৰ বংশধৰসকল
পঞ্চানব্বই জন 26 ৈবৎেলেহম আৰু নেটাফাৰ পৰা অহা েলাক এশ আঠাশী জন

27 অনােথাতৰ পৰা অহা েলাক এশ আঠাইশ জন 28 ৈবৎআজমাবতৰ েলাকসকল িবয়ািল্লশ জন 29 িকিৰয়ৎ-
িযয়াৰীম কফীৰা, আৰু েবেৰাতৰ েলাকসকল সাতশ িতয়ািল্লশ জন 30 ৰামা আৰু েগবাৰ েলাকসকল ছশ এৈকশ
জন

31 িমকমচৰ েলাকসকল এশ বাইশ জন 32 ৈবৎএল আৰু অয়ৰ েলাকসকল এশ েতইশ জন 33 অনয্ নেবাতৰ
েলাকসকল বাৱন্ন জন 34 অনয্ এলমৰ েলাকসকল এক হাজাৰ দুশ েচৗৱন্ন জন

35 হাৰীমৰ েলাকসকল িতিন শ িবশ জন 36 িযৰীেহাৰ েলাকসকল িতিন শ পঞ্চিল্লশ জন 37 েলাদ, হাদীদ, আৰু
ওেনাৰ েলাকসকল সাত শ এৈকশ জন 38 চনাৱাৰ েলাকসকল িতিন হাজাৰ ন শ িত্রশ জন

39 পুেৰািহতসকল: িযদয়াৰ বংশধৰসকল (েযচুৱাৰ ঘৰৰ) ন শ েতসত্তৰ জন 40 ইেম্মৰৰ বংশধৰসকল এক হাজাৰ
বাৱন্ন জন 41 পচহুৰৰ বংশধৰসকল এক হাজাৰ দুশ সাতচিল্লশ জন 42 হাৰীমৰ বংশধৰসকল এক হাজাৰ েসঁাতৰ
জন

43 েলবীয়াসকল: েহাদবাৰ বংশধৰ কদ্মীেয়ল, আৰু কদমীেয়লৰ েযচুৱাৰ বংশধৰসকল েচৗসত্তৰ জন
44গায়কসকল: আচফৰ বংশধৰসকল এশআঠচিল্লশ জন 45 চলু্লম, আেটৰ, টেল্মান, অকু্কব, হটীটা, েচাবয়ৰ বংশধৰৰ
দুৱৰীসকল এশ আঠিত্রশ জন

46 মিন্দৰৰ দাসেবাৰ: চীহা, হচুফা, টব্বােয়াৎ, 47 েকেৰাচ, চীয়া, পােদান, 48 লবানা, হগাবা, চলম্য়, 49 হানন,
িগেদ্দল, গহৰ,

50 ৰায়া, ৰচীন, নেকাদা, 51 গজ্জম, উজ্জা, পােচহ, 52 েবচয়, িময়ূনীম, নফূচীম,
53 বকবুক, হকুফা, হহূর্ ৰ, 54 বচলীৎ, মহীদা, হচর্ া, 55 বেকর্ াচ, চীচৰা, েতমহ, 56 নচীহ, আৰু হটীফাৰ বংশধৰসকল
57 চেলামনৰ দাসৰ বংশধৰসকল: েচাটয়, েচােফৰৎ, পৰীদা, 58 যালা, দেকর্ াণ, িগেদ্দল, 59 চফিটয়া, হত্তীল,

েপাখৰৎ-হচবিয়ম, আেমানৰ বংশধৰসকল 60 সকেলা মিন্দৰৰ দাস আৰু চেলামনৰ দাসেবাৰৰ বংশধৰসকল সব্বর্মুঠ
িতিন শ িবৰানৈব্বই জন আিছল

61 এওঁেলাক েতল-েমলহ, েতল-হচর্ া, কৰূব, অেদ্দান, আৰু ইেম্মৰৰ পৰা অহা েলাক; িকন্তু েতওঁেলােক আৰু
েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষৰ পিৰয়াল সকেল ইস্রােয়লৰ পৰা অহা বংশধৰ বুিল প্রমাণ িদব েনাৱািৰেল 62 দলায়াৰ, েটািবয়াৰ,
আৰু নেকাদাৰ বংশধৰসকল ছশ িবয়ািল্লশ জন 63 পুেৰািহতসকলৰ: হবয়া, হেক্কাচ, আৰু বিজ্জর্ ল্লয়ৰ বংশধৰসকল,
বািজ্জর্ লেয় িগিলয়দীয়া বাির্জল্লয়ৰ জীেয়ক এজনীক িবয়া কিৰিছল আৰু েতওঁক েতওঁেলাক নােমেৰই মতা ৈহিছল

64 বংশাৱলীত নাম িলখা েলাকসকলৰ মাজত এওঁেলােক িনজৰ িনজৰ নাম িবচািৰ নাপােল, েসেয় েতওঁেলাকক
অশুিচ বুিল গণয্ কিৰ, পুেৰািহত বাবৰ পৰা আঁতেৰাৱা হ’ল 65 আৰু েদশাধয্ক্ষই েতওঁেলাকক ক’েল েয, উৰীম
আৰু তুম্মীমৰ পুেৰািহতৰ ৈসেত েযিতয়াৈলেক েতওঁেলাক িথয় নহয়, েতিতয়াৈলেক পুেৰািহেত ভেগাৱা উৎসির্গত আহাৰ
েতওঁেলাকক খাবৈল অনুমিত িদয়া নহঁওক

66 সমাজত সমেবত েহাৱা েলাকসকল সব্বর্মুঠ িবয়ািল্লশ হাজাৰ িতিন শ ষািঠ জন আিছল 67 তাৰ উপিৰও
েতওঁেলাকৰ সাত হাজাৰ িতিন শ সাতিত্রশ জন দাস-দাসী আিছল েতওঁেলাকৰ দুশ পঞ্চিল্লশ জন গায়ক আৰু গািয়কা
আিছল

68 েতওঁেলাকৰ সাত শ ছয়িত্রশটা েঘঁাৰা, দুশ পঞ্চিল্লশটা খচ্ছৰ, 69 চািৰশ পঁয়িত্রশটা উট, আৰু ছয় হাজাৰ সাত শ
িবশটা গাধ আিছল

70 পূবর্পুৰুষৰ পিৰয়ালৰ মূখয্ েলাক সকলৰ মাজৰ িকছুমােন েসই কামৰ বােব দান িদেল েদশাধয্ক্ষই ভঁৰালত এক
হাজাৰ েসাণৰ মূদ্রা, পঞ্চাশটা চিৰয়া, আৰু পুেৰািহতৰ বােব পঁাচ শ িত্রশ খন বস্ত্র িদেল 71 পূবর্পুৰুষৰ মূখয্ েলাকসকলৰ
িকছুমােন কামৰ বােব ভঁৰালত িবশ হাজাৰ েসাণৰ মূদ্রা আৰু দুই হাজাৰ দুশ ৰূপ মূদ্রা িদেল 72 অৱিশষ্ট েলাকসকেল
িবশ হাজাৰ েসাণৰ মূদ্রা আৰু দুই হাজাৰ ৰূপৰ মূদ্রা, আৰু পুেৰািহতৰ বােব সাতষিষ্ঠ খন বস্ত্র িদেল

73 পুেৰািহত, েলবীয়া, দুৱৰী, গায়ক, আৰু িকছু সংখয্ক েলােক, মিন্দৰৰ দাস, আৰু সকেলা ইস্রােয়ল েলােক িনজৰ
িনজৰ নগৰত বাস কিৰেল
সপ্তম মাহত ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল িনজৰ িনজৰ নগৰত সংস্থাপন কিৰেল

8 অধয্ায়
েলাক সকলক িশক্ষা িদয়া, আৰু পঁজা-পব্বর্ পালন কৰা সপ্তম মাহত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল িনজৰ নগৰত আিছল



নিহিময়া 8 অধয্ায়:1 531 নিহিময়া 9 অধয্ায়:3

1জল-দুৱাৰৰ আগত থকা মুকিল ঠাইত এটা উেদ্দশয্ৰ কাৰেণ সকেলা েলােক িনজেক একেগাট কিৰেল ইস্রােয়লৰ
বােব িযেহাৱাই আেদশ কৰা েমািচৰ বয্ৱস্থা পুস্তক আিনবৈল েতওঁেলােক ইজ্রা অধয্াপকক ক’েল 2 সপ্তম মাহৰ প্রথম
িদনা ইজ্রা পুেৰািহেত সমাজৰ আগৈল, স্ত্রী-পুৰুষ আিদ িযমান েলােক শুিনব আৰু বুিজব পােৰ, েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল
েসই পুস্তক আিনেল 3 জল-দুৱাৰৰ আগত থকা মুকিল ঠাইৰ ফােল মুখ কিৰ, স্ত্রী-পুৰুষ আিদ িযমােন বুিজব পােৰ,
েতওঁেলাকৰ আগত েতওঁ ৰািতপুৱােৰ পৰা দুপৰ েবলাৈলেক তাক পাঠ কিৰেল সকেলা েলােক েসই বয্ৱস্থা-পুস্তকৰ
কথা মনিদ শুিনেল

4 ইজ্রা অধয্াপেক, েসই কাযর্ৰ কাৰেণ সজা এখন ওখ কাঠৰ মঞ্চৰ ওপৰত িথয় ৈহিছল েতওঁৰ ওচৰত েসঁা ফােল
মিত্তিথয়া, েচমা, অনায়া, উিৰয়া, িহিল্কয়া, আৰু মােচয়া, আৰু বাওঁফােল পদায়া, িমচােয়ল, মিল্কয়া, হাচুম, হচবদ্দানা,
জখিৰয়া আৰু মচুল্লম িথয় ৈহিছল 5 তাৰ পাছত ইজ্রাই সকেলা েলাকতৈক ওখ ঠাইত িথয় ৈহ সকেলা েলােক েদখাৈক
পুস্তকখন েমিলেল েতওঁ পুস্তকখন েমলা মােত্র সকেলা েলাক উিঠ িথয় হ’ল

6 ইজ্রাই মহান ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰেল, আৰু সকেলা েলােক হাত দািঙ উত্তৰ িদেল, “আেমন!, আেমন!”
তাৰ পাছত মুৰ েদঁাৱাই মািটত উবুিৰ ৈহ িযেহাৱাৰ আগত প্রিণপাত কিৰেল 7 আৰু েযচুৱা, বানী, েচেৰিবয়া, যামীন,
অকু্কব, চবথয়, েহািদয়া, মােচয়া, কলীটা, অজিৰয়া, েযাজাবদ, হানন, পলায়া, আৰু েলবীয়াসকেল, িনজ িনজ ঠাইত
িথয় ৈহ থকা েলাকসকলক বয্ৱস্থা পুস্তকখনৰ অথর্ বুিজবৈল সহায় কিৰেল 8 তাৰ পাছত েতওঁেলােক স্পষ্টৈক ঈশ্বৰৰ
বয্ৱস্থা-পুস্তক পাঠ কিৰেল, আৰু েলাকসকেল বুিজব পৰাৈক তাৰ অথর্ বুজাই িদেল

9 েদশাধয্ক্ষ নিহিময়া, অধয্াপক আৰু পুেৰািহত ইজ্রা, আৰু েলবীয়াসকল িয সকেল অথর্ বুজাই িদিছল, েতওঁেলােক
েলাকসকলক ক’েল, “আিজ আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র িদন আেপানােলােক েশাক নকিৰব আৰু
নাকািন্দব ” কাৰণ বয্ৱস্থা পুস্তকৰ বাকয্ শুিন সকেলা েলােক কািন্দ আিছল 10 েতিতয়া নিহিময়াই েতওঁেলাকক ক’েল,
“যাওক, চির্ব জাতীয় বস্তু েভাজন কৰক, আৰু িমঠা ৰস পান কৰক, আৰু যাৰ প্রস্তুত কৰা এেকা বস্তু নাই, েতওঁেলাকৰ
কাৰেণ িকছু আহাৰ পঠাই িদয়ক িকয়েনা আিজ আমাৰ প্রভুৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র িদন আেপানােলােক দুখ নকিৰব;
কাৰণ িযেহাৱাত িয আনন্দ েসেয় আেপানােলাকৰ শিক্ত ” 11 েসেয় েলবীয়াসকেল েলাকসকলক শান্ত কিৰ ক’েল,
“মেন মেন থাকক, কাৰণ আিজ পিবত্র িদন আেপানােলােক দুখ নকিৰব ” 12 েতিতয়া েতওঁেলাকক বুজাব িবচাৰা
কথা বুিজ, েখাৱা-েবাৱা কিৰবৈল, আৰু আহাৰ ভাগ কিৰ খাবৈল, আৰু অিতশয় আনেন্দেৰ উদযাপন কিৰ সকেলা
েলাক িনজ বােট গ’ল

13 তাৰ পাছত িদ্বতীয় িদনা সকেলা েলাকৰ িপতৃ বংশৰ মূল েলাক, পুেৰািহত, আৰু েলবীয়াসকেল বয্ৱস্থা পুস্তকৰ
বাকয্ গভীৰ ভােব বুিজবৈল ইজ্রা অধয্াপকৰ ওচৰৈল আিহ েগাট খােল 14 েতওঁেলােক, বয্ৱস্থা পুস্তকত িলখা কথাৰ
পৰা গম পােল েয, িক দেৰ েমািচৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাই আেদশ কৰা অনুযায়ী, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল সপ্তম মাহৰ পব্বর্ৰ
কালত গৃহত থািকব লােগ 15 আেপানােলােক ইয়াত িলখাৰ দেৰ িযৰূচােলমত আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা নগৰত এই
কথা েঘাষণা কিৰ ক’ব লােগ েয, “অস্থায়ী আশ্রয় গৃহ সািজবৰ কাৰেণ পব্বর্তৈল ৈগ জলফাই গছ, বনৰীয়া িজত গছ
আৰু েমিন্দ গছৰ ডাল, খাজুৰ পাত আৰু ছঁা িদয়া গছৰ পাত আনক ”

16 েসেয় েলাকসকেল ওলাই ৈগ েসইেবাৰ আিন প্রেতেক িনজৰ বােব েতওঁেলাকৰ িনজৰ েচাতালত, ঈশ্বৰৰ গৃহৰ
েচাতাল েবাৰত, জল-দুৱাৰৰ সনু্মখৰ মুকিল ঠাইত আৰু ইফ্রিয়মৰ দুৱাৰৰ সনু্মখৰ মুকিল ঠাইত গৃহ সািজেল 17 সমেবত
েহাৱা েলাকসকলৰ, িয সকল বন্দী অৱস্থাৰ পৰা ঘূিৰ আিহিছল, গৃহ সািজ তাত বাস কিৰেল কাৰণ নুনৰ পুত্র েযচুৱাৰ
িদনেৰ পৰা েসই িদনৈলেক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল এই পবর্ পালন কৰা নািছল; েসেয় অিধক আনন্দ হ’ল

18 ইজ্রাই প্রথম িদনেৰ পৰা েশষৰ িদনৈলেক প্রিত িদেন ঈশ্বৰৰ বয্ৱস্থা পুস্তক পাঠ কিৰেল েতওঁেলােক সাত িদন
পব্বর্ পালন কিৰেল; আৰু িবিধ অনুসােৰ অষ্টম িদনা ধমর্-সভা পালন কিৰেল

9 অধয্ায়
পাপ স্বীকাৰ আৰু িনয়ম স্থাপন

1 তাৰ পাছত েসই মাহৰ েচৗিবশ িদনৰ িদনা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল সমেবত ৈহ লেঘান িদ, চট কােপাৰ িপিন্ধেল,
আৰু েতওঁেলােক িনজৰ মুৰত ধুিল লগােল 2 ইস্রােয়লৰ-বংশধৰ সকেল িবেদশী সকলৰ পৰা িনজক পৃথক কিৰেল
েতওঁেলােক িথয় ৈহ িনজৰ িনজৰ পাপ, আৰু েতওঁেলাকৰ পুবর্-পুৰুষ সকলৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কিৰেল

3 েতওঁেলােক িনজৰ ঠাইত িথয় হ’ল, আৰু িদনৰ চািৰভাগৰ এভাগ সময় েতওঁেলােক ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা পুস্তক
খন পাঠ কিৰেল, আৰু িদনৰ চািৰভাগৰ আন এভাগ িনজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত প্রিণপাত কিৰ পাপ স্বীকাৰ কিৰেল
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4 েলবীয়া, েযচুৱা, বানী, কদ্মীেয়ল, চবিনয়া, বুন্নী, েচেৰিবয়া, বাণী, আৰু কনানী সকেল খটখিটত িথয় ৈহ, েতওঁেলাকৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত উচ্চস্বেৰ স্তুিতগীত কিৰেল

5 তাৰ পাছত েলবীয়া সকলৰ, েযচুৱা, কদ্মীেয়ল, বানী, হচবিনয়া, েচেৰিবয়া, েহািদয়া, চবিনয়া আৰু পথিহয়াই ক’েল,
আেপানােলাক উঠক; আৰু অনািদ কালৰ পৰা অনন্ত কালৈলেক থকা আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰক
আেপানাৰ েগৗৰৱািন্বত নাম আশীব্বর্াদযুক্ত হওক; আৰু সকেলা আশীবর্াদ আৰু প্রশংসাতৈক মযর্য্দাপূণর্ হওক 6আপুিন
এক মাত্র ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আপুিন স্বগর্ আৰু স্বগর্েৰা স্বগর্ আৰু তাত যুদ্ধৰ বােব সিজ্জত দূতেবাৰৰ ৈসেত, পৃিথৱী আৰু
তাত থকা সকেলােক আৰু সমুদ্র আৰু তাত থকা সকেলােক স্রজন কিৰেল আপুিন েতওঁেলাকক জীৱন দান কিৰেল,
আৰু স্বগর্ৰ দূতৰ বািহনীেয় আেপানাৰ উপাসনা কেৰ

7আপুিন েসই ঈশ্ৱৰ িযেহাৱা, িয জেন অব্রামক মেনানীত কিৰ কলদীয়া সকলৰ েদশ উৰৰ পৰা উিলয়াই আিন েতওঁৰ
নাম অব্রাহাম ৰািখিছল 8 আেপানাৰ সাক্ষােত েতওঁৰ মন িবশ্বাস েযাগয্ পাই, িহত্তীয়া, ইেমাৰীয়া, পিৰজ্জীয়া, িযবুচীয়া,
আৰু িগগর্াচীয়া, এই কনানীয়া েলাকসকলৰ েদশ েতওঁৰ বংশক িদবৈল েতওঁৰ লগত এিট িনয়ম স্থাপন কিৰেল আপুিন
িনজৰ প্রিতজ্ঞা িস্থৰ কিৰেল কাৰণ আপুিন ধমর্পৰায়ণ ঈশ্ৱৰ

9আপুিন িমচৰত থকা আমাৰ ওপৰ-িপতৃসকলৰ দুখৈল দৃষ্টি কিৰিছল, আৰু চূফ সাগৰৰ কাষত েতওঁেলাকৰ কাতেৰািক্ত
শুিনিছল 10আপুিন ফেৰৗণক, েতওঁৰ সকেলা দাসক, আৰু েতওঁৰ েদশৰ সকেলা প্রজােবাৰক িচন আৰু অদু্ভত লক্ষণ
েদখুৱাইিছল; কাৰণ িমচৰীয়াসকেল েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ গব্বর্ আচৰণ কৰা কথা আপুিন জািনিছল িকন্তু আপুিন িনজৰ
নাম স্থাপন কিৰেল, িয আিজও এেকদেৰ আেছ

11 আপুিন েতওঁেলাকৰ আগত সমুদ্রক দুভাগ কিৰিছল, েসেয় েতওঁেলাক েযন সমুদ্রৰ মােজিদ শুকান বােটেৰ যাব
পােৰ; িকন্তু েতওঁেলাকৰ পাছত েখিদ অহােবাৰক হ’েল, গভীৰ জলত িশল েপেলাৱাৰ দেৰ েপলােল

12 আপুিন ৰািত অিগ্ন স্তম্ভৰ দ্ৱাৰাই েতওঁেলাকৰ পথ েপাহৰ কিৰ আৰু িদনত েমঘ স্তম্ভৰ দ্ৱাৰাই ছঁা িদ েতওঁেলাকক
আগুৱাই িনেল 13 আপুিন চীনয় পব্বর্তৈল নািম আিহিছল আৰু েতওঁেলাকৰ ৈসেত স্ৱগর্ৰ পৰাও কথা পািতিছল
েতওঁেলাকক ৈনিতকতাপূণর্ শাসন প্রণালী, সতয্ নয্ায় বয্ৱস্থা, উত্তম িবিধ আৰু আজ্ঞােবাৰ িদিছল

14আেপানাৰ পিবত্র িবশ্রাম-বাৰ েতওঁেলাকক জনােল, আৰুআেপানাৰ দাস েমািচৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকক আজ্ঞা, িবিধ,
আৰু িনয়ম প্রণালীেবাৰ িদেল 15 েতওঁেলাকৰ েভাক লগা সময়ত আকাশৰ পৰা আহাৰ িদেল, আৰু িপয়াহ গুচাবৈল
িশলৰ পৰা পানী উিলয়ােল আপুিন িয েদশ িদবৈল েতওঁেলাকক প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই েদশৈল যাবৈল েতওঁেলাকক
আজ্ঞা িদেল

16 িকন্তু েতওঁেলাক আৰু আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকেল অসন্মান জনক কাযর্ কিৰেল েতওঁেলাক আঁেকাৰেগঁাজ আিছল,
আৰু আেপানাৰ আজ্ঞােবাৰ শুনা নািছল 17 েতওঁেলােক শুিনবৈল মািন্ত নহল, আৰু আপুিন েতওঁেলাকৰ মাজত
কৰা আচিৰত কাযর্ৰ কথা েতওঁেলােক িচন্তা নকিৰেল িকন্তু েতওঁেলাক আঁেকাৰেগঁাজ ৈহিছল, আৰু েতওঁেলাকৰ বন্দী
অৱস্থাৈল উভিত যাবৈল িবেদ্রাহ কিৰ এজন েনতা িনযুক্ত কিৰেল িকন্তুআপুিন ক্ষমাৱান ঈশ্বৰ, কৃপাময়, আৰুঅনুগ্রেহেৰ
পিৰপূণর্, েক্রাধত ধীৰ আৰু দয়াত মহান, েসেয় আপুিন েতওঁেলাকক তয্াগ নকিৰেল 18 েতওঁেলােক েযিতয়া ঈশ্বৰক
িনন্দা কিৰ সঁাচত ঢািল এটা দামুিৰ িনম্মর্াণ কিৰ ৈকিছল, “িমচৰৰ পৰা আেপানােলাকক উিলয়াই অনা ঈশ্বৰ এেৱঁই”
তথািপও আপুিন েতওঁেলাকক তয্াগ কৰ নািছল 19 আেপানাৰ দয়াৰ গুেণ েতওঁেলাকক আপুিন মৰুভূিমত তয্াগ কৰা
নািছল েতওঁেলাকক বাটত ৈল যাবৈল িদনত েমঘ স্তম্ভ আৰু ৰািত েপাহৰ িদবৈল অিগ্ন স্তম্ভ েতওঁেলাকৰ পৰা দূৰ কৰা
নািছল

20আপুিন েতওঁেলাকক িশক্ষা িদবৰ কাৰেণ আেপানাৰ মঙ্গলময় আত্মা েতওঁেলাকক দান কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকৰ
মুখৰ পৰা আেপানাৰ মান্না প্রতয্াহাৰ নকিৰেল, আৰু েতওঁেলাকৰ িপয়াহ গুচাবৈল েতওঁেলাকক পানী িদেল 21আপুিন
চিল্লশ বছৰৈলেক মৰুভূিমত েতওঁেলাকক প্রিতপালন কিৰ আিছেল েতওঁেলাকৰ এেকা বস্তুেৰ অভাৱ েহাৱা নািছল
েতওঁেলাকৰ কােপাৰ ফটা নািছল আৰু েতওঁেলাকৰ ভিৰও ফুলা নািছল

22 আপুিন েতওঁেলাকক ৰাজয্ সমূহ আৰু েলাকসকল িদেল আৰু েতওঁেলাকক চািৰও িদেশ ভূিম প্রদান কিৰেল
েসেয় েতওঁেলােক ৰজা িহচেবানৰ চীেহান েদশ, আৰু ৰজা বাচানৰ ওগ েদশ অিধকাৰ কিৰেল

23 আপুিন েতওঁেলাকৰ সন্তানক আকাশ-মণ্ডলৰ তৰােবাৰৰ দেৰ অসংখয্ কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকক আপুিন
েতওঁেলাকৰ েদশৈল আিনেল আপুিন েতওঁেলাকৰ পূবর্-পুৰুষ সকলক ক’েল, “তাৈল েযাৱা আৰু অিধকাৰ কৰা ”
24 েসেয় েলাকসকেল তাৈল ৈগ েদশ অিধকাৰ কিৰেল, আৰু আপুিন েসই েদশ িনবাসী কনানীয়া সকলক েতওঁেলাকৰ
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বশীভূত কিৰেল েতওঁেলােক ভাল েপাৱাৰ দেৰ ইস্রােয়লী সকেল যােত কেৰ, েসেয় েতওঁেলাকৰ েদশৰ ৰজাৰ ৈসেত
েলাক সকলেকা আপুিন েতওঁেলাকৰ হাতত েশাধাই িদেল

25 েতওঁেলােক গেড়েৰ আবৃত নগৰেবাৰ আৰু এখন উবর্ৰা েদশ অিধকাৰ কিৰেল েতওঁেলােক সকেলা উত্তম বস্তুেৰ
ভিৰ থকা ঘৰ সমূহ, ইিতমেধয্ খািন্দ েথাৱা নাদ, দ্রাক্ষাবাৰী, িজত বাৰী, আৰু ফল ধৰা বহুত গছ অিধকাৰ কিৰেল
েসেয় েতওঁেলােক েসইেবাৰ খাই তৃপ্ত হ’ল, আৰু আেপানাৰ মহান দয়াত েতওঁেলােক আনন্দ কিৰেল

26 তাৰ পাছত েতওঁেলাক অবাধয্ হ’ল আৰু আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ-আচৰণ কিৰেল েতওঁেলােক আেপানাৰ
িবধান অৱেহলা কিৰেল িয ভাববাদী সকেল েতওঁেলাকক আেপানাৈল ঘূিৰ আিহবৈল সাৱধান কিৰিছল, েতওঁেলাকক
েতওঁেলােক বধ কিৰেল, আৰু িনন্দা কিৰেল 27 িয সকেল েতওঁেলাকক দুখ িদিছল েসই শত্রুেবাৰৰ হাতত আপুিন
েতওঁেলাকক েশাধাই িদেল েতওঁেলাকৰ দুখৰ সময়ত েতওঁেলােক আেপানাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল আেপানাৰ
মহান অনুগ্রহৰ কাৰেণ স্বগর্ৰ পৰা েতওঁেলাকৰ কাতেৰািক্ত শুিন েতওঁেলাকৰ শত্রুৰ হাতৰ পৰা বহু বাৰ েতওঁেলাকক
উদ্ধাৰ কিৰেল

28 িকন্তু েতওঁেলােক িকছুিদন িস্থেৰ থকাৰ পাছত, পুনৰ েতওঁেলােক আেপানাৰ সাক্ষােত কু-আচৰণ কিৰেল েসেয়
আপুিন েতওঁেলাকক েতওঁেলাকৰ শত্রুেবাৰৰ হাতত েশাধাই িদেল, আৰু শত্রুেবােৰ েতওঁেলাকৰ ওপৰত শাসন কিৰেল
তথািপ েতওঁেলােক েযিতয়া ঘূিৰ আিহ আেপানাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল, েতিতয়া স্বগর্ৰ পৰা েতওঁেলাকৰ কাতেৰািক্ত
শুিন আেপানাৰ কৃপাৰ গুেণ বহু বাৰ েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰেল 29 আেপানাৰ িবধানৈল যােত েতওঁেলাক ঘূিৰ
আেহ তাৰ বােব আপুিন েতওঁেলাকক সাৱধান কিৰেল তথািপ েতওঁেলােক গব্বর্ আচৰণ কিৰ আেপানাৰ আজ্ঞােবাৰ
নুশুিনেল িয সকেল আেপানাৰ িবধান পালন কেৰ, েতওঁেলােক জীৱন লাভ কেৰ; িকন্তু েতওঁেলােক েসই িবধানৰ
িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেল েতওঁেলােক িবধানেবাৰ পালন নকিৰেল, তাৈল মেনােযােগা িনিদেল, আনিক েতওঁেলােক েসইেবাৰ
িনশুিনেলও

30 আপুিন অেনক বছৰ েতওঁেলাকৰ লগত থািক েতওঁেলাকক সহন কিৰেল, আৰু ভাববাদীৰ দ্ৱাৰাই আেপানাৰ
আত্মােৰ েতওঁেলাকক সাৱধান কিৰেল, িকন্তু েতওঁেলােক নুশুিনেল েসেয় েতওঁেলাকক চুবুৰীয়া েদশৰ েলাকৰ হাতত
েশাধাই িদেল 31 িকন্তু আেপানাৰ মহান অনুগ্রহৰ বােব আপুিন েতওঁেলাকক সমু্পণর্ভােৱ েশষ নকিৰেল আৰু তয্ােগা
নকিৰল; িকয়েনা আপুিন দয়ালু আৰু কৃপাময় ঈশ্বৰ

32 েসেয় এিতয়া, েহ আমাৰ মহান, পৰাক্রমী, আৰুঐশ্বযর্য্ৱান ঈশ্বৰ, আপুিন িনয়ম ৰক্ষা কেৰঁাতা ঈশ্ৱৰআৰুআেপানাৰ
েপ্রম সদা কালৈলেক এেক ৰজা অচুৰীয়াৰ ৰাজত্ব কৰা িদনৰ পৰা আিজৈলেক আমাৰ, আমাৰ ৰজা, েকঁাৱৰ, পুেৰািহত,
ভাববাদী, আমাৰ পূবর্-পুৰুষ, আৰু আেপানাৰ সকেলা েলাকৰ ওপৰৈল অহা দুখ যাতনা আেপানাৰ দৃষ্টিত েযন নগণয্
নহওক 33 আমাৰ ওপৰত ঘটা সকেলা িবষয়ত আপুিন নয্ায়ৱান আিছল, িকয়েনা আপুিন সতয্তােৰ বয্ৱহাৰ কিৰেল;
িকন্তু আিম কু-আচৰণ কিৰেলঁা 34 আমাৰ ৰজা, েকঁাৱৰ, পুেৰািহত, আৰু আমাৰ পূবর্-পুৰুষসকেল আেপানাৰ িবধান
পালন নকিৰেল আেপানাৰ িবধান আৰু আজ্ঞা অনুসােৰ সাৱধান কৰা কথাৈলও েতওঁেলােক মেনােযাগ িনিদেল

35 এেনিক েতওঁেলাকৰ িনজৰ ৰাজয্ত, েতওঁেলােক েযিতয়া আেপানাৰ মহান দয়াত েতওঁেলাকক িদয়া বৃহৎ আৰু
উবর্ৰা েদশ উপেভাগ কিৰিছল, েতিতয়াও েতওঁেলােক আেপানাৰ েসৱা-ভিক্ত কৰা নািছল, আৰু েতওঁেলাকৰ কু-আচৰণ
তয্াগ কৰা নািছল

36 বতর্ মান আিম বন্দী, আপুিন আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলক ইয়াৰ ফল আৰু উত্তম বস্তু উপেভাগ কিৰবৈল িদিছল
চাওক, আিম েসই েদশেতই বন্দী ৈহ আেছঁা 37 আমাৰ পাপৰ বােব আমাৰ ওপৰত িনযুক্ত কৰা ৰজাসকলৈল আমাৰ
েদশত উৎপন্ন েহাৱা উত্তম শসয্েবাৰ যায় েতওঁেলােক ভাল েপাৱাৰ দেৰই আমাৰ শৰীৰৰ আৰু আমাৰ জীৱ-জন্তুেবাৰৰ
ওপৰত ৰাজত্ৱ কেৰ েসেয় আিম বৰ দুখত আেছঁা

38এই সকেলাৰ কাৰেণ, আিম িলিখতভােৱ প্রিতজ্ঞাৱদ্ধ হ’েলা, আমাৰ েকঁাৱৰ, েলবীয়া আৰু পুেৰািহতসকলৰ নােমেৰ
েসই নিথ পত্র েমাহৰ মৰা হ’ল ”

10 অধয্ায়
1 িযসকলৰ নাম েমাহৰ মৰা আিছল, েতওঁেলাক হ’ল: হখিলয়াৰ পুত্র নিহিময়া, েতওঁ েদশাধয্ক্ষ আিছল, পুেৰািহত

িচিদিকয়া, 2 চৰায়া, অজিৰয়া, িযিৰিময়া, 3 পচহুৰ, অমিৰয়া, মিল্কয়া,
4 হতু্তচ, চবিনয়া, মলু্লক, 5 হাৰীম, মেৰেমাৎ, ওবিদয়া, 6 দািনেয়ল, িগন্নেথান, বাৰূক, 7 মচুল্লম, অিবয়া, িময়ামীন,

8 মািজয়া িবলগয়, আৰু চময়া এওঁেলাক পুেৰািহত আিছল
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9 েলবীয়া েলাক সকল: অজিনয়াৰ পুত্র েযচুৱা, েহনাদদৰ পিৰয়ালৰ িবনু্নই, কদ্মীেয়ল, 10আৰু েতওঁেলাকৰ লগৰীয়া
সকল চবিনয়া, েহািদয়া, কলীটা, পলায়া, হানন, 11 মীখা, ৰেহাব, হচিবয়া, 12 জকু্কৰ, েচেৰিবয়া, চবিনয়া, 13 েহািদয়া,
বানী, বনীনু, 14 েলাকসকলৰ মাজৰ মূখয্ েলাক: পিৰেয়াচ, পহৎ-েমাৱাব, এলম, জতু্ত, বানী,

15 বুন্নী, অজগদ, েববয়, 16 অেদািনয়া, িবগবয়, আদীন, 17 আেটৰ, িহিষ্কয়া, অজু্জর্ ৰ, 18 েহািদয়া, হাচুম, েবচয়,
19 হাৰীফ, অনােথাৎ, েনাবয়, 20 মগপীয়চ, মচুল্লম, েহজীৰ, 21 মেচজেবল, চােদাক, যদু্দৱা,

22 পিল্টয়া, হানন, অনায়া, 23 েহােচয়া, হনিনয়া, হচুব, 24 হেল্লােহচ, িপলহা, েচােবক, 25 ৰহূম, হচবনা, মােচয়া,
26 অিহয়া, হানন, আনন, 27 মলু্লক, হাৰীম, আৰু বানা

28অৱিশষ্ট েলাকসকল, েযেন পুেৰািহত, েলবীয়া, দুৱৰী, গায়ক, মিন্দৰৰ দাস আৰু িযসকেল ওচৰচুবুৰীয়া েদশৰ পৰা
িনজেক পৃথক কিৰেল, েতওঁেলােক িনজেক ঈশ্বৰৰ িবিধত প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হ’ল েতওঁেলাকৰ ভাযর্া, ল’ৰা-েছাৱালীসকল যাৰ
বুিজব পৰা শিক্ত আৰু জ্ঞান আিছল, 29 েতওঁেলাকৰ ভাইসকল আৰু প্রধান েলাকসকলৰ ৈসেত েতওঁেলাক এেকলগ ৈহ
ঈশ্ৱৰৰ দাস েমািচেয় িদয়া শাও আৰু প্রিতজ্ঞাৰ েযােগিদ বাধয্ত পিৰ ঈশ্বৰৰ বয্ৱস্থা অনুসােৰ চিলেল আমাৰ িযেহাৱাৰ
আজ্ঞা, শাসন প্রণালী, আৰু িবিধেবাৰ িনিৰক্ষণ কিৰ পালন কিৰবৈল প্রিতজ্ঞাৱদ্ধ হ’ল

30 আিম প্রিতজ্ঞা কেৰঁা েয, আিম আমাৰ েছাৱালীক আন েদশৰ েলাকৈল িবয়া িনিদওঁ আৰু আমাৰ পুত্রৰ বােবও
আন েদশৰ েছাৱালী িবয়া কৰাই নােনা 31 আিম এয়াও প্রিতজ্ঞা কেৰঁা েয, আন েদশৰ েলাকসকেল যিদ িবশ্রাম-বােৰ
েকােনা বস্তু বা শসয্ েবিচবৈল আেন, েতওঁেলাকৰ পৰা িবশ্রাম-বাৰ বা আন পিবত্র িদনেতা আিম েসইেবাৰ িনিকেনঁা
প্রিত সপ্তম বছৰত আিম েখিত নকেৰঁা, আৰু আন িযহুদী সকলৰ লগত চুিক্ত কৰা সকেলা ধাৰ আিম েৰহাই িদম

32 আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ পিৰচযর্াৰ অেথর্ বছেৰ বছেৰ এক েচকলৰ িতিন ভাগৰ এভাগ দান িদয়া আজ্ঞা আিম
গ্রহণ কিৰেছঁা 33 তাৰ বােব দশর্ন-িপঠা, প্রিতিদনৰ শসয্-ৈনেবদয্, িবশ্রামবাৰৰ েহাম-বিল, ন-েজানৰ আৰু িনধর্ািৰত
পব্বর্েবাৰ, পিবত্র-ৈনেবদয্ৰ, আৰু ইস্রােয়লক প্রায়িচত্ত কিৰবৰ অেথর্ পাপাথর্ক বিল িদয়া আিদ আমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ
সকেলা কাযর্ৰ কাৰেণ এই সকেলা কিৰম

34 িবধানত িলখা অনুসােৰ আমাৰ ঈশ্ৱৰ িযেহাৱাৰ পিবত্র েবিদত খিৰ জ্ৱলাবৈল পুেৰািহত, েলবীয়া আৰু েলাকসকেল
খিৰৰ বােব িচিঠ েখলােল আমাৰ পিৰয়াল অনুসােৰ বছেৰ বছেৰ িনৰূপণ কৰা সময়ত আমাৰ ঈশ্বৰৰ িযেহাৱাৰ গৃহৈল
খিৰ আিনবৈল িচিঠ েখলাৰ েযােগিদ বাছিন হ’ল 35আমাৰ মািটত উৎপন্ন েহাৱা শসয্ৰ আগভাগ আৰু সকেলা প্রকাৰ
গছৰ ফলৰ আগভাগ বছেৰ বছেৰ িযেহাৱাৰ গৃহৈল আিনবৈল আিম প্রিতজ্ঞা কিৰেলঁা 36 িবধানত িলখাৰ দেৰ, আমাৰ
জন্ম েহাৱা প্রথম পুত্র, আৰু আমাৰ গৰু, েমৰ-ছাগ, আৰু ছাগলীৰ জাকেবাৰৰ প্রথেম জগা জন্তু ঈশ্বৰৰ গৃহৈল, আৰু
আমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ পিৰচযর্া কৰা পুেৰািহতৰ ওচৰৈল আিনবৈল আিম প্রিতজ্ঞা কিৰেলঁা

37 আিম আমাৰ আটাৰ লদাৰ আগভাগ, শসয্ ৈনেবদয্, প্রেতয্ক গছৰ ফল, নতুন দ্রাক্ষাৰস, েতল, আমাৰ ঈশ্বৰৰ
গৃহৰ গুদামৈল আৰু পুেৰািহতসকলৰ ওচৰৈল আিনম আমাৰ মািটত উৎপন্ন েহাৱা শসয্ৰ দশম ভাগ েলবীয়া সকলৰ
ওচৰৈল আিম আিনম, কাৰণ আিম কাম কৰা নগৰ েবাৰৰ পৰা েলবীয়াসকেল দশমভাগ আদায় কেৰ 38 েলবীয়াসকেল
দশমভাগ েলাৱাৰ সময়ত হােৰাণৰ বংশৰ এজন পুেৰািহত েলবীয়াসকলৰ লগত থকা উিচত েলবীয়া সকেল দশম ভাগৰ
দশম ভাগ আমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ ভঁৰালৰ গুদামৈল আিনব লােগ

39 পিবত্র বস্তুেবাৰ ৰখা গুদাম, িয ঠাইত পুেৰািহেত পিৰচযর্া কেৰ, আৰু য’ত দুৱৰী আৰু গায়কসকল থােক, েসই
ঠাইেবাৰৈল ইস্রােয়লৰ েলাকসকল আৰু েলবীৰ বংশৰ েলাকসকেল শসয্, নতুন দ্রাক্ষাৰস, আৰু েতলৰ, বৰঙিণ েযাগান
ধেৰ
আমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহক আিম অৱেহলা নকিৰম

11 অধয্ায়
িযৰূচােলম নগৰ িনবাসী িযহুদী সকলৰ তািলকা

1 েসই েলাক সকলৰ মুখয্ েলাক সকল আৰু অৱিশষ্ট েলাক সকলৰ দহ জনৰ মাজত এজনক িযৰূচােলমত আৰু
আন ন জনক েবেলগ নগৰত বাস কিৰবৈল িদবৰ বােব িচিঠ েখলােল 2 আৰু িয সকেল িনজ ইচ্ছােৰ িযৰূচােলমত
বাস কিৰব খুিজিছল, েতওঁেলাকক েলাক সকেল আশীব্বর্াদ কিৰেল

3 িযৰূচােলমত বাস কৰা প্রােদশীক িবষয়া সকল এওঁেলাক িয িক নহওক, িযহূদাৰ নগৰ েবাৰত থকা প্রিতজন
েলাক আৰু েতওঁেলাকৰ লগত ইস্রােয়লী েলাক, পুেৰািহত, েলবীয়া, মিন্দৰৰ দাস, আৰু চেলামনৰ দাস সকলৰ বংশধৰ
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সকেল িনজৰ েদশত বাস কিৰেল 4 িযহূদাৰ বংশৰ িকছুমান আৰু িবনয্ামীনৰ বংশৰ িকছুমান েলাক িযৰূচােলমত বাস
কিৰেল
িযহূদাৰ পৰা অহা েলাক সকলৰ অন্তভুর্ ক্ত সকল: েপৰচৰ বংশৰ মহেললৰ পুত্র চফিটয়া, চফিটয়াৰ পুত্র অমিৰয়া,

অমিৰয়াৰ পুত্র জখিৰয়া, জখিৰয়াৰ পুত্র উিজ্জয়া, আৰু উিজ্জয়াৰ পুত্র অথায়া
5 আৰু তাত চীেলানীয়াৰ পুত্র জখিৰয়া, জখিৰয়াৰ পুত্র েযায়াৰীব, েযায়াৰীবৰ পুত্র অদায়া, অদায়াৰ পুত্র হজায়া,

হজায়াৰ পুত্র কলেহািজ, কলেহািজৰ পুত্র বাৰূক, আৰু বাৰূকৰ পুত্র মােচয়া আিছল 6 িযৰূচােলম-িনবাসী েপৰচৰ পুত্র
সকল সব্বর্মুঠ চািৰ শ আঠষষ্টি জন েতওঁেলাক জাকত-িজিলকা েলাক আিছল

7 িবনয্ামীন বংশৰ পৰা এওঁেলাক: ঈথীেয়লৰ পুত্র িযচয়া, িযচয়াৰ পুত্র মােচয়া, মােচয়াৰ পুত্র েকালায়া, েকালায়াৰ
পুত্র পদায়া, পদায়াৰ পুত্র েযােৱদ, েযােৱদৰ পুত্র মচুল্লম, আৰু মচুল্লমৰ পুত্র চলু্ল আিছল 8 েতওঁৰ পাছত গব্বয় আৰু
চল্লয় আিছল, সব্বর্মুঠ ন শ আঠাইশ জন 9 িজখ্রীৰ পুত্র েযােৱেল েতওঁেলাকৰ তত্বাৱধান কিৰিছল, আৰু হচ্চনূৱাৰ পুত্র
িযহূদা নগৰৰ িদ্বতীয় েসনাপিত আিছল

10 পুেৰািহত সকলৰ পৰা এওঁেলাক: েযায়াৰীবৰ পুত্র িযদয়া, যাখীন, 11 অহীটুবৰ পুত্র মৰােয়াত, মৰােয়াতৰ পুত্র
চােদাক, চােদাকৰ পুত্র মচুল্লম, মচুল্লমৰ পুত্র িহিল্কয়া, িহিল্কয়াৰ পুত্র চৰায়া ঈশ্বৰৰ গৃহৰ পিৰচালক আিছল 12 আৰু
েতওঁেলাকৰ সহেযাগী েলাক িয সকেল েগাষ্ঠীৰ কাম সমূহ কিৰিছল, েতওঁেলাক সব্বর্মুঠ আঠ শ বাইশ জন আিছল
েতওঁেলাকৰ লগেত মল্কীয়াৰ পুত্র পচহুৰ, পচহুৰৰ পুত্র জখিৰয়া, জখিৰয়াৰ পুত্র অমিচ, অমিচৰ পুত্র পলিলয়া, পলিলয়াৰ
পুত্র িযেহাৰাম, আৰু িযেহাৰামৰ পুত্র অদায়া আিছল

13 আৰু েতওঁৰ সহেযাগী েলাক, িয সকল পিৰয়ালৰ প্রধান েলাক আিছল, েতওঁেলাক সব্বর্মুঠ দুশ িবয়ািল্লশ জন
আিছল ইেম্মৰৰ পুত্র মিচেল্লেমাত, মিচেল্লেমাতৰ পুত্র অহজয়, অহজয়ৰ পুত্র অজেৰল, আৰু অজেৰলৰ পুত্র অমচচয়
আিছল 14 েতওঁেলাকৰ ভাইসকল সাহসী যুদ্ধাৰু েলাক আিছল, েতওঁেলাক সংখয্াত সব্বর্মুঠ এশ আঠাইশ জন আিছল
হগগেদালীমৰ পুত্র জব্দীেয়ল েতওঁেলাকক েনতৃত্ব িদয়া িবষয়া আিছল

15আৰু েলবীয়া সকলৰ পৰা: বুন্নীৰ পুত্র হচিবয়া, হচিবয়াৰ পুত্র অজ্রীকাম, অজ্রীকামৰ পুত্র হচু্চৰ, হচু্চৰৰ পুত্র চময়া
আিছল 16 েলবীয়া সকলৰ মূখয্ েলাকসকলৰ পৰা চবথয় আৰু েযাজাবদ আিছল, আৰু েতওঁেলাক ঈশ্বৰৰ গৃহৰ বািহৰৰ
কামৰ দািয়ত্বত আিছল

17 মীখাৰ পুত্র আিছল মত্তিনয়া মীখা আিছল জব্দীৰ পুত্র, জব্দী ধনয্বাদ প্রাথর্নাৰ েনতৃত্ব েলাৱা পিৰচালক আিছল,
েতওঁ আচফৰ বংশৰ; আৰু বকবুিকয়া েতওঁৰ সহেযাগী সকলৰ মাজত িদ্ৱতীয় আিছল আৰু চমু্মৱাৰ পুত্র অব্দা চমু্মৱা
আিছল গাললৰ পুত্র গালল আিছল িযদূথূনৰ পুত্র 18 পিবত্র নগৰত থকা েলবীয়া সকল সব্বর্মুঠ দুশ েচৗৰাশী জন
আিছল

19 দুৱৰী সকল: অকু্কব, টলেমান, আৰু েতওঁেলাকৰ সহেযাগী সকল, েতওঁেলােক দুৱাৰেবাৰত পহৰা িদিছল
েতওঁেলাক সব্বর্মুঠ এশ বাসত্তৰ জন আিছল 20 আৰু ইস্রােয়লৰ অৱিশষ্ট সকেলা েলাক, পুেৰািহত, িযহূদাৰ সকেলা
নগৰত থকা েলবীয়া সকল, প্রিতজেন িনজৰ িনজৰ উত্তৰািধকাৰ সূেত্র েপাৱা ঠাইত বাস কিৰিছল 21 মিন্দৰৰ কমর্চাৰী
সকেল ওেফলত বাস কিৰিছল; আৰু েতওঁেলাকৰ দািয়ত্বত চীহা ও িগষ্পা আিছল

22 ঈশ্বৰৰ গৃহত েসৱাকাযর্ কৰা গায়ক সকল আচফৰ বংশৰ আিছল আচফৰ বংশৰ মীখা, মীখাৰ পুত্র মত্তিনয়া,
মত্তিনয়াৰ পুত্র হচিবয়া, হচিবয়াৰ পুত্র বানী, আৰু বানীৰ পুত্র উজ্জী উজ্জী েলবীয়া সকলৰ প্রধান কমর্চাৰী আিছল আৰু
েতওঁ িযৰূচােলমৰ েসৱাকাযর্ কিৰিছল 23 েতওঁেলাক ৰজাৰ আজ্ঞাৰ অধীনত আিছল, আৰু গায়ক সকলক প্রিতিদনৰ
আৱশয্ক অনুসােৰ কেঠাৰ আজ্ঞা িদয়া ৈহিছল 24আৰু িযহূদাৰ পুত্র েজৰহ, েজৰহৰ বংশৰ মেচজেবল, মেচজেবলৰ
পুত্র পথিহয়া েলাকসকলৰ সকেলা িবষয়ৰ বােব ৰজাৰ ওচৰত থািকিছল

25 েতওঁেলাকৰ গাওঁ আৰু পথাৰেবাৰৰ কাৰেণ িযহূদাৰ েলাকসকলৰ মাজৰ িকছুমান েলাক িকিৰয়ৎ-অব্বর্ আৰু ইয়াৰ
গাওঁেবাৰত, দীেবান আৰু ইয়াৰ গাওঁেবাৰত, িযকবূেচল আৰু ইয়াৰ গাওঁেবাৰত, বাস কিৰিছল 26 েতওঁেলােক েযচুৱা,
েমালাদাত, ৈবৎ-েপলটেতা বাস কিৰিছল 27 হচৰ-চূৱাল, েবৰ-েচবা আৰু ইয়াৰ গাওঁেবাৰত

28 আৰু িচক্লগ, মেকানা আৰু তাত থকা গাওঁেবাৰত েতওঁেলােক বাস কিৰিছল 29 অিয়ন-িৰেমান, যৰাহ, যমূর্ত,
30জােনাহ, অদুল্লমত, আৰু েসইেবাৰত থকা গাওঁেবাৰত, লাখীচত থকা পথাৰেবাৰ, অেজকা আৰু তাত থকা গাওঁেবাৰত
বাস কিৰিছল এইদেৰ েতওঁেলােক েবৰ-েচবাৰ পৰা িহেন্নামৰ উপতয্কাৈলেক বাস কিৰিছল

31 িবনয্ামীনৰ েলাকসকল েগবাৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ, িমকমচ, অয়াত, ৈবৎএলত আৰু তাত থকা গাওঁেবাৰত বাস
কিৰিছল, 32 েতওঁেলােক অনােথাত, েনাব, অনিনয়ােতা েতওঁেলাক বাস কিৰিছল 33 হােচাৰ, ৰামা, িগত্তিয়ম, 34 হাদীদ,
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চেবািয়ম, নবল্লাট, 35 েলাদ, ওেনা, আৰু িশল্প-কমর্ কৰা সকলৰ উপতয্কাত বাস কিৰিছল 36 িযহূদাত বাস কৰা িকছুমান
েলবীয়া েলাক িবনয্ামীন েলাকসকলৰ বােব িনযুক্ত কৰা ৈহিছল

12 অধয্ায়
জৰুব্বািবলৰ লগত অহাসকলৰ তািলকা গড় প্রিতষ্ঠা কৰা

1 চল্টীেয়লৰ পুত্র জৰুব্বািবল আৰু েযচুৱাৰ লগত অহা পুেৰািহত, আৰু েলবীয়াসকল এওঁেলাক: চৰায়া, িযিৰিময়া,
ইজ্রা, 2 অমিৰয়া, মলু্লক, হতু্তচ, 3 চখিনয়া, ৰহূম, আৰু মেৰেমাৎ,

4 ইেদ্দা, িগন্নেথাই, অিবয়া, 5 িময়ামীন, মাদীয়া, িবলগা, 6 চমিয়য়া, েযায়াৰীব, িযদয়া, 7 চলু্ল, আেমাক, িহিল্কয়া, আৰু
িযদয়া এওঁেলাক পুেৰািহত সকলৰ মূখয্ েলাক আৰু েযচুৱাৰ িদনত েতওঁেলাকৰ সহেযাগী আিছল

8 েলবীয়া সকল েযচুৱা, িবনু্নই, কদ্মীেয়ল, েচেৰিবয়া, িযহূদা আৰু মত্তনীয়া; এই মত্তিনয়া আৰু েতওঁৰ সহেযাগী সকল
ধনয্বাদৰ গীত েগাৱাসকলৰ দািয়ত্বত আিছল 9 বকবুিকয়া আৰু উেন্না েতওঁেলাকৰ সহেযাগী আিছল, উপাসনাৰ সময়ত
েতওঁেলাকৰ িবপৰীেত েতওঁেলাক িথয় ৈহিছল

10 েযায়াদাৰ িপতৃ ইিলয়াচীব, ইিলয়াচীবৰ িপতৃ েযায়াকীম, েযায়াকীমৰ িপতৃ েযচুৱা, 11 যদু্দৱাৰ িপতৃ েযানাথন, আৰু
েযানাথনৰ িপতৃ েযায়াদা আিছল

12 েযায়াকীমৰ িদনত পুেৰািহত এওঁেলাক, এওঁেলাক িপতৃ-পিৰয়ালৰ মূখয্ েলাক আিছল: চৰায়াৰ মূখয্ েলাক মৰায়া,
িযিৰিময়াৰ মূখয্ েলাক হনিনয়া, 13 ইজ্রাৰ মূখয্ েলাক মচুল্লম, অমিৰয়াৰ মূখয্ েলাক িযেহাহানন, 14 মালু্লকীৰ মূখয্ েলাক
েযানাথন, চবিনয়াৰ মূখয্ েলাক েযােচফ,

15 একািদক্রেম, হাৰীমৰ মূখয্ েলাক অদনা, মৰােয়াতৰ মূখয্ েলাক িহল্কয়, 16 ইেদ্দাৰ মূখয্ েলাক জখিৰয়া, িগন্নেথানৰ
মূখয্ েলাক মচুল্লম, 17অিবয়াৰ মূখয্ েলাক িজখ্রী, েতওঁেলাকৰ মাজত িমনয্ামীনেৰা এজন মূখয্ েলাক আিছল, েমাৱাদীয়া
মূখয্ েলাক িপল্টয়, 18 িবলগাৰ মূখয্ েলাক চমু্মৱা, চমিয়য়াৰ মূখয্ েলাক িযেহানাথন, 19 েযায়াৰীবৰ মূখয্ েলাক মত্তনয়,
িযদয়াৰ মূখয্ েলাক উজ্জী, 20 চল্লয়ৰ মূখয্ েলাক কল্লয়, আেমাকৰ মূখয্ েলাক এবৰ, 21 িহিল্কয়াৰ মূখয্ েলাক হচিবয়া,
িযদয়াৰ মূখয্ েলাক নথেনল আিছল

22 ইিলয়াচীবৰ িদনত েলবীয়া সকল, ইিলয়াচীব, েযায়াদা, েযাহানন, আৰু যদু্দৱা, এওঁেলাক পিৰয়ালৰ মূখয্ েলাক
বুিল িলিপৱদ্ধ কৰা ৈহিছল পাৰসয্ৰ ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজত্ত্বৰ সময়ত পুেৰািহত সকলৰ নাম িলিপৱদ্ধ কৰা ৈহিছল
23 েলবীৰ বংশৰ েলাকসকল আৰু পিৰয়ালৰ মূখয্ েলাকসকলৰ নাম ইিলয়াচীবৰ পুত্র েযাহাননৰ িদনৈলেক ইিতহাস
পুস্তকত িলিপৱদ্ধ কৰা আিছল

24 েলবীয়াসকলৰ মূখয্ েলাক হচিবয়া, েচেৰিবয়া, কদ্মীেয়লৰ পুত্র েযচুৱা, েতওঁেলাকৰ সহকমীর্ৰ ৈসেত েতওঁেলাক
ঈশ্বৰৰ েলাক দায়ূদৰ আজ্ঞা পালন কিৰ ভােগ ভােগ সহািৰ জনায় েতওঁেলাকৰ িবপৰীেত িথয় ৈহ ঈশ্ৱৰৰ স্তুিত-প্রশংসা
কিৰিছল 25 মত্তনীয়া, বকবুিকয়া, ওবিদয়া, মচুল্লম, টেল্মান, আৰু অকু্কব দুৱৰী ৈহ গুদামেবাৰৰ দুৱাৰত িথয় ৈহ পহৰা
িদিছল 26 েযাচাদকৰ পুত্র েযচুৱা, েযচুৱাৰ পুত্র েযায়াকীমৰ িদনত, আৰু েদশাধয্ক্ষ নিহিময়াৰ িদনত পুেৰািহত আৰু
অধয্াপক ইজ্রা, েতওঁেলাক সকেলােৱ েসৱা-কাযর্ কিৰিছল

27 িযৰূচােলমৰ েদৱাল উৎসগর্ কৰাৰ সময়ত, েলবীয়াসকল িয ঠাইত আিছল, তাৰ পৰাই উচ্চ-ধ্বিন কিৰিছল আনন্দ,
ধনয্বাদ প্রাথর্না, স্তুিতগীত, তাল, েবেহলা, ও বীণােৰ উৎসগর্ উৎসৱ পালন কিৰবৈল েলবীয়া সকলক িযৰূচােলমৈল
আিনিছল 28 িযৰূচােলমৰ চািৰও িদশৰ িজলা, আৰু নেটাফাতীয়া সকলৰ গাওঁেবাৰৰ পৰা গায়ক সকলক সমেবত ৈহ
একেগাট হ’ল

29 েতওঁেলাক ৈবৎ-িগলগল, েগবা আৰু অজমাবতৰ পথাৰৰ পৰাও আিহল গায়ক সকেল েতওঁেলাকৰ িনজৰ বােব
িযৰূচােলমৰ চািৰও িদেশ গাওঁ পািতেল 30 পুেৰািহত আৰু েলবীয়াসকেল েতওঁেলাকক শুিচ কিৰেল; আৰু তাৰ পাছত
েতওঁেলােক েলাকসকলক, দুৱাৰেবাৰ, আৰু েদৱাল শুিচ কিৰেল

31 তাৰ পাছত িযহূদাত থকা েমাৰ মুখয্ েলাকসকল গড়ৰ ওপৰৈল গ’ল, আৰু মই ধনয্বাদ প্রাথর্নাৰ বােব এটা ডাঙৰ
গায়ক দল িনযুক্ত কিৰেলঁা এটা দল গড়ৰ ওপৰত েসঁাফােল েগাবৰ-দুৱাৰৈল গ’ল

32 হুচয়া আৰু িযহূদাৰ মুখয্ েলাকৰ আধাভাগ েলােক েতওঁেলাকক অনুসৰণ কিৰেল 33 আৰু েতওঁেলাকৰ পাছত
অজিৰয়া, ইজ্রা, মচুল্লম, 34 িযহূদা, িবনয্ামীন, চমিয়য়া, আৰু িযিৰিময়া গ’ল 35 তুৰীেয় ৈসেত পুেৰািহতৰ পুত্র সকলৰ
িকছুমান েলাক, আৰু আচফৰ বংশৰ জকু্কৰৰ পুত্র মীখায়া, মীখায়াৰ পুত্র মত্তনীয়া, মত্তিনয়াৰ পুত্র চমিয়য়া, চমিয়য়াৰ পুত্র
েযানাথন, আৰু েযানাথনৰ পুত্র জখিৰয়া আিছল
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36 ইয়াত জখিৰয়াৰ সম্পকীর্য় সকেলা আিছল েতওঁেলাক চমিয়য়া, অজেৰল, িমললয়, িগললয়, মাৱয়, নথেনল,
িযহূদা, আৰু হাননী ঈশ্বৰৰ েলাক দায়ুদৰ বাদয্ যন্ত্র বজাইিছল অধয্াপক ইজ্রা েতওঁেলাকৰ সনু্মখত আিছল
37 েতওঁেলােক ভুমুক-দুৱাৰ ৈহ দায়ূদৰ নগৰৰ খটখিটেয়িদ েদৱালৈল উিঠ দায়ুদৰ ৰাজপ্রসাদ পাৰ ৈহ পূব িদশৰ জল-
দুৱাৰৈলেক গ’ল

38 আৰু ধনয্বাদ প্রাথর্না কৰা আন এটা গায়ক দল আন িদেশ গ’ল মই েলাকসকলৰ আধা সংখয্ক েলাকক লগত
ৈল েতওঁেলাকক অনুসৰণ কিৰেলঁা েতওঁেলােক েদৱালৰ ওপেৰ ওপেৰ তনু্দৰৰ েকঁাঠ পাৰ ৈহ বহল েদৱালৈলেক,
39 আৰু ইফ্রিয়মৰ দুৱাৰ ৈহ, পুৰিণ দুৱাৰ, মৎসয্-দুৱাৰ, হনেনলৰ েকঁাঠ, হেম্ময়া েকঁােঠিদ েমৰ-ছাগদুৱাৰৈলেক গ’ল,
আৰু েতওঁেলাক ৈগ প্রহৰী দুৱাৰত ৰিখল

40 এইদেৰ, ধনয্বাদ িদ েযাৱা েসই দুেয়াটা দেল ঈশ্ৱৰৰ গৃহত িনজৰ স্থান ল’েল, আৰু মই েমাৰ লগত থকা আধা
কমর্চাৰীৰ ৈসেত িনজৰ স্থান ল’েলঁা 41 আৰু পুেৰািহত সকেল েতওঁেলাকৰ স্থান ল’েল: তূৰী লগত ৈল পুেৰািহত
ইিলয়াকীম, মােচয়া, িমনয্ামীন, মীখায়া, ইলীেয়াঐনয়, জখিৰয়া, আৰু হনিনয়া, 42 মােচয়া, চময়া, ইিলয়াজৰ, উজ্জী,
িযেহাহানন, মিল্কয়া, এলম, আৰু এজৰ আিছল গায়ক সকেল েতওঁেলাকৰ পিৰচালক িযজ্রিহয়াই ৈসেত গান গােল

43 েসই িদনা েলাকসকেল মহৎ বিলদান কিৰ আনন্দ কিৰেল; কাৰণ ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক মহা-আনেন্দেৰ আনিন্দত
কিৰিছল মিহলা আৰু ল’ৰা-েছাৱালীেয়ও আনন্দ কিৰেল এই েহতুেক বহুত দুৰৈলেক িযৰূচােলমৰ আনন্দ-ধ্বিন শুনা
ৈগিছল

44 েসইিদনা বৰঙিনৰ বােব িদয়া ফলৰআগভাগ, আৰু দশম ভাগ েথাৱা ভঁৰালৰ দািয়ত্বত েলাকসকলক িনযুক্ত কিৰেল
ইয়াৰ সকেলাৰ পৰা পুেৰািহত আৰু েলবীয়া সকলৰ প্রেয়াজন অনুযায়ী িবধানত িদয়াৰ দেৰ িকছু অংশ েতওঁেলাকৰ বােব
েগােটাৱা ৈহিছল নগৰৰ ওচৰত থকা পথাৰত কাম কিৰবৰ বােব প্রিতজনক িনযুক্ত কৰা ৈহিছল েতওঁেলাকৰ সনু্মখত
িথয় েহাৱা পুেৰািহত আৰু েলবীয়া সকেল বােব িযহূদাই আনন্দ কিৰিছল 45 দায়ুদ আৰু েতওঁৰ পুত্র চেলামনৰ আজ্ঞা
অনুসােৰ গায়ক আৰু দুৱৰীসকেল কৰাৰ দেৰ েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰৰ েসৱা-কাযর্ আৰু শুিচ কৰা কাযর্ সম্পন্ন
কিৰিছল

46 বহু িদনৰ পূবর্েত, দায়ুদ আৰুআচফৰ সময়ত তাত গায়ক সকলৰ পিৰচালক আিছল, আৰু ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ ধনয্বাদ
প্রশংসাৰ স্তুিতগীত কিৰিছল 47জৰুব্বািবলআৰু নিহিময়াৰ িদনত ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল প্রিতিদনৰ প্রেয়াজন অনুসােৰ
গায়ক আৰু দুৱৰী সকলক প্রিতিদনৰ অংশ িদিছল েতওঁেলােক েলবীয়া সকলৰ বােব িকছু অংশ আৰু েলবীয়া সকেল
হােৰাণৰ বংশৰ েলাক সকলৰ বােব িকছু অংশ পৃথক কিৰ ৰািখিছল

13 অধয্ায়
িযহুদী সকলৰ নানা েদাষ সংেশাধন

1 েসই িদনা, েলাকসকেল শুিনব পৰাৈক েমািচৰ িবধান-পুস্তক পাঠ কৰা ৈহিছল িবধান-পুস্তকত িলখা অনুসােৰ গ’ম
েপাৱা গ’ল েয, “অেম্মানীয়া বা েমাৱাবীয়া েলাকসকল েকিতয়াও ঈশ্বৰৰ মহাসভাৈল আিহব েনাৱািৰব ” 2 এইদেৰ কৰা
ৈহিছল কাৰণ, েতওঁেলাক ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ ওচৰৈল িপঠা আৰু পানী ৈল অহা নািছল বৰঞ্চ ইস্রােয়লক শাও
িদবৈল েতওঁেলােক িবিলয়মক ভাড়া কিৰ আিনিছল অৱেশয্ আমাৰ ঈশ্বেৰ েসই শাওক আশীব্বর্াদৈল ৰূপান্তৰ কিৰেল
3 েতওঁেলােক এই িবধান শুনাৰ লেগ লেগ প্রেতয্ক িবেদশী েলাকসকলক ইস্রােয়লৰ পৰা পৃথক কিৰেল

4 এই ঘটনাৰ আেগেয় আমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ ভঁৰালৰ ওপৰত পুেৰািহত ইিলয়াচীবক িনযুক্ত কিৰিছল েতওঁ েটািবয়াৰ
সম্পকীর্য় েলাক আিছল 5 পুেৰািহত ইিলয়াচীেব েটািবয়াৰ বােব এটা ডাঙৰ ভঁৰাল প্রস্তুত কিৰেল িয ঠাইত পূবর্েত
েলাকসকেল শসয্ ৈনেবদয্, ধূপ-ধূনা, বস্তুেবাৰ, শসয্ৰ দশম ভাগ, নতুন দ্রাক্ষাৰস, আৰু েতল, েলবীয়া সকলৰ নােমেৰ,
আৰু পুেৰািহত সকলৰ বৰঙিনৰ বােব ৰখা ৈহিছল

6 িকন্তু এই সকেলা ঘটনাৰ সময়ত মই িযৰূচােলমত নািছেলঁা কাৰণ বািবলৰ ৰজা অতর্ক্ষত্রৰ ৰাজত্বৰ বিত্রশ বছৰত
মই ৰজাৰ ওচৰৈল ৈগিছেলঁা িকছুিদনৰ পাছত মই ৰজাৰ পৰা ছুিটৰ বােব অনুমিত ল’েলা 7 মই িযৰূচােলমৈল ঘূিৰ
আিহেলঁা ইিলয়াচীেব ঈশ্বৰৰ গৃহৰ েচাতালত েটািবয়াক ভঁৰাল িদ কৰা কু-কমর্ মই বুিজ পােলঁা

8 মই অিতশয় েক্রািধত ৈহিছেলঁা, আৰু ভঁৰালৰ পৰা েটািবয়াৰ ঘৰৰ সকেলা বস্তু দিলয়াই েপলােলঁা 9 মই ভঁৰালেবাৰ
শুিচ কিৰবৈল আেদশ িদেলঁা, আৰু েসই ঠাইৈল ঈশ্বৰৰ গৃহৰ বস্তুেবাৰ, শসয্ ৈনেবদয্ৰ বস্তুেবাৰ আৰু ধূপ-ধূনা পুনৰ
আিন থেলঁা
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10 মই জািনবৈল পােলঁা েয, েলবীয়া সকলৰ বােব িনযুক্ত কৰা অংশ েতওঁেলাকক ভগাই িদয়া নািছল েসেয়
েতওঁেলােক মিন্দৰ তয্াগ কিৰ প্রিতজেন িনজৰ িনজৰ পথাৰৈল যাবৈল খৰধৰ কিৰেল কাম কৰা গায়ক সকেলও
েসইদেৰ কিৰেল 11 েতিতয়া মই কমর্চাৰী সকলৰ ৈসেত িববাদ কিৰ ক’েলা, “ঈশ্বৰৰ গৃহ িকয় অৱেহলা কৰা ৈহেছ?”
পাছত মই েতওঁেলাকক েগাটাই আিন প্রিতজনক িনজ িনজ পদত স্থাপন কিৰেলঁা

12 েতিতয়া সকেলা িযহুদী েলােক শসয্, নতুন দ্রাক্ষাৰসৰ, আৰু েতলৰ দশমভাগ ভঁৰালৈল আিনেল 13 মই েচেলিময়া
পুেৰািহত, চােদাক অধয্াপক, আৰু েলবীয়া সকলৰ পৰা পদায়াক ভঁৰাল ঘৰৰ েকাষাধয্ক্ষ িনযুক্ত কিৰেলঁা েতওঁেলাকৰ
পাছত মত্তনীয়া পুত্র জকু্কৰ, জকু্কৰৰ পুত্র হাননক েকাষাধয্ক্ষ পািতেলঁা; কাৰণ েতওঁেলাক িবশ্বাসেযাগয্ বুিল গিণত ৈহিছল
েতওঁেলাকৰ সহেযাগী সকলৰ েযাগান ধিৰবৈল বস্তু ভগাই িদয়াই েতওঁেলাকৰ কাম আিছল 14 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, এই
িবষেয় েমাক েসঁাৱৰণ কৰক; আৰু েমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ অেথর্ কৰা উত্তম কাযর্েবাৰ মিচ েনেপলাব

15 েসই িদনেবাৰত মই িযহূদাৰ েলাকসকলক িবশ্রাম-বােৰ দ্রাক্ষাগুিট েপৰা, শসয্ৰ ডাঙিৰ আিন গাধত েবাজাই িদয়া,
আৰু িবশ্রাম-বােৰ দ্রাক্ষাৰস, দ্রাক্ষাগুিট, আৰু িডমৰুগুিট আিদ সকেলািবধ বস্তুৰ গধুৰ েবাজাও িযৰূচােলমৈল অনা
েদিখেলঁা মই েতওঁেলােক েসই িদনা েখাৱা বস্তু িবক্রী কৰাৰ কথাৰ িবৰুিদ্ধতা কিৰেলঁা

16 িযৰূচােলমত বাস কৰা তূৰৰ পৰা অহা েলাকসকেল মাছ আৰু সকেলা িবধৰ বস্তুেবাৰ আিনিছল, আৰু িবশ্রাম-বােৰ
িযহূদা আৰু নগৰৰ েলাকসকলক েসইেবাৰ িবক্রী কিৰিছল 17 েতিতয়া মই িযহূদাৰ প্রধান েলাকসকলৰ লগত িববাদ কিৰ
েতওঁেলাকক ক’েলা, “আেপানােলােক েয িবশ্রাম-বাৰ অপিবত্র কিৰ, এইেবাৰ িক কুকমর্ কিৰেছ? 18 আেপানােলাকৰ
িপতৃ সকেল এইদেৰ কৰা নািছল েন? আৰু আমাৰ ঈশ্বেৰ জােনা আমাৰ আৰু এই নগৰৰ ওপৰত এইেবাৰ দুদর্ শা ঘেটাৱা
নািছল েন? তথািপও আেপানােলােক িবশ্রাম-বাৰ অপিবত্র কিৰ ইস্রােয়লৰ ওপৰৈল েক্রাধািগ্ন পুনৰ অিধকৈক আিনব
খুিজেছ?”

19 িবশ্রাম-বাৰৰ আেগেয়ই আন্ধাৰ েহাৱাৰ লেগ লেগ িযৰূচােলমৰ দুৱাৰেবাৰ বন্ধ কিৰবৈল আৰু িবশ্রাম-বাৰ েশষ
েনােহাৱাৈলেক দুৱাৰেবাৰ খুিল িনিদবৈল মই আেদশ িদেলঁা িবশ্রাম-বােৰ েকােনা েবাজা িভতৰৈল েযন অনা নহয়, এই
কাৰেণ মই েমাৰ িকছুমান দাসক দুৱাৰত িনযুিক্ত কিৰেলঁা 20 তােত বিণক সকল আৰু সকেলািবধ বস্তু িবক্রী কৰা সকল
এবাৰ, দুবাৰ িযৰূচােলমৰ বািহৰত থািকল

21 িকন্তু মই েতওঁেলাকক সাৱধান কিৰেলঁা, “আেপানােলােক িকয় েদৱালৰ বািহৰত তমু্ব তিৰেছ? যিদ আেপানােলােক
এইদেৰ পুনৰ কেৰ, েতেনহেল মই আেপানােলাকক শািস্ত িদম!” েসই সময়ৰ পৰাই েতওঁেলাক িবশ্রাম-বােৰ অহা নািছল
22 তাৰ পাছত িবশ্রামবাৰ পিবত্র কিৰবৈল েলবীয়া সকল িনজেক িনেজ শুিচ কিৰ আিহ দুৱাৰেবাৰ ৰিখবৈল মই আেদশ
িদেলঁা
েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, এই িবষয়েতা েমাক েসঁাৱৰণ কৰক; েমাক দয়া কৰক আৰু আেপানাৰ িনয়ম অনুসােৰ েমাৈল কৃপা

কৰক
23 েসই িদনেবাৰত মই েদিখবৈল পােলঁা েয, িযহুদী েলাকসকেল, অচ্ েদাদীয়া, অেম্মানীয়া, আৰু েমাৱাবীয়া মিহলাক

িবয়া কিৰিছল 24 েতওঁেলাকৰ আধা সংখয্ক সন্তােন অচেদাদীয়া ভাষা কয়, িকন্তু েতওঁেলােক ইব্রী ভাষা ক’ব নাজােন
িনজৰ িনজৰ জািতৰ ভাষা অনুসােৰ কথা কয়

25 তােত মই েতওঁেলাকৰ লগত িববাদ কিৰেলঁা আৰু েতওঁেলাকক শাও িদেলঁা েতওঁেলাকৰ িকছুমান েলাকক
েকাবাই েতওঁেলাকৰ চুিল িচিঙেলঁা মই েতওঁেলাকক ঈশ্ৱৰৰ নােমেৰ শপত িদ কেলঁা, “আেপানােলােক আেপানােলাকৰ
েছাৱালীক েতওঁেলাকৰ পুত্রৈল িবয়া িনিদব, আৰু আেপােলাকৰ পুত্রৈল বা িনজৰ বােবও েতওঁেলাকৰ েছাৱালীক িবয়া
কৰাই নািনব ” 26 ইস্রােয়লৰ ৰজা চেলামেন এই মিহলা সকলৰ কাৰেণই জােনা পাপ কৰা নািছল? অেনক েদশৰ মাজত
েতওঁৰ িনিচনা েকােনা ৰজা নািছল; আৰু েতওঁ িনজৰ ঈশ্বৰৰ িপ্রয়পাত্র আিছল ঈশ্বেৰ েতওঁক েগােটই ইস্রােয়লৰ ওপৰত
ৰজা পািতিছল, তথািপ িবেদশী ভাযর্াই েতওঁেকা পাপ কৰােল 27 েতেনহেল িবেদশী মিহলা িবয়া কৰাৰ দ্ৱাৰাই ঈশ্বৰৰ
িবৰুেদ্ধ আনুগতয্হীন কাযর্ কিৰ আৰু সকেলা কু-কাযর্ কিৰ আিম আেপােলাকৰ কথা শুিনম েন?

28 ইিলয়াচীব প্রধান পুেৰািহতৰ পুত্র েযায়াদা, েযায়াদাৰ এজন পুত্র েহােৰাণীয়া চনবল্লটৰ েজঁাৱােয়ক আিছল েসই
কাৰেণ মই শাৰীিৰকভােৱ েমাৰ সনু্মখৰ পৰা আতৰ কিৰেলঁা

29 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, েতওঁেলাকক েসঁাৱৰণ কৰক; কাৰণ েতওঁেলােক পুেৰািহত পদ, পুেৰািহত-পদৰ আৰু েলবীয়া
সকলৰ িনয়ম কুলিষত কিৰেল

30 েসই কাৰেণ মই সকেলা িবেদশী বস্তুৰ পৰা েতওঁেলাকক শুিচ কিৰেলঁা, আৰু প্রিতজনৰ কাযর্ অনুসােৰ পুেৰািহত
আৰু েলবীয়া সকলৰ দািয়ত্ব সু-দৃঢ় কিৰেলঁা 31 িনৰূিপত সময়ত খিৰ আৰু ফলৰ আগ ভাগ দান িদেলঁা
েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, মঙ্গলৰ অেথর্ েমাক েসঁাৱৰণ কৰক



ইেষ্টৰ 1 অধয্ায়:1 539 ইেষ্টৰ 1 অধয্ায়:6

ইেষ্টৰ
গ্রন্থ ৰচিয়তা
ইেষ্টৰ পুস্তকৰ অজানা িলখক আিছল সম্ভবতঃ ৰাজকীয় পাৰসয্ আদালতৰ ৈসেত পিৰিচত এজন ইহুিদ েলাক

আদালতৰ জীৱন আৰু ঐিতহয্ৰ িবস্তািৰত বণর্না, এেকদেৰ পুস্তকখনত িযেবাৰ ঘটনা ঘিটেছ, েসইেবােৰ এটা িনেদর্ শ
িদেয় েয িলখক এজন প্রতয্ক্ষদশীর্ পিণ্ডতসকেল িবশ্বাস কেৰ েয িযৰুব্বািবলৰ অধীনত িযহূদা েদশৈল উভিত অহাৰ
কাৰেণ েতওঁ এজন ইহুিদ িলখক আিছল িকছুমােন মন্তবয্ িদেয় েয মদর্ খয় িনেজ এই পুস্তকৰ িলখক আিছল, আনহােত
পাঠত িবচািৰ েপাৱা েতওঁৰ বােব থকা সুনােম মন্তবয্ িদেয় েয আন এজন িলখকৰ, সম্ভবত েতওঁৰ এক তৰুণ-তৰুণী
িলখক আিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 464-331 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগ
এই কািহনীেটা পাৰসয্ৰ ৰজা অহচেবেৰাচ-1 ৰ ৰাজত্বৰ সময়ত সঞ্চািলত হয়, প্রাথিমকভােব পাৰসয্ সাম্রাজয্ৰ

ৰাজধানী চুচানত থকা ৰাজপ্রাসাদত
প্রাপক
ইেষ্টৰ পুস্তক খন পুিৰম বা প্রচুৰ েভাজৰ মূল তথয্ৈল ইহুিদ জািতৰ েলাকসকলৰ বােব িলখা ৈহিছল এই বাির্ষক

উৎসৱেটােৱ ইহুিদ জািতৰ মুিক্তক স্মৰণীয় কিৰ ৰােখ, িঠক িমচৰৰ দাসত্বৰ পৰা েতওঁেলােক মুিক্ত েপাৱাৰ দেৰ
উেদ্দশয্
এই পুস্তকৰ উেদ্দশয্ হ’ল, মানুহৰ ইচ্ছা, জািতগত কুসংস্কাৰত েতওঁৰ ঘৃণা, েতওঁৰ শিক্তেয় প্রদান কৰা জ্ঞান আৰু

িবপদৰ সময়ত কৰা সাহাযয্ত মানুহৰ ৈসেত ঈশ্বৰৰ ক্ষমতা প্রদশর্ন কৰা ঈশ্বৰৰ হাত েতওঁৰ েলাকসকলৰ জীবনত কামত
আেহ েতওঁ ইেষ্টৰৰ জীবনত এই পিৰিস্থিত বয্বহাৰ কিৰেছ, কাৰণ েতওঁ সমস্ত মানুহৰ িসদ্ধান্ত আৰু কমর্েবােৰ প্রমান
কেৰ েয, েতওঁৰ ঐশ্বিৰক পিৰকল্পনা আৰু উেদ্দশয্ৈলেয় কমর্ কিৰেছ ইেষ্টৰ পুস্তেক হ’ল পুিৰমৰ েভাজ প্রিতষ্ঠাৰ মূল
তথয্, আৰু বতর্ মােনা পুিৰম উৎসৱ পালনৰ সময়ত ইহুিদসকেল ইেষ্টৰ পুস্তক পাঠ কেৰ

মূল িবষয়
সংৰক্ষণ

প্রান্তেৰখা
1. ইেষ্টৰ ৰাণী েহাৱা — 1:1-2:23
2. ঈশ্বৰৰ েলাকসকলৰ প্রিত অহা িবপদ — 3:1-3:15
3. ইেষ্টৰ আৰু মদর্ খয় গ্রহন কৰা বয্বস্থা — 4:1-5:14
4. ইহুিদসকলৰ উদ্ধাৰ — 6:1-10:3

ৰজাৰ মহােভাজ ৰাণী ৱষ্টীৰ ৰাণীপদ গুচুউৱা
1 ৰজা অহচেবেৰাচৰ িদনত (ৰজা অহচেবেৰােচ ভাৰতবষর্ৰ পৰা কুচ* েদশৈলেক এশ সাতাইশ খন প্রেদশৰ ওপৰত

ৰাজত্ব কিৰিছল); 2 েসই সময়ত, ৰজা অহচেবেৰােচ চুচন ৰাজপ্রসাদত িনজৰ ৰাজিসংহাসনত বিহল
3 েতওঁৰ ৰাজত্বৰ তৃতীয় বছৰত েতওঁৰ সকেলা কমর্চাৰী আৰু দাসৰ বােব েতওঁ েভাজ পািতেল পাৰসয্ আৰু মািদয়াৰ

ৈসনয্, উচ্চ পদবীধাৰী েলাক, আৰু প্রেদশৰ অধয্ক্ষ সকল েতওঁৰ আগত উপিস্থত হ’ল 4 েতওঁ অেনক িদন, অথর্াৎ
এশ আশী িদনৈলেক িনজৰ প্রতাপািন্বত ৰাজয্ৰ ঐশ্চযর্য্, আৰু উৎকৃষ্ট মাহাত্ময্ৰ েগৗৰৱ েদখুৱােল

5 েসই িদনেবাৰ েযিতয়া সমূ্পনর্ হ’ল, েতিতয়া ৰজাই সাত িদনৈলেক েভাজ িদেল চুচনৰ ৰাজ-েকঁাঠত উপিস্থত েহাৱা
সৰু িক বৰ সকেলা প্রজাৰ কাৰেণ েতওঁ েভাজ িদেল এই েভাজ ৰাজ-গৃহৰ বািগছাৰ েচাতালত িদেল 6 বািগছাৰ
েচাতাল খন বগা আৰু েবঙুনীয়া কপাহী পদর্ ােৰ সেজাৱা ৈহিছল পদর্ ােবাৰ িমিহ শণ সুতা আৰু ৰঙা-েবেঙনা বৰণীয়া
ৰিচেৰ মমৰ িশলৰ খুটাত লেগাৱা ৰূপৰ আঙুিঠত বন্ধা আিছল ইয়াত িবিচত্র চােনকীেৰ টান িশেলেৰ বন্ধা পদ পথ,
মমর্ৰ িশল, মুকুতা আৰু েচেপটা িশলাখণ্ডত েসাণৰ আৰু ৰূপৰ আসনেবাৰ আিছল
* 1 অধয্ায়:1 কুচ ইথিপয়া



ইেষ্টৰ 1 অধয্ায়:7 540 ইেষ্টৰ 2 অধয্ায়:4

7 েতওঁেলাকক েসাণৰ িপয়লাত পান কেৰঁাৱা ৈহিছল প্রিতেটা িপয়লা তুলনাহীন আিছল ৰজাৰ মহত্ত্বতাৰ কাৰেণ
অিধক ৰাজকীয় দ্রাক্ষাৰস েতওঁেলাকক িদয়া ৈহিছল 8 েতওঁেলােক িবিধ অনুসােৰ দ্রাক্ষাৰস পান কিৰিছল, “দ্রাক্ষাৰস
পান কৰােটা বাধয্তা মূলক নািছল ” কাৰণ যাৰ িয ইচ্ছা, েতওঁ েসই দেৰ েযন কিৰব পােৰ, েসই বােব ৰজাই েতওঁৰ
ৰাজপ্রসাদৰ কমর্চাৰী সকলক আজ্ঞা িদিছল

9 ৰাণী ৱষ্টীেয়ও অহচেবেৰাচৰ ৰাজপ্রসাদত মিহলা সকলৰ বােব েভাজ িদেল 10 সপ্তম িদনৰ িদনা ৰজাই দ্রাক্ষাৰস
পান কিৰ প্রফুিল্লত ৈহ আিছল, আৰু েতওঁ মহূমন, িবজথা, হেবর্ানা, িবগথা, অবগথা, েজথৰ, আৰু ককর্ চক (ৰজা
অহচেবেৰাচৰ আগত পিৰচযর্া কৰা এই সাত জন কমর্চাৰী), 11 ৰাণী ৱষ্টীক েতওঁৰ ৰাজমুকুটৰ ৈসেত েতওঁৰ ওচৰৈল
আিনবৈল ক’েল েতওঁ েলাকসকলক আৰু কমর্চাৰী সকলক ৰাণীৰ েসৗন্দযর্ েদখুৱাব িবচািৰিছল, কাৰণ েতওঁৰ মুখমণ্ডল
অিত আকষর্ণীয় আিছল

12 িকন্তু কমর্চাৰী সকলৰ দ্বাৰাই ৰজাই েতওঁৰ ওচৰৈল আিনবৈল িদয়া আজ্ঞা ৰাণী ৱষ্টীেয় মািনবৈল অসন্মত হ’ল
তােত ৰজাই েক্রাধািম্বত হ’ল, আৰু েতওঁৰ অন্তৰত েক্রাধািগ্ন জ্বিল উিঠল

13 তাৰ পাছত ৰজাই জ্ঞানীেলাক আৰু িয সকেল সময়ৰ মূলয্ বুেজ েতওঁেলাকৰ লগত আেলাচনা কিৰেল, (িকয়েনা
িবচাৰ আৰু বয্ৱস্থা জনা সকলৈল ৰজাই েসইদেৰ কেৰ) 14 েসই সময়ত েতওঁৰ অিত ঘিনষ্ট পাৰসয্ আৰু মািদয়াৰ সাত
জন েকঁাৱৰ এওঁেলাক: কচর্ না, েচথৰ, অদমথা, তচীর্চ, েমৰচ, মচর্ না, আৰু মমুকণ এওঁেলাকৰ ৰজাৰ ওচৰৈল েযাৱাৰ
অিধকাৰ আিছল, আৰু েতওঁেলােক ৰাজয্ৰ িভতৰত উচ্চখাপৰ কাযর্ালয় স্থাপন কিৰিছল 15 ৰাণী ৱষ্টীেয় কমর্চাৰীৰ
দ্বাৰাই পেঠাৱা, ৰজা অহচেবেৰাচৰ আজ্ঞা অমানয্ কিৰিছল েসেয় িবিধ অনুসােৰ ৰাণী ৱষ্টীৰ প্রিত িক কৰা হ’ব?”

16 েতিতয়া মমুকেণ ৰজা আৰু কমর্চাৰী সকলৰ উপিস্থিতত ক’েল, “ৰাণী ৱষ্টীেয় েয েকৱল মহাৰাজৰ িবৰুেদ্ধ
অপৰাধ কিৰেল, এেন নহয়; িকন্তু সকেলা কমর্চাৰী, আৰু অহচেবেৰাচ ৰজাৰ প্রেদশত থকা সকেলা েলাকৰ িবৰুেদ্ধ
অপৰাধ কিৰেল 17 কাৰণ ৰাণীৰ এই কাযর্ৰ িবষেয় সকেলা মিহলা জ্ঞাত হ’ব ইয়াৰ বােব মিহলা সকেল িনজৰ স্বামীক
েসইদেৰই তুচ্ছ জ্ঞান কিৰব মিহলা সকেল ক’ব, ‘অহচেবেৰাচ ৰজাই ৰাণী ৱষ্টীক েতওঁৰ ওচৰৈল আিনবৈল আজ্ঞা
িদিছল, িকন্তু েতওঁ আজ্ঞা অমানয্ কিৰিছল ’ 18 ৰাণীৰ এই কমর্ৰ িবষেয় পাৰসয্ আৰু মািদয়াৰ ভদ্র মিহলা সকেল শুিন
েসই িদনেটা অিতক্রম েনােহাৱাৰ আগেত ৰজা আৰু কমর্চাৰী সকলক েসইদেৰ ক’ব েসেয় এই কথা বহুত অপমান
আৰু েক্রাধৰ িবষয় হ’ব

19 যিদ এই কথাই মহাৰাজক সন্তুষ্ট কেৰ, েতেনহেল ‘ৰাণী ৱষ্টী অহচেবেৰাচ ৰজাৰ ওচৰৈল পুনৰ আিহবৈল নাপাব’;
এই ৰাজ আজ্ঞা আেপানাৰ মুখৰ পৰা ওলাওক, আৰু ইয়াৰ েযন লৰ-চৰ নহয় এই কাৰেণ ইয়াক পাৰসয্ আৰু মািদয়া
সকলৰ িবিধত িলখা হওক তাৰ পাছত মহাৰােজ েতওঁৰ ৰাণীপদ েতওঁতৈক উত্তম মিহলা এগৰাকীক িদয়ক 20 মহাৰােজ
িদয়া আজ্ঞা েযিতয়া েতওঁৰ ৰাজয্ৰ সকেলা ফােল েঘাষণা কৰা যাব, েতিতয়া সৰু িক বৰ সকেলা মিহলাই িনজৰ িনজৰ
স্বামীক সন্মান কিৰব ”

21 েতিতয়া এই কথাত ৰজা আৰু প্রধান েলাকসকল সন্তুষ্ট হ’ল; আৰু ৰজাই মমুকেণ িদয়া প্রস্তাৱৰ দেৰই কিৰেল
22 েতওঁ সকেলা ৰাজকীয় প্রেদশৈল প্রিতখন প্রেদশৰ িনজৰ আখৰ অনুসােৰ আৰু প্রেতয্ক েলাকৈল েতওঁেলাকৰ ভাষা
অনুসােৰ িচিঠ পিঠয়ােল ৰজাই আজ্ঞা িদেল েয, প্রিতজন পুৰুষ িনজৰ িনজৰ ঘৰৰ মূৰব্বী হওক এই আজ্ঞা প্রেতয্ক
েলাকৰ িনজৰ িনজৰ ভাষাত িদয়া ৈহিছল

2 অধয্ায়
ইেষ্টেৰ ৰাণীপদ েপাৱা

1 এই সকেলা ঘটনাৰ পাছত, ৰজা অহচেবেৰাচৰ েক্রাধ শান্ত হ’ল, তাৰ পাছত েতওঁ ৰাণী ৱষ্টী, আৰু েতওঁ কৰা কাযর্ৰ
বষেয় িচন্তা কিৰেল েতওঁ ৰাণীৰ িবৰুেদ্ধ িদয়া আজ্ঞাৰ িবষেয়ও িচন্তা কিৰেল 2 েতিতয়া ৰজাৰ পিৰচযর্া কৰা যুৱক
জেন েতওঁক ক’েল, “মহাৰাজৰ বােব সুন্দৰী যুৱতী কুমাৰী িবচাৰ কৰা হওক

3 মহাৰােজ িনজৰ ৰাজয্ৰ সকেলা প্রেদশত িবষয়া সকলক িনযুক্ত কৰক যােত েতওঁেলােক সকেলা ফালৰ পৰা সুন্দৰী
যুৱতী কুমাৰী চুচন ৰাজ-প্রসাদৰ অন্তঃপুৰৈল*আিন েগাটাব পােৰ ৰজাৰ কমর্চাৰী নপুংসক েহগয় মিহলা সকলৰ দািয়ত্বত
আিছল েতওঁৰ তত্বাৱধানত সুন্দৰী কুমাৰী সকলক ৰখা হওক; আৰু েহগেয় েতওঁেলাকক েতওঁেলাকৰ প্রসাধনেবাৰ
িদয়ক 4 িয গৰাকী যুৱতীেয় মহাৰাজক সন্তুষ্ট কিৰব, েসই গৰাকীেয়ই ৱষ্টীৰ স্থানত ৰাণী হওক ” এই পৰামশর্ত ৰজাই
সন্তুষ্ট ৈহ েসই দেৰই কিৰেল
* 2 অধয্ায়:3 অন্তঃপুৰৈল য’ত েকৱল ৰজাৰ ভাযর্া সকল থােক
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5 েসই সময়ত মদর্ খয় নােমেৰ চুচন ৰাজপ্রসাদত এজন িযহুদী েলাক আিছল েতওঁৰ িপতৃ যায়ীৰ, যায়ীৰৰ িপতৃ
িচিময়ী, আৰু িচিময়ীৰ িপতৃ কীচ আিছল কীচ এজন িবনয্ামীনীয়া েলাক আিছল 6 বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ বন্দী
কিৰ িনয়া িযহূদাৰ ৰজা যকিনয়াৰ লগত িয েলাকসকলক বন্দী কিৰ ৈল ৈগিছল, েতওঁেলাকৰ লগত িযৰূচােলমৰ পৰা
মদর্ খয়েকা বন্দী কিৰ ৈল ৈগিছল

7 মদর্ খেয় িনজৰ দদােয়কৰ জীেয়ক হদচ্ছাক অথর্াৎ ইেষ্টৰক প্রিতপালন কিৰিছল; কাৰণ েতওঁৰ িপতৃ-মাতৃ নািছল
েসই যুৱতীৰ েদহৰ গঠন সুন্দৰ আৰু বািহয্ক ৰূপ আকষর্ণীয় আিছল মদর্ খেয় েতওঁক িনজৰ েছাৱালীৰ দেৰ প্রিতপালন
কিৰিছল

8 ৰজাৰ আেদশ আৰু িনেদর্ শ েঘাষণা কৰাৰ পাছত, চুচন ৰাজপ্রাসাদৈল অেনক যুৱতীক অনা ৈহিছল েতওঁেলাকক
নপুংসক েহগয়ৰ তত্ত্বাৱধানত ৰখা ৈহিছল েতওঁেলােক ইেষ্টৰেকা ৰাজপ্রাসাদৈল আিন, মিহলাক তত্বৱাধান েলাৱা েহগয়ৰ
অধীনত ৰািখিছল 9 ইেষ্টেৰ েহগয়ক সন্তুষ্ট কিৰ েতওঁৰ অনুগ্রহ লাভ কিৰেল লেগ লেগ েতওঁ ইেষ্টৰক প্রসাধন আৰু
েতওঁৰ ভাগৰ খাদয্ িদেল ৰাজপ্রসাদৰ পৰা সাত গৰাকী দাসী েতওঁৰ বােব িনযুক্ত কিৰেল, আৰু দাসী সকলৰ ৈসেত
েতওঁক মিহলা গৃহৰ উত্তম ঠাইৈল স্থানান্তৰ কিৰেল

10 ইেষ্টেৰ িনজৰ েলাকসকলৰ বা সম্পকীর্য় সকলৰ িবষেয় কােকা এেকা েকাৱা নািছল, কাৰণ মদর্ খেয় েতওঁক েসই
কথা ক’বৈল িনেষধ কিৰিছল 11 ইেষ্টৰ েকেন দেৰ আেছ, আৰু েতওঁৈল িক কৰা হ’ব, েসই কথা জািনবৈল মদর্ খেয়
প্রিতিদেন মিহলা গৃহৰ বািহৰত থকা েচাতােলিদ অহা েযাৱা কিৰিছল

12 ৰজা অহচেবেৰাচৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব েযিতয়া েকােনা এগৰাকী যুৱতীৰ পাল পেৰ, েতিতয়া যুৱতী সকলৈল
কৰা িনয়ম অনুসােৰ, প্রিত গৰাকী যুৱতীেয় বাৰমাহ েসৗন্দযর্ চচর্ া কিৰব লােগ তােৰ ছমাহ গন্ধৰস েতল, আৰু ছমাহ
সুগিন্ধ-দ্রবয্ আৰু প্রসাধেনেৰ িনজেক প্রস্তুত কিৰব লােগ 13 এগৰাকী যুৱতীক েযিতয়া ৰাজপ্রসাদত ৰজাৰ ওচৰৈল
ৈল েযাৱা হয়, েতিতয়া েসই যুৱতীেয় িয ইচ্ছা কেৰ, েসয়াই সকেলা মিহলা গৃহৰ পৰা েতওঁক িদয়া হয়

14 েতওঁ সিন্ধয়া-েবলা িভতৰৈল যাব লােগ, আৰু ৰািতপুৱা মিহলাৰ িদ্বতীয় গৃহৈল উভিট আিহব লােগ উপপত্নী
সকলৰ দািয়ত্বত থকা ৰজাৰ কমর্চাৰী নপুংসক চাচগজৰ তত্ত্ৱাৱধানত েতওঁক ৰখা হয় ৰজাই েতওঁত সন্তুষ্ট ৈহ পুনৰ
েতওঁক নমতাৈলেক েতওঁ ৰজাৰ ওচৰৈল পুনৰ নাযায়

15 ৰজাৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব েযিতয়া ইেষ্টৰৰ (অবীহিয়লৰ েছাৱালী ইেষ্টৰৰ দদােয়ক মদর্ খেয় েতওঁক িনজৰ েছাৱালী
দেৰ প্রিতপালন কিৰিছল) সময় হ’ল, েতিতয়া েতওঁ মিহলা সকলৰ তদাৰক ৰাজ-নপুংসক েহগেয় পৰামশর্ কৰা বস্তুৰ
বািহেৰ েতওঁ আন এেকা নুখুিজেল ইেষ্টৰক েদখা সকেলােৰ পৰা েতওঁ দয়া লাভ কিৰেল

16 ৰজা অহচেবেৰাচৰ ৰাজপ্রসাদৈল েতওঁৰ ৰাজত্বৰ সপ্তম বছৰৰ দশম মাহ েটেবৎত ইেষ্টৰক েতওঁৰ ওচৰৈল ৈল
েযাৱা ৈহিছল

17 ৰজাই আন সকেলা মিহলাতৈক ইেষ্টৰক বহুত ভাল পােল, আৰু আনসকেলা কুমাৰীতৈক েতওঁ ৰজাৰ দৃষ্টিত অিধক
মৰম আৰু অনুগ্রহ পােল েসেয় ৰজাই েতওঁৰ মুৰত ৰাজমুকুট িদ ৱষ্টীৰ পদত েতওঁক ৰাণী পািতেল 18 তাৰ পাছত
ৰজাই েতওঁৰ সকেলা কমর্চাৰী আৰু দাস সকলৰ বােব “ইেষ্টৰৰ েভাজ” বুিল এটা ডাঙৰ েভাজ িদেল; আৰু সকেলা
প্রেদশৰ কৰ েৰহাই িদবৈল অনুমিত িদেল েতওঁ ৰাজকীয় দানশীলতা অনুসােৰ উপহােৰা িদেল

19 িদ্বতীয়বাৰ কুমাৰী সকল েগাট েখাৱাৰ সময়ত মদর্ খেয় ৰাজ-দুৱাৰত বিহ আিছল 20 মদর্ খয়ৰ িনেদর্ শ অনুসােৰ েসই
সময়ৈলেক ইেষ্টেৰ িনজৰ সম্পকীর্য় বা েলাকসকলৰ িবষেয় কােকা েকাৱা নািছল ইেষ্টেৰ মদর্ খয়ৰ ওচৰত প্রিতপািলত
েহাৱা সময়ত িয দেৰ েতওঁৰ পৰামশর্ মািন চিলিছল েসই দেৰ এিতয়াও চিল আেছ 21 মদর্ খয় ৰাজ-দুৱাৰত বিহ থকা
িদন েবাৰত ৰজাৰ কমর্চাৰী িবগথন আৰু েতৰচ নােমেৰ দুজন দুৱৰীেয় খং কিৰ আৰু িচঞিৰ ৰজা অহচেবেৰাচৰ অিনষ্ট
কিৰবৈল েচষ্টা কিৰেল

22 েসই কথা মদর্ খেয় েযিতয়া গম পােল, েতিতয়া েতওঁ ৰাণী ইেষ্টৰক জনােল ইেষ্টেৰ মদর্ খয়ৰ ৈহ ৰজাক েসই কথা
ক’েল 23 েসই কথা িবচাৰ কিৰ সতয্ বুিল প্রমািণত েহাৱাৰ পাছত, েতওঁেলাক দুেয়ােকা ফঁািচকাঠত ফঁািচ িদয়া হ’ল
েসই কথা ৰজাৰ সাক্ষােত বংশাৱলীত িলিপৱদ্ধ কৰা হ’ল

3 অধয্ায়
হামেন ইহুদী সকলক িবনষ্ট কিৰবৈল েচষ্টা কৰা

1 এই ঘটনাৰ পাছত, ৰজা অহচেবেৰােচ অগাগীয়া হম্মদাথাৰ পুত্র হামনক উন্নত কিৰ উচ্চ পদত প্রিতিষ্ঠত কিৰেল,
আৰু েতওঁৰ লগত থকা সকেলা কমর্চাৰীৰ ওপৰত েতওঁক ক্ষমতা িদেল 2 ৰাজ-দুৱাৰত থকা ৰজাৰ দাস সকেল হামনৰ
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আগত আঠুকািঢ় প্রিণপাত কিৰিছল; কাৰণ ৰজাই েতওঁেলাকক েসইদেৰ কিৰবৈল আজ্ঞা িদিছল িকন্তু মদর্ খেয় আঠু
নাকািঢ়িছল আৰু প্রিণপােতা নকিৰিছল

3 তাৰ পাছত ৰাজদুৱাৰত থকা ৰজাৰ দাস সকেল মদর্ খয়ক ক’েল, “আপুিন িকয় ৰজাৰ আজ্ঞা পালন কৰা নাই?”
4 এইদেৰ প্রিতিদেন েতওঁক েকাৱাৰ পাছেতা েতওঁ েতওঁেলাকৰ দাবী মািনবৈল অমািন্ত হ’ল তােত েতওঁেলােক মদর্ খয়ৰ
কথা এেকদেৰ থািকব েন নাই েসই কথা জািনবৈল েতওঁেলােক হামনক এই িবষয়ত জনােল কাৰণ মদর্ খয় েয এজন
িযহুদী েলাক, েসই িবষেয় েতওঁ েতওঁেলাকক ৈকিছল

5 হামেন েযিতয়া েদিখেল েয, মদর্ খেয় েতওঁৰ আগত আঠু েলাৱা নাই আৰু প্রিণপােতা কৰা নাই, েতিতয়া েতওঁ
েক্রােধেৰ পিৰপূণর্ হ’ল 6 েতওঁ েকৱল মদর্ খয়ক বধ কৰা কথাত অপমান েবাধ কিৰেল কাৰণ ৰজাৰ দাস সকেল
মদর্ খয় েকান েলাক সকলৰ পৰা আিহিছল েসই কথা েতওঁক ৈকিছল েসেয় হামেন ৰজা অহচেবেৰাচৰ সমগ্র ৰাজয্ত
থকা মদর্ খয়ৰ িযহুদী েলাকসকলক সমূ্পণর্ৰূেপ ধ্বংস কিৰব িবচািৰেল

7 প্রথম মাহত (নীচান মাহত) ৰজা অহচেবেৰাচ ৰাজত্বৰ দ্বাদশ বছৰত, হামনৰ আগত দ্বাদশ মাহৈলেক (অদৰ মাহত)
ক্রম অনুসােৰ প্রিতিদনৰ আৰু প্রেতয্ক মাহৰ বােব পুৰ অথর্াৎ িচিঠ েখেলাৱা হ’ল

8 তাৰ পাছত হামেন ৰজা অহচেবেৰাচক ক’েল, “আেপানাৰ ৰাজয্ৰ সকেলা প্রেদশৰ মাজত িকছুমান েলাক িছন্ন-িভন্ন
ৈহ িবিভন্ন স্থানত আেছ েতওঁেলাকৰ িবিধ আন েলাকসকলৰ পৰা পৃথক; আৰু েতওঁেলােক ৰজাৰ িবিধ পালন নকেৰ
েসেয় েতওঁেলাকক ৰজাই থািকবৈল িদয়া উিচত নহয় 9 যিদ ৰজাৰ দৃষ্টিত ভাল েদেখ, েতেনহেল েতওঁেলাকক বধ
কিৰবৈল আেদশ িদয়া হওক; তােত মই ৰাজ- ভঁৰালত ৰািখবৰ অেথর্ ৰজাৰ বয্ৱসায়ৰ তত্ত্বাৱধানত থকা ৰাজ-কমর্চাৰী
সকলৰ হাতত দহ-হাজাৰ িকক্কৰ ৰূপ িদম ”

10 েতিতয়া ৰজাই িনজৰ হাতৰ পৰা েমাহৰ মৰা আঙুিঠ েসালাকাই িযহুদী সকলৰ শত্রু অগাগীয়া হম্মদাথাৰ পুত্র হামনক
িদেল 11 ৰজাই হামনক ক’েল, “আেপানাক আৰু আেপানাৰ েলাকসকলক যােত ধন ঘূৰাই িদয়া হয়, েসই িবষেয় মই
লক্ষয্ কিৰম আপুিন িয ইচ্ছা কেৰ, এই ধেনেৰ কিৰব পািৰব ”

12 তাৰ পাছত প্রথম মাহৰ েতৰ িদনৰ িদনা ৰজাৰ িলখক সকলক মািত পিঠওৱা হ’ল েসই িদনা হামেন িদয়া আজ্ঞা
অনুসােৰ িয সকল েলাক সকেলা প্রেদশৰ ওপৰতআৰু িবিভন্ন েলাকৰ েদশাধয্ক্ষ, আৰু সকেলা েলাকৰ কমর্চাৰী সকলক,
প্রেতয্ক প্রেদশৰ িনজৰ আখৰ, আৰু প্রেতয্ক েলাকৰ িনজৰ ভাষা অনুসােৰ পত্র িলিখবৈল আৰু ৰজাৰ আঙুিঠেৰ েমাহৰ
মািৰবৈল িদয়া হ’ল 13 এেক িদনেত দ্বাদশ মাহৰ (অদৰ মাহত) েতৰ িদনৰ িদনা যুৱকৰ পৰা বৃদ্ধৈলেক, ল’ৰা-েছাৱালী
আৰু মিহলাৰ ৈসেত সকেলা িযহুদী েলাকক সংহাৰ, বধ, আৰু ধ্বংস কৰা হ’ব, আৰু েতওঁেলাকৰ সম্পিত্ত লুট কৰা
হ’ব, এই বুিল িলিখ পত্রখন ডােকাৱালৰ দ্বাৰাই ৰজাৰ সকেলা প্রেদশৈল পঠাই িদয়া হ’ল

14 েসই িদনৰ বােব সকেলা েলাক েযন যুগুত হয়, েসেয় প্রেতয্ক প্রেদশত হুকুম জািৰ কিৰবৈল আৰু সকেলা েলাকৰ
আগত প্রচাৰ কিৰবৈল, েসই পত্রৰ নকল যুগুত কৰা হ’ল 15 ৰজাৰ হুকুম মেত ডােকাৱাল সকল েবগাই ওলাই গ’ল,
আৰু েসই পত্র িবলাই িদেল েসই আজ্ঞা চুচন ৰাজপ্রসাদেতা িবেলাৱা হ’ল তাৰ পাছত ৰজা আৰু হামেন দ্রাক্ষাৰস
পান কিৰবৈল বিহল, িকন্তু চুচন নগৰত হ’েল িবেক্ষাভ হ’ল

4 অধয্ায়
ৰাজাৰ আগত ইেষ্টৰৰ িনেবদন

1 মদর্ খেয় এই সকেলা ঘটনাৰ কথা জািনবৈল পাই িনজৰ কােপাৰ ফািলেল, আৰু চট কােপাৰ িপিন্ধ ছঁাই সািন নগৰৰ
মাজৈল ৈগ েবদনােৰ িচঞিৰ িচঞিৰ কািন্দব ধিৰেল 2 েতওঁ েকৱল ৰাজ দুৱাৰৈলেকেহ গ’ল; কাৰণ চট কােপাৰ িপিন্ধ
েকােনা এজনেকা ৰাজদুৱাৰত েসামাব িদয়া েহাৱা নািছল 3 প্রেতয্ক প্রেদশৰ িযেবাৰ ঠাইত ৰজাৰ েসই আেদশ আৰু
আজ্ঞা পােল, েসই সকেলা ঠাইত িযহুদী েলাকসকলৰ মাজত মহােশাক, লেঘান, ক্রন্দন আৰু িবলাপ হ’ল েতওঁেলাকৰ
মাজৰ অেনক েলােক চট কােপাৰ িপিন্ধ ছঁাইৰ ওপৰত শুই পিৰল

4 ইেষ্টৰৰ আলৈপচান ধৰা যুৱতী আৰু েতওঁৰ নপুংসক দাস সকেল েযিতয়া েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ েসই কথা ক’েল,
েতিতয়া ৰাণীেয় মনত অিতশয় েবজাৰ পােল েতওঁ মদর্ খয়ৰ বােব কােপাৰ িদ পিঠয়ােল (যােত মদর্ খেয় চট কােপাৰ
খুিল েসই কােপাৰ িপিন্ধব পােৰ) িকন্তু েতওঁ েসইেবাৰ গ্রহণ নকিৰেল 5 েতিতয়া ইেষ্টৰ েতওঁক পিৰচযর্া কিৰবৈল ৰজাই
িনযুক্ত কৰা হথাক নামৰ এজন ৰাজ-নপুংসকক মািত পিঠয়ােল েতওঁক মদর্ খয়ৰ লগত িক ঘিটিছল আৰু তাৰ মােন
িক েসই িবষেয় জািনবৈল েতওঁৰ ওচৰৈল যাবৈল আজ্ঞা িদেল

6 েসেয় হথােক ৰাজদুৱাৰৰ সনু্মখৰ নগৰৰ চকৈল ৈগ মদর্ খয়ক ল’গ ধিৰেল 7 েতিতয়া মদর্ খেয় িনজৰ লগত িয
ঘিটিছল, আৰু িযহুদী েলাকসকলক বধ কিৰবৈল হামেন িয পিৰমাণৰ ৰূপ ৰাজভঁৰালত িদবৈল প্রিতজ্ঞা কিৰেছ, েসই
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সকেলা িবষয় েতওঁক ক’েল 8 ইহুদী সকলৰ িবনাশৰ বােব িয আজ্ঞা পত্র চুচনত িবেলাৱা ৈহিছল, তাৰ এখন নকেলা
েতওঁক িদেল; যােত েসই পত্রৰ নকল ইেষ্টৰক েদখুৱাব পােৰ আৰু েসই িবষেয় েতওঁক জনাব পােৰ, যােত ইেষ্টেৰ এই
িবষেয় ৰজাৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁৰ আগত স্বজাতীয় েলাকসকলৰ বােব েতওঁেলাকৰ ৈহ িমনিত আৰু প্রাথর্না কিৰব পােৰ,
েসই বােব েতওঁক ওপৰত দ্বায়ীত্ব িদবৈল ক’েল

9 েসেয় হথােক ৈগ মদর্ খেয় েতওঁক িযেবাৰ কথা ক’েল, েসই সকেলা কথা ইেষ্টৰক জনােল 10 েতিতয়া ইেষ্টেৰ
হথাকৰ লগত কথা পািতেল েতওঁক মদর্ খয়ৰ ওচৰৈল উভিত যাবৈল ৈক, 11 ইেষ্টেৰ হথাক ক’েল, “ৰজাৰ দাস সকল
আৰু ৰজাৰ প্রেদশৰ সকেলা েলােকই জােন েয, পুৰুষ বা মিহলাই হওক, ৰজাই নমতাৈলেক িয েকােনােৱ ৰজাক ল’গ
ধিৰবৈল িভতৰৰ েচাতালৈল যায়, েতওঁৰ কাৰেণ েকৱল এটাই িবধান আেছ েয, েতওঁৰ অৱেশয্ই মৃতুয্ দণ্ড হ’ব, েকৱল
িয জনৈল ৰজাই েসাণাময় ৰাজদণ্ড ডািল েমিল িদেয়, েসই জেনেহ জীয়াই থািকব পােৰ আিজ িত্রশ িদন হ’ল, মই
ৰজাৰ ওচৰৈল যাবৈল আেদশ েপাৱা নাই ” 12 েসেয় ইেষ্টৰৰ এই কথা হাথেক মদর্ খয়ক জনােল

13 েতিতয়া মদর্ খেয় ইেষ্টৰৈল েসই বাতর্ া পুনৰ ঘূৰাই পঠােল: “িযহুদী েলাকসকলৰ মাজৰ তুিম ৰাজপ্রসাদত থকাৰ
বােব তুিম েয ৰক্ষা পাবা, েতেন নাভািববা 14 যিদ তুিম এই সময়ত িনজম িদ থকা, েতেনহেল িযহুদী েলাকসকলক
সহায় আৰু উদ্ধাৰ কিৰবৈল আন েকােনা ঠাইৰ পৰা েকােনা এজন আিহব; িকন্তু তুিম আৰু েতামাৰ িপতৃ-বংশ িবনষ্ট
হ’ব েকােন জােন এই িবপদৰ সময়ৰ বােবই হয়তু তুিম ৰাণী পদ পাইছা?”

15 েতিতয়া ইেষ্টেৰ মদর্ খয়ৈল এই উত্তৰ িদ পঠােল, 16 “আপুিন যাওক; আৰু চুচনত বাস কৰা সকেলা িযহুদী
েলাকসকলক একেগাট কৰক অ◌ােপানােলাক েমাৰ কাৰেণ লেঘান িদয়ক িতিন িদন িতিন ৰািত এেকা পান নকিৰব
নাইবা েভাজন নকিৰব মই আৰু েমাৰ যুৱতী দাস সকেলও েসই এেকদেৰ লেঘান িদম তাৰ পাছত যিদও এই কাযর্
িনয়মৰ িবৰুেদ্ধ হয়, তথািপ মই ৰজাৰ ওচৰৈল যাম যিদ িবনষ্ট হ’ব লােগ েতেনহ’েল মই হ’ম ” 17 মদর্ খেয় ইেষ্টেৰ
েতওঁক েকাৱাৰ দেৰ কিৰবৈল গ’ল

5 অধয্ায়
1 িতিন িদনৰ পাছত, ৰাণী ইেষ্টেৰ ৰাজবস্ত্র িপিন্ধ ৰাজপ্রসাদৰ ৰাজগৃহত থকা িভতৰ েচাতালৰ সনু্মখত িথয় হ’ল েসই

সময়ত ৰজাই ৰাজগৃহৰ প্রেবশ স্থানৰ ফােল মুখ কিৰ ৰাজ িসংহাসনত বিহ আিছল 2 ৰজাই েযিতয়া েচাতালত িথয়
েহাৱা ৰাণী ইেষ্টৰক েদখা পােল, েতিতয়া েতওঁৰ ইেষ্টৰৰ প্রিত মৰম লািগল; আৰু ৰজাই িনজৰ হাতত থকা েসাণাময়
দণ্ডডািল ৰাণী ইেষ্টৰৰ ফােল েমিল িদেল েসেয় ইেষ্টেৰ ওচৰ চািপ েসাণাময় দণ্ডডািলৰ আগ ভাগ চুেল

3 তাৰ পাছত ৰজাই েতওঁক ক’েল, “ৰাণী ইেষ্টৰ, েতামাক িক লােগ? েতামাৰ িক প্রাথর্না আেছ েকাৱা? যিদ েতামাক
েমাৰ ৰাজয্ৰ আধা অংশও লােগ, তথািপও েতামাক িদয়া হ’ব ” 4 েতিতয়া ইেষ্টেৰ উত্তৰ িদেল, “যিদ ৰজাই ভাল েদেখ,
েতেনহেল আেপানাৰ বােব মই যুগুত কৰা েভাজৈল আপুিন আৰু হামন আিজ আিহব ”

5 েতিতয়া ৰজাই আজ্ঞা িদেল, “ৰাণী ইেষ্টেৰ েকাৱাৰ দেৰ কিৰবৈল হামনক েবগাই মািত অনা হওক ” েসেয় ৰজা
আৰু হামন ইেষ্টেৰ যুগুত কৰা েভাজৈল গ’ল 6 েভাজত েযিতয়া দ্রাক্ষাৰস বািক িদয়া হ’ল, েতিতয়া ৰজাই ইেষ্টৰক
সুিধেল, “েতামাৰ আেবদন িক? েতামাৰ বােব েসই আেবদন গ্রহণ কৰা হ’ব; আৰু েতামাৰ প্রাথর্না িক? ৰাজয্ৰ আধা
অংশও যিদ েতামাক লােগ, েতেনহ’েল তাক িসদ্ধ কৰা হ’ব

7 েতিতয়া ইেষ্টেৰ উত্তৰ িদ ক’েল, “েমাৰ আেবদন আৰু েমাৰ প্রাথর্না এই, 8 মই যিদ ৰজাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাইেছঁা,
আৰু েমাৰ িনেবদন ও প্রাথর্না গ্রহণ কিৰ িসদ্ধ কিৰবৈল যিদ ৰজাই ভাল েদেখ, েতেনহেল মই আেপানােলাকৰ অেথর্
কাইৈল িয েভাজ যুগুত কিৰম, েসই েভাজৈল আপুিন আৰু হামন পুনৰ আিহব মই ৰজাৰ প্রশ্নৰ উত্তৰ কাইৈলেহ িদম ”

9 েসই িদনা হামন আনন্দ আৰু সন্তুষ্ট মেনেৰ বািহৰৈল ওলাই গ’ল িকন্তু হামেন েযিতয়া মদর্ খয়ক ৰাজদুৱাৰত
বিহ থকা েদখা পােল, েতিতয়াও মদর্ খেয় হামনৰ আগত িথয় নহ’ল বা লৰচেৰা নহ’ল তােত হামেন মদর্ খয়ৰ ওপৰত
েক্রােধেৰ পিৰপূণর্ হ’ল 10 তথািপ, হামেন িনজেক িনয়িন্ত্রত কিৰ ৰািখেল, আৰু িনজৰ ঘৰৈল গুিচ গ’ল েতওঁ েতওঁৰ
ভাযর্া েজৰচৰ ৈসেত েতওঁৰ বনু্ধ সকলক একিত্রত হ’বৈল মািত পিঠয়ােল 11 হামেন েতওঁেলাকৰ আগত িনজৰ ঐশ্চযর্ৰ
প্রতাপ আৰু েতওঁৰ পুত্রৰ সংখয্া অিধক এই কথা েতওঁেলাকক ক’েল; আৰু ৰজাই িক দেৰ েতওঁৰ সকেলা কমর্চাৰী
আৰু দাসতৈক েতওঁক ওখ পদ িদেল; এই সকেলা কথা েতওঁেলাকৰ আগত বণর্না কিৰ ক’েল

12 হামেন ক’েল, “এেনিক ৰাণী ইেষ্টেৰ যুগুত কৰা েভাজত যাবৈল ৰজাৰ লগত েমাৰ বািহেৰ আন কােকা িনমন্ত্রণ
িদয়া নািছল আৰু অহা কািলও েভাজত ৰজাৰ লগত যাবৈল মই ৰাণী ইেষ্টৰৰ দ্বাৰাই িনমন্ত্রণ পাইেছঁা 13 তথািপও
মই ৰাজদুৱাৰত বিহ থকা িযহুদী মদর্ খয়ক েযিতয়া েদখা পাওঁ, েতিতয়া এই সকেলােতা েমাৰ এেকা মূলয্ নাই েযন মই
উপলিব্ধ কেৰঁা ”
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14 পাছত েতওঁৰ ভাযর্া েজৰচ আৰু েতওঁৰ বনু্ধ সকেল েতওঁক ক’েল, “পঞ্চাশ হাত দীঘল এডাল ফঁািচ-কাঠ যুগুত
কৰক; যােত আপুিন কাইৈল ৰািতপুৱাই ৰজাৰ আগত িনেবদন কিৰ মদর্ খয়ক েসই কাঠডালত ফঁািচ িদব পােৰ তাৰ
পাছত আপুিন আনন্দ মেনেৰ ৰজাৰ লগত েভাজত যাব ” েতিতয়া হামেন েসই কথাত সন্তুষ্ট হ’ল আৰু েতওঁ ফঁািচ-কাঠ
িনমর্াণ কৰােল

6 অধয্ায়
মদর্ খেয় সন্মান েপাৱা

1 েসই ৰািত ৰজাই েটাপিন যাব েনাৱািৰেল ৰজাই েতওঁৰ ৰাজত্বৰ সময়ত ঘটা ঘটনাৱলীৰ কাযর্-িবৱৰণী আিনবৈল
আজ্ঞা িদেল; আৰু েতওঁেলােক উচ্চ-স্বেৰ ৰজাৰ আগত তাক পাঠ কিৰেল 2 েসই কাযর্-িবৱৰণীত িলখা অনুসােৰ এই
কথা গ’ম েপাৱা গ’ল েয, ৰাজ-নপুংসক িবগথন আৰু েতৰচ নােমেৰ দুজন প্রেৱশ দুৱাৰৰ দুৱৰীেয় ৰজা অহচেবেৰাচৰ
ক্ষিত কিৰবৈল েচষ্টা কৰা িবষয়েটা এই মদর্ খেয়ই ৰজাক জনাইিছল 3 পাছত ৰজাই সুিধেল, “মদর্ খেয় কৰা এই কাযর্ৰ
বােব েতওঁক িক সন্মান বা স্বীকৃিত প্রদান কৰা ৈহিছল? তাৰ পাছত ৰজাৰ পিৰচযর্া কৰা যুৱক দাস সকেল েতওঁক ক’েল,
“েতওঁৰ বােব এেকা কৰা েহাৱা নাই ”

4 ৰজাই সুিধেল, “েচাতালত েকান আেছ? েসই সময়ত ৰজাৰ আগত িনেবদন কিৰ িনেজ যুগুত কৰা ফঁািচ কাঠত
মদর্ খয়ক ফঁািচ িদবৈল ৰাজগৃহৰ বািহৰ েচাতালত হামন েসামাইিছল 5 ৰজাৰ দাস সকেল েতওঁক ক’েল, “হামন েচাতালত
িথয় ৈহ আেছ ” তােত ৰজাই ক’েল, “েতওঁক িভতৰৈল আিহব িদয়া ” 6 হামন েযিতয়া িভতৰৈল েসামাল, েতিতয়া
ৰজাই েতওঁক ক’েল, “ৰজাই িয জনক সন্মান িদবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁৈল িক কৰা উিচত?” হামেন মনেত ভািবেল,
েমাতৈক েবিছ ৰজাই আন কাক সন্মান িদবৈল ইচ্ছা কিৰব?

7 েসেয় হামেন ৰজাক ক’েল, “ৰজাই িয জনক সন্মান িদবৈল ইচ্ছা কেৰ, 8 েতওঁৰ বােব িয বস্ত্র ৰজাই পিৰধান কেৰ
েসই ৰাজকীয় বস্ত্র িদয়া যাওক, আৰু ৰাজকীয় মুকুটৰ ৈসেত িয েঘঁাৰাত ৰজা উেঠ, েসই েঘঁাৰা িদয়া যাওক 9 তাৰ
পাছত েসই বস্ত্র আৰু েঘঁাৰা ৰজাৰ িবেশষ প্রধান কমর্চাৰী সকলৰ মাজৰ এজনৰ হাতত গতাই িদয়া হওক; আৰু ৰজাই
িয জনক সন্মান িদবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁক েসই ৰাজ-বস্ত্র িপেন্ধাৱা হওক পাছত েতওঁক েসই েঘঁাৰাত তুিল নগৰৰ
মাজৰ পেথেৰ ৈল যাবৈল েতওঁেলাকক েকাৱা হওক েতওঁৰ আেগ আেগ এই কথা েঘাষণা কৰা হওক েয, ‘ৰজাই িয
জনক সন্মান িদবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁৈল এইদেৰ কৰা হ’ব!’ ”

10 েতিতয়া ৰজাই হামনক ক’েল, “েবগাই আহঁা, তুিম ৰাজ-বস্ত্রআৰু েঘঁাৰা েলাৱা, আৰু তুিম েকাৱাৰ দেৰ ৰাজদুৱাৰত
বিহ থকা িযহুদী মদর্ খয়ৈল েসই দেৰই কৰা তুিম েকাৱা কথাৰ এটা কথাও ত্রুিট নকিৰবা ” 11 েতিতয়া হামেন েসই
ৰাজ-বস্ত্র আৰু েঘঁাৰা ল’েল, আৰু মদর্ খয়ক বস্ত্র িপন্ধাই েঘঁাৰাত তুিল নগৰৰ মােজেৰ ফুৰােল েতওঁ মদর্ খয়ৰ আেগ
আেগ এই কথা েঘাষণা কিৰেল েয, “ৰজাই িয জনক সন্মান িদবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁৈল এইদেৰ কৰা হ’ব ”

12 তাৰ পাছত মদর্ খয় ৰাজ-দুৱাৰৈল উলিট গ’ল িকন্তু হামেন েশাক কিৰ কােপােৰেৰ মুৰ ঢািক িনজৰ ঘৰৈল েবগাই
গ’ল 13 হামেন েতওঁৰ ভাযর্া েজৰচক আৰু েতওঁৰ সকেলা বনু্ধক েতওঁৈল ঘটা সকেলা কথা ক’েল েতিতয়া েতওঁৰ িয
সকল েলাক জ্ঞানৰ বােব জনাজাত আিছল, েতওঁেলাক আৰু েতওঁৰ ভাযর্া েজৰেচ েতওঁক ক’েল, “িয মদর্ খয়ৰ আগত
আেপানাৰ সন্মান ম্লান হ’ব ধিৰেছ, েসই মদর্ খয় যিদ িযহুদী বংশৰ েলাক হয়, েতেনহেল আপুিন েকিতয়াও েতওঁক জয়
কিৰব েনাৱািৰব, েতওঁৰ আগত আেপানাৰ িনশ্চয় সবর্নাশ হ’ব ” 14 েতওঁেলােক েতওঁৰ লগত কথা পািত থােকঁােতই
ৰাজ-নপুংসক সকল আিহ উপিস্থত হ’ল; আৰু ৰাণী ইেষ্টেৰ যুগুত কৰা েভাজৈল হামনক ৈল যাবৈল খৰধৰ কিৰেল

7 অধয্ায়
হামনৰ িবনাশ মদর্ খেয় উচ্চ পদ েপাৱা

1 তাৰ পাছত ৰজা আৰু হামেন ৰাণী ইেষ্টৰৰ েভাজৈল গ’ল 2 িদ্বতীয় িদনা েতওঁেলােক েযিতয়া দ্রাক্ষাৰস বািক িদ
আিছল, েতিতয়া ৰজাই ইেষ্টৰক পুনৰ সুিধেল, “ৰাণী ইেষ্টৰ, েতামাৰ িনেবদন িক? তাক েতামাৈল কৰা হ’ব েতামাৰ
অনুেৰাধ িক? যিদ ৰাজয্ৰ আধা অংশও েতামাক লােগ তাক িদয়া হ’ব ”

3 েতিতয়া ৰাণী ইেষ্টেৰ উত্তৰ িদ ক’েল, “মই যিদ ৰজাৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাইেছঁা, আৰু যিদ আপুিন ভাল েদেখ,
েতেনহ’েল েমাৰ প্রাণ েমাক িদয়ক এেয়ই েমাৰ িনেবদন আৰু েমাৰ েলাক সকলৰ বােবও মই এই অনুেৰাধ কিৰেছঁা
4 কাৰণ েমাক আৰু েমাৰ স্বজাতীয় েলাকসকলক ধ্বংস, বধ, আৰু িবনষ্ট কিৰবৰ বােব িবক্রী কৰা ৈহেছ আিম যিদ
েকৱল দাস-দাসী হ’বৈল েবচা গেলােহঁেতন, েতেনহ’েল মই িনজেম থািকেলা হয়; আৰু ৰজাৰ শািন্ত ভংগ কৰাৰ এেকা
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প্রেয়াজন নহেল হয় ” 5 েতিতয়া ৰজা অহচেবেৰােচ ৰাণী ইেষ্টৰক ক’েল, “েতওঁ েকান হয়? এই কাযর্ কিৰবৈল সাহ
কৰা জন ক’ত আেছ?”

6 ইেষ্টেৰ ক’েল, “েসই দুষ্ট হামেনই িবৰুদ্ধী আৰু শত্রু েলাক হয় ” েতিতয়া হামেন ৰজা আৰু ৰাণীৰ আগত আতিঙ্কত
হ’ল 7 েতিতয়া ৰজাই েক্রাধত দ্রাক্ষাৰস পান কৰাৰ পৰা উিঠ ৈগ ৰাজপ্রসাদৰ বািগছাত েসামাল; িকন্তু ৰজাই েয হামনৰ
িবৰুেদ্ধ অমঙ্গল িস্থৰ কিৰেল েসই কথা হামেন জািনবৈল পাই, ৰাণী ইেষ্টৰৰ পৰা িনজৰ প্রাণ িভক্ষা কিৰবৈল তােত
থািকল

8 তাৰ পাছত ৰজাই ৰাজপ্রসাদৰ বািগছাৰ পৰা দ্রাক্ষাৰস পান কৰা েকঁাঠািলৈল উভিট আিহল েসই সময়ত ইেষ্টেৰ
বহা আসনত হামন পিৰ আিছল ৰজাই ক’েল, “এই বয্িক্তেয় েমাৰ গৃহত েমাৰ সনু্মখত ৰাণীক বলাৎকাৰ কিৰব খুিজেছ
েনিক? এই কথা ৰজাৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱাৰ লেগ লেগ দাসসকেল হামনৰ মুখ ঢািক ধিৰেল

9 পাছত ৰজাৰ পিৰচযর্া কৰা হেবর্ানা নােমেৰ এজন নপুংসেক ক’েল, “িয মদর্ খেয় ৰজাৰ পেক্ষ িহতজনক সম্বাদ
িদিছল, েতওঁৰ বােব হামেন যুগুত কৰা পঞ্চাশ হাত দীঘল ফঁািচ কাঠডাল হামনৰ ঘৰত েপাতা আেছ ” ৰজাই ক’েল,
“েসই কাঠৰ ওপৰেত ইয়াক ফঁািচ িদয়া হওক ” 10 তােত মদর্ খয়ৰ বােব হামেন যুগুত কৰা ফঁািচ কাঠত হামনক ফঁািচ
িদয়া হ’ল তাৰ পাছতেহ ৰজাৰ েক্রাধ শান্ত হ’ল

8 অধয্ায়
িযহুদী সকলৰ ৰক্ষা

1 েসই িদনা ৰজা অহচেবেৰােচ ৰাণী ইেষ্টৰক িযহুদী সকলৰ শত্রু হামনৰ সা-সম্পিত্ত িদেল িযেহতু ইেষ্টেৰ মদর্ খয়ৰ
লগত েতওঁৰ সম্পকর্ িক, েসই িবষেয় ৰজাক জনাইিছল েসেয় মদর্ খেয় ৰজাৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেল
2 েতিতয়া ৰজাই হামনৰ পৰা ঘূৰাই েলাৱা িনজৰ েমাহৰ মৰা আঙিঠ েসােলাকাই মদর্ খয়ক িদেল ইেষ্টেৰ হামনৰ আস্থাবৰ
সম্পিত্তৰ দািয়ত্বত মদর্ খয়ক িনযুক্ত কিৰেল

3 পাছত ইেষ্টেৰ পুনৰ ৰজাৰ লগত কথা পািতেল েতওঁ ৰজাৰ চৰণত পিৰ ক্রন্দন কিৰেল; আৰু অগাগীয়া হামেন
কিৰব েখাজা অমঙ্গল, িযহুদী েলাক সকলৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁ কৰা কল্পনা িনবাৰণ কিৰবৰ অেথর্ েতওঁৰ আগত িমনিত
কিৰেল 4 তােত ৰজাই ইেষ্টৰৰ ফালৈল েসাণালী ৰাজদণ্ড ডাল েমিল িদেল, আৰু ইেষ্টেৰ উিঠ ৰজাৰ আগত িথয় হ’ল

5 ইেষ্টেৰ ক’েল, “যিদ ৰজাই ভাল েদেখ; আৰু মই েতওঁৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাইেছঁা মই যিদ ৰজাক সন্তুষ্ট কিৰব
পািৰেছঁা; আৰু এই কাযর্ যিদ ৰজাই উিচত বুিল ভােব, েতেনহেল অগাগীয়া হম্মদাথাৰ পুত্র হামেন, ৰজাৰ আটাই প্রেদশত
থকা িযহুদী েলাক সকলক ধ্বংস কিৰবৰ অেথর্ িলখা পত্রেবাৰ বািতল কিৰবৈল ৰজাই িলিখত আজ্ঞা িদয়ক 6 কাৰণ
েমাৰ েলাক সকলক দুেযর্াগত পিৰ থকা েদিখ মই েকেনৈক সহয্ কিৰম? িনজৰ সম্পকীর্য় েলাকসকলৰ িবনাশ েদিখ মই
েকেনৈক সিহ থািকম?”

7 েতিতয়া ৰজা অহচেবেৰােচ ৰাণী ইেষ্টৰ আৰু িযহুদী মদর্ খয়ক ক’েল, “েচাৱা, মই ইেষ্টৰক হামনৰ সা-সম্পিত্ত িদেলঁা,
আৰু হামনক ফঁািচ কাঠত ফঁািচও িদয়া হ’ল, কাৰণ িস ইহুদী েলাকসকলক িবনাশ কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰিছল 8 এিতয়া
িযহুদী েলাকসকলৰ অেথর্ ৰজাৰ নােমেৰ আন এটা আজ্ঞা পত্র িলখা হওক; আৰু ৰজাৰ আঙিঠেৰ তাত েমাহৰ মৰা
হওক কাৰণ ৰজাৰ নােমেৰ ইিতমেধয্ িলখা, আৰু ৰজাৰ আঙিঠেৰ েমাহৰ মৰা পত্র েকিতয়াও বািতল হ’ব েনাৱােৰ ”

9 তাৰ পাছত তৃতীয় মাহৰ* েতইশ িদনৰ িদনা ৰাজ িলখক সকলক মতা ৈহিছল মদর্ খেয় িযহুদী েলাকসকলৰ িবষেয়
িচন্তা কিৰ েতওঁ িনজৰ সকেলা ক্ষমতােৰ আজ্ঞা পত্র িলিখবৈল িদিছল ভাৰতবষর্ৰ পৰা কুচ েদশৈলেক এশ সাতাইশ খন
প্রেদশ, প্রেতয্ক প্রেদশৰ আখৰ আৰু প্রেতয্ক জািতৰ ভাষা অনুসােৰ প্রেদশৰ েদশাধয্ক্ষ আৰু কমর্চাৰী সকলৈল; আৰু
প্রেতয্ক প্রেদশ অনুসােৰ েতওঁেলাকৰ িনজৰ আখৰ আৰু প্রেতয্ক েলাকৰ ভাষা অনুসােৰ েতওঁেলাকৰ িনজৰ ভাষােৰ
আজ্ঞা পত্র িলখা ৈহিছল ইহুদী েলাকসকলৈল েতওঁেলাকৰ িনজৰ আখৰ আৰু ভাষােৰ িলখা ৈহিছল

10 মদর্ খেয় এই পত্র ৰজা অহচেবেৰাচৰ নােমেৰ িলিখ তাত ৰজাৰ আঙিঠেৰ েমাহৰ মািৰিছল ৰাজ অশ্ৱপালনৰ
প্রিতষ্ঠানৰ পৰা ৰাজ-কাযর্য্ত বয্ৱহাৰ কৰা েবগী েঘঁাৰাত সংবাদবাহক সকলৰ দ্বাৰাই েসই কাগজ পত্রেবাৰ পিঠয়াই িদয়া
হ’ল 11 এই পত্রত প্রেতয্ক নগৰত থকা িযহুদী েলাক সকলক ৰজা অহচেবেৰােচ একলগ ৈহ সমেবত হবৈল; আৰু
িনজৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰবৰ বােব িস্থৰ ৈহ থািকবৈল আেদশ িদিছল িয েকােনা েলাক বা প্রেদশৰ পৰা অস্ত্রধাৰী দেল
েতওঁেলাকক আক্রমণ কিৰেল, ইহুদী েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ ল’ৰা-েছাৱালী আৰু মিহলা সকলৰ ৈসেত েতওঁেলাকক
ধ্বংস, বধ আৰু িবনষ্ট কিৰব পািৰব; আৰু েতওঁেলাকৰ সম্পিত্ত লুট কিৰব পািৰব এই বুিল েসই পত্রত ৰজাই প্রেতয্ক
নগৰত থকা ইহুদী েলাক সকলক অনুমিত িদিছল 12 ৰজা অহচেবেৰাচৰ অধীনত থকা সকেলা প্রেদশৈল ইয়াক কাযর্কৰী
কিৰবৈল েকাৱা হ’ল, েসয়া আিছল দ্বাদশ মাহৰ েতৰ তািৰখ, অথর্াৎ অদৰ মাহৰ েতৰ তািৰখ
* 8 অধয্ায়:9 তৃতীয় মাহৰ চীবন মাহৰ
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13 সকেলা েলাকৈল এই আজ্ঞা, িবধান স্বৰূেপ জািৰ কিৰ জনসাধাৰণৰ মাজত প্রকাশ কিৰবৈল েসই পত্রৰ নকল
যুগুত কৰা ৈহিছল; যােত েসই িদনা িযহুদী েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ শত্রুক প্রিতেশাধ লবৈল যুগুত ৈহ থােক 14 তােত
ৰাজ-কাযর্য্ত বয্ৱহাৰ েহাৱা েবগী েঘঁাৰাত সংবাদবাহক সকেল উিঠ েবগাই ৰজাৰ েসই পত্র িবলাবৈল ৈগিছল; আৰু েসই
আজ্ঞা পত্র চুচন ৰাজপ্রসাদেতা জািৰ কৰা ৈহিছল

15 তাৰ পাছত মদর্ খেয় নীলা আৰু বগা ৰাজবস্ত্র িপিন্ধ েসাণৰ ডাঙৰ িকৰীিট মুৰত ৈল, িমিহ শণ সুতােৰ আৰু েবেঙনা
বৰণীয়া সুতােৰ বেনাৱা এটা েচালা িপিন্ধ ৰজাৰ সনু্মখৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল চুচন নগৰত েলাক সকেল জয়-ধ্বিন কিৰ
আনন্দ কিৰেল 16 িযহুদী েলাকসকেল লঘু অনুভৱ কিৰেল; আৰু েতওঁেলােক আনন্দ, উল্লাস আৰু েগৗৰৱ কিৰেল
17 প্রেতয্ক প্রেদশত আৰু প্রেতয্ক নগৰৰ িয িয ঠাইত ৰজাৰ েসই আজ্ঞা পত্র পােল, েসই সকেলা ঠাইত িযহুদী
েলাকসকলৰ মাজত আনন্দ, উল্লাস, েভাজ আৰু পিবত্র িদন হ’ল েসই েদশৰ িবিভন্ন জািতৰ েলাক সকলৰ মাজৰ
বহুেতা েলাক ইহুদী হ’ল; কাৰণ েতওঁেলােক ইহুদী েলাকৰ প্রিত ভয় কিৰিছল

9 অধয্ায়
1 পাছত অদৰ নােমেৰ দ্বাদশ মাহৰ েতৰ িদনৰ িদনা, ৰজাৰ িবধান আৰু আজ্ঞা িসদ্ধ হ’বৈল আিছল েসই িদনা িযহুদী

েলাক সকলৰ শত্রুেবােৰ েতওঁেলাকৰ ওপৰত জয় কিৰবৈলআশা কিৰ আিছল, িকন্তু ইয়াৰ িবপৰীেত িযহুদী েলাকসকলক
ঘৃণা কৰা েলাক সকলৰ ওপৰত ইহুদীসকেল জয় লাভ কিৰেল 2 িয সকেল েতওঁেলাকৰ অমঙ্গলৰ েচষ্টা কিৰব,
েতওঁেলাকক যােত িযহুদী েলাকসকেল প্রিতেৰাধ কিৰব পােৰ; েসই বােব িযহুদী েলাকসকল ৰজা অহচেবেৰাচৰ প্রিতখন
প্রেদশত িনজৰ িনজৰ নগৰত েগাট খাইিছল েতওঁেলাকৰ প্রিত েলাকসকলৰ ভয় জিন্মিছল, যাৰ বােব েলাকসকেল
েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ িথয় হ’ব েনাৱািৰেল

3 প্রেদশ েবাৰৰ সকেলা কমর্চাৰী, প্রেদশৰ েদশাধয্ক্ষ, েদশাধয্ক্ষ সকল, আৰু ৰাজ-কমর্চাৰী সকেল িযহুদী
েলাকসকলক সহায় কিৰিছল; কাৰণ মদর্ খয়ৰ প্রিত েতওঁেলাকৰ ভয় জিন্মিছল 4 মদর্ খয় ৰাজ-গৃহৰ মাজত মহান ৈহ
পিৰিছল েতওঁৰ যশসয্া সকেলা প্রেদশৈল প্রসািৰত ৈহিছল আৰু এইদেৰ মদর্ খয় ক্রেম অিতশয় মহান ৈহ ৈগিছল
5 িযহুদী েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ শত্রুেবাৰক তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰ, েতওঁেলাকক বধ আৰু ধ্বংস কিৰেল
েতওঁেলােক েতওঁেলাকক ঘৃণা কৰা সকলৈল িয দেৰ কিৰবৈল ইচ্ছা আিছল, েসই দেৰ কিৰেল

6 চুচন ৰাজেকঁাঠত িযহুদী েলাকসকেল পঁাচশ েলাকক বধ আৰু ধ্বংস কিৰেল 7 েতওঁেলােক বধ কৰা েলাকসকল
এওঁেলাক: পচর্ নদাথা, দলেফান, অস্পথা, 8 েপাৰাথা, অদিলয়া, অৰীদাথা, 9 পমর্স্তা, অৰীচয়, অৰীদয়, আৰু বিয়জাথা
10 িযহুদী সকলৰ শত্রু হম্মদাথাৰ পুত্র হামনৰ এই দহ জন পুত্রক েতওঁেলােক বধ কিৰেল; িকন্তু েতওঁেলােক তাৰ এেকা
বস্তু লুট নকিৰেল

11 েসই িদনা িয সকলক চুচন ৰাজেকঁাঠত বধ কৰা হ’ল, েতওঁেলাকৰ সংখয্া ৰজাক জেনাৱা হ’ল 12 ৰজাই ৰাণী
ইেষ্টৰক ক’েল, “িযহুদী েলাকসকেল চুচন নগৰত হামনৰ দহ জন পুত্রৰ ৈসেত পঁাচশ েলাকক বধ কিৰেল েতেনহেল
ৰজাৰ প্রেদশৰ আন ঠাইেবাৰত েতওঁেলাক িকমান কিৰেল? এিতয়া েতামাৰ িক িনেবদন আেছ? েতামাৰ বােব গ্রহণ
কৰা হ’ব েতামাৰ িক প্রাথর্না আেছ? েতামাৰ বােব তােকা গ্রহণ কৰা হ’ব ”

13 ইেষ্টেৰ ক’েল, “যিদ ৰজাৰ দৃষ্টিত ভাল েদেখ, েতেনহ’েল আিজৰ দেৰ কাইৈলেয়া কিৰবৈল চুচনত থকা িযহুদী
সকলক অনুমিত িদয়া হওক; আৰু হামনৰ দহ জন পুত্রৰ মৃত-েদহেবাৰ ফঁািচ কাঠত ওলমাই েথাৱা হওক ” 14 েসেয়
ৰজাই েসই দেৰ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল েসই আজ্ঞা চুচনত জািৰ কৰা হ’ল; তােত হামনৰ দহ জন পুত্রৰ মৃত-েদহেবাৰক
ফঁািচ কাঠত ফঁািচ িদ ওলমাই েথাৱা হ’ল

15 চুচনত থকা িযহুদী েলাকসকেল অদৰ মাহৰ েচৗদ্ধ িদনৰ িদনা েগাট খােল, আৰু একিত্রত ৈহ আিহল চুচনত
েতওঁেলােক িতিনশ েলাকতৈকেয়া অিধক েলাক বধ কিৰেল, িকন্তু তাৰ পৰা এেকা বস্তু লুট নকিৰেল 16 ৰজাৰ
প্রেদশ েবাৰত থকা অৱিশষ্ট িযহুদী েলাকসকল েগাট খাই এেকলগ ৈহ েতওঁেলাকৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰবৰ বােব িথয় হ’ল
েতওঁেলােক শত্রুেবাৰৰ পৰা সকাহ পােল; আৰু েতওঁেলােক েতওঁেলাকক ঘৃণা কৰা েলাক সকলৰ পয়সত্তৰ হাজাৰ
েলাকক বধ কিৰেল িকন্তু েতওঁেলােক বধ কৰা েলাক সকলৰ পৰা এেকা বস্তু লুট নকিৰেল

17 অদৰ মাহৰ েতৰ িদনৰ িদনা এই সকেলা কাযর্ কিৰেল, আৰু েচৗদ্ধ িদনৰ িদনা েতওঁেলােক িজৰণী ল’েল েসই
িদনেটা েতওঁেলােক েভাজ েখাৱা আৰু আনন্দ কৰা িদন িহচােপ পালন কিৰেল 18 িকন্তু চুচনত থকা িযহুদী েলাকসকেল
েসই মাহৰ েতৰ আৰু েচৗদ্ধ িদনৰ িদনা েগাট খাই সমেবত হ’ল েপান্ধৰ িদনৰ িদনােহ েতওঁেলােক িজৰণী ল’েল, আৰু
েসই িদন েভাজ েখাৱা আৰু আনন্দ কৰা িদন িহচােপ পালন কিৰেল 19 এই কাৰেণ গঁাৱত থকা িযহুদী েলাকসকল িয
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সকেল গড় েনােহাৱা নগৰত বাস কিৰিছল, েতওঁেলাক অদৰ মাহৰ চতুদর্ শ িদনেটা আনন্দ, েভাজ, মঙ্গল আৰু ইজেন
আন জনৈল খাদয্ৰ উপহাৰ পেঠাৱা িদন স্বৰূেপ পালন কিৰেল

20 মদর্ খেয় এই সকেলা বৃত্তান্ত িলিখেল আৰু ৰজা অহচেবেৰাচৰ সকেলা প্রেদশত থকা ওচৰৰ হওক বা দূৰৰ আটাই
িযহুদী েলাকৈল পত্র পঠােল 21 প্রিত বছেৰ অদৰ মাহৰ চতুদর্ শ িদন আৰু পঞ্চদশ িদন দুটা বাধয্তামূলক ভােৱ ইহুদী
েলাকসকেল পালন কেৰ 22 এই িদনেত িযহুদী েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ শত্রুৰ পৰা সকাহ পাইিছল েতওঁেলাকৰ
েশাক আৰু িবলাপ, েসই সময়ত আনন্দ আৰু উৎসৱৈল পিৰণত ৈহিছল েসেয় েতওঁেলােক এই দুটা িদন েভাজ েখাৱা,
আনন্দ কৰা, আৰু ইজেন আন জনক খাদয্ৰ উপহাৰ পেঠাৱা, আৰু দুখীয়াক দান িদয়াৰ িদন িহচােপ পালন কিৰিছল

23 মদর্ খেয় িযহুদী েলাকসকলৈল িয কিৰবৈল িলিখিছল; আৰু িয দেৰ েতওঁেলােক আৰম্ভ কিৰিছল, েসই দেৰই উৎসৱ
উদযাপন কিৰ থািকল 24 েসই সময়ত সকেলা িযহুদী েলাকৰ শত্রু অগাগীয়া হম্মদাথাৰ পুত্র হামেন েতওঁেলাকক িবনষ্ট
কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ অিহেত কু-কল্পনা কিৰিছল িযহুদী সকলক সব্বর্নাশ আৰু িবনষ্ট কিৰবৈল পুৰ েখলাইিছল (িচিঠ
েখলাইিছল) 25 িকন্তু েসই কথা েযিতয়া ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল, েতিতয়া ৰজাই পত্রৰ দ্বাৰা আজ্ঞা িদেল েয, হামেন
িযহুদী েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ কৰা কু-কল্পনা েতওঁৰ ওপৰেত ফিলয়াবৰ বােব েতওঁক আৰু েতওঁৰ দহ জন পুত্রক ফঁািচ
কাঠত ফঁািচ িদ আঁিৰ েথাৱা হওক

26 এই কাৰেণ েতওঁেলােক পুৰ নাম অনুসােৰ েসই দুটা িদনক পুৰীম বুিল কয় এই পত্রত িলখা সকেলা কথা, আৰু
েসই িবষেয় েতওঁেলােক িয েদিখিছল আৰু েতওঁেলাকৈল িয ঘিটিছল, েসই সকেলাৰ কাৰেণ, 27 িযহুদী েলাকসকেল
িনজৰ, আৰু েতওঁেলাকৰ বংশধৰ সকলৰ, আৰু িয সকল েলাক েতওঁেলাকৰ লগত েযাগদান কিৰিছল, েসই সকেলা
েলােক, েসই দুটা িদনক এটা নতুন প্রথা আৰু কত্তর্ বয্ বুিল গ্রহণ কিৰিছল েসই িবষেয় িলখা মেত আৰু িনৰূপণ কৰা
সময় অনুসােৰ েতওঁেলােক প্রিত বছেৰ েসই দুটা িদন িনির্দষ্ট প্রণালীেৰ পালন কিৰিছল 28 েতওঁেলােক এই প্রথা যােত
েকিতয়াও পাহিৰ নাযায়, আৰু পুৰীম নােমেৰ েসই দুটা িদন েযন লুপ্ত নহয়; েসেয় পুৰুষানুক্রেম প্রেতয্ক প্রজন্ম, প্রেতয্ক
পিৰয়াল, প্রেতয্ক প্রেদশ, আৰু প্রেতয্ক নগৰত েসই দুটা িদন িনৰীক্ষণ কিৰ পালন কিৰবৈল িযহুদী েলাকসকেল িস্থৰ
কিৰেল

29 তাৰ পাছত অবীহিয়লৰ জীেয়ক ৰাণী ইেষ্টৰ আৰু িযহুদী মদর্ খেয় সমূ্পণর্ ক্ষমতাৰ ৈসেত পুৰীমৰ িবষয় িনিশ্চত
কিৰবৈল িদ্বতীয় পত্র িলিখেল

30 ৰজা অহচেবেৰাচৰ ৰাজয্ৰ এশ সাতাইশ খন প্রেদশত থকা িযহুদী েলাকসকলক িনৰাপত্তা আৰু সতয্তাৰ কামনা
কিৰ পত্র পেঠাৱা হ’ল 31 লেঘান আৰু ক্রন্দনৰ িবষেয় ইহুদী মদর্ খয় আৰু ৰাণী ইেষ্টেৰ িযহুদী েলাকসকলক আেদশ
িদয়াৰ দেৰ, িনৰূিপত সময়ত পুৰীমৰ েসই দুটা িদন িনিশ্চত কিৰবৈলেয়া এই পত্র িলিখ পঠােল 32 ইেষ্টৰৰ আজ্ঞা
অনুসােৰ পুৰীমৰ িবষয়ত িনয়ম িস্থৰ কৰা হ’ল; আৰু এই সকেলােক পুস্তকত িলখা হ’ল

10 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত ৰজা অহচেবেৰােচ েদশত, আৰু সমুদ্রৰ পাৰত থকা েদশেবাৰত কৰ ধাযর্য্ কিৰেল 2 েতওঁৰ ক্ষমতা

আৰু পৰাক্রমৰ সকেলা কথা, ৰজাই মদর্ খয়ক িয মহত্ত্ব িদ ওখ পদত তুিলিছল, তাৰ সমূ্পণর্ বৃত্তান্ত মািদয়া আৰু পাৰসয্ৰ
ৰজা সকলৰ ইিতহাস পুস্তকত িলখা আেছ

3 িযহুদী মদর্ খয় ৰজা অহচেবেৰাচ িদ্বতীয় স্থানত আিছল িযহুদী েলাক সকলৰ মাজত েতওঁ মহৎ আিছল, আৰু
েতওঁৰ অেনক িযহুদী ভাই সকলৰ মাজত জনাজাত আিছল িকয়েনা েতওঁ িনজৰ েলাক সকলৰ িহত িচন্তা কিৰিছল;
আৰু েতওঁেলাকৰ শািন্তৰ বােব কথা ৈকিছল
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ইেয়াব
গ্রন্থ ৰচিয়তা
প্রকৃতেত েকােনও নাজােন ইেয়াবৰ পুস্তকৰ িলখক েকান েকােনা িলখকৰ পিৰচয় জনা নাযায় সম্ভবত একািধক

িলখক আিছল এইেটা সম্ভব েয বাইেবলৰ সকেলােবাৰ পুস্তকতৈক ইেয়াব প্রাচীনতম পুস্তক ইেয়াব আিছল এজন সৎ
আৰু ধাির্মক মানুহ, িযজেন অসহনীয় এক ঘটনা েভাগ কিৰিছল আৰু েতওঁ আৰু েতওঁৰ বনু্ধসকেল জািনবৈল েচষ্টা
কেৰ েয, িকয় এেন িবপযর্য় মানুহৰ জীৱনত ঘেট এই পুস্তকৰ মূল বয্িক্তত্বেবাৰৰ িভতৰত আেছ, ইেয়াব, ৈতমনীয়া
ইলীফজ, চপহীয়া িবলদাদ, নামাথীয়া েচাফৰ আৰু বুজীয়া ইলীহু

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
অজ্ঞাত
এই পুস্তকৰ েবিছ ভাগ লক্ষেণ েদখুৱাই েয, ই বহু পাছত িলখা, হয়েতা ই িনবর্ািসত সময়ত বা তাৰ পাছত আৰু ইয়ােৰ

ইলীহু অধয্ায়েটা ইয়াতৈকও পাছত িলখা
প্রাপক
প্রাচীন ইহুিদেলাকসকল আৰু বাইেবলৰ ভিবষয্ত পাঠকসকল এইেটাও িবশ্বাস কৰা হয় েয, ইেয়াব পুস্তকৰ মূল

পাঠকসকল আিছল দাসত্বত থকা ইস্রােয়লৰ সন্তানসকল; এই কথাও িবশ্বাস কেৰ েয, েমািচেয েতওঁেলাকক সান্ত্বনা
িদবৈল িবচািৰিছল, কাৰণ েতওঁেলাক িমচৰৰ দাসত্বৰ অধীনত আিছল

উেদ্দশয্
“ইেয়াবৰ পুস্তেক” আমাক িনম্নিলিখত িবষয় সমূহ বুিজবৈল সহায় কেৰ: চয়তােন আির্থক আৰু শাৰীিৰক ধ্বংস

আিনবৈল েকিতয়াও েনাৱােৰ, িকন্তু চয়তােন িক কিৰব পােৰ বা েনাৱােৰ, তাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ ক্ষমতা আেছ এই জগতত
সকেলা দুখেভাগৰ আৰত থকা “িকয়”ৰ অথর্ বুিজ েপাৱা ক্ষমতা মানুহৰ সমথর্ৰ বািহৰত দুষ্টই েকৱল েতওঁেলাকৰ কমর্েহ
গ্রহন কিৰব পােৰ দুখেভােগ হয়েতা েকিতয়াবা আমাৰ জীৱনেটা শুিদ্ধকৰণ কিৰবৈল, পৰীক্ষা কিৰবৈল, িশক্ষা আৰু
আত্মাত শিক্তশালী হ’বৈল অনুমিত িদেয়

মূল িবষয়
কষ্টৰ মােজিদ আশীবর্াদপ্রান্তেৰখা
1. ভূিমকা আৰু চয়তানৰ আক্রমণ – 1:1-2:13
2. ইেয়াবৰ িতিন বনু্ধৰ ৈসেত েতওঁৰ দুখেভাগ সম্পেকর্ আেলাচনা চাকিৰৰ িতন বনু্ধৰ সেঙ্গ তাৰ কষ্টৰ কথা আেলাচনা

– 3:1-31:40
3. ইলীহুৰ ঈশ্বৰৰ সততা েঘাষণা – 32:1-37:24
4. ইেয়াবৰ প্রিত ঈশ্বৰৰ সাবর্েভৗম প্রকাশ – 38:1-41:34
5. ঈশ্বেৰ ইেয়াবক পুনৰুদ্ধাৰ কৰা – 42:1-17

ইেয়াবৰ সাধুতা আৰু েতওঁৰ উন্নিত
1 উচ েদশত ইেয়াব নােমেৰ এজন বয্িক্ত আিছল েসই বয্িক্ত িসদ্ধ, সৰল, ঈশ্বৰৈল ভয় ৰােখঁাতা, আৰু দুষ্টতাৰ

পৰা আঁতিৰ থকা েলাক আিছল 2 েতওঁৰ সাত জন পুেতক আৰু িতিন জনী জীেয়ক আিছল 3 েতওঁৰ সাত হাজাৰ
েমৰ-ছাগ* আৰু ছাগলী, িতিন হাজাৰ উট, পঁাচ শ হাল বলদ, পঁাচ শ গাধী, আৰু অিত অিধক দাস-দাসী আিছল; এই
কাৰেণ েসই পুৰুষ পূব েদশৰ েলাকসকলৰ মাজত সকেলাতৈক মহান আিছল

4 েতওঁৰ পুেতকসকেল িযিদনা যাৰ ঘৰত পাল পেৰ, েসইিদনা তাৰ ঘৰৈল যায় আৰু েভাজ খায়, লগেত মানুহ পঠাই
েতওঁেলাকৰ িতিন জনী ভনীেয়কেকা েতওঁেলাকৰ ৈসেত েভাজন-পান কিৰবৈল িনমন্ত্রণ কেৰ 5 পাছত েতওঁেলাকৰ
েভাজনৰ িদন উকিল গ’েল, ইেয়ােব মানুহ পিঠয়াই েতওঁেলাকক পিবত্র কৰায়, আৰু ৰািতপুৱােত উিঠ েতওঁেলাকৰ
সকেলােৰ সংখয্া অনুসােৰ েহাম-বিল িদেয়; কাৰণ ইেয়ােব কয়, “িকজািন েমাৰ ল’ৰাহেত পাপ কিৰ অন্তৰৰ পৰা
ঈশ্বৰক িবদায় িদেল”! েসেয় ইেয়ােব সদায় এইদেৰ কেৰ
* 1 অধয্ায়:3 েমৰ-ছাগ েমৰ-ছাগ
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ইেয়াবৰ প্রথম পৰীক্ষা
6 এিদন ঈশ্বৰৰ সন্তান সকেল িযেহাৱাৰ সমু্মখত িথয় হ’বৈল উপিস্থত েহাৱাত, েতওঁেলাকৰ লগত চয়তােনা উপিস্থত

হ’ল 7 তােত িযেহাৱাই চয়তানক সুিধেল, “তুিম ক’ৰ পৰা আিহলা?” চয়তােন িযেহাৱাক উত্তৰ িদ ক’েল, “মই পৃিথৱী
ভ্রমণ কিৰেলঁা, আৰু তাৰ মাজত ইফােল িসফােল ফুিৰ আিহেলঁা ” 8 েতিতয়া িযেহাৱাই চয়তানক সুিধেল, “তুিম েমাৰ
দাস ইেয়াবৈল মন কৰা নাই েন? িকয়েনা েতওঁৰ িনিচনা িসদ্ধ, সৰল, ঈশ্বৰৈল ভয় ৰােখঁাতা, আৰু দুষ্টতাৰ পৰা আঁতিৰ
থােকঁাতা েলাক পৃিথৱীত েকােনা নাই ” 9 েতিতয়া চয়তােন উত্তৰ িদ িযেহাৱাক ক’েল, “ইেয়ােব জােনা লাভ েনােপাৱাৈক
ঈশ্বৰৈল ভয় ৰািখেছ? 10 আপুিন েতওঁৰ চািৰওফােল, আৰু েতওঁৰ ঘৰৰ লগেত সব্বর্স্বৰ চািৰওফােল জােনা েবৰা িদ
ৰখা নাই? আপুিন েতওঁৰ হাতৰ কাযর্েবাৰ আশীব্বর্াদযুক্ত কিৰেছ আৰু েতওঁৰ সম্পিত্তও েদশত বৃিদ্ধ পাইেছ 11 িকন্তু
আপুিন এবাৰ হাত েমিল েতওঁৰ সব্বর্স্ব স্পশর্ কৰক; েতিতয়া অৱেশয্ই েতওঁ আেপানাৰ সাক্ষাতেত আেপানাক িবদায়
িদব ” 12 েতিতয়া িযেহাৱাই চয়তানক ক’েল, “েচাৱা, েতওঁৰ সব্বর্স্বৰ ওপৰত েতামাৰ ক্ষমতা আেছ; েকৱল েতওঁৰ
ওপৰতেহ হাত িনিদবা ” তাৰ পাছত চয়তান িযেহাৱাৰ ওচৰৰ পৰা ওলাই গ’ল

13 এিদন ইেয়াবৰ পুেতক-জীেয়কসকেল বৰককােয়কৰ ঘৰত েভাজন আৰু দ্রাক্ষাৰস পান কিৰ আিছল 14 েতিতয়া
ইেয়াবৰ ওচৰৈল এজন বাতর্ াবাহক আিহল আৰু েতওঁক ক’েল, “গৰুেবােৰ হাল বাই আিছল আৰু গাধীেবাৰ েসইেবাৰৰ
ওচৰেত চিৰ আিছল; 15 এেনেত িচবায়ীয়াহঁেত আক্রমণ কিৰ েসই সকেলােক ৈল গ’ল এেন িক, িসহঁেত তেৰাৱালৰ
ধােৰেৰ দাসেবাৰক বধ কিৰেল আেপানাক খবৰ িদবৈল েকৱল মই অকেলেহ ৰক্ষা পােলঁা ” 16 এইদেৰ িস ৈক
থােকােতই আন এজেন আিহ ক’েল, “আকাশৰ পৰা ঈশ্বৰৰ অিগ্ন পিৰ, দােস ৈসেত েমৰ-ছাগৰ জাকক দগ্ধ কিৰেল
আৰু েসইেবাৰক গ্রাহ কিৰেল আেপানাক খবৰ িদবৈল েকৱল মই অকেলেহ ৰক্ষা পােলঁা ” 17 িস ৈক থােকঁােত
আেকৗ আন এজেন আিহ ক’েল, “কলদীয়াহঁেত িতিনটা দলত ভাগ ৈহ আিহ আমাৰ উটেবাৰক আক্রমণ কিৰেল আৰু
েসইেবাৰক ৈল গ’ল এেন িক, িসহঁেত তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ দাস সকলক বধ কিৰেল আেপানাক সম্বাদ িদবৈল েকৱল
মই অকেলেহ ৰক্ষা পােলঁা 18 এইদেৰ িস ৈক থােকােতই আেকৗ আন এজেন আিহ ক’েল, “আেপানাৰ পুেতক-জীেয়ক
সকেল আেপানাৰ ডাঙৰ ককােয়কৰ ঘৰত েভাজন, আৰু দ্রাক্ষাৰস পান কিৰ আিছল; 19 এেনেত চাওক, মৰুপ্রান্তৰ
িদশৰ পৰা বৰ ধুমুহা আিহ ঘৰেটাৰ চািৰওফােল লািগল আৰু ঘৰেটা ভািঙ েডকাসকলৰ ওপৰেত পৰাত, েতওঁেলােক
তােত প্রাণতয্াগ কিৰেল আেপানাক সম্বাদ িদবৈল েকৱল মই অকেলেহ ৰক্ষা পােলঁা 20 েতিতয়া ইেয়াব উিঠল আৰু
িনজৰ েচালা ফািলেল পাছত মুৰ খুৰাই, মািটত পিৰ প্রিণপাত কিৰ ক’েল, 21 “মই মাতৃৰ গভর্ ৰ পৰা উদেঙ আিহেলঁা,
আৰু উদেঙ তাৈল উলিট যাম িযেহাৱাই িদিছল, আৰু িযেহাৱাই ৈল গ’ল িযেহাৱাৰ নাম ধনয্ হওক ” 22 এইদেৰ এই
সকেলা ঘিটল, িকন্তু ইেয়ােব পাপ নকিৰেল, আৰু মূখর্তাপূণর্ভােব ঈশ্বৰক েদাষােৰাপ নকিৰেল

2 অধয্ায়
ইেয়াবৰ িদ্বতীয় পৰীক্ষা েতওঁৰ বনু্ধসকলৰ আগমণ

1 আেকৗ এিদন ঈশ্বৰৰ সন্তান সকেল িযেহাৱাৰ সমু্মখত িথয় হ’বৈল উপিস্থত হ’ল, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ মাজত
চয়তােনা িযেহাৱাৰ আগত িথয় হ’বৈল উপিস্থত হ’ল 2 েতিতয়া িযেহাৱাই চয়তানক সুিধেল, “তুিম ক’ৰ পৰা আিহলা?”
চয়তােন িযেহাৱাক উত্তৰ িদ ক’েল, “মই পৃিথৱী ভ্রমণ কিৰ আিহেলঁা আৰু তাৰ মাজত ইফােল িসফােল ফুিৰ আিহেলঁা

3 েতিতয়া িযেহাৱাই চয়তানক সুিধেল, “েমাৰ দাস ইেয়াবৈল তুিম মন কৰা নাই েন? িকয়েনা েতওঁৰ িনিচনা িসদ্ধ,
সৰল, ঈশ্বৰৈল ভয় ৰােখঁাতা, আৰু দুষ্টতাৰ পৰা আঁতিৰ থােকঁাতা েলাক পৃিথৱীত েকােনা নাই; যিদও তুিম অকাৰেণ
েতওঁৰ সব্বর্নাশ কিৰবৈল েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ প্রবৃিত্ত জন্মালা, তথািপ েতওঁ এিতয়াও িনজৰ িসদ্ধতা ৰক্ষা কিৰ আেছ ”
4 েতিতয়া চয়তােন িযেহাৱাক উত্তৰ িদ ক’েল, “ছালৰ অেথর্ ছাল, এেন িক প্রাণৰ অেথর্ মানুেহ সব্বর্স্ব িদব পােৰ
5 িকন্তু আপুিন পুনৰ এবাৰ হাত েমিল েতওঁৰ অিস্থ আৰু মাংস স্পশর্ কৰক; েতিতয়া েতওঁ অৱেশয্ আেপানাৰ সাক্ষাতেত
আেপানাক িবদায় িদব ” 6 েতিতয়া িযেহাৱাই চয়তানক ক’েল, “েচাৱা, েতওঁ েতামাৰ হাতত আেছ; েকৱল েতওঁৰ প্রাণৰ
িবষেয় সাৱধান হবা ”

7 তাৰ পাছত চয়তান িযেহাৱাৰ সনু্মখৰ পৰা ওলাই গ’ল আৰু ইেয়াবক আঘাত কিৰেল, েতিতয়া েতওঁৰ মূৰৰ তালুৰ
পৰা ভিৰৰ তলুৱাৈলেক িবষ খহু উৎপন্ন হ’ল 8 ফলত েতওঁ ছঁাইৰ মাজত বিহ পিৰল আৰু এেডাখৰ েখালা ৈল িনজৰ
গা চঁুিচবৈল ধিৰেল 9 পাছত েতওঁৰ িতেৰাতাই েতওঁক ক’েল, “আপুিন এিতয়াও িনজৰ িসদ্ধতা ৰক্ষা কিৰ থািকব েন?
ঈশ্বৰক িবদায় িদয়ক আৰু প্রাণতয্াগ কৰক ” 10 েতিতয়া েতওঁ তাইক ক’েল, “এজনী অজ্ঞানী িতেৰাতাৰ দেৰ তুিম কথা
ৈকছা আিম ঈশ্বৰৰ পৰা মঙ্গলেহ গ্রহণ কিৰম েন, অমঙ্গলেকা জােনা গ্রহণ নকিৰম?” এই সকেলা িবষয়ত ইেয়ােব
িনজ ওঁেঠেৰ পাপ নকিৰেল
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11 পাছত এইদেৰ ইেয়াবৈল ঘটা আপদেবাৰৰ কথা েতওঁৰ িতিন জন বনু্ধৰ কাণত পিৰল েতওঁেলাক হ’ল, ৈতমনীয়া
ইলীফজ, চুহীয়া িবল্দাদ আৰু নামাথীয়া েচাফৰ; েতওঁেলােক এক পৰামশর্ ৈহ িনজ িনজ ঠাইৰ পৰা আিহ েতওঁৰ লগত
েশাক, আৰু েতওঁক শান্তনা িদবৰ বােব েতওঁৰ ওচৰৈল আিহবৈল িসদ্ধান্ত কিৰেল 12 পাছত েতওঁেলােক দূৈৰৰ পৰা
চকু তুিল চাই, েতওঁক েদিখ িচিনব েনাৱািৰেল েতিতয়া েতওঁেলােক বৰৈক িচঞঁিৰ কািন্দবৈল ধিৰেল, আৰু িনজ িনজ
েচালা ফািল, মূৰৰ ওপৰৈল বুিল শূনয্ত ধুিল ছিটয়ােল; 13 আৰু েতওঁেলােক সাত িদন সাত ৰািত েতওঁৰ লগত মািটেত
বিহ থািকল, েতওঁক েকােনও কথা এষাৰেক নকেল; কাৰণ েতওঁেলােক েতওঁৰ দুখ অিত অিধক েদিখিছল

3 অধয্ায়
ইেয়াবৰ িবলাপ

1 পাছত ইেয়ােব মুখ েমিল েতওঁৰ জন্ম-িদনক শাও িদেল
2 ইেয়ােব মাত লগাই ক’েল,
3 িযিদনত েমাৰ জন্ম ৈহিছল, েসই িদন িবনষ্ট হওক,
আৰু পুত্র-সন্তান গভর্ ত িস্থিত হ’ল বুিল েকাৱা ৰািত িবনষ্ট হওক
4 েসইিদন অন্ধকাৰময় হওক;
ঈশ্বেৰ ওপৰৰ পৰা তলৈল দৃষ্টি নকৰক,
আৰু তাৰ ওপৰত েপাহৰ প্রকািশত নহওক;
5 অন্ধকাৰ আৰু মৃতুয্চ্ছায়াই তাক িনজৰ বুিল গ্রহণ কৰক;
েমেঘ তাক ঢািক ধৰক;
িদনক আন্ধাৰকেৰঁাতা সকেলােৱ তাৰ ভয় জন্মাওক
6 েসই ৰািতক েঘাৰ অন্ধকােৰ ধৰক
বছৰৰ িদনেবাৰৰ মাজত িস আনন্দ নকৰক,
আৰু মাহৰ েলখেতা নপৰক
7 েচাৱা, েসই ৰািত অসাথর্ক হওক,
তাত েকােনা আনন্দ-ধ্বিন নহওক
8 িদনক শাও িদওঁতােবােৰ তাক শাও িদয়ক;
বাহুক উচটাবৈল িনপুণ েলাকসকেল তাক শাও িদয়ক
9 েসইিদনৰ প্রভাতীয় তৰা েযন অন্ধকাৰ ৈহ যায়
েসই ৰািতেয় েযন প্রভাতৰ কাৰেণ অেপক্ষা কেৰ, িকন্তু েসই প্রভাত েযন েকােনা িদন নােহ
েসইিদেন েযন সূযর্ৰ প্রথম ৰিশ্ম েকিতয়াও েনেদখক
10 িকয়েনা িস েমাৰ মাতৃৰ গভর্ ৰ দুৱাৰ বন্ধ নকিৰেল,
আৰু েমাৰ চকুৰ পৰা েক্লশ ঢািক নথেল
11 মই িকয় গভর্ েত নমিৰেলঁা?
উদৰৰ পৰা বািহৰ েহাৱামােত্র মই িকয় প্রাণতয্াগ নকিৰেলঁা?
12 েকালাই েমাক িকয় ল’েল?
আৰু মই িপয়াহ খাবৈল স্তেন বা েমাক িকয় গ্রহণ কিৰেল?
13 িকয়েনা েসেয় েনােহাৱা হ’েল, মই শুই শািন্ত পােলােহঁেতন,
েসেয় েনােহাৱা হ’েল, মই িনিদ্রত হেলঁােহঁেতন আৰু শািন্ত পােলােহঁেতন
14 েতিতয়া িযসকেল িনজৰ কাৰেণ ধ্বংস-স্থান িনম্মর্াণ কিৰিছল,
এেন ৰজাসকলৰ আৰু পৃিথৱীৰ মন্ত্রীসকলৰ লগত,
15 অথবা েসাণ থকা েসই ৰাজপুত্র সকলৰ ৈসেত থািকব পািৰেলেহঁেতন,
আৰু িযসকেল িনজ িনজ ঘৰ ৰূেপেৰ পিৰপূণর্ কিৰিছল, এেন েলাকসকলৰ লগত থািক মই িবশ্রাম পােলঁােহঁেতন,
16 বা গুপ্ত গভর্ স্রাবৰ দেৰ মই এেকা নহেলঁােহঁেতন,
েপাহৰ েদিখবৈল েনােপাৱা সন্তানৰ দেৰ হেলঁােহঁেতন
17 েসই ঠাইত দুষ্টেবােৰ আৰু উপদ্রৱ নকেৰ;
ভাগৰুৱাই তাত িজৰিণ পায়
18 তাত বন্দীয়াৰসকেলও এেকলেগ িনৰাপেদ থােক;
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ক্রীতদাস সকেল কাযর্াধয্ক্ষ সকলৰ ডািব-হুমিক আৰু নুশুেন
19 তাত সৰু িক বৰ সকেলা এেক;
আৰু বন্দী েতওঁৰ গৰাকীৰ পৰা মুক্ত হয়
20 দুভর্ গীয়াক িকয় েপাহৰ িদয়া যায়?
মনত িবষাদ েপাৱাসকলক িকয় জীয়াই থািকবৈল িদয়া হয়?
21 েতওঁেলােক মৃতুয্ৈল অেপক্ষা কেৰ, িকন্তু েসেয় নােহ,
আৰু গুপ্ত ধনতৈকেয়া তাক বৰৈক িবচােৰ
22 িকয় েপাহেৰ েতওঁেলাকক অিধক উল্লাস িদেয়,
িকয় ৈমদাম িবচািৰ পােল েতওঁেলােক আনন্দ কেৰ?
23 যাৰ পথ গুপ্ত থােক, আৰু ঈশ্বেৰ যাৰ চািৰওফােল েবৰা িদেয়,
এেন মানুহক িকয় েপাহৰ িদয়া হয়?
24 িকয়েনা মই খাবৈল েনৗপাওঁেতই েমাৰ হুমুিনয়াহ আেহ,
আৰু েমাৰ েকঁকিন পানীৰ ধাৰৰ দেৰ ওলাই থােক
25 িকয়েনা মই িযহেক ভয় কেৰঁা, েসেয় েমাৈল ঘেট,
আৰু িযহৈল আশঙ্কা কেৰঁা, েসেয় েমাৈল আেহ
26 েমাৰ সুখ নাই, শািন্ত নাই, িবশ্রােমা নাই,
িকন্তু দুখেহ আিহ থােক ”

4 অধয্ায়
ইলীফজৰ প্রথম বকৃ্ততা

1 েতিতয়া ৈতমনীয়া ইলীফেজ উত্তৰ কিৰ ক’েল,
2 েকােনােৱ েতামাৰ লগত কথা ক’বৈল আগবািঢ়েল, তুিম েবজাৰ পাবা েন?
িকন্তু কথা েনােকাৱাৈক েকােন থািকব পােৰ?
3 েচাৱা, তুিম অেনকক িশক্ষা িদিছলা,
দুব্বর্ল হাতক সবল কিৰিছলা;
4 েতামাৰ বাকয্ই উজুিট খাই পিৰব েখাজােলাকেকা ধিৰ ৰািখিছল,
আৰু তুিম দুব্বর্ল আঁঠুক সবল কিৰ ৰািখিছলা
5 িকন্তু এিতয়া েতামাৈল এেন েহাৱাত তুিম েবজাৰ পাইছা,
আৰু েসেয় েতামাক স্পশর্ কৰাত তুিম বয্াকুল ৈহছা
6 ঈশ্বৰৰ প্রিত থকা ভেয়ই জােনা েতামাৰ িবশ্বাসভূিম নহয়?
আৰু েতামাৰ আচৰণৰ িসদ্ধতাত জােনা েতামাৰ আশা নাই?
7 ভািব েচাৱােচান, িনেদ্দর্ াষী ৈহ েকােন েকিতয়া িবনষ্ট ৈহিছল?
আৰু সৰল আচৰণ কৰা সকলৰ ক’ত সংহাৰ ৈহিছল?
8 মই েদখাত হ’েল, িযসকেল অধমর্ৰ েখিত কেৰ,
আৰু েক্লশৰূপ কিঠয়া িসেচ, িসহঁেত েসইৰূপ শসয্ দায়;
9 ঈশ্বৰৰ িনশ্বাসৰ দ্বাৰাই িসহঁত িবনষ্ট হয়,
আৰু েতওঁৰ েকাপৰূপ প্রশ্বাসৰ দ্বাৰাই সংহাৰ হয়
10 িসংহৰ গজ্জর্ ন আৰু মৃগৰাজৰ েগঁাজৰিণ বন্ধ কৰা হয়,
আৰু েডকা িসংহেবাৰৰ দঁাত ভঙা হয়
11 আহাৰৰ অভাৱত পশুৰােজ প্রাণতয্াগ কেৰ;
িসংিহনীৰ েপাৱািলেবাৰ ঠান-বান হয়
12 এটা কথা েমাৈল গুপ্তৰূেপ আিহল;
েমাৰ কাণত তাৰ ফুচফুচিন পিৰল
13 ৰািত সেপান েদেখােত েযিতয়া ভাবনা আেহ,
েযিতয়া সকেলা মানুহ েঘাৰ িনদ্রা যায়,
14 েতিতয়া েমাৈল ভয় আৰু কম্পন আিহল;
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েসেয় েমাৰ হাড়েবাৰ েজাকাৰ খুৱােল
15 েযিতয়া েমাৰ আেগিদ এক ছঁা পাৰ ৈহ গ’ল;
েতিতয়া েমাৰ গাৰ েনামেবাৰ িসয়িৰ উিঠল
16 েসেয় ৈৰ থািকল, িকন্তু মই তাৰ আকৃিত িনশ্চয় কিৰব েনাৱািৰেলঁা;
এটা মূির্ত্ত েমাৰ চকুৰ আগত আিছল;
মই মৃদুস্বৰ আৰু এটা বাণী শুিনেলঁা
17 “ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত মতর্ য্ জােনা ধাির্মক হ’ব পােৰ?
বা িনজ সৃষ্টিকত্তর্ াৰ সাক্ষােত মনুষয্ জােনা শুিচ হ’ব পােৰ?
18 েচাৱা, ঈশ্বেৰ িনজৰ দাসেবাৰেকা িবশ্বাস নকেৰ,
িনজ দূতেবাৰেৰা কু্রিটৰ েদাষ ধেৰ;
19 েতেনহেল িযসকেল মািটৰ ঘৰত বাস কেৰ,
িযসকলৰ উৎপিত্ত ধূিলত, িযসকল েপাকৰ সমু্মখত চুণীর্কৃত হয়,
েসই সকলক েতওঁ আৰু িকমান অিধক কু্রিটৰ েদাষ ধিৰব!
20 প্রভাত আৰু সিন্ধয়া কালৰ মাজত িসহঁতক গুিড় কৰা যায়;
িসহঁত েকােনােৱ মন িনিদয়াৈক িচৰকালৈলেক িবনষ্ট ৈহ যায়
21 িসহঁতৰ অন্তিৰক তমু্ব-জৰী জােনা েসােলােকাৱা নাযায়?
িসহঁত মেৰ, এেন িক অজ্ঞান অৱস্থােতই িসহঁত মেৰ ”

5 অধয্ায়
1 “এিতয়া মাতােচান, েকােনাবাই েতামাক উত্তৰ িদব েন?

আৰু পিবত্রেলাকৰ মাজত তুিম কাৈল মুখ কিৰবা?
2 িকয়েনা মনৰ েবজােৰ অজ্ঞানক বধ কেৰ,
আৰু অসুয়াই িনেব্বর্াধক হতয্া কেৰ
3 মই িনেজ অজ্ঞানক িশপা ধৰা েদিখেলঁা,
িকন্তু মই তৎক্ষণাৎ তাৰ বাসস্থানক শাও িদেলঁা
4 তাৰ সন্তান সকলক ৰক্ষা কিৰবৈল েকােনা নাথািকল,
আৰু িসহঁতক ৰাজদুৱাৰত গুিড় কৰা হল;
িসহঁতক উদ্ধাৰ কেৰঁাতা েকােনা নািছল
5 কু্ষধাতুৰ েলােক তাৰ শসয্ খাই েপলােল,
কঁাইটৰ মাজত িয শসয্ গিজিছল, েসয়া তৃষ্ণাতুৰ েলােক খাইিছল,
েতওঁেলাকৰ িয আিছল, েলাভী েলাকসকেল সকেলা ৈল ৈগিছল
6 িকয়েনা অমঙ্গল ধুিলৰ পৰা উৎপন্ন নহয়,
আৰু মািটৰ পৰা েক্লশ নগেজ;
7 িকন্তু জুইৰ িফিৰঙিট েযেনৈক ওপৰৈল উেড়,
েতেনৈক মানুহ দুখৰ কাৰেণ জেন্ম
8 িকন্তু মই েহাৱা হ’েল ঈশ্বৰৈল ঘূিৰ গেলঁােহেতন,
আৰু েমাৰ েগাচৰ ঈশ্বৰৰ আগত উপিস্থত কিৰেলঁােহেতন
9 অনুসন্ধান কিৰব েনাৱাৰা মহৎ কমর্ও েতওঁ কেৰ;
অসংখয্ অদু্ভত কাযর্ও েতওঁ কেৰ;
10 েতওঁ পৃিথৱীৰ ওপৰত বৃষ্টি বৰষায়,
আৰু পথাৰৰ ওপৰত জল েবাৱাই িদেয়;
11 েতওঁ নীহেলাকক ওখ কেৰ,
আৰু েশাকাতুৰ েলাকসকল েসৗভাগয্ৈল উন্নত হয়
12 েতওঁ ধূতর্ েবাৰৰ কল্পনা বয্থর্ কেৰ;
তােত িসহঁতৰ হােত িসহঁতৰ অিভপ্রায় সাধন কিৰব েনাৱােৰ
13 েতওঁ জ্ঞানীেলাকক িসহঁতৰ িনজৰ চতুৰতাত ধেৰ;
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তােত কুিটলমনেবাৰৰ কল্পনা িনস্ফল ৈহ পেৰ
14 িসহঁেত িদনেতই আন্ধাৰক লগ পায়,
ৰািতৰ িনিচনাৈক িদন-দুপৰেত খিপয়াই ফুেৰ
15 িকন্তু েতওঁ িসহঁতৰ মুখৰূপ তেৰাৱালৰ পৰা,
আৰু পৰাক্রমী হাতৰ পৰা দিৰদ্রক উদ্ধাৰ কেৰ
16 এইদেৰ দীনহীেন আশা পায়,
আৰু অধমর্ই িনজৰ মুখ বন্ধ কেৰ
17 েচাৱা, িয মানুহক ঈশ্বেৰ শুধৰায়, েসই মানুহ ধনয্;
এই কাৰেণ তুিম সব্বর্শিক্তমান জনাৰ শািস্ত েহয়জ্ঞান নকিৰবা
18 িকয়েনা েতওঁ ঘা লগায়, আৰু তাক বােন্ধ;
েতওঁ আঘাত কেৰ, আৰু িনজ হােতেৰ তাক সুস্থ কেৰ
19 েতওঁ ছয় সঙ্কটৰ পৰা েতামাক উদ্ধাৰ কিৰব;
এেন িক, সাত সঙ্কটেতা অমঙ্গেল েতামাক স্পশর্ কিৰব েনাৱািৰব
20 েতওঁ আকালত মৃতুয্ৰ পৰা েতামাক মুক্ত কিৰব,
আৰু যুদ্ধত তেৰাৱালৰ মুখৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব
21 তুিম িজভাস্বৰূপ চাবুকৰ েকাবৰ পৰা লুকাই থািকবা;
আৰু িবনাশ আিহেল তুিম তাৰ পৰা ভয় নাপাবা
22 িবনাশ আৰু দুির্ভক্ষক েদখা পােল তুিম হঁািহবা,
আৰু বনৰীয়া জন্তুৰ পৰা তুিম ভয় নাপাবা
23 িকয়েনা পথাৰৰ িশলেবাৰৰ লগত েতামাৰ সিন্ধ হ’ব,
আৰু বনৰীয়া জন্তুেবাৰ েতামাৰ লগত শান্তভােৱ থািকব
24 তােত েতামাৰ তমু্ব েয কুশেল আেছ, েসই িবষেয় তুিম জািনবৈল পাবা,
আৰু েতামাৰ িনবাসৰ ঠাইত তুিম বুজ ল’েল, আশাত বিঞ্চত নহবা
25 েতামাৰ সন্তান-সন্তিত েয অিধক হ’ব,
আৰু েতামাৰ বংশ েয পৃিথবীত তৃণৰ দেৰ বািঢ়ব,
েসই িবষেয়ও তুিম জািনবৈল পাবা
26 ডাঙিৰ েযেনৈক উিচত সময়ত ৈল েযাৱা হয়,
েতেনৈক েতামােকা সমূ্পণর্ আয়ুসত ৈমদামৈল িনয়া হ’ব
27 েচাৱা, এয়া আমাৰ কথা, আিম িবেবচনা কিৰ ইয়ােক িনশ্চয় পােলঁা;
ইয়ােক তুিম শুনা, আৰু তুিম িনজৰ ভালৰ অেথর্ তাক গ্রহণ কৰা ”

6 অধয্ায়
ইেয়াবৰ উত্তৰ

1 েতিতয়া ইেয়ােব উত্তৰ িদ ক’েল,
2 “অস, েমাৰ মনৰ েবজাৰ জুিখব পৰা হ’েল,
আৰু তাৰ লগেত এফােল েমাৰ েক্লশেকা িদব পৰা হ’েল, েকেন ভাল আিছল
3 িকয়েনা েসেয় েহাৱা হ’েল, ই সমুদ্রৰ বািলতৈকেয়া গধুৰ হ’লেহঁেতন;
এই েহতুেক েমাৰ বাকয্ অিবেবচনাযুক্ত
4 িকয়েনা সব্বর্শিক্তমান জনাৰ বাণেবাৰ েমাৰ অন্তৰত েসামাল,
েমাৰ প্রােণ েসইেবাৰৰ িবষ পান কিৰেছ;
ঈশ্বৰীয় ত্রাস ৈসনয্ সমূেহ েমাৰ িবৰুেদ্ধ েবহু পািতেছ
5 বনৰীয়া গাধই ঘঁাহ পােল জােনা িচঞেৰ?
বা গৰুেৱ দানা পােল জােনা েহেম্বিলয়াই?
6 িযহৰ েসাৱাদ নাই, তাক জােনা েলাণ িনিদয়াৈক েখাৱা যায়?
বা কণীৰ বগা িবজলুৱা অংশত জােনা আস্বাদ আেছ?
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7 েমাৰ প্রােণ িয িয চুবৈল অসন্মত,
েসইেবােৰই েমাৰ িঘণলগীয়া আহাৰস্বৰূপ হ’ল
8 অস! েমাৰ িনেবদন সফল েহাৱা হ’েল,
আৰু ঈশ্বেৰ েমাৰ বাঞ্ছনীয়িখিন িদয়া হ’েল, েকেন ভাল আিছল
9 অস! ঈশ্বেৰ অনুগ্রহ কিৰ েমাক গুিড় কৰা হ’েল,
েতওঁ হাত েমিল েমাক কািট েপেলাৱা হ’েল, েকেন ভাল আিছল
10 েসেয় েহাৱা হ’েলও মই শান্ত্বনা পােলােহঁেতন,
এেন িক, মই িনদাৰুণ যান্ত্রণােতা উল্লাস কিৰেলােহঁেতন;
িকয়েনা মই পিবত্র জনাৰ বাকয্ অস্বীকাৰ কৰা নাই
11 েমাৰ বলেনা িক, মই েয অেপক্ষা কিৰম?
আৰু েমাৰ েশষগিত েনা িক, মই েয সিহ থািকম?
12 েমাৰ বল জােনা িশলৰ বল?
বা েমাৰ মাংস জােনা িপতলৰ?
13 মই এেকবােৰই উপায়হীন নহওঁ েন?
আৰু বুিদ্ধ-েকৗশল েমাৰ পৰা সমুিল দূৰ কৰা নহ’ল েন?
14 িনৰাশ ৈহ েযাৱা জেন িনজ বনু্ধৰ পৰা দয়া পাব লােগ;
েসেয় নহ’েল িকজািন েতওঁ সব্বর্শিক্তমান জনাৰ ভিক্ত তয্াগ কিৰব
15 েমাৰ ভাইসকল পব্বর্তৰ জুিৰৰ িনিচনা িবশ্বাসঘাতক;
ৈব শুকাই েযাৱা জুিৰৰ িনিচনা অিবশ্বাসী
16 েসইেবাৰ বৰফৰ কাৰেণ েঘালা ৈহ পেৰ,
আৰু িহম েসইেবাৰত লীন ৈহ যায়;
17 িকন্তু শীতকাল েহাৱামােত্র েসইেবাৰ লুপ্ত হয়,
আৰু গ্রীষ্মকালত িনজ ঠাইৰ পৰা নাইিকয়া হয়
18 েসইেবাৰৰ কােষ কােষ েযাৱা ভ্রমনকৰীদলেবােৰ বাট এিৰ যায়,
আৰু মৰুপ্রান্তত ৈগ েসামাই িবনষ্ট হয়
19 েতমাৰ ভ্রমনকাৰীদলেবােৰ েসইেবাৰক িবচােৰ,
আৰু িচবাৰ যাত্রীসমূেহ েসইেবাৰৈল অেপক্ষা কেৰ;
20 িকন্তু েতওঁেলাক আশাত বিঞ্চত হয়,
েতওঁেলাক েসই ঠাইৈল ৈগ হতাশ হয়
21 িকয়েনা এিতয়া েতামােলাক এেকা েনােহাৱা;
েতামােলােক আপদ েদিখ ভয় পাইছা
22 মই জােনা েতামােলাকক ৈকিছেলঁা েয, েমাক িকছু িদয়া;
েতামােলাকৰ সম্পিত্তৰ পৰা েমাক উপহাৰ িদয়া?
23 বা শত্রুৰ হাতৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা,
নাইবা অতয্াচাৰীহঁতৰ হাতৰ পৰা েমাক মুক্ত কৰা?
24 েমাক িশক্ষা িদয়া, তােত মই িনমােত থািকম;
আৰু েমাৰ ভুল িক, েসই িবষেয় েমাক বুজায় িদয়া
25 নয্ায় বাকয্ েকেন েবদনাদায়ক!
িকন্তু েতামােলাকৰ তকর্ -িবতকর্ ত িক েদাষ প্রকািশত হয়?
26 তুিম িক বায়ুতুলয্ কথােৰ িনৰাশজনক আচৰণ কিৰবা,
েন তুিম েমাক বাকয্েৰ অবেহলা কৰাৰ পিৰকল্পনা কিৰছা?
27 েতামােলােক েদেখান িপতৃহীনেৰই িচিঠ েখলালােহঁেতন,
আৰু িনজ বনু্ধেকা েবপাৰৰ বস্তু কিৰলােহঁেতন
28 এিতয়া েতামােলােক অনুগ্রহ কিৰ েমাৈল েচাৱা;
িকয়েনা মই িনশ্চেয় েতামােলাকৰ আগত িমছা কথা নকওঁ
29 মই িমনিত কেৰঁা, েতামােলােক পুনৰায় আৰম্ভ কৰা, েকােনা অনয্ায় নহওঁক;
আেকৗ কওঁ, পুনৰায় আৰম্ভ কৰা, েমাৰ ধাির্মকতা এিতয়াও িথেৰ আেছ
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30 েমাৰ িজভাত জােনা অনয্ায় আেছ?
েমাৰ িজভাই জােনা চািক চায় মন্দ িবষয়ৰ আস্বাদ বুিজব েনাৱােৰ?

7 অধয্ায়
1 পৃিথৱী জােনা মানুহৰ ৰণ-ভুিম নহয়?

তাৰ িদনেবাৰ জােনা েবচ খাই বন কৰা েলাকৰ িদনৰ িনিচনা নহয়?
2 সিন্ধয়াৰ ছঁাৈল হািবয়াহ কৰা বন্দীৰ িনিচনাৈক,
আৰু িনজ েবচৰ বােব অেপক্ষা কৰা চাকৰৰ িনিচনাৈক,
3 অসাৰ মাহ েকইটা অিধকাৰ স্বৰূেপ েমাক েভাগ কেৰঁাৱা ৈহেছ,
আৰু েক্লশৰ ৰািত েকইটা েমাৈল িনৰূিপত আেছ
4 েশাওঁেত মই কওঁ, মই েকিতয়া উিঠম?
ৰািত বৰ দীঘল; মই প্রভাতৈলেক চটফট কিৰ আমিন পাওঁ
5 েপাক আৰু মািটৰ দিলেয়ই েমাৰ গা ঢকা বস্ত্রস্বৰূপ;
েমাৰ গাৰ ঘঁােবাৰ শুকিনমুৱা হয় আৰু পুনৰ পেক আৰু নতুন হয়
6 েমাৰ আয়ুস তঁাতীৰ হাতৰ মােকাতৈকেয়া েবগী,
আৰু িবনা আশােৰ ঢুকায় যায়
7 তুিম ভািব েচাৱা, েমাৰ প্রাণ িনশ্বাসমাত্র;
েমাৰ চকুেৱ মঙ্গল আৰু েদিখবৈল নাপাব
8 েমাক দশর্ন কেৰঁাতাৰ চকুেৱ েমাক পুনৰ েনেদিখব
তুিম িনজ চকুেৰ েমাক চাবা, িকন্তু মই নাইিকয়া হম
9 েমঘ েযেনৈক কিম কিম নাইিকয়া হয়,
েসইদেৰ িচেয়ালৈল নািম েযাৱা েলাক নুিঠব
10 েতওঁ িনজৰ ঘৰৈল পুনৰ উলিট নািহব,
আৰু তাৰ িনবাসৰ ঠােয় তাক পুনৰ িচিন নাপাব
11 এই েহতুেক মই মুখ জপাই নাথািকম;
মই মনৰ সন্তাপত কথা কম আৰু হৃদয়ৰ েবজাৰত দুখৰ কথা ৈক থািকম;
12 তুিম েয েমাৰ ওপৰত পৰীয়া ৰাখা,
মই জােনা সাগৰ, বা সাগৰৰ বৃহৎ জন্তু?
13 মই েযিতয়া কওঁ, েয, ‘েমাৰ িবচনাই েমাক শান্তনা কিৰব,
েমাৰ শযয্াই েমাক দুখ-সহন কিৰবৈল সহায় কিৰব’,
14 েতিতয়া তুিম নানা সেপােনেৰ েমাক ভয় লেগাৱা,
আৰু দশর্েনেৰ েমাক ত্রাসযুক্ত কৰা;
15 েতিতয়া েমাৰ প্রােণ উশাহ েলাৱা বন্ধ কিৰ িদবৈল বাঞ্ছা কেৰ,
আৰু েমাৰ এই হাড় েকইডালতৈক মৃতুয্েক ইচ্ছা কেৰ
16 জীৱনক েমাৰ িঘণ লািগেছ, মই সদায় জীয়াই থািকব েনােখােজঁা;
জীৱনৰ অথর্হীন িদনেকইটা েমাক অকলশেৰ থািকবৈল িদয়া
17 মানুহেনা িক, তুিম েয তাৈল লক্ষয্ কৰা,
আৰু তাত েয তুিম মন িদয়া,
18 তুিম েয প্রিতেটা ৰািতপুৱা তাৰ বুজ-িবচাৰ েলাৱা,
আৰু িনিমেষ িনিমেষ তাক পৰীক্ষা কৰা, িস েনা িক?
19 তুিমেনা েমাৰ পৰা চকু নাতেৰাৱাৈক িকমান কাল থািকবা?
বা মই েসপ েঢাকা পৰ মােনা েমাক েনিৰবা েন?
20 েহ মনুষয্ৈল চকু িদওঁতা জনা, যিদ মই পাপ কিৰেলঁা,
েতেন্ত েমাৰ কাযর্ৰ দ্বাৰাই েতামাৰ িক হািন হ’ল?
িকয় তুিম েমাক লক্ষয্ৰূেপ গিঢ়লা, িকয়েনা মই েতামাৈল েবাজাস্বৰূপ ৈহেছঁা?
21 তুিম েমাৰ পাপ িকয় ক্ষমা নকৰা?
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আৰু েমাৰ অপৰাধ তুিম িকয় দূৰ নকৰা?
িকয়েনা মই এিতয়া ধুিলেত শয়ন কিৰেছঁা; ইয়ােত তুিম েমাক ভালৈক িবচািৰবা, িকন্তু মই ইয়াত িবদয্মান ৈহ নাথািকম ”

8 অধয্ায়
িবল্দাদৰ প্রথম বকৃ্ততা

1 েতিতয়া চুহীয়া িবল্দােদ উত্তৰ িদেল আৰু ক’েল,
2 তুিম েনা িকমান সময় এেনেবাৰ কথা ৈক থািকবা?
েতামাৰ মুখৰ বাকয্ িকমান সময়ৈল প্রচণ্ড বায়ুস্বৰূপ হ’ব?
3 ঈশ্বেৰ জােনা িবচাৰ িবকৃত কেৰ?
সব্বর্শিক্তমান জনাই জােনা নয্ায়ৰ িবকৃত কাযর্ কেৰ?
4 েতামাৰ সন্তান সকেল েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেল
আিম এইেটা জােনা েয, েতওঁেলাকক িনজৰ অধমর্ৰ ফল েভাগ কিৰবৈল েতওঁ এিৰ িদেল,
5 তথািপ তুিম যিদ যেত্নেৰ ঈশ্বৰক িবচাৰা,
আৰু সব্বর্শিক্তমান জনাৰ আগত িনেবদন কৰা,
6 তুিম যিদ িনম্মর্ল আৰু সৰল েহাৱা,
েতেন্ত েতওঁ অৱেশয্ এিতয়াও েতামাৰ কাৰেণ কাযর্ কিৰব,
আৰু েতামাৰ ধমর্িনবাস পুনৰায় কুশলযুক্ত কিৰব;
7 আৰু যিদ েতামাৰ পূবর্ৰ অৱস্থা সামানয্ আিছল,
তথািপ েতামাৰ েশষ অৱস্থা অিতশয় ঐশ্বযর্য্শালী হ’ব
8 িকয়েনা পূবর্কালৰ েলাকৰ কথা িবচাৰ কিৰ েচাৱা,
আৰু েতওঁেলাকৰ িপতৃসকেল িমমাংসা কিৰ িনশ্চয় কৰা কথাত মেনােযাগ িদয়া;
9 িকয়েনা আিম কািলৰ েলাক, এেকােক নাজােনা;
কাৰণ পৃিথবীত আমাৰ িদন েকইটা ছঁাস্বৰূপ
10 েতওঁেলােকই েতামাক িশক্ষা িদ নক’ব েন?
আৰু েতওঁেলাকৰ অন্তৰৰ পৰা বাকয্ নুিলয়াব েন?
11 জলাশয় েনােহাৱাৈক জােনা পয্ািপৰাচ* বািঢ়ব পােৰ?
কঁুিহলা জােনা পানী েনােহাৱাৈক বােঢ়?
12 িস জকমকাই উিঠ আেহঁােত, কািটবৰ সময় েনৗ হওঁেতই,
আনেবাৰ তৃণতৈক আেগেয় শুকাই যায়
13 ঈশ্বৰক পাহৰা সকেলােৰ েতেনকুৱা গিত হয়,
আৰু অধির্ম জনৰ আশা েসইদেৰ নষ্ট হয়
14 তাৰ ভাৰসা উচ্ছন্ন হয়,
আৰু তাৰ আশ্রয় মকৰাৰ জালস্বৰূপ হয়
15 িস িনজৰ ঘৰত আউিজব, িকন্তু েসেয় িথেৰ নৰব;
িস খােমাচ মািৰ ধিৰব, িকন্তু েসেয় নাথািকব
16 িয লতা সূযর্ৰ আগত ৰসাল হয়,
যাৰ ঠালেবাৰ বাৰীত িবয়িপ যায়,
17 যাৰ িশপােবােৰ িশলৰ দ’মত েমৰাই ধেৰ,
িয লতাই িশলৰ িভতৰৈলেক েদিখবৈল পায়,
18 িকন্তু েসই বয্িক্তক িনজ ঠাইৰ পৰা উঘািল েপেলাৱা হ’েল,
েসই ঠােয় অস্বীকাৰ কিৰব আৰু ক’ব, ‘মই েতামাক েকিতয়াও িদখা নাই’
19 েচাৱা, েতেনেলাকৰ বয্ৱহাৰৰ এেয় আেমাদ;
পাছত েসই ঠাইৰ পৰাই আন গছেবাৰ উৎপন্ন হ’ব
20 েচাৱা, ঈশ্বেৰ িসদ্ধেলাকক দিলয়াই েনেপলাব,
আৰু দুৰাচাৰীহঁতৰ হাতত নধিৰব
* 8 অধয্ায়:11 পয্ািপৰাচ িমচৰেদশীয় নল-খাগিৰ জাতীয় উিদ্ভদ
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21 েতওঁ িয কালত েতামাৰ মুখ হঁািহেৰ,
আৰু েতামাৰ ওঁঠ আনন্দ-ধ্বিনেৰ পুৰ কিৰব,
22 েসই কালত েতামাক িঘণ কেৰঁাতােবাৰক লজ্জাৰূপ বস্ত্র িপেন্ধাৱা হ’ব;
আৰু দুষ্টেবাৰৰ তমু্ব নাথািকব ”

9 অধয্ায়
ইেয়াবৰ উত্তৰ

1 েতিতয়া ইেয়ােব পুনৰ উত্তৰ িদেল আৰু ক’েল,
2 “মই িনশ্চেয় জােনা, েসই কথা স্বৰূপ;
িকন্তু এজন বয্িক্ত েকেনৈক ঈশ্বৰৰ ৈসেত ধাির্মক হ’ব পােৰ?
3 যিদ েতওঁ ঈশ্বৰৰ ৈসেত বাদানুবাদ কিৰব েখােজ,
েতেন্ত েতওঁক হাজাৰ কথাৰ মাজৰ এিটেৰা উত্তৰ িদব েনাৱািৰব
4 ঈশ্বৰৰ অন্তৰত জ্ঞান আেছ, আৰু শিক্তত েতওঁ পৰাক্রমী;
েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িডিঙ ঠৰ কিৰ েকােন েকিতয়া উন্নিত লাভ কিৰেল?
5 েতওঁ পব্বর্তেবাৰ স্থানান্তৰ কেৰ;
আৰু েতওঁ েসইেবাৰক িনজ েক্রাধত লুিটয়াই েপলাওঁেত েসইেবােৰ এেকা গম নাপায়
6 েতওঁ পৃিথবীক েজাকািৰ িনজ ঠাইৰ পৰা লৰায়;
তাৰ স্তম্ভেবাৰ থৰথৰৈক কঁেপ
7 এইজনা েসই এেক ঈশ্বৰ, িয জনাই ক’েল সূযর্ উদয় নহয়;
আৰু েতওঁ তৰােবাৰ বন্ধ কিৰ েমাহৰ মােৰ
8 েতওঁ অকেলই আকাশ-মণ্ডলক িবস্তািৰত কেৰ,
আৰু েঢৗেবাৰৰ ওপেৰিদ অহা-েযাৱা কেৰ
9 েতওঁ সপ্তির্ষ, মৃগশীষর্, কৃিত্তকা,
আৰু দিক্ষণিদেশ থকা নক্ষত্র-ৰািশৰ সৃষ্টিকত্তর্ া
10 অনুসদ্ধান পাব েনাৱাৰা মহৎ কমর্ েতওঁ কেৰ;
অসংখয্ অদু্ভত কাযর্ও েতেৱঁই কেৰ
11 েচাৱা, েতওঁ েমাৰ ওচেৰিদ যায়, িকন্তু মই েনেদেখঁা;
েতওঁ েমাৰ সমু্মেখিদ গমন কেৰ, তথািপ মই েতওঁক অনুভৱ নকেৰঁা
12 েচাৱা, েতওঁ ধিৰ িনেল েতওঁক েকােন িনবাৰণ কিৰব পােৰ?
তুিম িক কিৰছা বুিল েতওঁক েকােন কব পােৰ?
13 ঈশ্বেৰ িনজৰ েক্রাধ উঠাই নলয়;
এেন িক ৰাহবক সহায় কেৰঁাতােবােৰা েতওঁৰ সনু্মখত নত হয়
14 মই েকেনৈক েতওঁক উত্তৰ িদম?
েতওঁক কাৰণ েদখুৱাবৈল মই েনা েকেনৈক কথা বািচ লম?
15 মই যিদ ধাির্মেকা হওঁ, তথািপ েতওঁক মই উত্তৰ িদব েনাৱােৰঁা;
েমাৰ অিভেযাক্তাৰ দয়াৰ বােব মই মােথান িনেবদনেহ কিৰব পােৰঁা
16 যিদও মই মােতা আৰু েতওঁ েমাক উত্তৰ িদেয়;
তথািপ েতওঁ েয েমাৰ িমনিতৈল কাণ পািতব, েমাৰ এেন িবশ্বাস নজেন্ম
17 েতওঁ েমাক প্রবল ধুমুহােৰ ভািঙব,
আৰু অকাৰেণ েমাক বােৰ বােৰ ক্ষতিবক্ষতেহ কিৰব
18 েতওঁ েমাক উশাহেক ল’ব িনিদব,
িকন্তু েমাক িততােৰেহ পিৰপূণর্ কিৰব
19 পৰাক্রমীৰ বলৰ কথাত হেল, েতওঁ কয়,

েচাৱা, মই আেছঁা,
আৰু যিদ িবচাৰৰ কথাত কয়,
েকােন েমাৰ িনিমেত্ত িদন িনৰূপণ কিৰব?
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20 মই ধাির্মক হেলও েমাৰ মুেখ েমাক েদাষী কিৰব;
মই িসদ্ধ হেলও েতওঁ েমাক অপৰাধী পািতব
21 মই িসদ্ধ, মই িনজ প্রাণক নামিন ইয়ােক কওঁ;
জীৱনত েমাৰ িঘণ লািগেছ
22 সকেলা িবষয়েত এেক, েসই েদিখ মই কওঁ,
েতওঁ িসদ্ধ আৰু দুজর্ ন এই দুেয়ােকা সংহাৰ কেৰ
23 আপদৰূপ চাবুেক যিদ মানুহক অকস্মােত মািৰ েপলায়,
েতেন্ত েতওঁ িনেদ্দর্ াষীিবলাকৰ িনৰাশা েদিখ হঁািহব
24 পৃিথৱী দুজর্ নৰ হাতত েশাধাই িদয়া হয়;
েতওঁ তাৰ িবচাৰকত্তর্ ািবলাকৰ মুখ ঢােক;
যিদ েতওঁ নহয়, েতেন্ত তাকেনা েকােন কেৰ?
25 েমাৰ িদন েকইটা ডাকৱালাতৈকেয়া েবগী;
এেকা মঙ্গল েনেদখাৈক েসইেবাৰ েবগাই যায়
26 েসইেবাৰ েবগী নাৱৰ দেৰ চিল যায়,
বা আহাৰৰ ওপৰত েচঁা মৰা ঈগল পক্ষী িনিচনাৈক উিৰ যায়
27 যিদও মই কওঁ েয, েমাৰ দুখৰ কথা পাহিৰ যাম,
আৰু ম্লানমুখ দূৰ কিৰ প্রসন্ন হম,
28 তথািপ তুিম েমাক িনেদ্দর্ াষী জ্ঞান নকিৰবা বুিল জািন,
েমাৰ সকেলা যাতনাত মই িজকাৰ খাই উেঠা
29 মই েদাষী হবই লািগব;
েতিতয়া হ’েল িকয় মই অনথর্ক পিৰশ্রম কেৰঁা?
30 যিদ মই িহমৰ পানীত গা েধাওঁ,
আৰু খােৰেৰ হাত চাফা কেৰঁা,
31 তথািপ তুিম েমাক খালত জুবুিৰয়াবা,
আৰু েমাৰ িনজৰ বস্ত্রেয়া েমাক িঘণ কিৰব
32 িকয়েনা েতওঁ েমাৰ িনিচনা মানুহ নহয় েয,
মই েতওঁক উত্তৰ িদম, বা দুেয়া এেক-লেগ িবচাৰস্থানৈল যাম
33 আমাৰ দুেয়ােৰা ওপৰত হাত িদব পৰা
এেনকুৱা মধয্স্থ েকােনা নাই
34 েতওঁ েমাৰ ওপৰৰ পৰা িবচাৰৰ দণ্ডডাল আঁতৰাওক,
আৰু েতওঁৰ ভয়ানকতাই েমাক ভয় নলগাওক;
35 েতিতয়া মই কথা কম, েতওঁক ভয় নকিৰম;
িকয়েনা মই িনেজ েতেনকুৱা নহওঁ

10 অধয্ায়
1 েমাৰ জীৱনত েমাৰ প্রাণৰ আমিন লািগেছ;

মই মুক্তকেণ্ঠ েমাৰ দুখৰ কথা কম;
মই হৃদয়ৰ েবজাৰত কথা কম
2 মই ঈশ্বৰক কম, ‘তুিম েমাক েদাষী নকিৰবা;
েমাৰ লগত েতামাৰ িক েগাচৰ আেছ, েসয়া েমাক বুজায় িদয়া
3 তুিম উপদ্রৱ কিৰবৈল,েতামাৰ হাতৰ কাযর্ তুচ্ছ কিৰবৈল,
আৰু দুষ্টেবাৰৰ মন্ত্রণাত প্রসন্ন হবৈল তুিম জােনা ভাল েদিখছা?
4 েতামাৰ চকু জােনা চম্মর্-চকু?
আৰু েতামাৰ দৃষ্টি জােনা মানুহৰ দৃষ্টিৰ িনিচনা?
5 েতামাৰ আয়ুস জােনা মানুহৰ আয়ুসৰ তুলয্?
বা েতামাৰ বছৰেবাৰ জােনা মানুহৰ িদন েকইটাৰ দেৰ?
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6 তুিম েয েমাৰ অপৰাধ অনুসদ্ধান কিৰছা,
আৰু েমাৰ পাপৰ বুজ-িবচাৰ ৈলছা,
7 মই েয দুষ্ট নহওঁ,
আৰু েতামাৰ হাতৰ পৰা েয উদ্ধাৰ কেৰঁাতা েমাৰ েকােনা নাই, ইয়াক তুিম জানােন?
8 েতামাৰ হােত েমাক গঠন আৰু িনম্মর্াণ কিৰেল,
েমাৰ সব্বর্াঙ্গ সংলগ্ন কিৰেল; তথািপ তুিম েমাক িবনষ্ট কিৰছা
9 েসঁাৱৰণ কৰা, মািটৰ পাত্রৰ দেৰ েমাক গিঢ়লা;
পাছত আেকৗ েমাক ধুিলৈল িনবা েন?
10 তুিম গাখীৰৰ দেৰ েমাক ঢলা নাই েন?
আৰু তুিম েমাক পনীৰৰ দেৰ ঘন ৈদ গাখীৰ কৰা নাই েন?
11 তুিম েমাক মাংস আৰু ছােলেৰ ঢািকলা;
হাড় আৰু িসেৰেৰ েমাক বলা
12 তুিম অনুগ্রহ কিৰ েমাক জীৱন দান কিৰলা;
েতামাৰ তত্ত্বধাৰণত েমাৰ আত্মা প্রিতপািলত ৈহেছ
13 তথািপ মই জািনেছঁা, েতামাৰ এই ভাব আিছল-
তুিম এই সকেলােক িনজৰ মনত েগাপেন ৰািখিছলা েয,
14 মই পাপ কিৰেল তুিম েমাক িচিন ৰািখবা,
আৰু েমাৰ অপৰাধ ক্ষমা নকিৰবা;
15 মই দুষ্ট হেল, েমাক সন্তাপ হ’ব,
ধাির্মক হেলও মই অপৰােধেৰ পিৰপূণর্ ৈহ, িনজৰ েক্লশ েদিখ মূৰ তুিলব েনাৱািৰম;
16 মূৰ তুিলেল, তুিম িসংহৰ িনিচনাৈক েমাক মৃগয়া কিৰবা,
আৰু েমাৰ অিহেত বােৰ বােৰ িবস্ময়জনক পৰাক্রম েদখুৱাবা;
17 তুিম েমাৰ অিহেত নতুন নতুন সাক্ষী আিনবা, েমাৰ অিহেত েতামাৰ েক্রাধ বঢ়াবা,
আৰু েমাৰ লগত নতুন নতুন ৈসনয্ ৈল যুদ্ধ কিৰব
18 েতেন্ত িকয় তুিম েমাক গভর্ ৰ পৰা বািহৰ কিৰলা?
নকৰা হেল মই মিৰেলেহঁেতন আৰু েকােনা চকুেৱ েমাক েনেদিখেলেহঁেতন
19 মই েনােহাৱাৰ িনিচনা হেলঁােহঁেতন,
আৰু গভর্ ৰ পৰাই েমাক ৈমদামৈল িনেলেহঁেতন
20 েমাৰ িদন েকইটা তাকৰ নহয়েন? েতেন্ত ক্ষান্ত েহাৱা
মই অকলশৰীয়া, অলপমান শান্তনা পাবৈল েমাক এিৰ িদয়া;
21 য’ৰ পৰা মই উলিট নািহম,
েসয়া অন্ধকাৰ আৰু মৃতুয্চ্ছায়াৰ েদশ,
22 েসইেদশ মাজিনশাৰ িনিচনা েঘাৰ অন্ধকাৰ,
েসই েদশ মৃতুয্চ্ছায়াৰ েদশ, তাত এেকা সুশৃংখল ৰূপত নাই;
তাত েপাহেৰই অন্ধকাৰৰ িনিচনা’ ”

11 অধয্ায়
েচাফৰৰ প্রথম বকৃ্ততা

1 তােত নামাথীয়া েচাফেৰ উত্তৰ িদেল আৰু ক’েল,
2 ইমান অিধক কথাৰ েনা উত্তৰ িদয়া নাযায় েন?
বহু কথা েকাৱা মানুহক জােনা িনেদ্দর্ াষী কৰা হ’ব?
3 েতামাৰ বলকিনেয় জােনা মানুহক িনমাত কিৰব?
তুিম িনন্দা কিৰেল, েকােনও েতামাক লাজ িনিদব েন?
4 িকয়েনা তুিম ৈকছা, “েমাৰ মত িঠক,
আৰু মই েতামাৰ দৃষ্টিেত শুিচ ”
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5 িকন্তু অস, ঈশ্বেৰ অনুগ্রহ কিৰ কথা েকাৱা হেল,
আৰু েতামাৰ িবৰুেদ্ধ িনজ মুখ েমিলেল;
6 জ্ঞানৰ িনগূঢ় িবষয় প্রকাশ কিৰেল,
ঈশ্বৰৰ বুিদ্ধ-েকৗশল েয অেনক প্রকাৰ, েসই িবষেয় েতওঁ েতামাক জেনাৱা হেল, েকেন ভাল আিছল!
এই েহতুেক তুিম জািনবা েয, ঈশ্বেৰ েতামাৰ অপৰাধৰ অিধক ভাগ এিৰ েপলাইেছ
7 তুিম অনুসন্ধান কিৰ ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব পাব পাৰা েন?
তুিম সব্বর্শিক্তমান জনাৰ সমূ্পণর্ তত্ত্ব লাভ কিৰব পাৰা েন?
8 েসেয় আকশ-মণ্ডলৰ িনিচনা ওখ; তুিম িক কিৰব পাৰা?
েসেয় িচেয়ালতৈক অগাধ; তুিম িক জািনব পাৰা?
9 তাৰ পিৰমাণ পৃিথবীতৈকেয়া দীঘল,
আৰু সমুদ্রতৈকেয়া বহল
10 েতওঁ যিদ েপােন েপােন আেহ আৰু েকােনাবা এজনক যিদ আটক কিৰ থয়, আৰু িবচাৰ-সভা পােত,
েতেন্ত েকােন েতওঁক িনবাৰণ কিৰব পােৰ?
11 িকয়েনা েতওঁ দুষ্ট েলাকক জােন,
আৰু মনেযাগ িনিদেলও েতওঁ অধমর্ েদেখ
12 িকন্তু অসাৰ মানুহ জ্ঞনশূনয্,
এেন িক, মনুষয্ জন্মেৰ পৰা বনৰীয়া গাধৰ েপাৱািলস্বৰূপ
13 তুিম যিদ িনজৰ মন শুদ্ধ কৰা,
আৰু েতওঁৰ ফালৈল হাত েমলা,
14 িকন্তু হাতত অধমর্ থািকেল, তাক দূৰ কৰা,
আৰু দুষ্টতাক িনজ তমু্বত থািকব িনিদবা;
15 েতেন্ত তুিম অৱেশয্ িনষ্কলঙ্ক মুখ তুিলব পািৰবা;
এেন িক, সুিস্থেৰ থািকবা, ভয় নাপাবা,
16 িকয়েনা েতামাৰ দুখ তুিম পাহিৰ যাবা,
ইয়াক ৈব ৈগ নাইিকয়া েহাৱা পানীৰ িনিচনা মনেত লািগব
17 েতামাৰ জীৱন দুপৰীয়াতৈক িনম্মর্ল হ’ব,
আৰু আন্ধাৰ হেলও, েসেয় প্রভাতৰ িনিচনা হ’ব
18 আশা থকা কাৰেণ তুিম সািহয়াল হবা;
আৰু চািৰওফােল বুজ-িবচাৰ ৈল িনিশ্চন্তমেন িবশ্রাম কিৰবা
19 তুিম েশাওঁেত েকােনও েতামাক ভয় েনেদখুৱাব;
বৰং অেনেক েতামাৰ আগত িনেবদন কিৰব
20 িকন্তু দুষ্টেবাৰৰ চকু িনেস্তজ হ’ব,
িসহঁতৰ আশ্রয় নষ্ট হব, আৰু প্রাণতয্ােগই িসহঁতৰ আশা হ’ব

12 অধয্ায়
ইেয়াবৰ উত্তৰ

1 পাছত ইেয়ােব পুনৰায় উত্তৰ িদেল আৰু ক’েল,
2 “হয় হয়, েতামােলাকেহ মানুহ;
মিৰেল জ্ঞান েতামােলাকৰ লগেত যাব
3 িকন্তু েতামােলাকৰ িনিচনা েমােৰা বুিদ্ধ আেছ;
েতামােলাকতৈক মই িনকৃষ্ট নহওঁ;
এেনেবাৰ কথা েকােন নাজােন?
4 ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কিৰ উত্তৰ েপাৱা িয মই, মেয়ই বনু্ধৰ হঁািহয়াতৰ পাত্র ৈহেছঁা;
ধাির্মক িসদ্ধ পুৰুষ জন হঁািহয়াতৰ পাত্র ৈহেছ
5 িনৰাপেদ থকা েলাকৰ মনত িবপদ অপমানৰ িবষয়;
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িপছল খাই পিৰব লগীয়ােবাৰৈল েসেয় বাট চায় থােক
6 ডকাইতেবাৰৰ তমু্ব কুশেল থােক;
যাৰ হাতত ঈশ্বেৰ অিধক ধন সম্পিত্ত েশাধাই িদেছ,
ঈশ্বৰৰ িবৰক্ত জেন্মাৱা এেনেবাৰ েলাক িনিব্বর্েঘ্ন থােক
7 িকন্তু পশুেবাৰক েসাধােচান, েসইেবােৰ েতামাক িক িদব;
আৰু আকাশৰ পক্ষীেবাৰক েসাধা, েসইেবােৰও েতামাক ৈক িদব
8 নাইবা পৃিথবীেকা েসাধােচান, িসও েতামাক িশক্ষা িদব;
আৰু সমুদ্রৰ মাছেবােৰও েতামাক কব
9 পশুেবােৰ এইেবাৰ িবষয় নাজােন েয,
িযেহাৱাৰ হােত এইেবাৰ কিৰেছ - িসহঁতক জীৱন িদেছ -
10 িযেহাৱাৰ হাতেতই সকেলা জীৱজন্তুৰ প্রাণ,
আৰু সমুদায় মনুষয্ জািতৰ জীৱাত্মা আেছ
11 িজভাই েযেনৈক আহাৰৰ আস্বাদ পায়,
েতেনৈক কােণ জােনা কথাৰ পৰীক্ষা নকেৰ?
12 বৃদ্ধ েলাকসকলৰ ৈসেত জ্ঞান আেছ,
দীঘর্ আয়ুসত বুিদ্ধ থােক
13 জ্ঞান আৰু পৰাক্রম েতওঁৰ তাতেহ আেছ;
পৰামশর্ আৰু বুিদ্ধ েতওঁৰেহ
14 েচাৱা, েতওঁ ভািঙ েপলােল পুনৰায় তাক সজা নাজায়;
েতওঁ মানুহক বন্ধ কিৰেল তাক মুকিল কৰা নাযায়
15 েচাৱা, েতওঁ জল সমূহক আটক কেৰ, তােত েসইেবাৰ শুকাই যায়;
আেকৗ েসইেবাৰক উিলয়াই িদেয়, তােত েসইেবােৰ পৃিথবীখন লণ্ডভণ্ড কেৰ
16 পৰাক্রম আৰু বুিদ্ধ-েকৗশল েতওঁৰ তাতেহ;
প্রবঞ্চক আৰু প্রবিঞ্চত েলাক েসই দুেয়া েতওঁৰেহ
17 েতওঁ মন্ত্রী সকলক সব্বর্স্বহীন কিৰ ৈল যায়,
আৰু িবচাৰকত্তর্ া সকলক হতবুিদ্ধ কেৰ
18 েতওঁ ৰজা সকলৰ ক্ষমতা গুচায়,
আৰু েতওঁেলাকৰ ককালত েডাল লগায়
19 েতওঁ পুেৰািহত সকলক সব্বর্স্বহীন কিৰ ৈল যায়,
আৰু পৰাক্রমী সকলক িবনষ্ট কেৰ
20 েতওঁ িবশ্বাসী সকলৰ বাক-শিক্ত দূৰ কেৰ,
আৰু বৃদ্ধ সকলৰ িবেবচনা-শিক্ত কািঢ় িনেয়
21 েতওঁ ডাঙৰীয়া সকলৰ ওপৰত অপমান বৰষায়,
আৰু বলৱন্ত সকলৰ ককালৰ বােন্ধান িঢলা কেৰ
22 েতওঁ আন্ধৰৰ পৰা িনগূঢ় িবষয়েবাৰ প্রকাশ কেৰ,
আৰু মৃতুয্চ্ছায়ােকা েপাহৰৈল আেন
23 েতওঁ জািত সমূহক উন্নিতপ্রাপ্ত কেৰ, আৰু িবনষ্টও কেৰ;
েতওঁ জািত সমূহক িবস্তািৰত কেৰ, আৰু ৈলেয়া যায়
24 েতওঁ পৃিথবীৰ েলাক-সমাজৰ মুখয্সকলৰ বুিদ্ধ দূৰ কেৰ,
আৰু পথ েনােহাৱা অৰণয্ৰ মােজিদ েতওঁেলাকক ভ্রমণ কৰায়
25 েতওঁেলােক েপাহৰ নাপাই আন্ধাৰৰ মাজত খিপয়াই ফুেৰ;
েতওঁ েতওঁেলাকক মতলীয়াৰ িনিচনাৈক ঢলংপলং কিৰ ফুৰায়

13 অধয্ায়
1 েচাৱা, েমাৰ চকুেৱ এই সকেলােক েদিখেল,

আৰু িনজ কােণেৰ শুিন তাক বুিজেলঁা
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2 েতামােলােক িয জানা, মেয়া তাক জােনা;
মই েতামােলাকতৈক িনকৃষ্ট নহওঁ
3 িকয়েনা মই সব্বর্শিক্তমান জনাকেহ কথা কম,
আৰু মই ঈশ্বৰৰ লগতেহ বাদ-িবচাৰ কিৰব খুিজেছঁা
4 িকন্তু েতামােলাক হেল িমছা কথা সােজঁাতা,
আৰু েতামােলাক সকেলােৱই অকািমলা েবজ
5 অস, েতামােলাক এেকবােৰ িনমাত ৈহ থকা হ’েল, েকেন ভাল আিছল!
েসেয় েতামােলাকৰ পেক্ষ জ্ঞানৰ কাযর্ বুিল গিণত হলেহঁেতন
6 এিতয়া েমাৰ িতৰস্কাৰ শুনা,
আৰু েমাৰ মুখৰ অনুেযাগ-বাকয্ৈল কাণ পাতা
7 েতামােলােক ঈশ্বৰৰ পক্ষ ৈহ অনয্ায়ৰ কথা ক’বা েন?
আৰু েতওঁৰ পক্ষ ৈহ প্রবঞ্চনা-বাকয্ বুিলবা েন?
8 েতামােলােক েতওঁেৰই পক্ষপাত কিৰবা েন?
েতামােলােক ঈশ্বৰেৰই পক্ষ ৈহ প্রিতবাদ কিৰবা েন?
9 েতওঁ িবচািৰ িবচািৰ েতামােলাকৰ তত্ত্ব উিলয়ােল েতামােলাকৰ মঙ্গল হ’ব েন?
বা মানুহক ফঁািক িদয়াৰ দেৰ জােনা েতামােলােক েতওঁক ফঁািক িদব পািৰবা?
10 েতামােলােক যিদ গুপুেত পক্ষপািতত্ব কৰা,
েতেন্ত েতওঁ অৱেশয্ েতামােলাকক দণ্ড িদব
11 েতওঁৰ প্রতােপ েতামােলাকক ত্রাসযুক্ত নকিৰব েন?
েতওঁৰ ভয়ানকতাত জােনা েতামােলােক ভয় নকিৰবা?
12 েতামােলাকৰ েসঁাৱৰণীয় বাকয্ ভস্মস্বৰূপ দৃষ্টান্ত মােথান,
েতামােলাকৰ প্রিতেৰাধ ধুিলৰ গড়স্বৰূপ
13 েতামােলােক মেন মেন থাকা, েমােকই কথা ক’বৈল এিৰ িদয়া;
েমাৈল িয ঘেট, ঘটক
14 মই িকয় েমাৰ মাংস দঁাতত ৈল থািকম?
েমাৰ প্রাণ েমাৰ হাতেতই ৰািখম
15 েচাৱা, েতওঁ েমাক বধ কিৰব, মই েতওঁৈল অেপক্ষা কিৰ থািকম;
তথািপ েতওঁৰ আগত েমাৰ আচৰণৰ িনেদ্দর্ াষীতা প্রমাণ কিৰম
16 এেয় েমাৰ মুিক্তৰ কাৰণ হ’ব,
মই এজন অধাির্মক েলাকৰ দেৰ েতওঁৰ আগত িথয় হ’ব েনাৱািৰম
17 মেনােযাগ কিৰ েমাৰ কথা শুনা;
েমাৰ বাকয্ েতামােলাকৰ কাণত েসামাওক
18 েচাৱা, েমাৰ েগাচৰ মই িঠকঠাক কিৰ ৈথেছঁা;
মই েয িনেদ্দর্ াষী হওঁ, তাক মই জােনা
19 েমাৰ লগত প্রিতবাদ কিৰব পৰা েকান আেছ?
যিদ আেছ, েতেন্ত মই িনমাত ৈহ প্রাণতয্াগ কিৰম
20 েহ ঈশ্বৰ, তুিম েকৱল দুটা কাযর্ েমাৈল কিৰবা;
তােত মই েতামাৰ সমু্মখৰ পৰা িনজেক নুলুকুৱাম
21 েমাৰ ওপৰৰ পৰা েতামাৰ অতয্াচাৰী হাত আঁতৰাই িনবা,
আৰু েতামাৰ ভয়ানকতােৰ েমাক ভয় নুখুৱাবা
22 েতিতয়া তুিম েমাক মািতবা, মই উত্তৰ িদম,
বা মই কম, তুিম উত্তৰ িদবা
23 েমাৰ অপৰাধ আৰু পাপ িকমান?
েমাৰ অধমর্ আৰু পাপ েমাক জেনাৱা
24 িকয় েতামাৰ মুখ েমাৰ পৰা লুকুৱাইছা,
আৰু েমাক েতামাৰ শত্রু েযন জ্ঞান কিৰছা?
25 উৰুৱাই িনয়া পাতক তুিম জােনা তাড়ণা কিৰবা?
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আৰু শুকান ঘুলাক জােনা েখিদ যাবা?
26 িকয়েনা তুিম েমাৰ িবৰুেদ্ধ িততা লগা কথা িলিখ ৈথছা,
আৰু েমাক েযৗবন-কালৰ অপৰাধৰ উত্তৰািধকৰী কিৰছা
27 তুিম েমাৰ ভিৰ কুন্দত বািন্ধ ৰািখছা,
েমাৰ সকেলা পথৰ িচন ৰািখছা,
আৰু েমাৰ ভিৰৰ চািৰওফােল সীমাৰ আঁক টািনছা,
28 েসেয় মই ক্ষয়নীয় পচা বস্তুৰ িনিচনা,
আৰু েপােক েখাৱা বস্ত্রৰ সদৃশ হেলঁা

14 অধয্ায়
1 িতেৰাতাৰ পৰা জন্ম েপাৱা িয মনুষয্,

েতওঁ অলপিদনীয়া আৰু দুেখেৰ পিৰপূণর্
2 েতওঁ ফুলৰ দেৰ ফুেল, আৰু জঁয় পেৰ;
েতওঁ ছঁাৰ দেৰ অলপ সময়ৰ বােব থােক আৰু নাইিকয়া হয়, িস্থৰ ৈহ নাথােক;
3 এেন েলাকৈল তুিম চকু েমিল চাইছা?
আৰু েমাক েতামাৰ লগত িবচাৰস্থানৈল ৈল ৈগছা?
4 অশুিচৰ পৰা শুিচ েকােন উিলয়াব পােৰ?
েকােনও েনাৱােৰ
5 েতওঁৰ আয়ুসৰ িদন িনশ্চয় কৰা হ’ল,
েতওঁৰ মাহৰ সংখয্া তুিম জািন আছা,
আৰু েতওঁ পাৰ হ’ব েনাৱাৰাৈক তুিম েতওঁৰ সীমা স্থাপন কিৰলা;
6 ভাড়াতীয়েলাকৰ দেৰ েতওঁ িনজৰ িদন পূণর্ নকৰাৈলেক,
েতওঁ িজৰণী পাবৈল তুিম েতওঁৰ পৰা চকু আঁতৰাই িনয়া
7 িকয়েনা গছৰ আশা আেছ,
তাক কািটেলও িস আেকৗ েপাখা েমেল,
আৰু তাৰ েকামল গজািলৰ অভাৱ নহয়
8 যিদ মািটত তাৰ িশপা বুঢ়া হয়,
আৰু ভুিমত তাৰ মূঢ়ােতা মেৰ,
9 তথািপ পানীৰ েগান্ধ পােল তাৰ গজািল ওলায়,
আৰু নতুনৈক েৰাৱা গছপুিলৰ দেৰ ডাল-পাত েমেল
10 িকন্তু মানুহ মেৰ আৰু ক্ষয় পায়;
মনুষয্ই প্রাণতয্াগ কিৰেল, পুনৰ ক’ত থািকব?
11 েযেনৈক জলাহৰ পানী ঢুকাই যায়,
আৰু ৈনৰ পানী শুকাই সমূ্পণর্ৰূেপ নাইিকয়া হয়,
12 েতেনৈক মানুহ মিৰেল পুনৰ নুেঠ,
আকাশ-মণ্ডল লুপ্ত নহয়মােন েতওঁেলােক সাৰ নাপায়,
আৰু েতওঁেলাকক িনদ্রাৰ পৰা জেগাৱা নহয়
13 অস, তুিম েমাক িচেয়ালত লুকুৱাই েথাৱা হ’েল,
েতামাৰ েক্রাধ মাৰ নােযাৱাৈলেক েমাক গুপ্তৈক ৰখা হেল,
তুিম েমাৰ কাৰেণ এটা সময় িনৰূপণ কিৰ, েমাক েসঁাৱৰণ কৰা হ’েল, েকেন ভাল আিছল!
14 যিদ েকােনা মানুহ মেৰ, েতেনহেল েতওঁ িক পুনৰায় জীব েন?
যিদ জীেয়, েতেনহেল েমাৰ মুিক্তৰ িদন নহাৈলেক,
মই েমাৰ ক্লািন্তৰ সময়িখিন বাট চায় থািকম
15 েতিতয়া তুিম মািতবা, আৰু মই উত্তৰ িদম;
েতিতয়া তুিম েতামাৰ হােত কৰা কমর্ৈল হািবয়াহ কিৰবা
16 িকন্তু এিতয়া তুিম েমাৰ ভিৰৰ েখাজেকা িহচাব কিৰছা;
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তুিম েমাৰ পাপৈল জােনা চকু িদ থকা নাই?
17 েমাৰ অধমর্ ৈথলাত বন্ধ কিৰ েমাহৰ মৰা ৈহেছ,
আৰু তুিম েমাৰ অপৰাধ েমানাত ভৰাই বািন্ধ ৈথছা
18 িকন্তু পব্বর্েতা পিৰ যায় আৰু নাইিকয়া হয়;
আনিক বৃহৎ িশলেকা িনজ ঠাইৰ পৰা আতেৰাৱা হয়
19 পানীেয় িশলেবাৰেকা ক্ষয় িনয়ায়,
তাৰ ধল উিঠ আিহ পৃিথবীৰ মািট খহাই ৈল যায়;
েসইদেৰ তুিম মানুহৰ আশােকা ভািঙ িদয়া
20 তুিম েতওঁক এেকবােৰ মৰমািন্তক আঘাত কৰাত, েতওঁ েলাকান্তৰৈল যায়
তুিম েতওঁৰ মুখ িবকৃত কিৰ েতওঁক পঠাই িদয়া
21 েতওঁৰ পুেতকেবাৰ মযর্য্দাৱন্ত হেলও, েতওঁ েসই িবষেয় নাজােন;
আনিক িসহঁতৰ অৱস্থা হীন হেলও, েতওঁ তাৰ িবষেয় গম নাপায়
22 িকন্তু েতওঁৰ িনজ শৰীেৰ েবদনা পায়,
আৰু েতওঁৰ অন্তৰত থকা হৃদেয় েশাক কেৰ ”

15 অধয্ায়
ইলীফজৰ িদ্বতীয় বকৃ্ততা

1 েতিতয়া ৈতমনীয়া ইলীফেজ পুনৰ উত্তৰ িদ ক’েল,
2 জ্ঞানৱােন জােনা অনথর্ক জ্ঞােনেৰ উত্তৰ িদেয়,
বা পূবৰ বায়ুেৰ জােনা উদৰ পূৰ কেৰ?
3 িস জােনা িনস্ফল কথােৰ যুিক্ত েদখুৱায়,
বা অনুপকাৰী বাকয্েৰ বাদানুবাদ কেৰ? তুিম হ’েল এই সকেলােক কিৰছা,
4 এেন িক, তুিম ঈশ্বৰ ভয়েকা তয্াগ কিৰছা,
আৰু ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত ভিক্তও কম কিৰছা
5 িকয়েনা েতামাৰ মুেখই েতামাৰ অপৰাধ প্রকাশ কিৰেছ,
আৰু তুিম ধূতর্ েবাৰৰ িজভা মেনানীত কিৰছা
6 েতামাৰ মুেখই েতামাক েদাষী কিৰেছ, মই কৰা নাই;
েতামাৰ ওঁেঠই েতামাৰ অিহেত সাক্ষয্ িদেছ
7 মনুষয্ জািতৰ মাজত তুিম প্রথেম জন্ম েপাৱা েন?
আৰু পব্বর্তেবাৰৰ পূেবর্ই জােনা েতামাৰ জন্ম ৈহিছল?
8 তুিম ঈশ্বৰৰ সভাত মন্ত্রণা শুিনিছলা েন?
আৰু েতামাৰ িনজৰ কাৰেণ জ্ঞান ৰািখ ৈথছা েন?
9 তুিম েনা আিম নজনা কথা িক জানা?
তুিমেনা আিম নুবুজা কথা িক বুিজছা?
10 আমাৰ মাজত েবিছ বয়সীয়া আৰু পকা চুিলয়াও আেছ;
েতওঁেলাক েতামাৰ িপতৃতৈকেয়া অিত বৃদ্ধ
11 ঈশ্বৰৰ শান্তনা-বাকয্েবাৰ েতামাৰ জ্ঞানত অিত কু্ষদ্র েন?
আৰু েতামাৰ লগত কৰা মৃদু আলাপ কু্ষদ্র জ্ঞান কিৰছা েন?
12 তুিম েয ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ জ্বিল উিঠছা,
আৰু এেন কথা মুখৰ পৰা উিলয়াইছা,
13 েতামাৰ মনক েনা িকেহ এেনৈক িবপথৈল িনেয়?
আৰু েতামাৰ চকু েনা িকয় ইমানৈক িতৰিবৰাইেছ?
14 মত্তর্ য্ েনা িক েয, েতওঁ শুিচ হ’ব পােৰ?
িতেৰাতাৰ পৰা জন্মা মনুষয্ই বা িক, েতওঁ েয ধাির্মক হ’ব পােৰ?
15 েচাৱা, েতওঁ িনজৰ পিবত্রিবলাকেতা িবশ্বাস নকেৰ,



ইেয়াব 15 অধয্ায়:16 565 ইেয়াব 15 অধয্ায়:35

এেন িক, আকাশ-মণ্ডল েতওঁৰ দৃষ্টিত িনম্মর্ল নহয়
16 েতেনহেল েকেনৈক ঘৃণনীয় আৰু দুনীর্িতগ্রস্ত,
জলৰ দেৰ অপৰাধ পান কেৰঁাতাই িকমান কম পিৰমােন শুিচ হ’ব পােৰ
17 মই েতামাক েদিখেছঁা, েমাৰ কথা শুনা;
মই িয েদিখেলঁা, েসয়া প্রকাশ কিৰেলঁা;
18 িযসকলৰ হাতত েদশ েশাধাই িদয়া ৈহিছল,
আৰু িযসকলৰ মাজত েকােনা িবেদশী ঘূিৰ ফুৰা নািছল,
19 জ্ঞানী সকেল েতওঁেলাকৰ এেনকুৱা িপতৃসকলৰ পৰা শুিন,
গুপুেত নাৰািখ এই কথা কয়,
20 দুষ্টই িনজৰ জীৱনৰ সকেলা িদনত েক্লশ পায়,
অতয্াচাৰী জেন িনজৰ িনৰূিপত বছৰ েকইটা অসুেখেৰ কটায়
21 ভয়ৰ শব্দ তাৰ কাণত থােক;
সম্পদৰ কালেতা িবনাশেক তাক আক্রমণ কেৰ
22 িস েকিতয়াও নাভােব, িস েয আন্ধাৰৰ পৰা উলিট আিহব,
তেৰাৱােল তাৈল বাট চাই আেছ
23 িস আহাৰৰ িনিমেত্ত ভ্রমন কিৰ কয়, ‘ক’ত আেছ?’
িস জােন েয, আন্ধৰৰ িদন তাৰ ওচৰত উপিস্থত আেছ
24 েক্লশ আৰু মনৰ তােপ তাক ভয় েদখুৱায়;
যুদ্ধৰ কাৰেণ সাজু েহাৱা ৰজাৰ দেৰ, েসই দুটাই তাক পৰাজয় কেৰ
25 কাৰণ িস ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ হাত েমিলেল,
আৰু সব্বর্শিক্তমান জনাৰ িবৰুেদ্ধ গব্বর্–আচৰণ কিৰেল
26 এইদেৰ পাপীেলাক ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ অনমনীয় হয়,
িস ঢালৰ ডাঠ ভাগ েদখুৱাই েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ লৰ মােৰ
27 এইেটা সতয্ েয, িস চির্বেৰ িনজৰ মুখ েনােদাকা কিৰেল,
আৰু িনজৰ তিপনা তৰেপ তৰেপ চির্বযুক্ত কিৰেল;
28 আৰু িস জনশূণয্ নগৰত বাস কিৰেল;
য’ত েকােনা মানুেহ বাস নকেৰ,
িশলৰ দ’ম হবলগীয়া এেন ঘৰত বসিত কিৰেল
29 িস ধনী নহব, আৰু তাৰ সম্পিত্ত নাথািকব;
িসহঁতৰ শসয্ ফলৰ ভৰত মািটৈল েদঁা নাখাব
30 িস আন্ধাৰৰ পৰা সািৰব েনাৱািৰব;
অিগ্ন-িশখা ই তাৰ ডালেবাৰ শুকুৱাব,
আৰু িস েতওঁৰ মুখৰ ফঁুেত উিড় যাব
31 িস ভ্রান্ত ৈহ অসাৰতাত িবশ্বাস নকৰক;
িকয়েনা অসাৰতাই তাৰ েবচ হ’ব
32 তাৰ িদন েনৗ হওঁেতই েসেয় তাৈল িসদ্ধ হ’ব,
আৰু তাৰ েখজুৰৰ পাত েকঁচাই নাথািকব
33 িস দ্রাক্ষালতাৰ িনিচনাৈক িনজৰ আপইতা গুিট সৰাব,
আৰু িজতগছৰ দেৰ িনজৰ ফুল সৰাই েপলাব
34 িকয়েনা অধির্মেবাৰৰ সমাজ বন্ধয্া হ’ব,
আৰু েভঁিট খুৱােবাৰৰ তমু্ব অিগ্নেয় গ্রাস কিৰব
35 িসহঁেত অিনষ্টক গভর্ ধাৰণ কিৰ েক্লশ প্রসৱ কেৰ;
িসহঁতৰ েপেট প্রতাৰণা উৎপন্ন কেৰ ”

16 অধয্ায়
ইেয়াবৰ উত্তৰ
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1 েতিতয়া ইেয়ােব পুনৰায় উত্তৰ কিৰ ক’েল,
2 মই এইৰূপ অেনক কথা শুিনেলা;
েতামােলাক সকেলােৱই দুখদায়ক শান্ত্বনাকাৰী
3 বায়ুতুলয্ কথাৰ জােনা েকিতয়াবা েশষ হয়?
বা উত্তৰ িদবৈল েতামাক জােনা উদগাইেছ?
4 মেয়া েতামােলাকৰ দেৰ উত্তৰ িদব পােৰঁা;
েমাৰ প্রাণৰ সলিন যিদ েতামােলাকৰ প্রাণ হেলেহঁেতন,
েতেনহেল মইও েতামােলাকৰ অিহেত কথা সািজব পািৰেলােহঁেতন,
আৰু েতামােলাকক িবদ্রূপ কিৰ মূৰ েজাকািৰব পািৰেলােহঁেতন
5 অস্ মই মুেখেৰেহ েতামােলাকক সবল কিৰেলােহঁেতন,
আৰু েমাৰ ওঠৰ শান্ত্বনাত েতামােলাকৰ দুখৰ উপশমেহ হলেহঁেতন
6 মই কথা কেলও েমাৰ েক্লশৰ উপশম নহয়,
আৰু িনমােত থািকেল িক েমাৰ দুখ গুিচব?
7 িকন্তু েতওঁ এিতয়া েমাক ক্লান্ত কিৰেল;
তুিম েমাৰ েগােটই পিৰয়াল উচ্ছন্ন কিৰলা
8 তুিম েমাৰ শৰীৰ শীণর্ কিৰলা, েসেয় েমাৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষী ৈহেছ;
েমাৰ শৰীৰৰ দীনতাই েমাৰ িবৰুেদ্ধ উিঠেছ,
আৰু এেয় েমাৰ অিহেত উিঠ েমাৰ সাক্ষােত প্রমাণ িদেছ
9 েতওঁ েক্রাধত েমাক িবদািৰেল, আৰু তাড়নাও কিৰেল;
েতওঁ েমাৈল দঁাত কৰিচেল;
েমাক চকুৰপানীেয় পৃথক কেৰ, েমাৰ শত্রুেৱ েমাৈল দৃঢ়ভােব চাই থােক;
10 েলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ মুখ েমেল;
িসহঁেত িধক্কাৰ িদ েমাৰ গালত চৰ মােৰ;
িসহঁেত েমাৰ অিহেত েগাট খায়
11 ঈশ্বেৰ েমাক অধির্মৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেল,
আৰু দুষ্টেবাৰৰ হাতত েপলাই িদেল
12 মই শািন্তেৰ আিছেলঁা আৰু েতওঁ েমাক ভািঙ পৃথক কিৰেল,
এেন িক, েমাৰ িডিঙত ধিৰ েমাক েথেকিচেল;
আৰু েমাক িনজৰ কঁাড় মৰাৰ িনচান পািতেল
13 েতওঁৰ ধনুদ্ধর্ ৰেবােৰ েমাক আগুিৰ ধেৰ;
ঈশ্বেৰ েমাৰ বৃক্ক িবদািৰেল আৰু েমাক অিতিৰক্ত নকিৰেল,
েতওঁ েমাৰ িপত্ত মািটত ঢািল িদেল
14 েতওঁ েমাৰ প্রাচীৰৰ েযােগিদ বােৰ বােৰ ভােঙ;
েতওঁ বীৰৰ িনিচনাৈক েমাৰ িবৰুেদ্ধ লিৰ আেহ
15 মই ছালৰ ওপৰত চট কােপাৰ িসয়াই লেলঁা,
আৰু ধুিলেৰ েমাৰ িশং েলিটেপিট কিৰেলঁা
16 যিদও েমাৰ হাতত অতয্াচাৰ নাই,
আৰু েমাৰ প্রাথর্নাও পিবত্র,
17 তথািপ কােন্দােত কােন্দােত েমাৰ মুখ িবকৃত হ’ল,
আৰু মৃতুয্চ্ছায়া েমাৰ চকুৰ িপৰিঠৰ ওপৰত আেছ
18 েহ পৃিথৱী, তুিম েমাৰ েতজ নাঢািকবা,
আৰু েমাৰ কাতেৰািক্তেয় িজৰাবৈল ঠাই নাপাওক
19 েচাৱা, এিতয়াও েমাৰ সাক্ষী স্বগর্ত আেছ,
আৰু েমাৰ পেক্ষ প্রমাণ িদওঁতা জনা উচ্চস্থানত আেছ
20 েমাৰ চকুেৱ েযিতয়া ঈশ্বৰৰ কাৰেণ অশ্রু িবসজর্ ন কেৰ,
েতিতয়া েমাৰ বনু্ধেবােৰই েমাক িনন্দা কেৰ;
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21 েযেনদেৰ এজন মানুেহ িনজ চুবুৰীয়াৰ ৈসেত কেৰ,
েতেনদেৰ মই কওঁ সাক্ষয্ৰ বােব এই মানুেহ ঈশ্বৰৰ ৈসেত তকর্ কেৰ!
22 িকয়েনা মাত্র েকইবছৰৰ িভতৰেত মই েসই ঠাইৈল যাম,
িয ঠাইৰ পৰা মই পুনৰ উভিত আিহব েনাৱািৰম

17 অধয্ায়
1 েমাৰ উশাহ িবকৃত ৈহেছ, েমাৰ িদনৰ অন্ত পিৰেছ;

েমাৈল ৈমদাম যুগুত আেছ
2 িনশ্চেয় ঠাট্টা কেৰঁাতােবাৰ েমাৰ ওচৰত আেছ,
আৰু িসহঁেত িদয়া িবৰিক্তেবাৰ েমাৰ চকুৰ আগত আেছ
3 িবনয় কেৰঁা, তুিম েমাৰ িনেদ্দর্ াষীতা প্রকাশ কৰাৰ এটা িচন েথাৱা;
িনজৰ আগত িনেজই েমাৰ জািমন েহাৱা;
আন েকােনও েমাৰ জািমন হ’বৈল স্বীকাৰ কিৰব?
4 িকয়েনা তুিম এওঁেলাকৰ িচত্ত জ্ঞানৰ পৰা আঁৰ কিৰছা;
এই েহতুেক তুিম এওঁেলাকক েমাক জয় কিৰবৈল িনিদবা
5 িযেকােনােৱ িনজ বনু্ধক লুটদ্রবয্ স্বৰূেপ সমপর্ণ কেৰ,
েতেন বনু্ধৰ সন্তানেবাৰৰ চকু অন্ধ হ’ব
6 েতওঁ েমাক েলাকসকলৰ আগত দৃষ্টান্ত কিৰেল;
যাৰ মুখত েলােক থু েপলায়, মই েতেন মানুহ হ’েলা
7 মনৰ েবজাৰত েমাৰ চকু িনেস্তজ হ’ল,
আৰু েমাৰ সকেলা অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ ছঁাৰ তুলয্ হ’ল
8 ইয়ােত সৰল আচৰণ কেৰঁাতােবােৰ আচিৰত মািনব,
আৰু অধির্মৰ িবৰুেদ্ধ িনেদ্দর্ াষী জঁিক উিঠব
9 তথািপ ধাির্মেক িনজ পথত চিল থািকব;
যাৰ হাত শুিচ, তাৰ বল ক্রেম ক্রেম বািঢ় থািকব
10 িকন্তু আহঁা, েতামােলাক সকেলােৱ পুনৰায় আৰম্ভ কৰা;
আৰু মই েতামােলাকৰ মাজত কােকা জ্ঞানী নাপাওঁ
11 েমাৰ িদন েকইটা গ’ল, েমাৰ অিভপ্রায় েশষ ৈহেছ,
এেন িক েমাৰ হৃদয়ৰ শুেভচ্ছা জেনাৱা হ’ল
12 েসই মানুহেবাৰ িবদ্রূপকাৰী, িসহঁেত ৰািতক িদনৈল ৰূপান্তিৰত কেৰ,
েপাহৰ আিহেল িসহঁেত কয়, অন্ধকাৰ ওচৰ চািপ আিহেছ
13 যিদ িচেয়ােলই েমাৰ ঘৰ হ’ব বুিল মই অেপক্ষা কিৰেছঁা,
যিদ আন্ধাৰত েমাৰ শযয্া পািৰেছঁা,
14 যিদ মই গাতক েমাৰ িপতৃ,
আৰু েপাকক, তুিম েমাৰ মাতৃ আৰু ভনী বুিল ৈকছা,
15 েতেনহ’েল েমাৰ আশা ক’ত?
আৰু েমাৰ আশাক েনা েকােন েদখা পাব?
16 আশাৰ ৈসেত নািম ৈগ মই িচেয়ালৰ দুৱাৰমুখ পাম
েকিতয়া ধূিলত ৈগ িজৰণী পাম?”

18 অধয্ায়
িবল্দদৰ িদ্বতীয় বকৃ্ততা

1 তােত চুহীয়া িবল্দাদেদ পুনৰায় উত্তৰ কিৰ ক’েল,
2 েতামােলােকেনা িকমান কাল কথা িবচািৰ থািকবা?
েতামােলােক বুিজ চাব লােগ; তাৰ পাছত আিম কথা ক’ব পােৰঁা
3 আিম েনা েকেলই পশুতুলয্ গিণত ৈহেছঁা?
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আৰু েতামােলাকৰ দ্ৃষ্টিত আিম েনা েকেলই অশুিচ ৈহেছঁা?
4 েক্রাধত িনজেক িবদেৰাৱা িয তুিম,
েতামাৰ িনিমেত্ত জােনা পৃিথৱী তয্াগ কৰা হ’ব,
বা েতামাৰ িনিমেত্ত বৃহৎ িশলক িনজ ঠাইৰ পৰা আঁতেৰাৱা যাব?
5 িনশ্চয় দুষ্টৰ দীিপ্ত নুমাই যাব,
আৰু তাৰ অিগ্নিশখাই েপাহৰ িনিদব
6 তাৰ তমু্বত েপাহেৰই আন্ধাৰ হ’ব,
আৰু তাৰ ওপৰত ওেলামাই েথাৱা চািক নুমাই যাব
7 তাৰ েখাজৰ শিক্ত কম ৈহ যাব,
আৰু িস িনজৰ পৰামশর্েত িনেজ পিৰব
8 িকয়েনা িনজৰ ভিৰেয়ই তাক জালৰ মাজত েপলাই িদেয়,
আৰু িস পাশৰ ওপেৰিদ ফুেৰ
9 কুন্দাই তাৰ ভিৰৰ েগােৰাহাত ধিৰব,
আৰু িস ফান্দত ধৰা পিৰব
10 তাৰ িনিমেত্ত মািটত েখােৰাচা লুকুৱাই পতা আেছ,
আৰু তাৰ িনিমেত্ত বাটত ফাচ পতা আেছ
11 েকইওফালৰ পৰা নানা ত্রােস তাক ভয় লগাব,
আৰু েখােজ েখােজ তাক েখিদ যাব
12 েভাকত তাৰ বল কিম যাব,
আৰু িবপেদ তাৰ পতনৈল বাট চাই থািকব
13 মৃতুয্ৰ েজষ্ঠ পুত্রই তাৰ সব্বর্াঙ্গ গ্রাস কিৰব,
আৰু তাৰ শৰীৰৰ অঙ্গ-প্রতঙ্গেবাৰ খাই েপলাব,
14 িয তমু্বেতই িস আশ্রয় লব, েসই তমু্বেৰই পৰা তাক তুিল িনয়া হ’ব;
ত্রাসেবাৰৰ ৰজাৰ ওচৰৈল তাক িনয়া হ’ব
15 তাৰ অসম্পকীর্য়েবােৰ তাৰ তমু্বত বাস কিৰব;
তাৰ বসিতৰ ঠাইত গন্ধক িঁসচা হ’ব
16 তলত তাৰ িশপােবাৰ শুকাব,
আৰু ওপৰত তাৰ ডাল কটা যাব
17 পৃিথবীৰ পৰা তাৰ েসঁাৱৰণ লুপ্ত হ’ব,
আৰু গােৱঁ-ভঁূেয় েকােনও তাৰ নাম নলব
18 তাক েপাহৰৰ পৰা আন্ধাৰৈল দূৰ কিৰ িদয়া হ’ব,
আৰু সংসাৰৰ পৰা েখদাই িদয়া যাব
19 স্বজাতীয়েবাৰৰ মাজত তাৰ েপা নািত নাথািকব,
তাৰ বসিতৰ েকােনা ঠাইত েকােনা অৱিশষ্ট নাথািকব
20 তাৰ দুিদ্দর্ ন েদিখ পিশ্চমত থকা েলাক সকেল িবস্ময় মািনব,
আৰু পূবত থকােবােৰ িচঞিৰ উিঠব
21 িনশ্চেয় অধির্মৰ বাসস্থান এেনকুৱা হ’ব,
আৰু ঈশ্বৰক নজনা েলাকৰ ঠাই এেনকুৱা ”

19 অধয্ায়
ইেয়াবৰ উত্তৰ

1 েতিতয়া ইেয়ােব পুনৰ উত্তৰ কিৰ ক’েল,
2 েতামােলােক েনা িকমান কালৈল েমাৰ মনত েক্লশ িদবা,
আৰু বােকয্েৰ েমাক গুিড় কিৰবা?
3 েতামােলােক এই দহবাৰ েমাক অপমান কিৰলা;
েতামােলােক েয েমাৈল িনষু্ঠৰ বয্ৱহাৰ কিৰছা, ইয়ােত েতামােলােক লাজ েনােপাৱা
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4 বাস্তিৱকেত মই যিদ ভূল কিৰেলঁা,
েতেন্ত েমাৰ েসই ভূল েমাৰ লগেত আেছ
5 যিদ বাস্তিৱকেত েতামােলােক েমাৰ ওপৰত গব্বর্ কৰা,
আৰু েমাৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ অপমানৰ প্রমাণ কৰা,
6 েতেন্ত েতামােলােক জািনবা েয, ঈশ্বেৰেহ েমাৰ অনয্ায় কিৰেছ,
আৰু েতওঁ িনজৰ জােলেৰই েমাক েমৰাই ধিৰেছ
7 েচাৱা, মই অনয্ায়ৰ কাৰেণ িচঞেৰঁা, িকন্তু েকােনও নুশুেন;
মই উপকাৰ পাবৈল কাতেৰািক্ত কেৰঁা, িকন্তু েসাধ িবচাৰ নাই
8 মই পাৰ হ’ব েনাৱাৰাৈক েতওঁ েমাৰ বাটত েজওৰা িদেছ,
আৰু েমাৰ পথ আন্ধাৰ কিৰেছ
9 েতওঁ েমাৰ েগৗৰৱস্বৰূপ বস্ত্র েসােলাকাই িদেল,
আৰু েমাৰ মুৰৰ িকৰীিট দূৰ কিৰেল
10 েতওঁ েমাক চািৰওফােল ভািঙ-িছিঙ েপেলাৱাত, মই িবনষ্ট হ’েলা;
েতওঁ েমাৰ আশােকা গছৰ দেৰ উঘািল েপলােল,
11 েতওঁ েমাৰ িবৰুেদ্ধ িনজ েক্রাধ জ্বলােল;
আৰু েতওঁ েমাক েতওঁৰ শত্রুেবাৰৰ মাজৰ এজন বুিল জ্ঞান কিৰেছ
12 েতওঁৰ ৈসনয্েবােৰ এেকলেগ আিহ েমাৰ িবৰুেদ্ধ গড় বািন্ধেছ,
আৰু েমাৰ তমু্বৰ চািৰওফােল ছাউিন পািতেছ
13 েতওঁ েমাৰ ভাই-ককাইেবাৰক েমাৰ পৰা দূৰ কিৰেল,
আৰু েমাৰ িচনািক েলাক সকল েমাৈল এেকবােৰ অিচনািক হ’ল
14 েমাৰ জ্ঞািত-কুটুম্বেবাৰ আঁতৰ ৈহেছ,
আৰু েমাৰ প্রণয়ৰ বনু্ধেবােৰ েমাক পাহিৰেল
15 েমাৰ ঘৰৰ বন্দী আৰু েমাৰ েবটীেবােৰও, েমাক অিচনািক েযন জ্ঞান কেৰ;
মই িসহঁতৰ দৃষ্টিত িবেদশী ৈহেছঁা
16 েমাৰ বন্দীক মই মািতেল, িস উত্তৰ িনিদেয়;
মই িনজ মুেখেৰ তাৰ আগত িবনয় কিৰব লগীয়া ৈহেছঁা
17 েমাৰ িতেৰাতাৰ আগত েমাৰ িনশ্বাস,
আৰু েমাৰ সেহাদৰৰ আগত েমাৰ গাৰ েগান্ধ িঘণলগীয়া ৈহেছ
18 িশশুেবােৰও েমাক তুচ্ছ জ্ঞান কেৰ;
মই উিঠব খুিজেল, িসহঁেত েমাৰ অিহেত কথা কয়
19 েমাৰ িবশ্বাসী বনু্ধেবােৰ েমাক িঘণ কেৰ,
েমাৰ িপ্রয় পাত্রসকল েমাৰ পৰা িবমুখ হ’ল
20 মই হােড়-ছােল লািগেলঁা;
মই েকৱল দঁাতৰ ছালিখিনেৰ ৈসেত সািৰেলঁা
21 েহ েমাৰ বনু্ধ সকল, েতামােলােকই েমাক কৃপা কৰা, েমাক কৃপা কৰা;
িকয়েনা ঈশ্বৰৰ হােত েমাক স্পশর্ কিৰেল
22 ঈশ্বৰৰ িনিচনাৈক েতামােলােকও েমাক িকয় তাড়না কিৰছা?
আৰু েমাৰ মঙহত েতামােলাকৰ িকয় েহপাহ পেলাৱা নাই?
23 অস্ েমাৰ কথােবাৰ িলখা েহাৱা হ’েল,
অস্, েসইেবাৰ পুিথত িলিখ েথাৱা হ’েল,
24 অস্, েসইেবাৰ েলাহাৰ কলম আৰু সীহৰ ৈসেত
েসইেবাৰ িচৰকালৰ বােব িশলত িলখা!
25 িকন্তু মই হ’েল জােনা, েমাৰ মুিক্তদাতা জীয়াই আেছ,
েশষত েতওঁ পৃিথৱীৰ ওপৰত উিঠ িথয় হ’ব
26 আৰু েমাৰ গাৰ ছাল এইদেৰ নষ্ট েহাৱাৰ পাছত,
মই শৰীৰিবহীন ৈহ ঈশ্বৰক দশর্ন কিৰম
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27 মই িনেজই েতওঁক েদখা পাম,
আনৰ চকুেৱ নহয়, েমাৰ িনজৰ চকুেৱই েতওঁক েদিখব
হািবয়াহ কেৰঁােত কেৰঁােত েমাৰ অন্তৰত হৃদয় ক্ষীণ ৈহ ৈগেছ
28 যিদ তুিম েকাৱা, ‘আিম তাক েকেনৈক তাড়না কিৰম
িকয়েনা মূল িবষয় তাৰ ওচৰত েপাৱা যায়,’
29 েতেনহেল েতামােলােক তেৰাৱালৈল ভয় কৰা;
িকয়েনা েক্রােধ তেৰাৱালৰ দণ্ড আেন,
গিতেক েতামােলােক জািনব লােগ েয, নয্ায় িবচাৰ এটা আেছ ”

20 অধয্ায়
েচাফৰৰ িদ্বতীয় বকৃ্ততা

1 েতিতয়া নামাথীয়া েচাফেৰ পুনৰায় উত্তৰ কিৰ ক’েল,
2 েমাৰ ভাৱনাই উত্তৰ িদবৈল েমাক উদগাইেছ,
কাৰণ এইেবােৰ েমাক অন্তৰক অৈধযর্ কিৰেছ
3 েমাক লাজ িদয়া উপেদশ মই শুিনেলঁা,
তথািপ েমাৰ বুিদ্ধদায়ক আত্মাই েমাক উত্তৰ েযাগাইেছ
4 েকিতয়াৰ পৰা ঈশ্বেৰ পৃিথৱীত মনুষয্ক স্থাপন কিৰিছল,
কালৰ আৰম্ভিণৰ েসই ৰহসয্ তুিম নাজানা,
5 দুষ্টেবাৰৰ জয়-ধ্বিন েয অলপিদনীয়া,
আৰু অধাির্মকৰ আনন্দ েয খেন্তকীয়া, ইয়াক তুিম নাজানা েন?
6 যিদ দুষ্টেলাকৰ মাহাত্ময্ই আকাশ পায়ৈগ,
আৰু তাৰ মুৰ েমঘত লােগ,
7 তথািপ িস িনজ িবষ্ঠাৰ দেৰ িচৰকালৈলেক নষ্ট হ’ব,
িযিবলােক তাক েদিখিছল, েতওঁিবলােক সুিধব, িস ক’ত আেছ?
8 িস সেপানৰ দেৰ উিড় যাব, তাক পুনৰ েপাৱা নাযাব;
এেন িক, ৰািতকালৰ দশর্নৰ দেৰ িস লুপ্ত হ’ব
9 িয চকুেৱ তাক েদিখিছল, েসই চকুেৱ তাক পুনৰ েনেদিখব;
তাৰ িনবাসৰ ঠােয় তাক পুনৰ েদখা নাপাব
10 তাৰ সন্তানেবােৰ দিৰদ্রসকলৰ পৰা অনুগ্রহ িবচািৰব,
আৰু তাৰ িনজ হােত তাৰ ধন-সম্পিত্ত ওেভাটাই িদব
11 তাৰ অিস্থেবাৰ েডকা কালৰ শিক্তৰ পিৰপূণর্,
িকন্তু ইেয়া তাৰ লগত ধূিলত শুব
12 যিদও দুষ্টতা তাৰ মুখত েসাৱাদ লােগ,
যিদও িস িজভাৰ তলত তাক লুকুৱাই ৰােখ,
13 যিদও িস তােত ধিৰ ৰােখ আৰু এিৰ িদব িনিবচােৰ,
িকন্তু তাৰ মুখৰ িভতৰেত তাক ৰািখ থয়,
14 তথািপ তাৰ আহাৰ েপট পাই িবকৃত হয়,
েসেয় তাৰ িভতৰত কালসপর্ৰ িবষস্বৰূপ ৈহ পেৰ
15 িস ধন-সম্পিত্ত গ্রাস কেৰ, আৰু তাক পুনৰাই বিঁতয়াই েপলাব;
ঈশ্বেৰ তাৰ েপটৰ পৰা তাক উিলয়াই েপলাব
16 িস কালসপর্ৰ িবষ চুিহব;
িবশাল সাপৰ িজভাই তাক বধ কিৰব
17 িস নদীেবাৰ েদখা নাপাব,
েমৗ আৰু ৈদ গাখীৰ ৈব েযাৱা সঁুিতেবাৰ েনেদিখব
18 িস িনজ পিৰশ্রমৰ ফল ওেভাটাই িদব, গ্রাস নকিৰব;
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িস লাভ েপাৱা িনজ সম্পিত্ত অনুসােৰ উল্লাস নকিৰব
19 িস দিৰদ্রেবাৰক উপদ্রৱ আৰু তয্াগ কিৰেল;
এই েহতুেক িয ঘৰ কািঢ় ল’েল, েসই ঘৰ িস সািজ উিলয়াব েনাৱািৰব
20 তাৰ েপট েকিতয়াও তৃপ্ত নহয়;
এই েহতুেক িস িনজৰ মৰমৰ বস্তুৰ মাজৰ এেকােক ৰক্ষা কিৰব েনাৱািৰব
21 িস গ্রাস নকৰা এেকােৱই বাকী নাই;
এই কাৰেণ তাৰ মঙ্গল িচৰকলীয়া নহ’ব
22 তাৰ বস্তু-বাহািন েজাৰাওৈক থকা সময়েতা িস েঠকত পিৰব;
দুখত পৰা প্রিতজনৰ হােত তাক আক্রমণ কিৰব
23 িস িনজ েপট ভৰাবৈল ধেৰঁােতই, ঈশ্বেৰ তাৰ ওপৰত েক্রাধািগ্ন েপলাব,
আৰু িস খাই থােকঁােতই তাৰ ওপৰত তাক বৰষাব
24 িস েলাহাৰ অস্ত্রৰ পৰা পলাই যাব;
িকন্তু িপতলৰ ধনুবােণ তাক সৰকাই েপলাব
25 িস বাণ টািনেল, েসেয় তাৰ গাৰ পৰা ওলাই আেহ;
এেন িক, তাৰ িতৰিবেৰাৱা আগ, তাৰ িপত্তৰ পৰা বািহৰ হয়;
তােত মৰণৰ ভেয় তাক আক্রমণ কেৰ
26 তাৰ সিঞ্চত বস্তুৰ অেথর্ েঘাৰ আন্ধাৰ ৰািখ েথাৱা ৈহেছ,
মানুেহ নধৰা জুেয় তাক গ্রাস কিৰব;
েসেয় তাৰ তমু্বত থকা অৱিশষ্ট বস্তু ভষ্ম কিৰব
27 আকাশ-মণ্ডেল তাৰ অপৰাধ প্রকাশ কিৰব,
আৰু পৃিথৱী তাৰ িবৰুেদ্ধ উিঠব
28 তাৰ ঘৰৰ সম্পিত্ত উিড় যাব;
ঈশ্বৰৰ েক্রাধৰ িদনা তাক ধল পানীেয় উটুৱাই িনব
29 দুষ্ট মানুেহ ঈশ্বৰৰ পৰা পাবলগীয়া ভাগ এেয়,
আৰু এেয় ঈশ্বেৰ িনৰূপণ কৰা তাৰ অিধকাৰ

21 অধয্ায়
ইেয়াবৰ উত্তৰ

1 েতিতয়া ইেয়ােব পুনৰায় উত্তৰ কিৰ ক’েল,
2 েতামােলােক মন িদ েমাৰ কথা শুনা;
আৰু এেয় েতামােলাকৰ শান্ত্বনা হওক
3 অলপ সহন কৰা, মেয়া কওঁ;
মই েকাৱাৰ পাছেতা তুিম িবদ্রূপ কিৰ থাকা
4 মই েলাকৰ নামত অিভেযাগ কিৰম েন?
মই িকয় অসিহষু্ণ নহম?
5 েতামােলােক েমাৈল চাইছা আৰু আচিৰত মািনছা,
আৰু িনজৰ মুখত হাত িদছা
6 েযিতয়া মই েমাৰ কষ্টৰ িবষেয় ভােবা,
েতিতয়া মই িবহ্বল হওঁ, আৰু ত্রাসেত েমাৰ শৰীৰ কঁেপ
7 দুষ্টেবাৰ িকয় জীয়াই থােক?
িকয় বৃদ্ধ হয়, আৰু ক্ষমতাশালীও হয়?
8 িসহঁতৰ বংশ িসহঁতৰ সনু্মখত িসহঁতৰ লগত থােক;
িসহঁতৰ সন্তান-সন্তিতেবাৰ িসহঁতৰ চকুৰ আগত িথেৰ থােক
9 িসহঁতৰ ঘৰেবাৰ ভয় েনােপাৱাৈক শািন্তেৰ থােক,
আৰু িসহঁতৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ দণ্ডৰ আঘােতা নপেৰ
10 িসহঁতৰ ষঁাড় গৰুেবােৰ সংগম কিৰেল েসেয় িনষ্ফল নহয়;
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িসহঁতৰ গাই জেগ, িবনচ নকেৰ
11 িসহঁেত িনজ িনজ িশশুেবাৰক েমৰৰ জাকৰ দেৰ বািহৰৈল উিলয়াই িদেয়;
আৰু িসহঁতৰ সন্তানেবােৰ নাচ-গান কেৰ
12 িসহঁেত খঞ্জৰী আৰু বীণা বজাই গান গায়,
আৰু বঁাহীৰ শব্দত উল্লাস কেৰ
13 িসহঁেত সুেখেৰ িনজ িনজ িদন কটায়;
পাছত এক িনিমষেত িচেয়ালৈল নািম যায়
14 তথািপ িসহঁেত ঈশ্বৰক কয়, “তুিম আমাৰ পৰা দূৰ েহাৱা;
িকয়েনা আিম েতামাৰ পথ জািনব েনােখােজঁা
15 সব্বর্শিক্তমান জনােনা েকান েয, আিম েতওঁৰ েসৱা কিৰম?
আৰু েতওঁৰ আগত প্রাথর্না কিৰেলই আমাৰ বা িক লাভ হ’ব?
16 েচাৱা, িসহঁতৰ মঙ্গল িসহঁতৰ হাতৰ দ্বাৰাই নহয়;
দুষ্টেবাৰৰ মন্ত্রণা েমাৰ পৰা দূৰ হওঁক
17 দুষ্টেবাৰৰ প্রদীপ েনা িকমানবাৰ নুমুউৱা হয়?
িকমানবাৰ েনা িসহঁতৰ িবপদ িসহঁতৈল ঘেট?
িকমানবাৰ েনা ঈশ্বেৰ িনজ েক্রাধত েক্লশ িবলাই িদেয়?
18 িকমানবাৰ িসহঁত বতাহৰ আগত েখৰৰ িনিচনা,
আৰু ধুমুহাই উড়াই িনয়া ঘুলাৰ িনিচনা হয়?
19 েতামােলােক েকাৱা, “ঈশ্বেৰ তাৰ সন্তানেবাৰৈল তাৰ অধমর্ সঁািচ থয়”
েসেয় েভাগ কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁ তােকই প্রিতফল িদয়ক
20 তাৰ িনজ চকুেৱই তাৰ সব্বর্নাশ চাওক, আৰু
সব্বর্শিক্তমান জনাৰ েক্রাধ িসেয়ই পান কৰক
21 িকয়েনা, তাৰ মাহ েকইটা ওৰ পিৰেল হ’ল,
িস মৰাৰ পাছত, তাৰ ভািব-বংশৰ লগত তাৰ িক সম্পকর্ ?
22 িয জনাই উদ্ধর্ বাসীসকলেৰা িবচাৰ কেৰ,
এেন জনা ঈশ্বৰেকই েকােনাবাই জ্ঞান িশক্ষা িদব পােৰ েন?
23 সকেলােৱ ভােব শািন্তেৰ আৰু িনিশ্চেন্ত থািকম,
েকােনােৱ সমূ্পণর্ বলত মেৰ
24 তাৰ গাখীৰৰ পাত্রেবাৰ গাখীেৰেৰ পিৰপূণর্,
আৰু তাৰ হাড়েবাৰৰ মগজু ৰসযুক্ত
25 আন েকােনােৱ মনত িততা লািগ মেৰ;
িস েকিতয়াও মঙ্গলৰ আস্বাদ নাপায়
26 িসহঁত দুেয়া এেকলেগ ধুিলত েশােৱ,
আৰু েপােক িসহঁত দুেয়ােকা ঢােক
27 েচাৱা, মই েতামােলাকৰ মনৰ ভাব জািনেছঁা;
আৰু েমাৰ িবৰুেদ্ধ অনয্ায়ৈক িযেবাৰ মন্ত্রণা কিৰছা, েসইেবাৰেকা মই জািনেছঁা
28 িকয়েনা েতামােলােক ৈকছা, “েসই ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ ক’ত?
আৰু েসই দুজর্ নেবােৰ বাস কৰা তমু্বেটা ক’ত?
29 েতামােলােক পিথকিবলাকক েসাধা নাই েন?
30 দুষ্টই িবপদৰ িদনত ৰক্ষা পায়, আৰু েক্রাধৰ িদনত তাক আঁতৰাই িনয়া হয়,
এই বুিল েতওঁেলােক েকাৱা িববৰণ েতামােলােক নাজানা েন?
31 তাৰ আচৰণৰ কথা তাৰ মুখৰ আগত েকােন ক’ব?
আৰু তাৰ কমর্ৰ প্রিতফল তাক েকােন িদব?
32 তথািপ তাক ৈমদামৈল িনয়া হ’ব,
আৰু েলােক তাৰ ৈমদামত পৰ িদ থািকব
33 আৰু উপতয্কাৰ চপৰােবাৰ তাৈল লঘু েযন েবাধ হব;
েযেনৈক তাৰ আেগেয় অেলখ মানুহ ৈগিছল, েতেনৈক তাৰ পাছেতা সকেলা মানুহ যাব
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34 েতেন্ত েতামােলােক েকেন অনথর্ক শান্ত্বনা িদছা!
েতামােলাকৰ উত্তৰেবাৰ েকৱল িমছােহ ”

22 অধয্ায়
ইলীফজৰ তৃতীয় বকৃ্ততা

1 েতিতয়া ৈতমনীয়া ইলীফেজ পুনৰায় উত্তৰ কিৰ ক’েল,
2 মানুহ জােনা ঈশ্বৰৰ উপকাৰী হব পােৰ?
বাস্তিৱক জ্ঞানী মানুহ িনজেৰইেহ উপকাৰী হয়
3 তুিম ধাির্মক হেল সব্বর্শিক্তমান জনাৰ িকবা িহত হব েন?
তুিম িসদ্ধ আচৰণ কিৰেল েতওঁৰ িক লাভ হব?
4 েতওঁৈল েতামাৰ িক ভয়, তাৰ কাৰেণেহ েতওঁ জােনা েতামাক অনুেযাগ কেৰ?
তাৰ িনিমেত্তেহ জােনা েতওঁ েতামাৰ লগত িবচাৰত েসামাব?
5 েতামাৰ দুষ্টতা অিধক নহয় েন?
েতামাৰ অপৰাধ অসীম নহয় েন?
6 িকয়েনা তুিম অকাৰণেত িনজ ভাইৰ পৰা বন্ধক ল’লা,
আৰু বস্ত্রহীনৰ পৰাও বস্ত্র কািঢ় ল’লা
7 তুিম তৃষ্ণাতুৰ েলাকক পানী িনিদলা,
আৰু কু্ষধাতুৰ েলাকৰ আহাৰ আটক কিৰলা
8 িকন্তু েদশখন পৰাক্রমী জনােৰই আিছল;
আৰু মযর্য্দাৱান জনাই তাত বাস কিৰিছল
9 তুিম িবধৱাসকলক শুদা হােত িবদায় িদলা;
আৰু িপতৃহীনসকলৰ বাহু ভঙা হ’ল
10 এই েহতুেক েতামাৰ চািৰওফােল ফান্দ আেছ;
আৰু আকিস্মক ত্রােস েতামাক িবহ্বল কিৰেছ
11 তুিম আন্ধাৰ েদখা নাই েন?
েতামাক তল িনওঁতা ঢল-পানী জােনা েদখা েনােপাৱা?
12 ঈশ্বৰ িনেচই ওখত থকা স্বগর্ত নাই েন?
সকেলাতৈক ওপৰত থকা তৰােবাৰ েচাৱা, েসইেবাৰ িকমান ওখত আেছ?
13 তুিম ৈকছা, “ঈশ্বেৰ িক জােন?
ঘন েমঘৰ মােজিদ েতওঁ জােনা িবচাৰ কিৰব পােৰ?
14 ঘন েমেঘ আঁৰ কিৰ ধৰাত, েতওঁ েদিখবৈল নাপায়,
েকৱল আকাশ-মণ্ডল ফুিৰ থােক ”
15 তুিম পুৰিণ পথেক ধিৰ থািকবা েন,
িয পেথেৰ দুজর্ নেবােৰ েখাজকােঢ় -
16 িসহঁতক অকালেত ধিৰ িনয়া ৈহিছল;
আৰু িসহঁতৰ িভিত্তমূল বান-পানীেয় উটাই িনিছল
17 েসই সময়ত িসহঁেত ঈশ্বৰক ৈকিছল, “আমাৰ পৰা দূৰ েহাৱা;”
আৰু “সব্বর্শিক্তমান জনাই আমাৰ অেথর্ িক কিৰব পােৰ?”
18 তথািপ েতওঁ িসহঁতৰ ঘৰেবাৰ উত্তম উত্তম দ্রেবয্েৰ পিৰপূণর্ কিৰিছল;
িকন্তু দুষ্টেবাৰৰ আলচ েমাৰ পৰা দূৰত থােক
19 তােক েদিখ ধাির্মকসকেল আনন্দ কেৰ;
আৰু িনেদ্দর্ াষী েলােক িসহঁতক েখঁেজিলয়াই,
20 আৰু কয়, “আমাৰ িবৰুেদ্ধ উঠােবাৰ িনশ্চেয় িবনষ্ট হল;
আৰু িসহঁতৰ প্রচুৰ সম্পিত্ত অিগ্নেয় গ্রাস কিৰেল ”
21 এিতয়া তুিম েতেৱঁ ৈসেত পিৰচয় কিৰ শািস্ত লাভ কৰা;
তােক কিৰেল েতামাৰ মঙ্গল হব
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22 েতওঁৰ মুখৰ পৰা বয্ৱস্থা গ্রহণ কৰা,
আৰু েতওঁৰ বাকয্েবাৰ েতামাৰ হৃদয়ত ৰাখা
23 যিদ তুিম সব্বর্শিক্তমান জনাৈল ঘূৰা, আৰু েতামাৰ তমু্বৰ পৰা অধমর্ দূৰ কৰা,
েতেন্ত তুিম পুনৰায় উন্নিত লাভ কিৰবা
24 েতামাৰ বহুমূলয্ ধন ধূিলত ৰাখা,
আৰু ওফীৰৰ েসাণ জুিৰৰ িশলেবাৰৰ মাজত েপেলাৱা;
25 তােত সব্বর্শিক্তমান জনা েতামাৰ বহুমূলয্ ধন হ’ব,
আৰু েতওঁ েতামাৰ উজ্জ্বল ৰূপস্বৰূপ হব
26 িকয়েনা েতিতয়া তুিম সব্বর্শিক্তমান জনাত আনন্দ কিৰবা,
আৰু ঈশ্বৰৈল মুখ তুিলবা
27 তুিম েতওঁৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল েতওঁ শুিনব;
তােত েতওঁ েতামাৰ সঙ্কল্প িসদ্ধ কিৰব
28 তুিম েকােনা িবষয় মনত িস্থৰ কিৰেল,
েসেয় েতামাৈল িসদ্ধ হ’ব;
আৰু েতামাৰ পথত েপাহৰ পিৰব
29 িবপদৰ কালত তুিম কবা, উন্নিত হব;
আৰু অেধামুখক েতওঁ িনস্তাৰ কিৰব
30 েতওঁ িনেদ্দর্ াষী েনােহাৱা জনেকা উদ্ধাৰ কিৰব;
এেন িক, িস েতামাৰ হাতৰ েযােগিদ পিবত্রতাৰ উদ্ধাৰ পাব ”

23 অধয্ায়
ইেয়াবৰ উত্তৰ

1 েতিতয়া ইেয়ােব পুনৰায় উত্তৰ কিৰ কেল,
2 এিতয়াও েমাৰ কাতেৰািক্ত িবৰুদ্ধী;
েমাৰ েকঁকিনতৈকেয়া মই েখাৱা েকাব গুৰুতৰ
3 অস, মই েতওঁক ক’ত পাম, তাক জনা হেল,
আৰু েতওঁৰ তাৈল যাব পৰা হেল, েকেন ভাল আিছল
4 েতিতয়া েমাৰ েগাচৰ েতওঁৰ আগত মই জনােলােহঁেতন,
আৰু েমাৰ মুখ নানা যুিক্তেৰ পূণর্ কিৰেলােহঁেতন;
5 েতওঁ িয িয বাকয্ৰ দ্বাৰাই েমাক উত্তৰ িদব, তাক মই জািনেলঁােহঁেতন,
আৰু েতওঁ েমাৈল িক িক কব, তােকা বুিজেলােহঁেতন
6 েতওঁ মহাপৰাক্রেমেৰ েমাৰ লগত িবেৰাধ কিৰেলেহঁেতন েন?
নকিৰেলেহঁেতন, িকন্তু েতওঁ েমাৈল মেনােযাগেহ কিৰেলেহঁেতন
7 েতিতয়া েসই ঠাইত সৰল েলােক েতওঁৰ লগত বাদানুবাদ কিৰব পািৰেলেহঁেতন;
তােত েমাৰ িবচাৰেক েমাক নয্ায় িদব পািৰেলেহঁেতন
8 েচাৱা, মই পূব ফালৈল যাওঁ, িকন্তু েতওঁ তাত নাই;
আৰু পিশ্চম ফালৈল যাওঁ, তােতা েতওঁক েদখা নাপাওঁ
9 েতওঁ কাযর্ কৰা সময়ত মই উত্তৰ ফালৈল যাওঁ, িকন্তু মই েতওঁক েদখা নাপাওঁ;
েতওঁ দিক্ষণ ফােল িনজেক লুকুৱায়, িকন্তু মই েতওঁক েনেদেখঁা
10 িকন্তু মই িয পথ ধিৰেছঁা, তাক েতওঁ জােন;
েতওঁ েমাক পৰীক্ষা কৰা হেল, মই েসাণৰ দেৰ ওলােলােহঁেতন
11 মই েতওঁৰ ভিৰৰ েখাজত ভিৰ িদ িদ আিহেছঁা;
এফলীয়া েনােহাৱাৈক মই েতওঁৰ পথত চিলেছঁা
12 েতওঁৰ মুখৰ আজ্ঞাৰ পৰা মই আঁতিৰ েযাৱা নাই;
েতওঁৰ মুখৰ বাকয্ েমাৰ আৱশয্কীয় আহাৰতৈকেয়া বহুমূলয্ জ্ঞান কিৰেলঁা
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13 িকন্তু েতওঁ এক মনৰ েলাক, েতওঁক েকােন ঘুৰাব পােৰ?
েতওঁৰ িয ইচ্ছা, তােকই েতওঁ কেৰ
14 েমাৈল িয িনৰূিপত, িনশ্চেয় তাক েতওঁ িসদ্ধ কিৰব;
আৰু এেন অেনক কথা েতওঁৰ মনত আেছ
15 এই িনিমেত্ত মই েতওঁৰ সাক্ষােত বয্াকুল হওঁ
মই িবেবচনা কিৰেল েতওঁৰ পৰা ভয় পাওঁ
16 িকয়েনা ঈশ্বেৰই েমাৰ মন ভগ্ন কিৰেল,
আৰু সব্বর্শিক্তমান জনাই েমাক বয্াকুল কিৰেল;
17 কাৰণ মই আন্ধাৰৰ কাৰেণ বয্াকুল নহওঁ,
আৰু েঘাৰ অন্ধকােৰ ঢকা েমাৰ মুখৰ কাৰেণ মই িবহ্বল নহওঁ

24 অধয্ায়
1 সব্বর্শিক্তমান জনাৰ দ্বাৰাই িকয় সময় িনৰূিপত নহয়? েতওঁক জনােলােক িকয় েতওঁৰ িদন েদিখবৈল নাপায়?

2 েকােনা েকােনােৱ মািটৰ সীমাৰ িচন লৰায়, আৰু েমৰৰ জাকক বেলেৰ ৈল চৰায় 3 িসহঁেত িপতৃহীনিবলাকৰ গাধ
েখিদ ৈল যায়, আৰু িবধৱাৰ গৰু বন্ধক লয় 4 িসহঁেত দিৰদ্রিবলাকক বাটৰ পৰা েখিদ িদেয়, আৰু েদশৰ দুখীয়ািবলাক
এেকবােৰ লুকাই থািকব লগীয়া হয় 5 েচাৱা, েকােনােৱ অৰণয্ত থকা বনৰীয়া গাধৰ িনিচনাৈক, িনজৰ আহাৰ যেত্নেৰ
িবচাৰা কামৈল ওলাই যায়; অৰেণয্ িসহঁতৰ সন্তানসকলৰ িনিমেত্ত িসহঁতক আহাৰ িদেয় 6 িসহঁেত খাবৰ িনিমেত্ত পথাৰত
পহুৰ েযাগয্ শসয্ কােট; আৰু দুজর্ নৰ েশষতীয়া দ্রাক্ষাগুিট চপায় 7 িসহঁেত বস্ত্রৰ অভাৱত উদং গােৰ ৰািত কটায়, আৰু
জাৰত গাত লবৈল িসহঁতৰ এেকা নাই 8 িসহঁেত পব্বর্তৰ বৰষুণত িতেত,
আৰু আশ্রয় নথকাত বৰ বৰ িশলত আঁেকাৱাল মািৰ ধেৰ
9 েকােনােৱ িপতৃহীন েকঁচুৱাক মাকৰ বুকুৰ পৰা কািঢ় লয়,
আৰু দুখীয়াৰ পৰা বন্ধক লয়
10 তােত িসহঁেত বস্ত্রৰ অভাৱত উদং গােৰ ফুেৰ,
আৰু েভাকেত থািক ডাঙিৰ কিঢ়য়ায়
11 িসহঁেত েসই দুষ্টেবাৰৰ েবৰৰ ওচৰত েতল েপেৰ,
আৰু দ্রাক্ষাশালত দ্রাক্ষাগুিট গচিক িপয়াহত আতুৰ ৈহ থােক
12 জনপূণর্ নগৰৰ মাজত েলাকিবলােক েকঁকাই,
আৰু সাংঘািতকৰূেপ আঘাত েপাৱােলাকৰ প্রােণ িচঞেৰ;
তথািপ ঈশ্বেৰ এই অনয্ায়ৈল মন িনিদেয়
13 আৰু েকােনােৱ েপাহৰৰ িবেদ্রাহী হয়,
তাৰ আওভাও নাজােন,
আৰু তাৰ পথেতা নচেল
14 নৰবধীেয় েদাকেমাকািলেত উেঠ;
িস দুখী-দিৰদ্রক মািৰ েপলাই;
আৰু ৰািত িস েচাৰৰ িনিচনা হয়
15 কােৰা চকুেৱ েমাক েনেদিখব, এইবুিল পৰস্ত্রীগামীৰ চকুেৱ সিন্ধয়া কালৈল বাট চাই থােক;
িস কয়, ‘েকােনােৱ চকুেৰ েমাক েদখা নাই”
িস িনজৰ মুখ ঢািক ৰােখ
16 েকােনা েকােনােৱ আন্ধাৰত ঘৰেবাৰত িসিন্ধ িদেয়;
িসহঁেত িদনত দুৱাৰ বন্ধ কিৰ েসামাই থােক;
েপাহৰ িক, িসহঁেত নাজােন
17 িকয়েনা িসহঁত সকেলােৰ িনিমেত্ত প্রভাত মৃতুয্চ্ছায়াস্বৰূপ;
কাৰণ িসহঁেত মৃতুয্চ্ছায়াৰ ভয়ানক কথা জােন
18 এেন েলাক পানীৰ েসঁাতত েবেগেৰ উিট যায়;
িসহঁতৰ আিধপতয্ৰ ভাগ েদশত অিভশপ্ত হয়;
িসহঁেত দ্রাক্ষাবাৰীৰ বাটৰ ফালৈল মুখ নুঘূৰায়
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19 অনাবৃষ্টি আৰু জেহ েযেনৈক িহমৰ পানী শুকুৱাই িনেয়,
েতেনৈক িচেয়ােল পাপীেবাৰক গ্রাস কেৰ
20 িযজেন সন্তান েনাপেজাৱা বঁাজী িতেৰাতাক লুেট,
আৰু িবধবাৈল েকােনা অনুগ্রহ নকেৰ,
21 এেন েলাকক মাতৃ-গেভর্ ও পাহেৰ,
েপােক তাক সেন্তােষেৰ খায়;
েকােনও তাক েসঁাৱৰণ নকেৰ;
এইদেৰ অধাির্মকতা গছৰ িনিচনাৈক ভািগ যায়
22 েতওঁ িনজ পৰাক্রমৰ দ্বাৰাই বলৱন্তসকলৰ আয়ুস দীঘল কেৰ;
এেনকুৱা েলােক িনজীম বুিল িনৰাশ ৈহেয়া শযয্াৰ পৰা উেঠ
23 েতওঁ িসহঁতক িনভর্ েয় থািকবৈল িদয়াত, িসহঁত অিত শািন্তেৰ থােক;
আৰু েতওঁৰ চকু িসহঁতৰ পথৰ ওপৰত থােক
24 িসহঁতৰ উন্নিত হয়, আেকৗ অলপেত নাইিকয়া হয়;
এেন িক, িসহঁতক নত কিৰ, আন সকেলাৰ দেৰ িনয়া হয়,
আৰু ধানৰ েথাকৰ দেৰ কটা হয়
25 এেনকুৱা যিদ নহয়, েতেন্ত েকােন েমাক িমছলীয়া বুিল প্রমাণ কিৰব?
আৰু েকােন েমাৰ বাকয্ অসাথর্ক বুিল ক’ব?”

25 অধয্ায়
িবল্দদৰ তৃতীয় বকৃ্ততা

1 তােত চুহীয়া িবল্দাদেদ পুনৰায় উত্তৰ কিৰ ক’েল,
2 প্রভুত্ব আৰু ভয়ানকতা েতওঁৰ লগত আেছ;
েতওঁ িনজৰ উচ্ছস্থানেবাৰত শািন্ত ৰােখ
3 েতওঁৰ বািহনীসকলৰ সংখয্া আেছ েন?
আৰু েতওঁৰ দীিপ্ত কাৰ ওপৰত প্রকািশত নহয়?
4 েতেন্ত ঈশ্বৰৰ আগত মানুহ েকেনৈক ধাির্মক হ’ব পােৰ?
আৰু িতেৰাতাৰ পৰা জন্মাজেন েকেনৈক শুিচ হ’ব পােৰ?
5 েচাৱা, েতওঁৰ আগত চন্দ্রও দীিপ্তমান নহয়,
আৰু তৰােবােৰা িনম্মর্ল নহয়
6 েতেনহেল েপাকৰূপ মনুষয্ িকমান কম পিৰমােণ শুিচ হয়!
আৰু কীট স্বৰূপ মনুষয্-সন্তান িকমান কম পিৰমােণ পিবত্র হয়!

26 অধয্ায়
ইেয়াবৰ উত্তৰ

1 েতিতয়া ইেয়ােব পুনৰায় উত্তৰ কিৰ কেল,
2 “তুিম দুব্বর্লক বৰ সহায় কিৰলা!
আৰু বল নথকা বাহুক বৰ িনস্তাৰ কিৰলা!
3 আৰু জ্ঞানহীনক বৰ পৰামশর্ িদলা!
আৰু মূল কথা বৰ ভালৈক বুজালা!
4 তুিম েনা কাৰ আগত কথা কলা?
কাৰ িনশ্বাস েনা েতামাৰ মুখৰ পৰা ওলাল?”
5 িবল্দেদ উত্তৰ কিৰ ক’েল, “িয সকল সম্প্রিত মৃত, অবেহিলত, উিদ্বগ্ন,
িযসকেল জল সমূহৰ তলত িনবাস কেৰ ---
6 েতওঁৰ আগত িচেয়াল অনাবৃত,
আৰু িবনাশৰ ঠাইৰ ঢাকিন নাই
7 েতওঁ শূনয্ৰ ওপৰত উত্তৰৰ আকাশ িবস্তৰ কেৰ,



ইেয়াব 26 অধয্ায়:8 577 ইেয়াব 27 অধয্ায়:13

আৰু পৃিথবীক শূনয্ত ওেলামাই থয়
8 েতওঁ িনজৰ ঘন েমঘত জল বন্ধ কেৰ;
তথািপ জলৰ ভৰত েমঘ নাফােট
9 েতওঁ পূির্ণমাৰ চন্দ্রৰ মূখ ঢািক িদেয়,
আৰু তাৰ ওপৰত েতওঁৰ েমঘ িবস্তাৰ কেৰ
10 িয ঠাইত আন্ধাৰ আৰু েপাহৰ লগ লািগেছ,
েসই ঠাইেক েতওঁ সীমা কিৰ সমুদ্রৰ ওপৰত চক্রাকাৰ েৰখা আঁেক,
11 েতওঁৰ ধমিকত আকাশ-মণ্ডলৰ স্তম্ভেবাৰ কঁেপ,
আৰু িবচুির্ত্ত হয়,
12 েতওঁ িনজৰ পৰাক্রেমেৰ সাগৰেকা আস্ফালন কৰায়,
আৰু িনজ বুিদ্ধেৰ ৰাহবক েডাখৰ েডাখৰ কেৰ
13 েতওঁৰ আত্মাৰ দ্ধাৰাই আকাশ-মণ্ডল িবভুিষত হয়;
আৰু েতওঁৰ হােত পলাই েযাৱা নাগেটাক খুিচ মািৰেল
14 েচাৱা, এইেবাৰ েতওঁৰ কাযর্েবাৰৰ কিণকা মােথান,
আৰু আিম েতওঁৰ িবষেয় েকেন সৰু ফুচফুচিন শুিনেছা!
িকন্তু েতওঁৰ পৰাক্রমৰ গজ্জর্ ন েকােন বুিজব পােৰ?

27 অধয্ায়
ইেয়াবৰ েশষ বকৃ্ততা

1 পাছত ইেয়ােব পুনৰায় কথা উত্থাপন কিৰ ক’েল,
2 িয ঈশ্বেৰ েমাৰ িবচাৰ অগ্রাহয্ কিৰেল,
িয সব্বর্শিক্তমান জনাই েমাৰ প্রাণত িততা লগােল,
েসই জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ নােমেৰ শপত খাই ৈকেছঁা,
3 িকয়েনা এিতয়াও িনশ্বাস-প্রশ্বাস েমাত সমূ্পণর্ৰূেপ আেছ,
আৰু েমাৰ নাকত ঈশ্বেৰ িদয়া প্রাণ-বায়ু আেছ;
4 েমাৰ ওঁেঠ অধমর্ কথা েকিতয়াও নকয়,
আৰু েমাৰ িজভাই ভাণ্ডনা কথা প্রকাশ নকেৰ
5 মই েয েতামােলাকৰ কথা স্বৰূপ বুিল স্বীকাৰ কিৰম,
এেন কথা েমাৰ পৰা দূৰ হওক
মই নমেৰামােন েমাৰ িসদ্ধতা েমাৰ পৰা দূৰ নকিৰম
6 েমাৰ ধাির্মকতা মই ধিৰ ৰািখম, এিৰ িনিদম;
েমাৰ আয়ুসৰ িদনৈলেকা েমাৰ অন্তেৰ েমাক েনােদােষ
7 েমাৰ শত্রূ দুজর্ নৰ দেৰ হওক,
আৰু েমাৰ িবৰুেদ্ধ উঠা জন অধির্ম দেৰ হওক
8 িকয়েনা, েযিতয়া অধির্মৰ প্রাণ ঈশ্বেৰ হৰণ কিৰ িনব,
েতিতয়া িস ধন লাভ কিৰেলও তাৰ িক আশা থািকব?
9 তাৰ সঙ্কট ঘিটেল,
ঈশ্বেৰ কাতেৰািক্ত শুিনব েন?
10 িস জােনা সব্বর্শিক্তমান জনাত আনন্দ পায়?
বা সদায় ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কেৰ?
11 ঈশ্বেৰ েকেনৈক বয্ৱহাৰ কেৰ,
েসই িবষেয় মই েতামােলাকক িশক্ষা িদওঁ,
আৰু সব্বর্শিক্তমানৰ কাযর্-প্রণালী মই লুকুৱাই নাৰােখঁা
12 েচাৱা, েতামােলাক সকেলােৱই েদিখলা;
েতেন্ত েতামােলােক িকয় এেন সমূ্পণর্ অসাৰ কথা েকাৱা?
13 দুজর্ ন েলােক ঈশ্বৰৰ পৰা িয ভাগ পায়,
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আৰু অতয্াচাৰীেবােৰ িয অংশ সব্বর্শিক্তমান জনাৰ পৰা েভাগ কেৰ, েসেয় এই,
14 তাৰ েপা-নািত বািঢ়েল তেৰাৱালৰ িনিমেত্তেহ বােঢ়,
আৰু তাৰ সন্তান-সন্তিতেয় েপট ভৰাই খাবৈল নাপায়
15 তাৰ অৱিশষ্টেবাৰক মহামাৰীৰ দ্ধাৰাই পুিত থুৱা যাব,
আৰু তাৰ িবধৱািবলােক িবলাপ নকিৰব
16 যিদ িস ধুিলৰ িনিচনাৈক ৰূপ দ’মায়,
আৰু িপন্ধা কােপাৰেকা েবাকাৰ দেৰ সৰহৈক যুগুত কেৰ,
17 েতেন্ত যুগুত কৰক, িকন্তু ধাির্মক েলােকেহ িপিন্ধব,
আৰু িনেদ্দর্ াষী েলােক েসই ৰূপ ভাগ বঁািট ল’ব
18 িস িনজৰ ঘৰ েপাকৰ দেৰ সােজ,
আৰু েখিত-ৰখীয়া টিঙৰ দেৰ িনম্মর্াণ কেৰ
19 িস ধনী ৈহ শুব, িকন্তু তাক ৈমদাম িদয়া নাযাব;
িস চকু েমলামাত্রেক নাইিকয়া হয়
20 নানা ত্রােস তাক ঢল পানীৰ দেৰ আক্রণ কেৰ
ৰািত ধুমুহাই অকস্মােত তাক উড়ুৱাই িনেয়
21 পূবৰ বতােহ তাক তুিল িন স্থানান্তৰ কেৰ,
আৰু িনজ ঠাইৰ পৰা তাক দূৈৰত েপলাই িদেয়
22 িকয়েনা ঈশ্বেৰ দয়া নকিৰ তাৈল কঁাড় মািৰ থািকব,
িস েতওঁৰ ভয়ত পলাই ফুিৰব
23 েলােক তাক েদিখ হাত-তািল িদব,
আৰু িছ িছ কিৰ তাৰ ঠাইৰ তাক েখিদ িদব

28 অধয্ায়
1 িনশ্চেয় ৰূপৰ আকৰ আেছ আৰু িয েসাণ খপা যায়;
েসই েসাণৰ ঠাইও আেছ
2 েলাহা মািটৰ পৰা উিলওৱা হয়,
আৰু িশল গলাই তাম উিলয়ায়
3 মানুেহ অন্ধকাৰ েশষ কেৰ,
িনেচই তিলৈলেক খােন্দ,
আন্ধাৰ আৰু মৃতুয্চ্ছায়াৰ িশল িবচািৰ উিলয়ায়
4 িসহঁেত আকৰ খািন্দ ৈগ মানুহ থকা ঠাইৰ পৰা দূৈৰ হয়,
আৰু ওপৰত ফুৰা েলােক িসহঁতৰ গম নাপায়;
িসহঁেত মানুহৰ পৰা দুৈৰত ওলিম জুিল থােক
5 িয পৃিথবীৰ পৰা শসয্ উৎপন্ন হয়,
তাৰ তল ভাগ জুইৰ দ্বাৰাই লণ্ডভণ্ড কৰাৰ িনিচনা
6 তাৰ িশলেবাৰ নীলকান্ত বাখৰ থকা ঠাই,
আৰু গুিড় েসাণ তাত আিছল
7 েসই পথ িহংসক পক্ষীেয় নাজােন,
আৰু েশনৰ চকুেৱও তাক েনেদেখ
8 গব্বীর্ িহংসুক জন্তুেবােৰ তাত েখাজ িদয়া নাই,
আৰু িসংহও েসই ফােলিদ েযাৱা নাই
9 মানুেহ অিত টান িশলত হাত িদেয়;
িস পব্বর্তেবাৰ মূেল ৈসেত লুিটয়াই েপলায়
10 িস িশলৰ মােজ মােজ নলা কােট,
আৰু তাৰ চকুেৱ সকেলা িবধৰ বহুমূলয্ বস্তু েদখা পায়
11 িস জুিৰেবাৰ পানী এেটাপাও সৰিকব েনাৱাৰাৈক েভেট,
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আৰু গুপুেত থকা বস্তু েপাহৰৈল উিলয়ায়
12 িকন্তু জ্ঞান ক’ত েপাৱা যায়?
আৰু সুিবেবচনাৰ ঠাই বা ক’ত?
13 মনুষয্ই তাৰ মূলয্ নাজােন,
আৰু জীিৱতসকলৰ েদশত তাক েপাৱা নাযায়
14 অগাধ জেল কয়, এইিট েমাত নাই,
আৰু সাগেৰ কয়, েমাৰ ইয়ােতা নাই
15 শুদ্ধ েসাণ িদওঁ তাক েপাৱা নাযায়,
আৰু তাৰ েবচ বুিল ৰূপেকা জুিখ িদব েনাৱািৰ
16 ওফীৰৰ সুবণর্ আৰু বহুমূলয্ ৈবদূযর্য্,
আৰু নীলকান্ত বাখৰও েজাখত তাৰ সমান নহয়
17 েসাণ আৰু আির্চ তাৰ তুলয্ হ’ব েনাৱােৰ,
আৰু তাৰ সলিন শুদ্ধ েসাণৰ অলঙ্কাৰেবাৰেকা িদব েনাৱািৰ
18 তাৰ আগত েপাৱাল আৰু স্ফিটকেৰা নাম লব েনাৱািৰ,
এেন িক, পদ্মৰাগ বাখৰত্ৈকেয়া জ্ঞানৰ মূলয্ অিধক
19 কুচ েদশীয় েগােমদক বাখৰও তাৰ তুলয্ নহয়,
আৰু েজাখত শুদ্ধ েসােণা তাৰ সমান নহয়
20 েতেন্ত জ্ঞান ক’ৰ পৰা আেহ?
আৰু সুিবেবচনাৰ ঠাই বা ক’ত?
21 এইেটা সকেলা প্রাণীৰ চকুৰ পৰা গুপ্ত,
আৰু আকাশৰ পক্ষীৰ পৰাও অদৃশয্
22 িবনাশ আৰু মৃতুয্েৱ কয়,
আিম িনজ কােণ েসই িবষেয় ঘুনুক-ঘানাকৈকেহ শুিনেছঁা
23 তাৰ পথ ঈশ্বেৰেহ জােন,
আৰু তাৰ ঠাই েতওঁৰেহ জনা আেছ
24 িকয়েনা েতওঁ পৃিথবীৰ অন্তৈলেক েদেখ, আৰু
আকাশ-মণ্ডলৰ তলৰ আটাই ঠাইৈলেক েতওঁৰ চকু যায়
25 েতওঁ েযিতয়া বায়ুৰ গুৰুত্ব িনৰূপণ কিৰেল,
েযিতয়া পিৰমান অনুসােৰ জল সমূহ জুিখ জুিখ িদেল,
26 েযিতয়া েতওঁ বৃষ্টিৰ িনয়ম িনৰূপণ কিৰেল,
আৰু িমঘ-গজ্জর্ নৰ ৈসেত ওেলাৱা িবজুলীৰ পথ িস্থৰ কিৰেল,
27 েতিতয়া েতওঁ জ্ঞানক েদিখেল, আৰু প্রকাশ কিৰেল,
েতওঁ তাক স্থাপন কিৰেল, আৰু তাৰ তদন্তও কিৰেল;
28 আৰু েতওঁ মনুষয্ক কেল,
েচাৱা, প্রভুৈল ভয় ৰখাই জ্ঞান,
আৰু কুকমর্ তয্াগ কৰাই সুিবেবচনা

29 অধয্ায়
1 পাছত ইেয়ােব আেকৗ কথা উত্থাপন কিৰেল আৰু ক’েল,

2 অস, আগৰ মাহ েকইটাত,
িয কালত েমাৰ ওপৰত ঈশ্বেৰ দৃষ্টি ৰািখিছল,
3 িয কালত েমাৰ মূৰৰ ওপৰত েতওঁৰ প্রদীপ জ্বিল আিছল,
আৰু মই েতওঁৰ েপাহৰৰ বলত অন্ধকাৰৰ মাজেতা ফুিৰিছেলঁা,
েসই কালত মই েযেনৈক আিছেলঁা,
4 িয কালত ঈশ্বৰৰ বনু্ধতাই েমাৰ তমু্ব ৰািখিছল,
5 েসই কালত সব্বর্শিক্তমান জনা েমাৰ লগত থািকিছল,
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আৰু েমাৰ েপা-জীিবলাক েমাৰ চািৰওফােল আিছল,
6 িয কালত মই গাখীৰৰ ওপৰতেহ েখাজ কািঢ়িছেলঁা,
আৰু িশেল েমান িনিমেত্ত েতলৰ েসঁাত েবাৱাইিছল;
েমাৰ েসই পূণর্ েযৗৱনৰ কালত মই েযেনৈক আিছেলঁা, েতেনৈক এিতয়াও মই থকা হেল, েকেন ভাল আিছল!
7 েযিতয়া মই নগৰৈল ৈগ ৰাজদুৱাৰত উপিস্থত ৈহিছেলঁা,
চকত েমাৰ আসন যুগুত কিৰিছেলঁা,
8 েতিতয়া েডকাসকেল েমাক েদিখ লুকাইিছল,
আৰু বৃদ্ধসকল উিঠ িথয় ৈহিছল;
9 প্রধান েলাকসকেল কথা কবৈল এিৰ,
িনজ িনজ েমাখত হাত িদিছল;
10 ডাঙৰীয়ািবলােক তালুত িজভা লগাই মেন মেন আিছল
11 িকয়েনা েলােক কােণেৰ শুিন েমাক ধনয্ বুিলিছল,
আৰু চকুেৰ েদিখ েমাৰ পেক্ষ সাক্ষয্ িদিছল
12 কাৰণ কাতেৰািক্ত কৰা দিৰদ্রক মই উদ্ধাৰ কিৰিছেলঁা,
আৰু সহায় নথকা িপতৃহীনক মই ৰক্ষা কিৰিছেলঁা
13 িবনষ্ট হবলগীয়া মানুহৰ আশীব্বর্াদ েমাৰ ওপৰত পিৰিছল;
মই বঁাৰী িতেৰাতাৰ মন উল্লািসত কিৰিছেলঁা
14 মই ধাির্মকতাক িপিদ্ধিছেলঁা, আৰু ধাির্মকতাই েমাক িপিন্ধিছল,
আৰু েমাৰ নয্ায়পৰায়ণতা গুণ েমাৰ দমা েচালা আৰু পাগুিৰস্বৰূপ আিছল
15 মই অন্ধৰ চকু আিছেলঁা;
আৰু েখাৰাৰ ভিৰ আিছেলঁা
16 মই দিৰদ্রিবলাকৰ িপতৃ আিছেলঁা
আৰু মই িচিন েনােপাৱা মানুহেৰা িবচাৰ ৈলিছেলঁা
17 মই দুৰাচাৰী েলাকৰ জামু দঁাত ভািঙিছেলঁা,
আৰু তাৰ িচকাৰ তাৰ দঁাতৰ মাজৰ পৰা উিলয়াইিছেলা
18 েতিতয়া মই ভািবিছেলঁা েয, মই িনজ বঁাহত মিৰম,
েমাৰ িদন বািলৰ দেৰ অসংখয্ হব;
19 আৰু পানী েসামাবৈল েমাৰ িশপা মুকিল ৈহ থািকব,
আৰু িনয়ৰ েমাৰ ডালত ওেৰ ৰািত পিৰ লািগ থািকব;
20 েমাৰ নাম-মযর্য্দাও েমাত সেতজ ৈহ থিকব,
আৰু েমাৰ ধনু েমাৰ হাতত সদায় নতুেন থািকব
21 েলাকিবলােক েমাৈল কাণ পািত বাট চাইিছল,
আৰু পৰামশর্ শুিনবৈল িনমাত ৈহ থািকিছল
22 েমাৰ কথাৰ েশষত িসিবলাকৰ েকােনও উত্তৰ নকিৰিছল;
েমাৰ বাকয্ িসিবলাকৰ ওপৰত িনয়ৰৰ দেৰ পিৰিছল
23 বৰষুণৈল অেপক্ষা কৰাৰ দেৰ িসিবলােক েমাৈলেকা অেপক্ষা কিৰিছল,
আৰু েশষতীয়া বৰষুণৈল মুখ েমলাৰ দেৰ িসিবলােক মুখ েমিলিছল
24 িসিবলাক িনৰাশ হেল মই িসিবলাকৈল িমিচিকয়াই হঁািহিছেলঁা,
আৰু িসিবেলােক েমাৰ মুখৰ দীিপ্ত েনাগুচােল
25 মই িসিবলাকৰ িনিমেত্ত পথ মেনানীত কিৰ প্রধান ৈহ বিহিছেলা,
আৰু ৈসনয্দলৰ মাজত ৰজাৰ দেৰ থািকিছেলঁা,
আৰু েশাকাতুৰৰ মাজত শান্ত্বনাকাৰীৰ দেৰ আিছেলঁা

30 অধয্ায়
1 িকন্তু এিতয়া িযিবলাকৰ বােপকহঁতক, েমাৰ েমৰৰ জাক ৰখা কুকুৰৰ লগেতা থবৈল মই েহয়জ্ঞান কিৰিছেলঁা,
েমাতৈক কম বয়সীয়া েসই মানুহিবলােক েমাক হঁােহ



ইেয়াব 30 অধয্ায়:2 581 ইেয়াব 30 অধয্ায়:22

2 িযিবলাকৰ শিক্ত নষ্ট হল,
এেন েলাকৰ হাতৰ বলত েনা েমাৰ িক উপকাৰ হব?
3 িসহঁত অন্নৰ অভাৱত েভাকত ক্ষীণ হয়;
িসহঁেত বহু কালৰ পৰা উচ্ছন্ন আৰু ধ্বংস েহাৱা মৰুভূিম কামুিৰ খায়
4 আৰু েজােপাহাৰ কাষত িসহঁেত মলু্ল শাক িছেঙ,
আৰু েৰাতম গছৰ মূল িসহঁতৰ েখাৱা বস্তু
5 িসহঁতক মানুহৰ মাজৰ পৰা েখিদ িদয়া হয়;
েচাৰৰ পােছ পােছ িচঞৰাৰ দেৰ েলােক িসহঁতৰ পাছেতা িচঞেৰ
6 িসহঁেত উপতয্কাৰ ভয়ানক ঠাইত থািকব লগা হয়,
মািটৰ গাতত আৰু িশলৰ মাজত বাস কিৰব লগা হয়
7 িসহঁেত েজােপাহা গছেবাৰৰ মাজত গাধৰ দেৰ িচঞেৰ,
আৰু কঁাইট গছৰ তলত েগাট খায়

8 িসহঁত মূখর্ৰ সন্তান, এেন িক নীহ মানুহৰ সন্তিত;
িসহঁতক েদশৰ মাজৰ পৰা েকাবাই েখিদ িদয়া হল
9 এিতয়া মই িসহঁতৰ গানৰ িবষয় ৈহেছঁা,
এেন িক িসহঁতৰ গল্পৰ িবষেয়া ৈহেছঁা
10 িসহঁেত েমাক িঘণ কেৰ, আৰু েমাৰ পৰা আতৰত থােক,
আৰু েমাৰ আগত থু েপলাবৈল ভয় নকেৰ
11 িকয়েনা ঈশ্বেৰ েতওঁৰ ধনুৰ েজঁাৰ এিৰ িদেল আৰু েমাক দুখ িদেল;
েসই কাৰেণ িসহঁেত েমাৰ আগত িনজ িনজ মুখৰ লাগাম েপলাই িদেয়
12 েমাৰ েসঁাফােল নীহ েলাকিবলাক উেঠ;
িসহঁেত েমাৰ ভিৰ েঠিল েঠিল িদেয়,
আৰু েমাৰ িবৰুদ্ধ িনজ িনজ িবনাশক গড় নেৰ
13 িসহঁেত েমাৰ বাট বন্ধ কিৰ েপলায়;
িন:সহায় েলােকও েমাৰ িবনাশৰ েচষ্টা কেৰ
14 গড় ভািঙ উিলওৱা বহল বােটিদ েযেনৈক শত্রু আেহ,
িসহঁেতও েতেনৈক আেহ;
েসই ভঙাইিদ েসামাই িসহঁেত েমাক আক্রমণ কেৰ
15 নানা ত্রােস েমাক ধিৰেছ;
বতাহৰ দেৰ েমাৰ মান-মযর্য্দা েসইেবােৰ উড়ুৱাই িনেছ;
আৰু েমাৰ মঙ্গল েমঘৰ িনিচনাৈক নাইিকয়া ৈহেছ
16 সম্প্রিত েমাৰ অন্তৰত েমাৰ হৃদয় মুখত দ্রৱীভূত ৈহেছ,
আৰু েমাৰ েক্লশৰ িদেন েমাক ধিৰেছ
17 ৰািত হাড়েবাৰ েমাৰ গাৰ পৰা সুলিক পৰা েযন লােগ,
আৰু িযেবােৰ েমাক কােমােৰ, েসইেবােৰ েটাপিন নাযায়
18 েৰাগ প্রবল েহাৱাত েমাৰ বস্ত্র কুৰূপ ৈহেছ;
েসেয় েমাৰ গাৰ েচালাৰ িডিঙৰ িনিচনাৈক েমাত আট খাই ধিৰেছ
19 ঈশ্বেৰ েমাক েবাকাত েপলাই িদেছ,
মই ধুিল আৰু ছঁাই েযন ৈহেছঁা
20 মই েতামাৰ আগত কাতেৰািক্ত কেৰঁা,
িকন্তু তুিম েমাক উত্তৰ িনিদয়া; মই িথয় ৈহ থােকঁা,
িকন্তু তুিম েমাৈল চাই থাকা মােথান
21 তুিম েমাৈল িনদ্দর্ য় ৈহ উিঠছা,
আৰু তুিম েতামাৰ হাতৰ বেলেৰ েমাক তাড়না কিৰছা,
22 তুিম েমাক বতাহত তুিল িদ ফুৰাইছা,
আৰু ধুমুহাত েমাক লীন িনয়াইছা
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23 িকয়েনা মই জােনা,েয, তুিম েমাক মৃতুয্ৈল িনছা,
আৰু সকেলা জীয়া েলাকৰ িনৰূিপত ঘৰৈল েমাক ৈল ৈগছা
24 তথািপ পিৰবৈল ধেৰঁােত েকােন েনা হাত েনেমেল?
আৰু আপদত থকা স্তলত ৰক্ষা পাবৰ িনিমেত্ত েকােন িনিচঞেৰ?
25 দুগর্িতত পৰা েলাকৰ িনিমেত্ত মই ক্রন্দন নকিৰিছেলঁা েন?
আৰু দীনহীনৰ িনিমেত্ত মনত দুখ নাপাইিছেলঁা েন?
26 মই মঙ্গলৈল বাট চাওঁেত চাওঁেত অমঙ্গলেহ ঘিটল,
আৰু েপাহৰৈল অেপক্ষা কেৰঁােত কেৰঁােত আন্ধাৰেহ হল
27 েমাৰ অন্তৰ খিত েনােহাৱাৈক পুিৰেছ;
দুখৰ িদনসমুহ েমাৰ ওচৰত উপিস্থত ৈহেছ
28 মই িবনা ৰ’েদ ক’লা ৈহ ফুিৰেছা,
আৰু সমাজৰ মাজত িথয় ৈহ সহায় পাবৈল িমনিত কিৰেছঁা
29 মই িশয়ালেবাৰৰ ভাই,
আৰু উট পক্ষীৰ বনু্ধ হেলঁা
30 েমাৰ গাৰ ছাল ক’লা ৈহ এৰাই পিৰেছ,
আৰু তাপত েমাৰ হাড়েবাৰত েপাৰিণ ধিৰেছ
31 েসই েদিখ েমাৰ বীণাৰ মাত েশাকৰ শব্দত পিৰণত ৈহেছ,
আৰু েমাৰ বঁাহীৰ স্বৰ সলিন ৈহ ক্রন্দনকাৰীসকলৰ মাত ৈহেছ

31 অধয্ায়
1 মই েমাৰ চকুেৰ ৈসেত িনয়ম স্থাপন কিৰেলঁা;

েতেন্ত মই েছাৱালীৈল েকেনৈক েচাৱা হেলঁা?
2 িকয়েনা উদ্ধর্ বাসী ঈশ্বেৰ িদয়া ভাগ িক?
আৰু ওপৰত থকা সব্বর্শিক্তমান জনাৰ পৰা েপাৱা অংশ িক?
3 েসেয় জােনা অধির্মেবাৰৰ িনিমেত্ত আপদ,
আৰু কুকমীর্েবাৰৰ িনিমেত্ত দুগর্িত নহয়?
4 েতেন্ত েতওঁ েমাৰ েকােনা পথ েনেদেখ েন?
আৰু েমাৰ আটাই েখাজ েতওঁ গণনা নকেৰ েন?
5 মই যিদ িমছাত চিলেলঁা,
আৰু েমাৰ ভিৰ প্রবঞ্চনা পথৈল লৰ ধিৰেল,
6 (ঈশ্বেৰ েমাৰ িসদ্ধতা জািনবৰ িনিমেত্ত,
েমাক িঠক তজুর্ ত েজাখক;)
7 মই যিদ অবােট েখাজ চলােলঁা,
েমাৰ মন যিদ চকুৰ পােছ পােছ চিলল,
আৰু েমাৰ হাত দুখনত যিদ েকােনা দাগ লািগ আেছ,
8 েতেন্ত মই িসিচেল অেনয্ খাওক, এেন িক, েমাৰ পথাৰত গজা শসয্েবােৰা উঘলা হওক
9 মই যিদ পৰৰ িতেৰাতাত েমাহ গেলঁা,
আৰু চুবুৰীয়াৰ দুৱাৰৰ গুিৰত যিদ মই লুকাই থািকেলঁা,
10 েতেন্ত েমাৰ িতেৰাতাই অনয্ৰ িনিমেত্ত জঁাত ঘুৰাওক,
আৰু অনয্ েলােক তাইক েভাগ কৰক
11 িকয়েনা েসেয় গির্হত কাযর্,
আৰু িবচাৰকত্তর্ ািবলােক দণ্ড িদব লগীয়া অপৰাধ;
12 কাৰণ েসেয় িবনাশৰ গাতৈলেক দিহ থকা অিগ্ন;
েসেয় েমাৰ সব্বর্স্ব িবনষ্ট কিৰেলেহঁেতন
13 েমাৰ বন্ধী িক েবটীেয় েমাৰ আগত অিভেযাগ কিৰলত,
মই যিদ িসহঁতৰ িবচাৰৈল েহয়জ্ঞান কিৰেলঁা,
14 েতেন্ত ঈশ্বৰ উিঠেল মই িক কিৰম?
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আৰু েতওঁ বুজ-িবচাৰ লেল, মই েতওঁক িক উত্তৰ িদম?
15 েমাক গভর্ ত িনম্মর্াণ কৰা জনাই জােনা তােকা িনম্মর্াণ কৰা নাই?
আৰু এেন জনাই জােনা আমাক গভর্ ত গঠন কৰা নাই?
16 মই যিদ দুখীয়া েলাকক িসহঁতৰ ইচ্ছা পূৰ কিৰবৈল িনবাৰণ কিৰেলঁা,
আৰু িবধৱাৰ চকু জলকা লগােলঁা,
17 যিদ বা েমাৰ েখাৱা মুিঠ অকেলই খােলা,
আৰু িপতৃহীন ল’ৰাই তাৰ অলেপা খাবৈল নাপােল,
18 (এেন নহয়, েমাৰ েডকা কালৰ পৰা এেনকুৱা লৰাই বােপকৰ লগত থকাৰ দেৰ েমাৰ লগত ডাঙৰ-দীঘল হয়,
আৰু মই মাতৃৰ গভর্ ত থকােৰ পৰা িবধৱাৰ পথদশর্ক;)
19 যিদ মই েকােনাক বস্ত্রৰ অভাৱত মিৰব লগা েদিখেলঁা,
বা দুখীয়াক গাত লবৈল কােপাৰ নাইিকয়া েদিখেলঁা,
20 তাৰ ককােল যিদ েমাক আশীব্বর্াদ নকৰােল,
আৰু েমাৰ েমৰৰ েনামৰ পৰা িস ফল নাপােল,
21 আৰু নগৰৰ দুৱাৰত েমাৰ ফিলয়া মানুহ েদিখ,
যিদ মই িপতৃহীনৰ অিহেত হাত ডািঙেলঁা,
22 েতেন্ত েমাৰ বািবচনীৰ হাড়ৰ পৰা েমাৰ কান্ধ খিহ পৰক,
আৰু েমাৰ বাহু হাড়ডালৰ পৰা ভািগ পৰক
23 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ পৰা আপদ আিহব বুিল মই ভয় কিৰিছেলঁা,
আৰু মই েতওঁৰ মহত্ত্বৰ কাৰেণ েসইৰূপ কমর্ কিৰব েনাৱািৰেলঁা,
24 মই যিদ সুবণর্ক েমাৰ িবশ্বাস-ভূিম কিৰেলঁা,
আৰু “তুিম েমাৰ আশ্রয়” এেন কথা যিদ শুদ্ধ েসাণক কেলঁা,
25 েমাৰ সম্পিত্ত অিধক বুিল যিদ আনন্দ কিৰেলঁা,
আৰু িনজ হােতেৰ অেনক লাভ পাইেছঁা, বুিল যিদ মই উল্লাস কিৰেলঁা,
26 মই সুযর্য্ক দীিপ্ত িদয়া,
বা চন্দ্রক উজ্জ্বলৰূেপ আকাশত গমন কৰা েদিখ,
27 যিদ েমাৰ মন গুপুেত েমাহ গল,
আৰু েসই দুেয়ােৰা উেদ্দেশয্ েমাৰ মুেখ হাতত চুমা খােল,
28 েতেন্ত ইও, িবচাৰকত্তািবলােক দণ্ড িদব লগীয়া অপৰাধ হলেহঁেতন;
িকয়েনা েসেয় েহাৱা হেল মই উদ্ধর্ বাসী ঈশ্বৰৰ আগত অস্বীকাৰ কিৰেলােহঁেতন
29 েমাক িঘণাওঁতাৰ আপদত মই যিদ আনন্দ কিৰেলঁা,
আৰু িস দুদ্দর্ শাত পৰা েদিখ মই উল্লাস হেলঁা,
30 (এেন নহয়, তাক মৰাবৈল শাও িদয়াৰ দ্বাৰা
েমাৰ মুখেকা পাপ কিৰবৈল মই িদয়া নাই;)
31 েতওঁ িদয়া মাংস খাই তৃপ্ত েনােহাৱা েকান আেছ?
এই বুিল েমাৰ তমু্বৰ মানুহেবােৰ যিদ েকাৱা নাই,
32 (িবেদশীেয় বাটত ৰািত কেটাৱা নাই,
িকন্তু মই পির্থকৰ অেথর্ দুৱাৰ েমিল ৈথিছেলঁা,)
33 মই অেনক েলাক সমূহক ভয় কৰাৰ,
আৰু প্রধান প্রধান বংশৰ ঘৃণা আশঙ্কা কৰাৰ কাৰেণ মেন মেন থািক দুৱাৰৰ বািহৰৈল নৈগ,
34 িনজ িহয়াত েমাৰ অধমর্ লুকুৱাই ৰািখ,
যিদ মই আদমৰ িনিচনাৈক েমাৰ অপৰাধ ঢািক থেলঁা,-
35 অস, েমাৰ কথা শুিনবৈল এজন থকা হেল েকেন ভাল আিছল!
েচাৱা, এইয়া েমাৰ চিহৰ িচন, সব্বর্শিক্তমান জনাই েমাক উত্তৰ িদয়ক;
অস, েমাৰ প্রিতবাদীেয় িলখা েদাষৰ পত্র েমাৰ ইয়াত থকা হেল, েকেন ভাল আিছল!
36 অৱেশয্ মই তাক েমাৰ কান্ধত বেলােহঁেতন,
আৰু ৰাজমুকুট বুিল েমাৰ মূৰত িপিন্ধেলােহঁেতন,
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37 েতওঁৰ আগত েমাৰ েখাজৰ সংখয্া দনােলােহঁেতন,
আৰু ৰাজেকঁাৱৰৰ দেৰ েতওঁৰ ওচৰৈল গেলােহঁেতন
38 েমাৰ মািটেয় যিদ েমাৰ অিহেত িচঞঁৰ মােৰ,
আৰু তাৰ আটাই িসৰলুেবােত যিদ কােন্দ,
39 মই যিদ ধন িনিদয়াৈক েসই মািটৰ ফল েভাগ কিৰেলঁা,
বা তাৰ গৰাকীিবলাকৰ প্রাণ হািন কিৰেলঁা,
40 েতেন্ত েমাৰ েঘহঁুৰ সলিন কঁাইট,
আৰু যৱৰ সলিন বন গজক
ইেয়াবৰ বাকয্ সমাপ্ত

32 অধয্ায়
ইলীহুৰ প্রথম বকৃ্ততা

1 ইেয়ােব িনজৰ দৃষ্টিত িনজেক ধাির্মক বুিল মনাত, েসই িতিনজেন েতওঁক উত্তৰ িদবৈল এিৰেল 2 এিতয়া ৰামৰ
েগাষ্ঠীৰ বূজীয়া বৰেখলৰ পুত্র ইলীহুৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল; ইেয়ােব ঈশ্বৰক ধাির্মক নাপািত িনজেক পতাত্েহ েতওঁৰ
ওপৰত ইলীহুৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল

3 আৰু বনু্ধ িতিন জেন ইেয়াবক উত্তৰ িদব েনাৱািৰও েতওঁক েদাষী কৰাত, েতওঁলাকৈলেকা ইলীহুৰ েক্রাধ জ্বিল
উিঠল 4 েতওঁিবলাক ইলীহুত্ৈক বয়সত ডাঙৰ েদিখ, ইলীহুেৱ ইেয়াবক কথা কবৈল বাট চাইিছল 5 পােছ েসই
িতিনজন েলাকৰ মুখত উত্তৰ েনােহাৱা েদিখ, ইলীহুৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল

6 তােত বূজীয়া বৰেখলৰ পুত্র ইলীহুেৱ উত্তৰ কিৰ কেল,
মই েডকা, েতামােলাক বুঢ়া;
এই িনিমেত্ত, মই েতামােলাকৰ আগত েমাৰ মত জনাবৈল, ভয় কিৰ েকঁাচ খাই আিছেলঁা
7 মই মনেত ৈকিছেলঁা, বহুিদিনয়া েলােকই কওক,
আৰু অিধক বয়সীয়া েলােকই জ্ঞান িশক্ষা িদয়ক
8 িকন্তু মনুষয্ৰ অন্তৰত আত্মা আেছ,
সব্বর্শিক্তমান জনাৰ িনশ্বােস িসহঁতক িবেবচনা কেৰ
9 বৰ বৰ েলাক েয জ্ঞানী, এেন নহয়;
আৰু বৃদ্ধিবলােকই েয িবচাৰ বুেজ, িসও নহয়
10 এই েহতুেক মই কওঁ, েমাৈল কাণ পাতা;
মইও েমাৰ মত প্রকাশ কেৰঁা
11 েচাৱা, েযিতয়াৈলেক েতামােলােক কথা িবচািৰিছলা,
েতিতয়াৈলেক মই েতামােলাকৰ বাকয্ৈল বাট চাইিছেলঁা,
েতামােলাকৰ েহতুবাদৈল কাণ পািতিছেলঁা
12 মই েতামােলাকৈল মন িদ আিছেলঁা,
িকন্তু েচাৱা, ইেয়াবক ঘটুৱাব পৰা,
বা েতওঁৰ উত্তৰ কািটব পৰা, েতামােলাকৰ মাজত েকােনা নািছল
13 সাৱধান, েতামােলােক নকবা েয,
“েতওঁত আিম জ্ঞান পােলঁা;
েতওঁক পৰাজয় কৰা ঈশ্বৰৰেহ সাধয্, মানুহৰ অসাধয্;”
14 িকয়েনা েতওঁ েমাৰ অিহেত কথা েকাৱা নাই;
আৰু মইও েতামােলাকৰ কথােৰ েতওঁক উত্তৰ িনিদম
15 েতামােলােক তধা লািগল, উত্তৰ িনিদেয় আৰু;
েতওঁিবলাকৰ কবৈলেক কথা নাইিকয়া হল
16 মই আৰু িকয় বাট চাম? েতওঁিবলােক কথা নকয়;
েতওঁিবলােক ঠৰ লািগ ৰল, উত্তৰ িনিদেয় আৰু
17 মইও িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ িদম;
মইও িনজৰ মন জনাম
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18 িকয়েনা মই কথােৰ পিৰপূণর্,
েমাৰ অন্তৰত থকা আত্মাই েমাক বল কিৰেছ
19 েচাৱা, েমাৰ েপট বন্ধ কিৰ েথাৱা দ্রাক্ষা ৰসৰ িনিচনা
েসেয় নতুন ৰসৰ েমাটৰ দেৰ ফািট যাওঁ যাওঁ ৈহেছ
20 মই উপশম পাবৰ িনিমেত্ত কথা কম;
মই মুখ েমিল উত্তৰ কিৰম
21 মই কােৰা মুখৈল নাচাম,
আৰু মই কােকা খুচােমাদ নকিৰম
22 িকয়েনা মই খুচােমাদ কিৰব নাজােনা;
কিৰেল, েমাৰ সৃষ্টিকত্তর্ াই শীেঘ্র েমাক ইহেলাকৰ পৰা ৈল যাব

33 অধয্ায়
1 িয হওক, েহ ইেয়াব, িমনিত কেৰঁা, েমাৰ কথা শুনা,

আৰু েমাৰ সকেলা বাকয্ৈল কাণ পাতা
2 েচাৱা, মই এিতয়া মুখ েমিলেলঁা;
েমাৰ মুখত থকা িজভাই কথা ৈকেছ
3 েমাৰ বাকয্ই েমাৰ মনৰ সৰলতা প্রকাশ কিৰব,
েমাৰ ওঁেঠ িয জােন, তাক অকপটভােব কব
4 ঈশ্বৰৰ আত্মাইেহ েমাক িনম্মর্াণ কিৰেল,
আৰু সব্বর্শিক্তমান জনাৰ িনশ্বােসেহ েমাক জীৱন িদেছ
5 তুিম যিদ পাৰা, েতেন্ত েমাক উত্তৰ িদয়া;
েমাৰ আগত কথা েকাৱা, উিঠ িথয় েহাৱ
6 েচাৱা, ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত মইও েতামাৰ িনিচনা;
মইও মৃিত্তকােৰ িনিম্মর্ত ৈহেছঁা
7 েচাৱা, েমাৰ ভয়ানকতাই েতামাক ভয় নলগাব,
আৰু েমাৰ কথাৰ ভােৰা েতামাৈল গধুৰ নহব
8 বাস্তিৱক তুিম েমাৰ কােণ শুনাৈক কথা কলা;
তুিম কথা েকাৱা মই শুিনেলঁা
9 তুিম কলা, “মই শুিচ, মই িনৰপৰাধী,
মই িনষ্কলঙ্ক, েমাত েকােনা েদাষ নাই
10 েচাৱা, েতওঁ েমাৰ অিহেত িছদ্র িবচােৰ,
েতওঁ েমাক শত্রু েযন জ্ঞান কেৰ;
11 েতওঁ েমাৰ ভিৰ কুন্দাত বন্ধ কিৰেছ;
েতওঁ েমাৰ সকেলা পথত চকু িদেয়
12 েচাৱা, মই েতামাক উত্তৰ িদওঁ,
এই িবষয়ত েতামাৰ কথা নয্ায় নহয়; িকয়েনা মনুষয্ত্ৈক ঈশ্বৰ মহান
13 তুিম েতওঁেৰ ৈসেত িকয় িববাদ কিৰছা?
িকয়েনা েতওঁ িনজৰ কাযর্েবাৰৰ এিটেৰা েনেদখুৱায়
14 তথািপ ঈশ্বেৰ এক প্রকােৰ কথা কয়, এেন িক, দুই প্রকােৰও কথা কয়;
িকন্তু মানুেহ তাৈল মন িনিদেয়
15 েযিতয়া মানুহিবলাক েঘাৰ িনদ্রাত মগ্ন ৈহ শযয্াত পিৰ েটাপিন যায়,
েতিতয়া েতওঁ সেপানত ৰািতৰ দশর্নত কথা কয়
16 এই দেৰ, মানুহক কু-কাযর্ৰ পৰা এৰুৱাবৰ িনিমেত্ত,
মানুহৰ পৰা অহংকাৰ গুপ্ত ৰািখবৰ িনিমেত্ত,
17 গাৰ পৰা তাৰ জীৱাত্মা ৰক্ষা কিৰবৰ িনিমেত্ত,
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আৰু অস্ত্রৰ দ্ধাৰাই িবনষ্ট েনােহাৱাৈক তাৰ প্রাণ ৰািখবৰ িনিমেত্ত,
18 েতওঁ েসই সময়ত মানুহৰ কাণ মুকিল কিৰ িদেয়,
আৰু িসিবলাকক িদয়া িশক্ষা েমাহৰ মােৰ
19 িস িনজ শযয্াত েবদনাৰ দ্বাৰাই শািস্ত পায়,
আৰু তাৰ হাড়েবাৰৰ মাজত েযন সদায় যুদ্ধ লািগেছ, এেন শািস্ত েভাগ কেৰ,
20 তােত তাৰ প্রােণ আহাৰ িঘণ কেৰ,
আৰু সুস্বাদু খাদয্ৈল তাৰ জীৱাত্মাৰ অৰুিচ জেন্ম
21 তাৰ মাংস ক্ষয় পায় অদৃশয্ হয়,
আৰু আেগেয় েনেদখা হাড়েবাৰ জক্জকৈক ওলাই পেৰ;
22 এেন িক, তাৰ জীৱাত্ম গাতৰ ওচৰ চােপ,
আৰু তাৰ প্রােণ সংহাৰকেবাৰৰ গুিৰ পায়
23 মানুহক যথাথর্ পথ েদখুৱাবৰ িনিমেত্ত,
তাৰ পেক্ষ যিদ হাজাৰৰ িভতৰত এজন দুত মধয্স্থ থােক,
24 েতেন্ত েতওঁ তাৈল কৃপা কিৰ কব,
“গাতৈল েযাৱাৰ পৰা তাক মুক্ত কৰা, মই প্রায়িশ্চত্ত পােলঁা
25 তাৰ গা লৰাত্ৈকেয়া িচকণ হব;
িস পুনব্বর্াৰ েযৗৱনকাল পাব
26 িস ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল, েতওঁ তাৈল প্রসন্ন হব;
তােত িস েতওঁৰ মুখ আনেন্দেৰ েদিখব,
আৰু েতওঁ মানুহক তাৰ ধাির্মকতা ওেলাটাই িদব
27 িস মানুহৰ আগত গীত গাই কব,
“আিম পাপ কিৰেলঁা, নয্ায়ৰ িবপৰীেত চিলেলঁা;
তথািপ মই তাৰ উিচত ফল েপাৱা নাই
28 গাতৈল েযাৱাৰ পৰা েতওঁ েমাৰ জীৱাত্মা মুক্ত কিৰেল,
আৰু েমাৰ প্রাণ েপাহৰত আনিন্দত হব ”
29 েচাৱা, মানুহক জীৱন স্বৰূপ েপাহেৰেৰ আেলািকত কিৰবৰ িনিমেত্ত,
তাৰ প্রাণ িবনাশক গাতৰ পৰা ওেলাটাই আিনবৈল,
30 ঈশ্বেৰ মনুেষয্ ৈসেত এই সকেলা বয্ৱহাৰ দুবাৰ,
এেন িক, িতিন বাৰ কেৰ
31 েহ ইেয়াব, মন িদয়া, েমাৰ কথা শুনা;
মেন মেন থাকা, মেয়ই কওঁ
32 যিদ েতামাৰ িকবা কব লগা আেছ, েতেন্ত েমাক উত্তৰ িদয়া;
েকাৱা, িকয়েনা মই েতামাক িনেদর্ াষী কিৰবৈল বাঞ্ছা কেৰঁা
33 যিদ নাইেহ, েতেন্ত েমাৈল কাণ পািত, মেন মেন থাকা; মই েতামাক জ্ঞান িশক্ষা িদওঁ

34 অধয্ায়
ইলীহুৰ িদ্বতীয় বকৃ্ততা

1 পােছ ইলীহুেৱ আৰু উত্তৰ কিৰ কেল,
2 েহ জ্ঞানী েলাকিবলাক, েমাৰ কথা শুনা;
েহ িবজ্ঞেলাকিবলাক, েমাৈল কাণ পাতা
3 িকয়েনা জীবাই েযেনৈক আহাৰৰ আস্বাদ লয়,
েতেনৈক কােণ কথাৰ পৰীক্ষা কেৰ
4 আহঁা, িয নয্ায়, তাক আিম বািচ লওঁহঁক;
িয ভাল, তাক আমাৰ মাজত িনশ্চয় কেৰঁাহক
5 িকয়েনা ইেয়ােব ৈকিছল, েয,মই ধাির্মক,
তথািপ ঈশ্বেৰ েমাৰ িবচাৰ অগ্রাহয্ কিৰেল;
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6 মই নয্ায়ৱান হেলও, িমছলীয়া বুিল গিণত ৈহেছঁা,
িবনােদােষ েমাৰ গাত িচিকৎসা কিৰব েনাৱাৰা ঘা লািগেছ
7 পানী িপ তৃপ্ত েহাৱাৰ দেৰ িবদ্রূপ কিৰ তৃপ্ত েহাৱা,
8 দুৰাচাৰীেবাৰৰ লগত ফুৰা,
আৰু দুষ্টৰ সঙ্গী েহাৱা, ইেয়াবৰ িনিচনা েকান আেছ?
9 িকয়েনা েতওঁ ৈকিছল, “ঈশ্বৰৰ লগত প্রণয় ৰািখেল,
মানুহৰ এেকা লাভ নহয় ”
10 এেতেক েহ িবজ্ঞ েলাকিবলাক েমাৈল কাণ পাতা;
ঈশ্বেৰ েয কুকমর্ কিৰব, আৰু সব্বর্শিক্তমান জনাই েয অনয্ায় কিৰব, এইেয় েতওঁৰ পৰা দুৰা থাকক
11 িকয়েনা েতওঁ মানুহৰ কমর্ৰ দেৰ তাক ফল িদেয়,
আৰু যাৰ েযেন আচৰণ, তাৰ েতেন দশা ঘটাই
12 বাস্তিৱক ঈশ্বেৰ কুকমর্ নকেৰ
সব্বর্শিক্তমান জনাই নয্ায়ৰ িবপৰীত নকেৰ
13 েতওঁক পৃিথবীৰ ওপৰত ক্ষমতা েকােন িদেল?
আৰু েগােটইখন জগত েকােন স্থাপন কিৰেল?
14 যিদ েতওঁ িনেজই িনজেতই মন িদ থােক,
যিদ িনেজ িদয়া আত্মা আৰু িনশ্বাস িনজৈল চপাই িনেয়,
15 েতেন্ত সকেলা মত্তর্ য্ এেকবােৰ মিৰ যাব,
আৰু মনুষয্ পুনৰায় ধুিল লীন ৈহ যাব
16 যিদ েতামাৰ িবেবচনা থােক,
েতেন্ত এই কথা শুনা, আৰু েমাৰ বাকয্ৈল কাণ পাতা
17 নয্ায় িঘণ কেৰঁাতাজেন জােনা শাসন কিৰব পােৰ?
তুিম ধাির্মক আৰু পৰাক্রমী জনাক জােনা েদাষী কিৰব পাৰা?
18 ৰজাক জােনা “তুিম অধম,” এই বুিল কব পািৰ?
আৰু সম্ভ্রান্ত েলাকিবলাকক, “েতামােলােক দুষ্ট,” এই বুিল জােনা কব পািৰ?
19 েতেন্ত, িয জনাই অধয্ক্ষসকলক মুখৈল নাচায়,
আৰু দিৰদ্রতৈক ধনীেকা উত্তম বুিল জ্ঞান নকেৰ, এেন জনাক িকমান কম পিৰমােণ তাক কব পািৰ!
িকয়েনা সকেলােৱই েতওঁৰ হােতেৰ কৰা বস্তু
20 িসিবলাক িনিমষেত, এেন িক মাজ িনশােতই মেৰ;
েলাকিবলােক কঁিপ কঁিপ পৰেলাকৈল গমণ কেৰ,
আৰু পৰাক্রমী িবলাকক িবনাহােত কািঢ় িনয়া হয়
21 িকয়েনা েতওঁ মানুহৰ কথাত চকু িদেয়,
আৰু তাৰ সকেলা গিত েদেখ
22 য’ত দুৰাচাৰীেবাৰ লুকাই থািকব পােৰ,
এেনকুৱা অন্ধকাৰ িক মৃতুয্ছায়া নাই
23 িয স্থলত মনুষয্ িবচাৰৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল যাব,
এেন স্থলত েতওঁ তাৰ িবষেয় বৰ িচন্তা কিৰব লগীয়া হয়
24 েতওঁ অনুসন্ধান নকিৰ পৰাক্রমীিবলাকক খণ্ড খণ্ড কিৰ,
আৰু েতওঁিবলাকৰ ঠাইত আন েলাকক স্থাপন কেৰ
25 এই েহতুেক েতওঁ েতওঁিবলাকৰ কাযর্েবাৰ জােন,
আৰু ৰািতেত সকেলা লুিটয়াই েপলায়,
তােত েতওঁিবলাক চুণীর্কৃত হয়
26 েতওঁ সকেলােৰ েদখােত েতওঁিবলাকক দুজর্ ন বুিল প্রহাৰ কেৰ;
27 িকয়েনা েতওঁিবলােক েতওঁ পােছ পােছ যাবৈল এিৰ,
আৰু েতওঁৰ এিট পথেকা নামািন,
28 দিৰদ্রৰ কাতেৰািক্ত তাৰ আগত উপিস্থত কেৰ,
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আৰু দুিখত িবলাকৰ কাতেৰািক্ত েতওঁৰ কাণত েপলায়
29 েতওঁ শািস্ত িদেল েকােন েতওঁক েদাষ িদব পােৰ?
30 অধির্ম েলােক েযন ৰাজত্ত্ব নকেৰ;
আৰু প্রজািবলাকক ফান্দত েপলাবৈল েযন েকােনা নাথােক,
এই িনিমেত্ত, জািতৰ পৰাই হওক, বা মানুহৰ পৰাই হওক,
েতওঁ মুখ ঢািকেল েকােন েতওঁৰ দশর্ন পাব পােৰ?
31 “মই শািস্ত েভাগ কিৰেলঁা, মই আৰু অধমর্ আচৰণ নকেৰঁা;”
32 িয েনেদেখঁা, তাক েমাক েদখুৱাই িদয়া;
যিদ মই অনয্ায় কিৰেলঁা, েতেন্ত মই আৰু নকেৰঁা, “এই বুিল ঈশ্বৰৰ আগত েকাৱা উিচত েন?
33 ঈশ্বেৰ িদয়া প্রিতফল েতামাৰ ইচ্ছাৰ দেৰ হয়েন েয, তুিম তাক অগ্রাহয্ কিৰলা?
িকয়েনা মেনানীত কৰা কাযর্ েতামাৰ েহ, েমাৰ নহয়; এই েহতুেক তুিম িয জানা, তাক েকাৱা
34 বুিদ্ধমান েলােক েমাক কব, এেন িক, েমাৰ কথা শুনা প্রেতয্ক জ্ঞানৱােন কব,
35 “ইেয়ােব জ্ঞানশূনয্ কথা ৈকেছ, আৰু েতওঁৰ বাকয্ িবেবচনাযুক্ত ”
36 ইেয়ােব দুষ্টেলাকৰ দেৰ উত্তৰ িদয়াৰ কাৰেণ েতওঁৰ পৰীক্ষা েশষৈলেক হেলই ভাল
37 িকয়েনা েতওঁ িনজৰ পাপত িবেদ্রাহ লগ লগাইেছ, েতওঁ আমাৰ মাজত হাত-তািল িদেছ,
আৰু ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ অেনক কথা ৈকেছ

35 অধয্ায়
ইলীহুৰ তৃতীয় বকৃ্ততা

1 পাছত ইলীহুেৱ আৰু উত্তৰ কিৰ কেল,
2 “েমাৰ িক উপকাৰ?
বা মই পাপ কৰা লাভতৈক েমাৰ িক অিধক লাভ?
3 এই বুিল েয তুিম ৈকছা, ইয়াক তুিম নয্ায় বুিল ভািবছা েন?
বা ঈশ্বৰৰ ধাির্মকতাৈক েমাৰ ধাির্মকতা অিধক,
এই বুিল ৈকছােন?
4 মই েতামাক আৰু েতামাৰ লগৰ েতামাৰ বনু্ধিবলাকেকা উত্তৰ িদওঁ,
5 তুিম চকু তুিল আকাশৰ ফালৈল েচাৱা,
েতামাতৈক ওখত থকা গগণ-মণ্ডলৈল িনৰীক্ষণ কৰা
6 তুিম পাপ কিৰেল, েতওঁৰ িক হািন কিৰব পাৰা?
আৰু েতামাৰ অপৰাধ অিধক হেল তুিম েতওঁ িক কিৰবা?
7 তুিম ধাির্মক হেল, েতওঁক িক িদব পাৰা?
বা েতওঁ েতামাৰ হাতৰ পৰা িক গ্রহণ কিৰব?
8 েতামাৰ দুষ্টতাই েতামাৰ িনিচনা মানুহৰেহ হািন কিৰব পােৰ,
আৰু েতামাৰ ধাির্মকতা মনুষয্ সন্তানৰেহ উপকাৰী হব পােৰ
9 অিধক উপদ্রৱ েপাৱাত েলাকিবলােক কাতেৰািক্ত কেৰ,
আৰু বলৱান িবলাকৰ বাহুৰ কাৰেণ উপকাৰ পাবৈল িচঞঁেৰ
10 িয জনাই ৰািত গীত েগাৱাই,
11 িয জনাই পৃিথবীৰ পশুেবাৰতৈক আমাক েবিছৈক িশক্ষা িদেছ,
আৰু িয জনাই আমাক আকাশৰ চৰাই-িচিৰকিটতৈক েবিছ জ্ঞানী কিৰেছ েমাৰ েসই সৃষ্টিকত্তর্ া ঈশ্বৰ ক’ত? এই বুিল

িসিবলাকৰ েকােনও নকয়
12 েতিতয়া িসিবলােক দুষ্টেবাৰৰ অহঙ্কাৰৰ কাৰেণ কাতেৰািক্ত কেৰ,
িকন্তু েতওঁ উত্তৰ িনিদেয়
13 বাস্তিৱক ঈশ্বেৰ অসাৰ কথা নুশুেন,
আৰু সব্বর্শিক্তমান জনাই তাক নাচাবও
14 েতেন্ত তুিম েতওঁক েনেদেখা বুিল কেল, েতওঁ জােনা শুিনব,
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েতামাৰ েগাচৰ েতওঁৰ আগত আেছ, তুিম েতওঁৈল বাট চাই থািকবা
15 িকন্তু েতওঁ েতওঁৰ েকাপত শািস্ত িনিদেয়,
আৰু েতওঁ অপৰাধৈল বৰৈক মন িনিদেয়;
16 এই িনিমেত্ত ইেয়ােব অসাৰ কথা কবৈল মুখ েমিলেছ,
অেনক জ্ঞানশূনয্ কথা ৈকেছ

36 অধয্ায়
ইলীহুৰ েশষ বকৃ্ততা

1 ইলীহুেৱ আৰু কথা কেল,
2 আৰু অলপমান ৈধযর্ ধৰা, মই েতামাক বুজাওঁ,
িকয়েনা ঈশ্বৰৰ পেক্ষ েমাৰ আৰু কথা আেছ;
3 মই দুৈৰৰ পৰা েমাৰ জ্ঞান সংগ্রহ কিৰম,
আৰু মই েমাৰ সৃষ্টিকতর্ াৰ ধাির্মকতা-গুণৰ বণর্না কিৰম
4 িকয়েনা েমাৰ কথা িনশ্চেয় িমছা নহয়;
জ্ঞানত িসদ্ধজন েতামাৰ লগেত আেছ
5 েচাৱা, ঈশ্বৰ পৰাক্রমী, তথািপ েতওঁ কােকা েহয়জ্ঞান নকেৰ;
েতওঁ বুিদ্ধৰ বলেতা পৰাক্রমী
6 েতওঁ দুষ্টৰ প্রাণ ৰক্ষা নকেৰ,
িকন্তু দুখীয়ািবলাকৰ পেক্ষ নয্ায় িবচাৰ কেৰ
7 েতওঁ ধাির্মকেলাকৰ পৰা চকু নুঘুৰাই;
িকন্তু িসংহাসনত বহা ৰজািবলাকৰ লগত,
েতওঁ সব্বর্িতকালৈলেক েতওঁিবলাকক বহুৱাই,
তাত েতওঁিবলাকৰ উন্নিত হয়
8 আৰু যিদ েতওঁিবলাকক িশকিলেৰ বন্ধা হয়,
আৰু েতওঁিবলাক দুখৰ েলজুত বান্ধ খায়,
9 েতেন্ত েতওঁ েতওঁিবলাকক েতওঁিবলাকৰ কমর্ আৰু অপৰাধ েদখুৱাই,
েতওঁিবলােক েয অহংকাৰ কিৰেল, তাক েতওঁিবলাকক জনায়
10 িশক্ষা গ্রহণ কিৰবৈল েতওঁ েতওঁিবলাকৰ কাণ মুকিল কেৰ,
আৰু অধমর্-পথৰ পৰা ঘুিৰবৈল েতওঁিবলাকক আজ্ঞা িদেয়
11 যিদ েতওঁিবলােক েতওঁৰ কথা শুেন, আৰু েতওঁৰ েসৱা কেৰ,
েতেন্ত েতওঁিবলােক েতওঁিবলাকৰ িদন সুেখ সম্পেদ িনয়ায়,
আৰু েতওঁিবলাকৰ বছৰ েকইটা সেন্তােষেৰ কটায়
12 িকন্তু যিদ েতওঁিবলােক নুশুেন েতেন্ত অস্ত্রাঘাতত িবনষ্ট হয়,
আৰু জ্ঞানৰ অভাৱত প্রাণতয্াগ কেৰ
13 অধমর্িচত্তীয়ােবােৰ েক্রাধ সঁািচ থয়;
ঈশ্বেৰ িসহঁতক বািন্ধেলও িসহঁেত কাতেৰািক্ত নকেৰ
14 িসহঁত েডকা কালেত মেৰ,
আৰু ভ্রষ্টাচাৰীেবাৰৰ মাজত িসহঁতৰ প্রাণ নষ্ট হয়
15 েতওঁ দুগর্িতত পৰা জনক তাৰ দুগর্িতৰ দ্বাৰাই উদ্ধাৰ কেৰ,
আৰু উপদ্রৱৰ দ্বাৰাই েতওঁিবলাকৰ কাণ মুকিল কেৰ
16 েতওঁ েতামাক সঙ্কটৰ মুখৰ পৰা, েক্লশ েনােহাৱা বহল ঠাইৈল উিলয়াই আিনেছ;
আৰু েতামাৰ েমজ অিত েতলীয়া আহােৰেৰ সেজাৱা হব;
17 িকন্তু তুিম দুষ্টৰ িবচােৰেৰ পিৰপূণর্ হেল,
েতামাক িবচাৰ আৰু নয্ায় দণ্ডই ধিৰব
18 সাৱধান, েক্রােধ েতামাক িনন্দা পথৈল িনিনয়ক,
আৰু মুিক্তৰ অিধক মূলয্ই েতামাক অবােট ৈল নাযাওক
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19 েতামাৰ ধন, আৰু শিক্ত সমস্ত বল,
তুিম দুখত নপিৰবৈল জােনা যেথষ্ট হব?
20 িয ৰািতত েলাকিবলাকক িনজ িনজ ঠাইত উচ্ছন্ন কৰা হয়,
এেন ৰািতৈল তুিম বাঞ্ছা নকিৰবা
21 সাৱধান, তুিম অধমর্ৈল মুখ নকিৰবা;
িকয়েনা তুিম দুখ েভাগতৈক তােকই মেনানীত কিৰছা
22 েচাৱা, ঈশ্বেৰ িনজ পৰাক্রমত মহৎ কাযর্ কেৰ;
েতওঁৰ িনিচনা িশক্ষা িদওঁতা েকান আেছ?
23 েকােন েতওঁৰ িনিমেত্ত েতওঁৰ পথ িনৰূপণ কিৰেল?
বা তুিম অনয্ায় কিৰলা, এই বুিল েতওঁক েকােন কব পােৰ?
24 ঈশ্বৰৰ িয কাযর্ৰ িবষেয় মানুেহ গানৰ দ্বাৰাই কীত্তর্ ন কিৰেল,
তুিম েসই কাযর্ৰ মিহমাৰ প্রশংসা কিৰবৈল মনত ৰািখবা
25 সকেলা মানুেহ তাক িনৰীক্ষণ কেৰ;
মত্তর্ য্ই দূৈৰৰ পৰা তাৈল দৃষ্টি কেৰ
26 েচাৱা, ঈশ্বৰ মহান, আৰু আমাৰ জ্ঞানৰ অগময্;
েতওঁৰ বছৰৰ সংখয্াৰ অনুসন্ধান কৰা অসাধয্
27 িকয়েনা েতওঁ জনৰ কিণকােবাৰ আকষর্ণ কেৰ;
েসইেবােৰই েতওঁৰ ভাপৰ পৰা জিৰ জিৰ পেৰ;
28 েসইেবাৰক আকােশ বৰষায়,
মানুহৰ ওপৰত অিধকৈক েটােপ েটােপ েপলায়
29 বাস্তিৱক েতওঁৰ েমঘৰ িবস্তাৰণ,
আৰু েতওঁৰ তমু্বৰূপ েমঘৰ গজ্জর্ ন েকােন বুিজব পােৰ?
30 েচাৱা, েতওঁ িনজৰ চািৰওফােল িনজৰ েপাহৰ িবস্তাৰ কেৰ;
আৰু েতওঁ সাগৰৰ তিল ঢােক
31 িকয়েনা েতওঁ এইেবাৰৰ দ্বাৰাই েলাকিবলাকক শাসন কেৰ,
আৰু প্রচুৰ পিৰমােণ েখাৱা বস্তু দান কেৰ
32 েতওঁ িবজুলীেৰ িনজৰ অঞ্জিল ভৰায়,
লক্ষয্ত লািগবৈল েতওঁ তাক আজ্ঞা িদেয়
33 তাৰ মহা শব্দই েতওঁৰ িবষেয় সম্বাদ িদেয়,
পশুেবাৰেকা েতওঁৰ আগমণৰ কথা জনায়

37 অধয্ায়
1 ইয়ােতা েমাৰ হৃদয় কঁিপেছ,

আৰু বুকু ঢপ ঢপ কিৰেছ
2 শুনা, শুনা, েসইয়া েতওঁৰ গজ্জর্ নৰ ধ্বিন,
েসয়া েতওঁৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা শব্দ
3 েসয়া েতওঁ আকাশ-মণ্ডলৰ তলৰ আটাই ঠাইৈলেক পঠাই,
আৰু পৃিথবীৰ অন্তৈলেক েতওঁ িবজুলী মােৰ
4 তাৰ পাছত গাজিন মােৰ,
েতওঁ িনজৰ মহৎ শেব্দেৰ গজ্জর্ ন কেৰ;
েযিতয়া েতওঁৰ মাত শুনা যায়, েতিতয়াই েতওঁ েসইেবাৰক নথমায়
5 ঈশ্বেৰ িনজ মােতেৰ আচিৰতৰূেপ গজ্জর্ ন কেৰ;
েতওঁ আমাৰ েবাধৰ অগময্ মহৎ কাযর্েবাৰ কেৰ
6 িকয়েনা েতওঁ িহমক কয়, ‘তুিম পৃিথবীত পৰা’,
েসইদেৰ েতওঁ বৰষুণক বৰিষবৈল কয়,
‘তীব্রৰূপ ধিৰ বৰষুণ বষর্া’
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7 েতওঁ স্রজা সকেলা মানুেহ েতওঁৰ কাযর্প্রণালী জািনবৰ বােব
েতওঁ প্রেতয্ক মানুহৰ হাত বন্ধ কেৰ
8 েতিতয়া জন্তুেবাৰ েচাঙত েসামায়;
আৰু িনজ িনজ বাসস্থানত থােক
9 দিক্ষণৰ েকঁাঠািলৰ পৰা ধুমুহা আেহ,
আৰু উত্তৰৰ পৰা জাৰ উপিস্থত হয়
10 ঈশ্বৰৰ িনশ্বাসৰ দ্বাৰাই বৰফ হয়,
আৰু বহল জল সমূহ েঠক ৈহ যায়
11 এেন িক, েতওঁ ঘন েমঘত পানী জমা হ’ব িদেয়,
েতওঁ িনজৰ িবজুলী থকা েমঘ িবস্তাৰ কেৰ
12 েগােটই ভু-মণ্ডলত েসইেবােৰ েযন েতওঁৰ আজ্ঞা অনুসােৰ কাযর্ কেৰ,
এই কাৰেণ েসইেবােৰ েতওঁৰ পিৰচালনৰ দ্বাৰাই ঘুিৰ ফুেৰ
13 েতওঁ এইেবাৰ হ’বৈল সৃষ্টি কেৰ, েসয়া শািস্তৰ বােবই হওক, বা িনজ পৃিথবীৰ বােবই হওক,
নাইবা িবশ্বস্ততাৰ বােবই হওক, েতওঁ তাক হ’ব িদেয়
14 েহ ইেয়াব, তুিম ইয়াৈল কাণ পাতা;
িথেৰ থািক ঈশ্বৰৰ আচিৰত কমর্ িবেবচনা কৰা
15 ঈশ্বেৰ েকেনৈক েমঘক িনয়ন্ত্রণ কেৰ,
আৰু েকেনৈক িনেজ িবজুলী প্রকািশত কেৰ, তাক তুিম জানােন?
16 েকেনৈক আকাশত েমঘ ভািহ থােক,
ঈশ্বৰৰ িবস্ময়কৰ কাযর্প্রণালীেবাৰ তুিম জানােন, জ্ঞানত েকান িনখুত জানােন?
17 েযিতয়া দিক্ষণ বায়ুৰ দ্বাৰাই পৃিথৱী িনস্তব্ধ হয়,
েতিতয়া বস্ত্র েকেনৈক গৰম েযন েবাধ হয় তুিম জানােন?
18 তুিম জােনা সঁাচত ঢলা দপর্ণৰ দেৰ
দৃঢ় আকাশ-মণ্ডলক েতওঁৰ লগত িবস্তাৰ কিৰব পাৰা?
19 আিম েতওঁক িক ক’ম, েসয়া আমাক জেনাৱা;
িকয়েনা আমাৰ যুিক্তৰ উেদ্দেশয্ আিম এেকা উিলয়াব পৰা নাই, কাৰণ আমাৰ মন অন্ধকাৰত আচ্ছন্ন
20 মই কথা কওঁ বুিল েতওঁৰ আগত জেনাৱা হব েন?
বা কাল গ্রাসত পিৰবৈল েকােনাবাই জােনা ইচ্ছা কিৰব?
21 সম্প্রিত মানুেহ আকাশত মহা-েতজস্বী েজয্ািত েদখা নাপায়;
িকন্তু বতাহ চিলেল আকাশ িনম্মর্ল হয়
22 উত্তৰৰ পৰা সুৱণর্ময় েজয্ািত আেহ;
ঈশ্বৰত ভয়ানক প্রভাৱ আেছ
23 সব্বর্শিক্তমান জনা আমাৰ তত্ত্বৰ অগময্,
েতওঁ পৰাক্রমত মহান;
েতওঁ নয্ায় িবচাৰ আৰু ধাির্মকতাৰ িবপৰীত েকােনা ৰূেপ নকেৰ
24 এই কাৰেণ মানুেহ েতওঁৈল ভয় ৰােখ;
িকন্তু িযসকল েলােক িনজৰ মনেত জ্ঞানী বুিল ভােব, েতেনেলাকৈল েতওঁ মেনােযাগ িনিদেয়

38 অধয্ায়
িযেহাৱাই ইেয়াবক িদয়া প্রথম উত্তৰ

1 েতিতয়া িযেহাৱাই ধুমুহােটাৰ মাজৰ পৰা ইেয়াবক উত্তৰ কিৰ ক’েল,
2 “িযজেন এই জ্ঞানশূনয্ বােকয্েৰ ঈশ্বৰৰ মন্ত্রণা আন্ধাৰ কিৰেছ, এইেটা েকান?
3 তুিম এিতয়া বীৰৰ দেৰ কঁকাল বান্ধা;
িকয়েনা মই েতামাক েসঁােধা, তুিম েমাক েকাৱা
4 িয সময়ত মই পৃিথবীৰ মূল স্থাপন কিৰেলঁা, েতিতয়া তুিম ক’ত আিছলা?
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যিদ েতামাৰ েবাধ আেছ, েতেন্ত েকাৱা
5 েকােন তাৰ পিৰমাণ িনৰূপণ কিৰেল?
বা েকােন তাৰ ওপৰত পিৰমাণ-জৰী পািৰেল? যিদ জানা েতেন্ত েকাৱা
6 েসই কালত তাৰ মুলেবাৰ িকহৰ ওপৰত বহুওৱা হল?
বা েকােন তাৰ চুকৰ িশল স্থাপন কিৰেল?
7 েযিতয়া প্রভাতীয় তৰােবােৰ এেকলেগ গান কিৰিছল,
েতিতয়া ঈশ্বৰৰ সন্তান সকেল জয়ধ্বিন কিৰিছল েন?
8 গভর্ ৰ পৰা বািহৰ েহাৱাৰ দেৰ সমুদ্র েযিতয়া বািহৰ ৈহিছল,
েতিতয়া েকােন দুৱাৰৰ ৈসেত সমুদ্রক নীৰৱ কিৰিছল?
9 েযিতয়া মই েমঘক তাৰ বস্ত্রস্বৰূেপ িনমর্ান কিৰিছেলঁা,
আৰু েঘাৰ অন্ধকাৰক, তাক েমিৰওৱা পটী স্বৰূপ কিৰিছেলঁা,
10 আৰু েযিতয়া মই তাৰ বােব িবিধ িনৰূপণ কিৰিছেলঁা,
ডাং আৰু দুৱাৰ লগাই ৈকিছেলা-
11 ‘তুিম ইয়াৈলেক আিহব পাৰা, ইয়াতৈক েবিছ নহয়;
ইয়ােত েতামাৰ গব্বীর্ েঢৗেবাৰ মাৰ যাব ’
12 তুিম িচৰকাল আছা েন, েতামাৰ জীৱনৰ িদন আৰম্ভিণৰ পৰা আেছ েন, তুিম প্রভাতক আজ্ঞা িদিছলা েন?
আৰু অৰুণক তাৰ উদয় স্থান জনাইিছলা েন?
13 েসইদেৰ পৃিথবীৰ চািৰও চুক ধিৰিছলা েন,
তাৰ পৰা দুষ্টেবাৰক েজাকািৰ েপলাইিছলা েন?
14 ছাব মৰা মািটৰ দেৰ পৃিথবীৰ ৰূপ পিৰৱত্তর্ ন হয়,
আৰু সকেলা বস্তু এখন িচত্র-িবিচত্র বস্ত্রৰ দেৰ প্রকাশ পায়
15 আৰু দুষ্টেবাৰৰ পৰা েপাহৰ আতেৰাৱা হয়,
আৰু িসহঁতৰ উধর্বাহু ভগ্ন হয়
16 তুিম জােনা সমুদ্রৰ উৎপন্ন ঠাইৈল ৈগিছলা?
বা অগাধ জলৰ গুপ্তস্থানত জােনা ফুিৰিছলা?
17 মৃতুয্পুৰীৰ দুৱাৰ েতামাৈল অনাবৃত আিছল েন?
বা মৃতুয্ছায়াৰ দুৱাৰ েদিখিছলা েন?
18 তুিম পৃিথবীৰ প্রস্থৰ বুজ পালা েন?
এই সকেলা যিদ জানা, েতেন্ত েকাৱা
19 েপাহৰ থকা ঠাইৈল েযাৱা বাট ক’ত-
েসইদেৰ আন্ধাৰৰ ঠাইেয় বা ক’ত?
20 িয ঠাইৰ পৰা েপাহৰ আৰু আন্ধাৰ আেহ, েসই ঠাইৈল তুিম তাক উভতাই িনব পািৰবা েন,
বা তুিম জানা েন, িকদেৰ েসই ঠাইৰ পৰা আেহ?
21 তুিম েযিতয়া জিন্মিছলা, িনিশ্চন্তভােব জািনিছলা!
আৰু েতামাৰ িদনৰ সংখয্া অিধক!
22 যত িহম সঞ্চয় কৰা হয়, েসই ভঁৰালত তুিম প্রেবশ কিৰছা েন,
তুিম েসই িশলাবৃষ্টিৰ ভঁৰাল েদিখিছলা েন?
23 এই বস্তুেবাৰ মই সঙ্কট সময়ৰ বােব,
ৰণ বা যুদ্ধ িদনৰ বােব ধিৰ ৰােখা;
24 িক িনয়েমেৰ িবজুলীৰ েপাহৰ ভাগবতৰা হয়,
বা িক িনয়েমেৰ পূবৰ বায়ু পৃিথবীত িবয়িপ পেৰ?
25 প্লাৱন সৃষ্টিকাৰী বৰষুণৰ বােব েকােন পানী েবাৱাই িনয়া নলা ৈতয়াৰ কিৰেল,
বা েকােন িবজুলী-েঢেৰকিনৰ বােব পথ প্রস্তুত কিৰেল,
26 বৰষুণ েনােহাৱা কাৰেণ িয ঠাইত েকােনা বয্িক্ত নাথােক,
আৰু য’ত এজেনা মানুহ নাই, েসই পিৰতয্ক্তভূিম,
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27 েসই অনুবর্ৰ মািট আৰু জনশূণয্ অঞ্চলৰ উেদ্দেশয্,
েকােন েকামল ঘঁাহ গজাই েতােল?
28 বৰষুণৰ জােনা িপতৃ আেছ?
িনয়ৰৰ িবনু্দসমুহ জােনা েকােনাবাই প্রসৱ কিৰেল?
29 কাৰ গভর্ ৰ পৰা বৰফ বািহৰ হ’ল?
েকােন আকাশত বগা তুষাৰপাত জন্ম িদেল?
30 জল সমূহ িনেজ েগাট খায় আৰু িশলৰ িনিচনা হয়,
পৃষ্ঠতলৰ গভীৰত িস িহমৈল ৰূপান্তিৰত হয়
31 তুিম জােনা কৃিত্তকা নক্ষত্রৰ হাৰ গঁািথব পাৰা?
বা মৃগশীষর্ নক্ষত্রৰ বান্ধ জােনা েসােলাকাব পাৰা?
32 আৰু ৰািশেবাৰক জােনা িনজ িনজ ঋতুত উিলয়াব পাৰা?
বা তুিম সপ্তশীষর্ক জােনা তাৰ অনুচৰ েবােৰ ৈসেত বাট েদখুৱাই িনব পাৰা?
33 তুিম আকাশ-মণ্ডলৰ িনয়মেবাৰ জানা েন?
পৃিথবীৰ ওপৰত তুিম েসইেবাৰৰ অিধকাৰ স্থাপন কিৰব পাৰা েন?
34 ঢল পানীেৰ েতামাক ঢািকবৰ বােব
তুিম েমঘৈলেক েতামাৰ মাত িনয়াব পাৰা েন?
35 তুিম িবজুলীেবাৰক যা বুিল পঠাব পাৰা েন?
েসইেবােৰ জােনা েতামাক ক’ব েন, ‘এইয়া আিম’?
36 ঘন েমঘক েকােন জ্ঞান িদেল?
পপীয়া তৰা েকােন বুিদ্ধ িদেল?
37 এেন দক্ষতা কাৰ আেছ, িযেয় েমঘ সমূহক গণনা কিৰব পােৰ?
েকােন আকাশৰ পৰা বৰষুণ বষর্াব পােৰ?
38 েযিতয়া ধুিলেবাৰ ৈগ েগাট খায়,
আৰু চপৰােবাৰ টানৈক লগ লােগ, েসই সময়ত েকােন আকাশৰ জলৰ েমাটেবাৰ বািক িদেয়?
39 তুিম িসংিহনীৰ িনিমেত্ত মৃগয়া কিৰবা েন?
বা তাইৰ সৰু েপাৱািলক সন্তুষ্ট েহাৱাৈক খাবৈল িদবা েন?
40 েযিতয়া েডকা িসংহেবােৰ িনজ িনজ েচাঙত েচাপ ৈল থােক,
আৰু আঁৰত খাপ িদ থােক েতিতয়া তুিম েসইেবাৰৰ েহপঁাহ পলুৱাব পাৰা েন?
41 েযিতয়া েঢঁাৰা-কাউৰীৰ েপাৱািল েবােৰ ঈশ্বৰৰ গুিৰত িচঞঁেৰ,
আৰু আহাৰৰ অভাৱত ফুেৰ েতিতয়া েসইেবাৰৰ বােব েকােন আহাৰ েযাগায়?

39 অধয্ায়
1 তুিম জােনা পব্বর্তৰ বনৰীয়া ছাগলীেবাৰৰ জগা কাল জানা?
হিৰণীেয় েপাৱািল েকিতয়া জগায়, তাক জােনা তুিম িঠকৈক ক’ব পাৰা?
2 িসহঁেত েকইমাহ গভর্ ধাৰণ কেৰ, তাক তুিম িনণর্য় কিৰব পাৰা েন?
বা িসহঁেত জেগাৱা সময় তুিম জানা েন?
3 িসহঁেত আঠু পািৰেহ গভর্ ৰ পৰা েপাৱািল উিলয়ায়,
আৰু েতিতয়াই িনজৰ েবদনা েজাকািৰ েপলায়
4 িসহঁতৰ েপাৱািলেবাৰ অৰণয্েত শিক্তশালী আৰু ডাঙৰ-দীঘল হয়;
িসহঁতৰ বািহৰৈল ওলাই যায় আৰু পুনৰ ওচৰৈল উভিট নােহ
5 বনৰীয়া গাধক েকােন স্বাধীন কিৰ এিৰ িদেল?
েকােন বনৰীয়া গাধৰ বান্ধ েসােলাকােল?
6 মই অৰণয্ক তাৰ ঘৰ কিৰেলঁা,
আৰু েলাণা ভুিমক তাৰ িনবাসৰ ঠাই কিৰেলঁা
7 িস নগৰৰ েকালাহল েহয়জ্ঞান কেৰ;
চলাওঁতাৰ ডািব-হুিক শুিনবৈল নাপায়
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8 চাৰণভুিমৰ দেৰ িস পব্বর্তমালাত ঘূিৰ ফুেৰ;
িস খাবৰ বােব সকেলা িবধৰ েকঁচা বৰণীয়া বন িবচািৰ ফুেৰ
9 েমঠেন েতামাৰ তলত খািটবৈল মািন্ত হব েন?
েতামাৰ দানা পাত্রৰ ওচৰত থািকব েন?
10 তুিম েজঁাট-জৰী লগাই েমঠনক সীৰলুত ৰািখব পাৰা েন?
িস েতামাৰ পােছ পােছ উপতয্কাত ৈম টািনব েন?
11 তাৰ বল অিধক েহাৱাৰ কাৰেণ তুিম তাক িবশ্বাস কিৰবা েন?
েতামাৰ কাম তাক গটাই িদবা েন?
12 িস েতামাৰ েখিতৰ শসয্ ঘৰৈল আিনব বুিল,
েতামাৰ খলাত ধান চপাব বুিল, তুিম তাত প্রতয্য় কিৰব পাৰা েন?
13 উট চৰাইৰ েডউকাই উল্লাস কেৰ,
িকন্তু তাইৰ েডউকা আৰু পািখ মৰমীয়াল েন?
14 তাই মািটত িনজৰ কণী পািৰ এিৰ ৈথ যায়,
আৰু ধুিলত উম পাবৈল িদেয়
15 েকােনাবাই তাক ভিৰেৰ ভািঙ েপলাব বুিল,
বা বনৰীয়া জন্তুেৱ তাক গচিকব বুিল তাইৰ তাৈল মনত নপেৰ
16 পৰৰ েপাৱািলৰ িনিচনাৈক তাই িনজৰ েপাৱািলেবাৰৈল িনদ্দর্ য় বয্ৱহাৰ কেৰ,
আৰু কণী পৰা িবফল হেলও তাই মনত দুখ নাপায়
17 িকয়েনা ঈশ্বেৰ তাইক জ্ঞানহীন কিৰেল,
আৰু তাইক বুিদ্ধৰ ভাগ িনিদেল
18 িকন্তু েযিতয়া তাই েডউকা েকাবাই েকাবাই লৰ মােৰ,
েতিতয়া তাই েঘঁাৰাত উঠা জনেকা েহয়জ্ঞান কেৰ
19 েঘঁাৰাক জােনা তুিম বল িদলা?
লিৰ থকা েকশেৰেৰ তাৰ িডিঙ জােনা তুিম ভুিষত কিৰলা?
20 তাক ফিৰঙৰ দেৰ জিপওৱা জােনা তুিম কিৰলা?
তাৰ নাকৰ েফােৰাহিনৰ শব্দ অিত ভয়ানক
21 িস উপতয্কাত ভিৰ মােৰ, আৰু িনজৰ বলত উল্লাস কেৰ,
িস অস্ত্র–শেস্ত্রেৰ সু-সিজ্জত েহাৱা ৈসনয্ৰ সনূ্মখৈল ওলায় যায়
22 িস ভয়ক হঁােহ, আৰু আতংিকত নহয়;
িস তেৰাৱালৰ মুখ পৰা উলিত নােহ
23 তূেণ তাৰ িবৰুেদ্ধ পাশ্বর্েদশত শব্দ কেৰ;
িচকিমকীয়া বৰছা আৰু যািঠেয় তাৰ ওপৰত শব্দ কেৰ
24 িস েক্রাধত ভয়ানক মুির্ত্ত ধিৰ মািট গ্রাস কেৰ;
িশঙা-ধ্বিন শুিনেল, িস িথয় ৈহ িথেৰ নাথােক
25 িশঙাধ্বিন েযিতয়া শুেন িস িঁহ িঁহ শব্দ কেৰ;
িস দুৈৰৰ পৰা যুদ্ধৰ েগান্ধ পায়,
িস েসনাপিতসকলৰ গজ্জর্ ন আৰু িসংহনাদ শুেন
26 েতামাৰ বুিদ্ধেৰই জােনা েশেন ওপৰৈল উড়া মােৰ,
আৰু তােত িস জােনা দিক্ষণ ফালৈল িনজৰ েডউকা েমেল?
27 ঈগল পক্ষীেয় জােনা েতামাৰ আজ্ঞাত ওপৰৈল উেঠ,
আৰু অিত ওখ ঠাইত বাহ সােজ?
28 িস িশলত বাস কেৰ, তােতই তাৰ বাহ;
িস িথয় পব্বর্তৰ িটঙত আৰু দুগর্ম ঠাইত থােক
29 েসই ঠাইেৰ পৰা িস আহাৰ মেন;
তাৰ চকুেৱ দুৈৰৰ পৰা তাক েদেখ
30 তাৰ েপাৱািলেবােৰ েতজ িপেয়;



ইেয়াব 40 অধয্ায়:1 595 ইেয়াব 40 অধয্ায়:23

য’েত বধ কৰা শৱ থােক, ত’েত িসও থােক ”

40 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই ইেয়াবক আৰু উত্তৰ কিৰ ক’েল,

2 েদাষ ধেৰঁাতাই জােনা সব্বর্শিক্তমান জনাৰ লগত িববাদ কিৰব?
ঈশ্বৰৰ লগত বাদানুবাদ কেৰঁাতাই তাৰ উত্তৰ িদয়ক

3 তােত ইেয়ােব িযেহাৱাক উত্তৰ কিৰ ক’েল,
4 “েচাৱা, মই নীহ, েতামাক িক উত্তৰ িদম?
মই েমাৰ মুখত হাত িদওঁ
5 মই এেবিল ক’েলঁা, আৰু উত্তৰ িনিদওঁ;
এেন িক, দুেবিল ক’েলা, িকন্তু পুনৰায় নকওঁ ”

িযেহাৱাই িদয়া িদ্বতীয় উত্তৰ
6 েতিতয়া িযেহাৱাই ধুমুহােটাৰ মাজৰ পৰা ইেয়াবক উত্তৰ িদ ক’েল,

7 “তুিম বীৰৰ দেৰ কঁকাল বান্ধা;
মই েতামাক েসােধঁা, তুিম েমাক েকাৱা
8 মই নয্ায় িবৰুদ্ধ বুিল তুিম সঁচাই ক’বা েন?
বা িনজেক ধাির্মক কিৰবৰ অেথর্ েমাক েদাষী কিৰবা েন?
9 েতামাৰ জােনা ঈশ্বৰৰ িনিচনা বাহু আেছ?
তুিম জােনা েতওঁৰ দেৰ েমঘ-গজ্জর্ নৰ িনিচনা শব্দ কিৰব পাৰা?
10 েতেনহেল তুিম প্রতাপ আৰু মিহমােৰ িবভুিষত েহাৱা,
প্রভাব আৰু েগৗৰৱৰূপ বস্ত্র পিৰধান কৰা;
11 তুিম িনজ েক্রাধৰূপ বৃষ্টি বৰেষাৱা,
প্রেতয্ক অহঙ্কাৰীেক েচাৱা আৰু েতওঁেলাকক নত কৰা
12 প্রেতয্ক অহঙ্কাৰীেক েচাৱা আৰু েতওঁেলাকক নীহ অৱস্থাৈল েপেলাৱা,
দুষ্টেবাৰক িসহঁতৰ িনজ িনজ ঠাইত গচিক েপেলাৱা;
13 িসহঁতক এেকবােৰ ধুিলেৰ ঢািক েথাৱা,
িসহঁতৰ মুখ গুপুত ঠাইত বািন্ধ ৰাখা
14 েতিতয়া েতামাৰ েসঁা হােত েতামাক ৰক্ষা কিৰব বুিল
মইও েতামাৰ িবষেয় স্বীকাৰ কিৰম
15 ই েতামাৰ লগত বেহেমাৎ নােমেৰ িয জন্তু স্রিজেলঁা, তাক েচাৱা;
িস গৰুৰ দেৰ ঘঁাহেহ খায়
16 েচাৱা, তাৰ বল তাৰ কঁকালত আেছ,
তাৰ শিক্ত তাৰ েপটৰ েপশীত আেছ
17 িস িনজৰ েনজ এৰচ গছৰ ডালৰ দেৰ লৰায়;
তাৰ তিপনাৰ েপশীেবাৰ জালৰ দেৰ গঁথা
18 তাৰ হাড়েবাৰ িপতলৰ নলীৰ িনিচনা,
তাৰ অিস্থেবাৰ েলাহাৰ ডাং সদৃশ
19 ঈশ্বৰৰ সৃষ্টিৰ মাজত িস প্রধান;
িযজনা সৃষ্টিকত্তর্ াই তাক সৃষ্টি কিৰেল, একমাত্র েসইজনা ঈশ্বেৰেহ তাক পৰাভূত কিৰব পািৰব
20 পব্বর্তেবােৰ তাৰ বােব আহাৰ উৎপন্ন কেৰ;
তােত আটাই বনৰীয়া জন্তুেৱ েধমািল কেৰ
21 িস পদুমিনৰ তলত েশােৱ,
নলিন আৰু িপটিনৰ আঁৰত িস আশ্রয় লয়
22 পদুম গছেবােৰ তাক ছঁা িদ ধেৰ;
নদীৰ বাইিচ গছেবাৰ তাৰ চািৰওফােল থােক
23 েচাৱা, ৈন বািঢ় বাগিৰ গেলও িস ত্রাস নাপায়;
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যদ্দর্ ন ওফিন্দ তাৰ মুখৰ ওচৰ পােলও, িস িনিশ্চন্ত ৈহ থােক
24 িস চাই থােকঁােত জােনা েকােনাবাই তাক ধিৰব পােৰ?
েকােনা ফান্দ লগাই তাৰ নাক জােনা িবিন্ধব পােৰ?

41 অধয্ায়
1 তুিম জােনা বৰশীেৰ িলিবয়াথন জন্তুক তুিলব পাৰা?

বা ৰিচেৰ তাৰ িজভা বািন্ধব পাৰা?
2 তুিম তাৰ নাকত নাকী লগাব পাৰা েন?
বা বৰশীেৰ তাৰ েকৱািৰ িবন্ধাব পাৰা েন?
3 িস জােনা েতামাৰ আগত বৰৈক কােবৗ কাকুিত কিৰব?
বা েতামাক জােনা েকামল কথা ক’ব?
4 তুিম তাক িচৰকালৈলেক েতামাৰ দাস কিৰ ল’বৰ কাৰেণ,
িস েতামাৰ লগত েকােনা চুিক্ত কিৰব েন?
5 চৰাই এিটৰ লগত ওমলাৰ দেৰ তুিম তাৰ লগেতা উমিলবা েন?
বা েতামাৰ দাসীেবাৰৰ বােব তুিম তাক বািন্ধ ৰািখবা েন?
6 মাছমৰীয়াহঁেত তাক েবচা-িকনা কিৰব েন?
িসহঁেত মুৈদিবলাকৰ মাজত তাক জােনা ভাগ বঁািট িদব?
7 তুিম জােনা তাৰ ছাল েশেলেৰ,
বা তাৰ মূৰ মাছ েখাচা েকােলেৰ জােনা পুৰ কিৰব পািৰবা?
8 তাৰ গাত হাত িদ চাবােচান;
হাত িদেল, েসই যঁুজক সঁুৱিৰ আেকৗ েতেন নকিৰবা
9 েচাৱা, তাক ধিৰবৈল আশা কৰা বৃথা?
তাক েদিখেলই মানুহ পিৰ নাযাব েন?
10 এেন িহংস্র িলিবয়াথনক েজাকাব পৰা সািহয়াল েকােনা নাই;
েতেনহেল েমাৰ আগত িথয় হ’ব পৰা েকান আেছ?
11 আেগেয় েকােন েমাক িকবা িদিছল, যাৰবােব মই েয িকবা ওভতাই িদম?
আকাশ-মণ্ডলৰ তলত থকা সকেলা েমােৰই
12 মই িলিবিথয়ানৰ ভিৰৰ িবষেয় নেকাৱাৈক মেন মেন নাথােকঁা,
নাইবা তাৰ মহাবল আৰু গাৰ সুন্দৰ গঠনৰ িবষেয় মই েনােকাৱাৈক নাথােকঁা
13 তাৰ ওপৰৰ আচ্ছাদন েকােন গুচাব পােৰ?
েকােন তাৰ শিক্তশালী বমর্ৰ মাজৈল েকােন েসামাব পােৰ?
14 তাৰ মুখৰ দুৱাৰ দুখলপা েকােন েমিলব পােৰ?
তাৰ দঁাতৰ চািৰওফােল ভয় থােক
15 তাৰ িপিঠভাগ ঢালৰ শাৰীেৰ গঢ়া;
েসইেবাৰ েমাহৰ মৰাৰ দেৰ দৃঢ়ৰূেপ লেগাৱা আেছ
16 েসইেবাৰ এটাৰ লগত আনেটা এেনদেৰ লগলািগ আেছ,
তাৰ িভতৰৈল বায়ুও েসামাব েনাৱােৰ
17 েসইেবাৰ ইেটােৱ িসেটাৰ লগত সংযুক্ত;
এেকলেগ সংলগ্ন, েসইেবাৰক পৃথক কিৰব েনাৱািৰ
18 তাৰ হঁািচেয় দীিপ্ত প্রকাশ কেৰ;
তাৰ চকু অৰুণৰ িপৰিঠৰ িনিচনা
19 তাৰ মুখৰ পৰা জ্বিল থকা েজঁাৰ বািহৰ হয়;
জুইৰ িফিৰঙিট ওলায়
20 উতিল থকা েকটিলৰ পৰা গৰম ভাপ ওেলাৱাৰ দেৰ,
তাৰ নাকৰ পৰা েধঁাৱা ওলাই
21 তাৰ িনশ্বােস এঙাৰ জ্বলায়,
তাৰ মুখৰ পৰা অিগ্ন িশখা বািহৰ হয়
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22 তাৰ িডিঙত বল থােক,
আৰু ত্রােস তাৰ আগত নািচ থােক
23 তাৰ গাৰ ওলিম থকা ভাগ ডাঠৈক লগা,
েসেয় তাৰ গাত আট খাই ধৰা, লৰাব েনাৱািৰ
24 তাৰ কিলজা িশলৰ িনিচনা টান, (িস ভয়হীন);
এেন িক, জাত িশলৰ তল চলাৰ িনিচনা টান
25 েযিতয়া িস িনেজ িথয় হয়, েতিতয়া বলৱানসকেলও ভয় পায়,
আৰু ত্রাসৰ কাৰেণ িবতত হয়
26 যিদ েকােনাবাই তেৰাৱােলেৰ তাক আঘাত কেৰ, েতিতয়াও তাৰ এেকা নহব,
বা তাৈল যাঠী, কঁাড়, বা েশল মািৰেল সকেলা িমছা হব
27 িস েলাহাক েখৰৰ িনিচনা েদেখ,
আৰু িপতলক পচা কাঠ েযন জ্ঞান কেৰ
28 ধনুৰ কঁােড় তাক েখদাব েনাৱােৰ;
িফঙ্গাৰ িশলেবােৰা তাৰ আগত তঁুহৰ দেৰেহ হয়
29 িস গদাক ঘুলা েযন মােন,
আৰু সশেব্দ ঘূিৰ ঘূিৰ অহা বৰছাৰ শব্দত িস হঁােহ,
30 তাৰ তল ভাগ েঘৰ থকা েখালাৰ িনিচনা;
িস েবাকাৰ ওপেৰিদ যাওঁেত মৰণা মৰা যন্ত্র েযন হয়
31 িস অগাধ জলক, উতেলাৱা েকৰািহৰ পানী েযন কেৰ,
আৰু সমুদ্রক সুগিন্ধ েতল েযন কেৰ
32 িস িনজৰ পাছফােল থকা বাট িচকিমকীয়া কেৰ,
আৰু অগাধ জলক তাৰ পকাচুলীয়া েযন েবাধ হয়
33 ভয়হীন ৰূেপ স্রজন কৰা,
তাৰ তুলয্ েকােনা জন্তুেৱই পৃিথবীত নাই
34 িস সকেলা উচ্চ পদাথর্ৈল চাই থােক;
িস সকেলা অহংকাৰী প্রাণীৰ ওপৰত ৰজা

42 অধয্ায়
ইেয়ােব নম্র েহাৱাত দুগুণ উন্নিত লাভ কেৰ

1 েতিতয়া ইেয়ােব িযেহাৱাক উত্তৰ িদ ক’েল,
2 “মই জােনা েয, তুিম সকেলা কিৰব পাৰা;
েকােনা সঙ্কল্প েতামাৰ অসাধয্ নহয়
3 তুিম েমাক েকাৱা, ‘েকােন িবনা জ্ঞােনেৰ ঈশ্বৰৰ মন্ত্রণা গুপ্ত ৰািখব পােৰ?
েসইদেৰ মই নুবুজা, মই নজনা, েমাৰ েবাধৰ অগময্ অিত আচিৰত কথা মই ক’েলঁা
4 িমনিত কেৰঁা; শুনা, মই কথা কওঁ, মই েতামাক েসােধঁা, তুিম েমাক েকাৱা
5 পূেবর্ত েতামাৰ িবষেয় মই কােণেৰেহ শুিনিছেলা, িকন্তু এিতয়া িনজ চকুেৰ েতামাক েদিখেলঁা
6 এই েহতুেক মই িনজেক িঘণাইেছঁা, ধুিল আৰু ছঁাইত বিহ মই েখদ কিৰেছঁা ”

7 িযেহাৱাই ইেয়াবক কথা েকাৱাৰ পাছত, েতওঁ ৈতমনীয়া ইলীফজক ক’েল, “েতামাৈল আৰু েতামাৰ দুজন বনু্ধৈল
েমাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত ৈহেছ; কাৰণ েমাৰ দাস ইেয়ােব েকাৱাৰ দেৰ েতামােলােক েমাৰ িবষেয় যথাথর্ কথা েকাৱা নাই
8এই েহতুেক েতামােলােক সােতাটা ভতৰা, আৰু সঁােতাটা মতা েমৰ-ছাগ ৈল, েমাৰ দাস ইেয়াবৰ ওচৰৈল ৈগ িনজৰ বােব
েহামবিল উৎসগর্ কৰা; তােত েমাৰ দাস ইেয়ােব েতামােলাকৰ কাৰেণ প্রাথর্না কিৰব কাৰণ েতামােলাকৰ অজ্ঞানতাৰ
দেৰ মই যােত েতামােলাকক প্রিতফল িনিদয়াৈক থািকব পািৰম, তাৰবােব েতওঁকেহ গ্রহণ কিৰম; িকয়েনা েতামােলােক
েমাৰ দাস ইেয়ােব েকাৱাৰ দেৰ েমাৰ িবষেয় যথাথর্ কথা েকাৱা নাই ” 9 েতিতয়া ৈতমনীয়া ইলীফজ, চুহীয়া িবল্দাদদ,
আৰু নামাথীয়া েচাফৰ গ’ল আৰু িযেহাৱাই েতওঁেলাকক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ েতওঁেলােক েযিতয়া কিৰেল; েতিতয়া
িযেহাৱাই ইেয়াবক গ্রহণ কিৰেল
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10 েযিতয়া ইেয়ােব েতওঁৰ বনু্ধসকলৰ বােব প্রাথর্না কিৰেল, েতিতয়া িযেহাৱাই েতওঁৰ দুদর্ শাৰ পিৰৱত্তর্ ন কিৰেল, আৰু
িযেহাৱাই ইেয়াবক আগতৈক দুগুণ সম্পিত্ত িদেল 11 পাছত েতওঁৰ ভােয়ক-ককােয়ক আৰু বােয়ক-ভনীেয়কসকল,
আৰু েতওঁ আগৰ িচনািক েলাকসকল ইেয়াবৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ ঘৰত েতওঁেৰই ৈসেত েভাজন কিৰেল, আৰু েতওঁৰ
বােব দুখ প্রকাশ কিৰেল, আৰু িযেহাৱাই েতওঁৈল ঘেটাৱা সকেলা আপদৰ িবষেয় েতওঁক শান্ত্বনা িদেল, আৰু প্রিতজেন
েতওঁক এেডাখৰ এেডাখৰ ৰূপ, আৰু এেকাটা েসাণৰ আঙুিঠ িদেল 12 এইদেৰ িযেহাৱাই ইেয়াবৰ প্রথম অৱস্থাতৈক
েশষ অৱস্থা অিধক আশীব্বর্াদযুক্ত কিৰেল; তােত েতওঁৰ ৈচধয্হাজাৰ েমৰ-ছাগ আৰু ছাগলী, ছয় হাজাৰ উট, এক
হাজাৰ হাল বলধ, আৰু এক হাজাৰ গাধী হ’ল 13 েতওঁৰ সােতাটা পুেতক, আৰু িতিন জনী জীেয়েকা হ’ল 14 েতওঁৰ
বৰ জনীৰ নাম িযমীমা, িদ্বতীয় জনীৰ নাম কচীয়া, আৰু তৃতীয় জনীৰ নাম েকৰণ-হপূ্পক ৰািখেল 15 ইেয়াবৰ জীেয়ক
েকইজনীৰ িনিচনা সুন্দৰী যুৱতী েগােটই েদশত েপাৱা নগ’ল, আৰু বােপেক েতওঁেলাকৰ ভােয়ক-ককােয়কসকলৰ লগত
েতওঁেলাকেকা উত্তৰািধকাৰ িদেল 16 ইয়াৰ পাছত ইেয়ােব এশ চিল্লশ বছৰ জীয়াই থািক িনজৰ েপা-নািত আিদ চািৰ
পুৰুষৈলেক েদিখেল 17 এইদেৰ ইেয়ােব বৃদ্ধ ৈহ সমূ্পণর্ আয়ুস পাই প্রাণ তয্াগ কিৰেল
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গীতমালা
গ্রন্থ ৰচিয়তা
গীতমালা, গীতৰ কথাৰ সংকলন, এইখন পুৰিণ িনয়মৰ এখন পুস্তক িহচােপ পিৰিচত, এই পুস্তক খেন িনজৰ পিৰচয়

িদওঁেত িবভন্ন িলখকৰ ৰচনাৰ এক সংকলন বুিল কয়; এই পুস্তক খন একািধক িলখকৰ দ্বাৰা ৰচনা ইয়ােৰ দায়ুেদ
িলিখেছ 73 টা গীত, আচােফ িলিখেছ 12 টা গীত, েকাৰহ আৰু েতওঁৰ সন্তানসকেল িলখা 9 টা গীত, চেলামেন িলখা 3
টা গীত, এইখন আৰু েমািচেয় িলিখেছ এেকাটাৈক গীত (গীত 90), আৰু ইয়ােৰ 51 ৰ গীতৰ ৰচক অজ্ঞাত চেলামন
আৰু েমািচৰ বয্িতক্রম সহ, এই অিতিৰক্ত িলখকসকল আিছল পুেৰািহত বা েলবীয়াসকল, িযসকেল দায়ুদৰ শাসনকালত
উপাসনাৰ সময়ত সঙ্গীত সংগত কৰাৰ বােব দািয়ত্বত ৈলিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 1440-430 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগত
ইিতহাসৰ বহু িভন্ন সময়ত বয্িক্তগত গীতমালাৰ গীত সমূহ িলখা, েযেন েমািচৰ সময়ত িলখা; দায়ুদৰ েযােগিদ, আচাফ,

আৰু চেলামনৰ েযােগিদ িলখা, সম্ভবয্ েবিবলনৰ িনবর্াসনৰ পাছত ইজ্রাৰ সময়ত িলখা, অথর্াৎ এই পুস্তকৰ গীত সমূহ
প্রায় এক হাজাৰ বছৰ িবয়িপ থকা এটা বৃহৎ সময়ত িলখা

প্রাপক
ইস্রােয়লৰ জািত, েতওঁেলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ পক্ষৰ পৰা িয কিৰিছল, েসয়া স্মৰণ কিৰ িদয়াৰ দেৰ, আৰু ইিতহাসজুিৰ

িবশ্বাসীসকলৰ বােব উপেদশ
উেদ্দশয্
গীতমালাই এেন িকছুমান িবষয়ৰ ৈসেত সংেযাগ কেৰ, েযেন ঈশ্বৰ আৰু েতওঁৰ সৃষ্টি, যুদ্ধ, আৰাধনা, প্রজ্ঞা, পাপ

আৰু চয়তান, নয্ায় িবচাৰ, নয্ায়, আৰু আিহবলগীয়া মছীহৰ িবষেয় বহু পৃষ্ঠাজুিৰ গীতমালাই ইয়াৰ পাঠকসকলক
ঈশ্বৰক প্রশংসা কিৰবৰ বােব উৎসাহ প্রদান কেৰ, িকয়েনা েতওঁ িয হয় আৰু েতওঁ তােক কেৰ “গীতমালা” ই আমাৰ
ঈশ্বৰৰ মহত্বক উদ্ভািসত কিৰ িদেয়, আমাৰ সমসয্াৰ সময়ত েতওঁৰ িবশ্বাসেযাগয্তাক িনিশ্চতকিৰ িদেয়, আৰু েতওঁৰ
বাকয্ৰ েকন্দ্রীয় কথাক স্মৰণ কৰাই িদেয়

মূল িবষয়
প্রশংসা

প্রান্তেৰখা
1. মছীহৰ পুস্তক — 1:1-41:13
2. বাসনাৰ পুস্তক — 42:1-72:20
3. ইস্রােয়লৰ পুস্তক — 73:1-89:52
4. ঈশ্বৰৰ িনয়ম-নীিতৰ পুস্তক — 90:1-106:48
5. প্রশংসাৰ পুস্তক — 107:1-150:6

1 অধয্ায়
1 ধনয্ েসই েলাক, িয দুষ্টসকলৰ পৰামশর্ মেত নচেল,
পাপীিবলাকৰ পথত িথয় নহয়,
িনন্দকেবাৰৰ সমােবশত নবেহ;
2 িকন্তু িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থাত সন্তুষ্ট হয়,
আৰু িদেন ৰািতেয় েতওঁৰ বয্ৱস্থা ধয্ান কেৰ
3 েসই েলাক েবাৱতী পানীৰ দঁািতত েৰাৱা গছৰ িনিচনা,
িয গেছ বতৰত ফল িদেয়,
আৰু যাৰ পাত জঁয় নপেৰ;
েসই েলােক সকেলা কমর্েত সফলতা লাভ কেৰ
4 দুষ্টেবাৰ েতেনকুৱা নহয়;
িসহঁত বতােহ উৰুৱাই িনয়া তঁুহৰ িনিচনা
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5 এই কাৰেণ দুষ্টেবােৰ নয্ায় িবচাৰত িথয় হ’ব েনাৱািৰব,
আৰু পাপীেলােক ধাির্মকসকলৰ সভাত থািকব েনাৱািৰব
6 কাৰণ িযেহাৱাই ধাির্মকসকল চলা পথত সতকর্ দৃষ্টি ৰােখ,
িকন্তু দুষ্টেবাৰৰ পথৰ অন্ত হ’ব সব্বর্নাশ

2 অধয্ায়
1 িকয় অিস্থৰ ৈহ জািত সমূেহ িযেহাৱাৰ িবৰুদ্ধাচৰণ কিৰেছ?
িকয় েলাক সমূেহ অনথর্ক ষড়যন্ত্র কিৰেছ?
2 িযেহাৱা আৰু েতওঁৰ অিভিষক্তজনাৰ িবৰুেদ্ধ পৃিথবীৰ ৰজাসকল এেকলেগ িথয় ৈহেছ,
শাসনকতর্ াসকেল এেকলেগ েগাপন ষড়যন্ত্র কিৰেছ;
3 েতওঁেলােক ৈকেছ, “আহঁা আিম েতওঁেলাকৰ বন্ধন িছিঙ েপলাওঁ,
আমাৰ ওপৰৰ পৰা েতওঁেলাকৰ িশকিলেবাৰ েপলাই িদওঁ ”
4 িযেহাৱাই স্বগর্ৰ িসংহাসনত বিহ হঁািহেছ;
িযেহাৱাই েতওঁেলাকক িবদ্রূপ কিৰেছ
5 েতওঁ েক্রাধ কিৰ েতওঁেলাকক ধমক িদব,
েতওঁৰ প্রচণ্ড েক্রােধ েতওঁেলাকৰ মনত ভয় জন্মাব
6 িযেহাৱাই ৈকেছ, “মেয়ই েমাৰ পিবত্র িচেয়ান* পব্বর্তত েমাৰ ৰজাক অিভেষক কিৰেলঁা ”
7 ৰজাই ক’ব, িযেহাৱাই িয িনেদর্ শ িদেছ, মই তাক েঘাষণা কিৰম;
িযেহাৱাই েমাক ৈকেছ, “তুিম েমাৰ পুত্র, আিজেয়ই মই েতামাক িপতৃৰূেপ জন্ম িদেলঁা
8 তুিম েমাৰ ওচৰত িবচাৰা, তােত মই েতামাক অিধকাৰৰ অেথর্ জািতেবাৰ িদম,
পৃিথবীৰ সকেলা সীমা েতামাৰ অিধকাৰৈল আিহব
9 েলাহাৰ দণ্ডেৰ তুিম েতওঁেলাকক ভািঙ েপলাবা;
কুমাৰৰ মািটৰ পাত্রৰ দেৰ তুিম েতওঁেলাকক চূণর্-িবচূণর্ কিৰবা ”
10 গিতেক, েহ ৰজাসকল, এিতয়া েতামােলােক জ্ঞােনেৰ বুিজ চিলবা;
েহ পৃিথবীৰ শাসনকতর্ াসকল, সাৱধান েহাৱা
11 ভেয়েৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ েসৱা কৰা; উল্লািসত ৈহ কম্পন† কৰা
12 েতামােলােক েতওঁৰ পুত্রক সন্মােনেৰ চুমা‡ েখাৱা, নহেল েতওঁ েতামােলাকৰ ওপৰত কু্রদ্ধ হ’ব,
েতামােলাক িনজৰ পথেত িবনষ্ট হবা;
িকয়েনা েতওঁৰ েক্রাধ িনিমষেত জ্বিল উিঠব পােৰ
ধনয্ েসইসকল, িযসকেল েতওঁত আশ্রয় লয়

3 অধয্ায়
পুত্র অবচােলামৰ ওচৰৰ পৰা পলাই েযাৱাৰ সময়ত দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা েচাৱা, েমাৰ শত্রুৰ সংখয্া িকমান বািঢ়েছ!
েমাৰ িবৰুেদ্ধ অেনেকই উিঠেছ!
2 অেনেক েমাক ৈকেছ, “ঈশ্বেৰ েতামাক সহায়* নকেৰ ” (েচলা†)
3 িকন্তু, েহ িযেহাৱা, তুিমেয়ই েমাৰ চািৰওফােল ঢাল ৈহ আছা;
তুিমেয়ই েমাৰ েগৗৰৱ;
তুিম েমাৰ মূৰ উদ্ধর্ ত ৰািখছা
4 মই িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ িযেহাৱাক মােতা;
তােত েতওঁ েমাক েতওঁৰ পিবত্র পব্বর্তৰ পৰা উত্তৰ িদেয় (েচলা)
5 মই শুই পিৰেলা আৰু েটাপিন গেলঁা; পুনৰ সাৰ পােলঁা;
িকয়েনা িযেহাৱাই েমাক ৰক্ষা কেৰ
* 2 অধয্ায়:6 ইয়াত উেল্লিখত ‘িচেয়ান’ মিৰয়া পবর্ত য’ত চেলামেন মিন্দৰ িনমর্ান কিৰিছল † 2 অধয্ায়:11 িকছুমান অনুিলিপত সন্তানকলক চুম্বেনেৰ
কম্পান কৰা বুিল িলখা আেছ ‡ 2 অধয্ায়:12 িকছুমান অনুিলিপত সন্তানকলক চুম্বেনেৰ কম্পান কৰা বুিল িলখা আেছ * 3 অধয্ায়:2 উদ্ধাৰ
† 3 অধয্ায়:2 ‘েচলা’ শব্দেটা গীতমালাৰ 71 ঠাইত উেল্লখ আেছ, ই গীতৰ মাজৰ িবৰিতক িনেদর্ শ কেৰ
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6 েমাৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ চািৰওফােল হাজাৰ হাজাৰ েলাক সিজ্জত ৈহ আেছ,
িকন্তু মই েতওঁেলাকৈল ভয় নকেৰঁা
7 েহ িযেহাৱা উিঠ আহঁা!
েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
তুিম েমাৰ শত্রুেবাৰৰ গালত আঘাত কৰা;
দুষ্টেবাৰৰ দঁাত ভঁািঙ েপেলাৱা
8 পিৰত্রাণ‡ িযেহাৱােত আেছ;
েতামাৰ েলাকসকলৰ ওপৰত েতামাৰ আশীব্বর্াদ নািম আহঁক (েচলা)

4 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: তঁাৰযুক্ত বাদয্েৰ ৈসেত েগাৱা দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ েমাৰ ধাির্মকতাৰ ঈশ্বৰ, মই েযিতয়া েতামাক মােতা,
েতিতয়া তুিম েমাক উত্তৰ িদয়া
িবপেদ েযিতয়া েমাক েহঁিচ ধিৰেল,
িকন্তু তুিমেয় েমাক বহল ঠাই িদলা;
েমাক কৃপা কৰা; েমাৰ প্রাথর্না শুনা
2 েহ মনুষয্, িকমান কালেনা েতামােলােক েমাৰ সন্মানক অসন্মান কিৰবা?
িকমান কালেনা েতামােলােক অসাৰেক ভাল পাই থািক
অসতয্ৰ পােছ পােছ েদৗিৰবা? (েচলা)
3 িকন্তু েতামােলােক জািন েথাৱা, িযেহাৱাই িনজৰ ভক্তসকলক
েতওঁৰ িনজৰ কাৰেণ পৃথক কিৰেল
মই মািতেল, িযেহাৱাই েমাৰ প্রাথর্না শুেন
4 েতামােলােক মনৰ বয্াকুলতাত পাপ নকিৰবা;
িনজৰ শযয্াত শুই তাক দৈক মনেত িচন্তা কিৰ চাবা আৰু িনজম িদ থািকবা (েচলা)
5 েতামােলােক েযাগয্ বিল উৎসগর্ কৰা, আৰু িযেহাৱাত ভাৰসা ৰাখা
6 অেনেক কয়, “অহ! আিম যিদ অলপমান মঙ্গলেক েদখা পােলােহঁেতন!”
েহ িযেহাৱা, েতামাৰ মুখৰ দীিপ্ত আমাৰ ওপৰত প্রিতফিলত হওঁক
7 প্রচুৰ শসয্ আৰু নতুন দ্রাক্ষাৰস উৈভনদী হ’েল েযেনৈক আনন্দ হয়,
তােতাৈকেয়া অিধক আনন্দ িদ তুিম েমাৰ অন্তৰ পূণর্ কিৰ ৰািখছা
8 মই শািন্তেৰ শুই েটাপিন যাম
কাৰণ, েহ িযেহাৱা, েকৱল তুিমেয়ই েমাক িনৰাপত্তা িদ িনৰাপেদ ৰািখছা

5 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: বঁাহী বজাই েগাৱা দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, েমাৰ কথাৈল কাণ পাতা; েমাৰ হুমুিনয়াহ শুনা
2 েহ েমাৰ ৰজা, েমাৰ ঈশ্বৰ,
তুিম েমাৰ কাতেৰািক্তৰ স্বৰ শুনা;
িকয়েনা মই েতামাৰ ওচৰেত প্রাথর্না কিৰেছঁা
3 েহ িযেহাৱা, প্রিত ৰািতপুৱােত তুিম েমাৰ মাত শুিনবৈল েপাৱা;
ৰািতপুৱাই মই েতামাৰ সনু্মখত েমাৰ িনেবদন* উৎসগর্ কিৰ বাট চাই থােকা
4 তুিম দুষ্টতাত সেন্তাষ পাওঁতা ঈশ্বৰ েনােহাৱা;
দুষ্ট েলােক েতামাৰ লগত থািকব েনাৱােৰ
5 িযসকল অহংকাৰী েলাক, েতওঁেলাক েতামাৰ চকুৰ সনু্মখত িথয় হ’ব েনাৱািৰব;
সকেলা দুষ্কমর্ কৰা েলাকক তুিম ঘৃণা কৰা
‡ 3 অধয্ায়:8 িবজয় * 5 অধয্ায়:3 বিলদান উৎসগর্ কিৰ
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6 িযসকেল িমছা কথা কয় েতওঁেলাকক তুিম িবনষ্ট কিৰবা;
িযেহাৱাই ৰক্তপাতকাৰী আৰু ছলনাকাৰীক ঘৃণা কেৰ
7 িকন্তু মই েতামাৰ অসীম েপ্রমৰ েযােগিদ
েতামাৰ গৃহত েসামাম,
মই ভেয়েৰ ৈসেত েতামাৰ পিবত্র মিন্দৰৰ ফালৈল চাই
েমাৰ মূৰ নত কিৰম
8 েহ িযেহাৱা, েমাৰ অেনক শত্রু থকাৰ কাৰেণ
তুিম েমাক েতামাৰ িনজ ধাির্মকতাৰ পথত চলাই িনয়া;
েতামাৰ পথ েমাৰ সনু্মখত সৰল কিৰ িদয়া
9 েমাৰ শত্রুেবাৰৰ মুখত সতয্তা নাই
িসহঁতৰ হৃদয়ত ধ্বংসৰ মেনাভাৱ থােক
িসহঁতৰ িডিঙৰ নলীেবাৰ েযন মুকিল ৈমদাম,
িসহঁেত কপটভােৱ িজভােৰ প্রশংসাৰ কথা কয়
10 েহ ঈশ্বৰ, তুিম িসহঁতক িনজৰ েদাষৰ ভাৰ বহন কিৰবৈল িদয়া;
িসহঁত িনজ িনজ পৰামশর্েত পিতত হওঁক
িসহঁতৰ অিধক অপৰাধৰ কাৰেণ তুিম িসহঁতক েখদাই িদয়া;
িকয়েনা িসহঁেত েতামাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেছ
11 িকন্তু িযসকেল েতামাত আশ্রয় লয়, েতওঁেলাক আনিন্দত হওঁক;
েতওঁেলােক আনেন্দেৰ িচৰকাল গীত-গান কৰক,
েতওঁেলাকৰ ওপৰত েতামাৰ িনৰাপত্তা প্রসািৰত কৰা
যােত েতামাৰ নামক িযসকেল েপ্রম কেৰ, েতওঁেলােক েতামাত আনন্দ পায়
12 িকয়েনা েহ িযেহাৱা, িযসকল ধাির্মক, তুিম েতওঁেলাকক আশীবর্াদ কৰা;
েতামাৰ দয়ােৰ তুিম েতওঁেলাকক ঢালৰ িনিচনাৈক আৱিৰ ৰািখছা

6 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: চমীনীৎ সুৰত তঁাৰযুক্ত যেন্ত্রেৰ েগাৱা দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, তুিম খঙত েমাক ধমিক িনিদবা;
েতামাৰ েক্রাধত েমাক শাসন নকিৰবা
2 েহ িযেহাৱা, েমাক কৃপা কৰা,
িকয়েনা মই দুবর্ল;
েহ িযেহাৱা েমাক সুস্থ কৰা,
িকয়েনা েমাৰ হাড়েবাৰ ভয়েত কঁিপেছ
3 েমাৰ প্রােণা ভয়েত বয্াকুল ৈহেছ;
েহ িযেহাৱা, এইদেৰ িকমান কালৈল ৈহ থািকব?
4 েহ িযেহাৱা, েমাৈল ঘূিৰ েচাৱা,
েমাৰ প্রাণ ৰক্ষা কৰা;
েতামাৰ অসীম েপ্রেমেৰ েমাক উদ্ধাৰ কৰা
5 মৃতুয্ হ’েল েতামাক েসঁাৱৰণ কৰা নহয়;
িচেয়ালত* েকােন েতামাৰ প্রশংসা কিৰব?
6 মই েকঁকাই েকঁকাই ক্লান্ত ৈহ পিৰেছা;
েগােটই িনশা কািন্দ-কািন্দ মই েমাৰ শযয্া চকুৰ পানীেৰ িতয়াও;
েমাৰ িবচনা িতিত যায়
7 দুখেত েমাৰ চকুৰ দৃষ্টি কিম ৈগেছ;
শত্রুেবাৰৰ কাৰেণ েমাৰ চকু দুবর্ল ৈহেছ
8 েহ দুষ্ট কাযর্ কৰা েলাকিবলাক,
* 6 অধয্ায়:5 িচেয়ালত ৈমদাম



গীতমালা 6 অধয্ায়:9 603 গীতমালা 7 অধয্ায়:15

েতামােলাক সকেলােৱই েমাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ ৈহ েযাৱা;
িকয়েনা িযেহাৱাই েমাৰ ক্রন্দন শুিনেছ
9 িযেহাৱাই েমাৰ িনেবদন শুিনেল;
েতওঁ েমাৰ প্রাথর্না গ্রহণ কিৰেছ
10 েমাৰ সকেলা শত্রুেবাৰ লিজ্জত হ’ব আৰু ভয়েত বয্াকুল হ’ব;
িসহঁত ঘূিৰ যাব আৰু হঠাৎ লাজত পিৰব

7 অধয্ায়
িবনয্ামীনীয়া কুচৰ িনিমেত্ত: িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ দায়ুেদ েগাৱা িচগগােয়ান নামৰ গীত

1 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, মই েতামােতই আশ্রয় ৈলেছঁা!
েমাৰ পােছ পােছ েখিদ অহােবাৰৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা, েমাক উদ্ধাৰ কৰা
2 নহ’েল, িসংহৰ দেৰ েতওঁেলােক েমাক িছন্ন-িভন্ন কিৰব,
িসহঁেত েমাক েডাখৰ েডাখৰ কিৰব, িকন্তু েমাক ৰক্ষা কিৰবৈল েকােনা নাথািকব
3 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, যিদ মই এেন েকােনা কমর্ কিৰ আেছঁা,
যিদ অনয্ায়ৰ েকােনা কাযর্ েমাৰ হাতত লািগ আেছ,
4 যিদ েমাৰ বনু্ধৰ প্রিত মই অপকাৰ কিৰ আেছঁা,
বা িবনা কাৰণেত মই েমাৰ শত্রুৰ পৰা িকবা বস্তু ৈলেছঁা,
5 েতেনহেল শত্রুেৱ েমাৰ পােছ পােছ েখিদ ৈগ েমাক ধৰক,
িসহঁেত েমাক মািটত েপলাই ভিৰেৰ গচকক,
েমাৰ মান-সন্মান ধূিলত িমলাই িদয়ক (েচলা)
6 েহ িযেহাৱা, তুিম েক্রােধেৰ উঠা,
েমাৰ শত্রুেবাৰৰ েক্রাধৰ িবৰুেদ্ধ িনজেক তুিল ধৰা,
েমাৰ অেথর্ তুিম সাৰ েপাৱা;
েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, তুিম এক েসাধ-িবচাৰ ধাযর্ কিৰছা
7 সকেলা জািতৰ সমূহ েলাক েতামাৰ চািৰওফােল েগাট খাওঁক;
তুিম উদ্ধর্ ৈল উলিট ৈগ পুনৰ েলাক সকলৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰা
8 িযেহাৱাই েলাকসকলৰ িবচাৰ কেৰ;
েহ িযেহাৱা, েমাৰ ধাির্মকতাৰ কাযর্ আৰু েমাত থকা সততা অনুসােৰ
তুিম েমাৰ িবচাৰ কৰা, েহ েমাৰ সেব্বর্াপিৰ জনা
9 েহ েমাৰ ধাির্মক ঈশ্বৰ, তুিম মন আৰু হৃদয় পৰীক্ষা কিৰ থাকা;
তুিম দুষ্টৰ দুষ্টতা েশষ কৰা,
িকন্তু ধাির্মক েলাকক সুিস্থৰ অৱস্থাত ৰাখা
10 ঈশ্বৰ েমাৰ ঢাল;
িযসকলৰ অন্তৰত সততা আেছ, েতওঁেলাকক েতওঁ ৰক্ষা কেৰ
11 ঈশ্বৰ এজন নয্ায়িবচাৰক,
েতওঁ প্রিতিদেন অনয্ায়ৰ প্রিতবাদ কেৰঁাতা ঈশ্বৰ
12 েকােনােৱ যিদ মন পালটন নকেৰ,
েতেন্ত েতওঁ িনজৰ তেৰাৱাল ধৰাব;
েতওঁ িনজৰ ধনু িভৰাই কঁাড় িদ লক্ষয্ িস্থৰ কিৰেছ
13 েতওঁ অস্ত্র-শস্ত্র যুগুত কিৰ ৰািখেছ;
িনজৰ জ্বলন্ত মৰণাস্ত্রেবাৰ ৈতয়াৰ কিৰেছ
14 ভািৱ েচাৱা, েকেনৈক এজেন দুষ্টতাক গভর্ ধাৰণ কেৰ;
সবর্নাশক গভর্ ত ৈল প্রসৱ েবদনা েভােগ
আৰু ক্ষিতকাৰক িমছাক প্রসৱ কেৰ
15 েতওঁেলােক মািট খািন্দ দ গাত কেৰ,
আৰু িনেজই খন্দা গাতত িনেজ পেৰ
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16 েতওঁেলােক কৰা ষড়যন্ত্রেবাৰৰ ধ্বংস িনজৰ মূৰৰ ওপৰৈলেক ঘূিৰ আেহ,
েতওঁেলােক িয অিনষ্ট কেৰ,
েসয়া িনজৰ মূৰৰ ওপৰৈলেক নািম আেহ
17 েসেয় মই িযেহাৱাৰ ধাির্মকতাৰ ধনয্বাদ কিৰম, েতওঁ নয্ায় িবচাৰ কেৰ;
মই সেব্বর্াপিৰ িযেহাৱাৰ প্রশংসাৰ গান কিৰম

8 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: িগত্তীৎ সুৰত েগাৱা দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ আমাৰ প্রভু িযেহাৱা, েগােটই পৃিথবীেত েতামাৰ নাম েকেন মহৎ!
তুিম েতামাৰ েগৗৰৱ আকাশমণ্ডলৰ ওপৰত স্থাপন কিৰলা
2 িশশু আৰু িপয়াহ েখাৱা েকঁচুৱাৰ মুখৰ প্রশংসােৰ
েতামাৰ শত্রুেবাৰৰ কাৰেণ
তুিম এক েকঁাঠ স্থাপন কিৰলা,
যােত েতামাৰ শত্রু আৰু প্রিতেশাধ েলাৱাসকলক তুিম স্তব্ধ কিৰব পাৰা
3 েযিতয়া মই েতামাৰ হােতেৰ সৃষ্টি কৰা আকাশৰ ফােল চাওঁ আৰু
তাত তুিম স্থাপন কৰা চন্দ্র আৰু তৰােবাৰৈল চাওঁ,
4 েতিতয়া মই ভােৱা, মানুহেনা িক েয, তুিম েতওঁেলাকৰ িবষেয় িচন্তা কৰা?
মানুহৰ সন্তােনই বা িক, তুিম েয েতওঁেলাকৰ বুজ-িবচাৰ েলাৱা?
5 িকয়েনা তুিম েতওঁেলাকক েতামাতৈক* অলপেহ সৰু কিৰ স্রজন কিৰলা†,
েগৗৰৱ আৰু মযর্য্দাৰূপ মুকুেটেৰ েতওঁেলাকক িবভুিষত কিৰলা
6 েতামাৰ হােতেৰ সৃষ্টি কৰা সকেলা বস্তুৰ ওপৰত তুিম মানুহক গৰাকী পািতলা;
সকেলােক তুিম মানুহৰ ভিৰৰ তলত ৰািখলা‡; েসইেবাৰ -
7 েমৰ-ছাগ, ষঁাড় আিদেক ধিৰ পথাৰৰ সকেলা পশুৰ জাক,
8 আকাশত উিৰ ফুৰা পক্ষীেবাৰ, সমুদ্রৰ মাছেবাৰ
আৰু সাগৰৰ েসঁাতত ঘূিৰ ফুৰা অনয্ানয্ সকেলা প্রাণী
9 েহ িযেহাৱা, আমাৰ প্রভু,
েগােটই পৃিথবীেত েতামাৰ নাম েকেন মহৎ!

9 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: মূৎ-লেব্বন সুৰত েগাৱা দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, মই েমাৰ সমস্ত হৃদেয়েৰ েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম,
আৰু েতামাৰ সকেলা আচিৰত কাযর্েবাৰ বণর্না কিৰম
2 মই েতামাক ৈল আনিন্দত ৈহ উল্লাস কিৰম;
েহ সেব্বর্াপিৰ জনা, মই েতামাৰ নামত প্রশংসাৰ গান কিৰম!
3 েমাৰ শত্রুেবাৰ েযিতয়া উলিট গ’ল,
েতিতয়া েতওঁেলাক েতামাৰ সনু্মখত উজুিট খাই িবনষ্ট হ’ল
4 েতামাৰ িসংহাসনত বিহ, তুিম নয্ায় িবচাৰ কিৰছা
িকয়েনা তুিমেয়ই েমাৰ িবচাৰ কিৰ েমাৰ পেক্ষ ৰায় িদছা
5 তুিম আন জািতেবাৰক ধমিক িদছা,
দুষ্টেবাৰক িবনষ্ট কিৰছা;
েতওঁেলাকৰ নাম তুিম িচৰকালৈলেক মিচ েপলালা
6 শত্রুেবাৰ িচৰিদনৰ কাৰেণ ধ্বংসৰ ভগ্নাৱেশষৰ দেৰ হ’ল;
তাৰ নগৰেবাৰ তুিম উভািল েপলালা,
* 8 অধয্ায়:5 স্বগর্দূতসকলতৈক † 8 অধয্ায়:5 ইব্রী 2:7 ‡ 8 অধয্ায়:6 ইব্রী 2:9
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েসইেবাৰৰ নাম তুিম মিচ েপলালা
7 িকন্তু িযেহাৱাই িচৰকাল ৰাজত্ব কেৰ;
েতওঁ েসাধ-িবচাৰৰ কাৰেণ িনজৰ িসংহাসন স্থাপন কিৰেছ
8 েতওঁ ধাির্মকতােৰ জগতৰ িবচাৰ কেৰ,
েতওঁ সৎভােৱ জািতেবাৰৰ শাসন কেৰ
9 উপদ্রৱ েপাৱাসকলৰ কাৰেণ িযেহাৱা উচ্চ দুগর্স্বৰূপ হ’ব;
েতওঁেলাকৰ সংকটৰ সময়ত েতওঁ দুগর্ হয়
10 িযসকেল েতামাক জােন,
েতওঁেলােক েযন েতামাত ভাৰসা ৰােখ,
িকয়েনা েহ িযেহাৱা, িযসকেল েতামাক িবচােৰ,
েতওঁেলাকক তুিম পিৰতয্াগ নকৰা
11 িযেহাৱা িচেয়ানত আেছ
েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গীত েগাৱা;
জািতেবাৰৰ মাজত েতওঁ কৰা কাযর্েবাৰ েঘাষণা কৰা
12 িকয়েনা িযজেন ৰক্তপাতৰ প্রিতেশাধ লয়,
ঈশ্বেৰ েতওঁক পাহিৰ নাযায়;
পীিড়তসকলৰ ক্রন্দন েতওঁ েকিতয়াও নাপাহেৰ
13 েহ িযেহাৱা, েমাক কৃপা কৰা;
েচাৱা, িঘণাওঁতা সকলৰ দ্বাৰা মই েকেন উপদ্রৱ পাইেছা
মৃতুয্ৰ দুৱাৰৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা
14 মই েতামাৰ প্রশংসা প্রচাৰ কিৰম;
িচেয়ান জীয়াৰীৰ দুৱাৰত
েতামাৰ দ্বাৰা েপাৱা উদ্ধাৰত মই আনন্দ কিৰম!
15 আন জািতেবাৰ িনেজ খন্দা গাতত ডুিবল;
েতওঁেলােক লুকুৱাই পািত েথাৱা জালত েতওঁেলাকেৰই ভিৰ লািগল
16 নয্ায় িবচাৰ কিৰ িযেহাৱাই িনজৰ পিৰচয় িদেল;
েতওঁ দুষ্টেবাৰক েতওঁেলাকৰ হােত কৰা কামৰ ফান্দত েপলায় (িহগােয়ান, েচলা)
17 িয জািতেয় ঈশ্বৰক পাহিৰ যায়,
েতেন দুষ্টেবাৰৰ মৃতুয্ হ’ব আৰু িচেয়ালৈল (ৈমদামৈল) ঘূিৰ যাব;
18 অভাৱীসকলক িচৰিদন পাহিৰ েযাৱা নহ’ব,
অসহায়সকলৰ আশা েকিতয়াও অসমূ্পণর্ ৈহ নাথািকব
19 েহ িযেহাৱা, তুিম উঠা;
মানুহক েতামাৰ ওপৰত জয়ী হ’বৈল িনিদবা;
েতামাৰ সনু্মখত আন জািতেবাৰৰ িবচাৰ হওঁক
20 েহ িযেহাৱা, েতওঁেলাকৰ মন আতিঙ্কত হওঁক;
আন জািতেবােৰ জানক েয, েতওঁেলাক েকৱলমাত্র মানুহ (েচলা)

10 অধয্ায়
1 েহ িযেহাৱা, তুিম িকয় দূৈৰত ৈৰ আছা?
সঙ্কটৰ সময়ত িকয় তুিম িনজেক লুকুৱাই ৰাখা?
2 অহংকাৰৰ কাৰেণ দুষ্টেলােক দিৰদ্রক িনযর্ািতত কেৰ;
েতওঁেলাকৰ িনজৰ কু-পিৰকল্পনাত েতওঁেলাক িনেজই ধৰা পৰক;
3 দুষ্টেলােক িনজৰ মনৰ দুষ্ট ইচ্ছাত অহংকাৰ কেৰ;
লুভীয়া েলােক িনজৰ লাভৰ বােব িযেহাৱাক অিভশাপ িদেয় আৰু েতওঁক েহয়জ্ঞান কেৰ*
4 দুষ্টেলােক িনজৰ সমথর্নত গব্বর্ কিৰ কয়;

* 10 অধয্ায়:3 েতওঁ লুভীয়া েলাকক আশীবর্াদ িদেয়
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“ঈশ্বেৰ ইয়াক িবচািৰ নাপাব;”
েতওঁেলাকৰ িচন্তােবাৰ এেয় েয, “ঈশ্বৰ বুিল েকােনা নাই ”
5 সকেলা সময়েত েতওঁেলাক সফলতাৰ পথত আগবািঢ় যায়;
েতামাৰ নয্ায় িবচাৰ ইমান ওপৰত আেছ েয,
েসয়া েতওঁেলাকৰ চকুৰ দৃষ্টিৰ বািহৰত;
েতওঁেলােক িনজৰ সকেলা শত্রুেক তুচ্ছ কেৰ
6 েতওঁেলােক মনেত কয়, “এেকােৱই েমাক লৰচৰ কিৰব েনাৱািৰব
আমাৰ সকেলা পুৰুষেত েকােনা কােল িবপদ নহ’ব ”
7 েতওঁেলাকৰ মুখ অিভশাপ, ছলনা আৰু অতয্াচাৰী কথােৰ পিৰপূণর্;
েতওঁেলাকৰ িজভাৰ তলত অনয্ায় আৰু অপৰাধৰ কথা থােক
8 গাৱঁৰ ওচৰত েতওঁেলােক েগাপেন খাপ পািত বিহ থােক;
েসই েগাপন ঠাইেত েতওঁেলােক িনেদ্দর্ াষীক হতয্া কেৰ;
েকােনাবাই অসহায়ৰ ওপৰত েগাপেন লক্ষয্ ৰািখ খাপ িদ থােক
9 েতওঁেলােক গুপুত ঠাইত খাপ পািত িসংহৰ দেৰ প্রতীক্ষাত থােক;
েতওঁেলােক প্রতীক্ষা কিৰ থােক যােত অসহায় দিৰদ্রজনক ধিৰব পােৰ;
তাৰ পাছত েতওঁেলােক দিৰদ্রজনক ধিৰ েচঁােচাৰাই ৈল িনজৰ জালত েপলায়
10 েতওঁেলােক চাপিৰ কঁুজা ৈহ
অসহায়জনক েতওঁেলাকৰ শিক্তত আৱদ্ধ কেৰ
11 েতওঁেলােক িনজৰ মনেত ভােৱ, “ঈশ্বেৰ পাহিৰেল;
েতওঁ িনজৰ মুখ লুকুৱাই ৈথেছ; েতওঁ েকিতয়াও আমাক েদখা নাপাব ”
12 েহ িযেহাৱা, উঠা; েহ ঈশ্বৰ েতামাৰ হাত তুিল ধৰা;
িনযর্ািতত সকলক পাহিৰ নাযাবা
13 দুষ্টেবােৰ ঈশ্বৰক িকয় তুচ্ছ বুিল ভােৱ?
েতওঁেলােক িকয় মেন মেন ভােৱ েয,
“েতওঁ আমাৰ ওচৰত েকােনা িহচাব িনিবচািৰব?”
14 িকন্তু, েহ ঈশ্বৰ, তুিম হ’েল েদখা েপাৱা;
অৱেশয্ই তুিম দুখ-কষ্ট আৰু সঙ্কটৈল চকু িদয়া,
তুিম েতামাৰ হােতেৰই ইয়াৰ বয্ৱস্থা ল’ব পাৰা;
অসহায়জেন েতামাৰ ওচৰেত িনজক সমপর্ণ কেৰ;
তুিমেয়ইেতা অনাথক সহায় কেৰঁাতা জনা
15 দুষ্ট আৰু অসৎ েলাকৰ ক্ষমতাৰ বাহু তুিম ভািঙ েপেলাৱা;
েতওঁেলাকৰ সকেলা অনয্ায় কাযর্ৰ েশষ পযর্ন্ত িহচাব িবচাৰ কৰা
16 িযেহাৱা িচৰকালৰ ৰজা;
েতওঁৰ েদশৰ পৰা জািতেবাৰ ধ্বংস ৈহ যাব
17 েহ িযেহাৱা, নম্র েলাকৰ অন্তৰৰ ইচ্ছাৰ কথা তুিম শুিনবা;
তুিম েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত সাহস িদবা,
তুিম েতওঁেলাকৰ প্রাথর্নাৈল কাণ িদবা;
18 এই পৃিথৱীৰ েলােক েতওঁেলাকক েযন পুনৰ ভয় েদখুৱাব েনাৱািৰব;
তাৰবােব তুিমেয়ই অনাথ আৰু িনযর্য্ািতত েলাকসকলৰ পক্ষত িথয় হ’ব পাৰা

11 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 মই িযেহাৱােত আশ্রয় ৈলেছঁা
েতামােলােক েকেনৈক েমাক ক’ব পাৰা,
“পক্ষীৰ দেৰ উিৰ পব্বর্তৈল পলাই েযাৱা?”
2 িকয়েনা েচাৱা! শুদ্ধ অন্তৰৰ েলাকক আন্ধাৰৰ পৰা আহত কিৰবৰ কাৰেণ
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দুষ্টেবােৰ িনজৰ ধনু িভৰাই ৈলেছ,
েতওঁেলােক তাত কঁাড় লগাইেছ
3 যিদ িভিত্তমূলেবাৰ ধ্বংস কৰা হয়,
েতেন্ত ধাির্মকসকেল িক কিৰব পািৰব?
4 িকন্তু িযেহাৱা, েতওঁৰ পিবত্র মিন্দৰত আেছ;
েতওঁৰ িসংহাসন স্বগর্েত আেছ
েতওঁ মানুহৈল চাই থােক,
েতওঁৰ চকুেৱ মানুহক পৰীক্ষা কেৰ
5 িযেহাৱাই ধাির্মক আৰু দুষ্ট সকেলােক পৰীক্ষা কেৰ;
িকন্তু িযেবাৰ দুষ্ট, অতয্াচাৰিপ্রয়, েতেনেলাকক েতওঁ ঘৃণা কেৰ
6 েতওঁ দুষ্ট েলাকৰ ওপৰত জ্বলন্ত অিগ্ন আৰু গন্ধক বষর্াব;
েতওঁৰ পাত্রৰ পৰা দগ্ধ কিৰ িনয়া বতাহ েতওঁেলাকৰ ভাগত হ’ব
7 িযেহাৱা ধাির্মক, আৰু ধাির্মকতা েতওঁ ভাল পায়;
সৎ েলােক েতওঁৰ মুখ েদখা পাব

12 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: চমীনীৎ সুৰত েগাৱা দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা সহায় কৰা; েতামাৰ ভক্তসকল েনােহাৱা হ’ল;
িবশ্বাসীসকল মনুষয্ৰ মাজৰ পৰা অদৃশয্ ৈহ গ’ল
2 মানুেহ মানুহৰ ওচৰত িমছা কথা কয়;
েতওঁেলােক ৈতলমদর্ নকাৰী ওঁঠ আৰু ছলনা ভৰা দুই মনৰ অন্তেৰেৰ কথা কয়
3 েতওঁেলাকৰ ৈতলেমাদী ওঁঠ আৰু ভীষণ গির্বত িজভাক েযন িযেহাৱাই কািট েপলায়;
4 েসই সকেল কয়, “আমাৰ িজভােৰই আিম জয় কিৰম;
আমাৰ ওঁঠ েযিতয়া আমাৰ িনজেৰই,
েকান আমাৰ ওপৰত প্রভু হ’ব?”
5 িযেহাৱাই ৈকেছ, “দুখীসকলৰ উপদ্রৱ আৰু অভাৱীসকলৰ েকঁকিনৰ কাৰেণ
মই এিতয়া জািগ উিঠম
িনৰাপত্তা কামনা কৰা সকলক মই িনৰাপেদ ৰািখম ”
6 িযেহাৱাৰ প্রিতজ্ঞােবাৰ িবশুদ্ধ
েসইেবাৰ েযন মািটত বেহাৱা এক অিগ্নশালত েশাধন কৰা ৰূপ;
সাতবাৰৈক িবশুদ্ধ কৰা ৰূপ
7 েহ িযেহাৱা, তুিমেয়ই আমাক* িনৰাপেদ ৰািখবা
এই কালৰ েলাকসকলৰ হাতৰ পৰা িচৰকাল আমাক† ৰক্ষা কিৰবা
8 েলাকসকলৰ মাজত েযিতয়া দুষ্টতা আদৰণীয় হয়,
দুষ্টেবােৰ েতিতয়া িবনা বাধাই চািৰওফােল ঘূিৰ ফুেৰ

13 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, আৰু িকমান কাল?
তুিম িচৰকােলই েমাক পাহিৰ থািকবা েনিক?
েমাৰ পৰা িকমান িদনৈল
তুিম েতামাৰ মুখ লুকুৱাই ৰািখবা?
2 িকমান িদনৈলেনা মই েমাৰ মনৰ মাজত দুখৰ েবাজা বহন কিৰ প্রিতিদেন অন্তৰত েবদনা ৈল থািকব লািগব?
িকমান িদনৈল তুিম েমাৰ শত্রুক েমাৰ ওপৰত উন্নত কিৰ ৰািখবা?
3 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা,
* 12 অধয্ায়:7 েতওঁেলাকক † 12 অধয্ায়:7 েতওঁেলাকক
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েমাৈল দৃষ্টি কৰা, েমাক উত্তৰ িদয়া!
েমাৰ দুচকু আেলািকত কৰা, নহেল মই মৃতুয্িনদ্রাত েটাপিন যাম
4 েমাৰ শত্রুেৱ েতিতয়া ক’ব, “মই জয়ী হেলঁা;”
মই অিস্থৰ েহাৱাত শত্রুেবােৰ আনন্দ কিৰব
5 িকন্তু মই েতামাৰ দৃঢ় েপ্রমত ভাৰসা কিৰেছঁা;
তুিম েমাক পিৰত্রাণ কিৰবা আৰু েমাৰ মন আনিন্দত হ’ব
6 মই িযেহাৱাৰ উেদেশয্ গান গাম,
িকয়েনা েতওঁ েমাৈল মঙ্গল আচৰণ কিৰেছ

14 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 এজন অজ্ঞানীেয়, েতওঁৰ অন্তৰত কয়, “ঈশ্বৰ বুিল েকােনা নাই ”
েতওঁেলাক ভ্রষ্ট ৈহেছ, েতওঁেলােক জঘনয্ কাযর্েবাৰ কেৰ;
েতওঁেলাকৰ মাজত সৎ কাযর্ কেৰঁাতা েকােনা নাই;
2 িযেহাৱাই স্বগর্ৰ পৰা তলৈল মানুহৰ ফােল লক্ষয্ কিৰ থােক;
েতওঁ চাব িবচােৰ, প্রকৃতাথর্ত েকােনা জ্ঞানী আেছ েন নাই;
েতওঁ চাব িবচােৰ, ঈশ্বৰক িবচাৰা েকােনা জ্ঞানী আেছ েন নাই
3 েতওঁ েদিখেল, সকেলােৱই অপেথ গ’ল;
সকেলা উচৃ্ছঙ্খল হ’ল;
সৎকমর্ কেৰঁাতা েকােনা নাই, এজেনা নাই
4 িযসকেল দুষ্টতাৰ কাযর্ কেৰ, েতওঁেলাক িক ইমােনই জ্ঞানশূনয্ েয,
মানুেহ িনজৰ আহাৰ েখাৱাৰ িনিচনাৈক েতওঁেলােক েমাৰ েলাকসকলক খাই েপলায় আৰু
েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ ওচৰত প্রাথর্নাও নকেৰ?”
5 ঈশ্বৰ েতওঁৰ ভক্তসকলৰ সঙ্গত থােক
েসেয় েসই েলাকসকল তাত ভীষণ ভয়ৰ মাজত থািকব
6 দুষ্টতাৰ কাযর্ কৰা িয েতামােলাক,
েতামােলােক দুখীয়াৰ পিৰকল্পনা বয্থর্ কিৰবা,
িকন্তু িযেহাৱা েতওঁেলাকৰ আশ্রয়
7 অহ! ইস্রােয়লৰ উদ্ধাৰ িচেয়ানৰ মাজৰ পৰা আহক!
িযেহাৱাই েযিতয়া েতওঁৰ েলাকসকলৰ অৱস্থা পুনৰ পিৰবতর্ ন কিৰব,
েতিতয়া যােকাবৰ বংশই আনন্দ কিৰব;
ইস্রােয়লীয়াসকল উল্লািসত হ’ব

15 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা েতামাৰ আবাস-তমু্বত বাস কৰাৰ েযাগয্ েকান?
েতামাৰ পিবত্র পব্বর্তত বসিত কৰাৰ েযাগয্ েকান?
2 েসই সকেলই েযাগয্, িযসকেল সৎ জীৱন কটায়,
নয্ায় কমর্ কেৰ,
সতয্ ভৰা অন্তেৰেৰ কথা কয়;
3 িযসকলৰ িজভাই পৰচচ্চর্ া নকেৰ,
বনু্ধৰ ক্ষিত নকেৰ,
চুবুৰীয়াৰ িবৰুেদ্ধ কু-বয্ৱহাৰ নকেৰ,
4 িয সকলৰ দৃষ্টিত দুষ্টেলাক ঘৃণনীয়,
িকন্তু িযেহাৱাক ভয় কৰা েলাকসকল আদৰণীয়,
িয জেন িনজৰ ক্ষিত হ’েলও শপত ৰক্ষা কেৰ,
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5 িয জেন সুদ নেলাৱাৈক ধাৰ িদেয়,
আৰু েভঁিট ৈল িনেদ্দর্ াষীৰ ক্ষিত নকেৰ
িয সকেল এইেবাৰ কমর্ কেৰ, েতওঁেলাক সকেলা সময়েত িস্থেৰ থািকব

16 অধয্ায়
িমকটাম নামৰ দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, তুিম েমাক ৰক্ষা কৰা,
িকয়েনা মই েতামােতই আশ্রয় ৈলেছঁা
2 মই িযেহাৱাক ক’েলঁা, “তুিমেয়ই েমাৰ প্রভু;
েতামাৰ বািহেৰ েমাৰ আন কেতা মঙ্গল নাই ”
3 পৃিথবীত িয সকল পিবত্র েলাক থােক েতওঁেলাক মহান;
েতওঁেলাকৰ ওপৰেত েমাৰ আনন্দ সমূ্পণর্ হয়
4 িযসকেল আন েদৱতাক মেনানীত কেৰ,
েতওঁেলাকৰ অিধক যাতনা হ’ব,
েতওঁেলাকৰ েদৱতাৰ উেদ্দেশয্ অনা েতজৰ িয েপয় ৈনেবদয্, মই তাক উৎসগর্ নকিৰম;
েদৱতাৰ নােমা েমাৰ ওঁঠত নলম
5 িযেহাৱা, তুিমেয়ই েমাৰ আিধপতয্ৰ মেনানীত ভাগ আৰু েমাৰ পান-পাত্র;
েমাৰ ভিৱষয্ত েতামাৰ হাতেত আেছ
6 েমাৰ সীমাৰ মাজত িয ঠাই পিৰেছ, েসেয় মেনাহৰ ঠাই,
অৱেশয্ই েমাৰ এক মেনােমাহা আিধপতয্ আেছ
7 িয জনাই েমাক সুবুিদ্ধ িদেয়, মই েসই িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰম;
ৰািতও েমাৰ হৃদেয় েমাক িশক্ষা িদেয়
8 মই িযেহাৱাক সদায় েমাৰ সনূ্মখত ৰােখঁা;
েতওঁ েমাৰ েসঁাহােত থকাত মই অিস্থৰ নহম
9 এই কাৰেণ েমাৰ মন আনেন্দেৰ ভৰা,
েমাৰ হৃদেয় উল্লাস কেৰ;
েমাৰ শৰীৰ িনৰাপেদ থািকব
10 িকয়েনা তুিম েমাৰ প্রাণ িচেয়ালত তয্াগ নকিৰবা,
েতামাৰ ভক্তজনক গাতত ক্ষয় পাবৈল িনিদবা
11 তুিম েমাক জীৱনৰ পথ িশকাইছা;
েতামাৰ উপিস্থিতত আেছ পিৰপূণর্ আনন্দ;
েতামাৰ েসঁা-হাতত আেছ অনন্ত সুখ

17 অধয্ায়
দায়ুদৰ প্রাথর্না

1 েহ িযেহাৱা, তুিম নয্ায় কথা শুনা;
েমাৰ কাতেৰািক্তৈল মেনােযাগ িদয়া;
ছলনাকাৰী ওঁেঠেৰ নকৰা েমাৰ প্রাথর্নাৈল কাণ পাতা
2 েমাৰ ওপৰত েতামাৰ িবচাৰ েযন নয্াযয্ হয়;
িয সতয্, তাক েতামাৰ দুচকুেৱ েদখক
3 যিদ তুিম েমাৰ হৃদয় পৰীক্ষা কৰা;
ৰািত েমাৰ কাষৈল আহঁা;
যিদ েমাক খিপ পুিৰ পৰীক্ষাও কৰা,
তুিম েমাত এেকা দুষ্টতা িবচািৰ নাপাবা;
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মই িসদ্ধান্ত কিৰেলঁা, েমাৰ মুেখ অপৰাধ* নকেৰ
4 মানুেহ িযেবাৰ কাযর্ কেৰ, েসয়া নকিৰ,
মই েতামাৰ ওঁঠৰ বাকয্ৰ সহায়ত উচৃ্ছঙ্খল পথৰ পৰা মই িনজেক পৃথক কিৰ ৰািখেছঁা
5 েতামাৰ পথেত মই েমাৰ ভিৰ িস্থেৰ ৰািখেছা;
েমাৰ ভিৰ িপছল েখাৱা নাই
6 েহ ঈশ্বৰ, মই েতামাৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰেছঁা,
িকয়েনা তুিম েমাক উত্তৰ িদবা;
েমাৰ প্রাথর্নাৈল কাণ পাতা, েমাৰ কথা শুনা
7 েতামাৰ গভীৰ েপ্রম, আশ্চযর্ভােৱ প্রকাশ কৰা;
েহ ত্রাণকতর্ া, শত্রুৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰেণ িয সকেল েতামাত আশ্রয় লয়,
তুিম েতওঁেলাকক েতামাৰ েসঁা-হােতেৰ ৰক্ষা কৰা
8 চকুৰ মিণৰ দেৰই তুিম েমাৰ ৰক্ষক েহাৱা;
তুিম েমাক েতামাৰ েডউকাৰ ছঁাত লুকুৱাই ৰাখা;
9 িয সকেল েমাৰ ওপৰত উৎপীড়ন কেৰ,
েসই দুষ্ট েলাকসকলৰ পৰা,
িযসকেল প্রাণ-নাশৰ কাৰেণ েমাক েঘিৰ ৰািখেছ,
েসই শত্রুেবাৰৰ পৰা,
তুিম েমাক েতামাৰ েডউকাৰ তলত লুকুৱাই ৰাখা
10 েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত থকা মমতাৰ দুৱাৰ বন্ধ কিৰ ৰািখেছ,
েতওঁেলােক মুেখেৰ অহংকাৰৰ কথা কয়;
11 েতওঁেলােক েমাক িবচািৰেল আৰু এিতয়া েমাক চািৰওফােল েঘিৰ ধিৰেছ;
েতওঁেলােক েমাৰ ওপৰত েচাকা দৃষ্টি ৰািখেছ,
যােত েমাক মািটত েপলাব পােৰ
12 েতওঁেলাক িচকাৰ িছৰা-িছৰ কিৰবৈল আগ্রহী েহাৱা িসংহৰ িনিচনা;
েগাপেন খাপ পািত থকা েডকা িসংহৰ সদৃশ
13 েহ িযেহাৱা, তুিম উঠা,
েতওঁেলাকক আক্রমণ কৰা,
েতওঁেলাকক দিলয়াই েপেলাৱা;
েতামাৰ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই দুষ্ট েলাকৰ পৰা েমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা
14 েহ িযেহাৱা,
মতর্ য্ৰ েলাকসকলৰ পৰা েতামাৰ িনজ হােতেৰ েমাক ৰক্ষা কৰা;
েসই মতর্ য্ েলাকসকলৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা, িযসকলৰ জীৱনৰ অংশ েকৱল এই পৃিথৱীেত আেছ
েতামাৰ বহুমূলয্ সম্পেদেৰ েতওঁেলাকৰ উদৰ পূৰ হওঁক,
েতওঁেলাকৰ সন্তানৰ সংখয্া অেনক হওঁক,
িশশুসকলৰ কাৰেণ েতওঁেলােক িনজৰ ধন-সম্পদ ৰািখ যাওঁক
15 িকন্তু মই হ’েল ধাির্মকতাৰ গুেণ েতামাৰ মুখ েদখা পাম;
মই েযিতয়া সাৰ পাম,
েতামাৰ প্রিতমূির্ত েদিখ মই পিৰতৃপ্ত হম

18 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: িযেহাৱাৰ দাস দায়ুদৰ ৰিচত গীত িযেহাৱাই েযিতয়া দায়ুদক ৰজা কিৰেল আৰু েচৗলেক

আিদ কিৰ েতওঁৰ সকেলা শত্রুৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰেল, েতিতয়া েতওঁ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এই গীত গাইিছল
1 েহ িযেহাৱা, তুিমেয়ই েমাৰ বল;
মই েতামাক অিত প্রীিত কেৰঁা
* 17 অধয্ায়:3 মই েকিতয়াও আন েলাকৰ দেৰ দুষ্টতা নকেৰঁা
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2 িযেহাৱাই েমাৰ িশলা, েমাৰ আশ্রয়ৰ েকঁাঠ আৰু েমাৰ উদ্ধাৰকতর্ া;
েতওঁ েমাৰ ঈশ্বৰ, েমাৰ দুগর্,
মই েতওঁেত আশ্রয় ৈলেছঁা;
েতওঁ েমাৰ ঢাল, েমাৰ ত্রাণৰ িশং,
েমাৰ উচ্চ আশ্রয়স্থান
3 িযেহাৱা প্রশংসাৰ েযাগয্; মই েতওঁৰ আগত প্রাথর্না কেৰঁা;
তােত েমাৰ শত্রুেবাৰৰ হাতৰ পৰা মই উদ্ধাৰ পাওঁ
4 মৃতুয্-জৰীত মই বান্ধ খাই পিৰিছেলঁা,
পৰকালৰ ধ্বংসৰ েস্রাতত মই জজর্ িৰত ৈহিছেলা
5 িচেয়াল*ৰ জৰীেয় েমাক েমৰাই ধিৰিছল,
েমাৰ বােব মৃতুয্ৰ ফান্দ পতা ৈহিছল
6 সঙ্কটৰ কালত মই িযেহাৱাক মািতেলা,
সহায় িবচািৰ েমাৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত কাতেৰািক্ত জনােলঁা;ঁ
েতওঁ িনজ মিন্দৰৰ পৰা েমাৰ মাত শুিনেল,
েমাৰ কাতেৰািক্ত েতওঁৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু েতওঁৰ কাণত পিৰল
7 েতিতয়া পৃিথৱী কঁিপ উিঠল, েজাকাৰ খাবৈল ধিৰেল;
পবর্তৰ িভিত্তমূলেবাৰ েজাকাৰিণত কঁিপ উিঠল;
িকয়েনা েতওঁৰ েক্রাধত েসইেবাৰ কঁিপ উিঠল
8 েতওঁৰ নাকৰ পৰা েধঁাৱা ওলাই ওপৰৈল উিঠল,
েতওঁৰ মুখৰ পৰা গ্রাসকাৰী জুই ওলাই আিহল;
েতওঁৰ মুখৰ জুইৰ পৰা আঙঠা ওলাই জ্বিল থািকল
9 েতিতয়া েতওঁ আকাশমণ্ডল মুকিল কিৰ তলৈল নািম আিহল;
েতওঁৰ ভিৰৰ তলত আিছল ঘন ক’লা েমঘ
10 েতওঁ কৰূবত উিঠ উিড় আিহল,
বায়ুৰূপ েডউকাত উিঠ শীেঘ্র উিৰ আিহল
11 েতওঁ অন্ধকােৰেৰ িনজেক চািৰওফােল ঢািক ৰািখেল;
চািৰওফােল থকা আকাশৰ ঘন ক’লা বৰষুণৰ েমঘেবাৰক েতওঁ তমু্বৰূেপ স্থাপন কিৰেল
12 েতওঁৰ সনু্মখৰ দীিপ্তময় উপিস্থিতৰ পৰা ক’লা েমঘেবাৰ েভদ কিৰ,
িশলাবৃষ্টি আৰু জ্বিল থকা আঙঠা পিৰবৈল ধিৰেল
13 িযেহাৱাই িনেজও আকাশত গজ্জর্ ন কিৰেল;
সেব্বর্াপিৰ জনাৰ মাত শুনা গ’ল†
14 েতওঁ কঁাড় মািৰ শত্রুেবাৰক থানবান কিৰেল,
আৰু বজ্র বষর্ণৰ দ্বাৰা েতওঁেলাকক বয্াকুল কিৰেল
15 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ ধমক আৰু েতামাৰ নাকৰ িনশ্বাসৰ প্রভাৱত সাগৰৰ তিল েদখা গ’ল;
পৃিথবীৰ মূলেবাৰ অনাবৃত হ’ল
16 েতওঁ ওপৰৰ পৰা হাত আগবঢ়াই েমাক ধিৰেল,
মহাজল সমূহৰ পৰা েমাক তুিল আিনেল
17 েমাৰ শিক্তশালী শত্রুেবাৰৰ পৰা েতওঁ েমাক উদ্ধাৰ কিৰেল,
িয সকেল েমাক ঘৃণা কেৰ, েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰাও েমাক উদ্ধাৰ কিৰেল;
েতওঁেলাক েমাতৈক অিতশয় শিক্তশালী আিছল
18 িবপদৰ কালত েতওঁেলােক েমাক আক্রমণ কিৰিছল,
িকন্তু িযেহাৱাই েমাক ধিৰ ৰািখেল
19 েতওঁ েমাক এক বহল ঠাইৈল উিলয়াই আিনেল;
েতওঁ েমাক উদ্ধাৰ কিৰেল, কাৰণ েতওঁ েমাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট আিছল
* 18 অধয্ায়:5 পাতাল বা পৃিথৱীৰ মৃতেলাকৰ ঠাই † 18 অধয্ায়:13 িকছুমান অনুিলিপত িলখা আেছ “িশলাবৃষ্টি আৰু জ্বিল থকা আঙঠাৰ মােজিদ
সেব্বর্াপিৰ জনাৰ মাত শুনা গ’ল”
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20 িযেহাৱাই েমাৰ ধাির্মকতা অনুসােৰ েমাক পুৰস্কাৰ িদেল,
েমাৰ হাতৰ শুদ্ধ কাযর্ অনুসােৰ েমাক ফল িদেল
21 িকয়েনা মই িযেহাৱাৰ পথেত চিলেলঁা,
কুকমর্ কিৰ মই েমাৰ ঈশ্বৰক েনিৰেলা
22 েতওঁৰ সকেলা বয্ৱস্থা েমাৰ সনু্মখত আেছ,
মই েতওঁৰ িবিধেবাৰ েমাৰ পৰা দুৰ কৰা নাই
23 েতওঁৰ দৃষ্টিত মই িসদ্ধ আিছেলঁা,
পাপ-অপৰাধৰ পৰা মই িনজেক আঁতৰাই ৰািখেলঁা
24 এই কাৰেণ িযেহাৱাই েমাৰ ধাির্মকতা অনুসােৰ,
েতওঁৰ দৃষ্টিত েমাৰ হাতৰ শুিচ কাযর্ অনুসােৰ েমাক পুৰস্কাৰ িদেল
25 েহ িযেহাৱা তুিম িবশ্বস্তজনৰ ৈসেত িবশ্বস্ত বয্ৱহাৰ কৰা;
িনেদর্ াষীজনৰ ৈসেত িনেদর্ াষ বয্ৱহাৰ কৰা
26 তুিম শুিচ েলাকৰ ৈসেত শুিচ বয্ৱহাৰ কৰা,
কুিটল েলাকৈল িনষু্ঠৰ বয্ৱহাৰ কৰা
27 কাৰণ তুিম দুখীসকলক ৰক্ষা কৰা,
িকন্তু গব্বীর্ চকুক তলৈল নমাই আনা
28 িকয়েনা েমাৰ জীৱন-প্রদীপ তুিমেয়ই জ্বলাই ৰাখা;
েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েমাৰ অন্ধকাৰক েপাহৰ কিৰ িদয়া
29 েতামাৰ সহায়েত মই ৈসনয্দলৰ ওপৰত জিপয়াই পিৰব পােৰঁা,
েমাৰ ঈশ্বৰৰ সহায়ত মই জঁাপ মািৰ নগৰৰ গড় পাৰ হ’ব পােৰঁা‡
30 ঈশ্বৰৰ পথ হেল িসদ্ধ;
িযেহাৱাৰ বাকয্ িনভাজ বুিল প্রমািণত;
েতওঁ েতওঁত আশ্রয় েলাৱা েলাকসকলৰ ঢাল
31 িযেহাৱাৰ বািহেৰ েকান ঈশ্বৰ আেছ?
আমাৰ ঈশ্বৰৰ বািহেৰ েকান আশ্রয় িশলা আেছ?
32 ঈশ্বেৰ শিক্তেৰ ৈসেত েমাৰ কঁকালত টঙািল বােন্ধ;
েতওঁ েমাৰ পথ িনঃষ্কন্টক কেৰ
33 েমাৰ ভিৰ হিৰণীৰ েঠঙৰ সদৃশ েবগী কেৰ;
ওখ ওখ ঠাইত েতওঁ েমাক িনৰাপেদ ৰােখ
34 েতওঁ েমাৰ হাতক ৰণ কিৰবৈল িশকায়;
তােত েমাৰ বাহুেৱ িপতলৰ ধনুেকা িভৰাব পােৰ
35 তুিম েতামাৰ পিৰত্রাণৰ ঢাল েমাক িদলা;
েতামাৰ েসঁাহােত েমাক ধিৰ ৰািখেছ;
েতামাৰ সাহাযর্ৰ েকামলতাই েমাক মহান কিৰেছ
36 তুিম েমাৰ ভিৰৰ তলৰ ঠাই বহল কিৰলা;
তােত েমাৰ ভিৰ িপছিল নগল
37 েমাৰ শত্রুেবাৰৰ পাছত েখিদ ৈগ মই েতওঁেলাকক ধিৰেলঁা;
েতওঁেলাক িবনষ্ট েনােহাৱা পযর্ন্ত মই উলিট নািহেলঁা
38 মই েতওঁেলাকক এেনৈক আঘাত কিৰেলঁা,
যােত েতওঁেলাক পুনৰ উিঠব েনাৱােৰ
েতওঁেলাক েমাৰ ভিৰৰ তলত পিতত হ’ল
39 তুিমেয়ই েমাৰ কঁকালত যুদ্ধ কিৰবৈল বলৰূপ কিট-বন্ধন িদলা;
তুিম েমাৰ িবৰুেদ্ধ উঠােবাৰক েমাৰ তলতীয়া কিৰলা
40 তুিম েমাৰ শত্রুেবাৰক েমাৰ পৰা িপিঠ িদ পলাবৈল িদলা;
‡ 18 অধয্ায়:29 মই কম্পমান গড় পাৰ হ’ব পােৰঁা,



গীতমালা 18 অধয্ায়:41 613 গীতমালা 19 অধয্ায়:7

িযসকেল েমাক িঘণ কিৰিছল, মই েতওঁেলাকক সংহাৰ কিৰেলঁা
41 েতওঁেলােক সহায়ৰ বােব কাতেৰািক্ত কিৰেল,
িকন্তু েতওঁেলাকক ৰক্ষা কিৰবৈল েকােনা নািছল;
েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত িচঞিৰেল, িকন্তু েতওঁ উত্তৰ িনিদেল
42 মই েতওঁেলাকক গুিড় কিৰ মািৰেলঁা,
বতাহত উিড় েযাৱা ধুিলৰ িনিচনা কিৰেলঁা
বাটৰ েবাকামািটৰ দেৰ েতওঁেলাকক েপলাই িদেলঁা
43 েলাকসকলৰ িবেদ্রাহৰ পৰা তুিম েমাক ৰক্ষা কিৰলা;
তুিম েমাক আন জািতেবাৰৰ অিধপিত পািতলা
মই িযসকলক িচিন নাপাওঁ, েতওঁেলােকা েমাৰ অধীন হ’ল
44 েমাৰ কথা শুনা মাত্রেক েতওঁেলােক েমাৰ বশয্তা স্বীকাৰ কিৰেল;
িবেৰাধী মেনাভাৱ ৈল িবেদশীসকেলা েমাৰ বশীভুত হল
45 িবেদশীসকল িনৰাশ হ’ল;
েতওঁেলােক কঁিপ কঁিপ দুগর্ৰ পৰা ওলাই আিহল
46 িযেহাৱা জীিৱত!
েমাৰ আশ্রয়-িশলাৰ প্রশংসা হওঁক,
েমাৰ পিৰত্রাণৰ ঈশ্বৰ েগৗৰৱািন্বত হওঁক
47 েতেৱঁই আন জািতেবাৰক েমাৰ অধীন কিৰ বশীভুত কিৰেল,
েতওঁ েমাৰ পক্ষ ৈহ েতওঁেলােক পাবলগীয়া প্রিতকাৰ সািধেল
48 মই েমাৰ শত্রুেবাৰৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা পােলঁা!
অৱেশয্ই, েমাৰ িবৰুেদ্ধ উঠােবাৰৰ ওপৰত তুিম েমাক তুিল ধিৰলা!
উপদ্রৱকাৰী েলাকৰ পৰাও তুিম েমাক উদ্ধাৰ কিৰলা
49 েহ িযেহাৱা, েসেয় আন জািতেবাৰৰ মাজত মই েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম,
েতামাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গান কিৰম
50 িযেহাৱাই িনেজ স্থাপন কৰা ৰজাক মহাজয় দান কেৰ;
িনজৰ অিভিষক্তজনৰ প্রিত,
দায়ুদ আৰু েতওঁৰ বংশধৰসকলৈল,
েতওঁ িচৰকালৈলেক েতওঁৰ অসীম েপ্রম েদখুৱায়

19 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 গগণ-মণ্ডেল ঈশ্বৰৰ মিহমা প্রকাশ কেৰ;
আকাশ-মণ্ডেল েতওঁৰ হাতৰ কমর্ েদখুৱায়
2 িদনৰ পাছত িদন েসইেবাৰৰ পৰা কথা ওলাই আেহ;
ৰািতৰ পাছত ৰািত েসইেবােৰ জ্ঞান প্রচাৰ কেৰ
3 িকন্তু তাৰ েকােনা কথা নাই, েকােনা ভাষা নাই;
তাৰ শব্দও শুনা নাযায়
4 তথািপও েসইেবাৰৰ মাত সমগ্র পৃিথবীেত িবয়িপ যায়;
েসইেবাৰৰ কথা জগতৰ েশষ সীমাৈলেক িবয়িপ যায়;
আকাশ-মণ্ডলত েতওঁ সূযর্ৰ বােব এটা তমু্ব স্থাপন কিৰেল
5 সূযর্ই দৰাৰ দেৰ িনজৰ েশাৱিন েকঁাঠাৰ পৰা ওলাই আেহ;
িনজৰ পথত বীৰৰ দেৰ আনেন্দেৰ লৰ মােৰ
6 েসেয় আকাশৰ এটা মূৰত উদয় ৈহ ঘূিৰ তাৰ িসেটা মূৰ পায়ৈগ;
তাৰ তাপৰ পৰা েকােনা বস্তুেৱই লুকাই নাথােক
7 িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা িসদ্ধ, েসেয় মানুহৰ প্রাণক জগাই েতােল;
িযেহাৱাৰ বাকয্ িবশ্বাসেযাগয্, েসেয় সাধাৰণ েলাকক জ্ঞান দান কেৰ
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8 িযেহাৱাৰ আেদশেবাৰ যথাথর্, েসেয় মানুহৰ হৃদয়ত আনন্দ দান কেৰ;
িযেহাৱাৰ আজ্ঞা সুস্পষ্ট, েসেয় অন্তদৃর্ ষ্টিক দীিপ্তময় কেৰ
9 িযেহাৱা িবষয়ক িয ভয়, েসেয় শুিচ আৰু িচৰস্থায়ী;
িযেহাৱাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ সমূ্পণর্ভােৱ সতয্ আৰু ধাির্মক
10 েসইেবাৰ েসাণতৈক, এেনিক িনভঁাজ েসাণতৈকেয়া বাঞ্ছনীয়;
েসইেবাৰ েমৗতৈকও েসাৱাদ, এেনিক ৰহঘৰাৰ পৰা জিৰ জিৰ ওেলাৱা েমৗতৈকেয়া েসাৱাদ
11 তােৰাপিৰ েসইেবােৰ েতামাৰ দাসক সাৱধান কেৰ;
েসইেবাৰ পালন কিৰেল পৰম লাভ হয়
12 েকােন িনজৰ ভুলেবাৰ গিমব পােৰ?
েমাক গুপুত পাপৰ পৰা শুিচ কৰা
13 গব্বীর্কৃত পাপৰ পৰাও েতামাৰ দাসক ধিৰ ৰাখা;
েসইেবােৰ েযন েমাৰ ওপৰত অিধকাৰ নকেৰ;
তােত মই িসদ্ধ হ’ম, আৰু মহা অপৰাধৰ দায়ৰ পৰা মুক্ত হ’ম
14 েহ েমাৰ িযেহাৱা, েমাৰ আশ্রয়-িশলা আৰু েমাৰ মুিক্তকত্তর্ া,
েমাৰ মুখৰ বাকয্ আৰু েমাৰ মনৰ িচন্তা েতামাৰ দৃষ্টিত গ্রাহয্ হওঁক

20 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 সঙ্কটৰ কালত িযেহাৱাই েতামাক উত্তৰ িদয়ক,
যােকাবৰ ঈশ্বৰৰ নােম েতামাক সুৰক্ষা িদয়ক,
2 েতওঁৰ পিবত্র স্থানৰ পৰা েতওঁ েতামাক সহায় কৰক;
েতওঁ িচেয়ানৰ পৰা েতামাক শিক্ত দান কৰক
3 েতামাৰ সকেলা উৎসগর্ৰ কথা েতওঁ েসঁাৱৰণ কৰক;
েতামাৰ েহাম-বিলেবাৰ েতওঁ গ্রহণ কৰক (েচলা)
4 েতামাৰ সকেলা মনৰ ইচ্ছা েতওঁ পূৰ কৰক
েতামাৰ সকেলা পিৰকল্পনা েতওঁ িসদ্ধ কৰক
5 েতামাৰ িবজয়ত আিম েযন আনন্দ-ধ্বিন কিৰম;
আমাৰ ঈশ্বৰৰ নামত আিম িনচান তুিলম;
িযেহাৱাই েতামাৰ সকেলা প্রাথর্না সাম্ফল কৰক
6 এিতয়া মই জােনা,
িযেহাৱাই েতওঁৰ অিভিষক্ত জনক সহায় কিৰব,
েতওঁৰ েসঁা হাতৰ িবজয়সূচক পিৰত্রােণেৰ ৈসেত,
েতওঁ িনজৰ পিবত্র স্বগর্ৰ পৰা অিভিষক্ত জনাৰ মাতত উত্তৰ িদব
7 অেনেক েতওঁেলাকৰ ৰথত,
অেনেক েতওঁৰ েঘঁাৰাত অহংকাৰ কেৰ;
িকন্তু আিম হেল অহংকাৰ কেৰঁা আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নামত
8 েতওঁেলাক পিৰব আৰু পতন হ’ব
িকন্তু আিম হেল মূৰ দািঙ িথয় ৈহ থািকম
9 েহ িযেহাৱা, ৰজাক উদ্ধাৰ কৰা;
আিম প্রাথর্না কৰা কালত আমাক উত্তৰ িদয়া

21 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ শিক্তত ৰজাই আনন্দ কেৰ!
তুিম েতওঁক উদ্ধাৰ কিৰেল, েতওঁ েকেন আনিন্দত হয়!
2 তুিম েতওঁৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ কিৰলা,
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তুিম েতওঁৰ ওঁঠৰ িনেবদন অগ্রাহয্ নকিৰলা (েচলা)
3 তুিম েতওঁৈল মঙ্গলৰ নানা আশীব্বর্াদ আিনলা,
তুিম েতওঁৰ মূৰত িনভঁাজ েসাণৰ িকৰীিট িদলা
4 েতওঁ েতামাৰ পৰা দীঘর্ায়ু জীৱন িবচািৰেল;
তােত তুিম েতওঁক তাক িদলা;
তুিম েতওঁক অেনক আয়ুস িদলা
5 েতামাৰ সাহাযয্ত েতওঁৰ গিৰমা মহান হয়;
তুিম েতওঁৰ ওপৰত মযর্য্াদা আৰু প্রতাপ ৰািখছা;
6 তুিম েতওঁক িচৰস্থায়ী আশীব্বর্াদ দান কিৰছা;
েতামাৰ উপিস্থিতৰ আনেন্দেৰ তুিম েতওঁক আনন্দ দান কিৰছা
7 িকয়েনা ৰজাই িযেহাৱাৰ ওপৰেত ভাৰসা কেৰ;
সেব্বর্াপিৰ জনাৰ দয়াই েতওঁক লৰচৰ নকিৰব
8 েতামাৰ হােতই েতামাৰ সকেলা শত্রুেবাৰক িবচািৰ পাব;
েতামাৰ েসঁা হােত েতামাক িঘণ কৰাসকলক িবচািৰ পাব
9 েতামাৰ প্রকাশৰ কালত তুিম েতওঁেলাকক এক অিগ্নময় জুইশালৰ িনিচনা কিৰবা;
িযেহাৱাই িনজৰ েক্রাধত েতওঁেলাকক গ্রাস কিৰব;
অিগ্নেয় েতওঁেলাকক দহন কিৰব
10 পৃিথবীৰ বুকুৰ পৰা েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকলক তুিম ধ্বংস কিৰ েপলাবা;
মনুষয্ৰ মাজৰ পৰা েতওঁেলাকৰ সন্তান সকলক উচ্ছন্ন কিৰবা
11 যিদ েতওঁেলােক েতামাৰ িবৰুেদ্ধ দুষ্ট মন্ত্রণা কেৰ,
যিদ অপকমর্ৰ পিৰকল্পনা কেৰ,
েতওঁেলাক সফল হ’ব েনাৱািৰব
12 িকয়েনা তুিম েতওঁেলাকৰ মুখৰ ফােল লক্ষয্ কিৰ েযিতয়া েতামাৰ ধনুত কঁাড় জুিৰবা,
েতিতয়া তুিম েতওঁেলাকক পলাই যাবৈল বাধয্ কিৰবা
13 েহ িযেহাৱা, তুিম িনজ পৰাক্রেমেৰ উঠা!
আিম েতামাৰ পৰাক্রমৰ গীত গাম আৰু প্রশংসাৰ গান কিৰম

22 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: সুৰ - “ৰািতপুৱাৰ হিৰণী ” দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, তুিম িকয় েমাক তয্াগ কিৰলা?
েমাক সহায় কৰাৰ পৰা, েমাৰ েকঁকিন শুনাৰ পৰা িকয় তুিম আঁতৰত থাকা?
2 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ মই িদনত েতামাৰ আগত প্রাথর্না কেৰঁা, িকন্তু তুিম উত্তৰ িনিদয়া,
ৰািতও প্রাথর্না কেৰঁা; মই চুপ ৈহ নাথােকা!
3 িকন্তু তুিম হেল পিবত্র,
ইস্রােয়লৰ প্রশংসাৰ িসংহাসনত তুিম বিহ আছা
4 েতামাৰ ওপৰেত আমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল ভাৰসা কিৰিছল;
েতওঁেলােক ভাৰসা কিৰেল আৰু তুিম েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰলা
5 েতওঁেলােক েতামাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল আৰু উদ্ধাৰ পােল;
েতামাৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰ েতওঁেলাক লাজত নপিৰল
6 িকন্তু মই েকৱল এটা েপাক মােথান, মানুহ নহওঁ;
মানুেহ েমাক িনন্দা কেৰ,
েলাক সকেল েমাক তুচ্ছ জ্ঞান কেৰ
7 িযসকেল েমাক েদেখ, েতওঁেলাক সকেলােৱই েমাক হঁােহ;
েতওঁেলােক েমাক মুখ েভঙুচায় আৰু মূৰ েজাকািৰ কয়,
8 “েতওঁেতা িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা কেৰ, েতেন্ত েতেৱঁ েতওঁক উদ্ধাৰ কৰক;
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িযেহাৱােয়ই েতওঁক উদ্ধাৰ কৰক,
কাৰণ েতওঁ েতওঁৰ ওপৰত সন্তুষ্ট!”
9 িকন্তু িয জনাই েমাক মাতৃ গভর্ ৰ পৰা উিলয়াই আিনেল, েসই জনা তুিমেয়ই;
মই েযিতয়া েমাৰ মাতৃৰ িপয়াহ খাইিছেলা, তুিমেয়ই েমাক সুৰিক্ষত ৰািখ েতামাৰ ওপৰত িনভর্ ৰশীল কিৰলা
10 জন্মৰ িপছেৰ পৰা েমাক েতামাৰ হাতত িদয়া হ’ল;
েমাৰ মাতৃৰ গভর্ েৰ পৰাই তুিম েমাৰ ঈশ্বৰ থ’েলা
11 তুিম েমাৰ ওচৰৰ পৰা দূৈৰত নাথািকবা;
িকয়েনা েমাৰ আপদ ওচৰ চািপ আিহেছ;
েমাৰ সহায়কাৰী েকােনা নাই
12 েমাৰ চািৰওফােল েযন অেনক ভতৰাই েবিৰ ধিৰেছ;
বাচানৰ শিক্তশালী ভতৰােবােৰ েযন েমাক আগুিৰ ৰািখেছ
13 কু্ষধাতর্ িসংহই েযেনৈক গজ্জর্ ন কেৰ,
েতেনৈক েতওঁেলােক েমাৈল মুখ েমিলেছ
14 েমাক পানীৰ দেৰ ঢািল েপেলাৱা হ’ল,
েমাৰ েগােটই হাড়ৰ েজাৰা লিৰল;
েমাৰ অন্তৰ মমৰ িনিচনা ৈহ
েমাৰ বুকুেত গিল গিল ৈগেছ;
15 মািটৰ পাত্রৰ শুকান টুকুৰা এটাৰ দেৰ
েমাৰ শিক্ত* শুকাই আিহেছ;
েমাৰ িজভা তালুত লািগ ধিৰেছ;
তুিম েমাক মৃতুয্ৰ ধুিলত শুৱাই ৰািখছা
16 িকয়েনা কুকুৰেবাৰ েমাৰ চািৰওফােল আেছ,
দুষ্ট কাযর্ কৰা েলাক সকেল েমাক েবিৰ আেছ;
েমাৰ হাত-ভিৰেবাৰ েকঁাচ খাই ৈগেছ
17 েমাৰ আটাইেবাৰ হাড় মই েলিখব পােৰঁা;
েসই েলাকসকেল েমাৈল এেকথেৰ চাইেছ;
উল্লাসৰ দৃষ্টিেৰ চাইেছ
18 িনজৰ মাজত েতওঁেলােক েমাৰ কােপাৰ-কািন ভাগ বঁািট ৈলেছ;
েমাৰ বস্ত্রৰ অেথর্ িচিঠ েখলাইেছ
19 িকন্তু তুিম হ’েল, েহ িযেহাৱা, দূৈৰত নাথািকবা!
েহ েমাৰ শিক্ত,
েমাক সহায় কিৰবৈল শীেঘ্র আহঁা
20 তেৰাৱালৰ পৰা েমাৰ প্রাণ ৰক্ষা কৰা;
েসই কুকুৰেবাৰৰ হাতৰ পৰা েমাৰ এেকিট মােথান বহুমূলয্ জীৱনক তুিম উদ্ধাৰ কৰা!
21 েসই িসংহৰ মুখৰ পৰা তুিম েমাক পিৰত্রাণ কৰা!
তুিম েমাক েসই সকেলা বনৰীয়া ষঁাড়ৰ িশঙৰ পৰা ৰক্ষা কিৰলা†
22 ভাইসকলৰ আগত মই েতামাৰ নাম প্রচাৰ কিৰম;
সমাজৰ মাজত েতামাৰ গুণানুকীতর্ ন কিৰম
23 েতামােলাক িযসকেল িযেহাৱাক ভয় কৰা, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা,
েহ যােকাবৰ সমুদায় বংশধৰ, েতামােলােক েতওঁৰ েগৗৰৱ-প্রশংসা কৰা;
ইস্রােয়লৰ সমুদায় বংশধৰ, েতামােলােক ভেয়েৰ ৈসেত েতওঁৰ আগত িথয় েহাৱা
24 েতওঁ দুখীৰ দুখ েদিখ েহয়জ্ঞান নকিৰেল,
ঘৃণাৰ চকুেৰ নাচােল;
িযেহাৱাই েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা িনজৰ মুখ নাঢািকেল,
বৰং কাতেৰািক্তৰ সময়ত েতওঁ তাক শুিনেল
* 22 অধয্ায়:15 েমাৰ কণ্ঠ শুকাই আিহেছ † 22 অধয্ায়:21 তুিম েমাক েসই সকেলা বনৰীয়া ষঁাড়ৰ িশঙৰ পৰা উত্তৰ িদলা
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25 মহা সমাজৰ মাজত েমাৰ িয প্রশংসা, েসয়া েতামাৰ পৰাই আেহ;
েতামাৈল ভয় ৰােখঁাতাসকলৰ সনু্মখেত মই েমাৰ সঙ্কল্প পূৰণ কিৰম
26 দুখী েলাকসকেল খাই তৃপ্ত হব;
িয সকেল িযেহাৱাক িবচােৰ েতওঁেলােক েতওঁৰ গুণ কীত্তর্ ন কিৰব
েতওঁেলাকৰ‡ হৃদয়েবাৰ িচৰকাল জীিৱত ৈহ থাকক!
27 পৃিথবীৰ েশষ সীমাত থকা েলাকসকেলও িযেহাৱাক েসঁাৱৰণ কিৰ উলিট আিহব;
আন জািতেবাৰৰ সকেলা ৈফেদ েতওঁ§ক প্রিণপাত কিৰব
28 িকয়েনা ৰাজয্ িযেহাৱােৰই,
সকেলা জািতৰ ওপৰত েতেৱঁই শাসন কেৰ
29 পৃিথবীৰ অহংকাৰী* েলাকসকেলও েতিতয়া েতওঁৰ সনু্মখত েভাজন কিৰ প্রিণপাত কিৰব;
িনজৰ প্রাণ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষমতা নথকা, েতেন ধুিলৈল নািম যাবলগীয়া েলাকসকেলও েতওঁক প্রিণপাত কিৰব
মই েতওঁেলাকৰ কাৰেণ জীয়াই থািকম
30 ভিৱষয্ত বংশধৰসকেল েতওঁৰ েসৱা কিৰব;
ভাবীবংশৰ েলাকসকলৰ ওচৰত
িযেহাৱাৰ িবষেয় েকাৱা হ’ব
31 িযসকলৰ এিতয়াও জন্ম েহাৱা নাই,
েতওঁেলাকৰ ওচৰেতা িযেহাৱাৰ উদ্ধাৰ কাযর্ৰ কথা েঘাষণা কৰা হ’ব;
ক’ব েয েতেৱঁই এই কাযর্ কিৰেল

23 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 িযেহাৱা েমাৰ ৰক্ষক, েমাৰ অভাৱ নহব
2 েতওঁ েমাক কুমলীয়া ঘঁাহিন পথাৰত শুৱায়;
আৰু য’ত শািন্ত আেছ, এেন পানীৰ কােষ কােষ েমাক চলায়
3 েতওঁ েমাৰ প্রাণ পুনৰায় সুস্থ কেৰ;
িনজ নামৰ িনিমেত্ত েতওঁ েমাক ধমর্পথত চলায়
4 এেন িক, মই মৃতুয্ছায়াৰ উপতয্কােয়িদ চিলেলও, মই েকােনা আপদৈল ভয় নকেৰঁা,
িকয়েনা তুিম েমাৰ সঙ্গত আছা;
েতামাৰ লাখুিট আৰু লািঠেয় েমাক শান্তনা িদেয়
5 তুিম েমাৰ শত্রুেবাৰৰ সাক্ষােত েমাৰ সনু্মখত েমজ সজাইছা;
তুিম েমাৰ মূৰ েতেলেৰ িতয়াইছা;
েমাৰ পান-পাত্র উপিচ পিৰেছ*
6 অৱেশয্ মঙ্গল আৰু দয়া আয়ুসৰ সকেলা কালত েমাৰ পাছত যাওঁতা হ’ব,
আৰু মই িচৰকালৈলেক িযেহাৱাৰ গৃহত বাস কিৰবৈল পাম

24 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত:

1 পৃিথৱী আৰু তাৰ সকেলােৱই িযেহাৱাৰ,
জগত আৰু তাত বাস কৰাসকল েতওঁেৰই
2 িকয়েনা েতেৱঁই সমুদ্রৰ ওপৰত ভূিমৰ েভঁিট স্থাপন কিৰেল,
পানীৰ ওপৰত তাক দৃঢ় কিৰ ধিৰ ৰািখেল
3 িযেহাৱাৰ পব্বর্তেটাৈল েকােন উিঠ যাব পােৰ?
েতওঁৰ পিবত্র স্থানত বা েকােন িথয়* হ’ব পােৰ?
‡ 22 অধয্ায়:26 েতামােলাকৰ § 22 অধয্ায়:27 েতামাক * 22 অধয্ায়:29 ধনী * 23 অধয্ায়:5 লুক 7:46: ই হ’ল আলহীক আদিৰ
েলাৱাৰ এক িচন * 24 অধয্ায়:3 েকােন প্রেৱশ কিৰব পােৰ?
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4 েকৱল েসই জেনই পােৰ,
িয জনৰ হাত শুিচ আৰু অন্তেৰা িনম্মর্ল;
িযজেন িমছা কথাৈল িনজৰ মন েনেমেল,
আৰু ছল কিৰ িমছা শপত নাখায়
5 েতওঁেলােকই িযেহাৱাৰ পৰা আশীব্বর্াদ পাব;
েতওঁেলােকই িনজ পিৰত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰৰ পৰা ধাির্মকতা পাব
6 এই েলাকসকেলই িযেহাৱাক িবচােৰ,
যােকাবৰ† ঈশ্বৰৰ সাক্ষাত পাবৈল িবচােৰ‡;
েতওঁেলােকই যােকাবৰ বংশ (েচলা)
7 েহ নগৰৰ দুৱাৰেবাৰ, েতামােলাকৰ মূৰেবাৰ ওপৰৈল েতালা,
েহ পুৰিণ িদনৰ দুৱাৰেবাৰ, ওপৰৈল দাং খাই উঠা,
প্রতাপী ৰজাই েযন িভতৰৈল েসামাব পােৰ
8 েসই প্রতাপী ৰজা েকান?
েতওঁ িযেহাৱা, িযজন পৰাক্রমী আৰু মহান,
েতওঁ িযেহাৱা, িযজন যুদ্ধত মহান
9 েহ নগৰৰ দুৱাৰেবাৰ, েতামােলাকৰ মূৰেবাৰ ওপৰৈল েতালা,
েহ পুৰিণ িদনৰ দুৱাৰেবাৰ, ওপৰৈল দাং খাই উঠা,
প্রতাপী ৰজাই েযন িভতৰৈল েসামাব পােৰ
10 েসই প্রতাপী ৰজা েকান?
েতওঁ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা,
েতওঁ েগৗৰৱৰ ৰজা (েচলা)

25 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত:

1 েহ িযেহাৱা, মই েমাৰ প্রাণ েতামাৈল তুিল ধিৰেছঁা!
2 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, মই েতামােতই ভাৰসা কিৰেছঁা;
তুিম েমাক লাজত পিৰবৈল িনিদবা;
েমাৰ শত্রুেবাৰক েমাৰ ওপৰত উল্লাস কিৰবৈল িনিদবা
3 েতামাৈল অেপক্ষা কৰাসকলক তুিম লাজত পিৰবৈল িনিদবা;
িকন্তু িয সকেল অকাৰেণ িবশ্বাসঘাটকতা কেৰ েতওঁেলােকই লাজত পিৰব
4 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ পথেবাৰ েমাক জেনাৱা;
েতামাৰ পথত চিলবৈল েমাক িশেকাৱা
5 েতামাৰ সতয্তাত েমাক পিৰচািলত কৰা আৰু েমাক িশক্ষা িদয়া;
িকয়েনা তুিমেয়ই েমাৰ ত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰ;
ওেৰ িদনেটা মই েতামাৈল অেপক্ষা কেৰঁা
6 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ দয়া আৰু অসীম েপ্রমৰ কথা তুিম পাহিৰ নাযাবা,
িকয়েনা েসই সকেলা অনািদ কালৰ পৰা আেছ
7 েমাৰ েযৗৱন কালৰ পাপ আৰু অপৰাধেবাৰ তুিম েসঁাৱৰণ নকিৰবা;
েহ িযেহাৱা, তুিম েতামাৰ অসীম েপ্রমৰ দ্বাৰাই আৰু েতামাৰ মঙ্গলদায়ক গুেণেৰই েমাক েসঁাৱৰণ কৰা
8 িযেহাৱা মঙ্গলময় আৰু সৎ;
েসেয় েতওঁ পাপী েলাকক েতওঁৰ পথৰ িবষেয় িশক্ষা িদেয়
9 েতওঁ নম্র েলাকক নয্ায় পথত চলায়,
েতওঁৰ পথৰ িবষেয় িশক্ষা িদেয়
10 িযসকেল িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা আৰু িবিধেবাৰ পালন কেৰ,
েতওঁেলাকৈল েতওঁৰ সকেলা পেথই অসীম েপ্রম আৰু িবশ্ৱস্ততােৰ পিৰপূণর্
† 24 অধয্ায়:6 যােকাবৰ ইস্রােয়লৰ ‡ 24 অধয্ায়:6 ‘অহ! যেকাবৰ ঈশ্বৰ’, েতওঁেলােক এইদেৰ েতামাৰ মূখ চাব িবচািৰব
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11 েহ িযেহাৱা, েমাৰ অপৰাধ অিত গুৰুতৰ;
েতামাৰ নামৰ গুেণেৰই েমাৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা
12 েকান েসই েলাক, িয জেন িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখ?
েতওঁেলােক মেনানীত কিৰবলগীয়া পথ িযেহাৱাই েতওঁেলাকক িশকাব
13 েতওঁেলােক উন্নিতৰ মােজিদ িনজৰ জীৱন কটাব;
েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকেল েদশ অিধকাৰ কিৰব
14 িয সকেল িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখ,
িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ লগত বনু্ধত্ব কেৰ;
আৰু েতওঁ স্থাপন কৰা িবিধেবাৰ েতওঁেলাকক জনায়
15 েমাৰ চকু িচৰকাল িযেহাৱাৰ ফালৈল;
িকয়েনা েতেৱঁই েমাৰ ভিৰ জালৰ পৰা মুক্ত কিৰব
16 েমাৰ ফােল ঘূিৰ েচাৱা, েমাক কৃপা কৰা;
িকয়েনা মই অকলশৰীয়া আৰু দুঃিখত
17 েমাৰ হৃদয়ৰ যাতনাৰ পৰা েমাক মুক্ত কৰা;
েমাৰ নানা েক্লশৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰা
18 েমাৰ দুখ আৰু সঙ্কটৈল দৃষ্টি কৰা,
েমাৰ সকেলা পাপ ক্ষমা কৰা
19 েমাৰ শত্রুেবাৰৈল েচাৱা, েতওঁেলাক সংখয্াত অেনক;
েতওঁেলােক িকমান ভীষণ ঘৃণােৰ েমাক িঘণ কেৰ
20 েমাৰ প্রাণৰ সুৰক্ষা িদয়া, েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
েমাক লাজত পিৰবৈল িনিদবা,
কাৰণ মই েতামােতই আশ্রয় ৈলেছঁা
21 েমাৰ সততা আৰু নয্ায় কাযর্ই েমাক ৰক্ষা কৰক;
কাৰণ মই েতামাৈলেকা অেপক্ষা কিৰেছঁা
22 েহ ঈশ্বৰ, ইস্রােয়লক েতওঁেলাকৰ সকেলা দুখ-কষ্টৰ পৰা মুক্ত কৰা

26 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, েমাৰ িবচাৰ কৰা,
িকয়েনা মই িনজ িসদ্ধতাত চিলেছঁা,
অলৰভােৱ মই িযেহাৱাত ভাৰসা কিৰেছঁা
2 েহ িযেহাৱা, তুিম েমাক পৰীক্ষা কিৰ েমাৰ শুদ্ধতাৰ প্রমাণ েচাৱা;
েমাৰ হৃদয় আৰু মনক খিপ েচাৱা
3 কাৰণ েতামাৰ অসীম দয়া েমাৰ চকুৰ আগত আেছ,
মই েতামাৰ িবশ্বস্ততাত চলা-ফুৰা কেৰঁা
4 প্রৱঞ্চক েলাকসকলৰ লগত মই বহা নাই
অসৎ েলাকসকলৰ ৈসেত মই িমলা-িমছা কৰা নাই
5 মই দুষ্টেবাৰৰ সমাজক ঘৃণা কেৰঁা;
দুষ্ট েলাকৰ লগত নবেহা
6 েহ িযেহাৱা, মই েমাৰ িনেদর্ াষীতাত হাত েধাওঁ,
আৰু েতামাৰ যজ্ঞেবদী প্রদিক্ষণ কেৰঁা,
7 যােত মই উচ্চস্বেৰ প্রশংসাৰ গীত গাই েতামাক ধনয্বাদ জনাব পােৰঁা;
েতামাৰ আচিৰত কমর্েবাৰ প্রচাৰ কিৰব পােৰঁা
8 েহ িযেহাৱা, িয গৃহত তুিম িনবাস কৰা,
েতামাৰ েগৗৰৱ েসই ঠাইত থােক,
মই েতামাৰ িনবাস গৃহক ভাল পাওঁ
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9 পাপীেবাৰৰ লগত েমাৰ প্রাণ ৈল নাযাবা;
ৰক্তপাতী মনুষয্েবাৰৰ লগত েমাৰ জীৱন িনিনবা
10 েতওঁেলাকৰ হাতত দুষ্টতাৰ পিৰকল্পনা আেছ;
েতওঁেলাকৰ েসঁাহাত উৎেকােচেৰ ভৰা
11 িকন্তু মই হেল িনজ িসদ্ধতাত চেলঁা;
েমাক মুক্ত কৰা; েমাক কৃপা কৰা
12 েমাৰ ভিৰ সমান ঠাইত িথয় ৈহ আেছ;
মহা-সমাজেবাৰৰ মাজত মই িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰম

27 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 িযেহাৱা েমাৰ দীিপ্ত, েমাৰ পিৰত্রাণ;
মই কাক ভয় কিৰম?
িযেহাৱা েমাৰ জীৱন ৰক্ষক েকঁাঠ,
মই কাৰ বােব ত্রাসযুক্ত হম?
2 দুষ্টেবােৰ েযিতয়া েমাৰ মাংস খাবৈল ওচৰৈল আেহ,
েতিতয়া েমাৰ েসই শত্রু আৰু িবেৰাধীেবাৰ উজুিত খাই পেৰ
3 ৈসনয্ৰ দেলও যিদ েমাৰ িবৰুেদ্ধ ছাউিন পােত,
েমাৰ হৃদেয় ভয় নকিৰব;
েমাৰ িবৰুেদ্ধ যিদ যুদ্ধও আৰম্ভ হয়,
েতিতয়াও মই সাহেসেৰ থািকম
4 িযেহাৱাৰ ওচৰত মই এটা িবষয় যাচনা কিৰেছঁা,
মই তােকই অেন্বষণ কিৰম:
মই েযন িযেহাৱাৰ েসৗন্দযর্ েদখা পাবৈল,
আৰু েতওঁৰ মিন্দৰত ধয্ান কিৰবৈল
েমাৰ েগােটই জীৱন কাল িযেহাৱাৰ গৃহত বাস কিৰব পােৰঁা
5 আপদৰ কালত েতওঁ েমাক িনজ আশ্রয়ত গুপুেত ৰািখব,
িনজৰ তমু্বত েমাক লুকুৱাই ৰািখব;
েতওঁ েমাক িশলৰ ওপৰত তুিল থব
6 িয শত্রুেবােৰ েমাক চািৰওফােল েবিৰ ধিৰেছ,
েতওঁেলাকতৈক েমাৰ মূৰ উন্নত হব;
মই েতওঁৰ তমু্বত আনন্দ জয়ধ্বিনেৰ বিল উৎসগর্ কিৰম
মই িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গীত-গান কিৰম!
7 েহ িযেহাৱা, মই মািতেল, তুিম শুনা
েমাক কৃপা কৰা, েমাক উত্তৰ িদয়া!
8 েমাৰ হৃদেয়* েতামাৰ এই কথােক ক’েল, “আহঁা, েতামােলােক েমাৰ সাক্ষাৎ পাবৈল িবচাৰা ”
েহ িযেহাৱা, মই েতামাৰ সাক্ষাৎ পাবৈল িবচােৰা
9 েতামাৰ মুখ েমাৰ পৰা লুকুৱাই নাৰািখবা;
েক্রাধত তুিম েতামাৰ দাসক দূৰ নকিৰবা
তুিমেয়ই েমাৰ সহায় ৈহ আিহছা;
েহ েমাৰ পিৰত্রাণৰ ঈশ্বৰ, েমাক েনিৰবা, েমাক পিৰতয্াগ নকিৰবা!
10 েমাৰ িপতৃ-মাতৃেয় েমাক তয্াগ কিৰেলও, িযেহাৱাই েমাক তুিল লব
11 েহ িযেহাৱা,
েমাৰ শত্রুেবাৰৰ কাৰেণ,
তুিম েমাক েতামাৰ পথ িশেকাৱা;
* 27 অধয্ায়:8 েমাৰ হৃদেয় তুিম েকাৱা
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তুিম েমাক সমান পথত চেলাৱা
12 েমাৰ িবেৰাধীেবাৰৰ ইচ্ছাত তুিম েমাক সমপর্ণ নকিৰবা;
িকয়েনা িমছা সাক্ষীেবাৰ েমাৰ িবৰুেদ্ধ উিঠেছ;
েতওঁেলাকৰ প্রশ্ৱাসত অতয্াচাৰ ওলাই আেহ
13 মই িবশ্বাস কেৰঁা েয,
জীিৱতসকলৰ েদশত মই িযেহাৱাৰ মঙ্গল েদখা পাম†!
14 তুিম িযেহাৱাৈল অেপক্ষা কৰা;
সবল েহাৱা;
েতামাৰ অন্তঃকৰণ সািহয়াল হওঁক;
পুনৰায় কওঁ, িযেহাৱাৈল অেপক্ষা কৰা

28 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, মই েতামাৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰেছঁা;
েহ েমাৰ িশলা, েমাৈল আওকাণ নকিৰবা
কাৰণ, তুিম যিদ মেন মেন থাকা,
েতেন্ত ৈমদামৰ গাতৈল নািম েযাৱােবাৰৰ দেৰ েমাৰ দশা হ’ব
2 সহায়ৰ কাৰেণ মই েযিতয়া েতামাৰ আগত কাতেৰািক্ত কেৰঁা,
েতামাৰ মহা পিবত্র স্থানৰ ফালৈল হাত দােঙা,
েতিতয়া তুিম েমাৰ িনেবদন শুনা
3 িযসকল দুষ্ট, িযসকেল দুষ্টতাৰ কাযর্ কিৰ ফুেৰ,
িযসকেল চুবুৰীয়াৰ লগত মুেখেৰ শািন্তৰ কথা কয়,
অথচ অন্তঃকৰনত দুষ্ট ইচ্ছা পুিহ ৰােখ,
েসইসকলৰ লগত তুিম েমাক টািন িনিনবা
4 েতওঁেলাকৰ কাযর্ আৰু কমর্ৰ দুষ্টতা অনুসােৰ,
তুিম েতওঁেলাকক প্রিতফল িদয়া;
েতওঁেলাকৰ হাতৰ কাযর্ অনুসােৰ েতওঁেলাকক প্রিতফল িদয়া
েতওঁেলােক পাবলগীয়া িয আেছ, তােকই েতওঁেলাকক িদয়া
5 িকয়েনা েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ কাযর্ বা েতওঁৰ হােত কৰা কমর্ৈল মেনােযাগ িনিদেয়;
েসেয়, িযেহাৱাই েতওঁেলাকক িবনষ্ট কিৰব,
আৰু পুনৰায় গঢ় িনিদব
6 সকেলা প্রশংসা িযেহাৱােৰই; েতওঁ েমাৰ কাকুিতৰ স্বৰ শুিনেল
7 িযেহাৱাই েমাৰ বল আৰু েমাৰ ঢাল;
েমাৰ হৃদেয় েতওঁেত ভাৰসা কেৰ
েসইবােবই মই সহায় পাইেছঁা
েসইবােবই েমাৰ অন্তৰ আনন্দত ভিৰ পিৰেছ;
মই েমাৰ গীেতেৰ েতওঁৰ ধনয্বাদ কেৰঁা
8 িযেহাৱা েতওঁৰ েলাকসকলৰ বল;
েতেৱঁই েতওঁৰ অিভিষক্তজনৰ পিৰত্রাণৰ দুগর্
9 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ েলাকসকলক তুিম ৰক্ষা কৰা,
েতামাৰ সম্পিত্তক তুিম আশীব্বর্াদ কৰা;
তুিম েতওঁেলাকৰ ৰখীয়া েহাৱা
আৰু িচৰকাল েতওঁেলাকক ৈব িনয়া
† 27 অধয্ায়:13 েযিতয়া মই জীিৱতসকলৰ েদশত আশা নকিৰ িযেহাৱাৰ মঙ্গল েদখা পাম বুিল বাট চাওঁ, েতিতয়া মই িনৰাশ ৈহ মৰাৰ দেৰ হওঁ
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29 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰৰ সন্তান সকল, েতামােলােক িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ কীত্তর্ ন কৰা,
িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ আৰু পৰাক্রম কীত্তর্ ন কৰা,
2 িযেহাৱাৰ নামৰ েগৗৰৱ কীত্তর্ ন কৰা;
পিবত্র সমােৰাহত িযেহাৱাৰ আৰাধনা কৰা
3 জল সমূহৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ স্বৰ শুনা যায়;
েগৗৰৱািন্বত ঈশ্বেৰ বজ্রধ্বিনেৰ গজর্ ন কেৰ,
িযেহাৱা মহাজল সমূহৰ ওপৰত িবদয্মান
4 িযেহাৱাৰ স্বৰ ক্ষমতাপূণর্;
িযেহাৱাৰ স্বৰ মিহমােৰ পিৰপূণর্
5 িযেহাৱাৰ স্বেৰ এৰচ গছেবাৰ ভােঙ;
িযেহাৱাই িলবােনানৰ এৰচ গছেবাৰ ভািঙ েপলায়
6 েতওঁ িলবােনানৰ পবর্তমালাক দামুিৰৰ দেৰ েডও িদ নচুৱায়;
িচিৰেয়ানক নচুৱায় যুবা বনয্ ষঁাড়ৰ দেৰ
7 িযেহাৱাৰ স্বেৰ িবজুলীৰ চমক সৃষ্টি কেৰ
8 িযেহাৱাৰ স্বেৰ মৰুপ্রান্তৰ কঁপাই েতােল;
কােদচৰ মৰুপ্রান্তৰ িযেহাৱাই কঁপাই েতােল
9 িযেহাৱাৰ স্বৰত হিৰণীেবােৰ েপাৱািল িদেয়,
ডাল-পাতেবাৰ পিৰ ৈগ বনক নগ্ন কেৰ,
িকন্তু েতওঁৰ মিন্দৰত সকেলােৱ কয়, “েগৗৰৱ!”
10 িযেহাৱা জলপ্লাৱনত িসংহাসনত অিধিষ্ঠত আিছল,
িযেহাৱা িচৰকালৈলেক ৰজা স্বৰূেপ িসংহাসনত অিধিষ্ঠত ৈহ আেছ
11 িযেহাৱাই েতওঁৰ েলাকসকলক শিক্তদান কৰক!
িযেহাৱাই েতওঁৰ েলাকসকলক শািন্ত িদ আশীব্বর্াদ কৰক!

30 অধয্ায়
মিন্দৰ প্রিতষ্ঠা কৰাৰ সময়ৰ গান; দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, মই েতামাৰ প্রশংসা কিৰম; িকয়েনা তুিমেয়ই েমাক উঠাই আিনলা
েমাৰ শত্রুেবাৰক তুিম েমাৰ ওপৰত আনন্দ কিৰবৈল িনিদলা
2 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, মই সহায়ৰ বােব েতামাৰ আগত কাতেৰািক্ত কৰাত, তুিম েমাক সুস্থ কিৰলা
3 েহ িযেহাৱা, তুিম েমাৰ প্রাণ িচেয়ালৰ পৰা তুিল আিনলা,
তুিম েমাক গাতৈল যাব িনিদ জীয়াই ৰািখলা
4 েহ িযেহাৱাৰ ভক্তগণ, েতামােলােক েতওঁৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গান কৰা, েতওঁৰ পিবত্র নামৰ ধনয্বাদ কৰা
5 িকয়েনা েতওঁৰ েক্রাধ খেন্তকীয়া, েতওঁৰ দয়া হ’েল আজীৱন কালৈলেক;
ৰািতৰ দীঘর্সময়ত ক্রন্দন থািকব পােৰ,
িকন্তু ৰািতপুৱােত আনন্দ আেহ
6 সুখৰ িদনত মই ৈকিছেলঁা,
“েমাক েকােনও লৰাব েনাৱািৰব ”
7 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ অনুগ্রেহেৰই তুিম েমাক শিক্তশালী পব্বর্তস্বৰূেপ স্থাপন কিৰলা;
িকন্তু, েযিতয়া তুিম েতামাৰ মুখ লুকুৱাই ৰািখিছলা, েতিতয়া মই ভীষণ বয্াকুল ৈহিছেলঁা
8 েহ িযেহাৱা, মই েতামােকই িচঞঁিৰ মািতিছেলঁা,
েমাৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত দয়া িবচািৰ মই িমনিত কিৰ ৈকিছেলঁা:
9 “েমাৰ মৃতুয্ত বা মই গাতৈল নািম েযাৱাত জােনা িকবা লাভ আেছ?
ধুিলেয় জােনা েতামাৰ প্রশংসা
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নাইবা েতামাৰ িবশ্ৱস্ততােৰ প্রচাৰ কিৰব?
10 েহ িযেহাৱা, শুনা, েমাক কৃপা কৰা,
েহ িযেহাৱা, েমাৰ সহায় েহাৱা ”
11 েশাক অৱস্থাৰ পৰা তুিম েমাক নৃতয্ৰ উৎসৱৈল আিনলা;
েশাকৰ চট কােপাৰ খুিল তুিম েমাক আনন্দৰ বস্ত্র িপন্ধালা,
12 যােত েমাৰ অন্তৰ নীৰেৱ নাথােক
বৰং েতামাৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গীত গায়;
েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, মই অনন্ত কালৈলেক েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম

31 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, মই েতামােতই আশ্রয় ৈলেছঁা; েমাক েকিতয়াও লাজত পিৰবৈল িনিদবা; েতামাৰ ধাির্মকতাৰ গুেণেৰ েমাক
ৰক্ষা কৰা

2 েমাৈল কাণ পাতা, েমাক শীেঘ্র উদ্ধাৰ কৰা;
েমাক ৰক্ষা কিৰবৈল তুিমেয়ই েমাৰ আশ্রয়-িশলা েহাৱা,
েমাৰ দৃঢ় েকঁাঠ েহাৱা
3 তুিম েমাৰ িশলা, আৰু েমাৰ দুগর্; এই েহতুেক েতামাৰ নামৰ কাৰেণ তুিম েমাৰ পথ-দশর্ক ৈহ েমাক চলাই িনবা
4 েমাৰ কাৰেণ েগাপেন পতা জালৰ পৰা তুিম েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
কাৰণ তুিমেয়ইেতা েমাৰ আশ্রয়
5 েহ িযেহাৱা, েহ েমাৰ িবশ্ৱস্ত ঈশ্বৰ, তুিমেয়ই েমাক মুক্ত কিৰলা; মই েতামাৰ হাতত েমাৰ আত্মা েশাধাই িদেছঁা;
6 িযসকেল অসাৰ মূির্তেবাৰৰ েসৱা-পূজা কেৰ, মই েতওঁেলাকক িঘণ কেৰঁা;
িকন্তু মই িযেহাৱাত ভাৰসা কেৰঁা
7 েতামাৰ গভীৰ েপ্রমত মই আনন্দ কিৰম, উল্লািসত হ’ম;
িকয়েনা তুিম েমাৰ দুখৈল দৃষ্টি কিৰলা;
েমাৰ দুদর্ শাত তুিম িচিন্তত থ’েলা
8 তুিম েমাক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িনিদলা;
বহল ঠাইত তুিম েমাৰ ভিৰ ৰািখলা
9 েহ িযেহাৱা, েমাক কৃপা কৰা, িকয়েনা মই অিত কষ্টৰ মাজত আেছঁা;
দুখত েমাৰ চকু েসামাই ৈগেছ;
েমাৰ েদহ আৰু প্রাণ দুবর্ল ৈহ ৈগেছ
10 মই েশাকেত েমাৰ জীৱন পাৰ কিৰেলঁা,
হুমুিনয়াহ কািঢ় কািঢ় েমাৰ বছৰ েকইটাৰ অন্ত ৈহেছ;
েমাৰ দূখ*ৰ কাৰেণ েমাৰ শিক্ত েলাপ পাইেছ, আৰু েমাৰ অিস্থেবাৰ শুকাই ৈগেছ
11 েমাৰ সকেলা শত্রুৰ ওচৰত মই ঘৃণাৰ পাত্র,
চুবুৰীয়াৰ ওচৰত মই অতয্ন্ত িনন্দনীয়,
েমাৰ পিৰিচতসকলৰ ওচৰত মই শঙ্কাৰ িবষয় ৈহেছঁা;
বাটত েমাক েদিখেল মানুহেবাৰ পলাই যায়
12 মৃত বয্িক্তক পাহিৰ েযাৱাৰ দেৰ, মানুহেবােৰ েমাক পাহিৰ ৈগেছ;
মই েযন এটা ভগা পাত্রৰ দেৰ হ’েলা
13 েমাৰ সম্বেন্ধ িদয়া অেনকৰ অপবাদ েমাৰ কাণত পিৰেছ, েমাৰ চািৰওফােল ভীষণ ভয় আেছ
েতওঁেলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ এেকলেগ পৰামশর্ কিৰেছ,
েমাৰ প্রাণ ল’বৈল ষড়যন্ত্র কিৰেছ
14 িকন্তু, েহ িযেহাৱা, মই েতামােতই ভাৰসা কিৰেছঁা;
মই কওঁ, “তুিমেয়ই েমাৰ ঈশ্বৰ ”

* 31 অধয্ায়:10 অপৰাধৰ
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15 েতামাৰ হাতেতই েমাৰ সকেলা সময় আেছ,
েমাৰ শত্রু আৰু তাড়নাকাৰীেবাৰৰ হাতৰ পৰা তুিম েমাক উদ্ধাৰ কৰা
16 েতামাৰ দাসৰ প্রিত েতামাৰ মুখ উজ্জ্বল কৰা; েতামাৰ অসীম েপ্রমত েমাক ৰক্ষা কৰা
17 েহ িযেহাৱা, মই েতামাক মািতেছা,
তুিম েমাক লাজত পিৰবৈল িনিদবা;
দুষ্ট েলাক বৰং লাজত পৰক,
িচেয়ালত নীৰেৱ থাকক
18 অহংকাৰ আৰু তুচ্ছ ভাব ৈল
িযসকেল ধাির্মকসকলৰ িবৰুেদ্ধ দপর্ কথা কয়,
েসই িমছলীয়া ওঁঠেবাৰ েবাবা হওঁক
19 অহ! েতামাৰ মঙ্গল িকমান েয মহান!
িয মঙ্গল তুিম েতামাক ভয় কেৰঁাতা েলাকসকলৰ বােব সঞ্চয় কিৰ ৈথছা;
েতামাত আশ্রয় েলাৱা সকেলােৰ সনু্মখেত তুিম েসই মঙ্গল িসদ্ধ কিৰ থাকা
20 তুিম েতওঁেলাকক েতামাৰ উপিস্থিতৰ আশ্রয় স্থানত ৰািখ,
মানুহৰ কুমন্ত্রণাৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখা;
িবতকর্ মূলক িজভােবাৰৰ পৰা েতামাৰ িনৰাপদ আশ্রয় স্থানত তুিম েতওঁেলাকক আঁতৰাই ৰাখা
21 িযেহাৱা ধনয্ হওঁক;
েযিতয়া মই েঘিৰ থকা এখন নগৰৰ মাজত আিছেলঁা,
েতওঁ েমাৈল আশ্চযর্জনক ভােৱ েতওঁৰ গভীৰ েপ্রম েদখুৱােল
22 মই আতিঙ্কত ৈহ যিদও ৈকিছেলঁা, “েতামাৰ দৃষ্টিৰ পৰা মই িবিছন্ন ৈহ পিৰেলা”;
তথািপও মই েতামাৰ আগত সহায়ৰ বােব কাতেৰািক্ত কৰাত, তুিম েমাৰ কাকুিত শুিনলা
23 েহ িযেহাৱাৰ ভক্ত েলাকসকল, েতামােলােক েতওঁক েপ্রম কৰা;
িযেহাৱাই িবশ্বাসীসকলক ৰক্ষা কেৰ,
িকন্তু অহংকাৰীেবাৰক েতওঁ অিধক প্রিতফল িদেয়
24 েতামােলাক িযসকেল িযেহাৱাৈল অেপক্ষা কৰা,
েতামােলাক বলৱন্ত েহাৱা, েতামােলাকৰ হৃদয় সািহয়াল হওঁক

32 অধয্ায়
মচকীল নােমেৰ দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 ধনয্ েসই েলাক, িয েলাকৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা হয়;
িয েলাকৰ পাপ ঢকা হয়
2 ধনয্ েসই বয্িক্ত, িয বয্িক্তৰ অপৰাধ িযেহাৱাই গণনা নকেৰ,
আৰু িয বয্িক্তৰ মনত েকােনা ছলনা নাই
3 মই েযিতয়া পাপ স্বীকাৰ নকিৰ মেন মেন আিছেলঁা, েতিতয়া ওেৰ িদনেটা েকঁকাই থকাত েমাৰ অিস্থেবাৰ ক্ষয় পাইিছল
4 িকয়েনা েতিতয়া িদেন ৰািতেয় েমাৰ ওপৰত েতামাৰ হাত গধুৰ ৈহ আিছল,
েমাৰ গাৰ শিক্ত জহকালৰ তাপত েযেনৈক হয়, েতেনৈকেয় শুকাই ৈগিছল (েচলা)
5 েতিতয়া মই েতামাৰ আগত েমাৰ পাপ ৈস কািঢ়েলঁা;
েমাৰ অপৰাধ মই আৰু লুকুৱাই নাৰািখেলঁা;
মই ক’েলা, “িযেহাৱাৰ আগত মই েমাৰ অপৰাধ ৈস কািঢ়ম”;
তােত েমাৰ পাপৰ েদাষ তুিম ক্ষমা কিৰলা (েচলা)
6 েসইবােব প্রেয়াজনৰ সময়ত প্রিতজন িবশ্বাসীেয় েতামাৰ আগত প্রাথর্না কৰক*;
িবপদ মহা-জলপ্লাৱনৰ দেৰ আিহেলও েসইজনৰ ওচৰ নাপাব
7 তুিম েমাৰ গুপ্তস্থান;
তুিম েমাক সঙ্কটৰ পৰা উদ্ধাৰ কেৰঁাতা;
* 32 অধয্ায়:6 েসইবােব েতামাক পাব পৰা সময়ত প্রিতজন িবশ্বাসীেয় েতামাৰ আগত প্রাথর্না কৰক
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মুিক্তৰ জয়ধ্বিনেৰ তুিম েমাক আৱিৰ ৰােখঁাতা (েচলা)
8 মই েতামাক বুিদ্ধ িদম;
তুিম যাবলগীয়া পথ মই েতামাক িশকাম; েতামাৰ ওপৰত মই দৃষ্টি ৰািখ পৰামশর্ িদম
9 েতামােলাক েঘঁাৰা বা খছৰৰ িনিচনা নহবা,
িসহঁতৰ বুজন শিক্ত নাই;
মুখত লাগাম আৰু দনা ভূষণৰূেপ লগাই িসহঁতক বশ কৰা হয়,
নহেল, িসহঁত েতামােলাকৰ ওচৰৈল নািহব
10 দুষ্টেলাকৰ যাতনা অিধক;
িকন্তু িযজেন িযেহাৱাত িনভর্ ৰ কেৰ, িযেহাৱাৰ অসীম দয়াই েতওঁক আৱিৰ ৰােখ
11 েহ ধাির্মক েলাকসকল, েতামােলােক িযেহাৱােত আনন্দ কৰা; উল্লাস কৰা;
যাৰ অন্তৰ শুদ্ধ, েতামােলাক সকেলােৱ আনন্দ-ধ্ৱিন কৰা

33 অধয্ায়
1 েহ ধাির্মক েলাকসকল, িযেহাৱাত আনন্দ-ধ্ৱিন কৰা,
েতওঁৰ প্রশংসা কৰা সাধু েলাকেৰই কাম
2 বীণােৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা, দহগুণীয়া েনবল যন্ত্রেৰ েতওঁৰ প্রশংসা কৰা
3 েতওঁৰ উেদ্দেশয্ এিট নতুন গীত েগাৱা; দক্ষতােৰ বাদয্-যন্ত্র বজাই জয়-ধ্বিন কৰা
4 িযেহাৱাৰ বাকয্ সতয্; েতওঁৰ সকেলা কাযর্ত েতওঁ িবশ্বাসেযাগয্
5 েতওঁ ধাির্মকতা আৰু নয্ায়িবচাৰ ভাল পায়;
সমগ্র পৃিথৱী িযেহাৱাৰ দয়ােৰ পিৰপূণর্
6 িযেহাৱাৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই আকাশ-মণ্ডল িনমর্াণ কৰা হ’ল,
তাত থকা সকেলা বািহনী েতওঁৰ মুখৰ প্রশ্বােসেৰ িনির্মত হ’ল
7 েতওঁ সমুদ্রৰ জল সমূহক বটলত েগাটাই ৰখাৰ দেৰই জমা কিৰেল;
মহাসাগৰৰ গভীৰ জলৰািশক ভঁৰালেবাৰত ৰািখেল
8 েগােটই পৃিথবীেয় িযেহাৱাৈল ভয় ৰাখক;
জগতৰ সকেলােৱ েতওঁৰ আগত সমীহ কিৰ িথয় হওক
9 িকয়েনা েতওঁ ক’েল আৰু সকেলােবাৰ সৃষ্টি হ’ল,
েতওঁ আজ্ঞা িদেল আৰু সকেলা প্রিতিস্থত হ’ল
10 িযেহাৱাই জািতেবাৰৰ পিৰকল্পনা িনস্ফল কেৰ,
েতওঁ েলাক সমূহৰ সঙ্কল্পেবাৰ বয্থর্ কেৰ
11 িযেহাৱাৰ পিৰকল্পনা িচৰকালৈলেক িথেৰ থােক;
েতওঁৰ মনৰ সঙ্কল্প পুৰুষানুক্রেম স্থায়ী
12 ধনয্ েসই জািত, িয জািতৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা;
েসই েলাকসকলক েতওঁ িনজৰ আিধপতয্ৰ অেথর্ মেনানীত কিৰেল
13 িযেহাৱাই স্বগর্ৰ পৰা তলৈল দৃষ্টিপাত কেৰ;
েতওঁ সকেলা মনুষয্ সন্তানক িনৰীক্ষণ কেৰ
14 পৃিথৱী িনবাসী সকেলা েলাকৰ ওপৰত েতওঁ িনজৰ বাসস্থানৰ পৰা দৃষ্টি ৰােখ
15 েতেৱঁই েতওঁেলাক সকেলােৰ হৃদয়ৰ িনম্মর্াণকত্তর্ া; েতওঁেলাকৰ সকেলা কাযর্ই েতওঁ িনৰীক্ষণ কেৰ
16 বৃহৎ ৈসনয্দল থািকেলও ৰজাই তাৰ দ্বাৰা ৰক্ষা নাপায়;
মহাশিক্তৰ দ্বাৰাও েকােনা েযাদ্ধা ৰক্ষা নাপায়
17 জয়ৰ অেথর্ েঘঁাৰাৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কৰা এক িমছা আশা;
মহা-শিক্ত থািকেলও েঘঁাৰাই তাৰ বেলেৰ ৰক্ষা কিৰব েনাৱােৰ
18 িযসকেল িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখ,
িযসকেল েতওঁৰ অসীম দয়াৰ ওপৰত আশা ৰােখ,
িযেহাৱাৰ দৃষ্টি েতওঁেলাকৰ ওপৰত থােক,
19 যােত মৃতুয্ৰ পৰা েতওঁেলাকৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰব পােৰ;
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আকালৰ সময়ত েতওঁেলাকক জীয়াই ৰািখব পােৰ;
20 আমাৰ প্রােণ িযেহাৱাৈল অেপক্ষা কেৰ;
েতঁেৱই আমাৰ সহায় আৰু আমাৰ ঢাল
21 আমাৰ হৃদেয় েতওঁেতই আনন্দ কেৰ; কাৰণ আিম েতওঁৰ পিবত্র নামত ভাৰসা কিৰেছঁা
22 েহ িযেহাৱা, আমাৰ ওপৰত েতামাৰ অসীম েপ্রম থাকক,
িকয়েনা তুিমেয়ই আমাৰ আশাভূিম ৈহছা

34 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত ৰজা অবীেমলকৰ আগত দায়ুেদ পগলাৰ ভাও ধিৰিছল যােত অবীেমলেক েতওঁক েখদাই িদেয়

দায়ুেদ েসই সময়ত এই গীতেটা িলিখিছল
1 মই সকেলা সময়েত িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰম; েতওঁৰ প্রশংসা েমাৰ মুখত থািকব
2 েমাৰ প্রােণ িযেহাৱােতই েগৗৰৱ কেৰ; তােক শুিন নম্র েলােক আনন্দ কৰক
3 েতামােলােক েমােৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ মিহমা কীত্তর্ ন কৰা;
আহঁা, আিম এেকলেগ েতওঁৰ নামৰ প্রশংসা কেৰঁাহক
4 মই িযেহাৱাক িবচািৰেলা, তােত েতওঁ েমাক উত্তৰ িদেল;
েমাৰ সকেলা ভয়ৰ পৰা েতওঁ েমাক উদ্ধাৰ কিৰেল
5 েতওঁৰ ফােল েযিতয়া েলাকসকেল চায়, েতওঁেলাক েতিতয়া েজয্ািতষ্মান ৈহ উেঠ
েতওঁেলাকৰ মুখ লাজত েকিতয়াও িববণর্ নহব
6 এই দুখীেয় প্রাথর্না কৰাত িযেহাৱাই শুিনেল,
সকেলা সঙ্কটৰ পৰা েতওঁক পিৰত্রাণ কিৰেল
7 িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখঁাতাসকলৰ চািৰওফােল িযেহাৱাৰ দূেত ছাউিন পােত আৰু েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কেৰ
8 িযেহাৱা েয মঙ্গলময় তাক েতামােলােক আস্বাদন কিৰ েচাৱা; েতওঁত আশ্রয় েলাৱা েলাক ধনয্
9 েহ িযেহাৱাৰ পিবত্র েলাকসকল, েতামােলােক েতওঁৈল ভয় ৰাখা;
িকয়েনা িযসকেল েতওঁৈল ভয় ৰােখ, েতওঁেলাকৰ এেকােৰ অভাৱ নহয়
10 েডকা িসংহেবাৰৰ আহাৰৰ অভাৱ হয়, িসহঁেত েভাকত কষ্ট পায়:
িকন্তু িযসকেল িযেহাৱাক িবচােৰ, েতওঁেলাকৰ মঙ্গলৰ অভাৱ নহয়
11 েহ সন্তান সকল আহঁা, েতামােলােক েমাৰ বাকয্ শুনা; মই েতামােলাকক িযেহাৱাৰ ভয় িশকাম
12 েতামােলাকৰ মাজত েকােন এই জীৱন েভাগ কিৰব িবচােৰ?
সুখ েভাগ কিৰবৰ কাৰেণ েকােন দীঘর্ায়ু িবচােৰ?
13 তুিম দুষ্টতাৰ পৰা েতামাৰ িজভা আৰু ছলনা বাকয্ৰ পৰা েতামাৰ ওঁঠক ৰাখা
14 তুিম দুষ্টতাৰ পৰা আঁতিৰ সুকমর্ কৰা,;
তুিম শািন্ত িবচাৰা আৰু তাৰ পােছ পােছ েখিদ েযাৱা
15 িযেহাৱাৰ দৃষ্টি ধাির্মকসকলৰ ওপৰত থােক; েতওঁৰ কাণ েতওঁেলাকৰ কাতেৰািক্ত শুিনবৈল মুকিল থােক
16 িযসকেল দুষ্টতাৰ কাযর্ কেৰ, িযেহাৱা েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ,
েতওঁ পৃিথবীৰ পৰা েতওঁেলাকৰ স্মৰণ মিছ েপলাব
17 ধাির্মক েলােক সহায়ৰ কাৰেণ কাতেৰািক্ত কিৰেল িযেহাৱাই শুেন;
িযেহাৱাই সকেলা সঙ্কটৰ পৰা েতওঁেলাকক ৰক্ষা কেৰ
18 িযেহাৱা ভগ্নিচত্তীয়াসকলৰ ওচৰ; েখিদত মন েহাৱাসকলক েতওঁ পিৰত্রাণ কেৰ
19 ধাির্মক েলাকৰ িবপদ অেনক হেলও, েসই সকেলােৰ পৰা িযেহাৱােয়ই েতওঁক উদ্ধাৰ কেৰ
20 িযেহাৱাই েতওঁৰ সকেলা অিস্থ ৰক্ষা কেৰ; তাৰ মাজৰ এডািলও ভগ্ন নহয়
21 দুষ্ট েলাকৰ মৃতুয্ দুষ্টতাৰ হাতত; ধাির্মক েলাকক িঘণাওঁতাসকল দিণ্ডত হব
22 িযেহাৱাই েতওঁৰ দাসেবাৰৰ প্রাণ মুক্ত কেৰ; েতওঁত আশ্রয় েলাৱা সকলৰ েকােনােৱই দিণ্ডত নহব

35 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত
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1 েহ িযেহাৱা, িযসকেল েমােৰ ৈসেত িববাদ কেৰ, তুিমও েতওঁেলাকেৰ ৈসেত িববাদ কৰা;
িযসকেল েমাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কেৰ, তুিমও েতওঁেলাকেৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কৰা
2 তুিম ঢাল আৰু ফলক ধাৰণ কৰা, েমাৰ সহায়ৰ অেথর্ উঠা
3 েমাৰ পােছ পােছ িযসকেল েখিদ আিহেছ, তুিম বৰছা আৰু যঁািঠ ৈল েতওঁেলাকৰ পথ ৰুদ্ধ কৰা;
তুিম েমাৰ প্রাণক েকাৱা, “মেয়ই েতামাৰ পিৰত্রাণ ”
4 িযসকেল েমাৰ প্রাণ িবচােৰ, েতওঁেলাক লিজ্জত আৰু অপমািনত হওঁক;
িযসকেল েমাৰ সবর্নাশৈল পিৰকল্পনা কেৰ, েতওঁেলাক উলিট যাওঁক, হতাশ হওঁক
5 েতওঁেলাক বতাহৰ সনু্মখত উৰুৱাই িনয়া তঁুহৰ িনিচনা হওঁক; িযেহাৱাৰ দূেত েতওঁেলাকক েখিদ যাওঁক
6 েতওঁেলাকৰ পথ অন্ধকাৰ আৰু িপছল হওঁক িযেহাৱাৰ দূেত েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ যাওঁক
7 িকয়েনা েতওঁেলােক অকাৰেণ েমাৰ কাৰেণ গাতত গুপুেত জাল পািতেল; িবনা কাৰণেত েমাৰ প্রাণ নাশৰ অেথর্ গাত

খািন্দেল
8 হঠাত েতওঁেলাকৰ ওপৰৈল িবনাশ আহঁক;
েতওঁেলােক েগাপেন পতা িনজৰ জালত িনেজই ধৰা পৰক;
েসই িবনাশত েতওঁেলাক পিতত হওঁক
9 তােত েমাৰ প্রাণ িযেহাৱাত উল্লািসত হব, েতওঁৰ পিৰত্রাণত আনিন্দত হব
10 েমাৰ সকেলা অিস্থেয় কব, “েহ িযেহাৱা, েতামাৰ তুলয্ েকান আেছ?”
তুিমেয়ই দুবর্লীক েতওঁতৈক বলৱান জনৰ পৰা,
দুখী-দিৰদ্রক েতওঁেলাকৰ লুন্ঠণকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা
11 অতয্াচাৰী িবেদ্বষপৰায়ণ িমছা সাক্ষীেবাৰ উিঠেছ;
মই িয কথা নাজােনা, েতওঁেলােক েমাক েসই িবষেয় েসােধ
12 েতওঁেলােক উপকাৰৰ সলিন েমাৰ অপকাৰ কেৰ; তােত েমাৰ প্রাণ অনাথ হয়
13 িকন্তু মই হেল, েতওঁেলাক নিৰয়া পৰা সময়ত চট কােপাৰ িপিন্ধিছেলঁা, লেঘােনেৰ িনজৰ প্রাণক দুখ িদিছেলঁা; েমাৰ

প্রাথর্না* েমাৰ বুকুৈলেক উলিট আিহিছল, মই উত্তৰ নাপােলঁা
14 েমাৰ িনজ ভাই বা িনজ বনু্ধৰ দেৰই েতওঁেলাকৰ কাৰেণ মই েশাক প্রকাশ কিৰেলঁা;
মই মাতৃহাৰাৰ দেৰ েশাকাতর্ ৈহ মূৰ তল কিৰ ফুিৰেলঁা
15 িকন্তু মই েযিতয়া উজুিট খােলা, েতিতয়া েতওঁেলাক আনিন্দত ৈহ একেগাট হ’ল;
েতওঁেলাক েমাৰ িবৰুেদ্ধ একেগাট হ’ল;
েমাৰ অজ্ঞােত েসই অতয্াচাৰীেবােৰ েমাক চূণর্ কিৰেল, ক্ষান্ত ৈহ নাথািকল
16 েতওঁেলােক ভিক্তহীনভােৱ েমাক িবদ্রূপ কিৰেল; েতওঁেলােক েমাৈল দঁাত কৰেচ
17 েহ প্রভু, তুিম িকমান কালৈল চাই থািকবা?
েতওঁেলাকৰ ধ্বংস কাযর্ৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
িসংহেবাৰৰ পৰা েমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা
18 মই মহা-সমাজত েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম; অসংখয্ েলাকৰ মাজত েতামাৰ গুণ-প্রশংসা কিৰম
19 েমাৰ িবশ্বাসঘাটক শত্রুেবাৰক েমাৰ ওপৰত আনন্দ কিৰবৈল িনিদবা;
অকাৰেণ িযসকেল েমাক ঘৃণা কেৰ, েমাৰ িবৰুেদ্ধ চকু িটিপয়াবৈল িনিদবা
20 িকয়েনা েতওঁেলােক শািন্তজনক কথা নকয়,
িকন্তু েদশত শান্তভােৱ বাস কৰা েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলােক ছলনাভৰা কথা কল্পনা কেৰ
21 েমাৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলােক িনজ মুখ বহলৈক েমিল কয়, “অহঃ অহঃ আিম িনজ চকুেৰই েদিখেছঁা ”
22 েহ িযেহাৱা তুিম এই সকেলা েদিখছা, িনমােত নাথািকবা; েহ প্রভু, তুিম েমাৰ পৰা আঁতৰ নহবা!
23 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, জািগ উঠা, েমাৰ পেক্ষ সাৰ েপাৱা; েমাৰ কাৰেণই সাৰ েপাৱা
24 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েতামাৰ ধাির্মকতা অনুসােৰ েমাৰ িবচাৰ কৰা;
েতওঁেলাকক েমাৰ ওপৰত আনন্দ কিৰবৈল িনিদবা
25 েতওঁেলাকক মনত এই কথা কবৈল িনিদবা, “অহঃ, আমাৰ অন্তেৰ িয িবচািৰেছ, েসেয় ৈহেছ ”
েতওঁেলাকক কবৈল িনিদবা, “আিম েতওঁক সমূ্পণর্ ধ্বংস কিৰেলঁা† ”

* 35 অধয্ায়:13 মই িশৰনত কিৰ প্রাথর্না কিৰেলঁা † 35 অধয্ায়:25 গ্রাস কিৰেলঁা
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26 েমাৰ সঙ্কটত িযসকল আনিন্দত হয়, েতওঁেলাক সকেলােৱই লিজ্জত ৈহ িবহ্বল হওঁক;
িযসকেল েমাৰ িবৰুেদ্ধ িনজেক তুিল ধেৰ, লাজ আৰু অপমান েতওঁেলাকৰ বস্ত্র হওঁক
27 িযসকেল েমাৰ ধাির্মকতাত সেন্তাষ পায়, েতওঁেলােক আনন্দ ধ্বিন কিৰ উল্লািসত হওঁক;
েতওঁেলােক সদায় কওঁক, “িযেহাৱা মহান; িযেহাৱাই িনজ দাসৰ মঙ্গলত আনন্দ পায় ”
28 তােত েমাৰ িজভাই েতামাৰ ধাির্মকতাৰ কথা কব;
ওেৰ িদন েতামাৰ প্রশংসা কিৰব

36 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: িযেহাৱাৰ দাস দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 পােপ দুষ্টেলাকৰ হৃদয়ৰ গভীৰতাত থািক কথা কয়;
দুষ্টেলাকৰ চকুৰ আগত ঈশ্বৰৰ প্রিত ভয় নাই
2 েতওঁেলােক িনজৰ দৃষ্টিত িনজেক প্রশংসা কিৰ কয় েয, েতওঁেলাকৰ পাপ ঈশ্বেৰ নধিৰব আৰু ঘৃণাৰ চকুেৰও নাচাব
3 েতওঁেলাকৰ মুখৰ কথা দুষ্ট আৰু ছলনাপূণর্;
েতওঁেলােক সুিবেবচনা আৰু সদাচৰণ এিৰেল
4 েতওঁেলােক িনজৰ শযয্াত দুষ্টতাৰ পিৰকল্পনা কেৰ;
অনয্ায় পথত চিলবৈল িস্থৰ কেৰ আৰু দুষ্ট কাযর্ক িঘণ নকেৰ
5 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ দয়া আকাশমণ্ডল পযর্ন্ত,
আৰু েতামাৰ িবশ্বস্ততা েমঘৈলেক
6 েতামাৰ ধাির্মকতা পৰাক্রমী পব্বর্তসমূহৰ িনিচনা;
েতামাৰ শাসন প্রণালীেবাৰ েযন গভীৰ মহাসাগৰৰ িনিচনা
েহ িযেহাৱা, তুিম মনুষয্ আৰু পশু সকেলােক ৰক্ষা কেৰঁাতা
7 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ গভীৰ েপ্রম েকেন বহুমূলয্!
সকেলা মনুষয্ই েযন েতামাৰ েডউকাৰ ছঁায়াত আশ্রয় লয়
8 েতওঁেলােক েযন েতামাৰ গৃহৰ প্রচুৰ আহাৰ খাই তৃপ্ত হয়;
তুিম েতামাৰ আনন্দ-নদীৰ পানী েতওঁেলাকক িপবৈল িদয়া
9 িকয়েনা েতামাৰ লগত জীৱনৰ ভুমুক আেছ;
েতামাৰ দীিপ্তেত আিম েপাহৰ েদেখা
10 িয সকেল েতামাক জােন, েতওঁেলাকৰ প্রিত েযন েতামাৰ েপ্রম সদায় থােক,
িয সকলৰ হৃদয় সৎ েতওঁেলােক েযন েতামাৰ পিৰত্রাণ পায়
11 েমাক অহঙ্কাৰীেবাৰৰ ভিৰৰ তলত েনেপলাবা;
দুষ্ট সকলৰ হােত েযন েমাক দূৰৈল েখিদ পঠাব েনাৱােৰ
12 িয সকেল দুষ্ট কাযর্ কিৰ ফুেৰ, েচাৱা েতওঁেলাক পিতত হ’ল;
উিঠব েনাৱাৰাৈক েতওঁেলাকক েপেলাৱা হ’ল

37 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 তুিম দুষ্টেবাৰৰ কাৰেণ অিস্থৰ নহবা;
কুকাযর্ কৰােবাৰক েদিখ িহংসা নকিৰবা
2 িকয়েনা েতওঁেলাক ঘঁাহৰ দেৰ শীেঘ্রই শুকাই যাব,
েসউজীয়া তৃণৰ িনিচনাৈক জঁয় পিৰব
3 িযেহাৱাত ভাৰসা ৰাখা আৰু সুকমর্ কৰা;
েদশত বাস কৰা আৰু িনৰাপেদ থাকা
4 িযেহাৱাত আনন্দ কৰা;
তােত েতওঁ েতামাৰ মনৰ বাঞ্ছা পূণর্ কিৰব
5 েতামাৰ পথ িযেহাৱাত সমপর্ণ কৰা;
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েতওঁত ভাৰসা ৰাখা; তােত েতেৱঁই সকেলা কিৰব
6 েতেৱঁই েতামাৰ সততা দীিপ্তৰ দেৰ উজ্জ্বল কিৰ তুিলব;
েতামাৰ নয্ায় কাযর্ দুপৰীয়াৰ ৰ’দৰ িনিচনাৈক প্রকাশ কিৰব
7 িযেহাৱাৰ আগত শান্ত েহাৱা;
ৈধেযর্েৰ েতওঁৈল অেপক্ষা কৰা
িয মানুেহ িনজৰ দুষ্ট পিৰকল্পনােৰ কৃতকাযর্য্ হবৈল কমর্ কেৰ, তাত তুিম অসেন্তাষ্ট নহ’বা;
8 েক্রাধ এৰা, েকাপ তয্াগ কৰা;
েবজাৰ নকিৰবা, েকৱল হািনেহ হয়
9 িকন্তু দুষ্টেবাৰ উচ্ছন্ন হব, িকন্তু িযেহাৱাৈল অেপক্ষা কৰা েলােক হেল েদশ অিধকাৰ কিৰব
10 িকন্তু অলপেত দুষ্টেলাক েশষ ৈহ যাব; তুিম যেত্নেৰ িবচািৰেলও েতওঁেলাকৰ ঠাইত েতওঁেলাকক েপাৱা নাযাব
11 িকন্তু নম্রসকেল েদশ অিধকাৰ কিৰব; প্রচুৰ আশীবর্াদ পাই েতওঁেলাক আনিন্দত হব
12 দুষ্টই ধাির্মকেলাকৰ িবৰুেদ্ধ কুমন্ত্রণা কেৰ;
েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ দঁাত কৰঁেচ
13 প্রভুেৱ েতওঁেলাকক েদিখ হঁািহেছ;
িকয়েনা েতওঁ েদিখেছ েয, েতওঁেলাকৰ েশষ িদন চািপ আিহেছ
14 দুখী-দিৰদ্রক িবনাশ কিৰবৈল আৰু সৎ পথত চলাসকলক বধ কিৰবৈল,
দুষ্টেবােৰ িনজৰ তেৰাৱাল উিলয়াইেছ আৰু িনজৰ িনজৰ ধনু িভৰাইেছ
15 িকন্তু েতওঁেলাকৰ তেৰাৱাল েতওঁেলাকৰ িনজৰ বুকুেত েসামাব,
আৰু েতওঁেলাকৰ ধনু ভঙা হব
16 দুষ্টেলাকৰ প্রচুৰ ধনৰািশতৈকেয়া,
ধাির্মকৰ অলপ সম্পিত্তেয়ই ভাল
17 িকয়েনা দুষ্টেবাৰৰ বাহু ভঙা হব
িকন্তু িযেহাৱাই ধাির্মকসকলক ধিৰ ৰািখব
18 িসদ্ধ েলাকৰ সকেলা িদন িযেহাৱাই জােন,
আৰু েতওঁেলাকৰ আিধপতয্ িচৰকালৈলেক থািকব
19 সঙ্কটৰ সময়ত েতওঁেলাক লাজত নপিৰব,
আৰু আকালৰ সময়ত েতওঁেলাক তৃপ্ত হব
20 দুষ্টেবাৰ িবনষ্ট হব,
িযেহাৱাৰ শত্রুেবাৰ পথাৰৰ তৃণৰ েশাভাৰ সদৃশ হব;
েতওঁেলাক অদৃশয্ ৈহ যাব; েধঁাৱাৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাক েনােহাৱা হ’ব
21 দুষ্টই ধােৰ লয়, িকন্তু তাক পিৰেশাধ নকেৰ;
িকন্তু ধাির্মক েলাক দয়াৱান আৰু দানশীল
22 িযেহাৱাৰ আশীব্বর্াদ েপাৱাসকল পৃিথবীৰ অিধকাৰী হব,
িকন্তু িয সকলক েতওঁ অিভশাপ িদেয়, েতওঁেলাক উচ্ছন্ন হব
23 িযেহাৱাই আমাৰ েখাজৰ গিত িস্থৰ কেৰ;
েতওঁ েতওঁৰ পথত সেন্তাষ পায়
24 েতওঁ উজুিত খাই পিৰেলও িনেচইৈক পিতত নহব;
িকয়েনা িযেহাৱাৰ হােতই েতওঁক ধিৰ ৰািখেছ
25 মই যুৱক আিছেলঁা, এিতয়া বুঢ়া হ’েলা;
িকন্তু মই ধাির্মকক তয্াগ কৰা,
নাইবা েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকেল িভক্ষা কৰা, এেন েকিতয়াও েদখা নাই
26 ধাির্মকসকল সদায় দয়ালু, আৰু েতওঁেলােক ধােৰ িদেয়;
েতওঁেলাকৰ বংশই আশীব্বর্াদ পায়
27 তুিম দুষ্টতাৰ পৰা আতিৰ আহঁা আৰু ভাল কমর্ কৰা;
তুিম িচৰকাল জীয়াই থািকবা
28 িকয়েনা িযেহাৱাই নয্ায় িবচাৰ ভাল পায়,
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েতওঁৰ ভক্তসকলক েতওঁ পিৰতয্াগ নকেৰ;
অনন্ত কালৈলেক েতওঁেলাকক ৰক্ষা কৰা হ’ব;
িকন্তু দুষ্টেবাৰৰ বংশক হেল ধ্বংস কৰা হ’ব
29 ধাির্মকসকল পৃিথবীৰ অিধকাৰী হব;
েতওঁেলাক তাত সব্বর্িতকালৈলেক বাস কিৰব
30 ধাির্মকৰ মুেখ জ্ঞানৰ কথা প্রচাৰ কেৰ,
েতওঁেলাকৰ িজভাই নয্ায় কথা প্রকাশ কেৰ
31 েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰৰ বয্ৱস্থা েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত আেছ;
েতওঁেলাকৰ ভিৰ িপছিল নাযায়
32 দুষ্টেলােক ধাির্মক েলাকৈল খাপ পািত থােক,
েতওঁেলাকক বধ কিৰবৈল িবচােৰ
33 িকন্তু িযেহাৱাই দুষ্টেলাকৰ হাতত েতওঁেলাকক এিৰ িনিদব,
িবচাৰত েতওঁেলাকক েদাষী নকিৰব
34 িযেহাৱাৰ অেপক্ষাত থাকা, েতওঁৰ পথত চলা;
তােত েতওঁ পৃিথবীৰ অিধকাৰী হবৈল েতামাক উন্নত কিৰব
দুষ্টেবাৰ উচ্ছন্ন হ’েল তুিম তাক েদিখবৈল পাবা
35 মই দুষ্টেলাকৰ অতয্াচাৰ বৃিদ্ধ েপাৱা েদিখেলঁা,
েসউজ* গছৰ দেৰ বািঢ় েযাৱা েদিখেলঁা
36 িকন্তু মই পুনৰ েযিতয়া ওচেৰিদ পাৰ ৈহ গ’েলা†, েতওঁেলাক েনােহাৱা হ’ল;
মই িবচািৰেলঁা, িকন্তু েতওঁেলাকক েপাৱা নগ’ল
37 িসদ্ধ েলাকৰ জীৱনৈল লক্ষয্ কৰা, সৎ েলাকসকলক িনৰীক্ষণ কৰা;
িকয়েনা শািন্তিপ্রয় েলাকৰ বংশৰ কলয্াণ হয়
38 িকন্তু পাপী েলাক সমূ্পণর্ৈক ধ্বংস হ’ব;
দুষ্টেলাকৰ বংশ ধ্বংস হ’ব
39 ধাির্মকসকলৰ পিৰত্রাণ িযেহাৱাৰ পৰা আেহ;
সঙ্কটৰ কালত েতেৱঁই েতওঁেলাকৰ আশ্রয়
40 িযেহাৱাই েতওঁেলাকক সহায় আৰু ৰক্ষা কেৰ;
দুষ্ট েলাকসকলৰ হাতৰ পৰা েতেৱঁই েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰ পিৰত্রাণ িদেয়,
িকয়েনা েতওঁেলােক েতওঁেত আশ্রয় ৈলেছ

38 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত; স্মৰণাথর্ক উৎসগর্ৰ গীত

1 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ েক্রাধত েমাক ধমিক িনিদবা;
েতামাৰ প্রচণ্ড েকাপত েমাক শািস্ত িনিদবা
2 িকয়েনা েতামাৰ কঁাড়েবােৰ েমাক িবিন্ধেছ,
েতামাৰ হােত েমাক বৰৈক েহঁিচ ধিৰেছ
3 েতামাৰ েক্রাধৰ কাৰেণ েমাৰ শৰীৰত ক’েতা সুস্থতা নাই;
েমাৰ পাপৰ কাৰেণ েমাৰ অিস্থেবাৰত স্বাস্থয্ নাই
4 েমাৰ মূৰৰ ওপৰৈলেক েমাৰ অেনক অপৰাধেবাৰ উিঠেছ;
েসইেবাৰ েমাৰ বােব বব েনাৱাৰা অিত গধুৰ েবাজাৰ িনিচনাও ৈহেছ
5 েমাৰ অজ্ঞানতাৰ কাৰেণ েমাৰ ঘঁােবাৰ েগিল দুগর্ন্ধময় ৈহেছ
6 মই দুখ পাই বৰ কঁুজা ৈহ পিৰেছা,
ওেৰ িদনেটা েশাকাতুৰ ৈহ ফুিৰেছঁা
7 েমাৰ কঁকালত জ্বলা-েপাৰাৰ িবষ ৈহেছ,
* 37 অধয্ায়:35 েলবােনানৰ এৰচ গছ † 37 অধয্ায়:36 েযিতয়া েতওঁ পুনৰ ওচেৰিদ পাৰ ৈহ গ’ল,
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েমাৰ শৰীৰৰ ক’েতা সুস্থতা নাই
8 মই বৰ দুব্বর্ল আৰু ভািগ পিৰেছঁা;
মনৰ বয্াকুলতাত মই েকঁকাই আেছঁা
9 েহ িযেহাৱা, েমাৰ সকেলা কামনা-বাসনা তুিম জানা;
েমাৰ হুমুিনয়াহ েতামাৰ পৰা লুকাই থকা নাই
10 েমাৰ বুকু ধপধপাইেছ; েমাৰ শিক্ত েনােহাৱা ৈহ ৈগেছ;
এেন িক েমাৰ চকুও অন্ধকাৰ ৈহ ৈগেছ
11 েমাৰ এই অৱস্থা েদিখ, বনু্ধ-বান্ধৱ আৰু সংগীসকেল েমাৰ আপদৰ পৰা আঁতৰত িথয় ৈহ থােক,
েমাৰ চুবুৰীয়াসকেলও আঁতৰত থােক
12 িযসকেল েমাৰ প্রাণ িবচােৰ, েতওঁেলােক েমাৈল ফান্দ পািতেছ,
িযসকেল েমাৰ অিনষ্ট কিৰবৈল িবচােৰ, েতওঁেলােক ধ্বংসৰ কথা কয়;
েতওঁেলােক ওেৰ িদনেটা েকৱল ছলনা কিৰবৈলেক িচন্তা কিৰ থােক
13 মই কলা মানুহৰ িনিচনা হ’েলা, এেকােক নুশুেনা;
মই মুখ েমিলব েনাৱাৰা েবাবা মানুহৰ িনিচনা হ’েলা
14 িয মানুেহ নুশুেন, যাৰ মুখত েকােনা উত্তৰ নাই, মই এেন মানুহৰ িনিচনাই হ’েলা
15 েহ িযেহাৱা, মই েতামাৈলেহ অেপক্ষা কিৰ আেছঁা;
েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তুিমেয়ই উত্তৰ িদবা
16 মই প্রাথর্না কিৰ কওঁ, “েযিতয়া েমাৰ ভিৰ িপছিল যায়, েমাৰ িবৰুেদ্ধ িযসকেল অহংকাৰ কেৰ, তুিম েতওঁেলাকক

েমাৰ ওপৰত আনন্দ কিৰবৈল িনিদবা ”
17 মইেতা প্রায় পিৰেয়ই গ’েলা; েমাৰ েক্লশ সদায় েমাৰ লগেত আেছ
18 েমাৰ অপৰাধ মই স্বীকাৰ কিৰেছঁা; েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মই দুঃিখত ৈহেছঁা
19 িযসকল অকাৰণেত েমাৰ শত্রু ৈহেছ, েতওঁেলাক শিক্তশালী
িযসকেল অকাৰেণ েমাক ঘৃণা কেৰ, েতওঁেলাক অেনক
20 েমাৰ উপকাৰৰ সলিন েতওঁেলােক েমাৈল অপকাৰেহ কেৰ; যিদও মই সৎকমর্ কেৰঁা, েতওঁেলাক েমাৰ িবেৰাধী
21 েহ িযেহাৱা, েমাক তয্াগ নকিৰবা েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, েমাৰ ওচৰৰ পৰা তুিম আঁতৰত নাথািকবা
22 েহ েমাৰ িযেহাৱা, েমাৰ পিৰত্রাণকতর্ া; েমাক সহায় কিৰবৈল তুিম শীেঘ্র আহঁা

39 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: িযদূথুণৰ প্রিত দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 মই ৈকিছেলঁা, “মই েমাৰ পথত সাৱধােন চিলম;
যােত েমাৰ িজভােৰ মই পাপ নকেৰঁা;
েযিতয়াৈলেক দুষ্টতা েমাৰ আগত থােক, েতিতয়াৈলেক েমাৰ মুখত েসাপা িদ ৰািখম ”
2 মই মুখ বন্ধ কিৰ মেন মেন আিছেলঁা; িয ভাল, তােকা নক’েলা তােত েমাৰ মনৰ েবজাৰ অিধকতৰ বৃিদ্ধ পােল
3 মই েমাৰ অন্তজ্বর্ ালাত দিহেছা
মই েযিতয়া মেন মেন এইেবাৰ কথা ভািৱ আিছেলঁা, েতিতয়া অন্তৰত েযন জুই জ্বিলবৈল ধিৰিছল; তাৰ পাছত মই েমাৰ

িজভােৰ কথা ক’েলঁা,
4 “েহ িযেহাৱা, েমাৰ জীৱনৰ েশষ গিত েমাক জেনাৱা;
েমাৰ আয়ুস িকমান িদনৈলেক আেছ, তাক েমাক জািনবৈল িদয়া;
েমাৰ জীৱন েয েকেন অলপিদনীয়া, তাক েমাক জ্ঞাত কৰা
5 েচাৱা, তুিম েমাৰ িদনেবাৰ এেবেগতীয়া কিৰলা;
েতামাৰ দৃষ্টিত েমাৰ জীৱনকাল এেকা েনােহাৱাৰ িনিচনা;
বাস্তিৱক, সকেলা মানুহ এক িনশ্বাস মােথান (েচলা)
6 বাস্তিৱক প্রিতজন মানুেহ ছঁাস্বৰূেপ অহা েযাৱা কেৰ;
েতওঁেলােক অনথর্ক ৰূেপ েকৱল হুৰামুৰা কেৰ;
েতওঁেলােক ধন দমাই থয়, িকন্তু েকােন তাক েভাগ কিৰব, তাক নাজােন
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7 “েহ প্রভু, েতেনহেল মই িকহৈল অেপক্ষা কিৰম? েমাৰ আশা েতামাৰ ওপৰেত
8 েমাৰ সকেলা অপৰাধৰ পৰা তুিম েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
িবেবকহীন েলাকৰ ওচৰত তুিম েমাক ঘৃণাৰ পাত্র নকিৰবা
9 মই মেন মেন আেছঁা; মুখ েনেমিলম; িকয়েনা তুিমেয়ই এই সকেলা কষ্ট হ’বৈল িদছা
10 েমাৰ ওপৰৰ পৰা েতামাৰ শািস্ত তুিম দূৰ কৰা;
েতামাৰ হাতৰ আঘাতত মই প্রায় েশষ ৈহ ৈগেছঁা
11 তুিম েযিতয়া অপৰাধৰ কাৰেণ মানুহক ধমিক িদ শাসন কৰা,
েতিতয়া েপােক নষ্ট কৰাৰ দেৰ তুিম েতওঁেলাকৰ েসৗন্দযর্য্ নষ্ট কিৰ িদয়া
বাস্তিৱক সকেলা মানুহ এক িনশ্বাস মােথান (েচলা)
12 েহ িযেহাৱা, েমাৰ প্রাথর্না শুনা, আৰু েমাৰ কাতেৰািক্তৈল কাণ পাতা;
েমাৰ চকুেলা েদিখ িনৰেৱ নাথািকবা!
েমাৰ সকেলা পূবর্পুৰুষসকলৰ িনিচনাৈক মই েতামাৰ সনু্মখত পৰেদশত বাস কৰা িবেদশীৰ দেৰ আেছঁা
13 েমাৰ ওপৰৰ পৰা েতামাৰ কেঠাৰ দৃষ্টি আঁতৰাই িনয়া, যােত মই েযাৱাৰ আেগেয় অথর্াৎ মৃতুয্ৰ আেগেয়, পুনৰ হঁািহব

পােৰঁা ”

40 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 মই ৈধযর্েৰ িযেহাৱাৈল অেপক্ষা কিৰিছেলঁা;
তােত েতওঁ েমাৈল কাণ পািত েমাৰ কাতেৰািক্ত শুিনেল
2 েতওঁ েমাক িবনাশৰ গাতৰ পৰা তুিল আিনেল,
পিঙ্কল জলাশয়ৰ পৰা তুিলেল
িশলৰ ওপৰত েমাৰ ভিৰ ৰািখেল আৰু েমাৰ গিত িস্থৰ কিৰেল
3 েতওঁ েমাৰ মুখত এিট নতুন গীত িদেল,
আমাৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গীত িদেল;
অেনক েলােক তােক েদিখ ভয় খাব আৰু েতওঁেলােক িযেহাৱাত ভাৰসা কিৰব
4 ধনয্ েসই েলাক, িয েলােক িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা কেৰ;
িযজেন অহংকাৰী*েবাৰৰ ফােল নুঘূেৰ,
নাইবা িমছা েদৱতােবাৰৰ পাছত চিল অপেথ েযাৱাসকলৰ িদেশ নুঘূেৰ
5 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তুিম েতামাৰ অেনক আচিৰত কাযর্ কিৰছা,
আমাক ৈল েতামাৰ পিৰকল্পনা অেনক,
েতামাৰ লগত কােকা তুলনা কিৰব েনাৱািৰ,
মই যিদ েসইেবাৰ েঘাষণা আৰু বণর্না কেৰঁা, গণনা কিৰব েনাৱাৰাৈক অেলখ হ’ব
6 তুিম বিলদান আৰু ৈনেবদয্ত সেন্তাষ েনােপাৱা;
তুিম েমাক শুিনবৈল শ্রৱণ শিক্ত িদলা;
েহাম-বিল আৰু পাপাথর্ক বিল তুিম িবচাৰা নাই
7 েতিতয়া মই ক’েলা, “এইয়া মই আিহেছঁা;
পুস্তক খনত মই অহাৰ িবষেয় িলখা আেছ
8 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, েতামাৰ ইচ্ছাত চলােতই েমাৰ আনন্দ;
েতামাৰ সকেলা বয্ৱস্থা েমাৰ অন্তৰত আেছ ”
9 মই মহা-সমাজত েতামাৰ মুিক্তৰ শুভবাত্তর্ া প্রচাৰ কেৰঁা;
েহ িযেহাৱা, েচাৱা, তুিমেয়ই জানা মই েয ওঁঠ বন্ধ কিৰ ৰখা নাই
10 েতামাৰ উদ্ধাৰৰ সহায়ৰ কথা মই েমাৰ হৃদয়ত লুকুৱাই ৰখা নাই;
েতামাৰ িবশ্বস্ততা আৰু পিৰত্রাণৰ কথা মই প্রচাৰ কিৰেলঁা;
েতামাৰ দয়া আৰু সতয্তা মই মহাসমাজৰ পৰা গুপুেত ৰখা নাই
* 40 অধয্ায়:4 মূির্তেবাৰৰ
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11 েহ িযেহাৱা, তুিম েমাৰ পৰা েতামাৰ দয়া ধিৰ নাৰািখবা;
েতামাৰ েপ্রম আৰু িবশ্বস্ততাই েমাক সদায় ৰক্ষা কৰক
12 িকয়েনা অসংখয্ িবপেদ েমাক েবিৰ ধিৰেছ;
েমাৰ অপৰাধেবােৰ েমাক েখিদ অতির্কেত ধিৰেছ;
মই অপৰাধেবাৰ েদখা েনােপাৱা হ’েলা;
েসইেবাৰ েমাৰ মূৰৰ চুিলতৈকেয়া অিধক হ’ল; েমাৰ সাহস েনােহাৱা ৈহেছ
13 েহ িযেহাৱা, েমাক উদ্ধাৰ কিৰবৈল ইচু্ছক েহাৱা;
েহ িযেহাৱা, েমাক সহায় কিৰবৈল খৰ কৰা
14 িযসকেল েমাৰ প্রাণ িবনাশ কিৰবৈল িবচােৰ, েতওঁেলাক লিজ্জত আৰু অপমািনত হওঁক;
িযসকেল েমাৰ সবর্নাশ কামনা কেৰ, েতওঁেলােক অপমান পাই ঘূিৰ যাওঁক
15 িযসকেল েমাক েদিখ কয়, “ভাল ৈহেছ, ভাল ৈহেছ,” েতওঁেলােক িনেজ লাজ পাই হতভম্ব হওঁক
16 িকন্তু েতামাক িবচৰাসকেল েতামােতই আনিন্দত আৰু উল্লািসত হওঁক;
েতামাৰ পিৰত্রাণ ভালেপাৱাসকেল সকেলা সময়েত কওঁক, “িযেহাৱা মহান ”
17 িকন্তু মই হেল দুখী আৰু দিৰদ্র; তথািপ েমাৰ বােব িযেহাৱাই িচন্তা কেৰ,
েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, তুিম পলম নকিৰবা;
তুিমেয়ইেতা েমাৰ সহায়, আৰু উদ্ধাৰকতর্ া

41 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 ধনয্ েসই েলাক, িয েলােক দুখী-দিৰদ্রৈল িচন্তা কেৰ;
িযেহাৱাই েতওঁেলাকক সঙ্কটৰ কালত উদ্ধাৰ কেৰ
2 িযেহাৱাই েতওঁেলাকক ৰক্ষা কিৰ জীয়াই ৰােখ; েতওঁেলাক েদশত সুখী হ’ব;
তুিম েতওঁেলাকক শত্রুেবাৰৰ ইচ্ছাত সমপর্ণ নকিৰবা
3 েতওঁেলাক অসুস্থ ৈহ শযয্াত পিৰ থািকেল, িযেহাৱাই েতওঁেলাকক সহায় কেৰ;
নিৰয়া অৱস্থাত তুিম েতওঁেলাকৰ সকেলা েৰাগ সুস্থ কৰা
4 মই ক’েলা, “েহ িযেহাৱা, েমাক কৃপা কৰা, েমাক সুস্থ কৰা,
িকয়েনা মই েতামাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেলঁা ”
5 েমাৰ শত্রুেবােৰ েমাৰ িবৰুেদ্ধ িহংসা কিৰ কয়, “িস েকিতয়া মিৰব? েকিতয়া তাৰ নাম লুপ্ত হব?”
6 েতওঁেলাকৰ েকােনােৱ েমাক চাবৈল আিহেল, অনথর্ক কথােবাৰ কয়;
েতওঁেলাকৰ হৃদয় দুষ্টতােৰ ভিৰ থােক আৰু বািহৰৈল ৈগ তাক ৈক ফুেৰ
7 েমাক ঘৃণা কৰা সকেলােৱ এেকলেগ িমিল েমাৰ িবৰুেদ্ধ ফুচফুচায়;
েতওঁেলােক েমাৰ অিনষ্ট কিৰবৈল একিত্রত ৈহ আেলাচনা কেৰ*
8 েতওঁেলােক ভােৱ েয েমাক িকবা ভয়ানক েবয়া বস্তুেৱ ধিৰেছ; েসেয় মই য’ত পিৰ আেছঁা, তাৰ পৰা পুনৰায় নুিঠম ”
9 েমাৰ িয অন্তৰঙ্গ িমত্র, িযজনক মই িবশ্বাস কিৰিছেলঁা আৰু িয জেন েমাৰ লগত আহাৰ কিৰিছল,
েমাৰ েসই বনু্ধেৱও েমাৰ িবৰুেদ্ধ ভিৰ দািঙেল
10 িকন্তু েহ িযেহাৱা, তুিম েমাৰ প্রিত কৃপা কৰা;
েমাক েতালা যােত মই েতওঁেলাকক প্রিতফল িদব পােৰঁা
11 ইয়াৰ দ্বাৰা মই জািনম েয তুিম েমাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট,
িকয়েনা েমাৰ শত্রু েমাৰ ওপৰত জয়ী হ’ব েনাৱািৰেল
12 তুিম েমাৰ সততাৰ কাৰেণ েমাক ধিৰ ৰািখলা;
তুিম অনন্ত কালৰ কাৰেণ েমাক েতামাৰ সনু্মখত উপিস্থত কিৰলা
13 ধনয্ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা,
অনািদ কালৰ পৰা অনন্ত কাল পযর্ন্ত
আেমন, আৰু আেমন
* 41 অধয্ায়:7 েতওঁেলােক ইজেন িসজনৰ লগত একিত্রত ৈহ েমাৰ িবৰুেদ্ধ িচন্তা কেৰ
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42 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: েকাৰহৰ বংশৰ মচকীল নামৰ গীত

1 হিৰণীেয় েযেনৈক জুিৰৈল অিত হািবয়াহ কেৰ,
েতেনৈক েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ প্রাণ েতামাৰ বােব আকুল ৈহেছ
2 ঈশ্বৰৰ কাৰেণ, জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ কাৰেণ েমাৰ প্রাণ তৃষ্ণাতুৰ ৈহেছ;
মই েকিতয়া আিহ ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত উপিস্থত হ’ম?
3 েমাৰ চকুেলা িদেন-ৰািতেয় েমাৰ আহাৰ হ’ল,
িকয়েনা েলাকসকেল ওেৰ িদনেটা েমাক কয়,
“েতামাৰ ঈশ্বৰ ক’ত আেছ?”
4 কােন্দানত েযিতয়া েমাৰ অন্তৰাত্মা ভািগ পেৰ,
েতিতয়া এইেবাৰ কথা মই েসঁাৱৰণ কেৰঁা
পবর্ পালন কৰা েলাক সমূহক ৈল মই েকেনৈক আনন্দ-ধ্বিন আৰু ধনয্বােদেৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৈল ৈগিছেলঁা
5 েহ েমাৰ মন, তুিম িকয় িনৰাশ ৈহছা?
িকয় েমাৰ অন্তৰত বয্াকুল ৈহছা?
ঈশ্বৰত ভাৰসা কৰা; কাৰণ মই পুনৰায় েতওঁৰ স্তুিত কিৰম
েতেৱঁই েমাৰ সহায়, েমাৰ ঈশ্বৰ
6 েমাৰ প্রাণ েমাৰ অন্তৰত িনৰাশ ৈহেছ;
েসইবােব মই যদ্দর্ নৰ েদশৰ পৰা, হেমর্াণ িগিৰ-েশ্রণী আৰু িমিচয়ৰ পব্বর্তৰ পৰা
েতামাৰ কথা ভািবেছঁা
7 েতামাৰ জলপ্রপাতৰ শব্দত জল সমূেহ জল সমূহক মািতেছ;
েতামাৰ সকেলা েঢৗ আৰু তৰঙ্গেবাৰ েমাৰ ওপেৰিদ ৈব ৈগেছ
8 িযেহাৱাই িদনত েতওঁৰ গভীৰ েপ্রমক েমাৰ ওপৰত আেদশ কেৰ আৰু ৰািত েতওঁৰ গীত েমাৰ সঙ্গী হয়;
েমাৰ জীৱনদাতা ঈশ্বৰৈল েমাৰ প্রাথর্না
9 মই েমাৰ িশলা ঈশ্বৰক কম, “িকয় তুিম েমাক পাহিৰলা?
মই িকয় শত্রুৰ উপদ্রৱৰ কাৰেণ িবষন্ন মেনেৰ ফুিৰেছা?”
10 েমাৰ শত্রুেবােৰ েযিতয়া েমাক ঠাট্টা কিৰ ৈক থােক েয “েতামাৰ ঈশ্বৰ ক’ত আেছ”
েতিতয়া েমাৰ এেন হ’য় েযন েমাৰ শৰীৰৰ অিস্থেবাৰ গুড়া ৈহ ৈগেছ
11 েহ েমাৰ প্রাণ, তুিম িকয় িনৰাশ ৈহছা?
িকয় েমাৰ অন্তৰত বয্াকুল ৈহছা?
ঈশ্বৰত ভাৰসা কৰা; কাৰণ মই পুনৰায় েতওঁৰ স্তুিত কিৰম
েতওঁ েমাৰ সহায়, আৰু েমাৰ ঈশ্বৰ

43 অধয্ায়
1 েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ িবচাৰ কৰা;
ঈশ্বৰ ভয়হীন জািতৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ পেক্ষ কথা েকাৱা;
ছল আৰু অনয্ায়কাৰী মানুহৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা
2 িকয়েনা তুিমেয়ই েমাৰ ঈশ্বৰ, েমাৰ দুগর্; তুিম েমাক িকয় তয্াগ কিৰলা?
মই িকয় শত্রুৰ উপদ্রৱৰ কাৰেণ িবষন্ন মেনেৰ ফুিৰেছঁা?
3 েতামাৰ দীিপ্ত আৰু সতয্তাক পঠাই িদয়া; েসইেবােৰই েমাৰ পথদশর্ক হওঁক;
েসইেবােৰই েমাক েতামাৰ েসই পিবত্র পব্বর্তৈল
আৰু েতামাৰ আবাসৈল ৈল যাওঁক
4 তােত মই ঈশ্বৰৰ যজ্ঞ-েবদীৰ ওচৰৈল যাম,
েমাৰ পৰম আনন্দৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল যাম;
েহ ঈশ্বৰ, েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, মই বীণােৰ েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম
5 েহ েমাৰ মন, তুিম িকয় িনৰাশ ৈহছা?
িকয় েমাৰ অন্তৰত বয্াকুল ৈহছা?
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ঈশ্বৰত ভাৰসা কৰা; কাৰণ মই পুনৰায় েতওঁৰ স্তুিত কিৰম
েতেৱঁই েমাৰ সহায়, েমাৰ ঈশ্বৰ

44 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: েকাৰহৰ বংশৰ মচকীল নামৰ গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, আিম আমাৰ িনজৰ কােণেৰ শুিনেলঁা;
পূবর্কালত আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ িদনত তুিম িয িয কাযর্ কিৰিছলা,
েসই সম্বেন্ধ আমাক েতওঁেলােক ক’েল
2 তুিম েতামাৰ িনজৰ হােতেৰই আন জািতেবাৰক েখিদ িদিছলা;
েসই ঠাইত তুিম আমাৰ েলাকসকলক স্থাপন কিৰলা
তুিম েসই সকেলা েলাকক নাশ কিৰলা,
িকন্তু আমাৰ েলাকসকলক তুিম মুক্ত কিৰ িবস্তািৰত কিৰলা
3 েতওঁেলােক িনজৰ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই েসই েদশ অিধকাৰ কৰা নািছল,
িনজৰ বাহুৰ শিক্তত জয় লাভ কৰা নািছল;
িকন্তু েতামাৰ েসঁা হাত, েতামাৰ বাহু, আৰু েতামাৰ মুখৰ দীিপ্তেয়েহ তাক কিৰিছল;
িকয়েনা আমাৰ েলাকসকলৰ ওপৰত েতামাৰ অনুগ্রহ আিছল
4 তুিমেয়ই েমাৰ ৰজা, তুিমেয়ই েমাৰ ঈশ্বৰ; যােকাবৰ জয়ৰ বােব তুিমেয়ই আজ্ঞা কৰা
5 আমাৰ শত্রুেবাৰক আিম েতামাৰ দ্বাৰােয়ই তলৈল েঠিল পঠাম;
আমাৰ িবপেক্ষ উঠাসকলক আিম েতামাৰ নামত ভিৰৰ তলত গছিকম
6 মই িনজৰ ধনুৰ ওপৰত ভাৰসা নকেৰঁা,
েমাৰ তেৰাৱােল েমাক ৰক্ষা কিৰব েনাৱােৰ
7 িকন্তু তুিমেয়ই শত্রুেবাৰৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কিৰলা, আৰু আমাক ঘৃণা কৰা সকলক তুিম লাজত েপলালা
8 ঈশ্বৰৰ নামেত আিম সকেলা সময়েত গবর্ কিৰ আিহেছঁা;
িচৰকাল আিম েতামাৰ নামৰ ধনয্বাদ কিৰ থািকম (েচলা)
9 িকন্তু তুিম এিতয়া আমাক তয্াগ কিৰলা, আমাক অপমািনত কিৰলা;
আমাৰ ৈসনয্ সমূহৰ লগত তুিম যাত্রা নকৰা
10 শত্রুৰ সনু্মখৰ পৰা তুিম আমাক পাছ হঁুহুিক আিহবৈল বাধয্ কিৰলা;
আমাক শত্রুেবােৰ আমাক লুট কিৰেছ
11 তুিম আমাক কািটবৈল িনয়া েমৰ-ছাগৰ দেৰ কিৰলা;
জািতেবাৰৰ মাজত আমাক িঁসচৰিত কিৰলা
12 তুিম েতামাৰ েলাক সমূহক, িবনামূেলয্ই েবিচলা,
েতওঁেলাকৰ িবিনময়ত তুিম অিধক ধন িনিবচািৰলা
13 ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ আগত তুিম আমাক িনন্দাৰ িবষয় কিৰছা;
চািৰওফালৰ েলাক সকলৰ ওচৰত আমাক িবদ্রূপ আৰু তুচ্ছজ্ঞানৰ পাত্র কিৰছা
14 অনয্ানয্ জািতেবাৰৰ মাজত তুিম আমাক দৃষ্টান্ত কিৰছা;
েলাক সকলৰ মাজত আমাক হঁািহয়াতৰ পাত্র কিৰছা
15 ওেৰ িদনেটা েমাৰ অপমান েমাৰ আগেত আেছ, আৰু েমাৰ মুখৰ লােজ েমাক ঢািকেছ;
16 েমাক িনন্দা আৰু তুচ্ছ জ্ঞান কৰাসকলৰ কথাৰ কাৰেণ,
শত্রু আৰু প্রিতিহংসাকাৰী সকলৰ কাৰেণ,
17 আমাৈল এই সকেলা ঘিটল;
তথািপ আিম েতামাক পাহৰা নাই,
অথবা েতামাৰ বয্ৱস্থাৰ িবষেয় িবশ্বাস-ঘাতকতা কৰা নাই
18 েতামাৰ পৰা আমাৰ মন ঘূৰা নাই;
েতামাৰ পথৰ পৰাও আমাৰ ভিৰ আঁতিৰ েযাৱা নাই
19 তথািপও তুিম আমাক িশয়ালেবাৰৰ ঠাইত গুিড় কিৰলা,
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মৃতুয্চ্ছায়ােৰ আমাক ঢািক ধিৰলা
20 আমাৰ ঈশ্বৰক যিদ আিম পাহিৰেলঁা,
নাইবা আমাৰ হাত যিদ আন েকােনা েদৱতাৰ ফােল আগবঢ়াইেছা,
21 েতেন্ত ঈশ্বেৰ জােনা তাক নাজািনব?
িকয়েনা েতওঁ মনৰ েগাপনীয় সকেলা কথাই জােন
22 িকন্তু তথািপও েতামাৰ কাৰেণই আিম েগােটই িদনেটা হত ৈহেছঁা;
আিম বধ কিৰব লগীয়া েমৰ-ছাগৰ িনিচনা গিণত ৈহেছঁা
23 েহ িযেহাৱা, সাৰ েপাৱা, তুিম িকয় েটাপিনয়াই আছা?
জািগ উঠা, িচৰকালৈলেক আমাক তয্াগ নকিৰবা!
24 তুিম িকয় েতামাৰ মুখ ঢািক ৰািখছা?
আমাৰ েক্লশ আৰু উপদ্রৱ িকয় পাহিৰছা?
25 আমাৰ প্রাণ ধূিলৈলেক নািম ৈহেছ,
আমাৰ শৰীৰ মািটত লািগ ৈগেছ 26 উিঠ আহা, আমাক সহায় কৰা;
েতামাৰ গভীৰ েপ্রম অনুসােৰ তুিম আমাক মুক্ত কৰা

45 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: সুৰ: েচাচন্নীম েকাৰহৰ বংশৰ মচকীল নামৰ েপ্রম সঙ্গীত

1 েমাৰ হৃদয় ভাল সুন্দৰ ভাৱধাৰােৰ ভিৰ পিৰেছ;
ৰজাৰ উেদ্দেশয্ মই কিবতা ৰিচেছা;
েমাৰ িজভা েলখকৰ কলমৰ দেৰ ৈহ উিঠেছ
2 মানুহৰ সন্তান সকলতৈক তুিম পৰম সুন্দৰ;
েতামাৰ ওঁঠেযািৰ অনুগ্রেহেৰ পিৰপূণর্;
ঈশ্বেৰ িচৰকালৈলেক েতামাক আশীব্বর্াদ কিৰেল
3 েহ বীৰ, েতামাৰ তেৰাৱাল কঁকালত বািন্ধ েলাৱা;
েগৗৰৱ আৰু মিহমাৰ সাজত তুিম িবভূিষত েহাৱা
4 ধাির্মকতাযুক্ত সতয্ আৰু নম্রতাৰ পেক্ষ তুিম িনজৰ েগৗৰৱত িবজয়ীৰ দেৰ যাত্রা কৰা;
েতামাৰ েসঁা হােত েতামাক ভয় জেন্মাৱা কাযর্ িশকাওঁক
5 েতামাৰ ধনুৰ কঁাড়েবাৰ েচাকা;
ৰজাৰ শত্রুেবাৰৰ বুকুত েসই কঁাড়েবােৰ িবিন্ধ যায়;
জািতেবাৰ েতামাৰ ভিৰৰ তলত পিৰ যায়;
6 ঈশ্বেৰ েতামাক িদয়া িসংহাসন িচৰস্থায়ী*, অনন্ত কালৈলেক থােক;
েতামাৰ ৰাজকীয় ৰাজদণ্ড নয্ায়শাসনৰ দণ্ড
7 তুিম ধাির্মকতাক ভাল েপাৱা আৰু দুষ্টতাক ঘৃণা কৰা;
েসইবােব ঈশ্বেৰ, েতামাৰ ঈশ্বেৰ, েতামাৰ সংগীসকলতৈক
অিধক েবিচ আনন্দৰ েতেলেৰ েতামাক অিভেষক কিৰেল
8 গন্ধৰস, অগৰু আৰু দালিচিনৰ সকেলা গন্ধত েতামাৰ বস্ত্র সুগন্ধ ৈহেছ
হাতী-দঁােতেৰ িনমর্াণ কৰা অট্টািলকাৰ পৰা তঁাৰযুক্ত বাদয্যন্ত্রৰ বাদয্ই েতামাক আনন্দ িদেয়
9 েতামাৰ সন্মানীত মিহলাসকলৰ মাজত ৰাজকনয্াও আেছ;
েতামাৰ েসঁাহােত েসাণ আৰু ওফীৰেৰ িবভূিষতা ৰাণী িথয় ৈহ আেছ
10 েহ কনয্া, মন িদ কাণ পািত শুনা;
েতামাৰ েলাকসকলক তুিম পাহিৰ েযাৱা;
েতামাৰ িপতৃ গৃহৰ কথা পাহিৰ েযাৱা
11 েতিতয়ােহ ৰজাই েতামাৰ েসৗন্দযর্য্ত ইচ্ছা প্রকাশ কিৰব;
িকয়েনা েতেৱঁই েতামাৰ প্রভু; েতওঁৰ আগত প্রণাম কৰা
* 45 অধয্ায়:6 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ িসংহাসন, ঈশ্বৰৰ িসংহাসন, চাওক ইব্রী 1:8-9
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12 তূৰ নগৰৰ েলাকসকেল েতামাৰ অনুগ্রহ িবচািৰ উপহােৰেৰ ৈসেত উপিস্থত হব;
ধনীসকেলও সকেলা সম্পেদেৰ ৈসেত েতামাৰ অনুগ্রহ িবচািৰব
13 ৰাজপ্রাসাদত ৰাজকনয্াক সিজ্জত কৰা হ’ব;
েতওঁৰ বস্ত্র েসাণৰ সূতােৰ েবাৱা ৈহেছ
14 নানা বৰঙীয়া ফুলাম বেস্ত্রেৰ িবভূিষত কিৰ েতওঁক ৰজাৰ আগৈল িনয়া হব;
তাইৰ পাছত তাইৰ অিববািহতা সংগীসকেলও অনুসৰণ কিৰব
15 আনন্দ আৰু উল্লােসেৰ েতওঁেলাকক ৈল অনা হব;
েতওঁেলাক ৰজাৰ ৰাজপ্রসাদত আিহ েসামাব
16 েতামাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ঠাই েতামাৰ পুত্রসকেল ল’ব;
েলাকসকলৰ মাজত তুিম েতওঁেলাকক েগােটই পৃিথবীত ৰাজকুমাৰ কিৰবা
17 মই েতামাৰ নাম পুৰুষানুক্রেম েসঁাৱৰণ কিৰম;
েসইকাৰেণ েলাকসকেল িচৰকালৈলেক েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰব

46 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: েকাৰহৰ বংশৰ ৰিচত গীত অলােমাৎ সুৰত গাবলগীয়া সঙ্গীত

1 ঈশ্বৰ আমাৰ আশ্রয় আৰু বল,
সঙ্কটৰ সময়ত িবচাৰা মােত্র পাব পৰা ঈশ্বৰ
2 এই বােবই মই ভয় নকিৰম - যিদও পৃিথবীৰ পিৰবত্তর্ ন হয়, পব্বর্তেবাৰ কঁিপ উিঠ সাগৰৰ বুকুত পেৰ,
3 যিদও জল সমূেহ তজ্জর্ ন-গজ্জর্ ন কেৰ আৰু েফেন-ফুটুকােৰ ভিৰ পেৰ,
যিদও পব্বর্তেবােৰ আেলাড়ন কিৰ কঁিপ উেঠ (েচলা)
4 এখন নদী আেছ; তাৰ সঁুিতেবােৰ ঈশ্বৰৰ নগৰক আনন্দময় কিৰ েতােল,
আনন্দময় কিৰ েতােল সেব্বর্াপিৰ জনা থকা েসই পিবত্র স্থান
5 ঈশ্বৰ েসই নগৰৰ মাজত থােক; েসেয় তাই িবচিলত নহ’ব
অিত পুৱােতই ঈশ্বেৰ তাইক সহায় কিৰব
6 জািতেবােৰ ৈহ ৈচ কিৰেছ; আৰু ৰাজয্েবাৰ উচ্ছন্ন ৈহেছ;
েতওঁ গজর্ ন কিৰ উিঠেছ আৰু পৃিথৱী দ্রৱীভূত হ’ল
7 বািহনীসকলৰ সবর্শিক্তমান িযেহাৱা আমাৰ সঙ্গত আেছ;
যােকাবৰ ঈশ্বৰ আমাৰ আশ্রয়স্থান (েচলা)
8 আহঁা, িযেহাৱাৰ কাযর্-কলাপ েচাৱা,
েতওঁ পৃিথবীত ধ্বংস আিনেছ
9 েতওঁ পৃিথবীৰ সকেলা যুদ্ধ বন্ধ কেৰ,
েতওঁ ধনু ভােঙ, বৰছা েডাখৰ েডাখৰ কেৰ,
ৰথেবাৰ জুইত েপােৰ
10 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতামােলাক ক্ষান্ত* েহাৱা, মই েয ঈশ্বৰ, ইয়ােক জানা!
সকেলা জািতেয় েমােকই েগৗৰৱািন্বত কিৰব,
পৃিথৱীেয় েমােকই েগৗৰৱািন্বত কিৰব ”
11 বািহনীসকলৰ সবর্শিক্তমান িযেহাৱা আমাৰ সঙ্গত আেছ;
যােকাবৰ ঈশ্বৰ আমাৰ আশ্রয়স্থান (েচলা)

47 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত:েকাৰহৰ সন্তান সকলৰ ৰিচত গীত

1 েহ সমুদায় জািত, েতামােলােক হাত তািল িদয়া;
আনেন্দেৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ জয়ধ্বিন কৰা
2 সেব্বর্াপিৰ িযেহাৱা িবস্ময়জনক;
* 46 অধয্ায়:10 যুদ্ধেবাৰ বন্ধ কৰা
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সমগ্র পৃিথবীৰ ওপৰত েতেৱঁই মহান ৰজা
3 েতওঁ েলাক সমূহক আমাৰ অধীন কিৰেল,
জািতেবাৰক আমাৰ ভিৰৰ তল কিৰেল
4 েতেৱঁই আমাৰ আিধপতয্ মেনানীত কিৰেল;
েসই অিধপতয্ েতওঁৰ েপ্রমৰ পাত্র যােকাবৰ েগৗৰৱৰ িবষয় (েচলা)
5 ঈশ্বেৰ জয়-ধ্বিনৰ মােজেৰ উদ্ধর্ গমন কিৰেল;
িযেহাৱাই িশঙা-ধ্বিনৰ মােজেৰ উদ্ধর্ গমন কিৰেল
6 েতামােলােক ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গান কৰা,
প্রশংসাৰ গান কৰা;
েতামােলােক আমাৰ ৰজাৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গান কৰা,
প্রশংসাৰ গান কৰা
7 িকয়েনা ঈশ্বৰ েগাটই পৃিথবীৰ ৰজা;
েতামােলােক েতওঁৰ উেদ্দেশয্ এক িবেশষ উপলিব্ধেৰ প্রশংসাৰ গান কৰা
8 সকেলা জািতেবাৰৰ ওপৰত ঈশ্বেৰ ৰাজত্ব কেৰ;
েতওঁৰ পিবত্র িসংহাসনত েতওঁ বিহ থােক
9 জািত সমূহৰ ৰাজপুত্রসকল েগাট খাইেছ;
অব্রাহামৰ ঈশ্বৰৰ েলাকৰ দেৰই েগাট খাইেছ;
িকয়েনা পৃিথবীৰ ঢালেবাৰ* ঈশ্বৰৰ;
েতেৱঁই সবােতাৈক মহান

48 অধয্ায়
এিট সঙ্গীত েকাৰহৰ বংশৰ ৰিচত গীত

1 আমাৰ ঈশ্বৰৰ নগৰত, েতওঁৰ পিবত্র পব্বর্তত,
িযেহাৱা মহান আৰু অতীব প্রশংসাৰ েযাগয্,
2 উত্তৰপ্রান্তত িস্থত েসই িচেয়ান পব্বর্ত;
ওখ িটলাৰ ওপৰত মহান ৰজাৰ েসই নগৰ েদিখবৈল সুন্দৰ;
েগােটই পৃিথবীেক আনন্দ িদেয়
3 ঈশ্বেৰ েসই চহৰৰ অট্টািলকােবাৰৰ মাজত
িনজক দুগর্ স্বৰূেপ প্রকাশ কিৰেছ
4 ৰজাসকেল একেগাট হ’ল আৰু এেকলেগ আগুৱাই গ’ল
5 েতওঁেলােক েসই নগৰ েদিখ আতংিকত হ’ল;
েতওঁেলাক িবহ্বল ৈহ পলাই গ’ল
6 েসই ঠাইত ভয়েত েতওঁেলাকৰ কঁপিন উিঠিছল,
প্রসৱকািৰনী মিহলাৰ দেৰ যন্ত্রণা ৈহিছল
7 েযেনৈক পূব িদশৰ বতােহ তচীর্চৰ জাহাজেবাৰ ভািঙ েপলায়,
েতেনৈক েতওঁেলাকক ভািঙেল
8 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ নগৰত, আমাৰ ঈশ্বৰৰ নগৰত;
আিম িয শুিনিছেলঁা, তােক েদিখেলঁা;
েদিখেলঁা, ঈশ্বেৰ নগৰখন িচৰকালৰ কাৰেণ স্থাপন কিৰব (েচলা)
9 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ মিন্দৰৰ িভতৰত, আিম েতামাৰ গভীৰ েপ্রমৰ কথা ধয্ান কেৰঁা
10 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ প্রশংসাৰ দেৰই েতামাৰ নাম পৃিথৱীৰ েশষ সীমা পযর্ন্ত আেছ
েতামাৰ েসঁা হাত ধাির্মকতােৰ পিৰপূণর্
11 েতামাৰ নয্ায় িবচাৰৰ কাৰেণ িচেয়ান পব্বর্েত আনন্দ কৰক,
িযহূদাৰ নগৰেবাৰ * উল্লাস কৰা
12 েতামােলােক িচেয়ানৰ চািৰওফােল ঘূৰা,
* 47 অধয্ায়:9 ঢালেবাৰ শাসনকতর্ া * 48 অধয্ায়:11 জীয়ৰীসকল উল্লািসত েহাৱা
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আহঁা, তাৰ েকঁাঠেবাৰ গণনা কৰা
13 তাৰ প্রাচীৰেবাৰ লক্ষয্ কৰা;
তাৰ ৰাজ-অট্টািলকােবাৰ ঘূিৰ েচাৱা
যােত েতামােলােক েসই কথা েতামােলাকৰ ভাৱী সন্তান সকলক ক’ব পাৰা
14 এই ঈশ্বৰ, আমাৰ অনন্তকালৰ ঈশ্বৰ; েতওঁ িচৰকালৈলেক আমাৰ পথদশর্ক হ’ব

49 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: েকাৰহৰ সন্তান সকলৰ ৰিচত গীত

1 েহ সমুদায় জািত, েতামােলােক এইকথা শুনা;
েহ জগত-িনবাসী, কাণ পাতা
2 উচ্চ-নীচ, ধনী-দুখীয়া সকেলােৱ শুনা
3 েমাৰ মুেখ জ্ঞানৰ কথা কব;
েমাৰ অন্তৰৰ গভীৰ িচন্তা সুবুিদ্ধদায়ক
4 মই িশক্ষাযুক্ত দৃষ্টান্তেবাৰৈল মেনােযাগ িদম;
বীণােৰ ৈসেত গীত গাই তাৰ গভীৰ িবষেয় বয্াখয্া কিৰম
5 েমাৰ তাড়নাকাৰীেবাৰৰ অপৰােধ েযিতয়া েমাক েবিৰ ধেৰ,
েসই সঙ্কটৰ কালত মই িকয় ভয় কিৰ থািকম?
6 েসই সকল ৈহেছ দুষ্ট েলাক, িযসকেল ধন-সম্পিত্তত ভাৰসা কেৰ আৰু প্রচুৰ ধনৰ বােব অহংকাৰ কেৰ
7 েকােনও কােকা েকােনা প্রকােৰ িনজক* মৃতুয্ৰ পৰা মুক্ত কিৰব েনাৱােৰ
নাইবা েকােনও মুিক্তৰ কাৰেণ ঈশ্বৰক অিধক এেকা িদব েনাৱােৰ,
যােত মানুহ িচৰকাল জীয়াই থািকব পােৰ
8 কাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ প্রায়িশ্চত্তৰ মূলয্ অিধক;
মানুেহ েকিতয়াও তাৰ পযর্াপ্ত মূলয্ িদব েনাৱােৰ,
9 যােত েতওঁ সদায় জীয়াই থািকব পািৰব আৰু েকিতয়াও ৈমদামৰ গাতৈল নাযাব
10 আিম েদখা পাওঁ েয জ্ঞানী েলাকেৰা মৃতুয্ হয়;
িনেবর্াধ আৰু িবেবকহীন েলাকৰ দেৰই
েতওঁেলাক িবনষ্ট হয়
েতওঁেলােক িনজৰ ধন-সম্পদ আনৰ কাৰেণ এিৰ ৈথ যায়
11 েতওঁেলাকৰ ৈমদাম†, েতওঁেলাকৰ ঘৰ-বাৰী িচৰস্থায়ী,
েতওঁেলাকৰ আবাসেবাৰ পুৰুষানুক্রেম থািকব,
েসেয় িনজৰ নােমেৰই েতওঁেলােক মািটৰ নাম িদেয়
12 িকন্তু মানুহ ঐশ্বযর্শালী হ’েলও, িচৰস্থায়ী নহয়;
েতওঁেলাক পশুেবাৰৰ দেৰই িবনষ্ট ৈহ যাব
13 িযসকেল িনজৰ প্রাচুযর্তাত ভাৰসা কেৰ,
আৰু েতওঁেলাকৰ পাছত িযসকল েলােক েতওঁেলাকৰ কথাত হয়ভৰ িদ চেল,
েসই হঠকাৰীসকলৰ দশাও েতেনকুৱা হ’ব (েচলা)
14 েতওঁেলাক িচেয়ালৰ কাৰেণ িনযুক্ত েহাৱা েমৰ-ছাগৰ জাক স্বৰূপ;
মৃতুয্েয়ই েতওঁেলাকৰ ৰখীয়া হ’ব;
েতওঁেলাক িচেয়ালৈল নািম যাব‡
েতওঁেলাকৰ ৰূপ িচেয়ালত নষ্ট হ’ব;
েতওঁেলাকৰ বাসস্থান বুিল এেকা নাথািকব
15 িকন্তু িচেয়ালৰ হাতৰ পৰা ঈশ্বেৰ মুিক্তৰ মূলয্ িদ েমাৰ প্রাণ মুক্ত কিৰব;
েমাক েতওঁৰ িনজৰ ওচৰত গ্রহণ কিৰ ল’ব (েচলা)
16 েযিতয়া েকােনা মানুহ ধনী হয়, ভয় নাখাবা;
* 49 অধয্ায়:7 িনজ ভাইক † 49 অধয্ায়:11 মেনাভাৱ ‡ 49 অধয্ায়:14 বা, ঈশ্বৰ-ভক্তসকেল ৰািতপুৱাই েতওঁেলাকৰ ওপৰত কতৃর্ ত্ব কিৰব;
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েতওঁৰ পিৰয়ালৰ েগৗৰৱ§ েযিতয়া বৃিদ্ধ পায়, তুিম ভয় নকিৰবা
17 িকয়েনা েতওঁেলােক মৰণৰ কালত এেকােক ৈল নাযাব;
েতওঁেলাকৰ ধন-সম্পদ েতওঁেলাকৰ লগত নািম নাযাব
18 যিদও জীৱন কালত েতওঁেলােক িনজক সুখী বুিল ভােৱ,
িকয়েনা েতামােলাকৰ িনজৰ ভাল অৱস্থা হ’েল, মানুেহ েতামােলাকক সুখী বুিল প্রশংসা কেৰ;
19 তথািপও িনজৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ওচৰৈল েতওঁেলাক যাবই লািগব,
িযসকেল পুনৰ েকিতয়াও েপাহৰ েদিখবৈল নাপাব
20 িকন্তু মানুহ ঐশ্বযর্শালী হ’েলও িচৰস্থায়ী নহয়;
েতওঁেলাক পশুেবাৰৰ দেৰই িবনষ্ট ৈহ যাব

50 অধয্ায়
আচফৰ ৰিচত গীত

1 পৰাক্রমী ঈশ্বৰ িযেহাৱাই কথা কেল,
সূযর্ৰ উদয় স্থানৰ পৰা অস্ত েযাৱা স্থানৈলেক পৃিথবীৰ সকেলােক েতওঁ মািতেল
2 িচেয়ানৰ পৰা, পিৰপূণর্ েসৗন্দযর্ৰ ঠাইৰ পৰা,
ঈশ্বেৰ দীিপ্ত প্রকাশ কিৰেল
3 আমাৰ ঈশ্বৰ আিহেছ, েতওঁ নীৰৱ ৈহ নাথািকব;
েতওঁৰ আেগ আেগ গ্রাসকাৰী অিগ্ন আিহব,
েতওঁৰ চািৰওফােল অিতশয় ধুমুহা বব
4 েতওঁ িনজৰ েলাকসকলৰ নয্ায় িবচাৰ কিৰবৰ কাৰেণ,
েতওঁ ওপৰৰ আকাশ-মণ্ডলক আৰু পৃিথবীক মািতেছ
5 “েমাৰ েসই িবশ্বাসী ভক্তসকলক েমাৰ ওচৰত একেগাট কৰা,
িযসকেল উৎসগর্ৰ দ্বাৰাই েমাৰ লগত এক িনয়ম স্থাপন কিৰেল ”
6 আকাশ-মণ্ডেল েতওঁৰ ধাির্মকতা েঘাষণা কিৰেছ;
িকয়েনা ঈশ্বৰ িনেজই িবচাৰকতর্ া (েচলা)
7 েহ েমাৰ েলাকসকল, শুনা, মই কথা ক’ম;
েহ ইস্রােয়ল, মই েতামাৰ িবপেক্ষ সাক্ষয্ িদম;
মই ঈশ্বৰ, েতামােৰই ঈশ্বৰ
8 েতামাৰ উৎসগর্ৰ বােব মই েতামাক েদাষী কৰা নাই;
েতামাৰ েহামবিলেবাৰ সদায় েমাৰ সনু্মখত আেছ
9 েতামাৰ ঘৰৰ পৰা ভতৰা মই নলওঁ;
েতামাৰ গঁৰালৰ ছাগলীও মই গ্রহণ নকেৰঁা
10 িকয়েনা সকেলা বনৰীয়া জন্তু েমােৰই,
অসংখয্ পাহাৰেবাৰৰ ওপৰত ঘূিৰ ফুৰা পশুেবাৰ েমােৰই
11 এেনিক, পাহাৰৰ সকেলা পক্ষীক মই জােনা*;
পথাৰত চিৰ ফুৰা সকেলা প্রাণীও েমােৰই
12 “েমাৰ েভাক লািগেলও মই েতামাক নক’ম;
িকয়েনা জগত আৰু তাত থকা সকেলা েমােৰই
13 ভতৰাৰ মাংস মই েভাজন কিৰম েন?
মই ছাগলীেবাৰৰ েতজ পান কিৰম েন?
14 ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশ ধনয্বাদৰ বিল উৎসগর্ কৰা;
সেব্বর্াপিৰ জনাৰ উেদ্দেশয্ েতামাৰ সঙ্কল্পেবাৰ পূৰণ কৰা
15 সঙ্কটৰ কালত েমাৰ আগত প্রাথর্না কৰা;
মই েতামাক উদ্ধাৰ কিৰম আৰু তুিম েমাক েগৗৰৱািন্বত কিৰবা ”
16 িকন্তু ঈশ্বেৰ দুষ্ট েলাকক এই কথা ৈকেছ,
§ 49 অধয্ায়:16 ধন-সম্পদ * 50 অধয্ায়:11 আকাশৰ সকেলা পক্ষীক মই জােনা
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“েমাৰ শাসন-িবিধৰ কথােবাৰ কবৈল অথবা েমাৰ বয্ৱস্থাৰ কথা মুখত আিনবৈল েতামাৰ িক অিধকাৰ আেছ?
17 কাৰণ তুিমেতা েমাৰ শাসন ঘৃণা কৰা;
েমাৰ কথােবাৰ পাছফােল েপলাই েথাৱা
18 েচাৰক েদিখেল তুিম তাৰ লগত বনু্ধত্ব কৰা;
তুিম বয্িভচাৰীেবাৰৰ সহেযাগী ৈহ থাকা
19 দুষ্ট কথাৰ কাৰেণ েতামাৰ মুখ েখালা ৰাখা,
েতামাৰ িজভাই ছলনাৰ বশত থািক কথা কয়
20 তুিম বিহ বিহ িনজৰ আত্মীয়ৰ িবৰুেদ্ধ কথা ৈক থাক;
এেক মাতৃৰ িনজৰ ভাইৰ িবৰুেদ্ধ িনন্দা কৰা
21 এই সকেলােবাৰ তুিম কিৰছা, িকন্তু মই মেন মেন আিছেলঁা;
তুিম ভািৱছা, মই েতামােৰই িনিচনা এজন
িকন্তু এিতয়া মই েতামাক ধমিক িদম আৰু েতামাৰ সনু্মখত েতামাৰ সকেলা েদাষ ৈল আিনম
22 েতামােলাক িযসকেল ঈশ্বৰক পাহিৰ ৈগছা, তাক এবাৰ ভািৱ েচাৱা;
নহ’েল মই েতামােলাকক িছিৰ েডাখৰ েডাখৰ কিৰ েপলাম;
েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰবৈল েকােনা নাথািকব
23 িয মানুেহ জীৱনত ধনয্বাদৰ বিল উৎসগর্ কেৰ, েতেৱঁই েমাক েগৗৰৱািম্বত কেৰ;
িয মানুেহ সিঠক পথত চেল, মই েতওঁক ঈশ্বৰৰ পিৰত্রাণ েদিখবৈল িদম

51 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত বৎেচবাৰ লগত বয্িভচাৰ কৰাৰ পাছত েযিতয়া নাথন ভাববাদী দায়ুদৰ

ওচৰৈল আিহিছল েসই সময়ৰ গীত
1 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ অসীম েপ্রম অনুসােৰ েমাক কৃপা কৰা,
েতামাৰ প্রচুৰ দয়া অনুসােৰ েমাৰ পাপ েমাচন কৰা
2 েমাৰ সকেলা অধমর্ তুিম ধুই েপেলাৱা;
েমাৰ পাপৰ পৰা েমাক শুিচ কৰা
3 েমাৰ পাপেবাৰ মই িনেজ জািনেছঁা;
েমাৰ পাপ সদায় েমাৰ আগত আেছ
4 েতামাৰ িবৰুেদ্ধ, েকৱল েতামােৰই িবৰুেদ্ধ মই পাপ কিৰেলঁা;
েতামাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া মই তােক কিৰেলঁা;
তুিম েতামাৰ বাকয্ত ধাির্মক, েতামাৰ িবচাৰ িনখঁুত
5 েচাৱা, অধমর্েত েমাৰ জন্ম হল; েমাৰ মাতৃেয় েমাক পাপেত গভর্ ধাৰণ কিৰেল
6 তুিম হৃদয়ৰ মাজত সতয্তাক চাব িবচাৰা;
েসেয়, তুিমেয়ই েমাৰ েগাপন হৃদয়ত িশক্ষা িদবা
7 এেচাব বেনেৰ তুিম েমাক পিবত্র কৰা* আৰু মই শুিচ হ’ম;
েমাক েধাৱা, তােত মই িহমতৈকেয়া বগা হ’ম
8 েমাক আনন্দ আৰু উল্লাসৰ ধ্বিন শুিনবৈল িদয়া;
তুিম গুিড় কৰা েমাৰ অিস্থেবাৰক উল্লািসত হবৈল িদয়া
9 েমাৰ পাপ সমূহৰ পৰা তুিম েতামাৰ মুখ ঢাকা;
েমাৰ সকেলা অপৰাধ েমাচন কৰা
10 েহ ঈশ্বৰ, তুিম েমাৰ িভতৰত শুদ্ধ অন্তৰ সৃষ্টি কৰা;
েমাৰ অন্তৰত এক নতুন আৰু সুিস্থৰ আত্মা স্থাপন কৰা
11 েতামাৰ সনু্মখৰ পৰা েমাক দূৰ নকিৰবা;
েতামাৰ পিবত্র আত্মা েমাৰ পৰা িনিনবা
12 েতামাৰ পিৰত্রাণৰ আনন্দ েমাক পুনৰায় দান কৰা;
* 51 অধয্ায়:7 েমাৰ পাপ গুচাই িদয়া
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েতামাৰ উদাৰ আত্মা িদ েমাক ধিৰ ৰাখা
13 েতিতয়া মই পাপীেবাৰক েতামাৰ পথৰ িবষেয় িশক্ষা িদম,
তােত পাপী েলাক েতামাৰ ফােল ঘূিৰব
14 েহ ঈশ্বৰ, েহ েমাৰ পিৰত্রাণৰ ঈশ্বৰ,
ৰক্তপাতৰ েদাষৰ পৰা তুিম েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
তােত েমাৰ িজভাই েতামাৰ উদ্ধাৰৰ গীত উচ্চস্বেৰ গাব
15 েহ প্রভু, েমাৰ ওঁঠ মুকিল কৰা;
েমাৰ মুেখ েতামাৰ প্রশংসা প্রচাৰ কিৰব
16 িকয়েনা তুিম বিলদানত সন্তুষ্ট েনােহাৱা; েহাৱা হ’েল মই তাক িদেলােহঁেতন;
েহামবিলেতা তুিম সন্তুষ্ট েনােহাৱা
17 ভগ্ন মন ঈশ্বৰৰ গ্রহণীয় বিল, ইয়াক িদয়া†;
েহ ঈশ্বৰ, ভগ্ন আৰু অনুতাপী মনক তুিম অগ্রাহয্ নকিৰবা
18 েতামাৰ মংগলময় ইচ্ছােৰ তুিম িচেয়ানৰ মঙ্গল কৰা;
িযৰূচােলমৰ প্রাচীৰ তুিম পুনৰ িনম্মর্াণ কৰা
19 েতিতয়া ধাির্মকতাৰ বিল উৎসগর্,
েহামবিল উৎসগর্ আৰু পূণর্াহুিত েহামবিল উৎসগর্ত
তুিম আনিন্দত হ’বা
তাৰ পাছত েতামাৰ যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত েলাকসকেল দামুিৰ উৎসগর্ কিৰব

52 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ মচকীল নােম গীত েযিতয়া ইেদামীয়া েদােৱেগ েচৗলৰ ওচৰৈল আিহ ৈকিছল, -

“দায়ুদ অহীেমলকৰ ঘৰৈল আিহেছ” এইয়া েসই সময়ৰ ৰিচত গীত
1 েহ বীৰ, তুিম দুষ্কমর্ত িকয় গব্বর্ কিৰছা?
ঈশ্বৰৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক*
2 তুিম ধ্বংসৰ পিৰকল্পনা কিৰছা;
েহ ছলনাকাৰী, েতামাৰ িজভা েচাকা খুৰৰ িনিচনা;
3 তুিম ভাল কামতৈক েবয়া কামেহ ভাল েপাৱা,
সতয্ কথাতৈক িমছা কথা কবৈলেহ ভাল েপাৱা [েচলা]
4 েহ ছলনাকাৰী িজভা,
িয কথাই ধ্বংস আেন, তুিম তােক ভাল েপাৱা
5 িকন্তু ঈশ্বেৰ েতামাক িচৰকালৰ বােব িবনষ্ট কিৰব;
েতওঁ েতামাক ধিৰ েতামাৰ তমু্বৰ পৰা টািন আিন িছৰািছৰ কিৰব;
জীিৱতসকলৰ েদশৰ পৰা েতামাক উঘািল েপলাব (েচলা)
6 ধাির্মকসকেল তােক েদিখ ভয় কিৰব;
েতওঁেলােক েতামাক এই কথা ৈক হঁািহব,
7 “েচাৱা, েসৗ জেন ঈশ্বৰৰ আশ্রয়ত িনভর্ ৰ নকিৰেল,
িকন্তু প্রচুৰ ধনত ভাৰসা কিৰেল,
দুষ্টতাৰ কাযর্ৰ দ্বাৰাই লাভ কৰা সম্পিত্তত আশ্রয় ল’েল† ”
8 িকন্তু মই হ’েল, ঈশ্বৰৰ গৃহত েকঁচাপতীয়া িজত গছৰ িনিচনা;
মই সকেলা সময়েত ঈশ্বৰৰ েপ্রমৰ ওপৰত ভাৰসা কেৰঁা
9 েহ ঈশ্বৰ, তুিম িয সকেলা কাযর্ কিৰছা, তাৰ বােব মই িচৰকালৈলেক েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম;
েতামাৰ ভক্তসকলৰ সনু্মখত মই েতামাৰ নাম অেপক্ষা কিৰম; কাৰণ এইেয় ভাল‡

† 51 অধয্ায়:17 অহ! ঈশ্বৰ েমাৰ ভগ্ন মনৰ বিল গ্রহণ কৰা * 52 অধয্ায়:1 েহ বীৰ, তুিম ধাির্মকেলাকৰ িবৰুেদ্ধ কৰা কমর্ৰ বােব িকয় গব্বর্ কিৰছা?
† 52 অধয্ায়:7 েতওঁ িনজৰ দুষ্টকমর্ত অিধক সম্পিত্ত যুগুতােল ‡ 52 অধয্ায়:9 চীৰকাল মই েতামাক প্রসংশা কেৰা, েহ ঈশ্বৰ; তুিম িয কিৰলা

মই েতামাৰ নামত ভাৰসা কেৰা আৰু েতামাক মই েতামাৰ ভক্তসকলৰ সনূ্মখত েতামাৰ প্রসংশা কেৰা
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53 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: সুৰ: মহলৎ মচকীল নােম দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 িনেবর্ােধ িনজৰ মনেত ক’েল, “ঈশ্বৰ বুিল েকােনা নাই ”
েতওঁেলাকৰ স্বভাৱ দুনীর্িতগ্রস্ত; েতওঁেলােক জঘনয্ কাযর্ কেৰ;
েতওঁেলাকৰ মাজত এজেনা সৎকমর্ কৰা েলাক নাই
2 ঈশ্বেৰ স্বগর্ৰপৰা মানৱজািতৈল দৃষ্টি কেৰ,
েতওঁ চাব িবচােৰ, জ্ঞানী েলাক আেছ েন নাই;
ঈশ্বৰক িবচােৰাতা েকােনা আেছ েন নাই
3 েতওঁেলাক সকেলােৱই আঁতিৰ গ’ল, সকেলােৱই এেকলেগ অপিবত্র হ’ল;
সৎকমর্ কেৰঁাতা েকােনা নাই, এজেনা নাই
4 “িযসকেল অপৰাধ কাযর্ত িলপ্ত হয়, েতওঁেলাক িক এেকােৱই নুবুেজ েনিক?
েতওঁেলােক েমাৰ েলাকসকলক লুটপাত কেৰ*
েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না নকেৰ
5 আগেত িয ঠাইত েতওঁেলাকৰ েকােনা ভয় কৰাৰ কাৰণ নািছল, তাত এিতয়া েতওঁেলাকৰ অিতশয় ভয় হ’ল;
ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ অহা সকলক িসচঁিৰত কিৰেল†
েসেয় েতওঁেলাকক লাজত েপেলাৱা হ’ব, িকয়েনা ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক অগ্রাহয্ কিৰেল‡
6 ইস্রােয়লৰ পিৰত্রাণ িচেয়ানৰ মাজৰ পৰাই আহঁক!
িযেহাৱাই েযিতয়া িনজৰ প্রজাসকলৰ ভিৱষয্ত পুনৰ স্থাপন কিৰব,
েতিতয়া যােকাবৰ বংশই উল্লাস কিৰব আৰু ইস্রােয়ল আনিন্দত হ’ব

54 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: তঁাৰযুক্ত যেন্ত্রেৰ গাবলগীয়া মচকীল নােম দায়ুদৰ ৰিচত গীত জীফীয়াসকেল ৈগ েযিতয়া

ৰজা েচৗলক জনাইিছল েয, “দায়ুদ েতওঁেলাকৰ মাজত লুকাই আেছ” - এইয়া েসই সময়ৰ ৰিচত গীত
1 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ নামৰ দ্বাৰাই েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
েতামাৰ পৰাক্রেমেৰ েমাৰ েদাষ েমাচন কৰা
2 েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ প্রাথর্না শুনা,
েমাৰ মুখৰ কথাৈল কাণ িদয়া
3 িকয়েনা অনয্ জািতৰ েলাকসকল েমাৰ িবৰুেদ্ধ উিঠেছ,
হৃদয়হীন* েলােক েমাৰ প্রাণ লবৈল িবচািৰেছ;
েতওঁেলােক িনজৰ সনু্মখত ঈশ্বৰক ঠাই িনিদেয় [েচলা]
4 িকন্তু ঈশ্ৱৰ েমাৰ সহায়কতর্ া;
ঈশ্বেৰই েমাৰ জীৱন ধিৰ ৰােখ†
5 েতওঁ েমাৰ শত্রুেবাৰৰ অপৰাধৰ প্রিতেশাধ ল’ব;
েতামাৰ িবশ্ৱস্ততাত তুিম েতওঁেলাকক িবনষ্ট কৰা
6 মই িনজ ইচ্ছােৰ েতামাৰ উেদ্দেশয্ বিল উৎসগর্ কিৰম;
েহ িযেহাৱা, মই েতামাৰ নামৰ ধনয্বাদ কিৰম; িকয়েনা েসেয় উত্তম
7 কাৰণ েতওঁ েমাক েমাৰ সকেলা সঙ্কটৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰেল;
েমাৰ চকুেৱ শত্রুেবাৰৰ ওপৰত েমাক জয়ী েহাৱা েদিখেল

55 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: তঁাৰযুক্ত যেন্ত্রেৰ গাবলগীয়া মচকীল নােম দায়ূদৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ প্রাথর্না শুনা,
* 53 অধয্ায়:4 েলাকসকেল আহাৰ েখাৱাৰ দেৰ েমাৰ প্রজাসকলক খাই েপলায় † 53 অধয্ায়:5 িকয়েনা েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ ছাউিন পতাসকলৰ
হাড়েবাৰ ঈশ্বেৰ িসচঁৰিত কিৰব ‡ 53 অধয্ায়:5 ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক অগ্রাহয্ কিৰেল, েসেয় তুিম েতওঁেলাকক লাজত েপলাবা * 54 অধয্ায়:3
িবেদশী † 54 অধয্ায়:4 েসই ঈশ্বৰ, িযসকলক েতওঁ সাবিত ধেৰ
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েমাৰ িনেবদনৰ সময়ত িনজেক লুকুৱাই নাৰািখবা
2 েমাৈল মেনােযাগ কৰা, েমাক উত্তৰ িদয়া;
3 শত্রুৰ কথাৰ কাৰেণ,
দুষ্টৰ অতয্াচাৰৰ বােব,
েতওঁেলােক েমাৈল আকিস্মক দুদর্ শা মািত আিনেছ,
েতওঁেলােক েক্রােধেৰ েমাক িনযর্াতন চলাইেছ
4 েমাৰ হৃদয়ত অতয্ন্ত যন্ত্রণা পাইেছ,
মৃতুয্ৰ আশঙ্কাই েমাক েবিৰ ধিৰেছ
5 ভয় আৰু কঁপিনেয় েমাক আক্রমণ কিৰেছ;
আতিঙ্কত ৈহ ভয়ািভভূত ৈহেছঁা
6 মই কেলঁা, কেপৗৰ দেৰ েমাৰ েডউকা থকা হেল!
েতিতয়া মই উিড় ৈগ িবশ্রাম লেলােহঁেতন,
7 েচাৱা, েসেয় েহাৱা হেল, মই দূৰৈল উিৰ গেলােহঁেতন;
ৈগ অৰণয্ত বাস কিৰেলােহঁেতন [েচলা]
8 প্রচণ্ড বতাহ আৰু ধুমুহাৰ পৰা,
শীেঘ্র মই আশ্রয় স্থানৈল গেলােহঁেতন
9 েহ’ প্রভু, েতওঁেলাকক ধ্বংস কৰা, েতওঁেলাকৰ ভাষা িবশৃঙ্খল কৰা;
মই িহংস্রতা, শত্রুতা নগৰৰ িভতৰত েদিখেছঁা
10 েতওঁেলােক িদেন-ৰািতেয় গড়ৰ ওপেৰিদ নগৰ ভ্রিম ফুেৰ;
অপৰাধ আৰু দুষ্টতা তাৰ িভতৰত আেছ
11 ইয়াৰ িভতৰত মন্দতা আেছ;
পথেবাৰৰ পৰা উপদ্রৱ আৰু প্রতাৰণা নুগুেচ
12 েকােনা শত্রুেৱ েয েমাক িনন্দা কিৰেছ, এেন নহয়;
কৰা হেল, মই তাক সিহেলােহঁেতন;
েমাক িঘণাওঁতাই েয েমাৰ িবৰুেদ্ধ গব্বর্ কিৰেছ, এেন নহয়;
কৰা হেল, মই তাৰ পৰা িনজেক লুকুৱােলােহঁেতন
13 িকন্তু িয তুিম, এজন আমাৰ দেৰই মানুহ;
েমাৰ সঙ্গী েমাৰ প্রণয়ৰ বনু্ধ, তুিমেয়ই তাক কিৰছা
14 আিম এেক-লেগ মধুৰ সহেযািগতা কিৰিছেলঁা;
েলাক সকলৰ ৈসেত আিম ঈশ্বৰৰ গৃহৈল ৈগিছেলঁা
15 মৃতুয্েৱ েতওঁেলাকক অকস্মাৎ আক্রমণ কৰক,
জীয়াই জীয়াই িচেয়ালৈল নািম যাওঁক;
িকয়েনা েতওঁেলাকৰ বাসস্থান আৰু মনত দুষ্টতা আেছ
16 মই হেল ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কিৰম;
তােত িযেহাৱাই েমাক উদ্ধাৰ কিৰব
17 গধূিল, ৰািতপুৱা আৰু দুপৰীয়া সময়েতা মই অিভেযাগ কিৰ ক্রন্দন কিৰম;
তােত েতওঁ েমাৰ মাত শুিনব
18 িকয়েনা েমাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল অেনক আিছল;
েমাৰ িবৰুেদ্ধ েহাৱা যুদ্ধৰ পৰা েতওঁ েমাৰ প্রাণ িনৰাপেদ ৰািখেল
19 ঈশ্বৰ, িয জন অৱেশষ অনািদ কালেৰ পৰা আেছ;
েতওঁ শুিনব আৰু েতওঁেলাকক উত্তৰ িদব [েচলা]
িয মানুহৰ পিৰবত্তর্ ন নাই;
েতওঁেলােক ঈশ্বৰক ভয় নকেৰ
20 েমাৰ বনু্ধেৱ িনজেৰ ৈসেত শািন্তেৰ থকাসকলৰ িবৰুেদ্ধ হাত উঠােল;
েতওঁ িনেজ কৰা িনয়মিট উলঙ্ঘন কিৰেল
21 েতওঁৰ মুখ মাখনৰ িনিচনা েকামল,
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িকন্তু েতওঁৰ অন্তৰ িবেদ্রাহী;
েতওঁৰ কথােবাৰ েতলৰ দেৰ েতেলতীয়া,
েসইেবাৰ খাপৰ পৰা ওেলাৱা তেৰাৱালৰ িনিচনা
22 িযেহাৱাত েতামাৰ সকেলা িচন্তাৰ ভাৰ সমপর্ণ কৰা, েতওঁ েতামাক প্রিতপালন কিৰব;
েতওঁ ধাির্মক েলাকক েকিতয়াও পিৰবৈল িনিদেয়
23 িকন্তু, েহ ঈশ্বৰ, তুিমেয়ই েতওঁেলাকক িবনাশৰ গাতৈল নমাই আিনবা;
ৰক্তপাত কৰা আৰু ছলনাকাৰী মানুহেবােৰ আধা বয়েসা নাপাব;
িকন্তু মই হ’েল, েতামাৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰম

56 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত েযানৎএলম ৰেহাকীম সুৰত গাবলগীয়া িমকতাম নােম দায়ূদৰ ৰিচত গীত পেলষ্টীয়ািবলােক

দায়ূদক গাতত ধৰা সময়ৰ গীত
1 েহ ঈশ্বৰ, েমাক কৃপা কৰা;
িকয়েনা মানুেহ েমাক গ্রাস কিৰবৈল িবচািৰেছ;
িস ওেৰ িদনেটা যুদ্ধ কিৰ েমাক উপদ্রৱ কিৰেছ
2 েমাৰ শত্রুেবােৰ ওেৰ িদনেটা েমাক গ্রাস কিৰবৈল িবচািৰেছ;
িকয়েনা েমাৰ িবৰুেদ্ধ অহংকাৰ কিৰ যুদ্ধ কৰা েলাক অেনক
3 েযিতয়াই েমাৰ ভয় লােগ;
েতিতয়াই মই েতামাত ভাৰসা কিৰম
4 মই ঈশ্বৰত িনভর্ ৰ কিৰ েতওঁৰ বাকয্ৰ প্রশংসা কিৰম;
মই ঈশ্বৰত ভাৰসা কিৰেলঁা, ভয় নকেৰঁা;
মাংসই েমাক িক কিৰব পােৰ?
5 িসহঁেত ওেৰ িদনেটা েমাৰ বাকয্ অথর্ান্তৰ কেৰ;
িসহঁতৰ সকেলা সঙ্কল্প েমাৰ িবৰুেদ্ধ অিনষ্টজনক
6 িসহঁেত েগাট খাই লুকাই থােক;
িসহঁেত েমাৰ প্রাণৈল অেপক্ষা কিৰ থকাৰ দেৰ, েমাৰ ভিৰৰ েখাজৈল লক্ষয্ কেৰ
7 অধমর্ৰ দ্বাৰাই িসহঁেত ৰক্ষা পাব েন?
েহ ঈশ্বৰ, েক্রােধেৰ জািতেবাৰক িনপাত কৰা
8 তুিম েমাৰ ভ্রমণৰ েলখ ৈলছা;
তুিম েমাৰ চকু-েলা েতামাৰ কূপাত বন্ধ কিৰ ৰাখা;
েসইেবাৰ েতামাৰ বিহত নাই েন?
9 েসই িদনা, মই প্রাথর্না কৰা কালত েমাৰ শত্রুেবাৰ িবমুখ হ’ব;
ঈশ্বৰ েয েমাৰ ফলীয়া, তাক মই জািনেছঁা*
10 মই ঈশ্বৰত িনভর্ ৰ কিৰ েতওঁৰ বাকয্ৰ প্রশংসা কিৰম;
মই িযেহাৱাত িনভর্ ৰ কিৰ েতওঁৰ বাকয্ৰ প্রশংসা কিৰম
11 মই ঈশ্বৰত ভাৰসা কিৰেলঁা, ভয় নকেৰঁা;
মানুেহ েমাক িক কিৰব পােৰ?
12 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ উেদ্দেশ িসদ্ধ কিৰবলগীয়া সঙ্কল্পেবাৰ েমাৰ গাত আেছ;
েতামাৰ উেদ্দেশ মই ধনয্বাদাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰম
13 িকয়েনা তুিম েমাৰ প্রাণ মৃতুয্ৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰলা;
জীিৱতিবলাকৰ দীিপ্তত ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত অহা-েযাৱা কিৰবৈল,
তুিম জােনা পতনৰ পৰা েমাৰ ভিৰ ৰক্ষা নকিৰলা?
* 56 অধয্ায়:9 মই ইেটা জােনা েয, ঈশ্বৰ েমাৰ ফলীয়া
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57 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত অল-তচেহৎ সুৰত গাবলগীয়া িমকটাম নােম দায়ূদৰ ৰিচত গীত েতওঁ েচৗলৰ সনু্মখৰ পৰা

গুহাৈল পলাই েযাৱা সময়ৰ গীত
1 েহ ঈশ্বৰ, েমাক কৃপা কৰা, েমাক কৃপা কৰা;
িকয়েনা েমাৰ প্রােণ েতামােতই আশ্রয় ৈলেছ;
এেন িক, এই আপদেবাৰ েশষ নহয়মােন, মই েতামাৰ েডউকাৰ ছঁাত আশ্রয় লম
2 মই সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কিৰম,
েমাৰ কাযর্সাধক ঈশ্বৰক িনেবদন কিৰম
3 েমাক গ্রাস কিৰব েখাজা জেন িনন্দা কৰা সময়ত, েতওঁ স্বগর্ৰ পৰা পঠাই েমাক পিৰত্রাণ কিৰব; [েচলা]
ঈশ্বেৰ িনজ দয়া আৰু সতয্তা পঠাই িদব
4 েমাৰ জীৱন শত্রুেবাৰৰ মাজত আেছ*,
েসই েলাকসকলৰ দঁাত বৰছা আৰু কঁাড় স্বৰূপ,
আৰু িযেবাৰৰ িজভা েচাকা তেৰাৱাল স্বৰূপ,
এেন অিগ্ন-িশখা স্বৰূপ মনুষয্ সন্তানেবাৰৰ মাজত মই শুইেছঁা
5 েহ ঈশ্বৰ, স্বগর্ৰ ওপৰৈলেক তুিম উন্নত েহাৱা;
েগােটই পৃিথবীৰ ওপৰত েতামাৰ েগৗৰৱ হওক
6 িসহঁেত েমাৰ ভিৰৈল জাল পািতেল;
েমাৰ প্রাণ নত ৈহেছ
িসহঁেত েমাৰ সনু্মখত গাত খািনেল;
িসহঁত িনেজই তাৰ িভতৰত পিৰল [েচলা]
7 েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ মন সুিস্থৰ হ’ল, েমাৰ মন সুিস্থৰ হ’ল,
মই গীত গাম, এেন িক, প্রশংসাৰ গান কিৰম
8 েহ েমাৰ হৃদয়, সাৰ েপাৱা;
েহ েনবল আৰু বীণা, সাৰ েপাৱা;
মই প্রভাতক জগাম
9 েহ প্রভু, জািতিবলাকৰ মাজত মই েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম;
েলাক সকলৰ মাজত মই েতামাৰ প্রশংসাৰ গান কিৰম
10 িকয়েনা েতামাৰ দয়াৰ মহত্ব স্বগর্ৈলেক,
আৰু েতামাৰ সতয্তা আকাশৈলেক
11 েহ ঈশ্বৰ, স্বগর্ৰ ওপৰৈলেক তুিম উন্নত েহাৱা;
েগােটই পৃিথবীৰ ওপৰত েতামাৰ েগৗৰৱ হওক

58 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত অলতচেহৎ সুৰত গাবলগীয়া িমকটাম নােম দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েতামােলােক বাস্তিৱকেত ধমর্ৰ কথা কবলগীয়া সময়ত নীৰৱ ৈহ থকা নাই েন?
েহ শাসকসকল*, েতামােলােক জােনা নয্ায় ভােৱ নয্ায় িবচাৰ কৰা?
2 বৰং েতামােলাকৰ মনত অনয্ায় আৰু দুষ্টতাৰ কাযর্ আেছ;
েতামােলােক পৃিথবীত িনজ হাতৰ উপদ্রেৱেৰ অপৰাধ কিৰছা
3 দুষ্টেবাৰ গভর্ ত থকােৰ পৰা িবপথগামী;
েতওঁেলােক জন্ম েহাৱা মােত্র িমছা কথা ৈক িবপথগামী হয়
4 সাপৰ িবষৰ িনিচনা েতওঁেলাকৰ িবষ;
েতওঁেলাক কলা কালসপর্ৰ িনিচনাৈক িনজ কাণ বন্ধ কিৰ ৰািখেছ,
5 েসই সােপ যাদুকৰৰ মন্ত্রৰ স্বৰ নুশুেন,
েকােনা অসুিবধা নহয় িযমােনই দক্ষতাপূণর্ হেলও েতওঁেলাক েসই সপর্ৰ িনিচনা
* 57 অধয্ায়:4 েমাৰ প্রাণ িসংহেবাৰৰ মাজত আেছ; * 58 অধয্ায়:1 েতামােলাক েদৱতােবাৰৰ দেৰ েবাবা
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6 েহ ঈশ্বৰ, েতওঁেলাকৰ মুখৰ িভতৰেতই দঁাত ভািঙেপেলাৱা;
েহ িযেহাৱা, েডকা িসংহেবাৰৰ প্রধান দঁাত ভািঙ বািহৰ কৰা
7 েবগাই ৈব েযাৱা পানীৰ দেৰ েতওঁেলাক অদৃশয্ হওঁক;
েযিতয়া েতওঁেলােক ধনুৰ কঁাড় েপানাই, েতিতয়া েসই কঁাড়েবাৰ আগ িছগা েযন হওক
8 শামুকৰ গিতৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাক অদৃশয্ হওক,
সুযর্য্ েদিখবৈল েনােপাৱা, মিহলাৰ অসময়ত ওপজা সন্তানৰ িনিচনা হওক
9 েতামােলাকৰ পাত্রেবাৰত কঁাইট খিৰৰ জুইৰ তাপ নাপাওঁেতই,
েতওঁ েসইেবাৰক ঘূির্ণ বতােহেৰ উড়াই িনব
10 ঈশ্বেৰ েযিতয়া েতওঁেলাকৰ ওপৰত প্রিতেশাধ েলাৱা ধাির্মক েলােক েদিখব,
েতিতয়া তােক েদিখ েতওঁেলােক আনন্দ কিৰব
েতওঁ িনজৰ ভিৰ দুষ্টৰ েতেজেৰ ধুব
11 তােক েদিখ েলাকসকেল ক’ব, “সচঁাৈকেয় ধাির্মক জেন পুৰস্কাৰ পাব;
বাস্তিৱক পৃিথবীত িবচাৰ কিৰবৈল ঈশ্বৰ আেছ ”

59 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত অল-তচেহৎ সুৰত গাবলগীয়া িমকটাম নােম দায়ূদৰ ৰিচত গীত েচৗেল েলাক পেঠাৱাত,

িসহঁেত দায়ূদক বধ কিৰবৰ ছেলেৰ ঘৰৰ ওচৰত খাপ িদ থকা সময়ৰ গীত
1 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, শত্রুেবাৰৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
েমাৰ িবৰুেদ্ধ উঠা সকলৰ পৰা েমাক ওখ ঠাইত তুিল েথাৱা
2 অধমর্চাৰীেবাৰৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা;
ৰক্তপাতী মানুহৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা
3 িকয়েনা েচাৱা, েতওঁেলােক েমাৰ প্রাণৈল খাপ িদ আেছ;
েহ িযেহাৱা, েমাৰ েকােনা েদাষ বা পাপ নাই তথািপও বলৱন্তেবােৰ েমাৰ িবৰুেদ্ধ েগাট খাইেছ
4 েতওঁেলােক েমাক িবনা-েদােষ আক্রমণ কিৰবৈল, েদৗিৰ েদৗিৰ আিহ যুগুত ৈহেছ;
তুিম েমাৰ উপকাৰৈল জািগ উঠা, েমাৈল দৃষ্টি কৰা
5 েহ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তুিম সবর্শিক্তমান ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ,
তুিমেয়ই সকেলা জািতক শািস্ত িদবৈল উঠা;
েকােনা দুনীর্িতপৰায়ণ পাপীক দয়া নকিৰবা [েচলা]
6 েতওঁেলােক গধূিল পৰত উভিট আিহ কুকুৰৰ দেৰ গজর্ ন কেৰ;
নগৰৰ চািৰওফােল ভ্রমণ কেৰ
7 েচাৱা, েতওঁেলােক মুেখেৰ আেবগ প্রকাশ কেৰ,
েতওঁেলাকৰ ওঁঠত তেৰাৱাল আেছ;
িকয়েনা েতওঁেলােক ক’য়, “েকােন আমাৰ কথা শুিন পাব?”
8 িকন্তু, েহ িযেহাৱা, তুিম েতওঁেলাকক হঁাহা;
তুিম সকেলা জািতেক উপহাস কিৰবা
9 ঈশ্বৰ িযেহাৱা েমাৰ ব’ল, মই েতামাৈল অেপক্ষা কিৰম;
িকয়েনা েহ ঈশ্বৰ তুিম েমাৰ উচ্চ দুগর্
10 েমাৰ ঈশ্বৰ দয়ালু, েতওঁৰ প্রিতজ্ঞা আৰু িবশ্বস্ততা েমাৰ সংগী;
েমাৰ শত্রুেবাৰৰ পৰাজয়, ঈশ্বেৰ েমাক েদিখবৈল িদব
11 েমাৰ েলাকসকেল েযন পাহিৰ নাযায়, তাৰ বােবই েতওঁেলাকক বধ নকিৰবা
েহ প্রভু, আমাৰ ঢাল; তুিম েতামাৰ শিক্তেৰ েগাট েগাট কিৰ েতওঁেলাকক হীন অৱস্থাৈল আনা
12 েতওঁেলাকৰ পাপ, মুখৰ আৰু ওঁঠৰ কথা, েতওঁেলােক শাও িদয়া আৰু িমছা কথা েকাৱাৰ কাৰেণ;
েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ অহংকাৰত ধৰা পৰক
13 তুিম েক্রাধত েতওঁেলাকক সংহাৰ কৰা যােত েতওঁেলাক আৰু নাথােক;
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যােকাব*ৰ মাজত ঈশ্বেৰ েয শাসন কেৰ,
পৃিথবীৰ সীমাৈলেক েয শাসন কেৰ, তাক েতওঁেলােক জানক [েচলা]
14 েতওঁেলােক গধূিল পৰত উভিট আিহ কুকুৰৰ দেৰ ৰাও কাঢ়ক;
নগৰত চািৰওফােল ভ্রমণ কৰক
15 েতওঁেলােক আহাৰৰ কাৰেণ ইফােল িসফােল ফুিৰব;
যিদ তৃপ্ত নহয়, েতেনহেল িবৰিক্তত† উজাগেৰ থািকব
16 িকন্তু মই হেল েতামাৰ পৰাক্রমৰ গীত গাম;
এেন িক, ৰািতপুৱােত উচ্চ স্বেৰেৰ েতামাৰ দয়াৰ গীত গান কিৰম;
িকয়েনা তুিম েমাৰ উচ্চ দুগর্, সঙ্কটৰ কালত তুিম েমাৰ আশ্রয় স্থান
17 েহ েমাৰ বল, মই েতামাৰ উেদ্দেশ প্রশংসাৰ গীত গান কিৰম;
িকয়েনা ঈশ্বৰ েমাৰ উচ্চ দুগর্, আৰু েতওঁ েমাৰ দয়ালু ঈশ্বৰ

60 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত চূচন-এদূৎ সুৰত গাবলগীয়া িমকটাম নােম দায়ূদৰ ৰিচত িশক্ষাথর্ক গীত িয কালত অৰাম-

নহৰিয়ম আৰু অৰাম-েচাবাৰ লগত েতওঁ যুদ্ধ কিৰিছল আৰু েযাৱােব উভিট লবন উপতয্কাত ইেদামৰ বাৰ হাজাৰ
েলাকক বধ কিৰিছল, েসই সময়ৰ গীত
1 েহ ঈশ্বৰ, তুিম আমাক তয্াগ কিৰলা, ভািঙ চূৰ-মাৰ কিৰলা;
তুিম কু্রদ্ধ হলা; আমাক পুনৰায় স্থাপন কৰা
2 তুিম েদশ খনত কঁপিন তুিল তাক িবিচন্ন কিৰলা;
তাৰ ফাটেবাৰ ভাল কৰা, িকয়েনা েসইেবাৰ েজাকাৰিণ খাইেছ
3 তুিম েতামাৰ প্রজাসকলক িনির্দষ্ট িকছুমান কেঠাৰ কষ্ট েভাগ কিৰবৈল িদলা;
তুিম আমাক ঢলংপলং কৰাওঁতা দ্রাক্ষাৰেসা খাবৈল িদলা;
4 িয সকেল েতামাক ভয় কেৰ েতওঁেলাকৰ বােব তুিম এখন পতাকা িদয়া;
যােত েতওঁেলােক ধনুৰ পৰা পলাব পােৰ * [েচলা]
5 তােত েতামাৰ িপ্রয়সকেল উদ্ধাৰ পাব;
তুিম েতামাৰ েসঁা হােতেৰ আমাক উদ্ধাৰ কৰা আৰু আমাক উত্তৰ িদয়া
6 ঈশ্বেৰ িনজৰ পিবত্র ঠাইত† ক’েল, “মই উল্লাস কিৰম;
মই িচিখম ভাগ বঁািট িদম, আৰু চুেক্কাতৰ উপতয্কা জুিখ িদম
7 িগিলয়দ েমােৰই আৰু মনিচও েমােৰই;
ইফ্রিয়ম েমাৰ িশেৰাৰক্ষক;
িযহূদা েমাৰ িবচাৰ-দণ্ড;
8 েমাৱাব েমাৰ প্রক্ষালন-পাত্র;
মই ইেদামৈল েমাৰ েজাতা দিলয়াই িদম;
েহ েদশ, তুিম জয়ধ্বিন কৰা‡ ”
9 েকােন েমাক েসই দৃঢ় নগৰৰ িভতৰৈল ৈল যাব?
েকােন েমাক ইেদামৈল ৈল যাব?”
10 েহ ঈশ্বৰ, তুিম আমাক তয্াগ কৰা নাই েন?
েহ’ ঈশ্বৰ, তুিমেতা আমাৰ ৈসনয্ সমূহৰ লগত যুদ্ধৈল েনােযাৱা
11 শত্রুৰ িবৰুেদ্ধ আমাক সহায় কৰা;
িকয়েনা মানুহৰ সহায় বৃথা
12 ঈশ্বৰৰ সহায়ৰ দ্বাৰাইেহ আিম জয়জয়কাৰ হ’ম;
িকয়েনা েতেৱঁই আমাৰ শত্রুেবাৰক িবদ্রুপ কিৰব
* 59 অধয্ায়:13 ইস্রােয়ল † 59 অধয্ায়:15 েগােটই ৰািত * 60 অধয্ায়:4 তুিম েতওঁেলাকক এখন পতাকা িদছা; েসই পতাকা খন সতয্ৰ
পেক্ষ তুিল ধৰা হয় † 60 অধয্ায়:6 পিবত্রতােৰ ‡ 60 অধয্ায়:8 েহ িফিলষ্টিয়া েদশ তুিম েমাৰ কাৰেণ উচ্চ-ধ্বিন কৰা



গীতমালা 61 অধয্ায়:1 649 গীতমালা 62 অধয্ায়:9

61 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: তাৰযুক্ত যেন্ত্রেৰ গাবলগীয়া দায়ূদৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ ক্রন্দন শুনা;
েমাৰ প্রাথর্নাৈল কাণ িদয়া
2 েমাৰ মন দুখত েযিতয়া ভািঙ পেৰ,
মই পৃিথবীৰ অন্তত থািকেলও তাৰ পৰা েতামাক মািতম;
তুিম েমাক েমাতৈক ওখ িশলেটাৈল ৈল েযাৱা য’ত েমাৰ িনৰাপত্তা আেছ
3 িকয়েনা তুিম েমাৰ আশ্রয়,
শত্রুৰ পৰা ৰক্ষা কেৰঁাতা দৃঢ় দুগর্
4 মই েযন িচৰকালৈলেক েতামাৰ তমু্বত বাস কিৰবৈল পাম;
েতামাৰ েডউকাৰ আঁৰত মই েযন আশ্রয় পাম [েচলা]
5 িকয়েনা েহ ঈশ্বৰ, তুিমেয়ই েমাৰ সঙ্কল্পেবাৰ শুিনলা
েতামাৰ নাম শ্রদ্ধা কৰাসকলৰ আিধপতয্ তুিম েমাক িদলা
6 তুিম ৰজাৰ আয়ুস দীঘর্ায়ু কিৰবা;
েতওঁ বয়স বহু পুৰুষৈলেক থািকব
7 েতওঁ ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত িচৰকাল বাস কিৰব;
েতওঁৰ ৰক্ষাৰ অেথর্ দয়া আৰু সতয্তা বয্ৱহাৰ কৰা
8 তােত, মই িচৰকালৈলেক েতামাৰ প্রশংসাৰ গান কিৰম;
প্রিতিদেন িনজৰ সঙ্কল্প িসদ্ধ কিৰম

62 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত িযদূথনৰ অেথর্ দায়ূদৰ ৰিচত গীত

1 েমাৰ প্রােণ িনৰন্তেৰ েকৱল ঈশ্বৰৈলেহ অেপক্ষা কেৰ;
েতওঁৰ পৰাই েমাৰ পিৰত্রাণ হয়
2 েকৱল েতেৱঁই েমাৰ িশলা আৰু েমাৰ পিৰত্রাণ;
েতওঁ েমাৰ উচ্চ দুগর্, মই অিতৈক লৰচৰ নহম
3 এজন মানুহক েতামােলােক িকমান িদনৈলেক মািৰবৰ বােব আক্রমণ কিৰ থািকবা?
েতওঁ হািল থকা েদৱাল আৰু পেৰঁা পেৰঁা েহাৱা েবৰৰ িনিচনা*
4 েতওঁেলােক েকৱল েতওঁৰ সন্মানীয় উচ্চ পদৰ পৰা েপলাবৈলেহ কুমন্ত্রণা কিৰেছ;
েতওঁেলােক িমছা কথাত সেন্তাষ পায়;
মুেখেৰ আশীব্বর্াদ কেৰ, িকন্তু অন্তেৰেৰ েতওঁেলােক শাও িদেয় [েচলা]
5 েহ েমাৰ অন্তৰ, িনৰন্তেৰ েকৱল ঈশ্বৰৈলেহ অেপক্ষা কৰা;
িকয়েনা েতেৱঁই েমাৰ আশা েৰাপণ কেৰ
6 েকৱল েতেৱঁই েমাৰ িশলা আৰু েমাৰ পিৰত্রাণ;
েতওঁ েমাৰ উচ্চ দুগর্, মই লৰচৰ নহম
7 ঈশ্বৰ েমাৰ পিৰত্রাণ আৰু েমাৰ েগৗৰৱ;
েমাৰ শিক্ত, েমাৰ দৃঢ় িশলা আৰু আশ্রয় ঈশ্বৰতেহ আেছ
8 েহ েলাকসকল, সকেলা সময়েত িবশ্বাস কৰা;
েতামােলােক সদায় েতওঁত িনভর্ ৰ কৰা;
েতামােলাকৰ মনৰ সকেলা অশািন্তৰ কথা েতওঁৰ আগত েকাৱা;
কাৰণ ঈশ্বেৰই আমাৰ আশ্রয় স্থল [েচলা]
9 অৱেশয্ সামানয্ েলাকসকল অসাৰ আৰু মানয্ৱন্ত েলাকসকল িমছা;
েতওঁেলাক তজুর্ ত দাং খাব;
ভাপতৈকেয়া েতওঁেলাক এেকবােৰ ওজনহীন
* 62 অধয্ায়:3 েতামােলাক সকেলােৱ ওেলাটাই তােকই নষ্ট কিৰবা েন? েতওঁ হািল থকা গড় আৰু ভঙা েবৰৰ িনিচনা
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10 েতামােলােক িনদর্ য় বয্বহাৰ আৰু প্রবঞ্চনা কৰা সকলক িবশ্বাস নকিৰবা;
বৃথা ধনী হ’বৈল আশা নকিৰবা,
ধন-সম্পিত্ত বািঢ়েল তাৈল মন িনিদবা
11 ঈশ্বেৰ এবাৰ ক’েল;
মই ইয়াক দুবাৰ শুিনেলঁা,
েয পৰাক্রম ঈশ্বৰৰেহ
12 েহ প্রভু, প্রিতজ্ঞা আৰু িবশ্বস্ততা েতামাৰ অধীন;
িকয়েনা তুিম প্রেতয্ক মানুহক েতওঁেলাকৰ কমর্ৰ অনুসােৰ প্রিতফল িদছা

63 অধয্ায়
িযহূদাৰ অৰণয্ত থকা সময়ত দায়ূদৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, তুিম েমাৰ ঈশ্বৰ;
আন্তিৰকতােৰ মই েতামাক িবচািৰম;
পানী নথকা শুকান আৰু খৰাং েদশত, েতামাৈল হািবয়াহ কেৰঁােত,
েমাৰ প্রাণ তৃষ্ণাতুৰ ৈহেছ, েমাৰ শৰীৰ ক্ষীণাই ৈগেছ
2 এই দেৰ মই েতামাৰ আশ্রয় স্থল, পৰাক্রম আৰু েগৗৰৱ েদিখবৈল,
পিবত্র স্থানত েতামাক চাইিছেলঁা
3 িকয়েনা েতামাৰ প্রিতজ্ঞা আৰু িবশ্বস্ততা জীৱনতৈকেয়া উত্তম;
েমাৰ ওঁেঠ েতামাৰ স্তুিত প্রশংসা কিৰব
4 এইদেৰ মই জীয়াই থােকামােন েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম,
েতামাৰ নামত মই েমাৰ হাত প্রাথর্নাৰ সময়ত ওপৰৈল তুিল ধিৰম
5 েলাকসকেল মগজু আৰু েতলীয়া মাংসত েযেনৈক সন্তুষ্ট, েতেনৈক েমাৰ প্রাণ তৃপ্ত হ’ব;
আৰু েমাৰ মুেখ আনিন্দত মেনেৰ েতামাৰ প্রশংসা কিৰব
6 মই েমাৰ শযয্াত শুই েতামাৰ কথা ভােৱা;
িনশা প্রহেৰ প্রহেৰ েতামাক ধয্ান কেৰঁা
7 িকয়েনা তুিম েমাৰ সহায়কতর্ া;
েতামাৰ েডউকাৰ ছঁাত মই আনন্দ কিৰম
8 েমাৰ প্রােণ েতামাক ধিৰ ৰািখেছ;
েতামাৰ েসঁা হােত েমাক ধিৰ ৰািখেছ
9 িযেবােৰ িবনাশৰ অেথর্ েমাৰ প্রাণ িবচািৰেছ,
েতওঁেলাক পৃিথবীৰ অধঃস্থানৈল গিত কিৰব
10 েতওঁেলাক তেৰাৱালৰ ধাৰত সমিপর্ত হ’ব;
আৰু েতওঁেলাকৰ অংশ িশয়ালৰ আহাৰ হ’ব
11 িকন্তু ৰজাই ঈশ্বৰত আনন্দ কিৰব;
েতওঁৰ নােমেৰ শপত কৰা প্রিতজেন েগৗৰৱ কিৰব,
িকয়েনা িমছলীয়ােবাৰৰ মুখ বন্ধ হ’ব

64 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ূদৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ অিভেযাগেবাৰৰ কথা কওঁেত েমাৰ মাত শুনা;
শত্রুৰ ভয়ৰ পৰা েমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা
2 দুষ্টেবাৰৰ ষড়যন্ত্রৰ পৰা েমাক লুকুৱাই ৰাখা;
দুৰাচাৰীিবলাকৰ মানিসক উেত্তজনাৰ অপৰাধেবাৰৰ পৰা েমাক গুপুেত ৰাখা
3 েতওঁেলােক তেৰাৱাল ধেৰঁাৱািদ িনজৰ িজভা ধৰাইেছ;
েতওঁেলােক িতক্ততাপূণর্ কথাৰ ধনুকঁাড় জুিৰেছ
4 িনেদর্ াষী জনক গুপুেত মািৰবৈল িনজৰ কঁাড় জুিৰেছ;
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েতওঁেলােক তাৈল অকস্মােত বাণ মােৰ, ভয় নকেৰ
5 িসহঁেত কুমন্ত্রণাত িনজক উৎসাহ িদেয়;
গুপুেত ফান্দ পতাৰ িবষেয় কথা পােত;
িসহঁেত কয়, “এই আমাক* েকােন েদিখব?”
6 েতওঁেলােক কু-পিৰকল্পনাৰ িবষেয় আেলাচনা কেৰ;
েতওঁেলােক কয়, “আিম ভালৈক ভািব-িচিন্ত কল্পনা কিৰ ৈথেছঁা ”
প্রেতয্কৰ আন্তিৰক ভাব আৰু হৃদয় গভীৰ
7 িকন্তু ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক আহত কিৰব;
অকস্মােত কঁাড়ৰ দ্বাৰাই আঘাত কিৰব
8 েতওঁেলােক অনয্ায় কাম কৰাৰ কাৰেণ, েতওঁেলাকৰ িজভা েতওঁেলাকৰ িবেৰাধী হ’ল
িয সকেল েতওঁেলাকক অিস্থৰ েহাৱা েদিখব;
েতওঁেলাক সকেলােৱ তােক েদিখ মূৰ েজাকািৰব
9 েতওঁেলাক সকেলােৱ ভয়াতর্ হ’ব;
ঈশ্বেৰ িয কাযর্ কিৰেল, েসই িবষেয় িচন্তা কিৰব,
েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ কাযর্ৰ িবষেয় েঘাষণা কিৰব
10 ধাির্মক েলােক িযেহাৱাত আনিন্দত ৈহ েতওঁত আশ্রয় ল’ব;
ঈশ্বৰ ভক্ত সকেলােৱ েতওঁৰ নয্ায়পৰায়ণতা েদিখ অন্তৰেৰ েগৗৰৱ কিৰব

65 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ূদৰ ৰিচত গীত, সঙ্গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, িচেয়ানত প্রশংসাই েতামাৈল অেপক্ষা কিৰ আেছ;
েতামাৈল সঙ্কল্প িসদ্ধ কৰা হব
2 েহ প্রাথর্না শুেনাতা জনা,
েতামাৰ ওচৰৈল সকেলা মানুহ আিহব
3 আমাৰ অপৰাধেবাৰ আমাৰ িবৰুেদ্ধ;
তথািপ আমাৰ অধমর্েবাৰ তুিমেয়ই ক্ষমা কিৰবা
4 ধনয্ েসই েলাক, িয েলাকক তুিম বািচ ৈল িনজৰ কাষৈল আনা;
েতওঁ েতামাৰ েচাতাল েকইখনত বাস কিৰব,
আিম েতামাৰ গৃহত, েতামাৰ মিন্দৰৰ পিবত্র-স্থানত সন্তুষ্ট হ’ম
5 েতামাৰ ধাির্মকতােৰ উত্তৰ িদ আশ্চযর্জনক কাযর্ কিৰবা;
ঈশ্বৰ আমাৰ উদ্ধাৰকতর্ া;
পৃিথবীৰ অন্তৈলেক তুিম আমাৰ িবশ্বাসভূিম;
সমুদ্র আৰু েসইেবাৰৰ পৰা দূৈৰত থকা সকলেৰা
6 এই জেনই তুিম িয জেন পৰাক্রেমেৰ পব্বর্তেবাৰ সৃষ্টি কিৰ দৃঢ় কেৰ;
শিক্ত স্বৰূপ টঙািলেৰ িবেশষ ভােৱ িনজেক বােন্ধ
7 সমুদ্র আৰু তাৰ েঢৗৰ গজর্ ন শান্ত কেৰ,
আৰু তাৰ েঢৗৰ গজর্ ন,
েলাক সকলৰ েকালাহল শান্ত কেৰ;
8 পৃিথবীৰ চূড়ান্ত সীমাত থকা েলাকসকেল েতামাৰ অদু্ভত লক্ষণেবাৰ েদিখ ভয় কেৰ;
সূযর্ উঠা িদশৰ পৰা অস্ত েযাৱাৈলেক আনিন্দত কেৰ
9 তুিম পৃিথবীৰ বুজ-িবচাৰ ল’লা, আৰু তাত জল বৰষালা;
তুিম তাক বহু ফলৱান কিৰলা;
ঈশ্বৰৰ নদী জেলেৰ পিৰপূণর্;
তুিম এইদেৰ ভূিম যুগুত কিৰ েলাকসকলৰ বােব শসয্ েযাগাইছা
10 তুিম তাৰ সীৰলুেবাৰত প্রচুৰ পিৰমােণ পানী িদলা;
* 64 অধয্ায়:5 বস্তুেবাৰ
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তুিম তাৰ সীৰলুেবাৰৰ মাজত মািটেবাৰ বহালা;
তুিম জাক জাক বৰষুেণেৰ ভূিম েকামল কিৰলা;
তুিম ভূিমৰ মাজত গজা অঙু্কৰেবাৰক আশীব্বর্াদ কিৰলা
11 তুিম েতামাৰ মঙ্গলৰ মুকুেটেৰ বছৰেটা ভূিষত কিৰলা;
আৰু েতামাৰ ৰথ েযাৱা পথেবাৰত পুষ্টিকৰ দ্রবয্ েপাৱা যায়
12 অৰণয্ৰ চৰণীয়া পথাৰতেহ তাক েপাৱা যায়;
আৰু পাহাৰেবােৰ তাত আনন্দৰ ভূষণ পিৰধান কেৰ
13 চৰণীয়া পথাৰেবাৰ জাক জাক েমৰ-ছাগৰ বেস্ত্রেৰ িবভূিষত ৈহেছ;
উপতয্কােবাৰ শসয্েৰ ঢকা ৈহেছ;
েসইেবােৰ জয়-ধ্বিন কেৰ আৰু গীত গান কেৰ

66 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: গীত, সঙ্গীত

1 েহ েগােটই পৃিথবীৰ েলাকসকল,
েতামােলােক ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ আনন্দ-ধ্বিন কৰা
2 েতামােলােক েতওঁৰ নামৰ েগৗৰৱ কীত্তর্ ন কৰা;
েতওঁৰ প্রশংসা েগৗৰৱািম্বত কৰা
3 েতামােলােক ঈশ্বৰক েকাৱা, “েতামাৰ কাযর্েবাৰ েকেন আতঙ্কজনক!
েতামাৰ পৰাক্রমৰ কাৰেণ শত্রুেবােৰ েতামাত আত্মসমপর্ণ কিৰব
4 েগােটই পৃিথবীৰ েলােক েতামাৰ প্রিণপাত কিৰব,
েতামাৰ উেদ্দেশয্ গীত গান কিৰব;
েতওঁেলােক েতামাৰ নাম কীত্তর্ ন কিৰব” [েচলা]
5 আহঁা, ঈশ্বৰৰ কাযর্েবাৰ চাওৈগ;
েতওঁ িনজৰ কাযর্ৰ কাৰেণ মনুষয্ সন্তান সকেল ভয়ঙ্কৰ েযন মািনেল
6 েতওঁ সমুদ্রক শুকান ভূিম কিৰেল;
েলাকসকেল েখাজ কািঢ় নদী পাৰ হ’ল;
েসই ঠাইত আিম েতওঁত আনন্দ কিৰেলঁা
7 েতওঁ িনজৰ পৰাক্রমৰ দ্বাৰাই অনন্ত কাল ৰাজত্ব কেৰ;
েতওঁ জািতেবাৰৈল চকু ৰােখ;
িবেদ্রাহীেবােৰ িনজক উন্নত নকৰক [েচলা]
8 েহ জািতিবলাক, আমাৰ েসই ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কৰা,
আৰু েতওঁৰ প্রশংসাৰ ধ্বিন শুনুৱা;
9 িয জনাই আমাক জীয়াই ৰােখ,
িয জনাই আমাৰ ভিৰ লৰচৰ হ’বৈল িনিদেয়
10 িকয়েনা, েহ ঈশ্বৰ, তুিম আমাক পৰীক্ষা কিৰলা,
ৰূপ খপাৰ দেৰ আমাক পৰীক্ষা কিৰলা
11 তুিম আমাক জােলেৰ েমিৰয়াই আিনলা;
তুিম আমাৰ কঁকালত অিত গধূৰ েবাজা িদিছলা
12 তুিম আমাৰ মূৰৰ ওপেৰিদ অশ্বােৰাহীক চলাইিছলা,
আিম অিগ্ন আৰু জলৰ মােজিদ গিত কিৰিছেলঁা;
িকন্তু তুিম আমাক িবিস্তণর্ ঠাইৈল উিলয়াই আিনলা
13 মই েহাম-বিলেৰ েতামাৰ গৃহৈল আিহম;
আিম েতামাৰ ওচৰত প্রিতজ্ঞা পূৰণ কিৰম
14 মুেখ প্রকাশ কৰা েমাৰ সঙ্কল্পেবাৰ কেৰঁা,
দুখৰ কালত েমাৰ ওঁেঠ উচ্চাৰণ কৰা কথা েতামাৈল িসদ্ধ কিৰম
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15 েমৰ-ছাগ ছাগলী আৰু ধূেপেৰ ৈসেত,
মই েতামাৰ উেদ্দেশ হৃষ্টপুষ্ট েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰম;
ছাগলীৰ ৈসেত দামুিৰেকা বিলদান উৎসগর্ কিৰম [েচলা]
16 েহ ঈশ্বৰৈল ভয় ৰােখঁাতাসকল, আহঁা, শুনা;
েতওঁ েমাৰ প্রাণৰ কাৰেণ িয কিৰেল, মই তাক েঘাষণা কেৰঁা
17 মই েমাৰ মুেখেৰ েতওঁৰ আগত প্রাথর্না কিৰেলঁা,
আৰু েমাৰ িজভাৰ দ্বাৰাই েতওঁক েগৗৰৱািম্বত কৰা হ’ল
18 যিদ মই অন্তঃকৰণত অধমর্ মািনেলােহঁেতন,
েতেন্ত প্রভুেৱ নুশুিনেলেহঁেতন;
19 িকন্তু সচঁাৈকেয় ঈশ্বেৰ শুিনেল;
েতওঁ েমাৰ প্রাথর্নাৰ স্বৰৈল কাণ পািতেল
20 ঈশ্বৰ ধনয্ হওক,
েতওঁ েমাৰ প্রাথর্না অগ্রাহয্ নকিৰেল,
আৰু েমাৰ পৰা িনজ দয়াও দূৰ নকিৰেল

67 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: তাৰযুক্ত যেন্ত্রেৰ গাবলগীয়া গীত, সঙ্গীত

1 েহ ঈশ্বৰ িযেহাৱা েতামাৰ কৰুণােৰ আমাক আশীব্বর্াদ কৰা,
েতওঁ েতওঁৰ আচিৰত েচেহৰাৰ েপাহৰ আমাৰ ওপৰত পিৰবৈল িদয়ক
2 েগােটই পৃিথবীেয় েযন েতামাৰ পথ জােন;
সকেলা জািতৰ মাজত েযন েতামাৰ পিৰত্রাণ প্রকািশত হয়
3 েহ ঈশ্বৰ, েলাকসকেল েতামাৰ প্রশংসা কৰক;
সকেলা েলােক েতামাৰ প্রশংসা কৰক
4 জািতেবােৰ উল্লািসত ৈহ আনন্দৰ গীত গাব;
এই েলাকেবাৰৰ নয্ায় িবচাৰ তুিম নয্ােয়েৰ কিৰবা,
পৃিথবীৰ জািতেবাৰক িনয়ন্ত্রণ কিৰবা [েচলা]
5 েহ ঈশ্বৰ, েলাকসকেল েতামাৰ প্রশংসা কৰক,
সমুদায় েলােক েতামাৰ প্রশংসা কৰক
6 পৃিথবীেয় শ্রমৰ ফল উৎপন্ন কিৰেল;
ঈশ্বেৰ, আমাৰ ঈশ্বেৰ, আমাক আশীব্বর্াদ কিৰব
7 ঈশ্বেৰ আমাক আশীব্বর্াদ কিৰব,
আৰু পৃিথবীৰ সকেলা সীমাই েতওঁৈল ভয় ৰািখব

68 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত, সঙ্গীত

1 ঈশ্বৰ উঠক; েতওঁৰ শত্রুেবাৰ থান বান ৈহ যাওঁক;
েতওঁক িঘণাওঁতািবলাক েতওঁৰ আগৰ পৰা দূৰ হওঁক
2 েধঁাৱাৰ দেৰ তুিম েতওঁেলাকক উৰুৱাই িনয়া;
মম েযেনৈক জুইৰ ওচৰত গিল যায়,
েতেনৈক দুষ্টেবাৰ ঈশ্বৰৰ সনু্মখত িবনষ্ট হওঁক
3 িকন্তু ধাির্মকসকেল আনন্দ কৰক, ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত উল্লাস কৰক;
েতওঁেলােক আনন্দ কিৰ উল্লাস কৰক
4 েতামােলােক ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ গীত েগাৱা, েতওঁৰ নামৰ প্রশংসাৰ গান কৰা;
মৰুভূিম*ৰ মােজিদ িয জন বাহনত উিঠ আিহেছ, েতওঁৰ কাৰেণ এিট ৰাজপথ যুগুত কৰা;
* 68 অধয্ায়:4 েতওঁ েমঘৰ মােজিদ ৰথত আিহেছ িকছুমান অনুিলিপত আেছ - প্রভু েযেনৈক চীনয় পিবত্র স্থানত আিছল, েতেনৈক েসইেবাৰৰ মাজেতা
আেছ
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েতওঁৰ নাম িযেহাৱা, েতামােলােক েতওঁৰ উপিস্থিতত উল্লাস কৰা
5 ঈশ্বৰ েতওঁৰ পিবত্র বাসস্থানত িপতৃহীনৰ িপতৃ আৰু িবধৱাসকলৰ নয্ায়কতর্ া†
6 অকলশৰীয়াসকেল বাস কিৰ থািকবৈল ঈশ্বেৰ পিৰয়াল দান কেৰ;
েতওঁ বন্দীসকলক মুক্ত কিৰ উন্নিতৰ অৱস্থাৈল আেন;
িকন্তু িবেদ্রাহীসকেল শুকান ভূিমত বাস কেৰ
7 েহ ঈশ্বৰ, তুিম েযিতয়া মৰুভূিমৰ মােজিদ েতামাৰ েলাক সকলৰ আেগ আেগ ৈগিছলা, [েচলা]
8 েতিতয়া পৃিথৱী কঁিপ উিঠিছল আৰু আকােশও বৰষুণ বষর্াইিছল;
এই সকেলােবাৰ ৈহিছল ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত, চীনয় পবর্তৰ, েসই ঈশ্বৰৰ উপিস্থিতত;
ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ উপিস্থিতত
9 েহ ঈশ্বৰ, তুিম প্রচুৰ পিৰমােণ বৰষুণ বৰষাইিছলা;
তুিম েতামাৰ শুকান েদশত পুনৰায় িনজৰ আিধপতয্ শিক্তশালী কিৰ তুিললা
10 েতামাৰ িনজৰ েলাকসকেল তাত বাস কিৰেল;
েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ দয়ােৰ তুিম দিৰদ্রসকলৰ অভাৱ পূৰণ কিৰিছলা
11 িযেহাৱাই েলাক সমূহক আেদশ িদেয়;
সু-সংবাদ েঘাষণাকাৰী মিহলাসকল সংখয্াত বৃহৎ দল
12 েতওঁেলােক েঘাষণা কেৰ, “ৈসনয্দলৰ ৰজাসকল পলাই ৈগেছ, পলাই ৈগেছ!”
ঘৰৰ গৃিহণীসকেল যুদ্ধৰ লুটদ্রবয্ ভাগ বঁািট ৈলেছ:
13 যিদও েতওঁেলােক েমৰ-ছাগৰ গঁৰালেবাৰৰ মাজত থােক -
তথািপ েতওঁেলােক ৰূেপেৰ আবৃত েহাৱা কেপৗৰ েডউকা আৰু তাৰ েসােণাৱালী পািখ পাব
14 সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ েযিতয়া েদশৰ মাজত ৰজাসকলক ছত্রভঙ্গ কিৰেল,
েতিতয়া চলেমান পবর্তৰ ওপৰত বৰফ পিৰিছল
15 েহ িবশাল পবর্ত, বাচান পাহাৰৰ িবশাল পবর্ত;
েহ অেনক শৃঙ্গ সম্বিলত পবর্ত, বাচান পাহাৰৰ পবর্ত!
16 েহ অেনক শৃঙ্গ সম্বিলত পবর্ত,
ঈশ্বেৰ িয পবর্তক িনজৰ আবাসৰ বােব বািচ ৈলেছ, তাৈল তুিম িহংসা দৃষ্টিেৰ িকয় চাই আছা?
েসই ঠাইেতই িযেহাৱাই িচৰকালৈলেক বাস কিৰব
17 ঈশ্বৰৰ শিক্তশালী ৰথ হাজাৰ হাজাৰ, লাখ লাখ;
িযেহাৱা চীনয় পবর্তৰ পৰা পিবত্র স্থানৈল আিহব‡
18 তুিম েযিতয়া ওখ পবর্তত উিঠলা,
তুিম যুদ্ধ-বন্দীসকলক বন্দী কিৰ ৈল গ’লা;
েলাকসকলৰ পৰা, এেনিক েতামাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কৰা সকলৰ পৰাও অেনক দান আিহিছল,
যােত েহ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তুিম েতওঁেলাকৰ মাজত থািকব পাৰা
19 প্রিতিদেন আমাৰ েবাজা বহন কৰা িযেহাৱা ধনয্; েতেৱঁই আমাৰ পিৰত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰ (েচলা)
20 আমাৰ ঈশ্বৰ ৈহেছ পিৰত্রাণৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱা ঈশ্বেৰ মৃতুয্ৰ পৰা ৰক্ষা কেৰ
21 িকন্তু ঈশ্বেৰ িনজ শত্রুেবাৰৰ মূৰ চূণর্ কিৰব,
িযসকেল কুপথত চিল থােক, চুিলেৰ পূণর্ ৈহ থকা েসই সকেলা েলাকৰ মূৰৰ লাউেখালা েতওঁ গুিড় কিৰব
22 প্রভুেৱ ক’েল, “মই বাচান েদশৰ পৰা েতওঁেলাকক ৈল আিনম;
সমুদ্রৰ গভীৰ তলৰ পৰা েতওঁেলাকক তুিল আিনম,
23 যােত শত্রুেবাৰৰ েতজত তুিম েতামাৰ ভিৰ জুবুিৰয়াব পাৰা,
আৰু েতামাৰ কুকুৰেবাৰৰ িজভাই েযন তাক ইচ্ছা মেত েচেলিক িনজৰ ভাগ পাব পােৰ ”
24 েহ ঈশ্বৰ, েলাকসকেল েতামাৰ আড়ম্বৰপূণর্ যাত্রা েদিখেছ;
পিবত্র স্থানৈল েযাৱা েমাৰ ঈশ্বৰ, েমাৰ ৰজাৰ যাত্রা েদিখেছ
25 আগত গায়নসকল ৈগেছ, েশষত ৈগেছ বাদয্যন্ত্রৰ বায়নসকল,
† 68 অধয্ায়:5 ৰক্ষাকতর্ া ‡ 68 অধয্ায়:17 িযেহাৱা তাৰ মাজত আেছ, চীনয় পবর্ত পিবত্র স্থান
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খঞ্জৰী বেজাৱা েছাৱালীেবাৰ েতওঁেলাকৰ মাজত ৈগেছ
26 েতামােলােক বৃহৎ সমাজেবাৰৰ মাজত ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কৰা;
েহ ইস্রােয়ল-ভুমুকৰ পৰা ওেলাৱা বংশধৰসকল, িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা
27 েতওঁেলাকৰ মাজৰ সকেলাতৈক সৰু িবনয্ামীন, যাৰ হাতত ৰাজদণ্ড আেছ, েসৗৱা, েতওঁৰ বংশ ৈগেছ;
েসৗৱা িযহূদাৰ েনতাসকল আৰু েতওঁেলাকৰ মন্ত্রীসকল,
েসৗৱা জবূলূনৰ েনতাসকল আৰু নপ্তালীৰ েনতাসকল তাত আেছ
28 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ পৰাক্রমৰ আজ্ঞা িদয়া§;
েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ শিক্ত প্রদশর্ন কৰা, েযেনৈক আেগেয় তুিম আমাৰ পেক্ষ কাযর্ প্রদশর্ন কিৰিছলা
29 িযৰূচােলমত েতামাৰ মিন্দৰ থকাৰ কাৰেণ ৰজাসকেল েতামাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰ ৈল যাব
30 নলিনৰ বনৰীয়া জন্তু েসই িমচৰক তুিম ধমিক িদয়া;
বলেদ িনজৰ দামুিৰৰ জাকেবাৰক িনয়ন্ত্রণ কৰাৰ দেৰ েসই সকেলা জািতেবাৰক ধমিক িদয়া
িযসকেল উপহাৰ কামনা কেৰ, েতওঁেলাকক েতামাৰ ভিৰৰ তলত গচিকবা;
িয জািতেয় যুদ্ধ ভাল পায়, েতওঁেলাকক িসচঁিৰত কৰা
31 িমচৰৰ পৰা ৰাষ্ট্রদূতসকল আিহব; কুেচ* ততািলেক ঈশ্বৰৈল িনজৰ হাত েমিলব
32 েহ পৃিথবীৰ সকেলা ৰাজয্, ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ গান কৰা, িযেহাৱাৰ স্তুিতগান কৰা (েচলা)
33 েতামােলােক অনািদ কালৰ পৰা অৱস্থান কৰা আকাশৰ মােজিদ ৰথত উিঠ চলাচল কৰা জনাৰ উেদ্দেশয্ গান কৰা
শুনা, েতওঁৰ স্বৰ; েতওঁ উচ্চ স্বেৰেৰ কথা ৈকেছ
34 ঈশ্বৰৰ পৰাক্রম েঘাষণা কৰা;
েতওঁৰ মিহমা ইস্রােয়লৰ ওপৰত আেছ আৰু আকাশ জুিৰ েতওঁৰ পৰাক্রম প্রকাশ ৈহ আেছ
35 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ পিবত্র স্থানত েতামাৰ উপিস্থিতেয় ভয় জগাই েতােল
ইস্রােয়লৰ ঈশ্বেৰই িনজ েলাকক বল আৰু শিক্ত দান কেৰ
ঈশ্বৰৰ প্রশংসা হওঁক!

69 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: েচাচন্নীম সুৰত গাবলগীয়া দায়ূদৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, েমাক পিৰত্রাণ কৰা;
িকয়েনা মই জলপ্লাৱনত িডিঙৈল ডুিব যাব ধিৰেছঁা
2 মই গভীৰ েবাকাত তল ৈগেছা, তাত িথয় হবৈল ঠাই নাই;
গভীৰ জলত আিহ পিৰেলঁা, ধল পানী েমাৰ ওপৰেৰ ৈব ৈগেছ
3 মই কািন্দ কািন্দ ভাগিৰেলঁা, েমাৰ িডিঙ শুকাই গ’ল;
মই ঈশ্বৰৈল বাট চাই থােকঁােত থােকঁােত, েমাৰ চকু দুব্বর্ল ৈহ পিৰল
4 অকাৰেণ েমাক িঘণাওঁতাসকল েমাৰ মূৰৰ চুিলতৈকেয়া অিধক;
অকাৰেণ েমাৰ শত্রু ৈহ েমাক নষ্ট কিৰব েখাজাসকল অিত শিক্তশালী;
মই িয চূৰ কৰা নাই, তাক মই ওেলাটাই িদব লােগ
5 েহ ঈশ্বৰ, তুিমেয়ই েমাৰ মুখর্তা জািন আছা;
আৰু েমাৰ েদাষেবাৰ েতামাৰ আগত লুকাই নাথােক
6 েহ বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েতামাৈল অেপক্ষা কৰাসকল েমাৰ দ্বাৰাই েযন লাজত নপেৰ;
েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ, েতামাক িবচাৰাসকল েমাৰ দ্বাৰাই অপমািনত নহওক
7 েতামাত মই আসক্ত েহাৱাৰ কাৰেণ েলাকসকেল েমাক অপমািনত কেৰ;
েতওঁেলােক েমাক সমূ্পণর্ ভােব অপদস্থ কিৰেল
8 মই েমাৰ ভাইসকলৰ মাজত িবেদশী হেলঁা;
েতওঁেলােক েমাক িবেদশীৰ দেৰ বয্ৱহাৰ কেৰ
9 িকয়েনা েতামাৰ গৃহৰ কাৰেণ েহাৱা েমাৰ উৎসাহ-অিগ্নেয় েমাক গ্রাস কিৰেল;
আৰু েতামাক িনন্দা কৰািবলাকৰ িনন্দা েমাৰ ওপৰত পিৰল
§ 68 অধয্ায়:28 শিক্ত থকা আজ্ঞা েমাক িদয়া * 68 অধয্ায়:31 কুেচ ইিথওিপয়া
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10 েযিতয়া মই কািন্দ কািন্দ লেঘােনেৰ েমাৰ প্রাণক দুখ িদিছেলঁা*;
েতিতয়া েসেয় েমাৈল িনন্দাৰ কাৰণ হ’ল
11 েযিতয়া মই চট কােপাৰ িপিন্ধ দুখ প্রকাশ কিৰিছেলঁা;
েতিতয়া মই েতওঁেলাকৰ দৃষ্টান্ত স্বৰূপ হেলঁা
12 নগৰৰ দুৱাৰমুখত বহাসকেল েমাৰ িবষেয় কথা পােত;
মই মতলীয়ােবাৰৰ গানৰ িবষয় হেলঁা
13 িকন্তু েহ িযেহাৱা, মই হেল সদায় েতামাৰ আগত প্রাথর্না কেৰঁা তাক তুিম গ্রহণ কৰা;
েতামাৰ অিধক দয়াৰ গুেণ েতামাৰ পিৰত্রাণৰ সতয্তাত েমাক উত্তৰ িদয়া
14 েবাকাৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰা, ডুিব যাবৈল িনিদবা;
েমাক িঘণাওঁতােবাৰৰ পৰা আৰু গভীৰ জলৰ পৰাও েমাক উদ্ধাৰ কৰা
15 ধল পানীেয় েমাক তল িনিনয়াওক, গভীৰ জেল েমাক গ্রাস নকৰক;
আৰু ৈমদামৰ মুখ েমাৰ ওপৰত বন্ধ নহওক
16 েহ িযেহাৱা, েমাৰ প্রাথর্নাৰ উত্তৰ িদয়া, িকয়েনা েতামাৰ প্রিতজ্ঞা িবশ্বস্ততা উত্তম;
েতামাৰ প্রচুৰ দয়া অনুসােৰ েমাৈল মুখ ঘূৰুৱা
17 েতামাৰ দাসৰ পৰা েতামাৰ মুখ লুকুৱাই নাৰািখবা;
কাৰণ মই সঙ্কটত আেছঁা; শীেঘ্র েমাক উত্তৰ িদয়া
18 তুিম েমাৰ ওচৰ চািপ েমাৰ প্রাণ মুক্ত কৰা;
েমাৰ মুিক্তপণ িদ শত্রুেবাৰৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰা
19 েমাৰ অপযশ, লাজ, আৰু অপমান তুিমেয়ই জািন আছা;
েমাৰ সকেলা প্রিতদ্বন্দী েতামাৰ আগত আেছ
20 তীব্র িতৰস্কাৰত েমাৰ মন ভগ্ন ৈহ দুেখেৰ ভিৰ পিৰল;
েকােনাবাই েমাক কৃপা কিৰব বুিল মই বাট চােলঁা,
িকন্তু েকােনা নািছল; শান্ত্বনা কৰাসকলৈল অেপক্ষা কিৰেলঁা, িকন্তু এজেনা নাপােলঁা
21 েতওঁেলােক েমাক আহাৰৰ বােব িবহ িদেল;
েমাৰ িপয়াহত েতওঁেলােক েমাক েটঙা ৰস পান কৰােল
22 েতওঁেলাকৰ আগত থকা আহােৰই েতওঁেলাকৰ ফান্দৰ দেৰ হ’ব;
আৰু েতওঁেলাকৰ সম্পিত্তেয় েতওঁেলাকক জালত েপলাব†
23 েতওঁেলােক েকিতয়াও েদখা নাপাবৈল েতওঁেলাকৰ চকু অন্ধ হওক;
তুিম েতওঁেলাকৰ কঁকাল সদায় কঁিপ থকা কৰা
24 েতওঁেলাকৰ ওপৰত েতামাৰ অিতশয় েক্রাধ েদখুৱা;
েতামাৰ প্রচণ্ড েক্রােধ েতওঁেলাকক আতঙ্কগ্রস্থ কৰক
25 েতওঁেলাকৰ বাসস্থান উচ্ছন্ন হওক;
েতওঁেলাকৰ তমু্বত েকােনও বাস নকৰক
26 িকয়েনা েতওঁেলাকক িনযর্াতন কৰা জনেকই তুিম প্রহাৰ কৰা;
েতওঁেলােক তুিম শািস্ত িদয়া সকলৰ দুখৰ িবষেয় কথা পােত
27 তুিম েতওঁেলাকৰ অপৰাধৰ ওপৰত অপৰাধ েযাগ িদয়া;
েতওঁেলােক েতামাৰ ধাির্মকতাৰ ভাগী নহওক
28 জীিৱতসকলৰ তািলকাৰ পৰা েতওঁেলাকৰ নাম মিচ েপেলাৱা হওক;
আৰু ধাির্মকসকলৰ লগত েতওঁেলাকৰ নাম িলখা নহওক
29 িকন্তু মই হেল, দুখ আৰু েবদনা পাইেছা;
েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ পিৰত্রােণ েমাক উন্নত কৰক
30 মই এিট গােনেৰ ঈশ্বৰৰ নামৰ প্রশংসা কিৰম;
ধনয্বােদেৰ েতওঁক উল্লািসত কিৰম
* 69 অধয্ায়:10 উপবােসেৰ মই িনজেক নম্র কিৰিছেলঁা † 69 অধয্ায়:22 েতওঁেলাকৰ উৎসির্গত আহােৰ েতওঁেলাকৰ বনু্ধৰ কাৰেণ ফান্দ স্বৰূপ
হ’ব িকছুমান অনুিলিপত আেছ - েতওঁেলােক িনৰাপেদ আেছঁা বুিল ভােব, েতিতয়া েতওঁেলাক জালত পিৰব
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31 েতওঁেলাকৰ অনুগ্রহ িযেহাৱাৈল ভতৰা গৰুতৈক উত্তম;
নাইবা িশং আৰু খুৰা থকা ভতৰাতৈকেয়া, েসেয় িযেহাৱাক অিধক সেন্তাষ িদব
32 নম্রসকেল তােক েদিখ আনিন্দত হ’ব;
েহ ঈশ্বৰক িবচাৰাসকল েতামােলাকৰ হৃদয় পুনজীর্িৱত হওক
33 িকয়েনা িযেহাৱাই দিৰদ্রসকলৈল কাণ পােত;
আৰু েতওঁ িনজৰ বন্দীয়াৰসকলক েহয়জ্ঞান নকেৰ
34 আকাশ আৰু পৃিথবীেয় েতওঁৰ প্রশংসা কৰক;
সাগৰ আৰু তাৰ মাজত চিৰ ফুৰা সমুদায় প্রাণীেয় েতওঁৰ স্তুিত কৰক
35 িকয়েনা ঈশ্বেৰ িচেয়ানক পিৰত্রাণ কিৰব আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰ পুনৰায় িনম্মর্াণ কিৰব;
েলাকসকেল তাত বাস কিৰ তাক অিধকাৰ কিৰব
36 েতওঁৰ দাসেবাৰৰ বংশেয়া তাক অিধকাৰ কিৰব;
েতওঁৰ নাম েপ্রম কেৰঁাতাসকেল তাত বাস কিৰব

70 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত স্মৰণাথর্ক গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, েমাক ৰক্ষা কৰা!
েহ িযেহাৱা, শীেঘ্র েমাক উদ্ধাৰ কিৰবৈল আহা
2 িযসকল েলােক েমাৰ িবপদত সন্তুষ্ট হয়, েতওঁেলাক অিভশপ্ত ৈহ লাজ পাওক;
েমাৰ প্রাণ িবচােৰঁাতাসকল বিঞ্চত ৈহ িবভ্রান্ত হওক
3 িযসকেল েমাক আহা আহা েবােল;
েতওঁেলােক লাজ পাই উলিট যাওক
4 েতামাক িবচােৰাতাসকল েতামাত আনন্দ কিৰ উল্লািসত হওক;
েতামাৰ পিৰত্রাণক প্রীিত কেৰঁাতা সকেল “িযেহাৱা মিহমািন্বত হওক” বুিল সদায় কওক
5 িকন্তু মই হ’েল অভাবগ্রস্ত আৰু দিৰদ্র;
েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ ওচৰৈল শীেঘ্র আহঁা;
তুিম েমাৰ সহায় আৰু েমাৰ উদ্ধাৰকত্তর্ া;
েহ িযেহাৱা, পলম নকিৰবা

71 অধয্ায়
1 েহ িযেহাৱা, মই েতামােতই আশ্রয় ৈলেছঁা;
েমাক েকিতয়াও অপমািনত হবৈল িনিদবা
2 েতামাৰ ধাির্মকতাৰ গুেণেৰ েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
েমাৈল কাণ পাতা আৰু েমাক ৰক্ষা কৰা
3 েমাৰ অেথর্ তুিম এেন বসিতৰ িশলা েহাৱা, িয িশলাৈল মই েযন িনেতৗ যাব পােৰঁা;
তুিম েমাক ৰক্ষা কিৰবৈল এটা আজ্ঞা িদলা,
িকয়েনা েমাৰ অেথর্ তুিম িশলা আৰু েমাৰ দুগর্
4 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, দুষ্টেলাকৰ হাতৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰা,
অধির্ম আৰু িনষু্ঠৰ জনৰ হাতৰ পৰা েমাক মুক্ত কৰা
5 িকয়েনা, েহ প্রভু িযেহাৱা, তুিম েমাৰ আশা;
সৰু কালেৰ পৰা তুিম েমাৰ িবশ্বাসভূিম
6 গভর্ েৰ পৰা মই েতামােতই িনভর্ ৰ কিৰেছঁা;
েমাক মাতৃৰ গভর্ ৰ পৰা উিলওৱা জনা তুিমেয়ই;
মই িনেতৗ েতামােৰই প্রশংসা কিৰম
7 মই অেনকেলাকৰ দৃষ্টিত এিট উদাহৰণৰ িবষয় েযন ৈহেছঁা;
িকন্তু তুিম েমাৰ দৃঢ় আশ্রয় স্থান
8 েমাৰ মুখ েতামাৰ প্রশংসােৰই পিৰপূণর্ হ’ব,
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আৰু ওেৰ িদনেটা েতামাৰ েগৗৰৱ ভিৰ থািকব
9 বয়সস্থ সময়ত েমাক তয্াগ নকিৰবা;
মই শিক্তহীন েহাৱা সময়ত েমাক েনিৰবা
10 িকয়েনা েমাৰ শত্রুেবােৰ েমাৰ িবষেয় কথা পােত;
েতওঁেলােক েমাৰ জীৱন অনুসন্ধান কিৰ এেকলেগ আেলাচনা কেৰ
11 েতওঁেলােক কয়, “ঈশ্বেৰ েতওঁক পিৰতয্াগ কিৰেল;
েখিদ ৈগ েতওঁক ধৰা, িকয়েনা তাৰ উদ্ধাৰকত্তর্ া েকােনা নাই ”
12 েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ পৰা আঁতৰ নহবা;
েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, েমাক সহায় কিৰবৈল শীেঘ্র আহঁা
13 েমাৰ প্রাণৰ িবেৰাধীেবাৰ লিজ্জত ৈহ উচ্ছন্ন হওক;
েমাৰ অিনষ্ট কিৰবৈল েচষ্টা কেৰঁাতা সকলক িনন্দা আৰু অপমােনেৰ ঢকা হওক
14 িকন্তু মই হ’েল, সদায় েতামাক আশা কিৰ থািকম,
েতামাৰ প্রশংসা আৰু অিধক অিধকৈক কিৰম
15 এইয়া েমাৰ েবাধৰ অগময্ হেলও,
মই মুেখেৰ েতামাৰ ধাির্মকতাৰ কথা কম,
ওেৰ িদনেটা েতামাৰ পিৰত্রাণৰ কথা প্রকাশ কিৰম;
16 মই উপিস্থত ৈহ প্রভু িযেহাৱাৰ মহৎ কাযর্েবাৰ কীত্তর্ ন কিৰম;
মই েকৱল েতামাৰ ধাির্মকতা, েকৱল েতামােৰই ধাির্মকতা উেল্লখ কিৰম
17 েহ ঈশ্বৰ, তুিম েমাক লৰািল কালেৰ পৰা িশক্ষা িদ আিহছা;
আৰু এিতয়াৈলেক মই েতামাৰ আচিৰত কাযর্েবাৰ প্রকাশ কিৰ আিহেছঁা
18 প্রকৃতেত েমাৰ বয়সস্ত অৱস্থা আৰু চুিল পকাৰ সময়ত েমাক তয্াগ নকিৰবা,
মই ভাবী-বংশৰ আগত েতামাৰ পৰাক্রম েঘাষণা কিৰম;
আৰু আিহবলগা সকেলােক েতামাৰ পৰাক্রমৰ কথা শুনাম
19 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ ধাির্মকতা গগণস্পশীর্;
েহ ঈশ্বৰ, মহৎ কাযর্ কেৰঁাতা িয তুিম, েতামাৰ তুলয্ েকান আেছ?
20 তুিম আমাক িবষম সঙ্কট েদখুৱাইছা,
তুিম আেকৗ আমাক পুনৰায় জীিবত কৰা;
পৃিথবীৰ গভীৰতাৰ পৰা আমাক তুিল আিনবা
21 তুিম েমাৰ আত্ম-সন্মান বৃিদ্ধ কৰা;
পুনৰাই ঘূিৰ েমাক শান্ত্বনা িদয়া
22 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, েতামাৰ িবশ্বাসেযাগয্তাৰ স্তুিত কিৰম;
েহ ইস্রােয়লৰ পিবত্র জনা,
মই বীণােৰ েতামাৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গান কিৰম
23 মই েযিতয়া েতামাৰ উেদ্দেশ প্রশংসাৰ গান কেৰঁা, েতিতয়া েমাৰ ওঁঠ অিতশয় আনিন্দত হয়;
তুিম মুক্ত কৰা েমাৰ প্রাণ আনিন্দত হয়
24 মই েতামাৰ ধাির্মকতাৰ কথা ওেৰ িদনেটা ৈক থািকম;
েমাৰ অিনষ্টৈল েচষ্টা কেৰঁাতািবলাক পৰািজত হ’ল আৰু েতওঁেলােক লাজ পাই িনিন্দত হ’ল

72 অধয্ায়
চেলামনৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, ৰজাক েতামাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ দান কৰা,
আৰু ৰাজেকঁাৱৰক েতামাৰ ধাির্মকতা প্রদান কৰা
2 েতওঁ ধাির্মকতােৰ ৰজাৰ প্রজাসকলৰ িবচাৰ কিৰব;
নয্ােয়েৰ েতামাৰ দুখীয়াসকলৰ িবচাৰ কিৰব
3 পব্বর্তেবােৰ প্রজাসকলৰ কাৰেণ শািন্ত উৎপাদন কিৰব;
পাহাৰেবােৰও ধাির্মকতর্ া উৎপাদন কিৰব
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4 েতওঁ দুখীয়া প্রজাসকলৰ িবচাৰ কিৰব,
অভাৱগ্রস্ত সন্তান সকলক ৰক্ষা কিৰব;
িকন্তু অতয্াচাৰীক টুকুৰা টুকুৰ কিৰ গুিৰ কিৰব
5 েতওঁ সূযর্ চন্দ্র থােকমােন থািকব, পুৰুষানুক্রেম েতওঁেলােক েতামাৈল ভয় কিৰব*
6 ঘঁাহ কািট িনয়া মািটৰ ওপৰত বৰষুণ পিৰেল েযেন হয়,
েতওঁ েতেনৈকেয় ভূিম িভেজাৱা বৰষুণ জাকৰ দেৰই হয়
7 েতওঁৰ সময়ত ধাির্মকজন† জকমকাব;
িযমান িদনৈল চন্দ্র থািকব িসমান িদনৈলেক েতওঁেলাক শািন্তত থািকব
8 েতওঁেলােক এখন সমুদ্রৰ পৰা আন এখন সমুদ্রৈলেক ৰাজয্ শাসন কিৰব,
আৰু নদীৰ পৰা পৃিথবীৰ েশষৈলেক ৰাজত্ব কিৰব
9 মৰুভূিমৰ‡িনবাসীসকেল েতওঁৰ আগত আঁঠু ল’ব;
আৰু েতওঁৰ শত্রুেবােৰ ধূিল েচেলিকব
10 তচীর্চ আৰু দ্বীপেবাৰৰ ৰজাসকেল পািৰশ্রিমক শ্রদ্ধাঞ্জিল আিনব;
িচবা আৰু চবাৰ ৰজাসকেল উপহাৰ আিনব
11 এেন িক, সকেলা ৰজাই েতওঁৰ আগত প্রিণপাত কিৰব;
আৰু সকেলা জািতৰ েলােক েতওঁৰ েসৱা কিৰব
12 িকয়েনা, অভাৱগ্রস্তসকেল কাতেৰািক্ত কিৰেল েতওঁ উদ্ধাৰ কিৰব;
আৰু সহায়হীন দুিখত জনক েতওঁ ত্রাণ কিৰব
13 েতওঁ দুখী অভাবগ্রস্তক কৃপা কিৰব;
দিৰদ্রসকলৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰব
14 অতয্াচাৰ আৰু উপদ্রৱৰ পৰা েতওঁ েতওঁেলাকৰ প্রাণ মুক্ত কিৰব;
েতওঁৰ দৃষ্টিত েসইসকলৰ েতজ বহুমূলয্ হ’ব
15 ৰজাসকল জীয়াই থািকব আৰু েতওঁেলাকক িচবাৰ েসাণ দান কৰা যাব;
েলাকসকেল িনেতৗ েতওঁৰ গুিৰত প্রাথর্না কিৰব,
ওেৰ িদনেটা ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ কিৰব
16 পৃিথবীত পব্বর্তেবাৰৰ িটঙত প্রচুৰ শসয্ হ’ব;
েসই শসয্ৰ ফল িলবােনানৰ জাৰিণৰ িনিচনাৈক লিৰব;
আৰু নগৰ িনবাসীসকল পৃিথবীৰ তৃণৰ দেৰ জকমকাব
17 ৰজাৰ নাম িচৰস্থায়ী হ’ব;
সূযর্ থােকমােন েতওঁৰ নাম থািকব;
েলাকসকেল েতওঁৰ পৰা আশীব্বর্াদ পাব;
সকেলা জািতেয় েতওঁক ধনয্ ধনয্ বুিলব
18 ঈশ্বৰ িযেহাৱা, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ, ধনয্ হওঁক;
িয জন েকৱল আচিৰত কমর্ কেৰঁাতা
19 েতওঁৰ েগৗৰৱ অনন্ত কালৈলেক ধনয্ হওক;
আৰু সমুদায় পৃিথৱী েতওঁৰ েগৗৰেৱেৰ পিৰপূণর্ হওঁক আেমন আৰু আেমন
20 িযচয়ৰ পুত্র দায়ুদৰ প্রাথর্নােবাৰ সমাপ্ত

73 অধয্ায়
আচফৰ ৰিচত গীত:

1 অৱেশয্ই ঈশ্বৰ ইস্রােয়লৈল মঙ্গলজনক;
েতওঁ শুদ্ধ িচত্তৰ েলাকসকলৈল শুভ কেৰঁাতা
2 িকন্তু েমাৰ ভিৰ হ’েল প্রায় িপছল খাইিছল;
েমাৰ েখাজ প্রায় িপছিল ৈগিছল
* 72 অধয্ায়:5 েযিতয়াৈলেক সূযর্ চন্দ্র থািকব, েতিতয়াৈলেক েতওঁৰ েলাকসকেল পুৰুষানুক্রেম েতামাক ভয় কিৰব † 72 অধয্ায়:7 ধাির্মকতা ‡ 72
অধয্ায়:9 েতওঁৰ শত্রুেবােৰ



গীতমালা 73 অধয্ায়:3 660 গীতমালা 73 অধয্ায়:25

3 েতিতয়া অহংকাৰী েলাকৈল েমাৰ অসূয়া জিন্মিছল;
মই দুষ্টেবাৰক বৰ সুখত থকা েদিখিছেলঁা
4 কাৰণ েতওঁেলােক মৃতুয্ৰ যন্ত্রণা নাপায়;
িকন্তু েতওঁেলাক সুস্থ সবল ৈহ থােক
5 েতওঁেলােক আন মানুেহ দুখ েপাৱাৰ দেৰ দুখ নাপায়;
অনয্েলাকৰ িবপদৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাক িবপদেতা নপেৰ
6 এই কাৰেণ অহংকাৰ েতওঁেলাকৰ িদিঙৰ হাৰ স্বৰূপ;
অতয্াচাৰ েতওঁেলাকৰ কাৰেণ শৰীৰ আবৰণ স্বৰূপ ৈহেছ
7 েতওঁেলাকৰ মনৰ অন্ধকাৰ পাপ ৈহ বািহৰ হয়;
েতওঁেলাকৰ মন্দ িচন্তা েশষ পযর্ন্ত েতওঁেলাকৰ অন্তৰৰ িভতৰত থােক
8 েতওঁেলােক মহা িবদ্রূেপেৰ দুষ্টতাৰ কথা কয়;
েতওঁেলােক অহংকাৰ কিৰ ভয় েদখুৱাই আক্রমণ কেৰ
9 েতওঁেলােক স্বগর্ৰ িবৰুেদ্ধ কথা কয়;
েতওঁেলাকৰ িজভাই পৃিথৱী ভ্রমণ কেৰ
10 এই কাৰেণ ঈশ্বৰৰ সন্তান সকল েতওঁেলাকৰ ফােল ঘূিৰ যায়;
গভীৰ ভােব েতওঁেলাকৰ বাকয্েবাৰ পান কেৰ
11 েতওঁেলােক কয়, “ঈশ্বেৰ েকেনৈক জািনব?
িকহবৈল ৈগ আেছ তাক জােনা সেব্বর্াপিৰ জনাই জািনব?”
12 েচাৱা, েতওঁেলাক দুষ্ট;
েতওঁেলাকৰ মনৰ ভাব সদায় িনিশ্চন্ত, অিধক সম্পিত্ত বঢ়াই থােক
13 “মই েয পাপ নকৰাৈক িনজেক শুিচ কিৰ ৰািখেলঁা;
ই েতেন্ত িক অথর্হীন েনিক?
14 মই ওেৰ িদনেটা আঘািতত হেলঁা;
প্রিত ৰািতপুৱা তুিম েমাক অপদস্থ কিৰলা ”
15 যিদ মই এেনকুৱা কথােবাৰ কেলােহঁেতন,
েতেন্ত েসয়া েকােনামেত েতামাৰ সন্তানৰ কথা নহলেহঁেতন
16 এই সমসয্াৰ িবষেয় বুিজবৈল মই বৰ েচষ্টা কিৰিছেলঁা;
িকন্তু বুিজ পাবৰ বােব এই সমসয্ােটা বহুত কিঠন আিছল
17 েযিতয়া মই ঈশ্বৰৰ মিন্দৰৈল গেলা,
তাৰ পাছতেহ েতওঁেলাকৰ িক দশা হ’ব মই বুিজব পািতেলঁা
18 সঁচাৈক তুিম েতওঁেলাকক িপছল েখাৱা ঠাইত ৈথছা;
তুিম েতওঁেলাকক িবনাশৰ গাতত েপলাই েতওঁেলাকৰ সবর্নাশ কিৰবা
19 েতওঁেলাক েকেনৈক িনিমষেত মৰুভুিমত উচ্ছন্ন হয়,
নানা আতঙ্কজনক শঙ্কাত েতওঁেলাক এেকবােৰ িবনষ্ট হ’ব
20 েতওঁেলাক এটা সেপান েদিখ সাৰ পায় সেপানেটা তুচ্ছ জ্ঞান কৰাৰ িনিচনাৈক;
েহ ঈশ্ৱৰ, েযিতয়া তুিম উিঠবা, েতিতয়া েতওঁেলাকক ছায়া বুিল তুচ্ছ জ্ঞান কিৰবা
21 েযিতয়া মই মনত গভীৰ দুখ পাইিছেলঁা;
আৰু েমাৰ অন্তৰত আঘাত লািগিছল,
22 েতিতয়া মই অজ্ঞান আৰু মনৰ কল্পনা অভাব েবাধ কিৰিছেলঁা;
েতামাৰ সাক্ষােত অেচতন েহাৱা পশুৰ িনিচনা আিছেলঁা
23 তথািপ মই সদায় েতামাৰ লগেত আেছঁা;
তুিম েমাৰ েসঁা হাত খনত ধিৰ ৰািখলা
24 তুিম েতামাৰ উপেদেশেৰ েমাক পথ েদখুৱাবা,
পৰবতীর্ সময়ত েমাক েগৗৰেৱেৰ গ্রহণ কিৰবা
25 েতামাৰ বািহেৰ স্বগর্ত েমাৰ েকান আেছ?
েতামাৰ বািহেৰ পৃিথৱীত েমাৰ এেন েকােনা আশ্রয় নাই
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26 েমাৰ শৰীৰ আৰু হৃদয় দুেয়াটা পৰািজত হ’ল;
িকন্তু ঈশ্বৰ িচৰকালৈলেক েমাৰ মনৰ শিক্ত*
27 িকয়েনা েচাৱা, েতামাৰ পৰা দূৈৰত থকা েলাকসকলৰ সবর্নাশ হ’ব;
েতামাক এিৰ অিবশ্বাসী েহাৱা সকেলােক তুিম ধ্বংস কিৰবা
28 িকন্তু েমাৰ পেক্ষ হেল, ঈশ্বৰৰ ওচৰ চপাই মঙ্গল;
মই প্রভু িযেহাৱাক েমাৰ আশ্রয় স্থান ৰূেপ গ্রহণ কিৰেলঁা;
মই েতামাৰ সকেলা কাযর্ েঘাষণা কিৰম

74 অধয্ায়
মচকীল নােম আচফৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, তুিম িকয় আমাক এইদেৰ পিৰতয্াগ কিৰলা?
েতামাৰ চৰণীয়া পথাৰৰ েমৰ-ছাগ জাকৰ িবৰুেদ্ধ েতামাৰ েক্রাধািগ্ন িকয় জ্বিলেছ?
2 তুিম পূবর্েত মুক্ত কৰা েলাকসকলৰ উেদ্দেশয্
েতামাৰ অিধকাৰৰ ৈফদ হ’বৈল ক্রয় কৰা;
আৰু তুিম িনবাস কৰা িচেয়ান পব্বর্তক েসঁাৱৰণ কৰা
3 তুিম িচৰকালৰ এই ধ্বংস-সূ্তপৰ ঠাইৈল আগবািঢ় আিহ েচাৱা;
পিবত্র স্থানত শত্রুেৱ সকেলােবাৰ ভািঙ-িচিঙ চূৰ-মাৰ কিৰেল
4 েতামাৰ িবেৰাধকাৰীেয় েতামাৰ পিবত্র স্থানৰ মাজত গজ্জর্ ন কিৰেছ;
েতওঁেলােক তাত যুদ্ধৰ পতাকা সংস্থাপন কিৰেছ
5 ভাব হয় েযন েতওঁেলােক জাৰিণৰ গছেবাৰৰ অিহেত কুঠাৰ চলাইিছল
6 েতওঁেলােক নক্সা কটা* আটাই কাঠেবাৰ েথতঁািল ভািঙেছ;
কুঠাৰ আৰু হাতুৰীেৰ এেকবােৰ ভািঙ েপলাইেছ
7 েতওঁেলােক েতামাৰ পিবত্র স্থানত জুই লগাই িদেছ;
েতামাৰ নামৰ িনবাসক মািটত িমলাই অপিবত্র কিৰেল
8 েতওঁেলােক িনজৰ মনেত কেল, “আিম সকেলােক এেকবােৰ ধ্বংস কেৰঁা ”
েতওঁেলােক মািটৰ ওপৰত থকা ঈশ্বৰৰ সকেলা সভা গৃহ পুিৰ ভস্ম কিৰেল
9 আিম েকােনা আেলৗিকক িচহ্ন ঈশ্বৰৰ পৰা েদখা েপাৱা নাই,
তাত েকােনা ভাববাদীও নাই;
িকমান কালৈলেক আৰু এইদেৰ ৈহ থািকব, তাক জােনাতাও আমাৰ ইয়াত েকােনা নাই
10 েহ ঈশ্বৰ, শত্রুেৱেনা আৰু িকমান কালৈল েতামাক িনন্দা কিৰ থািকব?
িবেৰাধীতা কৰা সকেল িচৰকালৈলেক েতামাৰ নাম িতৰস্কাৰ কিৰ থািকব েন?
11 তুিম িকয় েতামাৰ হাতখন, েসই েতামাৰ েসঁা হাতখন েকঁাচাই ৰািখছা?
তুিম িপিন্ধ থকা বস্ত্রৰ পৰা েসাহঁাত খন উিলওৱা আৰু েতওঁেলাকক ধ্বংস কৰা
12 তথািপও ঈশ্বৰ পূবর্কালেৰ পৰা েমাৰ ৰজা;
েতওঁ পৃিথবীৰ মাজত পিৰত্রাণৰ কাযর্ কিৰেছ
13 তুিমেয়ই িনজৰ শিক্তেৰ সমুদ্রক দুভাগ কিৰিছলা;
তুিমেয়ই সাগৰৰ পানীত থকা ৈদতয্ৰ মূৰ েথতঁািল ভািঙিছলা
14 তুিমেয়ই িলিবয়াথন জন্তুৰ মূৰ েকইটা গুিড় কিৰিছলা;
তুিমেয়ই তাক মৰুভূিমৰ জন্তুেবাৰক† আহাৰৰ বােব িদিছলা
15 তুিমেয়ই পিৰতয্ক্ত অবস্থাত ভুমুক আৰু জুিৰ েবাৱাইিছলা;
সদায় ৈব থকা নদীেকা শুকুৱাই িদিছলা
16 িদন েতামাৰ, আৰু ৰািতও েতামােৰই;
তুিমেয়ই চন্দ্র আৰু সূযর্ক িনজ িনজ স্থানত স্থাপন কিৰলা
17 তুিমেয়ই পৃিথবীৰ সকেলা সীমা স্থাপন কিৰলা;
* 73 অধয্ায়:26 িশলা * 74 অধয্ায়:6 নক্সা কটা েখািদত কৰা † 74 অধয্ায়:14 মৰুভূিমৰ িনবাসীসকলৰ
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তুিমেয়ই শীত আৰু গ্রীষ্ম কাল স্রিজলা
18 েহ িযেহাৱা, তুিম পাহিৰ নাযাবা শত্রুেৱ েয েতামাক ঠাট্টা িনন্দা কিৰেছ;
মূখর্ েলাকেবােৰ েয েতামাৰ নাম অনাদৰ কিৰেছ
19 েতামাৰ িপ্রয় কেপৗৰ প্রাণ বনৰীয়া জন্তুক েশাধাই িনিদবা;
েতামাক অপদস্থ কৰা সকলৰ জীৱনৰ কথা িচৰকালৈলেক নাপাহিৰবা
20 েতামাৰ বয্ৱস্থা িনয়মিটৈল দৃষ্টি কৰা;
িকয়েনা পৃিথৱীৰ অন্ধকাৰময় ঠাইেবাৰ অতয্াচাৰীিবলাকৰ বাসস্থানেৰ ভিৰ পিৰেছ
21 উপদ্রৱ েপাৱািবলাক লাজ পাই উলিট নাহক;
দুখী-অভাবী েলাকসকেল েতামাৰ নামৰ প্রশংসা কৰক
22 েহ ঈশ্বৰ, উঠা, েতামাৰ আত্ম-সন্মান ৰক্ষা কৰা;
মূখর্ বয্িক্তেয় ওেৰ িদনেটা েতামাক িনন্দা কিৰেছ, তাক পাহিৰ নাযাবা
23 েতামাৰ শত্রুেবাৰৰ মাত নাপাহিৰবা;
েতামাৰ অিহেত িনেতৗ উঠা হুলসূ্থল তুচ্ছ কৰা

75 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: অলতেচৎ সুৰত গাবলগীয়া আচফৰ ৰিচত গীত, সঙ্গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, আিম েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম;
আিম েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম, িকয়েনা তুিম েতামাৰ উপিস্থিত প্রকাশ কিৰলা;
েলাকসকেল েতামাৰ আচিৰত কাযর্েবাৰ বণর্না কিৰ আেছ
2 েযিতয়া িনৰুিপত সময় উপিস্থত হব;
েতিতয়া মই নয্ােয়েৰ িবচাৰ কিৰম
3 যিদও পৃিথৱী আৰু তাৰ বািসন্দাসকল ভয়াতুৰ আৰু দুবর্ল;
তথািপ মেয়ই তাৰ স্তম্ভেবাৰ দৃঢ়ৈক স্থাপন কিৰেলঁা [েচলা]
4 মই অহঙ্কাৰীেবাৰক কেলঁা, “েতামােলােক অহঙ্কােৰেৰ কাযর্ নকিৰবা;”
দুষ্টেবাৰক ক’েলা, “পিৰত্রাণ পাবৈল িন:সংশয় নহবা;
দুষ্টেবাৰ জয়ী হ’বৈল অতয্ন্ত িনিশ্চন্ত নহওক
5 েতামােলাক জয়ী হ’বৈল অতয্ন্ত িনিশ্চন্ত নহবা;
েতামােলােক গবর্ কিৰ কথা নকবা ”
6 িকয়েনা পূব বা পিশ্চম িদশৰ পৰা জয় লাভ নহয়
7 িকন্তু ঈশ্বৰ নয্ায় িবচাৰক;
েকােনাক তলৈল নমায়, েকােনাক ওপৰৈল েতােল
8 িকয়েনা িযেহাৱাৰ হাতত এক পান-পাত্র আেছ,
তাত িমিশ্রত দ্রেবয্েৰ ৈসেত পিৰপূণর্ েফনাই উঠা দ্রাক্ষাৰস আেছ;
আৰু েতওঁ েসই পাত্রৰ িকছু ঢািল িদেয়;
পৃিথৱীৰ দুষ্ট েলাকেবােৰ অৱেশয্ই তাৰ তিলৈলেক থকা েগদেবাৰ খাব লািগব
9 িকন্তু মই হ’েল, িচৰকালৈল েতওঁ কৰা কাযর্ৰ প্রচাৰ কিৰম;
মই যােকাবৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ স্তুিত গান কিৰম
10 েতওঁ ক’েল, “মই দুষ্ট েলাকেবাৰৰ আটাই িশং* কািট েপলাম;
িকন্তু ধাির্মক েলাকসকলৰ িশং† উচ্চ কিৰম ”

76 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: তাৰযুক্ত যেন্ত্রেৰ গাবলগীয়া, আচফৰ ৰিচত গীত,সঙ্গীত

1 িযহূদাৰ সকেলােৱই ঈশ্বৰক জােন;
ইস্রােয়লৰ মাজত েতওঁৰ নাম মহান
* 75 অধয্ায়:10 শিক্ত † 75 অধয্ায়:10 শিক্ত
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2 চােলম*ত েতওঁৰ তমু্ব আেছ;
িচেয়ানত েতওঁৰ বসিত স্থান আেছ
3 তাত েতওঁ ধনুৰ কঁাড় ভািঙেল;
ঢাল তেৰাৱাল আিদ যুদ্ধৰ সঁজুিল ভািঙেল [েচলা]
4 েতামাৰ প্রিতফিলত উজ্জ্বল আৰু িবকিশত েগৗৰৱ;
িয দেৰ এই পব্বর্তেবাৰৰ পৰা নািম অহাৰ উেদ্দেশয্, য’ত তুিম েতামাৰ িচকাৰ আহত কিৰিছলা
5 এই দুঃসাহসী েলাকসকলক অপহৰণ কৰা হ’ল;
েতওঁেলাক ভীষণ িনদ্রামগ্ন হ’ল
পৰাক্রমীসকল অসহায় হ’ল
6 েহ যােকাবৰ ঈশ্বৰ; যুদ্ধ েক্ষত্রৰ কােন্দানত,
ৰথ চালক আৰু েঘঁাৰা উভেয় েটাপিন গ’ল
7 তুিম, হয় তুিমেয়ই আতঙ্কজনক;
েতামাৰ েক্রাধ উিঠেল েকােন েতামাৰ আগত িথয় হ’ব পােৰ?
8 েতামাৰ নয্ায় িবচাৰ স্বগর্ৰ পৰা হয়;
পৃিথৱী আতিঙ্কত ৈহ নীৰেৱ আিছল
9 েহ ঈশ্বৰ, তুিম উঠা, িবচাৰ িনস্পিত কৰা;
পৃিথৱীৰ িনযর্ািতত সকলক ৰক্ষা কিৰবৈল উঠা [েচলা]
10 অৱেশয্ েতামাৰ েক্রাধ িবচােৰই েসই েলাকসকলৰ প্রশংসাৰ কাৰণ হ’ব;
তুিম সমূ্পণর্ৈক উপহাস কিৰ েক্রাধ েসঁাৱৰণ কিৰবা†
11 েতামােলােক িনজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল সঙ্কল্প কৰা, আৰু তাক িসদ্ধও কৰা;
েতওঁৰ চািৰওফােল থকা সকেলােৱ েসই আতিঙ্কত জনাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰ আিনব
12 েতওঁ ৰাজেকঁাৱৰ সকলৰ সাহস খবর্ কিৰব;
েতওঁেলােক পৃিথবীৰ ৰজাৈল আতিঙ্কত হ’ব

77 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: িযদুথনৰ অেথর্ আচফৰ ৰিচত গীত

1 মই উচ্চ স্বেৰেৰ ঈশ্বৰৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰম;
মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত উচ্চ স্বেৰেৰ কাতেৰািক্ত কিৰম েমাৰ ঈশ্বেৰ েমাৰ কথা শুিনব
2 সঙ্কটৰ সময়ত মই িযেহাৱাক িবচািৰেলা;
েগােটই ৰািত েমাৰ হাত দুখন ঈশ্বৰৰ ফােল আগবঢ়াই মই প্রাথর্না কিৰেলঁা; মই ক্লান্ত ৈহ নপেৰা
েমাৰ প্রােণ শান্ত্বনা েপাৱা নািছল
3 মই েযিতয়া ঈশ্বৰক িচন্তা কেৰঁা, েতিতয়া ক্রন্দন কেৰঁা;
মই মনেত িচন্তা কেৰঁা আৰু েমাৰ প্রাণ িনৰাশ ৈহ পেৰ [েচলা]
4 তুিমেয়ই েটাপিন েযাৱাৰ পৰা েমাৰ চকুৰ িপিৰকিতক েমিল ৰািখলা;
মই অিতশয় যাতনাত আিছেলঁা আৰু েসেয় কথাও কব পৰা নািছেলা
5 মই অতীতৰ কথােবাৰ িচন্তা কিৰিছেলঁা;
অেনক অেনক বছৰৰ আগৰ কথা মই িচন্তা কিৰিছেলঁা
6 ৰািতৰ সময়ত মই েগাৱা গীতেবাৰৰ িবষেয় েমাৰ মনত পেৰ;
ৰািত মই েমাৰ হৃদয়ত গভীৰ ভােৱ িচন্তা কিৰিছেলঁা;
মই মনেত িচন্তা কেৰঁা আৰু েমাৰ প্রােণ িয ঘিটল তাক বুিজবৈল েচষ্টা কেৰ*;
7 “িযেহাৱাই েমাক িচৰকালৰ বােব তয্াগ কিৰব েনিক?
েতওঁ েমাক পুনৰ েকিতয়াও দয়া নকিৰব েনিক?
8 েতওঁৰ গভীৰ েপ্রম িচৰিদনৰ কাৰেণ েশষ ৈহ গ’ল েনিক?
েতওঁৰ প্রিতজ্ঞােবােৰা িচৰিদনৰ বােব িবফল ৈহ গ’ল েনিক?
* 76 অধয্ায়:2 িযৰুচােলম † 76 অধয্ায়:10 অৱিশষ্ট েলাকৰ যুদ্ধক েসঁাৱৰণ কিৰব * 77 অধয্ায়:6 মই েমাৰ গীত েসঁাৱৰন কেৰা, েমাৰ
হৃদয়ত
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9 ঈশ্বেৰ কৃপা কিৰবৈল পাহিৰ গ’ল েনিক?
েতওঁ খঙেত িনজৰ মমতােকা বন্ধ কিৰ িদেল েনিক? [েচলা]
10 মই কেলঁা, “েমাৰ এইেটােৱ দুখ েয সেব্বর্াপিৰ জনাৰ েসঁা হাত সলিন ৈহেছ ”
11 িযেহাৱাই কৰা সকেলা কাযর্ৰ কথা মই েসঁাৱিৰম;
পূবর্ কালত তুিম কৰা আচিৰত কমর্েবাৰ মই েসঁাৱৰণ কিৰম
12 েতামাৰ সকেলা কাযর্ৰ িবষেয় মই ধয্ান কিৰম;
েতামাৰ মহৎ কাযর্েবাৰ গভীৰ ভােৱ িচন্তা কিৰম
13 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ পথ† পিবত্র;
আমাৰ ঈশ্বৰৰ তুলয্ জােনা েকােনা মহান ঈশ্বৰ আেছ?
14 তুিমেয়ই েসই আচিৰত কমর্ কেৰঁাতা ঈশ্বৰ; সকেলা জািতৰ মাজত তুিম েতামাৰ পৰাক্রমৰ পিৰচয় িদছা
15 তুিম যােকাব আৰু েযােচফৰ বংশৰ সন্তান সকলক েতামাৰ শিক্তশালী হাতৰ বাহুেৰ মুক্ত কিৰলা [েচলা]
16 েহ ঈশ্বৰ, সমুদ্রৰ জল‡ সমূেহ েতামাক েদিখেল;
জল§ সমূেহ েতামাক েদিখ ভয় খােল;
তাৰ গভীৰতা পযর্ন্ত কঁিপ উিঠল
17 েমেঘ জলৰািশক তলৈল ঢািল িদেল; আকাশত বজ্রই গজ্জর্ ন কিৰেল;
েতামাৰ িবদুয্তৰ কঁাড়েবাৰ ইফােল িসফােল চমিকব ধিৰেল
18 বা’মাৰলী বতাহত েতামাৰ বজ্রৰ ধ্বিন শুনা গ’ল;
েতামাৰ িবজুিলৰ চমেক পৃিথৱী আেলাকময় কিৰেল; পৃিথৱী কঁিপ উিঠল আৰু েজাকাৰ খােল
19 সমুদ্রৰ মাজত েতামাৰ পথ আিছল;
মহাজলৰািশৰ মাজত েতামাৰ বাট আিছল; িকন্তু েতামাৰ ভিৰৰ িচহ্ন তাত েদখা নগল
20 েমািচ আৰু হােৰাণৰ হতুৱাই েমৰ-ছাগৰ জাকৰ দেৰ তুিম েতামাৰ েলাকসকলক চলাই ৈল ৈগিছলা

78 অধয্ায়
মচকীল নােম আচফৰ ৰিচত গীত

1 েহ েমাৰ েলাকসকল েতামােলােক েমাৰ িশক্ষাৈল কাণ িদয়া;
েমাৰ মুখৰ কথাৈল কাণ পাতা
2 মই দৃষ্টান্তেৰ ৈসেত েমাৰ মুখ েমিলম;
মই পূবর্কালৰ িনগূঢ় িবষয়েবাৰ প্রকাশ কিৰম
3 এই িয িয কথা আিম শুিনেলা আৰু জািনেলঁা,

আমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল আমাৰ ওচৰত েসইেবাৰ কথা বণর্না কিৰ ৈগেছ
4 েতওঁেলাকৰ বংশৰ সন্তান সকলৰ পৰা আিম েসইেবাৰ লুকুৱাই নাৰািখম;
আিম ভাবী প্রজন্মৰ ওচৰত িযেহাৱাৰ েগৗৰৱপূণর্ কাযর্েবাৰৰ কথা ক’ম;
েতওঁৰ পৰাক্রমৰ কথা আৰু েতওঁ িয সকেলা আচিৰত কাযর্ কিৰেল, েসই সকেলা কথা ক’ম
5 িকয়েনা েতওঁ যােকাবৰ বংশৰ মাজত এক আজ্ঞা জািৰ কিৰ িবিধ স্থাপন কিৰেল,
ইস্রােয়ল জািতৰ কাৰেণ এক বয্ৱস্থা িনৰূিপত কিৰেল;
েতওঁ আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলক েসই বয্ৱস্থাৰ িবষেয় িনজৰ ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰক িশক্ষা িদবৈল আজ্ঞা িদেল
6 যােত ভাবী-বংশৰ সন্তান সকেল, িযসকেল এিতয়াও জন্ম গ্রহণ কৰা নাই,
েতওঁেলােকও েসইেবাৰ জািনব পােৰ আৰু েতওঁেলােক উিঠ িনজ িনজ সন্তান সকলৰ আগত েসইেবাৰ বণর্না কিৰব

পােৰ
7 েতিতয়ােহ েতওঁেলােক ঈশ্বৰত ভৰসা কিৰব,
েতওঁৰ কাযর্েবাৰ েতওঁেলােক নাপাহিৰব,
িকন্তু েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰব
8 তােত েতওঁেলাক িনজ পূবর্পুৰুষসকলৰ দেৰ েজদী আৰু িবেদ্রাহী বংশ নহ’ব;
েসই পূবর্পুৰুষসকলৰ অন্তৰ ঈশ্বৰৰ প্রিত িস্থৰ নািছল আৰু মেনা সমিপর্ত আৰু িবশ্বস্ত নািছল
9 ইফ্রিয়মৰ বংশৰ সন্তান সকল যিদও ধনুদ্ধর্ ৰত সিজ্জত আিছল, িকন্তু যুদ্ধৰ িদনা িপছ হঁুহুিক আিহিছল
† 77 অধয্ায়:13 পিবত্রস্থান ‡ 77 অধয্ায়:16 সমুদ্র § 77 অধয্ায়:16 সমুদ্র
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10 েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ িনয়মিট পালন নকিৰেল,
েতওঁৰ বয্ৱস্থাত চিলবৈল অস্বীকাৰ কিৰেল
11 েতওঁ িয িয কাযর্ কিৰিছল, তাক েতওঁেলােক পাহিৰ গ’ল
েতওঁেলাকৰ আগত েদখুউৱা েতওঁৰ আচিৰত কমর্েবাৰ েতওঁেলােক পাহিৰ গ’ল
12 ইস্রােয়লীয়াসকলৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ চকুৰ সনু্মখেত েতওঁ আচিৰত কমর্েবাৰ কিৰিছল;
িমচৰ েদশত আৰু েচাৱনৰ পথাৰত েতওঁ েসইেবাৰ কিৰিছল
13 েতওঁ সমুদ্রক দুভাগ কিৰ তাৰ মােজিদ েতওঁেলাকক পাৰ কিৰেল,
েতওঁ জল সমূহক দম কৰাৰ দেৰ িথয় কিৰেল
14 িদনত েমঘৰ দ্বাৰাই আৰু েগােটই ৰািত অিগ্নৰ দীিপ্তেৰ েতওঁ েতওঁেলাকক পথ েদখুৱােল
15 মৰুভূিমত িশলেবাৰ ফািল মািটৰ গভীৰ ভাগৰ পৰা েতওঁ েতওঁেলাকক পান কিৰবৈল প্রচুৰ পানী িদেল
16 েতওঁ িশলৰ পৰা পানীৰ েসঁাত বািহৰ কিৰ আিনেল,
েসই পানী েতওঁ নদীৰ িনিচনাৈক েবাৱাই িদেল
17 িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেয়ই থািকল,
সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ মৰুভূিমত িবেদ্রাহ আচৰণ কিৰেল
18 েতওঁেলাকৰ ইচ্ছা অনুসােৰ আহাৰ দাবী কিৰ,
েতওঁেলােক িনজ িনজ মনেতই ঈশ্বৰক পৰীক্ষা কিৰেল
19 েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ এই কথা ক’েল,
“ঈশ্বেৰ জােনা মৰুভূিমৰ মাজত আহাৰ িদ েমজ সজাব পােৰ?
20 েতওঁ িশলক প্রহাৰ কিৰেল আৰু তাৰ পৰা উপিচ পৰাৈক পানীৰ েসঁাত ওলাই আিহল;
েসই বুিল জােনা েতওঁ আমাক আহােৰা িদব পােৰ?
েতওঁ জােনা িনজৰ েলাকসকলৰ কাৰেণ মাংস েযাগাব পােৰ?”
21 এই কথা শুিন িযেহাৱাৰ খং জ্বিল উিঠল;
যােকাবৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁৰ অন্তৰৰ জুই জ্বিল উিঠল;
ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁৰ েক্রাধ জািগ উিঠল;
22 কাৰণ ঈশ্বৰৰ ওপৰত েতওঁেলাকৰ িবশ্বাস নািছল;
েতওঁত েয পিৰত্রাণ আেছ, েসই কথাত েতওঁেলােক িনভর্ ৰ নকিৰেল
23 তথািপও েতওঁ ওপৰত থকা আকাশমণ্ডলক আজ্ঞা িদেল আৰু আকাশৰ দুৱাৰেবাৰ মুকিল কিৰেল
24 েলাকসকেল খাবৰ কাৰেণ েতওঁ বৰষুণৰ দেৰ মান্না বৰষােল,
স্বগর্ৰ শসয্ েতওঁেলাকক িদেল
25 মনুষয্ই স্বগর্দূতৰ আহাৰ েভাজন কিৰেল;
তৃিপ্তেৰ েভাজন কিৰব পৰাৈক েতওঁ প্রচুৰ আহাৰ েতওঁেলাকৈল পঠাই িদেল
26 েতওঁ আকাশৰ পৰা পূবৰ বতাহ বলােল;
েতওঁ িনজৰ পৰাক্রেমেৰ দিক্ষণৰ বতাহক চলােল
27 েতওঁ ধুিলকণাৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাকৰ ওপৰত মাংসৰ বৰষুণ বৰষােল,
সাগৰৰ বািলৰ িনিচনাৈক পািখ লগা চৰাইৰ বৰষুণ বৰষােল;
28 েতওঁেলাকৰ ছাউিনৰ মাজত, েতওঁেলাকৰ িনবাসৰ চািৰওফােল
েতওঁ েসইেবাৰক পিৰবৈল িদেল
29 েতওঁেলােক েসই আহাৰ খাই তৃপ্ত হ’ল;
েতওঁেলােক িয িবচািৰিছল, েতওঁ েতওঁেলাকক তােক িদেল
30 িকন্তু েতওঁেলাকৰ েসই আহাৰ েখাৱা েশষ নহওঁেতই,
এেনিক, েতওঁেলাকৰ আহাৰ মুখত থকাৰ সময়েতই
31 ঈশ্বৰৰ েক্রাধ েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ জািগ উিঠল;
েতওঁেলাকৰ মাজৰ হৃষ্টপুষ্ট েলাকসকলক েতওঁ সংহাৰ কিৰেল,
ইস্রােয়লৰ েডকাসকলক েতওঁ মািৰ েপলােল
32 তথািপও েতওঁেলােক পাপ কিৰেয়ই থািকল,
েতওঁৰ আচিৰত কমর্ত িবশ্বাস নকিৰেল
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33 েসইবােব েতওঁ েতওঁেলাকৰ িদনেবাৰ উশাহৰ দেৰ ছুিট কিৰেল,
েতওঁেলাকৰ বছৰেবাৰ ত্রাসপূণর্ কিৰেল
34 েতওঁ েতওঁেলাকক বধ কৰাৰ পাছত বাকী েলাকসকেল েতওঁক িবচািৰেল;
েতওঁেলােক মন পালটােল আৰু আগ্রেহেৰ ৈসেত েতওঁক িবচািৰেল
35 েতওঁেলােক েসঁাৱৰণ কিৰেল েয, ঈশ্বৰ েতওঁেলাকৰ িশলা,
সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বেৰই েতওঁেলাকৰ মুিক্তদাতা
36 িকন্তু েতওঁেলােক মুখৰ ছলনােৰ ভালিৰ েবালােল,
িজভােৰ েতওঁৰ আগত িমছা কথা ক’েল,
37 েতওঁেলাকৰ অন্তৰ েতওঁৰ প্রিত িস্থৰ নািছল,
েতওঁৰ বয্ৱস্থাৰ প্রিত েতওঁেলাক িবশ্বাসী নািছল
38 তথািপও েতওঁ দয়ােৰ পিৰপূণর্ েহাৱাত েতওঁেলাকৰ অপৰাধ ক্ষমা কিৰেল,
েতওঁেলাকক ধ্বংস নকিৰেল;
এেন িক েতওঁ অেনকবাৰ িনজৰ েক্রাধ দমন কিৰিছল আৰু েতওঁৰ সমূ্পণর্ েক্রাধ জািগ নুিঠল
39 েতওঁেলাক েয মনুষয্ মােথান তাক েতওঁ েসঁাৱৰণ কিৰেল;
েতওঁেলাক ৈব েযাৱা বতাহৰ দেৰ, িয পুনৰ ঘূিৰ নােহ
40 মৰুভূিমত েতওঁেলােক বহুবাৰ েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ আচৰণ কিৰেল!
েসই মৰুভূিমেত িকমানবাৰ েয েতওঁক েবজাৰ িদেল!
41 বােৰ বােৰ েতওঁেলােক ঈশ্বৰক পৰীক্ষা কিৰেল,
ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাক অসন্তুষ্ট কিৰেল
42 েতওঁেলােক েতওঁৰ শিক্তৰ কথা মনত নাৰািখেল,
মনত নাৰািখেল েসই িদনৰ কথা-
িযিদনা েতওঁ েতওঁেলাকক শত্রুৰ হাতৰ পৰা মুক্ত কিৰিছল;
43 িয িদনা েতওঁ িমচৰ েদশত নানা িচন আৰু েচাৱনৰ পথাৰত আচিৰত কমর্ েদখুৱাইিছল
44 েসইিদনা েতওঁেলাকৰ নদীেবাৰৰ পানী েতওঁ েতজত পিৰণত কিৰিছল,
যােত েতওঁেলােক েসই সঁুিতেবাৰৰ পানী পান কিৰব েনাৱােৰ
45 েতওঁেলাকৰ মাজৈল েতওঁ জােক জােক ডঁাহ পঠাইিছল,
েসইেবােৰ েতওঁেলাকক গ্রাস কিৰেল;
েতওঁ েভকুলীৰ জাকেবাৰ পঠােল আৰু েসইেবােৰ েতওঁেলাকৰ সবর্নাশ কিৰেল
46 েতওঁেলাকৰ শসয্েবাৰ েতওঁ ফিৰঙক িদেল আৰু েতওঁেলাকৰ শ্রমৰ ফল কাকিত ফিৰঙক িদেল
47 েতওঁ িশলাবৃষ্টিৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকৰ দ্রাক্ষালতা নষ্ট কিৰেল,
আৰু বৰ বৰ িশলাবৃষ্টিৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকৰ িডমৰু গছেবাৰ ধ্বংস কিৰেল
48 েতওঁ িশলাবৃষ্টিৰ মাজত েতওঁেলাকৰ পশুেবাৰ এিৰ িদেল,
বজ্রপাতৰ মাজত েতওঁেলাকৰ পশুৰ জাকেবাৰ েশাধাই িদেল
49 েতওঁ েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁৰ জ্বলন্ত অিগ্নময় খং, েক্রাধ, উন্মত্ততা আৰু দুখ-কষ্ট পঠাই িদেল;
েসইেবাৰ হ’ল ধ্বংসৰ কাযর্ত িনযুক্ত দূতৰ দল
50 েতওঁ িনজৰ েক্রাধৰ কাৰেণ পথ যুগুত কিৰেল;
েতওঁ মৃতুয্ৰ পৰা েতওঁেলাকক েৰহাই িনিদেল,
িকন্তু মহামাৰীৰ হাতত েতওঁেলাকৰ জীৱন েশাধাই িদেল
51 েতওঁ িমচৰ েদশৰ প্রেতয্কজন প্রথেম জন্মা পুৰুষ সন্তানক আঘাত কিৰেল,
হাম বংশৰ তমু্বত েতওঁেলাকৰ শিক্তৰ প্রেতয্কজন প্রথম ফলক আঘাত কিৰেল
52তাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ েলাকসকলক েমৰ-ছাগৰ দেৰ বািহৰ কিৰ আিনেল আৰু মৰুভূিমৰ মােজিদ েমৰ-ছাগৰ জাকৰ

দেৰ েতওঁেলাকক চলােল
53 েতওঁ েতওঁেলাকক িনৰাপেদ, েকােনা ভয় নথকাৈক চলাই আিনেল;
িকন্তু সাগেৰ েতওঁেলাকৰ শত্রুেবাৰক ঢািকেল
54 েতওঁ েতওঁৰ পিবত্র ভূিমৰ সীমাৈল েতওঁেলাকক ৈল আিনেল;
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িয েদশ েতওঁৰ েসাহঁােত অিধকাৰ কিৰেল, েসই পবর্তীয়া েদশৈল েতওঁ েতওঁেলাকক ৈল আিনেল
55 েতওঁ েতওঁেলাকৰ সনূ্মখৰ পৰা আন জািতেবাৰক দূৰ কিৰেল;
েসই জািতেবাৰৰ ভূিম জৰীপ কিৰ েতওঁ েতওঁেলাকক আিধপতয্ ভাগ-বঁািট িদেল;
আৰু ইস্রােয়লৰ ৈফদিবলাকক িনজ িনজ তমু্বত বাস কৰােল
56 িকন্তু তথািপও েতওঁেলােক সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰক পৰীক্ষা কিৰ েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেল;
েতওঁেলােক েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ পালন নকিৰেল
57 েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ দেৰই েতওঁেলােক সিঠক পথৰ পৰা আতিৰ ৈগ িবশ্বাস-ঘাতকতা কিৰেল;
ত্রুিটপূণর্ ধনুৰ কঁাড়ৰ দেৰ েতওঁেলাক েবকা িদেশ গ’ল
58 েতওঁেলােক ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰৰ দ্বাৰাই েতওঁক েক্রািধত কিৰেল;
েতওঁেলােক প্রিতমােবাৰৰ দ্বাৰাই েতওঁৰ িহংসা জগাই তুিলেল
59 এই সকেলা েদিখ-শুিন ঈশ্বেৰ েক্রাধ কিৰেল;
েতওঁ ইস্রােয়লক সমূ্পণর্ ভােৱ অগ্রাহয্ কিৰেল
60 চীেলা নগৰত েতওঁৰ িয আবাস-তমু্ব আিছল তাক েতওঁ তয্াগ কিৰেল; মনুষয্ৰ মাজত েতওঁ িয তমু্ব* স্থাপন কিৰিছল

তাক েতওঁ পিৰতয্াগ কিৰেল
61 িনজৰ সামথর্য্ক েতওঁ বন্দী-অৱস্থাত আৰু িনজৰ েগৗৰৱক েতওঁ শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদেল
62 েতওঁৰ েলাকসকলক েতওঁ তেৰাৱালৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেল;
আৰু িনজৰ েলাকসকলৰ ওপৰত েক্রাধ প্রকাশ কিৰেল
63 েতওঁেলাকৰ যুৱকসকলক অিগ্নেৰ দগ্ধ কিৰেল;
েতওঁেলাকৰ েছাৱালীেবাৰৰ িববাহ নহল†
64 তেৰাৱালৰ আঘাতত েতওঁেলাকৰ পুেৰািহতসকলৰ মৃতুয্ হ’ল,
েতওঁেলাকৰ িবধৱাসকেল েশাক প্রকাশ কিৰব েনাৱািৰেল
65 েতিতয়া প্রভু েটাপিনৰ পৰা সাৰ েপাৱা মানুহৰ দেৰ হ’ল;
দ্রাক্ষাৰস পান কিৰ িচঞৰ-বাখৰ কৰা বীৰ েযাদ্ধাৰ িনিচনাৈক জািগ উিঠল
66 েতওঁৰ শত্রুেবাৰক েতওঁ িপছৈল আঁতৰাই িদেল;
েতওঁ েতওঁেলাকক িচৰকলীয়া অপমানত েপলােল
67 পাছত েতওঁ েযােচফৰ বংশক‡ অগ্রাহয্ কিৰেল;
ইফ্রিয়ম ৈফদক েতওঁ মেনানীত নকিৰেল;
68 িকন্তু েতওঁ িযহূদা ৈফদক মেনানীত কিৰেল,
েসই িচেয়ান পবর্ত, যাক েতওঁ ভাল পােল
69 তাত েতওঁৰ পিবত্র গৃহিট ওখ আকাশ চুব পৰাৈক িনমর্াণ কিৰেল,
েতওঁ পৃিথবীৰ িনিচনাৈক অনন্ত কালৈলেক তাক স্থাপন কিৰেল
70 েতওঁ িনজ দাস দায়ুদক মেনানীত কিৰেল,
েতওঁ েতওঁক েমৰ-ছাগৰ গঁৰালৰ পৰা আিনেল
71 গাখীৰ িদয়া েমৰ-ছাগৰ জাক প্রিতপালন কৰা কামৰ পৰা েতওঁক ৈল আিনেল,
যােত েতওঁ িযেহাৱাৰ েলাকসকলক অথর্াৎ যােকাবৰ বংশক,
িয সকল েতওঁৰ আিধপতয্ েসই ইস্রােয়ল জািতক চৰাব পােৰ
72 দায়ুেদ েতওঁৰ অন্তৰৰ সততােৰ েতওঁেলাকক লালন-পালন কিৰেল;
েতওঁ িনজৰ িনপুণ হাতৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকক চলােল

79 অধয্ায়
আচফৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, আন জািতেবােৰ আিহ েতামাৰ আিধপতয্ত েসামাল;
েতওঁেলােক েতামাৰ পিবত্র মিন্দৰ অশুিচ কিৰেল;
েতওঁেলােক িযৰূচােলমক ধ্বংসৰ সূ্তপ কিৰেল
* 78 অধয্ায়:60 িনবাসস্থান † 78 অধয্ায়:63 েতওঁেলাকৰ েছাৱালীেবাৰৰ কাৰেণ িববাহৰ গীত েগাৱা নহ’ল ‡ 78 অধয্ায়:67 তমু্বক
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2 েতামাৰ দাসেবাৰৰ মৰা শৱেবাৰ েতওঁেলােক আকাশৰ পক্ষীেবাৰক আহাৰ স্বৰূেপ খাবৈল িদেল;
েতামাৰ ভক্তসকলৰ মাংস পৃিথৱীৰ বনৰীয়া পশুেবাৰক িদেল
3 িযৰূচােলমৰ চািৰওফােল েতওঁেলােক েসই েলাকসকলৰ েতজ পানীৰ দেৰ ঢািল িদেল;
েতওঁেলাকক ৈমদাম িদবৈল েকােনা নািছল
4 চুবুৰীয়া জািতেবাৰৰ আগত আিম িনন্দাৰ পাত্র ৈহেছঁা;
আমাৰ চািৰওফালৰ েলাকসকলৰ আগত আিম হঁািহয়াতৰ আৰু িবদ্রূপৰ েখাৰাক ৈহেছঁা
5 েহ িযেহাৱা, আৰু িকমান কাল? তুিম িচৰকালৈল েক্রাধ কিৰ থািকবােন?
েতামাৰ িহংসুক অন্তজ্বর্ ালা অিগ্নৰ দেৰ িকমান কালৈলেক জ্বিল থািকব?
6 েতামাক নজনা জািতেবাৰৰ ওপৰত েতামাৰ েক্রাধ ঢািল িদয়া,
েতামাৰ নােমেৰ প্রাথর্না নকৰা ৰাজয্েবাৰৰ ওপৰত েতামাৰ েক্রাধ বািক িদয়া
7 িকয়েনা েতওঁেলােকই যােকাবৰ বংশক গ্রাস কিৰেল,
েতওঁৰ বাসস্থান উচ্ছন্ন কিৰেল
8 আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ অপৰাধেবাৰক তুিম আমাৰ অিহেত েসঁাৱৰণ নকিৰবা;
শীেঘ্র েতামাৰ দয়া আমাৰ ওচৰৈল আিহবৈল িদয়া,
িকয়েনা আিম অিতশয় হীন-অৱস্থাত পিৰেছঁা
9 েহ আমাৰ পিৰত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰ,
েতামাৰ নামৰ েগৗৰৱৰ কাৰেণ আমাক সহায় কৰা;
েতামাৰ নামৰ কাৰেণ আমাক উদ্ধাৰ কৰা আৰু আমাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কৰা
10 আন জািতেবােৰ িকয় ক’ব, “িসহঁতৰ ঈশ্বৰ ক’ত গ’ল?”
তুিম আমাৰ চকুৰ সনু্মখেত জািতেবাৰৰ ওপৰত,
েতামাৰ দাসেবাৰৰ ৰক্তপাতৰ প্রিতকাৰ তুিম সািধবা
11 বন্দীেবাৰৰ কাতেৰািক্ত েতামাৰ আগৈল আহঁক;
িয সকলৰ ওপৰত মৃতুয্দণ্ডৰ ৰায় িদয়া ৈহেছ,
েতামাৰ মহান ক্ষমতা অনুসােৰ তুিম েতওঁেলাকক ৰক্ষা কৰা
12 েহ প্রভু, আমাৰ প্রিতেবশী জািতেবােৰ িযভােৱ েতামাক অপমান কিৰেছ,
তাৰ সাত গুণ প্রিতফল তুিম েতওঁেলাকৰ বুকুত উভটাই িদয়া
13 তােত েতামাৰ েলাক আৰু চৰণীয়া পথাৰৰ েমৰ-ছাগ িয আিম,
আিম িচৰকাল েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম,
আৰু পুৰুষানুক্রেম েতামােৰই প্রশংসা কিৰম

80 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: েচাচন্নীম-এদূৎ সুৰত গাবলগীয়া আচফৰ ৰিচত গীত

1 েহ ইস্রােয়লৰ ৰখীয়া, কাণ পাতা;
তুিম েযােচফৰ বংশক েমৰ-ছাগৰ জাকৰ দেৰ চলাই আিনছা!
তুিম কৰূবেবাৰৰ ওপৰত বিহ,
আমাৰ ওপৰত েতামাৰ দীিপ্ত প্রকাশ কিৰছা!
2 তুিম ইফ্রিয়ম, িবনয্ামীন আৰু মনিচ ৈফদৰ সনু্মখত েতামাৰ পৰাক্রম জগাই েতালা,
আমাক উদ্ধাৰ কিৰবৈল আহঁা
3 েহ ঈশ্বৰ, তুিম আমাৰ অৱস্থাৰ পিৰৱত্তর্ ন কৰা;
আমাৰ ওপৰত েতামাৰ মুখ উজ্জ্বল কৰা, যােত আিম উদ্ধাৰ পাব পােৰঁা
4 েহ বািহনীেবাৰৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েতামাৰ েলাকসকলৰ প্রাথর্নাত, তুিম িকমান কালৈল েক্রাধ কিৰ থািকবা?
5 তুিম েতওঁেলাকক চকুেলাৰ আহাৰ খাবৈল িদলা,
আৰু প্রচুৰ পিৰমােণ চকুৰ পানী পান কিৰবৈল িদলা
6 তুিম আমাক এেন কাৰণ কিৰলা যােত আমাৰ প্রিতেবশী জািতেবােৰ আমাক ৈল িববাদ কেৰ
আমাৰ শত্রুেবােৰ আমাক ৈল িনজৰ মাজত হঁািহ-তামাচা কেৰ
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7 েহ বািহনীেবাৰৰ ঈশ্বৰ, আমাৰ অৱস্থাৰ পিৰৱত্তর্ ন কৰা;
আমাৰ ওপৰত েতামাৰ মুখ উজ্জ্বল কৰা, যােত আিম উদ্ধাৰ পাব পােৰঁা
8 তুিম িমচৰৰ পৰা এেজাপা দ্রাক্ষালতাৰ দেৰ আমাক তুিল আিনলা;
আন জািতেবাৰক েখদাই িদ তুিম তাক েৰাপন কিৰলা
9 তুিম তাৰ কাৰেণ ভূিম পিৰস্কাৰ কিৰলা;
তােত দ্রাক্ষালতাই দৈক িশপা ধিৰ েদশখনেক জুিৰেল
10 তাৰ ছঁায়াত পাহাৰ-পব্বর্তেবাৰ ঢাক খাই গ’ল;
তাৰ ডালেবােৰ বৃহৎ এৰচ গছেবাৰ ঢািক েপলােল;
11 সমুদ্রৈলেক ইয়াৰ শাখােবাৰ আৰু ফৰাৎ নদী পযর্ন্ত ইয়াৰ অঙু্কৰেবাৰ িবস্তািৰত হ’ল
12 েতেন্ত িকয় তুিম তাৰ েদৱাল ভািঙ েপলালা?
েসেয় আটাই বাটৰুৱাই তাৰ ফল িছেঙ
13 বনৰ বৰােহ আিহ তাক নষ্ট কেৰ;
পথাৰৰ পশুেবােৰও তাক খায়
14 েহ বািহনীেবাৰৰ ঈশ্বৰ, তুিম উলিট আহঁা;
স্বগর্ৰ পৰা তুিম তলৈল দৃষ্টি কৰা আৰু এই দ্রাক্ষালতাৰ েদখ-ভাল কৰা,
15 িয পুিল গছক তুিম িনজৰ েসঁা হােতেৰ েৰাপন কিৰলা;
যাৰ অঙু্কৰেবাৰক তুিম বৃিদ্ধ কিৰলা
16 েসই গছ জুইত েপাৰা হ’ল, তাক কািট েপেলাৱা ৈহেছ;
েতামাৰ শত্রুেবাৰ েতামাৰ মুখৰ ধমিকত িবনষ্ট হওঁক
17 িকন্তু েতামাৰ েসঁা হাতৰ েলাকৰ ওপৰত তুিম িনজৰ হাত ৰাখা;
হাত ৰাখা েসই মনুষয্ পুত্রৰ ওপৰত যাক তুিম িনজৰ কাৰেণ শিক্তশালী কিৰলা
18 তােত আিম েকিতয়াও েতামাৰ ওচৰৰ পৰা উলিট নাযাম;
তুিম আমাক পুনৰ জীৱন িদয়া,
আিম েতামাৰ নামত িনেবদন কিৰম
19 েহ বািহনীেবাৰৰ ঈশ্বৰ, আমাৰ অৱস্থাৰ পিৰৱত্তর্ ন কৰা;
আমাৰ ওপৰত েতামাৰ মুখ উজ্জ্বল কৰা, যােত আিম উদ্ধাৰ পাব পােৰঁা

81 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: িগত্তীৎ সুৰত গাবলগীয়া আচফৰ ৰিচত গীত

1 আমাৰ বল স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ েতামােলােক উচ্চস্বেৰেৰ গান কৰা;
যােকাবৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ আনন্দৰ ধ্বিন কৰা
2 গীত আৰম্ভ কৰা, খঞ্জৰী বেজাৱা;
েনবেলেৰ ৈসেত মধুৰ বীণা বেজাৱা
3 ন-েজানৰ িদনা আৰু পূির্ণমাত আমাৰ উৎসৱৰ িদনা িশঙা বেজাৱা
4 িকয়েনা এেয় ৈহেছ ইস্রােয়লৰ বােব এক িবিধ আৰু যােকাবৰ ঈশ্বেৰ িদয়া এক আজ্ঞা
5 েযিতয়া েতওঁ িমচৰ েদশৰ িবৰুেদ্ধ ওলাই ৈগিছল,
েতিতয়া েতওঁ েযােচফৰ বংশৰ কাৰেণ এই উৎসৱ সাক্ষী ৰূেপ স্থাপন কিৰেল
মই আেগেয় নজনা এেন এিট মাত শুিনেলা:
6 “মই েতওঁৰ কান্ধৰ পৰা েবাজাৰ ভাৰ আঁতৰাই িদেলঁা;
পািচ ৈব িনয়াৰ পৰা েতওঁৰ হাত মুক্ত হ’ল
7 তুিম সঙ্কটৰ কালত প্রাথর্না কৰাত, মই েতামাক উদ্ধাৰ কিৰেলঁা;
েমঘ গজর্ নৰ শব্দৰ গুপ্ত স্থানৰ পৰা মই েতামাক উত্তৰ িদেলঁা;
িমৰীবাৰ জলৰ কাষত মই েতামাক পৰীক্ষা কিৰেলঁা (েচলা)
8 েহ েমাৰ েলাকসকল, েতামােলােক েমাৰ সাৱধান বাণী শুনা,
েহ ইস্রােয়লীয়াসকল, েতামােলােক যিদ েমাৰ কথা শুিনলা হয়!
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9 েতামােলাকৰ মাজত েকােনা িবেদশী েদৱ-েদৱী নাথাকক;
েকােনা িবেদশী েদৱতাৰ আগত প্রিণপাত নকিৰবা
10 মেয়ই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা;
মেয়ই েতামােলাকক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনেলা;
েতামােলােক বহলৈক মুখ েমলা, মই তাক পূণর্ কিৰম
11 িকন্তু েমাৰ েলাকসকেল েমাৰ কথাৈল কাণসাৰ িনিদেল;
ইস্রােয়েল েমাৰ আজ্ঞা মািন নচিলেল
12 েসইবােব মই েতওঁেলাকক কিঠনমনা হৃদয় ৈলেয় থািকবৈল িদেলঁা,
যােত েতওঁেলােক িনজৰ পৰামশর্েতই চেল
13 হায়! েমাৰ েলাকসকেল যিদ েকৱল েমাৰ কথাই শুিনেল হয়,
হায়! ইস্রােয়েল যিদ েমাৰ পথেত চিলেল হয়!
14 েতেন্ত মই শীেঘ্রই েতওঁেলাকৰ শত্রুেবাৰক দমন কিৰেলঁা হয়,
েতওঁেলাকৰ শত্রুেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ হাত তুিলেলঁা হয়!
15 িযেহাৱাক িঘণাওঁতােবােৰ েতওঁৰ সনু্মখত অৱনত হ’ব;
েতওঁেলাকৰ দণ্ড িচৰকাল স্থায়ী হ’ব
16 িকন্তু ইস্রােয়লক মই সবােতাৈক উত্তম েঘঁহু খাবৈল িদম;
মই েতওঁেলাকক িশলৰ পৰা েপাৱা েমৗেৰ তৃপ্ত কিৰম ”

82 অধয্ায়
আচফৰ ৰিচত গীত

1 ঈশ্বৰ েতওঁৰ স্বগীর্য় সভাৰ মাজত িথয় ৈহেছ;
েদৱতােবাৰৰ েসই সভাত েতেৱঁই িবচাৰ কেৰ
2 “িকমান কালৈলেক েতামােলােক অনয্ায় িবচাৰ কিৰবা আৰু দুষ্টেবাৰৰ পক্ষত থািকবা? (েচলা)
3 েতামােলােক দিৰদ্র আৰু অনাথসকলৰ প্রিত নয্ায় িবচাৰ কৰা;
দুখী আৰু দীনহীনৰ নয্াযয্ অিধকাৰ ৰক্ষা কৰা
4 দুখীয়া আৰু কঙালক বেচাৱা;
দুষ্টেবাৰৰ হাতৰ পৰা েতওঁেলাকক মুক্ত কৰা ”
5 েতওঁেলাকৰ জ্ঞান আৰু িবচাৰ-বুিদ্ধ বুিল এেকা নাই;
চািৰওফােল অন্ধকাৰেত েতওঁেলাক ফুেৰ;
পৃিথবীৰ আটাই িভিত্তমূলেবাৰ কঁিপ উিঠেছ
6 মই ক’েলা, “েতামােলােকই েদৱতােবাৰ;
েতামােলাক সকেলােৱই সেব্বর্াপিৰ জনাৰ সন্তান
7 িকন্তু তথািপও েতামােলাক মনুষয্ৰ দেৰ মিৰবা;
অিধপিতসকলৰ এজনৰ দেৰই েতামােলাকৰ পতন হ’ব ”
8 েহ ঈশ্বৰ, তুিম উঠা, পৃিথবীৰ িবচাৰ কৰা;
িকয়েনা সমুদায় জািত েতামাৰ অিধকাৰত আেছ

83 অধয্ায়
সঙ্গীত: আচফৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, তুিম মেন মেন নাথািকবা! েহ ঈশ্বৰ তুিম মুখ বন্ধ কিৰ িনসাৰ ৈহ নাথািকবা!
2 েচাৱা, েতামাৰ শত্রুেবােৰ েকেনৈক আেলাড়নৰ সৃষ্টি কিৰেছ;
েতামাক ঘৃণা কৰা সকেল িনজৰ মূৰ দািঙেছ
3 েতামাৰ েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলােক কুমন্ত্রণা কিৰেছ;
তুিম িযসকলক ৰক্ষা কিৰছা, েসই েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলােক এেকলেগ কু-মন্ত্রণা কিৰেছ
4 েতওঁেলােক কয়, “আহঁা, আিম এক জািত িহচােব েতওঁেলাকক উচ্ছন্ন কেৰঁাহক,
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যােত ইস্রােয়লৰ নাম পুনৰ েকিতয়াও েসঁাৱৰণ কৰা নহ’ব
5 েতওঁেলাক একমনা ৈহ ষড়যন্ত্র কিৰেছ;
েতওঁেলােক েতামাৰ িবৰুেদ্ধ এিট িনয়ম কিৰেছ
6 েতওঁেলাক হ’ল, তমু্ববাসী ইেদামৰ ইশ্মােয়লীয়াসকল,
েমাৱাবীয়া আৰু হাগৰীয়াসকল,
7 গবালীয়া, অেম্মানীয়া, অমােলকীয়া আৰু তূৰ িনবাসীসকলৰ ৈসেত পেলষ্টিয়াসকল;
8 অচুৰীয়াসকেলও েতওঁেলাকৰ সংগত েযাগ িদেছ;
েলাটৰ উত্তৰপুৰুষসকলৰ* বাহু সবল কৰাত েতওঁেলােক সহায় কিৰেছ
9 তুিম িমিদয়নীয়াসকলৰ প্রিত িয কিৰিছলা, কীেচান নদীৰ পাৰত চীচৰা আৰু যাবীনৰ প্রিত িয কিৰিছলা, এওঁেলাকৰ

েক্ষত্রেতা তােকই কৰা
10 চীচৰা আৰু যাবীন অিয়ন-েদাৰত ধ্বংস ৈহ গ’ল
েতওঁেলাক মািটৰ ওপৰত েগাবৰৰ দেৰ পিৰ আিছল
11 েতওঁেলাকৰ প্রধান েলাকসকলৰ দশা তুিম ওেৰব আৰু েজবৰ িনিচনা কৰা;
েতওঁেলাকৰ অিধপিতৰ সকেলা দশা েজবহ আৰু চলমুন্নাৰ িনিচনা কৰা
12 েতওঁেলােক ৈকিছল, “আহঁা আিম ঈশ্বৰৰ চৰণীয়া ভূিম আমাৰ িনজৰ কাৰেণ অিধকাৰ কিৰ লওহঁক ”
13 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, তুিম েতওঁেলাকক বা’মাৰলী বতাহত ঘূিৰ থকা ধুিলৰ িনিচনা কৰা,
বতােহ উড়ুৱাই িনয়া তঁুহৰ িনিচনা কৰা
14 বনজুইেয় অৰণয্ক েযেনৈক দগ্ধ কিৰ িদেয়,
জুইৰ িশখাই পবর্তেবাৰ জ্বলাই িদেয়,
15 েসইদেৰ েতামাৰ ধুমুহােৰ তুিম েতওঁেলাকক েখিদ েযাৱা,
আৰু েতামাৰ প্রচণ্ড বতােহেৰ েতওঁেলাকক ভয় খুউৱা
16 েহ িযেহাৱা, লজ্জােৰ তুিম েতওঁেলাকৰ মুখ ঢািক িদয়া,
যােত েহ িযেহাৱা, েতওঁেলােক েতামাৰ নাম মািতব,
17 েতওঁেলাক িচৰকালৰ বােব লিজ্জত হওঁক আৰু ভীষণ ভােৱ আতিঙ্কত হওঁক;
েতওঁেলাক অপমািনত ৈহ িবনষ্ট হওক
18 েতওঁেলােক েযন জািনব পােৰ েয েতামাৰ নাম িযেহাৱা,
তুিম, েকৱল তুিমেয়ই সমুদায় পৃিথবীৰ ওপৰত সেব্বর্াপিৰ জনা

84 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: িগত্তীৎ সুৰত গাবলগীয়া েকাৰহৰ বংশৰ ৰিচত গীত

1 েহ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, েতামাৰ িনবাস গৃহ েকেন মেনাৰম!
2 িযেহাৱাৰ েচাতাল েকইখনত েসামাবৈল েমাৰ প্রােণ আকুল হািবয়াহ কিৰেছ; অতয্ন্ত উেত্তিজত ৈহেছ
জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ কাৰেণ েমাৰ েদহ আৰু মেন আনন্দ ধ্বিন কিৰেছ
3 েহ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, েমাৰ ৰজা আৰু েমাৰ ঈশ্বৰ, েতামাৰ েবদীেবাৰৰ ওচৰেত,
ঘৰ-িচিৰকা চৰােয় িনজৰ অেথর্ ঘৰ িবচািৰ পাইেছ,
েতলটুিপেয়ও তাইৰ েপাৱািল ৰািখবৈল িনজৰ অেথর্ বঁাহ বািন্ধেছ
4 ধনয্ েসইসকল, িযসকেল েতামাৰ গৃহত বাস কিৰেছ;
েতওঁেলােক িনেতৗ েতামাৰ প্রশংসা কিৰেছ (েচলা)
5 ধনয্ েসইসকল, িয সকেল েতামােত শিক্ত পাইেছ,
িযসকলৰ অন্তৰত িচেয়ানৈল েযাৱা ৰাজপথ আেছ
6 শুকান বাকা উপতয্কাৰ মােজিদ যাওঁেত েতওঁেলােক েসই ঠাইক জুিৰৰ ঠাই কিৰ েতােল;
প্রথম বৰষুেণ পুখুৰীেবাৰ পানীেৰ উপচাই িদেয়
7 েযাৱাৰ পথত েতওঁেলােক শিক্তৰ উপিৰ শিক্ত পায়;
েতওঁেলাক প্রেতয্েক িচেয়ানত েদৱতােবাৰৰ ঈশ্বৰৰ সনু্মখত ৈগ উপিস্থত হয়
* 83 অধয্ায়:8 েলাটৰ উত্তৰপুৰুষ অথর্াৎ “েমাৱাবীয়া আৰু অেম্মানীয়া ”
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8 েহ বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েমাৰ প্রাথর্না শুনা;
েহ যােকাবৰ ঈশ্বৰ, েমাৰ কথা শুনা (েচলা)
9 েহ ঈশ্বৰ, আমাৰ ঢালৈল তুিম দৃষ্টিপাত কৰা;
েতামাৰ এই অিভিষক্ত ৰজাৰ মুখৈল েচাৱা
10 িকয়েনা আন ঠাইত হাজাৰ িদন কেটাৱাতৈক েতামাৰ েচাতালেকইখনত এিদন থকাই অিধক উত্তম;
দুষ্টতাৰ তমু্বত বাস কৰাতৈক, বৰং মই ঈশ্বৰৰ গৃহৰ দুৱৰী ৈহ থকাই অিধক উত্তম
11 িকয়েনা ঈশ্বৰ িযেহাৱা সূযর্ আৰু ঢাল স্বৰূপ;
েতওঁ অনুগ্রহ আৰু েগৗৰৱ দান কেৰ;
িযসকেল সৎ পথত চেল, েতওঁেলাকক েকােনা উত্তম বস্তু িদবৈল েতওঁ অস্বীকাৰ নকেৰ
12 েহ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, েতামাৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কৰা েলাক ধনয্

85 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: েকাৰহৰ বংশৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, তুিম েতামাৰ েদশৰ প্রিত দয়া েদখুৱালা
তুিম যােকাবৰ ভিৱষয্ত পুনৰ স্থাপন কিৰলা
2 েতামাৰ েলাকসকলৰ অপৰাধ তুিম ক্ষমা কিৰলা;
তুিম েতওঁেলাকৰ সকেলা পাপ ঢািকলা (েচলা)
3 েতামাৰ সকেলা েক্রাধ তুিম দূৰ কিৰ িদলা আৰু েতামাৰ প্রচণ্ড েকাপৰ পৰা তুিম ঘূিৰ আিহলা
4 েহ আমাৰ পিৰত্রাণৰ ঈশ্বৰ, তুিম আমাক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা;
আমাৰ প্রিত থকা েতামাৰ ঘৃণািমিশ্রত েক্রাধ দূৰ কৰা
5 তুিম িচৰকােলই আমাৰ ওপৰত েক্রাধ কিৰ থািকবা েনিক?
সব্বর্ পুৰুষৈলেক তুিম েতামাৰ েক্রাধ ধিৰ ৰািখবা েনিক?
6 েতামাৰ েলাকসকেল যােত েতামাত আনন্দ কিৰব পােৰ,
তাৰবােব তুিম জােনা আমাক পুণৰায় জাগিৰত নকিৰবা?
7 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ দৃঢ় েপ্রম তুিম আমাক েদখুউৱা;
েতামাৰ পিৰত্রাণ আমাক দান কৰা
8 ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িযহেক ক’ব, মই তােকই শুিনম;
িকয়েনা েতওঁ িনজৰ েলাকসকলক আৰু িনজৰ িবশ্বাসী অনুগামীসকলক শািন্তৰ কথা ক’ব,
েযন েসই েলাকসকল পুনৰ মুখর্তাৰ ফােল ঘূিৰ নাযায়
9 েতওঁক ভয় কৰা সকলৈল স্বৰূেপই েতওঁৰ পিৰত্রাণৰ সময় েতওঁেলাকৰ বােব সিন্নকট;
তােত আমাৰ েদশত েতওঁৰ মিহমাই িবৰাজ কিৰব
10 গভীৰ েপ্রম আৰু িবশ্ৱস্ততাৰ িমলন ঘিটব;
ধাির্মকতা আৰু শািন্তেয় পৰস্পেৰ চুম্বন কিৰব
11 েদশৰ ভূিমৰ পৰা িবশ্ৱস্ততাৰ গজািল ওলাব;
স্বগর্ৰ পৰা ধাির্মকতাই তলৈল দৃষ্টি কিৰব
12 িয িয উত্তম, িযেহাৱাই িনশ্চেয় তাক দান কিৰব
আমাৰ েদেশ িনজৰ শসয্ উৎপন্ন কিৰব
13 ধাির্মকতা িযেহাৱাৰ আেগ আেগ চিলব;
েতওঁৰ েখাজৰ িচহ্নত ধাির্মকতাই এিট পথ প্রস্তুত কিৰব

86 অধয্ায়
দায়ুদৰ প্রাথর্না

1 েহ িযেহাৱা, েমাৰ কথাৈল কাণ িদয়া, েমাক উত্তৰ িদয়া;
িকয়েনা মই দুখী আৰু দিৰদ্র
2 েমাৰ প্রাণ ৰক্ষা কৰা; িকয়েনা মই েতামাৰ ভক্ত;
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তুিমেয়ই েমাৰ ঈশ্বৰ; েতামাৰ ওপৰত ভাৰসা কৰা দাসক তুিম পালন কৰা
3 েহ প্রভু, েমাক কৃপা কৰা;
িকয়েনা ওেৰ িদনেটা মই েতামাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ আেছঁা
4 েতামাৰ দাসৰ মনত আনন্দ দান কৰা;
িকয়েনা েহ প্রভু, মই েমাৰ প্রাণ েতামাৈল তুিল ধিৰেছঁা
5 েহ প্রভু, তুিম মঙ্গলময় আৰু ক্ষমাদানকাৰী;
েতামাৰ আগত প্রাথর্না কৰা সকলৰ প্রিত তুিম দয়ােৰ পিৰপূণর্
6 েহ িযেহাৱা, েমাৰ প্রাথর্নাৈল কাণ পাতা,
েমাৰ িমনিতৰ ক্রন্দন তুিম শুনা
7 সঙ্কটৰ কালত মই েতামাৰ আগত প্রাথর্না কিৰম;
িকয়েনা তুিম েমাক উত্তৰ িদবা
8 েহ প্রভু, েদৱতােবাৰৰ মাজত েতামাৰ তুলয্ েকােনা নাই;
েতামাৰ কাযর্ৰ লগত েকােনা কাযর্ৰ তুলনা নহয়
9 েহ প্রভু, তুিম সৃষ্টি কৰা সমস্ত জািতেয় আিহ েতামাৰ আগত প্রিণপাত কিৰব;
েতওঁেলােক েতামাৰ মিহমা কীতর্ ন কিৰব
10 িকয়েনা তুিম মহান আৰু তুিম আচিৰত কমর্ কেৰঁাতা
েকৱল তুিমেয়ই ঈশ্বৰ
11 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ পথৰ িবষেয় েমাক িশক্ষা িদয়া,
যােত মই েতামাৰ সতয্ত চিলব পােৰঁা;
েতামাৰ নামক ভয় কৰাৰ কাৰেণ েমাৰ দুই মনৰ অন্তৰক এক মন িদয়া
12 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, মই সমস্ত হৃদয়েৰ েতামাৰ প্রশংসা কিৰম,
িচৰকাল েতামাৰ নামৰ েগৗৰৱ কিৰম
13 িকয়েনা েমাৰ প্রিত েতামাৰ গভীৰ েপ্রম অসীম;
িচেয়ালৰ অিত গভীৰ অেধােলাকৰ পৰা তুিম েমাৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰলা
14 েহ ঈশ্বৰ, অহঙ্কাৰীেবাৰ েমাৰ িবৰুেদ্ধ উিঠেছ;
অতয্াচাৰীেবাৰৰ দেল েমাৰ প্রাণ লব িবচািৰেছ;
েতওঁেলােক েতামাক িনজৰ সনু্মখত নাৰােখ
15 িকন্তু েহ প্রভু, তুিম দয়ােৰ পিৰপূণর্ অনুগ্রহকাৰী ঈশ্বৰ;
তুিম েক্রাধত ধীৰ, গভীৰ েপ্রম আৰু িবশ্ৱস্ততাত মহান
16 তুিম েমাৈল ঘূৰা আৰু েমাক কৃপা কৰা;
েতামাৰ দাসক েতামাৰ শিক্ত দান কৰা;
েতামাৰ দাসীৰ পুত্রক তুিম ৰক্ষা কৰা
17 েমাক েতামাৰ কৰুণাৰ এিট িচন েদখুৱা,
যােত েমাক িয সকেল ঘৃণা কেৰ েতওঁেলােক তােক েদিখ লাজ পায়;
কাৰণ, েহ িযেহাৱা, তুিমেয়ই েমাক সহায় কিৰলা আৰু শান্তনা িদলা

87 অধয্ায়
েকাৰহৰ বংশৰ ৰিচত গীত এিট সঙ্গীত

1 িযেহাৱাই পিবত্র পব্বর্ত েশ্রনীৰ ওপৰত েতওঁৰ নগৰ স্থাপন কিৰেল
2 যােকাবৰ বংশৰ সকেলা িনবাসতৈক িযেহাৱাই িচেয়ানৰ দুৱাৰেবাৰ ভাল পায়
3 েহ ঈশ্বৰৰ নগৰ, েতামাৰ িবষেয় অেনক েগৗৰৱৰ কথা েকাৱা ৈহেছ (েচলা)
4 “মই েমাৰ িচনািকেবাৰৰ মাজত ৰাহব আৰু বািবলেৰা চচর্ া কিৰম;
পেলষ্টিয়া, তূৰ আৰু ইিথওিপয়াৰ* কথাও চচর্ া কিৰম,
েতওঁেলােক কয়, ‘এইসকল প্রেতয্কেৰ জন্ম তাত ৈহেছ’ ”

* 87 অধয্ায়:4 ইিথওিপয়াৰ কুচক
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5 এেন িক, িচেয়ানৰ িবষেয়ও এই বুিল েকাৱা হ’ব, “অমুক বা তমুক মানুহৰ তাত জন্ম ৈহিছল;
সেব্বর্াপিৰ জনাই িনেজই িচেয়ানক স্থাপন কিৰব ”
6 িযেহাৱাই জািত সমূহৰ নাম িলিখ তািলকা কৰাৰ সময়ত এই কথা ক’ব, “এইজনৰ িচেয়ানত জন্ম ৈহিছল ” (েচলা)
7 গায়ক আৰু নাচনীেবােৰ এেকভােৱ ক’ব, “েমাৰ সকেলা ভুমুক েতামাৰ মাজেতই আেছ ”

88 অধয্ায়
এিট সঙ্গীত েকাৰহৰ বংশৰ ৰিচত গীত প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: সুৰ-মহলৎ-িলয়ােন্নাৎ ইজ্রাহীয়া েহমনৰ

মচকীল নামৰ গীত
1 েহ েমাৰ পিৰত্রাণৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা,
মই িদেন-ৰািতেয় েতামাৰ ওচৰত কাতেৰািক্ত কিৰেছঁা
2 েতামাৰ আগত েমাৰ প্রাথর্না উপিস্থত হওঁক;
তুিম েমাৰ কাতেৰািক্তৈল কাণ পাতা
3 কাৰণ েমাৰ প্রাণ দুেখেৰ ভিৰ পিৰেছ,
েমাৰ জীৱন প্রায় িচেয়ালৰ ওচৰ চািপেছ
4 গাতৈল নািম েযাৱােবাৰৰ লগত মই গিণত ৈহেছঁা;
মই অসহায় েলাকৰ দেৰ বলহীন ৈহেছঁা;
5 মই মৃতেবাৰৰ মাজত পিৰতয্াগ কৰা েলাকৰ দেৰ ৈহেছঁা;
ৈমদামত পিৰ থকা হত েলাকেবাৰৰ িনিচনা ৈহেছঁা,
িযেবাৰক তুিম েসঁাৱৰেণা নকৰা,
িযেবাৰ েতামাৰ সহায়ৰ হাতৰ পৰা িবিছন্ন ৈহেছ
6 তুিম েমাক গাতৰ সকেলাতৈক তলৰ ঠাইত ৰািখছা,
অন্ধকাৰ আৰু গভীৰ ঠাইত ৰািখছা
7 েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ েক্রােধ েমাক েবিৰ ধিৰেছ,
েতামাৰ সকেলা প্রকাৰ েঢৗেৰ তুিম েমাক দুখ িদছা (েচলা)
8 তুিম েমাৰ িচনািকেবাৰক েমাৰ পৰা দূৰ কিৰছা;
েতওঁেলাকৰ সনু্মখত েমাক ঘৃণাৰ পাত্র কিৰছা;
মই বন্দী ৈহ আেছঁা, ওলাই যাব পৰা নাই
9 দুখেত েমাৰ চকুৰ দৃষ্টি কিম আিহেছ;
েহ িযেহাৱা, প্রিতিদেন মই েতামাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেছঁা;
মই েতামাৈল েমাৰ হাত েমিল ৰািখেছঁা
10 মৃতজনৰ কাৰেণ জােনা তুিম আচিৰত কমর্ কৰা?
মৃতজেন উিঠ জােনা েতামাৰ স্তুিত কিৰব? (েচলা)
11 ৈমদামত জােনা েতামাৰ গভীৰ েপ্রমৰ বণর্না আৰু িবনাশৰ ঠাইত জােনা েতামাৰ িবশ্বস্ততাৰ কথা প্রচাৰ কৰা হব?
12 অন্ধকাৰ স্থানত জােনা েতামাৰ আচিৰত কমর্ জনা যাব?
িয েদশৰ েলাকক তুিম পাহিৰ েযাৱা, েসই ঠাইত জােনা েতামাৰ ধাির্মকতাৰ কাযর্ জনা যাব?
13 েহ িযেহাৱা, মই, মই হেল েতামাৰ ওচৰত কাকুিত কিৰ কািন্দেছঁা,
ৰািতপুৱােতই েতামাৰ আগত েমাৰ প্রাথর্না ৈগ উপিস্থত হয়
14 েহ িযেহাৱা, িকয় তুিম েমাক তয্াগ কিৰছা?
েতামাৰ মুখ েমাৰ পৰা িকয় লুকুৱাই ৰািখছা?
15 মই ল’ৰা কালেৰ পৰা দুখী আৰু মৃতপ্রায় ৈহ আেছঁা;
মই েতামাৰ ভয়ানক েক্রাধ েভাগ কিৰ বয্াকুল ৈহেছঁা
মই হতাশ ৈহ পিৰেছা
16 েতামাৰ প্রচণ্ড েক্রাধ েমাৰ ওপেৰিদ ৈব ৈগেছ;
েতামাৰ েক্রােধ েমাক ধ্বংস কিৰেছ
17 েসইেবােৰ পানীৰ ঢল অহাৰ দেৰ ওেৰ িদনেটা েমাক আৱিৰ ৰািখেছ;
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েচৗিদশৰ পৰা েমাক েবিৰ ধিৰ ৰািখেছ
18 েমাৰ িপ্রয়জন আৰু বনু্ধসকলক তুিম েমাৰ পৰা দূৰ কিৰলা;
এিতয়া অন্ধকােৰই েমাৰ সংগী

89 অধয্ায়
ইজ্রাহীয়া এথনৰ মচকীল নামৰ গীত

1 মই িচৰকাল িযেহাৱাৰ গভীৰ েপ্রমৰ কীতর্ ন কিৰম;
মই িনজ মুেখেৰ পুৰুষানুক্রেম সকেলােৰ সনু্মখত েতামাৰ িবশ্বস্ততা প্রচাৰ কিৰম
2 মই েঘাষণা কিৰম েয, েতামাৰ গভীৰ েপ্রমৰ কাযর্ িচৰকালৰ বােব স্থাপন ৈহেছ;
েতামাৰ িবশ্বস্ততা আকাশমণ্ডলৰ দেৰই স্থায়ী
3 তুিম ৈকছা, “মই েমাৰ মেনানীত জনৰ কাৰেণ এিট িনয়ম স্থাপন কিৰেলঁা,
েমাৰ দাস দায়ুদৰ আগত মই এই শপত কিৰেলঁা:
4 ‘মই েতামাৰ বংশক িচৰকালৰ কাৰেণ স্থাপন কিৰম;
বংশানুক্রেম েতামাৰ িসংহাসন স্থাপন কিৰম’ ” (েচলা)
5 েহ িযেহাৱা, আকাশ-মণ্ডেল েতামাৰ আচিৰত কমর্ৰ প্রশংসা কেৰ;
পিবত্র েলাকসকলৰ সমাজত েতামাৰ িবশ্বস্ততাৰ প্রশংসা কেৰ
6 আকাশমণ্ডলৰ মাজত এেন িক আেছ
যাক িযেহাৱাৰ লগত তুলনা কিৰব পািৰ?
স্বগর্ৰ দূতেবাৰৰ মাজত িযেহাৱাৰ তুলয্ েকান আেছ?
7 পিবত্র দূতেবাৰৰ সভাত সকেলােৱ ঈশ্বৰক ভয় কেৰ;
েতওঁৰ চিৰওফােল থকা সকলতৈক েতেৱঁই অিতশয় ভয়ানক
8 েহ বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েতামাৰ তুলয্ পৰাক্রমী েকান আেছ, েহ প্রভু?
েতামাৰ িবশ্বস্ততাই েতামাক েবিৰ ৰািখেছ
9 তজর্ ন-গজর্ েনেৰ ওফিন্দ উঠা সমুদ্রক তুিম শাসন কৰা;
তাৰ েঢৗ উিঠেল তুিমেয়ই েসইেবাৰক শান্ত কৰা
10 তুিম ৰাহব*ক খণ্ড খণ্ড কিৰ, হত েহাৱা েলাকৰ দেৰ কিৰলা;
েতামাৰ বাহুবেলেৰ তুিম েতামাৰ শত্রুেবাৰক িছন্ন-িভন্ন কিৰলা
11 আকাশ-মণ্ডল েতামাৰ আৰু পৃিথবীও েতামােৰই;
জগত আৰু তাত থকা সকেলােক তুিমেয়ই স্থাপন কিৰলা
12 উত্তৰ আৰু দিক্ষণ েতামােৰই সৃষ্টি;
তােবাৰ† আৰু হেমর্ােণ‡ েতামাৰ নামত আনন্দ-ধ্বিন কেৰ
13 েতামাৰ বাহু পৰাক্রেমেৰ ভৰা;
েতামাৰ হাত শিক্তশালী, েতামাৰ েসঁা হাত প্রবল
14 ধাির্মকতা আৰু নয্ায়িবচাৰ েতামাৰ িসংহাসনৰ িভিত্তমূল;
েপ্রম আৰু িবশ্ৱস্ততা েতামাৰ আেগ আেগ চেল
15 ধনয্ েসই েলাক, িয েলােক আনন্দ-ধ্বিন§েৰ েতামাৰ আৰাধনা কেৰ;
েহ িযেহাৱা, েতওঁেলােক েতামাৰ মুখৰ দীিপ্তত চলাফুৰা কেৰ
16 ওেৰ িদনেটা েতওঁেলােক েতামাৰ নামত উল্লাস কেৰ;
েতামাৰ ধাির্মকতাত েতওঁেলােক েতামাক তুিল ধেৰ
17 তুিমেয়ই েতওঁেলাকৰ শিক্তৰ েশাভা;
েতামাৰ অনুগ্রহেত আমাৰ শিক্ত* উন্নত হ’ব
18 আমাৰ ৰজা ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনা দ্বাৰােয়ই িনযুক্ত,

* 89 অধয্ায়:10 প্রাচীনকালৰ কািহনীেবাৰৰ এটা সপর্ৰ চিৰত্র চাওক ইেয়াব 9:13;26:12; িযচয়া 51:9 † 89 অধয্ায়:12 ই গালীলৰ দিক্ষণ
অংশৰ েশষত থকা এখন পবর্ত ই প্রায় 555 িমটাৰ ওখ ‡ 89 অধয্ায়:12 ই গালীলৰ উত্তৰপূব অংশত থকা এখন পবর্ত ই প্রায় 270 িমটাৰ ওখ
§ 89 অধয্ায়:15 ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰাৰ সময়ত প্রশংসাৰ ধ্বিন * 89 অধয্ায়:17 িশং
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আমাৰ েসই ঢাল িযেহাৱােৰই
19 এসময়ত তুিম দশর্নত েতামাৰ ভক্তসকলক ৈকিছলা, “এজন বীৰৰ ওপৰত মই সহায় কৰাৰ ভাৰ অপর্ণ কিৰেলঁা;
েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা এজনক মেনানীত কিৰ উন্নত কিৰেলঁা
20 মই েমাৰ দাস দায়ুদক িবচািৰ পােলঁা;
েমাৰ পিবত্র েতেলেৰ মই েতওঁক অিভেষক কিৰেলঁা
21 েমাৰ হাত সদায় েতওঁৰ লগত থািকব;
েমাৰ বাহুেৱও েতওঁক বলৱান কিৰব
22 েকােনা শত্রুেৱ েতওঁক উপদ্রৱ নকিৰব,
েকােনা দুষ্ট েলােক েতওঁক অতয্াচাৰ নকিৰব
23 মই েতওঁৰ শত্রুেবাৰক েতওঁৰ সনু্মখেত গুিড় কিৰম;
িযসকেল েতওঁক ঘৃণা কেৰ, েতওঁেলাকক প্রহাৰ কিৰম
24 েমাৰ িবশ্বস্ততা আৰু েপ্রম েতওঁৰ লগত থািকব;
েমাৰ নামত েতওঁৰ শিক্তৰ িশং উদ্ধর্ ত উিঠব
25 মই সাগৰৰ ওপৰত েতওঁৰ হাত ৰািখ ক্ষমতা িদম,
আৰু েতওঁৰ েসঁাহাত নদীেবাৰৰ ওপৰত ৰািখম
26 েতওঁ েমাক মািত ক’ব, ‘তুিমেয়ই েমাৰ িপতৃ,
েমাৰ ঈশ্বৰ আৰু েমাৰ পিৰত্রাণৰ িশলা!’
27 মই েতওঁক েমাৰ েজয্ষ্ঠ পুত্র কিৰম,
পৃিথবীৰ ৰজাসকলৰ মাজত েতওঁক সকেলাতৈক েশ্রষ্ঠ কিৰম
28 েতওঁৰ প্রিত েমাৰ অটল েপ্রম িচৰকালৈলেক ৰািখম;
েমাৰ িনয়মিট েতওঁৰ লগত িথেৰ থািকব
29 মই েতওঁৰ বংশেকা িচৰকালৈলেক স্থায়ী কিৰম,
আকাশ-মণ্ডলৰ দেৰই মই েতওঁৰ িসংহাসন িচৰস্থায়ী কিৰম
30 েতওঁৰ সন্তান সকেল যিদ েমাৰ বয্ৱস্থা তয্াগ কেৰ,
আৰু েমাৰ িনয়মৰ পথত নচেল,
31 যিদ েতওঁেলােক েমাৰ িবিধেবাৰ উলঙ্ঘন কেৰ,
েমাৰ আজ্ঞােবাৰ পালন নকেৰ,
32 েতেন্ত মই েবেতেৰ প্রহাৰ কিৰ েতওঁেলাকক অপৰাধৰ শািস্ত িদম,
েতওঁেলাকৰ অধমর্ৰ শািস্ত চাবুেকেৰ িদম
33 িকন্তু মই েমাৰ অটল েপ্রম েতওঁৰ পৰা িনেচইৈক নুগুচাম;
েমাৰ প্রিতজ্ঞাৰ িবশ্বস্ততা বয্থর্ হবৈল িনিদম
34 মই েমাৰ িনয়মিট উলঙ্ঘন নকিৰম,
েমাৰ ওঁঠৰ পৰা ওেলাৱা বাকয্ সলিন নকিৰম
35 েমাৰ পিবত্রতাৰ শপত খাই মই এবােৰই ক’েলঁা;
মই দায়ুদৰ আগত েকিতয়াও িমছা কথা নকওঁ
36 েতওঁৰ বংশ িচৰকালৈলেক থািকব,
েতওঁৰ িসংহাসন েমাৰ সাক্ষােত সূযর্ৰ দেৰ িচৰস্থায়ী হব
37 েসেয় আকাশৰ িবশ্বাসী সাক্ষী চন্দ্রৰ িনিচনাৈক িচৰকালৰ কাৰেণ স্থািপত হব ” (েচলা)
38 িকন্তু তুিমেয়ই পিৰতয্াগ কিৰলা, অগ্রাহয্ও কিৰলা;
েতামাৰ অিভিষক্ত জনাৰ িবৰুেদ্ধ তুিম েক্রাধ কিৰছা
39 েতামাৰ দােস ৈসেত স্থাপন কৰা িনয়মিট তুিম প্রতয্াখান কিৰছা;
তুিম েতওঁৰ ৰাজ-মুকুট মািটৈল েপলাই অশুিচ কিৰলা
40 তুিম েতওঁৰ সকেলা প্রাচীৰ ভািঙ েপলালা;
তুিম েতওঁৰ েকঁাঠেবাৰ িবনষ্ট কিৰলা
41 েতওঁৰ েদশৰ কােষিদ েযাৱা সকেলা বাটৰুৱাই েতওঁক লুট কেৰ;
েতওঁ ওচৰ-চুবুৰীয়ােবাৰৰ িনন্দাৰ পাত্র ৈহেছ
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42 তুিম েতওঁৰ শত্রুেবাৰৰ েসঁা হাত শিক্তশালী কিৰলা;
েতওঁৰ সকেলা শত্রুেক আনিন্দত কিৰলা
43 তুিম েতওঁৰ তেৰাৱালৰ ধাৰ ওভটাই িদলা আৰু যুদ্ধত েতওঁক িথয় হবৈল িনিদলা
44 তুিম েতওঁৰ হাতৰ ৰাজদণ্ড† হৰণ কিৰলা;
েতওঁৰ িসংহাসন ভুিমৈল পিতত কিৰলা
45 তুিম েতওঁৰ েযৗৱন কাল চুিট কিৰলা;
তুিম েতওঁক লােজেৰ ঢািকলা (েচলা)
46 েহ িযেহাৱা, আৰু িকমান কাল? তুিম সদােয়ই িনজেক লুকুৱাই ৰািখবা েন?
িকমান কাল েনা েতামাৰ েক্রাধ অিগ্নৰ িনিচনাৈক জ্বিল থািকব?
47 েমাৰ জীৱন কাল েকেন অলপ িদনীয়া, তাক েসঁাৱৰা;
িক অসাৰতাৰ কাৰেণইবা তুিম মনুষয্ক স্রিজলা!
48 েকিতয়াও মৃতুয্ েনেদখাৈক েকান মানুহ জীয়াই থািকব পােৰ?
িচেয়ালৰ হাতৰ পৰা েকােন িনজৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰব পােৰ? (েচলা)
49 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ পূবর্কালৰ েসই অটল েপ্রম ক’ত?
েসই েপ্রম তুিম েতামাৰ িবশ্বস্ততাৰ দ্বাৰাই দায়ুদৰ আগত শপত খাইিছলা
50 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ দাসেবাৰক কৰা অপমান েসঁাৱৰণ কৰা;
েসঁাৱৰণ কৰা, আন জািতেবােৰ েমাৈল কৰা েসই অপমানেবাৰ;
েকেনৈক মই েমাৰ বুকুত বহন কিৰ আেছঁা
51 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ শত্রুেবােৰ েসই অপমান কিৰেছ,
েতওঁেলােক েতামাৰ অিভিষক্ত জনাৰ প্রিত েখাজক অপমান কিৰেছ
52 িযেহাৱা িচৰকালৈলেক ধনয্ হওঁক আেমন, আৰু আেমন

90 অধয্ায়
গীতমালা চতুথর্ খণ্ড
ঈশ্বৰৰ েলাক েমািচৰ প্রাথর্না

1 েহ প্রভু, পুৰুেষ পুৰুেষ তুিমেয়ই আমাৰ বাসস্থান ৈহ আিহছা
2 পব্বর্তেবাৰ উৎপন্ন েহাৱাৰ আেগেয়,
পৃিথৱী আৰু জগত সৃষ্টিৰ আগেত,
অনািদ কালৰ পৰা অনন্ত কাল পযর্ন্ত তুিমেয়ই ঈশ্বৰ
3 তুিম মানুহক ধূিলৈল উভটাই ৈল েযাৱা;
তুিম েকাৱা, “েহ মনুষয্ সন্তান সকল উভিট েযাৱা”
4 েতামাৰ দৃষ্টিত হাজাৰ বছৰ েযন পাৰ েহাৱা েযাৱাকািলৰ িনিচনা;
েযন ৰািতৰ এক প্রহৰ মাত্র
5 তুিম মানুহক ধলৰ দেৰ উটুৱাই ৈল েযাৱা,
েতওঁেলাক এটা সেপানৰ িনিচনা;
েযন ৰািতপুৱা নতুনৈক ঠন ধিৰ উঠা ঘঁাহৰ দেৰ;
6 ৰািত পুৱােলই েসেয় গিজ বািঢ়বৈল ধেৰ;
গধূিল েবলা েসেয় শুকাই েশষ ৈহ যায়
7 েতামাৰ েক্রােধ আমাক গ্রাস কেৰ,
েতামাৰ েকাপত আিম বয্াকুল হওঁ
8 তুিম আমাৰ অপৰাধেবাৰ েতামাৰ সনু্মখত ৈথছা;
েতামাৰ উপিস্থিতৰ েপাহৰত আমাৰ গুপুত পাপেবাৰ প্রকাশ পায়
9 েতামাৰ ভীষণ েক্রাধত আমাৰ িদনেবাৰ হ্রাস ৈহ যায়;
িনশ্বাসৰ দেৰই আমাৰ আয়ুসৰ বছৰেবাৰ েশষ ৈহ যায়
† 89 অধয্ায়:44 মিহমা
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10 আমাৰ আয়ুস মাত্র সত্তৰ বছৰ,
হয়েতা শিক্ত থািকেল, আশী বছেৰা হ’ব পােৰ;
তথািপেতা আিম শিক্ত* থকা বছৰেবাৰত মােথান দুখ আৰু েক্লশ থােক;
বছৰেবাৰ েবগাই ঢুকাই যায় আৰু আিমও পলকেত উিড়† যাওঁ
11 েতামাৰ েক্রাধৰ পৰাক্রম েকােন জােন?
েতামাৰ েক্রাধ, েতামাৰ প্রাপয্ ভয়-ভিক্তৰ দেৰই মহান?
12 েসেয় আমাৰ আয়ুসৰ কাল গণনা কিৰবৈল তুিম আমাক িশেকাৱা;
যােত আিম প্রজ্ঞাৰ িচত্ত লাভ কিৰব পােৰঁা
13 েহ িযেহাৱা, আৰু িকমান কাল?
তুিম ঘূিৰ আহঁা! েতামাৰ দাসেবাৰৰ প্রিত সদয় েহাৱা
14 পুৱােত েতামাৰ গভীৰ েপ্রেমেৰ আমাক তৃপ্ত কৰা,
েযন আয়ুস থােকমােন েগােটই জীৱনত আিম আনন্দ আৰু উল্লাস কিৰব পােৰঁা
15 িযমান িদন ধিৰ তুিম আমাক দুখ িদলা আৰু,
িযমান বছৰ আিম কষ্ট েদিখেলঁা, েসই অনুসােৰই তুিম আমাক আনিন্দত কৰা
16 েতামাৰ দাসেবাৰৰ আগত েতামাৰ কমর্,
আৰু েতওঁেলাকৰ সন্তান সকলৰ ওপৰত েতামাৰ েগৗৰৱ প্রকািশত হওক
17 আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ দয়া আমাৰ ওপৰত থাকক;
তুিম আমাৰ হাতৰ সকেলা কাযর্ সফল কৰা;
হয়, আমাৰ হাতৰ সকেলা কামত তুিম সফলতা দান কৰা

91 অধয্ায়
1 িয মানুহ সেব্বর্াপিৰ জনাৰ আশ্রয়ত থােক,
িয মানুহ সব্বর্শিক্তমানৰ ছঁাত বসিত কেৰ
2 েতওঁ িযেহাৱাৰ িবষেয় এই কথা ক’ব, “েতেৱঁই েমাৰ আশ্রয় আৰু েমাৰ দুগর্;
েতেৱঁই েমাৰ ঈশ্বৰ, িয জনাৰ ওপৰত মই ভাৰসা কেৰঁা ”
3 েতওঁ েতামাক বয্াধৰ ফান্দৰ পৰা
আৰু সবর্নাশী মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা কিৰব
4 েতওঁ িনজৰ েডউকােৰ েতামাক আবিৰ ৰািখব,
েতওঁৰ েডউকাৰ তলত তুিম আশ্রয় পাবা;
ঈশ্বৰৰ িবশ্বাসেযাগয্তা েতামাৰ ঢাল আৰু সুৰক্ষা হ’ব
5 তুিম ৰািতৰ আতঙ্কৈল;
আৰু িদনত উিড় অহা কঁাড়ৈল ভয় নকিৰবা
6 অন্ধকাৰত ঘূিৰ ফুৰা মহামাৰীৈল
নাইবা দুপৰীয়া সময়ত অহা ধ্বংসকাৰী আঘাতৈল তুিম ভয় নকিৰবা
7 হয়েতা েতামাৰ ওচেৰ-পাজেৰ ধ্বংস হ’ব হাজাৰ হাজাৰ েলাক,
আৰু েতামাৰ েসঁাফােল অযুত অযুত;
িকন্তু েসেয় েতামাৰ কাষৈল নািহব
8 তুিম েকৱল িনজ চকুেৰ েদখা পাবা;
দুষ্টেবােৰ েকেন প্রিতফল পায়, তুিম তাক েদখা পাবা
9 ‘েহ প্রভু, হয়, তুিমেয়ই েমাৰ আশ্রয়!’*
তুিম সেব্বর্াপিৰ জনাক েতামাৰ আশ্রয়স্থান কিৰলা
10 েসেয় েতামাৈল েকােনা িবপদ নঘিটব;
আৰু েতামাৰ তমু্বৰ ওচৰৈল েকােনা দুখ-কষ্ট নািহব
11 িকয়েনা েতামাৰ সকেলা পথত েতামাক ৰক্ষা কিৰবৈল,
* 90 অধয্ায়:10 গবর্ কিৰব পৰা বছৰেবাৰত † 90 অধয্ায়:10 নাইিকয়া ৈহ যাওঁ * 91 অধয্ায়:9 িকয়েনা তুিম িযেহাৱাক েতামাৰ আশ্রয়
কিৰলা
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েতওঁ িনজৰ দূতেবাৰক েতামাৰ িবষেয় আজ্ঞা িদব
12 েতওঁেলােক হােতেৰ েতামাক দািঙ ধিৰব,
েযন েতামাৰ ভিৰেয় িশলত খুন্দা খাই আঘাত নাপায়
13 তুিম িসংহ আৰু সাপৰ ওপৰত ভিৰ িদবা
তুিম যুবা-িসংহ আৰু নাগক ভিৰেৰ গচিকবা
14 িকয়েনা েতওঁ েমাক েপ্রম কেৰ, েসেয় মই েতওঁক উদ্ধাৰ কিৰম;
মই েতওঁক ৰক্ষা কিৰম, কাৰণ েতওঁ েমাৰ নাম জােন
15 েতওঁ েমাক মািতব, তােত মই েতওঁক উত্তৰ িদম;
সঙ্কটৰ কালত মই েতওঁৰ সঙ্গী হ’ম;
মই েতওঁক উদ্ধাৰ কিৰম, েগৗৰৱািম্বতও কিৰম
16 মই দীঘর্ আয়ুস িদ েতওঁক সন্তুষ্ট কিৰম;
েমাৰ পিৰত্রাণ েতওঁক েদখুৱাম

92 অধয্ায়
এিট গীত িবশ্রামবাৰৰ অেথর্ সঙ্গীত

1 িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ধনয্বাদ কৰা উত্তম;
েহ সেব্বর্াপিৰ জনা, েতামাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ স্তুিত গান কৰা উত্তম;
2 ৰািতপুৱা েতামাৰ অসীম েপ্রমৰ কথা
আৰু প্রিত ৰািত েতামাৰ িবশ্বস্ততা প্রচাৰ কৰা উত্তম;
3 দহ গুণীয়া যন্ত্র আৰু েনবল যন্ত্র সহকােৰ,
গভীৰ বীণাৰ স্বেৰেৰ েতামাৰ ধনয্বাদ-স্তুিত কৰা উত্তম
4 িকয়েনা েহ িযেহাৱা, তুিম েতামাৰ কাযর্ৰ দ্বাৰাই েমাক আনিন্দত কিৰছা;
মই েতামাৰ হােত কৰা কাযর্ েদিখ আনেন্দেৰ গীত গান কেৰঁা
5 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ কাযর্েবাৰ েকেন মহৎ!
েতামাৰ িচন্তােবাৰ েকেন গভীৰ!
6 িনেবর্াধ েলােক নাজােন,
িবেবকহীন েলােক এই সকেলােবাৰ বুিজ নাপায়;
7 দুষ্টেবাৰ যিদও ঘাহঁৰ িনিচনাৈক বািঢ় উেঠ,
অনয্ায়কাৰীেবােৰ যিদও উন্নিত লাভ কেৰ,
তথািপেতা েতওঁেলাক িচৰকালৈলেক িবনষ্ট হ’ব
8 িকন্তু েহ িযেহাৱা, তুিম অনন্তকাল উদ্ধর্ বাসী
9 িকয়েনা, েহ িযেহাৱা, েতামাৰ শত্রুেবাৰ,
েতামাৰ শত্রুেবাৰ ধ্বংস হ’ব;
েতামাৰ অনয্ায়কাৰী সকেলােবাৰ িছন্ন-িভন্ন হ’ব
10 িকন্তু বনৰীয়া ষঁাড়ৰ িশঙৰ দেৰ তুিম েমাৰ শিক্তক* তুিল ধিৰলা;
তুিম েমাৰ ওপৰত নতুন অিভিষক্ত েতল† ঢািল িদলা
11 েমাৰ শত্রুেবাৰৰ পতন মই িনজ চকুেৰ েদিখেলঁা;
েমাৰ িবৰুেদ্ধ উঠা েসই দুষ্টেবাৰৰ সবর্নাশ মই িনজ কােণেৰ শুিনবৈল পােলঁা
12 ধাির্মকেলাক খাজুৰ গছৰ দেৰ উজ্বিল উিঠব;
িলবােনানৰ এৰচ গছৰ িনিচনাৈক বািঢ় যাব
13 েতওঁেলাকক িযেহাৱাৰ গৃহত েৰাপন কৰা হ’ল;
েতওঁেলাক আমাৰ ঈশ্বৰৰ েচাতাল েকইখনত প্রফুিল্লত হ’ব
14 েতওঁেলােক বৃদ্ধ বয়সেতা ফল উৎপন্ন কিৰব;
েতওঁেলাক ৰসাল আৰু েসউজীয়া ৈহ থািকব;
15 তােত প্রচািৰত হ’ব েয িযেহাৱা নয্ায়বান;
* 92 অধয্ায়:10 িশং † 92 অধয্ায়:10 আশীবর্ােদেৰ আনিন্দত কিৰলা
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েতেৱঁই েমাৰ িশলা,
েতওঁত েকােনা অধাির্মকতা নাই

93 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই ৰাজত্ব কেৰ, েতওঁ মিহমােৰ সিজ্জত;
িযেহাৱা সুসিজ্জত; েতওঁ পৰাক্রেমেৰ িনজৰ কঁকাল বািন্ধেল;
জগতখেনা েতওঁ লৰচৰ হ’ব েনাৱাৰাৈক স্থাপন কিৰেল
2 েতামাৰ িসংহাসন পূবর্েৰ পৰা স্থাপন কৰা হ’ল;
তুিম অনািদ কালেৰ পৰা িবদয্মান
3 েহ িযেহাৱা, নদীৰ পানী ওফিন্দ উিঠেছ,
নদীেবাৰ িনজ িনজ তৰঙ্গ ধ্বিনেৰ ওফিন্দ উিঠেছ;
নদীেবােৰ িনজ িনজ গজর্ নৰ েঢৗ তুিলেছ
4 মহা জল সমূহৰ কেল্লাল ধ্বিনতৈকেয়া,
সমুদ্রৰ প্রচণ্ড তৰঙ্গেবাৰতৈকেয়া সেব্বর্াপিৰ িযেহাৱা বলৱান
5 েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ অিত িবশ্বাসেযাগয্;
েহ িযেহাৱা িচৰিদনৰ কাৰেণ পিবত্রতা েতামাৰ গৃহৰ েশাভা

94 অধয্ায়
1 েহ প্রিতফল িদওঁতা ঈশ্বৰ িযেহাৱা,
েহ প্রিতফল িদওঁতা ঈশ্বৰ, তুিম দীিপ্ত প্রকাশ কৰা
2 েহ পৃিথৱীৰ িবচাৰকত্তর্ া, তুিম উঠা,
অহংকাৰীেবাৰক েতওঁেলাকৰ িয প্রাপয্ তাক তুিম িদয়া
3 েহ িযেহাৱা, দুষ্টেবােৰ িকমান কাল,
দুষ্টেবােৰেনা িকমান কাল উল্লাস কিৰব?
4 েতওঁেলাকৰ মুখৰ পৰা দািম্ভক কথােবাৰ বািহৰ ৈহ আেহ;
সকেলা দুষ্টেলােক গব্বর্ কেৰ
5 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ েলাকসকলক েতওঁেলােক চূণর্ কিৰেছ;
েতামাৰ আিধপতয্ক উপদ্রৱ কিৰেছ
6 িবধৱা আৰু িবেদশী েলাকক েতওঁেলােক বধ কিৰেছ;
অনাথ সকলক হতয্া কিৰেছ;
7 েতওঁেলােক ক’য়, “িযেহাৱাই েনেদিখব; যােকাবৰ ঈশ্বেৰ মন নকিৰব ”
8 েহ িবেবকহীনেবাৰ, েতামােলােক িবেবচনা কৰা;
েহ িনেবর্াধেবাৰ, েকিতয়া েতামােলাকৰ সুবুিদ্ধ হ’ব?
9 িয জনাই কাণ সৃষ্টি কিৰেল, েতওঁ জােনা নুশুিনব?
িয জনাই চকু িনম্মর্াণ কিৰেল, েতওঁ জােনা েনেদিখব?
10 িয জনাই সকেলা জািতেক শাসন কেৰ আৰু েলাকসকলক িশক্ষা িদেয়,
েতওঁ জােনা শািস্ত িনিদয়াৈক থািকব?
11 িযেহাৱাই মানুহৰ সকেলা িচন্তা জােন;
েতওঁ জােন েয েতওঁেলাক সকেলা শ্বাস মাত্র
12 েহ িযেহাৱা, ধনয্ েসইসকল েলাক যাক তুিম শাসন কৰা,
আৰু েতামাৰ বয্ৱস্থাৰ পৰা িশক্ষা িদয়া,
13 যােত েতওঁেলােক িবপদৰ কালত িজৰিণ পায়,
েযিতয়াৈলেক দুষ্টসকলৰ কাৰেণ গাত খন্দা েশষ নহয়
14 িকয়েনা িযেহাৱাই িনজৰ েলাকসকলক তয্াগ নকিৰব,
িনজৰ আিধপতয্ক পিৰতয্াগ নকিৰব
15 নয্ায়িবচাৰ পুনৰ ধাির্মকতাৰ ওচৰৈল উভিট আিহব;
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শুদ্ধ মনৰ সকেলােৱই তাক মািন চিলব
16 েকােন েমাৰ পক্ষ ৈহ দুষ্টেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ উিঠব?
েমাৰ পক্ষ ৈহ দুষ্টেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েকান িথয় হ’ব?
17 যিদ িযেহাৱাই েমাক সহায় নকেৰ,
েতেন্ত মৃতুয্ৰ নীৰৱতাত েমাৰ প্রােণ শীেঘ্রই বসিত কিৰেলেহঁেতন
18 েযিতয়াই মই ভােৱা েয, েমাৰ ভিৰ িপছিল ৈগেছ,
েতিতয়াই েহ িযেহাৱা, েতামাৰ অসীম েপ্রেম েমাক ধিৰ ৰােখ
19 েমাৰ মন েযিতয়া দুঃিচন্তােৰ ভিৰ পেৰ,
েতিতয়া েতামাৰ শান্ত্বনাই েমাৰ প্রাণত আনন্দ দান কেৰ
20 দুনীর্িতপৰায়ণ শাসনকতর্ াসকেল দুষ্কাযর্ৰ কাৰেণ িবিধ স্থাপন কেৰ,
েতামাৰ লগত েতওঁেলাকৰ জােনা সম্পকর্ থািকব পােৰ?
21 েতওঁেলােক ধাির্মকৰ প্রাণৰ িবৰুেদ্ধ েগাট খায়;
েতওঁেলােক িনেদ্দর্ াষীক মৃতুয্দণ্ড িবিহবৈল েদাষী কেৰ
22 িকন্তু িযেহাৱাই েমাৰ দুগর্;
েমাৰ ঈশ্বেৰই েমাৰ আশ্রয় িশলা
23 েতওঁেলাকৰ অপৰাধ েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওপৰৈলেক আিনব,
েতওঁেলাকৰ দুষ্কাযর্েতই েতওঁ েতওঁেলাকক িবনষ্ট কিৰব;
আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱােয়ই েতওঁেলাকক িবনষ্ট কিৰব

95 অধয্ায়
1 আহঁা, আিম িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গান কেৰঁাহক;
আমাৰ পিৰত্রাণৰ িশলাৰ অেথর্ আনন্দ-ধ্বিন কেৰঁাহক
2 আহঁা, আিম ধনয্বাদ জনাই জনাই েতওঁৰ আগত উপিস্থত হওঁ;
স্তুিত-গােনেৰ েতওঁৰ উেদ্দেশয্ আনন্দ ধ্বিন কেৰঁাহক
3 িকয়েনা িযেহাৱা মহান ঈশ্বৰ,
সকেলা েদৱতােবাৰৰ ওপৰত েতেৱঁই মহান ৰজা
4 পৃিথৱীৰ সকেলা গভীৰ স্থান েতওঁৰ হাতত আেছ,
পব্বর্তেবাৰৰ িটংেবােৰা েতওঁেৰই
5 সমুদ্র েতওঁেৰই, কাৰণ েতেৱঁই তাক স্রিজেল;
েতওঁৰ হােত শুকান ভূিম িনম্মর্াণ কিৰেল
6 আহঁা, আিম আঁঠুকািঢ় প্রিণপাত কেৰঁা,
আমাৰ সৃষ্টিকত্তর্ া িযেহাৱাৰ আগত আঁঠু লওঁ;
7 িকয়েনা েতেৱঁই আমাৰ ঈশ্বৰ, আিম েতওঁৰ প্রজা;
েতওঁৰ হাতৰ চৰণীয়া পথাৰৰ েমৰ-ছাগৰ িনিচনা
“আিজ যিদ েতামােলােক েতওঁৰ মাত শুিনেলেহঁেতন!”
8 েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ দেৰ েতামােলােক িনজৰ িনজৰ হৃদয় কিঠন নকিৰবা;
েতওঁেলােক মৰুপ্রান্তৰৰ মাজত িমৰীবা আৰু মচ্ছাত েমাৰ পৰীক্ষা কিৰিছল *
9 যিদও েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল েমাৰ কাযর্ েদিখিছল,
তথািপও েতওঁেলােক তাত েমাক পৰীক্ষা কিৰ প্রমাণ চাইিছল
10 চিল্লশ বছৰ ধিৰ েসই কালৰ েলাকসকলৰ প্রিত মই িবৰক্ত ৈহিছেলা
মই ৈকিছেলঁা, “এই েলাকসকলৰ হৃদয় িবপেথ পিৰচািলত ৈহেছ; েতওঁেলােক েমাৰ পথ নাজােন† ”
11 এই েহতুেক মই েমাৰ েক্রাধত শপত খাই ৈকিছেলঁা, “েতওঁেলাক েমাৰ িবশ্রামত েসামাব নাপাব ”

96 অধয্ায়
1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এিট নতুন গীত েগাৱা;
* 95 অধয্ায়:8 িমৰীবা অথর্াৎ িববাদ, মচ্ছা অথর্াৎ পৰীক্ষা (যাত্রা 17:7 পদ) † 95 অধয্ায়:10 েতওঁেলােক েমাৰ আজ্ঞা নাজােন
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েহ সমগ্র পৃিথৱীৰ েলাক, েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গীত েগাৱা
2 িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গীত েগাৱা, েতওঁৰ নামৰ ধনয্বাদ কৰা;
িদেন িদেন েতওঁৰ পিৰত্রাণৰ কথা প্রচাৰ কৰা
3 িবিভন্ন জািতৰ মাজত েতওঁৰ েগৗৰৱ প্রচাৰ কৰা,
সমুদায় েলাকৰ মাজত েতওঁৰ আচিৰত কমর্ েঘাষণা কৰা
4 িকয়েনা িযেহাৱা মহান আৰু অিত প্রশংসাৰ েযাগয্;
েতওঁ সকেলা েদৱতাতৈকেয়া ভয়ানক
5 িকয়েনা সকেলা জািতৰ েদৱতােবাৰ অসাৰ মাত্র,
িকন্তু িযেহাৱা আকাশমণ্ডলৰ সৃষ্টিকতর্ া
6 মিহমা আৰু প্রতাপ েতওঁৰ সনু্মখত আেছ;
পৰাক্রম আৰু েশাভা েতওঁৰ পিবত্র স্থানত িবদয্মান
7 েহ জািতেবাৰৰ ৈফদ সমূহ,
েতামােলােক িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ কীত্তর্ ন কৰা,
িযেহাৱােৰই েগৗৰৱ আৰু পৰাক্রম কীত্তর্ ন কৰা
8 েতামােলােক িযেহাৱাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ েতওঁৰ েযাগয্ েগৗৰৱ কীত্তর্ ন কৰা,
ৈনেবদয্েৰ ৈসেত েতওঁৰ েচাতাল েকইখনৈল আহঁা
9 িযেহাৱাৰ পিবত্র েশাভাত আিহ েতওঁৰ আগত প্রিণপাত কৰা;
েহ সমুদায় পৃিথৱী, েতওঁৰ সনু্মখত কম্পমান েহাৱা
10 িবিভন্ন জািতৰ মাজত েতামােলােক েকাৱা,
“িযেহাৱা ৰজা
জগতখনক িস্থৰভােৱ স্থািপত কৰা হ’ল; েসেয় েকিতয়াও িবচিলত নহ’ব
েতওঁ নয্ােয়েৰ েলাকসকলৰ িবচাৰ কিৰব ”
11 আকাশমণ্ডেল আনন্দ কৰক,
পৃিথৱীেয় উল্লাস কৰক;
সমুদ্র আৰু তাৰ সকেলােৱ গজ্জর্ ন কৰক
12 পথাৰ আৰু তাত থকা সকেলা উল্লািসত হওক;
েতিতয়া অৰণয্ৰ সকেলা বৃক্ষই আনন্দ গান কিৰব
13 িযেহাৱাৰ সনু্মখেত গান কিৰব;
িকয়েনা েতওঁ আিহ আেছ;
েতওঁ পৃিথৱীৰ িবচাৰ কিৰবৈল আিহ আেছ
েতওঁ ধাির্মকতােৰ জগতৰ িবচাৰ কিৰব;
িনজ সতয্তােৰ জািত সমূহৰ িবচাৰ কিৰব

97 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই ৰজা; পৃিথৱীেয় আনন্দ কৰক;
দ্বীপ সমূেহও আনন্দ কৰক
2 েতওঁৰ চািৰওফােল েমঘ আৰু ঘন অন্ধকােৰ েঘিৰ আেছ;
ধাির্মকতা আৰু নয্ায় িবচাৰ েতওঁৰ িসংহাসনৰ িভিত্তমূল*
3 অিগ্নেয় েতওঁৰ আেগ আেগ গমন কেৰ;
চািৰওফােল েতওঁৰ শত্রুেবাৰক দগ্ধ কিৰেছ
4 েতওঁৰ িবজুলীৰ চমেক জগতখন আেলাকময় হ’ল;
তােক েদিখ পৃিথৱী কম্পমান হ’ল
5 পবর্তেবাৰ মমৰ দেৰ গিল গ’ল িযেহাৱাৰ সনু্মখত,
সমুদায় পৃিথৱীৰ সনু্মখত
6 আকাশমণ্ডেল েতওঁৰ ধাির্মকতা প্রচাৰ কিৰেছ,
* 97 অধয্ায়:2 ধাির্মকতা আৰু নয্ায় িবচাৰ েতওঁ শাসন কিৰব
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সকেলা জািতেয় েতওঁৰ েগৗৰৱ েদিখেছ
7 লিজ্জত হওঁক েসইসকল,
িযসকেল মূির্ত্ত পূজা কেৰ;
িযসকেল অসাৰ প্রিতমাত গবর্ কেৰ;
িযেহাৱাৰ আগত সকেলা েদৱতাই প্রিণপাত কৰক
8 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ নয্ায় িবচাৰৰ কাৰেণ িচেয়ান আনিন্দত ৈহেছ,
িযহূদাৰ জীয়ৰীসকল উল্লািসত ৈহেছ
9 েহ িযেহাৱা, তুিম সমুদায় পৃিথৱীেৰ সেব্বর্াপিৰ জনা;
সকেলা েদৱতাৰ ওপৰত েতামাৰ স্থান
10 িযসকেল দুষ্টতাক িঘণ কেৰ, িযেহাৱাই েতওঁেলাকক েপ্রম কেৰ†;
েতওঁ িনজৰ ভক্তসকলৰ প্রাণ ৰক্ষা কেৰ,
দুষ্টসকলৰ হাতৰ পৰা েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কেৰ
11 ধাির্মকৰ কাৰেণ েপাহৰ িঁসিচ িদয়া হয়;
সৰল অন্তৰৰ েলাকৰ কাৰেণ আনন্দ িদয়া হয়
12 েহ ধাির্মক েলাকসকল,
িযেহাৱাত আনন্দ কৰা,
েতওঁৰ পিবত্র নামৰ ধনয্বাদ কৰা

98 অধয্ায়
এিট গীত

1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ নতুন গীত েগাৱা;
কাৰণ েতওঁ অেনক আচিৰত কাযর্ কিৰেল;
েতওঁৰ েসঁা হাত আৰু েতওঁৰ পিবত্র বাহুেৱ
আমাক জয়ী কিৰেল
2 িযেহাৱাই েতওঁৰ পিৰত্রাণৰ কথা জনােল;
েতওঁ জািত সমূহৰ দৃষ্টি েগাচৰত িনজৰ ধাির্মকতা মুকিলৈক প্রকাশ কিৰেল
3 ইস্রােয়ল বংশৰ কাৰেণ েতওঁৰ অটল েপ্রম আৰু িবশ্বস্ততাৰ কথা েতওঁ েসঁাৱৰণ কিৰেল;
পৃিথৱীৰ সকেলা প্রান্তই আমাৰ ঈশ্বৰৰ জয় েদখা পাব
4 েহ সমুদায় পৃিথৱী, িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ আনন্দ-ধ্বিন কৰা;
উচ্চ ধ্বিনেৰ আনন্দ গান কৰা, প্রশংসাৰ গীত েগাৱা
5 বীণা বজাই িযেহাৱাৰ প্রশংসাৰ গীত েগাৱা,
বীণা বজাই সুন্দৰ সুেৰেৰ িযেহাৱাৰ প্রশংসাৰ গীত েগাৱা
6 তূৰী বজাই িশঙা বাদয্েৰ ৈসেত ৰজা িযেহাৱাৰ আগত আনন্দ ধ্বিন কৰা
7 সমুদ্র আৰু তাৰ সকেলােৱই গজ্জর্ ন কৰক;
জগত আৰু তাত বাস কৰা সকেলােৱ গজ্জর্ ন কৰক
8 নদীেবােৰ হাত-তািল িদয়ক;
পবর্তেবােৰ এেকলেগ আনন্দ গান কৰক,
9 িযেহাৱাৰ সনু্মখেত েতেন কৰক;
িকয়েনা েতওঁ আিহ আেছ;
পৃিথৱীৰ িবচাৰ কিৰবৈল েতওঁ আিহ আেছ
েতওঁ ধাির্মকতােৰ জগতৰ িবচাৰ কিৰব;
িনজ নয্ােয়েৰ জািত সমূহৰ িবচাৰ কিৰব

99 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই ৰজা; জািত সমূহ কিম্পত হওঁক
† 97 অধয্ায়:10 েহ িযেহাৱাক আৰাধনা কৰা েলাক, দুষ্টতাক ঘৃণা কিৰবা
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েতওঁ কৰূবৰ ওপৰত িসংহাসনত বিহ আেছ;
পৃিথৱী কঁিপ উঠক
2 িচেয়ানত িযেহাৱা মহান;
সমুদায় জািতৰ উদ্ধর্ ত েতওঁক উন্নীত কৰা হ’ল
3 জািতেবােৰ েতওঁৰ মহৎ আৰু ভয়াবহ নামৰ প্রশংসা কৰক;
েতওঁ পিবত্র
4 শিক্তশালী ৰজাই নয্ায় ভাল পায়*;
তুিমেয়ই নয্ায়িবচাৰ স্থাপন কিৰলা;
তুিমেয়ই যােকাবৰ বংশৰ মাজত নয্ায় িবচাৰ আৰু ধাির্মকতা সাধন কিৰলা
5 আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উচ্চ প্রশংসা কীত্তর্ ন কৰা,
েতওঁৰ ভিৰপীৰা সনু্মখত প্রিণপাত কৰা;
েতওঁ পিবত্র
6 েতওঁৰ পুেৰািহতসকলৰ মাজৰ েমািচ আৰু হােৰাণ,
আৰু প্রাথর্না কৰা েলাকসকলৰ মাজৰ চমূেৱেল
প্রাথর্না কৰাৰ পাছত েতওঁ উত্তৰ িদিছল
7 েতওঁ েমঘ স্তম্ভৰ মাজৰ পৰা েতওঁেলাকক কথা ৈকিছল;
েতওঁ িদয়া আজ্ঞা আৰু িবিধেবাৰ েতওঁেলােক পালন কিৰিছল
8 েহ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তুিম েতওঁেলাকৰ প্রাথর্নাৰ উত্তৰ িদিছলা;
তুিম েতওঁেলাকৈল এজন ক্ষমাৱান ঈশ্বৰ আিছলা,
তথািপও েতওঁেলাকৰ ভুল কমর্ৰ প্রিতফল িদিছলা
9 েতামােলােক আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ কীত্তর্ ন কৰা,
েতওঁৰ পিবত্র পব্বর্ত অিভমুেখ প্রিণপাত কৰা:
িকয়েনা আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা পিবত্র

100 অধয্ায়
ধনয্বাদাথর্ক গীত

1 েহ সমুদায় পৃিথৱী, েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ আনন্দ ধ্বিন কৰা
2 আনন্দ মেনেৰ িযেহাৱাৰ েসৱা কৰা;
আনন্দ গােনেৰ ৈসেত েতওঁৰ উপিস্থিতৰ সনু্মখৈল আহঁা;
3 েতামােলােক ইয়ােক জানা েয, িযেহাৱাই ঈশ্বৰ;
েতঁেৱই আমাক িনম্মর্াণ কিৰেল, আিম েতওঁেৰই;
আিম েতওঁৰ প্রজা আৰু েতওঁৰ চৰণীয়া পথাৰৰ েমৰ-ছাগ
4 েতওঁৰ ধনয্বাদ কিৰ েতওঁৰ দুৱাৰেবাৰত প্রেৱশ কৰা,
েতওঁৰ প্রশংসা কিৰ েতওঁৰ েচাতাল েকইখনত েসােমাৱা;
েতওঁৰ স্তুিত কৰা, েতওঁৰ নামৰ ধনয্বাদ কৰা
5 িকয়েনা িযেহাৱা মঙ্গলময়, েতওঁৰ দয়া িচৰকাল স্থায়ী;
েতওঁৰ িবশ্বস্ততা পুৰুেষ পুৰুেষ স্থায়ী

101 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 মই দয়া আৰু নয্ায় িবচাৰৰ গীত গাম;
েহ িযেহাৱা, মই েতামাৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গান গাম
2 মই িসদ্ধ পথত চিলবৈল মেনােযাগ িদম;
তুিম েকিতয়া েমাৰ ওচৰৈল আিহবা?
* 99 অধয্ায়:4 যিদ ৰজা শিক্তশালী হয়, েতেনহেল েতওঁ নয্ায় ভাল পায়
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েমাৰ ঘৰৰ িভতৰত মই হৃদয়ৰ িসদ্ধতাত চিলম
3 মই জঘনয্ েকােনা িবষয়েক েমাৰ চকুৰ আগত নাৰািখম;
িবপেথ েযাৱা েলাকসকলৰ কাযর্ক মই িঘণ কেৰঁা,
েসইেবােৰ েমাক খামুিচ ধিৰব েনাৱািৰব
4 কুিটল অন্তঃকৰণ েমাৰ পৰা দূৰ হ’ব;
দুষ্টতাৰ লগত েমাৰ সম্পকর্ নাথািকব
5 িয জেন েগাপেন চুবুৰীয়াৰ অপবাদ চেচ্চর্ ,
েতওঁক মই উচ্ছন্ন কিৰম;
গির্বত দৃষ্টি আৰু অহংকাৰী মনৰ েলাকক মই সহয্ নকিৰম
6 েদশৰ িবশ্বাসী েলাকসকলৰ ওপৰত েমাৰ কৃপা দৃষ্টি থািকব;
েতওঁেলােক েমাৰ ৈসেত বাস কিৰব
িযজন িসদ্ধ পথত চেল, েতওঁ েমাৰ পিৰচাৰক হ’ব
7 ছলনাকাৰীেবাৰ েমাৰ গৃহৰ িভতৰত বাস কিৰব েনাৱািৰব;
িমথয্াবাদীেবাৰ েমাৰ চকুৰ আগত িথেৰ থািকব েনাৱািৰব
8 প্রিত ৰািতপুৱােত সকেলা দুষ্ট েলাকক মই িবনষ্ট কিৰম;
িযেহাৱাৰ নগৰৰ পৰা সকেলা অধমর্চাৰীেক উচ্ছন্ন কিৰম

102 অধয্ায়
এজন দুখীৰ প্রাথর্না; েতওঁ েযিতয়া হতাশ হয়, েতওঁৰ দুখৰ কথা িযেহাৱাক ৈকিছল

1 েহ িযেহাৱা, েমাৰ প্রাথর্না শুনা;
েমাৰ কাতেৰািক্ত েতামাৰ আগত উপিস্থত হওক
2 সঙ্কটৰ কালত েতামাৰ মুখ েমাৰ পৰা লুকুৱাই নাৰািখবা;
েমাৈল কাণ পাতা; মই প্রাথর্না কৰা কালত শীেঘ্র েমাক উত্তৰ িদয়া
3 িকয়েনা ধঁুৱাৰ িনিচনাৈক েমাৰ িদনেবাৰ িবলীন ৈহ ৈগেছ,
েমাৰ অিস্থেবাৰ েযন অিগ্নশালৰ জুইত জ্বিলেছ
4 ৰ’দৰ তাপত েলেৰিল েযাৱা ঘঁাহৰ িনিচনাৈক েমাৰ হৃদয় শুকাই ৈগেছ;
এেন িক মই েভাজন কিৰবৈলও পাহিৰ যাওঁ
5 মই বৰৈক েকঁকাই থকাত েমাৰ অিস্থেবাৰ শৰীৰৰ ছালত লািগ ৈগেছ
6 মই মৰুভূিমত বাস কৰা এিট েফঁচা*ৰ িনিচনা হ’েলা,
ধ্বংসসূ্তপত থকা এটা অকলশৰীয়া সৰু েফঁচাৰ দেৰ হ’েলা
7 মই েটাপিন যাব েনাৱােৰা;
ঘৰৰ চালত থকা অকলশৰীয়া চৰাইজনীৰ সদৃশ হ’েলা
8 েমাৰ শত্রুেবােৰ িদেন-ৰািতেয় েমাক িবদ্রূপ কেৰ;
েমাৰ িবৰুেদ্ধ খঙত উন্মত্ত েলাকসকেল েমাৰ নাম শাও ৰূেপ বয্ৱহাৰ কেৰ
9 বাস্তিৱক মই আহাৰ স্বৰূেপ ভস্ম খাওঁ;
েপয় দ্রবয্েৰ ৈসেত েমাৰ চকুেলা িমহলাও;
10 ইয়াৰ কাৰণ ৈহেছ েতামাৰ েৰাষ আৰু েতামাৰ েক্রাধ;
িকয়েনা তুিম েমাক ওপৰৈল তুিল দিলয়াই েপলাই িদলা
11 েমাৰ িদনেবাৰ সিন্ধয়া পৰৰ ছঁাৰ িনিচনা ৈহেছ;
মই তৃণৰ দেৰ শুকাই ৈগেছঁা
12 িকন্তু, েহ িযেহাৱা, তুিম হ’েল েতামাৰ িসংহাসনত িচৰকালৈলেক থাকা;
েতামাৰ নামৰ যশসয্া পুৰুেষ পুৰুেষ স্থায়ী
13 তুিম উিঠবা, িচেয়ানৈল কৃপা কিৰবা;
এিতয়াই তাৰ প্রিত দয়া কৰাৰ সময় ৈহেছ,
* 102 অধয্ায়:6 শগুণ
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কাৰণ িনৰূিপত সময় উপিস্থত হ’ল
14 েতামাৰ দাসেবাৰৰ ওচৰত তাৰ িশলেবাৰ িপ্রয়,
তাৰ ধুিলকণাৰ ওপৰেতা েতওঁেলাকৰ মমতা আেছ
15 িযেহাৱাৰ নামক সকেলা জািতেয় ভয় কিৰব,
পৃিথৱীৰ সমুদায় ৰজা েতামাৰ প্রতাপত ভীত হ’ব
16 িকয়েনা িযেহাৱাই পুনৰ িচেয়ানক িনম্মর্াণ কিৰব;
েতওঁ িনজৰ মিহমােৰ দশর্ন িদব
17 েসই সময়ত েতওঁ দীনহীনেবাৰৰ প্রাথর্নাৰ উত্তৰ িদব,
েতওঁেলাকৰ প্রাথর্নাক েতওঁ অগ্রাহয্ নকিৰব
18 ভাৱী বংশধৰসকলৰ কাৰেণ এই সকেলা কথা িলিখ েথাৱা হ’ব,
যােত এিতয়া জন্ম েনােহাৱা সন্তান সকেলও িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰব পােৰ
19 িকয়েনা েতওঁৰ পিবত্র উচ্চ স্থানৰ পৰা েতওঁ তলৈল দৃষ্টি কিৰেল;
িযেহাৱাই স্বগর্ৰ পৰা পৃিথৱীৈল দৃষ্টি কিৰেল,
20 যােত বন্দীসকলৰ েকঁকিন শুিনব পােৰ,
মৃতুয্দণ্ডেৰ অিভযুক্ত সকলক মুক্ত কিৰব পােৰ
21 িচেয়ানত িযেহাৱাৰ নাম প্রচািৰত হ’ব,
িযৰূচােলমত েতওঁৰ প্রশংসা-স্তুিত হ’ব,
22 েযিতয়া িযেহাৱাৰ েসৱা কিৰবৰ কাৰেণ
সকেলা জািত আৰু ৰাজয্েবাৰ একিত্রত হ’ব
23 জীৱন পথৰ মাজেতই† িযেহাৱাই েমাৰ শিক্ত কমাই িদেল;
েমাৰ আয়ুস চুিট কিৰ িদেল
24 েসেয় মই ৈকেছা, “েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, জীৱনৰ মাজভাগেত তুিম েমাক তুিল িনিনবা;
েতামাৰ বছৰেবাৰেতা সবর্পুৰুষৈলেক স্থায়ী ”
25 অেনক কালৰ আগেত তুিম এই িবশ্বৰ িভিত্তমূল স্থাপন কিৰলা;
আকাশমণ্ডল েতামাৰ হাতৰ কাযর্
26 েসইেবাৰ ধ্বংস ৈহ যাব, িকন্তু তুিম হ’েল িচৰকাল থািকবা;
কােপাৰৰ দেৰ েসই সকেলা জীণর্ ৈহ যাব;
তুিম েসইেবাৰক বস্ত্রৰ িনিচনাৈক সলিন কিৰবা;
তােত েসইেবাৰ আৰু নাথািকব
27 িকন্তু তুিম হ’েল সদায় এেক,
েতামাৰ বছৰৰ েকিতয়াও েশষ নহ’ব
28 েতামাৰ দাসেবাৰৰ সন্তান সকল জীয়াই থািকব;
েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকল েতামাৰ উপিস্থিতত িথেৰ থািকব

103 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ েমাৰ মন, িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা;
েহ েমাৰ িভতৰত থকা সকেলা অংশ, েতওঁৰ পিবত্র নামৰ ধনয্বাদ কৰা
2 েহ েমাৰ মন, িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা,
েতওঁৰ উপকাৰেবাৰ নাপাহিৰবা
3 িয জনাই েতামাৰ সকেলা অপৰাধ ক্ষমা কেৰ,
েতামাৰ সকেলা েৰাগ সুস্থ কেৰ,
4 িয জনাই েতামাৰ জীৱন িবনাশৰ পৰা মুক্ত কেৰ,
িয জনাই অসীম দয়া আৰু নানা প্রকাৰ কৰুণাৰ মুকুেটেৰ েতামাক িবভূিষত* কেৰ,
† 102 অধয্ায়:23 িযেহাৱাই েমাৰ েডকা বয়সেত েমাৰ শিক্ত কমাই িদেল * 103 অধয্ায়:4 আশীবর্াদ কেৰ
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5 িয জনাই উত্তম দ্রবয্েৰ েতামাৰ মুখ তৃপ্ত কেৰ,
েতওঁ ঈগল পক্ষীৰ দেৰ েতামাক নতুন েযৗৱন কাল িদব
6 িযেহাৱাই উিচত কাযর্ কেৰ;
উপদ্রৱ েপাৱা েলাকসকলৰ পেক্ষ িবচাৰ িনষ্পিত্ত কেৰ
7 েতওঁ েমািচক িনজৰ পথেবাৰ,
আৰু ইস্রােয়লৰ বংশধৰসকলক িনজৰ কাযর্েবাৰ জনােল
8 িযেহাৱা েস্নহশীল আৰু কৃপাময় েতওঁ েক্রাধত ধীৰ আৰু দয়াত মহান
9 েতওঁ সদায় ধমিক িদ নাথািকব,
িচৰকালৈলেক েক্রােধা নাৰািখব
10 েতওঁ আমাৰ পাপ অনুসােৰ আমাৈল কাযর্ কৰা নাই,
আমাৰ অধমর্ অনুসােৰ আমাক প্রিতফল িদয়া নাই
11 িকয়েনা পৃিথৱীৰ পৰা আকাশ-মণ্ডল িযমান ওখ,
েতওঁৈল ভয় ৰােখঁাতাসকলৰ প্রিত েতওঁৰ দয়াও িসমান মহৎ
12 পূৱৰ পৰা পিশ্চমৈল িযমান দূৰ,
েতওঁ আমাৰ অপৰােধা আমাৰ পৰা িসমান দূৰ কিৰেল
13 বােপেক িনজ সন্তানক েস্নহ কৰাৰ দেৰ িযেহাৱাই েতওঁৈল ভয় ৰােখঁাতাসকলক েস্নহ কেৰ;
14 িকয়েনা েতেৱঁই আমাৰ গঠন জােন, আিম েয ধূিল মােথান, তাক েতওঁ েসঁাৱৰণ কেৰ
15 মানুহৰ আয়ুস তৃণৰ িনিচনা;
েযেনৈক পথাৰৰ ফুল, েতেনৈকেয় েতওঁ প্রফুিল্লত হয়
16 ফুলৰ ওপেৰিদ বতাহ বিলেলই ফুল সিৰ নাইিকয়া হয়;
েসই স্থােনও তাক িচিন নাপায়
17 িকন্তু িযেহাৱাক ভয় কৰাসকলৰ ওপৰত েতওঁৰ দয়া অনািদকালৰ পৰা অনন্তকাল পযর্ন্ত থােক,
আৰু েতওঁৰ ধাির্মকতা বংশৰ িপছত বংশ বির্ত থােক
18 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা মািন চেল আৰু েতওঁৰ আেদশেবাৰ েসঁাৱৰণ কিৰ পালন কেৰ
19 িযেহাৱাই স্বগর্ত িনজৰ িসংহাসন স্থাপন কিৰেল;
েতওঁৰ শাসন সকেলােৰ ওপৰত আেছ
20 েহ িযেহাৱাৰ দূতেবাৰ, েতামােলাক পৰাক্রমী বীৰ;
িযেহাৱাৰ কথাৰ বাধয্তাত থািক েতওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰাসকল,
েতামােলােক েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা;
21 েহ িযেহাৱাৰ বািহনী সমূহ,
িযেহাৱাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰা েতওঁৰ পিৰচাৰকসকল,
েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা
22 েহ িযেহাৱাৰ সকেলা িনির্মত বস্তু,
েতওঁৰ অধীনৰ সকেলা স্থানত েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা;
েহ েমাৰ মন, িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা

104 অধয্ায়
1 েহ েমাৰ মন, িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা
েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তুিম অিত মহান;
তুিম েগৗৰৱ আৰু মিহমাৰ সােজেৰ িবভূিষত
2 বস্ত্রৰ দেৰ তুিম িনজেক দীিপ্তেৰ ঢািকছা,
আকাশমণ্ডলক তুিম চন্দ্রতাপৰ দেৰ িবসৃ্তত কিৰছা
3 েতামাৰ কক্ষৰ চিট-কাঠ তুিম জলৰািশত স্থাপন কিৰছা;
েমঘেবাৰক তুিম িনজৰ ৰথ কিৰছা,
বতাহৰ েডউকাৰ ওপৰত তুিম চলাচল কৰা
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4 তুিম বতাহক েতামাৰ দূত* কিৰছা;
অিগ্নিশখাক িনজৰ পিৰচাৰক কিৰছা†
5 তুিম পৃিথৱীক তাৰ িনজৰ িভিত্তমূলৰ ওপৰত স্থাপন কিৰছা;
েসেয় েকিতয়াও লৰচৰ নহ’ব
6 তুিম পৃিথৱীক কােপােৰেৰ ঢকাৰ দেৰ গভীৰ জেলেৰ ঢািকিছলা
েসই জল সমূেহ পব্বর্তেবােৰা ঢািকিছল
7 িকন্তু েসই জল সমূহ েতামাৰ ধমিকত পলাল;
েতামাৰ গজ্জর্ নৰ শব্দত েসইেবাৰ েবেগেৰ গুিছ গ’ল
8 পব্বর্তেবাৰ ওখ হ’ল আৰু উপতয্কােবাৰ চাপৰ হ’ল;
তুিম জল সমূহৰ কাৰেণ িয ঠাই িনৰূপন কিৰলা, জল েসই ঠাইৈল গ’ল
9 এইভােৱ তুিম পানীৰ সীমা স্থাপন কিৰলা,
যােত পানীেয় পুনৰ সীমা পাৰ ৈহ পৃিথৱীক ঢািকব েনাৱােৰ
10 উপতয্কােবাৰত তুিমেয়ই জুিৰেবাৰ পঠাই িদয়া;
েসইেবাৰ পব্বর্তেবাৰৰ মােজিদ ৈব যায়
11 েসইেবােৰ সকেলা বনৰীয়া পশুেক পান কিৰবৈল পানী েযাগায়;
বনৰীয়া গাধেবােৰ িনজৰ তৃষ্ণা পলুৱায়
12 জুিৰেবাৰৰ দঁািতত আকাশৰ পক্ষীেবােৰ বাহ লয়,
গছৰ ডালেবাৰৰ মাজত েসইেবােৰ গীত গায়
13 েতওঁ আকাশৰ পৰা‡ পব্বর্তেবাৰত পানী িঁসিচ িদেয়;
েতামাৰ কমর্ৰ ফেলেৰ ৈসেত পৃিথৱীখন পিৰতৃপ্ত হয়
14 তুিমেয়ই পশুৰ কাৰেণ ঘঁাহ আৰু মানুহৰ কাৰেণ শসয্ উৎপন্ন হ’বৈল িদয়া,
যােত ভূিমৰ পৰা ভিৱষয্তৰ আহাৰ েযাগান হয়;
15 যােত মানুহৰ মনক আনন্দ িদয়া দ্রাক্ষাৰস,
মুখ উজ্জ্বল কৰা েতল,
আৰু মানুহৰ হৃদয়ক সবল কৰা আহাৰ েযাগান হয়
16 িযেহাৱাৰ এেন গছেবােৰ বৃষ্টিৰ প্রচুৰ পানী পায়;
েতওঁ েৰাপন কৰা িলবােনানৰ এৰচ গছেবােৰও প্রচুৰ বৃষ্টি পায়
17 েসই গছেবাৰত চৰাইেবােৰ বাহ লয়, েদৱদাৰু গছেবাৰত হাড়িগলাই ঘৰ সােজ
18 ওখ ওখ পব্বর্তেবাৰ বনৰীয়া ছাগৰ আবাস;
িশলেবাৰ চাফন পশুৰ আশ্রয়স্থান
19 ঋতু িনৰূপন কিৰবৈল তুিম চন্দ্র িনম্মর্াণ কিৰলা;
তুিম িনৰূপন কৰা অনুসােৰ সূযর্ই িনজৰ অস্ত েযাৱা সময় জােন
20 তুিম অন্ধকাৰ কিৰেল ৰািত হয়;
অৰণয্ৰ পশুেবােৰ েতিতয়া ঘূিৰ ফুেৰ
21 যুবা িসংহেবােৰ িচকাৰ িবচািৰ গজ্জর্ ন কেৰ;
ঈশ্বৰৰ ওচৰত িসহঁতৰ আহাৰ িবচােৰ
22 সূযর্ উদয় হ’েল িসহঁত গুিছ যায় আৰু িনজ িনজ গাতত শয়ন কেৰ
23 মানুেহ িনজৰ িনজৰ কামৈল ওলাই যায়;
সন্ধয্াৈলেক পিৰশ্রম কেৰ
24 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ সৃষ্টিৰ কাযর্ িকমান বহুমুখী!
েতামাৰ জ্ঞােনেৰ তুিম েসই সকেলােক িনম্মর্াণ কিৰলা;
সমগ্র িবশ্ব েতামাৰ সৃষ্ট বস্তুেৰ পিৰপূণর্
25 েসৗৱা সমুদ্র, বৃহৎ আৰু িবস্তীণর্;
* 104 অধয্ায়:4 িনজৰ দূতেবাৰক বায়ুস্বৰূপ কেৰ † 104 অধয্ায়:4 বা, তুিম েতামাৰ দূতক বতাহৰ িনিচনা কিৰছা আৰু অিগ্নিশখা কিৰছা ‡ 104
অধয্ায়:13 িনজৰ ওপৰ েকঁাঠািলৰ পৰা
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তাৰ মাজত বগাই ফুৰা সৰু বৰ অসংখয্ উৰগ প্রাণী আেছ
26 তাৰ মাজত জাহাজেবাৰ চেল;
তাত িলিবয়াথেনা§ থােক; তাক তুিম সাগৰত েখলা কিৰবৈল িনম্মর্াণ কিৰলা
27 িসহঁত সকেলােৱই েতামাৰ অেপক্ষাত থােক;
েযন তুিম যথা সময়ত িসহঁতক আহাৰ িদয়া
28 তুিম িসহঁতক িদেল, িসহঁেত তাক তুিল লয়;
তুিম েতামাৰ হাত মুকিল কিৰেল, িসহঁেত ভাল ভাল বস্তু পাই পিৰতৃপ্ত হয়
29 তুিম মুখ লুকুৱােল, িসহঁত িবহ্বল হয়;
তুিম িসহঁতৰ িনশ্বাস িনেল িসহঁত মিৰ পুনৰায় ধুিলৈল ওভেট
30 েতামাৰ আত্মা পঠােলই িসহঁতৰ সৃষ্টি হয়,
আৰু তুিম ভূিমতল নতুন কিৰ েতালা
31 িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ অনন্তকাল থাকক;
িযেহাৱাই িনজ কাযর্েবাৰত আনন্দ কৰক
32 েতওঁ পৃিথৱীৈল দৃষ্টি কিৰেল, েসেয় কিম্পত হয়:
েতওঁ পব্বর্তেবাৰ স্পশর্ কিৰেল, েসইেবাৰ ধঁুমািয়ত হয়
33 মই জীয়াই থােকঁামােন িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গান কিৰম;
মই থকাৈলেক েমাৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গীত গাম
34 েতওঁৰ ওচৰত েমাৰ ধয্ান মধুৰ হওক;
মই িযেহাৱাত আনন্দ কিৰম
35 পাপীেবাৰ পৃিথৱীৰ পৰা উচ্ছন্ন হওক;
দুষ্টেলাক আৰু নাথাকক
েহ েমাৰ মন, িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা

105 অধয্ায়
1 িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা, েতওঁৰ নামত প্রাথর্না কৰা;
জািতেবাৰৰ মাজত েতওঁৰ কাযর্েবাৰ জেনাৱা
2 েতওঁৰ উেদ্দেশয্ গীত েগাৱা,
েতওঁৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গান কৰা;
েতওঁৰ আচিৰত কাযর্েবাৰৰ িবষেয় েকাৱা
3 েতামােলােক েতওঁৰ পিবত্র নামৰ েগৗৰৱ কৰা;
িযেহাৱাক িবচৰাসকলৰ হৃদেয় আনন্দ কৰক
4 েতামােলােক িযেহাৱা আৰু েতওঁৰ শিক্ত িবচাৰা;
িনেতৗ েতওঁৰ সাক্ষাৎ হ’বৈল িবচাৰা
5 েতওঁ কৰা আচিৰত কাযর্েবাৰ েসঁাৱৰণ কৰা;
েতওঁৰ অদু্ভত কাযর্ আৰু েতওঁৰ মুেখ কৰা িবচাৰেবাৰ েসঁাৱৰণ কৰা
6 েতামােলাক েতওঁৰ দাস অব্রাহামৰ বংশধৰ,*
েতওঁৰ মেনানীত যােকাবৰ সন্তান
7 েতেৱঁই আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা;
েতওঁৰ শাসন-প্রণালী সমুদায় পৃিথৱীত িবদয্মান
8 েতওঁ অনন্তকালৈলেক িনজ িনয়ম েসঁাৱৰণ কেৰ,
আৰু েসই বাকয্ৰ আেদশ েতওঁ হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষৈলেক িদেল
9 েসই িনয়ম েতওঁ অব্রাহামেৰ ৈসেত স্থাপন কিৰিছল আৰু ইচহাকৰ আগত প্রিতজ্ঞা কিৰিছল
10 েতওঁ তাক যােকাবৰ কাৰেণ এক িবিধ ৰূেপ,
ইস্রােয়লৰ কাৰেণ এিট অনন্তকলীয়া িনয়ম ৰূেপ িস্থৰ কিৰেল
§ 104 অধয্ায়:26 চাওক গীত 74:14 * 105 অধয্ায়:6 ইস্রােয়ল জািত (1 বংশাৱলী 16:13)
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11 েতওঁ ক’েল, “মই েতামাক কনান েদশখন িদম;
েসয়াই হ’ব েতামাৰ আিধপতয্
12 েসই কালত েতওঁেলাকৰ সংখয্া অিধক নািছল,
েতওঁেলাক অিত তাকৰ আিছল আৰু তাত েতওঁেলাক প্রবাসী আিছল;
13 েতওঁেলােক েযিতয়া তাত এটা জািতৰ পৰা আন জািতৰ ওচৰৈল,
এক ৰাজয্ৰ পৰা আন েলাক সমূহৰ মাজত ভ্রিম ফুিৰিছল,
14 েতিতয়া েতওঁ েকােনা মনুষয্েক েতওঁেলাকৰ ওপৰত উপদ্রৱ কিৰবৈল িনিদেল;
বৰং েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েতওঁ ৰজাসকলক ধমক িদ ৈকিছল,
15 “েতামােলােক েমাৰ অিভিষক্ত বয্িক্তসকলক স্পশর্ নকিৰবা;
েমাৰ ভাববাদীসকলেৰা েকােনা অপকাৰ নকিৰবা ”
16 েতওঁ েসই েদশৈল† দুির্ভক্ষ মািত আিনেল,
েতওঁ সমূ্পণর্ৰূেপ শসয্ৰ ভঁৰালেবাৰ ধ্বংস কিৰ েপলােল‡
17 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকৰ আেগেয় এজন মানুহ পঠােল- িযজনৰ নাম েযােচফ আিছল;
েতওঁক দাসৰূেপ েবচা হ’ল
18 েলাকসকেল েতওঁৰ ভিৰত েবৰীৰ িশকিলেৰ দুখ িদেল;
েলাহাৰ িশকিলেৰ েতওঁৰ িডিঙ বন্ধা হ’ল
19 েযিতয়াৈলেক েতওঁ েকাৱা বাকয্ িসদ্ধ নহয়,
েতিতয়াৈলেক িযেহাৱাৰ বাকয্ই েতওঁক পৰীক্ষা কিৰ আিছল
20 ৰজাই েলাক পঠাই েতওঁক মুকিল কিৰ িদেল,
েলাকসকলৰ শাসনকতর্ াই েতওঁক মুক্ত কিৰেল
21 েতওঁ েতওঁক িনজৰ ৰাজগৃহৰ প্রভু পািতেল,
সকেলা সম্পিত্তৰ কতর্ া কিৰেল
22 যােত েতওঁ েতওঁৰ ৰাজকমর্চাৰীসকলক ইচ্ছা অনুসােৰ অধীনত ৰািখব পােৰ,
আৰু েতওঁৰ বৃদ্ধসকলক জ্ঞানৰ পৰামশর্ িদব পােৰ
23 তাৰ পাছত ইস্রােয়ল িমচৰ েদশৈল আিহল,
যােকােব হাম বংশীয়সকলৰ েদশত প্রবাস কিৰেল
24 ঈশ্বেৰ িনজৰ েলাকসকলৰ বংশ অিতশয় বৃিদ্ধ কিৰেল,
শত্রুেবাৰতৈকেয়া েতওঁেলাকক শিক্তশালী কিৰেল
25 েতওঁ িমচৰীয়সকলৰ অন্তৰক এেন পিৰবতর্ ন আিন িদেল েয,
েতওঁেলােক েতওঁৰ েলাকসকলক ঘৃণা কিৰেল;
েতওঁৰ দাসেবাৰৰ প্রিত ধূতর্ বয্ৱহাৰ কিৰেল
26 েতওঁ িনজ দাস েমািচক আৰু েতওঁৰ মেনানীত হােৰাণক পঠােল;
27 েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ মাজত নানা িচন আৰু হাম েদশত অদু্ভত লক্ষণেবাৰ েদখুৱােল;
28 েতওঁ অন্ধকাৰ পঠােল, তােত েসই েদশ আন্ধাৰ হ’ল;
েতওঁৰ বাকয্ৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলােক িবৰুদ্ধাচৰণ নকিৰেল
29 েতওঁেলাকৰ জল সমূহক েতওঁ েতজৈল পিৰণত কিৰেল;
তােত েতওঁেলাকৰ সকেলা মাছ মিৰল
30 েতওঁেলাকৰ েদশ েবেঙেৰ ভিৰ পিৰল;
এেন িক, েতওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ ৰাজপ্রাসােদা েবেঙেৰ ভিৰ পিৰল
31 েতওঁৰ কথােতই েতওঁেলাকৰ সকেলা অঞ্চলত জােক জােক ডঁাহ আৰু ওকণী আিহল
32 েতওঁ েতওঁেলাকক বৰষুণৰ পিৰবেতর্ িশলাবৃষ্টি িদেল;
েগােটই েদশ িবজুলী আৰু বজ্রপাতৰ অিগ্ন বৰষােল
33 েতওঁেলাকৰ দ্রাক্ষালতা আৰু িডমৰু গছেবাৰত েতওঁ আঘাত কিৰেল,
আৰু েদশৰ গছেবাৰ ভািঙ েপলােল
† 105 অধয্ায়:16 ইিজপ্ত বা িমচৰৈল ‡ 105 অধয্ায়:16 েতওঁেলাকৰ খাদয্ৰ অভাৱ ঘিটল



গীতমালা 105 অধয্ায়:34 691 গীতমালা 106 অধয্ায়:10

34 েতওঁৰ কথােতই কাকিত ফিৰং আিহল,
অসংখয্ সৰু ফিৰেঙা আিহল
35 েসইেবােৰ েতওঁেলাকৰ েদশৰ সকেলা শাক-পাচিল আৰু ভূিমৰ সকেলা শসয্ খাই েপলােল
36 তাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ সকেলা শিক্তৰ প্রথম ফল অথর্াৎ েদশৰ েজয্ষ্ঠ পুত্র সংহাৰ কিৰেল
37 পাছত েতওঁ েলাকসকলক ৰূপ আৰু েসােণ ৈসেত উিলয়াই আিনেল;
েতওঁৰ ৈফদ সমূহৰ মাজত এজেনা দুব্বর্ল েহাৱা নািছল
38 েতওঁেলাক গুিছ েযাৱাত িমচৰীয়সকেল আনন্দ কিৰেল,
িকয়েনা েতওঁেলােক ইস্রােয়লীয়াসকলক ভীষণ ভয় কিৰিছল
39 েতওঁ চন্দ্রতাপৰ কাৰেণ েমঘ িবস্তাৰ কিৰেল;
ৰািত েপাহৰ িদবৰ কাৰেণ অিগ্ন িদেল
40 েতওঁেলােক আহাৰ িবচািৰিছেল, তােত েতওঁ েতওঁেলাকক বটা চৰাই আিন িদেল;
আৰু স্বগীর্য় আহােৰেৰ েতওঁেলাকক তৃপ্ত কিৰেল
41 েতওঁ িশল খুিল িদেল, তােত জল ওলাই আিহল;
েসেয় নদীৰ দেৰ মৰুভূিমৰ মােজিদ ৈব গ’ল
42 েতওঁ েতওঁৰ পিবত্র প্রিতজ্ঞা েসঁাৱৰণ কিৰেল;
েতওঁৰ দাস অব্রাহামেকা েসঁাৱৰণ কিৰেল
43 এইদেৰ েতওঁ িনজৰ েলাক সমূহক আনেন্দেৰ ৈসেত,
েতওঁৰ মেনানীত েলাকসকলক গীত-মােতেৰ ৈসেত উিলয়াই আিনেল
44 েতওঁ েতওঁেলাকক অনয্ানয্ জািতেবাৰৰ েদশেবাৰ িদেল;
েসই সকেলা জািতৰ পিৰশ্রমৰ ফল েতওঁৰ েলাকসকেল অিধকাৰ কিৰেল,
45 েযন েতওঁেলােক েতওঁৰ িবিধেবাৰ পালন কেৰ আৰু েতওঁৰ বয্ৱস্থােবাৰ মািন চেল
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা

106 অধয্ায়
1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা!
েতামােলােক িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা, িকয়েনা েতওঁ মঙ্গলময়;
কাৰণ েতওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক
2 েকােন িযেহাৱাৰ মহৎ কাযর্েবাৰ বণর্না কিৰব পােৰ?
েকােন েতওঁৰ সকেলা প্রশংসা প্রকাশ কিৰব পােৰ?
3 ধনয্ েসই েলাকসকল, িয সকেল নয্ায় কাযর্ কেৰ আৰু সকেলা সময়েত ধমর্াচৰণ কেৰ
4 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ েলাকসকলৰ প্রিত তুিম মৰম প্রকাশ কৰাৰ সময়ত েমােকা েসঁাৱৰণ কিৰবা;
েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত েমােকা সহায় কিৰবা
5 যােত মেয়া েযন েতামাৰ মেনানীত েলাকসকলৰ উন্নিত েদখা পাওঁ,
েতামাৰ জািতৰ আনন্দত আনিন্দত হওঁ,
আৰু েতামাৰ অিধকাৰৰ ৈসেত েগৗৰৱ কিৰব পােৰঁা
6 আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ দেৰ আিমও পাপ কিৰেলঁা;
আিম অধমর্ কিৰেলঁা, দুষ্টতাৰ কাযর্ কিৰেলঁা
7 িমচৰত থকাৰ সময়ত আমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল েতামাৰ আচিৰত কাযর্েবাৰৰ মানয্তা িনিদেল;
েতামাৰ প্রচুৰ েপ্রমৰ কথাও েসঁাৱৰণ নকিৰেল;
বৰং েতওঁেলােক সমুদ্রৰ তীৰত চূফ সাগৰৰ দঁািতত সেবর্াপিৰ জনাৰ িবৰুদ্ধাচৰণ কিৰেল
8 তথািপও েতওঁ িনজৰ নামৰ অেথর্ েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰেল,
যােত েতওঁ িনজৰ পৰাক্রম প্রকাশ কিৰব পােৰ
9 েতওঁৰ ধমিকত চূফ সাগৰ শুকাই গ’ল;
েতওঁ েতওঁেলাকক মৰুভূিমৰ মােজিদ েযাৱাৰ দেৰ অগাধ জলৰ মােজিদ গমন কৰােল
10 এইদেৰ েতওঁ েতওঁেলাকক ঘৃণাকাৰীেবাৰৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কিৰেল,
শত্রুৰ হাতৰ পৰা েতওঁেলাকক মুক্ত কিৰেল
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11 জল সমূেহ েতওঁেলাকৰ শত্রুেবাৰক ঢািকেল,
এজেনা বািচ নাথািকল
12 েতিতয়া েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ত িবশ্বাস কিৰেল;
েতওঁৰ প্রশংসাৰ গান কিৰেল
13 িকন্তু েতওঁৰ কাযর্েবাৰৰ কথা েতওঁেলােক শীেঘ্রই পাহিৰেল;
েতওঁেলােক েতওঁৰ পৰামশর্ৈল বাট নাচােল;
14 িকন্তু মৰুপ্রান্তৰত েতওঁেলােক অিতশয় েলাভ কিৰেল,
মৰুভূিমত ঈশ্বৰক পৰীক্ষা কিৰেল
15 েতওঁেলােক িযহেক িবচািৰেল, েতওঁ তােক েতওঁেলাকক িদেল;
িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাজৈল পঠাই িদেল এক ক্ষয়ৰূপ েৰাগ
16 েতওঁেলােক ছাউিনত থকাৰ সময়ত েমািচ,
আৰু িযেহাৱাৰ পিবত্র েলাক হােৰাণক ঈষর্া কিৰেল
17 পৃিথৱীেয় মুখ খুিল দাথনক গ্রাস কিৰেল আৰু অবীৰামৰ দলক ঢািক েপলােল
18 েতওঁেলাকৰ দলৰ মাজত জুই জ্বিলল
অিগ্নিশখাই দুষ্ট েলাকসকল দগ্ধ কিৰেল
19 েতওঁেলােক েহােৰব পাহাৰত এটা দামুিৰ সািজেল,
আৰু সঁাচত ঢলা মূির্তৰ পূজা কিৰেল
20 এইদেৰ েতওঁেলােক ঘঁাহ েখাৱা গৰুৰ মুির্ত্তেৰ ৈসেত ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱ সলিন কিৰেল
21 েতওঁেলাকৰ উদ্ধাৰকতর্ া ঈশ্বৰক েতওঁেলােক পাহিৰ গ’ল,
িয জনাই িমচৰত অেনক মহৎ কাযর্ কিৰিছল;
22 হাম েদশত কৰা নানা আচিৰত কাযর্েবাৰৰ িবষেয়
আৰু চূফ সাগৰৰ দঁািতত কৰা পৰাক্রম কাযর্েবাৰৰ কথা েতওঁেলােক পাহিৰ গ’ল
23 েসেয় েতওঁ ক’েল, েতওঁেলাকক ধ্বংস কিৰব লািগব
িকন্তু েতওঁৰ মেনানীত বয্িক্ত েমািচ ভগা গড়ত িথয় ৈহ েতওঁেলাকৰ মধয্স্থ হ’ল,
আৰু েতওঁেলাকক ধ্বংস কৰা েক্রাধৰ পৰা েযন েতওঁ মন ঘূৰায়, তাৰ বােব েতওঁ েতওঁৰ সনু্মখত িথয় হ’ল
24 তাৰ পাছত েতওঁেলােক েসই মেনাহৰ েদশক তুচ্ছ কিৰেল,
েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ কথাত িবশ্বাস নকিৰেল;
25 িনজ িনজ তমু্বত েতওঁেলােক েভাৰ েভাৰােল,
িযেহাৱাৰ বাকয্ৈল েতওঁেলােক কণর্পাত নকিৰেল
26 তােত েতওঁ েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ হাত উঠাই শপত খাই ক’েল,
“মই েতওঁেলাকক মৰুভূিমেত িনপাত কিৰম;
27 েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকলক জািতেবাৰৰ মাজত িনপাত কিৰম
িবিভন্ন েদশত িছন্ন-িভন্ন কিৰম
28 পাছত েতওঁেলাক বাল িপেয়াৰৰ প্রিত আসক্ত হ’ল;
মৃত েলাকৰ উেদ্দেশয্ িদয়া বিলৰ মাংস েভাজন কিৰেল
29 এই দেৰ েতওঁেলােক িনজৰ অপকমর্ৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাক েক্রাধত উেত্তিজত কিৰেল
তােত েতওঁেলাকৰ মাজত মহামাৰীৰ প্রাদুভর্ াৱ হ’ল
30 েতিতয়া পীনহেচ উিঠ িবচাৰ সাধন কিৰেল,
তােত মহামাৰী িনবৃত্ত হ’ল
31 পীনহচৰ পেক্ষ েসয়া ধাির্মকতা বুিল গিণত হ’ল;
পুৰুেষ পুৰুেষ িচৰকালৰ কাৰেণ গিণত হ’ল
32 েতওঁেলােক িমৰীবাৰ জলৰ দঁািতত িযেহাৱাৰ খং তুিলিছল,
আৰু েতওঁেলাকৰ কাৰেণই েমািচৈল অমঙ্গল ঘিটিছল;
33 েতওঁেলােক েতওঁৰ আত্মাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেল,
তােত েমািচৰ মুখৰ পৰা অিবেবচনাৰ কথা বািহৰ হ’ল
34 িযেহাৱাই েতওঁেলাকক আন জািতেবাৰক ধ্বংস কিৰবৈল িয আজ্ঞা িদিছল,
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েতওঁেলােক তাক নকিৰেল
35 বৰং েসই সকেলা জািতৰ লগত েতওঁেলােক িনজক িমিশ্রত কিৰেল,
আৰু েতওঁেলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ িশিকেল
36 েতওঁেলাকৰ মূির্তেবাৰক েতওঁেলােক েসৱা-পূজা কিৰেল,
আৰু েসইেবােৰই েতওঁেলাকৰ ফান্দস্বৰূপ হ’ল
37 এেন িক, ভূতেবাৰৰ উেদ্দেশয্ েতওঁেলােক িনজৰ পুত্র-কনয্ােবাৰক বিল িদেল
38 েতওঁেলােক িনেদ্দর্ াষীেবাৰৰ ৰক্তপাত কিৰেল,
েতওঁেলাকৰ পুত্র-কনয্ােবাৰৰ ৰক্তপাত কিৰেল,
কনানীয়া মূির্তেবাৰৰ উেদ্দেশয্ সন্তানেবাৰক বিল িদেল,
েগােটই েদশ েতেজেৰ অপিবত্র হ’ল
39 এইদেৰই েতওঁেলাক িনজ িনজ কমর্ৰ দ্বাৰাই অশুিচ হ’ল;
কাযর্ৰ দ্বাৰা েতওঁেলােক িনজেক বয্িভচাৰী কিৰেল
40 তােত িনজৰ েলাকসকলৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠল;
িনজৰ অিধকাৰৰ েলাকসকলৰ প্রিত েতওঁৰ ঘৃণা উপিজল
41 েতওঁ অনয্ানয্ জািতেবাৰৰ হাতত েতওঁেলাকক েশাধাই িদেল;
েতওঁেলাকক িঘণ কৰাসকেলই েতওঁেলাকক শাসন কিৰেল
42 েতওঁেলাকৰ শত্রুেবােৰ েতওঁেলাকৰ ওপৰত উপদ্রৱ চলােল,
েতওঁেলাকৰ ক্ষমতাৰ অধীনত েতওঁেলাক বশীভূত হ’ল
43 েতওঁ অেনকবাৰ েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰেল;
িকন্তু েতওঁেলাক িনজৰ মন্ত্রণােত িবেদ্রাহী হ’ল;
িনজৰ অপৰাধৰ কাৰেণই েতওঁেলাক নীহ অৱস্থাত পিৰল
44 তথািপ েতওঁ েযিতয়া েতওঁেলাকৰ কাকুিত শুিনেল, েতওঁেলাকৰ সঙ্কটৰ প্রিত দৃষ্টিপাত কিৰেল
45 েতওঁ েতওঁেলাকৰ কাৰেণ স্থাপন কৰা িনজৰ িনয়মিট েসঁাৱৰণ কিৰেল;
িনজৰ অসীম গভীৰ েপ্রম অনুসােৰ েতওঁেলাকক দয়া কিৰেল
46 িযসকেল েতওঁেলাকক বন্দী কিৰিছল,
েতওঁেলাক সকেলােৰ দৃষ্টিত েতওঁ েতওঁেলাকক দয়াৰ পাত্র কিৰেল
47 েহ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আমাক উদ্ধাৰ কৰা,
জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিম আমাক একেগাট কৰা,
যােত আিম েতামাৰ পিবত্র নামৰ ধনয্বাদ কিৰব পােৰঁা,
েযন েতামাৰ প্রশংসাৰ জয়গান কেৰঁা
48 অনািদ কালৰ পৰা অনন্ত কালৈলেক,
ধনয্ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা;
সকেলা েলােক “আেমন” বুিল কওক
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা

107 অধয্ায়
গীতমালা
পঞ্চম খণ্ড

1 িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা, িকয়েনা েতওঁ মঙ্গলময়;
কাৰণ েতওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক!
2 িযেহাৱাৰ মুক্ত েলাকসকেল এই কথা কওঁক,
িয সকলক েতওঁ শত্রুৰ হাতৰ পৰা মুক্ত কিৰেল,
3 িয সকলক েতওঁ নানা েদশৰ পৰা েগাট েখাৱােল,
পূৱ-পিশ্চম আৰু উত্তৰ-দিক্ষণৰ পৰা েগাটােল
4 েতওঁেলােক মৰুভূিমৰ িনজর্ ন পথত ভ্রিম ফুিৰিছল,
েতওঁেলােক েকােনা বসিতৰ নগৰ িবচািৰ নাপােল
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5 েতওঁেলাক কু্ষিধত আৰু তৃষ্ণাতর্ হ’ল;
েতওঁেলাকৰ প্রাণ শ্রান্ত ৈহ মূির্ছত হ’ল
6 েতিতয়া েতওঁেলােক সঙ্কটত পিৰ িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰেল;
তােত েক্লশৰ পৰা েতওঁ েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰেল
7 েতওঁ েপান বােটিদ েতওঁেলাকক গমন কৰােল;
যােত েতওঁেলােক ৈগ েকােনা বসিত নগৰ পাব পােৰ
8 মানুহৰ প্রিত িযেহাৱাৰ আচিৰত কাযর্ৰ কাৰেণ
আৰু েতওঁৰ গভীৰ েপ্রমৰ কাৰেণ েতওঁেলােক েতওঁৰ প্রশংসা কৰক
9 িকয়েনা েতওঁ িপপািসত প্রাণক তৃপ্ত কেৰ;
আৰু কু্ষধাতুৰ প্রাণক উত্তম দ্রেবয্েৰ পূৰ কেৰ
10 েকােনা েলাক অন্ধকাৰ আৰু মৃতুয্চ্ছায়াৰ মাজত বিহিছল;
েসই বন্দীসকেল দুখত আৰু েলাহাৰ িশকিলৰ বন্ধনত কষ্ট পাইিছল
11 কাৰণ েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰিছল;
সেব্বর্াপিৰ জনাৰ পৰামশর্ক েতওঁেলােক তুচ্ছ জ্ঞান কিৰেল
12 েসই বােবই েতওঁ কেঠাৰ পিৰশ্রম িদ েতওঁেলাকৰ হৃদয়ক অৱনত কিৰেল;
েতওঁেলাক পিতত হ’ল আৰু সহায় কিৰবৈল েকােনা নািছল
13 েতিতয়া সঙ্কটৰ কালত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত ক্রন্দন কিৰেল;
েতওঁ েতওঁেলাকক কষ্টৰ পৰা ৰক্ষা কিৰেল
14 েতওঁ েতওঁেলাকক আন্ধকাৰ আৰু মৃতুয্চ্ছায়াৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল;
েতওঁেলাকৰ িশকিলৰ বন্ধন িচিঙ েপলােল
15 মানুহৰ প্রিত িযেহাৱাৰ আচিৰত কাযর্ৰ কাৰেণ
আৰু েতওঁৰ গভীৰ েপ্রমৰ কাৰেণ েলাকসকেল েতওঁৰ প্রশংসা কৰক
16 েতওঁ িপতলৰ দুৱাৰেবাৰ ভািঙ েপলােল;
আৰু েলাহাৰ ডাংেবাৰ কািট েপলােল
17 িয সকল িনেব্বর্াধ,
েতওঁেলােক িনজৰ িবেদ্রাহৰ কাৰেণ আৰু অপৰাধৰ কাৰেণ যাতনা েভািগেল
18 েতওঁেলােক সকেলা েখাৱা বস্তুেক িঘণ কিৰেল;
েতওঁেলাক মৃতুয্দ্বাৰৰ ওচৰৈল চািপ গ’ল
19 সঙ্কটৰ কালত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত ক্রন্দন কিৰেল;
েতওঁ েতওঁেলাকক েক্লশৰ পৰা উদ্ধাৰ কেৰ
20 েতওঁ িনজ বাকয্ পঠাই েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেল;
েতওঁ িবনাশৰ পৰা েতওঁেলাকক ৰক্ষা কিৰেল
21 মানুহৰ প্রিত িযেহাৱাৰ আচিৰত কাযর্ৰ কাৰেণ
আৰু েতওঁৰ গভীৰ েপ্রমৰ কাৰেণ েতওঁেলােক েতওঁৰ প্রশংসা কৰক
22 েতওঁেলােক ধনয্বাদাথর্ক বিল উৎসগর্ কৰক;
আনন্দ গীেতেৰ েতওঁৰ কমর্ৰািজৰ বণর্না কৰক
23 িযসকেল জাহাজত উিঠ সাগৰত অহা-েযাৱা কেৰ,
আৰু মহা জল সমূহৰ ওপেৰিদ বয্ৱসায় কেৰ,
24 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ কাযর্েবাৰ েদেখ,
গভীৰ জলত েতওঁৰ আচিৰত কাযর্েবাৰ েদেখ
25 েতওঁৰ আজ্ঞাৰ দ্বাৰাই প্রচণ্ড ধুমুহা হ’ল;
তােত সাগৰৰ েঢৗেবাৰ ওফিন্দ উেঠ;
26 েঢৗেবাৰ বহু ওপৰৈল উেঠ, পুনৰ বহু গভীৰৈল নািম আেহ;
িবপদৰ কালত েতওঁেলাকৰ* প্রাণ ভয়েত দ্রৱ ৈহ যায়
27 মতলীয়া মানুহৰ দেৰ েতওঁেলােক ঢলংপলং কেৰ;
* 107 অধয্ায়:26 জাহাজ চেলাৱাসকল
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েতওঁেলাকৰ সকেলা বুিদ্ধ নাইিকয়া হয়
28 সঙ্কটৰ কালত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ ওচৰত ক্রন্দন কেৰ,
তােত েতওঁ েতওঁেলাকক েক্লশৰ পৰা উদ্ধাৰ কেৰ
29 েতওঁ ধুমুহাক প্রশিমত কেৰ,
তাৰ েঢৗেবাৰক শান্ত কেৰ
30 সাগৰ শান্ত েহাৱাৰ কাৰেণ েতওঁেলােক আনন্দ কেৰ;
েতওঁ েতওঁেলাকক লক্ষয্ৰ বন্দৰৈল ৈল যায়
31 মানুহৰ প্রিত িযেহাৱাৰ আচিৰত কাযর্ৰ কাৰেণ
আৰু েতওঁৰ গভীৰ েপ্রমৰ কাৰেণ েতওঁেলােক েতওঁৰ প্রশংসা কৰক
32 সমাজৰ মাজত েতওঁেলােক েতওঁৰ েগৗৰৱ-কীত্তর্ ন কৰক,
বৃদ্ধসকলৰ সভাত েতওঁৰ প্রশংসা কৰক
33 নদীেবাৰক েতওঁ মৰুভূিমৈল,
জলৰ ভুমুকেবাৰক েতওঁ শুকান ভূিমৈল পিৰণত কেৰ;
34 েতওঁ ফলৱান েদশক েলাণাময় অনুবর্ৰ ভূিম কেৰ,
েসই ঠাইৰ িনবাসীসকলৰ দুষ্টতাৰ কাৰেণ েতওঁ এই সকেলা কেৰ
35 েতওঁ মৰুভূিমক জলাশয়ৈল,
শুকান ঠাইেবাৰক জলৰ ভুমুকৈল পিৰণত কেৰ
36 কু্ষধাতুৰ েলাকসকলক েতওঁ তাত বসিত কৰায়;
েতওঁেলােক তাত নগৰ স্থাপন কেৰ
37 েতওঁেলােক পথাৰত বীজ িঁসেচ, দ্রাক্ষালতা েৰােৱ,
আৰু প্রচুৰ ফল চপায়
38 েতওঁ েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ কেৰ আৰু েতওঁেলাক সংখয্াত অিতশয় বৃিদ্ধ পায়;
েতওঁ েতওঁেলাকৰ পশুধনেবাৰক হ্রাস হবৈল িনিদেয়
39 উপদ্রৱ, িবপদ আৰু েশাকত পুনৰ েতওঁেলাক সংখয্াত হ্রাস পায়,
েতওঁেলাকৰ নীহ অৱস্থা হ’য়
40 েতওঁ উচ্চপদৰ েলাকসকলৰ ওপৰত অপমান বৰষায়,
পথহীন মৰুভূিমৰ মাজত েতওঁেলাকক ভ্রমণ কৰায়;
41 িকন্তু েতওঁ দিৰদ্রক দুখৰ পৰা তুিল আিন উচ্চ পদত স্থাপন কেৰ,
আৰু েমৰ-ছাগৰ জাকৰ িনিচনাৈক েতওঁৰ পিৰয়ালৰ যত্ন লয়
42 তােক েদিখ ধাির্মক েলােক আনন্দ কেৰ,
িকন্তু সকেলা অধমর্কাৰীেয় িনজৰ মুখ বন্ধ কেৰ
43 িয জন জ্ঞানী, েতওঁ এই সকেলা কথাৈল মেনােযাগ িদয়ক,
িযেহাৱাৰ িবশ্বস্ত েপ্রমৰ িবষেয় ধয্ান কৰক

108 অধয্ায়
সঙ্গীত দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ মন সুিস্থৰ; েমাৰ মন সুিস্থৰ আেছ;
মই গীত গাম; েমাৰ প্রােণেৰ ৈসেত প্রশংসাৰ গানৰ সুৰ তুিলম
2 েহ েনবল আৰু বীণা, সাৰ েপাৱা; মই প্রভাতক জগাম
3 েহ িযেহাৱা, জািত সমূহৰ মাজত মই েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম
েতওঁেলাকৰ মাজত েতামাৰ প্রশংসাৰ গান কিৰম
4 িকয়েনা েতামাৰ গভীৰ েপ্রম আকাশমণ্ডলতৈকেয়া উচ্চ;
েতামাৰ িবশ্ৱস্ততা েমঘ পযর্ন্ত বয্াপ্ত
5 েহ ঈশ্বৰ, আকাশমণ্ডলৰ ওপৰৈলেক তুিম উন্নত েহাৱা;
েগােটই পৃিথৱীৰ ওপৰত েতামাৰ েগৗৰৱ হওক
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6 তুিম িয সকলক ভালেপাৱা, েতওঁেলােক েযন উদ্ধাৰ পায়,
েতামাৰ েসঁা হােতেৰ আমাক উদ্ধাৰ কৰা,
আৰু েমাক উত্তৰ িদয়া
7 ঈশ্বেৰ িনজৰ পিবত্রতাত প্রিতজ্ঞা কিৰেল,
“মই আনেন্দেৰ ৈসেত িচিখম ভাগ বঁািট িদম,
চুেক্কাতৰ উপতয্কাৰ জৰীপ কিৰ ভাগ কিৰ িদম
8 িগিলয়দ েমােৰই, মনিচও েমােৰই;
ইফ্রিয়ম েমাৰ িশেৰাৰক্ষক;
িযহূদা েমাৰ িবচাৰদণ্ড;
9 েমাৱাব েমাৰ প্রক্ষালন-পাত্র;
ইেদামৰ ওপৰৈল মই েমাৰ েজাতা িনেক্ষপ কিৰম;
পেলষ্টিয়াৰ ওপৰত মই িবজয়ৰ উচ্চ-ধ্বিন কিৰম ”
10 েকােন েমাক েসই শিক্তশালী নগৰৰ িভতৰৈল ৈল যাব?
েকােন ইেদামৈলেক েমাক পথ েদখুৱাই ৈল যাব?
11 েহ ঈশ্বৰ, তুিম আমাক জােনা তয্াগ কৰা নাই?
আমাৰ ৈসনয্সকলৰ লগত যুদ্ধৈল তুিমেতা পুনৰ েনােযাৱা
12 শত্রুৰ িবৰুেদ্ধ তুিম আমাক সহায় কৰ;
িকয়েনা মানুহৰ সাহাযর্ বৃথা
13 ঈশ্বৰৰ সহায়ত আিম সাহেসেৰ কাযর্ কিৰম;
িকয়েনা আমাৰ শত্রুেবাৰক েতেৱঁই ভিৰেৰ গচিকব

109 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ েমাৰ প্রশংসাৰ েযাগয্ ঈশ্বৰ, তুিম িনজম িদ নাথািকবা;
2 িকয়েনা দুষ্ট আৰু ছলনাকাৰী েলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ মুখ েমিলেছ;
েতওঁেলােক িমছলীয়া িজভােৰ েমাৰ িবৰুেদ্ধ কথা ৈকেছ
3 েতওঁেলােক েমাক ঘৃণনীয় কথা ৈক আগুিৰ ধিৰেছ;
িবনা কাৰণেত েমাক আক্রমণ কিৰেছ
4 েমাৰ েপ্রমৰ পিৰবেতর্ েতওঁেলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ শত্রুতা কিৰেছ;
িকন্তু মই হ’েল েতওঁেলাকৰ বােব প্রাথর্নাত লািগ থােকঁা
5 মই কৰা উপকাৰৰ সলিন েতওঁেলােক েমাৈল অপকাৰ কিৰেল;
েমাৰ েপ্রমৰ সলিন েমাক ঘৃণা কিৰেল
6 “তুিম েতওঁেলাকৰ ওপৰত দুষ্ট িবচাৰক িনযুক্ত কৰা;
িবপক্ষ েতওঁেলাকৰ েসঁাহােত িথয় হওঁক
7 িবচাৰৰ সময়ত েতওঁেলাকক েদাষী সাবয্স্ত কৰা হওঁক;
েতওঁেলাকৰ প্রাথর্না পাপৰূেপ গিণত হওঁক
8 েতওঁেলাকৰ আয়ুস চুিট হওঁক;
অনয্ েলােক েতওঁেলাকৰ পদবী ৈল লওঁক
9 েতওঁেলাকৰ সন্তানেবাৰ অনাথ হওঁক;
েতওঁেলাকৰ ভাযর্ােবাৰ িবধৱা হওঁক
10 েতওঁেলাকৰ সন্তানেবােৰ পেথ পেথ িভক্ষা কিৰ ফুৰক,
উচ্ছন্ন বাসস্থানৰ পৰা দূৰৈল ৈগ আহাৰ িবচািৰ ফুৰক
11 মহাজেন েতওঁেলাকৰ সব্বর্স্ব ৈল যাওক;
িবেদশীেবােৰ েতওঁেলাকৰ শ্রমৰ ফল লুিট িনয়ক
12 েতওঁেলাকৈল দয়া কেৰঁাতা েকােনা নহওক;
েতওঁেলাকৰ অনাথ সন্তানেবাৰৰ প্রিত কৃপা কিৰবৈল েকােনা নাথাকক
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13 েতওঁেলাকৰ ভাবী বংশ উচ্ছন্ন হওক;
িদ্বতীয় পুৰুষেত েতওঁৰ* নাম লুপ্ত হওক!
14 েতওঁেলাকৰ িপতৃিবলাকৰ অধমর্ৰ কথা িযেহাৱাৰ েসঁাৱৰণত থাকক;
েতওঁেলাকৰ মাতৃসকলৰ পাপ েমাচন কৰা নহওঁক
15 সকেলা সময়েত েসইেবাৰ িযেহাৱাৰ সনু্মখত থাকক,
আৰু পৃিথৱীৰ পৰা েতওঁেলাকৰ সৃ্মিত লুপ্ত হওঁক
16 কাৰণ েতওঁেলােক েকিতয়াও দয়া েদখুৱাৰ কথা মনৈল নােন,
িকন্তু দুখী, দিৰদ্র আৰু হতাশগ্রস্ত েলাকসকলক বধ কিৰবৰ কাৰেণ তাড়না কেৰ
17 েতওঁেলােক শাও িদবৈল ভাল পায়; েসই শাও েতওঁেলাকৰ ওপৰৈলেক আহঁক
েতওঁেলােক আশীব্বর্াদ ঘৃণা কেৰ; েসেয় আশীবর্াদ েতওঁেলাকৰ পৰা দূৰ হওঁক
18 েতওঁেলােক শাওক িনজৰ বস্ত্রৰ দেৰ িপিন্ধেল;
েসেয় পানীৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাকৰ অন্তৰত প্রেৱশ কিৰেল,
েতওঁেলাকৰ অিস্থেবােৰ েতলৰ িনিচনাৈক শুিহ ল’েল
19 েসই শােৱ চাদৰৰ দেৰ েতওঁেলাকক ঢািক ৰাখক;
কঁকালত সদায় বন্ধা টঙািলৰ িনিচনা বািন্ধ ৰাখক ”
20 েমাৰ িয িবেৰাধীিবলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ েবয়া কথা কয়,
েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ পৰা েযন এই প্রিতফল পায়
21 িকন্তু েহ েমাৰ প্রভু িযেহাৱা, েতামাৰ নামৰ অেথর্ েমাৰ পেক্ষ দয়া বয্ৱহাৰ কৰা;
িকয়েনা েতামাৰ মঙ্গলময় অসীম েপ্রেমেৰ মঙ্গলময়, এেতেক েমাক উদ্ধাৰ কৰা
22 িকয়েনা মই দুখী আৰু দিৰদ্র;
েমাৰ িভতৰৰ অন্তৰখন িবিন্ধেছ
23 আেবিলৰ ছঁাৰ িনিচনাৈক মই েনােহাৱা ৈহ ৈগেছা;
কাকিত ফিৰঙৰ িনিচনাৈক েমাক উড়ুৱাই িনয়া ৈহেছ
24 লেঘান িদয়াৰ কাৰেণ েমাৰ আঁঠু দুটা দুব্বর্ল ৈহেছ;
েমাৰ শৰীৰ ক্ষীণ ৈহ শুকাই ৈগেছ
25 েমাৰ িবেৰাধীসকলৰ ওচৰত মই িনন্দাৰ পাত্র ৈহেছঁা;
েমাক েদিখেলই েতওঁেলােক মূৰ েজাকােৰ
26 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা!
েমাক সহায় কৰা, েতামাৰ দয়া অনুসােৰ েমাক ৰক্ষা কৰা;
27 েতওঁেলােক জানক েয, এেয় েতামাৰ হাত;
েহ িযেহাৱা, তুিমেয়ই এই সকেলা কাযর্ কিৰলা
28 েতওঁেলােক শাও িদয়ক, িকন্তু তুিম হ’েল আশীব্বর্াদ কিৰবা;
েতওঁেলােক উিঠেল লিজ্জত হ’ব;
িকন্তু েতামাৰ দাস আনিন্দত হ’ব
29 েমাৰ িবেৰাধীেবােৰ অপমানৰ বস্ত্রাবৰণ পিৰধান কৰক;
চাদৰৰ িনিচনাৈক েতওঁেলােক িনজৰ লাজক েমিৰয়াই থাকক
30 মই িনজ মুেখেৰ অিতশয় ৰূেপ িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰম;
েলাক সমূহৰ মাজত মই েতওঁৰ প্রশংসা কিৰম;
31 িযজন অভাৱী, েতওঁ েসইজনক সহায় কেৰ†; মৃতুয্দণ্ডৰ ৰায়ৰ পৰা েতওঁৰ প্রাণ ৰক্ষা কেৰ ‡

110 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 িযেহাৱাই েমাৰ প্রভুক ক’েল,

* 109 অধয্ায়:13 েতওঁেলাকৰ † 109 অধয্ায়:31 েতওঁ অভাৱী জনৰ েসঁাফােল িথয় ৈহ থােক ‡ 109 অধয্ায়:31 িকছুমান অনুিলিপত
আেছ, “িকয়েনা, েতওঁ অভাৱী জনৰ েসঁাফােল িথয় ৈহ থােক, েযন মৃতুয্দণ্ডৰ ৰায় িদব েখাজা িবচাৰকৰ পৰা েতওঁৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰব পােৰ”
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“েযিতয়াৈলেক মই েতামাৰ শত্রুেবাৰক েতামাৰ ভিৰ-পীৰা নকেৰঁা,
েতিতয়াৈলেক তুিম েমাৰ েসঁাহােত বিহ থাকা ”
2 িযেহাৱাই িচেয়ানৰ পৰা েতামাৰ শিক্তশালী ৰাজদণ্ড েপ্রৰণ কিৰব,
েতওঁ ক’ব, “েতামাৰ শত্রুেবাৰৰ মাজত ৰাজত্ব কৰা ”
3 যুদ্ধৰ িদনত েতামাৰ ৈসনয্-সামন্তেবাৰক তুিম ৈল যাওঁেত,
পিবত্র পবর্তেবাৰৰ ওপৰত েতামাৰ েলাকসকেল স্ব-ইচ্ছােৰ িনজেক উৎসগর্ কিৰব;
ৰািতপুৱাৰ গভর্ স্থলৰ পৰা ওেলাৱা িনয়ৰৰ িনিচনা েতামাৰ যুবকসকল েতামাৰ কাষৈল আিহব
4 “তুিম মল্কীেচদকৰ দেৰ িচৰকালৰ কাৰেণ এজন পুেৰািহত হ’বা ”
িযেহাৱাই এই শপত খােল;
েতওঁ িনজৰ মন সলিন নকিৰব *
5 িযেহাৱা েতামাৰ েসঁাহােত আেছ;
েক্রাধৰ িদনত েতওঁ ৰজাসকলক চূণর্ কিৰব
6 েতওঁ জািত সমূহৰ মাজত িবচাৰ িনষ্পিত্ত কিৰব,
েতওঁ মৰা শেৱেৰ েদশ পিৰপূণর্ কিৰব;
েতওঁ িবশাল পৃিথৱীত ৰজাসকলৰ মূৰ গুিড় কিৰব
7 েতওঁ পথৰ দঁািতত থকা জুিৰৰ জল পান কিৰব;
তােত সেতজ ৈহ েশষত িবজয়ৰ িশৰ তুিল ধিৰব

111 অধয্ায়
1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা!
মই সমস্ত মেনেৰ িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰম;
ধাির্মকসকলৰ সভাত আৰু মণ্ডলীৰ মাজত প্রশংসা কিৰম
2 িযেহাৱাৰ কাযর্েবাৰ মহৎ;
িযসকল তাত আনিন্দত হয়, েতওঁেলােক েসইেবাৰ ধয্ান কেৰ
3 েতওঁৰ কাযর্ েগৗৰৱ আৰু মিহমােৰ পিৰপূণর্;
েতওঁৰ ধাির্মকতা িচৰকালৈলেক থােক
4 েতওঁ িনজৰ আচিৰত কাযর্েবাৰ স্মৰণীয় কিৰেল;
িযেহাৱা কৃপাময় আৰু দয়ালু
5 েতওঁৰ ভক্তসকলক েতওঁ আহাৰ েযাগায়;
িনেজ স্থাপন কৰা িনয়মিট েতওঁ িচৰকালৈলেক েসঁাৱৰণ কিৰব
6 অনয্ানয্ জািতেবাৰৰ আিধপতয্ িনজৰ েলাকসকলক িদ
েতওঁ িনজৰ কাযর্ৰ শিক্ত েতওঁেলাকক েদখুৱােল
7 েতওঁৰ হাতৰ কাযর্েবাৰ িবশ্বস্ত আৰু নয্ায়পূণর্;
েতওঁৰ সকেলা িবিধ িবশ্বাসেযাগয্
8 েসইেবাৰ অনন্ত কালৈলেক অলৰ;
েসইেবাৰ িবশ্ৱস্ততা আৰু সততােৰ ৈসেত স্থাপন কৰা ৈহেছ
9 িনজৰ েলাকসকলৰ কাৰেণ েতওঁ মুিক্ত পঠাই িদেল;
েতওঁ আজ্ঞা িদ অনন্ত কালৰ কাৰেণ িনজৰ িনয়ম স্থাপন কিৰেল;
েতওঁৰ নাম পিবত্র আৰু ভয়ঙ্কৰ
10 িযেহাৱাৈল ভয় ৰখাই জ্ঞানৰ আৰম্ভণ;
িযসকেল েতওঁৰ আজ্ঞা অনুসােৰ কাযর্ কেৰ, েতওঁেলােক সুবুিদ্ধ পায়;
েতওঁৰ প্রশংসা অনন্ত কালৈলেক থােক

112 অধয্ায়
1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা!
ধনয্ েসইজন, িযজেন িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখ আৰু েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰত অিত আনিন্দত হয়
* 110 অধয্ায়:4 চাওক ইব্রী 5:6, 6:20, 7:17,21
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2 েতওঁেলাকৰ বংশধৰসকল পৃিথৱীত শিক্তশালী হ’ব;
ঈশ্বৰভক্তসকলৰ বংশ আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত হ’ব
3 েতওঁেলাকৰ ঘৰত ধন-সম্পদ থােক;
েতওঁেলাকৰ ধাির্মকতা িচৰকালৈলেক থােক
4 ঈশ্বৰভক্তসকলৰ কাৰেণ অন্ধকাৰেতা দীিপ্ত উদয় হয়;
েতওঁেলাক* কৃপাময়, েস্নহশীল আৰু ধাির্মক
5 িযসকেল কৃপা কেৰ আৰু ঋণ িদেয়, েতওঁেলাকৰ মঙ্গল হয়;
েতওঁেলােক সকেলা কাযর্ৰ িবচাৰ নয্ায়ভােৱ সম্পন্ন কেৰ
6 কাৰণ ধাির্মক েলাক েকিতয়াও লৰচৰ নহ’ব;
ধাির্মক েলাকক মানুেহ িচৰকাল েসঁাৱৰণ কিৰব
7 দুঃসংবাদ শুিনেলও েতওঁেলােক ভয় নকিৰব;
েতওঁেলাকৰ হৃদয় দৃঢ় ৈহ থােক;
েতওঁেলােক িযেহাৱাত ভাৰসা ৰােখ
8 েতওঁেলাকৰ হৃদয় সুিস্থৰ; েতওঁেলােক ভয় নকেৰ;
েশষত েতওঁেলােক িনজৰ শত্রুেবাৰৰ ওপৰত িবজয় েদিখব
9 েতওঁেলােক মুক্তহেস্ত দিৰদ্রসকলক দান কিৰেল;
েতওঁেলাকৰ ধাির্মকতা িচৰকালৈলেক থােক;
েতওঁেলাকৰ িশং† মযর্য্দােৰ উন্নত হয়
10 দুষ্টেলােক তােক েদিখ েক্রািধত হ’ব; েতওঁেলােক দঁাত কৰিচব আৰু গিল যাব;
দুষ্টেবাৰৰ মনৰ কামনা িনস্ফল হ’ব

113 অধয্ায়
1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা
েহ িযেহাৱাৰ দাসেবাৰ, প্রশংসা কৰা; িযেহাৱাৰ নামৰ প্রশংসা কৰা
2 এিতয়াৰ পৰা অনন্ত কালৈলেক িযেহাৱাৰ নাম ধনয্ হওক
3 সূযর্ৰ উদয়স্থানৰ পৰা অস্তস্থান পযর্ন্ত িযেহাৱাৰ নাম প্রশংিসত হওঁক
4 িযেহাৱা সবর্জািতৰ ওপৰত উন্নত; েতওঁৰ েগৗৰৱ আকাশ-মণ্ডলতৈকেয়া ওখ
5 আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ তুলয্ েকান আেছ?
িয জনাৰ আসন আকাশৰ ওপৰত সমাহীন,
6 িয জনাই নত ৈহ আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱীৈল দৃষ্টিপাত কেৰ;
7 েতওঁ ধুিলৰ পৰা দুখীয়াক উঠায়,
সাৰৰ দ’মৰ পৰা দীনহীনক েতােল,
8 যােত েতওঁ প্রধানসকলৰ লগত েতওঁেলাকক বহুৱাব পােৰ,
িনজৰ েলাক সকলৰ প্রধানসকলৰ লগত বহুৱাব পােৰ
9 েতওঁ বন্ধয্া মিহলাক সুখী মাতৃ কিৰ পিৰয়াল দান কেৰ
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা

114 অধয্ায়
1 ইস্রােয়ল জািত েযিতয়া িমচৰৰ পৰা ওলাই আিহল,
যােকাবৰ বংশই েযিতয়া িবেদশী ভাষা েকাৱা েলাকৰ মাজৰ পৰা ওলাই আিহল,
2 েতিতয়া িযহূদা হ’ল ঈশ্বৰৰ পিবত্র স্থান,
ইস্রােয়ল হ’ল েতওঁৰ ৰাজয্
3 সমুদ্রই* তােক েদিখ পলায়ন কিৰেল;
যদ্দর্ ন নদী উজাই গ’ল
4 পবর্তেবােৰ মতা েমৰ-ছাগৰ িনিচনাৈক,
* 112 অধয্ায়:4 িযেহাৱা † 112 অধয্ায়:9 েতওঁ মহান আৰু শিক্তশালী * 114 অধয্ায়:3 সমুদ্রই চূফ সাগৰ
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পাহাৰেবােৰ েমৰ-ছাগ েপাৱালীৰ িনিচনাৈক জঁিপয়াবৈল ধিৰেল
5 েহ সমুদ্র, েতামাৰ িক হ’ল?
িকয় তুিম পলাই গ’লা?
েহ যদ্দর্ ন, িকয় তুিম উজাই গ’লা?
6 েহ পবর্তসমূহ, িকয় েতামােলােক মতা েমৰ-ছাগৰ দেৰ জঁিপয়াবৈল ধিৰলা?
েহ পাহাৰসমূহ, িকয় েতামােলােক েমৰ-ছাগ েপাৱালীৰ দেৰ জঁিপয়াবৈল ধিৰলা?
7 েহ পৃিথৱী! তুিম িযেহাৱাৰ সনু্মখত কম্পমান েহাৱা,
যােকাবৰ ঈশ্বৰৰ সনু্মখত কম্পমান েহাৱা
8 েতওঁ িশলক জলাশয়ৈল পিৰণত কিৰেল,
চক্ মকীয়া কিঠন িশলক জলৰ এক ভুমুক কিৰেল

115 অধয্ায়
1 েহ িযেহাৱা, আমাক নহয়, আমাক নহয়,
িকন্তু েতামাৰ নামকেহ েগৗৰৱািম্বত কৰা;
েতামাৰ অসীম েপ্রম আৰু িবশ্ৱস্ততাৰ অেথর্ই কৰা
2 আন জািতেবােৰ িকয় ক’ব,
“ক’ত আেছ েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ?”
3 আমাৰ ঈশ্বৰ হ’েল স্বগর্ত আেছ;
েতওঁ িযহেক ইচ্ছা কেৰ, তােক কেৰ
4 েতওঁেলাকৰ প্রিতমােবাৰ হ’েল ৰূপ আৰু েসাণৰ,
মনুষয্ৰ হাতৰ কাযর্
5 েসইেবাৰৰ মুখ আেছ, িকন্তু কথা ক’ব েনাৱােৰ;
চকু আেছ, িকন্তু েনেদেখ;
6 কাণ আেছ, িকন্তু নুশুেন;
নাক আেছ, িকন্তু ঘ্রাণ ল’ব েনাৱােৰ;
7 হাত আেছ, িকন্তু চুব েনাৱােৰ;
ভিৰ আেছ, িকন্তু েখাজ কািঢ়ব েনাৱােৰ;
কন্ঠই এেকা মাত উিলয়াব েনাৱােৰ
8 িযসকেল েসইেবাৰক িনম্মর্াণ কেৰ আৰু েসইেবাৰত িনভর্ ৰ কেৰ,
েতওঁেলাক েসইেবাৰৰ িনিচনাই
9 েহ ইস্রােয়ল, িযেহাৱাত ভাৰসা কৰা!
েতেৱঁই েতওঁেলাকৰ সহায় আৰু ঢাল
10 েহ হােৰাণৰ বংশ, িযেহাৱাত ভাৰসা কৰা;
েতেৱঁই েতওঁেলাকৰ সহায় আৰু ঢাল
11 েহ িযেহাৱাৰ ভয়কাৰী েলাক, িযেহাৱাত ভাৰসা কৰা;
েতেৱঁই েতওঁেলাকৰ সহায় আৰু ঢাল
12 িযেহাৱাই আমাক েসঁাৱৰণ কিৰেল,
েসইবােব েতওঁ আমাক আশীব্বর্াদ কিৰব;
ইস্রােয়লৰ বংশক আশীব্বর্াদ কিৰব;
হােৰাণৰ বংশক আশীব্বর্াদ কিৰব;
13 িযসকেল িযেহাৱাক ভয় কেৰ, েতওঁেলাক সকেলােক েতওঁ আশীব্বর্াদ কিৰব,
সৰু িক বৰ সকেলােক আশীব্বর্াদ কিৰব
14 িযেহাৱাই েতামােলাকক বৃিদ্ধ কৰক;
েতামােলাকক আৰু েতামােলাকৰ সন্তান সকলক বৃিদ্ধ কৰক
15 িযেহাৱা, িযজন স্বগর্ আৰু পৃিথৱীৰ স্রজনকত্তর্ া,
েতওঁ েতামােলাকক আশীব্বর্াদ কৰক
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16 স্বগর্ ৈহেছ িযেহাৱােৰই স্বগর্;
িকন্তু পৃিথৱীখন হ’েল েতওঁ মনুষয্ক িদেল
17 মৃতেলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা নকেৰ;
িযসকেল িনস্তব্ধ স্থানৈল নািম যায়,
েতওঁেলাক েকােনও েতওঁৰ স্তুিত নকেৰ
18 িকন্তু আিম হ’েল িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰম,
এিতয়াৰ পৰা অনন্ত কাল পযর্ন্ত কিৰম
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা

116 অধয্ায়
1 মই িযেহাৱাক েপ্রম কেৰঁা, িকয়েনা েতওঁ েমাৰ স্বৰ আৰু কাকুিত শুিনেল
2 েতওঁ েমাৰ কথাৈল কাণ পািতেল,
েসেয় মই জীয়াই থকা িদনৈলেক েতওঁৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰম
3 মই মৃতুয্ৰ জৰীত বান্ধ খাই পিৰিছেলঁা,
িচেয়ালৰ যাতনাৰ সনু্মখীন ৈহিছেলা,
মই দুখ-কষ্ট পাইিছেলা;
4 েতিতয়া মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ প্রাথর্না কিৰেলঁা,
“েহ িযেহাৱা, মই িমনিত কিৰেছঁা, তুিম েমাৰ প্রাণ ৰক্ষা কৰা!”
5 িযেহাৱা দয়াময় আৰু ধাির্মক;
বাস্তিৱক আমাৰ ঈশ্বৰ েস্নহময়
6 িযেহাৱাই অমািয়ক েলাকক ৰক্ষা কেৰ;
মই অসহায় েহাৱাত েতওঁ েমাক উদ্ধাৰ কিৰেল
7 েহ েমাৰ প্রাণ, েতামাৰ িবশ্রাম-স্থানৈল উভিট েযাৱা,
িকয়েনা িযেহাৱাই েতামাক প্রচুৰ মঙ্গল কিৰেল
8 কাৰণ তুিমেয়ই মৃতুয্ৰ পৰা প্রাণ,
চকুেলাৰ পৰা েমাৰ চকু,
উজুিট েখাৱাৰ পৰা েমাৰ ভিৰ ৰক্ষা কিৰলা
9 মই জীিৱতসকলৰ েদশত িযেহাৱাৰ সাক্ষােত অহা-েযাৱা কিৰম
10 েযিতয়া মই ৈকিছেলঁা, “মই অিতশয় উৎপীিড়ত ৈহেছঁা”
েতিতয়াও িযেহাৱাত মই িবশ্বাসত আিছেলঁা
11 মই উেদ্বগ কিৰ ৈকিছেলঁা, “সকেলা মানুহ িমছলীয়া ”
12 িযেহাৱাই েমাৈল কৰা সকেলা মঙ্গলৰ পিৰবেতর্
মই েতওঁক িক িদম?
13 মই পিৰত্রাণৰ পানপাত্র তুিল ধিৰম,
আৰু িযেহাৱাৰ নােমেৰ প্রাথর্না কিৰম*;
14 মই িযেহাৱাৰ ওচৰত েমাৰ সঙ্কল্পেবাৰ পূণর্ কিৰম;
েতওঁৰ সমুদায় েলাকৰ সাক্ষােতই কিৰম
15 িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত েতওঁৰ িবশ্বাসীসকলৰ মৃতুয্ বহুমূলয্
16 েহ িযেহাৱা, সচঁাৈকেয় মই েতামাৰ দাস হওঁ;
মই েতামাৰ দাস, েতামােৰই দাসীৰ পুত্র;
তুিমেয়ই েমাৰ বন্ধনেবাৰ মুকিল কিৰলা
17 মই েতামাৰ উেদ্দেশয্ ধনয্বাদাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰম;
মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ প্রাথর্না কিৰম
18 মই িযেহাৱাৰ ওচৰত েমাৰ সঙ্কল্পেবাৰ পূণর্ কিৰম;
েতওঁৰ সমুদায় েলাকৰ সাক্ষােতই কিৰম
* 116 অধয্ায়:13 ধনয্বাদ েসইজনা িযেহাৱা, িযজনাই েমাক ৰক্ষা কিৰেল; েতওঁক মই েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেৰা
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19 েহ িযৰূচােলম, েতামােৰই মাজত,
িযেহাৱাৰ গৃহৰ েচাতাল েকইখনত, মই েসই সকেলা পূণর্ কিৰম
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা!

117 অধয্ায়
1 েহ সমুদায় জািত, িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা;
েহ সমুদায় েলাক, েতওঁৰ মিহমা কীতর্ ন কৰা
2 িকয়েনা আমাৈল িযেহাৱাৰ েপ্রম অসীম,
িযেহাৱাৰ িবশ্ৱস্ততা অনন্তকাল স্থায়ী
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা

118 অধয্ায়
1 িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা, িকয়েনা েতওঁ মঙ্গলময়,
কাৰণ েতওঁৰ অসীম েপ্রম িচৰকালৈলেক থােক
2 ইস্রােয়েল কওঁক,
“েতওঁৰ অসীম েপ্রম িচৰকালৈলেক থােক ”
3 হােৰাণৰ বংশই কওঁক,
“েতওঁৰ অসীম েপ্রম িচৰকালৈলেক থােক ”
4 িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখঁাতাসকেল কওঁক,
“েতওঁৰ অসীম েপ্রম িচৰকালৈলেক থােক ”
5 মই সঙ্কটৰ কালত িযেহাৱাৰ নােমেৰ প্রাথর্না কিৰেলঁা;
িযেহাৱাই েমাক উত্তৰ িদেল আৰু এক বহল ঠাইত থেল
6 িযেহাৱা েমাৰ পক্ষত আেছ, মই ভয় নকেৰঁা;
মানুেহ েমাক িক কিৰব পােৰ?
7 েমাক সহায় কিৰবৈল িযেহাৱা েমাৰ পক্ষত আেছ;
গিতেক মই েমাৰ িবেৰাধীেবাৰৰ পৰাজয় েদখা পাম
8 মানুহৰ ওপৰত ভাৰসা ৰখাতৈক িযেহাৱাত আশ্রয় েলাৱাই ভাল
9 অিধপিতসকলৰ ওপৰত ভাৰসা ৰখাতৈক, িযেহাৱাত আশ্রয় েলাৱাই ভাল
10 সমুদায় জািতেয় েমাক আগুিৰ ধিৰেল;
মই িযেহাৱাৰ অিধকােৰেৰ* েতওঁেলাকক উচ্ছন্ন কিৰেলঁা
11 েতওঁেলােক েমাক আগুিৰ ধিৰেল,
হয়, েমাক আগুিৰ ধিৰেল;
মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ েতওঁেলাকক উচ্ছন্ন কিৰেলঁা
12 েতওঁেলােক েমৗ-মািখৰ দেৰ েমাক েবিৰ ধিৰেল;
কঁাইটীয়া বনৰ জুইৰ দেৰ ততািলেক েতওঁেলাক নুমাই গ’ল;
মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ েতওঁেলাকক উচ্ছন্ন কিৰেলঁা
13 মই েযন পিৰ যাও, তাৰ বােব েতওঁেলােক েমাক েজাৰৈক েঠলা মািৰিছল,
িকন্তু িযেহাৱাই েমাক সহায় কিৰেল
14 িযেহাৱা েমাৰ বল আৰু প্রবল শিক্ত;
েতঁেৱই েমাৰ পিৰত্রাণ হ’ল
15 ধাির্মকসকলৰ তমু্বত িবজয়ৰ আনন্দপূণর্ ধ্বিন হ’ল;
“িযেহাৱাৰ েসঁা-হােত মহৎ কাযর্ কিৰেল ”
16 িযেহাৱাৰ েসঁা-হাত উেত্তািলত হ’ল;
িযেহাৱাৰ েসঁা-হােত মহৎ কাযর্ কিৰেল
17 েমাৰ মৃতুয্ নহ’ব, িকন্তু মই জীয়াই থািকম,
আৰু িযেহাৱাই কৰা কাযর্েবাৰ েঘাষণা কিৰম
* 118 অধয্ায়:10 নােমেৰ
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18 িযেহাৱাই েমাক বৰৈক শািস্ত িদেল;
িকন্তু েতওঁ েমাক মৃতুয্ৰ হাতত েশাধাই িনিদেল
19 েমাৈল ধাির্মকতাৰ† দুৱাৰেবাৰ মুকিল কিৰ িদয়া,
যােত েসইেবাৰৰ িভতৰত েসামাই মই িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কিৰব পােৰঁা
20 এয়াই িযেহাৱাৰ দুৱাৰ; ইয়াৰ মােজিদেয়ই ধাির্মকসকল েসামায়
21 মই েতামাৰ ধনয্বাদ কেৰঁা;
িকয়েনা তুিম েমাক উত্তৰ িদলা;
তুিম েমাৰ পিৰত্রাণ থ’েলা
22 ঘৰ িনমর্াণকাৰীসকেল িয িশলক অগ্রাহয্ কিৰেল,
েসেয় সকেলাতৈক দৰকাৰী চুকৰ প্রধান িশল ৈহ উিঠল
23 এইয়া িযেহাৱােৰই কাযর্,
আমাৰ দৃষ্টিত অিত আচিৰত লােগ
24 এেয় েসই িদন, িয িদন িযেহাৱাই িনৰূপণ কিৰেল;
আহঁা, আিম এই িদনত আনন্দ কেৰঁা আৰু উল্লাস কেৰঁা
25 েহ িযেহাৱা, িমনিত কেৰঁা, তুিম আমাক ৰক্ষা কৰা!
েহ িযেহাৱা, আিম েতামাক িমনিত কেৰঁা, সফলতা দান কৰা! শুভ কৰা
26 ধনয্ েসইজন, িয জন িযেহাৱাৰ নােমেৰ আিহেছ;
আিম িযেহাৱাৰ গৃহৰ পৰা েতামােলাকক আশীবর্াদ কিৰেছঁা
27 িযেহাৱাই ঈশ্বৰ আৰু েতঁেৱই আমাক দীিপ্ত িদেল;
েতামােলােক বিলৰ পশুেবাৰ ৰছীেৰ যজ্ঞেবদীৰ িশঙৈলেক বান্ধা
28 তুিমেয়ই েমাৰ ঈশ্বৰ, মই েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম;
তুিমেয়ই েমাৰ ঈশ্বৰ, মই েতামাৰ মিহমা কীতর্ ন কিৰম
29 েতামােলােক িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা, িকয়েনা েতওঁ মঙ্গলময়;
েতওঁৰ অসীম েপ্রম িচৰকালৈলেক থােক

119 অধয্ায়
আেলফ

1 ধনয্ েসইসকল, িযসকলৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ িসদ্ধ;
িযসকেল িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা অনুসােৰ চেল
2 ধনয্ েসইসকল, িযসকেল েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কেৰ;
িযসকেল সমস্ত মেনেৰ ৈসেত েতওঁক িবচােৰ
3 েতওঁেলােক অনয্ায় নকেৰ,
িযেহাৱাৰ পথত চেল
4 েতামাৰ আেদশেবাৰ যেত্নেৰ পালন কিৰবৈল তুিম আমাক আজ্ঞা কিৰলা
5 ওহ, েমাৰ পথেবাৰ সুিস্থৰ হওঁক;
মই েযন েতামাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰব পােৰঁা!
6 েযিতয়া েতামাৰ সকেলা আজ্ঞাৰ প্রিত মই দৃষ্টি ৰািখ চিলম,
েতিতয়া মই লিজ্জত নহ’ম
7 েতামাৰ ধাির্মকতাযুক্ত শাসন প্রণালীেবাৰ েযিতয়া মই িশেকঁা,
েতিতয়া মই শুদ্ধ মেনেৰ েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম
8 মই েতামাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰম;
েমাক িনেচইৈক পিৰতয্াগ নকিৰবা

েবইৎ
9 যুবেক েকেনৈক িনজৰ পথ শুদ্ধভােৱ ৰািখব পােৰ?
েতামাৰ বাকয্ অনুসােৰ সাৱধােনেৰ চলাৰ দ্বাৰাই পােৰ
† 118 অধয্ায়:19 আৰাধনাস্থানৰ
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10 মই সমস্ত মেনেৰ েতামাক িবচািৰেছঁা;
তুিম েমাক েতামাৰ আজ্ঞা-পথৰ পৰা ভ্রান্ত ৈহ যাব িনিদবা
11 েতামাৰ বাকয্ মই েমাৰ হৃদয়ত সঞ্চয় কিৰ ৰািখেছা,
েযন েতামাৰ অিহেত পাপ নকেৰঁা
12 ধনয্ তুিম, েহ িযেহাৱা;
েমাক েতামাৰ িবিধেবাৰ িশেকাৱা
13 েতামাৰ মুখৰ সকেলা ধাির্মক শাসন প্রণালী,
মই িনজ ওঁেঠেৰ বণর্না কিৰেলঁা;
14 ধন-সম্পদত েলােক িযমান আনন্দ পায়,
েতামাৰ আজ্ঞাৰ পথত চিল মই তােতাৈক অিধক আনন্দ পাওঁ
15 মই েতামাৰ আেদশেবাৰ ধয্ান কিৰম,
েতামাৰ সকেলা পথৈল মেনােযাগ িদম
16 মই েতামাৰ িবিধেবাৰত আনিন্দত হ’ম;
মই েতামাৰ বাকয্ নাপাহিৰম

গীেমল
17 েতামাৰ দাসৈল প্রচুৰ মঙ্গল কৰা যােত মই জীয়াই থােকা,
আৰু েতামাৰ বাকয্ পালন কিৰব পােৰঁা
18 েমাৰ চকু মুকিল কিৰ িদয়া, যােত মই েতামাৰ বয্ৱস্থাত আচিৰত আচিৰত িবষয়েবাৰ েদখা পাওঁ
19 মই পৃিথৱীত প্রবাসী মােথান,
েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ েমাৰ পৰা লুকুৱাই নাৰািখবা
20 সকেলা সময়েত েতামাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ জািনবৈল,
েমাৰ প্রাণ আকাঙ্ক্ষাত ভগ্ন ৈহেছ
21 তুিম অহঙ্কাৰীেবাৰক ধমক িদছা;
েতওঁেলাকেতা শাপগ্রস্ত,
েতামাৰ আজ্ঞা পথৰ পৰা ভ্রান্ত ৈহ ঘূিৰ ফুেৰ
22 েতওঁেলাকৰ অপমান আৰু িনন্দা েমাৰ পৰা দূৰ কৰা;
িকয়েনা মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰ আিহেছঁা
23 যিদ শাসনকতর্ াসকেলও বিহ েমাৰ অিহেত কথা কয়,
তথািপও েতামাৰ দােস েতামাৰ িবিধেবাৰ ধয্ান কিৰব
24 েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ েমাৰ আনন্দৰ িবষয়,
েসইেবােৰ েমাক পৰামশর্ িদেয়

দােলৎ
25 েমাৰ প্রাণ ধুিলত সংলগ্ন;
েতামাৰ বাকয্ অনুসােৰ েমাক সঞ্জীিৱত কৰা
26 েমাৰ জীৱনৰ পথৰ কথা মই েতামাক জনােলঁা,
আৰু তুিম েমাক উত্তৰ িদলা
েমাক েতামাৰ িবিধেবাৰ িশেকঁাৱা
27 েতামাৰ আজ্ঞাৰ পথেবাৰ েমাক বুজাই িদয়া;
তােত মই েতামাৰ আচিৰত কাযর্েবাৰ* ধয্ান কিৰম
28 দুখত েমাৰ প্রাণ দ্রৱীভূত ৈহেছ;
েতামাৰ বাকয্ অনুসােৰ েমাক সবল কৰা
29 েমাৰ পৰা িমছা কথাৰ পথ দূৰ কৰা;
দয়া কিৰ েতামাৰ বয্ৱস্থাৰ িশক্ষা েমাক দান কৰা
30 মই িবশ্বস্ততাৰ পথ মেনানীত কিৰেলঁা;
মই েতামাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ েমাৰ সনু্মখত ৰািখেলঁা
* 119 অধয্ায়:27 িশক্ষােবাৰ
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31 েহ িযেহাৱা, মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰত আসক্ত ৈহেছঁা;
তুিম েমাক লিজ্জত হ’বৈল িনিদবা
32 েতামাৰ আজ্ঞােবাৰৰ পথত মই লিৰ যাম,
কাৰণ তুিম েমাৰ হৃদয় েমিল িদলা

েহই
33 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ িবিধেবাৰৰ পথৰ সম্বেন্ধ েমাক িশেকাৱা;
তােত মই েশষৈলেক তাক পালন কিৰম
34 তুিম েমাক জ্ঞান িদয়া যােত মই েতামাৰ বয্ৱস্থােবাৰ মািন চিলব পােৰঁা,
সমস্ত হৃদেয়েৰ ৈসেত তাক পালন কিৰব পােৰঁা
35 েতামাৰ আজ্ঞা- পথত েমাক চেলাৱা;
িকয়েনা তােতই মই সেন্তাষ পাওঁ
36 েতামাৰ আজ্ঞােবাৰৈল েমাৰ হৃদয় আসক্ত কিৰ ৰাখা,
স্বাথর্পৰ েলাভৈল আকির্ষত নকিৰবা
37 অসাৰ বস্তুেবাৰৰ পৰা তুিম েমাৰ দৃষ্টি ঘূৰাই আনা;
েতামাৰ পথত চিলবৈল েমাক পুনৰ সঞ্জীিৱত কৰা
38 েতামাৰ এই দাসৰ প্রিত েতামাৰ প্রিতজ্ঞা পূণর্ কৰা;
িয প্রিতজ্ঞা েতামাৈল ভয়কাৰী েলাকৰ বােব তুিম িস্থৰ কিৰলা
39 েমাৰ দূনর্াম তুিম দূৰ কৰা, িযহক মই ভয় কেৰঁা;
িকয়েনা েতামাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ মঙ্গলময়
40 েচাৱা, মই েতামাৰ আেদশেবাৰৈল আকাংক্ষা কিৰ আেছঁা;
েতামাৰ ধাির্মকতােৰ েমাক সঞ্জীিৱত কৰা

বাৱ
41 েহ িযেহাৱা, তুিম েমাক েতামাৰ সুিস্থৰ েপ্রমৰ ভাগী হবৈল িদয়া;
েতামাৰ প্রিতজ্ঞা অনুসােৰ েতামাৰ পিৰত্রাণৰ ভাগী কৰা
42 েতিতয়া েমাক িনন্দা কৰা সকলক মই উত্তৰ িদব পািৰম;
িকয়েনা মই েতামাৰ বাকয্ত ভাৰসা কেৰঁা
43 েতামাৰ সতয্ৰ বাকয্ েমাৰ মুখৰ পৰা কািঢ় নলবা;
িকয়েনা েতামাৰ শাসন-প্রণালীৰ ওপৰত েমাৰ আশা আেছ
44 যুেগ যুেগ অনন্তকাল মই েতামাৰ বয্ৱস্থা মািন চিলম
45 মই িনৰাপেদ মুক্তভােৱ িবচৰণ কিৰম;
িকয়েনা মই েতামাৰ আেদশেবাৰৈল মেনােযাগ িদেলঁা
46 তুিম েকাৱা সকেলা আজ্ঞাৰ িবষেয় মই ৰজাসকলৰ আগেতা ক’ম;
মই লিজ্জত নহ’ম
47 েতামাৰ আজ্ঞােবাৰত মই সেন্তাষ পাওঁ;
কাৰণ মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ ভাল পাওঁ
48 েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ মই পিবত্র বুিল জ্ঞান কেৰঁা,
কাৰণ মই েসইেবাৰ ভাল পাওঁ;
মই েতামাৰ িবিধেবাৰ ধয্ান কিৰম

জিয়ন
49 েতামাৰ এই দাসৰ আগত তুিম িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছলা, তাক তুিম েসঁাৱৰণ কৰা;
তাৰ দ্বাৰােয়ই তুিম েমাক আশা িদিছলা
50 দুখৰ সময়ত এেয় েমাৰ সান্ত্বনা হয়;
েতামাৰ প্রিতজ্ঞাই েমাক সঞ্জীিৱত কেৰ
51 অহঙ্কাৰীেবােৰ েমাক অিতশয় ঠাট্টা-িবদ্রূপ কেৰ;
তথািপও মই েতামাৰ বয্ৱস্থাৰ পৰা অলেপা এফলীয়া েহাৱা নাই
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52 েহ িযেহাৱা, মই েতামাৰ পূবর্কালৰ শাসন প্রণালীেবাৰ েসঁাৱৰণ কেৰঁা, আৰু মই িনেজ শান্ত্বনা লেভা
53 দুষ্ট েলাকৰ দুষ্টতাৰ কাৰেণ েমাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত হয়,
িকয়েনা েতওঁেলােক েতামাৰ বয্ৱস্থা তয্াগ কেৰ
54 েমাৰ এই অস্থায়ী ঘৰত েতামাৰ িবিধেবাৰ েমাৰ গানৰ িবষয় ৈহেছ
55 েহ িযেহাৱা, মই ৰািত েতামাৰ নাম েসঁাৱৰণ কেৰঁা,
আৰু েতামাৰ বয্ৱস্থা মািন চেলঁা
56 এেয় েমাৰ অভয্াস েয মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰ চেলঁা

েহৎ
57 িযেহাৱা েমাৰ অিধকাৰৰ অংশ;
মই েতামাৰ বাকয্ মেত চিলবৈল প্রিতজ্ঞা কিৰেলঁা
58 মই েমাৰ সমস্ত িচেত্তেৰ েতামাৰ অনুগ্রহ িবচািৰেছঁা; েতামাৰ বাকয্ অনুসােৰ তুিম েমাৈল কৃপা কৰা
59 মই েমাৰ পথেবাৰৰ িবষেয় িচন্তা কিৰেলঁা,
আৰু মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰৈল েমাৰ ভিৰ ঘূৰােলঁা
60 মই শীেঘ্রই তুিম িদয়া আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰেলঁা, পলম নকিৰেলঁা
61 যিদও দুষ্টেবাৰৰ জৰীত মই বান্ধ খাই আেছঁা,
তথািপও মই েতামাৰ বয্ৱস্থা পাহিৰ নাযাওঁ
62 েতামাৰ ধাির্মকতাযুক্ত শাসন-প্রণালীেবাৰৰ কাৰেণ মই মাজিনশা েতামাৰ স্তৱ কিৰবৈল উেঠা
63 িযসকেল েতামাক ভয় কেৰ আৰু েতামাৰ আেদশেবাৰ পালন কেৰ, মই েতওঁেলাক সকেলােৰ সংগী
64 েহ িযেহাৱা, পৃিথৱী েতামাৰ দয়ােৰ পিৰপূণর্;
েমাক েতামাৰ িবিধেবাৰ িশেকাৱা

েটইট
65 তুিম েতামাৰ দাসৈল মঙ্গল বয্ৱহাৰ কিৰলা;
েহ িযেহাৱা, েতামাৰ বাকয্ অনুসােৰ কিৰলা
66 তুিম েমাক ভাল িবচাৰ-বুিদ্ধ আৰু জ্ঞান িশেকাৱা;
িকয়েনা মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰত িবশ্বাস কেৰঁা
67 কষ্ট েপাৱাৰ আেগেয় মই িবপেথ ৈগিছেলঁা, িকন্তু এিতয়া হ’েল, মই েতামাৰ বাকয্ পালন কিৰেছঁা
68 তুিম মঙ্গলময় আৰু মঙ্গলৰ কাযর্ কৰা;
েমাক েতামাৰ িবিধেবাৰ িশেকাৱা
69 অহঙ্কাৰীেবােৰ েমাৰ অিহেত িমছা কথা ৰিচেছ;
িকন্তু মই হ’েল সমস্ত িচেত্তেৰ েতামাৰ আেদশেবাৰ পালন কেৰঁা
70 েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত সতয্তা নাই†;
িকন্তু মই হ’েল েতামাৰ বয্ৱস্থাত হির্ষত হওঁ
71 মই িয কষ্ট পাইেছা, েসেয় েমাৰ পেক্ষ শুভজনক,
তােত মই েতামাৰ িবিধেবাৰ িশিকব পািৰেছঁা
72 েতামাৰ মুখৰ বয্ৱস্থােবাৰ েমাৰ ওচৰত হাজাৰ হাজাৰ েসাণ আৰু ৰূপতৈকেয়া বহুমূলয্

ইেয়াদ
73 েতামাৰ হােতই েমাক স্রিজেল, েমাক গঠন কিৰেল;
েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ িশিকবৈল েমাক জ্ঞান-বুিদ্ধ দান কৰা
74 েতামাক ভয় কৰাসকেল েমাক েদিখ আনিন্দত হ’ব;
িকয়েনা মই েতামাৰ বাকয্ত আশা কিৰেলঁা
75 েহ িযেহাৱা, মই জােনা েয, েতামাৰ িবচাৰেবাৰ নয্ায়পূণর্,
তুিম িনজ িবশ্বস্ততােৰ েমাক দুখ িদলা
76 েতামাৰ এই দাসৰ ওচৰত তুিম িয প্রিতজ্ঞা কিৰলা,
েসই অনুসােৰ েতামাৰ গভীৰ েপ্রম েমাৰ সান্ত্বনা হওঁক
† 119 অধয্ায়:70 অন্তঃকৰণ চির্বৰ দেৰ েমাটা;
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77 েমাৈল েতামাৰ কৃপা নািম আহঁক,
যােত মই জীয়াই থািকব পােৰঁা;
িকয়েনা েতামাৰ বয্ৱস্থাই েমাক আনন্দ িদেয়
78 অহংকাৰী েলােক লাজ পাওক, িকয়েনা েতওঁেলােক িমছা কথা ৈক েমাৰ সবর্নাশ কিৰেল;
িকন্তু হ’েল মই েতামাৰ আেদশেবাৰ ধয্ান কিৰম;
79 িযসকেল েতামাক ভয় কেৰ, েতওঁেলাক েমাৈল ঘূৰক,
যােত েতওঁেলােক েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ জািনব
80 েমাৰ অন্তঃকৰণ েতামাৰ িবিধেবাৰত েযন িসদ্ধ থােক, তােত মই লিজ্জত নহ’ম

কফ
81 তুিম েমাক ৰক্ষা কৰাৰ প্রতীক্ষাত থােকােত থােকােত েমাৰ প্রাণ ক্রমশঃ অৱশ ৈহ ৈগেছ;
মই েতামাৰ বাকয্ত আশা কিৰেছঁা
82 েতামাৰ বাকয্ৰ প্রিতজ্ঞা পূণর্ েহাৱাৰ অেপক্ষাত েমাৰ চকু েসামাই ৈগেছ;
মই সুিধেলা, “েকিতয়া তুিম েমাক সান্ত্বনা িদবা?”
83 িকয়েনা মই ধঁুৱাত থকা চামৰাৰ দ্রাক্ষাৰস থলীৰ িনিচনা হ’েলা;
তথািপও মই েতামাৰ িবিধেবাৰ পাহৰা নাই
84 েতামাৰ দােস িকমান কাল সহন কিৰ থািকব?
েমাক তাড়না কৰা সকলৰ িবচাৰ তুিম েকিতয়া কিৰবা?
85 অহঙ্কাৰীেবােৰ েমাৰ বােব গাত খািন্দেছ;
েতওঁেলাক েতামাৰ বয্ৱস্থাৰ অনুগামী নহয়
86 েতামাৰ সকেলা আজ্ঞা িবশ্বাসেযাগয্;
েলাকসকেল অকাৰণেত েমাক তাড়না কেৰ;
তুিম েমাক সহায় কৰা
87 েতওঁেলােক পৃিথৱীত েমাক প্রায় িনঃেশষ কিৰ েপলােল;
িকন্তু তথািপও মই েতামাৰ আেদশেবাৰ তয্াগ কৰা নাই
88 েতামাৰ গভীৰ েপ্রমত তুিম েমাক সঞ্জীিৱত কৰা‡,
তােত মই েতামাৰ মুখৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰম

লােমদ
89 িযেহাৱা অনন্ত কালৈলেক িবদয্মান;
েতামাৰ বাকয্ স্বগর্ত সুদৃঢ় আেছ
90 পুৰুেষ পুৰুেষ েতামাৰ িবশ্বস্ততা স্থায়ী;
তুিম পৃিথৱী স্থাপন কিৰলা আৰু েসেয় সুিস্থৰ ৈহ আেছ
91 তুিম িনযুক্ত কৰা অনুসােৰ েসইেবাৰ আিজও িথেৰ আেছ;
িকয়েনা সকেলােৱই েতামাৰ অধীনৰ দাস
92 েতামাৰ বয্ৱস্থাত যিদ মই আনন্দ নাপােলােহঁেতন,
েতেন্ত েমাৰ েক্লশেত মই িবনষ্ট হ’লেহঁেতন
93 মই েতামাৰ আেদশেবাৰ েকিতয়াও নাপাহিৰম;
িকয়েনা তাৰ দ্বাৰাই তুিম েমাক পুনৰায় সঞ্জীিৱত কিৰলা
94 মই েতামােৰই, েমাক ৰক্ষা কৰা;
িকয়েনা মই েতামাৰ আেদশেবাৰৈল মেনােযাগ কিৰেলঁা
95 দুষ্টেবােৰ েমাক িবনষ্ট কিৰবৈল খাপ িদ আেছ;
িকন্তু মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ িবেবচনা কেৰঁা
96 মই সকেলা েশ্রণীৰ পদাথর্ সীমাযুক্ত েদিখেলঁা; িকন্তু েতামাৰ আজ্ঞা অসীম

েমইম
97 ওহ, মই েতামাৰ বয্ৱস্থা েকেন ভাল পাওঁ!
‡ 119 অধয্ায়:88 েতামাৰ গভীৰ েপ্রমত তুিম েমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা
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েসেয় ওেৰ িদন েমাৰ ধয্ানৰ িবষয়
98 েতামাৰ আজ্ঞাই েমাক েমাৰ শত্রুেবাৰতৈক জ্ঞানৱান কিৰ েতােল;
িকয়েনা েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ সদায় েমাৰ লেগ লেগ থােক
99 েমাৰ সকেলা িশক্ষাগুৰুতৈক মই জ্ঞানৱান;
িকয়েনা েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ েমাৰ ধয্ানৰ িবষয়
100 মই বৃদ্ধ েলাক সকলতৈকেয়া অিধক বুেজঁা;
কাৰণ মই েতামাৰ আেদশেবাৰ পালন কিৰ আিহেছঁা
101 মই সকেলা কু-পথৰ পৰা েমাৰ ভিৰ আঁতৰাই ৰািখেলঁা,
যােত মই েতামাৰ বাকয্েবাৰ পালন কিৰব পােৰঁা
102 মই েতামাৰ ধাির্মক শাসন-প্রণালীেবাৰৰ পৰা আঁতিৰ েযাৱা নাই;
িকয়েনা তুিম িনেজই েমাক িশক্ষা িদলা
103 েতামাৰ বাকয্েবাৰ েমাৰ িজভাত েকেন িমঠা লােগ!
েসেয় েমাৰ মুখত েমৗৰ েকঁাহতৈকেয়া িমঠা লােগ
104 েতামাৰ আেদশেবাৰৰ দ্বাৰাই মই জ্ঞান লাভ কেৰঁা;
েসই বােবই মই সকেলা িমছা পথ িঘণ কেৰঁা

নুন
105 েতামাৰ বাকয্ েমাৰ ভিৰৰ কাৰেণ প্রদীপ স্বৰূপ আৰু েমাৰ পথৰ দীিপ্ত স্বৰূপ
106 েতামাৰ ধাির্মকতাযুক্ত শাসনপ্রণালীেবাৰ পালন কিৰবৈল মই শপত খােলঁা,
আৰু িস্থৰ কিৰেলঁা
107 েহ িযেহাৱা, মই অিতশয় দুখ পাইেছঁা;
েতামাৰ বাকয্ অনুসােৰ েমাক পুনৰায় সঞ্জীিৱত কৰা
108 েহ িযেহাৱা, েমাৰ মুেখ কৰা প্রশংসা-স্তুিতৰ উৎসগর্ তুিম গ্রহণ কৰা,
আৰু েতামাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ েমাক িশেকাৱা
109 মই েমাৰ প্রাণ সদায় হাতত ৈল ফুিৰেছঁা;
তথািপ মই েতামাৰ বয্ৱস্থা পাহৰা নাই
110 দুষ্টেবােৰ েমাৈল ফান্দ পািতেল; তথািপ মই েতামাৰ আেদশেবাৰৰ পৰা িবপেথ েযাৱা নাই
111 েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ েমাৰ িচৰকালৰ আিধপতয্;
েসইেবাৰ েমাৰ মনৰ আনন্দজনক
112 িচৰকালৈলেক েতামাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰবৰ কাৰেণ মই েমাৰ হৃদয়ক িথৰ কিৰেলঁা

চােমক
113 দুই মনৰ েলাকক মই িঘণ কেৰঁা; িকন্তু েতামাৰ বয্ৱস্থাক মই ভাল পাওঁ
114 তুিম েমাৰ গুপ্তস্থান আৰু ঢাল; েতামাৰ বাকয্েত মই আশা কেৰঁা
115 েহ কু-কাযর্ কৰা েলাক, েমাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ েহাৱা; মই েমাৰ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰম
116 েতামাৰ বাকয্ অনুসােৰ েমাক ধিৰ ৰাখা, তােত মই জীয়াই থািকম;
েমাৰ আশাত তুিম েমাক লাজ পাবৈল িনিদবা
117 েমাক ধিৰ ৰাখা, তােত মই ৰক্ষা পাম আৰু সদায় েতামাৰ িবিধেবাৰক মানয্ কিৰম
118 েতামাৰ িবিধেবাৰৰ পৰা অপেথ েযাৱা সকলক তুিম অগ্রাহয্ কৰা;
িকয়েনা েতওঁেলাকৰ প্রবঞ্চনা অসাৰ
119 পৃিথৱীৰ সকেলা দুষ্টক তুিম ময়লাৰ দেৰ গণয্ কিৰ দূৰ কৰা;
এই কাৰেণ মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ ভাল পাওঁ
120 েতামাৰ ভয়ত েমাৰ শৰীৰ কঁেপ;
েতামাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰক মই ভয় কেৰঁা

অিয়ন
121 মই নয্ায় িবচাৰ আৰু সৎ কাযর্ কিৰেলঁা; েমাক উপদ্রৱকাৰীেবাৰৰ হাতত এিৰ িনিদবা
122 তুিম েতামাৰ এই দাসৰ মঙ্গলৰ দািয়ত্ব েলাৱা;
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অহঙ্কাৰীেবাৰক েমাৰ ওপৰত উপদ্রৱ কিৰবৈল িনিদবা
123 েতামাৰ ধাির্মকযুক্ত প্রিতজ্ঞা পূণর্ েহাৱাৈল আৰু েতামাৰ পিৰত্রাণৰ বােব অেপক্ষা কিৰ েমাৰ চকু দুবর্ল ৈহ ৈগেছ
124 েতামাৰ গভীৰ েপ্রম অনুসােৰ েতামাৰ দাসৈল বয্ৱহাৰ কৰা;
েতামাৰ িবিধেবাৰ েমাক িশেকঁাৱা
125 মই েতামাৰ দাস; েমাক েবাধশিক্ত িদয়া,
েযন েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ বুিজব পােৰঁা
126 েহ িযেহাৱা, এিতয়া েতামাৰ কাযর্ কৰাৰ সময় ৈহেছ,
িকয়েনা েলাকসকেল েতামাৰ বয্ৱস্থা অমানয্ কিৰেল
127 মই বাস্তিৱকেত েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ ভাল পাওঁ;
েসইেবাৰক েসাণতৈক, শুদ্ধ েসাণতৈকেয়া ভাল পাওঁ
128 এই কাৰেণ সকেলা িবষয়েত েতামাৰ আেদশেবাৰ মই নয্ায় বুিল মােনা; মই সকেলা িমছা পথ িঘণ কেৰঁা

েপই
129 েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ আচিৰত;
েসই বােবই েমাৰ প্রােণ েসইেবাৰ পালন কেৰ
130 েতামাৰ বাকয্ প্রকািশত হ’েল দীিপ্ত িদেয়;
সৰল মনৰ েলাকক বুজন শিক্ত দান কেৰ
131 মই মুখ েমিল েফাপাইিছেলা;
িকয়েনা মই েতামাৰ আজ্ঞাৰ বােব অিতশয় হািবয়াহ কিৰেলঁা
132 েতামাৰ নাম ভাল েপাৱা সকলৰ প্রিত তুিম েযেন ৰীিত কৰা,
েতেনদেৰ েমাৈলও ঘূিৰ েমাৰ প্রিত কৃপা কৰা
133 েতামাৰ প্রিতজ্ঞা অনুসােৰ েমাৰ েখাজ সুিস্থৰ কিৰ ৰাখা আৰু েকােনা অধমর্ক েমাৰ ওপৰত অিধকাৰ কিৰবৈল

িনিদবা
134 মানুহৰ উপদ্রৱৰ পৰা েমাক মুক্ত কৰা,
তােত মই েতামাৰ আেদশেবাৰ পালন কিৰম
135 েতামাৰ দাসৰ ওপৰত েতামাৰ মুখ উজ্জ্বল কৰা;
েতামাৰ িবিধেবাৰ েমাক িশেকাৱা
136 েমাৰ চকুৰ পৰা চকুেলাৰ নদী ৈব ৈগেছ;
িকয়েনা েলাকসকেল েতামাৰ বয্ৱস্থা পালন নকেৰ

চােধই
137 েহ িযেহাৱা, তুিম ধাির্মক, আৰু েতামাৰ নয্ায় িবচাৰ যথাথর্
138 তুিম সকেলা িবশ্বস্ততা আৰু ধাির্মকতাত েতামাৰ আজ্ঞােবাৰৰ আেদশ িদলা
139 েতামাৰ উৎসােহ েমাক গ্রাস কিৰেছ;
কাৰণ েমাৰ শত্রুেবােৰ েতামাৰ বাকয্েবাৰ পাহিৰেল
140 েতামাৰ প্রিতজ্ঞা উত্তম বুিল প্রমািণত ৈহেছ;
েসেয় েতামাৰ দােস তাক ভাল পায়
141 যিদও মই সামানয্ আৰু তুচ্ছ, তথািপও মই েতামাৰ আেদশেবাৰ পাহৰা নাই
142 েতামাৰ ধাির্মকতা িচৰস্থায়ী ধাির্মকতা আৰু েতামাৰ সকেলা বয্ৱস্থা সতয্
143 সঙ্কট আৰু দুদর্ শা েমাৰ ওপৰত আিহল;
তথািপও মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰত আনন্দ পাওঁ
144 েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ অনন্ত কালৈলেক ধাির্মক;
েমাক বুজা শিক্ত িদয়া, তােত মই জীয়াই থািকম

েকাফ
145 মই সমস্ত মেনেৰ প্রাথর্না কিৰেলঁা, েহ িযেহাৱা, েমাক উত্তৰ িদয়া;
মই েতামাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰম
146 মই েতামােকই মািতেছা, েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
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মই েতামাৰ সকেলা আজ্ঞা মািন চিলম
147 মই প্রভাতৰ আেগেয়ই সহায়ৰ কাৰেণ কাতেৰািক্ত কিৰেলঁা;
েতামাৰ বাকয্েবাৰত আশা কিৰেলঁা
148 ৰািত েশষ েহাৱাৰ আেগেয় েমাৰ চকু েমল খায়,
েযন েতামাৰ প্রিতজ্ঞাৰ ধয্ান কিৰব পােৰঁা
149 েতামাৰ গভীৰ েপ্রম অনুসােৰ েমাৰ স্বৰ শুনা;
েহ িযেহাৱা, েতামাৰ বয্ৱস্থা অনুসােৰ েমাক পুনৰায় সঞ্জীিৱত কৰা
150 কু-কাযর্ কিৰ েমাক তাড়না কৰাসকল ওচৰ চািপ আিহেছ;
েতওঁেলাক েতামাৰ বয্ৱস্থাৰ পৰা দূৈৰত থােক
151 িকন্তু েহ িযেহাৱা, তুিম ওচৰ আৰু েতামাৰ সকেলা আজ্ঞা সতয্;
152 বহুত িদনৰ আেগেয় মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰৰ পৰা জািনেছঁা েয,
তুিম েসইেবাৰ িচৰকালৰ কাৰেণ স্থাপন কিৰলা

েৰচ
153 তুিম েমাৰ দুখৈল দৃষ্টি কৰা আৰু েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
িকয়েনা মই েতামাৰ বয্ৱস্থা নাপাহেৰা
154 েমাৰ পেক্ষ িববাদ িনষ্পিত্ত কৰা আৰু েমাক মুক্ত কৰা;
েতামাৰ বাকয্ত কৰা প্রিতজ্ঞা অনুসােৰ েমাক পুনৰায় সঞ্জীিৱত কৰা;
155 দুষ্টেবাৰৰ পৰা পিৰত্রাণ দূৈৰত থােক;
িকয়েনা েতওঁেলােক েতামাৰ িবিধেবাৰ িনিবচােৰ
156 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ কৰুণা অেনক েবিচ;
েতামাৰ বয্ৱস্থা অনুসােৰ েমাক পুনৰায় সঞ্জীিৱত কৰা
157 েমাৰ তাড়নাকাৰী আৰু শত্রু অেনক; িকন্তু মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰৰ পৰা আঁতিৰ েযাৱা নাই
158 মই িবশ্বাস ঘাতকেবাৰক েদিখ িঘণ কেৰঁা; কাৰণ েতওঁেলােক েতামাৰ বাকয্ পালন নকেৰ
159 েচাৱা, মই েতামাৰ আেদশেবাৰ িকমান েয ভাল পাওঁ!
েহ িযেহাৱা, েতামাৰ সুিস্থৰ েপ্রম অনুসােৰ েমাক পুনৰায় সঞ্জীিৱত কৰা
160 েতামাৰ সমস্ত বাকয্ সতয্; েতামাৰ প্রেতয্কেটা ধাির্মক শাসন-প্রণালী িচৰকাল স্থায়ী

চীন
161 অিধকাৰীসকেল েমাক অকাৰেণ তাড়না কেৰ;
িকন্তু েমাৰ হৃদেয় েতামাৰ বাকয্ৈল ভয় ৰােখ
162 মই এেনৈক েতামাৰ বাকয্ত আনন্দ কেৰঁা,
েযেনৈক যুদ্ধত বহুত লুটদ্রবয্ েপাৱা জেন আনন্দ কেৰ
163 মই িমছাক িঘণাওঁ আৰু তুচ্ছ কেৰঁা;
িকন্তু েতামাৰ বয্ৱস্থাক েপ্রম কেৰঁা
164 েতামাৰ ধাির্মকতাযুক্ত শাসন-প্রণালীেবাৰৰ কাৰেণ মই িদেন সাতবাৰৈক েতামাৰ প্রশংসা কেৰঁা
165 িযসকেল েতামাৰ বয্ৱস্থাক েপ্রম কেৰ, েতওঁেলাকৰ পৰম শািন্ত হয়;
এেকােতই েতওঁেলাক উজুিট নাখায়
166 েহ িযেহাৱা, মই েতামাৰ পিৰত্রাণৈল আশােৰ আেছঁা;
মই েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰেলঁা
167 েমাৰ প্রােণ েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰেল;
মই েসইেবাৰক অিত েপ্রম কেৰঁা
168 মই েতামাৰ আেদশ আৰু আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰেলঁা;
িকয়েনা েমাৰ সকেলা পথ েতামাৰ সনু্মখেত আেছ

তাৱ
169 েহ িযেহাৱা, েমাৰ কাতেৰািক্ত েতামাৰ সনু্মখত উপিস্থত হওক;
েতামাৰ বাকয্ অনুসােৰ েমাক েবাধ-শিক্ত দান কৰা
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170 েমাৰ িনেবদনেবাৰ েতামাৰ সনু্মখত উপিস্থত হওক;
েতামাৰ প্রিতজ্ঞাৰ দেৰ েমাক উদ্ধাৰ কৰা
171 েমাৰ ওঁঠত েতামাৰ প্রশংসা উপিচ পৰক;
িকয়েনা তুিম েমাক েতামাৰ িবিধেবাৰ িশকাইছা
172 েমাৰ িজভাই েতামাৰ প্রিতজ্ঞাৰ গীত গাওঁক;
িকয়েনা েতামাৰ সকেলা আজ্ঞা নয্ায়পূণর্
173 েতামাৰ হােত েমাক সহায় কিৰবৈল যুগুত হওক;
িকয়েনা মই েতামাৰ আেদশেবাৰ পালন কিৰবৈল মেনানীত কিৰেলঁা
174 েহ িযেহাৱা, মই েতামাৰ পিৰত্রাণৈল আকাংক্ষা কিৰেছঁা;
েতামাৰ বয্ৱস্থা েমাৰ আনন্দৰ িবষয়
175 েমাক জীয়াই থািকবৈল িদয়া যােত মই েতামাৰ প্রশংসা কিৰব পােৰঁা;
েতামাৰ শাসন-প্রণালীেবােৰ েমাক সহায় কৰক
176 েহেৰাৱা েমৰ-ছাগৰ দেৰ মই ভ্রান্ত হেলঁা;
েতামাৰ দাসক তুিম িবচািৰ েলাৱা; িকয়েনা েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ মই পাহৰা নাই

120 অধয্ায়
মিন্দৰ অিভমুেখ যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 েমাৰ সঙ্কটৰ কালত মই িযেহাৱাৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰেলঁা; তােত েতওঁ েমাক উত্তৰ িদেল
2 “েহ িযেহাৱা, িমছলীয়া ওঁঠ আৰু ছলনাকাৰী িজভাৰ পৰা তুিম েমাক মুক্ত কৰা ”
3 েহ ছলনাকাৰী িজভা, েতামাক েতওঁ িক িদব? েতামাক অিধক শািস্ত িদবৈল িক কৰা হ’ব?
4 েতওঁ েতামাক বীৰৰ তীক্ষ্ন কঁাড়সমূহ আৰু েৰাতম গছৰ জ্বলা আঙঠাসমূহ িদব
5 হায়, িক দুভর্ াগয্ েমাৰ! মই েমেচকত প্রবাস কিৰেছঁা;
েকদৰৰ তমু্বেবাৰৰ মাজত বসিত কিৰেছঁা
6 িয সকেল শািন্তক ঘৃণা কেৰ, েসই েলাকসকলৰ ৈসেত মই বহুকাল বাস কিৰেছঁা
7 মই শািন্ত ভাল পাওঁ;
িকন্তু মই শািন্তৰ কথা ক’েল, েতওঁেলােক যুদ্ধ কিৰবৈল িবচােৰ

121 অধয্ায়
যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 মই পব্বর্তেবাৰৰ ফােল েমাৰ চকু তুিল কওঁ,
ক’ৰ পৰা েমাৰ সহায় আিহব?
2 িয জনাই আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰেল, েসই িযেহাৱাৰ পৰা েমাৰ সহায় আিহব
3 েতওঁ েতামাৰ ভিৰ লৰচৰ হ’বৈল িনিদব;
েতামাৰ ৰখীয়াজনা েটাপিন নাযাব
4 েচাৱা, িয জনাই ইস্রােয়লক ৰক্ষা কেৰ,
েতওঁ েটাপিন নাযাব, িনিদ্রত নহ’ব
5 িযেহাৱা েতামাৰ ৰক্ষক;
িযেহাৱা েতামাৰ েসঁা হােত থকা েতামাৰ ছঁাস্বৰূপ
6 িদনত সূযর্ই েতামাক প্রহাৰ নকিৰব, আৰু ৰািত চন্দ্রেয়া েতামাক নামািৰব
7 িযেহাৱাই েতামাক সকেলা অমঙ্গলৰ পৰা ৰক্ষা কিৰব;
েতওঁ েতামাৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰব
8 িযেহাৱাই এিতয়াৰ পৰা অনন্ত কালৈলেক তুিম ওলাওঁেত েসামাওঁেত েতামাক ৰক্ষা কিৰব

122 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত যাত্রাৰ সঙ্গীত
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1 মই আনিন্দত হ’েলা, েযিতয়া েলাকসকেল েমাক ক’েল,
“ব’লা, আিম িযেহাৱাৰ গৃহৈল যাওঁ ”
2 েহ িযৰূচােলম, আিম েতামাৰ দুৱাৰেবাৰৰ িভতৰত ভিৰ ৈথ িথয় ৈহ আেছঁা
3 েসই িযৰূচােলমক এেকলেগ সুদৃঢ়ভােৱ সংযুক্ত কৰা এিট নগৰ িহচােব গিঢ় েতালা ৈহেছ
4 সকেলা ৈফদ েসই ঠাইৈল উিঠ যায়,
েতওঁেলাক িযেহাৱাৰ েলাকসকলৰ ৈফদ;
েতওঁেলােক ইস্রােয়ল জািতৰ বােব িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ িযেহাৱাৰ নামৰ ধনয্বাদ কিৰবৈল উিঠ যায়
5 িকয়েনা েসই ঠাইত িবচাৰৰ বােব িসংহাসনেবাৰ আেছ,
দায়ুদৰ বংশৰ িসংহাসনেবাৰ স্থািপত আেছ
6 েতামােলােক িযৰূচােলমৰ শািন্তৰ অেথর্ প্রাথর্না কৰা;
“িযসকেল িযৰূচােলমক ভাল পায়, েতওঁেলাক উন্নত হওঁক
7 েতামােলাকৰ প্রাচীৰেবাৰৰ িভতৰত শািন্ত হওঁক,
আৰু েতামােলাকৰ উচ্চ অট্টািলকােবাৰ িনৰাপেদ থাকক ”
8 েমাৰ কুটুম্ব আৰু বনু্ধসকলৰ অেথর্ মই ক’ম, “িযৰূচােলমৰ মাজত শািন্ত থাকক ”
9 আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহ েসই ঠাইত আেছ বােবই মই েতামাৰ মঙ্গল িবচািৰ* প্রাথর্না কিৰম

123 অধয্ায়
যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 েহ স্বগর্ৰ িসংহাসনত থােকঁাতা জনা,
মই েতামাৰ ফােলই েমাৰ চকু তুিল চাই থােকঁা
2 গৰাকীৰ হাতৈল েযেনৈক দাসেবাৰৰ চকু থােক, আৰু দাসীৰ চকু েযেনৈক গৰাকীয়ণীৰ হাতৰ ফােল থােক,
েতেনৈক আমাক কৃপা নকৰা পযর্ন্ত আমাৰ চকুেৱ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল চাই থােক
3 আমাক কৃপা কৰা, েহ িযেহাৱা, আমাক কৃপা কৰা;
িকয়েনা আিম েলাকসকলৰ তুচ্ছ-তািচ্ছলয্ত অিধকৈক েপঁাত গ’েলা
4 আমাৰ প্রােণ বহন কিৰব পৰাতৈক েলাকসকলৰ িবদ্রূপ আৰু অহঙ্কাৰীেবাৰৰ অপমান অিধক হ’ল

124 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 ইস্রােয়েল ইয়ােক কওঁক, “যিদ িযেহাৱা আমাৰ পক্ষত নাথািকলেহঁেতন,
2 শত্রুেবােৰ েযিতয়া আমাক আক্রমণ কিৰিছল,
েতিতয়া যিদ িযেহাৱা আমাৰ পক্ষত নাথািকলেহঁেতন,
3 েতেন্ত েতওঁেলােক আমাৰ িবৰুেদ্ধ েক্রাধত জ্বিল উিঠ আমাক জীয়াই জীয়াই গ্রাস কিৰেলেহঁেতন,
4 েতিতয়া জল সমূেহ আমাক উটুৱাই ৈল গ’লেহেতঁন, আমাৰ ওপেৰিদ জলৰ েসঁাত ৈব গ’লেহেতঁন;
5 ওফিন্দ উঠা জল সমূহ আমাৰ ওপেৰিদ ৈব গ’লেহেতঁন
6 ধনয্ িযেহাৱা,
িয জনাই আমাক িচকাৰ স্বৰূেপ
েতওঁেলাকৰ দঁাতত েপলাই িনিদেল
7 আমাৰ প্রাণ বয্াধৰ ফান্দৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা পক্ষীৰ িনিচনাৈক ৰক্ষা পিৰল;
ফান্দ িছিঙ গ’ল আৰু আিম ৰক্ষা পােলঁা
8 িয জনাই আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰেল,
েসই িযেহাৱাৰ নামত আিম সহায় পাওঁ

125 অধয্ায়
যাত্রাৰ সঙ্গীত

* 122 অধয্ায়:9 িবচািৰম
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1 িযসকেল িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰােখ,
েতওঁেলাক িচেয়ান পবর্তৰ িনিচনাৈক অলৰ আৰু িচৰকাল স্থায়ী
2 িযৰূচােলমক পবর্তেবােৰ েযেনৈক চািৰওফােল আবিৰ ৰািখেছ,
েতেনৈক িযেহাৱাই িনজৰ েলাকসকলক আবিৰ ৰােখ;
এিতয়ােৰ পৰা অনন্তকাল পযর্ন্ত ৰািখব
3 ঈশ্বৰভক্ত সকেল যােত অধমর্ কাযর্ৈল হাত েনেমেল,
েসই বােব ধাির্মকসকলক িদয়া েদশৰ ওপৰত দুষ্টতাৰ ৰাজদণ্ড নাথািকব
4 েহ িযেহাৱা, িযসকেল মঙ্গল আচৰণ কেৰ, তুিম েতওঁেলাকৰ মঙ্গল কৰা;
িযসকলৰ অন্তৰ শুিচ, েতওঁেলাকৰ মঙ্গল কৰা
5 িকন্তু িযসকেল িনজ ইচ্ছােৰ খলা-বমা পেথিদ এফলীয়া ৈহ যায়,
িযেহাৱাই েতওঁেলাকক কু-কাযর্ কৰা সকলৰ লগত দূৰ কিৰব
ইস্রােয়লৰ ওপৰত শািন্ত হওঁক

126 অধয্ায়
যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 িযেহাৱাই েযিতয়া িচেয়ানক পুনৰ আগৰ অৱস্থাৈল ঘূৰাই আিনেল*,
েতিতয়া আিম সেপান েদখা মানুহৰ িনিচনা হ’েলা
2 েতিতয়া আমাৰ মুখ হঁািহেৰ ভিৰ পিৰল,
আমাৰ িজভা আনন্দ-গােনেৰ পিৰপূণর্ হ’ল;
আন জািতৰ েলাকসকেল েতিতয়া েকাৱাকুই কিৰেল,
“িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ কাৰেণ অেনক মহৎ কাযর্ কিৰেল ”
3 িযেহাৱাই আমাৰ কাৰেণ অেনক মহৎ কমর্ কিৰেল;
েসেয় আিম আনন্দ কিৰেলঁা
4 েহ িযেহাৱা, েনেগভ মৰুভূিমৰ জুিৰেবাৰৰ িনিচনাৈক,
তুিম আমাৰ ভিৱষয্ত আগৰ অৱস্থাৈল ঘূৰাই আনা
5 িযসকেল চকুেলােৰ বয়, েতওঁেলােক আনেন্দেৰ দাব
6 িযসকেল কািন্দ কািন্দ কঠীয়া ববৈল ওলাই যায়, েতওঁেলােক িনশ্চেয় আনেন্দেৰ িনজৰ িনজৰ ডাঙিৰ ৈল উলিট

আিহব

127 অধয্ায়
চেলামনৰ ৰিচত যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 িযেহাৱাই গৃহ িনম্মর্াণ নকিৰেল, িনম্মর্াণ কৰাসকলৰ পিৰশ্রম বৃথা;
িযেহাৱাই নগৰ ৰক্ষা নকিৰেল, ৰখীয়াই পৰ িদয়াও িমছা
2 িমছাৈকেয় েতামােলােক পিৰশ্রম কিৰবৈল ৰািতপুৱা েসানকােল উঠা আৰু পলমৈক শয়ন কিৰবৈল েযাৱা,
আৰু পিৰশ্রমৰ আহাৰ ভক্ষণ কৰা;
িকয়েনা েপ্রম কৰাজনক িযেহাৱাই িনদ্রা অৱস্থােতা এেকৰূপ ফল িদেয়*
3 সন্তান সকল িযেহাৱাই িদয়া আিধপতয্ আৰু গভর্ ফল েতেৱঁই িদয়া পুৰস্কাৰ
4 বীৰৰ হাতত কঁাড়েবাৰ েযেন,
যুবা সন্তান সকেলা েতেন
5 েসই পুৰুষ সুখী, িযজনৰ কঁােড়েৰ পূণর্ কঁাড় েথাৱা চূঙা থােক
নগৰৰ দুৱাৰত শত্রুেবােৰ ৈসেত েতওঁ েযিতয়া কথা পােত, েতওঁ লিজ্জত নহ’ব
* 126 অধয্ায়:1 েযিতয়া িযেহাৱাই িনবর্াসনৰ পৰা পুনৰ িচেয়ানৈল আিনেল, েতিতয়া ইয়াক পুনৰ উবর্ৰ কিৰেল (িচেয়ানৰ আন নাম ‘িযৰুচােলম’ )
* 127 অধয্ায়:2 েতওঁ িয পাবলগীয়া, েসয়া েতওঁ িনদ্রাত থােকােত পায়
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128 অধয্ায়
যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 ধনয্ েসইজন, িয জেন িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখ, আৰু েতওঁৰ পথত চেল;
2 তুিম িনজ হাতৰ শ্রমৰ ফল েভাগ কিৰবা,
তুিম সুখী হ’বা আৰু েতামাৰ মঙ্গল হ’ব
3 েতামাৰ গৃহৰ িভতৰৰ অন্তঃপুৰত েতামাৰ ভাযর্া ফলৱতী দ্রাক্ষালতাৰ িনিচনা হ’ব;
েতামাৰ েমজৰ চািৰওফােল েতামাৰ সন্তান সকল িজত গছৰ পুিলৰ িনিচনা হ’ব
4 এইদেৰ িযজেন িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখ, েতওঁ আশীব্বর্াদ প্রাপ্ত হ’ব
5 িযেহাৱাই িচেয়ানৰ পৰা েতামাক আশীব্বর্াদ কিৰব;
েতামাৰ জীৱনৰ সকেলা কালত তুিম িযৰূচােলমৰ মঙ্গল েদখা পাবা
6 এেন িক, তুিম েতামাৰ সন্তানৰ বংশেকা েদখা পাবা
ইস্রােয়লৰ ওপৰত শািন্ত হওক

129 অধয্ায়
যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 ইস্রােয়েল কওঁক,
“েযৗৱন কালৰ পৰাই েতওঁেলােক েমাক অেনক আক্রমণ কিৰেল ”
2 “েযৗৱন কালেৰ পৰা েতওঁেলােক েমাক অেনক দুখ িদেল;
তথািপ েমাক িজিনব পৰা নাই
3 হােলাৱাই েমাৰ িপিঠত হাল বােল;
েতওঁেলােক দীঘলৈক সীৰলু কািটেল ”
4 িযেহাৱা ধাির্মক; েতওঁ েমাক দুষ্টেলাকৰ দাসত্বৰ পৰা মুক্ত কিৰেল*
5 িযসকেল িচেয়ানক িঘণ কেৰ,
েতওঁেলাক লিজ্জত হওঁক, িবমুখ হওঁক
6 েতওঁেলাক ঘৰৰ চালৰ ওপৰত গজা ঘঁাহৰ দেৰ হওঁক,
িয েনৗ বােঢ়ােতই শুকাই যায়;
7 েযেয় তাক দাব িবচােৰ, তােৰ েতওঁৰ হাতৰ মুিঠ পূৰ নহয়,
েযেয় তাক ডাঙিৰ বািন্ধব িবচােৰ, তােৰ েতওঁৰ ভড়াল পূণর্ নহয়
8 বাটৰুৱােবােৰ েসই ফােলিদ গ’েল েতওঁেলাকক এেনদেৰ নকয়,
“েতামােলাকৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ আশীব্বর্াদ থাকক!
িযেহাৱাৰ নােমেৰ আিম েতামােলাকক আশীব্বর্াদ িদেছঁা ”

130 অধয্ায়
যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 েহ িযেহাৱা, মই গভীৰ কষ্টৰ মাজত থািক েতামাক মািতেছা
2 েহ প্রভু, েমাৰ স্বৰ শুনা!
েমাৰ কাকুিতৰ স্বৰৈল তুিম মেনােযাগ িদয়া!
3 েহ িযেহাৱা, তুিম যিদ অপৰাধ ধিৰ ৰাখা,
েতেন্ত প্রভু, েকান িতিষ্ঠ থািকব পােৰ?
4 িকন্তু েতামাৰ ওচৰত ক্ষমা আেছ,
েযন মানুেহ েতামাক ভয় কেৰ
5 মই িযেহাৱাৈল অেপক্ষা কিৰেছঁা, েমাৰ প্রােণ অেপক্ষা কিৰেছ,
মই েতওঁৰ বাকয্ত আশা কিৰেছঁা
6 প্রহৰীসকেল েযেনৈক ৰািতপুৱাৈল অেপক্ষা কেৰ,
* 129 অধয্ায়:4 েতওঁ দুষ্টেবাৰৰ ৰচীেবাৰ িছিঙ েপলােল
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হয়, েতওঁেলােক েযেনৈক ৰািতপুৱাৈল অেপক্ষা কিৰ থােক,
িযেহাৱাৰ কাৰেণ েমাৰ প্রােণ তােতাৈক অিধক েবিচ অেপক্ষা কিৰ আেছ
7 েহ ইস্রােয়ল, িযেহাৱাৰ ওপৰত আশা ৰাখা, িকয়েনা িযেহাৱাৰ লগত সুিস্থৰ েপ্রম আেছ;
েতওঁৰ মুিক্ত িদয়াৰ মহান ক্ষমতা আেছ
8 েতেৱঁ ইস্রােয়লক মুক্ত কিৰব,
সকেলা অপৰাধৰ পৰা মুক্ত কিৰব

131 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 েহ িযেহাৱা, েমাৰ মন গির্বত নহয়, েমাৰ দৃষ্টিও উচ্চ নহয়,
িনজৰ কাৰেণ েমাৰ েকােনা মহান আশা নাই,
নাইবা েমাৰ পেক্ষ অসম্ভৱ আশ্চযর্ িবষয়েবাৰ ৈলেয়া মই িচিন্তত নহও
2 িকন্তু মই েমাৰ প্রাণক সুিস্থৰ আৰু শান্ত কিৰ ৰািখেলঁা,
েযেনৈক িপয়াহ এৰা িশশুিট মাকৰ ওচৰত শান্ত ৈহ থােক;
েমাৰ িভতৰত থকা প্রাণেটা িপয়াহ এৰা িশশুিটৰ দেৰ েমাৰ লগেত আেছ
3 েহ ইস্রােয়ল, িযেহাৱাত আশা ৰাখা,
এিতয়াৰ পৰা অনন্ত কালৈলেক

132 অধয্ায়
যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 েহ িযেহাৱা, তুিম দায়ুদৰ পক্ষত থািক েতওঁ সহন কৰা সকেলা েক্লশ েসঁাৱৰণ কৰা;
2 েতওঁ েকেনৈক িযেহাৱাৰ ওচৰত শপত খাইিছল,
যােকাবৰ সবর্শিক্তমান জনাৰ ওচৰত সঙ্কল্প কিৰিছল
3 েতওঁ ৈকিছল, “মই িনজ গৃহত প্রেৱশ নকিৰম,
িনজৰ শযয্ােতা শয়ন নকিৰম,
4 মই েমাৰ চকুক িনদ্রা যাবৈল িনিদম,
চকুৰ পতাক তন্দ্রা-মগ্ন হ’বৈল িনিদম,
5 েযিতয়াৈলেক মই িযেহাৱাৰ কাৰেণ এক স্থান িবচািৰ নাপাওঁ,
যােকাবৰ সবর্শিক্তমান জনাৰ কাৰেণ এক আবাস িবচািৰ নাপাওঁ ”
6 েচাৱা, আিম ইফ্রাথাত এই িবষেয় শুিনিছেলঁা,
িকন্তু িযয়াৰৰ পথাৰত তাক পােলঁা
7 “আহঁা, আিম েতওঁৰ আবাসৈল যাওঁ,
েতওঁৰ চৰণ তলত প্রিণপাত কেৰঁা ”
8 েহ িযেহাৱা, উঠা; েতামাৰ িবশ্রাম স্থানৈল আহঁা;
তুিম আহঁা আৰু েতামাৰ শিক্তৰ চনু্দক আঁহক
9 েতামাৰ পুেৰািহতসকেল ধাির্মকতাৰূপ বস্ত্র িপন্ধক,
েতামাৰ ভক্তগেণ আনন্দ-ধ্বিন কৰক
10 েতামাৰ দাস দায়ুদৰ কাৰেণ েতামাৰ অিভিষক্ত ৰজাক তুিম িবমুখ নকিৰবা ”
11 িযেহাৱাই দায়ুদৰ আগত িনিশ্চত ৰূেপ এই শপত খােল,
েতওঁ তাৰ পৰা েকিতয়াও িবচিলত নহ’ব;
“েতামাৰ ঔৰসত জন্মা সন্তান সকলৰ এজনক মই েতামাৰ িসংহাসনত বহুৱাম
12 েতামাৰ সন্তান সকেল যিদ েমাৰ িনয়মিট পালন কেৰ,
আৰু মই িদয়া আেদশেবাৰ মািন চেল, িযেবাৰ মই েতওঁেলাকক িশকাম,
েতেন্ত েতওঁেলাকৰ সন্তান সকেলও িচৰকালৈলেক েতামাৰ িসংহাসনত বিহব ”
13 িকয়েনা িযেহাৱাই িচেয়ানক মেনানীত কিৰেল,
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েতওঁ িনজৰ আবাসৰ কাৰেণ তােক িবচািৰেল;
14 েতওঁ ক’েল, “এেয় েমাৰ িচৰকালৰ িবশ্রাম স্থান;
মই এই স্থানেত বাস কিৰম, িকয়েনা মই ইয়ােক ইচ্ছা কিৰেলঁা
15 মই িচেয়ানৰ খাদয্-বস্তুক অিধক আশীব্বর্াদ কিৰম,
মই ইয়াৰ দিৰদ্র েলাকসকলক আহােৰেৰ তৃপ্ত কিৰম,
16 মই ইয়াৰ পুেৰািহতসকলক পিৰত্রাণ ৰূপ বস্ত্র িপন্ধাম;
ইয়াৰ ভক্তসকেল উচ্চস্বেৰেৰ আনন্দ ধ্বিন কিৰব
17 তােত মই দায়ুদৰ বংশৰ পৰা এজনক মহান ৰজা পািতেলা,
মই সংৰক্ষণৰ কাৰেণ েমাৰ িনবর্ািচত এজনক ৰজা স্বৰূেপ িনযুক্ত কিৰেলঁা*
18 মই েতওঁৰ শত্রুেবাৰক লজ্জাৰূপ বস্ত্র িপন্ধাম,
িকন্তু েতওঁৰ মূৰত হ’েল েতওঁৰ িকৰীিট িজিলিক থািকব †”

133 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 ই েকেন উত্তম আৰু েকেন আনন্দময় হয়,
েযিতয়া স্বজাতীয় েলােক এেকলেগ ঐকয্তােৰ বাস কেৰ!
2 েতওঁেলাক মূৰত ঢলা বহুমূলয্ েতলৰ িনিচনা,
িয তলৈল দািঢ়ৈলৈক নািম আেহ,
হােৰাণেৰই দািঢ়ৰ ওপেৰিদ নািম ৈগ
েতওঁৰ বস্ত্রৰ িডিঙৈলেক ৈব আিহল!
3 েসেয় হেমর্াণ পবর্তৰ িনয়ৰৰ িনিচনা,
িয িচেয়ানৰ পবর্তমালাৰ ওপৰৈল নািম আিহল;
িকয়েনা তাত িযেহাৱাই েতওঁৰ আশীব্বর্াদৰ ৰায় িদেল,
অনন্ত কালৰ িনিমেত্ত জীৱনৰ ৰায় িদেল

134 অধয্ায়
যাত্রাৰ সঙ্গীত

1 েহ িযেহাৱাৰ দাসেবাৰ,
েতামােলাকৰ িযসকেল িযেহাৱাৰ গৃহত ৰািত িথয় ৈহ েতওঁৰ পিৰচযর্া কিৰ থাকা,
েতামােলােক িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা
2 েতামােলােক পিবত্র স্থানৰ ফালৈল িনজৰ িনজৰ হাত তুিল িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা
3 িয জনাই আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰেল, েসই িযেহাৱাই িচেয়ানৰ পৰা েতামাক আশীব্বর্াদ কৰক

135 অধয্ায়
1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা
িযেহাৱাৰ নামৰ প্রশংসা কৰা
েহ িযেহাৱাৰ দাসেবাৰ, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা
2 েতামােলাক িযসকেল িযেহাৱাৰ গৃহত, আমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ েচাতাল েকইখনত িথয় ৈহ থাকা, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা!
3 েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা, িকয়েনা িযেহাৱা মঙ্গলময়;
েতওঁৰ নামৰ উেদ্দেশয্ গীত-গান কৰা, িকয়েনা েতওঁ দয়াময়
4 কাৰণ িযেহাৱাই িনজৰ বােব যােকাবক,
িনজৰ অিধকাৰ স্বৰূেপ ইস্রােয়লক মেনানীত কিৰেল
5 িকয়েনা মই জােনা েয িযেহাৱা মহান,
আমাৰ প্রভু সকেলা েদৱতাতৈক মহান
* 132 অধয্ায়:17 মই েসই ঠাইত দায়ুদৰ কাৰেণ এিট িশং উদ্ভৱ কিৰম, মই েমাৰ অিভিষক্তজনৰ কাৰেণ এক প্রদীপ যুগুত কৰােলঁা † 132
অধয্ায়:18 িকন্তু েতওঁৰ ৰাজত্ব উন্নিতশীল হ’ব
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6 আকাশ-মণ্ডলত আৰু পৃিথৱীৰ ওপৰত, সমুদ্রত আৰু সকেলা গভীৰ স্থানত িযেহাৱাই িয ইচ্ছা কেৰ, তােক কেৰ
7 েতওঁ পৃিথৱীৰ েশষ সীমাৰ পৰা েমঘ উঠাই আেন;
েতঁেৱই বৰষুণৰ লগত িবজুলী-েঢেৰকিণৰ সৃষ্টি কেৰ আৰু েতওঁৰ িনজ ভঁৰালৰ পৰা বায়ু উিলয়াই আেন
8 েতঁেৱই িমচৰ েদশত প্রথেম জন্মা সন্তান সকলক আঘাত কিৰিছল;
মানুহ আৰু পশু উভয়েৰ প্রথম সন্তানক মািৰেল
9 েহ িমচৰ, েতওঁ েতামাৰ মাজত িচন আৰু অদু্ভত লক্ষণেবাৰ পঠােল;
ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ সকেলা পিৰচাৰকৰ িবৰুেদ্ধ পঠাই িদেল
10 েতওঁ অেনক জািতক আঘাত কিৰেল, পৰাক্রমী ৰজাসকলক বধ কিৰেল
11 ইেমাৰীয়ােবাৰৰ ৰজা চীেহান,
বাচানৰ ৰজা ওগক বধ কিৰেল;
কনানৰ সমুদায় ৰাজয্ েতওঁ িবনষ্ট কিৰেল
12 েতওঁেলাকৰ েদশেবাৰ েতওঁ অিধকাৰৰ কাৰেণ িদেল;
িনজৰ েলাক ইস্রােয়লক অিধকাৰৰ কাৰেণ িদেল
13 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ নাম অনন্তকাল স্থায়ী;
েহ িযেহাৱা েতামাৰ স্মৰণ পুৰুষানুক্রেম স্থায়ী
14 িকয়েনা িযেহাৱাই িনজ েলাকসকলৰ িবচাৰ কিৰব,
িনজ দাসেবাৰক কৃপা কিৰব
15 জািত সমূহৰ প্রিতমােবাৰ ৰূপৰ আৰু েসাণৰ;
েসইেবাৰ মনুষয্ৰ হাতৰ কাযর্
16 েসইেবাৰৰ মুখ আেছ, িকন্তু েসইেবােৰ কথা ক’ব েনাৱােৰ;
চকু আেছ, িকন্তু েনেদেখ;
17 কাণ আেছ, িকন্তু নুশুেন,
েসইেবাৰৰ মুখত শ্বাস-প্রশ্বােসা নাই
18 েসইেবাৰ িনম্মর্াণ কেৰঁাতাসকল েসইেবাৰেৰই িনিচনা;
েসইেবাৰত ভাৰসা কেৰঁাতা প্রিতজেনা েসইেবাৰেৰই িনিচনা
19 েহ ইস্রােয়লৰ বংশ, িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা; েহ হােৰাণৰ বংশ, িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা;
20 েহ েলবীৰ বংশ, িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা;
েহ িযেহাৱাৈল ভয় ৰখা ভক্তসকল, েতামােলােক িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা
21 িচেয়ানৰ পৰা িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ হওঁক;
েতওঁ িযৰূচােলমত িনবাস কেৰ
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা

136 অধয্ায়
1 িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা, িকয়েনা েতওঁ মঙ্গলময়,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম িচৰ-কালৈলেক থােক
2 েদৱতােবােৰও ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
3 প্রভুসকলেৰা প্রভুৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
4 িয জনাই অকেল মহৎ মহৎ আচিৰত কমর্ কেৰ, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
5 িয জনাই জ্ঞােনেৰ আকাশ-মণ্ডল সৃষ্টি কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
6 িয জনাই জল সমূহৰ ওপৰত ভূ-মণ্ডল িবস্তাৰ কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
7 িয জনাই মহা েজয্ািতেবাৰ িনম্মর্াণ কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
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কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
8 িদনৰ ওপৰত অিধকাৰ কিৰবৈল সূযর্ িনম্মর্াণ কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
9 িয জনাই ৰািতৰ ওপৰত অিধকাৰ কিৰবৈল চন্দ্র আৰু তৰােবাৰ িনম্মর্াণ কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
10 িয জনাই িমচৰৰ প্রথেম জন্মাসকলক আঘাত কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
11 িয জনাই ইস্রােয়লক েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা উিলয়াই আিনেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
12 িয জনাই পৰাক্রমী হাত আৰু েমলা বাহুেৰ েতওঁেলাকক উিলয়াই আিনেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
13 িয জনাই চূফ সাগৰক দুভাগ কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
14 িয জনাই ইস্রােয়লক তাৰ মােজিদ পাৰ কৰােল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
15 িয জনাই ফেৰৗণ আৰু েতওঁৰ ৈসনয্ সমূহক চূফ সাগৰত েপলাই িদেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
16 িয জনাই মৰুভূিমৰ মােজিদ িনজৰ েলাকসকলক চলাই িনেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
17 িয জনাই মহান ৰজাসকলক প্রহাৰ কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
18 িয জনাই প্রতাপী ৰজাসকলক বধ কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
19 িয জনাই ইেমাৰীয়ােবাৰৰ ৰজা চীেহানক বধ কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
20 িয জনাই বাচানৰ ৰজা ওগক বধ কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
21 িয জনাই েতওঁেলাকৰ েদশ আিধপতয্ স্বৰূেপ িদেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
22 িয জনাই েতওঁেলাকৰ েদশ িনজ দাস ইস্রােয়লক অিধকাৰৰ কাৰেণ িদেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
23 িয জনাই আমাৰ হীন অৱস্থাত আমাক সঁুৱিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
24 িয জনাই আমাক আমাৰ শত্রুেবাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰেল, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
25 িয জনাই সমুদায় প্রাণীেক আহাৰ িদেয়, েতওঁৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
26 স্বগর্ৰ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কৰা,
কাৰণ েতওঁৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী

137 অধয্ায়
1 েযিতয়া আমাৰ িচেয়ানৈল মনত পিৰিছল,
েতিতয়া বািবলৰ নদীিবলাকৰ তীৰত বিহ আিম কািন্দিছেলঁা
2 েসই ঠাইৰ মাজত থকা বাইিচ গছত, আিম আমাৰ বীণােবাৰ আিৰ ৈথিছেলঁা
3 িকয়েনা তাত আমাক বন্দী কিৰ িনয়াসকেল আমাক গান গাবৈল ৈকিছল,
েসই উপদ্রৱকাৰীেবােৰ আমাৰ পৰা আনন্দৰ গান শুিনবৈল িবচািৰিছল;
েতওঁেলােক ৈকিছল, “আমাৰ আগত িচেয়ানৰ এিট গীত েগাৱা ”
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4 আিম েকেনৈক িবেদশী ভূিমত িযেহাৱাৰ গীত-গান কিৰম?
5 েহ িযৰূচােলম, মই যিদ েতামাক পাহেৰঁা,
েতেন্ত েমাৰ েসঁা হাতৰ দক্ষতা েযন িনেজ অকািমলা ৈহ যায় *
6 যিদ মই েতামাক েসঁাৱৰণ নকেৰঁা,
যিদ িযৰূচােলমক েমাৰ সবােতাৈক েবিচ আনন্দৰ িবষয় বুিল নাভােৱা,
েতিতয়া েমাৰ িজভা তালুত লািগ ধৰক †
7 েহ িযেহাৱা, িযৰূচােলমৰ ধ্বংসৰ িদনা ইেদামীয়ােবােৰ িয কিৰিছল
তাক েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ েসঁাৱৰণ কৰা
েতওঁেলােক ৈকিছল, “উেচ্ছদ কৰা! িযৰূচােলমক উেচ্ছদ কৰা,
এেকবােৰ ইয়াৰ েভঁিট পযর্ন্ত উেচ্ছদ কৰা ”
8 েহ বািবল কনয্া, েতামাক িবনাশ কৰা হ’ব;
তুিম আমাৰ প্রিত েযেন ৰূেপ বয্ৱহাৰ কিৰলা,
ধনয্ েসইজন, িযজেন েতামােকা েতেন ৰূেপ প্রিতফল িদব
9 ধনয্ েসইজন, িয জেন েতামাৰ িশশুসকলক ধিৰ িশলত আছািৰব

138 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, েমাৰ সমস্ত িচেত্তেৰ মই েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম;
েদৱতােবাৰৰ আগত মই েতামাৰ প্রশংসাৰ গান কিৰম
2 েতামাৰ পিবত্র মিন্দৰৰ ফােল প্রিণপাত কিৰম;
েতামাৰ িচৰস্থায়ী েপ্রম আৰু িবশ্ৱস্ততাৰ কাৰেণ েতামাৰ নামৰ ধনয্বাদ কিৰম;
িকয়েনা েতামাৰ নাম আৰু েতামাৰ আজ্ঞােবাৰ সকেলাতৈক মহান*
3 মই প্রাথর্না কৰা কালত তুিম েমাক উত্তৰ িদলা;
তুিম েমাৰ প্রাণক শিক্ত িদ েমাক উৎসািহত কিৰলা
4 েহ িযেহাৱা, পৃিথৱীৰ সকেলা ৰজাই েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰব;
িকয়েনা েতওঁেলােক েতামাৰ মুখৰ বাকয্ শুিনেল
5 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ পথৰ িবষেয় গান কিৰব;
িকয়েনা িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ মহান
6 কাৰণ যিদও িযেহাৱা সকেলােৰ উচ্চত, তথািপ েতওঁ হীন অৱস্থাৰ েলাকৈল দৃষ্টি ৰােখ;
িকন্তু অহংকাৰী েলাকক েতওঁ দূৈৰৰ পৰাই জােন
7 েযিতয়া মই সঙ্কটৰ মােজিদ গমন কেৰঁা,
েতিতয়া তুিম েমাৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰবা†;
তুিম েমাৰ শত্রুেবাৰৰ েক্রাধৰ অিহেত েতামাৰ হাত েমিলবা আৰু েতামাৰ েসঁা হােতেৰ েমাক উদ্ধাৰ কিৰবা
8 িযেহাৱাই েমাৰ পেক্ষ িনজৰ উেদ্দশয্ িসদ্ধ কিৰব;
েহ িযেহাৱা, েতামাৰ েপ্রম অনন্তকাল স্থায়ী
তুিম েতামাৰ হাতৰ কমর্ তয্াগ নকিৰবা

139 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, তুিম েমাৰ বুজ িবচাৰ ল’লা
আৰু েমাক জািনলা
2 তুিম েমাৰ উঠা আৰু বহােকা জািনছা,
দূৈৰৰ পৰাই েমাৰ মনৰ িচন্তা বুিজ েপাৱা
* 137 অধয্ায়:5 েমাৰ েসঁা হাতৰ বীণা বেজাৱা দক্ষতা েযন িনেজ িনেজ েহৰাই যায় † 137 অধয্ায়:6 েতিতয়া মই পুনৰ গান গাব েনাৱাৰা হওঁ
* 138 অধয্ায়:2 তুিম েতামাৰ নাম আৰু কথােবাৰ উন্নত কিৰলা বা, তুিম েতামাৰ নাম আৰু প্রিতজ্ঞাক সকেলাতৈক মহান কিৰলা † 138 অধয্ায়:7
তুিম েমাক পুনৰুত্থান কিৰবা
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3 তুিম েমাৰ পথ আৰু শয়ন িবচাৰ কিৰ থাকা;
েমাৰ সকেলা পথ তুিম ভালদেৰ জানা
4 িকয়েনা েহ িযেহাৱা, েমাৰ িজভাত েকােনা কথা অনাৰ আেগেয়ই তুিম েসই সকেলা জানা
5 আগ-পাছ সকেলা ফােল তুিম েমাক েঘিৰ ৰািখছা
আৰু েমাৰ ওপৰত েতামাৰ হাত ৰািখছা
6 এেন জ্ঞান েমাৰ ওচৰত অিত আশ্চযর্;
েসেয় উচ্চ, েমাৰ েবাধৰ অগময্;
7 েতামাৰ আত্মাৰ আগৰ পৰা মই ক’ৈল যাব পােৰঁা?
েতামাৰ সনু্মখৰ পৰা মই ক’ৈল পলাই যাব পািৰম?
8 যিদ স্বগর্ত ৈগ উেঠা, তােতা তুিম;
যিদ িচেয়ালত েমাৰ শযয্া পােৰঁা, েচাৱা, তােতা তুিম থাকা
9 যিদ মই অৰুণৰ েডউকাত ধিৰ সমুদ্রৰ দূৰ সীমাত ৈগ বসিত কেৰঁা,
10 তােতা েতামাৰ হােত েমাক চলাব,;
েতামাৰ েসঁা হােত েমাক ধিৰ ৰািখব
11 যিদ মই কওঁ, “আন্ধােৰ েমাক ঢািকব
আৰু েমাৰ চািৰওফােল িয েপাহৰ আেছ, েসেয় অন্ধকাৰ ৈহ যাব;
12 বাস্তিৱক েতামাৰ ওচৰত েসই আন্ধাৰ, আন্ধাৰ ৈহ নাথােক;
বৰং ৰািত িদনৰ েপাহৰৰ িনিচনাৈকেয় উজ্জ্বল হয়;
েতামাৰ ওচৰত আন্ধাৰ আৰু েপাহৰ উভেয়ই সমান
13 তুিমেয়ই েমাৰ অন্তভর্ াগ সৃষ্টি কিৰলা,
তুিম েমাক মাতৃৰ গভর্ েত গঠন কিৰলা
14 মই েতামাৰ প্রশংসা কেৰঁা;
িকয়েনা মই অিত িবস্ময় আৰু আশ্চযর্জনক ভােৱ িনিম্মর্ত হেলঁা;
েতামাৰ কাযর্েবাৰ আচিৰত,
তাক মই ভালদেৰই জােনা
15 েযিতয়া েমাক েগাপন স্থানত গঠন কৰা ৈহিছল,
েযিতয়া মই পৃিথৱীৰ অধঃস্থানত চমৎকাৰ ৰূেপ গঢ় ৈলিছেলঁা,
েতিতয়াও েমাৰ েদহ েতামাৰ পৰা লুকাই থকা নািছল
16 েতামাৰ চকুেৱ জন্মৰ আেগেয়ই েমাৰ শৰীৰৰ গঠনহীন প্রকৃিত েদিখেল,
েতামাৰ পুস্তকত সকেলা িলখা আিছল;
েমাৰ কাৰেণ িয িদনেবাৰ িনৰূিপত কৰা ৈহিছল, েসই িদনেবাৰ েসই সময়ত আৰম্ভই েহাৱা নািছল
17 েহ ঈশ্বৰ, েমাৈল েতামাৰ পিৰকল্পনােবাৰ েকেন মূলয্ৱান! েসইেবাৰ েলখত অগণন!
18 যিদ মই েসইেবাৰ গণনা কিৰব িবচােৰা,
েতিতয়া েসইেবাৰ সংখয্াত বািলতৈকেয়া অিধক হয়;
মই েযিতয়া সাৰ পাওঁ, েতিতয়াওঁ মই েতামাৰ কাষেত থােকা
19 েহ ঈশ্বৰ, তুিম িনশ্চেয় দুষ্টেবাৰক বধ কিৰবা,
েহ ৰক্তপাতীেবাৰ, েমাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ েহাৱা
20 েতওঁেলােক দুষ্ট ভাৱনােৰ েতামাৰ িবৰুেদ্ধ কথা কয়,
েতামাৰ শত্রুেবােৰ েতামাৰ িবৰুেদ্ধ বৃথাই উেঠ
21 েহ িযেহাৱা, িযসকেল েতামাক িঘণ কেৰ,
মই জােনা েতওঁেলাকক িঘণ নকেৰঁা?
িযসকল েতামাৰ িবৰুেদ্ধ উেঠ,
মই জােনা েতওঁেলাকৰ প্রিত িবৰক্ত নহওঁ?
22 মই েতওঁেলাকক সমূ্পণর্ৈক ঘৃণা কেৰঁা; েতওঁেলাকক েমাৰ শত্রু বুিল ভােৱা
23 েহ ঈশ্বৰ, েমাৰ বুজ িবচাৰ েলাৱা আৰু েমাৰ অন্তঃকৰণ জানা;
েমাক পৰীক্ষা কিৰ েচাৱা আৰু েমাৰ সঙ্কল্পেবাৰ জানা;
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24 েমাৰ িভতৰত দুষ্টতাৰ েকােনা পথ আেছ িক নাই, তাক েচাৱা,
আৰু েমাক অনন্তকালৰ পথত গমন কেৰঁাৱা

140 অধয্ায়
প্রধান বাদয্কৰৰ িনিমেত্ত: দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, দুষ্ট েলাকৰ হাতৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰা,
অতয্াচাৰী েলাকৰ হাতৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা
2 েতওঁেলােক মেন মেন কু-কল্পনা কেৰ আৰু প্রিতিদেন যুদ্ধৈল উেত্তিজত কেৰ
3 েতওঁেলােক সাপৰ িনিচনাৈক িনজৰ িনজৰ িজভা ধাৰ কিৰেল;
েতওঁেলাকৰ ওঁঠৰ তলত কালসপর্ৰ িবষ থােক! [েচলা]
4 েহ িযেহাৱা, দুষ্টৰ হাতৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰা,
অতয্াচাৰী েলাকৰ হাতৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা;
েমাৰ ভিৰ েযন উজুিট খায়, তাৰ বােব েতওঁেলােক েকৗশল ৰিচেল
5 অহঙ্কাৰীেবােৰ েমাৈল গুপুেত ফান্দ প্রস্তুত কিৰেল;
েতওঁেলােক জৰীেবাৰ জালৰ দেৰ েমিলেল;
েতওঁেলােক বাটৰ কাষত েমাৈল ফান্দ পািতেল [েচলা]
6 মই িযেহাৱাক কেলঁা, “তুিমেয়ই েমাৰ ঈশ্বৰ;
েহ িযেহাৱা, েমাৰ কাকুিতৰ স্বৰৈল কাণ পাতা ”
7 েহ িযেহাৱা, েমাৰ প্রভু, েমাৰ শিক্তশালী উদ্ধাৰকতর্ া;
যুদ্ধৰ িদনা তুিমেয়ই েমাক ৰক্ষা কিৰলা*
8 েহ িযেহাৱা, দুষ্ট েলাকৰ বাঞ্ছা পূণর্ নকিৰবা;
েতওঁেলাকৰ ষড়যন্ত্র সফল হবৈল িনিদবা [েচলা]
9 িয সকেল মূৰ উঠাই েমাক েবিৰ ধিৰেছ,
েতওঁেলাকৰ ওঁেঠ িয সকেলা অপকাৰ কিৰেল,
েসইেবােৰ েতওঁেলাকক ঢািক ধৰক!
10 েতওঁেলাকৰ ওপৰত জলন্ত আঙঠা পৰক!
েতওঁেলাকক জুইত েপেলাৱা হওঁক!
েতওঁেলাক পুনৰায় উিঠব েনাৱাৰাৈক গভীৰ গাতত েপেলাৱা হওঁক!
11 িনন্দকেবাৰক পৃিথৱীত িথেৰ থািকবৈল িনিদবা;
অতয্াচাৰীজনক িনপাত কিৰবৈল দুষ্ট েলােক িচকাৰ কিৰব!
12 মই জােনা, িযেহাৱাই দিৰদ্রৰ পেক্ষ িবচাৰ িনষ্পিত্ত কিৰব,
অভাৱীসকলৰ কাৰেণ নয্ায় িবচাৰ কিৰব
13 ধাির্মকসকেল অৱেশয্ েতামাৰ নামৰ ধনয্বাদ কিৰব;
ভক্তসকেল েতামাৰ সাক্ষােত বসিত কিৰব

141 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, মই েতামাক মািতেছা;
তুিম শীেঘ্রই েমাৰ ওচৰৈল আহঁা
মই প্রাথর্না কৰা কালত তুিম েমাৰ স্বৰৈল কাণ পাতা
2 েমাৰ প্রাথর্না েতামাৰ আগত সুগিন্ধ ধূপৰ দেৰ হওঁক,
মই ওপৰৈল েতালা েমাৰ হাত সিন্ধয়া উৎসগর্ কৰা বিলদানৰ দেৰ হওঁক
3 েহ িযেহাৱা, েমাৰ মুখৰ আগত তুিম ৰখীয়া ৰাখা,
েমাৰ ওঁঠৰ দুৱাৰত ৰখীয়া ৰাখা
* 140 অধয্ায়:7 যুদ্ধৰ িদনা তুিমেয়ই েমাৰ মূৰ ঢািকলা
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4 েকােনা মন্দ িবষয়ত েমাৰ মন প্রবৃত্ত নকিৰবা,
মই েযন অধাির্মকেবাৰৰ ৈসেত দুষ্টতাৰ কাযর্ নকেৰঁা;
েতওঁেলাকৰ সুস্বাদু আহাৰ েযন মই গ্রহণ নকেৰঁা
5 ধাির্মক েলােক েমাক প্রহাৰ কৰক, েসয়া েমাৰ বােব এক দয়া হ’ব;
েতওঁ েমাক অনুেযাগ কৰক,
েসয়া েমাৰ মূৰত িদয়া েতলৰ িনিচনা হ’ব;
েমাৰ মূেৰ তাক গ্রহণ কিৰবৈল অগ্রাহয্ নকৰক
িকন্তু েমাৰ প্রাথর্না সকেলা সময়েত
দুষ্টেবাৰৰ কাযর্ৰ িবৰুেদ্ধ থািকব
6 েতওঁেলাকৰ শাসক সকলক ওখ পবর্তৰ ওপৰৰ পৰা তলৈল েপেলাৱা হ’ব,
েতিতয়া েতওঁেলােক েমাৰ বাকয্ৈল কাণ িদব, িকয়েনা েসেয় মধুৰ
7 মানুেহ হাল বাই েযেনৈক মািট ভােঙ,
েতেনৈক আমাৰ অিস্থেবাৰ িচেয়ালৰ মুখত িসচঁিৰত ৈহেছ
8 িকন্তু েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েমাৰ চকু েতামাৰ ফােলই আেছ;
মই েতামােতই আশ্রয় ৈলেছঁা,
েমাৰ প্রাণ মৃতুয্ৰ হাতত এিৰ িনিদবা
9 েতওঁেলােক েমাৰ কাৰেণ িয জাল পািতেছ,
তাৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা,
অধাির্মকেবাৰৰ ফান্দৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা
10 দুষ্ট েলাক েতওঁেলাকৰ িনজৰ জালত িনেজই পৰক,
আৰু মই েসই সময়ত অকেলই ৰক্ষা পাম

142 অধয্ায়
গুহাত থকাৰ সময়ত দায়ুদৰ ৰিচত মচকীল নামৰ গীত এিট প্রাথর্না

1 মই িচঞঁিৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত ক্রন্দন কিৰেলঁা,
মই িনজ স্বেৰেৰ িযেহাৱাৰ আগত িমনিত কিৰেলঁা
2 মই েমাৰ দুখৰ কথা েতওঁৰ আগত ভািঙ ক’েলা,
েতওঁৰ আগত েমাৰ কষ্টৰ কথা জনােলঁাঁ
3 েমাৰ আত্মা েযিতয়া অন্তৰত বয্াকুল হয়,
েতিতয়া তুিম েমাৰ পথ জানা;
মই অহা-েযাৱা কৰা পথত েলাকেবােৰ েমাৰ বােব েগাপেন ফান্দ পািতেল;
4 েমাৰ েসঁা ফােল দৃষ্টি কিৰ েচাৱা,
েমাৰ খবৰ লওঁতা েকােনা নাই;
েমাৰ বােব আশ্রয় স্থান নাই,
েমাৰ বােব েকােনও িচন্তা নকেৰ
5 েহ িযেহাৱা, মই েতামাৰ ওচৰত ক্রন্দনেৰ ৈকেছা,
“তুিমেয়ই েমাৰ আশ্রয়, জীিৱত েলাকৰ েদশত তুিমেয়ই েমাৰ অিধকাৰ ”
6 তুিম েমাৰ কাকুিতৈল মেনােযাগ িদয়া,
িকয়েনা মই অিত অসহায় অৱস্থাত পিৰেছঁা;
েমাৰ তাড়নাকাৰীেবাৰৰ হাতৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰা,
কাৰণ েতওঁেলাক েমাতৈক শিক্তশালী
7 কাৰাগাৰৰ পৰা েমাৰ প্রাণ মুক্ত কৰা,
েযন মই েতামাৰ নামৰ ধনয্বাদ কিৰব পােৰঁা;
ধাির্মকসকেল েমাক চািৰওফােল েঘিৰ ৰািখব;
কাৰণ তুিম েমাৈল প্রচুৰ মঙ্গল কিৰবা
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143 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 েহ িযেহাৱা, েমাৰ প্রাথর্না শুনা,
েমাৰ কাকুিতৈল কাণ পাতা;
েতামাৰ িবশ্বস্ততা আৰু ধাির্মকতাত েমাক উত্তৰ িদয়া
2 েতামাৰ দাসক িবচাৰৈল িনিনবা;
িকয়েনা েতামাৰ দৃষ্টিত েকােনা জীিৱত েলাক ধাির্মক নহয়
3 শত্রুেৱ েমাক পােছ পােছ েখিদ আিহল,
েতওঁ েমাক মািটত েপলাই েমাৰ জীৱন িছন্ন-িভন্ন কিৰেল,
দীঘর্ িদনৰ আেগেয় মৃত েহাৱা েলাকৰ দেৰ েতওঁ েমাক অন্ধকাৰময় ঠাইত বসিত কৰােল
4 েসইবােব েমাৰ আত্মা অন্তৰত বয্াকুল ৈহেছ;
েমাৰ অন্তৰত মন অসাৰ ৈহ পিৰেছ
5 মই পূবর্কালৰ িদনৰ কথা মনত েপলাও,
মই েতামাৰ সকেলা কাযর্ৰ িবষেয় িচন্তা কেৰঁা,
েতামাৰ হাতৰ কাযর্েবাৰ ধয্ান কেৰঁা
6 মই েতামাৰ ফােল েমাৰ হাত েমিল আগবঢ়াই িদেছঁা;
শুকান ভূিমৰ িনিচনাৈক েমাৰ প্রাণ েতামাৰ কাৰেণ তৃষ্ণাতুৰ ৈহেছ [েচলা]
7 েহ িযেহাৱা, তুিম শীেঘ্র েমাক উত্তৰ িদয়া,
কাৰণ েমাৰ আত্মাৰ উৎসাহ েনােহাৱা ৈহেছ;
েমাৰ পৰা েতামাৰ মুখ লুকুৱাই নাৰািখবা,
মই গাতৈল নািম েযাৱােবাৰৰ িনিচনা ৈহ পিৰম
8 ৰািতপুৱােত েমাক েতামাৰ সুিস্থৰ েপ্রমৰ বচন শুনুউৱা,
কাৰণ মই েতামাৰ ওপৰেত ভাৰসা কিৰেছঁা;
তুিম েমাক মই চিলবলগীয়া পথ িশেকঁাৱা,
িকয়েনা মই েমাৰ প্রাণ েতামাৈল তুিল ধিৰেছঁা
9 েহ িযেহাৱা, েমাৰ শত্রুেবাৰৰ পৰা তুিম েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
মই লুকাবৰ কাৰেণ েতামাৰ ওচৰৈল পলাই আিহেছঁা;
10 েতামাৰ ইচ্ছাৰ কাযর্ িসদ্ধ কিৰবৈল তুিম িশেকাৱা,
িকয়েনা তুিমেয়ই েমাৰ ঈশ্বৰ;
েতামাৰ মংগলময় আত্মােৰ েমাক সমান পথত চলাই িনয়া
11 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ নামৰ কাৰেণ েমাক পুনৰায় সঞ্জীিৱত কৰা;
েতামাৰ ধাির্মকতােৰ সংকটৰ পৰা তুিম েমাক উদ্ধাৰ কৰা
12 েতামাৰ সুিস্থৰ েপ্রেমেৰ েমাৰ শত্রুেবাৰক উচ্ছন্ন কৰা;
েমাৰ সকেলা িবপক্ষেবাৰক তুিম ধ্বংস কৰা,
িকয়েনা মই েতামাৰ দাস

144 অধয্ায়
দায়ুদৰ ৰিচত গীত

1 িযেহাৱাৰ প্রশংসা হওঁক; েতওঁ েমাৰ আশ্রয়-িশলা;
েতওঁ েমাৰ হাতক যুদ্ধ কিৰবৈল িশকায়, েমাৰ আঙুিলেবাৰেকা ৰণ কিৰবৈল িশকায়
2 েতওঁ েমাৰ িচৰস্থায়ী েপ্রম আৰু েমাৰ েকঁাঠ,
েমাৰ উচ্চ দুগর্ আৰু েমাৰ উদ্ধাৰকত্তর্ া;
েতওঁ েমাৰ ঢাল আৰু মই েতওঁেত আশ্রয় লওঁ
েতেৱঁই জািত সমূহক* েমাৰ অধীনত আেন
* 144 অধয্ায়:2 েতেৱঁই েমাৰ েলাকসকলক েমাৰ অধীনত আেন
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3 েহ িযেহাৱা, মানুহ েনা িক েয তুিম মানুহক গণয্ কৰা?
মনুষয্ই† বা িক েয তুিম েতওঁেলাকৈল মেনােযাগ িদয়া?
4 মনুষয্ িনঃশ্বাস মােথান; েতওঁৰ আয়ুস গুিচ েযাৱা ছঁাৰ িনিচনা
5 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ আকাশ-মণ্ডলক েদঁাৱাই নত কিৰ তুিম নািম আহঁা;
পবর্তেবাৰক স্পশর্ কৰা যােত েসইেবাৰৰ পৰা ধঁুৱা ওলাব
6 তুিম বজ্রপাত েপলাই শত্রুেবাৰক িবিছন্ন কৰা;
েতামাৰ কঁাড় মািৰ েতওঁেলাকক িবহ্বল কিৰ েতালা
7 তুিম ওপৰৰ পৰা েতামাৰ হাত েমিল িদয়া;
েমাক মুক্ত কৰা, মহাজলৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা;
েসই অনয্ জািতৰ হাতৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা
8 েতওঁেলাকৰ মুেখ িমছা কথা কয়,
েতওঁেলাকৰ েসঁা হােত িবশ্বাসঘাতকৰ কাযর্ কেৰ
9 েহ ঈশ্বৰ, মই েতামাৰ উেদ্দেশয্ নতুন গীত গাম;
দহ-তাৰযুক্ত েনবল বাদয্েৰ মই েতামাৰ প্রশংসাৰ গান কিৰম
10 তুিমেয়ই ৰজাসকলক জয়দান কৰা;
তুিমেয়ই িনজ দায়ুদক উদ্ধাৰ কিৰলা
11 িনষু্ঠৰ তেৰাৱালেবাৰৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা
আৰু িবেদশীিবলাকৰ হাতৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰা;
েতওঁেলাকৰ মুেখ িমছা কথা কয়,
েতওঁেলাকৰ েসঁা হােত িবশ্বাসঘাতকতাৰ কাযর্ কেৰ
12 আমাৰ পুত্রেবাৰ েযন গছ পুিলৰ িনিচনাৈক েযৗৱনত বৃিদ্ধ পায়,
আমাৰ কনয্ােবাৰ েযন ৰাজঅট্টািলকাৰ গঁাথিনৰ েখািদত কৰা চুকৰ স্তম্ভৰ িনিচনা হয়;
13 আমাৰ ভঁড়ালেবাৰ েযন সকেলা ধৰণৰ উৎপাদনৰ খাদয্বস্তুেৰ পিৰপূণর্ থােক;
আমাৰ েমৰ-ছাগেবােৰ েযন পথাৰৰ মাজত হাজােৰ হাজােৰ, লােখ লােখ েপাৱািল জগায়;
14 আমাৰ বলধেবােৰ েযন গধুৰ েবাজা বহন কিৰব পােৰ;
েদৱালেবাৰৰ েযন ভগ্ন দশা নহয়, েকােনা েযন বন্দী নহয়;
আিলৰ চকেবাৰত েযন দুখৰ ক্রন্দন শুনা নাযায়
15 ধনয্ েসই জািত, যাৰ এেন আশীবর্াদপূণর্ অৱস্থা হয়;
ধনয্ েসই জািত, িযেহাৱা যাৰ ঈশ্বৰ

145 অধয্ায়
দায়ুদৰ দ্বাৰা ৰিচত প্রশংসাৰ গীত

1 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, েহ েমাৰ ৰজা, মই েতামাৰ েগৗৰৱ কীত্তর্ ন কিৰম;
যুেগ যুেগ অনন্ত কালৈলেক েতামাৰ নামৰ ধনয্বাদ কিৰম
2 মই প্রিতিদেন েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰম,
আৰু যুেগ যুেগ অনন্ত কালৈলেক েতামাৰ নামৰ প্রশংসা কিৰম
3 িযেহাৱা মহান, আৰু অিত প্রশংসাৰ েযাগয্;
েতওঁৰ মিহমা অগময্
4 এক বংশৰ েলােক পাছৰ বংশৰ েলাকৰ ওচৰত
েতামাৰ কাযর্েবাৰৰ শলাগ ল’ব,
েতামাৰ মহৎ কাযর্েবাৰ প্রকাশ কিৰব
5 মই েতামাৰ মিহমাৰ েগৗৰৱযুক্ত প্রতাপ
আৰু েতামাৰ আচিৰত কাযর্েবাৰৰ িবষেয় ধয্ান কিৰম
6 েলাকসকেল েতামাৰ ভয়ানক পৰাক্রমী কাযর্েবাৰৰ কথা ক’ব;
† 144 অধয্ায়:3 েতঁেৱই
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আৰু মই েতামাৰ মহত্বৰ কথা েঘাষণা কিৰম
7 েতওঁেলােক েতামাৰ প্রচুৰ মঙ্গলভাৱৰ যশসয্া প্রচাৰ কিৰব,
েতামাৰ ধাির্মকতাৰ িবষেয় উচ্চস্বেৰ গান কিৰব
8 িযেহাৱা কৃপাময় আৰু দয়ােৰ পিৰপূণর্, েক্রাধত ধীৰ আৰু দয়াত মহান
9 িযেহাৱা সকেলােৰ বােব মঙ্গলময়; েতওঁৰ কৰুণা েতওঁৰ সৃষ্ট সকেলা বস্তুৰ ওপৰত আেছ
10 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ সমুদায় সৃষ্টিেয় েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰব;
েতামাৰ ভক্তসকেল েতামাৰ ধনয্বাদ কিৰব
11 েতওঁেলােক েতামাৰ ৰাজয্ৰ েগৗৰৱ বণর্না কিৰব আৰু েতামাৰ মহৎ কাযর্েবাৰৰ িবষেয় ক’ব,
12 যােত সকেলা মানুেহ েতামাৰ পৰাক্রমী কাযর্
আৰু েতামাৰ ৰাজয্ৰ েগৗৰৱপূণর্ কথােবাৰ জািনব পােৰ
13 েতামাৰ ৰাজয্ অনন্তকলীয়া ৰাজয্;
েতামাৰ ৰাজশাসন সব্বর্পুৰুষৈলেক স্থায়ী*
14 িযেহাৱাই পিৰ যাব েখাজা সকলক ধিৰ ৰােখ;
অৱনত সকলক েতওঁ তুিল ধেৰ
15 সকেলােৰ চকুেৱ আশােৰ েতামাৈল অেপক্ষা কিৰ থােক;
তুিমেয়ই েতওঁেলাকক উিচত সময়ত আহাৰ িদয়া;
16 তুিম েতামাৰ হাত েমলা
আৰু সকেলা জীৱকুলৰ বাঞ্ছা পূণর্ কিৰ কৰা
17 িযেহাৱা েতওঁৰ সকেলা পথেত ধাির্মক
আৰু সমুদায় কাযর্েত দয়াৱান
18 িযসকেল িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কেৰ,
সেতয্েৰ েতওঁৰ আগত প্রাথর্না কেৰ,
িযেহাৱা েসই সকেলা েলাকেৰ ওচৰ
19 িযসকেল েতওঁক ভয় কেৰ, েতওঁ েসই সকেলা েলাকৰ মনৰ ইচ্ছা পূণর্ কেৰ
েতওঁ েতওঁেলাকৰ কাতেৰািক্ত শুিন েতওঁেলাকক ৰক্ষা কেৰ
20 িযসকেল িযেহাৱাক েপ্রম কেৰ, েতওঁ েতওঁেলাক সকেলােক ৰক্ষা কেৰ,
িকন্তু সকেলা দুষ্ট েলাকক হ’েল েতওঁ িবনষ্ট কিৰব
21 েমাৰ মুেখ িযেহাৱাৰ প্রশংসা প্রচাৰ কিৰব;
সকেলা প্রাণীেয় যুেগ যুেগ অনন্তকালৈলেক েতওঁৰ পিবত্র নামৰ ধনয্বাদ কিৰব

146 অধয্ায়
1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা
েহ েমাৰ মন, িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা
2 েমাৰ আয়ুস থােকমােন মই িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰম,
জীয়াই থােকঁামােন েমাৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গান কিৰম
3 েতামােলােক েকােনা অিধপিত বা েকােনা মানুহৰ সন্তানৰ ওপৰত ভাৰসা নকিৰবা;
েতওঁেলােক সহায় কিৰব েনাৱােৰ
4 েতওঁেলাকৰ উশাহ বািহৰ ৈহ গ’েল, েতওঁেলাক পুনৰায় মািটৈল ঘূিৰ যায়;
েসই িদনাই েতওঁেলাকৰ সকেলা পিৰকল্পনা েশষ ৈহ যায়
5 যােকাবৰ ঈশ্বৰ যাৰ সহায় েসই জন ধনয্;
যাৰ আশাভূিম িযেহাৱা েতওঁৰ ঈশ্বৰ
6 েতেৱঁই আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী, সমুদ্র আৰু তাত থকা সকেলােৰ সৃষ্টিকতর্ া,
েতওঁ অনন্তকােল িবশ্বাসেযাগয্
7 েতওঁ উপদ্রৱ েপাৱাসকলৰ পেক্ষ নয্ায় িবচাৰ কেৰ,
* 145 অধয্ায়:13 িকছুমান অনুিলিপ িলখা আেছ েয, ‘ঈশ্বৰ েতওঁৰ সকেলা প্রিতশ্রুিতত িবশ্বাসেযাগয্ আৰু েতওঁ কৰা সকেলা কমর্ত িবশ্বাসী
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কু্ষধাতুৰেবাৰক আহাৰ দান কেৰ;
িযেহাৱাই বন্দীেবাৰক মুক্ত কেৰ;
8 িযেহাৱাই অন্ধেবাৰৰ চকু মুকিল কেৰ,
নত অৱস্থাত থকাসকলক িযেহাৱাই তুিল ধেৰ;
িযেহাৱাই ধাির্মক েলাকক েপ্রম কেৰ;
9 িযেহাৱাই িবেদশীেবাৰক ৰক্ষা কেৰ,
েতওঁ মাউৰা আৰু িবধৱাসকলক ধিৰ ৰােখ,
িকন্তু দুষ্টেবাৰৰ পথ েতওঁ িবিঘিনযুক্ত কেৰ
10 িযেহাৱাই অনন্ত কাল ৰাজত্ব কিৰব;
েহ িচেয়ান, পুৰুষানুক্রেম েতামাৰ ঈশ্বেৰ ৰাজত্ব কিৰব
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা

147 অধয্ায়
1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা;
িকয়েনা আমাৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গীত েগাৱা েকেন উত্তম!
কাৰণ েসেয় সেন্তাষজনক, প্রশংসাৰ উপযুক্ত
2 িযেহাৱাই িযৰূচােলমক পুনৰায় িনম্মর্াণ কেৰ;
িঁসচৰিত ৈহ পৰা ইস্রােয়লীয়াসকলক েতওঁ েগাটাই একত্র কেৰ
3 েতওঁ ভগ্ন িচত্তীয়া েলাকক সুস্থ কেৰ,
েতওঁ েতওঁেলাকৰ ঘঁােবাৰ বােন্ধ
4 েতওঁ তৰােবাৰ গণনা কেৰ;
েতওঁ েসইেবাৰৰ প্রেতয্কেক নাম ধিৰ ধিৰ মােত
5 আমাৰ প্রভু মহান;
েতওঁৰ পৰাক্রম প্রচুৰ; েতওঁৰ জ্ঞান-বুিদ্ধৰ সীমা নাই
6 িযেহাৱাই নম্র েলাকক ধিৰ ৰােখ;
দুষ্টেবাৰক মািটৈল েপলাই িদেয়
7 েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ধনয্বাদৰ গীত েগাৱা;
বীণােৰ ৈসেত আমাৰ ঈশ্বৰৰ প্রশংসাৰ গীত েগাৱা
8 িয জনাই আকাশমণ্ডল েমেঘেৰ ঢােক,
িয জনাই পৃিথৱীৈল বৰষুণৰ বয্ৱস্থা কেৰ,
িয জনাই পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত ঘঁাহ গজায়,
9 পশু আৰু িঁচ িঁচয়াই থকা কাউৰী েপাৱািলেবােৰ মািতেল
েতওঁ আহাৰ িদেয়
10 েঘঁাৰাৰ শিক্তত েতওঁ সেন্তাষ নাপায়,
মানুহৰ* ভিৰৰ শিক্তেতা েতওঁ সন্তুষ্ট নহয়;
11 িকন্তু িযসকেল িযেহাৱাক ভয় কেৰ,
আৰু েতওঁৰ সুিস্থৰ েপ্রমত আশা ৰােখ,
েতওঁেলাকক ৈলেয়ই িযেহাৱা সন্তুষ্ট হয়
12 েহ িযৰূচােলম, িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা;
েহ িচেয়ান, েতামাৰ ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কৰা
13 িকয়েনা েতওঁ েতামাৰ দুৱাৰৰ ডাংেবাৰ দৃঢ় কিৰেল,
েতামাৰ মাজত বাস কৰা েতামাৰ সন্তান সকলক আশীব্বর্াদ িদেল
14 েতামাৰ সীমাৰ িভতৰত েতেৱঁই শািন্ত ৰােখ;
েতামাক উত্তম েঘঁহুেৰ পিৰতৃপ্ত কেৰ
15 েতওঁ পৃিথৱীৈল িনজৰ আজ্ঞা পঠায়;

* 147 অধয্ায়:10 মানুহৰ েযাদ্ধাৰ
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েতওঁৰ বাকয্ ততািলেক ধাবমান হয়
16 েতওঁ েমৰ-ছাগৰ েনামৰ সদৃশ তুষাৰ িদেয়,
ছঁাইৰ দেৰ িনয়ৰ িঁসিচ িদেয়
17 েতওঁ টুকুৰা টুকুৰ কিৰ িশল বৰষায়;
েতওঁৰ শীতৰ সনু্মখত েকান থািকব পােৰ?
18 েতওঁ িনজৰ বাকয্ পঠাই েসই সকেলা দ্রৱীভূত কেৰ;
েতওঁ িনজৰ বতাহ বলােল পানী ৈব যায়
19 েতওঁ যােকাবক িনজৰ বাকয্ েঘাষণা কিৰেল;
আৰু ইস্রােয়লৰ ওচৰত িনজৰ িবিধ আৰু শাসন প্রণালীেবাৰ জনােল
20 অনয্ েকােনা জািতৰ কাৰেণ েতওঁ এইৰূপ বয্ৱহাৰ কৰা নাই;
েতওঁৰ শাসন প্রণালীেবাৰ েতওঁেলােক নাজােন
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা

148 অধয্ায়
1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা
স্বগর্ৰ পৰা িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা; উচ্চ স্থানত েতওঁৰ প্রশংসা কৰা
2 েহ িযেহাৱাৰ সকেলা দূত, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা;
েহ িযেহাৱাৰ সকেলা বািহনী, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা!
3 েহ সূযর্ আৰু চন্দ্র, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা;
েহ দীিপ্তময় সকেলা তৰা, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা!
4 েহ স্বগর্ৰ স্বগর্, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা!
েহ আকাশ-মণ্ডলৰ উদ্ধর্ স্থানৰ জল সমূহ, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা!
5 েসইেবাৰ সকেলােৱ িযেহাৱাৰ নামৰ প্রশংসা কৰক;
িকয়েনা েতওঁ আজ্ঞা িদেল আৰু এইেবাৰৰ সৃষ্টি হ’ল
6 েতওঁ িচৰকালৰ কাৰেণ েসইেবাৰক সিঠক ঠাইত স্থাপন কিৰেল;
েতওঁ এটা িবিধ িদেল, েকােনােৱ তাক উলঙ্ঘন কিৰব েনাৱািৰব
7 েহ সাগৰৰ প্রকাণ্ড জলচৰেবাৰ আৰু মহাসাগৰৰ গভীৰ অেধাভাগ,
পৃিথৱীৰ পৰা েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা!
8 েহ জুই* আৰু িশলাবৃষ্টি, তুষাৰ আৰু কঁুৱলী,
আৰু িযেহাৱাৰ আজ্ঞা পালন কৰা প্রৱল ধুমুহা, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা!
9 েহ সকেলা পবর্ত আৰু পাহাৰেবাৰ,
আৰু ফলৱতী গছ আৰু এৰচ গছেবাৰ, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা!
10 েহ বনৰীয়া জন্তু আৰু ঘৰচীয়া পশুেবাৰ,
আৰু বগাই ফুৰা উৰগ আৰু েডউকা লগা পক্ষীসমূহ, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা!
11 েহ পৃিথৱীৰ ৰজাসকল আৰু সমুদায় জািত,
অিধপিত আৰু পৃিথৱীৰ শাসকগণ, েতওঁৰ প্রশংসা কৰা!
12 েহ যুৱক আৰু যুৱতীসকল, বৃদ্ধ আৰু িশশুসকল,
েতওঁৰ প্রশংসা কৰা!
13 এই সকেলােবােৰ িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰক;
িকয়েনা েকৱল েতওঁেৰই নাম মহান;
েতওঁৰ েগৗৰৱ পৃিথৱী আৰু আকাশ-মণ্ডলৰ ওপৰৈলেক িবস্তািৰত
14 েতওঁ িনজৰ েলাকসকলৰ কাৰেণ এিট িশং উেত্তালন কিৰেল;
েসয়া েতওঁৰ সকেলা ভক্তৰ বােব প্রশংসা,
েসয়া েতওঁৰ ওচৰত থকা ইস্রােয়ল জািতৰ বােব প্রশংসা
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা
* 148 অধয্ায়:8 িবজুলী
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149 অধয্ায়
1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা
িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এিট নতুন গীত েগাৱা,
ভক্তসকলৰ সমাজত েতওঁৰ প্রশংসাৰ গান কৰা,
2 ইস্রােয়েল িনজৰ সৃষ্টিকত্তর্ াক ৈল আনন্দ কৰক;
িচেয়ানৰ সন্তান সকেল িনজৰ ৰজাসকলক ৈল আনন্দ কৰক
3 েতওঁেলােক নািচ নািচ েতওঁৰ নামৰ প্রশংসা কৰক,
খঞ্জৰী আৰু বীণা ৈল েতওঁৰ উেদ্দেশয্ প্রশংসাৰ গান কৰক
4 িকয়েনা িযেহাৱাই িনজৰ েলাকসকলক ৈল আনন্দ পায়;
েতওঁ নম্রসকলক উদ্ধাৰ কিৰ সন্মািনত কেৰ
5 ভক্তসকেল িবজয়ত* উল্লািসত হওক;
েতওঁেলােক িনজ িনজ শযয্াত আনন্দ গান কৰক
6 েতওঁেলাকৰ কন্ঠত ঈশ্বৰৰ উচ্চ প্রশংসা থাকক,
েতওঁেলাকৰ হাতত দুধৰীয়া তেৰাৱাল থাকক;
7 যােত েতওঁেলােক জািতেবাৰৰ ওপৰত প্রিতেশাধ লব পােৰ,
আৰু েলাক সমূহক শািস্ত িদব পােৰ;
8 েযন েতওঁেলাকৰ ৰজাসকলক িশকিলেৰ বািন্ধব পােৰ,
েতওঁেলাকৰ মানয্ৱন্ত েলাকক েলাহাৰ েবিৰেৰ বািন্ধব পােৰ;
9 েযন েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ িলিখত িবচাৰ িনষ্পিত্ত কিৰব পােৰ,
এেয়ই েতওঁৰ সকেলা ভক্তৰ েগৗৰৱ
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা

150 অধয্ায়
1 েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা
ঈশ্বৰৰ পিবত্র স্থানত েতওঁৰ প্রশংসা কৰা;
েতওঁৰ শিক্তেৰ গঢ়া আকাশমণ্ডলত েতওঁৰ প্রশংসা কৰা
2 েতওঁৰ মহৎ কাযর্ৰ িনিমেত্ত েতওঁৰ প্রশংসা কৰা,
েতওঁৰ প্রচুৰ মিহমাৰ কাৰেণ েতওঁৰ প্রশংসা কৰা
3 িশঙা-বােদয্েৰ েতওঁৰ প্রশংসা কৰা;
েনবল আৰু বীণােৰ েতওঁৰ প্রশংসা কৰা
4 খঞ্জৰী ৈল নািচ নািচ েতওঁৰ প্রশংসা কৰা;
তঁাৰযুক্ত বাদয্যন্ত্র আৰু বঁাহীেৰ েতওঁৰ প্রশংসা কৰা
5 কৰতালৰ উচ্চ ধ্বিনেৰ ৈসেত েতওঁৰ প্রশংসা কৰা;
কাণ ফািট েযাৱা কৰতালৰ ধ্বিনেৰ েতওঁৰ প্রশংসা কৰা
6 শ্বাসযুক্ত সকেলা প্রাণীেয়ই িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰক
েতামােলােক িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা

* 149 অধয্ায়:5 েগৗৰৱেত
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িহেতাপেদশ
গ্রন্থ ৰচিয়তা

“িহেতাপেদশ”ৰ মূল ৰচক হ’ল ৰজা চেলামন চেলামনৰ নাম আিবভূর্ ত আেছ 1:1, 10:1, আৰু 25:1 পদত
অনয্ানয্ অন্তভুর্ ক্ত থকা অবদানকাৰীসকল হল “প্রজ্ঞা,” আগুৰ আৰু ৰজা েলমুেয়ল নামৰ এদল পুৰুষ বাইেবলৰ ৈৰ
েযাৱা মত, ঈশ্বৰৰ পিৰত্রাণৰ পিৰকল্পনা হ’ল িহেতাপেদশৰ েকন্দ্রিবনু্দ, িকন্তু সম্ভবত অিধক চতুৰতােৰ এই পুস্তক খেন
ইস্রােয়লীসকলক ঈশ্বৰৰ পথ, অথর্াৎ সিঠক পথত বসবাস কিৰবৈল েদখুৱাই িদেছ এইেটা সম্ভব েয ঈশ্বেৰ চেলামনৰ
দ্বাৰা এই িবভাগেটা িলিপবদ্ধ কিৰবৈল অনুপ্রািণত কিৰিছল, িযেটা েতওঁৰ েগােটই জীবনৰ বােব উনু্মক্ত আিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 971-686 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগত
ৰজা িহচােপ চেলামনৰ শাসনকালত, িহেতাপেদশ হাজাৰ বছৰ পূেবর্ ইস্রােয়লত িলখা ৈহিছল, এই পুস্তকৰ জ্ঞান

িযেকােনা সময়ত িযেকােনা সংসৃ্কিতেত প্রেযাজয্
প্রাপক
িহেতাপেদশৰ অিধক পাঠক বা দশর্ক আেছ ইয়াত অিভভাৱকসকলৈল েতওঁেলাকৰ সন্তানসকলৰ প্রিত িনেদর্ শনাৰ

কাৰেণ বক্তবয্ িদয়া ৈহেছ এই পুস্তক খন তৰুণ পৰুষ আৰু মিহলাসকলৰ বােবও বয্ৱহাৰৰ কাৰেণ িবচািৰ থকা জ্ঞান,
আৰু চূড়ান্ত প্রজ্ঞা; এই পুস্তেক আিজৰ বাইেবল পাঠকসকলেকা এটা ঐশ্বৰীক জীৱন যাপনৰ বােব বয্ৱহািৰক উপেদশৰ
েযাগান ধেৰ

উেদ্দশয্
এই িহেতাপেদশ পুস্তকত চেলামেন ঈশ্বৰৰ মনৰ উচ্চ আৰু মহৎ,আৰু সাধাৰণ, অস্থায়ী, ৈদনিন্দন পিৰিস্থিতত প্রকাশ

কেৰ ইয়াত প্রকািশত হয় েয, েকােনা িবষেয় ৰজা চেলামনৰ মেনােযাগ আতৰাই িনব পৰা নাই বয্িক্তগত আচৰণ,
েযৗন সম্পকর্ , বয্বসায়, সম্পদ, দান, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, শৃংখলা, ঋণ, িশশু-পালন, চিৰত্র গঠন, মদ, ৰাজনীিত, প্রিতিহংসা,
আৰু ধাির্মকতাৰ ৈসেত সম্পির্কত বহু িবষয়ৰ মাজত আেছ অেনক জ্ঞানগভর্ কথােৰ সমৃদ্ধ িবষয়ক এই সংগ্রহত অন্তভুর্ ক্ত
কৰা ৈহেছ

মূল িবষয়
জ্ঞান

প্রান্তেৰখা
1. প্রজ্ঞাৰ গুণাৱলী — 1:1-9:18
2. চেলামনৰ িহেতাপেদশ — 10:1-22:16
3. জ্ঞানগভর্ বাণী,-- — 22:17-29:27
4. আগুৰৰ কথা — 30:1-33
5. েলমুেয়েলৰ কথা — 31:1-31

আভাস
1 দায়ূদৰ পুত্র চেলামন, ইস্রােয়লৰ ৰজা আিছল চেলামনৰ নীিতবচন

2 প্রজ্ঞা আৰু িশক্ষা লাভ কিৰবৈল,
সূক্ষ্মদৃষ্টিেৰ বাকয্ িশেকাৱা,
3 সংেশাধন গ্রহণ কৰা, েতিতয়া তুিম
সতয্, নয্ায়পৰায়ণ, আৰু যথাথর্তাত জীয়াই থািকব পািৰবা
4 িযসকলক িশক্ষা িদয়া েহাৱা নাই, েতওঁেলাকক প্রজ্ঞা দান কৰা;
আৰু যুৱক সকলক জ্ঞান আৰু িবেবচনা িদয়া
5 জ্ঞানীেলাকক শুিনবৈল িদয়া আৰু েতওঁেলাকক িশক্ষাত বৃিদ্ধ হ’বৈল িদয়া
আৰু তীক্ষ্নবুিদ্ধ সম্পন্ন েলাকক পথপ্রদশর্ন কৰা;
6 যােত নীিতবচন আৰু বাণী,
জ্ঞানীেলাকৰ বাকয্ আৰু েতওঁেলাকৰ িনগূঢ়তত্ব বুিজব পােৰ
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7 িযেহাৱাৈল ভয় ৰখাই জ্ঞানৰ আৰম্ভণ,
অজ্ঞানীেলােক প্রজ্ঞা আৰু অনুশাসন েহয়জ্ঞান কেৰ
8 েহ েমাৰ পুত্র, তুিম েতামাৰ িপতৃৰ আেদশ শুনা,
আৰু েতামাৰ মাতৃৰ শাসন অৱজ্ঞা নকিৰবা;
9 েতওঁেলাক েতামাৰ মুৰৰ বােব কৰুণাময় মালাৰ দেৰ হ’ব,
আৰু েতামাৰ িডিঙত ওলিম থকা মালাৰ লেকটৰ দেৰ হ’ব
10 েহ েমাৰ পুত্র, পাপীেলােক যিদ েতামাক েতওঁেলাকৰ পাপ কাযর্ত প্রেলািভত কেৰ,
েতওঁেলাকক অনুসৰণ নকিৰবা
11 েতওঁেলােক যিদ কয়, “আমাৰ লগত আহঁা,
আিম ৰক্তপাত কিৰবৈল খাপ িদ থােকঁা;
িবনা কাৰেণ িনেদ্দর্ াষী েলাকক আক্রমণ কিৰবৈল লুকাই থােকঁাহক
12 আহঁা আিম িচেয়ালৰ দেৰ স্বাস্থয্ৱান েলাকসকলক জীয়াই জীয়াই িগিল েপলাওঁ,
আৰু েতওঁেলাকক গাতত পিৰ থকা েলাকৰ দেৰ কেৰঁাহক
13 আিম সকেলা িবধৰ বহুমুলয্ বস্তু িবচািৰম,
আৰু অনয্ েলাকৰ পৰা লুট কৰা বস্তুেৰ আমাৰ ঘৰেবাৰ পিৰপূণর্ কিৰম
14 েতামাৰ লুট কৰা বস্তু আমাৰ ৈসেত এেকলগ কৰা,
আমাৰ সকেলােৰ এখেনই েমানা হ’ব ”
15 েহ েমাৰ পুত্র, েতওঁেলাকৰ পথত তুিম নাযাবা;
েতওঁেলাকৰ পথত েতামাৰ েখাজ িনিদবা
16 েতওঁেলাকৰ েখাজ কুকমর্ৰ ফালৈল লৰ মােৰ;
আৰু েতওঁেলােক ৰক্তপাত কিৰবৈল খৰধৰ কেৰ
17 িয সময়ত চৰাইেয় চাই থােক;
েসই সময়ত চৰাই ধিৰবৈল জাল পতা বৃথা
18 েসই েলাকসকেল িনজেক িনেজই ৰক্তপাত কিৰবৈল খাপ িদ থােক;
েতওঁেলােক িনেজই িনজৰ বােব ফঁান্দ পােত
19 েসেয় অনয্ায়ভােৱ ধনী েহাৱা প্রিতজন েলাকৰ এেন গিত হয়;
অনয্ায়কাৰীেয় নয্ায়ত থকা েলাকসকলৰ জীৱন লয়
20 প্রজ্ঞাই পথত িচঞিৰ ক্রন্দন কেৰ,
েতওঁ মুকিল ঠাইত উচ্চস্বেৰ কথা কয়
21 েতওঁ েকালাহলপূণর্ ঘাই পথত ক্রন্দন কেৰ,
নগৰৰ প্রেবশ দুৱাৰত েতওঁ কয়,
22 “েহ প্রজ্ঞা নথকা েলাকসকল, িকমান িদন েতামােলােক নুবুজা কথােবাৰ ভাল পাই থািকবা?
েহ িনন্দকসকল িকমান িদন েতামােলােক িনন্দা কিৰ সন্তুষ্ট হবা?
আৰু েহ অজ্ঞানীসকল িকমান িদন জ্ঞানক িঘণ কিৰবা?
23 েমাৰ অনুেযাগৈল মেনােযাগ িদয়া;
মই েতামােলাকৰ ওপৰত েমাৰ িচন্তাধাৰা বািক িদম,
মই েমাৰ কথা েতামােলাকক জািনবৈল িদম
24 মই মািতেলঁা, আৰু েতামােলােক শুিনবৈল অমািন্ত হলা;
মই েমাৰ হাত েমিলেলঁা, িকন্তু েকােনও মনেযাগ িনিদলা
25 িকন্তু েতামােলােক েমাৰ সকেলা পৰামশর্ উেপক্ষা কিৰলা;
আৰু েমাৰ েদাষােৰাপৈল মেনােযাগ িনিদলা
26 েতামােলাকৰ দুেযর্াগৰ সময়ত মই হঁািহম,
আৰু েযিতয়া েতামােলাকৈল সন্ত্রাস আিহব, েতিতয়া মই ঠাট্টা কিৰম
27 েযিতয়া সন্ত্রাস ভয়ঙ্কৰ ধুমুহাৰ দেৰ েতামােলাকৈল আিহব,
আৰু বা’মাৰিলৰ দেৰ েতামােলাকৰ ওপৰত দুেযর্াগ ঘিটব,
েযিতয়া েবদনা আৰু েক্লশ েতামােলাকৰ ওপৰৈল আিহব,
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28 েতিতয়া েতওঁেলােক েমাৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰব, িকন্তু মই উত্তৰ িনিদম,
েতওঁেলােক িনদাৰুণভােব েমাক মািতব, িকন্তু েতওঁেলােক েমাক িবচািৰ নাপাব;
29 কাৰণ েতওঁেলােক জ্ঞানক িঘণ কেৰ,
আৰু িযেহাৱাক েতওঁেলােক ভয় কিৰবৈল ইচ্ছা নকেৰ
30 েতওঁেলােক েমাৰ আেদশ অনুসৰণ নকেৰ,
আৰু েতওঁেলােক েমাৰ সকেলা শাসন প্রণালী েহয়জ্ঞান কেৰ
31 েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ পথৰ ফল েভাগ কিৰব,
েতওঁেলােক িনজৰ পিৰকল্পনাৰ ফেলেৰ পিৰপূণর্ হ’ব
32 অিশিক্ষত েসই েলাকসকল েযিতয়া িবপেথ যায়, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ হয়
মূখর্ৰ িনৰেপক্ষতাই েতওঁেলাকক ধ্বংস কিৰব
33 িকন্তু িয জেন েমাৰ কথা শুেন, েতওঁ িনৰাপেদ থািকব,
আৰু দুেযর্াগৰ ভয় েনােহাৱাৈক সুৰিক্ষত ৈহ িজৰণী ল’ব ”

2 অধয্ায়
জ্ঞানৰ উৎকৃষ্টতা

1 েহ েমাৰ পুত্র তুিম যিদ েমাৰ কথা গ্রহণ কৰা,
আৰু েমাৰ আজ্ঞােবাৰ েতামাৰ ৈসেত সংৰিক্ষত কিৰ ৰাখা,
2 প্রজ্ঞাৰ কথা শুনা,
আৰু বুিজব পৰা শিক্তৈল েতামাৰ হৃদয় আকৃষ্ট হব
3 তুিম যিদ বুিজবৰ বােব কান্দা;
আৰু ইয়াৰ বােব উচ্চ স্বেৰ িৰিঙওৱা,
4 ৰূপ িবচৰা দেৰ যিদ তুিম ইয়াক িবচাৰা,
আৰু গুপ্ত ধন িবচৰা দেৰ বুিজব পৰা শিক্ত িবচাৰা;
5 েতিতয়ােহ িযেহাৱাৰ প্রিত থকা ভয় তুিম বুিজব পািৰবা,
আৰু তুিম ঈশ্বৰৰ জ্ঞান িবচািৰ পাবা
6 কাৰণ িযেহাৱাইেহ প্রজ্ঞা িদেয়,
েতওঁেৰ মুখৰ পৰা জ্ঞান আৰু িবেবচনা শিক্ত ওলায়
7 িযসকেল েতওঁক সন্তুষ্ট কেৰ েতওঁেলাকৰ বােব েতওঁ িনভর্ ৰেযাগয্ প্রজ্ঞা সংগ্রহ কেৰ,
িয সকেল সতয্তাত চেল েতওঁেলাকৰ বােব েতওঁ ঢালস্বৰূপ
8 েতওঁ নয্ায়ৰ পথক প্রিতৰক্ষা কেৰ,
আৰু িযসকল েতওঁৰ প্রিত িবশ্বাসী, েতওঁেলাকৰ বােব েসই পথ সংৰিক্ষত কিৰ ৰােখ
9 েতিতয়া তুিম ধাির্মকতা, নয্ায় িবচাৰ, আৰু স্বাভািৱক নয্ায়
আৰু সকেলা ভাল পথ বুিজব পািৰবা
10 কাৰণ প্রজ্ঞা েতামাৰ হৃদয়ত প্রেবশ কিৰব,
আৰু জ্ঞান েতামাৰ প্রাণৰ বােব সন্তুষ্ট জনক হ’ব
11 সতকর্ তাই েতামাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰািখব,
িবচাৰ বুিদ্ধেয় েতামাক পহৰা িদব,
12 এইেবােৰ পাপকাযর্ৰ পৰা
আৰু িযসকেল িবপথগামী কথা কয়, তাৰ পৰা েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰব
13 েতওঁেলােক সতয্ৰ পথ পিৰহাৰ কেৰ
আৰু আন্ধাৰ পথত চেল
14 েযিতয়া েতওঁেলােক পাপ কমর্ কেৰ
েতিতয়া েতওঁেলােক আনন্দ কেৰ,
আৰু দুনীর্িত পৰায়ণ পাপত েতওঁেলােক উল্লাস কেৰ,
15 েতওঁেলােক কুিটল পথ অনুসৰণ কেৰ,
েতওঁেলােক প্রৱঞ্চনাৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকৰ গিত পথ েগাপন কেৰ
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16 দুঃসাহিসক কাযর্ৈল দৃষ্টি কৰা, খুচােমাদ কথা েকাৱা
আৰু বয্িভচাৰী মিহলাৰ পৰা প্রজ্ঞা আৰু সতকর্ তাই ৰক্ষা কেৰ
17 েতওঁ েযৗৱন কালৰ লগৰীক তয্াগ কেৰ
আৰু েতওঁ েতওঁৰ ঈশ্বৰৰ গুৰুত্বপূণর্ প্রিতশ্রুিত পাহেৰ
18 েতওঁৰ ঘৰ মৃতুয্ৈল আগুৱাই,
আৰু েতওঁৰ পেথ ৈমদামত থকাসকলৰ ওচৰৈল েতামাক ৈল যাব
19 িযসকল েলাক েতওঁৰ ওচৰৈল ৈগেছ, েতওঁেলাক পুনৰ ঘূিৰ নািহব,
আৰু েতওঁেলােক জীৱনৰ পথ িবচািৰ নাপাব
20 েসেয় তুিম সৎেলাকৰ পথত চিলবা,
আৰু নয্ায়কাযর্ কৰা েলাকসকলৰ পথ অনুসৰণ কৰা
21 িযসকল েলােক সৎ কাযর্ কেৰ, েতওঁেলােক েদশত ঘৰ সােজ,
আৰু িযসকল েলাক িসদ্ধ, েতওঁেলাক অৱিশষ্ট থািকব
22 িকন্তু দুষ্টসকলক েদশৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হ’ব,
আৰু অিবশ্বাসী েলাকক েদশৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা ৈহ যাব

3 অধয্ায়
সাধুতা মঙ্গলজনক

1 েহ েমাৰ পুত্র, েমাৰ আেদশেবাৰ নাপাহিৰবা,
আৰু েতামাৰ হৃদয়ত েমাৰ িশক্ষােবাৰ পালন কিৰবা
2 কাৰণ এইেবাৰৰ দ্বাৰাই েতামাৰ জীৱনৰ আয়ুস আৰু বছৰেবাৰ ব্ৃিদ্ধ পাব,
আৰু জীৱনত শািন্ত লাভ কিৰবা
3 িবশ্বাসেযাগয্ আৰু িনভর্ ৰেযাগয্ গুৰুত্বপূণর্ প্রিতশ্রুিতেয় েতামাক েকিতয়াও তয্াগ নকৰক;
দুেয়ােকা তুিম িডিঙত বািন্ধ ৰািখবা,
আৰু েতামাৰ হৃদয় ফিলত েসইেবাৰ িলিখ থ’বা
4 েতিতয়া তুিম ঈশ্বৰ আৰু মানুহৰ দৃষ্টিত
অনুগ্রহ আৰু সুযশসয্া পাবা
5 তুিম সমস্ত মেনেৰ ৈসেত িযেহাৱাক িবশ্বাস কৰা;
আৰু েতামাৰ িনজৰ িবেবচনাত তুিম িনভর্ ৰ নকিৰবা
6 েতামাৰ সকেলা পথত েতওঁক স্বীকাৰ কিৰবা,
আৰু েতওঁ েতামাৰ পথেবাৰ েপান কিৰব
7 তুিম িনজৰ দৃষ্টিত িনেজ জ্ঞানী নহ’বা;
িযেহাৱাৈল ভয় ৰাখা, আৰু পাপৰ পৰা ঘূিৰ আহঁা
8 ই েতামাৰ শৰীৰ সুস্থ কিৰব,
আৰু েতামাৰ েদহৈল সেতজতা আিনব
9 আৰু েতামাৰ সম্পিত্তেৰ,
আৰু েতামাৰ সকেলা উৎপাদনৰ প্রথম ফলৰ ৈসেত িযেহাৱাক সমাদৰ কৰা
10 েসেয় েতামাৰ ভঁৰালেবাৰ পিৰপূণর্ হ’ব,
আৰু েতামাৰ দ্রাক্ষাৰসৰ পাত্র নতুন দ্রাক্ষাৰেসেৰ উপিচ পিৰব
11 েহ েমাৰ পুত্র, িযেহাৱাৰ িনয়ম প্রণালী েহয়জ্ঞান নকিৰবা;
আৰু েতওঁৰ অনুেযাগ েহয়জ্ঞান নকিৰবা
12 িপতৃক সন্তুষ্ট কৰা পুত্রক েযেনৈক িপতৃেয় েপ্রম কেৰ;
ঈশ্বেৰও িয জনক েপ্রম কেৰ, েসই জনক েতেনৈক অনুেযাগ কেৰ
13 িয মানুেহ প্রজ্ঞা লাভ কেৰ েতওঁ সুখী হয়,
আৰু েতওঁ সুিবেবচনাও লাভ কেৰ
14 ৰূপৰ পিৰৱেতর্ েপাৱা লাভতৈক প্রজ্ঞাৰ পৰা েপাৱা লাভ উত্তম
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আৰু ইয়াৰ লাভ েসাণতৈকও উত্তম
15 প্রজ্ঞা অলঙ্কাৰতৈকেয়া বহুমূলীয়া;
আৰু েতামাৰ অিভলাষৰ েকােনা বস্তুেকই প্রজ্ঞাৰ লগত তুলনা কিৰব েনাৱািৰ
16 েতওঁৰ েসঁা হাতত দীঘর্িদনেবাৰ আেছ,
আৰু বাওঁহাত সমৃিদ্ধশালী আৰু সন্মানীয়
17 েতওঁৰ পথেবাৰ দয়ােৰ পিৰপূণর্;
আৰু েতওঁৰ সকেলা পথ শািন্তময়
18 িযসকেল েতওঁক ধিৰ ৰােখ, েতওঁেলাকৰ বােব েতওঁ জীৱনদায়ক বৃক্ষস্বৰূপ;
আৰু িয সকেল েতওঁক ধিৰ ৰােখ েতওঁেলাক সুখী
19 িযেহাৱাই প্রজ্ঞাৰ দ্বাৰাই পৃিথৱী স্থাপন কিৰেল,
আৰু সুবুিদ্ধৰ দ্বাৰাই আকাশ-মণ্ডল প্রিতষ্ঠা কিৰেল
20 েতওঁৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰাই গভীৰ অংশ মুক্ত হ’ল;
আৰু ডাৱেৰ িনয়ৰ বৰষােল
21 েহ েমাৰ পুত্র, তুিম েসই সকেলােক েতামাৰ দৃষ্টিৰ পৰা আতৰ হ’বৈল িনিদবা;
তুিম নয্ায় িবচাৰ আৰু িবচক্ষনতা ধিৰ ৰািখবা
22 েতওঁেলাক েতামাৰ প্রাণৰ জীৱন স্বৰূপ হ’ব;
আৰু অনুগ্রহৰ অলংকাৰ েতামাৰ িডিঙৰ েশাভাস্বৰূপ হ’ব
23 েতিতয়া তুিম েতামাৰ পথত সুৰিক্ষত ৈহ চিলব পািৰবা;
আৰু েতামাৰ ভিৰেয় উজুিত নাখাব
24 তুিম শয়ন কৰাৰ সময়ত েতামাৰ ভয় নালািগব;
তুিম েযিতয়া শুবা;
েতিতয়া েতামাৰ েটাপিন সুমধুৰ হ’ব
25 তুিম আকিস্মক িবপদৈল
বা দুষ্টেবাৰৰ দ্বাৰাই অহা িবনাশ আিহব, েতিতয়া তুিম ভয় নকিৰবা
26 কাৰণ িযেহাৱা েতামাৰ পক্ষত থািকব;
আৰু েতওঁ েতামাৰ ভিৰ ফান্দত নপৰাৈক ৰািখব
27 েতামাৰ উপকাৰ কিৰবৰ সমথর্ থািকেল,
িযসকলক উপকাৰৰ প্রেয়াজন, েতওঁেলাকক উপকাৰ নকৰাৈক নাথািকবা
28 েযিতয়া েতামাৰ হাতত ধন থােক, েতিতয়া ওচৰ চুবুৰীয়াক
“েযাৱা, পুনৰ আিহবা, মই কাইৈল েতামাক িদম,” এইদেৰ নক’বা
29 িয জেন েতামাক িবশ্বাস কেৰ আৰু েতামাৰ ওচৰত থােক,
েসই ওচৰ চুবুৰীয়াক অিনষ্ট কিৰবৈল পিৰকল্পনা নকিৰবা
30 েতওঁ েযিতয়া েতামাৰ েকােনা অিনষ্ট নকেৰ,
েতিতয়া েতওঁৰ লগত িবনা কাৰণত তকর্ নকিৰবা
31 উগ্র বয্িক্তক ভয় নকিৰবা;
বা েতওঁৰ েকােনা পথ অনুসৰণ নকিৰবা
32 কাৰণ কুিটলেলাক িযেহাৱাৰ ঘৃণনীয়;
িকন্তু েতওঁ নয্ায়িনষ্ঠ সকলৰ লগত েতওঁৰ আস্থা থােক
33 দুষ্ট েলাকৰ ঘৰত িযেহাৱাৰ শাও থােক;
িকন্তু েতওঁ ধাির্মকৰ িনবাসক আশীব্বর্াদযুক্ত কেৰ
34 েতওঁ িনন্দকসকলক িনন্দা কেৰ;
িকন্তু নম্রসকলক অনুগ্রহ দান কেৰ
35 জ্ঞানীসকল সন্মানৰ অিধকাৰী হয়;
িকন্তু অজ্ঞানী সকল েতওঁেলাকৰ লাজেতই উধ্বর্মুখী হ’ব
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4 অধয্ায়
সুিশক্ষা গ্রহণত পৰম লাভ

1 েহ েমাৰ পুত্রসকল, িপতৃৰ উপেদশ শুনা,
আৰু মেনােযাগ িদয়া, যােত তুিম সুিবেবচনা বুিজব পাৰা
2 মই েতামােলাকক উত্তম কমর্িবিধ িদওঁ
েমাৰ িশক্ষা প্রণালী পিৰতয্াগ নকিৰবা
3 মই েযিতয়া েমাৰ িপতৃৰ পুত্র আিছেলঁা,
েমাৰ মাতৃৰ মৰমৰ একমাত্র সন্তান আিছেলঁা
4 েতওঁ েমাক িশকাইিছল আৰু েমাক ৈকিছল,
“েতামাৰ হৃদয়ত েমাৰ বাকয্ ধিৰ ৰাখা;
েমাৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কৰা আৰু জীৱন ধাৰণ কৰা ”
5 প্রজ্ঞা আৰু িবেবচনা শিক্ত অজর্ ন কৰা;
েমাৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা বাকয্ নাপাহিৰবা আৰু তয্াগ নকিৰবা
6 প্রজ্ঞাক তয্াগ নকিৰবা, েতিতয়া েতওঁ েতামাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰািখব;
েতওঁক েপ্রম কৰা, আৰু েতওঁ েতামাক সুৰিক্ষত কিৰ ৰািখব
7 প্রজ্ঞা ৈহেছ অিত গুৰুত্বপূণর্ িবষয়, েসেয় প্রজ্ঞা অজর্ ন কৰা;
আৰু তুিম অজর্ ন কৰা প্রজ্ঞাক সকেলােত বয্ৱহাৰ কৰা, তােত তুিম িবেবচনা শিক্ত লাভ কিৰবা
8 প্রজ্ঞাক সেস্নেহ প্রিতপালন কৰা,
েতওঁ েতামাক উচ্চ স্হানত স্হাপন কিৰব;
তুিম েতওঁক আঁেকাৱািল ধিৰেল, েতওঁ েতামাক আদৰ কিৰব
9 েতওঁ েতামাৰ মুৰত সন্মানীয় মালা িদব,
েতওঁ েতামাক এটা সুন্দৰ মুকুট িদব ”
10 েহ েমাৰ পুত্র শুনা, আৰু েমাৰ কথাৈল মেনােযাগ িদয়া;
েতিতয়া তুিম বহু বছৰ জীয়াই থািকবা
11 মই েতামাক প্রজ্ঞাৰ পথত পিৰচালনা কিৰেছঁা,
মই েতামাক সৰল পথত েনতৃত্ব িদেছঁা
12 তুিম েযিতয়া েখাজ িদবা, েতিতয়া েকােনা এজেনও েতামাৰ পথত িথয় নহ’ব;
আৰু তুিম েদৗৰ মািৰেলও উজুিট নাখাবা
13 িনয়ম প্রণালী মািন চিলবা, ইয়াক যাবৈল িনিদবা;
ইয়াক পহৰা িদয়া, কাৰণ এেয় েতামাৰ জীৱন
14 পাপীেবাৰৰ পথ অনুসৰণ নকিৰবা,
আৰু িযসকেল দুষ্টকমর্ কেৰ, েতওঁেলাকৰ পথত নাযাবা
15 েতওঁেলাকৰ পৰা দূৰত থািকবা, েসই পথত নাযাবা,
েসই পথৰ পৰা ঘূিৰ আহঁা, আৰু অনয্ পথত েযাৱা;
16 কাৰণ েতওঁেলােক কুকমর্ নকৰাৈলেক েতওঁেলাকৰ েটাপিন নােহ,
আৰু েতওঁেলােক েকােনা েলাকক উজুিট েনােখাৱাৈলেক েতওঁেলাকৰ েটাপিন নােহ
17 কাৰণ েতওঁেলােক দুষ্টতাৰূপ িপঠা েভাজন কেৰ,
আৰু উপদ্রৱৰূপ দ্রাক্ষাৰস পান কেৰ
18 ধাির্মকেলাকৰ পথ সূযর্দয়ৰ দীিপ্তৰ দেৰ,
েসেয় উজ্জলতাৰ পৰা উজ্জলতাৈল গিত কেৰ
19 দুষ্টেবাৰৰ পথ অন্ধকাৰৰ িনিচনা; িসহঁেত িকহত উজুিত খায় তাক নাজােন
20 েহ েমাৰ পুত্র, েমাৰ বাকয্ৈল মেনােযাগ িদয়া,
মই েকাৱা কথা শুনা
21 েসইেবাৰ েতামাৰ দৃষ্টিৰ পৰা দূৰ হব িনিদবা;
েসইেবাৰ েতামাৰ হৃদয়ত বািন্ধ ৰাখা
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22 কাৰণ িযসকেল েসইেবাৰ িবচািৰ পায়, েতওঁেলাকৰ বােব েমাৰ বাকয্ জীৱনস্বৰূপ,
আৰু েতওঁেলাকৰ সব্বর্শৰীৰৈল সুস্বাস্থয্স্বৰূপ
23 সকেলা অধয্ৱসায়ৰ দ্বাৰাই েতামাৰ হৃদয়ক অিধক যেত্নেৰ ৰক্ষা কৰা,
িকয়েনা তাৰ পৰাই জীৱন উৎপন্ন হয়
24 েতামাৰ মুখৰ পৰা কটুকথা দূৰ কৰা,
আৰু ৈনিতকতাহীন কথা েতামাৰ পৰা দূৰ কৰা
25 েতামাৰ চকুেৱ সনু্মখৈল চাওক,
আৰু েতামাৰ দৃষ্টি েতামাৰ সনু্মখত িস্থৰ কৰা
26 েতামাৰ ভিৰৰ কাৰেণ পথ সমান কৰা,
েতিতয়া েতামাৰ সকেলা পথ সুৰিক্ষত হ’ব
27 েসঁা হােত িক বাওঁ হােত নুঘুিৰবা,
মন্দৰ পৰা েতামাৰ ভিৰ দূৰত ৰািখবা ”

5 অধয্ায়
েবশয্াৰ ওচৰৈল েযাৱা িনেষধ

1 েহ েমাৰ পুত্র, েমাৰ প্রজ্ঞাৈল মেনােযাগ িদয়া;
সাৱধানতােৰ েমাৰ তাৎপযর্পূণর্ কথা শুনা
2 েসেয় তুিম সুিবেবচনা িশিকব পািৰবা;
আৰু েতামাৰ ওঁেঠ জ্ঞান ৰক্ষা কিৰব পািৰব
3 িকয়েনা বয্িভচািৰণীৰ ওঁঠৰ পৰা েটােপ েটােপ েমৗ বৰেষ,
আৰু েতওঁৰ মুখৰ কথা েতলতৈকেয়া মসৃণ
4 িকন্তু েশষত েতওঁ েচাকা তেৰাৱােল কটাৰ দেৰ কােট
িততা উিদ্ভদৰ দেৰ হয়,
5 েতওঁৰ ভিৰ মৃতুয্ৈল নািম যায়,
েতওঁ েখাজ িদয়া সকেলা পথ িচেয়ালৈল যায়
6 েতওঁ জীৱন পথত েকােনা িচন্তা নকেৰ;
েতওঁৰ েখাজ আচযর্জনক,
েতওঁ ক’ৈল ৈগ আেছ েতওঁ নাজােন
7 আৰু এিতয়া, েহ েমাৰ পুত্রসকল, েমাৰ কথা শুনা,
েমাৰ মুখৰ বাকয্ শুনাৰ পৰা িবমুখ নহবা
8 েতওঁৰ পৰা েতামাৰ পথ দূৰত ৰাখা;
েতওঁৰ ঘৰৰ দুৱাৰৰ ওচৰৈল নাযাবা
9 নহ’েল েতামাৰ সন্মান অনয্েলাকক এিৰ িদব লািগব,
আৰু েতামাৰ জীৱনৰ বছৰেবাৰ িনদর্ য় বয্িক্তক িদব লািগব
10 েতামাৰ সম্পিত্ত অিচনাকী েলােক েভাগ কিৰব;
আৰু েতামাৰ পিৰশ্রমৰ ফল অিচনাকী েলাকৰ ঘৰৈল যাব
11 আৰু েতামাৰ জীৱনৰ েশষত তুিম আতর্ নাদ কিৰবা;
েতামাৰ েযিতয়া শৰীৰ আৰু মাংস ক্ষয় হ’ব,
12 তুিম ক’বা, “মই েকেনৈক শাসন প্রণালীক িঘণ কিৰিছেলঁা
আৰু েমাৰ অন্তেৰ অনুেযাগ েহয়জ্ঞান কিৰেল
13 মই েমাৰ িশক্ষকসকলক মািনচলা নািছেলা,
বা েমাক িদয়া উপেদশ নুশুিনেলঁা
14 সমাজ আৰু সমেবত েলাকসকলৰ মাজত
মই প্রায় সমূ্পণর্ ধ্বংস হেলঁা
15 তুিম েতামাৰ িনজৰ পুখুৰীৰ পানী েখাৱা,
আৰু েতামাৰ িনজৰ নাদৰ পৰা ওলাই থকা পানী পান কৰা
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16 েতামাৰ ভুমুকেবাৰ চািৰওফােল প্লািৱত হ’ব লােগ েন?
আৰু েতামাৰ জুিৰৰ পানী জনসাধৰণৰ মাজৈল ৈব যাব লােগ েন?
17 েসইেবাৰ েকৱল েতামাৰ িনজৰ বােবই হওক,
আৰু েতামাৰ ৈসেত থকা অিচনাকী েলাকৰ বােব নহওক
18 েতামাৰ ভুমুক আশীব্বর্াদযুক্ত হওক;
তুিম েতামাৰ েযৗৱন কালৰ ভাযর্াত আনন্দ কৰা
19 কাৰণ েতওঁ মৰমীয়াল হিৰণী আৰু লাবনয্ময়ী মৃগ,
েতওঁৰ স্তনৰ দ্বাৰাই সকেলা সময়ত তুিম তৃপ্ত েহাৱা,
আৰু েতওঁৰ েপ্রমেতই সদায় মত্ত থাকা
20 িকয়েনা েহ েমাৰ পুত্র, তুিম বয্িভচািৰণীত িকয় মত্ত হবা?
আৰু তুিম অিচনাকী মিহলাৰ বুকু িকয় সাৱিট ধিৰবা?
21 িকয়েনা মানুেহ কৰা সকেলা কাম িযেহাৱাই চাই,
আৰু েতওঁ তাৰ সকেলা পথ পযর্েবক্ষণ কেৰ
22 এজন দুষ্ট েলাক িনজৰ অপৰাধেত ধৰা পেৰ;
েতওঁক িনজৰ পাপৰূপ জৰীেয় বািন্ধ ৰােখ
23 িনয়মানুবির্ত্ততাৰ অভাৱত েতওঁৰ মৃতুয্ হয়;
েতওঁৰ অজ্ঞানতাৰ কাৰেণ েতওঁ িবপেথ যায়

6 অধয্ায়
িবেবচনা নকৰাৈক জািমন েহাৱা, আৰু এলাহ আিদ িনেষধ

1 েহ েমাৰ পুত্র, তুিম যিদ েতামাৰ চুবুৰীয়াৰ জািমন হ’বৈল েতামাৰ ধন এফিলয়া ৈক ৰাখা,
তুিম যিদ েকােনা অিচনাকী েলাকক ধাৰ িদবৈল প্রিতজ্ঞা কৰা,
2 েতেনহ’েল তুিম িনেজ কৰা প্রিতজ্ঞাৰ দ্বাৰাই ফান্দত পিৰবা,
আৰু তুিম িনজৰ মুখৰ কথাৰ দ্বাৰাই ধৰা পিৰবা
3 েহ েমাৰ পুত্র, েসই িবষয়ত তুিম এইদেৰ কৰা আৰু িনজেক ৰক্ষা কৰা;
কাৰণ তুিম েতামাৰ চুবুৰীয়াৰ অনুগ্রহত আছা
েযাৱা আৰু িনজেক নম্র কিৰ েতামাক মুক্ত কিৰবৈল েতামাৰ চুবুৰীয়াক িমনিত কৰা
4 েতামাৰ চকুক েটাপিন যাবৈল িনিদবা,
আৰু চকুৰ পতাক মুদ যাবৈল িনিদবা
5 হিৰেণ িচকাৰীৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱাৰ দেৰ,
আৰু চৰাইেয় িচকাৰীৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱাৰ দেৰ তুিম িনজেক ৰক্ষা কৰা
6 েহ এেলহুৱা েলাক, পৰুৱাৈল দৃষ্টি কৰা,
িসহঁতৰ কাযর্ৈল চাই জ্ঞানী েহাৱা
7 িসহঁতৰ েকােনা অিধপিত,
কাযর্ধয্ক্ষ, বা শাসনকত্তর্ া নাই,
8 তথািপ িসহঁেত জহকালৰ আহাৰ েগাটায়,
আৰু শসয্ েদাৱাৰ সময়ত আহাৰ চপায়
9 েহ এেলহুৱা, তুিম িকমান কাল শুই থািকবা?
আৰু েকিতয়া েটাপিনৰ পৰা উিঠবা?
10 “আৰু অলপ শুই থােকা, আৰু অলপ েটাপিনয়াও,
আৰু অলপ িজৰণী লবৈল হাত সাৱেটা”-
11 েতিতয়া েতামাৰ দিৰদ্রতা ডকাইতৰ দেৰ,
আৰু েতামাৰ প্রেয়াজনীতা সুসিজ্জত ৰণুৱাৰ দেৰ আিহব
12 এজন অপদাথর্* বয্িক্ত, এজন পাপী েলাক-
কটু কথাৰ দ্বাৰাই জীয়াই থােক
* 6 অধয্ায়:12 অপদাথর্ িনষ্কমর্া
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13 েতওঁ চকু িটিপয়াই আৰু ভিৰেৰ সেঙ্কত িদেয়,
আৰু আঙুিলেৰ ইিঙ্গত কেৰ
14 েতওঁ হৃদয়ৰ প্রতাৰণাৰ ৈসেত েবয়া চক্রান্ত কেৰ,
েতওঁ সদায় িববাদক আেলািড়ত কেৰ,
15 েসই কাৰেণ েতওঁৈল অকস্মােত দুেযর্াগ আেহ;
তৎক্ষণাত সুস্থ হ’ব েনাৱাৰাৈক েতওঁ ভািঙ পেৰ
16 িযেহাৱাই িঘণ কৰা িবষয় ছয়টা,
সপ্তমেটা েতওঁৈল িবতৃষ্ণাজনক
17 গব্বর্ কৰা চকু, িমছা কথা েকাৱা িজভা,
িনেদ্দর্ াষীৰ েতজত পিতত েহাৱা হাত,
18 েবয়া পিৰকল্পনা কৰা হৃদয়,
েবয়া কমর্ কিৰবৈল েবগাই েদৗৰ মৰা ভিৰ,
19 িমছা কথা বয্ক্ত কৰা সাক্ষী,
আৰু ভাইসকলৰ মাজত কন্দলৰূপ গুিট িসেচঁাতা েলাক
20 েহ েমাৰ পুত্র, তুিম েতামাৰ িপতৃৰ আজ্ঞা পালন কৰা,
আৰু েতামাৰ মাতৃৰ িশক্ষা েহয়জ্ঞান নকিৰবা
21 েসইেবাৰ সদায় েতামাৰ হৃদয়ত গঁািঠ েথাৱা,
আৰু েসইেবাৰ িডিঙত বািন্ধ ৰাখা
22 তুিম েযিতয়া েখাজ কািঢ়বা, েতিতয়া েসইেবােৰ েতামাক পিৰচালনা কিৰব,
তুিম েযিতয়া শুবা, েতিতয়া েসইেবােৰ েতামাক পৰ িদ ৰািখব,
আৰু েযিতয়া তুিম শুই উিঠবা, েতিতয়া েসইেবােৰ েতামাক িশক্ষা প্রদান কিৰব
23 কাৰণ েসই আজ্ঞােবাৰ প্রদীপস্বৰূপ, আৰু েসই িশক্ষা েপাহৰস্বৰূপ হয়,
েনিতবাচক অনুশাসন জীৱনৰ পথ হয়
24 অসৎ মিহলাৰ পৰা,
আৰু বয্িভচািৰণীৰ িমঠা কথাৰ পৰা ই েতামাক দূৰ কিৰ ৰােখ,
25 তুিম েতামাৰ অন্তেৰেৰ েতওঁৰ েসৗন্দযর্ত েমাহ নাযাবা,
আৰু েতওঁক েতওঁৰ চকুেৰ েতামাক েমািহত কিৰব িনিদবা
26 েবশয্া মিহলাৰ ৈসেত শয়ন কৰা, এটা িপঠাৰ মূলয্ৰ সমান হ’ব পােৰ,
িকন্তু অনয্ েলাকৰ ভাযর্াই েতামাৰ সমগ্র জীৱন ক্ষিত কিৰব পােৰ
27 কােপাৰ েনােপাৰাৈক েকােনাবাই িনজৰ বুকুত,
জুই ৰািখব পােৰ েন?
28 েকােনাবাই জােনা িনজৰ ভিৰ েনােপাৰাৈক,
জ্বিল থকা আঙঠাৰ ওপৰত েখাজকঁািঢ়ব পােৰ েন?
29 েসেয় িয মানুেহ িনজৰ চুবুৰীয়াৰ ভাযর্াৰ ওচৰৈল যায়,
েসই জেন েতওঁেৰ ৈসেত সম্পকর্ কিৰেল, েতওঁ দণ্ড েনােপাৱাৈক নাথােক
30 েচােৰ কু্ষধাতুৰ ৈহ েপট ভৰাবৈল চুৰ কিৰেল,
েলাকসকেল েতওঁক িঘণ নকিৰব পােৰ;
31 িকন্তু ধৰা পিৰেল, েতওঁ তাৰ সাত গুণ ক্ষিত পুৰণ কিৰব লািগব,
আৰু িনজৰ ঘৰৰ সব্বর্স্বৰ মূলয্ িদব লগা হ’ব
32 িযজেন পৰস্ত্রীৰ ৈসেত সহবাস† কেৰ েতওঁ জ্ঞানশূনয্;
িয মানুেহ এেন কাযর্ কেৰ, েতওঁ িনজেক ধ্বংস কেৰ
33 েতওঁ আঘাত আৰু অপমান েপাৱাৰ েযাগয্;
আৰু েতওঁৰ অপমান েকিতয়াও মিচ িদয়া নহ’ব
34 কাৰণ ঈষর্াই মানুহক েক্রাধািম্বত কেৰ;
েতওঁ েযিতয়া প্রিতেশাধ লয়, েতিতয়া েতওঁ দয়া েনেদেখাৱায়
† 6 অধয্ায়:32 সহবাস বয্িভচাৰ
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35 েতওঁ েকােনা প্রকাৰৰ ক্ষিতপূৰণ গ্রহণ নকিৰব;
আৰু তুিম েতওঁক বহুত উপহাৰ িদেলও েতওঁক িকিনব েনাৱািৰবা

7 অধয্ায়
েবশয্াৰ পৰা আঁতিৰ থকা ভাল

1 েহ েমাৰ পুত্র, েমাৰ বাকয্ পালন কৰা,
আৰু েমাৰ আজ্ঞােবাৰ েতামাৰ হৃদয়ত সংগ্রহ কৰা
2 েমাৰ আজ্ঞা পালন কিৰ জীৱন ধাৰণ কৰা;
েতামাৰ চকুৰ মিণৰ দেৰ েমাৰ িনেদর্ শ মািন চলা
3 েসইেবাৰ েতামাৰ আঙুিলত বান্ধা,
আৰু েতামাৰ হৃদয় ফিলত িলিখ ৰাখা
4 প্রজ্ঞাক েকাৱা, “তুিম েমাৰ ভনী,”
আৰু সুিবেবচনাক েকাৱা তুিম েমাৰ আত্মীয়
5 প্রেলাভনকাৰী, আৰু মুখৰ বােকয্েৰ বয্িভচাৰ কৰা মিহলাৰ পৰা িনজেক ৰক্ষা কৰা
6 েমাৰ ঘৰৰ িখিড়িকৰ ওচৰত িথয় ৈহ,
মই জািলেৰ বািহৰৈল চাইিছেলঁা
7 আৰু মই বহুেতা িশক্ষা েনােপাৱা যুৱকসকলক েদিখিছেলঁা,
যুৱক সকলৰ মাজত
মই এজন জ্ঞানশূনয্ যুৱকক েদিখিছেলঁা
8 েসই যুৱকজেন তাইৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বােটেৰ ৈগ আিছল,
আৰু েতওঁৰ ঘৰৈল গ’ল-
9 েসই িদনা সিন্ধয়া চকামকা সময় আিছল,
ৰািত আৰু আন্ধাৰৰ েসই সময়ত
10 আৰু েসই ঠাইত এগৰাকী মিহলাই েতওঁক ল’গ পােল,
েবশয্াৰ দেৰ তাইৰ েপাচাক, আৰু তাই জািনিছল তাই তাত িকয় আিছল
11 তাই েকালাহলপূণর্ আৰু উচৃ্ছঙ্খল,
তাইৰ ভিৰ ঘৰত নাথােক
12 তাই েকিতয়াবা বাটত, েকিতয়াবা বজাৰত উপিস্থত হয়,
তাই প্রিতেটা চকেত বাট চাই থােক
13 েসেয় তাই েতওঁক সাৱিট ধিৰ চুমা খােল;
তাই দুঃসাহেসেৰ েতওঁক ক’েল,
14 “মই আিজ েমাৰ মঙ্গলাথর্ক বিলদান কিৰেলঁা,
মই েমাৰ সঙ্কল্প িসদ্ধ কিৰেলঁা;
15 েসেয় মই আেপানাক লগ পাবৈল বািহৰৈল আিহেলঁা,
মই আগ্রেহেৰ আেপানাক িবচািৰিছেলঁা, আৰু মই আেপানাক িবচািৰ পােলঁা
16 মই েমাৰ িবচনা িমচৰৰ পৰা অনা
ৰঙীণ কােপােৰেৰ ঢািকেলঁা
17 মই গন্ধৰস, অগৰু, আৰু ডালেচিনেৰ
েমাৰ িবচনা সুগিন্ধ কিৰেলঁা
18 আহঁা, আিম ৰািতপুৱাৈলেক েপ্রমত লীন ৈহ থােকঁা
আহঁা আিম েবেলগ ধৰেণ েপ্রম উপেভাগ কেৰঁা
19 েমাৰ স্বামী ঘৰত নাই,
েতওঁ দূৰ যাত্রাত ৈগেছ
20 েতওঁ েতওঁৰ লগত ধনৰ েমানা ৈল ৈগেছ,
েতওঁ পুির্ণমাৰ িদনেহ ঘূিৰ আিহব ”
21 তাই তাইৰ প্রেলাভনযুক্ত কথােৰ েতওঁক মািন্ত কৰােল;
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আৰু তাইৰ মধুৰ কথােৰ বাধয্ কৰােল
22 েতওঁ কািটবৈল িনয়া গৰুৰ দেৰ
বা ফান্দত ধৰা পৰা হিৰণৰ দেৰ
তাইৰ পােছ পােছ গ’ল
23 েযিতয়াৈলেক কিলজাৰ মােজেৰ কঁােড় িনিবেন্ধ
বা চৰাই জালৰ ফান্দত পিৰবৈল িযদেৰ শীেঘ্র উিড় েযাৱাৰ দেৰ,
ইয়াৰ মূলয্ েয েতওঁৰ জীৱন হ’ব পােৰ, েসই কথা েতওঁ নজনাৈক তাইৰ পােছ পােছ ৈগ থািকল
24 আৰু এিতয়া েহ েমাৰ পুত্র, েমাৰ কথা শুনা,
মই েকাৱা কথাৈল মেনােযাগ িদয়া
25 েতামাৰ হৃদয় তাইৰ ফালৈল ঢাল খাব িনিদবা,
আৰু তুিম তাইৰ পথত ৈগ িবপথগামী নহবা
26 তাই অেনকক আিন নষ্ট কিৰেছ,
েতওঁেলাকক গণনা কিৰব েনাৱািৰ
27 তাইৰ ঘেৰই িচেয়ালৈল েযাৱা বাট,
আৰু মৃতুয্ৰ অন্তঃপুৰৈল নািম েযাৱা পথ

8 অধয্ায়
প্রজ্ঞাৰ বণর্না আৰু িনমন্ত্রণ

1 প্রজ্ঞাই জােনা নকয়?
সুবুিদ্ধেয় জােনা উচ্চস্বেৰ নকয়?
2 বাটৰ কাষৰ ওখ ঠাইত,
চািৰআিলত প্রজ্ঞা িথয় হয়
3 তাৰ উপিৰও নগৰৰ প্রেবশস্থানত,
আৰু নগৰৰ দুৱাৰৰ ওচৰত থািক িৰিঙয়াই কয়,
4 “েহ েলাকসকল, মই েতামােলাকক মািতেছঁা;
আৰু মানৱজািতৰ সন্তান সকলৰ বােব মই উচ্ছস্বেৰ কওঁ
5 িযসকল িশিক্ষত নহয়, েতওঁেলােক সুবুিদ্ধক বুজা উিচত,
আৰু িযসকেল জ্ঞানক িঘণ কেৰ, েতওঁেলাকৰ সুিবেবচনাৰ হৃদয় থকা উিচত
6 শুনা, মই উত্তম িবষয়ৰ কথা কওঁ,
আৰু েযিতয়া েমাৰ মুখ েমেলঁা, েতিতয়া মই সতয্ কথা কওঁ
7 িকয়েনা েমাৰ মুেখ িবশ্বাসেযাগয্ কথা কয়,
আৰু েমাৰ ওঁেঠ দুষ্টতা িঘণ কেৰ
8 েমাৰ মুখৰ সকেলা কথা নয্ায়পৰায়ণ;
েসইেবাৰৰ মাজত িবকৃত, বা িবভ্রািন্তজনক িবষয়ৰ কথা নাথােক
9 িয সকেল বুিজ পাই, েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েমাৰ কথােবাৰ স্পষ্ট;
িয সকেল জ্ঞান লাভ কেৰ, েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েমাৰ কথােবাৰ সতয্
10 ৰূপতৈক েমাৰ িশক্ষা, আৰু শুদ্ধ েসাণতৈকেয়া জ্ঞান গ্রহণ কৰা
11 িকয়েনা প্রজ্ঞা পদ্মৰাগতৈকেয়া উত্তম, তুিম ইচ্ছা কৰা েকােনা বস্তুেক তাৰ লগত তুলনা কিৰব েনাৱািৰ
12 মই প্রজ্ঞাই সুবুিদ্ধেয় ৈসেত বাস কেৰঁা,
আৰু মই জ্ঞান আৰু িবেবচনা লাভ কেৰঁা
13 িযেহাৱাক ভয় কৰােয়ই দুষ্টতাক িঘণ কৰা হয়;
মই অহংকাৰ, গবর্, কুপথ, আৰু িবপথগামী কথা িঘণ কেৰঁা
14 েমাৰ ভাল পৰামশর্ আৰু গভীৰ প্রজ্ঞা আেছ;
সুক্ষ্মদৃষ্টি আৰু পৰাক্রম েমােৰই
15 েমাৰ দ্বাৰাই ৰজাসকেল ৰাজত্ব কেৰ,
অিভজাত েলাকসকল আৰু নয্ােয়েৰ িযসকল েলােক শাসন কেৰ, েসইসকেলা েমােৰই
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16 অিধপিত, অিভজাত, আৰু িযসকেল
নয্ােয়েৰ শাসন কেৰ, েসই সকেল েমাৰ দ্বাৰাই কেৰ
17 িযসকেল েমাক েপ্রম কেৰ, মেয়া েতওঁেলাকক েপ্রম কেৰঁা,
আৰু িযসকেল েমাক আগ্রেহেৰ িবচােৰ, েতওঁেলােক েমাক িবচািৰ পায়
18 ঐশ্চযর্য্ আৰু মান মযর্য্দা েমাৰ লগেত আেছ,
এেন িক অক্ষয় সম্পিত্ত আৰু ধাির্মকতা আেছ
19 েসাণতৈক আৰু শুদ্ধ েসাণতৈকেয়া েমাৰ ফল উত্তম;
শুদ্ধ ৰূপতৈকেয়া মই িয উৎপন্ন কেৰঁা েসয়া উত্তম
20 মই িয পেথেৰ যাওঁ, েসই পথ শুদ্ধ;
েসই পেথ নয্ায়ৈল ৈল যায়
21 েসেয় িযসকেল েমাক ভাল পায় েতওঁেলাকক মই উত্তৰািধকাৰ িদওঁ,
আৰু েতওঁেলাকৰ ভঁৰাল পিৰপূণর্ কিৰম
22 িযেহাৱাই আৰম্ভণীেৰ পৰা েমাক সৃষ্টি কিৰেল-
পূবর্ৰ দেৰই েতওঁৰ প্রথম কাযর্
23 অনািদ কালৰ পৰা, পৃিথবীৰ আৰম্ভণীেৰ পৰা
মই স্থািপত ৈহ আেছঁা
24 মহাসাগৰৰ আগেত, আৰু পানীৰ ভুমুকেবাৰ েহাৱাৰ আগেত,
েমাক জন্ম িদয়া ৈহিছল
25 পব্বর্তেবাৰ স্থাপন েহাৱাৰ আগেত,
আৰু পাহাৰেবাৰৰ পূেবর্ই, েমাৰ জন্ম ৈহিছল
26 িযেহাৱাই পৃিথৱী বা পথাৰেবাৰ সৃষ্টিৰ কৰাৰ আগেত,
এেনিক পৃিথৱীত উৎপন্ন েহাৱা প্রথম ধূিলৰ আগেত েমাৰ জন্ম ৈহিছল
27 েতওঁ স্বগর্ স্থাপন কৰা সময়ত,
আৰু েতওঁ অগাধ জলত িদগন্তৰ সীমা িনৰূপণ কেৰঁােত, মই েসই ঠাইত আিছেলঁা
28 েতওঁ েযিতয়া আকাশ-মণ্ডল স্থাপন কিৰিছল,
আৰু েযিতয়া গভীৰ ভুমুকেবাৰ সৃষ্টি কিৰিছল, েতিতয়া মই েসই ঠাইত আিছেলঁা
29 সাগৰ সীমা িনৰূপণ কৰাৰ আেগেয় মই েসই ঠাইত আিছেলঁা,
েসেয় সাগৰৰ পানী েতওঁ আজ্ঞা কৰা ঠাইৰ বািহেৰ আন ঠাইত েযন প্লািৱত নহয়
আৰু েযিতয়া েতওঁ পৃিথবীৰ মূল ক’ত স্থাপন হব আেদশ িদিছল
30 েতিতয়া মই েতওঁৰ লগত প্রধান িশল্পকাৰ ৰূেপ আিছেলঁা,
আৰু মই িদনৰ পাচত িদন েতওঁত আনন্দ কিৰিছেলঁা,
সদায় েতওঁৰ আগত প্রশংসা কিৰিছেলঁা
31 মই েতওঁৰ সমগ্র পৃিথৱীত প্রশংসা কিৰিছেলঁা,
আৰু মানৱজািতৰ মাজত েমাৰ আনন্দ ৈহিছল
32 এিতয়া েহ েমাৰ পুত্রসকল, েমাৰ কথা শুনা;
কাৰণ িযসকেল েমাৰ পথত চেল, েতওঁেলাক আনিন্দত হ’ব
33 েমাৰ িনেদর্ শ শুনা আৰু জ্ঞানী েহাৱা;
ইয়াক অৱজ্ঞা নকিৰবা
34 িযজেন েমাৰ কথা শুেন, েতওঁ আনিন্দত হ’ব-
েমাৰ দুৱাৰত প্রিত িদেন পৰ িদ থািকব,
েমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰৰ কাষত েমাৰ বােব অেপক্ষা কিৰ থািকব
35 কাৰণ িয জেন েমাক িবচািৰ পায়, েতওঁ জীৱন পায়,
আৰু েতওঁ িযেহাৱাৰ পৰা অনুগ্রহ লাভ কেৰ
36 িকন্তু িয জেন েমাক িবচািৰ নাপায়, েতওঁ িনজৰ অিনষ্ট কেৰ
িযসকেলােৱ েমাক িঘণ কেৰ, েতওঁেলােক মৃতুয্ক ভাল পায় ”



িহেতাপেদশ 9 অধয্ায়:1 741 িহেতাপেদশ 10 অধয্ায়:1

9 অধয্ায়
প্রজ্ঞাৰ েভাজ

1 প্রজ্ঞাই িনজৰ গৃহ িনমর্াণ কিৰেল;
েতওঁ িশলৰ পৰা সাতটা স্তম্ভ কািটেল
2 েতওঁ ৰািতৰ আহাৰৰ বােব িনজৰ পশু আৰু দ্রাক্ষাৰস যুগুত কিৰেল;
আৰু েতওঁ িনজৰ েমজ সজােল
3 েতওঁ িনজৰ দাসীসকলক বািহৰৈল পঠাই
নগৰৰ ওখ ঠাইৰ পৰা িনমন্ত্রণ কিৰেল
4 “িযসকল অিশিক্ষত, েতওঁেলাক ইয়াৈল আহক!”
িযসকল জ্ঞানশূনয্ েতওঁেলাকক েতওঁ ক’েল,
5 “আহঁা, েমাৰ আহাৰ েভাজন কৰা,
আৰু মই িমহলাই েথাৱা দ্রাক্ষাৰস পান কৰা
6 িশক্ষািবহীন পথ এিৰ জীৱন ধাৰণ কৰা,
সুিবেবচনাৰ পথত চলা
7 িযজেন িনন্দক েলাকক িশক্ষা িদেয়, েতওঁ অপমান পায়,
আৰু িযজেন দুষ্টক অনুেযাগ কেৰ, েতওঁ মনত আঘাত পায়
8 তুিম িনন্দক েলাকক অনুেযাগ নকিৰবা, কিৰেল েতওঁ েতামাক িঘণ কিৰব;
জ্ঞানী েলাকক অনুেযাগ কৰা, েতওঁ েতামাক েপ্রম কিৰব
9 জ্ঞানী েলাকক িশক্ষা িদয়া, েতওঁ অিধক জ্ঞানী হ’ব;
ধাির্মক েলাকক িশক্ষা িদয়া, েতওঁ িশক্ষাত বৃিদ্ধ পাব
10 িযেহাৱাৈল ভয় ৰখাই প্রজ্ঞাৰ আৰম্ভণ,
আৰু পিবত্রজনাক জনাই সুিবেবচনা
11 িকয়েনা েমাৰ দ্বাৰাই েতামাৰ আয়ুস বৃিদ্ধ হ’ব,
আৰু েতামাৰ জীৱনৰ বছৰেবাৰ বািঢ় যাব
12 তুিম যিদ জ্ঞানী, েতেনহ’েল েতামাৰ বােবই তুিম জ্ঞানী,
িকন্তু যিদ তুিম িনন্দক, েতেনহ’েল তুিম অকেলই তাৰ ভাৰ ব’বা ”

অজ্ঞানী মিহলাই কৰা িনমন্ত্রণ
13 অজ্ঞানী মিহলা েকালাহলপূণর্-
েতওঁ অিশিক্ষত, আৰু েতওঁ এেকা নাজােন
14 েতওঁ িনজৰ ঘৰৰ দুৱাৰত,
আৰু নগৰৰ উচ্চ স্থানত বেহ
15 িযসকেল েসই পেথেৰ যায়, েতওঁেলাকক মােত;
েসই েলাকসকল িনজ পথত ৈগ থািকেলও েতওঁ মােত,
16 “িযসকেল িশক্ষা েপাৱা নাই, েতওঁেলাক ইয়াৈল আহক!”
িযসকল জ্ঞানশূনয্, েতওঁেলাকক েতওঁ কয়,
17 “চুৰ কৰা পানী িমঠা,
আৰু গুপুেত েখাৱা আহাৰ অিত সুস্বাদু ”
18 িকন্তু মৃতুয্ েয তাত আেছ,
আৰু েতওঁৰ অিতিথ সকল েয িচেয়ালৰ গভীৰ ঠাইত আেছ, েসই কথা েতওঁ নাজােন

10 অধয্ায়
চেলামনৰ নীিত-বাকয্

1 চেলামনৰ নীিত বাকয্
জ্ঞানী পুত্রই িপতৃক আনিন্দত কেৰ;
িকন্তু অজ্ঞানী পুত্রই িনজৰ মাতৃৰ মনত দুখ িদেয়
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2 দুষ্টতােৰ অজর্ ন কৰা ধন-সম্পিত্তৰ েকােনা মূলয্ নাই;
িকন্তু সতয্তােৰ কাযর্ কৰা জনক মৃতুয্ৰ পৰা উদ্ধাৰ কেৰ
3 িযসকেল সতয্তােৰ কাযর্ কেৰ, িযেহাৱাই েতওঁেলাকক েভাকত থািকব িনিদেয়;
িকন্তু েতওঁ দুষ্টেবাৰৰ বাঞ্ছা পুৰ নকেৰ
4 এেলহুৱা হােতেৰ কাম কৰা মানুহ দিৰদ্র হয়,
িকন্তু পিৰশ্রমীজনৰ হােত েতওঁক ধনৱান কেৰ
5 গ্রীষ্ম কালত বুিদ্ধমান পুত্রই শসয্ চপায়;
িকন্তু শসয্ েদাৱাৰ সময়ত েটাপিনত থকা জন লজ্জাজনক পুত্র
6 সতয্তােৰ কাযর্ কৰা জনৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ আশীব্বর্াদ আেহ;
িকন্তু দুষ্টেবাৰৰ মুখ অতয্াচােৰেৰ পিৰপূণর্
7 সতয্তাৰ কাযর্ কৰা েকােনা েলাকৰ কথা ভািবেল আিম আনিন্দত হওঁ;
িকন্তু দুষ্টেবাৰৰ নাম লুপ্ত হ’ব
8 িযসকল েলাক সেচতন, েতওঁেলােক আজ্ঞা পালন কেৰ;
িকন্তু অিধক কথা েকাৱা মূখর্েলাক ধ্বংসৰ পথত যায়
9 িয জেন িসদ্ধতাৰূপ পথত েখাজ িদেয়, েতওঁ সুৰিক্ষত ৈহ চেল,
িকন্তু িযজেন িনজৰ পথ কুিটলতােৰ পূণর্ কেৰ, েতওঁক িবচািৰ উিলওৱা হ’ব
10 চকুেৰ ইিঙ্গত কৰা জেন দুখ িদেয়;
িকন্তু কথিক মুখর্েলাক পিতত হয়
11 সতয্তােৰ চলা জনৰ মুখ জীৱনৰ ভুমুক স্বৰূপ;
িকন্তু দুষ্টেবাৰৰ মুেখ অতয্াচাৰ লুকুৱাই ৰােখ
12 ঘৃণাই িববাদ জন্মায়;
িকন্তু েপ্রেম সকেলা অপৰাধ ঢােক
13 সুিবেবচক েলাকৰ ওঁঠত প্রজ্ঞা েপাৱা যায়;
িকন্তু িপিঠত েচকনী জ্ঞানশূনয্ েলাকৰ বােব হয়
14 জ্ঞানীেলােক জ্ঞান সংৰিক্ষত কেৰ;
িকন্তু অজ্ঞানৰ মুেখ ধ্বংস আেন
15 ধনী েলাকৰ ধন সম্পিত্তেয়ই তাৰ দৃঢ় নগৰ;
িকন্তু দিৰদ্রেলাকৰ দিৰদ্রতাই েতওঁেলাকৰ িবনাশৰ কাৰণ
16 সতয্তােৰ কাযর্ কৰা েলাকৰ পািৰশ্রিমেক জীৱন িদেয়;
দুষ্ট েলাকৰ উপাজর্ নৰ লােভ পাপৈল েঠিল িদেয়
17 িযজেন িনয়মানুবির্ততাত চেল, েতওঁ জীৱনৰ পথত চেল;
িকন্তু িযজেন অনুেযাগ অমানয্ কেৰ, েতওঁ িবপেথ যায়
18 িযজেন ঘৃণা েগাপেন ৰােখ, েতওঁ িমছলীয়া ওঁঠৰ েলাক,
আৰু িযজেন অপবাদ িবস্তাৰ কেৰ, েতওঁ মূখর্ হয়
19 অিধক কথাত অপৰাধৰ অভাৱ নাই;
িকন্তু িযজেন কথা কওঁেত সাৱধান হয়, েতওঁ জ্ঞানী
20 িযজেন সতয্তাৰ কথা কয়, েতওঁৰ িজভা শুদ্ধ ৰূপৰ দেৰ;
দুষ্টৰ হৃদয়ত সামানয্ মূলয্ থােক
21 সতয্তােৰ কাযর্ কৰা েলাকৰ ওঁেঠ অেনকক প্রিতপালন কেৰ;
িকন্তু জ্ঞানশূনয্তাৰ বােব মূখর্েলাকৰ মৃতুয্ হয়
22 িযেহাৱাৰ আশীব্বর্ােদ ধনৱান কেৰ,
আৰু েতওঁ তাৰ ৈসেত েকােনা দুখ েযাগ নকেৰ
23 দুষ্টতা মূখর্ই েখলা েখল স্বৰূপ,
িকন্তু প্রজ্ঞা সুিবেবচনা কৰা েলাকৰ বােব আনন্দদায়ক
24 দুষ্ট েলােক িযহৈল ভয় কেৰ, েসেয় তাৈল ঘেট;
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িকন্তু ধাির্মকৰ বাঞ্ছা িসদ্ধ হয়
25 দুষ্ট েলাক ধুমুহাৰ দেৰ, েসেয় অিতক্রম কিৰ িবলুপ্ত ৈহ যায়,
িকন্তু িযসকেল সতয্তাৰ কাযর্ কেৰ, েতওঁেলাক িচৰস্থায়ী িভিত্তমুলস্বৰূপ
26 দঁাতৰ বােব িসকর্ া, আৰু চকুৰ বােব েধঁাৱা েযেনকুৱা,
পেঠাৱা েলাকসকলৰ বােবও এেলহুৱা েতেনকুৱা
27 িযেহাৱাৈল থকা ভেয় আয়ুস বৃিদ্ধ কেৰ;
িকন্তু দুষ্টেবাৰৰ বছৰেবাৰ কিম যাব
28 সৎ কাযর্ কৰা জনৰ আশা আনন্দ জনক;
িকন্তু দুষ্টেবাৰৰ বছৰেবাৰ কম হ’ব
29 িযসকল েলােক পথত চেল, েতওঁেলাকক িযেহাৱাই ৰক্ষা কেৰ
িকন্তু দুষ্টেলাকৰ বােব েসেয় সব্বর্নাশ স্বৰূপ
30 িযসকেল সৎ কাযর্ কেৰ, েতওঁেলাক েকিতয়াও লৰচৰ নহব;
িকন্তু দুষ্টেলাক েদশত অৱিশষ্ট নাথািকব
31 িযসকল েলােক সৎ কাযর্ কেৰ, েতওঁেলাকৰ মুখৰ পৰা প্রজ্ঞা ওলায়;
িকন্তু উচৃ্ছঙ্খল িজভা কািট েপেলাৱা হ’ব
32 িযসকল েলাক সকলৰ ওঁেঠ সৎ কাযর্ কেৰ, েতওঁেলাকৰ ওঁেঠ গ্রহণীয় িক, েসই িবষেয় জােন;
িকন্তু দুষ্টেলাকৰ মুেখ উচৃ্ছঙ্খলতা িক েসই িবষেয় জােন

11 অধয্ায়
1 ভুল তুলাচনী িযেহাৱাৰ িঘণলগীয়া;
িকন্তু সিঠক েজাখ েতওঁৰ সেন্তাষ জনক
2 েযিতয়া অহংকাৰ হয়, েতিতয়া অপমােনা হয়;
িকন্তু নম্রতাই প্রজ্ঞা আেন
3 সাধুেলাকৰ সততা েতওঁেলাকৰ পথদশর্ক;
িকন্তু িবশ্বাস-ঘাতকসকলৰ কুিটলতাই েতওঁেলাকক িবনষ্ট কেৰ
4 েক্রাধৰ িদনত ধন-সম্পিত্ত মূলয্হীন;
িকন্তু সতয্তাই মৃতুয্ৰ পৰা েতামাক উদ্ধাৰ কেৰ
5 িসদ্ধেলাকৰ ধাির্মকতাই েতওঁৰ পথ সমান কেৰ;
িকন্তু দুষ্টেলাক িনজৰ দুষ্টতাৰ দ্বাৰাই পিতত হয়
6 িযজেন িসদ্ধ কাযর্ৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰক আনিন্দত কেৰ, েতওঁ ৰক্ষা পায়;
িকন্তু িনজৰ আকাংক্ষাৰ বােব িবশ্বাসঘাতক সকেল ফান্দত পেৰ
7 দুষ্টেলাকৰ েযিতয়া মৃতুয্ হয়, েতিতয়া েতওঁৰ আশােবাৰ িবলুপ্ত ৈহ যায়;
আৰু আশা িয েতওঁৰ শিক্ত আিছল, েসই শিক্ত বয্থর্ ৈহ যায়
8 সৎ কাযর্ কৰা জেন সঙ্কটৰ পৰা ৰক্ষা পায়;
িকন্তু ইয়াৰ পিৰৱেতর্ দুষ্টেলাকৈল সঙ্কট আেহ
9 েতওঁ িনজৰ অিবশ্বাসী মুেখেৰ চুবুৰীয়াক ধ্বংস কেৰ;
িকন্তু জ্ঞােনেৰ িযজেন সৎ কাযর্ কেৰ, েতওঁ সুৰিক্ষত হয়
10 েযিতয়া সৎ কাযর্ কৰা েলাকৰ উন্নিত হয়, েতিতয়া নগৰখেন উল্লাস কেৰ;
িকন্তু েযিতয়া দুষ্টেলাকৰ িবনাশ ঘেট, েতিতয়া আনন্দ-ধ্বিন হয়
11 ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰা েলাকসকলৰ আশীব্বর্াদৰ দ্বাৰাই নগৰৰ উন্নিত হয়;
িকন্তু দুষ্টেলাকৰ মুখৰ দ্বাৰাই নগৰ উচ্ছন্ন হয়
12 বনু্ধক অবজ্ঞা কৰা েলাক জ্ঞানশূনয্;
িকন্তু সুিবেবচনা কৰা েলাক িনমােত থােক
13 পৰচচ্চর্ া কৰা েলােক গুপুত কথা প্রকাশ কেৰ;
িকন্তু িবশ্বাসী েলােক িবষয়েবাৰ গুপুেত ৰােখ
14 িয খন েদশ জ্ঞােনেৰ পিৰচািলত নহয়, েসই েদশৰ পতন হয়;
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িকন্তু বহুত উপেদষ্টাৰ আেলাচনাৰ দ্বাৰাই েদশৰ উন্নিত হয়
15 িযজেন অিচনাকী েলাকৰ জািমন হয়, েতওঁৰ িনশ্চয় অিনষ্ট হ’ব;
িকন্তু িযজেন জািমন হ’বৈল ইচ্ছা নকেৰ, েতওঁ িনৰাপেদ থােক
16 দয়ালু মিহলাই সন্মান পায়;
িকন্তু িনদর্ য় েলােক সম্পিত্তক ধিৰ ৰােখ
17 দয়ালু েলােক িনজৰ উপকাৰ কেৰ;
িকন্তু িনদর্ য় েলােক িনজৰ অিনষ্ট কেৰ
18 দুষ্টেলােক উপাজর্ নৰ বােব িমছা কথা কয়;
িকন্তু িয জেন সতয্ৰ গুিট িঁসেচ েতওঁ প্রকৃত পুৰস্কাৰ পায়
19 িয সাধুেলােক সৎ কাযর্ কেৰ, েতওঁ জীৱন লাভ কেৰ;
িকন্তু িযেলােক দুষ্টতা অনুসৰণ কেৰ, েতওঁৰ মৃতুয্ৰ হ’ব
20 কুিটল মনৰ েলাক িযেহাৱাৰ িঘণ লগা;
িকন্তু িযসকলৰ আচৰণ িসদ্ধ, েতওঁেলাকত েতওঁ আনন্দ পায়
21 িনিশ্চত েহাৱা েয, দুষ্ট েলােক শািস্ত েনােপাৱাৈক নাথািকব;
িকন্তু সতয্তাত চলা েলাকসকলৰ বংশই উদ্ধাৰ পাব
22 গাহিৰৰ নাকত েসাণৰ নথ েযেন,
সুিবেবচনা নথকা সুন্দৰী মিহলাও েতেন
23 সতয্তাত চলা েলাকৰ আকাংক্ষাৰ ফল উত্তম;
িকন্তু দুষ্টেলােক েকৱল েক্রাধৰ আশা কেৰ
24 িয েলােক গুিট িঁসেচ, েতওঁ অিধক সংগ্রহ কেৰ;
আৰু িয েলােক গুিট িনিঁসেচ, েতেন েলাকৈল দিৰদ্রতােহ আেহ
25 দয়ালু েলাকৰ উন্নিত হয়,
আৰু িয েলােক আনেলাকক পানী িদেয়, েতওঁ িনজৰ বােবও পানী পায়
26 িয েলােক শসয্ িবক্রী কিৰবৈল অমািন্ত হয়, েতওঁক েলাকসকেল শাও িদেয়;
িকন্তু িয েলােক িবক্রী কেৰ, েতওঁ মুৰত মুকুট স্বৰূপ আশীব্বর্াদ লাভ কেৰ
27 িযেলােক আগ্রেহেৰ ভাল কিৰবৈল িবচােৰ, েতওঁ অনুগ্রেহা িবচােৰ;
িকন্তু িয জেন দুষ্টতা িবচােৰ, েতওঁ তােক পায়
28 িযজেন িনজৰ ধন-সম্পিত্তত িনভর্ ৰ কেৰ, েতওঁ পিতত হয়;
িকন্তু সতয্তাত চলা জন পাতৰ দেৰ লহপহৈক বািঢ় উেঠ
29 িযজেন িনজৰ পিৰয়ালক দুখ িদেয়, েতওঁৰ বায়ুৰূপ আিধপতয্ হ’ব;
আৰু অজ্ঞানী েলাক বুিদ্ধমানৰ দাস হ’ব
30 সতয্তাত চলা জন জীৱনদায়ক গছৰ দেৰ,
িকন্তু িহংস্রতাই জীৱন কািঢ় িনেয়
31 সতয্তাত চলা জেন যিদ েতওঁ পাবলগীয়া প্রিতফল পায়,
েতেনহ’েল িকমান অিধক পিৰমােণ দুষ্টেলাক আৰু পাপীেয় পাব

12 অধয্ায়
1 িয জেন অনুশাসন ভাল পায়, েতওঁ জ্ঞানেকা ভাল পায়;

িকন্তু িয জেন অনুেযাগ িঘণ কেৰ, েতওঁ িনেবর্াধ
2 শুদ্ধ েলােক িযেহাৱাৰ পৰা অনুগ্রহ পায়;
িকন্তু িযজেন দুষ্ট কমর্ৰ পিৰকল্পনা কেৰ, েতওঁক েদাষােৰাপ কৰা হয়
3 েকােনা েলাক দুষ্টতাৰ দ্বাৰাই সংস্থািপত নহয়;
িকন্তু সতয্তাত চলা জনৰ মূল লৰচৰ নহব
4 গুণৱতী ভাযর্া স্বামীৰ মুকুটৰ দেৰ;
িকন্তু লাজ িদওঁতা মিহলাৰ অিস্থ ক্ষয়কাৰী েৰাগ েযন হয়
5 সতয্তাত চলা জনৰ পিৰকল্পনা নয্ায় হয়;
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িকন্তু দুষ্টেলাকৰ উপেদশ প্রতাৰণাপূণর্
6 দুষ্টেলাকৰ কথােবাৰ ৰক্তপাত কিৰবৈল খাপ িদয়াৰ দেৰ হয়;
িকন্তু নয্ায় কৰাসকলৰ কথাই েতওঁেলাকক সুৰিক্ষত কেৰ
7 দুষ্টেলাকক িবনষ্ট কৰা হয় আৰু েতওঁেলাক নাইিকয়া হয়;
িকন্তু িযসকল েলােক সতয্তাত চেল, েতওঁেলাকৰ ঘৰ িথেৰ থােক
8 মানুেহ িনজৰ প্রজ্ঞা অনুসােৰ প্রশংসা পায়;
িকন্তু কুিটল কাযর্ কৰা েলাক ঘৃণনীয় হয়
9 গুৰুত্বহীন পদত থকাতৈক েকৱল দাস েহাৱাই ভাল;
খাবৈল নাই িকন্তু িনজৰ গুৰুত্বকৈল অহংকাৰ কেৰ
10 িযজেন সতয্তাত চেল, েতওঁ িনজৰ পশুৰ প্রেয়াজনীয়তাৈল যত্ন কেৰ;
িকন্তু দুষ্টেলাকৰ সহানুভুিত িনষু্ঠৰতাযুক্ত
11 িযজেন িনজৰ মািটত চহায়, েতওঁ েজাৰাওৈক আহাৰ পায়;
িকন্তু িযজেন মূলয্হীন অিভপ্রায়ৰ অনুগামী হয়, েতওঁ জ্ঞানশূনয্
12 দুষ্টেলােক আনৰ পৰা চুৰ কৰা বস্তুৰ প্রিত পাপীেলােক আকাংক্ষা কেৰ;
িকন্তু সতয্তাত চলা জনৰ ফল িনজৰ পৰাই আেহ
13 পাপী জনক েতওঁৰ কুকথাই ফান্দত েপলাই;
িকন্তু সতয্তাত চলাজন সঙ্কটৰ পৰা ৰক্ষা পায়
14 মানুেহ িনজৰ কথাৰ ফলৰ দ্বাৰাই ভাল িবষয়ত পিৰপূণর্ হয়;
েতওঁ িনজৰ হােতেৰ কৰা কামৰ দ্বাৰাই পুৰস্কাৰ পায়
15 অজ্ঞানীৰ পথ েতওঁৰ িনজৰ দৃষ্টিত শুদ্ধ;
িকন্তু জ্ঞানীজেন পৰামশর্ শুেন
16 অজ্ঞানীেয় খেন্তকেত খং েদখুৱাই;
িকন্তু িযজেন অপমান অবজ্ঞা কেৰ, েতওঁ দূৰদশীর্ হয়
17 িযজন সতয্বাদী, েতওঁ নয্ায় কথা কয়;
িকন্তু িমছা সাক্ষীেয় িমছা কথােহ কয়
18 িযজেন িবেবচনা নকিৰ তৎক্ষণাত কথা কয়, েতওঁ তেৰাৱালৰ আঘাতৰ দেৰ;
িকন্তু জ্ঞানী েলাকৰ িজভাই সুস্থতা আেন
19 সতয্বাদী ওঁঠ িচৰকালৈলেক থােক;
িকন্তু িমছা েকাৱা িজভা ক্ষেন্তকীয়া
20 কুকল্পনা কৰা সকলৰ মনত প্রতাৰণা থােক;
িকন্তু শািন্তৰ পৰামশর্ িদয়া সকলৰ আনন্দ হয়
21 সতয্তাত চলা জনৈল েকােনা েৰাগ নােহ;
িকন্তু দুষ্টেলাক সমসয্ােৰ পিৰপূণর্ হয়
22 িমছা েকাৱা ওঁঠ িযেহাৱাৰ িঘণলগীয়া;
িকন্তু সতয্ আচৰণ কৰাসকেল েতওঁক আনিন্দত কেৰ
23 দূৰদশীর্ েলােক জ্ঞান গুপুেত ৰােখ;
িকন্তু অজ্ঞানীৰ মেন িনবুর্িদ্ধতা প্রকাশ কেৰ
24 পিৰশ্রমীসকলৰ হােত শাসন কিৰবৈল পাব;
িকন্তু এেলহুৱা েলাকক বাধয্তােৰ পিৰশ্রম কিৰব িদয়া হ’ব
25 মানুহৰ মনৰ দুিচন্তাই েতওঁৰ মূলয্ কম কেৰ;
িকন্তু ভাল কথাই েতওঁক আনিন্দত কেৰ
26 সতয্তাত চলা জন েতওঁৰ বনু্ধৰ পথ দশর্ক হয়;
িকন্তু দুষ্টেলাকৰ পেথ েতওঁেলাকক িবপেথ িনেয়
27 এেলহুৱাই িনেজ ধৰা িচকাৰ নাৰােন্ধ;
িকন্তু পিৰশ্রমী েলােক মূলয্বান সম্পিত্ত লাভ কেৰ
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28 িযসকেল সজ পথত চেল, েতওঁেলােক জীৱন পায়;
আৰু এই পথত মৃতুয্ নাই

13 অধয্ায়
1 জ্ঞানৱান সন্তােন িনজৰ িপতৃৰ কথা শুেন;

িকন্তু িনন্দেক অনুেযাগ নুশুেন
2 মানুেহ িনজৰ মুখৰ ফলৰ দ্বাৰাই মঙ্গল েভাগ কেৰ;
িকন্তু িবশ্বাসঘাতেক অতয্াচাৰৈল অিভলাষ কেৰ
3 িযজেন িনজৰ মুখ চম্ভােল, েতওঁ িনজৰ প্রাণ ৰক্ষা কেৰ;
িকন্তু িযজেন মুখ বহলৈক েমেল, েতওঁৰ সব্বর্নাশ হয়
4 এেলহুৱাই ইচ্ছা কিৰেলও এেকা নাপায়;
িকন্তু পিৰশ্রমীজেন ইচ্ছা কিৰেল সমূ্পণর্ভােৱ সন্তুষ্ট হয়
5 সতয্তাত চলাজেন িমছা কথা িঘণ কেৰ;
িকন্তু দুষ্টেলােক িনজেক িবৰক্ত কেৰ আৰু েতওঁ লজ্জাজনক কাযর্ কেৰ
6 েযিতয়া এজন েলােক সতয্তাত চেল, েতওঁ নয্ায়ৰ পথ সুৰিক্ষত কেৰ
িকন্তু দুষ্ট েলাকসকল েতওঁেলাকৰ পাপৰ কাৰেণ িবনষ্ট হয়
7 এেন েলাক আেছ, িযেয় িনজেক ধনী েদখুৱাই, িকন্তু েতওঁৰ এেকা নাথােক;
আৰু এেন েলােকা আেছ িয সকেলা দান কেৰ, তথািপ েতওঁ প্রকৃতেতই ধনৱান
8 এজন ধনী েলােক িনজৰ সম্পিত্তৰ দ্বাৰাই িনজৰ জীৱনৰ প্রায়িশ্চত কিৰব পােৰ,
িকন্তু এজন দুখীয়া েতেনধৰণৰ ভীিতপ্রদশর্নৰ সনু্মখীন নহয়
9 িযজেন সতয্তাত চেল, েতওঁৰ প্রদীপ প্রজ্বিলত ৈহ থােক;
িকন্তু দুষ্টেলাকৰ চািক নুমাই যাব
10 অহঙ্কােৰ েকৱল িববাদ জন্মায়;
িকন্তু িযসকেল সুপৰামশর্ শুেন, েতওঁেলাকৰ লগত প্রজ্ঞা থােক
11 অিধক অহঙ্কােৰ সম্পিত্ত হ্রাস কেৰ;
িকন্তু িয জেন পিৰশ্রেমেৰ ধন উপাজর্ ন কেৰ, েতওঁৰ ধন বৃিদ্ধ হয়
12 েযিতয়া আশা িসদ্ধ হ’বৈল পলম হয়, েতিতয়া হৃদয় ভািগ পেৰ;
িকন্তু আকাংক্ষা িসদ্ধ েহাৱাই জীৱনৰ বৃক্ষৰ দেৰ
13 িয জেন িনেদর্ শ অবজ্ঞা কেৰ, েতওঁ তাৰ আেলাচনাৰ িবষয় হ’ব;
িকন্তু িয জেন আজ্ঞা সন্মান কেৰ, েতওঁ পুৰস্কাৰ পায়
14 জ্ঞানী েলাকৰ িশক্ষা জীৱনৰ ভুমুকস্বৰূপ হয়
মৃতুয্ ফান্দৰ পৰা েতামাক আঁতৰাই ৰািখব
15 ভাল অন্তদৃষ্টিেয় অনুগ্রহ জয় কেৰ;
িকন্তু িবশ্বাস-ঘাতকসকলৰ পথ দুগর্ম
16 জ্ঞােন প্রিতেটা িসদ্ধান্ত লওঁেত সুিবেবচনা কেৰ;
িকন্তু অজ্ঞানী েলােক মুখর্তা িবস্তাৰ কেৰ
17 দুষ্ট বত্তর্ াবাহক সমসয্াত পেৰ;
িকন্তু এজন িবশ্বাসী দূেত পুনৰ িমলন কৰায়
18 িয জেন িনয়মানুৱির্ততা অগ্রাহয্ কেৰ, েতওঁ দিৰদ্র হয় আৰু লাজত পেৰ;
িকন্তু িয জেন শুধৰিণৰ পৰা িশক্ষা গ্রহণ কেৰ, েতওঁ সন্মান পায়
19 বাঞ্ছা িসিদ্ধেয় আত্মা সন্তুষ্টি িদেয়;
িকন্তু অজ্ঞানীেলােক েবয়াৰ পৰা আঁতিৰ আিহবৈল ইচ্ছা নকেৰ
20 জ্ঞানীেলাকৰ সঙ্গত থাকা, তােত তুিমও জ্ঞানী হবা;
িকন্তু অজ্ঞানীেলাকৰ সঙ্গীেয় কষ্ট েভাগ কিৰব
21 দুেযর্ােগ পাপীৰ পাছত েদৗৰ মােৰ;
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িকন্তু িযসকেল সতয্তাত চেল, েতওঁেলােক উত্তম পুৰস্কাৰ পায়
22 ভাল বয্িক্তেয় িনজৰ নািত-নািতনীেয়কৰ বােব উত্তৰািধকাৰ এিৰ যায়;
িকন্তু পাপীৰ ধন সম্পিত্ত সতয্তাত চলাজনৰ বােব সংৰিক্ষত হয়
23 দুখীয়াসকেল নতুন মািটত চহােল বহুেতা শসয্ উৎপন্ন হয়;
িকন্তু অনয্ায়ৰ দ্বাৰাই ই নষ্ট হয়
24 িয জেন িনজৰ সন্তানক িনয়মানুৱির্ততাত নচলায়, েতওঁ তাক িঘণ কেৰ,
িকন্তু িযজেন তাক েপ্রম কেৰ, েতওঁ উিচত সময়ত তাক শািস্তও িদেয়
25 িযসকেল সতয্তাত চেল, েতওঁেলােক েহঁপাহ পেলাৱাৈক আহাৰ খায়;
িকন্তু দুষ্টেলাক সদায় েভাকত থােক

14 অধয্ায়
1 জ্ঞানৱতী মিহলাই িনজৰ ঘৰ িনমর্াণ কেৰ;

িকন্তু অজ্ঞানী মিহলাই িনজৰ হােতেৰ তাক ভািঙ েপলায়
2 িয জেন সৰল পথত চেল, েতওঁ িযেহাৱাক ভয় কেৰ;
িকন্তু িয জেন িনজৰ পথত সতয্তােৰ নচেল েসইজেন েতওঁক েহয়জ্ঞান কেৰ
3 অজ্ঞানীেলাকৰ মুখৰ পৰা েতওঁৰ অহঙ্কাৰৰ অঙু্কৰ ওলাই;
িকন্তু জ্ঞানীেলাকৰ ওঁেঠ েসইেবাৰ সংৰিক্ষত কেৰ
4 য’ত গৰু নাথােক তাত দানা পাত্র িনকা ৈহ থােক;
িকন্তু ষঁাড় গৰুৰ বেলেৰ অিধক শসয্ উৎপন্ন হয়
5 িবশ্বাসী সাক্ষীেয় িমছা কথা নকয়;
িকন্তু িমছা সাক্ষীেয় িমছা কথােকেহ কয়
6 িনন্দক েলােক প্রজ্ঞা িবচািৰেল তাক নাপায়;
িকন্তু বুিদ্ধমানৰ পেক্ষ জ্ঞান সুলভ হয়
7 অজ্ঞানী েলাকৰ পৰা আঁতিৰ থাকা;
কাৰণ েতওঁৰ মুখত জ্ঞানৰ কথা িবচািৰ নাপাবা
8 িনজৰ পথ বুিজ েপাৱাই দূৰদশীর্সকলৰ প্রজ্ঞা;
িকন্তু অজ্ঞানীেলাকৰ অজ্ঞানতাই প্রবঞ্চনা মােথান
9 েদাষাথর্ক বিল উৎসগর্ কেৰঁােত অজ্ঞানীেলােক িনন্দা কেৰ;
িকন্তু নয্ায়পৰায়ণ েলাকৰ মাজত অনুগ্রহ থােক
10 হৃদেয় িনজৰ েবদনা িনেজ বুিজ পায়;
িকন্তু অিচনাকী েলােক েসই আনন্দত ভাগ ল’ব েনাৱােৰ
11 দুষ্টেলাকৰ ঘৰ ধ্বংস কৰা হ’ব;
িকন্তু নয্ায়পৰায়ণ েলাকৰ তমু্ব মঙ্গেল থািকব
12 েকােনা েকােনা পথ মানুহৰ দৃষ্টিত সৰল েবাধ হয়;
িকন্তু েশষত েসেয় মৃতুয্ৰ পথ
13 দুখৰ সময়েতা হৃদেয় হঁািহব পােৰ,
আৰু আনন্দ েশষত দুখৈল পিৰণত হ’ব পােৰ
14 িয জন অিবশ্বাসী, েতওঁ িনজৰ আচৰণৰ ফল েভাগ কিৰব;
িকন্তু ভাল েলােক েতওঁৰ িয আেছ তােকই পাব
15 িয জন িশিক্ষত নহয়, েতওঁ সকেলা িবশ্বাস কেৰ;
িকন্তু দূৰদশীর্ েলােক িনজৰ েখাজ িচন্তা কেৰ
16 জ্ঞানী েলােক ভয় কেৰ আৰু েবয়াৰ পৰা আঁতিৰ থােক;
িকন্তু অজ্ঞান েলােক দৃঢ়তােৰ সাৱধান বাণী অৱজ্ঞা কেৰ
17 ক্ষেন্তকেত খং উঠা েলােক অজ্ঞানীৰ দেৰ কাম কেৰ;
আৰু িযজেন কু-কল্পনা কেৰ েতওঁ ঘৃণনীয় হয়
18 অিশিক্ষত েলাকৰ মুখর্তা বংশানুক্রেম থােক;
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িকন্তু দূৰদশীর্ েলাকসকল জ্ঞােনেৰ পিৰপূণর্
19 িযসকল পাপী, েতওঁেলােক সৎ েলাকৰ আগত প্রিণপাত কেৰ;
আৰু িযসকল দুষ্ট েতওঁেলােক ধাির্মকেলাকৰ দুৱাৰ ডিলত প্রিণপাত কেৰ
20 দিৰদ্র েলাকক েতওঁেলাকৰ িনজৰ সঙ্গীেয়ই ঘৃণা কেৰ;
িকন্তু ধনী েলাকৰ অেনক বনু্ধ থােক
21 িয জেন চুবুৰীয়াক েহয়জ্ঞান কেৰ, েতওঁ পাপ কেৰ;
িকন্তু িয জেন দিৰদ্র েলাকক দয়া কেৰ, েতওঁ অনিন্দত হয়
22 িয সকেল েবয়া পিৰকল্পনা কেৰ, েতওঁেলাক জােনা িবপথগামী নহয়?
িকন্তু িয সকেল মঙ্গল কল্পনা কেৰ, েতওঁেলাক িবশ্বস্ততা আৰু িবশ্বাসেযাগয্ চুিক্ত গ্রহণ কিৰব
23 সকেলা কিঠন পিৰশ্রমৰ দ্বাৰাই লাভ হয়;
িকন্তু েযিতয়া েকৱল আেলাচনা হয়, েতিতয়া দিৰদ্রতাৈল আগবািঢ় যায়
24 জ্ঞানী েলাকসকলৰ সম্পিত্ত েতওঁেলাকৰ মুকুট;
িকন্তু অজ্ঞানীৰ মূখর্তাই েকৱল অিধক মূখর্তােহ আেন
25 সতয্বাদী সাক্ষীেয় জীৱন ৰক্ষা কেৰ;
িকন্তু িমছা সাক্ষীেয় িমছা কথা কয়
26 িযেহাৱাক ভয় কৰাই দৃঢ়-িবশ্বাস,
আৰু এেয় েতওঁৰ সন্তান সকলৰ বােব আশ্রয় স্থল হ’ব
27 িযেহাৱাৈল ভয় ৰখাই জীৱনৰ ভুমুক-স্বৰূপ,
ইয়ােৰ েকােনা এজেন মৃতুয্ৰ ফান্দৰ পৰা আঁতিৰ থািকব পািৰব
28 ৰজাৰ েগৗৰৱ অিধক সংখয্ক প্রজাত িবচািৰ েপাৱা যায়;
িকন্তু প্রজা অিবহেন ৰজা ধ্বংস হয়
29 ৈধযর্শীল েলাকৰ িবেবচনা শিক্ত অিধক;
িকন্তু েবগাই খং উঠা েলােক িনজৰ মুখর্তা প্রকাশ কেৰ
30 শান্ত হৃদয় শৰীৰৰ বােব জীৱন স্বৰূপ;
িকন্তু ঈষর্া হাড়ৰ ক্ষয়স্বৰূপ
31 িয েলােক দিৰদ্রক অতয্াচাৰ কেৰ, েতওঁ িনজৰ সৃষ্টিকত্তর্ াক শাও িদেয়;
িকন্তু িয জেন অভাৱীেলাকক দয়া কেৰ, েতওঁ েতওঁক সন্মান কেৰ
32 দুষ্ট েলাক িনজৰ কু-কমর্ৰ দ্বাৰাই পিতত হয়;
িকন্তু ধাির্মক েলােক মৃতুয্েতা আশ্রয় পায়
33 প্রজ্ঞা হৃদয়ৰ সক্ষ্মদশীর্তাত প্রিতিষ্ঠত হয়;
িকন্তু অজ্ঞানীেলাক সকলৰ মাজেতা েতওঁ িনজেক প্রকাশ কেৰ
34 সৎ কাযর্ কৰা দ্বাৰাই েদশৰ উন্নিত হয়;
িকন্তু পাপ িয েকােনা েলাকৰ বােব কলঙ্কস্বৰূপ
35 জ্ঞােনেৰ কাযর্ কৰা দাসৈল ৰজাৰ অনুগ্রহ থােক;
িকন্তু লজ্জাজনক কাম কৰা দাসৈল েতওঁৰ েক্রাধ জেন্ম

15 অধয্ায়
1 মৃদু উত্তেৰ েক্রাধ ক্ষান্ত কেৰ;
িকন্তু কেঠাৰ কথাই খং েতােল
2 জ্ঞানীেলাকৰ িজভাই জ্ঞানৰ প্রশংসা কেৰ;
িকন্তু অজ্ঞানীৰ মুেখ অজ্ঞানতাৰ কথা কয়
3 িযেহাৱাৰ দৃষ্টি সকেলা ঠাইেত থােক,
ভাল আৰু েবয়াৰ ওপৰত েতওঁৰ দৃষ্টি থােক
4 সুস্থ িজভা জীৱন বৃক্ষস্বৰূপ;
িকন্তু প্রতাৰণাপূণর্ িজভাই আত্মাক গুিৰ কেৰ
5 অজ্ঞানী েলােক িনজৰ িপতৃৰ িনয়মানুৱির্ততা অৱজ্ঞা কেৰ;
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িকন্তু িয জেন শুধৰিণৰ পৰা িশক্ষা লয়, েতওঁ দূৰদশীর্
6 িয সকেল সতয্তাত চেল, েতওঁেলাকৰ ভঁৰাল বৃহৎ হয়;
িকন্তু দুষ্ট সকলৰ উপাজর্ েন েতওঁেলাকক সমসয্াত েপলায়
7 জ্ঞানী েলাকৰ ওঁেঠ জ্ঞানৰ িবষেয় কয়,
িকন্তু অজ্ঞানী েলাকৰ হৃদেয় েসইদেৰ নকেৰ
8 দুষ্ট সকলৰ বিলদান িযেহাৱাই িঘণ কেৰ;
িকন্তু নয্ায়পৰায়ণ েলাকৰ প্রাথর্নাত েতওঁ আনিন্দত হয়
9 দুষ্ট েলাকৰ পথ িযেহাৱাই িঘণ কেৰ;
িকন্তু সতয্তাক অনুসৰণ কৰা জনক েতওঁ েপ্রম কেৰ
10 িযজেন সৎ পথ তয্াগ কেৰ, েতওঁৈল কিঠন শািস্ত থােক;
আৰু িযজেন অনুেযাগ িঘণ কেৰ েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ব
11 িচেয়াল আৰু িবনাশ িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত লুকাই থকা নাই;
েতেনহ’েল িকমান অিধক পিৰমােণ মনুষয্ সন্তান সকলৰ হৃদয় েতওঁৰ দৃষ্টিত থােক
12 িনন্দক েলােক অনুেযাগত িবৰিক্ত পায়;
েতওঁ জ্ঞানী েলাকৰ ওচৰৈল নাযায়
13 আনিন্দত হৃদেয় মুখমণ্ডলক প্রফুিল্লত কেৰ;
িকন্তু মানিসক যন্ত্রণাই আত্মা ভািঙ িদেয়
14 সুিবেবচকৰ হৃদেয় জ্ঞান িবচাৰ কেৰ;
িকন্তু অজ্ঞানী েলাকৰ মুেখ অজ্ঞানতা গ্রহণ কেৰ
15 িনযর্ািতত েলাকৰ সকেলা িদন কষ্টদায়ক;
িকন্তু প্রফুিল্লত হৃদয়ৰ েভাজ িচৰস্থায়ী
16 িবভ্রািন্তৰ ৈসেত বৃহৎ ভঁৰালতৈক
িযেহাৱাৈল ভয় কিৰ ৰখা অলেপই ভাল
17 িহংসাৰ ৈসেত স্বাস্থয্ৱান গৰুতৈক
েপ্রেমেৰ ৈসেত শাক-পাচিল েভাজন কৰাই ভাল
18 েক্রািধ েলােক িবতকর্ ৰ সৃষ্টি কেৰ;
িকন্তু েক্রাধত ধীৰ েলােক িববাদ ক্ষান্ত কেৰ
19 এেলহুৱাৰ পথ কঁাইটৰ েবৰা স্বৰূপ;
িকন্তু নয্ায়পৰায়ণৰ পথ ৰাজপথ স্বৰূপ
20 জ্ঞানৱান পুত্রই িপতৃক আনিন্দত কেৰ;
িকন্তু অজ্ঞানেলােক িনজ মাতৃক অবজ্ঞা কেৰ
21 জ্ঞানশূনয্জনক অজ্ঞান জেন আনন্দ িদেয়;
িকন্তু িয জন িবেবচক, েতওঁ সৰল পথত চেল
22 পৰামশর্ৰ অিবহেন কৰা পিৰকল্পনা বয্থর্ হয়;
িকন্তু বহু েলাকৰ পৰামশর্ত েসেয় িসদ্ধ হয়
23 মানুেহ িনজৰ উপযুক্ত উত্তৰত আনন্দ পায়,
আৰু উিচত সময়ত েকাৱা বাকয্ েকেন ভাল
24 দূৰদশীর্ েলাকৰ বােব জীৱনৰ পথ উদ্ধর্ গামী হয়;
যােত তলত থকা িচেয়ালৰ পৰা েতওঁ আতিৰব পােৰ
25 িযেহাৱাই অহঙ্কাৰীেলাকৰ উত্তৰািধকাৰী উচ্ছন্ন কেৰ,
িকন্তু েতওঁ িবধৱা েলাকৰ সম্পিত্ত সুৰিক্ষত কেৰ
26 িযেহাৱাই দুষ্ট েলাকৰ কল্পনা িঘণ কেৰ;
িকন্তু দয়াশীলৰ বাকয্েবাৰ িনমর্ল
27 ডকাইেত িনজৰ পিৰয়ালৈল সমসয্া আেন;
িকন্তু েভঁিট িঘণ কৰা জন কুশেল থােক
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28 সতয্তাত চলা জনৰ হৃদেয় উত্তৰ িদয়াৰ পূেবর্ই িচন্তা কেৰ;
িকন্তু দুষ্টেলাকৰ মুেখেৰ সকেলা েবয়া কথা বািহৰ হয়
29 িযেহাৱা দুষ্টেলাকৰ পৰা দূৰত থােক;
িকন্তু সতয্তাত চলাজনৰ প্রাথর্না শুেন
30 চকুৰ প্রসন্নতাই হৃদয়ক আনিন্দত কেৰ;
আৰু শুভবাত্তর্ াই শৰীৰক স্বাস্থয্ৱান কেৰ
31 েযিতয়া েকােনা এজেন েতামাৰ আচৰণ শুধৰাই িদেয় আৰু যিদ তুিম মেনােযাগ িদয়া,
েতিতয়া তুিম জ্ঞানীসকলৰ মাজত গণয্ হবা
32 িযজেন িনয়মানুবির্ততা অগ্রাহয্ কেৰ, েতওঁ িনজেক েহয়জ্ঞান কেৰ;
িকন্তু িয জেন অনুেযাগ শুেন, েতওঁ সুিবেবচনা লাভ কেৰ
33 িযেহাৱাৈল ৰখা ভেয় প্রজ্ঞাৰ িশক্ষা িদেয়,
আৰু নম্রতা সন্মানৰ আগত আেহ

16 অধয্ায়
1 মনৰ কল্পনা মানুহৰ;
িকন্তু িজভাৰ উত্তৰ িযেহাৱাৰ পৰা আেহ
2 মানুহৰ সকেলা পথ িনজৰ দৃষ্টিত শুদ্ধ;
িকন্তু িযেহাৱাই আত্মােবাৰ পৰীক্ষা কেৰ
3 েতামাৰ কাযর্ৰ ভাৰ িযেহাৱাত সমপর্ণ কৰা;
তােত েতামাৰ অিভপ্রায় িসদ্ধ হ’ব
4 িযেহাৱাই েসই উেদ্দেশয্ সকেলােক সৃষ্টি কিৰেল;
এেন িক, েতওঁ দুষ্টেলাকেকা দুদ্দর্ শা-িদনৰ বােব সৃষ্টি কিৰেল
5 অহংকাৰী হৃদয়ৰ প্রেতয্ক েলাকক িযেহাৱাই িঘণ কেৰ;
যিদও েতওঁেলােক হাতত ধৰাধিৰৈক থােক, তথািপও েতওঁেলােক দণ্ড েনােপাৱাৈক নাথািকব
6 িবশ্বাসেযাগয্ আৰু িনভর্ ৰেযাগয্ চুিক্তৰ দ্বাৰাই অপৰাধৰ প্রায়িশ্চত্ত হয়,
আৰু িযেহাৱাৈল ৰখা ভয়ৰ দ্বাৰাই মানুহ েবয়াৰ পৰা আঁতিৰ আেহ
7 েযিতয়া েকােনা েলাকৰ আচৰেণ িযেহাৱাক সন্তুষ্ট কেৰ,
েতিতয়া েতওঁ েসই জনৰ শত্রুসকলেকা েতওঁৰ লগত শািন্তত থািকব িদেয়
8 অনয্ােয়েৰ ৈসেত অিধক আয়তৈক
নয্ােয়েৰ ৈসেত অলেপই ভাল
9 মানুেহ হৃদয়ত িনজৰ পথৰ িবষেয় পিৰকল্পনা কেৰ;
িকন্তু িযেহাৱাই েতওঁৰ ভিৰৰ েখাজ িনৰূপণ কেৰ
10 ৰজাৰ ওঁঠত ঈশ্বৰীয় বাকয্ থােক;
িবচাৰত েতওঁৰ মুেখ অনয্ায়ৰ কথা নকয়
11 সিঠক তুলাচনী িযেহাৱাৰ পৰা আেহ;
আৰু েমানাত থকা সকেলােবাৰ দগা েতওঁেৰই সৃষ্টি
12 েযিতয়া ৰজাই েবয়া কমর্ কেৰ, েতিতয়া িকছুমান অবজ্ঞা কিৰবলগীয়া িবষয় হয়,
কাৰণ েতওঁৰ িসংহাসন সৎ কাযর্ কৰাৰ দ্বাৰাই স্থাপন কৰা ৈহেছ
13 নয্ায় কথা েকাৱা ওঁেঠ ৰজাক আনিন্দত কেৰ;
আৰু েতওঁ েপানপটীয়াৈক কথা েকাৱা েলাকক ভাল পায়
14 ৰজাৰ েক্রাধ মৃতুয্ৰ বাত্তর্ াবাহক স্বৰূপ;
িকন্তু জ্ঞানী েলােক েতওঁৰ েক্রাধ শান্ত কিৰবৈল েচষ্টা কেৰ
15 ৰজাৰ মুখমণ্ডলৰ উজ্জলতা জীৱন স্বৰূপ,
আৰু েতওঁৰ অনুগ্রহ বসন্ত কালৰ বৰষুণৰ েমঘৰ দেৰ
16 েসাণতৈক প্রজ্ঞা লাভ কৰা েকেন উত্তম!
আৰু সুিবেবচনা িনবর্াচন কৰা ৰূপতৈক েকেন উত্তম
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17 নয্ায়পৰায়ণ েলাকৰ ৰাজপথ পাপৰ পৰা আঁতিৰ থােক;
িয জেন িনজৰ জীৱন সুৰিক্ষত কেৰ, েতওঁ িনজৰ পথৰ তত্বাৱধান কেৰ
18 িবনাশৰ আগত অহংকাৰ আেহ,
আৰু পতনৰ পূবর্েত মনৰ গব্বর্ হয়
19 অহংকাৰী সকলৰ ৈসেত লুটদ্রবয্ ভাগ কিৰ েলাৱাতৈক,
দিৰদ্র সকলৰ ৈসেত নম্র েহাৱাই ভাল
20 িযসকেল িশক্ষা লাভ কিৰ অনুশীলন কেৰ, েতওঁেলােক মঙ্গল িবচািৰ পায়;
আৰু িয সকেল িযেহাৱাত িনভর্ ৰ কেৰ, েতওঁেলাক সুখী হয়
21 িযজন হৃদেয়েৰ জ্ঞানী, েতওঁক সুিবেবচক বুিল েকাৱা হয়,
আৰু মৃদু কথাই িশক্ষা িদয়া সক্ষমতা বৃিদ্ধ কেৰ
22 িবেবচক েলাকৰ বােব সুিবেবচনা জীৱনৰ ভুমুকস্বৰূপ;
িকন্তু অজ্ঞানী সকলৰ শািস্ত েতওঁেলাকৰ অজ্ঞানতা
23 জ্ঞানী েলাকৰ হৃদেয় েতওঁৰ মুেখেৰ জ্ঞান প্রকাশ কেৰ;
আৰু েতওঁৰ ওঁঠত িবশ্বাসৰ কথা থােক
24 সেন্তাষজনক বাকয্ েমৗচাকৰ দেৰ;
েসেয় আত্মাৈল িমঠা, আৰু হাড়েবাৰৈল আেৰাগয্ স্বৰূপ
25 এেন পথ আেছ, িয মানুহৰ দৃষ্টিত শুদ্ধ;
িকন্তু েশষেত েসেয় মৃতুয্ৰ পথ হয়
26 পিৰশ্রমী েলাকৰ কু্ষধাই েতওঁক পিৰশ্রম কৰায়;
েতওঁৰ কু্ষধাই েতওঁক উদগায়
27 িনষ্কমর্া েলােক দুষ্কমর্ খািন্দ উিলয়াই,
আৰু েতওঁৰ কথা জলন্ত আঙঠাৰ দেৰ
28 উচৃ্ছঙ্খল েলােক িববাদ সৃষ্টি কেৰ;
পৰচচ্চর্ াকাৰীেয় প্রণয়ৰ বনু্ধৰ িবেচ্ছদ জন্মায়
29 অতয্াচাৰী েলােক িনজৰ চুবুৰীয়াক িমছা কথা কয়;
আৰু িয পথ েবয়া, েসই পথৈল েতওঁক ৈল যায়
30 িযজেন চকু িটিপয়াই, েতওঁ অসৎ িবষয়ৰ পিৰকল্পনা কেৰ
িযসকেল ওঁঠ কােমােৰ েতওঁেলােক পাপ কাযর্ হ’বৈল িদেয়
31 পকা চুিল েগৗৰৱৰ মুকুট
সৎ পথত চলাৰ দ্বাৰাই ইয়াক েপাৱা যায়
32 েক্রাধত ধীৰ েলাক বীৰতৈক উত্তম;
আৰু িনজৰ মনক দমন কৰা েলাক নগৰ জয়কাৰীতৈকেয়া েশ্রষ্ঠ
33 িচিঠ-েখলৰ গুিট েকঁাচত পেৰ,
িকন্তু িসদ্ধান্ত িযেহাৱাৰ পৰা হয়

17 অধয্ায়
1 িববাদযুক্ত েভােজেৰ ৈসেত পিৰপূণর্ েহাৱা ঘৰতৈক,
শািন্তেৰ ৈসেত শুদাই এগৰাহ েখাৱাই ভাল
2 এজন জ্ঞানী দােস লাজ িদওঁতা পুত্রৰ ওপৰত শাসন কিৰব,
আৰু ভােয়কসকলৰ এজন েযন ৈহ উত্তৰািধকাৰ ভগাই লব
3 ৰূপৰ কাৰেণ ধাতু গেলাৱা পাত্র, আৰু েসাণৰ কাৰেণ ভাতী,
িকন্তু িযেহাৱাই হৃদয় েশাধন কেৰ
4 িয েলােক কুকমর্ কেৰ, েতওঁ নীিতহীন কথা েকাৱাসকলৰ কথা শুেন,
আৰু িমছলীয়াই েবয়া িবষয়ৰ কথা কওতা জনৈল মেনােযাগ িদেয়
5 দিৰদ্রক পিৰহাস কৰা জেন েতওঁৰ স্রজনকত্তর্ ােক অপমান কেৰ;
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আৰু িয জেন দুভর্ াগয্ত আনন্দ কেৰ, েতওঁ দণ্ড েনােপাৱাৈক নাথািকব
6 বৃদ্ধসকলৰ নািত নািতনী েতওঁেলাকৰ িকৰীিট স্বৰূপ;
আৰু িপতৃসকল েতওঁেলাকৰ িনজৰ সন্তানৰ েগৗৰৱ স্বৰূপ
7 বাকপটু ওঁঠ মুখর্ৰ কাৰেণ উপেযাগী নহয়;
েতেন্ত তাতৈক িকমান কম পিৰমােণ িমছলীয়া ওঁঠ ৰাজভক্ত বয্িক্তৰ উপেযাগী হয়
8 িদয়া জনৰ বােব েভঁিট যাদুৰ পাথৰৰ দেৰ;
িয ফােলই েতওঁ যায়, েসই ফােলই েতওঁ সফল হয়
9 িয জেন অপৰাধ ঢােক, েতওঁ েপ্রমৰ েচষ্টা কেৰ;
িকন্তু িয েকােনােৱ এেক িবষয় বােৰ বােৰ ৈক থােক, েতওঁ প্রণয়ৰ বনু্ধৰ িবেচ্ছদ জন্মায়
10 িয দেৰ মূখর্ৰ ওপৰত এশ েকােব কাম কেৰ,
েসই দেৰ সুিবেবচকৰ মনৈল অনুেযাগ গভীৰ ভােব েসামায়
11 দুষ্ট েলােক েকৱল িবেদ্রাহৰ েচষ্টা কেৰ;
েসেয় িনষু্ঠৰ বাত্তর্ াবাহকক েতওঁৰ িবপেক্ষ পেঠাৱা হ’ব
12 িনজৰ অজ্ঞানতাত মগ্ন েহাৱা অজ্ঞানী েলাকৰ লগত সাক্ষাৎ েহাৱাতৈক,
েপাৱািল আজুিৰ িনয়া ভালুকৰ লগত সাক্ষাৎ েহাৱাই ভাল
13 েযিতয়া েকােনা এজেন উপকাৰৰ সলিন অপকাৰ কেৰ,
েতিতয়া অপকােৰ েতওঁৰ ঘৰ পিৰতয্াগ নকেৰ
14 িববাদৰ আৰম্ভিণ েকােনা এজেন পানী চািৰওফােল এিৰ িদয়াৰ দেৰ;
এই েহতুেক দন্দ্ব-কািজয়া েনােহাৱাৰ আগেতই িববাদৰ পৰা আঁতিৰ থাকা
15 িয জেন দুষ্টক িনেদর্ াষী কেৰ, আৰু ধাির্মকক েদাষী কেৰ,
েতওঁেলাক দুেয়া সমােন িযেহাৱাৰ িঘণলগীয়া
16 িযেহতু অজ্ঞানী েলাকৰ িশক্ষা গ্রহণ কৰাৰ দক্ষতা নাই
েসেয় েতওঁ প্রজ্ঞা আহৰণ কিৰবৈল িকয় ধন খৰচ কিৰব?
17 বনু্ধ সকেলা সময়েত িপ্রয় হয়;
আৰু ভােয়কৰ দুদ্দর্ শাৰ িদনৰ বােব জন্ম হয়
18 জ্ঞানশূনয্ েলােক প্রিতজ্ঞাত আৱদ্ধ হয়;
আৰু চুবুৰীয়াৰ ধাৰৰ দ্বায়ীত্ব লয়
19 িযজেন িববাদ ভাল পায়, েতওঁ পাপ ভাল পায়;
িয েকােনােৱ িনজৰ প্রেবশ দুৱাৰ ওখ কেৰ, েতওঁ িবনাশৰ েচষ্টা কেৰ
20 কুিটল মনৰ েলােক েকােনা িবষয়েত মঙ্গল িবচািৰ নাপায়;
িযজেন িমছা কথা কয়, েতওঁ িবপদত পেৰ
21 িযজেন অজ্ঞানীক জন্ম িদেয়, েতওঁ িনজৈল েখদ আেন;
আৰু অজ্ঞানীৰ িপতৃেয় আনন্দ কিৰব েনাৱােৰ
22 আনিন্দত হৃদয় ভাল ঔষধ হয়;
িকন্তু ভগ্ন হৃদেয় হাড়েবাৰ শুকুৱায়
23 নয্ায়ৰ পথ িবপথগামী কিৰবৈল
দুষ্টেলােক গুপুেত িদয়া েভঁিট গ্রহণ কেৰ
24 িযজনৰ সুিবেবচনা থােক, েতওঁ প্রজ্ঞাৰ সনু্মখত থােক;
িকন্তু অজ্ঞানী েলাকৰ চকু পৃিথবীৰ অন্তত থােক
25 অজ্ঞানী পুত্রই েতওঁৰ িপতৃক েবজাৰ িদেয়,
আৰু েতওঁক জন্ম িদয়া মিহলাৰ কাৰেণ েতওঁ দুখ দায়ক
26 নয্ায় কৰা জনক শািস্ত িদয়া অনুিচত;
আৰু সাধুেলাকক েতওঁৰ সৰলতাৰ বােব প্রহাৰ কৰা ভাল নহয়
27 জ্ঞানী েলােক ক’ম কথা কয়;
আৰু ধীৰ মনৰ েলাক িবেবচক
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28 এেনিক অজ্ঞানী েলােক িনমােত থািকেল জ্ঞানী বুিল ভবা যায়;
েতওঁ েযিতয়া মুখ বন্ধ কিৰ ৰােখ, েতিতয়া েতওঁ বুিধয়ক বুিল গিণত হয়

18 অধয্ায়
1 িয জেন িনজেক পৃথেক ৰােখ, েতওঁ েকৱল িনজৰ আকাংক্ষা িসিদ্ধৰ েচষ্টা কেৰ,
আৰু সকেলা সুপৰামশর্ৰ িবৰুেদ্ধ যঁুজ কেৰ
2 অজ্ঞানী েলােক িবেবচনাত সেন্তাষ নাপায়,
িকন্তু েকৱল িনজৰ হৃদয়ত থকা কথা প্রকাশ কেৰ
3 েযিতয়া দুষ্ট েলাক আেহ, েতওঁৰ লগত অপমােনা আেহ;
আৰু অপমানৰ লগত িনন্দাও আেহ
4 মানুহৰ মুখৰ কথা গভীৰ জলৰ দেৰ;
প্রজ্ঞাৰ ভুমুক ৈব থকা জুিৰৰ িনিচনা
5 দুষ্ট েলাকৈল পক্ষপাত েহাৱা ভাল নহয়,
আৰু নয্ায় কৰা সকলৰ িবচাৰ অগ্রাহয্ কৰা ভাল নহয়
6 অজ্ঞানী েলাকৰ ওঁেঠ েতওঁৰ লগত িববাদ আেন,
আৰু েতওঁৰ মুখৰ কথাই েতওঁক মাৰ েখাৱাই
7 অজ্ঞানী েলাকৰ মুেখ েতওঁৰ ধ্বংস আেন,
আৰু েতওঁৰ ওঁেঠ েতওঁক ফান্দত েপলাই
8 পৰচচ্চর্ াকাৰীৰ কথা সুস্বাদু আহাৰৰ দেৰ;
েসেয় শৰীৰৰ িভতৰৰ অংশৈলেক েসামায় যায়
9 আৰু িয জেন িনজৰ কাযর্ত অৱেহলা কেৰ,
েতওঁ ধ্বংসকাৰীৰ ভােয়কৰ দেৰ
10 িযেহাৱাৰ নাম দৃঢ় দুগর্ স্বৰূপ;
সৎ কাযর্ কৰা েলােক পলাই ৈগ েসই দুগর্ত ৰক্ষা পায়
11 ধনৱানৰ ধন-সম্পিত্তেয়ই েতওঁৰ দৃঢ় নগৰ;
আৰু েতওঁৰ কল্পনাত েসইেবাৰ ওখ েদৱালৰ দেৰ
12 পতনৰ পূেবর্ মানুহৰ হৃদয় অহংকাৰী হয়,
িকন্তু নম্রতা সন্মানৰ আেগ আেহ
13 িয জেন নুশুনাৰ পূেবর্ই উত্তৰ িদেয়,
েসেয় েতওঁৰ অজ্ঞানতা আৰু অপমান
14 মানুহৰ আত্মাই অসুস্থতােতা জীয়াই ৰািখব;
িকন্তু ভগ্ন আত্মাক েকােন সিহব পােৰ?
15 বুিধয়কৰ হৃদেয় জ্ঞান অজর্ ন কেৰ,
আৰু জ্ঞানী েলােক শুনাৰ দ্বাৰাই জ্ঞান িবচািৰ পায়
16 মানুহৰ উপহােৰ হয়েতা পথ মুকিল কিৰব পােৰ,
আৰু গণয্মানয্ েলাকৰ আগৈল েতওঁক ৈল যায়
17 েযিতয়াৈলেক িবপক্ষ জন আিহ েতওঁক প্রশ্ন নকেৰ;
েতিতয়াৈলেক েগাচৰত প্রথেম উপিস্থত েহাৱা জন িনেদর্ াষী েযন েবাধ হয়;
18 িচিঠ-েখেল িববাদ সমাপ্ত কেৰ,
আৰু পৰাক্রমী িবপক্ষ সকলক পৃথেক ৰােখ
19 দৃঢ় নগৰ জয় কৰাতৈক কু্ষদ্ধ ভােয়কক জয় কৰা টান;
আৰু িববাদ দূগর্ত লেগাৱা মািৰৰ দেৰ
20 িনজৰ মুখৰ ফেলেৰ েপট পিৰপূণর্ হয়;
আৰু েতওঁৰ ওঁঠৰ শসয্েৰ েতওঁ সন্তুষ্ট হয়
21 িজভাৰ শিক্তত মৃতুয্ আৰু জীৱন থােক;
আৰু িযসকেল তাক ভাল পায়, েতওঁেলােক তাৰ ফল েভাগ কিৰব
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22 িয জেন ভাযর্া পায়, েতওঁ পৰম বস্তু পায়,
আৰু িযেহাৱাৰ পৰা অনুগ্রহ লাভ কেৰ
23 দিৰদ্র েলােক কৃপাৰ বােব িবনয় কেৰ;
িকন্তু ধনৱান েলােক কঠুৱা উত্তৰ িদেয়
24 িয জেন অেনক েলাকৰ ৈসেত বনু্ধত্ব কেৰ, েতওঁ িনজৰ সব্বর্নাশৈলেহ তােক কেৰ;
িকন্তু এেন বনু্ধ থােক িয ভােয়কতৈক আেপান হয়

19 অধয্ায়
1 িনজৰ িসদ্ধতাত চলা দিৰদ্র েলাক,
েকােনা এজন কথাত িবপথগামী আৰু অজ্ঞানী েলাকতৈক ভাল
2 জ্ঞানৰ অিবহেন অিভপ্রায় থকা ভাল নহয়;
আৰু িয জেন েবেগেৰ যায়, েতওঁ পথ েহৰুৱাই
3 মানুহৰ অজ্ঞানতাই েতওঁৰ জীৱন ধ্বংস কেৰ;
আৰু েতওঁৰ হৃদয় িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ েক্রাধািম্বত হয়
4 ধন-সম্পিত্তেয় অেনক বনু্ধ একিত্রত কেৰ;
িকন্তু দিৰদ্র েলাক িনজৰ বনু্ধসকলৰ পৰা িবিছন্ন হয়
5 িমছা সাক্ষী িদয়া জেন দণ্ড েনােপাৱাৈক নাথািকব;
আৰু িয জেন িমছা কথা কয় েতেৱঁা অবয্াহিত নাপায়
6 অেনক েলােক অনুগ্রহ পাবৈল দয়ালু েলাকৰ আগত িনেবদন কেৰ,
আৰু িয জেন উপহাৰ িদেয়, েতওঁৰ সকেলা বনু্ধ হয়
7 যিদ দিৰদ্র েলাকৰ ভােয়ক সকেল েতওঁক িঘণ কেৰ;
েতেনহেল তাতৈক িকমান অিধক পিৰমােণ েতওঁৰ বনু্ধসকল েতওঁৰ পৰা আঁতিৰ যাব!
েতওঁ েতওঁেলাকক আহ্বান কেৰ, িকন্তু েতওঁেলাক আতিৰ যায়
8 িযজেন জ্ঞান লাভ কেৰ, েতওঁ িনজৰ প্রাণক েপ্রম কেৰ,
িযজেন িবেবচনা শিক্ত ৰােখ, েতওঁ িয ভাল তাক িবচািৰ পায়
9 িমছা সাক্ষী িদয়া জেন দণ্ড েনােপাৱাৈক নাথািকব;
িকন্তু িমছা কথা েকাৱা জন িবনষ্ট হ’ব
10 অজ্ঞানী েলােক িবলাসীতা জীৱন যাপন কৰা অনুপযুক্ত;
েতেনহেল ৰাজকুমাৰৰ ওপৰত দােস শাসন কৰা তাতৈক িকমান অিধক পিৰমােণ অনুপযুক্ত!
11 মানুহৰ িবেবচনাই েতওঁক েক্রাধত ধীৰ কেৰ,
আৰু অপৰাধ অৱমাননা কৰা েতওঁৰ েগৗৰৱ
12 ৰজাৰ েক্রাধ েডকা িসংহৰ গজ্জর্ নৰ দেৰ;
িকন্তু েতওঁৰ অনুগ্রহ ঘঁাহৰ ওপৰত পৰা িনয়ৰৰ দেৰ
13 মূখর্ পুত্রই িপতৃৈল ধ্বংস আেন,
আৰু কন্দল কৰা মিহলা েটাপ-েটাপৈক পিৰ থকা পানীৰ দেৰ
14 ঘৰ আৰু ধন-সম্পিত্ত িপতৃসকলৰ পৰা েপাৱা উত্তৰািধকাৰ;
িকন্তু জ্ঞানৱতী ভাযর্া িযেহাৱাৰ পৰা েপাৱা যায়
15 এলােহ মানুহক দুেঘর্াৰ িনদ্রাত েপলায়,
িকন্তু িযজেন কাম কিৰবৈল ইচ্ছা নকেৰ, েতওঁ েভাকত থািকব
16 িয জেন আজ্ঞা পালন কেৰ, েতওঁ িনজৰ প্রাণ ৰক্ষা কেৰ;
িকন্তু িয জেন িনজৰ পথৰ িবষেয় িচন্তা নকেৰ, েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ব
17 িয জেন দিৰদ্রক দয়া কেৰ, েতওঁ িযেহাৱাক ঋণ িদেয়;
আৰু েতওঁ কৰা কাযর্ৰ িবিনময়, েতওঁ েতওঁক পিৰেশাধ কিৰব
18 আশা থােকােত িনজৰ সন্তানক িনয়মানুবির্ততা িশেকাৱা;
আৰু সন্তানক মািৰ েপেলাৱাৰ কথা হৃদয়ত নাভািববা
19 অিত েক্রাধী মানুেহ দণ্ড েপাৱা উিচত;
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যিদ তুিম েতওঁক মুক্ত কৰা, েতেনহেল তুিম িদ্বতীয় বাৰৰ বােবও কিৰব লািগব
20 তুিম জীৱনৰ েশষ বয়সত জ্ঞানী হ’বৈল
পৰামশর্ শুনা, আৰু িনেদর্ শ গ্রহণ কৰা
21 মানুহৰ হৃদয়ত বহুেতা আঁচিন থােক;
িকন্তু িযেহাৱাৰ অিভপ্রায় িথেৰ থািকব
22 আনুগতয্ মানুহৰ ইচ্ছােৰ হয়,
আৰু িমছলীয়াতৈক দিৰদ্র েলাক ভাল
23 িযেহাৱাক েতওঁৰ পাবলগীয়া সন্মান িদয়া,
আৰু েসেয় েতামাৰ জীৱনদায়ক হ’ব,
আৰু িয জনৰ েসয়া আেছ, েতওঁ তৃপ্ত ৈহ থািকব;
আৰু েতওঁ অিনষ্টৰ দ্বাৰাই পীিড়ত নহ’ব
24 এেলহুৱাই পাত্রৰ আহাৰত হাত সুমুৱাই,
এেনিক পুনৰায় মুখৈল ঘূৰাই িনব েনাৱািৰব
25 িনন্দকক প্রহাৰ কৰা, তােত অিশিক্ষত দূৰদশীর্ হ’ব;
আৰু সুিবেবচকক অনুেযাগ কৰা, তােত েতওঁ জ্ঞান লাভ কিৰব
26 িয পুত্রই িপতৃক লুট কেৰ, আৰু মাতৃক েখিদ িদেয়,
েতওঁ এেন পুত্র িয জেন লাজ আৰু অপমান আেন
27 েহ েমাৰ পুত্র, যিদ তুিম উপেদশ শুিনবৈল এিৰ িদয়া,
তুিম জ্ঞানৰ বাকয্ৰ পৰা ভ্রান্ত হবা
28 দুনীর্িতগ্রস্ত সাক্ষীেয় নয্ায় িবচাৰৰ িনন্দা কেৰ,
আৰু দুষ্টসকলৰ মুেখ অপৰাধ গ্রাস কেৰ
29 িনন্দকসকলৰ বােব দণ্ড যুগুত আেছ,
আৰু অজ্ঞানী সকলৰ িপিঠৰ বােব সঁাচ বহা েকাব যুগুত আেছ

20 অধয্ায়
1 দ্রাক্ষাৰস িনন্দক, আৰু সুৰা দ্বন্দ্ব-কািজয়া কৰা েলাক;
িয েকােনােৱ সুৰা পান কিৰ মতলীয়া হয়, েতওঁ জ্ঞানী নহয়
2 ৰজাৰ েক্রাধ যুবা িসংহৰ গজ্জর্ নৰ দেৰ;
িযজেন েতওঁৰ খং েতােল, েতওঁ িনজৰ জীৱন েহৰুৱাই
3 িববাদৰ পৰা দূৰত থকাই মানুহৰ সন্মান;
িকন্তু প্রেতয্ক অজ্ঞানী েলােক িবতকর্ ত েসামায়
4 এেলহুৱা েলােক শৰৎ কালত হাল নাবায়;
আৰু েতওঁ শসয্ েদাৱাৰ সময়ত অলপ শসয্ িবচােৰ, িকন্তু এেকােক নাপায়
5 মানুহৰ হৃদয়ৰ অিভপ্রায় গভীৰ জলৰ দেৰ;
িকন্তু েসই কল্পনা িবেবচক বয্িক্তেয় বািহৰত প্রকাশ কেৰ
6 বহুেতা েলােক িনজৰ সাধুতা েঘাষণা কেৰ;
িকন্তু িবশ্বাসী েলাক েকােন িবচািৰ পায়?
7 নয্ায় কাযর্ কৰা েলােক িনজৰ নয্ায়পৰায়ণতাত চেল,
আৰু েতওঁক অনুসৰণ কৰা েতওঁৰ সন্তান সকল সুখী হয়
8 িসংহাসনত বহা ৰজাই িবচাৰকৰ দ্বায়ীত্ব পালন কেৰ;
েতওঁৰ আগত থকা সকেলা দুষ্টতা েতওঁৰ দৃষ্টিেৰ পৰীক্ষা কেৰ
9 েকােন ক’ব পােৰ “মই েমাৰ হৃদয় শুদ্ধ কিৰ ৰািখেছঁা,
আৰু েমাৰ পাপৰ পৰা মই মুক্ত হ’েলা?
10 পাথর্কয্ থকা ওজন, আৰু অসমান েজাখ,
এই দুেয়াটােক িযেহাৱাই িঘণ কেৰ
11 এেনিক যুৱক এজেন েতওঁৰ কাযর্ৰ দ্বাৰাই পিৰিচত হয়,
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শুদ্ধ আৰু নয্ায়পৰায়ণ আচৰণৰ দ্বাৰাই েতওঁক বুিজব পৰা যায়
12 শ্রৱনকাৰী কাণ আৰু দশর্নকাৰী চকু,
এই দুেয়ােকা িযেহাৱাই সৃষ্টি কিৰেল
13 িনদ্রাক ভাল নাপাবা অথবা, তুিম দিৰদ্র হবা;
েতামাৰ চকু েমলা, আৰু েতামাৰ প্রচুৰ পিৰমােণ েখাৱা বস্তু থািকব
14 িকনা জেন কয়, “েবয়া! েবয়া!
িকন্তু েযিতয়া েতওঁ আঁতিৰ যায়, েতিতয়া েতওঁ অহংকাৰ কেৰ
15 েসাণ আৰু অজস্র মূলয্বান পাথৰ আেছ;
িকন্তু জ্ঞানযুক্ত ওঁঠ অমূলয্ ৰত্ন
16 িয জেন অিচনাকীৰ জািমন হয়, েতওঁৰ বস্ত্র েলাৱা;
েযিতয়া েতওঁ েকােনা বয্িভচািৰণীৰ বােব জািমন হয়, েতিতয়া েতওঁৰ পৰা বন্ধক েলাৱা
17 প্রবঞ্চনােৰ েপাৱা িপঠাৰ েসাৱাদ িমঠা লােগ;
িকন্তু পাছত েতওঁৰ মুখ িশেলেৰ পূণর্ হয়
18 পৰামশর্ৰ দ্বাৰাই আঁচিনেবাৰ িসদ্ধ হয়;
আৰু েকৱল জ্ঞানী েলাকৰ েনতৃত্বত যুদ্ধ আৰম্ভ কৰা হয়
19 পৰচচ্চর্ াকাৰীেয় গুপুত কথা প্রকাশ কেৰ;
েসেয় িয জেন বহু কথা কয়, েতওঁৰ ৈসেত সহেযাগ নকিৰবা
20 িয জেন িনজৰ িপতৃক নাইবা মাতৃক শাও িদেয়,
েঘাৰ অন্ধকাৰত তাৰ চািক নুমাই যায়
21 উত্তৰািধকাৰ আৰম্ভণীেত শীেঘ্র েপাৱা যায়;
িকন্তু েশষত েসেয় ভাল নহব
22 এইদেৰ নকবা, “মই েতামাৰ ভুলৰ বােব প্রিতকাৰ সািধম!”
িযেহাৱাৈল অেপক্ষা কৰা, েতওঁ েতামাক উদ্ধাৰ কিৰব
23 িযেহাৱাই অসমান ওজন িঘণ কেৰ,
ফঁািক তুলাচনী ভাল নহয়
24 মানুহৰ ভিৰৰ েখাজ িযেহাৱাৰ পিৰচািলত;
েতেনহেল মানুেহ েকেনৈক িনজৰ পথ বুিজব?
25 েকােনা েলােক হঠােত “এই বস্তু পিবত্র” বুিল েকাৱা, মানুহ;
আৰু সঙ্কল্প কৰাৰ পাছত তাৰ অথর্ িক েসই িবষেয় িচন্তা কৰা মানুহৰ বােব ফান্দৰ দেৰ
26 জ্ঞানী ৰজাই দুষ্টসকলক পৃথক কেৰ,
আৰু তাৰ পাছত েতওঁ শষয্ মৰা গাড়ী েতওঁেলাকৰ ওপেৰিদ চলায়
27 মানুহৰ আত্মা িযেহাৱাৰ প্রদীপস্বৰূপ;
েসেয় েতওঁ সকেলােৰ অন্তৰৰ িভতৰ অংশ িবচােৰ
28 িবশ্বাসেযাগয্ আৰু িবশ্বস্বতাৰ িনয়েম ৰজাক সংৰিক্ষত কেৰ,
আৰু েতওঁৰ িসংহাসন েপ্রমৰ দ্বাৰাই িনৰাপেদ থােক
29 যুৱকৰ বেলই েতওঁৰ েগৗৰৱ,
আৰু পকা চুিলেয় বৃদ্ধ েলাকৰ অিভজ্ঞতা দশর্াই
30 ঘা লেগাৱা প্রহােৰ দুষ্টতা পিৰষ্কাৰ কেৰ,
আৰু প্রহােৰ অন্তৰৰ গভীৰতম অংশ পিৰষ্কাৰ কেৰ

21 অধয্ায়
1 ৰজাৰ হৃদয় িযেহাৱাৰ হাতৰ পৰা ৈব থকা পানীৰ দেৰ;
েতওঁ এই পানী িয িদশৈল ইচ্ছা কেৰ, েসই িদশৈল েবাৱায়
2 সকেলা মানুহৰ পথ েতওঁৰ িনজৰ দৃষ্টিত নয্ায়;
িকন্তু িযেহাৱাই হৃদয় েজােখ
3 িয সতয্ আৰু নয্ায়, এেন কাযর্ কৰা;
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বিলদানতৈক এই কাযর্ সমূহ িযেহাৱাৰ গ্রহণীয়
4 অহংকাৰী দৃষ্টি আৰু দািম্ভক হৃদয়;
দুষ্ট েলাকৰ প্রদীপ পােপেৰ পিৰপূণর্
5 পিৰশ্রমী েলাকৰ কল্পনাই েকৱল উন্নিতৈল ৈল যায়;
িকন্তু িয সকেল খৰৈক কাযর্ কেৰ, েতওঁেলাকৈল েকৱল দিৰদ্রতা আেহ
6 িমছলীয়া িজভাৰ দ্বাৰাই অজর্ ন কৰা ধন-সম্পিত্ত
অস্থায়ী ভাপ, েসইেবাৰ মৃতুয্ িবচােৰ,
7 দুষ্ট েলাকৰ অতয্াচােৰ েতওঁেলাকক দূৰ কিৰব;
কাৰণ েতওঁেলােক নয্ায় পথত চিলবৈল অসন্মত হয়
8 অপৰাধীৰ পথ কুিটল হয়,
িকন্তু িয জন শুদ্ধ, েতওঁ সৎ কাযর্ কেৰ
9 দনু্দৰী স্বভাৱৰ ভাযর্াৰ ৈসেত ঘৰত বাস কৰাতৈক,
ঘৰৰ চালৰ এচুকত বাস কৰাই ভাল
10 দুষ্ট েলাকৰ আত্মাই পাপ আকাংক্ষা কেৰ,
আৰু েতওঁৰ পৰা েতওঁৰ চুবুৰীয়া কৃপা দৃষ্টি নাপায়
11 েযিতয়া িনন্দক েলােক দণ্ড পায়, েতিতয়া অিশিক্ষত েলাক জ্ঞানী হয়,
আৰু েযিতয়া জ্ঞানী েলােক িনেদর্ শ পায়, েতিতয়া েতওঁৰ জ্ঞান বৃিদ্ধ হয়
12 িয জেন সৎ কাযর্ কেৰ, েতওঁ দুষ্ট েলাকৰ ঘৰ পযর্েবক্ষণ কেৰ;
েতওঁ দুষ্ট েলাকৈল সব্বর্নাশ কিঢ়য়াই আেন
13 িয জেন দিৰদ্র েলাকৰ কাতেৰািক্ত নুশুেন,
েসই জন েযিতয়া কািন্দব, েতিতয়া েকােনও নুশুিনব
14 গুপ্ত উপহাৰ েক্রাধ শান্ত কেৰ,
আৰু েগাপন উপহােৰ প্রচণ্ড েক্রাধৰ পৰা আঁতৰায় ৰােখ
15 েযিতয়া নয্ায় িবচাৰ হয়, েতিতয়া নয্ায় কৰা জেন আনন্দ পায়;
িকন্তু কুকমর্ কৰা জনৈল সব্বর্নাশ কিঢ়য়াই আেন
16 িয জেন িবেবচনা শিক্তৰ পথৰ পৰা ভ্রিম ফুেৰ,
েসই জেন মৃত সকলৰ সমাজত িজৰণী ল’ব
17 িয মানুেহ ৰং-েধমািল কিৰ ভাল পায়, েতওঁ দিৰদ্র হ’ব;
আৰু িয জেন দ্রাক্ষাৰস আৰু েতল ভাল পায় েতওঁ ধনৱান নহ’ব
18 সৎ কাযর্ কৰা েলাকৰ বােব দুষ্টেলােক প্রায়িশ্চত পায়;
আৰু নয্ায়পৰায়ণ েলাকৰ বােব িবশ্বাসঘাতকৰ প্রায়িশ্চত হয়
19 দ্বনু্দৰী আৰু সকেলা সময়েত অিভেযাগ কিৰ থকা মিহলাৰ ৈসেত বাস কৰাতৈক,
মৰুভূিমত বাস কৰাই ভাল
20 জ্ঞানী েলাকৰ ঘৰত বহুমূলয্ বস্তু আৰু েতল থােক;
িকন্তু অজ্ঞানী েলােক েসইেবাৰ অপবয্ৱহাৰ কেৰ
21 িয জেন সৎ কাযর্ কেৰ আৰু দয়ালু হয়,
েতওঁ জীৱন পায়, উিচত িসদ্ধান্ত লয়, আৰু সন্মান লাভ কেৰ
22 জ্ঞানী েলােক বীৰসকলৰ নগৰৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ যায়,
আৰু সুৰক্ষা িদয়া দুগর্ েতওঁ ধ্বংস কেৰ
23 িয জেন িনজৰ মুখ আৰু িজভা চম্ভািল ৰােখ,
েতওঁ সঙ্কটৰ পৰা িনজেক ৰক্ষা কেৰ
24 গিব্বর্ আৰু অহংকাৰী েলাকক “িনন্দক” বুিল েকাৱা হয়;
েতওঁ দািম্ভকতােৰ কাযর্ কেৰ
25 এেলহুৱা েলাকৰ অিভলােষ েতওঁক বধ কেৰ;
কাৰণ েতওঁৰ হােত কাম কিৰবৈল অমািন্ত হয়
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26 ওেৰ িদনেটা েতওঁ অিধকতৈক অিধক পাবৈল আকাংক্ষা কেৰ;
িকন্তু সৎ কাযর্ কৰা জেন দান িদেয়, আৰু দান িদয়া বন্ধ নকেৰ
27 দুষ্ট েলাকৰ বিলদান ঘৃণনীয়;
তােত েবয়া মেনাভােবেৰ অনাৰ বােব তাতৈক িকমান েবিছ ঘৃণনীয় হ’ব
28 িমছা সাক্ষী িদয়া জন ধ্বংস হ’ব;
িকন্তু কথা শুনা জেন, েতওঁ সকেলা সময়ৰ বােব কথা ক’ব
29 দুষ্ট েলােক িনজেক পৰাক্রমী েদখুৱাই;
িকন্তু নয্ায়পৰায়ণ েলােক িনজৰ পথ িবেবচনা কেৰ
30 িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ প্রজ্ঞা, িবেবচনা,
বা পৰামশর্ এেকােৱই িস্থৰ হ’ব েনাৱােৰ
31 যুদ্ধৰ িদনৰ বােব েঘঁাৰাক সু-সিজ্জত কৰা হয়,
িকন্তু জয় িযেহাৱাৰ কাৰেণেহ হয়

22 অধয্ায়
1 প্রচুৰ ধনতৈকেয়া সুনাম মেনানীত কৰা,
েসাণ আৰু ৰূপতৈক অনুগ্রহ উত্তম
2 ধনী আৰু দিৰদ্র েলাক উভয়েৰ মাজত েকােনা পাথর্কয্ নাই,
েতওঁেলাকৰ সকেলােৰ সৃষ্টিকত্তর্ া িযেহাৱা হয়
3 দূৰদশীর্ েলােক িবপদ েদখা পায়, আৰু িনজেক লুকুৱাই ৰােখ;
িকন্তু অিশিক্ষত েলাক আগুৱাই যায়, আৰু েতওঁেলােক ইয়াৰ বােব কষ্ট পায়
4 িযেহাৱাৈল ৰখা ভয় নম্রতা, সম্পিত্ত,
আৰু জীৱনৈল সন্মান আেন
5 কুিটল েলাকৰ পথত কঁাইট আৰু প্রৱঞ্চনাৰ ফান্দ থােক;
িযজেন িনজৰ আত্মা ৰক্ষা কেৰ, েতওঁ েসইেবাৰৰ পৰা দূৰত থােক
6 সন্তানক তাৰ চিলবলগীয়া পথ অনুসােৰ িশক্ষা িদয়া,
তােত েতওঁ প্রাপ্ত বয়স্ক হ’েলও েতওঁ তাৰ পৰা ঘূিৰ নািহব
7 ধনী েলােক দিৰদ্র েলাকৰ ওপৰত শাসন কেৰ,
আৰু িযজেন ধাৰ লয়, েতওঁ ধাৰ িদয়া জনৰ দাস হয়
8 িয জেন দুষ্টতাৰ গুিট িসেচঁ, েতওঁ সমসয্াৰ শসয্ দাব;
আৰু েতওঁৰ েক্রাধৰ লািঠ বয্ৱহাৰ কৰা নহ’ব
9 উদাৰ দৃষ্টিৰ েলাক আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত হ’ব,
কাৰণ েতওঁ দিৰদ্রৰ ৈসেত িনজৰ আহাৰ ভাগ কেৰ
10 িনন্দকক উিলয়াই পেঠাৱা, েতিতয়া তাত আৰু িববাদ নহ’ব,
এেন িক িবেৰাধ আৰু অপমােনা নহ’ব
11 িযজেন শুদ্ধ হৃদয় ভাল পায়,
আৰু যাৰ কথা অমািয়ক,
েতওঁৰ বনু্ধৰ বােব েতওঁৰ এজন ৰজা হ’ব
12 িযেহাৱাৰ চকুেৱ জ্ঞানৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰােখ;
িকন্তু েতওঁ িবশ্বাসঘাতকৰ কথা উৎখাত কেৰ
13 এেলহুৱাই কয়, “বাটত এটা িসংহ আেছ!
মুকিল ঠাইত েমাক বধ কিৰব ”
14 বয্িভচািৰণীৰ মুখ দ’ গাতৰ দেৰ;
িয েকােনােৱ েসই গাতত পিৰব েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত হ’ব
15 সন্তানৰ হৃদয়ত মুখর্তা আৱদ্ধ ৈহ থােক;
িকন্তু েচকনীৰ অনুশাসেন তাক তাৰ পৰা দূৰ কেৰ
16 িনজৰ ধন বৃিদ্ধ কিৰবৈল দিৰদ্র েলাকক উপদ্রৱ কৰা জন,
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বা ধনী েলাকক দান িদয়া জন, দিৰদ্র হ’ব
17 জ্ঞানী েলাকৰ কথা শুনা; আৰু মেনােযাগ িদয়া;
আৰু েমাৰ জ্ঞানৰ কথাত েতামাৰ হৃদয় মেনািনেবশ কৰা
18 কাৰণ তুিম যিদ েসইেবাৰক েতামাৰ অন্তৰত ৰাখা, আৰু যিদ েসই সকেলােবাৰ েতামাৰ ওঁঠত থােক,
েতেনহ’েল েসেয় েতামাৰ বােব সুখজনক হ’ব
19 েসেয় েতামাৰ িবশ্বাস যােত িযেহাৱাত হ’ব পােৰ,
মই আিজ েসইেবাৰ েতামাক িশকােলঁা, এেন িক েকৱল েতামােকই এই সকেলা িশকােলঁা
20 পৰামশর্ আৰু জ্ঞানৰ িবষেয়
মই েতামাৰ বােব িত্রশটা নীিতবচন িলখা নাই েন?
21 েতামাক িবশ্বাসেযাগয্ বাকয্ৰ সতয্তাক িশকােলঁা,
যােত েতামাক পেঠাৱা সকলক তুিম িবশ্বাসেযাগয্ উত্তৰ িদব পাৰা
22 দিৰদ্র েলাকৰ বস্তু কািঢ় নলবা, িকয়েনা েতওঁ দিৰদ্র;
বা দুৱাৰত থকা অভািব েলাকক দমন নকিৰবা
23 িকয়েনা িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ অিভেযাগৰ প্রিতবাদ কিৰব,
আৰু িয সকেল েতওঁেলাকৰ বস্তু কািঢ় লয়, েতওঁ েতওঁেলাকৰ জীৱন কািঢ় ল’ব
24 িযজেন েক্রােধেৰ শাসন কেৰ, েতওঁৰ ৈসেত বনু্ধত্ব নকিৰবা,
আৰু েক্রাধী েলাকৰ ৈসেত তুিম েযাৱা উিচত নহয়;
25 নহ’েল তুিম েতওঁৰ আচৰণ িশিকবা,
আৰু তুিম িনজেক িনেজ ফান্দত েপলাবা
26 ধনৰ িবষেয় প্রিতজ্ঞা কৰা জনৰ দেৰ নহবা,
আৰু তুিম অনয্ েলাকৰ ধাৰৰ বােব জািমনদাৰ েহাৱা উিচত নহয়
27 যিদ ধাৰ শুিজবৈল েতামাৰ উপায় নাথােক,
েতেনহ’েল েতামাৰ েশাৱাপািট েতামাৰ পৰা েতওঁ ৈল েযাৱাত িকেহ বাধা িদব পািৰব?
28 েতামাৰ িপতৃেয় স্থাপন কৰা,
পূবর্ৰ সীমাৰ িশল নুগুচাবা
29 িনজৰ কামত িনপুন থকা েলাকক তুিম েদিখছা েন? েতওঁ ৰজাৰ আগত িথয় হ’ব,
েতওঁ সব্বর্সাধাৰণ েলাকৰ আগত িথয় নহ’ব

23 অধয্ায়
1 েযিতয়া তুিম েকােনা শাসনকত্তর্ াৰ ৈসেত েভাজনত বহা,
েতিতয়া েতামাৰ সনু্মখত েকান আেছ সাৱধােন লক্ষয্ কিৰবা
2 কাৰণ তুিম যিদ অিধক আহাৰ খাবৈল ভাল েপাৱা,
েতেনহ’েল িনজৰ িডিঙত িনেজ ছুৰী িদবা
3 েতওঁৰ উত্তম েখাৱা বস্তুৈল েহঁপাহ নকিৰবা,
িকয়েনা েসেয় প্রবঞ্চক আহাৰ
4 ধনী হ’বৈল অিধক কষ্ট নকিৰবা,
েকিতয়া বন্ধ কিৰব লােগ েসই কথা জািনবৈল যেথষ্ট জ্ঞানী েহাৱা
5 েযিতয়া েতামাৰ দৃষ্টি ধনত পেৰ, েসেয় গুিচ যায়,
আৰু হঠােত েডউকা লগাই,
আৰু ঈগলৰ দেৰ আকাশৈল উিৰ যায়
6 েতামাৰ আহাৰৈল েকােনা েলােক বহু সময় চাই থািকেল, পাপী মানুহৰ আহাৰ েভাজন নকিৰবা,
আৰু েতওঁৰ উত্তম েখাৱা বস্তুৈল েহঁপাহ নকিৰবা;
7 কাৰণ েতওঁ এেন এজন মানুহ িয েতামাৰ আহাৰৰ িহচাপ লয়
েতওঁ েতামাক কয়, “েভাজন-পান কৰা!”
িকন্তু েতওঁৰ হৃদয় েতামাৰ ৈসেত নাথােক
8 তুিম িয অলপ খাইছা, েসয়াও বিম কিৰবা,
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আৰু েতামাৰ অিভনন্দন বৃথা হ’ব
9 অজ্ঞানী েলােক শুিন থকাৈক কথা নকবা;
িকয়েনা েতওঁ েতামাৰ প্রজ্ঞাৰ কথা তুচ্ছ কিৰব
10 পুৰিণ সীমাৰ েদৱাল আতৰাই িনিদবা,
বা অনাথ সকলৰ পথাৰৰ সীমালঙ্ঘন নকিৰবা;
11 িকয়েনা েতওঁেলাকৰ মুিক্তকত্তর্ া বলৱান;
আৰু েতওঁ েতামাৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলাকৰ ৈহ প্রিতবাদ কিৰব
12 েতামাৰ হৃদেয় অনুশাসনৈল মেনােযাগ িদয়ক,
আৰু জ্ঞানৰ কথাৈল েতামাৰ কাণ পাতা
13 সন্তানক শািস্ত িদবৈল ত্রুিট নকিৰবা;
িকয়েনা তুিম তাক েচকনীেৰ েকাবােল িস নমিৰব
14 তুিম যিদ তাক েচকনীেৰ েকােবাৱা,
েতেনহ’েল তুিম তাৰ আত্মা িচেয়ালৰ পৰা ৰক্ষা কিৰবা
15 েহ েমাৰ পুত্র, যিদ েতামাৰ হৃদয় জ্ঞানী হয়,
েতেনহ’েল েমাৰ হৃদেয়া আনিন্দত হ’ব;
16 েযিতয়া েতামাৰ ওঁেঠ যথাথর্ কথা কয়,
েতিতয়া েমাৰ অন্তঃকৰণ উল্লািসত হয়
17 েতামাৰ হৃদেয় পাপীক ঈষর্া নকৰক;
িকন্তু তুিম ওেৰ িদনেটা িযেহাৱাৰ ভয়ত থাকা;
18 অৱেশয্ ইয়াত েতামাৰ ভিবষয্ত জিড়ত ৈহ আেছ,
আৰু েতামাৰ আশা খণ্ডন কৰা নহব
19 েহ েমাৰ পুত্র, শুনা আৰু জ্ঞানী েহাৱা,
আৰু েতামাৰ হৃদয় সৰল পথত চেলাৱা
20 সুৰা িপ্রয় েলাকৰ ৈসেত সহেযাগী নহ’বা,
বা অিধক মাংস েভাজন কৰা সকলৰ সঙ্গী নহবা
21 কাৰণ মতলীয়া আৰু খকুৱা েলাক দিৰদ্র হয়,
আৰু মানুহৰ েটাপিনেয় েতওঁেলাকক ফটা বস্ত্র িপন্ধায়
22 েতামাক জন্ম িদয়া িপতৃৰ কথা শুনা,
আৰু েতামাৰ মাতৃৰ বৃদ্ধা অৱস্থাত েতওঁক েহয়জ্ঞান নকিৰবা
23 সতয্ক িকনা, িকন্তু ইয়াক িবক্রী নকিৰবা;
প্রজ্ঞা, অনুশাসন, আৰু সুিবেবচনা িকনা
24 নয্ায় কাযর্ কৰা জনৰ িপতৃ অিতশয় উল্লািসত হয়,
আৰু জ্ঞানী পুত্রৰ জন্মদাতাই েতওঁৰ বােব আনন্দ কিৰব
25 েতামাৰ িপতৃ আৰু মাতৃক আনিন্দত হ’বৈল িদয়া,
আৰু েতামাৰ জন্মদাতাক উল্লািসত হ’ব িদয়া
26 েহ েমাৰ পুত্র, েতামাৰ হৃদয় েমাক িদয়া,
েতামাৰ চকুক েমাৰ পথৈল িনৰীক্ষণ কিৰবৈল িদয়া
27 কাৰণ েবশয্া দ গাতৰ দেৰ,
আৰু অনয্ েলাকৰ ভাযর্া েঠক নাদৰ দেৰ
28 েতওঁ ডকাইতৰ দেৰ খাপ িদ থােক,
আৰু মনুষয্সকলৰ মাজত িবশ্বাসঘাতকতৰ দল বৃিদ্ধ কেৰ
29 কাৰ দুদর্ শা আেছ? কাৰ দুখ আেছ? েকােন কািজয়া কেৰ?
েকােন অিভেযাগ কেৰ? েকােন অকাৰেণ মাৰ খায়? কাৰ চকু ৰঙা হয়?
30 িযসকেল বহুিদন দ্রাক্ষাৰসত িলপ্ত থােক,
আৰু িযসকেল দ্রাক্ষাৰসৰ িমহলাবৈল েচষ্টা কেৰ
31 েযিতয়া দ্রাক্ষাৰস ৰঙা ৈহ থােক,
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পাত্রত দগমগায়,
আৰু সহেজ েপটৈল যায়, েতিতয়া তাৈল দৃষ্টি নকিৰবা
32 েশষেত েসেয় সাপৰ িনিচনাৈক কামুিৰব,
আৰু িবষাক্ত সাপৰ দেৰ ইয়াৰ দংশন
33 েতামাৰ চকুেৱ আচিৰত বস্তু েদিখব,
আৰু েতামাৰ হৃদেয় মন্দ কথা কব;
34 প্রচণ্ড সমুদ্রৰ ওপৰত েশাৱা জনৰ দেৰ,
বা জাহাজৰ মাজস্থলৰ ওপৰত েশাৱা েলাকৰ দেৰ হবা;
35 তুিম কবা, “েতওঁেলােক েমাক মািৰেল!” িকন্তু মই আঘাত েপাৱা নাই,
েতওঁেলােক েমাক প্রহাৰ কিৰেল, িকন্তু মই অনুভব কৰা নাই
মই েযিতয়া সাৰ পাম? েতিতয়া মই পুনৰ দ্রাক্ষাৰস পান কিৰম ”

24 অধয্ায়
1 দুষ্ট েলাকক ঈষর্া নকিৰবা,
নাইবা েতওঁেলাকৰ লগত থািকবৈল ইচ্ছা নকিৰবা;
2 কাৰণ েতওঁেলাকৰ হৃদেয় অতয্াচাৰৰ চক্রান্ত কেৰ,
আৰু েতওঁেলাকৰ ওঁেঠ সমসয্াৰ কথা কয়
3 প্রজ্ঞাৰ দ্বাৰাই ঘৰ িনমর্াণ হয়,
আৰু িবেবচনাৰ দ্বাৰাই ঘৰ সংস্থাপন হয়
4 জ্ঞানৰ দ্বাৰাই েকঁাঠািলেবাৰ পিৰপূণর্ হয়,
লগেত সকেলা বহুমুলয্ আৰু আনন্দদায়ক বস্তুেৰ পিৰপূণর্ হয়
5 সাহসী েলাক বলৱান হয়,
িকন্তু বলৱান েলাকতৈক জ্ঞানী েলাক ভাল
6 সুপৰামশর্ৰ দ্বাৰাই তুিম েতামাৰ যুদ্ধ আৰম্ভ কিৰব পাৰা,
আৰু বহুেতা উপেদষ্টাৰ ৈসেত জয় লাভ হয়
7 অজ্ঞানী েলাকৰ বােব প্রজ্ঞা অিত উচ্চ িবষয়;
আৰু দুৱাৰত েতওঁ কথা কয়
8 তাত আমাৰ এজন দুষ্ট কাযর্ কল্পনা কৰা েলাক আেছ,
েলাকসকেল েতওঁক পিৰকল্পনাৰ পিৰচালক বুিল কয়
9 জ্ঞানহীন আঁচিন পাপ,
আৰু িনন্দক েলাকক মানুেহ ঘৃণা কেৰ
10 সমসয্াৰ িদনত যিদ েতামাৰ ভীৰুতা েদখুওৱা,
েতেনহ’েল তুিম িনশকতীয়া*
11 মৃতুয্ৈল ৈল েযাৱা েলাকসকলক ৰক্ষা কৰা,
আৰু বধ কিৰবৈল িনওেত িযসকল হতভম্ব হয় েতওঁেলাকক তুিম যিদ পাৰা ঘূৰাই আনা
12 তুিম যিদ েকাৱা, “আিম এই িবষেয় এেকা নাজােনা ”
তুিম িক ৈকছা? েসই িবষেয় িয জনাই হৃদয় পৰীক্ষা কেৰ, েতওঁ জােনা নুবুেজ?
আৰু িযজনাই েতামাৰ জীৱন ৰক্ষা কেৰ, েতওঁ জােনা এই িবষেয় নাজােন?
ঈশ্বেৰ মানুহক কমর্ অনুসােৰ জােনা ফল িনিদেয়?
13 েহ েমাৰ পুত্র, েমৗ েখাৱা, কাৰণ ই ভাল,
আৰু েমৗচাকৰ পৰা িনগিৰ অহা েমৗ েতামাৰ িজভাৰ বােব সুস্বাদু
14 েতেনৈক প্রজ্ঞা েতামাৰ আত্মাৰ বােব
তুিম যিদ তাক িবচািৰ েপাৱা, েতেনহ’েল তাত েতামাৰ ভিবষয্ত আেছ,
আৰু েতামাৰ আশা খণ্ডন কৰা নহব
15 নয্ায় কাযর্ কৰাসকলৰ ঘৰ িযজেন আক্রমণ কেৰ,
* 24 অধয্ায়:10 িনশকতীয়া বা কু্ষদ্র শিক্তৰ গৰাকী
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েতেন দুষ্ট মানুহৰ দেৰ তুিম িমছা কথা নকবা,
েতওঁেলাকৰ ঘৰ ধ্বংস নকিৰবা
16 কাৰণ িযসকেল নয্ায় কাযর্ কেৰ, েতওঁেলাক সাতবাৰ পিৰেলও,
েতওঁ পুনৰ উিঠব
িকন্তু দুষ্ট েলাক দুেযর্াগত পিৰ িবনষ্ট হয়
17 েযিতয়া েতামাৰ শত্রুৰ পতন হয়, েতিতয়া আনন্দ নকিৰবা,
আৰু েযিতয়া েতওঁ উজুিত খায়, েতিতয়া েতামাৰ মনক উল্লািসত হ’বৈল িনিদবা
18 িকয়েনা িযেহাৱাই চাব আৰু অগ্রাহয্ কিৰব,
আৰু েতওঁৰ পৰা েতওঁৰ েক্রাধ দূৰ কিৰব
19 কুকমর্ কৰা সকলৰ বােব উিদ্বগ্ন নহবা,
আৰু দুষ্ট েলাকক ঈষর্া নকিৰবা,
20 কাৰণ দুষ্ট েলাকৰ েকােনা ভিবষয্ত নাই,
আৰু দুষ্ট েলাকৰ প্রদীপ নুমাই যাব
21 েহ েমাৰ পুত্র, িযেহাৱাৈল ভয় কৰা, আৰু ৰজাক ভয় কৰা
েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কৰা সকলৰ ৈসেত সহেযাগ নকিৰবা
22 কাৰণ হঠােত েতওঁেলাকৈল িবপযর্য় আিহব,
েতওঁেলাক দুেয়ােৰ পৰা িবনাশ িকমান পিৰমােন হ’ব েকােন জােন?

23 এই সকেলা জ্ঞানী েলাকৰ বচন
িবচাৰত পক্ষপাত কৰা উিচত নহয়
24 িয জেন েদাষীজনক কয়, “তুিম িনেদর্ াষী েহাৱা,”
েতওঁক মানুেহ শাও িদব, আৰু েদশবাসীেয় িঘণ কিৰব
25 িকন্তু িযসকেল দুষ্টেলাকক িনন্দা কেৰ, েতওঁেলাক আনিন্দত হ’ব,
আৰু েতওঁেলাকৈল ওপৰত উত্তম আশীব্বর্াদ আেহ
26 িযজেন সতয্তাত উত্তৰ িদেয়,
েতওঁ ওঁঠক চুমা খায়
27 েতামাৰ বািহৰৰ কাম প্রস্তুত কৰা,
আৰু িনজৰ বােব মুকিল ঠাইত সকেলা বস্তু যুগুত কৰা,
আৰু তাৰ পাছতেহ েতামাৰ গৃহ িনমর্াণ কৰা
28 কাৰণ েনােহাৱাৈক েতামাৰ চুবুৰীয়াৰ অিহেত সাক্ষী নহবা;
আৰু েতামাৰ মুেখেৰ প্রতাৰণা নকিৰবা
29 এইদেৰ নকবা, “েতওঁ েমাৈল িযদেৰ কিৰেল, মইেয়া তাৈল েসইদেৰই কিৰম;
েতওঁ িয কিৰেল তাৰ প্রিতফল মই েতওঁক িদম ”
30 মই এেলহুৱা মানুহৰ পথাৰৰ মােজেৰ ৈগিছেলঁা,
জ্ঞানশূনয্ মানুহৰ দ্রাক্ষাবাৰীৰ ওচেৰিদ ৈগিছেলঁা
31 চািৰওফােল কঁাইটীয়া বন গিজিছল,
েগােটই পথাৰ কঁাইেট ঢািক ধিৰিছল,
আৰু সীমাত থকা িশলৰ েবৰা ভািঙ ৈগিছল
32 তাৰ পাছত মই চাই িবেবচনা কিৰেলঁা;
আৰু চােলঁা আৰু িশক্ষা পােলঁা
33 “অলপ েটাপিন, আৰু অলপ েটাপিন,
জীৰিণ লবৈল হাত সাৱিট থািকেল,
34 দিৰদ্রতা ডকাইতৰ দেৰ েতামাৈল আিহব,
আৰু েতামাৰ প্রেয়াজনীয়তা সুসিজ্জত যুদ্ধাৰুৰ দেৰ আিহব

25 অধয্ায়
1 িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াৰ েলাক সকেল সংগ্রহ কৰা চেলামনৰ নীিতবাকয্ এইেবাৰ
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2 িবষয়সমূহ েগাপন ৰখাই ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱ;
িকন্তু কথা অনুসন্ধান কিৰ মুকিল কৰা ৰজাসকলৰ েগৗৰৱ
3 উচ্চতাৰ কাৰেণ আকাশ, আৰু গভীৰতাৰ কাৰেণ পৃিথৱী িযদেৰ,
েসইদেৰ ৰজাসকলৰ হৃদয় অনুসন্ধান কৰা নাযায়
4 ৰূপৰ পৰা ধাতুমল দূৰ কৰা;
ধাতুৰ কাম কৰা জেন েতওঁৰ িশল্পকাযর্ত ৰূপ বয্ৱহাৰ কিৰব পােৰ;
5 তাৰ উপিৰও ৰজাৰ সনু্মখৰ পৰা দুষ্টক দূৰ কৰা;
নয্ায় কাযর্ কৰাৰ দ্বাৰাই েতওঁৰ িসংহাসন স্থািপত হ’ব
6 ৰজাৰ সনু্মখত িনজেক িনেজ প্রশংসা নকিৰবা;
আৰু মহান েলাকৰ বােব ৰখা ঠাইত তুিম িথয় নহ’বা
7 উচ্চপদস্থ বয্িক্তৰ উপিস্থিতত অপদস্থ েহাৱাতৈক,
“ইয়াৈল আহঁা”, এই বুিল েতওঁ েতামাক েকাৱা ভাল
েতামাৰ সাক্ষয্ িক আিছল,
8 িবচাৰত েবগাই ৈগ উপিস্থত নহ’বা;
কাৰণ েযিতয়া েতামাৰ চুবুৰীয়াই েতামাক লাজ িদব,
েতিতয়া েশষত তুিম িক কিৰবা?
9 েতামাৰ আৰু চুবুৰীয়াৰ মাজত েহাৱা িববাদ িনেজই িবচাৰ কৰা,
িকন্তু আন জনৰ গুপুত কথা প্রকাশ নকিৰবা;
10 েতামাৰ কথা িযজেন শুেন, েতওঁ েতামাক লাজত েপলাব,
আৰু দুষ্ট েলােক েতামাৰ িবষেয় েগাচৰ িদেল গুপুেত নাথািকব
11 ভাল কথা েকাৱােটা
ৰূপত খেটাৱা েসাণৰ আেপলৰ দেৰ,
12 শুদ্ধ েসােণেৰ গঢ়া েসাণৰ আঙিঠ বা অলঙ্কাৰ েযেন,
জ্ঞানী েলাকৰ অনুেযাগ শুনা কােণা েতেন
13 শসয্ েদাৱাৰ সময়ত িহমৰ েচঁচা েযেন,
িবশ্বাসী বাত্তর্ াবাহক পেঠাৱা সকলৰ বােব েতেন;
েতওঁ েতওঁৰ মািলকৰ আত্মা সেতজ কেৰ;
14 বৰষুণ েনােহাৱা েমঘ আৰু বতাহ েযেন,
িমছাৈক দান িদেছঁা বুিল অহংকাৰ কৰা জেনা েতেন
15 ৈধেযর্েৰ শাসনকত্তর্ াই প্রতয্য় জন্মাব পােৰ,
আৰু নম্র িজভাই হাড় ভািঙব পােৰ
16 তুিম যিদ েমৗ িবচািৰ েপাৱা, িযমান প্রেয়াজন িসমানেহ খাবা;
নহ’েল েমৗ অিতিৰক্ত খােল তুিম বিম কিৰবা
17 েতামাৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰৈল সঘেন নাযাবা,
েতওঁ েতামাৈল আমিন পাই েতামাক িঘণ কিৰব
18 িযজেন চুবুৰীয়াৰ িবৰুেদ্ধ িমছা সাক্ষয্ িদেয়,
েতওঁ যুদ্ধত বয্ৱহাৰ কৰা গদা, বা তেৰাৱাল, বা তীক্ষ্ন কঁাড়ৰ দেৰ
19 েবয়া দঁাত অথবা িপছল েখাৱা ভিৰৰ েযেন,
সঙ্কটৰ সময়ত অিবশ্বাসী েলাকক িবশ্বাস কৰাও েতেন
20 েকােনা এজেন মনৰ েবজাৰত গীত েগাৱা েযেন,
জাৰ কািলত কেপাৰ েসােলাকাই েথাৱা মানুহ,
বা খাৰৰ ওপৰত িদয়া িভেনগােৰা েতেন
21 েতামাৰ শত্রু যিদ কু্ষধাতুৰ হয়, েতেনহ’েল েতওঁক আহাৰ খাবৈল িদয়া;
আৰু েতওঁ যিদ তৃষ্ণাতুৰ হয়, েতেনহ’েল েতওঁক পানী খাবৈল িদয়া
22 িকয়েনা েসইদেৰ কিৰেল, তুিম েতওঁৰ মুৰত জ্বিল থকা আঙঠা েবলচােৰ আঁতৰাই িদয়া হ’ব,



িহেতাপেদশ 25 অধয্ায়:23 764 িহেতাপেদশ 26 অধয্ায়:16

আৰু িযেহাৱাই েতামাক পুৰস্কাৰ িদব
23 উত্তৰৰ বতােহ েযেনৈক বৃষ্টি আেন,
েতেনৈক িযজেন গুপুত কথা কয় েতওঁৰ মুখমণ্ডল ঘৃণনীয়
24 দ্বনু্দৰী মিহলাৰ ৈসেত ঘৰত বাস কৰাতৈক,
ঘৰৰ ছালৰ এচুকত থকাই ভাল
25 তৃষ্ণাতুৰ েলাকৰ বােব েচঁচা পানী েযেন,
দূৰ েদশৰ পৰা অহা মঙ্গল সম্বােদা েতেন
26 েঘালা পানীৰ িনজৰা, বা নষ্ট ৈহ েযাৱা ভুমুক েযেন,
দুষ্ট েলাকৰ সনু্মখত ভাল মানুেহা থৰক-বৰক েহাৱাও েতেন
27 অিধকৈক েমৗ েখাৱা ভাল নহয়,
েসয়া সন্মানৰ ওপিৰ সন্মান িবচৰা দেৰ হয়
28 িয জেন িনজৰ মনক দমন নকেৰ,
েতওঁ গড় ভগা বা গড় নথকা নগৰৰ দেৰ

26 অধয্ায়
1 গ্রীষ্ম কালত বৰফ, আৰু শসয্ েদাৱাৰ সময়ত বৃষ্টি েযেন,
েসইদেৰ অজ্ঞানীেয় সন্মান েপাৱাৰ েযাগয্ নহয়
2 িযদেৰ ঘৰ িচিৰকাই জাপ মািৰ মািৰ েখাৱা বস্তু িগিল িক্ষপ্র গিতত উিৰ যায়,
েসইদেৰ অকাৰেণ িদয়া শাও প্রজ্বিলত নহয়
3 েঘঁাৰাৰ বােব চাবুক আৰু গাধৰ বােব লাগাম,
আৰু অজ্ঞানীসকলৰ িপিঠৰ বােব েচকনী
4 অজ্ঞানীক উত্তৰ িনিদবা, আৰু অজ্ঞানীৰ অজ্ঞানতাত সহেযাগ নকিৰবা;
নহ’েল তুিম েতওঁৰ দেৰই হ’বা
5 অজ্ঞানীক উত্তৰ িদয়া আৰু েতওঁৰ অজ্ঞানতাত সহেযাগ কৰা;
েসেয় েতওঁ িনজৰ দৃষ্টিত জ্ঞানী েবাধ নকিৰব
6 িয জেন অজ্ঞানী েলাকৰ হাতত বাত্তর্ া পিঠয়াই,
েতওঁ িনজৰ ভিৰ িনেজ কািট েপলায়, আৰু অতয্াচাৰ েভাগ কেৰ
7 জঠৰ েৰাগীৰ ভিৰ িযদেৰ তলৈল ওলিম থােক,
অজ্ঞানীসকলৰ মুখত নীিতবাকয্ও েসইদেৰ
8 িফঙ্গাত িশল বন্ধা েযেন,
অজ্ঞানীক সন্মান িদয়াও েতেন
9 মতলীয়াৰ হাতত িবন্ধা কঁাইট েযেন,
অজ্ঞানীৰ মুখত নীিতবাকয্ও েতেন
10 ধনুদ্ধর্ েৰ িযদেৰ সকেলােক আঘাত কেৰ,
েকােনা এজেন অজ্ঞানী, বা বাটৰুৱাক মজুিৰ কেৰাৱাও েতেন
11 কুকুেৰ িযদেৰ িনজৰ বিম পুনৰ খায়,
েতেনদেৰ অজ্ঞানীেয় পুনৰ অজ্ঞানতাৰ কাম কেৰ
12 িনজেক িনেজ জ্ঞানী বুিল ভবা মানুহ তুিম েদিখছা েন?
েতওঁতৈক অজ্ঞানীৰ বােব বহুেতা আশা আেছ
13 এেলহুৱা বয্িক্তেয় কয়, “বাটত এটা িসংহ আেছ!
মুকিল ঠাইৰ মাজত এটা িসংহ আেছ ”
14 দুৱাৰ েযেনৈক কবজাত ঘুেৰ,
এেলহুৱা বয্িক্তও েতেনৈক িনজৰ েশাৱাপািটত বাগেৰ
15 এেলহুৱা এজেন পাত্রত থকা আহাৰত হাত সুমুৱাই িদেয়,
িকন্তু েতওঁৰ মুখৈল েসই আহাৰ িনবৈল শিক্ত নাথােক
16 সাত জন বুিদ্ধমান বয্িক্ততৈক
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এেলহুৱা েলােক িনজৰ দৃষ্টিত িনজেক জ্ঞানী বুিল ভােব
17 কুকুৰৰ কাণত ধৰা েলাকৰ েযেন,
বাটৰুৱাই আনৰ িববাদত েক্রািধত েহাৱা েতেন
18 জ্বলন্ত কঁাড় মৰা জন েযেন,
19 িনজৰ চুবুৰীয়াক প্রতাৰণা কৰা জেনা েতেন,
আৰু েতওঁ কয়, “মই জােনা েধমািল কৰা নাই?”
20 েযেনৈক খিৰৰ অভাৱত জুই নুমায় যায়,
েতেনৈক পৰচচ্চর্ াকাৰী নহ’েল কন্দেলা নহয়
21 জ্বিল থকা আঙঠাৰ বােব কাঠকয়লা আৰু জুইৰ বােব খিৰ েযেন,
িববাদত ইন্ধন েযাগাবৈল দ্বনু্দৰা েলাক েতেন
22 পৰচচ্চর্ াকাৰীৰ কথা সুস্বাদু আহাৰৰ দেৰ;
েসেয় শৰীৰৰ িভতৰৈলেক েসামাই যায়
23 জ্বলন্ত ওঁঠ আৰু দুষ্টৰ হৃদয়,
মািটৰ পাত্রত সািন িদয়া িজিলকিনৰ দেৰ
24 িয জেন ওঁেঠ প্রকাশ কৰা কথা িঘণ কেৰ,
েতওঁ িনজৰ িভতৰত প্রতাৰণা স্থাপন কেৰ;
25 েতওঁ অমািয়ভােব কথা ক’ব, িকন্তু েতওঁক িবশ্বাস নকিৰবা,
কাৰণ েতওঁৰ হৃদয়ত িঘণলগীয়া বস্তু সাতটা থােক;
26 যিদও েতওঁৰ ঘৃণা কপেটেৰ ঢকা,
তথািপ েতওঁৰ দুষ্টতা সমাজত প্রকািশত হ’ব
27 িয েকােনােৱ খাল খােন, েতঁেৱই েসই খালত পিৰব;
আৰু িয েকােনােৱ িশল েঠিল পঠায়, েতওঁৈল েসই িশল ঘূিৰ আিহব
28 িমছলীয়া িজভাই দমন কৰা েলাকক িঘণ কেৰ,
আৰু আত্মতৃিপ্তকৰ মুেখ িনজৈল িবনাশ আেন

27 অধয্ায়
1 কাইৈলৰ িবষেয় অহংকাৰ নকিৰবা;
কাৰণ িদনেটাত িক হ’ব, েসই িবষেয় তুিম নাজানা
2 আনেলােক েতামাৰ প্রশংসা কৰক, িকন্তু েতামাৰ িনজৰ মুেখ নকৰক;
অিচনাকী েলােক কৰক, িকন্তু েতামাৰ িনজৰ ওঁেঠ নকৰক
3 গধুৰ িশল, আৰু বািলৰ ওজনৰ গুৰুত্ব িবেবচনা কৰা;
িকন্তু অজ্ঞানী েলাকৰ উেত্তজনা এই দুেয়াটাতৈক গধুৰ
4 েক্রাধ িনষু্ঠৰ, আৰু খং বানপানীৰ দেৰ;
িকন্তু ঈষর্াৰ আগত েকােন িথয় হ’ব পােৰ?
5 লুকুৱাই ৰখা েপ্রমতৈক,
প্রকািশত অনুেযাগ ভাল
6 বনু্ধৰ দ্বাৰা িবশ্বাসঘাত হয়;
িকন্তু এজন শত্রুেৱ বহুেতা চুমা খাব পােৰ
7 তৃপ্ত েহাৱা জেন েমৗ চাকেকা িঘণ কেৰ;
িকন্তু কু্ষধাতুৰ েলাকৰ বােব সকেলা িততা বস্তুও িমঠা
8 িনজৰ বাহৰ পৰা ভ্রিম ফুৰা চৰাই েযেন,
িনজৰ থকা ঠাইৰ পৰা পথভ্রষ্ট েহাৱা মানুহ েতেন
9 সুগন্ধ দ্রবয্ আৰু ধূেপ েযেনৈক হৃদয় আনিন্দত কেৰ,
িকন্তু বনু্ধৰ পৰামশর্তৈক েতওঁৰ আন্তিৰকতা েশ্রষ্ঠ
10 েতামাৰ বনু্ধ আৰু েতামাৰ বনু্ধৰ িপতৃক পিৰতয্াগ নকিৰবা,
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আৰু েতামাৰ িবপদৰ িদনত ভােয়কৰ ঘৰৈল নাযাবা
দূৰত থকা ভােয়কতৈক ওচৰত থকা চুবুৰীয়াই ভাল
11 েহ েমাৰ পুত্র, জ্ঞানৱান েহাৱা, আৰু েমাৰ হৃদয়ক আনিন্দত কৰা
তাৰ পাছত মই িবদ্রূপ কৰা সকলক উত্তৰ িদম
12 দূৰদশীর্ েলােক িবপদ েদিখ িনজেক লুকুৱায়;
িকন্তু অিশিক্ষত েলােক আগুৱাই যায় আৰু ইয়াৰ বােব ক্ষিতপূৰণ কিৰবলগীয়া হয়
13 িয জেন অিচনাকী েলাকৰ জািমন হয়, েতওঁৰ বস্ত্র েলাৱা;
আৰু অিচনাকী েলাকৰ বােব িনৰাপত্তা স্বৰূেপ ধন েলাৱা
14 িয েকােনােৱ ৰািতপুৱােত উচ্চস্বেৰ িনজৰ চুবুৰীয়াক আশীব্বর্াদ কেৰ,
েসই আশীব্বর্াদ শাও ৰূেপেহ গণয্ হয়
15 এজনী দ্বনু্দৰী ভাযর্া
বৰষুণৰ িদনত েটাপ েটাপৈক পানী পৰাৰ দেৰ হয়
16 েতওঁক দমন কৰা মােন বতাহক দমন কৰা,
আৰু েতামাৰ েসঁা হাতত েতল ধৰাৰ দেৰ হয়
17 েযেনৈক েলাহাই েলাহাক েচাকা কেৰ,
েতেনৈক এজন মানুেহ িনজৰ বনু্ধৰ মুখ উজ্জ্বল কেৰ
18 িয জেন িডমৰু গছক যত্ন কেৰ, েসই জেন তাৰ ফল খাবৈল পায়;
আৰু িয জেন িনজৰ মািলকক সুৰক্ষা িদেয়, েতওঁ সন্মান পায়
19 পানীত েযেনৈক মানুহৰ মুখৰ প্রিতিবম্ব েদখা যায়,
েতেনৈক মানুহৰ হৃদেয় মানুহৰ প্রিতিবম্ব েদখুৱাই
20 িচেয়াল আৰু আবেদ্দান েযেনৈক েকিতয়াও সন্তুষ্ট নহয়,
েতেনৈক মানুহৰ চকুও েকিতয়াও সন্তুষ্ট নহয়
21 ৰূপৰ বােব ৰূপ গেলাৱা পাত্র, আৰু েসাণৰ বােব অিগ্নশাল;
আৰু এজন মানুহক প্রশংসাৰ দ্বাৰাই পৰীক্ষা কৰা হয়
22 যিদও তুিম অজ্ঞানীক েঘঁহু ধানৰ ৈসেত খুন্দা,
তথািপও েতওঁৰ অজ্ঞানতা দূৰ নহ’ব
23 েতামাৰ পশু জাকৰ অৱস্থাৰ বুজৈল তুিম িনিশ্চত েহাৱা,
আৰু েতামাৰ পশুৰ জাকৰ িবষেয় িচন্তাকৰা,
24 িকয়েনা ধন-সম্পিত্ত িচৰস্থায়ী নহয়
আৰু িকৰীিটও জােনা পুৰুষানুক্রেম থােক?
25 ঘঁাহ শুকাই ৈগ পুনৰ নতুন ঘঁাহ গেজ,
আৰু পব্বর্তত পশুৰ বােব আহাৰ থােক
26 েমৰ-ছাগেবােৰ েতামাৰ বস্ত্রৰ েযাগান ধিৰব,
আৰু ছাগলীেবােৰ েতামাৰ পথাৰৰ মূলয্ৰ েযাগান ধিৰব
27 েতামাৰ আৰু েতামাৰ পিৰয়ালৰ আহাৰৰ বােব
আৰু েতামাৰ দাসীসকলৰ প্রিতপালনৰ বােব ছাগলীেবােৰ গাখীৰ িদব

28 অধয্ায়
1 েকােনা েলােক েখিদ নগেলও দুষ্টেলাক েদৗিৰ পলায়;
িকন্তু নয্ায় কাযর্ কৰা সকল যুৱা িসংহৰ দেৰ সাহসী হয়
2 েদশৰ আইন উলঙ্ঘনৰ বােব েদশত অেনক শাসনকতর্ া হয়;
িকন্তু জ্ঞানী আৰু িবেবচনা কৰা েলাকৰ দ্বাৰাই শাসন িচৰস্থায়ী হয়
3 িযজন দিৰদ্র েলােক দিৰদ্রক উপদ্রৱ কেৰ,
েতওঁ খাদয্ নষ্ট কৰা বৰষুণৰ দেৰ
4 িযজেন িবধান তয্াগ কেৰ, েতওঁ দুষ্টেলাকক প্রশংসা কেৰ,
িকন্তু িযজেন িবধান পালন কেৰ, েতওঁ েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ যঁুজ কেৰ
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5 দুষ্ট েলােক নয্ায়িবচাৰ নুবুেজ;
িকন্তু িযজেন িযেহাৱাক িবচােৰ, েসই জেন সকেলা বুিজ পায়
6 কুিটল পথত চলা ধনী মানুহতৈক,
নয্ায়পৰায়ণতাত চলা দিৰদ্র েলােকই েশ্রষ্ঠ
7 িয জেন িবধান পালন কেৰ, েতওঁ সুিবেবচনা থকা সন্তানৰ দেৰ;
িকন্তু িয জনৰ েভাজনিবলাসী সঙ্গী থােক, েতওঁ িনজৰ িপতৃক লাজ িদেয়
8 িয েকােনােৱ অিধক সুত েলাৱাৰ দ্বাৰাই িনজৰ ভিবষয্তৈল সম্পিত্ত সঁােচ,
েসই জেন দিৰদ্র েলাকক দয়া কৰা েলাকৰ বােব েসই ধন সঁােচ
9 েকােনােৱ যিদ িবধানৰ কথা শুনাৰ পৰা আঁতিৰ থােক,
েতেনহ’েল েতওঁৰ প্রাথর্নাও ঘৃিণত হয়
10 িয েকােনােৱ নয্ায়পৰায়ণ েলাকক কুপথত চিলবৈল িবভ্রান্ত কেৰ,
েতেনহেল েতওঁ িনেজ খন্দা গাতত িনেজ পেৰ;
িকন্তু িনেদর্ াষী েলােক ভাল উত্তৰািধকাৰ লাভ কেৰ
11 ধনী েলাক িনজৰ দৃষ্টিত জ্ঞানী হ’ব পােৰ;
িকন্তু িবেবচনা শিক্ত থকা দিৰদ্র েলােক েতওঁক িবচািৰ উিলয়াব
12 নয্ায় কাযর্ কৰা েলাক েযিতয়া জয়ী হয়, েতিতয়া তাত মহােগৗৰৱ হয়,
িকন্তু েযিতয়া দুষ্ট েলােক উন্নিত কেৰ, েতিতয়া েলাকসকেল িনজেক লুকুৱাই থােক
13 িযজেন িনজৰ পাপ ঢািক ৰােখ, েতওঁৰ উন্নিত নহব;
িকন্তু িযজেন িনজৰ পাপ স্বীকাৰ কিৰ েসইেবাৰ তয্াগ কেৰ, েসই জেন দয়া পাব
14 িযজেন সদায় গভীৰ ভিক্তেৰ জীৱন যাপন কেৰ, েসই জন সুখী হয়;
িকন্তু িযেকােনােৱ িনজৰ হৃদয় কিঠন কেৰ, েসই জন সমসয্াত পেৰ
15 গজ্জর্ নকাৰী িসংহ আৰু আক্রমণকাৰী ভালুক েযেন,
দিৰদ্র েলাকৰ ওপৰত দুষ্ট শাসনকত্তর্ াও েতেন
16 িবেবচনা শিক্ত নথকা শাসনকৰত্তর্ া অতয্াচাৰী হয়;
িকন্তু িযজেন অসাধুতাক িঘণ কেৰ, েতওঁ দীঘর্জীিৱ হয়
17 যিদ েকােনা মানুহ আনৰ ৰক্তপাতত েদাষীসাবয্স্ত হয়,
েতওঁ মৃতুয্ৈলেক পলাই ফুেৰ;
আৰু েকােনও েতওঁক সহায় নকেৰ
18 িয েকােনােৱ শুদ্ধ পথত চেল, েতওঁ ৰক্ষা পায়,
িকন্তু িযজেন কুিটল পথত চেল; েতওঁ হঠাৎ পিতত হয়
19 িয েকােনােৱ িনজৰ মািটত কাম কেৰ, েতওঁ েজাৰাওৈক আহাৰ পায়,
িকন্তু িযজন িনষ্কমর্া েলাকৰ অনুগামী হয়, েসই জনৰ প্রচুৰ পিৰমােণ অভাৱ হয়
20 িবশ্বাসী েলােক বহুেতা আশীব্বর্াদ পায়;
িকন্তু িযজন শীেঘ্র ধনী হয়, েসই জেন দণ্ড েনােপাৱাৈক নাথােক
21 পক্ষপাত কৰা ভাল নহয়;
িকন্তু এেডাখৰ ৰুিটৰ বােবও মানুেহ ভুল কেৰ
22 কৃপণ েলােক ধনী হ’বৈল অগ্রসৰ হয়;
িকন্তু দিৰদ্রতা েয েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ আেছ, েসই িবষেয় েতওঁ নাজােন
23 কথােৰ খুচােমাদ কৰা েলাকতৈক,
েকােনা এজনক অনুেযাগ কৰা জেন পৰৱির্ত সময়ত অিধক অনুগ্রহ পায়
24 িয েকােনােৱ িনজৰ িপতৃ আৰু মাতৃৰ ধন-সম্পিত্ত অপহৰণ কিৰ কয়, “এয়া পাপ নহয়,”
েতওঁ িবনাশকাৰীৰ সঙ্গী হয়
25 লুভীয়া স্বভাৱৰ েলােক িববাদ উৎপন্ন কেৰ;
িকন্তু িযেহাৱাত ভাৰসা কৰা েলাকৰ উন্নিত হয়
26 িযজেন িনজৰ হৃদয়ত ভাৰসা কেৰ, েতওঁ অজ্ঞানী হ’য়; িকন্তু িয মানুেহ প্রজ্ঞাৰ পথত চেল, েতওঁ িবপদৰ পৰা ৰক্ষা

পায়
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27 িয মানুেহ দিৰদ্রক দান কেৰ, েতওঁৰ অভাৱ নহয়;
িকন্তু িয েকােনােৱ েতওঁেলাকৈল চকু মুেদ, েতওঁ অিধক শাও পায়
28 দুষ্টেলাকৰ উন্নিত হেল, মানুেহ িনজেক লুকাই ৰােখ;
িকন্তু দুষ্টেলাক নষ্ট হেল, নয্ায় কাযর্ কৰা েলাকৰ বৃিদ্ধ হয়

29 অধয্ায়
1 িয মানুেহ বােৰ বােৰ অনুেযাগ পােয়া িনজৰ িডিঙ ঠৰ কেৰ,
সুস্থ হ’ব েনাৱাৰাৈক েতওঁ হঠােত ভগ্ন হ’ব
2 সৎ কাযর্ কৰা েলাক েযিতয়া বৃিদ্ধ পায়, েতিতয়া েলাকসকল আনন্দ কেৰ
িকন্তু েযিতয়া এজন দুষ্টেলাক শাসনকত্তর্ া হয়, েতিতয়া েলাকসকল িবৰিক্ত পায়
3 িয জেন প্রজ্ঞাক ভাল পায়, েসই জেন িনজৰ িপতৃক আনিন্দত কেৰ;
িকন্তু িয েকােনােৱ েবশয্াসকলৰ ৈসেত সঙ্গী হয়, েতওঁ িনজৰ ধন-সম্পিত্ত অপবয্য় কেৰ
4 ৰজাই নয্ায় িবচাৰ কৰাৰ দ্বাৰাই েদশ প্রিতষ্ঠা কেৰ;
িকন্তু িযজেন উপহাৰ দাবী কেৰ, েসই জেন েদশ নষ্ট কেৰ
5 িয মানুেহ িনজৰ চুবুৰীয়াক েতাষােমাদ কেৰ,
েতওঁ িনজৰ ভিৰৈল জাল পােত
6 দুষ্ট েলাক িনজৰ পাপৰ দ্বাৰাই ফান্দত পেৰ;
িকন্তু সৎ কাযর্ কেৰ, েসই জেন হির্ষত মেনেৰ গীত গায়
7 নয্ায় কাযর্ কৰা েলােক দিৰদ্র েলাকৰ ৈহ ওকালিত কেৰ;
িকন্তু দুষ্ট েলােক েসই জ্ঞানৰ কথা বুিজ নাপায়
8 িনন্দক েলােক নগৰত জুই জ্বলাই;
িকন্তু িয সকল জ্ঞানী, েতওঁেলােক েক্রাধৰ পৰা আঁতিৰ থােক
9 েযিতয়া অজ্ঞানী েলাকৰ লগত জ্ঞানী েলাকৰ িববাদ হয়,
েতিতয়া েতওঁ েক্রািধত ৈহ হঁােহ, আৰু েকােনা শািন্ত লাভ নকেৰ
10 িনেদ্দর্ াষী েলাকক ৰক্তপাতকাৰী সকেল িঘণ কেৰ;
িকন্তু সৰল েলাকসকলৰ প্রাণ িবচািৰ ফুেৰ
11 অজ্ঞানী েলােক িনজৰ মনৰ সকেলা ভাব প্রকাশ কেৰ;
িকন্তু জ্ঞানী েলােক িনজৰ মনৰ ভাব দমন কিৰ শান্ত ৈহ থােক
12 িয শাসনকত্তর্ াই িমছা কথাৈল মেনােযাগ িদেয়,
েতওঁৰ সকেলা কমর্চাৰী দুষ্ট প্রকৃিতৰ হয়
13 দিৰদ্র আৰু অতয্াচাৰী েলাক দুেয়া এেকলগ হয়;
আৰু িযেহাৱাই দুেয়া জনৰ চকুত েপাহৰ িদেয়
14 যিদ ৰজাই সতয্তােৰ দিৰদ্র েলাকৰ িবচাৰ কেৰ,
েতিতয়া েতওঁৰ িসংহাসন িচৰকালৰ বােব প্রিতিষ্ঠত হয়
15 েচকনী আৰু েদাষােৰােপ প্রজ্ঞা িদেয়;
িকন্তু শাসন নকৰা সন্তােন িনজৰ মাতৃক লাজ িদেয়
16 েযিতয়া দুষ্টেলাক বৃিদ্ধ হয়, েতিতয়া অপৰােধা বৃিদ্ধ হয়;
িকন্তু িয সকেল নয্ায় কাযর্ কেৰ, েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ পতন েদখা পাই
17 েতামাৰ সন্তানক অনুশাসন কৰা; তােত েতওঁ েতামাক শািন্ত িদব,
আৰু েতামাৰ প্রাণক আনিন্দত কিৰব
18 িয ঠাইত ভিবষয্ দশর্নৰ অভাৱ থােক, তাত েলাকসকল অবাধয্ হয়;
িকন্তু িযজেন িবধান পালন কেৰ, েসই জন সুখী হয়
19 কথাৰ দ্বাৰাই দাসক শুধৰাব েনাৱািৰ;
যিদও েতওঁ বুিজ পায়, তথািপও েতওঁ প্রিতিক্রয়া নকেৰ
20 দ্রুতগিতত কথা েকাৱা েলাকক েচাৱা;
েতওঁতৈক অজ্ঞানী েলাকৰ অিধক আশা আেছ
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21 িয জেন িনজৰ দাসক েযৗৱন কালেৰ পৰা প্রশ্রয় িদেয়,
ইয়াৰ কাৰেণ েসই দােস েশষত সমসয্াত েপলায়
22 েক্রািধ েলােক িববাদ সৃষ্টি কেৰ,
আৰু েক্রােধেৰ পিৰচািলত েলােক অিধক পাপ কেৰ
23 মানুহৰ অহঙ্কােৰ েতওঁক নত কৰায়;
িকন্তু িযজনৰ নম্র গুণ থােক, েতওঁক সন্মান িদয়া হ’ব
24 িয জেন েচাৰৰ ৈসেত অংশীদাৰ হয়, েসই জেন িনজৰ প্রাণক িঘণ কেৰ;
শাও িদয়া শুিনও েতওঁ এেকা নকয়
25 মানুহৰ ভেয়ই েতওঁৈল িবপদ আেন;
িকন্তু িযজেন িযেহাৱাত ভাৰসা কেৰ, েসই জন িনৰাপেদ থােক
26 অেনক েলােক শাসনকত্তর্ াৰ অনুগ্রহ িবচােৰ;
িকন্তু েতওঁৰ বােব িযেহাৱাৰ পৰােহ নয্ায় আেহ
27 অনয্ায়কাৰী মানুহ নয্ায় কৰা েলাকসকলৰ বােব ঘৃণনীয়;
িকন্তু নয্ায়পৰায়ণ েলাকৰ পথ দুষ্ট েলাকৰ বােব ঘৃণনীয়

30 অধয্ায়
1 যািকৰ পুত্র আগুেৰ ঈশ্বৰীয় বচন েকাৱা:

এই মানুেহ ঈথীেয়ল আৰু উকালত েঘাষণা কেৰ:
2 িয েকােনা মনুষয্তৈক িনশ্চয় মই বহুত েবিছ জন্তুৰ দেৰ,
আৰু মনুষয্জািতৰ বুজা শিক্ত েমাৰ নাই,
3 আৰু মই প্রজ্ঞা িশকা নাই,
নাইবা পিবত্র জনাৰ িবষেয়ও জ্ঞান েপাৱা নাই
4 েকান স্বগর্ৈল উিঠ ৈগিছল, আৰু নািম আিহিছল?
েকােন িনজৰ হাতৰ মুিঠত বতাহ ধিৰিছল?
েকােন জল সমূহক বািন্ধ লুকুৱাই ৰািখিছল?
েকােন পৃিথবীৰ সকেলা সীমা স্থাপন কিৰিছল?
েতওঁৰ নাম িক? আৰু েতওঁৰ পুত্রৰ নাম িক? িনশ্চয় তুিম জানা!
5 ঈশ্বৰৰ প্রিতেটা বাকয্ প্রমািণত,
েতওঁত আশ্রয় েলাৱা সকলৰ েতওঁ ঢাল হয়
6 েতওঁৰ বাকয্ৰ লগত এেকা েযাগ িনিদবা;
নহ’েল েতওঁ েতামাক িতৰস্কাৰ কিৰব, আৰু তুিম িমছলীয়া বুিল প্রমািণত হবা
7 মই েতামাৰ আগত দুটা বস্তু খুিজেছঁা;
েমাৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ আগেত েসই বস্তু দুটা েমাক িদবৈল অমািন্ত নহ’বা
8 অহংকাৰ আৰু িমছা কথা েমাৰ পৰা দূৰ কৰা;
েমাক দিৰদ্র নাইবা ধনৱান নকিৰবা;
েকৱল েমাৰ প্রেয়াজনীয় আহাৰ েমাক িদয়া
9 কাৰণ েমাৰ যিদ অিতিৰক্ত থােক, েতেনহ’েল মই েতামাক অস্বীকাৰ কিৰম আৰু ক’ম, “িযেহাৱা েনা েকান?”
বা মই যিদ দিৰদ্র হওঁ আৰু চুৰ কেৰঁা,
েতেনহ’েল েমাৰ ঈশ্বৰৰ নাম মই অপিবত্র কিৰম
10 দাসক েতওঁৰ মািলকৰ আগত িনন্দা নকিৰবা;
কিৰেল েতওঁ েতামাক শাও িদব, আৰু তুিম েদাষী বুিল গিণত হ’ব
11 এটা বংশ আেছ, িয িনজৰ িপতৃক শাও িদেয়,
আৰু িনজৰ মাতৃক মিহমািন্বত নকেৰ
12 েসই বংশই িনেজ িনজৰ দৃষ্টিত শুদ্ধ;
িকন্তু েতওঁেলােক িনজৰ কলুিষতা পিৰতয্াগ নকেৰ
13 েসই বংশ িনজৰ দৃষ্টিেত িনেজ বহুত অহংকাৰী!
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আৰু েতওঁেলােক চকুৰ িপিৰিঠ ওপৰ কিৰ ৰােখ!
14 েতওঁেলাক এেন বংশ; িযসকলৰ দঁাত তেৰাৱালৰ দেৰ, আৰু গালৰ হাড় ছুিৰৰ দেৰ,
েসেয় েতওঁেলােক েদশৰ পৰা দিৰদ্র সকলক আৰু মানুহৰ মাজৰ পৰা অভাৱী সকলক গ্রাস কিৰব পােৰ
15 েজাকৰ দুজনী জীেয়ক আেছ; “িদয়া িদয়া” বুিল েতওঁেলােক কােন্দ
িতিনটা িবষয় আেছ, িয েকিতয়াও সন্তুষ্ট নহয়,
চতুথর্ িবষেয় েকিতয়াও নকয় “যেথষ্ট হ’ল”
16 িচেয়াল, বঁাজী িতেৰাতাৰ গভর্ ,
পানীৰ বােব তৃষ্ণাতুৰ েহাৱা মািট,
আৰু জুইেয় েকিতয়াও নকয়, “যেথষ্ট হ’ল ”
17 িয চকুেৱ িনজৰ িপতৃক উপহাস কেৰ,
আৰু মাতৃৰ আজ্ঞা পালন কিৰবৈল িঘণ কেৰ,
েতওঁৰ চকু উপতয্কাৰ কাউৰীেবাৰৰ দ্বাৰাই কািঢ় উিলওৱা হ’ব,
আৰু শগুেণ েতওঁক খাব
18 ইয়াত িতিনটা িবষয় আেছ, িয েমাৰ বােব অিত অদু্ভত,
চতুথর্ িবষয় মই বুিজ নাপাওঁ:
19 ঈগেল আকাশত উেৰ;
সােপ িশলত বগায়;
জাহােজ সমুদ্রৰ মাজত গিত কেৰ,
আৰু পুৰুেষ মিহলাৰ ৈসেত জীৱনধাৰণ কেৰ
20 এইদেৰ বয্িভচিৰণীৰ পথ;
েতওঁ খাই আৰু মুখ মঁেচ
আৰু কয়, “মই েকােনা ভুল কৰা নাই ”
21 িতিনটা িবষয়ত পৃিথৱী কঁেপ,
আৰু চতুথর্ িবষয় সিহব েনাৱািৰ:
22 েযিতয়া এজন দাস ৰজা হয়;
আৰু এজন মুখর্ই আহাৰ খাই তৃপ্ত হয়;
23 িঘণলগীয়া মিহলাই েযিতয়া িববাহ হয়;
আৰু এগৰাকী দাসীেয় েযিতয়া িনজৰ গৃিহনীৰ স্থান লয়
24 পৃিথবীত চািৰটা কু্ষদ্র বস্তু আেছ;
তথািপও েসইেবাৰ বহুত জ্ঞানী
25 পৰুৱা শিক্তশালী প্রাণী নহয়,
তথািপ িসহঁেত গ্রীষ্ম কালত িসহঁতৰ আহাৰ যুগুত কেৰ;
26 চাফন পশু শিক্তমান জীৱ নহয়,
তথািপ িসহঁেত িশলৰ মাজত িনজৰ ঘৰ সােজ;
27 ফিৰংেবাৰৰ ৰজা নাথােক,
তথািপ িসহঁত সকেলােৱ েশ্রণী অনুসােৰ অিতক্রম কেৰ;
28 েজঠীক তুিম েতামাৰ দুেয়াখন হােতেৰ ধিৰ ৰািখব পাৰা;
তথািপ িসহঁত ৰজাৰ অট্টািলকাত বাস কেৰ
29 িনজৰ দীঘল েখাজৰ বােব েগৗৰৱ কৰা িতিনটা জীৱ আেছ,
চতুথর্েবাৰ িনজৰ েখাজ কঢ়াৰ ধৰণৰত েগৗৰৱ কেৰ
30 জন্তুৰ মাজত শিক্তশালী িসংহ,
আৰু ই েকােনা বস্তুৰ পৰা আঁতিৰ নােহ;
31 বুকু িফন্দাই েখাজ কঢ়া মতা কুকুৰা, মতা ছাগলী,
আৰু ৈসনয্সকলৰ কাষত থকা ৰজা
32 তুিম যিদ অজ্ঞানী েহাৱা, েতেনহ’েল তুিম িনজেক প্রশংসা কৰা,
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বা যিদ তুিম কু-কল্পনা কৰা,
েতেনহ’েল েতামাৰ মুখত েতামাৰ হাত িদয়া
33 িযদেৰ গাখীৰ মন্থন কিৰেল মাখন হয়,
আৰু নাক েমাহািৰেল েতজ ওলায়,
েসইদেৰ েক্রােধ িববাদ সৃষ্টি কেৰ

31 অধয্ায়
ৰজা লমুেৱলৰ নীিত বাকয্

1 ৰজা লমুেৱলৰ বাকয্; েতওঁৰ মাতৃেয় েতওঁক ঈশ্বৰীয় বচন িশক্ষা িদয়া
2 েমাৰ পুত্র িক? আৰু েমাৰ গভর্ ৰ পৰা জন্মা পুত্র িক?
আৰু েমাৰ সঙ্কল্পৰ পুত্র িক?
3 েতামাৰ শিক্ত মিহলাক িনিদবা,
আৰু ৰজাক ধ্বংস কৰা সকলৰ পথত নচিলবা
4 েহ লমুেৱল, এইেটা ৰজাসকলৰ বােব নহয়, ৰজাসকলৰ বােব সুৰা পান কৰা উপযুক্ত নহয়;
অথবা “সুৰা ক’ত আেছ?” বুিল শাসনকত্তর্ াই েসাধা অনুিচত;
5 েতওঁেলােক পান কিৰব আৰু িবধানত িক আেছ তাক পাহিৰব,
আৰু সকেলা দুদর্ শাগ্রস্ত েলাকৰ অিধকাৰক িবপথগামী কিৰব
6 িবনাশৈল েযাৱা জনক সুৰা িদয়া,
আৰু েবদনাদায়ক যন্ত্রণাত ভুিগ থকা সকলক দ্রাক্ষাৰস পান কেৰঁাৱা
7 েতওঁ পান কিৰব আৰু িনজৰ দিৰদ্রতাক পাহিৰব,
আৰু েতওঁৰ সমসয্াৰ কথা মনত নাথািকব
8 কথা ক’ব েনাৱাৰা সকলৰ বােব কথা েকাৱা,
িবনাশ েহাৱা সকলৰ কাৰণ সমূহৰ বােব কথা েকাৱা
9 আৰু নয্ায়ৰ েজােখেৰ িবচাৰ কৰা,
আৰু দিৰদ্র আৰু অভাৱী েলাকৰ বােব আত্মসমথর্ন কৰা

গুণৱতী স্ত্রীৰ বণর্না
10 প্রিতভাসম্পন্ন ভাযর্া েকােন িবচািৰ পায়?
মূলয্বান ৰত্নতৈক েতওঁৰ মূলয্ অিত অিধক
11 েতওঁৰ স্বামীৰ হৃদেয় েতওঁত িবশ্বাস কেৰ,
আৰু েতওঁৰ স্বামীৰ েকিতয়াও অভাৱ নহয়
12 েতওঁ স্বামীৰ বােব ভাল কাযর্ কেৰ, েবয়া কাযর্ নকেৰ
13 েতওঁ ঊণ আৰু শণ সূতা বািচ লয়,
আৰু েসই সূতােৰ িনজ হােতেৰ আনেন্দেৰ কাম কেৰ
14 েতওঁ বিণকৰ জাহাজৰ দেৰ,
েতওঁ বহুত দূৰৰ পৰা িনজৰ েখাৱা বস্তু আেন,
15 েতওঁ ৰািতপুৱা নহওঁেতই সাৰ পায়,
আৰু ঘৰৰ সকেলােক খাবৈল আহাৰ িদেয়,
আৰু েতওঁ িনজৰ দাসীসকলক কাম ভগাই িদেয়
16 েতওঁ েখিত পথাৰৰ িবষেয় িবেবচনা কেৰ, আৰু মািট িকিন লয়;
েতওঁ িনজৰ হাতৰ শ্রমৰ ফেলেৰ দ্রাক্ষাবাৰী পােত
17 েতওঁ িনজৰ শিক্তেৰ েপাচাক পিৰধান কেৰ,
আৰু িনজৰ বাহু বলৱান কেৰ
18 েতওঁৰ বােব লাভ জনক, েতওঁ েতেন িবষয় িচন্তা কেৰ,
আৰু েগােটই ৰািত েতওঁৰ চািক নুনুমায় 19 েতওঁ টাকুিৰ ঘুৰাবৈল িনজৰ হাত েমেল,
আৰু েতওঁ সূতা ঘূৰাই হাত দািঙ ৰােখ
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20 েতওঁ দিৰদ্র েলাকৈল িনজৰ হাত মুকিল কেৰ,
অভািব েলাকৈল েতওঁ িনজৰ হাত েমেল
21 েতওঁ িনজৰ ঘৰৰ েলাকৰ বােব িহম পৰাৈল ভয় নকেৰ;
েতওঁৰ ঘৰৰ সকেলা েলােক ৰঙা বৰণীয়া কােপাৰ িপেন্ধ
22 েতওঁ িনজৰ িবছনাৰ বােব িবছনা চাদৰ প্রস্তুত কেৰ;
েতওঁ িমিহ শণ সুতাৰ েবঙুনীয়া ৰঙৰ েপাচাক িপেন্ধ
23 েযিতয়া েতওঁ েদশত বৃদ্ধসকলৰ লগত বেহ,
েতিতয়া েতওঁৰ স্বামী সকেলােৰ পিৰিচত হয়;
24 েতওঁ শণ সুতাৰ বস্ত্র প্রস্তুত কেৰ, আৰু িবক্রী কেৰ,
আৰু েতওঁ বয্ৱসায়ী সকলক পাগুিৰৰ কােপাৰ েযাগান ধেৰ
25 েতওঁ বল আৰু সন্মােনেৰ েপাচাক িপেন্ধ;
েতওঁ আিহব লগা িদনৰ বােব িনিশ্চন্ত ৈহ হঁােহ
26 েতওঁ প্রজ্ঞাৰ কথা ক’বৈল িনজৰ মুখ েমেল;
আৰু েতওঁৰ িজভাত দয়াৰ িশক্ষা থােক
27 েতওঁ িনজৰ ঘৰৰ েলাকসকলৰ চালচলনৈল দৃষ্টি ৰােখ,
আৰু েতওঁ এেলহুৱাৰ আহাৰ নাখায়
28 েতওঁৰ সন্তান সকেল সাৰ পায়, আৰু িয বস্তুেৱ িসহঁতক সুখী কিৰব পােৰ, েতেন েতওঁ িসহঁতক িদেয়
েতওঁৰ স্বামীেয় েতওঁক প্রশংসা কিৰ কয়,
29 “অেনক জীেয়েক ভাল কাযর্ কেৰ,
িকন্তু তুিম েতওঁেলাক সকেলােক অিতক্রম কিৰলা ”
30 েসৗন্দযর্ িবভ্রািন্তকৰ, লাৱণয্ মূলয্হীন,
িকন্তু িযেহাৱাৈল ভয় ৰখা মিহলা প্রশংসনীয়
31 েতওঁৰ হাতৰ শ্রম অনুসােৰ েতওঁক ফল িদয়া,
আৰু দুৱাৰত েতওঁৰ কামেবাৰক প্রশংসা কৰা
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উপেদশক
গ্রন্থ ৰচিয়তা
উপেদশক পুস্তকৰ েকােনা িনির্দষ্ট িলখকক িচিহ্নত কিৰ েকােনা উেল্লখ নাই ইব্রী শব্দ ‘কুওেহেলথ’ৰ দ্বৰা উপেদশক

পুস্তকৰ 1:1 পেদ িনেজ এই পুস্তকৰ িলখকৰ িচনািক িদেছ; এই শব্দেটাৰ অনুবাদ ক’ব “ধমর্ প্রচাৰক” এই প্রচাৰেক
িনেজেক আহ্বান কিৰেছ, “িযৰূচােলমত থকা ৰজা দায়ুদৰ পুত্র বুিল, এজন, িযজন বৃিদ্ধ ৈহিছল, জ্ঞানত িযৰূচােলমত
সকেলাতৈক আগত, আৰু িযজেন বহু িহেতাপেদশ সংগ্রহ কিৰিছল’’ (উপেদশক 1:1, 16; 12:9) এই চহৰৰ পৰা
সমগ্র ইস্রােয়ল েদশত ৰাজত্ব কৰাৰ কাৰেণ চেলামেন দায়ূদৰ িসংহাসনৰ পৰা িযৰূচােলমৈল উভিত আিহল (1:12)
চেলামেন এই পুস্তকত এেন িকছুমান পদ িলিখেছ চেলামনৰ মৃতুয্ৰ পাছত িবিভন্ন িলখেক এই পুস্তকত িলখা বুিল এই
প্রসংগত িকছুমান িচনাক্ত কৰা সংেকত থকাৰ ইংিগত িদেয়, সম্ভৱতঃ এয়া বহু শত শত বছৰৰ পাছত ৈহেছ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 940-931
খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত চেলামনৰ ৰাজত্বকালৰ েশষৰফােল সম্ভৱতঃ উপেদশক পুস্তক খন িলখা ৈহিছল, এয়া হয়েতা

িযৰূচােলমত িলিখিছল
প্রাপক
প্রাচীন ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ কাৰেণ উপেদশক পুস্তক িলখা ৈহিছল আৰু পাছত বাইেবলৰ সমস্ত পাঠকসকল
উেদ্দশয্
এই পুস্তক খন আমাৰ ওচৰত এটা কেঠাৰ সতকর্ বাণী িহচােপ িথয় ৈহ আেছ ঈশ্বৰৰ প্রিত ভয় আৰু লক্ষয্ নথকা

জীৱন যাপন হ’ল এটা অকাযর্কৰ, বয্থর্, আৰু এটা বতাহ আিহেলই িঁসচিৰত েহাৱাৰ দেৰ আিম িযমােনই সুখ, ঐশ্বযর্,
সৃজনশীল কাযর্কলাপ, জ্ঞান, বা সাধাৰণ সুখ কামনা নকেৰঁা িকয়, আিম জীবনৰ েশষ প্রান্তৈল আিহ েদখা পাম েয আমাৰ
জীৱন বৃথা ৈহ ৈগেছ জীবনৰ অথর্ মাত্র ঈশ্বৰৰ ওপৰত িনবদ্ধ এটা জীবনৰ েযােগিদেহ আেহ

মূল িবষয়
ঈশ্বৰৰ পৰা অহা িবষয়েবাৰৰ বািহেৰ আন সকেলা বৃথা

প্রান্তেৰখা
1. ভূিমকা — 1:1-11
2. জীবনৰ পিৰেপ্রিক্ষতত িবিভন্ন বৃথা আেছ — 1:12-5:7
3. ঈশ্বৰৰ প্রিত ভয় — 5:8-12:8
4. িসদ্ধান্ত — 12:9-14

এজন দাশর্িনক ৰজাৰ গভীৰ িচন্তা
1 দায়ুদৰ পুত্র, িযৰূচােলমত থািক ৰাজত্ব কৰা উপেদশকৰ কথা
সকেলা অসাৰ

2 উপেদশেক ৈকেছ,
“অসাৰৰ অসাৰ!
সকেলােৱই অসাৰ
3 সূযর্ৰ তলত* মানুেহ িয িয পিৰশ্রম কেৰ, েসই সকেলা পিৰশ্রমত েতওঁৰ িক লাভ?
4 এক পুৰুষ যায় আৰু এক পুৰুষ আেহ; িকন্তু পৃিথৱী িচৰকাল থােক
5 সূযর্ উদয় হয়, সূযর্ অস্ত যায়; েবেগেৰ িনজৰ উদয় স্থানৈল ঘূিৰ ৈগ পুনৰ উদয় হয়
6 বতাহ দিক্ষণ িদশৈল বয়, আৰু েচৗপােশ ঘূিৰ উত্তৰৈল যায়;
এইদেৰ বতাহ িনজৰ পথত ঘূিৰ থােক,
আৰু পুনৰ িনজ চক্রৈল উলিট আেহ
7 সকেলা নদী ৈগ সমুদ্রত পেৰ; তথািপ সমুদ্র েকিতয়াও পূণর্ নহয়;
* 1 অধয্ায়:3 অথর্াৎ এই পৃিথৱীত
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নদীেবাৰ িয ঠাইৈল যায়, েসই ঠাইৈলেক পুনৰায় এেকৰােহ ৈগ থােক
8 সকেলােবাৰ িবষেয়ই িবৰিক্তকৰ, তাৰ বয্াখয্া িদব পৰা মানুহৰ পেক্ষ অসাধয্
চকুেৱ িযমােনই দশর্ন নকৰক, চকু তৃপ্ত নহয়;
কােণ িযমােনই শ্রৱণ নকৰক, কাণ তৃপ্ত নহয়
9 িয ৈহ গ’ল, েসেয় পুনৰ হ’ব;
িয কৰা হ’ল, তাক পুনৰ কৰা হ’ব;
সূযর্ৰ তলত নতুন এেকােৱই নাই
10 এেন িকবা আেছেন, যাৰ িবষেয় মানুেহ ক’ব পােৰ েয,
‘েচাৱা এইেটা নতুন’?
িয িয িবদয্মান, ইিতমেধয্ বহু িদন ধিৰ আিছল,
আমাৰ যুগৰ আগেতও িবদয্মান আিছল
11 অতীতত ঘটা িবষয়েবাৰৰ কথা কােৰা মনত নাই;
অেনক পাছত িয ঘিটিছল,
আৰু ভিৱষয্েতও িয িয হ’ব, েসই িবষেয়ও মানুেহ েসঁাৱৰণ নকিৰব ”

জ্ঞান অসাৰ
12 মই উপেদশক; মই িযৰূচােলমত ইস্রােয়লৰ ওপৰত ৰজা আিছেলঁা 13আকাশৰ তলত িয িয কৰা হয়, তাক জ্ঞানৰ

দ্বাৰা পৰীক্ষা আৰু অনুসন্ধান কিৰবৰ কাৰেণ মই মনেত িস্থৰ কিৰেলঁা মই েদিখেলঁা, ঈশ্বেৰ মনুষয্ক বয্স্ত ৰািখবৈল ই
এক দুবর্হ কাযর্ভাৰ 14 সূযর্ৰ তলত িয িয কৰা হয়, েসই সকেলােক মই চােলঁা; েদিখেলঁা, এই সকেলা অসাৰ আৰু
েকৱল বতাহক ধিৰবৈল† েচষ্টা কৰাৰ িনিচনা
15 িয েবঁকা তাক েপান কিৰব েনাৱািৰ!
িয অনুপিস্থত, তাক গণনা কৰা অসাধয্!

16 মই মেন মেন ক’েলা, “েমাৰ আেগেয় িযসকল িযৰূচােলমত আিছল, েসইসকল েলাকতৈক মই অিধক প্রজ্ঞা অজর্ ন
কিৰেলঁা; েমাৰ মেন প্রজ্ঞা আৰু জ্ঞানৰ মহান অিভজ্ঞতা পােল ” 17তাৰ পাছত মই প্রজ্ঞা, উন্মত্ততা আৰু মুখর্তা জািনবৈল
মেনােযাগ কিৰেলঁা; তােত মই বুিজেলা েয, ইও বতাহক ধিৰবৈল েচষ্টা কৰা মাত্র 18 িকয়েনা প্রজ্ঞাৰ বাহুলয্তাত অিধক
ৈনৰাশয্তা বােঢ় আৰু িযজেন জ্ঞান বৃিদ্ধ কেৰ, েতওঁ দুেখা বৃিদ্ধ কেৰ

2 অধয্ায়
িনজ বাসনা পূৰণত অসাৰতা

1 মই েমাৰ হৃদয়ক ক’েলঁা, “আহঁা, মই আেমাদ-প্রেমােদেৰ েতামাক পৰীক্ষা কিৰ চাম; েসেয়, এিতয়া সুখ উপেভাগ
কৰা ” িকন্তু েদিখেলঁা, ইও েকৱল এক অস্থায়ী বতাহৰ দেৰ অসাৰ আিছল 2 মই হঁািহৰ িবষেয় ক’েলা, “ই বিলয়ািল,”
আনন্দৰ িবষয়ত “ই িক কিৰব পােৰ? 3 আকাশৰ তলত, মানুহৰ িকছুিদনৰ জীৱনকালত েতওঁেলাকৰ কাৰেণ িক ভাল,
তাক মই েদখা েনােপাৱাৈলেক েকেনৈক দ্রাক্ষাৰেসেৰ েমাৰ শৰীৰক আনিন্দত কিৰম; েকেনৈক েমাৰ মনক অিবৰােম
পিৰচািলত কৰা প্রজ্ঞােৰ ৈসেত অজ্ঞানতাক ধিৰ ৰািখ উল্লািসত হ’ম, মই মনেত অেন্বষণ কিৰ চােলঁা 4 মই িকছুমান মহৎ
কাযর্ কিৰেলঁা; মই িনজৰ কাৰেণ অেনক ঘৰ সািজেলঁা আৰু দ্রাক্ষাবাৰী পািতেলা; 5 মই ঠােয় ঠােয় অেনক বািগছা আৰু
উদয্ান ৈতয়াৰ কিৰ তাত সকেলা ধৰণৰ ফল ধৰা গছ ৰুেলঁা; 6 গছ উৎপন্ন েহাৱা বাৰীত পানী িদবৈল মই ঠােয় ঠােয়
পুখুৰী খািন্দেলঁা; 7 মই অেনক দাস আৰু দাসীক িকিন ল’েলা; েমাৰ ৰাজপ্রাসাদেতা অেনক দাস-দাসীৰ জন্ম ৈহিছল;
েমাৰ আেগেয় িযসকল িযৰূচােলমত আিছল, েতওঁেলাক সকেলাতৈক েমাৰ অেনক েবিছ গৰু-ছাগলী আৰু েমৰ-ছাগ
আিদ পশুধনৰ জাক আিছল; 8 মই অেনক ৰূপ আৰু েসাণ, অনয্ানয্ ৰজাসকলৰ আৰু িবিভন্ন প্রেদশৰ ধন-সম্পদ আিন
িনজৰ কাৰেণ জমা কিৰেলঁা; েমাৰ কাৰেণ অেনক গায়ক-গািয়কা আৰু মাংসক সেন্তাষ িদওঁতা অেনক উপপত্নী আিছল

9 েমাৰ আেগেয় িযৰূচােলমত িযসকল আিছল, েতওঁেলাকতৈক মই অেনক েবিচ মহান আৰু ঐশ্বযর্শালী হ’েলা
েতিতয়াও প্রজ্ঞা েমাৰ লগত আিছল
10 েমাৰ চকুত িয ভাল লােগ, মই েসইেবাৰৰ পৰা আতৰাই নাৰািখেলঁা;
মই েমাৰ মনক েকােনা আেমাদ-প্রেমাদৰ পৰা আটক নকিৰেলঁা,

িকয়েনা েমাৰ সকেলা কাযর্ত েমাৰ মেন আনন্দ কেৰ;
† 1 অধয্ায়:14 অথর্াৎ বতাহক েখাৱাৰ দেৰ
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আৰু আনন্দই েমাৰ সকেলা পিৰশ্রমৰ পুৰস্কাৰ আিছল
11 তাৰ পাছত মই েমাৰ হােত িয িয কাযর্ কিৰেল,

আৰু তাক কিৰবৈল মই িয পিৰশ্রম কিৰেলঁা,
তাক চাই েদিখেলঁা েয, েসই সকেলা অসাৰ;
েকৱল বতাহক ধিৰবৈল েচষ্টা কৰাৰ বািহেৰ এেকা নহয়;
সূযর্ৰ তলত এেকােতই লাভ নাই

12 পাছত মই প্রজ্ঞা, বিলয়ািল আৰু অজ্ঞানতাৰ কথা িচন্তা কিৰেলঁা;
ৰজাৰ পাছত িযজন পৰৱতীর্ ৰজা আিহব, েতওঁ িক কিৰব পােৰ?
েকৱল ইিতমেধয্ িয িয কৰা ৈহেছ, তােকই কিৰব

13 মই েদিখেলঁা, অন্ধকাৰতৈক েপাহৰ েযেনৈক উত্তম, েতেনৈক অজ্ঞানতৈক প্রজ্ঞা উত্তম
14 জ্ঞানী মানুহৰ মূৰত চকু থােক;

িকন্তু অজ্ঞান েলােক হ’েল অন্ধকাৰত ভ্রমণ কেৰ;
তথািপ মই এটাই বুিজেলা েয, সকেলােৰ েশষ দশা এেক হয়

15 েতিতয়া মই মনেত ক’েলঁা, অজ্ঞানৈল েযেন দশা হয়, েমাৈলেকােতা েতেন দশাই হ’ব;
েতেনহ’েল অিধক জ্ঞানী ৈহ েমাৰ িক লাভ হ’ল?
মই মনেত ক’েলঁা, “ইও অসাৰ ”

16 মানুেহ অজ্ঞানীক েযেনদেৰ মনত নাৰােখ,
েতেনদেৰ জ্ঞানীেকা েবিছ িদন মনত নাৰােখ;
ভিবষয্েত েতওঁেলাক দুেয়ােক মানুেহ পাহিৰ যাব
অজ্ঞানীজন মৰাৰ দেৰ জ্ঞানীও মেৰ

17এই েহতুেক জীৱনৈল েমাৰ ঘৃণা উপিজল কাৰণ সূযর্ৰ তলত িয কৰা হয়, েসই সকেলা কাযর্ েমাৰ পেক্ষ দুখজনক;
িকয়েনা সকেলােৱই অসাৰ আৰু বতাহক ধিৰবৈল েচষ্টা কৰা মাত্র

18 সূযর্ৰ তলত মই িয িয পিৰশ্রম কিৰেলঁা, েসই সকেলা পিৰশ্রমত েমাৰ এিতয়া িঘণ লািগেছ; িকয়েনা েমাৰ পাছত
িযজন আিহব, েতওঁৰ বােবইেতা তাৰ ফল ৈথ যাব লািগব 19 েসই েলাক জ্ঞানী েন অজ্ঞানী হ’ব, তাক েকােন জােন?
তথািপ েতেৱঁই েমাৰ সকেলা কাযর্ৰ ফল েভাগ কিৰব, িকয়েনা েতওঁৰ বােবই মই সূযর্ৰ তলত পিৰশ্রম কিৰেছঁা আৰু জ্ঞানৰ
পিৰচয় িদেলঁা ইও অসাৰ 20 এই েহতুেক সূযর্ৰ তলত মই িয িয পিৰশ্রম কিৰেলঁা, তাৰ বােব েমাৰ মন িনৰাশ হবৈল
ধিৰেল 21 িকয়েনা েকােনা মানুেহ প্রজ্ঞা, জ্ঞান, আৰু দক্ষতােৰ পিৰশ্রম কিৰব পােৰ; িকন্তু পাছত েতওঁৰ সকেলািখিন
এেন এজনৰ কাৰেণ ৰািখ যাব লগা হয়, িয মানুেহ তাৰ বােব েকােনা পিৰশ্রেমই কৰা নাই ইও অসাৰ আৰু এক অিত
দুখৰ কথা 22 সূযর্ৰ তলত মানুেহ িয িয কেঠাৰ পিৰশ্রম কেৰ আৰু মনৰ চাপ লয়, তাৰ ফলত েতওঁৰ িক লাভ হয়?
23 প্রেতয্ক িদনা েতওঁৰ কামত দুখ আৰু িবৰিক্ত থেক; এেনিক ৰািতও েতওঁৰ মেন িবশ্রাম নাপায় ইও অসাৰ

24 েতেন্ত মানুহৰ পেক্ষ েভাজন-পান কৰা আৰু িনজ পিৰশ্রমত সন্তুষ্ট ৈহ থকাৰ বািহেৰ উত্তম এেকােক নাই মই
েদিখেলঁা েয এই সকেলা ঈশ্বৰৰ হাতৰ পৰােহ আেহ 25 কাৰণ ঈশ্বেৰ* িনিদেল েকােন েমাক বাদ িদ খাব পােৰ অথবা
েকােন িয েকােনা ধৰণৰ আনন্দ েভাগ কিৰব পােৰ? 26 িয মানুেহ ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কেৰ, েতওঁক েতওঁ প্রজ্ঞা, জ্ঞান, আৰু
আনন্দ দান কেৰ; িকন্তু েতওঁ পাপীক হ’েল, ধন-সম্পদ েগােটাৱা আৰু জমা কৰাৰ কাযর্ িদেয়, যােত েতওঁ ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট
কৰা েলাকক িদব পােৰ ইও অসাৰ আৰু বতাহক ধিৰবৈল েচষ্টা কৰা মাত্র

3 অধয্ায়
সকেলােৰ বােব এক সময় আেছ

1 প্রেতয্ক িবষয়ৰ কাৰেণ এক এক সময় আেছ; আকাশৰ তলত প্রেতয্কেটা কাযর্ৰ এেকাটা িনির্দষ্ট সময় আেছ
2জন্মৰ েযেনৈক এক সময় আেছ, মৃতুয্েৰা েতেনৈক সময় আেছ; েৰাপণৰ সময় আেছ আৰু উঘািল েপলাবেৰা সময়

আেছ
3 বধ কৰা আৰু সুস্থ কৰাৰ এক িনির্দষ্ট সময় আেছ ভািঙ েপেলাৱাৰ েযেনৈক সময় আেছ, েতেনৈক গিঢ়বেৰা সময়

আেছ
4 কািন্দবৰ সময় আৰু হঁািহবৰ সময় আেছ; েশাক কৰাৰ সময় আৰু নািচবৰ সময় আেছ
5 িশল দিলয়াবৰ আৰু িশল েগাটাবেৰা সময় আেছ আঁেকাৱািল েলাৱাৰ সময় আৰু আঁেকাৱািল ধৰাৰ পৰা আতিৰ

থকাৰ সময় আেছ
* 2 অধয্ায়:25 সহায় িনিদেল
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6 বস্তু িবচািৰবৰ সময় আেছ, পুনৰ িনিবচৰােৰা এক সময় আেছ বস্তু ৰািখ েথাৱা আৰু েপলাবেৰা এক এক সময়
আেছ

7 কােপাৰ ফািলবৰ সময় আৰু িচলাই কৰাৰ সময় আেছ; মেন মেন থকাৰ সময় আৰু কথা ৈমদাম সময় আেছ
8 ভালেপাৱাৰ সময় আৰু ঘৃণা কৰাৰ সময় আেছ; যুদ্ধ কৰাৰ এক সময় আেছ আৰু শািন্ত ৰক্ষা কৰােৰা সিঠক সময়

আেছ
ঈশ্বৰ-প্রদত্ত কাযর্

9শ্রিমেক েতওঁৰ পিৰশ্রমৰ িক ফল লাভ কেৰ? 10 ঈশ্বেৰ মনুষয্ক সমূ্পণর্ কিৰবৈল িয কাম িদেছ,তাক মই েদিখেলঁা
11 িনজ িনজ উপযুক্ত সময়ৰ বােব ঈশ্বেৰ সকেলােবাৰ িঠক কিৰ ৰািখেছ েতওঁ মানুহৰ হৃদয়েবাৰত অনন্ত কাল

ৰািখেছ তথািপও আিদৰ পৰা অন্তৈলেক ঈশ্বেৰ িয িয কাম কিৰেছ মানুেহ তাক বুিজব পৰা নাই
12 মই জািনেলঁা েয, মানুহৰ বােব জীৱন কালত আনন্দ আৰু সৎকমর্ কৰাৰ বািহেৰ ভাল এেকা নাই 13 ইও ঈশ্বৰৰ

দান প্রেতয্ক মানুেহ েখাৱা-েবাৱা কিৰ সকেলা কাযর্েত সন্তুষ্ট ৈহ থকা উিচত
14 মই জােনা েয, ঈশ্বেৰ িয িয কেৰ, েসই সকেলা িচৰকাল থােক; তাক বঢ়াবও েনাৱািৰ বা কমাবও েনাৱািৰ; ঈশ্বেৰ

এেনদেৰ কিৰেল যােত মানুেহ েতওঁক ভয় কেৰ
15 িয িয আেছ, েসেয় পূেবর্ও আিছল;

িয িয হব, েসয়াও পূেবর্ আিছল;
িয ৈহ গ’ল, ঈশ্বেৰ পুনৰ তােকই িবচােৰ

নয্ায় িবচাৰ আৰু ভিবষয্ত ঈশ্বৰৰ হাতত
16 মই সূযর্ৰ তলত আৰু এক িবষয় েদিখেলঁা েয, নয্ায় িবচাৰ আৰু ধাির্মকতর্ াৰ ঠাইত দুষ্টতা আেছ 17 মই মনেত

ক’েলা, “ঈশ্বেৰ ধাির্মক আৰু দুষ্ট এই দুজনেৰ িবচাৰ কিৰব; কাৰণ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্রেতয্ক িবষয় আৰু কমর্ৰ বােব এক
িনির্দষ্ট সময় আেছ ”

18 মই মনেত ক’েলা, “ঈশ্বেৰ েলাকসকলক েযন পৰীক্ষা কিৰ বুিজবৈল িদেয় েয, েতওঁেলাক িনেজ পশুতুলয্ ”
19 কাৰণ মানুহৈল িয ঘেট েসেয় পশুৈলেকা ঘেট; পশু েযেনৈক মেৰ, মানুেহা মেৰ উভেয় এেক বায়ুৰ শ্বাস-প্রশ্বাস

লয়; েসেয় পশুতৈক মানুহৰ েকােনা প্রাধানয্ নাই; িকয়েনা এেকােৱই স্থায়ী নহয় 20 সকেলােৱই এেক মািটৈলেক যায়;
সকেলােৱই ধুিলৰ পৰা আিহেছ আৰু ধুিলৈলেক উলিট যায়

21 মানুহৰ প্রাণবায়ু েয উদ্ধর্ গামী হয় আৰু পশুৰ প্রাণবায়ু েয মািটৰ তলৈল অেধাগামী হয়, তাক েকােন জােন? 22 মই
আেকৗ উপলিব্ধ কিৰেলঁা েয, িনজৰ কাযর্ত সন্তুষ্ট েহাৱাৰ বািহেৰ মানুহৰ বােব আন এেকােৱই ভাল নাই; িকয়েনা এেয়
মানুহৰ কাযর্ কাৰণ মানুহৰ মৃতুয্ৰ পাছত িক ঘিটব, তাক েদখুৱাবৈল েকােন েতওঁক ঘূৰাই আিনব?

4 অধয্ায়
নানা উপদ্রৱ, পিৰশ্রম আৰু সংগীহীন অৱস্থা

1 পুনৰ মই সূযর্ৰ তলত িয সকেলা উপদ্রৱ হয়, েসইেবাৰৈল এবাৰ চােলঁা
েচাৱা, উপদ্রৱ েপাৱা েলাকসকেল কািন্দেছ,

িকন্তু েতওঁেলাকক শান্তনা িদওঁতা েকােনা নাই;
িযসকেল উপদ্রৱ কেৰ, েতওঁেলাকৰ হাতত ক্ষমতা আেছ;

িকন্তু উপদ্রৱ েপাৱাসকলক শান্তনা িদওঁতা েকােনা নাই
2 েসেয় মই ভািবেলঁা, িযসকল বত্তর্ মান জীয়াই আেছ,

েসই জীিৱতসকলতৈক িযসকলৰ আেগেয় মৃতুয্ হ’ল, েতওঁেলাক অিধক েসৗভাগয্শালী
3 িকন্তু এই দুজনতৈক েসইজন েবিছ েসৗভাগয্শালী িযজনৰ এিতয়াও জন্ম েহাৱা নাই আৰু

সূযর্ৰ তলত িয দুষ্ট কাযর্ কৰা হয়, তাক েদখা নাই
4তাৰ পাছত মই েদিখেলঁা, সকেলা পিৰশ্রমৰ কাযর্ আৰু সকেলা দক্ষ কাযর্ক্ষম এজন েলাকৰ প্রিত আন জনৰ িহংসাভাৱ

থকাৰ পৰাই হয় ইেয়া অসাৰ; েকৱল বতাহক ধিৰবৈল েচষ্টা কৰাৰ বািহেৰ এেকা নহয়
5 অজ্ঞান েলােক হাত সাৱিট এেকা নকৰাৈক থােক,

েতওঁেলােক িনজেক ধ্বংস কেৰ*
6 বতাহক ধৰাৰ েচষ্টা কিৰ পিৰশ্রেমেৰ দুই মুিঠ লাভ কৰাতৈক শািন্তেৰ ৈসেত এমুিঠ েপাৱাই অেনক ভাল
* 4 অধয্ায়:5 িনজৰ মঙেহই েতওঁৰ আহাৰ হয়
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7 পাছত মই পুনৰ সূযর্ৰ তলত অসাৰতা েদিখেলঁা
8 েকােনা এজন মানুহ এেকবােৰ অকলশৰীয়াৈক থােক,

েতওঁৰ িদ্বতীয়জন বুিলবৈল েকােনা নাই; এেনিক েতওঁৰ পুত্রও নাই, ভাই-ককাই েকােনা নাই; তথািপও েতওঁৰ
পিৰশ্রমৰ েশষ নাই

আৰু ধন-সম্পিত্ত লাভৰ িবষয়ত েতওঁৰ চকু তৃপ্ত নহয়
েতওঁ সুেধ, “েতেন্ত মই কাৰ িনিমেত্ত পিৰশ্রম কিৰেছঁা?

িকয় আেমাদ-প্রেমাদৰ পৰা িনজক বিঞ্চত কিৰেছঁা?”
ইও অসাৰ, অিত দুখজনক অৱস্থা

এজন বনু্ধৰ মূলয্
9 এজনতৈক দুজন ভাল, িকয়েনা েতওঁেলাকৰ পিৰশ্রমৰ দ্বাৰাই অেনক সুফল হয়
10 কাৰণ েতওঁেলাকৰ এজন যিদ পেৰ, েতেন্ত েতওঁৰ সঙ্গীেয় েতওঁক তুিলব পােৰ
িকন্তু হায় েসই অকেল থকা েলাক!

িকয়েনা েতওঁ পিৰেল েতওঁক তুিলবৈল িদ্বতীয়জন েকােনা নাই
11 তাৰ উপিৰ দুজেন এেকলেগ শুেল উম পায়;

িকন্তু এজেন অকেল েকেনৈক উম পাব?
12 িযজন অকলশৰীয়া েতওঁ সহেজ পৰাজয় হ’ব পােৰ,

িকন্তু দুজেন আক্রমণক প্রিতেৰাধ কিৰব পােৰ
িতিনডাল ৰছী এেকলেগ েমৰাই ল’েল েবগাই িনিছেগ

13 এজন অজ্ঞান বৃদ্ধ ৰজা, িযজেন েকােনা সতকর্ বাণীৈল কাণ িনিদেয় আৰু নুবুেজও, েতেন ৰজাতৈক বৰং দিৰদ্র
অথচ জ্ঞানী যুবেকই েশ্রয় 14 েসই যুবক েদশৰ ৰজা হ’বৈল কাৰাগাৰৰ পৰাও ওলাই আিহব পােৰ নাইবা েতওঁ িনজৰ
ৰাজয্ৰ এক দিৰদ্র পিৰয়ালেতা জন্ম গ্রহণ কিৰব পােৰ

15 মই েদিখেলঁা েয, িয সকেলা জীয়াই আিছল অথর্াৎ সূযর্ৰ তলত চলা-ফুৰা কিৰ আিছল, েতওঁেলােক েসই বৃদ্ধ
ৰজাজনৰ পদত অিধিষ্ঠত েহাৱা যুবক ৰজাজনক অনুসৰণ কিৰ চিলল 16 এই নতুন ৰজাই েনতৃত্ব িদয়া েলাকসকলৰ
সীমা নািছল; িকন্তু পাছত েতওঁেলাকৰ অেনেকই েতওঁৰ ওপৰত সন্তুষ্ট নািছল ইও অসাৰ, আৰু েকৱল বতাহক ধিৰবৈল
েচষ্টা কৰাৰ িনিচনা হয়

5 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ প্রিত ভয়-ভিক্ত, নম্রতা আৰু সন্তুষ্ট েহাৱা

1 ঈশ্বৰৰ গৃহৈল েযাৱা কালত েতামাৰ ভিৰ সাৱধােন ৰািখবা িযসকেল িনেজ কৰা অনয্ায় কামেবাৰ বুিজ নাপায়,
েতেন অজ্ঞানী েলাকৰ দেৰ বিলদান কৰাতৈক বৰং তাত শুিনবৈল ওচৰ চপাই ভাল
2 েতামাৰ মুেখ েকিতয়াও েবগা-েবগীৈক কথা নকওঁক

ঈশ্বৰৰ আগত েবগা-েবগীৈক েকােনা কথা উচ্চাৰণ নকিৰবা;
িকয়েনা ঈশ্বৰ স্বগর্ত আৰু তুিম পৃিথবীত আছা;

এই েহতুেক েতামাৰ কথা েযন অলপ হয়
3 অিধক কাযর্ৰ ভাৱ-িচন্তা থািকেল মানুেহ েযেনৈক সেপান েদেখ,

েতেনৈক আৰু অিধকৈক কথা ক’েল অজ্ঞানতা প্রকাশ পায়
4 ঈশ্বৰৰ আগত সংকল্প কিৰেল, তাক িসদ্ধ কিৰবৈল পলম নকিৰবা; িকয়েনা েতওঁ অজ্ঞানসকলত সেন্তাষ নাপায়

তুিম িয সংকল্প কৰা, তাক িসদ্ধ কৰা 5 েসেয় সংকল্প কিৰ িসদ্ধ নকৰাতৈক সংকল্প নকৰাই ভাল 6 েতামাৰ মুেখ েযন
েতামাৰ শৰীৰক পাপৰ পথৈল ৈল নাযায়; “েমাৰ সংকল্প কৰা ভুল হ’ল” এই কথা প্রাথর্না গৃহৰ পুেৰািহতৰ আগত নকবা;
িমছা সংকল্পেৰ েতামাৰ কথাৰ কাৰেণ েতামাৰ হাতৰ কাযর্ নষ্ট কিৰবৈল ঈশ্বৰক িকয় েক্রািধত কৰা? 7 িকয়েনা অিধক
সেপান আৰু অিধক কথাৰ ৈসেত অসাৰতা আেহ; িকন্তু তুিম ঈশ্বৰক ভয় কিৰবা

প্রেতয্ক শাসকৰ ওপৰত এজন শাসক আেছ
8 েতামাৰ এেলকাত যিদ েকােনা দিৰদ্রক অতয্াচাৰ কৰা েদখা নাইবা েকােনাবাই নয্ায় িবচাৰ আৰু নাযয্ অিধকাৰ

েনােপাৱা েযন েদখা, েতেন্ত েসই কথাত আচিৰত নামািনবা; িকয়েনা উচ্চ পদত থােকঁাতা ক্ষমতাশালী েলাকসকেল
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েতওঁেলাকৰ অধীনত থকাসকলৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰােখ আৰু েতওঁেলাকৰ ওপৰেতা আন উচ্চতম পদত েলাক আেছ
9 িকন্তু ভূিমত উৎপাদন কিৰবৈল এজন ৰজা থািকেল এখন েদশৰ বােব সকেলাপ্রকােৰ এক লাভ হয়

ধন-সম্পদ আৰু সন্মান অস্থায়ী
10 িয মানুেহ ধন-ৰূপ ভাল পায়, েতওঁ েকিতয়াও ধন-ৰূপত তৃপ্ত নহয়;

িয মানুেহ অিধক ধন-সম্পিত্ত িবচােৰ,
েতওঁ আয়ত তৃপ্ত নহয়
ইও অসাৰ

11 ধন-সম্পিত্ত বািঢ়েল খাওঁতাও বােঢ়; এেতেক তাক চকুেৰ েদখাৰ বািহেৰ েসই সম্পিত্তত গৰাকীৰ িক লাভ? 12 িয
জেন পিৰশ্রম কেৰ, েতওঁ কম খাওঁক বা েবিচ খাওঁক, েতওঁৰ েটাপিন ভাল হয় িকন্তু ধনৱানৰ অিধক ধন-সম্পিত্তেয়
েতওঁক েটাপিন যাব িনিদেয়

13 সূযর্ৰ তলত মই এক ভীষণ দুখৰ িবষয় েদিখেলঁা:
ঐশ্বযর্ৰ গৰাকীেয় িনজৰ দুদর্ শাৰ কাৰেণেহ ধন জমা কিৰ ৰােখ
14 দুঘর্টনাত েসই ধন ধ্বংস ৈহ যায় তােত েতওঁৰ পুত্রৰ কাৰেণ এেকােৱই নাথােক

খািল হােত আেহঁা আৰু খািল হােত আেহঁা
15 মাকৰ গভর্ ৰ পৰা মনুষয্ েযেনৈক উদেঙ* আেহ,

েতেনৈক েতওঁ উদেঙ এই জীৱন এিৰ পুনৰায় গুিছ যায়
িনজৰ পিৰশ্রমৰ এেকােৱই েতওঁ হাতত ৈল যাব েনাৱােৰ

16 ইও এক ভীষণ দুখৰ িবষয় েয, এজন বয্িক্ত েযেনৈক আেহ, েতেনৈকেয় গুিছ যায়; েসেয় েতওঁৰ িক লাভ?
েতওঁেতা বতাহক ধিৰবৈলেহ পিৰশ্রম কেৰ 17 েতওঁ অিত পীিড়ত ৈহ েৰাগ-বয্ািধ আৰু খেঙেৰ জীৱন কটায় আৰু
েগােটই জীৱনকাল আন্ধাৰত বসবাস কেৰ†

18 তাৰ পাছত মই উত্তম আৰু উপযুক্তভােৱ থািকবৰ বােব ইয়ােক বুিজব পািতেলঁা: ঈশ্বেৰ িয েকইটা িদন মানুহক
জীয়াই থািকবৈল িদেছ, েসই সকেলা িদনত েখাৱা-েবাৱা কিৰ থািকবৈল আৰু সূযর্ৰ তলত কৰা সকেলা পিৰশ্রেমেৰ
ৈসেত সন্তুষ্ট উপেভাগ কিৰবৈল িদেছ; িকয়েনা এেয় আমাৰ কাযর্ 19 েতেনৈকেয় ঈশ্বেৰ েকােনা মানুহক ধন-সম্পিত্ত
িদেয় আৰু েসইেবাৰ েভাগ কিৰবৈল িদেয়; িনজৰ কাৰেণ প্রাপয্ৰ অংশ পাবৈল সমথর্ৱান কেৰ আৰু িনজৰ পিৰশ্রমত
আনন্দ কিৰবৈল িদেয়; এই সকেলাও ঈশ্বৰৰ এক দান 20 েতওঁ িনজৰ আয়ুসৰ িদনেবাৰৰ কথা মনৈল নােন, িকয়েনা
ঈশ্বেৰ েতওঁৰ মনত আনন্দ িদ েতওঁক বয্স্ত ৰােখ

6 অধয্ায়
ধনৱানৰ অিভলাষ হতাশাগ্রস্ত

1 মই সূযর্ৰ তলত আন এক দুখৰ িবষয় েদিখেলঁা; েসেয় মানুহৰ পেক্ষ অিত কষ্টকৰ 2 ঈশ্বেৰ েকােনা েকােনাক ইমান
ধন-সম্পিত্ত আৰু সন্মান দান কেৰ েয, েতওঁৰ অিভলাষৰ এেকা বস্তুেৰ অভাৱ নাথােক; তথািপও ঈশ্বেৰ েতওঁক েভাগ
কিৰবৰ ক্ষমতা িনিদেয়; আন েলােক েতওঁৰ বস্তুেবাৰ েভাগ কেৰ ইও অসাৰ আৰু ভীষণ দুঃখজনক

3 েকােনা েলাকৰ এশজন সন্তান থািকব পােৰ আৰু েতওঁ অেনক িদন ধিৰ জীয়াও থািকব পােৰ, িকন্তু েতওঁৰ
হৃদেয় যিদ জীৱনত সেন্তাষ নাপায় আৰু সন্মােনেৰ ৈসেত যিদ েতওঁৰ ৈমদাম নহয়, েতেন্ত েসই েলাক িযমান বছেৰই
জীয়াই নাথাকক িকয়, মই কওঁ েতওঁতৈক বৰং মৃত েকঁচুৱাৰ জন্ম েহাৱাই অেনক ভাল 4 েসই মৃত সন্তােন বৃথাই আিহ
আন্ধাৰেতই িবদায় লয় আৰু েসই েকঁচুৱাৰ নাম নাইিকয়া ৈহ যায়* 5 যিদও এই েকঁচুৱািটেয় েকিতয়াও সূযর্ েদখা নাপায়
অথবা এেকােক নাজােন, তথািপও েসই ধনী মানুহতৈক িস অিধক িবশ্রাম পায় 6 এেনিক, যিদ েকােনা েলাক দুই হাজাৰ
বছেৰা জীয়াই থােক, িকন্তু জীৱনত সুখ নাপায়, েতেন্ত তাৰ িক লাভ? সকেলােৱই জােনা এেক ঠাইৈলেক নাযায়?

7 মানুহৰ সকেলা পিৰশ্রেমই েতওঁৰ েপটৰ কাৰেণ, তথািপও েতওঁৰ েভাক েকিতয়াও নপলায় 8 অজ্ঞানতৈক জ্ঞানী
েলাকৰ সুিবধা িক? আন েলাকসকলৰ আগত িকদেৰ চিলব লােগ, তাক জািনেল এজন দিৰদ্রৰ িক লাভ হয়? 9অিধক
েপাৱাৰ বাসনাতৈক বৰং চকুেৱ িয েদখা পায়, তােত সন্তুষ্ট থকা ভাল ইও অসাৰ, েকৱল বতাহক ধিৰবৈল েচষ্টা কৰা
হয়
* 5 অধয্ায়:15 েযেনৈক উদং হােত আেহ † 5 অধয্ায়:17 েতওঁ অন্ধকাৰত আহাৰ কেৰ * 6 অধয্ায়:4 আন্ধাৰেতই েসই েকঁচুৱাৰ নাম ঢাক
খাই যায়
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10 িয িয আেছ, তাৰ নাম আেগেয় িদয়া ৈহেছ; মানুহেনা িক, তােকা জনা ৈগেছ েয েতওঁেলােক িনজতৈক িয জনা
শিক্তশালী, েতওঁৰ লগত যঁুজ কিৰব েনাৱােৰ 11 িযমােন েবিছ কথা েকাৱা হয়, িসমােন অসাৰতা বােঢ়; তাৰ দ্বাৰাই
মানুহৰ িক লাভ?

12 মানুহৰ অসাৰ জীৱনকালত েতওঁৰ কাৰেণ িক ভাল তাক েকােন জােন? েতওঁেতা িনজৰ অল্পস্থায়ী িদনেবাৰ এক
ছঁায়াৰ দেৰ কটায় েতওঁ গুিছ েযাৱাৰ পাছত সূযর্ৰ তলত িক ঘিটব তাক েকােন েতওঁক ক’ব পািৰব?

7 অধয্ায়
জ্ঞানৰ কথা

1 সুগিন্ধ মূলয্ৱান েতলতৈক সুনাম উত্তম,
জন্মৰ িদনতৈক মৰণৰ িদন ভাল

2 েভাজনৰ ঘৰৈল েযাৱাতৈক েশাকৰ ঘৰৈল েযাৱা ভাল;
িকয়েনা জীৱনৰ েশষত সকেলা মানুহেৰ মৃতুয্ আিহব,
জীিৱত েলােক এই কথা তাক মনত ৰখা উিচত

3 হঁািহতৈক দুখ েভাগ ভাল
কাৰণ মুখৰ িবষন্নতাৰ দ্বাৰাই হৃদয়ক আনিন্দত কৰা হয়

4 জ্ঞানৱানৰ হৃদয় েশাকৰ ঘৰত থােক;
িকন্তু অজ্ঞানী েলাকৰ হৃদয় েকৱল আেমাদ-প্রেমাদৰ ঘৰত থােক

5 অজ্ঞানীৰ প্রশংসাৰ গান শুনাতৈক জ্ঞানৱানৰ িতৰস্কাৰ শুনাই ভাল
6 েকৰাহীৰ তলত জ্বলন্ত কঁাইট খিৰৰ ফুটফুটিন েযেনকুৱা,

মূখর্ৰ হঁািহও িঠক েতেনকুৱা;
ইও অসাৰ
7 অনয্ায়ভােৱ দাবী কৰা জ্ঞানী েলাক স্বৰূেপই মূখর্ ৈহ যায়;

েভঁিটেয় িবেবচনা-শিক্ত নষ্ট কেৰ
8 েকােনা কাযর্ৰ আৰম্ভণতৈক তাৰ েশষ ভাল, আৰু অহংকাৰী আত্মাতৈক ৈধযর্শীল আত্মা ভাল

9 েতামাৰ আত্মাক হঠাৎ খং উিঠবৈল িনিদবা;
িকয়েনা খং অজ্ঞানীেবাৰৰ হৃদয়ত বাস কেৰ

10 বত্তর্ মান কালতৈক আগৰ কাল িকয় ভাল আিছল?
এেন কথা নুসুিধবা;
িকয়েনা এই প্রশ্ন কৰা প্রজ্ঞাৰ কাম নহয়

11 ৈপিত্রক ধন-সম্পিত্ত েপাৱাৰ দেৰ প্রজ্ঞা বহুমূলয্ উত্তম বস্তু
পৃিথৱীত ভালদেৰ জীিৱত থকা েলাকসকল*

12 িকয়েনা ধনৰ দেৰ প্রজ্ঞােয়ও িনৰাপত্তা দান কেৰ
িকন্তু জ্ঞানৰ সুিবধা ৈহেছ এেয় েয,
জ্ঞানৱানৰ জ্ঞােনই েতওঁৰ জীৱন ৰক্ষা কেৰ

13 ঈশ্বৰৰ কাযর্েবাৰ ভািৱ েচাৱা;
িকয়েনা েতওঁ িযহক েবঁকা কিৰেছ, তাক েকােন েপানাব পােৰ?
14 সুখৰ িদনত সুখী েহাৱা;

িকন্তু দুখৰ িদনত এই কথা িবেবচনা কিৰ চাবা:
ঈশ্বেৰ েযেনৈক সুখ ৰািখেছ, েতেনৈক দুখেকা ওচৰা-ওচিৰৈক ৰািখেছ
েসেয় মানুেহ িনজৰ ভিৱষয্তৰ এেকা কথােক নাজােন
জীৱনৰ ৰহসয্

15 েমাৰ এই অসাৰ জীৱনকালত মই অেনক িবষয় েদিখেলঁা
েকােনা েকােনা ধাির্মক েলাক িনজৰ ধাির্মকতাৰ মাজত িবনষ্ট ৈহ যায়,

আৰু েকােনা েকােনা দুষ্ট েলাক িনজৰ দুষ্টতাৰ মাজত অেনক িদন জীয়াই থােক
* 7 অধয্ায়:11 ই সূযর্ক েদখা জীিৱত েলাকক উপকাৰ কেৰ
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16 িনজৰ চকুত িনেজ অিতিৰক্ত ধাির্মক নহবা বা
িনজেক অিতিৰক্ত জ্ঞানী েনেদখুৱাবা;
িকয় তুিম িনজেক ধ্বংস কিৰবা?

17 অিতশয় দুষ্ট নহবা, আৰু অজ্ঞানীও নহবা;
িকয় তুিম সময়ৰ আেগেয় মিৰবা?

18 এই জ্ঞানৰ কথা তুিম ধিৰ ৰখা ভাল;
এটােকা হাতৰ পৰা যাবৈল িনিদবা;

িয েলােক ঈশ্বৰক ভয় কেৰ,
েতওঁ সকেলা কিঠনতাত কৃতকাযর্ হ’ব

19 দহজন শাসনকতর্ াই এখন নগৰক িযমান শিক্তশালী কেৰ, প্রজ্ঞাই এজন জ্ঞানৱানক তােতাৈক অিধক পিৰমােণ
শিক্তশালী কেৰ

20 পৃিথৱীত বাস্তিৱক এেন েকােনা সৎেলাক নাই, িয জেন ভাল কাম কেৰ আৰু েকিতয়াও পাপ নকেৰ 21 মানুেহ
েকাৱা সকেলা কথাৈল কাণসাৰ িনিদবা, হয়েতা েতামাৰ দােস েতামাক শাও িদয়ােহ শুিনবা 22 কাৰণ তুিমও েতামাৰ
হৃদয়ত জানা েয, তুিম িনেজও আনক অেনকবাৰ েসইদেৰ শাও িদছা

23 এই সকেলা মই প্রজ্ঞাৰ দ্বাৰাই পৰীক্ষা কিৰ চাই ক’েলঁা,
“মই জ্ঞানৱান হ’ম,”

িকন্তু জ্ঞান েমাৰ পৰা দূৈৰত আিছল
24 প্রজ্ঞালাভ েমাৰ পৰা অিত দূৈৰত আৰু ই অিত গভীৰ েকােন তাক পাব পােৰ?
25 েসইবােব মই মন িস্থৰ কিৰেলঁা যােত জ্ঞানৰ লগেত িয সকেলা বাস্তৱ বয্াখয্ােবাৰ আেছ,

তাক জািনব পােৰঁা আৰু পৰীক্ষা তথা অনুসন্ধান কিৰ চাব পােৰঁা,
লগেত বুিজব পােৰঁা েয দুষ্টতা ৈহেছ মূখর্তা আৰু মূখর্তাই ৈহেছ িবচাৰবুিদ্ধহীনতা

26 মই েদিখেলঁা, মৃতুয্তৈকেয়া িততা ৈহেছ স্ত্রী,
যাৰ হৃদয় ফান্দ আৰু জােলেৰ পিৰপূণর্ আৰু হাত দুখন িশকিলস্বৰূপ

িয মানুহ ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কেৰ,
েতওঁ তাইৰ হাতৰ পৰা সািৰব,
িকন্তু পাপী তাইৰ দ্বাৰা ফান্দত পিৰব

27 উপেদশেক ৈকেছ, “েচাৱা, মই িয দৃষ্টিেগাচৰ কিৰেলঁা, তাক িবেবচনা কৰা ” সকেলা কথাৰ অন্তৰালত িয সাৰ
আেছ, তাক উিলয়াবৈল মই এটাৰ পাছত এটাৈক িবচাৰ কিৰ িকছুমান িবষয় জািনব পািতেলঁা 28 েমাৰ প্রােণ িয িবচািৰেছ,
তাক মই এিতয়াও েপাৱা নাই; হাজাৰজনৰ মাজত এজনেহ সৎ পুৰুষ পােলঁা, িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাজত এগৰাকী স্ত্রীেকা
সৎ েদখা নাপােলঁা

29 েকৱল ইয়ােকেহ মই জািনব পািতেলঁা েয, ঈশ্বেৰ মানুহক সৰল কিৰ স্রজন কিৰিছল, িকন্তু মানুহ নানা যুিক্তৰ
আলম ৈল অবােট গ’ল

8 অধয্ায়
ৰজাৰ বাধয্ েহাৱা

1 জ্ঞানৱানৰ তুলয্ েকান আেছ?
িয ঘেট, েকােন তাৰ অথর্ বুজাব পােৰ?

প্রজ্ঞাই মানুহৰ মুখ উজ্জ্বল কেৰ,
আৰু েতওঁৰ মুখৰ কিঠনতা পিৰৱত্তর্ ন কিৰব পােৰ

2 মই েতামাক উপেদশ িদওঁ েয ৰজাক প্রিতৰক্ষা িদয়া ঈশ্বৰৰ শপতৰ কাৰেণ তুিম ৰজাৰ আজ্ঞা পালন কৰা 3 েতওঁৰ
আগৰ পৰা লৰালিৰৈক গুিছ নাযাবা; মন্দ এেকােৰ লগত যুক্ত নহ’বা; কাৰণ ৰজাই েতওঁৰ ইচ্ছা অনুসােৰ কাযর্ কেৰ
4 ৰজাৰ কথােত েযিতয়া সামথর্য্ আেছ, েতিতয়া েকােন েতওঁক ক’ব পােৰ, “আপুিন িক কিৰেছ?” 5 িয মানুেহ ৰজাৰ
আজ্ঞা পালন কেৰ, েতওঁৰ েকােনা ক্ষিত নহব; জ্ঞানৱান েলাকসকলৰ হৃদেয় কাযর্ৰ উপযুক্ত সময় আৰু পদ্ধিত জােন
6 প্রেতয্ক িবষয়েৰ উপযুক্ত সময় আৰু পদ্ধিত আেছ; যিদও মানুেহ অিধক দুখকষ্ট েভাগ কেৰ 7 িকয়েনা েকােনা
মানুেহই েযিতয়া পাছত িক ঘিটব তাক নাজােন, েতিতয়া েসেয় িকদেৰ ঘিটব বুিল েতওঁক েকােন জনাব পােৰ? 8 িনজৰ
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আত্মাক েকােন িনয়ন্ত্রণ কিৰব পােৰ*! েতেনৈক মৃতুয্ৰ িদনৰ ওপৰেতা কােৰা হাত নাই যুদ্ধৰ সময়ত েযেনৈক েকােনা
ৈসিনক মুক্ত নহয়, েতেনৈক দুষ্টতাৰ বশত থকা বয্িক্তৰ দুষ্ট কাযর্ৰ অভয্াসৰ পৰা েসই দুষ্টতাই েতওঁক মুক্ত কিৰব
েনাৱােৰ

9 সূযর্ৰ তলত কৰা সকেলা কাযর্ৈল মেনােযাগ কিৰ মই এই পযর্েবক্ষণ কিৰেলঁা েয, এজন েলােক আন জনৰ ওপৰত
কতৃর্ ত্ব চলাবৈল অভয্াস কিৰ আন জনক ভীষণ আঘাত িদেয় 10 তাৰ পাছত মই েদিখেলঁা েয, েকেনৈক দুষ্ট েলাকক
সন্মােনেৰ ৈমদাম িদয়া ৈহিছল এই দুষ্ট েলাকসকেল পিবত্র স্থানত অহা-েযাৱা কিৰিছল; িয নগৰত েতওঁেলােক দুষ্টতাৰ
কাযর্ কিৰিছল, েসই নগৰৰ েলাকসকেল েতওঁেলাকক প্রশংসা কিৰেল† ইও অসাৰ 11অনয্ায় কাযর্ৰ শািস্ত যিদ েবগাই
কাযর্কৰী নহয়, েতেন্ত মানুহৰ মনৈল অনয্ায় কাযর্ কৰাৰ প্রৱণতা আেহ 12 পাপী েলােক যিদও এশটা কুকমর্ কিৰ
দীঘর্কাল জীয়াই থােক, তথািপও মই হ’েল িনশ্চয়ৈক জােনা েয, ঈশ্বৰক িযসকেল ভয় কেৰ, েতওঁেলাকৰ মঙ্গল হ’ব;
কাৰণ েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত ভেয়েৰ িথয় হয় 13 িকন্তু দুষ্ট েলাকৰ হ’েল মঙ্গল নহব; েতওঁেলাকৰ আয়ুস বৃিদ্ধ
নাপাব; েতওঁেলাকৰ জীৱনকাল দ্রুতগামী ছঁা স্বৰূপ; কাৰণ েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত ভেয়েৰ িথয় নহয়

14 পৃিথবীত ঘটা আন এটা অসাৰ িবষয় ৈহেছ দুষ্ট েলােক েতওঁেলাকৰ কাযর্ অনুসােৰ পাবলগীয়া দুষ্টতাৰ ফল ধাির্মক
েলােক েভাগ কেৰ আৰু ধাির্মক েলােক পাবলগীয়া ফল দুষ্ট েলােক েভাগ কেৰ মই ক’েলা, ইও অসাৰ 15 েসেয়
মই জীৱনত আেমাদ-প্রেমাদেৰ প্রশংসা কিৰেছঁা; িকয়েনা সূযর্ৰ তলত েভাজন-পান আৰু আনন্দ কৰাৰ বািহেৰ মানুহৰ
বােব আন এেকােৱই ভাল নাই েতেন্ত সূযর্ৰ তলত ঈশ্বেৰ িদয়া মানুহৰ জীৱনৰ সকেলা িদনেবাৰত আনন্দই হ’ব েতওঁৰ
পিৰশ্রমত সংগী

ঈশ্বৰৰ কাযর্ৰ েবাধগময্তা
16 প্রজ্ঞা পাবৈল আৰু পৃিথৱীত িয কৰা হয়, তাক জািনবৈল, িদেন-ৰািতেয় কাম কিৰ চকুেৱ নুেশাৱাৈক থােক তাক

বুিজবৰ কাৰেণ েযিতয়া মই মেনােযাগ িদেলঁা, 17 েতিতয়া মই ঈশ্বৰৰ সকেলা কাযর্ িবেবচনা কিৰ বুিজেলা েয, সূযর্ৰ
তলত িয কাযর্ কৰা হয়, মানুেহ তাক সমূ্পণর্ৈক বুিজব েনাৱােৰ েসেয় মানুেহ তাৰ উত্তৰ িবচািৰ পাবৈল সকেলা ধৰণৰ
পিৰশ্রম কিৰেলও তাক িবচািৰ পাব েনাৱােৰ এেনিক, জ্ঞানৱান েলােকও যিদ তাক জােনা বুিল িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ
প্রকৃতেত সমূ্পণর্ৈক নাজােন

9 অধয্ায়
সকেলােৰ েশষ অৱস্থা এেকই

1 েসেয় মই এই সকেলা িবষেয় িচন্তা কিৰেলঁা আৰু েদিখেলঁা েয, ধাির্মক আৰু জ্ঞানী েলাকসকল তথা েতওঁেলাকৰ
সকেলা কাযর্ ঈশ্বৰৰ হাতত েকােনও নাজােন েতওঁক েপ্রম কৰা হ’ব েন ঘৃণা কৰা হ’ব

2 সকেলােৰ েক্ষত্রত েশষ পিৰণিত এেকই ভিৱষয্েত এেকই ঘেট ধাির্মক হওঁক বা দুষ্ট হওঁক, সৎ আৰু েবয়া,
শুিচ আৰু অশুিচ, বিল উৎসগর্ কৰক বা নকৰক সকেলাৈলেক এেক ঘেট; েযেনদেৰ সৎ েলাকৰ মৃতুয্ হয়, েতেনদেৰ
পাপীেৰা হয়; ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্রিতশ্রুিত িদয়াজনৰ েযেনদেৰ মৃতুয্ হয়, েতেনৈক প্রিতশ্রুিত িদবৈল ভয় কৰা জনেৰা হয়

3 সূযর্ৰ তলত িয সকেলা কাযর্ কৰা হয়, তাৰ িভতৰত অিত দুখৰ িবষয় এেয় েয, এেক দশা সকেলাৈলেক ঘেট;
মানুহৰ হৃদয়েবাৰ দুষ্টতােৰ পিৰপূণর্ আৰু জীয়াই থােক মােন েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত উন্মত্ততা থােক তাৰ পাছত েতওঁৰ
মৃতুয্ হয়

4 সকেলা জীিৱত েলাকৰ কাৰেণ আশা আেছ এই প্রবাদ আেছ েয, ‘মৃত িসংহতৈক জীিৱত কুকুেৰই েশ্রয়’
5 িকয়েনা জীিৱত েলাকসকেল জােন েয েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ হ’ব িকন্তু মৃতেলাকসকেল এেকােকই নাজােন; মৃত েলােক
পাবৰ কাৰেণ এেকা পুৰস্কাৰ নাই, কাৰণ েতওঁেলাকৰ কথা মানুেহ পাহিৰ যায় 6 েতওঁেলাকৰ েপ্রম, ঘৃণা আৰু িহংসা
সকেলা িবলুপ্ত ৈহ যায় সূযর্ৰ তলত কৰা িযেকােনা কাযর্ত েতওঁেলাকৰ পুনৰ েকােনা ভাগ নাথািকব

িপ্রয়জনৰ লগত জীৱন উপেভাগ কৰা
7 েসেয় তুিম ৈগ আনেন্দেৰ িনজৰ আহাৰ েভাজন কৰা আৰু হির্ষত হৃদেয়েৰ িনজৰ দ্রাক্ষাৰস পান কৰাৈগ; িকয়েনা

েতামাৰ সকেলা কমর্ ঈশ্বেৰ পূবর্েৰ পৰা গ্রহণ কিৰেল 8 সকেলা সময়েত বস্ত্র বগা বস্ত্র িপিন্ধ আৰু মূৰত েতল িদ আনন্দ
প্রকাশ কিৰবা

9 সূযর্ৰ তলত ঈশ্বেৰ েতামাক এই িয সকেলা অস্থায়ী আয়ুসৰ কাল িদেছ, েতামাৰ জীৱনৰ েসই সকেলা অসাৰ িদনত
েতামাৰ ভাযর্া, যাক তুিম ভালেপাৱা, েতওঁেৰ ৈসেত আনেন্দেৰ জীৱন কেটাৱা িকয়েনা সূযর্ৰ তলত েতামাৰ জীৱনকালত
* 8 অধয্ায়:8 বতাহক েযেনৈক বন্ধ কিৰ ৰািখবৈল বতাহৰ ওপৰত েকােনা মানুহৰ ক্ষমতা নাই, † 8 অধয্ায়:10 ধ্বংস



উপেদশক 9 অধয্ায়:10 782 উপেদশক 10 অধয্ায়:15

আৰু েতামাৰ পিৰশ্রমত এেয় েতামাৰ পাবলগা ভাগ 10 েতামাৰ হাতত িয কাযর্ই আহঁক, েতামাৰ সকেলা শিক্তেৰ ৈসেত
তাক কিৰবা; িকয়েনা তুিম িয ঠাইৈল ৈগ আছা, েসই িচেয়ালত েকােনা কাযর্ বা পিৰকল্পনা বা বুিদ্ধ িক জ্ঞান এেকােৱই
নাই

11 সূযর্ৰ তলত মই পুনৰ িকছুমান আেমাদজনক িবষয় েদিখেলঁা:
িযসকেল েবেগেৰ লৰ মােৰ, েতওঁেলােকই েয সকেলা সময়েত জয়ী হয়, এেন নহয়;
বীৰসকেলই েয সকেলা সময়েত ৰণত জয়ী হয়, এেন নহয়;
জ্ঞানীসকেলই েয সকেলা সময়েত েপট ভৰাই খাবৈল পায়, এেন নহয়;
বুিদ্ধমান েলােকই েয সকেলা সময়েত ধনী হয়, এেন নহয়;
িবদ্বান েলােকই েয সকেলা সময়েত সুেযাগ পায়, এেন নহয়;
পিৰবেতর্ , সময় আৰু সুেযাগৰ দ্বাৰা েতওঁেলাক সকেলা প্রভাৱািন্বত হয়

12 েকােনও নাজােন েতওঁৰ মৃতুয্ৰ সময় েকিতয়া আিহব েযেনৈক মাছ িনষু্ঠৰ জালত পেৰ আৰু চৰাইেবাৰ ফান্দত
ধৰা পেৰ, েতেনৈক িবপদ হঠােত মানুহৰ ওপৰৈল আেহ আৰু েতওঁক ফান্দত েপলায়

মূখর্তৈক প্রজ্ঞা ভাল
13 মই সূযর্ৰ তলত প্রজ্ঞা সম্বেন্ধ আন এক িবষয় েদিখেলঁা আৰু েসেয় েমাৈল অিত গুৰুতৰ েবাধ হ’ল 14 এখন সৰু

নগৰত অিত তাকৰ মানুহ আিছল; এজন শিক্তশালী ৰজাই নগৰখনৰ িবৰুেদ্ধ আিহ তাক অৱেৰাধ আক্রমণ কিৰবৈল
বৰ বৰ েকঁাঠ সািজেল 15 েসই নগৰত এজন জ্ঞানৱান দিৰদ্র মানুহক েপাৱা গ’ল; েতওঁ িনজৰ প্রজ্ঞাৰ দ্বাৰাই নগৰখন
ৰক্ষা কিৰেল; িকন্তু েকােনও েসই দিৰদ্র মানুহজনক েসঁাৱৰণ নকিৰেল

16 েসেয় মই ক’েলঁা, “শিক্ততৈক প্রজ্ঞা উত্তম; িকন্তু দিৰদ্র েলাকৰ প্রজ্ঞাক েহয়জ্ঞান কৰা হয় আৰু েতওঁৰ কথা
েকােনও নুশুেন ”

জ্ঞানী আৰু অজ্ঞানীৰ তুলনা
17 অজ্ঞানীসকলৰ মাজত কৰা এজন শাসনকতর্ াৰ গজর্ নতৈক বৰং জ্ঞানৱানৰ শান্ত-েসৗময্ কথা শুনা ভাল
18 যুদ্ধৰ অস্ত্র-শস্ত্রতৈক প্রজ্ঞা উত্তম; িকন্তু এজন পাপীেয় অেনক ভাল কাযর্ নষ্ট কেৰ

10 অধয্ায়
িমিশ্রত পযর্েবক্ষণ

1 েযেনৈক মৰা মািখেয় সুগিন্ধ েতলৰ দ্রবয্ দুগর্ন্ধময় কিৰ েতােল, েতেনৈক অলপ অজ্ঞানতাৰ কাযর্ই প্রজ্ঞা আৰু
সন্মানক মিছ েপলায় 2 জ্ঞানৱানৰ হৃদয় ভাল পথৰ ফােল ঘূেৰ; িকন্তু অজ্ঞানীৰ হৃদয় ভুল পথৈল ঘূেৰ 3 বাটত
েখাজকঢ়াৰ সময়েতা এজন অজ্ঞানীৰ বুিদ্ধৰ অভাৱ েদখা যায় আৰু সকেলােৰ আগত েতওঁৰ অজ্ঞানতা প্রকাশ কেৰ
4অিধপিত যিদ েতামাৰ ওপৰত কু্রদ্ধ হয়, তথািপও তুিম েতামাৰ পদ তয্াগ নকিৰবা; িকয়েনা শান্তভােৱ* থািকেল ডাঙৰ
ডাঙৰ অনয্ায়েকা শান্ত কিৰব পািৰ

5অিধপিতৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা এক প্রকাৰ ভ্রািন্ত আৰু এক দুষ্টতাৰ িবষয় মই সূযর্ৰ তলত েদিখেলঁা 6অজ্ঞানীসকলক
উচ্চ পদেবাৰত িনযুক্ত কৰা হয় আৰু সফল েলাক িনম্ন পদত িনযুক্ত হয় 7মই দাসক েঘঁাৰাত উিঠ েযাৱা, আৰুঅিধপিতক
দাসৰ দেৰ মািটত েখাজ কািঢ় েযাৱা েদিখেছঁা

8 িয মানুেহ গাত খােন্দ, েতওঁ তাৰ িভতৰত পিৰব পােৰ; িয মানুেহ িশলৰ েদৱাল ভােঙ েতওঁক সােপ খঁুিটব পােৰ
9 িয মানুেহ িশলেবাৰ কােট, েতওঁ তাৰ দ্বাৰাই আঘাত পাব পােৰ িয মানুেহ কাঠ েডাখৰ েডাখৰ কেৰ, েতওঁ তাৰ দ্বাৰাই
িবপদত পিৰব পােৰ 10 কুঠাৰ যিদ েভঁাতা হয় আৰু তাক ধাৰ িদয়া নহয়, েতেন্ত তাক বয্ৱহাৰ কিৰবৈল অিধক বল
লােগ; িকন্তু সফলতাৰ কাৰেণ জ্ঞানৰ বয্ৱহাৰ উপেযাগী 11 মন্ত্রেৰ মুগ্ধ কৰাৰ আেগেয়ই যিদ সােপ খুেট, েতেন্ত মন্ত্র
গাওঁতাজনৰ েকােনা লাভ নাই

12 জ্ঞানৱান েলাকৰ মুখৰ কথাই খয্ািত আেন; িকন্তু অজ্ঞানীৰ ওঁেঠ িনজেক ধ্বংস কেৰ 13 অজ্ঞানীৰ কথাৰ
আৰম্ভিণেতই িনবুর্িদ্ধতা থােক আৰু েতওঁৰ কথাৰ েশষত দুষ্ট িবচাৰবুিদ্ধহীনতা থােক 14 অজ্ঞানী েলােক অেনক কথা
কয়; িকন্তু িক হব, তাক েকােনও নাজােন; ভিৱষয্ত কালত িক ঘিটব, েসই কথা মানুহক েকােন জনাব পােৰ? 15অজ্ঞানী
েলাকৰ পিৰশ্রেমই েতওঁেলাকক ক্লান্ত কেৰ, নগৰৈল েযাৱা বাটেকা েতওঁ নাজােন
* 10 অধয্ায়:4 েতওঁক সমপর্ণ কিৰেল



উপেদশক 10 অধয্ায়:16 783 উপেদশক 11 অধয্ায়:10

16 েদশৰ ৰজা েযিতয়া অল্পবয়সীয়া† হ’য়, েসই েদশ অিস্থৰ হয়; মন্ত্রীসকেল ৰািতপুৱােতই েভাজ খায় 17 িকন্তু
েদশৰ ৰজা েযিতয়া ভদ্র বংশজাতৰ পুত্র হয়, েসই েদশত আনন্দ হয়; মন্ত্রীসকেল মতলীয়া হবৈল নহয়, িকন্তু শিক্ত
বৃিদ্ধৰ কাৰেণ উিচত সময়ত েভাজন পান কেৰ 18 এেলহুৱা েলাকৰ ঘৰৰ চাল ধ্বংস হয়; েসােৰাপা হাতৰ কাৰেণ ঘৰত
পানী পেৰ 19 আেমাদৰ কাৰেণই েভাজ-েমল পতা হয়; দ্রাক্ষাৰেস জীৱনৈল আনন্দ আেন আৰু অথর্ই অেনক অভাৱ
পূণর্ কেৰ 20 ৰজাক শাও িনিদবা, এেনিক মেন মেনও িনিদবা; েতামাৰ েশাৱা েকঁাঠািলত ধনীক শাও িনিদবা; িকয়েনা
আকাশৰ এিট সৰু চৰােয় েতামাৰ েসই কথা শুিন ৈব িনব পােৰ নাইবা িকছুমান েডউকাযুক্ত জীৱই উিৰ ৈগ সকেলােক
েসই কথা ৈক িদব পােৰ

11 অধয্ায়
শ্রমৰ মূলয্

1 তুিম েতামাৰ আহাৰ পানীৰ ওপৰত েপলাই িদয়া*;
িকয়েনা অেনক িদনৰ পাছত তাক পুনৰ ঘূৰাই পাবা

2 েতামাৰ কাযর্ সাধনৰ উপায়েবাৰ, সাত বা আঠজনৰ ৈসেত ভাগ বঁািট েলাৱা;
িকয়েনা পৃিথবীত িক দুেযর্াগ ঘিটব, তাক তুিম নাজানা

3 েযিতয়া েমঘেবাৰ বৃষ্টিেৰ পূণর্ ৈহ থােক,
েতিতয়া তাৰ পৰা পৃিথবীত বৰষুণ পেৰ;
গছ উত্তৰ বা দিক্ষণ িয িদশেতই পৰক,
িকন্তু িয ঠাইত পেৰ, েসই ঠাইেতই পিৰ থােক

4 িয েকােনােৱ বতাহক িনৰীক্ষণ কেৰ,
েতওঁ বীজ েৰাপন কিৰব েনাৱােৰ,

িয েকােনােৱ বৰষুণক িনৰীক্ষণ কেৰ,
েতওঁ শসয্ দাব েনাৱােৰ

5 বতাহ† েকান িদশৰ পৰা বিলব, তুিম নাজানা;
তুিম নাজানা মাতৃগভর্ ত এিট িশশুৰ হাড়েবাৰ েকেনৈক বৃিদ্ধ হয়;

েসইদেৰ িযজন সকেলা বস্তুেৰ সৃষ্টিকতর্ া, েসই ঈশ্বৰৰ কাযর্ও তুিম বুিজব েনাৱাৰা
6 ৰািতপুৱা তুিম েতামাৰ বীজ েৰাপন কিৰবা,

আৰু গধূিল পৰত েতামাৰ হাতক কমর্হীন নকিৰবা;
িকয়েনা পুৱা বা গধূিল কৰা েকানেটা কাযর্ত তুিম সফল হ’বা, তুিম নাজানা;
এই কাযর্ত েন েসই কাযর্ত, অথবা দুেয়াটাই এেক সমােনই ভাল হ’ব, তাক নাজানা
েযৗৱন আৰু বৃদ্ধ কাল

7 স্বৰূেপই েপাহৰ সুন্দৰ আৰু চকুৰ বােব সূযর্ক েদখা েপাৱা এক সেন্তাষজনক িবষয়
8 েকােনা মানুহ যিদ অেনক বছৰ জীয়াই থােক,

েতেন্ত েতওঁ েযন িনজৰ েসই িদনেবাৰত আনন্দ উপেভাগ কেৰ;
িকন্তু অন্ধকাৰৰ আগন্তুক িদনেবাৰৰ কথাও েযন েতওঁ মনত ৰােখ;
িকয়েনা েসই িদনেবাৰ হ’ব অেনক
িয িয ঘিটব েসই সকেলােৱই অস্থায়ী, অসাৰ

9 েহ যুবক, তুিম েতামাৰ েযৗৱনকালত আনন্দ কৰা; যুবা বয়সৰ িদনেবাৰত েতামাৰ হৃদেয় েতামাক আনিন্দত কৰক;
তুিম েতামাৰ হৃদয়ৰ সৎ ইচ্ছােবাৰৰ পথত চিলবা আৰু িনজ চকুৰ দৃষ্টিত িয ভাল তােক কিৰবা িকন্তু জািনবা েয, ঈশ্বেৰ
এই সকেলা িবষয়ৰ কাৰেণ েতামাক িবচাৰৰ ঠাইৈল আিনব

10 এই েহতুেক েতামাৰ হৃদয়ৰ পৰা েক্রাধ দূৰ কৰা; েতামাৰ শৰীৰৰ কষ্টৈল মেনােযাগ িনিদবা; িকয়েনা েযৗৱন আৰু
যুবা কালৰ শিক্ত ভাপ-স্বৰূপ
† 10 অধয্ায়:16 দাসক ৰজাক পািতেল * 11 অধয্ায়:1 আহাৰ িবতৰণ কৰা বা সলিন কৰা প্রসংগত েকাৱা ৈহেছ - পানীত যিদ েপলাই িদয়া মােন
হ’ল, জাহাজত বস্তু পঠাই িদ েবেলগ েদশত বয্ৱসায় কৰা † 11 অধয্ায়:5 আত্মা েকান িদশৰ পৰা আিহব নাজানা



উপেদশক 12 অধয্ায়:1 784 উপেদশক 12 অধয্ায়:14

12 অধয্ায়
1 বৃদ্ধকালৰ দুখ-কষ্টৰ িদন আৰু বছৰেবাৰ অহাৰ আেগেয়ই তুিম েযৗৱন কালেতই েতামাৰ সৃষ্টিকতর্ াক েসঁাৱৰণ কৰা;

েসই িদনেবাৰত তুিম ক’বা, “জীয়াই থকাত মই আৰু সেন্তাষ নাপাওঁ ” 2 সূযর্, চন্দ্র আৰু তৰােবাৰৰ েজয্ািত েতামাৰ
ওচৰত অন্ধকাৰ ৈহ অহাৰ আেগেয়ই, বৰষুণৰ পাছেতই পুনৰায় ক’লা ডঁাৱৰ অহাৰ আেগেয়ই তুিম সৃষ্টিকতর্ াক েসাৱঁৰা
3 েসই সময়ত েতামাৰ ঘৰৰ প্রহৰী কঁিপব, শিক্তশালী েলাক কঁুজা ৈহ যাব, িয সকল িতেৰাতাই জঁাত িপেহ, েতওঁেলাক
তাকৰ েহাৱাৰ বােব িপিহবৈল এিৰব আৰু িখিড়িকেয়িদ েচাৱাজেন স্পষ্টৈক েদখা নাপাব

4 েসইসময়ত বাটৰ ফালৰ দুৱাৰ বন্ধ হ’ব, জঁাত িপহাৰ শব্দও বন্ধ ৈহ যাব, এিট চৰাইৰ মাতেত মানুহ চমিক সাৰ পাব,
গািয়কাসকলৰ কণ্ঠৰ সুৰ কিম যাব

5 েসই সময়ত মানুেহ ওখ ঠাইত উিঠ যাবৈল ভয় খাব আৰু বাটত থকা বাধা-িবিঘিনৰ ওপেৰিদ েখাজ কািঢ় যাবৈল
ভয় খাব েতিতয়া বাদাম গছত বগা ফুল ফুিলব, ফিৰঙৰ দেৰ িনজেক টািন টািন েখাজ কািঢ়ব, স্বাভািৱক কামনা-বাসনা
উেত্তিজত নহ’ব তাৰ পাছেত মানুহ িনজৰ অনন্তকালৰ ঘৰৈল গুিছ যায় আৰু িবলাপকাৰীসকল েশাভাযাত্রাৰ পথৈল
নািম যায় 6 েসেয় ৰূপৰ তঁাৰ িছিঙ েযাৱাৰ পূেবর্ই বা েসানৰ পাত্র ভািঙ েযাৱাৰ পূেবর্ই, িনজৰাৰ কাষত কলহ চূণর্-িবচূণর্
েহাৱাৰ পূেবর্ই েতামাৰ সৃষ্টিকতর্ াক েসঁাৱৰণ কৰা 7 মািটৰ পৰা অহা ধুিল মািটৈল ঘূিৰ েযাৱাৰ পূেবর্ই আৰু ঈশ্বেৰ িদয়া
আত্মা েতওঁৈল উলিট েযাৱাৰ পূেবর্ই তুিম েযৗৱন কালত েতামাৰ সৃষ্টিকত্তর্ াক েসঁাৱৰা

8 উপেদশেক ৈকেছ, অসাৰৰ অসাৰ, সকেলােৱই অসাৰ
উপসংহাৰ

9 উপেদশক িনেজ জ্ঞানী আিছল আৰু েতওঁ েলাকসকলেকা জ্ঞানৰ িশক্ষা িদিছল েতওঁ িচন্তা কিৰ আৰু পৰীক্ষা কিৰ
অেনক নীিতবচন ৰচনা কিৰিছল

10 উপেদশেক সতয্ৰ নয্ায় বচন প্রাণৱন্ত ৰূপত বয্ৱহাৰ কিৰ িলিখবৈল িবচািৰেছ
11 জ্ঞানী েলাকসকলৰ কথা ৰখীয়াৰ তীক্ষ্ন লািঠডালৰ িনিচনা েতওঁেলাকৰ কথােবাৰ একিত্রত কিৰেল ভাব হয়,

েসইেবাৰ গভীৰৈলেক হািন েযাৱা গজালৰ িনিচনা েসই সকেলা এজন ৰখীয়া*ৰ দ্বাৰাই িদয়া ৈহেছ
12 েহ েমাৰ েবাপা, তুিম সতকর্ েহাৱা; অেনক পুিথ িলখাৰ েশষ নাই অিধক অধয্য়েন শৰীৰক ক্লান্ত কেৰ
13 সকেলােবাৰেতা শুনা হ’ল: এিতয়া আহঁা, আিম সকেলােৱ সাৰ কথা শুেনা ঈশ্বৰৈল ভয় ৰাখা, আৰু েতওঁৰ

আজ্ঞা সমূহ পালন কৰা; িকয়েনা মানুহৰ সকেলা কতর্ বয্ এেয় 14 ঈশ্বেৰ ভাল িক েবয়া আটাইেবাৰ গুপুত িবষয়েৰ
ৈসেত সকেলা কমর্েক িবচাৰ স্থানৈল আিনব

* 12 অধয্ায়:11 ‘এজন ৰখীয়া’ মােন হ’ল ‘চেলামনৰ ঈশ্বৰ’



পৰমগীত 1 অধয্ায়:1 785 পৰমগীত 1 অধয্ায়:4

পৰমগীত
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পুস্তকৰ প্রথম পদৰ পৰা এই পুস্তকৰ িশেৰানামা চেলামনৰ গান বুিল ল’ব পািৰ, িযেটা গীতৰ পৰা অহাৰ েযােগিদ

উেল্লখ হয়: “িযেটা চেলামনৰ পৰম গীত” (1:1) অবেশষত এই পুস্তকৰ িশেৰানাম ৰজা চেলামনৰ নােমেৰ গ্রহণ কৰা
হয়, কাৰণ এই পুস্তকৰ িবিভন্ন ঠাইত েতওঁৰ নামৰ উেল্লখ আেছ (1:5; 3:7, 9, 11; 8:11-12)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 971-965 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
এই পুস্তকৰ িলখক চেলামন েতওঁ ইস্রােয়লৰ ৰজা িহচােপ ৰাজত্ব কৰাৰ সময়ত এই পুস্তকখন েতওঁ িলিখিছল

িযসকল পিণ্ডেত এই পুস্তক চেলামেন িলখা বুিল সন্মিত প্রদান কেৰ, েতওঁেলাকৰ মেত, চেলামেন এই পুস্তকখন েতওঁৰ
ৰাজত্বকালৰ আৰম্ভিণেত িলিখিছল এই কিবতাই েকৱল যুৱকসকলক উৎসািহত কৰা বােব নহয়, িকন্তু ইয়াত িলখেক
েদশৰ দিক্ষণ আৰু উত্তৰ অঞ্চলৰ দুখন ঠাইৰ নাম উেল্লখ কৰাৰ লগেত েলবানন আৰু ইিজপ্তৰ নােমা উেল্লখ কিৰেছ

প্রাপক
িববািহত দম্পিত আৰু একাকী িববাহৰ িচন্তা
উেদ্দশয্
চেলামনৰ গান এটা গীিত কিবতা, য’ত েপ্রমৰ প্রিত ভিক্তভাব প্রকাশ কিৰেছ আৰু িববাহক পিৰস্কাৰভােব ঈশ্বৰৰ

পিৰকল্পনা িহচােপ উপস্থাপন কিৰেছ এজন পুৰুষ আৰু এজনী নাৰীেয় িববাহৰ প্রসংগক্রেম এজেন আন জনৰ ৈসেত
আধয্ািত্মকভােব, আেবগত, আৰু শাৰীিৰকভােব েপ্রমত এেকলেগ বসবাস কিৰব লােগ

মূল িবষয়
েপ্রম আৰু িববাহ

প্রান্তেৰখা
1. চেলামন সম্পেকর্ ন-কইনাৰ ভাবনা — 1:1-3:5
2. ন-কইনাৰ িববাহৰ বােব বাগদানৰ স্বীকৃিত আৰু িববাহৰ প্রিত অেপক্ষাৰত েহাৱা — 3:6-5:1
3. ন-কইনাৰ দৰাক েহৰুওৱাৰ সেপান — 5:2-6:3
4. দৰা আৰু ন-কইনাৰ প্রশংসা — 6:4-8:14

চেলামনৰ পৰমগীত
1 ৰজা চেলামনৰ অিত সুন্দৰ গীতৰ শৰাই-
কইনাই িনজৰ ভালেপাৱা স্বীকাৰ কৰা:

িপ্রয়াৰ কথা
2 তুিম েতামাৰ মুখৰ চুম্বনেবােৰেৰ েমাক* ভৰাই িদয়া,
কাৰণ েতামাৰ ভালেপাৱা দ্রাক্ষাৰসতৈকও উত্তম
3 েতামাৰ েতলৰ সুগন্ধই আনন্দৰ েসৗৰভ আেন;
বািক িদয়া সুগন্ধৰ দেৰই েতামাৰ নাম;
েসই বােবই যুৱতীসকেল েতামাক ভাল পায়
4 (যুৱতীেয় িনজৰ মনেত ক’েল) েমাক েতামাৰ লগত ৈল ব’লা; আিম েসানকােল পলাই যাম
ৰজাই েমাক েতওঁৰ কক্ষৰ িভতৰৈল ৈল আিনেল;
িপ্রয়ৰ প্রিত কইনাৰ কথা:
মই সুখী; মই েতামাক ৈল আনন্দ কেৰঁা;
েমাক েতামাৰ েপ্রমত উল্লািসত হ’বৈল িদয়া; েতামাৰ ভালেপাৱা দ্রাক্ষাৰসতৈকও উত্তম
আন ৰমণীসকেল েয েতামাৰ প্রশংসা কেৰ, ই স্বাভািৱক কথা
আন ৰমণীসকলৰ প্রিত:
* 1 অধয্ায়:2 েতওঁ েতওঁৰ ওঁঠ
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5 েহ িযৰূচােলমৰ
ৰমণীসকল, মই ক’লা বৰণীয়া হ’েলও সুন্দৰী;
মই েকদৰৰ তমু্বৰ িনিচনা ক’লা আৰু চেলামনৰ পদর্ ােবাৰৰ দেৰ সুন্দৰী

6 মই ক’লা বােবই েমাৈল
চাই নাথািকবা; কাৰণ সূযর্ৰ তােপ েমাক েডই িনেল
েমাৰ ভাই-ককাইসকেল
েমাৰ ওপৰত খং কিৰ েমাক
দ্রাক্ষাবাৰীেবাৰৰ েদখা-শুনা কিৰবৈল িদিছল;
েসেয় মই েমাৰ িনজৰ দ্রাক্ষাবাৰী†ৰ যত্ন ল’ব পৰা নাই
িপ্রয়ৰ প্রিত যুৱতীৰ কথা:
7 েহ েমাৰ িপ্রয়তম, েমাৰ প্রােণ েতামােক ভালপায়!
েমাক েকাৱা, তুিম েতামাৰ েমৰ-ছাগৰ জাকক েকান ঠাইত চেৰাৱা?
তুিম েতামাৰ েমৰ-ছাগেবাৰক দুপৰীয়া ক’ত িবশ্রাম কেৰঁাৱা?
েতামাৰ লগৰীয়াৰ েমৰ-ছাগৰ জাকেবাৰৰ কাষত,
মই িকয় ওৰিণ েলাৱা‡ জনীৰ িনিচনা ঘূিৰ ফুিৰম?

চেলামন আৰু েতওঁৰ কনয্া দুেয়া দুেয়ােত সুখী
িপ্রয়ৰ কথা:
8 তুিম যিদ তাক নাজানা, েহ পৰম সুন্দৰী যুৱতী,
েমাৰ েমৰ-ছাগৰ জাকৰ েখাজৰ
িচনেবাৰৰ পােছ পােছ আহঁা আৰু
েতামাৰ ছাগলী েপাৱািলেবাৰক েমৰ-ছাগ ৰখীয়াসকলৰ তমু্বৰ ওচৰেত চেৰাৱা

9 েহ েমাৰ িপ্রয়তমা,
ফেৰৗণৰ ৰথৰ এজনী েঘঁাৰােৰ ৈসেত,
মই েতামাক তুলনা কিৰেছঁা
10 গালৰ দুপাশৰ গহণােৰ ৈসেত, েতামাৰ গাল দুখন সুন্দৰ েদখাইেছ,
আৰু মুকুতাৰ কণ্ঠহােৰ েতামাৰ িডিঙ েশািভত কিৰেছ

11 মই েতামাৰ কাৰেণ ঠােয়
ঠােয় ৰূপ খিচত
েসাণৰ অলঙ্কাৰ িনমর্াণ কিৰম
িপ্রয়াৰ কথা:

12 ৰজাই েযিতয়া েতওঁৰ িবচনাত§ শুইিছল,
েতিতয়া েমাৰ সুগন্ধৰ সুঘ্রাণ িবয়িপ পিৰল
13 েমাৰ ওচৰত েমাৰ িপ্রয় গন্ধৰস েথাৱা এিট েমানাৰ দেৰ,
িয েমাৰ স্তনযুগলৰ মাজত েগােটই ৰািত থােক
14 েমাৰ িপ্রয় েমাৰ ওচৰত েযন এেথাপা েজতুকা ফুল,
িয অিয়ন-গদীৰ দ্রাক্ষাবাৰীত উৎপন্ন হয়
িপ্রয়ৰ কথা:
15 েচাৱা, িক সুন্দৰী তুিম! েমাৰ িপ্রয়া;
তুিম িকমান েয সুন্দৰী! েতামাৰ দুচকু কেপৗৰ িনিচনা
িপ্রয়াৰ কথা:
16 েচাৱা, িক সুন্দৰ তুিম! েমাৰ িপ্রয়;
তুিম িকমান েয সুন্দৰ!
আমাৰ শযয্া েসউজীয়া ঘােহঁেৰ ভৰা
17 এৰচ গছৰ ডাল আমাৰ ঘৰৰ চিত আৰু আমাৰ ঘৰৰ বাটাম েদবদাৰুৰ ডাল
† 1 অধয্ায়:6 িনজৰ েসৗন্দযর্ ‡ 1 অধয্ায়:7 ঘূিৰ ফুৰা § 1 অধয্ায়:12 বা, মহােভাজত বিহিছল
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2 অধয্ায়
িপ্রয়াৰ কথা:

1 মই েযন চােৰাণৰ এিট েগালাপ, উপতয্কাৰ এিট িলিল ফুল
িপ্রয়ৰ কথা:

2 কঁাইটেবাৰৰ মাজত িলিল* ফুল এিট েযেন
েছাৱালীেবাৰৰ মাজত েমাৰ িপ্রয়া েতেন
িপ্রয়াৰ কথা:

3 বনিনৰ গছেবাৰৰ মাজত সুমিথৰা েটঙাৰ গছ েযেন,
যুৱকসকলৰ মাজত েমাৰ িপ্রয় েতেন
মই েতওঁৰ ছঁায়াত বিহ আনন্দ পাওঁ,
েমাৰ মুখত তাৰ ফল িমঠা লােগ
4 েতওঁ েমাক েভাজৰ ঘৰৈল ৈল গ’ল,
আৰু েপ্রেমই হ’ল েমাৰ
ওপৰত েতওঁৰ িনচান
5 িকচিমচৰ িপঠােৰ েমাক শিক্তশালী কৰা,
আৰু সুমিথৰা েটঙােৰ েমাৰ প্রাণ জুৰুউৱা;
িকয়েনা েপ্রমেত মই দুবর্ল ৈহেছঁা
6 েমাৰ মূৰৰ তলত েতওঁৰ বাওঁহাত আেছ,
আৰু েতওঁৰ েসঁাহােত েমাক আেকঁাৱািল ধিৰেছ
7 েহ িযৰূচােলমৰ যুৱতীসকল,
কৃষ্ণসাৰ আৰু পথাৰৰ হিৰণেবাৰৰ নােমেৰ েমাৰ ওচৰত প্রিতশ্রুিত িদয়া,
আমাৰ েপ্রমৰ সময় েশষ েনােহাৱাৈলেক
েতামােলােক আমাৰ ভালেপাৱাত িবিঘিন িনিদবা

কইনাই িনজৰ িপ্রয়তমৰ প্রশংসা কৰা
8 েসয়া শুনা, েমাৰ িপ্রয়ৰ শব্দ!

েসয়া েচাৱা, েতওঁ আিহেছ,
েতওঁ পাহাৰ-পব্বর্তৰ ওপেৰিদ
েডও িদ জিপয়াই আিহেছ
9 েমাৰ িপ্রয় েযন কৃষ্ণসাৰ বা যুৱা হিৰণ;
েসৗৱা েচাৱা, েতওঁ আমাৰ েদৱালৰ পাছফােল িথয় ৈহ আেছ,
েতওঁ িখিড়িকেবােৰিদ চাই পঠাইেছ,
িচিলঙৰ মােজিদ উিক মািৰেছ,
10 েমাৰ িপ্রয়ই েমাক ক’েল,
“েহ েমাৰ িপ্রয়া, উঠা;
েহ েমাৰ সুন্দৰী, আহঁা
11 েচাৱা, শীতকাল গ’ল,
বষর্াও েশষ ৈহ গুিছ গ’ল
12 ভূিমত ফুলেবাৰ ফুিল উিঠেছ;
পক্ষীেবােৰ গান েগাৱাৰ সময় আিহেছ;
আমাৰ েদশত কেপৗৰ মাত শুনা ৈগেছ
13 িডমৰু গছৰ েকঁচা গুিট পিকবৈল ধিৰেছ,
দ্রাক্ষালতাই ফুল ধিৰ সুঘ্রাণ িবতৰণ কিৰেছ
েহ েমাৰ িপ্রয়া, উঠা; েহ েমাৰ সুন্দৰী, আহঁা
14 েহ েমাৰ কেপৗ, তুিম িশলৰ ফাটত,
পাহাৰৰ গড়াৰ গুপুত ঠাইত লুকাই আছা
* 2 অধয্ায়:2 িলিল কনািৰ
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েমাক েতামাৰ মুখ চাবৈল িদয়া;
েতামাৰ কণ্ঠৰ স্বৰ শুিনবৈল িদয়া;
িকয়েনা েতামাৰ মাত মধুৰ আৰু েতামাৰ মুখ অিত সুন্দৰ ”
ৰমণীসকলৰ প্রিত উিক্ত:
15 েতামােলােক েসই িশয়ালেবাৰক,
সৰু সৰু িশয়ালেবাৰক ধৰা,
কাৰণ িসহঁেত আমাৰ
দ্রাক্ষাবাৰীেবাৰ নষ্ট কেৰ
আমাৰ দ্রাক্ষাবাৰীত ফুল ফুিলেছ
িপ্রয়াৰ কথা:
16 েমাৰ িপ্রয় েমােৰই আৰু মই েতওঁেৰই;
েতওঁ িলিল ফুলৰ মাজত চেৰ
17 েহ েমাৰ িপ্রয়, তুিম গুিছ েযাৱা,
অন্ধকাৰৰ ছঁায়ােবাৰ িবলীন েহাৱাৰ আেগেয় আৰু
পুৱিত িনশাৰ েকামল বতাহ বলাৰ আেগেয়
তুিম গুিছ েযাৱা
তুিম কৃষ্ণসাৰ বা যুৱা হিৰণৰ দেৰ সুউচ্চ পাহাৰৈল ঘূিৰ েযাৱা

3 অধয্ায়
কইনাৰ সেপান:
1 ৰািত েমাৰ শযয্াত
েমাৰ প্রাণৰ িপ্রয়তমক মই িবচািৰেলা;
মই েতওঁক িবচািৰেলা, িকন্তু নাপােলঁা;
2 মই ভািবেলঁা, “মই এিতয়া উিঠ নগৰখনৰ মাজত ঘূিৰ ফুিৰম;
ৰাস্তায় ৰাস্তায়, চকেবাৰত ঘূিৰ ফুিৰম;
তাত মই েমাৰ প্রাণৰ িপ্রয়তমক িবচািৰম ”
মই েতওঁক িবচািৰেলঁা, িকন্তু নাপােলঁা
3 প্রহৰীেবােৰ নগৰ ঘূিৰ ফুিৰ পহৰা িদয়াৰ সময়ত,
েমাক েদখা পােল
মই েতওঁেলাকক সুিধেলঁা, আেপানােলােক েমাৰ প্রাণৰ িপ্রয়তমক েদিখিছল েন?”
4 েতওঁেলাকক পাৰ ৈহ আগুৱাই যাওঁেতই,
মই েমাৰ প্রাণৰ িপ্রয়তমক েদখা পােলঁা
েতওঁক ধিৰ েমাৰ মাতৃৰ ঘৰৈল ৈল নহাৈলেক,
মই েতওঁক এিৰ িনিদেলঁা;
িয গৰাকীেয় েমাক গভর্ ত ধাৰণ কিৰিছল,
মই েতওঁেৰই েশাৱিন েকাঠািলৈল িপ্রয়তমক ৈল আিনেলা
ৰমণীসকলৰ প্রিত উিক্ত:
5 েহ িযৰূচােলমৰ যুৱতীসকল,
কৃষ্ণসাৰ আৰু পথাৰৰ হিৰণেবাৰৰ নােমেৰ েমাৰ ওচৰত প্রিতশ্রুিত িদয়া,
আমাৰ েপ্রমৰ সময় েশষ েনােহাৱাৈলেক
েতামােলােক আমাৰ ভালেপাৱাত িবিঘিন িনিদবা
িববাহৰ বােব চেলামনৰ আগমণ
6 মৰুভূিমৰ পৰা েধঁাৱাৰ স্তম্ভৰ দেৰ েসই গৰাকী েকান আিহেছ?
েতওঁ বয্ৱসায়ীৰ সকেলা ধৰণৰ মছলাগুিৰৰ গন্ধ ৈল,
গন্ধৰস আৰু সুগিন্ধ ধূপৰ সুবােসেৰ এক েধঁাৱাৰ স্তম্ভৰ দেৰ আিহেছ
7 েচাৱা, েসৗৱা চেলামনৰ েদালা;
ষািঠজন বীৰ েযাদ্ধাই েসই েদালাক েঘিৰ ৰািখেছ;
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েতওঁেলাক ইস্রােয়লৰ শিক্তশালী ৈসনয্
8 েতওঁেলাক সকেলােৰ লগত আেছ তেৰাৱাল;
যুদ্ধত েতওঁেলাক সুদক্ষ;
তেৰাৱাল ককালত বািন্ধ ৈল
েতওঁেলাক প্রিতজন প্রস্তুত আেছ ৰািতৰ িবপদৰ কাৰেণ
9 ৰজা চেলামেন িলবােনানৰ কােঠেৰ িনজৰ বােব,
এিট েদালা িনমর্াণ কিৰেল
10 েদালাৰ খুটােবাৰ ৰূেপেৰ
িপছৰ ভাগ েসােণেৰ,
আসনখন েবেঙনা বৰণীয়া কােপােৰেৰ ৈতয়াৰী;
িযৰূচােলমৰ ৰমণীসকলৰ েপ্রেমেৰ
তাৰ িভতৰ অংশ খিচত আৰু েশািভত কৰা হ’ল
11 েহ িচেয়ানৰ যুৱতীসকল, েতামােলাক বািহৰৈল ওলাই আহঁা,
েচাৱা, ৰজা চেলামেন মুকুট িপিন্ধ আেছ;
েতওঁৰ িববাহৰ িদনা, েতওঁৰ েসই মনৰ আনন্দৰ িদনা,
েতওঁৰ মােক েতওঁক মুকুট িপন্ধাই িদেছ

4 অধয্ায়
চেলামেন কইনাৰ েসৗন্দযর্ৰ প্রশংসা কৰা
িপ্রয়ৰ কথা:

1 িপ্রয়া েমাৰ, িকমান েয সুন্দৰী তুিম!
তুিম সুন্দৰী
ওৰিণৰ িভতৰত েতামাৰ দুচকু কেপৗৰ িনিচনা;
েতামাৰ চুিলেকাছা িগিলয়দ পাহাৰৰ পৰা নািম অহা ছাগলীৰ জাকৰ িনিচনা
2 এইমাত্র েনাম কািট গা ধুই অহা মাইকী েমৰ-ছাগৰ জাকৰ িনিচনা েতামাৰ দঁাতেবাৰ
িসহঁতৰ প্রেতয্কেৰ যমজ েপাৱািল আেছ,
আৰু িসহঁতৰ েকােনও িনজৰ েপাৱািলক েহৰুৱা নাই
3 েতামাৰ ওঁঠ দুটা এডাল ৰিক্তম সূতাৰ দেৰ ৰঙা;
িক েয মৰমলগা েতামাৰ মুখ
ওৰিণৰ তলত েতামাৰ গাল দুখন
দুফাল কৰা আধা ডািলমৰ িনিচনা
4 েতামাৰ িডিঙ, িশেলেৰ শািৰপািত বেনাৱা দায়ুদৰ ওখ স্তম্ভিটৰ দেৰ,
য’ত ওলিম আেছ এেহজাৰ ঢাল;
েসই সকেলােবােৰই ৈসনয্সকলৰ
5 েতামাৰ স্তন দুটা িলিল ফুলৰ বনত চিৰ ফুৰা
কৃষ্ণসাৰৰ যমজ েপাৱালীৰ িনিচনা

6 েভাৰ েনােহাৱাৈলেক আৰু অন্ধকাৰৰ ছঁায়া আঁতিৰ েনােযাৱাৈলেক,
হয়, মই গন্ধৰসৰ আৰু ধূপৰ পাহাৰেত ৈগ থািকম

7 েমাৰ িপ্রয়া, তুিম সব্বর্াঙ্গ-সুন্দৰী;
েতামাত েকােনা খঁুত নাই
8 েহ েমাৰ কইনাজনী, িলবােনানৰ পৰা েমাৰ লগত আহঁা
িলবােনানৰ পৰা েমাৰ লগেতই আহঁা;
অমানাৰ চূড়াৰ পৰা, চনীৰ আৰু হেমর্াণ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা,
িসংহেবাৰৰ গাতৰ পৰা, আৰু নাহৰফুটুকী বাঘেবাৰৰ পাহাৰী বাসস্থানৰ পৰা
তুিম নািম আহঁা*

* 4 অধয্ায়:8 নত েহাৱা



পৰমগীত 4 অধয্ায়:9 790 পৰমগীত 5 অধয্ায়:4

9 েমাৰ িপ্রয়া, েমাৰ কইনাজনী, তুিম েমাৰ মনেক চুৰ কিৰলা;
েতামাৰ চকুৰ এক চাৱনীেৰ,
েতামাৰ িডিঙৰ হাৰৰ এটা মিণেৰ
তুিম েমাৰ মন বন্দী কিৰলা
10 েহ েমাৰ িপ্রয়া, েমাৰ কইনাজনী,
েতামাৰ ভালেপাৱা িকমান েয মনেমাহা!
দ্রাক্ষাৰসতৈকেয়া েতামাৰ ভালেপাৱা আৰু
সকেলা সুগিন্ধ দ্রবয্তৈকেয়া েতামাৰ ঘ্রাণৰ েসৗৰভ েকেন উত্তম
11 েহ েমাৰ কইনাজনী, েতামাৰ ওঁঠযুিৰৰ পৰা েটাপ-েটাপ কিৰ মধু পেৰ;
েতামাৰ িজভাৰ তলত মধু আৰু দুগ্ধ আেছ;
েতামাৰ বস্ত্রৰ গন্ধ িলবােনানৰ বনৰ গন্ধৰ িনিচনা
12 েমাৰ িপ্রয়া, েমাৰ কইনাজনী বন্ধ কিৰ েথাৱা এক উদয্ান;
এক বন্ধ কিৰ েথাৱা সুৰিক্ষত উদয্ান, েমাহৰ মািৰ ৰখা এিট জুিৰ
13 এক ডািলম গেছেৰ ভৰা উদয্ান; ডালেবাৰ উত্তম উত্তম ফেলেৰ ভৰা;
তাত েজতুকা আৰু সুগিন্ধ লতা আেছ
14 জটামাংসী, জাফৰন, সুগিন্ধ বচ, ডালেচিন,
আৰু সকেলা ধৰণৰ মছলাৰ গছ আেছ
তাত গন্ধৰস, অগৰু আিদেক ধিৰ সকেলা িবধৰ সুগিন্ধ গছ আেছ
15 তুিম েযন উদয্ানৰ জুিৰ,
েযন িনমর্ল পানীৰ এিট কুৱঁা,
েযন িলবােনানৰ পৰা ৈব নািম অহা জলেস্রাত
িপ্রয়াৰ কথা:

16 েহ উত্তৰৰ বতাহ, সাৰ েপাৱা; েহ দিক্ষণৰ বতাহ, তুিম আহঁা;
েমাৰ উদয্ানৰ ওপেৰিদ প্রৱািহত েহাৱা, যােত তাৰ সুগিন্ধ দ্রবয্ৰ সুঘ্রাণ িবয়িপ পেৰ
েমাৰ িপ্রয়তম েযন েতওঁৰ উদয্ানৈল আেহ আৰু তাৰ উত্তম ফলেবাৰ েভাজন খায়

5 অধয্ায়
িপ্রয়ৰ কথা:

1 েমাৰ িপ্রয়া, েমাৰ কইনাজনী, মই েমাৰ উদয্ানত প্রেৱশ কিৰেলঁা;
মই েমাৰ গন্ধৰস আৰু সুগিন্ধ দ্রবয্ েগাটােলঁা;
মই েমৗচােকেৰ ৈসেত েমাৰ মধু খােলঁা;
মই গাখীেৰেৰ ৈসেত েমাৰ দ্রাক্ষাৰস পান কিৰেলঁা
েভাজন কৰা, বনু্ধ
েহ বনু্ধ, েখাৱা;
হৃদয় তৃপ্ত কিৰ েমাৰ ভালেপাৱা পান কৰা
িপ্রয়াৰ কথা:

2 মই েটাপিনত আিছেলঁা, িকন্তু েমাৰ হৃদয় সােৰ আিছল,
েতেনেত েমাৰ িপ্রয়ই দুৱাৰত টুকুিৰয়াই ক’েল,
“েহ েমাৰ িপ্রয়তমা, েমাৰ কইনাজনী, েমাৰ কেপৗ, অকলুিষতজনী,
দুৱাৰখন খুিল িদয়া
েমাৰ মূৰ িনয়েৰেৰ িসক্ত ৈহ পিৰেছ,
ৰািতৰ কঁুৱলীত েমাৰ চুিলেকাছা েসেমিক ৈগেছ ”
3 “েমাৰ বস্ত্র মই খুিল থেলঁা, তাক মই পুনৰ িপিন্ধম েন?
েমাৰ ভিৰ দুখন মই ধুেলঁা, তাক মই পুনৰ মিলন কিৰম েন?”
4 েমাৰ িপ্রয়ই দুৱাৰৰ িবন্ধাইিদ হাত ভৰােল,
েমাৰ মন েতওঁৰ বােব বয্াকুল হ’ল
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5 েমাৰ িপ্রয়ক দুৱাৰ খুিল িদবৈল মই উিঠেলঁা;
েমাৰ হাত দুখন গন্ধৰেসেৰ িভিজ আিছল,
তৰল গন্ধৰেসেৰ িভজা েমাৰ আঙুিলেয়িদ
দুৱাৰৰ শলখাডােলা িভিজ গ’ল
6 েমাৰ িপ্রয়ৰ কাৰেণ মই দুৱাৰখন খুিল িদেলঁা;
িকন্তু েমাৰ িপ্রয় নািছল, উলিট গুিচ গল;
েমাৰ হৃদয় ভািঙ পিৰল, মই হতাশাত ভািগ পিৰেলা
মই েতওঁক িবচািৰ ফুিৰেলঁা, িকন্তু নাপােলঁা;
মই েতওঁক মািতেলা, িকন্তু েতওঁ েমাক উত্তৰ িনিদেল
7 প্রহৰীেবােৰ নগৰ ঘূিৰ ফুিৰ পহৰা িদয়াৰ সময়ত,
েমাক েদখা পােল;
েতওঁেলােক েমাক েকাবােল, েমাক ক্ষতিবক্ষত কিৰেল;
নগৰৰ েদৱালৰ প্রহৰীেবােৰ েমাৰ গাৰ পৰা েমাৰ েচালা কািঢ় িনেল
8 েহ িযৰূচােলমৰ ৰমণীসকল,
মই েতামােলাকৰ ওচৰত িনেবদন কিৰেছঁা,
েতামােলােক যিদ েমাৰ িপ্রয়তমক লগ েপাৱা,
েতেন্ত েতওঁক কবা েয, মই েতওঁৰ প্রিত েপ্রমত দুবর্ল ৈহেছঁা
িযৰূচােলমৰ ৰমণীসকলৰ কথা:

9 নাৰীসকলৰ মাজত তুিম পৰম সুন্দৰী,
েতামাৰ িপ্রয়তম অনয্ানয্ েপ্রিমকতৈক িকহত উত্তম?
েতামাৰ িপ্রয় আন েপ্রিমকতৈক িকয় উত্তম,
েয তুিম আমাৰ পৰা এেন প্রিতশ্রুিত িবচািৰছা?
িপ্রয়াৰ কথা:

10 েমাৰ িপ্রয়ৰ েচেহৰা সুন্দৰ
আৰু শিক্তশালী;
েতওঁৰ লগত কােৰা তুলনা নহয় *
11 েতওঁৰ মূৰ অিত উত্তম িনম্মর্ল েসাণৰ িনিচনা;
েতওঁৰ চুিল েকাচা েকঁেকাৰা আৰু েঢঁাৰা কাউৰীৰ িনিচনা ক’লা
12 েতওঁৰ চকুযুিৰ জুিৰৰ দঁািতত থকা এেযাৰ কেপৗৰ িনিচনা;
তাক গাখীেৰেৰ েধাৱা মুকুতাৰ দেৰ েখািদত কৰা
13 েতওঁৰ গাল দুখন েযন সুগিন্ধ মছলাৰ দিলচা,
য’ৰ পৰা সুগিন্ধ সুঘ্রাণ ওলায়
েতওঁৰ ওঁঠযুিৰ েযন তৰল গন্ধৰস বাগিৰ অহা িলিল ফুল
14 েতওঁৰ বাহু দুখন েযন ৰত্নখিচত েসাণৰ দণ্ড;
েতওঁৰ শৰীৰেতা হাতী দঁােতেৰ ৈতয়াৰ কৰা; নীলকান্ত মিণেৰ ঢকা
15 েতওঁৰ ভিৰ দুখন িনখঁুত েসাণৰ আধাৰত বহুৱা মাবর্লৰ স্তম্ভৰ িনিচনা
েতওঁ েদিখবৈল িলবােনানৰ ওখ এৰচ গছৰ িনিচনা উত্তম
16 েতওঁৰ মুখখন অিত মধুৰ;
সমূ্পণর্ৰূেপ সুন্দৰ বয্িক্ত েতওঁ
েহ িযৰূচােলমৰ ৰমণীসকল,
েতেৱঁই েমাৰ িপ্রয়তম, েমাৰ বনু্ধ

6 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ ৰমণীসকলৰ কথা:
1 েহ নাৰীসকলৰ মাজত পৰম সুন্দৰী,
* 5 অধয্ায়:10 েমাৰ িপ্রয়ৰ েচেহৰা উজ্জ্বল, গাৰ বৰণ ৰঙচুৱা; েতওঁ দহ হাজাৰ জনৰ মাজত িবেশষ এজন
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েতামাৰ িপ্রয় ক’ৈল গ’ল?
েতামাৰ িপ্রয়তম েকান িদেশ গ’ল?
আমাক েকাৱা, যােত আিমও েতামাৰ লগেত েতওঁক িবচািৰ যাব পােৰঁা
িপ্রয়াৰ কথা:

2 েমাৰ িপ্রয়তম েতওঁৰ উদয্ানৈল নািম ৈগেছ,
সুগিন্ধ মছলাৰ দিলচাখনৈল;
েতওঁ উদয্ানত ঘূিৰ ফুিৰবৈল, আৰু িলিল ফুল েগাটাবৈল ৈগেছ
3 মই েমাৰ িপ্রয়ৰ, আৰু েমাৰ িপ্রয়ও েমােৰই;
েতওঁ িলিল ফুলৰ বনত আনেন্দেৰ চেৰ
চেলামন আৰু েতওঁৰ কইনাই পৰস্পৰত আনিন্দত েহাৱা
িপ্রয়ৰ কথা:

4 েহ েমাৰ িপ্রয়া, তুিম িতচর্ া নগৰৰ িনিচনা সুন্দৰী,
িযৰূচােলমৰ িনিচনা মেনাৰম, েমাক সমূ্পণর্ৈক িবমুগ্ধ কিৰছা
5 তুিম েমাৰ পৰা েতামাৰ চকু দুিট আঁতৰ কৰা;
িকয়েনা েসেয় েমাক বয্াকুল কিৰ েতােল
েতামাৰ চুিলেকাছা িগিলয়দ পাহাৰৰ পৰা তলৈল নািম অহা ছাগলীৰ জাকৰ িনিচনা
6 এইমাত্র গা ধুই অহা মাইকী েমৰ-ছাগৰ জাকৰ িনিচনা েতামাৰ দঁাতেবাৰ
িসহঁতৰ প্রেতয্কেৰ যমজ েপাৱািল আেছ,
আৰু িসহঁতৰ েকােনও িনজৰ েপাৱািলক েহৰুৱা নাই
7 ওৰিণৰ তলত েতামাৰ গাল দুখন
দুফাল কৰা আধা ডািলমৰ িনিচনা
8 ষািঠজনী ৰাণী আৰু আশীজনী উপপত্নী, আৰু অসংখয্ যুৱতী থািকব পােৰ;
9 িকন্তু েমাৰ কেপৗজনী, েমাৰ িনখঁুতজনী হ’েল অিদ্বতীয়া;
েতওঁ িনজ মাতৃৰ িবেশষ জী,
েতওঁক গভর্ ত ধাৰণ কৰাজনৰ, েতওঁ আদৰৰ জী
েমাৰ গঁাৱৰ জীয়াৰীসকেল েতওঁক েদিখ ধনয্ বুিলেল;
ৰাণী আৰু উপপত্নীসকেল েতওঁক েদিখ েতওঁৰ প্রশংসা কিৰেল

10 “পুৱাৰ অৰুণৰ দেৰ েদখা িদয়া,
েকান এইগৰাকী যুৱতী,
িয চন্দ্রৰ িনিচনা সুন্দৰী,
সূযর্ৰ দেৰ উজ্জ্বল আৰু
সমূ্পণর্ েমাহময়ী?”
িপ্রয়াৰ কথা:

11 মই উপতয্কাৰ নতুনৈক গজা পুিলেবাৰ চাবৈল,
দ্রাক্ষালতাই কিল ধিৰেছ েন নাই চাবৈল, আৰু
ডািলম ফুিলেছ েন নাই, তাক চাবৈল
মই বাদাম গছেবাৰৰ উদয্ানখনৈল নািম গেলঁা
12 মই আনন্দত উত্রাৱল হ’েলা,
মই বুিজ েপাৱাৰ আেগেয়ই েযন েমাৰ ভালেপাৱাই েমাক েমাৰ স্বজন,
যুৱৰাজৰ এখন ৰথত বহােল
আৰু মই ৈগ আিছেলঁা
আন ৰমণীসকলৰ কথা:

13 েহ চূলম্মীৎ*, উলিট আহঁা, উলিট আহঁা;
আিম েযন েতামাক েদখা পাওঁ, উলিট আহঁা
িপ্রয়ৰ কথা:
* 6 অধয্ায়:13 চূলম্মীৎ িনখঁুত যুৱতী
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মহনিয়মৰ† নৃতয্ েচাৱাৰ দেৰ,
িনখঁুত যুৱতীজনীক আেপানােলােক িকয় চাবৈল িবচািৰেছ?

7 অধয্ায়
িপ্রয়ৰ কথা:

1 েহ ৰাজকনয্া, েজাতা িপন্ধা েতামাৰ ভিৰ দুখন
েদখাত িকমান েয ধুনীয়া!
েতামাৰ বক্র আকৃিতৰ দুিট কৰঙন মিণ-মুক্তাৰ দেৰ,
েসয়া েযন িনপুণ িশল্পকাৰৰ হাতৰ কাযর্

2 েতামাৰ নািভ এক েগালাকাৰ পাত্রৰ িনিচনা;
তাত িমিশ্রত দ্রাক্ষাৰসৰ অভাৱ নহয়
েতামাৰ উদৰ েঘঁহু ধানৰ এক দ’মৰ িনিচনা,
যাৰ েচৗিদশ িলিল ফুেলেৰ েঘৰা

3 েতামাৰ স্তন দুটা েযন
হিৰণীৰ দুিট েপাৱািল,
এিট কৃষ্ণসাৰৰ যমজ েপাৱািল

4 হাতী-দঁাতৰ ওখ স্তম্ভৰ িনিচনা
েতামাৰ িডিঙৰ গঠণ;
েতামাৰ নয়ন দুিট, িহচেবানত
বৎ–ৰব্বীম দুৱাৰৰ ওচৰত থকা পুখুৰীৰ িনিচনা;
েতামাৰ নাক িলবােনানৰ স্তম্ভৰ িনিচনা, েযন দেম্মচকৈল
িয দেম্মচকৰ মুখ কিৰ থকা িলবােনানৰ স্তম্ভ

5 েতামাৰ ওপৰত থকা মূৰেটা
কির্মল পাহাৰৰ িনিচনা, আৰু
েতামাৰ মূৰৰ চুিলেকাছা
ঘন েবেঙনা বৰণীয়া;
েসই চুিলেকাছাই ৰজাক বন্দী কিৰ ৰািখেছ

6 েহ েমাৰ িপ্রয়া, েতামাৰ আনেন্দেৰ ৈসেত তুিম েয িকমান সুন্দৰ আৰু মেনাহৰ!
7 েতামাৰ দীঘর্কায় গঠণ খাজুৰ গছৰ িনিচনা,

বুকুখন েযন দ্রাক্ষাগুিটৰ দুটা েথাক
8 মই মনেত ক’েলা, “মই েসই খাজুৰ গছত উিঠ তাৰ ডালেবাৰ ধিৰম ”

েতামাৰ বক্ষযুগল দুেথাপা দ্রাক্ষাগুিটৰ িনিচনা হওঁক,
েতামাৰ িনশ্বাসৰ ঘ্রাণ সুমিথৰা েটঙাৰ িনিচনা হওক;

9 েতামাৰ মূখৰ চুমা েমাৰ বােব
সকেলাতৈক উত্তম দ্রাক্ষাৰসৰ িনিচনা*
েসই ৰস, ওঁঠ আৰু দঁাতৰ ওপেৰিদ ধীেৰ ধীেৰ েমাৰ িপ্রয়াৈল বাগিৰ যাওঁক
িপ্রয়াৰ কথা:

10 মই েমাৰ িপ্রয়ৰ,
আৰু েতওঁৰ বাঞ্ছা েমাৈল;
11 েহ েমাৰ িপ্রয়, ব’লা, আিম নগৰৰ বািহৰৈল যাওঁ,
আৰু ৰািত গাৱঁ†েবাৰত ৈগ থােকঁাৈগ
12 ব’লা, আিম পুৱােত উিঠ দ্রাক্ষাবাৰীৈল যাওঁ;
দ্রাক্ষালতাই কিল ধিৰেছ েন নাই,
তাৰ ফুল ফুিলেছ েন নাই,
† 6 অধয্ায়:13 মহনিয়ম - অথর্াৎ ৈসনয্ সমূহ (আিদ 32:2, 2 চমূেৱল 17:24, িযেহাচূৱা 13:26) * 7 অধয্ায়:9 েতামাৰ মুখ সকেলাতৈক উত্তম
দ্রাক্ষাৰসৰ িনিচনা হওঁক † 7 অধয্ায়:11 উত্তম বনৰীয়া ফুলত
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আৰু ডািলমৰ ফুল ফুিলেছ েন নাই, তাক চাওঁৈগ;
তাত মই েতামাক েমাৰ ভালেপাৱা দান কিৰম
13 দুদা ‡ফেল িনজৰ সুঘ্রাণ িবতৰণ কিৰেছ;
ন-পুৰিণ সকেলা ধৰণৰ ফল
আিম থকা ঠাইৰ দুৱাৰেত আেছ
েহ েমাৰ িপ্রয়, মই েতামাৰ বােবই এই সকেলা সঁািচ ৰািখেছা

8 অধয্ায়
িপ্রয়াৰ কথা:

1 অহ! তুিম েমাৰ ভাইৰ িনিচনা েহাৱা হ’েল,
িয জেন েমাৰ মাতৃৰ স্তন পান কিৰেছ!
েতিতয়া মই েতামাক বািহৰত েদখা পােলও,
েতামাক চুমা খাব পািৰেলােহঁেতন;
েকােনও েমাক িনন্দা কিৰব েনাৱািৰেলেহঁেতন
2 মই েতামাক েমাৰ মাৰ ঘৰৈল ৈল আিনেলােহঁেতন,
আৰু েতওঁ েমাক িশক্ষা িদব*
আৰু মই েতামাক মচলাযুক্ত দ্রাক্ষাৰস,
আৰু েতামাক সুগিন্ধ ডািলমৰ ৰস পান কৰােলােহঁেতন
3 েতওঁৰ বাওঁ হাত েমাৰ মূৰৰ তলত আেছ,
আৰু েতওঁৰ েসঁা হােত েমাক আঁেকাৱািল ধিৰেছ
4 েহ িযৰূচােলমৰ যুৱতীসকল,
েমাৰ ওচৰত প্রিতশ্রুিত িদয়া,
আমাৰ েপ্রমৰ সময় েশষ েনােহাৱাৈলেক
েতামােলােক আমাৰ ভালেপাৱাত িবিঘিন িনিদবা
িযৰূচােলমৰ ৰমণীসকলৰ কথা:

5 িনজ িপ্রয়তমৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰ
মৰুভূিমৰ পৰা েসই গৰাকী েকান আিহেছ?
িপ্রয়াৰ কথা:
িয ঠাইত েতামাৰ মাতৃেয়
গভর্ ধাৰণ কিৰ েতামাক জন্ম িদেল,
িয ঠাইত েতামাক প্রসৱ কিৰেল,
েসই সুমিথৰা† েটঙাৰ গছৰ তলত মই েতামাক জগাই তুিলেলঁা

6 েমাহৰ মাৰাৰ দেৰ তুিম
েমাক েতামাৰ হৃদয়ত, আৰু
েতামাৰ বাহুত ৰাখা;
িকয়েনা ভালেপাৱা মৃতুয্ৰ দেৰই শিক্তশালী,
কামনাৰ আেবগ িচেয়ালৰ দেৰ কেঠাৰ;
এক জ্বিল থকা অিগ্নিশখাৰ দেৰ ই িবেস্ফািৰত হয়,
ই আন সকেলা জ্বলন্ত অিগ্নিশখাতৈকও উত্তপ্ত
7 জল সমূেহও ভালেপাৱাৰ িশখাক নুমাব েনাৱােৰ,
আৰু বনয্াৰ ধেলও তাক উটুৱাই িনব েনাৱােৰ;
যিদ েকােনােৱ ভালেপাৱাৰ কাৰেণ িনজৰ ঘৰৰ সব্বর্স্ব িদেয়,
েসই সমপর্ণ অৱেশয্ই তুচ্ছ কৰা হ’ব
যুৱতীৰ ককােয়কসকলৰ কথা;
‡ 7 অধয্ায়:13 ‘দুদা’ বা ‘মান্দ্রাক’ মূলতঃ ইব্রী ভাষাৰ পৰা আিহেছ ই এিবধ দীঘল পাট আৰু েবঙুনীয়া ৰঙৰ ফলৰ এিবধ ওখ গছ ইয়াক ‘েপ্রমৰ আেপল’
বুিলও কয় েযিতয়া ইয়াক েখাৱা হয়, েতিতয়া েযৗন ইচ্ছা ব্ৃিদ্ধ হয় আৰু মিহলাক গভর্ ধাৰণ কৰাত সহায় কেৰ * 8 অধয্ায়:2 তুিম েমাক িশক্ষা িদবা
† 8 অধয্ায়:5 খুবািন, সুমিথৰা ৰঙৰ এিবধ েটঙা ফল
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8 আমাৰ এজনী সৰু ভনী আেছ,
তাইৰ আিজৈলেক বুকু উঠা নাই;
িয িদনা তাইক িববাহৰ প্রস্তাৱ িদব,
আিম েসই ভনীৰ কাৰেণ িক কিৰব পােৰঁা?

9 তাইৰ বুকু যিদ এক প্রাচীৰ হয়,
েতেন্ত আিম তাইৰ ওপৰত এটা ৰূপৰ িমনাৰ সািজম
তাই যিদ এক দুৱাৰ হয়,
েতেন্ত আিম এৰচ কাঠৰ তক্তােৰ
তাক অলঙৃ্কত কিৰ ৰািখম
ককােয়কসকলৈল যুৱতীৰ কথা:

10 মই েমাৰ িপ্রয় দৃষ্টিত
মই সমূ্পণর্ পিৰপক্ক,
েসেয় মই েতওঁৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহপ্রাপ্ত‡
11 বাল-হােমানত চেলামনৰ এখন দ্রাক্ষাবাৰী আেছ;
েতওঁ তাক েচাৱা-িচতা কিৰবৈল
েকইজনমান ৰখীয়াৰ হাতত তাক সমপর্ণ কিৰিছল
তাৰ ফলৰ েবচ িহচােব প্রিতজেন
এক এক হাজাৰ েচকল§ ৰূপ িদবলগীয়া ৈহিছল
12 েমাৰ িনজৰ দ্রাক্ষাবাৰী আেছ,
েহ েমাৰ িপ্রয় চেলামন, েসই এক হাজাৰ েচকল েতামােৰই
আৰু দুশ েচকল ৰূপ েতওঁেলাকৰ কাৰেণ,
িযসকেল ফলেবাৰৰ েচাৱািচতা কেৰ
িপ্রয়ৰ কথা:

13 েহ উদয্ানবািসনী,
েতামাৰ লগৰীয়া েকইজেন
েতামাৰ স্বৰ শুিনবৈল কাণ পািত আেছ;
তাক েমােকা শুিনবৈল িদয়া
িপ্রয়াৰ কথা:

14 েহ েমাৰ িপ্রয়,
শীেঘ্র আহা,
সুগন্ধময় পাহাৰৰ ওপৰত
তুিম কৃষ্ণসাৰৰ দেৰ েহাৱা;
অথবা যুবা হিৰণৰ সদৃশ েহাৱা

‡ 8 অধয্ায়:10 মই এক প্রাচীৰ আিছেলঁা, িকন্তু এিতয়া েমাৰ বক্ষযুগল িমনাৰৰ েকঁাঠৰ িনিচনা, েসেয়, মই সমূ্পণর্ৈক েতওঁৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাইেছা § 8
অধয্ায়:11 এক েচকল হ’ল, েসই সময়ত এজন গাৱঁলীয়া কমীর্ৰ এিদনৰ হািজৰা
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িযচয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
িযচয়া পুস্তক নামাকৰণেটা িলখক িযচয়াৰ নামৰ পৰা েলাৱা ৈহেছ, েতওঁ এজনী ভাববািদনীক িবয়া কৰাইিছল, েতেৱঁ

েতওঁক দুজন পুত্রৰ জন্ম িদিছল (িযচয়া 7:3; 8:3) েতওঁ িযহুদীয়াৰ উিজ্জয়া, েযাথাম, আহজ, আৰু িহিষ্কয়া নামৰ
চািৰজন ৰজাৰ ৰজত্বকালত ভাববাণী প্রচাৰ কিৰিছল (1:1) আৰু েতওঁ সম্ভৱতঃ পঞ্চম ৰজাক সাক্ষাৎ কিৰিছল েতওঁৰ
মৃতুয্ত, েসয়া আিছল মন্দ ৰজা মনিচ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 740-680 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগত
ৰজা উিজ্জয়াৰ ৰাজত্ব কালৰ অিন্তম সময়ত আৰু ৰজা েযাথম, আহজ, আৰু িহিষ্কয়াৰ ৰজত্বৰ সময়ত িলখা ৈহিছল
প্রাপক
িযচয়াই িযসকল প্রাথিমক েশ্রাতাক সেম্বাধন কিৰিছল, েতওঁেলাক আিছল িযহুদীয়াৰ েলাক; িযসকেল ঈশ্বৰৰ িবধানৰ

প্রেয়াজনীয়তা অনুযায়ী জীৱন যাপন কিৰবৈল বয্থর্ ৈহিছল
উেদ্দশয্
িযচয়াৰ উেদ্দশয্ আিছল সমগ্র পুৰিণ িনয়মত থকা যীচু খ্রীষ্টৰ এটা বয্াপক ছিবৰ ভিৱষয্ত বাণী প্রদান কৰা ইয়াৰ

মাজত আেছ েতওঁৰ জীৱনৰ সমূ্পণর্ সুেযাগ: েতওঁ অহাৰ েঘাষণা (িযচয়া 40:3 - 5), কুমাৰীত েতওঁৰ জন্ম (7:14),
েতওঁৰ শুভবাতর্ া েঘাষণা (61:1), েতওঁৰ বিলদান মৃতুয্ (52:13 - 53:12), আৰু েতওঁৰ উভিত অহাৰ দাবী িনেজ
জেনাৱা (60:2-3) মূলতঃ ভাববাদী িযচয়াই িযহূদা ৰাজয্ৰ ওপৰত প্রাথিমকভােব ভাববাণী প্রচাৰ কিৰিছল িযহূদাৰ
েসই সময় আিছল পুনৰুত্থান আৰু িবেদ্রাহৰ সময়ৰ মােজিদ েযাৱা সময় অচূৰীয়া আৰু িমচৰৰ েযােগিদ িযহূদাক ধ্বংসৰ
হুমিক িদয়া ৈহিছল, িকন্তু েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ কৰুণাৰ বােব ৰক্ষা পাইিছল িযচয়াই পাপৰ পৰা মনপালটন কৰাৰ বাতর্ া
েঘাষণা কিৰিছল আৰু ভিৱষয্েত মুিক্তৰ আশাত আশাবাদী আিছল

মূল িবষয়
মুিক্ত

প্রান্তেৰখা
1. িযহূদাৰ িতৰস্কাৰ — 1:1-12:6
2. অনয্ানয্ জািতৰ িবৰুেদ্ধও িতৰস্কাৰ — 13:1-23:18
3. ভিৱষয্তৰ েক্লশ — 24:1-27:13
4. িযহূদা আৰু ইস্রােয়লৰ িতৰস্কাৰ — 28:1-35:10
5. ইিতহাস, িহিষ্কয়া আৰু িযচয়াৰ — 36:1-38:22
6. েবিবলনীয় েপ্রক্ষাপট — 39:1-47:15
7. শািন্তৰ বােব ঈশ্বৰৰ পিৰকল্পনা — 48:1-66:24
1 িযহূদা েদশৰ ৰজা উিজ্জয়া, েযাথম, আহজ, আৰু িহিষ্কয়াৰ শাসনকালত আেমাচৰ পুত্র িযচয়াই িযহূদা আৰু

িযৰূচােলমৰ িবষেয় েপাৱা দশর্ন
িযেহাৱাই েতওঁৰ েলাকসকলৰ মন পালটাবৈল েকাৱা

2 েহ আকাশ-মণ্ডল শুনা, আৰু েহ পৃিথৱী কাণ পাতা; িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ,
“মই সন্তান সকলক প্রিতপালন কিৰ ডাঙৰ দীঘল কিৰেলঁা; িকন্তু েতওঁেলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ আচৰণ কিৰেল
3 গৰুেৱ িনজৰ গৰাকীক আৰু গাধই িনজৰ মািলকৰ দানা পাত্র িচিন পায়;
িকন্তু ইস্রােয়েল িচিন নাপায়, আৰু বুিজও নাপায় ”
4 হায় হায় পাপী জািত, আৰু অপৰাধত ভাৰাগ্রস্ত েলাক,
কুকমর্ কৰাসকলৰ বংশধৰ, েহ ভ্রষ্টতােৰ কাযর্ কৰা সন্তান সকল!
েতওঁেলােক িযেহাৱাক তয্াগ কিৰেল, েতওঁেলাক ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাক েহয়জ্ঞান কিৰেল;
েতওঁেলাক িনজেক েতওঁৰ পৰা িবিছন্ন কিৰেল
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5 েতামােলােক িকয় িবেদ্রাহ আচৰণ কিৰ থাকা? েতামােলাক িকয় এিতয়াও প্রহািৰত হ’বা?
সমূ্পণর্ মূৰ েৰাগাগ্রস্ত, আৰু সমূ্পণর্ হৃদয় দুব্বর্ল;
6 ভিৰৰ তলুৱােৰ পৰা মুৰৈলেক েকােনা এটা অংশ আঘাত েনােপাৱাৈক নাই;
েকৱল ঘা, আঘাত, আৰু মুকিল ঘঁােবাৰ সেতজ;
েসইেবাৰ বন্ধ কৰা নাই, চাফা কৰা নাই আৰু বন্ধা নাই, নাইবা েতেলেৰ সুশ্রূষাও কৰা নাই
7 েতামােলাকৰ েদশ উচ্ছন্ন ৈহেছ; েতামােলাকৰ নগৰেবাৰ অিগ্নদগ্ধ ৈহেছ;
িবেদশীেলােক েতামােলাকৰ চকুৰ আগেত েসইেবাৰ ধ্বংস কিৰেছ;
েসেয় িবেদশীসকলৰ িবধ্বংসৰ দ্বাৰাই পিৰতয্ক্ত কিৰ উচ্ছন্ন কৰা ৈহেছ
8 দ্রাক্ষাবাৰীৰ পঁজাৰ দেৰ, আৰু িতয়ঁহ বাৰীৰ চািঙৰ দেৰ,
আৰু অৱেৰাধ কৰা নগৰৰ দেৰ, িচেয়ান*-জীয়ৰী পিৰতয্ক্ত ৈহেছ
9 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই আমাৰ বােব অলপ অৱিশষ্ট নৰখা হ’েল,
আিম চেদাম আৰু ঘেমাৰাৰ দেৰ হেলঁােহঁেতন
10 েহ চেদামৰ শাসনকত্তর্ াসকল, িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা;
েহ ঘেমাৰাৰ েলাকসকল আমাৰ ঈশ্বৰৰ িবধানৈল মেনােযাগ িদয়া
11 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েমাৈল েতামােলাকৰ বহু সংখয্ক বিলদান িক?”
েমৰ-ছাগ েপাৱািল আৰু হৃষ্টপুষ্ট পশুৰ েতেলেৰ িদয়া েহাম বিল েমাৰ যেথষ্ট আেছ;
ভতৰা গৰু, েমৰ-ছাগ, বা ছাগলীেবাৰৰ েতজত মই সন্তুষ্ট নহওঁ
12 েযিতয়া েতামােলােক েমাৰ আগত উপিস্থত হ’বৈল আহঁা,
আৰু েমাৰ েচাতালখন গচকা, েতিতয়া েতামােলাকৰ পৰা এইেবাৰ েকােন খুিজিছল?
13 অনথর্ক ৈনেবদয্ আৰু নািনবা; আৰু ধূপ েমাৈল িঘণলগীয়া;
েতামােলাকৰ ন-েজান, িবশ্রামবাৰ, আৰু মই এই দুষ্টসকলৰ সভাসমূহ সিহব েনাৱােৰঁা
14 েতামােলাকৰ ন-েজান, আৰু েতামােলাকৰ িনৰূিপত উৎসৱেবাৰ েমাৰ আত্মাই িঘণ কেৰ;
েসইেবাৰ েমাৈল ভাৰ স্বৰূপ, মই েসইেবাৰ সহন কিৰ ভাগিৰ গেলঁা
15 েসেয় েতামােলােক েযিতয়া প্রাথর্নাৰ বােব েতামােলাকৰ হাত েমলা, েতিতয়া মই েতামােলাকৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাওঁ;
এেন িক, েতামােলােক প্রাথর্না কিৰ থািকেলও মই নুশুিনম;
েতামােলাকৰ হাত িনেদর্ াষীৰ েতেজেৰ পিৰপূণর্ ৈহেছ
16 িনজেক ধুই শুিচ কৰা;
েমাৰ দৃষ্টিৰ পৰা েতামােলাকৰ পাপ কমর্েবাৰ দূৰ কৰা;
পাপ কিৰবৈল বন্ধ কৰা,
17 ভাল কমর্ কিৰবৈল িশকা
নয্ায়িবচাৰ িবচাৰা, আৰু িনপীিড়তক সহায় কৰা,
িপতৃহীনক নয্ায় িদয়া আৰু িবধৱাক সুৰক্ষা িদয়া ”
18 িযেহাৱাই ৈকেছ, “এিতয়া আহঁা, আিম তকর্ িবতকর্ কেৰঁাহক,”
েতামােলাকৰ পাপেবাৰ উজ্বল ৰঙা হ’েলও, িহমৰ দেৰ বগা কৰা হ’ব; আৰু অিগ্নবণর্ৰ দেৰ ৰঙা হ’েলও, ঊণৰ দেৰ ৈহ

পিৰব
19 েতামােলােক যিদ ইচ্ছা কৰা আৰু বাধয্ েহাৱা, েতেনহ’েল েতামােলােক েদশৰ উত্তম ফল েভাগ কিৰবৈল পাবা
20 িকন্তু যিদ েতামােলাক অসন্মত ৈহ িবেদ্রাহ আচৰণ কৰা, েতেনহ’েল তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই গ্রাস কৰা হ’ব,”
িকয়েনা িযেহাৱাৰ মুেখ এই কথা ক’েল
21 িকদেৰ িবশ্বাসী নগৰ েবশয্াৈল পিৰণত হ’ল!
েতওঁ নয্ায় িবচােৰেৰ আৰু ধাির্মকতােৰ পিৰপূণর্ আিছল;
িকন্তু এিতয়া েতওঁ হতয্াকাৰীসকলৰ দ্বাৰা পিৰপূণর্
22 েতামােলাকৰ ৰূপ িবশুদ্ধৈল পিৰণত হ’ল, আৰু েতামােলাকৰ দ্রাক্ষাৰস পানীেৰ িমহেলাৱা হ’ল
23 েতামােলাকৰ শাসনকতর্ াসকল িবেদ্রাহী আৰু েচাৰৰ সঙ্গী হ’ল;
প্রিতজেন উৎেকাচ ভাল পায়, আৰু পুৰস্কাৰৰ পাছত েদৗেৰ;
েতওঁেলােক িপতৃহীনক সুৰক্ষা িনিদেয়, নাইবা িবধৱাৰ েগাচৰ েতওঁেলােক আগৈল নােন
* 1 অধয্ায়:8 িযৰূচােলম নগৰ
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24 এই কাৰেণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, ইস্রােয়লৰ পৰাক্রমী জনা প্রভুেৱ এই কথা ৈকেছ:
“েতওঁেলাকৰ সন্তাপ হওক! মই েমাৰ শত্রুসকলৰ িবৰুেদ্ধ প্রিতেশাধ ল’ম, আৰু েমাৰ শত্রুসকলৰ িবৰুেদ্ধ মই িনেজ

প্রিতেশাধ সািধম;
25 মই েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ হাত ঘূৰাই আিনম,
েতামােলাকৰ আবজর্ নােবাৰ আঁতৰাই শুদ্ধ কিৰম, আৰু েতামােলাকৰ সকেলা অসাৰ বস্তু নাইিকয়া কিৰম
26 মই আগৰ দেৰই েতামােলাকৰ িবচাৰকতর্ াসকলক, আৰু আৰম্ভণীৰ দেৰ েতামােলাকৰ পৰামশর্দাতাসকলক পুনৰায়

স্থাপন কিৰম;
তাৰ পাছতেহ েতামােলােক ধাির্মকতাৰ দ্বাৰাই আৰু িবশ্বাসীৰ নগৰ নােমেৰ প্রখয্াত হ’বা ”
27 িচেয়ান নয্ায়িবচাৰৰ দ্বাৰাই, আৰু ধাির্মকতাৰ দ্বাৰাই অনুতপ্ত হ’ব
28 িবেদ্রাহী আৰু পাপীসকল এেকলেগ চূণর্ কৰা হ’ব, আৰু িযেহাৱাক তয্াগ কৰাসকলক েতওঁেলাকৰ ৈসেত নষ্ট কৰা

হ’ব
29 “িকয়েনা েতামােলােক পিবত্র ওক গছেবাৰত আৰাধনা কৰা েদৱতােবাৰৰ বােব লাজ পাবা,
আৰু েতামােলাকৰ মেনানীত বািগছােবাৰৰ বােব িবভ্রান্ত হ’বা
30 কাৰণ েতামােলাক ওক গছৰ শুকান পাতৰ দেৰ,
আৰু পানী নথকা বািগছাৰ দেৰ হ’বা
31 পৰাক্রমী েলাক জ্বিল েশষ ৈহ েযাৱা পদাথর্ৰ দেৰ, আৰু েতওঁৰ কমর্ িফিৰঙিতৰ দেৰ হ’ব;
েসইেবাৰ দুেয়া এেকলেগ জ্বিলব আৰু েকােনও তাক নুমাব েনাৱািৰব

2 অধয্ায়
িচেয়ানৰ েগৗৰৱ আিহব লগা িযেহাৱাৰ েক্রাধৰ িদন

1 আেমাচৰ পুত্র িযচয়াই িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ িবষেয় েপাৱা দশর্ন
2 ভিবষয্তৰ িদনেবাৰত, িযেহাৱাৰ পব্বর্তত গৃহ স্থাপন কৰা হ’ব
পব্বর্তেবাৰৰ দেৰ ওখ আৰু পাহাৰেবাৰতৈকেয়া উচ্চ কৰা হ’ব;
আৰু সকেলা জািত তাৈল েসঁাত েবাৱাৰ দেৰ ৈব যাব
3 অেনক েলাক আিহব আৰু ক’ব,
“আহঁা, আিম িযেহাৱাৰ পব্বর্তৈল, আৰু যােকাবৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৈল উিঠ যাওহঁক;
েসেয় েতওঁ আমাক েতওঁৰ িকছুমান পথৰ িবষেয় িশক্ষা িদব; তােত আিম েতওঁৰ পথত গমন কিৰব পািৰম ”
িকয়েনা িচেয়ানৰ পৰা িবধান আৰু িযৰূচােলমৰ পৰা িযেহাৱাৰ বাকয্ ওলাই যাব
4 েতওঁ েদশেবাৰৰ মাজত িবচাৰ কিৰব, আৰু অেনক েলাকৰ বােব িসদ্ধান্ত ল’ব;
েতওঁেলােক িনজৰ তেৰাৱাল ভািঙ নাঙলৰ ফাল গঢ়াব, আৰু যািঠ ভািঙ কলম িদয়া কটাৰী গঢ়াব;
এখন েদেশ আনখন েদশৰ িবৰুেদ্ধ তেৰাৱাল নাদািঙব, নাইবা েতওঁেলােক যুদ্ধ-িবদয্া আৰু িনিশিকব
5 েহ যােকাবৰ বংশ আহঁা, িযেহাৱাৰ েপাহৰত চিল যাওঁহঁক
6 িকয়েনা তুিম েতামাৰ যােকাবৰ বংশৰ েলাকসকলক তয্াগ কিৰলা;
কাৰণ েতওঁেলাক পূবেদশৰ ৰীিত নীিতেৰ পিৰপূণর্, আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ দেৰ ভিৱষয্ত পঢ়ােলাক সকেল,
িবেদশীৰ সন্তানসকলৰ লগত িমত্রতা কেৰ
7 েতওঁেলাকৰ েদশ ৰূেপেৰ আৰু েসােণেৰ পিৰপূণর্, আৰু েতওঁেলাকৰ ধনসম্পিত্ত সীমাহীন;
েতওঁেলাকৰ েদশ েঘঁাৰােৰ পিৰপূণর্, আৰু েতওঁেলাকৰ ৰথৰ সীমাহীন
8 মূির্ত্তেৰ েতওঁেলাকৰ েদশ পিৰপূণর্,
েতওঁেলােক িনজৰ হােতেৰ গঢ়া, আৰু িনজৰ আঙুিলেৰ সজা মূির্তক েসৱা কেৰ
9 েলাকসকেল আঠুকািঢ় প্রিণপাত কিৰব, আৰু বয্িক্তগতভােৱ তলত পিৰব, েসই কাৰেণ েতওঁেলাকক ক্ষ*মা কৰা

নহ’ব
10 িযেহাৱাৰ ভয়ৰ পৰা, আৰু েতওঁ ঐশ্বযর্ৰ প্রতাপৰ পৰা
েতামােলাক িশলাময় ঠাইৈল েযাৱা আৰু মািটত লুকুৱা
11 মানুহৰ উদ্ধর্ দৃষ্টি অৱনত হ’ব; আৰু েলাকসকলৰ গব্বর্ নাশ কৰা হ’ব;
আৰু ভিবষয্তৰ েসই েসাধিবচাৰ িদনা েকৱল িযেহাৱাই উন্নত হ’ব
* 2 অধয্ায়:9 গ্রহণ
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12 িকয়েনা গব্বীর্, অহংকাৰী, আৰু উন্নত েহাৱা সকেলােৰ িবৰুেদ্ধ
বািহনীসকলৰ িযেহাৱা এিদন আিহব, আৰু সকেলােক নত কিৰব;
13 আৰু িলবােনানৰ সকেলা ওখ আৰু উন্নত এৰচ গছ,
আৰু বাচানৰ সকেলা ওক গছৰ িবৰুেদ্ধ
14 সকেলা ওখ পব্বর্ত, সকেলা ওখ পাহাৰ,
15 সকেলা ওখ স্তম্ভ, সকেলা দৃঢ় েদৱাল,
16 তচীর্চৰ সকেলা জাহাজ, আৰু সকেলা ধুনীয়া নাও†ৰ িবৰুেদ্ধ,
17 মানুহৰ অহংকাৰ নত কৰা হ’ব, আৰু েলাকসকলৰ গব্বর্ নাশ কৰা হ’ব;
েসইিদনা েকৱল িযেহাৱাই উন্নত হ’ব
18 মূির্ত্তেবাৰ সমূ্পণর্ৈক আঁতেৰাৱা হ’ব
19 িযেহাৱাৰ ভয়, আৰু েতওঁৰ ঐশ্বযর্ৰ প্রতাপৰ পৰা বািচবৈল,
েলাকসকল িশলৰ গুহাত আৰু মািটৰ গাতত েসামাব
20 েসইিদনা েলাকসকেল ৰূপ আৰু েসাণৰ মূির্ত্তেবাৰ েপলাব,
আৰাধনা কিৰবৈল িনজৰ বােব েতওঁেলােক সািজ েলাৱা মুির্ত্তেবাৰ েতওঁেলােক এনু্দৰ আৰু বাদুলীৰ আগত েপলাই িদব
21 িযেহাৱাই েযিতয়া পৃিথৱী কঁপাব েতিতয়া েতওঁৰ ভয়ৰ পৰা আৰু েতওঁৰ ঐশ্বযর্ৰ প্রতাপৰ পৰা,
বািচবৈল েলাকসকল িশলৰ গুহা, আৰু অসমান িশলৰ গাতৰ িভতৰত েসামাব
22 নােকেৰ িনশ্বাস েলাৱা মানুহক িবশ্বাস কিৰবৈল এৰা;
িকহৰ বােব েতওঁ গণয্ হ’ব পােৰ?

3 অধয্ায়
1 িকয়েনা েচাৱা, বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাই, িযৰূচােলম আৰু িযহূদাৰ পৰা
লাখুিট আৰু সাহাযয্, আহাৰৰ সকেলা েযাগান, আৰু পানীৰ সকেলা েযাগান গুচাব
2 পৰাক্রমী েলাক, যুদ্ধাৰু, িবচাৰকত্তর্ া, ভাববাদী, মঙ্গল েচাৱা েলাক আৰু প্রধানেলাক,
3 পঞ্চাশপিত সন্মানীয় নাগিৰক, পৰামশর্দাতা, দক্ষ িশল্পকাৰ, আৰু িনপুণ মায়াবী, এই সকেলা দূৰ কিৰব
4 “মই েকৱল যুৱকসকলক েতওঁেলাকৰ অিধপিত িনযুক্ত কিৰম, আৰু যুৱকসকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰত শাসন কিৰব
5 প্রিতজন েলােক ইজেন িসজনৰ পৰা, আৰু িনজৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা উপদ্রৱ পাব;
সন্তােন অহংকােৰেৰ ডাঙৰক অমানয্ কিৰব, আৰু নীহ েলােক সন্মানীয় েলাকক প্রতয্াহ্বান িদব
6 এেন িক, এজন মানুেহ িনজৰ ভােয়কক িনজৰ িপতৃৰ ঘৰত ধিৰ ক’ব,
“েতামাৰ এটা বস্ত্র আেছ, আমাৰ শাসনকত্তর্ া েহাৱা, আৰু এই ধ্বংস েতামাৰ অধীনত হওঁক ”
7 েসই িদনা েতওঁ িচঞৰী ক’ব,
“মই সুস্থকাৰী হ’ব েনাৱােৰা; েমাৰ আহাৰ অথবা বস্ত্র নাই;
েতামােলােক েমাক েলাকসকলৰ শাসনকত্তর্ া িনযুক্ত কিৰব েনাৱাৰা ”
8 কাৰণ িযৰূচােলম ধ্বংস ৈহেছ, আৰু িযহূদা পিতত ৈহেছ;
িকয়েনা েতওঁেলাকৰ কথা আৰু কাযর্েবাৰ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ, এেন িক, েতওঁৰ ৰাজকীয় ক্ষমতাও অমানয্ কৰা ৈহেছ
9 েতওঁেলাকৰ মুখ-েচাৱা কাযর্ই েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্ িদেয়, আৰু েতওঁেলাকৰ িনজৰ পাপ েগাপন নকিৰ চেদামৰ

দেৰ প্রকাশ কেৰ
েতওঁেলাকৰ সন্তাপ হ’ব! কাৰণ েতওঁেলােক িনজৰ ওপৰত আকিস্মক দুঘর্টনা আেন
10 েতামােলােক ধাির্মক েলাকৰ িবষেয় েকাৱা েয, েতওঁেলাকৰ মঙ্গল হ’ব, কাৰণ েতওঁেলােক িনজৰ কাযর্ৰ ফল েভাগ

কিৰব
11 দুষ্ট েলাকৰ সন্তাপ হ’ব;
েতওঁৰ অমঙ্গল হ’ব; কাৰণ েতওঁৰ হাতৰ কাযর্ৰ ফল েতওঁ পাব
12 েমাৰ েলাকসকল! সন্তান সকল েতওঁেলাকৰ উপদ্রৱকাৰী, আৰু মিহলাসকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰত শাসন কিৰব
েমাৰ েলাকসকল, েতামােলাকৰ পিৰচালকসকেল েতামােলাকক িবপেথ িনব, আৰু েতামােলাকৰ পথৰ লক্ষয্ িবভ্রান্ত

কিৰব
13 িযেহাৱাই নয্ায়ালয়ত িথয় ৈহেছ; েতওঁ েতওঁৰ েলাকসকলৰ িবচাৰ কিৰবৈল িথয় ৈহেছ
† 2 অধয্ায়:16 সুন্দৰ হস্তকমর্
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14 িযেহাৱাই পিৰচাৰকসকল আৰু েলাকসকলৰ অধয্ক্ষসকলৰ িবচাৰত ৈকেছ,
“েতামােলােক দ্রাক্ষাবাৰীখন খাই েপলাইিছলা, আৰু দিৰদ্রসকলৰ পৰা কাঢ়া বস্তু েতামােলাকৰ ঘৰেতই আেছ
15 বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ,
েতামােলােক িকয় েমাৰ েলাকসকলক চূণর্ কিৰলা, আৰু দিৰদ্রসকলৰ মুখ িপিহলা?
16 িযেহাৱাই ৈকেছ েয, িচেয়ানৰ জীয়াৰীসকল অহংকাৰী,
আৰু িনজৰ মুৰ দািঙ অহঙ্কােৰেৰ েখাজ কােঢ়, আৰু েতওঁেলােক চকুেৰ েপ্রমৰ অিভনয় কেৰ,
েতওঁেলােক কৃিত্রম ভংগীত েখাজ িদেয়, আৰু ভিৰেৰ মৃদু শব্দ কেৰ
17 েসই কাৰেণ িযেহাৱাই িচেয়ানৰ জীয়াৰীসকলৰ মুৰত খজুৱিত েৰাগ িদব, আৰু িযেহাৱাই েতওঁেলাকক টকলা কৰাব
18 েসই িদনা প্রভুেৱ েতওঁেলাকৰ ধুনীয়া েনপুৰ, মুৰৰ িফটা, অধর্চন্দ্রকাৰ অলঙ্কাৰ,
19 কাণফুিল, খাৰু, ওৰিণ, 20 কপািল, ভিৰৰ িশকিল, টঙািল, সুগিন্ধ দ্রবয্ৰ েটমা, অমঙ্গল িনবাৰণ কৰা তাবীজ

21 েতওঁ আঙিঠ, আৰু নথ সকেলা েসােলাকাব; 22 উৎসৱৰ সাজ, আৱৰণ, ওৰিণ, আৰু হাতত েলাৱা েবগ, 23 হাতত
েলাৱা দােপাণ, িমিহ শন সূতাৰ বস্ত্র, পাগুিৰ, আৰু গা ঢকা কােপাৰ, এই সকেলা েশাভাৰ বস্ত্র কািঢ় ল’ব
24 সুগিন্ধ দ্রবয্ৰ সলিন দুগর্ন্ধ, আৰু টঙািলৰ সলিন ৰিচ,
পিৰপািটৈক ৰখা চুিলৰ সলিন টকলা মূৰ, আৰু দীঘল পিৰধান বস্ত্রৰ সলিন চট কােপাৰ,
আৰু েসৗন্দযর্ৰ সলিন েপাৰা দাগ িদব
25 েতামােলাকৰ পুৰুষসকল তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পৰািজত হ’ব, আৰু েতামােলাকৰ পৰাক্রমী েলাকসকল ৰণত পৰাজয়

হ’ব
26 িযৰূচােলমৰ ৰাজ-দুৱাৰেবােৰ ক্রন্দন আৰু িবলাপ কিৰব, আৰু েতওঁ অকলশেৰ মািটত বিহব

4 অধয্ায়
1 েসই িদনা সাত গৰাকী মিহলাই এজন পুৰুষক ধিৰব,
আৰু ক’ব, “আিম আমাৰ িনজৰ আহাৰ খাম, আৰু িনজৰ বস্ত্র িপিন্ধম;
িকন্তু আমাৰ লাজ দূৰ কিৰবৈল আেপানাৰ নাম লবৈল িদয়ক ”

ইস্রােয়লৰ েশষ শুভগিত
2 েসই িদনা িযেহাৱাৰ শাখা েসৗন্দযর্ময়, প্রতাপী, আৰু পৃিথৱীত উৎপন্ন েহাৱা ফল সুস্বাদু হ’ব আৰু ইস্রােয়লৰ ৰক্ষা

েপাৱা সকলৰ বােব আনন্দদায়ক হ’ব
3 েতিতয়া িচেয়ান আৰু িযৰূচােলমত থকা অৱিশষ্ট েলাকসকলৰ নাম জীৱন পুস্তকত িলখা থািকব, আৰু েতওঁেলাক

প্রিতজনেক পিবত্র বুিল েকাৱা হ’ব 4 নয্ায়ৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই আৰু জ্বিল থকা জুইৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই প্রভুেৱ েযিতয়া িচেয়ান
জীয়াৰীসকলৰ কলুষ ধুই েপলাব, আৰু িযৰূচােলমৰ মাজৰ পৰা েতজৰ দাগ পিৰস্কাৰ কিৰব

5 েতিতয়া িযেহাৱাই িচেয়ান পব্বর্তৰ সকেলা ঠাই, আৰু তাৰ সকেলা সমেবত েহাৱা ঠাইৰ ওপৰত িদনত েমঘ আৰু
েধঁাৱােৰ, আৰু ৰািত জ্বলন্ত অিগ্নিশখাৰ েপাহৰৰ দ্বাৰাই সমুদায় প্রতাপৰ ওপৰত এখন চন্দ্রতাপ হ’ব 6 এই সকেলা িদনৰ
সময়ত গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবৈল ছঁা, আৰু ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পাবৈল আশ্রয় আৰু আৱৰণ হ’ব

5 অধয্ায়
দ্রাক্ষাবাৰীৰ দৃষ্টান্ত

1 েমাৰ িপ্রয়ৰ উেদ্দেশয্ গীত গঁাও, েতওঁৰ দ্রাক্ষাবাৰীৰ িবষেয় েমাৰ িপ্রয় গীত গঁাও
েমাৰ িপ্রয়ৰ অিত উব্বর্ৰা এক পাহাৰত এখন দ্রাক্ষাবাৰী আিছল
2 েতওঁ তাক খািন তাৰ পৰা িশলেবাৰ উিলয়াই েপলােল, আৰু তাত উত্তম দ্রাক্ষালতা ৰুেল,
তাৰ মাজত এটা ওখ স্তম্ভ সািজেল, আৰু এটা দ্রাক্ষাকুণ্ডও িনমর্াণ কিৰেল;
েতওঁ উত্তম দ্রাক্ষাগুিট লগা আশা কিৰিছল, িকন্তু তাত বনৰীয়া দ্রাক্ষাগুিট লািগল
3 েসেয় এিতয়া েহ িযৰূচােলম িনবাসীসকল আৰু িযহূদাৰ েলাকসকল,
েমাৰ আৰু েমাৰ দ্রাক্ষাবাৰীৰ মাজত িবচাৰ কৰা
4 মই েমাৰ দ্রাক্ষাবাৰীৰ বােব আৰু িক কিৰব পািতেলঁা েহেতন, িযেটা মই তাৰ বােব কৰা নাই?
মই দ্রাক্ষাগুিট লািগবৰ অেপক্ষাত থােকঁােত, িকয় তাত বনৰীয়া দ্রাক্ষাগুিট লািগল?
5 মই েমাৰ দ্রাক্ষাবাৰীৈল িয কিৰম এিতয়া তাক মই েতামােলাকক জনাওঁ; মই েজােপাহা গছৰ েবৰােবাৰ গুচাম,
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মই তাক চৰণীয়া পথাৰৈল ৰূপান্তিৰত কিৰম, আৰু তাৰ েদৱালেবাৰ ভািঙম তােত তাক গছকা হ’ব
6 মই তাৰ জাৱৰেবাৰ তােত ৰািখম; আৰু ইয়াক কলম িদয়া নহ’ব, বা েকাৰ মৰাও নহ’ব
িকন্তু তাত কঁাইট গছ আৰু কঁাইিটয়া বন গিজ উিঠব,
আৰু মই েমঘক ইয়াৰ ওপৰত বৰষুণ িনিদবৈল আজ্ঞা িদম
7 িকয়েনা ইস্রােয়ল বংশৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ দ্রাক্ষাবাৰী,
আৰু িযহূদাৰ েলাকসকল েতওঁৰ আনন্দদায়ক গছ েৰাৱা েলাক;
েতওঁ নয্ায়ৰ বােব অেপক্ষা কিৰিছল, িকন্তু তাৰপিৰৱেতর্ তাত হতয্া কৰা ৈহিছল; ধাির্মকতাৈল অেপক্ষা কিৰিছল, িকন্তু

তাৰপিৰৱেতর্ সহায়ৰ বােব ক্রন্দন ৈহিছল
8 ঘৰৰ লগত ঘৰ, আৰু পথাৰৰ লগত পথাৰ েযাগ িদয়া সকলৰ সন্তাপ হওক;
েকাঠািল অৱিশষ্ট নাথকাৈলেক, েদশত েকৱল েতামােলাক অবিশষ্ট থািকবা
9 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েমাক ৈকিছল,
“অেনক ঘৰ খালী ৈহ থািকব, এেন িক, ডাঙৰ আৰু সুন্দৰ ঘৰেবাৰেতা েকােনা প্রাণী বাস নকৰাৈক থািকব
10 *িকয়েনা দহ একৰ আসক্ত হ’বৈল অিত ৰািতপুৱােত উেঠ, আৰু এক েহামৰ বীজত এক ঐফা উৎপন্ন হয়
11 আৰু দ্রাক্ষাৰেসেৰ মতলীয়া েনােহাৱাৈলেক বহু ৰািতৈলেক বিহ থােক েতওঁেলাকৰ সন্তাপ হ’ব
12 েতওঁেলাকৰ েভাজৰ আেয়াজন বীণা, েনবল, খঞ্জৰী, বঁাহী, আৰু দ্রাক্ষাৰস; িকন্তু েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ কাযর্ বুিজ

নাপায়, নাইবা েতওঁৰ হাতৰ কাযর্ িবেবচনা নকেৰ
13 এই েহতুেক জ্ঞানৰ অভাৱত েমাৰ েলাকসকলক বন্দীত্বৈল িনয়া ৈহেছ; েতওঁেলাকৰ মূখয্েলাক সকল েভাকাতুৰ ৈহেছ,

আৰু েতওঁৰ েলাক সকলৰ পান কিৰবৈল পানী নািছল
14 েসই কাৰেণ মৃতুয্েৱ েতওঁেলাকৰ েভাক বঢ়াইেছ, আৰু িনজৰ মুখ বহলৈক েমিলেছ,
েতওঁেলাকৰ মাজৰ অিভজাতেলাক, েলাক সমূহ, মূখয্েলাক, আনন্দকৰা েলাক, আৰু উল্লািসত েলাকসকল িচেয়ালৈল

নািম ৈগেছ
15 মানুহেবােৰ তলমুখ কিৰেছ, আৰু মহান েলাক নম্র ৈহেছ, আৰু অহঙ্কাৰীেবাৰৰ দৃষ্টি নত ৈহেছ
16 বািহনীসকলৰ িযেহাৱা নয্ায় িবচাৰত উন্নত ৈহেছ, আৰু পিবত্র ঈশ্বৰ িনজৰ ধাির্মকতাত পিবত্রীকৃত ৈহেছ
17 তাৰ পাছত েমৰ-ছাগেবােৰ িনজৰ চৰণীয়া পথাৰত চৰাৰ দেৰ চিৰেছ, আৰু ধনী েলাকৰ ধ্বংসাৱেশষৰ েমৰ-ছাগেবােৰ

চিৰেছ†
18 িযসকেল অসাৰতাৰূপ ৰছীেৰ অপৰাধ আৰু ৰছীেৰ গাড়ী টনা জৰী ৈসেত পাপ টািন িনেয়, েতওঁেলাকৰ সন্তাপ হ’ব;
19 িয সকেল কয়, ঈশ্বৰ লৰালিৰ কৰক, েতওঁৰ কাযর্ শীেঘ্র কৰক,েসেয় আিম ইয়াক ঘটা েদিখবৈল পাম;
আৰু আিম েযন জািনব পেৰা তাৰ বােব ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাৰ কল্পনাই আকৃিতৈল আহক ”
20 িয সকেল েবয়াক ভাল আৰু ভালক েবয়া েবােল,
িয সকেল আন্ধাৰক েপাহৰৰ দেৰ আৰু েপাহৰক আন্ধাৰৰ দেৰ,
আৰু িয সকেল িততাক িমঠাৰ দেৰ আৰু িমঠাক িততাৰ দেৰ জ্ঞান কেৰ, েতওঁেলাকৰ সন্তাপ হ’ব
21 িয সকল িনজৰ দৃষ্টিত জ্ঞানী, আৰু িনজৰ িবেবচনাত িবচক্ষণ, েতওঁেলাকৰ সন্তাপ হ’ব
22 িয সকল দ্রাক্ষাৰস পান কৰাত প্রথমেশ্রণীৰ, আৰু সুৰা িমহিল কৰাত িনপুণ, েতওঁেলাকৰ সন্তাপ হ’ব
23 েভঁটীৰ বােব িয সকেল দুষ্টক িনেদ্দর্ াষী কেৰ, আৰু িনেদ্দর্ াষীক ধাির্মকতাৰ পৰা বিঞ্চত কেৰ
24 এই েহতুেক জুইৰ িজভাই েযেনৈক নৰা গ্রাস কেৰ
আৰু অিগ্নিশখাত েযেনৈক শুকান ঘঁাহ ভষ্ম ৈহ যায়,
েসেয় েতওঁেলাকৰ িভিত্তমূল পিচব, আৰু েতওঁেলাকৰ ফুলেবাৰ ধুিলৰ দ্বেৰ উিড় যাব;
কাৰণ েতওঁেলােক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা অগ্রাহয্ কিৰেল, আৰু ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰৰ বাকয্ তুচ্ছ জ্ঞান

কিৰেল
25 এই েহতুেক িনজৰ েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ েক্রাধ প্রজিলত হ’ল, আৰু েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁ হাত েমিল

েতওঁেলাকক প্রহাৰ কিৰেল;
তােত পব্বর্তেবাৰ কঁিপল, আৰু বাটৰ মাজত েতওঁেলাকৰ শৱেবাৰ বাটৰ জাবৰৰ দ্বেৰ হ’ল,
িকন্তু এিতয়াও েতওঁ দণ্ড িদবৈল হাত দািঙ আেছ
26 েতওঁ দূৰৰ েদশেবাৰৰ বােব সেঙ্কত িদয়া পতাকা তুিলব, আৰু পৃিথৱীৰ অন্তৰ পৰা েতওঁেলাকৰ বােব সুহুিৰ মািৰব;
* 5 অধয্ায়:10 দহ একৰ হ’ল প্রায় িতিনখন ফুটবল পথােৰ আগুৰা ঠাই † 5 অধয্ায়:17 অথর্াৎ আন েলােক েসই ঠাইত খাব
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েচাৱা েতওঁেলাক িক্ষপ্রতােৰ আৰু শীেঘ্র আিহব!
27 েতওঁেলাকৰ মাজৰ েকােনও ক্লান্ত নহ’ব, নাইবা উজুিট নাখাব, আৰু েটাপিন নাযাব নাইবা গভীৰ েটাপিন নাযাব;
নাইবা েতওঁেলাকৰ কিটবন্ধন িঢলা নহ’ব, নাইবা েতওঁেলাকৰ েজাতাৰ আগভােগা নাভািঙব
28 েতওঁেলাকৰ কঁাড়েবাৰ েচাকা, আৰু আটাই ধনু িভেৰাৱা;
েতওঁেলাকৰ েঘঁাৰােবাৰৰ খুৰা চকমিকয়া পাথৰৰ দেৰ, আৰু েতওঁেলাকৰ ৰথৰ চক্রেবাৰ ধুমুহাৰ দেৰ;
29 েতওঁেলাকৰ গজ্জর্ ন িসংহৰ গজ্জর্ নৰ দেৰ হ’ব; েতওঁেলােক যুবা িসংহৰ দেৰ গুজিৰব
এেন িক, েকােনও উদ্ধাৰ কিৰব েনাৱাৰাৈক েতওঁেলােক গুজিৰ িচকাৰ ধিৰব আৰু টািন ৈল যাব
30 েসই িদনা েতওঁেলােক সমুদ্রই গজ্জর্ ন কৰাৰ দেৰ িচকাৰৰ িবৰুেদ্ধ গজ্জর্ ন কিৰব,
েকােনােৱ যিদ ভূিমৰ ওপেৰেৰ চায় েতওঁ েকৱল অন্ধকাৰ আৰু সঙ্কট েদিখব, আৰু েমঘৰ দ্বাৰাই েপাহৰ অন্ধকাৰময়

হ’ব

6 অধয্ায়
কাযর্ত িনযুক্ত েহাৱা িযচয়াৰ দশর্ন

1 উিজ্জয়া ৰজা মৃতুয্ েহাৱা বছৰত, মই প্রভুক উচ্চ আৰু উন্নত িসংহাসনত বিহ থকা েদিখেলঁা; েতওঁৰ ৰাজবস্ত্র েচালাৰ
পাতিলেয় েগােটই মিন্দৰ জুিৰ ৈলিছল 2 েতওঁৰ ওপৰত িচৰাফসকল িথয় ৈহ আিছল; েতওঁেলাক প্রিতজনৰ ছয়খনৈক
েডউকা আিছল; তাৰ দুখেনেৰ িনজৰ মুখ, দুখেনেৰ িনজৰ চৰণ ঢােক, আৰু দুখেনেৰ উিৰ যায় 3 প্রিতজেন আন
জনক মািত ক’েল,
“পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র, বািহনীসকলৰ িযেহাৱা! সমগ্র পৃিথৱী েতওঁৰ মিহমােৰ পিৰপূণর্ ”

4 আটাহ পাৰা সকলৰ মাতত দুৱাৰ আৰু প্রেবশস্থল কঁিপবৈল ধিৰেছ, আৰু গৃহিট েধঁাৱােৰ পিৰপূণর্ ৈহেছ
5 মই েতিতয়া কেলঁা,
েমাৰ সন্তাপ হওক! িকয়েনা মই দণ্ডপ্রাপ্ত ৈহেছঁা, কাৰণ মই অশুিচ ওঠৰ মানুহ,
আৰু মই অশুিচ ওঁঠৰ মানুহৰ মাজত বাস কিৰেছঁা;
কাৰণ মই িনজৰ চকুেৰ ৰজা, িযেহাৱা, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাক েদিখেছঁা

6 তাৰ পাছত েসই িচৰাফসকলৰ মাজৰ এজেন যজ্ঞেবিদৰ পৰা েচেপনােৰ এটুকুৰা জ্বিল থকা আঙঠা হাতত ৈল েমাৰ
ওচৰৈল উিড় আিহল 7 েতওঁ তােৰ েমাৰ মুখত স্পশর্ কিৰ ক’েল,
“েচাৱা, ই েতামাৰ ওঁঠত স্পশর্ কিৰেছ; েতামাৰ অপৰাধ গুেচাৱা হ’ল, আৰু েতামাৰ পাপ প্রায়িশ্চত্ত হ’ল ”

8 মই প্রভুৰ মােত েকাৱা শুিনেলা, “মই কাক পিঠয়াম, আমাৰ কাৰেণ েকান যাব?” েতিতয়া মই ক’েলা, “মই ইয়াত
আেছঁা, েমাক পঠাওক ”
9 েতওঁ েমাক ক’েল, “েযাৱা আৰু েসই েলাকসকলক েকাৱা,
‘েতামােলাক শুনা, িকন্তু বুিজ েনােপাৱা; েচাৱা, িকন্তু উপলিদ্ধ কিৰব েনাৱাৰা
10 এই েলাকসকলৰ অন্তৰ অনুভুিতহীন কৰা, েতওঁেলাকৰ কাণ কলা কৰা, আৰু েতওঁেলাকৰ চকু অন্ধ কৰা;
েসেয় েতওঁেলােক চকুেৰ েনেদিখব, কােণেৰ নুশুিনব, আৰু অন্তেৰেৰ বুিজ নাপাব, আৰু েতিতয়ােহ পুনৰ ঘুিৰ আিহব,

আৰু সুস্থ হ’ব ”
11 েতিতয়া মই সুিধেলঁা, “েহ প্রভু, িকমান সময়?” েতওঁ উত্তৰ িদেল,
েযিতয়াৈলেক নগৰেবাৰ ধ্বংস হয়, এটাও প্রাণী নাবােচ,
আৰু ঘৰেবাৰ মানুহ েনােহাৱাৈক উচ্ছন্ন নহ’ব, আৰু েদশ জনশূনয্ েহাৱা জাবৰৰ দ্বেৰ নহয়,
12 িযেহাৱাই েযিতয়াৈলেক েলাকসকলক বহু দূৰৈল নপিঠয়াই, আৰু েদশ িনজর্ নতােৰ পিৰতয্ক্ত নহ’ব
13 যিদও তাত দহ ভাগৰ এভাগ েলাক অৱিশষ্ট থািকব, তথািপ পুনৰায় তাক ধ্বংস কৰা হ’ব;
িয দেৰ এলা আৰু ওক গছ কটা হ’য়, িকন্তু তাৰ গছৰ গুিৰ অৱিশষ্ট থােক,
পিবত্র বীজ তাৰ গছৰ গুিৰত থািক যায় ”

7 অধয্ায়
িযচয়াই আহজৰ লগত সাক্ষাৎ েহাৱা, আৰু তাৰ ফল

1 উিজ্জয়াৰ নািত েযাথমৰ পুত্র িযহূদাৰ আহজ ৰজাৰ ৰাজত্বৰ সময়ত, অৰামৰ ৰচীন ৰজা আৰু ৰমিলয়াৰ পুত্র
ইস্রােয়লৰ েপকহ ৰজা, এই দুজন ৰজাই িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল আিহল; িকন্তু তাক পৰাজয় কিৰব
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েনাৱািৰেল 2 েসই সময়ত অৰােম ইফ্রিয়ম*ৰ ৈসেত েযাগ িদয়া কথা দায়ূদৰ বংশৰ েলাকসকলক েকাৱা ৈহিছল;
েসেয় বতাহত অৰনয্ৰ গছ কঁপাৰ দেৰ েতওঁৰ মন আৰু েতওঁৰ েলাকসকলৰ মন কঁিপিছল

3 েতিতয়া িযেহাৱাই িযচয়াক ক’েল, “তুিম েতামাৰ পুত্র চাৰ-যাবূচৰ ৈসেত ওপৰৰ পুখুৰীৰ নলাৰ েশষ অংশত, েধাবাৰ
পথাৰৰ ফালৈল েযাৱা পথত আহজক সাক্ষাত কিৰবৰ অেথর্ ওলাই েযাৱা 4আৰু েতওঁক এই কথা ক’বা েয, ‘সাৱধান
েহাৱা; নীৰেৱ থাকা, দুিবধ জ্বিল থকা কাঠৈল অথর্াৎ ৰচীন আৰু অৰাম, আৰু ৰমিলয়াৰ পুত্র েপখাৰ ভয়ঙ্কৰ েক্রাধৰ
পৰা ভয় নকিৰব

5 অৰাম, ইফ্রিয়ম, আৰু ৰমিলয়াৰ পুত্রই েতামাৰ িবৰুেদ্ধ কুমন্ত্রণা কিৰ ৈকেছ, 6 “আহঁা, আিম িযহূদাক আক্রমণ
কেৰঁা, েতওঁক আতিঙ্কত কেৰঁা, আৰু পৰাজয় কিৰ তাত টােবলৰ পুত্রক আমাৰ ৰজা পােতা ”
7 প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, “এইেটা স্থাপন নহ’ব, আৰু কৰা নহ’ব,
8 কাৰণ অৰামৰ েনতৃত্বত দেম্মচক আৰু দেম্মচকৰ েনতৃত্বত ৰচীন
পয়ষিষ্ঠ বছৰৰ িভতৰত ইফ্রিয়ম ভািগ েডাখৰ েডাখৰ হ’ব আৰু েকােনা েলাক নাথািকব
9 আৰু ইফ্রিয়মৰ েনতৃত্বত চমৰীয়া, আৰু চমিৰয়াৰ েনতৃত্বত ৰমিলয়াৰ পুত্র
েতামােলাক যিদ িবশ্বাসত দৃঢ় ৈহ নাথাকা, েতেন্ত েতামােলাক িনশ্চয় িনৰাপেদ থািকব েনাৱািৰবা” ’ ”

10 িযেহাৱাই পুনৰ আহজক ক’েল, 11 “তুিম েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পৰা এটা িচন েখাজা; অধ:স্থান বা উদ্ধর্ স্থানত
তাক েখাজা ” 12 িকন্তু আহেজ ক’েল, “মই েনােখােজঁা, অথবা মই িযেহাৱাক পৰীক্ষাও নকেৰঁা ”

13 েসেয় িযচয়াই উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ দায়ুদৰ বংশ শুনা, েলাকসকলৰ ৈধযর্ৰ পৰীক্ষা যেথষ্ট েহাৱা নাই েন! েমাৰ
ঈশ্বৰৰ ৈধযর্েকা পৰীক্ষা কিৰবা েন? 14 এই েহতুেক প্রভুেৱ িনেজই েতামােলাকক এটা িচন িদব: েচাৱা, যুৱতী কনয্া
গভর্ ৱতী ৈহ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰব, আৰু েতওঁৰ নাম ইম্মানুেৱল† ৰখা হ’ব 15 েযিতয়া েতওঁ েবয়াক অগ্রাহয্, আৰু
ভালক গ্রহন কিৰবৰ জ্ঞান পাব, েতিতয়া েতওঁ ৈদ আৰু েমৗেজাল খাব

16 িকয়েনা ল’ৰািটেয় েবয়াক অগ্রাহয্ আৰু ভালক গ্রহণ কিৰবৈল জনাৰ আগেতই, তুিম িয েদশৰ দুজন ৰজাৈল ভয়
কিৰছা, েসই েদশ পিৰতয্ক্ত হ’ব 17 িযহূদাৰ পৰা ইফ্রিয়ম িবেচ্ছদ েহাৱাৰ পৰা েযেনকুৱা িদন েকিতয়াও েহাৱা নাই,
িযেহাৱাই েতামাৈল আৰু েতামাৰ েলাকসকলৈল, আৰু েতামাৰ িপতৃ-বংশৈল েতেনকুৱা িদন আিনব আৰু েতামােলাকৰ
ওপৰত অচূৰৰ ৰজাক িনযুক্ত কিৰব ”
18 েসই সময়ত
িযেহাৱাই িমচৰ েদশৰ দূৰৰ নদীৰ পৰা মািখৰ বােব,
আৰু অচূৰ েদশৰ পৰা েমৗ-মািখৰ বােব সুহুিৰ মািৰব
19 েসইেবাৰ সকেলা আিহব আৰু সকেলা সঙ্কীণর্ ঠাইত, িশলৰ ফাটেবাৰত,
সকেলা কঁাইটিনত, আৰু সকেলা চৰণীয়া পথাৰত বাস কিৰব

20 েসই সময়ত প্রভুেৱ ইফ্রাত নদীৰ িসপাৰত থকা ৰজা অচূৰীয়াৰ পৰা ভাড়া িদ অনা খুেৰেৰ খুৰাব
েতওঁ েতামােলাকৰ মুৰৰ চুিল আৰু ভিৰৰ েনাম খুৰাব, আৰু েতওঁ ডািঢ়ও খুৰাব
21 েসই িদনা এজন মানুেহ এজনী েচঁউৰী গৰু আৰু দুজনী েভৰা জীয়াই ৰািখব,
22 িসহঁেত িদয়া প্রচুৰ পিৰমানৰ গাখীৰৰ পৰা েতওঁ ৈদ খাব;
কাৰণ েদশত অৱিশষ্ট থকা প্রিতজেন ৈদ আৰু েমৗ খাব
23 েসই সময়ত, িয ঠাইত হাজাৰ ৰূপ েচকল‡ৰ মূলয্, হাজাৰ দ্রাক্ষালতা আিছল,
এিতয়া েসইেবাৰ ঠাইত কঁাইটীয়া বন আৰু কঁাইটীয়া গছৰ বািহেৰ এেকা নাই
24 মানুেহ তাৈল কঁাড়-ধনু ৈল িচকাৰ কিৰবৈল যাব; কাৰণ সমগ্র েদশত কঁাইটীয়া বন আৰু কঁাইটীয়া গছ হ’ব
25 িযেবাৰ পাহাৰ েকাৰমািৰ েখিত কৰা ৈহিছল, েতওঁেলােক কঁাইটীয়া বন আৰু কঁাইট গছৰ ভয়ত তাৰ পৰা আঁতিৰ

থািকব;
িকন্তু েসই ঠাই গৰু আৰু ছাগলীৰ চৰণীয়া ঠাই হ’ব

8 অধয্ায়
িযচয়াই এিট িচন েদখুউৱা অচূৰীয়াসকলৰ আক্রমণ আিহব লগা আিভিষক্ত জন

1 িযেহাৱাই েমাক ক’েল, “তুিম এখন ডাঙৰ ফিল েলাৱা আৰু তাত এইদেৰ িলখা ‘মেহৰচালল-হচ-বজ*’ 2 পুেৰািহত
* 7 অধয্ায়:2 ইফ্রিয়ম হ’ল ইস্রােয়লৰ উত্তৰাঞ্চলত অৱিস্থত এক ৰাজয্ † 7 অধয্ায়:14 ইম্মানুেৱল আমাৰ লগত ঈশ্বৰ ‡ 7 অধয্ায়:23 এক
হাজাৰ েচকল ৰূপ মােন হ’ল এক হাজাৰ এক শ পছপন্ন িকেলাগ্রাম ৰূপ * 8 অধয্ায়:1 েবগাই লুট কৰ, িচকাৰৈল লৰ ধৰ
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ঊিৰয়া আৰু িযেবেৰিখয়াৰ পুত্র জখিৰয়াক, েমাৰ প্রমাণৰ বােব িবশ্বাসী সাক্ষীস্বৰূেপ মািতম ”
3 মই ভাববািদনীৰ ওচৰৈল গ’েলা, আৰু েতওঁ গভর্ ৱতী ৈহ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল েতিতয়া িযেহাৱাই েমাক ক’েল,

“েতওঁক ‘মেহৰচালল-হচ-বজ’ বুিল মািতবা 4 কাৰণ লৰািটেয় েমাৰ মা, আৰু েমাৰ েদউতা, বুিল মািতবৈল জনাৰ
পূেবর্ই, দেম্মচকৰ ধন-সম্পিত্ত আৰু চমিৰয়াৰ লুটদ্রবয্ ৰজা অচূৰৰ দ্বাৰাই কিঢ়য়াই িনয়া হ’ব ”

5 িযেহাৱাই েমাক পুনৰ ৈকিছল,
6 কাৰণ এই েলাকসকল চীেলাহৰ শীতল পানী অগ্রাহয্ কিৰেছ,
ৰচীন আৰু ৰমিলয়াৰ পুত্রৰ িবষেয় আনন্দ কিৰেছ
7 এই কাৰেণ প্রভুেৱ নদীৰ প্রৱল আৰু প্রচুৰ জল সমূহ ৰজা অচূৰীয়া আৰু েতওঁৰ সকেলা প্রতাপৰ ওপৰৈল আিনব;
িস সকেলা সঁুিত পূৰ কিৰব, আৰু পাৰৰ ওপেৰিদ বাগিৰ যাব
8 আৰু িস ৈব িযহূদা েদশত েসামাব; আৰু িডিঙ েনােপাৱাৈলেক প্লািবত ৈহ ৈব যাব
েহ ইম্মানূেৱল, তাৰ িবস্তািৰত েডউকাই েতামাৰ সমগ্র েদশ ঢািকব
9 েহ েলাকসকল, েতামােলাক েডাখৰ েডাখৰ হ’বা সকেলা দূৰত থকা েদশেবাৰ শুনা,
যুদ্ধৰ বােব িনজেক সুসিজ্জত কৰা, আৰু েডাখৰ েডাখৰৈক ভঙা হ’বা
10 পিৰকল্পনা কৰা, িকন্তু েসেয় িবফল হ’ব; আেদশ িদয়া, িকন্তু েসয়াও িবফল হ’ব;
কাৰণ ঈশ্বৰ আমাৰ লগত আেছ

11 িযেহাৱা েতওঁৰ পৰাক্রমী হাত েমাৰ ওপৰত ৰািখেছ, আৰু এই েলাকসকলৰ পথত গমন নকিৰবৈল সাৱধান কিৰ
েমাক ক’েল,
12 এই েলাকসকেল িয িবষয়ক ষড়যন্ত্র বুিল কয়, েতেন েকােনা িবষয়ক ষড়যন্ত্র বুিল নকবা,
েতওঁেলােক িয ভয় কেৰ, তুিম তাৈল ভয় নকিৰবা, আৰু আতংিকত নহবা
13 েতামােলােক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাক পিবত্র বুিল সন্মান কিৰবা; েতওঁক ভয় কিৰবা, েতঁেৱই েসই জন িয জনক

েতামােলােক ভয় কৰা উিচত
14 েতঁেৱই পিবত্র স্থান হ’ব, িকন্তু েতওঁ এটা কু্ষদ্র পদেক্ষপ িদয়া িশল আৰু উজুিট েখাৱা িশল হ’ব,
িযৰূচােলম িনবাসী েলাকৰ বােব ইস্রােয়লৰ দুেয়াটা বংশ† ফান্দ আৰু জালৰ দেৰ হ’ব
15 েতওঁেলাকৰ মাজৰ অেনেক তাত উজুিট খাই পিৰ ভগ্ন হ’ব, আৰু ফান্দত পিৰ ধৰা পিৰব
16 েমাৰ সাক্ষয্‡ৰ কথা বািন্ধ ৰাখা, কাযর্ালয়ৰ নিথ পত্রত েমাহৰ মািৰ ৰাখা, আৰু ইয়াক েমাৰ িশষয্সকলক িদয়া
17 িয জনাই যােকাবৰ বংশৰ পৰা িনজৰ মুখ ঢািক ৰািখেছ, মই েসই িযেহাৱাৈল বাট চাম, আৰু েতওঁ ৈল অেপক্ষা

কিৰম
18 িচেয়ান পবর্তত থকা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ পৰা
িযেহাৱাই িচন স্বৰূেপ ইস্রােয়লৰ অদু্ভত লক্ষয্ণৰ বােব িদয়া পুত্রসকল আৰু েমাক েচাৱা,

19 েতওঁেলােক েতামােলাকক ক’ব, “িয সকেল গুণমন্ত্র জােন েতেন যাদুকৰ আৰু মধয্স্থতাকাৰীৰ ৈসেত আেলাচনা
কৰা” িকন্তু েলাকসকেল িনজৰ ঈশ্বৰক নুসুিধব েন? েতওঁেলােক জীিৱতসকলৰ ৈহ মৃতেবাৰক সুিধব েন? 20 েসেয়
েতামােলােক িবধান আৰু সাক্ষয্ৈল মেনােযাগ িদয়া উিচত! যিদ েতওঁেলােক এই িবষেয় নকয়, েতেনহ’েল ইয়াৰ কাৰেণ
েতওঁেলাকৈল পুৱাৰ েপাহৰ নহ’ব
21 েতওঁেলাক দুিখত ও কু্ষিধত ৈহ েদশৰ মােজিদ যাব েতওঁেলাকৰ েযিতয়া েভাক লািগব, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ খং

উিঠব;
আৰু েতওঁেলাকৰ মুখ ওপৰৈল কিৰ িনজৰ ৰজা আৰু িনজৰ ঈশ্বৰক শাও িদব
22 েতওঁেলােক পৃিথৱীৈল চাব;
আৰু সঙ্কট, আন্ধাৰ, আৰু দুখ যাতনা েদিখব েতওঁেলাকক আন্ধকাৰৰ েদশৈল িনয়া হ’ব

9 অধয্ায়
1 যন্ত্রণাত থকা জনীৰ পৰা আন্ধাৰ দূৰ হ’ব,
েতওঁ প্রথম অৱস্থাত জবূলূন আৰু নপ্তালী েদশক অপদস্থ কিৰিছল,
িকন্তু পৰবতীর্ সময়ত সমুদ্রৈল েযাৱা পথ, যদ্দর্ নৰ িসপােৰ, গালীল েদশৰ েলাকসকলক েগৗৰৱািম্বত কিৰব
2 আন্ধাৰত ফুৰা সকেল মহােজয্ািত েদিখেল;
† 8 অধয্ায়:14 ইস্রােয়ল আৰু িযহূদা বংশ ‡ 8 অধয্ায়:16 িযচয়াই প্রাৰিম্ভক পযর্ায়ত িলখা কথােবাৰৰ পুিথ
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মৃতুয্ ছঁায়াৰ েদশত বাস কৰা সকলৰ ওপৰত দীিপ্ত প্রকািশত হ’ল
3 তুিম েসই েদশৰ েলাক বহু সংখয্ক কিৰলা, তুিম েতওঁেলাকৰ আনন্দ বৃিদ্ধ কিৰলা;
শসয্ েদাৱাৰ সময়ত আনন্দ কৰাৰ দেৰ,
আৰু লুটদ্রবয্ ভাগ-বঁািট েলাৱাত আনন্দ কৰা দেৰ, েতওঁেলােক েতামাৰ সাক্ষােত আনন্দ কেৰ
4 কাৰণ তুিম িমিদয়নৰ সময়ত কৰা দেৰ,
েতওঁৰ ভাৰ স্বৰূপ যুৱিল, েতওঁৰ কান্ধৰ কানমািৰ, আৰু েতওঁৰ উপদ্রৱকাৰী দণ্ড ভািঙ েপলালা
5 কাৰণ েঘাৰ যুদ্ধত সুসিজ্জত থকা ৈসনয্ৰ সকেলা প্রকাৰৰ সাজ,
আৰু েতেজেৰ েলিটেপিট েহাৱা েপাচাক,
জুইৰ বােব ইন্ধনৰ দেৰ েপাৰা যাব
6 কাৰণ আমাৈল এিট লৰা জিন্মল, আমাৈল এিট পুত্র দান কৰা হ’ল;
আৰু েতওঁৰ কান্ধত শাসন ভাৰ অিপর্ত হ’ব,
আৰু েতওঁ আশ্চযর্ পৰামশর্দাতা, পৰাক্রমী ঈশ্বৰ, অন্তকালস্থায়ী িপতৃ, আৰু শািন্তৰাজ নােম প্রখয্াত হ’ব
7 দায়ুদৰ িসংহাসন আৰু েতওঁৰ ৰাজয্ৰ ওপৰত শাসন কেৰঁােত
তাক সুিস্থৰ আৰু দৃঢ় কিৰবৈল,
এই সময়ৰ পৰা িচৰকালৈলেক নয্ায় আৰু ধাির্মকতাৰ ৈসেত ৰাজয্ত
েতওঁৰ শাসন আৰু শািন্ত বৃিদ্ধ ৈহ থািকব
বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ আগ্রেহ ইয়াক িসদ্ধ কিৰব
8 প্রভুেৱ যােকাবৰ িবৰুেদ্ধ এিট বাকয্ পঠােল; েসেয় ইস্রােয়লৰ ওপৰত পিৰল,
9 গব্বর্ আৰু অহংকাৰী হৃদেয়েৰ কথা েকাৱা জনক সকেলা েলােক জােন, এেনিক ইফ্রিয়ম আৰু চমিৰয়াৰ েলাকসকেলও

জােন;
10 “ইটােবাৰ খিহ পিৰল, িকন্তু আিম কটা িশেলেৰ পুনৰ িনমর্াণ কিৰম; িডমৰু গছেবাৰ কটা হ’ল, িকন্তু আিম তাৰ সলিন

এৰচ কাঠ লগাম ”
11 এই েহতুেক িযেহাৱাই েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ ৰচীন, আৰু েতওঁৰ িবেৰাধী সকলক উন্নত কিৰব, আৰু েতওঁৰ শত্রুেবাৰক

উেত্তিজত কিৰব
12 পূব িদশত অৰাম, আৰু পিশ্চম িদশত পেলষ্টীয়াসকল, েতওঁেলােক মুখ েমিল ইস্রােয়লক গ্রাস কিৰব
কাৰণ েতওঁেলাকৰ েক্রাধ িযেহাৱাই ক্ষান্ত নকিৰব;
িকন্তু আঘাত কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ হাত উদয্ত ৈহ থািকব
13 তথািপও িযেহাৱাই িযসকল েলাকক প্রহাৰ কিৰব েসই েলাকসকল েতওঁৈল নুঘুিৰব, নাইবা েতওঁেলােক বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাক িনিবচািৰব
14 এই েহতুেক িযেহাৱাই এেক িদনাই ইস্রােয়লৰ আৰম্ভণীৰ পৰা েশষৈলেক, খাজুৰ পাত আৰু খাগিৰ কািট েপলাব
15 মুখয্ আৰু সম্ভ্রান্ত েলাকসকল েনতৃত্বত থািকব; আৰু িমছা িশক্ষা িদওঁতা ভাববাদীসকল েশষত থািকব
16 েনতৃত িদয়া েলাকসকেল েতওঁেলাকক িবপেথ িনেয়, আৰু েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই চািলত েহাৱা েলাকসকল িবনষ্ট হ’ব
17প্রভুেৱ েসই কাৰেণ েতওঁেলাকৰ যুবক সকলৰ ওপৰতআনন্দ নকিৰব, আৰু েতওঁেলাকৰ িপতৃহীন আৰু িবধবাসকলক

দয়া নকিৰব;
িকয়েনা েতওঁেলাকৰ প্রেতয্ক জেনই অধির্ম আৰু কুকমীর্, আৰু প্রেতয্েকই জ্ঞানহীন কথা কয়
এই সকেলাৰ বােব েতওঁৰ েক্রাধ শান্ত নহ’ব; িকন্তু েতওঁৰ হাত দণ্ড িদবৈল উদয্ত ৈহ থািকব
18 দুষ্টতা জুইৰ দেৰ পুিৰব, ই কঁাইটীয়া বননী আৰু কঁাইটীয়া হািব গ্রাস কিৰব;
এেন িক, ই ঘন হািবও পুিৰব, যাৰ েধঁাৱা স্তম্ভ ৈহ ওপৰৈল উিঠব
19 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ েক্রাধত েদশ দগ্ধ হ’ল; আৰু েলাকসকল জুইৰ ইন্ধন স্বৰূপ হ’ল;
েকােনা েলােক িনজৰ ভােয়কক ক্ষমা নকিৰব
20 েতওঁেলােক েসঁা হােতেৰ মাংস টুকুৰা কিৰব, তথািপও েভাকত থািকব; েতওঁেলােক বঁাও হােতেৰ মাংস েভাজন

কিৰব, িকন্তু সন্তুষ্ট নহ’ব;
েতওঁেলাক প্রিতজেন িনজৰ বাহু*ৰ মাংস খাব
21 মনিচেয় ইফ্রিয়মক, আৰু ইফ্রিয়েম মনিচক ধ্বংস কিৰব, আৰু দুেয়া এেকলেগ িযহূদাক আক্রমণ কিৰব
এই সকেলাৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ েক্রাধ শান্ত নহ’ব; িকন্তু দণ্ড িদবৰ বােব েতওঁৰ হাত উদয্ত ৈহ থািকব
* 9 অধয্ায়:20 সন্তানসকলৰ মাংস
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10 অধয্ায়
1 অনয্ায় িবিধ স্থাপন কৰা সকল আৰু অসাধু আজ্ঞা িলখা সকলৰ সন্তাপ হ’ব
2 েতওঁেলােক অভাৱী েলাকসকলৰ নয্ায় িবচাৰ বিঞ্চত কেৰ, আৰু েমাৰ দিৰদ্রেলাক সকলৰ স্বত্ব কািঢ় লয়,
িবধৱা সকলক লুট কেৰ, আৰু িপতৃহীন সকলক েতওঁেলাকৰ লুট কৰা বস্তু েযন কেৰ!
3 িবচাৰৰ িদনা দূৰৰ পৰা েযিতয়া িবনাশ আিহব েতিতয়া েতামােলােক িক কিৰবা?
েতামােলাক কাৰ ওচৰৈল সহায়ৰ বােব েদৗিৰ যাবা, আৰু েতামােলাকৰ সম্পিত েকান ঠাইত এিৰ যাবা?
4 এেকােৱই অৱিশষ্ট নাথািকব, আৰু েতামােলাক বন্দীসকলৰ মাজত কঁুিচমুিচ ৈহ বিহ থািকবা বা মৃতেলাকৰ মাজত

থািকবা
এই সকেলাৰ বােব িযেহাৱাৰ েক্রাধ শান্ত নহ’ব; িকন্তু েতওঁৰ হাত েতিতয়াও উদয্ত ৈহ আেছ
5 অচূৰৰ েলাকসকলৰ সন্তাপ হওক, েমাৰ েক্রাধৰ দণ্ডডাল, িয দণ্ডডােলেৰ েমাৰ েক্রাধক মই পিৰচালনা কেৰঁা!
6 মই েতওঁক এখন অহংকাৰী েদশৰ িবৰুেদ্ধ, আৰু েমাৰ প্রচুৰ েক্রাধ সহয্ কৰা েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ পঠােলঁা
মই েতওঁক লুটদ্রবয্ ল’বৰ বােব লুট কিৰবৈল, আৰু বাটৰ েবাকাৰ দেৰ গচিকবৈল আেদশ িদেলঁা
7 িকন্তু েতওঁ মনস্থ কৰা অথবা েতওঁ ভবাৰ দেৰ এইেটা নহয়
িকন্তু েতওঁ বহুেতা েদশ িবনষ্ট কিৰ তয্াগ কিৰবৈল িচন্তা কেৰ
8 কাৰণ েতওঁ ৈকেছ, “েমাৰ সকেলা অিধপিত ৰজা নহয় েন?
9 কলেনা জােনা ককর্ মীচৰ দেৰ নহয় েন?
হমাৎ অপর্দৰ দেৰ নহয় েন? চমিৰয়া জােনা দেম্মচকৰ দেৰ নহয় েন?
10 িয ৰাজয্েবাৰৰ কটা-প্রিতমােবাৰ িযৰূচােলম আৰু চমিৰয়াৰ মূির্ত্তেবাৰতৈক উত্তম আিছল, েসই মূির্ত্তপূজক সকলৰ

ৰাজয্েবাৰ েমাৰ হােতেৰ পৰািজত কিৰেলঁা
11 িযদেৰ মই চমিৰয়া আৰু েতওঁৰ মূলয্হীন মূির্ত্তেবাৰক কিৰিছেলঁা,
েসই এেকদেৰ িযৰূচােলম আৰু েতওঁৰ প্রিতমােবাৰেকা মই নকিৰম েন?ˮ

12 িযেহাৱাই েযিতয়া িচেয়ান পব্বর্ত আৰু িযৰূচােলমত েতওঁৰ কাযর্ সমাপ্ত কিৰব, েতিতয়া েতওঁ ক’ব: “মই ৰজা
অচুৰৰ গব্বীর্ অন্তৰৰ কথা আৰু অহংকাৰী দৃষ্টিক দণ্ড িদম ” 13 কাৰণ েতওঁ ৈকেছ,
“েমাৰ শিক্ত আৰু জ্ঞােনেৰ মই কাযর্ কিৰেলঁা, েমাৰ সহানুভূিত আেছ;
আৰু মই েলাকসকলৰ সীমা গুচােলঁা মই েতওঁেলাকৰ সিঞ্চত সম্পদ হৰণ কিৰেলঁা,
আৰু িসংহাসনত বহাসকলক মই বীৰ পুৰুষ*ৰ দেৰ তলৈল নমােলঁা
14 েমাৰ হােত পক্ষীৰ বাহ জব্দ কৰা দেৰ েদশবাসীৰ ধন-সম্পিত্ত জব্দ কিৰম,
এজেন পিৰতয্ক্ত কণী েগােটাৱাৰ দেৰ, মই সমগ্র পৃিথৱী একিত্রত কিৰম
েডউকা েজাকািৰবৈল, বা মুখ েমিলবৈল, নাইবা িঁচিঁচয়াবৈলেকা েকােনা নাথািকব ˮ

15 কুঠাৰখন বয্ৱহাৰ কৰা জনৰ িবৰুেদ্ধ জােনা িনজৰ িবষেয় গব্বর্ কিৰব? কৰতখেন জােনা কােটাতা জনতৈক
িনজৰ প্রশংসা কিৰব?
দণ্ডডাল ওপৰৈল ডািঙ ধৰা সকলৰ দেৰ জােনা কাঠৰ দণ্ডডােল েকােনা বয্িক্তক ডািঙ ধিৰব পািৰব
16 এই েহতুেক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই সেবর্াত্তম যুদ্ধাৰুৰ মাজৈল দুবর্লতা পিঠয়াব;
আৰু েতওঁৰ মিহমা জ্বিল থকা জুইৰ দেৰ প্রজ্বিলত হ’ব
17 িযেহাৱাৰ েজয্ািত ইস্রােয়লৰ অিগ্নস্বৰূপ হ’ব, আৰু েতওঁৰ পিবত্র জনা অিগ্নিশখা হ’ব;
েসই িদনেত েতওঁৰ কঁাইটীয়া বন আৰু কঁাইটীয়া বনিন জ্বলাই গ্রাস কিৰব
18 িযেহাৱাই েতওঁৰ অৰণয্ৰ মিহমা আৰু ফলপ্রসু ভুিম, আত্মা আৰু শৰীৰ দুেয়ােক গ্রাস কিৰব;
েৰাগী মানুহৰ জীৱন অপবয্য় েহাৱৰ দেৰ ই পিতত হ’ব
19 েতওঁৰ অৰণয্ৰ অৱিশষ্ট গছ ইমান তাকৰ হ’ব েয, সৰু লৰা-েছাৱালীেয়ও তাক গণনা কিৰব পািৰব

20 েসই িদনা ইস্রােয়লৰ অৱিশষ্ট েলাক, যােকাবৰ বংশৰ ৰক্ষা েপাৱা েলাকসকেল, েতওঁেলাকক পৰািজত কৰা সকলৰ
ওপৰত আৰু িনভর্ ৰ নকিৰব; িকন্তু বাস্তিৱকেত ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ িযেহাৱাত, িনভর্ ৰ কিৰব 21 যােকাবৰ অৱিশষ্ট
েলাকসকল পৰাক্রমী ঈশ্বৰৈল ঘুিৰ আিহব

22 কাৰণ েতামাৰ ইস্রােয়লী েলাকসকল সমুদ্রতীৰৰ বািলৰ দেৰ হ’েলও, েতওঁেলাকৰ েকৱল অৱিশষ্ট সকলেহ ঘুিৰ
আিহব প্রচুৰ ধাির্মকতা দাবী কৰাৰ দ্বাৰাই িবধানত ধ্বংস িস্থৰ কৰা ৈহেছ 23 কাৰণ বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাই সমগ্র
পৃিথৱীত ধ্বংস আিনবৈল িসদ্ধান্ত ৈলেছ
* 10 অধয্ায়:13 বা ষঁাড় গৰুৰ দেৰ
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24 এই েহতুেক বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েহ েমাৰ িচেয়ান-িনবাসী েলাকসকল, যিদও অচুেৰ েতামােলাকক
দণ্ডেৰ প্রহাৰ কিৰব, আৰু িমচৰিনবাসী সকেল কৰাৰ দেৰ েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ লাখুিট দািঙব, তথািপ অচুৰৈল ভয়
নকিৰবা 25 েতওঁেলাকক ভয় নকিৰবা, কাৰণ ক্ষেন্তক সময়ৰ পাছেতই েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ থকা েমাৰ েক্রাধৰ অন্ত
পিৰব, আৰু েমাৰ েক্রাধ েতওঁৰ িবনাশৈল গিত কিৰব

26 ওেৰবৰ িশলত েযিতয়া িমিদয়নক পৰািজত কিৰব, েতিতয়া বািহনী সকলৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ চাবুক
বয্ৱহাৰ কিৰব েতওঁ সাগৰৰ ওপৰত েতওঁৰ লাখুিট দািঙব, আৰু েতওঁ িমচৰত দঙাৰ দেৰ তাক দািঙব
27 েসই িদনা েতামােলাকৰ কান্ধৰ পৰা েতওঁৰ েবাজা আৰু েতামাৰ িডিঙৰ পৰা েতওঁৰ যুৱিল েতালা হ’ব,
আৰু েতামােলাকৰ িডিঙ অিধক শকত েহাৱাৰ কাৰেণ যুৱিল ধ্বংস হ’ব
28 শত্রুেবাৰ অয়ৎৈল আিহল,
আৰু িমেগ্রাণৰ মােজিদ আিহল; েতওঁ িমকমচত েতওঁ িবধান সংৰিক্ষত কিৰেল
29 েতওঁেলােক েঠক পথ অিতক্রম কিৰেল, আৰু েগবাত অস্থায়ীভােৱ থািকেল
ৰামা কঁিপেছ, েচৗলৰ িগিবয়া পলাইেছ
30 েহগল্লীম জীয়াৰী, তুিম েজাৰৈক িচঞৰা! েহ লিয়চা, মেনােযাগ িদয়া!
েহ দুভর্ গীয়া অনােথাত!
31 মদেমনা পলৰীয়া;
েগিবম িনবাসীসকল িনৰাপত্তাৰ কাৰেণ েদৗৰা
32 এই িবেশষ িদনত েতওঁ েনাবত ৰ’ব;
িচেয়ান জীয়াৰীৰ পব্বর্তত, িযৰূচােলমৰ পাহাৰত হাতৰ মুিঠ েজাকািৰব
33 েচাৱা বািহনী সকলৰ িযেহাৱা প্রভুেৱ ভয়ানক মৰ মৰ শেব্দেৰ ডাল কািট েপলাব;
ওখ গছেবাৰ কািট েপেলাৱা হ’ব, আৰু সূউচ্চেবাৰক তল কৰা হ’ব
34 িযেহাৱাই কুঠােৰেৰ ঘন অৰণয্ কািট েপলাব, আৰু েতওঁৰ মহত্বত িলবােনান পিতত হ’ব

11 অধয্ায়
আিহব লগা অিভিষক্ত জনা, আৰু েতওঁৰ ৰাজয্ ইস্রােয়লৰ পুনৰাগমন

1 িযচয়ৰ মূলৰ পৰা এিট েপাখা ওলাব, আৰু মূলৰ পৰা এটা শাখা ওলাই ফলৱান হ’ব
2 িযেহাৱাৰ আত্মা, প্রজ্ঞাৰ আত্মা, আৰু সুিবেবচনা,
পৰামশর্, আৰু পৰাক্রমৰ আত্মা, জ্ঞান আৰু িযেহাৱা িবষয়ক ভয়ৰ আত্মা, েতওঁৰ ওপৰত িস্থিত ল’ব
3 িযেহাৱাৰ ভয়ত েতওঁৰ আনন্দ হ’ব,
েতওঁৰ চকুেৱ েদখাৰ দ্বাৰাই েতওঁ িবচাৰ নকিৰব, নাইবা েতওঁৰ কােণ শুনাৰ দ্বাৰাই েতওঁ িসদ্ধান্ত নল’ব
4 তাৰপিৰৱেতর্ েতওঁ ধাির্মকতােৰ দিৰদ্রসকলৰ িবচাৰ কিৰব, আৰু নয্ােয়েৰ পৃিথৱীৰ নম্র েলাকসকলৰ বােব িসদ্ধান্ত

ল’ব
েতওঁ িনজৰ মুখৰ শাসন দণ্ডেৰ পৃথীবীক প্রহাৰ কিৰব, আৰু িনজৰ ওঁঠৰ ফুেৰ দুষ্টক সংহাৰ কিৰব
5 ধাির্মকতা েতওঁৰ কঁকালৰ টঙািল হ’ব, আৰু িবশ্বস্ততা েতওঁৰ কিটবন্ধন হ’ব
6 কুকুৰেনচীয়া বাঘ েমৰ-ছাগ েপাৱািলৰ ৈসেত বাস কিৰব, আৰু নাহৰফুটুকী বাঘ ছাগলী েপাৱািলৰ ৈসেত শুব
দামুিৰ আৰু যুবা িসংহ, আৰু হৃষ্টপুষ্ট দামুিৰ এেকলেগ থািকব এিট সৰু লৰাই িসহঁতক চলাব
7 গৰু আৰু ভালুেক এেকলেগ চিৰব, আৰু িসহঁতৰ েপাৱািলেবাৰ এেকলেগ শুব,
িসংহই ষঁাড় গৰুৰ দেৰ ধান েখৰ খাব
8 েকঁচুৱাই সাপ থকা গাতৰ ওপৰত েখিলব,
আৰু িপয়াহ এৰা ল’ৰাই সপর্ থকা গাতত হাত িদব
9 েমাৰ সমগ্র পিবত্র পব্বর্তত িসহঁেত আঘাত বা ধ্বংস নকিৰব;
কাৰণ পানীেয় িয দেৰ সমুদ্রক ঢােক, েসইদেৰ িযেহাৱাৰ জ্ঞােন পৃিথৱী পিৰপূণর্ কিৰব
10 েসইিদনা েলাকসকলৰ বােব িযচয়ৰ মূল িনচানৰূেপ িথয় হ’ব
েদশবাসীেয় েতওঁক িবচািৰ উিলয়াব আৰু েতওঁৰ িবশ্রামস্থান েগৗৰৱািম্বত হ’ব
11 পেথ্রাচ, কুচ, এলম, িচনাৰ, হমাৎ, আৰু সমুদ্রৰ দ্বীপ*েবাৰ,
* 11 অধয্ায়:11 প্রাচীন কালৰ ইিতহাস অনুসিৰ সমুদ্রৰ দ্বীপেবাৰ মােন দূৰিণত থকা েদশেবাৰক বুজায়
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অচুৰ আৰু িমচৰীয়াৰ বাকী থকা অৱিশষ্ট েলাকসকলক উদ্ধাৰ কিৰবৈল
েসইিদনা প্রভুেৱ েতওঁৰ হাত পুনৰ আগবঢ়াব
12 েতওঁ েদশবাসীৰ বােব এখন িনচান স্থাপন কিৰব, আৰু ইস্রােয়লৰ েদশ তয্াগ কৰাসকল,
আৰু পৃিথৱীৰ চািৰও চকুৰ পৰা েখিদ িদয়া িযহূদাৰ েলাকসকলক েতওঁ একিত্রত কিৰব
13 েতওঁ ইফ্রিয়মৰ অসূয়া বন্ধ কিৰব, আৰু িযহূদাক অতয্াচাৰ কৰাসকলক উচ্ছন্ন কৰা হ’ব;
ইফ্রিয়েম িযহুদাক অসূয়া নকিৰব, আৰু িযহূদাই ইফ্রিয়মক আৰু অতয্াচাৰ নকিৰব
14 তথািপও েতওঁেলােক পিশ্চম ফােল থকা পেলষ্টীয়াসকলৰ পাহাৰেবাৰ অৱেৰাধ কিৰব; আৰু েতওঁেলাক দুেয়া

এেকলেগ পূব িদশৰ েলাকসকলক লুট কিৰব
েতওঁেলাক ইেদাম আৰু েমাৱাবক আক্রমণ কিৰব; আৰু অেম্মানৰ েলাকসকল েতওঁেলাকক মািন চিলব
15 িযেহাৱাই িমচৰীয়াৰ সমুদ্রৰ উপসাগৰ িবভক্ত কিৰব েতওঁ ইফ্রাতাচ নদীৰ ওপৰত তপত বতাহ িনজৰ হােতেৰ বলাব,
আৰু সাতটা সঁুিতত িবভক্ত কিৰব, েসেয় েলাকসকল েজাতা িপিন্ধেহ পাৰ হ’ব পািৰব
16 িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহা িদনা িয দেৰ ইস্রােয়লৰ বােব এিট পথ ৈহিছল,
েসইদেৰ অৱিশষ্ট থকা েলাকসকলৰ বােব অচূৰৰ পৰা এিট ৰাজপথ হ’ব

12 অধয্ায়
1 েসই িদনা তুিম ক’বা,

“েহ িযেহাৱা, মই আেপানাৰ ধনয্বাদ কিৰম; কাৰণ যিদও আপুিন েমাৰ ওপৰত েক্রাধ আিছল, তথািপও আেপানাৰ
েক্রাধ আঁতিৰল, আৰু আপুিন েমাক শান্ত্বনা িদেল

2 েচাৱা, ঈশ্বৰ েমাৰ পিৰত্রাণকত্তর্ া, মই েতওঁত ভাৰসা কিৰম, আৰু ভয় নকিৰম;
কাৰণ িযেহাৱা, হয়, িযেহাৱাই েমাৰ শিক্ত আৰু েমাৰ গান, েতওঁ েমাৰ পিৰত্রাণকত্তর্ া হ’ল ”
3 পিৰত্রাণৰ নাদৰ পৰা তুিম আনেন্দেৰ ৈসেত পানী তুিলবা
4 েসই িদনা েতামােলােক ক’বা, “িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা, আৰু েতওঁৰ নাম েলাৱা;
েলাকসকলৰ মাজত েতওঁৰ কাযর্েবাৰ প্রকাশ কৰা, েতওঁৰ নাম মিহমািন্বত বুিল েঘাষণা কৰা
5 িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গান কৰা, িকয়েনা েতওঁ মহৎ কাযর্ কিৰেল; সমগ্র পৃিথৱীত এই সকেলা জািনবৈল িদয়া হওক
6 েহ িচেয়ান-িনবাসীসকল েতামােলাক উচ্চস্বেৰেৰ আনন্দ-ধ্বিন কৰা; িকয়েনা ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনা েতামােলাকৰ

মাজত মহান ”

13 অধয্ায়
বািবলৰ িবষেয় েকাৱা ভাববাণী

1 আেমাচৰ পুত্র িযচয়াই েপাৱা বািবলৰ িবষেয় েঘাষণা
2 েতামােলােক গছ-গছিন নথকা পব্বর্তৰ ওপৰত এখন সংেকত পতাকা স্থাপন কৰা, আৰু েতওঁেলাকৈল উচ্চধ্বিন কৰা,
প্রধান েলাকৰ দুৱাৰৈল েতওঁেলাক েসামায় যাবৈল েতামাৰ হাত েজাকাৰা
3 মই েমাৰ পিবত্রীকৃত েলাকসকলক আেদশ িদেলঁা;
হয়, মই েমাৰ েক্রাধ কাযর্কাৰী কিৰবৈল েমাৰ পৰাক্রমী েলাক এেন িক, গেবর্েৰ উল্লাস কৰা সকলেকা মািতেলঁা
4 বহু েলাকৰ িচঞৰৰ দেৰ পব্বর্তেবাৰত বহুসংখয্ক েলাকৰ শব্দ!
বহু েদশ একলগ ৈহ িচঞৰাৰ দেৰ ৰাজয্ৰ প্রচণ্ড আেলাড়ন!
বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই যুদ্ধৰ বােব ৈসনয্সকলক একিত্রত কিৰেছ
5 েতওঁেলােক দূৰ িদগন্ত েদশৰ পৰা,
িযেহাৱাৰ িবচাৰৰ অস্ত্র-শস্ত্রৰ ৈসেত সমগ্র েদশ ধ্বংস কিৰবৈল আিহেছ
6 িযেহাৱাৰ েসাধিবচাৰৰ িদন অিত ওচৰ; সব্বর্শিক্তমান জনাৰ পৰা সব্বর্নাশ আিহেছ
7 েসই কাৰেণ সকেলা হাত দুব্বর্ল হ’ব, আৰু প্রেতয্ক হৃদয় দ্রৱ হ’ব;
8 প্রসৱ কৰা মিহলাৰ দেৰ েতওঁেলােক ভয় খাব, যন্ত্রণা পাব আৰু েবদনাই েতওঁেলাকক গ্রাস কিৰব
েতওঁেলাক ইজেন িসজনক েদিখ আচিৰত হ’ব, েতওঁেলাকৰ মুখ উজ্বিল উিঠব
9 েচাৱা, েদশ উচ্ছন্ন কিৰবৈল, আৰু তাৰ পৰা পাপীেবাৰক িবনষ্ট কিৰবৈল,
িযেহাৱাৰ িদন খং আৰু প্রচণ্ড েক্রােধেৰ আিহেছ
10 আকাশ মণ্ডলৰ তৰা আৰু নক্ষত্রেবােৰ িনজৰ দীিপ্ত প্রকাশ নকিৰব;
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পূৱাৰ পৰাই সূযর্ আন্ধােৰেৰ আবৃত হ’ব, আৰু চন্দ্রই দীিপ্ত িনিদব
11 মই জগতখনক কুকাযর্ৰ বােব আৰু দুষ্টেবাৰক েতওঁেলাকৰ অপৰাধৰ বােব দণ্ড িদম,
মই অহঙ্কাৰীেবাৰৰ দপর্ েশষ কিৰম, আৰু কিঠন হৃদয়ৰ েলাকসকলৰ অহংকাৰ নাশ কিৰম
12 মই মানুহক শুদ্ধ েসাণতৈক, আৰু মনুষয্ক ওফীৰৰ শুদ্ধ েসাণতৈকেয়া দুল্লর্ভ কিৰম
13 এই েহতুেক মই আকাশ মণ্ডলক কঁপাম,
আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ েক্রাধত আৰু েতওঁৰ প্রচণ্ড খঙৰ িদনত পৃিথৱী েজাকাৰ খাই স্থানান্তিৰত হ’ব
14 েখদা েখাৱা হিৰণৰ বা ৰখীয়া নথকা েমৰ-ছাগৰ দেৰ
েতওঁেলাক প্রিতজেন িনজৰ েদশৈল পলাই যাব
15 িবচািৰ েপাৱা প্রিতজনেক হতয্া কৰা হ’ব, আৰু বন্দী কৰা প্রিতজনেক তেৰাৱােলেৰ বধ কৰা হ’ব
16 েতওঁেলাকৰ চকুৰ আগেত েতওঁেলাকৰ েকঁচুৱােবাৰক দিলয়াই েডাখৰ েডাখৰ কিৰব,
েতওঁেলাকৰ ঘৰেবাৰ লুট কৰা হ’ব, আৰু েতওঁেলাকৰ মিহলাসকলক ধষর্ণ কৰা হ’ব
17 েচাৱা, ৰূপ গণয্ নকৰা, আৰু েসাণেতা সন্তুষ্ট েনােহাৱা
েলাকসকলক আক্রমণ কিৰবৈল মই মািদয়াসকলক উচটাম
18 েতওঁেলাকৰ ধনুকঁাড় েডকাসকলক িবিন্ধব,
েতওঁেলােক িশশুেবাৰক দয়া নকিৰব, আৰু সন্তান সকলক কৃপাদৃষ্টি নকিৰব
19 আৰু বািবল, িয ৰাজয্েবাৰৰ প্রশংিসত, যাৰ ঐশ্বযর্ত কলদীয়াই অহংকাৰ কেৰ,
ঈশ্বেৰ িনপাত কৰা চেদাম আৰু ঘেমাৰাৰ দেৰ হ’ব
20 েসেয় ই েকিতয়াও িনবাসস্থান নহ’ব, আৰু পুৰুেষ পুৰুেষ েকােনও তাত বাস নকিৰব
আৰবী েলাকসকেলও তাত তমু্ব নতিৰব, বা েভৰা-ৰখীয়াসকেলও েসই ঠাইত িনজৰ জাকক নুশুৱাব
21 িকন্তু মৰুভূিমৰ বনৰীয়া জন্তুেৱ তাত বাস কিৰব; েতওঁেলাকৰ ঘৰেবাৰ েফঁচােৰ পিৰপূণর্ হ’ব,
আৰু েসই ঠাইত উট পক্ষীেয় আৰু বনৰীয়া ছাগলীেবােৰ জিপয়াব
22 েতওঁেলাকৰ দুগর্েবাৰত ৰাংকুকুৰ, আৰু মেনাহৰ অট্টািলকােবাৰত িশয়ােল িচঞিৰব েতওঁৰ সময় ওচৰ চািপেছ,

আৰু েতওঁৰ িদনেবাৰ িবলম্ব নকিৰব

14 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই যােকাবক দয়া কিৰব; ইস্রােয়লক পুনৰায় মেনানীত কিৰব, আৰু েতওঁেলাকৰ িনজৰ েদশত েতওঁেলাকক

স্থাপন কিৰব িবেদশীসকেল েতওঁেলাকৰ ৈসেত েযাগ িদব আৰু েতওঁেলােক িনেজই যােকাবৰ বংশত সংযুক্ত হ’ব
2 আৰু েদশবাসীেয় েতওঁেলাকক ৈল ৈগ েতওঁেলাকৰ িনজৰ ঠাইত থ’ব তাৰ পাছত ইস্রােয়ল বংশৰ েলাকসকেল
েতওঁেলাকক িযেহাৱাৰ েদশৈল দাস দাসীৰ দেৰ ৈল যাব েতওঁেলাকক বন্দী কৰা েলাকসকলক েতওঁেলােক বন্দী
কিৰব, আৰু েতওঁেলাকক উপদ্রৱ কৰা েলাকসকলৰ ওপৰত েতওঁেলােক শাসন কিৰব

3 েসই িদনা দুখ, কষ্ট, আৰু কিঠন বন্দীত্বত থািক কাম কিৰবৈল বাধয্ েহাৱাৰ পৰা িযেহাৱাই েতামােলাকক িজৰণী
িদব 4 েতামােলােক বািবলৰ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ িবদ্রূপৰ গীত গাবা,
উপদ্রৱ কৰা সকলৰ েকেনৈক অন্ত হ’ল, গেব্বর্েৰ কৰা উেত্তজনাৰ অন্ত হ’ল!
5 িযেহাৱাই দুষ্টেবাৰৰ লািঠ, আৰু েসই শাসনকতর্ া সকলৰ ৰাজদণ্ড ভািঙব,
6 যাৰ দ্বাৰাই অিবৰাম ভােৱ ভুকুৱাত েক্রােধেৰ েলাকসকল প্রভািৱত ৈহিছল,
েদশবাসীসকলক খেঙেৰ আক্রমন কিৰ শাসন কৰাত অিনয়িন্ত্রত ৈহিছল
7 সমস্ত পৃিথৱী শান্ত আৰু সুিস্থৰ ৈহ আেছ; েতওঁেলােক গীেতেৰ ৈসেত উৎসৱ পালন কিৰেছ;
8 এেন িক, েদবদাৰু আৰু িলবােনানৰ এৰচ গছেবােৰও আনন্দ কিৰেছ,
িসহঁেত ৈকেছ, ‘তুিম পিতত েহাৱাৰ পৰা আমাক কািটবৈল েকােনা খিৰকটীয়া আহা নাই ’
9 তুিম েযিতয়া েসই ঠাইৈল ৈগিছলা, েতিতয়া েতামাক সাক্ষাৎ কিৰবৈল িচেয়াল অধঃস্থানৰ পৰা উৎসুক ৈহেছ;
পৃিথৱীৰ সকেলা ৰজাসকল আৰু মৃতেবাৰ েতামাৰ বােব উিঠেছ,
েদশেবাৰৰ সকেলা ৰজাক িনজৰ িসংহাসনৰ পৰা উঠাইেছ
10 েতওঁেলাক সকেলােৱ েতামাৰ ৈসেত কথা পািত ক’ব,
‘তুিমও আমাৰ দেৰ দুব্বর্ল ৈহছা,তুিম আমাৰ দেৰই ৈহছা
11 েতামাৰ আড়ম্বৰ আৰু েতামাৰ েনবল যন্ত্রৰ বাদয্ িচেয়ালৈল নেমাৱা হ’ল,
েতামাৰ চািৰওফােল েপাকেবাৰ িঁসচিৰত হ’ল, আৰু েকঁচুেবােৰ েতামাক ঢািকেল ’
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12 তুিম আকাশ মণ্ডল, নক্ষত্র, আৰু প্রভাতীয় তৰাৰ পৰা েকেনৈক পিৰলা!
েদশেবাৰক জয় কৰা জন িয তুিম িবিছন্ন ৈহ মািটত েকেনৈক পিৰলা!
13 তুিম েতামাৰ মনেত ৈকিছলা, ‘মই স্বগর্ৈল উিঠম,
ঈশ্বৰৰ তৰােবাৰৰ ওপৰত মই েমাৰ িসংহাসন উন্নত কিৰম;
আৰু মই উত্তৰ িদশৰ অন্তভাগত সভা বহা পাহাৰত বিহম
14 মই েমঘেবাৰতৈকেয়া ওখ ঠাইত উিঠম; মই িনজেক সেব্বর্াপিৰ জনাৰ তুলয্ কিৰম ’
15 তথািপ েতামাক এিতয়া িচেয়ালৰ গাতৰ অন্তভাগৈলেক নেমাৱা হ’ল
16 েতামাৈল িস্থৰ ৈহ দৃষ্টি কৰা সকল েতামাৰ িবষেয় িবেবচনা কিৰব,
েতওঁেলােক ক’ব, ‘পৃিথৱীখন কঁেপাৱা, আৰু ৰাজয্েবাৰক েজাকাৰা মানুহ জন েসই জেনই েন?’
17 পৃিথৱীখনক মৰুপ্রান্ত স্বৰূপ কৰা, নগৰেবাৰ উচ্ছন্ন কৰা, আৰু বন্দীসকলক ঘৰৈল যাবৈল িনিদয়া জন েসই জেনই

েন?
18 েদশেবাৰৰ সকেলা ৰজা,
েতওঁেলাকৰ সকেলােৱ িনজৰ ৈমদামত সন্মােনেৰ শুইেছ
19 িকন্তু ডালেবাৰ কািট েপেলাৱাৰ দেৰ েতামাক ৈমদামৰ পৰা িনেক্ষপ কৰা ৈহেছ,
িশলৰ গাতৈল িনয়া আৰু তেৰাৱােলেৰ েখাচা মৃতেলােক বস্ত্রৰ দেৰ েতামাক ঢািক ধিৰেছ
20 মৃত েদহ গচকাৰ দেৰ, তুিম েতওঁেলাকৰ ৈসেত েকিতয়াও ৈমদামত েযাগ িদয়া নহ’বা;
কাৰণ তুিম েতামাৰ েদশ ধ্বংস কিৰলা, িনজৰ েলাকসকলক বধ কৰা জন তুিমেয়;
অনয্ায়কাৰী সকলৰ পুত্রৰ নাম পুনৰ উেল্লখ কৰা নহ’ব
21 েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ অপৰাধৰ বােব, েতওঁেলাকৰ সন্তান সকলক বধ কিৰবৈল প্রস্তুত েহাৱা,
েসেয় েতওঁেলােক উিঠ নািহব, আৰু পৃিথৱীখন অিধকাৰ কিৰেছ, আৰু সমগ্র পৃিথৱীত নগেৰেৰ পিৰপূণর্ ৈহেছ
22 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “মই েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ উিঠম”
বািবলৰ নাম, বংশধৰ, আৰু ভাবী বংশ উছন্ন কিৰম” এইেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা
23 মই েতওঁক েফঁচাৰ বাসস্থানৈল, আৰু পুখুৰীৰ পানীৈল ৈল যাম,
আৰু মই েতওঁক সবর্নাশৰ বাঢ়িনেৰ সািৰ েপলাম” বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
24 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই শপত কিৰ ৈকেছ, “িনশ্চেয়,
মই সঙ্কল্প কৰাৰ দেৰ, এইেটা েমাৈল ঘিটব; আৰু মই অিভপ্রায় কৰাৰ দেৰ েসেয় হ’ব;
25 মই েমাৰ েদশত অচুৰক ভািঙম, আৰু েমাৰ পবর্তৰ ওপৰত ভিৰেৰ গচিকম
েতিতয়া েতওঁেলাকৰ পৰা েতওঁৰ যঁুৱলী আঁতৰাব আৰু েতওঁেলাকৰ কান্ধৰ পৰা েতওঁৰ ভাৰ দূৰ কৰা হ’ব ”
26 সমগ্র পৃিথৱী বােব িস্থৰ কৰা অিভপ্রায় এেয়, আৰু সকেলা েদশৰ ওপৰত উঠা হাত এেয়
27 কাৰণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এেয় পিৰকল্পনা কিৰেল; েতওঁক েকােন বাধা িদব পােৰ? েতওঁৰ হাত দািঙব; আৰু

েকােন তাক তলৈল কিৰব পািৰব?
28 ৰজা আহজৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ বছৰত এই েঘাষণা ৈহিছল

29 েহ পেলষ্টিয়া, েতামােলাকক প্রহাৰ কৰা দণ্ডডাল ভগা েদিখ েতামােলােক আনন্দ নকিৰবা
কাৰণ সাপৰ গাতৰ পৰা এটা িবষাক্ত সাপ বািহৰ ওলাব, আৰু তাৰ েপাৱািলেবাৰ অিগ্নসদৃশ উৰণীয়া সাপ হ’ব
30 দিৰদ্র*সকলৰ প্রথেম জন্মাই খাব, আৰু অভাবগ্রস্ত সকেল সুৰক্ষাৰ বােব শুই পিৰব
আকালৰ দ্বাৰাই মই েতামাৰ মূল নষ্ট কিৰম, আৰু েতামাৰ অৱিশষ্ট ভাগক বধ কৰা হ’ব
31 েহ পেলষ্টিয়াৰ দুৱাৰ গজর্ ন কৰা, আৰু েহ নগৰ ক্রন্দন কৰা, তুিম দ্রৱ ৈহ েশষ ৈহ যাবা
কাৰণ উত্তৰ িদশৰ পৰা ধঁুৱাৰ দেৰ ডাৱৰ আিহব, আৰু েতওঁৰ েশ্রণীত এজেনা পথভ্রষ্ট নাথািকব
32 েতেনহেল েদশৰ বাত্তর্ াবহক সকলক েকেনৈক উত্তৰ িদব?
েসেয় িযেহাৱাই িচেয়ানক সংস্থাপন কিৰেল, আৰু েতওঁৰ েলাকসকলৰ িনপীিড়তসকলক আশ্রয়স্থান িবচািৰ িদব

15 অধয্ায়
েমাৱাবৰ িবষেয় েকাৱা ভাববাণী

1 েমাৱাবৰ িবষেয় েঘাষণা
* 14 অধয্ায়:30 দিৰদ্রসকলৰ অিত দিৰদ্রেবােৰ
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বাস্তিৱক এেক ৰািতেত আৰ-েমাৱাব উচ্ছন্ন আৰু ধ্বংস হ’ল;
বাস্তিৱকেত এেক িনশােত কীৰ-েমাৱাব উচ্ছন্ন আৰু ধ্বংস হ’ল
2 েতওঁেলাক মিন্দৰৰ ওপৰৈল গ’ল, আৰু দীেবানৰ েলাকসকল কািন্দবৈল ওখ স্থানৈল গ’ল;
নেবা আৰু েমদবাৰ ওপৰত েমাৱােব িবলাপ কিৰেছ;
সকেলােৰ মুৰ টকলা কৰা ৈহেছ, আৰু প্রিতজনৰ ডািঢ় কটা ৈহেছ
3 েতওঁেলাকৰ পথত েতওঁেলােক চট কােপাৰ িপিন্ধেছ; আৰু কঁকাল বািন্ধেছ;
আৰু প্রিতজেন চকেবাৰত চকু পানী েবাৱাই কািন্দেছ
4 িহচেবান আৰু ইিলয়ািলেয় িচঞিৰেছ, েতওঁেলাকৰ শব্দ যহচৰৈলেক শুনা ৈগেছ
েসেয় েমাৱাবৰ অস্ত্রধাৰী েলাকসকল আতর্ নাদ কিৰেছ; আৰু েতওঁেলাকৰ আত্মাই কঁিপেছ
5 েমাৰ হৃদেয় েমাৱাবৰ বােব কািন্দেছ, তাৰ প্রধান েলাকসকেল েচাৱৰৈল ইগ্লৎ-চিলিচয়াৈল পলাই ৈগেছ
েতওঁেলােক লুহীতৈল উিঠ েযাৱা বােটিদ কািন্দ কািন্দ উিঠ ৈগেছ;
েতওঁেলােক েহােৰাণিয়মৈল েযাৱাৰ বাটত েতওঁেলাকৰ িবনাশৰ কাৰেণ উচ্চস্বেৰ িবলাপ কিৰেছ
6 কাৰণ িনম্রীময়ৰ পানীসমূহ শুকাই ৈগেছ;
ঘঁাহেবাৰ শুকাই ৈগেছ, নতুন ঘঁাহও শুকাই ৈগেছ, েসউজীয়া এেকােৱই নাই
7 েতওঁেলােক যেথষ্ট ধন বৃিদ্ধ কিৰেল, আৰু েগাটােল
েতওঁেলােক ঝাও গছৰ জুিৰৰ কাষৈল ৈল গ’ল
8 েসই ক্রন্দন েমাৱাবৰ সীমাৰ চািৰওফােল,
আৰু তাৰ িবলাপ এগালীমৰ পৰা েবৰ-এলীমমৈলেক শুনা ৈগেছ
9 িকয়েনা দীেমানৰ পানী েতেজেৰ পিৰপূণর্; িকন্তু মই দীেমানৈল আৰু েবিছ দুখ আিনম
েমাৱাবৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা েলাকসকল, আৰু েদশৰ অৱিশষ্ট থকা েলাকসকলক এটা িসংহই আক্রমণ কিৰব

16 অধয্ায়
1 মৰুপ্রান্তৰ েচলাৰ পৰা িচেয়ান-জীয়াৰীৰ পব্বর্তৈল
েদশৰ শাসনকত্তর্ াৰ ওচৰৈল েমৰ-ছাগ েপাৱািলেবাৰ পঠাই িদয়া
2 ভ্রিম ফুৰা চৰাই আৰু িঁসচিৰত ৈহ থকা বাহঁৰ দেৰ,
েমাৱাবৰ মিহলাসকল অেণর্ান নদীৰ পাৰত আেছ
3 “পৰামশর্ িদয়া, নয্ায় িবচাৰ কৰা, দুপৰীয়া ৰািত েহাৱাৰ দেৰ ছঁা প্রদান কৰা;
পলাতক েলাকসকলক লুকুৱাই ৰাখা, আৰু েতওঁেলাকক িবশ্বাসঘাত নকিৰবা
4 েমাৱাবৰ পৰা অহা শৰণাথীর্ সকলক েতামােলাকৰ লগত বাস কিৰবৈল িদয়া;
িবনাশৰ পৰা ৰক্ষা পাবৈল েতওঁেলাকৰ বােব লুকাই থকা ঠাই েহাৱা ”
িকয়েনা অতয্াচৰ, আৰু ধ্বংস বন্ধ কৰা হ’ব;
অপমান কৰা সকল েদশৰ পৰা অদৃশয্ হ’ব
5 িবশ্বাসেযাগয্ িনয়েমেৰ এখন িসংহাসন স্থািপত হ’ব, আৰু দায়ূদৰ তমু্বৰ পৰা এজন িবশ্বাসী তাত বিহব
েতওঁ নয্ায় িবচাৰ িবচৰা দেৰ েতওঁ িবচাৰ কিৰব, আৰু ধাির্মকতােৰ কাযর্ কিৰব
6 আিম েমাৱাবৰ অহংকাৰ, আৰু েতওঁৰ গবর্ৰ কথা শুিনেলঁা,
েতওঁৰ আত্মেগৗৰৱ, আৰু েতওঁৰ েক্রাধৰ িবষেয়ও শুিনেলা; িকন্তু েতওঁৰ আত্মেগৗৰৱ মূলয্হীন
7 েসেয় েমাৱাবৰ বােব েমাৱাব প্রিতজেন িবলাপ কিৰেছ;
আৰু সমূ্পণর্ভােৱ ধ্বংস ৈহ েযাৱা কীৰ-েহৰচত*ৰ বােব িবলাপ আৰু েশাক কিৰেছ
8 িহচেবানৰ পথাৰেবাৰ আৰু িচবমাৰ দ্রাক্ষালতা শুকাই গ’ল
েদশৰেবাৰৰ শাসনকত্তর্ াসকেল উত্তম দ্রাক্ষাগুিট গচিকব,
েসইেবােৰ যােজৰ ৈগ পাইিছল; আৰু মৰুভুিমত িবয়িপ পিৰিছল
ইয়াৰ েপাখােবাৰ িবেদশৈলেক িবস্তািৰত ৈহেছ; েসইেবাৰ সাগৰৰ ওপেৰেৰ ৈগেছ
9 বাস্তিৱকেত মই িচবমাৰ দ্রাক্ষাবাৰীৰ কাৰেণ যােজৰৰ ৈসেত কািন্দম
েহ িহচেবান, আৰু ইিলয়ািল, মই েমাৰ চকুেলােৰ পানী িদম;
েতামাৰ পথাৰৰ গ্রীষ্মকালৰ ফল আৰু শসয্ েদাৱাৰ কাৰেণ মই আনন্দৰ উচ্চধ্বিন সমাপ্ত কিৰম
* 16 অধয্ায়:7 বা, কীৰ-েহৰচতৰ দ্রাক্ষাগুিটৰ িপঠাৰ বােব েশাক কিৰেছ
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10 আনন্দ আৰু উল্লাস ফলৱান বাৰীৰ পৰা দূৰ কৰা হ’ব; আৰু েতামাৰ দ্রাক্ষাবাৰীেবাৰত গান বা আনন্দ ধ্বিন আৰু
নহ’ব;

দ্রাক্ষাকুণ্ডত গচিক দ্রাক্ষাৰস উিলয়াবৈল েকােনা গচকা েলাক নাথািকব; মই দ্রাক্ষাবাৰীৰ গচকা আনন্দ ধ্বিন থমােলঁা
11 েসেয় েমাৰ হৃদয়ৰ শ্বাসিনশ্বাস েমাৱাবৰ বােব আৰু েমাৰ অন্তৰৰ ভাগেবাৰ কীৰ-েহৰচতৰ বােব এখন বীণাৰ দেৰ

বািজেছ
12 েযিতয়া েমাৱােব ওখ স্থানত িনজেক পিৰধান কিৰব,
আৰু প্রাথর্না কিৰবৈল েতওঁৰ মিন্দৰত েসামাব, েতিতয়া েতওঁৰ প্রাথর্না কৃতকাযর্ নহ’ব

13 এেয় িযেহাৱাই েমাৱাবৰ িবষেয় পূবর্েত েকাৱা বাকয্; 14 পুনৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “িতিন বছৰৰ িভতৰত েমাৱাবৰ
েগৗৰৱ দূৰ কৰা হ’ব; েতওঁৰ অেনক েলাকৰ ওপিৰও, েতওঁৰ অৱিশষ্ট ভাগ অিত কু্ষদ্র আৰু নগণয্ হ’ব

17 অধয্ায়
দেম্মচক আৰু ইফ্রিয়মৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা ভাববাণী

1 দেম্মচক িবষয়ক ভাৰবাকয্
েচাৱা, দেম্মচক আৰু নগৰ ৈহ নাথািকব; ই ধ্বংসৰ সূ্তপ হ’ব

2 অেৰােয়ৰৰ নগৰেবাৰ পিৰতয্ক্ত হ’ব;
েসইেবাৰ েমৰ-ছাগৰ জাকৰ বােব েশাৱা ঠাই হ’ব; আৰু েকােনােৱ িসহঁতক ভয় নকিৰব
3 ইফ্রিয়মৰ পৰা শিক্তশালী নগৰেবাৰ, দেম্মচকৰ পৰা ৰাজয্,
আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, অৰামৰ অৱিশষ্ট ভাগ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েগৗৰৱৰ সদৃশ হ’ব
4 েসই িদনা এই দেৰ হ’ব
যােকাবৰ েগৗৰৱ অিত দুব্বর্ল হ’ব, আৰু তাৰ হৃষ্টপুষ্ট শৰীৰ ক্ষীণ হ’ব
5 িয দেৰ ধান দাওঁেত িথয় ৈহ থকা শসয্ েগাটাই আৰু েতওঁৰ হােতেৰ েথাকেবাৰ কােট,
বা েকােনােৱ ৰফায়ীম উপতয্কাত শসয্ৰ েথাকেবাৰ সংগ্রহ কৰাৰ দেৰ হ’ব
6 তথািপ, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “েযিতয়া িজত গছ েজাকৰা হয়,
েতিতয়া অিত ওখ ডালত দুটা বা িতিনটা জলফাই ফল থােক, বা এেজাপা ফলৱতী গছৰ অিত ওখ ডালেবাৰত চািৰটা বা

পঁাচটা ফল থােক,” েসই দেৰ তাত অৱিশষ্ট থািকব
7 েসইিদনা মানুেহ িনজৰ সৃষ্টিকত্তর্ াৈল মনেযাগ িদব, আৰু েতওঁেলাকৰ চকুেৱ ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাৈল দৃষ্টি কিৰব

8 েতওঁেলােক িনজৰ হােতেৰ ৈতয়াৰ কৰা যজ্ঞ-েবদীৈল চকু িনিদব, নাইবা েতওঁেলাকৰ আঙুিলেৰ সজা আেচৰা
মুির্ত্তেবাৰ বা সূযর্ প্রিতমােবাৰৈল দৃষ্টি নকিৰব
9 েসই িদনা েতওঁেলাকৰ দৃঢ় নগৰেবাৰ, পব্বর্তৰ িটঙত থকা এঢলীয়া পিৰতয্ক্ত কাঠিনৰ দেৰ হ’ব,
আৰু ইস্রােয়লী েলাকসকলকৰ বােব েসইেবাৰ পিৰতয্াগ কৰা ৈহেছ, আৰু েসইেবাৰ জনশূনয্তাৈল পিৰণত হ’ব
10 কাৰণ েতামােলােক েতামােলাকৰ পিৰত্রাণকত্তর্ া ঈশ্বৰক পাহিৰলা, আৰু েতামােলাকৰ বলস্বৰূপ িশলাৈল অৱেহলা

কিৰলা;
েসেয় েতামােলাক আনন্দদায়ক পুিলেবাৰ েৰাপন কৰা, আৰু অদু্ভত েশলুৱইেবাৰ আঁতেৰাৱা;
11 েসই িদনা েতামােলাক পুিল ৰুবা, েবৰা িদবা আৰু েখিত কিৰবা অিত েসানকােল েতামােলাকৰ বীজ গিজ উিঠব;
িকন্তু দুদর্ শা আৰু প্রচণ্ড দুঃখৰ িদনা শষয্ েগােটাৱা িবফল হ’বা
12 সমুদ্রৰ গজ্জর্ নৰ দেৰ গজ্জর্ ন কৰা অেনক েলাক সমূহৰ েকালাহল!
আৰু তীব্রেবেগেৰ েযাৱা প্রৱল পানীৰ শব্দৰ দেৰ েদশবাসীৰ েবেগেৰ েযাৱা শব্দ!
13 অেনক পানী েবেগেৰ ৈব েযাৱা শব্দৰ দেৰ, েদশবাসীসকেল গজর্ ন কিৰব;
িকন্তু প্রভুেৱ েতওঁেলাকক িতৰস্কাৰ কিৰব; তােত েতওঁেলাক বহু দূৰৈল পলাই যাব,
আৰু বতাহৰ আগত পব্বর্তৰ ওপৰত িবধৱােলােক িপন্ধা কােপাৰৰ দেৰ, আৰু বতাহৰ আগত ঘূিৰ ঘূিৰ েযাৱা ধুিলৰ দেৰ

েতওঁেলাকক েখিদ িদয়া হ’ব
14 েচাৱা, সন্ধয্াপৰত ত্রাস হ’ব; আৰু ৰািতপুৱা নহওঁেতই েতওঁেলাক গুিচ যাব
এেয় আমাক লুট কৰাসকলৰ অংশ, আৰু এেয় আমাক অপহৰণ কৰাসকলৰ ভাগ
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18 অধয্ায়
1 হঁায় হঁায়, ইথিপয়া* নদীৰ িসপােৰ থকা পখীৰ মমর্ৰধ্বিন েহাৱা েদশ,
2 ৰাজদূতসকলক নলখাগিড়ৰ জাহাজত সমূদ্রৰ বােটিদ পেঠাৱা জন,
িয েদশৰ েলাকসকল বিলষ্ট আৰু ধুনীয়া, িয সকল আিদৰ পৰা এিতয়াৈলেক ভয়ানক,
িয সকলৰ েদশ নদীেবােৰেৰ িবভক্ত, েসই েদশৈল েবগী দূতেবাৰ েযাৱা
3 েহ পৃিথৱী িনবাসী, আৰু েহ পৃিথৱীত থকা েলাকসকল,
েযিতয়া পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত িনচান েতালা হ’ব, েতিতয়া চাবা, আৰু েযিতয়া িশঙা বািজব, েতিতয়া শুিনবা
4 িযেহাৱাই েমাক েকাৱা কথা এই, “িনমর্ল আকাশৰ ৰ’দৰ দেৰ, আৰু শসয্ চেপাৱা কালৰ গৰম িনয়ৰযুক্ত েমঘৰ দেৰ,
মই েমাৰ গৃহৰ পৰা িনজেম িনৰীক্ষণ কিৰম ”
5 শষয্ চেপাৱাৰ পূেবর্ িয সময়ত ফুল সিৰল, আৰু ফুল পকা দ্রাক্ষাগুিটত পিৰণত হ’ল,
এেন সময়ত েতওঁ কঁাইটেবাৰ কটাৰীেৰ কািট েপলাব, আৰু িঁসচিৰত ৈহ থকা ডালেবাৰ কািট দূৰ কিৰব
6 পবর্তৰ চৰাইেবাৰৰ বােব, আৰু পৃিথৱীৰ জন্তুেবাৰৰ বােব েসই সকেলা পিৰতয্ক্ত হ’ব;
চৰাইেবােৰ েসইেবাৰৰ ওপৰত গ্রীষ্মকাল, আৰু পৃিথৱীৰ জন্তুেবােৰ েসইেবাৰৰ ওপৰত জাৰকাল িতবািহত
7 েসই সময়ত দীঘর্কায় আৰু িনমজ গােৰ েলাকসকলআগেৰ পৰা এিতয়াৈলেক ভয়ঙ্কৰ এক জািত, নদীেবােৰ েদশ িবভক্ত

কৰা দুগুণ পৰাক্রমী আৰু মদ্দর্ নকাৰী এটা েদশ উপহাৰস্বৰূেপ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ ওচৰৈল, বািহনীসকলৰ
িযেহাৱাৰ নাম থকা ঠাই িচেয়ান পব্বর্তৈল অনা হ’ব

19 অধয্ায়
িমচৰৰ িবষেয় ভাববাণী; আৰু ঈশ্বৰৰ েঘাষণা

1 িমচৰৰ িবষেয় কৰা েঘাষণা
েচাৱা, িযেহাৱাই দ্রুতগামী েমঘত উিঠ িমচৰ েদশৈল আিহেছ;
েতওঁৰ সনু্মখত িমচৰৰ মূির্ত্তেবাৰ কম্পমান কিৰেছ, আৰু িমচৰীয়াসকলৰ হৃদয় েতওঁেলাকৰ িভতৰত দ্রৱ ৈহেছ
2 “মই িমচৰীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধই িমচৰীয়াসকলক উচটাম; মানুেহ িনজৰ ভাইৰ িবৰুেদ্ধ, আৰু িনজৰ চুবুৰীয়াৰ িবৰুেদ্ধ

যুদ্ধ কিৰব;
নগৰৰ িবৰুেদ্ধ নগৰ, আৰু ৰাজয্ৰ িবৰুেদ্ধ ৰাজয্ই যুদ্ধ কিৰব
3 িমচৰীয়াসকলৰ আত্মা িনজৰ িভতৰত দুব্বর্ল হ’ব, মই েতওঁেলাকৰ মন্ত্র ধ্বংস কিৰম;
তােত েতওঁেলােক মূির্ত্তেবাৰৰ, ভূত েপাহা, আৰু আত্মজ্ঞানীসকলৰ মন্ত্র িচঞৰীব
4 বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ,
“মই িমচৰীয়াসকলক এজন িনষু্ঠৰ মািলকৰ হাতত সমপর্ণ কিৰম, আৰু এজন পৰাক্রমী ৰজাই েতওঁেলাকক শাসন

কিৰব ”
5 সমুদ্রৰ পানী শুকাই যাব, আৰু নদী শুকাই খালী যাব
6 নদীেবাৰ দুগর্ন্ধযুক্ত হ’ব, আৰু িমচৰৰ নদীৰ পানী কিম শুকাই যাব;
নল আৰু খাগিড় িনজীর্ব হ’ব
7 নীল নদীৰ ঘাট,
আৰু নীল নদীৰ দঁািতৰ ঘঁাহিনেবাৰ শুকাই ধূিলৈল পিৰণত হ’ব, আৰু বতােহ উৰুৱাই ৈল যাব
8 মাছমৰীয়াসকল ক্রন্দন কিৰব, আৰু নদীত বৰশী টুপুৱাসকেল িবলাপ কিৰব,
েতওঁেলাকৰ দেৰ পানীত জাল েপেলাৱাসকেলও দুঃখ কিৰব
9 শণ সূতা ফিনওৱা কাম কৰাসকল আৰু বগা বস্ত্র েবাৱাসকল িববণর্ হ’ব
10 িমচৰীয়াৰ কােপাৰৰ কাম কৰা েলাকসকলক ভগ্ন কৰা হ’ব; আৰু হািজৰাত কাম কৰাসকেল মনত কষ্ট পাব
11 েচাৱনৰ ৰাজকুমাৰ সকল সমূ্পণর্ মূখর্, আৰু ফেৰৗণৰ সকেলাতৈক জ্ঞানী পৰামশর্দাতা সকলৰ মন্ত্রণা জ্ঞানশূনয্ হ’ব
“মই জ্ঞানীেলাকৰ পুত্র, প্রাচীন ৰজাসকলৰ সন্তান,”
এই বুিল ফেৰৗণৰ আগত েতামােলাক প্রিতজেন েকেনৈক ক’ব পাৰা?
12 েতেনহ’েল েতামােলাকৰ জ্ঞানীেলাক ক’ত?
* 18 অধয্ায়:1 ইথিপয়া কুচ
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েতওঁেলােক েতামােলাকক কওক, আৰু িমচৰৰ িবষেয় বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই িক পিৰকল্পনা কিৰেছ, েসই িবষেয়
েতওঁেলােক জানক

13 েচাৱনৰ ৰাজকুমাৰসকল মূখর্ হ’ল, েনাফ* নগৰৰ ৰাজকুমাৰ সকল প্রতািৰত হ’ল; েতওঁেলােক িমচৰৰ জািতেবাৰৰ
চুকৰ িশল স্বৰূপ, েতওঁেলােক িমচৰীয়াসকলক িবপথগামী কিৰেল

14 িযেহাৱাই েতওঁৰ িভতৰত িবকৃত আত্মা বািক িদেল,
মতলীয়ােলােক বিম কিৰ ঢলংপলং কৰাৰ দেৰ, েতওঁেলােক িমচৰক েতওঁৰ সকেলা কাযর্ত িবপথগামী কিৰেল,
15 মূৰ বা েনগুৰ, খাজুৰ পাত বা খাগিৰ তাত েকােনা এজেন িমচৰৰ বােব এেকা কিৰব েনাৱােৰ

16 েসই িদনা, িমচৰীয়াসকল মিহলাৰ দেৰ হ’ব; বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ ওপৰত হাত উেঠাৱাৰ বােব,
েতওঁেলােক কঁিপব আৰু ভয় কিৰব 17 িযহূদা েদশ িমচৰীয়াসকলৰ আগত ত্রাসৰ কাৰণ হ’ব িমচৰৰ িবৰুেদ্ধ
বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কৰা পিৰকল্পনাৰ কাৰেণ েযিতয়াই েকােনা এজেন েতওঁেলাকক েসঁাৱৰণ কিৰব, েতিতয়া
েতওঁেলােক ভয় কিৰব

18 েসই িদনা কনানীয়া ভাষা েকাৱা আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৈল শপত েখাৱা পঁাচখন নগৰ হ’ব এই পাচঁখনৰ
এখন সূযর্ৰ নগৰ নােমেৰ প্রখয্াত হ’ব

19 েসই িদনা িমচৰ েদশৰ মাজত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এটা যজ্ঞেবদী, আৰু সীমাত িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এটা িশলৰ
স্তম্ভ হ’ব 20 েসেয় িমচৰ েদশত বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ অেথর্ এটা িচন আৰু সাক্ষীস্বৰূপ হ’ব েযিতয়া েতওঁেলােক
উপদ্রৱকাৰী সকলৰ বােব িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰব; েতিতয়া েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল েতওঁ এজন ত্রানকত্তর্ া আৰু
উদ্ধাৰকত্তর্ া পঠাব, আৰু েতওঁ েতওঁেলাকক মুক্ত কিৰব

21 িযেহাৱা িমচৰত জনাজাত হ’ব, আৰু েসই িদনা িমচৰীয়াসকেল িযেহাৱাক জািনব েতওঁেলােক বিলদান আৰু
উৎসগর্ৰ ৈসেত েতওঁৰ আৰাধনা কিৰব, আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ সঙ্কল্প কিৰব, আৰু িসদ্ধও কিৰব 22 িযেহাৱাই
িমচৰক প্রহাৰ কিৰব, আৰু প্রহাৰ কিৰ সুস্থ কিৰব; েতওঁেলােক িযেহাৱাৈল ঘূিৰ আিহব, তােত েতওঁ েতওঁেলাকৰ
িনেবদন শুিনব আৰু েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰব

23 েসই িদনা েসই ঠাইত িমচৰ েদশৰ পৰা অচূৰৈলেক এটা ৰাজপথ হ’ব, তােত অচূৰীয়া েলােক িমচৰৈল, আৰু
িমচৰীয়া েলােক অেচাৰৈল অহা েযাৱা কিৰব; আৰু িমচৰীয়াসকেল অচূৰীয়াসকলৰ ৈসেত আৰাধনা কিৰব

24 েসই িদনা িমচৰ আৰু অচূৰৰ ৈসেত ইস্রােয়ল তৃতীয় ৈহ পৃিথৱীৰ মাজত আশীব্বর্াদ প্রাপ্ত হ’ব 25 বািহনীসকলৰ
িযেহাৱাই েতওঁেলাকক আশীব্বর্াদ কিৰব আৰু ক’ব, “েমাৰ িমচৰীয়া েলাকসকল, েমাৰ হােত কৰা কাযর্ অচূৰ, আৰু
েমাৰ আিধপতয্ ইস্রােয়ল আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত হওক ”

20 অধয্ায়
িমচৰ আৰু কুচৰ পৰাজয় কৰাৰ িবষয়

1 েসই বছৰত অচূৰৰ ৰজা চেগর্ােন েযিতয়া তত্তর্ নক পঠােল, েতিতয়া তত্তর্ ন অচ্ েদাদ নগৰৈল আিহল; আৰু অচেদাদৰ
িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ তাক জব্দ কিৰেল 2 েসই সময়ত িযেহাৱাই আেমাচৰ পুত্র িযচয়াৰ দ্বাৰাই কথা ক’েল, “েযাৱা েতামাৰ
কঁকালৰ পৰা চট কােপাৰ গুচুউৱা, আৰু েতামাৰ ভিৰৰ েজাতা েসােলােকাৱা ” তােত েতওঁ েসইদেৰই কিৰ উদং গােৰ
আৰু শুদা ভিৰেৰ েখাজ কািঢ়েল

3 িযেহাৱাই ক’েল, “েমাৰ দাসৰ দেৰ িযচয়াই িমচৰ আৰু কুচৰ িবষেয় এক িচন আৰু অদু্ভত লক্ষণস্বৰূেপ উদং গােৰ
আৰু শুদা ভিৰেৰ িতিনবছৰৈলেক েখাজ কািঢ়েল, 4 এই দেৰ অচূৰৰ ৰজাই বিন্দ কৰা িমচৰীয়া েলাকসকলক ৈল যাব,
আৰু কুচ েদশৰ বিহষৃ্কত েলাকসকল যুবক আৰু বুঢ়া, উদং আৰু খালী ভিৰ, আৰু অনাবৃত িটকােৰ, িমচৰৰ লাজৰ বােব
ৈল যাব

5 কুচেদশ েতওঁেলাকৰ আশা আৰু িমচৰ েদশ েতওঁেলাকৰ েগৗৰৱ েসই কাৰেণ েতওঁেলাক আতিঙ্কত আৰু লিজ্জত
হ’ব 6 েসই িদনা সাগৰৰ তীৰৰ েদশ িনবাসীসকেল ক’ব, “বাস্তিৱকেত, অচূৰীয়া ৰজাৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰেণ
সহায়ৰ বােব য’ৈল আিম পলাই ৈগিছেলঁা, আমাৰ েসই আশাৰ এেন দশা; েতেনহ’েল আিম েকেনৈক ৰক্ষা পাম?”

21 অধয্ায়
বািবল, ইেদাম, আৰু আৰবৰ িবষেয় েকাৱা ভাববাণী সাগৰৰ তীৰৰ মৰুভূিম িবষেয় েঘাষণা

1 সাগৰৰ তীৰৰ মৰুভূিমৰ িবষেয় কৰা েঘাষণা
* 19 অধয্ায়:13 বা, েমমিপছ
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দিক্ষণ অঞ্চলত বা’মৰলী বতাহ েবেগেৰ চলাৰ দেৰ,
এখন ভয়ানক েদশৰ পৰা আৰু অৰণয্ৰ পৰা পাৰ ৈহ আেছ
2 এিট েবদনাদায়ক দশর্ন েমাক েদখুৱা ৈহেছ;
িবশ্বাসঘাতেক িবশ্বাসঘাতকতা আচৰণ কেৰ, আৰু িবনাশকাৰীেয় িবনাশ কেৰ
েহ এলম, উিঠ েযাৱা, আৰু আক্রমণ কৰা; েহ মািদয়া, অবেৰাধ কৰা;
মই েতওঁৰ সকেলা ক্রন্দন শান্ত কিৰেলঁা
3 এই কাৰেণ েমাৰ কঁকাল েবদনােৰ পূৰ ৈহেছ;
প্রসৱ কিৰব েলাৱা মিহলাৰ েবদনাৰ দেৰ েবদনা েমাৰ ৈহেছ;
মই িয শুিনেলা তাৰ দ্বাৰাই েমাৰ আঁঠু কুচ ৈগেছ; আৰু িয েদিখেলঁা তাৰ দ্বাৰাই েমাৰ শািন্তভঙ্গ ৈহেছ,
4 েমাৰ হৃদয় চূণর্ ৈহেছ; কম্পমােন েমাক অিতক্রম কিৰেছ;
েসই িনশা মই িয ইচ্ছা কিৰ আিছেলঁা, েসইয়া েমাক কম্পমান কিৰবৈল ঘূিৰ আিহিছল
5 েতওঁেলােক েমজ যুগুত কিৰিছল, আৰু েভাজন পান কিৰবৈল েমজত কােপাৰ পািৰিছল;
েহ েসনাপিতসকল উঠা, ঢালত েতল ঘঁহা
6 িকয়েনা প্রভুেৱ েমাক এই দেৰ ৈকেছ,
“েযাৱা, এজন প্রহৰী িনযুক্ত কৰা; েতওঁ িয েদিখব, েসই িবষেয় িনশ্চয় েতওঁ সংবাদ িদব
7 েযিতয়া েতওঁ অশ্বােৰাহীৰ ৈসেত এটা ৰথক েদিখব,
আৰু গাধ, উটেবাৰত আেৰাহী েদিখব,
েতিতয়া েতওঁ মেনােযাগ িদব লািগব আৰু অিত সেচতন হ’ব লািগব ”
8 েসই প্রহৰীজেন িৰিঙয়াই ক’েল,
“েহ প্রভু, মই প্রিতিদেন প্রহৰী স্তম্ভত িদনেটা িথয় ৈহ থােকা,
আৰু ওেৰ ৰািত পৰ িদয়া ঠাইত মই িথয় ৈহ থােকা ”
9 ৰথচালকৰ ৈসেত ৈসনয্, আৰু েযাৰৈক অশ্বােৰাহী ইয়াৈল আিহেছ
েতওঁ িচঞৰী ক’েল, “বািবল পিতত হ’ল;
আৰু েদৱতােবাৰৰ সকেলা মূির্ত্তেবাৰ ভািঙ মািটত পিৰেছ ”
10 েহ েমাৰ মৰণা মৰা আৰু পিৰষ্কাৰ জন, েহ েমাৰ মৰণা মৰা ঠাইৰ সন্তান,
ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ পৰা মই িয শুিনেলঁা,
েসই কথা মই েতামােলাকক েঘাষণা কিৰেলঁা

11 দুমা*ৰ িবষেয় েঘাষণা
েচয়ীৰ†ৰ পৰা এজেন েমাক মািত ৈকেছ, “েহ প্রহৰী, ৰািতৰ িকমান ভাগ গ’ল? েহ প্রহৰী, ৰািতৰ িকমান ভাগ গ’ল?”

12 প্রহৰীেয় উত্তৰ িদেল, “ৰািতপুৱা ৈহেছ, আৰু ৰািতও আিহেছ; যিদ আপুিন সুিধব, েসাধক; আৰু তাৰ পাছত পুনৰ
ঘূিৰ আহক ”
13 আৰবৰ িবষেয় েঘাষণা
েহ দদানীয়া পিথকসকল, েতামােলােক আৰবৰ অৰণয্ত ৰািত থািকব লািগব
14 তৃষ্ণাতুৰ েলাকসকলৰ বােব পানী আনা;
েতমা েদশৰ িনবাসীসকলক আহাৰৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কৰা
15 িকয়েনা েতওঁেলাক তেৰাৱাল, েখালা তেৰাৱালৰ পৰা পলাই অহা,
িভেৰাৱা েধনু, আৰু কষ্টদায়ক যুদ্ধৰ পৰা পলাইেছ

16 েসই বােব প্রভুেৱ েমাক ৈকেছ, “এবছৰৰ িভতৰত হািজৰাত কাম কৰা মানুহৰ দেৰ েকদৰ‡ৰ সকেলা েগৗৰৱ লুপ্ত
হ’ব 17আৰু েকদৰৰ বংশৰ বীৰ পুৰুষ ধনুদ্ধর্ ৰসকলৰ অৱিশষ্ট সংখয্া তাকৰ হ’ব;” িকয়েনা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
এই কথা ৈকেছ

22 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ ক্ষমা কিৰব েনাৱাৰা পাপ

* 21 অধয্ায়:11 দুমা মােন হ’ল নীৰৱ ই ইেদামৰ আন এটা নাম ইয়াত ইেদাম ৰাজয্ৰ িবষেয় ৈকেছ † 21 অধয্ায়:11 িচেয়ৰ হ’ল ইেদামৰ আন
এটা নাম ‡ 21 অধয্ায়:16 েকদৰ হ’ল, মৰুপ্রান্তত থকা এখন আৰবীয় েদশ
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1 উপতয্কা*ৰ িবষেয় েদখা দশর্নৰ েঘাষণা
েতামােলাক সকেলােৱ ঘৰৰ চালত িকহৰ বােব উিঠলা?

2 েকালাহলপূণর্ নগৰ, েহ উল্লাসিপ্রয় নগৰ,
েতামােলাকৰ মৃতেবাৰ তেৰাৱােলেৰ হ’ত েহাৱা নাই, আৰু েতওঁেলাক যুদ্ধেতা মৰা নাই
3 েতামােলাকৰ শাসনকত্তর্ াসকল এেকলেগ পলাই গ’ল, িকন্তু েতওঁেলাকক িবনা ধনুেৰ ধৰা হ’ল;
েতওঁেলাকক সকেলােক বন্দী কৰা হ’ল, েতওঁেলােক দূৰৈল পলাইিছল
4 েসই বােব মই ক’েলা, “েমাৈল দৃষ্টি নকিৰবা, মই সন্তােপেৰ ক্রন্দন কিৰম;
েমাৰ েলাকসকল জীয়াৰীৰ সবর্নাশৰ বােব েমাক শান্তনা িদবৈল েচষ্টা নকিৰবা
5 িকয়েনা বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাৰ বােব ইয়াত এটা িবেক্ষাভ, পদদিলত কৰা িদন উপিস্থত ৈহেছ,
দশর্নৰ উপতয্কাত, েদৱালেবাৰ ভঙা ৈহেছ, আৰু আটাহ পৰাৰ শব্দ পব্বর্তৈলেক ৈগেছ
6 এলেম ৰথ আৰু অশ্বােৰাহীৰ ৈসেত তূণ ৈল ৈগেছ,
আৰু কীৰ ঢাল খুিলেছ
7 েতামােলাকৰ মেনাৰময্ উপতয্কা অহাৰ িবষেয়
ৰথেবােৰেৰ পিৰপূণর্ হ’ব, আৰু অশ্বােৰাহীসকেল ৰাজদুৱাৰত িনজৰ স্থান ল’ব ”
8 েতওঁ িযহূদাৰ সুৰক্ষা আতৰােল;
আৰু েসই িদনা েতামােলাক জংঘলৰ ৰাজপ্রাসাদত থকা অস্ত্রশস্ত্র েদিখিছলা;
9 েতামােলাক দায়ূদৰ নগৰৰ িবেচ্ছদ েদিখলা েসইেবাৰ অেনক আিছল;
আৰু েতামােলাক পুখুৰীৰ তলৰ পানীেবাৰ েগাটালা
10 েতামােলােক িযৰূচােলমৰ ঘৰেবাৰ গণনা কিৰলা, আৰু নগৰৰ গড় সুদৃঢ় কিৰবৰ বােব তাৰ ঘৰেবাৰ ভািঙ েপলালা;
11 েতামােলােক পুৰিণ পুখুৰীৰ পানীৰ বােব েদৱাল দুটাৰ মাজত এটা জলাধাৰ ৈতয়াৰ কিৰলা
িকন্তু িয জেন বহু িদন আগেত এই পিৰকল্পনা কিৰিছল েসই জনৈল েতামােলােক দৃষ্টি নকিৰলা,
12 েসইিদনা বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাই,
কািন্দবৈল, িবলাপ কিৰবৈল, মূৰ টকলা কিৰবৈল, আৰু চট কােপাৰ কঁকালত বািন্ধবৈল মািতিছল;
13 িকন্তু েচাৱা, তাৰ পিৰৱেতর্ উৎসৱ উদযাপন, উল্লাস, পহু বধ, েমৰ-ছাগ বিল,
মাংস-েভাজন, আৰু দ্রাক্ষাৰস পান কৰা চিল আিছল; “আহঁা, আিম েভাজন পান কেৰঁাহক, িকয়েনা কাইৈল আিম

মিৰম ”
14 মই শুনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ দ্বাৰাই েকাৱা কথা এই,
“েতামােলাকৰ এই অপৰাধ ক্ষমা কৰা নহ’ব, এেন িক, েতামােলােক মিৰেলও নহ’ব” এইেয় বািহনীসকলৰ িযেহাৱা প্রভুৰ

েকাৱা কথা
15 বািহনীসকলৰ িযেহাৱা প্রভুেৱ এইদেৰ ৈকেছ, “েচবনাৰ বংশৰ ওপৰত থকা তত্বাৱধায়কৰ ওচৰৈল েযাৱা আৰু েকাৱা,
16 ‘ইয়াত েতামাৰ িক আেছ, আৰু তুিম েকান, েয তুিম ইয়াত িনজৰ বােব এটা ৈমদাম খািনলা?
িসও িনজৰ বােব এটা ৈমদাম খািনেল, িনজৰ বােব িশলত এটা িবশ্রামস্থান েক্ষািদত কিৰেল’ ”
17 েচাৱা, িযেহাৱাই েতামাক দিলয়াই েপলাব, পৰাক্রমী জন তলৈল দিলয়াই েপলাব, েতওঁ েতামাক দুলর্ভভােব হােতেৰ

মুচিৰব
18 েতওঁ িনশ্চয়ৈক েতামাক গুল গুলৈক নুিৰয়াই বলৰ দেৰ েগাল কিৰ বহল েদশত েপলাই িদব;
েতামাৰ প্রভুৰ বংশক লাজ িদয়া জন িয তুিম, তুিম েসই ঠাইত মিৰবা, আৰু েতামাৰ েতজস্বী ৰথেবাৰ তাত থািকব
19 “মই েতামাক েতামাৰ কাযর্ালয়ৰ পৰা আৰু েতামাৰ স্থানৰ পৰা েখিদম েতামাক তলত েপলাই িদয়া হ’ব
20 েসই িদনা অহাৰ সময়ত, মই েমাৰ দাস িহিল্কয়াৰ পুত্র ইিলয়াকীমক মািতম;
21 মই েতামাৰ ৰাজবস্ত্র, আৰু েতামাৰ টঙািল েতওঁক িপন্ধাম, আৰু মই েতামাৰ ক্ষমতাৰ ভাৰ েতওঁৰ হাতত অপর্ণ

কিৰম
েতওঁ িযৰূচােলম িনবাসীসকলৰ আৰু িযহূদা বংশৰ িপতৃস্বৰূপ হ’ব
22 মই দায়ূদৰ বংশৰ চািব েতওঁৰ কান্ধত িদম;
তােত েতওঁ খুিলব, আৰু েকােনও বন্ধ নকিৰব, েতওঁ বন্ধ কিৰব, আৰু েকােনও েনাখুিলব
23 মই সুৰিক্ষত স্থানত েতওঁক গজাল স্বৰূেপ মািৰম;

* 22 অধয্ায়:1 অথর্াৎ িযৰূচােলমৰ
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আৰু েতওঁ িনজৰ িপতৃৰ বংশৈল েগৗৰৱৰ আসন স্বৰূপ হ’ব
24 েতওঁৰ িপতৃ-বংশৰ সকেলা েগৗৰৱ, সন্তান সকল আৰু বংশধৰ, প্রিতেটা সৰু পাত্র,
আৰু িপয়লাৰ পৰা সকেলা কলহৈলেক েতওঁেলােক িনজৰ ওপৰত আিৰ থ’ব

25 েসই িদনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কৰা েঘাষণা এই, “দৃঢ় স্থানত মৰা খুিটেটা খিহ পিৰব, িবিছন্ন হ’ব, পিতত হ’ব,
আৰু তাৰ ওপৰত আিৰ েথাৱা ভাৰ িবিচ্ছন্ন হ’ব” িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ক’েল

23 অধয্ায়
তূৰৰ িবষেয় েঘাষণা

1 তূৰৰ িবষেয় কৰা েঘাষণা:
েহ তচীর্চৰ জাহাজিবলাক, হাহাকাৰ কৰা; িকয়েনা ঘৰ িক েসােমাৱা বাট এেকােৱই নাই;
িকত্তীম েদশৰ পৰা েতওঁেলাকৈল ইয়াক প্রকাশ কৰা হ’ল
2 েহ দ্বীপ-িনবাসীসকল, েতামােলাক িনমাত ৈহ থাকা;
চীেদানীয়া বিণকসকল সমুদ্র পাৰ ৈহ আিহ েতামাক েযাগান ধিৰিছল
3 চীেহাৰৰ উৎপন্ন দ্রবয্ মহাজলত আিছল,
নীল নদীৰ শসয্ তাৰ আয় ৈহিছল; আৰু েসেয় েদশবাসীসকলৰ বজাৰ কৰা ঠাই আিছল
4 েহ চীেদান, তুিম লিজ্জত েহাৱা; িকয়েনা সাগেৰ ৈকেছ, সমুদ্রৰ দৃঢ় েকঁােঠ ৈকেছ,
“মই প্রসৱ কৰা নাই, মই সন্তান জন্ম িদয়া নাই,
মই েডকাসকলক প্রিতপালন কৰা নাই, নাইবা যুৱতীসকলক ডাঙৰ দীঘল কৰা নাই ”
5 েযিতয়া বাত্তর্ া িমচৰ েদশৈল আিহব, েতিতয়া েতওঁেলাক তূৰৰ িবষেয় অিতশয় দুিখত হ’ব
6 েতামােলােক তচীর্চৈল পাৰ ৈহ েযাৱা, েহ দ্বীপ িনবাসীসকল, হাহাকাৰ কৰা
7 েহ উল্লাস কৰা নগৰ েতামাৰ ৈসেত এইদেৰ হ’ল েন? যাৰ উৎপিত্ত প্রাচীন কালৰ পৰা আেছ
8 যাৰ বিনকসকল ৰাজপুত্র, যাৰ েবপাৰীসকল পৃিথৱীৰ মানয্ৱন্ত েলাক,
েসই ৰাজমুকুট িদয়া তূৰ নগৰৰ িবৰুেদ্ধ েকােন এই কল্পনা কিৰেল?
9 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েতওঁৰ অহংকাৰ অমযর্াদা কিৰবৈল,
আৰু েতওঁৰ সকেলা েগৗৰৱ, আৰু পৃিথৱীৰ মানয্ৱন্ত েলাকক অপমািনত কিৰবৈল পিৰকল্পনা কিৰেছ
10 েহ তচীর্চ জীয়াৰী নীল নদীৰ দেৰ েতামােলাক েদশত হাল েবাৱা; েতামাৰত বহু িদনৈলেক বজাৰৰ ঠাই নাই
11 িযেহাৱাই সমুদ্রৰ ওপৰত িনজৰ হাত েমিলেল, েতওঁ ৰাজয্েবাৰ েজাকািৰেল,
িযেহাৱাই কনান*ৰ িবষেয় তাৰ দুগর্েবাৰ িবনষ্ট কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল
12 েতওঁ ক’েল, “চীেদানৰ িনযর্ািততা কুমাৰী জীয়াৰী, তুিম আৰু উল্লাস নকিৰবা,
উঠা, িকত্তীমৈল পাৰ ৈহ েযাৱা; িকন্তু তােতা তুিম িজৰিণ নাপাবা
13কলদীয়া†সকলৰ েদশ েচাৱা; েসই েলাকসকল আৰু নাই; অচূৰীয়া েলােক বনৰীয়া জন্তুৰ বােব ইয়াক আৰণয্ িনৰূপণ

কিৰেল;
িসহঁেত আক্রমণ কিৰবৰ অেথর্ ওখ দ’ম স্থাপন কিৰেল; িসহঁেত তাৰ অট্টািলকােবাৰ ধ্বংস কিৰেল; িসহঁেত তাক ভগ্নৰািশ

কিৰেল
14 েহ তচীর্চৰ জাহাজিবলাক, হাহাকাৰ কৰা; িকয়েনা েতামােলাকৰ আশ্রয় উচ্ছন্ন হ’ল
15 েসই সময়ত, ৰজাৰ ৰাজত্বকাল দেৰ তূৰ নগৰক সত্তৰ বছৰ পহৰা যাব; সত্তৰ বছৰৰ পাছত তূৰ নগৰৰ দশা েবশয্াৰ

গীতৰ দেৰ হ’ব
16 “েহ িবসৃ্মতা েবশয্া, বীণা ৈল নগৰ খন ফূৰা;
েতামাৰ স্মৰণ ৰািখবৰ বােব মেনাহৰ বাদয্ বেজাৱা, অেনক গীত েগাৱা ”

17 সত্তৰ বছৰৰ পাছত িযেহাৱাই তূৰক সহায় কিৰব; আৰু েতওঁ িনজৰ লাভ জনক বয্ৱসায় পুনৰায় কিৰব, আৰু
ৰাজয্ৰ সকেলােত আৰু পৃিথৱীৰ সকেলা ৰােজয্ ৈসেত েবশয্া কমর্ কিৰব 18 েতওঁৰ উপাজর্ ন আৰু আয় িযেহাৱাৰ
উেদ্দেশয্ ৰখা হ’ব; েসেয় ভঁৰালত েগাটাই েথাৱা বা সঁািচ ৰখা নহ’ব; িকয়েনা েতওঁৰ উপাজর্ ন িযেহাৱাৰ সনু্মখত বাস
কৰাসকলৰ অেথর্ যেথষ্ঠ পিৰমােণ খাবৰ বােব আৰু সুন্দৰ বস্ত্রৰ বােব বয্ৱহাৰ হ’ব
* 23 অধয্ায়:11 আন নাম ফ’েনইিচয়া † 23 অধয্ায়:13 আন নাম েবিবলন
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24 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ মহািবচাৰৰ িদন

1 েচাৱা, িযেহাৱাই পৃিথৱী খালী কিৰেছ, আৰু তাক শূনয্ কিৰেছ, আৰু তাৰ মুখ তল কিৰ তাৰ িনবাসীসকলক িঁসচিৰত
কিৰেছ

2 প্রজা েযেন পুেৰািহেতা েতেন, দাস েযেন মািলেকা েতেন, দাসী েযেন মািলকনীও েতেন,
িকনা জন েযেন িবক্রী কৰা জেনা েতেন, ধাৰ িদয়া জন েযেন ধাৰ েলাৱা জেনা েতেন, সূত েলাৱা জন েযেন সূত িদয়া

জেনা েতেন হ’ব
3 পৃিথৱী সমূ্পণর্ৈক শূনয্ আৰু লুট কৰা হ’ব;

িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
4 পৃিথৱীেয় েশাক কিৰ েলেৰলা পিৰেছ, জগতখন দুব্বর্ল ৈহ জয় পিৰেছ,
পৃিথৱীৰ সম্ভ্রান্ত েলাকসকল দুব্বর্ল ৈহেছ
5 পৃিথৱীও তাৰ িনবাসীসকলৰ দ্বাৰাই অপিবত্র হ’ল, কাৰণ েতওঁেলাক আজ্ঞােবাৰ লঙ্ঘন কিৰেল, িবিধ পিৰবতর্ ন কিৰেল,
আৰু িচৰস্থায়ী িনয়ম ভঙ্গ কিৰেল
6 েসই বােব অিভশােপ পৃিথৱী গ্রাস কিৰেল, আৰু তাৰ িনবাসীসকলক েদাষী েপাৱা গ’ল
পৃিথৱী িনবাসীসকল দগ্ধ হ’ল, আৰু অলপ সংখয্ক েলাক অৱিশষ্ট থািকল
7 নতুন দ্রাক্ষাৰেস েশাক কিৰেছ, দ্রাক্ষালতা জয় পিৰ ৈগেছ, আনিন্দত মনৰ েলাকসকেল হুমুনীয়াহ কািঢ়েছ
8 খঞ্জৰীেবাৰৰ আনন্দ ধ্বিন বন্ধ হ’ল, উল্লাস কৰা সকল ওৰ পিৰল,
বীণাৰ আনন্দ ধ্বিন েশষ হ’ল
9 েতওঁেলাক আৰু দ্রাক্ষাৰস পান কৰা নাই আৰু গান েগাৱা নাই; সুৰা পান কৰা েলাকৰ মুখত সুৰা িততা লািগব;
10 উচ্ছন্নপুিৰ ভগ্ন হ’ল; প্রিতখন ঘৰ খালী আৰু বন্ধ হ’ল
11 দ্রাক্ষাৰসৰ কাৰেণ েলাকসকেল বাটত কািন্দেছ;
সকেলা আনন্দ মাৰ গ’ল, েদশত আনন্দ ধ্বিন নাইিকয়া হ’ল
12 নগৰত েকৱল ধ্বংস বািক থািকল, আৰু দুৱাৰখন ভািঙ নষ্ট হ’ল
13 িকয়েনা িজত গছ েজাকািৰেল েযেন হয়, দ্রাক্ষাফল েগাটাবৰ পাছত েচৰ পৰা গুিট েযেন হয়,
প্রজাসকলৰ মাজত পৃিথবীও েতেন হয়
14 েতওঁেলাক উচ্চ স্বেৰেৰ িযেহাৱাৰ ঐশ্বযর্ৰ জয় ধ্বিন কিৰব,
সমুদ্রৰ পৰা আনেন্দেৰ উচ্চ ধ্বিন কিৰব
15 এই েহতুেক পূব িদশত িযেহাৱা েগৗৰৱািন্বত ৈহেছ,
আৰু সমুদ্রৰ দ্বীপেবাৰত ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নাম েগৗৰৱািম্বত ৈহেছ
16 আিম পৃিথবীৰ অন্তভাগৰ পৰা গীত শুিনেলঁা, “ধাির্মকজনৰ েগৗৰৱ হওক ”
িকন্তু মই কেলঁা, “মই ক্ষয় ৈহ ৈগেছঁা, মই ক্ষয় ৈহ ৈগেছঁা, েমাৰ সন্তাপ হ’ল; িবশ্বাসঘাতকসকেল অিতশয় িবশ্বাসঘাতকতা

কিৰেল
17 পৃিথৱী িনবাসীসকল েতামােলাকৰ বােব আপদ, গাত, আৰু ফান্দ িনৰূিপত কৰা আেছ
18 েসই আপদৰ বাত্তর্ া পাই পেলাৱা জন েসই গাতত পিৰব,
আৰু েসই গাতৰ িভতৰৰ পৰা ওেলাৱা জন েসই ফান্দত ধৰা পিৰব,
িকয়েনা স্বগর্ৰ দুৱাৰেবাৰ মুকিল হ’ব, আৰু পৃিথৱীৰ মূলেবাৰ লিৰব
19 পৃিথৱী সমূ্পণর্ৈক ভগ্ন হ’ব, পৃিথৱী েডাখৰ েডাখৰ হ’ব;
পৃিথৱী অতয্ন্ত লিৰব
20 পৃিথৱী মাতাল মানুহৰ দেৰ ঢলংপলং কিৰব, আৰু জুলিনৰ দেৰ জুিলব,
আৰু তাৰ অপৰাধ তাৰ ওপৰত গধূৰ েহাৱাত পিতত হ’ব, পুনৰায় আৰু নুিঠব
21 েযিতয়া েসই িদন আিহব, েসই িদনা িযেহাৱাই উচ্চস্থানত উচ্চস্থানীয় বািহনীসকলক,
আৰু পৃিথবীত পৃিথবীৰ ৰজাসকল দণ্ড িদব
22 কাৰাগাৰত বন্দীয়াৰসকলক েগােটাৱাৰ দেৰ েতওঁেলাকক েগােটাৱা হ’ব, আৰু বন্দীশালত বন্ধ কৰা হ’ব;
আৰু অেনক িদনৰ পাছত েতওঁেলাকক দণ্ড িদয়া হ’ব
23 েতিতয়া চন্দ্র লিজ্জত হ’ব আৰু সূযর্ অপদস্থ হ’ব; কাৰণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই
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িচেয়ান পব্বর্ত, িযৰূচােলমত, আৰু িনজৰ পিৰচাৰকসকলৰ সনু্মখত েগৗৰেৱেৰ ৰাজত্ব কিৰব

25 অধয্ায়
ঈশ্বৰীয় পিৰত্রাণৰ িবষেয় ভাববাণী

1 েহ িযেহাৱা আপুিন েমাৰ ঈশ্বৰ; মই আেপানাক মিহমািম্বত কিৰম, মই আেপানাৰ নাম প্রশংসা কিৰম;
কাৰণ আপুিন আচিৰত কমর্ কিৰেল, বহু আগৰ কল্পনােবাৰ িবশ্বস্ততােৰ আৰু সতয্তােৰ িসদ্ধ কিৰেল
2 িকয়েনা অ◌াপুিন আমাৰ শত্রুেবাৰক নগৰখনত সূ্তপত পিৰণত কিৰলা, আৰু গেড়েৰ আবৃত নগৰক ধ্বংস কিৰেল,
িবেদশীসকলৰ নগৰৰ দুগর্ েনােহাৱা হ’ল
3 েসই বােব বলবন্ত েলাকসকেল অ◌ােপানাক েগৗৰৱািন্বত কিৰব, ভয়ানক জািতেবাৰৰ নগেৰ অ◌ােপানাক ভয় কিৰব
4 িকয়েনা আপুিন দুখীয়াৰ বােব সুৰক্ষা, আৰু দুৰৱস্থাত থকা অভাৱীসকলৰ প্রিতপালক,
ধুমুহাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৈল আশ্রয়, আৰু সূযর্ৰ তাপ নাপাবৈল ছঁাস্বৰূপ ৈহেছ
5 খৰাং েদশত ৰ’দ েযেন,
েতেনৈক আপুিন িবেদশীসকলৰ েকালাহল দমন কিৰব;
িয দেৰ েমঘৰ ছঁােৰ ৰ’দ িনবাৰণ কৰা হয়, েসই দেৰ িনষু্ঠৰ েলাকৰ গান স্থিগত কৰা হ’ব
6 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই পব্বর্তত সকেলা জািতৰ বােব চির্বযুক্ত আহাৰৰ েভাজ,
িনবর্ািচত দ্রাক্ষাৰস, েকামল মাংস, ক’ম পিৰমােণ েভাজ যুগুত কিৰব
7 িয ওৰিণেৰ সকেলা েলাকক ঢকা ৈহেছ,
আৰু িয আবৰণ সকেলা জািত সমূহৰ ওপৰত িবস্তািৰত আেছ, িযেহাৱাই এই পব্বর্তত তাক নষ্ট কিৰব
8 েতওঁ িচৰকালৈলেক মৃতুয্ক গ্রাহ কিৰব,
আৰু প্রভু িযেহাৱাই সকেলােৰ েচেহৰাৰ পৰা চকুেলা মিচব,
আৰু েগােটই পৃিথৱীৰ পৰা িনজৰ প্রজাসকলৰ দুণর্াম দূৰ কিৰব; িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ক’েল
9 েসই িদনা এই দেৰ েকাৱা হ’ব, “েচাৱা, এেৱঁই আমাৰ ঈশ্বৰ, আিম এওঁৈল অেপক্ষা কিৰ আিছেলঁা, আৰু এেৱঁই আমাক

পিৰত্রাণ িদব;
এেৱঁই িযেহাৱা; আিম এওঁৈল অেপক্ষা কিৰ আিছেলঁা, আিম েতওঁৰ পিৰত্রাণত উল্লািসত ৈহ আনন্দ কিৰম
10 িকয়েনা িচেয়ান পব্বর্তত িযেহাৱাৰ হােত িস্থিত ল’ব,
আৰু েগাবৰ েপেলাৱা গাতত িযদেৰ েখৰ গচকা হয়, েসই দেৰ েমাৱাবক িনজৰ ঠাইত গচকা হ’ব
11 আৰু সঁােতাৰা মানুেহ িযদেৰ সঁাতুিৰবৈল হাত দুখন েমেল, েসই দেৰ েতওঁ তাৰ মাজত িনজৰ হাত েমিলব;
িকন্তু িযেহাৱাই েতওঁৰ নানািবধ হাতৰ েকৗশেলেৰ ৈসেত তাৰ গব্বর্ খব্বর্ কিৰব
12 েতামােলাকৰ ওখ দুগর্ত থকা েদৱালেবাৰ েতওঁ মািটত েপলাব, এেন িক, ধূিলত পিৰণত কিৰব

26 অধয্ায়
পিৰত্রাণৰ অেথর্ কৰা প্রাথর্না

1 েসই িদনা িযহূদাৰ েদশত এই গীত েগাৱা হ’ব,
“আমাৰ এখন দৃঢ় নগৰ আেছ; প্রভুেৱ পিৰত্রাণেকই তাৰ েদৱাল আৰু গড় িনৰূিপত কিৰেল
2 সতয্ক পালন কৰা ধাির্মক েদশবাসী েসামাবৈল েতামােলােক দুৱাৰেবাৰ েমিল িদয়া
3 যাৰ মেন আেপানাত িনভর্ য় কেৰ, আপুিন েতওঁক সমূ্পণর্ শািন্তত ৰািখব; িকয়েনা েতওঁ আেপানাত ভাৰসা কিৰেছ
4 েতামােলােক িচৰকালৈলেক িযেহাৱাত ভাৰসা কৰা; িকয়েনা িযেহাৱা িচৰস্থায়ী িশলা
5 কাৰণ অহঙ্কােৰেৰ জীৱন যাপন কৰা সকলক েতওঁ নত কিৰব;
েতওঁ তাক অবনত কিৰব, মািটেৰ ৈসেত সমান কিৰেল েতওঁ ধুিলৰ সমান কিৰব
6 দিৰদ্রসকলৰ ভিৰেয় তাক গচিকেছ, আৰু অভাৱীসকেলও তাক গচিকেছ
7 ধাির্মকেলাকৰ পথ সৰল; আপুিন ধাির্মকসকলৰ পথ সমান কিৰেছ
8 েহ িযেহাৱা, আেপানাৰ িবচাৰৰ পথত আিম আেপানাৈল অেপক্ষা কিৰ আেছঁা;
আেপানাৰ নাম আৰু আেপানাৰ সৃ্মিতেবাৰ আমাৰ আত্মাই েহপাহ কিৰেছ
9 ৰািত েমাৰ প্রােণ ৈসেত মই আেপানাৈল হািবয়াহ কিৰেলঁা; এেন িক, েমাৰ আত্মােৰ ৈসেত যেত্নেৰ আেপানাক িবচািৰম;
িকয়েনা পৃিথৱীত আেপানাৰ িবচাৰ অহাৰ সময়ত পৃিথৱীৰ িনবাসীসকেল ধাির্মকতা িশেক
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10 দুষ্ট েলােক অনুগ্রহ পােলও, ধাির্মকতা িনিশেক; নয্ায়ৰ েদশত েতওঁ অনয্ায় কেৰ,
আৰু িযেহাৱাৰ মিহমাৈল দৃষ্টি নকেৰ
11 েহ িযেহাৱা, আেপানাৰ হাত দঙা আেছ, তথািপ েতওঁেলাক দৃষ্টি নকেৰ;
িকন্তু েতওঁেলােক েলাকসকলৰ বােব আেপানাৰ উৎসাহ েদিখ লিজ্জত হ’ব; কাৰণ অিগ্নেয় আেপানাৰ শত্রুেবাৰক গ্রাস

কিৰব
12 েহ িযেহাৱা, আপুিন আমাৈল শািন্ত িনৰূপন কিৰব; িকয়েনা আপুিন আমাৰ বােব সকেলা কাযর্েকই িসদ্ধ কিৰ আিহেছ
13 েহ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আেপানাৰ বািহেৰ আন প্রভুসকেল আমাৰ ওপৰত অিধকাৰ কিৰিছল, িকন্তু আিম েকৱল

আেপানাৰ নামৰ স্তুিত কিৰম
14 িসহঁত মৰা, পুনৰায় িনজীৱ; িসহঁত মৃত, পুনৰায় নুিঠব;
আপুিন িবচাৰত আিহ িসহঁতক নষ্ট কিৰেল, আৰু িসহঁতৰ সকেলা নাম লুপ্ত কিৰেল
15 আপুিন জািতেটা বৃিদ্ধ কিৰেল; আেপানাৰ েগৗৰৱ হ’ল, আপুিন েদশৰ আটাই সীমা বহল কিৰেল
16 েহ িযেহাৱা, সঙ্কট সময়ত েলাকসকল আেপানাৰ দৃষ্টি কিৰিছল; েতওঁেলাকৰ ওপৰত আেপানাৰ শাসন থকা সময়ত

েতওঁেলােক চয়তানৰ িবৰুেদ্ধ মৃদুস্বেৰ প্রাথর্না কিৰিছল
17 গভর্ ৱতী মিহলাই সন্তান প্রসৱ কৰা সময়ত েযেনৈক ছটফটাই েবদনাত িচঞেৰ,
েহ িযেহাৱা, েসই দেৰ আিম আেপানাৰ আগত আিছেলঁা
18আিম গভর্ ৱতী আিছেলঁা, আিম েবদনাত আিছেলঁা, আিম েযন বতাহেহ প্রসৱ কিৰিছেলঁা; আমাৰ দ্বাৰাই পৃিথৱীত েকােনা

পিৰত্রাণ িসদ্ধ েহাৱা নাই,
নাইবা পৃিথৱীৰ িনবর্াসীসকল পিতত েহাৱা নাই
19আেপানাৰ মৃত েলাকসকল পুনৰায় জীব,আমাৰ মৰা শৱেবাৰ আেকৗ উিঠব; েহ ধুিলত স্থািপত েহাৱা সকল সাৰ েপাৱা

আৰু গান কৰা;
িকয়েনা েতামাৰ িনয়ৰ তৃণ আিদ সেতজ কৰা সকল িনয়ৰৰ দেৰ হ’ব, আৰু পৃিথৱীেয় মৃতেবাৰক উিলয়াব
20 েহ েমাৰ েলাকসকল েযাৱা, েতামােলাকৰ েকঁাঠািলত েসােমাৱা, আৰু চািৰও ফােল দুৱাৰ বন্ধ কৰা;
েক্রাধ মাৰ েনােযাৱাৈলেক খেন্তক মেন মেন লুকাই থাকা
21 িকযেনা েচাৱা, পৃিথৱীৰ িনবাসীসকলক েতওঁেলাকৰ অপৰাধৰ বােব দণ্ড িদবৈল েতওঁ িনজৰ ঠাইৰ পৰা ওলাই আিহেছ,
পৃিথৱীেয় তাৰ ৰক্তপাত েদখুৱাই িদব, আৰু িনজৰ হ’ত েহাৱা েলাকক আৰু ঢািক নাৰািখব ”

27 অধয্ায়
1 েসই িদনা িযেহাৱাই েতওঁৰ েচাকা, ডাঙৰ, আৰু শকত তেৰাৱালৰ ৈসেত,
দ্রুতগামী িলিবয়াথন নাগক, আৰু েবকঁােবঁিকৈক েযাৱা িলিবয়াথন নাগক দণ্ড িদব,
আৰু সমুদ্রত থকা বৃহৎ জন্তুেটাক বধ কিৰব
2 েসইিদনা- “এখন মেনাৰম দ্রাক্ষাবাৰীত, েসই িবষেয় গান কিৰবা
3 “মই িযেহাৱাই তাৰ প্রিতপালক, মই প্রিত িনিমষেত তাত পানী িদওঁ;
মই িদেন ৰািতেয় তাক পহৰা িদওঁ যােত েকােনােৱ তাক হািন নকেৰ
4 মই েক্রাধ কৰা নাই; অহ, কঁাইটীয়া বন আৰু কঁাইট গছৰ হািব,
যুদ্ধত মই েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ গেল! মই েসইেবাৰক এেকলেগ দগ্ধ কিৰম
5 নতুবা িস েমাৰ পৰাক্রমৰ আশ্রয় লওক, আৰু েমােৰ ৈসেত সিন্ধ কৰক, েমােৰ ৈসেত সিন্ধ কিৰবৈল িদয়া হওক
6 ভিবষয্ত িদনত যােকােব িশপা ধিৰব; ইস্রােয়েল কিল ধিৰব আৰু ফুিলব,
আৰু েতওঁেলােক ভূ-মণ্ডলক ফেলেৰ পিৰপূণর্ কিৰব ”
7 েতওঁ ইস্রােয়লৰ প্রহাৰকক েযেনৈক প্রহাৰ কিৰিছল, েতেনৈক েতওঁ ইস্রােয়লক প্রহাৰ কিৰেল েন? তাৰ দ্বাৰাই হ’ত

েহাৱাসকলৰ হতয্াৰ দেৰ জােনা েতওঁৰ হতয্া হ’ল েন?
8 েতওঁ যােকাব আৰু ইস্রােয়লক যুদ্ধৈল পঠাই িদয়াৰ দ্বাৰাই দণ্ড* িদছা; েতওঁৰ পূব িদশৰ বতাহৰ িদনা িনজৰ প্রবল

বায়ুৰ দ্বাৰাই েতওঁক স্থানান্তিৰত কিৰেল
9 এই েহতুেক ইয়াৰ দ্বাৰাই, যােকাবৰ অপৰাধ েমাচন কৰা হ’ব, ইয়াৰ বােব েতওঁৰ পাপ েমাচন কৰাৰ এইেয় সকেলা

ফল,
আেচৰাৰ স্তম্ভেবাৰ, প্রিতমােবাৰ পুনৰাই তুিলব েনাৱাৰাৈক,
* 27 অধয্ায়:8 পিৰিমত েজাখত দণ্ড িদছা
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আৰু যজ্ঞেবদীেবাৰ েতওঁ িশলেবাৰৰ দেৰ কিৰব
10 িকয়েনা গেড়েৰ আবৃত নগৰ পিৰতয্ক্ত হ’ব, আৰু মানুহ নথকা বাসস্থান ৈহ অৰণয্ৰ দেৰ িনজর্ ন হ’ব;
তাত দামুিৰ চিৰব, তাত শুব আৰু ডালেবাৰ খাব
11 তাৰ ডাল েযিতয়া শুকাই যায়, েতিতয়া েসইেবাৰ ভািঙ যাব; আৰু মিহলাসকেল আিহ েসইেবাৰ ৈল জুই ধিৰব;
িকয়েনা এই েলাকসকল িবেবচনা শিক্ত থকা েলাক নহয়;
এই েহতুেক তাৰ সৃষ্টিকর্ তাই তাক দয়া নকিৰব, আৰু েতওঁৰ িনম্মর্াণকত্তর্ াই তাক কৃপা নকিৰব
12 েসই িদনা এই সকেলা ঘিটব,
িযেহাৱাই ফৰাৎ নদীৰ ৈব েযাৱা েসঁাতৰ পৰা িমচৰৰ জুিৰৈলেক সমূ্পণর্ পৰাস্ত কিৰব;
আৰু েহ ইস্রােয়লৰ েলাকসকল েতামােলাকক এটা এটা ৈক েগাট েখাৱা হ’ব
13 েসই িদনা এটা ডাঙৰ িশঙা বেজাৱা হ’ব;
আৰু অচূৰ েদশত নষ্ট হ’ব লগাসকল আৰু িমচৰ েদশৈল বন্দী কিৰ িনয়া েলাকসকল আিহব;
েতওঁেলােক িযৰূচােলমত থকা পিবত্র পব্বর্তত িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰব

28 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ অধয্ক্ষসকলৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা বাকয্

1 ইফ্রিয়মৰ মতলীয়াসকলৰ অহঙ্কাৰৰ ৰাজমুকুট*, আৰু দ্রাক্ষাৰেসেৰ পৰািজত েহাৱাসকলৰ উব্বর্ৰা উপতয্কাৰ মূৰত
থকা জয় পৰা সুন্দৰ ভূষণস্বৰূপ ফুলৰ সন্তাপ হ’ব

2 েচাৱা, প্রভুৰ এজন পৰাক্রমী আৰু বলৱান েলাক আেছ; িশলৰ ধুমুহাৰ দেৰ,
ধ্বংসাত্মক প্রচণ্ড বতাহৰ দেৰ, তলৈল িনয়া প্রবল ধল পানীৰ েসঁাতৰ দেৰ, েতওঁ িনজৰ হােতেৰ পৃিথৱীক প্রহাৰ কিৰব
3 ইফ্রিয়মৰ মতলীয়ােবাৰৰ অহঙ্কাৰৰ ৰাজমুকুট ভিৰেৰ গচকা হ’ব
4 ঘামকালৰ পূবর্েত েহাৱা প্রথেম পকা িয িডমৰু গুিটক েলােক েদখামােত্র চকু িদেয়,
আৰু হাতত পিৰেল িগিল েপলায়,
উব্বর্ৰা উপতয্কাত মুৰত থকা সুন্দৰ ভূষণস্বৰূপ তাৰ জয় পৰা ফুলিট, েসই গুিটৰ দেৰ হ’ব
5 েসই িদনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱা িনজৰ প্রজাসকলৰ অৱিশষ্ট ভাগৰ বােব সুন্দৰ ৰাজমুকুট আৰু েশাভা কেৰঁাতা

মুকুটস্বৰূপ হ’ব;
6 িবচাৰ আসনত বহা জনৰ বােব নয্ায় িবচাৰৰ আত্মা, আৰু েতওঁেলাকৰ দুৱাৰত শত্রুেবাৰক ঘূৰাই অনা েলাকসকলৈল

বল হ’ব
7 িকন্তু দ্রাক্ষাৰেসেৰ ভ্রান্ত, আৰু সুৰাপােনেৰ িবপথগামী ৈহেছ;
পুেৰািহত আৰু ভাববাদী সুৰাপােনেৰ ভ্রান্ত ৈহেছ, আৰু েতওঁেলাক দ্রাক্ষাৰেসেৰ নষ্ট ৈহেছ,
সুৰাপােনেৰ িবপথগামী ৈহেছ, আৰু দশর্নত ভ্রান্ত ৈহেছ আৰু িবচাৰত িবচিলত ৈহেছ
8 িকয়েনা আটাই েমজ বঁিমেৰ পূৰ ৈহ আেছ, েকােনা পিৰষ্কাৰ স্থান নাই
9 েতওঁ কাক জ্ঞান িশকাব? আৰু কাক েনা বাত্তর্ া বুজাব?
গাখীৰ এৰুউৱা আৰু িপয়াহ খাব িনিদয়া েকঁচুৱাসকলক েন?
10 িকয়েনা আজ্ঞাৰ উপিৰ আজ্ঞা, আজ্ঞাৰ উপিৰ আজ্ঞা, িনয়মৰ উপিৰ িনয়ম, িনয়মৰ উপিৰ িনয়ম,
ইয়াত অলপ তাত অলপ ”
11 বাস্তিৱকেত, েতওঁ িনন্দক ওঁেঠেৰ, আৰু িবেদশী িজবােৰ েতওঁ এই েলাকসকলক কথা ক’ব
12 েতওঁ অতীতত েতওঁেলাকক ৈকিছল, “এেয় িজৰিণ, েতামােলােক ভাগেৰাৱা জনক িজৰিণ িদয়া,
আৰু এেয় িবশ্রাম;” িকন্তু েতওঁেলােক শুনা নািছল
13 েসেয় েতওঁেলােক ৈগ েযন উজুিট খাই িচত ৈহ পিৰ ভগ্ন হ’ব, আৰু ফান্দত ধৰা পিৰব,
েসই বােব েতওঁেলাকৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ “আজ্ঞাৰ উপিৰও আজ্ঞা, “আজ্ঞাৰ উপিৰও আজ্ঞা, িনয়মৰ উপিৰ িনয়ম,

িনয়মৰ উপিৰ িনয়ম,
ইয়াত অলপ তাত অলপ হ’ব ”
14 িযৰূচােলমৰ েলাকসকলক শাসন কৰা জন
েহ িনন্দক েলাকসকল, িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা
15 েতামােলােক ৈকিছলা, “আিম মৃতুয্ৰ ৈসেত এিট িনয়ম স্থাপন কিৰেলঁা,
* 28 অধয্ায়:1 মুৰত েলাৱা ফুলৰ মালা
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আৰু িচেয়ালৰ ৈসেত আমাৰ চুিক্ত আেছ েসেয় েযিতয়া প্রলয় কৰা িবচাৰ মােজেৰ যাব েতিতয়া আমাৰ ওচৰ নাচািপব;
িকয়েনা আিম িমছাক আমাৰ আশ্রয়, আৰু ছলক আমাৰ লুকুৱাৰ ঠাই কিৰেলঁা ”
16 এই কাৰেণ প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ,
“েচাৱা, মই িচেয়ানত িভিত্তমূলৰ এটা িশল, এটা পৰীিক্ষত িশল,
আৰু দৃঢ়ৈক বহুউৱা চুকৰ এটা বহুমূলয্ িশল স্থাপন কিৰেলঁা িয জেন িবশ্বাস কিৰব, েতওঁ অৈধযর্ নহ’ব
17 মই নয্ায় িবচাৰক পিৰমান-জৰী আৰু ধাির্মকক ওেলাম-জৰী কিৰম;
তােত িশলাবৃষ্টিেয় েসই িমছা আশ্রয় ভািঙ েপলাব, েসই লুকুউৱা স্থানক বানপানীেয় তলৈল ৈল যাব
18 মৃতুয্ৰ ৈসেত কৰা েতামােলাকৰ িনয়মিট মিচ েপলুৱা হ’ব, আৰু িচেয়ালৰ ৈসেত কৰা চুিক্ত িস্থৰ নাথািকব;
প্লাৱন কৰা ধল পানী েদশৰ মােজিদ গ’েল, েতামােলাকক তাৰ দ্বাৰাই গচিক েপেলাৱা হ’ব
19 িস িযমান বাৰ েদশৰ মােজিদ যাব, িসমানবাৰ েতামােলাকক প্লািবত কিৰব;
িকয়েনা িস প্রিত ৰািতপুৱা, আৰু িদনত ও ৰািতও েদশৰ মােজিদ যাব,
েযিতয়া বাত্তর্ ািট বুিজব েতিতয়া েকৱল আতঙ্ক হ’ব
20 িকয়েনা মানুেহ ভিৰ েমিলবৈল খাট অিত চুিট আৰু গাত লবৈল কােপাৰ অিত েঠক ৈহেছ ”
21 িযেহাৱাই িনজৰ কাযর্ িনজৰ নজনা নুশুনা বয্াপাৰ, িনজৰ নজনা নুশুনা বয্পাৰ সাম্ফল কিৰবৈল,
পৰাচীন পব্বর্তত েযেনৈক উিঠিছল, েতেনৈক উিঠব, আৰু িগিবেয়ান উপতয্কাত েযেনৈক েক্রাধ কিৰিছল, েতেনৈক

েক্রাধ কিৰব
22 এিতয়া েসই কাৰেণ িনন্দা নকিৰবা, বা েতামােলাকৰ বান্ধ শকত হ’ব;
িকয়েনা মই বািহনীসকলৰ িযেহাৱা প্রভুৰ পৰা েগােটই পৃিথৱীত উচ্ছন্নতাৰ আজ্ঞা শুিনেলঁা
23 েতামােলােক মেনােযাগ িদ েমাৰ কথা শুনা, মেনােযাগী ৈহ েমাৰ বাকয্ শুনা
24 গুিট িঁসিচবৈল জােনা েখিতয়েক িদনেটা হাল বায়? েতওঁ জােনা সদায় খিল কােট আৰু িনজৰ মািটৰ চপৰা জােনা

সদায় ভােঙ?
25 মািট সমান কৰা পাছত েতওঁ জােনা কালজীৰা নবয়, আৰু ভূগ জীৰা িনিঁসেচ?
শাৰী শাৰী কিৰ েঘঁহু আৰু িনৰূিপত ঠাইত যৱ, আৰু তাৰ িকনােৰ িকনােৰ জনাৰ ধান জােনা নবয়?
26 েতওঁৰ ঈশ্বেৰ েতওঁক িশক্ষা িদেয়, আৰু েতওঁ েতওঁক জ্ঞােনেৰ িশক্ষা িদেয়†
27 তাৰ উপিৰও, কালজীৰা মৰণা মৰা যেন্ত্রেৰ মৰা নাযায়, আৰু ৰথৰ চক্র েভাগজীৰাৰ ওপৰত চেলাৱা নাযায়,
িকন্তু কালজীৰা বািৰেৰ, আৰু েভাগজীৰা লাখুিটেৰ মৰা যায়
28 িপঠাৰ শসয্ গুিড় কিৰব লগা হয়; িকন্তু সদায় মৰণা মৰাত লািগ নাথােক;
আৰু েতওঁ তাৰ ওপেৰিদ যন্ত্রৰ চক্র চলায় হয়, িকন্তু িনজৰ েঘঁাৰােবােৰেৰ তাক গুিড় নকেৰ
29 িয জনা িশক্ষাত আশ্চযর্, আৰু প্রজ্ঞাত মহান,
বািহনীসকলৰ েসই িযেহাৱাৰ পৰা এয়াও ওলাইেছ

29 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ িবষেয় িযেহাৱাই িসদ্ধ কিৰব লগীয়া উেদ্দশয্

1 েহ অিৰেয়ল*, েহ অিৰেয়ল, দায়ুেদ ছাউিন পতা নগৰ!
বছৰত বছৰ েযাগ িদয়া; উৎসৱৰ পাছত উৎসৱ আহক
2 িকন্তু মই অিৰেয়লক অৱেৰাধ কিৰম; আৰু েতওঁ েশাক আৰু িবলাপ কিৰব,
আৰু েতওঁ েমাৰ পেক্ষ অৰীেয়লৰ দেৰ হ’ব
3 মই েতামাৰ িবৰুেদ্ধ চািৰওফােল চাউিন পািতম,
আৰু েলাহাৰ েবেৰেৰ েতামাক েবিৰ ধিৰম, আৰু েতামাৰ িবৰুেদ্ধ কাম কৰা গড় তুিলম
4 তুিম নত হ’বা, ভুিমৰ পৰা কথা কবা; েতামাৰ বাকয্ সৰু ৈহ ধুিলৰ পৰা ওলাব
েতামাৰ মাত ভূতৰ দেৰ ভুিমৰ পৰা ওলাব, আৰু েতামাৰ বাকয্ৰ অিত দুবর্ল ৈহ ধুিলৰ পৰা ওলাব
5 িকন্তু েতামাৰ আক্রমণকাৰীৰ দলসমূহ িমিহ ধুিলৰ দেৰ হ’ব, আৰু ভয়ানক েলাক সমূহ উিৰ েযাৱা তঁুহৰ দেৰ হ’ব;
এই সকেলা অকস্মােত, চকুৰ প্রচাৰেত ঘিটব
6 েমঘ-গজ্জর্ ন, ভূিমকম্প, মহাশব্দ, বা’মৰলী বতাহ, ধুমুহা আৰু সংহাৰক অিগ্নিশখােৰ ৈসেত
† 28 অধয্ায়:26 গীতমালা 118:22,23; েৰামীয় 9:33, 10:11; 1িপতৰ 2:6 * 29 অধয্ায়:1 ঈশ্বৰৰ েক্রাধ বা যজ্ঞেবদীৰ জুইৰ ঠাই বা িযৰূচােলম
নগৰ



িযচয়া 29 অধয্ায়:7 823 িযচয়া 30 অধয্ায়:1

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ দ্বাৰাই দণ্ড িদয়া যাব
7 অিৰেয়লৰ িবৰুেদ্ধ িয সকেলা জািত সমূেহ যুদ্ধ কিৰব,
আৰু েতওঁৰ দৃঢ় েকঁাঠৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰব, আৰু েতওঁক েক্লশ িদব,
এই সকেলা এটা সেপান, আৰু ৰািতৰ এটা দশর্নৰ দেৰ হ’ব
8 েযেনৈক কু্ষধাতুৰ মানুেহ সেপানত েভাজন কেৰ, িকন্তু সাৰ পােল েপট খালী ৈহ থােক,
বা েযেনৈক তৃষ্ণাতুৰ মানুেহ সেপানত পান কেৰ, িকন্তু সাৰ পােল িপয়াহত দুব্বর্ল হয়, আৰু অন্তৰত িপয়াহ লােগ,
হয়, েতেনৈকেয় িচেয়ান পব্বর্তৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কৰা সকেলা েদশ সমূহ হ’ব
9 িনজেক িবিস্মত কৰা, আৰু িবিস্মত েহাৱা! িনজেক অন্ধ কৰা, আৰু অন্ধ েহাৱা;
মতলীয়া েহাৱা, িকন্তু দ্রাক্ষাৰেসেৰ নহয়; ঢলং পলং েহাৱা, িকন্তু যবসুৰােৰ নহয়;
10 িকয়েনা িযেহাৱাই েতামােলাকৰ ওপৰত েঘাৰ িনদ্রাজনক আত্মা ঢািল িদেল,
েতওঁ েতামােলাকৰ ভাববাদীৰূপ চকুেবাৰ মুদােল, আৰু েতামােলাকৰ দশর্কৰ মূৰ ঢািকেল

11 সকেলা দশর্ন েতামােলাকৈল চাব মািৰ বন্ধ কৰা এখিন পুিথৰ বাকয্স্বৰূপ; “ইয়াক পাঠ কৰা ” এই বুিল ৈক জ্ঞানী
এজনক েসই পুিথ খন িদেল েতওঁ কয়, “মই েনাৱােৰঁা, কাৰণ এেয় চাব মািৰ বন্ধ কৰা ” 12 যিদ “ইয়াক পাঠ কৰা,”
এই বুিল ৈক অজ্ঞান এজনক পুিথখন িদেয়, েতওঁ কয়, “মই পিঢ়ব নাজােনা ”
13 িযেহাৱাই ক’েল, “এই েলাকসকেল েমাৰ ওচৰৈল চািপ িনজৰ িনজৰ মুেখেৰ
আৰু ওঁেঠেৰেহ েমাক সন্মান কেৰ, িকন্তু েতওঁেলাকৰ অন্তৰ হ’েল েমাৰ পৰা দূৰত আেছ
েতওঁেলাকৰ েমাৰ প্রিত থকা সন্মােনা মানুহৰ দ্বাৰাই িশেকাৱা
14 এই েহতুেক, েচাৱা, মই এই েলাকসকলৰ মাজত অদু্ভত ৰূেপ, আৰু এটাৰ পাছত এটা আচিৰত কাযর্ কিৰ থািকম,
েতওঁেলাকৰ জ্ঞানী েলাকসকলৰ জ্ঞান নষ্ট হ’ব, আৰু েতওঁেলাকৰ বুিদ্ধমন্ত েলাকসকলৰ সুবুিদ্ধ লুপ্ত থািকব
15 িযেহাৱাৰ পৰা িনজৰ কল্পনা গভীৰ ভােৱ লুকুৱাব েখাজা জনৰ সন্তাপ হ’ব,
আৰু আন্ধাৰত কাযর্ কৰা জন, েতওঁেলােক কয়, “আমাক েকােন েদেখ? আমাক েকােন জােন?” েতওঁেলাকৰ সন্তাপ

হ’ব
16 েতামােলাকৰ িবষয়সমূহ িবপৰীত িদেশ ঘূেৰাৱা! কুমাৰ কুমাৰৰ মািটৰ সমান িবেবিচত হয় েন?
“েতওঁ েমাক িনম্মর্াণ কৰা নাই,” এই বুিল িনিম্মর্ত বস্তুেৱ িনম্মর্ণকত্তর্ াৰ িবষেয় ক’ব পােৰ েন?
“েতওঁ বুজা নাই,” গিঠত বস্তুেৱ তাৰ গঠনকাৰীৰ িবষেয় ক’ব পােৰ েন?
17 অিত অলপ সময়,
িলবােনান এটা পথাৰত পিৰণত হ’ব, আৰু েসই পথাৰ জংঘলৈল পিৰণত হ’ব
18 েসই িদনা কলাসকেল পুস্তকখনৰ বাকয্ শুিনব,
আৰু অন্ধসকলৰ চকুেৱ অন্ধকাৰৰ মাজৰ পৰা েদিখবৈল পাব
19 িনপীিড়ত েলাকসকেল পুনৰ িযেহাৱাত আনন্দ কিৰব,
আৰু দিৰদ্র েলাকসকলৰ মাজত ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাত উল্লাস কিৰব
20 িকয়েনা িনষু্ঠৰ েলাক েলাপ হ’ব, আৰু িনন্দক েশষ ৈহেছ, আৰু পাপ কাযর্ কিৰবৈল ভাল েপাৱা সকেলা েলাক

িনষ্কাশন হ’ব,
21 িযেবােৰ েগাচৰত মানুহক অপৰাধী পােত, নগৰৰ দুৱাৰত প্রিতবাদী জনৈল ফান্দ পােত,
আৰু িমছা কথােৰ ধাির্মকৰ নয্ায় দূৰ কেৰ, েসই সকেলােক উচ্ছন্ন কৰা ৈহেছ
22 এই েহতুেক অব্রাহামৰ মুিক্ত দাতা িযেহাৱাই যােকাবৰ বংশৰ িবষেয় এই কথা ৈকেছ,
এিতয়াৰ পৰা যােকাব লিজ্জত নহ’ব, আৰু নাইবা েতওঁৰ মুখ িববণর্ নহ’ব
23 িকন্তু েযিতয়া েতওঁ েমাৰ হাতৰ কাযর্ িনজৰ সন্তান সকলক েদিখব, েতিতয়া েতওঁেলােক েমাৰ নাম পিবত্র কিৰব;
এেন িক, েতওঁেলােক যােকাবৰ পিবত্র জনাক পিবত্র বুিল মািনব, আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰক ভয় কিৰব
24 ভ্রান্ত মনৰ েলাকসকেলও িবেবচনা শিক্ত পাব, অিভেযাগ কৰা সকেল জ্ঞান িশিকব ”

30 অধয্ায়
িমচৰত িনভর্ য় কৰা ফল ইস্রােয়লৰ ভাবী উন্নিত অচূৰৰ িবনাশ

1 “েহ সন্তাপ েপাৱা িবেদ্রাহী সন্তান” এইয়া িযেহাৱাৰ েঘাষনা
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েতওঁেলােক েমাৰ িনেদর্ শ নমনাৈক পিৰকল্পনা কেৰ, আৰু আন েদশৰ ৈসেত সিন্ধ কেৰ, িকন্তু েমাৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই
েতওঁেলাক পিৰচািলত নহয়,

েসেয় েতওঁেলােক পাপৰ উপিৰ পাপ কেৰ
2 েতওঁেলােক েমাৰ পৰামশর্ েনােলাৱাৈক িমচৰৈল যাবৈল ওলাইেছ
েতওঁেলােক ফেৰৗণৰ পৰা সুৰক্ষা িবছািৰেছ আৰু িমচৰৰ ছঁাত আশ্রয় ৈলেছ
3 েসই বােব ফেৰৗণৰ সুৰক্ষা েতামােলাকক লাজ িদওঁতা হ’ব,
আৰু িমচৰৰ ছঁাত আশ্রয় েলাৱাই েতামােলাকৰ বােব অপমান জনক হ’ব
4 যিদও েতওঁেলাকৰ প্রধান েলাকসকল েচাৱনত আেছ, আৰু েতওঁেলাকৰ বাতর্ াবাহসকল হােনচৈল আিহল
5 তথািপ েতওঁেলাকক সহায় কিৰব েনাৱাৰা েলাকসকলৰ কাৰেণ েতওঁেলাক লিজ্জত হব,
িয সহায় কৰা বা উপকাৰী নহয়, িকন্তু লাজ িদওঁতা আৰু দুণর্ামজনকেহ হয় ”

6 দিক্ষণ অঞ্চল*ৰ পশুেবাৰ িবষেয় কৰা েঘাষণা:
মাইকী িসংহ আৰু িসংহ, কালসপর্ আৰু জুইৰ দেৰ উিৰ ফুৰা সপর্ৰ দ্বাৰা েদশত সঙ্কট আৰু েক্লশ ৈহেছ,
েতওঁেলাকক সহায় নকৰা জনৈল
েতওঁেলােক গাধেবাৰৰ িপিঠত ধন-সম্পিত্ত, আৰু উটেবাৰৰ কঁুজত বহুমুলয্ বস্তু তুিল ৈল ৈগেছ
7 িমচৰীয়াসকলৰ সহায় অথর্হীন,
েসই বােব মই েতওঁেলাকক ৰাহব† বুিল মািতেলঁা, িয সকেল এিতয়াও বিহ আেছ
8 এিতয়া েযাৱা, েসই কথা েতওঁেলাকৰ সনু্মখত ফিলত িলখা, আৰু নুৰীয়া পুিথত তািলকাভুক্ত কৰা,
ভিবষয্তৈল যােত সাক্ষয্ হ’ব পােৰ েসই বােব এই সমূহ সংৰিক্ষত কিৰ ৰাখা
9 িকয়েনা এওঁেলাক িবেদ্রাহী, আৰু িমছলীয়া সন্তান,
এওঁেলাক িযেহাৱাৰ িশক্ষা নুশুনা সন্তান
10 েতওঁেলােক দশর্নকাৰী সকলক কয়, “দশর্ন নাচাবা;” আৰুভাববাদীসকলক কয়, “আমাৈল সতয্বাকয্ৰ যথাথর্ ভাববাণী

নকবা;
আমাৰ আগত খুচােমািদ বাকয্ েকাৱা মায়াযুক্ত ভাববাণী েকাৱা
11 গিতপথৰ পাৰ ঘূিৰ আহঁা, পথৰ পৰা ঘূিৰ আহঁা;
ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাক আমাৰ চকুৰ আগৰ পৰা দূৰ কৰা ”
12 এই েহতুেক ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাই ৈকেছ,
“েতামােলােক এই বাকয্ েহয়জ্ঞান কিৰছা,
আৰু উপদ্রৱ আৰু িবপৰীত আচৰণত িবশ্বাস কিৰ তাৰ ওপৰত িনভর্ য় কিৰছা;
13 েসেয় যাৰ পতন অকস্মােত মুহূত্তর্ েত হ’ব,
ভগ্ন অংশ আৰু ওখ েদৱালৰ িস্ফত অংশ পিৰবৈল প্রস্তুত েহাৱাৰ দেৰ,
এই পাপ েতামােলাকৈল হ’ব ”
14 কুমাৰৰ পাত্র ভঙাৰ দেৰ েতওঁ তাক ভািঙব; অলেপা নৰখাৈক তাক েডাখৰ েডাখৰ ৈক ভািঙব;
তােত জুইশালৰ পৰা জুই লবৈল, বা েচৗবাচ্চা পৰা পানী তুিলবৈল
তাৰ টুকুৰােবাৰৰ মাজৰ এেডাখেৰা েপাৱা নাযাব
15 িকয়েনা ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকিছল,
“েমাৈল ঘূিৰ আিহেল আৰু িবশ্রাম ল’েল েতামােলােক পিৰত্রাণ পাবা, িনৰৱতাত আৰু িবশ্বাসত েতামােলাকৰ শিক্ত হ’ব,
িকন্তু েতামােলােক ইচ্ছা নকিৰলা
16 েতামােলােক ক’লা, “নহয়;
কাৰণ আিম েঘঁাৰাত পলাই যাম;’ েসেয় েতামােলােকা পলাবা;
আৰু আিম বগী েঘঁাৰাত উিঠ যাম, েসেয় েতামােলাকক েখিদ েযাৱাসকেলা েবগী হ’ব
17 এজনৰ ভয় প্রদশর্নত এক হাজাৰ জন পলাই যাব,
আৰু পঁাচজনৰ ভয় প্রদশর্নত েতামােলাক পলাবা;
েযিতয়াৈলেক েতামােলাকৰ অৱিশষ্ট ভাগ পব্বর্তৰ িটঙত থকা পতাকা দণ্ড, আৰু পব্বর্তৰ ওপৰত থকা পতাকাৰ দেৰ

হ’ব ”
18 তথািপও িযেহাৱাই েতামােলাকক দয়া কিৰবৈল অেপক্ষা কিৰব, েসই বােব েতওঁ েতামােলাকক অনুগ্রহ কিৰবৈল উন্নত

হব
* 30 অধয্ায়:6 েনেগভ † 30 অধয্ায়:7 সপর্িসংহ; ইস্রােয়লৰ কল্পকািহনীৰ এক চিৰত্র
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কাৰণ িযেহাৱা নয্ায় িবচাৰ কৰা ঈশ্বৰ, িয সকেল েতওঁৈল অেপক্ষা কেৰ, েতওঁেলাক েসৗভাগয্শীল
19 িকয়েনা েলাকসকল িযৰূচােলমৰ িচেয়ানত বাস কিৰব; েসেয় েতামােলােক আৰু নাকািন্দবা
েতামােলাকৰ কাতেৰািক্তৰ শব্দ শুিন েতওঁ অৱেশয্ েতামােলাকক দয়া কিৰব শুনা মাত্রেকই েতওঁ েতামােলাকক উত্তৰ

িদব
20 যিদও প্রভুেৱ েতামােলাকক সঙ্কটযুক্ত আহাৰ, আৰু েক্লশযুক্ত জল িদেয়,
তথািপ েতামােলাকৰ িশক্ষকসকল আৰু লুকাই নাথািকব, িকন্তু েতামােলােক িনজৰ চকুেৰ িশক্ষকসকলক েদিখবৈল

পাব
21 েযিতয়া েতামােলােক েসঁাফােল িক বঁাওফােল ঘুিৰবা,
েতিতয়া েতামােলাকৰ কােণ েতামােলাকৰ পাছফােল েকাৱা বাকয্ শুিনবৈল পাব,
“এেয় পথ, এই পেথ চলা,”
22 েতামােলােক িনজৰ কটা-মূির্ত্তত মৰা ৰূপৰ আৰু েসানৰ পতা অশুিচ কিৰবা,
েতামােলােক তাক অশুিচ বস্তু দেৰ েপলাই িদ ক’বা, “ইয়াৰ পৰা দূৰ েহাৱা ”
23 েতামােলােক েযিতয়া মািটত গুিট িঁসিচবা,েতিতয়া েতওঁ েতামােলাকৰ গুিটৰ অেথর্ বৰষুণ িদব;
আৰু েতওঁ ভুিমৰ পৰা অিধকপিৰমােন আহাৰ িদব আৰু শষয্ প্রচুৰপিৰমােন হ’ব
েসই িদনা েতামােলাকৰ পশুৰ জাকেবােৰ বহল পথাৰত চিৰব
24 মািট চাহ কৰা ষঁাড়গৰু আৰু গাধেবােৰও,
েবলচা আৰু কুলােৰ ৈসেত জাৰা পুৰঠ দানা খাব
25 মহাহতয্াৰ িদনা েযিতয়া ওখ দুগর্েবাৰ ভািগ পিৰব
েতিতয়া প্রেতয্ক উচ্চ পাহাৰৰ ওপৰত আৰু প্রেতয্ক ওখ পব্বর্তৰ ওপৰত ৈন আৰু পানীৰ জুিৰ হ’ব
26 িয িদনা িযেহাৱাই েতওঁৰ েলাকসকলৰ ভগা অঙ্গ েজাৰা িদব, আৰু প্রহাৰত লগা ঘা সুস্থ কিৰব,
েসই িদনা চন্দ্রৰ েপাহৰ সূযর্ৰ েপাহৰৰ দেৰ হ’ব, আৰু সূযর্ৰ েপাহৰ সাত গুেণ অিধক হব, আৰু সাত িদনৰ েপাহৰৰ

দেৰ হ’ব
27 েচাৱা, িযেহাৱাৰ নাম দূৈৰৰ পৰা আিহেছ; েতওঁৰ েক্রাধািগ্ন জ্বিলেছ; ওপৰৈল উঠা েতওঁৰ ধুৱঁাৰািশ অিত ডাঠ;

েতওঁৰ ওঁঠ েক্রােধেৰ পিৰপূণর্, আৰু েতওঁৰ িজভা গ্রাস কেৰঁাতা অিগ্নস্বৰূপ
28 েতওঁৰ প্রশ্বাস-বায়ু প্লািৱত েহাৱা বনয্াৰ দেৰ েসয়া িডিঙৰ মাজ ভাগৈলেক উেঠ,
েলাকসকলক ধ্বংসৰ চালিনেৰ চািল িনবর্াচন কিৰব েতওঁৰ প্রশ্বাস-বায়ু েলাকসকলৰ মুখত ভ্রািন্তজনক লাগাম হ’ব
29 পিবত্র েভাজ পালন কৰা ৰািতৰ গীতৰ দেৰ েতামােলাকৰ গীত হ’ব,
িযেহাৱাৰ পব্বর্তৈল, ইস্রােয়লৰ িশলাৈল বঁাহী বজাই েযাৱাৰ দেৰ েতামােলাকৰ মনত আনন্দ হ’ব
30 িযেহাৱাই িনজৰ জলন্ত েক্রােধেৰ আৰু গ্রাস কেৰঁাতা অিগ্নিশখােৰ, প্রচণ্ড বতাহ আৰু ধুমুহােৰ, আৰু িশলাবৃষ্টিেৰ,
েতওঁ িনজৰ মিহমািন্বত স্বৰ শুনাব, আৰু িনজৰ বাহু লৰচৰ কিৰ েদখুৱাব
31 িকয়েনা িয অচুেৰ দণ্ডেৰ আঘাত কিৰিছল, এেন অচূৰ িযেহাৱাৰ মাতত অচূৰ ভািগ েডাখৰ েডাখৰ হ’ব,েতওঁ

েতওঁেলাকক দেণ্ডেৰ প্রহাৰ কিৰব
32 িযেহাৱাই প্রেতয্ক িনৰূিপত দণ্ড েতওঁেলাকৰ ওপৰত েপলাব,
েতওঁ েতওঁেলাকৰ ৈসেত খঞ্জৰী আৰু বীণােৰ যুদ্ধ আৰু িববাদ কিৰব,
33 কাৰণ জলন্ত ঠাই এখন পূবর্েৰ পৰা ৈতয়াৰ কৰা আেছ বাস্তিৱকেত এইেটা ৰজাৰ বােব প্রস্তুত; আৰু ঈশ্বেৰ তাক দ

আৰু বহল কিৰেল
জুই আৰু অিধক খিৰেৰ সূ্তপ প্রস্তুত আেছ
গন্ধক প্রবািহত েহাৱাৰ দেৰ িযেহাৱাৰ িনঃশ্বােস ইয়াক জ্বলাব

31 অধয্ায়
িমচৰৰ সহায় বৃথা িযেহাৱাই ৰক্ষা কৰা

1 িয সকেল সহায়ৰ বােব িমচৰৈল নািম যায়, আৰু েঘঁাৰােবাৰত ভাৰসা কেৰ, েতওঁেলাকৰ সন্তাপ হ’ব;
েতওঁেলােক ৰথত* আৰু অশ্বােৰাহীত ভাৰসা কেৰ†
িকন্তু েতওঁেলাক ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাৰ প্রিত উিদ্বগ্ন নহয়, নাইবা িযেহাৱাৰ ওচৰৈল নাযায়
* 31 অধয্ায়:1 কাৰণ েসই েবাৰ অিধক † 31 অধয্ায়:1 কাৰণ েসয়া অসংখয্
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2 তথািপ েতওঁ জ্ঞানবান, েতওঁ দুেযর্াগ ঘটাব, আৰু িনজৰ বাকয্ প্রতয্াহাৰ নকিৰব
িকন্তু কুকমীর্েবাৰৰ বংশৰ িবৰুেদ্ধ আৰু পাপ কাযর্ কিৰবৈল সহায় কৰা সকলকৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁ উিঠব
3 িমচৰীয়াসকল মানুহ মােথান, ঈশ্বৰ নহয়; েঘঁাৰােবােৰা মাংস মাত্র, আত্মা নহয়
িযেহাৱাই েযিতয়া িনজৰ হাত েমিলব; েতিতয়া সহায় কৰা জেন উজুিট খাব, আৰু সহায় েপাৱা জেনও পিতত হ’ব; দুেয়া

এেক লেগ িবনষ্ট হ’ব
4 িকয়েনা িযেহাৱাই েমাক এই দেৰ ৈকেছ,

েযেনৈক িসংহ, অথবা যুবা িসংহই ধৰা পশুৰ ওপৰত গুজিৰ থােকঁােত,
েযিতয়া তাৰ িবৰুেদ্ধ েমৰখীয়া সকলক মাত িদেয়,
িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাতত িস ভয় নকেৰ, নাইবা তাৰ শব্দৰ পিৰৱতর্ ন নহয়,
েতেনৈক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই যুদ্ধ কিৰবৈল িচেয়ান পব্বর্ত আৰু তাৰ পাহাৰৰ ওপৰৈল নািম আিহব
5 জাক পািত উিৰ ফুৰা চৰাইৰ দেৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই িযৰূচােলমক ৰক্ষা কিৰব,
েতওঁ ৰক্ষা কিৰব আৰু ইয়াক অিতক্রম কিৰ যাওঁেত উদ্ধাৰ কিৰব আৰু সংৰক্ষন কিৰব

6 েহ ইস্রােয়লৰ েলাকসকল, েতামােলােক িয জনাৈল অিতশয় ভােব িপিঠ িদিছলা, েসই জনাৈল উভিট আহঁা 7কাৰণ
েসই িদনা েতামােলাক প্রিতজেন পােপেৰ ৈসেত িনজৰ হােতেৰ িনমর্াণ কৰা ৰূপ আৰু েসাণৰ মূির্ত্তেবাৰ েপলাই িদবা
8 েসই সময়ত অচুৰীয়া েলাক তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ব,আৰু মানুহৰ দ্বাৰাই চািলত েনােহাৱা তেৰাৱােল েতওঁক গ্রাস

কিৰব
েতওঁ তেৰাৱালৰ পৰা পলাব, আৰু েতওঁৰ যুবকসকলক কিঠন পিৰশ্রম কিৰবৈল বাধয্ কৰাব
9 িয জনাৰ অিগ্ন িচেয়ানত, আৰু িয জনাৰ অিগ্নকুণ্ড িযৰূচােলমত আেছ, েসই িযেহাৱাই ৈকেছ,
েতওঁেলােক ভয়াবহ অৱস্হাৰ কাৰেণ আত্মিবশ্বাস েহৰুৱাব, আৰু েতওঁেলাকৰ েসনাপিতসকেল িযেহাৱাৰ যুদ্ধৰ িনচানৈল

ভয় কিৰব ”

32 অধয্ায়
অিভিষক্ত জনাৰ ৰাজয্ বণর্না

1 েচাৱা, এজন ৰজাই ধাির্মকতােৰ ৰাজত্ব কিৰব, আৰু শাসনকতর্ াসকেল নয্ায়িবচােৰেৰ শাসন কিৰব
2 খৰাং ঠাইত পানীৰ েসঁাতৰ দেৰ, আৰু পিৰশ্রান্ত েদশত বৃহৎ িশলৰ ছঁাৰ দেৰ,
েতওঁেলাক প্রিতজেন বতাহৰ পৰা আশ্রয়, আৰু ধুমুহাৰ পৰা িনৰাপতা পাব,
3 েতিতয়া চকুেৰ েদখা েপাৱা সকলৰ চকু অস্পষ্ট নহ’ব, আৰু কােণেৰ শুনা সকেল মেনােযােগেৰ শুিনব;
4 অিবেবচক সকেল সাৱধােনেৰ িবেবচনােৰ কিৰব, আৰু খুনাসকেল সহেজ স্পষ্টৈক কথা ক’ব
5 মূখর্ েলাকক সন্মানীয় বুিল আৰু মতা নহ’ব, নাইবা প্রবঞ্চকেলাকক িনয়ম নীিত মািন চলা বুিল েকাৱা নহ’ব
6 িকয়েনা অপিবত্র কাযর্ কিৰবৈল, িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ ভ্রািন্তজনক কথা কব,
কু্ষধাতুৰ েপট শুদা ৰািখব, আৰু তৃষ্ণাতুৰৰ পানীৰ অভাৱ কৰাব,
কাৰণ মুখর্ই মুখর্তাৰ কথা ক’ব, আৰু েতওঁৰ হৃদেয়েৰ অধমর্ িচন্তা কিৰব
7 প্রবঞ্চকেলাকৰ প্রণালী মন্দ েতওঁ নীিতহীন পদ্ধিতৰ পিৰকল্পনা কেৰ,
দুখীয়াই সঁচা কথা ক’েলও দুখীয়ােলাকক িমছা কথােৰ ধ্বংস কিৰব
8 িকন্তু সন্মানীয় েলােক সৎ িবষয়ৰৰ পিৰকল্পনা কেৰ, আৰু েতওঁৰ সৎ কাযর্ৰ কাৰেণ েতওঁ িথেৰ থািকব
9 েহ িনিশ্চেন্ত থকা মিহলাসকল, উঠা, আৰু েমাৰ কথা শুনা;
েহ িচন্তা-ভাবনা নকৰা যুৱতীসকল, েমাৰ বাকয্ শুনা
10 েহ দািয়ত্বহীন মিহলা, এবছৰ ৈহ িকছু িদন গ’েল েতামােলাকৰ আত্মিবশ্বাস চূণর্ িবচূণর্ হ’ব,
কাৰণ দ্রাক্ষােক্ষত্র নষ্ট হ’ব, ফল চেপাৱা সময় নািহব
11 েহ িনিশ্চেন্ত থকা মিহলা কিম্পত েহাৱা; েহ আত্মিবশ্বাসী কম্পমান েহাৱা,
উত্তম বস্ত্র েসােলাকাই িববস্ত্র েহাৱা, আৰু কঁকালত চট বান্ধা
12 েতামােলােক মেনাহৰ েখিত, আৰু ফলৱতী দ্রাক্ষালতাৰ বােব িবলাপ কিৰবা
13 েমাৰ েলাকসকলৰ ভুিম, এেন িক, এটা সময়ত ৰং-ৰহইেচেৰ আনন্দত থকা ঘৰেবাৰৰ বাৰীত,
কঁাইিটয়া বন আৰু কঁাইট গছেৰ ভিৰ পিৰব
14 কাৰণ ৰাজপ্রসাদ পিৰতয্াগ হ’ব, ঘনবসিতপূণর্ নগৰ মৰুভূিম হ’ব,
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পাহাৰ আৰু পৰীয়া ঘৰ সব্বর্কালৈল গুহাস্বৰূপ হ’ব, বনৰীয়া গাধৰ েধমািল কৰা ঠাই, পশুৰ জাকেবাৰ চৰা ঠাই হ’ব
15 ওপৰৰ পৰা আমাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ আত্মা বাকী িনিদয়া পযর্ন্ত,
মৰুপ্রান্তৰ ফলৱতী উদয্ান েনােহাৱাৈলেক, আৰু ফলৱতী উদয্ান অৰণয্ বুিল গিণত েনােহাৱাৈলেক েতেন অৱস্থােত

থািকব
16 তাৰ পাছত েসই মৰুপ্রান্তত নয্ায়িবচাৰ বাস কিৰব, আৰু েসই ফলৱতী উদয্ানত ধাির্মকতাই বসিত ল’ব
17 ধাির্মকতাৰ কাযর্েৰ শািন্তৰ হ’ব, আৰু ধাির্মকতাৰ ফল িচৰকালৈল সুিস্থৰ আৰু িবশ্বাসেযাগয্ হ’ব
18 েমাৰ েলাকসকেল শািন্তপূণর্ বাসস্থানত, িনৰাপত্তাহীন ঘৰেবাৰত, আৰু শািন্তপূণর্ িবশ্রামৰ ঠাইেবাৰত বাস কিৰব
19 িকন্তু তথািপও যিদ িশলাবৃষ্টি হয়, অৰণয্ ধ্বংস হ’ব, আৰু নগৰেবাৰ সমূ্পণর্ৰূেপ িবলুপ্ত হ’ব
20জল সমূহৰ কাষত বীজ িঁসচা সকেল, আৰু ষঁাড় গৰু আৰু গাধক চিৰবৈল এিৰ িদয়া সকেল সকেলােৱ আশীবর্াদপ্রাপ্ত

হ’ব

33 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ বত্তর্ মান দুৰৱস্থা, আৰু তাৰ ভািব েগৗৰৱ

1 িনজৰ ধ্বংস েনােহাৱাৈক ধ্বংস কৰা িয তুিম!
িবশ্বাসঘাতকতা েনােহাৱাৈক িবশ্বাসঘাতকতা কৰা িয তুিম, েতামাৰ সন্তাপ হ’ব!
েযিতয়া তুিম ধ্বংস কিৰব এিৰবা েতিতয়া েতামাৰ ধ্বংস হ’ব
েযিতয়া তুিম িবশ্বাস ঘাতকতা কিৰব এিৰবা, েতিতয়া েতওঁেলােক েতামাক িবশ্বাস ঘাতকতা কিৰব
2 েহ িযেহাৱা আমাক দয়া কৰক; আিম আেপানাৈল বাট চাই আেছঁা;
প্রিত ৰািতপুৱােত আপুিন আমাৰ বাহুস্বৰূপ হয়, সঙ্কটৰ সময়ত আপুিন আমাৰ পিৰত্রাণকত্তর্ া হয়
3 েকালাহল শব্দত েলাক সমূহ পলাব; আপুিন েযিতয়া উিঠব েতিতয়া জািতেবাৰ িচন্ন িভন্ন হ’ব
4 কাকতী ফিৰেঙ েগােটাৱাৰ দেৰ েতামাৰ ধ্বংস েগােটাৱা হ’ব, ফিৰংেবােৰ জিপওৱাৰ দেৰ তাৰ ওপৰত েলাকসকেল

জঁাপ িদব
5 িযেহাৱা উন্নত, েতওঁ উদ্ধেলাকত বাস কেৰ; েতওঁ িচেয়ানক নয্ায় িবচােৰেৰ আৰু ধাির্মকতােৰ পিৰপূণর্ কিৰব
6 েতামােলাকৰ সময়ত েতওঁ স্থায়ীভােৱ থািকব,
পিৰত্রাণ, জ্ঞান, আৰু বুিদ্ধ প্রচুৰ পিৰমােণ হ’ব; িযেহাৱা িবষয়ক ভেয়ই েতওঁ*ৰ পৰমধন
7 েচাৱা, েতওঁেলাকৰ কটকীসকেল বাটত িচঞিৰেছ; কুটনীিতজ্ঞ সকেল শািন্তৰ কাৰেণ আশা কিৰ মেনােবদনাত

কািন্দেছ
8 ৰাজপথেবাৰ জনপ্রানীহীন হ’ল, তাত যাত্রীসকল েনােহাৱা হ’ল
চুিক্তেবাৰ ভঙা হ’ল, সাক্ষয্†েবাৰক অৱজ্ঞা কৰা হ’ল, আৰু নগৰেবাৰক অসন্মািনত কৰা হ’ল
9 েদেশ েশাক কিৰেছ আৰু নষ্ট ৈহেছ; িলবােনােন িববুিদ্ধত পিৰেছ আৰু জঁই পিৰেছ;
চােৰাণ মৰুভূিমৰ দেৰ ৈহেছ; বাচান আৰু কির্মেল পাত সৰাইেছ
10 িযেহাৱাই ৈকেছ, “এিতয়াই মই উিঠম, এিতয়াই মই উন্নত হ’ম, এিতয়াই মই উন্নীত হ’ম
11 েতামােলােক তঁুহ গভর্ ধাৰণ কিৰবা, আৰু েতামােলােক নৰা প্রসৱ কিৰবা, েতামােলাকৰ িনঃশ্বাস-প্রশ্বাস জুই েসেয়

েতামােলাকক গ্রাস কিৰব
12 কঁািটয়া েজােপাহা কািট জুইত েপাৰাৰ দেৰ েলাকসকল জ্বিল চূণ হ’ব
13 েতামােলাক িয সকল দূৈৰত আছা, মই কৰা কাযর্ৰ কথা শুনা; আৰু েতামােলাক িয সকল ওচৰত আছা, েমাৰ পৰাক্রম

স্বীকাৰ কৰা ”
14 িচেয়ানত থকা পাপীেবােৰ ভয় কিৰেছ; অধির্ম জনক কঁপিনেয় ধিৰেছ
আমাৰ মাজৰ েকােন গ্রাসকৰী অিগ্নেয় ৈসেত বাস কিৰব পােৰ? আমাৰ মাজৰ েকােন অনন্ত কালৈলেক জ্বিল থকা

জুইেৰ ৈসেত বাস কিৰব পােৰ?
15 িয জেন ধাির্মকতাৰ পথত চেল, আৰু নয্ায় কথা কয়, িয জেন অতয্াচাৰ কিৰ েপাৱা লাভ িঘণ কেৰ,
িয জেন েভিট ল’বৈল অস্বীকাৰ কেৰ, িয জেন চৰম অপৰাধৰ আচিন নকেৰ,
আৰু কুকমর্ৈল চকু িনিদেয়
16 েসই জেন িনজৰ ঘৰ উচ্চস্থানত স্থাপন কিৰব;
* 33 অধয্ায়:6 িচেয়ান † 33 অধয্ায়:8 নগৰেবাৰক
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েতওঁৰ প্রিতৰক্ষাৰ স্থান িশলৰ দুগর্ হ’ব; েতওঁৰ আহাৰ আৰু পানী দৃঢ়ভােব সৰবৰাহ হ’ব
17 তুিম িনজ চকুেৰ ৰজাক েতওঁৰ সুন্দৰ অৱস্থাত থকা েদিখবা, েতওঁেলােক িবশাল েদশ েদিখব
18 েতামাৰ মেন ৈহ েযাৱা সঙ্কটৰ িবষেয় ভািবব; িলখক ক’ত, ধন জুখা জন ক’ত? েকঁাঠেবাৰ গণনা কৰা জন ক’ত

আেছ?
19 তুিম বুিজব েনাৱাৰা অপিৰিচত ভাষা েকাৱা, অবাধয্ মানুহ আৰু েদিখবৈল নাপাবা
20 আমাৰ উৎসৱ নগৰ িচেয়ানৈল তুিম দৃষ্টি কৰা;
যাৰ খুিট েকিতয়াও উঘািলব েনাৱািৰ, যাৰ ৰছী েকিতয়াও িনিছেগ,
স্থানান্তৰ কিৰব েনাৱাৰা এেন তমু্বস্বৰূপ শান্ত বাসস্থান িযৰূচােলমক েতামাৰ িনজৰ চকুেৰ েদিখবা
21 তাৰ পিৰবেতর্ , বহল নদীেবাৰত আৰু সঁুতীেবাৰত মহান িযেহাৱা আমাৰ ৈসেত থািকব
তাত বঠােৰ চেলাৱা যুদ্ধ জাহাজ, আৰু প্রকাণ্ড জাহাজ নচিলব
22 িকয়েনা িযেহাৱা আমাৰ িবচাৰকত্তর্ া, আমাৰ বয্ৱস্থাপক, আৰু আমাৰ ৰজা; েতেৱঁই আমাক পিৰত্রাণ কিৰব
23 েতামাৰ পালেবাৰ িঢলা ৈহ পিৰেছ, িসহঁেত মাস্তুল িথৰৈক ধিৰ ৰািখব েনাৱােৰ, িসহঁেত পাল তিৰব েনাৱােৰ;
েসই কালত অেনক লুটদ্রবয্ ভাগ বািট িদয়া হ’ল, েলেঙৰােয়া লুটদ্রবয্ িনেল
24 “মই অসুস্থ,” এই বুিল বািসন্দা সকেল নক’ব, তাত থকা েলাকসকলৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা হ’ব

34 অধয্ায়
ইেদামৰ ওপৰত সাধন কিৰব লগীয়া প্রিতকাৰ

1 েহ জািত সমূহ ওচৰৈল আহা আৰু শুনা, েহ েলাক সমূহ মেনােযাগ িদয়া!
পৃিথৱী আৰু ইয়াক পিৰপূণর্ কৰা সকেলােৱ, জগত আৰু তাৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা সকেলােৱ অৱেশয্ শুনক
2 কাৰণ সকেলা জািতৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ েক্রাধ আেছ, আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা ৈসনয্ৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁ অিগ্নশমর্া;
েতওঁ েতওঁেলাকক সমূ্পণর্ ভােব ধ্বংস কিৰব, বধ কিৰবৈল েতওঁ েতওঁেলাকক প্রাণীহতয্া কাৰীৰ হাতত েশাধাই িদব
3 েতওঁেলাকৰ িনহত সকলক ৈমদাম িনিদয়াৈক থ’ব; েতওঁেলাকৰ মৰা শৱেবাৰৰ পৰা চািৰও ফােল দুগর্ন্ধ হ’ব,
েতওঁেলাকৰ েতেজেৰ পব্বর্তেবাৰ িভিজব
4 আকাশৰ সকেলা তৰােবাৰ অদৃশয্ ৈহ যাব,
আৰু নুিৰওৱা পুিথৰ দেৰ আকাশক নুিৰওৱা হ’ব; আৰু তাৰ সকেলা তৰা অদৃশয্ হ’ব,
দ্রাক্ষালতাৰ পৰা পাত েলেৰিল সিৰ পৰাৰ দেৰ, আৰু েবিচৈক পকা িডমৰু িয দেৰ িডমৰু গছৰ পৰা সিৰ পেৰ,
5 কাৰণ েযিতয়া েমাৰ তেৰাৱােল স্বগর্ত পূণর্ েহাৱাৈক েতজ পান কিৰব;
েচাৱা, এইেটা এিতয়া ইেদামৰ ওপৰৈল আিহব, েসই েলাকসকলৈল মই ধ্বংস কিৰবৈল পিঠয়াম
6 িযেহাৱাৰ তেৰাৱাল েতেজেৰ েটাপােটােপ পৰা, আৰু চির্বেৰ আবৃত,
েভৰা আৰু ছাগলীেবাৰৰ েতেজেৰ েটাপােটােপ পৰা, মতা েভড়া ছাগলীৰ মুত্রাশয়ৰ চির্বেৰ আবৃত
কাৰণ িযেহাৱাই বস্রা নগৰত বিলদান কিৰেছ আৰু ইেদাম েদশত মহাহতয্া ৈহেছ
7 েতওঁেলাকৰ ৈসেত ভতৰা গৰুও হতয্া কৰা হ’ব আৰু কম বয়সীয়া ভতৰা গৰুৰ ৈসেত বুঢ়া গৰুও
েতওঁেলাকৰ েদশ েতেজেৰ মাতাল হ’ব, আৰু েতওঁেলাকৰ ধুিল চির্বেৰ চির্বযুক্ত হ’ব
8 কাৰণ এইেয় িযেহাৱাৰ প্রিতেশাধ েলাৱা িদন হ’ব, িচেয়ানৰ অেথর্ েপানৰ প্রিতফল িদয়া বছৰ হ’ব
9 ইেদামৰ ৈনেবাৰ আলকতৰাৈল পিৰণত হ’ব, তাইৰ ধূিলেবাৰ গন্ধক হ’ব,
আৰু তাইৰ েদশ প্রজ্বিলত আলকতৰা হ’ব
10 েসেয় িদেন ৰািতেয় জ্বিলব; িচৰকালৈল ইয়াৰ েধঁাৱা উিঠব;
পুৰুষানুক্রেম ই অনুবর্ৰ ৈহ থািকব; েকােনও তাৰ মােজিদ িচৰকালৈলেক নাযাব
11 িকন্তু বনৰীয়া চৰাই আৰু পশু তাত বাস কিৰব, েফঁচা আৰু েঢঁাৰা কাউৰীেয় তাত বাহ সািজব
েতওঁ তাৰ ওপৰত ধ্বংসৰ পিৰমাণ-জৰী আৰু ওেলাম সূতা িবস্তাৰ কিৰব
12 তাইৰ প্রধান েলাকসকলৰ
ৰাজয্ বুিল কবৈল এেকা নথািকব, আৰু তাইৰ ৰাজকুমাৰসকলৰ কােকা নাথািকব
13 তাইৰ ৰাজপ্রসাদেবাৰ কঁাইেট ছািট ধিৰব, েচাৰাত গছ আৰু কঁাইটীয়া জাৰিণ তাইৰ দুগর্ হ’ব
এইয়া িশয়ালৰ বসিত স্থান আৰু উট পক্ষীৰ কাৰেণ ঠাই হ’ব
14 বনৰীয়া জন্তু আৰু ৰাংকুকুেৰ তাত লগ হ’ব, আৰু বনৰীয়া ছাগলীেয় ইেটােৱ িসেটাৰ বােব িচঞিৰব
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েসই ঠাইত িনশাচৰ জন্তুেৱ িনবাস কিৰব, আৰু িনজৰ বােব িবশ্রামৰ ঠাই িবচািৰ পাব
15 েফঁচাই বাহ সািজ, কণী উমিন িদ েপাৱািল জগাব, আৰু েপাৱালেবাৰক সুৰক্ষা িদব
হয় েসই ঠাইত প্রিতজনী েশন চৰাইেয় িনজৰ সঙ্গীৰ ৈসেত েগাট খাব
16 িযেহাৱাৰ নুিৰয়া পুিথত একািদক্রেম িবচাৰা; ইয়াৰ এটােৰা অভাব নহ’ব
সঙ্গী বােব কােৰা অভাৱ নহ’ব, কাৰণ িযেহাৱাই িনজৰ মুেখেৰ এই আেদশ িদেল, আৰু েতওঁৰ আত্মাই িসহঁতক েগাটােল
17 েতওঁ িসহঁতৰ বােব িচিঠ েখলােল, আৰু িসহঁতৰ বােব েতওঁ িনজৰ হােতেৰ পিৰমাণ-জৰীৰ দ্বাৰাই তাক ভাগ বািট

িদেল
িসহঁেত তাক সদাকালৰ বােব অিধকাৰ কিৰব, পুৰুষানুক্রেম তাত বাস কিৰব

35 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ পুনঃস্থাপন

1 মৰুপ্রান্ত আৰু িনজর্ ন ঠাইেবাৰ আনিন্দত হ’ব, আৰু েগালাপ ফুলৰ দেৰ,
মৰুভূিম ফুল ফুিলব আৰু প্রফুিল্লত হ’ব
2 প্রচুৰ পিৰমােন ফুিলব, আনন্দ আৰু গােনেৰ ৈসেত উল্লািসত হ’ব;
িলবােনানৰ েগৗৰৱ, কির্মল আৰু চােৰাণৰ মিহমা তাক িদয়া হ’ব;
েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ, আৰু আমাৰ ঈশ্বৰৰ েজয্ািত েদিখবৈল পাব
3 েতামােলােক দুব্বর্ল হাত সবল কৰা, আৰু কঁপা আঠু সুিস্থৰ কৰা
4 ভয়াতুৰ মনৰ েলাকক েকাৱা, “শিক্তশালী েহাৱা, ভয় নকিৰবা!
েচাৱা, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ প্রিতকাৰৰ ৈসেত,
প্রিতফল িদবৈল আিহব; েতওঁ আিহব আৰু েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰব ”
5 েতিতয়া অন্ধসকেল চকুেৰ েদিখব, আৰু কােণেৰ নুশুনাসকেল কােণেৰ শুিনব,
6 েসই সময়ত েখাৰাসকেল হিৰণীৰ দেৰ জঁাপ মািৰব, আৰু েবাবাসকলৰ িজভাই গান গাব,
কাৰণ মৰুভূিমৰ পৰা পানীৰ ভুমুক আৰু মৰুপ্রান্তৰত জুিৰেবাৰ ওলাব
7 জলন্ত বািল গভীৰ জলাশয় হ’ব, আৰু খৰাং মািট পানীৰ ভুমুক হ’ব;
িশয়ালৰ বাসিতস্থান, য’ত এসময়ত িসহঁত শুইিছল, তাত নল খাগিৰ আৰু কঁুিহলাৰ ঘঁাহিন হ’ব
8 তাত থকা ৰাজপথেবাৰ পিবত্র পথ বুিল মতা হ’ব
েসই পেথিদ েকােনা অশুিচ েলােক যাত্রা নকিৰব িকন্তু িয সকেল ইয়াত অহা-েযাৱা কিৰব েতওঁেলাকৰ বােবেহ হ’ব,
েকােনা মূখর্বয্িক্ত েসই পথত নাযাব
9 েসই ঠাইত িসংহ নাথািকব, েকােনা িহংস্র জন্তু তাত নাথািকব, তাত িসহঁতক েপাৱা নাযাব,
িকন্তু উদ্ধাৰ েপাৱা সকেল তাত অহা েযাৱা কিৰব
10 িযেহাৱাৰ মুিক্তপণ ঘূিৰ আিহব,
আৰু গীত গােনেৰ ৈসেত িচেয়ানৈল আিহব; েতওঁেলাকৰ মুৰত িচৰস্থায়ী আনন্দৰ মুকুট হ’ব;
উল্লাস আৰু আনন্দই েতওঁেলাকক লগ ধিৰব; েশাক আৰু হুমুিনয়াহ দূৰ ৈহ যাব

36 অধয্ায়
অচূৰীয়াসকলৰ পৰা ইস্রােয়েল ৰক্ষা েপাৱা

1 ৰজা িহিষ্কয়াৰ ৰাজত্বৰ চতুদ্দর্ শ বছৰত, অচুৰৰ ৰজা চনেহৰীেব, গেড়েৰ আবৃত িযহূদাৰ সকেলা নগৰেবাৰ আক্রমন
কেৰ আৰু েসইেবাৰ অিধকাৰ কেৰ 2 তাৰ পাছত ৰজা অচূৰীয়াই লাখীচৰ পৰা ৰবচািকক বহুেতা ৈসনয্সামন্তই ৈসেত
িযৰূচােলমৈল, ৰজা িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল পঠােল েতওঁ েধাবা-ঘাটৈল েযাৱা ৰাজ আিলৰ ওপৰত থকা পুখুৰীৰ নলাৰ ওচৰ
চািপ তাৰ কাষত িথয় হ’ল 3 তােত িহিল্কয়াৰ পুত্র ৰজাৰ ঘৰিগৰী ইিলয়াকীম, ৰাজ িলখক েচবনা, আৰু ইিতহাস িলখক
আচফৰ পুত্র েযাৱােহ েতওঁেৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰবৈল ওলাই গ’ল

4 ৰবচািকেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “িহিষ্কয়াক েকাৱা েয, মহাৰাজ অচূৰীয়াই এই কথা ৈকেছ, ‘েতামাৰ আত্মিবশ্বাসৰ
উৎস িক? 5 তুিম েকৱল মূলয্হীন কথা েকাৱা, তুিম েকাৱা েয যুদ্ধৰ কাৰেণ পৰামশর্ আৰু শিক্ত আেছ এিতয়া তুিম
কাৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কৰা! েমাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰবৈল েকােন েতামাক সাহ িদেল?
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6 েচাৱা, তুিম েসই েথেতলা েখাৱা িমচৰৰ নল- খাগিৰত ভাৰসা কিৰছা, িকন্তু মানুেহ যিদ তাত ভৰ িদেয়, েসেয় েতওঁৰ
হাতত লািগ ধিৰব আৰু ই িবিন্ধব িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ ওপৰত িয সকেল ভৰসা কেৰ েতওঁেলাকৰ েসই দেৰই হ’ব
7 িকন্তু যিদ েতামােলােক েমাক েকাৱা, “আিম আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাত ভাৰসা কিৰেছঁা,” েতেনহ’েল িযজেন িযেহাৱাৰ
পিবত্র মিন্দৰ আৰু যজ্ঞ েবিদেবাৰ গুচাই িদেল, আৰু িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ েলাকসকলক ক’েল, িযৰূচােলমৰ যজ্ঞ
েবিদৰ সনু্মখত িনশ্চয়ৈক েসৱা কিৰব লািগব, েতওঁ েসই িহিষ্কয়াই নহয় েন?”

8 েসই কাৰেণ, মই এিতয়া েমাৰ প্রভু ৰজা অচূৰীয়াৰ পৰা অহা এটা ভাল প্রিতশ্রুিতত েতামাক বািন্ধব িবচািৰেছঁা যিদ
তুিম েঘঁাৰাত উিঠব পৰা দুই হাজাৰ মানুহ িদব পাৰা, েতেনহ’েল মই েতামাক দুই হাজাৰ েঘঁাৰা িদম

9 তুিম েমাৰ প্রভুৰ দাস সকলৰ মাজৰ সকেলাতৈক সৰু েসনাপিত এজনক েকেনৈক প্রিতহত কিৰবা? তুিম ৰথ আৰু
অশ্বােৰাহীৰ কাৰেণ িমচৰত ভাৰসা কিৰছা! 10 মই জােনা িযেহাৱাৰ অিবহেন ইয়াৈল আিহ এই েদশৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ
ধ্বংস কিৰম? িযেহাৱাই েমাক ক’েল, “এই েদশ আত্রুমন কৰা আৰু ধ্বংস কৰা ”

11 েতিতয়া ইিলয়াকীম, েচবনা, আৰু েযাৱােহ ৰবচািকক ক’েল, “অনুগ্রহ কিৰ, আেপানাৰ দাস সকলক অৰামীয়া
ভাষাত কথা কওক, কাৰণ আিম অৰমীয়া বুিজ পাওঁ িকন্তু গড়ৰ ওপৰত থকা েলাকসকেল শুনাৈক ইব্রী ভাষােৰ আমাক
কথা নক’ব ” 12 িকন্তু ৰবচািকেয় ক’েল, “েমাৰ প্রভুেৱ েতামাৰ প্রভু আৰু েতামাৰ ওচৰৈল জােনা েমাক এই েবাৰ
কথা ক’বৈল পঠাইেছ? িয সকেল েতামােলাকৰ ৈসেত িনজৰ িবষ্ঠা খাবৈল, আৰু িনজৰ প্রস্রাৱ পান কিৰবৈল গড়ৰ
ওচৰত বিহ আেছ, েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল জােনা েমাক পেঠাৱা নাই?

13 তাৰ পাছত ৰবচািকেয় িথয় ৈহ ইব্রী ভাষােৰ ডাঙৰ মােতেৰ িচঞিৰ ক’েল, েতামােলােক মহান ৰজা অচূৰীয়া কথা
শুনা 14 ৰজাই এইদেৰ ৈকেছ, িহিষ্কয়াক েতামােলাকক প্রতাৰণা কিৰবৈল িনিদবা; কাৰণ েতওঁৰ েতামােলাকক ৰক্ষা
কিৰব পৰা সমথর্ নাই 15 “িযেহাৱাই আমাক অৱেশয্ উদ্ধাৰ কিৰব, ৰজা অচূৰীয়াৰ হাতত এই নগৰ েকিতয়াও েশাধাই
িনিদেয়, এই বুিল ৈক িহিষ্কয়াই েতামােলাকক িযেহাৱাত ভাৰসা নকৰাওক

16 েতামােলােক িহিষ্কয়াৰ কথা নুশুিনবা; কাৰণ অচূৰীয়া ৰজাই এইদেৰ ৈকেছ, েতামােলােক েমাৰ ৈসেত সিন্ধ কৰা,
আৰু েমাৰ ওচৰৈল ওলাই আহঁা েতিতয়া েতামােলাকৰ প্রেতক জেন িনজৰ দ্রাক্ষাগুিট, িনজৰ িডমৰু গছৰ গুিট আৰু
িনজৰ নাদৰ পানী খাবা 17 েযিতয়াৈলেক মই আিহ েতামােলাকৰ িনজৰ েদশৰ দেৰ শসয্ আৰু নতুন দ্রাক্ষাৰস থকা েদশ,
অন্ন আৰু দ্রাক্ষাবাৰী থকা েদশৈল েতামােলাকক ৈল নাযাওঁ েতিতয়া ৈলেক েতামােলােক এই দেৰ কিৰবা ’

18 ‘িযেহাৱাই আমাক উদ্ধাৰ কিৰব বুিল’ িহিষ্কয়াই েতামােলাকক নুভুলাওক েলাকসকলৰ েকােনা এজন েদৱতাই
জােনা ৰজা অচূৰীয়াৰ হাতৰ পৰা েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰিছল? 19 হমাতৰ আৰু অপর্দৰ েদৱতােবাৰ ক’ত? চফবর্িয়মৰ
েদৱতােবাৰ ক’ত? েতওঁেলােক জােনা েমাৰ শিক্তৰ পৰা চমিৰয়াক উদ্ধাৰ কিৰিছল? 20 েসই েদশেবাৰৰ েদৱতােবাৰৰ
মাজত এেন েকােনা েদৱতা আেছ েন িয েমাৰ শিক্তৰ পৰা েতওঁৰ েদশ উদ্ধাৰ কিৰিছল, িযেহাৱাই েমাৰ শিক্তৰ পৰা
িযৰূচােলম েযন উদ্ধাৰ কিৰব পািৰব?

21 িকন্তু েলাকসকল মেন মেন থািকল আৰু উত্তৰ িনিদেল; কাৰণ ৰজাৰ আজ্ঞা আিছল, “েতওঁক উত্তৰ িনিদবা ”
22 তাৰ পাছত িহিষ্কয়াৰ পুত্র ৰজাৰ ঘৰিগৰী ইিলয়াকীম, ৰাজিলখক েচবনা, আৰু ইিতহাস িলখক আচফৰ পুত্র েযাৱােহ
িনজৰ কােপাৰ ফািল িহিল্কয়াৰ ওচৰৈল আিহ ৰবচািকৰ কথা জনােল

37 অধয্ায়
1 েসই কথা শুনা মােত্র ৰজা িহিষ্কয়াই িনজৰ বস্ত্র ফািল চট কােপাৰ িপিন্ধেল, আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৈল গ’ল 2 চট

কােপাৰ িপন্ধা ৰজাৰ ঘৰিগৰী ইিলয়াকীম, ৰাজিলখক েচবনা, আৰু পুেৰািহতসকলৰ বৃদ্ধ েলাকক আেমাচৰ পুত্র িযচয়া
ভাববাদী ওচৰৈল পঠাই িদেল

3 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, ‘িযদেৰ এিট সন্তানৰ প্রসৱৰ সময় হয়, িকন্তু মাতৃৰ সন্তান প্রসৱ কৰাৰ শিক্ত নাথােক
েসইদেৰই আিজ সঙ্কট, তাড়না, আৰু অপমানৰ িদন হয় 4 িয ৰবচািকক িনজৰ প্রভু ৰজা অচুৰীয়াৰ জীৱন্ত ঈশ্বৰক
িধক্কাৰ িদবৈল পঠাইিছল, আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েসই ৰবচািকৰ কথা শুিনব, আৰু আেপানাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনেজ
শুনা কথাৰ বােব হয়তু দণ্ড িদব; েসেয় এিতয়া অৱিশষ্ট থকা ভাগৰ বােব আপুিন প্রাথর্না উৎসগর্ কৰক

5 েসেয় ৰজা িহিষ্কয়াৰ দাসেবাৰ িযচয়াৰ ওচৰৈল আিহল, 6 িযচয়াই েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ গৰাকীক
েকাৱা, িযেহাৱাই ৈকেছ, “তুিম িয বাকয্ শুিনলা, আৰু িযহৰ দ্বাৰাই ৰজা অচূৰীয়াৰ দাসেবােৰ েমাক িনন্দা কিৰেল, এই
সকেলা কথাৈল ভয় নকিৰবা 7 েচাৱা, মই েতওঁৰ অন্তৰত এক আত্মা স্থাপন কিৰম, আৰু েতওঁ িবেশষ সম্বাদ শুিন
িনজৰ েদশৈল উভিট যাব; মই েতওঁৰ েদশত েতওঁক তেৰাৱােল িনপাত কিৰম
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8 তাৰ পাছত ৰবচািকেয় উভিট ৈগ ৰজা অচূৰীয়াই িলব্ নাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰ থকা পােল; কাৰণ েতওঁ শুিনেল েয,
ৰজা লাখীচৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল 9 েতিতয়া ৰজা অচৰীয়াই শুিনেল েয, কুচ আৰু িমচৰীয়া েদশৰ ৰজা িতহর্ াকাই েতওঁৰ
িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল ৈসনয্ সমেবত কিৰেছ; েসেয় েতওঁ বাত্তর্ ােৰ ৈসেত বাত্তর্ াবাহকক িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল পিঠয়ােল
10 িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াক েকাৱা, িয ঈশ্বৰত তুিম ভাৰসা কিৰছা, “ৰজা অচূৰীয়াৰ হাতত িযৰূচােলমক েশাধাই িদয়া নহ’ব
বুিল” েতামাৰ েসই ঈশ্বেৰ েতামাক নুভুলাওক

11 েচাৱা, ৰজা অচূৰীয়াই সকেলা েদশ সমূ্পণর্ৈক ধ্বংস কিৰ িক কিৰিছল, েসই িবষেয় তুিম শুিনবৈল পালা, েসেয়
তুিম জােনা ৰক্ষা পাবা? 12 েমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল ধ্বংস কৰা েদশবাসী েগাজন, হাৰণ, েৰচফ, আৰু তলচ্ছাৰত থকা
এদনৰ সন্তানসকলক েতওঁেলাকৰ েদৱতােবােৰ জােনা েতওঁেলাকক ৰক্ষা কিৰেছ’?” 13 হমাতৰ ৰজা, অপর্দৰ ৰজা,
চফবর্িয়ম নগৰৰ ৰজা, েহনাৰ আৰু ইব্বাৰ ৰজা সকল ক’ত আেছ?

14 িহিষ্কয়াই বাত্তর্ াবাহকসকলৰ পৰা পত্রখন গ্রহণ কিৰেল আৰু পািঢ়েল তাৰ পাছত েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৈল ৈগ
িযেহাৱাৰ সনু্মখত পত্রখন েমিল িদেল 15 িহিষ্কয়াই িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ক’েল, 16 “েহ কৰূব দুটাৰ মাজত বাস
কৰা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, আপুিন ঈশ্বৰ, পৃিথবীৰ সকেলা ৰাজয্ৰ মাজত েকৱল আপুিনেয়ই ঈশ্বৰ,
আপুিনেয়ই আকাশ মণ্ডল আৰু পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰেল

17 েহ িযেহাৱা কাণ পািত শুনক; েহ িযেহাৱা আেপানাৰ চকু েমিল দৃষ্টি কৰক আৰু জীৱন্ত ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰবৈল
চনেহৰীেব ৈক পেঠাৱা সকেলা কথা শুনক 18 েহ িযেহাৱা এইেটা সতয্ েয, অচূৰীয়াৰ ৰজাসকেল সকেলা েদশীবাসী
আৰু েতওঁেলাকৰ েদশ ধ্বংস কিৰেল

19 েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ েদৱতােবাৰক জুইত েপলােল; িকয়েনা েসইেবাৰ েদৱতা নহয়, িকন্তু মনুষয্ৰ হাতৰ
কাযর্েহ, েসইেবাৰ কাঠ আৰু িশল মােথান, েসেয় অচূৰীয়াসকেল েসইেবাৰ িবনষ্ট কিৰেল 20 এই েহতুেক েহ আমাৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱা, অকল আপুিনেয়ই েয িযেহাৱা ইয়াক পৃিথবীৰ সকেলা ৰাজয্ৰ েলাকসকেল জািনবৰ বােব আপুিন েতওঁৰ
হাতৰ পৰা আমাক িনস্তাৰ কৰক ”

21 তাৰ পাছত আেমাচৰ পুত্র িযচয়াই িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল বাত্তর্ া পিঠয়াই ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ, কাৰণ তুিম অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীবৰ িবষেয় েমাৰ আগত প্রাথর্না কিৰলা; 22 েতওঁৰ িবষেয় িযেহাৱাই েকাৱা কথা
এই:
কুমাৰী িচেয়ান-জীয়াৰীেয় েতামাক েহয়জ্ঞান কিৰেছ, আৰু েতামাক হঁািহেছ;
িযৰূচােলম জীয়াৰীেয় েতামাৈল মুৰ েজাকািৰলা
23 তুিম কাক উেপক্ষা আৰু অপমান কিৰলা? আৰু কাৰ িবৰুেদ্ধ উচ্চ স্বেৰেৰ কথা ৈকছা,
আৰু অহঙ্কােৰেৰ কাৰ ওপৰত দৃষ্টি কিৰলা? ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাৰ িবৰুেদ্ধই কিৰলা
24 তুিম েতামাৰ দাসেবাৰৰ দ্বাৰাই প্রভুক উেপক্ষা কিৰলা, আৰু ক’লা, েমাৰ অিধক ৰেথ ৈসেত
ওখ পব্বর্তেবাৰৰ িটঙৈলেক, িলবােনানৰ ওখ স্থানৈল উিঠ গেলঁা
আৰু মই তাৰ ওখ ওখ েদৱদাৰু আৰু তাৰ উত্তম িডমৰু গছেবাৰ কািট েপলাম,
আৰু তাৰ অন্ত ভাগৰ ওখ ঠাইত তাৰ ফলৱতী উদয্ানত েসামাম
25 মই কঁুৱা খািনেলঁা আৰু িবেদশী পানী খােলঁা,
আৰু মই েমাৰ ভিৰৰ তলুৱােৰ িমচৰৰ সকেলা নদীেবাৰ শুকুৱাম
26 বহুকালেৰ পৰা মই তাক েকেনৈক িস্থৰ কিৰেলঁা,
আৰু প্রাচীন কালত মই তাক েকেনৈক কাযর্কাৰী কিৰেলঁা, েসই িবষেয় তুিম শুনা নাই েন? মই এিতয়া তাক ৈব যাব

িদম
আপুিন দুেভর্ দয্ নগৰেবাৰ হ্রাস কিৰ উচ্ছন্ন ভগ্ন ৰািশ কিৰবৈল ইয়াত আেছ
27 তাৰ িনবাসীসকল দুবর্ল আিছল; েতওঁেলাক চূণর্িবচূণর্ ৈহ লিজ্জত ৈহিছল
েতওঁেলােক পথাৰত েসউজীয়া ঘঁাহ ৰুইিছল,
পূবিদশৰ বতাহৰ আগত
ঘৰৰ চালত বা পথাৰত গজা ঘঁাহৰ দেৰ
28 িকন্তু তুিম বহা, তুিম বািহৰৈল আৰু িভতৰৈল অহা েযাৱা কৰা, আৰু েমাৰ িবৰুেদ্ধ তুিম কৰা েক্রাধ, এই সকেলােক

মই জািনেছঁা
29 তুিম েমাৰ িবৰুেদ্ধ কৰা েক্রাধৰ কাৰেণ, আৰু েতামাৰ অহঙ্কাৰৰ কথা েমাৰ কাণত পৰাৰ কাৰেণ
মই েতামাৰ নাকত েমাৰ হঁােকাটা, আৰু েতামাৰ মুখত েমাৰ লাগাম লগাম,
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আৰু িয বােটিদ তুিম আিহলা, েসই বােটিদেয়ই েতামাক উভটাই পঠাম
30 েতামাৰ বােব এইেয় এক িচন হ’ব, েয,
এই বছৰত িনেজ উৎপন্ন েহাৱা শসয্, আৰু িদ্বতীয় বছৰত তাৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা শসয্ েতামােলােক েভাজন কিৰবা;
িকন্তু তৃতীয় বছৰত েতামােলােক িনশ্চয়ৈক কিঠয়া িসিঁচ শসয্ দাবা, আৰু দ্রাক্ষাবাৰী পািত তাৰ ফল েভাগ কিৰবা
31 িযহূদা বংশৰ ৰক্ষা েপাৱা অবিশষ্ট েলােক পুনৰাই পুখা েমিলব, আৰু ফলৱান হ’ব
32 কাৰণ িযৰূচােলমৰ পৰা অবিশষ্ট েলাক আৰু িচেয়ান পব্বর্তৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা েলাক ওলাই আিহব;
বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ উৎসােহ ইয়াক িসদ্ধ কিৰব
33 এই েহতুেক ৰজা অচূৰীয়াৰ িবষেয় িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
েতওঁ এই নগৰৈল নািহব, ইয়াৈল এপাত কঁােড়া নামািৰব,
ইয়াৰ সনু্মখৈল ঢাল ৈল নািহব, আৰু ইয়াৰ িবৰুেদ্ধ হাদাম নাবািন্ধব
34 িযেহাৱাই ৈকেছ েয, েতওঁ িয বােটিদ আিহল, েসই বােটিদেয়ই উভিট যাব, েতওঁ এই নগৰত েনােহামাব
35 মই িনজৰ আৰু েমাৰ দাস দায়ূদৰ কাৰেণ এই নগৰ ৰক্ষা আৰু উদ্ধাৰ কিৰম ”

36 তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ দূতেবােৰ ওলাই ৈগ অচূৰীয়াসকলৰ চাউিনত আক্রমণ কিৰেল, আৰু এক লাখ পঁচাশী হাজাৰ
েলাকক মািৰেল তােত েলাকসকেল ৰািতপুৱা উিঠ েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল মৰা শৱ পিৰ থকা েদিখেল 37 েসই বােব
অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীেব ইস্রােয়ল তয্াগ কিৰ ঘৰৈল উভিট ৈগ নীনিবত বাস কিৰেল

38 তাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ িনেষ্রাক নােমেৰ েদৱতাৰ গৃহত প্রিণপাত কেৰঁােত, অদ্রেমলক আৰু চেৰচ নামৰ েতওঁৰ
পুত্র দুজেন েতওঁক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল তাৰ পাছত েতওঁেলাক অৰাৰট েদশৈল পলাই গ’ল পাছত েতওঁৰ পুত্র
এচৰ-হেদ্দােন েতওঁৰ পাছত ৰাজত্ব কিৰেল

38 অধয্ায়
িহিষ্কয়া সুস্থ েহাৱা

1 েসই সময়ত িহিষ্কয়াৰ সাংঘািতক নিৰয়া ৈহিছল আেমাচৰ পুত্র ভাববাদী িযচয়াই েতওঁৰ ওচৰৈল আিহেল, আৰু
েতওঁক ক’েল, “িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘তুিম েতামাৰ ঘৰ সৃঙ্খলাবদ্ধ কৰা; কাৰণ েতামাৰ মৃতুয্ হ’ব, তুিম আৰু জীয়াই
নাথািকবা’ ” 2 তাৰ পাছত িহিষ্কয়াই েদৱালৰ ফালৈল মুখ ঘূৰাই িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ক’েল, 3 েতওঁ ক’েল,
“েহ িযেহাৱা িবনয় কেৰঁা, মই সতয্ভােৱ আৰু শুদ্ধ মেনেৰ আেপানাৰ সাক্ষােত েকেনৈক চিল আিহেছঁা, আৰু আেপানাৰ
দৃষ্টিত েকেন সদাচৰণ কিৰ আিহেছঁা, তাক আপুিন এিতয়া েসঁাৱৰণ কৰক; এই বুিল িহিষ্কয়াই বৰৈক কািন্দেল

4 িযচয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, 5 “তুিম ৈগ িহিষ্কয়াক েকাৱা, েতামাৰ ওপৰ িপতৃ দায়ূদৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই
এই কথা ৈকেছ, মই েতামাৰ প্রাথর্না শুিনেলঁা, আৰু েতামাৰ চকুেলাত েমাৰ দৃষ্টি পিৰল; েচাৱা, মই েতামাৰ আয়ুস েপান্ধৰ
বছৰ বঢ়াই িদম 6 আৰু মই ৰজা অচূৰীয়াৰ হাতৰ পৰা েতামাক আৰু এই নগৰক উদ্ধাৰ কিৰম; আৰু মই এই নগৰৰ
ঢালস্বৰূপ হ’ম

7 আৰু িযেহাৱাৰ পৰা েতামাৈল এই িচন হ’ব, েয, মই িয ৈকেছা েসয়াই িসদ্ধ কিৰম 8 েচাৱা, আহজৰ খটখিটত
ছঁােটা দহ খাপ ওভটাবৈল মই খটখিটত ছঁা েপলাম’ ” েসেয় েসই খটখিটৰ ছঁােটা আগুৱাই েযাৱা স্থানৰ পৰা দহ েখাজ
উভিট ৈগিছল

9 িযহূদাৰ ৰজা িহিষ্কয়াই নিৰয়া পিৰ সুস্থ েহাৱাৰ পাছত িলখা প্রাথর্না এইয়া আিছল:
10 মই ৈকিছেলঁা েয, েমাৰ জীৱনৰ আধা ভাগত
মই িচেয়ালৰ দুৱাৰৰ মােজেৰ যাম; েমাৰ আয়ুসৰ অৱিশষ্ট ভাগৰ বােব েমাক তাৈল পেঠাৱা ৈহেছ ”
11 মই ৈকিছেলঁা েয, “মই জীিৱত েলাকৰ েদশত িযেহাৱাক আৰু েদিখবৈল নাপাম;
পৃিথৱীৰ িনবাসী বা মনুষয্ক মই আৰু নাচাও
12 েমৰ-ছাগ ৰখীয়াৰ তমু্বৰ দেৰ েমাৰ জীৱন* েমাৰ পৰা আঁতৰাই িনয়া হ’ল;
মই িসিপনীেয় েবাৱা কােপাৰৰ দেৰ েমাৰ জীৱন নুিৰয়ােলঁা, আপুিন েমাক তঁাত শালৰ পৰা কািটেল;
িদন আৰু ৰািতৰ িভতৰত আপুিন েমাৰ জীৱনেটা েশষ কিৰব
13 মই ৰািতপুৱাৈলেক কািন্দেলঁা,
িসংহৰ দেৰ েতওঁ েমাৰ আটাই হাড় ভািঙেছ; িদন আৰু ৰািতৰ িভতৰেত আপুিন েমাৰ জীৱন েশষ কিৰেল
14 মই বগলীৰ দেৰ িঁচিঁচয়াই আেছঁা; কেপৗৰ দেৰ েশাক ধ্বিন কিৰেছঁা;
* 38 অধয্ায়:12 িনবাসস্থান
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ওপৰৈল চাওঁেত চাওঁেত েমাৰ চকু দুবর্ল হ’ল; েহ িযেহাৱা মই উপদ্রৱ পাইেছঁা, েমাক সহায় কৰক
15 মই িক ক’ম? েতওঁ েমাক ক’েল, আৰু েতওঁ িসদ্ধও কিৰেল;
েমাৰ আত্মা দূেখেৰ পিৰপূণর্ েহাৱাৰ বােব মই েমাৰ েগােটই জীৱনত লােহ লােহ েখাজ কািঢ়ম
16 েহ প্রভু, আপুিন িদয়া কষ্ট েমাৰ বােব লাভজনক; েমাৰ জীৱনেটা পুনৰ ঘূৰাই িদব পােৰ;
আপুিন েমাৰ জীৱন আৰু স্ৱাস্থয্ পুনৰ স্থাপন কিৰেল
17 মই েতেন কষ্ট অনুভৱ কৰােটা েমাৰ বােব লাভজনক
আপুিন েমাক ধ্বংসৰ গাতৰ পৰা ৰক্ষা কিৰেল;
িকয়েনা আপুিন েমাৰ সকেলা পাপ আেপানাৰ পাছফােল দিলয়াই েপলােল
18 কাৰণ িচেয়ােল আেপানাক ধনয্বাদ িনিদেয়; মৃতুয্েৱ আেপানাৰ প্রশংসা নকেৰ;
গাতৈল নািম েযাৱাসকেল আেপানাৰ িবশ্বাসেযাগয্তাৈল আশা কিৰব েনাৱােৰ
19 আিজ মই েযেনৈক কিৰেছঁা, েতেনৈক জীিৱত েলােকেহ আেপানাক ধনয্বাদ িদব পােৰ;
িপতৃেয় সন্তান সকলক আেপানাৰ িবশ্বাসেযাগয্তা জািনব িদব
20 িযেহাৱাই েমাক পিৰত্রাণ কিৰবৈল যুগুত আেছ,
আমাৰ জীৱনৰ প্রিতেটা িদনত িযেহাৱাৰ গৃহত
আিম সঙ্গীেতেৰ ৈসেত উদযাপন কিৰম

21 েতিতয়া িযচয়াই ক’েল, “িডমৰু গুিটৰ লদা আিন, খহুৰ ওপৰত লগাই িদয়া যাওক; তােত েতওঁ সুস্থ হ’ব ”
22 িহিষ্কয়ােয়া ক’েল, “মই েয, িযেহাৱাৰ গৃহৈল উিঠ যাম, ইয়াৰ িচন িক হ’ব?

39 অধয্ায়
বািবলৰ পৰা িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল দূত অহা

1 েসই সময়ত বলদানৰ পুত্র মেৰাদক বলদান নােমেৰ বািবলৰ ৰজাই িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল এখন পত্র আৰু এিট উপহাৰ
পঠােল; কাৰণ েতওঁ শুিনিছল েয, িহিষ্কয়া নিৰয়া পিৰ সুস্থ ৈহিছল 2 িহিষ্কয়াই এই বস্তুেবাৰৰ দ্বাৰাই সন্তুষ্ট হ’ল; েতওঁ
বাত্তর্ াবাহকক েতওঁৰ েগাদামত থকা বহুমূলয্ বস্তুেবাৰ েদখুৱােল- ৰূপ, েসাণ, মছলােবাৰ, বহুমূলীয়া েতল, আৰু েতওঁৰ
অস্ত্র শস্ত্রৰ েগাদাম, েতওঁৰ েগাদামত থকা সকেলা বস্তু েদখুৱােল িহিষ্কয়াৰ ঘৰত, বা েতওঁৰ েগােটই ৰাজয্ত েতওঁ
েতওঁেলাকক েনেদখুউৱা েকােনা বস্তু নািছল

3 তাৰ পাছত ভাববাদী িযচয়াই ৰজা িহিষ্কয়াৰ ওচৰৈল আিহেল আৰু সুিধেল, “এই মানুহেবােৰ আেপানাক িক ক’েল?
আৰু েতওঁেলাক ক’ৰ পৰা আিহেছ?” েতিতয়া িহিষ্কয়াই ক’েল, “েতওঁেলাক দূৰ েদশ বািবলৰ পৰা েমাৰ ওচৰৈল
আিহেছ ” 4 িযচয়াই সুিধেল, “আেপানাৰ গৃহত েতওঁেলােক িক িক েদিখেল?” েতিতয়া িহিষ্কয়াই ক’েল, “েতওঁেলাক
েমাৰ গৃহত থকা সকেলােক েদিখেল; েমাৰ বহুমূলয্ বস্তুৰ মাজৰ, মই েতওঁেলাকক েনেদখুউৱা েকােনা বস্তুেৱই নাই ”

5 েতিতয়া িযচয়াই িহিষ্কয়াক ক’েল, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা: 6 চাওক, আেপানাৰ গৃহত িয িয আেছ, আৰু
আেপানাৰ পূবর্পুৰুষসকেল সঁািচ ৈথ েযাৱা িয িয বস্তু আিজৈলেক আেছ, েসই সকেলােক বািবলৈল িনবৰ িদন ওচৰ
চািপেছ, েসইেবাৰৰ অলেপা অৱিশষ্ট নাথািকব, ইয়াক িযেহাৱাই ৈকেছ

7 আেপানাৰ ঔৰসত িয িয পুত্রসকল জন্ম হ’ব, েতওঁেলাকৰ আপুিন িপতৃ তুলয্ হ’ব; েতওঁেলােক েতওঁেলাকক ৈল
যাব আৰু েতওঁেলাক বািবলৰ ৰাজ গৃহত নপুংসক দাস হ’ব ” 8 েতিতয়া িহিষ্কয়াই িযচয়াক ক’েল, “তুিম িযেহাৱাৰ িয
বাকয্ ক’লা, েসেয় উত্তম ” কাৰণ েতওঁ ভািবেল েয, “েমাৰ িদনত েসই ঠাইত শািন্ত আৰু িস্থৰতা হ’ব

40 অধয্ায়
িযেহাৱাৰ পিৰত্রাণৰ প্রিতজ্ঞা

1 েতামােলাকৰ ঈশ্বেৰ ৈকেছ, েমাৰ েলাকসকলৰ শান্ত্বনা হওক
2 িযৰূচােলমক নম্রতােৰ েকাৱা, আৰু েতওঁৈল েঘাষনা কৰা,
েয েতওঁৰ সংগ্রাম েশষ হ’ল, েতওঁৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা হ’ল,
েতওঁৰ সকেলা পাপৰ সলিন িযেহাৱাৰ হাতৰ পৰা েতওঁ দুগুণ মঙ্গল পােল

3 এটা মােত িচঞিৰেছ,
মৰুপ্রান্তৰত িযেহাৱাৰ পথ যুগুত কৰা,
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আমাৰ ঈশ্বৰৰ বােব মৰুভূিমত এিট েপান ৰাজপথ ৈতয়াৰ কৰা ”
4 প্রেতয্ক উপতয্কা ওখ কৰা হ’ব; আৰু প্রেতয্ক পব্বর্ত আৰু পাহাৰ সমান কৰা হ’ব;
অসমতল ঠাই সমান কৰা হ’ব, খলাবমা মািট সমান কৰা হ’ব;
5 আৰু িযেহাৱাৰ মিহমা প্রকাশ কৰা হ’ব, আৰু সকেলা মত্তর্ য্ই এেক সময়েত তাক েদিখব; কাৰণ িযেহাৱাই িনজৰ

মুেখেৰ ইয়ােক ক’েল
6 এজেন ৈকেছ, “কান্দা ” আন এজেন উত্তৰ িদেছ, “মই িকয় কািন্দম?”
সকেলা মাংসই তৃণ হ’য়, আৰু েতওঁৰ সকেলা িবশ্ৱাসেযাগয্ চুিক্ত পথাৰৰ ফুলৰ দেৰ
7 েযিতয়া িযেহাৱাৰ প্রশ্বাস-বায়ু তাৰ ওপৰত বলায় েতিতয়া ঘঁাহ শুকাই যায়, ফুল জঁয় পেৰ; আৰু েলাকসকল িনশ্চয়

ঘঁাহ
8 ঘঁাহ শুকাই যায়, ফুল জয় পেৰ, িকন্তু আমাৰ ঈশ্বৰৰ বাকয্ অনন্ত কালৈলেক থােক

9 েহ িচেয়ান*ৰ আগত শুভবাত্তর্ া প্রচাৰ কেৰঁাতা েলাক, ওখ পব্বর্তৈল উিঠ েযাৱা;
িযৰূচােলম†ৈল শুভবাত্তর্ া েঘাষণা কৰা, শিক্তেৰ ৈসেত েজােৰেৰ িৰিঙওৱা িচঞিৰ কান্দা, ভয় নকিৰবা
িযহূদাৰ নগৰেবাৰক েকাৱা, “এইয়া েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ ”
10 েচাৱা, প্রভু িযেহাৱা জয়যুক্ত বীৰস্বৰূেপ আিহেছ, আৰু েতওঁ িনজ বাহুবেলেৰ শাসন কিৰব
েচাৱা েতওঁৰ পুৰস্কাৰ েতওঁৰ লগত আেছ, েতওঁৰ প্রিতদান েতওঁৰ আেগ আেগ যায়
11 েতওঁ েমৰ-ছাগ ৰখীয়াৰ দেৰ িনজৰ জাকক চৰাব, েতওঁ িনজৰ বাহুৰ তলত েমৰ-ছাগ েপাৱািলক েগাটাব,
আৰু িসহঁতক হৃদয়ৰ কাষ চপায় কিঢ়য়াব আৰু িসহঁতৰ সৰুেবাৰক মৰেমেৰ প্রিতপালন কিৰ চলাই িনব
12 েকােন িনজৰ হাতৰ তলুৱাত জলৰািশ জুিখিছল? আৰু েকােন আকাশ-মণ্ডল জুিখিছল?
েকােন পৃিথবীৰ সমূদায় ধূিল েদানত ভৰাই জুিখিছল? েকােন পব্বর্তেবাৰক পাল্লাত
বা পাহাৰেবাৰক তুলঁাচনীত জুিখিছল?
13 েকােন িযেহাৱাৰ আত্মাৰ তত্ত্ব িনৰূপণ কিৰিছল? বা েকােন েতওঁৰ পৰামশর্দাতা ৈহ েতওঁক িশক্ষা িদিছল?
14 েতওঁ কাৰ পৰা পৰামশর্ পাইিছল? েকােন েতওঁক নয্ায় কাযর্ কিৰবৈল িশকাইিছল?
আৰু েকােন েতওঁক জ্ঞানৰ িশক্ষা িদিছল, আৰু েতওঁক িবেবচনাৰ পথ েদখুৱাইিছল?
15 েচাৱা, েদশবাসীসকল কলহৰ গাত লািগ থকা পানীৰ কিণকাৰ দেৰ আৰু তুলাচনীত লািগ থকা ধুিলৰ কিণকাৰ দেৰ

গিণত হয়;
েচাৱা, েতওঁ অিত কু্ষদ্র বস্তুৰ দেৰ দ্বীপেবাৰক েতােল
16 ইন্ধনৰ বােব িলবােনান,
নাইবা েহাম বিলৰ বােব অৰণয্ৰ জন্তুেবাৰ যেথষ্ট নহয়
17 েতওঁৰ দৃষ্টিত সকেলা েদশবাসী অপযর্াপ্ত; েতওঁৰ আগত েতওঁেলাক এেকােৱ নহয় দেৰ গিণত হয়
18 েতেন্ত েতামােলােক কাৰ ৈসেত ঈশ্বৰক তুলনা কিৰবা? বা েতওঁৰ লগত েকান মুির্ত্তৰ উপমা িদবা?
19 এটা কটা মুির্ত্ত! এজন কমর্কােৰ িনেজ ৈতয়াৰ কেৰ; েসাণাৰীেয় তাৰ ওপৰত েসাণৰ পতা মােৰ,
আৰু তাৰ বােব ৰূপৰ িশকিল যুগুত কেৰ
20 মানুেহ উপহাৰ িদবৈল নপচা কাঠ বািচ ৈল;
পিৰব েনাৱাৰা প্রিতমা িনজৰ বােব যুগুত কিৰবৈল িনপুণ িশল্পকাৰ িবচােৰ
21 েতামােলােক নাজানা েন? েতামােলােক শুনা নাই েন? আিদেৰ পৰা েতামােলাকক সম্বাদ িদয়া নাই েন?
পৃিথবীৰ মূল স্থাপন কৰােৰ পৰা েতামােলােক বুজা নাই েন?
22 িয জনা পৃিথৱীৰ আকাশ মণ্ডলৰ ওপৰত বিহ আেছ, আৰু েতওঁৰ আগত তাৰ িনবাসীসকল ফিৰঙৰ দেৰ,
েতওঁ পদর্ াৰ দেৰ আকাশ মণ্ডল িবস্তাৰ কেৰ, আৰু বাস কৰা তমু্বৰ দেৰ তাক প্রসািৰত কেৰ
23 েতওঁ শাসনকত্তর্ াসকলক নথকাৰ দেৰ লুপ্ত কেৰ; আৰু পৃিথবীৰ শাসনকত্তর্ াসকলক অথর্হীনৰ দেৰ কেৰ;
24 েচাৱা, েতওঁেলােক েকৱল েৰােৱ আৰু বয়, এেন িক, েতওঁেলাকৰ মুঢ়ােয়া মািটত েকৱল িশপা ধিৰেছ,
েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওপৰত ফু িদয়াৰ আগেত েতওঁেলাক শুকাই যায়, আৰু েতওঁেলাকক বা’মৰলী বতােহ মৰাৰ দেৰ

উৰুৱাই িনেয়
25 পিবত্র জনাই ৈকেছ, “েতেনহ’েল েতামােলােক েমাক কাৰ ৈসেত উপমা িদেল মই তাৰ সদৃশ হ’ম?
26 আকাশৈল চকু তুিল েচাৱা, েকােন েসৗ তৰােবাৰ সৃষ্টি কিৰেল?
* 40 অধয্ায়:9 িচেয়ানৰ পৰা † 40 অধয্ায়:9 িযৰূচােলমৰ পৰা
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েতওঁ েতওঁেলাকৰ সমস্ত সৃষ্টি পিৰচালনা কেৰ, আৰু েতওঁ েসইেবাৰক নাম কািঢ় মােত,
েসই জনাৰ অিধক সামথর্ আৰু বহু পৰাক্রমৰ কাৰেণ েসইেবাৰৰ েকােনা এটাও অনুপিস্থত নাথােক
27 েমাৰ পথ িযেহাৱাৰ পৰা গুপ্ত ৈহ আেছ, আৰু েমাৰ েগাচৰৈল েতওঁ মন িনিদেয়,
েহ যােকাব আৰু েহ ইস্রােয়ল, তুিম িকয় এেন কথা ৈকছা?
28 তুিম জনা নাই েন? তুিম জােনা শুনা নাই?
অনািদ অনন্ত ঈশ্বৰ িযেহাৱাই, পৃিথৱীৰ সীমােবাৰ সৃষ্টিকত্তর্ া
েতওঁ ক্লান্ত নহয়, আৰু ভাগৰ নাপায়, আৰু েতওঁৰ বুিদ্ধ অগময্
29 েতওঁ ক্লান্ত েহাৱা েলাকক শিক্ত দান কেৰ, আৰু দুব্বর্ল েহাৱা েলাকক অিধক বল দান কেৰ
30 এেন িক েডকাসকেল ক্লান্ত ৈহ ভাগৰ পায়, আৰু যুৱকসকেল উজুিত খাই পেৰ
31 িকন্তু িযসকেল িযেহাৱাৈল অেপক্ষা কেৰ, েতওঁেলােক নতুন বল পাব, েতওঁেলােক কুৰৰ পক্ষীৰ দেৰ েডউকােৰ

ওপৰৈল উিৰব,
েতওঁেলােক েদৗিৰব আৰু ক্লান্ত নহ’ব, েতওঁেলােক েখাজ কািঢ়ব আৰু ভাগৰ নাপাব

41 অধয্ায়
েকাৰচৰ িবষেয় েকাৱা ভাববাণী

1 েহ দ্বীপেবাৰ, েমাৰ আগত িনজম িদ শুনা, েদশবাসীেয় নতুন বল পাওক;
েতওঁেলাকক ওচৰত আিহ কথা পািতব িদয়া, আহঁা আিম এেক লেগ িববাদৰ িবচাৰৈল যাওহঁক
2 েকােন পূব িদশত এজনক উেত্তিজত কিৰেল? ধাির্মকতা কাযর্ কিৰবৈল েকােন েতওঁক িনজৰ ভিৰৰ ওচৰৈল মািতেছ*?
েতওঁ েসই জনৰ আগত েদশবসীক েশাধাই িদেছ, আৰু েতওঁক ৰজাসকলৰ পৰাভূত কৰাইেছ;
েতওঁ েতওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ ধুিলৰ দেৰ আৰু েতওঁৰ ধনুেৰ উিৰ েযাৱা নৰাৰ দেৰ কিৰেছ
3 েতওঁ েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ ৈগেছ, আৰু েতওঁ বাটত ভিৰ িনিদয়াৈক িনৰাপেদ আগ বািঢ় ৈগেছ
4 েকােন েসই কাযর্ কিৰেল আৰু তাক িসদ্ধও কিৰেল? েকােন আৰম্ভণীেৰ পৰা প্রজন্মক উৎপন্ন কেৰ?
প্রথম িয মই, আৰু েশষৰ সঙ্গী িয মই িযেহাৱা, মেয়ই েসই জনা
5 দ্বীপেবােৰ েদিখ ভয় কিৰেল, পৃিথৱীৰ অন্তেবাৰ কঁিপল;
িসহঁত ওচৰ চািপ আিহল
6 প্রিতজেন িনজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক সহায় কিৰেল, আৰু প্রিতজেন ইজেন আন জনক ক’েল, ‘সাহ কৰা ’
7 েসই দেৰ বাৈঢ়েয় েসাণাৰীক, আৰু হাতুৰীেৰ কাম কৰা জনক িনয়ািৰত খুন্দা জনক সাহস িদেল
ঢালাই কৰাৰ িবষেয় ক’েল, এইেটা উত্তম; আৰু িস গজাল মািৰ তাক সংলগ্ন কিৰেল যােত েসইয়া তলত নপেৰ
8 িকন্তু েহ েমাৰ দাস ইস্রােয়ল, যােকাব যাক মই মেনানীত কিৰেলঁা,
েমাৰ বনু্ধ অব্রাহামৰ সন্তান,
9 যাক মই পৃিথৱীৰ অন্তৰ পৰা হােতেৰ ধিৰ আিনেলা, আৰু যাক মই অিত দূৰৰ পৰা মািতেলা আিনেলা,
যাক মই ক’েলা, ‘তুিম েমাৰ দাস;’ মই েতামাক মেনানীত কিৰেলঁা আৰু েতামাক তয্াগ কৰা েহাৱা নাই
10 ভয় নকিৰবা, কাৰণ মই েতামাৰ লগত আেছঁা; বয্াকুল নহ’বা, কাৰণ মই েতামাৰ ঈশ্বৰ;
মই েতামাক শিক্ত িদম, মই েতামাক সহায় কিৰম, আৰু েমাৰ িবজয় যুক্ত েসঁা হােতেৰ েতামাক ধিৰ ৰািখম
11 েচাৱা, িযসকেল েতামাৰ িবৰুেদ্ধ েক্রাধ কিৰেছ, েসই সকেলােৱ লাজ পাই িববণর্ হ’ব;
িযসকেল েতামাক প্রিতবাদ কেৰ, েতওঁেলাক এেকা েনােহাৱা েযন হ’ব, আৰু িবনষ্ট হ’ব;
12 িযসকেল েতামাৰ িবেৰাধ কেৰ, েতওঁেলাকক তুিম িবচািৰ নাপাবা;
িযসকেল েতামাৰ লগত যুদ্ধ কেৰ, েতওঁেলাক শূনয্ আৰু এেকা েনােহাৱা েযন হ’ব
13 িকয়েনা েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা িয মই, মেয়ই েতামাৰ েসঁা হাতত ধেৰঁা,
আৰু কওঁ, ‘ভয় নকিৰবা; মেয়ই েতামাক সহায় কিৰম ’
14 েহ েপাক যােকাব, েহ ইস্রােয়ল েলাকসকল, ভয় নকিৰবা;
িযেহাৱাই ৈকেছ “মেয়ই েতামাক সহায় কিৰম” আৰু ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাই েতামাৰ মুিক্তদাতা
15 েচাৱা, মই েতামাক এক নতুন েচাকা দঁাত থকা মৰণা মৰা যন্ত্রস্বৰূপ কিৰম;
তুিম পব্বর্তেবাৰ মৰণা মািৰ গুিড় কিৰবা, আৰু পাহাৰেবাৰক তুহঁৰ দেৰ কিৰবা
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16 তুিম েসইেবাৰক জািৰবা, আৰু বতােহ েসইেবাৰক উড়ুৱাই িনব, আৰু বা’মৰলী বতােহ েসইেবাৰক িঁসচিৰত কিৰব;
িকন্তু তুিম িযেহাৱাত উল্লাস কিৰবা, তুিম ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাত েগৗৰৱ কিৰবা
17 দুখী আৰু অভাৱীসকেল পানী িবচােৰ িকন্তু তাত পানী নাই, আৰু েতওঁেলাকৰ িজভা িপয়াহেত শুকাই যায়;
মই িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ প্রাথর্নাৰ শুিনম, মই ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ েতওঁেলাকক তয্াগ নকিৰম
18 মই এঢলীয়া স্থানৰ পৰা তলৈল েযাৱাৈক নদীেবাৰ, আৰু উপতয্কাৰ মাজত ভুমুকেবাৰ উিলয়াম;
মই মৰুভূিমক এক জলাশয় কিৰম, আৰু খৰাং মািটক ভুমুেকেৰ পিৰপূণর্ কিৰম
19 মই অৰণয্ত বনৰীয়া এৰচ, বাবল, েমিন্দ আৰু জলফাই গছ ৰুম;
আৰু মৰুভূিমত েদৱদাৰু, িতধৰ, তাচুৰ গছ এেকলেগ ৰুই থম
20 িযেহাৱাই িনজ হােত েয, এই কাযর্ কিৰেল, আৰু ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাই েয তাক সৃষ্টি কিৰেল,
ইয়াক েলাকসকেল েযন েদিখব আৰু িবেবচনা কিৰ এেক সময়েত বুিজব পােৰ, এেন অিভপ্রােয়েৰ মই েসই কাযর্ কিৰম
21 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতামােলাকৰ েগাচৰ উপিস্থত কৰা,”
যােকাবৰ ৰজাই ৈকেছ, “েতামােলাকৰ মুির্ত্তৰ বােব দৃঢ় প্রমাণ আনা ”
22 েতওঁেলাকক েতওঁেলাকৰ প্রমাণ আমাৈল আিনবৈল িদয়া হওক, আৰু আগৈল িক ঘিটব, তাক আমাৰ আগত প্রকাশ

কিৰবৈল িদয়া হওক;
েসেয় আিম এই সকেলা ভালদেৰ বুিজব পািৰম
আেগেয় কৰা ভিবষয্তবাণী আমাক েকাৱা হওক, েসেয় আিম েতওঁেলাকৰ ওপৰত প্রিতফিলত কিৰম আৰু েতওঁেলােক

িকদেৰ িসদ্ধ কিৰব তাক জািনম
23 েতামােলাক েয ঈশ্বৰ, ইয়াক আিম জািনবৈল ভিবষয্েত িক ঘিটব, তাক প্রকাশ কৰা;
আিম যােত শিঙ্কত আৰু িবস্ময় মািন েদিখবৰ বােব েতামােলােক মঙ্গল বা অমঙ্গল কৰা
24 েচাৱা, েতামােলাকৰ মুির্ত্তেবাৰ এেকা নহয়, আৰু েতামােলাকৰ কাযর্ও এেকা নহয়; েতামােলাকক মেনানীত কৰা জন

ঘৃণনীয়
25 মই উত্তৰ িদশত এজনক উৎপন্ন কিৰেলঁা, আৰু েতওঁ আিহেছ; েমাৰ নাম েলাৱা জনক সূযর্ উদয় েহাৱা ফােল মই

মািতেলঁা;
েবাকা গচকাৰ দেৰ, আৰু কুমােৰ মািট খচাৰ দেৰ, েতওঁ শাসনকত্তর্ াসকলক গচিকব
26 েকােন ইয়াক আিদেৰ পৰা প্রকাশ কিৰেল? আৰু েকােন আগেত কিৰেল? েসই কথা জািনবৰ বােব, যােত আিম

ক’ব পােৰঁা “েতওঁ সতয্”
বাস্তিৱকেত েতওঁেলাকৰ েকােনােৱ এই আজ্ঞা িদয়া নািছল, তুিম েকাৱা কথা েকােনা শুনা নািছল
27 মই প্রথেম িচেয়ানক ৈকিছেলঁা, “ইয়াত এওঁেলাকক েচাৱা,” মই এজন প্রচাৰক িযৰূচােলমৈল পঠােলঁা
28 েযিতয়া মই চােলঁা, তাত েকােনা এজেনা নাই; ভাল পৰামশর্ িদব পৰা েকােনা এজেনা েতওঁেলাকৰ মাজত নাই,
মই সুিধেল উত্তৰত এটা শব্দ ক’ব পৰা েকান আেছ
29 েচাৱা, েতওঁেলাকৰ সকেলােৱ অসাৰ,
আৰু েতওঁেলাকৰ কাযর্ও অসাৰ; েতওঁেলাকৰ সঁাচত ঢলা মুির্ত্তেবাৰ ভাপ আৰু শূনয্ মােথান

42 অধয্ায়
িযেহাৱাৰ দাস িযেহাৱাৰ মুিক্তৰ কাযর্ ইস্রােয়লৰ বত্তর্ মান দুৰৱস্থা

1 েসৗৱা েচাৱা, েমাৰ দাস, মই েতওঁক ধিৰ ৰািখেছঁা; েমাৰ মেনানীত েলাকত, েমাৰ আত্মাই সন্তুষ্ট ৈহেছ;
মই েতওঁৰ ওপৰত েমাৰ আত্মা িস্থিত কিৰেলঁা; েতওঁ েদশবাসীসকলৰ মাজত নয্ায় িবচাৰ কিৰব
2 েতওঁ নাকািন্দব অথবা িনিচঞঁিৰব, আৰু িনজৰ মাত পথত শুনাৈক নক’ব
3 েতওঁ েথেতলা নল নাভািঙব, েধঁাৱাই থকা শিলতাও নুনুমাব;
িকন্তু েতওঁ সতয্তােৰ নয্ায় িবচাৰ কিৰব
4 েতওঁ পৃিথবীত নয্ায় িবচাৰ স্থাপন নকৰাৈলেক
দুব্বর্ল িক িনৰুৎসাহ নহ’ব;
আৰু দ্বীপ*েবােৰ েতওঁৰ িবধানৰ বােব অেপক্ষা কিৰব
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5 িযজনাই আকাশ মণ্ডল আৰু পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰেল, েসইজনাই পৃিথৱী আৰু তাত উৎপন্ন েহাৱা সকেলােক দিলচা পৰাৰ
দেৰ পািৰেল, আৰু জীৱন িদেল;

িয জনাই েলাকসকলক িনশ্বাস িদেল জীয়াই থকা সকলক প্রাণ িদেল,
েসই ঈশ্বৰ িযেহাৱা েকাৱা কথা এই,
6 মই েতামাক ধাির্মকতাৈল মািতেলা, আৰু েতামাৰ হাত ধিৰ ৰািখম,
মই েলাকসকলৰ িনয়ম স্থাপকৰূেপ, েদশবাসীসকলৰ দ্বীিপ্ত স্বৰূেপ েতামাক িনযুক্ত কিৰম
7 অন্ধ েলাকসকলৰ চকু মুকিল কিৰবৈল, বন্দীশালৰ পৰা বন্দীসকলক মুক্ত কিৰবৈল,
আৰু কাৰাগাৰৰ অন্ধকাৰত বিহ থকা সকলক তাৰ পৰা আিনবৈল
8 মই িযেহাৱা, এেয় েমাৰ নাম;
আৰু মই েমাৰ েগৗৰৱ আনক, বা েমাৰ প্রশংসা কটা মুির্ত্তেবাৰক িনিদওঁ
9 েচাৱা, আগৰ কথা ফিলয়ােল
এিতয়া নতুন িবষয় মই প্রকাশ কেৰঁা;
েসইেবাৰ িসদ্ধ নহওঁেতই েসইেবাৰৰ িবষেয় মই েতামােলাকক কওঁ ”
10 েহ সমুদ্রৰ িভতৰত থকাসকল আৰু তাত থকা সকেলােবাৰ, েহ দ্বীপেবাৰ আৰু তাৰ িনবাসীসকল
েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ নতুন গীত েগাৱা, আৰু পৃিথৱীৰ সীমাৰ পৰা েতওঁৰ প্রশংসাৰ গান কৰা
11 মৰুভূিম আৰু তাৰ নগৰেবােৰ কান্দক, েকদেৰ বসিত কৰা গাওঁেবােৰ উচ্চধ্বিন কৰক;
েচলা-িনবাসীসকল গান কৰক, পব্বর্তৰ িটঙৰ পৰা জয় ধ্বিন কৰক
12 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ স্বীকাৰ কৰক, আৰু দ্বীপেবাৰৰ মাজত েতওঁৰ প্রশংসা কৰক
13 িযেহাৱা বীৰৰ দেৰ ওলাই আিহব; েতওঁ যুদ্ধাৰুৰ দেৰ িনজৰ উৎসাহ বঢ়াব; েতওঁ জয় ধ্বিন কিৰব,
এেন িক, মহা ধ্বিন কিৰব; েতওঁ শত্রুেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ পৰাক্রমী কাযর্ প্রদশর্ন কিৰব
14 মই বহু সময়ৰ বােব িনজম িদ থািকেলঁা, এিতয়াও মই েমাখ বন্ধ কিৰম,
িকন্তু এিতয়া মই প্রসৱ কৰা িতেৰাতাৰ দেৰ িচঞিৰম, এেকবােৰ েনথাম আৰু ঘনৈক উশাহ ল’ম
15 মই পব্বর্ত আৰু পাহাৰেবাৰ ধ্বংস কিৰম, আৰু েসই েবাৰৰ ওপৰত থকা সকেলা গছ গছিন শুকুৱাম;
আৰু মই ৈন েবাৰ দ্বীপত পিৰনত কিৰম, আৰু জলাশয়েবাৰ শুকুৱাম
16 মই অন্ধসকলক েতওঁেলােক নজনা বােটিদ ৈল যাম, েতওঁেলােক নজনা পেথিদ েতওঁেলাকক ৈল যাম;
মই েতওঁেলাকৰ আগত আন্ধাৰক েপাহৰ কিৰম, আৰু েবঁকােবঁিক ঠাই েপান কিৰম
এইেবাৰ কাযর্ মই কিৰম; আৰু েসইেবাৰ মই পিৰতয্াগ নকিৰম
17 িযসকেল কটা প্রিতমােবাৰত িবশ্বাস কেৰ, আৰু িযসকেল সঁাচত ঢলা মুির্ত্তেবাৰক কয়, “েতামােলাক আমাৰ ঈশ্বৰ,”
েসই আটাইেলাক সকেল িবমুখ ৈহ সমূ্পণর্ৈক লািজ্জত হ’ব
18 েহ কলাসকল শুনা; েহ অন্ধসকল চকু েমলা তােত েদখা পাবা
19 িকন্তু েমাৰ দাসৰ দেৰ অন্ধ েকান? আৰু মই পেঠাৱা দূতৰ দেৰ কলা েকান?
েমােৰ ৈসেত শািন্তেৰ থকা েলাকৰ দেৰ অন্ধ েকান? িযেহাৱাৰ দাসৰ দেৰ অন্ধ েকান?
20 তুিম অেনক িবষয় েদিখছা, িকন্তু হৃদয়ঙ্গম নকৰা; কাণ মুকিল আেছ, িকন্তু েতওঁ নুশুেন
21 িযেহাৱাই িনজৰ ধাির্মকতাৈল চাই, বয্ৱস্থাক মহৎ আৰু আদৰণীয় কিৰবৈল সন্তুষ্ট হ’ল
22 িকন্তু এই েলাকসকল ডকাইত আৰু লুট কিৰ িনয়া েলাক,
েতওঁেলাক সকেলােৱই গাতত ধৰা পিৰল, আৰু বন্দীশালত বন্দী কৰা হ’ল;
েতওঁেলাকক লুট কৰা হ’ল, িকন্তু েতওঁেলাকক েকােনও উদ্ধাৰ কিৰব েনাৱােৰ; আৰু েকােনও নকয় “ওেভাটাই িদয়া”

বুিল
23 েতামাৰ মাজত েকােন এই কথা শুিনব? আৰু েকােন শুিন ভিবষয্ত কালৰ বােব শুিনব?
24 েকােন যােকাবক েলাট আৰু েকােন ইস্রােয়লক ডকাইতৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেল?
িয জনাৰ িবৰুেদ্ধ আিম পাপ কিৰেলঁা, আৰু িযজনাৰ পথত েলাকসকেল চিলবৈল অমািন্ত হ’ল,
আৰু িযজনাৰ বয্ৱস্থাৈল েলাকসকেল কাণ িনিদেল, েসই িযেহাৱাই নহয় েন?
25 েসই বােব েতওঁ তাৰ ওপৰত িনজৰ েক্রাধািগ্ন আৰু যুদ্ধৰ প্রচণ্ডতা বৰষােল;
তােত েসেয় চািৰওফােল জ্বিল উিঠল, তথািপও েতওঁেলােক উপলিব্ধ নকিৰেল; েসেয় েতওঁেলাকক পুিৰেল, তথািপ

েতওঁেলােক হৃেদেয়েৰ গ্রহণ নকিৰেল
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43 অধয্ায়
িযেহাৱাই ইস্রােয়লক িদয়া সান্তনা দায়ক প্রিতজ্ঞা

1 িকন্তু েহ যােকাব মই সৃষ্টিকত্তর্ া িযেহাৱাই, আৰু েহ ইস্রােয়ল, েতামাৰ িনম্মর্াণকত্তর্ া িযেহাৱা এইদেৰ ৈকেছ,
“ভয় নকিৰবা, িকয়েনা মই েতামাক মুক্ত কিৰেলঁা; মই েতামাৰ নাম ধিৰ েতামাক মািতেলঁা, তুিম েমােৰই ”
2 তুিম েযিতয়া পানীৰ মােজিদ পাৰ হ’েল, মই েতামাৰ লগত থািকম, আৰু নদীেবাৰৰ মােজিদ গ’েল েসইেবােৰ েতামাক

প্লািবত নকিৰব;
েযিতয়া তুিম জুইৰ মােজিদ েখাজ কািঢ়বা তুিম দগ্ধ নহ’বা, নাইবা তাৰ িশখাই েতামাক অিনষ্ট নকিৰব
3 িকয়েনা মই েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনা, েতামাৰ ত্রাণকত্তর্ া;
মই েতামাৰ মুিক্তস্বৰূেপ িমচৰ, েতামাৰ সলিন কুচ আৰু িচবা িদেলঁা
4 এিতয়াও তুিম েমাৰ দৃষ্টিত বহুমূলয্ আৰু আদৰণীয়, মই েতামাক েপ্রম কেৰঁা;
েসই বােব মই েতামাৰ সলিন মানুহেবাৰক, েতামাৰ প্রাণৰ সলিন েলাক সমূহক িদম
5 ভয় নকিৰবা, িকয়েনা মই েতামাৰ লগত আেছঁা;
মই পূৱ িদশৰ পৰা েতামাৰ বংশক আিনম, আৰু পিশ্চম িদশৰ পৰা েতামাক েগাটাম
6 মই উত্তৰ িদশক ক’ম, ‘েতওঁেলাকক এিৰ িদয়া, আৰু দিক্ষণ িদশক ক’ম, ধিৰ নাৰািখবা,
েমাৰ পুত্রসকলক দূৰৰ পৰা, আৰু েমাৰ জীেয়কসকলক পৃিথৱীৰ সীমাৰ পৰা আিন িদয়া
7 েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা, আৰু েমাৰ েগৗৰৱৰ অেথর্ মই সৃষ্টি কৰা প্রিতজনক আিন িদয়া; েতওঁেলাকক মই গঠন

কিৰেলঁা, মই িনম্মর্াণ কিৰেলঁা
8 েতামােলােক চকু থকা অন্ধ েলাকক, আৰু কাণ থকা কলা েলাকক উিলয়াই আনা
9 সকেলা েদশবাসী েগাট খাওক, আৰু েলাক সমূহ সমেবত হওক;
েতওঁেলাকৰ মাজৰ েকােন ইয়াক প্রকাশ কিৰব পােৰ? আৰু আগৰ কালৰ কথা েকােন আমাক শুনাব পােৰ?
েতওঁেলাকৰ িনজৰ কথা প্রমাণ কিৰবৈল িনজৰ সাক্ষী আনক; েতওঁেলাকক শুনা হওক আৰু “েসেয় সঁচা” বুিল িনিশ্চত

কৰা হওক
10 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতামােলােক যােত জািনব পাৰা আৰু েমাক িবশ্বাস কৰা, আৰু মইেয় েয েতওঁ, ইয়াক বুিজব

পাৰা,
েসেয় েতামােলােকই েমাৰ সাক্ষী আৰু েমাৰ মেনানীত দাস
েমাৰ পূবর্েত েকােনা ঈশ্বৰ িনিম্মর্ত েহাৱা নাই, আৰু েমাৰ পাছেতা েকােনা নহ’ব
11 মই, মেয়ই িযেহাৱা, েমাৰ বািহেৰ আন েকােনা ত্রাণকত্তর্ া নাই
12 মেয়ই প্রচাৰ কিৰেলঁা, মেয়ই পিৰত্রাণ কিৰেলঁা, আৰু মেয়ই েঘাষণা কিৰেলঁা; আৰু আন েকােনা েদৱতা েতামােলাকৰ

মাজত নাই;
িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতামােলােক েমাৰ সাক্ষী, আৰু মইেয়ই ঈশ্বৰ;
13 আিদেৰ পৰা মইেয়ই েতওঁ,
েমাৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কেৰঁাতা েকােনা নাই; মই কাযর্ কিৰম, আৰু েকােন তাক ঘুৰাব পােৰ?”
14 েতামােলাকৰ মুিক্তদাতা ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
“মই েতামােলাকৰ বােব বািবলৈল েলাক পঠােলঁা, আৰু মই েতওঁেলাকৰ সকেলােক পলাতক অৱস্থাত ৈল যাম,
মই কলদীয়াসকলক েতওঁেলাকৰ আনন্দ কৰাৰ পৰা িবলাপৈল পিৰনত কিৰম
15 মেয়ই িযেহাৱা, েতামােলাকৰ পিবত্র জনা, ইস্রােয়লৰ সৃষ্টিকত্তর্ া, েতামােলাকৰ ৰজা ”
16 সমুদ্রৰ মােজিদ বাট, (মহাজলৰািশৰ মােজিদ পথ যুগুত কৰা িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
17 ৰথ আৰু েঘঁাৰা, ৈসনয্-সামন্ত আৰু বীৰসকলক বািহৰ কিৰ অনা জন, েতওঁেলােক এেকলেগ শুেল,
েতওঁেলাক আৰু নুেঠ; আৰু েতওঁেলাক লুপ্ত হ’ব, জ্বিল থকা শিলতাৰ দেৰ নুমাই যায়)
18 েতামােলােক পূবর্কালৰ কথা েসঁাৱৰণ নকিৰবা, আৰু পুৰিণ কথােবাৰৈল িবেবচনা নকিৰবা
19 েচাৱা, মই এক নতুন কাযর্ কিৰবৈল উদয্ত; েসেয় এিতয়া ঘিটব; েতামােলােক জােনা তাক নাজািনবা?
মই অৰণয্ৰ মাজত পথ, আৰু মৰুভূিমৰ মাজত নদীেবাৰ উৎপন্ন কিৰম
20 বনৰীয়া জন্তুেবােৰ, িশয়াল আৰু উট পক্ষীেবােৰ েমাক সন্মান কিৰব;
কাৰণ মই আৰণয্ত পানী িদেলঁা, মৰুভূিমত নদী,
21 এই েলাকসকলক েমাৰ িনজৰ বােব িনমর্াণ কিৰেলঁা,
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যােত েতওঁেলােক েমাৰ প্রশংসা গুণ কীত্তর্ ন কিৰব পােৰ
22 িকন্তু েহ যােকাব, তুিম েমাক হ’েল, আহ্বান কৰা নাই; আৰু েহ ইস্রােয়ল, তুিম েমাৰ পৰা আমিন পাইছা
23 তুিম েমাৰ ওচৰৈল েতামাৰ েমৰ-ছাগ জাকৰ পৰা এটাও েমৰ-ছাগ েহাম বিলৰ বােব নািনলা;
নাইবা তুিম বিলদানৰ দ্বাৰাই েমাক সমাদৰ কৰা নাই ৈনেবেদয্েৰ কৰা েসৱাকমর্ মই েতামাক কেৰঁাৱা নাই, নাইবা ধূপ

লেগাৱাই েতামাক ক্লান্ত কৰা নাই
24 তুিম ধন িদ েমাৰ বােব উত্তম সুগিন্ধ িকনা নাই, নাইবা তুিম েতামাৰ বিলৰ েতেলেৰ েমাক তৃপ্ত কৰা নাই;
িকন্তু েতামাৰ পাপ েবাৰৰ দ্বাৰাই েমাক ভাৰগ্রস্ত কিৰলা, আৰু েতামাৰ অপৰাধেবােৰেৰ েমাক িচিন্তত কিৰলা
25 মই, মইেয়ই েমাৰ িনজৰ বােব েতামাৰ অধমর্েবাৰ েমাচন কেৰঁা; আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ মই আৰু মনত নাৰািখম;
26 িক ৈহিছল তাৰ বােব েমাক েসঁাৱৰণ কৰা; আহঁা, আিম এেকলেগ বাদানুবাদ কেৰঁাহক; তুিম যােত িনেদ্দর্ াষী প্রমািণত

েহাৱা তাৰ বােব কাৰণ দেশর্াৱা
27 েতামাৰ আিদিপতৃ*েয় পাপ কিৰেল, আৰু েতামাৰ মূখয্সকেল েমাৰ িবৰুেদ্ধ অধমর্ আচৰণ কিৰেল
28 এই েহতুেক মই পিবত্রীকৃত অধয্ক্ষসকলক অপিবত্র কিৰম, মই যােকাবক সবর্নাশ আৰু ইস্রােয়লক িনন্দাৰ িবষয়

কিৰম

44 অধয্ায়
1 েমাৰ দাস যােকাব, আৰু মই মেনানীত কৰা ইস্রােয়ল, এিতয়া শুনা
2 িযজনাই েতামাক িনম্মর্াণ কিৰেল, আৰু েতামাক গভর্ ত গঠন কিৰেল, িযজনাই েতামাক সহায় কিৰব,
েসই িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “েহ েমাৰ দাস যােকাব, আৰু মই মেনানীত কৰা িযচুৰূণ*, ভয় নকিৰবা ”
3 কাৰণ মই তৃষ্ণাতুৰ ভূিমৰ ওপৰত পানী বৰষাম, আৰু খৰাং ঠাইৰ ওপৰত নদী েবাৱাম;
মই েতামাৰ বংশৰ ওপৰত িনজ আত্মা, েতামাৰ সন্তানৰ ওপৰত িনজৰ আশীব্বর্াদ বািক িদম
4 তােত েবাৱতী পানীৰ দঁািতত উইল গছ বঢ়াৰ দেৰ ঘঁাহেবাৰৰ মাজত েসইেবাৰ গিজ বািঢ়ব
5 এজেন ক’ব, মই িযেহাৱােৰই, আনজেন িনজেক যােকাবৰ বুিল ক’ব,
আৰু আন এজেন ‘মই িযেহাৱাৰ হ’য়’এই বুিল িনজৰ হাতত িলিখব, আৰু ইস্রােয়লৰ নােমেৰ জনাজাত হ’ব ”
6 ইস্রােয়লৰ ৰজাক, েতওঁৰ মুিক্তকত্তর্ া,বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই দেৰ ৈকেছ;
“মেয়ই আিদ, আৰু মেয়ই অন্ত; েমাৰ বািহেৰ আন েকােনা ঈশ্বৰ নাই
7 েমাৰ দেৰ েকান হ’য়? েতওঁক এই িবষেয় বণর্না কিৰ েমাক ক’ব িদয়া
েমাৰ প্রাচীন কালৰ েলাকসকলক মই প্রিতষ্ঠা কৰােৰ পৰা, েসই িবষয়েবাৰ ঘিট আিহেছ, আৰু আিহবলগীয়া ঘটনাৰ কথা

েতওঁেলাকক েঘাষনা কিৰব িদয়া
8 েতামােলােক ভয় নকিৰবা বা ভয়াতুৰ নহবা মই জােনা পূবর্েৰ পৰা েতামােলাকৰ আগত এই িবষেয় প্রকাশ আৰু

েঘাষনা কৰা নাই?
েতামােলােকই েমাৰ সাক্ষী: েমাৰ বািহেৰ জােনা আন েকােনা ঈশ্বৰ আেছ? আন েকােনা িশলা† নাই; মই আন কােকা

নাজােনা‡ ”
9 কটা-মূির্ত্ত সােজঁাতােবাৰ সকেলােৱ অসাৰ; েতওঁেলােক আনন্দ কৰা িবষয়েবাৰ মূলয্হীন;
েতওঁেলাকৰ সাক্ষীেবােৰ এেকা েনেদেখ বা নাজােন, আৰু েসেয় েতওঁেলাকক লাজত পিৰব
10 মূলয্হীন েদৱতা বা কটা মূির্ত্ত েকােন িনম্মর্াণ কিৰেল?
11 েচাৱা, েতওঁৰ সকেলা সহেযাগী সকল লাজত পিৰব; িশল্পকাৰসকল েকৱল মানুহ মােথান
েতওঁেলাকক এেকলগৈহ িথেৰ থািকব িদয়া; েতওঁেলাক কাপুৰুষ আৰু েতওঁেলােক লাজ পাব
12 কমােৰ েতওঁৰ সজুিলেৰ ৈসেত কাম কেৰ, েতওঁ েলাহাৰ অস্ত্র আঙঠাৰ ওপৰত িদ িনম্মর্াণ কেৰ
েতওঁ হাতুৰীেৰ তাক গঢ় িদেয়, আৰু িনজৰ বলবান হােতেৰ তাক বনায়
েতওঁ েভাকাতুৰ হয়, আৰু েতওঁৰ বল হ্রাস পায়, েতওঁ পানী নাখায় আৰু মূছর্ া যায়
13 বাৈঢ়েয় কাঠ েৰখা টািন ৰঙা েজােখ, আৰু িলখিনেৰ ৈসেত তাত িচন িদেয়
েতওঁ কম্পােচেৰ ৈসেত িচন িদ সজুিলেৰ ৈসেত তাক গঢ় িদেয়,
েতওঁ আকষর্ণীয় মানুহৰ আকৃিতেৰ তাক গঢ় িদেয়, যােত তাক মিন্দৰত থ’ব পােৰ
14 েতওঁ এৰচ গছ কােট; বা েতওঁ েদবদাৰু (চাইপ্রাচ) আৰু ওক গছ বািছ লয়;
* 43 অধয্ায়:27 যােকাব, চাওক িদ্বতীয় িবৱৰণ 26:5, েহােচয়া 12: 2-4,12 * 44 অধয্ায়:2 ইস্রােয়ল † 44 অধয্ায়:8 সবর্শিক্তমান ঈশ্বৰ
‡ 44 অধয্ায়:8 গীতমালা 18:2
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িস অৰণয্ৰ পৰা গছেবাৰ িনজৰ বােব লয় ফাৰ§ গছ েৰােৱ, আৰু বৰষুেণ তাক বৃিদ্ধ কেৰ
15 তাৰ পাছত মানুেহ তাক জুইৰ বােব বয্ৱহাৰ কেৰ, আৰু িনেজ েশক লয় হয়, েতওঁ জুই জ্বলায়; আৰু তাত িপঠা

েশেক
েতওঁ তােৰ এটা েদৱতা িনম্মর্াণ কিৰ তাৰ আগত প্রিণপাত কেৰ, আৰু েতওঁ এটা মূির্ত্ত সািজ তাৰ আগত প্রিণপাত কেৰ
16 েতওঁ জুইৰ বােব েসই কাঠৰ এভাগ েপােৰ, তাৰ ওপৰত মঙহ েপােৰ েতওঁ তাক েভাজন কিৰ তৃপ্ত হয়
েতওঁ িনজেক প্রাণবন্ত কিৰ ক’য়, ও মই প্রাণবন্ত ৈহেছঁা,মই জুই েদিখেছঁা ”
17 তাৰ অৱিশষ্ট কােঠেৰ েতওঁ এক েদৱতা িনমর্াণ কিৰেল, েতওঁ তাৰ আগত প্রিণপাত কেৰ, আৰু তাক সন্মান কেৰ,
আৰু তাৰ আগত প্রশংসা কিৰ কয়, “েমাক উদ্ধাৰ কৰা; কাৰণ তুিম েমাৰ েদৱতা ”
18 েতওঁেলােক নাজােন, আৰু েতওঁেলােক নুবুেজ; কাৰণ েতওঁেলাক চকু অন্ধ আৰু েদখা নাপায়, আৰু েতওঁেলাকৰ

হৃদয় অনুভব নকেৰ
19 েকােনা এজেন নাভােৱ নাইবা েতওঁেলােক হৃদয়ঙ্গম নকেৰ আৰু ক’য়,
মই েসই কাঠৰ এটা অংশ জুইত পুিৰেলঁা, হয়, তাৰ আঙঠাৰ ওপৰত মই িপঠা েশিকেলঁা, আৰু মই তাৰ আঙঠাৰ ওপৰত

মাংস খিৰকাত িদ খােলঁা
এিতয়া তাৰ অৱিশষ্ট ভােগেৰ েসৱা কিৰবৈল মই িকবা এটা িঘণলগীয়া বস্তু সািজম েন? কাঠেডাখৰৰ আগত মই প্রিণপাত

কিৰম েন?”
20 এইেটা েতওঁ ছঁাই েভাজন কৰাৰ দেৰ; েতওঁক প্রবঞ্চক হৃদেয় িবপেথ িনেয় েতওঁ িনজৰ প্রাণক উদ্ধাৰ কিৰব

েনাৱােৰ, নাইবা েতওঁ ক’য়, “েমাৰ েসঁা হােত থকা এই বস্তু অনথর্ক েদৱতা ”
21 েহ যােকাব, আৰু ইস্রােয়ল, এই িবষেয় িচন্তা কৰা; কাৰণ তুিম েমাৰ দাস:

মই েতামাক িনমর্াণ কিৰেলঁা; তুিম েমাৰ দাস; েহ ইস্রােয়ল মই েতামাক নাপাহিৰম 22 েতামাৰ ঘন েমঘৰ দেৰ
অপৰাধেবাৰ, আৰু েতামাৰ েমঘৰ দেৰ পাপেবাৰ মিচ েপলাম;

তুিম েমাৈল ঘূিৰ আহঁা, িকয়েনা মই েতামাক মুক্ত কিৰেলঁা
23 েহ আকাশ মণ্ডল গান কৰা, কাৰণ িযেহাৱাই এই কাযর্ িসদ্ধ কিৰেল; েহ পৃিথবীৰ অধঃস্থান, জয়ধ্বিন কৰা;
েহ পবর্তেবাৰ, েহ অৰণয্ আৰু তাৰ মাজত থকা সকেলা গছ, আনন্দ গান কিৰ উৎফিলত েহাৱা;
িকয়েনা িযেহাৱাই যােকাবক মুক্ত কিৰেল, আৰু ইস্রােয়লৰ মাজত িনজৰ েগৗৰৱ প্রকাশ কিৰব
24 েতামাৰ মুিক্তদাতা, আৰু েতামাক গভর্ ত গঠন কৰা িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
“মইেয় িযেহাৱা িয সকেলা সৃষ্টি কিৰেল,
িয জনাই অকেলই আকাশ মণ্ডল িবস্তাৰ কিৰেল, আৰু িয জনাই অকেলই পৃিথৱী সজােল,
25 িয জনাই অনথর্ক কথা েকাৱাসকলৰ লক্ষণেবাৰ বয্থর্ কেৰ, মঙ্গলতীেবাৰক বলীয়া কেৰ, আৰু িয সকেল মঙ্গল চাই

েতওঁেলাকক অপমান কেৰ,
আৰু মই েসই জন িয জেন জ্ঞানীসকলৰ প্রজ্ঞা িবপযর্স্থ কেৰ, আৰু েতওঁেলাকৰ পৰামশর্ মুখর্তাৈল ৰূপান্তিৰত কেৰ
26 মইেয় িযেহাৱা িয জেন িনজৰ দাসৰ কথা িসদ্ধ কেৰ, আৰু িনজৰ দূতৰ পৰামশর্ িসদ্ধ কেৰ,
িয জনাই িযৰূচােলমৰ িবষেয় কয়, ‘েসেয় বসিতৰ ঠাই নহ’ব,’ আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ িবষেয় কয়, ‘েসইেবাৰ পুনৰ

িনমর্াণ কৰা হ’ব, আৰু তাৰ িবধস্ত েহাৱা ঠাইেবাৰ পুনৰ স্থাপন কিৰম,
27 িয জনাই অগাধ সমূদ্রক কয়, ‘শুকাই যা, আৰু মই েতাৰ েসঁাতেবাৰ শুকুৱাম,
28 িয জনাই েকাৰচৰ িবষেয় কয়, ‘েতওঁ েমাৰ েমৰ-ছাগ ৰখীয়া, আৰু েমাৰ সকেলা বাঞ্ছা িসদ্ধ কিৰব,’ েতওঁ িযৰূচােলমৰ

িবষেয়ও কয়, ‘তাক পুনৰ িনমর্াণ কৰা হওক,’ আৰু মিন্দৰৰ িবষেয় কয়, ‘েতামাৰ িভিত্তমূল স্থাপন কৰা হওক’,”

45 অধয্ায়
1 যাৰ সনু্মখত সকেলা জািতেবাৰৰ বশীভূত কিৰবৈল মই েতওঁৰ েসঁা হাত ধিৰেছঁা,
দুৱাৰেবাৰ পুনৰায় জাপ েনােখাৱাৈক যাৰ আগত েসই দুৱাৰেবাৰ মুকিলৈক ৰািখবৈল ৰজাসকলক অস্ত্রহীন কিৰম,
িযেহাৱাই িনজৰ অিভিষক্ত েকাৰচক এই কথা ৈকেছ,
2 মই েতামাৰ আেগ আেগ যাম আৰু পব্বর্তেবাৰ সমান কিৰম,
মই িপতলৰ দুৱাৰেবাৰ ভািঙ েডাখৰ েডাখৰ কিৰম, আৰু েলাহাৰ ডাংেবাৰ কািট টুকুৰা টুকুৰ কিৰম
3 মই েয েতামাৰ নাম কািঢ় মােতঁাতা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তুিম তাক জািনবৰ বােব,
মই আন্ধাৰত থকা ধন আৰু গুপুত ঠাইত লুকুৱাই েথাৱা বহুমূলয্ বস্তু েতামাক িদম
§ 44 অধয্ায়:14 ফাৰ েদবদাৰু গছৰ দেৰ
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4 েমাৰ দাস যােকাবৰ আৰু েমাৰ মেনানীত ইস্রােয়লৰ বােব,
যিদও তুিম েমাক নাজানা, তথািপও মই েতামাক নাম ধিৰ মািতেলঁা আৰু সন্মানীয় উপািধ িদেলঁা
5 মেয়ই িযেহাৱা, েসইস্হানত আন েকােনা নাই; েমাৰ বািহেৰ েকােনা ঈশ্বৰ নাই
6 সূযর্ উদয় েহাৱা ঠাইেৰ পৰা পিশ্চম ফালৈলেক সকেলা েলােক েমাৰ বািহেৰ েয েকােনা ঈশ্বৰ নাই তাক েযন জািনব

পােৰ:
মেয়ই িযেহাৱা, আন েকােনা নাই
7 মই েপাহৰ সৃষ্টি কেৰঁা, আৰু অন্ধকাৰ সৃজন কেৰঁা,
মই শািন্ত স্থাপন কেৰঁা, আৰু দুেযর্াগ সৃষ্টি কেৰঁা, মই এই সকেলােক িসদ্ধ কেৰঁাতা িযেহাৱা
8 েহ গগন মণ্ডল, ওপৰৰ পৰা তুিমেয় বৰষুন বৰেষাৱা! বৰষুন স্বৰূেপ আকাশৰ পৰা তুিমেয় ধাির্মকতা ৰূপ পিৰত্রান

বৰেষাৱা
পৃিথবীেয় ইয়াক শুিহ লওক, েসই পিৰত্রাণ েযন লহপহৈক বািঢ়ব;
আৰু ধমর্পৰায়ণতা ইয়াৰ ৈসেত এেকলেগ উদ্ভৱ হওক মই, িযেহাৱাইেয় দুেয়ােকা সৃষ্টি কিৰেলঁা
9 িয েকােনােৱ িনজৰ িনমর্াণকত্তর্ াৰ লগত বাদানুবাদ কেৰ, েতওঁৰ সন্তাপ হ’ব! েতওঁ পৃিথবীৰ সকেলা মািটৰ

েখালাকিটেবাৰৰ মাজৰ এেডাখৰ েখালাকিট মােথান!
‘তুিম িক কিৰছা?’ এই বুিল জােনা কুমাৰ জনক মািটেয় ক’ব? বা ‘তুিম িক বনাইছা- েযিতয়া তুিম এইেটা কিৰিছলা

েতিতয়া েতামাৰ অিধকাৰ নািছল েনিক?’ তাৰ হাত নাই, এই বুিল জােনা েতামাৰ সজা বস্তুেৱ ক’ব? 10 ‘আপুিন
জন্মদাতা ৰূেপ িক কিৰেছ?’ এই বুিল িয জেন িপতৃক,বা ‘আপুিন িক জন্ম িদেছ?’ এই বুিল মিহলাক কয়,
েতওঁৰ সন্তাপ হ’ব

11 ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনা, িনমর্াণকত্তর্ া িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
আগৈল হ’ব লগা ঘটনাৰ িবষেয়,আৰু েমাৰ সন্তান সকলৰ িবষেয় েমাক প্রশ্ন কিৰছােন? েমাৰ হাতৰ কাযর্ৰ িবষেয় িক

কিৰম েতামােলােক েমাক ৈকছােন?’
12 মইেয় পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰেলঁা, আৰু তাত মনুষয্ সৃষ্টি কিৰেলঁা
মেয়ই িনজ হােতেৰ আকাশ-মণ্ডল িবস্তাৰ কিৰেলঁা; আৰু সকেলা তৰােবাৰক দৃষ্টিেগাচৰ হবৈল মই আজ্ঞা িদেলঁা
13 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, মই নয্ায়পৰায়ণতাত েকাৰচক আেলািড়ত কিৰেলঁা, আৰু মই েতওঁৰ সকেলা

পথ সমান কিৰম
েতঁেৱই েমাৰ নগৰখন িনমর্ান কিৰব, আৰু িবনামূেলয্ িক িবনা েভঁিটেয় েমাৰ েদশান্তিৰত েলাকসকলক পঠাই িদব ’ ”
14 িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, “িমচৰৰ পিৰশ্রম ফল আৰু কুচ েদশৰ বািণজয্দ্রবয্ আৰু দীঘর্কায়ী চবায়ীয়া েলাকক
েতামাৰ ওচৰৈল অনা হ’ব েতওঁেলাক েতামােৰই হ’ব েতওঁেলাক েতামাৰ পাছত চেলঁাতা হ’ব; েতওঁেলাক শাৰী পািত

আিহব
েতওঁেলােক েতামাৰ আগত প্রিণপাত কিৰ এই বুিল প্রাথর্না কিৰব,
‘িনশ্চেয় েতামাৰ লগত ঈশ্বৰ আেছ; েতওঁৰ বািহেৰ আন েকােনা ঈশ্বৰ নাই ’ ”
15 েহ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ, ত্রাণকত্তর্ া, িনশ্চেয় আপুিন িনজেক েগাপন ৰােখঁাতা ঈশ্বৰ
16 মুির্ত্ত সােজঁাতাসকেল অপমান পাব, েতওঁেলােক লাজ পাব আৰু অপদস্থ হ’ব
17 িকন্তু ইস্রােয়েল িযেহাৱাৰ দ্বাৰাই অনন্তকলীয়া পিৰত্রােণেৰ ৰিক্ষত হ’ব;
েতামােলাক পুনৰ লিজ্জত বা অপমািনত নহ’বা
18 েকােন পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰেল আৰু গঠন কিৰেল েকােন তাক স্থাপন কিৰেল
েতওঁ অনথর্কৰূেপ সৃষ্টি কৰা নাই, িকন্তু বাসস্থানৰ বােবেহ তাক িনমর্াণ কিৰেল,
আকাশ মণ্ডল সৃষ্টি কৰা েসই সতয্ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
মেয়ই িযেহাৱা, েমাৰ েকােনা সমকক্ষ নাই
19 মই গুপুেত অন্ধকাৰময় েকােনা ঠাইত কথা েকাৱা নাই;

‘েমাক িনৰথর্ক ভােব িবচাৰা,’ এই বুিল মই যােকাবৰ বংশক েকাৱা নাই!
মই িযেহাৱাই, িয আন্তিৰকতােৰ কওঁ, িয সতয্ মই তাক েঘাষনা কেৰঁা
20 জািতেবাৰৰ মাজৰ শৰণাথীর্সকল, েতামােলাক একেগাটৈহ িনজেক সমেবত কৰা আৰু আহঁা!
িযসকেল কটা প্রিতমা ভাৰ ৈব ফুেৰ, আৰু ৰক্ষা কিৰব েনাৱাৰা েদৱতাৰ আগত প্রাথর্না কেৰ, েতওঁেলাকৰ েকােনা জ্ঞােনা

নাই
21 ওচৰৈল আহা আৰু েমাৰ আগত এইেতা েঘাষনা কৰা, প্রমান আনা! েতওঁেলাকক এেকলেগ িমিলত হবৈল িদয়া
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েকােন আগৰ পৰা এইসকেলা েদখুৱাই আিহেছ? েকােন েঘাষনা কিৰেছ?
মই িযেহাৱাই নহয়েন? েমাৰ বািহেৰ আন েকােনা ঈশ্বৰ নাই, মই নয্ায়ৱান ঈশ্বৰ, আৰু ত্রাণকত্তর্ া; েমাৰ বািহেৰ আন

েকােনা নাই
22 পৃিথবীৰ অন্তৈলেক থকা সকল, েমাৈল ঘুিৰ আহা আৰু পিৰত্রাণপ্রাপ্ত েহাৱা;
কাৰণ মেয়ই ঈশ্বৰ, আৰু ইয়াত আন েকােনা েদৱতা নাই 23 েমাৰ আগত প্রেতয্েক আঁঠু ল’ব, প্রেতয্ক জীবাই শপত

খাব;
মই িনেজই শপত খােলঁা;
েমাৰ নয্ায়পৰায়ণ িবধানৰ কথা কেলঁা, আৰু েসেয় পুনৰ ঘুিৰ নািহব
24 েলাকসকেল ক’ব “েকৱল িযেহাৱাত েহ পিৰত্রান আৰু শিক্ত আেছ ”
িযসকেলা েতওঁৰ প্রিত কুিপত েতওঁেলাক েতওঁৰ সনু্মখত লাজত সঙু্কিচত হ’ব
25 িযেহাৱােতই ইস্রােয়লৰ আটাই বংশ ধাির্মক বুিল গিণত হ’ব, আৰু েতওঁত েগৗৰৱ কিৰব

46 অধয্ায়
বািবলৰ েদৱতােবাৰৰ িবনাশ আৰু তাৰ পতন

1 েবল েদৱতা মুির্ত্তেবাৰ নত হ’ল, নেবা মুির্ত্তেবাৰ েদঁা খােল,
েসইেবাৰ গধুৰ েহাৱা বােব কিঢ়য়াই িনয়া জন্তুেবাৰ িনম্নগামী হ’ল এই কিঢ়য়াই িনয়া মুির্ত্তেবাৰ ভাগৰুৱা জন্তুৰ বােব

গধুৰ েবাজা হ’ল
2 এেকলেগ িসহঁত নত হ’য়, আঠু কােঢ়; িসহঁেত প্রিতমােবাৰ উদ্ধাৰ কিৰব েনাৱােৰ;
িকন্তু িসহঁত িনেজও বন্দী অৱস্থাৈল যায়
3 গভর্ ৰ পৰা আৰু জন্মৰ আগেৰ পৰা িযসকলক মই কিঢ়য়াই আিনেছা:
েসই যােকাবৰ বংশ আৰু ইস্রােয়লৰ বংশৰ অৱিশষ্ট েলাকসকল, েমাৰ কথা শুনা
4 আনিক েতামােলাকৰ বৃদ্ধ অৱস্থাৈলেক মইেয় েসই জন, আৰু চুিল নপকা প্রযয্ন্ত মেয়ই েতামােলাকক কিঢ়য়াম;
মেয়ই েতামােলাকক সৃষ্টি কিৰেলঁা, আৰু মেয়ই েতামােলাকক েপাহপাল িদম; মই েতামােলাকক সুৰিক্ষত স্হানৈল ৈল

যাম
5 েতামােলােক েমাক কাৰ ৈসেত তুলনা কিৰবা? আৰু মই কাৰ সাদৃশ,েসেয় জােনা আমাক তুলনা কিৰব পািৰব?
6 েলাকসকেল েমানাৰ পৰা েসাণ ঢািল িদেয় আৰু তজুর্ ত ৰূপ েজােখ
েতওঁেলােক তাৰ দ্বাৰাই এক েদৱতা িনমর্াণ কিৰবৈল েসাণাৰীক েবচ িদেয়; েতওঁেলােক েসই েদৱতাক প্রিণপাত কেৰ,

আৰু পূজাও কেৰ
7 েতওঁেলােক তাক েতওঁেলাকৰ কান্ধত উঠাই আৰু কিঢ়য়াই ৈল যায়, েতওঁেলােক িনজ ঠাইত তাক স্থাপন কেৰ; তােত

িস িথয় ৈহ থােক, আৰু িনজৰ ঠাইৰ পৰা লৰচৰ নহয়
েতওঁেলােক তাৰ আগত কােন্দ, িকন্তু উত্তৰ িদব েনাৱােৰ, নাইবা েতওঁেলাকক সঙ্কটৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰবও েনাৱােৰ
8 েহ েতামােলাক িবেদ্রাহীসকল এই িবষেয় িচন্তা কৰা; েকিতয়াও প্রতয্াখয্ান নকিৰবা 9 সময়ৰ ৈসেত পাৰ ৈহ েযাৱা

আগৰ কথােবাৰ েসঁাৱৰণ কৰা;
কাৰণ মেয়ই ঈশ্বৰ,আৰু আন েকােনা নাই; মেয়ই ঈশ্বৰ, েমাৰ তুলয্ েকােনা নাই
10 মই আৰম্ভিণেৰ পৰা েশষৰ কথা েঘাষনা কিৰেছঁা, আৰু আগিতয়াৈক েসইেবাৰ এিতয়াও ঘটা নাই;
মই ৈকেছা “েমাৰ পিৰকল্পনা িসদ্ধ কিৰম,আৰু মই িয দেৰ ইচ্ছা কেৰঁা েসই দেৰ কিৰম ”
11 মই পূব িদশৰ পৰা এক িহংসুক চৰাইক, দূৰ েদশৰ পৰা েমাৰ মেনানীত পুৰুষক মািতম;
হ’য় মই কেলঁা; মই তাক িসদ্ধ কিৰম; েমাৰ উেদ্দশয্ আেছ,মইেয়া কিৰম
12 সুকাযর্য্ৰ পৰা দূৈৰত থাকা েজদী েলাকসকল েমাৰ কথা শুনা
13 মই েমাৰ ধাির্মকতা ওচৰৈল আেনা; এইেটা দূৰত নাথােক, আৰু েমাৰ পিৰত্রােণ বাট নাচায়;
আৰু মই িচেয়ানক পিৰত্রান আৰু ইস্রােয়লক েমাৰ েসৗন্দযর্য্ িদম

47 অধয্ায়
1 েহ বািবলৰ কুমাৰী জীয়াৰী, তুিম নািম আহা, আৰু ধুিলত বহা;
েহ কলদীয়া জীয়াৰী, িসংহাসনৰ অিবহেন, মািটত বহা
েতামাক ধুনীয়া আৰু লাহী বুিল পুনৰায় েকাৱা নাযাব
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2 জঁাত েলাৱা আৰু আটা িপিহ গুিৰ কৰা, েতামাৰ ওৰিণ গুচুউৱা,
েতামাৰ তলৈলেক ওলিম েযাৱা কােপাৰ েসােলাকাই েথাৱা, েতামাৰ ভিৰৰ আৱৰণ গুচাই নদী পাৰ েহাৱা
3 েতামাৰ িবৱস্ত্রতা প্রকাশ পাব, হ’য়, েতামাৰ লাজ েদখা যাব:
মই প্রিতেশাধ ল’ম, আৰু েকােনা পুৰুষক ক্ষমা নকিৰম
4 আমাৰ মুিক্তদাতাৰ নাম, বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনা
5 েহ কলদীয়া জীয়াৰী, িনজম িদ বহা, আৰু আন্ধাৰৰ মাজৈল েযাৱা;
কাৰণ েতামাক আৰু ৰাজয্েবাৰৰ ৰাণী বুিল মতা নহ’বা
6 মই েমাৰ প্রজাসকলৰ ওপৰত েক্রাধ কিৰেলঁা, মই েমাৰ আিধপতয্ অপিবত্র কিৰেলঁা;
আৰু েতওঁেলাকক আেপানাৰ হাতত িদেলঁা, িকন্তু আপুিন েতওঁেলাকৈল এেকা দয়া েনেদখুৱােল,
আপুিন বৃদ্ধসকলৰ ওপৰত অিত গধুৰ যুৱিল িদেল
7 তুিম ক’লা, “মই িচৰকালৈলেক একচ্ছত্রী ৰাণী ৈহ থািকম;”
এই কাৰেণ তুিম এইেবাৰ কথাত মেনােযাগ িদয়া নাই, নাইবা েতওঁেলাকক েকেনৈক উিলয়াই িদবা েসই িবষেয় ভবা নাই
8 িনিশ্চন্ত মেন বিহ থকা েহ ইিন্দ্রয়াসক্ত, েসইেয় তুিম এিতয়া এই কথা শুনা,
তুিম িনজৰ মনেত ৈকছা, “মই বির্ত আেছঁা, েমাৰ দেৰ আন েকােনা নাই;
মই েকিতয়াও িবধৱা ৈহ নাথািকম, নাইবা সন্তান হািন েহাৱা অনুভব নকিৰম ”
9 িকন্তু এই দুেয়াটা িবষেয়ই েতামাৈল এিদনেত ঘিটব:
েতামাৰ অিধক মায়াকমর্ আৰু েতামাৰ অেনক তন্ত্র মন্ত্র থকা স্বেতও,
সন্তান হািন আৰু ৈবধবয্, সমূ্পণর্ শিক্তেৰ েতামাৈল ঘিটব
10 তুিম েতামাৰ দুষ্টতাত িনভর্ ৰ কিৰছা; তুিম েকাৱা “েমাক েকােনও েনেদেখ;”
েতামাৰ প্রজ্ঞা আৰু েতামাৰ জ্ঞােনই েতামাক িবপথগামী কিৰেল;
িকন্তু তুিম মনেত েকাৱা, “মই বির্ত আেছঁা, েমাৰ দেৰ আন েকােনা নাই ”
11 িবপযর্েয় েতামাক পৰািজত কিৰব; তুিম তন্ত্র-মেন্ত্রেৰ তাক দূৰ কিৰব েনাৱািৰবা
িবপযর্য় েতামাৰ ওপৰত পিৰব; তুিম তাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৈল সক্ষম নহবা
তুিম জনাৰ পূেবর্ই, দুেযর্ােগ েতামাক আঘাত কিৰব
12 িয তন্ত্র মন্ত্র আৰু মায়াকমর্েবাৰত তুিম লািগ আিছলা
সৰু কালেৰ পৰা িযেবাৰ িবশ্বােসেৰ আবৃিত্ত কিৰলা, েসইেবাৰত লািগ থাকা;
হয়েতা তুিম জয়ী হ’ব পাৰা, হয়েতা তুিম দুেযর্াগৰ আতঙ্ক দুৰ কিৰব পাৰা
13 তুিম অেনক পৰামশর্ৰ ৈসেত ভাগিৰ পিৰছা; েসই েলাকসকলক িঠয় হ’ব িদয়া
িযসকেল গ্রহ নক্ষত্র আৰু তৰা গণনা কেৰ েতামাক উদ্ধাৰ কিৰব,
নতুন েজান েঘাষনা কৰাসকলক েতামাৈল িয িয ঘিটব, তাৰ পৰা েতামাক উদ্ধাৰ কিৰব িদয়া
14 েচাৱা, েতওঁেলাক েখৰৰ দেৰ হ’ব; েতওঁেলাকক জুইেয় পুিৰ েপলাব,
েতওঁেলােক অিগ্নিশখাৰ পৰা িনজৰ প্রাণ উদ্ধাৰ কিৰব েনাৱািৰব;
েসেয় উম লবৈল, বা আগত বিহ জুই ফঁুৱাবৈল তাত েকােনা আঙঠা নাথািকব 15 েসইেবাৰ েতামাৰ কাৰেণ এেকা নহয়

িকন্তু কেঠাৰ পিৰশ্রম মােথা, িযসকলৰ ৈসেত সৰু কালেৰ পৰা তুিম েবপাৰ বািণজয্ কিৰেল,
েতওঁেলাক প্রিতজেন িদহািদিহ গুিচ যাব, েতামাক উদ্ধাৰকিৰবৈল েকােনা নাথািকব

48 অধয্ায়
বািবলৰ পৰা ইস্রােয়লৰ িনস্তাৰ

1 েহ ইস্রােয়ল নােমেৰ প্রখয্াত, আৰু িযহূদাৰ জল সমূহৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা যােকাবৰ বংশ, এই কথা শুনা,
িযসকেল িযেহাৱাৰ নাম ৈল শপত খায়, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত সাহাযয্ প্রাথর্না কেৰ,
িকন্তু আন্তিৰকতােৰ বা সতয্িনষ্ঠােৰ নকেৰ
2 কাৰণ েতওঁেলােক িনজেক পিবত্র নগৰ েলাক বুিল কয়,
আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ প্রখয্াত ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰত িবশ্বাস কেৰ
3 মই বহু িদনৰ আগেৰ পৰা কথােবাৰ েঘাষনা কিৰেলঁা; এেন িক, েসইেবাৰ েমাৰ মূখৰ পৰা ওলাল, আৰু মই েসইেবাৰ

জািনবৈল িদেলঁা;
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অকস্মাৎ মই েসইেবাৰ িসদ্ধ কিৰেলঁা, আৰু েসইেবাৰ ঘিট উিঠল
4 কাৰণ মই জােনা, েয, তুিম অবাধয্,
েতামাৰ িডিঙৰ মাংসেপশী েলাহাৰ দেৰ টান, আৰু েতামাৰ কপাল িপতলস্বৰূপ,
5 এই েহতুেক মই ইিতপূেবর্ তাক েতামাৰ আগত প্রকাশ কিৰেলঁা; েসইেবাৰ ঘটাৰ পূেবর্ই মই েতামাক জনােলঁা,ঁ
যােত তুিম েনােকাৱা “েসইেবাৰ েমাৰ মূির্ত্তেয় কিৰেল,” বা “েমাৰ কটা প্রিতমাই েমাৰ সঁাচত ঢলা মূির্ত্তেয় েসইেবাৰ আজ্ঞা

কিৰেল ”
6 তুিম এই কথাৰ িবষেয় শুিনলা; তুিম এই সকেলা সাক্ষয্ েচাৱা; আৰু মই িয ৈকিছেলঁা তাক জােনা সতয্ বুিল স্বীকাৰ

নকিৰবা? এিতয়ােৰ পৰা মই েতামাক নতুন িবষয়েবাৰ, তুিম আেগেয় নজনা গুপ্ত িবষয়েবাৰ েতামাক েদখুৱাও
7 েসইেবাৰ এিতয়া স্রজন কৰা হ’ল, আগৰ পৰা নািছল, আিজৰ আগেত তুিম েসইেবাৰৰ িবষেয় শুনা নািছল,
এই বুিল তুিম নকবৰ িনিমেত্ত, আিজৰ পূবর্েত েসইেবাৰ শুনা নািছল, েসেয় তুিম ক’ব েনাৱাৰা েয, “হ’য় মই এই িবষেয়

জােনা ”
8 তুিম েকিতয়াও শুনা নাই, জনাও নাই, েতামােলােক শুিনবৰ বােব এইেবাৰ কথা আেগেয় মুকিল েহাৱা নািছল
কাৰণ মই জােনা, েয তুিম অিত প্রবঞ্চক, আৰু েসই তুিম জন্মেৰ পৰা িবেদ্রাহী 9 মই েতামাক উচ্ছন্ন নকিৰবৰ বােব

মই েমাৰ নামৰ কাৰেণ েক্রাধ স্হিগত ৰািখম, আৰু েমাৰ সন্মানৰ কাৰেণ কুন্ঠােবাধ কিৰম
10 েচাৱা, মই েতামাক সংেশািধত কিৰম, িকন্তু ৰূপৰ দেৰ নহয়; অতয্ন্ত যন্ত্রণাত অিগ্নশালত মই েতামাক শুদ্ধ কিৰম
11 মই িনজৰ কাৰেণ, েকৱল িনজৰ কাৰেণ কাযর্ কিৰম; কাৰণ েমাৰ নাম েকেনৈক অসন্মািনত হ’বৈল িদব পােৰঁা?
মই েমাৰ েগৗৰৱ অনয্ কােকা িনিদম
12 েহ েমাৰ আমিন্ত্রত যােকাব আৰু ইস্রােয়ল, েমাৰ কথা শুনা;
মইেয় েতওঁ, মইেয় আিদ, মইেয় অন্তও 13 হ’য়, েমাৰ হােত পৃিথৱীৰ িভিত্তমূল স্থাপন কিৰেল, আৰু েমাৰ েসঁাহােত

আকাশ মণ্ডল িবস্তাৰ কিৰেল;
মই েযিতয়া েতওঁেলাকক মােতা, েতওঁেলাক এেকলেগ িথয় হয় 14 েতামােলাক সকেলােৱ িনজেক সমেবত কৰা, আৰু

শুনা; েতামােলাকৰ মাজৰ েকােন এইেবাৰ কথা প্রকাশ কিৰেল?
বািবলৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱা আৰু েতওঁৰ িমত্রই েতওঁৰ উেদ্দশয্ পূণর্ কিৰব েতওঁ কলদীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ ইচ্ছা

পূণর্ কিৰব
15 মই, মইেয়ই কথা ক’েলঁা, হ’য়, মেয়ই েসই জনক মািতেলঁা, মেয়ই েসই জনক আিনেলঁা; আৰু েতওঁ কৃতকাযর্য্ হ’ব
16 েতামােলােক েমাৰ ওচৰৈল আিহ এই কথা শুনা;
মই আিদেৰ পৰা গুপুেত কথা েকাৱা নাই; এই ঘটনা েযিতয়া ঘেট, মই তােত আেছঁা,
এিতয়া প্রভু িযেহাৱাই িনজ আত্মা িদ েমাক পঠােল
17 েতামাৰ মুিক্তদাতা ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
“মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, িযজেন েতামাক কৃতকাযর্ হবৈল িশকাই,
েতামােলাকৰ যাবলগীয়া পথত িযজেন চলাই িনেয়
18 যিদ েতামােলােক েকৱল েমাৰ আজ্ঞােবাৰ মািন চিললা হয়!
েতামােলাকৰ শািন্ত আৰু উন্নিত নদীৰ দেৰ প্রবািহত হ’ল হয়, আৰু েতামাৰ পিৰত্রান সমুদ্রৰ েঢৗৰ দেৰ হ’ল হয়
19 েতামােলাকৰ বংশ বািলৰ দেৰ অসংখয্, আৰু েতামােলাকৰ ঔৰসত জন্মা সন্তান বািলৰ কিণকা সমূহৰ দেৰ অসংখয্

হ’লেহঁেতন;
েতওঁেলাকৰ নাম েমাৰ আগৰ পৰা লুপ্ত বা নষ্ট নহ’ব
20 বািবলৰ পৰা ওলাই আহা! কলদীয়াসকলৰ মাজৰ পৰা পলাই েযাৱা!
উচ্চ ধ্বিনেৰ ইয়াক প্রকাশ কৰা! ইয়াক জািনবৈল িদয়া, পৃিথৱীৰ সীমাৈলেক প্রচাৰ কৰা!
েতামােলােক েকাৱা, ‘িযেহাৱাই িনজ দাস যােকাবক মুক্ত কিৰেল ’ ” 21 েযিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক শুকান ভুিমেয়িদ

ৈল ৈগিছল, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ িপয়াহ লগা নািছল;
েতওঁ েতওঁেলাকৰ বােব িশলেটাৰ পৰা পানী েবাৱােল,
আৰু েতওঁ িশলেটা ফািললত জল সমূহ েবেগেৰ ওলাল
22 িযেহাৱাই ৈকেছ, “দুষ্ট েলাকসকলৰ কাৰেণ েকােনা শািন্ত নাই ”
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49 অধয্ায়
িযেহাৱাৰ দাস আৰু েতওঁ কৃতকাযর্য্ েহাৱা িবষয়

1 েহ দ্বীপবাসী, েমাৰ বাকয্ শুনা! আৰু দূৰত থকা েলাকসকল, মেনােযাগ িদয়া
িযেহাৱাই েমাক জন্ম েহাৱা িদনৰ পৰা, েযিতয়া েমাৰ মাতৃেয় েমাক পৃিথবীৈল আিনেল েতিতয়াৰ পৰা মািতেল
2 েতওঁ েমাৰ মুখ েচাকা তেৰাৱালৰ দেৰ কিৰেল, েতওঁ িনজৰ হাতৰ ছঁাত েমাক লুকুৱাই থেল;
েতওঁ েমাক শানত িদয়া কঁাড় কিৰেল, েতওঁ িনজৰ তূণৰ িভতৰত েমাক লুকুৱাই ৰািখেল
3 েতওঁ েমাক ক’েল, “ইস্রােয়ল তুিম েমাৰ দাস, যাৰ েযােগিদ মই েমাৰ েগৗৰৱ েদিখবৈল পাম ”
4 যিদও মই ভােবা, মই িমছাৈকেয় শ্রম কিৰেলঁা,মই অনথর্ক ৰূেপ েমাৰ শিক্ত নষ্ট কিৰেলঁা;
তথািপও েমাৰ নয্ায় িযেহাৱাৰ লগত আেছ, আৰু েমাৰ পুৰস্কাৰ ঈশ্বৰৰ ৈসেত আেছ
5 আৰু এিতয়া িযেহাৱাই ৈকেছ,মই িনজৰ ওচৰৈল যােকাবক পুনৰায় আিনবৰ বােব, আৰু ইস্রােয়লক েতওঁৰ ওচৰত

েগাট খুৱাবৰ অেথর্,
েতওঁৰ দাস হ’বৈল েমাক জন্মৰ পৰাই গঠন কিৰেল,
মই িযেহাৱাৰ দৃষ্টিত মযর্দাৱান, আৰু েমাৰ ঈশ্বৰ েমাৰ বলস্বৰূপ
6 েতওঁ ৈকেছ, যােকাবৰ ৈফদসকলক পুন:স্হাপন কিৰবৈল,
আৰু ইস্রােয়লৰ জীিৱত েলাকসকলক পুনৰায় স্থাপন কিৰবৰ অেথর্ তুিম েমাৰ দাস েহাৱা অিত সৰু িবষয় মই েতামাক

ধমর্হীন েলাকৰ আগত দ্বীিপ্তস্বৰূপ কিৰম
েসেয় হ’য়েতা পৃিথবীৰ অন্ত:ৈলেক তুিম েমাৰ পিৰত্রাণৰ উপায় হ’বা
7 ইস্রােয়লৰ মুিক্তদাতা, েতওঁেলাকৰ পিবত্র ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
যাক মানুেহ েহয়জ্ঞান কেৰ, যাক েদশৰ েলােক িঘণ কেৰ, িয জনা অিধপিতসকলৰ দাস:
কাৰণ িবশ্বাসীেযাগয্ িযেহাৱাই, তাৰ ওপিৰও ইস্রােয়লৰ পিবত্র জনাই েতামাক মেনানীত কিৰেল
েতওঁেৰই বােব ৰজাসকেল েতামাক েদিখেল উিঠব, আৰু অিধপিতসকেল েতামাক েদিখেল প্রিণপাত কিৰব
8 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
এেক সময়েত মই েতামাক েমাৰ অনুগ্রহ আৰু উত্তৰ িদবৈল িসদ্ধান্ত ল’ম, আৰু পিৰত্রাণৰ িদনা মই েতামাক সহায়

কিৰম;
উত্তৰািধকািৰ সূেত্র েপাৱা উচ্ছন্ন ৈহ েযাৱা েদশ পুনৰ িনির্দষ্ট কিৰ গঠন কিৰবৈল,
মই েতামাক সুৰক্ষা িদম,আৰু েতামাক চুিক্ত িহচােব েলাকসকলৰ কাৰেণ িদম
9 অন্ধকূপত থকা বন্দীসকলক তুিম েকাৱা ‘ওলাই আহঁা,’আৰু ‘িনজক েদখুৱা ’
েতওঁেলােক পশুেবাৰক বাটৰ কােষ কােষ চৰাব, আৰু আটাই খালী এঢলীয়া ঠাই িসহঁতৰ চৰণীয়া ঠাই হ’ব
10 েতওঁেলাক কু্ষধাতুৰ বা তৃষ্ণাতুৰ নহ’ব; গৰেম বা সূযর্ৰ তােপ েতওঁেলাকক কষ্ট িনিদব;
কাৰণ িয জনাই েতওঁেলাকক দয়া কেৰ, েতওঁ েতওঁেলাকক চলাই ৈল যাব, আৰু জলৰ ভুমুকৈল পথ দশর্ক ৈহ

েতওঁেলাকক চলাই িনব
11 আৰু মই েমাৰ পব্বর্তেবাৰ বাটৈল পিৰনত কিৰম আৰু েমাৰ ৰাজবাটেবাৰ সমান কিৰম ”
12 েচাৱা, এইেবাৰ দূৰৰ পৰা আিহব, িকছুমান উত্তৰৰ পৰা আৰু িকছুমান পিশ্চম িদশৰ পৰা; আৰু আনেবাৰ িচনীম*

েদশৰ পৰা আিহব
13 েহ আকাশ মণ্ডল, গীত-গান কৰা; েহ পৃিথৱী, উল্লািসত েহাৱা; েহ পব্বর্তেবাৰ, আনন্দ গান কিৰবৈল ধৰা!
কাৰণ িযেহাৱাই িনজৰ প্রজাসকলক শান্ত্বনা িদব, আৰু েতওঁৰ দুিখত সকলক েতওঁ দয়া কিৰব
14 িকন্তু িচেয়ােন ক’েল, “িযেহাৱাই েমাক তয্াগ কিৰেল আৰু প্রভুেৱ েমাক পাহিৰেল ”
15 মিহলাই িনেজ জন্ম িদয়া সন্তানক জােনা পাহিৰব পােৰ,েসেয় েস্নহ নকৰাৈক জােনা িনজৰ িপয়াহ খুৱাব পােৰ?
হয়, েতওঁেলােক হয়েতা পাহিৰব পােৰ, িকন্তু মই েতামাক নাপাহেৰা
16 েচাৱা, মই েমাৰ হাতৰ তলুৱাত েতামাৰ নাম েখািদত কিৰেলঁা; আৰু েতামাৰ গড়েবাৰ অিবৰাম ভােব েমাৰ দৃষ্টিত

থািকব
17 েতামাৰ সন্তান সকল েযিতয়া েবগােবিগ ঘুিৰ আিহব; েতিতয়া েতামাক ধ্বংস কৰাসকল আঁতিৰ যাব
18 চািৰওফােল েচাৱা; েতওঁেলাক সকেলা েগাট খাইেছ আৰু েতামাৰ ওচৰৈল আিহেছ
* 49 অধয্ায়:12 আন নাম হ’ল, আচৱান
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“িনিশ্চতভােব িয দেৰ মই জীয়াই আেছঁা” এয়া িযেহাৱাৰ েঘাষনা- “েতামােলােক েসইেবাৰ অলঙ্কাৰৰ দেৰ িনশ্চয় িপিন্ধবা;
েতামােলােক েসইেবাৰ কনয্াৰ দেৰ িপিন্ধবা

19 ধ্বংস েহাৱা েদশত যিদও েতামােলাক পিতত আৰু উচ্চন্ন ৈহিছলা,
এিতয়া বািসন্দা হ’বৰ বােব েতামােলাক অিত তাকৰ, আৰু িযসকেল েতামােলাকক গ্রাস কিৰিছল েতওঁেলাক এিতয়া বহু

দূৰত 20 েতামােলাকৰ সন্তাপৰ সময়ত জন্ম েহাৱা সন্তান সকেল েতামােলােক শুনাৈক ক’ব,
‘এই ঠাই আমাৰ কাৰেণ অিত েঠক, আমাৰ বােব ঠাই যুগুত কৰা; আিম েযন ইয়াত বাস কিৰব পােৰঁা ’
21 েতিতয়া েতামােলােক িনজেক কবা, “েকােন েমাৰ কাৰেণ এই সন্তান জন্ম িদেল?”
মই সন্তাপ আৰু বঁাজী, েদশান্তিৰত আৰু িববাহ-িবেচ্ছদ বয্িক্ত আিছেলঁা এই সন্তান সকলক েকােন প্রিতপালন কিৰেল?
েচাৱা, েমাক অকেল এিৰেল; এইসকল ক’ৰ পৰা আিহেল?’ ”
22 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েচাৱা, মই েদশ িনবাসী সকলৈল েমাৰ হাত দািঙম, েলাকসকলৈল েমাৰ িচহ্ন ধ্বজা

তুিলম
েতওঁেলােক েতামােলাকৰ পুত্রসকলক বাহুত আিনব, আৰু েতামাৰ জীয়াৰীসকলক কান্ধত তুিল অিনব
23 ৰজাসকল েতামােলাকৰ লালন-পালন কৰা িপতৃ হ’ব, আৰু েতওঁেলাকৰ ৰাণীসকল েতামােলাকক প্রিতপালন কৰা

দাসী হ’ব;
েতওঁেলােক মািটত মুখ লগাই েতামােলাকৰ আগত প্রিণপাত কিৰব, আৰু েতামােলাকৰ ভিৰৰ ধুিল েচেলিকব;
আৰু মইেয় েয িযেহাৱা, তাক েতামােলােক জািনবৈল পাবা, আৰু েমাৈল অেপক্ষা কৰা সকল লাজত নপিৰব ”
24 যুদ্ধােৰাসকেল লুন্ঠন কিৰ অনা বস্তু জােনা েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা ল’ব পািৰ; বা বন্দীসকলক অতয্াচাৰীৰ পৰা

উদ্ধাৰ?
25 িকন্তু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
হ’য় েযাদ্ধােৰাসকলৰ পৰা বন্দীসকলক উিলয়াই অনা হ’ব, আৰু লুন্ঠন কিৰ অনা বস্তু উদ্ধাৰকৰা হ’ব;
কাৰণ মই েতামােলাকৰ প্রিতদ্বন্দীক বাধা িদম আৰু েতামােলাকৰ সন্তান সকলক ৰক্ষা কিৰম
26আৰু েতামােলাকক উপদ্রৱ কেৰঁাতা সকলক মই েতওঁেলাকৰ িনজেৰই মঙহ খুৱাম; আৰু েতওঁেলােক দ্রাক্ষাৰস বুিল

িনজৰ েতজেকই িনেজ পান কিৰ মতলীয়া হ’ব;
েসেয়, মেয়ই েয িযেহাৱা, েতামােলাকৰ ত্রাণকত্তর্ া আৰু মুিক্তদাতা, যােকাবৰ পৰাক্রমী জনা, েসই কথা সকেলা

মানৱজািতেয় জািনব

50 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “মই িয পত্রৰ দ্বাৰাই েতামােলাকৰ মাতৃক তয্াগ কিৰেলঁা, েতামােলাকৰ মাতৃৰ েসই তয্াগপত্র

ক’ত?
আৰু েমাৰ মহাজনসকলৰ েকানজনৈল েতামােলাকক েবিচেলঁা?
েচাৱা, েতামােলাকৰ অপৰাধৰ বােবেহ েতামােলাকক েবচা হ’ল, আৰু েতামােলাকৰ িবেদ্রাহৰ কাৰেণেহ েতামােলাকৰ

মাতৃক পিঠয়াই িদয়া হ’ল 2 তাত েকােনা এজন নািছল তথািপ মই িকয় আিহিছেলা? েকােনা এজেন উত্তৰ
িদয়া নািছল তথািপ মই িকয় মািতিছেলঁা?

েতামােলাকক মুক্ত কিৰবৈল েমাৰ হাত ইমান চুিট েন? েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰবৈল েমাৰ েকােনা শিক্ত নাই েন?
েচাৱা, েমাৰ ধমিকেতই মই সমুদ্র শুকুৱাও; মই নদীেবাৰক মৰুভূিম কেৰঁা;
পানীৰ অভাৱত তাত থকা মাছেবাৰ মিৰব আৰু েগিলব
3 মই আন্ধােৰেৰ আকাশ আচ্ছািদত কেৰঁা, আৰু চট কােপােৰেৰ ইয়াক ঢািক ধেৰঁা
4 মই েযন ক্লান্ত জনক বহন কিৰব পৰা বাকয্ ক’ব পােৰঁা,
েসেয় িশক্ষা িদয়া সকলৰ এজন বুিল, প্রভু িযেহাৱাই েমাক কথা েকাৱা িজভা িদেল েতওঁ প্রিতেটা পুৱােতই েমাক সজাগ

কেৰ, এেন িক, িশক্ষা লাভ কৰা সকলৰ দেৰ েতওঁ েমাৰ কাণ সজাগ কেৰ
5 প্রভু িযেহাৱাই েমাৰ কাণ মুকিল কিৰেল;
আৰু মই িবেদ্রাহী নািছেলঁা, বা মই িপছফােলও ঘুৰা নািছেলঁা
6 প্রহাৰ কৰা সকলৈল মই েমাৰ িপিঠ িদেলঁা,আৰু েমাৰ ডািঢ় উঘােলঁাতািবলাকৈল েমাৰ গাল পািত িদেলঁা,
অপমান আৰু ঘৃনাৰ পৰা মই েমাৰ মুখ লুকুৱা নাই
7 কাৰণ প্রভু িযেহাৱাই েমাক সহায় কিৰব; েসই বােব মই অপমািনত নহম;
েসেয় মই েমাৰ মুখ চকমিক পাথৰৰ দেৰ কিৰেলঁা; কাৰণ মই জােনা েয মই লাজ নাপাম
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8 িয জেন েমাক নয্াযয্ বুিল প্রমান কিৰেল িযেহাৱা েমাৰ ওচৰত আেছ; েকােন েমাৰ িবেৰািধতা কিৰব? আহঁা আিম িথয়
হওঁ আৰু ইজেন িসজনৰ সনু্মখীন হ’ও

েমাক েদাষােৰাপ কৰা জন েকান? েতওঁক েমাৰ ওচৰৈল আিহব িদয়া
9 েচাৱা, প্রভু িযেহাৱাই েমাক সহায় কিৰব; েকােন েমাক েদাষী কিৰব?
েচাৱা, েতওঁেলাক সকেলােৱই কােপাৰৰ দেৰ ক্ষয় হ’ব; েপােক েতওঁেলাকক খাই েপলাব
10 েতামােলাকৰ মাজৰ েকােন িযেহাৱাক ভয় কৰা? েতওঁৰ দাসৰ বাকয্ েকােন পালন কৰা?
েকােন েপাহৰ েনােহাৱাৈক েঘাৰ আন্ধাৰত েখাজ কাঢ়া?
েতওঁ িযেহাৱাৰ নামত ভাৰসা কৰক, আৰু েতওঁৰ ঈশ্বৰত িনভর্ ৰ কৰক
11 েচাৱা, েতামােলাক িযসকেলােৱ জুই জ্বেলাৱা, আৰু িয জেন িনজেক টচর্ লাইেটেৰ সিজ্জত কৰা:
েতামােলােক িনজৰ জুইৰ েপাহৰত আৰু েতামােলােক জ্বেলাৱা েসই অিগ্নিশখাৰ েপাহৰত েখাজ কাঢ়া
িযেহাৱাই ৈকেছ ‘েমাৰ হাতৰ পৰা’ ‘এই সকেলা েতামােলাকৈল ঘিতব:কষ্টৰ ঠাইত েতামােলােক শয়ন কিৰবা ’

51 অধয্ায়
পিৰত্রাণৰ উদয় িচেয়ানৰ দুৰৱস্থাৰ পিৰবত্তর্ ন

1 েতামােলাক িয জেন ধাির্মকতাত চলা, িয জেন িযেহাৱাক িবচাৰা, েমাৰ কথা শুনা:
েতামােলাকক িয িশলৰ পৰা কটা আৰু িয গাতৰ পৰা খন্দা ৈহিছল, তাৈল দৃষ্টি কৰা
2 েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষ অব্রাহাম আৰু েতামােলাকৰ প্রসৱকািৰণী চাৰাৈল দৃষ্টি কৰা; কাৰণ েতওঁ েযিতয়া অকলশৰীয়া

বয্িক্ত আিছল,
েতিতয়া মই েতওঁক মািত আশীব্বর্াদ িদ বহুবংশ কিৰেলঁা 3 হ’য় িযেহাৱাই িচেয়ানক শান্ত্বনা িদব, েতওঁ সকেলা উচ্ছন্ন

ঠাইক শান্ত্বনা িদব;
তাৰ জনবসিতহীন ঠাইেবাৰ এদনৰ দেৰ, আৰু জদর্ ন নদীৰ উপতয্কাৰ কাষৰ সমতল মৰুভূিম িযেহাৱাৰ উদয্ানৰ দেৰ

কিৰেল;
তাত আনন্দ আৰু উল্লাস, ঈশ্বৰক ধনয্বাদ জ্ঞাপন,আৰু স্তুিত-গীতৰ ধ্বিন েপাৱা যাব
4 “েহ েমাৰ েলাকসকল, েমাৈল মেনােযাগ িদয়া, আৰু েমাৰ কথা শুনা!
কাৰণ মই এক িবধান প্রকাশ কিৰম, আৰু জািতেবাৰৰ কাৰেণ েপাহৰ হবৈল েমাৰ নয্ায় িবচাৰ স্থাপন কিৰম
5 েমাৰ ধাির্মকতা ওচৰ হ’য়, েমাৰ পিৰত্রাণ ওলায় যাব, আৰু েমাৰ বাহুেৱ জািতেবাৰৰ িবচাৰ কিৰব;
উপকূলভূিমেয় েমাৈল বাট চাব, আৰু েমাৰ বাহুবলৰ কাৰণ আগ্রেহেৰ বাট চাব 6 েতামােলােক আকাশৈল চকু তুিল

েচাৱা, আৰু তলত থকা পৃিথবীৈল দৃষ্টি কৰা;
কাৰণ আকাশ-মণ্ডল েধঁাৱাৰ দেৰ অদৃশয্ হ’ব, পৃিথৱী কােপাৰৰ দেৰ ক্ষয় হ’ব, আৰু তাৰ িনবাসীসকল মািখৰ দেৰ

মিৰব
িকন্তু েমাৰ পিৰত্রাণ অনন্তকালৈল অিবৰাম চিল থািকব, আৰু েমাৰ ধাির্মকতাই েকিতয়াও কাম কৰা বন্ধ নকিৰব
7 েতামােলাক িযসকেল সতয্ িক জানা, েমাৰ িবধান েতামােলাকৰ হৃদয়ত ধিৰ ৰখা েলাকসকল,েমাৰ কথা শুনা:
মানুহৰ অপমানৈল ভয় নকিৰবা, নাইবা েতওঁেলাকৰ অপবয্ৱহাৰত হতাশ নহবা
8 কাৰণ কােপাৰ েখাৱা েপােক কােপাৰ েখাৱাৰ দেৰ েতওঁেলাকক খাব, আৰু েপােক ঊল েখাৱাৰ দেৰ েতওঁেলাকক

খাব;
িকন্তু েমাৰ ধাির্মকতা অনন্তকালৰ বােব হব, আৰু েমাৰ পিৰত্রাণ পুৰুষানুক্রেম থািকব ”
9 সজাগ েহাৱা, সজাগ েহাৱা, িযেহাৱাৰ বাহু-বল আৰু শিক্তেৰ েতামােলােক িনজেক আবৃত কৰা
প্রাচীন কালৰ প্রজন্মসকল, পুৰিন িদনৰ দেৰ সজাগ েহাৱা
সাগৰৰ ৰাক্ষসক গুিৰ কৰা আৰু ৰাহাব*ক েখাচা জন আপুিনেয় েন?
10 সাগৰক, মহাজল সমূহক আপুিনেয় শুকুউৱাই,
মুক্তসকলক পাৰ ৈহ যাবৰ বােব অগাধ সাগৰক পথ কৰা জন আপুিনেয় নহয়েন?
11 িযেহাৱাই মুিক্তপণ িদয়াসকল ঘুিৰ আিহব, আৰু আনন্দ-গােনেৰ িচেয়ানৈল আিহব;
েতওঁেলাকৰ মূৰ সদাকালৰ বােব আনেন্দেৰ পিৰপূণর্ হ’ব; উল্লাস আৰু আনন্দ হব, দু:খ আৰু েশাক দূৰ হ’ব
12 মই, মেয়ই িযজেন েতামােলাকক শান্ত্বনা িদওঁ;

* 51 অধয্ায়:9 সপর্িসংহ (ইস্রােয়লৰ কল্পকািহনীৰ এটা চিৰত্র
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েতামােলােক িকয় মানুহৈল ভয় কৰা, কাৰ মৃতুয্ হ’ব, মানুহৰ পুত্রৰ,েকােন েতামােলাকক তৃণৰ দেৰ সৃষ্টি কিৰেল?
13 িয জনাই আকাশ-মণ্ডল িবস্তাৰ কিৰেল, আৰু পৃিথবীৰ মূল স্থাপন কিৰেল,
েতামােলাকৰ েসই িনম্মর্াণকত্তর্ া িযেহাৱাক িকয় পাহিৰছা?
কাৰণ েযিতয়া অিত েক্রাধত অতয্াচাৰীেয় ধ্বংস কিৰবৈল িসদ্ধান্ত লয়, েতিতয়া প্রিতিদেন েতামােলাক অিবৰাম ভােব

আতঙ্কত থাকা েসই অতয্াচাৰীেবাৰৰ েক্রাধ ক’ত?
14 িযজন েলাক নম্র হ’ব, িযেহাৱাই েতওঁক মুকিল কিৰবৈল খৰধৰ কিৰব; েতওঁৰ মৃতুয্ নহব আৰু নৰকৈল নাযাব;

অথবা েতওঁৰ আহাৰৰ অভাৱ নহব
15 কাৰণ মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা,িয জনাই েঢৗেবােৰ গজ্জর্ ন কিৰবৰ বােব, সাগৰক আেন্দািলত কেৰ, েতওঁেৰই

নাম বািহনীসকলৰ িযেহাৱা
16 মই আকাশ-মণ্ডলক স্থাপন কিৰব পােৰঁা, পৃিথবীৰ আধাৰিশলা স্হাপন কেৰঁা, আৰু িচেয়ানক ক’ও ‘েতামােলােকই

েমাৰ েলাকসকল,’
েসই বােব েমাৰ বাকয্ েতামােলাকৰ মুখত থেলঁা, আৰু েমাৰ হাতৰ ছঁাত েতামােলাকক ঢািক ৰািখেলঁা ”
17 িযেহাৱাৰ হাতৰ পৰা েতওঁৰ েক্রাধৰ পান-পাত্র পান কৰা;
েহ িযৰূচােলম, সজাগ েহাৱা, সজাগ েহাৱা, িঠয় েহাৱা;
েতামােলােক পান-পাত্র পান কিৰছা, ঢলংপলং কেৰঁাতা পান-পাত্র, আৰু েতামােলােক তাক উিলয়াইছা
18 েতওঁ জন্ম িদয়া সন্তান সকলৰ মাজৰ েকােনা এজন নাই েতওঁক পথ েদখুৱাবৈল;
িযসকল সন্তান েতওঁ ডাঙৰ-দীঘল কিৰেল েতওঁেলাকৰ মাজত েকােনা এজন নাই েতওঁক হাতত ধিৰ িনবৈল
19 এই দুই ঘটনা েতােমােলাকৈল ঘিটল- েকােন েতামােলাকৰ বােব িবলাপ কিৰব?-
জনশুণয্ ঠাই আৰু ধ্বংস, আকাল আৰু তেৰাৱাল েকােন েতামােলাকক শান্ত্বনা িদব?
20 জালত পৰা হিৰণৰ দেৰ েতামােলাকৰ সন্তান সকল অেচতন হ’ল,েতওঁেলাক প্রেতয্ক আিলৰ চুকত পিৰ ৰ’ল;
েতওঁেলাক িযেহাৱাৰ েক্রাধ আৰু ঈশ্বৰৰ িতৰস্কােৰেৰ পিৰপূণর্
21 িনপীিড়ত আৰু মতলীয়া েহাৱা জন,িকন্তু দ্রাক্ষাৰেসেৰ নহয়, এিতয়া এই কথা শুনা:
22 েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ,েতামােলাকৰ প্রভু িযেহাৱা, িযজেন েতওঁৰ েলাকসকলৰ বােব িমনিত কেৰ,েতওঁ এই কথা ৈকেছ:
“েচাৱা মই ঢলংপলং কৰা পান-পাত্রৰ পৰা েতামােলাকৰ হাত লেলঁা,
এেন িক, েমাৰ েক্রাধৰ পান-পাত্রৰ পৰাও লেলঁা, েতামােলােক পুনৰ তাক পান নকিৰবা
23 মই েতামােলাকৰ উৎপীড়ক জনৰ হাতত তাক িদম; িযসকেল েতামােলাকক ৈকিছল, ‘উবুিৰ ৈহ পৰা, যােত আিম

েতামােলাকৰ ওপেৰেৰ যাব পােৰঁা,’
আৰু েতওঁেলােক েখাজ কািঢ়ব পৰাৈক েতামােলাকৰ িপিঠ মািটৰ দেৰ আৰু বাটৰ দেৰ কৰা ” আিল স্বৰূেপ েতামাৰ

িপিঠ পািত িদলা

52 অধয্ায়
1 েহ িচেয়ান, সজাগ েহাৱা, সজাগ েহাৱা, েতামােলাকৰ শিক্ত তুিল ধৰা;
েহ পিবত্র নগৰ িযৰূচােলম, েতামােলাকৰ সুন্দৰ বস্ত্রেবাৰ িপন্ধা;
কাৰণ পুনৰ েকিতয়াও চুন্নৎ েনােহাৱা বা অশুিচ েলাক েতামােলাকৰ মাজত েনােসামাব
2 েহ িযৰূচােলম, ধূিলৰ পৰা েতামােলােক িনজেক েজাকািৰ িদয়া;
উিঠ বহা; েহ বন্দী-অৱস্থাত থকা েহ িচেয়ানৰ বন্দী জীয়াৰী, েতামােলাকৰ িডিঙৰ পৰা িশকিল খুিল িদয়া
3 কাৰণ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “েতামােলাক িবনামূেলয্ েবচা ৈগিছলা, আৰু েতামােলাক িবনামূেলয্ মুক্ত হবা ”
4 কাৰণ প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, আগত েমাৰ েলাকসকল িমচৰৈল অস্থায়ীভােব বাস কিৰবৈল ৈগিছল;
িকছু িদনৰ আগত অচূৰীয়া সকেল েতওঁেলাকক উপদ্রৱ কিৰিছল
5 এইয়া িযেহাৱাৰ েঘাষনা: “মই েদিখেলঁা েয েমাৰ েলাক সকলক িবনা কাৰেণ ৈল েযাৱা ৈহেছ, এিতয়া ইয়াত েমাৰ

কিৰবৈল িক আেছ? িয সকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰত শাসন কিৰিছল েতওঁেলােক িনন্দা* কিৰেছ, আৰু েগােটই
িদন অিবৰাম ভােব েমাৰ নাম িনিন্দত ৈহেছ ”

6 েসইবােবই েমাৰ েলাকসকেল েমাৰ নাম জািনব;
েতওঁেলােক েসই িদনা জািনব েয মইেয় েসই জন িয জেন এই কথা ৈকেছঁা হয় মইেয় ”
7 িযজন বাতর্ াবাহেক শুভবাত্তর্ া আেন,
* 52 অধয্ায়:5 িবলাপ
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িযজেন শািন্ত প্রচাৰ কেৰ, িযজেন মঙ্গলৰ শুভবাত্তর্ া আেন, িযজেন পিৰত্রাণ েঘাষণা কেৰ,
িযজেন িচেয়ানক কয়, “েতামােলাকৰ ঈশ্বেৰ ৰাজত্ব কিৰেছ!” েসই জনৰ চৰণ পব্বর্তৰ ওপৰত েকেন সুন্দৰ!
8 শুনা, েতামােলাকৰ প্রহৰীসকেল েতওঁেলাকৰ মাত উচ্চ কিৰেছ; এেকলেগ েতওঁেলােক জয়-ধ্বিন কিৰেছ;
কাৰণ িযেহাৱা িচেয়ানৈল ঘুিৰ অহা, েতওঁেলােক, েতওঁেলাকৰ প্রেতক চকুেৱ েদিখবৈল পাব
9 িযৰূচােলমৰ উচ্ছন্ন েলাকসকল, এেকলেগ গােনেৰ আনন্দত উল্লাস কৰা,
কাৰণ িযেহাৱাই েতওঁৰ েলাকসকলক শান্ত্বনা িদেল, েতওঁ িযৰূচােলমক মুক্ত কিৰেল
10 িযেহাৱাই সকেলা জািতৰ দৃষ্টিেত েতওঁৰ পিবত্র বাহু অনাবৃত কিৰেল;
সমগ্র পৃিথবীেয় আমাৰ ঈশ্বৰৰ পিৰত্রাণ েদিখবৈল পাব
11 েতামােলােক এিৰ েযাৱা, এিৰেযাৱা; তাৰ পৰা ওলাই েযাৱা, েকােনা অশুিচ বস্তু নুচুবা;
তাৰ মাজৰ পৰা ওলাই েযাৱা; েতামােলাক িযসকেল িযেহাৱাৰ পাত্র কিঢ়য়াইছা, িনজেক শুিচ কৰা
12 কাৰণ েতামােলাক েবগােবিগৈক ওলাই যাব লগা নহব, নাইবা আতঙ্ককত এিৰ যাব লগা নহব;
কাৰণ িযেহাৱা েতামােলাকৰ আেগ আেগ যাব, আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ েতামােলাকৰ পাছত যাওঁতা হ’ব
13 েচাৱা, েমাৰ দাসেবােৰ জ্ঞােনেৰ কাযর্ কিৰব আৰু কৃতকাযর্ হ’ব;
েতওঁ উচ্চস্থানত আৰু উন্নীত হ’ব; েতওঁ অিধক মযর্দাপূণর্ হ’ব
14 েতওঁৰ আকৃিততৈক েতওঁৰ আকৃিত ইমান িবকৃত আিছল েয,
েসেয় মানুহৰ অবস্থাতৈক েতওঁৰ দৃশয্ বয্িতক্রিম আিছল-
েসেয় অেনেক আেপানাৈল ভয় কিৰিছল-
15 েসেয় েতওঁ অেনক েদশবাসীক সচিকত কিৰব; েতওঁৰ কাৰেণ ৰজাসকেল েতওঁেলাকৰ মুখ বন্ধ ৰিখব
িয কথা েতওঁেলাকক েকাৱা েহাৱা নািছল, েতওঁেলােক েদিখবৈল পাব, আৰু িয শুনা নািছল, েতওঁেলােক বুিজব পািৰব

53 অধয্ায়
1 আিম িয শুিনেলা েসয়া েকােন িবশ্বাস কিৰেল? আৰু িযেহাৱাৰ বাহু কাৰ বােব প্রকািশত হ’ল?
2 কাৰণ েতওঁ িযেহাৱাৰ আগত গছ পুিলৰ দেৰ, আৰু শুকান মািটত অঙু্কিৰত েহাৱা েকামল গজািলৰ দেৰ বািঢ় উিঠল;
েতওঁৰ েকােনা ৈবিশষ্টয্পূণর্ েচেহৰা বা ঐশ্বযর্ নািছল, আিম েযিতয়া েতওঁক চাওঁ েতিতয়া আমাক আকষর্ণ কিৰব পৰা

েতওঁৰ েকােনা েসৗন্দযর্ নািছল
3 েতওঁ ঘৃিণত আৰু মানুহৰ দ্বাৰাই প্রতয্াকখাণ কৰা; েশাকাতুৰ আৰু যাতনা* পিৰিচত বয্িক্ত
যাৰ পৰা মানুেহ মুখ লুকাই ৰােখ, েতওঁ তাৰ দেৰ; েতওঁক তুচ্ছ জ্ঞান কৰা হল, আৰু আিম েতওঁক িবেশষত্বহীন বুিল

িবেবচনা কিৰেলঁা
4 িনশ্চেয় েতওঁ আমাৰ যাতনােবাৰ লেল, আমাৰ েৰাগৰ ভাৰ বেল,
তথািপ আিম েতওঁক ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই শািস্ত েপাৱা, ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই প্রহািৰত, আৰু পীিড়ত বুিল ভািবেলা
5 িকন্তু আমাৰ িবেদ্রাহী কাযর্েবাৰৰ বােব েতওঁক েখাচা হ’ল, আমাৰ পাপেবাৰৰ বােব গুিড় কৰা হ’ল
আমাৰ শািন্তৰ বােব েতওঁক শািস্ত িদয়া হ’ল, আৰু েতওঁৰ আঘাতৰ দ্বাৰাই আিম সুস্থ হেলঁা
6 আিম সকেলােৱ েমৰ-ছাগৰ দেৰ অপেথ ৈগিছেলঁা; আিম প্রিতজেন িনজৰ িনজৰ পেথ ঘুিৰিছেলঁা,
আৰু িযেহাৱাই আমাৰ সকেলােৰ েঘাৰ অধমর্ৰ ভাৰ েতওঁৰ ওপৰত িদেল
7 েতওঁক অতয্াচাৰ কৰা ৈহিছল, তথািপ েতওঁ িনজেক নম্র কিৰেল, আৰু েতওঁ িনজৰ মুখ েনেমিলেল;
েযেনৈক কািটবৈল িনয়া েমৰ-ছাগ, আৰু েযেনৈক েনাম কােটাতাৰ আগত েমৰ-ছােগ িনজম িদ থেক,
েসই দেৰ েতওঁ িনজৰ মুখক েনেমিলেল
8 েতওঁক দমন নীিত আৰু িবচাৰৰ দ্বাৰাই েদাষী কৰা ৈহিছল; েসই প্রজন্মৰ পৰা েকােন েতওঁৰ িবষেয় আৰু অিধক িচন্তা

কিৰিছল?
িকন্তু জীিৱতসকলৰ েদশৰ পৰা েতওঁক িবেচ্ছদ কৰা ৈহিছল; আৰু েমাৰ েলাকসকলৰ েদাষৰ কাৰেণ েতওঁক শািস্ত িদয়া

ৈহিছল
9 েতওঁেলােক অপৰাধীসকলৰ ৈসেত েতওঁৰ ৈমদাম স্থাপন কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰেল, আৰু মৃতুয্ত েতওঁ ধনৱানৰ ৈসেত

আিছল,
তথািপ েতওঁ েকােনা অতয্াচাৰ কৰা নািছল, নাইবা েতওঁৰ মুখত েকােনা প্রতাৰণাৰ কথা নািছল
* 53 অধয্ায়:3 কষ্ট বা েৰাগগ্রস্ত
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10 তথািপ িযেহাৱাই েতওঁক আঘাতপ্রাপ্ত কিৰ গুিড় কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰেল; িকন্তু েতামােলােক যিদ েতওঁৰ জীৱন পাপৰ
বােব উৎসগর্ কিৰব খুিজছা,

েতেনহ’েল তুিম িনজৰ সন্তান সকলক েদিখবা, েতওঁৰ আয়ুস দীঘল হ’ব, আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দশয্ েতওঁৰ েযােগিদ িসদ্ধ
কিৰব

11 েতওঁৰ আত্মাই কষ্ট েপাৱাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰাই িনজেক সন্তুষ্ট েহাৱা েদিখব
েমাৰ ধাির্মক দােস অেনকক িনেদর্ াষী প্রমাণ কিৰব, েতেৱঁই েতওঁেলাকৰ অপৰাধৰ ভাৰ বহন কিৰব
12 েসইবােব অেনক েলাকসকলৰ মাজত মই েতওঁৰ অংশ িদম, আৰু েতওঁ বহুতৰ ৈসেত লুটদ্রবয্ ভাগ কিৰব;
কাৰণ েতওঁ িনজৰ জীৱন মৃতুয্ৈল প্রকািশত কিৰেল, আৰু আইন ভঙ্গ কৰাসকলৰ ৈসেত গিনত হ’ল
েতওঁ অেনকৰ পাপৰ ভাৰ বহন কিৰেল, আৰু আইন ভঙ্গ কৰাসকলৰ কাৰেণ মধয্স্হতা কিৰেল

54 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ ভাবী মঙ্গল

1 সন্তান জন্ম িনিদয়া মিহলা সকল গান েগাৱা, েকিতয়াও প্রসৱ-েবদনা েনােপাৱা মিহলা সকল, েতামােলােক আনন্দ গান
আৰু উচ্চধ্বিনেৰ উল্লািসত েহাৱা;

কাৰণ িযেহাৱাই ৈকেছ, িববািহত মিহলাৰ সন্তানতৈক পিৰতয্ক্ত মিহলাৰ সন্তান অিধক
2 েতামােলাকৰ তমু্ব ডাঙৰ কৰা, আৰু তমু্বেবাৰ পদর্ ােবাৰ িযমান পাৰা বহলাই িদয়া;
েতামােলাকৰ জৰীেবাৰ দীঘল কৰা আৰু খুিটেবাৰ শিক্তশালী কৰা
3 েতামােলাকৰ েসঁাহাত আৰু বাওঁহাত েমিল িদয়া হ’ব,
আৰু েতামােলাকৰ বংশধৰসকেল েদশেবাৰ জয় কিৰব, আৰু পিৰতয্ক্ত নগৰেবাৰ পুনৰ স্থাপন কিৰব
4 ভয় নকিৰবা, কাৰণ েতামােলাক লিজ্জত নহবা; বা িনৰাশ নহ’বা কাৰণ েতামােলাক অপমািনত নহ’বা;
েতামােলােক েযৗৱন-কালৰ লাজ আৰু েতামােলাকক বজর্ ন কৰাৰ অপমান পাহিৰবা
5 েতামােলাকৰ সৃষ্টিকতর্ াই েতামােলাকৰ স্বামী; েতওঁৰ নাম বািহনীসকলৰ িযেহাৱা
ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনা েতামােলাকৰ মুিক্তদাতা; েতওঁ সমগ্র পৃিথবীৰ ঈশ্বৰ বুিল প্রখয্াত
6 কাৰণ আত্মাত েশাক েপাৱা আৰু পিৰতয্াগ েহাৱা, েযৗৱনকালত িবয়া ৈহ অগ্রাহয্ েহাৱা মিহলাৰ দেৰ,
িযেহাৱাই পুনৰ ভাযর্াৰ দেৰ েতামােলাকক আহ্বান কিৰেছ, এই কথা েতামােলাকৰ িযেহাৱাই ৈকেছ
7 “মই অলপ সময়ৰ বােব েতামােলাকক তয্াগ কিৰিছেলঁা; িকন্তু অিধক দয়ােৰ মই েতামােলাকক চপাম
8 অতয্ন্ত েক্রাধত, মই ক্ষেন্তকৰ বােব েতামােলাকৰ পৰা েমাৰ মুখ লুকুৱাইিছেলঁা;
িকন্তু অনন্তকলীয়া িবশ্বাসেযাগয্ চুিক্তেৰ মই েতামােলাকক দয়া কিৰম,” েতামােলাকক উদ্ধাৰ কৰা িযেহাৱাই ৈকেছ,
9 “এইয়া েমাৰ বােব েনাহৰ সময়ৰ জল সমূহৰ দেৰ;
েসই েনাহৰ সময়ৰ জল সমূেহ পুনৰায় পৃিথৱী প্লািবত নকিৰব বুিল মই েযেনৈক শপত কিৰিছেলঁা,
েসই দেৰ মই এিতয়া শপত কিৰেছঁা েয, মই েতামােলাকক খং নকেৰঁা, আৰু ধমিকও িনিদওঁ
10 যিদও পব্বর্তেবাৰ ধ্বংস হ’ব, আৰু পাহাৰেবাৰ কঁিপব;
তথািপও েতামােলাকৰ পৰা েমাৰ িবশ্বাসেযাগয্ চুিক্ত আঁতিৰ নাযাব, বা েমাৰ শািন্তৰ চুিক্ত লৰচৰ নহব, িয জেন

েতামােলাকক অনুগ্রহ কেৰ েসই িযেহাৱাই ৈকেছ
11 েহ পীিড়ত জন, ধুমুহাত ক্ষিতগ্রস্ত আৰু শান্ত্বনা েনােপাৱা জন,
েচাৱা, মই িফেৰাজােৰ েতামােলাকৰ ফুটপাথ, আৰু নীলকান্ত মিণেৰ েতামােলাকৰ িভিত্তমূল স্থাপন কিৰম
12 মই ৰুবী বাখৰেৰ েতামােলাকৰ চূড়ােবাৰ, আৰু িচকিমিকৱা পাথেৰেৰ েতামােলাকৰ দুৱাৰেবাৰ স্হাপন কিৰম,
আৰু েতামােলাকৰ চািৰও সীমা ধুনীয়া পাথেৰেৰ িনম্মর্াণ কিৰম
13 েতামােলাকৰ সকেলা সন্তান িযেহাৱাৰ দ্বাৰাই িশিক্ষত হব,
আৰু েতামােলাকৰ সন্তান সকলৰ শািন্ত মহান হ’ব
14 ধাির্মকতাত মই েতামােলাকক পুনৰ স্থাপন কিৰম;
েতামােলাকৰ আৰু অতয্াচাৰ অিভজ্ঞতা নহ’ব, কাৰণ েতামােলাকৰ ভয় নহ’ব; আৰু আতঙ্কজনক েকােনা কথাই

েতামােলাকৰ ওচৰৈল নািহব
15 েচাৱা, যিদ েকােনা এজন যন্ত্রণােৰ আেলািড়ত কেৰ, েসইয়া েমাৰ পৰা নহয়; িয েকােনােৱ েতামােলাকক যন্ত্রণােৰ

আেলািড়ত কৰাৰ ৈসেত েতামােলাকক পৰািজত কিৰব
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16 েচাৱা, মই কািৰকৰ সৃষ্টি কিৰেলঁা, িয জেন জ্বিল থকা কয়লাত ফু মােৰ,
ধাতুেৰ অস্ত্র-শস্ত্র গঢ়া েতওঁৰ কাম, েসই কমাৰক মেয়ই সৃষ্টি কিৰেলঁা, আৰু মই ধ্বংস কিৰবৈল ধ্বংসকাৰী সৃষ্টি কিৰেলঁা
17 েতামাৰ িবৰুেদ্ধ গঢ়া েকােনা অস্ত্র সাফল নহ’ব;
আৰু েতামােলাকক েদাষােৰাপ কৰা প্রিতজনেক েতামােলােক েদাষােৰাপ কিৰবা
িযেহাৱাৰ দাস সকলৰ এেয় জন্ম স্বত্ত্ব, আৰু েতওঁেলােক েমাৰ পৰা েপাৱা সমথর্ন” এয়াই িযেহাৱাৰ েঘাষনা

55 অধয্ায়
পিৰত্রাণ গ্রহণ কিৰবৈল িনমন্ত্রণ

1 “েহ তৃষ্ণাতুৰ েলাকসকল, পানীৰ ওচৰৈল আহঁা! আৰু িয সকলৰ ধন নাই,
সকেলা আহঁা; েখাৱা বস্তু িকনা, আৰু েভাজন কৰা! আহঁা, িবনামূেলয্ িবনাদােম দ্রাক্ষাৰস আৰু গাখীৰ িকনা
2 িয আহাৰ নহয় তাৰ বােব ৰূপ িকয় েজাখা? আৰু িয েহ সন্তুষ্ট িনিদেয় তাৰ বােব িকয় পিৰশ্রম কৰা?
সাৱধােনেৰ েমাৰ কথা শুনা, আৰু িয উত্তম, েসই সকেলা েভাজন কৰা, আৰু পুষ্টিকৰ বস্তুৰ দ্বাৰাই জীৱন আনিন্দত

কৰা
3 মেনােযাগ িদয়া আৰু েমাৰ ওচৰৈল আহঁা! শুনা, তাৰ দ্বাৰাই েতামােলাকৰ প্রাণ েযন সজীব হয়!
মই িনশ্চয় েতামােলাকৰ ৈসেত অনন্তকলীয়া চুিক্ত, দায়ূদক িদয়া িবশ্ৱাসেযাগয্ িনয়মৰ চুিক্ত স্থাপন কিৰম
4 েচাৱা, মই েতওঁক েদশেবাৰৰ সাক্ষীস্বৰূেপ, আৰু েলাকসকলৰ মুখয্ বয্িক্ত আৰু অধয্ক্ষস্বৰূেপ িনযুক্ত কিৰেলঁা ”
5 েচাৱা, িয জািতক েতামােলােক নাজানা, এেন জািতক েতামােলােক আহ্বান কিৰবা, আৰু িয জািতেয় েতামােলাকক

নাজােন, এেন জািত েতামােলাকৰ ওচৰৈল েদৗিৰ আিহব;
েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনা, িয জেন েতামােলাকক েগৗৰৱািম্বত কিৰেল, েতওঁৰ বােব এেন

ঘিটব
6 িযেহাৱাক পাব পৰা সময়ত েতামােলােক েতওঁক িবচাৰা; েতওঁ ওচৰত থােকঁােত েতওঁক মাতা
7 দুষ্ট েলােক েতওঁেলাকৰ পথ আৰু পাপীেলােক েতওঁেলাকৰ িচন্তাধাৰা তয্াগ কৰক
েতওঁেলাক িযেহাৱাৈল ঘুিৰ আহক, তােত েতওঁ েতওঁেলাকক দয়া কিৰব; আৰু িয জেন প্রচুৰ পিৰমােণ েতওঁেলাকক ক্ষমা

কিৰব, আমাৰ েসই ঈশ্বৰৈল ঘুিৰ আহঁা 8 “কাৰণ েমাৰ িচন্তাধাৰা েতামােলাকৰ িচন্তাধাৰা নহয়, বা েতামােলাকৰ
পথ েমাৰ পথ নহয়” এইয়া িযেহাৱাৰ েঘাষনা

9 “কাৰণ িয দেৰ পৃিথবীতৈক আকাশ-মণ্ডল ওখ, েসই দেৰ েতামােলাকৰ সকেলা পথতৈক েমাৰ পথ ওখ, আৰু
েতামােলাকৰ িচন্তাধাৰাতৈক েমাৰ িচন্তাধাৰা

10 কাৰণ িয দেৰ বৰষুণ আৰু িহম আকাশৰ পৰা নািম আেহ,
আৰু পৃিথবীক েযিতয়াৈলেক িনিভজাই েতিতয়াৈলেক ঘুিৰ নাযায়,
ই উৎপন্ন কিৰবৈল আৰু গজািল েমিলবৈল ভূিম প্রস্তুত কেৰ, গুিট িঁসেচাতাক ফল িদেয় আৰু খাওঁতাক আহাৰ িদেয়,
11 েসেয় েমাৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা বাকয্ও েসই দেৰ ওলায় যায়: েসেয় ফলপ্রদ েনােহাৱাৈক েমাৈল ঘুিৰ নািহব,
িকন্তু মই ইচ্ছা কৰাৰ দেৰই সম্পন্ন কিৰব, আৰু িযহৰ বােব ইয়াক পঠাওঁ, েসই িবষয়ত সফল হ’ব
12 েসেয় েতামােলাক আনেন্দেৰ েবিবলনৰ পৰা বািহৰ ওলাই যাবা, আৰু েতামােলাকক শািন্তেৰ িনয়া হ’ব;
পব্বর্ত আৰু পাহাৰেবােৰ েতামােলাকৰ আগত উচ্চ-স্বেৰ আনন্দ কিৰব, আৰু পথাৰত থকা গছেবােৰ হাত তািল িদব
13 কঁাইট গছৰ সলিন িচৰেসউজীয়া গছ গিজব; আৰু কঁাইটীয়া জাৰিণৰ পিৰবেতর্ সুগিন্ধ পাত আৰু ফুলযুক্ত গছ গিজব;
আৰু েসেয় িযেহাৱা আৰু েতওঁৰ নামৰ বােব হ’ব, েকিতয়াও লুপ্ত েনােহাৱা, অনন্ত কালৰ বােব এক িচন হ’ব

56 অধয্ায়
পৰািজত আৰু নপুংসকৈল কৰা প্রিতজ্ঞা

1 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “েতামােলােক িয নয্ায়সঙ্গত তাক পালন কৰা, িয সতয্পৰায়ণ তাক কৰা;
কাৰণ েমাৰ পিৰত্রাণ অিত ওচৰ, আৰু েমাৰ ধমর্পৰায়ণতা মুহতর্ েত প্রকাশ পাব
2 িয মানুেহ এই কমর্ কেৰ, আৰু িয সকেল তাক দৃঢ় ভােব ধিৰ ৰােখ েতওঁেলাক আশীবর্াদপ্রাপ্ত হ’ব
েতওঁেলােক অপিবত্র নকৰাৈক িবশ্রাম বাৰ পালন কেৰ, আৰু িনজৰ হাত িযেকােনা কুকমর্ নকৰাৈক ধিৰ ৰােখ ”
3 “িযেহাৱাই িনশ্চয়ৈক েমাক িনজৰ েলাকসকলৰ পৰা পৃথক কিৰ থ’ব,”
এই বুিল িযসকল িবেদশী িযেহাৱাৰ অনুগামী েতওঁেলােক নকওক
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“েচাৱা, মই শুকান গছ,” এই বুিল নপুংসেক ক’ব নালােগ
4 কাৰণ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, িয সকল নপুংসক েমাৰ িবশ্রাম বাৰ পালন কেৰ,
আৰু মই সন্তুষ্ট েহাৱা িবষয় বািচ ল’য়, আৰু েমাৰ িনয়েমেৰ উপবাস ৰােখ-
5 েতওঁেলাকৰ বােব মই েমাৰ গৃহত আৰু েমাৰ েদৱালৰ িভতৰত ল’ৰা আৰু েছাৱালী সকলতৈক উত্তম কীির্তস্তম্ভ স্হাপন

কিৰম;
েকিতয়াও লুপ্ত েনােহাৱা িচৰস্থায়ী কীির্তস্তম্ভ েতওঁেলাকক িদম ”
6 িয িবেদশীসকেল িনজেক িযেহাৱাৰ ৈসেত সংযুক্ত কেৰ,
েতওঁক পিৰচযর্া কিৰবৈল, আৰু িয সকেল িযেহাৱাৰ নাম েপ্রম কিৰবৈল, আৰু েতওঁৰ উপাসনা কিৰবৈল,
আৰু দাস হ’বৈল িয পৰজািতসকেল েতওঁৰ লগ লয়, িয প্রিতজেন অপিবত্র নকৰাৈক িবশ্রাম-বাৰ পালন কেৰ, আৰু

েমাৰ িনয়েমেৰ উপবাস ৰােখ-
7 েসই সকেলােক মই িনজৰ পিবত্র পব্বর্তৈল আিনম, আৰু েমাৰ প্রাথর্না-গৃহত েতওঁেলাকক আনিন্দত কিৰম;
েতওঁেলাকৰ েহাম-বিল আৰু েতওঁেলাকৰ বিলদান েমাৰ যজ্ঞ-েবিদৰ ওপৰত গ্রহণ কৰা হ’ব,
কাৰণ েমাৰ গৃহক সকেলা জািতৰ প্রাথর্না-গৃহ বুিল েকাৱা হ’ব
8 িয জেন ইস্রােয়লৰ সমাজচুয্ত সকলক েগাটায়, েসই ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েঘাষনা কিৰেছ:
েতওঁেলাকৰ উপিৰও মই এিতয়াও আন েলাকসকলেকা েগাটাম
9 পথাৰৰ সকেলা বনৰীয়া জন্তুেবাৰ, অৰনয্ত থকা জন্তুেবাৰ, আহা আৰু গ্রাস কৰ!
10 তাৰ সকেলা প্রহৰী অন্ধ; েতওঁেলােক বুিজ নাপায়;
েতওঁেলাক সকেলা ভতুৱা কুকুৰ; ভুিকব েনাৱােৰ:
েতওঁেলােক সেপান েদিখ থােক, তলত বাগিৰ থােক, আৰু শুবৈল ভাল পায়
11 েসই কুকুৰেবাৰৰ অিধক েভাক লােগ; িসহঁতৰ েকিতয়াও যেথষ্ট নহয়;
েতওঁেলাক িনণর্য় ল’ব েনাৱাৰা েমৰ-ছাগ ৰখীয়া,
েতওঁেলাক সকেলােৱ িনজৰ বােট ঘূিৰ গ’ল, আৰু অনয্ায় লাভৰ বােব প্রিতজেনই েলাভী
12 েতওঁেলােক কয়, “আহা আিম দ্রাক্ষাৰস আৰু সুৰা পান কেৰঁাহক;
অহা কািল আিজৰ দেৰ হ’ব, জুিখব েনাৱাৰাৈক এটা মহান িদন হ’ব ”

57 অধয্ায়
1 ধাির্মক েলাক ধ্বংস ৈহেছ, িকন্তু ইয়াক েকােনও িবেবচনা নকেৰ;
আৰু িবশ্ৱাসেযাগয্ চুিক্তৰ েলাকসকল আঁতিৰ যায়, িকন্তু েকােনও নুবুেজ
েসেয় ধািম্মর্কসকল পাপৰ পৰা আতিৰ যায়
2 েতওঁ শািন্তত প্রেবশ কেৰ;
িয সকেল েতওঁেলাকৰ সতয্তাত চেল েতওঁেলােক িনজৰ শযয্াত িবশ্রাম কেৰ
3 িকন্তু তন্ত্র-মন্ত্র কৰা েলাকৰ পুত্রসকল,
বয্িভচাৰী আৰু িয মিহলাই িনজেক েবশয্া কিৰেল, েতওঁেলাকৰ সন্তান সকল ওচৰৈল আহা
4 েতামােলােক কাক আনেন্দেৰ উপহাস কিৰছা?
কাৰ িবৰুেদ্ধ মুখ েমিলছা আৰু িজভা উিলয়াইছা? েতামােলাক িবেদ্রাহী আৰু প্রৱঞ্চকৰ সন্তান েনােহাৱােন?
5 েতামােলােক ওক গছ আৰু প্রেতয্ক েজাপা েসউজীয়া গছৰ তলত কামািগ্নত উেত্তিজত েহাৱা,
িয েতামােলাক, েতামােলােক ওপৰৰ পৰা ওলিম থকা িশলাময়ৰ তলৰ নদীৰ িকনাৰত িনজৰ সন্তান সকলক বধ কেৰঁাতা
6 নদীৰ উপতয্কাৰ মাজৰ মৃসণ বস্তুেবাৰ েতামােলাকৰ বােব আেৰািপত েসইেবােৰই েতামােলাকৰ উপাসনাৰ সামগ্রী
েসইেবাৰৰ উেদ্দেশয্ েতামােলােক েপয় ৈনেবদয্ আৰু শসয্ৰ ৈনেবদয্ ঢািলছা
7 ওখ পব্বর্তৰ ওপৰত তুিম েতামাৰ েশাৱাপািট পািৰলা;
আৰু তুিম বিলদান কিৰবৈল েসই ঠাইত উিঠলা;
8 তুিম দুৱাৰ আৰু দুৱাৰৰ খুটাৰ পাছফােল িনজৰ প্রতীক স্থাপন কিৰলা;
তুিম েমাক পিৰতয্াগ কিৰলা, িনেজ িবৱস্ত্র থ’েলা আৰু ওপৰৈল উিঠলা; তুিম েতামাৰ েশাৱাপািট বহল কিৰলা
েতওঁেলাকৰ লগত তুিম এিট িনয়ম কিৰলা, তুিম েতওঁেলাকৰ েশাৱাপািটেবাৰ ভাল েপাৱা; তুিম েতওঁেলাকৰ েগাপনীয়

অংশেবাৰ েদিখছা
তুিম েতামাৰ ৰাজদূতক বহু দূৰত পেঠাৱা; তুিম িচেয়ালৰ তলৈল ৈগছা
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9 তুিম েতেলেৰ ৈসেত মেলক নামৰ েদৱতাৰ* ওচৰৈল গ’লা; আৰু তুিম সুগিন্ধ দ্রবয্ অিধক কিৰলা,
তুিম েতামাৰ ৰাজদূতক বহু দূৰৈল পঠালা, আৰু িচেয়ালৈলেক িনজেক অৱনত কিৰলা;
10 েতামাৰ দীঘল যাত্রাৰ বােব তুিম ভাগিৰলা; িকন্তু তুিম েকিতয়াও এই বুিল নকলা, “এইেটা আশাহীন ”
তুিম েতামাৰ হাতত জীৱন পালা; েসই কাৰেণ তুিম দুব্বর্ল েহাৱা নাই
11 তুিম কাৰ িবষেয় িচিন্তত আৰু ভয় কিৰছা েয, তুিম অিত প্রতাৰণাপূবর্ক কাযর্ কিৰছা?
তুিম েমাক েসঁাৱৰণ কৰা নাই বা েমাৰ িবষেয় গম্ভীৰভােৱ িবেবচনা কৰা নাই
মই বহুিদনৰ পৰা িনজম িদ থকা নাই েন? িকন্তু তথািপও তুিম েমাক গম্ভীৰভােৱ েলাৱা নাই
12 মইেয় েতামাৰ ধাির্মকতা প্রকাশ কিৰম, িকন্তু েতামাৰ কাযর্ৰ দেৰ,
েতামাক েসইেবােৰ সহায় নকিৰব
13 েযিতয়া তুিম কাতেৰািক্ত কৰা, েতিতয়া তুিম েগােটাৱা েদৱতােবােৰ েতামাক উদ্ধাৰ কৰক;
িকন্তু েসই আটাইেবাৰক বতােহ উেৰাৱাই িনব, আৰু এক ফঁুেত েসইেবাৰক িনয়া হব
তথািপ িয মানুেহ েমাত আশ্রয় লব, েতওঁ েদশৰ আিধপতয্ পাব, আৰু েমাৰ পিবত্র পব্বর্তেটাত অিধকাৰ কিৰব
14 েতওঁ ক’ব,
“িনমর্াণ কৰা, িনমর্াণ কৰা! পথ যুগুত কৰা! েমাৰ েলাকসকলৰ বােব পথৰ পৰা উজুিট েখাৱা মূঢ়া দূৰ কৰা
15 এইেটাৰ কাৰেণ িয জন অনন্তকালস্থায়ী, যাৰ নাম পিবত্র, আৰু উদ্ধর্ আৰু উন্নত িয জন েতওঁ এইদেৰ ৈকেছ,
“মই উদ্ধর্ েলাকত আৰু পিবত্র স্থানত বাস কেৰঁা, আৰু নম্র মনৰ েলাকসকলক সেচতন কিৰবৈল, ভগ্নিচত্তীয়াসকলৰ

হৃদয় সেতজ কিৰবৈল,
মই েসই ভগ্নিচত্তীয়া আৰু নম্র মনৰ েলাকৰ লগেতা বাস কেৰঁা
16 কাৰণ মই সদায় অিভেযাগ নকিৰম, নাইবা িচৰকালৈলেক মই েক্রাধ কিৰ নাথািকম;
িকয়েনা েতেন কিৰেল, মই িনমর্াণ কৰা জীৱন, মানুহৰ আত্মা েমাৰ আগত মূিচ্ছর্ ত হ’ব
17 েতওঁৰ িহংসাত্মক কাযর্ৰ দ্বাৰাই কৰা পাপৰ কাৰেণ, মই েক্রািধত ৈহিছেলা, আৰু েতওঁক দণ্ড িদিছেলঁা; মই েমাৰ মুখ

লুকুৱাই েক্রাধ কিৰেলঁা;
িকন্তু েতওঁ িবপেথ ৈগ িনজৰ মনৰ ইচ্ছামেত চিল থািকল
18 মই েতওঁৰ পথ েদিখেলঁা,
িকন্তু মই েতওঁক সুস্হ কিৰম; মই েতওঁক চলাম, আৰু েশাক কৰাসকলক শান্ত্বনা পুনৰায় িদম
19 আৰু মই ওঁঠৰ ফল সৃষ্টি কেৰঁা; িযেহাৱাই ৈকেছ, ওচৰত থকা আৰু দূৰত থকা উভয়ৰ মাজত শািন্ত হওক, শািন্ত

হওক; আৰু মই েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰম
20 িকন্তু দুষ্টেবাৰ চঞ্চল সমুদ্রৰ দেৰ; িয িথেৰ থািকব েনাৱােৰ,
আৰু তাৰ জল সমূেহ েবাকা আৰু মল েতােল;
21 ঈশ্বেৰ ৈকেছ, “দুষ্টেবাৰৰ তাত েকােনা শািন্ত নাই ”

58 অধয্ায়
লেঘান আৰু িবশ্রামবাৰ পালনৰ িবষয়

1 তুিম উচ্চস্বেৰ কান্দা, ৈৰ নাথািকবা; িশঙাৰ দেৰ উচ্চ-ধ্বিন কৰা,
েমাৰ েলাকসকলক েতওঁেলাকৰ অধমর্ৰ ৈসেত, আৰু যােকাবৰ বংশৰ আগত েতওঁেলাকৰ পাপেবাৰ সনু্মখীন কেৰঁাৱা
2 তথািপ েতওঁেলােক েমাক প্রিতিদেন িবচােৰ, আৰু েমাৰ পথৰ িবষেয় জািনবৈল ভাল পায়;
িনজৰ ঈশ্বৰৰ িবিধ তয্াগ নকেৰ আৰু অভয্স্ত ধমর্ৰ জািতৰ দেৰ
েতওঁেলােক ধমর্ৰ িবচাৰেবাৰ েমাৰ পৰা েখােজ, আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল চািপবৈল ভাল পায়
3 েতওঁেলােক কয়, “আিম িকয় লেঘােন থািকেলা?” তুিম দৃষ্টি নকিৰলা? আিম িকয় িনজেক নম্র কিৰেলঁা, তুিম মন

িনিদলা?
েচাৱা, েতামােলােক লেঘানত থকা িদনাও েতামােলাকৰ িনজৰ আনন্দ িবচাৰা আৰু েতামােলাকৰ বনুৱাসকলক উপদ্রৱ

কৰা
4 েচাৱা, েতামােলােক িববাদ আৰু দ্বন্দ কৰা, আৰু খেঙেৰ ভুকু মািৰবৰ অেথর্েহ লেঘান িদয়া;
বত্তর্ মােন েতামােলােক ঊদ্ধর্ েলাকত েতামােলাকৰ মাত শুনাব পৰাৈক লেঘান িনিদয়া
5 মই িবচাৰা লেঘান সঁচাই এইেয় েন? প্রিতজেন িনজেক নম্র কিৰবৈল এিদন,
* 57 অধয্ায়:9 ৰজাৰ
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নলখাগড়িৰৰ দেৰ েতওঁৰ মূৰ েদঁাওৱা, আৰু চটকােপাৰ িবস্তাৰ কৰা আৰু ছঁাইত বহা,
তুিম সঁচাই ইয়ােক লেঘান েবালা েন আৰু িযেহাৱাৰ গ্রহণীয় িদন েবালা েন?
6 মই মেনানীত কৰা লেঘান এয়া নহয়:
দুষ্টতাৰ বান্ধ মুকিল কৰা, ষঁাড়গৰুৰ যুৱিলৰ শলমািৰ েসােলােকাৱা,
ভগ্ন কিৰবৈল েলাৱা েলাকক স্ৱাধীন কৰা, আৰু প্রেতয্ক যুৱিল ভঙাই জােনা েমাৰ মেনানীত লেঘান নহয়?
7 কু্ষধাতুৰ েলাকৰ ৈসেত েতামাৰ আহাৰ ভগাই েলাৱা, আৰু ঘৰহীনা দুখীয়াসকলক িনজৰ ঘৰত আশ্রয় িদয়াই লেঘান

নহয় েন?
েযিতয়া তুিম েচাৱা েকােনাএজন িবৱস্ত্রতাত আেছ, তুিম েতওঁক বস্ত্র িদয়া উিচত; আৰু েতামাৰ সম্পকীর্য় েলাকৰ পৰা

িনজেক লুকুৱাই ৰখা উিচত নহয়
8 ইয়ােক কিৰেল, অৰুেণাদয়ৰ দেৰ েতামাৰ দীিপ্ত প্রকাশ পাব, আৰু েতামাৰ আেৰাগয্তা শীেঘ্র েদখা যাব,
েতামাৰ ধাির্মকতা েতামাৰ আগত যাওঁতা, আৰু িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ েতামাৰ পাছত যাওঁতা হ’ব
9 েতিতয়া তুিম মািতেল, িযেহাৱাই েতামাক উত্তৰ িদব; তুিম সহায়ৰ বােব কাতেৰািক্ত কিৰেল, েতওঁ ক’ব, “এইয়া মই

আেছঁা ”
যিদ তুিম িনজৰ মাজৰ পৰা যুৱিল, েদাষােৰাপ কৰা আঙুিল, আৰু অধর্ম্মবাকয্ দূৰ কৰা,
10 যিদ তুিম েতামাৰ আহাৰ কু্ষধাতুৰ েলাকক িদয়া, আৰু দুিখত প্রাণীক সন্তুষ্ট কৰা,
েতেনহ’েল আন্ধাৰৰ মাজত েতামাৰ দীিপ্ত উদয় হ’ব, আৰু েতামাৰ অন্ধকাৰ দূপৰ েবলাৰ দেৰ হ’ব;
11 আৰু িযেহাৱা সদায় েতামাৰ পথদশর্ক হ’ব, আৰু শুকান ঠাইেবাৰত েতামাৰ প্রাণ তৃপ্ত কিৰব,
আৰু েতামাৰ অিস্থেবাৰ সবল কিৰব; তােত তুিম পানী িদয়া এক উদয্ানৰ দেৰ হ’বা,
আৰু যাৰ জল েকিতয়াও শুকাই নাযায়, তুিম এেন এক জলভুমুকৰ দেৰ হ’বা
12 েতামাৰ বংশৰ িকছুেলােক বহু িদনৰ পৰা উচ্ছন্ন ৈহ থকা ঠাইেবাৰ পুনৰায় িনম্মর্াণ কিৰব; আৰু তুিম অেনক প্রজন্মৰ

উচ্ছন্ন েহাৱা িভিত্তমূল স্থাপন কিৰবা;
তুিম েদৱাল েমৰামতকাৰী বুিল মতা হ’বা, আৰু েদশ িনবাসীৰ বােব পথ যুগুত কেৰঁাতা বুিল প্রখয্াত হ’বা
13 যিদ তুিম েমাৰ িবশ্রাম-িদনৰ ভ্রমণৰ পৰা েতামাৰ ভিৰ আঁতেৰাৱা, আৰু িবশ্রাম িদনত িনজৰ সুখদায়ক কাযর্ কৰা
যিদ িযেহাৱাৰ পিবত্র িদনক মাননীয় বুিল েকাৱা, আৰু িযেহাৱা িবষয়ক পিবত্র আৰু সন্মানীয় বুিল মতা,
েতামাৰ িনজৰ কাযর্ িসদ্ধ নকিৰ, েতামাৰ অিভলিষত েচষ্টা নকিৰ, আৰু িনজৰ কথা নৈক তাক মানয্ কৰা,
14 েতেনহ’েল তুিম িযেহাৱাত সুখী হবা; আৰু মই েতামাক ৰথত তুিল পৃিথৱীৰ ওখ ঠাইেবাৰৰ ওপৰত ফুৰাম,
আৰু েতামাৰ িপতৃ যােকাবৰ আিধপতয্ েতামাক েভাগ কৰাম িকয়েনা িযেহাৱাৰ িনজৰ মুেখ ইয়াক ক’েল

59 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ পাপ আৰু েতওঁেলাকৰ পিৰত্রাণ

1 েচাৱা, িযেহাৱাৰ হাত এেন চুিট নহয় েয, েতওঁ তােৰ পিৰত্রাণ কিৰব েনাৱােৰ, আৰু েতওঁৰ কাণ এেন গধূৰ নহয় েয,
েতওঁ তােৰ শুিনব েনাৱােৰ;

2 িকন্তু েতামােলাকৰ অপৰাধেবােৰই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰৰ পৰা েতামােলাকক িবেচ্ছদ কিৰেছ,
আৰু েতামােলাকৰ পাপেবােৰই েতামােলাকৰ পৰা েতওঁৰ মুখ ঢািকেছ, েসই বােব েতওঁ নুশুেন
3 িকয়েনা েতামােলাকৰ হাত েতেজেৰ আৰু েতামােলাকৰ আঙুিলেবাৰ অপৰােধেৰ অশুিচ ৈহ আেছ
েতামােলাকৰ ওঁেঠ িমছা কথা ৈকেছ, েতামােলাকৰ িজভাই দুষ্টতাৰ কথা ৈকেছ
4 েকােনও ধাির্মকতােৰ েগাচৰ নকেৰ, আৰু েকােনও সতয্তােৰ প্রিতবাদ নকেৰ;
েতওঁেলােক অসাৰ কথাত ভাৰসা কেৰ, আৰু িমছা কথা কয়, েতওঁেলােক সমসয্া গভর্ ধাৰণ কিৰ অধমর্ প্রসৱ কেৰ
5 েতওঁেলাক সাপৰ কণী উমিন ৈল জগায়, আৰু মকৰাৰ জাল গঁােথ;
িয জেন েতওঁেলাকৰ কণী খায়, িস মেৰ, আৰু িয কণী ভােগ, তাৰ পৰা কালসপর্ বািহৰ হয়
6 েতওঁেলােক গঁথা ঊন বস্ত্রৰ বােব বয্ৱহাৰ কৰা নহ’ব, আৰু েতওঁেলােক কৰা বেস্ত্রেৰ িনজৰ গা নাঢািকব;
েতওঁেলাকৰ কাযর্ অধমর্ৰ কাযর্, আৰু েতওঁেলাকৰ িনজৰ হােতেৰ অতয্াচাৰ কেৰ
7 েতওঁেলাকৰ ভিৰ কুকমর্ৰ ফালৈল েবগাই চেল, আৰু েতওঁেলােক িনেদ্দর্ াষীৰ ৰক্তপাত কিৰবৈল েবগােবিগ কেৰ;
েতওঁেলাকৰ কল্পনােবাৰ অধমর্ৰ কল্পনােহ; ধ্বংস আৰু উচ্ছন্নতা েতওঁেলাকৰ পথত আেছ
8 েতওঁেলােক শািন্তৰ পথ নাজােন, আৰু েতওঁেলাকৰ পথত নয্ায় িবচাৰ নাই;
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েতওঁেলােক কুিটল পথ সােজ; িয জেন েসই পথত চেল, েতওঁ শািন্তৰ কথা নাজােন
9 এই কাৰেণ নয্ায় িবচাৰ আমাৰ পৰা বহু দূৰত আেছ, আৰু ধাির্মকতাই আমাৰ লগ ধিৰব েনাৱােৰ
আিম েপাহৰৰ বােব অেপক্ষা কিৰ থােকঁা, িকন্তু অন্ধকাৰ েদখা পাওঁ, আৰু দীিপ্তৈল বাট চাই থােকঁা, িকন্তু েঘাৰ অন্ধকাৰত

ভ্রমণ কেৰঁা
10 আিম অন্ধলা েলাকৰ দেৰ েদৱালত খিপয়াওঁ, চকুহীন েলাকৰ দেৰ খিপয়াই ফুেৰঁা;
গধূিল েবলাৰ দেৰ দুপৰ েবলােতা আিম উজিট খাওঁ; আৰু শিক্তমান েলাকৰ মাজত* আিম মৰা মানুহৰ দেৰ থােকঁা
11 আিম ভালুকৰ দেৰ িচঞিৰ আেছঁা, আৰু কেপৗৰ দেৰ েশাকধ্বিন কিৰ আেছঁা;
আিম নয্ায় িবচাৰৰ বােব অেপক্ষা কেৰঁা, িকন্তু েসেয় নাই; আৰু পিৰত্রাণৈল বাট চাই থােকঁা, িকন্তু িসও আমাৰ পৰা বহু

দূৰত থােক
12 িকয়েনা আেপানাৰ সাক্ষােত আমাৰ অপৰাধ অেনক, আৰু আমাৰ পাপেবােৰ আমাৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্ িদেছ;
িকয়েনা আমাৰ অপৰাধেবাৰ আমাৰ লগত আেছ, আৰু আিম আমাৰ অধর্ম্মেবাৰ জােনা
13 এইেবােৰই অপৰাধ কিৰ িযেহাৱাক অস্বীকাৰ কৰা, িনজৰ ঈশ্বৰৰ পাছত চলাৰ পৰা িবমুখ েহাৱা,
আিম অনয্ায় দাবীৰ কথা ৈকিছেলঁা আৰু পৃথেক ঘূিৰিছেলঁা, আৰু অন্তৰত িমছা কথা গভর্ ধাৰণ কিৰ তাক প্রসৱ কৰা
14 আৰু নয্ায় িবচাৰ পাছৈল হঁুহিক ৈগেছ, আৰু ধাির্মকতা দূৰত িথয় ৈহ আেছ;
িকয়েনা জনসাধাৰণৰ মাজত সতয্তা উজুিট খাই পিৰেছ, আৰু সতয্তা তাত আিহব েনাৱােৰ
15 িবশ্বাসেযাগয্তা সতয্তাৰ আঁতিৰ গ’ল, আৰু অধমর্ তয্াগ কৰা েলাক িনজেক জীৱন্ত বিল সািজেছ
16 িযেহাৱাই দৃষ্টি কিৰ নয্ায় িবচাৰ েনেদিখ অসেন্তাষ্ট হল আৰু েতওঁ েকােনা পুৰুষ বা মধয্স্থ েনেদিখ িবিস্মত হ’ল হল;
েসই বােব েতওঁৰ িনজৰ বাহুেৱই েতওঁৰ কাৰেণ পিৰত্রাণ িসদ্ধ কিৰেল, আৰু েতওঁেৰই ধাির্মকতা েতওঁৰ আশ্রয় হল
17 েতওঁ ধাির্মকতাৰূপ বুকু-পটা িপিন্ধেল, আৰু মূৰত পিৰত্রাণৰূপ িশেৰাৰক্ষক িপিন্ধেল,
আৰু গাৰ বস্ত্রৰ বােব প্রিতকাৰৰূপ সাজ পিৰধান কিৰেল, আৰু আেবগপূণর্ জামা গাত িদেল
18 েতওঁ েতওঁেলাকৰ কাযর্ অনুসােৰ প্রিতফল িদব; েতওঁৰ শত্রূেবাৰক েক্রাধৰ, িনজ ৈবৰীেবাৰক অপকাৰৰ প্রিতফল

িদব; আৰু দ্বীপেবাৰক েতওঁ প্রিতফলৰ দেৰ দণ্ড িদব
19 েসেয় েলাকসকেল পিশ্চম িদশৰ পৰা িযেহাৱাৰ নামৈল, আৰু সূযর্ উদয় েহাৱা ফালৰ পৰা েতওঁৰ প্রতাপৈল ভয়

কিৰব; †েযিতয়া শত্রু প্লাৱনৰ দেৰ আিহব, েতিতয়া িযেহাৱাৰ আত্মা ধ্বজাৰ দেৰ তাৰ িবৰুেদ্ধ থািকব
20 “িচেয়ানৈল, আৰু যােকাবৰ মাজত থকা অপৰাধৰ পৰা ঘূৰাসকলৰ ওচৰৈল এজন মুিক্তদাতা আিহব,” এেয় িযেহাৱাৰ

েঘাষণা
21 “েমাৰ বােব েতওঁেলােক ৈসেত িনয়ম এই” িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতামাৰ ওপৰত থকা েমাৰ আত্মা, আৰু মই েতামাৰ

মুখত েথাৱা েমাৰ বাকয্েবাৰ, েতামাৰ মুখৰ পৰা, বা েতামাৰ বংশৰ মুখৰ পৰা, নাইবা েতামাৰ বংশত উৎপন্ন েহাৱা বংশৰ
মুখৰ পৰাও, আিজেৰ পৰা সব্বর্কালৈলেক েকিতয়াও নুগুিচব, এেয় িযেহাৱাৰ বচন ”

60 অধয্ায়
নতুন িযৰূচােলমৰ েগৗৰৱ

1 উঠা, দীিপ্ত িদয়া; িকয়েনা েতামাৰ েপাহৰ আিহেছ, আৰু িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ েতামাৰ ওপৰত উদয় ৈহেছ
2 কাৰণ েচাৱা, আন্ধােৰ পৃিথৱী ঢািকব, আৰু েঘাৰ অন্ধকােৰ েলাক সমূহক ঢািকব;
িকন্তু িযেহাৱা েতামাৰ ওপৰত উদয় হ’ব, আৰু েতামাৰ ওপৰত েতওঁৰ েগৗৰৱ প্রকািশত হ’ব
3 েলাক সমূহ েতামাৰ েপাহৰৰ ওচৰৈল আিহব, আৰু ৰজাসকেল েতামাৰ উদয় েহাৱা দীিপ্তৰ ওচৰৈল আিহব
4 তুিম চকু ফুৰাই চািৰওফােল েচাৱা; েতওঁেলাক সকেলােৱ েগাট খাই েতামাৰ ওচৰ চািপেছ;
েতামাৰ পুত্রসকল দূৰৰ পৰা আিহেছ আৰু েতামাৰ জীেয়কসকলক বাহুত বুিক অনা ৈহেছ
5 েসই কালত তুিম েদিখ প্রফুিল্লত হ’বা, আৰু েতামাৰ হৃদয় আনেন্দেৰ উপিচ পিৰব,
কাৰণ সমুদ্রৰ প্রচুৰ ধন েতামাক িদয়া যাব আৰু েলাকসকলৰ সম্পিত্ত েতামাৰ ওচৰৈল আিহব
6 উটসমূেহ, িমিদয়ন আৰু ঐফাৰ েডকা উটেবােৰ েতামাক ঢািক েপলাব;
েসই আটাইেবাৰ িচবাৰ পৰা আিহব;
েসইেবােৰ েসাণ আৰু কুনু্দৰু ৈব আিনব, আৰু িযেহাৱাৰ প্রশংসা গীত গাব
* 59 অধয্ায়:10 জনশূণয্ স্থানত † 59 অধয্ায়:19 িকয়েনা িযেহাৱাই ফু মািৰ পঠাই িদয়া েবেগেৰ ৈব েযাৱা েসঁাতৰ দেৰ েতওঁ আিহব
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7 েকদৰৰ আটাই েমৰ-ছাগৰ জাক েতামাৰ ওচৰত েগাট খাব আৰু নবােয়াতৰ মতা েমৰ-ছাগেবােৰ েতামাৰ পিৰচযর্া
কিৰব;

েসইেবাৰ গ্রহণীয় ৈহ েমাৰ যজ্ঞ-েবিদত উিঠব, আৰু েমাৰ েগৗৰৱযুক্ত গৃহ মই েগৗৰৱািন্বত কিৰম
8 েমঘৰ দেৰ আৰু িনজৰ বাহৰ েসােমাৱা বাটৈল অহা কেপৗৰ দেৰ উিড় অহা এওঁেলাক েকান?
9 িনশ্চেয় দ্বীপেবােৰ েমাৈল অেপক্ষা কিৰব;
েতামাৰ পুত্রসকলক েতওঁেলাকৰ ৰূপৰ আৰু েসাণৰ ৈসেত দূৰৰ পৰা আিনবৈল,
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই, ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাই েতামাক েগৗৰৱািন্বত কৰাৰ কাৰেণ, তচীর্চৰ জাহাজ আগ হ’ব
10 িবেদশী েলাকসকেল েদৱাল পুনৰায় িনমর্াণ কিৰব, আৰু েতওঁেলাকৰ ৰজাসকেল েতামাৰ পিৰচযর্া কিৰব;
িকয়েনা মই েযেনৈক েতামাক েক্রাধত দণ্ড িদেলঁা, েতেনৈক অনুগ্রহত েতামাৈল দয়াও কিৰেলঁা
11 েলাকসকেল েযন জািত সমূহৰ ধন-সম্পিত্ত আৰু বিন্দ কিৰ অনাসকলৰ ৰজাসকলক েতামাৰ িভতৰৈল আিনব পােৰ,
েসই বােব েতামাৰ দুৱাৰেবাৰ সদায় েমলা ৈহ থািকব, িদন বা ৰািত েকিতয়াও বন্ধ কৰা নহ’ব
12 িকয়েনা িয জািত আৰু িয ৰাজয্ই েতামাৰ বশয্তা স্বীকাৰ নকিৰব, েসই উভেয়ই সমূ্পণর্ িবনষ্ট হ’ব;
13 িলবােনানৰ েগৗৰৱ েতামাৈল আিহব; েদৱদাৰু, িতধৰ, আৰু তাচুৰ গছ এেকলেগ,
েমাৰ পিবত্র স্থান ভূিষত কিৰবৰ অেথর্ আিহব; আৰু মই েমাৰ চৰণ েথাৱা ঠাই প্রতাপযুক্ত কিৰম
14 েতওঁেলাক েতামাক প্রিণপাত কিৰবৈল আিহব, েতামাক কষ্ট িদয়াসকলৰ সন্তানেবাৰ মূৰ েদঁাৱাই েতামাৰ চৰণত পিৰ

প্রিণপাত কিৰব,
েতওঁেলােক েতামাক িযেহাৱাৰ নগৰ, ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাৰ িচেয়ান বুিল মািতব
15 তুিম এেন পিৰতয্ক্তা আৰু ঘৃিণতা থ’েলা েয, েকােনা পিথক েতামাৰ মােজিদ নাজায়;
তাৰ সলিন মই েতামাক িচৰকাল থকা প্রশংসাৰ, আৰু পুৰুষানুক্রেম আনন্দৰ িবষয় কিৰম
16 আৰু তুিম জািত সমূহৰ দুগ্ধ পান কিৰবা, আৰু ৰজাসকলৰ স্তন চুিহবা;
তােত মই িযেহাৱা েয েতামাৰ ত্রাণকত্তর্ া, েতামাৰ মুিক্তদাতা, যােকাবৰ পৰাক্রমী জনা, ইয়াক তুিম জািনবা

17 মই িপতলৰ সলিন েসাণ, েলাহাৰ সলিন ৰূপ,
কাঠৰ সলিন িপতল, আৰু িশলেবাৰৰ সলিন েলাহা আিনম; আৰু মই শািন্তক েতামােলাকৰ অধয্ক্ষসকলৰ দেৰ, আৰু

নয্ায়িবচাৰক শাসনকত্তর্ াৰ দেৰ িনযুিক্ত কিৰম
18 েতামাৰ েদশত অতয্াচাৰৰ আৰু েতামাৰ সীমাৰ িভতৰত িবনষ্ট েহাৱাৰ বা ধ্বংসৰ কথা আৰু শুনা নাযাব;
িকন্তু তুিম েতামাৰ েদৱালৰ নাম পিৰত্রাণ, আৰু েতামাৰ দুৱাৰৰ নাম প্রশংসা ৰািখবা
19 িদনত সূযর্ েতামাৰ দীিপ্ত আৰু নহ’ব,
আৰু েপাহৰৰ অেথর্ চন্দ্রই েতামাক েজানাক িনিদব;
িকন্তু িযেহাৱােয়ই েতামাৰ অনন্তকলীয়া েজয্ািত, আৰু েতামাৰ ঈশ্বেৰই েতামাৰ ভূষণস্বৰূপ হ’ব
20 েতামাৰ সূযর্ আৰু অস্ত নাযাব, েতামাৰ চন্দ্রও আৰু মাৰ নাযাব,
িকয়েনা িযেহাৱা েতামাৰ অনন্তকলীয়া েজয্ািত হ’ব, আৰু েতামাৰ েশাকৰ িদন সমাপ্ত হ’ব
21 মই েগৗৰৱািন্বত হ’বৈল মই েৰাৱা গছৰ েপাখা আৰু েমাৰ হােত কৰা কমর্স্বৰূপ
িয েতামাৰ েলাক সকেলােৱই ধাির্মক হ’ব; েতওঁেলােক অনন্ত কালৈলেক েদশ অিধকাৰ কিৰব
22 িয সৰু িস হাজাৰ ৈহ উিঠব; সৰু জািত বৃহৎ হ’ব;
মই িযেহাৱাই উিচত সময়ত ইয়াক সাম্ফল কিৰবৈল েবগী হম

61 অধয্ায়
িচেয়ানৰ পিৰত্রাণৰ আৰু মঙ্গলৰ প্রচাৰ

1 প্রভু িযেহাৱাৰ আত্মা েমাত িস্থিত ৈলেছ, কাৰণ িযেহাৱা েমাক অিভিষক্ত কিৰেল
নম্র েলাকসকলৰ আগত শুভবাত্তর্ া প্রচাৰ কিৰবৈল, ভগ্নিচত্তীয়াসকলক সুস্থ কিৰবৈল,
বন্দীত্বত থকাসকলৰ আগত মুিক্তৰ কথা েঘাষণা কিৰবৈল, আৰু বন্দীশালত থকা সকলক মুকিল কিৰবৈল
2 িযেহাৱাৰ অনুগ্রহৰ বছৰ আৰু আমাৰ ঈশ্বৰৰ প্রিতফল িদয়া িদন েঘাষণা কিৰবৈল,
আটাই েশাক কৰা সকলক শান্ত্বনা িদবৈল, েতওঁ েমাক পিঠয়ােল
3 িচেয়ানত েশাক কৰা সকলৰ বােব ঠাই প্রস্তুত কিৰবৈল, ছঁাইৰ সলিন পাগুিৰ,
েশাকৰ সলিন আনন্দৰ েতল, আৰু দুব্বর্ল আত্মাৰ সলিন প্রশংসাৰ আত্মা দান কিৰবৈল,
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েতওঁেলাকক ধাির্মকতাৰ গছ, আৰু িযেহাৱাৰ েগৗৰৱৰ অেথর্ েতেৱঁ পতা উদয্ান বুিল প্রখয্াত হ’ব
4 েতওঁেলােক পুৰিণ ধ্বংসস্থানেবাৰ পুনৰায় িনম্মর্াণ কিৰব, আগৰ কালেৰ পৰা উচ্ছন্ন ৈহ থকা ঠাইেবাৰ পুনৰায় স্থাপন

কিৰব,
বহু আগৰ পৰা পুৰুষানুক্রেম ধ্বংস ৈহ জনশূনয্ েহাৱা নগৰেবাৰ পুনৰ স্থাপন কিৰব
5 িবেদশী েলাকসকল দািয়ত্ব ল’ব আৰু েতামােলাকৰ জাকেবাৰ চৰাব, আৰু িবেদশী েলাকসকলৰ পুত্র সকেল

েতামােলাকৰ পথাৰত আৰু দ্রাক্ষাবাৰীত কাম কিৰব
6 েতামােলাকক িযেহাৱাৰ পুেৰািহত বুিল মতা হ’ব; েতওঁেলােক েতামােলাকক ঈশ্বৰৰ দাস বুিল ক’ব;
েতামােলােক েদশৰ ধন-সম্পিত্ত েভাগ কিৰবা, আৰু েতওঁেলাকৰ ঐশ্বযর্ত েতামােলােক েগৗৰৱ কিৰবা
7 েতামােলাকৰ লাজৰ পিৰৱেতর্ েতামােলােক দুগুণ পাবা, আৰু েতওঁেলােক অপমানৰ পিৰৱেতর্ িনজৰ অংশত আনন্দ

কিৰব;
েসেয় েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ েদশত দুগুণ অংশ লাভ কিৰব, আৰু েতওঁেলাকৰ অনন্তকলীয়া আনন্দ হ’ব
8 কাৰণ মই িযেহাৱাই নয্ায় িবচাৰ ভাল পাওঁ, মই চুৰ কৰা কাযর্ আৰু অনয্ায়* অতয্াচাৰ িঘণ কেৰঁা;
মই িবশ্বাসেযাগয্তােৰ েতওঁেলাকক প্রিতফল িদম, আৰু েতওঁেলাকৰ ৈসেত অনন্তকলীয়া চুিক্ত স্থাপন কিৰম
9 েতওঁেলাকৰ বংশৰ েলাকসকল েদশৰ মাজত, আৰু েতওঁেলাকৰ সন্তানসকল েলাকসকলৰ মাজত প্রখয্াত হ’ব;
েতওঁেলাকক িয সকেল েদিখব, েতওঁেলােক েতওঁেলাকক িযেহাৱাৰ আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত বংশ বুিল স্বীকাৰ কিৰব
10 মই িযেহাৱাত অিতশয় আনন্দ কিৰম েমাৰ প্রােণ েমাৰ ঈশ্বৰত উল্লাস কিৰব;
কাৰণ েতওঁ েমাক পিৰত্রাণৰূপ বস্ত্র িপন্ধােল, আৰু ধাির্মকতাৰূপ েচালােৰ েমাক িবভূিষত কিৰেল,
িযদেৰ দৰাই পাগুিৰেৰ িনজেক িবভূিষত কেৰ, আৰু কনয্াই িযদেৰ অলঙ্কােৰেৰ িনজেক েশািভত কেৰ
11 কাৰণ পৃিথবীেয় িযদেৰ গছেবাৰৰ েপাখা েমলায়, আৰু বাৰীেয় িযদেৰ তাত েৰাৱা সকেলােক গজায়,
েসইদেৰ প্রভু িযেহাৱাই সকেলা েদশবাসীৰ সাক্ষােত ধাির্মকতা আৰু প্রশংসা উৎপন্ন কিৰব

62 অধয্ায়
1 িচেয়ানৰ বােব মই িনজম িদ নাথােকঁা, আৰু িযৰূচােলমৰ বােব মই িনৰেৱ নাথােকঁা,
েযিতয়াৈলেক েতওঁৰ ধাির্মকতা উজ্বলতােৰ আগুৱাই নাযায়, আৰু েতওঁৰ পিৰত্রাণ জ্বিল থকা প্রদীপৰ দেৰ নহয়
2 েদশবাসীেয় েতামাৰ ধাির্মকতা, আৰু সকেলা ৰজাই েতামাৰ েগৗৰৱ েদিখব;
আৰু িযেহাৱাই িনবর্াচন কৰা এটা নতুন নােমেৰ েতামাক মতা হ’ব
3 েতামােলাক িযেহাৱাৰ হাতত এিট সুন্দৰ িকৰীিট, আৰু েতামােলাকৰ ঈশ্বৰৰ হাতত এিট ৰাজমুকুটস্বৰূপ হ’বা
4 েতামােলাকক পুনৰ “পিৰতয্ক্ত” েবালা নহ’ব, নাইবা েতামােলাকৰ েদশক “উচ্ছন্ন েদশ” বুিল পুনৰ মতা নহ’ব;
তাৰপিৰৱেতর্ “েতওঁত মই আনিন্দত*” বুিল মতা হ’ব; আৰু েতামাৰ েদশ “িববািহতা†” বুিল প্রখয্াত হ’ব;
িকয়েনা িযেহাৱা েতামােলাকত সন্তুষ্ট ৈহেছ, আৰু েতামােলাকৰ েদশ িববািহত হ’ব
5 কাৰণ িযদেৰ যুৱেক যুৱতীক িববাহ কেৰ, েসইদেৰ েতামােলাকৰ পুত্র‡সকেল েতামাক িববাহ কিৰব;
আৰু িযদেৰ দৰাই কনয্াত আনন্দ কেৰ, েসইদেৰ েতামােলাকৰ ঈশ্বেৰও েতামােলাকত আনন্দ কিৰব
6 েহ িযৰূচােলম, েতামাৰ গড়ৰ ওপৰত মই প্রহৰীসকল িনযুক্ত কিৰেলঁা;
েতওঁেলােক িদনত বা ৰািত িনজম িদ নাথািকব
েহ িযেহাৱাক েসঁাৱৰণ কৰাসকল, েতামােলাক ক্ষান্ত নহ’বা;
7 েতওঁ পুনৰ সংস্থাপন েনােহাৱাৈলেক েতওঁক িজৰণী ল’বৈল িনিদবা,
িযৰূচােলম আৰু েতওঁৰ সৃষ্টিেয় পৃিথবীত প্রশংসা কৰক
8 িযেহাৱাই িনজৰ েসঁা হাত, আৰু িনজৰ বলৱান বাহুেৰ শপত কিৰেল,
“েতামাৰ শত্রুেবাৰৰ আহাৰৰ বােব, িনশ্চেয় মই েতওঁেলাকক েতামাৰ শসয্ আৰু িনিদম,
আৰু িবেদশীসকেল তুিম পিৰশ্রেমেৰ অজ্জর্ া েতামাৰ দ্রাক্ষাৰস আৰু পান কিৰবৈল নাপাব;
9 কাৰণ িযসকেল শসয্ চপাই, েতওঁেলােক তাক েভাজন কিৰব আৰু িযেহাৱাৰ প্রশংসা কিৰব,
আৰু িযসকেল দ্রাক্ষাগুিট েগাটাই, েতওঁেলােক েমাৰ ধমর্ধামৰ েচাতালেবাৰত তাৰ দ্রাক্ষাৰস পান কিৰব ”
10 আহঁা, দুৱাৰৰ মােজিদ আহঁা! েলাকসকলৰ বােব পথ যুগুত কৰা!
িনমর্াণ কৰা, ৰাজআিল িনমর্াণ কৰা! িশলেবাৰ গুটাই েপলাই িদয়া,
* 61 অধয্ায়:8 লুটদ্রবয্েৰ িদয়া েহামবিল * 62 অধয্ায়:4 িহব্রু নাম “েহফিচবাহ” † 62 অধয্ায়:4 িহব্রু নাম “েবউলাহ” ‡ 62 অধয্ায়:5
িযেয় েতামাক িনমর্ান কিৰেল
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েদশবাসীসকলৰ বােব িনচান পতাকা েতালা
11 েচাৱা, িযেহাৱাই পৃিথবীৰ অন্তৈলেক েঘাষণা কিৰেছ,
“েতামােলােক িচেয়ানজীয়াৰীক েকাৱা েচাৱা, েতামাৰ ত্রাণকত্তর্ া আিহ আেছ;
েচাৱা, েতওঁৰ পুৰস্কাৰ েতওঁৰ ৈসেত আেছ, আৰু েতওঁৰ আগত েতওঁ িদব লগীয়া প্রিতফল আেছ’ ”
12 েতওঁেলােক েতামাক “পিবত্র েলাক” আৰু “িযেহাৱাৰ মুক্তেলাক” বুিল মািতব; আৰু তুিম “অেন্বিষতা§” আৰু

“অপিৰতয্ক্ত নগৰ” বুিল প্রখয্াত হ’বা

63 অধয্ায়
ইেদামৰ প্রিতকাৰৰ িদন েলাকসকলৰ প্রাথর্না

1 ইেদামৰ পৰা, বস্রাৰ ৰঙা বেস্ত্রেৰ েসৗজন েকান আিহেছ?
ৰাজকীয় বেস্ত্রেৰ, িনজৰ শিক্তৰ বাহুলয্ত দৃঢ়তােৰ েখাজ কািঢ় অহা জন েকান?
“ধাির্মকতােৰ কথা েকাৱা জন, আৰু পৰাক্রেমেৰ পিৰত্রাণ কিৰবৈল সমথর্ থকা জন মই ”
2 েতামাৰ সাজ ৰঙা িকয়, আৰু িকয় েতামাৰ বস্ত্র দ্রাক্ষাকুণ্ডত দ্রাক্ষাগুিট গচকা েলাকৰ দেৰ?
3 মই অকেলই দ্রাক্ষাকুণ্ডত দ্রাক্ষাগুিট গচিকেলঁা, আৰু েদশৰ েকােনা এজেনা েমাক সহেযাগ নকিৰেল;
মই েমাৰ েক্রাধত েসইেবাৰ গচিকেলঁা, আৰু খঙত েসইেবাৰ গচিকেলঁা,
েমাৰ বস্ত্রত েসইেবাৰৰ েতজৰ িছটা লািগল, আৰু েমাৰ েগােটই সাজত দাগ লগােল
4 কাৰণ প্রিতকাৰ সািধবৰ িদনৈল মই চােলঁা, আৰু েমাৰ মুক্ত কিৰব লগা বছৰ উপিস্থত ৈহিছল
5 মই েদিখেলঁা েয, সহায় কৰা েকােনা এজন নািছল, মই আচিৰত ৈহিছেলঁা েয সহায় কৰা েকােনা নািছল;
িকন্তু েমাৰ িনজৰ বাহুেৱ েমাৰ বােব পিৰত্রাণ িসদ্ধ কিৰেল, আৰু েমাৰ অিত েক্রােধই েমাক উপকাৰ কিৰেল
6 মই েমাৰ েক্রাধত েলাকসকলক গচিকেলঁা, আৰু েমাৰ খঙত েতওঁেলাকক মাতাল কিৰেলঁা,
আৰু মই েতওঁেলাকৰ েতজ মািটত ছিটয়াই িদেলঁা
7 মই িযেহাৱাৰ িবশ্বাসেযাগয্ িনয়মৰ কাযর্েবাৰ, আৰু প্রশংসনীয় কাযর্েবাৰৰ িবষেয় ক’ম;
আৰু িযেহাৱাই আমাৰ বােব কৰা সকেলা কাযর্ৰ িবষেয় ক’ম, আৰু ইস্রােয়লৰ বংশৈল কৰা উপকাৰৰ িবষেয় ক’ম
েতওঁৰ অনুগ্রহৰ কাৰেণ এই সকেলা দয়া আমাক েদখােল, আৰু িবশ্বসেযাগয্ িনয়েমেৰ বহু কাযর্ কিৰেল
8 কাৰণ েতওঁ ৈকিছল, “অৱেশয্ েতওঁেলাক েমাৰ েলাক, এওঁেলাক িবশ্বাসঘাত নকৰা সন্তান ”
েতওঁ েতওঁেলাকৰ ত্রাণকত্তর্ া ৈহিছল
9 েতওঁেলাকৰ সমস্ত দুখত
েতওঁ দূিখত ৈহিছল, আৰু দূেত েতওঁৰ সনু্মখৰ পৰা েতওঁেলাকক পিৰত্রাণ কিৰিছল
েতওঁৰ েপ্রম আৰু অনুগ্রহত েতওঁেলাকক মুক্ত কিৰিছল,
আৰু েতওঁ পূবর্ৰ সকেলা সময়ত েতওঁেলাকক উন্নত কিৰিছল, আৰু দািঙ িনিছল
10 িকন্তু েতওঁেলােক িবেদ্রাহ কিৰ েতওঁৰ পিবত্র আত্মাক দুখ িদিছল;
েসেয় েতওঁ েতওঁেলাকৰ শত্রু ৈহিছল, আৰু েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰিছল
11 েতওঁ*ৰ েলাকসকেল পূবর্কালৰ েমািচৰ িবষেয় িশিকিছল
েতওঁেলােক ৈকিছল েয, “িয জনাই িনজৰ েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ ৈসেত েতওঁেলাকক সমুদ্রৰ পৰা উিলয়াই আিনিছল,

েসই ঈশ্বৰ ক’ত?
েতওঁেলাকৰ মাজত পিবত্র আত্মা স্থাপন কৰা ঈশ্বৰ ক’ত?
12 েমািচৰ েসঁাহাতত িনজৰ প্রৰাক্রমী শিক্ত িদয়া ঈশ্বৰ ক’ত?
িনজৰ নাম িচৰস্থায়ী কিৰবৰ অেথর্ েতওঁেলাকৰ আগত জল সমূহ দুভাগ কৰা ঈশ্বৰ ক’ত?
13 েতওঁেলােক উজুিট েনােখাৱাৈক, অৰণয্ত েদৗৰা েঘঁাৰাৰ দেৰ অগাধ জলৰ মােজিদ েতওঁেলাকক ৈল অহা ঈশ্বৰ

ক’ত?
14 উপতয্কাৈল নািম েযাৱা পশুৰ জাকৰ দেৰ িযেহাৱাৰ আত্মাই েতওঁেলাকক িজৰিণ িদিছল;
িনজৰ নামৰ প্রশংসা কিৰবৈল তুিম েতামাৰ েলাকসকলক ৈল আিহিছলা
15 স্বগর্ৰ পৰা তলৈল দৃষ্টি কৰা, আৰু েতামাৰ পিবত্রতাৰ আৰু েগৗৰৱৰ িনবাসৰ পৰা মনেযাগ িদয়া;
েতামাৰ আগ্রহ আৰু মহৎ কাযর্েবাৰ ক’ত?
16 কাৰণ তুিম আমাৰ িপতৃ;
§ 62 অধয্ায়:12 বা অিত েপ্রমময় * 63 অধয্ায়:11 ঈশ্বৰৰ
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কাৰণ অব্রাহােম আমাক নাজােন, আৰু ইস্রােয়েল আমাক স্বীকাৰ নকেৰ;
েহ িযেহাৱা, তুিমেয়ই আমাৰ িপতৃ; আৰু পূবর্কালেৰ পৰা তুিম আমাৰ মুিক্তদাতা, এেয় েতামাৰ নাম
17 েহ িযেহাৱা, তুিম েতামাৰ পথৰ পৰা আমাক িকয় অপেথ ৈল ৈগছা? আৰু েতামাৰ অবাধয্ হবৈল আমাৰ মন িকয়

কিঠন কিৰছা?
েতামাৰ দাসেবাৰৰ, েতামাৰ আিধপতয্ৰ জািতিবলাকৰ কাৰেণ উভিট আহঁা
18 েতামাৰ েলাকসকল অলপ সময়েহ েতামাৰ পিবত্রস্থানৰ আিধপতয্ েভাগ কিৰেল; িকন্তু এিতয়া আমাৰ শত্রুেবােৰ

এইসকেলা ভিৰেৰ গচিকেল
19 িযসকল†ৰ ওপৰত তুিম েকিতয়াও ৰাজত্ব কৰা নাই, আৰু িযসকল েতামাৰ নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা নাই, আিম এেন

েলাকসকলৰ দেৰ হেলঁা

64 অধয্ায়
1 অহ, তুিম আকাশ-মণ্ডল িবদািৰ নািম আিহেল, পব্বর্তেবাৰ েতামাৰ সাক্ষােত দ্রৱ ৈহ গ’েল, েকেন ভাল আিছল
2 েদশবাসীসকেল েতামাৰ সাক্ষােত কঁিপবৈল েতামাৰ শত্রুেবাৰৰ আগত েতামাৰ নাম জনাবৈল,
অিগ্নেয় েজং খিৰ েপাৰাৰ দেৰ, আৰু জুেয় পানী উতেলাৱাৰ দেৰ তুিম নািম আিহেল, েকেন ভাল আিছল
3 আিম আশা নকৰা ভয়ানক কাযর্েবাৰ তুিম কিৰ নািম আিহেল, আৰু েতামাৰ সাক্ষােত পব্বর্তেবাৰ দ্রৱ ৈহ গেল, েকেন

ভাল আিছল
4 েতামাৈল অেপক্ষা কৰা জনৈল কাযর্ িসদ্ধ কেৰঁাতা িয তুিম, েতামাৰ বািহেৰ আন ঈশ্বৰ আেছ বুিল আগৰ কালৰ পৰা

মানুেহ শুনা নাই বা চকুেৰ েদখা নাই
5 সৎকাযর্য্ কিৰ আনন্দ কৰা জনক, আৰু েতামাৰ পথ েসঁাৱৰণ কিৰ চলা জনক সহায় কিৰবৈল তুিম আিহলা
আিম েযিতয়া পাপ কিৰিছেলঁা, তুিম েক্রািধত ৈহিছলা, েতামাৰ পথত আিম সকেলা সময়েত উদ্ধাৰ হ’ব পািৰম
6 িকয়েনা আিম সকেলােৱই অশুিচ েলাকৰ সদৃশ হেলঁা, আৰু আমাৰ সকেলা ধাির্মকতা চুৱা কােপাৰৰ দেৰ হল;
আিম সকেলােৱ পাতৰ দেৰ জয় পিৰেছঁা, আৰু আমাৰ অপৰাধেবােৰ বতাহৰ দেৰ আমাক উড়ুৱাই ৈল ৈগেছ
7 েতামাৰ নােমেৰ প্রাথর্না কৰা েকােনা এজন নাই; েকােনও েতামাত আশ্রয় ল’বৈল ইচ্ছা কৰা নাই;
িকয়েনা তুিম আমাৰ পৰা মুখ লুকুৱাই ৰািখছা, আৰু আমাৰ অপৰাধৰ প্রতাপত আমাক গিল যাবৈল িদছা
8 িকন্তু এিতয়াও, েহ িযেহাৱা, তুিম আমাৰ িপতৃ;
আিম মািট, তুিম আমাৰ কুমাৰ; আৰু আিম সকেলােৱই েতামাৰ হাতৰ কাযর্
9 েহ িযেহাৱা, তুিম অতয্ন্ত েক্রািধত নহ’বা, বা আমাৰ অপৰাধেবাৰ আমাৰ িবৰুেদ্ধ সদায় েসঁাৱৰণ কিৰ নাথািকবা;
অনুগ্রহ কিৰ েতামাৰ েলাক, আমাক সকেলাৈল দৃষ্টি কৰ
10 েতামাৰ পিবত্র নগৰেবাৰ অৰণয্ ৈহ পিৰেছ;
িচেয়ান অৰণয্ ৈহ গ’ল; িযৰূচােলম ধ্বংসস্থান হ’ল
11 আমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল েতামাৰ প্রশংসা কৰা, আমাৰ েসই পিবত্র সুন্দৰ মিন্দৰ
অিগ্নেৰ দগ্ধ হ’ল; আৰু আমাৰ মনেমাহা সকেলা ঠাই উচ্ছন্ন হ’ল
12 েহ িযেহাৱা; এিতয়াও তুিম েকেনৈক আঁতিৰ থািকবা? েকেনৈক তুিম মেন মেন থািক, আমাক অতয্ন্ত দুখ িদবা?

65 অধয্ায়
অপেথ েযাৱা েলাকক িযেহাৱাই ধমিক িদয়া; আৰু েতওঁৰ েলাকসকলক মঙ্গলৰ প্রিতজ্ঞা কৰা

1 িয সকেল েমাক নুশুিধেল, মই েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই অেম্বিষত কৰাবৈল প্রস্তুত আিছেলঁা; আৰু িয সকেল েমাক
িনিবচািৰেল, েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই েমাক িবচৰাবৈল মই প্রস্তুত আিছেলঁা;

েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত েনােহাৱা েদশবাসীসকলক “এইয়া েচাৱা, মই আেছঁা, মই আেছঁা, এই বুিল মই কেলঁা
2 িয সকেল িনজৰ কল্পনামেত কুপথত চেল, আৰু িয ভাল নহয় েতেন পথত চেল,
এেন িবেদ্রাহী েলাকসকলকৰ আগত ওেৰ িদনেটা মই েমাৰ হাত েমিলেলঁা
3 বাৰীত বিলদান িদেল, আৰু ইটাৰ ওপৰত ধূপ জ্বলােল,
এওঁেলােকই েসই েলাক িয সদায় েমাক অসন্তুষ্ট কিৰেল
4 েতওঁেলাক ৈমদামেবাৰৰ মাজত বেহ, আৰু েগােটই ৰািত পহৰা িদেয়,
† 63 অধয্ায়:19 িয প্রাচীন েলাকসকলৰ ওপৰত েকিতয়াও শাসন কৰা নাই
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গাহিৰ মাংস খায়, আৰু িনজৰ পাত্রত িঘণলগীয়া মাংসৰ েজাল ৰােখ,
5 েতওঁেলােক কয়, ‘দূৰত িথয় থাকা; েমাৰ ওচৰৈল নািহবা, িকয়েনা মই েতামাতৈক পিবত্র,’
েতওঁেলাক েমাৰ নাকত েধঁাৱাই, আৰু ওেৰ িদনেটা জ্বিল থকা অিগ্নস্বৰূপ
6 েচাৱা, েমাৰ আগত এেয় িলখা আেছ,
মই মেন মেন নাথািকম, কাৰণ মই প্রিতফল িদম; মই েতওঁেলাকৰ কাযর্ অনুসােৰ েতওঁেলাকক প্রিতফল িদম
7 িযেহাৱাই ৈকেছ, মই এেকবােৰ েতামােলাকৰ িনজৰ িনজৰ অপৰাধৰ পব্বর্তেবাৰত ধূপ জেলাৱা আৰু উপ-পব্বর্তেবাৰত

েমাক িনন্দা কৰা,
েতামােলাকৰ অপৰাধ আৰু েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলেৰা অপৰাধৰ প্রিতফল েতামােলাকক িদম,
আৰু মই প্রথেম েতওঁেলাকৰ অতীতৰ কাযর্ জুিখ েতওঁেলাকৰ বুকুত প্রিতফল িদম
8 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “েযেনৈক দ্রাক্ষাৰ েথাকত ৰস েপাৱা যায়,
আৰু েযিতয়া েকােনা এজেন কয়, তাক নষ্ট নকিৰবা, িকয়েনা তাত ভাল আেছ,
েসই দেৰ, মই েমাৰ দাসেবাৰৰ বােবও েতেন কিৰম, মই সকেলােক নষ্ট নকিৰম
9 মই যােকাবৰ বংশৰ পৰা, আৰু িযহূদাৰ পৰা েমাৰ পব্বর্তেবাৰৰ এক অিধকাৰী উৎপন্ন কিৰম;
আৰু েমাৰ মেনানীত েলাকসকেল তাত অিধকাৰ কিৰব, আৰু েমাৰ দাসেবােৰ তাত বসিত কিৰব
10 েমাক িবচাৰা েমাৰ েলাকসকলৰ বােব,
চােৰাণ েমৰ-ছাগৰ জাকৰ চৰণীয়া ঠাই হ’ব, আৰু আেখাৰ উপতয্কা গৰুৰ জাকেবাৰৰ েশাৱা ঠাই হ’ব
11 িকন্তু িযেহাৱাক তয্াগ কৰা, আৰু েমাৰ পিবত্র পব্বর্তক পাহৰা,
ভাগয্েদৱতাৈল েমজ সেজাৱা, ভাগয্ িনৰূপণ েদৱীৈল দ্রাক্ষাৰেসেৰ পানপাত্র পূৰ কৰা িয েতামােলাক,
12 েতামােলাকক তেৰাৱালৰ বােব মই িনৰূপণ কিৰম, আৰু েতামােলােক বিল হ’বৈল মূৰ েদঁাৱাবা
কাৰণ মই েযিতয়া মািতেলা েতামােলােক উত্তৰ িনিদলা, আৰু মই েযিতয়া কেলঁা, েতামােলােক নুশুিনলা;
িকন্তু েমাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া, তােকই েতামােলােক কিৰলা, আৰু িযহেত েমাৰ সেন্তাষ নাপাওঁ, তােকই কিৰবৈল েতামােলােক

বািচ ল’লা
13 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
“েচাৱা, েমাৰ দাসেবােৰ েভাজন কিৰব, িকন্তু েতামােলাক েভাকত থািকবা;
েচাৱা, েমাৰ দাসেবােৰ পান কিৰব, িকন্তু েতামােলাক িপয়াহত থািকবা;
েচাৱা, েমাৰ দাসেবােৰ আনন্দ কিৰব, িকন্তু েতামােলােক লাজ পাবা;
14 েচাৱা, েমাৰ দাসেবােৰ মনৰ আনন্দ গান কিৰব,
িকন্তু েতামােলােক মনৰ দুখত কাতেৰািক্ত কিৰবা, আৰু মন ভগ্ন েহাৱাৰ কাৰেণ হাহাকাৰ কিৰবা
15 েমাৰ মেনানীত েলাকসকলৰ বােব শাও িদবৈল েতামােলােক েতামােলাকৰ নাম ৈথ যাবা, আৰু মই, প্রভু িযেহাৱাই

েতামাক মৃতুয্ িদম,
আৰু িনজ দাসেবাৰ আন নােমেৰ মািতব
16 িয মানুেহ পৃিথবীত িনজেক আশীব্বর্ািদত বুিল কয়, েতওঁেলাক েমাৰ দ্বাৰাই আশীবর্ািদত হ’ব
আৰু িয মানুেহ পৃিথবীত শপত খায়, েতওঁ সতয্ ঈশ্বৰৰ নােমেৰেহ শপত খাব;
িকয়েনা পূবর্কালৰ সকেলা সঙ্কট পাহৰা হ’ল, আৰু েমাৰ দৃষ্টিৰ পৰা েসইেবাৰ লুকাল

17 িকয়েনা েচাৱা, মই নতুন আকাশ-মণ্ডল আৰু নতুন পৃিথৱী সৃষ্টি কেৰঁা;
আৰু পূবর্কালৰ বস্তুেবাৰ েসঁাৱৰণ কৰা বা মনত ৰখা নহ’ব
18 িকন্তু মই িয সৃষ্টি কেৰঁা, তাত েতামােলােক অনন্ত কাল আনন্দ আৰু উল্লাস কৰা; িকয়েনা েচাৱা, মই িযৰূচােলমক

উল্লাসৰ িবষয়, আৰু তাৰ েলাকসকলক আনন্দৰ িবষয় কিৰ সৃষ্টি কেৰঁা
19 মই িযৰূচােলমত উল্লাস, আৰু েমাৰ েলাকসকলত আনন্দ কিৰম,
তাত ক্রন্দনৰ শব্দ িক কাতেৰািক্তৰ শব্দ আৰু শুনা নাযাব
20 েসই ঠাইৰ পৰা েকােনা অলপিদনীয়া েকঁচুৱা,
বা সমূ্পণর্ আয়ুস েনােপাৱা েকােনা বুঢ়া েলাকক ৈমদামৈল িনয়া নহ’ব;
েডকা েলাক এশ বছৰ বয়সীয়া ৈহ মিৰব,
আৰু পাপী জেন এশ বছৰ বয়স পাই অিভশপ্ত ৈহ মিৰব
21 েতওঁেলােক ঘৰ সািজ তাৰ িভতৰত বাস কিৰব, আৰু দ্রাক্ষাবাৰী পািত তাৰ ফল েভাগ কিৰব
22 আন েলাক বাস কিৰবৈল েতওঁেলােক ঘৰ নাসািজব, আৰু আন েলাক েভাগ কিৰবৈল েতওঁেলােক বাৰী নাপািতব;
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িকয়েনা গছৰ আয়ুস িযমান, েমাৰ েলাকসকলেৰা আয়ুস িসমান হ’ব, আৰু েমাৰ মেনানীত েলাকসকেল িনজৰ হােতেৰ
কৰা কাযর্ৰ ফল বহুকালৈলেক েভাগ কিৰব

23 েতওঁেলােক বৃথা পিৰশ্রম নকিৰব, আৰু আপদৰ বােব সন্তান প্রসৱ নকিৰব;
িকয়েনা েতওঁেলাক আৰু েতওঁেলাকৰ সন্তান িযেহাৱাৰ পৰা আশীব্বর্াদ েপাৱাসকলৰ বংশ
24 েতওঁেলােক নামােতঁােতই মই উত্তৰ িদম, আৰু েতওঁেলাকৰ কথা কয় েশষ নকেৰঁােতই মই শুিনম
25 ৰাংকুকুৰ আৰু েমৰ-ছাগ েপাৱািল এেক ঠাইেত চিৰব, িসংহই গৰুৰ দেৰ েখৰ খাব,
আৰু ধূিলেয়ই সপর্ৰ আহাৰ হ’ব
িযেহাৱাই ৈকেছ, েমাৰ সমস্ত পব্বর্তত েকােনও কােকা অপকাৰ িক িবনষ্ট নকিৰব

66 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ সুখ, আৰু শত্রুেবাৰৰ িবনাশ

1 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
“স্বগর্ েমাৰ িসংহাসন, আৰু পৃিথৱী েমাৰ ভিৰৰ পীৰা; েতামােলােক েমাৰ অেথর্ েকেনকুৱা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবা? মই িবশ্রাম

ল’ব পৰা স্থান ক’ত?
2 েমাৰ হােত সকেলা িনম্মর্াণ কিৰেল, েসই বােবই এই সকেলা হ’ল, ইয়াক িযেহাৱাই ৈকেছ;
দুখীয়া, ভগ্ন-িচত্তীয়া, আৰু েমাৰ বাকয্ত কঁপা জনৈলেহ মই অনুমিত িদম
3 িয জেন গৰু বধ কেৰ, েতওঁ মানুহ বধ কৰাৰ দেৰ; আৰু িয জেন েমৰ-ছাগ েপাৱািল বিলদান কেৰ, েতওঁ কুকুৰৰ

িডিঙ ভঙাৰ দেৰ;
িয জেন শসয্ উৎসগর্ কেৰ, েতওঁ গাহিৰ েপাৱািলৰ েতজ উৎসগর্ কৰাৰ দেৰ আৰু িয জেন সৃ্মিতিচহ্ন ধূপ জ্বলায়, েতওঁ

দুষ্টতাক আশীব্বর্াদ কৰাৰ দেৰ;
েতওঁেলােক িনজৰ পথ বািচ ল’েল, আৰু েতওঁেলােক িনজৰ িঘণলগীয়া কমর্ত সেন্তাষ পায়
4 েসই এেক দেৰ, মই েতওঁেলাকৰ দণ্ড মেনানীত কিৰম, আৰু েতওঁেলােক িযহেক ভয় কেৰ, তােকই েতওঁেলাকৈল

ঘটাম;
কাৰণ মই েযিতয়া মািতেলঁা, েতওঁেলাক েকােনও উত্তৰ িনিদেল, আৰু মই েযিতয়া কেলঁা, েতওঁেলােক নুশুিনেল;
েমাৰ দৃষ্টিত িয েবয়া, তােকই েতওঁেলােক কিৰেল, আৰু িযহত েমাৰ সেন্তাষ নাই, তােকই েতওঁেলােক বািচ ল’েল
5 িযেহাৱাৰ বাকয্ত কম্পমান েহাৱা িয েতামােলাক, েতামােলাক েতওঁৰ বাকয্ শুনা;
েতামােলাকৰ িয ভাইসকল েতামােলাকক িঘণ কেৰ, আৰু েমাৰ নামৰ অেথর্ েতামােলাকক বিহষৃ্কত কেৰ, েতওঁেলােক

কয়,
‘িযেহাৱা মিহমািন্বত হওক, েতিতয়া আিম েতামােলাকৰ আনন্দ েদিখবৈল পাম;
িকন্তু েতওঁেলাক লিজ্জত হ’ব
6 নগৰৰ পৰা যুদ্ধৰ আেলাড়নৰ শব্দ, মিন্দৰৰ পৰা শব্দ,
আৰু েতওঁৰ শত্রুেবাৰক প্রিতফল িদয়া িযেহাৱাৰ ধ্বিন শুনা ৈগেছ
7 েবদনা েহাৱাৰ আগেত েতওঁ প্রসৱ কিৰেল,
গভর্ েবদনা েনােহাৱাৰ পূেবর্ই েতওঁ এিট পুত্র জন্ম িদেল;
8 এেন কথা েকােনােৱ শুিনেছ েন? বা এেন কমর্ েকােনােৱ েদিখেছ েন?
এেক িদনাই জােনা েকােনা েদশ উৎপন্ন হয়? বা েকােনা জািত জােনা এক মুহূতর্ েত স্থাপন হ’ব পােৰ?
িচেয়ােন গভর্ েবদনা েপাৱামাত্রেক িনজৰ সন্তান সকলক প্রসৱ কিৰেল
9 িযেহাৱাই সুিধেছ, মই প্রসৱৰ সময়ৈলেক আিন জােনা সন্তান প্রসৱ নকৰাম?
েতামাৰ ঈশ্বেৰ সুিধেছ, “প্রসৱ কৰাওঁতা িয মই, মই জােনা গভর্ বন্ধ কিৰম?”
10 েতওঁক েপ্রম কৰা সকেলােৱ, িযৰূচােলমৰ ৈসেত আনন্দ কৰা আৰু েতওঁৰ বােব সন্তুষ্ট েহাৱা,
েতওঁত েশাক কৰা সকেলােৱ, েতওঁৰ ৈসেত আনন্দ কৰা,
11 কাৰণ েতামােলাক শুশ্রূসা কিৰবা, আৰু সন্তুষ্ট হ’বা; েতওঁৰ স্তেন েতামােলাকক সান্ত্বনা িদব;
কাৰণ তুিম েসইেবাৰ পান কিৰ তৃপ্ত হ’বা আৰু েতওঁৰ অজস্র েগৗৰৱৰ ৈসেত আনিন্দত হ’বা,
12 িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
“েচাৱা, মই নদীৰ দেৰ েতওঁৰ ওপৰত উন্নিত িবস্তাৰ কিৰম,
সীমা বাগিৰ েযাৱা েসঁাতৰ দেৰ জািতিবলাকৰ ঐশ্বযর্য্ বঢ়াম;
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েতামােলােক েতওঁৰ ফােল চুিপবৈল পাবা; েতামােলাকক েকালাত ৈল িনয়া যাব, আৰু আঁঠুৰ ওপৰত নেচাৱা হ’ব
13 িযদেৰ মাতৃেয় িনজৰ সন্তানক সুখ িদেয়, েসইদেৰ মই েতামােলাকক সুখ িদম; আৰু েতামােলােক িযৰূচােলমত সুখ

পাবা
14 এই সকেলা েদিখ েতামােলাকৰ হৃদয় আনন্দ কিৰব, আৰু েতামােলাকৰ অিস্থেবাৰ নতুন তৃণৰ দেৰ সেতজ হ’ব;
আৰু িযেহাৱাৰ হাত েতওঁৰ দাসেবাৰৰ আগত পিৰিচত হ’ব, িকন্তু শত্রুেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁৰ েক্রাধ হ’ব
15 িকয়েনা েচাৱা, িযেহাৱা জুইৰ ৈসেত আিহেছ, আৰু েতওঁৰ ৰথ ধুমুহাৰ দেৰ আিহেছ,
েতওঁৰ েক্রাধৰ তাপ আিনেছ আৰু অিগ্নিশখাৰ ৈসেত িতৰস্কাৰ কিৰব
16 কাৰণ িযেহাৱাই অিগ্নেৰ আৰু িনজৰ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই সকেলা মত্তর্ য্েলাকৰ িবচাৰ িনষ্পিত্ত কিৰব; আৰু িযেহাৱাৰ

দ্বাৰাই হত েহাৱা েলাক অেনক হ’ব
17 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “িয সকেল মূির্ত পূজাত গাহিৰৰ মাংস, বা িঘণলগীয়া বস্তু েযেন এনু্দৰ খায়,
আৰু উদয্ানৈল যাবৰ অেথর্ েতওঁেলােক িনজেক পিবত্র আৰু শুিচ কেৰ,
েতওঁেলাক এেকবােৰ িবনষ্ট হ’ব

18 কাৰণ মই েতওঁেলাকৰ কাযর্ আৰু কল্পনােবাৰ জােনা িয সময়ত সকেলা জািতক; আৰু সকেলা ভাষা েকাৱা
েলাকসকলক মই েগাট খুৱাম, এেন সময় আিহেছ েতওঁেলােক আিহব আৰু েমাৰ প্রতাপ েদিখবৈল পাব 19 মই
েতওঁেলাকৰ মাজত এক মহৎ িচন স্থাপন কিৰম তাৰ পাছত মই েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱাসকলক
জািতিবলাকৈল পঠাম: েমাৰ কীির্ত্ত নুশুনা, বা েমাৰ প্রতাপ েনেদখা তচীর্চ, পুল, আৰু ধনুদ্ধর্ ৰ লুদ, তুবল, যাবন
এই জািতিবলাকৈল, আৰু দূৰত থকা দ্বীপিনবাসীসকলৰ ওচৰৈল পঠাম েতওঁেলােক জািতিবলাকৰ মাজত েমাৰ প্রতাপ
প্রচাৰ কিৰব ”

20 েতওঁেলােক সকেলা জািতৰ মাজৰ পৰা েতামােলাকৰ সকেলা ভাইক ঘূৰাই আিনব েতওঁেলাক েঘঁাৰাত, ৰথত,
মালগাড়ীত, খছৰত, আৰু উটত তুিল, েমাৰ পিবত্র পব্বর্ত িযৰূচােলমৈল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰস্বৰূেপ আিনব,”
ইয়ােক িযেহাৱাই ৈকেছ ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ বােব িযেহাৱাৰ গৃহত পিৰষ্কাৰ পাত্রত শসয্ উৎসগর্ কিৰবৈল আিনব
21 িযেহাৱাই ৈকেছ, “এেন িক, মই েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা িকছুমান েলাকক পুেৰািহত আৰু েলবীয়া হ’বৈল মেনানীত

কিৰম ”
22 “কাৰণ মই িয নতুন আকাশ-মণ্ডল আৰু নতুন পৃিথৱী সৃষ্টি কিৰম,
েসেয় েযেনৈক েমাৰ সমু্মখত সদায় থািকব, িযেহাৱাই ৈকেছ, েতেনৈক েতামােলাকৰ বংশ, আৰু েতামােলাকৰ নােমা

সদায় থািকব ”
23 িযেহাৱাই ৈকেছ, “প্রেতয্ক মাহত আৰু প্রেতয্ক িবশ্রামবাৰত
সকেলা েলাক েমাৰ আগত প্রিণপাত কিৰবৈল আিহব ”
24 েতওঁেলােক বািহৰৈল যাব আৰু েমাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহাচৰণ কৰাসকলৰ মৃত েদহ েদিখব;
কাৰণ েতওঁেলাকক েপাক খাব িকন্তু নমিৰব, আৰু েতওঁেলাকক অিগ্নেয় গ্রাস কিৰব িকন্তু নুনুমাব,
আৰু েতওঁেলাক সকেলা মত্তর্ য্ৰ আগত ঘৃণনীয় হ’ব ”
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িযিৰিময়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পুস্তকৰ িলখক িযিৰিময়া, েতওঁৰ িলখক বাৰুকৰ ৈসেত এই পুস্তক িলিখিছল িযিৰিময়াই এজন পুেৰািহত আৰু

ভাববাদী িহচােপ েসৱা আগবঢ়াইিছল, েতওঁ আিছল িহিল্কয়া নােমেৰ এজন পুেৰািহতৰ পুত্র (েতওঁ মহা-পুেৰািহত নািছল,
2 ৰজাৱলী 22:8, েতওঁ আিছল অনােথাৎ নামৰ এখন কু্ষদ্র গাওঁৰ পৰা (িযিৰিময়া 1:1-2)) বাৰুক নােমেৰ এজন
িলখকৰ দ্বাৰা েতওঁ পিৰচযর্াত সহায় পাইিছল, িযিৰিময়াই েতওঁক শ্রুতিলিপ িদিছল আৰু েতওঁ তােক িলিখিছল, আৰু
ভাববাদীৰ বাণীেবাৰ সংকলন কিৰ িলখাৰ পাছত সকেলােবাৰ েতওঁৰ অধীনত আিছল (িযিৰিময়া 36:4,32; 45:1)
িযিৰিময়া এজন ক্রন্দন কৰা ভাববাদী িহচােপ পিৰিচত (িযিৰ. 9:1; 13:17; 14:17), এটা দ্বন্দ্বৰ মাজত জীয়াই থকাৰ
জীৱন আিছল েতওঁৰ, কাৰণ েতওঁ েবিবলনীয়সকেল আক্রমণ কৰাৰ দ্বাৰা েসাধিবচাৰ হ’ব বুিল ভাববাণী কিৰিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 626-570 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
সম্ভবতঃ েবিবলনত িনবর্াসনৰ কাল অলপ েশষ েহাৱাৰ সময়ত যিদও িকছুমােন িবেবচনা কেৰ েয, এই পুস্তকৰ

সম্পাদনা পাছৈলও ধাৰাবািহকভােব কৰা হয়
প্রাপক
িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ েলাকসকল আৰু পাছত বাইেবলৰ সকেলা পাঠক
উেদ্দশয্
এই িযিৰিময়া পুস্তক খেন আমাক এটা নতুন প্রিতজ্ঞাৰ পিৰস্কাৰ আভাস প্রদান কিৰ কয় েয, ঈশ্বেৰ েতওঁৰ েলাকৰ

ৈসেত সংকিল্পত খ্রীষ্ট এবাৰ পৃিথৱীৈল আিহব এই নতুন চুিক্তৰ অথর্ হ’ল ঈশ্বৰৰ েলাকসকলৰ কাৰেণ পুনৰুদ্ধাৰ েহাৱাৰ
কথা েকাৱা, েযেন েতওঁ েতওঁৰ েলাকসকলৰ মাজত েতওঁৰ িবধান িশলৰ ফিলত িলখাতৈক মাংসময় হৃদয়ত িলিখেল
িযিৰিময়া পুস্তক খন িযহূদাৰ প্রিত চূড়ান্ত ভাববাণীৰ এক তথয্, যিদ জািতৰ েলাকসকেল মনপালটন নকেৰ, েতেনহেল
আিহবলগীয়া ধ্বংসৰ বােব ই এটা সতকর্ বাণী আিছল িযিৰিময়াই জািতক ঈশ্বৰৈল ঘূিৰ আিহবৰ বােব আহ্বান ৈলআিহিছল
এেক সময়েত, িযিৰিময়াই স্বীকৃিত িদিছল েয অৈনিতকতা আৰু বয্ািভচাৰৰ কাৰেণ িযহূদাৰ ধ্বংস অৱশয্াম্ভাবী

মূল িবষয়
েসাধিবচাৰ

প্রান্তেৰখা
1. ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা িযিৰিময়াৰ আহ্বান — 1:1-19
2. িযহূদাৰ প্রিত সতকর্ বাতর্ া — 2:1-35:19 িযিৰিময়াৰ দূখেভাগ — 36:1-38:28
3. িযৰূচােলমৰ পতন আৰু ইয়াৰ পিৰণিত — 39:1-45:5
4. জািত সমূহৰ সম্পেকর্ ভিবষয্ত বাণী — 46:1-51:64
5. ঐিতহািসক পিৰিশষ্ট — 52:1-34
1 এেয়ই আিছল িহিল্কয়াৰ পুত্র িযিৰিময়াৰ বাকয্, িযজেন এই পুস্তক িলিখিছল েতওঁ িবনয্ামীন ৈফদৰ প্রেদশত থকা

অনােথাৎ িনবাসীৰ এজন পুেৰািহত আিছল 2 িযহূদা েদশৰ ৰজা আেমানৰ পুত্র েযািচয়াৰ ৰাজত্ব কালৰ ত্রেয়াদশ বছৰ
ধিৰ িযেহাৱাই েতওঁৰ এই বাকয্েবাৰ িযিৰিময়াৈল িদবৈল আৰম্ভ কিৰিছল 3 েযািচয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ িযেহায়াকীম ৰজাৰ
শাসন কালত আৰু েযািচয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ িচিদিকয়া ৰজাৰ ৰাজত্ব কালৰ একাদশ বছৰৰ েশষৈলেক, েতওঁৰ ওচৰৈল
িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহ আিছল এেয়ই বছৰৰ পঞ্চম মাহ আিছল েযিতয়া িযৰূচােলমৰ েলাকসকলক বািবলনৈল েদশান্ততৰ
কিৰ িনয়া ৈহিছল

িযিৰিময়াক আক্রমণ কৰা বাদামৰ আৰু েকৰাহীৰ দশর্ন
4 এিদনাখন িযেহাৱাই এই বাকয্ েমাৈল িদিছল: 5 েবােল, “েতামাৰ মাতৃৰ গভর্ ত েতামাক িনম্মর্াণ কৰাৰ আগেত মই

েতামাক জািনেলঁা
আৰু তুিম গভর্ ৰ পৰা বািহৰ েহাৱা আগেত েমাৰ েগৗৰৱৰ অেথর্ই মই েতামাক পৃথক কিৰেলঁা; আৰু মই েতামাক েমাৰ

ভাববাদী হবৈল িনযুক্ত কিৰেলঁা
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েগােটই জািতেবাৰৰ বােব ” 6 েতিতয়া মই ক’েলঁা, “হায় হায় েমাৰ প্রভু িযেহাৱা, আপুিন বুজা নাই েন, েয আেপানাৰ
কাৰেণ কথা কবৈল মই েযাগয্ নহওঁ? িকয়েনা মই িনেচই েডকা!”

7 িযেহাৱাই উত্তৰ িদ ক’েল, “তুিম এেন কথা নকবা, িকয়েনা, মই েতামাক িযসকলৰ ওচৰৈল পিঠয়াম, েতওঁেলাকৰ
প্রেতয্কজনৰ গুিৰৈল তুিম যাবই লািগব, আৰু েতামাক িয িয আজ্ঞা কিৰম, েসই সকেলােক তুিম েতওঁেলাকক কবই
লািগব 8 তুিম িযসকলক কথা ক’বা, েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা, িকয়েনা েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই অিনষ্ট েহাৱাৰ পৰা মই
েতামাক সুৰক্ষা িদম আৰু এইয়া িনশ্চয়েক ঘিটব, িকয়েনা মই িযেহাৱাই ইয়ােক ক’েলা

9 েতিতয়া িযেহাৱাই িনজ হাত েমিল েমাৰ মুখ স্পশর্ কিৰেল আৰু েমাক ক’েল, েচাৱা, মই েমাৰ বাকয্ েতামাৰ
মুখত িদেলঁা; 10 েচাৱা, উঘািলবৈল আৰু ভািঙবৈল, িবনষ্ট কিৰবৈল আৰু উৎপাত কিৰবৈল, সািজবৈল আৰু ৰুবৈল,
জািতেবাৰৰ আৰু ৰজাসকলৰ ওপৰত মই আিজ েতামাক িনযুক্ত কিৰেলঁা

11 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, েবােল, “েহ িযিৰিময়া, তুিম িক েদিখছা?” তােত মই ক’েলঁা,
“বাদাম গছৰ এডাল ডাল েদিখেছঁা ” 12 িযেহাৱাই ক’েল, “িঠেকই েদিখছা িকয়েনা ‘বাদাম’ শব্দেটা ‘সজাগতা’
শব্দেটাৰ লগত িমল আেছ, অথর্াৎ িয ঘিটবৈল আেছ মই তাৈল সজাগ ৈহ আেছঁা, আৰু জািতেবাৰ ধ্বংশ েহাৱাৰ বােব
েমাৰ বাকয্ িসদ্ধ কিৰবৈল সজােগ আেছঁা ”

13 েতিতয়া পুনৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, েবােল, “এিতয়া তুিম িক েদিখছা?” মই উত্তৰ িদ ক’েলঁা,
“মই এটা ঘূৰণীয়া পাত্র েদিখেছঁা য’ত উতিল থকা পানীেৰ পিৰপূণর্ ৈহ আেছ দিক্ষণ ফালৰ পৰা তাৰ মুখ ফােল কািত
ৈহ আেছ ” 14 িযেহাৱাই উত্তৰ িদ ক’েল, “হয়! ইয়াৰ অথর্ হ’ল, ঘূৰণীয়া পাত্রৰ পৰা উতলা পানী ঢলাৰ দেৰ, উত্তৰ
িদশৰ পৰা এই আটায় েদশ-িনবাসীৈল অমঙ্গলেৰ িবয়িপ পিৰব

15 মই িক ৈক আেছঁা, তাক শুনা: িযহূদাৰ উত্তৰ িদশত থকা ৰাজয্েবাৰৰ পৰা িযৰূচােলমৈল আিহবৈল মািত পিঠয়াম
েতওঁেলাকৰ ৰজাসকেল আিহ িযৰূচােলমৰ দুৱাৰেবাৰৰ েসােমাৱা ঠাইত আৰু তাৰ চািৰওফােল থকা গড়েবাৰৰ সনূ্মখত,
আৰু আটাই নগৰেবাৰৰ সনূ্মখত িনজ িনজ িসংহাসন স্থাপন কিৰ, এিতয়া েতওঁেলাক িযহূদাৰ ৰজা বুিল, িনেদর্ শ িদব
16 েতিতয়া মই েতওঁেলাকৰ আটাই দুষ্টতাৰ কাৰেণ েমাৰ েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ দণ্ডাজ্ঞা প্রচাৰ কিৰম; িকয়েনা
েতওঁেলােক েমাক পিৰতয্াগ কিৰ ইতৰ েদৱতােবাৰৰ আগত ধূপ জ্বলাইেছ আৰু েতওঁেলােক িনজ িনজ হােতেৰ িনমর্ান
কৰা মূির্তৰ আগত প্রিণপাত কিৰেছ!

17 এই েহতুেক তুিম কঁকাল বািন্ধ কামৈল বুিল সােজা েহাৱা! মই েতামাক িয িয আজ্ঞা কেৰঁা, েসই সকেলােক
িযহূদাৰ েলাকসকলক েকাৱা েতওঁেলাকৰ আগত বয্াকুল নহ’বা, যিদ েহাৱা, মই েতওঁেলাকৰ আগত উদাহৰণ ৰূেপ
েতামাৈলেকা দণ্ডাজ্ঞা িদম! 18 িকয়েনা শুনা! মই আিজ সমুদায় েদশৰ, িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ, ইয়াৰ অধয্ক্ষসকলৰ,
পুেৰািহতসকলৰ আৰু েদশৰ সাধাৰণ েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ েতামাক দৃঢ় নগৰ, েলাহাৰ স্তম্ভ আৰু িপতলৰ গড়স্বৰূপ
কিৰেলঁা 19 েতওঁেলােক েতামাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰব, িকন্তু েতামাক ঘেটাৱাব েনাৱািৰব, িকয়েনা মই েতামাৰ লগত
থািকম আৰু েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰম আৰু ই িনশ্চয়ৈক ঘিটব িকয়েনা মই, িযেহাৱাই ইয়ােক ক’েলা!”

2 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ িবশ্বাস-ঘাতকতা আৰু তাৰ ফল

1 িযেহাৱাই আৰু এিট বাকয্ েমাক িদেল, 2 েযন, কােণ শুনাৈক িযৰূচােলমৰ প্রিতজনৈল এই কথা প্রচাৰ কৰা হয়
আৰু েতওঁ ৈকিছল েয, মই েযন এই কথা েতওঁেলাকক কওঁ:
“মই, িযেহাৱাৰ, অিত পুেবর্ তুিম েমাক মািন চলা আৰু আমাৰ অংগীকাৰত িবশ্বাস কৰা েসই সকেলা কথা েমাৰ মনত

আেছ বাগ্দান কৰা কালত কনয্াই দৰাক কৰাৰ দেৰ েমাক আনিন্দত কিৰিছলা;
তুিম েমাক েপ্রম কিৰিছলা, আৰু মৰুভূিমৰ মােজেৰ েমাৰ পােছ পােছ তুিম গমন কিৰিছলা;
3 েসই কালত তুিম ইস্রােয়ল েমাৈল িনলেগ আিছলা; শসয্ৰ প্রথেম পকা ফলৰ গৰািক েহাৱাৰ দেৰ েতামােলাক েমাৰ

আিছলা
িযসকেল েমাৰ েলাকসকলক অিনষ্ট কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ প্রিত দণ্ডাজ্ঞা িদবৈল আৰু দুেযর্াগ পিঠয়াবৈল মই প্রিতজ্ঞা

কিৰিছেলঁা মই, িযেহাৱাই ৈকিছেলঁা েয, এইেবাৰ ঘিটব, িঠক েতেনদেৰই এইেবাৰ অমঙ্গল ঘিটব ”
4 েহ যােকাবৰ বংশ, েহ ইস্রােয়লৰ আটাই েলাকসকল,
5 িযেহাৱাই িক ৈকেছ, েসই বাকয্ শুনা: “িযেহাৱাই েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল িক অনয্ায় পােল, েয, েতওঁেলাক

েমাৰ পৰা আঁতৰ ৈহ ৈগ,
অসাৰৰ পাছত চিল অসাৰ হল?
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6 েতওঁেলােক নকেল, েয, িয জনাই িমচৰ েদশৰ পৰা আমাক উিলয়াই আিনিছল, িয জনাই মৰুভূিমৰ মােজিদ, বালুকাময়
আৰু গুহাময় েদশৰ মােজিদ,

খৰাং আৰু মৃতুয্চ্ছায়াস্বৰূপ েদশৰ মােজিদ পিথক নচলা আৰু িনবাসী নথকা েদশৰ মােজিদ আমাক ৈল আিহিছল, েসই
িযেহাৱা ক’ত?

7 মই েতামােলাকক এখন উদয্ানময় েদশৈল, তাৰ ফল আৰু উত্তম উত্তম বস্তু েভাজন কিৰবৈল আিনিছেলঁা,
িকন্তু েযিতয়া েতামােলােক েসামালা, েতিতয়া েতামােলােক েমাৰ েদশ অশুিচ কিৰলা আৰু েমাৰ আিধপতয্ িঘণলগীয়া

কিৰলা
8 ‘এিতয়া িযেহাৱা ক’ত’ বুিল েতামােলাকৰ পুেৰািহতসকেল নক’েল, আৰু বয্ৱস্থাত পাগর্তেলােক েমাক নাজািনেল,
আৰু েতামােলাককৰ পালকসকেলও েমাৰ িবৰুেদ্ধ অধমর্-আচৰণ কিৰেল, আৰু ভাববাদীসকেলও বালৰ নােমেৰ

ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেল আৰু অনুপকাৰী বস্তুৰ* পাছত চিলেল ”
9 এই েহতুেক, িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতামােলাকৰ লগত আৰু প্রিতবাদ কিৰম, আৰু েতামােলাকৰ েপা-নািতসকলৰ

ৈসেতও প্রিতবাদ কিৰম
10 িকয়েনা, েতামােলােক িকত্তীম দ্বীপেবাৰৈল পাৰ ৈহ ৈগ েচাৱা, আৰু েকদৰৈল মানুহ পেঠাৱা, তাত এেনকুৱা কথা

ৈকেছ েন নাই তাক েচাৱা
ভালৈক িবেবচনা কৰা, েতওঁেলাকৰ েদশৰ েকােনা েলােক এেন কাম কৰা নাই, িযিবলাক েতামােলাকৰ েলাকসকেল

কিৰেল!
11 িযেবাৰ ঈশ্বৰ নহয়, এেন েদৱতােবাৰক েকােনা এক জািতেয় জােনা সলিন কিৰিছল?
িকন্তু েমাৰ প্রজাসকেল উপকাৰ নকৰা বস্তুৰ লগত িনজৰ েগৗৰৱ সলিন কিৰেল
12 িযেহাৱাই ৈকেছ, েহ আকাশ-মণ্ডল, ইয়াত িবস্ময় মানা, ভয়ত েনাম িশয়েৰাৱা, অিতশয় তধা লগা
13 িকয়েনা েমাৰ প্রজাসকেল দুটা েদাষ কিৰেল; েতওঁেলােক জীৱন্ত জলৰ ভুমুকস্বৰূপ েমাক তয্াগ কিৰেল,
আৰু েতওঁেলােক িনজৰ কাৰেণ জলাধাৰ, পানী ৰািখব েনাৱাৰা ভগা জলাধাৰ খািনেল
14 ইস্রােয়ল জােনা বন্দী? বা েতওঁেলাক জােনা ঘৰ-ওপজা বন্দী?
15 েতেন্ত েতওঁেলােক িকয় লুটদ্রবয্ ৈহেছ? েডকা িসংহেবােৰ তাৰ ওপৰত গিজ্জর্ েছ, গজ্জর্ ন কিৰেছ; িসহঁেত তাৰ েদশ

উচ্ছন্ন কিৰেল
তাৰ নগৰেবাৰ দগ্ধ ৈহ িনবাসীহীন ৈহেছ
16 েনাফৰ আৰু তহ্পেন্হচৰ সন্তান সকেলও েতামােলাকৰ মূৰৰ তালু টকলা কিৰেল
17 েতামাৰ ঈশ্বেৰ েতামাক পেথিদ ৈল েযাৱা সময়ত েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক তুিম পিৰতয্াগ কৰাত, তুিম জােনা িনেজ

িনজক ইয়াক ঘেটাৱা নাই?
18 আৰু এিতয়া চীেহাৰ†ৰ জল পান কিৰবৈল িমচৰৰ বাটত েতামাৰ িক কাম আেছ?
আৰু ফৰাৎ নদীৰ জল পান কিৰবৈল অচুৰৰ বাটত েতামাৰ িক কাম আেছ?
19 েতামাৰ িনজ দুষ্টতাই েতামাক শািস্ত িদব, আৰু েতামাৰ অপেথ েযাৱাই েতামাক ধমিক িদব
এই েহতুেক তুিম ঈশ্বৰ িযেহাৱাক তয্াগ কৰা আৰু অন্তৰত েমাৰ ভয় নৰখা েয েবয়া আৰু িততা,
ইয়াক জ্ঞাত ৈহ বুজা, এেয় প্রভু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বচন
20 িকয়েনা বহুকাল হ’ল, তুিম েতামাৰ যুৱিল ভািঙলা;
আৰু েযঁাত-জৰী িচিঙ ক’লা, “মই পৰাধীন নহম,” কাৰণ তুিম প্রেতয্ক ওখ পব্বর্তত, আৰু েকঁচাপতীয়া গছৰ তলত মূৰ

েদাৱাই েবশয্াকমর্ কিৰলা
21 তথািপ মই েতামাক উত্তম দ্রাক্ষালতা বুিল, সকেলাভােব প্রকৃত গুিট বুিল ৰুইিছেলঁা;
েতেন্ত তুিম েকেনৈক েমাৰ গুিৰত িবজাতীয় দ্রাক্ষালতাৰ নৰম ডালত পিৰবত্তর্ ন হলা?
22 িকয়েনা যিদও খােৰেৰ িনজৰ গা েধাৱা, আৰু অেনক চােবান লেগাৱা, তথািপ েমাৰ দৃষ্টিত েতামাৰ অপৰাধ দাগস্বৰূপ

ৈহ থািকব,
এেয়ই সতয্, িকয়েনা ইয়াক প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ
23 তুিম েকেনৈক কব পৰা, েয, মই অশুিচ নহওঁ, বালেদৱতােবাৰৰ পাছত চলা নাই?
উপতয্কাত কৰা েতামাৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ েচাৱা, তুিম িক কিৰলা, তাক জ্ঞাত েহাৱা; তুিম েতামাৰ পথত পেকাৱা-পিকৈক

ভ্রিম ফুেৰঁাতা এজনী েবগীউটৰ িনিচনা
* 2 অধয্ায়:8 বস্তুৰ প্রিতমাৰ † 2 অধয্ায়:18 নীল নদীৰ
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24 তুিম িনজ অিভলাষত বায়ু সুিঙ ফুৰা অৰণয্ত অভয্াস েহাৱা এজনী বনৰীয়া গাধৰ িনিচনা; তাই কামাতুৰ েহাৱা সময়ত
েকােন তাইক ওেলাটাব পােৰ?

তাইৈল অিভলাষ কিৰ িবচৰােবােৰ ভাগৰ নাপাব, তাইৰ িনয়িমত মাহত তাইক পাব
25 তুিম েতামাৰ ভিৰ পইজাৰ েনােহাৱা হবৈল, আৰু িডিঙৰ নলী শুকান হবৈল িনিদবা
িকন্তু তুিম ৈকছা, “ইয়াত আশা নাই, সমূিল নাই; িকয়েনা মই িবেদশীসকলক েপ্রম কেৰঁা, েতওঁেলাকেৰই পাছত চিলম!”
26 েচাৰ ধৰা পিৰেল েযেনৈক িস লাজত পেৰ, েতেনৈক ইস্রােয়ল বংশই লাজ পাইেছ েতওঁেলাক, েতওঁেলাকৰ ৰজা,

অধয্ক্ষ, পুেৰািহত আৰু ভাববাদীসকেল লাজ পাইেছ
27 েতওঁিবলাক প্রিতজেন এেডাখৰ কাঠক, ‘তুিম েমাৰ িপতৃ!’ এইবুিল, আৰু এটা িশলক, তুিম েমাক উৎপন্ন কিৰলা

‘তুিম েমাৰ মাতৃ!’ এইবুিল কয়;
িকয়েনা েতওঁেলােক েমাৰ ফােল মূৰ নকিৰ িপিঠেহ িদেল; িকন্তু আপদৰ িদনত েতওঁেলােক কব, তুিম উিঠ আমাক

উদ্ধাৰ কৰা!
28 তুিম িনজৰ কাৰেণ িয েদৱতােবাৰ সািজলা, েতামাৰ েসই েদৱতােবাৰ ক’ত? েসইেবােৰই উিঠ, যিদ পােৰ, েতেন্ত

আপদৰ সময়ত েতামাক িনস্তাৰ কৰক;
িকয়েনা েহ িযহূদা, েতামাৰ িযমান নগৰ, িসমান েতামাৰ েদৱতা আেছ
29 িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামােলােক িকয় েমাৰ লগত প্রিতবাদ কিৰছা? েতামােলাক সকেলােৱই েমাৈল িবেদ্রাহ আচৰণ

কিৰছা?
30 মই েতামােলাকৰ সন্তান সকলক বৃথা প্রহাৰ কিৰেলঁা; েতওঁেলােক শািস্ত নুবুিজেল;
বৰং েতামােলাকৰ িনজৰ তেৰাৱােলই িবনাশক িসংহৰ দেৰই েতামােলাকৰ ভাববাদীসকলক গ্রাস কিৰেল
31 েতেন্ত েহ বত্তর্ মান কালৰ েলাকসকল, েতামােলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ আেলাচনা কৰা
ইস্রােয়লৰ পেক্ষ মই জােনা অৰণয্ বা অন্ধকাৰময় েদশস্বৰূপ? েতেন্ত েমাৰ প্রজাসকেল িকয় কয় েয, আিম মুকিল

হ’েলা, আিম েতামাৰ ওচৰৈল আৰু নাযাওঁ?’
32 যুৱতীেয় জােনা িনজৰ অলঙ্কাৰ বা কনয্াই জােনা িনজৰ িপন্ধা সাজ পাহিৰব পােৰ?
িকন্তু েমাৰ প্রজাসকেল অসংখয্ িদন েমাক পাহিৰ আেছ
33 তুিম েপ্রম িবচািৰবৈল েকেন সুন্দৰৰূেপ িনজ পথ যুগুত কিৰছা
এই কাৰেণ দুষ্ট স্ত্রীসকলেকা তুিম িনজ পথ িশকালা
34 েতামাৰ বস্ত্রৰ আঁচলেত িনেদ্দর্ াষী দিৰদ্র প্রাণীেবাৰৰ েতজ েপাৱা ৈগেছ;
মই বৰৈক িবচািৰ িবচািৰ েয তাক পােলঁা, এেন নহয়, িকন্তু েসই সকেলােৰ ওপৰত তাক পােলঁা
35 তথিপ তুিম ৈকছা, মই িনেদ্দর্ াষী, অৱেশয্ েমাৰ পৰা েতওঁৰ েক্রাধ ঘূিৰল
েচাৱা, মই পাপ কৰা নাই, তুিম এই কথা েকাৱাৰ কাৰেণ, মই েতামােৰ ৈসেত িবচাৰস্থানত েসামাম
36 তুিম েতামাৰ পথ সলিন কিৰবৰ মেনেৰ িকয় ইমানৈক ভ্রমণ কিৰছা?
তুিম অচুৰৰ পৰা েযেনৈক লাজ পাইিছলা, েতেনৈক িমচৰৰ পৰাও লাজ পাবা
37 অৱেশয্ তাৰ ওচৰৰ পৰাও মূৰত হাত িদ গুিচ যাবা;
িকয়েনা িযেহাৱাই েতামাৰ আশ্রয়স্থানেবাৰ অগ্রাহয্ কিৰেল; েসইেবাৰত েতামাৰ কুশল নহব ”

3 অধয্ায়
1 েমািচেয় এইদেৰ িলিখিছল েয, েকােনােৱ িনজ স্ত্রীক তয্াগ কৰাৰ পাছত, েসই স্ত্রীেয় েতওঁৰ স্বামীৰ লগ এিৰ, যিদ আন

পুৰুষৰ ৈসেত িববাহ হয়, েতিতয়া তাইৰ প্রথম স্বামীেয় পুনৰায় তাইক িনজৰ পত্নীৰূেপ ঘূৰাই নল’ব,
যিদ যায়, েতেন্ত েসই েগােটই েদশ িনেচইৈক েমাৈল গ্রহণীয় নহ’বৈল েসেয় এক কাৰণ হ’ব
িকন্তু তুিম অেনক িপ্রয়ই ৈসেত েবশয্াকমর্ কিৰলা আৰু েসইেবােৰ ৈসেত শয়ন কিৰলা! গিতেক েমাৰ ওচৰৈল যিদ তুিম

ওলিটও আহঁা, মই জােনা েতামাক গ্রহণ কিৰম?” এইবুিল িযেহাৱাই ৈকেছ
2 “চকু তুিল গছশূনয্ পাহাৰ িটলােবাৰৈল েচাৱা তুিম আৰাধয্ কৰা প্রিতমােবাৰ প্রেতয্ক পাহাৰ িটলােবাৰেতই আেছ
তুিম অৰণয্ত থকা আৰবীয়াৰ দেৰ মানুেবাৰৈল বাট চাই ৰাজ-আিলত আক্রমণ কিৰ লুটপাত কিৰবৈল বিহ থকাৰ দেৰ

েযন েতওঁেলাক সকেলােৱ েপ্রিমকেহ যােৰ ৈসেত েবশয্াকমর্ কিৰলা
িকয়েনা প্রিতমােবাৰক আৰাধনা কিৰ আৰু েবশয্াকমর্ আৰু কুকমর্ৰ দ্বাৰাই তুিম েদশখন েমাৈল অগ্রহণীয় কিৰলা
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3 েসইবােবই বছৰৰ িনৰূিপত সময়ত হ’ব লগীয়া বৃষ্টি মই আটক কিৰেলঁা, েযিতয়া েতামােলােক ইয়াৰ প্রেয়াজন েবাধ
কিৰিছলা

তথািপ তুিম েবশয্াৰ মুখ ধাৰণ কিৰ, লিজ্জত হবৈল অস্বীকাৰ কিৰলা
4 তুিম আিজৰ পৰা েমাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ নকবা েন, েয, ‘েহ েমাৰ িপতৃ! তুিম েমাৰ েযৗৱনকালৰ পথদশর্ক!
5 তুিম জােনা িচৰকালৈলেক েতামাৰ েক্রাধ েমাৰ ওপৰত ৰািখবা!’
েচাৱা, তুিম মন্দ কথা ক’লা, আৰু কুকমর্ও কিৰ আছা আৰু িনজ ইচ্ছামেত তাক িসদ্ধও কিৰ আছা!”

ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ পাপৰ ক্ষমা
6 িযহূদাৰ ৰজা, ৰজা েযািচয়াই ৰাজত্ব কিৰ থকা কালত এিদনাখন িযেহাৱাই েমাক ক’েল, “িবপথগািমনী ইস্রােয়েল

িয কিৰেল, তাক তুিম েদিখবৈল পালা েন? িনজৰ স্বামীক তয্াগ কিৰ আন েলাকৰ ৈসেত শয়ন কৰাৰ দেৰ েতওঁেলাক
েমাৰ পৰা িবমুখ হ’ল েতওঁেলােক প্রেতয্ক ওখ পব্বর্তৰ ওপৰত আৰু প্রেতয্ক েকঁচাপতীয়া গছৰ তলত ৈগ, েসই েসই
ঠাইত েবশয্া কমর্ কিৰেল 7 মই ভািবিছেলঁা েয এইেবাৰ কাম কৰাৰ পাছত েতওঁেলাক েমাৰ ওচৰৈল উলিট আিহব,
গিতেক মই ক’েলঁা, ‘েমাৈল ঘূিৰ আহঁা!’ িকন্তু েতওঁেলােক উলিট নািহল আৰু েতওঁেলাকৰ িবশ্বাস-ঘাতিকনী িযহূদাই
তাক েদিখেল

8আৰু মই েদিখেলঁা, েয, িবপথদগািমনী ইস্রােয়েল বয্িভচাৰ কিৰেল, এই কাৰেণ মই পত্নীক তয্াগ-পত্র িদ এিৰ িদয়াৰ
দেৰ, অনয্ েদশৈল পিঠয়াই িদেলঁা মই েতওঁেলাকক িক কিৰেলঁা, িবশ্বাস-ঘাতিকনী বােয়ক িযহূদাই েসই সকেলা েদিখও
ইস্রােয়লৰ দেৰই েবশয্াকমর্ কিৰেল মই েতওঁেলাকৈল িক কিৰব পােৰঁা, তাৈল িযহূদাই ভয় নকিৰেল, িকন্তু স্ত্রীসকেল
িনজৰ স্বামীক এিৰ আন পুৰুষৈল েযাৱাৰ দেৰ েদৱ-েদৱীৰ উপাসক ৈহ েমাৰ পৰা িনজেল িবমূখ কিৰেল 9 েতওঁেলােক
েবশয্াকমর্ লঘু জ্ঞান কিৰ েতওঁেলােক িশল আৰু কােঠেৰ সজা েদৱ-েদৱীৰ উপাসক ৈহ েদশখন অশুিচ কিৰেল
10 ইস্রােয়লৰ িবশ্বাস-ঘাতিকনী বােয়ক িযহূদাই সমূ্পণর্ মেনেৰ ৈসেত নহয়, েকৱল কপটভােৱেৰ েমাৈল উলিটল এেয়ই
সতয্ েহাৱাৰ বােব মই, িযেহাৱাই ইয়ােক ক’েলা ”

11 েতিতয়া িযেহাৱাই েমাক ক’েল, “ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল েমাৰ পৰা ঘূিৰ গ’ল, িকন্তু িবশ্বাস-ঘাতিকনী িযহূদাই িবপদ-
ঘািমনী ইস্রােয়লতৈক িনকৃষ্টতৰভােৱ িবপেথ গ’ল 12 গিতেক তুিম ৈগ ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক েকাৱাৈগ: ‘েতওঁৰ পৰা
উলিট েযাৱা েহ ইস্রােয়লৰ েলাকসকল, িযেহাৱাই এই কথা েতামােলাকক ৈকেছ: মই েতামাৈল আৰু েক্রাধ-দৃষ্টি নকিৰম
িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, মই দয়ালু আৰু মই িচৰকালৈলেক েক্রাধ নাৰােখঁা গিতেক েতামােলাক েমাৈল উলিট আহঁা
13 েতামাৰ েসই েদাষ স্বীকাৰ কৰা েয, তুিম েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ তুিম অপৰাধ কিৰলা,
আৰু পৰজািতসকলক িবচািৰ ইফােল িসফােল ফুিৰ প্রেতয্ক েকঁচাপিতয়া গছৰ তলত েতওঁেলাকৰ ৈসেত শয়ন কিৰলা

অথর্াৎ েসই েদৱ-েদৱীৰ উপাসনা কিৰলা,
েতামােলােক েমাৰ বাকয্ পালন নকিৰ েমাৰ পৰা আঁতিৰ গ’লা
14 িযেহাৱাই ৈকেছ, েহ িবপদ-ঘািমনী সন্তান সকল, েমাৈল উলিট আহঁা; িকয়েনা মেয়ই েতামােলাকৰ স্বামী!
েতামােলাক উলিট আিহেল, মই এখন নগৰৰ পৰা এজন আৰু এক েগাষ্ঠীৰ পৰা দুজনৈক ৈল িচেয়ানৈল অথর্াৎ

িযৰূচােলমৈল েতামােলাকক আিনম
15 েতামােলােক এইদেৰ কিৰেল, মই েতামােলাকক েমাৰ মনৰ দেৰ এজন ৰখীয়া িদম; েতওঁেলােক জ্ঞান আৰু বুিদ্ধেৰ

েতামােলাকক চৰাব, কাৰণ েতওঁেলােক েমাক সন্তুষ্ট কিৰবৈল জােন আৰু বুেজ
16 িযেহাৱাই ৈকেছ, েসই িদনত, েযিতয়া েতামােলাক বািঢ় বহুপ্রজা হ’বা, েতিতয়া, “িযেহাৱাৰ িনয়ম চনু্দক” এই কথা

মানুেহ আৰু নকব, আৰু েসেয় মনত নপিৰব, েলােক তাক েসঁাৱৰণ নকিৰব, েসেয় েনােহাৱাত েলােক েবজাৰ নাপাব
আৰু তাক পুনৰায় সজা নাযাব

17 েসই সময়ত েলাকসকেল ক’ব, “িযৰূচােলম িযেহাৱাৰ িসংহাসন বুিল প্রখয্াত হব, আৰু সকেলা জািতেয় তাৰ
ওচৰত িযৰূচােলমত িযেহাৱাৰ নােমেৰ েগাট খাব আৰু েতওঁেলােক িনজ িনজ দুষ্ট মনৰ কিঠনতা অনুসােৰ আৰু নচিলব
18 েসই কালত িযহূদা বংশই ইস্রােয়ল বংশই ৈসেত সমভােব চিলব, আৰু েতওঁেলাক এেক লেগ উত্তৰ েদশৰ পৰা ওলাই,
েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক আিধপতয্ৰ অেথর্ মই িদয়া েদশৈল আিনম
19আৰু মেয়ই ৈকিছেলঁা, েতামােলাক ইস্রােয়লৰ েলাকসকল, মই েতামােলাকক গ্রহণ কিৰবৈল েতামােলাক েমাৰ সন্তান

েহাৱা কাৰণ মই েতামােলাকক এক মেনাহৰ েদশ িদম
আন জািতৰ েদশতৈক এই েদশ অিধকৈক মেনাহৰ! মই ইচ্ছা কিৰেছঁা েযন েতামােলােক েমাক ‘িপতৃ’ বুিল সেন্বাধন

কৰা,
আৰু েমাৰ পাছত চলাৰ পৰা েকিতয়াও উলিট নাযাবা
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20 িকন্তু েতামােলােক পত্নীেয় েযেনৈক িনজ স্বামীক িবশ্বাস-ঘাতকতা কিৰ এেৰ, েতেনৈক েতামােলােকও স্বৰূেপই েমাৰ
অিহেত িবশ্বা-ঘাতকতা কিৰলা

েসইবােবই িযেহাৱাই ৈকেছ, আৰু মই ইস্রােয়ল বংশক এই কথা ক’েলা
21 “গছশূনয্ পব্বর্তত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ কােন্দান আৰু কাকুিত-িমনিত শুনা ৈগেছ;
কাৰণ, েতওঁেলাক িবপদগামী ৈহিছল আৰু েতওঁেলােক িনজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক পাহিৰ ৈগিছল বুিল স্বীকাৰ কিৰেছ
22 িযেহাৱাই েতওঁেলাকক ক’ব, “েহ িবপথগামী ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল, েমাৈল উলিট আহঁা! েতেন কিৰেল মই

েতামােলাকৰ িবপথগমনস্বৰূপ েৰাগ সুস্থ কিৰম ”
েতিতয়া েলাকসকেল উত্তৰ িদ ক’ব, “েচাৱা, আিম েতামাৰ ওচৰৈল আিহেছঁা; িকয়েনা তুিমেয়ই আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা

23 স্বৰূেপই িগিৰেবাৰৰ পৰা আশা কৰা সহায় আৰু পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত েদৱ-েদৱীৰ আগত কৰা কঢ়াল িমছা
স্বৰূেপই উপলিদ্ধ কিৰেছঁা েয, আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাইেহ ইস্রােয়লৰ পিৰত্রাণ!
24 িকন্তু েসই লজ্জাজনক বাল েদৱতাই, আমাৰ লৰা কালেৰ পৰা আমাৰ িপতৃসকলৰ শ্রেমেৰ অজ্জর্ া সম্পিত্ত, েতওঁেলাকৰ

গৰু, েমৰ আিদ জাক আৰু েতওঁেলাকৰ লৰা-েছাৱালী সকলক গ্রাস কিৰেল
25 েসেয় আিম আমাৰ লাজস্বৰূপ িবছনাত েশাওঁ আৰু আমাৰ অপমােন আমাক ঢাকক; িকয়েনা আমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল,

আৰু আিমও লৰা কালেৰ পৰা আিজৈলেক িনজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ অিহেত পাপ কিৰেলঁা,
আৰু িনজৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আজ্ঞা পালন নকিৰেলঁা ”

4 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ ভিৱষয্েত হ’বলগীয়া িবনাশ

1 িযেহাৱাই ৈকেছ: েহ ইস্রােয়ল েলাকসকল, এই আন আন েদৱ-েদৱীেবাৰক এৰা আৰু েমাৈল উলিট আহঁা!
তুিম যিদ এই জঘনয্ েদৱ-েদৱীেবাৰৰ পৰা আঁতিৰ আিহব েখাজা, েতেন্ত েতামাক অগ্রাহয্ কৰা নহ’ব
2 আৰু যিদ তুিম েঘাষণা কৰা, েয ‘িনশ্চয়ৈক িযেহাৱা জীিৱত, েতওঁ িযেটা কয়, েসেয় সতয্, নয্ায় আৰু ধাির্মকতাৰ

জীৱনৰ কথা কয়’,
িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত কিৰবা আৰু জািতেবােৰ েতওঁেতই িনজক আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত বুিল জ্ঞাত কিৰব, আৰু েতওঁেতই

েতওঁেলােক েগৗৰৱ কিৰব
3 েসই বােবই িযেহাৱাই িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ েলাকসকলক এই কথা ৈকেছ,
“েখিতয়েক িনজৰ কিঠন মািট চহাই গুিট ৰুবৈল প্রস্তুত কৰাৰ দেৰ েমাৰ বাকয্ েতামােলাকৰ গুপ্ত স্থানত গ্রহণ কিৰবৈল

যুগুত থািকবা
িকন্তু িযেহতু েখিতয়েক কঁাইটীয়া বন থকা মািটত নষ্ট হ’বৈল ভাল গুিট িনিঁসেচ, েতেনৈক েতামােলাকৰ কিঠন মনত েসই

বাকয্ িদ, নষ্ট কিৰবৈল মই েনােখােজা
4 েহ িযহূদাৰ েলাক, েহ িযৰূচােলম িনবাসীসকল, েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ চুন্নৎ েহাৱা, িনজ িনজ হৃদয়ৰ

অগ্রচম্মর্* গুচাই েপেলাৱা, নতুবা েতামােলাকৰ কাযর্ৰ দুষ্টতাৰ বােব েমাৰ েক্রাধািগ্ন জ্বিল উিঠ েকােনও নুমাব েনাৱাৰাৈক
দগ্ধ কিৰব 5 িযহূদাত বািক ঠাইেবাৰত প্রচাৰ কৰা আৰু িযৰূচােলমৰ সকেলা েলাকসকলৰ আগত েঘাষণা কৰা আৰু
েচাৱা, “েদশত েতামােলােক িশঙা বেজাৱা;” আৰু িৰিঙয়াই েকাৱা, “েগাট েখাৱা, আহঁা, আিম গেড়েৰ আবৃত েহাৱা
নগৰেবাৰত েসামাওঁৈগ ” 6 িযৰূচােলমৰ েলাকসকলক িচঞঁিৰ েকাৱা, ‘ৰক্ষা পাবৈল পেলাৱা! পলম নকিৰবা, িকয়েনা
মই উত্তৰ িদশৰ পৰা েতামােলাকৰ ওপৰত ভয়ানক অমঙ্গল আৰু মহাসংহাৰ আিন আেছঁা ’

7 এটা িসংহই িনজ গাতৰ পৰা ওলাই আন আন জন্তুেবাৰক সংহাৰ কৰাৰ দেৰ বহু জািতক সংহাৰ কৰা ৈসনয্ই
েতামােলাকক আক্রমণ কিৰব ৈসনয্সকেল ইিতমেধয্ েতামােলাকৰ েদশৰ অিভমুেখ কুচকাৱাজ কিৰ েখাজ কািঢ়বৈল
ধিৰেছ েতওঁেলােক েতামােলাকৰ নগৰেবাৰ ধ্বংশ কিৰব আৰু তাত থকা সকেলােক উচ্ছন্ন কিৰ মানুহশূনয্ কিৰ এিৰ
ৈথ যাব 8 এই েহতুেক েতামােলােক কঁকালত চট বান্ধা, বুকুত ভুকুৱাই হাহঁাকাৰ কিৰ ক্রন্দন কৰা আৰু েদখুউৱা েয
েতামােলােক িয িয কিৰলা তাৰ বােব েতামােলাক অিত দুিখত িকয়েনা িযেহাৱাৰ জলন্ত েক্রাধ আমাৰ পৰা এিতয়াও ঘূিৰ
েযাৱা নাই

9 িযেহাৱাই েঘাষণা কিৰেছ েয, েযিতয়া েতওঁ শািস্ত িদেয়, েসই কালত ৰজাৰ মন আৰু অধয্ক্ষসকলৰ মন বয্াকুল
হব, পুেৰািহতসকেল িবস্ময় মািনব, আৰু ভাববাদীসকল আতংিকত হ’ব 10 েতিতয়া মই উত্তৰ িদ ক’েলঁা, “হায় হায়,

* 4 অধয্ায়:4 িনজক েমাৈল অপর্ণ কৰা
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েহ েমাৰ প্রভু িযেহাৱা, স্বৰূেপই তুিম এই জািতক আৰু িযৰূচােলমক অতয্ন্ত প্রবঞ্চনা কিৰলা, কাৰণ তুিম ৈকিছলা,
‘েতামােলাকৰ শািন্ত হব’ অথচ তেৰাৱােল মমর্ েভিদেছ!”

11 েসই কালত এই জািতক আৰু িযৰূচােলমক এই কথা েকাৱা যাব, “েঘহঁুৰ পৰা তঁুহ আঁতেৰাৱা েকামল বতাহৰ দেৰ
নহয়, িকন্তু অৰণয্ত থকা গছ-শূনয্ পব্বর্তেবাৰৰ পৰা গৰম বতাহৰ দেৰ এক বৃহৎ ৈসনয্ৰ দেল েতামােলাকক আক্রমণ
কিৰব 12 েসেয় এক প্রবল বা-মাৰিল েমাৰ আজ্ঞাত আিহব গিতেক এিতয়া মইও েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ দণ্ডাজ্ঞা প্রচাৰ
কিৰম ”

13 েচাৱা, আমাৰ শত্রুেবাৰ আমাৈল েবেগেৰ আিহ আেছ; িস েমঘেবাৰৰ দেৰ উিঠ আিহব; তাৰ ৰথেবাৰ বা-মাৰলী
বতাহস্বৰূপ; তাৰ েঘঁাৰােবাৰ কুৰৰ পক্ষীতৈকেয়া েবগী হায় হায়, আমাৰ সব্বর্নাশ! িকয়েনা আিম নষ্ট হেলঁা 14 েহ
িযৰূচােলমৰ েলাকসকল, িযেহাৱাই ৰক্ষা কিৰবৈল, েতামােলাকৰ হৃদয় ধুই দুষ্টতা দূৰ কৰা েতামােলাকৰ অন্তৰত কু-
ভাবনা আৰু িকমান িদন ৰািখবা? 15 িকয়েনা দানৰ নগৰৰ পৰা ইফ্রিয়ম পব্বর্তৰ উত্তৰ ফােল অিত দুৈৰত েকােনা প্রচাৰ
কেৰঁাতাৰ দ্বাৰাই অমঙ্গলৰ বাত্তর্ া শব্দ শুনা ৈগেছ

16 ইয়াক েতামােলােক আন আন জািতেবাৰৰ আগত েকাৱাৈগ আৰু িযৰূচােলমেতা েঘাষণা কৰা: িযেহাৱাই ৈকেছ,
েচাৱা, অৱেৰাধকাৰীেবাৰ েয দূৰ েদশৰ পৰা আিহব লািগেছ, আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েয েতওঁেলােক ৰণ-
ধ্বিন কিৰব 17 েখিতৰ সময়ত েখিত-ৰখীয়ােবাৰৰ দেৰ েতওঁেলােক িযৰূচােলমৰ চািৰওফােল অস্থায়ীভােৱ ছাউিন পািত
থািকব িযেহাৱাই ৈকেছ, এইদেৰই ঘিটব, িকয়েনা েতওঁেলােক েমাৰ অিহেত িবেদ্রাহ-আচৰণ কিৰেল 18 েতামােলাকৈল
েসই শািস্ত অিত কেঠাৰ হ’ব; েতামােলাকৰ কিলজােবাৰত তেৰাৱােল েখাচ মািৰ আঘাত কৰাৰ দেৰ হ’ব েতামােলাকৰ
িনজ আচৰণ আৰু কাযর্েবােৰই েতামােলাকৈল ইয়াক ঘটাইেছ; েসেয় েতামােলাকৰ দুষ্টতাৰ ফল

19 হায় হায় েমাৰ নাড়ী! েমাৰ নাড়ী! মই অিতশয় েশাক-পীিড়ত ৈহেছঁা; েমাৰ অন্তৰত মই অিত েবদনা পাইেছঁা
েমাৰ কিলজাৰ ধপধপিন অিধক ৈহেছ! িকন্তু মই িনৰেৱ থািকব েনাৱােৰঁা, িকয়েনা িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ আৰম্ভ েয হ’ব,
শত্রুৰ িশঙাৰ শব্দ আৰু যুদ্ধৰ ধ্বিন মই শুিনেলা! 20 েগােটই েদশ উচ্ছন্ন েনােহাৱাৈলেক িবনাশৰ উপিৰ িবনাশ হ’ব
অকস্মােত আমাৰ তমু্বেবাৰ, মুহূত্তর্ েত ধ্বংশ হ’ব; আনিক েমাৰ তমু্বৰ কােপাৰেবাৰ ফািল িচৰািচৰ হ’ব

21 িকমান কাল এই যুদ্ধ চিলব? িকমান কালেনা শত্রুৰ এই যুদ্ধৰ িনচান েদিখম আৰু েতওঁেলাকৰ ৰণিশঙাৰ শব্দ
শুিনম? 22 িযেহাৱাই ৈকেছ: িকয়েনা েমাৰ প্রজাসকল অজ্ঞানী! েমাৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ েকােনা সম্পকর্ নাই
েতওঁেলাক মূখর্, অজলা লৰা-েছাৱািলৰ দেৰ েকােনা িবষয় বুিজ নাপায় েতওঁেলাক কদাচাৰত পটু, িকন্তু সদাচৰণত
অজ্ঞান

23 ঈশ্বেৰ েমাক এক দশর্ন িদেল য’ত মই পৃথীৱীৈল চাই েদিখেলঁা, েচাৱা, েসেয় ধ্বংস হ’ল আৰু উদং; আৰু
আকাশ-মণ্ডলৈল চােলঁা, তাত েকােনা দীিপ্ত নািছল 24 মই পব্বর্তেবাৰৈল দৃষ্টি কিৰেলঁা, েচাৱা, েসইেবাৰ এফালৰ পৰা
আনফালৈল কঁিপেছ, আৰু আটাই িগিৰেবাৰ লিৰেছ 25 মই চাই েদিখেলঁা, েকােনা মানুহ েযন নাই আৰু আকাশৰ
পক্ষীেবােৰা পলাই গ’ল 26 মই চাই েদিখেলঁা, ফলৱতী পথাৰেবাৰ মৰুভূিম ৈহ পিৰল িযেবাৰ আগেত ফলৱতী বাৰী
আিছল আটাই নগৰ ভগ্ন হ’ল; েসই সকেলা িযেহাৱাৰ সাক্ষােত আৰু েতওঁৰ অিত জ্বলন্ত েক্রাধৰ প্রভাৱত ধ্বংশ কৰা
হ’ল

27 িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথাই ৈকেছ: েগােটই িযহূদাৰ েদশ ধ্বংসৰ ঠাই হ’ব, তথািপ মই িনঃেশেষ সংহাৰ নকিৰম
28 এই েহতুেক মই িয ক’েলা, েমাৰ েলাকসকলৈল এইদেৰই কিৰম, আৰু েমাৰ মন মই সলিন নকিৰম গিতেক েযিতয়া
এইেবাৰ ঘিটব, পৃিথৱীেয় েশাক কৰা েযন হ’ব আৰু ওপৰত থকা আকাশ-মণ্ডল অন্ধকাৰময় েযন হ’ব ” 29 অশ্বােৰাহী
আৰু ধনুদ্ধর্ সকলৰ শব্দত নগৰখেনই পলাব েকােনা েকােনােৱ ডাঠ হািবত েসামাব, আৰু েকােনা েকােনােৱ শত্রুৰ
হাতত িনহত েহাৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৈল িশলত উিঠব িযহূদাৰ েগােটই নগৰ তয্াগ কৰা হ’ব; তাৰ মাজত বাস কেৰঁাতা
মানুহ েকােনা নাথািকব

30 এেতেক েতামােলাক িনশ্চেয় ধ্বংশ হ’বা, েহ িবনষ্টা, েতিতয়া েতামােলােক িক কিৰবা? যিদও তুিম কােপাৰ িপন্ধা,
েসাণৰ অলঙ্কােৰেৰ িনজেক ভুিষত কৰা আৰু কাজেলেৰ চকু দুটা ডাঙৰ কৰা, তথািপও তুিম িনজেক সুন্দৰী কৰা বৃথা;
উপপিতেবােৰ েতামাক ঘৃণাব, েতওঁেলােক েতামাৰ প্রাণ নষ্ট কিৰবৈল িবচািৰব 31 িকয়েনা মই ইিতমেধয্ই িযৰূচােলমৰ
েলাকসকলৰ মাত শুিনবৈল পােলঁা েযন এগৰািক প্রসৱকািৰণী স্ত্রীৰ কােন্দান, প্রথম লৰা ওপেজাৱা জনীৰ েবদনাৰ
শব্দ েযন শুিনেছঁা; েকােনাজনৰ পৰা সহায় পাবৈল কািন্দ কািন্দ কাতেৰািক্ত কিৰ েকাৱাৰ দেৰেহ েযন ৈকেছ, “েমাৰ
সব্বর্নাশ! িকয়েনা বধকাৰীেবাৰৰ আগত েমাৰ প্রাণ অেচতন ৈহেছ,” এই বুিল ৈক দীঘল িনশ্বাস েপেলাৱা; হাত িবস্তাৰ
কৰা িচেয়ান জীয়াৰীৰ শব্দ শুিনেছঁা!”
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5 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ শত্রুৰ আগমণ আৰু তাৰ কাৰণ

1 “েতামােলােক িযৰূচােলমৰ বােট বােট ইফােল িসফােল লিৰ ফুৰা আৰু মন িদ েচাৱা, আৰু তাৰ চুেক চুেক িবচাৰা,
নয্ায় কাযর্কাৰী আৰু সতয্ৰ অনুগামী এজনেকা যিদ েপাৱা,
েতেন্ত মই নগৰখনক ক্ষমা কিৰম
2 যিদও েতওঁেলােক ‘িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত,’ এই বুিল ক’য়, তথািপ েতওঁেলােক িমছা শপতেহ খায়
3 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ দৃষ্টি সতয্ৈল নহয় েন? তুিম েতওঁেলাকক প্রহাৰ কিৰলা; তথািপ েতওঁেলাক দুিখত নহ’ল
তুিম েতওঁেলাকৈল িবনাশ আিনলা, তথািপ েতওঁেলাক শািস্ত গ্রহণ কিৰবৈল অস্বীকাৰ কিৰেল, েতওঁেলােক িনজ িনজ

মুখ িশলতৈকেয়া টান কিৰ উভিট আিহবৈল অমািন্ত হ’ল
4 েতিতয়া মই ক’েলঁা, “স্বৰূেপই এইসকল দিৰদ্র েলাক
েতওঁেলাক অজ্ঞানী, কাৰণ েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ পথ, আৰু িনজৰ ঈশ্বৰৰ পথ নাজােন
5 মই ডাঙৰীয়াসকলৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁেলাকৰ আগত কথা কম; িকয়েনা েতওঁেলােক ক’েল, িযেহাৱাৰ পথ আৰু

েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰৰ শাসন জােন,
িকন্তু েতওঁেলােক এক মত ৈহ যুৱিল ভািঙেল আৰু েযঁাত-জৰী িচিঙ েপলােল
6 এই কাৰেণ কাঠিনৰ পৰা িসংহ আিহ েতওঁেলাকক বধ কিৰব সন্ধয্ােবলাত ওেলাৱা ৰাংকুকুেৰ েতওঁেলাকক িবনষ্ট

কিৰব
নাহৰফুটুকী বােঘ েতওঁেলাকৰ নগৰৰ ওচৰত খাপ িদ থািকব েযেয় নগৰৰ পৰা বািহৰ ওলাব, তাক িচৰািচৰ কৰা হ’ব
কাৰণ েতওঁেলাকৰ অধমর্ অিধক আৰু েতওঁেলাকৰ িবপথগমন সৰহ
7 ইয়াৰ বােব মই এই েলাকসকলক েকেনৈক ক্ষমা কিৰব পােৰঁা?
েতামাৰ সন্তান সকেল েমাক তয্াগ কিৰ অনীশ্বৰেবাৰৰ নােমেৰ শপত খােল
মই েযিতয়া েতওঁেলাকক সমূ্পণর্ৈক খুৱাইিছেলঁা, েতিতয়া েতওঁেলােক পৰস্ত্রীগমন কিৰিছল আৰু েবশয্াৰ ঘৰত জুেম

জুেম েগাট খাইিছল
8 েতওঁেলােক ৰািতপুৱােত উিঠ, দানা খুউৱা মতা েঘঁাৰাৰ িনিচনাৈক প্রিতজেন িনজৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ পত্নীৈল েঢকেঢকায়
9 গিতেক মই জােনা এই কাযর্েবাৰৰ বােব দণ্ড িনিদম? এইেয়ই িযেহাৱাৰ েঘাষণা
নাইবা েমাৰ প্রােণ জােনা এেন জািতৰ প্রিতকাৰ নাসািধব?
10 েতামােলােক তাইৰ দ্রাক্ষাবাৰী*েবাৰ পাৰ ৈহ তাক নষ্ট কৰা
িকন্তু িনঃেশেষ সংহাৰ নকিৰবা
তাৰ ডালেবাৰ দূৰ কৰা, কাৰণ েসইেবাৰ িযেহাৱাৰ নহয়
11 িকয়েনা এেয়ই িযেহাৱাৰ েঘাষণা, কাৰণ ইস্রােয়ল বংশ আৰু িযহূদা বংশই েমাৰ অিহেত অিতশয় িবশ্বাসঘাতকতা

কিৰেল
12 েতওঁেলােক েমাক অস্বীকাৰ কিৰেল আৰু ক’েল, ‘এওঁ আচল নহয়
আমাৈল অমঙ্গল নঘিটব, আিম তেৰাৱাল িক আকাল েনেদিখম
13 ভাববাদীসকল বায়ুস্বৰূপ হ’ল, েতওঁেলাকৰ মাজত িযেহাৱাৰ বাকয্ েঘাষণা কিৰবৈল েকােনা নাই েতওঁেলাকৰ

আশংকা েতওঁেলাকেতই হওঁক’ ”
14এই কাৰেণ বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা এই কথা েকাৱা বােব, মই েতামাৰ মুখত েমাৰ বাকয্ অিগ্নস্বৰূপ,

আৰু এই জািতক খিৰস্বৰূপ কিৰম; েসেয় েতওঁেলাকক গ্রাস কিৰব
15 িযেহাৱাই এই কথা েঘাষণা কিৰেল, েহ ইস্রােয়ল বংশ, েচাৱা! মই েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ দূৰৰ পৰা এক জািত আিনম
েতওঁেলাক বলৱান জািত! তুিম েসই জািতৰ ভাষা নাজানা,
বা েতওঁেলাকৰ কথাও নুবুজা!
16 েতওঁেলাকৰ েটাণ মুকিল ৈমদামৰ িনিচনা, আৰু েতওঁেলাকৰ আটাই েলাক বীৰ
17 েতওঁেলােক েতামাৰ েপা-জীসকেল খাব লগীয়া শসয্ আৰু আহাৰ খাব
েতওঁেলােক েতামাৰ েমৰ আৰু গৰুৰ জাকেবাৰ খাব; েতওঁেলােক েতামাৰ দ্রাক্ষালতা আৰু িডমৰু ফলেবাৰ খাব
গেড়েৰ আবৃত িয নগৰেবাৰত তুিম িবশ্বাস কিৰছা, েতওঁেলােক েসইসকলক তেৰাৱােলেৰ গুিড় কিৰব
* 5 অধয্ায়:10 গড়েবাৰ
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18 িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, িকন্তু েসই কালেতা মই েতামােলাক†ক িনঃেশেষ সংহাৰ নকিৰম 19 আৰু আমাৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আমাৈল এইেবাৰ িকয় কিৰেল? এইবুিল েযিতয়া েতামাৰ েলাকসকেল সুিধব, েতিতয়া তুিম, িযিৰিময়া,
েতওঁেলাকক ক’বা, “েতামােলােক েযিতয়া েমাক তয্াগ কিৰ েতামােলাকৰ িনজ েদশত িবজাতীয় েদৱতােবাৰৰ বন্দীকাম
কেৰাৱালা, েতেনৈক িবেদশত িবেদশীেবাৰেৰা বন্দীকাম কিৰবা
20 েতামােলােক যােকাবৰ বংশক এই কথা জেনাৱা, আৰু িযহূদাৰ মাজত এই কথা প্রচাৰ কৰা,
21 েয, ‘েহ অজ্ঞান আৰু িনেব্বর্াধ জািত! কাৰণ এই মুির্ত্তেবাৰত েকােনা ইিন্দ্রয়ানুভূিত নাই;
চকু থকােতা অন্ধ আৰু কাণ থকােতা কলা 22 এেন জনা িয মই, েমােকই েতামােলােক ভয় নকিৰবা েন? েমােৰই

আগত েতামােলােক কিম্পত নহ’বা েন?
েতামােলােক এই কথা শুনা, িযেহাৱাই ৈকেছ, িয জনাই িচৰস্থায়ী আেদেশেৰ সাগৰৰ সীমা বািলেৰ এেনৈক িস্থৰ কিৰেল,

েয, িস তাক পাৰ হব েনাৱােৰ,
আৰু েতওঁৰ েঢৗেবােৰ আস্ফালন কিৰেলও, েসইেবােৰ পৰাজয় কিৰব েনাৱােৰ, আৰু গজ্জর্ ন কিৰেলও, তাক অিতক্রম

কিৰব েনাৱােৰ
23 িকন্তু এই জািত অিতশয় আঁেকাৰেগাজ আৰু িবেদ্রাহীমনা, েতওঁেলােক িবেদ্রাহ কিৰ অবােট গ’ল
24কাৰণ েতওঁেলােক এইবুিল নকয়, “আহঁা, আমাৰ ঈশ্বৰ েসই িযেহাৱাক আিম ভয় কেৰঁাহক, িয জনাই বতৰত আগতীয়া

আৰু েশষতীয়া এই দুেয়া বৰষুন িদেয়,
িয জনাই শসয্ েদাৱা িনৰূিপত সপ্তাহ েকইটা আমাৰ িনিমেত্ত ৰক্ষা কেৰ,” এইবুিল েতওঁেলাকৰ মনত েতওঁেলােক নকয়
25 েতামােলাকৰ অপৰােধ এইেবাৰ ঘটােল আৰু েতামােলাকৰ পাপেবােৰ েতামােলাকৰ পৰা মঙ্গল আটক কিৰেল
26 িকয়েনা েমাৰ প্রজাসকলৰ মাজত দুষ্টেলাক েপাৱা যায়; চৰাই-মিৰয়াই খাপ িদ থকাৰ দেৰ,
েতওঁেলােক খাপ িদ থােক, েতওঁেলােক ফান্দ পািত মানুহেকই ধেৰ
27 সজা েযেনৈক চৰাইেৰ পূৰ, েতওঁেলাকৰ ঘৰ েতেনৈক ছেলেৰ পিৰপূণর্ এই কাৰেণ েতওঁেলাক বৰ েলাক আৰু ধনী

হ’ল
28 েতওঁেলাক িৰষ্ট-পুষ্ট আৰু িচকিচকীয়া, এেন িক, েতওঁেলােক দুষ্কমর্ত অিতিৰক্ত কেৰ েতওঁেলােক িবচাৰত প্রিতবাদ

নকেৰ,
িপতৃহীনৰ কুশলৰ অেথর্ েতওঁেলােক িবচাৰত প্রিতবাদ নকেৰ, আৰু দিৰদ্রসকলৰ িবচাৰ িনস্পিত্ত নকেৰ
29 িযেহাৱাই এইদেৰ েঘাষনা কিৰেছ, েয এইেবাৰ কাযর্ৰ বােব মই জােনা েতওঁেলাকক দণ্ড িনিদম?
েমাৰ প্রােণ জােনা এেন জািতৰ প্রিতকাৰ নাসািধব?
30 েদশৰ মাজত এক আচিৰত আৰু েনাম িশয়িৰ উঠা ঘটনােবাৰ ঘিটেছ
31 ভাববাদীসকেল িমছা ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ, আৰু পুেৰািহতসকেল েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই চািলত ৈহ শাসন কেৰ
আৰু েমাৰ প্রজাসকেল এেনকুৱােবাৰ েহাৱােতােহ ভাল পায়; িকন্তু ইয়াৰ অন্তত েতামােলাকৰ পিৰণাম িক হ’ব?

6 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ দুষ্টতাৰ কাৰেণ তাৰ অৱেৰাধ

1 “েহ িবনয্ামীনৰ সন্তান সকল, েতামােলােক িযৰূচােলমৰ মাজৰ পৰা ৰক্ষাৰ পাবৰ বােব পেলাৱা, আৰু তেকাৱাত
িশঙা বেজাৱা
আৰু ৈবৎহেক্কৰমত এক িনচান েতালা; িকয়েনা উত্তৰ ফালৰ পৰা এক অমঙ্গল আৰু মহাসংহােৰ েদখা িদেছ
2 সুন্দৰী আৰু আলসুৱা িচেয়ান জীয়াৰীক মই সংহাৰ কিৰম
3 েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবােৰ িনজ িনজ জাক লগত ৈল তাইৰ ওচৰৈল আিহব;
েতওঁেলােক তাইৰ িবৰুেদ্ধ চািৰওফােল িনজ িনজ তমু্ব তিৰব, আৰু প্রিতজেন িনজ িনজ ঠাইত চিৰব
4 েতামােলােক তাইৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধৰ আেয়াজন কৰা “আিম উিঠ দুপৰীয়া যাত্রা কেৰঁাহক
িক দুখৰ িবষয়! েচাৱা, িদনৰ েশষ ৈহেছ, এেন িক, সিন্ধয়া েবলাৰ ছঁা দীঘলীয়া ৈহেছ
5 আিম উিঠ ৰািত যাত্রা কিৰ তাইৰ অট্রািলকােবাৰ নষ্ট কেৰঁাহক ”
6 িকয়েনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: েতামােলােক কাঠ কািট িযৰূচােলমৰ অিহেত দ’ম বান্ধা
েসেয় দণ্ড পাবলগীয়া নগৰী; তাৰ মাজত সমূ্পণর্ অতয্াচাৰ আেছ
7 েযনৈক ভুমুেক িনজৰ শীতল পানী উিলয়াই থােক, েতেনৈক তাই িনজৰ দুষ্টতা উিলয়াই থােক
তাইৰ মাজত অতয্াচাৰ আৰু লুটৰ কথা শুনা যায়; নিৰয়া পৰা আৰু ঘা লগা সদায় েমাৰ চকুত পেৰ
† 5 অধয্ায়:18 েতামাৰ েলাকসকলক
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8 েহ িযৰূচােলম, সতকর্ েহাৱা, নহ’েল েমাৰ মন েতামাৰ পৰা িনলগত হব;
নহ’েল মই েতামাক উচ্ছন্ন ঠাই আৰু িনবাসীহীন েদশ কিৰম
9 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েয েতওঁেলােক দ্রাক্ষাফলৰ দেৰ ইস্রােয়লৰ অৱিশষ্টিখিন সমূ্পণর্ৈক েগাটাব
দ্রাক্ষাগুিট চপাওঁতা জনৰ িনিচনা তুিম বােৰ বােৰ পািচৈল হাত িনয়া
10 েতামােলােক শুিনবৰ কাৰেণ মই কাৰ আগত কম, আৰু সাক্ষয্ িদম? েচাৱা, েতওঁেলাকৰ কাণ অচুন্নৎ*, েতওঁেলােক

শুিনব েনাৱােৰ;
েচাৱা! িযেহাৱাৰ বাকয্ েতওঁেলাকৰ িধক্কাৰৰ িবষয় ৈহেছ; েতওঁেলােক তাত এেকা সেন্তাষ নাপায়
11 এই েহতুেক মই িযেহাৱাৰ েক্রােধেৰ পিৰপূণর্ ৈহেছঁা; মই তাক আটক কিৰ ৰািখবৈল ক্লান্ত ৈহেছঁা আিলত িশশুসকলৰ

ওপৰত,
আৰু েডকাসকলৰ সভাৰ ওপৰত তাক এেকবােৰ ঢািল িদয়া িকয়েনা ভাযর্য্ােৰ ৈসেত স্বামী, সমূ্পণর্ আয়ুসপ্রাপ্ত েলাকৰ

ৈসেত বৃদ্ধ, সকেলােক ধৰা যাব
12 েতওঁেলাকৰ ঘৰেবাৰ, পথাৰেবাৰ আৰু েতওঁেলাকৰ মিহলাসকলক অনয্ক িদয়া যাব
কাৰণ িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েদশিনবাসীসকলৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ হাত েমিলম
13 িকয়েনা েতওঁেলাকৰ সৰুৰ পৰা বৰৈলেক প্রিতজন েলাভত আসক্ত,
আৰু ভাববাদীৰ পৰা পুেৰািহতৈলেক প্রিতজেন প্রবঞ্চনা কাযর্ কেৰ
14 েযিতয়া েকােনা ‘শািন্ত! নাই, েতিতয়া েতওঁেলােক শািন্ত! বুিল ৈক েমাৰ প্রজাসকলৰ ঘা সামানয্ৰূেপ সুস্থ কিৰেল
15 েতওঁেলাক িঘণলগীয়া কাযর্ কৰাত েতওঁেলােক লাজ পাওক ছািৰ মুখ িববণর্ কিৰবৈল জনা নাই;
েসই কাৰেণ েতওঁেলােক পিতত েহাৱা েলাকসকলৰ মাজত পিতত হব িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতওঁেলাকক দণ্ড িদয়াৰ

সময়ত েতওঁেলােক উজুিট খাই পিৰব ”
16 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েয, েতামােলােক চািৰআিলৰ মূৰত িথয় ৈহ েচাৱা; আৰু প্রাচীন পথেবাৰৰ িবষেয় েসাধা,
‘উত্তম পথ েকানেটা? আৰু তাত চলা; তােত েতামােলাকৰ প্রাণত িবশ্রাম পাবৈল এিট ঠাই িবচািৰ েলাৱা;
িকন্তু েতওঁেলােক ক’েল, আিম তাত নচেলঁা
17 িশঙাৰ শব্দৈল কাণ পািতবা বুিল ৈক, মই েতামােলাকৰ ওপৰত প্রহৰীেবাৰ িনযুক্ত কিৰেলঁা;
িকন্তু েতওঁেলােক ক’েল, “আিম কাণ নাপািতম ”
18 এই েহতুেক েহ জািত সমূহ, শুনা! েহ মণ্ডলী, েতওঁেলাকৰ অন্তৰত িক আেছ, তাক বুজা
19 শুনা, েহ পৃিথৱী! েচাৱা, মই এই জািতৰ ওপৰত অমঙ্গল ঘটাম, েতওঁেলাকৰ কল্পনােবাৰৰ ফল িদম
িকয়েনা েতওঁেলােক েমাৰ বাকয্ৈল কাণ িদয়া নাই, আৰু েমাৰ বয্ৱস্থা অগ্রাহয্ কিৰেল
20 িচবাৰ পৰা েমাৰ ওচৰৈল কুনু্দৰু, আৰু দূৰ েদশৰ পৰা সুগিন্ধ বচ িক অিভপ্রােয়েৰ আিহেছ?
েতামােলাকৰ েহাম-বিলেবাৰ গ্রহণীয় নহয়, নাইবা েতামােলাকৰ মঙ্গলাথর্ক বিল েমাৰ সেন্তাষজনক নহয়
21 এই েহতুেক িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, মই এই জািতৰ আগত উজুিট েখাৱা মূঢ়া থম;
েতিতয়া বােপক আৰু পুেতকহঁেত এেক সময়ত তাত উজুিট খাই পিৰব ওচৰ-চুবুৰীয়া আৰু তাৰ বনু্ধ িবনষ্ট হ’ব
22 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, উত্তৰ েদশৰ পৰা এক জািত আিহেছ,
পৃিথৱীৰ অন্তভাগৰ পৰা এক মহাজািত উেত্তিজত ৈহেছ
23 েতওঁেলােক ধনু আৰু বৰছা ধিৰব েতওঁেলাক িনষু্ঠৰ আৰু দয়াহীন; েতওঁেলাকৰ শব্দ সমুদ্রৰ গজ্জর্ নৰ িনিচনা,
আৰু েতওঁেলাক েঘঁাৰাত উেঠ; েহ িচেয়ান-জীয়াৰী, েতামাৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলাক প্রিতজেন যুদ্ধাৰুৰ দেৰ সাজু ৈহ আেছ
24 আিম েতওঁেলাকৰ যশসয্া শুিনেছঁা আমাৰ হাত দুব্বর্ল হ’ল যাতনাই, প্রসৱকাৰীণীৰ েবদনাৰ দেৰ েবদনাই আমাক

ধিৰেছ
25 পথাৰৈল নাযাবা, আৰু ৰাজআিলত অহা-েযাৱা নকিৰবা,
িকয়েনা শত্রূ তেৰাৱাল, চািৰওফােল ত্রাসৰ সৃষ্টি কিৰ আেছ
26 েহ েমাৰ জািতস্বৰূপা জীয়াৰী, কঁকালত চট বান্ধা, আৰু ছাইত বাগৰা; এেকিট পুত্রৰ মৃতুয্ৰ বােব েশাক কৰাৰ দেৰ

েশাক কৰা
আৰু অতয্ন্ত িবলাপ কৰা, িকয়েনা িবনষ্ট কেৰঁাতাই অকস্মােত আমাৰ ওপৰত আক্রমণ চলাব
27 েমাৰ প্রজাসকলৰ পথ পৰীক্ষা কিৰ জািনবৰ বােব, মই েতওঁেলাকৰ মাজত েতামাক পৰীক্ষক কিৰ দুগর্স্বৰূেপ স্থাপন

কিৰেলঁা
* 6 অধয্ায়:10 বন্ধ
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28 েতওঁেলাক সকেলােৱই অিতশয় িবেদ্রাহী আৰু পৰচচ্চর্ াকাৰী
েতওঁেলাক িপতল আৰু েলাহাস্বৰূপ; েতওঁেলাক সকেলা দুৰাচাৰী
29 ভাতীেয় বৰৈক তাও িদেছ; সীহ জুইত নষ্ট ৈহেছ;
েলােক িমছাৈকেয় খিপ থািকেছ; িকয়েনা ভঁাজস্বৰূপ দুষ্টেবাৰক বািহৰ কৰা নাযায়
30 িযেহাৱাই েতওঁেলাকক অগ্রাহয্ কৰা বােব, মানুেহ েতওঁেলাকক “েপলনীয়া ৰূপ” বুিলব’!”

7 অধয্ায়
েলাকসকলৰ কু-আচৰণৰ কাৰেণ েকাৱা িযেহাৱাৰ েক্রাধ-বাকয্

1 িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই বাকয্ আিহল আৰু ক’েল: 2 েবােল, তুিম িযেহাৱাৰ গৃহৰ বািহৰৰ দুৱাৰ মুখত
িথয় ৈহ, তাত এই বাকয্ প্রচাৰ কৰা আৰু েকাৱা, ‘িযেহাৱাক প্রিণপাত কিৰবৈল এই দুৱাৰেবাৰত েসােমাৱা েহ িযহূদাৰ
েলাকসকল, িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা

3 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামােলােক েতামােলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ আৰু কাযর্
শুধেৰাৱা; েতিতয়া মই েতামােলাকক এই ঠাইত বাস কেৰাৱাম 4 এইেবাৰ “িযেহাৱাৰ মিন্দৰ! িযেহাৱাৰ মিন্দৰ!
িযেহাৱাৰ মিন্দৰ!” এই বুিল েকাৱা কথাত েতামােলােক িবশ্বাস নকিৰবা

5 িকয়েনা যিদ েতামােলােক িনজ িনজ আচাৰ-বয্ৱহাৰ আৰু কাযর্ সমূ্পণর্ৈক শুধেৰাৱা, যিদ েকােনা মানুহ আৰু তাৰ
ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ মাজত েতামােলােক নয্ায় িবচাৰ সমূ্পণর্ৈক িসদ্ধ কৰা, 6 িবেদশী, মাউৰা আৰু িবধৱাক উপদ্রৱ নকৰা,
আৰু এই ঠাইত িনেদ্দর্ াষীৰ ৰক্তপাত নকৰা, নাইবা েতামােলাকৰ অপৰাধৰ কাৰেণ ইতৰ েদৱতােবাৰৰ পাছত নচলা,
7 েতেন্ত মই এই ঠাইত েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদয়া এই েদশত েতামােলাকক অনন্ত কালৈলেক বাস কেৰাৱাম

8 েচাৱা! উপকাৰ কিৰব েনাৱাৰা িমছা কথাত েতামােলােক িবশ্বাস কিৰছা 9 েতামােলােক চুৰ, নৰ-বধ, পৰস্ত্রীগমন
আৰু িমছা শপত েখাৱা, বাল েদৱতাৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাই, েতামােলােক নজনা ইতৰ েদৱতােবাৰৰ পাছত চিল, েসই
সকেলা িঘণলগীয়া কাযর্ কৰা? 10 েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত এই গৃহত েসামাই েমাৰ আগত িথয় ৈহ, ‘আিম মুিক্ত পােলঁা’
এইবুিল কবা েন? 11 েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত এই গৃহ েতামােলাকৰ দৃষ্টিত ডকাইতৰ গুহা হল েন? িযেহাৱাই ইয়ােকই
েঘাষণা কিৰেছ, েচাৱা! মই, মইেয়া ইয়ােকই েদিখেলঁা

12 িকন্তু, পূবর্েত মই য’ত েমাৰ নাম স্থাপন কিৰিছেলঁা, চীেলাত থকা েমাৰ েসই ঠাইৈল েতামােলাক েযাৱা, আৰু
েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ দুষ্টতাৰ কাৰেণ মই তাক িয কিৰিছেলঁা, তাক েচাৱা 13 আৰু িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামােলােক
এইেবাৰ কাযর্ কিৰলা, আৰু মই অিত ৰািতপুৱােত উিঠ েতামােলাকক এই কথা কওঁেতও েতামােলােক নুশুিনলা আৰু
মই মােতােত েতামােলােক উত্তৰ িনিদলা 14 এই েহতুেক, েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত, েতামােলােক িবশ্বাস কৰা এই গৃহক,
েতামােলাকক আৰু েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক মই িদয়া এই ঠাইক, মই চীেলাক কৰাৰ দেৰ কিৰম 15 আৰু
েতামােলাকৰ ভাইসকলক, এেন িক, ইফ্রিয়মৰ েগােটই বংশক েযেনৈক দূৰ কিৰ েপলােলঁা, েতেনৈক েতামােলাকেকা
েমাৰ সমু্মখৰ পৰা দূৰ কিৰ েপলাম

16 এই েহতুেক, তুিম এই জািতৰ কাৰেণ প্রাথর্না নকিৰবা, বা েতওঁেলাকৰ কাৰেণ িনেবদন িক, প্রাথর্না উৎসগর্
নকিৰবা, বা অনুেৰাধ নকিৰবা; িকয়েনা মই েতামাৰ কথা নুশুিনম 17 েতওঁেলােক িযহূদাৰ নগৰেবাৰত আৰু িযৰূচােলমৰ
আিলেবাৰত িয কিৰেছ, তাক জােনা তুিম েদখা নাই? 18 েমাক েবজাৰ িদ আকাশৰ ৰাণীৰ উেদ্দেশয্ িপঠা বনাবৈল আৰু
ইতৰ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ েপয়-ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবৈল লৰা-েছাৱালীসকেল খিৰ েবাটেল, বােপকহঁেত জুই জ্বলাই,
আৰু মিহলাসকেল ৈমদা খেচ

19 িযেহাৱাই ৈকেছ, েতওঁেলােক জােনা েমাকেহ দুখ িদব? িকন্তু িনজৰ মুখ িববণর্ কিৰবৈল জােনা িনজৰ মনেকই
েবজাৰ িনিদব? 20 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, এই ঠাইৰ ওপৰত মানুহ, পশু, বাৰীৰ গছ, আৰু
ভুিমৰ ফল, এই সকেলােৰ েমাৰ েক্রাধ আৰু েক্রাধািগ্ন ঢলা যাব আৰু েসেয় দগ্ধ কিৰব, নুমাই নাযাব

21 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামােলােক েতামােলাকৰ মঙ্গলাথর্ক বিলৰ লগত েহাম-
বিল েযাগ কৰা, আৰু মাংস েখাৱা 22 িকয়েনা িয িদনা মই েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই
আিনিছেলঁা, েসই িদনা মই েহাম-বিল িক মঙ্গলাথর্ক বিলৰ িবষেয় েকাৱা বা আজ্ঞা িদয়া নািছেলঁা 23 িকন্তু েতওঁেলাকক
এই আজ্ঞােহ িদিছেলঁা! েয, েতামােলােক েমাৰ বাকয্ শুনা, েতিতয়া মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম, আৰু েতামােলাক েমাৰ
প্রজা হ’বা; আৰু িয পথত চিলবৈল মই েতামােলাকক আজ্ঞা কেৰঁা, েতামােলাকৰ ভালৰ অেথর্ েতামােলােক েসই পথত
চলা
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24 িকন্তু েতওঁেলােক নুশুিন কাণ নাপািত িনজৰ মন্ত্রণা আৰু দুষ্ট মনৰ কিঠনতা অনুসােৰ চিলেল আৰুআগ নাবািঢ় পাছ
হুহঁিকল 25 েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকল িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক, মই প্রিত প্রভােত উিঠ,
সদায় েমাৰ সকেলা দাস ভাববাদীসকলক েতামােলাকৰ ওচৰৈল পঠাই আেছঁা 26 তথািপ েতওঁেলােক েমাৰ বাকয্ৈল মন
িনিদেল, আনিক কােণা নাপািতেল; িকন্তু িনজ িনজ িডিঙ ঠৰ কিৰেল, িনজৰ পূবর্পুৰুষসকলতৈকেয়া অিধক কু-আচৰণ
কিৰেল

27 তুিম েতওঁেলাকক এই আটাইেবাৰ কথা ক’বা, িকন্তু েতওঁেলােক েতামাৰ কথা নুশুিনব; আৰু তুিম েতওঁেলাকক
মািতব, িকন্তু েতওঁেলােক েতামাক উত্তৰ িনিদব 28 েতিতয়া তুিম েতওঁেলাকক ক’বা, ‘এেয় িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বাকয্
নুশুনা বা শািস্ত গ্রহণ নকৰা জািত; িবশ্বস্ততা নষ্ট হ’ল, আৰু এওঁেলাকৰ মুখৰ পৰা তাক দূৰ কৰা হ’ল!
29 েহ িযৰূচােলম েতামাৰ চুিল কািট েপলাই িদয়া; আৰু গছ-শূনয্ পব্বর্তেবাৰত উিঠ িবলাপ কৰা
িকয়েনা িযেহাৱাই িনজ েক্রাধৰ পাত্র এই বংশক অগ্রাহয্ কিৰেল, পিৰতয্াগ কিৰেল 30 িকয়েনা, িযেহাৱাই ৈকেছ, েমাৰ

সাক্ষােত িয কুিচ্ছত, িযহূদাৰ সন্তান সকেল তােকই কিৰেল েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা গৃহিট অশুিচ কিৰবৰ
অেথর্ েতওঁেলােক তাৰ িভতৰত িনজৰ িঘণলগীয়া বস্তুেবাৰ ৰািখেল

31 আৰু েতওঁেলাকৰ েপা-জীসকলক জুইত পুিৰবৈল িহেন্নামৰ পুেতকৰ উপতয্কাত থকা েতাফতৰ ওখ ঠাইেবাৰ
সািজেল, ইয়াক মই আজ্ঞা কৰা নািছেলঁা আৰু এই িবষয় েমাৰ মনত উদেয়া েহাৱা নািছল 32 িযেহাৱাই ৈকেছ, এই
েহতুেক েচাৱা, িয িদনা েসই ঠাই েতাফত বা িহেন্নামৰ পুেতকৰ উপতয্কা বুিল প্রখয্াত নহব, িকন্তু হতয্াৰ উপতয্কা বুিল
প্রখয্াত হব, এেন িদন আিহেছ; কাৰণ েসইিদনা েতামােলােক েতাফতত পুিতবৈল ঠাই েনােহাৱাৈলেক তাত মৰা শৱ পুিত
থািকব

33 েতিতয়া এই জািতৰ শৱ আকাশৰ চৰাইৰ আৰু পৃিথৱীৰ জন্তুেবাৰৰ আহাৰ হ’ব, েসইেবাৰক েকােনও ভয় েদখুৱাই
বাধা িদব েনাৱািৰব 34 েতিতয়া মই িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ পৰা আৰু িযৰূচােলমৰ আিলেবাৰৰ পৰা উল্লাসৰ ধ্বিন, আনন্দৰ
ধ্বিন আৰু দৰা-কনয্াৰ ধ্বিন লুপ্ত কিৰম; িকয়েনা এই েদশ উচ্ছন্ন ঠাই হ’ব ’

8 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই ৈকেছ, েসই িদনা শত্রূ িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ, তাৰ অধয্ক্ষসকলৰ, পুেৰািহতসকলৰ, ভাববাদীসকলৰ, আৰু

িযৰূচােলম-িনবাসীসকলৰ হাড়েবাৰ েতওঁেলাকৰ ৈমদামৰ পৰা উিলয়াব 2 েতওঁেলােক ভালেপাৱা, েসৱা কৰা, পাছত
চলা, িবচাৰা আৰু প্রিণপাত কৰা সূযর্ চন্দ্র আিদ আকাশ-মণ্ডলৰ আটাই বািহনীৰ আগত েতওঁেলােক েসই হাড়েবাৰ েমিলব;
েসইেবাৰক েগােটাৱা বা পাতা নহ’ব, েসইেবাৰ মািটৰ ওপৰত সাৰস্বৰূপ ৈহ থািকব 3 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ,
মই িয িয ঠাইৈল এই দুষ্ট েগাষ্ঠীৰ অৱিশষ্ট ভাগ কিৰ েখিদেলঁা, েসই েসই ঠাইত অৱিশষ্ট েগাষ্ঠীৰ পেক্ষ জীৱনতৈক মৃতুয্
বাঞ্ছনীয় হ’ব

4 তুিম েতওঁেলাকক আৰু এই কথা ক’বা, িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: মানুহ পিৰ জােনা পুনৰায় নুিঠব? বা অপেথ
ৈগ জােনা আেকৗ উলিট নািহব?
5 েতেন্ত িকয় িযৰূচােলমৰ এই জািতেয় বাট এিৰ িনেতয্ িবপথগামী ৈহ থােক?
েতওঁেলােক প্রতাৰণাত লািগ থািক উলিট আিহবৈল অমািন্ত হয়
6 মই কাণ পািত শুিনেলঁা; েতওঁেলােক যথাথর্ কথা নক’েল;
“মই িক কিৰেলঁা?” এই বুিল ৈক েকােনা মানুেহ িনজ দুষ্টতাৰ িনিমেত্ত েখদ নকেৰ,
যুদ্ধৈল অিত েবেগেৰ লৰ মািৰ েযাৱা
েঘঁাৰাৰ দেৰ, েতওঁেলাক প্রিতজেন িনজ িনজ পথৈল ঘুেৰ
7 আকাশত ফুৰা হাড়িগলাই িনজৰ িনৰূিপত সময় বুেজ, আৰু কেপৗ, েতলটুিপ আৰু বগলীেয় িনজ িনজ অহাৰ কাল

পালন কেৰ;
িকন্তু েমাৰ প্রজাসকেল িযেহাৱাৰ শাসন নাজােন
8 “আিম জ্ঞানী, আৰু িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা আমাৰ লগত আেছ”, এই বুিল েতামােলােক েকেনৈক ক’ব পাৰা?
িকন্তু েচাৱা! িলখকসকলৰ িমছাৈক িলখা িলখনীেয় তাক িমছা কিৰ েপলােল
9 জ্ঞানীসকেল লাজ পাইেছ, েতওঁেলাক বয্াকুল ৈহ ধৰা পিৰল; েচাৱা, েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ অগ্রাহয্ কিৰেল,

েতেন্ত েতওঁেলাকৰ জ্ঞান েকেন ধৰণৰ?
10 েসই কাৰেণ মই েতওঁেলাকৰ পিত্নসকলক আনৰ হাতত েশাধাই িদম, আৰু আন আন অিধকাৰীসকলক েতওঁেলাকৰ

েখিতেবাৰ িদম,
িকয়েনা সৰুৰ পৰা বৰৈলেক প্রিতজন অিত েলাভীয়া! ভাববাদীৰ পৰা পুেৰািহতৈলেক প্রিতজেন প্রবঞ্চনা কাযর্ কেৰ
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11 েযিতয়া েকােনা শািন্ত নাই, েতিতয়া েতওঁেলােক শািন্ত শািন্ত বুিল ৈক েমাৰ প্রজাসকলৰ ঘা সামানয্ৰূেপ সুস্থ কিৰেল
12 েতওঁেলােক িঘণলগীয়া কাযর্ কৰাত লাজ পাওঁক ছািৰ েতওঁেলােক মুখ িববণর্ কিৰবৈলেক জনা নাই? এই কাৰেণ

েতওঁেলাক পিতত েহাৱা েলাকসকলৰ মাজত পিতত হ’ব; িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতওঁেলাকক দণ্ড িদয়া সময়ত
েতওঁেলােক উজুিট খায় পিৰব 13 িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতওঁেলাকক একিত্রত কিৰম* দ্রাক্ষালতাত দ্রাক্ষাগুিট
বা িডমৰু গছত গুিট নাথািকব, আৰু পাত জঁয় পিৰব, আৰু মই েতওঁেলাকৰ কাৰেণ আক্রমণকাৰীসকলক
িনৰূপণ কিৰম

14 “আিম িকয় বিহ থােকঁা? আহঁা, আিম এেক লগ ৈহ গেড়েৰ আবৃত নগৰত েসামাওঁ, আৰু তাত িনজম িদ থােকঁা,
িকয়েনা আমাৰ ঈশ্বেৰ আমাৰ মুখ বন্ধ কিৰেল, আৰু িবহ গছৰ ৰস পান কৰােল, কাৰণ আিম িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ

কিৰেলঁা
15 আিম শািন্তৰ আশা কিৰিছেলঁা, িকন্তু মঙ্গল নহ’ল;
আৰু সুস্থৰ সময়ৈল বাট চাইিছেলঁা, িকন্তু েচাৱা, ত্রাস উপিস্থত ”

16 দানৰ পৰা শত্রু েঘঁাৰােবাৰৰ নাকৰ শব্দ শুনা ৈগেছ? তাৰ বলৱান েঘঁাৰােবাৰৰ েঢকেঢকিনত েগােটই েদশ কঁিপেছ;
িকয়েনা িসহঁেত আিহ েদশ আৰু তাৰ মাজত থকা সকেলা বস্তু, নগৰ আৰু তাৰ িনবাসীসকলক গ্রাস কিৰেছ
17 িকয়েনা েচাৱা, মই েতামােলাকৰ মাজৈল মন্ত্র নমনা সপর্, কালসপর্েবাৰ পিঠয়াম; িযেহাৱাই ৈকেছ, েসইেবােৰ

েতামােলাকক দংিশব
িযিৰিময়াৰ িবলাপ-গীত

18 অহ, মই দুখ-িনবাৰক শান্তনা েপাৱা হ’েল, েকেন ভাল আিছল! েমাৰ হৃদয় েমাৰ অন্তৰত অিত দুব্বর্ল ৈহেছ
19 েচাৱা! অিত দূৰ েদশৰ পৰা েমাৰ জািতস্বৰূপা জীয়াৰীৰ কাতেৰািক্তৰ স্বৰ শুনা ৈগেছ িযেহাৱা িচেয়ানত নাই েন?
তাৰ ৰজা তাৰ িভতৰত নাই েন? েতওঁেলােক কটা প্রিতমা আৰু িবজাতীয় অসাৰ বস্তুেবাৰৰ দ্বাৰাই েমাক িকয় েবজাৰ

িদেছ?
20 শসয্ েদাৱাৰ সময় অতীত হল; গুিট পিৰবৰ সময় েশষ হ’ল, িকন্তু আিম পিৰত্রাণ েপাৱা নাই
21 েমাৰ জািতস্বৰূপা জীয়াৰীৰ আঘাতৰ কাৰেণ মই অিতশয় আঘািতত ৈহেছঁা, মই েশাক কিৰেছঁা, িবচুির্ত্ত খাইেছঁা
22 িগিলয়দ প্রেদশত জােনা ঘা সুস্থ কৰা গছৰস নাই? বা তাত জােনা িচিকৎসক নাই?
েতেন্ত েমাৰ জািতস্বৰূপা জীয়াৰীৰ ঘা িকয় সুস্থ েহাৱা নাই?

9 অধয্ায়
1 েমাৰ মূৰ জলময়, আৰু েমাৰ চকু দুটা চকু-েলাৰ ভুমুকস্বৰূপ েহাৱা হ’েল!
েকেন ভাল আিছল, অহ, েমাৰ জািতস্বৰূপা জীয়াৰীৰ হত েহাৱাসকলৰ বােব িদেন ৰািতেয় ক্রন্দন কিৰব পািৰেলেহঁেতন
2 অহ, েমাৰ জািত এিৰ েতওঁেলাকৰ পৰা আঁতিৰ যাবৰ বােব, অৰণয্ত পিথকসকলৰ ৰািত থকা ঠাই েমাৰ েহাৱা হ’েল

েকেন ভাল আিছল!
িকয়েনা েতওঁেলাক সকেলােৱই বয্িভচাৰী, িবশ্বাসঘাতক েলাকৰ সমাজ
3 আৰু েতওঁেলােক িনজৰ িজভাৰূপ ধনুত িনজৰ িমছা কথাস্বৰূপ বাণ েজােৰ, আৰু েদশত পৰাক্রমী হয়, িকন্তু সতয্ৰ

বােব নহয়
িকয়েনা েতওঁেলােক এক দুষ্টতাৰ পৰা আন দুষ্টতাৈল আগ বািঢ় যায় আৰু িযেহাৱাই ৈকেছ, েতওঁেলােক েমাক হ’েল

নাজােন
4 েতামােলাক প্রিতজেন িনজ িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ িবষেয় সাৱধান েহাৱা, আৰু েকােনা ভাইক িবশ্বাস নকিৰবা;
িকয়েনা প্রিতজন ভােয় সমূ্পণর্ৈক ঠগায় আৰু প্রিতজন চুবুৰীয়াই কথা চির্চ্চ ফুেৰ
5 আৰু প্রিতজেন িনজ িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াক প্রবঞ্চনা কেৰ, সতয্ নহয়;
েতওঁেলােক িমছা কথা কবৈল িনজ িনজ িজভাক িশকােল; েতওঁেলােক অপৰাধ কিৰ িনজেক িনেজ ভাগৰ লগায়
6 েতামাৰ বসিতৰ ঠাই ছলৰ মাজত আেছ; িযেহাৱাই ৈকেছ, েতওঁেলােক ছলৰ কাৰেণ েমাক জািনবৈল অমািন্ত হয়
7 এই েহতুেক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, মই েতওঁেলাকক গলাই পৰীক্ষা কিৰম আৰু িনৰীক্ষণ

কিৰম;
িকয়েনা েমাৰ জািতস্বৰূপা জীয়াৰীৰ কাৰেণ মই আন িক কিৰব পােৰঁা?
8 েতওঁেলাকৰ িজভা প্রাণনাশক বাণস্বৰূপ, েসেয় ছলৰ কথা কয়;
েতওঁেলাক প্রিতজেন মুেখেৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ লগত শািন্তৰ কথা কয়, িকন্তু অন্তৰত তাৰ বােব খাপ িদ থােক
* 8 অধয্ায়:13 িনঃেশেষ উচ্ছন্ন কিৰম
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9 িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতওঁেলাকক এইেবাৰৰ কাৰেণ দণ্ড িনিদম েন?
েমাৰ প্রােণ এেন জািতৰ প্রিতকাৰ নাসািধব েন?
10 মই পব্বর্তেবাৰৰ কাৰেণ ক্রন্দন আৰু হাহঁাকাৰ কিৰম, আৰু অৰণয্ৰ চৰণীয়া ঠাইৰ কাৰেণ িবলাপ কিৰম
িকয়েনা েসইেবাৰৰ মােজিদ েকােনও যাব েনাৱাৰাৈক েসইেবাৰ দগ্ধ হ’ল, পশুৰ মাত তাত শুনা নাযায়, আকাশৰ

চৰাইেবাৰ আৰু পশুেবােৰা পলাই গুিচ গ’ল
11 মই িযৰূচােলমক ভগ্নৰািশ, িশয়ালৰ বাসস্থান কিৰম
আৰু মই িযহূদাৰ নগৰেবাৰ িনবাসী-শূনয্ ধ্বংসস্থান কিৰম
12 েসই সকেলা বুিজব পৰা েকান জ্ঞানী েলাক আেছ? আৰু তাক প্রকাশ কিৰবৰ বােব িযেহাৱাই যাৰ আগত িনজ মুেখ

ৈকিছল?
এেন েকান মানুহ আেছ? এই েদশৰ মােজিদ েকােনও যাব েনাৱাৰাৈক এেয় িকয় িবনষ্ট আৰু মৰুভুিমৰ িনিচনা দগ্ধ হল?

13 িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘কাৰণ এই, মই েতওঁেলাকৰ আগত স্থাপৰ কৰা েমাৰ বয্ৱস্থা েতওঁেলােক তয্াগ কিৰেল, আৰু
েমাৰ বাকয্ৈল কাণ িনিদেল, বা তাত নচিলেল 14 িকন্তু িনজ মনৰ কিঠনতা অনুসােৰ আৰু েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল
েতওঁেলাকক িশেকাৱা বাল েদৱতােবাৰৰ পাছত চিলেল

15 এই েহতুেক ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, মই এই েলাকসকলক নাগদানা
েভাজন কেৰাৱাম, আৰু িবহ গছৰ ৰস পান কেৰাৱাম 16 েতওঁেলােক বা েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল নজনা জািত
সমূহৰ মাজত মই েতওঁেলাকক িছন্ন-িভন্ন কিৰম; আৰু মই েতওঁেলাকক সংহাৰ নকেৰঁামানৈলেক, েতওঁেলাকৰ পােছ
পােছ তেৰাৱাল পিঠয়াম
17 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামােলােক িবেবচনা কৰা;
িবলাপ-কািৰণীহঁতক মাতা, েতওঁেলাক আহক; িবলাপ কৰাত িনপুণ মিহলাসকলৰ ওচৰৈল মানুহ পিঠওৱা, েতওঁেলাক

আহক
18 েতওঁেলােক খৰৈক আিহ আমাৰ কাৰেণ হাহঁাকাৰ কৰ’ক,
যােত চকু-েলাত আমাৰ চকু উিট যাবৰ বােব, আৰু আমাৰ চকুৰ িপৰিঠেয়িদ েবেগেৰ পানী ওলাই যায়
19 িকয়েনা িচেয়ানৰ পৰা হাহঁাকাৰ শব্দ শুনা ৈগেছ, আিম েকেন িবনষ্ট হ’েলা!
আিম েদশ তয্াগ কৰা বােব, েতওঁেলােক আমাৰ িনবাসেবাৰ ভািঙ েপেলাৱাৰ কাৰেণ আিম অিত বয্াকুল হ’েলা
20 তথািপ েহ মিহলাসকল, িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা: আৰু েতামােলাকৰ কাৰেণ েতওঁৰ মুখৰ বাকয্ মেনােযােগেৰ গ্রহণ

কৰা
আৰু েতামােলােক িনজ িনজ জীেয়ৰাসকলক হাহঁাকাৰ কিৰবৈল িশক্ষা িদয়া, আৰু েতামােলাক প্রেতয্েক িনজ িনজ

ওচৰ-চুবুৰীয়াক িবলাপ কিৰবৈল িশেকাৱা
21 িকয়েনা মৃতুয্েৱ বািহৰত লৰাহঁত আৰু চকত েডকাসকল উচ্চন্ন কিৰেল
িখিড়িকেয়িদ উিঠ আমাৰ অট্রািলকােবাৰত েসামাল
22 তুিম েকাৱা, িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: েলাকসকলৰ শৱ সাৰৰ দেৰ পিৰ থািকব,
আৰু দাওঁতাৰ পাছত এিৰ েযাৱা মুিঠৰ দেৰই পথাৰত পিৰ থািকব; েকােনও েসইেবাৰ েনােগাটাব

িযেহাৱা-িবষয়ক জ্ঞানৰ প্রাধানয্তা আৰু েদৱপূজাৰ মূখর্তা
23 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: জ্ঞানীেয় িনজ জ্ঞানত েগৗৰৱ নকৰক,
বীেৰ িনজ পৰাক্রমত, আৰু ধনীেয় িনজ ধনত েগৗৰৱ নকৰক
24 িকন্তু িয জেন েগৗৰৱ কেৰ, েতওঁ ইয়াতেহ েগৗৰৱ কেৰ, েয, েতওঁ েমাৰ িবষেয় বুেজ আৰু জােন,
েয মই পৃিথৱীত দয়া, িবচাৰ আৰু ধাির্মকতা িসদ্ধ কেৰঁাতা িযেহাৱা; িকয়েনা এইেবাৰত মই সেন্তাষ পাওঁ, ইয়াক িযেহাৱাই

ৈকেছ
25 িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা, এেন িদন আিহেছ, েয, েসই িদনা মই চুন্নৎ েহাৱাসকলক অচুন্নৎ বুিল দণ্ড িদম 26 মই

িমচৰ, িযহূদা, ইেদাম, অেম্মানৰ সন্তান সকল, েমাৱাব আৰু কুমৰ গুিড়ত ডািঢ়-চুিল কটা অৰণয্-িনবাসী েলাকসকলক
দণ্ড িদম িকয়েনা েসই আটাই জািত সমূহ অচুন্নৎ, আৰু ইস্রােয়লৰ েগােটই বংশ হৃদয়*পালটন কৰা েলাক নহয় ”

10 অধয্ায়
1 েহ ইস্রােয়ল বংশ, িযেহাৱাই েতামােলাকক িয কথা েঘাষণা কিৰেছ, তাক শুনা
2 িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: েতামােলােক িবিভন্ন জািতৰ বয্ৱহাৰ িনিশিকবা,
* 9 অধয্ায়:26 অচুন্নৎ
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আৰু আকাশ-মণ্ডলৰ নানা অদু্ভত লক্ষণ েদিখ বয্াকুল নহবা; কাৰণ িবিভন্ন জািতেয়েহ েসইেবাৰ েদিখ বয্াকুল হয়
3 িকয়েনা জািতেবাৰৰ ৰীিত-নীিতেবাৰ অসাৰ কাৰণ এজন মানুেহ কাঠিনৰ পৰা এডাল গছ কািট উিলয়ায়; েসেয়

কুঠােৰেৰ কৰা মানুহৰ হাতৰ কাযর্ ৈহ উেঠ
4 েতিতয়া েতওঁেলােক তাক ৰূপ আৰু েসােণেৰ অলংকৃত কেৰ আৰু েসেয় নপিৰবৰ বােব হাতুৰীেৰ গজাল মািৰ তাক

মজবুত কেৰ
5 েসইেবাৰ িশল্পকােৰ খাজুৰ গছৰ আকৃিতেৰ কুন্দত কটা কাঠৰ িনিচনা, আৰু কথা কব েনাৱােৰ েসইেবাৰক ৈব িনব

লগীয়া হয়, কাৰণ েসইেবােৰ েখাজ কািঢ়ব েনাৱােৰ
েতামােলােক েসইেবাৰৈল ভয় নকিৰবা; কাৰণ েসইেবােৰ েকােনা পাপ কিৰব েনাৱােৰ আৰু িহত কিৰবৈলেকা েসইেবাৰৰ

সাধয্ নাই
6 েহ িযেহাৱা, েতামাৰ তুলয্ েকােনা নাই তুিম মহান, আৰু েতামাৰ নাম পৰাক্রমত মহৎ
7 েহ জািতেবাৰৰ মহাৰাজ, েতামাক েকােন ভয় নকিৰব? িকয়েনা েসেয় েতামােৰ বােব উপযুক্ত,
কাৰণ জািতেবাৰৰ সকেলা জ্ঞানী েলাকৰ মাজত আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা ৰাজয্ৰ মাজত েতামাৰ তুলয্ েকােনা নাই
8 িকন্তু েতওঁেলাক সমূ্পণর্ৈক পশুতুলয্ আৰু িনেব্বর্াধ; মূির্ত্তেবাৰৰ িশক্ষা েলাৱা এেডাখৰ কাঠ মােথান
9 তচীর্চৰ পৰা িশল্পকাৰৰ আৰু েসাণাৰীৰ হােত কৰা পতা-ৰূপ আৰু উফজৰ পৰা েসাণ েতওঁেলােক আেন,
েসইেবাৰৰ পিৰধান-বস্ত্র নীল আৰু েবেঙনা বৰনীয়া সুতােৰ কৰা; েসই আটাইেবাৰ িনপুণ মানুহৰ কাযর্
10 িকন্তু িযেহাৱা সতয্ ঈশ্বৰ েতওঁ জীৱন্ত ঈশ্বৰ, আৰু অনন্তকাল স্থায়ী ৰজা
েতওঁৰ েক্রাধত পৃিথৱী কঁেপ, আৰু জািতেবােৰ েতওঁৰ েকাপ সিহব েনাৱােৰ
11 েতামােলােক েতওঁেলাকক এই কথা েকাৱা, ‘িয েদৱতােবােৰ আকাশ-মণ্ডল স্রজন কৰা নাই,
েসইেবাৰ পৃিথৱীৰ পৰা, আকাশ-মণ্ডলৰ তলৰ পৰা উচ্ছন্ন হব ’
12 েতওঁ িনজ শিক্তেৰ, পৃিথৱী স্রজন কিৰেল, িনজ জ্ঞােনেৰ জগত স্থাপন কিৰেল, আৰু িনজ বুিদ্ধেৰ আকাশ-মণ্ডল

িবস্তাৰ কিৰেল
13 েতওঁ মাত লগােল আকাশ-মণ্ডলৰ জল সমূহৰ েকালাহল হয়, আৰু েতওঁ পৃিথৱীৰ অন্ত ভাগৰ পৰা ভাপেবাৰ েতােল
েতওঁ বৃষ্টিৰ কাৰেণ িবজুিল স্রেজ আৰু িনজ ভঁৰালৰ পৰা বতাহ বািহৰ কিৰ আেন
14 প্রিতজন মানুহ পশুতুলয্ আৰু জ্ঞান-শূনয্, প্রিতজন েসাণাৰী আৰু কটা-প্রিতমাৰ দ্বাৰাই লিজ্জত হয়
কাৰণ তাৰ সঁাচত ঢলা মূির্ত্তেবাৰ িমছা; েসইেবাৰৰ িভতৰত েকােনা িনশ্বাস-প্রশ্বাস নাই
15 েসইেবাৰ ভাপ আৰু প্রবঞ্চনাৰ কাযর্ মােথান; দণ্ড িদয়াৰ সময়ত েসইেবাৰ িবনষ্ট হব
16 যােকাবৰ অংশ েসইেবাৰৰ দেৰ নহয়; কাৰণ েতওঁ সকেলােৰ িনমর্াণকত্তর্ া
আৰু ইস্রােয়ল েতওঁৰ আিধপতয্ৰ ৈফদ; বািহনীসকলৰ িযেহাৱা েতওঁৰ নাম

িযৰূচােলম-িনবাসীসকলৈল ঘিটব লগা আপদ
17 েহ অৱৰুদ্ধ নগৰ-িনবািসনী, েতামাৰ বস্তু-বাহািন েগাটাই ৈল এই ঠাইৰ পৰা আঁতিৰ েযাৱা
18 িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, মই এইবাৰ েদশ িনবাসীসকলক িফঙ্গাৰ িশলৰ িনিচনাৈক দিলয়াই েপলাম,

আৰু েতওঁেলাকৰ মনত লগাৈক েতওঁেলাকক দুখ িদম ’
19 হায় হায়, মই েকেন ভগ্ন হেলঁা! েমাৰ ঘা অিত কষ্টদায়ক
তথািপ মই ক’েলঁা, ‘এেয় েমাৰ েৰাগ*, মই তাক সিহবই লািগব
20 েমাৰ তমু্ব নষ্ট হ’ল, েমাৰ সকেলা ৰছী িছিগ গ’ল
েতওঁেলােক েমাৰ েপঁাহতক েমাৰ পৰা আঁতৰাই িনেল, েতওঁেলাক আৰু জীয়াই নাথািকব েমাৰ তমু্ব আেকৗ তিৰবৈল,

আৰু েমাৰ তমু্বৰ কােপাৰ তুিলবৈল আৰু েকােনা নাই
21 িকয়েনা ৰখীয়াসকল পশু-তুলয্ হ’ল আৰু েতওঁেলােক িযেহাৱাক িনিবচািৰেল
এই কাৰেণ েতওঁেলােক মঙ্গল েপাৱা নাই; েতওঁেলাকৰ আটাই জাক েগাট েগাট ৈহ গ’ল
22 েচাৱা! খবৰৰ েগাচৰেবাৰ আিহ পিৰেছ: উত্তৰ িদশৰ পৰা এক ভয়ানক ভূিমকম্প আিহ আেছ!
িযহূদাৰ নগৰেবাৰক ধ্বংসস্থান আৰু িশয়ালৰ বাসস্থান কিৰবৈল
23 েহ িযেহাৱা, মই জােনা েয, মানুহৰ গিত িনজ অিধকাৰত নাথােক িনজ েখাজ িস্থৰ কিৰবৈল েখাজ চলাওঁতা জনাৰ

শিক্ত নাই
24 েহ িযেহাৱা, েমাক েকৱল নয্ােয়েৰ শুধেৰাৱা, িকন্তু েক্রােধেৰ নহয়; নহেল, েমাক গ্রাস কিৰব
* 10 অধয্ায়:19 েৰাগ যাতনা
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25 িয জািতেবােৰ েতামাক নাজােন, আৰু িয েগািষ্ঠেবােৰ েতামাৰ নামত প্রাথর্না নকেৰ, েতওঁেলাকৰ ওপৰত েতামাৰ
েক্রাধ ঢালা

িকয়েনা েতওঁেলােক যােকাবক গ্রাস কিৰেল, আৰু তাৰ বাসস্থান ধ্বংস কিৰেল ”

11 অধয্ায়
েলাকসকেল িনয়মিট ভঙা আৰু ভাববাদীৈল কু-বয্ৱহাৰ কৰা

1 িযিৰিময়াৈল িযেহাৱাৰ পৰা এই বাকয্ আিহল, েবােল, 2 “েতামােলােক এই িনয়মিটৰ বাকয্ শুনা, িযহূদাৰ েলাকসকলক
ও িযৰূচােলম-িনবাসীসকলক েকাৱা

3 তুিম েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: িয েকােনােৱ এই িনয়মিটৰ প্রিত কাণ
িনিদেয়, েসই প্রিতজেনই অিভশপ্ত 4 েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক আজ্ঞা কৰা এই িনয়মিটৰ বাকয্, িয িদনাখন অিগ্ন-
কুণ্ডস্বৰূপ িমচৰ েদশৰ পৰা েতওঁেলাকক উিলয়াই আিনিছেলা মই ক’েলা, “শুনা, েমাৰ বাকয্ পালন কৰা আৰু মই
েতামােলাকক িদয়া সকেলা আজ্ঞা অনুসােৰ কাযর্ কৰা, েতিতয়া েতামােলােক েমাৰ প্রজা হ’বা আৰু মই েতামােলাকৰ
ঈশ্বৰ হ’ম ” 5 েমাৰ বাকয্ শুনা যােত আিজ-কািল েতামােলােক বাস কৰা গাখীৰ, েমৗেজাল েবাৱা এই েদশ েতামােলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকলক িদবৈল িয শপত কিৰিছেলঁা ’ েতিতয়া মই উত্তৰ িদ ক’েলা, ‘হয়, িযেহাৱা!’

6 আৰু িযেহাৱাই েমাক ক’েল, ‘িযহূদাৰ নগৰেবাৰত, আৰু িযৰূচােলমৰ আিলেবাৰত এই সকেলা বাকয্ েঘাষণা কিৰ
েকাৱা, “েতামােলােক এই িনয়মিটৰ বাকয্ৈল কাণ িদয়া, আৰু ইয়াক পালন কৰা ” 7 িকয়েনা ‘েমাৰ বাকয্ৈল কাণ
িদয়া’ বুিল ৈক, িমচৰ েদশৰ পৰা েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক উিলয়াই আিনবৰ িদনা মই অিত যেত্নেৰ সাক্ষয্ িদিছেলঁা,
আৰু আিজৈলেক প্রেতয্েক উিঠ সাক্ষয্ িদ আেছঁা 8 তথািপ েতওঁেলােক পালন নকিৰেল, বা কাণ নাপািতেল িকন্তু
েতওঁিবলাক প্রিতজেন িনজ িনজ দুষ্ট মনৰ কিঠনতা অনুসােৰ চিলেল; এই েহতুেক এই িনয়মিটৰ িযেবাৰ বাকয্ পালন
কিৰবৈল মই েতওঁেলাকক আজ্ঞা িদিছেলঁা, িকন্তু েতওঁেলােক নকিৰেল, েসই আটাইেবাৰ অিভশপ্ত বাকয্ মই েতওঁেলাকৰ
ওপৰত ঘটােলঁা’ ”

9 পােছ িযেহাৱাই েমাক ক’েল, “িযহূদাৰ েলাকসকলক আৰু িযৰূচােলম-িনবাসীসকলরৰ িভতৰত চক্রান্ত েপাৱা
ৈগেছ 10 েতওঁেলােক েমাৰ বাকয্ শুিনবৈল অস্বীকাৰ কৰা েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ অপৰাধেবাৰৈল ঘূিৰল, আৰু
েদৱপূজা কিৰবৈল ইতৰ েদৱতােবাৰৰ পাছত গল; ইস্রােয়ল আৰু িযহূদা বংশই েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত মই
স্থাপন কৰা িনয়মিট ভািঙেল ”

11 এই েহতুেক িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “েচাৱা, েতওঁেলােক সািৰব েনাৱাৰা অমঙ্গল মই েতওঁেলাকৈল ঘটাম
েতিতয়া েতওঁেলােক েমাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰব, িকন্তু মই েতওঁেলাকৰ কথা নুশুিনম 12 েতিতয়া িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ
েলােক আৰু িযৰূচােলম িনবাসীসকেল ৈগ, েতওঁেলােক ধূপ জ্বেলাৱা েদৱতােবাৰৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰব, িকন্তু
েসইেবােৰ েতওঁেলাকৰ আপদৰ সময়ত েতওঁেলাকক সমূিল ত্রাণ কিৰব েনাৱািৰব 13 িকয়েনা েহ িযহূদা, েতামাৰ নগৰ
িযমান, েতামাৰ েদৱতা িসমােনই বািঢ়ল আৰু িযৰূচােলমৰ আিল িযমান, লজ্জাজনক বস্তুৰ উেদ্দেশয্, এেন িক, বালৰ
কাৰেণ ধূপ জ্বলাবৈল েতামােলােক িসমান যজ্ঞ-েবািদ স্থাপন কিৰলা

14 এই েহতুেক িযিৰিময়া, তুিম িনেজ এই জািতৰ বােব প্রাথর্না নকিৰবা েতওঁেলাকৰ বােব িনেবদন িক প্রাথর্না উৎসগর্
নকিৰবা িকয়েনা েতওঁেলােক িনজৰ আপদৰ কাৰেণ েমাৰ আগত কাতেৰািক্ত কৰা সময়েতা মই নুশুিনম
15 েমাৰ গৃহত েমাৰ িপ্রয়াৰ িক কাযর্, িকয়েনা তাই অেনক েলােক ৈসেত বয্িভচাৰ কিৰেল?
আৰু েতামাৰ পৰা পিবত্র মাংস গ’ল; েযিতয়া তুিম দুষ্কমর্ কৰা, েতিতয়া তুিম উল্লাস কিৰ থাকা
16 পূবর্েত িযেহাৱাই েতামাক ‘উত্তম ফেলেৰ েশািভত েকঁচাপতীয়া িজতগছ” এই নাম িদেল ’
েতওঁ মহা-েকালাহলৰ শেব্দেৰ ৈসেত েতামাৰ ওপৰত জুই জ্বলােল, আৰু তাৰ ডালেবাৰ ভগ্ন হ’ল

17 িকয়েনা বালৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাই েমাক েবজাৰ িদবৰ অেথর্ িযহূদা আৰু ইস্রােয়ল বংশই িনজৰ িবৰুেদ্ধ িয দুষ্কমর্
কিৰিছল, তাৰ কাৰেণ েতামাক েৰাপণ কৰা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েতামাৰ িবৰুেদ্ধ অমঙ্গল প্রকাশ কিৰেল

18 আৰু িযেহাৱাই েমাক তাৰ িবষেয় জ্ঞান িদয়াত মই তাক জািনবৈল পােলঁা েসই সময়ত তুিম েমাক েতওঁেলাকৰ
কাযর্ েদখুৱালা 19 িকন্তু মই, বধ কিৰবৈল িনয়া মৰমৰ েমৰ-ছাগ েপাৱািলৰ দেৰ আিছেলঁা; আৰু ‘ফেল ৈসেত গছডাল
কােটাহঁক’, েতওঁৰ নাম েসঁাৱৰণ আৰু নহবৰ কাৰেণ আিম জািতেবাৰৰ েদশৰ পৰা তাক উচ্ছন্ন কেৰঁাহক বুিল ৈক
েতওঁেলােক েয েমাৰ িবৰুেদ্ধ কু-আলচ পািতিছল, তাক মই জনা নািছেলঁা
20 িকন্তু ধাির্মকতােৰ িবচাৰ কেৰঁাতা, অন্তৰ আৰু হৃদয় পৰীক্ষা কেৰঁাতা েহ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, েতওঁেলাকৰ ওপৰত

তুিম সাধা প্রিতকাৰ েমাক েদিখবৈল িদয়া
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িকয়েনা মই েতামাৰ আগেতই েমাৰ েগাচৰ েসাধােলঁা
21 এই েহতুেক অনােথাতৰ েলাকসকলৰ িবষেয় িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, েতওঁেলােক েতামাৰ প্রাণ িবচািৰ কয়, েয,

িযেহাৱাৰ নােমেৰ ভববাণী প্রচাৰ নকিৰবা, কিৰেল তুিম আমাৰ হাতত মৰা পিৰবা ’ 22এই েহতুেক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই
এইদেৰ ৈকেছ, েচাৱা, মই েতওঁেলাকক দণ্ড িদম েডকােবাৰ তেৰাৱালতআঘািতত ৈহ মিৰব েতওঁেলাকৰ েপা-জীসকল
আকালত মৃতুয্ হ’ব 23 আৰু েতওঁেলাকৰ েকােনা অৱিশষ্ট নাথািকব িকয়েনা মই অনােথাতৰ েলাকসকলৈল অমঙ্গল
ঘটাম, এেন িক, েতওঁেলাকক দণ্ড িদয়াৰ বছৰ উপিস্থত কিৰম ”

12 অধয্ায়
দুষ্টৰ উন্নিত িযিৰিময়াৰ দুখেভাগ েদশৰ িবনাশ ইস্রােয়লৰ শত্রূৰ েশষ গিত

1 “েহ িযেহাৱা, তুিম ধাির্মক, তথািপ েতামাৰ লগত েমাক প্রিতবাদ কিৰবৈল িদয়া,
িবচাৰৰ সম্পেকর্ েমাক েতামাৰ লগত েকৱল কথা কবৈল িদয়া “দুষ্টেবাৰৰ পথ িকয় উন্নত হয়? অিত িবশ্বাস-ঘাতকেবাৰ

িকয় শািন্তেৰ থােক?
2 তুিম েতওঁেলাকক েৰাপন কিৰলা, এেন িক, েতওঁেলাক িশপােল েতওঁেলাক বািঢ়েছ, এেন িক, ফেলা ধিৰেছ; তুিম

েতওঁেলাকৰ মুখৰ বাকয্ত ওচৰ, িকন্তু েতওঁেলাকৰ হৃদয়ৰ পৰা দূৰ
3 িকন্তু েহ িযেহাৱা, তুিম হ’েল েমাক জািন আছা েমাক েদিখও আছা, আৰু েতামাৈল েমাৰ মন েকেন, তাক পৰীক্ষাও

কিৰছা
বধ কিৰবৰ কাৰেণ উিলওৱা েমৰ-ছাগৰ দেৰ েতওঁেলাকক টািন উিলওৱা, আৰু হতয্া িদনৰ কাৰেণ েতওঁেলাকক পৃথক

কিৰ ৰাখা
4 িকমান িদন েদেশ েশাক কিৰব, আৰু সমস্ত েদশৰ তৃণ শুকাই থািকব? িনবাসীসকলৰ দুষ্টতাৰ বােব
পশু আৰু পক্ষীেবাৰ সংহাৰ ৈহেছ; কাৰণ, আমাৰ অিন্তম কাল েকােনও েনেদিখব বুিল েতওঁেলােক ৈকেছ

5 তুিম পদািতকসকলকৰ লগত লৰ মািৰেল, েতওঁেলােক যিদ েতামাক ক্লান্ত কেৰ, েতেন্ত েঘঁাৰাৰ লগত লৰ মািৰ
েকেনৈক িজিকবা?

আৰু যিদও তুিম শািন্তৰ েদশত িনৰাপেদ থাকা, তথািপ যদ্দর্ নৰ েশাভাস্বৰূপ অৰণয্ত িক কিৰবা?
6 িকয়েনা েতামাৰ ভাইসকেল, েতামাৰ িপতৃ-বংশেয়ই েতামাৈল িবশ্বাস-ঘাতকতা কিৰেছ, এেন িক, েতওঁেলােক
েতামাক ধৰ ধৰ বুিল বৰৈক িচঞিৰেছ

েতওঁেলােক েতামাক ভাল কথা ক’েলও, েতওঁেলাকৰ কথাত প্রতয্য় নকিৰবা
7 মই েমাৰ গৃহ তয্াগ কিৰেলঁা; েমাৰ আিধপতয্ এিৰ িদেলঁা
মই েমাৰ প্রাণৰ িপ্রয়াক শত্রূ হাতত েশাধাই িদেলঁা
8 েমাৰ পেক্ষ েমাৰ আিধপতয্ কাঠিনত থকা িসংহৰ দেৰ হ’ল;
িস েমাৰ িবৰুেদ্ধ গুজিৰেছ, েসই কাৰেণ মই তাক িঘণ কিৰেলঁা
9 েমাৰ আিধপতয্ েমাৰ কাৰেণ ফুটুকা-ফুটুকী চৰাইৰ িনিচনা নহয় েন? তাৰ চািৰওফােল িচকাৰী চৰাই*েবাৰ নাই েন?
েতামােলােক েযাৱা, েমাৰ আিদপতয্ েভাজন কিৰবৈল বনৰীয়া পশু আটাইেবাৰ েগাটাই আনাৈগ
10 অেনক েমৰ-ছাগৰখীয়াই েমাৰ দ্রাক্ষাবাৰী নষ্ট কিৰেল, েমাৰ ভাগ ভিৰৰ তলত েমাহািৰেল;
েমাৰ সেন্তাষজনক ভাগ ধ্বংস-অৰণয্ কিৰেল
11 েতওঁেলােক তাক উচ্ছন্ন ঠাই কিৰেল, েসেয় ধ্বংস ৈহ েমাৰ আগত িবলাপ কিৰেছ; সমুদায় েদশ উচ্ছন্ন হ’ল, কাৰণ

েকােনও মেনােযাগ কৰা নাই
12 অৰণয্ত থকা গছশূনয্ পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰৈলেক ধ্বংসকাৰীসকল গ’ল;

িকয়েনা িযেহাৱাৰ তেৰাৱােল এক সীমাৰ পৰা আন সীমাৈলেক সকেলােক গ্রাস কিৰেছ, েকােনা প্রাণীৰ শািন্ত নাই
13 েতওঁিবলােক েঘঁহু ৈব কঁাইট দােল েতওঁেলােক দুখ কিৰও এেকা উপকাৰ নাপােল;
েতওঁেলােক† িযেহাৱা প্রচণ্ড েক্রাধৰ কাৰেণ িনজ িনজ ফলৰ িবষেয় লিজ্জত েহাৱা

14 মই েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লক অিধকাৰ কেৰঁাৱা অিধপতয্ক স্পশর্ কৰা েমাৰ আটাই দুষ্ট ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ িবৰুেদ্ধ
িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: েচাৱা, মই েতওঁেলাকৰ মািটৰ পৰা েতওঁেলাকক উঘািলম, আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা
িযহূদা বংশেকা উঘািলম 15 িকন্তু উঘলাৰ পাছত, মই পুনৰায় দয়া কিৰম; আৰু প্রিতজনক তাৰ আিধপতয্ৈল, আৰু
তাৰ মািটৈল আিনম
* 12 অধয্ায়:9 হােয়না † 12 অধয্ায়:13 েতওঁেলােক
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16 এেনৈক েতওঁেলােক েমাৰ প্রজাসকলক বালৰ নােমেৰ শপত খাবৈল িশকাইিছল, েতেনৈক “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ
শপত!” বুিল েমাৰ নােমেৰ শপত কিৰবৈল েমাৰ প্রজাসকলৰ পথ যিদ েতওঁেলােক যেত্নেৰ িশেক, েতেন্ত েমাৰ
প্রজাসকলৰ মাজত েতওঁেলাকক স্থাপন কৰা হ’ব 17 যিদ েতওঁেলােক নুশুেন, েতেন্ত মই েসই জািতক উঘািল েপলাম
আৰু িনশ্চয়ৈক উঘািল েপলাই তাক নষ্ট কিৰম এইেয়ই িযেহাৱাৰ েঘাষণা ”

13 অধয্ায়
েপাতা টঙািলৰ উপমা িযহূদীসকলৰ অদময্ দুষ্টতা

1 িযেহাৱাই েমাক এইদেৰ ক’েল, “তুিম ৈগ শণ সূতােৰ েবাৱা কােপাৰৰ এগছ টঙািল িকিন েতামাৰ কঁকালত বান্ধা,
তাক প্রথেম পানীত িনিতয়াবা ” 2 েসেয় মই িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ এগছ টঙািল িকিন েমাৰ কঁকালত বািন্ধ ল’েলঁা
3 েতিতয়া িদ্ধতীয়বাৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 4 েবােল, “তুিম িয টঙািল িকিনলা, আৰু
েতামাৰ কঁকালত আেছ, তাক েলাৱা, আৰু উিঠ ফৰাতৈল যাত্রা কৰা আৰু িশলৰ ফাটত তাক লুকুৱাই ৰাখা ”

5 এইদেৰ মই িযেহাৱাৰ আজ্ঞা অনুসােৰ ৈগ ফৰাতৰ কাষত তাক লুকুৱাই ৰািখেলঁা 6 বহু িদনৰ পাছত িযেহাৱাই েমাক
ক’েল, “তুিম উিঠ ফৰাতৈল েযাৱা মই তাত লুকুৱাই ৰািখবৈল েতামাক আজ্ঞা িদয়া টঙািলগছ তাৰ পৰা আনাৈগ ”
7 েতিতয়া মই ফৰাতৈল ৈগ, মই লুকুৱাই েথাৱা ঠাইৰ পৰা টঙািলগছ খািন উিলয়ােলঁা িকন্তু েচাৱা! েসই টঙািলগছ নষ্ট
হ’ল; েকােনা কাযর্ৰ েযাগয্ নািছল

8 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল পুনৰ আিহল, েবােল, 9 “িযেহাৱাই ৈকেছ: ‘এেনদেৰই মই িযহূদাৰ অহংকাৰ
আৰু িযৰূচােলমৰ মহা অহংকাৰ নষ্ট কিৰম 10 এই িয দুচিৰত্রৰ েলাকসকেল েমাৰ কথা শুিনবৈল অমািন্ত ৈহ িনজ
হৃদয়ৰ কিঠনতা অনুসােৰ চেল, আৰু ইতৰ েদৱতােবাৰক েসৱাপূজা আৰু েসইেবাৰৰ আগত প্রিণপাত কিৰবৰ অেথর্
েসইেবাৰৰ পাছত যায়, েতওঁেলাক েকােনা কাযর্ৰ েযাগয্ েনােহাৱা এই টঙািল গছৰ িনিচনা হব 11 িকয়েনা িযেহাৱাই
ৈকেছ, মানুহৰ কঁকালত েযেনৈক টঙািল লািগ থােক, েতেনৈক মই েগােটই ইস্রােয়ল বংশক আৰু েগােটই িযহূদা বংশক
েমাৰ প্রজা, আৰু েমাৰ কীির্ত্ত, প্রশংসা, আৰু ভুষণস্বৰূপ কিৰবৰ অেথর্ িনজেত লগাই ৰািখিছেলঁা; িকন্তু েতওঁেলােক
েমাৰ কথা নুশুিনেল ’

12 এই েহতুেক তুিম েতওঁেলাকক এই কথা ক’বই লািগব: েয, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ:
“আটাইেবাৰ েমাট দ্রাক্ষাৰেসেৰ পূৰ কৰা যাব ” েতওঁেলােক েতামাক ক’ব, ‘প্রেতয্ক েমাট েয দ্রাক্ষাৰেসেৰ পূৰ কৰা
যাব, তাক জােনা আিম ভালৈক নাজােনা?’ 13 েতিতয়া তুিম েতওঁেলাকক ক’বা, ‘িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, মই
এই েদশ-িনবাসী আটাইেক, এেন িক, দায়ুদৰ িসংহাসনত বেহঁাতা ৰজাসকলক, পুেৰািহতসকলক, ভাববাদীসকলক, আৰু
িযৰূচােলম িনবাসী সকেলােক দ্রাক্ষাৰেসেৰ পূৰ কিৰ মেতাৱাল কিৰম 14 মই পৰস্পৰক, এেন িক, বােপক-পুেতকহঁতক
লগ লগাই খুিন্দয়া-খুিন্দ কেৰাৱাম; িযেহাৱাৰ এইেয়ই েঘাষণা েয - মই েয েতওঁেলাকক নষ্ট নকিৰবৰ মেনেৰ েতওঁেলাকক
মৰম, দয়া, িক অনুগ্রহ কিৰম, এেন নহ’ব
15 েতামােলােক শুনা, কাণ িদয়া, অহংকাৰ নকিৰবা, িকয়েনা িযেহাৱাই কথা ৈকেছ
16 েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই অন্ধকাৰ েনৗ আেনােতই,
অন্ধকাৰময় পব্বর্তত েতামাৰ ভিৰ উজুিট েনৗ খাওঁেতই,
আৰু েতামােলােক েপাহৰৈল বাট েচাৱাত েতওঁ তাক মৃতুয্চ্ছায়াত পিৰবত্তর্ ন েনৗ কেৰঁােতই, আৰু তাক েঘাৰ অন্ধকাৰ

েনৗ কেৰঁােতই েতওঁক েগৗৰৱািম্বত কৰা
17 িকন্তু েতামােলােক যিদ তাক নুশুনা, েতামােলাকৰ গব্বর্ৰ কাৰেণ েমাৰ মেন িনৰেল ক্রন্দন কিৰব
আৰু িযেহাৱাৰ জাকক বন্দী কিৰ িনয়াৰ বােব েমাৰ চকুৰ পৰা বহু অশ্রু ওলাব, আৰু পানীেৰ ধাৰ বব
18 তুিম ৰজা আৰু ৰাজমাক েকাৱা, “িনজেক নম্র কৰা আৰু েতামােলাক চাপৰত বহা,
িকয়েনা েতামােলাকৰ িশেৰাভুষণ, এেন িক, সুন্দৰ মুকুট খিহ পিৰল
19 দিক্ষণ অঞ্চল*ৰ নগৰেবাৰ বন্ধ হ’ল, েসইেবাৰ েমিল িদওঁতা েকােনা নাই; েগােটই িযহূদাক েদশান্তৰৈল িনয়া হ’ল,

তাৰ সকেলা েলাকেক িনয়া হ’ল
20 েতামােলােক উত্তৰ িদশৰ পৰা অহা এই েলাকসকলক েচাৱা
েতামাক িদয়া েসই েমৰৰ জাকিট, েতামাৰ সুন্দৰ জাকিট ক’ত?
21 তুিম িনেজ িনজৰ িবপেক্ষ েতামাৰ বনু্ধসকলক িশক্ষা িদয়াত, েযিতয়া েতওঁ েতামাৰ ওপৰত েসই বনু্ধসকলক মূৰব্বী

পািতব?
* 13 অধয্ায়:19 েনেগভ
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েতিতয়া তুিম িক কবা? প্রসৱকািৰণীৰ েবদনাৰ দেৰ েবদনাই েতামাক নধিৰব েন?
22 েতিতয়া হয়েতা তুিম মনেত ক’বা, েয, “েমাৰ এেন দশা িকয় ঘিটল?”
েতেন্ত শুনা, েতামাৰ অপৰাধ অিধক েহাৱাত েতামাৰ বস্ত্রৰ আঁচল ওপৰৈল েতালা হ’ল, আৰু েতামাক বলাৎকাৰ কৰা

হ’ল
23 কুচীয়া েলােক জােনা িনজৰ ছাল, বা নাহৰফুটুকী বােঘ জােনা িনজ গাৰ ফুটুকা-ফুটুকীেবাৰ, সলিন কিৰব পােৰ?
যিদ পােৰ, েতেন্ত কুকমর্ত অভয্াস থকা িয েতামােলাক, েতামােলােকও সৎকমর্ কৰা সম্ভৱ
24 এই েহতুেক মই অৰণয্ৰ বতাহত উিৰ েযাৱা েখৰৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাকক উৰুৱাই িদম
25 িযেহাৱাই ৈকেছ, এেয় েতামাৰ িনৰূিপত ভাগ, মই েতামাক জুিখ িদয়া অংশ;
িকয়েনা তুিম েমাক পাহিৰলা, আৰু িমছাত িবশ্বাস কিৰলা
26 েসই কাৰেণ মইেয়া তুিম িপন্ধা কােপাৰৰ আঁচল মুখৰ ওপৰৈলেক দািঙম; আৰু েতামাৰ লাজৰ ঠাই েদখা যাব
27 চহৰৰ বািহৰৰ পব্বর্তত মই েতামাৰ িঘণলগীয়া কাম, এেন িক, েতামাৰ বয্িভচাৰকমর্, েতামাৰ েঢকেঢকিন, আৰু

েবশয্াবৃিত্তৰ কুকমর্ েদিখেলঁা,
েহ িযৰূচােলম তুিম সন্তাপৰ পাত্রী! তুিম শুিচ হবৈল ইচ্ছা নকৰা তুিম এেন অৱস্থাত আৰু িকমান কাল থািকবা?

14 অধয্ায়
অনাবৃষ্টিৰ িবষেয় িযেহাৱাৰ বাকয্ আৰু ভাববাদীৰ িনেবদন

1 অনাবৃষ্টিৰ িবষেয় িযিৰিময়াৈল অহা এেয়ই িযেহাৱাৰ বাকয্
2 “িযহূদাক েশাক কিৰবৈল িদয়া; আৰু তাৰ বৰদুৱাৰ েকইখেন িবলাপ কৰ’ক েতওঁেলােক ক’লা কােপাৰ িপিন্ধ মািটত

বিহেছ;
আৰু িযৰূচােলমৰ িচঞঁৰ ওপৰৈল উিঠেছ
3 েতওঁেলাকৰ বৰ েলাকসকেল িনজ িনজ অধীনৰ দাসেবাৰক পানীৰ বােব পঠাইেছ
েতওঁেলােক জলাধাৰেবাৰৰ ওচৰৈল ৈগ পানী নাপাই শুদা পাত্র ৈল উলিট আিহেছ;
েতওঁেলােক লাজ পাই মুখ িববণর্ কিৰেছ,
আৰু েতওঁেলাকৰ মূৰ ঢািকেছ
4 েদশত বৃষ্টি েনােহাৱাত মািট টান হ’ল, কাৰণ েখিতয়কসকেল লাজ পাই িনজ িনজ মূৰ ঢািক ৰািখেছ
5 এেন িক, ঘঁাহ েনােহাৱােত হিৰণীেয়ও পথাৰত েপাৱািল জগাই এিৰ ৈথ ৈগেছ
6 আৰু বনৰীয়া গাধেবােৰ গছশূনয্ পব্বর্তত িথয় ৈহ িশয়ালৰ দেৰ বায়ুৰ কাৰেণ েহঁপাই-েফঁাপাই ফুিৰেছ
তৃণ নথকাত েতওঁেলাকৰ চকু ক্ষীণাই ৈগেছ ”

7 েহ িযেহাৱা, যিদও আমাৰ অপৰাধেবােৰ আমাৰ অিহেত সাক্ষয্ িদেছ, তথািপ তুিম িনজ নামৈল চাই কাযর্ কৰা
িকয়েনা আমাৰ িবপথগমন অেনক; আিম েতামাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেলঁা
8 েহ ইস্রােয়লৰ আশাভুিম, তাৰ সঙ্কটৰ কালৰ ত্রাণকত্তর্ া,
তুিম িকয় েদশত প্রবাস কৰা েলাকৰ দেৰ, আৰু ৰািত থকা পিথকৰ িনিচনা?
9 তুিম িকয় তধা লগা মানুহৰ দেৰ, আৰু ত্রাণ কিৰবৈল সমথর্ নথকা বীৰৰ িনিচনা?
তথািপ েহ িযেহাৱা, তুিম আমাৰ মাজত আছা! আৰু আিম েতামাৰ নােমেৰ প্রখয্াত আমাক তয্াগ নকিৰবা

10 িযেহাৱাই এই জািতৰ িবষেয় এই কথা ৈকেছ: “েতওঁেলােক িসমানৈক ভ্রমণ কিৰবৈল ভাল পায়, েতওঁেলােক িনজ
িনজ ভিৰ নাৰািখেল ”

এই কাৰেণ িযেহাৱাই েতওঁেলাকক গ্রহণ নকেৰ েতওঁ এিতয়া েতওঁেলাকৰ অপৰাধ েসঁাৱৰণ কিৰব আৰু েতওঁেলাকৰ
পাপেবাৰৰ কাৰেণ েতওঁেলাকক দণ্ড িদব 11 িযেহাৱাই েমাক আৰু ক’েল, তুিম এই জািতৰ মঙ্গলৰ অেথর্
প্রাথর্না নকিৰবা 12 েতওঁেলােক লেঘান িদেলও মই েতওঁেলাকৰ কাতেৰািক্ত নুশুিনম আৰু েতওঁেলােক েহাম
ও ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰেলও েতওঁেলাকক গ্রহণ নকিৰম; িকন্তু তেৰাৱাল, আকাল, আৰু মহামাৰীৰ দ্বাৰাই মই
েতওঁেলাকক সংহাৰ কিৰম ”

13 েতিতয়া মই ক’েলঁা, “হায় হায়, প্রভু িযেহাৱা! েচাৱা! ভাববাদীসকেল েতওঁেলাকক কয়, “েতামােলােক তেৰাৱাল
েনেদিখবা; বা েতামােলাকৈল আকাৰ নঘিটব, িকন্তু মই এই ঠাইত েতামােলাকক প্রকৃত শািন্ত িদম’ ” 14 েতিতয়া
িযেহাৱাই েমাক ক’েল, ‘েসই ভাববাদীেবােৰ িমছাৈকেয় েমাৰ নাম কিৰ ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ মই েতওঁেলাকক পেঠাৱা,
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িক েকােনা আজ্ঞা িদয়া নাই, নাইবা েতওঁেলাকক েকােনা কথা েকাৱা নাই েতওঁেলাকক েতামােলাকৰ আগত িমছা দশর্ন,
মঙ্গল েচাৱা কথা, অসাৰ কথা, আৰু িনজ িনজ মনৰ প্রবঞ্চনামূলক ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ

15 এই েহতুেক “িয ভাববাদীেবাৰক মই পেঠাৱা নাই, তথািপ তেৰাৱাল আৰু আকাল এই েদশত নহব বুিল ৈক
েতওঁেলােক েমাৰ নােমেৰ ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ: েসই ভাববাদীসকলৰ িবষেয় িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, তেৰাৱাল আৰু
আকালৰ দ্বাৰাই েসই ভাববাদীসকলক সংহাৰ কৰা যাব 16 আৰু েতওঁেলােক িয জািতৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ,
আকাল আৰু তেৰাৱালৰ কাৰেণ িযৰূচােলমৰ আিলত েতওঁেলাকক েপলাই িদয়া যাব, আৰু েতওঁেলাকক, েতওঁেলাকৰ
স্ত্রীসকলক, লৰা-েছাৱাৰীসকলক ৈমদাম িদওঁতা েকােনা নহ’ব, িকয়েনা মই েতওঁেলাকৰ দুষ্টতাৰ ফল েতওঁেলাকৰ ওপৰত
ঢািল িদম
17 তুিম েতওঁেলাকক এই কথা েকাৱা, িদেন-ৰািতেয় েমাৰ চকুৰ পৰা ধােৰেৰ পানী ৈব থাকক, নাথামক
িকয়েনা েমাৰ জািতস্বৰূপা কুমাৰী জীয়াৰী মহা-আঘাতত,
আৰু অতয্ন্ত কষ্টদায়ক প্রহাৰত ভগ্ন হ’ল
18 মই যিদ ওলাই পথাৰৈল যাওঁ, েতিতয়া তাত তেৰাৱােলেৰ হত েহাৱা েলাক েদেখঁা, আৰু যিদ নগৰত েসামাওঁ, আৰু

তােতা আকালত পীিড়ত েহাৱা মানুহ েদেখঁা; িকয়েনা ভাববাদী আৰু পুেৰািহত দুেয়া েদশত ভ্রিম ফুেৰ, এেকা
নাজােন

19 তুিম িযহূদাক িনেচইৈক অগ্রাহয্ কিৰলা েন? েতামাৰ মেন িচেয়ানক িঘণ কিৰেল েন?
তুিম আমাক সুস্থ হ’ব েনাৱাৰাৈক িকয় প্রহাৰ কিৰলা? আিম শািন্তৈল বাট চােলঁা, িকন্তু েকােনা মঙ্গল নািহল,
আৰু সুস্থ হবৰ সময়ৈল বাট চােলঁা, িকন্তু েচাৱা, েকৱল ত্রাসেহ
20 েহ িযেহাৱা, আমাৰ দুষ্টতা, আৰু আমাৰ িপতৃসকলৰ অপৰাধ আিম স্বীকাৰ কেৰঁা, িকয়েনা আিম েতামাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ

কিৰেলঁা
21 তুিম িনজ নামৈল চাই আমাক িঘণ নকিৰবা! িনজ েগৗৰৱযুক্ত িসংহাসন অপমািনত নকিৰবা
েসঁাৱৰণ কৰা, আমাৰ ৈসেত স্থাপন কৰা েতামাৰ িনয়মিট নাভািঙবা
22জািতেবাৰৰ অসাৰ েদৱতােবাৰৰ মাজত বৃষ্টি িদব পৰা এেন েকান আেছ? বা আকােশ জােনা িনজ জল বষর্াব পােৰ?
েহ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তুিমেয়ই জােনা এই জনা েনােহাৱা? এই েহতুেক আিম েতামাৈল বাট চাই থািকম; িকয়েনা

তুিমেয়ই এই সকেলা কিৰলা

15 অধয্ায়
আিহব লগা আপদ ভাববাদীৰ িবলাপ আৰু িযেহাৱাৰ উত্তৰ

1 েতিতয়া িযেহাৱাই েমাক ক’েল, “যিদও েমািচ আৰু চমূেৱল েমাৰ আগত িথয় হয়, তথািপ েমাৰ মন এই জািতৈল
সদয় নহ’ব; তুিম েমাৰ আগৰ পৰা েতওঁেলাকক িবদায় কৰা, েতওঁেলাক ওলাই গুিচ যাওঁক 2আৰু আিম ক’ৈল ওলাই
যাম বুিল েযিতয়া েতওঁেলােক ক’ব, েতিতয়া তুিম েতওঁেলাকক ক’বা, িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
মৃতুয্ৈল িনৰূিপত েলাক মৃতুয্ৈল; তেৰাৱালৈল িনৰূিপত েলাক তেৰাৱালৈল
আকালৈল িনৰূিপত েলাক আকালৈল, বন্দী-অৱস্থাৈল িনৰূিপত েলাক বন্দী-অৱস্থাৈল ওলাই যাওঁক ’

3 আৰু িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতওঁেলাকক বধ কিৰবৈল তেৰাৱাল, িছিৰবৈল কুকুৰ, খাবৈল আৰু িবনষ্ট কিৰবৈল
আকাশৰ পক্ষী আৰু পৃিথৱীৰ জন্তু, এই চািৰ িবধক মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত িনযুক্ত কিৰম 4আৰু িহিষ্কয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ
ৰজা মনিচেয় িযৰূচােলমত কৰা কাযর্ৰ কাৰেণ, পৃিথৱীৰ আটাই ৰাজয্ৰ মাজত মই েতওঁেলাকক ত্রাসৰ িবষয় কিৰম
5 িকয়েনা েহ িযৰূচােলম, েকােন েতামাক দয়া কিৰব, আৰু েতামাৰ বােব িবলাপ কিৰব?
বা েতামাৰ মঙ্গল সুিধবৈল েকােন এফলীয়া ৈহ যাব?
6 িযেহাৱাই ৈকেছ, তুিম েমাক তয্াগ কিৰলা, তুিম পাছ হঁুহিক গ’লা
এই কাৰেণ মই েতামাৰ অিহেত েমাৰ হাত েমিল েতামাক নষ্ট কিৰেলঁা; মই ক্ষমা কিৰ কিৰ আমিন পাইেছঁা
7 মই েতওঁেলাকক েদশৰ দুৱাৰেবাৰত কুলােৰ জািৰেলঁা
েতওঁেলাকক সন্তানহীন কিৰেলঁা েমাৰ জািতক িবনষ্ট কিৰেলঁা; েতওঁেলাক িনজৰ পথৰ পৰা নুলিটল
8 েমাৰ আগত েতওঁেলাকৰ িবধৱাসকল সমুদ্রৰ বািলত্ৈকেয়া অিধক ৈহেছ;
মই েতওঁেলাকৰ মাজৰ েডকাসকলৰ মাকৰ িবৰুেদ্ধ দুপৰেবলাত এজন সংহাৰক আিনেলঁা, তাইৈল অকস্মােত দুখ আৰু

ত্রাস উপিস্থত কিৰেলঁা
9 সাত পুত্র প্রসৱ কৰা মাতৃেয় ক্ষীণাই প্রাণতয্াগ কিৰেল িদন থােকঁােতই তাইৰ েবিল মাৰ গ’ল
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তাই লাজ পাই িববণর্ হ’ল, মই েতওঁেলাকৰ অৱিশষ্ট ভাগক শত্রূ আগত তেৰাৱালত সমপর্ণ কিৰম
এইেয়ই িযেহাৱাৰ েঘাষণা
10 হায় হায়, েহ েমাৰ মাতৃ! সমস্ত পৃিথৱীত িববাদ আৰু কন্দল কৰাৈক তুিম েমাক প্রসৱ কিৰলা
মই কােকা সুতৈল ধাৰ িদয়া নাই, বা েমােকা েকােনও সুতৈল ধাৰ িদয়া নাই; তথািপ সকেলােৱ েমাক শাও িদেয়

11 িযেহাৱাই ক’েল: “মই িনশ্চেয় েতামাক মঙ্গলৰ কাৰেণ সবল নকিৰম েন?
িনশ্চেয় সঙ্কটৰ কালত আৰু দুদ্দর্ শাৰ সময়ত মই শত্রূ েতামাৰ আগত িনেবদন কৰাম
12 েকােনা মানুেহ জােনা েলাহাক গুিড় কিৰব পােৰ? এেন িক, উত্তৰ েদশীয় েলাহা, আৰু িপতল ভািঙব পােৰ?
13 মই েতামাৰ সম্পিত্ত আৰু েতামাৰ বহুমুলয্ বস্তু িবনামূেলয্ লুটদ্রবয্স্বৰূেপ িদম
এেন িক, েতামাৰ পাপ সমূহৰ কাৰেণ েতামাৰ সীমাৰ সকেলা ফােল তাক কিৰম
14 েতিতয়া শত্রুেৱ ৈসেত তুিম নজনা েদশৈল েসইেবাৰ িনয়াম,
িকয়েনা েমাৰ েক্রাধািগ্ন জ্বিলেছ, েসেয় েতামােলাকৰ ওপৰত জ্বিল থািকব
15 েহ িযেহাৱা, তুিমেয়ই জািন আছা! েমাক েসঁাৱৰণ কৰা, েমাৈল কৃপা দৃষ্টি কৰা আৰু েমাৰ অেথর্ েমাৰ তাড়ণাকাৰীৰ

প্রিতকাৰ সাধা
েতামাৰ দীঘর্ সিহষু্ণতাত েমাক িবনষ্ট হব িনিদবা মই েয েতামাৰ কাৰেণ অপমান সহন কিৰেলঁা, তাক তুিম মনত

েপেলাৱা
16 মই েতামাৰ বাকয্েবাৰ েপাৱা মাত্রেক অিত আগ্রেহেৰ গ্রহণ কিৰেলঁা, আৰু েতামাৰ বাকয্েবাৰ েমাৰ পেক্ষ েমাৰ মনৰ

আনন্দ আৰু উল্লাসজনক হল,
িকয়েনা েহ বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, মই েতামাৰ নােমেৰ প্রখয্াত
17 মই আেমাদকাৰী সকলৰ সভাত বিহ উল্লাস কৰা নাই
েতামাৰ হাতৰ কাৰেণ মই অকেলই বেহঁা, িকয়েনা তুিম েমাক েক্রােধেৰ পিৰপূণর্ কিৰলা
18 েমাৰ েবদনা িকয় িচৰকলীয়া? আৰু েমাৰ ঘা িকয় সুস্থ হব েনাৱােৰ? েসেয় ভাল হব েনােখােজ?
তুিম জােনা সচঁাৈকেয় েমাৰ আগত িমছা জুিৰ আৰু অস্থায়ী জল স্বৰূপ হবা?
19 এই েহতুেক িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: তুিম যিদ উলিট আহঁা, েতেন্ত েমাৰ আগত িথয় হব পৰাৈক মই েতামাক আেকৗ

আিনম
আৰু যিদ অধম বস্তুৰ মাজৰ পৰা ৰত্ন বািহৰ কিৰ েলাৱা, েতেন্ত েমাৰ মুখস্থৰূপ হ’বা; েতওঁেলাক েতামাৈল ঘুিৰ আিহব,
িকন্তু তুিম েতওঁেলাকৈল নুঘুিৰবা
20 মই এই জািতৰ আগত েতামাক িপতলৰ দৃঢ় গড়স্বৰূপ কিৰম; েতওঁেলােক েতামাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰব, িকন্তু েতামাক

পৰাজয় কিৰব েনাৱািৰব
িকয়েনা, িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামাৰ ত্রাণ আৰু উদ্ধাৰৰ অেথর্ মই েতামাৰ লগত আেছঁা
21 আৰু দুষ্টেবাৰৰ হাতৰ পৰা মই েতামাক উদ্ধাৰ কিৰম, আৰু ভয়ানকেবাৰৰ হাতৰ পৰা েতামাক মুক্ত কিৰম ”

16 অধয্ায়
িযহূদীসকলৰ পাপ আৰু ভাবী দুৰৱস্থা

1এেয়ই িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 েবােল, “তুিম িববাহ নকিৰবা, এই ঠাইত েতামাৰ েপা-জী
হবৈল িনিদবা ” 3 িকয়েনা, এই ঠাইত ওপজা েপা-জীৰ িবষেয় আৰু এই েদশত েতওঁেলাকক প্রসৱ কৰা মাতৃসকলৰ,
আৰু েতওঁেলাকক জন্ম িদয়া িপতৃসকলৰ িবষেয় িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: 4 “েতওঁেলােক কষ্টদায়ক মৃতুয্ত প্রাণতয্াগ
কিৰব আৰু েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েকােনও িবলাপ নকিৰব েতওঁেলাক মািটৰ ওপৰত সাৰৰ িনিচনাৈক পিৰ থািকব
আৰু েতওঁেলাকক ৈমদাম িদয়া নাযাব; ‘েতওঁেলাক তেৰাৱাল ও আকালৰ দ্বাৰাই হত হ’ব আৰু েতওঁেলাকৰ শৱ আকাশৰ
চৰাইৰ আৰু পৃিথৱীৰ জন্তুৰ আহাৰ হ’ব

5 িকয়েনা িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “তুিম েশাকৰ েকােনা ঘৰত েনােসামাবা তুিম বুকু ভুকুৱাবৈল নাযাবা, আৰু
েতওঁেলাকৰ কাৰেণ িবলাপ নকিৰবা কাৰণ, মই এই জািতৰ পৰা েমাৰ শািন্ত, এেন িক, দয়া আৰু অনুগ্রহ দূৰ
কিৰেলঁা!” িযেহাৱাই এইদেৰই ৈকেছ 6 “এই েদশত থকা বৰ আৰু সৰু েলাক মিৰব েতওঁেলাকক ৈমদাম িদয়া নাযাব
আৰু েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েকােনও বুকু নুভুকুৱাব আৰু েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েকােনও িনজ ঘা কাট-কুট নকিৰব, বা
মূৰ নুখুৰাব
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7 েলাক সকেল মৃত েলাকৰ কাৰেণ েতওঁেলাকক শান্তনা িদবৈল েশাক কেৰঁােত েতওঁেলাকক িপঠা িনিবলাব, নাইবা
েতওঁেলাকৰ িপতৃ িক মাতৃৰ কাৰেণ পান কিৰবৈল েলাক সকেল েতওঁেলাকক শান্তনাদায়ক পান-পাত্র িনিদব 8 তুিম
েতওঁেলাকৰ লগত েভাজন-পান কিৰবৰ অেথর্, েতওঁেলাকৰ লগত বিহবৈল েভাজৰ ঘৰত েনােসামাবা ” 9 িকয়েনা
ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “েচাৱা, মই েতামােলাকৰ চকুৰ আগেত আৰু েতামােলাকৰ
িদনেত এই ঠাইৰ পৰা উল্লাসৰ ধ্বিন, আনন্দৰ ধ্বিন, আৰু দৰা-কনয্াৰ ধ্বিন লুপ্ত কিৰম

10 আৰু েতিতয়া তুিম এই জািতৰ আগত এই সকেলা কথা প্রচাৰ কিৰবা, আৰু েতওঁেলােক েতামাক ক’ব, েয,
‘িযেহাৱাই আমাৰ িবৰুেদ্ধ এই মহা িবপদৰ কথা িকয় ক’েল? বা আমাৰ অপৰাধ িক? আিম আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
িবৰুেদ্ধ কৰা আমাৰ পাপ িক?’ 11 েতিতয়া তুিম েতওঁেলাকক ক’বা, ‘িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল
েমাক তয্াগ কিৰেল,’ ইতৰ েদৱতােবাৰৰ পাছত চিলেল, েসইেবাৰক েসৱাপূজাও কিৰেল আৰু েসইেবাৰৰ আগত
প্রিণপাত কিৰেল িকন্তু েমাক হ’েল তয্াগ কিৰেল, েমাৰ বয্ৱস্থা পালন নকিৰেল

12আৰু েতামােলাক হ’েল েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলতৈকেয়া অিধক কদাচৰণ কিৰছা, িকয়েনা েচাৱা! েতামােলাক
প্রিতজেন িনজ িনজ দুষ্ট মনৰ কিঠনতা অনুসােৰ চিল েমাৰ কথাত কাণ িনিদয়া 13 এই েহতুেক েতামােলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকেল আৰু েতামােলােকও িয েদশ জনা নাই, এেন এক েদশৈল মই এই েদশৰ পৰা েতামােলাকক দূৰ
কিৰ িদম; েসই ঠাইত েতামােলােক িদেন-ৰািতেয় ইতৰ েদৱতােবাৰক েসৱাপূজা কিৰবা; িকয়েনা মই েতামােলাকক
অনুগ্রহ নকিৰম

14 এই েহতুেক েচাৱা! এেন েকােনা িদনেবাৰ আিহেছ “িযেহাৱাই ৈকেছ”, েসই িদনা েলাকসকেল আৰু নক’ব, েয,
িয জনাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িমচৰ েদশৰ পৰা আিনেল, েসই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত ’ 15 িকন্তু এেনৈক কব,
েয, িয জনাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক উত্তৰ েদশৰ পৰা, আৰু িয িয েদশৈল েতওঁেলাকক েখিদিছল, েসই সকেলা
েদশৰ পৰা আিনেল, েসই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত মই েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িয েদশ িদিছেলঁা, েসই েদশৈল
পুনৰায় েতওঁেলাকক আিনম

16 েচাৱা! মই অেনক মাছ-মিৰয়া অনাম, “িযেহাৱাই ৈকেছ”, েতওঁেলােক মাছ ধৰািদ েতওঁেলাকক ধিৰব পােছ মই
অেনক বয্াধ অনাম, েতওঁেলােক িচকাৰীৰ দেৰ িচকাৰ কিৰ প্রেতয্ক পব্বর্ত, প্রেতয্ক িগিৰ আৰু িশলেবাৰৰ েখােৰাঙৰ
পৰা েতওঁেলাকক উিলয়াব 17 িকয়েনা েতওঁেলাকৰ সকেলা পথত েমাৰ চকু আেছ, েতওঁেলাক েমাৰ পৰা গুপুেত
নাথািকব বা েতওঁেলাকৰ অপৰাধ েমাৰ দৃষ্টিত অেগাচৰ নহ’ব 18 মই প্রথেম েতওঁেলাকৰ অপৰাধ আৰু পাপৰ দুগুন
প্রিতফল িদম; িকয়েনা েতওঁেলােক িনজৰ িঘণলগীয়া বস্তুৰ শেৱেৰ েমাৰ েদশ অশুিচ কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকৰ ঘৃণনীয়
পদাথর্েৰ েমাৰ আিধপতয্ পিৰপূণর্ কিৰেল
19 েহ েমাৰ বল, েহ েমাৰ েকঁাঠ, আৰু সঙ্কটৰ কালৰ েমাৰ আশ্রয় েহ িযেহাৱা,
পৃিথৱীৰ অন্তৰ পৰা জািতেবােৰ েতামাৰ ওচৰৈল আিহ ক’ব, “আমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল িমছা,
এেন িক অসাৰ আৰু অনুপকাৰী বস্তুৰ বািহেৰ এেকা অিধকাৰ কৰা নাই
20 িয ঈশ্বৰ নহয়, মানুেহ িনজৈল জােনা এেন েদৱতােবাৰ সািজব?
21 এই েহতুেক েচাৱা! মই েতওঁেলাকক জনাম, েমাৰ হাত আৰু েমাৰ পৰাক্রম েতওঁেলাকক এেকৰােহ জ্ঞাত কৰাম,
তােত েমাৰ নাম েয িযেহাৱা, ইয়ােক েতওঁেলােক জািনবৈল পাব

17 অধয্ায়
1 িযহূদাৰ পাপ েলাহাৰ িলখনী আৰু হীৰাৰ কঁাইেটেৰ িলখা ৈহেছ
তাক েতওঁেলাকৰ হৃদয়ৰূপ ফিলত আৰু েতামােলাকৰ যজ্ঞ-েবিদৰ িশঙাত কটা ৈহেছ
2 েসই সময়ত িযহূদাৰ সন্তান সকেল েকঁচাপতীয়া গছেবাৰৰ গুিৰত েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ যজ্ঞ-েবিদ,
আৰু িনজ িনজ আেচৰা মূির্ত্তক ওখ পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত েসঁাৱৰণ কেৰ
3 েদশৰ মাজত থকা েতওঁেলাকৰ েলাকসকেল ওখ পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত েতওঁেলাকৰ যজ্ঞ-েবিদেবাৰ েসঁাৱৰণ কেৰ

মই েতামাৰ সম্পিত্ত আৰু সকেলা বহুমুলয্ বস্তু লুটদ্রবয্স্বৰূেপ আনক িদম
েমাৰ পাপৰ কাৰেণ েতামাৰ সীমাৰ সকেলা ফােল, েতামাৰ ওখ ঠাইেবাৰেকা লুটদ্রবয্ কিৰম
4 আৰু তুিম িনেজই মই েতামাক িদয়া আিধপতয্ েহৰুৱাবা
আৰু মই েতামাক, তুিম নজনা েদশত েতামাৰ শত্রূেবাৰৰ বন্দীকাম কেৰাৱাম,
কাৰণ তুিম েমাৰ েক্রাধািগ্ন জ্বলালা, েসেয় িচৰকাল জ্বিল থািকব
5 িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “িয মানুেহ মানুহত ভাৰসা ৰােখ, েতওঁ শাপগ্রস্ত;
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েতওঁ মত্তর্ য্ক িনজৰ বাহু জ্ঞান কেৰ, আৰু েতওঁৰ মন িযেহাৱাৰ পৰা আঁতৰ হয়
6 িকয়েনা েতওঁ অৰণয্ত থকা ঝাও গছৰ দেৰ হ’ব, আৰু মঙ্গল আিহেল েতওঁ গম নাপাব
িকন্তু েতওঁ মৰুভূিমৰ খৰাং ঠাইত িনবাসী-শূনয্ েলাণা েদশত থািকব
7 িয পুৰুেষ িযেহাৱাত িনভর্ ৰ কেৰ, আৰু িয জনাৰ িবশ্বাস-ভুিম িযেহাৱা, েসই পুৰুষ ধনয্
8 িকয়েনা েতওঁ জলৰ দঁািতত েৰাৱা, আৰু নদীৰ পাৰত বহু িশপা েমলা গছৰ িনিচনা হ’ব
খৰ মািৰেল িস ভয় নকিৰব, িকন্তু তাৰ পাত েকঁচাই থািকব
আৰু েতিতয়া অনা বৃষ্টিৰ বছৰেতা তাৰ িচন্তা নহ’ব, আৰু গুিট নলগাৈক নাথািকব
9 মন সকেলাতৈক কপটময় তাৰ েৰাগ সুস্থ কিৰব েনাৱািৰ; েকােন তাক বুিজব পােৰ?
10 মই িযেহাৱা, মনৰ িবচাৰ আৰু মম্মর্ পৰীক্ষা কেৰঁাতা
প্রিতজন মানুহক েতওঁৰ িনজ িনজ আচাৰ-বয্ৱহাৰ অনুসােৰ, েতওঁৰ কাযর্ৰ ফল অনুসােৰ প্রিতফল িদওঁ
11 নয্ায়ৰূেপ ধন েনােগােটাৱা মানুহ, িনেজ নজেগাৱা আন েপাৱািল েগােটাৱা কইৰা চৰাইৰ িনিচনা;
তাৰ আধা বয়সেত েসেয় তাক এিৰ যাব, আৰু েশষ কালত িস মূখর্ ৈহ পিৰব
12 আিদেৰ পৰা উচ্চস্থানত স্থািপত েগৗৰৱািম্বত িসংহাসন আমাৰ ধমর্ধাম
13 িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ আশা-ভুিম িযসকেল েতামাক তয্াগ কেৰ, েতওঁেলাক সকেলােৱই লিজ্জত হব; িযসকেল েসই

ঠাইত েতামাৰ পৰা আঁতিৰ যায় েতওঁেলাক বিঞ্চত হ’ব
িকয়েনা েতওঁেলােক জীিৱত জলৰ ভুমুকস্বৰূপ িযেহাৱাক তয্াগ কিৰেল
14 েহ িযেহাৱা, েমাক সুস্থ কৰা, তােত মই সুস্থ হম! েমাক ৰক্ষা কৰা, েতিতয়া মই পিৰত্রাণ পাম িকয়েনা তুিম েমাৰ

প্রশংসাৰ স্থল
15 েচাৱা, েতওঁেলােক েমাক ৈকেছ, “িযেহাৱাৰ বাকয্ ক’ত? েসেয় এিতয়া ঘটক ”
16 মই হ’েল েতামাৰ পােছ পােছ েমৰ-ছাগ ৰখীয়া হ’বৈল সতেত িবমুখ েহাৱা নাই, নাইবা দুখপূণর্ িদনৈল মই ইচ্ছা কৰা

নাই
তাক তুিম জািন আছা; েমাৰ ওঁঠৰ পৰা িয ওলাইিছল, েসেয় েতামাৰ আগত আিছল
17 েমাৈল ত্রাসস্বৰূপ নহ’বা িবপদৰ িদনত তুিমেয়ই েমাৰ আশ্রয়
18 েমাৰ তাড়নাকাৰীসকেল লাজ পাওঁক, িকন্তু েমাক হ’েল লাজ পাবৈল িনিদবা েতওঁেলাক হ’েল বয্াকুল হওঁক, িকন্তু

েমাক হ’েল বয্াকুল হবৈল িনিদবা
েতওঁেলাকেৰই ওপৰত িবপদৰ িদন ঘেটাৱা, আৰু দুগুণ সংহােৰেৰ েতওঁেলাকক সংহাৰ কৰা ”

িবশ্রাম-বাৰ িবষয়ক িযেহাৱাৰ বাকয্
19 িযেহাৱাই েমাক এই কথা ক’েল: “িযহূদাৰ ৰজাসকল িয দুৱােৰিদ েসামায় আৰু ওলায়, তুিম ৈগ সব্বর্সাধাৰণ*

েলাকসকলৰ েসই দুৱাৰত, আৰু িযৰূচােলমৰ সকেলা দুৱাৰত িথয় েহাৱা 20 আৰু েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘েসই
দুৱাৰেবােৰিদ েসােমাৱা েহ িযহূদাৰ ৰজাসকল, সমুদায় িযহূদা, আৰু িযৰূচােলম-িনবাসী সকেলা েলাকসকল, েতামােলােক
িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা

21 িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “েতামােলাক সাৱধান েহাৱা, িবশ্রাম-বােৰ েকােনা েবাজা ৈব নািনবা, বা িযৰূচােলমৰ
দুৱােৰিদ তাক িভতৰৈল নািনবা 22আৰু িবশ্রাম-বােৰ িনজ িনজ ঘৰৰ পৰা েকােনা েবাজা বািহৰ নকিৰবা, আৰু েকােনা
কাম নকিৰবা; িকন্তু মই েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ িবশ্রাম-বাৰ পিবত্র কৰা 23 েতওঁেলােক েসই
আজ্ঞা শুিনবৈল েখাজ নািছল, আৰু তাৈল কাণ িদয়া নািছল, িকন্তু নুশুিনবৈল আৰু িশক্ষা গ্রহণ নকিৰবৈল িনজ িনজ
িডিঙ ঠৰ কিৰিছল

24আৰু িযেহাৱাই ৈকেছ, এইদেৰ িনশ্চয় ঘিটব, যিদেহ েতামােলােক যেত্নেৰ েমাৰ বাকয্ত যিদ মন িদয়া েতামােলােক
িবশ্রাম-বােৰ এই নগৰৰ দুৱােৰিদ েকােনা েবাজা িভতৰৈল নািনবা, আৰু েসইিদনা েকােনা কাম নকিৰবা বৰং িবশ্রাম-িদন
পিবত্র কৰা 25 েতেন্ত দায়ুদৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বেহঁাতা ৰজাসকল, আৰু প্রধান েলাকসকল ৰথত আৰু েঘঁাৰাত উিঠ
এই নগৰৰ দুৱােৰিদ েসামাব, েতওঁেলাকৰ প্রধান েলাকসকল, িযহূদাৰ েলাক আৰু িযৰূচােলম-িনবাসীসকল েসামাব;
আৰু এই নগৰ িচৰকালৈলেক থািকব

26 আৰু েতওঁেলােক িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ পৰা, িযৰূচােলমৰ চািৰওফালৰ অঞ্চল, িবনয্ামীন প্রেদশ, িনম্ন-ভুিম,
পব্বর্তীয়া অঞ্চল আৰু দিক্ষণ অঞ্চলৰ† পৰা েহাম আিদ বিল, ৈনেবদয্ আৰু ধূপ ৈল আিহব আৰু েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ
গৃহৈল ধনয্বাদাথর্ক বিল আিনব 27 িকন্তু যিদ েতামােলােক িবশ্রাম-িদন পিবত্র কিৰবৈল আৰু িবশ্রাম-বােৰ েবাজা ৈব
* 17 অধয্ায়:19 েবঞ্জািমনৰ † 17 অধয্ায়:26 েনেগভ
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িযৰূচােলমৰ দুৱােৰিদ েলাকসকলক েসামাবৈল িদয়া আৰু েমাৰ আজ্ঞাৈল কাণ িনিদয়া, েতেন্ত মই তাৰ দুৱাৰেবাৰত
অিগ্নেৰ প্রজ্বিলত কিৰম, েসেয় িযৰূচােলমৰ অট্রািলকােবাৰ গ্রাস কিৰব, েসইেবাৰ নুনুমাব’ ”

18 অধয্ায়
কুমােৰ নতুনৈক কৰা পাত্রৰ উপমা

1 িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই বাকয্ আিহল, 2 েবােল, “তুিম উিঠ কুমাৰৰ ঘৰৈল নািম েযাৱা, আৰু তােতই মই
েতামাক েমাৰ বাকয্ শুনাম ” 3 েতিতয়া মই কুমাৰৰ ঘৰৈল নািম গ’েলা, আৰু েচাৱা! কুমােৰ তাৰ চাকত িনজৰ কাম
কিৰ আেছ 4আৰু েতওঁ মািটেৰ ৈতয়াৰ কৰা পাত্র েতওঁৰ হাতত েবয়া েহাৱা েদিখ, েতওঁ তাক ৈল পুনৰায় িনজ ইচ্ছামেত
আন এটা পাত্র বনােল

5 েতিতয়া িযেহাৱাৰ পৰা েমাৈল বাকয্ আিহল আৰু ক’েল, 6 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েহ ইস্রােয়ল বংশ, এই কুমাৰৰ দেৰ
েতামােলাকৰ লগত মই জােনা বয্ৱহাৰ কিৰব েনাৱােৰঁা?” “েহ ইস্রােয়ল-বংশ, েচাৱা! েযেনৈক কুমাৰৰ হাতত মািট,
েতেনৈক েমাৰ হাতত েতামােলাক আছা 7 িয মুহুত্তর্ েত তুিম েকােনা এক জািত আৰু েকােনা এক ৰাজয্ৰ িবষেয় উঘলা,
ভঙা আৰু তাক িবনষ্ট কৰা কথা কওঁ, 8 মই েকাৱা েসই জািত যিদ েসই মুহুত্তর্ েত েতওঁেলাকৰ দুষ্টতাৰ পৰা ঘূেৰ, েতেন্ত
মই েতওঁেলাকৈল কিৰব েখাজা মঙ্গলৰ পৰা মন পালটাম

9আৰু িয মুহুত্তর্ েত েকােনা এক জািত আৰু েকােনা এক ৰাজয্ৰ িবষেয় সজা আৰু েৰাৱা কথা কওঁ, 10 েসই মুহুত্তর্ েত
যিদ েসই জািতেয় েমাৰ বাকয্ পালন নকিৰ েমাৰ সাক্ষােত কু-আচৰণ কেৰ, েতেন্ত মই েতওঁেলাকৈল কিৰব েখাজা
মঙ্গলৰ পৰা মন পালটাম

11 এই েহতুেক এিতয়া তুিম িযহূদাৰ েলাকসকলক আৰু িযৰূচােলম-িনবাসীসকলক েকাৱাৈগ, িযেহাৱাই এইদেৰ
ৈকেছ, “েচাৱা, মই েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ মঙ্গল-িচন্তা কিৰেছঁা আৰু েতামােলাকৰ অিহেত কল্পনা কিৰেছঁা; েতামােলাক
প্রিতজেন িনজ িনজ কু-পথৰ পৰা ওলটা, িনজ িনজ পথ আৰু কাযর্ শুধেৰাৱা ” 12 িকন্তু েতওঁেলােক কয়, ‘িক কাম
আেছ? িকয়েনা আিম িনজ িনজ কল্পনা অনুসােৰ চিলম, আৰু প্রিতজেন িনজ িনজ দুষ্ট মনৰ কিঠনতা অনুসােৰ কাযর্
কিৰম’ ”
13 এই েহতুেক িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “েতামােলােক এিতয়া জািত সমূহৰ মাজত েসাধা, এেন কথা েকােন শুিনেল?
কুমাৰী ইস্রােয়েল অিতশয় েনাম িশয়িৰ েযাৱা কাযর্ কিৰেল
14 িলবােনানৰ িহেম জােনা েদশৰ মাজত থকা এই পব্বর্তেকইটাক তয্াগ কেৰ?
বা দূৰৰ পৰা ৈব অহা শীতল জলৰ জুিৰ জােনা শুকায়?
15 িকয়েনা েমাৰ প্রজাসকেল েমাক পাহিৰেল, েতওঁেলােক অসাৰ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ ধুপ জ্বলােল; আৰু েতওঁেলাকৰ

েদশ আচিৰতৰ আৰু সদায় ইচ্ ইচ্ কৰাৰ িবষয় কিৰবৰ বােব,
16 নবন্ধা পথ সৰু সৰু বাটত ফুৰাবৈল েসইেবােৰ েতওঁেলাকৰ বাটত, প্রাচীন পথত উজুিট খুৱােল
িয েকােনােৱ েসই েদেশিদ যাব, েতওঁ আচিৰত ৈহ িনজৰ মূৰ জুকািৰব
17 মই পূব ফালৰ বতাহৰ দেৰ শত্রূেবাৰৰ আগত েতওঁেলাকক িচন্ন-িভন্ন কিৰম; েতওঁেলাকৰ সঙ্কটৰ কালত মই

েতওঁেলাকক মুখ েনেদখুৱাই িপিঠ েদখুৱাম
18 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, ‘আহঁা, আিম িযিৰিময়াৰ অিহেত কু-মন্ত্রণা কেৰঁাহক; িকয়েনা পুেৰািহতৰ পৰা বয্ৱস্থা,

জ্ঞানীসকলৰ পৰা মন্ত্রণা আৰু ভাববাদীৰ পৰা বাকয্ লুপ্ত নহ’ব; আহঁা, আিম িজভােৰ তাক প্রহাৰ কেৰঁা, তাৰ েকােনা
বাকয্ত মন িনিদওঁ
19 েহ িযেহাৱা! েমাৈল মন িদয়া, আৰু েমাৰ িবপক্ষেবাৰৰ কথা শুনা
20 উপকাৰৰ সলিন জােনা অপকাৰ কৰা যাব? িকয়েনা েতওঁেলােক েমাৰ প্রাণৈল গাত খািনেল;
মই েতওঁেলাকৰ পেক্ষ িহত কথা ৈক েতওঁেলাকৰ পৰা েতামাৰ েক্রাধ থমাবৈল, েতামাৰ আগত েকেনৈক িথয় ৈহিছেলঁা,

তাক েসঁাৱৰণ কৰা
21 এই েহতুেক তুিম েতওঁেলাকৰ সন্তান সকলক দুির্ভক্ষত সমপর্ণ কৰা, আৰু েতওঁেলাকক তেৰাৱালৰ হাতত েশাধাই

িদয়া; েতওঁেলাকৰ স্ত্রীসকল পুত্রহীনা আৰু িবধৱা হওঁক, েতওঁেলাকৰ পুৰুষেবাৰ মহামাৰীত মৰক, আৰু
েতওঁেলাকৰ েডকােবাৰ যুদ্ধত তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই হত হওঁক 22 তুিম েতওঁেলাকৈল অকস্মােত ৈসনয্ এদল
আিনেল েতওঁেলাকৰ ঘৰেবাৰৰ পৰা এিট িচঞঁৰ শুনা যাওঁক; িকয়েনা েতওঁেলােক েমাক ধিৰবৈল এটা গাত
খািনেল, আৰু েমাৰ ভিৰৈল ফান্দ পািতেল!

23 তথািপ েহ িযেহাৱা, েমাক বধ কৰাবৈল েমাৰ অিহেত কৰা েতওঁেলাকৰ সকেলা মন্ত্রণা তুিম জািন আছা
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তুিম েতওঁেলাকৰ অপৰাধ ক্ষমা নকিৰবা, নাইবা েতওঁেলাকৰ পাপ েতামাৰ দৃষ্টিৰ পৰা মিচ েনেপলাবা;
িকন্তু েতওঁেলাকক েতামাৰ আগত উজুিট খুৱাই েপেলাৱা হওঁক, তুিম িনজ েক্রাধৰ সময়ত েতওঁেলাকৈল কাযর্ কৰা

19 অধয্ায়
ভগা পাত্রৰ উপমা িযিৰিময়াৰ দুখ-েভাগ

1 িযেহাৱাই এই কথা ক’েল, “তুিম ৈগ কুমাৰৰ এটা েটেকিল িকনা, আৰু প্রজাসকলৰ জনচােৰক ও পুেৰািহতসকলৰ
জনচােৰক বৃদ্ধ েলাকসকল 2 েখালা-কিট পিৰ থকা দুৱাৰৰ েসােমাৱা ঠাইৰ ওচৰত থকা িহেন্নামৰ পুেতকৰ উপতয্কাৈল
ওলাই েযাৱা, আৰু মই েতামাক বাকয্ কম, তাত এই বাকয্ প্রচাৰ কিৰবা; 3 আৰু ক’বা, ‘েহ িযহূদাৰ ৰজাসকল, েহ
িযৰূচােলম-িনবাসীসকল! িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: েচাৱা! মই
ঠাইৈল অমঙ্গল ঘটাম; েযেয় তাক শুিনব, তােৰই েনাম িশয়িৰ উিঠব

4 েতওঁেলােক েমাক তয্াগ কিৰেল, এই ঠাই িবজাতীয় ঠাই কিৰেল, আৰু েতওঁেলাক, েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকল
আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকেল নজনা ইতৰ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ এই ঠাইত ধূপ জ্বলােল আৰু িনেদ্দর্ াষী েলাকসকলৰ
েতেজেৰ এই ঠাই পিৰপূণর্ কিৰেল 5 েতওঁেলােক বালৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিলস্বৰূেপ িনজ িনজ পুেতকসকলক জুইত
পুিৰবৈল, বালৰ কাৰেণ ওখ ঠাইেবাৰ সািজেল, ইয়াক মই আজ্ঞা কৰা নািছেলঁা, েকাৱা নািছেলঁা, বা েমাৰ মনত উদেয়া
েহাৱা নািছল

6 এই কাৰেণ িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা, “িয িদনা এই ঠাই েতাফৎ, বা িহেন্নামৰ পুেতকৰ উপতয্কা বুিল আৰু প্রখয্াত
হ’ব, এেন িদন আিহেছ 7 আৰু মই এই ঠাইত িযহূদাৰ আৰু িযৰূচােলমৰ মন্ত্রণা বয্থর্ কিৰম আৰু শত্রূেবাৰৰ আগত
তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই, আৰু েতওঁেলাকৰ প্রাণ লবৈল িবচািৰ ফুৰােবাৰৰ হাতৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকক পিতত কেৰাৱাম, আৰু
েতওঁেলাকৰ শৱ আকাশৰ চৰাইেবাৰক আৰু পৃিথৱীত ফুৰা জন্তুেবাৰক খাবৈল িদম 8 আৰু েতিতয়া মই এই নগৰ
িবস্ময় মনাৰ আৰু ইচ্ ইচ্ কৰাৰ িবষয় কিৰম; িয েকােনােৱ তাৰ ওচেৰিদ যাব, েতওঁ িবস্ময় মািনব, আৰু তাৈল ঘটা
আটাই মহামাৰীৰ উৎপাত েদিখ ইচ্ ইচ্ কিৰব 9আৰু নগৰ অৱেৰাধ কৰা সময়ত, শত্রূেবাৰৰ আৰু প্রাণ লবৈল িবচািৰ
ফুৰােবাৰৰ দ্বাৰাই ঘটা সঙ্কটৰ কালত, মই েতওঁেলাকক িনজ িনজ েপা-জীৰ মাংস েভাজন কিৰব আৰু েতওঁেলােক িনজ
িনজ বনু্ধৰ মাংস খাব’ ”

10পােছ েতামাৰ লগত েযাৱা পুৰুষসকলৰ আগেত তুিম েসই েটেকিলেতা ভািঙ েপলাবা, 11আৰু েতওঁেলাকক ক’বা,
বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, “কুমাৰৰ িয পাত্র ভািঙেল পুনৰায় বনাব েনাৱােৰ, এেন পাত্র ভঙাৰ দেৰ মই
এই জািত আৰু এই নগৰ ভািঙ েপলাম; তােত েতাফতত পুিতবৈল ঠাই েনােহাৱাৈলেক েতওঁেলােক তাত মৰা শৱ পুিত
থািকব

12 িযেহাৱাই ৈকেছ, মই এই ঠাইৈল, আৰু ইয়াৰ িনবাসীসকলৈল এইদেৰই কিৰম, এেন িক, মই এই নগৰ েতাফতৰ
িনিচনা কিৰম 13 গিতেক িযৰূচােলমৰ আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ অশুিচ কৰা ঘৰেবাৰ, এেন িক, িয ঘৰেবাৰৰ চালত
েতওঁেলােক আকাশ-মণ্ডলৰ বািহনীসকলৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলায়, আৰু ইতৰ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ েপয় ৈনেবদয্ ঢােল,
েসই ঘৰেবাৰ েতাফতৰ ঠাইৰ িনিচনা হ’ব’ ”

14 পােছ িযেহাৱাই িযিৰিময়াক ভাববাণী প্রচাৰ কিৰবৰ অেথর্ িয েতাফতৈল পঠাইিছল, তাৰ পৰা েতওঁ আিহ িযেহাৱাৰ
গৃহৰ েচাতালত িথয় ৈহ আটাই েলাকসকলক ক’েল: 15 “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
‘েচাৱা, মই এই নগৰ আৰু তাৰ সকেলা উপনগৰৰ ওপৰত, তাৰ িবৰুেদ্ধ মই েকাৱা সকেলা অমঙ্গল ঘটাম; কাৰণ, েমাৰ
বাকয্ নুশুিনবৰ বােব েতওঁেলােক িনজ িনজ িডিঙ ঠৰ কিৰেল’ ”

20 অধয্ায়
1 িযেহাৱাৰ গৃহৰ প্রধান অধয্ক্ষ ইেম্মৰৰ পুেতক পুেৰািহত পচহুেৰ িযিৰিময়াৰ এইেবাৰ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা শুিন,

2 েতওঁ িযিৰিময়া ভাববাদীক প্রহাৰ কিৰ, িযেহাৱাৰ গৃহত থকা ওপৰ-দুৱাৰৰ কুন্দাত বন্ধ কিৰ ৰািখেল
3 পাছিদনা পচহু*েৰ িযিৰিময়াক কুন্দৰ পৰা মুকিল কিৰ উিলয়াই আিনলত, িযিৰিময়াই েতওঁক ক’েল, “িযেহাৱাই

েতামাৰ নাম পচহুৰ ৰখা নাই, িকন্তু মােগাৰ-িমছাবীব† ৰািখেল 4 িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েচাৱা!, মই
েতামাৰ পেক্ষ, আৰু েতামাৰ আটাই বনু্ধৰ পেক্ষ েতামাক ত্রাসৰ িবষয় কিৰম; িকয়েনা েতওঁেলাক শত্রূেবাৰৰ তেৰাৱালত
পিতত হ’ব, আৰু তুিম তাক িনজ চকুেৰ েদিখবৈল পাবা আৰু মই েগােটই িযহূদাক বািবলৰ ৰজাৰ হাতত সমপর্ণ
কিৰম েতওঁ েতওঁেলাকক বন্দী কিৰ বািবলৈল িনব, বা তেৰাৱােলেৰ আক্রমণ কিৰব
* 20 অধয্ায়:3 অথর্ হ’ল ‘উদ্ধাৰ’ † 20 অধয্ায়:3 চািৰওফােল ত্রাস



িযিৰিময়া 20 অধয্ায়:5 888 িযিৰিময়া 21 অধয্ায়:4

5 ইয়াত বােজ মই এই নগৰৰ সকেলা সম্পিত্ত আৰু তাৰ আটাই পিৰশ্রমৰ ফল, আৰু আটাই বহুমুলয্ বস্তু, এেন িক,
িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ সমস্ত ভঁৰালৰ উত্তম দ্রবয্ েতওঁেলাকৰ শত্রূেবাৰৰ হাতত সমপর্ণ কিৰম; েতওঁেলােক েসইেবাৰ লুট
কিৰ বািবলৈল ৈল যাব 6 আৰু েহ পচহুৰ, তুিম আৰু েতামাৰ গৃহবাসী সকেলােৱই বন্দী-অৱস্থাৈল যাব, আৰু তুিম
বািবলৈল ৈগ তাত মিৰবা; আৰু তাত েতামাক, আৰু তুিম িযসকলৰ আগত িমছাৈক ভাববাণী প্রচাৰ কিৰিছলা, েতামাৰ
েসই সকেলা বনু্ধক েপাতা যাব
7 েহ িযেহাৱা, তুিম েমাৰ প্রবৃিত্ত জেন্মাৱাতেহ েমাৰ প্রবৃিত্ত জিন্মল; তুিম েমাতৈক বলৱান, এই কাৰেণ তুিম েমাক বেল

পািৰলা
মই ওেৰ িদনেটা হঁািহয়াতৰ িবষয় ৈহেছঁা, সকেলােৱ েমাক ঠাট্টা কেৰ
8 িকয়েনা মই িযমানবাৰ কথা কওঁ, িসমানবাৰ মই িচঞেৰঁা, ‘মই অতয্াচাৰ আৰু অপহৰণ’ বুিল িচঞেৰঁা
কাৰেণ িযেহাৱা বাকয্ েমাৰ পেক্ষ ওেৰ িদনেটা িনন্দা আৰু উপহাসৰ কাৰণ ৈহেছ
9 আৰু যিদ মই কওঁ, েয, ‘মই িযেহাৱাক আৰু উেল্লখ নকেৰঁা; বা েতওঁৰ নােমেৰ আৰু নকওঁ’,
েতেনহ’েল েমাৰ হাড়েবাৰত বন্ধ কৰা জ্বিল থকা জুই েযন েমাৰ অন্তৰত লােগ; মই সিহ সিহ ক্লান্ত হ’েলা, সিহ আৰু

থিকব েনাৱােৰঁা
10 িকয়েনা অেনেক দুণর্াম কৰা মই শুিনেলঁা; চািৰওফােল ত্রাস: ‘েতামােলােক তাৰ িবৰুেদ্ধ কথা েকাৱা, আৰু আিমও

তাৰ িবৰুেদ্ধ কথা কম,’
মই উজুিট খাবৈল বাট চাই থকা েমাৰ সকেলা বনু্ধ কয়, “িকজািন তাক ভুলুৱা যাব,
তােত আিম তাক বেল পািৰম, আিম তাৰ ওপৰত প্রিতকাৰ সািধম ’
11 িকন্তু িযেহাৱা ভয়ানক বীৰৰ িনিচনাৈক েমাৰ সঙ্গত থােক, েসইবােব েমাৰ তাড়নাকাৰীসকেল উজুিট খাব
আৰু েতওঁেলাক কৃতকাযর্য্ নহ’ব
েতওঁেলােক জ্ঞােনেৰ ৈসেত বয্ৱহাৰ নকৰাত অিতশয় লাজ পাব; েসই অপমান েকিতয়াও পাহৰা নাযাব, িচৰকালৈলেক

থািকব
12 িকন্তু ধাির্মকক পৰীক্ষা কেৰঁাতা, মম্মর্ আৰু হৃদয় েদেখঁাতা েহ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা,
েতওঁেলাকৰ ওপৰত েতওঁেলােক সধা প্রিতকাৰ তুিম েমাক েদিখবৈল িদয়া; িকয়েনা েতামাৰ আগতেহ েমাৰ েগাচৰ

সমপর্ণ কিৰেলঁা
13 েতামােলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ গান কৰা! িযেহাৱাৰ প্রশংসা কৰা!
কাৰণ েতওঁ দুৰাচাৰীেবাৰৰ হাতৰ পৰা দিৰদ্র েলাকৰ প্রাণ উদ্ধাৰ কিৰেল
14 মই িয িদনা জিন্মিছেলঁা, েসই িদন অিভশপ্ত হওঁক
েমাৰ মাতৃেয় িয িদনা েমাক প্রসৱ কিৰিছল, েসই িদন আশীব্বর্াদহীন হওঁক
15 েতামাৰ পুত্র সন্তান জিন্মল বুিল িয মানুেহ েমাৰ িপতৃক সম্বাদ িদ আনন্দ কিৰিছল, েতেৱঁা অিভশপ্ত হওঁক
16 েসই মানুহ, িযেহাৱাই ক্ষমা নকিৰ উৎপাত কৰা নগৰ েকইখনৰ িনিচনা হওঁক
েতওঁ ৰািতপুৱা িচঞঁৰ আৰু দুপৰ েবলা উচ্চ-ধ্বিন শুনক
17 কাৰণ িস গভর্ েত েমাক মািৰ েনেপলােল; তােক কৰা হ’েল, েমাৰ মাতৃেয়ই েমাৰ ৈমদাম হ’লেহেতন,
আৰু েতওঁৰ গভর্ সদায় ভাৰী ৈহ থািকলেহেতন
18 েমাৰ িদন লােজেৰ অন্ত হবৰ বােব, পিৰশ্রম আৰু েশাক েদিখবৈল মই িকয় গভর্ ৰ পৰা বািহৰ হেলঁা?”

21 অধয্ায়
িচিদিকয়াৰ িনেবদন আৰু িযেহাৱাই েতওঁক উত্তৰ িদয়া

1 িচিদিকয়া ৰজাই মল্কীয়াৰ পুত্র পচহুৰক, আৰু মােচয়া পুত্র চফিনয়া পুেৰািহতক িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল পেঠাৱা সময়ত
িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৰ গুিৰৈল অহা বাকয্ আিহল আৰু এইবুিল ক’েল, 2 “িমনিত কেৰঁা, তুিম আমাৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ
আগত েসাধা; িকয়েনা বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ আমাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰেছ; েতওঁ আমাৰ ওচৰৰ পৰা গুিচ যাবৰ
কাৰেণ িকজািন িযেহাৱাই িনজৰ সকেলা আচিৰত কাযর্ অনুসােৰ আমাৈল বয্ৱহাৰ কিৰব ”

3 েসই সময়ত িযিৰিময়াই েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাক িচিদিকয়াক এইদেৰ ক’বাৈগ: 4 ‘ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েচাৱা, বািবলৰ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ, আৰু গড়ৰ বািহেৰ েতামােলাকক অৱেৰাধ কেৰঁাতা
কলদীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কৰা েতামােলাকৰ হাতৰ যুদ্ধাস্ত্রৰ মুখ ঘূৰাম আৰু েতওঁেলাকক আিন এই নগৰৰ মাজ
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ঠাইত েগাটাম 5 আৰু মই িনেজও, েমিল থকা হাত আৰু বলৱান বাহুেৰ, এেন িক, খং-ৰাগ আৰু মহােকােপেৰ
েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰম

6 মই এই নগৰ িনবাসী মানুহ, পশু, সকেলােক সংহাৰ কিৰম; েসই সকেলােৱ েঘাৰ মহামাৰীত প্রাণতয্গ কিৰব
7 িযেহাৱাই আৰু ৈকেছ, “তাৰ পাছত মই িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াক, েতওঁৰ পাত্রমন্ত্রীসকলক, আৰু প্রজাসকলক, এেন
িক, মহামাৰী, তেৰাৱাল আৰু আকালৰ পৰা এই নগৰত অৱিশষ্ট থকাসকলক বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ, েতওঁেলাকৰ
শত্রূ, েতওঁেলাকৰ প্রাণ িবচৰােবাৰৰ হাতত েশাধাই িদম; েতওঁ তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ তাক বধ কিৰব, েতওঁেলাকক কৃপা,
ক্ষমা িক দয়া নকিৰব’ ”

8 েতিতয়া তুিম এই েলাকসকলক েকাৱা, ‘িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, “েচাৱা, মই েতামােলাকৰ আগত জীৱনৰ পথ
আৰু মৃতুয্ৰ পথ ৰািখেছঁা 9 িয মানুহ এই নগৰত থািকব, েতওঁ তেৰাৱাল, আকাল, বা মহামাৰীত মৰা পিৰব; িকন্তু
িয মানুেহ বািহৰৈল ৈগ, েতামােলাকক অৱেৰাধ কেৰঁাতা কলদীয়াসকলৰ ফিলয়া হ’বৈল ওলাই যাব, েতওঁ জীৱ, আৰু
েতওঁৰ প্রাণ েতওঁৈল লুটদ্রবয্ েযন হ’ব 10 িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, মই মঙ্গলৰ বােব নহয়, িকন্তু অমঙ্গলৰ বােবেহ
এই নগৰৰ অিহেত মুখ কিৰেছঁা; ইয়াক বািবলৰ ৰজাৰ হাতত িদয়া যাব, আৰু েতওঁ ইয়াক অিগ্নেৰ দগ্ধ কিৰব’ ”

11 আৰু িযহূদাৰ ৰাজ-বংশৰ িবষেয় েতামােলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা
12 েহ দায়ুদৰ বংশ, িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: ‘েতামােলােক প্রিত ৰািতপুৱা িবচাৰ িনস্পিত্ত কৰা
আৰু অপহািৰত জনাক উপদ্রৱকাৰীৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা
নতুবা েতামােলাকৰ দুষ্টতাৰ কাৰেণ েমাৰ েক্রাধ অিগ্ন দেৰ ওলাই েকােনও নুমাব েনাৱাৰাৈক দগ্ধ কিৰব
13 িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা, েহ উপতয্কাত থকা েলাক! েহ সমথলৰ পব্বর্ত-িনবাসীনী, েচাৱা, মই েতামাৰ িবপক্ষ
“আমাৰ িবৰুেদ্ধ েকান নািম আিহব? ‘আমাৰ বাসস্থানেবাৰত েকান েসামাব?” এই বুিল েকাৱা িয েতামােলাক, মই

েতামােলাকৰ িবপক্ষ?’
14 িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতামােলাকৰ কমর্ফল অনুসােৰ েতামােলাকক দণ্ড িদম
“মই িযৰূচােলমৰ কাঠিনত জুই লগাম, েতিতয়া েসেয় তাৰ চািৰওফােল থকা সকেলােক গ্রাস কিৰব ”

22 অধয্ায়
িযেহায়াকীমৰ, চলু্লমৰ আৰু কিনয়াৰ িবষেয় েকাৱা বাকয্

1 িযেহাৱাই এইদেৰ ক’েল: “তুিম িযহূদাৰ ৰাজগৃহৈল ৈগ েসই ঠাইত এই কথা েঘাষণা কৰা 2 েকাৱা, ‘েহ দায়ুদৰ
িসংহাসনত বেহঁাতা িযহূদাৰ ৰজা, তুিম, েতামাৰ মন্ত্রী আৰু এই দুৱাৰেবাৰত েসােমাৱা েতামাৰ প্রজা, এই আটাইেয়
িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা ” 3 িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “েতামােলােক নয্ায় িবচাৰ আৰু ধাির্মকতা িসদ্ধ কৰা আৰু অপহািৰত
জনাক উপদ্রৱকাৰীৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা; িবেদশী, িপতৃহীন বা িবধৱাক অপকাৰ আৰু অতয্াচাৰ নকিৰবা নাইবা এই
ঠাইত িনেদ্দর্ াষীৰ ৰক্তপাত নকিৰবা

4 িকয়েনা, েতামােলােক যিদ এই কথা যেত্নেৰ পালন কৰা, েতেন্ত দায়ুদৰ িসংহাসনত বেহঁাতা ৰজাসকেল ৰথত আৰু
েঘঁাৰাত উিঠ প্রিতজেন মন্ত্রী আৰু প্রজােৰ ৈসেত এই গৃহৰ দুৱাৰেবােৰিদ েসামাব! 5 িকন্তু েতামােলােক যিদ এইেবাৰ
বাকয্ নুশুনা,” েতেন্ত িযেহাৱাই ৈকেছ, “মই েমাৰ নােমেৰ শপত খাই ৈকেছঁা, েতেনহ’েল এই গৃহ উচ্ছন্ন ঠাই হব

6 িকয়েনা িযেহাৱাই িযহূদাৰ ৰাজগৃহৰ িবষেয় এই কথা ৈকেছ:
‘তুিম েমাৰ িবেবচনাত িগিলয়দ আৰু িলবােনানৰ ওখ ভাগৰ দেৰ হেলও, িনশ্চেয় মই েতামাক মৰুভূিমত,
আৰু িনবাসী েনােহাৱা নগৰেবাৰৰ দেৰ কিৰম
7 আৰু মই েতামাৰ অিহেত িনজ িনজ অেস্ত্রেৰ ৈসেত িবনাশক েলাকসকল যুগুত কিৰম
েতওঁ েলােক েতামাৰ উত্তম উত্তম গছেবাৰ কািট জুইত েপলাই িদব

8 আৰু অেনক জািতেয় এই নগৰৰ ওচেৰিদ যাওঁেত ইজেন িসজনক কব, “িযেহাৱাই এই মহানগৰৈল িকয় এেন
বয্ৱহাৰ কিৰেল?” 9 েতিতয়া েতওঁেলােক উত্তৰ কিৰব, “কাৰণ ইয়াৰ েলাকসকেল ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িনয়মিট তয্াগ কিৰ
ইতৰ েদৱতােবাৰৰ আগত প্রিণপাত কিৰিছল, আৰু েসইেবাৰক েসৱাপূজা কিৰিছল ”
10 েতামােলােক মৃত জনৰ বােব নাকািন্দবা, আৰু েসইজনৰ বােব িবলাপ নকিৰবা; িকন্তু দূৰৈল েযাৱা মানুহজনৰ িনিমেত্ত

বৰৈক ক্রন্দন কৰা,
িকয়েনা েতওঁ আৰু উলিট নািহব, বা িনজৰ জন্ম েদশ আৰু েনেদিখব’ ” ”
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11কাৰণ, িযহূদাৰ েযািচয়া ৰজাৰ পুেতক িয চলু্লম েতওঁৰ িপতৃ েযািচয়াৰ পদত ৰজা ৈহিছল, আৰু এই ঠাইৰ পৰা গল,
েতওঁৰ িবষেয় িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, েতওঁ এই ঠাইৈল আৰু উলিট নািহব; 12 িকন্তু েতওঁেলােক িয ঠাইৈল েতওঁক
বন্দী কিৰ িনেল, েসই ঠাইেত মিৰব, এই েদশ আৰু েনেদিখব ”
13 িয জেন অধমর্ৰ দ্বাৰাই িনজ গৃহ, আৰু অনয্ায়ৰ দ্বাৰাই িনজৰ ওপৰ-েকঁাঠািল সােজ,
িয জেন েবচ িনিদয়াৈক িনজৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াক বন্দী-কাম কেৰাৱায়, আৰু তাৰ শ্রমৰ ফল তাক িনিদেয়
14 িযজেন িনজৰ বােব এটা ডাঙৰ ঘৰ, আৰু বহল ওপৰ-েকঁাঠািল সােজঁা বুিল কয়, আৰু িনজৰ বােব িখিড়িক দুৱাৰ

কােট,
আৰু িভতৰ ফােল ওপৰত এৰচ কাঠ লগায়, আৰু েসনু্দৰ বৰণীয়া ৰং িদেয়, তাৰ সন্তাপ হব ”

15 এৰচ কাঠৰ কথাত িজিকবৈল েচষ্টা কৰাৰ কাৰেণ জােনা তুিম ৰাজত্ব কিৰ থািকবা?
েতামাৰ িপতৃেয় জােনা েভাজন-পান কৰা আৰু িবচাৰ ও নয্ায় িসদ্ধ কৰা নািছল? তােত েতওঁৰ মঙ্গল ৈহিছল
16 েতওঁ দুখী-দিৰদ্রৰ িবচাৰ কৰােত েতওঁৰ মঙ্গল ৈহিছল; িযেহাৱাই ৈকেছ, েমাক জনাৰ প্রমাণ এেয় নািছল েন?

17 িকন্তু েতামাৰ চকু আৰু মন; িনজৰ লাভ িবচৰাত বােজ, আৰু িনেদ্দর্ াষীত ৰক্তপাত কৰাত,
আৰু আনক উপদ্রৱ ও অতয্াচাৰ কৰাত বােজ আন এেকােতা নালােগ 18 এই েহতুেক েযািচয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা

িযেহায়াকীমৰ িবষেয় িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “হায় হায় েমাৰ ভাই! বা হায় হায় েমাৰ ভগ্নী!” এই বুিল
েলােক েতওঁৰ িবষেয় িবলাপ নকিৰব; আৰু হায় হায় েমাৰ প্রভু, বা “হায় হায় েতওঁৰ েগৗৰৱ, এেন বুিল িবলাপ
নকিৰব!”

19 েলােক েতওঁক টািন িন িযৰূচােলমৰ দুৱাৰৰ বািহেৰ দূৰত েপলাই িদ গাধ েপাতাৰ দেৰ পুিতব
20 তুিম িলবােনানত উিঠ িচঞৰা; আৰু বাচানত বৰৈক মাতা,
আৰু অবাৰীমৰ পৰা িচঞৰা, িকয়েনা েতামাক েপ্রম কেৰঁাতা আটাইিবলাক িবনষ্ট হল
21 েতামাৰ মঙ্গলৰ সময়ত মই েতামাক ৈকিছেলঁা; িকন্তু তুিম, “মই নুশুেনা” বুিল ক’লা
তুিম েয েমাৰ বাকয্ পালন নকৰা, এেয় লৰা কালেৰ পৰা েতামাৰ দস্তুৰ
22 বতােহ েতামাৰ েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰক চলাই িনব, েতামাক েপ্রম কৰা সকেলােৱ বন্দী-অৱস্থাৈল যাব
েতিতয়া অৱেশয্ তুিম েতামাৰ দুষ্টতাৰ বােব লাজ পাবা আৰু িববণর্ হবা
23 এৰচ কাঠৰ মাজত িনজৰ বাহ সজা েহ িলবােনান-বািসনী,
েতিতয়া যাতনাই, প্রসৱকািৰণীৰ েবদনাৰ দেৰ েবদনাই েতামাক আক্রমণ কিৰব, েতিতয়া তুিম িকমান েবিছৈক কৃপাৰ

েযাগয্ হবা ”
24 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েমাৰ জীৱনৰ শপত”, “িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ পুত্র কিনয়া েমাৰ েসঁা হাতত থকা েমাহৰৰ

দেৰ হেলও, মই েতামাক তাৰ পৰা খহাই েপলাম 25আৰু মই েতামাক েতামাৰ প্রাণ িবচৰােবাৰৰ হাতত, আৰু তুিম ভয়
কৰােবাৰৰ হাতত, এেন িক, বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ আৰু কলদীয়াসকলৰ হাতত েশাধাই িদম 26 েতামাক আৰু
েতামাক জেন্মাৱা মাতৃক, েতামােলাক নজনা আন েদশত েপলাই িদম েসই ঠাইেত েতামােলাক মিৰবা

27 েতওঁেলাকৰ মেন িয েদশৈল আিহবৈল হািবয়াহ কেৰ, েসই েদশৈল েতওঁেলাক উলিট নািহব
28 এই পুৰুষ কিনয়া ঘৃিনত ভগ্ন পাত্র েন? ইয়াক আৰু ইয়াৰ বংশক িকয় বািহৰৈল েপেলাৱা ৈহেছ?
েতওঁেলােক নজনা েদশত এওঁেলাকক িকয় েপেলাৱা ৈহেছ?
29 েহ পৃিথৱী, েহ পৃিথৱী, েহ পৃিথৱী! িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা
িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, “েতামােলােক এই মানুহ সন্তানহীন বুিল, ইয়াৰ িদনত উন্নিত কিৰব েনাৱাৰা মানুহ বুিল িলখা
30 িকয়েনা ইয়াৰ বংশৰ েকােনা মানুহ দায়ুদৰ িসংহাসনত বিহবৈল,
আৰু িযহূদাত শাসন কিৰবৈল, কৃতকাযর্য্ নহব ”

23 অধয্ায়
শাসনকত্তর্ া, ভাববাদী আৰু পুেৰািহতসকলৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা বাকয্

1 “িয ৰখীয়ােবােৰ চৰণীয়া ঠাইৰ জাকৰ েমৰ-ছাগেবাৰক নষ্ট আৰু িছন্ন-িভন্ন কেৰ, িসহঁতৰ সন্তাপ হব” এেয় িযেহাৱাৰ
বচন 2এই েহতুেক েমাৰ প্রজাসকলক চৰাওঁতা েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ িবৰুেদ্ধ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ:
“েতামােলােক েমাৰ েমৰ-ছাগৰ জাকক েগাট েগাট কিৰলা, েসইেবাৰক েখদাই িদলা, আৰু েসইেবাৰৰ িবচাৰ নললা;
িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা! মই েতামােলাকৰ কাযর্ৰ দুষ্টতাৰ ফল েতামােলাকক িদম
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3 আৰু িয িয েদশৈল মই েমাৰ জাকক েখিদেলঁা, তাৰ পৰা েতওঁেলাকৰ অৱিশষ্ট ভাগ েগাটাম, আৰু পুনৰায়
েতওঁেলাকৰ গঁৰালৈল েতওঁেলাকক আিনম; তােত েতওঁেলাক প্রজাৱন্ত ৈহ বহুবংশ হব 4 িয েমৰ-ছাগৰ ৰিখয়াসকেল
েতওঁেলাকক চৰাব, মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত এেন ৰখীয়াসকলক িনযুিক্ত কিৰম; েতিতয়া েতওঁেলােক আৰু ভয় নকিৰব
আৰু িবহবল নহব; আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ েকােনা নাইিকয়া নহব”, ইয়ােক িযেহাৱাই ৈকেছ
5 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েচাৱা, িয সময়ত মই দায়ুদৰ বংশত এক ধাির্মক গজািল উৎপন্ন কিৰম এেন কাল আিহেছ
েতওঁ ৰজা ৈহ ৰাজত্ব কিৰব, জ্ঞােনেৰ ৈসেত কাযর্ কিৰব, আৰু েদশত িবচাৰ ও নয্ায় িসদ্ধ কিৰব
6 েতওঁৰ কালত িযহূদাই পিৰত্রাণ পাব, ইস্রােয়েল িনৰাপেদ বাস কিৰব
আৰু “িযেহাৱাই আমাৰ ধাির্মকতা,” এই নােমেৰ েতওঁ প্রখয্াত হব

7 এই েহতুেক িযেহাৱাই ৈকেছ, “েচাৱা, এেন েকােনা িদন আিহেছ,” েয, ‘েসই িদনা েতওঁেলােক আৰু নকব, িয
জনাই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল, েসই ‘িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত’; 8 িকন্তু এেনৈক
কব, েয, “িয জনাই ইস্রােয়ল বংশত জন্মা সন্তান সকলক উত্তৰ েদশৰ পৰা; আৰু িয িয েদশৈল মই েতওঁেলাকক
েখিদিছেলঁা, েসই সকল েদশৰ পৰা উিলয়াই চলাই ৈল আিহেল েসই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত ’ তথািপ েতওঁেলােক
িনজৰ েদশত িনবাস কিৰব
9 ভাববাদীেবাৰৰ িবষয় েমাৰ অন্তৰত েমাৰ হৃদয় ভগ্ন হ’ল, আৰু েমাৰ আটাই হাড়েবাৰ কঁিপেছ;
িযেহাৱাৰ কাৰেণ আৰু েতওঁৰ পিবত্র বাকয্ৰ কাৰেণ মই মতলীয়া েলাকৰ দেৰ, এেন িক, দ্রাক্ষাৰেস পৰাজয় কৰা মানুহৰ

দেৰ হেলঁা
10 িকয়েনা েদশ বয্িভচাৰী েলােকেৰ পিৰপূণর্; কাৰণ শাওৰ প্রভাৱত েদেশ েশাক কিৰেছ
অৰণয্ত থকা চৰণীয়া ঠাইেবাৰ শুকাইেছ; েতওঁেলাকৰ গিত মন্দ, আৰু েতওঁেলাকৰ পৰাক্রম নয্ায়সঙ্গত নহয়
11 িকয়েনা ভাববাদী আৰু পুেৰািহত দুেয়া অপিৱত্র; িযেহাৱাই ৈকেছ, েমাৰ গৃহেতই মই িসহঁতৰ দুষ্টতা পােলঁা
12 এই কাৰেণ েতওঁেলাকৰ পথ েতওঁেলাকৰ কাৰেণ অন্ধকাৰত থকা িপছল ঠাইৰ িনিচনা হব;
েতওঁেলােক েখদা খাই তাৰ পৰা পিতত হব; িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতওঁেলাকৰ ওপৰেত অমঙ্গল ঘটাম, এেন

িক, েতওঁেলাকক দণ্ড িদয়াৰ বছৰ উপিস্থত কেৰাৱাম
13 মই চমিৰয়াৰ মাজৰ ভাববাদীসকলৰ মাজত অজ্ঞানতাৰ কাযর্ েদিখেলঁা; েতওঁেলােক বালৰ নােমেৰ ভাববাণী প্রচাৰ

কিৰ
েমাৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকক ভুলােল
14 মই িযৰূচােলমৰ ভাববাদীসকলৰ মাজেতা েনাম িশয়িৰ েযাৱা এটা কাযর্ েদিখেলঁা; েতওঁেলােক পৰস্ত্রীগমন কেৰ,

িমছাত চেল,
আৰু েতওঁেলােক কুকমর্ কৰাসকলৰ হাত এেনৈক সবল কেৰ, েয, েতওঁেলাকৰ েকােনও িনজ দুষ্টতাৰ পৰা উলিট নােহ;

েতওঁেলাক সকেলােৱই েমাৰ আগত চেদামৰ দেৰ আৰু তাৰ িনবাসীসকল ঘেমাৰাৰ সদৃশ ”
15 এই েহতুেক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েসই ভাববাদীসকলৰ িবষেয় এই কথা ৈকেছ,
“েচাৱা, মই েতওঁেলাকক নাগদানা েভাজন কৰাম, আৰু িবহ গছৰ ৰস পান কৰাম,
িকয়েনা িযৰূচােলমৰ ভাববাদীসকলৰ পৰা অপিৱত্রতা ওলাই েগােটই েদশত বয্ািপল ”
16 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, েতামােলাকৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ কেৰঁাতা ভাববাদীেবাৰৰ বাকয্ নুশুিনবা
েতওঁেলােক েতামােলাকক অসাৰতা িশকায়! আৰু িযেহাৱাৰ মুখৰ পৰা েনােহাৱা িনজ িনজ মনৰ দশর্নৰ কথা কয় ’
17 েমাক েহয়জ্ঞান কেৰঁাতাসকলৰ আগত েতওঁেলােক সদায় ৈক থােক, েয, ‘িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামােলােক শািন্ত

পাবা ’
আৰু েতওঁেলােক িনজ িনজ মনৰ কিঠনতা অনুসােৰ চেলঁাতা সকেলােৰ আগত কয়, ‘েতামােলাকৈল অমঙ্গল নঘিটব ’
18 কাৰণ েকােন িযেহাৱাৰ সভাত িথয় ৈহেছ, েয, েতওঁ িনজ চকুেৰ চাই েতওঁৰ বাকয্ শুিনব?
েকােন েতওঁৰ বাকয্ত কাণ পািত তাক শুিনবৈল পােল?
19 েসৗৱা, েচাৱা, িযেহাৱাৰ প্রচণ্ড েক্রাধৰূপ ধুমুহা! এেন িক, প্রবল বা’মাৰিল বতাহ আিহেছ
েসেয় দুষ্টেবাৰৰ মূৰত েকােবেৰ লািগব
20 িযেহাৱাই কাযর্ সমাপ্ত নকৰাৈলেক, আৰু েতওঁৰ মনৰ অিভপ্রায় িসদ্ধ নকৰাৈলেক েতওঁৰ েক্রাধ নাথািমব
েতামােলােক েশষকালত তাক সমু্পণর্ৈক বুিজবা
21 মই এই ভাববাদীসকলক পেঠাৱা নাই, তথািপ েতওঁেলােক িনেজ িনেজই লিৰেল;
মই েতওঁেলাকক েকাৱা নাই, তথিপ েতওঁেলােক িনেজ িনেজই ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেল
22 িকন্তু েতওঁেলােক েমাৰ সভাত িথয় েহাৱা হ’েল, েমাৰ প্রজাসকলক েমাৰ বাকয্ শুেনাৱােলেহঁেতন,
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আৰু েতওঁেলাকৰ কু-পথ ও কুকমর্ৰ পৰা েতওঁেলাকক ওভটাই আিনেলেহঁেতন
23 িযেহাৱাই ৈকেছ, মই জােনা ওচৰত থকােহ ঈশ্বৰ? দূৰত থকাও ঈশ্বৰ নহওঁ জােনা?
24 িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েদখা েনােপাৱাৈক েকােনা মানুহ জােনা গুপুেত লুকাই থািকব পােৰ?
িযেহাৱাই ৈকেছ, মই জােনা স্বগর্ আৰু পৃিথৱী বয্ািপ নাথােকঁা?

25 ‘মই সেপান েদিখেলঁা! মই সেপান েদিখেলঁা!’ এই বুিল ৈক েমাৰ নােমেৰ িমছা ভাববাণী প্রচাৰ কেৰঁাতা
ভাববাদীসকেল েকাৱা কথা মই শুিনেলঁা 26 িমছা ভাববাণী প্রচাৰ কেৰঁাতা ভাববাদীসকলৰ, এেন িক, িনজ িনজ মনৰ
কপটতা প্রকাশ কেৰঁাতা ভাববাদীসকলৰ অন্তৰত এেয় িকমান কাল থািকব? 27 েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল বালত
আসক্ত ৈহ েমাৰ নাম পাহৰা দেৰ েতওঁেলােক িনজ িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ আগত েকাৱা সেপানৰ দ্বাৰাই েমাৰ প্রজাসকলক
েমাৰ নাম পাহৰাবৈল খুিজেছ

28 সেপান েদখা ভাববাদীেয় সেপানৰ কথা কওঁক, আৰু েমাৰ বাকয্ েপাৱা জেন েমাৰ বাকয্ িবশ্বােসেৰ কওঁক;
িযেহাৱাই ৈকেছ, ধানৰ মাজত েখৰ িক? 29 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েমাৰ বাকয্ অিগ্নস্বৰূপ নহয় েন?” “আৰু িশল টুকুৰা-

টুকুৰী কৰা হাতুৰীৰ িনিচনা নহয় েন? 30 এই েহতুেক, িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা, িনজ িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ পৰা
েমাৰ বাকয্ চুৰ কৰা ভাববাদীসকলৰ প্রিত মই িবপক্ষ ”

31 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েচাৱা, িয ভাববাদীেবােৰ িনজ িনজ িজভা বয্ৱহাৰ কিৰ, েতওঁ ৈকেছ বুিল কয়, মই েসই
ভাববাদীেবাৰৰ িবপক্ষ 32 িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা, িয ভাববাদীেবােৰ নানা িমছা সেপান প্রচাৰ কেৰ, আৰু েসইেবাৰ ৈক
েতওঁেলাকৰ িমছা কথা আৰু অনথর্ক অহঙ্কাৰৰ দ্বাৰাই েমাৰ প্রজাসকলক ভ্রান্ত কেৰ, েসই ভাববাদীসকলৰ মই িবপক্ষ ”
িকয়েনা মই েতওঁেলাকক পেঠাৱা িক আজ্ঞা িদয়া নািছেলঁা; এই েহতুেক েতওঁেলােক এই প্রজাসকলক সমুিল উপকাৰ
নকিৰব, ইয়াক িযেহাৱাই ৈকেছ

33 “আৰু েযিতয়া এই জািতেবােৰ, বা ভাববাদীেয় বা পুেৰািহেত েতামাক সুিধব, ‘িযেহাৱাৰ ভাৰ-বাকয্ িক?’ েতিতয়া
তুিম েতওঁেলাকক কবা, ভাৰ-বাকয্ িক? িযেহাৱাই ৈকেছ মই েতামােলাকক দূৰ কিৰ িদম 34 িয ভাববাদী, পুেৰািহত,
িক প্রজাই “িযেহাৱাৰ ভাৰ-বাকয্” এই বুিল ক’ব, মই েসই মানুহক আৰু তাৰ বংশক দণ্ড িদম

35 েতামােলাক প্রিতজেন িনজ িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াক আৰু িনজ িনজ ভাইক এই কথা ক’বা, ‘িযেহাৱাই িক উত্তৰ
িদেল?’ বা ‘িযেহাৱাই িক ক’েল?’ 36 “িযেহাৱাৰ ভাৰ-বাকয্” এই বুিল েতামােলােক আৰু উেল্লখ নকিৰবা; কাৰণ
প্রিতজনৰ বােকয্ই তাৈল ভাৰস্বৰূপ হ’ব, িকয়েনা েতামােলােক জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ, আমাৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ
বাকয্ িবপৰীত কিৰছা

37 তুিম ভাববাদীক এইদেৰ ক’বা, ‘িযেহাৱাই েতামাক িক উত্তৰ িদেল? বা িযেহাৱাই িক কেল?’ 38 িকন্তু “িযেহাৱাৰ
ভাৰ-বাকয্” এই বুিল যিদ েতামােলােক েকাৱা, েতেন্ত অৱেশয্ িযেহাৱাই এইদেৰ কব, “িযেহাৱাৰ ভাৰ-বাকয্” এই বুিল
নকবৈল ৈক পেঠাৱােতা “িযেহাৱাৰ ভাৰ-বাকয্” এই বুিল েকাৱা বােব, েচাৱা, মই েতামােলাকক িনেচইৈক পাহিৰম,’
39আৰু মই েতামােলাকক আৰু েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদয়া এই নগৰখন েমাৰ দৃষ্টিৰ পৰা দিলয়াই েপলাম, আৰু
পাহিৰব েনাৱাৰা িচৰকলীয়া দুণর্াম আৰু সব্বর্দায় থকা লাজ েতামােলাকৈল ঘটাম 40 আৰু পাহিৰব েনাৱাৰা িচৰকলীয়া
দুনর্াম আৰু সব্বর্দায় থকা লাজ েতামােলাকৈল ঘটাম ”

24 অধয্ায়
িডমৰুেৰ ভৰা দুটা পািচৰ উপমা

1 িযেহাৱাই েমাক িকবা এটা েদখুৱাইিছল িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ সনু্মখত ৰািখ েথাৱা িডমৰু গুিটৰ দুটা পািচ েমাক
েদখুৱাইিছল বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ িযৰূচােলমৰ পৰা কমাৰ, বাৈঢ় আিদ িশল্পকাৰীেয় ৈসেত িযেহায়াকীমৰ পুত্র
িযহূদাৰ ৰজা যকিনয়াক, আৰু িযহূদাৰ প্রধান েলাকসকলক বািবলৈল বন্দী কিৰ িনয়াৰ পাছত এই দশর্ন ঘিটিছল 2 এটা
পািচত প্রথেম পকা িডমৰু গুিটৰ িনিচনা অিত উত্তম িডমৰু গুিট আিছল, আৰু আন পািচত েবয়াৰ বােব খাব েনাৱাৰা
অিত েবয়া িডমৰু গুিট আিছল 3 েতিতয়া িযেহাৱাই েমাক সুিধেল, “েহ িযিৰিময়া, তুিম িক েদিখছা?” েতিতয়া মই
ক’েলঁা, “িডমৰু গুিট; তাৰ মাজত ভাল অিত উত্তম, আৰু েবয়া ইমান েবয়া, েয, েবয়াৰ িনিমেত্ত খাব েনাৱােৰ

4 পােছ িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল: 5 েবােল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: এই ঠাইৰ পৰা
কলদীয়াসকলৰ েদশৈল মই বন্দী কিৰ পেঠাৱা িযহূদাৰ েলাকসকলক মই এই উত্তম িডমৰু গুিটৰ দেৰ মঙ্গলৰ অেথর্
সুদৃষ্টি কিৰম 6 িকয়েনা মই েতওঁেলাকৰ মঙ্গলৰ অেথর্ েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ চকু ৰািখম, আৰু মই েতওঁেলাকক
পুনৰায় এই েদশৈল আিনম আৰু েতওঁেলাকক স্থাপন কিৰম, নাভািঙম; েৰাপণ কিৰম, নুঘািলম 7আৰু মই েয িযেহাৱা,
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ইয়াক জািনবৰ মন মই েতওঁেলাকক িদম; আৰু েতওঁেলাক েমাৰ প্রজা হ’ব, আৰু মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম; িকয়েনা
েতওঁেলােক সমস্ত মেনেৰ েমাৈল উলিট আিহব

8 আৰু িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াক, েতওঁৰ প্রধান েলাকসকলক, আৰু এই েদশত বাকী থকা িযৰূচােলমৰ অৱিশষ্ট
ভাগক, আৰু িমচৰ েদশত প্রবাস কৰা েলাকসকলক, েবয়াৰ বােব খাব েনাৱাৰা েসই েবয়া িডমৰু গুিটৰ দেৰ মই তয্াগ
কিৰম, ইয়াক িযেহাৱাই িনশ্চয়ৈক ৈকেছ 9 এেন িক, অমঙ্গলৰ অেথর্ মই েতওঁেলাকক পৃিথৱীৰ সকেলা ৰাজয্ত ত্রাসৰ
িবষয় হ’বৈল, আৰু িয িয ঠাইৈল েতওঁেলাকক েখিদম, েসই সকেলা ঠাইত েতওঁেলাকক অপমান, দৃষ্টান্ত, িবদ্রূপ, আৰু
শাওৰ িবষয় হ’বৈল িদম 10 আৰু মই েতওঁেলাকক আৰু েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদয়া েদশৰ পৰা েতওঁেলাক
উচ্ছন্ন েনােহাৱাৈলেক, েতওঁেলাকৰ মাজৈল তেৰাৱাল, আকাল, আৰু মহামাৰী পঠাই থািকম

25 অধয্ায়
িযহূদীসকলৰ বন্দীত্ব আৰু জািতেবাৰৰ দণ্ড

1 িযহূদাৰ আটাই েলাকৰ িবষেয় িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই বাকয্ আিহিছল েযািচয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা
িযেহায়াকীমৰ ৰাজত্বৰ চতুথর্ বছৰত বািবলৰ নবূখদেনচৰ ৰজাৰ ৰাজত্বৰ প্রথম বছৰত এই বাকয্ আিহিছল 2 িযিৰিময়া
ভাববাদীেয় িযহূদাৰ সকেলা েলাকৰ, আৰু িযৰূচােলম-িনবাসী সকেলােৰ আগত েসই বাকয্ প্রচাৰ কিৰ ক’েল

3 েতওঁ ক’েল, “আেমানৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা েযািচয়াৰ ৰাজত্ব কালৰ ত্রেয়াদশ বছৰৰ পৰা আিজৈলেক এই েতইশ বছৰ
িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহ আেছ আৰু মই প্রিত প্রভােত উিঠ েতামােলাকক তাক ৈক আেছঁা মই েতামােলাকক
ক’বৈল অিত ইচু্ছক আিছেলঁা, িকন্তু েতামােলােক কাণ িদয়া নাই 4 িযেহাৱাই প্রিত প্রভােত উিঠ েতওঁৰ সকেলা দাস
ভাববাদীসকলক েতামােলাকৰ ওচৰৈল পঠাই আেছ, িকন্তু েতামােলােক শুনা নাই, আৰু শুিনবৈল কােণা পতা নাই

5 এই ভাববাদীসকেল ৈকিছল, ‘িবনয় কেৰঁা, েতামােলাক প্রিতজেন িনজ িনজ কু-পথৰ পৰা আৰু িনজ িনজ দুষ্টতাৰ
পৰা ঘূৰা, আৰু িযেহাৱাই েতামােলাকক আৰু েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদয়া েদশত যুেগ যুেগ অনন্ত কালৈলেক
বাস কৰা 6আৰু ইতৰ েদৱতােবাৰক েসৱাপূজা আৰু েসইেবাৰ আগত প্রিণপাত কিৰবৈল েসইেবাৰৰ অনুগািম নহ’বা,
আৰু েতওঁেলাকৰ হােত কৰা কাযর্ৰ দ্বাৰাই েমাক েবজাৰ িনিদবা; েতিতয়া মই েতামােলাকৰ েকােনা অপকাৰ নকিৰম ’

7 তথািপ, িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতামােলােক িনজৰ িনজৰ অপকাৰৰ অেথর্ েতামােলাকৰ হােত কৰা কাযর্ৰ দ্বাৰাই েমাক
েবজাৰ িদবৈল েমাৈল কাণ িদয়া নাই ” 8 এই েহতুেক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “েতামােলােক েমাৰ
বাকয্ নুশুনা, এইবােব, 9 েচাৱা, মই মানুহ পঠাই উত্তৰ িদশত থকা আটাই েগাষ্ঠীক আিনম, ইয়াক িযেহাৱা ৈকেছ: মই
েমাৰ দাস বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ ওচৰৈল মানুহ পঠাই, এই েদশৰ, ইয়াৰ িনবাসীসকলৰ, আৰু চািৰওফােল থকা এই
আটাইেবাৰ জািতৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁেলাকক আিনম; আৰু মই েতওঁেলাকক িনঃেশেষ িবনষ্ট কিৰম, আৰু মই এওঁেলাকক
আচিৰতৰ ও ইচ্ ইচ্ কৰাৰ িবষয় আৰু এওঁেলাকৰ ঠাই িচৰকলীয়া ধ্বংসস্থান কিৰম

10 ইয়াৰ বািহেৰ মই এওঁেলাকৰ পৰা উল্লাসৰ ধ্বিন, আনন্দৰ ধ্বিন, দৰা-কনয্াৰ ধ্বিন, জঁাতৰ শব্দ আৰু চািকৰ েপাহৰ
নাইিকয়া কিৰম 11 েতিতয়া এই েগােটই েদশ ধ্বংস আৰু আচিৰতৰ ঠাই হ’ব, আৰু এই জািতেবােৰ সত্তৰ বছৰৈলেক
বািবলৰ ৰজাৰ বন্দী-কাম কিৰব

12 িযেহাৱাই আৰু ৈকেছ: এই সত্তৰ বছৰ পূৰ হ’েল, মই বািবলৰ ৰজাক, আৰু েসই জািতক, আৰু কলদীয়াসকলৰ
েদশক েতওঁেলাকৰ অপৰাধৰ বােব দণ্ড িদম; আৰু মই তাক িচৰকালৰ বােব ধ্বংসস্থান কিৰম 13আৰু মই েসই েদশৰ
িবৰুেদ্ধ েকাৱা েমাৰ সকেলা বাকয্, এেন িক, িযিৰিময়াই সকেলা জািতৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা, এই পুিথখিনত িলখা
সকেলােক েসই েদশৈল ঘটাম 14 িকয়েনা অেনক জািত আৰু মহান ৰজাসকেল েতওঁেলাকক বন্দী-কাম কেৰাৱাব;
আৰু মই েতওঁেলাকৰ কমর্ আৰু েতওঁেলাকৰ হাতৰ কাযর্ অনুসােৰ েতওঁেলাকক প্রিতফল িদম

15 িকয়েনা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েমাক এইদেৰ ৈকেছ: “তুিম েমাৰ েক্রাধস্বৰূপ েসই দ্রাক্ষাৰসৰ পান-পাত্র েমাৰ
হাতৰ পৰা েলাৱা, আৰু িয িয জািতৰ ওচৰৈল মই েতামাক পঠাওঁ, তুিম ৈগ েসই েসই জািতক ইয়াক পান কেৰাৱাবা
16 েতওঁেলােক পান কিৰ ঢলং-পলং কিৰব আৰু মই েতওঁেলাকৰ মাজৈল িয তেৰাৱাল পিঠয়াম, তাৰ কাৰেণ েতওঁেলাক
পগলা েযন হ’ব

17 েতিতয়া মই িযেহাৱাৰ হাতৰ পৰা েসই পান-পাত্র ৈল, িযেহাৱাই িযেবাৰ জািতৰ ওচৰৈল েমাক পিঠয়ােল,
েতওঁেলাকক পান কেৰাৱােলঁা, 18 অথর্াৎ আিজৰ দেৰই, েতওঁেলাকক ধ্বংসস্থান, আচিৰত, ইচ্ ইচ্, আৰু শাওৰ িবষয়
কিৰবৈল িযৰূচােলমক, িযহূদাৰ নগৰেবাৰক তাৰ ৰজাসকলক, আৰু তাৰ প্রধান েলাকসকলক পান কেৰাৱােলঁা

19আনজািত সমূেহও ইয়াক পান কিৰব লগীয়া ৈহিছল: আৰু িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণকআৰু েতওঁৰ মন্ত্রীসকলক, েতওঁৰ
প্রধান েলাকসকলক, 20 েতওঁৰ সকেলা প্রজাক, িমিশ্রত জািত সমূহক, উচ েদশৰ সকেলা ৰজাক, পেলষ্টীয়াসকলৰ
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আটাই ৰজাক িবেশষৈক অিস্কেলান, গাজা, ইেক্রাণ, আৰুঅচ্ েদাদৰ অৱিশষ্ট ভাগক, 21 ইেদাম, েমাৱাব, আৰুঅেম্মানৰ
সন্তান সকলক, তূৰৰ সকেলা ৰজাক;

22 চীেদানৰ সকেলা ৰজাক, সমুদ্রৰ িসপােৰ থকা দ্বীপৰ সকেলা ৰজাক, 23 দদান, েতমা, বুজ, আৰু কুমৰ গুিৰত
ডািঢ়-চুিল কটা সকেলােৱ পান কিৰবলগীয়া ৈহিছল

24আৰবৰ সকেলা ৰজাক, মৰুভূিম-িনবাসী িমিশ্রত জািতৰ সকেলা ৰজাক, 25 িযম্রীৰ সকেলা ৰজাক, এলমৰ সকেলা
ৰজাক, মািদয়াসকলৰ সকেলা ৰজাক, 26 প্রেভদ নৰখাৈক উত্তৰ েদশৰ ওচৰত িক দূৰত থকা সকেলা ৰজাক, পৃিথৱীৰ
ওপৰত থকা জগতৰ সকেলা ৰাজয্ক পান কেৰাৱােলঁা; আৰু েতওঁেলাকৰ পাছত েচচক ৰজাই পান কিৰব ”

27 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “আৰু তুিম েতওঁেলাকক এই কথা ক’বা, েতামােলােক
পান কিৰ মতলীয়া ৈহ বঁিতওৱা, আৰু েতামােলাকৰ মাজৈল মই িয তেৰাৱাল পিঠয়াম, তাৰ কাৰেণ পিতত েহাৱা,
আৰু নুিঠবা’ ” 28আৰু েতিতয়া যিদ েতওঁেলােক পান কিৰবৈল েতামাৰ হাতৰ পৰা পান-পাত্রিট লবৈল অস্বীকাৰ কেৰ,
েতািতয়া েতওঁেলাকক ক’বা, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, েতামােলােক অৱেশয্ পান কিৰবই লােগ 29কাৰণ,
েচাৱা, েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা নগৰখনেতই অমঙ্গল আিনবৈল ধিৰেছঁা, এেন স্থলত, েতামােলােক এেকবােৰ দণ্ড
েনােপাৱাৈক থািকবা েন? েতামােলােক দণ্ড েনােপাৱাৈক নাথািকবা; িকয়েনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, মই পৃিথৱী-
িনবাসী সকেলােৰ অিহেত তেৰাৱাল মািতম

30 এই েহতুেক তুিম েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ এই সকেলা ভাববাণী প্রচাৰ কৰা, আৰু েতওঁেলাকক েকাৱা,
‘িযেহাৱাই উচ্চস্থানৰ পৰা গজ্জর্ ন কিৰব, আৰু েতওঁ িনজৰ পিবত্র িনবাসৰ পৰা উচ্চ-ধ্বিন শুনাব,
েতওঁৰ েমৰ-ছাগ চেৰাৱা ঠাইৰ িবৰুেদ্ধ বৰৈক গিজ্জর্ ব, আৰু পৃিথৱী-িনবাসী সকেলােৰ িবৰুেদ্ধ দ্রাক্ষাগুিট গচেকঁাতাসকলৰ

দেৰই উচ্চ-ধ্বিন কিৰব
31 পৃিথৱীৰ সীমাৈলেক ধ্বিনেয় বয্ািপব; িকয়েনা জািত সমূেহ ৈসেত িযেহাৱাৰ িববাদ আেছ, েতওঁ মত্তর্ য্সকেল ৈসেত

প্রিতবাদ কিৰব; দুষ্টহঁতক হ’েল, েতওঁ তেৰাৱালত েশাধাই িদব ” এেয় িযেহাৱাৰ বচন
32 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “েচাৱা, এক জািতৰ পৰা আন জািতৈল অমঙ্গল ওলাব,
আৰু পৃিথৱীৰ অন্ত ভাগৰ পৰা বৰ ধুমুহা আিহব 33 েসই িদনা পৃিথৱীৰ ইমূৰৰ পৰা িসমূৰৈল িযেহাৱাৰ হত েলাক হ’ব;

েকােনও েতওঁেলাকৰ বােব িবলাপ নকিৰব, আৰু েতওঁেলাকক েগােটাৱা িক েপাতা নহ’ব, েতওঁেলাক মািটৰ
ওপৰত সাৰস্বৰূপ হ’ব

34 েহ েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰ, েতামােলােক হাহঁাকাৰ আৰু কাতেৰািক্ত কৰা; আৰু েহ েমৰ-ছাগৰ জাকৰ প্রধান েলাকসকল,
েতামােলাক ছাইত বাগৰা

িকয়েনা েতামােলাকৰ হতয্াৰ িদন আিহ পিৰল; মই েতামােলাকক িছন্ন-িভন্ন কিৰম, তােত েতামােলাক মেনাহৰ পাত্রৰ
দেৰ পিতত হবা

35 েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবােৰ পলাবৈল, বা েমৰ-ছাগৰ জাকৰ প্রধান েলাকসকেল ৰক্ষা পাবৈল বাট নাপাব
36 েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ কাতেৰািক্ত আৰু েমৰ-ছাগৰ জাকৰ প্রধান েলাকসকলৰ হাহঁাকাৰৰ শব্দ শুনা ৈগেছ;
িকয়েনা িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ চৰণীয়া ঠাই উচ্ছন্ন কিৰেছ
37 আৰু িযেহাৱাৰ েক্রাধৰ কাৰেণ শািন্তপূণর্ েমৰ-ছাগৰ গঁৰালেবাৰ িনস্তব্ধ হ’ল
38 েতওঁ িসংহৰ িনিচনাৈক িনজৰ গহবৰ এিৰ আিহেছ; িকয়েনা অতয্াচাৰকাৰী তেৰাৱালৰ ভয়ানকতা আৰু েতওঁৰ প্রচণ্ড

েক্রাধৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ েদশ আচিৰতৰ িবষয় ৈহেছ,
কাৰণ েতওঁৰ খয়াল েক্রাধৰ বােব ”

26 অধয্ায়
িযিৰিময়াই সঙ্কটত পৰা

1 েযািচয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজত্বৰ আৰম্ভিণত িযেহাৱাৰ পৰা এই বাকয্ আিহল আৰু ক’েল, 2 েবােল,
“িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: তুিম িযেহাৱাৰ গৃহৰ েচাতালত িথয় েহাৱা, আৰু িযেহাৱাৰ গৃহত প্রিণপাত কিৰবৈল অহা
িযহূদাৰ সকেলা নগৰৰ েলাকসকলক, মই েতাওঁেলাকক ক’বৈল েতামাক আজ্ঞা িদয়া সকেলা বাকয্ েকাৱা, এিট কথাও
েনােকাৱাৈক নাথািকবা 3 িকজািন েতওঁেলােক শুিন িনজ িনজ কু-পথৰ পৰা উলিটব; েসেয় হ’েল, েতওঁেলাকৰ দুষ্টতাৰ
বােব মই েতওঁেলাকৈল কিৰব েখাজা অমঙ্গলৰ পৰা থািমম

4 তুিম েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, িয ভাববাদীসকলক মই প্রভােত উিঠ েতামােলাকৰ ওচৰৈল
পিঠয়াই থােকঁা, িকন্তু েতামােলােক যিদ নুশুনা, 5 েমাৰ দাস েসই ভাববাদীসকলৰ বাকয্ শুিনবৈল, েতামােলাকৰ আগত
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মই স্থাপন কৰা েমাৰ বয্ৱস্থামেত চিলবৈল, যিদ েতামােলােক েমাৈল কাণ িনিদয়া, 6 েতেনহ’েল মই এই গৃহক চীেলাৰ
দেৰ কিৰম, আৰু এই নগৰক পৃিথৱীৰ আটাই জািতৰ শাওৰ িবষয় কিৰম

7 েযিতয়া িযিৰিময়াই িযেহাৱাৰ গৃহত এই সকেলা বাকয্ েকাৱাত ভাববাদী আৰু আটাই প্রজাসকেল শুিনেল 8 আৰু
িযিৰিময়াই সকেলা েলাকৰ আগত, িযেহাৱাই আজ্ঞা কৰা সকেলা কথা ৈক এেটাৱাৰ পাছত, পুেৰািহত, ভাববাদী আৰু
আটাই প্রজাসকেল েতওঁক ধিৰ ক’েল, “তুিম িনশ্চেয় মিৰবা! 9 এই গৃহ চীেলাৰ দেৰ হ’ব আৰু এই নগৰ উচ্ছন্ন ৈহ
িনবাসী-শূনয্ হ’ব বুিল ৈক, তুিম িযেহাৱাৰ নােমেৰ িকয় ভাববাণী প্রচাৰ কিৰছা?” েসই কাৰেণ সকেলা প্রজাই িযেহাৱাৰ
গৃহত িযিৰিময়াৰ আগত েগাট খােল

10 েতিতয়া িযহূদাৰ প্রধান েলাকসকেল এই কথা শুিন ৰাজ গৃহৰ পৰা িযেহাৱাৰ গৃহৈল আিহল, আৰু েতওঁেলাক
িযেহাৱাৰ গৃহত নতুন দুৱাৰৰ েসােমাৱা ঠাইত বিহল 11 পােছ পুেৰািহত আৰু ভাববাদীসকেল প্রধান েলাকসকলক আৰু
আটাই প্রজাসকলৰআগত ক’েল, “এই মানুহ প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্; িকয়েনা েতওঁ এই নগৰৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেল,
তাক েতামােলােক িনজ কােণ শুিনলা!” 12 েতিতয়া িযিৰিময়াই সকেলা প্রধান েলাক আৰু আটাই প্রজাৰ আগত ক’েল,
“এই গৃহ আৰু নগৰৰ িবৰুেদ্ধ েতামােলােক শুনা আটাইেবাৰ ভাববাণী প্রচাৰ কিৰবৈল িযেহাৱাই েমাক পিঠয়ােল 13 এই
েহতুেক এিতয়া েতামােলােক িনজ িনজ আচৰণ আৰু কমর্ শুদ্ধ কৰা, আৰু েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ পালন
কৰা; তােত িযেহাৱাই েতামােলাকৰ অিহেত কিৰব েখাজা অমঙ্গলৰ পৰা থািমব 14 িকন্তু েচাৱা! মই হ’েল েতামােলাকৰ
হাতেত আেছঁা েতামােলাকৰ দৃষ্টিত িয ভাল আৰু নয্ায়, তােক েমাৈল কৰা 15 িকন্তু েতামােলােক িনশ্চেয় জািনবা,
েয, যিদ েতামােলােক েমাক বধ কৰা, েতেন্ত েতামােলাকৰ িনজৰ িনজৰ, এই নগৰৰ, আৰু ইয়াৰ িনবাসীসকলৰ ওপৰত
িনেদ্দর্ াষীৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ ঘেটাৱাব িকয়েনা সঁচাৈক েসই সকেলা কথা েতামােলাকৰ কাণত ক’বৈল িযেহাৱাই েমাক
েতামােলাকৰ গুিৰৈল পিঠয়ােল ”

16 েতিতয়া প্রধান েলাকসকল আৰু আটাই প্রজাই পুেৰািহত আৰু ভাববাদীসকলক ক’েল, “এই মানুহ প্রাণদণ্ডৰ
েযাগয্ নহয়; িকয়েনা এওঁ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ আমাক কথা ক’েল ” 17 তাৰ পাছত েদশৰ বৃদ্ধসকলৰ মাজৰ
িকছু েলােক উিঠ প্রজাসকলৰ েগােটই সমাজক ক’েল

18 েতওঁেলােক ক’েল, “িযহূদাৰ িহিষ্কয়া ৰজাৰ ৰাজত্বৰ কালত েমােৰষ্টিয়া মীখায়াই ভাববাণী প্রচাৰ কিৰিছল েতওঁ
িযহূদাৰ আটাই েলাকক ৈকিছল, ‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকিছল: “িচেয়ানক পথাৰৰ দেৰ চেহাৱা হ’ব,
িযৰূচােলম ভগ্নৰািশ হ’ব আৰু গৃহিট থকা পব্বর্তেটা কাঠিনৰ ওখ ঠাইৰ দেৰ হ’ব ” 19 েকাৱােচান, িযহূদাৰ িহিষ্কয়া ৰজাই
আৰু েগােটই িযহূদাই জােনা েতওঁক বধ কিৰিছল? িহিস্কয়াই জােনা িযেহাৱাৈল ভয় কৰা নািছল? আৰু েতওঁ জােনা
িযেহাৱাৰ অনুগ্রহ প্রাথর্না কৰা নািছল? তােত িযেহাৱাই েতওঁেলাকৈল কিৰব েখাজা অমঙ্গলৰ পৰা জােনা নাথািমল?
েতামােলােক েকাৱাৰ দেৰ কিৰেল আৰু িনজ িনজ প্রাণৰ অিহেত মহা-অমঙ্গল ঘটাম

20 িযেহাৱাৰ নােমেৰ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা আৰু এজন েলাক আিছল, েতওঁ িকিৰয়ৎ-িযয়াৰীম িনবাসী চমিৰয়াৰ পুত্র
ঊিৰয়া; েতওঁ িযিৰিময়াৰ সকেলা বাকয্ৰ দেৰ এই নগৰ আৰু এই েদশৰ অিহেত ভাববাণী প্রচাৰ কিৰিছল 21 িকন্তু
িযেহায়াকীম ৰজা, েতওঁৰ বীৰসকলক আৰু সকেলা প্রধান েলাক েতওঁৰ কথা শুিনবৈল েপাৱাত, ৰজাই েতওঁক বধ
কিৰবৈল পুৰুষাথর্ কিৰেল; িকন্তু ঊিৰয়াই তােক শুিন ভয় পাই পলাই িমচৰৈল গ’ল

22 েতিতয়া িযেহায়াকীম ৰজাই িমচৰৈল মানুহ পিঠয়ােল, অথর্াৎ অকেবাৰৰ পুত্র ইলনাথনক আৰু েতওঁৰ লগত
েকইজনমান েলাকক িমচৰৈল পিঠয়ােল 23 পাছত েতওঁেলােক ঊিৰয়াক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই িযেহায়াকীম ৰজাৰ
গুিৰৈল আিনলত, ৰজাই তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই েতওঁক বধ কিৰ সামানয্ েলাকৰ ৈমদামত েতওঁৰ শৱ েপলাই িদেল 24 িকন্তু
চাফনৰ পুত্র অহীকামৰ হাত িযিৰিময়াৰ পেক্ষ থকাত, বধ কিৰবৰ অেথর্ েলাকসকলৰ হাতত েতওঁক েশাধাই িদয়া নহ’ল

27 অধয্ায়
েযঁাত-জৰী আৰু যঁুৱিল পেঠাৱাৰ উপমা

1 েযািচয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াৰ ৰাজত্বৰ আৰম্ভিণত িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই বাকয্ আিহল, েবােল,
2 “িযেহাৱাই েমাক ক’েল, তুিম েযঁাত-জৰী আৰু যুৱিল সািজ েতামাৰ িডিঙত লেগাৱা 3 আৰু িযৰূচােলমৈল িযহূদাৰ
িচিদিকয়া ৰজাৰ গুিৰৈল দূতেবাৰৰ হাতত, ইেদামৰ ৰজা, েমাৱাবৰ ৰজা, অেম্মানৰ সন্তানসকলৰ ৰজা, তূৰৰ ৰজা,
আৰু চীেদানৰ ৰজাৰ ওচৰৈল েসইেবাৰ পিঠয়াই িদয়া 4 আৰু িনজ িনজ প্রভুক ক’বৰ বােব েতওঁেলাকক এই আেদশ
িদয়া, ‘ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ: “েতামােলােক িনজ িনজ প্রভুক এই এই কথা ক’বা, 5 ‘মেয়ই
িনজ মহাশিক্তেৰ আৰু েমলা বাহুেৰ পৃিথৱীক আৰু পৃিথৱীৰ ওপৰত থকা মানুহ আৰু পশুেবাৰক সৃষ্ট কিৰেলঁা, আৰু
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েমাৰ দৃষ্টিত যাক ভাল েদেখঁা, তােক তাক িদওঁ 6 এই েহতুেক এিতয়া মই এই সকেলা েদশ েমাৰ দাস বািবলৰ ৰজা
নবূখদেনচৰৰ হাতত িদেলঁা, আৰু েতওঁৰ বন্দীকাম কিৰবৰ অেথর্ বনৰ জন্তুেবাৰেকা মই েতওঁক িদেলঁা 7 আৰু েতওঁৰ
িনজ েদশৰ সময় েশষ েনােহাৱাৈলেক সকেলা জািতেয় েতওঁৰ, েতওঁৰ পুেতকৰ আৰু েতওঁৰ নািতেয়কৰ বন্দী-কাম
কিৰব; েসই সময় হ’েল অেনক জািত আৰু মহান ৰজাসকেল েতওঁক েতওঁেলাকৰ বন্দী-কাম কেৰাৱাব

8 িয জািত আৰু ৰজাই েসই বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ বন্দী-কাম নকিৰব, আৰু বািবলৰ ৰজাৰ যুৱিলত িনজৰ িডিঙ
নাৰািখব, িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতওঁৰ হােতেৰ এই জািতক সংহাৰ নকৰাৈলেক তেৰাৱাল আৰু মহামাৰীৰ দ্বাৰাই দণ্ড
িদম

9 িকন্তু েতামােলােক হ’েল! েতামােলােক বািবলৰ ৰজাৰ বন্দী-কাম কিৰবৈল নাপাবা, ‘এই বুিল েতামােলাকক েকাৱা
েতামােলাকৰ ভাববাদী, মঙ্গলতী, স্বপ্নদশর্ক, গণক, িক মায়াবীৰ কথা নুশুিনবা ’ 10 িকয়েনা েতামােলাকৰ েদশৰ পৰা
েতামােলাকক দূৰ কিৰবৰ কাৰেণ আৰু মই েতামােলাকক েখদাই িদেল েতামােলাক নষ্ট হবৈল েতামােলাকৰ আগত
েতওঁেলােক িমছা ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ 11 িকন্তু িয জািতেয় বািবলৰ ৰজাৰ যুৱিলৰ তলত িনজৰ িডিঙ ৰািখব, আৰু
েতওঁৰ বন্দীকাম কিৰব, িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘মই েসই জািতক িনজ েদশত থািকবৈল িদম; েতওঁেলােক তাত কৃিষকাযর্য্
কিৰব, আৰু তাত বাস কিৰব” ’ ”

12 পাছত মই েসই সকেলা বাকয্ অনুসােৰ িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াক ক’েলঁা: “েতামােলােক িনজ িনজ িডিঙ বািবলৰ
ৰজাৰ যুৱিলৰ তলত ৰািখ, েতওঁৰ আৰু েতওঁৰ েলাকসকলৰ বন্দী-কাম কিৰ জীয়াই থাকা 13 িয জািতেয় বািবলৰ
ৰজাৰ বন্দী-কাম নকিৰব, েসই জািতৰ িবষেয় িযেহাৱাই েকাৱাৰ দেৰ, তুিম আৰু েতামাৰ প্রজাসকল তেৰাৱাল, আকাল
আৰু মহামাৰীত িকয় মিৰবা?

14 ‘বািবলৰ ৰজাৰ বন্দী-কাম কিৰব নাপাবা’ বুিল েতামােলাকক েকাৱা ভাববাদীসকলৰ কথা নুশুিনবা; িকয়েনা
েতওঁেলােক েতামােলাকৰ আগত িমছা ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ 15 কাৰণ, িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতওঁেলাকক পেঠাৱা
নাই” িকন্তু মই েতামােলাকক েখদাই িদেল েতামােলাক আৰু েতামােলাকৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ কৰা ভাববাদীসকল
িবনষ্ট হবৰ কাৰেণ, েতওঁেলােক িমছাৈকেয় েমাৰ নােমেৰ ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ

16 পােছ মই পুেৰািহতসকলক আৰু এই সকেলা প্রজাক ক’েলঁা, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, িযেহাৱাৰ
গৃহৰ বস্তুেবাৰ অলপেত পুনৰায় বািবলৰ পৰা অনা যাব বুিল েতামােলাকৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ কৰা েতামােলাকৰ
ভাববাদীসকলৰ কথাৈল কাণ িনিদবা; িকয়েনা িসহঁেত েতামােলাকৰ আগত িমছা ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ 17 েতওঁেলাকৰ
কথাৈল কাণ িনিদবা, িকন্তু বািবলৰ ৰজাৰ বন্দী-কাম কিৰ জীয়াই থাকা; এই নগৰ িকয় ধ্বংসস্থান হব? 18 িকন্তু যিদ
েতওঁেলাক ভাববাদী হয়, আৰু যিদ িযেহাৱাৰ বাকয্ েতওঁেলাকৰ লগত আেছ, েতেন্ত িযেহাৱাৰ গৃহত, িযহূদাৰ ৰাজগৃহত
আৰু িযৰূচােলমত অৱিশষ্ট থকা বস্তুেবাৰ বািবলৈল নাযাবৈল বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ আগত েতওঁেলােক প্রাথর্না কৰক

19 িকয়েনা বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ িযেহায়াকীমৰ পুেতক িযহূদাৰ ৰজা যকিনয়ক, আৰু িযহূদাৰ ও িযৰূচােলমৰ
প্রধান েলাকসকলক আৰু িযৰূচােলমৰ পৰা বািহৰৈল বন্দী কিৰ িনয়া সময়ত, 20 স্তম্ভ েকইটা, সমুদ্র-পাত্রেটা, আৰু
আধাৰেবাৰ আিদ কিৰ এই নগৰৰ অৱিশষ্ট থকা িয িয বস্তু বািবলত ৰজা নবূখদেনচেৰ িনয়া নািছল, েসইেবাৰৰ িবষেয়
িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ; 21 এেন িক, িযেহাৱাৰ গৃহত, িযহূদাৰ ৰাজগৃহত, আৰু িযৰূচােলমত অৱিশষ্ট থকা েসই
বস্তুেবাৰৰ িবষেয় ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, 22 েসই সকেলােক বািবলৈল িনয়া হ’ব, আৰু
মই েসইেবাৰৰ িবচাৰ নকৰা িদনৈলেক েসইেবাৰ েসই ঠাইেত থািকব, ইয়ােক িযেহাৱাই ৈকেছ; েসই িদন উপিস্থত হ’েল,
মই েসইেবাৰ আিন এই ঠাইত পুনৰাই স্থাপন কিৰম’ ”

28 অধয্ায়
িমছা ভাববাদী হননীয়াৰ দণ্ড

1 পাছত েসই বছৰত িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াৰ ৰাজত্ব কালৰ আৰম্ভিণত চতুথর্ বছৰৰ পঞ্চম মাহত, িযেহাৱাৰ গৃহত,
পুেৰািহত আৰু সকেলা প্রজাৰ আগত িগিবেয়ান িনবাসী অজু্জর্ ৰৰ পুত্র হনিনয়া ভাববাদীেয় েমাক এই কথা ক’েল,
2 “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: ‘মই বািবলৰ ৰজাৰ যুৱিল ভািঙেলঁা 3 এই ঠাইৰ পৰা
বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ বািবলৈল ৈল েযাৱা িযেহাৱাৰ গৃহৰ সকেলা বস্তু সমূ্পণর্ দুই বছৰৰ িভতৰত মই পুনৰায় এই
ঠাইৈল আিনম 4 আৰু িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘মই িযেহায়াকীমৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা যকিনয়াক, বািবলৈল বন্দী কিৰ িনয়া
িযহূদাৰ সকেলােৰ ৈসেত এই ঠাইৈল পুনৰায় আিনম; িকয়েনা মই বািবলৰ ৰজাৰ যুৱিল ভািঙম’ ”

5 েতিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদীেয় িযেহাৱাৰ গৃহত িথয় ৈহ থকা পুেৰািহতসকল আৰু প্রজাসকলৰ আগত হনিনয়া
ভাববাদীক কথা ক’েল, 6 িযিৰিময়া ভাববাদীেয় এই কথা ক’েল, আেমন, িযেহাৱাই তােকই কৰ’ক; বািবলৰ পৰা এই
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ঠাইৈল িযেহাৱাৰ গৃহৰ বস্তুেবাৰ আৰু েদশান্তৰত েহাৱা আটাইেক পুনৰায় আিনব বুিল তুিম প্রচাৰ কৰা েসই ভাববাণীেবাৰ
িযেহাৱাই িসদ্ধ কৰ’ক 7 তথািপ েতামাৰ কাণত আৰু আটাই প্রজাৰ কাণত এই িয কথা মই কওঁ, তাক শুনা

8 েমাৰ আৰু েতামাৰ আেগেয় িয প্রাচীন ভাববাদীসকল আিছল, েতওঁেলােক অেনক অেনক েদশ আৰু মহৎ মহৎ
ৰাজয্ৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ, অমঙ্গল আৰু মহামাৰী হ’ব বুিল ভাববাণী প্রচাৰ কিৰিছল 9 িয ভাববাদীেয় শািন্ত হ’ব বুিল ভাববাণী
প্রচাৰ কেৰ, েসই ভাববাদীৰ বাকয্ ফিলয়ােলেহ, িযেহাৱাই সঁচাৈক েতওঁক পেঠাৱা হয় বুিল জনা যাব ”

10 পাছত হনিনয়া ভাববাদীেয় িযিৰিময়া ভাববাদীৰ িডিঙৰ পৰা যুৱিলখন েসােলাকাই ভািঙ েপলােল 11আৰু হনিনয়াই
আটাই প্রজাসকলৰ আগত ক’েল, “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘সমূ্পণর্ দুইবছৰৰ িভতৰত মই বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ
যুৱিল এইদেৰই ভািঙ আটাই জািতৰ িডিঙৰ পৰা গুচাম’ ” েতিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদী িনজ বােট গুিচ গ’ল

12পাছত হনিনয়া ভাববাদীেয় িযিৰিময়া ভাববাদীৰ িডিঙৰ পৰা যুৱিলখন ভািঙ গুচুৱাৰ পাছত িযেহাৱাৰ বাকয্ িযিৰিময়াৈল
আিহল, েবােল, 13 “তুিম ৈগ হনিনয়াক েকাৱা, িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘তুিম কাঠৰ যুৱিল ভািঙলা হয়, িকন্তু তাৰ
সলিন েলাহাৰ যুৱিল যুগুত কিৰব লােগ ” 14 িকয়েনা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, বািবলৰ
নবূখদেনচৰ ৰজাৰ বন্দী-কাম কিৰবৈল মই সকেলা জািতৰ িডিঙত েলাহাৰ যুৱিল লগােলঁা; তােত েতওঁেলােক েতওঁৰ
বন্দী-কাম কিৰব; আৰু মই বনৰ জন্তুেবাৰেকা েতওঁক িদেলঁা ”

15 পাছত িযিৰিময়া ভাববাদীেয় হনিনয়া ভাববাদীক ক’েল, “েহ হনিনয়া, শুনা; িযেহাৱাই েতামাক পেঠাৱা নাই, িকন্তু
তুিম এই েলাকসকলক িমছা কথােত িবশ্বাস কৰাইছা 16 এই েহতুেক িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েচাৱা, মই েতামাক
পৃিথৱীৰ পৰা দূৰ কিৰ িদম; তুিম এই বছৰৰ িভতৰেত মিৰবা, কাৰণ তুিম িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহৰ কথা ক’লা 17আৰু
হনিনয়া ভাববাদী েসই বছৰৰ সপ্তম মাহত মিৰল

29 অধয্ায়
েদশান্তিৰতসকলৈল িলখা িযিৰিময়াৰ পত্র

1 িযৰূচােলমৰ পৰা িযিৰিময়া ভাববাদীেয় পেঠাৱা পত্রখনৰ কথা এইেবাৰ - িযেবাৰ েদশান্তৰৈল িনয়া বৃদ্ধসকলৰ
অৱিশষ্ট বাগৈল, আৰু িযৰূচােলমৰ পৰা বািবলৈল নবূখদেনচেৰ বন্দী কিৰ িনয়া পুেৰািহত, ভাববাদী, আৰু সকেলা
প্রজাৈল পিঠয়াইিছল 2 আৰু এইয়া ৈহিছল েযিতয়া যকিনয়া ৰজা, ৰাজমাও, নপুংসকসকল, িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ
প্রধান েলাকসকল, আৰু ৰাজিমিস্ত্র বাৈঢ় আিদ িশল্পকাৰীসকেল িযৰূচােলমৰ পৰা প্রস্থান কিৰিছল 3 এই পত্র িযহূদাৰ
িচিদিকয়া ৰজাই বািবলৈল, বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ গুিৰৈল পেঠাৱা চাফনৰ পুত্র ইিলয়াচাৰ, আৰু িহিল্কয়াৰ পুত্র
গমিৰয়াৰ হাতত পিঠয়াইিছল

4 পত্রখনত এইদেৰ ৈকিছল, েয, “মই িযৰূচােলমৰ পৰা বািবলৈল বন্দী কিৰ িনয়া সকেলা েদশান্তিৰত েলাকক
ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: 5 েতামােলােক ঘৰ সািজ তাত বাস কৰা, আৰু বাৰী পািত তাৰ
ফল েভাগ কৰা

6 িববাহ কিৰ লৰা-েছাৱালী জন্ম িদয়া, আৰু লৰা-েছাৱালী জিন্মবৰ কাৰেণ েতামােলাকৰ পুত্রসকলৈল েছাৱালী আনা,
আৰুজীেয়ৰাসকলক িবয়া িদয়া এইদেৰ েযন েতামােলাক সংখয্াত কম নৈহ বািঢ় েযাৱা 7আৰু মই েতামােলাকক বন্দী
কিৰ িনয়া নগৰৰ শািন্তৈল েচষ্টা কৰা আৰু তাৰ বােব িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কৰা; িকয়েনা তাৰ শািন্তেত েতামােলাকেৰা
শািন্ত হ’ব

8 কাৰণ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: ‘েতামােলাকৰ মাজত থকা েতামােলাকৰ ভাববাদী
আৰু মঙ্গলতীসকেল েতামােলাকক নুভুলাওক, নাইবা েতামােলাকৰ সেপানত েতামােলাকক েদখুউৱা কথাৈল কাণ
িনিদবা 9 িকয়েনা েতওঁেলােক িমছাৈক েমাৰ নােমেৰ েতামােলাকৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ; িযেহাৱাই ৈকেছ,
মই েতওঁেলাকক পেঠাৱা নাই

10 িকয়েনা িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: ‘বািবলত থকা সত্তৰ বছৰ পূৰ হ’ল, মই েতামােলাকৰ িবচাৰ ল’ম আৰু এই
ঠাইৈল েতামােলাকক ওেলাটাই আিন েতামােলাকৈল েমাৰ মঙ্গল বাকয্ িসদ্ধ কিৰম 11 কাৰণ িযেহাৱাই ৈকেছ, মই
েতামােলাকৰ িবষেয় কৰা সঙ্কল্প মেয়ই জােনা; েতামােলাকৰ েশষ-অৱস্থাত েতামােলাকক আশা িদবৈল েসেয় মঙ্গলৰ
সঙ্কল্প, অমঙ্গলৰ নহয়

12 আৰু েতিতয়া েতামােলােক েমাক মািতবা আৰু ৈগ েমাৰ আগত প্রাথর্না কিৰবা; েতিতয়া মই েতামােলাকৰ কথা
শুিনম 13 আৰু েতামােলােক সমস্ত মেনেৰ েমাক িবচািৰেল েমাক িবচািৰ পাবা 14 আৰু িযেহাৱাই ৈকেছ: ‘মই
েতামােলাকক েমাক পাবৈল িদম, মই েতামােলাকৰ বন্দী-অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন কিৰম, আৰু মই েতামােলাকক েদশান্তিৰত
কৰা সকেলা জািতৰ পৰা আৰু সকেল ঠাইৰ পৰা েতামােলাকক েগাটাই আিনম,’ ইয়াক িযেহাৱাই ৈকেছ: ‘আৰু িয
ঠাইৰ পৰা মই েতামােলাকক বন্দী কিৰ িনয়ােলঁা, েসই ঠাইৈল পুনৰায় আিনম
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15 িযেহতু েতামােলােক ৈকছা, িযেহাৱাই বািবলত আমাৰ কাৰেণ ভাববাদীসকলক উৎপন্ন কিৰেল, 16 এই েহতুেক
েতামােলােক জািনবা, েয, দায়ুদৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বেহঁাতা ৰজাৰ, আৰু েতামােলাকৰ ৈসেত েদশান্তৰৈল েনােযাৱা
েতামােলাকৰ ভাই এই নগৰ-িনবাসী সকেলা প্রজাৰ িবষেয় িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: 17 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই
কথা ৈকেছ, ‘েচাৱা, মই েতওঁেলাকৰ মাজৈল তেৰাৱাল, আকাল, আৰু মহামাৰী পিঠয়াম; আৰু েতামােলাক অিত েবয়া
েহাৱাৰ কাৰেণ মই েতামােলাকক খাব েনাৱাৰা িঘণলগীয়া িডমৰু গুিটৰ দেৰ কিৰম

18 মই তেৰাৱাল, আকাল, আৰু মহামাৰী ৈল েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদম, আৰু পৃিথৱীৰ সকেলা ৰাজয্ৰ মাজত
েতওঁেলাকক ত্রাসৰ িবষয় কিৰম; আৰু মই েতওঁেলাকক েখদাই িদয়া সকেলা জািতৰ মাজত েতওঁেলাকক শাও, আচিৰত,
ইচ্ ইচ্ আৰু িধক্কাৰৰ িবষয় কিৰম 19 কাৰণ িযেহাৱাই ৈকেছ: ‘মই অিত প্রভােত উিঠ েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল েমাৰ দাস
ভাববাদীসকলৰ দ্বাৰাই পেঠাৱা েমাৰ বাকয্ৈল েতামােলােক কাণ িনিদলা;’ িযেহাৱাই ৈকেছ: ‘েতামােলােক েমাৰ বাকয্
শুিনবৈল ইচ্ছা নকিৰলা ’

20 এই েহতুেক িযৰূচােলমৰ পৰা বািবলৈল মই পেঠাৱা েদশান্তিৰত েহাৱা িয েতামােলাক, সকেলােৱ িযেহাৱাৰ বাকয্
শুনা:

21 ‘েকালায়াৰ পুত্র িয আহােব, আৰু মােচয়াৰ পুত্র িয িচিদিকয়াই েমাৰ নােমেৰ েতামােলাকৰ আগত িমছা ভাববাণী
প্রচাৰ কিৰেল, েতওঁেলাকৰ িবষেয় ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: ‘েচাৱা, মই েতওঁেলাকক
েতামােলাকৰ চকুৰ আগেতই বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ হাতত েশাধাই িদম

22 আৰু বািবলৰ ৰজাই জুইত েপাৰা িচিদিকয়া আৰু আহাবৰ দেৰ িযেহাৱাই েতামাক কৰক বুিল ৈক, বািবলত থকা
িযহূদাৰ সকেলা েদশান্তিৰত েলােক েতওঁেলাকক দৃষ্টান্তৰ স্থল কিৰ শাও িদব ’ 23 িকয়েনা েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ মাজত
অজ্ঞানতাৰ কাযর্ কিৰেল, আৰু িনজ িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ স্ত্রীৈল গমন কিৰেল, আৰু মই েতওঁেলাকক আজ্ঞা িনিদয়া
বাকয্ িমছাৈকেয় েমাৰ নােমেৰ প্রচাৰ কিৰেল ’ িযেহাৱাই ৈকেছ: ‘মেয়ই জােনা, আৰু মেয়ই সাক্ষী আেছঁা ’

24 তুিম িনিহলামীয়া চমিয়য়াৰ িবষেয় এই কথা েকাৱা: 25 ‘ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ:
িযৰূচােলমত থকা সকেলা েলাকৈল, আৰু মােচয়াৰ পুত্র চফিনয়া পুেৰািহত আিদ সকেলা পুেৰািহতৈল তুিম িনজৰ নােমেৰ
পত্র পিঠয়াই ৈকছা, 26 “িয েকােনা মানুেহ বলীয়া ৈহ িনজেক ভাববাদী পােত, েসই মানুহক কুন্দাত আৰু িশকিলত বন্ধ
কিৰবৈল, িযেহাৱাৰ গৃহত অধয্ক্ষ হবৰ কাৰেণ িযেহায়াদা পুেৰািহতৰ সলিন িযেহাৱাই েতামাক পুেৰািহত িনযুক্ত কিৰেল

27 এই েহতুেক অনােথাতীয়া িয িযিৰিময়াই েতামােলাকৰ আগত িনজেক িনেজ ভাববাদী পােত, েসই িযিৰিময়াক তুিম
িকয় ধমিক িদয়া নাই? 28 িকয়েনা বািবলত থকা আমাৈল েতওঁ ৈক পিঠয়াইেছ, েয, বহুিদন হ’ব, েতামােলােক ঘৰ সািজ
তাত বাস কৰা, বাৰী পািত তাৰ ফল েভাগ কৰা’ ” 29 চফিনয়া পুেৰািহেত েসই পত্রখন িযিৰিময়া ভাববাদীেয় শুনাৈক
পাঠ কিৰেল

30 তােত িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, েবােল, 31 তুিম েদশান্তিৰত েহাৱা েলাকসকলৰ আগৈল এই কথা
ৈক পিঠওৱা, িযেহাৱাই িনিহলামীয়া িবষেয় এই কথা ৈকেছ, মই চমিয়য়াক নপেঠাৱাৈকেয় েতওঁ েতামােলাকৰ আগত
ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেল, আৰু িমছা কথাত েতামােলাকৰ িবশ্বাস জন্মােল 32 এই েহতুেক িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
েচাৱা, মই িনিহলামীয়া চমিয়য়াক আৰু তাৰ বংশক দণ্ড িদম; এই জািত সমূহৰ মাজত বসিত কিৰবৈল তাৰ এিট সন্তােনা
নাথািকব, আৰু িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েমাৰ প্রজাসকলৰ িয মঙ্গল কিৰম, তাক েতওঁ েভাগ কিৰবৈল নাপাব; কাৰণ েতওঁ
িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহৰ কথা ক’েল’ ”

30 অধয্ায়
িযহুদীসকলৈল িযেহাৱাই কৰা প্রিতজ্ঞা

1 িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল অহা বাকয্ এই আৰু ক’েল, 2 “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘মই েতামাৰ
আগত েকাৱা সকেলা বাকয্ এখন পুিথত িলিখ েথাৱা 3 িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘েচাৱা, মই িয িদনা েমাৰ প্রজা
ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ বন্দী-অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন কিৰম, এেন িদন আিহেছ,’ ইয়াক িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘মই েতওঁেলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকলক িয েদশৈল েতওঁেলাকক ওভটাই আিনম আৰু েতওঁেলােক তাক অিধকাৰ কিৰব ”

4 ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ িবষেয় িযেহাৱাই েকাৱা বাকয্ এইেবাৰ: 5 “সঁচাৈকেয় িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ:
‘আিম শািন্তজনক েনােহাৱা কম্পন আৰু ভয়ৰ শব্দ শুিনেলঁা
6 এিতয়া েতামােলােক সুিধ েচাৱা, পুৰুষৰ প্রসৱ-েবদনা হয় েন? প্রসৱকািৰণীৰ দেৰ প্রেতয্ক পুৰুেষ কঁকালত হাত িদ

থকা মই িকয় েদিখেছঁা?
আৰু প্রসৱকািৰণী স্ত্রীৰ দেৰ সকেলােৰ মুখ িকয় িববণর্ ৈহেছ?
7 হায় হায়! েসই িদন ইমান মহৎ, েয, তাৰ িনিচনা আৰু েকােনা িদন নাই



িযিৰিময়া 30 অধয্ায়:8 899 িযিৰিময়া 31 অধয্ায়:3

এেয় যােকাবেৰই সঙ্কটৰ কাল, িকন্তু েতওঁ তাৰ পৰা ৰক্ষা পাব
8আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ: েসই িদনা মই েতামাৰ িডিঙৰ পৰা েতওঁৰ যুৱিল ভািঙ েপলাম; আৰু েতামাৰ

েযাত-জৰীেবাৰ িচিঙ েপলাম, িবেদশীসকেল েতওঁক আৰু বন্দী-কাম নকৰাব 9 িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ ভজনা কিৰব আৰু মই িয জনাক েতওঁেলাকৰ ওপৰত িনযুক্ত কিৰম, েতওঁেলাকৰ েসই ৰজা দায়ুদৰ বন্দী-কাম
কিৰব
10 এই েহতুেক, িযেহাৱাই ৈকেছ, েহ েমাৰ দাস যােকাব, ভয় নকিৰবা; েহ ইস্রােয়ল বয্াকুল নহবা
িকয়েনা েচাৱা, মই দূৰৰ পৰা েতামাক, আৰু বন্দী-অৱস্থাত থকা েদশৰ পৰা েতামাৰ বংশক িনস্তাৰ কিৰম
কাৰণ যােকাব ঘূিৰ আিহ িনভর্ য় আৰু িনিশ্চন্ত ৈহ থািকব, েকােনও েতওঁক ভয় েনেদখুৱাব
11 িকয়েনা, িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘েতামাক ৰক্ষা কিৰবৈল েতামাৰ লগত আেছঁা; কাৰণ মই িয জািতৰ মাজৈল েতামাক

িছন্ন-িভন্ন কিৰেলঁা, েসই আটাই জািতক মই িনঃেশেষ সংহাৰ কিৰেলও,
েতামাক িনঃেশেষ সংহাৰ নকিৰম; িকন্তু েতামাক সুিবচােৰেৰ শািস্ত িদম, েতামাক েকােনামেতই দণ্ড িনিদয়াৈক েনেৰঁা
12 িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, েতামাৰ ক্ষত িচিকৎসয্াৰ বািহেৰ, আৰু েতামাৰ ঘা কষ্টদায়ক
13 েতামাক আেৰাগয্ কিৰবৈল েকােনও গাত নলয়, েতামাৰ ঘা সুস্থ কিৰব পৰা েকােনা ঔষধ নাই
14 েতামাৰ েপ্রমকািৰণী সকেলােৱ েতামাক পাহিৰেল, েতওঁেলােক েতামাক িনিবচােৰ,
িকয়েনা েতামাৰ অপৰাধৰ বহুলয্ৰ কাৰেণ, েতামাৰ পাপৰ বৃিদ্ধৰ কাৰেণ শত্রূেৱ আঘাত কৰাৰ দেৰ মই েতামাক আঘাত

কিৰেলঁা,
িনষু্ঠৰ েলােক শািস্ত িদয়াৰ দেৰ শািস্ত িদেলঁা
15 েতামাৰ ক্ষমতাৰ কাৰেণ তুিম িকয় িচঞিৰছা? েতামাৰ েবদনা উপশম হ’ব েনাৱাৰা অৱস্থাত
েতামাৰ অেনক অপৰাধৰ কাৰেণ েতামাৰ পাপৰ বৃিদ্ধৰ কাৰেণ, মই েতামাৈল এইেবাৰ কিৰেলঁা
16এই েহতুেক েতামাক গ্রাস কেৰঁাতা সকেলােক গ্রাস কৰা হ’ব, আৰু েতামাৰ আটাই শত্রূেবাৰৰ প্রেতয্েক বন্দী-অৱস্থাৈল

যাব
েতামাৰ লুটকাৰীসকল লুটৰ িবষয় হ’ব, আৰু েতামাক িচকাৰ কেৰঁাতা সকেলােক মই িচকাৰস্বৰূপ কিৰম
17 িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘মই েতামাক পুনৰায় আেৰাগয্ কিৰম; আৰু েতামাৰ ঘঁােবাৰ সুস্থ কিৰ
কাৰণ েকােনা মানুেহ িনিবচৰা এেয় িচেয়ান বুিল ৈক েলােক েতামাক সমাজভ্রষ্টা েবােল ”
18 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, মই যােকাবৰ বন্দী-অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন কিৰম, আৰু েতওঁৰ বাসস্থানেবাৰৈল কৃপা

কিৰম
আৰু নগৰখন িনজ উপপব্বর্তৰ ওপৰত পুনৰায় সজা হ’ব, আৰু ৰাজগৃহত ৰীিতমেত মানুহৰ বসিত হ’ব
19 আৰু েসইেবাৰৰ পৰা স্তুিত-গীত আৰু আেমাদকাৰীসকলৰ ধ্বিন উিঠব,
মই েতওঁেলাকক বৃিদ্ধ কিৰম, েতিতয়া েতওঁেলাক কম নহ’ব; মই েতওঁেলাকক েগৗৰৱযুক্তও কিৰম, তােত েতওঁেলাক

সামানয্ নহ’ব
20 েতওঁেলাকৰ সন্তান-সন্তিতসকল আগৰ দেৰ হ’ব, েতওঁেলাকৰ মণ্ডলী েমাৰ আগত স্থািপত হ’ব,
আৰু মই েতওঁেলাকৰ উপদ্রৱকাৰী সকেলােক দণ্ড িদম
21 েতওঁেলাকৰ অিধপিত েতওঁেলাকৰ িভতৰেত হ’ব, আৰু েতওঁেলাকৰ শাসনকত্তর্ া েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা ওলাব;
আৰু মই েতওঁক েমাৰ ওচৰ চপাম, েতিতয়া েতওঁ েমাৰ ওচৰ চািপব;
িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, েমাৰ ওচৰৈল আিহবৈল কাৰ সাহস আেছ?”
22 আৰু েতামােলাক েমাৰ প্রজা হ’বা, আৰু মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম
23 েসৗৱা েচাৱা, িযেহাৱাৰ প্রচণ্ড েক্রাধৰূপ ধুমুহা, এেন িক, উৰুৱাই িনয়া প্রবল বতাহ আিহেছ
েসেয় দুষ্টেবাৰৰ মূৰত েকােবেৰ লািগব
24 িযেহাৱাই িনজ কাযর্ িনস্পিত্ত নকৰাৈলেক আৰু িনজ মনৰ অিভপ্রায় িসদ্ধ নকৰাৈলেক, েতওঁ প্রচণ্ড েক্রাধ নাথািমব
েতামােলােক েশষ কালত তাক বুিজবা ”

31 অধয্ায়
1 “েসই সময়ত” - িযেহাৱাৰ এই েঘাষণা - “মই ইস্রােয়লৰ সকেলা েগাষ্ঠীৰ ঈশ্বৰ হ’ম, আৰু েতওঁেলাক েমাৰ প্রজা

হ’ব ” 2 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
িয ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল তেৰাৱালৰ পৰা ৰক্ষা পাই জীয়াই আিছল েতওঁেলাক অৰণয্ত দয়া পােল
3 িযেহাৱাই অতীতৰ পৰা দশর্ন িদেল, আৰু েমাক ক’েল, ‘সঁচাৈক মই িচৰস্থায়ী েপ্রেমেৰ েতামাক েপ্রম কেৰঁা
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এই কাৰেণ মই েতামাক বহুকালেৰ পৰা দয়া কিৰ আিহেছঁা
4 েহ কুমাৰী ইস্রােয়ল, মই েতামাক পুনৰ িনম্মর্াণ কিৰম, তােত তুিম িনিম্মর্ত হ’বা
তুিম েতামাৰ খঞ্জৰীেৰ পুনৰায় ভুিষতা হ’বা, আৰু আেমাদকাৰীসকলৰ লগত নািচবািগ ওলাই যাবা
5 তুিম চমিৰয়াৰ পবর্তেবাৰত পুনৰায় দ্রাক্ষাবাৰী পািতবা; েখিতয়কসকেল তাক ৰুব, আৰু তাৰ ফল েভাগ কিৰব
6 িকয়েনা ইফ্রিয়মৰ পব্বর্তত প্রহৰীসকেল েঘাষণা কিৰব েবােল,
‘উঠা, ব’লা, আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গুিৰৈল িচেয়ানৈল যাওহঁক’ ”

7 কাৰণ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েতামােলােক যােকাবৰ কাৰেণ আনেন্দেৰ গীত েগাৱা! আৰু জািতেবাৰৰ
মুিখয়ালসকলৰ কাৰেণ উল্লােসেৰ জয়-ধ্বিন কৰা, প্রচাৰ কৰা! প্রশংসা কৰা আৰু েকাৱা, ‘িযেহাৱাই িনজ প্রজা
ইস্রােয়লৰ অৱিশষ্ট ভাগক ৰক্ষা কিৰেল ’
8 েচাৱা, মই েতওঁেলাকক উত্তৰ িদশৰ পৰা আিনম মই পৃিথৱীৰ অন্তভাগৰ পৰা েতওঁেলাকক েগাট খুৱাম
েতওঁেলাকৰ মাজত অন্ধ আৰু েখাৰা েলাক থািকব;
গভর্ ৱতী আৰু গভর্ েবদনা েপাৱা মিহলাসকল েতওঁেলাকৰ লগত থািকব
আৰু এই ঠাইৈল এটা মহান সভা ঘূিৰ আিহব
9 েতওঁেলােক ক্রন্দন কিৰ আিহব; আৰু েতওঁেলােক িবনয় কিৰ থকা অৱস্থাত মই েতওঁেলাকক চলাম মই েতওঁেলাকক

জুিৰৰ ওচেৰিদ গমন কৰাম
িয েপান বাটত েতওঁেলােক েযন উজুিট নাখাই, িকয়েনা মই ইস্রােয়লৰ িপতৃ,
আৰু ইফ্রিয়ম েমাৰ েজষ্ট পুত্র ”

10 েহ জািত সমূহ, িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা দূৰত থকা দ্বীপেবাৰত েসই িবষেয় প্রচাৰ কৰা
েহ জািত সমূহ, েতামােলােক েকাৱা, “িয জেন ইস্রােয়লক িছন্ন-িভন্ন কিৰিছল, েতেৱঁই তাইক েগাটাব, আৰু ৰখীয়াই

িনজৰ জাকক ৰখাৰ দেৰ েতওঁ তাইক েসইদেৰ ৰািখব ”
11 িকয়েনা িযেহাৱাই যােকাবক েমাকলােল, আৰু তাতৈক অিধক বলৱান জনৰ হাতৰ পৰা েতওঁক মুক্ত কিৰেল
12 েতিতয়া েতওঁেলােক আিহ িচেয়ানৰ উচ্ছস্থানত আনন্দ কিৰব েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ সততাত আনন্দ কিৰব,
েযেন েঘহঁু, নতুন দ্রাক্ষাৰস, েতল আৰু েমৰ-ছাগৰ জাকৰ েপাৱািলেবাৰ
িকয়েনা েতওঁেলাকৰ জীৱন পানী িদয়া উদয্ানৰ িনিচনা হ’ব, আৰু েতওঁেলােক েকিতয়াও পুনৰ েশাক অনুভৱ নকিৰব
13 েতিতয়া যুৱতীসকেল নাচত আনন্দ কিৰব আৰু েডকা আৰু বুঢ়া েলাকসকেল এেক লেগ েতওঁেলাকৰ ৈসেত আনন্দ

কিৰব
“িকয়েনা মই েতওঁেলাকৰ িবলাপ হষর্ৈল পিৰবত্তর্ ন কিৰম মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত দয়া কিৰম, আৰু েতওঁেলাকৰ েশাক

গুচাই তাৰ সলিন েতওঁেলাকক আনিন্দত কৰাম
14 আৰু মই পুষ্টিকৰ দ্রেবয্েৰ পুেৰািহতসকলৰ মন প্রচুৰতােৰ তৃপ্ত কিৰম
আৰু েমাৰ প্রজাসকেল েমাৰ উত্তম বস্তুেৰ িনজেক পিৰপূণর্ কিৰব” - এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা
15 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “ৰামাত িবলাপৰ আৰু ক্রন্দাৰ শব্দ শুনা ৈগেছ
ৰােহেল িনজৰ সন্তান সকলৰ কাৰেণ ক্রন্দন কিৰেছ; েতওঁ িনজৰ সন্তান সকলৰ িবষেয় শান্তনা িদয়া কথা নামােন,

িকয়েনা েতওঁেলাক আৰু জীিৱত নাই ”
16 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “তুিম ক্রন্দন কিৰবৈল আৰু চকু-েলা েবাৱাবৈল এৰা;
িকয়েনা েতামাৰ কষ্টৰ পুৰস্কাৰ িদয়া হ’ব” - এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা “েতামাৰ সন্তান সকল শত্রূৰ েদশৰ পৰা পুনৰায়

আিহব
17 েতামাৰ েশষ অৱস্থাৰ িবষেয় আশা আেছ” - এেয় িযেহাৱাৰ বচন “েতামাৰ সন্তান সকল িনজৰ অঞ্চলৈল ঘূিৰ

আিহব ”
18 “মই ইফ্রিয়মক িবলােপেৰ সঁচাৈক েকাৱা শুিনেলঁা ‘তুিম েমাক শািস্ত িদলা, আৰু মই শািস্ত েভাগ কিৰেলঁা
যুৱিলত অভয্াস েনােহাৱা দামুিৰ েপাৱািলৰ িনিচনাৈক তুিম েমাক ঘূৰুউৱা, তােত মই ঘূিৰম, িকয়েনা তুিমেয়ই েমাৰ ঈশ্বৰ

িযেহাৱা
19 িনশ্চেয় মই ঘূৰাৰ পাছেত মই মন পালটােলঁা; আৰু মই িশক্ষা েপাৱাৰ পাছত মই েশাকত েমাৰ বুকুত চপিৰয়ােলঁা;
েমাৰ েডকা কালৰ অপমান ভাৰ েবাৱাৰ কাৰেণ মই লাজ পােলঁা এেন িক, িববণর্ হেলঁা ’
20 ইফ্রিয়ম েমাৰ িপ্রয় পুত্র নহয় েন? িস েমাৰ মৰমৰ লৰা নহয় েন?
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িকয়েনা িযমানবাৰ মই তাৰ অিহেত কথা কওঁ, িসমানবাৰ পুনৰায় তাক অনুগ্রেহেৰ েসঁাৱৰণ কেৰঁা; এইদেৰ তাৰ কাৰেণ
েমাৰ হৃদেয় েহঁপাহ কেৰ

অৱেশয্ মই তাক দয়া কিৰম ” - এেয় িযেহাৱাৰ বচন
21 তুিম ঠােয় ঠােয় িনজৰ কাৰেণ বাটৰ িচন ৰাখা েতামাৰ বাট েদখুউৱা খঁুটা স্থাপন কৰা; তুিম িয সুপেথ ৈগিছলা, েসই

পথ মনত ৰাখা,
িয পথেটা তুিম ল’বা েহ কুমাৰী ইস্রােয়ল! ওেলাটা, পুনৰায় েতামাৰ এই নগৰেবাৰৈল উলিট আহঁা
22 েহ অিবশ্ৱাসী জীয়াৰী, তুিম িকমান কাল অিস্থেৰ থািকবা?
কাৰণ িযেহাৱাই পৃিথৱীত এটা নতুন বস্তু সৃষ্টি কিৰেল: িতেৰাতাসকেল শিক্তশালী পুৰুষসকলক আবিৰ ধিৰব

23 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “মই েযিতয়া এই েলাকসকলৰ বন্দী-অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন
কিৰম, েতিতয়া েতওঁেলােক িযহূদা েদশত আৰু তাৰ নগৰেবাৰত পুনৰায় এই কথা ক’ব: ‘েহ ধমর্িনবাস, েহ পিবত্র পব্বর্ত,
িযেহাৱাই েতামাক আশীব্বর্াদ কৰক ’ 24 িকয়েনা িযহূদা আৰু তাৰ সকেলা নগৰেবােৰ েসই ঠাইত বাস কিৰব েখিতয়ক
আৰু েমৰ-ছাগৰ ৰখীয়াসকেল েমৰ-ছাগৰ জাক ৈল এেক লেগ তাত বাস কিৰব 25 িকয়েনা মই ভাগৰুৱাসকলক প্রাণ
জুৰাৱাম, আৰু প্রেতয্ক দুিখত প্রাণক পিৰতৃপ্ত কিৰম” 26 ইয়াৰ পাছত মই সাৰ পােলঁা আৰু েমাৰ িনদ্রা েমাৈল সুখদায়ক
আিছল েসয়া অনুভৱ কিৰেলঁা

27 িযেহাৱাই ৈকেছ - “েচাৱা, এেন িদনেবাৰ আিহ আেছ”, েয, েসই িদনা মই ইস্রােয়ল আৰু িযহূদা বংশত মানুহ আৰু
পশুস্বৰূপ গুিট িঁসিচম 28 েতিতয়া মই েতওঁেলাকক উঘািলবৈল, ভািঙবৈল, িনপাত কিৰবৈল, িবনষ্ট কিৰবৈল আৰু দুখ
িদবৈল েতওঁেলাকৰ পেক্ষ েযেনৈক জািগ আিছেলঁা, েতওঁেলাকক সািজবৈল আৰু ৰুবৈল েসই দেৰ েতওঁেলাকৰ পেক্ষ
জািগ থিকম” - এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা

29 েসই িদনেবাৰত েকােনা এজন েলােক এেন কথা নকব,
‘িপতৃসকেল েটঙা দ্রাক্ষা গুিট খােল, িকন্তু পুেতকসকলৰ দঁাত েটঙােল ’ 30 িকয়েনা প্রিতজেন িনজ িনজ অপৰাধৰ

কাৰেণ মিৰব; িয সকেল েটঙা দ্রাক্ষাগুিট খাব, েতওঁেৰইেহ দঁাত েটঙাব
31 িযেহাৱাই ৈকেছ: “েচাৱা, এেন েকােনা িদন আিহ আেছ - “েসই িদনা মই ইস্রােয়ল-বংশ আৰু িযহূদা বংশৰ ৈসেত

এক নতুন িনয়ম স্থাপন কিৰম 32 িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই অনাৰ িদনত েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ হাত ধিৰবৰ
িদনা েতওঁেলাকৰ ৈসেত িয িনয়ম স্থাপন কৰা ৈহিছল েসই িনয়মিটৰ অনুসােৰ নহয় েসই িদনেবাৰত েতওঁেলােক েমাৰ
িনয়মিট ভািঙিছল, যিদও মই েতওঁেলাকৰ স্বামীৰ দেৰ আিছেলঁা” - এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা

33 “িকন্তু েসই িদনৰ পাছত ইস্রােয়ল-বংশৰ লগত মই িয িনয়ম কিৰম, েসই িনয়মিট এই” - মই েতওঁেলাকৰ অন্তৰত
েমাৰ িনয়ম স্থাপন কিৰম, আৰু েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত েসই িবষেয় িলিখম, িকয়েনা মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম আৰু
েতওঁেলাক েমাৰ প্রজা হ’ব 34 েতিতয়া প্রিতজেন িনজ িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াক বা প্রিতজেন িনজ িনজ ভাইক এই িশক্ষা
িনিদব েবােল, ‘িযেহাৱাক জানা!’ িকয়েনা েতওঁেলাকৰ সকেলা বৰৰ পৰা সৰুৈলেক সকেলােৱ েমাক জািনব” -
এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা “িকয়েনা মই েতওঁেলাকৰ অপৰাধ ক্ষমা কিৰম আৰু েতওঁেলাকৰ পাপ মই আৰু েকিতয়াও
নুসঁুৱিৰম ”

35 িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ - িয জন িযেহাৱাই িদনৰ েপাহৰৰ কাৰেণ সুযর্য্ আৰু ৰািতৰ েপাহৰৰ কাৰেণ চন্দ্র আৰু
তৰােবাৰৰ িনয়ম স্থাপন কেৰ, িয জেন সাগৰৰ েঢৗেৱ গজ্জর্ ন কৰাৈক সমুদ্রক আস্ফালন কৰায়, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ
নােমেৰ েতওঁ এই কথা ৈকেছ:
36 “যিদেহ এই স্থায়ী িনয়মেবাৰ েমাৰ আগৰ পৰা গুেচ” - িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ -
েতেন্ত ইস্রােয়ল বংশও িচৰকালৰ কাৰেণ েমাৰ আগত এক জািত েহাৱাৰ পৰা স্থিগত হ’ব ”
37 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: যিদ ওপৰত আকাশ-মণ্ডল জুিখব পািৰ,
আৰু তলত পৃিথৱীৰ মূলেবাৰ অনুসন্ধান কিৰব পািৰ,
েতেনহ’েল ইস্রােয়েল কৰা সকেলা কমর্ৰ কাৰেণ মইও েগােটই ইস্রােয়ল-বংশক দূৰ কিৰম - এেয় িযেহাৱাৰ বচন

38 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ - “েচাৱা, এেন েকােনা িদন আিহ আেছ” - িয িদনা েমাৰ উেদ্দেশয্ হনেনলৰ েকঁাঠৰ
পৰা চুকৰ দুৱাৰৈলেক নগৰখন সজা হ’ব, 39 েতিতয়া পিৰমাণ-জৰী গােৰব পব্বর্তৈলেক েপােন েপােন টনা যাব; আৰু
ঘূিৰ েগাৱাৈল আিহব 40আৰু মৰা শৱ আৰু ছঁাই েপেলাৱা েগাটাই উপতয্কা, আৰু িকেদ্রাণ জুিৰৈলেক সকেলা মুকিল
ঠাই পূবফােল থকা অশ্ব-দুৱাৰৰ চুকৈলেক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র হ’ব; তাক িচৰকালৰ কাৰেণ উঘলা বা েকিতয়াও
পৰাভূত কৰা নহ’ব ”
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32 অধয্ায়
িযিৰিময়াই িকিন েলাৱা এেডাখৰ মািটৰ উপমা

1 িযহূদাৰ িচিদিকয়া ৰজাৰ ৰাজত্ব কালৰ দশম বছৰত, অথর্াৎ নবূখদেনচৰৰ ৰাজত্ব কালৰ অষ্টাদশ বছৰত িযেহাৱাৰ
পৰা িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িয বাকয্ আিহিছল, তাৰ িবষয় এই 2 েসই সময়ত, বািবলৰ ৰজাৰ ৈসনয্-সামন্তই িযৰূচােলম
অৱেৰাধ কিৰিছল, আৰু িযিৰিময়া ভাববাদী িযহূদাৰ ৰাজগৃহৰ প্রহৰীৰ েচাতালত বন্দী অৱস্থাত আিছল

3 িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াই েতওঁক বন্দী কিৰ ৈথ ৈকিছল, “তুিম এই বুিল িকয় ভাববাণী প্রচাৰ কিৰছা েবােল, ‘িযেহাৱাই
এইদেৰ ৈকেছ: েচাৱা, মই এই নগৰখন বািবলৰ ৰজাৰ হাতত সমপর্ণ কিৰম, আৰু েতওঁ তাক অিধকাৰ কিৰ ল’ব;
4 িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়া কলদীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা সািৰ নাজাব িকয়েনা েতওঁক অৱেশয্ বািবলৰ ৰজাৰ হাতত েশাধাই
িদয়া হ’ব েতওঁ সমু্মখা-সমু্মিখ ৈহ ৰজাৰ লগত কথা হ’ব, আৰু েতওঁ ৰজাৰ চকুেৱ চকুেৱ েদখা েদিখ হ’ব; 5 িকয়েনা
িচিদিকয়া বািবলৈল যাব, আৰু মই েতওঁৰ িবচাৰ নকৰাৈলেক তােতই েতওঁ থিকব” - এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা েতামােলােক
যিদও কলদীয়াসকলৰ ৈসেত ৰণ কিৰছা, তথািপ কৃতকাযর্য্ নহ’বা,”

6 িযিৰিময়াই ক’েল, “িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, 7 ‘েচাৱা, েতামাৰ দদােয়ৰা চলু্লমৰ পুত্র
হনেমেল েতামাৰ ওচৰৈল আিহ এই কথা ক’ব, “অনােথাতত থকা েমাৰ শসয্েক্ষত্রখন তুিম িনজৰ কাৰেণ িকিন েলাৱা,
িকয়েনা তাক িকিন েমাকলাবৈল েতামাৰ স্বত্ব আেছ” ”

8 পাছত িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ েমাৰ দদাইৰ পুত্র হনেমেল প্রহৰীৰ েচাতালৈল েমাৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “মই
িবনয় কেৰঁা, িবনয্ামীন েদশৰ অনােথাত থকা েমাৰ শসয্েক্ষত্রখন তুিম িকিন েলাৱা, িকয়েনা তাৰ উত্তৰাধীকাৰ আৰু
েমাকলাবৰ স্বত্ব েতামাৰ; তুিম িনজৰ কাৰেণ তাক িকিন েলাৱা ” েতিতয়া, এেয় েয িযেহাৱাৰ বাকয্, েসই িবষেয় মই
জািনেলঁা 9 এই কাৰেণ মই েমাৰ দদাইৰ পুত্রক হনেমলৰ পৰা অনােথাতত থকা শসয্েক্ষত্রখন িকিন ৈল তাৰ ধন েসঁাতৰ
েচকল ৰূপ েতওঁক জুিখ িদেলঁা

10 মই দলীলত চহী িদ তাক েমাহৰ মািৰ বন্ধ কিৰেলঁা, আৰু সাক্ষী মািত, েতওঁক তজুর্ ত েসই ৰূপ জুিখ িদেলঁা 11 তাৰ
পাছত মই মািটৰ বণর্না আৰু িনয়ম থকা খিৰদা দলীল দুখন, অথর্াৎ েমাহৰ মািৰ বন্ধ কৰা আৰু েখালা এই দুেয়াখন
লেলঁা 12 তাৰ পাছত েমাৰ দদাইৰ পুত্র হনেমলৰ সনু্মখত, খিৰদা দলীলত চহী িদয়া সাক্ষীেবাৰৰ আগত আৰু প্রহৰীৰ
েচাতালত বিহ থকা সকেলা িযহুদী েলাকৰ আগত মই এই খিৰদা দলীলখন মহেচয়াৰ নািতেয়ক েনিৰয়াৰ পুত্র বাৰুকৰ
হাতত েশাধাই িদেলঁা

13 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ আগেত বাৰুকক মই এই আজ্ঞা িদেলঁা, মই ক’েলা 14 “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ
িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘তুিম েমাহৰ মািৰ বদ্ধ কৰা এই খিৰদা দলীলখন আৰু এই েখালা দলীলখন, দুেয়াখন ৈল
বহুিদনৈল থািকবৰ কাৰেণ এক নতুন মািটৰ পাত্রত েথাৱা ’ 15 িকয়েনা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই
কথা ৈকেছ: ‘ঘৰ, শসয্েক্ষত্র আৰু দ্রাক্ষাবাৰী এই েদশত পুনৰায় িকনা যাব’ ”

16 েনিৰয়াৰ পুত্র বাৰুকক এই খিৰদা দলীলখন িদয়াৰ পাছত মই িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ক’েলঁা, 17 “েহ প্রভু
িযেহাৱা, েচাৱা, তুিমেয়ই েতামাৰ মহা শিক্তেৰ আৰু েমলা বহুেৰ আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী িনমর্াণ কিৰলা েতামাৰ
অসাধয্ এেকােৱই নাই; 18 তুিম হাজাৰ হাজাৰ েলাকৈল দয়া প্রকাশ কেৰঁাতা, আৰু েলাকসকলৰ অপৰাধৰ প্রিতফল
েতওঁেলাকৰ পাছত েহাৱা েতওঁেলাকৰ সন্তান-সন্তিতৰ বুকুত িদওঁতা তুিমেয় মহান পৰাক্রমী ঈশ্বৰ; বািহনীসকলৰ িযেহাৱা
েতামাৰ নাম

19 তুিম জ্ঞানত মহান, আৰু কাযর্ত েশ্রষ্ঠ, িকয়েনা প্রিতজনৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ আৰু কাযর্ৰ ফল অনুসােৰ প্রিতফল
িদবৈল মনুষয্ সন্তান সকলৰ আটাই আচাৰ-বয্ৱহাৰৰ ওপৰত েতামাৰ চকু েমলা আেছ 20 তুিম িমচৰ েদশত নানা
িচন আৰু িবিস্মত লক্ষণ েদখুৱাইিছলা আিজৈলেক ইস্রােয়ল আৰু আন আন েলাকসকলৰ মাজত তুিম িনজৰ কাৰেণ
েতামাৰ নাম প্রখয্াত কিৰলা 21 তুিম নানা িচন, িবিস্মত লক্ষণ, বলী হাত, েমলা বাহু আৰু মহাভয়ানকতােৰ েতামাৰ
প্রজা ইস্রােয়লৰ েলাকসকলক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনিছলা

22 আৰু গাখীৰ েমৗ-েজাল ৈব েযাৱা িয েদশ েতওঁেলাকক িদম বুিল তুিম েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ আগত
শপত কিৰিছলা, েসই েদশ তুিম েতওঁেলাকক িদলা 23 েতিতয়া েতওঁেলােক েসামাই তাক অিধকাৰ কিৰ ল’েল িকন্তু
েতওঁেলােক েতামাৰ বাকয্ পালন নকিৰেল, বা েতামাৰ বয্ৱস্থাত নচিলেল তুিম েতওঁেলাকক িয িয কাযর্ কিৰবৈল আজ্ঞা
িদিছলা, েসইেবাৰৰ এেকােক েতওঁেলােক নকিৰেল, আৰু এই কাৰেণ তুিম েতওঁেলাকৰ ওপৰত এই সকেলা দুেযর্াগ
ঘটালা
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24 েচাৱা! নগৰখন অিধকাৰ কিৰবৈল উেদ্দেশয্েৰ েসৗৱা হাদামেবাৰ ওচৰ পােলিহ িকয়েনা তেৰাৱাল, আকাল আৰু
মহামাৰীৰ কাৰেণ এই নগৰখন তাৰ অিহেত যুদ্ধ কৰা কলদীয়াসকলৰ হাতত সমপর্ণ কৰা ৈহেছ আৰু তুিম িয ঘটাৰ
কথা ৈকিছলা েসেয় ঘিট আেছ; আৰু েচাৱা, তুিম তােকই েদিখ আছা 25 আৰু েহ প্রভু, তুিম এই বুিল েমাক ৈকিছলা
েবােল, “ৰূপ িদ শসয্েক্ষত্র িকনা, আৰু সাক্ষী মাতা, অথচ এই নগৰখন কলদীয়াসকলৰ হাতত েশাধাই িদয়া ৈহেছ ”

26 েতিতয়া িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাকয্ আিহল েবােল, 27 “েচাৱা! মেয়ই িযেহাৱা, সকেলা মত্তর্ য্েৰই
ঈশ্বৰ েমাৰ অসাধয্ জােনা িকবা আেছ েন?” 28 এই কাৰেণ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েচাৱা, মই কলদীয়াসকলক
আৰু বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ হাতত এই নগৰখন সম্পর্ণ কিৰম েতিতয়া েতওঁ তাক হাত কিৰ ল’ব

29 আৰু এই নগৰখনৰ িবৰুেদ্ধ িয কলদীয়াসকেল যুদ্ধ কিৰেছ, েতওঁেলােক আিহ এই নগৰত জুই লগাই িদব, আৰু
েমাক উেত্তিজত কৰাৰ কাৰেণ িয ঘৰেবাৰৰ চালত েলাকসকেল বালৰ উেদ্দেশয্ ধূপ উৎসগর্ কিৰিছল আৰু আন েদৱতাৰ
উেদ্দেশয্ েপয় ৈনেবদয্ ঢািলিছল, েসইেবাৰ ঘেৰ ৈসেত এই সকেলােবাৰ পুিৰ েপলাব 30 িকয়েনা ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ
সন্তান সকেল লৰা কালেৰ পৰা েমাৰ সাক্ষােত েকৱল কু-কমর্েহ কৰা েলাক আিছল; ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল িনজ িনজ
হাতৰ কাযর্েৰ েকৱল েমাক েবজাৰেহ িদেছ” - এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা

31 “িকয়েনা েতওঁেলােক এই নগৰখন সজা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক, ই েমাৰ পেক্ষ েকৱল েমাৰ েক্রাধ আৰু েকাপৰ
কাৰণ েহ ৈহ পিৰেছ েসই কাৰেণ েমাৰ আগৰ পৰা মই এই নগৰখন দূৰ কিৰ ইয়াৰ পৰা িবমুেখ থািকম, 32 িকয়েনা
ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ সন্তান সকেল, েমাক েবজাৰ িদবৰ অেথর্ কৰা েতওঁেলাকৰ সকেলা দুষ্কমর্ৰ দ্ৱাৰাই েমাক উেত্তিজত
কিৰেল - েতওঁেলাকৰ ৰজাসকল, প্রধান েলাকসকল, পুেৰািহতসকল, ভাববাদীসকল আৰু িযহূদাৰ প্রেতয্ক জন েলাক
আৰু িযৰূচােলম-িনবীসীসকল

33 েতওঁেলােক েমাৈল মুখ িনিদ িপিঠ িদেল যিদও মই প্রভােত েতওঁেলাককআগ্রেহেৰ িশক্ষা িদিছেলঁা মই েতওঁেলাকক
িশক্ষা িদবৈল প্রেচষ্টা কিৰিছেলঁা তথািপ েতওঁেলাকৰ েকােনা এজেন েমাৰ সৎ িশক্ষা গ্রহণ কিৰবৈল কাণ িনিদেল 34 িকন্তু
েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা গৃহিট অশুিচ কিৰবৰ অেথর্ েতওঁেলােক তাৰ িভতৰত েতওঁেলাকৰ ঘৃণনীয় বস্তুেবাৰ ৰািখেল
35 তাৰ পাছত েতওঁেলােক িহেন্নামৰ পুত্রৰ উপতয্কাত থকা বালৰ পিবত্র ঠাইেবাৰ সািজেল যােত েতওঁেলােক েমালকৰ
উেদ্দেশয্ িনজ িনজ েপা-জীেবাৰক বিল িদব পােৰ িয িবষেয় েসই িঘণলগীয়া কাযর্ কিৰবৰ কাৰেণ মই আজ্ঞা কৰা
নািছেলঁা, আৰু েমাৰ মনত উদেয়া েহাৱা নািছল এইদেৰ কাযর্ কিৰ েতওঁেলােক িযহূদাক পাপ কৰােল

36 এই কাৰেণ এিতয়া, মই িযেহাৱা, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বেৰ এই নগৰৰ িবষেয় ৈকেছ, যাৰ িবষেয় েতামােলােক ৈকছা, ‘িয
তেৰাৱাল, আকাল আৰু মহামাৰীৰ দ্বাৰাই এই নগৰখন বািবলৰ ৰজাৰ হাতত েশাধাই িদয়া ৈহেছ: 37 েচাৱা, মই েমাৰ
েক্রাধ, েকাপ আৰু মহােৰাগত েতওঁেলাকক িয িয েদশৈল েখদাই পঠাইিছেলঁা, েসই সকেলা েদশৰ পৰাই েতওঁেলাকক
মই েগাট খুৱাম, আৰু মই পুনৰায় েতওঁেলাকক এই ঠাইৈল আিন িনৰাপেদ বাস কৰাম

38 েতিতয়া েতওঁেলাক েমাৰ প্রজা হ’ব, আৰু মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হম 39 মই েতওঁেলাকক এক িচত্ত আৰু এক
পথ িদম যােত েতওঁেলােক েমাক প্রিতিদেন সন্মান কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁেলাক আৰু েতওঁেলাকৰ পাছৰ সন্তান সকলৰ
মঙ্গল হয় 40 েতওঁেলাকৰ মঙ্গল কিৰবৈল অেথর্, মই েযন েতওঁেলাকৰ পৰা নুঘূিৰম, েসই কাৰেণ মই েতওঁেলাকৰ
ৈসেত এেন এক িচৰস্থায়ী িনয়ম স্থাপন কিৰম যােত েতওঁেলাকৰ মনত েমাৰ িবষয়ৰ ভয় স্থাপন কিৰম যােত েতওঁেলাক
েমাৰ পাছত চিল েমাৰ পৰা েকিতয়াও আঁতৰ নহয় 41 েতিতয়া মই েতওঁেলাকৰ মঙ্গল কিৰবৈল মই েতওঁেলাকত আনন্দ
কিৰম, আৰু িনশ্চেয় সমস্ত মেনেৰ আৰু সমস্ত প্রােণেৰ মই েতওঁেলাকক এই েদশত েৰাম ”

42 িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: মই েলাকসকলৈল েযেনৈক এই সকেলা মহা-আপদ ঘটােলঁা, েতেনৈক মই
েতওঁেলাকৈল প্রিতজ্ঞা কৰা সকেলা মঙ্গেলা ঘটাম

43 েতিতয়া এই িয েদশৰ িবষেয়, ‘ই মনুষয্ আৰু পশুশূনয্ ধ্বংসস্থান, ইয়াক কলদীয়াসকলৰ হাতত সমপর্ণ কৰা ৈহেছ’,
এই বুিল েতামােলােক ৈকছা, এই েদশৰ শসয্েক্ষত্র িকনা হ’ব 44 েতওঁেলােক ধন িদ শসয্েক্ষত্র িকিনব, আৰু দলীলত
চহী িদ, েমাহৰ মািৰ বন্ধ কিৰব িবনয্ামীন প্রেদশত, িযৰূচােলমৰ চািৰওফােল থকা ঠাইত, আৰু িযহূদাৰ পব্বর্তীয়া
অঞ্চলৰ িনম্ন-ভুিমৰ, আৰু দিক্ষণ অঞ্চলৰ নগৰেবাৰত সাক্ষী মািতব; িকয়েনা মই েতওঁেলাকৰ বন্দী-অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন
কিৰম” - এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা

33 অধয্ায়
িযহূদীসকলৰ বন্দীত্বৰ পিৰবত্তর্ ন

1 তাৰ পাছত িদ্বতীয়বাৰ িযিৰিময়াৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল েবােল, েসই সময়ত েতওঁ প্রহৰীৰ েচাতালত বন্দী অৱস্থাত
আিছল 2 “এই কাযর্ৰ কত্তর্ া িযেহাৱা, িয জনাই ইয়াক িসদ্ধ কিৰবৈল কল্পনা কেৰ, িযেহাৱা নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা েসই
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িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: 3 ‘তুিম েমাৰ আগত প্রাথর্না কৰা; তােত মই েতামাক উত্তৰ িদম, আৰু তুিম নজনা মহত আৰু
অগময্ কথা েতামাক জনাম ’

4 িকয়েনা হাদামেবাৰআৰু তেৰাৱালৰ পৰা ৰক্ষাৰ উপায় কিৰবৈল এই নগৰৰ আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ িয ঘৰেবাৰ
ভঙা ৈহেছ, েসই ঘৰেবাৰৰ িবষেয় ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: 5 েলাকসকেল কলদীয়াসকলৰ ৈসেত
যুদ্ধ কিৰবৈল আিহেছ, িকন্তু িযসকলক মই েমাৰ েক্রাধ আৰু মহা-েকাপত বধ কিৰেলঁা, আৰু িযসকলৰ সকেলা দুষ্টতাৰ
কাৰেণ মই এই নগৰৰ পৰা েমাৰ মুখ লুকুৱাই ৰািখেলঁা, েসইেবাৰ মানুহৰ মৰা শেৱেৰ এই ঘৰেবাৰ পিৰপূণর্ কিৰবৈলেহ
আিহেছ

6 িকন্তু েচাৱা, মই নগৰৰ ঘা বািন্ধ িচিকৎসয্া কিৰম, েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰম আৰু েতওঁেলাকৈল প্রচুৰ পিৰমােন
কুশল, শািন্ত আৰু সতয্তা আিনম 7 িকয়েনা মই িযহূদা আৰু ইস্রােয়লৰ বন্দী-অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন কিৰম, আৰু আগৰ দেৰ
পুনৰায় েতওঁেলাকক স্থাপন কিৰম 8 আৰু িয অপৰাধৰ দ্বাৰাই েতওঁেলােক েমাৰ অিহেত পাপ কিৰেল, েতওঁেলাকৰ
েসই সকেলা অপৰাধ মই ধুই েপলাম; আৰু িয নানা অপৰােধেৰ েতওঁেলােক েমাৰ অিহেত পাপ কিৰেল, আৰু যাৰ
দ্বাৰাই েতওঁেলােক অধমর্–আচৰণ কিৰেল, মই েতওঁেলাকৰ েসই সকেলা অপৰাধ ক্ষমা কিৰম 9আৰু মই েতওঁেলাকৈল
কৰা সকেলা মঙ্গল-কাযর্য্ৰ কথা পৃিথৱীৰ িয জািত সমূেহ শুিনব, আৰু মই েতওঁেলাকৰ কাৰেণ কৰা আটাই মঙ্গল আৰু
শািন্তৰ কথা শুিন ভয়ত কঁিপব, েসই সকেলা জািতৰ আগত এই নগৰ েমাৰ পেক্ষ আনন্দজনক নাম, প্রশংসা আৰু
েগৗৰৱৰ িবষয় হ’ব’ ”

10 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “এই িয ঠাইৰ িবষেয় েতামােলােক ৈকছা, েয, ‘ই উচ্ছন্ন মনুষয্ আৰু পশুশূনয্, এই
ঠাইত মনুষয্ আৰু পশুশূনয্ আৰু িযহূদাৰ নগৰ আৰু িযৰূচােলমৰ আিলবাটেবাৰ িনজর্ ন 11 আেকৗ আনন্দৰ ধ্বিন,
উল্লাসৰ ধ্বিন, দৰা-কনয্া ধ্বিন আৰু “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ ধনয্বাদ কৰা, িকয়েনা িযেহাৱা মঙ্গলময়, কাৰণ েতওঁৰ
দয়া িচৰকালৈলেক থােক,” এই বুিল েকাৱাসকলৰ ধ্বিন, আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৈল ধনয্বাদাথর্ক বিল অনাসকলৰ ধ্বিন
পুনৰায় শুনা যাব িকয়েনা, মই এই েদশৰ বন্দী-অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন কিৰ আগৰ দেৰ কিৰম িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ

12 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “এই উচ্ছন্ন ঠাইত মানুহ আৰু পশুশূনয্ আৰু ইয়াৰ সকেলা নগৰত েমৰ-
ছাগৰ জাকক শয়ন কৰাওঁতা ৰখীয়াসকলৰ বসিতৰ ঠাই পুনৰায় হ’ব 13 পব্বর্তীয়া অঞ্চলত, িনম্ন-ভুিমৰ আৰু দিক্ষণ
অঞ্চলৰ নগৰেবাৰত, িবনয্ামীন প্রেদশত, িযৰূচােলমৰ চািৰওফালৰ ঠাইেবাৰত আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰত েমৰ-ছাগ
গণনাকাৰী েলাকৰ হাতৰ তেলিদ েমৰ-ছাগৰ জাকিবলাক পুনৰায় গমন কিৰব িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ

14 িযেহাৱাই ৈকেছ - “েচাৱা, ইস্রােয়ল-বংশ আৰু িযহূদা-বংশৰ িবষেয় মই েকাৱা মঙ্গল-বাকয্ িয িদনা িসদ্ধ কিৰম,
এেন িদনেবাৰ আিহ আেছ 15 েসই িদনা আৰু েসই কালত মই দায়ুদৰ বংশত এটা ধাির্মক গজািল গজাম, আৰু েতওঁ
েদশত িবচাৰ আৰু নয্ায় িসদ্ধ কিৰব 16 েসই িদনা িযহূদাই পিৰত্রাণ পাব, আৰু িযৰূচােলেম িনৰাপেদ বাস কিৰব, আৰু
“িযেহাৱাই আমাৰ ধাির্মকতা,” এই নােমেৰ েসই নগৰ প্রখয্াত হব

17 িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ইস্রােয়ল-বংশৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বিহবৈল দায়ূদ-বংশীয় পুৰুষৰ েকিতয়াও
অভাৱ নহ’ব; 18 আৰু েমাৰ আগত েহাম-বিল উৎসগর্ কিৰবৈল, ৈনেবদয্ দগ্ধ কিৰবৈল, আৰু িনেতয্ িনেতয্ মঙ্গলাথর্ক
বিলদান কিৰবৈল েলবীয়া পুেৰািহতসকলৰ মাজৰ েকােনা পুৰুষৰ অভাৱ নহ’ব

19 পাছত িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, আৰু ক’েল, 20 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: িদন আৰু ৰািতৰ
েমাৰ িনয়ম যিদ েতামােলােক এেনৈক ভািঙব পাৰা, েয, িনজ িনজ সময়ত িদন িক ৰািত নহ’ব, 21 েতেন্ত েমাৰ দাস
দায়ূেদ ৈসেত কৰা েমাৰ িনয়মিটও এেনৈক ভািঙব পৰা যাব, েয, েতওঁৰ িসংহাসনত বিহ ৰাজশাসন কিৰবৈল েতওঁৰ এিট
সন্তােনা নহ’ব; আৰু েমাৰ পিৰচাৰক েলবীয়া পুেৰািহতসকলৰ ৈসেত কৰা েমাৰ িনয়মিটও ভািঙব পৰা যাব 22 সৰগৰ
বািহনীসকলক েযেনৈক গিণব েনাৱািৰ, আৰু সমুদ্রৰ বািল েযেনৈক জুিখব েনাৱািৰ, েসইদেৰ মই েমাৰ দাস দায়ূদৰ
বংশৰ আৰু েমাৰ পিৰচযর্া কেৰঁাতা েলবীয়াসকলক বৃিদ্ধ কিৰম ”

23 পুনৰায় িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, েবােল, 24 “এই জািতেয় িয ৈকেছ, েসই িবষেয় জােনা তুিম
ভু েপাৱা নাই েযিতয়া েতওঁেলােক ৈকেছ, ‘িযেহাৱাই িনজৰ মেনানীত এই দুই েগাষ্ঠীক অগ্রাহয্ কিৰেছ’; েতওঁেলােক
িনজৰ আগত েমাৰ প্রজাসকলক এক জািত বুিল আৰু গণনা নকিৰ এইদেৰ েহয়জ্ঞান কেৰ ’

25 মই িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছঁা: িদন আৰু ৰািত েমাৰ িনয়ম যিদ নৰয়, আৰু যিদ মই স্ৱগর্ আৰু পৃিথৱীৰ িনয়মেবাৰ
িনৰূপণ নকৰাৈক থেকঁা, 26 েতিতয়া মই যােকাবৰ আৰু েমাৰ দাস দায়ূদৰ বংশেকা অগ্রাহয্ কিৰ অব্রাহাম, ইচহাক আৰু
যােকাবৰ বংশৰ ওপৰত শাসন কিৰবৈল েতওঁৰ বংশৰ এজনেকা নলম; িকয়েনা মই েতওঁেলাকৰ বন্দী-অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন
কিৰম, আৰু েতওঁেলাকৰ প্রিত দয়া কিৰম
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34 অধয্ায়
িচিদিকয়াৰ ভাবী বন্দীত্ব, আৰু েতওঁ পতা িনয়মিটৰ িবষয়

1 বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰ, েতওঁৰ ৈসনয্-সামন্ত আৰু েতওঁৰ অধীেন থকা পৃিথৱীৰ সকেলা ৰাজয্েবাৰ, আৰু সকেলা
জািত সমূেহ িযৰূচােলম আৰু তাৰ সকেলা নগৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কৰা সময়ত, িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ পৰা এই
বাকয্ আিহল, েবােল, 2 “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘তুিম েযাৱা, আৰু িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াৰ লগত
কথা ৈহ েতওঁক েকাৱা, “িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: েচাৱা, মই বািবলৰ ৰজাৰ হাতত এই নগৰখন সমপর্ণ কিৰম, আৰু
েতওঁ এই নগৰখন জুইেৰ দগ্ধ কিৰব; 3আৰু তুিম েতওঁৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা নাপাবা, িকন্তু িনশ্চেয় ধৰা পিৰ েতওঁৰ হাতত
সমিপর্ত হ’বা; তুিম েযিতয়া বািবলৈল যাবা েতিতয়া েতামাৰ চকুেৱ বািবলৰ ৰজাৰ চকুেৱ চকুেৱ েদিখব, আৰু েতওঁ
সমু্মখা-সমু্মখী ৈহ েতামাৰ লগত কথা হ’ব ’

4 েহ িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়া, তুিম িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা! িযেহাৱাই েতামাৰ িবষেয় এইদেৰ ৈকেছ: ‘তুিম তেৰাৱালৰ
দ্বাৰাই নমিৰবা; 5 তুিম শািন্তেৰ মিৰবা েতামাৰ আেগেয় েহাৱা েতামাৰ পূবর্পুৰুষ ৰজাসকলৰ কাৰেণ েলাকসকেল
েযেনৈক সুগিন্ধ দ্রবয্ জ্বলাইিছল, েতেনৈক েতামাৰ বােবও জ্বলাব, আৰু েতওঁেলােক “হায় প্রভু” এই বুিল ৈক েতামাৰ
কাৰেণ িবলাপ কিৰব; িকয়েনা এিতয়া মই এই কথা কেলঁা এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা’ ”

6 েতিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদীেয় িযৰূচােলমত িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াক েসই সকেলা কথােবাৰ ক’েল 7 েসই কালত
বািবলৰ ৰজাৰ ৈসনয্সামন্তই িযৰূচােলম আৰু িযহূদাৰ অৱিশষ্ট আটাই নগৰৰ িবৰুেদ্ধ, লাখীচ আৰু অেজকাৰ অিহেত
যুদ্ধ কিৰিছল; িকয়েনা িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ মাজত েকৱল এই দুখনেহ গেড়েৰ আবৃত নগৰ অৱিশষ্ট আিছল

8 বন্দী-েবটীৰ আগত মুিক্ত েঘাষণা কিৰবৈল, িচিদিকয়া ৰজাই িযৰূচােলমত থকা আটাই প্রজােৰ ৈসেত এিট িনয়ম
স্থাপন কৰাৰ পাছত, িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই বাকয্ আিহল - 9 েসই িনয়মিট এই, েয, প্রেতয্ক মানুেহ িনজ ইব্রী
বন্দী বা েবিটক মুকিল কিৰ িদব, অথর্াৎ েকােনা এজন িযহুদী লগৰীয়াক আৰু েকিতয়াও বন্দী-কাম নকৰাব

10 েতিতয়া সকেলা প্রধান েলাক আৰু আটাই প্রজা এই িনয়মিটত মািন্ত হ’ল প্রেতয্েক িনজৰ বন্দীক আৰু িনজৰ
েবটীক মুকিল কিৰ িদব আৰু েকােনও েযন েতওঁেলাকক আৰু েকিতয়াও বন্দী-কাম নকৰাব েলাকসকেল এই িনয়মিটত
মািন্ত ৈহ েতওঁেলাকক এিৰ িদেল 11 িকন্তু পাছত েতওঁেলােক মন ঘূৰােল, আৰু েতওঁেলােক মুকিল কিৰ িদয়া বন্দী-
েবটীসকলক ঘূৰাই আিনেল আৰু িনজৰ বন্দী-েবটী কিৰবৈল েতওঁেলাকক বশীভুত কিৰেল

12 এই কাৰেণ িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল এই বাকয্ আিহল েবােল, 13 “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ: বন্দীঘৰস্বৰূপ িমচৰ েদশৰ পৰা েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক উিলয়াই অনা িদনা মেয়ই েতওঁেলাকৰ লগত
িনয়ম এিট িস্থৰ কিৰিছেলঁা েতিতয়া মই ৈকিছেলঁা েয, 14 ‘েতামােলাক প্রিতজেন িনজ িনজ ইব্রী ভাইক সপ্তম বছৰৰ
মূৰত এিৰ িদবা, িয জন েতামাৰ হাতত েবচা হ’ল, আৰু েতামাৰ অধীনত ছবছৰ েসৱা কিৰেল, তুিম তাক মুকিল কিৰ
েতামাৰ ওচৰৰ পৰা িবদাই িদবা ’ িকন্তু েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল েমাৰ কথা নামািনেল, আৰু কােণা নাপািতেল

15 সম্প্রিত েতামােলােক মন ঘূৰাই প্রিতজেন িনজ িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ আগত মুিক্ত েঘাষণা কিৰ, েমাৰ দৃষ্টিত িয
নয্ায়, তােক কিৰিছলা, আৰু েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত গৃহত েমাৰ আগত এিট িনয়ম স্থাপন কিৰিছলা 16 িকন্তু েতামােলােক
আেকৗ মন ঘূৰাই েমাৰ নাম অপিবত্র কিৰলা, আৰু িয বন্দী-েবটীসকলক িনজ ইচ্ছামেত যাবৈল এিৰ িদিছলা, েতামােলাক
প্রিতজেন িনজ িনজ েসই বন্দী-েবটীক ওেলাটাই আিন েতওঁেলাকক আেকৗ বন্দী-েবটী কিৰবৈল বশীভুত কিৰলা ”

17 এই কাৰেণ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েতামােলাক প্রিতজেন িনজ িনজ ভাইৰ আগত, প্রিতজেন িনজ িনজ
ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ আগত মুিক্ত েঘাষণা কিৰবৈল েমাৈল কাণ িনিদলা; গিতেক েচাৱা, মই এিতয়া েতামােলাকৰ মুিক্ত েঘাষণা
কিৰম” - িযেহাৱাৰ েঘাষণা এই, মইও তেৰাৱাল, মহামাৰী, আৰু আকালৈল েতামােলাকৰ আগত মুিক্ত েঘাষণা কিৰেছঁা,
আৰু পৃিথৱীৰ সকেলা ৰাজয্ৰ মাজত েতামােলাকক ত্রাসৰ িবষয় কিৰম 18 তাৰ পাছত িয েলাকসকেল েমাৰ িনয়মিট
ভািঙেল আৰু েমাৰ আগত বন্ধা িনয়মিটৰ বাকয্ পালন নকিৰেল, েতওঁেলাকক মই েতওঁেলােক িযদেৰ দামুিৰেটাক
দুেডাখৰ কিৰ তাৰ অংশৰ মােজিদ গমন কিৰিছল, েতওঁেলাকেকা মই েতেন কিৰম 19 েতিতয়া দামুিৰৰ অংশৰ মােজিদ
িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ প্রধান েলাক, নপুংসক, পুেৰািহতসকল আৰু েদশৰ সকেলা প্রজাই গমন কিৰেল

20 মই েতওঁেলাকক েতওঁেলাকৰ শত্রূেবাৰ আৰু েতওঁেলাকৰ প্রাণ ল’বৈল িবচািৰ ফুৰােবাৰৰ হাতত সমপর্ণ কিৰম
েতওঁেলাকৰ মৰা শৱ আকাশৰ চৰাইেবাৰৰ আৰু পৃিথৱীৰ জন্তুেবাৰৰ আহাৰ হ’ব 21 েসই কাৰেণ মই িযহূদাৰ ৰজা
িচিদিকয়াক আৰু েতওঁৰ প্রধান েলাকসকলক েতওঁেলাকৰ শত্রূেবাৰৰ হাতত, আৰু েতওঁেলাকৰ প্রাণ ল’বৈল িবচািৰ
ফুৰােবাৰৰ হাতত, আৰু েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ েযাৱা বািবলৰ ৰজাৰ ৈসনয্সামন্তৰ হাতত সমপর্ণ কিৰম 22 েচাৱা,
মই েতামােলাকক এটা আজ্ঞা কিৰম” - এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা - মই েতওঁেলাকক পুনৰায় এই নগৰৰ অিহেত যুদ্ধ
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কিৰ, ইয়াক হাত কিৰ ৈল, জুই িদ পুিৰবৈল, েতওঁেলাকক এই নগৰৈল ঘূৰাই আিনম িকয়েনা মই িযহূদাৰ নগৰেবাৰ
িনবাসী-শূনয্ ধ্বংসস্থান কিৰম

35 অধয্ায়
েৰখবীয়াসকলৰ বাধয্তা

1 েযািচয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজত্বৰ সময়ত িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল এই বাকয্ আিহল,
েবােল, 2 “তুিম েৰখব-বংশীয় েলাকসকলৰ ওচৰৈল েযাৱা, আৰু েতওঁেলাকৰ লগত কথা বতৰা কৰা তাৰ পাছত
েতওঁেলাকক িযেহাৱাৰ গৃহৰ েকােনা এটা েকঁাঠািলৈল আিন, পান কিৰবৈল দ্রাক্ষাৰস িদয়া ”

3 েতিতয়া মই হবিচিনয়াৰ নািতেয়ক িযিৰিময়াৰ পুত্র যাজিনয়া, েতওঁৰ ককােয়ক-ভােয়কসকলক, েতওঁৰ পুত্রসকলক
আৰু েৰখবীয়াৰ েগােটই বংশক লগত ৈল গ’েলা 4 মই েতওঁেলাকক িযেহাৱাৰ গৃহৈল, ঈশ্বৰৰ েলাক িযগ্দিলয়াৰ পুত্র
হাননৰ পুত্রসকলৰ েকঁাঠািলৈল িনেলঁা েসই েকঁাঠািল চলু্লমৰ পুত্র মােচয়া নােমেৰ দুৱৰীৰ েকঁাঠািলৰ ওপৰত প্রধান
েলাকসকলৰ েকঁাঠািলৰ কাষত আিছল

5 তাৰ পাছত মই েৰখব-বংশৰ েলাকসকলৰ সনু্মখত দ্রাক্ষাৰেসেৰ ভৰা কলহ আৰু বািত আগত ৰািখ েতওঁেলাকক
ক’েলঁা, “েতামােলােক িকছু দ্রাক্ষাৰস পান কৰা ” 6 িকন্তু েতওঁেলােক ক’েল, “আিম এেকা দ্রাক্ষাৰস পান নকেৰঁা,
িকয়েনা আমাৰ পূবর্পুৰুষ েৰখবৰ পুত্র েযানাদেব আমাক এই আজ্ঞা িদিছল, ‘েতামােলােক আৰু েতামােলাকৰ সন্তান
সকেল েকােনও িচৰকাৈলেক দ্রাক্ষাৰস পান নকিৰবা 7 আৰু েকােনা ঘৰ নাসািজবা, গুিট িনিসিচবা, দ্রাক্ষাবাৰী
নাপািতবা আৰু এইেবাৰৰ এেকােৰা অিধকািৰ নহ’বা; িকয়েনা েতামােলােক প্রবাস কৰা েদশত বহু িদন থািকবৰ কাৰেণ,
েতামােলাকৰ সকেলা কালত তমু্বত বাস কিৰবা ’

8 আিম আমাৰ পত্নী, লৰা আৰু েছাৱালী সকেলােৱ আমাৰ েগােটই জীৱনৰ কালত দ্রাক্ষাৰস পান নকিৰবৈল, আৰু
আমাৰ পুব্বর্–পুৰুষ েৰখবৰ পুত্র েযানাদেব িদয়া সকেলা আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰেছঁা 9আিম িনবাসৰ অেথর্ ঘৰ েকিতয়াও
নাসািজম, আৰু আমাৰ দ্রাক্ষাবাৰী, শসয্েক্ষত্র আৰু কঠীয়াত আমাৰ েকােনা অিধকাৰ নাই 10 িকন্তু আিম তমু্বত থািক,
আমাৰ পূবর্পুৰুষ েযানাদেব িদয়া আজ্ঞা মািন, েসই অনুসােৰ সকেলা কাম কিৰ আিহেছঁা 11 িকন্তু েযিতয়া বািবলৰ
ৰজা নবূখদেনচৰ এই েদশ আক্রমণ কিৰিছল, েতিতয়া আিম ক’েলঁা, ‘আহঁা, আিম কলদীয়া আৰু অৰামীয়াসকলৰ
ৈসনয্সামন্তৰ পৰা হািৰ িযৰূচােলমৈল যাওহঁক ’ এই কাৰেণ আিম িযৰূচােলমত বাস কিৰেছঁা ”

12 পাছত িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, েবােল, 13 “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বেৰ এই কথা
ৈকেছ: তুিম ৈগ িযহূদাৰ েলাকসকলক আৰু িযৰূচােলম-িনবাসীসকলক েকাৱা, িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘েতামােলােক েমাৰ
বাকয্ৈল কাণ িদবৈল উপেদশ গ্রহণ নকিৰবা েন?’ 14 েৰখবৰ পুত্র েযানাদেব দ্রাক্ষাৰস পান নকিৰবৈল েতওঁৰ সন্তান
সকলক িয বাকয্েৰ আজ্ঞা কিৰিছল, েতওঁৰ েসই বাকয্ আিজৈলেক িসদ্ধ আেছ েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষৰ
আজ্ঞা মােন; িকন্তু মই অিত প্রভােত উিঠ েতামােলাকক ৈক আেছঁা, তথািপ েতামােলােক েমাৰ বাকয্ নামানা

15 মই েমাৰ সকেলা দাস, ভাববাদীসকলক েতামােলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াইিছেলঁা আৰু প্রভােত উিঠ েতওঁেলাকক
পিঠয়াই েতামােলাকক েকাৱাইিছেলঁা, “েতামােলােক এিতয়া িনজ িনজ কু-পথৰ পৰা ঘূিৰ িনজ িনজ আচাৰ-বয্ৱহাৰ
শুদ্ধ কৰা আন আন েদৱতােবাৰক েসৱাপূজা কিৰবৰ অেথর্ েসইেবাৰৰ পাছত যাওঁতা নহ’বা তাৰ পিৰবেত্তর্ মই
েতামােলাকক আৰু েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদয়া েদশৈল েতামােলােক ঘূিৰ আহা তথািপও েতামােলােক েমাৰ
কথাৈল কাণ িদয়া নাই আৰু েমাৰ বাকয্ৈল মনেকা িদয়া নাই ” 16 েৰখবৰ পুত্র েযানাদবৰ সন্তান সকেল েতওঁেলাকক
িদয়া েতওঁেলাকৰ পুব্বর্–পুৰুষৰ আজ্ঞা পালন কিৰ আিহেছ, িকন্তু এই জািতৰ েলাকসকেল েমাৰ কথাৈল কাণ িদবৈল
অস্ৱীকাৰ কিৰেছ ’

17 এই কাৰেণ বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই, এই কথা ৈকেছ: ‘েচাৱা, িযহূদা আৰু িযৰূচােলম-
িনবাসীসকলৰ অিহেত মই েকাৱা সকেলা অমঙ্গলৰ কথা েতওঁেলাকৈল ঘটাম, িকয়েনা মই েতওঁেলাকক িয েঘাষণা
কিৰিছেলঁা, েসই িবষেয় েতওঁেলােক নুশুিনেল মই েতওঁেলাকক মািতেলা িকন্তু েতওঁেলােক উত্তৰ িনিদেল’ ”

18 িযিৰিময়াই েৰখবীয়া বংশক ক’েল, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামােলােক
েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষ েযানাদবৰ আজ্ঞাৈল মেনােযাগ কিৰ েতওঁৰ সকেলা আেদশ পালন কিৰছা, আৰু েতওঁ
েতামােলাকক িদয়া আটাই আজ্ঞা অনুসােৰ কাযর্ কিৰছা; 19 এই কাৰেণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বেৰ
এই কথা ৈকেছ: েমাক েসৱা কিৰবৰ কাৰেণ েৰখবৰ পুত্র েযানাদবৰ বংশৰ পৰা েকিতয়াও েকােনা এজন েলাকৰ অভাৱ
নহ’ব’ ”
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36 অধয্ায়
িযিৰিময়াই িলখা পুিথ

1 েযািচয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজত্বৰ চতুথর্ বছৰত িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই বাকয্ আিহল,
েবােল, 2 “তুিম এখন নুিৰওৱা পুিথ েলাৱা; আৰু মই েতামাক প্রথেম েকাৱা িদনেৰ পৰা, েযািচয়াৰ ৰাজত্বৰ কালেৰ
পৰা আিজৈলেক, ইস্রােয়লৰ, িযহূদাৰ, আৰু সকেলা জািতৰ িবৰুেদ্ধ িয িয কথা মই েতামাৰ আগত ৈক আেছঁা, েসই
সকেলা কথা েসই পুিথত িলখা 3 িযহূদা বংশৈল মই িয অমঙ্গল ঘটাবৈল কল্পনা কিৰেছঁা, িকজািন িনজ িনজ কুপথৰ পৰা
ঘূিৰবৈল েতওঁেলােক েসই সকেলা অমঙ্গলৰ কথা শুিনব; েতিতয়া মই েতওঁেলাকৰ অপৰাধ আৰু পাপ ক্ষমা কিৰম ”

4 েতিতয়া িযিৰিময়াই েনিৰয়াৰ পুত্র বাৰুকক মািত আিনলত, িযিৰিময়াক েকাৱা িযেহাৱাৰ সকেলা বাকয্ বাৰূেক েতওঁৰ
মুখৰ পৰা েসই নুিৰওৱা পুিথখনত িলিখেল 5 পােছ িযিৰিময়াই বাৰুকক আজ্ঞা িদ কেল, মই বন্ধ আেছঁা, িযেহাৱাৰ
গৃহৈল যাব েনাৱােৰঁা 6 এই েহতুেক তুিম ৈগ িযেহাৱাৰ গৃহত উপবাসৰ িদনা, েমাৰ মুখৰ পৰা পুিথখনত িলখা িযেহাৱাৰ
বাকয্েবাৰ েতওঁৰ গৃহত থকা েলাকসকেল আৰু িবিভন্ন নগৰৰ পৰা অহা িযহূদাৰ সকেলা েলােক শুনাৈক পাঠ কৰা

7 িকজািন েতওঁেলােক িনজ িনজ িনেবদন িযেহাৱাৰ আগত জনাব আৰু েতওঁেলাক প্রিতজেন িনজ িনজ কুপথৰ
পৰা ঘূিৰব; িকয়েনা এই জািতৰ িবৰুেদ্ধ প্রকাশ কৰা িযেহাৱাৰ েক্রাধ আৰু েকাপ অিত প্রবল 8 পােছ পুিথখনত িলখা
িযেহাৱাৰ বাকয্েবাৰ েনিৰয়াৰ পুত্র বাৰুেক িযেহাৱাৰ গৃহত পাঠ কিৰ িযিৰিময়া ভাববাদীৰ আজ্ঞা পালন কিৰেল

9 েযািচয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজত্ব কালৰ পঞ্চম বছৰৰ নৱম মাহত িযৰূচােলমত থকা েলাকসকেল,
আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ পৰা িযৰূচােলমৈল অহা প্রজাসকেল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উপবাস েঘাষণা কিৰেল 10 েতিতয়া
বাৰুেক িযেহাৱাৰ গৃহত, চাফনৰ পুত্র গমিৰয়া িলখকৰ েকঁাঠািলত, িযেহাৱাৰ গৃহৰ নতুন দুৱাৰৰ েসােমাৱা ঠাইত, ওপৰ
েচাতালত, েসই পুিথখনত িলখা িযিৰিময়াৰ বাকয্েবাৰ সকেলা েলােক শুনাৈক পাঠ কিৰেল

11 আৰু চাফনৰ নািতেয়ক গমিৰয়াৰ পুত্র মীখায়াই েসই পুিথখনৰ পৰা িযেহাৱাৰ সকেলা বাকয্ শুিনেল 12 েতওঁ
ৰাজ-গৃহৈল িলখকৰ েকঁাঠািলৈল নািম গ’ল; েচাৱা, েসই সময়ত সকেলা প্রধান েলাক, অথর্াৎ ইলীচামা িলখক, চমিৰয়াৰ
পুত্র দলায়া, অকেবাৰৰ পুত্র ইলনাথন, চাফনৰ পুত্র গমিৰয়া, আৰু হনিনয়াৰ পুত্র িচিদিকয়া আিদ সকেলা প্রধান েলাক
তাত বিহ আিছল

13 েতিতয়া েলাকসকেল শুিনবৈল বাৰুেক পুিথখন পাঠ কৰা সময়ত মীখায়াই িয সকেলা বাকয্ শুিনিছল, েতওঁ তাক
েতওঁেলাকৰ আগত প্রকাশ কিৰেল 14এই েহতুেক সকেলা প্রধান েলােক কুচীৰ প্রেপৗত্র েচেলিময়াৰ নািতেয়ক নথিনয়াৰ
পুত্র িযহূদীক বাৰুকৰ ওচৰৈল এই কথা ৈক পিঠয়ােল, “েলাকসকেল শুনাৈক তুিম পাঠ কৰা নুিৰওৱা পুিথখন তুিম হাতত
ৈল আহঁা ” 15 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “এিতয়া বিহ আিম শুনাৈক পাঠ কৰা; েতিতয়া বাৰুক েতওঁেলােক শুনাৈক
পাঠ কিৰেল ”

16 েতিতয়া েসই সকেলা কথা শুিন েতওঁেলাক আটাইেৰ ভয় লািগ ইজেন িসজনৈল েচাৱা-েচাই কিৰ বাৰুকক ক’েল,
“আিম এই সকেলা কথাৰ িবষেয় অৱেশয্ ৰজাক জনাব লািগব ” 17 পােছ েতওঁেলােক বাৰুকক সুিধেল, “েকাৱােচান,
তুিম েকেনৈক েতওঁৰ মুখৰ পৰা এইেবাৰ কথা িলিখিছলা? 18 েতিতয়া বাৰুেক উত্তৰ িদ ক’েল, “েতওঁ মুেখেৰ েমাৰ
আগত এই সকেলা বাকয্ উচ্ছাৰণ কিৰিছল, আৰু মই িচয়ঁাহীেৰ এই পুিথত এই সকেলা িলিখিছেলঁা 19 েতিতয়া প্রধান
েলাকসকেল বাৰুকক ক’েল, “তুিম আৰু িযিৰিময়া ৈগ, েতামােলাকৰ থকা ঠাই েকােনও নজনাৈক েলাকাই থাকাৈগ ”

20 েতিতয়া েতওঁেলােক ইলীচামা িলখকৰ েকঁাঠািলত পুিথখন ৈথ ৰজাৰ ওচৰৈল অথর্াৎ েচাতালৈল েসামাই গ’ল, আৰু
ৰজাই শুনাৈক েসই সকেলা বাকয্ প্রকাশ কিৰেল 21 েতিতয়া ৰজাই পুিথখন আিনবৈল িযহূদীক পিঠয়ােল, িযহূদীেয়
ইলীচামা িলখকৰ েকঁাঠািলৰ পৰা তাক আিনেল আৰু ৰজাই শুনাৈক, আৰু েতওঁৰ ওচৰত িথয় ৈহ থকা সকেলা প্রধান
েলােক শুনাৈক িযহূদীেয় তাক পাঠ কিৰেল 22 েসই সময়ত ৰজাই নৱম মাহত জাৰকািলত থকা ঘৰত বিহ আিছল,
আৰু েতওঁৰ আগত িটফাইত জুই জ্বিল আিছল

23 পাছত িযহূদীেয় পৃষ্ঠাৰ িতিন চািৰ অংশ পাঠ কৰাৰ পাছত ৰজাই িলখকৰ কলম কটা কটাৰীেৰ তাক কািট িটফাইৰ
জুইত েপলায়; এইদেৰ েগােটই পুিথখন িটফাইৰ জুইত নষ্ট েনােহাৱাৈলেক েতওঁ কািট কািট েপলাই আিছল 24 েসই
সকেলা বাকয্ শুিনও ৰজা আৰু মন্ত্রী েকােনও ভয় নকিৰেল, বা িনজ িনজ বস্ত্র নাফািলেল

25 ইলনাথন, দলায়া, আৰু গমিৰয়াই পুিথখন নুপুিৰবৈল ৰজাক িবনয় কিৰেল; তথািপ েতওঁ েতওঁেলাকৰ কথা
নুশুিনেল 26 পাছত ৰজাই িযৰহেমল েকঁাৱৰক, অজ্রীেয়লৰ পুত্র চৰায়াক, অব্দেয়লৰ পুত্র েচেলমীয়াক, বাৰুক িলখক
আৰু িযিৰিময়া ভাববাদীক ধিৰবৈল আজ্ঞা কিৰেল; িকন্তু িযেহাৱাই েতওঁেলাকক লুকুৱাই ৈথিছল
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27 েতিতয়া ৰজাই, িযিৰিময়াৰ মুখৰ পৰা শুিন শুিন বাৰুেক িলখা বাকয্েবােৰ ৈসেত পুিথখন পুিৰ েপেলাৱাৰ পাছত
িযেহাৱাৰ এই বাকয্ িযিৰিময়াৈল আিহল, েবােল, 28 “তুিম পুনৰায় আৰু এখন নুিৰওৱা পুিথৰ িবষেয় েকাৱা, আৰু িযহূদাৰ
ৰজা িযেহায়াকীেম পুিৰ েপেলাৱা েসই প্রথম পুিথত আেগেয় িয িয িলখা আিছল, েসই সকেলা তাত িলখা 29 েতিতয়া
িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ িবষেয় িনশ্চেয় তুিম ক’বা, ‘িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, েয, বািবলৰ ৰজাই অৱেশয্ আিহ এই
েদশ নষ্ট কিৰব, আৰু ইয়াত পশু আৰু মানুহ েনােহাৱা কিৰব, এেন কথা এই পুিথখনত িকয় িলিখছা? এই বুিল তুিম
তাক পুিৰ েপলালা!’

30 এই েহতুেক িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ িবষেয় িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, েয, িযহূদাৰ িসংহাসনত বিহবৈল েতওঁৰ
বংশৰ েকােনা নাথািকব, আৰু েতওঁৰ শৱ িদনত ৰ’দত আৰু ৰািত িহমত পিৰ থািকব 31 আৰু মই েতামাক, “েতামাৰ
বংশক, আৰু েতামাৰ মন্ত্রীসকলক েতামােলাকৰ অপৰাধৰ কাৰেণ দণ্ড িদম আৰু েতামােলাকৰ অিহেত, িযৰূচােলম-
িনবাসীসকল আৰু িযহূদী েলাকসকলৰ অিহেত িয অমঙ্গলৰ কথা ক’েলঁা, িকন্তু েতামােলােক নুশুিনলা, েসই সকেলা
অমঙ্গল মই েতামােলাকৈল ঘটাম ”

32 েতিতয়া িযিৰিময়াই আৰু এখন নুিৰওৱা পুিথ ৈল েনিৰয়াৰ পুত্র বাৰুক িলখকক িদেল বাৰুেক িযহূদাৰ ৰজা
িযেহায়াকীেম, িযিৰিময়াৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা সকেলা বাকয্ জুইত পুিৰ েপেলাৱা পুিথখনৰ সকেলা বাকয্ তাত িলিখেল
তাৰ বািহেৰ েতেনকুৱা আৰু অেনক কথাও তাত েযাগ িদয়া হ’ল

37 অধয্ায়
িযিৰিময়া বন্দীশালত আৰু কুপত থকা

1 বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ িযহূদা েদশৰ ওপৰত পতা ৰজা েযািচয়াৰ পুত্র িচিদিকয়া িযেহায়াকীমৰ পুত্র কিনয়াৰ
সলিন ৰজা হ’ল 2 িকন্তু েতওঁ, েতওঁৰ মন্ত্রীসকল আৰু েদশীয় েলাকসকেল িযিৰিময়া ভাববাদীৰ দ্বাৰাই েকাৱা িযেহাৱাৰ
বাকয্ৈল কাণ িনিদেল

3 গিতেক িচিদিকয়া ৰজাই েচেলিময়াৰ পুত্র িযহূখলক আৰু মােচয়াৰ পুত্র চফিনয়া পুেৰািহতক িযিৰিময়া ভাববাদীৰ
ওচৰৈল পিঠয়াই িদ ক’েল, “তুিম অনুগ্রহ কিৰ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত আমাৰ বােব প্রাথর্না কৰা ” 4 েসই সময়ত
িযিৰিময়াই েতওঁেলাকৰ মাজত অহা-েযাৱা কিৰিছল, িকয়েনা েসই সময়ত েতওঁক বন্দীশালত েথাৱা েহাৱা নািছল 5পাছত
ফেৰৗণৰ ৈসনয্-সামন্ত িমচৰৰ পৰা ওলাল আৰু িযৰূচােলম-অৱেৰাধকাৰী কলদীয়াসকেল তাৰ বাত্তর্ া শুিন িযৰূচােলমৰ
পৰা ছাউিন ভািঙ গুিচ গ’ল

6 েতিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদীৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাকয্ আিহল, েবােল, 7 “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ: িযহূদাৰ িয ৰজাই েমাৰ গুিৰত সুিধবৈল েতামােলাকক পিঠয়াইেছ, েতওঁক এই কথা ক’বা, ‘েচাৱা, ফেৰৗণৰ
িয ৈসনয্-সামন্তই েতামােলাকক সহায় কিৰবৈল ওলাই আিহেছ, েতওঁেলাক িনজ েদশ িমচৰৈল উলিট যাব 8 আৰু
কলদীয়াসকেল পুনৰায় আিহব আৰু এই নগৰৰ অিহেত যুদ্ধ কিৰ ইয়াক হাত কিৰ ৈল জুইেৰ পুিৰ েপলাব

9 িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “কলদীয়াসকল আমাৰ ওচৰৰ পৰা এেকবােৰ গুিচ যাব বুিল ৈক েতামােলােক িনজক
নুভুলাবা,” িকয়েনা েতওঁেলাক এেকবাৰ গুিচ নাযাব 10 কাৰণ েতামােলাকৰ অিহেত যুদ্ধ কৰা কলদীয়াসকলৰ েগােটই
ৈসনয্-সামন্ত যিদও েতামােলােক এেকবােৰ প্রহাৰ কৰা আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ খুন েহাৱা েলাক মােথান অৱিশষ্ট থােক,
তথািপ েতওঁেলােক প্রিতজেন িনজ িনজ তমু্বত উিঠব আৰু এই নগৰ জুই িদ পুিৰ েপলাব’ ”

11 কলদীয়াসকলৰ ৈসনয্-সামন্তই িয সময়ত ফেৰৗণৰ ৈসনয্-সামন্তৰ ভয়ত িযৰূচােলমৰ পৰা ছাউিন ভািঙ উলিট
ৈগিছল, 12 েসই সময়ত িযিৰিময়াই িবনয্ামীন প্রেদশত েলাকসকলৰ মাজত থকা েতওঁৰ ভাগ লবৰ মেনেৰ তাৈল যাবৈল
িযৰূচােলমৰ পৰা ওলাইিছল 13 পাছত েযিতয়া েতওঁ িবনয্ামীন নােমেৰ বৰ দুৱাৰ পােলৈগ, েতিতয়া েসই ঠাইত হনিনয়াৰ
নািতেয়ক েচেলিময়াৰ পুেতক িযিৰয়া নােমেৰ দুৱৰীৰ এজন অধয্ক্ষ আিছল েতওঁ িযিৰিময়া ভাববাদীক ধিৰ ক’েল, “তুিম
কলদীয়াসকলৰ ফিলয়া হ’বৈল ৈগছা

14 েতিতয়া িযিৰিময়াই ক’েল, “এেয় িমছা কথা, মই কলদীয়াসকলৰ ফিলয়া হ’বৈল নাযাও ” তথািপ িযিৰয়াই েতওঁৰ
কথা নুশুিন, েতওঁক ধিৰ প্রধান েলাকসকলৰ গুিৰৈল ৈল গ’ল 15 েসই প্রধান েলাকসকেল িযিৰিময়াৈল েক্রাধ ৈহ
েতওঁক েকাবাই েযানাথন িলখকৰ ঘৰত থকা বন্দীশালত েপলাই হ’ল; িকয়েনা েতওঁেলােক তােকই বন্দীশাল কিৰিছল

16 িযিৰিময়াই কাৰাকূপত, আৰু সৰু সৰু েকঁাঠািলেবাৰত েসামাই েসই ঠাইত ভােলমান িদন কটােল 17 িচিদিকয়া
ৰজাই মানুহ পিঠয়াই েতওঁক অেনাৱােল আৰু ৰজাই িনজৰ ঘৰত গুপুেত সুিধেল, েবােল, “িযেহাৱাৰ পৰা অহা েকােনা
বাকয্ আেছ েন?” তােত িযিৰিময়াই ক’েল, “আেছ,” েতওঁ আৰু ক’েল, “আেপানাক বািবলৰ ৰজাৰ হাতত েশাধাই
িদয়া হ’ব ”
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18 িযিৰিময়াই িচিদিকয়া ৰজাক আৰু ক’েল, “আেপানাৰ বা আেপানাৰ পাত্র-মন্ত্রীসকলৰ বা এই েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ
মই িক অপৰাধ কিৰেছঁা, েয, আেপানােলােক েমাক বন্দীশালত েপলাই িদেছ? 19 আৰু বািবলৰ ৰজা আেপানােলাকৰ
বা এই েদশৰ িবৰুেদ্ধ নািহব, এই বুিল ৈক আেপানােলাকৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ কৰা আেপানােলাকৰ ভাববাদীসকল
ক’ত? 20 এিতয়া েহ েমাৰ প্রভু মহাৰাজ! অনুগ্রহ কিৰ শুনক, মই েযানাথন িলখকৰ ঘৰত েযন নমেৰঁা, এই কাৰেণ
আপুিন েসই ঠাইৈল েমাক আৰু পিঠয়াই িনিদব! িবনয় কেৰঁা, েমাৰ এই িমনিত আেপানাৰ আগত গ্রহণ হওঁক ”

21 েতিতয়া, িচিদিকয়া ৰজাই আজ্ঞা িদয়াত েলাকসকেল িযিৰিময়াক প্রহৰীৰ েচাতালত ৰািখেল আৰু েযিতয়াৈলেক
নগৰৰ সকেলা ৰুটী নুঢুকাল, েতিতয়াৈলেক প্রিত িদেনই ৰুটীৱালা-পিটৰ পৰা এটা এটা ৰুটী আিন েতওঁক িদয়া হ’ল
এইদেৰ িযিৰিময়া প্রহৰীৰ েচাতালত থািকল

38 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত মত্তনৰ পুত্র চফিটয়া আৰু পচহুৰৰ পুত্র গদিলয়া আৰু মল্কীয়াৰ পুত্র পচ্হুেৰ, আটাই েলাকৰ আগত

িযিৰিময়াই েকাৱা এই বাকয্ শুিনেল, েবােল, 2 “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: িয েকােনা েলাক এই নগৰত থািকব, েতওঁ
তেৰাৱালত, আকালত, আৰু মহামাৰীত মিৰব; িকন্তু িয জেন কলদীয়াসকলৰ ওচৰৈল ওলাই যাব, েতওঁ জীয়াই থিকব,
আৰু লুটদ্রবয্ৰ িনিচনাৈক িনজ প্রাণ লাভ কিৰ জীয়াই থিকব 3 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েয, এই নগৰ অৱেশয্
বািবলৰ ৰজাৰ ৈসনয্-সামন্তৰ হাতত সমপর্ণ কৰা হ’ব আৰু েতওঁ তাক হাত কিৰ ল’ব ”

4 তােত প্রধান েলাকসকেল ৰজাক ক’েল, “আিম িমনিত কেৰঁা, এই মানুহৰ প্রাণ দণ্ড কিৰবৈল আজ্ঞা িদয়ক; িকয়েনা
েতওঁ েলাকসকলক এেনকুৱা কথা ৈক, এই নগৰৰ অৱিশষ্ট যুদ্ধাৰুসকলৰ আৰু আটাই প্রজাসকলৰ হাত দুব্বর্ল কিৰেছ,
কাৰণ এই মানুেহ এই জািতৰ মঙ্গলৈল েচষ্টা নকিৰ, েকৱল অমঙ্গলৈল েচষ্টা কেৰ ” 5 েতিতয়া িচিদিকয়া ৰজাই ক’েল,
“েচাৱা, েতওঁ েতামােলাকৰ হাতেত আেছ; কাৰণ েতামােলাকৰ অিহেত কিৰবৈল ৰজাৰ এেকা সাধয্ নাই

6 তােত েতওঁেলােক িযিৰিময়াক ধিৰ প্রহৰীৰ েচাতালত থকা মিল্কয়া, ৰাজেকঁাৱৰৰ কূপত েপলােল ৰছীেৰ িযিৰিময়াক
নমাই িদেল েসই কূপত পানী নািছল, েকৱল েবাকা আিছল; তােত িযিৰিময়া েবাকাত প্রায় েপাত ৈগিছল

7 এেনেত িযিৰিময়াক কূপত েপেলাৱা কথা ৰাজগৃহত থকা এবদ-েমলক নােমেৰ এজন কুচেদশীয় নপুংসেক শুিনেল
েতিতয়া ৰজা িবনয্ামীনৰ দুৱাৰত বিহ আিছল 8 এবদ-েমলেক ৰাজগৃহৰ পৰা ওলাই ৈগ ৰজাক ক’েল, 9 “েহ েমাৰ প্রভু
মহাৰাজ, েসই েলাকসকেল িযিৰিময়া ভাববাদীক কূপত েপলাই িদ েতওঁৈল িনতান্ত মন্দ বয্ৱহাৰ কিৰেছ; েতওঁ িয ঠাইত
আেছ, েসই ঠাইত েতওঁ েভাকত মিৰব লগীয়া ৈহেছ, িকয়েনা নগৰত আৰু ৰুটী নাই ”

10 েতিতয়া ৰজাই কুচীয়া এবদ-েমলকক আজ্ঞা কিৰেল, েবােল, “তুিম এই ঠাইৰ পৰা িত্রশ জন মানুহ লগত ৈল ৈগ
িযিৰিময়া ভাববাদী েনৗ মেৰঁােতই েতওঁক কূপৰ পৰা েতালা ” 11 েতিতয়া এবদ-েমলেক েসই িত্রশ জন মানুহক লগত ৈল
ৰাজগৃহৰ ভঁৰালৰ তলৰ ঠাইৈল ৈগ তাৰ পৰা েপলনীয়া পুৰিণ কােপাৰ আৰু পুৰিণ পচা ফতাকািন উিলয়াই, িযিৰিময়াৰ
ওচৰৈল কূপৈল ৰছীেৰ েসইেবাৰ নমাই িদেল

12 আৰু কুচীয়া এবদ-েমলেক িযিৰিময়াক ক’েল, “এই পুৰিণ েপলনীয়া কােপাৰ আৰু পচা ফতাকািন েতামাৰ
কাষলিতত ৰছীৰ তলত িদয়া ” তােত েতওঁ তােক কিৰেল 13 েতওঁেলােক েসই ৰছীত ধিৰ টািন কূপৰ পৰা িযিৰিময়াক
তুিলেল েতিতয়ােৰ পৰা িযিৰিময়া প্রহৰীৰ েচাতালত থািকল

14 পােছ িচিদিকয়া ৰজাই মানুহ পিঠয়াই িযিৰিময়া ভাববাদীক িযেহাৱাৰ গৃহৰ তৃতীয় প্রেৱশস্থানৈল িনজৰ ওচৰৈল
অেনাৱােল আৰু ৰজাই িযিৰিময়াক ক’েল, “মই েতামাক এিট কথা েসােধঁা, তুিম েমাৰ পৰা েকােনা কথা গুপুেত
নাৰািখবা ” 15 েতিতয়া িযিৰিময়াই িচিদিকয়াক ক’েল, “মই যিদ আেপানাক জনাওঁ, েতেন্ত আপুিন েমাক অৱেশয্ বধ
নকিৰব েন? আৰু যিদ আেপানাক পৰামশর্ িদওঁ, েতেন্ত আপুিন েমাৰ কথা নুশুিনব ” 16 তােত িচিদিকয়া ৰজাই গুপুেত
িযিৰিময়াৰ আগত শপত খাই ক’েল, “আমাৰ এই জীৱান্মাৰ সৃষ্টিকত্তর্ া িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, মই েতামাক বধ নকেৰঁা,
আৰু েতামাৰ প্রাণ লবৈল িবচািৰ ফুৰা এই েলাকসকলৰ হাতেতা েতামাক সমপর্ণ নকেৰঁা ”

17 েতিতয়া িযিৰিময়াই িচিদিকয়াক ক’েল, “বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েয,
তুিম যিদ বািহৰ ওলাই বািবলৰ ৰজাৰ প্রধান েলাকসকলৰ ওচৰৈল েযাৱা, েতেন্ত েতামাৰ প্রাণ থািকব, আৰু এই নগৰ
জুইেৰ েপাৰা নহ’ব আৰু তুিম সপিৰবােৰ জীয়াই থািকবা 18 িকন্তু যিদ বািবলৰ ৰজাৰ প্রধান েলাকসকলৰ গুিৰৈল
েনােযাৱা, েতেন্ত এই নগৰ কলদীয়াসকলৰ হাতত সমপর্ণ কৰা হ’ব আৰু েতওঁেলােক ইয়াক জুইেৰ পুিৰ েপলাব আৰু
তুিমও েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ নাপাবা
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19 েতিতয়া িচিদিকয়া ৰজাই িযিৰিময়াক ক’েল, “িয িযহুদী েলাকসকল কলদীয়াসকলৰ ফিলয়া ৈহ গ’ল, েতওঁেলাকৈল
মই ভয় ক’েৰঁা, েয, িকজািন েতওঁেলােক েমাক েতওঁেলাকৰ হাতত সমপর্ণ কিৰব, তােত েতওঁেলােক েমাক িবদ্রূপ
কিৰব ”

20 িকন্তু িযিৰিময়াই ক’েল, “েতওঁেলােক আেপানাক সমপর্ণ নকিৰব িবনয় কেৰঁা, িয িবষেয় মই আেপানাক ৈকেছঁা,
েসই িবষেয় আপুিন িযেহাৱাৰ বাকয্ৈল কাণ িদয়ক; তােত আেপানাৰ মঙ্গল হ’ব, আৰু আেপানাৰ প্রাণ বািচব 21 িকন্তু
যিদ আপুিন েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল যাবৈল অসন্মত হয়, েতেন্ত শুনক, িযেহাৱাই েমাক জেনাৱা কথােতা এই:

22 েচাৱা, িযহূদাৰ ৰাজগৃহত অৱিশষ্ট থকা সকেলা মিহলাক বািবলৰ ৰজাৰ প্রধান েলাকসকলৰ গুিৰৈল িনয়া হ’ব;
আৰু েচাৱা!, েসই মিহলাসকেল ক’ব,
‘েতামাৰ প্রণয়ৰ বনু্ধসকেল েতামাক ভুলাই েতামাৰ প্রবৃিত্ত জন্মােল
এিতয়া েতামাৰ ভিৰ েবাকাত েপাত েযাৱা েদিখ েতামাৰ পৰা িবমুখ ৈহেছ 23 আৰু আেপানাৰ আটাই মিহলাৰ, আৰু

আেপানাৰ সন্তান সকলক উিলয়াই কলদীয়াসকলৰ গুিৰৈল িনয়া হ’ব; আপুিন েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা সািৰব
েনাৱািৰব, িকন্তু বািবলৰ ৰজাৰ হাতত ধৰা পিৰব, আৰু আপুিন এই নগৰক জুইেৰ পুিৰ েপলাব ”

24 পােছ িচিদিকয়াই িযিৰিময়াক ক’েল, “এইেবাৰ কথা েকােনও বুজ নাপাওঁক; তােত তুিম নমিৰবা 25 িকন্তু যিদ
প্রধান েলাকসকেল মই েতামােৰ ৈসেত কথা েহাৱা বাত্তর্ া পাই েতামাৰ গুিৰৈল আিহ কয়, েয, ‘তুিম ৰজাক িক ক’লা,
তাক আমাক েকাৱা আমাৰ পৰা তাক গুপুেত নাৰািখবা, েতিতয়া আিম েতামাক বধ নকিৰম, আৰু ৰজাই েতামাক িক
কেল, তােকা েকাৱা; 26 েতিতয়া তুিম েতওঁেলাকক এই কথা ক’বা, ‘েযানাথনৰ ঘৰত মিৰবৰ কাৰেণ েমাক আেকৗ তাৈল
নপঠাবৈল মই ৰজাৰ আগত িমনিত জনাইিছেলঁা’ ”

27 েতিতয়া সকেলা প্রধান েলােক িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক সুিধেল; আৰু েতওঁ, ৰজাই আজ্ঞা িদয়া েসই
সকেলা কথা অনুসােৰ েতওঁেলাকক ক’েল এই েহতুেক েতওঁেলােক েতওঁৰ লগত কথা হ’বৈল এিৰেল; িকয়েনা
েতওঁেলােক েসই কথােটা বুজ নাপােল 28 েতিতয়ােৰ পৰা িযৰূচােলম শত্রুৰ হাতত পৰা িদন েনােহাৱাৈলেক িযিৰিময়া
েসই প্রহৰীৰ েচাতালত থিকল

39 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ পতন

1 পাছত িযৰূচােলম শত্রুৰ হাতত পৰা সময়ত, িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াৰ ৰাজত্বৰ নৱম বছৰৰ দশম মাহত বািবলৰ
ৰজা নবূখদেনচৰ আৰু েতওঁৰ সকেলা ৈসনয্-সামন্তই িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ আিহ তাক অৱেৰাধ কিৰেল 2 পাছত
িচিদিকয়াৰ ৰাজত্বৰ একাদশ বছৰৰ চতুথর্ মাহৰ নৱম িদনা নগৰৰ গড় ভািঙ বাট কৰা হ’ল 3 বািবলৰ ৰজাৰ আটাই
প্রধান েলাকসকল, অথর্াৎ েনগর্ল-চেৰচৰ, চমগৰ-নেবা, প্রধান নপুংসক চচর্ খীম আৰু প্রধান গণক েনগর্ল-চেৰচৰ আিদ
বািবলৰ ৰজাৰ আটাই প্রধান েলাকসকল েসামাই মধয্ম দুৱাৰত বিহল

4 পাছত েযিতয়া িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়া আৰু সকেলা যুদ্ধাৰু েলােক েতওঁেলাকক েসােমাৱা গম পােল, েতিতয়া
েতওঁেলাক পলাই ৰজাৰ উদয্ানৰ বােটিদ, দুই গড়ৰ মাজত থকা দুৱােৰিদ নগৰৰ বািহৰৈল ৰািতেয়ই ওলাই গ’ল; আৰু
ৰজাই অৰাবাৰ বােটিদ ওলাই গ’ল 5 িকন্তু কলদীয়াসকলৰ ৈসনয্-সামন্তই েতওঁেলাকৰ পাছত েখিদ ৈগ িযৰীেহাৰ
সমথলত িচিদিকয়াক লগ পাই, েতওঁক ধিৰ হমাৎ েদশৰ িৰব্লাৈল বািবলৰ ৰজাৰ নবূখদেনচৰৰ গুিৰৈল িনেল; আৰু েতওঁ
েতওঁৈল দণ্ডাজ্ঞা কিৰেল

6পােছ বািবলৰ ৰজাই িৰব্লাত িচিদিকয়াৰ পুেতকসকলক েতওঁৰ চকুৰ আগেত বধ কিৰেল আৰু বািবলৰ ৰজাই িযহূদাৰ
সকেলা মুখয্ েলাকেকা বধ কিৰেল 7 তাৰ বািহেৰ, েতওঁ িচিদিকয়াৰ চকু কািঢ়, েতওঁক বািবলৈল ৈল যাবৰ কাৰেণ
িশকিলেৰ বািন্ধেল

8 পাছত কলদীয়াসকেল ৰাজগৃহ আৰু প্রজাসকলৰ ঘৰেবাৰ জুই িদ পুিৰেল আৰু িযৰূচােলমৰ গড়েবাৰ ভািঙ
েপলােল 9 এই সময়ত নবুজৰদান ৰক্ষক-েসনাপিতেয় নগৰৰ বাকী থকা েলাকসকলক, েতওঁৰ ফলীয়া হবৈল পলাই
েযাৱাসকলক আৰু আন আন অৱিশষ্ট েলাকসকলক বন্দী কিৰ বািবলৈল ৈল গ’ল 10 িকন্তু নবুজৰদান ৰক্ষক-
েসনাপিতেয় েকতেবাৰ এেকা নথকা দিৰদ্র েলাকক িযহূদা েদশত অৱিশষ্ট ৰািখেল, আৰু েসই কালত েতওঁেলাকক
দ্রাক্ষাবাৰী আৰু মািট দান কিৰেল

11 বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ িযিৰিময়াৰ িবষেয় নবুজৰদান ৰক্ষক-েসনাপিতক এই আজ্ঞা িদেল, েবােল, 12 “তুিম
েতওঁক গ্রহণ কিৰ েতওঁৈল কৃপা দৃষ্টি কিৰবা, েতওঁৰ েকােনা অপকাৰ নকিৰবা; িকন্তু েতওঁ েতামাক েযেনৈক ক’ব,
েতওঁৈল েতেনৈক কিৰবা ” 13 এই েহতুেক নবুজৰদান ৰক্ষক-েসনাপিত, প্রধান নপুংসক নবুচজর্ বান আৰু প্রধান গণক
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েনগর্ল-চেৰচৰ আিদ বািবলৰ ৰজাৰ আটাই প্রধান িবষয়াসকেল মানুহ পিঠয়াই প্রহৰীৰ েচাতালৰ পৰা িযিৰিময়াক আিনেল
14 আৰু েতওঁক ঘৰৈল ৈল যাবৰ কাৰেণ চাফনৰ নািতেয়ক অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াৰ হাতত গটাই িদেল; আৰু েতওঁ
েলাকসকলৰ মাজত বাস কিৰেল

15 িযিৰিময়া প্রহৰীৰ েচাতালত বন্ধ থকা সময়ত েতওঁৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাকয্ আিহিছল, েবােল, 16 “তুিম ৈগ
কুচীয়া এবদ-েমলকক েকাৱা, ‘ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, মঙ্গলৰ কাৰেণ নহয়,
অমঙ্গলৰ কাৰেণেহ মই এই নগৰৈল েমাৰ বাকয্ ফিলওৱাম েসই িদনা েতামাৰ আগত েসইেবাৰ ফিলয়াব

17 িকন্তু িযেহাৱাই ৈকেছ, “েসই িদনা মই েতামাক উদ্ধাৰ কিৰম; আৰু তুিম ভয় কৰা েলাকসকলৰ হাতত েতামাক
সমপর্ণ কৰা নহ’ব 18 িকয়েনা মই েতামাক অৱেশয্ উদ্ধাৰ কিৰম তুিম তেৰাৱালত পিতত নহবা িকন্তু তুিম েতামাৰ
িনজ প্রাণ লুটদ্রবয্ৰ িনিচনাৈক লাভ কিৰবা; কাৰণ, িযেহাৱাই ৈকেছ: তুিম েমাক িবশ্বাস কিৰলা ”

40 অধয্ায়
িযিৰিময়াক মুক্ত কৰা গদিলয়াক বধ কৰা েলাকসকেল পলাই িমচৰৈল যাত্রা কৰা

1 বািবলৈল বন্দী কিৰ ৈল েযাৱা িযৰূচােলমৰ আৰু িযহূদাৰ েলাকসকলৰ মাজত িযিৰিময়াক নবুজৰদান ৰক্ষক-
েসনাপিতেয় িশকিলেৰ বন্ধা পাই েতওঁক ৰামাৰ পৰা পঠাই িদয়াৰ পাছত িযেহাৱাৰ পৰা িয বাকয্ আিহিছল, েসই বাকয্
2 ৰক্ষক-েসনাপিতেয় িযিৰিময়াক গ্রহণ কিৰ ক’েল, “েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই ঠাইৰ িবষেয় এই অমঙ্গলৰ কথা ৈকিছল,

3আৰু িযেহাৱাই তাক ঘটােল আৰু িনজ বাকয্ অনুসােৰ কাযর্ কিৰেল; েতামােলােক িযেহাৱাৰ অিহেত পাপ কিৰলা
আৰু েতওঁৰ বাকয্ পালন নকিৰলা, এই কাৰেণ েতামােলাকৈল এই ঘটনা ঘিটল 4 এিতয়া েচাৱা! আিজ মই েতামাক,
েতামাৰ হাতত থকা িশকিলৰ পৰা মুক্ত কিৰেলঁা; তুিম যিদ েমাৰ লগত বািবলৈল যাবৈল ভাল েদখা, েতেন্ত আহঁা, মই
েতামাৈল দৃষ্টি ৰািখম; আৰু যিদ েমাৰ লগত বািবলৈল যাবৈল েবয়া েদখা, েতেন্ত নালােগ েচাৱা, েগােটই েদশ েতামাৰ
আগত আেছ, িয ঠাইৈল েযাৱা েতামাৰ পেক্ষ ভাল আৰু সুিবধাজনক, তাৈলেক েযাৱা ”

5 িযিৰিময়াই উত্তৰ িনিদয়া েদিখ েতওঁ আেকৗ ক’েল, “েতেন্ত িয জনক বািবলৰ ৰজাই িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ ওপৰত
শাসনকত্তর্ া িনযুক্ত কিৰেল, চাফনৰ নািতেয়ক অহীকামৰ পুত্র েসই গদিলয়াৰ ওচৰৈল উলিট েযাৱা আৰু েলাকসকলৰ
মাজত েতওঁৰ লগত বাস কৰাৈগ, বা িয ঠাইৈল েযাৱা েতামাৰ পেক্ষ সুিবধাজনক তাৈলেক েযাৱা; এই বুিল ৰক্ষক-
েসনাপিতেয় েতওঁৰ বাটৰ সমল আৰু উপহাৰ িদ িবদায় কিৰেল 6 পাছত িযিৰিময়াই িমস্পাৈল অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াৰ
ওচৰৈল আিহল আৰু েদশত অৱিশষ্ট থকা েলাকসকলৰ মাজত েতওঁেৰ ৈসেত বাস কিৰেল

7 পাছত, বািবলৰ ৰজাই অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াক েদশৰ শাসনকত্তর্ া পতা কথা, আৰু পুৰুষ, মিহলা, লৰা, েছাৱালী
আিদ বািবলৈল বন্দী কিৰ ৈল েনােযাৱা েদশৰ েকতেবাৰ দুখীয়া মানুহক েতওঁৰ হাতত গতাই িদয়া কথা েযিতয়া নগৰৰ
বািহৰত থকা েফৗজৰ েসনাপিতসকেল আৰু েতওঁেলাকৰ েলাকসকেল শুিনবৈল পােল, 8 েতিতয়া েতওঁেলােক, অথর্াৎ
নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়ল, কােৰহৰ দুজন পুেতক েযাহানন আৰু েযানাথন, তনহূমতৰ পুেতক চৰায়া, নেটাফাতীয়া
এফয়ৰ পুেতক েকইজন আৰু মাখাথীয়াৰ পুেতক যাজিনয়া িনজ িনজ েলাকসকেল ৈসেত িমস্পাৈল গদিলয়াৰ ওচৰৈল
আিহল

9 েতিতয়া চাফনৰ নািতেয়ক অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াই েতওঁেলাকৰ আৰু েতওঁেলাকৰ েলাকসকলৰ আগত শপত
খাই ক’েল, “েতামােলােক কলদীয়াসকলৰ অধীন হ’বৈল ভয় নকিৰবা; েদশত বাস কিৰ বািবলৰ ৰজাৰ অধীন েহাৱা,
েতিতয়া েতামােলাকৰ মঙ্গল হ’ব ” 10 আৰু েচাৱা, মই হ’েল িয কলদীয়াসকল আমাৰ ওচৰৈল আিহব, েতওঁেলাকৰ
আগত িথয় হ’বৈল িমস্পাত বাস কিৰম; িকন্তু েতামােলােক দ্রাক্ষাৰস, ফল আৰু েতল েগাটাই িনজ িনজ পাত্রত ৰাখা
আৰু েতামােলােক েলাৱা িনজ িনজ নগৰত বাস কৰা ”

11 েতিতয়া বািবলৰ ৰজাই িযহূদাৰ এিট অৱিশষ্ট ভাগ এিৰ েযাৱা কথা আৰু েতওঁেলাকৰ ওপৰত চাফনৰ নািতেয়ক
অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াক শাসনকত্তর্ া পতা কথা েযিতয়া েমাৱাবত, অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ মাজত আৰু ইেদাম আিদ
সকেলা েদশত থকা আটাই িযহূদীসকেল শুিনবৈল পােল, 12 েতিতয়া, িয িয ঠাইৈল েসই িযহূদীসকলক েখদাই িদয়া
ৈহিছল, েসই সকেলা ঠাইৰ পৰা েতওঁেলাক সকেলােৱই িযহূদা েদশৰ িমস্পাৈল গদিলয়াৰ ওচৰৈল উলিট আিহল আৰু
অিধক পিৰমােণ দ্রাক্ষাৰস আৰু ফল েগাটােল

13 পােছ কােৰহৰ পুেতক েযাহানন আিদ নগৰৰ বািহৰত থকা েফৗজন সকেলােৱ েসনাপিতেয় িমস্পাৈল গদিলয়াৰ
ওচৰৈল আিহ েতওঁক ক’েল, 14 “অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ ৰজা বালীেচ েতামাৰ প্রাণ লবৈল নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়লক
পিঠয়াইেছ, তুিম তাক জানা েন?” িকন্তু অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াই েতওঁেলাকৰ কথা িবশ্বাস নকিৰেল



িযিৰিময়া 40 অধয্ায়:15 912 িযিৰিময়া 42 অধয্ায়:2

15 পােছ কােৰহৰ পুেতক েযাহানেন িমস্পাত গদিলয়াক গুপুেত ক’েল, “মই িমনিত কেৰঁা, েমাক যাবৈল িদয়া, েকােনা
মানুেহ নজনাৈক মই নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়লক বধ কেৰঁাৈগ; েতওঁ িকয় েতামাৰ প্রাণ ল’ব আৰু েতামাৰ ওচৰত েগাট
েখাৱা সকেলা িযহূদী েলাক িছন্ন-িভন্ন হ’ব আৰু িযহূদাৰ অৱিশষ্ট ভাগ নষ্ট হ’ব? 16 িকন্তু অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াই
কােৰহৰ পুেতক েযাহাননক ক’েল, “তুিম এেন কাম নকিৰবা; িকয়েনা তুিম ইশ্মােয়লৰ িবষেয় িমছা কথা ৈকছা ”

41 অধয্ায়
1 পােছ সপ্তম মাহত, ৰজাৰ প্রধান িবষয়াসকলৰ মাজত গিণত েহাৱা ৰাজবংশীয় ইলীচামাৰ নািতেয়ক নথিনয়াৰ

পুেতক ইশ্মােয়েল দহজন েলাকক লগত ৈল, িমস্পাৈল অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াৰ ওচৰৈল আিহল আৰু েতওঁেলােক
িমস্পাত এেকলেগ েভাজন কিৰেল 2 পাছত নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়ল আৰু েতওঁৰ লগত থকা েসই দহজন েলােক
উিঠ, বািবলৰ ৰজাই েদশৰ শাসনকত্তর্ া িনযুক্ত কৰা চাফনৰ নািতেয়ক অহীকামৰ পুত্র েসই গদিলয়াক তেৰাৱােলেৰ বধ
কিৰেল 3 আৰু িমস্পাত গদিলয়াৰ লগত থকা সকেলা িযহুদীক আৰু তাত েপাৱা যুদ্ধাৰু কলদীয়াসকলেকা ইশ্মােয়েল
বধ কিৰেল

4 েতিতয়া গদিলয়াক বধ কৰাৰ িপছৰ িদন আিছল, েতিতয়া েসই কথা েকােনা মানুেহ জনা নািছল 5 িচিখম, চীেলা
আৰু চমিৰয়াৰ পৰা অহা সমূ্পণর্ ডািঢ় খুৰুউৱা, িপন্ধা কােপাৰ িছৰা আৰু িনজ িনজ গা কাটকুট কৰা আশী জন মানুহ
িযেহাৱাৰ গৃহত উৎসগর্ কিৰবৈল হাতত ৈনেবদয্ আৰু ধূপ ৈল আিহিছল

6 পাছত নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়েল েতওঁেলাকৰ লগত সাক্ষাত কিৰবৈল িমস্পাৰ পৰা কািন্দ কািন্দ ওলাই গ’ল; আৰু
েতওঁেলাকৰ সাক্ষাত ৈহ েতওঁেলাকক ক’েল, “অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াৰ ওচৰৈল আহঁা!” 7 েতিতয়া, েতওঁেলাক নগৰৰ
মাজ ঠাইৈল আিহ পাওঁেত, নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়েল আৰু েতওঁৰ লগত েসই েলাক েকইজেন েতওঁেলাকক বধ কিৰ
গাতেটাৰ িভতৰৈল েপলাই িদেল

8 িকন্তু েতওঁিবলাকৰ মাজত এেন দহ জন মানুহ েপাৱা ৈগিছল, েয, েতওঁেলােক ইশ্মােয়লক ক’েল, “আমাক বধ
নকিৰবা, িকয়েনা পথাৰত পুিত েথাৱা আমাৰ েঘঁহু, যৱ, েতল আৰু েমৗৰ ভঁৰাল আেছ ” এই বুিল েকাৱাত ইশ্মােয়েল
ক্ষান্ত ৈহ েতওঁেলাকৰ ভােয়কসকলৰ মাজত েতওঁেলাকক বধ নকিৰেল 9 িয গাতত ইশ্মােয়েল িনেজ বধ কৰা সকেলা
মানুহৰ মৰা শৱ গদিলয়াৰ শৱৰ কাষত েপলাই িদিছল, েসই গাত ইস্রােয়লৰ বাচা ৰজাৰ ভয়ত আচা ৰজাই খেনাৱা গাত
আিছল; নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়েল ইয়াক বধ কৰা েলাকৰ শেৱেৰ পূৰ কিৰেল

10 পাছত ইশ্মােয়েল িমস্পাত অৱিশষ্ট থকা সকেলা েলাকক, নবুজৰদান ৰক্ষক-েসনাপিতেয় অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াৰ
হাতত গতাই িদয়া ৰাজবংশীয় জীয়াৰীসকল আিদ কিৰ িমস্পাত অৱিশষ্ট থকা সকেলা েলাকক বন্দী কিৰ িনেল; নথিনয়াৰ
পুেতক ইশ্মােয়েল েতওঁেলাকক বন্দী কিৰ ৈল অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ ওচৰৈল যাবৈল প্রস্থান কিৰেল

11 িকন্তু কােৰহৰ পুেতক েযাহানেন আৰু েতওঁৰ লগত থকা েফৗজৰ সকেলা েসনাপিতেয়, নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়েল
কৰা আটাই কুকমর্ৰ কথা শুিনবৈল পােল 12 েতিতয়া েতওঁেলােক সকেলা মানুহক লগত ৈল নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়েল
ৈসেত যুদ্ধ কিৰবৈল গ’ল আৰু িগিবেয়ানৰ থকা বৰ পুখুৰীৰ ওচৰত েতওঁক েদখা পােল

13 পাছত েযিতয়া ইশ্মােয়লৰ লগত থকা সকেলা েলাকসকেল, কােৰহৰ পুেতক েযাহাননক আৰু েতওঁৰ লগৰ েফৗজৰ
েসনাপিতসকলক েদিখবৈল পােল, েতিতয়া েতওঁেলাক আনিন্দত হ’ল 14আৰু ইশ্মােয়েল িমস্পাৰ পৰা বন্দী কিৰ িনয়া
সকেলা েলােক মুখ ঘূৰাই কােৰহৰ পুেতক েযাহাননৰ গুিৰৈল উলিট আিহল

15 িকন্তু নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়ল আেঠাটা মানুেহ ৈসেত েযাহাননৰ আগৰ পৰা পলাই অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ
ওচৰৈল গ’ল 16 নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়েল অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াক বধ কৰাৰ পাছত, তাৰ হাতৰ পৰা কােৰহৰ
পুেতক েযাহানেন আৰু েতওঁৰ লগৰ েসনাপিতসকেল িযসকল অৱিশষ্ট েলাক িমস্পাৰ পৰা এৰুৱাই ওভটাই আিনিছল,
েতওঁেলাকক অথর্াৎ যুদ্ধ কিৰব পৰা পুৰুষসকলক আৰু িগিবেয়ানৰ পৰা অনা মিহলা, ল’ৰা আৰু নপুংসকসকলক
েতওঁেলােক লগত ল’েল

17 আৰু েতিতয়া েতওঁেলােক ৈগ, কল্দীয়াসকলৰ ভয়ত িমচৰৈল যাবৰ মেনেৰ ৈবৎেলেহমৰ কাষত থকা েগৰূৎ-
িকমহমত বাস কিৰেল 18 িকয়েনা েতওঁেলােক েতওঁেলাকৈল ভয় কিৰিছল; কাৰণ নথিনয়াৰ পুেতক ইশ্মােয়েল বািবলৰ
ৰজাই েদশৰ ওপৰত শাসনকত্তর্ া িনযুক্ত কৰা অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াক বধ কিৰিছল

42 অধয্ায়
1 েতিতয়া কােৰহৰ পুেতক েযাহানন, েহাচয়াৰ পুেতক যাজিনয়া আিদ েফৗজৰ সকেলা েসনাপিত আৰু সৰুৰ পৰা

বৰৈলেক সকেলা প্রজাই িযিৰিময়া ভাববাদীৰ ওচৰৈল চািপ আিহল 2 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ আগত
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আমাৰ িনেবদন গ্রাহয্ হওঁক আৰু তুিম েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত আমাৰ বােব, এই সকেলা অৱিশষ্ট েলাকৰ বােবই
প্রাথর্না কৰা, িকয়েনা তুিম িনজ চকুেৰ েদিখছা েয অিধক েলাকৰ পৰা আিম অলপ মােথান অৱিশষ্ট আেছঁা 3 আিম
েকান বােটিদ েযাৱা উিচত আৰু িক কাযর্ কৰা উিচত ইয়ােক েদখুৱাবৰ অেথর্ েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক িনেবদন কৰা ”

4 েতিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদীেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েতামােলাকৰ কথা শুিনেলঁা; েচাৱা েতামােলাকৰ বাকয্
অনুসােৰ মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰম আৰু িযেহাৱাই েতামােলাকৈল িয িয উত্তৰ িদব,
তাৰ সকেলা কথা েতামােলাকক জনাম, তাৰ এেকােক েতামােলাকৰ পৰা গুপুেত নাৰািখম ” 5 েতিতয়া েতওঁেলােক
িযিৰিময়াক ক’েল, “েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামাৰ দ্বাৰাই িয িয বাকয্ আমাৈল ৈক পিঠয়াব, েসই সকেলা বাকয্ অনুসােৰ
আিম যিদ কাযর্ নকেৰঁা, েতেন্ত িযেহাৱা আমাৰ িবৰুেদ্ধ সতয্ আৰু িবশ্বাসী সাক্ষী হওঁক 6 আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বাকয্
আিম পালন কিৰেল আমাৰ মঙ্গল কাৰেণ, আিম িযজনৰ ওচৰৈল েতামাক পিঠয়ােলঁা, আমাৰ ঈশ্বৰ েসই িযেহাৱাৰ বাকয্
ভাল বা েবয়া হওঁক, আিম তাক পালন কিৰম ”

7 পাছত দহ িদনৰ মুৰত িযেহাৱাৰ বাকয্ িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল আিহল 8 েতিতয়া েতওঁ কােৰহৰ পুেতক েযাহাননক
আৰু েতওঁৰ লগত থকা সকেলা েসনাপিতক আৰু সৰুৰ পৰা বৰৈলেক সকেলা প্রজাক মািত আিনেল 9 আৰু
েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ িনেবদন জনাবৈল িযজনৰওচৰৈল েমাক পিঠয়াইিছলা, েসই ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, 10 ‘েতামােলােক যিদ এিতয়াও এই েদশত বাস কৰা, েতেন্ত মই েতামােলাকক পািতম,
নাভািঙম, েতামােলাকক ৰুম, নুঘািলম; িকয়েনা েতামােলাকৰ িয অমঙ্গল কিৰেছঁা, েসই িবষেয় মই ক্ষান্ত হ’েলা

11 িযজনৰ পৰা েতামােলােক ভয়ত আছা, েসই বািবলৰ ৰজাৈল ভয় নকিৰবা; িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘েতওঁৈল ভয় নকিৰবা;
িকয়েনা েতামােলাকক িনস্তাৰ কিৰবৈল আৰু েতওঁৰ হাতৰ পৰা েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰবৈল মই েতামােলাকৰ লগত
আেছঁা 12আৰু মই েতামােলাকক কৰুণা দান কিৰম; আৰু েতামােলাকক দয়া কিৰ েতামােলাকৰ েদশৈল েতামােলাকক
উভটাই আিনম

13 “িকন্তু, আিম এই েদশত বাস নকেৰঁা,” এই বুিল ৈক যিদ েতামােলােক েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ নুশুনা,
14 আৰু যিদ েতামােলােক েকাৱা, েয, “েসেয় নহ’ব! আিম য’ত ৰণ েনেদিখম, িশঙাৰ শব্দ নুশুিনম, আৰু আহাৰৰ
অভাৱত কু্ষধাতুৰ নহ’ম, েসই িমচৰ েদশত আিম েসামামৈগ, আৰু আিম তাত বাস কিৰম ”

15 েতিতয়া েহ িযহূদাৰ অৱিশষ্ট ভাগ, েতামােলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই
এই কথা ৈকেছ: েতামােলােক যিদ িমচৰত েসামাবৈল এেকবােৰ েসইফােল মুখ কৰা আৰু তাত বাস কিৰবৈল েযাৱা,
16 েতিতয়া েতামােলােক িয তেৰাৱালৈল ভয় কিৰছা েসই তেৰাৱােল িমচৰ েদশেতই েতামােলাকক লগ পাব আৰু িয
দুির্ভক্ষৈল েতামােলােক ত্রাস পাইছা, েসই দুির্ভক্ষই িমচৰ েদশেতই েতামােলাকক ঢুিক পাব, আৰু েতামােলাক তােত
মিৰবা 17 িযসকল েলােক প্রবাস কিৰবৰ অেথর্ িমচৰত েসামাবৈল মুখ কিৰব, েতওঁেলাক সকেলােৰ েসই দশা হ’ব;
েতওঁেলাক তেৰাৱাল, আকাল আৰু মহামাৰীৰ দ্বাৰাই মৰা পিৰব; আৰু মই েতওঁেলাকৈল িয অমঙ্গল ঘটাম, তাৰ পৰা
েতওঁেলাকৰ েকােনও উদ্ধাৰ িক ৰক্ষা নাপাব

18 িকয়েনা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: িযৰূচােলম-িনবাসীসকলৰ ওপৰত েযেনৈক
েমাৰ েক্রাধ আৰু কাপ ঢািল িদয়া ৈহিছল, েতেনৈক েতামােলােক িমচৰ েদশত েসােমাৱা সময়ত েতামােলাকৰ ওপৰেতা
েমাৰ েক্রাধ ঢািল িদয়া হ’ব; আৰু েতামােলাক শাও, িবস্ময়, অিভশাপ আৰু িনন্দাৰ িবষয় হ’বা; েতামােলােক এই ঠাই
আৰু েদিখবৈল নাপাবা ’ 19 েহ িযহূদাৰ অৱিশষ্টভাগ, েতামােলাকক িযেহাৱাই ক’েল; েতামােলাক িমচৰত েনােসামাবা!
মই আিজ েতামােলাকক সতকর্ কিৰেলঁা, ইয়াক িনশ্চেয় জািনবা

20 িকয়েনা েতামােলােক েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ েতামােলাকক ভ্রান্ত কিৰলা; কাৰণ েতামােলােক েমাক িনজৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাৰ গুিৰৈল পিঠয়াই ৈকিছলা, েয, ‘তুিম আমাৰ বােব আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কৰা; েতিতয়া আমাৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িয িয ক’ব, েসইদেৰ তুিম আমাক জনাবা, আিম তাক কিৰম ’ 21 পােছ আিজ মই েতামােলাকক তাক
জনােলঁা; িকন্তু িয িবষেয় েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েমাক েতামােলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াইিছল, েসই িবষয়ৰ েকােনা
কথাত, েতওঁৰ বাকয্ৈল েতামােলােক কাণ িদয়া নাই 22 এেতেক এিতয়া িনশ্চেয় জািনবা, েয, েতামােলােক প্রবাস
কিৰবৈল িয ঠাইৈল যাব খুিজছা, েসই ঠাইত তেৰাৱাল, আকাল আৰু মহামাৰীৰ দ্বাৰাই মৃতুয্ৰ মুখত পিৰবা ”

43 অধয্ায়
1 সকেলা েলাকৰ আগত ক’বৈল েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িযিৰিময়াৰ দ্বাৰাই িয িয বাকয্ েতওঁেলাকৈল ৈক

পিঠয়াইিছল, িযিৰিময়াই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ েসই সকেলা বাকয্ েতওঁেলাক সকেলােৰ আগত ৈক এঁটােল
2 েহাচয়াৰ পুেতক অজিৰয়া আৰু কােৰহৰ পুেতক েযাহানন আিদ সকেলা গব্বীর্ েলােক িযিৰিময়াক ক’েল, “তুিম
িমছাৈক ৈকছা প্রবাস কিৰবৰ অেথর্ েতামােলােক িমচৰত েনােসামাবা, এই বুিল ক’বৈল আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতামাক
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পিঠওৱা নাই ’ 3 িকন্তু আমাক বধ কিৰবৈল আৰু বািবলৈল আমাক বন্দী কিৰ ৈল যাবৈল কলদীয়াসকলৰ হাতত েশাধাই
িদবৰ মেনেৰ েনিৰয়াৰ পুেতক বাৰুেক আমাৰ অিহেত েতামাক বুিদ্ধ িদেছ

4 এই েহতুেক কােৰহৰ পুেতক েযাহানন আিদ েফৗজৰ েকােনা েসনাপিতেয় আৰু প্রজাসকলৰ েকােনও িযহূদা েদশত
বাস কিৰবৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ৈল কাণ িনিদেল 5 িকন্তু িয িয জািতৰ মাজৈল িযহূদাৰ েলাকসকলক েখদাই িদয়া ৈহিছল,
িযহূদা েদশত প্রবাস কিৰবৈল, েসই েসই জািতৰ পৰা উলিট অহা িযহূদাৰ আটাই অৱিশষ্ট ভাগক ৈল ৈগিছল 6 অথর্াৎ
পুৰুষ, মিহলা, ল’ৰা, েছাৱালী আৰু ৰাজকুমাৰী আিদ চাফনৰ নািতেয়ক অহীকামৰ পুত্র গদিলয়াৰ হাতত নবুজৰদান
ৰক্ষক-েসনাপিতেয় গতাই িদয়া সকেলা েলাকক, িযিৰিময়া ভাববাদীক আৰু েনিৰয়াৰ পুত্র বাৰুকক কােৰহৰ পুেতক
েযাহানন আৰু েফৗজৰ আন সকেলা েসনাপিতেয় লগত ৈল গ’ল; আৰু েতওঁেলাক িমচৰ েদশত েসামাল 7 িকয়েনা
েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ৈল কাণ িনিদেল; আৰু েতওঁেলাক তহ্পেন্হচৈলেক গ’ল

8 েতিতয়া তহ্পেন্হচত িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, েবােল, 9 “তুিম েতামাৰ হাতত েগাটািদেয়ক ডাঙৰ
িশল ৈল তহ্পেন্হচত ফেৰৗণৰ ৰাজগৃহৈল েসােমাৱা ঠাইত িয ইটাৰ গঁাঠিন আেছ, তাৰ চুকীর্ৰ মাজত িযহুদী েলাকৰ
সাক্ষােত েসই িশলেবাৰ পুিত থ’বা 10 েতওঁেলাকক ক’বা, “ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
‘েচাৱা, মই দূত পিঠয়াই েমাৰ দাস বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰক অেনাৱাম আৰু মই পুিত েথাৱা এই িশলেবাৰৰ ওপৰত
েতওঁৰ িসংহাসন স্থাপন কিৰম; আৰু েতওঁ তাৰ ওপৰত িনজৰ ৰাজকীয় চন্দ্রতাপ তিৰব

11 েতওঁ আিহ িমচৰক আঘাত কিৰব; আৰু মৃতুয্ৰ বােব িনৰূিপত েলাক মৃতুয্ৈল, বন্দীৰ বােব িনৰূিপত েলাক বন্দী
অৱস্থাৈল আৰু তেৰাৱালৈল িনৰূিপত েলাক তেৰাৱালৈল সমিপর্ত হ’ব 12আৰু েতিতয়া মই িমচৰৰ েদৱতােবাৰৰ ঘৰত
জুই লগাম; েতওঁ েসইেবাৰৰ েকতেবাৰ দগ্ধ কিৰ ৈল যাব; আৰু েমৰৰখীয়াই িনজৰ গাত কােপাৰ েলাৱািদ েতওঁ এই
িমচৰ েদেশেৰ িনজেক সিজ্জত কিৰব; পােছ েতওঁ এই ঠাইৰ পৰা শািন্তেৰ ওলাই যাব 13 েতওঁ িমচৰ েদশত থকা
ৈবৎ-েচমচৰ স্তম্ভেবাৰ ভািঙব আৰু িমচৰৰ েদৱতােবাৰৰ ঘৰেবাৰ জুই িদ পুিৰ েপলাব

44 অধয্ায়
িমচৰত থকা িযহূদীসকলৰ িবৰুেদ্ধ িযিৰিময়াই তাত েকাৱা ভাববাণী

1 িমগেদাল তহ্পেন্হচত, েনাফতআৰু পেথ্রাচ প্রেদশত থকা িমচৰ-েদশিনবাসী সকেলা িযহুদীসকলৰ িবষেয় িযিৰিময়াৰ
ওচৰৈল অহা বাকয্ 2 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘িযৰূচােলমৈল আৰু িযহূদাৰ সকেলা
নগৰৈল মই ঘেটাৱা সকেলা অমঙ্গল েতামােলােক েদিখলা; েচাৱা, েসইেবাৰ আিজ উচ্ছন্ন েহাৱা ঠাই, েসইেবাৰৰ মাজত
েকােনও বাস নকেৰ 3 ধূপ জ্বলাবৈল আৰু েতওঁেলােক বা েতামােলােক বা েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেলও নজনা
ইতৰ েদৱতােবাৰক েসৱা পূজা কিৰবৈল েযাৱাৰ দ্বাৰাই েমাক েবজাৰ িদবৈল েতওঁেলােক কৰা দুষ্কমর্ই ইয়াৰ কাৰণ

4তথািপ মই প্রভােত উিঠ সকেলা দাস ভাববাদীসকলক েতামােলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াই েকাৱাইিছেলঁা েয, ‘েতামােলােক
েমাৰ িঘণলগীয়া এই গির্হত কাযর্ নকিৰবা ’ 5 িকন্তু েতওঁেলােক নুশুিনেল; আৰু িনজ িনজ দুষ্টতাৰ পৰা ঘূিৰবৈল, ইতৰ
েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ ধূপ নজ্বলাবৈল েতওঁেলােক কাণ নাপািতেল 6 এই কাৰেণ েমাৰ েক্রাধ আৰু েকাপৰূপ অিগ্ন
বৰিষেল আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰত, আৰু িযৰূচােলমৰ আিলেবাৰত েসেয় জ্বিল উিঠল; আিজ েতামােলােক েদখাৰ দেৰ
েসইেবাৰক উচ্ছন্ন আৰু ধ্বংস কৰা ৈহেছ

7 এই েহতুেক এিতয়া ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামােলাক উচ্ছন্ন হ’বৈল আৰু
পৃিথৱীৰ সকেলা জািতৰ মাজত অিভশাপ আৰু িধক্কাৰৰ িবষয় হ’বৈল, েতামােলােক প্রবাস কিৰবৈল অহা এই িমচৰ
েদশত ইতৰ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাই েতামােলাকৰ হাতৰ কােযর্েৰ েমাক েবজাৰ িদলা 8 েতামােলাকৰ েকােনা
অৱিশষ্ট নথকাৈক, িযহূদাৰ মাজৰ পৰা েতামােলাকৰ সম্পকীর্য় পুৰুষ, মিহলা, ল’ৰা আৰু িপয়াহ েখাৱা েকঁচুৱাক উচ্ছন্ন
কিৰবৈল েতামােলােক িকয় িনজ িনজ প্রাণৰ িবৰুেদ্ধ এই মহাপাপ কিৰছা?

9 িযহূদা েদশত আৰু িযৰূচােলমৰ আিলত কৰা েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ, েতওঁেলাকৰ
ভাযর্য্াসকল আৰু েতামােলাকৰ িনজৰ িনজৰ দুষ্কমর্ আৰু েতামােলাকৰ ভাযর্য্াসকলৰ দুষ্কমর্ পাহিৰলা েন? 10 েতওঁেলােক
আিজৈলেক নম্র েহাৱা নাই, ভেয়া কৰা নাই আৰু েতামােলাকৰ ও েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ আগত মই স্থাপন কৰা
েমাৰ বয্ৱস্থা িক িবিধেবাৰৰ দেৰ চলা নাই

11 এই েহতুেক ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েচাৱা, মই অমঙ্গল কিৰবৈল এেন িক
েগােটই িযহূদাক উচ্ছন্ন কিৰবৈল েতামােলাকৰ ফালৈল মুখ কিৰম 12আৰু এই িমচৰ েদশত প্রবাস কিৰবৰ অেথর্ ইয়াত
েসামাবৈল মুখ কৰা িযহূদাৰ অৱিশষ্ট ভাগক মই ধিৰম, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ সকেলা উচ্ছন্ন হ’ব; েতওঁেলাক এই িমচৰ
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েদশেতই পিতত হ’ব; েতওঁেলাক তেৰাৱাল আৰু আকালৰ দ্বাৰাই নষ্ট হ’ব; সৰুৰ পৰা বৰৈলেক েতওঁেলাক তেৰাৱালত
আৰু দুির্ভক্ষত মৰা পিৰব; আৰু েতওঁেলাক শাও, িবস্ময়, অিভশাপ, আৰু িধক্কাৰৰ িবষয় হ’ব

13 িকয়েনা েযেনৈক মই তেৰাৱাল, আকাল আৰু মহামাৰীৰ দ্বাৰাই িযৰূচােলমক দণ্ড িদেলঁা, েতেনৈক এই িমচৰ
েদশত প্রবাস কৰা েলাকসকলেকা দণ্ড িদম 14 েতিতয়া এই িমচৰ েদশত প্রবাস কিৰবৈল অহা িযহূদাৰ অৱিশষ্ট ভােগ
িয িযহূদাত বাস কিৰবৰ কাৰেণ উলিট যাবৈল ইচ্ছা কিৰেছ, েসই িযহূদাৈল উলিট যাবৰ বােব, েতওঁেলাকৰ েকােনও
ৰক্ষা নাপাব বা অৱিশষ্ট নাথািকব; িকয়েনা পলৰীয়াসকলৰ বািহেৰ েকােনও উলিট নাযাব ”

15 েতিতয়া িয সকেলা পুৰুেষ, েতওঁেলাকৰ ভাযর্য্াসকেল ইতৰ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাইেছ বুিল জািনিছল,
েতওঁেলােক আৰু ওচৰত থকা মিহলাসকলৰ মহা সমােজ, অথর্াৎ িমচৰ েদশত থকা আটাই েলাকসকেল পেথ্রাচত
িযিৰিময়াক উত্তৰ িদেল 16 েতওঁেলােক ক’েল, “তুিম িযেহাৱাৰ নােমেৰ আমাক েকাৱা বাকয্ৰ িবষেয় হ’েল, আিম
েতামাৈল কাণ িনিদওঁ 17 িকন্তু আিম আৰু আমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল আমাৰ ৰজা আৰু প্রধান েলাকসকেল িযহূদাৰ
নগৰেবাৰত আৰু িযৰূচােলমৰ আিলত েযেনৈক কিৰিছেলঁা, েতেনৈক আকাশৰ ৰাণীৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাবৈল আৰু
েতওঁৰ উেদ্দেশয্ েপয় ৈনেবদয্ ঢািলবৈল আমাৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা প্রেতয্ক বাকয্ আিম িনশ্চেয় িসদ্ধ কিৰম; কাৰণ েসই
কালত আমাৰ আহাৰ অিধক আিছল আৰু আিম কুশেল আিছেলঁা, েকােনা অমঙ্গল েনেদিখিছেলঁা

18 িকন্তু েযিতয়ােৰ পৰা আিম আকাশৰ ৰাণীৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাবৈল আৰু েপয় ৈনেবদয্ ঢািলবৈল এিৰেলঁা,
েতিতয়ােৰ পৰা আমাৰ আটাই বস্তুৰ অভাৱ হ’ল আৰু তেৰাৱাল ও দুির্ভক্ষৰ দ্বাৰাই আমাৰ সব্বর্নাশ হ’ল ” 19 “আিম
েযিতয়া আকাশৰ ৰাণীৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাওঁ আৰু েতওঁৰ উেদ্দেশয্ েপয় ৈনেবদয্ ঢােলঁা, েতিতয়া জােনা িনজ িনজ
স্বামীৰ িবনা অনুমিতেৰ েতওঁক েসৱা-পূজা কিৰবৰ অেথর্ আিম েতওঁৰ উেদ্দেশয্ িপঠা বনাওঁ আৰু েতওঁৰ উেদ্দেশয্ েপয়
ৈনেবদয্ ঢােলঁা?”

20 েতিতয়া িযিৰিময়াই সকেলা েলাকসকলক েতওঁক উত্তৰ িদয়া পুৰুষ মিহলা আিদ সকেলা েলাকসকলক এই কথা
ক’েল, 21 “িযহূদাৰ নগৰেবাৰত আৰু িযৰূচােলমৰ আিলত েতামােলােক, েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকল, েতামােলাকৰ
ৰজা, েতামােলাকৰ প্রধান েলাকসকল আৰু েদশৰ প্রজাসকেল িয ধূপ দাহ কিৰিছল, েসই ধূপ দাহ জােনা িযেহাৱাই
েসঁাৱৰণ কৰা নাই? এই সকেলা েতওঁৰ মনত আিছল

22এই কাৰেণ িযেহাৱাই েতামােলাকৰ দুষ্কমর্ৰ কাৰেণ আৰু েতামােলােক কৰা িঘণলগীয়া কাযর্ৰ বােব আৰু সিহ থািকব
েনাৱািৰেল; এই েহতুেক েতামােলােক আিজ েদখাৰ দেৰ েতামােলাকৰ েদশ-িনবাসীশূণয্ ৈহ, ধ্বংসস্থান আৰু িবস্ময় ও
শাওৰ িবষয় হ’ল 23 েতামােলােক ধূপ জ্বলালা, িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰলা, িযেহাৱাৰ বাকয্ৈল কাণ িনিদলা, েতওঁৰ
বয্ৱস্থা, িবিধ, িক সাক্ষয্ অনুসােৰ নচিললা; এই কাৰেণ আিজ েদখাৰ দেৰ েতামােলাকৈল এই অমঙ্গল ঘিটল ”

24 েতিতয়া তাত বােজ িযিৰিময়াই সকেলা েলাকসকলক আৰু সকেলা মিহলাক ক’েল, “েহ িমচৰ েদশত থকা আটাই
িযহূদী েলাকসকল, িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা 25 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “আিম আকাশৰ
ৰাণীৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাবৈল আৰু েতওঁৰ উেদ্দেশয্ েপয় ৈনেবদয্ ঢািলবৈল আিম কৰা সঙ্কল্পেবাৰ অেৱেশয্ িসদ্ধ কিৰম,
এই বুিল ৈক েতামােলােক আৰু েতামােলাকৰ মিহলাসকেল মুেখেৰ কথা ক’লা আৰু হােতেৰ তাক িসদ্ধও কিৰছা; বাৰু
েতামােলাকৰ সঙ্কল্প িসদ্ধ কৰা আৰু েতামােলােক েতামােলাকৰ সঙ্কল্প সাম্ফল কৰা

26 এই েহতুেক েহ িমচৰৰ েদশত থকা আটাই িযহূদী েলাকসকল, িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা: িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘েচাৱা, মই
েমাৰ মহান নাম ৈল শপত খাইেছঁা, েয, িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত বুিল ৈক এই েগােটই িমচৰ েদশত েকােনা িযহূদী েলােক
েমাৰ নাম আৰু মুখত নািনবা ” 27 েচাৱা, েতওঁেলাকৰ মঙ্গলৰ বােব নহয়, িকন্তু অমঙ্গলৰ বােবেহ মই েতওঁেলাকৈল
জািগ থািকম; আৰু এই িমচৰ েদশত থকা সকেলা িযহূদী েলাকক তেৰাৱাল আৰু আকালৰ দ্বাৰাই িনঃেশেষ িবনষ্ট কৰা
হ’ব 28 আৰু তেৰাৱালৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা অিত কম সংখয্ক েলােক এই িমচৰ েদশৰ পৰা িযহূদা েদশৈল উলিট যাব;
তােত েমাৰ েন েতওঁেলাকৰ, কাৰ বাকয্ ৰব, এই িমচৰ েদশত প্রবাস কিৰবৰ অেথর্ ইয়াত েসােমাৱা সকেলা অৱিশষ্ট
িযহূদী েলাকসকেল তাক জািনব

29 িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামােলাকৰ অমঙ্গলৰ কাৰেণেহ েয েমাৰ বাকয্ অৱেশয্ ফিলয়াব, তাক েতামােলােক জািনবৰ
বােব মই েয এই ঠাইত েতামােলাকক দণ্ড িদম তাৰ প্রমাণৰ অেথর্ এেয় েতামােলাকৈল িচন হ’ব ’ 30 িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ: ‘েচাৱা, মই েযেনৈক িযহূদাৰ িচিদিকয়া ৰজাক েতওঁৰ প্রাণ ল’বৈল িবচাৰা েতওঁৰ শত্রু বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ
হাতত সমপর্ণ কিৰিছেলঁা, েতেনৈক মই িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণহফ্রােকা েতওঁৰ প্রাণ ল’বৈল িবচাৰা শত্রুেবাৰৰ হাতত সমপর্ণ
কিৰম’ ”
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45 অধয্ায়
বাৰূকক িদয়া আশ্বাস বাকয্

1 েযািচয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজত্ব কালৰ চতুথর্ বছৰত, েনিৰয়াৰ পুত্র বাৰুেক এইেবাৰ কথা িযিৰিময়াৰ
মুখৰ পৰা পুিথ এখনত িলখা সময়ত, িযিৰিময়া ভাববাদীেয় েতওঁক এই কথা ক’েল, 2 “েহ বাৰুক, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱাই েতামাক এইদেৰ ৈকেছ: 3 তুিম ক’লা, েয, ‘হায় হায়, মই সন্তাপৰ পাত্র িকয়েনা িযেহাৱাই েমাৰ েবদনােত
েশাক লগ লগাই িদেছ; মই েকঁকাই েকঁকাই ক্লান্ত ৈহেছঁা, অলপ িজৰণী নাপাওঁ ’

4 তুিম েতওঁক েকাৱা: িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, মই িয সািজেলঁা, তাক ভািঙম, আৰু মই িয ক’েলঁা, তাক
উঘািলম, আৰু েগােটই েদশত এেনৈকেয় কিৰম 5 েতেন্ত তুিম িনজৰ বােব মহত্ব িবচািৰছা েন? েসইেবাৰ িনিবচািৰবা;
িকয়েনা, িযেহাৱাই ৈকেছ, মই সকেলা মত্তর্ য্ৈল অমঙ্গল ঘটাম; িকন্তু তুিম িয িয ঠাইৈল যাবা, েসই েসই ঠাইত মই েতামাক
লুটদ্রবয্স্বৰূেপ েতামাৰ প্রাণ দান কিৰম’ ”

46 অধয্ায়
জািত সমূহৰ িবষেয় ভাববাণী িমচৰৰ িবষয়

1 জািত সমূহৰ িবষেয় িযিৰিময়া ভাববাদীৰ ওচৰৈল অহা িযেহাৱাৰ বাকয্ 2 িমচৰৰ িবষয় েযািচয়াৰ পুত্র িযহূদাৰ
ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজত্ব কালৰ চতুথর্ বছৰত বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ পৰাজয় কৰা ফৰাৎ নদীৰ পাৰৰ ককর্ মীচত
থকা িমচৰীয়া ৰজা ফেৰৗণ নেখাৰ ৈসনয্-সামন্তৰ িবষয়:
3 েতামােলােক ঢাল আৰু ফৰ যুগুত কৰা আৰু যুদ্ধ কিৰবৰ বােব ওচৰ চাপা
4 েহ অশ্বােৰাহীসকল, েঘঁাৰােবাৰ সেজঁাৱা, েঘঁাৰাত উঠা আৰু িশেৰাৰক্ষক টুপী িপিন্ধ, আগৈল ৈগ িথয় েহাৱা,
বৰচা জকমেকাওৱা, কৱচ িপন্ধা
5 মই িকয় এেনকুৱা েদিখেছঁা? েতওঁেলাক বয্াকুল ৈহেছ, পাছ হঁুহিক ৈগেছ;
েতওঁেলাকৰ বীৰসকল িবহ্বল ৈহ েবগাই পলাইেছ আৰু পাছৈল নাচায়; িযেহাৱাই ৈকেছ, চািৰওফােল ত্রাস
6 েবগী েলাক পলাই যাব েনাৱােৰ, বীৰ সািৰব েনাৱােৰ;
উত্তৰফােল ফৰাৎ নদীৰ পাৰত েতওঁেলােক উজুিট খাই পিৰেছ
7 যাৰ জল সমূেহ ৈনেবাৰৰ দেৰ আস্ফালন কিৰেছ, নীল নদীৰ দেৰ বািঢ় অহা েসৗ জন েকান?
8 িমচৰৰ নীল নদীৰ দেৰ বািঢ় আিহেছ, আৰু তাৰ জল সমূেহ নদীেবাৰৰ দেৰ আস্ফালন কিৰেছ
আৰু িস ৈকেছ, ‘মই বািঢ় পৃিথৱী তল িনয়াম, নগৰ আৰু তাৰ িনবাসীসকলক নষ্ট কিৰম ’
9 েহ েঘঁাৰািবলাক, উিঠ েযাৱা, েহ ৰথিবলাক, বাতুলৰ িনিচনাৈক লিৰ েযাৱা:
বীৰসকল ঢালধাৰী কুচ আৰু পূট আৰু ধনুদ্ধর্ ৰ ও ধনুত েজঁাৰ িদয়া লুদীয়া েলাকসকল বািহৰ ওলাওঁক
10 িকয়েনা এই িদন বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাৰ িদন, েতওঁৰ শত্রুেবাৰক প্রিতফল িদবৈল শত্রুৰ প্রিতকাৰ সধা িদন;
তেৰাৱােল গ্রাস কিৰ েহপাহ পেলাৱাৰ আৰু েতওঁেলাকৰ েতজ পান কিৰ পিৰতৃপ্ত হ’ব;
িকয়েনা উত্তৰ েদশত ফৰাৎ নদীৰ পাৰত বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাৰ এক যজ্ঞ ৈহেছ
11 েহ কুমাৰী িমচৰ জীয়াৰী, তুিম িগিলয়দৈল উিঠ ৈগ সুস্থজনক গছৰ ৰস েলাৱা
তুিম বৃথা অেনক ঔষধ বয্ৱহাৰ কিৰছা, েতামাৰ েকােনা সুস্থতা নাই
12 জািতেবােৰ েতামাৰ অপমানৰ কথা শুিনেছ, আৰু েতামাৰ িচঞৰৰ শেব্দেৰ পৃিথৱী পিৰপূণর্ ৈহেছ,
িকয়েনা বীেৰ বীৰত খুন্দা খাই দুেয়া এেকলেগ পিতত হ’ল

13 বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ আিহ িমচৰ েদশ পৰাজয় কিৰবৰ িবষেয় িযিৰিময়া ভাববাদীক েকাৱা িযেহাৱাৰ বাকয্:
14 “েতামােলােক িমচৰত প্রচাৰ কৰা, িমগেদালত েঘাষণা কৰা, েনাফ আৰু
তহ্পেন্হচত েঘাষণা কৰা েতামােলােক েকাৱা, “তুিম আগৈল ৈগ িথয় েহাৱা, িনজেক যুগুত কৰা; িকয়েনা তেৰাৱােল

েতামাৰ চািৰওফােল গ্রাস কিৰেছ ”
15 েতামাৰ বলৱান জনক েকেলই েপেলাৱা হ’ল? েতওঁ িথয় ৈহ নাথািকল; িকয়েনা িযেহাৱাই েতওঁক েপলােল
16 েতওঁ অেনকক উজুিট খুৱােল, এেনিক েতওঁেলােক পৰস্পেৰ পৰা-পিৰ হ’ল;
আৰু েতওঁেলােক ক’েল, “উঠা আিম এই সংহাৰক তেৰাৱালৰ মুখৰ পৰা িনজ জািতৰ ওচৰৈল আৰু আমাৰ জন্মৰ

েদশৈল উলিট যাওঁহঁক ”
17 েতওঁেলােক তাত িচঞিৰ ক’েল, “িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ সব্বর্নাশ হ’ল; েতওঁ উপযুক্ত সময় বৃথা নষ্ট কিৰেল ”
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18 বািহনীসকলৰ িযেহাৱা নােমেৰ প্রখয্াত ৰজাই ৈকেছ, “েমাৰ জীৱনৰ শপত,”
“পব্বর্তেবাৰৰ মাজত পব্বর্ত তােবাৰ েযেন, আৰু সমূদ্র পাৰত থকা কির্মল েযেন, িনশ্চেয় েতওঁ েতেন ৈহ আিহব ”
19 েহ িমচৰ িনবািসনী জীয়াৰী, বন্দী অৱস্থাৈল যাবৰ বােব িনজৰ প্রেয়াজনীয় বস্তু েলাৱা;
িকয়েনা েনাফ উচ্ছন্ন ঠাই হ’ব, দগ্ধ আৰু িনবাসীশূণয্ হ’ব
20 িমচৰ অিত সুন্দৰী েচঁউৰী গৰু; িকন্তু উত্তৰ িদশৰ পৰা এটা ডঁাহ আিহল, পােলিহ
21 তাইৰ মাজত থকা তাইৰ েবচ েখাৱােবাৰ হৃষ্টপুষ্ট দামুিৰৰ সদৃশ; িকয়েনা েতওঁেলােকা িবমুখ ৈহ ৈগেছ
এেকবােৰ পলাইেছ, িথয়েকই িনিদেল; কাৰণ েতওঁেলাকৰ আপদৰ িদন, েতওঁেলাকৰ দণ্ডৰ সময় েতওঁেলাকৰ ওচৰত

উপিস্থত
22 পলাই যাওঁেত, তাই েযাৱা শব্দ সাপ েযাৱা শব্দৰ দেৰ হ’ব;
িকয়েনা শত্রুেৱ সৈসেনয্ যাত্রা কিৰ, কাঠকটীয়াৰ দেৰ কুঠােৰেৰ তাইক আক্রমণ কিৰব
23 িযেহাৱাই ৈকেছ, যিদও তাইৰ কাঠিন অগময্, তথািপ েতওঁেলােক তাক কািট েপলাব;
িকয়েনা েতওঁেলাক অথর্াৎ শত্রুসকল ফিৰঙৰ জাকতৈকেয়া অিধক আৰু অসংখয্
24 িমচৰ জীয়াৰী লিজ্জত হ’ব; তাইক উত্তৰ-েদশীয়সকলৰ হাতত সমপর্ণ কৰা হ’ব ”

25 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “েচাৱা, মই েনাত থকা আেমানক, ফেৰৗণক, িমচৰক আৰু
তাৰ েদৱতােবাৰক আৰু তাৰ ৰজাসকলক, এেন িক ফেৰৗণ আৰু েতওঁক ভাৰসা কৰা সকেলােক দণ্ড িদম 26 আৰু
েতওঁেলাকৰ প্রাণ িবচািৰ ফুৰাসকলৰ হাতত, বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ আৰু েতওঁৰ প্রধান মন্ত্রীসকলৰ হাতত মই
েতওঁেলাকক সমপণর্ কিৰম; তথািপ িযেহাৱাই ৈকেছ, পাছত েসই েদশ আগৰ কালৰ দেৰ বসিতস্থান হ’ব

27 “িকন্তু েহ েমাৰ দাস যােকাব, ভয় নকিৰবা, েহ ইস্রােয়ল বয্াকুল নহ’বা; িকয়েনা েচাৱা, মই দূৰৰ পৰা েতামাক, আৰু
বন্দী অৱস্থাত থকা েদশৰ পৰা েতামাৰ বংশক িনস্তাৰ কিৰম; তােত যােকাব ঘূিৰ আিহ িনভর্ য় আৰু িনিশ্চত ৈহ থািকব,
েকােনও েতওঁক ভয় েনেদখুৱাব 28 িযেহাৱাই ৈকেছ, েহ েমাৰ দাস যােকাব, ভয় নকিৰবা; িকয়েনা মই েতামাৰ লগত
আেছঁা; কাৰণ, মই িয জািতৰ মাজৈল েতামাক েখিদেলঁা, েসই সকেলা জািতক মই িনঃেশেষ সংহাৰ কিৰেলও, েতামাক
িনঃেশেষ সংহাৰ নকিৰম; িকন্তু েতামাক সুিবচােৰেৰ শািস্ত িদম, েতামাক েকােনামেতই দণ্ড িনিদয়াৈক েনেৰঁা” ’ ”

47 অধয্ায়
পেলষ্টীয়াসকলৰ িবষয়

1 ফেৰৗেণ গাজাক প্রহাৰ কৰা আগেত, পেলষ্টীয়াসকলৰ িবষেয় িযিৰিময়া ভাববাদীৈল অহা িযেহাৱাৰ বাকয্
2 “িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, উত্তৰ িদশৰ পৰা জল সমূহ বািঢ় আিহেছ, েসেয় প্লাৱন কেৰঁাতা ধল পানী ৈহ, েদশ

আৰু তাত থকা সকেলােক, নগৰ আৰু িনবাসীসকলক তল িনয়াব!
তােত েলাকসকেল িচঞিৰব,
আৰু েদশত বাস কৰা সকেলােৱ হাহাকাৰ কিৰব
3 শত্রুৰ বলী েঘঁাৰাৰ খুৰাৰ খটখটিনত,
ৰথৰ ঘঘর্ৰিণত, চক্রৰ গুমগুমিনত,
িপতৃসকলৰ হাত দুখন দূব্বর্ল েহাৱাৰ বােব িনজ িনজ সন্তান সকলৈল ঘূিৰ নাচাব
4 কাৰণ সকেলা পেলষ্টীয়াসকেল িবনষ্ট কিৰবৰ িদন, তূৰ আৰু চীেদানৰ পৰা,
প্রেতয্ক অৱিশষ্ট সহকাৰীক উচ্ছন্ন কিৰবৰ িদন আিহেছ; িকয়েনা িযেহাৱাই পেলষ্টীয়াসকলক, কেপ্তাৰ দ্বীপৰ অৱিশষ্ট

ভাগক িবনষ্ট কিৰব
5 গাজাৰ মূৰ টকলা কৰা হ’ল, েতওঁেলাকৰ উপতয্কাৰ অৱিশষ্ট ভাগ অিস্কেলান নষ্ট হ’ল; তুিম িকমান কাল েতামাৰ

গা কাটকূট কিৰবা? 6 েহ িযেহাৱাৰ তেৰাৱাল! তুিম িকমান কাল ক্ষান্ত েনােহাৱাৈক থািকবা?
তুিম েতামাৰ ফাকত েসােমাৱা; তুিম িবশ্রাম কৰা আৰু শান্ত েহাৱা
7 িযেহাৱাই েতামাক আজ্ঞা িদয়াত তুিম েকেনৈক ক্ষান্ত হ’ব পাৰা?
েতওঁ অিস্কেলান আৰু সমুদ্রৰ দঁািতৰ িবৰুেদ্ধ তাক িনযুক্ত কিৰেল ”

48 অধয্ায়
েমাৱাবৰ িবষয়

1 েমাৱাবৈল, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
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“হায় হায় নেবা! িকয়েনা েসেয় উচ্ছন্ন হ’ল; িকিৰয়াথিয়েম লাজ পােল, ধৰা পিৰল;
িমচগেব লাজ পােল আৰু বয্াকুল হ’ল
2 েমাৱাবৰ েগৗৰৱ আৰু নাই শত্রুেৱ তাৰ িবৰুেদ্ধ িহচেবানত অমঙ্গলৰ মন্ত্রণা কিৰেছ
েতওঁেলােক ৈকেছ, ‘আহঁা, আিম তাক এক জািত েহাৱাৰ পৰা উচ্ছন্ন কেৰঁাহক” েহ মদেমন, েতামােকা িনস্তাৰ কৰা

হ’ব; তেৰাৱাল েতামাৰ পােছ পােছ যাব ’
3 শুনা েহােৰাণিয়মত িচঞৰ-বাখৰ শুনা ৈগেছ, লুট আৰু মহাসংহাৰ ৈহেছ
4 েমাৱাব নষ্ট হ’ল তাৰ সন্তান সকেল িচঞৰৰ শব্দ শুনাইেছ
5 িকয়েনা লুহীতৈল উিঠ েযাৱা বােটিদ েতওঁেলােক ক্রন্দেনেৰ উিঠ যাব,
কাৰণ েহােৰাণিয়মৈল নািম েযাৱা বাটত সংহাৰৰ দুখৰ িচঞঁৰ শুনা ৈগেছ
6 েতামােলােক পেলাৱা! িনজ িনজ প্রাণ ৰক্ষা কৰা, অৰণয্ত থকা ঝাও গছৰ িনিচনা েহাৱা
7 িকয়েনা তুিম েতামাৰ কাযর্ত আৰু েতামাৰ বহুমূলয্ বস্তুত িনভর্ ৰ কৰাৰ কাৰেণ তুিমও ধৰা পিৰবা
আৰু েতিতয়া কেমাচ, তাৰ পুেৰািহতসকল আৰু তাৰ প্রধান েলাকসকল বন্দী-অৱস্থাৈল এেকলেগ ওলাই যাব
8 প্রেতয্ক নগৰৈল িবনাশক আিহব আৰু েকােনা নগৰ ৰক্ষা নাপাব;
িযেহাৱাৰ বাকয্ অনুসােৰ তলভূিম িবনষ্ট হ’ব, সমতেলা িবনষ্ট হ’ব
9 েতামােলােক েমাৱাবক আেপান বােট উিড় যাবৰ বােব েডউকা িদয়া
তাৰ নগৰেবাৰ ধ্বংস কৰা হ’ব, তাত বাস কেৰঁাতা েকােনা নহ’ব
10 িয জেন িযেহাৱাৰ কাযর্ এলােহেৰ কেৰ, েতওঁ শাপগ্রস্ত হওঁক আৰু িয জেন ৰক্তপাতৰ পৰা িনজ তেৰাৱাল েকঁাচাই

ৰােখ েতওঁ শাপগ্রস্থ হওঁক
11 েমাৱাব সৰু কালেৰ পৰা িনিশ্চন্তভােৱ আেছ, আৰু িস িনজৰ েগদৰ ওপৰত সুিস্থেৰ আেছ,
এক পাত্রৰ পৰা আন পাত্রত ঢলা েহাৱা নাই, আৰু িস বন্দী-অৱস্থাৈল েযাৱাও নাই; এই কাৰেণ তাৰ সুস্বাদ তােত আেছ

আৰু তাৰ দগ্ধ পিৰৱত্তর্ ন েহাৱা নাই
12 এই েহতুেক, িযেহাৱাই ৈকেছ, “গিতেক েচাৱা, এই িদনেবাৰ আিহ আেছ, িয িদনা মই ঢািলবৈল মানুহ পিঠয়াম েসই

িদন আিহেছ েসই িদনা েতওঁেলােক তাক ঢািলব, তাৰ পাত্রেবাৰ শুদা কিৰব আৰু তাৰ ঘটেবাৰ েডাখৰ েডাখৰ
কিৰব

13 ইস্রােয়ল বংশই িনজ িবশ্বাসৰ ভূিম ৈবৎএলৰ িবষেয় লাজ েপাৱাৰ দেৰ েমাৱােবও কেমাচৰ িবষেয় লাজ পাব
14 ‘আিম বীৰ আৰু যুদ্ধৰ বােব পৰাক্রমী মানুহ, বুিল েতামােলােক েকেনৈক ক’ব পাৰা?
15 েমাৱাব উচ্ছন্ন হ’ল, আৰু তাৰ নগৰেবাৰ ধঁুৱা ৈহ উিড় গ’ল আৰু তাৰ মেনানীত েডকা েলাকসকল
বধৰ ঠাইৈল নািম গ’ল,
বািহনীসকলৰ িযেহাৱা নােমেৰ প্রখয্াত ৰজাই ইয়াক ৈকেছ
16 েমাৱাবৰ আপদ ওচৰ পােলিহ আৰু তাৰ অমঙ্গল অিতশয় েবেগেৰ আিহেছ
17 েমাৱাবৰ চািৰওফােল থকা তাৰ নাম জনা েতামােলাক সকেলােৱ তাৰ িনিমেত্ত িবলাপ কিৰ েকাৱা,
এই শকত লাখুিট আৰু সুন্দৰ দণ্ডডািল েকেনৰূেপ ভািগল!
18 েহ দীেবান-িনবািসনী জীয়াৰী, তুিম েতামাৰ প্রতাপৰ পৰা নািম তৃষ্ণাতুৰা ৈহ মািটত বহা;
িকয়েনা েমাৱাবৰ সংহাৰক েতামাৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ আিহেল, েতওঁ েতামাৰ দুগর্েবাৰ িবনষ্ট কিৰেল
19 েহ অেৰােয়ৰ-িনবািসনী, তুিম বাটৰ কাষত িথয় ৈহ েচাৱা
পলাই েযাৱা েলাকক আৰু ৰক্ষা েপাৱা মিহলাক িক হ’ল বুিল েসাধা
20 েমাৱােব লাজ পােল, িকয়েনা েসই নগৰ ভগ্ন হ’ল; েতামােলােক হাহাকাৰ কৰা আৰু িচঞিৰ কান্দা;
েমাৱাব েয উচ্ছন্ন হ’ল, তাক অেণর্ানত প্রচাৰ কৰা
21 আৰু শািস্ত আিহল সমথলৰ েদশৈল,
েহােলান, যহচা, েমফাৎ,
22 দীেবান, নেবা, ৈবৎ-িদব্লাথিয়ম,
23 িকিৰয়াথিয়ম, ৈবৎ-গামূল, ৈবৎ-িমেয়ান,
24 কিৰেয়াৎ আৰু বস্রা
দূৰত িক ওচৰত থকা েমাৱাবেদশীয় সকেলা নগৰৰ ওপৰৈল দণ্ড আিহল
25 িযেহাৱাই ৈকেছ, েমাৱাবৰ িশংিট কটা হ’ল আৰু বাহু ভঙা হ’ল
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26 েতামােলােক তাক মেতাৱাল কৰা, কাৰণ েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ গব্বর্ কিৰেল আৰু েমাৱােব িনজ বঁিতওৱা
ঠাইত বাগিৰব আৰু িবদ্রূপৰ িবষেয়া হ’ব 27 িকয়েনা ইস্রােয়ল জােনা েতামাৰ আগত িবদ্রূপৰ িবষয় নািছল? তাক
জােনা েচাৰৰ মাজত েপাৱা নৈগিছল? কাৰণ তুিম িযমানবাৰ তাৰ িবষেয় েকাৱা, িসমানবাৰ তুিম েতামাৰ মূৰ েজাকাৰা
28 েহ েমাৱাব-িনবাসীসকল, েতামােলােক নগৰেবাৰ এিৰ িশলত বাস কৰা
আৰু গাতৰ মুখৰ িকনাৰত বাহ সজা কেপৗিটৰ দেৰ েহাৱা
29 আিম েমাৱাবৰ অহঙ্কাৰৰ িবষেয় শুিনেলঁা, েয িস বৰ গব্বীর্;
তাৰ অিভমান, অহংকাৰ, দপর্ আৰু মনৰ গব্বর্ৰ কথা আিম শুিনেলঁা

30 িযেহাৱাই ৈকেছ, “মই জােনা; তাৰ েক্রাধ িমছা, তাৰ বৰ বৰ কথা িনস্ফল
31 এই কাৰেণ মই েমাৱাবৰ িবষেয় হাহাকাৰ কিৰম, এেনিক, েগােটই েমাৱাবৰ বােব িচঞিৰ কািন্দম;
কীৰ-েহৰচৰ েলাকসকলৰ িবষেয় িবলাপ কৰা যাব
32 েহ িচবমাৰ দ্রাক্ষালতা, মই যােজৰৰ ক্রন্দনতৈকেয়া েতামাৰ িবষেয় অিধক ৈক ক্রন্দন কিৰম েতামাৰ ডালেবাৰ সমুদ্রৰ

িসপাৰৈলেক ৈগিছল
েসেয় যােজৰৰ সমুদ্রৈলেকও েফৰ েমিলিছল; েতামাৰ ঘামকািলৰ ফলৰ বােব আৰু েতামাৰ চপাবলগীয়া দ্রাক্ষা গুিটৰ

বােব িবনাশক আিহল
33 েমাৱাব েদশৰ ফলৱতী বাৰীৰ পৰা আনন্দ আৰু হষর্ দূৰ কৰা হ’ল,
আৰু “মই দ্রাক্ষাকুণ্ডত দ্রাক্ষাৰস নাইিকয়া কিৰেলঁা; েকােনও আনন্দৰ ধ্বিনেৰ নগচিকব; েসই ধ্বিন আনন্দৰ ধ্বিন নহ’ব

34 িহচেবানত এেন িচঞঁৰ বাগৰ ৈহেছ, েয, তাৰ শব্দ ইিলয়ািলৈলেক আৰু যহচৈলেক ৈগেছ আৰু েচাৱৰৰ পৰা
িচঞৰ-বাখৰৰ শব্দ েহােৰাণিয়মৈলেক আৰু ইগ্লৎ-চিলিচয়াৈলেক ৈগেছ; িকয়েনা িনম্রীমৰ জল সমূেহা মৰুভূিম হ’ব
35 ইয়াত বােজ, উচ্ছস্থানত উৎসগর্ কেৰঁাতা, আৰু িনজ েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাওঁতা েলাক েমাৱাবত নাইিকয়া
কিৰম ” ইয়ােক িযেহাৱাই ৈকেছ ”

36 এই কাৰেণ েমাৰ অন্তৰ েমাৱাবৰ বােব বঁাহীৰ িনিচনাৈক বািজেছ আৰু েমাৰ হৃদয় কীৰ-েহৰচৰ েলাকসকলৰ বােব
বঁাহীৰ দেৰ বািজেছ; কাৰণ িস অজ্জর্ া অিধক বস্তু নষ্ট হ’ল 37 িকয়েনা প্রেতয্কৰ মূৰ টকলা কৰা হ’ল আৰু প্রেতয্কৰ
ডািঢ় কটা হ’ল, সকেলােৰ হাতত কাটকূট আৰু কঁকালত চট আেছ

38 েমাৱাবৰ সকেলা ঘৰৰ চালত, আৰু তাৰ চকেবাৰৰ সকেলাফােল িবলাপ শুনা ৈগেছ; িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ
ভাল েনােপাৱা েকােনা পাত্রৰ িনিচনাৈক মই েমাৱাবক ভািঙ েপলােলঁা
39 “িস েকেন ভগ্ন হ’ল! েতওঁেলােক েকেন হাহাকাৰ কিৰেছ! েমাৱােব লাজেত েকেনৰূেপ মুখ ঘূৰােল! এইদেৰ

েমাৱাব িনজৰ চািৰওফােল থকা সকেলােৰ আগত িবদ্রূপৰ আৰু ত্রাসৰ িবষয় হ’ব ”
40 িকয়েনা িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, “েচাৱা, েতওঁ কুৰৰ পখীৰ দেৰ উিড় আিহ, েমাৱাবৰ িবৰুেদ্ধ িনজ েডউকা

েমিলব
41 কিৰেয়াতক হাত কিৰ েলাৱা হ’ল, দুগর্েবাৰ হঠাৎ আক্রমণ কৰা হ’ল;
আৰু েমাৱাবৰ বীৰসকলৰ হৃদয় েসইিদনা প্রসৱ েবদনা েপাৱা মিহলাৰ হৃদয়ৰ দেৰ হ’ব
42 েমাৱােব িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ অিভমান কৰাৰ বােব, িস এিট জািত েহাৱাৰ পৰা উচ্ছন্ন হ’ব
43 িযেহাৱাই ৈকেছ, েহ েমাৱাব িনবাসী েলাক, েতামাৰ বােব আপদ, গাত আৰু ফান্দ িনৰূিপত আেছ ”
44 “িয েকােনােৱ েসই আপদৰ পৰা পলাব, েতওঁ েসই গাতত পিৰব
আৰু িয েকােনােৱ েসই গাতৰ পৰা উিঠব, েতওঁ েসই ফান্দত ধৰা পিৰব;
িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতওঁৰ ওপৰত, েমাৱাবেৰই ওপৰত প্রিতফল িদয়াৰ বছৰ আিনম ”
45 পলৰীয়াসকল িহচেবানৰ ছঁাত শিক্তিবহীন ৈহ িথয় িদ আেছ; কাৰণ িহচেবানৰ পৰা অিগ্ন
আৰু চীেহানৰ মাজৰ পৰা জুইৰ িশখা ওলাই েমাৱাবৰ ডািঢ়ৰ কাষ আৰু েকালাহলকাৰীসকলৰ তালু টকলা কিৰেল
46 হায় হায় েমাৱাব! কেমাচৰ প্রজাসকলৰ সব্বর্নাশ হ’ল,
কাৰণ েতামাৰ পুত্রসকলক বন্দী কিৰ িনয়া হ’ল; আৰু েতামাৰ জীয়িৰসকলক বন্দী অৱস্থাৈল িনয়া হ’ল
47 তথািপ, িযেহাৱাই ৈকেছ, “মই েশষকালত েমাৱাবৰ বন্দী অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন কিৰম ”
েমাৱাবৰ দণ্ড ইমানৈলেক

49 অধয্ায়
অেম্মানৰ সন্তানসকলৰ িবষয়
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1অেম্মানৰ সন্তানসকলৰ িবষয় িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ইস্রােয়লৰ জােনা পুত্র নাই? েতওঁৰ উত্তৰািধকাৰী জােনা
েকােনা নাই? েতেন্ত িমল্কমৰ মূির্তৰ পূজা কৰাসকেল িকয় গাদক অিধকাৰ কিৰেছ? আৰু তাৰ প্রজািবলােক িকয় গাদৰ
নগৰেবাৰত বাস কিৰেছ? 2 এই িনিমেত্ত, িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা, িযিদনা মই অেম্মানৰ সন্তানসকলৰ ৰব্বাৰ িবৰুেদ্ধ
যুদ্ধৰ ধ্বিন শুনাম, এেন িদন আিহেছ; েসেয় ভগ্নৰািশ হ’ব, আৰু তাৰ উপনগৰেবাৰ জুইেৰ েপাৰা যাব; েতিতয়া িযেহাৱাই
ৈকেছ, ইস্রােয়লক অিধকাৰ কৰা-িবলাকক ইস্রােয়েল অিধকাৰ কিৰব 3 েহ িহচেবান, হাহাকাৰ কৰা, িকয়েনা অয়ক
িবনষ্ট কৰা হ’ল; েহ ৰব্বাৰ জীয়াৰীিবলাক, িচঞিৰ কান্দা, চট িপন্ধা, িবলাপ কিৰ গড়ৰ কােষ কােষ ইফােল িসফােল
লিৰ ফুৰা; িকয়েনা িমল্কম, তাৰ পুেৰািহতিবলাক, আৰু তাৰ প্রধান েলাক-িবলাক এেকলেগ বন্দী অৱস্থাৈল যাব 4 েমাৰ
ওচৰৈল েকান আিহব পােৰ বুিল ৈক িনজ ধনত ভাৰসা কেৰঁাতা েহ িবপথগািমনী জীয়াৰী, েতামাৰ উপতয্কােবাৰত, েতামাৰ
ৰক্তপ্রবাহী উপতয্কািটত িকয় েগৗৰৱ কিৰছা? 5 বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ েচাৱা, মই েতামাৰ চািৰওফােল থকা
আটাইেৰ পৰা েতামাৈল ভয় উপিস্থত কিৰম; েতামােলাক প্রিতজনক েপােন েপােন েখদাই িদয়া হ’ব আৰু পলৰীয়াক
েগাটাবৈল েকােনা নহ’ব 6 িকন্তু, িযেহাৱাই ৈকেছ, পাছত মই অেম্মানৰ সন্তানসকলৰ বন্দী অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন কিৰম

ইেদামৰ িবষয়
7 ইেদামৰ িবষয় বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ৈতমনত জােনা আৰু জ্ঞান নাই? বুিদ্ধয়কিবলাকৰ পৰা

জােনা পৰামশর্ েলাপ পােল? েতওঁিবলাকৰ জ্ঞান জােনা নাইিকয়া হ’ল? 8 েহ দদান-িনবাসীিবলাক, েতামােলাক পেলাৱা
মুখ ঘূৰাই গভীৰ ঠাইত েসামাই বাস কৰা; িকয়েনা মই এেচৗৰ ওপৰৈল তাৰ আপদ আৰু দণ্ড তাক িদয়াৰ সময় আিনম
9 েতামাৰ ওচৰৈল দ্রাক্ষাগুিট চপাওঁতািবলাক আিহেল, িসহঁেত িকছু দ্রাক্ষাগুিট অৱিশষ্ট নাৰািখব েন? ৰািত েচাৰ আিহেল,
িসহঁেত প্রেয়াজন মেত চুৰ কিৰ ক্ষান্ত নহ’ব েন? 10 িকন্তু মই হ’েল এেচৗক শূণয্ কিৰেলঁা আৰু তাৰ েগাপনীয় ঠাইেবাৰ
মুকিল কিৰেলঁা, িস লুকাই থািকব েনাৱািৰব; তাৰ বংশ, ভােয়কিবলাক আৰু ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ িবনষ্ট হ’ল, আৰু িস েলাপ
পােল 11 েতামাৰ িপতৃহীন সন্তানসকলক এৰা, মেয়ই িসহঁতক জীয়াই ৰািখম; আৰু েতামাৰ িবধৱািবলােক েমাত ভাৰসা
কৰক 12 িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, েচাৱা, পাত্রত পান কৰা িযিবলাকৰ স্বত্ব নাই, েতওঁিবলােকই অৱেশয্ পান
কিৰব; েতেন্ত তুিম জােনা সমূিল দণ্ড পাব নলগা েলাক? তুিম দণ্ড েনােপাৱাৈক নাথািকবা, তুিম অৱেশয্ পান কিৰবা
13 িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েমাৰ নাম ৈল এই শপত খাই ৈকেছঁা েয, বস্রা আচিৰতৰ, িধক্কাৰৰ, ধ্বংসৰ আৰু শাওৰ
িবষয় হ’ব, আৰু তাৰ আটাই নগৰ িচৰকলীয়া ধ্বংসস্থান হ’ব

14 মই িযেহাৱাৰ পৰা বাত্তর্ া শুিনেলঁা, আৰু জািতিবলাকৰ মাজৈল এজন দূত পেঠাৱা হ’ল, “েতামােলােক এেকলেগ
েগাট খাই তাৰ িবৰুেদ্ধ যাত্রা কৰা, আৰু যুদ্ধ কিৰবৰ অেথর্ উঠা” 15 িকয়েনা, েচাৱা, মই েতামাক জািতিবলাকৰ
মাজত সৰু, আৰু মানুহৰ মাজত নীহ কিৰেলঁা 16 েহ িশলৰ েখােৰাঙত বাস কৰা জন, েহ পব্বর্তৰ উচ্ছস্থানত থকা
জন, েতামাৰ ভয়ানকতাৰ িবষেয় হ’েল, েতামাৰ মনৰ অহঙ্কােৰ েতামাক প্রবঞ্চনা কিৰেল; িযেহাৱাই ৈকেছ, তুিম কুৰৰ
পখীৰ িনিচনাৈক ওখত েতামাৰ বাহ সািজেলও, মই তাৰ পৰা েতামাক নমাই আিনম 17 ইেদাম িবস্ময়ৰ িবষয় হ’ব;
তাৰ ওচেৰিদ অহা-েযাৱা কৰা প্রিতজেন িবস্ময় মািনব আৰু তাৈল ঘটা আটাই উৎপাত েদিখ ইচ ইচ কিৰব 18 িযেহাৱাই
ৈকেছ, চেদাম, ঘেমাৰা, আৰু তাৰ ওচৰৰ নগৰ েকইখন নষ্ট েহাৱাৰ সময়ৰ িনিচনাৈক েকােনা মানুেহ তাত বাস নকিৰব,
েকােনা মানুষয্-সন্তােন তাৰ মাজত প্রবাস নকিৰব 19 েচাৱা, যদ্দর্ নৰ েশাভাস্থানৰ পৰা িসংহ উিঠ অহাৰ িনিচনাৈক েতওঁ
িচৰস্থায়ী চৰণীয়া ঠাইৰ িবৰুেদ্ধ আিহব; িকন্তু মই চকুৰ পচাৰেত েতওঁক তাৰ পৰা লৰুৱাম আৰু মই তাৰ ওপৰত েমাৰ
মেনানীত জনক িনযুক্ত কিৰম; কাৰণ েমাৰ িনিচনা েকান আেছ? আৰু েমাৰ িনিমেত্ত েকােন সময় িনৰূপণ কিৰব?
আৰু েমাৰ আগত িতিষ্ঠব পৰা েকান ৰখীয়া আেছ?

20 এই েহতুেক, িযেহাৱাই ইেদামৰ িবৰুেদ্ধ কৰা মন্ত্রণা, আৰু ৈতমন-িনবাসীিবলাকৰ অিহেত কৰা অিভপ্রায়েবাৰ
েতামােলােক শুনা; অৱেশয্ জাকৰ সৰুেবােৰও িসহঁতক টািন ৈল যাব, অৱেশয্ িসহঁতৰ চৰণীয়া ঠােয় িসহঁতৰ িবষেয়
িবস্ময় মািনব 21 িসহঁতৰ পতনৰ শব্দত পৃিথৱী কঁিপেছ; িসহঁতৰ িচঞৰৰ শব্দ চূফ সাগৰৈলেক শুনা ৈগেছ 22 েচাৱা,
েতওঁ কুৰৰ পখীৰ িনিচনাৈক উিড় আিহব, আৰু বস্রাৰ অিহেত িনজ েডউকা েমিলব, আৰু েসই িদনা ইেদামৰ বীৰিবলাকৰ
হৃদয় প্রসৱেবদনা েপাৱা িতেৰাতাৰ হৃদয়ৰ িনিচনা হ’ব

দেম্মচকৰ িবষয়
23 দেম্মচকৰ িবষয় হমাৎ আৰু অপর্েদ লাজ পােল; িকয়েনা িসহঁেত অমঙ্গলৰ বাত্তর্ া শুিন দ্রৱ ৈহ ৈগেছ; সাগৰ

খনত েশাক েদখা ৈগেছ, েসেয় িস্থৰ হ’ব েনাৱােৰ 24 দেম্মচক দুব্বর্ল ৈহ পিৰল, িস পলাবৈল ঘূিৰল আৰু কম্পেন
তাক ধিৰেল, প্রসৱকািৰনী িতেৰাতাৰ িনিচনাৈক যাতনা আৰু েবদনাই তাক আক্রমণ কিৰেল 25 প্রশংসাৰ নগৰ, েমাৰ
আনন্দৰ নগৰ িকয় পিৰতয্ক্ত নহ’ল? 26 এেতেক, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, তাৰ েডকািবলাক তাৰ চকেবাৰত
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পিতত হ’ব, আৰু আটাই যুদ্ধাৰুিবলাকক েসই িদনা িনস্তব্ধ কৰা হ’ব 27আৰু মই দেম্মচকৰ গড়ৰ িভতৰত জুই লগাম;
েসেয় িবন-হদদৰ অট্টািলকােবাৰ গ্রাস কিৰব

েকদৰ আৰু হােচাৰৰ িবষয়
28 বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ প্রহাৰ কৰা েকদৰৰ আৰু হােচাৰীয়া ৰাজয্েবাৰৰ িবষয় িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,

েতামােলােক উিঠ েকদৰৈল েযাৱা, আৰু পূৱেদশীয় সন্তানসকলক িবনষ্ট কৰা 29 শত্রুেৱ িসহঁতৰ তমু্ব আৰু পশুৰ
জাকেবাৰ ৈল যাব, আৰু িসহঁতৰ আঁৰ কােপাৰ আিদ আটাই বস্তু আৰু উটেবাৰ িনজৰ িনিমেত্ত িনব, আৰু িসহঁেত শত্রুৰ
কাৰেণ িচঞিৰব, সকেলা ফােল ত্রাস 30 িযেহাৱাই ৈকেছ, েহ হােচাৰিনবাসীিবলাক, পেলাৱা, দূৰৈল ভ্রমণ কিৰ গভীৰ
ঠাইত বাস কৰা; িকয়েনা বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ েতামােলাকৰ অিহেত মন্ত্রণা কিৰেল, আৰু েতামােলাকৰ অিহেত
কল্পনা িস্থৰ কিৰেল 31 িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামােলাক উঠা, িনভর্ েয় আৰু িনিশ্চেন্ত বাস কৰা, আৰু দুৱাৰ িক ডাং নথকা
অকেলই বাস কৰা এিট জািতৰ িবৰুেদ্ধ েতামােলােক যাত্রা কৰা 32 িসহঁতৰ উটেবাৰ িচকাৰৰ বস্তু েযন হ’ব, আৰু
িসহঁতৰ পশুসমূহ লুট দ্রবয্ হ’ব আৰু কুমৰ গুিৰত ডািঢ়-চুিল কটা আটাইেবাৰেক মই সকেলা ফােল বায়ুত উড়ুৱাই িদম;
আৰু িযেহাৱাই ৈকেছ, মই িসহঁতৰ সকেলা ফালৰ পৰা িসহঁতৈল আপদ আিনম 33 হােচাৰ িশয়ালৰ বাসস্থান, িচৰকলীয়া
ধ্বংস স্থান হ’ব; তাত েকােনা মানুহ নাথািকব, নাইবা েকােনা মনুষয্-সন্তােন তাৰ মাজত প্রবাস নকিৰব

এলমৰ িবষয়
34 িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াৰ ৰাজত্বৰ আৰম্ভণত এলমৰ িবষেয় িযিৰিময়া ভাববাদীৈল অহা িযেহাৱাৰ বাকয্

35 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, েচাৱা, মই শিক্তৰ প্রধান অস্ত্র এলমৰ ধনু ভািঙ েপলাম 36আৰু আকাশৰ
চািৰ িদশৰ পৰা চািৰ বায়ু মই এলমৰ ওপৰৈল বেলাৱাম, আৰু েসই সকেলা বায়ুত মই িসহঁতক উড়ুৱাই িদম; দূৰীকৃত
এলমীয়ািবলাক িয জািতৰ ওচৰৈল নাযাব, এেন েকােনা জািত নহ’ব 37আৰু এলমৰ শত্রুেবাৰৰ আগত, আৰু িসহঁতৰ
প্রাণ িবচৰােবাৰৰ আগত মই িসহঁতক বয্াকুল কিৰম; আৰু িযেহাৱাই ৈকেছ মই িসহঁতৰ ওপৰৈল অমঙ্গল, এেনিক েমাৰ
প্রচণ্ড েক্রাধ উপিস্থত কিৰম; আৰু িসহঁতক সংহাৰ নকৰাৈলেক িসহঁতৰ পােছ পােছ মই তেৰাৱাল পঠাম 38 িযেহাৱাই
আৰু ৈকেছ, মই এলমত িনজ িসংহাসন স্থাপন কিৰম, আৰু তাৰ পৰা দণ্ডাজ্ঞা িদ, ৰজা আৰু প্রধান েলাকিবলাকক
উচ্ছন্ন কিৰম 39 িকন্তু, িযেহাৱাই ৈকেছ, েশষকালত মই এলমৰ বন্দী অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন কিৰম

50 অধয্ায়
বািবলৰ িবষয়

1 িযিৰিময়া ভাববাদীৰ দ্বাৰাই বািবলৰ িবষেয়আৰু বািবলৰ েলাকসকলৰ* িবষেয় িযেহাৱাই েকাৱা বাকয্ 2 েতামােলােক
জািতিবলাকৰ মাজত প্রচাৰ কৰা, েঘাষণা কৰা আৰু ধ্বজা েতালা; গুপুেত নাৰািখবা; েকাৱা, “বািবল হাত কিৰ েলাৱা
হ’ল, েবেল লাজ পােল, মেৰাদক বয্াকুল হ’ল; তাৰ মুির্ত্তেবােৰ লাজ পােল, তাৰ প্রিতমােবাৰ বয্াকুল হ’ল” 3 িকয়েনা
তাৰ িবৰুেদ্ধ উত্তৰৰ পৰা এক জািত আিহেছ; েসই জািতেয় তাৰ েদশ ধ্বংস কিৰব তাত েকােনও বাস নকিৰব; িসহঁত
পলাল মানুহ আৰু পশু সকেলা গ’ল 4 িযেহাৱাই ৈকেছ, েসই িদনত আৰু েসই কালত ইস্রােয়লৰ সন্তানসকল আৰু
িযহূদাৰ সন্তানসকল এেক লগ ৈহ আিহব আৰু ক্রন্দন কিৰ কিৰ গমন কিৰ েতওঁিবলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ িবচাৰ কিৰব
5 েতওঁিবলােক এই ফালৈল মুখ কিৰ িচেয়ানৰ িবষেয় সুিধব আৰু ক’ব েয আহা, আিম পাহিৰব েনাৱাৰা িচৰকলীয়া এিট
িনয়েমেৰ িযেহাৱাত আসক্ত হওঁ

6 েমাৰ প্রজািবলাক েহেৰাৱা েমৰ-ছাগ স্বৰূপ হ’ল; েতওঁিবলাকৰ ৰখীয়ািবলােক েতওঁিবলাকক িবপথগামী কিৰেল,
পব্বর্তেবাৰত েতওঁিবলাকৰ বাট েহৰুৱােল; েতওঁিবলাক এক পব্বর্তৰ পৰা আন পব্বর্তৈল গ’ল, েতওঁিবলােক িনজৰ েশাৱা
ঠাই পাহিৰেল 7 েতওঁিবলাকক েপাৱা সকেলােৱ েতওঁিবলাকক গ্রাস কিৰেল, আৰু েতওঁিবলাকৰ শত্রুেবােৰ ক’েল,
আিম েদাষ কৰা নাই, কাৰণ িসহঁেত ধমর্িনবাস িযেহাৱাৰ, িসহঁতৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ িবশ্বাস ভূিম িযেহাৱােৰই িবৰুেদ্ধ পাপ
কিৰেল 8 েতামােলাক বািবলৰ মাজৰ পৰা পেলাৱা, কলদীয়াহঁতৰ েদশৰ পৰা ওলাই েযাৱা, আৰু জাকৰ আেগ আেগ
যাওঁতা মতা ছাগেবাৰৰ িনিচনা েহাৱা 9 িকয়েনা েচাৱা, মই উত্তৰ েদশৰ পৰা বািবলৰ অিহেত মহা জািতেবাৰৰ এক েলাক
সমূহক উচটাই আিনম, আৰু িসহঁেত তাৰ িবৰুেদ্ধ েবহু পািতব, তােত তাক হাত কিৰ েলাৱা যাব; িসহঁতৰ কঁাড়েবাৰ,
িবফেল উলিট নহা িনপুন বীৰৰ কঁাড়েবাৰৰ িনিচনা হ’ব 10 কলদীয়া েদশ লুট দ্রবয্ হ’ব, িযেহাৱাই ৈকেছ, তাৰ লুটকাৰী
আটাইেবাৰ পিৰতৃপ্ত হ’ব
* 50 অধয্ায়:1 কলদীয়াহঁতৰ
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11 েহ েমাৰ েলাকসকলৰ আিধপতয্ অপহৰণ কেৰঁাতািবলাক, তহঁেত আনন্দ কিৰছ, উল্লাস কিৰছ, শসয্ মােৰঁাতা
এজনী েচঁউৰী গৰুৰ িনিচনাৈক েদও িদছ, আৰু বলী েঘঁাৰাৰ িনিচনাৈক েঢকেঢকাইছ 12 এেতেক, তহঁতৰ মােৰ অতয্ন্ত
লাজ পাব তহঁতৰ জননী বয্াকুল হ’ব, েদখ, তাই জািতিবলাকৰ মাজত সকেলাতৈক পাছ হ’ব, অৰণয্ শুকান ভূিম
আৰু মৰুভূিম হ’ব 13 িযেহাৱাৰ েক্রাধৰ কাৰেণ এই েদশ বসিতস্থান নহ’ব, িকন্তু সমূ্পণর্ উচ্ছন্ন ঠাই হ’ব; বািবলৰ
ওচেৰিদ েযাৱা প্রিতজেন আচিৰত ৈহ তাৈল ঘটাৰ আটাই উৎপাত েদিখ ইচ ইচ কিৰব 14 ধনু িভৰাওঁতা েতামােলাক
আটােয় বািবলৰ অিহেত চািৰওফােল েবহঁু পাতা; েতামােলােক তাৈল কঁাড় মাৰা, এিট কঁােড়া বাকী নাৰািখবা; িকয়েনা িস
িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেল 15 চািৰওফােল তাৰ িবৰুেদ্ধ জয়-ধ্বিন কৰা; িস হাত েযাৰ কিৰেছ, তাৰ েকঁাঠেবাৰ পিৰ
গ’ল, তাৰ গড়েবাৰ ভািঙ েপেলাৱা হ’ল; িকয়েনা এেয় িযেহাৱাই সধা প্রিতকাৰ; েতামােলােক তাৰ প্রিতকাৰ সধা, িস
কৰা িনিচনাৈক তাক কৰা 16 বািবলৰ পৰা কঠীয়া িসেচঁাতাক আৰু শসয্ৰ সময়ত কঁািচ ধেৰঁাতাক উচ্ছন্ন কৰা; সংহাৰক
তেৰাৱালৰ ভয়ত িসহঁত প্রিতজেন িনজ িনজ জািতৈল মুখ কিৰব, আৰু প্রিতজেন িনজ িনজ েদশৈল পলাই যাব

17 ইস্রােয়ল িছন্ন-িভন্ন েমৰস্বৰূপ; িসংহেবােৰ তাক েখিদ িদেল; প্রথেম অচূৰৰ ৰজাই তাক গ্রাস কিৰেল আৰু েশষত
বািবলৰ ৰজা এই নবূখদেনচেৰ তাৰ হাড়েবাৰ ভািঙেল 18 এই েহতুেক ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই
কথা ৈকেছ, েচাৱা, মই অচূৰৰ ৰজাক দণ্ড িদয়াৰ িনিচনাৈক বািবলৰ ৰজাক আৰু েতওঁৰ েদশেকা দণ্ড িদম 19 আৰু
মই ইস্রােয়লক েমাৰ চৰণীয়া ঠাইৈল ওেলাটাই আিনম; তােত িস কির্মল আৰু বাচানত চিৰব, ইফ্রিয়ম পব্বর্তত আৰু
িগিলয়দত তাৰ প্রাণ তৃপ্ত হ’ব 20 িযেহাৱাই ৈকেছ, েসই িদনত আৰু েসই কালত ইস্রােয়লৰ অপৰাধ িবচাৰ কৰা যাব,
িকন্তু এেকা েপাৱা নাযাব, আৰু িযহূদাৰ পাপেবাৰ িবচাৰ কৰা হ’ব, িকন্তু েসইেবাৰ েপাৱা নাযাব; িকয়েনা মই অৱিশষ্ট
ৰখােবাৰক ক্ষমা কিৰম

21 তুিম মৰাথিয়ম েদশৰ িবৰুেদ্ধ আৰু পেকাদ িনবাসীিবলাকৰ অিহেত যাত্রা কৰা; িযেহাৱাই ৈকেছ, তুিম িসহঁতৰ পােছ
পােছ ৈগ িসহঁতক বধ কিৰ িনঃেশেষ িবনষ্ট কৰা, আৰু মই েতামাক িদয়া সকেলা আেদশ অনুসােৰ কাযর্ কৰা 22 েদশত
ৰণৰ আৰু মহাসংহাৰৰ শব্দ শুনা ৈগেছ 23 েগােটই পৃিথৱীৰ হাতুৰীেতঁা কগেগেন িচন্ন আৰু ভগ্ন হ’ল জািতিবলাকৰ
মাজত বািবল েকেন ধ্বংসস্থান হ’ল 24 েহ বািবল মই েতামাৰ িনিমেত্ত ফান্দ পািতেলঁা, তুিম নজনাৈক তাত লািগলা; তুিম
িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ িববাদ কৰাৰ কাৰেণ েতামাক েপাৱা গ’ল,আৰু ধৰাও পিৰলা 25 িযেহাৱাই িনজ অস্ত্রৰ ভঁড়াল েমিল
িনজৰ েক্রাধৰ অস্ত্রেবাৰ উিলয়াই আিনেল; িকয়েনা কলদীয়ািবলাকৰ েদশত প্রভুৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱৰ কিৰবৈল এটা
কাযর্ আেছ 26 েতামােলােক েশষ সীমাৰ পৰা তাৰ িবৰুেদ্ধ আহা, তাৰ শসয্ৰ ভঁড়ালেবাৰ েমলা; শসয্ৰািশৰ িনিচনাৈক
তাক দ’ম কৰা, আৰু তাক িনঃেশেষ িবনষ্ট কৰা, তাৰ এেকােক থািকব িনিদবা 27 তাৰ সকেলা ভতৰাক বধ কৰা;
িসহঁত বধ কৰা ঠাইৈল নািম যাওক; হায় হায়! িসহঁতৰ িদন, িসহঁতৰ দণ্ডৰ সময় আিহল 28শুনা, েসইয়া বািবল েদশৰ
পৰা পেলাৱা আৰু ৰক্ষা েপাৱািবলাকৰ মাত; আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই সধা প্রিতকাৰ, েতওঁৰ মিন্দৰৰ অেথর্ সধা প্রিতকাৰ
িসিবলােক িচেয়ানত প্রকাশ কিৰেছ

29 েতামােলােক বািবলৰ িবৰুেদ্ধ ধনুদ্ধর্ ৰ িবলাকক, ধনু িভৰাওঁতা আটাইেক মাতা, চািৰওফােল তাৰ িবৰুেদ্ধ ছাউিন
পাতা, িসহঁতৰ কােকা সািৰ যাব িনিদবা, তাৰ কাযর্ অনুসােৰ তাক প্রিতফল িদয়া, িস কৰা সকেলা কাযর্ অনুসােৰ তাৈল
কৰা; িকয়েনা িস িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ, ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাৰ িবৰুেদ্ধ গব্বর্ কিৰেল 30 এই িনিমেত্ত, িযেহাৱাই
ৈকেছ তাৰ েডকািবলাক তাৰ চকেবাৰত পিতত হ’ব, আৰু তাৰ আটাই যুদ্ধাৰুিবলাকক েসই িদনা িনস্তব্ধ কৰা হ’ব
31 বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েহ গব্বীর্, েদখ, মই েতাৰ িবপক্ষ; িকয়েনা েতাৰ িদন, মই েতাক দণ্ড িদয়াৰ সময়
আিহল 32 আৰু গব্বীর্ জন উজুিট খাই পিতত হ’ব, েকােনও তাক নুতুিলব; আৰু মই তাৰ নগৰেবাৰত জুই লগাম,
আৰু েসেয় তাৰ চািৰওফােল থকা সকেলােক গ্রাস কিৰব

33 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ সন্তান-িবলােক এেকলেগ উপদ্রৱ পাইেছ আৰু
েতওঁিবলাকক বন্দী কিৰ েলাৱা সকেলােৱ েতওঁিবলাকক দৃঢ়ৈক ধিৰেছ, এিৰ িদবৈল অসন্মত 34 েতওঁিবলাকৰ মুিক্তদাতা
বলৱান, েতওঁৰ নাম বািহনীসকলৰ িযেহাৱা; েতওঁ পৃিথৱীক িবশ্রাম িদবৰ িনিমেত্ত আৰু বািবল িনবাসীিবলাকক অিস্থৰ
কিৰবৰ িনিমেত্ত েতওঁিবলাকৰ অিভেযাগ সমূ্পণর্ৈক প্রিতবাদ কিৰব 35 িযেহাৱাই ৈকেছ, কলদীয়ািবলাকৰ আৰু বািবল-
িনবাসীিবলাকৰ ওপৰত আৰু তাৰ প্রধান জ্ঞানী েলাকিবলাকৰ ওপৰত তেৰাৱাল আেছ 36 বৰ বৰ কথা কওঁতােবাৰৰ
ওপৰত তেৰাৱাল আেছ আৰু িসহঁত হতবুিদ্ধ হ’ব; তাৰ বীৰ িবলাকৰ ওপৰত তেৰাৱাল আেছ আৰু িসিবলাক বয্াকুল
হ’ব 37 িসহঁতৰ েঘঁাৰা ৰথ, আৰু তাৰ মাজত থকা আটাই িমহিল েলাকৰ ওপৰত তেৰাৱাল আেছ আৰু িসহঁত িতেৰাতাৰ
িনিচনা হ’ব; তাৰ বহুমূলয্ বস্তুেবাৰৰ ওপৰত তেৰাৱাল আেছ, আৰু েসইেবাৰক লুট কৰা হ’ব 38 তাৰ জল সমূহৰ
ওপৰত খৰ আেছ আৰু েসইেবাৰ শুকাব; িকয়েনা েসেয় কটা-প্রিতমাৰ েদশ আৰু তাৰ েলাকিবলাক মুির্ত্তত বলীয়া
39 এই িনিমেত্ত অৰণয্ৰ বনৰীয়া জন্তুেবােৰ ৰাংকুকুৰেবােৰ ৈসেত তাত বাস কিৰব আৰু উট পক্ষীেবােৰ তাত বাস কিৰব
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আৰু েসেয় িচৰকালৰ িনিমেত্ত আৰু বাসস্থান নহ’ব বা পুৰুষানুক্রেম েকােনও তাত বাস নকিৰব 40 িযেহাৱাই ৈকেছ,
ঈশ্বেৰ চেদাম, ঘেমাৰা, আৰু তাৰ ওচৰত থকা নগৰেবাৰ ধ্বংস কৰা সময়ৰ িনিচনাৈক েকােনা মানুেহ েসই ঠাইত বাস
নকিৰব আৰু েকােনা মনুষয্-সন্তােন তাৰ মাজত প্রবাস নকিৰব

41 েচাৱা, উত্তৰৰ পৰা এক জািত আিহেছ, পৃিথৱীৰ অন্তভাগৰ পৰা এক মহাজািত আৰু অেনক ৰজা উেত্তিজত
ৈহেছ 42 িসহঁেত ধনু আৰু বৰছা ধেৰ, িসহঁত িনষু্ঠৰ আৰু দয়াহীন; িসহঁতৰ শব্দ সমুদ্রৰ গজ্জর্ নৰ িনিচনা আৰু িসহঁত
েঘঁাৰাত উেঠ; েহ বািবল-জীয়াৰী, েতামাৰ িবৰুেদ্ধ িসহঁত প্রিতজেন যুদ্ধাৰুৰ িনিচনাৈক সাজু ৈহ আেছ 43 বািবলৰ
ৰজাই িসহঁতৰ যশসয্া শুিনেছ, তােত েতওঁৰ হাত দুব্বর্ল হ’ল; যাতনাই, প্রসৱকািৰণীৰ েবদনাৰ িনিচনা েবদনাই েতওঁক
ধিৰেছ 44 েচাৱা, যদ্দর্ নৰ েশাভাস্থানৰ পৰা িসংহ উিঠ অহাৰ িনিচনাৈক েতওঁ িচৰস্থায়ী চৰণীয়া ঠাইৰ িবৰুেদ্ধ আিহব;
িকন্তু, মই চকুৰ প্রচাৰেত িসহঁতক তাৰ পৰা লৰুৱাম, আৰু মই তাৰ ওপৰত েমাৰ মেনানীত জনক িনযুিক্ত কিৰম; কাৰণ
েমাৰ িনিচনা েকান আেছ? আৰু েমাৰ িনিমেত্ত েকােন সময় িনৰূপণ কিৰব? আৰু েমাৰ আগত িতিষ্ঠব পৰা েকান
ৰখীয়া আেছ? 45 এই েহতুেক, িযেহাৱাই বািবলৰ িবৰুেদ্ধ কৰা মন্ত্রণা, আৰু কলদীয়া েদশৰ অিহেত কৰা অিভপ্রায়েবাৰ
েতামােলােক শুনা; অৱেশয্ জাকৰ সৰুেবােৰও িসহঁতক টািন ৈল যাব, অৱেশয্ িসহঁতৰ চৰণীয়া ঠাই িসহঁতৰ িবষেয় িবস্ময়
মািনব 46 বািবলক হাত কিৰ েলাৱাৰ শব্দত পৃিথৱী কঁিপেছ, আৰু জািতিবলাকৰ মাজত িচঞৰৰ শব্দ শুিন ৈগেছ

51 অধয্ায়
1 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, েচাৱা, মই বািবলৰ আৰু েলব-কাময়-িনবাসী-িবলাকৰ িবৰুেদ্ধ এক িবনাশক বতাহ

বেলাৱাম 2আৰু বািবলৈল িবেদশীেবাৰক পঠাম, িসহঁেত তাক জািনব আৰু তাৰ েদশ শূণয্ কিৰব; িকয়েনা সঙ্কটৰ িদনা
িসহঁত চািৰওফােল তাৰ িবৰুদ্ধী হ’ব 3 ধনুদ্ধর্ েৰ িনজ ধনু িনিভৰাওক আৰু কৱচ িপিন্ধ অহংকাৰ নকৰক; েতামােলােক
তাৰ েডকা মানুহিবলাকক দয়া নকিৰবা, তাৰ সকেলা ৈসনয্ক িনঃেশেষ িবনষ্ট কৰা 4 িসহঁত কলদীয়ািবলাকৰ েদশত হত
ৈহ আৰু তাৰ আিলত েখঁাচ খাই পিৰ থািকব

5 িকয়েনা, যিদও ইস্রােয়ল িক িযহূদা েদশ ইস্রােয়লৰ পিবত্র ঈশ্বৰ জনাৰ িবৰুেদ্ধ েদােষেৰ ভৰা, তথািপ বািহনীসকলৰ
ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ দ্বাৰাই িস পিৰতয্ক্ত েহাৱা নাই 6 েতামােলােক বািবলৰ মাজৰ পৰা পেলাৱা, আৰু প্রিতজেন িনজ িনজ
প্রাণ ৰক্ষা কৰা, তাৰ েদাষত িবনষ্ট নহ’বা; িকয়েনা এেয় িযেহাৱাই সধা প্রিতকাৰৰ সময়, েতওঁ তাক প্রিতফল িদব
7 বািবল, সমস্ত পৃিথৱীক মতলীয়া কৰা িযেহাৱাৰ হাতত থকা েসাণৰ এক পান-পাত্র; জািতিবলােক তাৰ দ্রাক্ষাৰস পান
কিৰেল, েসই িনিমেত্ত জািতিবলাক পগলা হ’ল 8 বািবল অকস্মাৎ পিতত ৈহ িবনষ্ট হ’ল; েতামােলােক তাৰ িনিমেত্ত
হাহাকাৰ কৰা, তাৰ েবদনাৰ িনিমেত্ত সুস্থজনক গছৰ ৰস েলাৱা, িকজািন িস সুস্থ হ’ব পােৰ 9 আিম বািবলক সুস্থ
কিৰবৈল যত্ন কিৰিছেলঁা, িকন্তু িস সুস্থ নহ’ল, েতামােলােক তাক তয্াগ কৰা, আহঁা আিম প্রিতজেন িনজ িনজ েদশৈল
যাওঁহঁক; িকয়েনা তাৰ েদােষ আকাশ স্পশর্ কিৰেছ, আৰু গগন মণ্ডলৈলেক উিঠেছ 10 িযেহাৱাই আমাৰ ধাির্মকতা
প্রকাশ কিৰেল; আহঁা আিম আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ কমর্ িচেয়ানত প্রচাৰ কেৰঁাৈগ

11 েতামােলােক কঁাড়েবাৰ ধাৰ িদয়া, ঢাল শকতৈক ধৰা; িযেহাৱাই মািদয়া ৰজািবলাকৰ মন উচটাইেছ, িকয়েনা
বািবলক নষ্ট কিৰবৰ িনিমেত্ত েতওঁৰ কল্পনা তাৰ িবৰুদ্ধী; কাৰণ এেয় িযেহাৱাই সধা প্রিতকাৰ 12 েতামােলােক বািবলৰ
গড়ৰ অিহেত ধ্বজা েতালা, পৰীয়ােবাৰক সািহয়াল কেৰঁাৱা, প্রহৰী িনযুক্ত কৰা, আৰু গুপুত ঠাইত ৈসনয্ ৰাখা; িকয়েনা
িযেহাৱাই বািবল-িনবাসীিবলাকৰ িবষেয় েকাৱা কথা কল্পনা কিৰেল আৰু িসদ্ধও কিৰেল 13 েহ বহুজল-িনবািসনী,
বহুমূলয্ বস্তুেৰ পিৰপূণর্া, েতামাৰ অিন্তম কাল উপিস্থত, েতামাৰ েলাভৰ পিৰমাণ পূৰ হ’ল 14 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই
িনজ নাম ৈল শপত খাই ক’েল, মই অৱেশয্ ফিৰঙৰ িনিচনাৈক মানুেহেৰ েতামাক পিৰপূণর্ কিৰম, আৰু িসহঁেত েতামাৰ
িবৰুেদ্ধ জয়-ধ্বিন কিৰব

15 েতওঁ িনজ শিক্তেৰ পৃিথৱী স্রজন কিৰেল, িনজ জ্ঞােনেৰ জগত স্থাপন কিৰেল আৰু িনজ বুিদ্ধেৰ আকাশ-মণ্ডল
িবস্তাৰ কিৰেল 16 েতওঁ মাত লগােল আকাশ-মণ্ডলত জল সমূহৰ েকালাহল হয়, আৰু েতওঁ পৃিথৱীৰ অন্তভাগৰ পৰা
ভাপেবাৰ েতােল; েতওঁ বৃষ্টিৰ িনিমেত্ত িবজুলী স্রেজ, আৰু িনজ ভঁড়ালৰ পৰা বতাহ বািহৰ কিৰ আেন 17 প্রিতজন
মানুহ পশুতুলয্ আৰু জ্ঞানশূনয্ প্রিতজন েসাণাৰী তাৰ কটা প্রিতমাৰ দ্বাৰাই লিজ্জত হয়; কাৰণ তাৰ সঁাচত ঢলা মুির্ত্ত
িমছা, েসইেবাৰৰ িভতৰত িনশ্বাস-প্রশ্বাস নাই 18 েসইেবাৰ ভাপ আৰু প্রবঞ্চনাৰ কাযর্ মােথান; দণ্ড িদয়া কালত েসইেবাৰ
িবনষ্ট হ’ব 19 যােকাবৰ অংশ েসইেবাৰৰ িনিচনা নহয়; িকয়েনা েতওঁ সকেলােৰ িনম্মর্াণকত্তর্ া আৰু ইস্রােয়ল েতওঁৰ
আিধপতয্ৰ ৈফদ; বািহনীসকলৰ িযেহাৱা েতওঁৰ নাম

20 তুিম েমাৰ গদা আৰু যুদ্ধৰ অস্ত্র; েতামাৰ দ্বাৰাই মই নানা জািতক খণ্ড খণ্ড কিৰম আৰু েতামাৰ দ্বাৰাই নানা ৰাজয্
সংহাৰ কিৰম; 21 মই েতামাৰ দ্বাৰাই েঘঁাৰা আৰু তাত উঠাজনক েডাখৰ েডাখৰ কিৰম, েতামাৰ দ্বাৰাই ৰথ আৰু তাত
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উঠা জনক েডাখৰ েডাখৰ কিৰম 22 মই েতামাৰ দ্বাৰাই মতা আৰু িতেৰাতাক েডাখৰ েডাখৰ কিৰম আৰু েতামাৰ দ্বাৰাই
বুঢ়া আৰু েডকাক েডাখৰ েডাখৰ কিৰম আৰু েতামাৰ দ্বাৰাই যুৱা আৰু যুৱতীক েডাখৰ েডাখৰ কিৰম; 23 মই েতামাৰ
দ্বাৰাই জাকৰ ৰখীয়াক আৰু তাৰ জাকক েডাখৰ েডাখৰ কিৰম েতামাৰ দ্বাৰাই েখিতয়কক আৰু তাৰ বলধহালক েডাখৰ
েডাখৰ কিৰম, েতামাৰ দ্বাৰাই শাসনকত্তর্ া আৰু েদশাধয্ক্ষিবলাকক েডাখৰ েডাখৰ কিৰম 24আৰু িযেহাৱাই ৈকেছ, মই
বািবলক আৰু কলদীয়ািনবাসী আটাইেবাৰক েতামােলাকৰ দৃষ্টিত িসহঁেত িচেয়ানত কৰা সকেলা কুকমর্ৰ প্রিতফল িদম

25 িযেহাৱাই ৈকেছ, েহ সমস্ত পৃিথৱী িবনষ্ট কেৰঁাতা িবনাশক পব্বর্ত, মই েতামাৰ িবপক্ষ, মই েতামাৰ ওপৰৈল েমাৰ
হাত েমিল িশলেবাৰৰ পৰা েতামাক বগৰাম, আৰু েতামাক জ্বিল েযাৱা পব্বর্ত কিৰম 26 চুকৰ পৰা িভিত্তমূলৰ িনিমেত্ত
েকােনা মানুেহ েতামাৰ পৰা এিট িশেলা নল’ব; িকন্তু িযেহাৱাই ৈকেছ, তুিম িচৰকলীয়া ধ্বংসস্থান হ’বা

27 েতামােলােক েদশত িনচান েতালা, জািতিবলাকৰ মাজত িশঙা বেজাৱা, তাৰ অিহেত জািতিবলাকক যুগুত কৰা,
অৰাৰট, িমন্নী, আৰু অিস্কনজ ৰাজয্েবাৰক তাৰ অিহেত মাতা, তাৰ অিহেত প্রধান েসনাপিত িনযুক্ত কৰা, শুং থকা
ফিৰঙৰ িনিচনাৈক েঘঁাৰােবাৰ পেঠাৱা 28 েতামােলােক তাৰ অিহেত জািতিবলাকক, মািদয়া েদশৰ ৰজািবলাকক, তাৰ
শাসনকত্তর্ া আৰু সকেলা েদশাধয্ক্ষিবলাকক আৰু েতওঁিবলাকৰ ৰাজয্ৰ সমস্ত েদশৰ েলাকক যুগুত কৰা 29 েদশ
কঁিপেছ আৰু েবদনা পাইেছ; িকয়েনা বািবল েদশক ধ্বংস আৰু িনবাসী- শূণয্ কিৰবৈল বািবলৰ অিহেত িযেহাৱাৰ
সঙ্কল্প িসদ্ধ ৈহেছ 30 বািবলৰ বীৰিবলােক যুদ্ধ কিৰবৈল এিৰেছ, েতওঁিবলাকৰ দৃঢ় েকঁাঠেবাৰত থািকেছ; েতওঁিবলাকৰ
শিক্ত নাইিকয়া হ’ল; েতওঁিবলাক িতেৰাতাৰ িনিচনা হ’ল, বািবলৰ বাসস্থানেবাৰত জুই লািগল, তাৰ ডাংেবাৰ ভািগল
31 বািবলৰ ৰজাৰ নগৰ েয চািৰওিপেন শত্রুৰ হাতত পিৰল, ইয়ােক েতওঁক জনাবৰ িনিমেত্ত এটা ডাকৱালা লিৰ ৈগ আন
ডাকৱালাৰ, 32আৰু এজন দূেত আন দূতৰ লগ পাইেছ; আৰু পাৰ ঘাটেবাৰ লেৰাৱা হ’ল, নলেবাৰ জুই লগাই পুিৰেল,
আৰু যুদ্ধাৰুিবলাক িবহ্বল হ’ল 33 িকয়েনা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “বািবল- জীয়াৰী
শসয্ মৰণা মৰা কালৰ খলাস্বৰূপ, আৰু অলপেত শসয্ কািটবৰ সময় তাইৈল আিহব” 34 বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ
েমাক গ্রাস কিৰেল, েমাক গুিৰ কিৰেল, েমাক শূণয্পাত্র কিৰেল, েমাক নাগৰ দেৰ িগিল েপলােল, েমাৰ সু-স্বাদু বস্তুেৰ
উদৰ পূৰ কিৰেল, আৰু েমাক বািহৰৈল েপলােল 35 েমাৈল আৰু েমাৰ মাংসৈল কৰা অতয্াচাৰৰ ফল বািবলৈল হওক,
এই বুিল িচেয়ান-িনবািসনীেয় ক’ব; আৰু েমাৰ ৰক্তপাতৰ ফল কলদীয়া িনবাসীিবলাকৈল ঘটক, এই বুিল িযৰূচােলেম
ক’ব 36 এই েহতুেক িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, েচাৱা, মই েতামাৰ অিভেযাগ প্রিতবাদ কিৰম, আৰু েতামাৰ িনিমেত্ত
প্রিতকাৰ সািধম; মই তাৰ সমুদ্র, জলশূনয্ কিৰম আৰু তাৰ ভূমূক শুকুৱাম 37আৰু বািবল ভগ্নৰািশ, িশয়ালৰ বাসস্থান,
আচিৰত আৰু ইচ ইচৰ িবষয় আৰু িনবাসীশূণয্ হ’ব 38 িসহঁেত েডকা িসংহৰ িনিচনাৈক এেকলেগ গজ্জর্ ন কিৰব; িসহঁেত
িসংহৰ েপাৱািলৰ িনিচনাৈক েগঁাজিৰব 39 িযেহাৱাই ৈকেছ, িসহঁতৰ ৰাগী ধৰা সময়ত মই িসহঁতৈল েভাজ পািতম আৰু
িসহঁেত ৰং-েধমািল কিৰবৰ িনিমেত্ত আৰু অনন্ত িনদ্রা ৈগ সাৰ নাপাবৰ িনিমেত্ত িসহঁতক মতলীয়া কিৰম 40 মই িসহঁতক
েমৰ েপাৱািলৰ িনিচনাৈক মতা ছােগেৰ ৈসেত মতা েমৰৰ িনিচনাৈক বধৰ ঠাইৈল নমাই আিনম 41 েচচকক েকেনৰূেপ
হাত কিৰ েলাৱা হ’ল! েগােটই পৃিথৱীৰ প্রশংসাৰ স্থল েকেন অকস্মাৎ ধৰা পিৰল! জািতিবলাকৰ মাজত বািবল েকেন
ধ্বংসস্থান হ’ল! 42 বািবলৰ ওপৰত সমুদ্র উিঠল, তাৰ েঢৗসমুেহেৰ তাক ঢকা হ’ল 43 তাৰ নগৰেবাৰ ধ্বংসস্থান, শুকান
ভূিম, মৰুভূিম, মানুেহ বাস নকৰা বা তাৰ মােজিদ মনুষয্ সন্তান েনােযাৱা ঠাই হ’ল 44 মই বািবলত েবল েদৱতাক দণ্ড
িদম আৰু িস িগিল েপেলাৱা বস্তু তাৰ মুখৰ পৰা উিলয়াম; জািতিবলােক তাৰ ওচৰৈল এেকলেগ েসঁাত েবাৱািদ আৰু
নবব; এেন িক বািবলৰ গেড়া পিতত হ’ব

45 েহ েমাৰ প্রজািবলাক, েতামােলাক তাৰ মাজৰ পৰা ওেলাৱা; আৰু প্রিতজেন িযেহাৱাৰ প্রচণ্ড েক্রাধৰ পৰা িনজেক
ৰক্ষা কৰা 46 েতামােলাকৰ হৃদয় সাহ নাইিকয়া নহওক, বা েদশত শুনা জনৰবৰ িনিমেত্ত েতামােলােক ভয় নকিৰবা;
িকয়েনা এবছৰত এিট জনৰব হ’ব, আৰু েদশত অতয্াচাৰ, শাসনকত্তর্ াৰ অিহেত শাসনকত্তর্ া হ’ব 47 এই েহতুেক েচাৱা,
িয িদনা মই বািবলৰ কটা প্রিতমােবাৰক দণ্ড িদম, আৰু তাৰ েগােটই েদেশ লাজ পাব, এেন িদন আিহেছ; আৰু তাৰ
সমস্ত হত েলাক তাৰ মাজত পিতত হ’ব 48 েতিতয়া আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী, আৰু েসইেবাৰত থকা সকেলােৱ
বািবলৰ ওপৰত আনন্দ গান কিৰব; িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, িবনাশকেবাৰ উত্তৰৰ পৰা তাৰ গুিৰৈল আিহব 49 বািবেল
েযেনৈক ইস্রােয়লৰ হত েলাকিবলাকক পিতত কিৰেল, েসইদেৰ সমস্ত েদশৰ হত েলাকিবলাক বািবলত পিতত হ’ব
50 েহ তেৰাৱালৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা েলাকিবলাক, েতামােলােক েযাৱা, ৈৰ নাথািকবা, দূৈৰৰ পৰা িযেহাৱাক েসঁাৱৰণ কৰা,
আৰু িযৰূচােলম েতামােলাকৰ মনত উদয় হওক 51 আিম িধক্কাৰৰ কথা শুিন লাজ পাইেছঁা, আমাৰ মুখ অপমােন
ঢািকেছ; িকয়েনা িবেদশীিবলাক িযেহাৱাৰ গৃহৰ পিবত্র-স্থানেবাৰত েসামাল 52 এই েহতুেক, িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা, িয
িদনা মই তাৰ কটা-প্রিতমােবাৰক দণ্ড িদম, আৰু তাৰ েদশৰ সকেলাফােল খুন েহাৱা েলােক েকঁকাব, এেন িদন আিহেছ
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53 িযেহাৱাই ৈকেছ, বািবল যিদও আকাশৈলেক উন্নত হয়, আৰু তাৰ ওখ েকঁাঠেবাৰ দৃঢ় কেৰ, তথািপ েমাৰ পৰা তাৰ
ওপৰৈল িবনাশকিবলাক যাব

54 বািবলৰ পৰা িচঞৰৰ আৰু কলদীয়ািবলাকৰ েদশৰ পৰা মহাসংহাৰৰ শব্দ উিঠেছ 55 িকয়েনা িযেহাৱাই বািবলক
উন্নত কিৰেছ আৰু তাৰ মাজত েহাৱা মহাশব্দ নাইিকয়া কিৰেছ; িসহঁতৰ েঢৗেবােৰ জল সমূহৰ িনিচনাৈক গজ্জর্ ন কিৰেছ,
িসহঁতৰ েকালাহলৰ শব্দ শুনা ৈগেছ 56কাৰণ তাৰ ওপৰৈল, বািবলৰ ওপৰৈলেক িবনাশকআিহল, আৰু তাৰ বীৰিবলাক
ধৰা পিৰল, েতওঁিবলাকৰ ধনু েডাখৰ েডাখৰৈক ভঙা হ’ল; িকয়েনা িযেহাৱা প্রিতফল িদওঁতা ঈশ্বৰ, েতওঁ অৱেশয্ প্রিতফল
িদব 57 আৰু মই তাৰ প্রধান আৰু জ্ঞানীিবলাকক, তাৰ শাসনকত্তর্ া আৰু েদশাধয্ক্ষিবলাকক, আৰু তাৰ বাৰিবলাকক,
মতলীয়া কিৰম; আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱা নােমেৰ প্রখয্াত ৰজাই ৈকেছ, েতওঁিবলােক অনন্ত িনদ্রা ৈগ সাৰ নাপাব
58 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, বািবলৰ বহল গড়েবাৰ, িনঃেশেষ িবনষ্ট হ’ব, আৰু তাৰ ওখ দুৱাৰেবাৰ
অিগ্নেৰ েপাৰা হ’ব আৰু েলাকিবলােক অসাৰৰ িনিমেত্ত, আৰু জািতিবলােক অিগ্নৰ িনিমেত্ত পিৰশ্রম কিৰব, আৰু িসহঁত
ক্লান্ত হ’ব

59 মহেচয়াৰ নািতেয়ক েনিৰয়াৰ পুত্র চৰায়া িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াই ৈসেত বািবলৈল েযাৱা সময়ত, েতওঁৰ ৰাজত্বৰ
চতুথর্ বছৰত িযিৰিময়া ভাববাদীেয় েতওঁক িদয়া আজ্ঞাৰ কথা েসই চৰায়া ৰাজগৃহৰ প্রধান অধয্ক্ষ আিছল 60 আৰু
বািবলৈল ঘিটব লগা সকেলা অমঙ্গলৰ কথা, অথর্াৎ বািবলৰ িবষেয় িলখা এই আটাইেবাৰ বাকয্ িযিৰিময়াই এখন পুিথত
িলিখেল 61আৰু িযিৰিময়াই চৰায়াক ক’েল, সাৱধান, তুিম বািবল পােল এই সকেলা কথা পাঠ কিৰবা, 62আৰু ক’বা,
েহ িযেহাৱা, পশু িক মানুহ েকােনও ইয়াত বাস নকিৰবৰ িনিমেত্ত, িকন্তু িচৰকালৈলেক ধ্বংসস্থান হ’বৰ িনিমেত্ত উচ্ছন্ন
কিৰবৰ কথা তুিম এই ঠাইৰ িবষেয় ৈকছা 63 পােছ তুিম এই পুিথখন পিঢ় এঁেটাৱা হ’েল, ইয়াত এটা িশল বািন্ধ ফৰাৎ
নদীৰ মাজ ঠাইত েপলাই িদবা, 64 আৰু তুিম ক’বা, মই বািবলৈল িয অমঙ্গল ঘটাম, তাৰ কাৰেণ বািবল এইদেৰ মগ্ন
থািকব, েকিতয়াও আৰু নুিঠব; “আৰু িসহঁত ক্লান্ত হ’ব” িযিৰিময়াৰ বাকয্ ইমানৈলেক

52 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ আৰু িযহূদাৰ িবনাশ

1 িচিদিকয়াই এৈকশ বছৰ বয়সত ৰজা ৈহ িযৰূচােলমত এঘাৰ বছৰ ৰাজত্ব কিৰেল; েতওঁৰ মাকৰ নাম িলব্ না
িনবাসী িযিৰিময়াৰ জীেয়ক হমূতল 2 িযেহায়াকীমৰ সকেলা কাযর্ অনুসােৰ েতওঁ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত কু-আচৰণ কিৰেল;
3 িকয়েনা, িযৰূচােলম আৰু িযহূদাৰ েলাকিবলাকক িযেহাৱাই িনজৰ আগৰ পৰা দূৰ নকিৰেলমােন, েতওঁৰ েক্রাধৰ
কাৰেণ েতওঁেলাকৈল দুঘর্টনা ঘিটল
আৰু িচিদিকয়াই বািবলৰ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ-আচৰণ কিৰেল 4 পােছ েতওঁৰ ৰাজত্বৰ নৱম বছৰৰ দশম মাহৰ

দশম িদনা, বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰ আৰু েতওঁৰ সকেলা ৈসনয্সামন্তই িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ আিহ ছাউিন পািতেল
আৰু তাৰ অিহেত চািৰওফােল েকঁাঠ সািজেল 5 এইদেৰ ৰজা িচিদিকয়াৰ ৰাজত্ব কালৰ একাদশ বছৰৈলেক নগৰখন
অৱেৰাধ কৰা আিছল 6 পাছত চতুথর্ মাহৰ নৱম িদনা নগৰত আকাল অিতশয় টান েহাৱাত, েদশৰ েলাকিবলাকৰ
িনিমেত্ত েখাৱা বস্তু এেকােৱই নাথািকল 7 েসই সময়ত নগৰৰ গড়ৰ েকােনা এক ঠাই ভঙা হ’লত, সকেলা যুদ্ধাৰু েলাক
পলাই ৰজাৰ উদয্ানৰ ওচৰত থকা গড় দুটাৰ মাজৰ দুৱাৰখনৰ বােটিদ নগৰৰ বািহৰৈল ৰািতেয়ই ওলাই গ’ল, েতিতয়া
কলদীয়ািবলাক নগৰৰ িবৰুেদ্ধ চািৰওফােল আিছল আৰু েতওঁিবলাক অৰাবাৰ বােটিদ গ’ল 8 িকন্তু কলদীয়ািবলাকৰ
ৈসনয্সামন্তই ৰজাৰ পাছত েখিদ ৈগ, িযৰীেহাৰ সমথলত িচিদিকয়াক লগ ধিৰেল; েতিতয়া েতওঁৰ সকেলা ৈসনয্-সামন্ত
েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা িছন্ন-িভন্ন ৈহ গ’ল 9 পােছ িসহঁেত ৰজাক ধিৰ হমাৎ েদশৰ িৰব্লাৈল বািবলৰ ৰজাৰ গুিৰৈল িনেল;
তােত েতওঁ েতওঁৈল দণ্ডাজ্ঞা কিৰেল 10 বািবলৰ ৰজাই িচিদিকয়াৰ পুেতকিবলাকক েতওঁৰ চকুৰ আগেত বধ কিৰেল
আৰু িযহূদাৰ আটাই প্রধান েলাকেকা িৰব্লাত বধ কিৰেল 11 তাৰ বািহেৰ বািবলৰ ৰজাই িচিদিকয়াৰ চকু কািঢ়, েতওঁক
িশকিলেৰ বািন্ধ বািবলৈল ৈল গ’ল, আৰু েতওঁ নমৰা িদনৈলেক েতওঁক বন্দীশালত বন্দী কিৰ ৰািখেল

12 পােছ পঞ্চম মাহৰ দশম িদনা বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ ৰাজত্বৰ ঊৈন্নশ বছৰৰ বছিৰ বািবলৰ ৰজাৰ আগত িথয়
হওঁতা নবুজৰদান ৰক্ষক-েসনাপিতেয় িযৰূচােলমৈল আিহ, 13 িযেহাৱাৰ গৃহিট আৰু ৰাজ গৃহিট পুিৰেল আৰু িযৰূচােলমৰ
সকেলা ঘৰ জুই িদ পুিৰেল 14 আৰু েসই ৰক্ষক-েসনাপিতৰ লগত অহা কলদীয়ািবলাকৰ সকেলা ৈসনয্সামন্তই
িযৰূচােলমৰ চািৰওফালৰ আটাইেবাৰ গড় ভািঙ েপলােল 15 আৰু নবুজৰদানৰ ৰক্ষক-েসনাপিতেয় প্রজািবলাকৰ
েকতিবলাক দিৰদ্র েলাকক, নগৰৰ বাকী থকা েলাকিবলাকক বািবলৰ ৰজাৰ ফলীয়া হ’বৈল পলাই েযাৱািবলাকক বন্দী
কিৰ ৈল গ’ল 16 িকন্তু দ্রাক্ষা আপডাল কেৰঁাতা আৰু েখিতয়ক হ’বৈল নবুজৰদান ৰক্ষক-েসনাপিতেয় েদশৰ েকতিবলাক
দুখীয়া মানুহ এিৰ গ’ল
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17আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ িপতলৰ স্তম্ভ দুটা, আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ আধাৰেবাৰ ও িপতলৰ সমুদ্র-পাত্রেটা কলদীয়ািবলােক
েডাখৰ েডাখৰৈক ভািঙ েসইেবাৰৰ আটাইেবাৰ িপতল বািবলৈল ৈল গ’ল 18 আৰু ছঁাই েপেলাৱা পাত্র, ছঁাই উিলওৱা
েহতা, কটাৰী, েতজ েপেলাৱা পাত্র, িপয়লা আিদ কিৰ পিৰচযর্া কমর্ কৰা িপতলৰ আটাই বস্তু িসহঁেত ৈল গ’ল 19আৰু
চিৰয়া, আঙঠা ধৰা, েতজেপেলাৱা পাত্র, ছঁাই েপেলাৱা পাত্র, দীপাধাৰ, িপয়লা, বািট আিদ কিৰ েসাণৰ পাত্রৰ েসাণ,
আৰু ৰূপৰ পাত্র ৰূপ ৰক্ষক-েসনাপিতেয় ৈল গ’ল 20 আৰু চেলামন ৰজাই িযেহাৱাৰ গৃহৰ িনিমেত্ত েসই িয দুটা স্তম্ভ,
এটা সমুদ্র পাত্র, আৰু আধাৰেবাৰৰ তলত থকা বাৰটা িপতলৰ বৃষ সজাইিছল, েসই সকেলা বস্তুৰ িপতল অপিৰিমত
আিছল 21আৰু েসই স্তম্ভ দুটাৰ িবষেয় হ’েল প্রথমেটা ওখই ওঠৰ হাত; আৰু বাৰহতীয়া সূতাই তাক েমৰাব পািৰিছল,
আৰু তাৰ ডাঠ চািৰ আঙুল; েসেয় েফােপালা আিছল 22 আৰু তাৰ ওপৰত িপতলৰ এটা মাথলা আিছল, েসই মাথলা
ওখই পঁাচ হাত; আৰু মাথলাত চািৰওফােল জািল কটা আৰু ডািলম আিছল; েসই আটাইেবাৰ িপতলৰ; িদ্বতীয় স্তম্ভেটাও
েসই প্রকাৰ, আৰু তােৰা ডািলম আিছল 23 চািৰওফােল ছয়ান্নৈব্বটা ডািলম আিছল, আৰু চািৰওফােল জািল কটাৰ
ওপৰত সব্বর্মুঠ এশ ডািলম আিছল

24 পােছ ৰক্ষক-েসনাপিতেয় প্রধান পুেৰািহত চৰায়াক, আৰু িদ্বতীয় পুেৰািহত চফিনয়াক, আৰু িতিন জন দুৱৰীক
ধিৰেল 25আৰু নগৰৰ েলাকিবলাকৰ মাজৰ, যুদ্ধাৰুিবলাকৰ ওপৰত িনযুক্ত এজন অধয্ক্ষক, নগৰত েপাৱা ৰাজসভাসদ
সকলৰ সাতজন মানুহক, েদশৰ প্রজািবলাকৰ ৈসনয্ৰ নাম ভির্ত্ত কেৰঁাতা প্রধান েসনাপিতৰ িলখক জনক, আৰু নগৰৰ
মাজত েপাৱা েদশৰ প্রজািবলাকৰ ষািঠজন মানুহক ধিৰেল 26 আৰু নবুজৰদান ৰক্ষক-েসনাপিতেয় েতওঁিবলাকক
িৰব্লাৈল বািবলৰ ৰজাৰ গুিৰৈল ৈল গ’ল 27 পােছ বািবলৰ ৰজাই হমাৎ েদশৰ িৰব্লাত েতওঁিবলাকক আঘাত কৰাই বধ
কিৰেল এইদেৰ িযহূদাক িনজ েদশৰ পৰা েদশান্তৰ কৰা হ’ল

28 নবূখদেনচেৰ েদশান্তৰ কৰা েলাকিবলাকৰ সংখয্া এই; সপ্তম বছৰত েতওঁ িতিন হাজাৰ েতইশজন িযহুদী মানুহক
েদশান্তৰ কিৰ িনেল; 29 নবূখদেনচৰৰ ৰাজত্বৰ অষ্ঠাদশ বছৰত েতওঁ িযৰূচােলমৰ পৰা আঠশ বিত্রশ জনক েদশান্তৰ
কিৰ ৈল গ’ল; 30 নবূখদেনচৰৰ ৰাজত্বৰ েতইশ বছৰৰ বছিৰ নবুজৰদান ৰক্ষক-েসনাপিতেয় িযহুদী িবলাকৰ মাজৰ পৰা
সাতশ পঞ্চিল্লশ জনক েদশান্তৰ কিৰ ৈল গ’ল; সব্বর্মুঠ চািৰ হাজাৰ ছশ েলাক ৈল গ’ল

31 পােছ িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াখীনৰ বন্দী অৱস্থাৰ সাতিত্রশ বছৰৰ বছিৰ, দ্বাদশ মাহৰ পঁিচশ িদনৰ িদনা বািবলৰ
ইবীল-মেৰাদক ৰজাই িনজৰ ৰাজত্বৰ প্রথম বছৰত িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াখীনৰ মুৰ দািঙ, েতওঁক বন্দীশালৰ পৰা মুক্ত
কিৰেল; 32 আৰু েতওঁক মৰমৰ কথা ক’েল, আৰু বািবলত েতওঁৰ লগত থকা ৰজািবলাকৰ আসনতৈক েতওঁৰ আসন
ওখত স্থাপন কিৰেল 33 আৰু েতওঁ িনজৰ বন্দীশালৰ কােপাৰ সলােল, আৰু েতওঁ জীয়াই থােক মােন ৰজাৰ আগত
সদায় েভাজন কিৰেল 34 আৰু েতওঁৰ খুৰাকৰ িবষেয় হ’েল, েতওঁ জীয়াই থােক মােন নমৰাৈলেক বািবলৰ ৰজাৰ
আজ্ঞােৰ এক এক িদনৰ উপযুক্ত খাদয্ দ্রবয্ প্রিত িদেন েতওঁক িদয়া ৈহিছল
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িবলাপ
গ্রন্থ ৰচিয়তা
িবলাপ পুস্তকৰ িলখকৰ নাম পুস্তক খনত উেল্লখ নকৰাৈক ৈৰ ৈগেছ িকন্তু ইহুিদ আৰু খ্রীষ্টিয়ান উভয় ঐিতহয্ই এই

পুস্তক খনৰ িলখক িহচােপ িযিৰিময়ােক স্বীকৃিত িদেয় এই পুস্তক খনৰ িলখক িযৰূচােলম ধ্বংসৰ ফলাফলৰ চাকু্ষচ
সাক্ষী আিছল, ধাৰণা হয় েতওঁ েতওঁ িনেজ িযৰূচােলম আক্রমণৰ সাক্ষী আিছল (িবলাপ 1:13-15) উভয় ঘটনাৰ
বােব িযিৰিময়া উপিস্থত আিছল িযহূদাই ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেল আৰু েতওঁৰ ৈসেত থকা িবধান ভংগ কিৰিছল
ঈশ্বেৰ েতওঁৰ েলাকসকলক িনয়মানুবতীর্তাৈল আিনবৰ বােব েবিবলনীয় েলাকসকলক নগণয্ সহকাৰী িহচােপ বয্ৱহাৰ
কৰাৰ েযােগিদ সহািৰ িদিছল এই পুস্তক খনত গভীৰ দুখেভাগৰ বাখয্া আেছ, িতিনটা অধয্ায়ত সামিয়ক িবৰিতৰ ৈসেত
এটা আশাৰ প্রিতজ্ঞা আেছ িযিৰিময়াই ঈশ্বৰৰ মঙ্গলময়তা স্মৰণ কেৰ েতওঁ ঈশ্বৰৰ িবশ্বাসেযাগয্ সতয্ৰ েযােগিদ সান্ত্বনা
িনেবদন কেৰ, েতওঁৰ পাঠকসকলক ঈশ্বৰৰ দয়া আৰু অবয্থর্ েপ্রমৰ িবষেয় কয়

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 586-584 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
ভাববাদী িযিৰিময়াই েবিবলনীয়সকেল এই িযৰূচােলম নগৰ েঘৰাও কৰা আৰু ধ্বংস কৰাৰ পাছত ইয়াৰ দুদর্ শাৰ এজন

চাকু্ষচ সাক্ষী আিছল
প্রাপক
ইব্রীয় েলাকসকল, িযসকল িনবর্াসনত বির্ত আিছল আৰু ইস্রােয়লৈল উভিত আিহিছল, আৰু বাইেবলৰ পাঠকসকল
উেদ্দশয্
পাপ,জাতীয় আৰু বয্িক্তগত উভয় েক্ষত্রৰ প্রভাৱ, ঈশ্বেৰ েতওঁৰ অনুসৰণকাৰীসকলক েতওঁৈল উভতাই আিনবৰ বােব

আিহলা িহচােপ েলাকসকলক আৰু পিৰিস্থিতক বয্ৱহাৰ কেৰ; একমাত্র ঈশ্বৰত আশা িমছা, এইদেৰ ঈশ্বৰ িনবর্াসনত
ইহুিদসকলৰ অৱেশষ েলাকসকলৰ ওপৰত ক্ষমাপৰায়ণ হয় েসেয় েতওঁ একমাত্র েতওঁৰ পুত্র যীচুক উদ্ধাৰকতর্ াৰূেপ
পিঠয়াই পােপ অনন্ত মৃতুয্ ৈল আিহেছ, িকন্তু ঈশ্বেৰ পিৰত্রাণৰ পিৰকল্পনাৰ েযােগিদ অনন্ত জীৱন প্রদান কিৰেছ
িবলাপ পুস্তেক এটা িবষয় স্পষ্ট কিৰ িদেয় েয পাপ আৰু িবেদ্রাহৰ কাৰেণ ঈশ্বেৰ েক্রাধ ঢািল িদেয় (1:8-9; 4:13;
5:16)

মূল িবষয়
েখেদািক্ত

প্রান্তেৰখা
1. িযৰূচােলমৰ বােব িযিৰিময়াৰ েশাক — 1:1-22
2. পােপ ঈশ্বৰৰ েক্রাধ ৈল আেহ — 2:1-22
3. ঈশ্বেৰ েতওঁৰ েলাকসকলক েকিতয়াও বজর্ ন নকেৰ — 3:1-66
4. িযৰূচােলেম মিহমা েহৰুৱাই েপেলাৱা — 4:1-22
5. েলাকসকলৰ বােব িযিৰিময়াই মধয্স্থতা কৰা — 5:1-22

িযৰূচােলমৰ দুখেভাগ
1 িয িযৰূচােলম নগৰ এসময়ত প্রজােৰ পিৰপূণর্ আিছল, েসই নগৰ এিতয়া েকেন অকলশৰীয়া ৈহ ৈৰ আেছ!
যিদও তাই জািত সমূহৰ মাজত ক্ষমতাশালী আিছল, তথািপ তাই িবধৱাৰ দেৰ হ’ল!
প্রেদশেবাৰৰ মাজত তাই ৰাণী আিছল, িকন্তু এিতয়া দাসত্বৰ অধীন হ’ল!
2 তাই ৰািত উচুিপ িবলাপ কেৰ আৰু তাইৰ চকুৰ পানী গােলেৰ ৈব যায়
তাইৰ েপ্রিমক সকলৰ মাজত তাইক শান্ত্বনা িদবৈল েকােনা নাই
তাইৰ সকেলা বনু্ধেৱ তাইক িবশ্বাস-ঘাতকতা কিৰেল েতওঁেলাক তাইৰ শত্রু হ’ল
3 দিৰদ্রতা আৰু েক্লশ-েভাগ কৰাৰ পাছত িযহূদা বন্দীত্বত গ’ল
তাই েকােনা িবশ্রাম েনােপাৱাৈক সকেলা জািতৰ মাজত বাস কিৰ আেছ
তাই হতাশ েহাৱাত তাইৰ শত্রু সকেল তাইক আক্রান্ত কিৰেল
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4 িনধর্ািৰত পব্বর্ৈল েকােনা েনােযাৱাত, িচেয়ানৰ পথেবােৰ েশাক কিৰেছ
তাইৰ আটাই দুৱাৰ অৱেহিলত হ’ল তাইৰ পুেৰািহতসকেল দুখত েকঁকাই আেছ
তাইৰ কুমাৰীসকল েশাকত আেছ আৰু িনেজও অিত েবজাৰত আেছ
5 তাইৰ শত্রুেবাৰ, তাইৰ প্রভু হ’ল; আৰু েতওঁেলাকৰ উন্নিত হ’ল
িকয়েনা তাইৰ অপৰাধ অিধক েহাৱা কাৰেণ িযেহাৱাই তাইক েক্লশ িদেল
তাইৰ িশশুসকল শত্রুৰ হাতত বন্দী-অৱস্থাৈল গ’ল
6 আৰু িচেয়ান-জীয়াৰীৰ েসৗন্দযর্য্ই তাইক তয্াগ কিৰেল
তাইৰ ৰাজকুমাৰসকল চৰণীয়া ঠাই েনােপাৱা হিৰণৰ দেৰ হ’ল,
আৰু শিক্তহীন ৈহ েখিদ িনয়া শত্রুৰ আেগ আেগ গ’ল
7 িযৰূচােলেম িনজৰ দুখ আৰু কষ্টৰ িদনত,
পূবর্কালৰ িনজৰ সকেলা মেনাহৰ বস্তুেবাৰৰ িবষেয় েসঁাৱৰণ কিৰেছ

েযিতয়া তাইৰ প্রজাসকল শত্রুৰ হাতত পিৰল, েতিতয়া েকােনও তাইক সহায় নকিৰেল
শত্রুেবােৰ তাইৰ ধ্বংস েহাৱা অৱস্থা েদিখ উপহাস কিৰেল
8 িযৰূচােলেম অিতশয় পাপ কিৰেল; এই কাৰেণ তাই অশুিচ বস্তু েযন হ’ল
তাইৰ সন্মানকাৰীসকেল তাইৰ উলঙ্গতা েদিখ তাইক তুচ্ছ জ্ঞান কিৰেল
তাই দুেখেৰ েকঁকাই পাছফােল মুখ ঘূৰায়
9 তাইৰ চুৱা, তাইৰ কােপাৰৰ আঁচলত লািগ আেছ তাই িনজৰ েশষ গিতৈল মন নকিৰেল
এই কাৰেণ আচিৰতৰূেপ তাইৰ অেধাগিত হ’ল তাইক শান্ত্বনা িদওঁতা েকােনা নাই
েহ িযেহাৱা, েমাৰ েক্লশৈল দৃষ্টি কৰক, কাৰণ শত্রু অিত মহান হ’ল!
10 শত্রুেৱ তাইৰ আটাই মেনাহৰ বস্তুেবাৰৰ ওপৰত হাত িদেল
িয জািতেবাৰক আেপানাৰ সমাজত েসামাবৈল আপুিন িনেষধ কিৰিছল,
তাই েসই জািতেবাৰক তাইৰ পিবত্র স্থানত প্রেৱশ কৰা েদিখেল
11 তাইৰ সকেলা প্রজাই অন্ন িবচািৰ দুখত েকঁকাই আেছ
েতওঁেলােক আহাৰ খাই পুনৰ জীৱন প্রিতষ্ঠা কিৰবৈল িনজ িনজ মেনাহৰ বস্তুেবাৰ িদেল
েহ িযেহাৱা, চাওঁক আৰু েমাৰ িবষেয় িবেবচনা কৰক, িকয়েনা মই অেযাগয্ হ’েলা
12 েহ বাটৰুৱাসকল, এেয় েতামােলাকৰ দৃষ্টিত এেকােক নহয় েন?
িবচাৰ কৰা আৰু েচাৱা, েমাৈল কৰা েমাৰ এই দুখৰ িনিচনা আৰু দুখ হ’ব পােৰেন?
িকয়েনা িযেহাৱাই িনজৰ প্রচণ্ড েক্রাধৰ িদনা েমাক যন্ত্রণা িদেল
13 েতওঁ ওপৰৰ পৰা েমাৰ হাড়েবাৰৰ মাজৈল অিগ্ন পিঠয়ােল আৰু েসেয় হাড়েবাৰক জ্ৱলাই েপলােল
েতওঁ েমাৰ ভিৰত জাল পািতেল আৰু েমাক ঘূৰাই আিনেল
েতওঁ েমাক সঘনাই পিৰতয্ক্ত আৰু শিক্তহীন কিৰেল
14 েমাৰ অপৰাধৰূপ যুৱিল, েতওঁৰ হােতেৰ বন্ধা হ’ল
েসইেবাৰক এেকলেগ েগঁািঠ েমাৰ িডিঙত িপন্ধাই িদয়া হ’ল েতওঁ েমাক শিক্তহীন কিৰেল
িয সকলৰ িবৰুেদ্ধ মই িথয় হ’ব েনাৱােৰঁা, েতওঁেলাকৰ হাতত িযেহাৱাই েমাক সমপর্ণ কিৰেল
15 েমাক ৰক্ষা কৰা েমাৰ আটাই বীৰেক প্রভুেৱ তুচ্ছ কিৰেল
েতওঁ েমাৰ বলৱান েলাকসকলক গুিৰ কিৰবৈল েমাৰ অিহেত এখন সভা আহ্বান কিৰেল
প্রভুেৱ েমাৰ িযহূদা-জীয়াৰীক দ্রাক্ষাকুণ্ডত গচকা িদ গচিকেল
16 এইেবাৰ কথাৰ কাৰেণ মই কািন্দেছঁা েমাৰ চকুৰ পৰা পানী ৈব ৈগেছ;
িকয়েনা েমাৰ প্রাণ জুৰাব পৰা শান্ত্বনাকাৰীজন েমাৰ পৰা আঁতৰত আেছ
শত্রু জয়ী েহাৱাত েমাৰ সন্তান সকল অৱেহিলত হ’ল
17 িচেয়ােন সহায়ৰ বােব বহলৈক হাত েমিলেছ; তাইক শান্তনা িদবৈল েকােনা নাই
যােকাবৰ চািৰওফােল থকা েলাকসকলক, তাইৰ শত্রু হ’বৈল িযেহাৱাই আজ্ঞা িদেছ
েতওঁেলাকৰ মাজত িযৰূচােলম অশুিচ বস্তু েযন হ’ল
18 িযেহাৱা ধাির্মক, িকয়েনা মই েতওঁৰ আজ্ঞাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেলঁা
েহ জািত সমূহ শুনা, মই েতামােলাকক িবনয় কেৰঁা আৰু েমাৰ দুখৈল মন কৰা
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েমাৰ যুৱতী আৰু বীৰসকল বন্দী অৱস্থাৈল গ’ল
19 মই েমাৰ েপ্রমকাৰীসকলক মািতেলঁা, িকন্তু েতওঁেলাক েমাৰ প্রিত িবশ্বাসঘাতক হ’ল
েযিতয়া িনজ প্রাণ ৰক্ষা কিৰবৰ বােব েতওঁেলােক আহাৰ িবচািৰিছল;
েতিতয়া েমাৰ পুেৰািহত আৰু পিৰচাৰক সমূেহ নগৰত প্রাণ তয্াগ কিৰেল
20 েহ িযেহাৱা, চাওঁক, মই সঙ্কটত পিৰেলঁা; েমাৰ হৃদয় অতয্ন্ত দুিখত ৈহেছ
েমাৰ অন্তৰত েমাৰ হৃদয় িবকৃত হ’ল, কাৰণ মই অতয্ন্ত িবেদ্রাহ কিৰেলঁা
বািহৰত আমাক তেৰাৱােলেৰ িনঃসন্তান কিৰেছ; আৰু ঘৰত েযন মৃতুয্েহ উপিস্থত ৈহেছ
21 েমাৰ েকঁকিন শুনক েমাক শান্ত্বনা িদবৈল েকােনা নাই
েমাৰ আটাই শত্রুেৱ েমাৰ দুৰৱস্থাৰ িবষেয় শুিনেল, আৰু আপুিন েয এেন অৱস্থা কিৰেল, েসই কাৰেণ েতওঁেলাক

আনিন্দত ৈহেছ
আপুিন িয িদনৰ িবষেয় েঘাষণা কিৰেল, েসই িদন উপিস্থত কৰক, েতিতয়া েতওঁেলােকা েমাৰ দেৰ হ’ব
22 েতওঁেলাকৰ সকেলা দুষ্টতা আেপানাৰ আগত উপিস্থত হওঁক,
েমাৰ সকেলা অপৰাধৰ কাৰেণ আপুিন েমাৈল কৰা িনিচনাৈক েতওঁেলাকৈলেকা কৰক;
িকয়েনা েমাৰ দুখৰ েকঁকিন অেনক আৰু েমাৰ অন্তৰ দ্ুবর্ল

2 অধয্ায়
িযৰূচােলমক িদয়া দণ্ড িবলাপ আৰু িনেবদন

1 প্রভুেৱ িনজ েক্রাধত েকেন এটা ডাঙৰ েমেঘেৰ িচেয়ান-জীয়াৰীক সমূ্পণর্ৰূেপ ঢািকেল!
েতওঁ স্বগর্ৰ পৰা ইস্রােয়লৰ েশাভাক পৃিথৱীৈল পিঠয়াই িদেল;
আৰু িনজ েক্রাধৰ িদনত িনজৰ ভিৰ-পীৰাৈল েসঁাৱৰণ নকিৰেল
2 প্রভুেৱ দয়া নকিৰ যােকাবৰ সকেলা নগৰেবাৰ গ্রাস কিৰেল
েতওঁ িনজ েক্রাধত িযহূদা-জীয়াৰীৰ দ্ুগর্েবাৰ ভািঙ েপলােল;
েতওঁ েসইেবাৰক অপমােনেৰ মািটৰ সমান কিৰেল, েসই ৰাজয্ আৰু তাইৰ ৰাজকুমাৰসকলক অপিবত্র কিৰেল
3 েতওঁ প্রচণ্ড েক্রাধত ইস্রােয়লৰ সকেলা শিক্ত েছদন কিৰেল
েতওঁ শত্রুৰ সনু্মখৰ পৰা িনজৰ েসঁা হাত েকঁাচােল
আৰু চািৰওফােল সকেলা গ্রাস কেৰঁাতা জ্বলন্ত অিগ্নিশখাৰ দেৰ েতওঁ যােকাবক দগ্ধ কিৰেল 4 শত্রুৰ িনিচনাৈক েতওঁৰ

িনজৰ ধনু আমাৰ িদেশ ভঁাজ কিৰেল েতওঁ যুদ্ধত থকা শত্রুৰ দেৰ, আমাৈল মািৰ পিঠয়াবৰ বােব িনজ হাতক
সাজু কৰােল েতওঁৰ দৃষ্টিত তৃিপ্তজনক সকেলােক বধ কিৰেল

িচেয়ান-িজয়াৰীৰ তমু্বৰ ওপৰত েতওঁ িনজৰ েক্রাধ অিগ্নৰ দেৰ বৰষােল
5 প্রভুেৱ শত্রু েযন হ’ল েতওঁ ইস্রােয়লক গ্রাস কিৰেল
েতওঁ ইস্রােয়লৰ আটাই ৰাজ-অট্রািলকােবাৰ গ্রাস কিৰেল; আৰু তাৰ দুগর্েবাৰ ধংস কিৰেল
েতওঁ িযহূদা-জীয়াৰীৰ মাজত েশাক আৰু িবলাপ বঢ়ােল
6 েতওঁ িনজ তমু্ব বাৰীৰ টিঙ ধংস কৰাৰ দেৰ ধংস কিৰেল আৰু িনজৰ সমাজ পতা ঠাই িবনষ্ট কিৰেল
িযেহাৱাই িচেয়ানত পব্বর্ আৰু িবশ্রাম িদন পাহৰােল,
িকয়েনা েতওঁৰ প্রচণ্ড েক্রাধত ৰজা আৰু পুেৰািহতসকলক েতওঁ েহয়জ্ঞান কিৰেল
7 প্রভুেৱ েতওঁৰ যজ্ঞেবদী অগ্রাহয্ কিৰেল; আৰু েতওঁৰ পিবত্র স্থান িঘণ কিৰেল
েতওঁ তাইৰ অট্টািলকাৰ গড়েবাৰ শত্রুৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেল
েতিতয়া েতওঁেলােক পব্বর্িদনৰ িনিচনাৈক িযেহাৱাৰ গৃহত জেয়েৰ েকালাহল কিৰেল
8 িযেহাৱাই উেদ্দশয্মূলকভােৱ িচেয়ান-জীয়াৰীৰ গড় নষ্ট কিৰবৈল মনস্থ কিৰেল
েতওঁ পিৰমান-জৰী পািৰ েসই গড় িবনষ্ট কৰাৰ পৰা েতওঁৰ হাত েনােকঁাচােল
আৰু েতওঁ দুগর্ৰ চিৰওফােল থকা গড়েবাৰক িবলাপ কৰােল আৰু দুগর্েবাৰ শিক্তহীন কিৰেল 9 িচেয়ান-জীয়াৰীৰ

দুৱাৰেবাৰ মািটত েপাত গ’ল; িচেয়ানৰ দুৱাৰৰ ডাংেবাৰ িযেহাৱাই নষ্ট কিৰেল আৰু ভািঙেল
তাইৰ ৰজা আৰু ৰাজকুমাৰসকল অনা-ইহুদীসকলৰ মাজত আেছ, য’ত েমািচৰ েকােনা িবধান নাই
আনিক তাইৰ ভাববাদীসকেল িযেহাৱাৰ পৰা েকােনা দশর্ন েপাৱা নািছল
10 িচেয়ান-জীয়াৰীৰ বৃদ্ধসকেল মািটত বিহ নীৰেৱ েশাক কিৰ আেছ
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েতওঁেলােক িনজ িনজ মূৰত ধূিল ছিটয়াইেছ; আৰু কঁকালত চট কােপাৰ বািন্ধেছ
িযৰূচােলমৰ কুমাৰীসকেল মািটৈল মূৰ েদঁাৱাই আেছ
11 েমাৰ চকু-েলা বন্ধ ৈহ ৰঙা হ’ল; েমাৰ হৃদয় অতয্ন্ত দুিখত ৈহেছ
েমাৰ জািতস্বৰূপ জীয়াৰীৰ েলাকসকলৰ ধ্বংসৰ কাৰেণ েমাৰ কিলজাৰ িপত্তপানী মািটত ঢলা ৈহেছ,
িকয়েনা নগৰৰ বাটেবাৰত িশশু আৰু িপয়াহ েখাৱা েকঁচুৱাসকল মুিচ্ছর্ ত ৈহেছ আৰু মৃতুয্ৰ মুখত পিৰেছ
12 “আহাৰ আৰু দ্রাক্ষাৰস ক’ত?” এই বুিল েতওঁেলােক িনজ িনজ মাতৃসকলক প্রশ্ন কেৰ
িসহঁত নগৰৰ বাটেবাৰত আহত েহাৱা মানুহৰ দেৰ মুিচ্ছর্ ত ৈহেছ,
আৰু িনজ িনজ মাতৃৰ েকালাত প্রাণতয্াগ কিৰেছ
13 েহ িযৰূচােলম-জীয়াৰী, েতামাৰ িবষেয় মই িক সাক্ষয্ িদম? েতামাক শান্ত্বনা িদবৰ বােব েতামােৰ ৈসেত িকহৰ তুলনা

িদম? েহ কুমাৰী িচেয়ান-জীয়াৰী,
িকয়েনা েতামাৰ ভঙা-ৰূপ সাগৰৰ দেৰ বৃহৎ; েকােন েতামাক সুস্থ কিৰব পােৰ?
14 েতামাৰ ভাববাদীসকেল েতামাৰ পেক্ষ িমছা আৰু মুখর্তাৰ দশর্ন পােল
আৰু েতামাৰ সম্পিত্তেবাৰ পুনৰায় ঘূৰাই পাবৈল েতওঁেলােক েতামাৰ অপৰাধেবাৰ প্রকাশ নকিৰেল,
িকন্তু েতওঁেলােক দশর্ন পাই েতামাৰ পেক্ষ অসাথর্ক বাণী আৰু েদশান্তৰৰ কাৰণ প্রচাৰ কিৰেল
15 আটাই বাটৰুৱাই েতামাক েদিখ হাত-তািল িদেছ
েতওঁেলােক িযৰূচােলম-জীয়াৰীক সুহুিৰয়াই মূৰ েজাকািৰ কয় েবােল,
“পৰম সুন্দৰী আৰু েগােটই পৃিথৱীৰ আনন্দদািয়নী বুিল মানুেহ েকাৱা নগৰী এইখেনই েন?”
16 েতামাৰ আটাই শত্রুেৱ েতামাৰ অিহেত মুখ বহলৈক েমিলেল আৰু েতামাৰ িবপেক্ষ ঠাট্টা কিৰেল
েতওঁেলােক সুহুিৰয়াই আৰু দঁাত কৰিচ কয়, “আিম তাইক গ্রাস কিৰেলঁা
আিম বাট চাই থকা িদন, িনশ্চয় এই িদনেটােৱই; আিম পােলঁা, আিম েদিখেলঁা!”
17 িযেহাৱাই িনেজই কৰা সংকল্প িসদ্ধ কিৰেল, পূবর্কালত আজ্ঞা কৰা েতওঁৰ বাকয্ পূণর্ কিৰেল
েতওঁ দয়া নকিৰ ভািঙ েপলােল,
আৰু তাৰ ওপৰত শত্রুক আনন্দ কৰােল; েতওঁ েতামাৰ ৈবৰীেবাৰৰ িশংেটা উন্নত কিৰেল
18 েতওঁেলােক মনেত প্রভুৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰ ক’েল,
“েহ িচেয়ান-জীয়াৰীৰ গড়, িদেন-ৰািতেয় চকু েলা ৈনৰ িনিচনাৈক ৈব থাকক
তুিম িনজেক অলেপা িবশ্রাম িনিদবা েতামাৰ চকুৰ মিনক শান্ত হ’বৈল িনিদবা
19 উঠা আৰু প্রেতয্ক প্রহৰৰ আৰম্ভণেত ৰািত িচঞিৰ কান্দা
প্রভুৰ আগত েতামাৰ হৃদয় পানীৰ দেৰ ঢািল িদয়া
েতামাৰ িয িশশুসকলক প্রেতয্ক আিলৰ মূৰত েভাকত মূিচ্ছর্ ত ৈহেছ, েতওঁেলাকৰ প্রাণৰক্ষাৰ অেথর্ েতওঁৈল হাত েতালা ”
20 েহ িযেহাৱা, িবেবচনা কিৰ েচাৱা, তুিম িয জনৈল এেন বয্ৱহাৰ কিৰছা
মিহলাসকেল হাত িনচুকুৱা সন্তান িনজৰ গভর্ ফলক ভক্ষণ কিৰবেন?
পুেৰািহত আৰু ভাববাদীক প্রভুৰ পিবত্র স্থানত বধ কৰা হ’ব েন?
21 েডকা আৰু বুঢ়া েলাক, আিলবাটৰ মািটত পিৰ আেছ
েমাৰ যুৱতী আৰু যুৱকসকল তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত ৈহেছ
তুিম েতামাৰ েক্রাধৰ িদনাত েতওঁেলাকক বধ কিৰলা; তুিম দয়া নকিৰ হতয্া কিৰলা
22 তুিম পব্বর্িদনৰ িনিচনাৈক চািৰওফালৰ পৰা েমাৈল নানা ত্রাস* মািতলা;
আৰু িযেহাৱাৰ েক্রাধৰ িদনত ৰক্ষা েপাৱা, আৱিশষ্ট েকােনা নািছল
মই িনচুকাই ডাঙৰ-দীঘল কৰা সকলক েমাৰ শত্রুেৱ সংহাৰ কিৰেল

3 অধয্ায়
িযিৰিময়াৰ দুখ আৰু িবশ্বাস

1 িযেহাৱাৰ েক্রাধৰ দণ্ডৰ দ্বাৰাই দুখ েভাগ কৰা পুৰুষজন মেয়ই
2 েতওঁ েমাক েখিদ পিঠয়ােল আৰু েমাক েপাহৰত নহয়, িকন্তু অন্ধকাৰৰ পথতেহ গমন কৰােল
3 িনশ্চয়ৈক েতওঁ েমাক িবমুখ কিৰেল; ওেৰ িদনেটা েতওঁ েমাৰ অিহেত িনজ হাত চলায়
* 2 অধয্ায়:22 শত্রুক
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4 েতওঁ েমাৰ মাংস আৰু ছাল জীণর্ কিৰেল; েতওঁ েমাৰ হাড়েবাৰ ভািঙেল
5 েতওঁ েমাৰ অিহেত চািৰওফােল িতক্ততা আৰু শ্রািন্তৰূপ গেড়েৰ অৱেৰাধ কিৰেল
6 বহু সময় ধিৰ মৃতুয্ েহাৱা মানুহৰ দেৰ, েতওঁ েমাক অন্ধকাৰ ঠাইেবাৰত বাস কৰােল
7 মই ওলাই যাব েনাৱাৰাৈক েতওঁ েমাৰ চািৰওফােল েবৰা িদেল েতওঁ েমাৰ িশকিল গধূৰ কিৰেল
8 যিদও মই সহায়ৰ বােব িচঞিৰ কাতেৰািক্ত কিৰেছঁা, তথািপ েতওঁ েমাৰ প্রাথর্নাৈল কাণ িনিদেয়
9 েতওঁ েমাৰ পথেবাৰ কটা িশেলেৰ বন্ধ কিৰেল; মই েলাৱা প্রিতেটা বােটই েবঁকা
10 েমাৰ পেক্ষ েতওঁ খাপ িদ থকা ভালুক, গুপুত ঠাইত থকা িসংহৰ দেৰ
11 েতওঁ েমাৰ বাট আওবাট কিৰেল েতওঁ েমাক চকুেলােৰ পৃথক কিৰেল, আৰু েমাক অনাথ কিৰেল
12 েতওঁ িনজৰ ধনু িভৰাই ল’েল আৰু েমাৈল লক্ষয্ কিৰ কঁাড় মািৰেল
13 েতওঁ িনজৰ তূণৰ বাণ েমাৰ মম্মর্স্থানত সুমুৱােল
14 মই েমাৰ েলাকসকলৰ হািহ উেদ্রক কৰা বয্িক্ত ৈহ পিৰেলঁা, িদেন িদেন েতওঁেলাকৰ িবদ্রূপাত্মক গানৰ িবষয় ৈহেছঁা
15 েতওঁ েমাক িততােৰ পূৰ কিৰেল আৰু েমাক অিধকৈক নাগদানা খুৱােল
16 েখাৱা বস্তুত িমহিল েহাৱা িশল গুিটেৰ েতওঁ েমাৰ দঁােতা ভািঙেল; েতওঁ েমাক ছঁাইৈল েঠিল পিঠয়ােল
17 তুিম েমাৰ জীৱনৰ পৰা শািন্ত আঁতৰ কিৰলা; মই মঙ্গল পাহিৰেলঁা
18 গিতেক মই ক’েলা, “েমাৰ জাকজমকতা েশষ ৈহ গ’ল, েসেয় েমাৰ আশা অৱেশয্ই িযেহাৱাৰ পৰা আিহব!”
19 েমাৰ দুখ আৰু তাড়না েসঁাৱৰণ কেৰঁােত, মই নাগদানা আৰু িবহ েসঁাৱৰণ কেৰঁা
20 েমাৰ প্রাণৰ েসঁাৱৰণত েসইেবাৰ এিতয়াও আেছ আৰু েমাৰ প্রাণ েমাৰ অন্তৰত নত ৈহেছ
21 িকন্তু েমাৰ মনত ইয়াক পুনৰায় েসঁাৱৰণ কেৰঁা, এই েহতুেক েমাৰ আশা আেছ
22 আিম েয সমূ্পণর্ েশষ নহেলঁা, এইেটােৱ িযেহাৱাৰ িবশ্ৱাসেযাগয্ িনয়ম; িকয়েনা েতওঁৰ কৰুণাময় কাযর্ৰ েশষ নাই!
23 েতওঁৰ কৰুণাময় কাযর্ প্রিত প্রভাতেত নতুন হয়; েতামাৰ িবশ্বস্ততা মহৎ!
24 েমাৰ প্রােণ কয়, “িযেহাৱােয়ই েমাৰ অংশ,” এই েহতুেক মই েতওঁত ভাৰসা কিৰম
25 িযেহাৱাৈল অেপক্ষা কেৰঁাতা সকলৈল, েতওঁক িবচােৰঁাতাসকলৰ জীৱনৈল েতওঁ মঙ্গলময়
26 িযেহাৱাৰ পিৰত্রাণৈল আশা কিৰ নীৰেৱ বাট চাই থকাই ভাল
27 েযৗৱন-কালত যুৱিল েবাৱাই মানুহৰ পেক্ষ মঙ্গলময়
28 েতওঁ তাৰ ওপৰত যুৱিল িদয়াৰ কাৰেণ িস অকেলই বিহ থাকক আৰু িনজম িদ থাকক
29 িস িনজৰ মুখ ধূিলত ৰাখক; িকজািন আশা হ’ব পােৰ
30 িস তাৰ প্রহাৰ কৰা জনৈল গাল পািত িদয়ক, িস িনন্দােৰ পিৰপূণর্ হওঁক,
31 যােত প্রভুেৱ িচৰকালৈলেক তাক তয্াগ নকিৰব!
32 যিদও েতওঁ কষ্ট িদেয়, তথািপ েতওঁৰ অিধক দয়া অনুসােৰ কৃপা কিৰব
33 িকয়েনা েতওঁ িনজ ইচ্ছােৰ কষ্ট িনিদেয়, বা মানুহৰ সন্তান সকলক েবজাৰ িনিদেয়
34 পৃিথৱীৰ আটাই বন্দীেবাৰক ভিৰৰ তলত গুিড় কৰা,
35 সেব্বর্াপিৰ জনাৰ আগত মানুহৰ স্বত্ব গুচুউৱা,
36 আৰু মানুহৰ েগাচৰত তাক অনয্ায় কৰা - িযেহাৱাই জেনা েসইেবাৰৰ িবষেয় েনেদেখ?
37 প্রভুেৱ আজ্ঞা নকৰাৈক, েকান বয্িক্তেয় েকাৱা বাকয্ িসদ্ধ হয়?
38 সেব্বর্াপিৰ জনাৰ মুখৰ পৰা মঙ্গল আৰু অমঙ্গল েনালায়?
39 জীিৱত মানুেহ িকয় আপিত্ত কেৰ? মানুেহ িনজ পাপৰ দণ্ডৰ বােব িকয় আপিত্ত কেৰ?
40 আহঁা, আিম িবচাৰ কিৰ আমাৰ িনজ পথেবাৰ পৰীক্ষা কেৰঁাহক আৰু পুনৰায় িযেহাৱাৈল ঘূেৰাহঁক
41 স্বগর্িনবাসী ঈশ্বৰৈল আমাৰ হৃদয় আৰু হাত তুিল প্রাথর্না কেৰঁাহক
42 “আিম অপৰাধ আৰু িবেদ্রাহ কিৰেলঁা, েসেয় তুিমও আমাক ক্ষমা নকিৰলা
43 তুিম িনজেক েক্রােধেৰ ঢািকলা আৰু আমাক পােছ পােছ েখিদলা তুিম আমাক হতয্া কিৰলা, আৰু আমাক তুিম

দয়া নকিৰলা
44 তুিম িনজেক েমেঘ ৈসেত ঢািকলা, েসেয় েকােনা প্রাথর্নাই েভদ কিৰব েনাৱািৰেল
45 তুিম আমাক েলাক সমূহৰ মাজত পিৰতয্ক্ত আৰু অস্বীকাৰ কিৰলা
46 আমাৰ আটাই শত্রুেৱ আমাৰ অিহেত মুখ বহলৈক েমিল ঠাট্টা কিৰেল
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47 েসই গাতৰ ভয়, িনজর্ নতা আৰু িনেষ্পষণ, আমাৈল এেকলেগ আিহেছ ”
48 েমাৰ জািতস্বৰূপা জীয়াৰীৰ িনেষ্পষণৰ কাৰেণ, েমাৰ চকুৰ পৰা পানীৰ েসঁাত ৈবেছ
49 েমাৰ চকুৰ পানী িনগেৰ, আৰু ই ক্ষান্ত নহয় আৰু েশষ েনােহাৱাৈক িনগেৰ;
50 েযিতয়াৈলেক িযেহাৱাই স্বগর্ৰ পৰা তলৈল চাই দৃষ্টি নকেৰ
51 েমাৰ নগৰৰ আটাই জীয়াৰীৰ কাৰেণ েমাৰ চকুেৱ েমাৰ প্রাণক দুখ িদেছ
52 শত্রুেবােৰ িবনাকাৰণত পক্ষী িচকাৰ কৰাৰ দেৰ, েমাক িনদর্ য়ভােব িচকাৰ কিৰেল
53 েতওঁেলােক অন্ধকূপত েমাৰ প্রাণ সংহাৰ কিৰেল আৰু েমাৰ ওপৰত এটা িশল ৰািখ হ’ল*
54 েমাৰ মূৰৰ ওপেৰিদ পানী ৈব গ’ল; মই কেলঁা েয, “মই উচ্ছন্ন হেলঁা!”
55 েহ িযেহাৱা, মই দ অন্ধকূপৰ পৰা েতামাৰ নাম লেলঁা
56 েযিতয়া মই ক’েলা, “সহায় পাবৈল কৰা েমাৰ কাতেৰািক্তৈল তুিম কাণত েসাপা িনিদবা ” েতিতয়া তুিম েমাৰ ধ্বিন

শুিনলা
57 েতামাৰ নাম েলাৱা িদনত, তুিম ওচৰ চািপ আিহ ক’লা, “ভয় নকিৰবা!”
58 েহ প্রভু, তুিম েমাৰ প্রাণৰ অিভেযাগ প্রিতবাদ কিৰলা; তুিম েমাৰ জীৱন মুক্ত কিৰলা
59 েহ িযেহাৱা, েতওঁেলােক েমাৈল কৰা অনয্ায় তুিম েদিখছা; েমাৰ েগাচৰ িবচাৰ কৰা
60 েতওঁেলাকৰ আটাই প্রিতকাৰৰ কাযর্ আৰু েমাৰ অিহেত কৰা েতওঁেলাকৰ সকেলা আলচ তুিম েদিখলা
61 েহ িযেহাৱা, েতওঁেলাকৰ িধক্কাৰ আৰু েমাৰ অিহেত কৰা েতওঁেলাকৰ সকেলা আেলাচনা তুিম শুিনলা
62 তুিম েমাৰ অিহেত উঠােবাৰৰ ওঁঠৰ বাকয্ আৰু েগােটই িদন েমাৰ িবৰুেদ্ধ কৰা েতওঁেলাকৰ কল্পনা শুিনলা
63 তুিম েতওঁেলাকৰ বহা আৰু উঠা েদখা; মই েতওঁেলাকৰ ঠাট্টাৰ গানৰ িবষয়
64 েহ িযেহাৱা, েতওঁেলাকৰ হাতৰ কাযর্ অনুসােৰ তুিম েতওঁেলাকক প্রিতফল িদয়া
65 তুিম েতওঁেলাকক মনৰ জঠৰতা প্রদান কৰা; েতামাৰ শাও েতওঁেলাকৰ ওপৰত পৰক
66 তুিম েক্রাধত েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ েযাৱা আৰু িযেহাৱাৰ আকাশ-মণ্ডলৰ তলৰ পৰা েতওঁেলাকক উচ্ছন্ন

কৰা

4 অধয্ায়
সকেলা েশ্রণীৰ ইহুদীসকলৰ দুখ

1 সুবণর্ েকেন মিলন হল! অিত শুদ্ধ েসাণ েকেন পিৰৱতর্ ন হ’ল
পিবত্র পাথৰেবাৰ প্রেতয্ক আিলৰ মুৰত েপেলাৱা হ’ল
2 উত্তম েসাণৰ তুলয্ িচেয়ানৰ বহুমূলয্ পুত্রসকল কুমাৰৰ হাতৰ কমর্ মািটৰ কলহ েযন েকেন গণয্ হ’ল!
3 িশয়ালেবােৰও িনজ িনজ েপাৱািলেবাৰক িপয়াহ িদ প্রিতপালনকািৰণী হয়,
িকন্তু েমাৰ িনজৰ েলাকসকলৰ জীয়ৰীসকেল হ’েল অৰণয্ত থকা উট পক্ষীৰ িনিচনা িনষু্ঠৰ হ’ল
4 িপয়াহ েখাৱা েকঁচুৱাৰ িজভা িপয়াহত তালুত লািগল;
িশশুসকেল িপঠা খুিজেছ, িকন্তু েকােনও েতওঁেলাকক িদয়া নাই
5 সুখাদয্ েখাৱাসকেল আিলত অনাথ ৈহ পিৰ আেছ;
ৰঙা িবছনাত শুই ডাঙৰ-দীঘল েহাৱা সকেল েগাবৰৰ দ’ম সাবিটেছ
6 েমাৰ জািতস্বৰূপা জীয়ৰী সকলৰ অপৰাধ, েসই চেদামৰ পাপতৈকেয়া অিধক,
িয চেদাম মুহুত্তর্ েত িবনষ্ট ৈহিছল, যিদও েকােনা হােত তাইক ক্ষিতগ্রস্ত কৰা নািছল
7 *েতওঁৰ প্রধান েলাকসকল িহমতৈকেয়া িনম্মর্ল, এঁৱা গাখীৰতৈকেয়া বগা আিছল
েতওঁেলাকৰ গা পদ্মৰাগ মিণতৈকেয়া ৰঙা আিছল; েতওঁেলাকৰ উজ্বলতা নীলকান্ত মিণৰ সদৃশ আিছল
8 এিতয়া েতওঁেলাকৰ মুখ এঙাৰতৈক ক’লা হ’ল, আৰু েতওঁেলাকক আিলবাটত িচিন েপাৱা নাযায়
েতওঁেলাকৰ ছাল হাড়ত লািগল ই শুকাই কাঠ েযন হ’ল
9 েভাকত মৰা েলাকতৈক তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই হত েহাৱা েলাক ধনয্,
িকয়েনা েতওঁেলাক পথাৰত উৎপন্ন েহাৱা শসয্ৰ অভাৱত েভাকৰূপ তেৰাৱােলেৰ েখাচা েযন ৈহ ক্ষীণাই ৈগেছ
10 েস্নহৱতী মিহলাসকেল িনজ হােতেৰ িনজ িনজ সন্তান িসজােল;
* 3 অধয্ায়:53 েতওঁেলােক অন্ধকুপত েমাক দিলয়াই িদেল আৰু েমাৰ ওপৰত িশল দিলয়ােল * 4 অধয্ায়:7 িযৰূচােলম



িবলাপ 4 অধয্ায়:11 933 িবলাপ 5 অধয্ায়:8

েমাৰ জািতস্বৰূপা জীয়াৰীৰ সংহাৰৰ কালত িসহঁত েতওঁেলাকৰ েখাৱা বস্তু েযন ৈহেছ
11 িযেহাৱাই িনজৰ েক্রাধ িসদ্ধ কিৰেল, িনজৰ প্রচণ্ড েক্রাধ বৰষােল; েতওঁ িচেয়ানত
জুই জ্বলােল, েসেয় তাৰ িভিত্তমূলেবাৰ গ্রাস কিৰেল
12 ইয়াক পৃিথৱীৰ ৰজাসকেল নাইবা আটাই জগত িনবাসীেয় িবশ্বাস নকিৰব
েয, শত্রু আৰু ৈবৰী িযৰূচােলমৰ দুৱাৰত েসামাব পােৰ
13 েসই ভাববাদীসকলৰ পাপৰ আৰু েসই পুেৰািহতসকলৰ অপৰাধৰ বােব এেয় ঘিটল
তাৰ িয ভাববাদীসকেল আৰু তাৰ িয পুেৰািহতসকেল তাৰ িভতৰত ধাির্মকসকলৰ ৰক্তপাত কিৰিছল
14 িসহঁেত অন্ধ েলাকসকলৰ দেৰ আিলত ভ্রমণ কিৰিছল িসহঁত েতেজেৰ এেনৈক অশুিচ ৈহিছল,
েয, েলাকসকেল িসহঁতৰ কােপাৰ চুব েনাৱািৰিছল
15 েলাকসকেল িসহঁতক িৰিঙয়াই ৈকিছল, “গুচ, েহ অশুিচ, গুচ, গুচ, নুচুিব!”
িসহঁেত পলাই ভ্রমণ কেৰঁােত, েলাকসকেল জািতেবাৰৰ মাজত ৈকিছল, “িসহঁত এই ঠাইত পুনৰ িবেদশী ৈহ নাথািকব!”
16 িযেহাৱাৰ েক্রােধ িসহঁতক িছন্ন-িভন্ন কিৰেল; েতওঁ িসহঁতৈল পুনৰ দৃষ্টি নকিৰব
েলাক সকেল েসই পুেৰািহতসকলক সন্মান নকিৰেল, েসই বৃদ্ধসকলক দয়া নকিৰেল
17 আিম সহায়ৰ বােব বৃথা আশা কেৰঁােত, আমাৰ চকু দুবর্ল ৈহ গ’ল,
ৰক্ষা কিৰব েনাৱাৰা এক জািতৰ বােব আিম আমাৰ প্রহৰী-ঘৰত চাই আিছেলঁা
18 শত্রুেবােৰ আমাৰ েখাজৈল এেনৈক খাপ িদ আিছল েয,
আমাৰ চকেবাৰত আিম ফুিৰব েনাৱািৰেলঁা আমাৰ অিন্তম ওচৰ, আমাৰ িদন ওৰ পিৰল; িকয়েনা আমাৰ অিন্তম

উপিস্থত
19 আমাৰ পােছ পােছ েখিদ অহােবাৰ আকাশৰ কুৰ† পক্ষীতৈকও েবগী আিছল
িসহঁেত পব্বর্তত আমাক ধেৰঁাধেৰঁাৈক েখিদেল, িসহঁেত মৰুপ্রান্তত আমাৰ বােব খাপ িদেল
20 আমাৰ নাকৰ িনশ্বাসস্বৰূপ িযেহাৱাৰ েসই অিভিষক্ত জনক িসহঁতৰ গাতত ধৰা হ’ল,
িয জনৰ িবষেয় আিম ৈকিছেলঁা, “জািত সমূহৰ মাজত আিম েতওঁৰ ছঁাত জীয়াই থািকম ”
21 েহ উচ েদশীয় ইেদাম িনবািসনী জীয়ৰী সকল উল্লাস কৰা আৰু আনিন্দত েহাৱা,
কাৰণ পান-পাত্রিট পাৰ ৈহ েতামাৰ ওচৰৈলেকা যাব তােত তুিম মতলীয়া ৈহ িনজেক িববস্ত্র কিৰবা
22 েহ িচেয়ান-জীয়াৰী, েতামাৰ অপৰাধৰ দণ্ড সমূ্পণর্ হ’ল; েতওঁ পুনৰ েতামাক বন্দী অৱস্থাৈল িনিনব
িকন্তু েহ ইেদাম-জীয়াৰী, েতওঁ েতামাৰ অপৰাধৰ প্রিতফল িদব; েতওঁ েতামাৰ পাপ প্রকাশ কিৰব

5 অধয্ায়
িচেয়ােন েভাগ কৰা নানা অপমান আৰু েতওঁৰ প্রাথর্না

1 েহ িযেহাৱা, আমাৈল িয ঘিটল, তাক েসঁাৱৰণ কৰা
দৃষ্টি কৰা আৰু আমাৰ অপমান েচাৱা
2 আমাৰ আিধপতয্* িবেদশীসকলৰ হাতৈল গ’ল;
আমাৰ ঘৰেবাৰ িবজাতীয়সকলৰ অিধকাৰৈল গ’ল
3 আিম অনাথ আৰু িপতৃহীন হেলঁা,
আমাৰ মাতৃসকল িবধৱা েযন হ’ল
4 আমাৰ পানী আিম ধন িদ পান কেৰঁা
আৰু আমাৰ খিৰ আিম দাম িদ িকেনা
5 আমাৰ তাড়নাকাৰীেবােৰ আমাৰ িডিঙত যুৱিল লগাইেছ
আিম শ্রান্ত হেলঁা আৰু অলেপা িবশ্রাম নাপাওঁ
6 আিম িমচৰীয়াহঁতৰ ফােল হাত েমিলেলা,
আৰু আহােৰেৰ তৃপ্ত হ’বৰ বােব অচূৰীয়াহঁতৈল হাতেযাৰ কিৰেলঁা
7 আমাৰ পূবর্পুৰুষসকেল পাপ কিৰেল, আৰু েতওঁেলাক এিতয়া নাই,
আিম েতওঁেলাকৰ অপৰাধৰ ভাৰ ৈবেছঁা
8 আমাৰ ওপৰত বন্দীেবােৰ শাসন কেৰ, েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কেৰঁাতা েকােনােৱই নাই
† 4 অধয্ায়:19 কুৰ ঈগল * 5 অধয্ায়:2 ঘৰ আৰু সম্পিত্তৰ অিধকাৰ
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9 আমাৰ প্রাণৰ সংশেয়েৰেহ আিম আমাৰ আহাৰ আেনা,
অৰণয্ৰ তেৰাৱালৰ কাৰেণ, 10 দুির্ভক্ষৰ জ্বলন্ত তাপৰ কাৰেণ;
আমাৰ ছাল তনু্দৰৰ িনিচনাৈক জ্বেল
11 শত্রুেবােৰ িচেয়ানত মিহলাসকলক বলাৎকাৰ কিৰেল,
িসহঁেত িযহূদা নগৰেবাৰত কুমাৰীসকলক ভ্রষ্টা কিৰেল
12 প্রধান েলাকসকলক হাতত েডাল লগাই ওেলামাই িদয়া হ’ল,
বৃদ্ধাসকলৰ মুখক আদৰ কৰা নহ’ল
13 েডকাসকেল জঁাত-িশল বেল,
আমাৰ লৰাসকেল খিৰৰ ভৰত উজুিট খােল
14 বৃদ্ধসকেল ঘৰ-দুৱাৰ তয্াগ কিৰেল,
েডকাসকেল গানবাদয্ এিৰেল
15 আমাৰ মনৰ উল্লাস গ’ল;
আমাৰ নাচবাগ গুিচ েশাক হ’ল
16 আমাৰ মুৰৰ পৰা মুকুটিট খিহ পিৰল!
আমাৰ সন্তাপ হ’ল! িকয়েনা আিম পাপ কিৰেলঁা!
17 এই কাৰেণ আমাৰ অন্তৰ পীিড়ত হ’ল,
এইেবাৰৰ বােব আমাৰ চকু দুব্বর্ল হ’ল,
18 িকয়েনা িচেয়ান পব্বর্তক ধংস কৰা হ’ল, তাৰ ওপৰত িশয়ালেবাৰ ফুেৰ
19 েহ িযেহাৱা, তুিম িচৰকালৈলেক আছা,
েতামাৰ িসংহাসন পুৰুষানুক্রেম আেছ
20 তুিম িচৰকালৈলেক আমাক িকয় পাহিৰলা?
আৰু ইমান কাল আমাক িকয় তয্াগ কিৰবা?
21 েহ িযেহাৱা, েতামাৈল আমাক উভতাই আনা, েতিতয়ােহ আিম অনুতপ্ত হ’ম;
আগৰ কালৰ িনিচনা আমাৰ িদন পুনৰায় কৰা,
22 যিদেহ তুিম আমাক সমূ্পণর্ৈক তয্াগ কৰা নাই,
আৰু আমাৰ অিহেত অিতশয় কু্রদ্ধ েহাৱা নাই!
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িযিহেষ্কল
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পুস্তক খন পুেৰািহত আৰু ভাববাদী, বুিজৰ পুত্র িযিহেষ্কেল িলখা েতওঁ িযৰূচােলমত থকা এটা পুেৰািহত পিৰয়ালত

জিন্মিছল আৰু িনবর্াসনৰ সময়ত েবিবলনত ইহুিদসকলৰ ৈসেত বাস কিৰিছল িযিহেষ্কলৰ পুেৰািহত বংশৰ খয্ািতৰ
েযােগিদ েতওঁৰ ভাববাদীৰ পিৰচযর্া কিৰিছল, েতওঁ প্রােয় িনেজ িকছুমান িবষয়ৰ প্রিত সেচতন আিছল, েযেন মিন্দৰ,
েপৗৰিহতয্ৰ, ঈশ্বৰৰ মিহমা, আৰু বিলদান পদ্ধিত

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 593-570 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
িযিহেষ্কেল এই পুস্তক েবিবলনৰ পৰা িলিখিছল, িকন্তু েতওঁৰ ভাববাণীেবাৰ আিছল ইস্রােয়ল, ইিজপ্ত আৰু চুবুৰীয়া

অনয্ানয্ েদশকৈল উিদ্বগ্ন েহাৱা
প্রাপক
েবিবলনৰ িনবর্াসনত থকা আৰু ঘৰত থকা ইস্রােয়লসকল; আৰু পাছত বাইেবলৰ সকেলা পাঠক
উেদ্দশয্
িযিহেষ্কেল েতওঁৰ প্রজন্মৰ মাজত পিৰচযর্া কিৰিছল, িযসকল আিছল উভেয় অিত পাপী আৰু অিতশয় হতাশাগ্রস্থ

অথর্াৎ েতওঁৰ ভাববাদী পিৰচযর্াত েতওঁ েতওঁেলাকক তৎক্ষণাৎ মনপালটন কৰাই আিনবৈল আৰু দূৈৰত থকা ভিৱষয্ত
প্রিত ভাৰসা িদবৈল প্রেচষ্টা চলাইিছল েতওঁ িশক্ষা িদিছল েয ঈশ্বেৰ মানৱ বাতর্ াবাহকসকলৰ েযােগিদ কাম কেৰ,
আনিক পৰাজয়ৰ েযােগিদ আৰু ঈশ্বৰৰ েলাকৰ হতাশাত ঈশ্বৰৰ সাবর্েভৗম প্রেয়াজনীয়তাই িনিশ্চত প্রদান কেৰ ঈশ্বৰৰ
কমর্ েকিতয়াও িনষ্ফল নহয়, ঈশ্বৰ বতর্ মান হয় আৰু েতওঁৰ আৰাধনা সকেলােত কিৰব পািৰ েযিতয়া আিম িবনষ্ট েহাৱা
অনুভৱ কেৰা,েসই অন্ধকাৰ সময়েবাৰত িযিহেষ্কল পুস্তক খেন আমাক ঈশ্বৰক েয েতিতয়া িবচািৰ েপাৱা যায়, েসই কথা
েসঁাৱৰাই িদেয়; আমাৰ জীৱনক িনজেক পৰীক্ষা কিৰব িদেয়, আৰু একমাত্র সতয্ ঈশ্বৰৰ ৈসেত আমাক েশ্রণীবদ্ধ কৰায়

মূল িবষয়
প্রভুৰ মিহমা

প্রান্তেৰখা
1. িযিহেষ্কলৰ আহ্বান — 1:1-3:27
2. িযৰূচােলম, িযহূদা আৰু মিন্দৰৰ িবৰুেদ্ধ ভিবষয্ত বাণী — 4:1-24:27
3. জািতসমূহৰ িবৰুেদ্ধ ভিবষয্দ্বানী — 25:1-32:32
4. ইস্রােয়লীসকলৰ সম্পেকর্ ভিবষয্দ্বানী — 33:1-39:29
5. পুনৰূদ্ধাৰৰ দশর্ন — 40:1-48:35

িযিহেষ্কলক কাযর্ত িনযুক্ত কৰাৰ দশর্ন
1 িত্রশ বছৰৰ, চতুথর্ মাহৰ পঞ্চম িদনা*, মই কবাৰ নদীৰ পাৰত বন্দী অৱস্থাত থকা েলাকসকলৰ মাজত থােকঁােত,

স্বগর্ মুকিল কিৰ িদয়া হ’ল আৰু মই ঐশ্বিৰক দশর্ন পােলঁা 2 পঞ্চম বছৰৰ েসই মাহৰ পঞ্চম িদনা, িযেহায়াখীন ৰজা
েদশান্তিৰত েহাৱাৰ সময়ত, 3 কলদীয়াসকলৰ েদশত, কবাৰ নদীৰ পাৰত, বুজীৰ পুত্র পুেৰািহত িযিহেষ্কলৰ ওচৰৈল
িযেহাৱাৰ বাকয্ পৰাক্রেমেৰ আিহল আৰু েসই ঠাইত িযেহাৱাৰ হাত েতওঁৰ ওপৰত অিপর্ত হ’ল

4 েতিতয়া মই েদিখেলঁা েয, উত্তৰ িদশৰ পৰা ধুমুহা বতাহ আিহ আিছল - েতিতয়া এখন ডাঙৰ েমঘ িচকিমেকাৱা
অিগ্নৰ দীিপ্তেৰ ৈসেত তাৰ িভতৰত আৰু চািৰওফােল িবয়িপ আিছল আৰু েসই েমঘৰ িভতৰত থকা জুই জাংফাই† ৰঙৰ
আিছল 5 তাৰ মাজত চািৰজন জীয়া প্রাণীৰ িনিচনা েদখা গ’ল েতওঁেলাকৰ আকৃিত এেনকুৱা: েতওঁেলাকৰ ৰূপ
মানুহৰ দেৰ আিছল 6 িকন্তু প্রিতজনৰ চািৰখন চািৰখন মুখমণ্ডল আৰু প্রিতজনৰ চািৰখনৈক েডউকা আিছল

7 েতওঁেলাকৰ ভিৰ েপান, িকন্তু েতওঁেলাকৰ ভিৰৰ তলুৱা দামুিৰৰ খুৰাৰ তলুৱাৰ িনিচনা আিছল; িয িচকুণ কৰা
িপতলৰ দেৰ িজিলিকিছল 8 তথািপও েতওঁেলাকৰ েডউকাৰ চািৰওকােষ তলত মানুহৰ দেৰ হাত আিছল েতওঁেলাক
* 1 অধয্ায়:1 িযিহেষ্কলৰ বয়স িত্রশ বছৰ চািৰ মাহ পঁাচ িদনৰ িদনা † 1 অধয্ায়:4 জাংফাই (েকৰু-মিণ ৈতয়াৰ কৰাত বয্ৱহাৰ েহাৱা গছৰ পৰা েপাৱা
এিবধ েমৗ বৰণীয়া জলজলীয়া আঠা



িযিহেষ্কল 1 অধয্ায়:9 936 িযিহেষ্কল 2 অধয্ায়:3

চািৰওজনৰ মুখমণ্ডল আৰু েডউকা এেনধৰণৰ আিছল: 9 েতওঁেলাকৰ েডউকা পৰস্পেৰ লগ লািগ আিছল আৰু েযাৱা
সময়ত েতওঁেলােক েকােনা ফােল নুঘূিৰিছল; েতওঁেলাক প্রিতজেন েপােন েপােন আগবািঢ় ৈগিছল

10 েতওঁেলাকৰ মুখমণ্ডলৰ আকৃিত এজন মানুহৰ িনিচনা, েতওঁেলাকৰ েসঁাফালৰ মুখমণ্ডল িসংহৰ মুখ আৰু
বাওঁফালৰ চািৰওজনৰ মুখমণ্ডল ষঁাড়-গৰুৰ মুখৰ দেৰ আৰু েশষেত প্রিতজনেৰ ঈগল পক্ষীৰ দেৰ মুখমণ্ডল আিছল
11 েতওঁেলাকৰ মুখ েসইদেৰই আিছল আৰু েতওঁেলাকৰ েডউকাৰ ওপৰ অংশ পৃথেক বহল ৈহ ৈগিছল, এইদেৰ
প্রিতজনৰ দুখন দুখন েডউকা পৰস্পৰৰ লগত লগ লািগ থােক আৰু দুখন দুখন েডউকাই েতওঁেলাকৰ শৰীৰেটা ঢািক
ৰােখ 12 েতওঁেলাক প্রিতজেন েপােন েপােন ওলাই ৈগিছল, এইদেৰ িয ফােল আত্মাই েতওঁেলাকক যাবৈল আেদশ
িদেয়, েতওঁেলাক েসই ফােলই নুঘূৰাৈক গুিচ যায়

13 েসই জীিৱত প্রাণী েকইজনৰ ৰূপ জ্বিল থকা জুইৰ আঙঠা আৰু এঙাৰেবাৰৰ িনিচনা; উজ্জ্বল অিগ্নও েতওঁেলাকৰ
মাজত ঘূিৰ ফুিৰিছল আৰু তাত অতয্ন্ত বজ্রপাত পিৰিছল 14 েসই জুই প্রাণী েকইজনৰ মাজত ওপৰ আৰু তলৈল
অহা-েযাৱা কেৰ, েসই জীিৱত প্রাণী েকইজনৰ গমন িবজুলীৰ চমকৰ দেৰ েদখা যায়

15 মই জীিৱত প্রাণী েকইজনৈল চাই েতওঁেলাকৰ চািৰখন মুখৰ প্রিতখনৰ বােব েতওঁেলাকৰ কাষত মািটত এটা এটা
চক্র েদিখেলঁা 16 েসই চক্র েকইটাৰ আভা ৈবদূযর্য্ মিণৰ িনিচনা আৰু েসইেবাৰ ৈবদূযর্য্ মিণেৰ কৰা েযন েদখা যায়;
েসই চািৰওটা এেক প্রকাৰৰ েসইেবাৰৰ আভা আৰু েসইেবাৰৰ গঠন েদিখেল চক্রৰ মাজত থকা চক্র েযন েদখা যায়
17 েযাৱা সময়ত েসইেবাৰ চািৰওকােষ যায়; েযাৱা সময়ত েসইেবাৰ েকােনা ফােল নুঘূেৰ 18 চকাৰ আঙিঠেবাৰ ওখ
আৰু ভয়ঙ্কৰ; আৰু েসইেবাৰ আঙিঠেবাৰৰ চািৰওফােল চকুেৰ ভৰা 19 েযিতয়া প্রাণী েকইজন যায়, েতিতয়া চক্র
েকইটাও েতওঁেলাকৰ কােষ কােষ যায়; আৰু েযিতয়া প্রাণী েকইজেন মািটৰ পৰা ওপৰৈল উেঠ, েতিতয়া চক্র েকইটাও
ওপৰৈল উেঠ 20আত্মা‡ই য’ৈলেক যাব েখােজ, ত’ৈলেক েতওঁেলােকা যায়; েকােনা ঠাইৈল আত্মা যাব খুিজেলই চক্র
েকইটা েতওঁেলাকৰ ওচৰেত ওপৰৈল উেঠ; িকয়েনা প্রাণী েকইজনৰ আত্মা চক্র েকইটাত আিছল

21 েতওঁেলাক গ’েল, েসইেবােৰা যায়; েতওঁেলাক ৈৰ গ’েল, েসইেবােৰা ৰয়; আৰু েতওঁেলাক মািটৰ পৰা দাং খােল,
চক্র েকইটাও েতওঁেলাকৰ কাষত দাং খায়; িকয়েনা প্রাণী েকইজনৰ আত্মা চক্র েকইটাত আিছল

22আৰু প্রাণী েকইজনৰ মূৰৰ ওপৰত, ভয়ানক স্ফিটক বৰণৰ, েতওঁেলাকৰ মূৰৰ ওপৰত ওখত তৰা এখন চন্দ্রতাপৰ
িনিচনা এক বস্তু আিছল 23 চন্দ্রতাপখনৰ তলত েতওঁেলাকৰ েডউকা পৰস্পৰৰ ফােল েপান আৰু গা ঢািকবৰ বােব
প্রিতজনৰ এফােল দুখন আনফােল দুখন েডউকা আিছল

24 েতওঁেলাক েযাৱা সময়ত মহাজলৰ শব্দৰ িনিচনা, সব্বর্শিক্তমান জনাৰ ধ্বিনৰ দেৰ মই েতওঁেলাকৰ েডউকাৰ
শব্দ শুিনেলঁা, ৈসনয্-সামন্তৰ ধ্বিনৰ দেৰ েকালাহলৰ শব্দ শুিনেলঁা; েতওঁেলাক ৈৰ েযাৱা সময়ত েতওঁেলােক িনজ িনজ
েডউকা চপায় 25 েতওঁেলাকৰ মূৰৰ ওপৰত থকা চন্দ্রতাপখনৰ ওপৰৰ পৰা এক ধ্বিন শুনা যায়; েতওঁেলাক ৈৰ থকা
সময়ত, েতওঁেলােক িনজ িনজ েডউকা চপায়

26 েতওঁেলাকৰ মূৰৰ ওপৰৰ চন্দ্রতাপখনৰ ওপৰত নীলকান্ত বাখৰৰ এখন িসংহাসনৰ আকৃিতৰ দেৰ এটা বস্তু আিছল;
েসই বস্তুেটাৰ ওপৰৰ ওখত এজন মানুহৰ আকৃিতৰ িনিচনা এটা মূির্ত আিছল

27আৰু েতওঁৰ কঁকালত েযন বস্তুেটাৰ পৰা ওপৰৈল, মই িভতেৰ চািৰওফােল উজ্জ্বল ধাতুৰ দেৰ জুইৰ আকৃিত েযন
েদিখেলঁা; আৰু েতওঁৰ কঁকাল েযন বস্তুেটাৰ পৰা তলৈল জুইৰ আকৃিত েযন েদিখেলঁা আৰু েতওঁৰ চািৰওফােল দীিপ্ত
আিছল 28 বৃষ্টিৰ িনিচনা েমঘত থকা ধনুখনৰ আকৃিত েযেন, েতওঁৰ চািৰওফালৰ দীিপ্তৰ আকৃিত েতেন িযেহাৱাৰ
েগৗৰৱৰ দেৰ পদাথর্েটাৰ ৰূপ েদখা গ’ল তাক েদখামােত্র মই উবুিৰ ৈহ পিৰেলঁা আৰু বাকয্ কওঁতা এজনাৰ মাত েমাৰ
কাণত পিৰল

2 অধয্ায়
1 েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্-সন্তান, এিতয়া িনজৰ ভিৰত িথয় িদয়া; মই েতামাৰ ৈসেত কথা পািতম ” 2 েযিতয়া

েতওঁ েমােৰ ৈসেত কথা পািত আিছল, েতিতয়া েসই আত্মা*ই েমাৰ অন্তৰত উদগাই েমাক িনজ ভিৰত িথয় কেৰাৱােল
আৰু েতওঁ েকাৱা বাকয্ মই শুিনেলঁা 3 েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্-সন্তান†, িয জািত িবেদ্রাহী আৰু েতওঁেলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকেল এই িদনৈলেক েমাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰ আিহেছ, েসই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ ওচৰৈল মই েতামাক
পিঠয়াম
‡ 1 অধয্ায়:20 প্রাণীেবাৰৰ আত্মা * 2 অধয্ায়:2 ঈশ্বৰৰ আত্মা † 2 অধয্ায়:3 মৰণশীল মানুহ
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4 েতওঁেলাক আঁেকাৰেগাজ মুখমণ্ডলৰআৰু কিঠন হৃদয়ৰ বংশধৰ মই েতামাক েসই েলাকসকলৰ ওচৰৈল পিঠয়াম
তুিম েতওঁেলাকক ক’বা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ’: 5 েতওঁেলােক শুনক বা নুশুনক; িযেহতু েতওঁেলাক িবেদ্রাহী
বংশধৰ, তথািপও েতওঁেলাকৰ মাজত এজন ভাববাদী েয উপিস্থত হ’ব, েসই িবষেয় েতওঁেলােক জািনব

6 আৰু তুিম, েহ মনুষয্- সন্তান, তুিম েতওঁেলাকৈল বা েতওঁেলাকৰ কথাৈল ভয় নকিৰবা যিদও তুিম কঁাইটীয়া বন
আৰু কঁাইট গছৰ হািব আৰু েকঁেকাৰািবছােবাৰৰ মাজত থকাৰ দেৰ বাস কিৰ আছা, তথািপও েতওঁেলাকৰ কথাৈল ভয়
নকিৰবা বা েতওঁেলাকৰ মুখ েদিখ বয্াকুল নহ’বা, িকয়েনা েতওঁেলাক িবেদ্রাহী বংশ

7 যিদও েতওঁেলােক েসই িবষেয় শুনক বা নুশুনক, িকন্তু তুিম হ’েল েমাৰ বাকয্ েতওঁেলাকক ক’বা, িকয়েনা
েতওঁেলাক অতয্ন্ত িবেদ্রাহী

8 িকন্তু েহ মনুষয্-সন্তান‡, তুিম হ’েল মই েকাৱা কথা শুনা েসই িবেদ্রাহী বংশৰ িনিচনা তুিম িবেদ্রাহী নহ’বা; তুিম
িনজ মুখ েমলা আৰু মই েতামাক িয িদম তাক েখাৱা’ ”

9 েতিতয়া মই চাই েদিখেলঁা েয, েমাৈল এখন হাত েমলা হ’ল; আৰু তাত এখন নুিৰওৱা পুিথ আিছল 10 েতওঁ েসই
নুিৰওৱা পুিথখন েমাৰ আগত েমিল িদেল; েসই পুিথখনৰ আগফােল আৰু পাছফােল দুেয়া িপিঠত িলখা আিছল; তাত
িবলাপ, েশাক আৰু সন্তাপৰ িবষেয় িলখা আিছল

3 অধয্ায়
1 েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্-সন্তান*, তুিম িয িবচািৰ পাইছা, তােক েখাৱা! এই নুিৰওৱা পুিথখন েভাজন কৰা,

তাৰ পাছত ইস্রােয়ল পিৰবাৰক ৈগ েকাৱা ” 2 েসই কাৰেণ মই মুখ েমিলেলা আৰু েতওঁ েমাক েসই নুিৰওৱা পুিথখন
খুৱাই িদেল 3 েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্-সন্তান, মই েতামাক িদয়া নুিৰওৱা পুিথখন েপটৈল িন, তােৰ েতামাৰ
উদৰ পূৰ কৰা ” েসই কাৰেণ মই তাক খােলঁা আৰু েসেয় েমাৰ মুখত েমৗ-েজালৰ িনিচনা িমঠা লািগল

4 পাছত েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্-সন্তান, ইস্রােয়লৰ পিৰবাৰৰ ওচৰৈল েযাৱা আৰু েমাৰ বাকয্ েতওঁেলাকক
েকাৱা বাকয্ েকাৱা 5 িকয়েনা অস্পষ্ট কথা আৰু কিঠন ভাষা েকাৱা জািতৰ ওচৰৈল েতামাক পিঠওৱা েহাৱা নাই, িকন্তু
ইস্রােয়ল-বংশৰ ওচৰৈলেহ পেঠাৱা ৈহেছ 6 িয জািতেবাৰৰ বাকয্ তুিম বুিজ েনােপাৱা, অস্পষ্ট কথা আৰু কিঠন ভাষা
েকাৱা এেন জািতৰ অেনকৰ ওচৰৈল েতামাক পেঠাৱা েহাৱা নাই মই যিদ েতামাক েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল পঠােলঁােহঁেতন,
েতেন্ত িনশ্চেয় েতওঁেলােক েতামাৰ কথা শুিনেলেহঁেতন 7 িকন্তু ইস্রােয়ল বংশই েতামাৰ কথা শুিনবৈল সন্মত নহ’ব,
িকয়েনা েতওঁেলােক েমাৰ কথা শুিনবৈল সন্মত নহয় কাৰণ ইস্রােয়লৰ েগােটই বংশ েজদী আৰু কিঠন িচত্তীয়া

8 েচাৱা! েতামাৰ মণ্ডল মই েতওঁেলাকৰ মণ্ডলৰ দেৰ আঁেকাৰেগাজ কিৰেলঁা আৰু েতামাৰ েচলাউিৰ েতওঁেলাকৰ
েচলাউিৰৰ দেৰ কিঠন কিৰেলঁা েতওঁেলাকৰ কপালৰ আগত েতামাৰ কপাল টান কিৰেলঁা 9 মই েতামাৰ কপাল
চকমিকয়া পাথৰতৈক কিঠন হীৰা েযন কিৰেলঁা; েতওঁেলাক িবেদ্রাহী বংশ হেলও, েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা বা
েতওঁেলাকৰ মুখ েদিখ বয্াকুল নহ’বা ”

10 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, েহ মনুষয্-সন্তান, মই েতামাৰ আগত িয িয কথা েঘাষণা কিৰেলঁা, েসই সকেলা কথা
অন্তৰত গ্রহণ কৰা আৰু েসই কথােবাৰত কাণ িদয়া 11 তাৰ পাছত েতামাৰ েদশান্তিৰত স্বজাতীয় সন্তান সকলৰ ওচৰৈল
ৈগ েতওঁেলাকক েকাৱা; েতওঁেলাকক েকাৱা, েতওঁেলােক শুনক বা নুশুনক, তথািপ তুিম েকাৱা েয, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই
কথা ৈকেছ’ ”

12 েতিতয়া আত্মা†ই েমাক দািঙ ৈল গ’ল; েতিতয়া েমাৰ পাচফােল এটা মহৎ ভূিমকম্পৰ শব্দৰদেৰ এই বাকয্ েকাৱা
শুিনেলঁা েবােল, েয, “িনজ ঠাইত বাস কৰা িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ ধনয্ ” 13 েতিতয়া মই জীিৱত প্রাণী েকইজনৰ েডউকা
পৰস্পেৰ লগ লগাত, তাৰ শব্দ শুিনেলা আৰু তােৰ ৈসেত অিত েবেগেৰ েযাৱা চকােবাৰৰ আৰু এটা মহৎ ভূিমকম্পৰ
শব্দ শুিনেলঁা

14 এইদেৰ আত্মা‡ই েমাক দািঙ ৈল গ’ল; আৰু েমাৰ আত্মাৰ আেবগত মই েবজাৰত আিছেলঁা, িকয়েনা িযেহাৱাৰ
হাত েমাৰ ওপৰত প্রবল আিছল 15 তাৰ পাছত কবাৰ নদীৰ পাৰত থকা েতল-আবীব িনবাসী েদশান্তিৰত েলাকসকলৰ
ওচৰত মই উপিস্থত হেলঁা, আৰু েতওঁেলােক বাস কৰা ঠাইৈল ৈগ, মই আচিৰত ৈহ েতওঁেলাকৰ মাজত সাত িদন বিহ
থািকেলঁা

16 তাৰ পাছত সাত িদনৰ মূৰত িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল েয, 17 “েহ মনুষয্-সন্তান, মই েতামাৰ ইস্রােয়ল
বংশৰ কাৰেণ প্রহৰী িনযুক্ত কিৰেলঁা; এই কাৰেণ েমাৰ মুখৰ পৰা বাকয্ শুিন েমাৰ নােমেৰ েতওঁেলাকক েসই িবষেয়
সাৱধােন থিকবৈল িদয়া 18 ‘তুিম িনশ্চেয় মিৰবা’, এইদেৰ মই দুষ্ট েলাকসকলক েকাৱা সময়ত তুিম যিদ তাক সতকর্
‡ 2 অধয্ায়:8 মৰণশীল মানুহ * 3 অধয্ায়:1 মৰণশীল মানুহ † 3 অধয্ায়:12 ঈশ্বৰৰ আত্মা ‡ 3 অধয্ায়:14 ঈশ্বৰৰ আত্মা
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নকৰা বা েতওঁেলাকৰ প্রাণ িনস্তাৰ কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ মন্দ পথৰ পৰা েতওঁেলাকক সাৱধান হ’বৈল েনােকাৱা,
েতিতয়া েসই দ্ুষ্ট েলাকসকল িনজ অপৰাধত মিৰব - িকন্তু মই েতামাৰ হাতৰ পৰা েতওঁেলাকৰ ৰক্তৰ প্রিতেশাধ ল’ম
19 িকন্তু তুিম যিদ েতওঁেলাকক সতকর্ কৰা িকন্তু েতওঁেলােক িনজ দুষ্টতাৰ পৰা বা িনজ কু পথৰ পৰা নুঘূেৰ, েতিতয়া
েতওঁেলােক িনজ অপৰাধত মিৰব; িকন্তু তুিম হ’েল, েতামাৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰবা 20 যিদ এজন ধাির্মক েলােক িনজ
ধাির্মকতাৰ পৰা ঘূিৰ অপৰাধ কেৰ, েতিতয়া মই েতওঁৰ আগত উজুিট েখাৱা মূঢ়া ৰািখম আৰু েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ব, িকয়েনা
তুিম েতওঁক সতকর্ নকিৰলা েতওঁ িনজ পাপত মিৰব, িকন্তু েতওঁ কৰা ধমর্-কমর্েবাৰ মই েসঁাৱৰণ নকেৰঁা; িকন্তু েতওঁৰ
ৰক্তৰ প্রিতেশাধ মই েতামাৰ হাতৰ পৰা ল’ম 21 আৰু ধাির্মক েলাক এজনক পাপ নকিৰবৰ কাৰেণ তুিম যিদ েতওঁক
সতকর্ কৰা আৰু েতওঁ যিদ পুনৰ পাপ নকেৰ, েতেন্ত েতওঁ সতকর্ েহাৱাৰ কাৰেণ অৱেশয্ জীয়াই থািকব; আৰু তুিমও
িনজ প্রাণ ৰক্ষা কিৰবা ”

ভাববাদীৰ মুখ বন্ধ েহাৱা
22 েসই ঠাইেত িযেহাৱাৰ হাত েমাৰ ওপৰত অিপর্ত হ’ল আৰু েতওঁ েমাক কেল, “উঠা! উপতয্কাৈল ওলাই েযাৱা,

মই েসই ঠাইত েতামাৰ লগত কথা পািতম ” 23 েতিতয়া মই উিঠ উপতয্কাৈল ওলাই গ’েলা আৰু েদিখেলঁা েয, কবাৰ
নদীৰ ওচৰত মই েদখা েগৗৰৱৰ িনিচনাৈক িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ েসই ঠাইত ৈৰ আিছল; েতিতয়া মই উবুিৰ ৈহ পিৰেলঁা

24 তাৰ পাছত েমাৈল েসই আত্মা§ আিহল আৰু েমাক িথয় কেৰাৱােল; আৰু েতওঁ েমাৰ লগত কথা ৈহ েমাক
ক’েল, “তুিম িনজ ঘৰৈল ৈগ িনজেক বন্ধ কিৰ িভতৰত ৰাখা, 25 িকয়েনা এিতয়াৰ কাৰেণ েহ মনুষয্-সন্তান, েলাক
সকেল েতামাক েলজু লগাই তােৰ েতামাক বািন্ধব, যােত তুিম েতওঁেলাকৰ মাজৈল যাব েনাৱািৰবা; 26 মই েতামাৰ িজবা
তালুত লগাম, যােত তুিম েবাবা হ’বা আৰু েতওঁেলাকৰ আগত অনুেযাগ কেৰঁাতা নহ’বা; িকয়েনা েতওঁেলাক িবেদ্রাহী
বংশ 27 িকন্তু মই েতামাৰ লগত কথা েহাৱা সময়ত েযিতয়া েতামাৰ মুখ েমিলম, েতিতয়া তুিম েতওঁেলাকক ক’বা
‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ’; িয জেন শুেন, েতওঁ শুনক আৰু িয জেন নুশুেন, েতওঁ নুশুনক; িকয়েনা েতওঁেলাক
িবেদ্রাহী বংশ!”

4 অধয্ায়
িযৰূচােলমক অৱেৰাধ কৰাৰ িবষেয় েদখুউৱা েকইটামান িচন

1 েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম এটা ইটা েলাৱা আৰু িনজৰ সনু্মখত ৰাখা তাৰ পাছত েসই ইটােটাৰ ওপৰত িযৰূচােলম
নগৰৰ নক্সা আঁকা 2আৰু তাক অৱেৰাধ কৰা, তাৰ িবপৰীেত েকঁাঠ সাজা, তাৰ িবপৰীেত হাদাম বান্ধা, তাৰ িবপৰীেত
চািৰওফােল ছাউিন পাতা আৰু তাৰ িবপৰীেত চািৰওফােল গড় ভঙা যন্ত্র স্থাপন কৰা 3আৰু তুিম এখন েলাহাৰ তাওৱা
ৈল, েতামাৰ আৰু নগৰৰ মাজত েলাহাৰ গড়স্বৰূেপ তাক স্থাপন কৰা আৰু তাৈল কিঠন দৃষ্টি কৰা, তােত েসেয়
অৱেৰাধৰ অৱস্থাত পিৰব আৰু তুিম তাক অৱেৰাধ কিৰবা; ইস্রােয়ল-বংশৰ কাৰেণ এেয় িচন হ’ব

4 তাৰ বািহেৰ তুিম বাওঁকােষ শুই তাৰ ওপৰত ইস্রােয়ল-বংশৰ অপৰাধৰ ভাৰ ৰাখা; তুিম েসই কােষ েশাৱা িদনৰ
সংখয্া অনুসােৰ তুিম েতওঁেলাকৰ অপৰাধ ববা 5 িকয়েনা মই েতওঁেলাকৰ অপৰাধৰ বছৰৰ সংখয্া েতামাৰ কাৰেণ
েকতেবাৰ িদনৰ সংখয্া কিৰেলঁা, অথর্াৎ িতিনশ নৈব্ব িদন কিৰেলঁা; এইদেৰ তুিম ইস্রােয়ল বংশৰ অপৰাধ ববা

6 েযিতয়া তুিম এইদেৰ এই িদনেবাৰ সমূ্পণর্ কিৰবা, তাৰ পাছত িদ্বতীয় বাৰৰ বােব আেকৗ েসঁাকােষ শুবা আৰু চিল্লশ
িদনৈলেক িযহূদা-বংশৰ অপৰাধ ববা; মই এক এক বছৰ েতামাৰ কাৰেণ এক এক িদন কিৰেলঁা 7 তুিম বাহু উদং কিৰ
িযৰূচােলমৰ অৱেৰাধৈল িস্থৰ দৃষ্টি কিৰ তাৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কিৰবা 8কাৰণ েচাৱা! মই ৰছীেৰ েতামাক বািন্ধম;
তােত েতামাৰ অৱেৰাধৰ িদন তুিম সমূ্পণর্ নকৰাৈলেক এক কাষৰ পৰা আন কাষৈল বাগিৰব েনাৱািৰবা

9আৰু তুিম িনজৰ বােব েঘঁহু, যৱ, মাহ, মচুৰ বজৰা আৰু জনৰা ৈল এটা পাত্রত ৰািখ তােৰ িপঠা বেনাৱা; তুিম কািত
ৈহ শুই থকা িদনৰ সংখয্া অনুসােৰ িতিনশ নৈব্ব িদন তাক েভাজন কিৰবা 10 েভাজনৰ আহাৰ তুিম েভাজন কিৰবা
আৰু প্রিতিদেন িবশ েচকল েজাখৰ আহাৰ খাবা তুিম সমেয় সমেয় ইয়াক েভাজন কিৰবা 11 আৰু তুিম পানী েজাখ
কিৰ ৈল এক হীনৰ ছয় ভাগৰ* এভাগ পানী পান কিৰবা

12আৰু তুিম যৱৰ িপঠাৰ দেৰ তাক ৈতয়াৰ কিৰ েভাজন কিৰবা; আৰু েতওঁেলাকৰ চকুৰ আগেত, মানুহৰ পৰা বািহৰ
েহাৱা িবষ্ঠােৰ তাক তাও িদবা 13 িযেহাৱাই পুনৰ ক’েল, “িয জািতেবাৰৰ মাজৈল মই এই ইস্রােয়ল সন্তান সকলক
েখিদম, েসই জািতেবাৰৰ মাজত েতওঁেলােক িনজ িনজ আহাৰ এইদেৰ অশুিচৈক খাব ”

§ 3 অধয্ায়:24 ঈশ্বৰৰ আত্মা * 4 অধয্ায়:11 এক হীনৰ ছয় ভাগৰ ইব্রীসকলৰ পানীৰ েজাখ প্রায় 1:13 িলটাৰ



িযিহেষ্কল 4 অধয্ায়:14 939 িযিহেষ্কল 5 অধয্ায়:17

14 েতিতয়া মই ক’েলঁা, “হায় হায় প্রভু িযেহাৱা! েচাৱা, েমাৰ প্রাণ অশুিচ কৰা নাই! িকয়েনা মই ল’ৰা কালেৰ পৰা
আিজৈলেক িনেজ মৰা বা জন্তুেৱ িছৰা এেকােক েখাৱা নাই, নাইবা িঘণলগীয়া মাংস েমাৰ মুখত েকিতয়াও েসােমাৱা
নাই ” 15 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “মই মানুহৰ িবষ্ঠাৰ সলিন েতামাক েগাবৰ িদেলঁা; তুিম তােৰ িনজৰ িপঠা তাও
িদ ৈতয়াৰ কিৰবা

16 ইয়াৰ উপিৰও েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, েচাৱা! মই িযৰূচােলমত অন্নৰূপ লাখুিট ভািঙম; েতওঁেলােক
িপঠা আৰু পানীৰ অভাৱত পিৰবৰ বােব আৰু পৰস্পেৰ আচিৰত ৈহ েতওঁেলাকৰ অপৰাধত ক্ষীণাই যাবৰ বােব,
17 েতওঁেলােক সাৱধােনেৰ জুিখ জুিখ িপঠা খাব আৰু আচিৰত ৈহ জুিখ জুিখ পানী পান কিৰব

5 অধয্ায়
1 “আৰু েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম এখন েচাকা তেৰাৱাল েলাৱা; তুিম তাক নািপতৰ খুৰস্বৰূেপ ৈল িনজ মূৰৰ চুিল

আৰু ডািঢ়ৰ ওপৰত চেলাৱা পাছত এখন তজুর্ ৈল, েসই ডািঢ় চুিলেবাৰ জুিখ ভাগ ভাগ কিৰবা 2 নগৰ অৱেৰাধ কৰা
িদন সমূ্পণর্ হ’েল, তুিম তাৰ িতিন ভাগৰ এভাগ নগৰৰ মাজত জুইত পুিৰবা; তুিম িদ্বতীয় ভাগ ৈল, নগৰৰ চািৰওফােল
তাক তেৰাৱােলেৰ প্রহাৰ কিৰবা; আৰু তুিম তৃতীয়ভাগ বায়ুত উড়ুৱাই িদবা আৰু মই ফাকৰ পৰা তেৰাৱাল উিলয়াই
েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ যাম

3 িকন্তু তুিম অলপ সংখয্ক চুিল ল’বা আৰু েতামাৰ কােপাৰৰ আঁচলত বািন্ধবা 4 তাৰ পাছত তােৰ অিধক চুিল ল’বা
আৰু জুইৰ মাজত েপলাই িদবা; আৰু জুইেৰ পুিৰবা তাৰ পৰা জুই ওলাই েগােটই ইস্রােয়ল-বংশত েসামাব

5 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “এেয় িযৰূচােলম; মই ইয়াক জািতেবাৰৰ মাজত স্থাপন কিৰেলঁা আৰু ইয়াৰ
চািৰওফােল আন জািত সমূহ আেছ 6 িকন্তু ই েমাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ জািত সমূহতৈকেয়া অিধক দুষ্কমর্
কিৰেল আৰু ইয়াৰ চািৰওফােল থকা েদশৰ েলাকসকলতৈকেয়া েমাৰ িবিধেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ অিধক িবেদ্রাহ কিৰেল;
িকয়েনা েতওঁেলােক েমাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ অগ্রাহয্ কিৰেল আৰু েমাৰ িবিধেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ গ’ল, েসইেবাৰত েতওঁেলাক
নচিলল

7 এই কাৰেণ প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েতামােলাকৰ চািৰওফােল থকা জািতেবাৰতৈক েতামােলােক অিধক
অতয্াচাৰ কিৰলা, েমাৰ িবিধেবাৰত নচিললা, েমাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন নকিৰলা আৰু েতামােলাকৰ চািৰওফােল
থকা জািতেবাৰৰ শাসন-প্রণালী অনুসােৰও কাযর্ নকিৰলা 8 এই কাৰেণ” প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “েচাৱা! মই
মেয়ই েতামাৰ িবপক্ষ! আৰু মই জািত সমূহৰ সাক্ষােত েতামাৰ মাজত দণ্ডাজ্ঞা িসদ্ধ কিৰম

9 িযহক মই েকিতয়াও কৰা নাই আৰু িযহৰ িনিচনা েকিতয়াও নকিৰম, েতামাৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযর্েবাৰৰ
কাৰেণ তােকই েতামাৰ মাজত কিৰম 10 এই কাৰেণ েতামাৰ মাজত বােপকহঁেত পুেতকহঁতক খাব আৰু পুেতকহঁেত
বােপকহঁতক খাব; এই প্রকােৰ মই েতামাৰ মাজত দণ্ডাজ্ঞা িসদ্ধ কিৰম আৰু েতামাৰ আটাই অৱিশষ্ট ভাগ চািৰওফােল
বায়ুত উড়ুৱাই িদম! 11 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, “েমাৰ জীৱনৰ শপত, েতামাৰ আটাই িঘণলগীয়া বস্তুেৰ আৰু
েতামাৰ আটাই ঘৃণনীয় কােযর্েৰ তুিম েমাৰ পিবত্র স্থান অশুিচ কৰা বােব, মই িনশ্চেয় েতামাক হ্রাস কিৰম, েতামাৈল
কৃপাদৃষ্টি নকিৰম আৰু েতামাক দয়াও নকিৰম 12 েতামাৰ িতিন ভাগৰ এভাগ েলাক েতামাৰ মাজত মহামাৰীত মিৰব আৰু
আকালৰ দ্বাৰাই নষ্ট হ’ব; িদ্বতীয় ভাগ েতামাৰ চািৰওফােল তেৰাৱালত পিতত হ’ব; আৰু তৃতীয় ভাগ মই চািৰওফােল
বায়ুত উড়ুৱাই িদম আৰু ফাকৰ পৰা তেৰাৱাল উিলয়াই েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ যাম

13 এইদেৰ েমাৰ েক্রাধ িসদ্ধ হ’ব আৰু মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ েকাপ বৰষাই ক্ষান্ত হ’ম; মই েতওঁেলাকৰ
ওপৰত েমাৰ েক্রাধ িসদ্ধ কৰাৰ পাছত, েতওঁেলােক জািনব েয, মই িযেহাৱা, মই মযর্য্াদা ৰখাৰ উৎসাহেত এই কথা
কেলঁা 14 ইয়াৰ বািহেৰ, আটাই পিথকসকলৰ দৃষ্টিত েতামাৰ চািৰওফােল থকা জািতেবাৰ মাজত মই েতামাক ধ্বংসস্থান
আৰু িধক্কাৰৰ িবষয় কিৰম

15 তােত, মই েক্রাধত, েকাপত আৰু েকাপযুক্ত ধমিকত েতামাৰ মাজত দণ্ডাজ্ঞা িসদ্ধ কিৰেলঁা েতামাৰ চািৰওফােল
থকা েসই জািতেবাৰৰ কাৰেণ েসই নগৰ িধক্কাৰ, িবদ্রূপ, িশক্ষা আৰু আচিৰতৰ িবষয় হ’ব; মই িযেহাৱাই এই কথা
কেলঁা 16 “মই েসই সময়ত েতওঁেলাকৰ মাজৈল আকালস্বৰূপ িবনাশাথর্ক অিনষ্টকাৰী বাণ মািৰম, েতামােলাকক িবনষ্ট
কিৰবৰ অেথর্ই েসইেবাৰ মািৰম; মই েতামােলাকৰ ওপৰত আকাল বঢ়াম আৰু েতামােলাকৰ অন্নৰূপ লাখুিট ভািঙম
17 মই েতামােলাকৰ অিহেত আকাল আৰু িহংসক জন্তুেবাৰ পঠাম, িসহঁেত েতামাক সন্তানহীন কিৰব; মহামাৰী আৰু
ৰক্তপাত েতামাৰ মােজিদ যাব আৰু মই েতামাৰ অিহেত তেৰাৱাল অনাম মই িযেহাৱাই এই কথা কেলঁা!”
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6 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ পব্বর্তেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা ভাববাণী

1 িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু েতওঁ ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, ইস্রােয়লৰ পব্বর্তেবাৰৰ ফালৈল
মুখ কিৰ েসইেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা 3আৰু েকাৱা, ‘েহ ইস্রােয়লৰ পবর্তেবাৰ, প্রভু িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা;
প্রভু িযেহাৱাই পবর্ত, উপপবর্ত, জুিৰ ৈব েযাৱা ঠাই আৰু উপতয্কােবাৰক এই কথা ৈকেছ, েচাৱা, মই, মেয়ই েতামাৰ
অিহেত তেৰাৱাল অনাম আৰু েতামােলাকৰ ওখ ঠাইেবাৰ িবনষ্ট কিৰম

4 তােত েতামােলাকৰ যজ্ঞেবদীেবাৰ ধ্বংস কৰা হ’ব আৰু েতামােলাকৰ সূযর্মূির্তেবাৰ ভঙা হ’ব আৰু মই েতামােলাকৰ
হত েলাকসকলক েতামােলাকৰ মুির্ত্তেবাৰৰ আগত েপলাম 5 আৰু মই ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ শৱ েতওঁেলাকৰ
মুির্ত্তেবাৰৰ আগত ৰািখম আৰু েতামােলাকৰ যজ্ঞ-েবিদেবাৰৰ চািৰওফােল েতামােলাকৰ হাড়েবাৰ িসচঁিৰত কিৰম

6 েতামােলাকৰ যজ্ঞেবদীেবাৰ উচ্ছন্ন আৰু ধ্বংস হ’বৰ কাৰেণ আৰু েতামােলাকৰ হাতৰ কাযর্েবাৰ েলাপ পাবৰ কাৰেণ
েতামােলাকৰ আটাই বাসস্থানত, নগৰেবাৰ উচ্ছন্ন আৰু ওখ ঠাইেবাৰ ধ্বংস কৰা হ’ব 7আৰু েতামােলাকৰ মাজত েলাক
হত ৈহ পিৰব; আৰু মই েয িযেহাৱা, তাক েতামােলােক জািনবা

8 তথািপ, েযিতয়া েদশেবাৰৰ মাজত েতামােলাক িছন্ন-িভন্ন হ’বা, েতিতয়া তেৰাৱালৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা েতামােলাকৰ
েকতেবাৰ েলাক েযন জািতেবাৰৰ মাজত হ’ব, এই কাৰেণ মই এক অৱিশষ্ট ভাগ এিৰম 9আৰু েমাৰ পৰা আঁতৰ েহাৱা
েতওঁেলাকৰ েবশয্ালী মন আৰু েতওঁেলাকৰ মুির্ত্তৰ পােছ পােছ বয্িভচাৰী ৈহ েযাৱা েতওঁেলাকৰ চকু েযিতয়া মই দমন
কিৰম, েতিতয়া েতামােলাকৰ ৰক্ষা েপাৱা েলাকসকেল েতওঁলাকক বন্দী কিৰ িনয়া জািতেবাৰৰ মাজত েমাক েসঁাৱৰণ
কিৰব আৰু েতওঁেলাকৰ আটাই িঘণলগীয়া বস্তুৰ সম্পেকর্ েতওঁেলােক কৰা মন্দ কাযর্ৰ বােব িনজৰ দৃষ্টিত িনজক িঘণ
কিৰব 10 আৰু মই েয িযেহাৱা, তাক েতওঁেলােক জািনব মই েয েতওঁেলাকৈল এই অমঙ্গল কিৰম, ইয়াক মই বৃথা
েকাৱা নাই

11 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: তুিম হাত তািল িদ আৰু মািটত ভিৰ মািৰ ইস্রােয়লৰ-বংশৰ আটাই িঘণলগীয়া
কাযর্ৰ বােব “হায় হায়” কৰা! িকয়েনা েতওঁেলাক তেৰাৱাল, আকাল আৰু মহামাৰীত পিতত হ’ব 12 দূৈৰত থকা েলাক
মহামাৰীত মিৰব, ওচৰত থকা েলাক তেৰাৱালত পিতত হ’ব আৰু নগৰত অৱিশষ্ট থািক অৱৰুদ্ধ েহাৱা েলাক আকালত
মিৰব; এইদেৰ মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধ িসদ্ধ কিৰম

13 য’ত েতওঁেলােক িনজ িনজ েদৱতাৰ উেদ্দেশয্ সুগিন্ধ দ্রবয্ উৎসগর্ কিৰিছল, েসই ওখ িগিৰত, আটাই পব্বর্তৰ
িটঙত, প্রেতয্ক েকঁচাপতীয়া গছৰ তলত আৰু প্রেতয্ক েজােপাহা এেলান গছৰ তলত, েতওঁেলাকৰ যজ্ঞেবদীৰ
চািৰওফােল থকা িনজ মুির্তৰ মাজত েযিতয়া েতওঁেলাকৰ হত েলাকসকল পিৰ থািকব, েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, তাক
েতামােলােক জািনবা! 14 আৰু মই েতওঁেলাকৰ অিহেত েমাৰ হাত েমিল, অৰণয্ৰ পৰা িদব্লাৈলেক েতওঁেলাকৰ েদশৰ
আটাই বাসস্থান ধ্বংস আৰু উচ্ছন্ন কিৰম; েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, তাক েতওঁেলােক জািনব!”

7 অধয্ায়
1 িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “েতামােলাক, েহ মনুষয্ সন্তান, প্রভু িযেহাৱাই ইস্রােয়ল েদশক

এই কথা ৈকেছ:
এিতয়া ইস্রেয়ল আিহল! েদশৰ চািৰ সীমাৈল অন্ত আিহল!
3এিতয়া েতামাৈল অন্ত উপিস্থত হ’ল, িকয়েনা মই েতামাৰ ওপৰৈল েমাৰ েক্রাধ পিঠয়াম আৰু মই েতামাৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ

অনুসােৰ িবচাৰ কিৰম;
তাৰ পাছত েতামাৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযর্ৰ ফল েতামাৈল পিৰেশাধ কিৰম
4 িকয়েনা মই েতামাৈল কৰুণাময় দৃষ্টিপাত নকেৰঁা আৰু েতামাক দয়াও নকিৰম; িকন্তু েতামাৰ আচৰণৰ ফলৰ কাৰেণ

মই েতামাক শািস্ত িদম,
আৰু েতামাৰ িঘণলগীয়া কাযর্ৰ ফল েতামাৰ মাজত থািকব, েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবা!

5 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
অমঙ্গল! েকৱল অমঙ্গলৰ পাছত অমঙ্গল! েচাৱা, েসেয় আিহ পােলিহ!
6 অন্ত িনশ্চয়ৈক উপিস্থত হ’ব; েসেয় েতামাৰ অিহেত জািগ উিঠেছ! েচাৱা, েসেয় আিহ পােলিহ
7 েতামােলাকৰ িয সকেল েদশত িনবাস কিৰ আেছ, েতামাৰ িবনাশ েতামাৈল আিহ আেছ
েসই সময় উপিস্থত হ’ল; িবনাশৰ িদন ওচৰ চািপ আিহেছ আৰু পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত েকিতয়াও আনন্দ-ধ্বিনৰ িদন

নহ’ব, েকালাহলৰেহ িদন হ’ব!
8 এিতয়া মই েতামাৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধ বৰষাম আৰু েতামাৰ অিহেত েমাৰ েকাপ েতামাৰ ওপৰত সমূ্পণর্ কিৰম,
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মই েতামাৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ অনুসােৰ িবচাৰ কিৰম আৰু েতামাৰ সকেলা িঘণলগীয়া কাযর্ৰ ফল েতামাৈল পিৰেশাধ
কিৰম

9 মই কৃপাদৃষ্টি নকিৰম আৰু দয়াও নকিৰম েতামােলােক িযদেৰ কিৰলা, মইেয়া েতামােলাকৈল েসইদেৰই কিৰম;
আৰু েতামােলাকৰ িঘণলগীয়া কাযর্ৰ ফল েতামােলাকৰ মাজত থািকব, েতিতয়া মই েয েতামােলাকৰ প্রহাৰ কেৰঁাতা

িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবা
10 আৰু েচাৱা! েসই িদন আিহ পােলিহ িবনাশ ওলাই আিহল
েতামােলাকৰ দণ্ডডািলত অহঙ্কাৰৰ কিল ধিৰেল
11 েদৗৰাত্ময্ দুষ্টতাৰ দণ্ড ৈহ উিঠল-
েতওঁেলাকৰ এজেনা আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ েকােনও বা েতওঁেলাকৰ ধন-সম্পিত্ত আৰু েতওঁেলাকৰ েকােনা

প্রাধানয্তাৰ অৱিশষ্ট নাথািকব
12 েসই সময় উপিস্থত ৈহ আিহ আেছ; েসই িদন ওচৰ চািপেছ, িকেনাতাই আনন্দ নকৰক,
বা েবেচঁাতাই েবজাৰ নকৰক; িযেহতু েমাৰ েক্রাধ সকেলা েলাকৰ ওপৰত উপিস্থত হ’ব!
13 িকয়েনা েবেচঁাতাসকেল জীয়াই থকা েসই সময়ৈলেক েতওঁেলােক েবচা েতওঁেলাকৰ েসই সম্পকীর্য় সম্পিত্ত*

েকিতয়াও পুনৰায় েদিখবৈল নাপাব, িকয়েনা িনজ িনজ জীৱনৰ পাপ আচৰণত েতওঁেলাকৰ েকােনও জীৱন
ধাৰণ কিৰব েনাৱািৰব

14 েতওঁেলােক িশঙা বজাই সকেলােক যুগুত কিৰেল, িকন্তু যুদ্ধৈল যাবৰ বােব েকােনা এজেনা নাই;
িকয়েনা েমাৰ েক্রাধ তাৰ (ইস্রােয়ল) সকেলা েলাকৰ ওপৰত আেছ
15 তেৰাৱাল েদশৰ বািহৰত আৰু মহামাৰী আৰু আকাল েদশৰ িভতৰত আেছ
িয সকল েলাক পথাৰত আেছ, েতওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ বধ হ’ব আৰু িয সকল েলাক নগৰৰ িভতৰত আেছ,

েতওঁেলাকক আকাল আৰু মহামাৰীেয় গ্রাস কিৰব
16 িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা িকছুমান জীিৱত েলাক সািৰ যাব আৰু েতওঁেলােক ৈগ পব্বর্তত থািকব
েতওঁেলাকৰ প্রিতজেন িনজ িনজ পাপৰ কাৰেণ উপতয্কাত থকা কেপৗৰ দেৰ েশাক কিৰব
17 সকেলােৰ হাত দুব্বর্ল হ’ব আৰু সকেলােৰ আঁঠু পানীৰ িনিচনা অিস্থৰ হ’ব,
18 েতওঁেলােক চট কােপাৰ িপিন্ধব আৰু মহাত্রাস েতওঁেলাকৰ আৱৰণস্বৰূপ হ’ব;
প্রিতজনৰ মুখমণ্ডল লিজ্জত হ’ব আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা মূৰ টকলা কৰা হ’ব
19 েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ ৰূপ বাটত েপলাই িদব আৰু েতওঁেলাকৰ েসাণ অশুিচ বস্তু েযন হ’ব েতওঁেলাকৰ েসাণ

আৰু ৰূপ
িযেহাৱাৰ েক্রাধৰ িদনা েসইেবােৰ েতওঁেলাকক ৰক্ষা কিৰব েনাৱািৰব েতওঁেলাকৰ প্রাণ ৰক্ষা কৰা নহ’ব,
আৰু েতওঁেলাকৰ উদৰ পূৰ কৰা নহ’ব, িকয়েনা েতওঁেলাকৰ অপৰাধেবােৰই েতওঁেলাকৰ িবিঘিন ৈহ পিৰেছ
20 েতওঁৰ সুন্দৰ ভূষনৰ িবষেয় হ’েল, েতওঁ তাক েগৗৰৱযুক্ত কিৰ স্থাপন কিৰিছল, িকন্তু েতওঁেলােক তাত েতওঁেলাকৰ

িঘণলগীয়া েদৱতাৰ মূির্ত্ত আৰু েতওঁেলাকৰ ঘৃণনীয় বস্তু স্থাপন কিৰেল,
এই কাৰেণ মই েসইেবাৰ েতওঁেলাকৈল অশুিচ বস্তু েযন কিৰেলঁা
21 আৰু মই েসইেবাৰ বস্তু িবেদশীসকলৰ হাতত লুটদ্রবয্ িহচেব, পৃিথৱীৰ দুষ্টেবাৰৰ হাতত েশাধাই িদম;
েতিতয়া েতওঁেলােক তাক অপিবত্র কিৰব
22 েযিতয়া েতওঁেলােক েমাৰ গুপ্তস্থান অশুিচ কিৰব, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ পৰা মই িবমুখ হ’ম;
ডকাইতেবােৰ তাত েসামাই তাক অপিবত্র কিৰব
23 তুিম এডাল িশকিল গেঢ়াৱা, িকয়েনা েদশ ৰক্তপাতৰ অপৰােধেৰ পিৰপূণর্ ৈহ আেছ
আৰু নগৰ অতয্াচােৰেৰ সমূ্পণর্ৈক ভিৰ আেছ
24 এই কাৰেণ মই জািত সমূহৰ মাজৰ অিত দুষ্টেবাৰক আিনম আৰু েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ঘৰেবাৰ অিধকাৰ কিৰ

ল’ব
আৰু মই বলৱানসকলৰ গব্বর্ খব্বর্ কিৰম; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ পিবত্র স্থানেবাৰ অপিবত্র কৰা হ’ব!
25 ভয় আিহব! েতওঁেলােক শািন্ত িবচািৰব, িকন্তু নাপাব!
26 আপদৰ ওপিৰ আপদ হ’ব, আৰু জনৰৱৰ উপিৰ জনৰৱ হ’ব!
েসই কালত েতওঁেলােক ভাববাদীৰ দশর্ন িবচািৰব, িকন্তু পুেৰািহত আৰু পিৰচাৰকসকলৰ পৰা বয্ৱস্থাৰ পৰা মন্ত্রণা েলাপ

পাব
27 ৰজাই েশাক কিৰব আৰু ৰাজকুমােৰ েশাকৰ বস্ত্র পিৰধান কিৰব
* 7 অধয্ায়:13 সম্পিত্ত ইস্রােয়ল
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আৰু েদশৰ প্রজাসকলৰ হাত ভয়ত কঁিপব; মই েতওঁেলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ অনুসােৰ েতওঁেলাকৰ িবচাৰ কিৰম!
আৰু েযিতয়াৈলেক েতওঁেলােক জািনব পািৰব েয, মইেয় েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা; েতিতয়াৈলেক মই েতওঁেলাকক

িনজ মানিবিশষ্ট িবচাৰ কিৰম ”

8 অধয্ায়
িযহূদীসকলৰ নানািবধ েদৱপূজাৰ দশর্ন

1 আমাৰ িনবর্াসনৰ ষষ্ঠ বছৰৰ ষষ্ঠ মাহৰ পঞ্চম িদনা, েমাৰ ঘৰত মই বিহ থােকঁােত আৰু িযহূদাৰ পিৰচাৰকসকল
েমাৰ আগত বিহ থােকঁােত, েসই ঠাইত প্রভু িযেহাৱাৰ হাত পুনৰায় েমাৰ ওপৰত অিপর্ত হ’ল 2 েতিতয়া েচাৱা! মই
মনুষয্ৰূেপ এক মূির্ত্ত েযন েদখা পােলঁা; আৰু েতওঁৰ কঁকালৰ তলৰ পৰা েযন অিগ্নৰ দেৰ আৰু েতওঁৰ কঁকালৰ পৰা
ওপৰ অংশ উজ্বল ধাতুৰ দেৰ েদখা গ’ল!

3 েতিতয়া েতওঁ হাত এখনৰ আকৃিতেৰ েমাৰ মূৰৰ চুিল ঢুিক েপাৱাৈক ধিৰেল; েসই আত্মাই েমাক ওপৰৈল দািঙ িনেল
আৰু ঈশ্বৰীয় দশর্নত িযৰূচােলমত, িয ঠাইত অন্তজ্বর্ ালাজনক অহঙ্কাৰী-মূির্ত্তেটা স্থািপত ৈহ আিছল, েসই ঠাইৰ উত্তৰ
িদেশ থকা িভতৰ-েচাতালৰ প্রেৱশ কৰা পথত, পৃিথৱী আৰু আকাশৰ মােজিদ েমাক ৈল আিহল 4 মই েসই উপতয্কাত
িয অৱস্থাত েসই দশর্ন েদিখিছেলঁা, েসইদেৰ ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ েগৗৰেৱা েসই ঠাইত আিছল

5 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম চকু তুিল উত্তৰ ফােল েচাৱা ” েসই কাৰেণ মই উত্তৰ ফােল
চকু তুিল চােলঁা আৰু যজ্ঞেবদীৰ উত্তৰফােল প্রেৱশ কৰা স্থানেটাৰ ঠাইত েসই অহংকাৰী মূির্ত্তেটা আিছল 6 পাছত েতওঁ
েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, েলাকসকেল িক কিৰ আেছ েসয়া তুিম েদিখছা েন? েমাৰ পিবত্র স্থানৰ পৰা মই আঁতৰ
হ’বৈল ইস্রােয়ল-বংশই িযেবাৰ বৰ বৰ িঘণলগীয়া কাযর্ কিৰেছ, েসইেবাৰ তুিম েদিখছা েন? িকন্তু তুিম ইয়াতৈকেয়া
অিধক িঘণলগীয়া কাযর্ েদিখবৈল পাবা!”

7এই বুিল েতওঁ েমাক েচাতালৰ বাট-চৰাৰ দুৱাৰৰ িভতৰৈল ৈল গ’ল আৰু তাত মই চাই েদৱালত এটা িবন্ধা েদিখেলঁা
8 েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, এই েদৱালখন খািন্দ েপেলাৱা ” েতিতয়া মই েদৱালখন খােন্দােত এখন দুৱাৰ
েদখা পােলঁা! 9 েতিতয়া েতওঁ েমাক পুনৰ ক’েল, “তুিম িভতৰৈল ৈগ েতওঁেলােক তাত কিৰ থকা িঘণলগীয়া দুষ্কমর্েবাৰ
েচাৱা ”

10 েতিতয়া মই িভতৰৈল ৈগ চাই েদিখেলঁা েয, সকেলািবধ উৰগ জন্তুৰ আৰু িঘণলগীয়া পশুৰ প্রিতমূির্ত্ত আৰু
ইস্রােয়ল বংশৰ প্রিতমােবাৰ চািৰওফােল েদৱালত েখাদাই কিৰ েথাৱা আিছল 11 আৰু েসইেবাৰৰ আগত ইস্রােয়ল
বংশৰ পিৰচাৰকসকলৰ সত্তৰজন পুৰুষ আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত চাফনৰ পুত্র যাজিনয়া িথয় ৈহ আিছল েতওঁেলাক
প্রিতজেন প্রিতমােবাৰৰ সনু্মখত িথয় ৈহ হাতত এটা এটা ধূপৰ পাত্র ল’েল যােত েসই ধূপৰ সুগন্ধযুক্ত েধঁাৱা ওপৰৈল
উেঠ

12 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, ইস্রােয়ল-বংশৰ পিৰচাৰকসকেল অন্ধকাৰত িক কিৰেছ েসই িবষেয়
তুিম েদিখছা েন? এইদেৰ প্রিতজেন িনজ িনজ গুপ্ত েকঁাঠািলত প্রিতমােবাৰৰ ৈসেত েতওঁেলােক কয়, ‘িযেহাৱাই আমাক
েদখা নাপায়! িযেহাৱাই েদশখন তয্াগ কিৰেল’!” 13 েতওঁ েমাক পুনৰ ক’েল, “তুিম আেকৗ ঘূিৰ েচাৱা, েতওঁেলােক
কিৰ থকা িঘণলগীয়া কাযর্েবাৰতৈকেয়া অিত েবিছ েদিখবৈল পাবা ”

14 তাৰ িপছত েতওঁ িযেহাৱাৰ গৃহৰ উত্তৰফালৰ বাট-চৰাৰ দুৱাৰমুখৈল েমাক ৈল যাওঁেত মই েদিখেলঁা, আৰু েচাৱা!
েসই ঠাইত মিহলাসকেল বিহ তমু্মজ*ৰ বােব কািন্দ আিছল 15 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম
েদিখছা েন? তুিম ইয়াতৈকেয়া অিধক িঘণলগীয়া কাযর্ েদিখবৈল পাবা ”

16 আৰু েতওঁ েমাক িযেহাৱাৰ গৃহৰ িভতৰ েচাতালৈল ৈল গ’ল, আৰু েচাৱা! মই েদিখেলঁা, িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ
দুৱাৰমুখত, বাৰাণ্ডা আৰু যজ্ঞেবদীৰ মাজ ভাগত িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ ফালৈল িপিঠ িদ পূৱফােল মুখ কিৰ প্রায়
পঞ্চাশজনমান েলােক সূযর্ৰ† আগত প্রিণপাত কিৰ আিছল

17 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম ইয়াক েদিখছা েন? ইয়াত িযহূদা বংশই িয িয িঘণলগীয়া
কাযর্ কিৰেছ, েসই সকেলা কাযর্ জােনা েতওঁেলাকৈল লঘূ িবষয়? িকয়েনা েতওঁেলােক েদশ অতয্াচােৰেৰ পূৰ কিৰেল
আৰু েমাক েবজাৰ িদবৈল পুনৰায় ঘূিৰেছ; আৰু েচাৱা, েতওঁেলােক ডালেবাৰ নাকত লগাইেছ 18 এই েহতুেক মেয়া
* 8 অধয্ায়:14 প্রাচীন পূব প্রান্তত, তমু্মজক েদৱতা িহচােব িবেবচনা কৰা ৈহিছল েযিতয়া গছপুিল মেৰ, েতিতয়া িস মেৰ, আৰু পুনৰ েসই বছৰেত মৃতুয্ৰ
পৰা জী উেঠ, েতওঁৰ মৃতুয্ৰ বােব মিহলাৰ মনকু্ষন্ন হয় † 8 অধয্ায়:16 সূযর্ৰ ছােমছ - ভুৱা ঈশ্বৰ
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েকােপেৰ কাযর্ কিৰম; কৃপাদৃষ্টি নকিৰম; আৰু দয়াও নকিৰম; আৰু েতওঁেলােক বৰ মােতেৰ েমাৰ কাণত কাতেৰািক্ত
কিৰেলও মই েতওঁেলাকৰ কথা নুশুিনম ”

9 অধয্ায়
িযৰূচােলম-িনবাসীসকলক বধ কৰাৰ দশর্ন

1 েতিতয়া িযেহাৱাই বৰ মােতেৰ েকাৱা এই বাকয্ েমাৰ কাণত পিৰল আৰু ক’েল, “প্রহৰীসকলৰ প্রিতজনক িনজ
িনজ হাতত িবনাশক অস্ত্র ৈল নগৰৈল আিহবৈল িদয়া ” 2 েতিতয়া েচাৱা! উত্তৰ িদশৰ পৰা ওপৰ বাট-চৰাৰ বােটিদ
িনজ িনজ হাতত হতয্াৰ অস্ত্র ৈল ছয়জন েলাক আিহল েতওঁেলাকৰ মাজত শণ সূতাৰ বস্ত্র িপন্ধা আৰু কঁকালত িলখকৰ
ৈমলাম* থকা এজন েলাক আিছল এইদেৰ েতওঁেলাক িভতৰৈল েসামাই িপতলৰ যজ্ঞেবদীৰ কাষত িথয় হ’ল

3 েতিতয়া িয কৰূব েকইজনৰ ওপৰত ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱ আিছল, েসই েগৗৰৱ, েসই কৰূব েকইজনৰ পৰা
উিঠ গৃহিটৰ দুৱাৰডিলৈল উিঠ গ’ল আৰু শণ সূতাৰ বস্ত্র িপন্ধা আৰু কঁকালত ৈমলাম থকা েসই েলাকজনক িযেহাৱাই
মািতেল 4 িযেহাৱাই েতওঁক ক’েল, “েতামােলােক নগৰৰ মােজেৰ েযাৱা িযৰূচােলমৰ মােজেৰ আৰু নগৰৰ মাজত
চিল থকা সকেলা িঘণলগীয়া কাযর্ৰ কাৰেণ হুমুিনয়াহ েপেলাৱা আৰু িচঞিৰ কন্দা-কতা কিৰ থকা েলাকসকলৰ কপালত
িচন িদয়া ”

5 েতিতয়া েতওঁ মই শুনাৈক আন েকইজনক ক’েল, “েতামােলােক েতওঁৰ পােছ পােছ নগৰৰ মােজিদ েযাৱা আৰু
প্রহাৰ কৰা! েতামােলাকৰ চকুত কৃপাদৃষ্টি িক দয়া নাথাকক, 6 বুঢ়া, েডকা, যুৱতী, িশশু আৰু মিহলা আিদ সকেলােক
িনঃেশেষ বধ কৰা, দয়া নকিৰবা! িকন্তু মূৰত িচন থকা েকােনা েলাকৰ কাষৈল নাযাবা েমাৰ পিবত্র স্থানৰ পৰা আৰম্ভ
কৰা!” গিতেক েতওঁেলােক গৃহৰ সনু্মখত থকা েসই বৃদ্ধ েলাকসকলৰ পৰা আৰম্ভ কিৰেল

7 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “গৃহিট অশুিচ কৰা, েচাতাল েকইখন হত েহাৱা েলাকসকেলেৰ পূৰ কৰা আগবাঢ়া!”
গিতেক েতওঁেলােক ওলাই ৈগ েজৰুচােলম নগৰক আক্রমণ কিৰেল 8 েযিতয়া েতওঁেলােক প্রহাৰ কিৰ আিছল, েতিতয়া
মই িনজেক অকলশৰীয়া েযন অনুভৱ কিৰেলঁা আৰু উবুিৰ ৈহ পিৰ িচঞিৰ কািন্দ কািন্দ কেলঁা, “হায় হায় প্রভু িযেহাৱা!
আপুিন িযৰূচােলমৰ ওপৰত আেপানাৰ েক্রাধ বৰষাই ইস্রােয়লৰ সকেলাক অৱিশষ্ট ভাগ িবনষ্ট কিৰব েন?”

9 েতওঁ েমাক ক’েল, “ইস্রােয়ল আৰু িযহূদা বংশৰ অপৰাধ অিতশয় গভীৰ আৰু েদশ েতেজেৰ পিৰপূণর্,
আৰু নগৰখন দুনীর্িতেৰ ভৰা; িকয়েনা েতওঁেলােক কয়, ‘িযেহাৱাই েদশখন তয্াগ কিৰেল’ আৰু ‘িযেহাৱাই েদখা
নাপায়!’ 10 গিতেক মই হ’েল কৃপাদৃষ্টি নকিৰম আনিক দয়াও নকিৰম বৰং েতওঁেলাকৰ কাযর্ৰ ফল েতওঁেলাকৰ মূৰত
ফিলওৱাম ” 11 আৰু েচাৱা! শণ সূতাৰ বস্ত্র িপন্ধা আৰু কঁকালত ৈমলাম থকা েসই পুৰুষজন ঘূিৰ আিহল “তুিম
েমাক আজ্ঞা িদয়া অনুসােৰ মই সকেলা কিৰেলঁা”, এই বুিল েতওঁ বাত্তর্ া িদেলিহ

10 অধয্ায়
ঈশ্বৰীয় অিগ্ন িযৰূচােলমৰ ওপৰত পৰাৰ দশর্ন

1 েতিতয়া মই কৰূব েকইজনৰ মূৰৰ ওপৰত থকা চন্দ্রতাপ েযন বস্তুেটা গমু্বজৰ ফােল চাই েদিখেলঁা; েতওঁেলাকৰ
ওপৰত এিট নীলকান্ত মিণৰ িনিচনা, এখন িসংহাসনৰ মূির্ত্তৰ িনিচনা এক পদাথর্ই েদখা িদিছল 2 আৰু িযেহাৱাই শণ
সূতাৰ বস্ত্র িপন্ধা পুৰুষজনক ৈকিছল, “তুিম ঘূিৰ থকা চক্রেবাৰৰ মাজৈল, কৰূব েকইজনৰ তলৈল ৈগ েতওঁেলাকৰ
মাজৰ পৰা অঞ্জলী ভৰাই জুইৰ আঙঠা ৈল নগৰখনত েসইেবাৰ িসচঁিৰত কিৰ েপেলাৱা ” েতিতয়া েসই পুৰুষজন মই
লক্ষয্ কিৰ থােকােতই তাত েসামাল

3 েসই পুৰুষজন েসােমাৱা সময়ত, কৰূব েকইজন গৃহৰ েসঁাফােল িথয় ৈহ আিছল আৰু িভতৰ েচাতালখন েমেঘেৰ
পিৰপূণর্ ৈহ আিছল 4 েতিতয়া িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ কৰূব েকইজনৰ পৰা উিঠ ৈগ গৃহৰ দুৱাৰ ডিলৰ ওপৰত আিছল; আৰু
গৃহিট েমেঘেৰ আৰু েচাতালখন িযেহাৱাৰ েগৗৰৱৰ দীিপ্তেৰ পিৰপূণর্ ৈহিছল 5 আৰু সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বেৰ কথা েকাৱা
সময়ৰ শব্দৰ দেৰ কৰূব েকইজনৰ েডউকাৰ শব্দ বািহৰ-েচাতালৈলেক শুনা ৈগিছল

6 “তুিম ঘূিৰ থকা চক্রেবাৰৰ মাজৰ পৰা কৰূব েকইজনৰ মাজ ঠাইৰ পৰা জুই েলাৱা” এইবুিল েতওঁ শণ সূতাৰ বস্ত্র
িপন্ধা পুৰুষজনক আজ্ঞা িদয়াত, েতওঁ েসামাই ৈগ এটা চক্রৰ কাষত িথয় হ’ল 7 েতিতয়া কৰূবজেন কৰূব েকইজনৰ
মাজৰ পৰা েতওঁেলাকৰ মাজত থকা জুইৈল হাত েমিল তাৰ িকছু ৈল শণ সূতাৰ বস্ত্র িপন্ধা পুৰুষজনৰ হাতত িদেল
* 9 অধয্ায়:2 ৈমলাম েদাৱাত-িচয়ঁাহীৰ পাত্র



িযিহেষ্কল 10 অধয্ায়:8 944 িযিহেষ্কল 11 অধয্ায়:12

েতওঁ েসইিখিন ৈল ওলাই আিহল 8আৰু কৰূব েকইজনৰ গাত, েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ েডউকাৰ তলত মানুহৰ হাতৰ
িনিচনা এক বস্তু েদখা গ’ল

9 পাছত মই চাই েদিখেলঁা, আৰু েচাৱা! এজন কৰূবৰ কাষত এটা চক্র আৰু আন কৰূবৰ কাষত আন চক্র, এইদেৰ
চািৰজন কৰূবৰ কাষত চািৰটা চক্র আিছল; আৰু েসই চক্র েকইটাৰ আভা ৈবদূযর্য্ মিণৰ িনিচনা 10 আৰু েসইেবাৰৰ
আকৃিত হ’েল, চািৰওটা এেক আকৃিতৰ, এেন লােগ েযন চক্রৰ মাজতেহ চক্র আেছ 11 েযাৱা সময়ত েসইেবাৰ
চািৰকােষ যায়; েযাৱা সময়ত েসইেবাৰ েকােনা ফােল নুঘূেৰ, িকন্তু িয ঠাই মূৰেটাৰ সনূ্মখ, েসইেবাৰ েসই ঠাইৰ ফােল
পােছ পােছ যায়, েযাৱা সময়ত েকােনা ফােল নুঘূেৰ

12আৰু েতওঁেলাকৰ েগােটই গা আৰু েতওঁেলাকৰ িপিঠ, হাত, েডউকা আৰু চক্র চািৰওফােল চকুেৰ ভৰা, েতওঁেলাক
চািৰওজনেৰই চক্র চকুেৰ ভৰা 13 েসই চক্রেকইটাৰ িবষেয় হ’েল, মই েসইেবাৰক ঘূিৰ থকা চক্র বুিল মতা শুিনেলঁা
14 প্রিতজনৰ চািৰখন চািৰখন মুখ; প্রথমখন কৰূবৰ, িদ্বতীয়খন মানুহৰ, তৃতীয়খন িসংহৰ আৰু চতুথর্খন কুৰৰ পক্ষীৰ
মুখ

15 পাছত কৰূব েকইজন ওপৰৈল উিঠ গ’ল কবাৰ নদীৰ পাৰত মই েদখা প্রাণী এইেবাৰ 16 কৰূব েকইজন েযাৱা
সময়ত চক্রেকইটাও েতওঁেলাকৰ কােষ কােষ যায়; আৰু কৰূব েকইজেন পৃিথৱীৰ পৰা ওপৰৈল উিঠবৈল েডউকা দঙা
সময়ত, চক্রেকইটােয়া েতওঁেলাকৰ কাষ েনেৰ 17 েতওঁেলাক ৰ’েল, েসইেবােৰা ৰয় আৰু েতওঁেলাক ওপৰৈল উঠা
সময়ত েসইিবলােকা েতওঁেলাকৰ লগত উেঠ; িকয়েনা প্রাণী েকইজনৰ আত্মা েসইেবাৰত আিছল

18 পাছত িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ দুৱাৰডিলৰ ওপৰৰ পৰা প্রস্থান কিৰ কৰূব েকইজনৰ ওপৰত ৰ’ল 19 কৰূব েকইজেন
প্রস্থান কেৰঁােত, েডউকা দািঙ েমাৰ সনু্মেখেৰ পৃিথৱীৰ পৰা ওপৰৈল উিঠ গ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ কােষ কােষ
চক্রেকইটাও গ’ল েতওঁেলাক িযেহাৱাৰ গৃহৰ পূব িদশৰ বাট-চৰাৰ দুৱাৰমুখত িথয় হ’ল আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ মিহমা
েতওঁেলাকৰ ওপৰত আিছল

20 েতিতয়া মই ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ তলত থকা কবাৰ নদীত েদখা দশর্নৰ পশুেবাৰৰ কথা স্মৰণ কিৰেলঁা; আৰু বুিজব
পািতেলঁা েয, েসইেবাৰ কৰূব আিছল 21 প্রিতজনৰ চািৰখন চািৰখন মুখ আৰু চািৰখন চািৰখন েডউকা আৰু িনজ
িনজ েডউকাৰ তলত মানুহৰ হাতৰ দেৰ হাত আিছল 22 েতওঁেলাকৰ মুখৰ আকৃিতৰ িবষেয় হ’েল, মই কবাৰ নদীৰ
ওচৰত েদখা মুেখই মুখ আৰু এেক আকৃিত, এেক বস্তু; েতওঁেলাক প্রিতজেন েপােন েপােন যায়

11 অধয্ায়
বািবলৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰব েখাজা েলাকসকলৰ অিহেত েকাৱা ভাববাণী

1 েতিতয়া েসই আত্মাই েমাক ওপৰৈল তুিল িনেল, আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ পূব িদশত পূবমুৱাৈক থকা প্রেৱশ পথৰ
ওচৰৈল আিনেল আৰু েচাৱা! েসই প্রেৱশ পথৰ দুৱাৰমুখত পঁিচশজন পুৰুষ আিছল েতিতয়া মই েলাকসকলৰ
চলাওঁতা অজু্জৰৰ পুত্র যাজিনয়া আৰু বনায়াৰ পুত্র েপলািটয়াক েতওঁেলাকৰ মাজত, এই দুজনক েতওঁেলাকৰ মাজত
েদিখেলঁা

2 ঈশ্ৱেৰ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, এইসকল েলােকই এই নগৰখনত অিতশয় অৈনিতক আচৰণ কেৰঁাতা আৰু
কু-মন্ত্রণা িদওঁতা 3 েতওঁেলােক ৈক থােক েয, ‘ঘৰেবাৰ সািজবৰ সময় ওচৰ চপা নাই; এই নগৰখন েকৰাহী আৰু
আিম মাংস-স্বৰূপ ’ 4 এই েহতুেক েহ মনুষয্ সন্তান, েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা!”

5 েতিতয়া িযেহাৱাৰ আত্মা েমাৰ ওপৰত িস্থিত হ’ল আৰু েতওঁ েমাক ক’েল, “তুিম েকাৱা, ‘িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ: েহ ইস্রােয়ল-বংশ, েতামােলােক িযেবাৰ কথা ৈক আছা, েতামােলাকৰ মনত উদয় েহাৱা েসই কথােবাৰৰ
িবষেয় মই জােনা 6 েতামােলােক এই নগৰত হত েহাৱা েলাকসকলৰ সংখয্া বৃিদ্ধ কিৰলা আৰু ইয়াৰ বাট-পথেবাৰ
েতওঁেলােকেৰ পিৰপূণর্ কিৰলা 7 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামােলােক িয সকলক বধ কিৰলা আৰু
িযৰূচােলমৰ মাজত িযসকলৰ মৃতেদহেবাৰ েপলাই থ’লা, েতওঁেলাকক মাংস আৰু নগৰ খনক েকৰাহী েযন কিৰলা;
িকন্তু েতামােলাকক এই নগৰখনৰ মাজৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদয়া হ’ব

8 েতামােলােক তেৰাৱালৈল ভয় কিৰছা, এই কাৰেণ মই েতামােলাকৰ ওপৰৈল তেৰাৱালেকই আিনম’ ” এেয় প্রভু
িযেহাৱাই কৰা েঘাষণা 9 “মই েতামােলাকক নগৰৰ মাজৰ পৰা উিলয়াই আিনম আৰু িবেদশীসকলৰ হাতত সমপর্ণ
কিৰম, িকয়েনা মই েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ দণ্ডাজ্ঞা িসদ্ধ কিৰম 10 েতামােলাক তেৰাৱালত পিতত হ’বা মই ইস্রােয়লৰ
সীমাৰ িভতৰেতই েতামােলাকৰ িবচাৰ কিৰম, েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবা!

11 এই নগৰখন েতামােলাকৰ েকৰাহীস্বৰূপ নহ’ব, বা েতামােলাক তাৰ মাজত থকা মাংসস্বৰূপ নহ’বা মই ইস্রােয়লৰ
সীমাৰ িভতৰেতই েতামােলাকৰ িবচাৰ কিৰম 12 েতিতয়া েতামােলােক জািনবা েয, মইেয় িযেহাৱা েমাৰ আজ্ঞা
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েতামােলােক লঙ্ঘন কিৰিছলা েতামােলােক েমাৰ পথ অনুসৰণ কৰা নাই বৰং েতামােলাকৰ চািৰওফােল থকা
জািতেবাৰৰ শাসন প্রণালী অনুসােৰ েতামােলােক কাযর্ কিৰ আছা ”

13 আৰু এইদেৰ মই ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ থকাৰ সময়ত, বনায়াৰ পুত্র েপলািটয়াৰ মৃতুয্ হ’ল মই মূৰ েদাৱাই উবুিৰ
পিৰ িচঞিৰ বৰ মােতেৰ কেলঁা, “হায় হায়, প্রভু িযেহাৱা! আপুিন ইস্রােয়লৰ অৱিশষ্ট থকা সকলেকা সমূ্পণর্ৰূেপ িবনষ্ট
কিৰব েন?”

14 িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল পুনৰায় আিহ েমাক ক’েল, 15 “েহ মনুষয্ সন্তান, েতামাৰ ভাইসকল! েতামাৰ
পিৰয়াল, েতামাৰ বংশৰ েলাকসকল আৰু ইস্রােয়লৰ েগােটই বংশ! েতামােলাকৰ এই সকেলােক িযৰূচােলমত থকা
সকেলা িনবাসীসকেল কয়, ‘েতওঁেলাক িযেহাৱাৰ পৰা বহু আঁতৰত আেছ! অিধকাৰস্বৰূেপ এই েদশ আমাকেহ িদয়া
ৈহিছল!’

16 এই েহতুেক তুিম ক’বা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: যিদও মই েতওঁেলাকক জািত সমূহৰ মাজৰ পৰা দূৰ
কিৰেলঁা আৰু যিদও মই েদশেবাৰৰ মাজত েতওঁেলাকক িছন্ন-িভন্ন কিৰেলঁা, তথািপ েতওঁেলাক িয িয েদশৈল ৈগিছল,
েসই ঠাইেবাৰত মই অলপকাল েতওঁেলাকৰ ধমর্ধাম ৈহ আিছেলঁা ’ 17 এই েহতুেক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ: মই জািত সমূহৰ মাজৰ পৰা েতামােলাকক সংগ্রহ কিৰম আৰু িছন্ন-িভন্ন েহাৱা েদশেবাৰৰ পৰা েতামােলাকক
েগাটাই আিনম আৰু মই েতামােলাকক ইস্রােয়লৰ েদশখন িদম 18 েতিতয়া েতওঁেলােক েসই ঠাইৈল যাব আৰু তাৰ
পৰা আটাই জঘনয্ আৰু ঘৃণনীয় বস্তুেবাৰ দূৰ কিৰব

19 েযিতয়া েতওঁেলাক েমাৰ ওচৰ চািপব, েতওঁেলাকক মই এখন নতুন অন্তৰ িদম আৰু েতওঁেলাকত এক নতুন আত্মা
িস্থিত কিৰম; মই েতওঁেলাকৰ অন্তৰ আৰু েতওঁেলাকৰ শৰীৰৰ পৰা িশলৰূপ হৃদয় গুচাই েতওঁেলাকক মাংসৰূপ হৃদয়
িদম, 20 েতওঁেলােক েমাৰ িবিধত চিলব আৰু েমাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন কিৰ েসই অনুসােৰ কাযর্ কিৰব েতিতয়া
েতওঁেলাক েমাৰ প্রজা হ’ব আৰু মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম 21 িকন্তু েতওঁেলাকৰ িযসকেল গির্হত আৰু িঘণলগীয়া
বস্তুেবাৰৰ পাছত চ’েল, মই েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ মূৰত েতওঁেলাকৰ েসই কাযর্ৰ প্রিতফল আিনম এেয় প্রভু িযেহাৱাৰ
েঘাষণা ”

22 েতিতয়া কৰূব েকইজেন েতওঁেলাকৰ িনজ িনজ েডউকােবাৰ দািঙ তুিলেল আৰু েতওঁেলাকৰ ৈসেত কােষ কােষ
চক্রেকইটাও আিছল আৰু েতওঁেলাকৰ ওপৰত ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱ আিছল 23 আৰু িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ নগৰৰ
মাজৰ পৰা ওপৰৈল উিঠ গ’ল আৰু নগৰৰ পূৱফােল থকা পব্বর্তখনৰ ওপৰত ৰ’ল

24 আৰু েসই আত্মাই েমাক তুিলৈল দশর্নক্রেম ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্ৱাৰাই কলদীয়া েদশৈল েদশান্তিৰত েলাকসকলৰ
ওচৰৈল ৈল আিহল েতিতয়া মই েদখা েসই দশর্ন েমাৰ পৰা ওপৰৈল উিঠ গ’ল 25 েতিতয়া িযেহাৱাই েমাক েদখুউৱা
সকেলােৰ িবষয় মই েদশান্তিৰত েলাকসকলক কেলঁা

12 অধয্ায়
ৰজা আৰু প্রজাক েদশান্তৰৈল িনয়া বুজাবৰ দৃষ্টান্ত

1 পাছত িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম িবেদ্রাহী বংশৰ মাজত বাস
কিৰছা; েদিখবৈল চকু থকােতা েতওঁেলােক েনেদেখ, শুিনবৈল কাণ থকােতা েতওঁেলােক নুশুেন, িকয়েনা েতওঁেলাক
িবেদ্রাহী বংশ

3এই েহতুেক েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম িনজৰ বােব েদশান্তৰৰ সামগ্রী যুগুত কৰা আৰু িদনেত েতওঁেলাকৰ চকুৰ আগেত
িনজ েদশান্তৰৈল প্রস্থান কৰা তুিম েতওঁেলাকৰ চকুৰ আগেত িনজ ঠাইৰ পৰা আন ঠাইৈল েযাৱা েতওঁেলাক িবেদ্রাহী
বংশ হ’েলও িকজািন িবেবচনা কিৰব

4 তুিম িদনেত েতওঁেলাকৰ চকুৰ আগেত েদশান্তৰৰ সামগ্রীৰ দেৰ েতামাৰ সামগ্রী বািহৰ কিৰ িনবা আৰু েদশান্তৰৈল
ওেলাৱা েলাকৰ িনিচনাৈক তুিম েতওঁেলাকৰ চকুৰ আগেত গধূিল িনেজ ওলাবা 5 তুিম েতওঁেলাকৰ চকুৰ আগত
নগৰৰ েদৱালখন িবন্ধা কিৰ তাৰ মােজিদ সামগ্রী উিলয়াবা 6 েতওঁেলাকৰ চকুৰ আগত তুিম তাক কান্ধত তুিল আন্ধাৰত
বািহৰৈল ৈল যাবা; তুিম েদশখন েনেদিখবৈল েতামাৰ মুখ ঢািকবা, িকয়েনা মই ইস্রােয়ল বংশৰ কাৰেণ এক িচনস্বৰূেপ
েতামাক প্রস্থান কিৰেলঁা ”

7 গিতেক মই আজ্ঞামেত কাম কিৰেলঁা; মই িদনেত েদশান্তৰৰ সামগ্রীৰ িনিচনাৈক েমাৰ সামগ্রী উিলয়াই িনেলঁা আৰু
গধূিল েমাৰ হােতেৰই েদৱালখন খািনেলঁা; মই আন্ধাৰত তাক উিলয়াই েতওঁেলাকৰ চকুৰ আগত কান্ধত তুিল ৈল গ’েলা
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8 পাছত ৰািতপুৱােত িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 9 “েহ মনুষয্ সন্তান, ‘তুিম িক কিৰছা?’ এই
বুিল িবেদ্রাহী বংশই ইস্রােয়ল বংশই েতামাক জােনা েকাৱা নাই? 10 তুিম েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ: এই ভােৱ িযৰূচােলমত থকা অিধপিতজনক আৰু তাৰ মাজত থকা ইস্রােয়লৰ আটাই বংশক বুজায়

11 তুিম েকাৱা, মই েতামােলাকৰ পেক্ষ িচনস্বৰূপ; মই কৰা িনিচনাৈক েতওঁেলাকৈল কৰা হ’ব; েতওঁেলাক েদশান্তৰৈল
বন্দী-অৱস্থাৈল যাব 12 আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত থকা অিধপিতজেন িনজ কান্ধত েবাজা ৈল আন্ধাৰত ওলাই যাব;
েতওঁেলােক সামগ্রী উিলয়াবৰ কাৰেণ েদৱাল খািনব েতওঁ িনজৰ মুখ ঢািকব, কাৰণ েতওঁ চকুেৰ েদশখন েনেদিখব ’
13 েমাৰ জালখন মই েতওঁৰ ওপৰত েমিলম িদম আৰু েতওঁ েমাৰ ফান্দত পিৰব; আৰু মই েতওঁক কলদীয়াসকলৰ
েদশৈল অথর্াৎ বািবলৈল ৈল যাম, তথািপ েতওঁ তাক েনেদিখব অথচ েতওঁ তােতই মিৰব

14আৰু েতওঁৰ চািৰওফােল থকা েতওঁৰ আটাই সহায়কাৰীক আৰু েতওঁৰ সকেলা ৈসনয্ক মই আটাই বায়ুত উড়ুৱাই
িদম; আৰু মই ফাকৰ পৰা তেৰাৱাল উিলয়াই েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ েখিদ যাম 15 েযিতয়া মই েতওঁেলাকক
জািতেবাৰৰ মাজত িছন্ন-িভন্ন কিৰম আৰু েদশেবাৰৰ মাজত েতওঁেলাকক েগাট েগাট কিৰম, েতিতয়া মই েয িযেহাৱা
তাক েতওঁেলােক জািনব 16 িকন্তু েতওঁেলাক িয জািতেবাৰৰ মাজৈল যাব, েসই জািতেবাৰৰ মাজত েতওঁেলােক িনজৰ
িঘণলগীয়া কাযর্ প্রকাশ কিৰবৰ কাৰেণ, তেৰাৱালৰ পৰা, আকালৰ পৰা আৰু মহামাৰীৰ পৰা েতওঁেলাকৰ েকতেবাৰ
েলাকক মই অৱিশষ্ট ৰািখম, তােত, মইেয িযেহাৱা তাক েতওঁেলােক জািনব!”

17 পােছ িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 18 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম কঁিপ কঁিপ িনজৰ আহাৰ
েভাজন কৰা, কম্পন আৰু সাৱধােনেৰ িনজৰ জল পান কৰা

19 আৰু তুিম েদশৰ েলাকসকলক েকাৱা, ‘ইস্রােয়ল েদশত থকা িযৰূচােলম-িনবাসীসকলৰ িবষেয় প্রভু িযেহাৱাই
এই কথা ৈকেছ: তাৰ িনবাসী আটাইেবাৰৰ অতয্াচাৰৰ কাৰেণ তাত থকা সকেলা নষ্ট ৈহ েতওঁেলাকৰ েদশ উচ্ছন্ন হ’বৰ
কাৰেণ, েতওঁেলােক সাৱধােনেৰ েতওঁেলাকৰ আহাৰ েভাজন কিৰব আৰু িবস্মেয়েৰ েতওঁেলাকৰ জল পান কিৰব
20 আৰু বাস কৰা নগৰেবাৰ উচ্ছন্ন কৰা হ’ব আৰু েদশ ধ্বংসস্থান হ’ব; তােত, মই েয, িযেহাৱা তাক েতামােলােক
জািনবা!”

21 আেকৗ িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 22 “েহ মনুষয্ সন্তান, িদন পলম ৈহেছ, প্রেতয্ক দশর্ন
িবফল ৈহেছ”, ‘ইস্রােয়ল েদশত প্রচিলত েহাৱা েতামােলাকৰ এইেটা িক কথা?’ 23 এই েহতুেক েতওঁেলাকক েকাৱা,
প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘মই এই প্রচিলত কথা লুপ্ত কিৰম আৰু এইেটা ইস্রােয়লৰ মাজত আৰু নচিলব’ ” িকন্তু
েতওঁেলাকক েকাৱা, “িদন আৰু প্রেতয্ক দশর্নৰ সফলতা ওচৰ!”

24 িকয়েনা ইস্রােয়ল বংশৰ িভতৰত অনথর্ক দশর্ন বা মানুেহ ভাল েপাৱা মঙ্গল েচাৱা কথা আৰু নহ’ব 25 কাৰণ
মেয়ই িযেহাৱা! মই ক’ম আৰু মই েকাৱা বাকয্ িসদ্ধ হ’ব তাক আৰু আগৈল েথাৱা নহ’ব িকয়েনা েহ িবেদ্রাহী বংশ,
প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামােলাকৰ িদনেতই মই বাকয্ ক’ম আৰু তাক িসদ্ধও কিৰম

26 আেকৗ িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 27 “েহ মনুষয্ সন্তান, েচাৱা! ইস্রােয়ল-বংশই কয়,
‘েতওঁ েপাৱা দশর্নৰ কথা ঘিটবৈল বহুিদন আেছ, েতওঁ অিত দীঘর্কালৰ িবষেয় ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ ’ 28 এই েহতুেক
তুিম েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েমাৰ বাকয্ েকােনােটােৱই ফিলয়াবৈল পলম নহ’ব; িকন্তু মই
িয বাকয্ ক’ম, েসেয় িসদ্ধ হ’ব ’ এেয় প্রভু িযেহাৱাৰ বচন!”

13 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ িমছা ভাববাদী আৰু ভাববািদনীেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা ভাববাণী

1 পুনৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, ভাববাণী প্রচাৰ কেৰঁাতা ইস্রােয়লৰ
ভাববাদীসকলৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা আৰু িনজ িনজ হৃদয়ৰ পৰা ভাববাণী প্রচাৰ কেৰঁাতা সকলক েকাৱা,
‘েতামােলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা! 3 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “িনজ িনজ আত্মাৰ আৰু েনােপাৱা দশর্নৰ
অনুগামী েহাৱা মুখর্ ভাববাদীেবাৰৰ সন্তাপ হ’ব! 4 েহ ইস্রােয়ল, েতামাৰ ভাববাদীসকল উচ্ছন্ন ঠাইৰ িশয়ালৰ িনিচনা

5 িযেহাৱাৰ যুদ্ধৰ িদনা িথেৰ থািকবৈল, েতামােলােক েদৱালৰ ভঙা বাটত উঠা নাই বা ইস্রােয়লৰ বংশৰ চািৰওফােল
েদৱাল িনম্মর্াণ কৰা নাই; 6 িযেহাৱাই ৈকেছ এই বুিল কওঁতাসকেল অনথর্ক দশর্ন পায়, িমছা মঙ্গল চায়’ ” আৰু িযেহাৱাই
নপেঠাৱাৈকেয় বাকয্ িসদ্ধ হ’ব বুিল বাট চাই থােক 7 েতামােলােক জােনা অনথর্ক দশর্ন েপাৱা নাই? আৰু িমছা মঙ্গলৰ
কথা জােনা েকাৱা নাই? “তথািপ মই েনােকাৱাৈকেয় িযেহাৱাই ৈকেছ বুিল েতামােলােক েকাৱা?”

8 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামােলােক অনথর্ক বাকয্ ৈকছা আৰু িমছা দশর্ন পাইছা; েচাৱা, মই
েতামােলাকৰ িবপক্ষ - এই কাৰেণ, প্রভু িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ 9 “েমাৰ হাত অনথর্ক দশর্ন েপাৱা, আৰু িমছা মঙ্গল
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েচাৱা ভাববাদীসকলৰ িবপক্ষ হ’ব েতওঁেলাক েমাৰ প্রজাসকলৰ সভাত নাথািকব বা ইস্রােয়ল-বংশৰ নামৰ তািলকাত
েতওঁেলাকৰ নাম িলখা নহ’ব; েতওঁেলাক েকােনামেত ইস্রােয়ল েদশত েসামাব েনাৱািৰব কাৰণ মই েয প্রভু িযেহাৱা,
এই িবষেয় েতামােলােক জািনবা!

10 শািন্ত েনােহাৱাৈকেয় েতওঁেলােক ‘শািন্ত!’ বুিল ৈক েমাৰ প্রজাসকলক ভুলায় আৰু েযিতয়া েকােনােৱ েদৱাল
সােজ, েতিতয়া েতওঁেলােক তাক চূেণেৰ িলেপ 11 এই েহতুেক চূেণেৰ িলিপ থকা েলাকসকলক তুিম েকাৱা: ‘এইেবাৰ
পিৰব; প্লাবন কেৰঁাতা মহাবৃষ্টি আিহব; এইেবাৰ পিৰবৈল মই বৃষ্টিৰ মহািশল আৰু ভািঙবৈল মহা বতাহ পিঠয়াম 12 েচাৱা,
েযিতয়া েদৱাল পিৰব, েতিতয়া, “েতামােলােক িযেবাৰত চূণ িদলা, েসই েলও ক’ত? এইবুিল েতামােলাকক েকাৱা নাযাব
েন’?”

13 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘মই েমাৰ েক্রাধত মহা বতােহেৰ তাক ভািঙম, প্লাবন কেৰঁাতা মহাবৃষ্টি
েমাৰ েকাপত আিহব, আৰু েমাৰ েক্রাধত নষ্ট কিৰবৈল মহািশলাবৃষ্টি হ’ব! 14 এইদেৰ, েতামােলােক চূেণেৰ িলপা েদৱাল
মই ভািঙম, আৰু ইয়াৰ িভিত্তমূল ওলাই পৰাৈক মই তাক মািটেৰ সমান কিৰম গিতেক েসেয় পিৰব আৰু েতামােলােক
তাৰ মাজত িবনষ্ট হ’বা েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, তাক েতামােলােক জািনবা!

15 েমাৰ েক্রােধেৰ েদৱালৰ ওপৰত আৰু চূেণেৰ িলপােবাৰ িনমূর্ল কিৰম, মই এইদেৰ িসদ্ধ কিৰম আৰু মই
েতামােলাকক ক’ম, েসই েদৱাল আৰু নাই, আৰু তাক িলপােবােৰা, 16 অথর্াৎ িযৰূচােলমৰ িবষেয় ভাববাণী প্রচাৰ
কৰা আৰু শািন্ত নথকােতা তাৰ বােব দশর্ন েপাৱা ইস্রােয়লৰ ভাববাদীেবােৰা নাই!” ইয়াক প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ ’

17আৰু েহ মনুষয্ সন্তান, েতামাৰ জািতৰ িয জীয়াৰীেবােৰ িনজ িনজ হৃদয়ৰ পৰা ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ, েতওঁেলাকৰ
অিহেত তুিম মুখ কৰা আৰু েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা 18 এইদেৰ েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ: েলাকৰ প্রাণ মৃগয়া কিৰবৈল, আটাইেবাৰ িকলাকুিটত গঁাৰু িসয়াই িদওঁতা আৰু ওখ অনুসােৰ প্রেতয্কৰ মূৰৰ
কাৰেণ ওৰিণ ৈতয়াৰ কেৰঁাতা মিহলাসকলৰ সন্তাপ হ’ব; েতামােলােক েমাৰ প্রজাসকলৰ প্রাণ মৃগয়া কিৰ েতামােলাকৰ
কাৰেণ প্রাণেবাৰ জীয়াই ৰািখবা েন?

19 িমছা কথাৈল কাণ িদওঁতা েমাৰ প্রজাসকলৰ আগত েতামােলােক িমছা কথা ৈক, মিৰব নলগাসকলৰ প্রাণ বধ
কিৰবৈল আৰু জীয়াই থািকব নলগাসকলৰ প্রাণ জীয়াই ৰািখবৈল েকই-খােমাচমান যৱৰ আৰু েকইেডাখৰ মান িপঠাৰ
কাৰেণ েমাৰ প্রজাসকলৰ মাজত েমাক অপিবত্র কিৰলা

20এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা, িয গঁাৰুেবােৰ পক্ষী-িচকাৰৰ দেৰই েতামােলােক প্রাণেবাৰ মৃগয়া
কৰা, েতামােলাকৰ েসই গঁাৰুেবাৰৰ মই িবপক্ষ আৰু মই েতামােলাকৰ বাহুৰ পৰা েসইেবাৰ িছিঙ েপলাম আৰু পক্ষী-
িচকাৰৰ দেৰই েতামােলােক মৃগয়া কৰা প্রাণেবাৰ এিৰ িদম 21 মই েতামােলাকৰ ওৰিণও ফািলম আৰু েতামােলাকৰ
হাতৰ পৰা েমাৰ প্রজাসকলক উদ্ধাৰ কিৰম, মৃগয়া কিৰবৈল েতামােলাকৰ হাতত েতওঁেলাক আৰু নাথািকব; তােত মই
েয, িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবা

22 মই দুখ িনিদয়া ধাির্মকসকলৰ হৃদয়ত েতামােলােক িমছা কথােৰ দুখ িদয়াৰ কাৰেণ আৰু দুষ্টই িনজ প্রাণ জীয়াই
ৰািখবৈল িনজ কু-পথৰ পৰা নুঘূিৰবৰ কাৰেণ েসই দুষ্টৰ হাত সবল কৰাৰ কাৰেণ, 23 েতামােলােক অনথর্ক দশর্ন আৰু
েনেদিখবা আৰু মঙ্গল চাবৈল নাপাবা; িকন্তু মই েতামােলাকৰ হাতৰ পৰা েমাৰ প্রজাসকলক উদ্ধাৰ কিৰম; তােত, মই
েয, িযেহাৱা, তাক েতামােলােক জািনবা’!”

14 অধয্ায়
িযেহাৱাক েসাধা েদৱপূজকসকলৰ িবষয়

1 ইস্রােয়লৰ পিৰচাৰকসকলৰ েকইজনমান েমাৰ ওচৰৈল আিহ েমাৰ আগত বিহল 2 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ
ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 3 “েহ মনুষয্ সন্তান, এই েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ প্রিতমােবাৰক িনজ িনজ হৃদয়ত ঠাই
িদেছ আৰু িনজৰ সনু্মখত িনজৰ িনজৰ অপৰাধ জন্মাওঁতা িবিঘিন ৰািখেছ েসই িবষেয় মই জােনা েতওঁেলাকক পৰামশর্
িদম?

4 েসইবােব তুিম েতওঁেলাকক এই কথা ৈক েঘাষণা কৰা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ইস্রােয়ল-বংশৰ িয েকােনা
েলােক িনজ প্রিতমােবাৰক হৃদয়ত ঠাই িদব বা িনজৰ সনু্মখত িনজৰ অপৰাধ জন্মাওঁতা িবিঘিন ৰািখব আৰু েকােনা এজন
েলােক েযিতয়া ভাববাদী এজনৰ ওচৰৈল আিহব - েসই অহা েলাকজনৰ বাহুলয্ প্রিতমােবাৰৰ অনুসােৰ, মই িযেহাৱাই,
িনেজই েতওঁক উত্তৰ িদম 5 মই এইদেৰ কিৰম যােত ইস্রােয়লৰ েগােটই বংশ েতওঁেলাকৰ হৃদয় েমাৈল পুনৰায় ঘূৰাই
আিনব পািৰম, িকয়েনা েতওঁেলাকৰ প্রিতমােবােৰ েতওঁেলাকক েমাৰ পৰা আঁতৰ কিৰ ৰািখেছ!’
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6 এই েহতুেক তুিম ইস্রােয়ল বংশক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামােলােক মন পালেটাৱা আৰু
েতামােলাকৰ প্রিতমােবাৰৰ পৰা ঘূিৰ আহঁা! আৰু েতামােলাকৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযর্েবাৰৈল িপিঠ িদয়া!

7 িকয়েনা ইস্রােয়ল বংশৰ মাজত আৰু ইস্রােয়লত প্রবাস কৰা িবেদশীেবাৰৰ মাজত িয েকােনােৱ েমাৰ পৰা িনজেক
পৃথেক ৰািখব, িযজেন িনজৰ প্রিতমােবাৰক হৃদয়ত ঠাই িদব আৰু িনজৰ সনু্মখত িনজৰ অপৰাধ জন্মাওঁতা িবিঘিন ৰািখব
আৰু িযজেন েমাক িবচািৰ ভাববাদী এজনৰ ওচৰৈল আিহব - মই িযেহাৱাই িনেজই েতওঁক উত্তৰ িদম! 8 তাৰ বােব
মই েসই মানুহজনৰ িবৰুেদ্ধ িবমুেখ থািকম আৰু েতওঁক এটা িচন আৰু দৃষ্টান্তৰ িবষয় কিৰম, িকয়েনা েতওঁক মই েমাৰ
েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কিৰম; েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবা!

9 যিদ েকােনা ভাববাদীেয় ভ্রান্ত ৈহ আৰু েকােনা বাকয্ কয়, েতিতয়া মই, িযেহাৱাই, েসই ভাববাদীজনক ভ্রান্ত
কিৰম; আৰু মই েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ হাত েমিল, েমাৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা েতওঁক িবনষ্ট কিৰম
10 এইদেৰ েতওঁেলােক িনজ িনজ অপৰাধৰ দণ্ড ভুিগব েসই ভাববাদীজনৰ ওচৰৈল পৰামশর্ ল’বৈল েযাৱা েলাকজনৰ
অপৰাধ দুেয়ােৰ সমান হ’ব 11 ইয়াৰ অিভপ্রায় এই, েযন ইস্রােয়ল-বংশই েমাৰ পৰা িবপেথ নাযায়; আৰু েতওঁেলাকৰ
অপৰাধেবাৰৰ েকােনা অপৰােধেৰ িনজক আৰু অশুিচ নকেৰ, িকন্তু েতওঁেলাক েযন েমাৰ প্রজা হয় আৰু মই
েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হওঁ, ইয়াক প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ

12 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 13 “েহ মনুষয্ সন্তান, যিদ এখন েদেশ সতয্ লঙ্ঘন কিৰ
েমাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কেৰ আৰু মই তাৰ অিহেত েমাৰ হাত েমিল তাৰ অন্নৰূপ লাখুিট ভােঙা আৰু তাৈল আকাল পিঠয়াই
তাৰ পৰা মানুহ আৰু পশু সকেলােক উচ্ছন্ন কেৰঁা; 14 েতিতয়া যিদও েনাহ, দািনেয়ল আৰু ইেয়াব, এই িতিনজন েলাক
েসই ঠাইৰ মাজত থািকেলও, েতওঁেলােক িনজ িনজ ধাির্মকতাৰ দ্বাৰাই েকৱল িনজ িনজ প্রাণেহ ৰক্ষা কিৰব পািৰব,”
এেয় প্রভু িযেহাৱাৰ বচন

15 বা যিদ েসই েদশৰ সকেলা ফােল িহংস্র জন্তু পিঠয়াই িদওঁ আৰু েসইেবােৰ তাক সন্তানহীন কেৰ আৰু েসই
জন্তুেবাৰৰ কাৰেণ েকােনা মানুহ তাৰ মােজিদ যাব েনাৱাৰাৈক উচ্ছন্ন হয়, 16 েতেন্ত েসই এেক িতিনজনেলাক তাত
থািকেলও, েমাৰ জীৱনৰ শপত, “প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েতওঁেলােক েপা বা জীহঁতক উদ্ধাৰ কিৰব েনাৱািৰব, েকৱল
েতওঁেলােকেহ ৰক্ষা পাব, িকন্তু েদশ হ’েল উচ্ছন্ন হ’ব

17 বা যিদ মই েসই েদশৰ িবৰুেদ্ধ এখন তেৰাৱাল আেনা আৰু কওঁ ‘েহ তেৰাৱাল, েদশৰ মােজিদ যা আৰু তাৰ পৰা
েলাক সমূহ আৰু পশু সকেলােক উচ্ছন্ন কৰ’ - 18 েতিতয়া েসই িতিনজন েলাক েসই ঠাইৰ মাজত থািকেলও - েমাৰ
জীৱনৰ শপত, “প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতওঁেলােক েপা বা জীহঁতক উদ্ধাৰ কিৰব েনাৱািৰব, েকৱল েতওঁেলােকেহ
ৰক্ষা পাব

19 বা যিদ মই েসই েদশৰ িবৰুেদ্ধ এক মহামাৰী পিঠয়াওঁ আৰু তাৰ পৰা মানুহ আৰু পশু সকেলােক উচ্ছন্ন কিৰবৈল
তাৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধ বৰষাই েতজ েবাৱাওঁ, 20 েতিতয়া যিদওবা েনাহ, দািনেয়ল আৰু ইেয়াব েসই ঠাইত থািকেল হয়
- েমাৰ জীৱনৰ শপত, “প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতওঁেলােক িনজৰ েপা’সকলক বা আনিক িনজৰ জী’সকলক উদ্ধাৰ
কিৰব েনাৱািৰব; েকৱল েতওঁেলাকৰ িনজ প্রাণেহ ধাির্মকতাৰ দ্বাৰাই ৰক্ষা পাব ”

21 িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “মই িনশ্চয়ৈক িনকৃষ্টৰভােৱ মানুহ আৰু পশুক িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ
সকেলােক উচ্ছন্ন কিৰবৈল েমাৰ এই চািৰওটা মহা-আপদ অথর্াৎ তেৰাৱাল, আকাল, িহংস্র জন্তু আৰু মহামাৰী পিঠয়াম

22 তথািপ েচাৱা! তাৰ মাজত ৰক্ষা েপাৱা েলাকসকল েতওঁেলাকৰ পুত্রসকল আৰু জীেয়কসকলৰ লগত বািহৰৈল
ওলাই যাব েচাৱা! েতওঁেলাক েতামােলাকৰ ওচৰৈল ওলাই আিহব আৰু েতামােলােক েতওঁেলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ
আৰু েতওঁেলাকৰ কাযর্ েদিখবৈল পাবা; েতিতয়া িযৰূচােলমৈল মই ঘেটাৱা অমঙ্গলৰ িবষেয় আৰু তাৰ িবৰুেদ্ধ মই
ঘেটাৱা সকেলােৰ িবষেয় েতামােলােক শান্তনা পাবা 23 েতামােলােক েতওঁেলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ আৰু কাযর্ েদিখেল,
েতওঁেলােক েতামােলাকক শান্তনা িদব; েতিতয়া েতামােলােক জািনবা েয, মই তাৰ িবৰুেদ্ধ কৰা এেকােক িবনা কাৰেণ
কৰা নাই!” এেয় প্রভু িযেহাৱাৰ বাকয্

15 অধয্ায়
দ্রাক্ষালতাৰ কাঠৰ উপমা

1 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, দ্রাক্ষালতাৰ কাঠ, কাঠিনৰ গছেবাৰৰ
মাজৰ দ্রাক্ষালতাৰ ডাল আন সকেলা গছৰ কাঠতৈক িকহত েশ্রষ্ঠ? 3 েকােনা কাযর্ কিৰবৈল মানুেহ জােনা দ্রাক্ষালতাৰ
কাঠৰ পৰা কাঠ ল’ব? বা েকােনা পাত্র আঁিৰ থবৈল জােনা তাৰ পৰা এিট খুিট আিনব? 4 েচাৱা! ইন্ধন েযাগবৈল যিদ
তাক পুিৰবৈল জুইত েপলাই িদয়া হয় আৰু যিদ জুেয় তাৰ দুই মূৰ ভস্ম কিৰেল আৰু তাৰ মাজ ভাগ েপাৰা গ’েল েসেয়
জােনা েকােনা কাযর্ৰ েযাগয্ হ’ব?
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5 েচাৱা! েযিতয়া েসেয় সমূ্পণর্ হেলও েকােনা কাযর্ৰ উপযুক্ত নহয়; েতেন্ত জুেয় তাক ভস্ম কিৰেল আৰু েসেয়
েপাৰা গ’েলও েকােনা কামৰ বােব েসেয় আৰু িকমান কম উপযুক্ত হ’ব? 6 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
কাঠিনৰ গছেবাৰৰ মাজৰ দ্রাক্ষালতাক েযেনৈক েলােক পুিৰবৈল জুইত িদেয়, েতেনৈক মই িযৰূচােলম িনবাসীসকলৰ
প্রিতও েতেন কিৰম

7কাৰণ মই েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ মুখ ঘুৰাম যিদওবা েতওঁেলাক জুইৰ পৰা ওলাই যাব, িকন্তুআন জুইেয় েতওঁেলাকক
ভস্ম কিৰব; আৰু েযিতয়া মই েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ মুখ কিৰম, েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতামােলােক
জািনবা 8 আৰু েতওঁেলােক সতয্ লঙ্ঘন কৰাৰ বােব, মই েদশ উচ্ছন্ন কিৰম ” ইয়াক িযেহাৱাই ৈকেছ

16 অধয্ায়
িযৰূচােলমক অসতী স্ত্রীৰ লগত তুলনা কৰা

1 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম িযৰূচােলমক তাইৰ িনজৰ
িঘণলগীয়া কাযর্েবাৰ জেনাৱা, 3 আৰু েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই িযৰূচােলমক এই কথা ৈকেছ: “েতামাৰ উৎপিত্ত আৰু
জন্মৰ ঠাই কনানীয়াসকলৰ েদশ; েতামাৰ িপতৃ ইেমাৰীয়া আৰু েতামাৰ মাতৃ িহত্তীয়া আিছল

4 েতামাৰ জন্মবৃত্তান্ত এই, েতামাৰ জন্ম িদনা েতামাৰ নাড়ী কটা নািছল বা েতামাক পিৰষ্কাৰ কিৰবৈল েতামাক পানীত
ধুউৱা নািছল, েতামাক সমূিল েলাণ ঘঁহা িক কােপােৰেৰ েমেৰাৱা নািছল 5 েতামাক দয়া কিৰ েতামাৈল এইেবাৰৰ
েকােনা এটােক কিৰবৰ অেথর্ েতামাৈল েকােনও কৃপাদৃষ্টি নকিৰিছল; িকন্তু েতামাৰ জন্মিদনা, েতামাৰ গা িঘণলগীয়া
েহাৱাৰ কাৰেণ েতামাক মুকিল পথাৰত েপলাই িদয়া ৈহিছল

6 েসই সময়ত মই েতামাৰ ওচেৰিদ ৈগ েতামাৰ েতজত েতামাক ধৰফেৰাৱা েদিখ েতামাক ক’েলঁা েয, যিদও তুিম
িনজ েতজত পিৰ আছা, তথািপ জীয়াই থাকা, হয়, মই েতামাক ক’েলঁা, েয, যিদও তুিম িনজ েতজত পিৰ আছা, তথািপ
জীয়াই থাকা 7 পথাৰত গজা তৃণৰ দেৰ মই েতামাক অিধকৈক বঢ়ােলঁা আৰু তুিম বািঢ় ডাঙৰ-দীঘল থ’েলা আৰু অিত
সুন্দৰী থ’েলা; েতামাৰ স্তন পূণর্ হ’ল আৰু েকশ দীঘর্ হ’ল, তথািপ তুিম িববস্ত্রা আৰু উলিঙ্গনী আিছলা

8 েতিতয়া মই েতামাৰ ওচেৰিদ ৈগ েতামাক েদিখেলঁা, েচাৱা! েতামাৰ সময় েপ্রমৰ সময়; এই কাৰেণ মই েতামাৰ
ওপৰত বস্ত্রৰ আঁচল েমিল িদ েতামাৰ উলঙ্গতা ঢািকেলঁা” আৰু প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ মই েতামাৰ আগত শপত কিৰ
েতামােৰ ৈসেত এিট িনয়ম বািন্ধেলঁা, “তােত তুিম েমাৰ থ’েলা

9 গিতেক মই েতামাক পানীেৰ ধুেলঁা, এেন িক, েতামাৰ গাৰ পৰা েতামাৰ েতজ সমূ্পণর্ৈক ধুই েতল ঘঁিহেলঁা 10 মই
েতামাক কাৰিচিপ বন কৰা কােপােৰা িপন্ধােলঁা, েতামাৰ ভিৰত তহচ জন্তুৰ ছালৰ েজাতা িদেলঁা, েতামাৰ কঁকালত িমিহ
শণ সূতাৰ টঙািল বািন্ধেলঁা আৰু েতামাক পাতৰ বেস্ত্রেৰ িবভূিষত কিৰেলঁা 11 মই েতামাক অলঙ্কােৰেৰও সজােলঁা,
েতামাৰ হাতত খাৰু আৰু িডিঙত হাৰ িদেলঁা 12 মই েতামাৰ নাকত নথ, কাণত কুণ্ডল, আৰু েতামাৰ মূৰত সুন্দৰ
িকৰীিট িদেলঁা

13 এইদেৰ েসাণ আৰু ৰূেপেৰ েতামাক সেজাৱা হ’ল; েতামাৰ বস্ত্র িমিহ শণ সূতাৰ পাতৰ আৰু কাৰিচিপ বন কৰা;
তুিম িমিহ আটা, েমৗ-েজাল আৰু েতল খাইিছলা; তুিম অিত সুন্দৰী ৈহ উন্নিত-লাভ কিৰ ৰাণী পদ পালা 14আৰু েতামাৰ
েসৗন্দযর্য্ৰ কাৰেণ েতামাৰ যশসয্া জািতেবাৰৰ মাজত বয্ািপল; িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতামাৰ ওপৰত স্থাপন
কৰা েমাৰ শ্রীৰ বােব েতামাৰ েসৗন্দযর্য্ সমূ্পণর্ হ’ল ”

15 িকন্তু তুিম িনজ েসৗন্দযর্য্ত িনভর্ ৰ কিৰ িনজৰ যশসয্াৰ কাৰেণ েবশয্াবৃিত্ত ধিৰলা আৰু প্রেতয্ক বাটৰুৱাৰ লগত
অিধক পিৰমােণ েবশয্াকমর্ কিৰলা; তাৰেহ েভাগ হ’ল 16 আৰু তুিম িনজৰ েকইখনমান কােপাৰ ৈল, তােৰ িনজৰ
বােব িচত্রিবিচত্র ওখ ঠাই কিৰ তাৰ ওপৰত েবশয্াকমর্ কিৰলা; এেন কথা েহাৱা নাই, আৰু নহ’বও

17 মই েতামাক িদয়া েমাৰ েসাণ আৰু ৰূেপেৰ কৰা েতামাৰ সুন্দৰ অলঙ্কাৰ তুিম ৈল, েতামাৰ কাৰেণ তােৰ পুৰুষাকৃিতৰ
মূির্ত্ত কিৰ েসইেবােৰ ৈসেত েবশয্াকমর্ কিৰলা 18আৰু েতামাৰ কাৰিচিপ বন কৰা কােপাৰ ৈল তােৰ েসইেবাৰ ঢািকলা
আৰু েসইেবাৰৰ আগত েমাৰ েতল আৰু ধূপ থলা 19প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতামাক িদয়া েমাৰ আহাৰ, মই েতামাক
খাবৈল িদয়া িমিহ আটা, েতল আৰু েমৗ-েজাল তুিম সুঘ্রাণৰ অেথর্ েসইেবাৰৰ আগত থলা আৰু েসইদেৰই হ’ল

20 “ইয়াৰ বািহেৰ তুিম েমাৈল জেন্মাৱা েতামাৰ ল’ৰা-েছাৱালীসকলৈল, গ্রাস কিৰবৰ বােব েসইেবাৰৰ আগত
বিলস্বৰূেপ িদলা; েতামাৰ েবশয্াকমর্েবাৰ সামানয্ িবষয় আিছল েন? 21 েয তুিম েমাৰ সন্তান সকলক বধ কিৰলা
আৰু েসইেবাৰৰ উেদ্দেশয্ েতওঁেলাকক জুইৰ মােজিদ গমন কৰাই উৎসগর্ কিৰলা? 22 েতামাৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযর্ত
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আৰু েবশয্াকমর্ত তুিম আসক্ত থকাত, িববস্ত্রা আৰু উলিঙ্গনী েহাৱা আৰু েতামাৰ েতজত ধৰফেৰাৱা েতামাৰ েসই েযৗৱন
কালৰ িদন তুিম েসঁাৱৰণ নকিৰলা

23আৰু েতামাৰ আটাই দুষ্টতাৰ পাছত প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামাৰ সন্তাপ হ’ব, েতামাৰ সন্তাপ হ’ব, 24 তুিম িনজৰ
বােব এক েবশয্ালয় সািজলা আৰু প্রেতয্ক চকত িনজৰ বােব এেডাখৰ ওখ ঠাই কিৰলা

25 তুিম প্রেতয্ক আিলৰ মূৰত েতামাৰ ওখ ঠাই সািজ েতামাৰ েসৗন্দযর্য্ ঘৃণাৰ িবষয় কিৰলা, প্রেতয্ক বাটৰুৱাৈল েতামাৰ
ভিৰ দুখন েমিল িদলা আৰু েতামাৰ েবশয্ািল অিধকৈক বঢ়ালা 26 েতামাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া সু্থলকায় িমচৰীয়াসকলৰ লগেতা
তুিম েবশয্াকমর্ কিৰলা; আৰু তুিম েমাক েবজাৰ িদবৈল েতামাৰ েবশয্ািল অিধকৈক বঢ়ালা

27 এই েহতুেক েচাৱা,মই েতামাৰ ওপৰৈল েমাৰ হাত েমিল েতামাৰ ৈদিনক েখাৰাক কমােলঁা আৰু েতামাৰ েবশয্া
চাবৰ কাৰেণ লাজ েপাৱা, েতামাক িঘণ কৰা পেলষ্টীয়াসকলৰ জীয়াৰীসকলৰ ইচ্ছাত েতামাক সমপর্ণ কিৰেলঁা 28 তুিম
তৃপ্ত েনােহাৱাত অচূৰীয়াসকেল ৈসেতও েবশয্াকমর্ কিৰও তৃপ্ত নথ’েলা 29 তুিম বািণজয্েদশ কলদীয়াসকলৈল েতামাৰ
েবশয্ািল বঢ়ালা; তথািপ তুিম তােৰও তৃপ্ত নথ’েলা

30 প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামাৰ অন্তৰ েকেন কামাতুৰ! কাৰণ তুিম েস্বচ্ছাচািৰণী েবশয্া স্ত্রীৰ দেৰ এই আটাইেবাৰ
কাযর্ কিৰছা; 31 তুিম প্রেতয্ক আিলৰ মূৰত েতামাৰ েবশয্ালয় সািজছা, প্রেতয্ক চকত েতামাৰ ওখ ঠাই িনম্মর্াণ কিৰছা
আৰু তুিম েবশয্া কমর্ৰ েবচ তুচ্ছ কৰাত েবশয্াৰ িনিচনা েনােহাৱা

32 তুিম বয্িভচািৰণী, েতামাৰ স্বামীৰ সলিন পৰক গ্রহণ কেৰঁাতা ৈঘণী 33 আটাই েবশয্াক েলােক ধন িদেয়;
িকন্তু েতামাৰ আটাই েপ্রমকাৰীক তুিমেহ ধন িদয়া আৰু েতামাৰ লগত েবশয্াকমর্ কিৰবৈল, চািৰওফালৰ পৰা েতামাৰ
েপ্রমকাৰীেবাৰ আিহবৰ কাৰেণ েতওঁেলাকক েভটী িদয়া 34 েবশয্াকমর্ কিৰবৈল েকােনও েতামাৰ পােছ পােছ নাযায়,
েতামাৰ েবশয্াকমর্ৰ এই কথাত আন স্ত্রীতৈক তুিম িবপৰীত; তুিম েবচ িদয়া, িকন্তু েতামাক েকােনও েবচ িনিদেয়, েসইবােব
তুিম িবপৰীত

35 এই েহতুেক েহ েবশয্া, িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা! 36 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “তুিম প্রচুৰ পিৰমােণ অশুিচ
কাযর্ কৰাৰ বােব আৰু েতামাৰ েপ্রমকাৰীসকলৰ লগত কৰা েতামাৰ েবশয্াকমর্ৰ দ্বাৰাই েতামাৰ িববস্ত্রতা প্রকাশ েপাৱা
বােব আৰু েতামাৰ িঘণলগীয়া আটাই মূির্ত্তেবাৰৰ আৰু তুিম েসইেবাৰৰ আগত িদয়া েতামাৰ সন্তান সকলৰ ৰক্তপাতৰ
কাৰেণ, 37 েচাৱা! তুিম িযসকলৰ ৈসেত আেমাদ-প্রেমাদ কিৰলা, েতামাৰ েসই আটাই েপ্রমকাৰীক আৰু তুিম েপ্রম কৰা
ও িঘণ কৰা আটাইেক মই েগাটাম; মই েতামাৰ িবৰুেদ্ধ চািৰওফালৰ পৰাই েতওঁেলাকক েগাটাম আৰু েতওঁেলাকক
েতামাৰ সমস্ত িববস্ত্রতা েদিখবৈল েতওঁেলাকৰ আগত েতামাৰ িববস্ত্রতা প্রকাশ কিৰম

38 আৰু সতীত্ব লঙ্ঘন কৰা ও ৰক্তপাত কৰা সকলক দণ্ড িদয়াৰ দেৰ মই েতামাক দণ্ড িদম; মই েক্রাধ আৰু
অন্তজ্বর্ ালাত েতামাৰ ৰক্তপাত কিৰম 39 মই েতওঁেলাকৰ হাতত েতামাক সমপর্ণ কিৰম; তােত েতওঁেলােক েতামাৰ
েবশয্ালয় নষ্ট কিৰব, েতামাৰ ওখ ঠাইেবাৰ ভািঙ েপলাব, েতামাক িববস্ত্রা কিৰব আৰু েতামাৰ সুন্দৰ অলঙ্কাৰেবাৰ ৈল
যাব; েতওঁেলােক েতামাক িববস্ত্রা আৰু উলিঙ্গনী কিৰ এিৰব

40 েতিতয়া েতওঁেলােক েতামাৰ অিহেত এক সমাজ পািত েতামাক িশল দিলয়াই মািৰব, তেৰাৱােলেৰ েডাখৰ েডাখৰৈক
কািটব আৰু েতামাৰ ঘৰেবাৰ জুই িদ পুিৰব 41 এইদেৰ অেনক স্ত্রীৰ আগত েতামাক দণ্ড িদব; এইদেৰ মই েতামাক
েবশয্াকমর্ কৰাৰ পৰা এৰুৱাম, তুিম েবশয্াৰ েবচ আৰু িনিদবা 42 েতিতয়া মই এইদেৰ েতামাৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধ
মাৰ িনয়াম; েতিতয়া েতামাৰ পৰা েমাৰ অন্তজ্বর্ ালা দূৰ হ’ব আৰু মই শািন্তেৰ থািকম, পুনৰায় েক্রাধ নকিৰম

43 তুিম েতামাৰ েযৗৱন কাল মনত নকিৰলা, িকন্তু এই আটাইেবাৰ কাযর্ত েমাক েবজাৰ িদলা, এই েহতুেক েচাৱা! প্রভু
িযেহাৱাই ৈকেছ, মেয়া েতামাৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰৰ ফল েতামাৰ মূৰত ফিলওৱাম” - আৰু তুিম েতামাৰ আটাই িঘণলগীয়া
কাযর্ৰ উপিৰও, এই বয্িভচাৰ আৰু কিৰবৈল নাপাবা

44 েচাৱা! েযাজনা িদয়া প্রিতজেন, ‘মাক েযেন জীেয়ক েতেন’, এই বুিল েতামাৰ িবৰুেদ্ধ েযাজনা িদব 45 িনজ
স্বামী আৰু িনজ সন্তানক িঘণ কৰা েতামাৰ মাতৃৰ জীেয়ক তুিম; িনজ স্বামী আৰু িনজ সন্তানক িঘণ কৰা েতামাৰ
ভােয়ৰা-ভনীেয়ৰাৰ তুিম ভনীেয়ক; েতামােলাকৰ মাতৃ িহত্তীয়া আৰু েতামােলাকৰ িপতৃ ইেমাৰীয়া আিছল

46 েতামাৰ বােয়ৰা িনজ জীেয়কসকেলেৰ ৈসেত েতামাৰ বাওঁহােত বাস কৰা চমিৰয়া আৰু েতামাৰ েসঁাহােত বাস
কৰা েতামাৰ ভনীেয়ৰা জীেয়কসকলৰ ৈসেত থকা চেদাম

47 তথািপ তুিম েতওঁেলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰত েয চিললা, বা েতওঁেলাকৰ িঘণলগীয়া কাযর্ অনুসােৰ েয কাযর্ কিৰলা,
েসেয় নহয়; িকন্তু তাক অিত কু্ষদ্র বুিল ভািব েতামাৰ আটাই আচাৰ-বয্ৱহাৰত তুিম েতওঁেলাকতৈক অিধক ভ্রষ্টা থ’েলা
48 প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, “েমাৰ জীৱনৰ শপত, তুিম আৰু েতামাৰ জীসকেল কৰা দেৰ েতামাৰ ভনী চেদােম আৰু তাইৰ
জীসকেল কৰা নাই
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49 েচাৱা! েতামাৰ ভনী চেদামৰ এই অপৰাধ আিছল: েয, তাইৰ আৰু তাইৰ জীসকলৰ অহংকাৰ, আহাৰৰ সমূ্পণর্তা
আৰু িনিশ্চন্ততাযুক্ত সুখ আিছল; তাই দুখী দিৰদ্রৰ হাত সবল নকিৰিছল 50 েতওঁেলাক গব্বীর্ আিছল আৰু েমাৰ আগত
িঘণলগীয়া কাযর্ কিৰিছল; এই েহতুেক মই িয ভাল েদিখেলঁা, তােক কিৰ েতওঁেলাকক দূৰ কিৰেলঁা

51 চমিৰয়াই েতামাৰ পাপৰ আধাও কৰা নাই; িকন্তু তুিম েতওঁেলাকতৈক েতামাৰ িঘণলগীয়া কাযর্ অিধক বৃিদ্ধ কিৰলা
আৰু তুিম কৰা েতামাৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযর্ৰ দ্বাৰাই েতামাৰ বােয়ৰা-ভনীেয়ৰাক ধাির্মক পািতলা 52 িবেশষৈক তুিম
িনজৰ বােয়ৰা-ভনীেয়ৰাৰ বােব িবচাৰ িনষ্পিত্ত কৰাত তুিমও িনজ অপমান েভাগ কৰা; তুিম েতওঁেলাকতৈক িয অিধক
িঘণলগীয়া পাপ কিৰলা, েতামাৰ েসই পাপেবাৰৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাক েতামাতৈক অিধক ধাির্মক হ’ল; এেতেক তুিম িনজৰ
বােয়ৰা-ভনীেয়ৰাক ধাির্মক পতাত িনেজও িববণর্ েহাৱা আৰু িনজ অপমান েভাগ কৰা

53 আৰু েতওঁেলাকৈল শান্ত্বনাৰ স্থল ৈহ তুিম কৰা আটাই কাযর্ৰ কাৰেণ তুিম েতামাৰ অপমান েভাগ কিৰ অপমািনত
হ’বৰ কাৰেণ, 54 মই েতওঁেলাকৰ বন্দী অৱস্থা অথর্াৎ চেদাম আৰু তাইৰ জীসকলৰ আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত থকা
েতামাৰ বন্দীেবাৰৰ বন্দী-অৱস্থা পিৰবত্তর্ ন কিৰম 55 আৰু জীসকেল ৈসেত চেদাম আৰু জীসকেল ৈসেত চমিৰয়া,
েতামাৰ এই দুজনী বােয়ৰা-ভনীেয়ৰা আগৰ িনজ িনজ অৱস্থাৈল উলিটব; তুিম আৰু েতামাৰ জীসকেল, েতামােলাকৰ
আগৰ অৱস্থাৈল উলিটব

56 েতামাৰ গব্বর্ৰ িদনা েতামাৰ মুখত েতামাৰ ভনীেয়ৰা চেদামৰ নাম েনালাল 57 অৰামৰ জীয়াৰীসকেল েতামাক
অপমান কৰাত আৰু েতামাৰ চািৰওফালৰ আটাইেবােৰ অথর্াৎ েতামাৰ চািৰওফােল েতামাক তুচ্ছ জ্ঞান কেৰঁাতা
পেলষ্টীয়াসকলৰ জীয়াৰীসকেল েতামাক অপমান কৰাত েযেনৈক েতামাৰ দুষ্টতা বত্তর্ মােন প্রকাশ পাইেছ, েতেনৈক
েসই িদনা েতামাৰ দুষ্টতা প্রকাশ েপাৱা নািছল 58 িযেহাৱাই ৈকেছ, “তুিম িনজ বয্িভচাৰৰ আৰু িঘণলগীয়া কাযর্ৰ ফল
েভাগ কিৰছা ”

59 িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “িনয়মিট ভািঙ শপতেটা তুচ্ছ কৰা িয তুিম, তুিম কৰা দেৰই মই েতামাৈল
কাযর্ কিৰেছঁা

60 তথািপ মই েতামাৰ েযৗৱনকালত েতামােৰ ৈসেত পতা েমাৰ িনয়মিট েসঁাৱৰণ কিৰম আৰু েতামাৰ অেথর্ এিট
িচৰস্থায়ী িনয়ম স্থাপন কিৰম 61আৰু েযিতয়া তুিম িনজৰ বােয়ৰা-ভনীেয়ৰাক গ্রহণ কিৰবা, েতিতয়া তুিম িনজ আচাৰ-
বয্ৱহাৰ মনত কিৰ লাজ পাবা; আৰু মই েতওঁেলাকক জীস্বৰূেপ েতামাক িদম, িকন্তু েতামাৰ লগত কৰা িনয়মিটৰ দ্বাৰাই
নহয়

62 আৰু প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ! তুিম কৰা সকেলা কাযর্ৰ বােব মই েতামাক ক্ষমা কৰা সময়ত, তুিম মনত কিৰ িববণর্
হ’বৈল আৰু তুিম লাজ পাই েতামাৰ মুখ পুনৰায় েকিতয়াও েনেমিলবৈল, মই েতামােৰ ৈসেত েমাৰ িনয়মিট স্থাপন
কিৰম’ ” 63 তােত, মই েয িযেহাৱা, তাক তুিম জািনবা ”

17 অধয্ায়
িচিদিকয়াই শপত লঙ্ঘন কৰা আৰু তাৰ ফল

1 িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম ইস্রােয়ল বংশৰ আগত এটা সঁাথৰ
বাকয্ প্রকাশ কৰা আৰু এটা দৃষ্টান্ত েকাৱা 3 তুিম েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
“ডাঙৰ েডউকা থকা আৰু েডউকাত দীঘল পািখ থকা এটা ডাঙৰ ঈগল পক্ষীেয়,
আৰু িয নানা বৰণৰ পািখেৰ ভৰা, িস িলবােনানৈল আিহ এৰচ গছেজাপাৰ ওপৰত আিহ বিহল
4 িস েসই গছৰ আটাইতৈক ওপৰত থকা আগডালেদাখৰ িছিঙ বািণজয্* েদশৈল ৈল গ’ল
িস েবপাৰীসকলৰ নগৰত তাক ৰুই হ’ল
5 িস েসই েদশৰ মাজৰ গুিটেবাৰৰ পৰা এিট গুিট ৈল উব্বর্ৰা মািটত ৰুেল
িস িবজল সমূহৰ কাষত তাক থেল; িস বাইশী† গছৰ দেৰ তাক ৰুেল
6 েতিতয়া েসেয় গিজ বািঢ়, মািটৰ তলৈল বয্ািপ েযাৱা এক দ্রাক্ষালতা হ’ল
তাৰ ডালেবােৰ েসই ঈগল পক্ষীৰ ফােল মুখ কিৰিছল আৰু িশপােবাৰ তাৰ তলত গিজিছল
েসেয় এইদেৰ দ্রাক্ষালতা ৈহ ডালেবাৰ উৎপন্ন হ’ল আৰু েপাখােবাৰ েমিলেল
7 িকন্তু বহুত পািখ আৰু ডাঙৰ েডউকা থকা আন এটা ঈগল পক্ষী আিছল আৰু েচাৱা! এই দ্রাক্ষালতাৰ িশপােবােৰ

িনজেক েসই ঈগল পক্ষীেটাৰ ফােল িশপা েমিলেল,
আৰু িয েভিটেটাত েৰাৱা ৈহিছল, েসই ঠাইৰ পৰা িস পানী িদবৰ বােব তাৰ ফােল ডালেবাৰ িবয়িপ গ’ল
* 17 অধয্ায়:4 বািণজয্ কনান † 17 অধয্ায়:5 বাইশী এিবধ টান কাঠৰ গছ
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8 েসেয় বহু জল সমূহৰ কাষত আৰু উব্বর্ৰা মািটত তাক েৰাৱা ৈহিছল
যােত েসেয় ডাল েমিলব আৰু ফল উৎপন্ন কিৰ এখন উত্তম দ্রাক্ষালতা হ’ব’!”
9 তুিম েলাকসকলক েকাৱা: ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েসেয় উন্নিত লাভ কিৰব েন?
েতওঁ জােনা তাৰ িশপােবাৰ উঘািল নল’ব েন বা তাৰ ফলেবাৰ িছিঙ নল’ব েন যােত তাৰ নতুনৈক ওেলাৱা আটাই

পাতেবাৰ শুকাই েলেৰলা ৈহ পেৰ?
তাৰ িশপা উঘািলবৈল অিধক বল িক আনিক অেনক মানুহ নালািগব
10 েসই কাৰেণ েচাৱা! েসেয় আেকৗ েৰাৱাৰ পাছত তাৰ উন্নিত হ’ব েন? পূৱৰ বতাহ তাত লগা মােত্র েসেয় এেকবােৰ

শুকাই নাজাব েন?
েসেয় তাৰ গজা েভিটেত সমূ্পণর্ৰূেপ শুকাই যাব’ ”

11 তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 12 “তুিম েসই িবেদ্রাহী বংশক েকাৱা: ‘এইেবাৰৰ
অথর্ িক, েসই িবষেয় েতামােলােক নাজানা েন? েচাৱা! বািবলৰ ৰজাই িযৰূচােলমৈল আিহ তাৰ ৰজাৰ ৈসেত তাৰ
িবষয়াসকলক ধিৰ বািবলৈল িনজৰ ঠাইৈল ৈল আিনেল

13 তাৰ পাছত েতওঁ ৰাজবংশীয় এজনক ল’েল আৰু েতওঁৰ লগত এিট িনয়ম স্থাপন কিৰেল 14 ৰাজয্খন েযন
সামানয্ হয় আৰু িনজেক েযন বৰ বুিল নামােন আৰু েতওঁৰ িনয়মিট পালন কিৰেল েহ েদশখন িস্থেৰেৰ থািকব পািৰব,
েসই কাৰেণ েতওঁ েদশৰ বীৰ সকলক আঁটৰাই ৈল গ’ল

15 িকন্তু িযৰূচােলমৰ ৰজাই িমচৰীয়াসকলৰ পৰা েঘঁাৰা আৰু অেনক মানুহ পাবৰ কাৰেণ িমচৰৈল িনজ দূতেবাৰক
পিঠয়াই িদেল আৰু েতওঁৰ অিহেত িবেদ্রাহ কিৰেল েতওঁ উন্নিত লাভ কিৰব েন? এেন কমর্ কৰা জেন জােনা ৰক্ষা
পাব? েতওঁ যিদ এই িনয়মিট ভােঙ, েতওঁ ৰক্ষা পাব েন? 16 ‘েমাৰ জীৱনৰ শপত, প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ - িয ৰজাই
েতওঁ িনজ থকা ঠাইত েতওঁক ৰজা পািতেল, যাৰ শপত েতওঁ তুচ্ছ কিৰেল আৰু যাৰ িনয়মিট েতওঁ ভািঙেল, বািবলৰ
মাজত েতওঁৰ তােতই মৃতুয্ হ’ব

17অেনক েলাকক বধ কিৰবৈল হাদাম বান্ধা আৰু েকঁাঠ সজা সময়ত, ফেৰৗেণও েতওঁৰ পৰাক্রমী ৈসনয্-সামন্ত আৰু
মহাদলৰ ৈসেত ৰণত েতওঁক ৰক্ষা কিৰবৈল েনাৱািৰব 18 িকয়েনা ৰজাই িনয়মিট ভািঙ শপতেটা তুচ্ছ কিৰেল; েচাৱা,
েতওঁ হাতেযাৰ কিৰ শপত েলাৱাৰ পাছেতা, এই আটাই কাযর্ কিৰেল; েতওঁ ৰক্ষা নাপাব

19 এই কাৰেণ ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ - ‘েমাৰ জীৱনৰ শপত, েমাৰ শপত আৰু েতওঁ ভঙা েমাৰ িনয়মিটৰ
তুচ্ছ কৰা নািছল েন? এই কাৰেণ েতওঁ পাবলগীয়া শািস্ত মই েতওঁৰ ওপৰত ফিলওৱাম 20 মই েতওঁৰ ওপৰত েমাৰ
জাল েমিলম আৰু েতওঁ েমাৰ ফান্দত ধৰা পিৰব েতিতয়া মই েতওঁক বািবলৈল িন েতওঁ েমাৰ অিহেত কৰা েতওঁৰ
অপৰাধৰ কাৰেণ েসই ঠাইত েতওঁৰ ওপৰত েগাচৰ কিৰম 21 েতিতয়া েতওঁৰ সকেলা দলৰ আটাই আশ্রয়প্রাথীর্ সকল
তেৰাৱালত মৰা পিৰব আৰু অৱিশষ্ট থকা সকেলােক চািৰওফােল বায়ুত উড়ুৱাই িনয়া হ’ব; েতিতয়া মই িযেহাৱােয়ই েয
এই কথা ক’েলঁা, েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবা ”

22 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “মেয়ই এৰচ গছেজাপাৰ ওখত থকা আগেডাখৰৰ এটা ডাল ৈল তাক েৰাম; এেন
িক, সকেলাতৈক ওপৰত থকা তাৰ েপাখােবাৰৰ মাজৰ পৰাই মই এিট েপাখা িছিঙ এখন ওখ আৰু উন্নত পব্বর্তত েৰাম!
23 ইস্রােয়লৰ ওখ পব্বর্তখনেতই মই তাক ৰুম; েতিতয়া িস ডাল েমিলব আৰু ফল ধিৰ এেজাপা উত্তম এৰচ গছ হ’ব;
যােত সকেলা িবধৰ চৰাইেয় তাৰ তলত বাস কিৰব আৰু তাৰ ডালেবাৰৰ ছঁাত িসহঁেত বাস কিৰব

24 েতিতয়া মই েয িযেহাৱা েসই িবষেয় পথাৰত থকা সকেলা গছেবােৰ জািনব মই ওখ গছেজাপা চাপৰ, চাপৰ
গছেজাপা ওখ কেৰঁা; মই েকঁচাপতীয়া গছেজাপা শুকান আৰু শুকান গছেজাপা জকমকীয়া কেৰঁা! মই িযেহাৱা; এই
কথা েঘাষণা কিৰেলঁা আৰু ইয়াক িসদ্ধও কিৰেলঁা!”

18 অধয্ায়
1 িযেহাৱাৰ বাকয্ আেকৗ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “ইস্রােয়ল েদশৰ েযাজনা েয েতামােলােক িদয়া, তাৰ

অথর্ িক? আৰু এইবুিল েকাৱা,
‘বােপকহঁেত েটঙা দ্রাক্ষাগুিট খাই িকন্তু েতওঁেলাকৰ পুত্রসকলৰ দঁাত েটঙায়?’

3 েমাৰ জীৱনৰ শপত”- প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “ইস্রােয়লত এই েযাজনা িদবৈল েতামােলােক আৰু েকিতয়াও
সুেযাগ নাপাবা 4 েচাৱা! আটাই প্রাণ েমােৰই; েযেনৈক বােপকৰ প্রাণ েমাৰ, েতেনৈক পুেতকৰ প্রােণা েমাৰ; িয প্রাণীেয়
পাপ কেৰ েসই প্রাণীেহ মিৰব!
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5 েকােনা মানুহ যিদ ধাির্মক হয় আৰু িয উিচত আৰু নয্ায় তাকেহ সম্পন্ন কেৰ, 6আৰু যিদ পব্বর্তেবাৰৰ পিবত্র স্থান
েবাৰত েভাজন নকেৰ বা ইস্রােয়ল বংশৰ প্রিতমােবাৰৈল চকু েনােতােল- বা িনজ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ স্ত্রীক অশুিচ কৰা নাই
বা েকােনা স্ত্রীৰ অশুিচ েহাৱা সময়ত তাইৰ ওচৰৈল েযাৱা নাই -

7 আৰু কােকা অনয্ায় কৰা নাই িকন্তু তাৰ সলিন েতওঁৰ ধৰুৱাক েতওঁৰ বন্ধক ঘূেৰাৱাই িদেছ - কােৰা বস্তু বেলেৰ
কািঢ় েলাৱা নাই, িকন্তু তাৰ সলিন কু্ষধাতুৰক িনজৰ আহাৰ িদেয় আৰু নাঙঠাক কােপােৰেৰ ঢােক;

8 েতওঁ যিদ সুতৈল ধাৰ িনিদেয় বা তাক বঢ়াই িনিদেয় - বা অনয্ায়ৰ পৰা িনজ হাত েকঁাচায়, মানুহৰ মাজত সতয্ িবচাৰ
কিৰ, েমাৰ িবিধ েবাৰত চ’েল, 9 আৰু যথাথর্ কাযর্ কিৰ েমাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন কেৰ, েতেন্ত েতওঁেহ ধাির্মক;
েতওঁেহ অৱেশয্ জীব!” এেয় প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা

10 িকন্তু যিদ েতওঁৰ এজন উগ্র পুেতক আেছ আৰু িস যিদ ৰক্তপাত কৰা আিদ েতেন েকােনা কাযর্েবাৰ কেৰ -
11 আৰু যিদও েতওঁৰ িপতৃেয় েসইেবাৰৰ েকােনা কত্তর্ বয্ৰ কমর্ নকেৰ - িকন্তু যিদ েতওঁৰ পুেতেক পব্বর্তেবাৰৰ পিবত্র
স্থানেবাৰত েভাজন কেৰ আৰু িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ স্ত্রীক অশুিচ কেৰ -

12 িস যিদ দুখী-দিৰদ্রক অনয্ায় কেৰ, বা যিদ বেলেৰ কািঢ় লয় বা বন্ধক ঘূেৰাৱাই িনিদেয়, প্রিতমােবাৰৈল চকু েতােল
বা িঘণলগীয়া কাযর্ কেৰ; 13 িস যিদ সুতৈল ধাৰ িদেয় বা অনুিচত লাভ লয়, েতেনহ’েল িস জীয়াই থািকব েন? িস
জীয়াই নাথািকব! িস এই আটাইেবাৰ িঘণলগীয়া কাযর্ কিৰেল; তাৰ অৱেশয্ মৃতুয্ হ’ব আৰু তাৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ তাৰ
ওপৰত থািকব

14 িকন্তু েচাৱা! যিদ তাৰ এজন পুত্র জেন্ম, েতওঁৰ িপতৃেয় কৰা সকেলা পাপ েদিখেছ আৰু িস ঈশ্ৱৰৈল ভয় ৰািখ
েতেন কাযর্েবাৰ নকেৰ - 15 িস পব্বর্তেবাৰৰ পিবত্র স্থানেবাৰৰ ওপৰত েভাজন নকেৰ বা ইস্রােয়ল বংশৰ প্রিতমা েবাৰৈল
চকু েনােতােল আৰু যিদ িস চুবুৰীয়াৰ স্ত্রীক অশুিচ নকেৰ;

16 বা কােকা অনয্ায় নকেৰ, বন্ধকৰ কাৰেণ এেকা নলয়, বা বেলেৰ বস্তু কািঢ় নলয়, িকন্তু কু্ষধাতুৰক িনজৰ আহাৰ
িদেয় আৰু নাঙঠাক কােপােৰেৰ ঢােক - 17 িস যিদ দুখীয়াক উপদ্রৱ কৰাৰ পৰা িনজৰ হাত েকঁাচায়, সুত বা অনুিচত লাভ
নলয়; েমাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন কেৰ আৰু েমাৰ িবিধেবাৰত চ’েল, েতেন্ত েসই পুত্রই িনজৰ িপতৃৰ পাপেবাৰৰ
কাৰেণ নমিৰব েতওঁ অৱেশয্ জীয়াই থািকব!

18 েতওঁৰ িপতৃৰ িবষেয় হ’েল, েতওঁ অতয্ন্ত অতয্াচাৰ কৰাত, বেলেৰ িনজ ভাইৰ বস্তু কািঢ় েলাৱাত আৰু িনজ
েলাকসকলৰ মাজত, িয ভাল নহয়, েসইেবাৰ কৰাৰ বােব - েচাৱা, েতওঁ িনজ অপৰাধৰ বােব মিৰব

19 তথািপ েতামােলােক েকাৱা, “পুত্রই িকয় িপতৃৰ অপৰাধৰ ভাৰ নবয়?” িকয়েনা েসই পুত্রই উিচত আৰু নয্ায়
কাযর্ কেৰ আৰু েমাৰ সকেলা িবিধ পালন কেৰ িস েসই সকেলােবাৰৰ মেত কমর্ কেৰ েতিতয়া েতওঁ িনশ্চেয় জীয়াই
থািকব! 20 িযজেন পাপ কেৰ, েতওঁ মিৰব পুত্রই িপতৃৰ অপৰাধৰৰ ভাৰ নবব আৰু ধাির্মকৰ ধাির্মকতা ধাির্মকৰ গাত
আৰু দুষ্টৰ দুষ্টতা দুষ্টৰ গাত থািকব

21 িকন্তু যিদ দুষ্টজেন িনেজ কৰা আটাই পাপৰ পৰা ঘূিৰ েমাৰ সকেলা িবিধ পালন কেৰ আৰু উিচত আৰু নয্ায়
সকেলা কাযর্েবাৰ কেৰ, েতেন্ত েতওঁ নমিৰ অৱেশয্ জীয়াই থািকব, 22 েতওঁ কৰা অপৰাধেবাৰৰ েকােনা অপৰাধেক
েতওঁৰ অিহেত েসঁাৱৰণ কৰা নহ’ব েতওঁ িনজ ধাির্মকতাৰ বােবেহ জীয়াই থািকব

23 প্রভু িযেহাৱাই েঘাষণা কিৰেছ - “দুষ্টজনৰ মৃতুয্ত জােনা মই অিতৈক সেন্তাষ পাওঁ” - িযেহতু েতওঁেলােক িনজ
কু-পথৰ পৰা ঘূিৰ আিহ জীয়াই থািকব পািৰেলেহঁেতন?

24 িকন্তু যিদ ধাির্মকজেন েতওঁৰ ধাির্মকতাৰ পৰা ঘূিৰ অপৰাধ কেৰ আৰু দুষ্ট েলাকসকেল কৰা আটাই িঘণলগীয়া
কাযর্ৰ দেৰ কাযর্ কেৰ, েতেন্ত েতওঁ জীয়াই থািকব েন? েতওঁ কৰা ধমর্-কমর্েবাৰৰ এেকােকই েসঁাৱৰণ কৰা নাযাব েসই
কাৰেণ েতওঁ কৰা অপৰাধেতই আৰু েতওঁ কৰা পাপেতই েতওঁ মিৰব

25 তথািপ েতামােলােক েকাৱা, ‘প্রভুৰ পথ সৎ নহয়!’ শুনা, েহ ইস্রােয়ল বংশ! েমাৰ পথেবাৰ সৎ নহয়েন?
েতামােলাকৰ পথেবাৰেহ জােনা সৎ নহয়? 26 ধাির্মক েলাকজেন যিদ িনজ ধাির্মকতাৰ পৰা ঘূিৰ অপৰাধ কেৰ আৰু
েসই বােব েতওঁৰ মৃতুয্ হয়, েতিতয়া েতওঁ কৰা অপৰাধেতই েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ব

27 িকন্তু েযিতয়া দুষ্ট েলাকজেন যিদ েতওঁ কৰা দুষ্কমর্ৰ পৰা ঘূিৰ উিচত আৰু নয্ায় কাযর্ কেৰ, েতেন্ত েতওঁ িনজ প্রাণ
জীয়াই ৰািখব! 28 েতওঁ িবেবচনা কিৰ েতওঁ কৰা আটাই দুষ্কমর্ৰ পৰা ঘূিৰ অহাত, েতওঁ জীয়াই থািকব; েতওঁৰ মৃতুয্
নহ’ব!

29 তথািপ ইস্রােয়ল বংশই কয়, ‘প্রভুৰ পথ সৎ নহয়!’ েহ ইস্রােয়ল বংশ, েমাৰ পথ িকয় সৎ নহয়? েতামােলাকৰ
পথেহ জােনা অসৎ নহয়? 30 এই েহতুেক, প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, “েহ ইস্রােয়ল বংশ, প্রিতজনৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ
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অনুসােৰ, মই েতামােলাকৰ িবচাৰ কিৰম!” “েতামােলাক উলিট আহা আৰু েতামােলাকৰ সকেলা অধমর্ৰ পৰা ঘূৰা েযন
অপৰাধ েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ সব্বর্নাশৰ কাৰণ নহ’ব

31 িয িয অপৰােধেৰ েতামােলােক অপৰাধ কিৰলা, েতামােলাকৰ েসই সকেলা অপৰাধেবাৰ েতামােলাকৰ পৰা দূৰ কৰা
আৰু েতামােলাকৰ িনজৰ কাৰেণ এক নতুন হৃদয় আৰু এক নতুন আত্মা কৰা; িকয়েনা েহ ইস্রােয়ল বংশ, েতামােলাক
িকয় মিৰবা? 32 িকয়েনা িয জন েলাকৰ মৃতুয্ হয়, েতওঁৰ মৃতুয্ত মই সেন্তাষ নকেৰঁা” - এই কথা প্রভু িযেহাৱাই েঘাষণা
কিৰেছ “এই েহতুেক েতামােলাক মনপালটন কিৰ জীয়াই থাকা!”

19 অধয্ায়
িযহূদাৰ অিধপিতসকলৰ িবষয়ৰ িবলাপ

1 “আৰু িয তুিম! ইস্রােয়লৰ অিধপিতসকলৰ িবষেয় িবলাপ আৰম্ভ কৰা 2 আৰু েতওঁেলাকক েকাৱা,
‘েতামাৰ মাতৃ েকান আিছল? এজনী িসংহী, তাই িসংহৰ পুেতকৰ লগত আিছল?
তাই েডকা িসংহেবাৰৰ মাজত েপাৱািলেবাৰ প্রিতপালন কিৰিছল
3 তাই িনজৰ েপাৱািলেবাৰৰ মাজত েডকা িসংহ ৈহ উিঠবৈল এটা েপাৱািল তুিল ল’েল আৰু িস িচকাৰ ধিৰবৈল িশিকেল

আৰু মানুহেকা খাবৈল ধিৰেল
4 েতিতয়া জািত সমূেহ তাৰ িবষেয় শুিনেল িস েতওঁেলাকৰ গাতত ধৰা পিৰল আৰু েতওঁেলােক তাক হঁােকাটা লগাই

িমচৰ েদশৈল আিনেল
5 েযিতয়া তাই েদিখেল েয, তাই তাৰ কাৰেণ বাট চাই থােকঁােত তাইৰ আশা িবফল হ’ল, েতিতয়া তাই িনজৰ আন এটা

েপাৱািল ৈল তাক েডকা িসংহ কিৰ তুিলেল
6 এই েডকা িসংহই িসংহেবাৰৰ মাজত অহা-েযাৱা কেৰঁােত, িস েডকা িসংহ ৈহ উিঠল আৰু িস িচকাৰ ধিৰবৈল িশিকেল;

িস মানুহ খাবৈল ধিৰেল
7 েতিতয়া িস েতওঁেলাকৰ িবধৱা নাৰীসকলক ধষর্ণ কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ নগৰেবাৰ ধ্বংস কিৰেল
তাৰ গজ্জর্ নৰ শব্দত েদশ আৰু তাৰ সকেলা উচ্ছন্ন হ’ল!
8 িকন্তু জািত সমূহৰ চািৰওফােল থকা প্রেদশেবাৰৰ পৰা তাৰ িবৰুেদ্ধ আক্রমণ কিৰবৈল আিহল;
েতওঁেলােক তাৰ ওপৰত েতওঁেলাকৰ জাল েমিলেল িস েতওঁেলাকৰ ফান্দত ধৰা পিৰল
9 েতওঁেলােক তাক হঁােকাটা লগাই িপঞ্জৰাত েসােমাৱাই বািবলৰ ৰজাৰ ওচৰৈল আিনেল
ইস্রােয়লৰ পব্বর্তৰ ওপৰত তাৰ মাত আৰু নুশুিনবৈল েতওঁেলােক তাক েসই পব্বর্তত ৰািখেল
10 েতামাৰ িনৰাপদৰ সময়ত েতামাৰ মাতৃ জল সমূহৰ গুিৰত েৰাৱা এডািল দ্রাক্ষালতাস্বৰূপ আিছল; েসেয় বহু জল

সমূহৰ কাৰেণ ফেলেৰ আৰু ডােলেৰ পূৰ ৈহিছল
11 তাইৰ শিক্তশালী ডালেবাৰ শাসনকত্তর্ াসকলৰ ৰাজদণ্ডৰ েযাগয্ আিছল,
আৰু তাই উচ্চ স্থান ঢুিক েপাৱা হ’ল আৰু অিধক ডাল আৰু উচ্চতাৰ কাৰেণ তাইক ভালৈক েদখা গ’ল
12 িকন্তু দ্রাক্ষালতাক উঘািল মািটত েপেলাৱা হ’ল আৰু পূবৰ বতােহ তাইৰ ফল শুকুৱােল
তাইৰ শকত ডালেবাৰ ভষ্ম ৈহ শুকাল, জুেয় েসইেবাৰ ধংস কিৰেল
13 এিতয়া তাইক মৰুভূিমত, খৰাং আৰু শুকান েদশত েৰাৱা হ’ল
14 আৰু তাইৰ দণ্ডস্বৰূপ ডালেবাৰৰ পৰা জুই ওলাই তাইৰ ফল গ্রাস কিৰেল
শাসন কিৰবৈল দণ্ডৰ উপযুক্ত শকত ডাল তাইৰ মাজত আৰু নাথািকল ’ এেয় িবলাপ আৰু িবলােপেৰ গান কৰা হ’ব ”

20 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ পূবর্ৰ আৰু বত্তর্ মানৰ িবপথ-গমন, তাৰ দণ্ড, আৰু েতওঁেলাকৰ ভাবী িনস্তাৰ

1 আমাৰ িনবর্াসনৰ সপ্তম বছৰৰ পঞ্চম মাহৰ দশম িদনা ইস্রােয়লৰ পিৰচাৰকসকলৰ মাজৰ েকইজনমান পুৰুেষ
িযেহাৱাক সুিধবৈল আিহ েমাৰ আগত বিহল 2 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 3 “েহ
মনুষয্ সন্তান, তুিম ইস্রােয়লৰ পিৰচাৰক েকইজেন ৈসেত কথা ৈহ েতওঁেলাকক েকাৱা, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
েতামােলােক েমাক সুিধবৈল আিহছা েন? েমাৰ জীৱনৰ শপত, মই েতামােলাকক েমাক সুিধবৈল িনিদওঁ’!” এইদেৰ
প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ



িযিহেষ্কল 20 অধয্ায়:4 955 িযিহেষ্কল 20 অধয্ায়:24

4 “েহ মনুষয্ সন্তান*, তুিম েতওঁেলাকৰ ওপৰত েগাচৰ নচেলাৱা েন? তুিম েগাচৰ নচেলাৱা েন? েতওঁেলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকলৰ িঘণলগীয়া কাযর্েবাৰ েতওঁেলাকক জািনবৈল িদয়া আৰু েতওঁেলাকক েকাৱা! 5 েতওঁেলাকক েকাৱা,
‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “মই িযিদনা ইস্রােয়লক মেনানীত কিৰিছেলঁা আৰু যােকাবৰ বংশৰ সন্তান সকলৰ পেক্ষ
হাত দািঙ শপত গ্রহণ কিৰিছেলঁা আৰু েতওঁেলাকৰ পেক্ষ েমাৰ হাত দািঙ িমচৰ েদশত েতওঁেলাকক িচনািক িদিছেলঁা
মই ৈকিছেলঁা ‘মেয়ই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা’ - 6 েসই িদনা আটাই েদশৰ ভূষণ স্বৰূপ, গাখীৰ আৰু েমৗ-েজাল েবাৱা,
েতওঁেলাকৰ বােব মই অনুসন্ধান কৰা এখন েদশৈল িমচৰ েদশৰ পৰা েতওঁেলাকক উিলয়াই আিনম বুিল েতওঁেলাকৰ
পেক্ষ েমাৰ হাত দািঙ শপত খাই েতওঁেলাকক ৈকিছেলঁা!

7 মই েতওঁেলাকক ৈকিছেলঁা, ‘েতামােলােক েতামােলাকৰ চকুত লগা সকেলা িঘণলগীয়া বস্তু দূৰ কৰা আৰু িমচৰৰ
প্রিতমােবােৰেৰ েতামােলাকক অশুিচ নকিৰবা; মেয়ই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা’ ”

8 িকন্তু েতওঁেলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেল আৰু েমাৰ কথা শুিনবৈল অমািন্ত হ’ল েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ
চকুত লগা িঘণলগীয়া বস্তুেবাৰ দূৰ নকিৰেল, বা িমচৰৰ প্রিতমােবােৰা তয্াগ নকিৰেল েতিতয়া মই িমচৰ েদশৰ মাজত
েতওঁেলাকৰ অিহেত েমাৰ েক্রাধ িসদ্ধ কিৰবৈল, েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ েকাপ বৰষাবৈল মন কিৰিছেলঁা 9 িকন্তু
িমচৰ েদশৰ পৰা েতওঁেলাকক উিলয়াই অনাৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাক থকা িয জািতেবাৰৰ সাক্ষােত মই েতওঁেলাকক েমাৰ
পিৰচয় িদিছেলঁা, েসই জািতেবাৰৰ সাক্ষােত েমাৰ নাম অপিবত্র কৰা নহ’বৈল েমাৰ নামৰ কাৰেণ, এইদেৰ েমাৰ কাযর্
কিৰেলঁা

10 মই েতওঁেলাকক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই অৰণয্ৰ মাজৈল আিনেলঁা 11 েতিতয়া িয িবিধ ও শাসন-প্রণালী
অনুসােৰ মানুেহ কাযর্ কিৰেল জীয়াই থািকব পােৰ, েমাৰ এেন িবিধ েতওঁেলাকক িদেলঁা আৰু েমাৰ এেন শাসন-প্রণালী
েতওঁেলাকক মই েদখুৱােলঁা 12 ইয়াৰ বািহেৰ, মই েয েতওঁেলাকক পিবত্র কেৰঁাতা িযেহাৱা, ইয়াক েতওঁেলােক জািনবৰ
বােব েমাৰ আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত এিট িচন হ’বৈল েমাৰ িবশ্রাম িদনেবাৰ েতওঁেলাকক িদেলঁা

13 িকন্তু ইস্রােয়ল বংশই অৰণয্ত েমাৰ অিহেত িবেদ্রাহ কিৰেল েতওঁেলােক েমাৰ িবিধমেত নচিলেল আৰু িয
শাসন-প্রণালী অনুসােৰ মানুেহ কাযর্ কিৰেল তােৰ জীয়াই থািকব পােৰ, েতওঁেলােক েমাৰ েসই শাসন-প্রণালীেবাৰ
অগ্রাহয্ কিৰেল আৰু েমাৰ িবশ্রাম িদনেবাৰ অিত অপিবত্র কিৰেল; তােত মই েতওঁেলাকক িবনষ্ট কিৰবৰ অেথর্, অৰণয্ত
েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ েকাপ বৰষাবৈল মন কিৰিছেলঁা 14 িকন্তু িয জািতেবাৱৰ সাক্ষােত মই েতওঁেলাকক উিলয়াই
আিনিছেলঁা, েসই জািতেবাৰৰ সাক্ষােত েমাৰ নাম অপিবত্র কৰা নহ’বৰ বােব েমাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ মই কাযর্ কিৰেলঁা

15 ইয়াত বােজ, আটাই েদশৰ ভূষণস্বৰূপ, গাখীৰ আৰু েমৗ-েজাল েবাৱা, মই েতওঁেলাকক দান কৰা েদশৰ মাজৈল
েতওঁেলাকক িনিনও বুিল মই অৰণয্ত েতওঁেলাকৰ অিহেত হাত দািঙ শপত কিৰিছেলঁা 16 কাৰণ েতওঁেলােক েমাৰ
শাসন-প্রণালীেবাৰ অগ্রাহয্ কিৰেল, েমাৰ িবিধমেত নচিলেল আৰু েমাৰ িবশ্রাম-িদনেবাৰ অপিবত্র কিৰেল; িকয়েনা
েতওঁেলাকৰ মন েতওঁেলাকৰ প্রিতমােবাৰৰ পাছত চিল আিছল 17 তথািপ মই েতওঁেলাকৈল কৃপাদৃষ্টি কিৰ েতওঁেলাকক
িবনষ্ট নকিৰেলঁা আৰু অৰণয্ত েতওঁেলাকক িনঃেশেষ সংহাৰ নকিৰেলঁা

18 আৰু অৰণয্ত মই েতওঁেলাকৰ সন্তানসকলক† কেলঁা, ‘েতামােলােক েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ িবিধেবাৰত
নচিলবা, বা েতওঁেলাকৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন নকিৰবা, নাইবা েতওঁেলাকৰ প্রিতমােবােৰেৰ েতামােলােক িনজক
অশুিচ নকিৰবা 19 মেয়ই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা! েমাৰ িবিধমেত চলা, েমাৰ শাসন-প্রণালীেবাৰ পালন কৰা আৰু
েসই অনুসােৰ কাযর্ কৰা! 20 আৰু েতামােলােক েমাৰ িবশ্রাম-িদনেবাৰ পিবত্র কৰা; তােত মই েয েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ
িযেহাৱা, ইয়াক েতামােলােক জািনবৰ বােব েমাৰ আৰু েতামােলাকৰ মাজত এইেবােৰই এিট িচন হ’ব

21 েতিতয়া মই কেলঁা, মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধ বািক িদবৈল আৰু েতওঁেলাকক মৰুপ্রান্তত েমাৰ খঙত মই
েশষ কিৰবৈল িবচািৰেলা ‡ 22 তথািপ, িয জািতেবাৰৰ সাক্ষােত মই েতওঁেলাকক উিলয়াই আিনিছেলঁা, েসই জািতেবাৰৰ
সাক্ষােত েমাৰ নাম অপিবত্র কৰা নহ’বৰ বােব মই েমাৰ হাত েকঁাচাই েমাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ কাযর্ কিৰেলঁা

23 ইয়াৰ উপিৰও, জািতেবাৰৰ মাজত েতওঁেলাকক িছন্ন-িভন্ন আৰু েদশেবাৰৰ মাজত েতওঁেলাকক েগাট েগাট
কিৰম বুিল মই অৰণয্ত েতওঁেলাকৰ অিহেত েমাৰ হাত দািঙ শপত কিৰেলঁা 24 কাৰণ েতওঁেলােক েমাৰ শাসন-প্রণালী
অনুসােৰ কাযর্ নকিৰেল, িকন্তু েমাৰ িবিধেবাৰ অগ্রাহয্ কিৰেল, েমাৰ িবশ্রাম-িদনেবাৰ অপিবত্র কিৰেল েতওঁেলাকৰ
চকু েতওঁিবলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ প্রিতমােবাৰত আসক্ত থািকল
* 20 অধয্ায়:4 মৰণশীল মানুহ † 20 অধয্ায়:18 মৰণশীল মানুহ ‡ 20 অধয্ায়:21 েতিতয়া মই কেলঁা, েমাৰ েক্রাধ বািক িদ, েতওঁেলাকক
মই েশষ কিৰবৈল িবচািৰেলা বা, িকন্তু েসই সন্তানসকেল েমাৰ অিহেত িবেদ্রাহ কিৰেল েতওঁেলােক েমাৰ িবিধমেত নচিলেল, বা িয শাসন-প্রণালী অনুসােৰ
মানুেহ কাযর্ কিৰেল জীয়াই থািকব পােৰ, েমাৰ েসই শাসন প্রণালীেবাৰ েতওঁেলােক পালন নকিৰেল েতওঁেলােক েমাৰ িবশ্রাম-িদনেবাৰ অপিবত্র কিৰেল
েসেয় মই অৰণয্ত েতওঁেলাকৰ অিহেত েমাৰ েক্রাধ িসদ্ধ কিৰবৈল, েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ েকাপ বৰষাবৈল মন কিৰিছেলঁা
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25 ইয়াৰ উপিৰও, িয িবিধ ভাল নহয় আৰু িয শাসন-প্রণালীৰ দ্বাৰাই েতওঁেলােক জীয়াই থািকব েনাৱািৰব, এেন
িবিধ আৰু শাসন-প্রণালী মই েতওঁেলাকক িদেলঁা 26 মই েয িযেহাৱা, ইয়াক েযন েতওঁেলােক জািনব, এই কাৰেণ মই
েতওঁেলাকক উচ্ছন্ন কিৰবৈল, প্রথেম জন্মা েতওঁেলাকৰ আটাইেক জুইৰ মােজিদ গমন কেৰঁাৱাৰ দ্বাৰাই, েতওঁেলাকক,
েতওঁেলাকৰ উপহােৰেৰ অশুিচ কিৰেলঁা

27 এই েহতুেক েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম ইস্রােয়ল বংশক েকাৱা; েতওঁেলাকক এই কথা েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ, েতামােলাকৰ প্ূব্বর্-পুৰুষসকেল েমাৰ অিহেত অপৰাধ কিৰ, ইয়ােত েমাক আৰু অপমান কিৰেল; 28 িকয়েনা িয
েদশ েতওঁেলাকক িদম বুিল মই হাত দািঙ শপত কিৰিছেলঁা, েসই েদশৈল মই েযিতয়া েতওঁেলাকক আিনেলঁা, েতিতয়া
েতওঁেলােক িয িয ঠাইত েকােনা ওখ পব্বর্ত আৰু েকােনা ঘনপতীয়া গছ েদখা পােল, েসই েসই ঠাইত েতওঁেলােক
িনজ িনজ বিল উৎসগর্ কিৰিছল, েসই েসই ঠাইত িবৰিক্তজনক িনজ িনজ ৈনেবদয্ িদিছল, েসই েসই ঠাইত িনজ িনজ
সুঘ্রাণাথর্ক দ্রবয্ ৈথিছল আৰু েসই েসই ঠাইত েপয় ৈনেবদয্ ঢািলিছল 29 েতিতয়া মই েতওঁেলাকক কেলঁা, ‘িয ওখ
ঠাইখনৈল েতামােলাক উিঠ েযাৱা, েসই ঠাই িক? এই দেৰ েসই ঠাই আিজৈলেক “বামা§” নােমেৰ প্রিসদ্ধ” ’

30 এই েহতুেক তুিম ইস্রােয়ল-বংশক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ দেৰ
েতামােলােক েতামােলাকক অশুিচ কৰা নাই েন? আৰু েতওঁেলাকৰ িঘণলগীয়া বস্তুৰ পােছ পােছ বয্িভচাৰী ৈহ েযাৱা নাই
েন? 31 আৰু েতামােলােক িনজৰ উপহাৰ উৎসগর্ কিৰ, িনজৰ সন্তান সকলক অিগ্নৰ মােজিদ গমন কৰাই আিজৈলেক
েতামােলাকৰ আটাই প্রিতমােৰ ৈসেত িনজেক অশুিচ কৰা নাই েন? েতেন্ত েহ ইস্রােয়ল বংশ, মই জােনা েতামােলাকক
েমাক সুিধবৈল িদম? “ ‘ “প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েমাৰ জীৱনৰ শপত, মই েতামােলাকক েমাক সুিধবৈল িনিদওঁ ” ’ ”
32 আিম কাঠ আৰু িশলক পূজা কিৰ, জািতেবাৰ েদেশ-িবেদেশ থকা েগাষ্ঠীসকলেৰই দেৰ হ’ম বুিল েতামােলাকক
েকাৱা কথা, েতামােলাকৰ মনত উদয় েহাৱা, কথা সমূিল নঘিটব!’

33 “প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ”, েমাৰ জীৱনৰ শপত, পৰাক্রমী হােতেৰ, েমলা বাহুেৰ আৰু েক্রাধ বষর্েণেৰ মই িনশ্চেয়
েতামােলাকৰ ওপৰত ৰজা হ’ম 34 পৰাক্রমী হােতেৰ, েমলা বাহুেৰ, আৰু েক্রাধ বষর্েণেৰ মই জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা
েতামােলাকক উিলয়াই আিনম আৰু েতামােলাক িছন্ন-িভন্ন েহাৱা েদশৰ পৰা েতামােলাকক েগাটাম 35 মই েতামােলাকক
জািতেবাৰৰ অৰণয্ৈল িন, তাত েতামােলােক ৈসেত সনূ্মখা-সনূ্মিখ ৈহ প্রিতবাদ কিৰম

36 প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, “িমচৰ েদশৰ অৰণয্ত মই েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ লগত প্রিতবাদ কৰাৰ দেৰ
েতামােলাকৰ লগেতা প্রিতবাদ কিৰম 37আৰু মই েতামােলাকক দণ্ডডািলৰ তেলিদ গমন কৰাম আৰু িনয়মিটৰ বান্ধনীৈল
আিনম; 38আৰু মই িবেদ্রাহীহঁতক আৰু েমাৰ অিহেত সতয্লঙ্ঘন কৰাসকলক জািৰ েতামােলাকৰ মাজৰ পৰা দূৰ কিৰম;
েতওঁেলােক প্রবাস কৰা েদশৰ পৰা মই েতওঁেলাকক উিলয়াম, িকন্তু েতওঁেলাক ইস্রােয়ল েদশত েনােসামাব তােত মই
েয, িযেহাৱা, তাক েতামােলােক জািনবা!”

39 েহ ইস্রােয়ল-বংশ, প্রভু িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “েতামােলাক েযাৱা, প্রিতজেন িনজ িনজ প্রিতমােবাৰক েসৱা
পূজা কৰাৈগ; িকন্তু েতামােলােক ভিৱষয্েত েমাৰ কথাৈল অেৱশয্ কাণ িদবা আৰু েমাৰ পিবত্র নাম েতামােলাকৰ উপহাৰ
আৰু েতামােলাকৰ প্রিতমােৰ েতামােলােক আৰু অশুিচ নকিৰবা

40 িকয়েনা, প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েমাৰ পিবত্র পব্বর্তখনত, ইস্রােয়লৰ ওখ পব্বর্তখনেতই ইস্রােয়লৰ আটাই বংশই,
েতওঁেলাকৰ আটােয় েদশত েসই ঠাইেত েমাৰ আৰাধনা কিৰব, েসই ঠাইেত মই েতওঁেলাকক গ্রহণ কিৰম আৰু েসই
ঠাইেত েতামােলাকৰ সকেলা পিবত্র বস্তুেৰ ৈসেত েতামােলাকৰ উপহাৰ আৰু ৈনেবদয্স্বৰূেপ িদবলগীয়া েতামােলাকৰ
আগভাগ পাবৈল মই ইচ্ছা কিৰম 41 েযিতয়া মই েতামােলাকক জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা উিলয়াই আিনম আৰু েতামােলাক
িছন্ন-িভন্ন েহাৱা েদশেবাৰৰ পৰা েতামােলাকক েগাটাম, েতিতয়া মই েতামােলাকক সুঘ্রাণস্বৰূেপ গ্রহণ কিৰম আৰু মই
জািতেবাৰৰ সাক্ষােত েতামােলাকৰ মাজত পিবত্রীকৃত হ’ম

42 েতিতয়া িয েদশ েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদম বুিল মই হাত দািঙ শপত কিৰিছেলঁা, েসই ইস্রােয়ল েদশৈল
মই েতামােলাকক েযিতয়া আিনম েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, তাক েতামােলােক জািনবা 43 আৰু িয িয আচাৰ-বয্ৱহাৰ
আৰু কােযর্েৰ েতামােলােক িনজেক অশুিচ কিৰলা, েসই েসই আচাৰ-বয্ৱহাৰ আৰু কাযর্ তাত েতামােলােক মনত কিৰবা
আৰু েতামােলােক কৰা সকেলা কুকমর্ৰ বােব েতামােলােক েতামােলাকৰ দৃষ্টিত িনজেক িঘণ কিৰবা 44 আৰু প্রভু
িযেহাৱাই ৈকেছ, েহ ইস্রােয়ল বংশ েতামােলাকৰ কু-আচৰণ বা েতামােলাকৰ দুষ্কমর্ অনুসােৰ নহয়, িকন্তু েমাৰ নামৰ
অেথর্েহ েযিতয়া মই েতামােলাকৈল কাযর্ কিৰম, েতিতয়া, মই েয িযেহাৱা, তাক েতামােলােক জািনবা

প্রিতকাৰ সািধবলগা িযেহাৱাৰ তেৰাৱাল
§ 20 অধয্ায়:29 আৰাধনা কৰা ওখ ঠাই



িযিহেষ্কল 20 অধয্ায়:45 957 িযিহেষ্কল 21 অধয্ায়:20

45 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 46 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম দিক্ষণ ফালৈল েতামাৰ
মুখ কিৰ, দিক্ষণ িদেশ েতামাৰ বাকয্ বৰেষাৱা আৰু দিক্ষণ অঞ্চলত থকা েদশৰ কাঠিনৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা
47 আৰু তুিম দিক্ষণ অঞ্চলৰ েসই কাঠিনক েকাৱা, ‘িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ! েচাৱা, মই
েতামাৰ মাজত একুৰা জুই জ্বলাম আৰু েসই জুইেয় েতামাৰ মাজত থকা প্রেতয্ক েকঁচাপতীয়া আৰু প্রেতয্ক শুকান গছ
ভষ্ম কিৰব; েসই প্রজ্বিলত অিগ্ন নুমুৱা নহ’ব আৰু দিক্ষণৰ পৰা উত্তৰৈলেক সকেলােৰ মুখ তােৰ েপাৰা হ’ব

48 েতিতয়া মই িযেহাৱােয়ই েয, তাক জ্বলােলঁা, সকেলা মানুেহ তাক জািনব; তাক নুমৱা নহ’ব ” 49 েতিতয়া মই
ক’েলঁা, “হায় হায়! প্রভু িযেহাৱা, েলােক েমাৰ িবষেয় কয়, এইজেন িনগূঢ় বাকয্েৰ কথা নকয় েন’?”

21 অধয্ায়
1 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম িযৰূচােলমৰ ফালৈল েতামাৰ

মুখ কিৰ, পিবত্র স্থানেবাৰৰ ফালৈল বাকয্ বৰেষাৱা; ইস্রােয়ল েদশৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা 3 তুিম ইস্রােয়ল
েদশক েকাৱা, ‘িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা! মই েতামাৰ িবপক্ষ! মই েমাৰ তেৰাৱাল ইয়াৰ ফাকৰ পৰা উিলয়াই
েতামাৰ মাজৰ পৰা ধাির্মক আৰু দুষ্ট দুেয়ােকা উচ্ছন্ন কিৰম!

4 মই ধাির্মক আৰু দুষ্ট দুেয়ােকা েতামাৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কিৰম; েসইবােব দিক্ষণৰ পৰা উত্তৰৈলেক সকেলা মতয্ৰ
অিহেত েমাৰ তেৰাৱাল ইয়াৰ ফাকৰ পৰা ওলাব 5আৰু মই িযেহাৱােয়ই েয ইয়াৰ ফাকৰ পৰা েমাৰ তেৰাৱাল উিলয়ােলঁা,
ইয়াক সকেলা মতয্ই জািনব ই পুনৰায় ঘূিৰ নাযাব!’

6 আৰু তুিম, েহ মনুষয্ সন্তান, কঁকাল ভগাৈক হুমুিনয়াহ েপেলাৱা! আৰু মনৰ েবজােৰেৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ
আগত হুমুিনয়াহ েপেলাৱা! 7 েতিতয়া ‘িকয় তুিম হুমুিনয়াহ েপলাইছা?’ এইবুিল েযিতয়া েতওঁেলােক েতামাক সুিধব,
েতিতয়া তুিম ক’বা, বাত্তর্ াৰ কাৰেণ; িকয়েনা েসেয় আিহেছ আৰু প্রেতয্কৰ হৃদয় েকামল হ’ব, আটাইেৰ হাত দুব্বর্ল
হ’ব, প্রেতয্কৰ মন িনৰুৎসাহ হ’ব আৰু সকেলােৰ আঁঠু পানীৰ িনিচনা অিস্থৰ হ’ব; েচাৱা! প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েসেয়
আিহেছ আৰু সকেলা িসদ্ধ হ’ব ”

8 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 9 “েহ মনুষয্ সন্তান, ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ েকাৱা,
‘িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
তুিম েকাৱা, তেৰাৱাল! তেৰাৱাল! েতামাক ধাৰ িদয়া আৰু িচকুণ কৰা হ’ব
10 বধ কিৰবৰ বােব েতামাক ধাৰ িদয়া ৈহেছ, িবজুলীৰ দেৰ হ’বৰ বােব েতামাক িচকুণ কৰা ৈহেছ!
েতেনহেল আিম জােনা আেমাদ প্রেমাদ কিৰম? েমাৰ পুত্রৰ দণ্ডডািলেয় আটাই কাঠেক তুচ্ছ কেৰ!
11 তাক হাতত ল’বৰ বােব, েতওঁ তাক িচকুণ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেছ!
বধ কেৰঁাতাৰ হাতত িদবৰ বােব তেৰাৱালখন ধাৰ িদয়া ৈহেছ! এেন িক িচকুণ কৰাও ৈহেছ!
12 েহ মনুষয্ সন্তান, িচঞিৰ ক্রন্দন কৰা আৰু িবলাপ কৰা; িকয়েনা েসই তেৰাৱাল েমাৰ প্রজা আৰু ইস্রােয়লৰ আটাই

িবষয়াসকলৰ ওপৰৈল আিহল!
েতওঁেলাকক েমাৰ প্রজাসকেল ৈসেত তেৰাৱালত েশাধাই িদয়া হ’ল; এই েহতুেক তুিম িনজ কৰঙনত চপিৰওৱা
13 িকয়েনা পৰীক্ষা কৰা ৈহেছ; তুচ্ছ কেৰঁােত দণ্ডডািলও যিদ নাথােক, েতেন্ত িক হ’ব?’ এেয় প্রভু িযেহাৱাৰ বচন
14 এই েহতুেক এিতয়া তুিম, েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম ভাববাণী প্রচাৰ কৰা আৰু হাত তািল িদয়া; অেনক েলাকক বধ কৰা

তেৰাৱালখেনই তৃতীয়বাৰ দুগুণ েকােবেৰ কাটক!
েসেয় েতওঁেলাকৰ িভতৰ- েকঁাঠািলত েসােমাৱা, মহৎ েলাক জনক সাংঘািতকৰূেপ আঘাত কৰা তেৰাৱাল!
15 েতওঁেলাকৰ হৃদয় েকামল হ’বৰ বােব আৰু েতওঁেলাকৰ উজুিট খাই পৰা েলাকৰ সংখয্া সৰহ হ’বৰ কাৰেণ এই

তেৰাৱালখনৰ আগেটা েতওঁেলাকৰ আটাই নগৰ দুৱাৰৰ অিহেত স্থাপন কিৰেলঁা! হায় হায়! তাক িবজুলী েযন
কৰা হ’ল, বধ কিৰবৰ কাৰেণ তাক ধাৰ িদয়া হ’ল

16 েহ তেৰাৱাল, েতামাৰ সমূদায় বল সংগ্রহ কিৰ েসঁাফােল ঘূৰা! যুগুত ৈহ বাওঁফােল ঘূৰা! িয ফােল েতামাৰ ধাৰ*
আেছ তুিম েসই ফালৈল গমন কৰা

17 মেয়া হাত-তািল িদম আৰু েমাৰ েক্রাধ মাৰ িনয়াম; মই িযেহাৱাই ইয়ােক ক’েলঁা
18 পুনৰায় িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 19 “েহ মনুষয্ সন্তান, বািবলৰ ৰজাৰ তেৰাৱালখন

আিহবৰ কাৰেণ তুিম দুটা পথ িনধর্াৰণ কৰা, েসই দুটা পথ এেকখন েদশৰ পৰা ওলাই আিহব; আৰু তুিম হাতৰ আকৃিতৰ
এক িচন কাটা, নগৰ েকইখনৈল অহা বাটৰ মূৰত তাক কাটা 20 তেৰাৱালখন অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ ৰব্বা নগৰৈল
* 21 অধয্ায়:16 মুখ কিৰ আছা
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আিহবৰ কাৰেণ এটা পথ আৰু িযহূদাৰ মাজত থকা গেড়েৰ আবৃত, িযৰূচােলম নগৰৈল আিহবৰ কাৰেণ এটা পথ তুিম
আঁকা

21 িকয়েনা বািবলৰ ৰজাই দুই বাটৰ েজাৰাত, দুই বাটৰ মূৰত মঙ্গল চাবৈল িথয় হ’ব েতওঁ কঁাড় দুডাল ইফােল
িসফােল েজাকািৰব, গৃহ-েদৱতােবাৰক সুিধব আৰু েমৰৰ আগমঙহ চাব
22 পােছ গড় ভঙা যন্ত্র স্থাপন কিৰবৈল, হতয্াৰ বােব হুকুম িদবৈল, উচ্ছস্বেৰ জয়ধ্বিন কিৰবৈল, দুৱাৰেবাৰৰ অিহেত

গড় ভঙা যন্ত্র স্থাপন কিৰবৈল, হাদাম বািন্ধবৈল, েকঁাঠ সািজবৈল েতওঁৰ েসঁা হাতত িযৰূচােলমৰ নাম উিঠল!
23 েসই মঙ্গলেচাৱা কাযর্েটা বৃথা হ’ব বুিল

বািবলনৰ ৰজাৰ আগত শপত েখাৱা িযৰূচােলমৰ েলাকসকেল ভািবব! িকন্তু অৱেৰাধ কিৰবৈল িয চুিক্ত েতওঁেলােক
উলংঘন কৰাৰ বােব ৰজাই েতওঁেলাকক েদাষাৰূপ কিৰব!

24 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতওঁেলাক ধৰা পিৰবৰ কাৰেণ েতওঁ অপৰাধেবাৰ েসঁাৱৰণ কৰাব,
েতামােলাকৰ আটাই কাযর্ৰ দ্বাৰাই, েতামােলাকৰ পাপেবাৰ ওলাই পৰাৈক েতামােলাকৰ অপৰাধেবাৰ প্রকািশত হ’ব!
এইদেৰ েতামােলােক িনজৰ দুষ্কমর্ েসঁাৱৰণ কৰালা আৰু েতামােলাকৈল েমাৰ মনত পিৰব; এেতেক েতামােলাক শত্রুৰ

হাতত ধৰা পিৰবা
25 আৰু তুিম, েহ অশুিচ আৰু দুষ্ট ইস্রােয়লৰ অিধপিত, িযজনৰ শািস্তৰ কাল উপিস্থত হ’ল, হত হ’বলগীয়া অন্তজনক

অপৰাধৰ কাল উপিস্থত েহাৱা িদন উকিলল, 26 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: পাগুিৰ গুচুউৱা আৰু ৰাজমুকুট
দূৰ কৰা! এইেবাৰ আৰু এেকই ৈহ নাথািকব! চাপৰক ওখ কৰা হ’ব আৰু ওখক চাপৰ কৰা হ’ব 27 মই
সকেলা নষ্ট কিৰম! নষ্ট কিৰম! নষ্ট কিৰম! স্বত্ব থকা জনা নহাৈলেক িনশ্চেয় এই ৰাজমুকুট আৰু নাথািকব;
আৰু েতিতয়া মই এইেবাৰ েসই জনাকেহ িদম

28 েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ েয, অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ আৰু
েতওঁেলােক িদয়া অপমানৰ িবষেয় এই কথা ৈকেছ: এখন তেৰাৱাল, ফাকৰ পৰা এখন তেৰাৱাল উিলওৱা ৈহেছ; গ্রাস
কিৰবৈল, িবজুলীস্বৰূপ হ’বৈল হতয্াৰ কাৰেণ তাক সজা ৈহেছ! 29 েতওঁেলােক েতামাৰ পেক্ষ অনথর্ক দশর্ন েপাৱাত
আৰু েতামাৰ পেক্ষ িমছা মঙ্গল েচাৱাত, হত হ’বলগীয়া েসই দুষ্টেবাৰৰ িডিঙত েতামাক েপলাবৈল েসই অন্তজনক
অপৰাধৰ সময়ৰ িদন উপিস্থত হ’ব

30 তুিম তাক ফাকত পুনৰ সুমুউৱা েতামাক সৃষ্টি কৰা ঠাইত, েতামাৰ জন্মেদশত মই েতামাক দণ্ড িদম! 31 আৰু
মই েতামাৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধ বৰষাম, েমাৰ েক্রাধািগ্ন েতামাৰ ওপৰত ফঁুৱাম আৰু িবনষ্ট কিৰবৈল িনপুণ পশুতুলয্
েলাকসকলৰ হাতত েতামাক েশাধাই িদম!

32 তুিম জুইৰ খিৰস্বৰূপ হ’বা! েদশৰ মাজত েতামাৰ ৰক্তপাত হ’ব েতামাক আৰু েসঁাৱৰণ কৰা নাযাব, িকয়েনা
মই িযেহাৱাই ইয়াক কেলঁা’ ”

22 অধয্ায়
অপৰাধী ইস্রােয়লৰ ঘিটব লগা দণ্ড

1 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “এিতয়া তুিম, েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম েগাচৰ নচেলাৱা
েন? ৰক্তপাতকািৰণী নগৰীৰ ওপৰত েগাচৰ নচেলাৱা েন? েতেন্ত তাইৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযর্ তাইক জেনাৱা 3আৰু
তুিম ক’ব লািগব, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ই েকেনকুৱা নগৰী েয, িনজৰ সময় আিহবৰ কাৰেণ িনজৰ মাজত
ৰক্তপাত কেৰ আৰু িনজেক অশুিচ কিৰবৈল িনজৰ কাৰেণ প্রিতমােবাৰ িনম্মর্াণ কেৰ

4 েহ নগৰী তুিম কৰা ৰক্তপাতত তুিম েদাষী থ’েলা আৰু তুিম িনম্মর্াণ কৰা েতামাৰ প্রিতমা-েবাৰৰ দ্বাৰাই তুিম অশুিচ
থ’েলা! আৰু তুিম কাল ওচৰ চপাইছা আৰু েতামাৰ আয়ুসৰ েশষৈল আিহছা এই েহতুেক মই জািতেবাৰৰ আগত
েতামাক িধক্কাৰৰ আৰু আটাই েদশৰ আগত িবদ্রূপৰ িবষয় কিৰম 5 েহ বদনামী কলহপূণর্া নগৰী, েতামাৰ ওচৰত আৰু
িনলগত থকা সকেলােৱ েতামাক িবদ্রূপ কিৰব

6 েচাৱা, ইস্রােয়লৰ অধয্ক্ষসকেল িনজ িনজ বাহুবল অনুসােৰ ৰক্তপাত কিৰবৈল েতামাৰ মাজত আেছ 7 েতামাৰ
মাজত িপতৃ-মাতৃক েহয়জ্ঞান কৰা ৈহেছ, েতামাৰ মাজত িবেদশীক অতয্াচাৰ কৰা ৈহেছ; েতামাৰ মাজত িপতৃহীন আৰু
িবধৱাক অনয্ায় কৰা ৈহেছ 8 তুিম েমাৰ পিবত্র বস্তুেবাৰ িঘণ কিৰছা আৰু েমাৰ িবশ্রাম-িদনেবাৰ অপিবত্র কিৰছা!
9 ৰক্তপাত কিৰবৈল েতামাৰ মাজত চির্চ্চফুৰা েলাক আেছ েতামাৰ মাজত েলােক পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত েভাজন কেৰ
েতামাৰ মাজত বয্িভচাৰ কেৰ!
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10 েতামাৰ মাজত িপতৃৰ উলঙ্গতা প্রকাশ কেৰ েতামাৰ মাজ*ত ঋতু-স্নান েহাৱা স্ত্রীক বলাৎকাৰ কেৰ 11 েকােনােৱ
িনজৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ স্ত্রীেৰ ৈসেত িঘণলগীয়া কাযর্ কেৰ, েকােনাজেন িনজৰ েবাৱাৰীেয়কক কুকমর্েৰ অশুিচ কেৰ আৰু
েতামাৰ মাজত আন েকােনােৱ িনজৰ ভনীেয়কক, বােপকৰ জীেয়কক বলাৎকাৰ কেৰ 12 ৰক্তপাত কিৰবৈল েতামাৰ
মাজত েলােক েভঁিট লয় তুিম সুত আৰু বািঢ় লওঁতা আৰু তুিম েলাভ কিৰ অতয্াচাৰৰ দ্বাৰাই েতামাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ
পৰা লাভ কিৰছা, িকন্তু েমাক হ’েল পাহিৰছা ” ইয়াক প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ

13 এই েহতুেক েচাৱা! তুিম কৰা অনয্ায় লাভত আৰু েতামাৰ মাজত ৰক্তপাতত তুিম এইেবাৰ কৰাত মই হাত তািল
িদেছঁা 14 মই িয িদনা েতামাৰ প্রিতেশাধ ল’ম, েসইিদনা েতামাৰ হৃদেয় সিহ থািকব পািৰব েন? বা েতামাৰ হাত সবল
হ’ব েন? মই, িযেহাৱাই ইয়াক ক’েলঁা আৰু মই ইয়াক িসদ্ধও কিৰম 15 মই জািতেবাৰৰ মাজত েতামাক িছন্ন-িভন্ন
কিৰম, েদশেবাৰৰ মাজত েতামাক েগাট েগাট কিৰম আৰু েতামাৰ মাজৰ পৰা েতামাৰ েলেতৰােবাৰ িনকা কিৰম
16 আৰু েতামাক জািতেবাৰৰ সাক্ষােত অপিবত্র কৰা হ’ব আৰু মই েয িযেহাৱা, তাক তুিম জািনবা!”

17 তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 18 “েহ মনুষয্ সন্তান, ইস্রােয়ল বংশ েমাৰ দৃষ্টিত
আৱজর্ নাস্বৰূপ হ’ল েতওঁেলাক সকেলােৱই মূিহত িদব লগা িপতল, বগীতাম, েলাহা আৰু সীহস্বৰূপ েতওঁেলাক ৰূপৰ
আৱজর্ নাস্বৰূপ 19 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েতামােলাক সকেলােৱই আৱজর্ নাস্বৰূপ েহাৱাৰ বােব
েচাৱা! মই েতামােলাকক িযৰূচােলমৰ মাজত েগাটাম

20 মানুেহ ৰূপ, িপতল, েলাহা, সীহ আৰু বগীতাম গলাবৰ বােব, তাৰ ওপৰত জুই ফঁুৱাবৈল মূহীৰ মাজত তাক েগাটাই
িদয়াৰ দেৰ মই েতামােলাকক েমাৰ েক্রাধত আৰু েকাপত েগাটাম আৰু েতামােলাকক তাত েপলাই গলাম 21 এেন
িক, মই েতামােলাকক েগাটাই, েমাৰ েক্রাধািগ্ন েতামােলাকৰ ওপৰত ফঁুৱাম; তােত েতামােলাক তাৰ মাজত গিল যাবা
22 মূহীৰ মাজত ৰূপ গলাৰ দেৰ তাৰ মাজত েতামােলাক গিলবা; গিতেক মই িযেহাৱােয়ই েয েতামােলাকৰ ওপৰত েমাৰ
েক্রাধ বৰষােলঁা, তাক েতামােলােক জািনবা’!”

23 িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 24 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম িযহূদাক েকাৱা, ‘তুিম হািব নকটা,
বা েক্রাধৰ িদনা বৰষুণ িনিদয়া েদশ! 25 তাৰ মাজত তাৰ ভাববাদীসকেল চক্রান্ত কিৰেছ, েতওঁেলােক িচকাৰ ধেৰঁােত
গজ্জর্ ন কেৰঁাতা িসংহৰ িনিচনা; েতওঁেলােক মনুষয্ক গ্রাস কেৰ! েতওঁেলােক ধন-সম্পিত্ত আৰু বহুমূলয্ বস্তু িনেয়;
েতওঁেলােক তাৰ মাজত তাৰ িবধৱাৰ সংখয্া বঢ়ােল

26 তাৰ পুেৰািহতেবােৰ েমাৰ বয্ৱস্থাৰ িবপৰীেত অতয্াচাৰ কেৰ; েতওঁেলােক পিবত্র আৰু সাধাৰণৰ মাজত প্রেভদ
নাৰােখ, বা শুিচ আৰু অশুিচৰ মাজত িবিভন্ন কিৰবৈল মানুহক িনিশকাই; েতওঁেলােক েমাৰ িবশ্রাম-িদনেবাৰৰ পৰা
েতওঁেলাকৰ চকু ঢােক আৰু মই েতওঁেলাকৰ মাজত অপিবত্রীকৃত হ’েলা 27 অনয্ায় লাভ কিৰবৰ কাৰেণ ৰক্তপাত
কিৰবৈল আৰু মনুষয্ক িবনষ্ট কিৰবৈল তাৰ মাজত থকা তাৰ মুখয্সকল িচকাৰ ধেৰঁাতা ৰাংকুকুৰস্বৰূপ 28 িযেহাৱাই
েনােকাৱাৈকেয় প্রভু িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ বুিল তাৰ ভাববাদীসকেল ৈক, অনথর্ক দশর্ন েদিখ আৰু েতওঁেলাকৰ পেক্ষ
িমছা মঙ্গল চাই, েতওঁেলাকৰ বােব চূেণেৰ িলেপ

29 েদশৰ প্রজাসকেল উপদ্রৱ কেৰ, বেলেৰ লয়, এেন িক, দুখী-দিৰদ্রক দুখ িদেয় আৰু িবেদশীক অনয্ায়ৈক অতয্াচাৰ
কেৰ

30আৰু মই েদশ নষ্ট নকিৰবৰ কাৰেণ, চািৰওফােল গড় িনম্মর্াণ কিৰব পৰা আৰু েদশৰ অেথর্ েমাৰ আগত গড় ভঙা
বাটত িথয় হ’ব পৰা এেন এজন মানুহ েতওঁেলাকৰ মাজত িবচািৰেলঁা, িকন্তু মই কােকা নাপােলঁা 31 এই েহতুেক মই
েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধ বৰষাম, েমাৰ েক্রাধািগ্নেয় েতওঁেলাকক সংহাৰ কিৰম! মই েতওঁেলাকৰ িনজৰ িনজৰ
আচাৰ-বয্ৱহাৰৰ ফল েতওঁেলাকৰ মূৰত ফিলওৱাম ’ এইদেৰ প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ ”

23 অধয্ায়
অহলা আৰু অহলীবা নােমেৰ দুজনী মিহলাৰ দৃষ্টান্ত

1 িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, দুজনী মিহলা আিছল; েতওঁেলাক
এেকজনী মাতৃেৰ জীেয়ক 3 েতওঁেলােক িমচৰত েযৗৱন কালেতই েবশয্াকমর্ কিৰিছল আৰু েসই ঠাইেত েতওঁেলােক
েবশয্াকমর্ কিৰিছল েতওঁেলাকৰ িপয়াহ েমাচৰা ৈহিছল আৰু তাত েতওঁেলাকৰ জীয়াৰী কালৰ িপয়াহৰ মূৰ িটপা ৈহিছল
4 েতওঁেলাকৰ মাজৰ বৰ জনীৰ নাম অহলা আৰু তাইৰ ভনীেয়কৰ নাম অহলীবা েতিতয়া েতওঁেলাক েমাৰ হ’ল আৰু
েতওঁেলােক েমাৈল েপা-জী প্রসৱ কিৰেল েতওঁেলাকৰ নােম এই বুজায়: অহলা মােন চমিৰয়া আৰু অহলীবা মােন
িযৰূচােলম
* 22 অধয্ায়:10
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5 িকন্তু অহলা েমাৰ পত্নী ৈহ থােকােতও, তাই েবশয্াকমর্ কিৰ থািকল; তাইৰ েপ্রমকাৰীসকলত তাই আসক্ত হ’ল,
িকয়েনা অচূৰ েদশৰ েতওঁেলাক প্রভাৱশালী, 6 নীলবস্ত্র িপন্ধা িয ৰাজয্পাল আৰু েতওঁৰ িবষয়াসকল, সকেলােৱই মেনাহৰ
আৰু প্রভাৱশালী আিছল আৰু েঘঁাৰাৰ ওপৰত উঠা সকেলা অশ্বােৰাহী আিছল! 7 েসই কাৰেণ তাই েতওঁেলাকৰ ৈসেত
েবশয্াকমর্ কিৰেল, িকয়েনা আটাইেবাৰ অচূৰৰ মেনানীত েলাক! আৰু তাই িযেবাৰত আসক্ত হ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ
আটাই প্রিতমােবাৰৰ দ্বাৰাই তাই িনজেক অশুিচ কিৰেল 8 িকয়েনা িমচৰত থকা িদনেৰ পৰা তাই িনজৰ েবশয্ািল
এৰা নািছল, েযিতয়া তাইৰ েযৗৱন কালত েতওঁেলােক তাইৰ লগত শয়ন কিৰিছল আৰু তাইৰ জীয়াৰী কালৰ িপয়াহৰ
মূৰ িটিপিছল আৰু েযিতয়া েতওঁেলােক তাইৰ লগত অিধক পিৰমােন েবশয্াকমর্ কিৰিছল 9 এই েহতুেক মই তাইৰ
েপ্রমকাৰীসকলৰ, তাইৰ ৈসেত আসক্ত েহাৱা েসই অচূৰীয়াসকলৰ হাতত তাইক েশাধাই িদেলঁা! 10 েতওঁেলােক তাইৰ
উলঙ্গতা প্রকাশ কিৰেল েতওঁেলােক তাইৰ েপা-জীসকলক ৈল গ’ল আৰু তাইক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল আৰু এইদেৰ
তাই আন মিহলাসকলৰ মাজত লিজ্জত হ’ল আৰু িকদেৰ দণ্ড েভাগ কিৰেল

11 তাইৰ ভনীেয়ক অহলীবাই ইয়াক েদিখও, িনজ কামাসক্তত আৰু িনজ বােয়কৰ েবশয্ািলতৈক অিধক েহাৱা িনজ
েবশয্াকমর্ত তাইতৈক েবিছ ভ্রষ্টা হ’ল! 12 অিত জাকজমৈক্ক বস্ত্র িপন্ধা েদশািধপিত আৰু শাসনকত্তর্ াসকলত, েঘঁাৰাৰ
ওপৰত উঠা অশ্বােৰাহী তাইৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া অচূৰীয়াসকলত তাই আসক্ত হ’ল! েতওঁেলাক সকেলােৱই সবল আৰু
মেনাহৰ যুৱা আিছল 13 আৰু মই েদিখেলঁা েয তাই িনজেক অশুিচ কিৰেল দুেয়া জনীেয় এেক পথ ল’েল

14 েতিতয়া তাই িনজ েবশয্ািল আৰু আিধকৈক বঢ়ােল! িকয়েনা তাই েদৱালত অঁকা পুৰুষসকলক, অথর্াৎ েসনু্দেৰেৰ
অঁকা কলদীয়াসকলৰ নক্সা েদিখেল, 15 েতওঁেলাকৰ ককালত টঙািল বন্ধা আৰু তােৰ ৈসেত মূৰত ওেলািম থকা পাগুিৰ
মৰা! েতওঁেলাক সকেলােৱই েদিখবৈল েসনাপিত দলৰ িনিচনা, িয বািবলীয়াসকলৰ জন্মেদশ েযন েদখা যায়

16 েযিতয়াই তাই েতওঁেলাকক েদিখেল, তাই েতওঁেলাকত আসক্ত হ’ল আৰু েসই কাৰেণ কলদীয়া েদশৈল
েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল দূত পিঠয়ােল 17 েতিতয়া বািবলীয়াসকল তাইৰ ওচৰৈল আিহ েপ্রমশযয্াত উিঠল আৰু
েবশয্াকেমর্েৰ তাইক অশুিচ কিৰেল; তাই েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই অশুিচ হ’ল আৰু েতিতয়া তাই তাইৰ মনত েতওঁেলাকৰ
িবৰুেদ্ধ িঘণ লািগল
18 এইদেৰ তাই িনজৰ েবশয্ািল প্রকাশ কিৰ িনজৰ িববস্ত্রতা অনাবৃত কিৰেল,
েতিতয়া েমাৰ মনত তাইৰ বােয়কৈল িঘণ লগা িনিচনাৈক তাইৈলেকা েমাৰ মনত িঘণ লািগল!
19 েতিতয়া তাই িনজ েযৗৱন কাল েসঁাৱৰণ কিৰেল আৰু িনজৰ েবশয্ািল আৰু অিধকৈক বৃিদ্ধ কিৰেল,
িযদেৰ তাই িমচৰ েদশত থােকােত েবশয্াকমর্ কিৰিছল!
20 েসই কাৰেণ তাই িনজ েপ্রিমকসকলৰ ৈসেত আসক্ত হ’ল,
িযসকলৰ গাধৰ দেৰ জনেনিন্দ্রয় িবষয়ক আৰু েঘঁাৰাৰ বীযর্ৰ িনিচনা বীযর্
21 তাই আেকৗ তাইৰ েযৗৱন কালৰ বয্িভচাৰ পুনৰায় কিৰবৈল ধিৰেল, েযিতয়া িমচৰীয়াসকেল তাইৰ িপয়াহৰ মূৰ

িটিপিছল
কাৰণ তাইৰ েযৗৱন কালৰ িপয়াহ!
22 এই েহতুেক, েহ অহলীবা, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েচাৱা, মই েতামাৰ েপ্রমকাৰীসকলৈল েতামাৰ িবৰুেদ্ধ

কিৰম!
িযসকলৰ পৰা েতামাৰ মনত িঘণ আিছল, মই েতওঁেলাকক েতামাৰ িবৰুেদ্ধ উচটাম, েতামাৰ চািৰওফালৰ পৰা েতামাৰ

িবৰুেদ্ধ েতওঁেলাকক আিনম!
23 বািবলীয়া আৰু আটাই কলদীয়াসকল! পেকাদ, েচাৱা আৰু েকাৱাক! আৰু েতওঁেলাকৰ ৈসেত আটাই

অচূৰীয়াসকলক!
সকেলােৱই প্রভাৱশালী মেনাহৰ যুৱা! ৰাজয্পাল আৰু িবষয়াসকল; েতওঁেলাক েসনাপিত আৰু সন্মািনত েলাক!

েতওঁেলাক আটাইেবাৰ অশ্বােৰাহী 24 েতওঁেলােক অস্ত্র-শস্ত্র, ৰথ, গাড়ী আৰু িবশাল েলাক সকেল ৈসেত
েতামাৰ িবৰুেদ্ধ আিহব!

েতওঁেলােক ফৰ আৰু ঢাল ৈল আৰু িশেৰাৰক্ষক টুিপ িপিন্ধ েতামাৰ অিহেত চািৰওফােল েবহু পািতব!
মই েতওঁেলাকৰ হাতত িবচাৰভাৰ সমপর্ণ কিৰম; েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ িবচাৰ অনুসােৰ েতামাৰ িবচাৰ

কিৰব! 25 আৰু মই েতামাৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ অন্তজ্বর্ ালা প্রজ্বিলত কিৰম আৰু েতিতয়া েতওঁেলােক েতামাৈল
েক্রাধ কিৰব! েতওঁেলােক েতামাৰ নাক আৰু কাণ কািটব আৰু েতামাৰ অৱিশষ্ট ভাগ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত
হ’ব! েতওঁেলােক েতামাৰ েপা-জীেবাৰক ৈল যাব, যােত েতামাৰ অৱিশষ্ট বংশ জুইত েপাৰা হ’ব
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26 েতওঁেলােক েতামাক উলঙ্গও কিৰব আৰু েতামাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ অলঙ্কাৰেবাৰ িনব 27 এইদেৰ মই েতামাৰ পৰা
েতামাৰ বয্িভচাৰ আৰু িমচৰ েদশত অভয্াস কৰা েতামাৰ েবশয্ািল েনােহাৱা কিৰম তুিম েতওঁেলাকৈল আৰু চকু তুিল
েহঁপােহেৰ নাচাবা আৰু িমচৰৈল েকিতয়াও েসঁাৱৰণ নকিৰবা ’

28 িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘েচাৱা! িযেবাৰৈল েতামাৰ মনত িঘণ আিছল, তুিম িহংসা কৰােবাৰৰ
হাতত, মই েতামাক েসইসকলৰ হাতত েশাধাই িদম 29 েতওঁেলােক েতামাক িঘণ কিৰব; েতামাৰ সকেলা পিৰশ্রমৰ
ফল িনব আৰু েতামাক উলিঙ্গনী আৰু িববস্ত্রতা কিৰ এিৰব েতিতয়া েতামাৰ েবশয্াকমর্ৰ দ্বাৰাই েহাৱা িববস্ত্রতা, েতামাৰ
বয্িভচাৰ আৰু েবশয্া-কাযর্য্ প্রকাশ পাব!

30 তুিম েবশয্াৈহ জািত সমূহৰ পােছ পােছ েযাৱাৰ কাৰেণ, আৰু তুিম েতওঁেলাৈক প্রিতমােবােৰেৰ কলিঙ্কত েহাৱাৰ
কাৰেণ এইেবাৰ কাযর্ েতামাৈল কৰা যাব 31 তুিম েতামাৰ বােয়ৰাৰ পথত গমন কিৰলা; এই েহতুেক মই তাইৰ পানপাত্র
েতামাৰ হাতত িদম ’
32 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘তুিম েতামাৰ বােয়ৰাৰ দ আৰু বহল পানপাত্রত পান কিৰবা;
তুিম পিৰহাসৰ আৰু িবদ্রুপৰ িবষয় হ’বা - েসই পান পাত্রত বহুত ধেৰ!
33 তুিম মাতলািম আৰু দুেখেৰ পিৰপূণর্ হ’বা;
েসেয় েতামাৰ বােয়ৰা চমিৰয়াৰ িবস্ময় আৰু ধ্বংসজনক পানপাত্র!
34 তুিম তাত পান কিৰবা আৰু চঁুিচ েশষ কিৰ খাবা; তাৰ পাছত েখালােবাৰ েচাবাবা আৰু িনজ স্তন িবদািৰবা
িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই ইয়াক েঘাষণা কিৰেছ!’ এেয় প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা!

35 এই েহতুেক, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘িকয়েনা তুিম েমাক পাহিৰলা, আৰু েমাক পাছফালৈল েপলালা; এই
কাৰেণ তুিমও েতামাৰ বয্িভচাৰ আৰু েবশয্াকমর্ৰ ফল েভাগ কিৰবা’ ”

36 িযেহাৱাই েমাক ক’েল “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম অহলা আৰু অহলীবাৰ ওপৰত েগাচৰ কিৰবা েন? েতেন্ত
েতওঁেলাকৰ িঘণলগীয়া কাযর্েবাৰ েতওঁেলাকক েসঁাৱৰা 37 িকয়েনা েতওঁেলােক বয্িভচাৰ কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকৰ
হাতত েতজ লািগ আেছ; েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ প্রিতমােবােৰ ৈসেত বয্িভচাৰ কিৰেল আৰু েতওঁেলােক েমাৰ কাৰেণ
প্রসৱ কৰা েতওঁেলাকৰ সন্তান সকলক গ্রািসত হ’বৈল েসইেবাৰৰ উেদ্দেশয্ জুইৰ মােজিদ িসহঁতক গমেনা কৰােল!

38 েতওঁেলােক েমাৈল এইেটাও কিৰ থািকেল: েতওঁেলােক েমাৰ ধমর্ধাম অশুিচ কিৰেল আৰু েমাৰ িবশ্রাম-িদনেবাৰ
েসই িদনাই অপিবত্র কিৰেল 39 িকয়েনা, েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ প্রিতমা েবাৰৰ উেদ্দেশয্ িনজ িনজ সন্তান সকলক
বধ কৰাৰ পাছত, েসই িদনাই েমাৰ ধমর্ধামৈল আিহ তাক অপিবত্র কিৰেল! েসই বােব েচাৱা! েমাৰ গৃহৰ মাজেত
েতওঁেলােক িক প্রকাৰ কিৰেল!
40 েতামােলাক দূৰৰ পৰা মানুহক আিহবৈল মািতলা, িযসকলৈল এজন দূত পেঠাৱা ৈহিছল - আৰু েচাৱা! েতওঁেলাক

সঁচাৈক আিহল; িযসকলৰ কাৰেণ তুিম গা ধুলা, েতামাৰ চকুত কাজল িদলা আৰু অলঙ্কােৰেৰ িনজেক িবভূিষতা
কিৰলা 41আৰু তুিম ৰাজকীয় শযয্াত বিহলা আৰু তাৰ আগত এখন েমজ সেজাৱাত তাৰ ওপৰত তুিম েমাৰ
ধুপ আৰু েমাৰ েতল থ’লা

42 আৰু িনিশ্চেন্ত থকা েলাক সকলৰ েকালাহল তাইৰ তাত শুনা গ’ল আৰু সামানয্ েশ্রণীৰ মানুহেবাৰৰ লগত
মৰুপ্রান্তৰ পৰা মেতাৱালেবাৰ অনা হ’ল েতওঁেলােক েতামােলাক দুজনীৰ হাতত খাৰু আৰু মূৰত সুন্দৰ মুকুট িপন্ধাই
িদেল

43 েতিতয়া বয্িভচাৰত বুঢ়ী েহাৱাজনীৰ িবষেয় মই কেলঁা, ‘েতওঁেলােক তাইৰ লগত আৰু তাই েতওঁেলাকৰ লগত
এিতয়া েবশয্াকমর্ কিৰব ’ 44 পাছত পুৰুষেবােৰ েবশয্াত গমন কৰা িনিচনাৈক েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ লগত গমন
কিৰেল; এইদেৰ েতওঁেলােক েসই েদাষী বয্িভচািৰণী মিহলা অহলা আৰু অহলীবাত গমন কিৰেল! 45 িকন্তু ধাির্মকসকেল
বয্িভচািৰণীক আৰু ৰক্তপাতকািৰণীক দণ্ড িদয়াৰ দেৰ িসহঁত দুজনীক দণ্ড িদব, িকয়েনা েতওঁেলাক বয্িভচািৰণী; আৰু
েতওঁেলাকৰ হাতত েতজ লািগ আেছ

46 েসই কাৰেণ প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: মই েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ সমাজক আিনম আৰু মই েতওঁেলাকক
ত্রাসৰ িবষয় আৰু লুটদ্রবয্স্বৰূপ হ’বৈল িদম; 47 েতিতয়া েসই সমােজ েতওঁেলাকৈল িশল দিলয়াব আৰু িনজ িনজ
তেৰাৱােলেৰ েতওঁেলাকক েডাখৰ েডাখৰ কিৰব েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ েপা-জীেবাৰক বধ কিৰব, আৰু জুই লগাই
েতওঁেলাকৰ ঘৰেবাৰ পুিৰ েপলাব

48 এইদেৰ মই েদশৰ পৰা বয্িভচাৰ দূৰ কিৰম আৰু সকেলা মিহলাক েতামােলাকৰ বয্িভচাৰ মেত কাযর্ কিৰবৈল
িনিশিকব 49 েতিতয়া েতওঁেলােক েতামােলাকৰ বয্িভচাৰৰ েবাজা েতামােলাকৰ ওপৰত ৰািখব আৰু েতামােলােক
েতামােলাকৰ প্রিতমাসম্বন্ধীয় পাপৰ ভাৰ ববা; েতিতয়া মই েয প্রভু িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবা
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24 অধয্ায়
কঁেহ ধৰা েটৗৰ দৃষ্টান্ত

1 পুনৰায় আমাৰ িনবর্াসনৰ নৱম বছৰৰ দশম মাহৰ দশম িদনা িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল,
2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম িনেজই িলখা, এই িদনেৰই নাম িলখা; আিজ এই িদনেটােতই বািবলৰ ৰজাই িযৰূচােলম
আক্রমণ কিৰেছ

3 তুিম েসই িবেদ্রাহী বংশৰ আগত দৃষ্টান্ত িদ েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
তুিম ৰন্ধন েটৗেটা বেহাৱা! িঠক ঠাইত বেহাৱা! আৰু তাত পানী বািক িদয়া!
4 তাত িদব লগীয়া েডাখৰেবাৰ, পাছ-িপৰা, আগ-িপৰা আিদ উত্তম উত্তম েডাখৰেবাৰ তাৰ মাজত েগাটাই িদয়া;
উত্তম হাড়েবােৰেৰ তাক পূৰ কৰা!
5 জাকৰ মাজৰ উত্তম েমৰেবাৰ েলাৱা আৰু েটৗেটাৰ তলত হাড়েবােৰা দেমাৱা;
তাক ভালৈক উতেলাৱা, এেন িক, তাৰ মাজত থকা হাড়েবাৰ িসজক

6 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ: কঁেহ* ধৰা আৰু কঁহ নুগুচা েটৗৰূপ ৰক্তপাতকািৰণী নগৰীৰ সন্তাপ হ’ব; তুিম
িচিঠ েনেখেলাৱাৈক এেডাখৰ এেডাখৰৈক তাৰ সকেলােক উিলওৱা

7 িকয়েনা তাই কৰা ৰক্তপাত তাইৰ মাজত আেছ! তাই শুদা িশলৰ ওপৰত তাক ৰািখেছ; তাই ধূিলেৰ ঢািক ৰািখবৰ
কাৰেণ মািটৰ ওপৰত তাক ঢলা নাই, 8 েযন প্রিতকাৰ সািধবৰ অেথর্ েক্রাধ েতােল! তাই উিলওৱা ৰক্ত ঢাক নাখাবৰ
বােব মই তাক শুদা িশলত ৰািখেলঁা!

9 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ৰক্তপাতকািৰণী নগৰীৰ সন্তাপ হ’ব; মেয়া দমেটা ডাঙৰ কিৰ িদম!
10 খিৰ দেমাৱা! জুই বৰৈক জ্বেলাৱা! মাংস ভালৈক িসেজাৱা, েজাল সুস্বাদু হব’ৈল চুৰুহা ডাঠ কৰা! আৰু হাড়েবাৰ
ভালদেৰ পুিৰবৈল িদয়া!

11 তাৰ িপছত েটৗেটা গৰম হ’বৈল আৰু তাৰ িপতল পুিৰবৈল, তাৰ মল তাত গিলবৈল আৰু তাৰ কঁহ গুিচবৈল তাৰ
আঙঠাৰ ওপৰত তাক খালীৈক বেহাৱা!’ 12 েসেয় েমাক পিৰশ্রেমেৰ ক্লান্ত কিৰেল, তথািপ তাৰ বৰ কঁহ তাৰ পৰা
নুগুেচ; েসেয় তাক জুইত িদব লােগ

13 েতামাৰ অশুিচতাত লজ্জাজনক আচৰণেবাৰ আেছ, কাৰণ মই তাক শুিচ কিৰেলঁা, িকন্তু েতামাক শুিচ কিৰবৈল
যত্ন কিৰেলও তুিম শুিচ েনােহাৱা এই কাৰেণ মই েতামাৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধ মাৰ িনিনয়াৈলেক তুিম েতামাৰ অশুিচতাৰ
পৰা আৰু শুিচ নহ’বা

14 মই, িযেহাৱােয় ইয়াক কেলঁা েয এেয় ঘিটব আৰু মই ইয়াক িসদ্ধ কিৰম! মই দয়া নকিৰম আনিক ক্ষান্তও নহ’ম
েতামাৰ আচৰণ আৰু কাযর্ অনুসােৰ েতামাক দণ্ড িদয়া হ’ব!” এইয়াই প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা

ভাববাদীৰ ভাযর্য্াৰ মৃতুয্
15 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 16 “েহ মনুষয্ সন্তান, েচাৱা! মই আঘােতেৰ েতামাৰ

চকুৰ তৃিপ্তজনক বস্তু েতামাৰ পৰা দূৰ কিৰম; তথািপও তুিম িবলাপ িক ক্রন্দন নকিৰবা আৰু েতামাৰ চকুেলা ৈব
নাযাওক 17 তুিম িনৰেৱ হুমুিনয়াহ েপলাবা মৃত েলাকৰ বােব েশাক নকিৰবা েতামাৰ মূৰত পাগুিৰ বান্ধা আৰু ভিৰত
েজাতা িপন্ধা, েতামাৰ মুখমণ্ডল নাঢািকবা আৰু পত্নীসকলক েহেৰাৱাই েশাক কৰা েলাকসকেল িদয়া িপঠা নাখাবা ”

18 গিতেক ৰািতপুৱা মই েলাকসকলক এইদেৰ কেলঁা আৰু গধূিল েমাৰ ভাযর্য্াৰ মৃতুয্ হ’ল আৰু আজ্ঞা েপাৱাৰ দেৰ
মই ৰািতপুৱা েসইদেৰ কিৰেলঁা

19 েলাকসকেল েমাক প্রশ্ন কিৰেল, “তুিম েয এইেবাৰ কিৰ আছা, এইেবাৰৰ অথর্ িক? তাক তুিম আমাক নক’বা েন?”
20 েতিতয়া মই েতওঁেলাকক ক’েলঁা, “িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 21 ‘তুিম ইস্রােয়ল বংশক
েকাৱা, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা! েতামােলাকৰ বলদায়ক অহঙ্কাৰৰ স্থল, েতামােলাকৰ চকুৰ তৃিপ্তজনক
আৰু েতামােলাকৰ প্রাণৰ আকািঙ্ক্ষত বস্তু িয েমাৰ ধমর্–ধাম, তাক অপিবত্র কিৰ আেছ! েসেয় েতামােলােক এিৰ েযাৱা
েতামােলাকৰ েপা-জীসকল তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ব

22 েতিতয়া মই কৰাৰ দেৰ েতামােলােকও কিৰবা: েতামােলােক েতামােলাকৰ ওঁঠ নাঢািকবা বা েশাক কিৰ থকা
েলাকসকেল িদয়া িপঠা নাখাবা! 23 বৰং, েতামােলাকৰ পাগুিৰ েতামােলাকৰ মূৰত আৰু েতামােলাকৰ েজাতা
েতামােলাকৰ ভিৰত থািকব; েতামােলােক িবলাপ িক ক্রন্দন নকিৰবা, িকন্তু িনজ িনজ অপৰাধত ক্ষীণ ৈহ যাবা আৰু
* 24 অধয্ায়:6 কঁেহ মামেৰ



িযিহেষ্কল 24 অধয্ায়:24 963 িযিহেষ্কল 25 অধয্ায়:17

এজেন আন জনৰ আগত েকঁকাবা 24 এইদেৰ িযিহেষ্কল েতামােলাকৰ িচনস্বৰূপ হ’ব; েতওঁ কৰা আটাই কাযর্ অনুসােৰ
েতামােলােকও কিৰবা এেয় েযিতয়া ঘিটব, েতিতয়া, মই েয প্রভু িযেহাৱা, তাক েতামােলােক জািনবা’!”

25 “িকন্তু তুিম, েহ মনুষয্ সন্তান, িয িদনা মই েতামােলাকৰ বল, েতওঁেলাকৰ আনন্দদায়ক েগৗৰৱৰ স্থল, েতওঁেলাকৰ
চকুৰ তৃিপ্তজনক আৰু মনৰ অিভলািষত বস্তু আৰু েতওঁেলাকৰ েপা-জীসকলক েতওঁেলাকৰ পৰা দূৰ কিৰম - 26 েসই
িদনাখন পলাই ৰক্ষা েপাৱা এজন েলােক েসই কথা েতামাৰ কাণত েপলাবৈল েতামাৰ ওচৰৈল আিহব! 27 েসই িদনাখনত
পলাই ৰক্ষা েপাৱাজনৰ আগত েতামাৰ মুখ মুকিল হ’ব - েতিতয়া তুিম আৰু িনৰেৱ নাথািকবা তুিম আৰু েবাবা নহ’বা
এইদেৰ তুিম েতওঁেলাকৰ আগত িচনস্বৰূপ হ’বা আৰু মই েয িযেহাৱা, তাক েতওঁেলােক জািনব!”

25 অধয্ায়
অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা ভাববাণী

1 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম অেম্মানৰ সন্তান সকলৰ ফােল
মুখ কিৰ েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা

3 তুিম অেম্মানৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ‘েতামােলােক প্রভু িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা েঘাষণা
কিৰেছ: েমাৰ ধমর্ধাম েযিতয়া অপিবত্র ৈহিছল েতিতয়া তাৰ অিহেত আৰু ইস্রােয়ল-ভূিম ধ্বংস েহাৱাত তাৰ অিহেত
আৰু িযহূদা বংশ েদশান্তৰৈল েযাৱাৰ সময়ত েসই বংশৰ অিহেত “ভাল ৈহেছ!” এইবুিল েতামােলােক ৈকিছলা 4 এই
েহতুেক েচাৱা! অিধকাৰৰ অেথর্ মই েতামাক পূৱেদশীয় েলাকসকলৰ হাতত েশাধাই িদম; েতওঁেলােক েতামাৰ মাজত
িনজ িনজ ছাউিন পািতব আৰু েতামাৰ মাজত িনজৰ িনজৰ বসিতস্থান কিৰব েতওঁেলােক েতামাৰ ফল খাব আৰু
েতামাৰ গাখীৰ পান কিৰব 5আৰু মই ৰব্বাক উটৰ শাল বনাম আৰু অেম্মানৰ েলাকসকলৰ েদশখন েমৰ েশাৱা গঁৰাল
কিৰম, তােত, মই েয, িযেহাৱা তাক েতামােলােক জািনবা!

6 িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: তুিম হাত তািল িদলা, মািটত ভিৰ মািৰলা আৰু ইস্রােয়ল েদশৰ অিহেত
েতামাৰ প্রাণ জুৰাই িহংসােৰ আনন্দ কিৰলা 7 এই েহতুেক েচাৱা! মই েতামাৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ হাত েমিল জািতেবাৰৰ
গুিৰত লুটদ্রবয্স্বৰূেপ েতামাক েশাধাই িদম মই জািতেবাৰৰ পৰা েতামাক উচ্ছন্ন কিৰম আৰু েদশেবাৰৰ মাজৰ পৰা
েতামাক লুপ্ত কিৰম! েদশখনৰ পৰা মই েতামাক িবনষ্ট কিৰম, আৰু মই েয িযেহাৱা, ইয়ােক তুিম জািনবা’!”

েমাৱাবৰ, ইেদামৰ আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা ভাববাণী
8 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েচাৱা! িযহূদা-বংশ আন সকেলা জািতৰ দেৰই হ’ল!” 9 এই েহতুেক েচাৱা!

নগৰ েকইখনৰ েপােন, ৈবৎ-িযচীেমাৎ, বাল-িমেয়ান আৰু িকিৰয়াথিয়ম, েদশৰ েগৗৰৱ স্বৰূপ েমাৱাবৰ সীমাত থকা তাৰ
এই নগৰ েকইখনৰ েপােন, 10 অেম্মানৰ েলাকসকলৰ অিহেত িযসকলৈল পূৱেদশীয় সন্তান সকলৰ বােব মই েমাৱাবৰ
দঁািতত বাট উিলয়াম, আৰু অেম্মানৰ েলাকসকলক জািতেবাৰৰ েসঁাৱৰণত নাথািকবৰ বােব মই অিধকাৰৰ অেথর্ েসইেবাৰ
েতওঁেলাকক িদম 11 আৰু মই েমাৱাবক দণ্ড িদম, েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, ইয়াক েতওঁেলােক জািনব

12 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “ইেদােম প্রিতকাৰ সািধবৰ মেনেৰ িযহূদা-বংশৰ অিহেত কাযর্ কিৰেল আৰু
েতওঁেলাকৰ প্রিতকাৰ সািধ অিতশয় েদাষ কিৰেল ” 13 েসইবােব, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “মই ইেদামৰ অিহেত
েমাৰ হাত েমিল তাৰ পৰা মানুহ আৰু পশু সকেলােক উচ্ছন্ন কিৰম আৰু ৈতমনেৰ পৰা মই তাক ধ্বংসস্থান কিৰম,
দদানৈলেক েতওঁেলাক তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ব

14 েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ দ্বাৰাই মই ইেদামৰ ওপৰত েমাৰ প্রিতকাৰ সািধম আৰু েতওঁেলােক েমাৰ েক্রাধ ও েকাপ
অনুসােৰ ইেদামত কাযর্ কিৰব! েতিতয়া, েতওঁেলােক েমাৰ প্রিতেশাধ বুিজ পাব!” এেয়ই ৈহেছ প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা!

15 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “পেলষ্টীয়াসকেল প্রিতকাৰ সািধবৰ মেনেৰ কাযর্ কিৰেল, আৰু িচৰস্থায়ী শত্রূতােৰ
িবনষ্ট কিৰবৈল মনৰ িহংসােৰ প্রিতেশাধ ল’েল ” 16 এই কাৰেণ প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা! মই
পেলষ্টীয়াসকলৰ অিহেত েমাৰ হাত েমিল কেৰথীয়াসকলক উচ্ছন্ন কিৰম আৰু সমুদ্রৰ কাষত থকা অৱিশষ্ট ভাগক
সংহাৰ কিৰম! 17 আৰু েকাপযুক্ত নানা ধমিক িদ মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত মহা প্রিতকাৰ সািধম; আৰু মই েতওঁেলাকৰ
ওপৰত প্রিতকাৰ সািধেল, মই েয িযেহাৱা, ইয়াক েতওঁেলােক জািনব!

26 অধয্ায়
তূৰৰ িবনাশৰ িবষেয় েকাৱা ভাববাণী



িযিহেষ্কল 26 অধয্ায়:1 964 িযিহেষ্কল 27 অধয্ায়:3

1 িপছত আমাৰ িনবর্াসনৰ একাদশ বছৰত মাহৰ প্রথম িদনা িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 2 “েহ
মনুষয্ সন্তান, তূেৰ িযৰূচােলমৰ অিহেত ক’েল, ‘ভাল ৈহেছ! েলাকসকলৰ দুৱাৰেবাৰ ভগ্ন হ’ল! েসেয় েমাৈল মুকিল
হ’ল; েসই নগৰ নষ্ট েহাৱাৰ কাৰেণ মই পিৰপূণর্ হ’ম!’

3 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েহ তূৰ, েচাৱা! মই েতামাৰ িবপক্ষ; সমুদ্রই িনজৰ েঢৗেৱ উটুওৱািদ মই
েতামাৰ িবৰুেদ্ধ অেনক জািতক তুিলম! 4 েতওঁেলােক তূৰৰ গড়েবাৰ নষ্ট কিৰব আৰু তাৰ ওখ ঘৰেবাৰ ভািঙ েপলাব
আৰু মই তাৰ পৰা ধূিল পিৰষ্কাৰ কিৰ েপলাই তাক শুদা িশলত পিৰণত কিৰম

5 েসই নগৰ সমুদ্রৰ মাজত জাল েমিল িদয়া ঠাই হ’ব; িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, মই ইয়াক ক’েলা, আৰু নগৰ
জািতেবাৰৈল লুটদ্রবয্স্বৰূপ হ’ব 6আৰু গােৱঁভঁূেয় থকা তাৰ জীয়াৰীসকলক তেৰাৱােলেৰ বধ কৰা হ’ব; তােত মই েয
িযেহাৱা তাক েতওঁেলােক জািনব

7 িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা! েঘঁাৰা, ৰথ, অশ্বােৰাহী, ৈসনয্দল আৰু অেনক েলােক ৈসেত উত্তৰৰ
পৰা মই ৰাজািধৰাজ বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰক তূৰৰ িবৰুেদ্ধ আিনম! 8 েতওঁ গােৱঁভঁূেয় থকা েতামাৰ জীসকলক
তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰব, েতামাৰ অিহেত েকঁাঠ সািজব েতামাৰ িবৰুেদ্ধ হাদাম বািন্ধব আৰু েতামাৰ অিহেত ঢাল পািতব!

9আৰু েতওঁ েতামাৰ গড়ৰ অিহেত গড় ভঙা যন্ত্র স্থাপন কিৰব আৰু কুঠােৰেৰ েতামাৰ ওখ ঘৰেবাৰ ভািঙব! 10 েতওঁৰ
অিধক েঘঁাৰােবােৰেৰ ৈসেত েতামাক েসইেবাৰৰ ধুিলেয় ঢািকব! মানুেহ গড় ভািঙ নগৰত েসােমাৱািদ েতওঁ েতামাৰ
নগৰৰ দুৱাৰত েসােমাৱা কালত অশ্বােৰাহী, গাড়ী আৰু ৰথৰ শব্দত েতামাৰ গড়েবাৰ লিৰব 11 েতওঁ িনজৰ েঘঁাৰােবাৰৰ
েখাৰােৰ েতামাৰ আটাইেবাৰ আিল গচিকব; েতওঁ তেৰাৱােলেৰ েতামাৰ প্রজাসকলক বধ কিৰব, আৰু েতামাৰ শিক্তশালী
স্তম্ভেবাৰ মািটৰ লগত সমান হ’ব

12শত্রুেবােৰ েতামাৰ সম্পিত্ত লুট কিৰব আৰু েতামাৰ বািণজয্দ্রবয্ কািঢ় িনব! েতওঁেলােক েতামাৰ গড় ভািঙ েপলাব,
েতামাৰ মেনাহৰ ঘৰেবাৰ িবনষ্ট কিৰব, আৰু েতামাৰ িশল, কাঠ, ধূিল জল সমূহৰ মাজত েপলাব 13 মই েতামাৰ গীতৰ
শব্দ নাইিকয়া কিৰম; েতামাৰ বীণাৰ স্বৰ আৰু শুনা নাযাব 14আৰু মই েতামাক শুদা িশলত পিৰণত কিৰম; তুিম জাল
েমলা ঠাই হ’বা; েতামাক আৰু সজা নাযাব’!” িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, মই িযেহাৱাই ইয়ােক ক’েলঁা!

15 “প্রভু িযেহাৱাই তূৰক এইদেৰ ৈকেছ: েযিতয়া খুন েহাৱােবােৰ েকঁকাব, েযিতয়া েতামাৰ মাজত হতয্া হ’ব, েতিতয়া
েতামাৰ পতনৰ শব্দত দ্বীপেবাৰ নকঁিপব েন? 16 েসই সময়ত সমুদ্রৰ আটাই অিধপিতেয় িনজৰ িনজৰ িসংহাসনৰ পৰা
নািম িনজ িনজ ৰাজবস্ত্র তয্াগ কিৰব, িনজ িনজ কাৰিচিপ বন কৰা কােপাৰ, েসােলাকাই েপলাব, ত্রাসৰূপ বস্ত্র িপিন্ধব,
মািটত বিহব, িবস্ময় মািনব

17 আৰু েতওঁেলাক েতামাৰ অেথর্ িবলাপ কিৰবৈল ধিৰ েতামাক ক’ব,
িয নগৰীেয় সাগৰ-িনবাসীসকলত িনজৰ ভয় লগাইিছল, সমুদ্র-বয্ৱসায়ী িনজ িনবাসীসকেল ৈসেত সমুদ্রত পৰাক্রমী আৰু

িবখয্াত েসই নগৰী িয তুিম, েকেন িবনষ্ট থ’েলা! 18 েতামাৰ পতনৰ িদনত দ্বীপেবাৰ কঁিপব, এেন িক তুিম লুপ্ত
েবাৱাত সমুদ্রত থকা দ্বীপেবাৰ িবহ্বল হ’ব

19 িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: িনবাসীশূণয্ নগৰেবাৰৰ দেৰ েযিতয়া মই েতামাক উচ্ছন্ন নগৰী কিৰম,
েযিতয়া মই েতামাৰ ওপৰৈল অগাধ জল সমূহ আিনম, আৰু মহাজল সমূেহ েতামাক ঢািকব, 20 েতিতয়া তুিম বাসস্থান
নহ’বৰ বােব, মই েতামাক গাতৈল নমাসকলৰ ৈসেত আগৰ কালৰ েলাকসকলৰ ওচৰৈল নমাম আৰু পৃিথৱীৰ তল
ভাগত, আগৰ কালৰ পৰা উচ্ছন্ন েহাৱা ঠাইেবাৰত, গাতৈল নািমব লগােবাৰৰ লগত বাস কৰাম, আৰু মই জীিৱত েলাকৰ
েদশত েগৗৰৱ স্থাপন কিৰম 21 মই েতামাক ত্রাসৰ িবষয় কিৰম; তুিম আৰু নহ’বা; েতামাক িবচািৰেলও আৰু েকিতয়াও
েপাৱা নাযাব ” এেয় প্রভু িযেহাৱাৰ বচন!*

27 অধয্ায়
তূৰৰ িবনাশৰ কাৰেণ িবলাপ

1 িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল পুনৰায় আিহল, আৰুক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম তূৰৰ িবষেয় িবলাপআৰম্ভ কৰা,
3আৰু তূৰক েকাৱা, ‘েতামােলাক িযসকল সাগৰৰ প্রেৱশস্থানত-িনবাস কৰা অেনক দ্বীপত থকা বািণজয্কািৰণীসকলক
েকাৱা েবােল, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
েহ তূৰ! তুিম ৈকিছলা “মই পৰম সুন্দৰী’!”
* 26 অধয্ায়:21 এেয় প্রভু িযেহাৱাৰ বচন!
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4 েতামাৰ সীমাৰ িভতৰৰ ঠাইখন গভীৰ সমুদ্রৰ মাজত আিছল; েতামাৰ িনম্মর্াণকাৰীেবােৰ েতামাৰ েসৗন্দযর্য্ সমূ্পণর্
কিৰিছল 5 েতওঁেলােক চনীৰৰ পৰা অনা েদৱদাৰু* কােঠেৰ েতামাৰ সকেলা তক্তা বনাইিছল;

েতওঁেলােক েতামাৰ কাৰেণ এডাল মাস্তুল কিৰবৈল িলবােনানৰ পৰা এৰচ কাঠ আিনিছল
6 েতওঁেলােক বাচান েদশীয় এেলান কােঠেৰ েতামাৰ বঠােবাৰ ৈতয়াৰ কিৰিছল;
েতওঁেলােক িকত্তীম দ্বীপেবাৰৰ পৰা অনা তাচুৰ কাঠেবাৰ আিনিছল আৰু তােত েতওঁেলােক তাৰ ওপৰত হাতীৰ দঁােতিদ

শািয়ত কিৰ েতামাৰ বঠা বাওঁতােবাৰৰ আসনেবাৰ সািজিছল
7 েতামাৈল িনচানস্বৰূপ হ’বৰ কাৰেণ, েতামাৰ নাৱৰ পালেবাৰ িমচৰ েদশৰ পৰা অনা কাৰিচিপ বন কৰা িমিহ শণ সূতাৰ

ৰং কৰা ৈহিছল! েতামাৰ চন্দ্রতাপ ইলীচা দ্বীপেবাৰৰ পৰা অনা নীল আৰু েবেঙনা বৰণীয়া সূতােৰ বেনাৱা
ৈহিছল

8 িয েলাকসকল চীেদান আৰু অবর্দত বাস কিৰ আিছল, েতওঁেলাক েতামাৰ বঠা বাওঁতা আিছল;
েহ তূৰ, েতামাৰ জ্ঞানী েলাকসকল েতামাৰ মাজত আিছল আৰু েতামাৰ পথ প্রদশর্ক আিছল
9 গবলৰ িবেশষ অিভজ্ঞতা থকা কািৰকৰেবােৰ েতামাৰ জাহাজেবাৰক েমৰামিত কিৰিছল;
েতামাৰ বািণজয্-দ্রবয্ েবহা-েবপাৰ কিৰবৈল সমুদ্রৰ আটাই জাহাজেবাৰ আৰু েসইেবাৰৰ নািৱকেবাৰ েতামাৰ মাজত

আিছল!
10 পাৰসয্, লুদ আৰু পূটেদশীয় েলাক েতামাৰ ৈসনয্-সামন্ত আিছল, েতওঁেলাক েতামাৰ ৰণুৱা!
েতওঁেলােক েতামাৰ মাজত ঢাল আৰু িশেৰাৰক্ষক টুপী আিৰ ৈথিছল; েতওঁেলােক েতামাক সুেশািভতা কিৰিছল!

11 েতামাৰ ৈসনয্-সামেন্তৰ অবর্দ আৰু েসেলখৰ েলাকসকল েতামােলাকক চািৰওফােল েতামাৰ গড়েবাৰৰ
ওপৰত আিছল, আৰু গম্মদীয়া েলাকসকল েতামাৰ দুগর্েবাৰত আিছল! েতওঁেলােক চািৰওফােল েতামাৰ গড়ৰ
ওপৰত িনজ িনজ ঢাল আিৰ ৈথিছল! েতওঁেলােক েতামাৰ েসৗন্দযর্য্ সমূ্পণর্ কিৰিছল!

12 েতামাৰ সকেলা প্রকাৰৰ ধন-ঐশ্বযর্য্ৰ কাৰেণ তচীর্চ েতামাৰ গ্রাহক আিছল: েতওঁেলােক ৰূপ, েলাহা, বগীতাম আৰু
সীহ আিন েসইেবাৰৰ েবপাৰ কিৰিছল! 13 যাবন, তুবল আৰু েমেচক- েতওঁেলাক েতামাৰ েবপাৰী আিছল; েতওঁেলােক
মানুহ আৰু িপতলৰ পাত্র িদ েতামাৰ বািণজয্-দ্রবয্ৰ ৈসেত েবপাৰ কিৰিছল

14 েতাগমর্া বংশীয় েলাকসকেল েঘঁাৰা, যুদ্ধাৰু েঘঁাৰা আৰু খছৰ িদ েতামাৰ বয়-বস্তুেবাৰ ৈলিছল 15 দদানৰ
েলাকসকেলও েতামাৰ েবপাৰী আিছল অেনক দ্বীপ েতামাৰ অধীনৰ বজাৰ আিছল েতওঁেলােক িশঙৰ আকৃিতৰ
হাতী-দঁাত আৰু অবলুচ কাঠ েতামােলাকৰ লগত সলিন কিৰিছল

16 েতামাৰ হােতেৰ সজা অেনক বস্তুৰ কাৰেণ অৰাম আিছল েতামাৰ বিণক; েতওঁেলােক মৰকত মিণ, েবেঙনা
বৰণীয়া সূতা, ৰঙীণ বন কৰা কােপাৰ, িমিহ শণ সূতাৰ কােপাৰ েপাৱাল আৰু পদ্মৰাগ মিণ িদ েতামাৰ বািণজয্-দ্রবয্
ৈলিছল 17 িযহূদা আৰু ইস্রােয়ল েদশ েতামাৰ লগত েবপাৰী আিছল েতওঁেলােক িমন্নীতৰ েঘঁহু ধান, পন্নগ, িমঠাই,
েমৗ, েতল আৰু সুস্থজনক গছৰ এঁঠা িদ েতামাৰ বয়-বস্তু ৈলিছল 18 েতামাৰ হােতেৰ সজা অিধক বয়-বস্তুেবাৰ আৰু
েতামাৰ সকেলা প্রকাৰ ধন-ঐশ্বযর্য্ৰ কাৰেণ দেম্মচক েতামাৰ বিণক আিছল; তাৰ েলাকসকেল িহেল্বানৰ দ্রাক্ষাৰস আৰু
েমৰ-ছাগৰ বগা েনাম আিনিছল

19 উজালত থকা দান আৰু যাবেন েতামাক উজ্জ্বল েলাহা, ডালেচিন আৰু সুগিন্ধ বচ আিদ বয়-বস্তুেবাৰ েযাগাৰ
কিৰিছল এেয় েতামাৰ বািণজয্-দ্রবয্ হ’বৈল ধিৰেল 20 েঘঁাৰাত উিঠবৰ কাৰেণ জীন কােপাৰৰ, দদান েতামাৰ বয্ৱসায়ী
আিছল 21আৰবআৰু েকদৰৰআটাই মূখয্ েলাকসকল েতামাৰ বিণকআিছল; েতওঁেলােক েতামাক েমৰ-ছাগ েপাৱািল,
মতা েমৰ আৰু মতা ছাগলী েযাগাৰ কিৰ িদছল

22 িচবাৰ আৰু ৰয়মাৰ েবপাৰীসকেল েতামাক সকেলা িবধৰ েশ্রষ্ঠ সুগিন্ধ দ্রবয্ আৰু সকেলা িবধৰ বহুমূলয্ পাথৰ
িবক্রী কিৰবৈল আিহিছল; েতওঁেলােক েসাণৰ সলিন েতামাৰ বয়-বস্তেবাৰৰ েবপাৰ কিৰিছল 23 হাৰণ, কিন্ন আৰু
এদনৰ ৈসেত িচবা, অচুৰ আৰু িকল্মদৰ েবপাৰীেবাৰ েতামাৰ বিণক আিছল

24 বহুমূলয্ বস্ত্র, নীল বৰণীয়া আৰু কাৰিচিপ বন কৰা েচালা, আৰু ৰচীেৰ বন্ধা এৰচ কাঠৰ ৈতয়াৰী বহুমূলয্ কােপাৰ
থকা চনু্দক েতামাৰ বজাৰৈল অনা এইেবাৰ বস্তুেৰই েতামাৰ বিনক আিছল 25 তচীর্চৰ জাহাজেবাৰ েতামাৰ বািণজয্-দ্রবয্
ৈল েযাৱা বিণকৰ দলস্বৰূপ আিছল!
েসই কাৰেণ তুিম েতামাৰ সামগ্রীেবােৰেৰ পিৰপূণর্ ৈহ সমুদ্রৰ মাজত অিতশয় েগৗৰৱািন্বত ৈহিছলা!
26 েতামাৰ বঠা বাওঁতাসকেল েতামাক মহাজল সমূহৈল ৈল আিহল;

* 27 অধয্ায়:5 েদৱদাৰু এিবধ িচৰেসউজীয়া গছ
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পূৱৰ বতােহ সমুদ্রৰ মাজত েতামাক ধংস কিৰেল 27 েতামাৰ ধন-সম্পিত্ত, বয়-বস্তু, বািণজয্ দ্রবয্; েতামাৰ পথ
প্রদশর্কসকল, নািৱকসকল, আৰু েতামাৰ জাহাজ িনমর্ান কৰা েলাকসকল; বািণজয্-দ্রবয্েবাৰৰ বিণকসকল
আৰু েতামাৰ লগত উপিস্থত থকা সকেলা যুদ্ধাৰু আৰু েতামাৰ সকেলা কমর্চাৰীেবাৰ - েতামাৰ িবনাশৰ িদনা
এই সকেলা েলাক সকেল ৈসেত সমুদ্রৰ মাজত িবনষ্ট হ’ব

28 েতামাৰ পথ দশর্কসকলৰ িচঞৰৰ শব্দত েতামাৰ চািৰওফালৰ ঠাইেবাৰ কঁিপব
29 আটাই বঠা বাওঁতাসকেল িনজ িনজ জাহাজৰ পৰা বামত নািম আিহব;
সমুদ্রৰ পথ দশর্ক আৰু সকেলা সমুদ্রৰ প্রেতয্ক জন নািৱেক মািটৰ ওপৰত িথয় হ’ব
30 েতিতয়া েতওঁেলােক েতামাক েতওঁেলাকৰ মাত শুেনাৱাব আৰু বৰ েবজােৰেৰ েশাক কিৰব;
েতওঁেলােক িনজ িনজ মূৰত ধূিল ছিটয়াব েতওঁেলােক ছাইত বাগিৰ পিৰব
31 েতামাৰ কাৰেণ েতওঁেলােক িনজৰ িনজৰ মূৰ টকলা কিৰব, চট কােপােৰেৰ কঁকাল বািন্ধব
আৰু অতয্ন্ত েশােকেৰ মনৰ তাপত েতওঁেলােক েতামাৰ কাৰেণ কািন্দব
32 েতওঁেলােক হাহাকাৰ কিৰ েতামাৰ িবলাপ কিৰবৈল ধিৰব আৰু েতামাৰ িবষেয় এই িবলাপৰ কথা ক’ব,
তূৰৰ িনিচনা, সমুদ্রৰ মাজত িনস্তেব্ধ থকা জনীেৰই িনিচনা েকান আেছ?
33 সমুদ্রৰ পৰা েতামাৰ বয়-বস্তুেবাৰ ৈব েযাৱাৰ সময়ত তুিম অেনক েলাকক সন্তুষ্ট কিৰলা;
েতামাৰ অিধক ধন-সম্পিত্ত আৰু বািণজয্-দ্রেবয্েৰ পৃিথৱাৰ ৰজাসকলক তুিম চহকী কিৰিছলা!
34 িকন্তু েযিতয়া েতামাক সমুদ্রৰ দ্বাৰাই জল সমূহৰ গভীৰ ঠাইেবাৰত েতামাক ভগ্ন কৰা ৈহিছল,
েতামাৰ বািণজয্-দ্রবয্ আৰু েতামাৰ আটাই দল বুৰ গ’ল!
35 দ্বীপ িনবাসী সকেলােৱ েতামাক েদিখ ভয় খােল,
আৰু েতওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ েনাম িশয়িৰ উিঠল! েতওঁেলাকৰ মুখমণ্ডল ভেয়েৰ কিপেল!
36 েলাকসকলৰ মাজত থকা বিণকসকেল েতামাক েদিখ ইচ ইচ কেৰ তুিম ত্রাসৰ িবষয় থ’েলা, তুিম আৰু েকিতয়াও

অৱিশষ্ট নাথািকবা ”

28 অধয্ায়
তূৰৰ শাসনকতর্ াজনৰ পতন

1 তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ বাকয্ পুনৰায় েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম তূৰৰ
শাসনকত্তর্ াজনক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামাৰ হৃদয় গিব্বর্ত হ’ল! তুিম ৈকছা, “মই এজন েদৱতা!
মই সমুদ্রৰ মাজত েদৱতােবাৰৰ আসনত বিহ থািকম!” যিদও তুিম িনজ মনক েদৱতাৰ মন বুিল মািনছা, তথািপ তুিম
মােথান মানুহ েহ, িকন্তু ঈশ্বৰ নহয়; 3 তুিম িনজেক দািনেয়লতৈক জ্ঞানী বুিল ভািবছা, আৰু েতামাক আচিৰত কিৰব পৰা
েকােনা গুপুত কথা নাই!

4 েতামাৰ জ্ঞান আৰু বুিদ্ধেৰ তুিম িনজেক প্রিতপিত্তশালী কিৰলা আৰু েসাণ আৰু ৰূপ আিজ্জর্ েতামাৰ ভঁৰালত
ৰািখলা 5 েতামাৰ বািণজয্*, েতামাৰ জ্ঞান আিছল; তুিম ধন-সম্পিত্ত বঢ়ালা আৰু েতামাৰ ধন-সম্পিত্তৰ কাৰেণ েতামাৰ
মন গিব্বর্ত হ’ল!

6 এই কাৰেণ প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: িকয়েনা তুিম িনজ মনক েদৱতাৰ মন বুিল মািনছা, 7 এই কাৰেণ েচাৱা,
মই িবেদশীসকলক েতামাৰ িবৰুেদ্ধ আিনম, িয সকল আন জািতেবাৰৰ মাজৰ ভয়ানক মানুহ! েতওঁেলােক েতামাৰ
জ্ঞান-কািন্তৰ িবৰুেদ্ধ িনজ িনজ তেৰাৱাল উিলয়াব আৰু েতামাৰ উজ্জ্বলতা অশুিচ কিৰব!

8 েতওঁেলােক েতামাক গাতৈল নমাই পিঠয়াব আৰু েতামাৰ সাগৰৰ মাজ ঠাইত হত েহাৱা েলাকৰ দেৰ মৃতুয্ হ’ব!
9 িয জন েলােক েতামাক বধ কিৰব, েসই জন েলাকৰ আগত তুিম সঁচাৈক েতিতয়াও, “মই এজন েদৱতা” বুিল ক’বা
েন? তুিম মনুষয্ মাত্র িকন্তু ঈশ্বৰ নহয়, আৰু িয জন েলােক েতামাক বধ কিৰব, েসই জনৰ হাতত েতামাক েশাধাই িদয়া
হ’ব! 10 তুিম িবেদশীসকলৰ হাতত অচুন্নৎসকলৰ দেৰ মিৰবা, িকয়েনা মই এই কেলঁা!’ এেয় প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা ”

11 পুনৰায় িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, 12 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম তূৰৰ ৰজাৰ িবষেয় িবলাপ
কৰা আৰু েতওঁক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: তুিম সব্বর্ গুণৰ সমষ্টি, পূণর্জ্ঞানী আৰু পৰমসুন্দৰ আিছলা!
13 ঈশ্বৰৰ বাৰী এদনত, তুিম আিছলা! সকেলা বহুমূলয্ পাথৰ েতামাৰ আৱৰণ আিছল: চুনী, পীতমিণ, হীৰা, ৈবদূযর্য্
* 28 অধয্ায়:5 েতামাৰ বািণজয্ৰ ৈসেত
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মিণ, েগােমদক, সূযর্কান্ত, নীলকান্ত, পদ্মৰাগ আৰু মৰকত! আৰু েসােণেৰ েতামাৰ খঞ্জৰী আৰু বঁাহীৰ বাদয্ েতামাৰ
মাজত আিছল! তুিম সৃষ্টি েহাৱা িদনাই, েসইেবাৰ তুিম আৱৰণ কিৰবৈল েতামাৰ বােব যুগুত কৰা ৈহিছল!

14 মই েতামাক ঈশ্বৰৰ পিবত্র পব্বর্তত স্থাপন কিৰিছেলঁা আৰু অিভিষক্ত কৰা কৰূবৰ দেৰ তুিম ঢািক ধেৰঁাতা আিছলা!
তুিম জুইৰ িনিচনা চক্ মকীয়া পাথৰেবাৰৰ মাজত অহা-েযাৱা কিৰিছলা 15 েতামাত অনয্ায় েপাৱা েনােযাৱাৈলেক তুিম
সৃষ্ট েহাৱা িদনৰ পৰাই েতামাৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰত িসদ্ধ আিছলা

16 েতামাৰ বািণজয্ৰ বাহুলয্ত েতামাৰ িভতৰখন অতয্াচােৰেৰ পিৰপূণর্ েহাৱাৰ কাৰেণ তুিম পাপ কিৰলা! মই েতামাক
অশুিচ বুিল ঈশ্বৰৰ পব্বর্তৰ পৰা বািহৰ কিৰেলঁা; আৰু েহ ঢািক ধেৰঁাতা কৰূব, জুইৰ দেৰ চক্ মকীয়া পাথৰেবাৰৰ মাজৰ
পৰা মই েতামাক লুপ্ত কিৰেলঁা 17 েতামাৰ েসৗন্দযর্য্ৰ কাৰেণ েতামাৰ হৃদয় গিব্বর্ত ৈহিছল; েতামাৰ উজ্জ্বলতাৰ কাৰেণ
তুিম িনজ জ্ঞান নষ্ট কিৰলা! মই েতামাক মািটৰ সমান কিৰেলঁা! ৰজাসকেল েতামাক েদখা পাবৈল েতামাক েতওঁেলাকৰ
সনূ্মখত ৰািখেলঁা

18 েতামাৰ অপৰাধ অিধক েহাৱাত, েতামাৰ বািণজয্ৰ অনয্ােয়েৰ েতামাৰ ধমর্ধামেবাৰ তুিম অপিবত্র কিৰলা! এই
েহতুেক মই েতামাৰ মাজৰ পৰাই অিগ্ন উিলয়ােলঁা েসেয় েতামাক গ্রাস কিৰব আৰু েতামাক সকেলােৱ েদখাৈক মই
েতামাক মািটত ভষ্ম কিৰম 19 জািতেবাৰৰ মাজত েতামাক জনা সকেলােৱই েতামাক েদিখ িবস্ময় মািনব; তুিম ত্রাসৰ
িবষয় হ’বা আৰু েতামাৰ অিস্তত্ব েকিতয়াও নাথািকব’!”

চীেদানৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা ভাববাণী
20 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 21 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম চীেদানৰ ফােল মুখ কিৰ

তাইৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা! 22আৰু েকাৱা, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, েহ চীেদান! মই েতামাৰ িবপক্ষ; মই
েতামাৰ মাজত েগৗৰৱািন্বত হ’ম, েযিতয়া মই তাক দণ্ড িদম আৰু তাৰ মাজত পিবত্রীকৃত হ’ম েতিতয়া মই েয পিবত্র,
েসেয় েতামাত প্রকািশত হ’ম!

23 িকয়েনা মই তাৰ মাজৈল মহামাৰী আৰু তাৰ আিলেবাৰত ৰক্তপাত কিৰবৈল মানুহ পিঠয়াম আৰু েযিতয়া
চািৰওফালৰ পৰা েতামাৰ িবৰুেদ্ধ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই হত েহাৱা েলাক পিতত হ’ব, েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, েসই িবষেয়
েতামােলােক জািনবা! 24 তাৰ পাছত ইস্রােয়ল-বংশক িবেন্ধাতা েকান হুল বা দুখ িদওঁতা েকােনা কঁাইট বা তাইৰ
চািৰওফােল থকা তাইক েহয়জ্ঞান কৰা েলাকসকলৰ মাজত েকােনা অৱিশষ্ট নাথািকব; েতিতয়া মই েয প্রভু িযেহাৱা,
েসই িবষেয় েতওঁেলােক জািনব!’

25প্রভু িযেহাৱাই এই কথা েঘাষণা কিৰেছ: ‘মই েযিতয়া ইস্রােয়ল বংশৰ িছন্ন-িভন্ন েহাৱা েলাকসকলৰ পৰা েতওঁেলাকক
েগাট খুৱাম, আৰু যােত জািত সমূহৰ সাক্ষােত মই েতওঁেলাকৰ মাজত পিবত্রীকৃত হ’ম, েতিতয়া মই েমাৰ দাস যােকাবক
িদয়া েদশখনত েতওঁেলােক িনজ েদশেত বাস কিৰব 26 েতিতয়া েতওঁেলােক িনভর্ েয় বাস কিৰব আৰু েতওঁেলােক ঘৰ
সািজব, দ্রাক্ষাবাৰী পািতব আৰু িনভর্ েয় বাস কিৰ থািকব েযিতয়া মই চািৰওফােল েতওঁেলাকক িহংসা কেৰঁাতা সকলক
দণ্ড িদম; েতিতয়া, মই েয েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতওঁেলােক জািনব’ ”

29 অধয্ায়
িমচৰৰ পতন আৰু পুনঃস্থাপন

1 আমাৰ িনবর্াসনৰ দশম বছৰৰ, দশম মাহৰ দ্বাদশ িদনা, িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, 2 “েহ
মনুষয্ সন্তান, তুিম িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ ফােল মুখ কিৰ তাৰ আৰু েগােটই িমচৰৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা!
3 েঘাষণা কিৰ েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
েহ িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণ, েচাৱা! মই েতামাৰ িবপক্ষ!
তুিম, িয িনজ ৈনেবাৰৰ মাজত পিৰ থকা সাগৰৰ বৃহৎ প্রাণী,
িযেহ েমাক এই বুিল ৈক, “েমাৰ ৈন েমাৰ িনজেৰই! িনজৰ কাৰেণই মই তাক কিৰেলঁা ”

4 িকয়েনা মই েতামাৰ জামু-দঁাতৰ গুিৰত হঁােকাটা লগাম, আৰু েতামাৰ নীল ৈনেবাৰৰ মাছেবাৰ েতামাৰ বাকিলত লগাই
ৰািখম; মই েতামাৰ বাকিলত লািগ থকা েতামাৰ ৈনেবাৰৰ আটাই মােছ ৈসেত েতামাৰ ৈনেবাৰৰ মাজৰ পৰা েতামাক
ওপৰৈল তুিল আিনম
5 মই েতামাক আৰু েতামাৰ ৈনেবাৰৰ আটাই মাছেবাৰক মৰুপ্রান্তৈল েপলাই িদম
তুিম মুকিল পথাৰত পিৰ থািকবা, েতামাক চেপাৱা িক েগােটাৱা নাযাব;
মই েতামাক পৃিথৱীৰ জন্তুৰ আৰু আকাশৰ পক্ষীেবাৰৰ আহাৰ হ’বৈল িদম!
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6 েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, েসই িবষেয় িমচৰ সকেলা িনবাসীেয় জািনব,
িকয়েনা েতওঁেলাক ইস্রােয়ল-বংশৈল নলৰ লাখুিটস্বৰূপ!
7 েযিতয়া েতওঁেলােক েতামােলাকক খােমাচ মািৰ ধিৰিছল, েতিতয়া েতামােলােক েতওঁেলাকক ভািঙলা আৰু সকেলােৰ

কান্ধ ফািললা;
আৰু েযিতয়া েতওঁেলােক েতামােলাকৰ ওপৰত ভৰ িদিছল, েতিতয়া তুিম েতওঁেলাকৰ ভিৰ ভািগলা আৰু েতওঁেলাকৰ

সকেলােৰ কঁকালৰ েজাৰা লৰাই েতওঁেলাকক অচল কিৰলা
8 এই কাৰেণ প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা! মই েতামাৰ িবৰুেদ্ধ এখন তেৰাৱাল আিনম আৰু েতামাৰ

মাজৰ পৰা মানুহ আৰু পশু সকেলােক উচ্ছন্ন কিৰম 9 তাৰ পাছত িমচৰ েদশ ধ্বংস আৰু উচ্ছন্ন হ’ব; েতিতয়া মই
েয িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতওঁেলােক জািনব, কাৰণ েসই সাগৰৰ প্রাণীেয় ৈকিছল, “ৈনখন েমােৰই আৰু মেয়ই তাক
কিৰেলঁা ” 10 এই কাৰেণ, েচাৱা! মই েতামাৰ আৰু েতামাৰ ৈনেবাৰৰ িবপক্ষ; মই িমচৰ েদশ সমূ্পণর্ৈক উচ্ছন্ন আৰু
ধ্বংসস্থান কিৰম আৰু িমগেদালৰ পৰা িচেবিনৈলেক, এেন িক, কুচৰ সীমাৈলেক তুিম ধ্বংসস্থান ৈহ পিৰবা

11 মানুহ বা পশু তাৰ মােজিদ নাযাব আৰু চিল্লশ বছৰৈলেক তাত বাস কৰা নহ’ব! 12ধ্বংস কৰা েদশেবাৰৰ মাজত
মই িমচৰ েদশেকা এক ধ্বংসস্থান কিৰম; আৰু উচ্ছন্ন েহাৱা নগৰেবাৰৰ মাজত তাৰ নগৰেবােৰা চিল্লশ বছৰৈলেক
ধ্বংসস্থান ৈহ থািকব; মই িমচৰীয়াসকলক জািত সমূহৰ মাজত িছন্ন-িভন্ন কিৰম, আৰু েদশেবাৰৰ মাজত েগাট েগাট
কিৰম

13 িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: িয জািত সমূহৰ মাজত িমচৰীয়াসকলক িছন্ন-িভন্ন কিৰিছেলঁা, েসই জািত
সমূহৰ মাজৰ পৰা মই চিল্লশ বছৰৰ মূৰত েতওঁেলাকক েগাটাই আিনম 14 মই িমচৰৰ বন্দী অৱস্থা পিৰৱত্তর্ ন কিৰম,
আৰু েতওঁেলাকৰ উৎপিত্তৰ েদশ পেথ্রাচ েদশৈল েতওঁেলাক ৈল আিহম েতিতয়া েসই ঠাইত েতওঁেলাক এক সামানয্
ৰাজয্ হ’ব

15 েসেয় ৰাজয্েবাৰৰ মাজত সকেলাতৈক সামানয্ হ’ব, আৰু আন জািত সমূহৰ ওপৰত আৰু মূৰ নুতুিলব; আৰু মই
েতওঁেলাকক হ্রাস কিৰম েযন আন জািত সমূহৰ ওপৰত েতওঁেলােক েকিতয়াও প্রভুত্ত্ব কিৰব েনাৱােৰ 16 েতওঁেলােক
েকিতয়াও ইস্রােয়ল-বংশৰ িবশ্বাস-ভূিম নহ’ব আৰু িমচৰ পাছত যাবৈল েতওঁেলােক মুখ কৰা কালত েতওঁেলাক অপৰাধ
েসঁাৱৰণ কৰাওঁতাও আৰু নহ’ব; েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতওঁেলােক জািনব’ ”

িযেহাৱাই িমচৰক বািবলৰ ৰজাক িদয়া আৰু তাৰ ধ্বংস অৱস্থা
17 তাৰ পাছত, আমাৰ িনবর্াসনৰ সাতাইশ বছৰৰ বছিৰ প্রথম মাহৰ প্রথম িদনা িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল,

আৰু ক’েল, 18 “েহ মনুষয্ সন্তান, বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচেৰ িনজৰ ৈসনয্-সামন্তক তূৰৰ িবৰুেদ্ধ বৰ পিৰশ্রম কৰােল
সকেলােৰ মূৰ টকলা কৰা হ’ল, আৰু সকেলােৰ কান্ধৰ ছাল িছিগল; তথািপ তূৰৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁ কৰা পিৰশ্রমৰ কাৰেণ,
তূৰৰ পৰা েতওঁ িক েতওঁৰ ৈসনয্-সামন্তই এেকা েবচ নাপােল

19 এই েহতুেক, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েচাৱা! মই বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰক িমচৰ েদশ িদম; েতওঁ তাৰ
ধন ৈল যাব আৰু তাৰ দ্রবয্ লুট কিৰব আৰু তাৰ সকেলা বস্তু কািঢ় ৈল যাব; েসইেবােৰই েতওঁৰ ৈসনয্-সামন্তৰ েবচ
হ’ব! 20 েতওঁ পিৰশ্রম কৰাৰ েবচ স্বৰূেপ মই েতওঁক িমচৰ েদশ িদম িকয়েনা েতওঁেলােক েমাৰ অেথর্ কাযর্ কিৰেল ”
এেয় প্রভু িযেহাৱাই কৰা েঘাষণা

21 “েসই িদনা মই ইস্রােয়লৰ-বংশৰ কাৰেণ এক িশং গজাম, আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত েতামাৰ মুখ খুিলম; েতিতয়া
মই েয িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতওঁেলােক জািনব ”

30 অধয্ায়
1 িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ েকাৱা, েয প্রভু

িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
েতামােলােক হাহাকাৰ কিৰ েকাৱা, ‘হায়, হায়, েসেয় েকেন িদন হ’ব!’ 3 িকয়েনা েসই িদন ওচৰ! এেন িক, িযেহাৱাৰ

িদন, েমেঘ ঢকা িদন হ’ব, েসেয় জািতেবাৰৰ বােব কাল হ’ব
4 েতিতয়া িমচৰৰ িবৰুেদ্ধ তেৰাৱাল আিহব, আৰু েতিতয়া কুচত যাতনা হ’ব, েযিতয়া িমচৰত হত েলাকেবাৰ পিতত হ’ব

-
তাৰ েলাক সমূহক* তাৰ পৰা িনয়া হ’ব আৰু তাৰ িভিত্তমূলেবাৰ ভঙা হ’ব

5 কুচ, পূট, লুদ, িমহিল থকা আটাই েলাক সমূহ কূব আৰু িনয়মিট পতা েদশৰ েলাকসকল েতওঁেলাকৰ লগত
তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ব
* 30 অধয্ায়:4 তাৰ সকেলা মূলয্ৱান সম্পিত্ত
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6 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
“িযসকল িমচৰৰ স্তম্ভস্বৰূপ অথর্াৎ েতওঁেলাকৰ ফিলয়া হ’ব, েতওঁেলােকা পিতত হ’ব আৰু তাৰ পৰাক্রমৰ গব্বর্ খব্বর্

হ’ব
িমগেদালৰ পৰা িচেবিনৈলেক েতওঁেলাকৰ ৈসনয্ সমূহ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ব!” এইয়াই প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা!
7 আৰু ধ্বংস কৰা েদশেবাৰৰ মাজত েতওঁেলাকেকা ধ্বংস অৱস্থাত েপাৱা েলাক হ’ব, আৰু েতওঁেলাকৰ নগৰেবাৰ
উচ্ছন্ন েহাৱা নগৰেবাৰৰ মাজৰ উচ্ছন্ন নগৰ হ’ব

8 েযিতয়া মই িমচৰত জুই লগাম, আৰু ইয়াৰ আটাই সাহাযয্কাৰীসকল নষ্ট হ’ব; েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, ইয়ােক
েতওঁেলােক জািনব! 9 েসইিদনা িনিশ্চেন্ত থকা কুচীয়াসকলক ভয় লগাবৈল দূতেবােৰ েমাৰ আগৰ পৰা জাহােজেৰ
ওলাই যাব, আৰু েসইিদনা িমচৰত েহাৱাৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাকৰ মাজত যাতনা হ’ব িকয়েনা েচাৱা! েসেয় আিহেছ!

10 প্রভু িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: “মই বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰৰ হাতৰ দ্বাৰাই িমচৰৰ েলাক সমূহক লুপ্ত কিৰম
11 েতওঁক আৰু েতেৱঁ ৈসেত েতওঁৰ প্রজাসকলক, জািতেবাৰৰ ভয়ানক েলাকক েদশ িবনষ্ট কিৰবৰ অেথর্ অনা হ’ব;
আৰু েতওঁেলােক িমচৰৰ িবৰুেদ্ধ িনজ িনজ তেৰাৱাল ফাকৰ পৰা উিলয়াই হত েলাকসকেলেৰ েদশ পিৰপূণর্ কিৰব

12 মই নদীেবাৰ শুকান ঠাই কিৰম, আৰু এই েদশ দুষ্ট েলাকসকলৰ হাতত েবিচ িদম মই তাত থকা সকেলােক
িবেদশী েলাকৰ হাতৰ দ্বাৰাই উচ্ছন্ন কেৰাৱাম! মই, িযেহাৱাই ইয়াক েঘাষণা কিৰেলঁা!”

13 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “মই মূির্ত্তেবােৰা নষ্ট কিৰম আৰু েনাফৰ পৰা প্রিতমােবাৰ লুপ্ত কিৰম আৰু
িমচৰ েদশৰ পৰা অিধপিত আৰু েনালাব, আৰু মই িমচৰ েদশত আতংক আিনম! 14 ইয়াত মই পেথ্রাচক ধ্বংস কিৰম,
েচাৱনত জুই লগাম আৰু েনা নগৰক দণ্ড িদম

15 আৰু মই িমচৰৰ দুগর্ চীনৰ ওপৰত েমাৰ েক্রাধ বৰষাম আৰু েনা নগৰৰ েলাক সমূহক উচ্ছন্ন কিৰম 16 েতিতয়া
মই িমচৰত জুই লগাম চীেন যাতনাত ধৰফৰাব, আৰু েনা নগৰক ভঙা হ’ব আৰু প্রিতিদেন শত্রূেৱ েনাফক আক্রমণ
কিৰব!

17 আবনৰ আৰু পী-েবচতৰ েডকাসকল তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ব, আৰু েসই দুখন নগৰৰ েলাকসকল বন্দী
অৱস্থাৈল যাব 18 েযিতয়া মই তহ্পেন্হচত িমচৰৰ যুৱিলেবাৰ ভািঙম, েতিতয়া তাত িদন অন্ধকাৰ হ’ব, আৰু িমচৰৰ
মাজত থকা পৰাক্রমৰ গব্বর্ খব্বর্ হ’ব আৰু তাৰ িনজৰ িবষেয় হ’েল, এেডাখৰ েমেঘ তাক ঢািকব আৰু তাৰ
জীয়াৰীসকল বন্দী অৱস্থাৈল যাব 19 এইদেৰ মই িমচৰক দণ্ড িদম; তােত মই েয িযেহাৱা, ইয়াক েতওঁেলােক জািনব

ফেৰৗণৰ বাহু ভগ্ন েহাৱা
20 একাদশ বছৰৰ প্রথম মাহৰ সপ্তম িদনা িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৈল আিহল, আৰু ক’েল, 21 “েহ মনুষয্ সন্তান, মই

িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ বাহু ভািঙেলঁা আৰু েচাৱা! তেৰাৱাল ধিৰবৈল শিক্ত পাবৰ কাৰেণ তাত ঔষধ লগাই পিট িদ তাক
বন্ধা নহ’ল ”

22 েসই কাৰেণ প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েচাৱা, িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৈল! েতওঁৰ িবপেক্ষ মই েতওঁৰ বলী ও
ভগা বাহু এই দুেয়ােকা ভািঙম আৰু েতওঁৰ হাতৰ পৰা তেৰাৱালখন পিৰ েযাৱা কিৰম 23 আৰু মই িমচৰীয়াসকলক
জািতেবাৰৰ মাজত িছন্ন-িভন্ন কিৰম আৰু েদশেবাৰৰ মাজত েগাট েগাট কিৰম 24 মই বািবলৰ ৰজাৰ বাহু দুটা সবল
কিৰম আৰু েতওঁৰ হাতত েমাৰ তেৰাৱাল িদম যােত মই ফেৰৗণৰ বাহু দুটা ভািঙ েপলাব পািৰম তােত সাংঘািতকৰূেপ
আঘািতত েহাৱা েলােক েকঁেকাৱাৰ দেৰ েতওঁৰ আগত েতওঁ েকঁকাব

25 আৰু মই বািবলৰ ৰজাৰ বাহু দুটা শিক্তশালী কিৰম, িকন্তু ফেৰৗণৰ বাহু দুটা হ’েল ভািঙ পিৰব েতিতয়া, মই েয
িযেহাৱা, ইয়াক েতওঁেলােক জািনব, েযিতয়া মই বািবলৰ ৰজাৰ হাতত েমাৰ তেৰাৱাল িদম; আৰু ইয়ােৰই েতওঁ িমচৰ
েদশৰ িবৰুেদ্ধ তাক আক্রমণ কিৰব 26 মই িমচৰীয়াসকলক জািতেবাৰৰ মাজত িছন্ন-িভন্ন আৰু েদশেবাৰৰ মাজত েগাট
েগাট কিৰম েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, ইয়াক েতওঁেলােক জািনব!”

31 অধয্ায়
ফেৰৗণক অচূৰৰূপ বৃহৎ এৰচ গছৰ লগত তুলনা কৰা

1 েতিতয়া আমাৰ িনবর্াসনৰ একাদশ বছৰৰ তৃতীয় মাহৰ প্রথম িদনা িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু
ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণক আৰু েতওঁৰ চািৰওফােল থকা দাস সমূহক েকাৱা,
‘তুিম েতামাৰ মহত্ত্বত কাৰ িনিচনা?
3 েচাৱা! অচূৰ িলবােনানত সুন্দৰ ডাল, ঘন ছঁা আৰু ওখ ৈহ থকা এেজাপা এৰচ গছৰ দেৰ আিছল;
আৰু তাৰ ওপৰ ভাগ েমঘস্পশীর্ েযন ৈহিছল
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4 জল সমূেহ তাক ডাঙৰ-দীঘল কিৰিছল; অগাধ জেল তাক বঢ়াইিছল তাৰ সঁুিতেবাৰ তাৰ েৰাৱা ঠাইৰ চািৰওফােল
ৈবিছল,

আৰু িস িনজৰ সঁুিতেবাৰ পথাৰৰ আটাই গছৰ গুিৰৈল পঠাইিছল
5 এই েহতুেক ওখই িস পথাৰৰ আটাই গছতৈক ওখ আিছল; িস পেঠাৱা অেনক পানীৰ কাৰেণ তাৰ ডালেবাৰ বৃিদ্ধ

ৈহিছল, আৰু প্রচুৰ জল েপাৱাত তাৰ শাখােবাৰ দীঘল আৰু অেনক ৈহিছল
6 তাৰ ডালেবাৰত আকাশৰ আটাই পক্ষীেয় বাহ ৈলিছল, তাৰ শাখােবাৰৰ তলত আটাই বনৰীয়া জন্তুেৱ েপাৱািল

জগাইিছল
আৰু তাৰ ছঁাত আটাই মহাজািতেয় বাস কিৰিছল
7 এইদেৰ, তাৰ িশপা অেনক জল সমূহৰ কাষত থকাত, িস িনজ মহত্ত্বত আৰু িনজ ডালেবাৰৰ ৈদঘর্ত সুন্দৰ আিছল
8 ঈশ্বৰৰ উদয্ানৰ এৰচ গছেবােৰ তাক লুকুৱাব েনাৱািৰিছল!
েদৱদাৰু গছেবাৰ তাৰ ডালেবাৰৰ িনিচনা নািছল, আৰু অেম্মর্ান গছেবাৰ তাৰ শাখােবাৰৰ িনিচনা নািছল;
আৰু ঈশ্বৰৰ উদয্ানত থকা েকােনা গছ েসৗন্দযর্য্ত তাৰ িনিচনা নািছল
9 মই তাক অিধক ডালেবােৰেৰ তাক এেন সুন্দৰ কিৰিছেলঁা;
েয, ঈশ্বৰৰ উদয্ানত থকা এদনৰ সকেলা গেছ তাক ঈষর্া কিৰিছল’!”

10 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: িস উচ্চতাত ওখ েহাৱাৰ, আৰু িস তাৰ ওপৰ ভাগ েমঘস্পশীর্ কৰাৰ,
আৰু তাৰ হৃদয় িনজৰ উচ্চতাত গিব্বর্ত েহাৱাৰ কাৰেণ, 11 মই তাক জািতেবাৰ পৰাক্রমী জনৰ হাতত সমপর্ণ কিৰেলঁা!
এই শাসনকত্তর্ াই েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ উিচত কাযর্ কিৰেল আৰু তাৰ দুষ্টতাৰ কাৰেণ তাক দূৰ কিৰ িদয়া হ’ল!

12আৰুজািতেবাৰৰ ভয়ানক িবেদশীসকেল েতওঁক কািট এিৰ ৈথ গ’ল পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰতআৰুআটাই উপতয্কাত
তাৰ ডালেবাৰ পিৰ আেছ, আৰু েদশৰআটাই জুিৰেবাৰৰ কাষত তাৰ শাখেবাৰ ভািগ গ’ল আৰু েতিতয়া পৃিথৱীৰ সকেলা
জািতেবােৰ েতওঁৰ ছঁাৰ পৰা নািম গ’ল আৰু এিৰ গুিচ গ’ল
13 পিৰ থকা েসই গছডালত আকাশৰ আটাই পক্ষীেবােৰ তাত বাস কিৰেছ,
আৰু তাৰ শাখাৰ ওপৰত আটাই বনৰীয়া জন্তু বিহ আেছ

14জল সমূহৰ কাষত থকা গছেবাৰৰ েকােনা গেছ িনজ উচ্চতাত গব্বর্ নকিৰবৰ িনিমেত্ত, বা তাৰ ওপৰ ভাগ েমঘস্পশীর্
নকিৰবৈল, নাইবা েসইেবাৰৰ বৃহৎেবাৰৰ মাজৰ পানী পান কৰাসকলৰ মাজৰ েকােনও উচ্চতাত িনজেক ওখ েনেদখুৱাবৰ
বােব, মই ইয়ােক কিৰেলঁা িকয়েনা েসই আটাইেবাৰ মৃতুয্ৈল, পৃিথৱীৰ আধা ভাগৈল, গাতৈল নািমব লগােবােৰ ৈসেত
মনুষয্ সন্তান সকলৰ মাজত সমিপর্ত হ’ল ”

15 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “িস িচেয়ালৈল নািম েযাৱা িদনা মই েশাকৰ আজ্ঞা িদেলঁা; মই তাৰ কাৰেণ অগাধ
জলক ঢািকেলঁা, তাক সঁুিতেবাৰ বন্ধ কিৰেলঁা, আৰু মহাজল সমূহক স্থিগত কৰা হ’ল; মই তাৰ বােব িলবােনানক েশাক
কৰােলঁা, আৰু পথাৰৰ আটাই গছ তাৰ বােব জঁয় পিৰল

16 গাতৈল নািমব লগােবােৰ ৈসেত মই তাক িচেয়ালৈল েপেলাৱা সময়ত তাৰ পতনৰ শব্দত মই জািতেবাৰক কঁপােলা;
আৰু এদনৰ আটাই গেছ, িলবােনানৰ মেনানীত আৰু উৎকৃষ্ট পানী পান কৰা আটাইেবােৰ পৃিথৱীৰ অধর্ভাগত শান্তনা
পােল 17 িযসকেল তাৰ বাহুস্বৰূপআিছল, িযসকেল জািতেবাৰৰ মাজত তাৰ ছঁাত বাস কিৰিছল, েতওঁেলােকা তেৰাৱালৰ
দ্বাৰাই হত েহাৱা েলাকৰ গুিৰৈল তােৰ ৈসেত িচেয়ালৈল নািম গ’ল 18 এইদেৰ তুিম প্রতাপত আৰু মহত্ত্বত এদনৰ
গছেবাৰৰ মাজত কাৰ সদৃশ? তথািপ পৃিথৱীৰ অেধাভাগৈল এদনৰ গছেবােৰ ৈসেত েতামােকা নেমাৱা হ’ব; তেৰাৱালৰ
দ্বাৰাই হত েহাৱাসকেল ৈসেত অচুন্নৎসকলৰ মাজত তুিমও পিৰ থািকবা! ফেৰৗণ আৰু তাৰ আটাই েলাক সকলৰ এইৰূপ
গিত হ’ব!” এেয়ই প্রভু িযেহাৱাই কৰা েঘাষণা!

32 অধয্ায়
িমচৰ আৰু ফেৰৗণৰ িবষয়ৰ িবলাপ

1 েতিতয়া আমাৰ িনবর্াসনৰ দ্বাদশ বছৰৰ দ্বাদশ মাহৰ প্রথম িদনা িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল,
2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ বােব িবলাপ কৰা, আৰু েতওঁক েকাৱা, ‘তুিম িনজেক জািতেবাৰৰ
মাজত েডকা িসংহ বুিল ভািবছা,
িকন্তু তুিম সমুদ্রত থকা মকৰ মােথান; েতামাৰ নদীেবাৰত তুিম উৎপাত কিৰছা,
েতামাৰ ভিৰেৰ জল সমূহ আস্ফালন কিৰছা আৰু তাৰ সঁুিতেবাৰ েঘালা কিৰছা’!”

3 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
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গিতেক মই অেনক েলাক সকেল ৈসেত, েতামাৰ ওপৰত েমাৰ জাল েপলাম, আৰু েতওঁেলােক েতামাক েমাৰ জােলেৰ
আিনব!

4 পাছত মই েতামাক বামত এিৰ িদম! মই েতামাক পথাৰত েপলাই িদম
আৰু আকাশৰ আটাই পক্ষীক েতামাৰ ওপৰত পিৰবৈল িদম; আৰু েগােটই পৃিথৱীৰ েভাকত থকা জন্তুেবােৰ েতামাক

ভক্ষন কিৰ িসহঁতৰ েহপাহ পেলাৱাব
5 মই পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত েতামাৰ মাংস েপলাম আৰু েতামাৰ দীঘল শেৱেৰ উপতয্কােবাৰ পিৰপূণর্ কিৰম!
6 েতিতয়া মই পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত েতামাৰ েতজ বািক িদম,
আৰু জুিৰ ৈব েযাৱা উপতয্কােবাৰ েতামােৰ পূৰ হ’ব!
7 আৰু েতিতয়া মই েতামাক নুমুউৱা সময়ত, মই আকাশ-মণ্ডলক ঢািকম, আৰু তৰােবাৰৰ দীিপ্ত নাইিকয়া কিৰম;
মই এেডাখৰ েমেঘেৰ সূযর্ক ঢািকম আৰু চন্দ্রই েপাহৰ িনিদব
8 আকাশ-মণ্ডলৰ উজ্জ্বল দীিপ্তেবাৰ মই েতামাৰ ওপৰত অন্ধকাৰময় কিৰম,
আৰু েতামাৰ েদশৰ ওপৰত অন্ধকাৰ বয্াপ্ত কিৰম!” এেয়ই ৈহেছ প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা

9 “েযিতয়া মই জািতেবাৰৰ মাজৈল, তুিম নজনা েদশেবাৰৈল েতামাৰ িবনাশৰ বাত্তর্ া আিনম, েতিতয়া মই েদশসমূহৰ
েলাকৰ হৃদয়ত েবজাৰ িদম 10 এেন িক, েযিতয়া মই অেনক জািতৰ আৰু েতওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ আগত েমাৰ
তেৰাৱাল ঘূৰাম, েতিতয়া েসই জািতেবাৰক মই েতামাৰ িবষেয় িবিস্মত কিৰম, আৰু েসই ৰজাসকেল েতামাক েদিখ
িশয়িৰ উিঠব; আৰু েতামাৰ পতনৰ িদনা েতওঁেলাক প্রিতজেন িনজ িনজ প্রাণৰ বােব প্রেতয্ক মূহূত্তর্ ত কঁিপ উিঠব ”

11 িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “বািবলৰ ৰজাৰ তেৰাৱালখেন েতামাৰ িবৰুেদ্ধ আক্রমণ কিৰব
12 ৰণুৱাসকলৰ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই মই েতামাৰ েলাক সমূহক িনপাত কিৰম; প্রেতয্ক ৰণুৱাই জািত সমূহৰ ভয়ানক েলাক!

এই ৰণুৱাসকেল িমচৰৰ গব্বর্ৰ বস্তু লুট কিৰব, আৰু তাৰ আটাই েলাক সমূহক নষ্ট কিৰব
13 মই অেনক জল সমূহৰ কাষৰ পৰা তাৰ আটাই পশুক উচ্ছন্ন কিৰম;
আৰু মানুহৰ ভিৰেয় বা পশুৰ খুৰাই তাৰ পানীিখিন েঘালা নলিৰব!
14 েতিতয়া মই তাৰ পানীেবাৰ িনম্মর্ল কিৰম আৰু তাৰ ৈন েবাৰ েতলৰ িনিচনাৈক েবাৱাম ”
এেয়ই ৈহেছ প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা!
15 “েযিতয়া মই িমচৰ েদশ ধ্বংসস্থান আৰু উচ্ছন্ন কিৰম, তাত উৎপন্ন েহাৱা আটাই বস্তু তাত নাইিকয়া কিৰম;
েযিতয়া মই তাৰ িনবাসী আটাইেক প্রহাৰ কিৰম, েতিতয়া, মই েয িযেহাৱা, ইয়ােক েতওঁেলােক জািনব!
16 এেয় কিৰবলগীয়া েতওঁেলাকৰ িবলাপ! জািতেবাৰৰ জীয়াৰীসকেল ইয়ােৰ িবলাপ কিৰব, েতওঁেলােক েগােটই িমচৰত

িবলাপ কিৰব
েতওঁেলােক আটাই দাসেবাৰৰ বােব িবলাপ কিৰব!” এেয়ই প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা!

17 পােছ দ্বাদশ বছৰত মাহৰ পঞ্চদশ িদনা িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল,
18 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম িমচৰৰ দাসকলৰ িবষেয় ক্রন্দন কৰা, আৰু েতওঁেলাকক তলৈল েপলাই িদয়া -
তাক আৰু িবখয্াত জািত সমূহৰ জীয়াৰীসকেল গাতৈল নািমব লগােবােৰ ৈসেত পৃিথৱীৰ অদ্ধর্ ভাগৈল েপলাই িদয়া!
19 তুিম সকেলাতৈক সুন্দৰী েন? নািম েযাৱা অচুন্নৎসকলৰ লগত শয়ন কৰা!
20 েতওঁেলাক তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই হত েহাৱা েলাকসকলৰ মাজত পিতত হ’ব! িমচৰক তেৰাৱালত েশাধাই িদয়া ৈহেছ;

তাইৰ শত্রুসকেল তাইক আৰু তাইৰ দাসেবাৰক টািন ৈল যাব!
21 পৰাক্রমী বীৰসকেল িচেয়ালত তাইৰ আৰু তাইৰ সহায়কাৰীসকলক কথা ক’ব:
তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই হত েহাৱা অচুন্নৎসকল তলৈল নািম ৈগ পিৰ আেছ!’
22 অচূৰ আৰু তাৰ আটাই েলাক সমূহ তাত আেছ; তাইৰ ৈমদামেবাৰ তাইৰ চািৰওফােল আেছ;
েতওঁেলাক আটাইেবাৰ হত হ’ল, তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ল
23 েতওঁেলাকৰ ৈমদামেবাৰ গাতৰ অন্তভাগত কৰা হ’ল আৰু তাৰ েলাক সমূহ তাৰ ৈমদামৰ চািৰওফােল আেছ

আটাইেবাৰ হত হ’ল, তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ ৈমদামেবাৰ চািৰওফােল আেছ,
িযসকেল জীিৱতসকলৰ েদশত ত্রাসৰ সৃষ্টি কিৰিছল!
24 এলম, আৰু তাইৰ ৈমদামৰ চািৰওফােল তাইৰ েলাক সমূহ তাত আেছ; েতওঁেলাক আটাইেবাৰ হত হ’ল; তেৰাৱলৰ

দ্বাৰাই পিতত হ’ল!
িযসকল তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ল, েতওঁেলাক অচুন্নৎ অৱস্থােৰই পৃিথৱীৰ অদ্ধর্ ভাগৈল নািম গ’ল,
িযসকেল জীিৱতসকলৰ েদশত ত্রাস জন্মাইিছল আৰু গাতৈল নািম েযাৱাসকেলেৰ ৈসেত িনজৰ লাজৰ ভাৰ ৈবেছ
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25 হত েলাকসকলৰ মাজত, এলম, তাইৰ আটাই েলাক সকেল ৈসেত তাৰ বােব এক শযয্া যুগুত কৰা হ’ল; তাইৰ
চািৰওফােল তাৰ ৈমদামেবাৰ আেছ;

েতওঁেলাক আটাইেবাৰ অচুন্নৎ, েতওঁেলাক তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই হত হ’ল,
িকয়েনা েতওঁেলােক জীিৱতসকলৰ েদশত ত্রাস জন্মাইিছল, আৰু গাতৈল নািম েযাৱাসকেলেৰ ৈসেত িনজৰ লাজৰ ভাৰ

ৈবেছ; এলম, হত েলাকসকলৰ মাজত ৰখা ৈহেছ!
26 েমেচক তুবল, আৰু তাৰ আটাই দাসেবাৰ তাত আেছ! তাৰ চািৰওফােল েতওঁেলাকৰ ৈমদামেবাৰ আেছ!

েতওঁেলাক আটাইেবাৰ অচুন্নৎ, েতওঁেলাক তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই হত হ’ল; িকয়েনা েতওঁেলােক জীিৱতসকলৰ েদশত ত্রাস
জন্মাইিছল

27 িয বীৰসকল অচুন্নৎ অৱস্থােৰ পিতত হ’ল, িযসকেল িনজ িনজ যুদ্ধৰ অেস্ত্রেৰ ৈসেত িচেয়ালৈল নািম গ’ল,
িযসকলৰ তেৰাৱাল েতওঁেলাকৰ মূৰৰ তলত েথাৱা হ’ল,
আৰু জীিৱতসকলৰ েদশত বীৰসকলৰ ত্রাস জেন্মাৱাৰ কাৰেণ িযসকলৰ হাড়েবাৰত েতওঁেলাকৰ অপৰাধ লািগ আেছ,

েসই বীৰসকলৰ লগত, েতওঁেলাক নুশুব
28 গিতেক তুিম িমচৰ, তুিমও অচুন্নৎসকলৰ মাজত ভগ্ন হ’বা! আৰু তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই হত েহাৱাসকলৰ ৈসেত শয়ন

কিৰবা
29 ইেদাম, তাইৰ ৰজাসকল, আৰু তাইৰ আটাই প্রধান েলাক তাত আেছ; েতওঁেলাক পৰাক্রমী হ’েলও, তেৰাৱালৰ

দ্বাৰাই হত েহাৱাসকলৰ ৈসেত েতওঁেলাকক ৰখা ৈহেছ; েতওঁেলাক অচুন্নৎসকলৰ ৈসেত, গাতৈল নািম েযাৱাসকলৰ
লগত শুব

30 হত েহাৱাসকেলেৰ ৈসেত নািম েযাৱা উত্তৰেদশীয় অিধপিত আটাইেবাৰ, আৰুআটাই চীেদানীয়া েলাক তাত আেছ!
েতওঁেলােক িনজ িনজ পৰাক্রমৰ দ্বাৰাই ত্রাস জেন্মাৱােতা েতওঁেলােক লাজ পাইেছ, আৰু েতওঁেলােক তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই
হত েহাৱাসকলৰ লগত অচুন্নৎ অৱস্থােৰই পিৰ আেছ, আৰু গাতৈল নািম েযাৱাসকেলেৰ ৈসেত িনজৰ লাজৰ ভাৰ
ৈবেছ

31ফেৰৗেণ েতওঁেলাকক েদিখ িনজৰ আটাই েলাক সকলৰ বােব শান্ত্বনা পাব ” এেয়ই ৈহেছ প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা
32 “িকয়েনা মই জীিৱতসকলৰ েদশত তাৰ ত্রাস জন্মাইিছেলঁা, আৰু প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই হত
েহাৱাসকলৰ লগত অচুন্নৎসকলৰ মাজত তাক ৰখা হ’ব, ফেৰৗণ আৰু তাৰ আটাই েলাক সমূহক ৰখা হ’ব এেয়ই
ৈহেছ প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা

33 অধয্ায়
েলাকসকলৰ পেক্ষ ভাববাদী এজন িনযুক্ত প্রহৰীস্বৰূপ

1 পুনৰায় িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম েতামাৰ জািতৰ সন্তান সকলক
এই কথা েঘাষণা কৰা; েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘েযিতয়া মই েকােনা েদশৰ িবৰুেদ্ধ তেৰাৱাল আিনম, েতিতয়া েসই েদশৰ
েলাকসকেল েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা েকােনা এজন েলাকক ৈল েতওঁেলাকৰ কাৰেণ তাক প্রহৰী িনযুক্ত কিৰব 3 েতওঁ
েদশৰ অিহেত তেৰাৱাল অহা েদিখ িশঙা বজাই েলাকসকলক সতকর্ কেৰ! 4 েতিতয়া যিদ েসই েলাকসকেল িশঙাৰ শব্দ
শুিন সতকর্ নহয়, আৰু তেৰাৱােল আিহ েতওঁেলাকক বধ কেৰ, েতেনহ’েল েতওঁেলাকৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ প্রিতজনৰ
িনজৰ মূৰেত পিৰব

5 যিদ েকােনা এজন েলােক েতওঁ িশঙাৰ শব্দ শুিনও সতকর্ নহ’ল, েতওঁৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ েতওঁৰ ওপৰেত পিৰব;
িকন্তু যিদ েতওঁ সতকর্ হয়, েতেনহ’েল েতওঁ িনজৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰব পািৰব

6 িকন্তু প্রহৰীেয় তেৰাৱাল অহা েদিখও যিদ িশঙা নবজায়, আৰু েলাকসকলক সতকর্ হ’বৈল সুেযাগ িনিদেয়, আৰু
তেৰাৱােল আিহ েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা েকােনা এজন েলাকৰ প্রাণ ৈল, েতেন্ত েতওঁ িনজৰ অপৰাধৰ কাৰেণই হ’ব,
িকন্তু মই প্রহৰীৰ হাতৰ পৰা েতওঁৰ ৰক্তপাতৰ প্রিতেশাধ ল’ম ’

7 এিতয়া তুিমও, েহ মনুষয্ সন্তান! মই েতামাক ইস্রােয়ল বংশৰ প্রহৰীস্বৰূেপ িনযুক্ত কিৰেলঁা; তুিম েমাৰ মুখৰ পৰা
বাকয্ শুিন েমাৰ নােমেৰ েতওঁেলাকক সতকর্ কৰা 8 যিদ মই এজন দুষ্ট েলাকক কওঁ, ‘েহ দুষ্ট, তুিম িনশ্চেয় মিৰবা!’
িকন্তু যিদ তুিম েসই দুষ্টজনক েতওঁৰ পথৰ পৰা ঘূিৰবৈল সতকর্ কিৰবৈল এেকা েনােকাৱা, েতিতয়া েসই দুষ্ট েলাকজেন
িনজ অপৰাধৰ কাৰেণ মিৰব, িকন্তু মই েতামাৰ হাতৰ পৰা েতওঁৰ ৰক্তপাতৰ প্রিতেশাধ ল’ম! 9 িকন্তু যিদ েসই দুষ্ট
েলাকজনক েতওঁৰ পথৰ পৰা ঘূিৰবৈল েতওঁৰ পথৰ িবষেয় সতকর্ কৰা, আৰু েতওঁ িনজ পথৰ পৰা নুঘূেৰ, েতেন্ত েতওঁ
িনজ অপৰাধৰ কাৰেণ মিৰব, িকন্তু তুিম েতামাৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰবা
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10 গিতেক তুিম, েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম ইস্রােয়লবংশক েকাৱা, ‘েতামােলােক এই কথা ৈকছা: আমাৰ অপৰাধ আৰু
পাপৰ ভাৰ আমাৰ ওপৰত আেছ আৰু আিম েসইেবাৰৰ কাৰেণ ধংস ৈহ আেছঁা! েতেন্ত আিম েকেনৈক জীয়াই থািকম?’
11 তুিম েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত - প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ - দুষ্টৰ মৰণত মই সেন্তাষ নাপাওঁ,
িকয়েনা দুষ্টই যিদ িনজ পথৰ পৰা ঘূেৰ, েতিতয়া েতওঁ জীয়াই থােক! ঘূৰা! েতামােলাকৰ কু-পথৰ পৰা েতামােলাক
ঘূৰা! িকয়েনা েহ ইস্রােয়ল বংশ, েতামােলাক িকয় মিৰবা?’

12 আৰু তুিম, েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম েতামাৰ জািতৰ সন্তান সকলক েকাৱা, ‘ধাির্মকৰ ধাির্মকতাই েতওঁৰ অপৰাধৰ
িদনা েতওঁক উদ্ধাৰ কিৰব েনাৱােৰ; আৰু দুষ্টৰ দুষ্টতাৰ িবষেয় হ’েল, েতওঁ িনজ দুষ্টতাৰ পৰা ঘূৰা িদনা তাৰ দ্বাৰাই
েতওঁ পিতত নহ’ব িকয়েনা ধাির্মক জেন পাপ কিৰেল িনজ ধাির্মকতাৰ দ্বাৰাই জীয়াই থািকব েনাৱািৰব 13 েযিতয়া মই
ধাির্মকৰ িবষেয়, “েতওঁ জীয়াই থািকব!”, এই বুিল কওঁ, েতিতয়া যিদ েতওঁ িনজ ধাির্মকতাত িনভর্ ৰ কিৰ অপৰাধ কেৰ,
েতেন্ত েতওঁ ধমর্কমর্েবাৰৰ েকােনা এটাও েসঁাৱৰণ কৰা নহ’ব; েতওঁ কৰা অপৰাধৰ কাৰেণ েতওঁ মিৰব

14 পুনৰায় েযিতয়া মই দুষ্টক কওঁ, “তুিম অৱেশয্ মিৰবা!” েতিতয়া যিদ েতওঁ িনজ পাপৰ পৰা ঘূিৰ নয্ায় আৰু উিচত
কাযর্ কেৰ- 15 যিদ েতওঁ বন্ধক ওেলাটাই িদেয়, বা চুৰ কৰা বস্তু পুনৰায় ঘূৰাই িদেয়, আৰু েকােনা অপৰাধ নকিৰ জীৱন
দায়ক িবিধেবাৰত চ’েল, েতেন্ত েতওঁ িনশ্চেয় জীয়াই থািকব; েতওঁ নমিৰব 16 েতওঁ কৰা পাপেবাৰৰ েকােনা পাপেক
েতওঁৰ অিহেত েসঁাৱৰণ কৰা নহ’ব; েতওঁ উিচত আৰু নয্ায় কাযর্ কিৰেল; েতওঁ অৱেশয্ জীয়াই থািকব!

17 তথািপ েতামাৰ জািতৰ সন্তান সকেল কয়, “প্রভুৰ পথ নয্ায় নহয়!” িকন্তু েতওঁেলাকৰ পথেবাৰ েহ নয্ায় নহয়!
18 েযিতয়া ধাির্মক জেন িনজ ধাির্মকতাৰ পৰা উলিট অপৰাধ কেৰ, েতিতয়া েতওঁ তাৰ দ্বাৰাই মিৰব 19 আৰু েযিতয়া
দুষ্টই িনজ দুষ্টতাৰ পৰা ঘূিৰ উিচত আৰু নয্ায় কাযর্ কেৰ, েতিতয়া েতওঁ তাৰ দ্বাৰাই জীয়াই থািকব! 20তথািপ েতামােলােক
েকাৱা, “প্রভুৰ পথ নয্ায় নহয়!” েহ ইস্রােয়ল বংশ, মই েতামােলাকৰ িনজ িনজ আচাৰ-বয্ৱহাৰ অনুসােৰ েতামােলাকৰ
প্রিতজনৰ িবচাৰ কিৰম’!”

িযিহেষ্কেল িযৰূচােলমৰ পতনৰ বাত্তর্ া েপাৱা
21 আিম েদশান্তিৰত েহাৱাৰ দ্বাদশ বছৰৰ দ্বাদশ মাহৰ পঞ্চম িদনা িযৰূচােলমৰ পৰা ওলাই ৰক্ষা েপাৱা এজেন েমাৰ

ওচৰৈল আিহ েমাক ক’েল, “নগৰখন শত্রুৰ হাতত পিৰল!” 22 পলাই ৰক্ষা েপাৱা জন অহাৰ আেগেয় সন্ধয্াৰ সময়ত
িযেহাৱাৰ হাত েমাৰ ওপৰত অিপর্ত আিছল; আৰু েতওঁ ৰািতপুৱােত েমাৰ ওচৰৈল আহাৰ সময়ত েমাৰ মূখ েমলা হ’ল
েসই কাৰেণ েমাৰ মূখ েমল খােল; মই আৰু েবাবা ৈহ নাথািকেলঁা!

23 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, 24 “েহ মনুষয্ সন্তান, ইস্রােয়লৰ ধ্বংসস্থানেবাৰত
বাস কৰা েলাকসকেল কয়, ‘অব্রাহাম এজন মাত্র েলাক আিছল, তথািপ েতওঁ েদশ অিধকাৰ কিৰিছল; িকন্তু আিম হ’েল
অেনক! অিধকাৰৰ অেথর্ েদশ আমােকই িদয়া ৈহেছ ’

25 এই েহতুেক েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েতামােলাক সেতজ ৈহ মাংস েখাৱা,
মুির্ত্তেবাৰৈল চকু েতালা আৰু ৰক্তপাত কৰা েলাক; েতেন্ত েতামােলােক জােনা সঁচাৈক েদশ অিধকাৰ কিৰবা েন?
26 েতামােলােক িনজ িনজ তেৰাৱালত িনভর্ ৰ কৰা, িঘণলগীয়া কাযর্ কৰা আৰু িনজ িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ পত্নীক অশুিচ
কৰা েলাক; েতামােলােক জােনা সঁচাৈক েদশ অিধকাৰ কিৰবা’?”

27 তুিম েতওঁেলাকক এই কথা ক’বা, “প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েমাৰ জীৱনৰ শপত, ধ্বংসস্থান-েবাৰত বাস
কৰা েলাকসকল অৱেশয্ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ব, আৰু মুকিল পথাৰত থকােটাক খাবৰ কাৰেণ মই বনৰীয়া
জন্তুেবাৰক িদম, আৰু দুগর্ আৰু গুহাত থকােবাৰ মহামাৰীত মিৰব 28 তাৰ পাছত মই েদশক ধ্বংস আৰু আচিৰতৰ
িবষয় কিৰম; েতিতয়া তাৰ পৰাক্রমৰ গব্বর্ খব্বর্ হ’ব, আৰু ইস্রােয়ল পব্বর্তেবাৰ এেনৈক ধ্বংস কৰা হ’ব েয, েকােনও
েসইেবাৰৰ মােজিদ নাযাব’ ” 29 মই েতওঁেলােক কৰা েতওঁেলাকৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযর্ৰ কাৰেণ মই েদশখন ধ্বংস
আৰু আচিৰতৰ িবষয় কিৰম েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, েসই িবষেয় েতওঁেলােক জািনব

30 আৰু তুিম, েহ মনুষয্ সন্তান - েতামাৰ িবষেয় হ’েল, েতামাৰ জািতৰ সন্তান সকেল েদৱালৰ কাষত আৰু ঘৰৰ
দুৱাৰমুখত েতামাৰ িবষেয় কথা পােত; আৰু ভােয়েক ভােয়েক পৰস্পেৰ েকাৱাকুই কিৰ কয়, “ব’লা, িযেহাৱাৰ মুখৰ পৰা
আিজ ওেলাৱা বাকয্ িক, েসই িবষেয়আিম ৈগ ভাববাদীজনৰ পৰা শুেনাহঁক ” 31 েতিতয়া েমাৰ প্রজাসকেল েতামােলাকৰ
ওচৰৈল প্রােয় িযদেৰ আেহ, েসইদেৰ আিহব আৰু েতামােলাকৰ আগত বিহব, আৰু েতওঁেলােক েতামােলাকৰ বাকয্
শুিনব, িকন্তু েসইদেৰ কাযর্ নকিৰব; িকয়েনা েতওঁেলােক মুেখেৰ অিধক েপ্রম েদখুৱায়, িকন্তু েতওঁেলাকৰ অন্তৰ
েতওঁেলাকৰ লাভৰ পাছত চেল
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32 িকয়েনা েচাৱা, তুিম েতওঁেলাকৰ কাৰেণ সুন্দৰ গীতৰ দেৰ, আৰু ভালৈক বাদয্ কিৰব পৰা মেনাহৰ গান েযন েহ;
েতওঁেলােক েতামাৰ বাকয্ শুিনব, িকন্তু েসইদেৰ কাযর্ নকিৰব 33আৰু েযিতয়া েসেয় ঘিটব - েচাৱা! েসেয় ঘিটবৰ িদন
ওচৰ ৈহেছ! - েতিতয়া, েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ মাজত েয এজন ভাববাদী আিছল, েসই িবষেয় েতওঁেলােক জািনব

34 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ িনদ্দর্ য় েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ িবষয় আৰু েদশ পুনঃস্থাপন

1 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম ইস্রােয়লৰ েমৰ-ছাগ
ৰখীয়ােবাৰৰ িবষেয় ভাববাণী প্রচাৰ কৰা! ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ েতওঁেলাকক েকাৱা, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
“িনজেকই প্রিতপালন কৰা ইস্রােয়লৰ েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰ সন্তাপৰ পাত্র! েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবােৰ জােনা েমৰ-ছাগেবাৰক
প্রিতপালন কিৰব নালােগ? 3 েতামােলােক েতল েখাৱা, েতামােলােক েনােমেৰ িপন্ধা কােপাৰ কিৰ েলাৱা! েতামােলােক
হৃষ্টপুষ্ট েমৰ-ছাগেবাৰ বধ কৰা! িকন্তু জাকক হ’েল েতামােলােক প্রিতপালন নকৰা

4 েতামােলােক দুব্বর্লেবাৰক সবল নকিৰলা, আৰু েকােনাজন যিদ েৰাগত আক্রান্ত ৈহ আেছ েতওঁেকা সুস্থ
নকিৰলা িযসকল ভািগ পিৰেছ, েতওঁেলাকক তুিম একিত্রত নকিৰলা, নাইবা জািতচুয্ত েলাকক পুনৰাই ঘূৰাই নািনল
বা েহেৰাৱাজনক িনিবচািৰলা বৰং বল আৰু উপদ্রেৱেৰ েতামােলােক েতওঁেলাকৰ ওপৰত ৰাজত্ব চলালা 5 েতিতয়া
ৰখীয়া েনােহাৱাত েতওঁেলাক িছন্ন-িভন্ন হ’ল, আৰু িছন্ন-িভন্ন েহাৱাৰ পাছত েতওঁেলাক আটাই বনৰীয়া জন্তুৰ আহাৰ হ’ল
6 েমাৰ েমৰ-ছাগেবােৰ পব্বর্েত পব্বর্েত আৰু প্রেতয্ক ওখ িগিৰৰ ওপৰত ভ্রমণ কিৰেছ, এেন িক, েমাৰ েমৰ-ছাগেবাৰ
েগােটই পৃিথৱীত িছন্ন-িভন্ন হ’ল তথািপও েতওঁেলাকক চাওঁতা িক িবচােৰঁাতা েকােনা নাই ”

7 এই েহতুেক েহ েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰ, িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা: 8 প্রভু িযেহাৱাৰ এইেটােৱই েঘাষণা, “েমাৰ জীৱনৰ
শপত,” িকয়েনা েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবােৰ েমাৰ েমৰ-ছাগেবাৰ িনিবচৰাত আৰু েমাৰ েমৰ-ছাগেবাৰ প্রিতপালন নকিৰ
িনজেকই প্রিতপালন কিৰ থকাত, ৰখীয়াসকল েনােহাৱা হ’ল, ফলত েমাৰ েমৰ-ছাগেবাৰ লুটদ্রবয্ আৰু আটাই বনৰীয়া
জন্তুৰ আহাৰ হ’ল 9 এই েহতুেক েহ েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰ, িযেহাৱাৰ েঘাষণা শুনা: 10 “প্রভু িযেহাৱাই এই কথা
ৈকেছ, েচাৱা! মই েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ িবপক্ষ, মই েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা েমাৰ েমৰ-ছাগেবাৰ আদায় কিৰম আৰু
েতওঁেলাকক েমৰ-ছাগ ৰখীয়া বাবৰ পৰা বখর্াস্ত কিৰম; েমৰ-ছাগ ৰখীয়াসকেল িনজেকই আৰু প্রিতপালন নকিৰব, আৰু
েমাৰ েমৰ-ছাগেবাৰ েতওঁেলাকৈল আহাৰ নহ’বৰ কাৰেণ মই েতওঁেলাকৰ মুখৰ পৰা েমৰ-ছাগেবাৰক উদ্ধাৰ কিৰম ”

11 িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা! মই িনেজই েমাৰ েমৰ-ছাগেবাৰৰ বুজ িবচাৰ ল’ম, আৰু েসইেবাৰক
িবচািৰ উিলয়াম 12 িনজ েমৰ-ছাগেবাৰৰ মাজত থকা িদনা েমৰ-ছাগ ৰখীয়াই িছন্ন-িভন্ন েহাৱা িনজৰ েমৰ-ছাগৰ জাকক
িবচািৰ উিলওৱাৰ দেৰ, মই েমাৰ েমৰ-ছাগৰ জাকক িবচািৰ উিলয়াম; আৰু েমেঘ ঢািক আন্ধাৰ কৰা িদনা, েসইেবাৰ
িছন্ন-িভন্ন েহাৱা আটাই ঠাইৰ পৰা মই েসইেবাৰক উদ্ধাৰ কিৰম 13 েতিতয়া মই আটাই েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা
েতওঁেলাকক উিলয়াই আিনম; আৰু েদশেবাৰৰ পৰা েসইেবাৰক েগাটাই েতওঁেলাকক িনজৰ েদশৈল আিনম আৰু
ইস্রােয়লৰ পব্বর্তত, জুিৰেবাৰৰ কাষত আৰু বসিতৰ েযাগয্ ঠাইেবাৰত মই েসইেবাৰক চৰাম

14 মই উত্তম ঘঁাহিনত েসইেবাৰক চৰাম; আৰু ইস্রােয়লৰ ওখ পব্বর্তৰ ওপৰত েসইেবাৰ েতওঁেলাকৰ চৰণীয়া ঠাই
হ’ব েতওঁেলােক তাত উত্তম চৰণীয়া ঠাইত শয়ন কিৰব আৰু ইস্রােয়লৰ পব্বর্তৰ ওপৰত পুষ্টিকৰ ঘঁাহিনত চিৰব
15 মেয়ই েমাৰ েমৰ-ছাগেবাৰক চৰাম আৰু মই িনেজই েসইেবাৰক শয়ন কৰাম ” এেয় প্রভু িযেহাৱাৰ েঘাষণা 16 “মই
েহেৰাৱাজনক িবচািৰম, জািতচুয্ত কৰাজনক ঘূৰাই আিনম; মই ভািগ পৰাজনৰ ভগা* ঠাই বািন্ধম, অসুস্থজনক সবল
কিৰম আৰু মই হৃষ্টপুষ্ট আৰু বলীজনক সংহাৰ কিৰম! আৰু নয্ােয়েৰ প্রিতপালন কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ ৰখীয়া হ’ম!

17 আৰু েতামােলাক, েহ েমাৰ েমৰ-ছাগৰ জাক,” প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ “েচাৱা! েতামােলাকৰ িবষেয়
হ’েল, মই এটা এটাৈক েমৰ-ছাগৰ জাকৰ িবচাৰ কিৰম, মতা েমৰ-ছাগ আৰু মতা ছাগৰ সমােন িবচাৰ কিৰম! 18 এেয়
েতামােলাকৰ মানত সামানয্ িবষয় েন, েয, েতামােলােক উত্তম ঘঁাহিনত চিৰছা, আেকৗ েতামােলাকৰ চৰণীয়াৰ অৱিশষ্ট
ঘঁাহিখিন েতামােলাকৰ ভিৰেৰ গচিকছা, আৰু িনম্মর্ল জল পান কিৰ, েতামােলাকৰ ভিৰেৰ অৱিশষ্ট ভাগ েঘালা কিৰছা?
19 িকন্তু এিতয়া েমাৰ েমৰ-ছাগেবাৰৰ ৰখীয়াৰ দ্বাৰাই চািলত, েমাৰ েমৰ-ছাগেবােৰ হ’েল, েতামােলােক েতামােলাকৰ
ভিৰেৰ গচকা ঘঁাহেহ খাবৈল পায়, আৰু েতামােলাকৰ ভিৰেৰ েঘালা কৰা পানীেহ পান কিৰবৈল পায় ”

20 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই েতওঁেলাকক এই দেৰ ৈকেছ: “েচাৱা! মই, মেয়ই হৃষ্টপুষ্ট আৰু ক্ষীণ েমৰ-ছাগেবাৰৰ
মাজত িবচাৰ কিৰম, 21 েতামােলােক দুব্বর্লেবাৰক বািহৰ কিৰ িছন্ন-িভন্ন নকৰাৈলেক, েকােৰেৰ আৰু কােন্ধেৰ েঠলা,
আৰু িশেঙেৰ আটাইেক েখাচা!
* 34 অধয্ায়:16 পহৰা িদম



িযিহেষ্কল 34 অধয্ায়:22 975 িযিহেষ্কল 35 অধয্ায়:15

22 এই কাৰেণ মই েমাৰ েমৰ-ছাগৰ জাকক ৰক্ষা কিৰম; েতওঁেলাক আৰু লুটদ্রবয্ নহ’ব আৰু মই এটা এটাৈক
েমৰ-ছাগৰ জাকৰ িবচাৰ কিৰম! 23 আৰু মই েসইেবাৰৰ ওপৰত এজন মাত্র ৰখীয়া েমাৰ দাস দায়ুদক িনযুক্ত কিৰম!
েতওঁ েসইেবাৰক প্রিতপালন কিৰব; েতেৱঁই েসইেবাৰক প্রিতপালন কিৰ েসইেবাৰৰ ৰখীয়া হ’ব 24কাৰণ মই, িযেহাৱাই,
েমাৰ েলাকসকলৰ ঈশ্বৰ হ’ম, আৰু েমাৰ দাস েতওঁেলাকৰ মাজত অিধপিত হ’ব! ইয়াক মই, িযেহাৱাই েঘাষণা কিৰেলঁা!

25 আৰু মই েতওঁেলাকৰ লগত এিট শািন্তৰ িনয়ম স্থাপন কিৰম, আৰু েদশৰ পৰা িহংসুক জন্তুেবাৰ দূৰ কিৰম;
েযন েতওঁেলােক মৰুভূিমত িনভর্ েয় বাস কিৰব, আৰু কাঠিনত েটাপিন যাব 26 আৰু মই েতওঁেলাকক, আৰু েমাৰ
পব্বর্তৰ চািৰওফােল থকা ঠাইেবাৰ আশীব্বর্াদ যুক্ত কিৰম আৰু মই উিচত সময়ত বৃষ্টি অনাম, আৰু আশীব্বর্াদযুক্ত বৃষ্টি
পিৰব 27 আৰু পথাৰৰ গেছ িনজৰ ফল উৎপন্ন কিৰব, পৃিথৱীেয় িনজৰ শসয্ িদব, আৰু েতওঁেলাক িনজৰ েদশত
িনভর্ েয় থািকব; েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, ইয়ােক েতওঁেলােক জািনব, েযিতয়া মই েতওঁেলাকৰ যুৱিলৰ শলমািৰ ভািঙ
েতওঁেলাকক বন্ধীকাম কেৰঁাৱােবাৰৰ হাতৰ পৰা েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰম

28 আৰু েতওঁেলাক জািতেবাৰৰ লুটদ্রবয্ আৰু নহ’ব, বা বনৰীয়া জন্তুেবােৰ েতওঁেলাকক গ্রাস নকিৰব; িকন্তু
েতওঁেলােক িনৰাপেদ বাস কিৰব, আৰু েতওঁেলােক শংিকত নহ’ব 29 মই েগৗৰৱৰ অেথর্ েতওঁেলাকৰ বােব এিট
পুিল উৎপন্ন কিৰম; েতওঁেলাক েদশত আকালৰ দ্বাৰাই আৰু িবনষ্ট নহ’ব, বা জািতেবােৰ িদয়া লাজ েতওঁেলােক আৰু
েভাগ নকিৰব

30 েতিতয়া েতওঁেলােক জািনব েয িযেহাৱা েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ, মই েতওঁেলাকৰ লগত আেছঁা েতওঁেলাক ইস্রােয়লৰ
বংশ, েমাৰ প্রজা!” প্রভু িযেহাৱাই ইয়ােক েঘাষণা কিৰেছ 31 আৰু প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, কাৰণ েতামােলাক েমাৰ
েমৰ-ছাগ, েমাৰ চৰণীয়া পথাৰৰ েমৰ-ছাগ, আৰু েমাৰ প্রজা েহাৱা! মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম!” এেয়ই প্রভু িযেহাৱাৰ
েঘাষণা’ ”

35 অধয্ায়
ইেদামৰ িবষেয় েকাৱা বাকয্

1 পােছ িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম েচয়ীৰ পব্বর্তৰ ফােল মুখ কিৰ
তাৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কৰা 3 আৰু তাক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা! েহ েচয়ীৰ পব্বর্ত, মই
েতামাৰ িবপক্ষ, আৰু মই েতামাৰ অিহেত েমাৰ হাত েমিল েতামাক ধ্বংস কিৰম আৰু িবস্ময়ৰ ঠাই কিৰম

4 মই েতামাৰ নগৰেবাৰ উচ্ছন্ন কিৰম, আৰু অৱেহিলত হ’বা; েতিতয়া মই েয িযেহাৱা ইয়াক তুিম জািনবা 5 িকয়েনা
ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ প্রিত েতামাৰ িচৰকলীয়া শত্রুভাৱ আেছ, আৰু অন্তজনক অপৰাধৰ কালত, েতওঁেলাকৰ
আপদৰ কালেতই তুিম েতওঁেলাকক তেৰাৱালৰ হাতত েশাধাই িদলা - 6 এই কাৰেণ, প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘েমাৰ
জীৱনৰ শপত, মই েতামাক ৰক্তময় কিৰম, আৰু ৰক্তই েতামাৰ পােছ পােছ েখিদ যাব িযেহতু তুিম ৰক্তময় িঘণ কৰা
নািছলা, ৰক্তই েতামাক অনুসৰণ কিৰব

7 এইদেৰ মই েচয়ীৰ পব্বর্তক িবস্ময়ৰ আৰু ধ্বংসৰ ঠাই কিৰম, আৰু তাৰ মােজিদ অহা-েযাৱা কৰা েলাকক তাৰ পৰা
উচ্ছন্ন কিৰম 8 আৰু মই তাৰ হত েহাৱা েলােকেৰ ৈসেত তাৰ পব্বর্তেবাৰ পূৰ কিৰম েতামাৰ িগিৰেবাৰত, েতামাৰ
উপতয্কােবাৰত আৰু েতামাৰ আটাই জুিৰেবাৰৰ কাষত তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই হত েহাৱা েলাকসকল পিতত হ’ব 9 মই
েতামাক িচৰকলীয়া ধ্বংসস্থানত পিৰণত কিৰম েতামাৰ নগৰেবাৰত েকােনও বসিত নকিৰব, িকন্তু মই েয িযেহাৱা,
তাক েতামােলােক জািনবা

10 তুিম ৈকছা, “েসই দুই জািতৰ মাজত আৰু েসই দুখন েদশত িযেহাৱা থািকেলও েসইেবাৰ েমােৰই হ’ব, আৰু আিম
েসইেবাৰ অিধকাৰ কিৰম ” 11 এই েহতুেক, প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েমাৰ জীৱনৰ শপত, ‘মই েতামাৰ েক্রাধ অনুসােৰ,
আৰু েতওঁেলাকক িঘণ কিৰ তুিম েদখুউৱা েতামাৰ ঈষর্া অনুসােৰ মই কাযর্ কিৰম; আৰু েযিতয়া মই েতামাক িবচাৰিসদ্ধ
দণ্ড িদম, েতিতয়া মই েতওঁেলাকৰ মাজত িনজেক িচনািক িদম

12 গিতেক তুিম জািনবা েয মেয়ই িযেহাৱা! ইস্রােয়লৰ পব্বর্তেবাৰ ধ্বংস কৰা হ’ল, েসইেবাৰ গ্রাস কিৰবৰ িনিমেত্ত
আমােকই িদয়া হ’ল, এইবুিল েসইেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ তুিম েকাৱা েতামাৰ আটাই িনন্দা-বাকয্ মই শুিনেলঁা 13 আৰু
েতামােলােক েমাৰ অিহেত িনজ িনজ মুেখেৰ গব্বর্ কিৰলা; আৰু েমাৰ িবৰুেদ্ধ েতামােলাকৰ বাকয্ বঢ়ালা; তাক মেয়ই
শুিনেলঁা

14প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েগােটই পৃিথৱীেয় আনন্দ কৰা সময়ত মই েতামাক ধ্বংস কিৰম 15 ইস্রােয়ল বংশৰ
আিধপতয্ ধ্বংস কৰা েহাৱাত েযেনৈক তুিম তাৰ ওপৰত আনন্দ কিৰিছলা, েতেনৈক েতামাৰ অিহেত মেয়া আনন্দ কিৰম;
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েহ েচয়ীৰ পব্বর্ত, েহ েগােটই ইেদাম, েতামাৰ সকেলােক ধ্বংস কৰা হ’ব; তােত, মই েয িযেহাৱা, তাক েতওঁেলােক
জািনব’!”

36 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ পব্বর্তেবাৰৰ অেথর্ কৰা মঙ্গল-প্রিতজ্ঞা

1 এিতয়া তুিম, েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম ইস্রােয়লৰ পব্বর্তেবাৰৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ েকাৱা, ‘েহ ইস্রােয়লৰ
পব্বর্তেবাৰ, েতামােলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা! 2 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: শত্রুেৱ েতামােলাকৰ অিহেত ৈকেছ,
“ভাল ৈহেছ”, আৰু “পুৰাতন উচ্চস্থানেবাৰ আমাৰ অিধকাৰ হ’ল’ ” 3 এই েহতুেক ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ েকাৱা, ‘প্রভু
িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: জািতেবাৰ অৱিশষ্ট েলােক েতামােলাকক অিধকাৰ কিৰবৰ কাৰেণ, েতওঁেলােক েতামােলাকক
ধ্বংস কিৰেল আৰু চািৰওফােল েতামােলাকক গ্রাস কিৰেল; আৰু েতামােলাক গপীহঁতৰ গপৰ ও েলাকসকেল চির্চ্চ
ফুৰাৰ িবষয় থ’েলা

4 এই কাৰেণ, েহ ইস্রােয়লৰ পব্বর্তেবাৰ, েতামােলােক প্রভু িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা: চািৰওফােল থকা জািতেবাৰৰ
অৱিশষ্ট ভাগৈল লুটদ্রবয্ আৰু িনন্দাৰ িবষয় েহাৱা পব্বর্ত আৰু উপপব্বর্তেবাৰক, জুিৰ ৈব থকা ঠাই আৰু
উপতয্কােবাৰক, উচ্ছন্ন, ধ্বংসস্থান আৰু পিৰতয্ক্ত নগৰেবাৰক প্রভু িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ - 5 েসইেবাৰ লুটদ্রবয্
আৰু িনন্দাৰ িবষয় েহাৱা েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: লুটৰ আশােৰ েমাৰ েদশ শূণয্ কিৰবৈল, জািতেবাৰৰ
িয অৱিশষ্ট ভােগ আৰু েগােটই ইেদােম হৃদয়ৰ সমূ্পণর্ আনেন্দেৰ আৰু প্রাণৰ িহংসােৰ িনজৰ বােব অিধকাৰৰ অেথর্
েমাৰ েদশ িনৰূপণ কিৰেল, েতওঁেলাকৰ অিহেত েমাৰ অন্তজ্বর্ ালাৰ অিগ্নত মই ৈকেছঁা 6 এেতেক তুিম ইস্রােয়লৰ েদশৰ
িবষেয় ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ পব্বর্ত আৰু উপপব্বর্তেবাৰক েকাৱা, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা! জািতেবােৰ
িদয়া লাজ েতামােলােক েভাগ কৰাৰ কাৰেণ েমাৰ অন্তজ্বর্ ালাত আৰু েমাৰ েক্রাধত মই ৈকেছঁা

7 এই েহতুেক, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: মই হাত দািঙ শপত খাই ৈকেছঁা, েতামােলাকৰ চািৰওফােল থকা
জািতেবােৰেহ িনজ িনজ লাজ েভাগ কিৰব

8 িকন্তু েহ ইস্রােয়লৰ পব্বর্তেবাৰ, েতামােলােক হ’েল, েতামােলাকৰ ডালেবাৰ বঢ়াবা, আৰু েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ
কাৰেণ েতামােলােক ফল উৎপন্ন কিৰবা, িকয়েনা েতওঁেলাকৰ অহা সময় ওচৰ চািপেছ 9কাৰণ েচাৱা, মই েতামােলাকৰ
সপক্ষ, আৰু মই েতামােলাকৈল ঘূিৰম; েতামােলাকক চেহাৱা আৰু েতামােলাকত েবাৱা হ’ব

10আৰু মই েতামােলাকৰ ওপৰত েলাকসকলক, েগােটই ইস্রােয়ল বংশক, তাৰ আটাইেক বঢ়াম আটাইেক! েতিতয়া
আৰু নগৰেবাৰত বসিত হ’ব, আৰু উচ্ছন্ন ঠাইেবাৰত ঘৰ সজা হ’ব 11 আৰু মই েতামােলাকৰ ওপৰত মানুহ ও পশু
বৃিদ্ধ কিৰম তােত েসইেবাৰ বািঢ় বািঢ় অিধক প্রাণী উৎপন্ন কিৰব আৰু েতিতয়া মই েতামােলাকৰ েদশ আগৰ কালৰ
দেৰ বাসস্থান কিৰম, আৰু েতামােলাকৰ আিদ অৱস্থাতৈক েতামােলাকক অিধক মঙ্গল দান কিৰম; েতিতয়ােহ মই েয
িযেহাৱা, তাক েতামােলােক জািনবা 12 এেন িক, মই েতামােলাকৰ ওপেৰিদ মানুহ, েমাৰ প্রজা ইস্রােয়েল অহা-েযাৱা
কিৰব, তুিম েতওঁেলাকৰ আিধপতয্ হ’বা, আৰু তুিম েতওঁেলাকক পুনৰায় সন্তানহীন নকিৰবা

13প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “তুিম মনুষয্ গ্রাসকািৰণী আৰু েতামাৰ জািতৰ সন্তানহীন-কািৰণী” বুিল েতওঁেলােক
েতামােলাকক কয়; 14 এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, তুিম আৰু মনুষয্ক গ্রাস নকিৰবা, বা েতামাৰ জািতক আেকৗ
সন্তানহীন নকিৰবা 15 আৰু জািতেবােৰ িদয়া লাজৰ কথা মই েতামাৰ কাণত আৰু েনেপলাম, েলাকসকলৰ িধক্কাৰ
তুিম আৰু েভাগ নকিৰবা, আৰু েতামাৰ জািতক আৰু উজুিট নুখুৱাবা, ইয়াক প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ

ইস্রােয়লক শুিচ কৰা
16 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, েবােল, 17 “েহ মনুষয্ সন্তান, ইস্রােয়ল বংশই েযিতয়া িনজ

েদশত বসিত কিৰিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক িনজৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ আৰু কােযর্েৰ তাক অশুিচ কিৰিছল; েমাৰ আগত
েতওঁেলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ, ঋতুস্নান েহাৱা স্ত্রীৰ অেশৗচৰ দেৰ আিছল 18 এই েহতুেক, েতওঁেলােক েদশত ৰক্তপাত
কৰাৰ কাৰেণ, আৰু েতওঁেলাকৰ মুির্ত্তেৰ তাক অশুিচ কৰাৰ কাৰেণ, মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ েকাপ বৰষােলঁা

19 আৰু মই েতওঁেলাকক জািতেবাৰৰ মাজত িছন্নিভন্ন কিৰেলঁা, েতওঁেলাক েদশেবাৰৰ মাজত েগাট েগাট হ’ল;
েতওঁেলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ আৰু কাযর্ অনুসােৰ মই েতওঁিবলাকক িবচাৰ িসদ্ধ দণ্ড িদেলঁা 20 েতিতয়া েতওঁেলাক িয
জািতেবাৰৰ গুিৰৈল গ’ল, েসই জািতেবাৰ গুিৰৈল ৈগ েতওঁেলােক েমাৰ পিবত্র নাম অপিবত্র কিৰেল; িকয়েনা েলােক
েতওঁেলাকৰ িবষেয় ৈকিছল, ইহঁত িযেহাৱাৰ প্রজা, আৰু েতওঁেৰই েদশৰ পৰা ওলাই অহা েলাক 21 িকন্তু ইস্রােয়ল-বংশ
েযাৱা জািতেবাৰৰ মাজত েতওঁেলােক অপিবত্র কৰা েমাৰ পিবত্র নামৰ কাৰেণ েমাৰ দয়া জিন্মল
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22 এই েহতুেক তুিম ইস্রােয়ল বংশক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েহ ইস্রােয়ল বংশ, মই েতামােলাকৰ
কাৰেণ কাযর্ নকেৰঁা, িকন্তু েতামােলাক েযাৱা জািতেবাৰৰ মাজত েতামােলােক অপিবত্র কৰা েমাৰ পিবত্র নামৰ কাৰেণেহ
কিৰম 23 আৰু জািতেবাৰৰ মাজত েতওঁেলােক অপিবত্র কৰা জািতেবাৰ মাজত অপিবত্রীকৃত েহাৱা েমাৰ মহৎ নাম
মই পিবত্র কিৰম; আৰু প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েযিতয়া মই জািতেবাৰৰ সাক্ষােত েতামােলাকৰ মাজত পিবত্রীকৃত হ’ম,
েতিতয়া মই েয িযেহাৱা, ইয়ােক জািতেবােৰ জািনব

24 িকয়েনা মই জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা েতামােলাকক ৈল, আটাই েদশৰ পৰা েতামােলাকক েগাটাই েতামােলাকৰ
িনজ েদশৈল ৈল যাম 25 েতিতয়া মই েতামােলাকৰ ওপৰত শুিচ জল ছিটয়াম, তােত েতামােলাক শুিচ হ’বা; মই
েতামােলাকৰ আটাই অেশৗচৰ পৰা আৰু েতামােলাকৰ আটাই মুির্ত্তৰ পৰা েতামােলাকক শুিচ কিৰম

26 মই েতামােলাকক এক নতুন হৃদয় িদম, আৰু েতামােলাকৰ অন্তৰত এক নতুন আত্মা স্থাপন কিৰম; আৰু মই
েতামােলাকৰ শৰীৰৰ পৰা িশলৰূপ মন গুচাই েতামােলাকক মাংসৰূপ মন িদম 27আৰু মই েতামােলাকৰ অন্তৰত েমাৰ
আত্মা স্থাপন কিৰ, েতামােলাকক েমাৰ িবিধেবাৰত চলাম; তােত েতামােলােক েমাৰ শাসন প্রণালীেবাৰ পালন কিৰ েসই
মেত কাযর্ কিৰবা 28আৰু মই েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদয়া েদশত েতামােলােক বাস কিৰবা; আৰু েতামােলাক
েমাৰ প্রজা হ’বা, আৰু মই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম

29 মই েতামােলাকৰ আটাই অেশৗচৰ পৰা েতামােলাকক ৰক্ষা কিৰম; আৰু মই েঘঁহুধান আহ্বান কিৰ তাক বৃিদ্ধ কিৰম,
আৰু েতামােলাকৰ ওপৰত দুির্ভক্ষভাৰ অপর্ণ নকিৰম 30 েতামােলােক জািতেবাৰৰ মাজত দুির্ভক্ষৰ দুণর্াম আৰু নাপাবৰ
কাৰেণ গছৰ ফল আৰু পথাৰৰ উৎপন্ন বস্তু মই বৃিদ্ধ কিৰম 31 েতিতয়া েতামােলােক েতামােলাকৰ কু-আচৰণ আৰু
মন্দ কাযর্েবাৰ েসঁাৱৰণ কিৰবা; েতামােলাকৰ অপৰাধ আৰু িঘণলগীয়া কাযর্ৰ কাৰেণ েতামােলােক িনজৰ দৃষ্টিত িনজেক
িঘণাবা

32 প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামােলাকৈল চাই েয মই এই কাযর্ নকেৰঁা, ‘ইয়াক েতামােলােক জনা উিচত; েহ ইস্রােয়ল-
বংশ, েতামােলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰৰ কাৰেণ েতামােলাক লিজ্জত আৰু িবৱণর্ েহাৱা ’ 33 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
েতামােলাকৰ আটাই অপৰাধৰ পৰা মই েতামােলাকক শুিচ কৰা িদনা মই নগৰেবাৰ বাসস্থান কিৰম, আৰু উচ্ছন্ন ঠাইেবাৰ
পুণৰায় িনম্মর্াণ কৰা হ’ব 34 আৰু িয েদশ আটাই বাটৰুৱাৰ সাক্ষােত উচ্ছন্ন আিছল, েসই উচ্ছন্ন েদশ েতামােলােক
চহাবা

35 আৰু েতিতয়া েতওঁেলােক ক’ব, “এই িয েদশ ধ্বংস কৰা ৈহিছল, এই েদশ এদন বাৰীৰ িনিচনা হ’ল, আৰু এই
িয নগৰেবাৰ ধ্বংসস্থান, উচ্ছন্ন, আৰু ভগ্ন ৈহিছল, এই নগৰেবাৰ গেড়েৰ আবৃত আৰু বাসস্থান হ’ল ” 36 েতিতয়া
মই িযেহাৱােয়ই েয ভগা ঠাইেবাৰ পুনৰায় িনম্মর্াণ কিৰেলঁা, আৰু ধ্বংস কৰা ঠাই বাৰী কিৰেলঁা, ইয়ােক েতামােলাকৰ
চািৰওফােল অৱিশষ্ট থকা জািতেবােৰ েতিতয়া জািনব মই িযেহাৱাই ইয়াক কেলঁা, আৰু ইয়াক িসদ্ধও কিৰম ’

37 প্রভু িযেহাৱাই এই দেৰ ৈকেছ: ‘আৰু এটা কথা আেছ; মই েযন ইস্রােয়ল বংশৰ কাৰেণ ইয়াক কিৰম, েসইবােব
েতওঁেলােক েমাৰ আগত প্রাথর্না কিৰবৈল মই বাট চাই থািকম; মই েমৰ-ছাগৰ জাকৰ দেৰ েতওঁেলাকক মানুেহেৰ বৃিদ্ধ
কিৰম 38 পিবত্র েমৰ-ছাগৰ জাকৰ, িযৰূচােলমৰ িনৰূিপত উৎসৱৰ েমৰ-ছাগৰ জাকেৰই দেৰই ধ্বংস নগৰেবাৰ মানুহৰ
জােকেৰ পিৰপূণর্ হ’ব; তােত, মই েয িযেহাৱা, তাক েতওঁেলােক জািনব’ ”

37 অধয্ায়
ইস্রােয়ল জািতক পুনৰায় জীউৱা

1 পাছত িযেহাৱাৰ হাত েমাৰ ওপৰত অিপর্ত হ’ল, আৰু িযেহাৱাই িনজ আত্মােৰ েমাক ৈল ৈগ উপতয্কািটৰ মাজত
থেল েসই উপতয্কা হােড়েৰ পিৰপূণর্ আিছল 2 েতওঁ েসইেবাৰৰ ওচেৰ ওচেৰ এইদেৰ চািৰওফােল েমাক ফুৰােল
আৰু েচাৱা! েসই উপতয্কািটত অেনক অেনক হাড় আিছল আৰু েচাৱা! েসইেবাৰ অিত শুকান 3 েতওঁ েমাক
ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান,এই হাড়েবাৰ জীৱ পােৰেন?” েতিতয়া মই ক’েলঁা, “েহ প্রভু িযেহাৱা, আপুিনেহ জােন!”

4 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “তুিম এই হাড়েবাৰৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ কৰা, আৰু এইেবাৰক েকাৱা, ‘েহ শুকান
হাড়িবলাক! িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা 5 প্রভু িযেহাৱাই এই হাড়েবাৰক এই কথা ৈকেছ: “েচাৱা! মই েতামােলাকৰ
িভতৰত িনশ্বাস* সুমুৱাম; তােত েতামােলাক জীৱা 6 আৰু মই েতামােলাকৰ ওপৰত িসৰ িদম, মাংস উৎপন্ন কিৰম,
েতামােলাকক ছােলেৰ ঢািকম, আৰু েতামােলাকৰ িভতৰত প্রাণবায়ু িদম; তােত েতামােলাক জীৱা, আৰু মই েয িযেহাৱা,
তাক েতামােলােক জািনবা’ ”

* 37 অধয্ায়:5 প্রাণবায়ু
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7 পাছত মই আজ্ঞা েপাৱাৰ দেৰ ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেলঁা; মই প্রচাৰ কেৰঁােত এিট শব্দ হ’ল, মৰ মৰ শব্দ হ’ল আৰু
হাড়েবাৰ েগাটখাই িনজ িনজ হাড়ত লািগল 8আৰু মই চাই েদিখেলঁা, েসইেবাৰত িসৰ হ’ল, মাংস উৎপন্ন হ’ল, আৰু
েসইেবাৰক ছােল ঢািকেল! িকন্তু েসইেবাৰৰ িভতৰত প্রাণ-বায়ু নািছল

9 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “বায়ুৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ কৰা! েহ মনুষয্ সন্তান ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ বায়ুক
েকাৱা ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েহ বায়ু চািৰওিদশৰ পৰা আিহ এই হত েলাকেবাৰ জীৱৰ িনিমেত্ত ইহঁতৰ ওপৰত
বেলাওৱা’ ” 10 েতিতয়া েতওঁ েমাক আজ্ঞা িদয়াৰ দৰ, মই ভাববাণী প্রচাৰ কিৰেলঁা; েতিতয়া িসহঁতৰ িভতৰত প্রাণ-বায়ু
েসামালত িসহঁত জীেল! আৰু েতিতয়া অিতশয় মহাবািহনী ৈহ িনজ িনজ ভিৰত ভৰ িদ িথয় হ’ল

11 আৰু ঈশ্বেৰ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, এই হাড়েবােৰই ইস্রােয়লৰ েগােটই বংশ েচাৱা! েতওঁেলােক
কয়, ‘আমাৰ হাড়েবাৰ শুকাল, আৰু আমাৰ আশা নাইিকয়া হ’ল, আিম িনেচইৈক উচ্ছন্ন হ’েলা!’ 12 এই েহতুেক তুিম
ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা! েহ েমাৰ প্রজাসকল, মই েতামােলাকৰ
ৈমদামেবাৰ মুকিল কিৰম, আৰু েতামােলাকৰ ৈমদামৰ পৰা েতামােলাকক উিলয়াম! আৰু মই েতামােলাকক ইস্রােয়ল
েদশৈল ৈল যাম!

13 েতিতয়া েহ েমাৰ প্রজাসকল, মই েযিতয়া েতামােলাকৰ ৈমদামেবাৰ মুকিল কিৰম, আৰু েতামােলাকৰ ৈমদামৰ
পৰা েতামােলাকক উিলয়াম েতিতয়া, মই েয িযেহাৱা, ইয়ােক েতামােলােক জািনবা 14আৰু মই েতামােলাকৰ অন্তৰত
েমাৰ আত্মা স্থাপন কিৰম, েতিতয়া েতামােলাক জীৱা, আৰু মই েতামােলাকৰ েদশত েতামােলাকক বহুৱাম; আৰু মই
িযেহাৱােয়ই েয ইয়াক কেলঁা, আৰু ইয়াক িসদ্ধও কিৰেলঁা’ ” তাক েতামােলােক জািনবা, ইয়াক িযেহাৱাই ৈকেছ

15 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ গুিৰৈল আিহল, েবােল, 16 “এিতয়া তুিম, েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম িনজৰ কাৰেণ
এডাল কাঠ ৈল তাৰ ওপৰত এই কথা িলখা, ‘িযহূদাৰ আৰু েতওঁৰ লগৰীয়া ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল ’ আৰু এডাল কাঠ
ৈল তাৰ ওপৰত এই কথা িলখা, ‘েযােচফৰ, অথর্াৎ ইফ্রিয়মৰ আৰু েতওঁৰ লগৰীয়া ইস্রােয়লৰ আটাই বংশৰ কাঠ ’
17 আৰু েসই দুডাল েতামাৰ হাতত এডাল হ’বৰ কাৰেণ এডালৰ লগত আন ডাল লগ লগাই েতামাৰ কাৰেণ এডাল
কৰা

18 ‘আৰু এইেবাৰৰ দ্বাৰাই তুিম িক বুজাইছা, তাক তুিম আমাক নজনাবােন?’ এইবুিল েতামাৰ জািতৰ সন্তানসকেল
েযিতয়া েতামাক সুিধব, 19 েতিতয়া তুিম েতওঁেলাকক ক’বা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা! মই ইফ্রিয়মৰ হাতত
থকা, েযােচফৰ কাঠডাল, আৰু েতওঁৰ লগৰীয়া ইস্রােয়লৰ ৈফদেবাৰক ৈল, িযহূদাৰ কাঠডালৰ লগেত লগ লগাই এডাল
কিৰম, আৰু েতওঁেলাক েমাৰ হাতত এডাল হ’ব!’ 20 েতিতয়া তুিম িলখা কাঠ দুডাল েতওঁেলাকৰ আগত েতামাৰ হাতত
থািকব

21আৰু তুিম েতওঁেলাকক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েচাৱা! ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল েযাৱা জািতেবাৰৰ
মাজৰ পৰা মই েতওঁেলাকক ৈল চািৰওফালৰ পৰা েতওঁেলাকক েগাটাই েতওঁেলাকৰ িনজ েদশৈল ৈল যাম 22 পােছ
মই েদশত ইস্রােয়লৰ পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত েতওঁেলাকক এক জািত কিৰম, আৰু এজন ৰজা েতওঁেলাকৰ আটাইেৰ ৰজা
হ’ব; েতওঁেলাক পুনৰায় দুই জািত নহ’ব, বা েকিতয়াও দুই ৰাজয্ িবভক্ত নহ’ব 23 আৰু েতওঁেলাকৰ িনজৰ মুির্ত্তেৰ,
িনজৰ িঘণলগীয়া বস্তুেৰ, নাইবা িনজৰ অপৰাধৰ েকােনা অপৰােধেৰ িনজক আৰু অশুিচ নকিৰব; িকন্তু েতওঁেলােক
পাপ কৰা েতওঁেলাকৰ আটাই বাসস্থানৰ পৰা মই েতওঁেলাকক ৰক্ষা কিৰম, আৰু েতওঁেলাকক শুিচ কিৰম; েতিতয়া
েতওঁেলাক েমাৰ প্রজা হ’ব, আৰু মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম

24আৰু েমাৰ দাস দায়ুদ েতওঁেলাকৰ ওপৰত ৰজা হ’ব, আৰু েতওঁেলাক সকেলােৰ এজন ৰখীয়া হ’ব; েতওঁেলােক
েমাৰ শাসন-প্রণালী েবাৰত চিলব, আৰু েমাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰ েসই মেত কাযর্ কিৰব 25 আৰু েতামােলাকৰ
পূবর্পুৰুষসকেল বাস কৰা, েমাৰ দাস যােকাবক মই িদয়া েদশখনত েতওঁেলােক বাস কিৰব; েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ
পুত্র-েপৗত্রািদক্রেম িচৰকালৈলেক তাত বাস কিৰব, আৰু েমাৰ দাস দায়ুদ িচৰকালৈলেক েতওঁেলাকৰ অিধপিত হ’ব

26 ইয়াৰ বািহেৰ মই েতওঁেলাকৰ লগত এিট শািন্তৰ িনয়ম কিৰম; েসেয় েতওঁেলােক ৈসেত এিট িচৰকলীয়া িনয়ম
হ’ব; মই েতওঁেলাকক স্থাপন কিৰ েতওঁেলাকক বৃিদ্ধ কিৰম, আৰু িচৰকালৈলেক েতওঁেলাকৰ মাজত েমাৰ ধমর্ধাম
স্থাপন কিৰম 27 েমাৰ আবােসা েতওঁেলাকৰ লগত থািকব, আৰু মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম, আৰু েতওঁেলাক েমাৰ
প্রজা হ’ব! 28আৰু েযিতয়া েমাৰ ধমর্ধাম েতওঁেলাকৰ মাজত িচৰকালৈলেক থািকব, েতিতয়া মই েয ইস্রােয়লক পিবত্র
কেৰঁাতা িযেহাৱা, তাক জািতেবােৰ জািনব’!”

38 অধয্ায়
অিন্তম কালত েগােগ ইস্রােয়লক আক্রমণ কৰা েগাগৰ িবনাশ
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1 পাছত িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, 2 “েহ মনুষয্ সন্তান, মােগাগেদশীয়, েৰাচ, েমেচক আৰু
তুবলৰ অিধপিত েগাগৰ ফালৈল মুখ কৰা; তাৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ েকাৱা! 3 ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
েচাৱা! েৰাচ, েমেচক আৰু তুবলৰ অিধপিত েহ েগাগ, মই েতামাৰ িবপক্ষ

4 মই েতামাক ওেলাটাম, আৰু েতামাৰ জামুদঁাতৰ গুিৰত হঁােকাটা লগাম; আৰু েতামাক আৰু েতামাৰ েঘঁাৰা
আৰু অশ্বােৰাহী আিদ আটাই ৈসনয্সামন্তেক উিলয়াম; েতওঁেলাক আটাইেবাৰ সু-সিজ্জত, ফৰ আৰু ঢাল ধৰা মহাদল;
েতওঁেলাক আটাইেবাৰ তেৰাৱালধাৰী 5 েতওঁেলাকৰ লগত পাৰসয্, কুচ আৰু পূট আেছ; েতওঁেলাক আটাইেবাৰ ঢাল
েলাৱা, আৰু িশেৰাৰক্ষক টুিপ িপন্ধা 6 েগামৰ আৰু তাৰ আটাই দলসমূহ, উত্তৰৰ অন্ত ভাগত থকা েতাগমর্াৰ বংশ আৰু
তাৰ আটাই দলসমূহ আিদ কিৰ অেনক অেনক জািত েতামােৰ ৈসেত আেছ

7 তুিম যুগুত েহাৱা! িনজেক যুগুত কৰা; তুিম িনজৰ ওচৰত েগাট েখাৱা দলসমূেহ ৈসেত যুগুত েহাৱা, আৰু তুিম
েতওঁেলাকৰ ৰখীয়া েহাৱা 8 বহুিদনৰ পাছত েতামাৰ ৈসনয্ সমূহ েগােটাৱা হ’ব; তেৰাৱালৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা, অেনক
জািত সমূহৰ পৰা েগােটাৱা েলাকসকলৰ েদশৈল, বহুকালৰ পৰা উচ্ছন্ন েহাৱা ইস্রােয়লৰ পব্বর্তেবাৰৈল বচৰেবাৰৰ েশষ
ভাগত তুিম যাত্রা কিৰবা; িকন্তু েসই েদশৰ েলাকসকলক জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা উিলওৱা হ’ল আৰু েতওঁেলাক আটােয়
িনৰাপেদ বাস কিৰেছ! 9 তুিম উিঠ ধুমুহাৰ দেৰ যাত্রা কিৰবা; তুিম আৰু েতামাৰ আটাই দলসমূেহ আৰু েতামােৰ ৈসেত
অেনক জািতেয় েমঘৰ দেৰ েদশ ঢািকবা

10 প্রভু িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ: ‘েসই িদনা েতামাৰ মনত নানা ভাব উদয় হ’ব আৰু তুিম কু-কল্পনা কিৰবা ’
11আৰু তুিম ক’বা, ‘লুট কিৰবৈল আৰু বস্তু কািঢ় আিনবৈল, বত্তর্ মােন বাস কৰা; আৰু উচ্ছন্ন ঠাইেবাৰৰ অিহেত আৰু
জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা েগােটাৱা গৰু, ছাগলী, আিদ বস্তু অজ্জর্ া, পৃিথৱীৰ মাজ ঠাইত বাস কৰা জািতৰ অিহেত েমাৰ
হাত চলাবৈল, 12 গড় েনােহাৱা গাওঁ থকা েদশখনৈল মই উিঠ যাম, সুিস্থেৰ থকা িনৰাপেদ বাস কৰা, সমূিল গড়, ডাং
িক কপাট েনােহাৱাৈক বাস কৰা েলাকসকলৰ তাৈল যাম

13 িচবা, দদান, তচীর্চৰ বিণকসকল আৰু তাৰ আটাই েডকা িসংহেবােৰ েতামাক ক’ব, ‘আপুিন লুট কিৰবৈল জােনা
অহা নাই? বস্তু কািঢ় িনবৈল, েসাণ আৰু ৰূপ ৈল যাবৈল, গৰু, েমৰ-ছাগ আিদ অিধক লুটদ্রবয্ ৈল যাবৈল আপুিন
জােনা আেপানাৰ দলসমূহক েগােটাৱা নাই?’

14 এই েহতুেক, েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ েগাগক েকাৱা, ‘প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েসইিদনা
েযিতয়া েমাৰ প্রজা ইস্রােয়েল িনৰাপেদ বাস কিৰব, েতিতয়া তুিম দােনা তাক নাজািনবা? 15 েসইদেৰ তুিম উত্তৰৰ
অন্তভাগৰ িনজ ঠাইৰ পৰা যাত্রা কিৰবা, আৰু েতামােৰ ৈসেত অেনক জািত যাব; েতওঁেলাক আটাইেবাৰ অশ্বােৰাহী,
েতওঁেলাক মহাদল আৰু পৰাক্রমী ৈসনয্-সামন্ত? 16 তুিম এেডাখৰ েমঘৰ দেৰ েদশ ঢািক েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ অিহেত
উিঠ যাবা; েহ েগাগ, মই জািতেবাৰৰ সাক্ষােত েতামাৰ মাজত পিবত্রীকৃত হ’েল জািতেবােৰ েমাক জািনবৰ কাৰেণ েশষ
কালত েমাৰ েদশৰ িবৰুেদ্ধ মই েতামাক ৈল যাম ’

17 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ েতামাক আিনম বুিল আগৰ কালত অেনক বছৰ ভাববাণী
প্রচাৰ কৰা েমাৰ দাস ভাববাদীসকলৰ দ্বাৰাই যাৰ িবষেয় মই ৈকিছেলঁা, তুিমেয়ই েসইজন েনােহাৱােন? 18 আৰু প্রভু
িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘েগাগ, ইস্রােয়ল েদশৰ িবৰুেদ্ধ েযাৱা িদনা েমাৰ নাকত েক্রাধািগ্ন উিঠব!’

19 িকয়েনা েমাৰ অন্তজ্বর্ ালাত আৰু েক্রাধািগ্নত মই ৈকেছঁা, ইস্রােয়ল েদশত েসই িদনা িনশ্চেয় মহৎ কম্পন হ’ব েয,
20 সমুদ্রৰ মাছ, আকাশৰ পক্ষী, বনৰীয়া জন্তু, মািটত বগাই ফুৰা আটাই উৰগ জন্তু আৰু পৃিথৱীৰ ওপৰত থকা সকেলা
েলাক েমাৰ সনু্মখত কঁিপব আৰু পব্বর্তেবাৰ েপেলাৱা হ’ব, গড়া ঠাইেবাৰ খিহ পিৰব আৰু প্রেতয্ক গড় মািটেৰ সমান
হ’ব

21 আৰু প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েমাৰ সকেলা পব্বর্তত মই তাৰ অিহেত তেৰাৱাল মািতম; প্রেতয্ক মানুহৰ তেৰাৱাল
িনজ িনজ ভাইৰ িবৰুেদ্ধ হ’ব 22 আৰু মই মহামাৰী আৰু ৰক্তপােতেৰ েতওঁেলাকৰ িবচাৰ উিচত দণ্ড িদম: আৰু মই
েতওঁেলাকৰ, েতওঁেলাকৰ দলসমূহৰ আৰু তাৰ লগত থকা অেনক জািতৰ ওপৰত প্লাৱন কেৰঁাতা বৰষুণ, মহািশলাবৃষ্টি,
অিগ্ন, আৰু গন্ধক বৰষাম 23আৰু মই িনজেক মহান আৰু পিবত্র কিৰম, আৰু অেনক জািতৰ আগত িনজেক িচনািক
িদম; েতিতয়া, মই েয িযেহাৱা, ইয়াক েতওঁেলােক জািনব

39 অধয্ায়
1 “এিতয়া তুিম, েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম েগাগৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী প্রচাৰ কিৰ েকাৱা, প্রভু িযেহাৱাই এই দেৰ ৈকেছ:

েৰাচ, েমেচক, আৰু তুবলৰ অিধপিত েহ েগাগ েচাৱা! মই েতামাৰ িবপক্ষ 2 আৰু মই েতামাক ওেলাটাম, েতামাক
চলাই ৈল আিহম, আৰু উত্তৰৰ অন্তভাগৰ পৰা েতামাক উিলয়াই ইস্রােয়লৰ পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰৈল েতামাক আিনম
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3 আৰু মই প্রহাৰ কিৰ েতামাৰ ধনু েতামাৰ বাওঁ হাতৰ পৰা েপলাই িদম আৰু েতামাৰ েসঁা-হাতৰ পৰা েতামাৰ কঁাড়েবাৰ
পিৰ েযাৱা কিৰম

4 তুিম ইস্রােয়লৰ পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত েতামাৰ আটাই দলসমূহ আৰু েতামাৰ লগত থকা জািতেবােৰ ৈসেত পিৰ
থািকবা; েতামাক খাবৈল মই সকেলা িবধৰ িহংসক পক্ষী আৰু বনৰীয়া জন্তু েতামাক িদম 5 প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, তুিম
মুকিল পথাৰত পিৰ থািকবা; কাৰণ মেয়ই ইয়াক কেলঁা 6 ‘আৰু মই মােগাগৰ মাজৈল, আৰু দ্বীপেবাৰত িনৰাপেদ বাস
কৰােবাৰৰ মাজৈল অিগ্ন পিঠয়াম; েতিতয়া, মই েয িযেহাৱা, ইয়ােক েতওঁেলােক জািনব

7 আৰু মই েমাৰ পিবত্র নাম েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ মাজত জনাম আৰু েমাৰ পিবত্র নাম অপিবত্রীকৃত হ’বৈল আৰু
িনিদম; েতিতয়া, মই েয িযেহাৱা, ইস্রােয়লৰ পিবত্র জনা তাক জািতেবােৰ জািনব 8প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা! েসেয়
আিহেছ, েসেয় িসদ্ধ হ’ব, মই িনেজ েকাৱা িদন এেয়

9 েসই সময়ত ইস্রােয়লৰ নগৰ িনবাসীসকেল ওলাই ৈগ, ফৰ আৰু ঢাল, ধনু আৰু কঁাড়, হাতৰ লািঠ আৰু যাঠী আিদ
অস্ত্রেবাৰ খিৰ কিৰ পুিৰব; েতওঁেলােক সাত বছৰৈলেক েসইেবাৰ খিৰ কিৰ পুিৰ থািকব 10 েতওঁেলােক পথাৰৰ পৰা খিৰ
নািনব আৰু কাঠিনত েকােনা গছ নাকািটব; িকয়েনা েতওঁেলােক অস্ত্রেবাৰেক খিৰ কিৰ পুিৰব প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ,
েতওঁেলাকক লুট কৰােবাৰক েতওঁেলােক লুট কিৰব আৰু েতওঁেলাকক অপহৰণ কৰাসকলক েতওঁেলােক অপহৰণ
কিৰব

11 েতিতয়া আৰু মই েসই িদনা ইস্রােয়লৰ মাজত সমুদ্রৰ পূৱ ফালৰ বাটৰুৱাসকলৰ উপতয্কােটাত েগাগক পুিতবৈল
ঠাই িদম; েসেয় বাটৰুৱাৰ বাট বন্ধ কিৰব; েসই ঠাইেত েতওঁেলােক েগাগ আৰু তাৰ আটাই েলাক সমূহক পুিতব; আৰু
েতওঁেলােক তাৰ নাম হােমান-েগাগৰ [েগাগৰ েলাক সমূহৰ] উপতয্কা থ’ব

12 আৰু েদশ শুিচ কিৰবৰ কাৰেণ ইস্রােয়ল বংশই সাত মাহৈলেক েতওঁেলাকক পুিত থািকব 13 এেন িক, েদশৰ
সকেলা েলােক েতওঁেলাকক পুিতব; প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েগৗৰৱািন্বত হ’বৰ িদনা েসেয় েতওঁেলাকৈল যশসয্াৰ
কাৰণ হ’ব

14 েতিতয়া েলাকসকেল কামত লািগ থািকব পৰা মানুহক বািচ ল’ব; েতওঁেলােক েদশ ভ্রমণ কিৰ কিৰ েদশ শুিচ
কিৰবৰ অেথর্ মািটত পিৰ থকা অৱিশষ্টসকলক বাটৰুৱাৰ সহায়ত পুিত থ’ব; সাত মাহৰ মুৰত েতওঁেলােক িবচািৰ
ফুিৰব 15 আৰু েকােনা বাটৰুৱাই েদশৰ মােজিদ যাওঁেত যিদ মানুহৰ হাড় েদেখ, েতেন্ত, েপঁােতাতা মানিহ হােমান
েগাগৰ উপতয্কাত তাক েপাতক বুিল েতওঁ তাৰ ওপৰত এটা িচন িদব 16আৰু হােমানা [েলাক সমূহ] বুিল এখন নগৰৰ
নােমা হ’ব এইদেৰ েতওঁেলােক েদশ শুিচ কিৰব

17 আৰু েহ মনুষয্ সন্তান, প্রভু িযেহাৱাই এই দেৰ ৈকেছ: আটাই িবধৰ পক্ষীক আৰু আটাই বনৰীয়া জন্তুক তুিম
েকাৱা, “েতামােলােক েগাট খাই আহা! েতামােলােক মাংস খাবৈল আৰু ৰক্তপান কিৰবৈল, েমাৰ যজ্ঞৈল, ইস্রােয়লৰ
পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত মই িয যজ্ঞ কিৰম, তাৈলেক চািৰওফালৰ পৰা আিহ একিত্রত েহাৱা 18 েতামােলােক বীৰসকলৰ
মাংস খাবা আৰু মতা েমৰ-ছাগ, েমৰ-ছাগ েপাৱািল, ছাগ আৰু ভতৰাস্বৰূপ পৃিথৱীৰ অিধপিতসকলৰ ৰক্ত পান কিৰবা;
েতওঁেলাক সকেলােৱ বাচানৰ হৃষ্টপুষ্ট পশুস্বৰূপ

19 েতিতয়া েতামােলাকৰ কাৰেণ মই িয যজ্ঞ কিৰম, তাৰ েতল েতামােলােক তৃপ্ত েনােহাৱাৈলেক েভাজন কিৰবা আৰু
েতামােলােক মতলীয়া েনােহাৱাৈলেক তাৰ েতজ পান কিৰবা 20আৰু প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েতামােলােক েমাৰ েমজত
বিহ েঘঁাৰা আৰু ৰথ, বীৰ আৰু আটাই ৰণুৱাক খাই েপট ভৰাবা’ ”

21 েতিতয়া এইদেৰ মই জািতেবাৰৰ মাজত েমাৰ েগৗৰৱ স্থাপন কিৰম, আৰু েমাৰ িয দণ্ড মই িসদ্ধ কিৰম, আৰু
েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ িয হাত অপর্ণ কিৰম, তাক আটাই জািতেয় েদিখব 22 ইস্রােয়ল বংশই েসই িদনাৰ পৰা
আগৈল মই েয েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা ইয়াক জািনব

23 আৰু জািতেবােৰ জািনব, েয, ইস্রােয়ল বংশই িনজ অপৰাধেত েদশান্তৰৈল ৈগিছল; কাৰণ েতওঁেলােক েমাৰ
অিহেত িবেদ্রাহ কৰাত, মই েতওঁেলাকৰ পৰা েমাৰ মুখ ঢািক েতওঁেলাকৰ শত্রুৰ হাতত েতওঁেলাকক েশাধাই িদিছেলঁা,
আৰু েতওঁেলাক সকেলােৱ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত ৈহিছল 24 েতওঁেলাকৰ অেশৗচ আৰু নানা অপৰাধ অনুসােৰ, মই
েতওঁেলাকৈল কাযর্ কিৰিছেলঁা, আৰু েতওঁেলাকৰ পৰা েমাৰ মুখ ঢািকিছেলঁা

25 িকন্তু প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, এিতয়া মই যােকাবৰ বন্দী অৱস্থা পিৰৱত্তর্ ন কিৰম, আৰু েগােটই ইস্রােয়ল বংশক
দয়া কিৰম আৰু েমাৰ পিবত্র নামৰ অেথর্ মই উৎসাহী হ’ম 26 আৰু এিতয়া েতওঁেলােক িনজ েদশত িনৰাপেদ বাস
কিৰব, আৰু েকােনও েতওঁেলাকক ভয় েনেদখুৱাব, 27 েযিতয়া মই েতওঁেলাকক জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা ওেলাটাই
আিন, েতওঁেলাকৰ শত্রুৰ েদশেবাৰৰ পৰা েগাটাই অেনক জািতৰ সাক্ষােত েতওঁেলাকৰ মাজত পিবত্রীকৃত হ’ম, েতিতয়া
েতওঁেলােক িনজৰ লাজৰ আৰু েতওঁেলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ কৰা িনজৰ আটাই অপৰাধৰ ভাৰ বব



িযিহেষ্কল 39 অধয্ায়:28 981 িযিহেষ্কল 40 অধয্ায়:23

28 আৰু মই েতওঁেলাকক জািতেবাৰৰ মাজৈল েদশান্তৰ কৰাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ েদশৈল আিন েতওঁেলাকক
েগাটােল, মই েয েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, তাক েতওঁেলােক জািনব আৰু মই তাত েতওঁেলাকৰ কােকা আৰু অৱিশষ্ট
নাৰািখম 29 আৰু মই েতওঁেলাকৰ পৰা েমাৰ মুখ আৰু নাঢািকম; িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, মই ইস্রােয়ল-বংশৰ
ওপৰত েমাৰ আত্মা বািক িদম ”

40 অধয্ায়
নতুন মিন্দৰৰ বণর্না

1 আিম বািবলনৰ পৰা েদশান্তিৰত েহাৱাৰ পঁিচশ বছৰৰ বছিৰ, বছৰৰ আৰম্ভণত, মাহৰ দশম িদনা, নগৰখন প্রহািৰত
েহাৱাৰ চতুদ্দর্ শ বছৰৰ েসই িদনাই িযেহাৱাই েতওঁৰ হাত েমাৰ ওপৰত িদ েমাক তাৈল িনেল 2 েতওঁ েমাক ঈশ্বৰীয়
দশর্নত ইস্রােয়ল েদশৈল িন এখন অিতশয় ওখ পব্বর্তত বহুৱােল; তাৰ ওপৰত দিক্ষণফােল এক নগৰস্বৰূপ গৃহ েদখা
ৈগিছল

3 েতিতয়া েতওঁ েমাক তাৈল িনেল, আৰু েচাৱা, হাতত এগছ শণ সূতাৰ ৰছী আৰু এডাল পিৰমান-নল েলাৱা িপতলৰ
আভাৰ দেৰ আবা থকা এজন পুৰুষ আিছল; েতওঁ বাট-চৰাত িথয় ৈহ আিছল 4 পােছ েসই পুৰুেষ েমাক ক’েল, “েহ
মনুষয্ সন্তান, তুিম িনজৰ চকুেৰ েচাৱা, িনজৰ কােণেৰ শুনা আৰু মই েতামাক িয িয েদখুৱাম, েসই সকেলাৈল মন
িদয়া; িকয়েনা মই েযন েসই সকেলােক েতামাক েদখুৱাম, এই অিভপ্রােয়েৰেহ েতামাক ইয়াৈল অনা হ’ল; তুিম িয িয
েদিখবা, েসই সকেলােক ইস্রােয়ল বংশক জনাবা

5আৰু েচাৱা, গৃহৰ বািহেৰ চািৰওফােল এটা গড় আিছল, আৰু পুৰুষজনৰ হাতত জুিখবৰ কাৰেণ ছহাত দীঘল এডাল
নল আিছল; তাৰ প্রেতয্ক হাতৰ েজাখ এক হাত চািৰ আঙুল; পােছ েতওঁ গড় জুিখলত, ডােঠ এক নল, আৰু ওখই
এক নল হ’ল 6 েতিতয়া েতওঁ পূৱফােল মুখ কৰা বাট-চৰাৈল আিহ তাৰ খটখিটেয়িদ উিঠল আৰু েতওঁ েসই বাট-চৰাৰ
দুৱাৰডিল জুিখলত, বহেল এক নল হ’ল; আৰু এক নল বহল আন দুৱাৰডিলও আিছল 7আৰু প্রেতয্ক প্রহৰী েকঁাঠািল
এক নল দীঘল আৰু এক নল বহল আিছল, আৰু েসই েকঁাঠািলেবাৰ পঁাচ হাত পঁাচ হাত অন্তেৰ আিছল; আৰু গৃহৰ
ফােল বাট-চৰােটাৰ বাৰাণ্ডাৰ কাষত থকা দুৱাৰডিল এক নল আিছল

8 েতওঁ বাট-চৰােটাৰ গৃহৰ ফালৈল থকা বাৰাণ্ডা জুিখ এক নল পােল 9 পাছত েতওঁ বাট-চৰােটাৰ বাৰাণ্ডা জুিখ আঠ
হাত পােল আৰু বাৰাণ্ডাৰ ওলাই থকা সনু্মখৰ দুই ভাগ জুিখ দুহাত দুহাত পােল আৰু বাট-চৰােটাৰ বাৰাণ্ডা গৃহৰ ফালৈল
আিছল 10 আৰু েসই পূৱফালৰ বাট-চৰােটাৰ প্রহৰী েকঁাঠািল এফােল িতনটা আনফােল িতনটা আিছল, েসই িতিনওটা
এেক েজাখৰ; আৰু ইফােল িসফােল থকা, পহৰী েকঁাঠািল পৃথক কৰা েদৱালেবাৰ এেক েজাখৰ

11 পােছ েতওঁ বাট-চৰােটাৰ প্রেৱশস্থানৰ প্রস্থ জুিখ দহ হাত পােল আৰু বাট-চৰােটাৰ ৈদঘর্য্ জুিখ েতৰ হাত পােল
12 আৰু প্রেতয্ক প্রহৰী-েকঁাঠািলৰ আগত ইফােল এশ হাতৰ িসফােল এশ হাতৰ সীমা আিছল আৰু প্রেতয্ক প্রহৰী-
েকঁাঠািল ইফােল ছহাত িসফােল ছহাত আিছল 13আৰু েতিতয়া েতওঁ এটা প্রহৰী-েকঁাঠািলৰ চালৰ পৰা আন চালৈলেক
বাট-চৰােটা জুিখ পঁিচশ হাত বহল পােল, দুৱাৰ সনু্মখা-সনু্মিখ

14 েতিতয়া েতওঁ বাৰাণ্ডাৰ েজাখ িথৰ কিৰ িবশ হাত পােল; বাট-চৰােটাৰ েকউফােল থকা েচাতালখন বাৰাণ্ডাত
লািগ আিছল 15আৰু বাট-চৰােটাৰ প্রেৱশস্থানৰ সনু্মখৰ পৰা বাট-চৰােটাৰ গৃহৰ ফােল থকা বাৰাণ্ডাৰ সনু্মখৈল পঞ্চাশ
হাত 16 প্রহৰী–েকঁাঠািলেবাৰত, বাট-চৰােটাৰ িভতেৰ েকউফােল েসইেবাৰ পৃথক কৰা েদৱালেবাৰত, আৰু েসইদেৰ
িখলানেবাৰত, িচিলিঙ িদয়া িখিড়িক আিছল আৰু েসই িখিড়িক িভতেৰ েকউফােল আিছল আৰু বাৰাণ্ডাৰ ওলাই থকা
সনু্মখৰ দুই ভাগত খাজুৰ গছৰ আকৃিত আিছল

17 েতিতয়া েতওঁ েমাক বািহৰ েচাতালখনৈল িনেল আৰু েচাৱা, েচাতালখনৰ েকউফােল সজা অেনক েকঁাঠািল আৰু
িশল পািৰ িদয়া এেডাখৰ ঠাই আিছল; েসই ঠাইেডাখৰত িত্রশটা েকঁাঠািল আিছল 18আৰু ঠাইেডাখৰ বাট-চৰােকইটাৰ
কােষ কােষ আিছল; েসেয় বহেল বাট-চৰােকইটাৰ দীঘলৰ সমান েসেয় িশলপািৰ িদয়া চাপৰ ঠাই 19 পাছত েতওঁ তলৰ
বাট-চৰােটাৰ সনূ্মখৰ পৰা িভতৰৰ েচাতালখনৰ সনূ্মখৈল, বািহেৰ প্রস্থ জুিখ পূৱ আৰু উত্তৰ দুেয়াফােল এশ এশ হাত
পােল

20 পাছত েতওঁ বািহৰ েচাতালখনৰ উত্তৰ ফােল মুখ কৰা বাট-চৰােটাৰ ৈদঘর্য্ আৰু প্রস্থ জুিখেল 21 তাৰ প্রহৰী-
েকঁাঠািল ইফােল িতিনটা িসফােল িতিনটা আিছল আৰু তাৰ ওলাই থকা সনু্মখৰ দুই ভাগ আৰু তাৰ িখলিনেবাৰ প্রথম
বাট-চৰােটাৰ পিৰমান মেতই; তাৰ ৈদঘর্য্ পঞ্চাশ হাত আৰু প্রস্থ পঁিচশ হাত

22 তাৰ িখিড়িকেবাৰ, তাৰ িখলিনেবাৰ আৰু তাৰ খাজুৰ গছৰ আকৃিতৰ পূৱফালৰ বাট-চৰােটাৰ পিৰমান মেতই;
সাতখাপ ৈগ তাৰ ওপৰত উঠা যায়; তাৰ িখলিনেবাৰ িভতৰ ফােল আিছল 23 উত্তৰফালৰ বাট-চৰােটাৰ আৰু পূৱফালৰ
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বাট-চৰােটাৰ সনু্মখত িভতৰ েচাতালখনৰ বাট-চৰা আিছল; আৰু েতওঁ এটা বাট-চৰাৰ পৰা আন এটা বাট-চৰােটাৈল
জুিখ এশ হাত পােল

24 পাছত েতওঁ েমাক দিক্ষণ ফালৈল িনেল আৰু েচাৱা, দিক্ষণফােল মুখ কৰা এটা বাট-চৰা আিছল আৰু েতওঁ
তাৰ ওলাই থকা সনু্মখৰ দুই ভাগ তাৰ িখলিনেবাৰ জুিখ েসই পিৰমানেতই পােল 25 তাত আৰু তাৰ েকউফােল থকা
িখলানেবাৰত ওপেৰ েকাৱা িখিড়িকৰ দেৰ িখিড়িক আিছল, তাৰ ৈদঘর্য্ পঞ্চাশ হাত আৰু প্রস্থ পঁিচশ হাত

26 তাৰ ওপৰত উিঠবৈল সাতখাপ আিছল; তাৰ িখলানেবাৰ িভতৰ ফােল আিছল আৰু তাৰ বাৰাণ্ডা ওলাই থকা
সনু্মখৰ দুই ভাগত ইফােল িসফােল খাজুৰ গছৰ আকৃিত আিছল 27আৰু দিক্ষণ পােল িভতৰ েচাতালখনৰ এটা বাট-চৰা
আিছল; েতওঁ এটা বাট-চৰাৰ পৰা আনেটাৈল দিক্ষণ পােল জুিখ এশ হাত পােল

28 পােছ েতওঁ েমাক দিক্ষণফালৰ বাট-চৰাইিদ িভতৰ েচাতালখনৈল িনেল আৰু েতওঁ দিক্ষণৰ বাট-চৰা জুিখ েসই
পিৰমাণমেতই পােল; 29 তাৰ প্রহৰী-েকঁাঠািলেবাৰ, তাৰ পৰা ওলাই থকা বাৰাণ্ডাৰ দুই ভাগ, আৰু তাৰ িখলানেবাৰ েসই
পিৰমাণমেতই আিছল; তাত আৰু তাৰ েকউফােল তাৰ িখলানেবাৰত িখিড়িক আিছল; তাৰ ৈদঘর্য্ পঞ্চাশ হাত আৰু প্রস্থ
পঁিচশ হাত 30 আৰু েকউফােল পঁিচশ হাত দীঘল আৰু পঁাচ হাত বহল িখলানেবাৰ আিছল; 31 তাৰ িখলানেবাৰ বািহৰ
েচাতালখনৰ ফালৈল আিছল, আৰু তাৰ বাৰাণ্ডাৰ ওলাই থকা সনু্মখৰ দুই ভাগত খাজুৰ গছৰ আকৃিত আিছল আৰু তাৰ
ওপৰত উিঠবৈল আঠ খাপ আিছল

32 পাছত েতওঁ েমাক পূৱফালৈল িভতৰ েচাতালখনৰ মাজৈল িনেল আৰু বাট-চৰােটা জুিখ েসই পিৰমাণেতই পােল
33 তাৰ প্রহৰী-েকঁাঠািলেবাৰ, তাৰ বাৰাণ্ডাৰ ওলাই থকা সনু্মখৰ দুই ভাগ আৰু তাৰ িখলানেবাৰ েসই পিৰমাণেতই আিছল;
তাত আৰু তাৰ েকউফােল তাৰ িখলানেবাৰত িখিড়িক আিছল; বাট-চৰােটা পঞ্চাশ হাত দীঘল আৰু পঁিচশ হাত বহল
34 তাৰ িখলানেবাৰ বািহৰ েচাতালখনৰ ফালৈল আিছল আৰু ইফােল িসফােল তাৰ বাৰাণ্ডাৰ ওলাই থকা সনু্মখৰ দুই
ভাগত খাজুৰ গছৰ আকৃিত আিছল; আৰু তাৰ ওপৰত উিঠবৈল আঠ খাপ আিছল

35 পাছত েতওঁ েমাক উত্তৰ বাট-চৰােটাৈল িনেল আৰু েতওঁ তাক জুিখ েসই পিৰমাণমেতই পােল 36 তাৰ প্রহৰী-
েকঁাঠািলেবাৰ, তাৰ বাৰাণ্ডাৰ ওলাই থকা সনু্মখৰ দুই ভাগ আৰু তাৰ িখলানেবাৰ েসই পিৰমাণেতই আিছল আৰু
েকউফােল তাত িখিড়িক আিছল; তাৰ ৈদঘর্য্ পঞ্চাশ হাত আৰু প্রস্থ পঁিছশ হাত আিছল 37 তাৰ বাৰাণ্ডা বািহৰ েচাতালৰ
ফালৈল আিছল আৰু তাৰ ইফােল িসফােল ওলাই থকা সনু্মখৰ দুই ভাগত খাজুৰ গছৰ আকৃিত আিছল; আৰু তাৰ
ওপৰত উিঠবৈল আঠ খাপ আিছল

38 প্রেতয্ক বাট-চৰাৰ বাৰাণ্ডাৰ ওলাই থকা সনু্মখৰ দুই ভাগৰ ওচৰত দুৱাৰ থকা এটা এটা েকঁাঠািল আিছল; তাত
েহাম-বিল েধাৱা হয় 39 েহাম-বিল, পাপাথর্ক-বিল আৰু েদাষাথর্ক বিল কািটবৈল বাট-চৰােটাৰ বাৰাণ্ডাত ইফােল দুখন
িসফােল দুখন েমজ আিছল

40আৰু উত্তৰ ফালৰ বাট-চৰােটাৰ প্রেৱশস্থানত খটখিটৰ ওচৰত বািহেৰ এফােল দুখন েমজ আিছল আৰু আনফােল
বাট-চৰােটাৰ বাৰাণ্ডাৰ দঁািতত দুখন েমজ আিছল 41 এইদেৰ বাট-চৰােটাৰ িভতৰত চািৰখন আৰু বাট-চৰােটাৰ বািহৰত
চািৰখন েমজ আিছল; বিল কািটবৈল সব্বর্মুঠ আঠখন েমজ আিছল

42 আৰু েহাম-বিলৰ অেথর্ েডৰ হাত দীঘল, েডৰ হাত বহল, আৰু এক হাত ওখ, কটািশলৰ এেন চািৰখন েমজ
আিছল; তাত েহাম-বিল আৰুআনআন বিল কটা অস্ত্র ৰখা হয় 43আৰু িভতেৰ েকউফােল চািৰ আঙুিলয়া হঁােকািটেবাৰ
লেগাৱা আিছল আৰু েমজ েকইখনত উৎসগর্ কিৰ মাংস েথাৱা হয়

44 আৰু িভতৰ বাট-চৰােটাৰ বািহৰত উত্তৰ বাট-চৰােটাৰ কাষত িভতৰ েচাতালখনত গায়ন-বায়নসকলৰ কাৰেণ
েকইটামান েকঁাঠািল আিছল, েসইেবাৰৰ মুখ দিক্ষণ ফােল; পূৱ বাট-চৰােটাৰ কাষত উত্তৰ ফােল মুখ কৰা এটা েকঁাঠািল
আিছল 45 আৰু েতওঁ েমাক ক’েল, “দিক্ষণফােল মুখ কৰা এই েকঁাঠািলেটা গৃহ ৰক্ষক পুেৰািহতসকলৰ কাৰেণ

46 আৰু উত্তৰ ফােল মুখ কৰা েকঁাঠািলেটা যজ্ঞ-েবিদ ৰক্ষক পুেৰািহতসকলৰ কাৰেণ; েতওঁেলাক চােদাকৰ সন্তান;
েলবীৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ পৰা েতওঁেলােকই িযেহাৱাৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল েতওঁৰ গুিৰৈল আেহ 47 আৰু েতওঁ
েচাতালখন জুিখ এশ হাত দীঘল আৰু এশ হাত বহল পােল, েসেয় চািৰওফােল সমান; যজ্ঞ-েবিদেটা গৃহৰ আগত
আিছল

48 পাছত েতওঁ েমাক গৃহৰ বাৰাণ্ডাৈল িন, েসই বাৰণ্ডাৰ ওলাই থকা সনু্মখৰ প্রেতয্ক ভাগ জুিখ, ইফােল পঁাচ হাত
িসফােল পঁাচ হাত পােল, আৰু প্রেতয্ক প্রেৱশস্থানৰ কাষৰ ওলাই থকা ভাগৰ প্রস্থ ইফােল িতিন হাত আনফােল িতিন হাত
পােল 49 বাৰাণ্ডাৰ ৈদঘর্য্ িবশ হাত আৰু প্রস্থ বাৰ হাত আিছল আৰু তাৈল উিঠব পৰা খটখটী আিছল; আৰু বাৰাণ্ডাৰ
ওলাই থকা সনু্মখৰ দুই ভাগৰ ওচৰত এফােল এটা স্তম্ভ আৰু আনফােল এটা স্তম্ভ আিছল
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41 অধয্ায়
1 েতিতয়া েতওঁ েমাক মিন্দৰৰ গুিৰৈল িন, তাৰ সনু্মখৰ ওলাই থকা দুই ভাগ জুিখ, এফােল ছহাত আনফােল ছহাত

বহল পােল েসেয় তমু্বৰ বহলৰ সমান 2 আৰু প্রেৱশস্থানৰ প্রস্থ দহ হাত; আৰু প্রেৱশস্থানৰ সনু্মখৰ দুই ভাগ ইফােল
পঁাচ হাত িসফােল পঁাচ হাত আিছল; আৰু েতওঁ তাৰ ৈদঘর্য্ জুিখ চিল্লশ হাত আৰু প্রস্থ জুিখ িবশ হাত পােল

3 েতিতয়া েতওঁ িভতৰ ফােল ৈগ প্রেৱশস্থানৰ সনু্মখৰ ওলাই থকা দুই ভাগ জুিখ দুহাত দুহাত পােল আৰু প্রেৱশস্থান
জুিখ ছহাত পােল; প্রেৱশস্থানৰ প্রস্থ সাত হাত আিছল 4 েতিতয়া েতওঁ তাৰ ৈদঘর্য্ জুিখ িবশ হাত পােল আৰু “এেয়
অিত পিবত্র স্থান” বুিল েতওঁ েমাক ক’েল

5 েতিতয়া েতওঁ গৃহিটৰ েদৱাল জুিখ ছহাত পােল আৰু চািৰওফােল গৃহ েমৰাই থকা িকনাৰৰ েকঁাঠািলেবাৰৰ প্রেতয্ক
েকঁাঠািলৰ প্রস্থ জুিখ চািৰ হাত পােল 6 িকনাৰৰ েকঁাঠািলেবাৰ ওপৰা-ওপিৰৈক িতিন শাৰী আিছল আৰু প্রেতয্ক শাৰীত
িত্রশটা েকঁাঠািল আিছল আৰু িকনাৰৰ েকঁাঠািলেবাৰ েযন লািগ থােক, এই অিভপ্রােয় েসইেবাৰ েকউফালৰ িকনাৰৰ
েকঁাঠািলত গৃহৰ েদৱালত েসামাল, িকন্তু গৃহৰ েদৱালত েসইেবাৰ বন্ধ নািছল 7 আৰু িকনাৰৰ েকঁাঠািলেবােৰ গৃহিট
েমৰাই িযমান ওপৰৈল গ’ল, েসইেবাৰ িসমােন বহল ৈহ গ’ল, িকয়েনা গৃহৰ েকউফােল গৃহৰ েমৰ ক্রেম ওখ ৈহ ৈগিছল;
এই েহতুেক গৃহৰ ফােল প্রস্থাই ওপৰৈল ক্রেম বািঢ়ল; এই কাৰেণ েলােক তলৰ েকঁাঠািলৰ পৰা ওপৰৰ েকঁাঠািলৈল
মাজৰ েকঁাঠািলেয়িদ উেঠ

8 েতিতয়া মই েদিখেলঁা, গৃহৰ চািৰওফােল ওখ িভিত্তমূল আিছল; িকনাৰৰ েকঁাঠািলেবাৰৰ িভিত্তমূল দীঘল হাতৰ ছহাত
পিৰমাণৰ সমূ্পণর্ এক নল 9 িকনাৰৰ েকঁাঠািলেবাৰৰ বািহৰ ফালৰ েদৱালৰ ডাঠ পঁাচ হাত আৰু বাকী শূনয্ ঠাইিখিন
পঁাচ হাত আিছল

10 েকউিপেন গৃহৰ চািৰওফােল েকঁাঠািলেবাৰৰ মাজত িবশ হাত বহল এেডাখৰ ঠাই আিছল 11 তাত িকনাৰৰ
েকঁাঠািলেবাৰৰ দুৱাৰ বাকী শূনয্ ঠাইেডাখৰৰ ফালৈল আিছল; এখন উত্তৰ ফােল আৰু আনখন দিক্ষণফােল আিছল;
আৰু বাকী শূনয্ ঠাইেডাখৰৰ প্রস্থ েকউফােল পঁাচ হাত

12আৰু পৃথক কৰা ঠাইৰ সনু্মখত পিশ্চমফােল থকা ঘৰ সত্তৰ হাত বহল; আৰু ঘৰৰ েদৱালৰ ডাঠ চািৰওফােল পঁাচ
হাত আৰু তাৰ ৈদঘর্য্ নৈব্ব হাত 13 েতিতয়া েতওঁ গৃহ জুিখ এশ হাত দীঘল পােল আৰু পৃথক কৰা ঠাই আৰু েদৱােল
ৈসেত ঘৰেটা জুিখ এশ হাত দীঘল পােল 14 আৰু েতওঁ পূৱফােল গৃহৰ আৰু পৃথক কৰা ঠাইৰ আগফালৰ প্রস্থ জুিখ
এশ হাত পােল

15 আৰু েতিতয়া পৃথক কৰা ঠাইৰ মুৰত, তাৰ পাছফােল থকা ঘৰেটাৰ ৈদঘর্য্ আৰু ইফােল িসফােল থকা তাৰ েঠক
বাৰাণ্ডােবাৰৰ ৈদঘর্য্ জুিখ েতওঁ এশ হাত পােল; আৰু েতওঁ মিন্দৰ, িভতৰ-মিন্দৰ আৰু েচাতালখনৰ বাৰাণ্ডা জুিখেল
16 এই িতিনওটাৰ েকউফােল দুৱাৰডিল, িচিলিঙ িদয়া িখিড়িক আৰু েঠক বাৰাণ্ডা আিছল; েচাতালখনৰ বাৰাণ্ডাৰ সনু্মখত
েকউফােল মিজয়াৰ পৰা িখিড়িকৈলেক তক্তা লেগাৱা আিছল: িখিড়িকেবাৰ ঢকা আিছল 17 আৰু দুৱাৰৰ ওপৰ ভাগ,
িভতৰ গৃহিট, বািহৰৰ ঠাই আৰু েগােটই েদৱাল, চািৰওফােল িভতেৰ আৰু বািহেৰ িয িয আিছল, েসই সকেলােক েজাখা
হ’ল

18 কৰূব আৰু খাজুৰ গছৰ আকৃিত এইদেৰ কৰা ৈহিছল, েয, দুটা দুটা কৰূবৰ আকৃিতৰ মাজত এেজাপা এেজাপা
খাজুৰ গছৰআকৃিতআিছল; আৰুপ্রেতয্ক কৰূবৰ দুখন দুখন মুখআিছল 19এইদেৰ, এফােল খাজুৰ গছৰআকৃিতেটাৰ
েপােন মানুহৰ মুখ আৰু আনফােল খাজুৰ গছৰ আকৃিতেটাৰ েপােন েডকা িসংহৰ মুখ আিছল; েকউফােল েগােটই গৃহত
এইদেৰ কৰা হ’ল 20 মিজয়াৰ পৰা দুৱাৰৰ ওপৰৈলেক কৰূব আৰু খাজুৰ গছৰ আকৃিত কৰা ৈহিছল; মিন্দৰৰ েদৱাল
এই প্রকাৰ আিছল

21 মিন্দৰৰ িবষেয় হ’েল, দুৱাৰৰ খুটােকইটা চািৰিসৰীয়া কৰা আিছল; অিত পিবত্র স্থানৰ আগফালৰ িবষেয় হ’েল, তাৰ
আকৃিত মিন্দৰৰ আকৃিতৰ িনিচনা 22 েবিদেটা কাঠৰ, িতিনহাত ওখ আৰু দুহাত দীঘল, তাৰ চুক আৰু দীেঘ পথািলেয়
েগােটই গা কাঠৰ আিছল পােছ েতওঁ েমাক ক’েল, “এই েবিদেয়ই িযেহাৱাৰ আগত থকা েমজ ” 23 মিন্দৰ আৰু
অিত পিবত্র স্থানৰ দুফলীয়া দুখন দুৱাৰ আিছল 24 আৰু প্রেতয্ক ফালৰ ঘূৰাব পৰা দুই দুই খলপ আিছল এফােল
দুখলপ আৰু আনফােল দুখলপ আিছল 25 েদৱালত কৰাৰ দেৰ েসইেবাৰত, মিন্দৰৰ দুৱাৰ েকইখনত কৰূব আৰু
খাজুৰ গছৰ আকৃিত কৰা আিছল; আৰু বািহৰত বাৰাণ্ডাৰ আগফালৰ ওপৰত ডাঠ কাঠৰ চিত আিছল 26 বাৰাণ্ডাৰ দুই
কােষ, ইফােল িসফােল িচিলিঙ িদয়া িখিড়িক আৰু খাজুৰ গছৰ আকৃিত আিছল; গৃহৰ িকনাৰৰ েকঁাঠািলেবাৰ আৰু ডাঠ
কাঠৰ চিতেকইটা এই প্রকাৰ আিছল
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42 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত েসই মানুেহ েমাক উত্তৰ ফালৰ বােটিদ বািহৰ েচাতালখনৈল িন আৰু পৃথক কৰা ঠাইৰ সনূ্মখত আৰু

উত্তৰ ফালৰ ঘৰেটাৰ সনু্মখত থকা েকঁাঠািলেবাৰৈল িনেল 2 আৰু এশ হাত দীঘল ঠাইৰ আগত উপিস্থত কেৰাৱােল;
দুৱাৰ উত্তৰ ফােল আিছল; প্রস্থ পঞ্চাশ হাত 3 েসই েকঁাঠািলেবাৰ িভতৰ েচাতালখনৰ িবশ হাতৰ আগত আৰু বািহৰ
েচাতালখনৰ িশলত পািৰ িদয়া ঠাইৰ সনু্মখত আিছল; তৃতীয় খাপৰ েঠক বাৰাণ্ডােবাৰ সনূ্মখা-সনূ্মিখৈক আিছল

4 আৰু িভতৰ ফােল েকঁাঠািলেবাৰৰ আগত দহ হাত বহল আৰু এশ হাত দীঘল এটা অহা-েযাৱা কৰা বাট আিছল;
আৰু েসইেবাৰৰ দুৱাৰ উত্তৰফােল আিছল 5 ওপৰৰ েকঁাঠািলেবাৰ েঠক; িকয়েনা ঘৰেটাত েঠক বাৰাণ্ডা েকইটাই তলৰ
আৰু মাজৰ েকঁাঠািলতৈক অিধক ঠাই ৈলিছল 6 কাৰণ েসইেবাৰ িতিনও খাপত আিছল, আৰু বািহৰ েচাতালখনৰ
েকঁাঠািলেবাৰৰ স্তম্ভৰ দেৰ েসইেবাৰৰ স্তম্ভ নািছল; এই েহতুেক ওপৰৰ েকঁাঠািলেবাৰ মািটত থকা তলৰ েকঁাঠািলতৈক
আৰু মাজৰ েকঁাঠািলতৈক অিধক েঠক আিছল 7 আৰু বািহৰত, বািহৰ েচাতাললখনৰ ফােল েকঁাঠািলেবাৰৰ কাষত
আৰু েকঁাঠািলেবাৰৰ সনু্মখত িয গড় আিছল, েসেয় পঞ্চাশ হাত দীঘল 8 িকয়েনা বািহৰ েচাতালখনৰ ফােল থকা
েকঁাঠািলেবাৰৰ ৈদঘর্য্ পঞ্চাশ হাত; িকন্তু মিন্দৰৰ ফােল থকা েকঁাঠািলেবাৰৰ ৈদঘর্য্ এশ হাত 9 বািহৰ েচাতালখনৰ পৰা
েসইেবাৰ েকঁাঠািলত েসামাবৈল গ’েল, েসইেবাৰৰ ঠাইতৈক চাপৰত, পূৱফােল েসােমাৱা বাট েপাৱা যায়

10 েচাতালখনৰ গড়ৰ বহলফােল পূৱিদেশ পৃথক কৰা ঠাইৰ আৰু ঘৰেটাৰ আগত েকঁাঠািলেবাৰ আিছল 11এইেবাৰৰ
আগত িয এটা বাট আিছল, েসই বাট উত্তৰফােল থকা েকঁাঠািলেবাৰৰ সনু্মখৰ বাটৰ িনিচনা েযন েদখা যায়; এইেবাৰ
েসইেবাৰৰ সমােন দীঘল আৰু বহল আৰু এইেবাৰৰ আটাইেবাৰ বািহৰৈল ওেলাৱা বাট েসইেবাৰৰ দেৰ আৰু েসই
ধৰেণই 12 বাটৰ মুৰত, দিক্ষণফােল থকা েকঁাঠািলেবাৰৰ দুৱাৰেবাৰৰ িনিচনা এখন দুৱাৰ আিছল; েসই েকঁাঠািলেবাৰত
েসামাবৈল গ’েল, পূৱফােল িঠক গড়ৰ সনু্মখত েসই দুৱাৰ েপাৱা যায়

13 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “পৃথক কৰা ঠাইৰ সনু্মখত থকা উত্তৰ আৰু দিক্ষণৰ েকঁাঠািলেবাৰ পিবত্র েকঁাঠািল*;
িযেহাৱাৰ ওচৰত থকা পুেৰািহতসকেল তাত অিত পিবত্র বস্তু েভাজন কেৰ; তাত েতওঁেলােক অিত পিবত্র বস্তুেবাৰ, ভক্ষয্
ৈনেবদয্, পাপাথর্ক বিল আৰু েদাষাথর্ক বিল থয়; িকয়েনা েসই ঠাই পিবত্র 14 েযিতয়া পুেৰািহতসকল পিবত্র স্থানত
েসামায়, েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ পিৰচযর্া বস্ত্র তাত নৰখাৈক তাৰ পৰা বািহৰ েচাতালখনৈল নাযায়; িকয়েনা
েসইেবাৰ পিবত্র; েতওঁেলােক আন বস্ত্র িপিন্ধ েলাকসকলৰ ঠাইৈল যায় ”

15 পাছত েতওঁ িভতৰ গৃহ জুিখ এঁটালত, পূৱফােলমুখ কৰা বাট-চৰাইিদ েমাক উিলয়াই িনেল আৰু চািৰওফােল
েগােটই গৃহ জুিখেল

16 েতওঁ পূৱফােল পিৰমাণ নেলেৰ জুিখ পঁাচশ হাত পােল 17 েতওঁ ঘূিৰ উত্তৰফােল পিৰমাণ নেলেৰ জুিখ পঁাচশ
হাত পােল 18 েতওঁ দিক্ষণফােল পিৰমাণ নেলেৰ জুিখ পঁাচশ হাত পােল 19আৰু েতওঁ পিশ্চফালৈল ঘূিৰ েসই ফােল
পিৰমাণ নেলেৰ জুিখ পঁাচশ হাত পােল

20 েতওঁ চািৰওফােল তাক জুিখেল; পিবত্র আৰু সাধাৰণ ঠাইৰ মাজত প্রেভদ কিৰবৈল, তাৰ চািৰওফােল পঁাচশ হাত
দীঘল আৰু পঁাচশ হাত বহল এেন এটা গড় আিছল

43 অধয্ায়
নতুন মিন্দৰত িযেহাৱাৰ প্রেৱশ যজ্ঞ-েবিদৰ আৰু তাৰ প্রিতষ্ঠাৰ িবষয়

1 পাছত েসই মানুেহ বাট-চৰােটাৈল, পূৱফােল মুখ কৰা বাট-চৰােটাৈল েমাক িনেল 2 আৰু েচাৱা! পূৱফালৰ পৰা
ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱ আিহল; েতওঁৰ ধ্বিন বহু জল সমূহৰ শব্দৰ দেৰ আৰু পৃিথৱী েতওঁৰ েগৗৰেৱেৰ উজ্জ্বল হ’ল!

3 আৰু মই দশর্নত েদখা পদাথর্ৰ দেৰ, নগৰখন ধ্বংস কিৰবৈল অহা সময়ত মই দশর্নত েদখা পদাথর্ আিছল আৰু
কবাৰ নদীৰ ওচৰত মই দশর্নত েদখা পদাথর্ৰ দেৰই এই দশর্নত েদখা পদাথর্ আিছল তােত মই উবুিৰ ৈহ পিৰেলঁা!
4 আৰু িযেহাৱাৰ েগৗৰৱ পূৱফােল মুখ কৰা বাট-চৰােটাৰ বােটিদ গৃহিটত েসামাল 5 েতিতয়া আত্মাই েমাক তুিল
িভতৰ-েচাতালখনৈল িনেল; আৰু েচাৱা, িযেহাৱাৰ েগৗৰেৱ গৃহিট পিৰপূণর্ কিৰেল!

6 আৰু গৃহিটৰ িভতৰৰ পৰা এজেন েমাক কথা েকাৱা মই শুিনবৈল পােলঁা আৰু এজন পুৰুষ েমাৰ ওচৰত
িথয় হ’লিহ 7 েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, এেয় েমাৰ িসংহাসনৰ আৰু েমাৰ ভিৰৰ তলুৱাৰ ঠাই; ইয়াত
মই িচৰকালৈলেক ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত বাস কিৰম, আৰু ইস্রােয়ল বংশই েতওঁেলােক বা েতওঁেলাকৰ
ৰজাসকেল িনজৰ েবশয্াকমর্েৰ, আৰু েতওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ মৰণ কালত েতওঁেলাকৰ ‘মৰা শেৱেৰ’ েমাৰ পিবত্র নাম
* 42 অধয্ায়:13 পুেৰািহতসকলৰ েকাঠািল
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পুনৰায় অশুিচ নকিৰব 8 েতওঁেলােক েমাৰ দুৱাৰডিলৰ ওচৰত েতওঁেলাকৰ দুৱাৰডিল, আৰু েমাৰ দুৱাৰ খুটাৰ ওচৰত
েতওঁেলাকৰ দুৱাৰ খঁুটা িদ, েমাৰ আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত েকৱল এটা েদৱাল ৰািখ অশুিচ নকিৰব েতওঁেলােক কৰা
েতওঁেলাকৰ িঘণলগীয়া কােযর্েৰ েতওঁেলােক েমাৰ পিবত্র নাম অপিবত্র কিৰেল; এই কাৰেণ মই েক্রাধত েতওঁেলাকক
নষ্ট কিৰেলঁা

9 এিতয়া েতওঁেলাকৰ েবশয্াকমর্ আৰু েতওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ মৰা শৱ েতওঁেলােক েমাৰ পৰা দূৰ কৰক; তােত মই
েতওঁেলাকৰ মাজত িচৰকালৈলেক বাস কিৰম

10 েহ মনুষয্ সন্তান, ইস্রােয়ল-বংশই িনজ অপৰাধৰ কাৰেণ লাজ পাবৰ কাৰেণ তুিম েতওঁেলাকক গৃহিট েদখুউৱা;
আৰু সুন্দৰ ৈক গঁথা গৃহিট েতওঁেলােক েজাখক 11 আৰু েতওঁেলােক কৰা আটাই কাযর্ৰ কাৰেণ যিদ েতওঁেলাক
লিজ্জত হয়, েতেন্ত েতওঁেলােক গৃহিটৰ সমূদায় আকৃিত আৰু তাৰ আটাই িনয়ম প্রণালী ৰক্ষা কিৰ েসই মেত েযন কাযর্
কেৰ, এই অিভপ্রােয় গৃহিটৰ আকাৰ, তাৰ গঠন, িভতৰৈল বািহৰৈল অহা েযাৱা কৰা তাৰ বাটেবাৰ, তাৰ সকেলা প্রকাৰ
আকাৰ আৰু তাৰ আটাই বয্ৱস্থা েতওঁেলাকক জেনাৱা আৰু েতওঁেলাকৰ আগেত িলখা

12 এেয় গৃহিটৰ বয্ৱস্থা, পব্বর্তখনৰ িটঙত তাৰ সমুদায় সীমা চািৰওফােল পিবত্র হ’ব েচাৱা! গৃহিটৰ বয্ৱস্থা এেয়
13আৰু যজ্ঞ-েবিদেটাৰ হাতৰ েজাখ এইেবােৰই েসই হাত, এক হাত চািৰ আঙুল তল ভাগ এক হাত, প্রস্থ এক হাত

আৰু চািৰওফােল তাৰ িকনাৰৰ বাৰ এেবেগত হ’ব; এেয় যজ্ঞ-েবিদেটাৰ তিল হ’ব 14 আৰু মািটত থকা তল ভাগৰ
পৰা তল খাপৈল দুহাত আৰু বহেল এক হাত হ’ব

15 আৰু যজ্ঞ-েবিদেটাৰ ওপৰ ভাগ চািৰ হাত হ’ব আৰু যজ্ঞ-েবিদেটাৰ জুইশালৰ পৰা ওপৰৈল চাইটা িশং হ’ব
16 যজ্ঞ-েবিদেটাৰ জুইশাল বাৰ হাত দীঘল আৰু বাৰ হাত বহল হ’ব; তাৰ চািৰওফােল সমান হ’ব 17আৰু ওপৰ ভাগ
েচৗদ্ধ হাত দীঘল আৰু েচৗদ্ধ হাত বহল, চািৰচুকীয়া হ’ব; আৰু তাৰ চািৰওফােল থকা বাৰ আধা হাত, আৰু তাৰ তল
ভাগ চািৰওফােল এক হাত হ’ব; তাৰ খটখটী পূৱফালৈল মুখ কিৰ থািকব ”

18 তাৰ পাছত েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: যজ্ঞ-েবিদেটা সািজ এঁেটাৱা
িদনা তাত েহাম বিল উৎসগর্ কিৰবৈল আৰু েতজ ছিটয়াবৈল তাৰ িনয়ম প্রণালী এইেবাৰ 19 েমাৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল
েমাৰ ওচৰত থকা চােদাক বংশৰ েলবীয়া পুেৰািহতসকলক তুিম পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা েডকা ভতৰা িদবা ” এেয়ই
প্রভু িযেহাৱাই িদয়া েঘাষণা

20 েতিতয়া তুিম তাৰ অলপ েতজ ৈল েবিদেটাৰ চািৰটা িশঙত, তাৰ ওপৰ ভাগৰ চািৰ চুকত আৰু চািৰওফােল তাৰ
বাৰত লগাবা; তুিম এইদেৰ তাক শুিচ কিৰবা 21 পাছত পাপাথর্ক বিলৰ েসই ভতৰােটা ৈল তাক ধমর্ধামৰ বািহেৰ গৃহৰ
িনৰূিপত ঠাইত দাহ কৰা হ’ব

22 েতিতয়া িদ্বতীয় িদনা তুিম পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ এটা িনঘূণ মতা ছাগ উৎসগর্ কিৰবা; তােত পুেৰািহতসকেল
ভতৰােটােৰ যজ্ঞ-েবিদেটা শুিচ কৰা দেৰ যজ্ঞ-েবিদেটা শুিচ কিৰব 23 তাক শুিচ কিৰ এঁটােল তুিম এটা িনঘুণ েডকা
ভতৰা আৰু জাকৰ পৰা এটা িনঘূণ মতা েমৰ উৎসগর্ কিৰবা 24 তুিম েসই দুটাক িযেহাৱাৰ আগৈল আিনবা; তােত
পুেৰািহতসকেল েসইেবাৰৰ ওপৰত েলাণ ছিটয়াব আৰু েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিলস্বৰূেপ েসইেবাৰ
উৎসগর্ কিৰব

25 তুিম সাতিদনৈলেক প্রিতিদেন পাপাথর্ক বিলস্বৰূেপ এটা এটা ছাগ উৎসগর্ কিৰবা; আৰু েতওঁেলােক এটা েডকা
ভতৰা, আৰু জাকৰ পৰা এটা িনঘূণ েমৰ উৎসগর্ কিৰব 26 সাতিদনৈলেক েতওঁেলােক যজ্ঞেবিদেটা প্রায়িশ্চত্ত কিৰ
তাক শুিচ কিৰব; এইদেৰ েতওঁেলােক তাৰ প্রিতষ্ঠা কিৰব 27 আৰু েতওঁেলােক িদন সমূ্পণর্ হ’েল, অষ্টম িদনা আৰু
তাৰ পাছত পুেৰািহতদকলৰ যজ্ঞ-েবিদেটাত েতামােলাকৰ েহাম বিল আৰু েতামােলাকৰ মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰব;
তােত, প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, “মই েতামােলাকক গ্রহণ কিৰম ”

44 অধয্ায়
নতুন মিন্দৰত কাম কৰা েলাকসকলৰ িবষয়

1 েতিতয়া েসই মানুেহ ধমর্ধামৰ পূৱফােল মুখ কৰা বািহৰ বাট-চৰােটাৈল েমাক ওেলাটাই িনেল, েসেয় টানৈক বন্ধ কিৰ
েথাৱা আিছল 2 পাছত িযেহাৱাই েমাক ক’েল, “এই বাট-চৰােটা বন্ধ থািকব, েমলা নাযাব আৰু এইিপেন েকােনা েলাক
েনােসামাব; িকয়েনা ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এইফােলই প্রেৱশ কিৰেল; এই েহতুেক ই বন্ধ থািকব 3 অিধপিতজনৰ
িবষেয় হ’েল, েকৱল েতওঁেহ িযেহাৱাৰ আগত আহাৰ কিৰবৰ অেথর্ তাত বিহব েতওঁ বাট-চৰােটাৰ বাৰাণ্ডাৰ বােটিদ
েসামাব আৰু েসই এেক বােটিদেয়ই বািহৰ ওলাব ”
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4 তাৰ পাছত েতওঁ উত্তৰ বাট-চৰােটাৰ বােটিদ েমাক গৃহিটৰ আগৈল িনেল আৰু মই চাই েদিখেলঁা, িযেহাৱাৰ েগৗৰেৱ
িযেহাৱাৰ গৃহিট পিৰপূণর্ কিৰেল; তােত মই উবুিৰ ৈহ পিৰেলঁা! 5 পােছ িযেহাৱাই েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান,
িযেহাৱাৰ গৃহিটৰ সকেলা িনয়ম প্রণালী আৰু তাৰ আটাই বয্ৱস্থাৰ িবষেয় মই েতামাক িয িয ক’ম, তুিম েসই সকেলাৈল
মেনােযাগ কৰা, চকুিদয়া, কাণ িদয়া আৰু ধমর্ধামৰ বািহৰৈল েযাৱা প্রেতয্ক বাটৈল আৰু গৃহিটৰ প্রেৱশস্থানৈল ভালৈক
মন িদ েচাৱা

6আৰু তুিম িবেদ্রাহী ইস্রােয়ল বংশক ক’বা, প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: 7 েহ ইস্রােয়ল বংশ, েতামােলােক েমাক
আহাৰ, অথর্াৎ েতল আৰু েতজ উৎসগর্ কৰা সময়ত, েমাৰ গৃহিট অপিবত্র কিৰবৰ কাৰেণ েমাৰ ধমর্ধামত ভিৰ িদবৈল
অচুন্নৎ হৃদয়ৰ আৰু অচুন্নৎ মাংসৰ িবজাতীয়সকলক েমাৰ ধমর্ধামৈল েয আিনলা, েতামােলাকৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযর্ৰ
মাজত েসইেটােৱই েতামােলাকৰ পেক্ষ যেথষ্ঠ হওক; েতামােলাকৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযর্ৰ বািহেৰও েতামােলােক েমাৰ
িনয়মিট ভািঙলা

8আিৰ েতামােলােক েমাৰ পিবত্র বস্তুিবষয়ক ৰক্ষণীয় ৰক্ষা কৰা নাই; িকন্তু েতামােলােক েমাৰ ধমর্ধামত েমাৰ ৰক্ষণীয়
ৰক্ষা কিৰবৈল ইচ্ছামেত ৰক্ষক পািতলা 9 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ মাজত থকা
িবজাতীয়সকলৰ অচুন্নৎ হৃদয়ৰ আৰু অচুন্নৎ মাংসৰ েকােনা িবজাতীয় েমাৰ ধমর্ধামত েনােসামাব

10 িকন্তু ইস্রােয়ল িবপেথ েযাৱা সময়ত, িয েলবীয়াসকেল িনজ িনজ মুির্ত্তৰ পাছত চিল েমাৰ পৰা িবপেথ ৈগিছল,
েমাৰ পৰা আঁতৰ েহাৱা েসই েলবীয়াসকেল িনজ িনজ অপৰাধৰ ভাৰ বব 11 েতওঁেলােক গৃহিটৰ দুৱাৰ ৰখীয়া আৰু
গৃহিট পিৰচযর্া কিৰ েমাৰ ধমর্ধামত পিৰচাৰক হ’ব; েতওঁেলােকই েহাম-বিল আৰু প্রজাসকলৰ অেথর্ িদয়া বিল কািটব
আৰু প্রজাসকলৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল েতওঁেলােকই েতওঁেলাকৰ আগত িথয় হ’ব 12 েতওঁেলােক প্রজাসকলৰ মুির্ত্তেবাৰৰ
আগত েতওঁেলাকৰ পিৰচযর্া কিৰ ইস্রােয়ল-বংশৰ অপৰাধজনক িবিঘিনস্বৰূপ ৈহিছল; এই েহতুেক প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ,
মই েতওঁেলাকৰ অিহেত েমাৰ হাত দািঙ শপত কিৰেলঁা, েয, েতওঁেলােক িনজ িনজ অপৰাধৰ ভাৰ বব

13 আৰু েতওঁেলােক েমাৰ ওচৰত পুেৰািহত কমর্ কিৰবৈল নািহব, েমাৰ পিবত্র, েমাৰ অিত পিবত্র বস্তুেবাৰৰ েকােনা
বস্তুৰ ওচৰ নাচািপব, িকন্তু েতওঁেলাকৰ লাজৰ আৰু েতওঁেলােক কৰা িঘণলগীয়া কাযর্ৰ ভাৰ বব 14 গৃহিটৰ সকেলা
েসৱকীয়া কাযর্ত আৰু তাত কিৰব লগা আটাই কমর্ত মই েতওঁেলাকক গৃহিটৰ ৰক্ষণীয়ৰ ৰক্ষক কিৰম

15 িকন্তু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল েমাৰ পৰা িবপেথ েযাৱা কালত, েমাৰ ধমর্ধামৰ ৰক্ষণীয় ৰক্ষা কৰা চােদাকৰ সন্তান
েলবীয়া পুেৰািহতসকেল হ’েল, েমাৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল েমাৰ গুিৰৈল আিহব; আৰু প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েতওঁেলােক
েতল আৰু েতজ েমাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰবৈল েমাৰ আগত িথয় হ’ব 16 ‘েতওঁেলােক েমাৰ ধমর্ধামত েসামাব, েমাৰ
পিৰচযর্া কিৰবৈল েমাৰ েমজৰ ওচৰৈল আিহব আৰু েমাৰ ৰক্ষণীয় ৰক্ষা কিৰব

17 আৰু েতওঁেলােক িভতৰ েচাতালখনৰ বাট-চৰা েকইটাইিদ েসামােল, েতওঁেলােক শণ সূতাৰ বস্ত্র িপিন্ধব; আৰু
েতওঁেলােক িভতৰ েচাতালখনৰ বাট-চৰা েকইটাত আৰু গৃহত পিৰচযর্া কেৰঁােত েতওঁেলাকৰ গাত েনামৰ কােপাৰ
নাথািকব 18 েতওঁেলাকৰ মুৰত শণ সূতাৰ পাগুিৰ, আৰু কঁকালত শণ সূতাৰ জািঙয়া থািকব; ঘাম উিলওৱা েকােনা
কােপাৰ েতওঁেলােক কঁকালত নাবািন্ধব

19 েযিতয়া েতওঁেলােক বািহৰ েচাতালখনৈল, েতওঁেলাকৰ গুিৰৈল বািহৰ েচাতালখনৈলেক ওলাই যাব, েতিতয়া
েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ পিৰচযর্া বস্ত্র েসােলাকাই পিবত্র েকঁাঠািলেবাৰত থব আৰু েতওঁেলাকৰ বেস্ত্রেৰ েতওঁেলাকক
পিবত্র নকিৰবৰ কাৰেণ আন বস্ত্র িপিন্ধব

20 েতওঁেলােক মূৰ নুখুৰাব, বা চুিল দীঘল হ’বৈল িনিদব, েকৱল মূৰৰ চুিল কািটব 21 িভতৰ-েচাতালখনত েসােমাৱা
সময়ত েকােনা পুেৰািহেত দ্রাক্ষাৰস পান নকিৰব 22 েতওঁেলােক িবধৱা, বা পিৰতয্ক্ত স্ত্রীক িবয়া নকিৰব, িকন্তু ইস্রােয়ল
বংশৰ ঔৰসত জন্মা কুমাৰীক, িবধৱা হ’েলও, পুেৰািহতৰ িবধৱাক িবয়া কিৰব

23 আৰু েতওঁেলােক েমাৰ প্রজাসকলক পিবত্র আৰু সাধাৰণৰ মাজত প্রেভদ িশকাব, শুিচ আৰু অশুিচৰ মাজত
িবিভন্ন কিৰবৈল িশিকব 24 আৰু েকােনা িববাদ হ’েল, েতওঁেলােক িবচাৰ কিৰবৈল িথয় হ’ব; েমাৰ িবচাৰ অনুসােৰ
েতওঁেলােক িবচাৰ কিৰব; েমাৰ আটাই িনৰূিপত পব্বর্তেবাৰত েমাৰ বয্ৱস্থা আৰু িবিধেবাৰ েতওঁেলােক পালন কিৰব;
আৰু েমাৰ িবশ্রাম-িদনেবাৰ পিবত্র কিৰব

25 আৰু েতওঁেলাকৰ েকােনও িনজেক অশুিচ কিৰবৈল মৰা মানুহৰ ওচৰৈল নাযাব, িকন্তু, বােয়ক, মাক, পুেতক,
জীেয়ক আৰু ভােয়কৰ িক স্বামী েনােহাৱা ভনীেয়কৰ কাৰেণ িনজেক অশুিচ কিৰব পােৰ 26 েকােনা পুেৰািহত শুিচ
েহাৱাৰ পাছত তাৰ কাৰেণ সাত িদন িনৰূপণ কৰা হ’ব 27 প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘ধমর্ধামত পিৰচযর্া কিৰবৈল, ধমর্ধামত
িভতৰ-েচাতালখনত েতওঁ েসােমাৱা িদনা িনজৰ পাপাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰব ’
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28 ‘আৰু পুেৰািহতসকেল এক আিধপতয্ পাব; মেয়ই েতওঁেলাকৰ েসই আিধপতয্; আৰু েতওঁেলােক েতওঁেলাকক
ইস্রােয়লৰ মাজত েকােনা আিধপতয্ িনিদব; মেয়ই েতওঁেলাকৰ আিধপতয্ 29 ভক্ষয্ ৈনেবদয্, পাপাথর্ক বিল, আৰু
েদাষাথর্ক বিল েতওঁেলােকই খাব; আৰু ইস্রােয়লৰ প্রেতয্ক বির্জত বস্তু েতওঁেলাকেৰই হ’ব;

30 আৰু প্রথেম পকা শসয্ািদৰ প্রেতয্কৰ আগ ভাগ আৰু েতামােলাকৰ আটাই উেত্তালনীয় উপহাৰৰ প্রেতয্ক বস্তুৰ
উেত্তালনীয় ভাগ পুেৰািহতসকলেৰই হ’ব; আৰু েতামাৰ ঘৰত আশীব্বর্াদ থািকবৰ কাৰেণ তুিম েতামাৰ খৰিচয়া শসয্ৰ
আগ ভাগ পুেৰািহতক িদবা 31আৰু চৰাই হওঁক িক পশু হওঁক, িনেজ মৰা বা জন্তুেৱ িছৰা এেকােকই পুেৰািহতসকেল
নাখাব

45 অধয্ায়
নতুন ইস্রােয়লৰ অিধপিতজেন, পুেৰািহেত আৰু েলবীয়াসকেল পাব লগা ভাগেবাৰৰ িবষয়

1 ইয়াৰ বািহেৰ, েযিতয়া েতামােলােক আিধপতয্ৰ অেথর্ িচিঠ-েখলেৰ েদশ ভাগ বঁািটবা, েতিতয়া েতামােলােক েদশৰ
এক পিবত্র অংশ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ উপহাৰস্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰবা; েসেয় দীঘেল পঁিচশ হাজাৰ হাত; আৰু বহেল িবশ
হাজাৰ হাত হ’ব; েসেয় চািৰওঁফােল তাৰ সমুদায় সীমাৰ িভতৰত পিবত্র হ’ব 2 তােৰ পঁাচ শ হাত দীঘল আৰু পঁাচ
শ হাত বহল চািৰওঁফােল সমান এেন এেডাখৰ ঠাই পিবত্র স্থানৰ কাৰেণ থািকব আৰু তাৰ বািহৰ ফােল মুকিল ঠাইৰ
কাৰেণ েকউিপেন পঞ্চাশ হাত থািকব

3 আৰু তুিম েসই পিৰিমত অংশৰ পঁিচশ হাজাৰ হাত দীঘল আৰু দহ হাজাৰ হাত বহল ঠাই এেডাখৰ জুিখবা আৰু
তাত পিবত্র ধমর্ধাম হ’ব 4 েসেয় েদশৰ পিবত্র অংশ; েসেয় িযেহাৱাৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল অহা ধমর্ধামৰ পিৰচাৰক
পুেৰািহতসকলৰ কাৰেণ হ’ব; আৰু েসেয় েতওঁেলাকৰ ঘৰৰ কাৰেণ ঠাই হ’ব, আৰু ধমর্ধামৰ কাৰেণ পিবত্র স্থান
হ’ব 5 িবশটা েকঁাঠািল হ’বৈল পঁিচশ হাজাৰ হাত দীঘল আৰু দহ হাজাৰ হাত বহল ঠাই এেডাখৰ গৃহিটৰ পিৰচাৰক
েলবীয়াসকলৰ আিধপতয্ৰ অেথর্ হ’ব

6আৰু উপহাৰ স্বৰূেপ উৎসগর্ কৰা পিবত্র অংশৰ একােষ, পঁাচহাজাৰ হাত দীঘল এেডাখৰ ঠাই নগৰখনৰ আিধপতয্,
েতামােলােক িনৰূপণ কিৰবা; েসেয় ইস্রােয়লৰ সমুদায় বংশৰ কাৰেণ হ’ব 7পিবত্র উপহাৰৰ আৰু নগৰখনৰ আিধপতয্ৰ
ইফােল িসফােল, পিবত্র উপহাৰ আৰু নগৰখনৰ আিধপতয্ৰ সনু্মখত, পিশ্চমফালৰ পিশ্চমিদেশ আৰু পূৱফালৰ পূৱিদেশ
অিধপিতজনৰ ভাগ হ’ব; আৰু েসই ভাগ দীঘেল পিশ্চম সীমাৰ পৰা পূৱসীমাৈলেক অংশেবাৰৰ এক অংশৰ সমান হ’ব

8 েদশত ইস্রােয়লৰ মাজত েসেয় েতওঁৰ আিধপতয্ৰ অেথর্ হ’ব; আৰু েমাৰ অিধপিতসকেল েমাৰ প্রজাসকলক আৰু
অতয্াচাৰ নকিৰব, িকন্তু ইস্রােয়ল-বংশৰ ৈফদ অনুসােৰ েতওঁেলাকক েদশ িদব

9 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েহ ইস্রােয়লৰ অিধপিতসকল, েতামােলাকৰ পেক্ষ যেথষ্ঠ হ’ল; েতামােলােক
অতয্াচাৰ আৰু লুট দূৰ কৰা, িবচাৰ আৰু নয্ায় িসদ্ধ কৰা; প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ েতামােলােক েমাৰ প্রজাসকলক েখদাই
িদবৈল ক্ষান্ত েহাৱা 10 ‘েতামােলাকৰ নয্ায় পাল্লা, নয্ায় ঐফা আৰু নয্ায় বৎ হ’ব লােগ 11 বতত এক েহামৰৰ দহ
ভাগৰ এভাগ আৰু ঐফাত এক েহামৰৰ দহ ভাগৰ এভাগ ধিৰবৰ কাৰেণ ঐফা আৰু বৎ এেক পিৰমাণৰ হ’ব; তাৰ
পিৰমাণ েহামৰ অনুসােৰ হ’ব 12 আৰু েচকলত িবশ েগৰা থািকব; েতামােলাকৰ মািনত িবশ েচকল, পঁিচশ েচকল,
েপান্ধৰ েচকল থািকব

13 েতামােলােক িদব লগীয়া উপহাৰ এই েতামােলােক এক েহামৰ েঘঁহুধানৰ পৰা ঐফাৰ ছয় ভাগৰ এভাগ আৰু
এক েহামৰ যৱৰ পৰা ঐফাৰ ছয় ভাগৰ এভাগ িদবা 14 আৰু েতলৰ, বৎ সম্পকীর্য় েতলৰ িনৰূিপত ভাগ এক েকাৰৰ
পৰা বতৰ দহ ভাগৰ এভাগ হ’ব; এক েকাৰত দহ বৎ, অথর্াৎ এক হমৰ আেছ; িকয়েনা এক েহামৰত দহ বৎ থােক
15আৰু প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, েলাকসকলক প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৈল, ভক্ষয্ ৈনেবদয্, েহাম-বিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিলৰ কাৰেণ
ইস্রােয়লৰ পুষ্টিকৰ ঘঁাহিনত চৰা দুশ দুশ েমৰৰ িভতৰত জাকৰ পৰা এটা এটা েমৰ িদব লািগব ’

16 েদশৰ সকল প্রজাই ইস্রােয়লৰ অিধপিতজনক েসই উপহাৰ িদব 17আৰু পব্বর্তেবাৰত ন-েজানত, িবশ্রাম-িদনত
ইস্রােয়ল বংশৰ আটাই িনৰূিপত উৎসৱত েহাম-বিল ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবৈল অিধপিতজন
বাধয্ হ’ব; ইস্রােয়ল বংশক প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৈল েতওঁ পাপাথর্ক বিল, ভক্ষয্ ৈনেবদয্, েহাম-বিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল
উৎসগর্ কিৰব ’

নানা সময়ত িদব লগা নতুন ইস্রােয়লৰ বিলদান আৰু ৈনেবদয্ৰ িবষয়
18 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘প্রথম মাহৰ প্রথম িদনা তুিম এটা িনঘূর্ণী ভতৰা ৈল ধমর্ ধামক পাপৰ পৰা মুক্ত

কিৰবা 19 পুেৰািহেত েসই পাপাথর্ক বিলৰ িকছু েতজ ৈল গৃহিটৰ দুৱাৰৰ খুটাত যজ্ঞ-েবিদৰ ওপৰ ভাগৰ চািৰ চুকত
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আৰু িভতৰ-েচাতালখনৰ বাট-চৰােটাৰ দুৱাৰৰ খুটাত লগাব 20 আৰু ভূল কৰা েকােনা েলাকৰ আৰু েকােনা িনেব্বর্াধ
মানুহৰ কাৰেণও মাহৰ সপ্তম িদনা তুিম েসই দেৰ কিৰবা

21 প্রথম মাহৰ েচৗদ্ধ িদনৰ িদনা েতামােলাকৰ িনস্তাৰ-পব্বর্, সাতিদনীয়া েভাজ হ’ব; েসইিদনা খিমৰ িনিদয়া িপঠা খাব
লািগব 22 েসই িদনা অিধপিতজেন িনজৰ কাৰেণ আৰু েদশৰ আটাই প্রজাৰ কাৰেণ পাপাথর্ক বিলস্বৰূেপ এটা ভতৰা
উৎসগর্ কিৰব

23আৰু েতওঁ েভাজৰ সাতিদন িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহামবিলৰ কাৰেণ িদেন িদেন সােতাটা সােতাটা িনঘূর্ণী ভতৰা আৰু
সােতাটা সােতাটা মতা েমৰ-ছাগ উৎসগর্ কিৰব আৰু পাপাথর্ক বিলৰ কাৰেণ প্রিতিদেন এটা এটা ছাগ উৎসগর্ কিৰব
24 আৰু েতওঁ এটা এটা ভতৰাৰ এক এক ঐফা আৰু এটা এটা মতা েমৰ-ছাগৰ লগত এক এক ঐফা আৰু এক এক
ঐফাৰ লগত এক এক হীন েতল িদ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰব

25 সপ্তম মাহৰ েপান্ধৰ িদনৰ িদনাও পাপাথর্ক বিল, েহাম বিল, ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু েতল উৎসগর্ কিৰব; েতওঁ েভাজত
সাত িদনৈলেক েসইদেৰ কিৰব ’

46 অধয্ায়
1 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘পূৱফােল মুখ কৰা িভতৰ েচাতালখনৰ বাট-চৰােটা কাম কৰা ছয় িদন বন্ধ থািকব;

িকন্তু িবশ্রাম িদনত আৰু ন-েজানৰ িদনা েখালা হ’ব 2 আৰু অিধপিতজন বািহৰৰ পৰা বাট-চৰাৰ বাৰাণ্ডাৰ বােটিদ
েসামাই বাট-চৰােটাৰ দুৱাৰৰ খুটাৰ ওচৰত িথয় হ’ব আৰু পুেৰািহতসকেল েতওঁৰ েহাম-বিল ও মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্
কিৰব আৰু েতওঁ দুৱাৰডিলত প্রিণপাত কিৰব, পাছত ওলাই যাব; িকন্তু বাট-চৰােটা গধূিল েনােহাৱাৈলেক বন্ধ কৰা
নাযাব

3 আৰু েদশৰ প্রজাসকেল িবশ্রাম িদনত আৰু ন-েজানত িযেহাৱাৰ আগত েসই বাট-চৰােটাৰ প্রেৱশস্থানত প্রিণপাত
কিৰব 4আৰু িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ অিধপিতজেন উৎসগর্ কিৰব লগীয়া েহাম বিল এই; িবশ্রামবােৰ ছটা িনঘূর্ণী েমৰ-ছাগ
েপাৱািল আৰু এটা িনঘূর্ণী মতা েমৰ-ছাগ হ’ব 5 মতা েমৰ-ছাগেটাৰ লগত িদয়া ভক্ষয্ ৈনেবদয্ এক ঐফা হ’ব আৰু
েমৰ-ছাগ েপাৱািলেবাৰৰ লগত িদয়া ভক্ষয্ ৈনেবদয্ েতওঁৰ শিক্ত অনুসােৰ হ’ব আৰু এক এক ঐফাৰ লগত এক এক
হীন েতল হ’ব

6 আৰু ন-েজানৰ িদনা এটা িনঘূর্ণী েডকা ভতৰা হ’ব; আৰু ছটা েমৰ-ছাগ েপাৱািল আৰু এটা মতা েমৰ-ছাগ হ’ব,
এইেবােৰা িনঘূর্ণী হ’ব 7আৰুভতৰােটাৰ লগত এক ঐফা, মতা েমৰ-ছাগেটাৰ লগত এক ঐফা, েমৰ-ছাগ েপাৱািলেবাৰৰ
লগত েতওঁৰ শিক্ত অনুসােৰ আৰু এক এক ঐফাৰ লগত এক এক হীন েতল িদ েতওঁ ভক্ষয্ ৈনেবদয্ যুগুত কিৰব
8 েযিতয়া অিধপিতজন েসামাব, েতিতয়া েতওঁ বাট-চৰােটাৰ বাৰাণ্ডাৰ বােটিদ েসামাব আৰু েসই এেক বােটিদেয়ই ওলাই
যাব

9 িকন্তু েযিতয়া েদশৰ প্রজাসকল িনৰূিপত উৎসৱত িযেহাৱাৰ আগৈল আিহব, েতিতয়া িয জেন প্রিণপাত কিৰবৈল
উত্তৰ বাট-চৰােটাৰ বােটিদ েসামাব, েতওঁ দিক্ষণ বাট-চৰােটাৰ বােটিদ ওলাই যাব আৰু িয জেন দিক্ষণ বাট-চৰােটাৰ
বােটিদ েসামাব, েতওঁ উত্তৰ বাট-চৰােটাৰ বােটিদ ওলাই যাব; েতওঁ েসােমাৱা বাট-চৰােটাৰ বােটিদ ওলাই নাযাব, িকন্তু
েপােন েপােন ওলাই যাব 10 আৰু েতওঁেলাক েসােমাৱা সময়ত অিধপিতজন েতওঁেলাকৰ মাজত ৈহ েসামাব; আৰু
ওেলাৱা সময়ত েতওঁেলাক সকেলােৱ এেকলেগ ওলাব

11 পব্বর্তেবাৰ আৰু িনৰূিপত সময়ত ভক্ষয্ ৈনেবদয্ এটা এটা ভতৰাৰ লগত এক এক ঐফা, এটা এটা মতা েমৰৰ
লগত এক এক ঐফা, েমৰ েপাৱািলেবাৰৰ লগত েতওঁৰ শিক্ত অনুসােৰ, আৰু এক এক ঐফাৰ লগত এক এক হীম
েতল হ’ব 12 আৰু েযিতয়া অিধপিতজেন ইচ্ছামেত িদয়া উপহাৰ উৎসগর্ কিৰব, অথর্াৎ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহামবিল
বা মঙ্গলাথর্ক বিল ইচ্ছামেত িদয়া উপহাৰস্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰব, েতিতয়া পূৱফােল মুখ কৰা বাটচৰােটা েতওঁৰ কাৰেণ
েখালা হ’ব আৰু েতওঁ িবশ্রামবােৰ কৰা দেৰ িনজৰ েহামবিল আৰু মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ কিৰব; পােছ েতওঁ বািহৰৈল
যাব আৰু েতওঁ ওলাই েযাৱাৰ পাছত বাট-চৰােটা বন্ধ কৰা হ’ব

13 আৰু তুিম িদেন িদেন িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েহাম-বিলৰ কাৰেণ এটা এটা এবছৰীয়া িনঘূর্ণী েমৰ েপাৱািল উৎসগর্
কিৰবা; প্রিত ৰািতপুৱা তুিম তাক উৎসগর্ কিৰবা 14আৰু তুিম ঐফাৰ ছয় ভাগৰ এভাগ আৰু িমিহ আটাগুিড় েভজাবৈল
হীনৰ িতিনভাগৰ এভাগ েতল িদ প্রিত ৰািতপুৱা তাৰ লগত এক এক ভক্ষয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবা; েসেয় িচৰস্থায়ী
িনয়ম অনুসােৰ িনেতয্ িনেতয্ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ িদব লগীয়া ভক্ষয্ ৈনেবদয্ 15 এইদেৰ েতওঁেলােক প্রিত ৰািতপুৱা িনতয্
েহামবিলৰ অেথর্, েমৰ েপাৱািল, ভক্ষয্ ৈনেবদয্ আৰু েতল উৎসগর্ কিৰব ’

16 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘যিদ অিধপিতজেন েতওঁৰ পুত্রসকলৰ েকােনা এজনক িকবা বস্তু দান কেৰ,
েতেন্ত েসই বস্তুত েসইজনৰ স্বত্ব থািকব, েসেয় েতওঁৰ পুত্রসকলৰ হ’ব; পুত্র-েপৗত্রািদক্রেম তাত েতওঁেলাকৰ স্বত্ব
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থািকব 17 িকন্তু েতওঁ যিদ েতওঁৰ আিধপতয্ৰ পৰা েতওঁৰ বন্দীেবাৰৰ েকােনা বন্দীক িকবা বস্তু দান কেৰ, েতেন্ত
েসেয় মুিক্ত*ৰ বছৰৈলেক তাৰ ৈহ থািকব; তাৰ পাছত অিধপিতজনৰ পুনৰায় হ’ব িকন্তু েতওঁৰ আিধপতয্ হ’েল
েতওঁৰ পুত্রসকলৰ হ’ব 18 ইয়াৰ উপিৰও, অিধপিতজেন প্রজাসকলৰ আিধপতয্ৰ পৰা েতওঁেলাকক েখদাবৰ কাৰেণ
েতওঁেলাকৰ আিধপতয্ৰ পৰা এেকা নল’ব; েমাৰ প্রজাসকলৰ এজেনা িনজ আিধপতয্ৰ পৰা িছন্ন-িভন্ন নহ’বৰ কাৰেণ
েতওঁ িনজ আিধপতয্ৰ পৰাই েতওঁৰ পুত্রসকলক আিধপতয্ িদব’ ”

19 তাৰ পাছত েতওঁ উত্তৰফােল মুখ কৰা পুেৰািহতসকলৰ পিবত্র েকঁাঠািলৈল বাট-চৰােটাৰ কাষৰ প্রেৱশস্থােনিদ
েমাক িনেল, আৰু েচাৱা! পিশ্চমিদেশ পাছফােল এখন ঠাই আিছল 20 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, পুেৰািহতসকেল
েলাকসকলক পিবত্র কিৰবৈল েদাষাথর্ক বিল, পাপাথর্ক বিল আৰু ভক্ষয্ ৈনেবদয্ বািহৰ েচাতালখনৈল িনিনবৰ কাৰেণ,
েসই পাপাথর্ক ও েদাষাথর্ক বিল িসেজাৱা আৰু ভক্ষয্ ৈনেবদয্ তাও িদয়া ঠাই এেয় ”

21 েতিতয়া েতওঁ েমাক বািহৰ েচাতালখনৈল িন েচাতালখনৰ চািৰচুেকিদ ফুৰােল; আৰু েচাৱা, েচাতালখনৰ প্রেতয্ক
চুকত এখন এখন েচাতাল আিছল 22 েচাতালখনৰ চািৰচুকত, গেড়েৰ আবৃত চিল্লশ হাত দীঘল আৰু িত্রশ হাত বহল
এখন এখন েচাতাল আিছল; চুকৰ এই চািৰখন েচাতাল এেক পিৰমাণৰ 23 েসই চািৰখনৰ প্রেতয্কখনৰ চািৰওফােল
লগালিগ এশাৰী এশাৰী ঘৰ আিছল; আৰু চািৰওফালৰ েসই ঘৰেবাৰৰ তলত িসজাবৰ কাৰেণ েচৗকা পতা আিছল
24 পাছত েতওঁ েমাক ক’েল, “গৃহিটৰ পিৰচাৰকসকেল েতওঁেলাকৰ বিলৰ মাংস িসেজাৱা ঘৰ এইেবাৰ ”

47 অধয্ায়
নতুন মিন্দৰৰ তলৰ পৰা ওলাই অহা নদী নতুন ইস্রােয়ল েদশৰ সীমা

1 েতিতয়া েসই মানুেহ েমাক গৃহিটৰ দুৱাৰমুখৈল উিলয়াই আিনেল; আৰু েচাৱা! গৃহিটৰ দুৱাৰ ডিলৰ তলৰ পৰা জল
সমূহ ওলাই পূৱ িদশৈল ৈব গ’ল, িকয়েনা গৃহিটৰ আগফাল পূৱিদেশ আিছল; আৰু েবিদেটাৰ দিক্ষেণ গৃহিটৰ েসঁা কাষৰ
তলৰ পৰা েসই জল সমূহ নািম ৈগিছল 2 পাছত েতওঁ েমাক বাটচৰােটাৰ বােটিদ উত্তৰফােল উিলয়াই িনেল আৰু েমাক
ঘূিৰ অহা বােটিদ, পূৱফােল মুখ কৰা বাটচৰােটাৈল েযাৱা পেথিদ বািহৰৰ বাটচৰােটাৈল আিনেল, আৰু েচাৱা, েসঁা ফােল
জল সমূহ ওলাই ৈব ৈগিছল

3 পাছত পুৰুষজেন হাতত ৰছী এডাল ৈল পূৱফালৈল আগ বািঢ় ৈগ এক হাজাৰ হাত জুিখেল আৰু েমাক জল সমূহৰ
মােজিদ িনেল; েসেয় খাৰ-গঁিঠয়া পানী 4 েতিতয়া েতওঁ এক হাজাৰ হাত জুিখেল আৰু জল সমূহৰ মােজিদ েমাক
িনেল; েসেয় একঁাঠুৱা পানী পুনৰায় েতওঁ এক হাজাৰ হাত জুিখেল আৰু েমাক জল সমূহৰ মােজিদ িনেল; েসেয়
এককলীয়া পানী 5 পাছত েতওঁ আেকৗ এক হাজাৰ হাত জুিখেল, েসেয় মই পাৰ ৈহ যাব েনাৱাৰা এখন নদী; িকয়েনা
জল সমূহ বািঢ়ল, সঁােতািৰব লগা জল সমূহ হ’ল, পাৰ ৈহ যাব েনাৱাৰা এখন নদী হ’ল

6 েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মনুষয্ সন্তান, তুিম ইয়াক েদিখছা েন?” এইবুিল েতওঁ েমাক পুনৰায় নদীখনৰ দঁািতৈল
ৈল গ’ল 7 মই উলিট অহাত, েচাৱা, নদীখনৰ পাৰত ইপােৰ িসপােৰ অেনক অেনক গছ আেছ 8 পাছত েতওঁ েমাক
ক’েল, এই জল সমূহ পূৱ অঞ্চলৈল ওলাই ৈগেছ; এেয় অৰাবাৰ মােজিদ নািম যাব, তাৰ পাছত সমূদ্রৈল যাব; এই জন
সমূহ সমূদ্রত েসামােল তাৰ পানী উত্তম ৈহ যাব

9 আৰু এই মহানদীখন েযাৱা সকেলা ঠাইৰ অসংখয্ জীৱ-জন্তু জীব আৰু বহুসংখয্ক মাছ হ’ব; িকয়েনা এই জল
সমূহ সমূদ্রৈল গ’েল তাৰ জল সমূহ উত্তম ৈহ যাব; আৰু নদীখন েযাৱা সকেলা ঠাই সকেলা প্রাণী জীব 10 তাৰ
পাৰত মাছমৰীয়াসকল িথয় হ’ব আৰু অিয়ন-গদীৰ পৰা অিয়ন-ইগ্লিয়মৈলেক জাল েমিল িদয়া ঠাই হ’ব; েতওঁেলাকৰ
মাছ মহাসমূদ্রৰ মাছৰ দেৰ নানা িবধৰ অসংখয্ মাছ হ’ব

11 িকন্তু তাৰ েবাকা ঠাই আৰু দল-দলিনেবাৰ উত্তম নহ’ব; েসইেবাৰ েলাণীয়া ঠাই হ’ব 12 আৰু নদীখনৰ কাষত,
তাৰ পাৰত ইফােল িসফােল সকেলািবধৰ েখাৱা গুিটৰ গছ হ’ব, েসইেবাৰৰ পাত জঁয় নপিৰব আৰু গুিট নুঢুকাব; জল
সমূহ ধমর্ধামৰ পৰা ওেলাৱাৰ কাৰেণ েসইেবাৰত মােহ মােহ নতুন নতুন গুিট ধিৰব; আৰু েসইেবাৰৰ গুিট আহাৰৰ
কাৰেণ, আৰু েসইেবাৰৰ পাত সুস্থ কিৰবৰ কাৰেণ হ’ব

13 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, িয সীমাৰ িভতৰত েতামােলােক ইস্রােয়লৰ বাৰ ৈফদ অনুসােৰ আিধপতয্ৰ কাৰেণ
েদশ ভাগ বঁািটবা, েসই সীমা এই; েযােচেফ দুভাগ পাব 14 আৰু মই েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক িদবৈল িয েদশৰ
িবষেয় হাত দািঙ শপত কিৰিছেলঁা, েসই েদশ েতামােলােক সমােন আিধপতয্স্বৰূেপ ল’বা; েসই েদশ আিধপতয্স্বৰূেপ
েতামােলাকৰ হ’ব
* 46 অধয্ায়:17 জুিৱলী বছৰ (পুনৰুদ্ধাৰৰ পৰা 50 বছৰ)
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15 আৰু েদশৰ সীমা এইদেৰ হ’ব উত্তৰফােল মহাসমূদ্রৰ পৰা িহতেলানৰ বােটিদ চদাদৰ প্রেৱশ স্থানৰ ফালৈল
16 হমাৎ, েবেৰাথা, দেম্মচকৰ আৰু হমাতৰ সীমাৰ মাজত থকা িচব্রিয়ম, আৰু হাওৰাণৰ সীমাত থকা হােচৰ-হত্তীেকাণ
17 এইদেৰ সীমােটা সমুদ্রৰ পৰা দেম্মচকৰ সীমাত থকা হচৰ-ঐেনানৈলেক যাব আৰু উত্তৰ ফােল উত্তৰিদেশ হমাতৰ
সীমা

18 এেয় উত্তৰ ফাল আৰু পূৱফাল হাওৰাণ, দেম্মচক, ও িগিলয়দ, এই েকইটােৰ আৰু ইস্রােয়ল েদশেৰ মাজত
থকা যদ্দর্ ন হ’ব; উত্তৰ সীমাৰ পৰা পূৱ সমূদ্রৈলেক েতামােলােক জুিখবা 19 এেয় পূৱ ফাল আৰু দিক্ষণ িদেশ দিক্ষণ
ফাল, তামৰৰ পৰা মৰীেবাৎ-কােদচৰ জল সমূেহিদ, িমচৰ জুিৰেয়িদ মহাসমূদ্রৈলেক হ’ব এেয় দিক্ষণ িদশৰ দিক্ষণ
ফাল 20 আৰু দিক্ষণ সীমােৰ পৰা হমাতৰ প্রেৱশস্থানৰ সনূ্মখৈলেক পিশ্চমফাল মহাসাগৰ হ’ব

21 এেয় পিশ্চমফাল এইদেৰ ইস্রােয়লৰ ৈফদ অনুসােৰ েতামােলােক এইেদশ েতামােলাকৰ কাৰেণ ভাগ বঁািটবা
22 েতামােলােক িনজৰ িনজৰ কাৰেণ, আৰু িবেদশী েলাকসকেল েতামােলাকৰ মাজত প্রবাস কিৰ েতামােলাকৰ
মাজত সন্তান উৎপন্ন কিৰব, েতওঁেলাকৰ কাৰেণও তাক আিধপতয্ৰ অেথর্ িচিঠ-েখলেৰ বাগ বঁািটবা; আৰু েতওঁেলাক
ইস্রােয়লেৰ সন্তান সকলৰ মাজত েতামােলাকৰ িবেবচনাত স্বজাতীয় েযন হ’ব; েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ ৈফদেবাৰৰ মাজত
েতামােলাকৰ লগত আিধপতয্ পাব 23 েতিতয়া প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘িয ৈফদৰ মাজত িবেদশীেয় বাস কিৰব, তােতই
েতামােলােক তাৰ আিধপতয্ িদবা ’

48 অধয্ায়
নতুন ইস্রােয়ল েদশ বাগ বঁািট িদয়া

1 ৈফদেবাৰ এই এই নাম এেকবােৰ মূৰত উত্তৰ ফােল িহতেলানৰ বাটৰ কােষিদ হমাতৰ প্রেৱশস্থানৈলেক দেম্মচকৰ
সীমাত থকা হচৰ-ঐননৈলেক, উত্তৰফােল হমাতৰ কাষত পূৱ আৰু পিশ্চমৈল দােন এক অংশ পাব 2আৰু দানৰ সীমাৰ
কােষিদ পূৱ ফালৰ পৰা পিশ্চম ফালৈল আেচেৰ এক অংশ পাব 3আৰু আেচৰৰ সীমাৰ কােষিদ পূৱ ফালৰ পৰা পিশ্চম
ফালৈল নপ্তালীেয় এক অংশ পাব

4 আৰু নপ্তালীৰ সীমাৰ কােষিদ পূৱ ফালৰ পৰা পিশ্চম ফালৈল মনিচেয় এক অংশ পাব 5 আৰু মনিচৰ সীমাৰ
কােষিদ পূৱ ফালৰ পৰা পিশ্চম ফালৈল ইফ্রিয়েম এক অংশ পাব 6 আৰু ইফ্রিয়মৰ সীমাৰ কােষিদ পূৱ ফালৰ পৰা
পিশ্চম ফালৈল ৰূেবেণ এক অংশ পাব 7 আৰু ৰূেবণৰ সীমাৰ কােষিদ পূৱ ফালৰ পৰা পিশ্চম ফালৈল িযহূদাই এক
অংশ পাব

8আৰু িযহূদাৰ সীমাৰ কােষিদ পূৱ ফালৰ পৰা পিশ্চম ফালৈল, পঁিচশ হাজাৰ হাত বহল আৰু দীঘেল পূৱ ফালৰ পৰা
পিশ্চম ফালৈল আন অংশেবাৰৰ এক অংশ সমান েতামােলােক িদব লগা উপহাৰ ভূিম হ’ব; আৰু ধমর্ধাম তাৰ মাজত
হ’ব 9 িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ েতামােলােক িদব লগা উপহাৰ ভূিম পঁিচশ হাজাৰ হাত দীঘল আৰু দহ হাজাৰ হাত বহল
হ’ব

10আৰু েসই পিবত্র উপহাৰ ভূিম পুেৰািহতসকলৰ কাৰেণ হ’ব েসেয় উত্তৰ ফােল পঁিচশ হাজাৰ হাত দীঘল, পিশ্চম
ফােল দহ হাজাৰ হাত বহল, পূৱ ফােল দহ হাজাৰ হাত বহল, আৰু দিক্ষণ ফােল পঁিচশ হাজাৰ হাত দীঘল হ’ব; তাৰ
মাজ ঠাইত িযেহাৱাৰ ধমর্ধাম থািকব 11 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল িবপেথ েযাৱা সময়ত েলবীয়াসকেল িবপেথ েযাৱাৰ
দেৰ িবপেথ েনােযাৱা েমাৰ ৰক্ষমীয় ৰক্ষা কৰা চােদাকৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ পিবত্রীকৃত পুেৰািহতসকলৰ কাৰেণ েসেয়
হ’ব 12 েসেয় েতওঁেলাকৰ পেক্ষ, েদশৰ উপহাৰ ভূিমৰ পৰা েলাৱা, েলবীয়াসকলৰ সীমাৰ কাষত এক অিত পিবত্র
উপহাৰ হ’ব

13আৰু েলবীয়াসকেল পুেৰািহতসকলৰ সীমাৰ সনু্মখত দীঘেল পঁিচশ হাজাৰ হাত আৰু বহেল দহ হাজাৰ হাত এেডাখৰ
ভূিম পাব; তাৰ েগােটই ৈদঘর্য্ পঁিচশ হাজাৰ হাত আৰু প্রস্থ দহ হাজাৰ হাত 14 েতওঁেলােক ইয়াৰ অলেপা সলিন নকিৰব,
নাইবা েদশৰ প্রথম ফল হস্তান্তৰ নকিৰব; িকয়েনা এেয় িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র

15 আৰু পঁিচশ হাজাৰ হাতৰ সনু্মখৰ বহলৰ বাকী পঁাচ হাজাৰ হাত সাধাৰণ হ’ব; েসেয় নগৰখন বসিতস্থান আৰু
চািৰওফালৰ মুকিল ঠাইৰ কাৰেণ হ’ব; নগৰখন তাৰ মাজ ঠাইত হ’ব 16 তাৰ পিৰমাণ এইেবাৰ; উত্তৰফাল চািৰ হাজাৰ
পঁাচশ হাত, দিক্ষণ ফাল চািৰ হাজাৰ পঁাচশ হাত, পূৱ ফাল চািৰ হাজাৰ পঁাচ শ হাত আৰু পিশ্চম ফাল চািৰ হাজাৰ পঁাচ
শ হাত

17 আৰু নগৰখনৰ চািৰওফােল মুকিল ঠাই থািকব; উত্তৰ িদেশ দুশ পঞ্চাশ হাত, দিক্ষণ িদেশ দুশ পঞ্চাশ হাত পূৱ
িদেশ দুশ পঞ্চাশ হাত আৰু পিশ্চম িদেশ দুশ পঞ্চাশ হাত 18 আৰু পিবত্র উপহাৰ ভূিমৰ সনু্মখৰ দীঘলৰ বাকী ভাগ
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পূৱ িদেশ দহ হাজাৰ হাত আৰু পিশ্চম িদেশ দহ হাজাৰ হাত হ’ব আৰু এেয় পিবত্র উপহাৰ ভূিমৰ আগত হ’ব; আৰু
তাৰ উৎপন্ন শসয্ নগৰখনত কাম কেৰঁাতা েলাকসকলৰ আহাৰৰ কাৰেণ হ’ব

19আৰু ইস্রােয়লৰ আটাই ৈফদৰ মাজৰ িয েলাকসকেল নগৰখনত কাম কেৰ, েতওঁেলােক তাক চহাব 20 েগােটই
উপহাৰ ভূিম দীঘেল পঁিচশ হাজাৰ হাত আৰু বহেল পঁিচশ হাজাৰ হাত হ’ব; েতামােলােক নগৰখনৰ অিধকৃত অংশই
ৈসেত েসই পিবত্র উপহাৰ ভূিম চািৰ-চুকীয়া কিৰ উৎসগর্ কিৰবা

21 পিবত্র উপহাৰ ভূিমৰ আৰু নগৰখনৰ অিধকৃত অংশৰ ইফালৰ িসফালৰ অৱিশষ্ট ভাগ অিধপিতজনৰ কাৰেণ হ’ব;
পূৱ সীমাৰ ফােল উপহাৰ ভূিমৰ পঁিচশ হাজাৰ হাতৰ সনু্মখৰ আৰু পিশ্চম িদেশ পিশ্চম সীমাৰ ফালৈল পঁিচশ হাজাৰ
হাতৰ সনূ্মখৰ অংশেবাৰৰ কাষৰ ভাগ অিধপিতজনৰ কাৰেণ হ’ব; আৰু পিবত্র উপহাৰ ভূিম ও গৃহিটৰ ধমর্ধাম তাৰ মাজ
ঠাইত হ’ব 22অিধপিতজনৰ অংশৰ মাজ ঠাইত থকা িয ভাগ েলবীয়াসকলৰ অিধকৃত অংশৰ আৰু নগৰ খনৰ অিধকৃত
অংশৰ বািহেৰ িযহূদা আৰু িবনয্ামীনৰ সীমাৰ মাজত হ’ব েসেয় অিধপিতজনৰ হ’ব

23আৰু অৱিশষ্ট ৈফদেবাৰৰ এই এই অংশ হ’ব; পূৱ ফালৰ পৰা পিশ্চম ফালৈল িবনয্ামীেন এক অংশ পাব 24আৰু
িবনয্ামীনৰ সীমাৰ কােষিদ পূৱ ফালৰ পৰা পিশ্চম ফালৈল িচিমেয়ােন এক অংশ পাব 25 আৰু িচিমেয়ানৰ সীমাৰ
কােষিদ পূৱ ফালৰ পৰা পিশ্চম ফালৈল ইচাখেৰ এক অংশ পাব 26 আৰু ইচাখৰৰ সীমাৰ কােষিদ পূৱ ফালৰ পৰা
পিশ্চম ফালৈল জবূলূেন এক অংশ পাব

27 আৰু জবূলূনৰ সীমাৰ কােষিদ পূৱ ফালৰ পৰা পিশ্চম ফালৈল গােদ এক অংশ পাব 28 গাদৰ সীমাৰ কােষিদ
দিক্ষণ ফােল দিক্ষণ িদেশ তামৰৰ পৰা মৰীেবাৎ কােদচৰ জল সমূহৰ মােজিদ, িমচৰ জুিৰেয়িদ মহাসমূদ্রৈল সীমা হ’ব
29 প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, আিধপতয্ৰ অেথর্ ইস্রােয়লৰ ৈফদেবাৰ কাৰেণ েতামােলােক িচিঠ-েখলেৰ ভাগ বঁািটব লগা েদশ
এেয়, আৰু এইেবােৰই েতওঁেলাকৰ অংশ

30 আৰু নগৰখন, চািৰওফালৰ সীমা এইেবাৰ উত্তৰ ফােল চািৰহাজাৰ পঁাচশ হাত আৰু 31 নগৰখনৰ দুৱাৰেবাৰ
ইস্রােয়লৰ ৈফদৰ নাম অনুসােৰ হ’ব; উত্তৰ ফােল িতিনখন দুৱাৰ, ৰূেবণৰ এখন, িযহূদাৰ এখন আৰু েলবীৰ এখন
32আৰু পূৱ ফােল চািৰ হাজাৰ পঁাচ শ হাত, আৰু িতিনখন দুৱাৰ, েযােচফৰ এখন, িবনয্ামীনৰ এখন আৰু দানৰ এখন

33আৰু দিক্ষণ ফােল চািৰ হাজাৰ পঁাচ শ হাত, আৰু িতিনখন দুৱাৰ, িচিমেয়ানৰ এখন, ইচাখৰৰ এখন, আৰু জবূলূনৰ
এখন 34 আৰু পিশ্চম ফােল চািৰ হাজাৰ পঁাচ শ হাত আৰু তাৰ িতিনখন দুৱাৰ, গাদৰ এখন, আেচৰৰ এখন, আৰু
নপ্তালীৰ এখন 35 চািৰওফােল ওঠৰ হাজাৰ হাত হ’ব; আৰু েসই িদনৰ পৰা নগৰখন “িযেহাৱা চাম্মা”*, এই নােমেৰ
প্রখয্াত হ’ব

* 48 অধয্ায়:35 িযেহাৱা তাত আেছ
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দািনেয়ল
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পুস্তকখনক িলখকৰ নােমেৰ পাছত জনা যায়, দািনেয়ল পুস্তকখন হ’ল ইস্রােয়লৰ পৰা ইহুিদসকল িনবর্াসনত থকাৰ

দেৰ েতওঁৰ সময়ত েবিবলনৰ এটা উৎপািদত ফল “দািনেয়ল” নামৰ অথর্ হ’ল “ঈশ্বৰ আমাৰ িবচাৰক” এই পুস্তক
খনৰ িবিভন্ন অধয্ােয় ইংিগত িদেয় েয ইয়াৰ িলখক দািনেয়ল, েযেন 9:2; 10:2 দািনেয়েল েতওঁৰ অিভজ্ঞতা িলিপবদ্ধ
কিৰিছল আৰু েবিবলনৰ ৰাজধানীত েতওঁৰ সময়ত থকা িনবর্ািসত ইহুিদসকলৰ বােব ভাববাণী কিৰিছল, য’ত ৰজাৰ
ওচৰত েতওঁৰ েসৱাই েতওঁক সমাজৰ সেবর্াচ্চ স্তৰত প্রেৱশৰ সুেযাগ িদিছল েদশত প্রভুৰ প্রিত েতওঁৰ িবশ্বাসেযাগয্
েসৱা আৰু মাত্র েতওঁ সংসৃ্কিতেয় েতওঁক িবেশষ কিৰ েতালা নাই, িকন্তু শাস্ত্রৰ সকেলা েলাকতৈক েতওঁ অননয্

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 605-530 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
প্রাপক
েবিবলনত থকা িনবর্ািসত ইহুিদসকল আৰু পাছত বাইেবলৰ সকেলা পাঠক
উেদ্দশয্
দািনেয়ল পুস্তক খেন িলিপবদ্ধ কিৰেছ, কমর্, ভাববাণী, আৰু ভাববাদী দািনেয়লৰ দশর্ন এই পুস্তক খেন িশকাই

েয, ঈশ্বৰ েতওঁৰ অনুসৰণকাৰীসকলৰ প্রিত িবশ্বস্ত েলাভ আৰু চাপ সেত্ত্বও, িবশ্বাসীসকেল েতওঁেলাকৰ পাির্থব দািয়ত্ব
পালন কৰাৰ সময়ত ঈশ্বৰৰ প্রিত িবশ্বস্ত থািকব লােগ

মূল িবষয়
ঈশ্বৰৰ সাবর্েভৗমত্ব

প্রান্তেৰখা
1. সেপানত েদখা বৃহৎ মূির্তেটাৰ িবষেয় দািনেয়লৰ বাখয্া — 1:1-2:49
2. িবশাল অিগ্নৰ মাজৰ পৰা চদ্রক, ৈমচক আৰু ওেবদ নেগাগক উদ্ধাৰ কৰা — 3:1-30
3. নবুখদেনজৰৰ সেপান — 4:1-37
4. চলন্ত আঙুিলেয় িলখা আৰু দািনেয়েল কৰা িবনাশৰ ভাববাণী — 5:1-31
5. িসংহৰ গাতত দািনেয়ল — 6:1-28
6. চািৰ প্রাণীৰ দশর্ন — 7:1-28
7. এটা েভড়া, ছাগলী আৰু এটা কু্ষদ্র িশঙৰ দশর্ন — 8:1-27
8. দািনেয়লৰ প্রাথর্নাৰ উত্তৰৰ ৈসেত 70 (সত্তৰ) বছৰ — 9:1-27
9. দািনেয়লৰ চূড়ান্ত যুদ্ধৰ দশর্ন — 10:1-12:13

দািনেয়ল আৰু েতওঁৰ িতিন জন বনু্ধৰ িবষয়
1 িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজত্ব কালৰ তৃতীয় বছৰত, বািবলৰ ৰজা নবূখদেনচৰ িযৰূচােলমৈল আিহল, আৰু

সকেলা িদশৰ পৰা েযাগান বন্ধ কিৰবৈল নগৰখন েবিৰ ধিৰেল 2 প্রভুেৱ নবুখদেনচৰক িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ
ওপৰত জয়যুক্ত কিৰেল, আৰু েতওঁ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ পৰা িকছুমান পিবত্র বস্তু েতওঁক িদেল নবুখদেনচেৰ েসই বস্তুেবাৰ
িচনাৰ েদশত থকা িনজৰ েদৱতাৰ গৃহৈল ৈল গ’ল; আৰু েতওঁ েসই বস্তুেবাৰ িনজৰ েদৱতাৰ ভঁৰালত হ’ল

3 তাৰ পাছত ৰজাই েতওঁৰ নপুংসকসকলৰ অধয্ক্ষ অস্পনজকক ৈকিছল, “ৰাজ-বংশৰ আৰু প্রধান েলাকসকলৰ
মাজৰ িকছুমান 4 কলঙ্ক নথকা, েদখাত আকষর্ণীয়, সকেলা িবদয্াত িনপুণ, জ্ঞান আৰু িবেবচনােৰ পিৰপূণর্, আৰু
ৰাজগৃহত পিৰচযর্া কিৰবৈল েযাগয্তা থকা ইস্রােয়লী যুৱকসকলক মািত আনা েতওঁ েতওঁেলাকক কলদীয়া সািহতয্
আৰু ভাষা িশকাইিছল 5 ৰজাই েতওঁৰ িবেশষ উত্তম খাদয্ৰ পৰা আৰু েতওঁ পান কৰা দ্রাক্ষাৰসৰ পৰা েতওঁেলাকক
প্রিতিদনৰ ভাগ িদিছল এই যুৱক সকলক িতিন বছৰৰ বােব প্রিশক্ষণ িদয়া হ’ব, আৰু তাৰ পাছত েতওঁেলােক ৰজাৰ
আগত পিৰচযর্া কিৰব পািৰব
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6 েতওঁেলাকৰ মাজত িযহূদা-বংশৰ দািনেয়ল, হনিনয়া, মীচােয়ল, আৰু অজিৰয়াও আিছল 7 নপুংসকসকলৰ
অধয্ক্ষই েতওঁেলাকৰ নাম সলিন কিৰ দািনেয়লক েবলটচচৰ, হনিনয়াক চদ্রক, মীচােয়লক ৈমচক, আৰু অজিৰয়াক
অেবদ-নেগা নাম িদেল

8 িকন্তু দািনেয়েল ৰজাৰ উত্তম খাদয্ আৰু পান কৰা দ্রাক্ষাৰেসেৰ ৈসেত িনজেক অশুিচ নকিৰবৈল েতওঁ িচিন্তত
আিছল; েসই বােব দািনেয়েল নপুংসকসকলৰ অধয্ক্ষৰ অনুমিত িবচািৰিছেল, যােত েতওঁ এইেবাৰ খাদয্ গ্রহণ কিৰ
অশুিচ নহয় 9 েতিতয়া ঈশ্বেৰ দািনেয়লক নপুংসকসকলৰ েসই অধয্ক্ষৰ আগত দয়া আৰু অনুগ্রহ প্রাপ্ত কিৰেল
10 তােত নপুংসকসকলৰ েসই অধয্ক্ষই দািনেয়লক ক’েল, “েমাৰ প্রভু মহাৰাজক মই ভয় কেৰঁা েতামােলােক িক খাবা
আৰু িক পান কিৰবা েসই িবষেয় ৰজাই েমাক আেদশ িদেছ, িকয়েনা েতওঁ েতামােলাকৰ মুখ েতামােলাকৰ সমবয়সীয়া
যুৱকসকলতৈক িনকৃষ্ট েদিখব? েতামােলাকৰ কাৰেণ েমাৰ ওপৰত ৰজাৰ প্রতাপ আেছ ”

11 তাৰ পাছত দািনেয়ল, হনিনয়া, মীচােয়ল, আৰু অজিৰয়াৰ ওপৰত িনযুক্ত কৰা তত্ত্বাবধায়কৰ ৈসেত দািনেয়েল
কথা পািতেল 12 েতওঁ ক’েল, “আপুিন অনুগ্রহ কিৰ, দহ িদন আেপানাৰ এই দাস সকলক পৰীক্ষা কিৰ চাওক; আমাক
খাবৈল েকৱল শাক-পাচিল, আৰু পান কিৰবৈল পানী িদয়ক 13 তাৰ পাছত আমাৰ, আৰু ৰজাৰ উত্তম খাদয্ েখাৱা
যুৱকসকলৰ েচেহৰাৰ পৰীক্ষা কিৰ চাওক; আপুিন িয েদিখব, েসইদেৰ আেপানাৰ এই দাসেবাৰৈল বয্ৱহাৰ কিৰব ”

14 েসেয় েতওঁ েতওঁেলাকৰ েসই কথাত মািন্ত ৈহ দহ িদনৈলেক েতওঁেলাকক পৰীক্ষা কিৰেল 15 দহ িদনৰ পাছত
েদখা গ’ল, ৰজাৰ উত্তম খাদয্ েখাৱা যুৱকসকলতৈক েতওঁেলাকৰ েচেহৰা অিধক স্বাস্থয্ৱান, আৰু অিধক পিৰপুষ্ট হ’ল
16 েসেয় তত্বাৱধায়েক েতওঁেলাকক উত্তম আহাৰ, আৰু দ্রাক্ষাৰসৰ সলিন েতওঁেলাকক শাক-পাচিল িদবৈল ধিৰেল

17 ঈশ্বেৰ েসই চািৰ জন যুৱকক সকেলা আভয্ন্তৰীণ িবষয়ৰ িশক্ষা, জ্ঞান আৰু প্রজ্ঞা িদেল তােত দািনেয়েল সকেলা
প্রকাৰৰ দশর্ন আৰু সেপানৰ কথা বুিজব পৰা হ’ল 18 তাৰ পাছত ৰজাৰ দ্বাৰাই িনণর্য় কৰা িয সময়ত সকেলােক
আিনবৈল ৰজাই আজ্ঞা িদিছল েসই সময়ত নপুংসকসকলৰ অধক্ষয্ই ৰজা নবূখদেনচৰৰ আগত েতওঁেলাকক উপিস্থত
কৰােল

19 ৰজাই েতওঁেলাকৰ লগত কথা পািতেল, আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা দলৰ মাজত, দািনেয়ল, হনিনয়া, মীচােয়ল,
আৰু অজিৰয়াৰ তুলনাত আন কােকা েপাৱা নগ’ল েসেয় েতওঁেলােক ৰজাৰ আগত পিৰচযর্া কিৰবৈল প্রস্তুত
হ’ল 20 ৰজাই েতওঁেলাকক েসাধা জ্ঞান আৰু িবেবচনাৰ প্রিতেটা প্রশ্নৰ িবষয়ত, েতওঁৰ ৰাজয্ত থকা শাস্ত্রজ্ঞ আৰু
গণকসকলতৈক েতওঁেলাকক দহগুেণ েশ্রষ্ঠ পােল 21 দািনেয়ল ৰজা েকাৰচৰ ৰাজত্বৰ প্রথম বছৰৈলেক েসই ঠাইেত
থািকল

2 অধয্ায়
ৰজা নবূখদেনচৰৰ সেপান আৰু তাৰ ফিলতা

1 ৰজা নবূখদেনচেৰ েতওঁৰ ৰাজত্বৰ িদ্বতীয় বছৰত এটা সেপান েদিখেল; েসেয় েতওঁ িচিন্তত হ’ল, আৰু েতওঁ েটাপিন
যাব েনাৱািৰেল 2 তাৰ পাছত ৰজাই মায়াবী আৰু িযসকেল মৃতেলাকৰ ৈসেত কথা পতাৰ দািব কেৰ, েতেন েলাক,
যাদুকৰ, আৰু জ্ঞানী েলাকসকলক মািতেল; আৰু েতওঁ েদখা সেপানৰ িবষেয় েতওঁেলাকক ক’বৈল ইচ্ছা কিৰেল
পাছত েতওঁেলাক আিহল, আৰু ৰজাৰ আগত উপিস্থত হ’ল

3 েতিতয়া ৰজাই েতওঁেলাকক ক’েল, “মই এটা সেপান েদিখেলঁা, েসই সেপানৰ ফিলতা জািনবৈল েমাৰ মন উৎকিণ্ঠত
ৈহেছ ” 4 েতিতয়া জ্ঞানী েলাকসকেল অৰামীয়া ভাষােৰ ৰজাক ক’েল, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক! আেপানাৰ দাস িয
আিম, আমাক আেপানাৰ সেপানেটা কওক, আৰু আিম তাৰ ফিলতা প্রকাশ কিৰম *”

5 ৰজাই জ্ঞানী েলাকসকলক উত্তৰ িদেল, “এই িবষেয় িস্থৰ কৰা ৈহেছ েয, আেপানােলােক যিদ সেপান আৰু তাৰ
ফিলতা েমাক ক’ব েনাৱােৰ, েতেনহ’েল আেপানােলাকৰ শৰীৰ েডাখৰ েডাখৰ ৈক কটা যাব, আৰু আেপানােলাকৰ
ঘৰেবাৰ েগাবৰৰ দ’ম েযন কৰা হ’ব 6 িকন্তু যিদ েসই সেপান আৰু তাৰ ফিলতা আেপানােলােক েমাক ক’ব পােৰ,
েতেনহ’েল েমাৰ পৰা উপহাৰ, পুৰস্কাৰ, আৰু অিধক সন্মান পাব; েসেয় েসই সেপান আৰু তাৰ ফিলতা েমাক কওক ”

7 েতওঁেলােক পুনৰ উত্তৰ িদ ক’েল, “মহাৰাজআেপানাৰ দাসক সেপানেটা কওঁক; আৰুআিম তাৰ ফিলতা আেপানাক
ক’ম ” 8 ৰজাই উত্তৰ িদেল, “মই িনশ্চয়ৈক জািনেছঁা, এই িবষয়ত েমাৰ িসদ্ধান্ত দৃঢ় েহাৱা েদিখ আেপানােলােক অিধক
সময় িবচািৰেছ 9 িকন্তু যিদ আেপানােলােক েসই সেপান েমাক নকয়, েতেনহ’েল আেপানােলাকৰ বােব েকৱল এটাই
শািস্ত আেছ েযিতয়াৈলেক েমাৰ মন সলিন নহয়, েতিতয়াৈলেক আেপানােলােক েমাক িমছা আৰু িবভ্রািন্তকৰ কথা
* 2 অধয্ায়:4 এই পুস্তকৰ 2:4 পদৰ পৰা 7:28 পদৈল আৰমীয়া ভাষাত িলখা
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ক’বৈল এেকলেগ সন্মত ৈহেছ, েসেয় এিতয়া আেপানােলােকই েমাৰ আগত সেপানেটাও কওক; আৰু েতিতয়া মই
জািনম েয, আেপােলােক তাৰ ফিলতাও েমাৰ আগত ক’ব পািৰব ”

10 জ্ঞানী েলাকসকেল ৰজাক উত্তৰ িদ ক’েল, “মহাৰাজৰ দাবী পূৰণ কিৰব পৰা এেন েকােনা মানুহ পৃিথবীত নাই
মহান আৰু পৰাক্রমী েকােনা ৰজাই মায়াবী, বা মৃতেলাকৰ লগত কথা পতাৰ দাবী কৰা জনক, বা জ্ঞানী েলাকৰ পৰা
েকিতয়াও এেন িবষয়ত দাবী কৰা নাই 11 মহাৰােজ িয দাবী কিৰেছ, েসয়া কিঠন; আৰু মনুষয্ৰ লগত বাস নকৰা
েদৱতােবাৰৰ বািহেৰ, আন েকােনও মহাৰাজৰ আগত এই িবষেয় ক’ব েনাৱােৰ ”

12 এই কথা শুনাৰ পাছত ৰজা খঙাল আৰু অিতশয় েক্রাদ্ধািম্বত ৈহ বািবলৰ িয সকল েলাক িনজৰ জ্ঞানসম্পন্নতাৰ
দ্বাৰা পিৰিচত, েতওঁেলাকক ধ্বংস কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল 13 েসেয় এই আজ্ঞা প্রচািৰত হ’ল জ্ঞানসম্পন্নতাৰ দ্বাৰাই
পিৰিচত েলাকসকলক বধ কিৰবৈল ধিৰেল; েতওঁেলােক দািনেয়ল আৰু েতওঁৰ বনু্ধসকলেকা বধ কিৰবৈল িবচািৰ
ফুিৰেল

14 তাৰ পাছত বািবলৰ জ্ঞানসম্পন্নতাৰ দ্বাৰাই পিৰিচত েলাকসকলক বধ কিৰবৈল ওলাই অহা ৰজাৰ েদহৰক্ষক
েসনাপিত অিৰেয়াকক দািনেয়েল সুবুিদ্ধ আৰু িবেবচনােৰ উত্তৰ িদেল 15 দািনেয়েল ৰজাৰ েসনাপিতক সুিধেল, “ৰজাৰ
এই আজ্ঞা িকয় ইমান জৰুৰী?” েসেয় িক ঘিটিছল, েসই িবষেয় অিৰেয়ােক দািনেয়লক ক’েল 16 েতিতয়া দািনেয়ল
িভতৰৈল গ’ল, আৰু ৰজাৰ আগত যােত সেপান বয্াখয্া কিৰব পােৰ; েসই বােব ৰজাৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰবৈল েতওঁ
অনুেৰাধ কিৰেল

17 তাৰ পাছত দািনেয়ল েতওঁৰ ঘৰৈল গ’ল, আৰু হননীয়া, মীচােয়ল, আৰু অজিৰয়াক িয ঘিটিছল েসই সকেলা
বয্াখয্া কিৰেল 18 েবিবলনৰ অৱিশষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন েলাকসকলৰ ৈসেত, েতওঁ আৰু েতওঁৰ বনু্ধসকলক যােত বধ কৰা
নহয়; েসই বােব েতওঁ স্বগর্ৰ ঈশ্বৰৰ পৰা েসই িনগূঢ় িবষয়ত অনুগ্রহ িবচািৰ প্রাথর্না কিৰবৈল েতওঁেলাকক মািতেল
19 েসই ৰািত দািনেয়লৰ দশর্নত েসই িনগূঢ় িবষয় প্রকািশত হ’ল, েতিতয়া দািনেয়েল স্বগর্ৰ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ প্রশংসা

কিৰেল, আৰু ক’েল,
20 ঈশ্বৰৰ নাম যুেগ যুেগ িচৰকালৈলেক ধনয্ হওক;
িকয়েনা জ্ঞান আৰু পৰাক্রম েতওঁেৰই
21 েতওঁ সময়,
আৰু কাল পিৰবতর্ ন কেৰ;
েতওঁ ৰজাক েতওঁৰ িসংহাসনৰ পৰা আঁতৰাই,
আৰু িসংহাসনত ৰজাক বহুৱাই;
েতওঁ জ্ঞানীেলাকক প্রজ্ঞা িদেয়,
আৰু িবেবচকসকলক জ্ঞান িদেয়
22 েতওঁ গভীৰ আৰু েগাপন িবষয় প্রকাশ কেৰ,
কাৰণ েতওঁ আন্ধকাৰত িক আেছ তাক জােন,
আৰু েতওঁৰ লগত েপাহৰ থােক
23 েহ েমাৰ পূবর্পুৰুষ িপতৃসকলৰ ঈশ্বৰ, মই আেপানাৰ ধনয্বাদ আৰু প্রশংসা কিৰেছঁা;
কাৰণ আপুিন েমাক প্রজ্ঞা আৰু শিক্ত িদেল
আিম প্রাথর্নাত আেপানাৰ পৰা িয িবচািৰিছেলঁা; এিতয়া আপুিন েমাক জনােল;
ৰজাৰ িচন্তনীয় িবষয় আপুিন আমাক জনােল ”

24 এই সকেলােৰ ৈসেত ৰজাই বািবলৰ জ্ঞানীেলাক সকলক বধ কিৰবৈল িনযুক্ত কৰা অিৰেয়াকক দািনেয়েল চাবৈল
গ’ল েতওঁ ৈগ, েতওঁক ক’েল, “বািবলৰ জ্ঞানীেলাক সকলক বধ নকিৰব ৰজাৰ আগৈল েমাক িনৰাপত্তা িদ ৈল
যাওক, আৰু মই ৰজাক সেপানৰ ফিলতা ক’ম ”

25 েতিতয়া অিৰেয়ােক েবগাই দািনেয়লক ৰজাৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল আৰু ৰজাক ক’েল, “েদশান্তিৰত িযহূদীসকলৰ
মাজত মই এইজন মানুহ পােলঁা, িয জেন ৰজাৰ সেপানৰ ফিলতা ক’ব ” 26 েতিতয়া ৰজাই দািনেয়লক (যাক েবলটচচৰ
মতা ৈহিছল) ক’েল, “মই েদখা সেপান আৰু তাৰ ফিলতা তুিম েমাক ক’ব পািৰবা েন?” 27 েতিতয়া দািনেয়েল ৰজাৰ
আগত উত্তৰ িদ ক’েল, “মহাৰােজ দাবী কৰা িনগূঢ় িবষয়, জ্ঞানসম্পন্ন েলাক, বা মৃতেলাকৰ ৈসেত কথা পতাৰ দাবী
কৰাজন, বা মায়াবী, বা েজয্ািতষীৰ দ্বাৰাই প্রকািশত েহাৱা সম্ভৱ নহয় 28 িকন্তু মহাৰাজ, স্বগর্ত থকা এজন ঈশ্বৰ আেছ;
িযজেন েগাপন কথা প্রকাশ কেৰ, আৰু আিহব লগা িদনেবাৰত িক ঘিটব, েসই সকেলােক েতওঁ আেপানাক জািনব
িদব; আপুিন শযয্াত শুই থকা সময়ত েদখা সেপান আৰু দশর্ন এইেবাৰ:
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29 েহ মহাৰাজ, আপুিন শযয্াত ভিবষয্তৰ িবষেয় নানা কথা িচন্তা কিৰিছল; আৰু িনগূঢ় িবষয় প্রকাশ কৰা জেন,
আগৈল িক ঘিটব, েসই িবষেয় আেপানাক জািনবৈল িদেল 30 আন জীিৱত েলাকতৈক েমাৰ অিধক জ্ঞান আেছ বুিল
েয েমাৰ আগত এই িবষয় প্রকািশত হ’ল, এেন নহয়, িকন্তু মহাৰােজ যােত সেপানৰ ফিলতা, আৰু আেপানাৰ মনৰ
গভীৰ িচন্তা আপুিন জািনব পােৰ, েসই বােব েমাৈল েসই িনগূঢ় িবষয় প্রকািশত হ’ল

31 েহ মহাৰাজ আপুিন ওপৰৈল চাই, এটা বৃহৎ মূির্ত েদিখিছল আেপানাৰ আগত িথয় েহাৱা েসই মূির্ত অিতশয়
ডাঙৰ আৰু উজ্জ্বল আিছল; আৰু তাৰ উজ্জলতা ভয়ানক আিছল 32 েসই মূির্তেটাৰ মুৰ শুদ্ধ েসাণৰ, বুকু আৰু বাহু
ৰূপৰ, মাজভাগ আৰু কৰঙন িপতলৰ, 33 আৰু তাৰ ভিৰেবাৰ েলাহাৰ, আৰু ভিৰৰ পতা িকছু পিৰমােণ েলাহা আৰু
িকছু পিৰমােণ মািটেৰ ৈতয়াৰী আিছল

34 আপুিন চাই থােকঁােতই এটা িশল কািট উিলওৱা হ’ল, িকন্তু মনুষয্ৰ হাতৰ দ্বাৰাই কটা নহয়, আৰু েসই িশেল
মূির্তেটাৰ ভিৰৰ েলাহা আৰু মািটৰ পতা দুখনত খুন্দা মািৰ গুিড় কিৰেল 35 েতিতয়া েসই েলাহা, মািট, িপতল, ৰূপ
আৰু েসাণ এেকসময়েত েডাখৰ েডাখৰ ৈহ ভািঙেল, আৰু গ্রীষ্ম কালৰ মৰণা মৰা ঠাইৰ ধূিলৰ দেৰ হ’ল বতােহ
েসইেবাৰ উড়ুৱাই ৈল গ’ল, আৰু তাৰ েকােনা িচন েপাৱা নগল; িকন্তু িয িশলেটােৱ মূির্তেটাক খুন্দা মািৰিছল, েসেয়
বৃহৎ পব্বর্ত হ’ল, আৰু েগােটই পৃিথৱী ভিৰ পিৰল

36এেয় আেপানাৰ সেপান আিছল এিতয়া আিম মহাৰাজৰ আগত ফিলতা কওঁ 37 েহ মহাৰাজ, আপুিন ৰাজািধৰাজ;
স্বগর্ৰ ঈশ্বেৰ আেপানাক ৰাজয্, ঐশ্বযর্য্, পৰাক্রম, আৰু সন্মান িদেছ 38 মানুহ বাস কৰা ঠাই, হািবত থকা জন্তু, আৰু
আকাশৰ চৰাইেবাৰক, েতওঁ আেপানাৰ হাতত িদেল, আৰু েসই সকেলােৰ ওপৰত আেপানাক শাসনকত্তর্ া পািতেল; েসই
মূির্তেটাৰ েসাণৰ মুৰ আপুিনেয়ই

39আেপানাৰ পাছত, আন এটা ৰাজয্ আিহব, িয আেপানাতৈক িনকৃষ্ট হ’ব; আৰু তাৰ পাছত িপতলৰ দেৰ আন এক
তৃতীয় ৰাজয্ আিহব, েসেয় েগােটই পৃিথৱীত শাসন কিৰব

40 আৰু চতুথর্ ৰাজয্ েলাহাৰ দেৰ দৃঢ় হ’ব; কাৰণ েলাহাই আন বস্তু েডাখৰ েডাখৰ কিৰ ভােঙ, আৰু সকেলা বস্তু
গুিড় কেৰ, েসেয় সকেলা বস্তু ভািঙব, আৰু েসইেবাৰ গুিড় হ’ব

41আপুিন েদখাৰ দেৰ, ভিৰৰ পতা আৰু ভিৰৰ আঙুিলেবাৰ িকছু পিৰমােণ েশকা মািটৰ আৰু িকছু পিৰমােণ েলাহােৰ
ৈতয়াৰী আিছল; েসেয় এয়া িবভক্ত ৰাজয্ হ’ব; এই ৰাজয্ত িকছু েলাহাৰ শিক্ত থািকব, আৰু আপুিন েদখাৰ দেৰ েলাহাৰ
ৈসেত েকামল মািট িমহিল ৈহ থািকব 42 ভিৰৰ আঙুিলেবাৰ িকছু েলাহাৰ আৰু িকছু মািটৰ দ্বাৰাই ৈতয়াৰী আিছল, েসই
দেৰ ৰাজয্ও এভাগ দৃঢ়, আৰু এভাগ সহেজ ভািঙব পৰা হ’ব 43আপুিন েকামল মািটৰ ৈসেত িমহেলাৱা েলাহা েদখাৰ
দেৰ েসই ৰাজয্ৰ েলাকসকল সংিমশ্রণ ৈহ থািকব; িকন্তু েযেনৈক েলাহা মািটত লািগ নাথােক, েতেনৈক েতওঁেলাক
এেকলেগ বাস নকিৰব

44 আৰু েসই ৰজাসকলৰ সময়ত স্বগর্ৰ ঈশ্বেৰ এক ৰাজয্ স্থাপন কিৰব; েসেয় েকিতয়াও িবনষ্ট নহ’ব, নাইবা আন
েলাকৰ দ্বাৰাই এই ৰাজয্ পৰািজত নহ’ব, আৰু সকেলা ৰাজয্ক ভািঙ েডাখৰ েডাখৰ কিৰ সকেলােক সংহাৰ কিৰব; আৰু
এই ৰাজয্ িচৰকালৈলেক থািকব 45 আপুিন েদখাৰ দেৰ পবর্তৰ পৰা এটা িশল কািট উিলওৱা ৈহিছল; িকন্তু মনুষয্ৰ
হাতৰ দ্বাৰাই কটা নহয় েসই িশল েলাহা, িপতল, মািট, ৰূপ আৰু েসাণ সকেলােক েডাখৰ েডাখৰৈক ভািঙিছল
মহান ঈশ্বেৰ ইয়াৰ দ্বাৰাই মহাৰাজক ইয়াৰ পাছত িক ঘিটব েসই িবষেয় জনােল; সেপানেটা সঁচা আৰু তাৰ ফিলতাও
িবশ্বাসেযাগয্ ”

46 েতিতয়া ৰজা নবূখদেনচেৰ দািনেয়লৰ আগত উবুিৰ ৈহ পিৰল, আৰু সন্মান জনােল; আৰু েতওঁৰ উেদ্দেশয্
ৈনেবদয্ যুগুত কিৰ ধূপ উৎসগর্ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল 47 ৰজাই দািনেয়লক ক’েল, “েতামাৰ ঈশ্বৰ সঁচা, ঈশ্বৰেৰা
ঈশ্বৰ, ৰজােৰা ৰজা, আৰু িনগূঢ় িবষয় প্রকাশ কিৰব পৰা এজনা, েসেয় তুিম এই িনগূঢ় কথা বুিজব পািৰছা ”

48 েতিতয়া ৰজাই দািনেয়লক অিধক সন্মান কিৰেল, আৰু অেনক আচিৰতজনক উপহাৰেবাৰ িদেল েতওঁ েগােটই
বািবল েদশৰ ওপৰত দািনেয়লক শাসনকত্তর্ া িনযুক্ত কিৰেল দািনেয়ল বািবলত থকা সকেলা জ্ঞানী েলাকৰ ওপৰত
প্রধান অধয্ক্ষ হ’ল 49 দািনেয়েল ৰজাৰ আগত িনেবদন কিৰেল, আৰু ৰজাই চদ্রক, ৈমচক, আৰু অেবদ-েনেগােকা
বািবল প্রেদশৰ ওপৰত ৰাজকাযর্ত িনযুক্ত কিৰেল; িকন্তু দািনেয়ল ৰাজ প্রাসাদত থািকল

3 অধয্ায়
দািনেয়লৰ িতিনজন বনু্ধক অিগ্নকুণ্ডত েপেলাৱা
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1 ৰজা নবূখদেনচেৰ ষািঠ হাত ওখ আৰু ছহাত বহল এেন এক েসাণৰ মূির্ত সািজ বািবল প্রেদশৰ দূৰা নামৰ সমথলত
স্থাপন কিৰেল 2 তাৰ পাছত ৰজা নবূখদেনচেৰ িয মূির্ত স্থাপন কিৰিছল, েসই মূির্ত উৎসগর্ কিৰবৰ বােব, প্রেদশৰ
অধয্ক্ষ, আঞ্চিলক অধয্ক্ষ, স্থানীয় অধয্ক্ষৰ ৈসেত, প্রেদশৰ উপেদষ্টা, ধনভঁৰালী, িবচাৰক, িবচাৰকত্তর্ া আৰু সকেলা
মূখয্ কমর্চাৰী সকলক একিত্রত ৈহ, আিহবৈল বাত্তর্ া পিঠয়ােল

3 নবূখদেনচেৰ িয মূির্ত স্থাপন কিৰিছল, েসই মূির্ত উৎসগর্ কিৰবৈল, প্রেদশৰ অধয্ক্ষ, আঞ্চিলক অধয্ক্ষ, স্থানীয়
অধয্ক্ষৰ ৈসেত, প্রেদশৰ উপেদষ্টা, ধনভঁৰালী, িবচাৰক, িবচাৰকত্তর্ া আৰু সকেলা মূখয্ কমর্চাৰী একিত্রত ৈহ আিহল;
আৰু মূির্তৰ আগত উপিস্থত হ’ল 4 তাৰ পাছত েঘাষণাকাৰীেয় উচ্চস্বেৰ িচঞিৰেল, “েহ সকেলা েদশ েলাক, আৰু
সকেলা ভাষাৰ েলাকসকল, আেপানােলাকক আজ্ঞা িদয়া ৈহেছ েয, 5 িয সময়ত আেপােলােক িশঙা, বঁাহী, বীণা,
সুৰবাহাৰ, েপপা, আৰু সকেলা ধৰণৰ বাদয্যন্ত্রৰ বাদয্ শুিনবৈল পাব, েসই সময়েতই ৰজা নবূখদেনচেৰ স্থাপন কৰা
েসাণৰ মূির্তত আেপানােলাক সকেলােৱ উবুিৰ ৈহ সাষ্টােঙ্গ প্রিণপাত কিৰব লািগব

6 িয সকেল েসই মুহূতর্ ত উবুিৰ নহ’ব আৰু েসৱা নকিৰব, েতওঁেলাকক প্রজ্বিলত অিগ্নকুণ্ডত েপেলাৱা হ’ব ” 7 েসেয়
সকেলা েলােক েযিতয়াই িশঙা, বঁাহী, বীণা, সুৰবাহাৰ, েপপা, আৰু সকেলা ধৰণৰ বাদয্যন্ত্রৰ বাদয্ শুিনেল, েতিতয়াই
েদশৰ সকেলা েলােক, আৰু সকেলা ভাষাৰ েলাকসকেল ৰজা নবূখদেনচেৰ স্থাপন কৰা েসাণৰ মুির্ত্তক উবুিৰ ৈহ সাষ্টােঙ্গ
প্রিণপাত কিৰেল

8 েসই সময়ত কলদীয়া মানুহ েকইজনমান আিহল, আৰু িযহূদীসকলৰ অিহেত অিভেযাগ কিৰেল 9 েতওঁেলােক
ৰজা নবূখদেনচৰক ক’েল, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক! 10 েহ মহাৰাজ আপুিন এই আজ্ঞা কিৰিছল েয, প্রিতজন বয্িক্তেয়
েযিতয়াই িশঙা, বঁাহী, বীণা, সুৰবাহাৰ, েপপা, আৰু সকেলা ধৰণৰ বাদয্যন্ত্রৰ বাদয্ শুিনব, েতিতয়াই সকেলােৱ েসাণৰ
মূির্তত উবুিৰ ৈহ সাষ্টােঙ্গ প্রিণপাত কিৰব লািগব

11 িকন্তু িয জেন উবুিৰ ৈহ েসৱা নকিৰব, েতওঁক প্রজ্বিলত অিগ্নকুণ্ডত েপেলাৱা হ’ব 12 ইয়াত বািবল প্রেদশৰ ৰাজ
কাযর্ত আপুিন িনযুক্ত কৰা চদ্রক, ৈমচক, আৰু অেবদ-েনেগা নােমেৰ েকইজনমান িযহূদীেলাক আেছ; েতওঁেলােক
আেপানাৰ কথাৈল মেনােযাগ িদয়া নাই েতওঁেলােক আেপানাৰ েদৱতােবাৰক েসৱা নকেৰ, আৰু আপুিন স্থাপন কৰা
েসাণৰ মূির্তক সাষ্টােঙ্গ প্রিণপাত নকেৰ ”

13 ইয়ােক শুিন নবূখদেনচেৰ খং আৰু েক্রােধেৰ পিৰপূণর্ হ’ল, আৰু চদ্রক, ৈমচক আৰু অেবদ-েনেগাক েতওঁৰ
ওচৰৈল আিনবৈল আজ্ঞা িদেল েতিতয়া েতওঁেলােক েসই েলাক েকইজনক ৰজাৰ ওচৰৈল আিনেল 14 নবূখদেনচেৰ
েতওঁেলাকক ক’েল, “েহ চদ্রক, ৈমচক আৰু অেবদ-েনেগা, আেপানােলােক েমাৰ েদৱতােবাৰক েসৱা কৰা নাই, আৰু
মই স্থাপন কৰা েসাণৰ মূির্তত সাষ্টােঙ্গ প্রিণপাত কৰা নাই, এই কাযর্ আেপানােলােক জািনেয় কিৰেছ েন?

15 এিতয়াও যিদ আেপানােলােক িশঙা, বঁাহী, বীণা, সুৰবাহাৰ, েপপা, আৰু সকেলা ধৰণৰ বাদয্যন্ত্রৰ ধ্বিন শুনাৰ
সময়ত মই সজা েসাণৰ মূির্তত উবুিৰ ৈহ সাষ্টােঙ্গ প্রিণপাত কিৰবৈল যুগুত হয়, েতেনহ’েল সকেলা ভােল হ’ব; িকন্তু
যিদ আেপানােলােক েসৱা নকেৰ, েতেনহ’েল েসই মুহূত্তর্ েতই আেপানােলাকক প্রজ্বিলত অিগ্নকুণ্ডত েপেলাৱা হ’ব েমাৰ
হাতৰ পৰা আেপানােলাকক উদ্ধাৰ কিৰব পৰা েদৱতা েকান আেছ?”

16 েতিতয়া চদ্রক, ৈমচক আৰু অেবদ-েনেগােৱ ৰজাক উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ নবূখদেনচৰ, আেপানাক এই িবষেয়
উত্তৰ িদয়া আমাৰ এেকা প্রেয়াজন নাই 17 ইয়াৰ উত্তৰ যিদ আেছ, েতেনহ’েল মহাৰাজ, আিম িয জনাৰ েসৱা কেৰঁা,
আমাৰ েসই ঈশ্বেৰ প্রজ্বিলত অিগ্নকুণ্ডৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কিৰবৈল সমথর্, আৰু েতওঁ আমাক আেপানাৰ হাতৰ পৰা
উদ্ধাৰ কিৰব পােৰ 18 িকন্তু যিদ উদ্ধাৰ নকেৰও, তথািপও েহ মহাৰাজ, আেপানাক জনাওঁ েয, আিম আেপানাৰ
েদৱতােবাৰক েসৱা নকেৰঁা, আৰু আপুিন স্থাপন কৰা েসাণৰ মূির্তক সাষ্টােঙ্গ প্রিণপাত নকেৰঁা ”

19 তাৰ পাছত নবূখদেনচেৰ েক্রােধেৰ পিৰপূণর্ ৈহ চদ্রক, ৈমচক আৰু অেবদ-েনেগাৰ অিহেত মুখমণ্ডল িবকৃত
কিৰেল েতওঁ অিগ্নকুণ্ডৰ জুই িনয়িমত পিৰমাণতৈক সাত গুণ েবিছ প্রজ্বিলত কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল 20 তাৰ পাছত
েতওঁ েতওঁৰ ৈসনয্ৰ মাজৰ িকছুমান বলী মানুহক চদ্রক, ৈমচকআৰুঅেবদ-েনেগাক বািন্ধ প্রজ্বিলত অিগ্নকুণ্ডত েপলাবৈল
আজ্ঞা িদেল

21 েতিতয়া েসই েকইজনক েচালা, জামা, পাগুিৰ, আৰু আন আন বস্ত্রৰ ৈসেত েতওঁেলাকক বািন্ধ অিগ্নকুণ্ডত েপলাই
িদয়া হ’ল 22 ৰজাৰ আজ্ঞা যথাযথভােব পালন কৰা ৈহিছল, আৰু অিগ্নকুণ্ড অিতশয় তপত আিছল, েসেয় চদ্রক, ৈমচক
আৰু অেবদ-েনেগাক ৈল েযাৱা মানুহ েকইজনক েসই অিগ্নিশখাই গ্রাস কিৰেল 23 চদ্রক, ৈমচক আৰু অেবদ-েনেগা,
এই িতিন জন েলাক বন্ধা অৱস্থােত অিগ্নকুণ্ডৰ িভতৰত পিৰল
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24 তাৰ পাছত ৰজা নবূখদেনচেৰ আচিৰত ৈহ েবগাই িথয় হ’ল েতওঁ েতওঁৰ পৰামশর্দাতা সকলক সুিধেল, “আিম
িতিন জন মানুহক বািন্ধ জুইত েপেলাৱা নািছেলা েন?” েতওঁেলােক উত্তৰ িদ ক’েল, “হয় মহাৰাজ ” 25 েতিতয়া ৰজাই
ক’েল, “িকন্তু মই চািৰজন মানুহ মুকিল ৈহ জুইৰ মাজত অহা-েযাৱা কিৰ থকা েদিখেছঁা; আৰু েতওঁেলাকৰ এেকা ক্ষিত
েহাৱা নাই, আৰু চতুথর্ জনৰ উজ্জলতা েদৱতাৰ পুত্রৰ দেৰ ”

26 েতিতয়া নবূখদেনচেৰ েসই প্রজ্বিলত অিগ্নকুণ্ডৰ দুৱাৰৰ ওচৰৈল ৈগ মািতেল, “েহ সেবর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ দাস চদ্রক,
ৈমচক আৰু অেবদ-নেগা ওলাই আহঁা; ইয়াৈল আহঁা!” তােত ৈচদ্রক, ৈমচক আৰু অেবদ-েনেগা অিগ্নৰ মাজৰ পৰা
ওলাই আিহল 27 প্রেদশৰ অধয্ক্ষ, আঞ্চিলক অধয্ক্ষ, আন অধয্ক্ষসকল, আৰু ৰজাৰ পৰামশর্দাতাসকল সকেলােৱ
েসই িতিনজন েলাকক চাবৈল একেগাট হ’ল েতওঁেলাকৰ শৰীৰত জুইেয় এেকা ক্ষিত কৰা নািছল, েতওঁেলাকৰ মূৰৰ
চুিল এডােলা েপাৰা নািছল, েতওঁেলাকৰ বস্ত্রও নষ্ট েহাৱা নািছল, আৰু েতওঁেলাকৰ গাত জুইৰ েগান্ধও নািছল

28 েতিতয়া নবূখদেনচেৰ ক’েল, “চদ্রক, ৈমচক আৰু অেবদ-েনেগাক িনজৰ দূত পিঠয়াই ৰক্ষা কৰা ঈশ্বৰক আহঁা
আিম প্রশংসা কেৰঁাহক! েতওঁেলােক েমাৰ আজ্ঞা লঙ্ঘন কৰা সময়ত েতওঁেলােক েতওঁেতই ভৰসা কিৰিছল, আৰু
িনজৰ ঈশ্বৰৰ বািহেৰ আন েদৱতাক েযন েসৱা বা সাষ্টােঙ্গ প্রিণপাত কিৰবলগীয়া নহয়, েসই বােব েতওঁেলাকৰ শৰীৰ
সমপর্ণ কিৰেল

29 েসই কাৰেণ মই এই আজ্ঞা িদেছঁা েয, িযেকােনা েলাক, িযেকােনা েদশ, বা িযেকােনা ভাষাৰ েলােক চদ্রক, ৈমচক
আৰু অেবদ-েনেগাৰ ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ ক’ব, েতওঁেলাকক েডাখৰ েডাখৰৈক কটা যাব, আৰু েতওঁেলাকৰ ঘৰ জাবৰৰ
দ’মৰ দেৰ কৰা হ’ব; কাৰণ এইদেৰ ৰক্ষা কিৰব পৰা ইয়াত আন েকােনা েদৱতা নাই ” 30 েতিতয়া ৰজাই চদ্রক, ৈমচক
আৰু অেবদ-েনেগাক বািবল প্রেদশত উচ্চ পদত িনযুক্ত কিৰেল

4 অধয্ায়
ৰজা নবূখদেনচৰ বলীয়া েহাৱা

1 পৃিথৱীত থকা সকেলা েলাক, েদশ, আৰু সকেলা ভাষাৰ েলাকসকলৈল ৰজা নবূখদেনচেৰ এই আজ্ঞা িদ পিঠয়ােল,
“আেপানােলাকৰ মাজত শািন্ত বৃিদ্ধ হওক! 2 সেবর্াপিৰ ঈশ্বেৰ েমাৰ বােব িয অদু্ভত লক্ষণ আৰু আচিৰত কাযর্ েদখুৱােল,
েসই সকেলােক মই প্রচাৰ কৰা উিচত বুিল ভিবেলঁা
3 েতওঁৰ অদু্ভত লক্ষণেবাৰ েকেন মহৎ!
আৰু েতওঁৰ আচিৰত কাযর্েবাৰ েকেন পৰাক্রমী!
েতওঁৰ ৰাজয্ িচৰকলীয়া ৰাজয্,
আৰু েতওঁৰ ৰাজত্ব পুৰুষানুক্রেম থােক ”

4 মই নবূখদেনচেৰ েমাৰ ঘৰত শািন্তেৰ আৰু েমাৰ ৰাজগৃহত কুশেল আিছেলঁা 5 িকন্তু এটা সেপােন েমাক আতিঙ্কত
কিৰেল; আৰু মই শুই থকা সময়ত েদখা প্রিতিবম্ব আৰু মানিসক দশর্েন েমাক বয্াকুল কিৰেল 6 েসেয় েমাৰ সেপানৰ
ফিলতা েমাক জনাবৰ বােব বািবলৰ সকেলা জ্ঞানসম্পন্ন েলাকক েমাৰ ওচৰৈল আিনবৈল মই আজ্ঞা কিৰেলঁা

7 েতিতয়া মায়াবীেলাক, মৃতেলাকৰ লগত কথা পতা দাবী কৰা েলাক, জ্ঞানীেলাক, েজয্ািতষী সকল েমাৰ ওচৰৈল
আিহল মই েতওঁেলাকক সেপানেটা কেলঁা; িকন্তু েতওঁেলােক েমাক তাৰ ফিলতা ক’ব েনাৱািৰেল 8 িকন্তু েশষত েমাৰ
েদৱতাৰ নাম অনুসােৰ যাৰ নাম েবলটচচৰ, আৰু যাৰ অন্তৰত পিবত্র েদৱতােবাৰৰ আত্মা আেছ, েসই দািনেয়ল েমাৰ
সনু্মখৈল আিহল; আৰু মই েতওঁক েমাৰ সেপান ক’েলঁা, 9 “েহ মায়াবীসকলৰ প্রধান অধয্ক্ষ েবলটচচৰ, মই জােনঁা েয,
পিবত্র েদৱতােবাৰৰ আত্মা আেপানাত আেছ, আৰু েকােনা িনগূঢ় িবষয় আেপানাৰ বােব কিঠন নহয় েমাৰ সেপান,
আৰু সেপানৰ ফিলতা েমাক েকাৱা

10 মই েমাৰ শযয্াত শুই থকা সময়ত েমাৰ মানিসক দশর্নত মই েদিখেলঁা: পৃিথৱীৰ মাজত এেজাপা গছ আিছল, আৰু
তাৰ উচ্চতা অিতশয় অিধক আিছল 11 েসই গছ বৃিদ্ধ ৈহ বৃহৎ হ’ল, আৰু তাৰ আগভােগ আকাশ ঢুিক েপাৱা হ’ল;
আৰু সমগ্র পৃিথৱীৰ প্রান্তৰ পৰা তাক েদখা গ’ল 12 তাৰ পাতেবাৰ ধুনীয়া, তাৰ ফল প্রচুৰ পিৰমাণৰ আিছল আৰু
সকেলােৱ বােব খাব পৰা আিছল তাৰ তলত বনৰীয়া জন্তুেবােৰ ছঁা ৈলিছল, তাৰ ডালেবাৰত আকাশৰ চৰাইেবােৰ বঁাহ
ৈলিছল, আৰু সকেলা জীিৱত প্রাণীেয় তাৰ পৰা আহাৰ পাইিছল

13 মই েমাৰ শযয্াত শুই থকা সময়ত দশর্ন েদিখেলঁা েয, এজন পিবত্র বাত্তর্ াবাহক স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহল 14 েতওঁ
িচঞৰী ক’েল, “গছেজাপা কাটা, আৰু তাৰ ডালেবাৰ কািট েপেলাৱা, তাৰ পাতেবাৰ চঁুিচ েপেলাৱা, আৰু তাৰ ফলেবাৰ
িঁসচিৰত কিৰ েপেলাৱা তাৰ তলৰ পৰা জন্তুেবাৰ, আৰু তাৰ ডালেবাৰৰ পৰা পক্ষীেবাৰ পলাই যাওক
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15 িকন্তু েতামােলােক তাৰ মুঢ়ােটা েলাহা আৰু িপতলৰ িশকিলেৰ বািন্ধ পথাৰৰ মািটত কুমলীয়া ঘঁাহৰ মাজত ৰাখা
আকাশৰ পৰা অহা িনয়ৰত তাক িতিতব িদয়া; মািটত থকা গছ গছিনৰ মাজত জন্তুেবাৰৰ লগত তাক থািকবৈল িদয়া
16 সাত বছৰৈলেক েতওঁৰ হৃদয় মনুষয্ হৃদয়ৰ পৰা সলিন কিৰ েতওঁক জন্তুৰ হৃদয় িদয়া হওক

17 এই িসদ্ধান্ত বাত্তর্ াবাহেক জেনাৱা আজ্ঞাৰ দ্বাৰাই আৰু পিবত্র জনাৰ দ্বাৰাই েলাৱা িসদ্ধান্ত েসেয় িযসকল জীিৱত
েতওঁেলােক জািনব লােগ েয, মানুহৰ ৰাজয্ত সেব্বর্াপিৰ জনাই শাসন কেৰ, আৰু িযজনেক েতওঁ ইচ্ছা কেৰ, েসই
জনক েসই ৰাজয্ িদেয়, এেন িক, অিত নম্র েলাকেকা তাৰ ওপৰত িনযুক্ত কেৰ ’ 18 মই ৰজা নবূখদেনচেৰ এই সেপান
েদিখেলঁা এিতয়া েহ েবলটচচৰ, আপুিন ইয়াৰ ফিলতা কওক; িকয়েনা েমাৰ ৰাজয্ত থকা েকােনা জ্ঞানসম্পন্ন েলােক
েমাক ইয়াৰ ফিলতা ক’ব পৰা নাই আপুিন ক’ব পািৰব, কাৰণ আেপানাৰ অন্তৰত পিবত্র েদৱতােবাৰৰ আত্মা আেছ ”

19 েতিতয়া েবলটচচৰ নােমেৰ প্রখয্াত দািনেয়েল অলপ সময়ৰ বােব িবচিলত হ’ল, আৰু িচন্তাত বয্াকুল হ’ল ৰজাই
ক’েল, “েহ েবলটচচৰ, েসই সেপান আৰু তাৰ ফিলতাই আেপানাক বয্াকুল নকৰক ” েবলটচচেৰ উত্তৰ িদ ক’েল,
“েহ েমাৰ প্রভু, আেপানাক িঘণ কৰা সকল আৰু আেপানাৰ শত্রুেবাৰৰ বােব এই সেপান আৰু ইয়াৰ ফিলতা হওক

20আপুিন েদখা েসই গছ বৃিদ্ধ ৈহ বৃহৎ হ’ল, ওখই আকাশ ঢুিক েপাৱা হ’ল, আৰু পৃিথৱীৰ সকেলা প্রান্তৰ পৰা েসই
গছেজাপা েদখা গ’ল 21 তাৰ পাত ধুনীয়া আৰু তাৰ ফল প্রচুৰ পিৰমােণ আিছল, েসেয় সকেলােৰ বােব খাব পৰা
ৈহিছল, তাৰ তলত বনৰীয়া জন্তুেবােৰ বাস কিৰিছল, আৰু তাৰ ডালেবাৰত আকাশৰ চৰাইেবােৰ বঁাহ ৈলিছল 22 েহ
মহাৰাজ, েসই গছেজাপা আপুিনেয়ই আপুিন বৃিদ্ধ ৈহ অিত বলৱান ৈহেছ, আেপানাৰ মিহমা বৃিদ্ধ পাই আকাশ ঢুিক
েপাৱা ৈহেছ; আেপানাৰ ক্ষমতা পৃিথৱীৰ অন্তৈলেক ৈহেছ

23 মহাৰজা আপুিন েদিখিছল েয, এজন পিবত্র বাত্তর্ াবহক স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহিছল, আৰু আেপানাক ৈকিছল,
“গছেজাপা কািট নষ্ট কৰা; িকন্তু তাৰ মূঢ়ােটা েলাহা আৰু িপতলৰ িশকিলেৰ বািন্ধ মািটত পথাৰৰ কুমলীয়া ঘঁাহৰ মাজত
ৰাখা; তাক আকাশৰ িনয়ৰত িতিতব িদবা, আৰু সাত বছৰৈলেক পথাৰৰ জন্তুেবাৰৰ লগত তাক থািকব িদবা ”

24 েহ মহাৰাজ, ইয়াৰ ফিলতা এই, েমাৰ প্রভু মহাৰাজৈল সেব্বর্াপিৰ জনাৰ পৰা অহা আজ্ঞা এই 25 মানুহৰ ৰাজয্ েয
সেব্বর্াপিৰ জনাই শাসন কেৰ, আৰু েতওঁ িযজনক িদবৈল ইচ্ছা কেৰ, েসই জনেক েসই ৰাজয্ িদেয়, এই কথা আপুিন
নজনাৈলেক, আেপানাক মানুহৰ মাজৰ পৰা দূৰ কৰা হ’ব, আৰু পথাৰৰ পশুেবাৰৰ লগত আপুিন বাস কিৰব লািগব,
আপুিন গৰুৰ দেৰ ঘঁাহ খাব লািগব, আৰু আপুিন আকাশৰ পৰা অহা িনয়ৰত িতিতব লািগব, এইদেৰ আেপানাৰ ওপৰত
সাত বছৰৰ অিতবািহত হ’ব

26 িকন্তু গছৰ মুঢ়ােটা েয ৰািখবৈল আজ্ঞা িদয়া ৈহিছল, তাৰ অথর্ এই, স্বগর্ৰ িবিধসমূহৰ িশক্ষা েপাৱাৰ পাছতেহ,
আেপানাৰ হাতৈল আেপানাৰ ৰাজয্ পুনৰ ঘূিৰ আিহব 27 এই কাৰেণ, েহ মহাৰাজ, েমাৰ পৰামশর্ আেপানাৰ আগত
গ্রাহয্ হওক; পাপ নকিৰব, আৰু সৎ কাযর্ কৰক িনপীিড়ত সকলক দয়া কৰক আৰু আপুিন অপৰাধৰ পৰা দূৰ হওক;
তাৰ দ্বাৰাই আেপানাৰ উন্নিত দীঘর্কালীন হ’ব পােৰ

28 এই সকেলা ৰজা নবূখদেনচৰত ঘিটেল 29 বাৰ মাহৰ পাছত েতওঁ বািবলৰ ৰাজ-গৃহত েতওঁ েখাজ কািঢ় আিছল,
30 ৰজাই ৈকিছল, “মই েমাৰ ঐশ্বযর্ৰ েগৗৰৱৰ বােব েমাৰ ৰাজকীয় গৃহ িনমর্াণ কিৰিছেলঁা, এয়াই েসই িবশাল বািবল নহয়
েন?”

31 ৰজাই এই কথা ৈক থােকঁােতই, আকাশীবাণী হ’ল, েহ ৰজা নবূখদেনচৰ েতামাৰ িবৰুেদ্ধ আজ্ঞা িদয়া ৈহেছ েয;
এই ৰাজয্ দীঘর্িদন েতামাৰ ৈহ নাথািকব 32 মানুহৰ মাজৰ পৰা েতামাক দূৰ কৰা হ’ব; পথাৰত বনৰীয়া জন্তুৰ ৈসেত
েতামাৰ ঘৰ হ’ব; আৰু গৰুৰ দেৰ তুিম ঘঁাহ খাব লািগব সেব্বর্াপিৰ জনাই শাসন কেৰ, আৰু েতওঁ িযজনক িদবৈল
ইচ্ছা কেৰ, েসই জনেক েসই ৰাজয্ িদেয়, এই কথা আপুিন নজনাৈলেক, সাত বছৰ অিতবািহত হ’ব ”

33 এই আজ্ঞা েসই মুহূত্তর্ েত নবূখদেনচৰৰ িবৰুেদ্ধ ফিলয়ােল েতওঁক মানুহৰ মাজৰ পৰা দূৰ কৰা হ’ল, আৰু েতওঁ
গৰুৰ দেৰ ঘঁাহ খােল, েতওঁৰ শৰীৰ আকাশৰ িনয়ৰত িতিতেল; েতওঁৰ চুিল ঈগল চৰাইৰ পািখৰ দেৰ দীঘল হ’ল, আৰু
েতওঁৰ নখ চৰাইৰ নখৰ দেৰ বািঢ়ল

34 েসই িদনেবাৰৰ েশষত মই নবূখদেনচেৰ স্বগর্ৈল দৃষ্টি কিৰেলঁা, আৰু েমাৰ মানিসক সুস্থতা েমাক ঘূৰাই িদয়া হ’ল
“মই সেব্বর্াপিৰ জনাৰ প্রশংসা কিৰেলঁা,
আৰু অনন্ত কালৈলেক থকা জনাক সন্মান আৰু েগৗৰৱ কিৰেলঁা;
কাৰণ েতওঁৰ ৰাজ শাসন িচৰকলীয়া ৰাজ শাসন,
আৰু েতওঁৰ ৰাজয্ পুৰুষানুক্রেম িস্থৰ ৈহ থােক
35 েতওঁৰ দ্বাৰাই পৃিথৱীৰ সকেলা িনবাসী এেকা েনােহাৱাৰ দেৰ িবেবিচত ৈহেছ;
েতওঁ স্বগর্ৰ বািহনীসকলৰ আৰু পৃিথৱী িনবাসী সকলৰ মাজত
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িনজৰ ইচ্ছা অনুসােৰ কাযর্ কেৰ;
েকােনও েতওঁক ৰখাব েনাৱােৰ, বা েতওঁক আপিত্ত কিৰব েনাৱােৰ; আৰু ‘আপুিন িক কিৰেছ?’ এই বুিল েতওঁক

েকােনও সুিধব েনাৱােৰ ”
36 েসই এেক সময়েত েমাৰ মানিসক সুস্থতা েমাৈল ঘূিৰ আিহল, আৰু েমাৰ ৰাজয্ৰ েগৗৰৱৰ অেথর্ েমাৰ ৰাজপদ

আৰু ঐশ্বযর্ েমাৈল ঘূিৰ আিহল েমাৰ উপেদষ্টা আৰু মূখয্ েলাকসকেল েমাৰ অনুগ্রহ িবচািৰেল; েমাৰ িসংহাসন েমাক
পুনৰায় িদয়া হ’ল, এেন িক, েমাৰ মহত্বও েমাক িদয়া হ’ল 37 এিতয়া মই নবূখদেনচেৰ স্বগর্ৰ ৰজাৰ প্রশংসা, গুণ
কীত্তর্ ন আৰু েতওঁক সমাদৰ কিৰেছঁা; কাৰণ েতওঁৰ সকেলা কাযর্ সতয্, আৰু েতওঁৰ পথেবাৰ নয্ায় িয সকেল িনজৰ
অহংকাৰত চেল, েতওঁ েতওঁেলাকক নম্র কিৰব পােৰ

5 অধয্ায়
েবলচচৰ ৰজাৰ েভাজ, আৰু বািবল ৰাজয্ৰ পতন

1 বহু বছৰৰ পাছত েবলচচৰ ৰজাই েতওঁৰ এক হাজাৰ প্রধান েলাকৰ বােব এটা বৰ েভাজ িদেল, আৰু েসই এক
হাজাৰ েলাকৰ সাক্ষােত েতওঁ দ্রাক্ষাৰস পান কিৰেল 2 েবলচচেৰ দ্রাক্ষাৰস পান কিৰ থােকঁােত, িযৰূচােলম মিন্দৰৰ
পৰা েতওঁৰ িপতৃ নবূখদেনচেৰ অনা েসাণৰ আৰু ৰূপৰ পাত্রেবাৰত যােত ৰজা আৰু েতওঁৰ প্রধান েলাকসকল, েতওঁৰ
পত্নী আৰু উপপত্নীসকেল পান কিৰব পােৰ, েসই বােব েসই পাত্রেবাৰ আিনবৈল আজ্ঞা কিৰেল

3 িযৰূচােলমত থকা ঈশ্বৰৰ গৃহৰ মিন্দৰৰ পৰা অনা েসই েসাণৰ পাত্রেবাৰ দাস সকেল আিনেল ৰজা আৰু েতওঁৰ
প্রধান েলাকসকল, েতওঁৰ পত্নী আৰু উপপত্নীসকেল েসই পাত্রেবাৰত পান কিৰেল 4 েতওঁেলােক দ্রাক্ষাৰস পান কিৰ
েতওঁেলাকৰ েসাণ, ৰূপ, িপতল, েলাহা, কাঠ, আৰু িশলৰ েদৱতােবাৰৰ প্রশংসা কিৰেল

5 েসই মুহূত্তর্ েত মানুহৰ হাতৰ আঙুিল ওলাই দীপাধাৰৰ সনু্মখত েদখা িদেল, আৰু ৰাজ প্রাসাদৰ েদৱালত িলপা চূণৰ
ওপৰত িলিখেল িলিখ থকাৰ সময়ত ৰজাই হাতৰ এটা অংশ েদখা পােল 6 েতিতয়া ৰজাৰ মুখ িববণর্ হ’ল, েতওঁ
িচন্তাত বয্াকুল হ’ল; েতওঁৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গই ভাৰগ্রস্ত হ’ল, আৰু েতওঁৰ আঁঠু কঁিপবৈল ধিৰেল

7 ৰজাই বৰৈক িচঞৰী, মৃতেলাকৰ লগত কথা পতা বুিল দাবী কৰা সকলক, জ্ঞানীেলাকক, আৰু েজয্ািতষী সকলক
আিনবৈল আজ্ঞা িদেল ৰজাই বািবলত িনজৰ জ্ঞানসম্পন্নতাৰ দ্বাৰাই পিৰিচত েলাকসকলক ক’েল, “িয েকােনােৱ ইয়াত
িলখা কথা আৰু ইয়াৰ অথর্ েমাক বয্াখয্া কিৰ বুজাব, েতওঁক েবেঙনা বৰণীয়া বস্ত্র িপেন্ধাৱা হ’ব, আৰু েতওঁৰ িডিঙত
েসাণৰ হাৰ িদয়া হ’ব েতওঁক ৰাজয্ৰ তৃতীয় েশ্রণীৰ শাসকৰ ক্ষমতা িদয়া হ’ব

8 তাৰ পাছত ৰজাৰ েলাকসকল, িয িনজৰ জ্ঞানসম্পন্নতাৰ দ্বাৰাই পিৰিচত, েতওঁেলােক িভতৰৈল েসামাল; িকন্তু
েতওঁেলােক েসই িলখা কথা পিঢ়ব েনাৱািৰেল, বা ৰজাক তাৰ অথর্ বয্াখয্া কিৰ বুজাবও েনাৱািৰেল 9 েতিতয়া ৰজা
েবলচচৰ অিতশয় বয্াকুল হ’ল, আৰু েতওঁৰ মুখ িববণর্ হ’ল তােত েতওঁৰ প্রধান েলাকসকল িবহ্বল হ’ল

10 েতিতয়া ৰজা আৰু েতওঁৰ প্রধান েলাকসকলৰ কথা শুিন, ৰাজমাতা েভাজৰ ঘৰৰ িভতৰৈল েসামাই আিহল,
ৰাজমাতাই ক’েল, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক! আেপানাৰ িচন্তাই আেপানাক অশািন্ত নকৰক, আৰু আেপানাৰ মুখ িববণর্
নহওক

11পিবত্র েদৱতােবাৰৰ আত্মা থকা এজন মানুহ আেপানাৰ ৰাজয্ত আেছ আেপানাৰ িপতৃ থকা সময়ত জ্ঞান, িবেবচনা,
আৰু েদৱতােবাৰৰ প্রজ্ঞাৰ দেৰ প্রজ্ঞা েতওঁত িবচািৰ েপাৱা ৈগিছল আেপানাৰ িপতৃ, ৰজা নবূখদেনচেৰ, েতওঁক শাস্ত্রজ্ঞ,
মৃতেলাকৰ লগত কথা পতাসকল, জ্ঞানীেলাক, আৰু েজয্ািতষী সকলৰ ওপৰত অধয্ক্ষ িনযুক্ত কিৰিছল 12 েতওঁৰ
অন্তৰত উত্তম আত্মা, িবেবচনা শিক্ত, সেপানৰ ফিলতা ক’ব পৰা, িনগূঢ় বাকয্ বয্াখয্া কিৰব পৰা, আৰু সমসয্া সামাধান
কিৰব পৰা গুণ েপাৱা ৈগিছল; েতওঁৰ নাম দািনেয়ল, ৰজাই েতওঁক েবলটচচৰ নাম িদিছল এিতয়া েসই দািনেয়লক
মতা হওক, আৰু েতেৱঁ আেপানাক ইয়াত িক িলখা আেছ তাৰ অথর্ ক’ব ”

13 তাৰ পাছত দািনেয়লক ৰজাৰ ওচৰৈল অনা হ’ল, ৰজাই দািনেয়লক ক’েল, “েমাৰ িপতৃ মহাৰােজ িযহূদা েদশৰ
পৰা অনা েদশান্তিৰত িযহূদী েলাকসকলৰ মাজত িয দািনেয়ল আিছল, েসই দািনেয়ল আপুিনেয় েন? 14 মই আেপানাৰ
িবষেয় শুিনেছঁা েয, আেপানাত েদৱতােবাৰৰ আত্মা আেছ, আৰু জ্ঞান, িবেবচনা, আৰু উত্তম প্রজ্ঞা আেপানাত েপাৱা
যায়

15 জ্ঞানসম্পন্নতাৰ দ্বাৰাই পিৰিচত েলাক, আৰু মৃতেলাকৰ ৈসেত কথা পতা বুিল দাবী কৰা েলাকসকলক ইয়াত িক
িলখা আেছ পিঢ় ইয়াৰ অথর্ েমাক বুজাবৈল, েমাৰ ওচৰৈল অনা ৈহিছল; িকন্তু েতওঁেলােক এই কথািখিনৰ অথর্ বুজাব
েনাৱািৰেল 16 মই শুিনেছঁা েয, আপুিন অথর্ বুজাব পােৰ, আৰু সমসয্া সামাধান কিৰব পােৰ েসেয় এিতয়া যিদ
আপুিন এই িলখা কথািখিন পিঢ়ব পািৰব, আৰু ইয়াৰ অথর্ েমাক বুজাব পািৰব, েতেনহ’েল আেপানাক েবেঙনা বৰণীয়া
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বস্ত্র পিৰধান কেৰঁাৱা হ’ব, আেপানাৰ িডিঙত েসাণৰ হাৰ িপেন্ধাৱা হ’ব, আৰু আেপানাক ৰাজয্ৰ তৃতীয় েশ্রণীৰ শাসকৰ
ক্ষমতা িদয়া হ’ব

17 েতিতয়া দািনেয়েল ৰজাৰ সনু্মখত উত্তৰ িদ ক’েল, “আেপানাৰ উপহাৰেবাৰ িনজৰ বােব ৰাখক, আৰু আেপানাৰ
পুৰস্কাৰ আন েলাকক িদয়ক তথািপ মই মহাৰাজৰ আগত এই িলখা কথািখিন পিঢ়ম, আৰু ইয়াৰ অথর্ মহাৰাজক বুজাম
18 েহ মহাৰাজ, সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বেৰ আেপানাৰ িপতৃ নবূখদেনচৰক ৰাজয্, মিহমা, মযর্দা, আৰু ঐশ্বযর্ িদিছল 19 ঈশ্বেৰ
েতওঁক িদয়া মিহমাৰ কাৰেণ, সকেলা েদশৰ েলাক, আৰু সকেলা ভাষাৰ েলােক েতওঁৰ সাক্ষােত কঁিপিছল আৰু ভয়
কিৰিছল েতওঁ িযসকলক বধ কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰিছল, েতওঁেলাকক বধ কিৰিছল, আৰু িযসকলক জীয়াই ৰািখবৈল
ইচ্ছা কিৰিছল, েতওঁেলাকক জীয়াই ৰািখিছল েতওঁ ইচ্ছা কৰা সকলক উন্নত কিৰিছল, আৰু িয সকলক ইচ্ছা কিৰিছল
েতওঁেলাকক নত কিৰিছল

20 েযিতয়া েতওঁৰ হৃদয় অহংকাৰী আৰু েতওঁৰ মন কিঠন ৈহিছল, আৰু েতওঁ গব্বর্ আচৰণ কিৰিছল, েতিতয়া েতওঁক
ৰাজ িসংহাসনৰ পৰা নেমাৱা ৈহিছল, আৰু েতওঁেলােক েতওঁৰ পৰা েতওঁৰ ঐশ্বযর্ কািঢ় ৈলিছল 21 েতওঁক মানুহৰ মাজৰ
পৰা দূৰ কৰা ৈহিছল, েতওঁৰ হৃদয় জন্তুৰ সদৃশ ৈহিছল, আৰু েতওঁ বনৰীয়া গাধৰ লগত বাস কিৰিছল, েতওঁ গৰুৰ দেৰ
ঘঁাহ খাইিছল, আৰু েতওঁৰ শৰীৰ আকাশৰ িনয়ৰত িতিতিছল; মানুহৰ ৰাজয্ত েয, সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বেৰ শাসন কেৰ, আৰু
িযজনক েতওঁ ইচ্ছা কেৰ, েসই জনেক তাৰ ওপৰত িনযুক্ত কেৰ, এই িবষেয় েতওঁ নজনাৈলেক েসই অৱস্থাত আিছল

22 েহ েবলচচৰ, আপুিন েতওঁেৰই পুত্র, আপুিন এই সকেলা জািনও, আেপানাৰ হৃদয় নম্র কৰা নাই 23 স্বগর্ৰ প্রভুৰ
িবৰুেদ্ধ আপুিন িনজেক উচ্চ কিৰেল, আৰু েতওঁৰ গৃহৰ পৰা পাত্রেবাৰ েতওঁেলােক আেপানাৰ আগত আিনেল, আৰু
আপুিন আৰু আেপানাৰ প্রধান েলাকসকল, আেপানাৰ পত্নী আৰু উপপত্নীসকেল েসইেবাৰত দ্রাক্ষাৰস পান কিৰেল
িযেবােৰ েনেদেখ, নুশুেন, আৰু এেকােক নাজােন, েতেন ৰূপ, েসাণ, িপতল, েলাহা, কাঠ, আৰু িশলৰ েদৱতােবাৰক
আপুিন প্রশংসা কিৰেল আেপানাৰ িনশ্বাস িয জনাৰ হাতত আেছ, আৰু আেপানাৰ সকেলা পথ িয জেন জােন, েসই
ঈশ্বৰক আপুিন সমাদৰ নকিৰেল 24 েসই বােব ঈশ্বৰৰ সনু্মখৰ পৰা এখন হাত পঠােল, আৰু এই কথািখিন িলখা হ’ল

25 িলখা কথা িখিন এই, “িমেন, িমেন, িতেকল, উফচীর্ন ” 26 কথািখিনৰ অথর্ এই: িমেন*, ঈশ্বেৰ আেপানাৰ ৰাজয্
গণনা কিৰ, তাৰ অন্ত কিৰেল; 27 িতেকল†, আেপানাক তুলাচনীত েজাখা হ’ল, আৰু কম েপাৱা গ’ল; 28 িপেৰচ‡,
আেপানাৰ ৰাজয্ ভািঙ মাদীয়া আৰু পাৰসীসকলক িদয়া ৈহেছ ”

29 তাৰ পাছত েবলচচেৰ আজ্ঞা িদেল, আৰু েতওঁেলােক দািনেয়লক েবেঙনা বৰণীয়া বস্ত্র, েতওঁৰ িডিঙত েসাণৰ
হাৰ িপন্ধােল; আৰু ৰাজয্ৰ তৃতীয় েশ্রণীৰ শাসকৰ ক্ষমতা েতওঁৰ থািকব বুিল ৰজাই েঘাষণা কিৰেল

30 েসই ৰািতেয়ই কলদীয়াৰ ৰজা েবলচচৰক হতয্া কৰা ৈহিছল 31 তাৰ পাছত মাদীয়াৰ দািৰয়াবচৰ প্রায় বাষষ্টি বছৰ
বয়সত েতওঁ েসই ৰাজয্ পাইিছল

6 অধয্ায়
িসংহৰ মুখৰ পৰা দািনেয়ল ৰক্ষা েপাৱা

1 তাৰ পাছত দািৰয়াবেচ উিচত েদিখ, েগােটই ৰাজয্ৰ ওপৰত এশ িবশ জন প্রােদিশক অধয্ক্ষ িনযুক্ত কিৰেল
2 েতওঁেলাকৰ ওপৰত িতিন জন প্রধান িবষয়া িনযুক্ত কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত দািনেয়ল এজন আিছল
ৰজাই যােত েকােনা প্রকাৰৰ ক্ষিত বহন কিৰবলগীয়া নহয় েসই বােব এই প্রশাসক সকলৰ ওপৰত তত্ত্বাৱধান কিৰবৈল
প্রােদিশক সকলক িনযুক্ত কিৰিছল 3 দািনেয়লৰ অন্তৰত অসাধাৰণ আত্মা থকাৰ বােব েতওঁ আন প্রধান িবষয়াতৈক
আৰু প্রােদিশক অধয্ক্ষতৈক েতওঁ িবিশষ্ট আিছল; েসেয় ৰজাই েতওঁক সমগ্র ৰাজয্ৰ ওপৰত িনযুক্ত কিৰবৈল িচন্তা
কিৰেল

4তাৰ পাছতআন প্রধান িবষয়া আৰু প্রােদিশক অধয্ক্ষসকেল, ৰাজয্ৰ বােব কৰা কাযর্েবাৰত দািনেয়লৰ ভুল িবচািৰেল,
িকন্তু েতওঁ িবশ্বাসী েহাৱাৰ বােব েতওঁৰ কাযর্ত েকােনা দুনীর্িত বা েদাষ েপাৱা নগ’ল; েতওঁত েকােনা ভুল বা অৱেহলা
েপাৱা নগ’ল 5 েতিতয়া েসই েলাকসকেল ক’েল, “আিম এই দািনেয়লৰ িবৰুেদ্ধ অিভেযাগ কিৰবৈল েকােনা িবষয়
িবচািৰ নাপােলঁা েতওঁৰ ঈশ্বৰৰ িবধানৰ িবষেয় ভুল িবচািৰ নােপাৱাৈলেক, আিম েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ আন েকােনা ভুল িবচািৰ
নাপাম

6 তাৰ পাছত েসই িবষয়া আৰু অধয্ক্ষসকেল ৰজাৰ আগত এটা পিৰকল্পনাৰ কথা আিনেল, “মহাৰাজ দািৰয়াবচ,
িচৰজীিৱ হওক! 7 েহ মহাৰাজ, ৰাজয্ৰ সকেলা প্রধান িবষয়া, আঞ্চিলক অধয্ক্ষ, প্রােদিশক অধয্ক্ষ, পৰামশর্দাতা, আৰু
েদশাধক্ষয্সকেল এেকলেগ আিম আেলাচনা কিৰেছঁা আৰু িসদ্ধান্ত ৈলেছঁা েয, মহাৰােজ এটা আজ্ঞা জািৰ কিৰ তাক
* 5 অধয্ায়:26 িমেন গণনা কৰা † 5 অধয্ায়:27 িতেকল েজাখা হ’ল ‡ 5 অধয্ায়:28 িপেৰচ িবভক্ত
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পালন কিৰবৈল েজাৰ িদয়া উিচত; েসেয় এই েয, েহ মহাৰাজ, িয েকােনা মানুেহ িত্রশ িদনৰ বােব আেপানাৰ বািহেৰ
আন েকােনা েদৱতা বা মানুহৰ আগত প্রাথর্না কেৰ, েসই জনক িসংহৰ গাতত েপেলাৱা হ’ব

8 এিতয়া মহাৰাজ এই আজ্ঞা জািৰ কৰক, আৰু এই নিথ-পত্রত চহী কৰক; যােত মাদীয়া ও পাৰসীকসকলৰ িবধানৰ
দ্বাৰাই পিৰচািলত ৈহ এই আজ্ঞা সলিন নহয় 9 েসেয় ৰজা দািৰয়াবেচ নথী-পত্রত চহী কিৰ েসই ৰাজ আজ্ঞা িবধানত
সিন্নিবষ্ট কিৰেল

10 েযিতয়া দািনেয়েল েসই িবধানৰ নথী-পত্র চহী েহাৱা বুিল জািনেল, েতিতয়া েতওঁ িনজৰ ঘৰৈল গল; েসই সময়ত
েতওঁৰ ওপৰ-েকঁাঠািলৰ িখিড়িকেবাৰ িযৰূচােলমৰ ফােল েখালা আিছল, আৰু েতওঁ আেগেয় িদনেটাত িতিনবাৰ আঁঠু
কািঢ় িনজৰ ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কৰাৰ দেৰই েতওঁ প্রাথর্না কিৰেল আৰু ধনয্বাদ িদেল 11 েতিতয়া িযসকল েলােক
একলগ ৈহ ষড়যন্ত্র কিৰিছল, েতওঁেলােক আিহ দািনেয়লক েতওঁৰ ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না আৰু সহায় িবচািৰ অনুেৰাধ
কিৰ থকা েদখা পােল

12 তাৰ পাছত েতওঁেলােক ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু েতওঁৰ আজ্ঞাৰ িবষেয় ক’েল, “েহ মহাৰাজ, িয েকােনা মানুেহ
িত্রশিদনৈলেক আেপানাৰ বািহেৰ আন েকােনা েদৱতা বা মানুহৰ আগত প্রাথর্না কিৰব, েতওঁক িসংহৰ গাতত েপেলাৱা
যাব, এেন আজ্ঞা আপুিন িদয়া নািছল েন?” ৰজাই উত্তৰ িদেল, হয়, মাদীয়া আৰু পাৰসীসকলৰ িবধানৰ অনুসােৰ েসই
কথা িস্থৰ কৰা ৈহিছল; এই আজ্ঞা সলিন কৰা নহব ”

13 েতিতয়া েতওঁেলােক ৰজাৰ আগত উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ মহাৰাজ, েদশান্তিৰত িযহুদীসকলৰ মাজত িয দািনেয়ল,
েতওঁ আেপানাক, বা আপুিন চহী কৰা আজ্ঞাক নামােন েতওঁ িনজৰ ঈশ্বৰক প্রিতিদেন িতিনবাৰ প্রাথর্না কেৰ ” 14 ৰজাই
েসই কথা শুিন, অিতশয় েবজাৰ পােল আৰু দািনেয়লক েসই িনয়মৰ পৰা ৰক্ষা কিৰবৈল েতওঁ িচন্তা কিৰেল ৰজাই
েবিল মাৰ েনােযাৱাৈলেক দািনেয়লক উদ্ধাৰ কিৰবৈল অেনক েচষ্টা কিৰেল

15 তাৰ পাছত িয েলাকসকল একলগ ৈহ ষড়যন্ত্র কিৰিছল, েতওঁেলাক ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু ক’েল, “েহ
মহাৰাজ, আপুিন জােন েয, ৰজাই জািৰ কৰা েকােনা আজ্ঞা বা িবিধ মাদীয়া আৰু পাৰসীয়াসকলৰ িবধান অনুসােৰ
সলিন হ’ব েনাৱােৰ ”

16 েতিতয়া ৰজাই আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ দািনেয়লক িসংহৰ গাতত েপেলাৱা হ’ল ৰজাই দািনেয়লক ক’েল, “তুিম সদায়
িয জনাৰ েসৱা কৰা, েতামাৰ েসই ঈশ্বেৰ েতামাক ৰক্ষা কিৰব ” 17 তাৰ পাছত এটা িশল আিন গাতৰ মুখত িদয়া
হ’ল; আৰু দািনেয়লৰ িবষেয় েকােনা কথা েযন সলিন নহয়, েসই বােব ৰজাই িনজৰ আঙিঠৰ েমাহেৰেৰ, আৰু প্রধান
েলাকসকলৰ আঙিঠৰ েমাহেৰেৰ তাত ছাব মািৰেল 18 ৰজাই িনজৰ ৰাজ গৃহৈল গ’ল, আৰু েগােটই ৰািত লেঘােন
থািকেল ৰজাৰ ওচৰৈল েকােনা বাদয্যন্ত্র আিনবৈল িদয়া ন’হল, আৰু েতওঁৰ েটাপিন নািহল

19 ৰজাই েদাকেমাকািলেত উিঠ েবগাই িসংহৰ গাতৰ ওচৰৈল গ’ল 20 েতওঁ গাতৰ ওচৰ পাই দুেখেৰ দািনেয়লক
মািতেল ৰজাই দািনেয়লক ক’েল, “েহ জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ দাস দািনেয়ল, তুিম সদায় িয জনাক েসৱা কৰা, েতামাৰ েসই
ঈশ্বেৰ িসংহেবাৰৰ পৰা েতামাক ৰক্ষা কিৰব পািৰেল েন?”

21 েতিতয়া দািনেয়েল ৰজাক ক’েল, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক! 22 েমাৰ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ দূত পঠাই িসংহেবাৰৰ মুখ বন্ধ
কিৰেল, আৰু িসহঁেত েমাৰ অিনষ্ট কৰা নাই; কাৰণ েতওঁৰ সনু্মখত েমাক িনেদ্দর্ াষী পােল; আৰু েহ মহাৰাজ, আেপানাৰ
সাক্ষােতও মই েকােনা েদাষ কৰা নাই ”

23 েতিতয়া ৰজাই অিতশয় আনিন্দত ৈহিছল ৰজাই দািনেয়লক গাতৰ পৰা তুিলবৈল আজ্ঞা িদেল, তােত দািনেয়লক
গাতৰ পৰা েতালা হ’ল দািনেয়ল িনজৰ ঈশ্বৰত িবশ্বাস কিৰিছল, েসেয় েতওঁৰ গাত েকােনা প্রকাৰৰ আঘাত েপাৱা
নগল

24 ৰজাই আজ্ঞা িদয়াত, দািনেয়লৰ অিহেত অিভেযাগ কৰা সকলৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ সন্তান সকল, আৰু ভাযর্া
সকলক িসংহৰ গাতত েপেলাৱা হ’ল তােত েতওঁেলাক গাতৰ তলত নাপাওঁেতই িসংহেবােৰ েতওঁেলাকক আক্রমণ
কিৰ েতওঁেলাকৰ হাড়েবাৰ ভািঙ েডাখৰ েডাখৰ কিৰেল 25 েতিতয়া ৰজা দািৰয়াবেচ েগােটই পৃিথৱীত বাস কৰা
সকেলা েদশৰ েলাক, আৰু সকেলা ভাষাৰ েলাকৈল এই পত্র িলিখেল:
“েতামােলাকৰ মাজত শািন্ত বৃিদ্ধ হওক

26 মই এই আজ্ঞা কিৰেছঁা েয, েমাৰ ৰাজয্ৰ সকেলা ঠাইৰ েলাকসকেল দািনেয়লৰ ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত কম্পমান হওক;
আৰু েতওঁক ভয় কৰক;
কাৰণ েতওঁ জীৱন্ত ঈশ্বৰ, আৰু িচৰকালৈলেক থােক;
আৰু েতওঁৰ ৰাজয্ উচ্ছন্ন নহ’ব,
েতওঁৰ ৰাজত্ব েশষৈলেক থািকব
27 েতওঁ আমাক সুৰিক্ষত কেৰ, আৰু উদ্ধাৰ কেৰ;
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স্বগর্ আৰু পৃিথৱীত,
েতওঁ আচিৰত কাযর্ কেৰ;
েতওঁ িসংহৰ শিক্তৰ পৰা দািনেয়লক ৰক্ষা কেৰ ”

28 েসেয় দািৰয়াবচৰ আৰু পাৰসয্ৰ েকাৰচৰ ৰাজত্বৰ সময়ত দািনেয়লৰ উন্নিত হ’ল

7 অধয্ায়
দািনেয়েল দশর্নত েদখা চািৰটা জন্তুৰ িবষয়

1 বািবলৰ ৰজা েবলচচৰ ৰাজত্বৰ প্রথম বছৰত, দািনেয়েল শুই থকা সময়ত সেপান আৰু দশর্ন পােল েতিতয়া েতওঁ
সেপানত েদখা িবষয়েবাৰ আৰু অিত গুৰুত্বপূণর্ ঘটনােবাৰ িলিখেল 2 দািনেয়েল বয্াখয্া কিৰেল েয, “মই ৰািত দশর্নত
েদিখেলঁা েয, আকাশৰ চািৰও িদশৰ পৰা প্রচণ্ড বতাহ আিহ মহাসমূদ্রৰ ওপৰত মন্থন ৈহ আিছল 3 সমুদ্রৰ পৰা চািৰটা
প্রকাণ্ড জন্তু ওলাই আিহল; আৰু িসহঁতৰ প্রেতয্কেটা জন্তুেৱই পৃথক আিছল

4 প্রথমেটা িসংহৰ দেৰ, িকন্তু কুৰৰ পক্ষীৰ েডউকাৰ দেৰ তাৰ েডউকা আিছল; মই চাই থােকঁােত, তাৰ েডউকা দুখন
তাৰ পৰা িবিচ্ছন্ন কৰা ৈহিছল; আৰু মানুহৰ দেৰ িস দুখন ভিৰত িথয় ৈহিছল, তাক মানুহৰ হৃদয় িদয়া ৈহিছল 5 তাৰ
পাছত িদ্বতীয়েটা জন্তু ভালুকৰ দেৰ, িস এফালৰ ভিৰেৰ ভৰ িদ উিঠল, তাৰ মুখৰ আৰু দঁাতৰ মাজত িতিন ডাল কামীহাড়
আিছল; আৰু তাক েকাৱা ৈহিছল, উঠ আৰু বহুেতা মানুহক খাই েশষ কৰ

6 তাৰ পাছত মই পুনৰ চােলঁা তাত আন এটা জন্তু আিছল, িস নাহৰফুটুকী বাঘৰ দেৰ তাৰ িপিঠত চৰাইৰ েডউকাৰ
দেৰ চািৰখন েডউকা আিছল, আৰু েসই জন্তুৰ চািৰটা মূৰ আিছল; তাক শাসনভাৰ িদয়া ৈহিছল 7 তাৰ পাছত মই
ৰািত সেপানত চতুথর্ জন্তুেটা েদিখেলঁা; িস আতঙ্কজনক, ভয়ঙ্কৰ, আৰু অিতশয় শিক্তমান আিছল তাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ
েলাহাৰ দঁাত আিছল; িস েডাখৰ েডাখৰৈক ভািঙ খাইিছল, আৰু অৱিশষ্টেবাৰ ভিৰেৰ গচিকিছল আন জন্তুেবাৰতৈক
িস েবেলগ, আৰু তাৰ দহটা িশং আিছল

8 মই েসই িশঙেবাৰৈল মন কিৰ থােকােতই, মই েদিখেলঁা েয েসইেবাৰৰ মাজৰ পৰা আন এটা সৰু িশং গিজ
ওলাইেছ পূবর্ৰ িশংেবাৰৰ িতিনটা িশং গুিৰৰ পৰা উঘলা ৈহিছল; আৰু েসই িশংেটাত মানুহৰ চকুৰ দেৰ দুটা চকু, আৰু
গব্বর্ কিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা েকাৱা এখন মুখ আিছল

9 মই েদিখেলঁা েয,
েসই ঠাইত িসংহাসনেবাৰ স্থাপন কৰা ৈহিছল,
আৰু প্রাচীন কােল েতওঁ*ৰ আসনত বিহেল;
েতওঁৰ বস্ত্র িহমৰ দেৰ বগা আিছল,
আৰু েতওঁৰ মুৰৰ চুিল িবশুদ্ধ ঊণৰ দেৰ আিছল;
েতওঁৰ িসংহাসন অিগ্নিশখাৰ আিছল,
আৰু তাৰ চক্রেবাৰ জলন্ত জুইৰ আিছল

10 েতওঁৰ সনু্মেখেৰ এখন অিগ্নৰ ৈন ৈব ৈগিছল;
হাজাৰ হাজােৰ েতওঁৰ পিৰচযর্া কিৰিছল,
আৰু অযুত অযুত দূেত েতওঁৰ আগত িথয় ৈহিছল;
নয্ায়ালয়ৰ সভা বিহিছল,
আৰু পুিথেবাৰ েখালা আিছল

11 মই এেকৰােহ চাই আিছেলঁা, কাৰণ েসই গব্বর্ৰ কথােবাৰ েসই িশঙেটােৱ ৈক আিছল মই চােলঁা েসই জন্তুেটা
েযিতয়া বধ কৰা ৈহিছল, আৰু তাৰ শৰীৰ ধ্বংস কৰা ৈহিছল; েতিতয়া তাক অিগ্নিশখাত েপলাই িদয়া ৈহিছল 12 বাকী
থকা চািৰটা জন্তুৰ শাসন কৰা ক্ষমতা িসহঁতৰ পৰা কািঢ় েলাৱা ৈহিছল; িকন্তু িসহঁতৰ জীৱন িকছুসময়ৰ বােব বঢ়াই িদয়া
ৈহিছল

13 মই েসই দশর্নত,
আকাশৰ ডাৱৰৰ ৈসেত মানুহৰ পুত্রৰ দেৰ এজনক অহা েদিখেলঁা;
েতওঁ প্রাচীন জনৰ ওচৰৈল আিহল
আৰু েতওঁৰ সনু্মখত উপিস্থত ৈহিছল
14 েতওঁক শাসন ক্ষমতা, মিহমা, আৰু ৰাজকীয় পৰাক্রম িদয়া হ’ল;
* 7 অধয্ায়:9 ঈশ্বৰৰ
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েসেয় সকেলা েদশৰ েলাক, আৰু সকেলা ভাষাৰ েলােক েতওঁৰ পিৰচযর্া কৰা উিচত
েতওঁৰ শাসন ক্ষমতা িচৰকালৈলেক থকা ক্ষমতা, েসেয় েকিতয়াও লুপ্ত নহব;
আৰু েতওঁৰ ৰাজয্ এেনকুৱা েয, েসই ৰাজয্ েকিতয়াও ধ্বংস নহ’ব

15 মই িয দািনেয়ল, েমাৰ িভতৰত েমাৰ আত্মাই কষ্ট পাইিছল, আৰু েমাৰ মানিসক দশর্েন েমাক বয্াকুল কিৰিছল
16 তাৰ পাছত মই িথয় ৈহ থকাসকলৰ মাজৰ এজন†ৰ ওচৰৈল গ’েলা, আৰু এই সকেলা িবষয়ৰ অথর্ েদখুৱাবৈল েতওঁক
কেলঁা

17 এই প্রকাণ্ড জন্তু চািৰটা হ’ল, পৃিথৱীৰ পৰা আিহব লগা চািৰজন ৰজা 18 িকন্তু সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ পিবত্র
েলাকসকেল ৰাজয্ভাৰ পাব, আৰু যুেগ যুেগ অনন্ত কালৈলেক ৰাজত্ব েভাগ কিৰব

19 তাৰ পাছত মই চতুথর্ জন্তুেটাৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল িবচািৰেলা, ই আন সকেলাতৈক েবেলগ আিছল ই
েলাহাৰ দঁাত আৰু িপতলৰ নখৰ ৈসেত অিত ভয়ানক আিছল, ই েডাখৰ েডাখৰ কিৰ খাইিছল আৰু অৱিশষ্টেবাৰ ভিৰেৰ
গচিকিছল 20 তাৰ মুৰত থকা দেহাটা িশঙ আৰু িতিনটা িশং উঘলাৰ পূেবর্ গজা আনেটা িশঙৰ িবষেয় মই জািনব
িবচািৰিছেলঁা চকু থকা, গবর্ৰ কথা েকাৱা মুখ থকা আৰু িনজৰ সঙ্গীসকলৈক অিধক গব্বীর্ েদখুউৱা িশংেটাৰ িবষেয়
মই জািনব িবচািৰিছেলঁা

21 মই চাই থােকঁােত েদিখেলঁা েয, প্রাচীন কালত েতওঁ থকাৰ দেৰ, সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাকসকলক নয্ায়িবচাৰ
িদয়া, পিবত্র েলাকসকেল ৰাজয্ৰ অিধকাৰী েহাৱা সময় আিহল, 22 েসই িশংেটােৱ পিবত্র েলাকসকলৰ লগত যুদ্ধ কিৰেল
আৰু েতওঁেলাকক পৰাজয় কিৰেল
23 েসই পুৰুষজেন চতুথর্ জন্তুেটাৰ িবষেয় েকাৱা কথা এয়া,
এেয় পৃিথৱীৰ চতুথর্ ৰাজয্ হ’ব,
বাকী সকেলা আন ৰাজয্তৈক এই ৰাজয্ পৃথক হ’ব,
এই ৰাজয্ই সমগ্র পৃিথৱীক গ্রাস কিৰব,
ই ভিৰেৰ গচিকব,
আৰু েডাখৰ েডাখৰ কিৰ ভািঙব
24 েসই দহটা িশঙৰ অথর্ এই,
েসই ৰাজয্ৰ পৰা দহ জন ৰজা উৎপন্ন হ’ব;
েতওঁেলাকৰ পাছত আন এজন ৰজা উৎপন্ন হ’ব;
েতওঁ আগৰ জনতৈক পৃথক হ’ব,
আৰু েতওঁ িতিনও জন ৰজাক জয় কিৰব
25 েতওঁ সেব্বর্াপিৰ জনাৰ িবৰুেদ্ধ কথা ক’ব,
আৰু সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ পিবত্র জনক তাড়না কিৰব,
েতওঁ পবর্ আৰু িবধান সলিন কিৰবৈল েচষ্টা কিৰব
আৰু এক কাল, দুই কাল আৰু আধা কাল‡ৰ বােব
এই সকেলা েতওঁৰ হাতত েশাধাই িদয়া হ’ব
26 িকন্তু নয্ায়ালয়ৰ সভা বিহব;
আৰু েতওঁেলােক েতওঁৰ পৰা ৰাজকীয় পৰাক্রম কািঢ় ল’ব;
েশষত গ্রাস কৰা হ’ব, আৰু ধ্বংস কৰা হ’ব
27 ৰাজয্ আৰু ৰাজশাসন,
আৰু েগােটই আকাশ মণ্ডলৰ তলত থকা ৰাজয্েবাৰৰ মিহমা,
িযসকল েলাক সেব্বর্াপিৰ পিবত্র ঈশ্বৰৰ
েসই েলাকসকলক িদয়া হ’ব;
েতওঁৰ ৰাজয্ অনন্তকলীয়া ৰাজয্,
আৰু আন সকেলা ৰাজয্ই েতওঁক েসৱা কিৰব, আৰু েতওঁক মািন চিলব

28 এইিখিনেত েসই িবষয় সমাপ্ত হ’ল দািনেয়ল িয মই, েমাৰ িচন্তাই েমাক অিতশয় বয্াকুল কিৰেল, আৰু েমাৰ মুখ
িববণর্ হল; িকন্তু মই েমাৰ িনজৰ মনেত েসই িবষয়সমূহ সঁািচ ৰািখেলঁা ”
† 7 অধয্ায়:16 িসংহাসনৰ ওচৰত থকা ‡ 7 অধয্ায়:25 এবছৰ, দুবছৰ, আৰু আধা বছৰ, (চাওক, প্রকািশত বাকয্ 12:14)
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8 অধয্ায়
দািনেয়েল দশর্নত েদখা মতা েমৰ-ছাগ আৰু মতা ছাগলীৰ িবষয়

1 েবলচচৰ ৰজাৰ ৰাজত্বৰ তৃতীয় বছৰত, প্রথেম েপাৱা দশর্নৰ পাছত মই দািনেয়েল আন এটা দশর্ন েদিখেলঁা 2 মই
েসই দশর্নত েদিখেলঁা েয, মই এলম প্রেদশৰ চুচন ৰাজেকঁাঠত আিছেলঁা; আৰু েসই দশর্নত েদিখেলঁা েয মই উলয় নদীৰ
পাৰত আিছেলঁা 3 েতিতয়া মই চকু তুিল চােলঁা েয, নদীৰ সনু্মখত দুটা িশং থকা এটা মতা েমৰ-ছাগ িথয় ৈহ আিছল; এটা
িশং আনেটা িশঙতৈক দীঘল আিছল; িকন্তু দীঘল িশংেটা ছুিট িশঙতৈক অিধক লােহ লােহ বািঢ়িছল েসেয় ছুিট িশংেটা
দীঘল িশঙতৈক বািঢ় উিঠল 4 মই েদিখেলঁা েসই েমৰ-ছােগ পিশ্চম, উত্তৰ, আৰু দিক্ষণ ফালৈল খুিন্দয়াই আিছল; তাৰ
আগত আন েকােনা জন্তু িথয় হ’ব েনাৱািৰেল তাৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব পৰা েতওঁেলাকৰ মাজত েকােনা নািছল;
তাৰ িয ইচ্ছা ৈগিছল তােক কিৰ অ◌ািছল, আৰু িস পৰাক্রমী ৈহ উিঠিছল

5 এই িবষেয় িচন্তা কিৰ থােকােত মই েদিখেলঁা েয, পিশ্চম ফালৰ পৰা এটা মতা ছাগলী েগােটই পৃিথৱীৰ ওপেৰিদ
মািটত ভিৰ িনিদয়াৈক েবেগেৰ েদৗিৰ আিহ আিছল েসই ছাগলীৰ চকু দুটাৰ মাজত এটা ডাঙৰ িশং আিছল 6 দুটা িশং
থকা মতা েমৰ-ছাগৰ ওচৰত েসই ছাগলীেটা আিহিছল, আৰু মই েমৰ-ছাগেটাক নদীৰ সনু্মখত িথয় ৈহ থকা েদিখিছেলঁা
েসই ছাগলীেটােৱ েদৗিৰ েমৰ-ছাগৰ ওচৰৈল ৈগ, তাৰ প্রচণ্ড েক্রাধত তাক আক্রমণ কিৰিছল

7 মই ছাগলীেটাক েমৰ-ছাগেটাৰ ওচৰৈল অহা েদিখেলঁা তাৰ েমৰ-ছাগেটাৰ ওপৰত অিতশয় খং উিঠিছল, আৰু িস
েমৰ-ছাগক খুন্দা মািৰ তাৰ িশং দুটা ভািঙ িদেল তাৰ আগত িথয় ৈহ থািকবৈল েসই েমৰ-ছাগৰ আৰু শিক্ত নািছল
েসই ছাগলীেটােৱ েমৰ-ছাগেটাক মািটত েপলাই ভিৰেৰ গচিকেল, েসই ঠাইত ছাগলীেটাৰ হাতৰ পৰা েভড়ােটাক উদ্ধাৰ
কিৰব পৰা েকােনা নািছল 8 তাৰ পাছত েসই ছাগলীেটা অিতশয় ডাঙৰ হ’ল; িকন্তু িস েযিতয়া বলৱান হ’ল তাৰ ডাঙৰ
িশংেটা ভািগ গ’ল, আৰু তাৰ সলিন আকাশৰ চািৰিদশৰ বতাহৰ ফােল চািৰটা ডাঙৰ িশং গিজ উিঠল

9 েসইেবাৰৰ মাজৰ এটা িশঙৰ পৰা আন এটা িশং গিজল; প্রথেম িশংেটা সৰু আিছল, িকন্তু পাছত দিক্ষণ, পূব আৰু
ইস্রােয়লৰ ঐশ্বযর্ময় েদশৰ ফালৈল অিতশয় বৃিদ্ধ পােল 10 িস ইমান ডাঙৰ হ’ল েয, স্বগর্ৰ বািহনীসকলৰ ৈসেত যুদ্ধ
কিৰবৈল ল’েল বািহনীসকলৰ িকছুমানক আৰু তৰা িকছুমানক মািটত েপলাই ভিৰেৰ গচিকেল

11 িস ডাঙৰ হ’ল এেন িক, িস বািহনীসকলৰ স্বগীর্য় অিধপিতৰ দেৰ ডাঙৰ হ’ল িস েতওঁৰ পৰা িনতয্ বিলদান কািঢ়
ৈলিছল, আৰু েতওঁৰ পিবত্র স্থান দূিষত কিৰিছল 12 দুষ্টতাৰ কাৰেণ বািহনীসকলক তাৰ ওপৰত িদয়া হ’ল, আৰু েহাম
বিল বন্ধ কৰা হ’ল এইদেৰ সকেলা সতয্তাক ভূ-লুিণ্ঠত কিৰেল; আৰু িয কিৰেল তাত কৃতকাযর্ হ’ল

13 তাৰ পাছত মই পিবত্র জনাক েকাৱা শুিনেলঁা; আৰু আন পিবত্র জনক উত্তৰ িদয়া শুিনেলঁা, “িকমান িদনৈল এই
সকেলা থািকব, এই দশর্ন েহাম বিলৰ িবষেয় েন, পােপ েসই ধ্বংস আিনব েন, পিবত্র স্থানৰ ওপৰত হাত িদয়া হ’ব
েন, আৰু স্বগীর্য় বািহনীসকলক গচকা হ’ব েন?” 14 েতওঁ েমাক ক’েল, “এই সকেলা দুই হাজাৰ িতিনশ সিন্ধয়া আৰু
পুৱাৈলেক থািকব; তাৰ পাছত েসই পিবত্র স্থান শুিচ কৰা হ’ব ”

15 মই দািনেয়েল েযিতয়া এই দশর্ন পাইিছেলঁা, েতিতয়া মই তাক বুিজবৈল েচষ্টা কিৰিছেলঁা; আৰু েসই ঠাইত মানুহৰ
দেৰ এজন েলাক েমাৰ সমু্মখত িথয় ৈহিছল 16 উলয় নদীৰ মাজৰ পৰা মই এজন মানুহৰ মাত শুিনেলঁা; েতওঁ ক’েল,
“েহ গািব্রেয়ল, েসই মানুহজনক এই দশর্ন বুিজবৈল সহায় কৰা ” 17 তােত মই িথয় ৈহ থকা ঠাইৰ ওচৰৈল েতওঁ
আিহল েতওঁ েযিতয়া আিহল, মই শিঙ্কত হেলঁা, আৰু মািটত উবুিৰ ৈহ পিৰেলঁা েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ মানুহৰ
সন্তান, বুিজ েলাৱা, িকয়েনা এই দশর্ন েশষৰ সময়ৰ িবষেয় ”

18 েতওঁ েমাৰ লগত কথা পািত থােকঁােত, মই মািটত উবুিৰ ৈহ পিৰ েঘাৰ িনদ্রা গেলঁা; েতিতয়া েতওঁ েমাক স্পশর্
কিৰেল আৰু েমাক িথয় কৰােল 19 েতওঁ ক’েল, “েচাৱা, েক্রাধৰ েশষ সময়ত িয ঘিটব, তাক মই েতামাক েদখুৱাম;
কাৰণ এই দশর্ন েশষৰ িনৰূিপত সময়ৰ বােব

20 দুটা িশং থকা িয েমৰ-ছাগ তুিম েদিখিছলা, িস মািদয়া আৰু পাৰসয্ৰ ৰজা দুজনক বুজাইেছ 21 আৰু েসই মতা
ছাগলীেটা গ্রীচৰ ৰজা; আৰু তাৰ চকু দুটাৰ মাজত থকা ডাঙৰ িশংেটা প্রথম ৰজা

22আৰু েসেয় ভািঙ েযাৱা িশঙৰ ঠাইত তাৰ সলিন আন চািৰটা িশং গিজ উঠাৰ অথর্ এই, েতওঁৰ েদশৰ পৰা চািৰখন
ৰাজয্ উৎপন্ন হ’ব, িকন্তু েতওঁৰ পৰাক্রমৰ ৈসেত নহ’ব 23 েসই ৰাজয্েবাৰৰ েশষৰ সময়ত, পাপীসকেল েযিতয়া সীমা
েচৰাব, েতিতয়া কেঠাৰ েচেহৰা থকা, এজন অিত বুিদ্ধয়ক ৰজা উৎপন্ন হ’ব;

24 েতওঁ পৰাক্রম মহান, িকন্তু িনজৰ পৰাক্রেমেৰ নহয় েতওঁৰ কাৰেণ ধ্বংস আিহব, আৰু েতওঁ িয কিৰব তােত
কৃতকাযর্ হ’ব েতওঁ পিবত্র পৰাক্রমী েলাকসকলক ধ্বংস কিৰব 25 েতওঁৰ িশল্পকমর্ৰ দ্বাৰাই েতওঁ িনজৰ হােতেৰ িমছা
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উন্নিত িসদ্ধ কিৰব, এেন িক, েতওঁ িনজৰ ৰজােৰা ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ উিঠব, আৰু েতওঁক ভঙা হ’ব; িকন্তু মানুহৰ শিক্তেৰ
নহয়

26 সিন্ধয়া আৰু ৰািতপুৱা িবষয়ৰ িয দশর্নৰ কথা েকাৱা হ’ল, েসেয় সতয্; িকন্তু এই দশর্ন চাব মািৰ বন্ধ কৰা আেছ;
িকয়েনা এেয় ভিৱষয্তৰ অেনক িদনেবাৰক িনেদর্ শ কৰা ৈহেছ ”

27 তাৰ পাছত মই দািনেয়েল মূিচ্ছর্ ত ৈহ িকছু িদনৈলেক নিৰয়াত পিৰ আিছেলঁা তাৰ পাছত মই উিঠেলঁা, আৰু ৰজাৰ
বয্ৱসায়ৈল গেলা; িকন্তু েসই দশর্নৰ বােব মই হতভম্ব ৈহিছেলঁা, আৰু েসই ঠাইত েসই দশর্ন বুিজ েপাৱা েকােনা এজেনা
নািছল

9 অধয্ায়
দািনেয়লৰ প্রাথর্না, আৰু দশর্নত েদখা সত্তৰ সপ্তাহৰ িবষয়

1 মািদয়া বংশৰ অহচেবেৰাচৰ পুত্র দািৰয়াবচক কলদীয়া ৰাজয্ৰ ওপৰত ৰজা পতা ৈহিছল 2 দািৰয়াবচৰ ৰাজত্ব
কালৰ প্রথম বছৰত মই দািনেয়েল, ভাববাদী িযিৰিময়াৈল অহা িযেহাৱাৰ বাকয্ থকা পুিথ পিঢ়িছেলা মই পিঢ় জািনব
পািৰিছেলা েয, ইয়াত সত্তৰ বছৰৈলেক িযৰূচােলম তয্াগ কৰা সমাপ্ত কৰা হ’ব

3 েতিতয়া মই লেঘান িদ, চট কােপাৰ িপিন্ধ, ছঁাইত বিহ, অনুেৰাধ আৰু প্রাথর্নােৰ প্রভু ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ িবচািৰবৈল
মই েতওঁৈল মুখ কিৰেলঁা 4 মই েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেলঁা, আৰু পাপ স্বীকাৰ কিৰ কেলঁা, “েহ প্রভু
আেবদন কেৰঁা, আপুিন মহান আৰু অসাধাৰণ, আেপানাক ভাল েপাৱা আৰু আেপানাৰ আজ্ঞা পালন কৰা সকলৈল
আপুিন িবশ্ৱাসেযাগয্ িনয়ম িস্থৰ কৰা ঈশ্বৰ,

5 আিম পাপ কিৰেলঁা, অসৎ কাযর্, দুষ্কমর্, আৰু িবেদ্রাহ আচৰণ কিৰেলঁা, আৰু েতামাৰ আজ্ঞা আৰু িবধান তয্াগ
কিৰেলঁা; 6আেপানাৰ দাস িয ভাববাদীসকেলআমাৰ ৰজা, মুখয্েলাক, পূবর্পুৰুষ, আৰু েদশৰ সকেলা েলাককআেপানাৰ
নােমেৰ কথা ৈকিছল, আিম েতওঁেলাকৰ কথা শুনা নািছেলঁা

7 েহ প্রভু ধির্মকতা আেপানােৰই; িযহূদাৰ েলাক, িযৰূচােলম িনবাসী, আৰু সকেলা ইস্রােয়ল েলাকৰ আিজ মুখ িববণর্
ৈহেছ আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ কৰা িবশ্বাসঘাতৰ বােব আেপানাৰ দ্বাৰাই কৰা সকেলা েদশত িছন্ন-িভন্ন েহাৱা, ওচৰত থকা
আৰু দূৰত থকা সকেলা ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ মুখ িববণর্ ৈহেছ 8 েহ প্রভু, আমাৰ ৰজাসকল, মুখয্ েলাকসকল, আৰু
আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ মুখ িববণর্ ৈহেছ; কাৰণ আিম আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেলঁা

9 আিম েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ কৰা িবেদ্রাহৰ বােব দয়া আৰু ক্ষমা আমাৰ প্রভু ঈশ্বৰেৰই আেছ; 10 আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
বাকয্ আিম শুনা নাই, আৰু েতওঁৰ দাস ভাববাদীসকলৰ দ্বাৰাই আমাক িদয়া িবধানেবােৰা মািন চলা নাই 11 ইস্রােয়লী
েলাকসকেল আেপানাৰ িবধান লঙ্ঘন কিৰেল, আৰু িবপথগামী ৈহ আেপানাৰ কথা মািন চিলবৈল অমািন্ত হ’ল ঈশ্বৰৰ
দাস েমািচৰ িবধানত িলখা শাও আৰু শপত আমাৰ ওপৰত অিধক পিৰমােণ ফিলয়ােল; কাৰণ আিম েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ
পাপ কিৰেলঁা

12 িযেহাৱাই আমাৰ আৰু আমাৰ শাসকসকলৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা কথা িসদ্ধ কিৰেল, আৰু আমাৰ ওপৰত মহা দুেযর্াগ
আিনেল িকয়েনা িযৰূচােলমৈল েযেন কৰা হ’ল, েগােটই আকাশ মণ্ডলৰ তলত থকা েকােনা ঠাইৈল েতেন কৰা েহাৱা
নাই 13 েমািচৰ িবধানত িলখাৰ দেৰ, সকেলা দুেযর্াগ আমাৰ ওপৰত আিহল, তথািপ আিম িনজৰ অপৰাধৰ পৰা মন
পালটন কিৰ আেপানাৰ সতয্তাৈল মেনােযাগ িদ, আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ পৰা অনুগ্রহ পাবৈল প্রাথর্না কৰা নাই 14 েসই
কাৰেণ িযেহাৱাই হাতত ধিৰ দুেযর্াগেবাৰ আমাৰ ওপৰৈল আিনেল; কাৰণ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই কৰা সকেলা কাযর্
ধমর্ময়, তথািপ আিম েতওঁৰ কথা মািন চলা নাই

15এিতয়া েহ আমাৰ প্রভু ঈশ্বৰ, িমচৰ েদশৰ পৰা িনজৰ েলাকসকলক পৰাক্রমী হােতেৰ উিলয়াই আিনেল, আিজৈলেক
আেপানাৰ নাম কীির্ত্তমন্ত কিৰ ৰািখেল িকন্তু আিম এিতয়াও পাপ, আৰু দুষ্কমর্ কিৰ আেছঁা 16 েহ প্রভু, িবনয় কেৰঁা,
আপুিন কৰা সকেলা ধাির্মকতাৰ কাৰেণ আেপানাৰ নগৰ িযৰূচােলমৰ পৰা, আেপানাৰ পিবত্র পব্বর্তৰ পৰা আেপানাৰ
খং আৰু েক্রাধ আঁতৰাওক আমাৰ পাপ আৰু আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ অপৰাধৰ কাৰেণ, িযৰূচােলম আৰু আেপানাৰ
েলাক, আমাৰ চািৰওফােল থকা সকেলােৰ বােব ঘৃণাৰ পাত্র ৈহেছ

17 এেতেক েহ আমাৰ ঈশ্বৰ, আেপানাৰ এই দাসৰ প্রাথর্না আৰু অনুগ্রহৰ বােব কৰা িমনিত শুনক, আেপানাৰ
অিভপ্রায়ৰ বােব, ধ্বংস েহাৱা আেপানাৰ পিবত্র স্থানৈল আেপানাৰ মুখ উজ্জ্বল কৰক 18 েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, কাণ পাতক;
চকু েমিল আমাক চাওক; আিম উচ্ছন্ন হ’েলা, আেপানাৰ নােমেৰ প্রখয্াত নগৰখনৈল দৃষ্টি কৰক আমাৰ ধাির্মকতাৰ
কাৰেণ নহয়, িকন্তু আেপানাৰ অিধক অনুগ্রহৰ কাৰেণেহ, আিম আেপানাৰ সহায় পাবৈল িবনয় কিৰেছঁা 19 েহ প্রভু,
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শুনক! েহ প্রভু, ক্ষমা কৰক! েহ প্রভু মেনােযাগ িদয়ক, আৰু কাযর্ কৰক! েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, আেপানাৰ অিভপ্রায়ৰ বােব
পলম নকিৰব আেপানাৰ নগৰ আৰু েলাকসকেল আেপানাৰ নােমেৰ মািত আেছ ”

20 এইদেৰ িয সময়ত মই কথা ৈক েমাৰ পাপ আৰু েমাৰ ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ পাপ স্বীকাৰ কিৰ আিছেলঁা, আৰু
ঈশ্বৰৰ পিবত্র পব্বর্তৰ ৈহ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত েমাৰ অনুেৰাধ কিৰ আিছেলঁা, 21 এেন িক, গধুলীৰ বিলদান উৎসগর্ কৰা
সময়ত মই প্রাথর্না কিৰ আিছেলঁা, েসই সময়ত আেগেয় দশর্নত েদখা মানুহ িয গািব্রেয়ল েতওঁ েমাৰ ওচৰৈল েবেগেৰ
উিড় আিহল

22 েতওঁ েমাক িবেবচনা শিক্ত িদেল, আৰু েমাক ক’েল, “েহ দািনেয়ল, েতামাক িবেবচনা শিক্ত আৰু অন্তদৃর্ ষ্টি িদবৈল
মই আিহেলঁা 23 েযিতয়া তুিম অনুগ্রহৰ বােব িবনয় কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰিছলা, েতিতয়াই আজ্ঞা িদয়া ৈহিছল, আৰু
মই তাক েতামাৰ আগত ক’বৈল আিহেলঁা, কাৰণ তুিম অিত িপ্রয় েসই কাৰেণ কথােটা িবেবচনা কৰা, আৰু দশর্নৰ
কথােবাৰ বুজা

24 অধমর্ েশষ কিৰবৈল, পাপৰ অন্ত কিৰবৈল, পাপৰ প্রায়িশ্চত কিৰবৈল, িচৰস্থায়ী ধাির্মকতা আিনবৈল, দশর্ন আৰু
ভাববাণী ক’বৈল, আৰু মহাপিবত্র স্থান অিভেষক কিৰবৈল, েতামাৰ েলাক আৰু েতামাৰ পিবত্র স্থান*ৰ বােব সত্তৰ
সপ্তাহ িনধর্াৰণ কৰা ৈহেছ 25 েসেয় জািন েলাৱা আৰু বুিজ েলাৱা েয, িযৰূচােলম পুনৰ িনমর্াণ কৰাৰ আজ্ঞা েপাৱাৰ
পৰা আৰু অিভেষক† কৰা শাসনকত্তর্ াজন অহাৈলেক‡ সাত সপ্তাহ আৰু বাষিষ্ঠ সপ্তাহৈলেক হ’ব যন্ত্রনাৰ সময়ৰ স্বেত্তও
গেড়েৰ ৈসেত িযৰূচােলমৰ ৰাস্তা পুনৰ িনমর্াণ কৰা হ’ব

26 বাষষ্টি সপ্তাহৰ পাছত, অিভিষক্ত েলাকসকলক উচ্ছন্ন কৰা হ’ব, আৰু েকােনা নাথািকব আিহব লগা শাসনকত্তর্ াৰ
ৈসনয্ই নগৰখন আৰু ধমর্ধাম ধ্বংস কিৰব জলপ্লাৱনৰ দ্বাৰাই েসইজন েশষ হ’ব, আৰু েশষৈলেক েসই ঠাইত যুদ্ধ
হ’ব; আজ্ঞাৰ দ্বাৰাই জনশূনয্তা িনৰূিপত কৰা ৈহেছ

27 এক সপ্তাহৰ বােব েসইজেন অেনকৰ ৈসেত এিট িনয়ম সুিনিশ্চত কিৰব েসই সপ্তাহৰ মাজৰ িদনত বিলদান আৰু
ৈনেবদয্ স্থিগত কিৰব েকােনা এজন িঘণলগীয়া েডউকাৰ ৈসেত আিহব, আৰু ধ্বংস কিৰব ধ্বংস কৰা জনৰ ওপৰত
আজ্ঞাৰ দ্বাৰাই সমূ্পণর্ সমাপ্ত বেষর্াৱা হ’ব

10 অধয্ায়
দািনেয়েল ভিবষয্তৰ িবষেয় দশর্ন েপাৱা, আৰু েতওঁৰ আগত েকাৱা ভাববাণী

1 পাৰসয্ৰ ৰজা েকাৰচৰ ৰাজত্ব কালৰ তৃতীয় বছৰত দািনেয়লৰ* আগত এটা বাত্তর্ া প্রকাশ ৈহিছল; আৰু েসই বাত্তর্ া
সতয্ এইেটা আিছল এটা মহাযুদ্ধৰ িবষয় দািনেয়েল দশর্নৰ দ্বাৰাই অন্তদৃর্ ষ্টিেৰ েসই বাত্তর্ া বুিজ পােল

2 েসই িদনেবাৰত মই দািনেয়েল িতিন সপ্তাহ েশাক কিৰ আিছেলঁা 3 েসই িতিন সপ্তাহ সমূ্পণর্ েনােহাৱাৈলেক মই
সুস্বাদু আহাৰ, মাংস েখাৱা নািছেলা, দ্রাক্ষাৰস পান কৰা নািছেলা, আৰু মই গাত েতেলা ঘঁহা নািছেলা

4 তাৰ পাছত প্রথম মাহৰ েচৗিবশ িদনৰ িদনা, মই মহানদীৰ পাৰত আিছেলঁা, নদীখনৰ নাম িহেদ্দেকল, 5 মই ওপৰৈল
চােলঁা, আৰু শণ সূতাৰ বস্ত্র িপন্ধা, আৰু উফজৰ উত্তম েসােণেৰ ৈতয়াৰী টঙািল কঁকালত বন্ধা এজন মানুহক েদিখেলঁা
6 েতওঁৰ শৰীৰ েপাখৰাজ মিণৰ দেৰ, েতওঁৰ মুখমণ্ডল উজ্বল, চকু দুটা জ্বিল থকা মশালৰ দেৰ, েতওঁৰ বাহু আৰু ভিৰ
চকচিকয়া িপতলৰ দেৰ, আৰু েতওঁৰ েকাৱা কথাৰ শব্দ বহু েলাকৰ কথা েকাৱা শব্দৰ দেৰ

7 মই দািনেয়ল অকেলই েসই দশর্ন েদিখেলঁা; েমাৰ লগত থকা েলাকসকেল েসই দশর্ন েদখা নাপােল; কাৰণ
েতওঁেলাক অিতশয় আতিঙ্কত হ’ল; আৰু িনজেক লুকুৱাবৈল েতওঁেলাক পলাল 8 েসেয় মই অকেলই অৱিশষ্ট থািকেলা,
আৰু েসই মহা দশর্ন েদখা পােলঁা েমাৰ গাত এেকা শিক্ত বাকী নাথািকল; েমাৰ প্রভাশালী েচেহৰা ভীিতজনক েচেহৰাৈল
সলিন ৈহিছল, আৰু েমাৰ গাত শিক্ত নাইিকয়া ৈহিছল 9 তাৰ পাছত মই েতওঁৰ কথা শুিনেলঁা, েতওঁৰ কথােবাৰ শুনা
সময়ত মই মািটত উবুিৰ ৈহ পিৰ েঘাৰ িনদ্রাত আিছেলঁা

10 েতিতয়া এখন হােত েমাক চুেল, আৰু মই কঁিপ উিঠেলা, েমাৰ আঁঠু আৰু দুই হাতৰ তলুৱাও ভয়ত কঁিপ উিঠল
11 েসই দূেত েমাক ক’েল, “েহ দািনেয়ল, েহ অিত িপ্রয় পুৰুষ, িয কথা মই েতামাক ৈক আেছঁা তুিম তাক বুিজ েলাৱা
আৰু উিঠ িথয় েহাৱা; কাৰণ েমাক েতামাৰ ওচৰৈল পেঠাৱা হ’ল ” েযিতয়া েতওঁ েমাক েসই কথা ৈক আিছল, েতিতয়া
মই উিঠ িথয় ৈহ কঁিপবৈল ধিৰেলঁা

12 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “েহ দািনেয়ল ভয় নকিৰবা; কাৰণ তুিম বুিজবৈল, আৰু িনজেক ঈশ্বৰৰ আগত
নম্র কিৰবৈল মন িস্থৰ কৰা প্রথম িদনেৰ পৰা েতামাৰ বাকয্ শুনা ৈগেছ; আৰু েতামাৰ বাকয্ৰ কাৰেণই মই আিহেলঁা
* 9 অধয্ায়:24 আৰাধনাৰ ঠাই † 9 অধয্ায়:25 িনয্ুক্ত ‡ 9 অধয্ায়:25 িয জন েনতা হ’ব * 10 অধয্ায়:1 েবলটচচৰ নােমেৰ প্রখয্াত
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13 পাৰসয্ৰ ৰক্ষকদূেত েমাক প্রিতেৰাধ কিৰিছল, আৰু মই পাৰসয্ৰ ৰজাৰ ৈসেত এৈকশ িদনৈলেক আবদ্ধ কিৰ ৰখা
ৈহিছেলা িকন্তু প্রধান ৰক্ষক শসনকতর্ া† এজেন েমাক সহায় কিৰবৈল আিহল

14 এিতয়া েশষ সময়ত েতামাৰ েলাকসকলৈল িয ঘিটব, তােক েতামাক বুজাবৈল মই আিহেলঁা িকয়েনা এই দশর্ন
আিহব লগা িদনেবাৰৰ বােব হয় ” 15 েযিতয়া েতওঁ েমাক এই কথা ৈক আিছল, েতিতয়া মই মািটৈল মুখ কিৰ আিছেলঁা
আৰু কথা ক’ব পৰা নািছেলঁা

16 েতিতয়া মানুহৰ দেৰ এজন পুৰুেষ েমাৰ ওঁঠ চুেল, আৰু মই মূখ েমিল েমাৰ আগত িথয় ৈহ থকা জনক ক’েলা,
“েহ েমাৰ মহাশয়, এই দশর্নৰ কাৰেণ েমাৰ িভতৰত মমর্েবদনাই ধিৰেছ, েমাৰ গাৰ বল নাইিকয়া হ’ল 17 মই আেপানাৰ
দাস েকেনৈক মই েমাৰ গৰাকীৰ লগত কথা পািতব পােৰঁা? কাৰণ েমাৰ গাত বল নাই, আৰু েমাৰ উশােহা নাইিকয়া
হ’ল ”

18 েতিতয়া মানুহৰ আকৃিতৰ েসই পুৰুষ জেন পুনৰাই েমাক চুই সবল কিৰেল 19 েতওঁ ক’েল, “েহ অিত িপ্রয়
পুৰুষ ভয় নকিৰবা; েতামাৰ শািন্ত হওক; তুিম এিতয়া সবল েহাৱা, সবল েহাৱা!” েযিতয়া েতওঁ েমাক কথা ৈক আিছল,
েতিতয়া মই সবল হ’েলা আৰু ক’েলঁা, “েমাৰ প্রভুেৱ কওক; কাৰণ আপুিন েমাক সবল কিৰেল ”

20 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “মই েতামাৰ ওচৰৈল িকয় আিহেছঁা, তুিম জানা েন? এিতয়া মই পাৰসয্ৰ ৰক্ষক
দূতেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল ঘূিৰ যাওঁ মই েযিতয়া গুিচ যাম েতিতয়া গ্রীচৰ ৰক্ষকদূত আিহব 21 িকন্তু সতয্ৰ
পুস্তকত িক িলখা আেছ, েসই কথা মই েতামাক জনাম; েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ েমাক সহায় কিৰবৈল েতামােলাকৰ ৰক্ষক
দূতেবাৰৰ মাজত মীখােয়ল‡ৰ বািহেৰ আন েকােনা শিক্তশালী নাই ”

11 অধয্ায়
1 মাদীয়া দািৰয়াবচৰ ৰাজত্ব কালৰ প্রথম বছৰেত মেয়ই িমখােয়লক সমথর্ন আৰু ৰক্ষা কিৰবৈল িথয় ৈহিছেলঁা 2আৰু

এিতয়া মই েতামাৰ আগত সতয্িবষয় প্রকাশ কেৰঁা পাৰসয্ েদশত িতিন জন ৰজা উৎপন্ন হ’ব; আৰু চতুথর্ ৰজা জন
আন সকলতৈক অিধক ধনৱান হ’ব েতওঁ িনজৰ ধন-সম্পিতৰ দ্বাৰাই ক্ষমতা অজর্ ন কিৰব, আৰু েতওঁ সকেলােক গ্রীচ
ৰাজয্ৰ িবৰুেদ্ধ উচটাব

3 তাৰ পাছত এজন পৰাক্রমী ৰজা উৎপন্ন হ’ব; েতওঁ অিত বৃহৎ ৰাজয্ শাসন কিৰব, আৰু েতওঁ িনজৰ ইচ্ছােৰ
সকেলা কাযর্ কিৰব 4 েযিতয়া েতওঁ উৎপন্ন হ’ব, েতওঁৰ ৰাজয্ ভগ্ন হ’ব, আৰু আকাশৰ চািৰও িদশৰ বায়ুৈল িবভক্ত
হ’ব েতওঁৰ ৰাজয্ েতওঁৰ বংশধৰসকলক িদয়া নহ’ব; আৰু েতওঁ শাসন কৰা সময়ত থকা ক্ষমতা আৰু নাথািকব
িকয়েনা েতওঁৰ ৰাজয্ উৎখাত কৰা হ’ব, আৰু েতওঁৰ বংশধৰক িনিদ আন সকলক িদয়া হ’ব

5 দিক্ষণ* েদশৰ ৰজা বলৱান হ’ব; িকন্তু েতওঁৰ েসনাপিত সকলৰ মাজৰ এজন েতওঁতৈকেয়া অিধক বলৱান ৈহ
এখন ডাঙৰ ৰাজয্ শাসন কিৰব 6 েকইবছৰমানৰ পাছত েযিতয়া িনৰূিপত সময় আিহব, েতিতয়া েতওঁেলােক িমত্রতা
কিৰব চুিক্ত সুিনিশ্চত কিৰবৈল দিক্ষণ েদশৰ ৰজাৰ জীেয়কক উত্তৰ† েদশৰ ৰজাৈল িদয়া হ’ব; িকন্তু জীেয়েক িনজৰ
ক্ষমতা েহৰুৱাব, আৰু েতওঁক পিৰতয্ক্ত কৰা হ’ব েতওঁ আৰু েতওঁক অনাসকলক, েতওঁৰ িপতৃক, আৰু েসই সময়ত
েতওঁক সমথর্ন কৰা জনক আপদত েপেলাৱা হ’ব

7 তথািপ েতওঁৰ িশপাৰ এিট শাখা েতওঁৰ ঠাইত উৎপন্ন হ’ব; েতওঁ ৈসনয্সামন্তক আক্রমণ কিৰব, আৰু উত্তৰ েদশৰ
ৰজাৰ দুগর্ত েসামাব, আৰু েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ কাযর্ কিৰ জয়ী হ’ব 8 ৰূপ আৰু েসাণৰ অিত সুন্দৰ পাত্রেবােৰ ৈসেত
েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ প্রিতমােবাৰ, আৰু েদৱতােবাৰেকা িমচৰৈল কািঢ় িনব েকইবছৰমানৰ বােব উত্তৰ েদশৰ
ৰজাক আক্রমণ কৰাৰ পৰা িবৰত থািকব 9 েসই ৰজা দিক্ষণ েদশৰ ৰজাৰ ৰাজয্ত েসামাব, িকন্তু েতওঁ িনজৰ েদশৈল
ঘূিৰ যাব

10 েতওঁৰ পুত্রসকল যুদ্ধ কিৰব, আৰু মহা ৈসনয্-সামন্ত েগাটাব; েতওঁেলােক েদশৰ মােজেৰ জলপ্লাবনৰ দেৰ েসামাব,
আৰু েতওঁেলাকৰ দুগর্ৰ সকেলা পথত পুনৰ হঠােত আক্রমণ কিৰব

11 দিক্ষণ েদশৰ ৰজা অিতশয় েক্রাধািম্বত ৈহ উত্তৰ েদশৰ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰব উত্তৰ েদশৰ ৰজাই মহা ৈসনয্-
সামন্ত েগাটাব, িকন্তু েসই ৈসনয্সামন্তক দিক্ষণ েদশৰ ৰজাৰ হাতত গতাই িদয়া হ’ব 12 েযিতয়া ৈসনয্-সামন্ত ৈল অহা
হ’ব, েতিতয়া দিক্ষণ েদশৰ ৰজা অহঙ্কােৰেৰ পিৰপূণর্ হ’ব েতওঁৰ হাজাৰ হাজাৰ শত্রুক হতয্া কৰা হ’ব, িকন্তু েতওঁ
কৃতকাযর্ নহ’ব

13 উত্তৰ েদশৰ ৰজাই আন এটা ৈসনয্ৰ দল গঠন কিৰব; েসয়া আগতৈকেয়া ডাঙৰ হ’ব, েকইবছৰমানৰ পাছত উত্তৰ
েদশৰ ৰজাই বহুেতা সা-সঁজুিলৰ ৈসেত ডাঙৰ ৈসনয্ৰ দল ৈল আিহব
† 10 অধয্ায়:13 প্রধান ৰক্ষক দূত ‡ 10 অধয্ায়:21 ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ দূতেবাৰৰ মাজৰ মীখােয়ল নােমেৰ * 11 অধয্ায়:5 িমচৰ (ইিজপ্ত)
† 11 অধয্ায়:6 িচিৰয়া
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14 েসই সময়ত দিক্ষণ েদশৰ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ অেনক েলাক উিঠব এই দশর্নৰ কথা িসদ্ধ হ’বৈল, েতামাৰ েলাকসকলৰ
মাজৰ অিত অতয্াচাৰী েলাকসকেল‡ িনজেক িনেজ উঠাব; িকন্তু েতওঁেলাক উজুিট খাই পিৰব

15 উত্তৰ েদশৰ ৰজা আিহ িঢপত এঢলীয়া পথ িনমর্াণ কিৰব, আৰু দুগর্ৰ নগৰ অিধকাৰ কিৰব দিক্ষণ েদশৰ
ৈসনয্সকল িথেৰ থািকব েনাৱািৰব; এেন িক, েতওঁেলাকৰ েশ্রষ্ঠ ৈসনয্সকলেৰা িথেৰ থািকবৈল শিক্ত নহ’ব 16 িকন্তু
উত্তৰ েদশৰ ৰজাই দিক্ষণ েদশৰ ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ িয ইচ্ছা তােকই কিৰব, আৰু েকােনও েতওঁক বাধা িদব েনাৱািৰব
েতওঁ সমূ্পণর্ ধ্বংসৰ ৈসেত, এখন সমৃিদ্ধশালী েদশত িনজেক প্রিতিষ্ঠত কিৰব

17 উত্তৰ েদশৰ ৰজাই েতওঁৰ ৰাজয্ৰ সকেলা শিক্তেৰ ৈসেত আিহবৈল িস্থৰ কিৰব দিক্ষণ েদশৰ ৰজাৰ ৈসেত েতওঁ
এটা চুিক্ত কিৰব; আৰু েসই চুিক্ত কাযর্কৰী কিৰবৰ অেথর্ েতওঁ দিক্ষণ েদশ ধ্বংস কিৰবৈল দিক্ষণ েদশৰ ৰজাৈল এজনী
েছাৱালীক িবয়া িদব; িকন্তু পিৰকল্পনােটা সফল নহ’ব আৰু তাৰ পৰা েতওঁৰ সহােয়া নহ’ব 18 ইয়াৰ পাছত উত্তৰ েদশৰ
ৰজাই সাগৰৰ পাৰৰ ঠাইেবাৰৈল দৃষ্টি কিৰ, তাৰ অেনক ঠাই েতওঁ অিধকাৰ কিৰব; েসনাপিতেয় েতওঁৰ অপমান দূৰ
কিৰব িকন্তু েতওঁৰ অপমানৰ কাৰেণ েসয়া েতওঁৈল পুনৰ ঘূিৰ আিহব 19 েতিতয়া েতওঁ িনজৰ েদশৰ দুগর্েবাৰৈল মন
কিৰব, িকন্তু েতওঁ িবিঘিন পাই পিতত হ’ব; েতওঁক িবচািৰ েপাৱা নাযাব

20 তাৰ পাছত ৰাজয্ৰ ঐশ্বযর্ৰ বােব কৰ িদবৈল েজাৰ িদয়া এজেন েতওঁৰ স্থান ল’ব এই জেনা অলপ িদনৰ
িভতৰেত িবনষ্ট হ’ব, িকন্তু েক্রাধত বা যুদ্ধত নহয় 21 েতওঁৰ স্থানত আন এজন ঘৃণনীয় বয্িক্ত আিহব; েলাকসকেল
েতওঁক ৰাজকীয় সন্মান িনিদব েতওঁ িনঃশেব্দ আিহব আৰু েতাষােমােদেৰ ৰাজয্ৰ ওপৰত অিধকাৰ কিৰব 22 েতওঁৰ
আগত অিতশয় ডাঙৰ ৈসনয্ৰ দেলা জলপ্লাৱনৰ দেৰ উিট যাব ৈসনয্ সমূহ আৰু চুিক্তেৰ স্থাপন কৰা অিধপিতসকল§
ধ্বংস হ’ব

23 েতওঁৰ লগত িমত্রতা িথৰ কৰােৰ পৰা েতওঁ প্রতাৰণাৰ কাম কিৰব েকৱল কম সংখয্ক েলাকৰ ৈসেতেহ েতওঁ
পৰাক্রমী হ’ব 24 েতওঁ প্রেদশৰ ঐশ্বযর্শালী অংশৈল সাৱধানবাণী িনিদয়াৈক েসামাব, আৰু েতওঁৰ িপতৃ, বা িপতৃৰ
িপতৃেয় িয কৰা নাই, েতেন কাযর্ কিৰব েতওঁ লূটদ্রবয্, কািঢ় েলাৱা বস্তু, আৰু ধন সম্পিত্ত েতওঁৰ অনুসৰণকাৰী
সকলৰ মাজত িবলাই িদব; এেন িক, েতওঁ দুগর্েবাৰৰ সবর্নাশ কিৰবৈল কল্পনা কিৰব; িকন্তু অলপ সময়ৰ বােবেহ

25 েতওঁ দিক্ষণ েদশৰ ৰজাৰ ৈসনয্সকলৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁৰ ক্ষমতা আৰু সাহস উেত্তিজত কিৰব দিক্ষণ েদশৰ ৰজাই
অিধক পৰাক্রমী ৈসনয্ সমূহ লগত ৈল, যুদ্ধ কিৰবৈল ধিৰব িকন্তু িতিষ্ঠব েনাৱািৰব; কাৰণ েলাকসকেল েতওঁৰ অিহেত
নানা কল্পনা কিৰব 26আনিক িযসকেল ৰজাৰ েমজৰ পৰা আহাৰ খায়, েতওঁেলােকও েতওঁক নষ্ট কিৰবৈল েচষ্টা কিৰব,
আৰু েতওঁৰ ৈসনয্ সমূহ বানপানীৰ দেৰ উিট যাব, আৰু েতওঁেলাকৰ অেনকক হতয্া কৰা হ’ব 27 আৰু এই দুজন
ৰজাই ইজেন িসজনৰ িবৰুেদ্ধ অন্তৰত েবয়া ভাব ৰািখব, েতওঁেলােক এেকখন েমজেত বিহব আৰু ইজেন িসজনক
িমছা ক’ব; িকন্তু েকােনা উেদ্দশয্ত নহয় কাৰণ িনৰূিপত সময়তেহ েসই কথা ফিলয়াব

28 তাৰ পাছত অেনক ধন-সম্পিত্ত ৈল উত্তৰ েদশৰ ৰজা িনজৰ েদশৈল উভিট যাব, িকন্তু েতওঁৰ মন পিবত্র িনয়মেটাৰ
িবৰুেদ্ধ হ’ব েতওঁ িনজৰ ইচ্ছা অনুসােৰ কাযর্ কিৰ িনজ েদশৈল উভিট যাব

29 িনৰূিপত সময়ত েতওঁ ঘূিৰ আিহব আৰু দিক্ষণ েদশ পুনৰ আক্রমণ কিৰব িকন্তু আগেত েযেনদেৰ ৈহিছল,
েতিতয়া েসইদেৰ নহ’ব 30 িকয়েনা িকত্তীমৰ জাহাজেবাৰ েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ আিহব; আৰু েতওঁ িনৰুৎসাহ ৈহ ঘূিৰ যাব
পিবত্র িনয়মৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁ েক্রাধ কিৰব আৰু পিবত্র িনয়ম অমানয্ কৰা েলাকসকলক অনুগ্রহ েদখুৱাব

31 েতওঁৰ ৈসনয্দল উিঠব আৰু পিবত্রস্থান আৰু দুগর্ অশুিচ কিৰব েতওঁেলােক প্রিতিদনৰ েহাম-বিল বন্ধ কিৰব,
আৰু েতওঁেলােক ঘৃণনীয় বস্তু স্থাপন কিৰব িযেয় ধ্বংসাত্মকৰূেপ অপিবত্র কিৰব 32 িনয়ম লঙ্ঘন কৰা সকলক েতওঁ
খুচােমাদ কিৰব আৰু েতওঁেলাকক ভ্রষ্ট কিৰব; িকন্তু িনজৰ ঈশ্বৰক জনা েলাকসকল বলৱন্ত হ’ব আৰু ইয়াৰ িবৰুেদ্ধ
কাযর্ কিৰব

33 মানুহৰ মাজৰ জ্ঞানী েলাকসকেল অেনকক িবেবচনা শিক্ত িদব; িকন্তু িকছুিদনৰ বােব তেৰাৱাল, আৰু অিগ্নিশখােৰ
পিতত হ’ব, েতওঁেলাকক বন্দীসকলৰ দেৰ আটক কৰা হ’ব, আৰু েতওঁেলাকৰ সা-সম্পিত্ত লুট কৰা হ’ব 34 েতওঁেলােক
উজুিট েখাৱা সময়ত অলপ সহায় পাব; েতওঁেলােক িক কয় েসই কথা নুবুজা অেনক েলােক েতওঁেলাকৰ লগত েযাগদান
কিৰব 35 েশষৰ সময় নহাৈলেক পৰীক্ষািসদ্ধ, পিবত্র, আৰু শুদ্ধ হ’বৈল জ্ঞানী েলাকসকলৰ িকছুমােন উজুিট খাব;
কাৰণ িনৰূিপত সময় এিতয়াও আিহবৈল আেছ

36 ৰজাই িয কিৰবৈল ইচ্ছা কেৰ, েসয়াই কিৰব েতওঁ সকেলা েদৱতাতৈক িনজেক উন্নত আৰু অিতৰিঞ্জত কিৰব,
আৰু েদৱতােবাৰৰ ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ আশ্বযর্জনক কথা ক’ব েক্রাধ িসদ্ধ েনােহাৱাৈলেক েতওঁ কৃতকাযর্ হ’ব; কাৰণ
িবধানত িয আেছ, েসয়াই িসদ্ধ কৰা হ’ব 37 েতওঁ িনজৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ েদৱতােবাৰৰ বােব িবেবচনা নকিৰব, কাৰণ
‡ 11 অধয্ায়:14 দািনেয়ল িনেজ ইহুদী েলাক § 11 অধয্ায়:22 ইহুদী মহাপুেৰািহত
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মিহলাৰ দ্বাৰাই আকাংক্ষা কৰা েদৱতা, নাইবা আন েকােনা েদৱতােবাৰেকা নামািনব েতওঁ অহঙ্কােৰেৰ কাযর্ কিৰব আৰু
সকেলাতৈক ওপৰত বুিল দাবী কিৰব

38 েতওঁেলাকৰ পিৰৱেতর্ েতওঁ দুগর্ৰ েদৱতাক সন্মান কিৰব িনজৰ পূবর্-পুৰুষসকেল নজনা এজন েদৱতাক েতওঁ
েসাণ, ৰূপ, বহুমূলীয়া পাথৰ, মূলয্বান উপহােৰেৰ সন্মান কিৰব 39 েতওঁ িবজাতীয় েদৱতাৰ সহায়ত শত্রুেবাৰৰ অিত
দৃঢ় দুগর্েবাৰ আক্রমণ কিৰব* িয সকেল েতওঁক স্বীকাৰ কিৰব, েতওঁেলাকক েতওঁ সন্মান কিৰব অেনকেলাকৰ
ওপৰত েতওঁ েতওঁেলাকক শাসনকত্তর্ া পািতব, আৰু ধনৰ বােব েতওঁ মািট ভাগ কিৰব

40 েশষৰ সময়ত দিক্ষণ েদশৰ ৰজাই আক্রমণ কিৰব উত্তৰ েদশৰ ৰজাই ৰথ, অশ্বােৰাহী, আৰু অেনক জাহােজেৰ
ৈসেত বা’মাৰলী বতাহৰ দেৰ েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ আিহব েতওঁ অেনক েদশ আক্রমণ কিৰব, আৰু বানপানীৰ দেৰ
েতওঁেলাকৰ মােজিদ ওলাই যাব 41 েতওঁ সমৃিদ্ধশালী েদশৈল েসামাই আিহব, আৰু অেনক পৰািজত হ’ব; িকন্তু
ইেদাম, েমাৱাব, আৰু অেম্মানৰ অেনক প্রধান েলােক েতওঁৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা পাব

42 েতওঁ অেনক েদশৰ ওপৰত েতওঁৰ ক্ষমতা প্রেয়াগ কিৰব, আৰু িমচৰ েদশখেনও ৰক্ষা নাপাব 43 িমচৰ েদশৰ
আটাই বহুমূলয্ বস্তুৰ ওপৰত আৰু েসাণ ৰূপৰ ভঁৰালৰ ওপৰত েতওঁৰ ক্ষমতা থািকব লুবীয়া আৰু কুচীয়াসকেল েতওঁৰ
পিৰচযর্া কিৰব

44 পূব আৰু উত্তৰৰ পৰা অহা সম্বােদ েতওঁক সজাগ কিৰব; তােত েতওঁ িবনষ্ট কিৰবৈল, আৰু অেনকক িনঃেশেষ
সংহাৰ কিৰবৈল মহােক্রােধেৰ ওলাই যাব 45 সমূদ্র আৰু পিবত্রতাৰ েসৗন্দযর্ৰ পাহাৰৰ মাজত েতওঁ িনজৰ ৰাজপ্রসাদৰ
তমু্ব তিৰব েতওঁ েতওঁৰ েশষ অৱস্থাত আিহব, িকন্তু েতওঁক সহায় কিৰবৈল েকােনা নাথািকব

12 অধয্ায়
1 েসই সময়ত েতামাৰ েলাকসকলক সুৰক্ষা দান কৰা মহাৰক্ষক-দূত মীখােয়ল িথয় হ’ব েদশৰ আৰম্ভিণ েনােহাৱা

সময়েৰ পৰা েযেন সঙ্কট েকিতয়াও েহাৱা নাই, েতেন সঙ্কটৰ সময় আিহব েসই সময়ত পুস্তক খনত নাম িলখা েতামাৰ
আটাই েলাকসকেল ৰক্ষা পাব 2 পৃিথৱীৰ ধূিলত শুই থকা বহুেতা েলােক সাৰ পাব িকছুমােন অনন্তকলীয়া জীৱন,
িকছুমােন লাজ, আৰু অনন্তকলীয়া ঘৃণাৰ বােব সাৰ পাব

3 িযসকল জ্ঞানী, েতওঁেলাক আকাশৰ িদপ্তীৰ দেৰ প্রজ্বিলত হ’ব, আৰু অেনকক ধাির্মকতাৈল ঘূৰাই অনা েলাকসকল
তৰােবাৰৰ দেৰ িচৰকাল িজিলিক থািকব 4 িকন্তু েহ দািনেয়ল, তুিম েশষ কালৈলেক এই বাকয্েবাৰ েগাপেন ৰাখা আৰু
এই পুস্তকত েমাহৰ মাৰা অেনক েলাক ইফােল িসফােল েদৗিৰব, আৰু জ্ঞান বৃিদ্ধ হ’ব ”

5 তাৰ পাছত মই দািনেয়েল চােলঁা আৰু আন দুজন পুৰুষক িথয় ৈহ থকা েদিখেলঁা েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন নদীৰ
ইপােৰ আৰু আনজেন নদীৰ িসপােৰ িথয় ৈহ আিছল 6 নদীৰ কাষত শণ সূতাৰ বস্ত্র িপিন্ধ িথয় ৈহ থকা পুৰুষ জনক
েতওঁেলাকৰ এজেন ক’েল, “এই আচিৰত ঘটনােবাৰ িসদ্ধ হ’বৈল িকমান িদন লািগব?”

7 নদীৰ কাষত শণ সূতাৰ বস্ত্র িপিন্ধ িথয় ৈহ থকা পুৰুষ জেন িনজৰ েসঁা আৰু বাওঁ হাত আকাশৰ ফালৈল দািঙেল,
আৰু অনন্তকালৈলেক জীয়াই থকা জনৰ নােমেৰ শপত খােল, েসেয় সময়, সময়, আৰু অদ্ধর্ সময়* হ’ব েযিতয়া
পিবত্র েলাকসকলৰ শিক্ত চূণর্িবচূণর্ কৰা েশষ হ’ব, েতিতয়া এইসকেলা িসদ্ধ হ’ব

8 মই শুিনেলঁা, িকন্তু বুিজব েনাৱািৰেলঁা; েসেয় মই সুিধেলঁা, “েহ েমাৰ প্রভু, এইসকেলা িবষয়ৰ পিৰনিত িক হ’ব?”
9 তােত েতওঁ ক’েল, “েহ দািনেয়ল, তুিম িনজৰ পথত েযাৱা; কাৰণ েশষ সময়ৈলেক এই বাকয্েবাৰ বন্ধ কৰা আৰু
েমাহৰ মৰা হ’ল

10 অেনক েলােক িনজেক শুদ্ধ, পিবত্র, আৰু পৰীক্ষািসদ্ধ কিৰব; িকন্তু দুষ্টসকেল দুষ্কমর্ই কিৰ থািকব দুষ্টসকলৰ
মাজৰ েকােনও বুিজ নাপাব, িকন্তু জ্ঞানীেলাক সকেলেহ বুিজ পাব 11 েযিতয়াৰ পৰা েহাম বিলদান বন্ধ কৰা ৈহিছল,
আৰু ধ্বংসকাৰী িঘণলগীয়া বস্তু স্থাপন কৰা ৈহিছল, েতিতয়াৰ পৰা এক হাজাৰ দুশ নব্বই িদন হ’ব

12 িযজেন এক হাজাৰ িতিনশ পয়িত্রশ িদনৈলেক অেপক্ষা কিৰব, েতওঁ আশীব্বর্াদপ্রাপ্ত হ’ব 13 তুিম েশষৈলেক
িনজৰ পথত চিল থাকা; আৰু তুিম িবশ্রাম পাবা েশষৰ িদনত েতামাক িনযুক্ত কৰা স্থানত তুিম িথয় হ’বা ”

* 11 অধয্ায়:39 েতওঁ অনুসন্ধান কিৰিছল িবেদশী েদৱতােবাৰৰ আৰাধনা কৰা েলাক, িযেয় েতওঁ শিক্তশলী শত্রুৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৈল সহায় কিৰব পািৰব
* 12 অধয্ায়:7 অথর্াৎ িতিনবছৰ আৰু ছয় মাহ
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েহােচয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েহােচয়া পুস্তকৰ অিধকাংশ বাতর্ া েহােচয়াৰ দ্বাৰা উচ্চািৰত েহাৱা আিম নাজােনা েয, এই পুস্তক েতওঁ িনেজ িলিখিছল

েন নাই; সম্ভৱতঃ েতওঁৰ কথােবাৰ েতওঁৰ অনুগামীসকেল সংগ্রহ কিৰিছল, িয েলাকসকেল িবশ্বাস কিৰিছল েয, েতওঁ
ঈশ্বৰৰ বেব কথা ৈকিছল ভাববাদীৰ নামৰ অথর্ হ’ল “পিৰত্রাণ” আন সকেলােবাৰ ভাববাদীতৈক েহােচয়াই েতওঁৰ
বয্িক্তগত জীৱনৰ িবষয়ৰ ৈসেত অিত ঘিনষ্ঠভােব েতওঁৰ বাতর্ াক সংযুক্ত কিৰেছ এই মিহলা গৰাকীক িবয়া কেৰঁাৱাৰ দ্বাৰা
েতওঁ জািনিছল েয, অবেশষত েতওঁৰ আস্থাক েসই মিহলা গৰাকীেয় িবশ্বাসঘাতকতা কিৰব আৰু েতওঁৰ সন্তানসকলৰ
নােমেৰ ইস্রােয়লৰ ওপৰত িবচাৰৰ বাতর্ া পঠাব; েহােচয়াৰ ভাববাণীযুক্ত বাকয্ েতওঁৰ পািৰবািৰক জীৱনৰ পৰা প্রবািহত
ৈহিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 750-710 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগত
েহােচয়াৰ বাতর্ ােবাৰ সংগ্রহ কৰা, সম্পাদনা কৰা আৰু অনুিলিপ কৰা বাতর্ া এইেটা স্পষ্ট নহয় েয এই প্রিক্রয়া েকিতয়া

েশষ ৈহিছল, তথািপও িযৰূচােলম ধ্বংস ৈহ েযাৱাৰ আগেতই েশষ েহাৱাৰ সম্ভাৱনাই অিধক বুিল িবেবিচত হয়
প্রাপক
েহােচয়াৰ েমৗিখক বাতর্ াৰ মূল দশর্কসকল আিছল ইস্রােয়লৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ সাম্রাজয্ তাৰ পাছত েতওঁেলাকক

পদদিলত কৰা হ’ল, েতিতয়া েতওঁৰ বাকয্ এটা ভাববাণী িহচােপ িবচাৰৰ সতকর্ বাণী হ’ল, এটা মনপালটনৰ প্রিত আহ্বান
আৰু পুনৰূদ্ধাৰৰ প্রিতশ্রুিত হ’ল

উেদ্দশয্
েহােচয়াই এই পুস্তক খন িলিখিছল ইস্রােয়লী আৰু আমাক েসঁাৱৰাই িদবৈল েয, ঈশ্বৰত িবশ্বাসেযাগয্তাৰ প্রেয়াজন

আেছ িযেহাৱাই হ’ল একমাত্র সতয্ ঈশ্বৰ, আৰু েতওঁ অিবভক্ত িবশ্বস্ততা দাবী কেৰ পােপ িবচাৰৰ ৰায় ৈল আেহ
েহােচয়াই েবদনাদায়ক পিৰণিত, আগ্রাসন আৰু দাসত্ব সম্পেকর্ সতকর্ কিৰেছ ঈশ্বৰ মানুহৰ িনিচনা নহয় েয, েতওঁ
িবশ্বাসেযাগয্তাৰ প্রিতশ্রুিত িদ পাছত তাক ভংগ কিৰব ইস্রােয়েল িবশ্বাসঘাতকতা কৰা সেত্বও, ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৰ
প্রিত েপ্রম অবয্াহত ৰািখেছ, আৰু েতওঁেলাকৰ পুনৰূদ্ধাৰৰ বােব এটা উপায় প্রদান কিৰেছ েহােচয়া আৰু েগামৰৰ
িববাহৰ উপাস্থাপনাৰ প্রতীকেটাৰ েযােগিদ ইস্রােয়ল জািতৰ মূির্তপূজকসকলৰ বােব ঈশ্বৰ েপ্রমৰ এটা সবল ৰূপক িহচােপ
প্রকািশত ৈহেছ, য’ত পাপৰ মূল িবষয়ত েসাধিবচাৰ, আৰু ক্ষমাশীল েপ্রম আেছ

মূল িবষয়
অিবশ্বাসেযাগয্তা

প্রান্তেৰখা
1. েহােচয়াৰ অিবশ্বস্ত স্ত্রী — 1:1-11
2. ইস্রােয়লৰ িবচাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ শািস্ত — 2:1-23
3. ঈশ্বেৰ েতওঁৰ েলাকক উদ্ধাৰ কেৰ — 3:1-5
4. শািস্ত আৰু ইস্রােয়লৰ অিবশ্বাস — 4:1-10:15
5. ঈশ্বৰৰ েপ্রম আৰু ইস্রােয়লৰ পুনৰূদ্ধাৰ — 11:1-14:9

1 িযহূদা েদশৰ ৰজা উিজ্জয়া, েযাথম, আহজ, আৰু িহিষ্কয়াৰ ৰাজত্বৰ সময়ত আৰু ইস্রােয়লৰ ৰজা েযাৱাচৰ পুত্র
যাৰিবয়ামৰ ৰাজত্বৰ সময়ত েবৰীৰ পুত্র েহােচয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল

েহােচয়াৰ পিৰয়াল
2 েহােচয়াৰ মাধয্েমিদ প্রথেম কথা প্রকাশ কৰাৰ সময়ত িযেহাৱাই েহােচয়াক কেল, “তুিম েযাৱা আৰু িনজৰ বােব

এগৰাকী েবশয্া মিহলাক িববাহ কৰা েবশয্াস্বভাৱৰ ফলত জন্ম েপাৱা তাইৰ সন্তান সকলেকা গ্রহণ কিৰবা; িকয়েনা
েদশখেন িযেহাৱাৰ পৰা আঁতিৰ ৈগ অিত ঘৃণনীয় েবশয্া কমর্ কিৰেছ ”

3 েসইদেৰ েহােচয়াই ৈগ িদব্লিয়মৰ জীেয়ক েগামৰক িববাহ কিৰেল; তাৰ পাছত তাই গভর্ ৱতী ৈহ েহােচয়াৈল এিট পুত্র
প্রসৱ কিৰেল
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4 েতিতয়া িযেহাৱাই েহােচয়াক ক’েল, “তুিম েসই ল’ৰাৰ নাম িযিজ্রেয়ল* ৰাখা; িকয়েনা িকছু সময়ৰ িভতৰত িযিজ্রেয়ল
নগৰত েযহূেৱ কৰা ৰক্তপাতৰ কাৰেণ মই েযহূৰ বংশক দণ্ড িদম আৰু মই ইস্রােয়ল-বংশৰ ৰাজয্ েশষ কিৰ িদম †
5 েসইিদনা মই িযিজ্রেয়লৰ উপতয্কাত ইস্রােয়লৰ ধনু ভািঙম ”

6 পাছত েগামৰ পুনৰায় গভর্ ৱতী ৈহ এজনী েছাৱালী প্রসৱ কিৰেল; েতিতয়া িযেহাৱাই েহােচয়াক ক’েল, “তুিম
েছাৱালীজনীৰ নাম েলা-ৰুহামা‡ ৰাখা; িকয়েনা ইস্রােয়লৰ েলাক সকলক মই পুনৰায় দয়া নকিৰম, েতওঁেলাকক
েকােনামেতই ক্ষমা নকিৰম 7 িকন্তু িযহূদাৰ েলাকসকলক হেল মই দয়া কিৰম আৰু েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ
দ্বাৰাই েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰম; েসই উদ্ধাৰ ধনু, তেৰাৱাল বা যুদ্ধ অথবা েঘঁাৰা বা অশ্বােৰাহীৰ দ্বাৰা নহ’ব ”

8 েলা-ৰুহামাক িপয়াহ এৰুউৱাৰ পাছত েগামৰ গভর্ ৱতী ৈহ পুনৰায় এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল 9 েতিতয়া িযেহাৱাই
ক’েল, “তুিম তাৰ নাম েলা-অম্মী§ ৰাখা; িকয়েনা েতামােলাক েমাৰ প্রজা েনােহাৱা নতুবা মইও েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ
নহয় ”

ইস্রােয়লৰ পুণঃ প্রিতষ্ঠা
10 তথািপও ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সংখয্া সাগৰৰ পাৰৰ বািলৰ িনিচনা জুিখব আৰু গিণব েনাৱাৰা কিৰম; িয ঠাইত

েতওঁেলাকক েকাৱা ৈহিছল, “েতামােলাক েমাৰ েলাক েনােহাৱা,” েসই ঠাইত, েতওঁেলাকক েকাৱা হ’ব, “জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ
সন্তান ” 11 িযহূদা আৰু ইস্রােয়লৰ েলাকসকল িমিলত হ’ব আৰু েতওঁেলাকৰ ওপৰত এজন েনতা েতওঁেলােক িনযুক্ত
কিৰব তাৰ পাছত েতওঁেলােক েসই ঠাই অিধকাৰ কিৰব, কাৰণ িযিজ্রেয়লৰ েসই িদন মহৎ* হ’ব

2 অধয্ায়
1 েতামােলাকৰ ভাইসকলক েতামােলােক অম্মী* আৰু ভনীসকলক ৰুহামা† বুিল ক’বা
ইস্রােয়লৰ কু-আচৰণ, শািস্ত আৰু উদ্ধাৰ

2 েতামােলাকৰ মাতৃৰ িবৰুেদ্ধ েতামােলােক িববাদ কৰা, েতামােলােক িববাদ কৰা;
িকয়েনা তাই েমাৰ ভাযর্া নহয়, আৰু মইও তাইৰ স্বামী নহয়
তাই িনজৰ চকুৰ চাৱনীৰ পৰা পিততা আৰু তাইৰ স্তনৰ পৰা িনজ বয্িভচাৰ দূৰ কৰক
3 েসেয় নহ’েল মই তাইক নগ্ন কিৰম আৰু তাই জন্ম েহাৱাৰ িদনা েযেনৈক উলঙ্গ আিছল, তাইৰ অৱস্থা েতেন কিৰম
মই তাইক মৰুভূিমৰ িনিচনা কিৰম; খৰাং মািটৈল পিৰণত কিৰম আৰু তাইক িপয়াহত মিৰবৈল িদম
4 মই তাইৰ ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰক দয়া নকিৰম; কাৰণ েতওঁেলাক েবশয্াৰ সন্তান
5 েতওঁেলাকৰ মােক েবশয্াকমর্ কিৰেল; িয গৰাকীেয় েতওঁেলাকক গভর্ ধাৰণ কিৰিছল, তাই লাজ লগা কমর্ কিৰেল
কাৰণ তাই ৈকিছল, “মই েমাৰ েপ্রিমকসকলৰ পাছত যাম; েতওঁেলােকই েমাক েখাৱা-বস্তু আৰু পানী, ঊণ আৰু শণ

সূতা, েতল আৰু পানীয় িদেয় ”
6 েসই কাৰেণ, মই কঁাইেটেৰ তাইৰ পথ বন্ধ কিৰম;
মই তাইৰ অিহেত এখন েদৱাল সািজম যােত তাই িনজৰ পথ িবচািৰ পাব েনাৱােৰ
7 তাই িনজৰ েপ্রিমকসকলৰ পাছত যাব,
িকন্তু েতওঁেলাকক লগ ধিৰব েনাৱািৰব;
তাই িসহঁতক িবচািৰব, িকন্তু নাপাব
েতিতয়া তাই ক’ব, “মই েমাৰ প্রথম স্বামীৰ ওচৰৈলেক ঘূিৰ যাওঁ, িকয়েনা এিতয়াৰ িদনতৈক মই আেগেয় বহুত ভােলেৰ

আিছেলঁা ”
8 িকয়েনা তাই জনা নািছল েয, মেয়ই তাইক েসই শসয্, দ্রাক্ষাৰস আৰু েতল িদিছেলঁা;
তাইক প্রচুৰ পিৰমােণ ৰূপ আৰু েসাণ িদিছেলঁা, িযেবাৰ তাই বাল েদৱতাৰ কাৰেণ বয্ৱহাৰ কিৰিছল
9 েসইবােব শসয্ েদাৱাৰ সময়ত আৰু নতুন দ্রাক্ষাৰস ৈতয়াৰ েহাৱা বতৰত মই তাইৰ শসয্ ঘূৰাই লম
তাইৰ উলঙ্গতা ঢািকবৈল বয্ৱহাৰ কৰা েমাৰ ঊণ আৰু শণ সূতা মই কািঢ় লম
10 মই এিতয়া তাইৰ েপ্রিমকসকলৰ চকুৰ সনু্মখেত তাইৰ লজ্জা খুিল নগ্ন কিৰম; েমাৰ হাতৰ পৰা তাইক েকােনও উদ্ধাৰ

কিৰব েনাৱািৰব
* 1 অধয্ায়:4 অথর্ হ’ল, “ঈশ্বেৰ উদ্ধাৰ কেৰ ” † 1 অধয্ায়:4 িযিজ্রেয়ল নগৰত েযহূেৱ ইস্রােয়লৰ ৰজা আৰু ৰাজপিৰয়ালৰ সকেলা সদসয্েক বধ
কিৰিছল আৰু েতওঁ নতুন িনয়ম প্রবতর্ ন কিৰিছল (2ৰজাৱলী অধয্ায় 1-10) ‡ 1 অধয্ায়:6 অথর্ হ’ল, “দয়াৰ পাত্র নহয় ” § 1 অধয্ায়:9 ইয়াৰ
অথর্, “েমাৰ েলাক নহয়” * 1 অধয্ায়:11 ঈশ্বেৰ েলাকসকলৰ কাৰেণ পুনৰ পিৰকল্পনা কিৰেল * 2 অধয্ায়:1 যাৰ অথর্ ‘েমাৰ েলাক’ † 2
অধয্ায়:1 যাৰ অথর্ হ’ল, ‘দয়াৰ পাত্রী’
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11 মই তাইৰ সকেলা আেমাদ-প্রেমাদ বন্ধ কিৰম; তাইৰ উৎসৱেবাৰ, ন-েজান, িবশ্রাম-িদন আৰু তাইৰ সকেলা িবেশষ
িনৰূিপত উৎসৱেবাৰ বন্ধ কিৰ িদম

12 মই তাইৰ সকেলা দ্রাক্ষালতা আৰু িডমৰু গছেবাৰ ধ্বংস কিৰম; তাই েসইেবাৰৰ িবষেয় ৈকিছল, “এইেবাৰ েবচ িহচােপ
েমাৰ েপ্রিমকসকেল েমাক িদিছল ” মই েসই বাৰীেবাৰক অৰণয্ৈল পিৰণত কিৰম আৰু বনৰীয়া পশুেবােৰ
তাৰ পৰা আহাৰ খাব

13 তাই িযমান িদন ধিৰ বাল েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বলাইিছল,
নথ‡ আৰু অলঙ্কােৰেৰ ৈসেত িনজেক ভূিষত কিৰ েপ্রিমকসকলৰ পাছত ৈগ েমাক পাহিৰ ৈগিছল,
িসমান িদনৰ বােব মই তাইক শািস্ত িদম িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ
14 এই েহতুেক মই এিতয়া তাইক িবেমািহত কিৰম আৰু তাইক মৰুপ্রান্তৰৈল আিন তাইেৰ ৈসেত মৰেমেৰ কথা পািতম
15 মই েসই ঠাইেত তাইক তাইৰ দ্রাক্ষাবাৰীেবাৰ উভটাই িদম আৰু আেখাৰ উপতয্কাক আশাৰ দুৱাৰস্বৰূপ কিৰম
েযৗৱনকালৰ িনিচনাৈক তাই তাত িনজৰ প্রিতিক্রয়া প্রকাশ কিৰ গীত গাব, েযেনৈক তাই িমচৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহাৰ

সময়ত গীত গাই§িছল
16 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েসই িদনা তুিম েমাক “েমাৰ স্বামী” বুিল মািতবা আৰু “েমাৰ বাল”* বুিল পুনৰায় নামািতবা

17 িকয়েনা মই তাইৰ মুখৰ পৰা বাল েদৱতােবাৰৰ নাম দূৰ কিৰম; তাই পুনৰ েসইেবাৰৰ নাম েসঁাৱৰণ নকিৰব 18 মই
েসইিদনা েতামাৰ কাৰেণ বনৰীয়া জন্তু, আকাশৰ চৰাই, আৰু মািটত বগাই ফুৰা প্রাণীেবােৰেৰ ৈসেত এিট িনয়ম স্থাপন
কিৰম; সকেলােৱ যােত িনৰাপেদ শুব পােৰ, তাৰ বােব মই েদশৰ পৰা ধনু, তেৰাৱাল, আৰু যুদ্ধ দূৰ কিৰম
19 মই েতামাক িচৰকালৰ বােব েমাৰ ভাযর্া কিৰ ল’ম; ধাির্মকতা, নয্ায় িবচাৰ, গভীৰ েপ্রম আৰু দয়ােৰ মই েতামাক ভাযর্া

কিৰ ল’ম 20 মই িবশ্বস্ততােৰ েতামাক ভাযর্া কিৰ ল’ম আৰু েতিতয়া তুিম িযেহাৱাক জািনব পািৰবা
21 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েসই িদনা মই উত্তৰ িদম;
মই আকাশ-মণ্ডলক উত্তৰ িদম;
আকাশ-মণ্ডেল পৃিথবীক উত্তৰ িদব,
22 পৃিথবীেয় শসয্, দ্রাক্ষাৰস, আৰু েতলক উত্তৰ িদব, আৰু েসইেবােৰ িযিজ্রেয়লক† উত্তৰ িদব
23 মই তাইক েমাৰ কাৰেণ েদশত েৰাপণ কিৰম েলা-ৰুহামাক‡ মই দয়া কিৰম;
েলা-অম্মীক§ মই ক’ম “তুিম েমােৰই প্রজা” আৰু েতওঁ ক’ব “আপুিনেয়ই েমাৰ ঈশ্বৰ ”

3 অধয্ায়
েহােচয়াই েগামৰক দাসত্বৰ পৰা িকিন েলাৱা

1 পাছত িযেহাৱাই েমাক ক’েল, “েযেনদেৰ ইস্রােয়লীয়াসকল যিদও আন েদৱতােবাৰৰ ফােল ঘূিৰল আৰু অঘর্য্ত
িদয়া িকচিমচৰ িপঠা খাবৈল েতওঁেলােক ভাল পায়, তথািপও িযেহাৱাই েতওঁেলাকক েপ্রম কেৰ; েসইদেৰ েতামাৰ ভাযর্াৰ
আন এজন েপ্রিমক থকাত যিদও তাই বয্িভচাৰ কিৰেল, তথািপও তুিম পুনৰ উিঠ েযাৱা আৰু তাইক েপ্রম কৰা *”

2 েসেয় মই েপান্ধৰ েচকল† ৰূপ আৰু েডৰ েহাম‡ যেৱেৰ তাইক িনজৰ বােব িকিন লেলঁা 3 তাৰ পাছত মই তাইক
কেলঁা, “তুিম অেনক িদন পযর্ন্ত েমাৰ বােব অেপক্ষা কিৰব লািগব; তুিম বয্িভচাৰ নকিৰবা বা েকােনা পুৰুষেৰ ৈসেত
ভালেপাৱাৰ সম্পকর্ নাৰািখবা; মইও েতামাৰ প্রিত েতেন বয্ৱহাৰ কিৰম ”

4 িকয়েনা ইস্রােয়লীয়াসকল অেনক িদনৈলেক ৰজা, অধয্ক্ষ, যজ্ঞ, স্তম্ভ, এেফাদ আৰু েদৱমূির্তেবাৰ েনােহাৱাৈক
থািকব 5 তাৰ পাছত ইস্রােয়লীয়াসকেল ঘূিৰ আিহ েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা আৰু েতওঁেলাকৰ ৰজা দায়ুদক িবচািৰব
েশষকালত েতওঁেলােক ভেয়েৰ িযেহাৱা আৰু েতওঁৰ উত্তমতাৈল আিহব

4 অধয্ায়
ঈশ্বেৰ ইস্রােয়লক অিভেযাগ কৰা

1 েহ ইস্রােয়লীয়াসকল, েতামােলােক িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনা;
িকয়েনা েদশৰ বািসন্দাসকলৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ এক অিভেযাগ আেছ
েসয়া ৈহেছ, েদশখনত িবশ্বস্ততা বা সতয্বািদতা নাই আৰু ঈশ্বৰ সম্বেন্ধ েকােনা জ্ঞান নাই
‡ 2 অধয্ায়:13 নথ মিহলাসকেল নাকত িপন্ধা অলঙ্কাৰ § 2 অধয্ায়:15 েযেনদেৰ েসই সময়ত প্রকাশ কিৰিছল * 2 অধয্ায়:16 েমাৰ গৰাকী
† 2 অধয্ায়:22 িযিজ্রেয়ল: ইস্রােয়লক বুজাইেছ ‡ 2 অধয্ায়:23 েলা-ৰুহামাক দয়াৰ পাত্র েনােহাৱাজনীক § 2 অধয্ায়:23 েলা-অম্মীক
েমাৰ প্রজা েনােহাৱাজনক * 3 অধয্ায়:1 ‘উঠা’ মান, “িকছুমান িপঠা ৈতয়াৰ কৰা” † 3 অধয্ায়:2 15 েচকল মােন, 170 গ্রাম ৰূপ ‡ 3
অধয্ায়:2 এক েহামৰ মােন হ’ল, এক শসয্ েজাখা পাত্রৰ মাপ; প্রায় 110 িলটাৰ, বা 150 িকেলাগ্রাম
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2 েকৱল শপত ভাঙা, িমছা কথা েকাৱা, নৰ-বধ কৰা, চুৰ কৰা আৰু বয্িভচাৰ চিলেছ; ৰক্তপাতৰ উপিৰ ৰক্তপাত ৈহেছ
3 এই কাৰেণ েদেশ েশাক কিৰেছ, আৰু িয সকেল তাত বাস কেৰ েতওঁেলাক দুবর্ল ৈহ ৈগেছ
বনৰীয়া পশু আৰু আকাশৰ চৰাইেবাৰ, এেনিক সমুদ্রৰ মাছেবাৰৰ িবনাশ ৈহেছ
4 তথািপও েকােনা মানুেহ িববাদ নকৰক,
েকােনও কােৰা িবৰুেদ্ধ অিভেযাগ নকৰক;
িকয়েনা, েহ পুেৰািহতসকল, েতামােলাকৰ ওচৰত েমাৰ অিভেযাগ আেছ
5 পুেৰািহতসকল, েতামােলােক িদনত উজুিট খাবা,
ৰািত েতামােলাকৰ ৈসেত ভাৱবাদীেয়ও উজুিট খাব;
মই েতামােলাকৰ মাতৃ ইস্রােয়লক িবনষ্ট কিৰম
6 জ্ঞানৰ অভাৱত েমাৰ েলাকসকল নষ্ট ৈহেছ
েতামােলােক েসই জ্ঞানক অগ্রাহয্ কৰাৰ কাৰেণ মইও েতামােলাকক েমাৰ পুেৰািহত িহচােব অগ্রাহয্ কিৰেলঁা
েতামােলাকৰ ঈশ্বৰৰ বয্ৱস্থা েতামােলােক পাহিৰ ৈগছা,
েসেয় মইও েতামােলাকৰ সন্তান সকলক পাহিৰ যাম
7 পুেৰািহতসকল সংখয্াত িযমােন বৃিদ্ধ পাইেছ,
িসমােন েতওঁেলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰেছ;
মই েতওঁেলাকৰ েগৗৰৱ লাজত পিৰবত্তর্ ন কিৰম
8 েমাৰ েলাকসকলৰ পাপ কাযর্ত েতওঁেলােক আহাৰ পায়;
েলাকসকলৰ দুষ্টতাৰ কাৰেণ েতওঁেলাক েলাভী হয়
9 এই েহতুেক, েযেনৈক েলাকসকল, েতেনৈক পুেৰািহতসকলেৰা হ’ব;
দুেয়ােকা েতওঁেলাকৰ দুষ্ট পথৰ বােব মই শািস্ত িদম
মই েতওঁেলাকৰ কাযর্েবাৰৰ বােব েতওঁেলাকক প্রিতফল িদম
10 েতওঁেলােক েভাজন কিৰব, িকন্তু তৃপ্ত নহ’ব,
েবশয্াকমর্ কিৰব, িকন্তু সংখয্া বৃিদ্ধ নহ’ব;
িকয়েনা েতওঁেলােক মূির্তপূজা কিৰ িযেহাৱাক তয্াগ কিৰেল

ইস্রােয়লৰ মূির্তপূজা
11 বয্িভচাৰ, দ্রাক্ষাৰস আৰু নতুন দ্রাক্ষাৰেস েলাকসকলৰ বুিদ্ধ নষ্ট কিৰেছ
12 েমাৰ েলাকসকেল এেডাখৰ কাঠৰ মূির্তৰ ওচৰত পৰামশর্ িবচােৰ,
েতওঁেলাকৰ লাখুিটডােল েতওঁেলাকক িনেদর্ শনা িদেয়,
িকয়েনা েবশয্াকমর্ৈল িনয়া আত্মাই েতওঁেলাকক িবপেথ ৈল ৈগেছ
েতওঁেলােক েবশয্াকমর্ কিৰ িনজৰ ঈশ্বৰক তয্াগ কিৰেল
13 েতওঁেলােক পবর্তৰ উচ্চ চূড়ােবাৰত বিল উৎসগর্ কেৰ,
পাহাৰেবাৰৰ ওপৰত ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেৰ,
অেলান, িলবিন, আৰু এলা গছৰ তলত, য’ত আৰামদায়ক ছঁা আেছ, তাত ধূপ জ্বলায়
েসই কাৰেণই েতামােলাকৰ েছাৱালীেবাৰ েবশয্া হয়,
আৰু েতামােলাকৰ েবাৱাৰীেবােৰ বয্িভচাৰ কেৰ
14 েতামােলাকৰ েছাৱালীেবােৰ েবশয্াকমর্ কিৰেলও, বা েতামােলাকৰ েবাৱাৰীেবােৰ বয্িভচাৰ কিৰেলও মই েতওঁেলাকক

শািস্ত িনিদম;
িকয়েনা পুৰুষসকেল িনেজই েবশয্াসকলৰ ৈসেত িনজর্ ন ঠাইৈল যায়,
আৰু েদৱদাসী েবশয্াসকলৰ ৈসেত বিল উৎসগর্ কেৰ;
এই বুিদ্ধহীন জািত ধ্বংস ৈহ যাব*
15 েহ ইস্রােয়ল, তুিম যিদও বয্িভচাৰ কিৰছা, তথািপও িযহূদা েযন েসই েদাষত েদাষী নহয়;
েতামােলাক িগলগলৈল নাযাবা,
* 4 অধয্ায়:14 এই েলাকসকেল কনানীয়াসকলৰ মূির্তপূজাৰ আৰাধনালয়ত আৰাধনা কিৰিছল, আৰু েতওঁেলােক ইয়াক উন্নিত পাবৰ কাৰেণ কিৰিছল
ইয়াক বয্ৱহাৰ কৰাৰ বােব েলাকসকেল িবশ্বাস কিৰিছল েয এই মিহলাসকলৰ ৈসেত শািৰৰীক (েযৗন) সম্পকর্ কিৰেল িনিশ্চতভােব েতওঁেলাকৰ েপাহনীয়া জন্তু
আৰু শসয্ পথাৰত উন্নিত পাব
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ৈবৎ-আবনৈলেক উিঠ নাযাবা;
“জীৱন্ত িযেহাৱাৰ শপত” বুিল শপত নাখাবা
16 ঠৰিডঙীয়া েচঁউৰী গাইৰ িনিচনা ইস্রােয়লীয়াসকল ঠৰিডঙীয়া
েসেয়, বহল পথাৰত েপাৱািল েমৰ-ছাগ এটাক চেৰাৱাৰ দেৰ িযেহাৱাই জােনা এিতয়া েতওঁেলাকক চৰাব পােৰ?
17 ইফ্রিয়েম মূির্ত্তেবাৰৰ ৈসেত েযাগ িদেছ েতওঁক েসইদেৰই থািকব িদয়া
18 েযিতয়া েতওঁেলাকৰ সুৰা পান কৰা েশষ হয়, েতিতয়া েতওঁেলােক েবশয্াকমর্ কিৰ থােক;
েতওঁেলােক িনজৰ েগৗৰৱতৈক বয্িভচাৰী কাযর্ক অিধক েবিছ ভাল পায়
19 শািস্তৰ এক বায়ুেৱ িনজৰ েডউকােৰ েসই জািতক েমিৰয়াই উৰাই ৈল যাব;
তােত েতওঁেলােক িনজৰ উৎসগর্েবাৰৰ কাৰেণ লাজ পাব

5 অধয্ায়
ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৈল আিহবলগীয়া দণ্ড

1 েহ পুেৰািহতসকল, এই কথা শুনা!
েহ ইস্রােয়লীয়া-বংশ, মেনােযাগ িদয়া!
েহ ৰাজবংশৰ েলাকসকল, শুনা!
িকয়েনা েতামােলাক সকেলােৰ িবৰুেদ্ধ িবচাৰ কৰা ৈহেছ
কাৰণ েতামােলাক িমস্পাত পতা ফান্দস্বৰূপ,
আৰু তােবাৰত েমিল িদয়া এক জালস্বৰূপ ৈহছা
2 িবেদ্রাহীসকেল অেনক েলাকক বধ কিৰ গভীৰৈলেক খন্দা ৰক্তৰ গাতৈলেক গ’ল,
মই েতওঁেলাকৰ সকেলােক শািস্ত িদম
3 মই ইফ্রিয়মক জােনা;
ইস্রােয়ল েমাৰ পৰা লুকাই থকা নাই;
েহ ইফ্রিয়ম, তুিম এিতয়া পিততাৰ কমর্ কিৰছা;
ইস্রােয়ল অশুিচ হ’ল
4 েতওঁেলাকৰ কাযর্েবােৰ েতওঁেলাকক ঈশ্বৰৈল উলিট যাব িনিদেয়,
িকয়েনা েতওঁেলাকৰ অন্তৰত বয্িভচাৰী আত্মা আেছ,
আৰু েতওঁেলােক িযেহাৱাক নাজােন
5 ইস্রােয়লৰ অহঙ্কােৰই েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্ িদেয়;
ইফ্রিয়েম িনজৰ অপৰাধেত উজুিট খাইেছ;
েতওঁেলাকৰ লগেত িযহূদােয়ও উজুিট খাইেছ
6 িনজৰ েমৰ-ছাগ আৰু গৰুৰ জাকেবাৰক ৈল েতওঁেলােক িযেহাৱাক িবচািৰ যাব,
িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁক নাপাব;
কাৰণ েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা িযেহাৱাই িনজক আঁতৰাই িনেল
7 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ ৈসেত িবশ্বাসঘাতকতা কিৰেল,
েতওঁেলােক জাৰজ সন্তানেবাৰক জন্ম িদেল
এিতয়া েতওঁেলাকৰ পথাৰেবাৰৰ লগেত ন-েজানৰ উৎসেৱ েতওঁেলাকক গ্রাস কিৰব

8 েতামােলােক িগিবয়াত িশঙা বেজাৱা,
ৰামাত তুৰী বেজাৱা
ৈবৎ-আবনত যুদ্ধৰ উচ্চধ্বিন কিৰ েকাৱা,
েহ িবনয্ামীন, “েতামাৰ পাছ ফালৰ শত্রুৈল েচাৱা!’
9 শািস্ত িদয়াৰ িদনা ইফ্রিয়ম জনশূনয্ ৈহ পিৰব
িয ঘটনােবাৰ িনশ্চেয় ঘিটব, েসই িবষেয় মই ইস্রােয়লৰ ৈফদেবাৰৰ মাজত সতকর্ কিৰ েঘাষণা কিৰেলঁা
10 িয সকেল চািৰসীমাৰ িশল আঁতৰায়, িযহূদাৰ েনতাসকল েতওঁেলাকৰ িনিচনাই হ’ল
মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত পানীৰ ধলৰ িনিচনাৈক েমাৰ েক্রাধ ঢািল িদম
11 ইফ্রিয়মক িনযর্ািতত কৰা হ’ল;
িবচাৰত েতওঁক চূণর্ কৰা হ’ল;
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কাৰণ ইফ্রিয়েম অসাৰ মূির্তেবাৰৰ পাছত চিলবৈল মনস্থ কিৰেল
12 েসেয় মই ইফ্রিয়মৈল নষ্টকাৰক েপাকৰ িনিচনা হ’েলা,
আৰু িযহূদা-বংশৈল ধ্বংস কৰা ক্ষয়কাৰকৰ দেৰ হ’েলা
13 ইফ্রিয়েম িনজৰ অসুস্থতা েদখা পােল,
আৰু িযহূদাই িনজৰ আঘাত েদখা পােল;
েসেয় ইফ্রিয়েম অচুৰীয়াৰ ওচৰৈল সহায়ৰ বােব গ’ল;
মহাৰাজৰ ওচৰৈল েলাক পঠাই বাতর্ া েপ্রৰণ কিৰেল;
িকন্তু মহাৰােজ েতামাক আেৰাগয্ কিৰব েনাৱািৰব;
েতওঁ েতামাৰ আঘাত িনৰাময় কিৰব েনাৱািৰব
14 মই ইফ্রিয়মৈল িসংহৰ িনিচনা হ’ম,
িযহূদা-বংশৈল এটা যুবা িসংহৰ িনিচনা হ’ম;
মই িনেজই েতওঁেলাকক িছন্ন-িভন্ন কিৰম আৰু আঁতৰ ৈহ যাম;
মই েতওঁেলাকক দূৰৈল ৈল যাম,
েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰবৈল েকােনা নাথািকব
15 মই েমাৰ িনজৰ ঠাইৈল ঘূিৰ যাম েতওঁেলােক িনজৰ েদাষ স্বীকাৰ নকৰা পযর্ন্ত আৰু েমাক িবচািৰ নহাৈলেক মই

েসই ঠাইত থািকম
েতওঁেলাকৰ সঙ্কটৰ সময়ত েতওঁেলােক েমাক িবচািৰবৈল আপ্রাণ েচষ্টা কিৰব ”

6 অধয্ায়
অনুতপ্তৰ বােব আমন্ত্রণ

1 “আহঁা, আিম িযেহাৱাৰ ওচৰৈল ঘূিৰ যাওঁ;
েতঁেৱই আমাক িচন্ন-িভন্ন কিৰেল আৰু েতওঁ আমাক সুস্থও কিৰব;
েতঁেৱই আমাক আঘাত কিৰেল আৰু েতওঁ আমাৰ ঘা পিটেৰ বািন্ধও িদব
2 দুিদনৰ পাছত েতঁেৱই পুনৰায় আমাক জীৱন িদব;
তৃতীয় িদনা েতওঁ আমাক তুিলব,
যােত আিম েতওঁৰ সনু্মখত জীয়াই থািকব পােৰঁা
3 আহঁা, আিম িযেহাৱাক জােনাহঁক,
েতওঁক জািনবৈল ওচৰ চািপ যাওহঁক;
পুৱাৰ সূেযর্াদয়ৰ দেৰ েতওঁ িনশ্চয় প্রকািশত হ’ব;
বৰষুণৰ দেৰ েতওঁ আিহব,
বসন্তকালৰ ভূিম িভজাই েতালা বৰষুণৰ দেৰই েতওঁ আিহব ”

ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ কিঠন মন
4 েহ ইফ্রিয়ম, মই েতামাক ৈল িক কিৰম?
েহ িযহূদা, েতামাক ৈলেয় বা িক কিৰম?
িকয়েনা েতামােলাকৰ িবশ্বস্ততা ৰািতপুৱাৰ কঁুৱলীৰ িনিচনা;
অিত শীেঘ্রই অদৃশয্ ৈহ েযাৱা ৰািতপুৱাৰ িনয়ৰৰ িনিচনা
5 েসই কাৰেণই মই ভাববাদীৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকক খণ্ড-খণ্ডৈক কািটেলঁা,
েমাৰ মুখৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকক বধ কিৰেলঁা;
েমাৰ িবচাৰৰ ৰায় েতামােলাকৰ ওপৰত িবজুলীৰ িনিচনাৈক চমিক উিঠেছ
6 িকয়েনা মই বিলদান িনিবচােৰঁা, িবশ্বাসপূণর্ েপ্রমেহ িবচােৰা;
মই িবচােৰা মানুেহ েযন েহাম-বিলতৈক ঈশ্বৰ-িবষয়ক জ্ঞান অিধকৈক লাভ কেৰ
7 েতওঁেলােক আদমৰ দেৰ মই স্থাপন কৰা িনয়ম অমানয্ কিৰেল;
েতওঁেলােক েমাৰ প্রিত িবশ্বাস-ঘাতকতা কিৰেল
8 িগিলয়দ ৈহেছ দুষ্ট েলাকসকলৰ নগৰ,
য’ত েতজময় পদিচহ্ন ভিৰ আেছ



েহােচয়া 6 অধয্ায়:9 1016 েহােচয়া 7 অধয্ায়:12

9 ডকাইতেবােৰ েযেনৈক মানুহৰ অেপক্ষাত খাপ িদ থােক,
েতেনৈক পুেৰািহতসকেলও খাপ িদ থােক;
েতওঁেলােক িচিখমৈল েযাৱা বাটত মানুহক বধ কেৰ, এেন িক ভয়ঙ্কৰ অপৰাধমূলক কাযর্ কেৰ
10 ইস্রােয়লীয়া সকলৰ মাজত মই এক ভয়ানক িবষয় েদিখেলঁা;
তাত ইফ্রিয়েম বয্িভচাৰ কিৰেছ আৰু ইস্রােয়ল অশুিচ হ’ল
11 েহ িযহূদা, েতামাৰ কাৰেণও ফচল কািটবৰ সময় িস্থৰ কৰা ৈহেছ
েসই সময়ত মই েমাৰ েলাকসকলক বন্দী অৱস্থাৰ পৰা ঘূৰাই আিন পুনৰায় স্থাপন কিৰম

7 অধয্ায়
1 েযিতয়া মই ইস্রােয়লক সুস্থ কিৰব িবচােৰা,
েতিতয়া ইফ্রিয়মৰ পাপৰ লগেত
চমিৰয়াৰ দুষ্টতাৰ কাযর্েবাৰ প্রকাশ পায়;
েতওঁেলােক ছলনা কেৰ,
ঘৰৰ িভতৰত েচাৰ েসামায় আৰু বািহৰত ডকাইতেবােৰ লুট-পাট কেৰ
2 িকন্তু েতওঁেলােক িনজৰ মনত িবেবচনা কিৰ নাচায় েয, েতওঁেলাকৰ সকেলা দুষ্টতা মই মনত ৰােখঁা
এিতয়া েতওঁেলাকৰ পাপ কাযর্েবােৰ েতওঁেলাকক সমূ্পণর্ৈক আগুিৰ ৰািখেছ;
েমাৰ চকুৰ সনু্মখত েসইেবাৰ সকেলা সময়েত আেছ
3 েতওঁেলােক দুষ্টতােৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ ৰজাক আৰু িমছা কথােৰ ৈসেত প্রধান েলাকসকলক আনিন্দত কেৰ
4 েতওঁেলাক সকেলােৱই বয্িভচাৰী;
েতওঁেলাক িপঠা প্রস্তুত কেৰঁাতাৰ তপত তনু্দৰৰ িনিচনা;
িপঠা প্রস্তুত কেৰঁাতাজেন আটাগুিড় খচাৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ িপঠা ফুিল উঠাৈলেক তনু্দৰৰ জুই লৰচৰ কৰাৰ প্রেয়াজন

নহয়
5 আমাৰ ৰজাৰ উৎসৱৰ িদনা প্রধান েলাকসকল দ্রাক্ষাৰসৰ ৰাগীত অসুস্থ ৈহিছল;
িনন্দকসকলৰ ৈসেত েতওঁ িনজৰ হাত আগবঢ়াইিছল
6 িকয়েনা এক তনু্দৰৰ দেৰ প্রজ্বিলত হৃদেয়েৰ ৈসেত,
েতওঁেলােক িনজৰ িভতৰেত ছলনাৰ পিৰকল্পনা কেৰ;
ওেৰ ৰািত েতওঁেলাকৰ খং ধূমািয়ত ৈহ থােক;
ৰািতপুৱা েসই খং এক জ্বলন্ত অিগ্নিশখাৰ দেৰ প্রখৰতােৰ জ্বিল উেঠ
7 েতওঁেলাক সকেলােৱই এটা তনু্দৰৰ দেৰই তপত;
েতওঁেলাকৰ শাসনকত্তর্ াসকলক েতওঁেলােক গ্রাস কেৰ;
েতওঁেলাকৰ সকেলা ৰজা পিতত হ’ল;
েতওঁেলাকৰ েকােনও সহায়ৰ বােব েমাক নামােত
8 ইফ্রিয়ম অনয্ানয্ জািতেবাৰৰ লগত িমিল ৈগেছ;
ইফ্রিয়ম এফােল পুিৰ েযাৱা এেন এক িপঠা যাক লুিটয়াই িদয়া েহাৱা নাই
9 িবেদশীসকেল েতওঁৰ শিক্ত দুবর্ল কিৰেল,
িকন্তু েতওঁ তাক বুিজ েপাৱা নাই;
েতওঁৰ মূৰৰ চুিলেবাৰ ঠােয় ঠােয় পিকেছ,
িকন্তু েতওঁ তাক লক্ষয্ কৰা নাই
10 ইস্রােয়লৰ অহঙ্কােৰই েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্ িদেছ;
এই সকেলােবাৰৰ উপিৰও, েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ওচৰৈল েতওঁেলাক উলিট নািহল বা েতওঁক িনিবচািৰেলও
11 ইফ্রিয়ম েযন এটা অজলা কেপৗ হ’ল, এেকবােৰ বুিদ্ধহীন;
েতওঁেলােক এবাৰ িমচৰক মােত,
পুনৰ অচুৰীয়াৰ ওচৰৈল যায়
12 িকন্তু েতওঁেলাক েযিতয়া যাব, মই েতিতয়া েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ জাল েপলাম;
আকাশৰ চৰাইেবাৰৰ িনিচনাৈক মই েতওঁেলাকক তলৈল নমাই আিনম;
েতওঁেলাকৰ মণ্ডলীৰ ওচৰত েযেনৈক েকাৱা ৈহিছল, েসইদেৰই মই েতওঁেলাকক শািস্ত িদম
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13 েতওঁেলাকৰ সন্তাপ হ’ব!
কাৰণ েতওঁেলাক েমাৰ ওচৰৰ পৰা িবপেথ গ’ল!
েতওঁেলাকৰ িবনাশ হ’ব!
েতওঁেলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেল;
মই েতওঁেলাকক মুক্ত কিৰবৈল িবচািৰেলা,
িকন্তু েতওঁেলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ িমছা কথা ক’েল
14 েতওঁেলােক িনজৰ িবচনাৰ ওপৰত িবলাপ কিৰেল,
িকন্তু অন্তৰৰ পৰা েমাৰ ওচৰত েতওঁেলােক কাতেৰািক্ত নকিৰেল
শসয্ আৰু নতুন দ্রাক্ষাৰস পাবৰ কাৰেণ েতওঁেলাক একেগাট হয় আৰু েমাৰ অিহেত িবেদ্রাহ কেৰ
15 যিদও মই েতওঁেলাকক িশক্ষা িদেলঁা আৰু েতওঁেলাকৰ বাহু শিক্তশালী কিৰেলঁা,
িকন্তু েতওঁেলােক এিতয়া েমােৰই িবৰুেদ্ধ কুকল্পনা কিৰেছ
16 েতওঁেলােক ঘূিৰেছ, িকন্তু সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰ েমাৈল ঘূৰা নাই;
েতওঁেলাক এক ত্রুিটপূণর্ ধনুৰ িনিচনা হ’ল;
েতওঁেলাকৰ েনতাসকল িনজৰ িজভাৰ দািম্ভকপূণর্ কথাৰ কাৰেণ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ব
এইদেৰ ইস্রােয়লীয়াসকল িমচৰ েদশত হঁািহয়াতৰ পাত্র হ’ব

8 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ মূির্তপূজা

1 েতামাৰ মুখত এিট িশঙা ৰাখা
েমাৰ অথর্াৎ িযেহাৱাৰ গৃহৰ ওপৰত শত্রু এক ঈগল চৰাইৰ িনিচনাৈক আিহেছ;
িকয়েনা ইস্রােয়লবাসীেয় মই িদয়া িনয়মিট লঙ্ঘন কিৰেল,
আৰু েমাৰ বয্ৱস্থাৰ অিহেত িবেদ্রাহ কিৰেল
2 ইস্রােয়েল েমাৰ ওচৰত কাতেৰািক্ত কিৰ ৈকেছ, ‘েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, আিম ইস্রােয়লবাসীেয় আেপানাক জােনা ’
3 িকন্তু িয উত্তম, ইস্রােয়েল তাক অগ্রাহয্ কিৰেল;
েসেয় শত্রুেৱ েতওঁৰ পােছ পােছ েখিদ যাব
4 েমাৰ িনেদর্ শ েনােলাৱাৈকেয় ইস্রােয়লীয়াসকেল ৰজাসকলক িনযুক্ত কিৰেল;
মই নজনাৈকেয় েতওঁেলােক েনতাসকলক মেনানীত কিৰেল
েতওঁেলােক িনজৰ িনজৰ েসাণ আৰু ৰূেপেৰ েতওঁেলাকৰ বােব মূির্ত ৈতয়াৰ কিৰ িনজেৰই সবর্নাশ কিৰেল
5 েহ চমিৰয়া*, মই েতামাৰ দামুিৰৰ মূির্তক অগ্রাহয্ কিৰেলঁা
এই েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ েক্রাধ প্রজ্বিলত হ’ল;
িনেদর্ াষী হ’বৈল েতওঁেলাকৰ পুনৰ িকমান কাল লািগব?
6 িকয়েনা এই দামুিৰৰ মূির্ত ইস্রােয়লৰ েলাকসকেলই িনমর্াণ কিৰেছ;
এজন িশল্পকােৰ তাক িনমর্াণ কিৰেল;
িকন্তু েসয়া ঈশ্বৰ নহয়;
চমিৰয়াৰ েসই দামুিৰৰ মূির্তেটা েডাখৰ েডাখৰৈক ভঙা হ’ব
7 েতওঁেলােক বতাহক েৰাপণ কেৰ আৰু েশষত বা’মৰলীৰ শসয্ দাব
শসয্ৰ েগাচাত েকােনা দানা নাথােক,
তাৰ পৰা েকােনা আহাৰ উৎপন্ন নহ’ব
যিদ তাত িকছু উৎপন্ন হয়ও, েতেন্ত িবেদশীসকেল তাক গ্রাস কিৰব
8 ইস্রােয়লক গ্রাস কৰা হ’ল;
েতওঁেলাক এিতয়া িবিভন্ন জািতেবাৰৰ মাজত এক অৱেহিলত পাত্রৰ িনিচনাৈক আেছ
9 এটা বনৰীয়া গাধই অকেল ইফােল-িসফােল ঘূিৰ ফুৰাৰ দেৰ েতওঁেলাক অচূৰৈলেক উিঠ গ’ল;
ইফ্রিয়েম িনজেক প্রিতৰক্ষা কিৰবৈল েপ্রিমকসকলক েবচ িদ আিনেল
10 যিদও েতওঁেলােক িবিভন্ন জািতেবাৰৰ ৈসেত েবচ িদ বনু্ধত্ব কিৰেল,
তথািপও মই এিতয়া েতওঁেলাকক িবনাশ কিৰবৈল এেকলেগ েগাটাম;
* 8 অধয্ায়:5 চমিৰয়া আিছল ইস্রােয়লৰ ৰাজধানী
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ৰজা আৰু েনতাসকলৰ অতয্াচাৰৰ অধীনত েতওঁেলােক যাতনা েভাগ কিৰব
11 পাপৰ প্রায়িশ্চত্ত কিৰবৰ কাৰেণ ইফ্রিয়েম অেনক যজ্ঞ-েবদী সািজেল;
িকন্তু েসইেবাৰ পাপ কৰাৰ যজ্ঞ-েবদী হ’ল
12 েমাৰ বয্ৱস্থাৰ অেনক কথাও যিদ মই িলেখঁা,
েসইেবাৰ এক িবজতৰীয়া েকােনা অদু্ভত কথা বুিল গণয্ হ’ব
13 যিদও েতওঁেলােক েমাৰ উেদ্দেশয্ পশু বিল িদ তাৰ মাংস খায়,
িকন্তু মই, িযেহাৱাই েতওঁেলাকক গ্রহণ নকেৰঁা
এিতয়া মই েতওঁেলাকৰ অপৰাধ েসঁাৱৰণ কিৰ েতওঁেলাকক পাপৰ প্রিতফল িদম;
েতওঁেলাক িমচৰৈল উলিট যাব
14 ইস্রােয়েল েমাক, েতওঁেলাকৰ সৃষ্টিকত্তর্ া ঈশ্বৰক পাহিৰ ৈগ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজগৃহ িনমর্াণ কিৰেল;
িযহূদাই অেনক নগৰ গেড়েৰ আবৃত কিৰেল;
িকন্তু মই েতওঁৰ নগৰেবাৰৰ ওপৰত জুই বষর্াম;
তােত েতওঁৰ সকেলা েকঁাঠ জুইেয় পুিৰ গ্রাস কিৰব

9 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ পাপৰ প্রিতফল

1 েহ ইস্রােয়ল, অনয্ানয্ জািতেবাৰৰ দেৰ তুিম অিতশয় আনন্দ নকিৰবা;
তুিমেতা েতামাৰ ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতিৰ ৈগ েবশয্াকমর্ কিৰছা,
মৰণা মৰা প্রেতয্ক মিজয়াত তুিম েবশয্াকমর্ৰ েবচ পাই আনিন্দত ৈহছা
2 মৰণা মৰা মিজয়া আৰু দ্রাক্ষা েপৰা কুণ্ডই েলাকসকলক খাবৈল িনিদব;
েতওঁেলােক নতুন দ্রাক্ষাৰস নাপাব
3 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ েদশত বাস নকিৰব;
িকন্তু ইফ্রিয়ম হ’েল িমচৰৈল উলিট যাব,
আৰু েতওঁেলােক অচূৰীয়াত অশুিচ আহাৰ খাব*
4 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ দ্রাক্ষাৰসৰ পানীয় ৈনেবদয্ ঢািলবৈল নাপাব;
েতওঁেলাকৰ বিলেবােৰ েতওঁক সন্তুষ্ট নকিৰব;
েতেন বিলদানেবাৰ েশাকাতর্ েলাকসকলৰ আহাৰৰ িনিচনা হ’ব;
েসইেবাৰ িযসকেল খাব, েতওঁেলাক সকেলা অশুিচ হ’ব;
িকয়েনা েসই আহাৰ েকৱল েতওঁেলাকৰ িনজৰ েভাক গুচাবৰ কাৰেণই হব,
িকন্তু িযেহাৱাৰ গৃহৈল নািহব
5 েতওঁেলাকৰ পব্বর্ৰ িদনা আৰু িযেহাৱাৰ উৎসৱৰ িদনা েতওঁেলােক িক কিৰব?
6 েতওঁেলােক যিদ অচূৰীয়াত িবনাশৰ পৰা ৰক্ষাও পায়, িকন্তু িমচেৰ েতওঁেলাকক পৰেলাকৈল েগাটাব আৰু েমিম্ফচ

নগেৰ েতওঁেলাকক ৈমদাম িদব
েতওঁেলাকৰ সঁাচতীয়া মূলয্ৱান ৰূপৰ বস্তুেবাৰৰ লগেত েতওঁেলাকৰ তমু্বেবাৰ েচাৰাত গছ আৰু কঁাইটীয়া গেছ ঢািক

েপলাব
7 ইস্রােয়লীয়াসকেল ইয়ােক জািনব েয, শািস্তৰ িদনেবাৰ সমাগত,
প্রায়িশ্চত্তৰ িদন উপিস্থত ৈহেছ;
েতওঁেলাকৰ অেনক অধমর্ আৰু অিধক িবেদ্বষৰ কাৰেণ
েতওঁেলােক “ভাববাদীক িনেব্বর্াধ আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা েপাৱা েলাকক পগলা বুিল ভােব ”
8 েমাৰ ঈশ্বৰৰ ৈসেত ভাববাদীজন ইফ্রিয়মৰ প্রহৰী হ’েলও
েতওঁৰ সকেলা পথেত থােক বয্াধৰ ফান্দ;
ঈশ্বৰৰ গৃহত েতওঁৰ িবপেক্ষ থােক শত্রুতা
9 িগিবয়াৰ সময়ত েযেনৈক আিছল, েসইদেৰ ইস্রােয়লীয়াসকল ভ্রষ্টতাৰ মাজত ডুব গ’ল
ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৰ অধমর্ৰ কথা েসঁাৱৰণ কিৰব;
েতওঁেলাকৰ পাপ কাযর্ৰ প্রিতকাৰ সািধব
* 9 অধয্ায়:3 েমািচৰ িবধানত িনির্দষ্ট এই খাদয্েবাৰ িনিশ্চতভােব অশুিচ বুিল েঘাষণা কৰা আেছ আৰু েসই বােব এইেবাৰ খাব নালােগ
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10 িযেহাৱাই ৈকেছ, “মৰুভূিমত েপাৱা দ্রাক্ষাগুিটৰ িনিচনাৈক মই ইস্রােয়লক িবচািৰ পােলঁা;
প্রথম ঋতুৰ প্রথেম ফল ধৰা িডমৰু গছৰ গুিটৰ িনিচনাৈকেয় মই েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলক েদখা পাইিছেলঁা;
িকন্তু েতওঁেলােক বাল-িপেয়াৰৰ ওচৰৈল ৈগ েসই লজ্জাপূণর্ মূির্তেটাৰ উেদ্দেশ িনজেক িদিছল;
তােত েতওঁেলাকৰ িপ্রয় মূির্তেটাৰ দেৰই েতওঁেলাক ঘৃিণত ৈহ পিৰল
11 ইফ্রিয়মৰ িবষেয় হ’েল, চৰাইৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাকৰ েগৗৰৱ দূৰৈল উিড় যাব;
েতিতয়া সন্তানৰ জন্ম নহ’ব, েকােনা গভর্ ৱতী নহ’ব আৰু েকােনও গভর্ ধাৰেণা নকিৰব
12 যিদওবা েকােনােৱ সন্তান সকলক ডাঙৰ-দীঘল কেৰ, েসই সন্তান সকলৰ মৃতুয্ ঘটাই মই েতওঁেলাকক সন্তানহীন

কিৰম;
েতওঁেলাকৰ এজেনা অৱিশষ্ট নাথািকব
েযিতয়া মই েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা আঁতিৰ যাম,
েতওঁেলাকৰ অৱেশয্ই সন্তাপ হ’ব
13 এিদন মই ইফ্রিয়মক এক মেনাহৰ ঠাইত েৰাপণ কৰা তূৰ েযন েদিখিছেলঁা;
িকন্তু এিতয়া ইফ্রিয়েম িনজৰ সন্তান সকলক বািহৰ কিৰ বধকাৰীৰ ওচৰৈল েতওঁেলাকক ৈল যাব ”
14 েহ িযেহাৱা, েতওঁেলাকক িদয়ক; আপুিন েতওঁেলাকক িক িদব?
আপুিন েতওঁেলাকক গভর্ ফল নষ্ট ৈহ েযাৱা গভর্ আৰু গাখীৰ নথকা শুকান স্তন িদয়ক
15 িযেহাৱাই ৈকেছ, “িগলগলত েতওঁেলােক িনজৰ সকেলা দুষ্টতা আৰম্ভ কিৰিছল;
েসই ঠাইেত মই েতওঁেলাকক ঘৃণা কিৰবৈল ধিৰেলা
েতওঁেলাকৰ পাপকমর্ৰ কাৰেণ মই েমাৰ েলাকসকলৰ মাজৰ পৰা েতওঁেলাকক েখিদ বািহৰ কিৰ িদম;
মই েতওঁেলাকক পুনৰায় েপ্রম নকিৰম;
েতওঁেলাকৰ সকেলা েনতাই িবেদ্রাহী
16 ইফ্রিয়মক আহত কৰা ৈহেছ,
েতওঁেলাকৰ িশপা শুকাই ৈগেছ,
েতওঁেলােক েকােনা ফল উৎপন্ন নকিৰব;
েতওঁেলাকৰ সন্তান জন্ম হ’েলও,
মই েতওঁেলাকৰ গভর্ ৰ িপ্রয় সন্তানেবাৰক মািৰ েপলাম ”
17 েমাৰ ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক অগ্রাহয্ কিৰব,
িকয়েনা েতওঁেলাক েতওঁৰ আজ্ঞাৰ বাধয্ নহ’ল;
েতওঁেলাক িবিভন্ন জািতেবাৰৰ মাজত যাযাবৰী ৈহ ঘূিৰ ফুিৰব

10 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ পাপ আৰু বন্দীত্ব

1 ইস্রােয়ল এক লহপহীয়া দ্রাক্ষালতা; তাত প্রচুৰ ফল ধেৰ
তাৰ ফল িযমােন বৃিদ্ধ পােল,
িসমান অিধক েবিছ সংখয্াৰ যজ্ঞেবদী েতওঁ িনমর্াণ কিৰেল
েতওঁৰ েদশৰ িযমােন উন্নিত হ’ল,
েতওঁ িনজৰ পিবত্র স্তম্ভেবাৰ সুন্দৰভােৱ সািজেল
2 তাৰ েলাকসকলৰ অন্তৰ প্রৱঞ্চনাপূণর্;
েসেয় এিতয়া েতওঁেলােক িনজৰ েদাষৰ েবাজা বব লািগব
িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ যজ্ঞেবদীেবাৰ ভািঙ েপলাব,
েতওঁেলাকৰ স্তম্ভেবাৰ নষ্ট কিৰ িদব
3 েতিতয়া েতওঁেলােক অৱেশয্ই ক’ব, “আিম িযেহাৱাক ভয় নকৰাৰ কাৰেণ আমাৰ েকােনা ৰজা নাই;
িকন্তু ৰজা থািকেলও, েতওঁ আমাৰ কাৰেণ িক কিৰব পািৰেলেহঁেতন?”
4 েতওঁেলােক অেনক অনথর্ক কথা কয়,
িনয়ম স্থাপন কৰাৰ সময়ত িমছা শপত খায়;
েসেয় পথাৰৰ মািটত িবহ গছ গজাৰ িনিচনাৈক িবচাৰ গিজ উিঠেছ
5 চমিৰয়াত বসবাস কৰা েলাকসকেল ৈবৎ-আবনৰ দামুিৰ-মূির্তৰ কাৰেণ ভয়েত কঁিপেছ;
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েসেয় তাৰ েলাকসকেল েশাক কিৰব,
েসইদেৰ, েসই মূির্তপূজাত আনিন্দত েহাৱা পুেৰািহতসকেলও িবলাপ কিৰব;
কাৰণ েসই মূির্তৰ েগৗৰৱ এিতয়া েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ কৰা ৈহেছ
6 েসইেটা অচূৰীয়াৈল ৈল েযাৱা হ’ব,
আৰু মহাৰাজৰ উপহাৰস্বৰূেপ তাক িদয়া হ’ব
ইফ্রিয়েম লাজ পাব,
ইস্রােয়েল কাঠৰ মূির্তক* অনুসৰণ কৰাৰ কাৰেণ লিজ্জত হ’ব
7 পানীেয় েযেনৈক কাঠৰ সৰু টুকুৰা উটুৱাই ৈল যায়, চমিৰয়াৰ ৰজাৰ িবনাশ েতেনদেৰ হ’ব
8 ৈবৎ-আবনৰ পূজাৰ ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ অথর্াৎ ইস্রােয়লৰ পাপময় ঠাইেবাৰ ধ্বংস হ’ব
কঁাইটীয়া বন আৰু গছেবাৰ গিজ উিঠ েসইেবাৰৰ যজ্ঞেবদীেবাৰ ঢািক েপলাব;
েতিতয়া েতওঁেলােক পব্বর্তেবাৰক ক’ব, “আমাক ঢািক েপেলাৱা!”
সৰু সৰু পাহাৰেবাৰক ক’ব, “আমাৰ ওপৰত পৰা!”
9 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েহ ইস্রােয়ল, িগিবয়াত থকা িদনেৰ পৰা তুিম পাপ কিৰ আিহছা;
পাপৰ মাজেতই েতামােলাক থািক গ’লা;
িগিবয়াত যুদ্ধই জােনা অধমর্চাৰীেবাৰক লগ নাপাব?
10 েযিতয়াই েমাৰ ইচ্ছা হয়, েতিতয়াই মই উচৃ্ছঙ্খল েলাকসকলক শািস্ত িদবৈল আিহম;
েতওঁেলাকৰ দুটা পাপৰ কাৰেণ েতওঁেলাকক শািস্ত িদবৈল েতওঁেলাকৰ অিহেত িবিভন্ন জািতেবাৰক একিত্রত কৰা হব
11 ইফ্রিয়ম এক িশক্ষা েপাৱা েচঁউৰী গৰু, িয শসয্ মৰণা মািৰবৈল ভাল পায়
মই তাইৰ সুন্দৰ িডিঙত যঁুৱিল িদম,
মই ইফ্রিয়মৰ ওপৰত এক যঁুৱিল িদম;
িযহূদাই নাঙল টািনব,
যােকােব িনজৰ কাৰেণ ৈম টািনব ”
12 েতামােলােক িনজৰ কাৰেণ ধাির্মকতাৰ কঠীয়া িসচঁা,
েপ্রমৰ শসয্ েদাৱা,
পিতত ভূিম চেহাৱা;
িযেহাৱাক িবচািৰবৰ সময় ৈহেছ
েযিতয়া েতামােলােক েতেন কিৰবা, েতিতয়া িযেহাৱাই আিহ েতামােলাকৰ ওপৰত ধাির্মকতাৰূপ বৃষ্টি বৰষাব
13 িকন্তু েতামােলােক দুষ্টতাৰ ভূিম চহালা,
অনয্ায়ৰ শসয্ চপালা,
ছলনাৰ ফল েভাগ কিৰলা;
েতামােলােক িনজৰ শিক্ত আৰু অেনক ৈসনয্েবাৰৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰছা
14 েসই কাৰেণ েতামাৰ েলাকসকলৰ মাজত যুদ্ধৰ েকালাহল উিঠব,
েতামােলাকৰ সকেলা দুগর্েবাৰ িবনষ্ট হ’ব
েযেনৈক চলমেন যুদ্ধৰ িদনা ৈবৎ-অেবর্লক ধ্বংস কিৰিছল
েসই সময়ত ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰৰ ৈসেত মাকসকলক আছািৰ িছৰা-িছৰ কৰা ৈহিছল
15 েহ ৈবৎএল, েতামােলাকৈলেকা েতেনদেৰ ঘিটব কাৰণ েতামাৰ দুষ্টতা অিত েবিছ
ৰািতপুৱা হ’েল ইস্রােয়লৰ ৰজাক সমূ্পণর্ৈক ধ্বংস কৰা হ’ব

11 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ প্রিত ঈশ্বৰৰ েপ্রম

1 ইস্রােয়ল েযিতয়া িশশু আিছল েতিতয়া মই েতওঁক েপ্রম কিৰিছেলঁা,
মই িমচৰৰ পৰা েমাৰ পুত্রক মািত আিনিছেলঁা

2 মই েতওঁেলাকক িযমােন মািতিছেলঁা,
িসমােনই েতওঁেলাক েমাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰৈল আঁতিৰ গ’ল*;
েতওঁেলােক বাল েদৱতােবাৰৰ উেদ্দেশয্ বিল উৎসগর্ কিৰিছল,
* 10 অধয্ায়:6 পৰামশর্ * 11 অধয্ায়:2 েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল মই িযমান আিহিছেলা, েতওঁেলাক িসমােন েমাৰ পৰা দূৰৈল আতিৰ ৈগেছ
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আৰু কটা মূির্ত্তেবাৰৰ কাৰেণ ধূপ জ্বলাইিছল
3 তথািপও মেয়ই ইফ্রিয়মক েখাজ কািঢ়বৈল িশকােলঁা
মেয়ই েতওঁক েমাৰ েকালাত ৈল ফুিৰেলঁা;
িকন্তু েতওঁেলােক নাজািনেল েয মই েতওঁেলাকৰ কাৰেণ িচন্তা কেৰঁা
4 মই েতওঁেলাকক েপ্রমজৰী আৰু েপ্রমৰ বােন্ধােনেৰ চলাই আিনেলঁা;
মই েতওঁেলাকৰ বােব কান্ধৰ ওপৰৰ পৰা যুৱিলখন তুিল ধৰা েলাকৰ িনিচনা হেলঁা;
পাছত কুজঁা ৈহ েতওঁেলাকক আহাৰ েখাৱাই প্রিতপালন কিৰেলঁা
5 িযেহতু ইস্রােয়লীয়াসকল েমাৈল উলিট আিহবৈল অসন্মত হ’ল,
েসেয় েতওঁেলাক িমচৰৈল উলিট নাযাব
আৰু অচূৰীয়াই েতওঁেলাকৰ ওপৰত শাসন কিৰব
6 েতওঁেলাকৰ নগৰেবাৰৰ ওপৰত যুদ্ধৰ তেৰাৱাল পিৰব;
তােত েতওঁেলাকৰ দুৱাৰেবাৰৰ ডাংেবাৰ নষ্ট হ’ব;
িনজৰ পিৰকল্পনাৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাক িবনষ্ট হ’ব
7 েমাৰ েলাকসকল েমাৰ পৰা ঘূিৰ যাবৈল িস্থৰ কিৰেছ;
যিদও েতওঁেলােক েমাক অথর্াৎ অিত উদ্ধর্ ত থকা জনাক মািতেলও,
েতওঁ েতওঁেলাকক মুেঠই উদ্ধর্ ত তুিল নলব
8 েহ ইফ্রিয়ম, মই েতামাক েকেনৈক তয্াগ কিৰম?
েহ ইস্রােয়ল, মই েতামাক েকেনৈক আনৰ হাতত েশাধাই িদম?
মই েতামাক েকেনৈক অদ্মাৰ িনিচনা কিৰম?
মই েতামাৰ অৱস্থা েকেনৈক চেবায়ীমৰ িনিচনা কিৰম?
েমাৰ হৃদয় বয্াকুল ৈহেছ;
েমাৰ সকেলা মমতা জািগ উিঠেছ
9 েমাৰ প্রচণ্ড েক্রাধ মই েতামােলাক†ৰ িবৰুেদ্ধ প্রকাশ নকিৰম;
মই ইফ্রিয়মক পুনৰ িবনষ্ট নকিৰম;
িকয়েনা মই ঈশ্বৰ, মানুহ নহওঁ;
মই েতামােলাকৰ মাজত থকা পিবত্র জনা;
মই েক্রােধেৰ উপিস্থত নহম
10 েতামাৰ েলাকসকল েমাৰ (িযেহাৱাৰ) পাছত চিলব;
মই িসংহৰ িনিচনাৈক গজ্জর্ ন কিৰ মািতম;
মই গজ্জর্ ন কিৰ মািতেল েমাৰ সন্তান সকল পিশ্চম ফালৰ পৰা কঁিপ কঁিপ আিহব
11 িমচৰ েদশৰ পৰা চৰাইৰ িনিচনাৈক,
অচূৰীয়াৰ পৰা কেপৗৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাক কিপঁ কিপঁ আিহব;
মই েতওঁেলাকক িনজ িনজ ঘৰত বাস কৰাম
মই িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছা
12 িযেহাৱাই ৈকেছ, “ইফ্রিয়মৰ িমছা কথা,
ইস্রােয়ল বংশৰ ছলনাই েমাক চািৰওফােল েবিৰ ৰািখেছ;
িকন্তু িযহূদাই এিতয়াও েমাৰ অথর্াৎ ঈশ্বৰৰ লগত অহা-েযাৱা কিৰেছ
আৰু েমাৈল অথর্াৎ পিবত্র জনাৈল িবশ্বস্ত ৈহ আেছ

12 অধয্ায়
1 ইফ্রিয়েম বতাহ খায়; েতওঁ েগােটইিদনেটা পূবৰ বতাহৰ পাছত েখিদ যায়; েতওঁ িমছা কথা আৰু অতয্াচাৰ বৃিদ্ধ

কেৰ; েতওঁ অচূৰীয়াৰ ৈসেত সিন্ধ কেৰ আৰু িমচৰৈল েতল পঠায়
ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱা

2 িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ এটা েগাচৰ আেছ;
েতওঁ যােকাবক েতওঁৰ আচৰণ অনুসােৰ দণ্ড িদব আৰু েতওঁৰ কাযর্ অনুসােৰ প্রিতফল িদব
† 11 অধয্ায়:9 নগৰৰ িবৰুেদ্ধ নািহম
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3 গভর্ ৰ িভতৰত যােকােব েতওঁৰ ককােয়কৰ েগােৰাহাত ধিৰিছল*;
বয়সত িনজ শিক্তেৰ েতওঁ ঈশ্বৰৰ লগত যুদ্ধ কিৰিছল†
4 েতওঁ দূতৰ লগত যুদ্ধ কিৰ জয়ী ৈহিছল;
েতওঁ দয়া িবচািৰ েসই দূতৰ ওচৰত কািন্দিছল আৰু িমনিত কিৰিছল;
েতওঁ ঈশ্বৰক ৈবৎএলত লগ পাইিছল;
েসই ঠাইেত ঈশ্বেৰ েতওঁৰ ৈসেত কথা পািতিছল‡
5 েতওঁ িযেহাৱা, বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ; িযেহাৱা েতওঁৰ নাম
6 এিতয়া েহ যােকাবৰ বংশ,
েতামােলাক েতামােলাকৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল ঘূিৰ আহঁা
েপ্রম আৰু নয্ায়িবচাৰ ধিৰ ৰাখা আৰু সদায় েতামােলাকৰ ঈশ্বৰৰ অেপক্ষাত থাকা
7 িযেহাৱাই ৈকেছ, “ইফ্রিয়ম বয্ৱসায়ী;
েতওঁৰ হাতত প্রবঞ্চনাৰ পাল্লা আেছ;
েতওঁ অতয্াচাৰ কিৰবৈল ভাল পায়
8 ইফ্রিয়েম কয়, ‘িনশ্চেয় মই চহকী হেলঁা,
িনজৰ কাৰেণ মই ধন-সম্পদ েগাটােলঁা;
েমাৰ সকেলা পিৰশ্রমত, েলােক েমাৰ েকােনা েদাষ বা পাপ িবচািৰ নাপাব ’
9 িকন্তু েহ ইফ্রিয়ম, মেয়ই েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা
মই িমচৰ েদশৰ পৰাই েতামাৰ লগত আেছঁা
েতামাৰ পব্বর্ৰ িদনৰ িনিচনাৈক মই পুনৰায় েতামাক তমু্বত বাস কৰাম
10 মই ভাববাদীসকলৰ আগত কথা কেলঁা,
অেনক দশর্ন িদেলঁা;
েতওঁেলাকৰ েযােগিদ দৃষ্টান্তেৰ অেনক কথা ক’েলা
11 িগিলয়দ অপৰােধেৰ পূণর্ তাৰ েলাকসকল অপদাথর্
িগলগলত েলাকসকেল বলধ উৎসগর্ কেৰ;
েতওঁেলাকৰ যজ্ঞ-েবদীেবাৰ পথাৰৰ মািটত থকা িশলৰ দ’মৰ িনিচনা হ’ব
12 যােকাব অৰাম§ েদশৈল পলাই ৈগিছল;
ভাযর্য্া পাবৰ কাৰেণ ইস্রােয়েল মজুিৰৰ কাযর্ৰ লগেত েমৰ-ছাগ চেৰাৱাৰ কাযর্ কিৰিছল
13 িযেহাৱাই এজন ভাববাদীৰ দ্বাৰাই িমচৰ েদশৰ পৰা ইস্রােয়লক আিনিছল;
এজন ভাৱবাদীৰ দ্বাৰাই েতওঁ প্রিতপািলত ৈহিছল
14 িকন্তু ইফ্রিয়েম িযেহাৱাক অিতশয় েবজাৰ িদেল;
েসেয় েতওঁৰ প্রভুেৱ েতওঁ কৰা ৰক্তপাতৰ েদাষৰ কাৰেণ েতওঁেকই েদাষী কিৰব;
েতওঁ িয অপমানৰ কাযর্ কিৰেছ, েসই অপমান প্রভুেৱ েতওঁেক ঘূৰাই িদব

13 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ নয্ায় িবচাৰ

1 ইফ্রিয়েম কথা ক’েল, েলাকসকল কঁেপ; ইস্রােয়লৰ ৈফদ সমূহৰ মাজত েতওঁ মহান ৈহিছল
িকন্তু বাল েদৱতাৰ েসৱা উপসনা কৰাৰ েদাষত েদাষী ৈহ েতওঁ মিৰল
2 এিতয়া েতওঁেলােক অিধকৈক পাপ কিৰ আেছ;
েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ৰূেপেৰ িনজৰ কাৰেণ সঁাচত ঢলা মূির্ত, অথর্াৎ িনজৰ কলা-েকৗশেলেৰ প্রিতমা সািজেল;
এই সকেলােবাৰ িশল্পকাৰৰ কাযর্;
এই মূির্তেবাৰৰ সম্বেন্ধ েতওঁেলােক কয়, “িয সকেল উৎসগর্ কেৰ, েতওঁেলােক দামুিৰৰ মূির্তেবাৰক চুমা খাওঁক”
3 েসই বােব েতওঁেলাক প্রভাতৰ কঁুৱলীৰ িনিচনা হ’ব,
েসানকােল অদৃশয্ ৈহ েযাৱা িনয়ৰৰ িনিচনা,
মৰণা মৰা মিজয়াৰ পৰা বা’মৰলী বতােহ উৰুৱাই িনয়া তঁুহৰ িনিচনা,
* 12 অধয্ায়:3 আিদ পুস্তক 25:26 † 12 অধয্ায়:3 আিদ পুস্তক 32:24-26 ‡ 12 অধয্ায়:4 আমাৰ ৈসেত কথা পােত § 12 অধয্ায়:12
অৰাম: িচিৰয়া েদশ
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িখিড়িকেয়িদ বািহৰৈল ওেলাৱা ধঁুৱাৰ িনিচনা হ’ব
4 তথািপ িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ অনা িদনেৰ পৰা মেয়ই েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা;
েমাৰ বািহেৰ েতামােলাকৰ আন েকােনা ঈশ্বৰ নাই;
েমাৰ বািহেৰ েতামােলাকৰ আন েকােনা উদ্ধাৰকত্তর্ া নাই
5 মৰুভূিমত, শুকান েদশত মেয়ই েতামােলাকক েদখা-শুনা কিৰিছেলঁা
6 েযিতয়া েতামােলােক চৰণী পালা, েতিতয়া েতামােলাক ত্ৃপ্ত হলা,
েতামােলাক ত্ৃপ্ত েহাৱাত, েতামােলাকৰ মনত গবর্ হল,
এই িনিমেত্ত তমােলােক েমাক পাহিৰলা
7 েসই কাৰেণ মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত িসংহৰ দেৰই হ’ম;
নাহৰফুটুকী বাঘৰ িনিচনাৈক বাটত খাপ িদ থািকম
8 েপাৱািল কািঢ় চুৰ কিৰ িনয়া ভালুকীৰ দেৰ মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত আক্রমণ কিৰ েতওঁেলাকৰ িহয়া িচৰা-িছৰ কিৰম;
িসংিহনীৰ িনিচনাৈক মই েতওঁেলাকক েসই ঠাইেত গ্রাস কিৰম;
বনৰীয়া জন্তুৰ দেৰ েতওঁেলাকক িছন্ন িভন্ন কিৰম
9 েহ ইস্রােয়ল, তুিম েমাৰ িবপেক্ষ অথর্াৎ েতামােলাকৰ সহায়কাৰী*ৰ িবপেক্ষ থকাৰ কাৰেণ মই েতামাক িবনাশ কিৰম,
10 এিতয়া েতামাৰ ৰজা ক’ত আেছ, িয জেন সকেলা নগৰেত েতামাক ৰক্ষা কিৰব পািৰব?
এিতয়া েতামাৰ শাসনকতর্ াসকল ক’ত আেছ, িয সকলৰ িবষেয় তুিম েমাক ৈকিছলা,
“েমাক এজন ৰজা আৰু শাসনকতর্ াসকলক িদয়া?”
11 েসেয় মই খং উিঠ েতামাক এজন ৰজা িদিছেলঁা
আৰু েমাৰ েক্রােধ েতওঁক আঁতৰাই িনেল
12 ইফ্রিয়মৰ অপৰাধ বািন্ধ েথাৱা হ’ল;
েতওঁৰ পাপেবাৰ সঁািচ েথাৱা হ’ল
13 নাৰীৰ প্রসৱেবদনাৰ দেৰ েতওঁৰ ওপৰৈল কষ্ট আিহব
িকন্তু েতওঁেতা এজন অজ্ঞান পুত্র;
জন্মৰ সিঠক সময়ত েতওঁ গভর্ ৰ প্রসৱ-দুৱাৰৰ মুখৈল নাহা
14 িচেয়ালৰ† শিক্তৰ পৰা মই েতওঁক উদ্ধাৰ কিৰম েন?
মৃতুয্ৰ পৰা মই েতওঁক মুক্ত কিৰম েন?
েহ মৃতুয্, েতামাৰ মহামাৰীেবাৰ ক’ত?
েহ িচেয়াল, েতামাৰ সংহাৰ ক’ত?
েমাৰ চকুৰ পৰা মমতা লুকাই আেছ
15 ইফ্রিয়েম েতওঁৰ ভাইসকলৰ মাজত সফলতা লাভ কিৰেলও,
িযেহাৱাৰ পৰা এক প্রৱল পূবৰ বতাহ আিহব,
মৰুভূিমৰ পৰা ৈব আিহব;
ইফ্রিয়মৰ জুিৰেবাৰ শুকাই যাব আৰু কুৱঁাত পানী েনােহাৱা হ’ব;
শত্রুেৱ েতওঁৰ ভঁৰালৰ সকেলা মূলয্ৱান বস্তু লুট কিৰ িনব
16 চমিৰয়া েদাষী হ’ব;
কাৰণ েতওঁ ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰেল;
েতওঁেলাক তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই মিৰব,
েতওঁেলাকৰ িশশুসকলক আচািৰ িছন্ন-িভন্ন কৰা হ’ব,
েতওঁেলাকৰ গভর্ ৱতী নাৰীসকলৰ উদৰ ফািল েপেলাৱা হ’ব

14 অধয্ায়
িযেহাৱাৈল মন-পালটন

1 েহ ইস্রােয়ল, েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল উলিট আহঁা,
েতামােলাকৰ অপৰাধৰ কাৰেণ েতামােলাক পিতত থ’েলা
2 মন পালটনৰ বাকয্ লগত েলাৱা আৰু িযেহাৱাৈল ঘূিৰ েতওঁক েকাৱা,
* 13 অধয্ায়:9 েতামাৰ সহায়কাৰী েমাৰ লগত আেছ † 13 অধয্ায়:14 িচেয়ালৰ ৈমদাম



েহােচয়া 14 অধয্ায়:3 1024 েহােচয়া 14 অধয্ায়:9

“আমাৰ সকেলা পাপ-অপৰাধ দূৰ কৰক আৰু আমাৰ িয উত্তম, তাক গ্রহণ কৰক;
যােত আিম আমাৰ ওঁেঠ*েৰ আেপানাৰ প্রশংসা কিৰব পােৰঁা
3 অচূৰীয়াই আমাক উদ্ধাৰ কিৰব েনাৱািৰব;
েঘঁাৰাৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰ আিম যুদ্ধ নকিৰম
আমাৰ হােতেৰ িনমর্াণ কৰা মূির্তক আিম পুনৰ ‘তুিম আমাৰ ঈশ্বৰ’ বুিল েকিতয়াও নকম; িকয়েনা আেপানাৰ ওচৰেত

অনাথজেন দয়া িবচািৰ পায় ”
িযেহাৱাই ইস্রেয়লক ক্ষমা কিৰব

4 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতওঁেলাকক িবপেথ েযাৱাৰ পৰা মই ঘূৰাই আিন সুস্থ কিৰম,
মই িবনা চেতর্ ই েতওঁেলাকক েপ্রম কিৰম;
িকয়েনা েমাৰ েক্রাধ েতওঁেলাকৰ ওপৰৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল
5 মই ইস্রােয়লৈল িনয়ৰৰ িনিচনা হম;
েতওঁ িলিল ফুলৰ িনিচনাৈক ফুিলব,
িলবােনানৰ এৰচ গছৰ িনিচনাৈক েতওঁৰ িশপা নািম যাব
6 েতওঁৰ ডালেবাৰ িবস্তািৰত ৈহ বািঢ় যাব;
িজত গছৰ িনিচনা েতওঁৰ েসৗন্দযর্ হ’ব;
েতওঁৰ সুগন্ধ িলবােনানৰ এৰচ গছৰ িনিচনা হ’ব
7 েতওঁেলােক পুনৰায় েমাৰ ছঁাত বাস কিৰবৈল আিহব†;
েতওঁেলাক প্রচুৰ শসয্েৰ পুনজীর্িৱত হ’ব,
আৰু দ্রাক্ষালতাৰ িনিচনাৈক ফুিলব;
িলবােনানৰ দ্রাক্ষাৰসৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাকৰ সুখয্ািত হ’ব
8 ইফ্রিয়েম ক’ব, ‘মূির্তেবাৰৰ লগত েমাৰ পুনৰ িক সম্পকর্ ?’
মইেয় েতামাক উত্তৰ িদম আৰু েতওঁৰ যত্ন ল’ম
মই এক েকঁচাপতীয়া েদৱদাৰু গছৰ িনিচনা;
েতামাৰ িবশ্বস্ততাৰ ফল েমাৰ কাষৰ পৰাই আেহ ”
9 জ্ঞানৱানজেন এইেবাৰ কথা বুেজ;
িবেবচকজেন এইেবাৰ কথা জােন;
িকয়েনা িযেহাৱাৰ পথেবাৰ সততাৰ পথ আৰু
ধাির্মকজেন েসই পথত গমন কেৰ,
িকন্তু অধাির্মকজেন হ’েল েসইেবাৰত উজুিট খায়

* 14 অধয্ায়:2 ষঁাৰ গৰু † 14 অধয্ায়:7 েতওঁেলােক পুনৰায় িযেহাৱাৰ ছঁাত বাস কিৰব
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েযােৱল
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েযােৱল পুস্তকৰ িলখক আিছল ভাববাদী েযােৱল (েযােৱল 1:1) এই পুস্তকত িকছুমান বয্িক্তগত তথয্ৰ বািহেৰ আিম

ভাববাদী েযােৱলৰ সম্পেকর্ অিত কম জািনবৈল পাওঁ েতওঁ িনজেক িপথুেয়লৰ পুত্র িহচােপ িচনািক িদেছ, েতওঁ িযহূদাৰ
েলাকসকলৰ প্রিত প্রচাৰ কেৰ, আৰু িযৰূচােলমৈল অিধক আগ্রহ প্রকাশ কেৰ ইয়াৰ উপিৰও েতওঁ পুেৰািহত আৰু
মিন্দৰ সম্পকর্ ত িবিভন্ন মন্তবয্ প্রদান কিৰেছ, লগেত িযহূদাৰ উপাসনা েকন্দ্রৰ ৈসেতও ঘিনষ্ঠ ইংিগত প্রদান কিৰেছ
(েযােৱল 1:13-14; 2:14,17)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 835-600 খ্রীষ্টপূবর্ মাজভাগত
সম্ভৱতঃ পুৰিণ িনয়মৰ ইিতহাসৰ সময় পাৰসয্ কালত েযােৱেল বসবাস কিৰিছল েসই সময়ত, পাৰসয্ৰ েলাকসকেল

িকছুমান ইহুিদক িযৰূচােলমৈল উভিত যাবৰ বােব অনুমিত িদিছল আৰু অৱেশষত মিন্দৰৰ পুনৰ িনমর্ান হয় েযােৱল
আিছল মিন্দৰৰ ৈসেত পিৰিচত, েসেয় েতওঁ িনিশ্চতভােব পুনৰূদ্ধাৰৰ পাছত হ’ব

প্রাপক
ইস্রােয়লৰ েলাক আৰু পাছত বাইেবলৰ সকেলা পাঠক
উেদ্দশয্
ঈশ্বৰ দয়ালুও হয়, িযসকেল মনপালটন কেৰ, েসই েলাকক ক্ষমা দান কেৰ এই পুস্তক খনৰ দ্বাৰা দুটা প্রধান ঘটনাক

দৃষ্টিেগাচৰ কিৰেছ এটা হ’ল ফিৰঙৰ আক্রমণ আৰু আনেটা হ’ল আত্মাৰ প্রকাশ পঁাচিনৰ কমর্ দুই অধয্ায়ত িপতৰৰ
েযােগিদ পঞ্চাশিদনীয়া পবর্ৰ ঠাইত এই উদৃ্ধিত প্রাথিমকভােব পিৰপূণর্ হয়

মূল িবষয়
প্রভুৰ িদন

প্রান্তেৰখা
1. ফিৰঙৰ দ্বাৰা ইস্রােয়ল আক্রান্ত েহাৱা — 1:1-20
2. ঈশ্বৰৰ শািস্ত — 2:1-17
3. ইস্রােয়লৰ পুনৰূদ্ধাৰ — 2:18-32
4. ঈশ্বেৰ েতওঁৰ েলাকসকলৰ মাজত থািক েদশৰ িবচাৰ কেৰ — 3:1-21

বত্তর্ মানৰ আপদৰ িবষয়
1 পথূেৱলৰ পুত্র েযােৱলৈল অহা এইেটা িযেহাৱাৰ বাকয্

2 েহ পিৰচাৰকসকল, এই কথা শুনা?
আৰু েহ েদশিনবাসীসকল, কাণ িদয়া েতামােলাকৰ িদনত বা েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ িদনত এেন ঘিটিছল েন?
3 েতামােলােক িনজ িনজ সন্তান সকলক এই িবষেয় েকাৱা,
আৰু েতওঁেলােকও িনজ িনজ সন্তান সকলক কওঁক,
আৰু েতওঁেলাকৰ সন্তান সকেলও েতওঁেলাকৰ ভাবী সন্তান সকলক কওঁক
4 কুিট েখাৱা ফিৰেঙ এৰািখিন কাকতী ফিৰেঙ খােল;
আৰু কাকতী ফিৰেঙ এৰািখিন েচেলকা ফিৰেঙ খােল;
আৰু েচেলকা ফিৰেঙ এৰািখিন িবনাশকাৰী* ফিৰেঙ খােল
5 েহ মতলীয়াসকল, সাৰ েপাৱা আৰু কান্দা!
িবলাপ কৰা, েহ দ্রাক্ষাৰস পান কেৰঁাতাসকল,
কাৰণ নতুন দ্রাক্ষাৰস েতামােলাকৰ মুখৰ পৰা সমূ্পণর্ৰূেপ আতৰাই িদয়া হ’ল
6 িকয়েনা এটা জািত† েমাৰ েদশৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ আিহল,
অসংখয্ প্রাণী থকা এক বলবান জািত
* 1 অধয্ায়:4 িবনাশকাৰী ভুৰ েপাক † 1 অধয্ায়:6 ফিৰঙৰ এটা বৃহৎ ৈসনয্ দল
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িসহঁতৰ দঁাত িসংহৰ দঁাতৰ িনিচনা,
আৰু িসংহী‡ৰ গুিৰ দঁাতৰ িনিচনা িসহঁতৰ গুিৰ দঁাত
7 িসহঁেত েমাৰ দ্রাক্ষালতা ধ্বংস কিৰেল,
আৰু েমাৰ িডমৰু গছৰ বাকিল এৰুৱােল
িসহঁেত তাক িনেচইৈক বখিলয়ােল আৰু েপলাই িদেল;
তাৰ ডালেবাৰ বগা কিৰেল
8 েযৗৱন কালৰ স্বামীৰ েশাকত চট কােপােৰেৰ কঁকাল বন্ধা কনয্াৰ িনিচনাৈক তুিম িবলাপ কৰা
9 িযেহাৱাৰ গৃহৰ পৰা ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ বন্ধ কৰা হ’ল
িযেহাৱাৰ দাসেবাৰ, পুেৰািহতসকেল েশাক কিৰেছ
10 পথাৰেবাৰ নষ্ট হ’ল,
ভূিমেয় েশাক§ কিৰেছ
িকয়েনা শসয্ নষ্ট কৰা হ’ল,
নতুন দ্রাক্ষাৰস শুকাল,
আৰু েতল নাইিকয়া হ’ল
11 েহ েখিতয়কসকল, লিজ্জত েহাৱা,
েহ দ্রাক্ষাবাৰী আপডাল কেৰঁাতাসকল,
েঘঁহু ধান আৰু যৱৰ বােব বােব িবলাপ কৰা
িকয়েনা পথাৰৰ শসয্ িবনষ্ট হ’ল
12 দ্রাক্ষালতা শুকাল, িডমৰু গছ জঁয় পিৰল,
ডািলম, খাজুৰ আৰু আেপলৰ গছেবাৰ -
পথাৰৰ সকেলা গছ শুকাল সঁচাৈক মনুষয্ সন্তান সকলৰ মাজৰ পৰা আেমাদ প্রেমাদ নাইিকয়া হ’ল
13 েহ পুেৰািহতসকল, েতামােলােক চট কােপাৰ পিৰধান কিৰ িবলাপ কৰা!
েহ যজ্ঞ-েবিদৰ পিৰচাৰকসকল, িবলাপ কৰা
েহ েমাৰ ঈশ্বৰৰ দাসেবাৰ, আহঁা, চট কােপাৰ িপিন্ধ ওেৰ ৰািত পিৰ থাকা
িকয়েনা েতামােলাকৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ পৰা ভক্ষয্ আৰু েপয় ৈনেবদয্ প্রিতেৰাধ কৰা ৈহেছ
14 েতামােলােক পিবত্র উপবাস িনৰূপণ কৰা,
সমাজ েগাট খাবৈল েঘাষণা কৰা
পিৰচাৰকসকল আিদ কিৰ েদশিনবাসী আটাই েলাকক েগাট খুউৱাই
েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহত
িযেহাৱাৈল কাতেৰািক্ত কৰা,
15 হায় হায়, এেয় েকেন িদন!
িকয়েনা িযেহাৱাৰ ভয়ংকৰ িদন ওচৰ
এই সকেলােৰ ৈসেত সব্বর্শিক্তমান ঈশ্বৰৰ পৰা েযন প্রলয়েহ উপিস্থত হ’ল
16 আমাৰ চকুৰ আগত েখাৱা বস্তুেবাৰ,
আৰু এেনিক আমাৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ আনন্দ আৰু উল্লাস েলাপ েপাৱা নাই েন?
17 েবাৱা কঠীয়াৰ ধানেবাৰ িনজ িনজ চপৰাৰ তলত শুকাই গ’ল,
ভঁৰালেবাৰ ধ্বংস কৰা হ’ল, শসয্ৰ ঘৰেবাৰ ভািগল,
কাৰণ শসয্েবাৰ নাইিকয়া হ’ল
18 পশুেবােৰ েকেনৈক েকঁকাইেছ!
চৰণীয়া ঠাই েনােহাৱাৰ বােব
গৰুৰ জাকেবাৰ বয্াকুল ৈহেছ
এেনিক েমৰ-ছাগ আৰু ছাগলীৰ জাকেবােৰ দণ্ড েভাগ কিৰেছ
19 েহ িযেহাৱা, মই েতামােৰই আগত কাতেৰািক্ত কিৰেছঁা
িকয়েনা অিগ্নেয় অৰণয্ৰ চৰণীয়া ঠাইেবাৰ গ্রাস কিৰেল,
অিগ্নিশখাই েখিতৰ সকেলা গছেবাৰ পুিৰ েপলােল
‡ 1 অধয্ায়:6 প্রকািশত বাকয্ 9:7-10 § 1 অধয্ায়:10 শুকাই গ’ল
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20 বনৰ পশুেবােৰও েতামাৰ আগত ক্রন্দন কিৰেছ,
িকয়েনা জলৰ জুিৰেবাৰ শুকাল,
আৰু অৰণয্ৰ চৰণীয়া ঠাইেবাৰ অিগ্নেয় গ্রাস কিৰেল

2 অধয্ায়
িযেহাৱাৰ আিহব লগা েক্রাধৰ িদন

1 েতামােলােক িচেয়ানত িশঙা বেজাৱা,
আৰু েমাৰ পিবত্র পব্বর্তখনত সতকর্ -ধ্বিন কৰা!
েদশ-িনবাসী সকেলােৱই ভয়ত কঁম্পমান হওঁক,
িকয়েনা িযেহাৱাৰ িদন আিহ আেছ;
হয়, সঁচাই েসেয় ওচৰ পাইেছিহ;
2 েসেয় আন্ধাৰ আৰু েঘাৰ অন্ধকাৰৰ িদন,
ডাৱৰীয়া আৰু ঘন েমেঘেৰ েহাৱা অন্ধকাৰৰ িদন
পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত বয্ািপ থকা অৰুণ েযন বয্াপ্ত,
মহৎ আৰু েযন পৰাক্রমী এক জািত আিহেছ
তাৰ িনিচনা েকিতয়াও েহাৱা নাই,
আৰু তাৰ পাছত পুনৰ েকিতয়াও নহ’ব,
আনিক পুৰুষানুক্রেম অেনক বছৰৈলেক পুনৰ নহ’ব
3 তাৰ আগত অিগ্নেয় গ্রাস কিৰেছ,
আৰু তাৰ পাছত অিগ্নিশখা জ্বিলেছ
তাৰ আগত েদশখন এদন বাৰীৰ িনিচনা,
আৰু তাৰ পাছত ধ্বংস কৰা মৰুভূিমৰ িনিচনা
এেনিক এেকােৱই তাৰ পৰা ৰক্ষা নাপায়
4 িসহঁতৰ আকৃিত েঘঁাৰাৰ আকৃিতৰ িনিচনা,
আৰু িসহঁত অশ্বােৰাহী সকল দেৰ েযাৱাৰ দেৰ েবেগেৰ যায়
5 িসহঁেত জিপওৱা শব্দ পব্বর্তেবাৰৰ িটঙত চলা ৰথসমূহৰ শব্দৰ িনিচনা,
িসহঁত েখাৱা শব্দ নৰা গ্রাসকাৰী অিগ্নিশখাৰ শব্দৰ িনিচনা,
িসহঁত যুদ্ধৈল েবহু পতা পৰাক্রমী এক জািতৰ সদৃশ
6 িসহঁতৰ আগত জািতেবােৰ যাতনা পায়,
আৰু িসহঁতৰ আটাইেৰ মুখ িববণর্ হয়
7 িসহঁেত বীৰসকলৰ দেৰ লৰ মােৰ;
িসহঁেত যুদ্ধাৰু িনিচনাৈক গড়ত উেঠ;
িসহঁেত িনজ িনজ শাৰীত থােক,
আৰু তাক নভঙাৈক িনজ িনজ পথত যাত্রা কেৰ
8 িসহঁেত ইেটােৱ িসেটােৱ েঠলােঠিল নকেৰ;
প্রিতজেন িনজ িনজ পথত যাত্রা কেৰ;
িসহঁেত িনৰাপত্তা বয্ৱস্থাত বলপূবর্ক প্রেবশ কেৰ,
আৰু িসহঁেত পিৰেলও যাত্রাপথৰ পৰা বািহৰ নহয়
9 িসহঁেত নগৰত ভ্রিম ফুেৰ,
গড়ৰ ওপৰত লৰ মােৰ,
উিঠ ঘৰৰ িভতৰত েসামায়,
আৰু েচাৰৰ দেৰ িখিড়িকেয়িদ েসামায়
10 িসহঁতৰ আগত পৃিথৱী কঁেপ,
আকাশ-মণ্ডল েজাকাৰ খায়,
চন্দ্র আৰু সূযর্ অন্ধকাৰময় হয়,
আৰু তৰােবােৰ িনজৰ েপাহৰ িনিদেয়
11 িযেহাৱাই িনজ ৈসনয্সামন্তৰ আগত িনজ কন্ঠধ্বিন শুনাইেছ,
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িকয়েনা েতওঁৰ বািহনী অিতশয় অিধক;
কাৰণ েতওঁৰ আজ্ঞা পালন কেৰঁাতাসকল বলৱান
িকয়েনা িযেহাৱাৰ িদন মহৎ আৰু অিত ভয়ানক
েকােন তাক সহন কিৰব পােৰ?
12 িযেহাৱাই ৈকেছ, “তথািপ এিতয়াও”,
“েতামােলাকৰ সমস্ত মেনেৰ ৈসেত েমাৈল ঘূৰা লেঘান, ক্রন্দন আৰু েশাক কৰা ”
13 আৰু েতামােলােক েতামােলাকৰ বস্ত্র িনিছিৰ, হৃদয় িছৰা,
েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৈল ঘুৰা
িকয়েনা েতওঁ কৃপাময় আৰু দয়ালু,
েক্রাধত ধীৰ আৰু দয়াত মহান,
আৰু অমঙ্গলৰ পৰা িনজেক ঘূৰাওঁতা
14 েকােন জােন? েতওঁ ঘূিৰ মন পালটাব পােৰ,
আৰু িনজৰ পাছত আশীব্বর্াদ িদ যাব পােৰ,
েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশ িদবৈল ভক্ষয্ ৈনেবদয্ ৈথ যাব পােৰ
15 েতামােলােক িচেয়ানত িশঙা বেজাৱা,
পিবত্র উপবাস িনৰূপণ কৰা,
পিবত্র সমাজ েগাট খাবৈল েঘাষণা কৰা
16 েলাকসকলক েগােটাৱা,
সমাজখন পিবত্র কৰা,
পিৰচাৰকসকলক েগােটাৱা,
িশশুসকলক েগােটাৱা
আৰু িপয়াহ েখাৱাসকলক েগােটাৱা
দৰা িনজৰ েকঁাঠািলৰ পৰা,
আৰু কনয্া িনজৰ িবয়াৰ তমু্বৰ পৰা ওলাই আহক
17 িযেহাৱাৰ পুেৰািহত, পিৰচাৰকসকল,
যজ্ঞ-েবদী আৰু বাৰাণ্ডাৰ মাজৰ ঠাইত ক্রন্দন কৰক েতওঁেলাকক ক’বৈল িদয়া, “েহ িযেহাৱা, েতামাৰ েলাকসকলক

দয়া কৰা,
আৰু েতামাৰ আিধপতয্ক িধক্কাৰৰ িবষয় হ’বৈল িনিদবা,
যােত েতওঁেলাকৰ ওপৰত জািত সমূেহ শাসন কিৰব
িকয় েতওঁেলােক জািত সমূহৰ মাজত ক’ব,
কত েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ?”

ঈশ্বৰৰ দয়া, েতওঁৰ দাস সকলৰ মঙ্গল, আৰু েতওঁৰ শত্রুেবাৰৰ িবনাশ
18 েতিতয়া িযেহাৱা িনজ েদশৰ বােব উেদয্াগী

আৰু িনজ েলাকসকলৈল দয়ালু হ’ল
19 িযেহাৱাই উত্তৰ িদ েতওঁৰ েলাকসকলক ক’েল:
“েচাৱা, মই েতামােলাকৈল শসয্, দ্রাক্ষাৰস, আৰু েতল পিঠয়াম েতামােলাক তােৰই তৃপ্ত হবা,
মই পুনৰ জািত সমূহৰ মাজত েতামােলাকক িধক্কাৰৰ িবষয় নকিৰম
20 মই েতামােলাকৰ পৰা উত্তৰেদশীয় ৈসনয্-সামন্তক দূৰ কিৰম,
আৰু মই তাক শুকান আৰু ধ্বংস কৰা েদশৈল েখিদ িদম
তাৰ আগ-ভাগ পূৱ সাগৰত,
আৰু তাৰ পাছ-ভাগ পিশ্চম সাগৰত েপলাই িদম;
তােত তাৰ েগলা গন্ধ ওলাব,
দুগর্ন্ধ উিঠব
কাৰণ িস মহৎ কাযর্ কিৰেল ”
21 েহ েদশ ভয় নকিৰবা, উল্লািসত ৈহ আনন্দ কৰা,
িকয়েনা িযেহাৱাই মহৎ কাযর্ কিৰেল
22 েহ পথাৰৰ পশুিবলাক, ভয় নকিৰবা,
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িকয়েনা মৰুভূিমত থকা চৰণীয়া ঠাইত ঘঁাহ গিজেছ,
গেছ গুিট ধিৰেছ,
িডমৰু গছ আৰু দ্রাক্ষালতাই িনজ িনজ ফল উৎপন্ন কিৰেছ
23 েহ িচেয়ানৰ সন্তানসকল, েতামােলাক আনিন্দত েহাৱা,
আৰু েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাত উল্লাস কৰা;
িকয়েনা েতওঁ েতামােলাকক উিচত পিৰমােণ* আগতীয়া বৰষুণ িদেছ,
আৰু আগৰ দেৰ জােক জােক আগতীয়া আৰু েশষতীয়া বৰষুণ বৰষাইেছ
24 মৰণা মৰা খলােবাৰ শসয্েৰ পূৰ হ’ব,
দ্রাক্ষাৰস আৰু েতেলেৰ কুণ্ডেবাৰ উপিচ পিৰব
25 “আৰু েতামােলাকৰ মাজৈল মই পেঠাৱা ৈসনয্সামন্তই, কাকতী ফিৰং,
েচেলকা ফিৰং, িবনাশকাৰী ফিৰং, আৰু কুিট েখাৱা ফিৰেঙ েসই েকইবছৰ েখাৱািখিন মই পুনৰায় েতামােলাকক িদম
26 তােত েতামােলােক প্রচুৰ পিৰমােণ খাই তৃপ্ত হবা,
িযেহাৱাৰ নাম প্রশংসা কিৰবা,
আৰু েতামােলাকৈল আচিৰতৰূেপ কাযর্ কৰা েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ,
েমাৰ সন্তান সকেল েকিতয়াও পুনৰ লাজ নাপাব
27 েতিতয়া মই েয ইস্রােয়লৰ মাজত আেছঁা,
মই েয েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা,
আৰু আন েকােনা েয নাই, তাক েতামােলােক জািনবা;
েমাৰ সন্তান সকেল েকিতয়াও পুনৰ লাজ নাপাব
28 তাৰ পাছেত
মই েগােটই মনুষয্জািতৰ ওপৰত েমাৰ আত্মা বািক িদম,
তােত েতামােলাকৰ েপা-জীসকেল ভাববাণী প্রচাৰ কিৰব
েতামােলাকৰ বৃদ্ধসকেল সেপান েদিখব,
আৰু েতামােলাকৰ যুৱক-যুবতীসকেল দশর্ন† পাব
29 আৰু দাস-দাসীসকলৰ ওপৰেতা
েসই কালত েমাৰ আত্মা বািক িদম
30 মই েতজ, অিগ্ন, ধঁূৱাস্তম্ভেৰ
আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱীত অদু্ভত লক্ষণ েদখুৱাম
31 িযেহাৱাৰ েসই মহৎ আৰু ভয়ানক িদন অহাৰ আেগেয়
সূযর্ অন্ধকাৰত পিৰণত হ’ব,
আৰু চন্দ্র েতজৈল পিৰৱতর্ ন হ’ব
32 িযেকােনােৱ িযেহাৱাৰ নাম ল’ব, েতওঁ উদ্ধাৰ পাব
িকয়েনা িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ,
‘পিৰত্রাণ আৰু ৰক্ষা েপাৱাসকলৰ মাজৰ পৰা
পিৰত্রাণ েপাৱা আৰু ৰক্ষা েপাৱাসকলৰ মাজৰ পৰা
িযেহাৱাই িযসকলক আহ্বান কিৰেল

3 অধয্ায়
1 েচাৱা, েসইেবাৰ িদনত আৰু সময়ত,

মই িযহূদাৰ আৰু িযৰূচােলমৰ বন্দী-অৱস্থাত থকা েলাকসকলক ঘূৰাই আিনম,
2 মই সকেলা জািতক েগাটাই িযেহাচাফটৰ* উপতয্কাৈল নমাই আিনম েসই ঠাইত মই েতওঁেলাকৰ িবচাৰ কিৰম,
িকয়েনা েমাৰ প্রজােবাৰক আৰু েমাৰ িয উত্তৰািধকাৰ স্বৰূপ ইস্রােয়লক
েতওঁেলােক জািতেবাৰৰ মাজত িছন্ন-িভন্ন কিৰেল,
আৰু েতওঁেলােক েমাৰ েদশ ভাগ বঁািট ল’েল
3 েতওঁেলােক েমাৰ প্রজাসকলৰ কাৰেণ িচিঠ েখলােল,
* 2 অধয্ায়:23 েতওঁ ধাির্মকতাৰ বৰষুণ † 2 অধয্ায়:28 পঁাচিনৰ কমর্ 2:16-17 * 3 অধয্ায়:2 িযেহাচাফটৰ িযেহাৱাৰ িবচাৰ
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ল’ৰাক িবক্রী কিৰ তাৰ সলিন েবশয্া ল’েল,
আৰু েছাৱালীক িবক্রী কিৰ
পান কিৰবৰ অিভপ্রােয়েৰ দ্রাক্ষাৰস িকিনেল
4 এিতয়া েতামােলােক েমাৰ প্রিত িকয় খং কিৰছা,
েহ তূৰ, চীেদান আৰু পেলষ্টিয়াসকলৰ আটাই অঞ্চল?
েতামােলােক েমাক ক্ষিতপূৰণ িদয়া েন?
যিদ েতামােলােক েমাক ক্ষিতপূৰণ িদয়া,
েতিতয়া হ’েল মই অিত শীেঘ্র েবেগেৰ ৈগ েতামােলােক িদয়া ক্ষিতপূৰণৰ প্রিতফল েতামােলাকৰ মূৰৰ ওপৰত িদম
5 িকয়েনা েতামােলােক েমাৰ ৰূপ আৰু েসাণ িনলা,
আৰু েতামােলাকৰ মিন্দৰেবাৰৈল েমাৰ উত্তম উত্তম মেনাহৰ বস্তুেবাৰ ৈল গলা
6 েতামােলােক িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ সন্তান সকলক গ্রীকসকলৰ ওচৰত িবক্রী কিৰলা
যােত েতওঁেলােক েতওঁেলাকক েদশৰ পৰা অপসাৰণ কিৰ দূৰৈল িনয়াৰ িনেদর্ শ িদব পােৰ
7 িকন্তু েচাৱা, িয ঠাইত েতামােলােক েতওঁেলাকক িবক্রী কিৰলা, েসই ঠাইৰ পৰা িনজ ঠাইৈল ঘূিৰবৈল মই েতওঁেলাকক

উদ্ধাৰ কিৰম,
আৰু েতামােলাকৰ প্রিতকাৰৰ প্রিতফল মই েতামােলাকৰ মূৰৰ ওপৰত িদম
8 আৰু েতামােলাকৰ েপা-জীেবাৰক
িযহূদাৰ সন্তান সকলৰ হাতত িবক্রী কিৰম
েতওঁেলােক দূৰত থকা জািত িচবায়ীয়া েলাকসকলৰ ওচৰত
েতওঁেলাকক িবক্রী কিৰব
িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ক’েল
9 েতামােলােক জািত সমূহৰ মাজত এই কথা েঘাষণা কৰা:
‘যুদ্ধ কিৰবৈল সাজু েহাৱা,
বীৰ েলাকসকলক জাগ্রত কৰা,
েতওঁেলাকক ওচৰৈল আনা,
আৰু আটাই ৰণুৱা উপিস্থত হওঁক
10 েতামােলােক েতামােলাকৰ নাঙলৰ ফাল িপিট তেৰাৱাল,
আৰু েতামােলাকৰ কলম িদয়া কটাৰী িপিট যাঠী গেঢ়াৱা
“মই শিক্তশালী”,
এই বুিল দুব্বর্ল সকেল কওঁক
11 েহ চািৰওফােল থকা জািত সমূহ,
অগ্রসৰ েহাৱা আৰু আহা,
েহ িযেহাৱা,
েতামাৰ বীৰসকলক েসই ঠাইৈল নমাই আনা
12 জািত সমূহ িনেজ জািগ উঠক,
আৰু িযেহাচাফটৰ উপতয্কাৈল আহক;
িকয়েনা মই েসই ঠাইত
চািৰওফােল থকা জািত সমূহৰ িবচাৰ কিৰবৈল বিহম
13 েতামােলােক কঁািচ লেগাৱা,
িকয়েনা শসয্ পিকল
আহঁা দ্রাক্ষাকুণ্ড গচকা,
িকয়েনা দ্রাক্ষাকুণ্ড পিৰপূণর্ ৈহেছ,
আৰু ৰসৰ আধাৰেবাৰ উপিচ পিৰেছ, িকয়েনা েতওঁেলাকৰ দুষ্টতা অিধক ”
14 তাত আেলাড়ন ৈহেছ েসাধ-িবচাৰ কৰা উপতয্কাত আেলাড়ন ৈহেছ
িকয়েনা েসাধ-িবচাৰৰ উপতয্কাত দণ্ড িদব লগা িযেহাৱাৰ িদন ওচৰ ৈহেছ
15 সূযর্ আৰু চন্দ্র অন্ধকাৰ ৈহেছ,
আৰু তৰােবােৰ িনজৰ েপাহৰ িনিদয়া ৈহেছ
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16 িযেহাৱাই িচেয়ানৰ পৰা গজ্জর্ ন কিৰব,
আৰু িযৰূচােলমৰ পৰা িনজৰ মাত শুনাব
আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী কঁিপব,
িকন্তু িযেহাৱা িনজ প্রজাসকলৰ আশ্রয়
আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ েকঁাঠস্বৰূপ হ’ব
17 “েতিতয়া মই েয েমাৰ পিবত্র পব্বর্ত িচেয়ানত বাস কেৰঁাতা েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা,
েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবা
েতিতয়া িযৰূচােলম পিবত্র হ’ব,
আৰু েকােনা িবেদশী ৈসনয্ দেল তাৰ মােজিদ পুনৰ অহা-েযাৱা কিৰব েনাৱািৰব
18 েসই িদনা
পব্বর্তেবাৰৰ পৰা নতুন দ্রাক্ষাৰস েটাপা-েটােপ পিৰব,
ওখ পব্বর্তেবাৰৰ পৰা গাখীৰৰ সঁূতী ৈব যাব,
িযহূদাৰ আটাই জুিৰেবাৰৰ পানী ৈব যাব,
আৰু িযেহাৱাৰ গৃহৰ পৰা এটা ভুমুক ওলাই িচটীমৰ উপতয্কাত পানী িদব
19 িযহূদাৰ সন্তানসকলক কৰা অতয্াচাৰৰ কাৰেণ িমচৰ ধ্বংসস্থান হ’ব,
আৰু ইেদাম ধ্বংস-অৰণয্ হ’ব,
িকয়েনা েতওঁেলােক িনজৰ েদশেত িনেদ্দর্ াষীৰ ৰক্তপাত কিৰেল
20 িকন্তু িযহূদী িচৰকালৈলেক,
আৰু িযৰূচােলম পুৰুষানুক্রেম থািকব
21 মই েতওঁেলাকৰ িয ৰক্তপাতৰ প্রিতকাৰ সধা নাই, েসই ৰক্তপাতৰ প্রিতকাৰ সািধম†,”
িকয়েনা িযেহাৱাই িচেয়ানত বাস কিৰেছ

† 3 অধয্ায়:21 িযসকলক মই শািস্ত িনিদয়াৈক উভিত আিহেলঁা, েতওঁেলাকৰ ৰক্তপাতৰ শািস্ত িনিদয়াৈক মই উভিত নােহা
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আেমাচ
গ্রন্থ ৰচিয়তা
আেমাচ পুস্তকৰ 1:1 পেদ িচিহ্নত কেৰ েয, আেমাচ পুস্তকৰ িলখক ভাববাদী আেমাচ েটেকাৱাত এদল েমৰৰখীয়াৰ

মাজত ভাববাদী আেমােচ বসবাস কিৰিছল আেমােচ স্পষ্টৰূেপ েতওঁৰ িলখিনত ৈকেছ েয, েতওঁ েকােনা ভাববাদীৰ
পিৰয়ালৰ পৰা অহা নাই, আনিক েতওঁ িনেজও এজন বুিল িবেবচনা নকেৰ ঈশ্বেৰ মহামাৰীৰ দ্বাৰা আৰু জুইৰ দ্বাৰা
েসাধিবচাৰৰ ভীিতপ্রদশর্ন কেৰ, িকন্তু আেমাচৰ প্রাথর্না আিছল ইস্রােয়লৰ প্রিত ক্ষমাপৰায়ণ েহাৱা

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 760-750 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
আেমােচ ইস্রােয়লৰ উত্তৰাঞ্চলৰ সাম্রাজয্ত থকা ৈবৎএল আৰু চমৰীয়াত প্রচাৰ কিৰিছল
প্রাপক
আেমাচ পুস্তকৰ মূল দশর্কসকল আিছল ইস্রােয়লৰ উত্তৰাঞ্চল আৰু ভিবষয্ত বাইেবলৰ পাঠকসকল
উেদ্দশয্
ঈশ্বেৰ অহংকাৰ ঘৃণা কেৰ েলাকসকেল িবশ্বাস কেৰ েয েতওঁেলাকৰ যেথষ্ট আেছ আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা অহা সকেলােবাৰ

েতওঁেলােক পাহিৰ যায় হেলও ঈশ্বেৰ সকেলা েলাকেক মূলয্ িদেয়, দুখীয়াসকলৰ দুবর্ল বয্ৱস্থাৰ িবৰুেদ্ধ সতকর্ কেৰ
অৱেশষত ঈশ্বেৰ আন্তিৰকতাপূণর্ আৰাধনাৰ ৈসেত েতওঁক সন্মান িদয়া বয্ৱহাৰ দাবী কেৰ আেমাচৰ েযােগিদ ঈশ্বৰৰ
বাকয্ই ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৰ সুিবধাৰ িবৰুেদ্ধ িনেদর্ শ কিৰিছল, এই েলাকসকল িযসকেল েতওঁেলাকৰ চুবুৰীয়াক েপ্রম
কিৰব পৰা নািছল, িযসকেল েকৱল আনৰ পৰা সুিবধােহ গ্রহন কিৰিছল, আৰু িযসকেল মাত্র েতওঁেলাকৰ উিচতেটােহ
িবচািৰ ফুিৰিছল

মূল িবষয়
েসাধিবচাৰ

প্রান্তেৰখা
1. জািত সমূহৰ ওপৰত অহা ধ্বংস — 1:1-2:16
2. ভাববাণীপূণর্ আহ্বান — 3:1-8
3. ইস্রােয়লৰ িবচাৰ — 3:9-9:10
4. পুনৰূদ্ধাৰ — 9:11-15
1 আেমাচ তেকাৱাৰ েমৰ-ছাগ ৰখীয়াসকলৰ মাজৰ এজন আিছল েতিতয়া িযহূদাৰ ৰজা আিছল উিজ্জয়া আৰু

ইস্রােয়লৰ ৰজা আিছল েযাৱাচৰ পুত্র যাৰিবয়াম ভূিমকম্পৰ দুবছৰৰ আেগেয় ইস্রােয়লৰ িবষেয় আেমােচ এই সকেলা
দশর্ন পায়

ইস্রােয়লৰ প্রিতেবশীসকলৰ দণ্ড - অৰামৰ দণ্ড
2 আেমােচ ক’েল, “িযেহাৱাই িচেয়ানৰ পৰা গজর্ ন কিৰেছ, আৰু িযৰূচােলমৰ পৰা উচ্চস্বেৰ কথা ৈকেছ েমৰ-ছাগ

ৰখীয়ােবাৰৰ চৰণীয়া ঠাইেবাৰৰ েশাক হ’ব আৰু কির্মল পবর্তৰ চূড়া শুকাই ৈগেছ ”
3 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “দেম্মচকৰ িতিনটা এেন িক চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দণ্ড িনিদয়াৈক নাথািকম;

িকয়েনা শসয্ৰ মৰণা মৰা েলাহাৰ যন্ত্রেৰ েতওঁেলােক িগিলয়দক মািৰেল 4 েসইবােব মই হজােয়লৰ ৰাজপ্রাসাদৰ ওপৰত
অিগ্ন িনেক্ষপ কিৰম; েসই জুইেয় িবন-হদদৰ দুগর্েবাৰ গ্রাস কিৰব 5 মই দেম্মচকৰ দুৱাৰৰ ডাংেবাৰ ভািঙ েপলাম মই
আবন উপতয্কাৰ পৰা বািসন্দাসকলক*আৰু ৈবৎ-এদনৰ পৰা ৰাজদণ্ড ধৰা েলাকক উচ্ছন্ন কিৰম; অৰামৰ† েলাকসকল
বন্দী ৈহ কীৰৈল যাব ”

িফিলিস্তনীয়াসকলৰ দণ্ড
6 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “গাজাৰ িতিনটা, এেন িক, চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দণ্ড িনিদয়াৈক নাথািকম;

িকয়েনা ইেদামৰ হাতত েশাধাই িদবৰ কাৰেণ েতওঁেলােক সকেলা েলাকক বন্দী কিৰ ৈল ৈগিছল 7 েসইবােব মই গাজাৰ
প্রাচীৰৰ ওপৰত অিগ্ন িনেক্ষপ কিৰম; েসই অিগ্নেয় তাৰ দুগর্েবাৰ গ্রাস কিৰ েপলাব 8 মই অচ্ েদাদৰ বািসন্দাসকলক
* 1 অধয্ায়:5 ৰজা † 1 অধয্ায়:5 অৰামৰ িচিৰয়া
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আৰু অিস্কেলানৰ পৰা ৰাজদণ্ড ধৰা েলাকক উচ্ছন্ন কিৰম; মই ইেক্রাণৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ হাত চলাম আৰু পেলষ্টীয়াসকলৰ
অৱিশষ্ট জীিৱত েলাক িবনষ্ট হ’ব ”

তূৰৰ দণ্ড
9 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: তূৰৰ িতিনটা এেন িক, চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দণ্ড িনিদয়াৈক নাথািকম;

িকয়েনা ভাতৃত্বেবাধৰ চুিক্ত অগ্রাহয্ কিৰ েতওঁেলােক সকেলা েলাকক ইেদামৰ হাতত েশাধাই িদেল 10 েসইবােব মই
তূৰৰ প্রাচীৰৰ ওপৰত অিগ্ন িনেক্ষপ কিৰম; েসই জুইেয় তাৰ দুগর্েবাৰ গ্রাস কিৰ েপলাব ”

ইেদামবাসীৰ দণ্ড
11 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “ইেদামৰ িতিনটা, এেন িক চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দণ্ড িনিদয়াৈক নাথািকম;

িকয়েনা সকেলা দয়া-মমতা তয্াগ কিৰ ইেদােম হাতত তেৰাৱাল ৈল িনজ ভাইেবাৰক েখিদেল; েতওঁেলাকৰ ভয়ঙ্কৰ েক্রাধ
অিবৰােম চিল আিছল আৰু েতওঁেলােক তাক িচৰকাল ধিৰ ৰািখিছল 12 েসইবােব মই ৈতমনৰ ওপৰৈল অিগ্ন িনেক্ষপ
কিৰম; েসই অিগ্নেয় বস্রাৰ ৰাজঅট্টািলকােবাৰ গ্রাস কিৰ েপলাব ”

অেম্মানবাসীৰ দণ্ড
13 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “অেম্মানৰ েলাকসকলৰ িতিনটা, এেন িক চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দণ্ড

িনিদয়াৈক নাথািকম; িকয়েনা িনজৰ সীমা বঢ়াবৰ কাৰেণ েতওঁেলােক িগিলয়দৰ গভর্ ৱতী মিহলাসকলৰ উদৰ ফািলেল
14 েসইবােব যুদ্ধৰ িদনত িবজয়ধ্বিনেৰ ৈসেত, ভয়ঙ্কৰ বা’মৰলী বতাহৰ িদনত ধুমুহােৰ ৈসেত মই ৰব্বাৰ প্রাচীৰেবাৰত
জুই লগাই িদম; েসেয় ৰাজঅট্টািলকােবাৰ গ্রাস কিৰ েপলাব 15 েতওঁেলাকৰ ৰজা আৰু েতওঁেলাকৰ অিধকাৰীসকলক
এেকলেগ বন্দী কিৰ ৈল েযাৱা হ’ব ”

2 অধয্ায়
েমাৱাবৰ দণ্ড

1 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েমাৱাবৰ িতিনটা, এেন িক চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দণ্ড িনিদয়াৈক নাথািকম;
িকয়েনা িস ইেদামৰ ৰজাৰ হাড়েবাৰ পুিৰ চূণর্ কিৰেল 2 েসইবােব মই েমাৱাবৰ ওপৰৈল অিগ্ন িনেক্ষপ কিৰম; েসেয়
কিৰেয়াতৰ দুগর্েবাৰ গ্রাস কিৰ েপলাব; যুদ্ধৰ ধ্বিন আৰু ভীষণ িশঙাৰ শেব্দেৰ ৈসেত েকালাহলৰ মাজত েমাৱাবৰ পতন
হ’ব 3 েমাৱাবৰ মাজৰ পৰা মই িবচাৰকত্তর্ াক উচ্ছন্ন কিৰম আৰু েতওঁৰ লগত সকেলা অিধকাৰীেকা বধ কিৰম ”

িযহূদাৰ দণ্ড
4 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “িযহূদাৰ িতিনটা, এেন িক চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দণ্ড িনিদয়াৈক নাথািকম

িকয়েনা েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ বয্ৱস্থা অগ্রাহয্ কিৰেল; েতওঁৰ িবিধেবাৰ পালন নকিৰেল; েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষসকেল
িয িমথয্া েদৱতােবাৰৰ পাছত চিলিছল, েতওঁেলােকা েসইদেৰ িবপেথ গ’ল 5 েসইবােব মই িযহূদাৰ ওপৰৈল অিগ্ন
িনেক্ষপ কিৰম আৰু েসেয় িযৰূচােলমৰ দুগর্েবাৰ গ্রাস কিৰ েপলাব

ইস্রােয়লৰ দণ্ড
6 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “ইস্রােয়লৰ িতিনটা, এেন িক চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দণ্ড িনিদয়াৈক নাথািকম;

কাৰণ তাৰ েলাকসকেল ৰূপৰ িবিনময়ত সৎ েলাককআৰু এেযাৰ েজাতাৰ িবিনময়ত দিৰদ্রক িবিক্র কেৰ 7 েতওঁেলােক
দিৰদ্রৰ মূৰেবাৰ মািটৰ ধূিলত গছেক আৰু পীিড়তসকলক পথৰ পৰা দূৰৈল েঠিল পঠায় িপতৃ আৰু পুত্রই এেকজনী
যুৱতীৰ ৈসেত শয়ন কেৰ আৰু এইদেৰ েমাৰ পিবত্র নাম অপিবত্র কেৰ 8 েতওঁেলাক প্রেতয্ক যজ্ঞ-েবদীৰ কাষত
বন্ধকত েলাৱা কােপাৰৰ ওপৰত েশােৱ জিৰমনা কিৰ েপাৱা ধেনেৰ দ্রাক্ষাৰস িকিন েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ েদৱতাৰ
মিন্দৰত পান কেৰ 9 ইেমাৰীয়াসকল যিদও এৰচ গছৰ িনিচনা ওখ আৰু অেল্লান গছৰ িনিচনা শিক্তশালী, আিছল
তথািপও েতামােলাকৰ সনু্মখেত মই েসই ইেমাৰীয়া েলাকক ধ্বংস কিৰেলঁা; মই ওপৰত থকা েতওঁেলাকৰ ফল আৰু
তলত থকা েতওঁেলাকৰ িশপা নষ্ট কিৰেলঁা 10 েসই ইেমাৰীয়াসকলৰ েদশত আিধপতয্ িদবৰ কাৰেণ মেয়ই িমচৰ েদশৰ
পৰা েতামােলাকক উিলয়াই আিন চিল্লশ বছৰৈলেক মৰুপ্রান্তৰত ৈল ফুৰােলঁা 11 েহ ইস্রােয়লবাসী, মই েয েতামােলাকৰ
সন্তান সকলৰ মাজৰ েকােনা েকােনাক ভাববাদী আৰু যুৱকসকলৰ মাজৰ েকােনা েকােনাক নাচৰীয় িহচােব বািচ লেলঁা,
এই কথা জােনা সতয্ নহয়?” িযেহাৱাই ইয়ােক ৈকেছ 12 “িকন্তু েতামােলােক েসই নাচৰীয়সকলক দ্রাক্ষাৰস পান
কৰালা আৰু ভাৱবাণী প্রচাৰ কিৰবৈল েসই ভাববাদীসকলক িনেষধ কিৰলা

13 েচাৱা, শসয্ভৰা গাড়ীৰ তলত শসয্ পিৰেল েযেনৈক গুিড় হয়, েতেনৈক এিতয়া মই েতামােলাকক িপিহ গুিড়
কিৰম 14 েসই কালত দ্রুতগামী েলােকও পলায়ন কিৰ ৰক্ষা েপাৱাৰ উপায় নাথািকব; বলবােন িনজৰ বল েদখাব
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েনাৱািৰব আৰু পৰাক্রমীজেনও িনজৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰব েনাৱািৰব; 15 ধনুদ্ধর্ ৰ িস্থৰভােৱ ৈৰ থািকব েনাৱািৰব; েবগী
েদৗৰিবদজেন পলাব েনাৱািৰব; এেনিক অশ্বােৰাহীেয় িনজৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰব েনাৱািৰব 16 েযাদ্ধাসকলৰ মাজৰ অিত
সািহয়াল েলােকও েসই িদনা উলঙ্গ ৈহ পলাই যাব ” ইয়াক িযেহাৱাই ৈকেছ

3 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ প্রিত সতকর্ বাণী আৰু প্রথম দণ্ড

1 েহ ইস্রােয়লৰ েলাক সমূহ, েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ অথর্াৎ িযসকলক িমচৰ েদশৰ পৰা মই উিলয়াই আিনেলা, েসই
েগােটই ৈফদৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাই েকাৱা এই বাকয্ শুনা; 2 “পৃিথৱীৰ সকেলা ৈফদৰ মাজৰ পৰা মই েকৱল েতামােলাকেকই
বািচ লেলঁা এই কাৰেণ েতামােলাকৰ সকেলা পাপ কাযর্ৰ বােব মই েতামােলাকক দণ্ড িদম 3 এক-পৰামশর্ নহেল
দুজেন জােনা এেকলেগ েখাজ কােঢ়? 4 িচকাৰ েনােপাৱাৈক অৰণয্ত িসংহই জােনা গজ্জর্ ন কেৰ? এেকা নধৰাৈক যুবা
িসংহই জােনা তাৰ গাতৰ িভতৰত গুজিৰ থােক? 5 ফান্দত েটাপ নাথািকেল জােনা চৰাই ফান্দৰ ওচৰৈল আেহ? এেকা
নধৰাৈক জােনা ফান্দ উফিৰ উেঠ? 6 নগৰত ৰণিশঙা বজােল প্রজাসকল জােনা নকঁিপব? িযেহাৱাই নঘটােল জােনা
নগৰত িবপযর্য় ঘেট? 7 অৱেশয্ প্রভু িযেহাৱাই েতওঁৰ দাস ভাববাদীসকলৰ ওচৰত িনজৰ পিৰকল্পনা প্রকাশ নকৰাৈক
এেকােক নকেৰ 8 িসংহই গজ্জর্ ন কিৰেল েকােন ভয় নকিৰব? প্রভু িযেহাৱাই কবৈল কেল েকােন ভাববাদীৰূেপ কথা
েনােকাৱাৈক থািকব পািৰব? 9 েতামােলােক অচ্ েদাদ আৰু িমচৰৰ সকেলা দুগর্ৰ েলাকসকলৰ ওচৰত প্রচাৰ কিৰ েকাৱা,
‘েতামােলােক চমিৰয়াৰ পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত েগাট েখাৱা; েচাৱা, তাৰ মাজত িকমান িবশৃঙ্খল ৈহেছ! েলাকসকলৰ মাজত
িকমান অতয্াচাৰ ৈহেছ’!”

10 িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “েতওঁেলােক নয্ায় কাযর্ কিৰব নাজােন; েতওঁেলাকৰ দুগর্েবাৰৰ িভতৰত
েতওঁেলােক অতয্াচাৰ আৰু লুট-দ্রবয্ সঁািচ ৈথেছ 11 এই েহতুেক েকােনা এজন শত্রুেৱ েদশ েঘৰাও কিৰব; েতওঁ
েতওঁেলাকৰ শিক্তশালী প্রিতৰক্ষাৰ উপায়েবাৰ ধ্বংস কিৰব আৰু দুগর্েবাৰ লুট কিৰব ”

12 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “েমৰ-ছাগ ৰখীয়াই েযেনৈক িসংহৰ মুখৰ পৰা েকৱল েমৰ-ছাগৰ দুখন েঠং বা কাণৰ
এেডাখৰ উদ্ধাৰ কিৰব পােৰ, েতেনৈক চমিৰয়াত িয ইস্রােয়লৰ েলাকসকেল বাস কেৰ, েতওঁেলােক েকৱল শযয্াৰ চুক
বা িবচনা চাদৰৰ এটা টুকুৰাৰ ৈসেত উদ্ধাৰ পাব *”

13 বািহনীগণৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতামােলােক শুনা আৰু যােকাবৰ বংশৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্ িদয়া 14 িকয়েনা মই
িযিদনা পাপৰ কাৰেণ ইস্রােয়লক দণ্ড িদম, েসইিদনা মই ৈবৎএলৰ যজ্ঞেবদীেবাৰ ভািঙ েপলাম; েবদীৰ িশংেবাৰ ভািঙ
মািটত পিৰব 15 মই জাৰকাল কেটাৱা ঘৰ আৰু জহকাল কেটাৱা ঘৰ ভািঙ েপলাম; হাতী দঁাতৰ িশল্পকাযর্ কৰা ঘৰেবাৰ
নষ্ট কৰা হ’ব আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰেবাৰ ধ্বংস কৰা হ’ব ” িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ

4 অধয্ায়
ইস্রােয়ল ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল ঘূিৰ নািহল ইস্রােয়লৰ প্রিত িদ্বতীয় দণ্ড

1 েহ চমিৰয়াৰ পবর্তত বাস কৰা বাচান*ৰ গাইৰ দেৰ মিহলাসকল, েতামােলােক শুনা েতামােলােক দুখীয়াক অতয্াচাৰ
কৰা, অভাৱীসকলক চূণর্ কৰা, আৰু িনজ িনজ স্বামীক েকাৱা, “আমাৰ কাৰেণ পানীয় আনা ” 2 প্রভু িযেহাৱাই িনজ
পিবত্রতাৰ শপত খাই ৈকেছ: “েচাৱা, েসই সময় িনশ্চয় আিহব, েতিতয়া হােকঁাতা লগাই েতামােলাকক টািন ৈল েযাৱা
হ’ব েতামােলাকৰ েশষজনেকা বৰশীেৰ টািন িনয়া হ’ব ” 3 েতামােলাক প্রিতগৰাকীেয় িনজৰ সনু্মখেত েপাৱা নগৰৰ
েদৱালৰ ভগ্নস্থানৰ মােজিদ েপােন েপােন বািহৰ ওলাই যাবা আৰু েতামােলাকক হেমর্ান† ফােল েপেলাৱা হ’ব মই
িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছঁা

4 েতামােলাক ৈবৎএলৈল েযাৱা আৰু পাপ কৰা; িগলগলৈল ৈগ অিধক েবিছ পাপ কৰা েতামােলােক প্রিত ৰািতপুৱা
েতামােলাকৰ উৎসগর্ৰ বিল আৰু প্রিত িতিন িদনৰ িদনা েতামােলাকৰ দশম ভাগ আনা 5 েতামােলােক ধনয্বাদৰ অেথর্
খিমৰ িদয়া িপঠা উৎসগর্ কৰা আৰু ইচ্ছাকৃতভােৱ িদয়া উৎসগর্ৰ িবষেয় প্রচাৰ কৰা; েসইেবাৰৰ িবষেয় েঘাষণা কৰা;
িকয়েনা, েহ ইস্রােয়লৰ েলাক সমূহ, েতামােলােক এই সকেলা কিৰেয়ই সেন্তাষ েপাৱা ” প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ

6 “মই েতামােলাকৰ নগৰেবাৰত আহাৰ িনিদ েতামােলাকৰ দঁাত পিৰস্কাৰ কিৰ ৰািখেলঁা আৰু েতামােলাকৰ সকেলা
ঠাইত অন্নৰ অভাৱ কিৰেলঁা; তথািপ, েতামােলাক েমাৈল ঘূিৰ নািহলা ” িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ 7 “শসয্ দাবৈল
িতিন মাহ থােকঁােতই মই েতামােলাকৰ ওপৰত বৰষুণ পৰা বন্ধ কিৰ িদেলঁা; এখন নগৰৰ ওপৰত বৰষুণ বৰষােলঁা আৰু
* 3 অধয্ায়:12 েসই সময়ত বনৰীয়া জন্তুেৱ আিহ েকােনা েমৰ-ছাগ বধ কিৰেল, তাৰ ৈৰ েযাৱা অংশ গৰাকীৰ ওচৰৈল ৈল েযাৱা ৰখীয়ৰ কতর্ বয্ যিদ
ৰখীয়াই এই কতর্ বয্ পালন নকেৰ, েতেনহেল েসই েমৰ-ছাগৰ মূলয্ ৰখীয়াজেন িদব লািগব * 4 অধয্ায়:1 অিত উৎপাদনশীল ঠাই † 4 অধয্ায়:3
উচ্চভূিমৰ িনকৃষ্ট ঠাই



আেমাচ 4 অধয্ায়:8 1035 আেমাচ 5 অধয্ায়:16

আনখনত বৰষুণ বন্ধ কিৰেলঁা এেডাখৰ ভুিমেয় বৰষুণ পােল আৰু আন এেডাখেৰ বৰষুণ েনােপাৱাত শুকাই গ’ল
8 পানী খাবৰ কাৰেণ দুই িতিনখন নগৰৰ েলাকসকেল ঢলং পলং কিৰ আন নগৰৈল গ’ল, িকন্তু যেথষ্ট পানী নাপােল
তথািপও েতামােলাক েমাৈল ঘূিৰ নািহলা ” িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ 9 “মই েতামােলাকৰ শসয্েবাৰ শুকাই েযাৱা
েৰাগ আৰু েভঁকুৰ ধৰা েৰােগেৰ আঘাত কিৰেলঁা; েতামােলাকৰ বাগানসমূহ, দ্রাক্ষাবাৰীেবাৰ, িডমৰু আৰু িজত গছেবাৰ
কাকিত ফিৰেঙ খাই ধ্বংস কিৰেল; তথািপ েতামােলােক েমাৈল ঘূিৰ নািহলা ” িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ 10 িমচৰৈল
েযেনৈক পঠাইিছেলা, েতেনৈক “মই েতামােলাকৰ মাজৈল মহামাৰী পঠােলঁা; েতামােলাকৰ যুবকসকলক মই তেৰাৱালৰ
দ্বাৰাই বধ কিৰেলঁা; েতামােলাকৰ েঘঁাৰােবাৰ ৈল গেলঁা; েতামােলাকৰ ছাউিনৰ দ্ুগর্ন্ধ েতামােলাকৰ নাকত সুমুৱাই িদেলঁা;
তথািপ েতামােলােক েমাৈল ঘূৰা নাই ” িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ 11 মই, েতামােলাকৰ ঈশ্বেৰ চেদাম আৰু ঘেমাৰাক
েযেনৈক ধ্বংস কিৰিছেলঁা, েতামােলাকেকা েসইদেৰ ধ্বংস কিৰেলঁা েতামােলাক জুইৰ পৰা উিলয়াই অনা আধা েপাৰা
কাঠৰ িনিচনা থ’েলা, তথািপও েতামােলােক েমাৈল ঘূৰা নাই ” িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ 12 েসই কাৰেণ, েহ ইস্রােয়লৰ
েলাক সমূহ, মই েতামােলাকৈল ভয়ানক িকবা এটা বয্ৱহাৰ কিৰম; মই ভয়ানক বয্ৱহাৰ কিৰম বােব েহ ইস্রােয়লবাসী,
েতামােলােক িনজ ঈশ্বৰৰ লগত সাক্ষাৎ হ’বৈল যুগুত েহাৱা 13 কাৰণ েচাৱা, িয জনাই পবর্তেবাৰ িনম্মর্াণ কেৰ, বতাহ
সৃষ্টি কেৰ আৰু মানুহৰ ওচৰত িনজৰ ভাব প্রকাশ কেৰ; িয জনাই ৰািতপুৱাৰ েপাহৰক অন্ধকাৰ কেৰ আৰু পৃিথবীৰ
উচ্চস্থানেবাৰত অহা-েযাৱা কেৰ, েতওঁৰ নাম বািহনীগণৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা

5 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ কাৰেণ িবলাপৰ গান

1 েহ ইস্রােয়ল-বংশ; মই েতামােলাকৰ িয িবষয় ৈল িবলাপ কিৰেছঁা, েসই িবষেয় েতামােলােক শুনা
2 “কুমাৰী ইস্রােয়ল পিতত হ’ল,
েতওঁ পুনৰ নুিঠব;
েতওঁক িনজৰ েদশৰ মািটত পিৰতয্ক্তা কিৰ েপলাই েথাৱা ৈহেছ,
েতওঁক তুিলবৈল েকােনা নাই ”

3 িকয়েনা প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “ইস্রােয়লৰ িয নগৰৰ পৰা এক হাজাৰ ৈসনয্ ওলাই যায়, তােৰ এশজন
জীয়াই থািকব আৰু িয নগৰৰ পৰা এশজন েলাক ওলাই যায়, তাৰ মাত্র দহ জন ইস্রােয়ল-বংশৈল অৱিশষ্ট থািকব ”

িযেহাৱাক িবচািৰ জীয়াই থাকা
4 িযেহাৱাই ইস্রােয়ল-বংশক এই কথা ৈকেছ, “েতামােলােক েমাক িবচাৰা আৰু জীয়াই থাকা; 5 িকন্তু ৈবৎএলক

িবচািৰ নাযাব; িগলগলত েনােসামাবা, আৰু েবৰ-েচবাৈল নাযাবা; িকয়েনা িগলগল অৱেশয্ই বন্দী হ’ব, আৰু ৈবৎ-এলৰ
সবর্নাশ হ’ব

6 েতামােলােক িযেহাৱাক িবচাৰা, তােত জীয়াই থািকবা; নহেল েতওঁ েযােচফৰ বংশৰ* মাজত অিগ্নৰ দেৰ জ্বিল
উিঠ গ্রাস কিৰব আৰু তাক নুমাবৈল ৈবৎএলত েকােনা নাথািকব 7 েতামােলােক সুিবচাৰক িততাৈল পিৰণত কিৰছা
আৰু ধাির্মকতাক ভূিমসয্াৎ কিৰছা 8 িয জনাই কৃিত্তকা আৰু মৃগশীষর্ কালপুৰুষ নামৰ নক্ষত্র মণ্ডলীক িনমর্াণ কিৰেল,
অন্ধকাৰক পুৱাৰ েপাহৰৈল পিৰবতর্ ন কেৰ, িদনক ৰািতৈল সলিন কেৰ, িয জনাই সাগৰৰ জল সমূহক আহ্বান কিৰ ভূিমৰ
ওপৰত ঢািল িদেয়, েতওঁৰ নাম িযেহাৱা! 9 েতওঁ শিক্তশালী ৈসনয্েবাৰৰ ওপৰত হঠাৎ িবনাশ উপিস্থত কৰায়, তােত
দুগর্েবাৰৰ ওপৰৈল ধ্বংস নািম আঁেহ

10 নগৰৰ দুৱাৰত অনয্ায়ৰ িবৰুেদ্ধ িথয় েহাৱাজনক, েতামােলােক িঘণ কৰা আৰু সতয্ কথা েকাৱা জনক তুচ্ছ কৰা
11 েতামােলােক দুখীয়াক অতয্াচােৰেৰ গছিক বেলেৰ েঘঁহু ধান আদায় কৰা েসেয় যিদও েতামােলােক কটা-িশলৰ ডাঙৰ
ঘৰ ৈতয়াৰ কিৰলা, তথািপও েতামােলােক তাত বাস কিৰবৈল নাপাবা; মেনাহৰ দ্রাক্ষাবাৰী পািতেলও, তাৰ দ্রাক্ষাৰস পান
কিৰবৈল নাপাবা 12 িকয়েনা, মই জােনা েতামােলাকৰ অপৰাধ িকমান অিধক আৰু েতামােলাকৰ পাপেবাৰ িকমান
ভীষণ! েতামােলােক সৎ েলাকৰ ওপৰত উপদ্রৱ কৰা আৰু েভটী েলাৱা; নগৰৰ দুৱাৰত েতামােলােক দিৰদ্রসকলৰ প্রিত
অনয্ায় কিৰছা 13 েসই বােব এই, এই সময়ত িবজ্ঞ েলাক মেন মেন থােক; িকয়েনা ই এক দু:সময়

14 েতামােলােক যােত জীয়াই থািকব পাৰা, েসইবােব ভাল কামৰ িপছত েযাৱা, েবয়া কামৰ িপছত নহয় েতিতয়া
েতামােলােক েকাৱাৰ দেৰ বািহনীগণৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা েতামােলাকৰ লগত থািকব 15 িয মন্দ, তাক িঘণ কৰা আৰু িয
ভাল, তাক ভালেপাৱা নগৰৰ দুৱাৰত সুিবচাৰ স্থাপন কৰা; েতিতয়া িকজািন েযােচফৰ জীয়াই থকা অৱিশষ্ট েলাকৰ
প্রিত বািহনীগণৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই দয়া কিৰব 16 েসইবােব বািহনীগণৰ ঈশ্বৰ প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “নগৰৰ
* 5 অধয্ায়:6 েযােচফৰ বংশৰ ইস্রােয়লৰ েলাকসকল
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চকেবাৰত েলােক িবলাপ কিৰব, আিলেবাৰত হায়! হায়! কিৰব; েতওঁেলােক েখিতয়কক েশাক কিৰবৈল, আৰু েশাক
কৰাসকলক িবলাপ কিৰবৈল মািতব 17 সকেলা দ্রাক্ষাবাৰীেত িবলাপ হ’ব, িকয়েনা মই েতামােলাকৰ মােজিদ যাম ”
িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ

প্রভুৰ িদন
18 েতামােলাক িযসকেল প্রভুৰ িবচাৰৰ িদন চাবৈল আকাংক্ষা কৰা, েসই েলাকসকলক িধক েতামােলােক িকয়

িযেহাৱাৰ েসাধিবচাৰৰ িদনৈল আকাংক্ষা কৰা? েসই িদন অন্ধকাৰ, েপাহৰ নহয় 19 েযেনদেৰ েকােনা মানুহ িসংহৰ
মুখৰ পৰা পলাই ৈগ এটা ভালুকৰ সনু্মখত পেৰ, নাইবা িনজৰ ঘৰত েসামাই েদৱালত হাত িদওঁেত েতওঁক সােপ খুেট,
েতেনদেৰই হ’ব েসইিদন 20 িযেহাৱাৰ িদন জােনা েপাহৰ নৈহ অন্ধকাৰ নহ’ব? েসেয় জােনা উজ্জ্বলতা নথকা েঘাৰ
অন্ধকাৰৰ িদন নহ’ব?

21 মই েতামােলাকৰ পবর্েবাৰ িঘণ কেৰঁা, অগ্রাহয্ কেৰঁা; মই েতামােলাকৰ ধমর্-সভােবাৰত আনন্দ নকেৰঁা
22 েতামােলােক েমাৰ উেদ্দেশয্ েতামােলাকৰ েহাম-বিল আৰু ভক্ষয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰেলও মই েসইেবাৰ গ্রহণ নকিৰম;
এেনিক েতামােলােক যিদ হৃষ্টপুষ্ট পশুেৰ মঙ্গলাথর্ক বিলও িদয়া, তথািপও মই তাৈল দৃষ্টি নকিৰম 23 েতামােলাকৰ গানৰ
েকালাহল েমাৰ পৰা দূৰ কৰা; মই েতামােলাকৰ বীণাৰ শব্দ শুিনব েনােখােজঁা; 24 িকন্তু নয্ায়িবচাৰ পানীৰ িনিচনাৈক আৰু
ধাির্মকতা অিবৰােম ৈব থকা নদীৰ িনিচনাৈক ৈব যাওঁক 25 েহ ইস্রােয়ল-বংশ, মৰুপ্রান্তৰত চিল্লশ বছৰ েতামােলােক
েমাৰ উেদ্দেশয্ জােনা েকােনা বিল আৰু ৈনেবদয্ আিনিছলা? 26 বৰং েতামােলােক িনেজ িনমর্াণ কৰা েতামােলাকৰ
ৰজা-েদৱতা িচকু্কত† আৰু তৰা েদৱতা িকয়ুনৰ মূির্ত্তক ৈব ৈল ৈগিছলা 27 েসেয়, মই েতামােলাকক দেম্মচকৰ িসফােল
বন্দী িহচােব ৈল যাম ” মই বািহনীগণৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, িয জনৰ নাম বািহনীগণৰ ঈশ্বৰ ”

6 অধয্ায়
েভাগ-িবলাসত আত্মসন্তুষ্টি লভা েলাকৰ সন্তাপ

1 িধক েতামােলাক! েতামােলাক িযসকল িচেয়ানত িনিচন্তভােৱ আছা আৰু চমিৰয়া পাহাৰত িনৰাপেদ বাস কিৰ
আছা, িয সকলৰ ওচৰৈল ইস্রােয়ল বংশৰ সকেলা েলাক সহায়ৰ বােব আেহ, েতামােলাক জািতেবাৰৰ প্রধানসকলৰ
মাজত প্রিসদ্ধ েলাক 2 েতামােলােক কলিনৈল ৈগ েচাৱা; তাৰ পৰা হমাতৈল েযাৱা, তাৰ পাছত পেলষ্টীয়া েলাকসকলৰ
গাত নগৰৈল নািম েযাৱা; েসই ৰাজয্েবাৰতৈক েতামােলাকৰ এই দুই ৰাজয্ উত্তম েন? েতামােলাকৰ সীমা, েসইেবাৰৰ
সীমাতৈক ডাঙৰ েন? 3 েতামােলােক েবয়া িদনক দূৰ কিৰ এক অতয্াচাৰীৰ ৰাজত্বক ওচৰ চপাই আিনলা 4 িযসকেল
হাতীদঁাতৰ পােলঙত শয়ন কেৰ আৰু েতওঁেলাকৰ শযয্াত আৰােমেৰ দীঘল িদ পেৰ, জাকৰ পৰা েমৰ-ছাগ েপাৱািল
আৰু েগাহািলৰ পৰা দামুিৰ েভাজন কেৰ; 5 িযসকেল বীণা বােদয্েৰ অসাথর্ক গীত গায়, দায়ুদৰ িনিচনাৈক বাদয্-যন্ত্রত
গীত ৰচনা কেৰ, 6 িযসকেল পাত্রেবাৰৰ পৰা দ্রাক্ষাৰস পান কেৰ আৰু উত্তম সুগিন্ধ েতেলেৰ ৈসেত িনজেক অিভেষক
কেৰ, িকন্তু েযােচফৰ িবনষ্টৰ কাৰেণ েতওঁেলােক দুখ নকেৰ! 7 গিতেক বন্দী ৈহ অনয্ েদশৈল যাব লগা সকলৰ
মাজত এইসকেলই প্রথেম েদশান্তিৰত হ’ব; েতিতয়া েভাগিবলাসত আৰােমেৰ থকাসকলৰ িচঞৰ-বাখৰ নাইিকয়া হ’ব
8 বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ প্রভু িযেহাৱাই িনজৰ নােমেৰ শপত খাই ৈকেছ: “মই যােকাবৰ অহংকাৰ আৰু েতওঁৰ দূগর্েবাৰ
িঘণ কেৰঁা; েসই বােব মই নগৰখন আৰু তাত থকা সকেলােবাৰ আনৰ হাতত সমপর্ণ কিৰম ”

9 তােত এটা ঘৰত দহজন েলাক জীয়াই থািকেলও, েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ হ’ব 10 েযিতয়া েকােনাবাজনৰ আত্মীয়ই
মৃতেদহ দাহ কিৰবৰ কাৰেণ শৱেটা ঘৰৰ পৰা বািহৰৈল দািঙ লবৈল আিহব আৰু েতওঁ ঘৰৰ এেকবােৰ িভতৰত থকা
কােৰাবাক “েতামাৰ লগত আন েকােনাবা আেছ েনিক” বুিল জািনবৈল সুিধব; েতিতয়া েতওঁ ক’ব, “নাই ” তােত েসই
আত্মীয়ই ক’ব, “মেন মেন থাকা! আিম িযেহাৱাৰ নাম উেল্লখ কিৰব নাপায় ”
11 িকয়েনা েচাৱা, িযেহাৱাই আজ্ঞা িদব,
ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ ভািঙ চূৰমাৰ হ’ব আৰু সৰু সৰু ঘৰ টুকুৰা-টুকুৰ কৰা হ’ব
12 েঘঁাৰােবােৰ জােনা খলাবমা িশলিনত লৰ মািৰব পােৰ?
েকােনােৱ জােনা তাত বলেদেৰ হাল বাব পােৰ?
িকন্তু েতামােলােক নয্ায়িবচাৰক িবহৈল পিৰণত কিৰলা আৰু
ধাির্মকতাৰ ফলক িততা ফালৈল পিৰবত্তর্ ন কিৰলা
13 েতামােলােক েলা-েদবাৰ*ত বয্থর্ আনন্দ কিৰছা;
েতামােলােক েকাৱা, “আিম জােনা িনজৰ শিক্তেৰ কানর্িয়ম† অিধকাৰ কৰা নাই?”
† 5 অধয্ায়:26 িচকু্কত আৰু িকয়ুন: অচুিৰয়া েদৱতাৰ নাম * 6 অধয্ায়:13 নগৰ, (যাৰ অথর্ অসাৰ) † 6 অধয্ায়:13 নগৰ (যাৰ অথর্ ‘শিক্ত’)
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14 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “েহ ইস্রােয়ল-বংশ, েচাৱা মই েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ এক জািতক উঠাম;
েসই জািতেয় িলেবা হমাতৰ পৰা অৰাবাৰ উপতয্কা পযর্ন্ত েতামােলাকৰ ওপৰত উপদ্রৱ কিৰব ”

7 অধয্ায়
ভিৱষয্ত দণ্ডৰ িবষেয় আেমাচৰ িতিনটা দশর্ন

1 প্রভু িযেহাৱাই েমাক এই দশর্ন েদখুৱােল: “েচাৱা, েযিতয়া িদ্বতীয়বাৰ শসয্ বািঢ়বৈল আৰম্ভ কিৰেল, েসই সময়ত
েতওঁ কাকিত ফিৰংেবাৰ সৃষ্টি কিৰিছল ৰজাই প্রথম শসয্ েদাৱাৰ পাছত এইেটা আিছল িদ্বতীয় শসয্ৰ েখিত 2 েসই
কাকিত ফিৰংেবােৰ েযিতয়া েদশৰ সকেলা েসউজীয়া শাক-পাচিল খাই েশষ কিৰ েপলাইিছল, েতিতয়া মই িমনিত
কিৰেলঁা, “েহ প্রভু িযেহাৱা, অনুগ্রহ কিৰ ক্ষমা কৰক; যােকাব েনা েকেনৈক জীয়াই থািকব? েতওঁ েয অিত সৰু ”

3 েতিতয়া িযেহাৱাই এই িবষয়ত মন সলিন কিৰ ক’েল, “এইদেৰ নঘিটব ”
4 প্রভু িযেহাৱাই েমাক এইদেৰ দশর্ন িদেল: িযেহাৱা ঈশ্বেৰ িবচাৰৰ অেথর্ অিগ্নক মািতেল েসই অিগ্নেয় মহাসমুদ্রক

শুকুৱাই েপলােল আৰু ভূিমেকা গ্রাস কিৰবৈল ধিৰেল 5 েতিতয়া মই কেলঁা,
“েহ প্রভু িযেহাৱা, “মই অনুেৰাধ কিৰেছঁা,
আপুিন ক্ষান্ত হওঁক,
যােকাব েনা েকেনৈক জীয়াই থািকব?
েতওঁ েয অিত সৰু ”

6 েতিতয়া িযেহাৱাই এই িবষয়ত মন সলিন কিৰ ক’েল, “এইদেৰ নঘিটব ”
7 েতওঁ েমাক পুনৰ এটা দশর্ন িদেল: প্রভুেৱ এডাল ওেলাম-জৰী হাতত ৈল, ওেলামৰ েজাখ ৈল ৈতয়াৰ কৰা এটা

েদৱালৰ ওচৰত িথয় ৈহ আিছল 8 িযেহাৱাই েমাক ক’েল, “েহ আেমাচ, তুিম িক েদিখছা?” েতিতয়া মই কেলঁা, “এডাল
ওেলাম জৰী েদিখেছঁা ” েতিতয়া প্রভুেৱ ক’েল,
“েচাৱা, মই েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ মাজত এডাল ওেলাম-জৰী ৰািখেছা ”
েতওঁেলাকক মই আৰু েকিতয়াও ক্ষমা নকিৰম
9 ইচহাকৰ বংশৰ ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ ধ্বংস হ’ব
আৰু ইস্রােয়লৰ পূণয্ধামেবাৰ উচ্ছন্ন হ’ব;
মই তেৰাৱাল ৈল যাৰিবয়ামৰ বংশৰ িবৰুেদ্ধ উিঠম ”

অমিচয়া পুেৰািহেত ৰজাক আপিত্ত জেনাৱা
10 তাৰ পাছত ৈবৎএলৰ পুেৰািহত অমিচয়াই ইস্রােয়লৰ ৰজা যাৰিবয়ামৰ ওচৰৈল এই খবৰ ৈক পঠােল: “ইস্রােয়লৰ

বংশৰ মাজত আেপানাৰ িবৰুেদ্ধ আেমােচ চক্রান্ত কিৰেছ; েদশৰ েলাকসকেল েতওঁৰ েকােনা কথা সিহব পৰা নাই
11 আেমােচ এই কথা ৈকেছ:
‘যাৰিবয়াম তেৰাৱালৰ আঘাতৰ দ্বাৰাই মৃতুয্ হ’ব;
ইস্রােয়েল অৱেশয্ই িনজ েদশৰ পৰা বন্দী ৈহ আন েদশৈল যাব লািগব’ ”

12 অমিচয়াই আেমাচক ক’েল, “েহ ভাৱবাদী, েযাৱা! তুিম ইয়াৰ পৰা িযহূদা েদশৈল গুিচ েযাৱা তােতই ভাৱবাদী
িহচােব জীিৱকা উিলওৱা আৰু তােতই ভাৱবাণী প্রচাৰ কৰা 13 িকন্তু ৈবৎএলত হেল পুনৰ ভাৱবাণী প্রচাৰ নকিৰবা;
িকয়েনা এই ঠাই ৰজাৰ পুণয্ধাম আৰু এক ৰাজকীয় মিন্দৰ* ” 14 েতিতয়া আেমােচ উত্তৰ িদ অমিচয়াক ক’েল, “মই
ভাববাদীও নহওঁ নাইবা ভাববাদীৰ িশষয্ও নহওঁ মই এজন পশু-ৰখীয়া আৰু িডমৰু গছেবাৰৰ ফল সংগ্রহ† কেৰঁাতা
আিছেলঁা 15 িযেহাৱাই েমাক েমৰ-ছাগৰ জাক চেৰাৱা কাযর্ৰ পৰা আিন েমাক ক’েল, ‘তুিম েযাৱা আৰু েমাৰ ইস্রােয়লৰ
েলাকসকলৰ আগত ৈগ ভাৱবাণী প্রচাৰ কৰা’

16 েতেনহ’েল এিতয়া আপুিন িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনক; আপুিন ৈকেছ, ‘ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ ভাৱবাণী প্রচাৰ নকিৰবা
আৰু ইচহাকৰ বংশৰ িবৰুেদ্ধও প্রচাৰ নকিৰবা ’ 17 েসইবােব িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
‘েতামাৰ ভাযর্া নগৰখনৰ মাজত েবশয্া হ’ব,
েতামাৰ ল’ৰা-েছাৱালী তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই পিতত হ’ব,
েতামাৰ মািট জুিখ জুিখ আনৰ মাজত ভগাই িদয়া হ’ব;
তুিম িনেজও এক অশুিচ‡ েদশত মিৰবা,
ইস্রােয়লক িনজ েদশৰ পৰা েদশান্তিৰত হ’ব’ ”
* 7 অধয্ায়:13 ৰাজপ্রসাদ † 7 অধয্ায়:14 আপদাল কেৰঁাতা ‡ 7 অধয্ায়:17 ঈশ্বৰক নজনা েদশত
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8 অধয্ায়
আেমাচৰ চতুথর্ দশর্ন

1প্রভু িযেহাৱাই, েমাক পুনৰ এটা দশর্ন েদখুৱােল: েতওঁ েমাক এপািচ পকা ফল* েদখুৱােল 2 েতওঁ ক’েল, “আেমাচ
তুিম িক েদখা পাইছা?” মই কেলঁা, “এপািচ পকা ফল† ” েতিতয়া িযেহাৱাই েমাক ক’েল,
“েমাৰ প্রজা ইস্রােয়লৰ েশষ সময় উপিস্থত ৈহেছ:
মই েতওঁেলাকক েকিতয়াও পুনৰ ক্ষমা নকিৰম
3 প্রভু িযেহাৱাই ৈকেছ, “েসইিদনা ৰাজকীয়-মিন্দৰৰ গানেবাৰ িবলাপৰ ধ্বিন হ’ব;
মৰা-শৱ অেনক হ’ব; েসইেবাৰ নীৰেৱ েপেলাৱা হ’ব “মেন মেন থাকা!”
4 েতামােলাক িযসকেল দিৰদ্রক ভিৰেৰ গছকা আৰু দুখীয়াক নাশ কিৰছা, েতামােলােক এই কথা শুনা

5 েতামােলােক েকাৱা েয,
“ন-েজানৰ উৎসৱ েকিতয়া েশষ হ’ব?
“আিম পুনৰ শসয্ িবক্রী কিৰবৰ বােব,
িবশ্রাম-িদন েকিতয়া েশষ হ’ব?
আিম বজাৰত েঘহঁু িবক্রী কিৰবৰ বােব,
আিম ঐফা‡ সৰু কিৰম, েচেকল§ বঢ়াম,
আৰু অনয্ায়ৰ তুলাচনী বয্ৱহাৰ কিৰ প্রবঞ্চনা কিৰম
6 ৰূপৰ িবিনময়ত দিৰদ্রক আৰু এেযাৰ েজাতাৰ িবিনময়ত অভাৱীক িকিন ল’ম
সািৰ েপলাই িদয়া েঘহঁু িবক্রী কিৰম ”

7 যােকাবৰ েগৗৰৱৰ নােমেৰ িযেহাৱাই শপত খাই ৈকেছ, “মই িনশ্চেয় েতওঁেলােক িয কাযর্েবাৰ কিৰেছ, তাৰ এিটেকা
েকিতয়াও নাপাহিৰম ”
8 ইয়াৰ বােব জােনা েদশ নকঁিপব?
তাৰ মাজত বাস কৰা সকেলােৱ জােনা িবলাপ নকিৰব?
েগােটই েদশখন নীল নদীৰ বনয্াৰ দেৰ ওফিন্দ উিঠব, অশান্ত হ’ব আৰু পুনৰ নািম যাব,
িঠক িমচৰৰ নদীখনৰ িনিচনাই হ’ব
9 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
“েসই িদনা মই দুপৰীয়ােত সূযর্ক অস্ত যাবৈল িদম,
দুপৰীয়াই পৃিথৱীক অন্ধকাৰ কিৰম
10 মই েতামােলাকৰ উৎসৱেবাৰ েশাকৈল আৰু
েতামােলাকৰ সকেলা গান িবলাপৈল পিৰণত কিৰম;
েতামােলাক সকেলােৰ কঁকালত েশাকবস্ত্রৰ চট িপন্ধাম,
প্রেতয্কৰ মূৰ টকলা হ’ব;
এেকিট পুত্রৰ িবেয়াগৰ েশাকৰ দেৰ মই েসই সময়ক েশাকৈল পিৰণত কিৰম,
আৰু েশষৈলেক এই িতক্ততাৰ িদন চিল থািকব
11 প্রভু িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
“েচাৱা, এেন িদন আিহেছ, েযিতয়া মই েদশৰ মাজৈল দুির্ভক্ষ পঠাম;
েলােক েতিতয়া অন্নৰ বােব কু্ষিধত অথবা
পানীৰ বােব তৃষ্ণাতুৰ নহ’ব
িকন্তু িযেহাৱাৰ বাকয্ শুনাৰ বােব আকাল হ’ব
12 েলাকসকেল িযেহাৱাৰ বাকয্ িবচািৰ মৰু সাগৰৰ পৰা ভূমধয্ সাগৰৈলেক
আৰু উত্তৰৰ পৰা পূবৈলেক ভ্রমণ কিৰ ইফােল িসফােল ঘূিৰ ফুিৰব
িকন্তু তাক নাপাব
13 েসই সময়ত সুন্দৰী যুৱতী আৰু সুন্দৰ যুৱকসকল িপয়াহত মূচ্ছর্ া যাব
14 িযসকেল চমিৰয়াৰ পাপৰ* শপত খাই কয়,
‘েহ দান, েতামাৰ জীৱন্ত েদৱতাৰ শপত’
* 8 অধয্ায়:1 িদমৰু ফল † 8 অধয্ায়:2 িদমৰু ফল ‡ 8 অধয্ায়:5 ঐফা েজাখা পাত্র § 8 অধয্ায়:5 েচেকল দাম * 8 অধয্ায়:14
চমিৰয়াৰ পাপ অথর্াৎ চমিৰয়াৰ মূির্ত
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নাইবা কয়, ‘েবৰ-েচবাৰ েদৱতা†ৰ শপত’
েতওঁেলাক পিতত হ’ব; পুনৰায় েকিতয়াও নুিঠব

9 অধয্ায়
আেমাচৰ পঞ্চম দশর্ন আৰু ইস্রােয়লৰ িবনাশ

1 মই প্রভুক েবদীৰ ওচৰত িথয় ৈহ থকা েদিখেলঁা প্রভুেৱ ক’েল, “স্তম্ভেবাৰৰ শীষর্স্থানত আঘাত কৰা যােত তাৰ
েভঁিটেবাৰ কঁিপ উেঠ
েসই ঠাইৰ সকেলা েলাকৰ মূৰৰ ওপৰত যােত েসইেবাৰ েডাখৰ েডাখৰৈক ভািঙ পেৰ আৰু
িয সকল জীয়াই থািকব, মই েতওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰম;
েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজেনও পলাই যাব েনাৱািৰব;
েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজেনও সািৰব েনাৱািৰব
2 েতওঁেলােক িচেয়ালৰ গভীৰ পযর্ন্তৈল গাত খািন্দ গ’েলও,
েমাৰ হােত তাৰ পৰা েতওঁেলাকক উিলয়াই আিনব
েতওঁেলােক আকাশ পযর্ন্ত উিঠেলও, তাৰ পৰা মই েতওঁেলাকক নমাই আিনম
3 েতওঁেলােক কির্মল পাহাৰৰ চূড়াত িনজেক লুকুৱাই ৰািখেলও,
তাৰ পৰা মই েতওঁেলাকক িবচািৰ উিলয়াই ধিৰ আিনম;
েতওঁেলােক েমাৰ দৃষ্টিৰ পৰা সাগৰৰ তলত ৈগ লুকােলও,
েসই ঠাইত েতওঁেলাকক দংশন কিৰবৈল মই নাগক আজ্ঞা িদম,
তােত িস েতওঁেলাকক দংশন কিৰব
4 শত্রুেবাৰৰ দ্বাৰা েতওঁেলাক বন্দী ৈহ আন েদশৈল গেলও,
েসই ঠাইেতা মই েতওঁেলাকক বধ কিৰবৈল তেৰাৱালক আজ্ঞা িদম
মঙ্গলৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু অমঙ্গলৰ কাৰেণেহ মই েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ দৃষ্টি ৰািখম
5 বািহনীসকলৰ প্রভু িযেহাৱাই েদশখনক চুেল, েদশ পিম যায়;
তাত বাস কৰা সকেলােৱ েশাক কেৰ
েতওঁৰ স্পশর্ত েগােটই েদশ িমচৰৰ নীল নদীৰ দেৰ বনয্াত ওফিন্দ উেঠ, তাৰ পাছত পুণৰায় নািম যায়
6 েতওঁ আকাশ-মণ্ডলত িনজৰ উচ্চ েকঁাঠািলেবাৰ সািজেল, আৰু পৃিথৱীৰ ওপৰত িনজৰ চন্দ্রতাপৰ দেৰ আকাশ স্থাপন

কিৰেল
েতওঁ সমুদ্রৰ জলক আহ্বান কিৰ ভুিমৰ ওপৰত ঢািল িদেয়
িয জনাই এই সকেলা কেৰ, েতওঁৰ নাম িযেহাৱা
7 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েহ ইস্রােয়লৰ েলাকসকল, েতামােলাক জােনা েমাৰ ওচৰত কুচীয়া* েলাকসকলৰ িনিচনা েনােহাৱা?
মই জােনা িমচৰ েদশৰ পৰা ইস্রােয়লক, কেপ্তাৰৰ† পৰা পেলষ্টীয়াসকলক আৰু কীৰৰ পৰা অৰামীয়াসকলক‡ জােনা

উিলয়াই অনা নাই?
8 েচাৱা, প্রভু িযেহাৱাৰ দৃষ্টি অৱেশয্ই এই পাপপূণর্ ৰাজয্ৰ ওপৰত আেছ পৃিথৱীৰ পৰা মই তাক উচ্ছন্ন কিৰম
তথািপও মই যােকাবৰ বংশক সমূ্পণর্ৈক ধ্বংস নকিৰম
9 মই এক আজ্ঞা িদম,
চালনীত েযেনৈক শসয্ চলা হয়, েতেনৈক সকেলা জািতৰ মাজত মই ইস্রােয়ল বংশক চািলম;
িকন্তু শসয্ৰ এটা ধােনা মািটত নপিৰব
10 েমাৰ প্রজাসকলৰ সকেলা পাপীেলােক কয়, “অমঙ্গেল আমাক ঢুিক নাপাব নাইবা আমাৰ ওচৰৈল নািহব; েতওঁেলাক

সকেলােৰ মৃতুয্ তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই হ’ব
ইস্রােয়লৰ উদ্ধাৰ

11 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েসই িদনা মই দায়ুদৰ পিৰ েযাৱা পঁজােটা পুনৰায় তুিলম;
মই তাৰ ভািঙ েযাৱা ফাটেবাৰ েমৰামিত কিৰম,
ধ্বংসস্থানেবাৰ িঠক কিৰম,
তাক আগৰ িনিচনাৈক পুনৰায় গিঢ়ম;

† 8 অধয্ায়:14 মূির্তপূজাৰ * 9 অধয্ায়:7 ইিথউিপয়া † 9 অধয্ায়:7 ক্রীিত ‡ 9 অধয্ায়:7 িচিৰয়া
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12 যােত ইস্রােয়েল ইেদামৰ বাকী অংশ আৰু েমাৰ নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা সকেলা জািতেবাৰৰ েদশ অিধকাৰ কিৰব
পােৰ ”

িয জেন এই সকেলা কাযর্ কেৰ, েসই জন ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা েঘাষণা কিৰেছ
13 িযেহাৱাই পুনৰ ৈকেছ, “েচাৱা, েসই িদনেবাৰ িনশ্চেয় আিহব,
েযিতয়া হােলাৱাই শসয্ েদাৱাজনক অিতক্রম কিৰ আগবািঢ়ব;
দ্রাক্ষাগুিট গচকাজেন গুিট েবাৱাজনক লগ ধিৰ অিতক্রম কিৰ যাব;
পব্বর্তেবাৰৰ পৰা িমঠা দ্রাক্ষাৰস জিৰ জিৰ পিৰব,
আৰু েসইেবােৰ সকেলা উপ-পব্বর্তেবাৰক ধুই ৈল যাব
14 বন্দী অৱস্থাত থকা েমাৰ েলাক ইস্রােয়লীয়াসকলক মই পুনৰ ঘূৰাই আিনম;
েতওঁেলাকৰ ধ্বংস েহাৱা নগৰেবাৰ পুনৰায় সািজব আৰু েসইেবাৰত বাস কিৰব;
েতওঁেলােক আঙুৰ েখিত কিৰ দ্রাক্ষাৰস পান কিৰব;
েতওঁেলােক বাৰী পািত তাৰ ফল েভাগ কিৰব;
15 মই ইস্রােয়লীয়া সকলক েতওঁেলাকৰ েদশত ৰুম,
িয েদশ মই েতওঁেলাকক িদেছঁা, তাৰ পৰা েতওঁেলাকক েকিতয়াও পুনৰ উঘলা নহব ”
এই কথা েতামােলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ৈকেছ
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ওবিদয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পুস্তক খন ওবিদয়া নােমেৰ এজন ভাববাদীৰ প্রিত আেৰািপত, িকন্তু েতওঁৰ সম্পেকর্ আিম েকােনা জীবনীসংক্রান্তীয়

তথয্ েপাৱা নাই ইেদামৰ িবেদশী জািতৰ ওপৰত িবচাৰৰ ভাববাণীৰ েযােগিদ ওবিদয়াৰ িযৰূচােলমৰ ওপৰত গুৰুত্ব
আিছল, আিম অন্ততঃ অনুমান কিৰব পােৰঁা েয, ওবিদয়া িযহূদাৰ দিক্ষণাঞ্চলত পিবত্র নগৰৰ ওচৰৰ েকােনা ঠাইৰ পৰা
আিহিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 605-586 খ্রীষ্টপূবর্ৰ মাজভাগত
এইেটা ধাৰণা হয় েয ওবিদয়া িযৰূচােলমৰ পতনৰ বহু পাছত িলখা নহয় (ওবিদয়া 11-14), এয়া হয়েতা েবিবলনৰ

িনবর্াসনত থকা অলপ সময়ৰ পাছত হ’ব পােৰ
প্রাপক
এই অভীষ্ট দশর্কসকল আিছল ইেদামীয়াসকলৰ আক্রমণৰ পিৰণামত িযহূদাত থকা েলাকসকল
উেদ্দশয্
ওবিদয়া এজন ঈশ্বৰৰ ভাববাদী, িযজেন এই সুেযাগ বয্ৱহাৰ কিৰিছল ঈশ্বৰ আৰু ইস্রােয়ল উভয়ৰ পাপৰ িবৰুেদ্ধ

ইেদামক িনন্দা কিৰিছল ইেদামীয়াসকল হ’ল এেচৗৰ বংশধৰ আৰু ইস্রােয়লীসকল হ’ল েতওঁৰ যমজ ভাই যােকাবৰ
বংশধৰ এই দুজন ভাইৰ মাজত থকা কািজয়াই েতওঁেলাকৰ বংশধৰক ক্ষিত কিৰিছল এই িবভাজনৰ কাৰেণ
ইেদামীয়াসকেল িমচৰৰ পৰা ইস্রােয়লীসকল যাত্রা কিৰ ওলাই অহাৰ সময়ত ইস্রােয়লক েতওঁেলাকৰ েদশ পাৰ েহাৱাত
িনেষধ কিৰিছল এই অহংেবাধৰ পাপৰ বােব এিতয়া প্রভুৰ ওচৰৰ পৰা িবচাৰৰ এটা শিক্তশালী বাকয্ৰ প্রেয়াজন হ’ল
েযিতয়া ঈশ্বৰৰ েলাকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ দেৰ েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওপৰত শাসন কিৰব, েসই েশষৰ িদনত িচেয়ানৰ
উদ্ধাৰ আৰু পিৰপূণর্তাৰ প্রিতজ্ঞােৰ এই পুস্তক খন সমাপ্ত ৈহিছল

মূল িবষয়
নয্ায় িবচাৰ

প্রান্তেৰখা
1. ইেদামৰ সবর্নাশ — 1:1-14
2. ইস্রােয়লৰ চূড়ান্ত িবজয় — 1:15-21

ইেদামৰ িবনাশ
1 ওবিদয়াৰ দশর্ন প্রভু িযেহাৱাই ইেদামৰ িবষেয় িচন্তা কিৰ ক’েল: আিম িযেহাৱাৰ পৰা বাত্তর্ া শুিনেলঁা, আৰু

েদশীবাসীৰ মাজৈল এজন ৰাজদূত পঠােলঁা েতওঁ ৈকিছল, “উঠা, েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল েতামােলাক উঠা ”
2 েচাৱা, মই েতামাক েদশীবাসীৰ মাজত সৰু কিৰম; আৰু েতামাক অিতশয় েহয়জ্ঞান কৰা হ’ব

3 উচ্চস্থানত িশলৰ গুহাত বাস কৰা জনৰ মনৰ অহংকােৰ েতওঁক প্রবঞ্চনা কিৰেল েকােন েতামাৰ মনত কয়,
“েকােন েমাক মািটৈল নমাব?” 4 িযেহাৱাই ৈকেছ, তুিম ঈগল পক্ষীৰ দেৰ ওপৰৈল উিৰেলও, আৰু েতামাৰ বাহ
তৰােবাৰৰ মাজত স্থািপত হ’েলও, মই তাৰ পৰা েতামাক নমাই আিনম

5 েতামাৰ ওচৰৈল যিদ ৰািত েচাৰ বা ডকাইত আেহ, েতেনহ’েল (েতামাক িকদেৰ উচ্ছন্ন কৰা ৈহেছ!) েতওঁেলােক
েকৱল িনজৰ বােব যেথষ্ট পিৰমােণ চুৰ কিৰব েন? যিদ েতামাৰ ওচৰৈল দ্রাক্ষাগুিট চােপাৱাসকল আেহ েতেনহ’েল
েতওঁেলােক সংগ্রহ কৰা দ্রাক্ষাগুিটৰ অৱিশষ্ট নাৰািখব েন? 6 এেচৗৰ সম্পিত্ত েকেনৈক লুট কৰা ৈহিছল, আৰু েতওঁৰ
গুপ্ত ধনেবাৰ েকেনৈক অনুসন্ধান* কিৰ উিলওৱা ৈহিছল!

7 েতামাৰ ৈসেত সমন্ধ স্থাপন কৰা েলাকসকেল েতামাক িনজৰ বােট সীমাৈলেক পিঠয়াব েতামাৰ ৈসেত িমেলেৰ
থকা েলাকসকেল েতামাক প্রবঞ্চনা কিৰেল, আৰু েতামাৰ িবৰুেদ্ধ অিধক প্রভাৱশীল হ’ল েতামাৰ আহাৰ েখাৱা
েলাকসকেল েতামাৰ বােব ফান্দ পােত ইেদামৰ এেকা িবেবচনা শিক্ত নাই 8 িযেহাৱাই ৈকেছ, েসই িদনা মই ইেদামৰ
* 1 অধয্ায়:6 লুট কৰা ৈহিছল
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জ্ঞানী েলাকসকলক ধ্বংস নকিৰম েন, আৰু এেচৗৰ পব্বর্তৰ পৰা িবেবচনা দূৰ নকিৰম েন? 9 েহ ৈতমন, েতামাৰ
েলাকসকল আতিঙ্কত হ’ব, েসেয় সকেলা েলাকক এেচৗৰ পব্বর্তৰ পৰা হতয্া কৰাৰ দ্বাৰাই উচ্ছন্ন কৰা হ’ব

10 েতামাৰ ভাই যােকাবক কৰা অতয্াচাৰৰ বােব তুিম লাজত পিৰবা, আৰু তুিম সবর্কালৰ বােব উচ্ছন্ন হবা 11 েসই
িদনা তুিম আঁতিৰ থািকবা, আৰু অিচনাকী েলােক েতওঁৰ ধন-সম্পিত্ত ৈল যাব িবেদশীসকেল েতওঁৰ দুৱাৰত প্রেবশ
কিৰ, িযৰূচােলমৰ বােব িচিঠ েখলাব, আৰু েতওঁেলাকৰ দেৰ তুিমও এজন হ’বা

12 িকন্তু েতামাৰ ভােয়ৰাৰ িবপদৰ সময়ত তুিম নাহঁািহবা িযহূদাৰ েলাকসকলৰ িবনাশৰ িদনত েতওঁেলাকৰ ওপৰত
আনন্দ নকিৰবা; আৰু েতওঁেলাকৰ যন্ত্রনাৰ িদনত গব্বর্ নকিৰবা 13 তুিম েমাৰ েলাকসকলৰ দুেযর্াগৰ সময়ত েতওঁেলাকৰ
নগৰৰ দুৱাৰত েনােসামাবা; এেন িক, েতওঁেলাকৰ িবপদৰ সময়ত েতওঁেলাকৰ েক্লশত উল্লািসত নহ’বা েতওঁেলাকৰ
ধ্বংসৰ সময়ত েতওঁেলাকৰ ধন-সম্পিত্ত লুট নকিৰবা 14 তুিম পলাতক েলাকসকলক উচ্ছন্ন কিৰবৈল চািৰআিলত িথয়
নহবা, আৰু যন্ত্রণাৰ সময়ত েতওঁৰ অৱিশষ্ট েলাকসকলক েশাধাই িনিদবা

15 িযেহাৱাৰ িদন েদশবাসী সকলৰ বােব ওচৰ চািপেছ তুিম কৰাৰ দেৰই, েতামাৈল কৰা হ’ব, আৰু তুিম কৰা কাযর্ৰ
প্রিতফল েতামাৰ মূৰত পিৰব 16 কাৰণ েমাৰ পিবত্র পব্বর্তত েতামােলােক পান কৰাৰ দেৰ, সকেলা েদশবাসী সকেল
অিবৰাম পান কিৰব েতওঁেলােক পান কিৰব আৰু িগিলব, আৰু েতওঁেলােক েকিতয়াও খাবৈল েনােপাৱাৰ দেৰ খাব

ইস্রােয়লৰ মঙ্গল
17 িকন্তু ৰক্ষা েপাৱাসকল িচেয়ান পব্বর্তত থিকব, আৰু েসেয় পিবত্র হ’ব; আৰু যােকাবৰ বংশই েতওঁেলাকৰ িনজৰ

সম্পিত্ত অিধকাৰ কিৰব 18 যােকাবৰ বংশ অিগ্ন, আৰু েযােচফৰ বংশ অিগ্নিশখা, আৰু এেচৗৰ বংশ নৰাৰ দেৰ হ’ব;
আৰু েতওঁেলােক েসইেবাৰ জ্বলাব, আৰু গ্রাস কিৰব এেচৗৰ বংশত েকােনা অবিশষ্ট নাথািকব; কাৰণ িযেহাৱাই ইয়াক
ৈকিছল

19 আৰু দিক্ষণ অঞ্চলত েলাকসকেল এেচৗৰ পব্বর্ত অিধকাৰ কিৰব, আৰু িনম্নভূিমৰ েলাকসকেল পেলষ্টীয়াসকলৰ
েদশ অিধকাৰ কিৰব েতওঁেলােক ইফ্রিয়মৰ আৰু চমিৰয়াৰ ভূিম অিধকাৰ কিৰব; আৰু িবনয্ামীনীয়া েলাকসকেল
িগিলয়দ অিধকাৰ কিৰব

20 ইস্রােয়লী েলাকসকলৰ বন্দীত্বত থকা ৈসনয্ সমূেহ কনানীয়াৰ পৰা চািৰফতৈলেক অিধকাৰ কিৰব; আৰু চাফৰদত
থকা িযৰূচােলমৰ বন্দী েলাকসকেল দিক্ষণ অঞ্চলৰ নগৰেবাৰ অিধকাৰ কিৰব 21 এেচৗৰ পব্বর্তৰ িবচাৰ কিৰবৈল
উদ্ধাৰকত্তর্ াসকেল িচেয়ান পব্বর্তত উিঠব; আৰু ৰাজয্ িযেহাৱাৰ হ’ব
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েযানা
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েযানা 1:1 পেদ িবেশষভােব ভাববাদী েযানাক এই েযানা পুস্তকৰ িলখক বুিল িচিহ্নত কেৰ েযানা গাৎ-েহফাৰ নামৰ

চহৰৰ পৰা আিহিছল, এই চহৰ নাচৰত অঞ্চলৰ ওচৰত আিছল, পাছত ইয়াক গািললী বুিল জনাজাত ৈহিছল (2 ৰজাৱলী
14:25) ইস্রােয়লৰ উত্তৰাঞ্চলৰ পৰা অহা অিত কম সংখয্ক ভাববাদীসকলৰ িভতৰত েযানা এজন আিছল েযানা
পুস্তক খেন ঈশ্বৰৰ সহনশীলতা আৰু েপ্রমময় উদাৰতাক সকেলােৰ দৃষ্টিেগাচৰ কিৰিছল, আৰু েতওঁৰ আগ্রহপূণর্ ইচ্ছাই
অবাধয্সকলক িদ্বতীয় সুেযাগ প্রদান কেৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 793-450 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
এই কািহনী ইস্রােয়লত আৰম্ভ ৈহ ভুমধয্সাগৰৰ বন্দৰ েযাপ্পাৈল িবয়িপ যায় আৰু িননবীত েশষ হয়; এই িননবী নগৰ

হ’ল টাইগ্রীচ নদীৰ তীৰত অৱিস্থত অচূৰীয় সাম্রাজয্ৰ ৰাজধানী
প্রাপক
ইস্রােয়লৰ েলাকসকল আিছল েযানা পুস্তকৰ দশর্ক আৰু পাছত বাইেবলৰ সকেলা পাঠক
উেদ্দশয্
এই পুস্তকৰ মূল িবষয় হ’ল অবাধয্তা আৰু পুনৰ জাগৰণ েযানাৰ অিভজ্ঞতা, েতওঁ মনপালটনৰ দেৰ এটা িবেশষ

উদ্ধাৰ এটা িবেশষ সুেযাগৰ ৈসেত েতওঁক িতিম মাছৰ েপটত েযাগান ধিৰিছল েতওঁৰ প্রাথিমক অবাধয্তা একমাত্র েতওঁৰ
বয্িক্তগত পুনৰ জাগৰণৰ বােব নহয়, বৰং িননবীয়সকলৰ ৈসেত এেকলেগ ৈহিছল মাত্র মানুহক আিম ভালেপাৱাৰ বােব
নহয়, বা িযেবাৰ আমাৰ অনুৰূপ হয় েসইসকলৰ বােব নহয়, ঈশ্বৰৰ বাতর্ া সকেলা িবশ্ববাসীৰ বােব হয় ঈশ্বৰৰ প্রেয়াজন
প্রকৃত মনপালটন েতওঁ আমাৰ হৃদয় আৰু সতয্ অনুভুিতৰ ৈসেত সেচতন, ভাল কােমেৰ আনক সন্তুষ্টি িদবৰ বােব
নহয়

মূল িবষয়
ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ সকেলা মানুহৰ বােব

প্রান্তেৰখা
1. েযানাৰ অবাধয্তা — 1:1-14
2. েযানাক এটা বৃহৎ মােছ িগিল েপেলাৱা — 1:15, 16
3. েযানাৰ মনপালটন — 1:17-2:10
4. েযানাই িননবীত প্রচাৰ কৰা — 3:1-10
5. ঈশ্বৰৰ দয়াত েযানা কু্রদ্ধ েহাৱা — 4:1-11

েযানাই মাছৰ েপটৰ পৰা উদ্ধাৰ েপাৱা
1অিমত্তয়ৰ পুত্র েযানাৈল িযেহাৱাৰ এই বাকয্ আিহল; েতওঁ ক’েল 2 “তুিম উঠা, মহানগৰ নীনিবৈল ৈগ তাৰ িবৰুেদ্ধ

প্রচাৰ কৰা; িকয়েনা িসহঁতৰ দুষ্টতা েমাৰ ওচৰ আিহ পােল 3 িকন্তু েযানাই িযেহাৱাৰ সনু্মখৰ পৰা তচীর্চৈল পলাই যাবৰ
কাৰেণ যােফাৈল নািম গ’ল আৰু তাত তচীর্চৈল েযাৱা এখন জাহাজ পােল েতওঁ িযেহাৱাৰ সনু্মখৰ পৰা পলাই যাবৈল
জাহাজ খনত ভাড়া িদ উিঠল আৰু তচীর্চৈল যাত্রা কিৰেল

4 িকন্তু িযেহাৱাই সাগৰৈল প্রবল বতাহ পিঠয়াই িদেল; তােত সাগৰত ভয়ঙ্কৰ ধুমুহা হ’ল আৰু জাহাজ খন ভািঙ
েযাৱাৰ উপক্রম হ’ল 5 েতিতয়া নািবকসকলৰ অিতশয় ভয় লািগল আৰু সকেলােৱ িনজৰ িনজৰ েদৱতাৰ আগত
িচঞঁিৰ কাতেৰািক্ত কিৰবৈল ধিৰেল জাহাজৰ ওজন কমাবৈল েতওঁেলােক জাহাজত থকা মালবস্তুেবাৰ সাগৰত েপলাই
িদেল িকন্তু েযানাই হ’েল জাহাজৰ তলৰ ফােল নািম ৈগ অন্তভর্ াগত শুই পিৰল আৰু েতওঁ েঘাৰ েটাপিনত আিছল
6 েতিতয়া জাহাজৰ অিধনায়ক জেন েযানাৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েহিৰ! িক কিৰ আেছ, আপুিন েটাপিন ৈগেছ?
উঠক, আৰু আেপানাৰ েদৱতাক মাতক! িকজািন আেপানাৰ েদৱতাই আমাৈল মন েমিলব আৰু েতিতয়া হয়েতা আমাৰ
িবনাশ নহ’ব ” 7 তাৰ পাছত েতওঁেলােক এজেন আন জনক ক’েল, “আমাৈল ঘটা এই অমঙ্গলৰ কাৰেণ েদাষী েকান,
েসই িবষেয় জািনবৰ বােব আহঁা আিম িচিঠ েখেলাহঁক ” এইবুিল েতওঁেলােক িচিঠ েখেলােত, েযানাৰ নাম উিঠল
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8 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েকান জনৰ েদাষৰ বােব আমাৈল এই অমংগল ঘিটেছ, এই িবষেয় আপুিন
আমাক দয়া কিৰ কওক আেপানাৰ জীিৱকা িক? আপুিন ক’ৰ পৰা আিহেছ? আপুিন েকান েদশৰ আৰু েকান জািতৰ
েলাক?” 9 েতিতয়া েযানাই েতওঁেলাকক ক’েল, “মই এজন ইব্রীয়া; সাগৰ আৰু ভূিমৰ সৃষ্টিকত্তর্ া স্বগর্ৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাক
মই ভয় কেৰঁা ” 10 েযানাই েয িযেহাৱাৰ সনু্মখৰ পৰা পলাই আিহেছ, েতিতয়া েলাকসকেল েসই িবষেয় জািনব পািৰেল;
িকয়েনা েতওঁ েসই কথা েতওঁেলাকক জনােল েতিতয়া েলাকসকেল অিধকৈক ভয় খাই েতওঁক সুিধেল, “আপুিন এয়া
িক কিৰেল?”

11 েতিতয়া েতওঁেলােক েযানাক সুিধেল, “এিতয়া আমাৰ বােব সমুদ্র শান্ত হ’বৈল আিম আেপানাক ৈল িক কিৰম?”
িকয়েনা সমুদ্রত েতিতয়া ধুমুহা ক্রেম তীব্রতৰ হ’বৈল ধিৰিছল 12 েতিতয়া েযানাই েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাক দািঙ
সমুদ্রত েপলাই িদয়ক, েতিতয়া আেপানােলাকৰ বােব সাগৰ শান্ত হ’ব; িকয়েনা মই জােনা েয, েমাৰ কাৰেণেহ
আেপানােলাকৰ ওপৰৈল এই প্রবল ধুমুহা আিহেছ ” 13 তথািপও নািবকসকেল সমুদ্রৰ তীৰ পাবৰ বােব পুণৰায় বৰৈক
বাই যাবৈল ধিৰেল, িকন্তু েতওঁেলাক সফল নহ’ল প্রচণ্ড ধুমুহা আৰু উত্তাল সমুদ্রৰ েঢৗ অিধক শিক্তশালী ৈহ উিঠব
ধিৰেল 14 এই েহতুেক েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰ ক’েল, “আিম আেপানাক িবনয় কেৰঁা, েহ
িযেহাৱা, আেপানাক িবনয় কেৰঁা, এই মানুহৰ প্রাণৰ কাৰেণ আমাক িবনষ্ট হ’বৈল িনিদব আৰু িনেদ্দর্ াষীৰ ৰক্তপাতৰ
কাৰেণ আমাক েদাষী নকিৰব; িকয়েনা েহ িযেহাৱা, আপুিনও আেপানাৰ ইচ্ছামেত কাযর্ কিৰেছ ” 15 এই বুিল ৈক
েতওঁেলােক েযানাক দািঙ িন সাগৰত েপলাই িদেল, েতিতয়া সমুদ্রৰ ভয়ানক মূির্ত নাইিকয়া হ’ল 16 েসই েলাকসকেল
িযেহাৱাক অতয্ন্ত ভয় কিৰেল, আৰু েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ এটা বিল উৎসগর্ কিৰেল আৰু েতওঁৰ ওচৰত
সংকল্প কিৰেল

17 আনফােল েযানাক িগিল থবৰ কাৰেণ িযেহাৱাই এটা ডাঙৰ মাছ িনৰূপণ কিৰ ৈথিছল আৰু েসই মাছৰ েপটত
েযানা িতিনিদন িতিনৰািত থািকল

2 অধয্ায়
েযানাৰ প্রাথর্না

1 েযানাই েসই মাছৰ েপটৰ পৰা িনজ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰেল 2 েতওঁ ক’েল,
“মই িযেহাৱাক েমাৰ কষ্টৰ িবষেয় প্রাথর্নাত ক’েলা;
তােত েতওঁ েমাক উত্তৰ িদেল
িচেয়ালৰ* িভতৰৰ পৰা মই সহায়ৰ কাৰেণ কাতেৰািক্ত কিৰেলঁা আৰু আপুিন েমাৰ স্বৰ শুিনেল
3 আপুিন েমাক গভীৰ জলত সাগৰৰ মাজত েপলােল
আৰু েমাক সাগৰৰ েসঁােত েবিৰ ধিৰেল,
আেপানাৰ আটাই েঢৗ আৰু তৰঙ্গ েমাৰ ওপেৰিদ গ’ল
4 মই ক’েলা, ‘আেপানাৰ দৃষ্টিৰ পৰা েমাক দূৰ কিৰ
িদেল; মই েকেনৈক পুনৰ আেপানাৰ পিবত্র মিন্দৰৰ ফােল দৃষ্টি কিৰম?
5 জল সমূেহ েমাক গ্রাস কিৰ প্রাণৰ সংশয়ৈল ৈল
গ’ল; অগাধ জেল েমাক আগুিৰ ধিৰেল;
সাগৰৰ লতা-বনেবােৰ েমাৰ মূৰ েমৰাই ধিৰেল
6 মই ডুিব ৈগ পব্বর্তেবাৰৰ মূল পযর্ন্ত নািম গ’েলঁা;
িনজৰ ডাংেবােৰেৰ পৃিথৱীেয় েমাক িচৰকালৈলেক আটক কিৰেল;
িকন্তু, েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, আপুিন েসই গাতৰ পৰা েমাক উঠাই আিনেল
7 েমাৰ প্রাণ েযিতয়া েমাৰ অন্তৰত বয্াকুল হ’ল,
মই িযেহাৱাক েসঁাৱৰণ কিৰেলঁা আৰু েমাৰ প্রাথর্না
আেপানাৰ ওচৰত আেপানাৰ পিবত্র মিন্দৰত উপিস্থত হ’ল
8 িযসকেল অসাৰ েদৱতােবাৰক মােন,
েতওঁেলােক আেপানাৰ িয িবশ্বস্ততা, তাক অৱেহলা কেৰ
9 িকন্তু মই হ’েল স্তুিত-ধনয্বােদেৰ আেপানাৰ উেদ্দেশয্ বিল উৎসগর্ কিৰম;
মই কৰা সংকল্প িসদ্ধ কিৰম;

* 2 অধয্ায়:2 িচেয়াল, অথর্াৎ ৈমদাম
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পিৰত্রাণ িযেহাৱাৰ পৰাই আেহ!”
10 পাছত িযেহাৱাই মাছেটাক আজ্ঞা িদয়াত মাছেটােৱ েযানাক বামত বিম কিৰ উিলয়াই িদেল

3 অধয্ায়
েযানাই নীনিবত প্রচাৰ কৰা

1 তাৰ পাছত িদ্বতীয়বাৰৰ বােব িযেহাৱাৰ বাকয্ েযানাৰ ওচৰৈল আিহল 2 েতওঁ ক’েল, “তুিম উিঠ েসই মহানগৰ
নীনিবৈল েযাৱা আৰু মই িয কথা েতামাক ক’বৈল িদম, েসই কথা তাত েঘাষণা কিৰবা ” 3 েতিতয়া েযানাই িযেহাৱাৰ
কথা অনুসােৰ নীনিবৈল গ’ল নীনিব এখন অিত ডাঙৰ নগৰ আিছল; েগােটই নগৰখন ঘূিৰবৈল িতিন িদন*ৰ সময়
লােগ 4 েযানাই েসই নগৰত েসামাই এিদনৰ বাট গ’ল আৰু এই কথা েঘাষণা কিৰেল, “চিল্লশ িদনৰ পাছত নীনিব
ধ্বংস ৈহ যাব ”

5 েতিতয়া নীনিবৰ েলাকসকেল ঈশ্বৰক িবশ্বাস কিৰেল আৰু তাৰ কাৰেণ উপবাস েঘাষণা কিৰেল; ডাঙৰৰ পৰা
সৰুৈলেক সকেলােৱ চট্ কােপাৰ িপিন্ধেল 6 শীেঘ্রই েসই খবৰ ৈগ ৰজাৰ কাণত পিৰল েতিতয়া েতওঁ িসংহাসন এিৰ
উিঠ আিহল আৰু গাৰ পৰা ৰাজবস্ত্র েসােলাকাই চট্ কােপাৰ িপিন্ধ ছঁাইত বিহল 7 তাৰ পাছত েতওঁ নীনিবত েতওঁৰ
আৰু েতওঁৰ মন্ত্রীসকলৰ েযােগিদ এই আেদশ েঘাষণা কৰােল:

“মানুহ বা পশু, গৰু বা েমৰ-ছাগৰ জাক েকােনও এেকা বস্তুৰ আস্বাদ নলওক; আহাৰ িক পানী নাখাওঁক 8 মানুহ
আৰু পশু সকেলােৱ গাত চট্ কােপাৰ িপন্ধক আৰু ঈশ্বৰৰ আগত উচ্চ স্বেৰেৰ কাতেৰািক্ত কৰক প্রেতয্েক িনজ
িনজ মন্দ পথৰ পৰা ঘূৰক আৰু িহংস্রতাৰ কাযর্ এিৰ িদয়ক 9 েকােন জােন? হয়েতা ঈশ্বেৰ েতওঁৰ প্রচণ্ড েক্রাধৰ
পৰা মন ঘূৰাই েকামল হ’ব, আৰু েতিতয়া আিমও ধ্বংস ৈহ নাযাম ” 10 পাছত েতওঁেলােক িয কিৰেল আৰু েকেনৈক
েতওঁেলােক িনজ িনজ মন্দ পথৰ পৰা ঘূিৰেল, েসই িবষেয় েযিতয়া ঈশ্বেৰ েদিখেল, েতিতয়া েতওঁ িনজৰ মন ঘূৰােল
তােত েতওঁ িয শািস্ত িদব বুিল মনস্থ কিৰিছল, তাক েতওঁ নকিৰেল

4 অধয্ায়
েযানাৰ েক্রাধ আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপা

1 েসেয় েযানা অিতশয় অসন্তুষ্ট হ’ল আৰু েক্রািধত ৈহ পিৰল 2 েতওঁ িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “েহ
িযেহাৱা, মই িনজ েদশত থােকঁােতই ভািবিছেলা েয, এেনকুৱাই হ’ব েসই কাৰেণই মই প্রথেম তচীর্চৈল পলাই ৈগিছেলঁা;
িকয়েনা মই জািনিছেলঁা েয, আপুিন কৃপালু ঈশ্বৰ, েপ্রেমেৰ পিৰপূণর্, েক্রাধত ধীৰ, দয়াত মহান আৰু ধ্বংস কৰাৰ পৰা
মন পিৰবতর্ ন কেৰঁাতা 3 এিতয়া েহ িযেহাৱা, িমনিত কেৰঁা, আপুিন েমাৰ প্রাণ লওক; িকয়েনা মই জীয়াই থকাতৈক মিৰ
েযাৱাই ভাল ”

4 েতিতয়া িযেহাৱাই ক’েল, “তুিম খং কৰােটা জােনা উিচত ৈহেছ?” 5 তাৰ পাছত েযানা নগৰখনৰ পৰা ওলাই গ’ল
েতওঁ নগৰখনৰ পূবিদেশ এটা আশ্রয় গৃহ সািজ তাৰ ছঁায়াত বিহল আৰু নগৰখনৰ িক দশা হ’ব, তাক চাবৈল অেপক্ষা
কিৰ থািকল

6 পাছত ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এেজাপা এৰাগছ িনৰূপণ কিৰেল আৰু েযানাই কষ্ট নাপাবৈল েতওঁৰ গাত ছঁা পিৰবৰ বােব
মূৰৰ ওপৰৈলেক গছ পুিলেতা বঢ়ােল েসই গছ েজাপাৰ কাৰেণ েযানা অিত আনিন্দত হ’ল 7 িকন্তু পাছিদনা অিত
ৰািতপুৱােত ঈশ্বেৰ এটা েপাক পঠােল আৰু েসই েপাকেটােৱ গছডাল কুটাত, গছডাল শুকাই গ’ল 8 পাছত সূেযর্াদয়ৰ
সময়ত ঈশ্বেৰ পূবৰ পৰা গৰম বতাহ বিলবৈল িদেল; তােত েযানাৰ মূৰত এেনৈক ৰ’দ পিৰল েয, েতওঁ অজ্ঞান েহাৱাৰ
দেৰ হ’ল েতিতয়া েযানাই িনজৰ মৃতুয্ িবচািৰ ক’েল, “মই জীয়াই থকাতৈক মিৰ েযাৱাই ভাল ”

9 িকন্তু ঈশ্বেৰ েযানাক ক’েল, “এৰা গছেজাপাৰ কাৰেণ খং কিৰ তুিম ভাল কিৰছা েন?” েযানাই ক’েল, “হয়, মই
খং কিৰ ভােলই কিৰেছঁা, এেনিক মৃতুয্ পযর্ন্ত কিৰম ” 10 েতিতয়া িযেহাৱাই ক’েল, “তুিম পিৰশ্রম নকৰা, নবেঢ়াৱা,
এেক ৰািতেত গিজ এেক ৰািতেত মৰা এৰাগছ েজাপাৈল েতামাৰ মৰম লািগল; 11 িকন্তু িয নীনিবত েসঁাহাত আৰু
বাওঁহাতৰ মাজৰ প্রেভদ নজনা একলাখ িবশ হাজাৰতৈকও অিধক সন্তান আেছ আৰু অেনক পশুও আেছ; েতেনহ’েল
েমাৰ জােনা েসই মহানগৰ নীনিবৈল দয়া নালািগব?”

* 3 অধয্ায়:3 েখােজেৰ গেল িতিন িদনৰ বাট
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মীখা
গ্রন্থ ৰচিয়তা
মীখা পুস্তকৰ িলখক আিছল ভাববাদী মীখা (মীখা 1:1) মীখা এজন গাৱঁলীয়া ভাববাদী আিছল, িযজেন এখন চহৰত

ঈশ্বৰৰ বাতর্ া িদবৰ বােব অৱতীণর্ হয়; আৰু তােত েতওঁ সামািজক আৰু আধয্ািত্মক অিবচাৰ, আৰু ধমীর্য় আচৰণ সম্বেন্ধ
ঈশ্বৰৰ আসন্ন িবচাৰৰ বাণী প্রচাৰ কেৰ েদশৰ েবিছ সংখয্ক েলাক কৃিষকমর্ৰ মাজত বসবাস কেৰ, মীখাই েতওঁৰ েদশৰ
চৰকাৰী ক্ষমতাৰ বািহৰত বাস কিৰিছল, সমাজৰ হীন আৰু কম েসৗভাগয্ৱান পংগু, িনবর্ািসত, আৰু পীিড়ত েলাকক
দৃঢ় কৰাৰ েনতৃত্ব লয়, (মীখা 4:6) মীখা পুস্তক খেন পুৰিণ িনয়মত যীচু খ্রীষ্টৰ জন্মৰ সম্পেকর্ সকেলাতৈক গুৰুত্বপূণর্
ভিবষয্তবাণী প্রদান কিৰেছ, খ্রীষ্টৰ জন্মৰ 700 বছৰ পূেবর্ েতওঁৰ জন্মঠাই ৈবৎেলেহম হ’ব বুিল েনেদর্ শ কিৰিছল আৰু
েতওঁৰ অনন্তকলীয়া আচৰণৰ িবষেয় ৈকিছল (মীখা 5:2)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 730-650 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
মীখা পুস্তকৰ প্রথম বাকয্েবাৰ ইস্রােয়লৰ উত্তৰাঞ্চলৰ সাম্রাজয্ৰ পতনৰ িঠক আেগ আেগ অহা বুিল ধাৰণা কিৰব

পািৰ (1:2-7) এই মীখা পুস্তকৰ িকছুমান অংশ েবিবলনৰ িনবর্াসনৰ সময়ত িলিখবৈল উদ্ভব েহাৱা বুিল ক’ব পািৰ আৰু
িকছুমান িনবর্াসনৰ পাছত ঘৰৈল উভিত অহত িলখা বুিল ক’ব পািৰ

প্রাপক
মীখা পুস্তক খন ইস্রােয়লৰ উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাজয্ আৰু দিক্ষণাঞ্চলৰ উভয় ৰাজয্ৰ প্রিত িলখা
উেদ্দশয্
মীখা পুস্তক খেন দুটা গুৰুত্বপূণর্ ভিবষয্তবাণী কিৰেছ:এটা হ’ল ইস্রােয়ল আৰু িযহূদাৰ ওপৰত েসাধিবচাৰ (1:1-

3:12); আনেটা হ’ল হাজাৰ বছৰৰ ৰাজত্বত ঈশ্বৰৰ েলাকসকলক পুনঃপ্রিতষ্ঠা কৰা (4:1-5:15) ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৰ
ৈহ িনজৰ পক্ষৰ পৰা েতওঁৰ ভাল কমর্ সমূহ আৰু েতওঁেলাকৰ প্রিত েতওঁ েকেনৈক তত্বাৱধান লয়, েসই িবষেয় স্মৰণ
কৰাই িদেয়

মূল িবষয়
স্বগীর্য় েসাধিবচাৰ

প্রান্তেৰখা
1. েসাধিবচাৰৰ বােব ঈশ্বৰ আিহব — 1:1-2:13
2. ধ্বংসৰ বাতর্ া — 3:1-5:15
3. িনন্দাৰ বাতর্ া — 6:1-7:10
4. উপসংহাৰ — 7:11-20
1 িযহূদাৰ ৰজা েযাথম, আহজ, আৰু িহিষ্কয়াৰ ৰাজত্বৰ সময়ত চমিৰয়া আৰু িযৰূচােলমৰ িবষেয় দশর্নত েপাৱা,

েমােৰষ্টিয়া মীখাৈল অহা িযেহাৱাৰ বাকয্
চমিৰয়া আৰু িযৰূচােলমৰ ভাবী দণ্ড মীখাৰ িবলাপ

2 েহ েলাকসকল, সকেলােৱ শুনক
েহ পৃিথৱী আৰু তাত থকা সকেলােৱ শুনক
প্রভু িযেহাৱা িনজৰ পিবত্র মিন্দৰৰ পৰা
আেপানােলাকৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষী হওক;
3 চাওক, িযেহাৱা িনজৰ স্থানৰ পৰা ওলাই আিহেছ;
েতওঁ নািম আিহব আৰু
পৃিথবীত থকা মুির্ত্ত পূজা কৰা মিন্দৰেবাৰ ধ্বংস কিৰব
4 জুইৰ তাপত মম গলাৰ দেৰ পব্বর্তেবাৰ েতওঁৰ আগত পিম যাব,
এঢলীয়া ঠাইৰ পৰা েযেনৈক পানী ঢািলেল তলৈল ৈব আেহ েতেনৈক েতওঁৰ আগত উপতয্কােবাৰ ভািঙ িছন্ন িভন্ন ৈহ

যাব
5 যােকাবৰ িবেদ্রাহ,
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আৰু ইস্রােয়ল-বংশৰ পাপৰ কাৰেণই এই সকেলা হ’ব;
যােকাবৰ িবেদ্রাহৰ কাৰণ িক আিছল?
চমিৰয়া নহয়েন েন? িযহূদাৰ মিন্দৰেবাৰৰ কাৰণ িক? িযৰূচােলম নহয় েন?
6 মই পথাৰত চমিৰয়াক দ্রাক্ষাবাৰীত গছ েৰাৱা ঠাইৰ দেৰ,
ধ্বংস সূ্তপ কিৰম
মই েতওঁৰ গৃহৰ িশলেবাৰ উপতয্কাৈল বগৰাই েপলাম,
মই েতওঁৰ িভিত্তমূল অনাবৃত কিৰম
7 েতওঁৰ সকেলা কটা-মূির্ত্তেবাৰ ভািঙ েডাখৰ েডাখৰ কৰা হ’ব,
আৰু েতওঁৰ সকেলা উপহাৰ জুইেৰ েপাৰা যাব
েতওঁৰ সকেলা প্রিতমােবাৰ মই উচ্ছন্ন কিৰম;
কাৰণ েতওঁ েবশয্াবৃিত্তৰ পৰা েসই সকেলা উপহাৰৰ েগাটাইিছল,
আৰু েবশয্াই পিৰেশাধ কৰাৰ দেৰ, েতওঁেলােক ঘূৰাই িদব ”
8 এই কাৰেণ মই িবলাপ আৰু ক্রন্দন কিৰ িচঞিৰম;
মই খািল ভিৰ আৰু িববস্ত্র ৈহ যাম;
মই িশয়ালৰ দেৰ িচঞিৰম,
আৰু েফঁচাৰ দেৰ েশাক প্রকাশ কিৰম
9 েতওঁৰ ঘঁােবাৰ সুস্থ হ’ব েনাৱাৰাৰ কাৰেণ;
েসইেবাৰ িযহূদাৈলেক আিহল
েসই ঘঁােবাৰ িযৰূচােলমৈল েমাৰ েলাকসকলৰ দুৱাৰৈল আিহ পােল
10 গাত নগৰত এই িবষেয় নকবা,
আৰু এেকবােৰ নাকািন্দবা,
ৈবৎিল-অফ্রাত মই িনজেক ধূিলত বাগৰাম
11 িববস্ত্র আৰু লিজ্জত ৈহ
চাফীৰৰ িনবাসী সকলৰ মােজেৰ েযাৱা
চাননৰ িনবাসী সকল বািহৰৈল ওলাই নািহল
েতওঁেলাকৰ ৰক্ষণােবক্ষণ বিঞ্চত কৰাৰ বােব
ৈবৎ-এেচেল িবলাপ কিৰেল
12 কাৰণ মােৰাৎ িনবাসী সকেল শুভ সম্বাদৰ বােব আগ্রেহেৰ অেপক্ষা কিৰ আিছল,
িকন্তু িযৰূচােলমৰ দুৱাৰৈল,
িযেহাৱাৰ পৰা দুেযর্াগ নািম আিহল
13 লাখীচ িনবাসী সকলৰ েঘঁাৰাৰ দলত ৰথ লেগাৱা;
িচেয়ান জীয়াৰী বােব লাখীেচই পাপৰ আৰম্ভণ;
িকয়েনা ইস্রােয়লৰ অধমর্ কাযর্েবাৰ েতামাৰ মাজত েপাৱা গল
14 েসেয় আপুিন েমােৰচৎ-গতক িবদায় উপহাৰ িদব;
ইস্রােয়লৰ ৰজাসকলক অকজীবৰ নগেৰ িনৰাশ কিৰব
15 মােৰচা-িনবাসী সকলক মই আেপানাৰ ওচৰৈল আিনম,
তােৰ এজেন আেপানাৰ অিধকাৰ ল’ব;
ইস্রােয়লৰ মূখয্* েলাকসকল অদুল্লমৰ গুহাৈলেক যাব
16 চুিল কাটক,
আৰু মূৰ খুৰাওক
িয সন্তান সকলৰ কাৰেণ আপুিন আনন্দ কেৰ;
ঈগল চৰাইৰ দেৰ িনজেক টপা কৰক;
কাৰণ আেপানাৰ সন্তান সকল আেপানাৰ পৰা বিহষৃ্কত হ’ব
* 1 অধয্ায়:15 েগৗৰৱ
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2 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ প্রধান েলাকসকলৰ পাপ ইস্রােয়লৰ পুনৰ স্থাপন

1 িযেবােৰ িনজৰ িনজৰ শযয্াত অধমর্ কল্পনা কেৰ,
আৰু কুকমর্ িচন্তা কেৰ, েতওঁেলাকৰ সন্তাপ হ’ব
ৰািতপুৱাৰ েপাহৰত েতওঁেলােক এইেবাৰ কেৰ;
কাৰণ েতওঁেলাকৰ ক্ষমতা আেছ
2 েতওঁেলােক পথাৰৈল েলাভ কেৰ আৰু েসইেবাৰ কািঢ় লয়,
আৰু েতওঁেলােক ঘৰেবাৰৈল েলাভ কেৰ আৰু েসইেবাৰ দখল কিৰ লয়;
এইদেৰ েতওঁেলােক মানুহ আৰু েতওঁেলাকৰ ঘৰ,
মানুহ আৰু েতওঁেলাকৰ উত্তৰািধকািৰক অতয্াচাৰ কেৰ
3 েসই কাৰেণ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
“েচাৱা, মই এই জািতৰ িবৰুেদ্ধ দুেযর্াগ আিনম,
েসই দুেযর্াগৰ পৰা েতামােলােক িনজৰ িডিঙ গুচাব েনাৱািৰবা,
আৰু েতামােলাক গেব্বর্েৰ চিলব েনাৱািৰবা,
কাৰণ এয়া অমঙ্গলৰ সময়
4 েসই িদনা েতামাৰ শত্রুসকেল িবলাপৰ কিৰ ক্রন্দেনেৰ
েতামাৰ িবষেয় এিট গীত গাব,
েতওঁেলােক গাব, ‘আিম ইস্রােয়লীসকল সমূ্পণর্ৰূেপ ধ্বংস হেলঁা;
িযেহাৱাই েমাৰ েলাকসকলৰ অঞ্চল সলিন কিৰেছ;
েতওঁ ইয়াক েমাৰ পৰা েকেনৈক দূৰ কিৰব?
িবেদ্রাহী সকলক েতওঁ আমাৰ পথাৰেবাৰ ভগাই িদেছ
5 েসই বােব িযেহাৱাৰ সমাজত
িচিঠ েখলৰ দ্বাৰাই অঞ্চল ভাগ কিৰবৈল ধনী েলাকসকলৰ েকােনা বংশধৰ নাথািকব
6 “ভাববাণী প্রচাৰ নকিৰবা,”
েতওঁেলােক কয়,
“েতওঁেলােক এইেবাৰৰ িবষেয় ভাববাণী প্রচাৰ কৰা উিচত নহয়;
আৰু িনন্দা অহা উিচত নহয় ”
7 যােকাবৰ বংশক প্রকৃতেত এইদেৰ েকাৱা উিচত েন?
“িযেহাৱাৰ আত্মা েক্রাধত আেছ েন?
এইেবাৰ সঁচাই েতওঁৰ কাযর্ েন?”
িয জেন নয্ায়ত চেল,
েমাৰ বাকয্ই েতওঁক উপকাৰ নকিৰব েন?
8 ইিতমেধয্ েমাৰ েলাকসকল শত্রুৰ দেৰ ৈহ উিঠেছ;
িনৰাপেদ আেছঁা বুিল ভািব যুদ্ধৰ পৰা ঘূিৰ অহা ৈসনয্সকলৰ দেৰ,
সেন্দহ েনােহাৱা পিথকৰ পৰা তুিম েপাচাক, আৰু বস্ত্র খুিল ৈলছা;
9 েতামােলােক েমাৰ েলাকসকলৰ মিহলাসকলক েতওঁেলাকৰ আনন্দদায়ক ঘৰৰ পৰা েখিদ িদছা;
তুিম েতওঁেলাকৰ তৰুণ সন্তান সকলৰ পৰা েমাৰ আশীব্বর্াদ* িচৰকালৈলেক কািঢ় ৈলছা
10 উঠা, আৰু এই ঠাই এিৰ েযাৱা,
অশুিচতাৰ কাৰেণ
এই ঠাই েতামােলাক থািকবৰ বােব নহয়;
ইয়াক সমূ্পণর্ৰূেপ ধ্বংস কৰা হ’ব
11 িমথয্া আত্মা আৰু িমছা কথােৰ েকােনা এজেন যিদ েতামাৰ ওচৰৈল আিহ কয়,
“মই দ্রাক্ষাৰস আৰু সুৰা পানৰ িবষেয় েতামাৰ আগত ভাববাণী প্রচাৰ কিৰম;”
েতেনহ’েল েতওঁক এই েলাকসকলৰ কাৰেণ ভাববাদী হ’বৈল িবেবচনা কৰা হ’ব

12 েহ যােকাব, মই িনশ্চেয় েতামাৰ সকেলা েলাকক সমেবত কিৰম;
মই িনশ্চয় ইস্রােয়লৰ অৱিশষ্ট ভাগক একেগাট কিৰম;
* 2 অধয্ায়:9 মিহমা
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গৰালত থকা েমৰ-ছাগেবাৰৰ দেৰ,
আৰু চৰণীয়া পথাৰৰ মাজত থকা এজাক পশুৰ দেৰ, মই েতওঁেলাক একিত্রত কিৰম
অিধক েলাক েহাৱাৰ কাৰেণ তাত েকালাহলপূণর্ শব্দ হ’ব
13 েকােনা এজেন েতওঁেলাকৰ বােব বাট ভািঙ উিলয়াবৈল েতওঁেলাকৰ আেগ আেগ যাব;
েতওঁেলােক দুৱাৰ ভািঙব; আৰু দুৱাৰৰ মােজেৰ বািহৰ ওলাই যাব;
েতওঁেলাকৰ ৰজা েতওঁেলাকৰ আেগেয় ওলাই যাব,
িযেহাৱা েতওঁেলাকৰ আগধেৰঁাতা হ’ব

3 অধয্ায়
1 মই কেলঁা,
“যােকাবৰ মূখয্ েলাকসকল,
আৰু ইস্রােয়লৰ বংশৰ শাসনকত্তর্ াসকল এিতয়া শুনা:
নয্ায় বুিজ েপাৱােটা েতামােলাকৰ বােব উিচত নহয় েন?
2 েতামােলাকৰ িযসকেল ভাল কমর্ িঘণ কেৰ,
আৰু পাপক ভাল পায়,
েতওঁেলাকৰ েতামােলােক ছাল বখিলয়াবা,
আৰু েতওঁেলাকৰ হাড়ৰ পৰা মাংস এৰুৱাবা,
3 েতামােলােক েমাৰ েলাকসকলৰ মাংসও েখাৱা,
েতামােলােক েমাৰ েলাকসকলেৰা ছাল বখিলওৱা,
েতওঁেলাকৰ হাড় ভাঙা,
পাত্রৰ বােব মাংস,
আৰু েকৰাহীত িদয়া মাংসৰ দেৰ,
েতামােলােক েতওঁেলাকক টুকুৰা টুকুৰ কৰা আৰু েখাৱা
4 েতিতয়া শাসনকত্তর্ াসকেল িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰািক্ত কিৰব,
িকন্তু েতওঁ েতামােলাকক উত্তৰ িনিদব
েসই সময়ত েতওঁ েতামােলাকৰ পৰা মুখ লুকুৱাব,
কাৰণ েতামােলােক পাপ কমর্ কিৰছা ”
5 ভাববাদীসকলৰ িবষেয় িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ,
েমাৰ েলাকসকলক েকােন ভ্রান্ত কেৰ:
িযসকেল েতওঁেলাকক আহাৰ খুৱাই, েতওঁেলাকৰ বােব
েতওঁেলােক েঘাষণা কেৰ, ‘তাত উন্নিত হ’ব ’
িকন্তু িযসকেল িনজৰ মুখত এেকা নলয়, েতওঁেলাকৰ বােব
েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ েঘাষণা কেৰ
6 েসই কাৰেণ েকােনা দশর্ন েনােহাৱাৈক েতামােলাকৈল ৰািত হ’ব;
আৰু েতামােলােক ভিৱষয্ৎ গণনা কিৰব েনাৱাৰাৈক েতামােলাকৈল আন্ধাৰ হ’ব;
ভাববাদীসকলৰ ওপৰত সূযর্ মাৰ যাব,
আৰু েসই িদনা েতওঁেলাকৰ ওপৰত আন্ধাৰ হ’ব
7 দশর্কসকলক লাজত েপেলাৱা হ’ব,
আৰু ভিৱষয্ৎ গণনা কৰা সকল িবভ্রান্ত হ’ব
েতওঁেলাক সকেলােৱ িনজৰ মুখ ঢািকব;
কাৰণ েমাৰ পৰা েতওঁেলাকৈল এেকা উত্তৰ নািহব;”
8 িকন্তু েমাৰ েক্ষত্রত, যােকাবক েতওঁৰ অপৰাধ
আৰু ইস্রােয়লক েতওঁৰ পাপ েঘাষণা কিৰবৈল,
মই িযেহাৱাৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই শিক্ত,
নয্ায় িবচাৰ, আৰু পৰাক্রেমেৰ পিৰপূণর্
9 সকেলা সৎ কমর্ত িবপেথ েযাৱা,
আৰু নয্ায় ঘৃণা কৰা েহ যােকাবৰ বংশৰ মূখয্ েলাকসকল,
আৰু ইস্রােয়ল বংশৰ শাসনকত্তর্ াসকল, এিতয়া এই কথা শুনা;
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10 েতামােলােক ৰক্তপােতেৰ িচেয়ান,
আৰু পােপেৰ িযৰূচােলম িনমর্াণ কিৰলা;
11 েতামােলাকৰ মুখয্ েলাকসকেল উৎেকাচৰ বােব িবচাৰ কেৰ,
েতামােলাকৰ পুেৰািহতসকেল মূলয্ৰ বােব িশক্ষা িদেয়,
আৰু েতামােলাকৰ ভাববাদীসকেল ধনৰ বােব ভিৱষয্ত বাণী কেৰ,
তথািপ েতামােলােক িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰ েকাৱা,
“িযেহাৱা আমাৰ লগত নাই েন?
েকােনা আপদ আমাৈল নািহব;
12 এই েহতুেক েতামােলাকৰ কাৰেণ
পথাৰ চেহাৱাৰ দেৰ িচেয়ানক চেহাৱা হ’ব,
িযৰূচােলম ধ্বংসৰ সূ্তপ হ’ব,
আৰু মিন্দৰ থকা পাহাৰ জংঘলৰ দেৰ হ’ব

4 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ ভাবী মঙ্গল

1 িকন্তু আিহ থকা িদনত এইদেৰ ঘিটব,
িযেহাৱাৰ গৃহ থকা পব্বর্তেটা
আন পব্বর্তেবাৰৰ ওপৰত স্থাপন কৰা হ’ব
এই গৃহিট পাহাৰেবাৰতৈকেয়া উচ্চ কৰা হ’ব;
আৰু েলাকসকল েসঁাত েবাৱািদ তাৈল যাব
2 অেনক েদশৰ েলাক যাব আৰু ক’ব,
“আহঁা, আিম িযেহাৱাৰ পব্বর্তেটাৈল উেঠাহঁক,
আৰু যােকাবৰ ঈশ্বৰৰ গৃহৈল যাওঁহক
েতওঁ আমাক েতওঁৰ পথৰ িবষেয় িশক্ষা িদব,
আৰু আিম েতওঁৰ পথত চিলম;”
িকয়েনা িচেয়ানৰ পৰা িবধান,
আৰু িযৰূচােলমৰ পৰা িযেহাৱাৰ বাকয্ বািহৰ ওলাব
3 েতওঁ অেনক েলাকৰ মাজত িবচাৰ কিৰব,
আৰু দূৰত থকা বহুেতা েদশবাসীৰ িবষেয় িসদ্ধান্ত ল’ব;
েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ তেৰাৱাল ভািঙ নাঙলৰ ফাল,
আৰু েতওঁেলাকৰ যাঠী ভািঙ কলম িদয়া কটাৰী গঢ়াই ল’ব;
এটা েদেশ আন েদশৰ িবৰুেদ্ধ তেৰাৱাল নাদািঙব,
অথবা েতওঁেলােক যুদ্ধিবদয্া পুনৰ িনিশিকব
4 তাৰ পিৰৱেতর্ প্রিতজন েলােক দ্রাক্ষাবাৰী,
আৰু িডমৰু গছৰ তলত বিহব
েকােনও েতওঁেলাকক ভয় খুৱাব েনাৱািৰব;
কাৰণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই িনজৰ মুেখেৰ এই কথা ৈকিছল,
5 কাৰণ সকেলা েলােক
িনজৰ িনজৰ েদৱতাৰ নােমেৰ চেল,
িকন্তু আিম িচৰকালৈলেক
আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ চিলম
6 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েসই িদনা মই িযসকলক দুদর্ শাগ্রস্ত কিৰিছেলঁা,
েসই পঙু্গসকলক মই একেগাট কিৰম,
আৰু অনুন্নত েলাকসকলক একিত্রত কিৰম
7 মই পঙু্গক অৱিশষ্ট কিৰ ৰািখম,
আৰু িযজনক দূৰ কৰা ৈহিছল, েতওঁক এক বলৱান জািত কিৰম;
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আৰু মই, িযেহাৱাই এিতয়াৰ পৰা িচৰকালৈলেক
িচেয়ান পব্বর্তত েতওঁেলাকৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰম
8 েতামােলাক পশুৰ জাকৰ বােব পহৰা িদয়া দুগর্,
আৰু েতামােলাকৈল
িচেয়ান জীয়ৰীৰ পাহাৰ,
পূবর্ৰ শাসন,
িযৰূচােলম জীয়ৰীৰ ৰাজয্ আিহব
9 এিতয়া িকয় েতামােলােক িচঞিৰ কািন্দছা?
প্রসৱ কৰা মিহলাৰ দেৰ, েতামােলাকৰ েয আকিস্মক েবদনা ৈহেছ;
েতামােলাকৰ মাজত েকােনা ৰজা নাই েন?
আৰু েতামােলাকৰ পৰামশর্দাতা িবনষ্ট হ’ল েন?
10 িচেয়ান জীয়ৰী,
েবদনা অনুভৱ কৰা,
প্রসৱ কিৰবৈল েলাৱা মিহলাৰ দেৰ,
উৎপন্ন কিৰবৈল পিৰশ্রম কৰা,
কাৰণ েতামােলাক এিতয়া নগৰৰ পৰা বািহৰ ওলাই ৈগ,
পথাৰত থািকব লািগব,
আৰু বািবলৈল যাব লািগব;
েসই ঠাইেত েতামােলােক উদ্ধাৰ পাবা,
েসই ঠাইেতই িযেহাৱাই েতামাৰ
শত্রুৰ হাতৰ পৰা েতামাক মুক্ত কিৰব
11 এিতয়া অেনক েদশ েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ একিত্রত হ’ব;
েতওঁেলােক ৈকেছ, েতওঁক কলুিষত হ’ব িদয়া,
আমাৰ চকুক িচেয়ানক আগ্রেহেৰ চাব িদয়া ”
12 ভাববাদীেয় ৈকেছ, “েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ কল্পনােবাৰ নাজােন,
নাইবা েতওঁেলােক েতওঁৰ আঁচিনেবাৰ নুবুেজ;
কাৰণ েতওঁ মৰণা মৰা ঠাইত ডাঙিৰ েগােটাৱাৰ দেৰ েতওঁেলাকক েগাটাইেছ ”
13 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েহ িচেয়ান জীয়ৰী উঠা, আৰু প্রহাৰ কৰা;
কাৰণ মই েতামাৰ িশং েলাহাৰ
আৰু েতামাৰ খুৰা িপতলৰ কিৰম;
তুিম অেনক েলাকক মািৰ চূণর্ কিৰবা;
মই িযেহাৱাই িনজৰ বােব েতওঁেলাকৰ অনয্ায়ৰ সম্পিত্ত উৎসগর্ কিৰম,
েতওঁেলাকৰ অিধকাৰ েগােটই পৃিথবীৰ প্রভুৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কিৰম ”

5 অধয্ায়
1 িযৰূচােলমৰ েলাকসকল,
এিতয়া একলগ ৈহ যুদ্ধৈল শাৰী পািত আহঁা,
েতামােলাকৰ নগৰৰ চািৰওফােল এখন েদৱাল আেছ,
িকন্তু েতওঁেলােক ইস্রােয়লৰ মূখয্েলাকসকলক
লািঠেৰ গালত প্রহাৰ কিৰব
2 িকন্তু েহ ৈবৎেলেহম-ইফ্রাথা,
িযহূদাৰ েগাষ্ঠীেবাৰৰ মাজত যিদও েতামােলাক অিত কু্ষদ্র,
তথািপও ইস্রােয়লক শাসন কিৰবৈল
েতামােলাকৰ পৰাই এজন েমাৰ ওচৰৈল আিহব,
েসই জনৰ আৰম্ভিণ পূবর্কালৰ পৰা অনন্তকালৈলেক;
3 এই েহতুেক
ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক তয্াগ কিৰব;
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েযিতয়াৈলেক েতওঁ প্রসৱ েবদনােৰ সন্তান জন্ম িনিদব,
আৰু েতওঁৰ ভাইৰ অৱিশষ্ট েলাকসকল ইস্রােয়লৰ েলাকসকলৈল উলিট আিহব
4 িযেহাৱাৰ শিক্তেৰ েতওঁ িথয় হ’ব,
আৰু েতওঁৰ পশুৰ জাক চৰাব,
েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ নামৰ মিহমাত,
েতওঁেলােক বাস কিৰব;
কাৰণ েতওঁ পৃিথবীৰ েশষৈলেক মহান হ’ব
5 েতঁেৱই আমাৰ শািন্ত হ’ব;
েযিতয়া অচূেৰ আমাৰ েদশৈল েসামাই আিহব,
আৰু আমাৰ দুগর্েবাৰৰ অিহেত েতওঁেলােক দৃঢ়ভােৱ অগ্রগিত কিৰব,
েতিতয়া আিম েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ সাত জন েমৰ-ছাগ ৰখীয়া,
আৰু েলাকসকলৰ ওপৰত আঠ জন মূখয্ েলাকক তুিল ধিৰম
6 এই েলাকসকেল তেৰাৱােলেৰ অচূৰৰ েদশ,
আৰু িনজৰ হাতৰ তেৰাৱােলেৰ িনেম্রাদৰ েদশ শাসন কিৰব
েযিতয়া অচূেৰ আমাৰ েদশত েসামাব,
আৰু আমাৰ সীমাৰ িভতৰত েখাজ িদব,
েতিতয়া েতওঁ আমাক অচূৰৰ পৰা ৰক্ষা কিৰব
7 বহুেতা মানুহৰ মাজত যােকাবৰ অৱিশষ্ট েলাক,
িযেহাৱাৰ পৰা অহা িনয়ৰ,
আৰু ঘঁাহত পৰা বৰষুণৰ দেৰ থািকব
েসইেবােৰ মানুহৰ,
আৰু মনুষয্ সন্তান সকলৰ বােব অেপক্ষা নকেৰ
8 েদশৰ আৰু বহুেতা মানুহৰ মাজত
যােকাবৰ অৱিশষ্ট েলাক,
জংঘলত জন্তুৰ মাজত থকা িসংহ দেৰ,
আৰু েমৰ-ছাগৰ জাকৰ মাজত থকা যুবা িসংহৰ দেৰ থািকব
েযিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকৰ মােজেৰ যায়,
েতওঁ েতওঁেলাকক গচেক আৰু ফািল টুকুৰা টুকুৰ কেৰ,
আৰু েসই ঠাইত েতওঁেলাকক ৰক্ষা কিৰবৈল েকােনা নাথােক
9 েতামাৰ শত্রুেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েতামাৰ হাত তুিল ধৰা হওক,
আৰু েসেয় েতওঁেলাকক ধ্বংস কিৰব
10 “েসই িদনা এইদেৰ ঘিটব,” িযেহাৱাই ৈকেছ,
“মই েতামােলাকৰ মাজৰ পৰা েতামােলাকৰ েঘঁাৰােবাৰ ধ্বংস কিৰম,
আৰু েতামােলাকৰ ৰথেবাৰ িবনষ্ট কিৰম
11 মই েতামােলাকৰ েদশৰ নগৰেবাৰ উচ্ছন্ন কিৰম,
আৰু েতামােলাকৰ দুগর্েবাৰ ভািঙ েপলাম
12 মই েতামােলাকৰ হাতৰ মায়াকমর্ নষ্ট কিৰম,
আৰু েতামােলাকৰ েকােনা গণক দীঘর্ সময় নাথািকব
13 মই েতামােলাকৰ মাজৰ পৰা কটা-প্রিতমােবাৰ,
আৰু েতামােলাকৰ িশলৰ স্তম্ভেবাৰ ধ্বংস কিৰম
েতামােলাকৰ িনজৰ হাতৰ কাযর্ক প্রিণপাত কিৰ নাথািকবা;
14 মই েতামােলাকৰ মাজৰ পৰা আেচৰা খঁুটা িবনাশ কিৰম,
আৰু মই েতামােলাকৰ নগৰেবাৰ ধ্বংস কিৰম
15 িয েদেশ েমাৰ কথা নুশুেন, েসই েদশৰ ওপৰত
মই খং আৰু েক্রােধেৰ প্রিতকাৰ সািধম
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6 অধয্ায়
িযেহাৱাৰ অিভেযাগ আৰু েলাকসকলৰ উত্তৰ

1 িযেহাৱাই িয ৈকেছ, এিতয়া েতামােলােক শুনা
মীখাই েতওঁক ক’েল, “উঠক আৰু পব্বর্তেবাৰৰ সনু্মখত আেপানাৰ অৱস্থাৰ িবষেয় কওক,
পাহাৰেবাৰক আেপানাৰ মাত শুিনবৈল িদয়ক
2 েহ পব্বর্তেবাৰ, আৰু পৃিথবীৰ স্থায়ী িভিত্তমূল,
িযেহাৱাৰ অিভেযাগ শুনা;
কাৰণ িযেহাৱাৰ িনজৰ েলাকসকলৰ ৈসেত অিভেযাগ আেছ,
আৰু েতওঁ ইস্রােয়লৰ িবৰুেদ্ধ নয্ায়ালয়ত যঁুিজব
3 “েহ েমাৰ েলাকসকল, মই েতামােলাকক িক কিৰেলঁা?
মই েকেনৈক েতামােলাকক পিৰশ্রান্ত কিৰেলঁা?
েমাৰ অিহেত সাক্ষয্ িদয়া
4 কাৰণ মই েতামােলাকক িমচৰ েদশৰ পৰা উিলয়াই আিনেলঁা,
আৰু বন্দীঘৰৰ পৰা েতামােলাকক মুক্ত কিৰেলঁা;
মই েতামােলাকৰ ওচৰৈল েমািচ, হােৰাণ, আৰু িমিৰয়মক পিঠয়াইিছেলঁা
5 েহ েমাৰ েলাকসকল, েমাৱাবৰ ৰজা বালােক িক পিৰকল্পনা কিৰিছল,
আৰু িবেয়াৰৰ পুত্র িবিলয়েম বালাকক িক উত্তৰ িদিছল, েসই িবষেয় েসঁাৱৰণ কৰা
তােত িচটীম*ৰ পৰা িগলগল†ৈল যাওঁেত িয ঘিটিছল,
িযেহাৱাৰ েসই নয্ায় কাযর্েবাৰৰ িবষেয় েতামােলােক জািনব পািৰবা
6 সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰক প্রণাম কেৰঁােত,
মই িযেহাৱাৈল িক ৈল যাম?
মই েতওঁৰ ওচৰৈল এবছৰীয়া দামুিৰৰ ৈসেত
েহাম-বিল ৈল েযাৱা উিচত েন?
7 হাজাৰ হাজাৰ েমৰ-ছাগ,
বা দহ হাজাৰ েতলৰ নদীত িযেহাৱা সন্তুষ্ট হ’ব েন?
েমাৰ অপৰাধৰ বােব েমাৰ প্রথেম জন্ম েহাৱা সন্তান,
আৰু েমাৰ িনজৰ পাপৰ বােব েমাৰ ঔৰসৰ ফল দান কিৰম েন?
8 েহ মনুষয্, িযেহাৱাই িয ভাল,
েসই িবষেয় েতামােলাকক ৈকিছল;
আৰু িযেহাৱাই েতামােলাকৰ পৰা এইেবাৰ িবচােৰ:
নয্ায়ৰূপ কাযর্ কৰা,
দয়াশীলতাক ভাল েপাৱা,
আৰু েতামােলােক ঈশ্বৰৰ ৈসেত নম্রভােৱ চলা
9 িযেহাৱাই নগৰৈল েঘাষণা কিৰ ৈকেছ,
এেন িক, এিতয়া প্রজ্ঞােয়া েতামাৰ নাম স্বীকাৰ কিৰেছ:
“েতামােলােক দণ্ড ডালৈল
আৰু িযজেন িনিদ্দর্ ষ্ট ঠাইত ইয়াক ৰািখেছ, েসই জনৈল মেনােযাগ িদয়া
10 দুষ্ট েলাকৰ ঘৰৰ সম্পিত্তেবাৰ অসৎ,
আৰু িমছা েজাখেবাৰ িঘণলগীয়া
11 অনয্ায়ৰ তুলাচনী আৰু প্রবঞ্চক
ওজনৰ েমানা বয্ৱহাৰ কৰা জনক মই িনেদ্দর্ াষী বুিল িবেবচনা কিৰম েন?
12 ধনী েলাকসকল অতয্াচােৰেৰ পিৰপূণর্,
তাৰ িনবাসী সকেল িমছা কথা কয়,
আৰু েতওঁেলাকৰ িজভা প্রতাৰণাপূণর্
* 6 অধয্ায়:5 িচটীম আিছল জদর্ নৰ পূব প্রান্তত কৰা ইস্রােয়লীসকলৰ েশষ চাউিন (িযেহাচুৱা 3:1) † 6 অধয্ায়:5 িগলগল আিছল কনান েদশৰ
পিশ্চম প্রান্তত কৰা ইস্রােয়লীসকলৰ প্রথম চাউিন (িযেহাচুৱা 4:19) এই কাযর্ৰ আগেত েতওঁেলােক আচিৰত ধৰেণ জদর্ ন নদী পাৰ ৈহিছল
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13 এই েহতুেক মই িবষম আঘােতেৰ েতামােলাকক আঘাত কিৰেলঁা;
েতামােলাকৰ পাপৰ কাৰেণ মই েতামােলাকক ধ্বংস‡ কিৰেলঁা
14 েতামােলােক খাবা িকন্তু তৃপ্ত নহবা,
েতামােলাকৰ েপট খালীেয় ৈহ থািকব;
েতামােলােক বস্তুেবাৰ েগাটাবা িকন্তু ৰক্ষা কিৰব েনাৱািৰবা;
আৰু েতামােলােক িয ৰক্ষা কিৰবা, তাক মই তেৰাৱালক েশাধাই িদম
15 েতামােলােক িঁসিচবা িকন্তু দাবৈল নাপাবা;
েতামােলােক িজত গচিকবা িকন্তু েতল িনেজ ঘঁিহব নাপাবা;
েতামােলােক দ্রাক্ষাগুিট েচিপবা, িকন্তু দ্রাক্ষাৰস পান কিৰবৈল নাপাবা
16 অম্রীৰ িবিধেবাৰ,
আৰু আহাবৰ বংশৰ সকেলা কাযর্েবাৰ পালন কিৰছা,
েতামােলােক েতওঁেলাকৰ উপেদশত চিলিছলা;
েসেয় মই েতামােলাকৰ নগৰ ধ্বংস কিৰম,
আৰু েতামােলাকক িনবাসীসকেল িবদ্রূপ কিৰব,
েমাৰ েলাকসকলৰ অৱজ্ঞা েতামােলােক বহন কিৰবা ”

7 অধয্ায়
1 েমাৰ সন্তাপ হ’ল!
কাৰণ মই গ্রীষ্মকালৰ ফল চপাই েশষ ৈহ েযাৱাৰ িনিচনা,
আৰু দ্রাক্ষাবাৰীত থািক েযাৱা দ্রাক্ষাগুিট েগােটাৱাৰ দেৰ হেলঁা,
কাৰণ তাত পুনৰ েকােনা ফলৰ েথাপা িবচািৰ েপাৱা নাযায়,
তথািপও মই প্রথেম পকা িডমৰু ফল পাবৈল ইচ্ছা কিৰেছঁা
2 পৃিথবীৰ পৰা ঈশ্বৰ িবশ্বাসী েলাক উচ্ছন্ন হ’ল,
েলাকসকলৰ মাজত এজেনা নয্ায়পৰায়ণ েলাক অৱিশষ্ট নাই;
েতওঁেলাক সকেলােৱ ৰক্তপাত কিৰবৈল খাপ িদ থােক,
প্রিতজন েলাক আৰু েতওঁৰ ভােয়কসকেল জােলেৰ আনেকােনা এজন েলাকক ধেৰ
3 অিনষ্ট কাযর্ কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ হাত পাগর্ত;
শাসনকতর্ াই ধন েখােজ,
িবচাৰকতর্ াই উৎেকাচ ল’বৈল প্রস্তুত থােক,
আৰু প্রভাৱশালী েলােক িয পাবৈল ইচ্ছা কেৰ, তাক আনৰ আগত কয়;
েসেয় েতওঁেলােক এেকলেগ পিৰকল্পনা কেৰ
4 েতওঁেলাকৰ মাজৰ েশ্রষ্ঠ জন জংঘলী েগালাপৰ দেৰ,
নয্ায়পৰায়ণ েলাক েজােপাহা কঁাইটীয়া গছৰ েবৰা;
েতামাৰ প্রহৰীসকলৰ দ্বাৰাই েকাৱা ভিবষয্তবাণীৰ িদন এেয়;
েতামাৰ দণ্ডৰ িদন এয়া;
এিতয়া তাত িবভ্রািন্তৰ সৃষ্টি ৈহেছ
5 েকােনা চুবুৰীয়াক িবশ্বাস নকিৰবা,
েকােনা বনু্ধৰ ওপৰত আস্থা নাৰািখবা,
তুিম িক ৈকছা, েসই িবষেয় সাৱধান েহাৱা,
এেন িক, িয মিহলাই েতামাৰ আঁৰত িমছা কথা কয়, েতওঁৰ প্রিতও সাৱধান েহাৱা;
6 কাৰণ পুত্রই িনজৰ িপতৃক অমানয্ কেৰ,
জীেয়েক িনজৰ মাতৃৰ িবৰুেদ্ধ উেঠ,
আৰু েবাৱাৰীেয়েক িনজৰ শাহুেৱকৰ িবৰুেদ্ধ উেঠ;
েতওঁৰ িনজৰ ঘৰৰ মানুেহই েতওঁৰ শত্রু হয়;
7 িকন্তু মই হ’েল, িযেহাৱাৈল অেপক্ষা কিৰম;
মই েমাৰ ত্রাণকত্তর্ া ঈশ্বৰৈল অেপক্ষা কিৰম;
‡ 6 অধয্ায়:13 েৰাগগ্রস্ত কিৰ জনশূণয্ কিৰেলঁা
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েমাৰ ঈশ্বেৰ েমাৰ কথা শুিনব
8 েহ েমাৰ শত্রু, েমাৰ অিহেত আনন্দ নকিৰবা;
মই পিৰ েযাৱাৰ পাছত,
পুনৰ উিঠম,
মই েযিতয়া অন্ধকাৰত বেহঁা,
েতিতয়া িযেহাৱা েমাৰ বােব েপাহৰ হয়
9 কাৰণ মই িযেহাৱাৰ অিহেত পাপ কিৰেলঁা,
েতওঁ েমাৰ িবষেয় িবচাৰ নকৰাৈলেক,
মই েতওঁৰ েক্রাধ সহন কিৰম*,
আৰু েতওঁ েমাৰ বােব নয্ায় িবচাৰ কিৰব,
েতওঁ েমাক েপাহৰৈল আিনব,
েতিতয়া নয্ায় িবচােৰেৰ েতওঁ েমাক ৰক্ষা কৰা, মই েদিখবৈল পাম
10 েতিতয়া েমাৰ শত্রুেৱ েসয়া চাব,
“েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা ক’ত?”
বুিল েসাধা জন লাজত পিৰব,
েমাৰ দৃষ্টিেয় েতওঁক চাব;
েতওঁক বাটৰ েবাকাৰ িনিচনাৈক গচকা হ’ব
11 েতামাৰ েদৱালেবাৰ িনমর্াণ কৰাৰ িদন আিহেছ;
েসই িদনা সীমােবাৰ দূৰৈলেক সম্প্রসািৰত হ’ব
12 েসই িদনা অচূৰৰ পৰা িমচৰত থকা নগৰেবাৰৈলেক,
িমচৰৰ পৰা বৃহত নদীৈলেক,
সমুদ্রৰ পৰা সমুদ্রৈলেক,
আৰু পব্বর্তৰ পৰা পব্বর্তৈলেক,
আেপানাৰ েলাকসকল আেপানাৰ ওচৰৈল আিহব
13 এিতয়া তাত বাস কৰা েলাকসকলৰ,
আৰু েতওঁেলাকৰ কমর্ৰ ফলৰ কাৰেণ,
েসই েদশেবাৰ উচ্ছন্ন হ’ব
14 আেপানাৰ েলাকসকলক আৰু আেপানাৰ আিধপতয্ৰ পশুৰ জাকক,
আেপানাৰ লাখুিটেৰ চৰাওক;
যিদও েতওঁেলাক কির্মল পাহাৰৰ
অৰণয্ত অকলশেৰ আেছ,
তথািপও েতওঁেলাকক আগৰ দেৰই,
বাচানত আৰু িগিলয়দত খাবৈল িদয়ক
15 েতামােলাক িমচৰৰ েদশৰ পৰা ওলাই অহা িদনৰ দেৰ,
মই েতওঁেলাকক আচিৰত কাযর্ েদখুৱাম
16 েদশবাসীেয় েসই সকেলা েদিখব
আৰু িনজৰ সকেলা পৰাক্রমৰ িবষেয় লািজ্জত হ’ব,
েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ হাত মুখত িদব,
আৰু েতওঁেলাকৰ কাণ কলা হ’ব
17 েতওঁেলােক সাপৰ দেৰ ধূিল েচেলিকব,
আৰু পৃিথবীত বগাই ফুৰা প্রাণীৰ দেৰ,
েতওঁেলােক গুহাৰ পৰা ভেয়েৰ বািহৰ ওলাব;
েতওঁেলােক ভেয়েৰ আমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ ওচৰৈল আিহব,
আৰু আেপানাৰ কাৰেণ েতওঁেলােক ভয় কিৰব
18 পাপ ক্ষমা কৰা,
আৰু িনজৰ আিধপতয্ৰ অৱিশষ্ট ভাগৰ অপৰাধ এিৰ িদয়া,
* 7 অধয্ায়:9 েতওঁৰ েক্রাধ ৈব ৈল যাম
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এেন আেপানাৰ দেৰ ঈশ্বৰ েকান আেছ?
আপুিন আেপানাৰ েক্রাধ িচৰকালৈলেক ধিৰ নাৰােখ,
কাৰণ আপুিন আেপানাৰ িনভর্ ৰেযাগয্ চুিক্ত আমাক েদখুৱাবৈল ভাল পায়
19 আপুিন পুনৰ আমাক দয়া কিৰব,
আমাৰ অপৰাধেবাৰ আেপানাৰ ভিৰেৰ গচিকব;
আপুিন আমাৰ সকেলা পাপ গভীৰ সমুদ্রত েপলাই িদব
20 িয দেৰ আপুিন অনািদ কালত আমাৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ আগত শপত কিৰিছল,
েসই দেৰ আপুিন যােকাবৈল সতয্তা
আৰু অব্রাহামৈল িবশ্বস্ততাৰ চুিক্ত েদখুৱাব



নহূম 1 অধয্ায়:1 1057 নহূম 1 অধয্ায়:6

নহূম
গ্রন্থ ৰচিয়তা
নহূহমক “এেল্কাচাইট” িহচােপ নহূম পুস্তকৰ িলখক বুিল িচিহ্নত কেৰ, (এেল্কাচাইট ইব্রী ভাষাৰ শব্দ, ইয়াৰ অথর্,

‘সান্ত্বনাকাৰী’ বা সান্ত্বনাদাতা’) (1:1) ভাববাদী িহচােপ নহূমক অচূৰীয়া েলাকসকলক মনপালটনৰ আহ্বান িদবৰ বােব
পিঠয়াইিছল, িবেশষৈক েতওঁেলাকৰ ৰাজধানী চহৰ িননবীৰ বােব এই ঘটনাৰ প্রায় 150 বছৰৰ পাছত, েযিতয়া েযানাই
িননবীৰ েলাকসকলৰ প্রিত মনপালটনৰ বাতর্ া ৈল আিহিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁৰ আগেত পূবর্ৰ মূির্তপুজাৰ পৰা
মনপালটন কিৰিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 620-612 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
নহূমৰ সময় নয্াযয্ভােব সহজেত িনধর্াৰণ কিৰব পািৰ, কাৰণ ইয়াৰ লগত দুটা সুপিৰিচত ঘটনা পিৰস্কাৰভােব জিড়ত

ৈহ আেছ:এটা েথেবচৰ পতন আৰু আনেটা িননবীৰ পতন
প্রাপক
নহূমৰ ভিবষয্তবাণী আিছল অচূৰীয়াৰ প্রিত উভয়েক মুকিল কিৰ িদয়াৰ, কাৰণ েতওঁেলােক উত্তৰাঞ্চলৰ দহটা ৈফদক

দখল কিৰিছল আৰু েতওঁেলাকক ৈল আিহিছল, আৰু িযহূদাৰ দিক্ষণাঞ্চলৰ েলাকসকল, িযসকেল েতওঁেলাকৰ প্রিতও
এেন দশা হ’ব বুিল ভয় পাই আিছল

উেদ্দশয্
ঈশ্বৰৰ নয্ায়িবচাৰ সবর্দায় সিঠক আৰু সবর্দায় িনিশ্চত েতওঁ এই সময়ৰ বােব দয়া কৰােটা উিচত আিছল, ভাল

উপহাৰ সকেলােৰ বােব েশষ পযর্ন্ত িবচাৰ প্রভুৰ চূড়ান্ত অনুভুিতৰ বুজাবুিজেৰ নহব ঈশ্বেৰ ইিতমেধয্ 150 বছৰ
পূেবর্ েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল ভাববাদী েযানাৰ ৈসেত েতওঁৰ প্রিতজ্ঞা েপ্রৰণ কিৰিছল, যিদ েতওঁেলােক এই মন্দপথত
ধাৰাবািহকভােব চিল থােক েতেনহেল েতওঁেলাকৰ প্রিত এয়া সম্ভৱ হ’ব েসই সময় জনগেণ মনপালটন কিৰিছল,
িকন্তু এিতয়াও েতওঁেলাক িসমান েবয়া নহয় পূেবর্ েতওঁেলাক িযমান েবয়া আিছল েতওঁেলাকৰ িবজয়ত অচূৰীয়াসকল
এেকবােৰ পাশিবক ৈহ উিঠিছল এিতয়া নহূেম িযহূদা জািতক িনৰাশ নহবৰ বােব ৈকিছল, কাৰণ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ িবচাৰৰ
ৰায় উচ্চাৰণ কিৰেছ আৰু অচূৰীয়াসকেল অিত েসানকােল েতওঁেলাকৰ পাবলগীয়া িয, েসয়া পাব

মূল িবষয়
সান্তনা

প্রান্তেৰখা
1. ঈশ্বৰৰ মিহমা — 1:1-14
2. ঈশ্বৰৰ েসাধিবচাৰ আৰু িননবী — 1:15-3:19

1 মই ইলেকাচ গাৱঁৰ নহূম িযেহাৱাই েমাক দশর্নৰ েযােগিদ িদয়া নীনিব নগৰৰ িবষেয় এই এক েঘাষণা
িনজ শত্রুেবাৰৰ ওপৰত ঈশ্বেৰ সধা প্রিতকাৰ

2 িযেহাৱা িনজ মযর্য্দা ৰখাত উেদয্াগী আৰু প্রিতকাৰ সােধাতা ঈশ্বৰ; িযেহাৱা প্রিতকাৰ সােধাতা আৰু েক্রােধেৰ
পিৰপূণর্; িযেহাৱাই েতওঁৰ িনজ িবেৰাধী সকলৰ ওপৰত প্রিতকাৰ সােধ আৰু িনজ শত্রুেবাৰৰ কাৰেণ েক্রাধ ৰােখ
3 িযেহাৱা েক্রাধত ধীৰ আৰু পৰাক্রমত মহান; িকন্তু েতওঁ েদাষীক েকােনা মেতই িনেদ্দর্ াষী েঘাষণা নকেৰ; বা-মাৰলী
আৰু ধুমুহা হ’ল িযেহাৱাৰ পথ আৰু েমঘ েতওঁৰ ভিৰৰ ধূিলস্বৰূপ

4 েতওঁ সমুদ্রক ধমিক িদ শুকুৱাই েপলায় আৰু আটাই নদ-নদী শুকান কেৰ; বাচানৰ ৈসেত কির্মল অৱসন্ন হ’ল,
িলবােনানৰ ফুলেবােৰা শুকাই গ’ল 5 েতওঁৰ ভয়ত পব্বর্তেবাৰ কঁেপ আৰু িগিৰেবাৰ দ্রৱীভূত হয়; েতওঁৰ আগত পৃিথৱী,
এেন িক, জগতখন আৰু তাৰ সকেলা িনবাসী ভািগ পেৰ

6 েতওঁৰ েক্রাধৰ আগত েকােন িথয় হ’ব পােৰ? েতওঁৰ প্রচণ্ড েক্রাধক েকােন সহয্ কিৰব পােৰ? েতওঁৰ প্রচণ্ড
েক্রাধৰ সনু্মখত েকােন িথয় হ’ব পােৰ? েতওঁৰ েক্রাধ অিগ্নৰ দেৰ আেহ আৰু েতওঁৰ দ্বাৰাই িশলেবাৰ েডাখৰ েডাখৰৈক
ভঙা হয়
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7 িযেহাৱা মঙ্গলময়, সঙ্কটৰ িদনা েতওঁ দৃঢ় েকঁাঠাস্বৰূপ; আৰু েতওঁত আশ্রয় েলাৱা েলাকসকলক েতওঁ জােন
8 িকন্তু েতওঁৰ শত্রুসকলক েতওঁ বানপানীৰ ধলৰ দ্বাৰাই সম্ূ্পণর্ৈক েশষ কিৰব আৰু েতওঁ েসই েলাকসকলক আন্ধাৰৈল
েখিদ পঠাব 9 েতামােলােক িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ িক চক্রান্ত কিৰছা? েতওঁ সমূ্পণর্ৈক অন্ত কিৰব; িদ্বতীয়বাৰ সঙ্কট নহব
10 িকয়েনা, িসহঁত েজঁাট লগা কঁাইটৰ িনিচনা হেলও, িসহঁতক শুকান নৰাৰ িনিচনাৈক ভস্ম কৰা হ’ব 11 েতামােলাকৰ
নীনিব নগৰৰ পৰাই িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ কু-কল্পনা কেৰঁাতা, কু-আলচ কেৰঁাতা এজন ওলাল 12 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
যিদও েতওঁেলাক শিক্তেৰ পূৰ আৰু বহুসংখয্ক; তথািপ েতওঁেলাকক উচ্ছন্ন কৰা হ’ব আৰু েতওঁেলাকৰ েকােনা এজেনা
অৱিশষ্ট নাথািকব িকন্তু েহ িযহূদা, যিদও মই েতামাক দুখ িদেলঁা, তথািপ মই েতামাক পুনৰ দূখ িনিদম 13 মই এিতয়া
েতামাৰ পৰা তাৰ যুৱিল ভািঙ েপলাম, আৰু েতামাৰ বান্ধেবাৰ িছিঙ েপলাম ”

14 আৰু েহ নীনিব নগৰ, েতামােলাকৰ িবষেয় িযেহাৱাই আজ্ঞা িদেছ েয, েতামােলাকৰ েকােনা বংশধৰৰ নাম ৰখা
নাযাব; মই েতামােলাকৰ েদৱতােবাৰৰ ঘৰৰ পৰা কটা-মূির্ত্ত আৰু সঁাচত ঢলা মূির্ত্তেবাৰ উচ্ছন্ন কিৰম; মই েতামােলাকৰ
ৈমদাম খািন্দম, িকয়েনা েতামােলাক পািপষ্ঠ

15 েচাৱা, িয জেন শুভবাত্তর্ া আেন আৰু শািন্ত প্রচাৰ কেৰ, েসই জনৰ চৰণ পব্বর্তৰ ওপৰত আেছ! েহ িযহূদা,
েতামােলাকৰ পব্বর্েবাৰ পালন কৰা আৰু েতামােলাকৰ প্রিতজ্ঞােবাৰ িসদ্ধ কৰা, িকয়েনা দুষ্ট েলাকজেন েতামােলাকক
আক্রমণ নকিৰব; িস িনঃেশেষ িবনষ্ট হ’ল

2 অধয্ায়
নীনিবৰ অৱেৰাধ আৰু পতন

1 িয জেন েতামােলাকক েডাখৰ-েডাখৰৈক ভািঙব, েতওঁ েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ আিহ আেছ েতামােলােক
দুগর্েবাৰ দৃঢ় কৰা, বাটেবাৰৈল পহৰা িদ থাকা, িনজেক অিতশয় বলৱান কৰা আৰু িনজ ৈসনয্দলেবাৰক একিত্রত
কৰা 2 িকয়েনা যিদও লুণ্ঠন কেৰঁাতা সকেল েতওঁেলাকক খািল কিৰ উিলয়াই পিঠয়ােল আৰু েতওঁেলাকৰ দ্রাক্ষালতাৰ
ডালেবাৰ নষ্ট কিৰেল তথািপও িযেহাৱাই ইস্রােয়লৰ মহত্ত্বৰ দেৰ যােকাবৰ মহত্ত্ব পুনৰায় স্থাপন কিৰব

3 েতওঁৰ বীৰ েলাকসকলৰ ঢালৰ ৰং ৰঙা আৰু পৰাক্রমী েলাকসকল েসনু্দৰ বৰণীয়া কােপাৰ িপন্ধা; যুদ্ধৈল সাজু
েহাৱাৰ িদনা েতওঁেলাকৰ ৰথেবাৰৰ তীখা* িজিলেক আৰু ছাইেপ্রচ গছেবাৰৰ জািঠেবাৰ হাতত বৰৈক বতাহত তুিল ধিৰ
লৰাবৈল ল’েল 4 ৰথেবাৰ অিত েবগেৰ বাটৰ মােজিদ চিলবৈল ধিৰেল; েতওঁেলােক বহল মুকিল বাটেবাৰত ইখেন
িসখনক ইফােল-িসফােল চলােল েসইেবাৰ েদিখবৈল আিৰয়াৰ িনিচনা আৰু েসইেবাৰ িবজুলীৰ িনিচনাৈক অিত েবেগেৰ
ৈগেছ

5 িয জেন েতামােলাকক েডাখৰ-েডাখৰৈক ভািঙব, েতওঁ িনজ িবষয়াসকলক মািত পিঠয়াইেছ; এেনেত েতওঁেলােক
েবেগেৰ যাওঁেত যাওঁেত উজুিট খােল; েতওঁেলােক ততািলেক দুগর্েটা আক্রমণ কিৰবৈল যায় আক্রমণ কেৰঁাতা সকলক
ৰক্ষা কিৰবৈল ঢালেবাৰ যুগুত কৰা হ’ল

6 নদীেবাৰত থকা দুৱাৰেবাৰ মুকিল ৈহ গ’ল, েতিতয়া ৰাজগৃহ পানীত নাশ ৈহ গ’ল 7 িযেহাৱাই এই িবষেয় কথা
ৈকিছল: ৰাণী হুচব অনাবৃতা হ’ল আৰু েতওঁক িনয়া হ’ল; েতওঁৰ দাসীসকেল বুকুত ভুকুৱাই কেপৗৰ স্বেৰেৰ েশাক
কিৰেছ

8 িকন্তু নীনিব আগৰ কালেৰ পৰা এটা জলপ্ূণর্ পুখুৰীস্বৰূপ; তথািপ েতওঁেলাক ৈব েযাৱা পানীৰ দেৰ পলাইেছ
অনয্ েলাকসকেল “ৰ’বা ৰ’বা” বুিল িচঞেৰ, িকন্তু েকােনও ঘূিৰ নাচায় 9 েতামােলােক ৰূপ লুট কিৰ িনয়া, েসাণ লুট
কিৰ িনয়া, িকয়েনা বস্তুেবাৰৰ েসৗন্দযর্ৰ মিহমা সীমাহীন ইয়ােত সকেলা প্রকাৰ মেনাহৰ বস্তু অিতশয় অিধক পিৰমােণ
আেছ 10 েসই নীনিব শুদা আৰু উচ্ছন্ন; প্রিতজনৰ ভয়ত মন পিম ৈগেছ আৰু আঁঠুেৱ আঁঠুেৱ লগালিগ ৈহেছ, সকেলােৰ
েবদনা, আৰু সকেলােৰ মুখ িববণর্ ৈহেছ

11 িয ঠাইত েকােনও ভয় নথকাৈক িসংহ, িসংিহনী আৰু িসংহ েপাৱািলৰ দেৰ ফুিৰিছল, িসংহৰ েসই গুহা আৰু
যুবা িসংহৰ েসই েখাৱা ঠাই ক’ত? 12 িসংহই িনজৰ েপাৱািলেবাৰৰ কাৰেণ েজাৰাওৈক অেনক পশু িছিৰিছল আৰু
িনজ িসংিহনীেবাৰৰ কাৰেণ িডিঙত েটপা িদ মািৰিছল আৰু বিলৰ িচকােৰেৰ িনজৰ গুহােবাৰ আৰু ধিৰ অনা িনজৰ
িচকাৰেবাৰ গাতেবাৰত ভৰাই ৰািখিছল
* 2 অধয্ায়:3 তীখা েলা আৰু কাবর্ন িমহলাই ৈতয়াৰ কৰা সংকৰ ধাতু
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13 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “েচাৱা, মই েতামােলাকৰ িবপক্ষ;” “মই েতামােলাকৰ ৰথেবাৰ ধঁূৱাত পুিৰ েপলাম
আৰু তেৰাৱােল† েতামােলাকৰ যুবা িসংহেবাৰক গ্রাস কিৰব; মই েতামােলাকৰ েদশৰ পৰা েতামােলাকৰ িচকাৰ উচ্ছন্ন
কিৰম আৰু েতামােলাকৰ দূতেবাৰৰ মাত আৰু শুনা নাজাব

3 অধয্ায়
1 পিৰপূণর্ ৰক্তেৰ নগৰীৰ সন্তাপ হওঁক! তাই িমছা কথা আৰু লুন্ঠনৰ সম্পিত্তেৰ পিৰপূণর্; তাইৰ ওচৰত ক্ষিতগ্রস্তসকল

সদায় থােক 2 িকন্তু এিতয়া চাবুকৰ শব্দ, চকাৰ ঘঘর্ৰিণৰ শব্দ, জিপয়াই থকা েঘঁাৰা আৰু জিপওৱা ৰথৰ শব্দ শুনা
যায়

3 আক্রমণকাৰী অশ্বােৰাহী, িচকিমেকাৱা তেৰাৱাল, িজিলকা বৰছা, হত েহাৱা েলাক সমূহ আৰু দ’ম ৈহ থকা বৃহৎ
মৃত-েদহেবাৰ; মৰা শৱেবাৰৰ সীমা নাই, েতওঁেলাকৰ শৱৰ ওপৰত েতওঁেলাকৰ আক্রমাণকাৰীসকেল উজুিট খায়
4 এইেবাৰ সংঘিটত েহাৱাৰ কাৰণ হ’ল, িয মায়ািবনী সুন্দৰী েবশয্াই িনজৰ েবশয্া কমর্ৰ দ্বাৰাই জািত সমূহক আৰু
িনজৰ মায়াকাযর্য্ৰ দ্বাৰাই প্রজাসকলক িবক্রী কিৰেল; তাইৰ অিধক েবশয্াকমর্ৰ কাৰেণ এইেবাৰ ঘিটেছ 5 বািহনীসকলৰ
িযেহাৱাই ৈকেছ, “েচাৱা, মই েতামাৰ িবপেক্ষ; মই েতামাৰ কােপাৰৰ আঁচল েতামাৰ মুখৰ ওপৰৈলেক দািঙ েতামাক
অনাবৃতা কিৰম; মই জািত সমূহক েতামাৰ িববস্ত্রতা আৰু ৰাজয্ক েতামাৰ লাজ েদখুৱাম 6 মই েতামাৰ ওপৰত মিলয়ন
িঘণলগীয়া বস্তু েপলাই েতামাক ঘৃণনীয় কিৰম; মই েতামাক মানুেহ ঠৰ লািগ চাই থকা বস্তুৰ দেৰ স্থাপন কিৰম 7 েতিতয়া
এেন ঘিটব, েয িয জেন েতামাৈল চাব, েতওঁ েতামাৰ পৰা পলাব আৰু ক’ব, ‘নীনিব িবনষ্ট হ’ল; েকােন তাইৰ কাৰেণ
িবলাপ কিৰব?’ মই ক’ৰ পৰা েতামাৰ কাৰেণ শান্ত্বনা িদওঁতা েলাক িবচািৰ আিনম?”

8 েহ নীনিব, তুিম জােনা িয িথব্ চ (েনা-আেমান নগৰ)* নীল নদীেবাৰৰ মাজত সজা আিছলা, যাৰ চািৰওফােল জল
সমূহ আিছল, যাৰ েকঁাঠ সাগৰ আৰু গড় সমুদ্র, েসই িথব্ চতৈক† তুিম জােনা উত্তম? 9 কুচ আৰু িমচৰ তাইৰ ক্ষমতা
আিছল আৰু েসেয় অসংখয্ আিছল; পূটীয়া আৰু লুবীয়া তাইৰ িমত্র আিছল

10 তথািপ তাইক‡ িনয়া ৈহিছল, তাই বন্দী-অৱস্থাৈল গ’ল, তাইৰ আটাই িশশুক আিলৰ মূৰত আছািৰ েডাখৰ েডাখৰ
কৰা হ’ল; শত্রুেবােৰ তাইৰ সম্ভ্রান্ত েলাকসকলৰ বােব িচিঠ েখিলেল আৰু তাইৰ আটাই বৰ েলাকসকলক িশকিলেৰ
বন্ধা হ’ল 11 তুিমও মতলীয়া হ’বা; িনজেক লুকুৱাই ৰািখবৈল েচষ্টা কিৰবা; তুিম শত্রুৰ ভয়ত আশ্রয় লবৈল এটা দুগর্
িবচািৰবা 12 েতামাৰ আটাই েকঁাঠ আগিতয়া গুিট লগা িডমৰু গছৰ িনিচনা হ’ব; েযিতয়া েসইেবাৰত েজাকাৰিণ লােগ,
েতিতয়া েসইেবাৰ খাওঁতাৰ মুখত পেৰ 13 েচাৱা, েতামাৰ মাজত থকা প্রজাসকল মিহলাসকলৰ িনিচনা; েতামাৰ েদশৰ
দুৱাৰেবাৰ শত্রুেবাৰৰ কাৰেণ বহলৈক েমলা আেছ; অিগ্নেয় েতামাৰ দুৱাৰেবাৰৰ ডাংেবাৰ গ্রাস কিৰেল

14 অৱেৰাধ কালৰ কাৰেণ তুিম পানী তুিল েথাৱা; েতামাৰ েকঁাঠেবাৰ দৃঢ় কৰা, েবাকাৈল ৈগ েবাকা খচা; ইটাৰ
ভাটােবাৰ েমৰামিত কৰা 15 েসই ঠাইেত অিগ্নেয় েতামাক গ্রাস কিৰব আৰু তেৰাৱােল েতামাক েছদন কিৰব ফিৰঙৰ
দেৰ েতামাক খাই েপলাব; তুিম ফিৰঙ আৰু কাকতী ফিৰঙৰ িনিচনা বহুসংখয্ক েহাৱা 16 তুিম আকাশৰ তৰােবাৰতৈক
েতামাৰ বিণকসকলক অিধক কিৰলা; িকন্তু েতওঁেলাক ফিৰংেবাৰৰ িনিচনা: েতওঁেলােক েদশ লুন্ঠণ কিৰ তাৰ পাছত
উিড় গুিচ যাই 17 েতামাৰ ৰাজকুমাৰসকল কাকতী ফিৰঙৰ সংখয্ােবাৰৰ িনিচনা আৰু েতামাৰ েসনাপিতসকল এেন
ফিৰঙৰ িনিচনা িয ফিৰেঙ জাৰৰ িদনা েবৰাত আশ্রয় লয় - িকন্তু েযিতয়া েবিল উদয় হয়, েতিতয়া েতওঁেলােক িয ঠাইৈল
উিড় যায়, েসই ঠাইৰ িবষেয় েকােনও নাজােন

18 েহ অচূৰৰ ৰজা, েতামাৰ েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰ েটাপিনত আেছ; েতামাৰ প্রধান েলাকসকেল িবশ্রাম কিৰ আেছ
েতামাৰ প্রজােবাৰ পব্বর্তৰ ওপৰত েগাট েগাট হ’ল, িকন্তু েতওঁেলাকক এেকলেগ েগাট েখাৱাবৈল েকােনা নাই
19 েতামাৰ ঘা সুস্থ হ’বৈল েকােনা সম্ভাৱনা নাই েতামাৰ ঘা অতয্ন্ত েতামাৰ িবষেয় বাত্তর্ া শুনা সকেলােৱ েতামাৈল
হাত-তািল িদব; কাৰণ েকােন েতামাৰ অনগর্ল§ দুষ্কমর্ৰ পৰা মুিক্ত পাইেছ?

† 2 অধয্ায়:13 যুৱ ৈসনয্েবােৰ েতামােলাকৰ ৈসনয্েবাৰক বধ কিৰব * 3 অধয্ায়:8 ইিজপ্তৰ ৰাজধানী † 3 অধয্ায়:8 িথব্ চতৈক েনা-আেমানতৈক
‡ 3 অধয্ায়:10 তাইক (িথব্ চক) § 3 অধয্ায়:19 পিৰেবশনৰ
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হবকু্কক
গ্রন্থ ৰচিয়তা
হবকু্কক 1:1 পেদ িচিহ্নত কেৰ েয, হবকু্কক পুস্তক খন ভাববাদী হবকু্ককৰ পৰা বাণী িহচােপ আিহেছ েতওঁৰ নামৰ

বািহেৰ হবকু্ককৰ িবষয়ত আিম িবেশষৈক আন এেকা নাজােনা েতওঁক “হবকু্কক ভাববাদী” বুিল েকাৱা হয়, ধাৰণা
হয় েয অেপক্ষাকৃতভােব েতওঁ এই নােমেৰ সুপিৰিচত আিছল; আৰু ইয়াতৈক আন েকােনা প্রেয়াজনীয় িচনাক্তকৰণ
কিৰবলগীয়া তথয্ নািছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 612-605 খ্রীষ্টপূবর্ িভতৰত
দিক্ষণাঞ্চলত থকা ৰাজয্ িযহূদাৰ পতনৰ িঠক আেগ আেগ এই পুস্তক হয়েতা হবকু্কেক িলিখিছল
প্রাপক
িযহূদাৰ েলাকসকল আৰু সকেলােত থকা ঈশ্বৰৰ েলাকসকলৰ প্রিত সাধাৰণ পত্র
উেদ্দশয্
হবকু্কক িবিস্মত ৈহ ৈগিছল েয, িকয় ঈশ্বেৰ েতওঁৰ মেনানীত েলাকসকলক েতওঁেলাকৰ শত্রুসকলৰ হাতৰ েযােগিদ

অতয্াচাৰ পাবৈল অনুমিত িদেয় ঈশ্বেৰ উত্তৰ িদিছল আৰু হবকু্ককৰ িবশ্বাসক পুনঃস্থাপন কিৰিছল; এই পুস্তকৰ উেদ্দশয্
হ’ল, িযসকেল েতওঁৰ ওপৰত আস্থা বজায় ৰােখ, েতওঁৰ েসই েলাকসকলৰ সুৰক্ষা দাতা িহচােপ িযেহাৱাক েঘাষণা কৰা,
আৰু িযহূদাৰ সাবর্েভৗম েযাদ্ধা িহচােপ িযেহাৱাক েঘাষণা কৰা; এিদন েতওঁ অতয্াচাৰী েবিবলনীয়সকলৰ ওপৰত িবচাৰ
কিৰব হবকু্কক পুস্তেক আমাক এজন গির্বত নম্র মানুহৰ ছিব প্রদান কেৰ, য’ত ঈশ্বৰত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰা ধাির্মকতাৰ
জীৱন েদখা পাওঁ (2:4)

মূল িবষয়
সাবর্েভৗম স্রষ্টাৰ িবশ্বাস

প্রান্তেৰখা
1. হবকু্ককৰ অিভেযাগ — 1:1-2:20
2. হবকু্ককৰ প্রাথর্না — 3:1-19

ভাববাদী হবকু্কেক দশর্নত েপাৱা গভীৰ বাকয্
1 ভাববাদী হবকু্কেক েঘাষণা কৰা বাত্তর্ া গৃহীত কিৰেল
2 “েহ িযেহাৱা, মই িকমান িদন সহায়ৰ বােব কািন্দ থািকম, আৰু আপুিন নুশুনাৈক থািকব?
মই আেপানাৰ আগত অতয্াচাৰৰ ভয়ত কাতেৰািক্ত কিৰেছঁা, িকন্তু আপুিন েমাক ৰক্ষা নকেৰ
3 আপুিন েমাক িকয় অপৰাধ, আৰু অনয্ায় কাযর্ চাব িদেছ?
েমাৰ আগত উপদ্রৱ আৰু অতয্াচাৰ ৈহ আেছ, ইয়াত িবেৰাধ, আৰু িববাদ বৃিদ্ধ পাইেছ
4 েসই কাৰেণ িবধান দুবর্ল ৈহেছ, আৰু নয্ায় িবচাৰ বহুিদনৈলেক নাথািকব
দুষ্টই ধাির্মকক চািৰওফােল েবিৰ ধৰাৰ কাৰেণ, ভুল িবচাৰ হয় ”
5 “েদশীয় েলাকসকলক েচাৱা, আৰু পৰীক্ষা কৰা, আচিৰত আৰু িবিস্মত েহাৱা!
কাৰণ মই েতামােলাকৰ িদনত িনশ্চয় এেন কাযর্ কিৰম; িয কাযর্ েতামােলাকৰ আগত প্রকাশ হেলওঁ েতামােলােক িবশ্বাস

নকিৰবা
6 কাৰণ েচাৱা! েদশৰ িহংস্র আৰু অিবেবচক কলদীয়া* সকলক মই তুিল ধিৰবৈল উদয্ত
েতওঁেলােক পৃিথবীৰ প্রস্থেয়িদ যাত্রা কিৰ, িযেবাৰ েতওঁেলাকৰ নহয়, েসইেবাৰ ঘৰ অিধকাৰ কিৰব
7 েতওঁেলাক ত্রাসজনক আৰু ভয়ানক; েতওঁেলাকৰ িবচাৰ আৰু ঐশ্বযর্ েতওঁেলাকৰ িনজৰ পৰাই আৰম্ভ হয়
8 েতওঁেলাকৰ েঘঁাৰােবাৰ নাহৰফুটুকী বাঘতৈকেয়া দ্রুতেবগী, আৰু গধূিল পৰৰ ৰাংকুকুৰতৈকেয়া েবগী!
েসেয় েতওঁেলাকৰ েঘঁাৰােবাৰ ছাব মৰা,
* 1 অধয্ায়:6 বািবলনীয়
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আৰু েতওঁেলাকৰ অশ্বােৰাহীসকল ঈগেল খাবৈল েবেগেৰ উিৰ অহাৰ দেৰ, বহু দূৰৰ পৰা েবেগেৰ আেহ
9 েতওঁেলাক সকেলােৱ অতয্াচাৰ কিৰবৈল আেহ;
েতওঁেলাক দেল দেল মৰুভূিমৰ বতাহৰ দেৰ যায়, আৰু েতওঁেলােক বািলৰ দেৰ বন্দীসকলক েগাট েখাৱাই
10 েসেয় েতওঁেলােক ৰজাক িবদ্রূপ কেৰ, আৰু শাসনকত্তর্ াসকল েতওঁেলাকৰ বােব হঁািহয়াতৰ পাত্র হয়
েতওঁেলােক প্রেতয্ক দুগর্ক তুচ্ছ জ্ঞান কেৰ; কাৰণ েতওঁেলােক মািট দ’ম কেৰ আৰু সীমা বািন্ধ েসই সকেলা কািঢ় লয়
11 তাৰ পাছত েতওঁেলােক বতাহৰ দেৰ িক্ষপ্রগিতেৰ আগবািঢ়ব; আৰু িযসকলৰ শিক্তেয়ই িনজৰ েদৱতা, েসই েদাষী

েলাকসকলৰ ওপেৰেৰ পাৰ হ’ব ”
12 “েহ েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা, েমাৰ পিবত্র জনা, আপুিন অনািদ কালেৰ পৰা নাই জােনা? আমাৰ মৃতুয্ নহ’ব
িযেহাৱাই িবচাৰৰ বােব েতওঁেলাকক অিভেষক কিৰেল, আৰু আপুিন িশল, েতওঁেলাকক সংেশাধন কিৰবৈল আপুিন

প্রিতিষ্ঠত হ’ল
13 পাপৈল িস্থৰভােৱ দৃষ্টি কিৰবৈল আেপানাৰ দৃষ্টি অিত পিবত্র, আৰু আপুিন অনুগ্রেহেৰ ৈসেত অনয্ায় কাযর্ চাব

েনাৱােৰ
েতেনহ’েল আপুিন িবশ্বাসঘাত কৰা সকলৈল িকয় অনুগ্রেহেৰ দৃষ্টি কিৰেছ?
দুষ্টেলােক িনজতৈক অিধক ধাির্মক েলাকক গ্রাস কৰাৰ সময়ত আপুিন িকয় িনৰেৱ থােক?
14 আপুিন সাগৰৰ মাছৰ দেৰ, আৰু শাসনকত্তর্ া েনােহাৱা বগাই েযাৱা লতাৰ দেৰ মানুহক সৃষ্টি কিৰেল?
15 েতওঁেলােক সকেলােক েতওঁেলাকৰ বৰশীেৰ েতােল, েতওঁেলােক মাছ ধৰা জােলেৰ মানুহক ধেৰ,
আৰু েতওঁেলাকক েতওঁেলাকৰ জােলেৰ েগাটায়; এই কাৰেণ েতওঁেলােক উৎসািহত ৈহ িচঞেৰ আৰু আনন্দ কেৰ
16 েসই কাৰেণ েতওঁেলােক িনজৰ মাছ ধৰা জালৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কেৰ, আৰু েতওঁেলাকৰ জালৰ উেদ্দেশয্ ধূপ

জ্বলায়;
কাৰণ হৃষ্টপুষ্ট পশুেবাৰ েতওঁেলাকৰ অংশ আৰু চিব্বর্যুক্ত মাংস েতওঁেলাকৰ আহাৰ হয়
17 েসেয় েতওঁেলােক সহানুভূিত েনােহাৱাৈক িনজৰ জাল খািল কিৰ, অিবৰাম েদশীয় েলাকসকলক বধ কিৰব েন?

2 অধয্ায়
1 েমাৰ প্রহৰীস্থানত মই িথয় হম, আৰু পহৰা িদয়া ওখ স্তম্ভত মই িনেজ থািকম, আৰু মই সাৱধােন পহৰা িদম
আৰু েতওঁ েমাক িক ক’ব, আৰু েমাৰ অিভেযাগৰ পৰা মই েকেনৈক ঘূিৰব পােৰঁা, েসই িবষেয় মই চাম
2 িযেহাৱাই েমাক উত্তৰ িদ ক’েল,
“এই দশর্নৰ কথা িলিখ েথাৱা, আৰু এেন স্পষ্টৈক ফিলত িলখা, যােত িয েকােনােৱ খৰৈক পিঢ়ব পােৰ
3 কাৰণ এই দশর্ন যিদও ভিবষয্ত সময়ৰ বােব তথািপও েশষত এই দশর্ন প্রকাশ পাব আৰু িবফল নহ’ব
যিদও পলম হয়, তাৰ বােব অেপক্ষা কৰা; কাৰণ েসয়া িনশ্চয় িসদ্ধ হ’ব, আৰু পলম নহব
4 েচাৱা! মানুহৰ আত্মা অহংকাৰী হয়, আৰু িনেজই িনজৰ বােব নয্ায়পৰায়ণ নহয়, িকন্তু ধাির্মক েলাক িনজৰ িবশ্বাসৰ

দ্বাৰাই জীয়াই থািকব
5 কাৰণ সুৰা*ই গব্বীর্ যুৱকক িবশ্বাসঘাতক কেৰ; েসেয় েতওঁ সহয্ নকিৰব,
িকন্তু েতওঁৰ িবসৃ্তত আকাংক্ষা সমািধ আৰু মৃতুয্ৰ দেৰ সম্প্রসািৰত কেৰ, িয েকিতয়াও সন্তুষ্ট নহয়
েতওঁ িনজৰ বােব সকেলা েদশ আৰু েলাকসকলক েগাটাই,
6 এই েলাকসকল েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ দৃষ্টান্ত স্বৰূপ আৰু েতওঁৰ সম্পেকর্ িবদ্রূপজনক বাকয্ নক’ব েন? েতওঁেলােক ক’ব,
‘িয িনজৰ নহয়, েতেন সন্তাপ িযজেন বৃিদ্ধ কেৰ! েতেনদেৰ তুিম িকমান িদন প্রিতজ্ঞাৰ েবাজাৰ ভাৰ বৃিদ্ধ কিৰবা?
7 িযজেন েতামাৰ অিহেত দঁাতকৰেচ, েসই জেন অকস্মােত েতামাৰ অিহেত উেঠ, আৰু িযজেন েতামাক আতিঙ্কত

কেৰ, েসই জেন জাগ্রত নহ’ব েন?
তুিম েতওঁেলাকৰ বােব প্রতািৰত েলাক হ’বা!
8 তুিম অেনক েদশ লুট কৰাৰ কাৰেণ, সকেলা অৱিশষ্ট েলােক েতামাক লুট কিৰব;
মানুহৰ ৰক্তপাতৰ কাৰেণ, েদশ, গঁাও, আৰু তাৰ আটাই িনবাসীসকলৈল কৰা অতয্াচাৰৰ বােব এেয় িসদ্ধ হ’ব
9 িযজেন িনজৰ ঘৰৰ বােব পাপ অজর্ ন কেৰ, েসই জনৰ সন্তাপ হ’ব
দুষ্টৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৈল, েতওঁ ওখ ঠাইত িনজৰ আশ্রয়স্থান স্থাপন কেৰ ’
10 তুিম অেনক েলাকক উচ্ছন্ন কিৰবৈল েতামাৰ ঘৰৰ বােব লজ্জাজনক িচন্তা কিৰলা, আৰু েতামাৰ িনজৰ আত্মাৰ

িবৰুেদ্ধ পাপ কিৰলা
* 2 অধয্ায়:5 ধন-সম্পিত্ত
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11 েদৱালৰ মাজৰ পৰা িশেল িচঞিৰ কািন্দব, আৰু কাঠৰ মাজৰ পৰা চিটেয় তাৰ উত্তৰ িদব
12 ৰক্তপােতেৰ নগৰ িনমর্াণ কৰা জনৰ আৰু অপৰাধৰ দ্বাৰাই নগৰ স্থাপন কৰা জনৰ সন্তাপ হ’ব
13 এেয় বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ পৰা নহয় েন?
েলাকসকেল জুইৰ বােব পিৰশ্রম কেৰ, আৰু েসই েদশবাসীেয় অসাৰ বস্তুৰ বােব িচিন্তত হয়,
14 সমুদ্র েযেনৈক পানীেৰ পিৰপূণর্, েসইদেৰ পৃিথৱীখন িযেহাৱাৰ জ্ঞানৰ মিহমােৰ পিৰপূণর্ হ’ব
15 িযজেন িনজৰ চুবুৰীয়াক সুৰা পান কৰায়, আৰু েযিতয়াৈলেক মতলীয়া নহয়, তুিম িবষ িদ েতওঁক সুৰা পান কৰায়

থাকা,
যােত তুিম েতওঁৰ িববস্ত্রতা েদখা েপাৱা!’
16 তুিম েগৗৰৱৰ পিৰৱেতর্ লােজেৰ পিৰপূণর্ হ’বা; তুিমও পান কৰা, আৰু েতামাৰ িনজৰ িবৱস্ত্রতা প্রকাশ কৰা!
িযেহাৱাৰ েসঁা হাতত থকা িপয়লা েতামাৈল ঘূিৰ আিহব, আৰু অপমােন েতামাৰ সন্মান ছািন ধিৰব
17 িলবােনানত েহাৱা অতয্াচােৰ েতামাক ঢািকব, আৰু পশুেবাৰৰ ধ্বংস েদিখ তুিম আতিঙ্কত হ’বা;
মানুহৰ ৰক্তপাতৰ কাৰেণ, আৰু েদশ, নগৰ, আৰু তাত থকা সকেলা িনবাসীৈল কৰা অতয্াচাৰৰ বােবই এইদেৰ ঘিটব
18 কটা-প্রিতমাই েতামাক িক উপকাৰ কেৰ? েয তাৰ বােব িনমর্াণকাৰীেয় েযিতয়া তাক কােট বা গেলাৱা ধাতুৰ পৰা

েযিতয়া প্রিতমা ৈতয়াৰ কেৰ, েতওঁ এজন িমছা িশক্ষক;
েযিতয়া িনমর্াণকাৰীেয় িনষ্পর্ াণ মূির্ত্ত ৈতয়াৰ কেৰ, েতিতয়া েতওঁ িনজৰ হাতৰ কমর্ত িবশ্বাস কেৰ
19 িয জেন কাঠ†ক সাৰ েপাৱা বুিল কয়, বা িশল‡ক উঠা বুিল কয়, েতওঁৰ সন্তাপ হ’ব! েসইেবােৰ জােনা িশক্ষা িদব?
েচাৱা, এইেবাৰত েসাণ আৰু ৰূপ খেটাৱা ৈহেছ, িকন্তু েসইেবাৰৰ িভতৰত িকিঞ্চেতা প্রাণবায়ু নাই
20 িকন্তু িযেহাৱা িনজৰ পিবত্র মিন্দৰত আেছ; সমূদায় পৃিথৱী েতওঁৰ আগত িনজম িদ থাকক

3 অধয্ায়
হবকু্ককৰ প্রাথর্না

1 ভাববাদী হবকু্ককৰ প্রাথর্না:
2 েহ িযেহাৱা, মই আেপানাৰ বাত্তর্ া শুিনেলঁা, আৰু েমাৰ ভয় লািগেছ!
েহ িযেহাৱা, এই সময়ৰ িভতৰত আেপানাৰ কাযর্ পুনৰ আৰম্ভ কৰক, আৰু এই সময়ৰ িভতৰেত আমাক জনাওঁক;
েক্রাধৰ সময়ত আপুিন দয়া েসঁাৱৰণ কৰক
3 ঈশ্বৰ ৈতমন*ৰ পৰা, আৰু পিবত্র জনা পাৰণ পব্বর্তৰ পৰা আিহেছ; েচলা†
েতওঁৰ েগৗৰেৱ আকাশ-মণ্ডল আৱিৰ ধিৰিছল, আৰু পৃিথৱী েতওঁৰ প্রশংসােৰ পিৰপূণর্ ৈহিছল
4 েতওঁৰ হাতৰ ৰিশ্ম জ্বিল থকা েপাহৰৰ দেৰ,
আৰু তােতই েতওঁ েতওঁৰ পৰাক্রম ধিৰ ৰােখ
5 েতওঁৰ আেগ আেগ মহামাৰী যায়, আৰু েতওঁৰ েখাজৰ পাছত েৰাগ যায়
6 েতওঁ িথয় হয় আৰু পৃিথৱী েজােখ‡; েতওঁ চাই আৰু েদশিবলাক কম্পমান কেৰ!
এেন িক িচৰস্থায়ী পব্বর্তেবাৰ িছন্ন-িভন্ন ৈহেছ, আৰু িচৰস্থায়ী পাহাৰেবাৰ পিৰ ৈগেছ;
েতওঁৰ পথ অনন্তকলীয়া
7 মই েদিখেলঁা, কূচনৰ তমু্বেবাৰ দুখত আেছ; আৰু িমিদয়ন েদশৰ তমু্বৰ কােপাৰেবাৰ কঁিপেছ
8 নদীেবাৰৰ ৈসেত িযেহাৱাৰ েক্রাধ ৈহেছ েন? আেপানাৰ েক্রাধ নদীেবাৰৰ বা আেপানাৰ উেত্তজনা সাগৰৰ িবৰুেদ্ধ

েন?
েযিতয়া আপুিন আেপানাৰ েঘঁাৰােবাৰৰ ওপৰত উেঠ, েতিতয়া আেপানাৰ ৰেথ ৰক্ষা পাই েন?
9 আপুিন আেপানাৰ ধনু আবৃত নকৰাৈক ৈল আিহেছ; আপুিন আেপানাৰ ধনুত কঁাড় লগাইেছ! েচলা
আপুিন পৃিথবীখন নদীেবােৰেৰ ভাগ কিৰছা
10 পব্বর্তেবােৰ আেপানাক েদিখেছ আৰু েক্লশত েমােচাৰা খাইেছ;
অগাধ জল েসইেবাৰৰ ওপেৰেৰ ৈগেছ; গভীৰ সাগেৰ গজর্ ন কিৰেছ!
ই ওপৰৈল েঢৗ§েবাৰ উঠায়
11 আেপানাৰ উিৰ েযাৱা কঁাড়ৰ েপাহৰ আৰু আেপানাৰ চকমকায় থকা যািঠৰ উজ্বলতাত,
† 2 অধয্ায়:19 কাঠৰ মূির্তক ‡ 2 অধয্ায়:19 িশলৰ প্রিতমূির্তক * 3 অধয্ায়:3 ৈতমন হ’ল িযহূদাৰ দিক্ষণ অঞ্চলত থকা ইেদামৰ এখন িজলা
† 3 অধয্ায়:3 এই শব্দেটা গীতমালাত বহু ঠাইত উেল্লখ কৰা আেছ ইয়াক গীতৰ িবৰিতৰ বােব বয্বহাৰ কৰা হয় ‡ 3 অধয্ায়:6 কম্পমান কেৰ § 3
অধয্ায়:10 হাত উঠাই
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সূযর্ আৰু চন্দ্র িনজৰ িনজৰ উচ্চ স্থানত িস্থৰ ৈহ আেছ
12 আপুিন িধক্কােৰেৰ পৃিথবীৰ মােজিদ যাত্রা কিৰেছ আপুিন েক্রাধত েদশেবাৰক মৰণা মাৰািদ মািৰেছ
13 আপুিন আেপানাৰ েলাকসকলৰ পিৰত্রাণৰ আৰু আেপানাৰ অিভিষক্ত জনৰ পিৰত্রাণৰ বােব ওলাই ৈগেছ
আপুিন দুষ্টেলাকৰ ঘৰৰ মূৰব্বীক গুিড় কিৰ িডিঙৰ পৰা িভিত্তমূলৈলেক অনাবৃত কিৰেল েচলা
14 আপুিন যুদ্ধাৰুসকলৰ েসনাপিতসকলক েতওঁেলাকৰ িনজৰ কঁােড়েৰ মুৰেবাৰ* খুিচেল; েতওঁেলােক ধুমুহাৰ দেৰ

আমাক িছন্ন-িভন্ন কিৰবৈল আিহিছল,
েতওঁেলােক দুখীয়াক গুপুত স্থানত ৰখাৰ দেৰ গ্রাস কিৰিছল
15 আপুিন েঘঁাৰােবােৰ ৈসেত সাগৰৰ ওপেৰেৰ যাত্রা কিৰেল, আৰু মহাজলৰািশক সূ্তপকৃত কিৰেল
16 মই শুিনেলঁা আৰু েমাৰ িভতৰ অংশ কঁিপ উিঠল! শব্দত েমাৰ ওঁঠ কঁিপ উিঠেছ!
েমাৰ হাড়েবাৰ ক্ষয় হ’ব ধিৰেছ, আৰু েমাৰ িভতৰ অংশ কঁিপ উিঠেছ
তথািপ িয সকেল আমাক আক্রমণ কিৰেল, েতওঁেলাকৰ ওপৰৈল সঙ্কটৰ িদন অহাৰ বােব মই িনৰেৱ অেপক্ষা কিৰ

আেছঁা
17 যিদও িডমৰু গছত কিল েহাৱা নাই, আৰু তাত দ্রাক্ষালতাৰ পৰা গুিট উৎপন্ন েহাৱা নাই,
যিদও িজত গছৰ উৎপন্নই হতাশ কিৰেছ, আৰু পথাৰেবাৰত শসয্ উৎপন্ন েহাৱা নাই,
যিদও গঁৰালৰ পৰা েমৰ-ছাগৰ জাকক উচ্ছন্ন কৰা ৈহেছ, আৰু েগাহািলত এটাও গৰু নাই,
18 তথািপও মই িযেহাৱাত আনন্দ কিৰম, েমাৰ ত্রাণকত্তর্ া ঈশ্বৰত মই উল্লাস কিৰম
19 প্রভু িযেহাৱা েমাৰ বল;
আৰু েতওঁ েমাৰ ভিৰ হিৰণীৰ েঠঙৰ দেৰ কিৰেছ, আৰু েমাৰ ওখ ঠাইেবাৰত েমাক চলাই ৈল যাব
সংগীত পিৰচালকৈল; েমাৰ তাৰযুক্ত বােদয্েৰ

* 3 অধয্ায়:14 েনতােবাৰক
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চফিনয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
চফিনয়া 1:1 পেদ িলখক িহচােপ িনেজ পিৰচয় কৰাই কয় েয, “িহিষ্কয়াৰ বৃদ্ধ পিৰনািত, অমিৰয়াৰ পিৰনািত, গদিলয়াৰ

নািত, কুচীৰ পুত্র চফিনয়া” চফিনয়া নামৰ অথর্ হ’ল “ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা ৰিক্ষত”, ইয়াৰ মাজত উেল্লখেযাগয্ হ’ল পুেৰািহত
িযিৰিময়া (21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24), িকন্তু ইয়াৰ ৈসেত চফিনয়া নামৰ েকােনা সম্পকর্ েপাৱা নাযায় প্রােয়
দাবী কেৰ েয, চফিনয়াই েতওঁৰ পূবর্পুৰুষৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ এটা ৰাজকীয় পটভুিম ৈতয়াৰ কিৰেছ ভাববাদী িযচয়া
আৰু মীখাৰ সময়ৰ পৰা িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধ ভাববাণী কৰা ভাববাদীসকলৰ িভতৰত চফিনয়াই আিছল প্রথম

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 640-607 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
এই পুস্তক খেন আমাক িযহূদাৰ পৰা িযিচয়াৰ ৰাজত্বকালত কৰা ভিবষয্তবাণীৰ িবষেয় কয় (চফিনয়া 1:1)
প্রাপক
িযহূদাৰ েলাকসকল (দিক্ষণাঞ্চল ৰাজয্ৰ) আৰু সকেলােত থকা ঈশ্বৰৰ েলাকসকলৰ প্রিত সাধাৰণ পত্র
উেদ্দশয্
চফিনয়াৰ েসাধিবচাৰৰ বাতর্ া আৰু িবধানৰ িতিনটা প্রধান উৎসাহ, ঈশ্বৰ সকেলা জািতৰ ওপৰত সাবর্েভৗম, দুষ্টেলােক

দণ্ড পাব আৰু ধাির্মকসকল েসাধিবচাৰৰ িদনত সপ্রমাণ হ’ব; িযসকল েলােক মনপালটন কেৰ আৰু েতওঁত আস্থা ৰােখ,
ঈশ্বেৰ েসই েলাকসকলক আশীবর্াদ িদেয়

মূল িবষয়
প্রভুৰ মহান িদন

প্রান্তেৰখা
1. ধ্বংসৰ কাৰেণ প্রভুৰ িদন অহা — 1:1-18
2. আশাৰ সঞ্চাৰ — 2:1-3
3. জািত সমূহৰ ওপৰত ধ্বংস — 2:4-15
4. িযৰূচােলমৰ ওপৰত ধ্বংস — 3:1-7
5. আশাৰ উভতিন — 3:8-20
1আেমানৰ পুত্র িযহূদাৰ ৰজা েযািচয়াৰ ৰাজত্বৰ সময়ত কুচীৰ পুত্র চফিনয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ উপিস্থত হ’ল

কুচী আিছল গদিলয়াৰ পুত্র, গদিলয়া অমিৰয়াৰ পুত্র, অমিৰয়া িহিষ্কয়াৰ পুত্র
ইহুদীসকলৈল আিহব লগা দণ্ড

2 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “মই পৃিথৱীৰ বুকুৰ পৰা সকেলােক িনঃেশষ কিৰ েপলাম
3 মানুহ আৰু পশু, আকাশৰ পক্ষী আৰু সমুদ্রৰ মাছেবাৰক মই েশষ কিৰ িদম
মই দুষ্টেবাৰৰ পতন ঘটাম!
পৃিথৱীৰ পৰা মই মানুহক উচ্ছন্ন কিৰম
4 মই িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধ আৰু িযৰূচােলমৰ িনবাসীসকলৰ িবৰুেদ্ধ েমাৰ হাত েমিলম
মই এই েদশত থকা বাল েদৱতাৰ অৱেশষ আৰু প্রিতমা পূজাকাৰীসকলৰ ৈসেত পুেৰািহতসকলৰ নাম লুপ্ত কিৰম;
5 িযসকেল আকাশৰ বািহনীেবাৰক ঘৰৰ চালৰ ওপৰত উিঠ প্রণাম কেৰ আৰু
িযসকেল িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ প্রণাম কিৰ শপত খায়, অথচ পাছত মলকম েদৱতাৰ* নােমেৰও শপত খাই প্রিণপাত কেৰ,

েতওঁেলাকক মই িনঃেশষ কিৰম
6 িযসকেল িযেহাৱাৰ পাছত চলাৰ পৰা উলিট ৈগেছ আৰু েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ ইচ্ছাত চলা নাই নাইবা েতওঁৰ ইচ্ছা

জািনবৈলও িবচাৰা নাই, েসই সকেলােক মই িনঃেশষ কিৰম ”
7 প্রভু িযেহাৱাৰ উপিস্থিতত আেপানােলাক নীৰেব থাকক; িকয়েনা িযেহাৱাই েসাধ-িবচাৰ কৰা িদন ওচৰ চািপ আিহেছ;
কাৰণ িযেহাৱাই এক যজ্ঞৰ আেয়াজন কিৰেছ; িনজৰ িনমিন্ত্রত েলাকসকলক পিবত্র কিৰেল
* 1 অধয্ায়:5 অেম্মানীয়াকলৰ েদৱতা
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8 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “েমাৰ েসই যজ্ঞৰ িদনা মই ৰাজ অধয্ক্ষসকলক, ৰাজপুত্রসকলক,
আৰু িবেদশী েপাছক পিৰিহত সকেলা েলাকেক দণ্ড িদম
9 িযসকেল জঁাপ িদ দুৱাৰডিল পাৰ হয়,
িযসকেল িনজৰ প্রভুৰ গৃহ† িহংস্রতা আৰু ছলনােৰ পূৰ কেৰ,
েসই িদনা মই েতওঁেলাক সকেলােক দণ্ড িদম ”
10 িযেহাৱাই ৈকেছ, “েসই িদনা মৎসয্-দ্বাৰৰ পৰা যন্ত্রণাৰ ক্রন্দন শুনা যাব;
িদ্বতীয় িবভাগৰ পৰা িবলাপৰ শব্দ,
পব্বর্তেবাৰৰ পৰা এক বৃহৎ শব্দ শুনা যাব
11 েহ মকেটচৰ বািসন্দাসকল, েতামােলােক িবলাপ কৰা;
িকয়েনা েতামােলাকৰ সকেলা বয্ৱসায়ী েলাকক‡ িনঃেশষ কৰা হ’ব; ৰূপ ৈব অনা সকেলােক িনঃেশষ কৰা হ’ব
12 েসই সময়ত মই এটা চািক ল’ম আৰু িযৰূচােলমৰ সকেলা ঠাইেত িবচািৰম;
িযসকেল েতওঁেলাকৰ দ্রাক্ষাৰসেত সন্তুষ্ট থােক আৰু মনেত কয়, ‘িযেহাৱাই মঙ্গল িক অমঙ্গল এেকােৱই নকিৰব’

েতওঁেলাকক দণ্ড িদম
13 েতওঁেলাকৰ সম্পদ লুট কৰা হ’ব, েতওঁেলাকৰ ঘৰ-বাৰীেবাৰ ধ্বংসস্থান হ’ব;
এেন িক, েতওঁেলােক ঘৰ সািজব, িকন্তু তাত বাস কিৰবৈল নাপাব;
দ্রাক্ষাবাৰী পািতব, িকন্তু দ্রাক্ষাৰস পান কিৰবৈল নাপাব

িযেহাৱাৰ মহৎ িদন
14 িযেহাৱাৰ েসই মহৎ িদন িনকটৱতীর্; ওচৰ চািপ আিহেছ আৰু অিত েবেগেৰ আিহেছ!
েসৗৱা শুনা, েসয়া িযেহাৱাৰ েসই িদনৰ শব্দ!
েতিতয়া েযাদ্ধাসকেল িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ কােন্দানত ভািঙ পিৰব
15 েসই িদন হ’ব েক্রাধৰ িদন, অিত সঙ্কটময় আৰু েক্লশৰ িদন,
এক ধুমুহা আৰু ধ্বংসৰ িদন, ঘন অন্ধকাৰ আৰু হতাশাৰ িদন,
েমঘাছন্ন আৰু উত্তাল তৰঙ্গৰ অন্ধকাৰৰ িদন,
16 িশঙা-ধ্বিন আৰু ৰণনাদৰ িদন;
েসই িদন গেড়েৰ আবৃত নগৰেবাৰৰ আৰু ওখ েকঁাঠেবাৰৰ িবপক্ষৰ িদন হ’ব!
17 মই েলাকসকলৰ ওপৰত ভীষণ েক্লশ আিনম; েতওঁেলােক অন্ধ মানুহৰ িনিচনাৈক ফুিৰব, কাৰণ িযেহাৱাৰ িবৰুেদ্ধ

েতওঁেলােক পাপ কিৰেল!
েতওঁেলাকৰ েতজ ধূিলৰ িনিচনাৈক েপলাই িদয়া হ’ব! েতওঁেলাকৰ েদহ েগাবৰৰ িনিচনাৈক মািটত পিৰ থািকব
18 িযেহাৱাৰ েক্রাধৰ িদনা েতওঁেলাকৰ ৰূপ বা েসােণও েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰব েনাৱািৰব;
িকন্তু েতওঁৰ অন্তজ্বর্ ালাৰ তাপত েগােটই েদশ অিগ্নত গ্রািসত হ’ব;
িকয়েনা পৃিথৱী িনবাসী সকেলােক েতওঁ িনঃেশষ কিৰ িদব; হয়, ভয়ানকভােৱ সংহাৰ কিৰব

2 অধয্ায়
িবিভন্ন জািতৈল আিহব লগা দণ্ড

1 েহ িনলাজ জািত, েতামােলাক একিত্রত েহাৱা, এেকলগ ৈহ েগাট েখাৱা
2 িকয়েনা দণ্ডাজ্ঞাৰ আেদশ জািৰ েহাৱাৰ আেগেয়,
েসই িদন তঁুহৰ দেৰ উিৰ অহাৰ আেগেয়;
িযেহাৱাৰ জ্বলন্ত েক্রাধ আেপানােলাকৰ ওপৰৈল অহাৰ আেগেয়,
িযেহাৱাৰ েক্রাধৰ িদন আেপানােলাকৰ ওপৰৈল অহাৰ আেগেয়,
আেপানােলাক একিত্রত হওঁক!
3 েহ পৃিথৱীৰ সমুদায় নম্র েলাক, আেপানােলাক িযসকেল িযেহাৱাৰ শাসন-প্রণালী মািন চিলেছ, আেপানােলােক িযেহাৱাক

িবচাৰক!
আেপানােলােক ধাির্মকতা অনুশীলন কৰক! নম্রতাৰ অনুশীলন কৰক!
িকজািন িযেহাৱাৰ েক্রাধৰ িদনত আেপানােলােক ৰক্ষা পাব
4 গাজা জনশূণয্ হ’ব আৰু অিস্কেলান ধ্বংসস্থান হ’ব;
† 1 অধয্ায়:9 আৰাধনাৰ ঠাই ‡ 1 অধয্ায়:11 সকেলা কনানীয়া জািত
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অচ্ েদাদৰ েলাক সমূহক দুপৰ েবলা েখদাই িদয়া হ’ব,
আৰু ইেক্রাণক উঘািল েপেলাৱা হ’ব
5 েহ সমুদ্রতীৰত বাস কৰা কেৰথীয়া েলাকসকল,
আেপানােলাকৰ সন্তাপ হ’ব
েহ পেলষ্টীয়াসকলৰ েদশ কনান!
িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ িবপেক্ষ ৈকেছ,
“েকােনা অৱিশষ্ট নথকাৈলেক মই েতামাক উচ্ছন্ন কিৰম ”
6 সমুদ্র তীৰৰ এেলকা হ’ব চৰণীয়া ভূিম;
েমৰ-ছাগ ৰখীয়াৰ তৃণভূিম আৰু েমৰ-ছাগৰ জাকৰ িনৰাপদ আশ্রয়স্থান হ’ব
7 েসই সমুদ্রতীৰৰ এেলকা, িযহূদা বংশৰ জীয়াই থকা অৱিশষ্ট েলাকৰ অিধকাৰত থািকব
েতওঁেলােক তাত েমৰ-ছাগৰ জাক চৰাব;
সিন্ধয়া েতওঁেলােক অিস্কেলানৰ ঘৰত শুই থািকব;
েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই েতওঁেলাকক প্রিতপালন কিৰব;
েতওঁ েতওঁেলাকৰ ভিৱষয্ত অৱস্থা পুণঃস্থাপন কিৰব
8 “মই েমাৱােব কৰা উপহাস আৰু অেম্মানৰ সন্তানেবােৰ কৰা গািল-শপিনেবাৰ শুিনেলা;
েতওঁেলােক েমাৰ েলাকসকলক িতৰস্কাৰ কিৰেল
আৰু িনজৰ েদশ বঢ়াবৈল েলাকসকলৰ অিহেত সীমা উলঙ্ঘন কিৰেল ”
9 েসেয়, বািহনীগণৰ িযেহাৱা, ইস্রােয়লৰ ঈশ্বেৰ এইদেৰ ৈকেছ,
“েমাৰ জীৱনৰ শপত, েমাৱাব িনশ্চেয় চেদামৰ িনিচনা, আৰু অেম্মানীয়াসকল ঘেমাৰাৰ িনিচনা হ’ব;
এক কঁাইটীয়া হািবেৰ ভৰা ঠাই আৰু এক েলাণৰ কূপৈল পিৰণত হ’ব;
িচৰকালৰ পিতত ভূিম ৈহ থািকব;
েমাৰ প্রজাসকলৰ অৱিশষ্ট েলােক েতওঁেলাকক লুট কিৰব আৰু
েমাৰ জািতৰ অৱিশষ্ট েলােক েতওঁেলাকৰ েদশ অিধকাৰ কিৰব ”
10 েমাৱাব আৰু অেম্মানৰ অহঙ্কাৰৰ কাৰেণই েতওঁেলাকৈল এেন ঘিটব;
কাৰণ েতওঁেলােক বািহনীগণৰ িযেহাৱাৰ েলাকসকলৰ প্রিত ঠাট্টা-িবদ্রূপ কিৰেল,
আৰু েতওঁেলাকৰ অিহেত িনজৰ েদশ বঢ়াই তুিলেছ
11 িযেহাৱা েতওঁেলাকৰ ওচৰত ভীষণৰূেপ ভয়ানক হ’ব;
েতওঁ পৃিথৱীৰ সকেলা েদৱ-েদবীক শিক্তহীন কিৰব;
েতিতয়া সকেলা জািতৰ েলােক িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰব;
িনজ িনজ েদশৰ পৰা, সমুদ্রৰ উপকূলসমূহৰ পৰা েতওঁৰ ওচৰত প্রিণপাত কিৰব
12 েহ কুচীয়াসকল*, েতামােলােকা েমাৰ তেৰাৱালৰ আঘাতত িনহত হ’বা
13 িযেহাৱাই উত্তৰ িদশৰ িবৰুেদ্ধ হাত েমিল অচূৰক িবনষ্ট কিৰব;
নীনিব নগৰক এেকবােৰ জনশূণয্ আৰু মৰুভূিমৰ দেৰ শুকান ভূিম কিৰব
14 তাৰ পাছত পশুৰ জাক আৰু বনয্ প্রাণীেবােৰ তাত বাস কিৰব;
নগৰৰ ধ্বংসসূ্তপেবাৰত চৰাই আৰু েফঁচােবােৰ বাহঁ সািজ ৰািত কটাব
িখিড়কীত িসহঁতৰ িচিৰক-িচিৰক এক শব্দ শুনা যাব;
কাউৰীেবােৰ খালী ঘৰেবাৰৰ দুৱাৰমুখত আিহ মািতব; িকয়েনা ঘৰৰ এৰচ কাঠৰ চিটেবাৰ েতওঁ উনু্মক্ত কিৰেল
15 এেয় েসই িনভর্ েয় থকা উল্লাসিপ্রয়া নীনিব নগৰ;
তাই িনজৰ মনেত কয়, “মেয়ই আেছঁা, েমাৰ সমান আন েকােনা নাই!”
তাই েকেনৈক ধ্বংস ৈহ গ’ল! বনয্ পশুৰ আশ্রয়স্থল হ’ল!
িযসকেল তাইৰ ওচেৰিদ যাব, প্রিতজেন ইচ ইচ কিৰ ঘৃণা কিৰব আৰু তাইক হােতেৰ ভুকু েদখুৱাব

3 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ ভিৱষয্ত

* 2 অধয্ায়:12 কুচীয়াসকল (ইিথওিপয়া)
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1 িধক েসই িবেদ্রািহনী নগৰ*! িধক ভ্রষ্টাচাৰী আৰু অতয্াচাৰকািৰণী নগৰ† 2 তাই ঈশ্বৰৰ কথাৈল মেনােযাগ
িনিদেয়; িযেহাৱাৰ শাসন গ্রাহয্ নকেৰ! িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা নকেৰ; িনজ ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল তাই নােহ 3 তাইৰ
ৰাজপুত্রেবাৰ েযন গজ্জর্ নকাৰী িসংহ আৰু িবচাৰকত্তর্ ােবাৰ গধূিল েবলাৰ কু্ষধাতর্ ৰাংকুকুৰ; িসহঁেত ৰািতপুৱাৰ কাৰেণ
এেকা েপলাই নাৰােখ 4 তাইৰ ভাববাদীসকল দািম্ভক আৰু িবশ্বাসঘাতক! তাইৰ পুেৰািহতসকেল পিবত্রক অপিবত্র
কিৰেছ আৰু বয্ৱস্থাৰ িবৰুেদ্ধ অিনষ্ট কাযর্ কিৰেছ! 5 তাইৰ মাজত থকা িযেহাৱা ধাির্মক; েতওঁ েকােনা অনয্ায় নকেৰ;
প্রিত-ৰািতপুৱােত েতওঁ িনজৰ নয্ায়িবচাৰ কেৰ েতওঁৰ নয্ায় িবচাৰ েপাহৰৰ পৰা লুকাই নাথািকব, তথািপও অপৰাধীৰ
লজ্জােবাধ নাই 6 িযেহাৱাই ৈকেছ, “মই জািতেবাৰক উচ্ছন্ন কিৰেলঁা, েতওঁেলাকৰ েকঁাঠেবাৰ ধ্বংস কৰা হ’ল; মই
েতওঁেলাকৰ আিলেবাৰ জনশূনয্ কিৰেলঁা; েকােনও েসইেবােৰিদ অহা-েযাৱা নকেৰ; েতওঁেলাকৰ সকেলা নগৰ িবনষ্ট
ৈহ গ’ল; েসইেবাৰত েকােনা মানুহ নাই; েকােনও বাস নকেৰ 7 মই িযৰূচােলমক ক’েলা, ‘এিতয়া তুিম অৱেশয্ই
েমাক ভয় কিৰবা আৰু েমাৰ শাসন গ্রহণ কিৰবা তােত েতামাৰ িনবাস উচ্ছন্ন কৰা নহ’ব ’ এেয় েতামাৰ িবষেয় মই
িনৰূিপত কৰা েমাৰ পিৰকল্পনা িকন্তু তাইৰ েলাকসকেল ৰািতপুৱােত উিঠ অিত আগ্রেহেৰ ৈসেত দুষ্টতাৰ কাযর্েবাৰ কিৰ
থািকল ” 8 িযেহাৱাই এইদেৰ ৈকেছ, “েসইবােব েতামােলাক েসই িদন পযর্ন্ত েমাৰ অেপক্ষাত থাকা, িয িদনা মই লুটপাত
কিৰবৈল উিঠম! িকয়েনা মই এেয় িঠক কিৰেছঁা েয, জািতেবাৰক মই একেগাট কিৰম, ৰাজয্েবাৰক একিত্রত কিৰম
আৰু েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ েকাপ, েমাৰ জ্বলন্ত েক্রাধ ঢািল িদম েমাৰ অন্তজ্বর্ ালাৰ অিগ্নেৰ েগােটই পৃিথৱী গ্রািসত
হ’ব 9 তাৰ পাছত মই জািতেবাৰক পিবত্র ওঁঠ িদম যােত েতওঁেলােক সকেলােৱ কান্ধত কান্ধ িমলাই এেক মেনেৰ
েমাৰ প্রাথর্না কিৰব পােৰ 10 েমাৰ েলাকসকল, িযসকল িসচঁিৰত ৈহ ইেথাপীয়া েদশৰ‡ ৈনৰ িসপাৰত থােক, েমাৰ েসই
আৰাধনাকাৰীসকেল েমাৰ উেদ্দেশয্ উৎসগর্ৰ উপহাৰ ৈল আিহব 11 তুিম েমাৰ আিহেত িয িয অপৰাধ কিৰলা, তাৰ
বােব েতামাক েসই িদনা লিজ্জত কৰা নহ’ব িকয়েনা েসই সময়ত§ অহংকাৰত উল্লাস কেৰঁাতা েলাকসকলক মই েতামাৰ
মাজৰ পৰা দূৰ কিৰম; তােত েমাৰ পিবত্র পব্বর্তৰ ওপৰত তুিম পুনৰ েকিতয়াও অহংকাৰ নকিৰবা 12 িকন্তু মই েতামাৰ
মাজত এক নম্র আৰু দুখী দিৰদ্র জািতক অৱিশষ্ট ৰািখম; েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ নামত িনভর্ ৰ কিৰব 13 ইস্রােয়লৰ েসই
অৱিশষ্ট ভােগ অপৰাধ নকিৰব; েতওঁেলােক িমছা কথা নকব আৰু েতওঁেলাকৰ মুখত ছলনাৰ কথা নাথািকব এইদেৰ
েতওঁেলােক চিৰব আৰু শুব; েতওঁেলাকক ভয় েদখুৱাবৈল েকােনা নাথািকব ” 14 েহ িচেয়ান-কনয্া*, গান েগাৱা! েহ
ইস্রােয়ল, জয়-ধ্বিন কৰা; েহ িযৰূচােলম-কনয্া†, সমস্ত মেনেৰ ৈসেত আনন্দ আৰু উল্লাস কৰা! 15 িযেহাৱাই েতামাৰ
দণ্ডেবাৰ দূৰ কিৰেল; েতামাৰ শত্রুেবাৰক েখিদ িদেল; ইস্রােয়লৰ ৰজা িযেহাৱা েতামাৰ মাজত আেছ; তুিম আৰু
েকিতয়াও অমঙ্গলৈল ভয় নকিৰবা 16 েসই িদনা িযৰূচােলমক এই কথা েকাৱা হ’ব, ‘েহ িচেয়ান, তুিম ভয় নকিৰবা;
েতামাৰ হাত িশিথল নহওক 17 েতামাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা েতামাৰ মাজত আেছ; েসই পৰাক্রমীজেন েতামাক ৰক্ষা কিৰব;
েতওঁ আনেন্দেৰ ৈসেত েতামাৰ িবষেয় উল্লাস কিৰব; েতওঁ েতওঁৰ গভীৰ েপ্রেমেৰ ৈসেত েতামাৰ িবষেয় নীৰব‡ হ’ব
েতওঁ গােনেৰ ৈসেত েতামাৰ িবষেয় আনন্দ কিৰব 18 পব্বর্ৰ সময়ত আনন্দ কৰা মানুহৰ দেৰ আনন্দ কিৰব ”
িযেহাৱাই ৈকেছ, “মই েতামাৰ লজ্জা আৰু িবনাশৰ ভয়েবাৰ দূৰ কিৰম 19 েচাৱা! েতামাৰ উপদ্রৱকাৰীৈল েসই

সময়ত মই িয কিৰব লােগ, তােক কিৰম; মই সহায়হীন েখাৰাক ৰক্ষা কিৰম আৰু েখিদ িদয়াত িসচঁিৰত েহাৱাসকলক
েগাটাম; িয িয েদশত েতওঁেলাক লিজ্জত ৈহিছল, েসই সকেলােত মই েতওঁেলাকক প্রশংসা আৰু সুখয্ািত দান কিৰম
20 েসই সময়ত মই েতামােলাকক এেকলগ কিৰ ৈল আিনম; েসই সময়ত মই েতামােলাকক একিত্রত কিৰম; িকয়েনা,
মই েযিতয়া েতামােলাকৰ ভিৱষয্ত পুনৰ গঠণ কিৰম, েতিতয়া পৃিথৱীৰ সকেলা জািতৰ মাজত মই েতামােলাকক এক
সুখয্ািত আৰু প্রশংসা দান কিৰম আৰু েতামােলােক তাক েদখা পাবা ”
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হ্গ্গয়
গ্রন্থ ৰচিয়তা
হগ্গয় 1:1 পেদ ভাববাদী হগ্গয় এই ‘হগ্গয় পুস্তক’ৰ িলখক িহচােপ িচিহ্নত কেৰ ভাববাদী হগ্গেয় িযৰূচােলমৰ ইহুিদ

েলাকসকলৰ প্রিত েতওঁৰ চািৰটা বাতর্ া িলিপৱদ্ধ কেৰ হাগ্গয় 2:3 পেদ িচিহ্নত কেৰ েয, ভাববাদীেয় িনবর্াসন আৰু
মিন্দৰ ধ্বংসৰ আগত িযৰূচােলমত আিছল, ইয়াৰ অথর্ হ’ল েতওঁ এজন বয়স্ক েলাক, েতওঁ েতওঁৰ জািতৰ ঐিতহয্ক
উভিত চাইিছল, িনবর্াসনৰ ছঁাইৰ পৰা েতওঁৰ েলাকসকল উিত্থত েহাৱাৰ উৎসাহী আশাৰ ৈসেত ভাববাদীেয় অনুেপ্রৰণা
েযাগাইিছল আৰু ঈশ্বৰৰ েপাহৰ িহচােপ জািত সমূহৰ প্রিত েতওঁেলাকৰ সিঠক ঠাইত েঘাষণা কৰা হ’ব

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ আনুমািনক সময় প্রায় 520 খ্রীষ্টপূবর্ত
এই পুস্তক খন িনবর্াসনৰ পাছৰ পুস্তক, ইয়াৰ অথর্ হ’ল, এই পুস্তক খন েবিবলনত থকা িনবর্াসনৰ পাছত িলখা
প্রাপক
িযৰূচােলমত বসবাস কৰা েলাকসকল আৰু িযসকল িনবর্াসনৰ পৰা উভিত আিহিছল
উেদ্দশয্
জািতৰ মূল লক্ষয্ িহচােপ আৰাধনা আৰু মিন্দৰ পুনৰ িনমর্ানৰ প্রেচষ্টা ৈতয়াৰ কৰাৰ েযােগিদ িবশ্বাসৰ প্রকাশৰ প্রিত

েদশৈল উভতাই অনাৰ ৈসেত তৃিপ্ত পিৰতয্াগ কৰাৰ পৰা অৱিশষ্টসকলৈল উভিত অহাৰ বােব উৎসাহ িদয়া িযেহাৱাই
েতওঁেলাকক উৎসাহ িদ মিন্দৰ পুনৰ িনমর্ান কিৰবৈল ঘূৰাই অনাৰ দেৰ আশীবর্াদ আৰু এই েদশ িদব, েতওঁেলাকৰ
অতীতৰ িবেদ্রাহৰ ঘৃণা স্বেত্বও েতওঁেলাকৰ উভিত অহাসকলৰ বােব িযেহাৱাই ভিবষয্তৈল এক গুৰুত্বপূণর্ অৱিশষ্ট ঠাই
ৰািখিছল

মূল িবষয়
মিন্দৰ পুনৰ িনমর্াণ

প্রান্তেৰখা
1. মিন্দৰ িনমর্াণৰ প্রিত আহ্বান — 1:1-15
2. প্রভুত থকা সাহস — 2:1-9
3. জীবনৰ িনমর্লতাৰ বােব আহ্বান — 2:10-19
4. ভিবষয্েত থকা আস্থাৰ বােব আহ্বান — 2:20-23

হগ্গয়ৰ প্রথম ভাববাণী
1 ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজত্বৰ িদ্বতীয় বছৰৰ, ষষ্ঠ মাহৰ প্রথম িদনা, িযহূদাৰ শাসনকত্তর্ া চল্টীেয়লৰ পুত্র জৰুব্বািবলৈল,

আৰু িযেহাচাদকৰ পুত্র প্রধান পুেৰািহত িযেহাচূৱাৈল ভাববাদী হগ্গয়ৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, আৰু েতওঁ ক’েল,
2 “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘এই েলাকসকেল কয়, “িযেহাৱাৰ গৃহ িনমর্াণ কিৰবৈল, এিতয়াই আমাৰ
অহাৰ সময় নহয়” ”

3 েসেয় ভাববাদী হগ্গয়ৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, আৰু ক’েল,
4 “েতামাৰ বােব এইেটােৱই সময় েয, তুিম েতামাৰ সমূ্পণর্ েহাৱা ঘৰত বাস কৰা
িযেহতু এই ঘৰ ধ্বংস ৈহিছল ”
5 েসেয় এিতয়া বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
েতামােলাকৰ পথ িবেবচনা কৰা!
6 েতামােলােক অিধক গুিট িঁসিচিছলা, িকন্তু অলপেহ চপালা; েতামােলােক েখাৱা, িকন্তু েতামােলাকৰ যেথষ্ট পিৰমােণ

নাথােক;
েতামােলােক পান কৰা, িকন্তু মতলীয়া েনােহাৱা; েতামােলােক বস্ত্র িপন্ধা, িকন্তু েতামােলােক উম েনােপাৱা;
উপাজর্ েক উপাজর্ ন কৰা ধন েকৱল িবন্ধা থকা েমানাত থ’বৈল উপাজর্ ন কেৰ!’
7 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
‘েতামােলাকৰ পথ িবেবচনা কৰা!
8 পব্বর্তৈল উিঠ ৈগ কাঠ আনা; আৰু েমাৰ গৃহ িনমর্াণ কৰা
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িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতিতয়ােহ মই সন্তুষ্ট হ’ম, আৰু মই েগৗৰৱািন্বত হ’ম!’
9 ‘েতামােলােক অিধকৰ বােব প্রতয্াশা কৰা, িকন্তু েচাৱা! মই ফু মািৰ উৰুৱাই িদয়াৰ বােব েতামােলােক অলপেহ ঘৰৈল

আিনলা
িকয়? এই বুিল বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েঘাষণা কিৰেছ!
কাৰণ, েমাৰ গৃহিট উচ্ছন্ন ৈহ পিৰ আেছ, তথািপও েতামােলাকৰ প্রিতজেন িনজৰ ঘৰত সন্তুষ্ট ৈহ আছা
10এই কাৰেণ আকােশ েতামাৈল িনয়ৰ বৰষাবৈল প্রিতেৰাধ কিৰ ৰািখেছ, আৰু পৃিথৱীেয় উৎপাদন আটক কিৰ ৰািখেছ
11 মই েদশ, পব্বর্ত, আৰু শসয্ৰ ওপৰত,
নতুন দ্রাক্ষাৰস, েতল, আৰু ভূিমেয় উৎপন্ন কৰা বস্তুৰ ওপৰত,
আৰু মানুহ, পশু, আৰু েতামােলাকৰ হাতৰ পিৰশ্রমৰ সকেলা ফলৰ ওপৰত খৰাং মািতেলা’ ”

12 েতিতয়া চল্টীেয়লৰ পুত্র জৰুব্বািবল, িযেহাচাদকৰ পুত্র প্রধান পুেৰািহত িযেহাচূৱা, আৰু েলাকসকলৰ সকেলা
ইস্রােয়লৰ অৱিশষ্ট েলােক* েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বাকয্, আৰু েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই পেঠাৱা ভাববাদী
হগ্গয়ৰ কথা শুিনেল, আৰু েলাকসকেল িযেহাৱাৈল ভয় কিৰেল 13 েতিতয়া িযেহাৱাৰ বাত্তর্ াবাহক হগ্গেয় িযেহাৱাৰ বাত্তর্ া
েলাকসকলক ক’েল, “ ‘মই েতামােলাকৰ লগত আেছঁা!’ এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা!”

14 েসেয় িযেহাৱাই িযহূদাৰ শাসনকত্তর্ া চল্টীেয়লৰ পুত্র জৰুব্বািবল, িযেহাচাদকৰ পুত্র প্রধান পুেৰািহত িযেহাচূৱা, আৰু
জনসাধাৰণৰ অৱিশষ্ট েলাকসকলৰ আত্মা উেত্তিজ্জত কিৰেল; েসই বােব েতওঁেলােক বািহনীসকলৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ
কাম কিৰবৈল গ’ল, 15 েতিতয়া ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজত্বৰ িদ্বতীয় বছৰৰ ষষ্ঠ মাহৰ েচৗিবশ িদন আিছল

2 অধয্ায়
হগ্গয়ৰ িদ্বতীয়, তৃতীয়, আৰু চতুথর্ ভাববাণী

1 ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজত্ব কালৰ িদ্বতীয় বছৰৰ সপ্তম মাহৰ এৈকশ িদনৰ িদনা ভাববাদী হগ্গয়ৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাৰ বাকয্
পুনৰ আিহল, 2 “িযহূদাৰ শাসনকত্তর্ া চল্টীেয়লৰ পুত্র জৰুব্বািবল, িযেহাচাদকৰ পুত্র প্রধান পুেৰািহত িযেহাচূৱা, আৰু
জনসাধাৰণৰ মাজৰ অৱিশষ্ট েলাকক এই কথা েকাৱা,
3 েতামােলাকৰ মাজত েকান আেছ?
িযজেন এই গৃহৰ পূবর্ৰ েগৗৰৱ েদিখেছ;
আৰু এিতয়া এই গৃহ েকেন েদিখছা?
েতামােলাকৰ দৃষ্টিত এেয় এেকা েনােহাৱাৰ দেৰ নহয় েন?
4 ‘েহ জৰুব্বািবল বলৱান েহাৱা!’ িযেহাৱাই এই কথা েঘাষণা কিৰেছ,
িযেহাচাদকৰ পুত্র েহ প্রধান পুেৰািহত িযেহাচূৱা, তুিমও বলৱান েহাৱা;
আৰু িযেহাৱাই ৈকেছ, েদশৰ সকেলা েলাক েতামােলাক বলৱান েহাৱা,
আৰু কাযর্ কৰা; কাৰণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘মই েতামােলাকৰ লগত আেছঁা!’
5 েতামােলাক েযিতয়া িমচৰৰ পৰা ওলাই আিহলা, েতিতয়া প্রিতজ্ঞােবাৰ অন্তভুর্ ক্ত কৰাৰ দ্বাৰাই, মই েতামােলাকৰ ৈসেত

িনয়ম স্থাপন কিৰেলঁা
আৰু েমাৰ আত্মা েতামােলাকৰ মাজত িস্থিত ল’েল; েসেয় েতামােলােক ভয় নকিৰবা
6 কাৰণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘খেন্তক পাছেত,
মই আৰু এবাৰ আকাশ-মণ্ডল, পৃিথৱী, সমুদ্র আৰু শুকান ভূিম কঁপাম!
7 আৰু মই প্রেতয্ক েদশেবাৰক কঁপাম, আৰু প্রেতয্ক েদেশ েমাৈল বহুমূলয্ৱান বস্তু আিনব;
বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, মই এই গৃহ েগৗৰেৱেৰ পিৰপূণর্ কিৰম
8 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, ৰূপ আৰু েসাণেবাৰ েমাৰ
9 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, এই গৃহৰ পূবর্ৰ প্রতাপতৈক ভিবষয্তৰ প্রতাপ অিধক হ’ব,
আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ েঘাষণা কিৰেছ, এই ঠাইত মই শািন্ত দান কিৰম

10 ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজত্বৰ িদ্বতীয় বছৰৰ নৱম মাহৰ েচৗিবশ িদনৰ িদনা, ভাববাদী হগ্গয়ৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল,
11 “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, ‘তুিম পুেৰািহতসকলক িবধানৰ িবষেয় েসাধা আৰু েকাৱা: 12 েকােনােৱ
যিদ িনজৰ বস্ত্রত পিবত্র মাংস বািন্ধ ৈল যায়, আৰু যিদ িপঠা, িসেজাৱা দাইল, দ্রাক্ষাৰস, েতল, বা আন েকােনা েখাৱা
* 1 অধয্ায়:12 বািবলনৰ িনবর্ানৰ পৰা উভিত অহা েলাকসকল
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বস্তু েতওঁৰ েসই বািন্ধ ৈল েযাৱা বস্ত্রত লােগ, েতেনহ’েল েসই েখাৱা বস্তুেবাৰ পিবত্র হ’ব েন’?”” পুেৰািহত সকেল
উত্তৰ িদ ক’েল, “নহ’ব ”

13 েতিতয়া হগ্গেয় ক’েল, “মৰা শৱ চুই অশুিচ েহাৱা েকােনা মানুেহ যিদ েসইেবাৰৰ মাজৰ পৰা েকােনা বস্তু েচােৱ,
েতেনহ’েল েসেয় অশুিচ হ’ব েন?” পুেৰািহতসকেল উত্তৰ িদ ক’েল, “হয়, েসেয় অশুিচ হ’ব ” 14 েতিতয়া হগ্গেয়
উত্তৰ িদ ক’েল, “িযেহাৱাই ৈকেছ, েমাৰ আগত এই েলাকসকল আৰু এই েদশ েতেনকুৱা, আৰু েতওঁেলাকৰ হাতৰ
সকেলা কাযর্ও েতেনকুৱা েতওঁেলােক েমাৈল িয উৎসগর্ কেৰ, েসইেবাৰ অশুিচ

15 েসেয় এিতয়া িযেহাৱাৰ মিন্দৰত িশলৰ ওপৰত িশল স্থাপন নকৰা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক েসইেবাৰ িদন িবেবচনা
কৰা 16 েকােনা মানুেহ েযিতয়াই শসয্ৰ দ’মৰ পৰা িবশ েজাখ*ৰ শসয্ ল’বৈল আেহ, েতিতয়া তাত েকৱল দহ েজাখ†ৰ
শসয্ মােথান পায়, আৰু েকােনা মানুেহ েযিতয়া পঞ্চাশ কলহ দ্রাক্ষাৰস ল’বৈল দ্রাক্ষাকুণ্ডৈল আেহ, েতিতয়া তাত েকৱল
িবশ কলহেহ পায় 17 িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, মই েতামােলাকক দুদর্ শাগ্রস্ত কিৰেলঁা, আৰু েতামােলাকৰ হাতৰ সকেলা
উৎপন্ন উিদ্ভদ েৰােগেৰ নষ্ট কিৰেলঁা, তথািপও েতামােলােক এিতয়াৈল েমাৈল ঘূিৰ অহা নাই

18 ‘নৱম মাহৰ েচৗিবশ িদনৈলেক িযমান িদন অতীত ৈহ গ’ল, আৰু িযেহাৱাৰ মিন্দৰৰ িভিত্তমূল স্থাপন কৰা িদনেৰ
পৰা আিজৈলেক সকেলা িদন িবেবচনা কৰা! 19 ভঁৰালত এিতয়াৈলেক শসয্ আেছ েন? দ্রাক্ষালতা, িডমৰু গছ, ডািলম,
আৰু িজত গেছ ফল িদয়া নািছল; িকন্তু আিজৰ পৰা মই েতামাক আশীব্বর্াদ কিৰম’ ”

20 তাৰ পাছত ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজত্ব কালৰ িদ্বতীয় বছৰৰ সপ্তম মাহৰ েচৗিবশ িদনৰ িদনা িযেহাৱাৰ বাকয্ িদ্বতীয়বাৰ
হগ্গয়ৈল আিহল, আৰু েতওঁ ক’েল, 21 “িযহূদাৰ শাসনকত্তর্ া জৰুব্বািবলক েকাৱা,
মই আকাশ-মণ্ডল আৰু পৃিথৱী কঁপাম;
22 মই ৰাজয্েবাৰৰ িসংহাসন লুিটয়াই েপলাম, আৰু েদশৰ ৰাজয্েবাৰৰ শিক্ত নাশ কিৰম,
আৰু ৰথ আৰু ৰথৰ আেৰাহীসকলক লুিটয়াই েপলাম; েঘঁাৰা আৰু েঘঁাৰাৰ আেৰাহী প্রিতজনক িনজৰ ভােয়কৰ

তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰ তলত েপেলাৱা হ’ব
23 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই েঘাষণা কিৰেছ, েসই িদনা েমাৰ দাস চল্টীেয়লৰ পুত্র জৰুব্বািবলক মই গ্রহণ কিৰম;
আৰু মই েতামাক েমাৰ আঙিঠত েমাহৰৰ দেৰ স্থাপন কিৰম;
কাৰণ, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, মই েতামাক মেনানীত কিৰেলঁা!’

* 2 অধয্ায়:16 প্রায় দুশ িকেলাগ্রাম † 2 অধয্ায়:16 প্রায় এশ িকেলাগ্রাম
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জখিৰয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
জখিৰয়া 1:1 পেদ “জখিৰয়া পুস্তক”ৰ িলখক িহচােপ ইেদ্দাৰ নািত েবেৰিখয়াৰ পুত্র ভাববাদী জখিৰয়াক িচিহ্নত

কেৰ ইেদ্দা আিছল িনবর্াসনৰ পৰা উভিত অহা পুেৰািহত পিৰয়াল সমূহৰ িভতৰত এজন অনয্তম প্রধান েলাক (নিহিময়া
12:4,16) েযিতয়া িযৰূচােলমৈল েতওঁৰ পিৰয়াল উভিত আিহিছল, েতিতয়া জখিৰয়া হয়েতা এজন যুৱক আিছল
কাৰণ েতওঁৰ পিৰয়ালৰ বংশগতভােব জখিৰয়া আিছল এজন পুেৰািহত, লগেত এজন ভাববাদী গিতেক যিদও েতওঁ
সমূ্পণর্ভােব মিন্দৰৰ েসৱাকমর্ কৰা নািছল, তথািপ েতওঁ ইহুিদসকেল উপাসনা কৰা অভয্াসেবাৰৰ ৈসেত অিত ঘিনষ্ঠভােব
পিৰিচত আিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
আনুমািনক িলখাৰ সময় প্রায় 520-480 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
েবিবলনৰ বন্দীত্বৰ পৰা উভিত অহাৰ পাছত িলখা ৈহিছল মিন্দৰ পুনৰ িনমর্ানৰ কাম সমূ্পণর্ েহাৱাৰ আগেত ভাববাদী

জখিৰয়াই 1-8 অধয্ায় িলিখিছল আৰু মিন্দৰৰ পুনৰ িনমর্ানৰ কাম সমূ্পণর্ েহাৱাৰ পাছত 9-14 অধয্ায় িলিখিছল
প্রাপক
িযৰূচােলমত বসবাস কৰা েলাকসকল আৰু িনবর্াসনৰ পৰা িযসকল েলাক উভিত আিহিছল, েসই েলাকসকল
উেদ্দশয্
জখিৰয়াৰ িলখাৰ উেদ্দশয্ আিছল অৱিশষ্টসকলৰ প্রিত আশা আৰু েবাধশিক্ত িদয়া আৰু িযজনা খ্রীষ্ট যীচু হয়,

েতওঁেলাকৰ েসই আিহবলগীয়া মছীহৰ প্রিত েচাৱা জখিৰয়াই বাখয্া কিৰিছল েয ঈশ্বেৰ ভাববাদীসকলক িশক্ষা িদবৈল,
সতকর্ কিৰবৈল আৰু েতওঁৰ েলাকসকলক সংেশাধন কিৰবৰ বােব বয্ৱহাৰ কিৰিছল দুভর্ াগয্বশত, েতওঁেলােক ইয়াক
শুিনবৈল অস্বীকাৰ কিৰিছল েতওঁেলাকৰ পােপ, েতওঁেলাকৈল ঈশ্বৰৰ শািস্ত কিঢ়য়াই আিনিছল ইয়াৰ উপিৰও এই
পুস্তেক প্রমাণ িদেয় েয, আনিক ভিবষয্ত বাণীও িবকৃত হ’ব পােৰ

মূল িবষয়
ঈশ্বৰৰ উদ্ধাৰ

প্রান্তেৰখা
1. মনপালটনৰ বােব আহ্বান - 1:1-6
2. জখিৰয়াৰ দশর্ন — 1:7 - 6:15
3. উপবাস সম্পকীর্য় প্রশ্ন — 7:1-8:23
4. ভিৱষয্ত সম্পকর্ ত েবাজা — 9:1-14:21

মন পালটাবৈল আমন্ত্রণ জখিৰয়াৰ প্রথম আৰু িদ্বতীয় দশর্ন
1 দািৰয়াবচৰ ৰাজত্বৰ িদ্বতীয় বছৰৰ অষ্টম মাহত, ইেদ্দাৰ নািতেয়ক েবেৰিখয়াৰ পুত্র জখিৰয়া ভাববাদীৰ ওচৰৈল

িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল:
2 “িযেহাৱাই েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ ওপৰত অিতশয় অসন্তুষ্ট ৈহিছল! 3 েসই কাৰেণ তুিম েলাকসকলক

েকাৱা: ‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ,
“েতামােলােক েমাৈল ঘূৰা!” এেয় বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাকয্;
“েতিতয়া মই েতামােলাকৈল ঘূিৰম!” এই কথা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ

4 েতামােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ িনিচনা েতামােলাক নহ’বা; িযসকলৰ আগত আগৰ কালৰ ভাববাদীসকেল ৈকিছল,
“বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামােলােক িনজ িনজ কু-পথৰ, আৰু িনজ িনজ কু-কাযর্ৰ পৰা ঘূৰা!” িকন্তু
েতওঁেলােক েসই কথা নুশুিনেল, বা েমাৈল কাণ িনিদেল ” এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা
5 “েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকল ক’ত? আৰু ভাববাদীসকল িচৰকালৈলেক জীয়াই আেছ েন?
6 িকন্তু েমাৰ দাস ভাববাদীসকলক মই আজ্ঞা কৰা েমাৰ বাকয্ আৰু িনয়মেবাৰ
েতামােলাকৰ পূবর্পুৰুষসকলৰ কাণত পৰা নািছল েন?
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েতিতয়া েতওঁেলােক মন পালটন কিৰ ক’েল, ‘আমাৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ আৰু আমাৰ কাযর্ অনুসােৰ আমাৈল কিৰবৰ
কাৰেণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই িথৰ কৰাৰ দেৰ েতওঁ আমাৈল কিৰেল’ ”

7 দািৰয়াবচৰ ৰাজত্বৰ িদ্বতীয় বছৰৰ একাদশ, অথর্াৎ চবাট মাহৰ েচৗিবশ িদনৰ িদনা ইেদ্দাৰ নািতেয়ক েবেৰিখয়াৰ পুত্র
জখিৰয়া ভাববাদীক িযেহাৱাৰ দ্বাৰাই এই বাকয্ জেনাৱা হ’ল, 8 “মই ৰািত দশর্নত েদিখেলঁা েয, এজন েলােক এটা ৰঙা
েঘঁাৰাত উিঠ সমতলত থকা েমিন্দ গছেবাৰৰ মাজত িথয় ৈহ আিছল; আৰু েতওঁৰ পাছত ৰঙা, মুগা আৰু বগা বৰণীয়া
েকইবাটাও েঘঁাৰা আিছল 9 েতিতয়া মই সুিধেলঁা, “েহ েমাৰ প্রভু, এইেবাৰ িক বস্তু?” েতিতয়া েমাৰ লগত কথা েহাৱা
দূতজেন েমাক ক’েল, “এইেবাৰ িক বস্তু েসই িবষেয় মই েতামাক েদখুৱাম ”

10 েতিতয়া েমিন্দ গছেবাৰৰ মাজত িথয় িদ থকা েসই েলাকজেন উত্তৰ িদ ক’েল, “পৃিথৱীত চািৰওফােল ফুিৰবৈল
িযেহাৱাই পেঠাৱা েলাক এইসকল ” 11 েতিতয়া েতওঁেলােক েমিন্দ গছেবাৰৰ মাজত িথয় ৈহ থকা িযেহাৱাৰ দূতজনাক
উত্তৰ িদ ক’েল, “আিম পৃিথৱীৰ সকেলা ফােল ফুিৰেলঁা আৰু েচাৱা, েগােটই পৃিথৱী সুিস্থৰ আৰু িবশ্রােম আেছ ”

12 েতিতয়া িযেহাৱাৰ দূতজেন উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, িয িযৰূচােলমৰ, আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ
অিহেত আপুিন এই সত্তৰ বছৰ েক্রাধ কিৰেয়ই আেছ, েসই িযৰূচােলম আৰু িযহূদাৰ েসই নগৰেবাৰৰ ওপৰত আপুিন
িকমান কালৈল দয়া নকৰাৈক থািকব?” 13 েতিতয়া িযেহাৱাই েমােৰ ৈসেত কথা েহাৱা দূতজনক উত্তম বাকয্, এেন িক,
শান্ত্বনাদায়ক বােকয্েৰ উত্তৰ িদেল

14 েতিতয়া েমাৰ লগত কথা েহাৱা দূতজেন েমাক ক’েল, “তুিম েঘাষণা কিৰ েকাৱা, ‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই
কথা ৈকেছ:
“মই িযৰূচােলম আৰু িচেয়ানৰ অেথর্ মহা অন্তজ্বর্ ালােৰ জ্বিলেছঁা
15 আৰু িনিশ্চেন্ত থকা জািত সমূহৰ ওপৰত মই অিতশয় অসন্তুষ্ট ৈহেছঁা;
িকয়েনা মই েকৱল অলপ অসন্তুষ্ট েহাৱাত, েতওঁেলাক অমঙ্গলৰ অেথর্ সাহাযয্ কেৰঁাতা হ’ল ”
16 এই েহতুেক িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
“মই নানা দয়ােৰ ৈসেত িযৰূচােলমৈল ঘূিৰেলঁা; তাত েমাৰ গৃহ সজা হ’ব ”
বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ এই বচন- “আৰু িযৰূচােলমৰ ওপৰত এডাল পিৰমাণ-জৰী িবস্তাৰ কৰা হ’ব!”
17 তুিম আেকৗ েঘাষণা কিৰ েকাৱা,
‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েমাৰ নগৰেবাৰ পুনৰায় মঙ্গেলেৰ উপিচ পিৰব,
িযেহাৱাই িচেয়ানক পুনৰায় শান্ত্বনা কিৰব আৰু িযৰূচােলমক আেকৗ মেনানীত কিৰব ”

18 পাছত চকু তুিল চাই মই চািৰটা িশং েদিখেলঁা 19 েতিতয়া েমাৰ লগত কথা েহাৱা দূতজনক মই সুিধেলঁা, “এইেবাৰ
িক?” েতিতয়া েতওঁ েমাক উত্তৰ িদ ক’েল, “িযহূদা, ইস্রােয়ল আৰু িযৰূচােলমক িছন্ন-িভন্ন কৰা িশং এইেবাৰ ”

20 তাৰ পাছত িযেহাৱাই েমাক চািৰজন িশল্পকাৰ েদখুৱােল 21 েতিতয়া মই সুিধেলঁা, “এওঁেলােক িক কিৰবৈল
আিহেছ?” েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “িয েকােনা মানুহেক িনজৰ মূৰ দািঙব েনাৱাৰাৈক িযহূদাক িছন্ন-িভন্ন কৰা িশং
এইেবাৰ; িকন্তু িয জািতেবােৰ িযহূদা েদশ িছন্ন-িভন্ন কিৰবৈল িনজ িনজ িশং তুিলিছল, েসই জািতেবাৰক ত্রািসত
কিৰবৈল আৰু েতওঁেলাকৰ িশংেবাৰ ভািঙ েপলাবৈল, এওঁেলাক আিহেছ

2 অধয্ায়
জখিৰয়াৰ তৃতীয় দশর্ন

1 তাৰ পাছত মই চকু তুিল চাই হাতত এডাল পিৰমান-জৰী েলাৱা এজন পুৰুষক েদিখেলঁা 2 েতিতয়া মই সুিধেলঁা,
“আপুিন ক’ৈল যায়?” েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “িযৰূচােলমৰ ৈদঘর্য্ আৰু প্রস্থ িকমান, তাক জুিখ িনণর্য় কিৰবৈল
যাওঁ ”

3 েতিতয়া েমােৰ ৈসেত কথা েহাৱা দূতজন আগবািঢ় গ’ল, আৰু আন এজন দূেত েতওঁৰ লগত সাক্ষাৎ কিৰবৈল
ওলাই আিহল 4 আৰু িদ্বতীয় দূতজেন েতওঁক ক’েল, “তুিম েবগাই েযাৱা আৰু েসই েডকাক এই কথা েকাৱা,
‘িযৰূচােলম গড় েনােহাৱা গাওঁৰ িনিচনা বসিতস্থান হ’ব; িযৰূচােলমৰ মাজত থকা অিধক মানুহ আৰু পশুৰ কাৰেণ
5 িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘মেয়ই তাৰ চািৰওফােল অিগ্নৰ গড়,
আৰু তাৰ মাজত েগৗৰৱস্বৰূপ হ’ম
6 িযেহাৱাই ৈকেছ, েহ েলাকসকল, েহ েলাকসকল! েতামােলাক উত্তৰ েদশৰ পৰা পলাই েযাৱা;
িকয়েনা িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘আকাশৰ চািৰ বায়ুেৱ কৰা িনিচনাৈক মই েতামােলাকক িছন্ন-িভন্ন কিৰেলঁা!’
7 ‘বািবল জীয়াৰীেয় ৈসেত প্রবাস কৰা েহ িচেয়ান, ৰক্ষাৰ অেথর্ পেলাৱা’ ”
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8 িকয়েনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েমাক সন্মািনত কিৰেল, আৰু েতামােলাকক লুণ্ঠণ কৰা জািতেবাৰৰ ওচৰৈল েতওঁ
েমাক পিঠয়ােল; কাৰণ িযজেন েতামােলাকক স্পশর্ কেৰ, েসইজেন েতওঁ*ৰ চকুৰ মিণ স্পশর্ কেৰ

9 িকয়েনা েচাৱা, মই েযিতয়া িসহঁতৰ ওপৰত েমাৰ হাত েজাকািৰম; েতিতয়া িসহঁত েসই েলাকসকলৰ বন্দীকাম কৰা
েলাকৰ লুটদ্রবয্ হ’ব ” আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েয েমাক পিঠয়ােল, েতিতয়া েতামােলােক জািনবা

10 “েহ িচেয়ান জীয়াৰী, গীত গাই আনন্দ কৰা;” িকয়েনা, িযেহাৱাই ৈকেছ, েচাৱা, “মই আিহেছঁা, আৰু মই েতামােলাকৰ
মাজত বাস কিৰম!”

11 েতিতয়া েসই িদনা অেনক জািতেয় িযেহাৱাৰ লগ ল’ব েতওঁ ক’ব, “েতামােলাক েমাৰ প্রজা হ’বা;
আৰু মই েতামাৰ মাজত বাস কিৰম ” েতিতয়া বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েয েমাক েতামাৰ ওচৰৈল পঠােল, ইয়ােক তুিম

জািনবা
12 আৰু িযেহাৱাই পিবত্র েদশত িনজ অংশস্বৰূেপ িযহূদা অিধকাৰ কিৰব
আৰু পুনৰায় িযৰূচােলমক মেনানীত কিৰব
13 েহ সমূদায় েলাক, িযেহাৱাৰ আগত মেন মেন থাকা; িকয়েনা েতওঁ স্বগর্ৰ পৰা জািগ উিঠেছ!

3 অধয্ায়
জখিৰয়াৰ চতুথর্ দশর্ন

1 েতিতয়া িযেহাৱাই দূতজনাৰ আগত প্রধান পুেৰািহত িযেহাচূৱাক িথয় ৈহ থকা েদখুৱােল আৰু েতওঁৰ অিহেত শত্রুতা
েদখুৱাবৰ কাৰেণ েতওঁৰ েসঁাহােত চয়তানক িথয় ৈহ থকা েযন েতওঁ েমাক েদখুৱােল 2 েতিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত*
চয়তানক ক’েল, “েহ চয়তান, িযেহাৱাই েতামাক ধমিক িদয়ক; িযজেন িযৰূচােলমক মেনানীত কিৰেল, েতওঁ েতামাক
ধমিক িদয়ক! এওঁ জুইৰ পৰা উিলয়াই অনা আধা েপাৰা খিৰ েযন নহয় েন?” 3 েসই সময়ত িযেহাচূৱাই মিলন বস্ত্র
িপিন্ধ দূতজনৰ আগত িথয় ৈহ আিছল,

4 েসইবােব দূেত ক’েল আৰু েতওঁৰ আগত িথয় ৈহ থকাসকলক ক’েল, “এওঁৰ গাৰ পৰা মিলন বস্ত্র েসােলাকাই
েপেলাৱা ” েতিতয়া েতওঁ িযেহাচূৱাক ক’েল, “েচাৱা! মই েতামাৰ অপৰাধ েতামাৰ পৰা আতৰােলঁা, আৰু মই েতামাক
উত্তম বস্ত্র িপন্ধাম ” 5 মই কেলঁা†, “েতওঁৰ মূৰত েতামােলােক এটা পাগুিৰ িপন্ধাই িদয়া!” এইদেৰ িযেহাৱাৰ দূত েযিতয়া
েতওঁেলাকৰ ওচৰত িথয় ৈহ আিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক িযেহাচূৱাৰ মুৰত এটা শুিচ পাগুিৰ িপন্ধাই িদেল, আৰু েতওঁক
বস্ত্র িপন্ধােল

6 তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ দূতজনাই িযেহাচূৱাক শ্রদ্ধােৰ আজ্ঞা কিৰ ক’েল, 7 “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
তুিম যিদ েমাৰ পথত চলা, আৰু েমাৰ আজ্ঞােবাৰ যিদ পালন কৰা,
েতেনহ’েল তুিম েমাৰ গৃহিটৰ কাযর্ চলাবা আৰু েমাৰ েচাতালখন ৰািখবা;
কাৰণ েমাৰ আগত িথয় ৈহ থকা এই েলাকসকলৰ মাজত, মই েতামাক অহা েযাৱা কিৰবৈল অিধকাৰ িদম
8 েহ প্রধান পুেৰািহত িযেহাচূৱা, শুনা, তুিম আৰু েতামাৰ আগত বিহ থকা লগৰীয়াসকল শুনা!
িকয়েনা েতওঁেলােকই িচনস্বৰূপ েলাক, কাৰণ েচাৱা, মই েমাৰ দাসৰ এিট গজািল উৎপন্ন কিৰম
9 এিতয়া িযেহাচূৱাৰ আগত মই স্থাপন কৰা িশলেটাৈল েচাৱা এইেটা িশলৰ ওপৰেতই সােতাটা চকু ৰখা ৈহেছ’,
বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘েচাৱা, মই তাৰ উপযুক্ত িশলািলিপ েখািদত কিৰম,
‘আৰু এই েদশৰ পাপসমূহ এেকিদনাই মিচ েপলাম’

10 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘েসইিদনা প্রিতজেন িনজৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াক িনজ িনজ দ্রাক্ষালতাৰ ডালৰ ওচৰৈল
আৰু িডমৰু গছেজাপাৰ তলৈল িনমন্ত্রণ কিৰবা

4 অধয্ায়
জখিৰয়াৰ পঞ্চম দশর্ন

1 পাছত েমােৰ ৈসেত কথা েহাৱা দূতজন পুনৰ উভিত আিহল, আৰু েটাপিনত থকা মানুহক জেগাৱাৰ দেৰ েমাক
জগােল 2 েতওঁ েমাক ক’েল, “তুিম িক েদিখছা?” েতিতয়া মই ক’েলঁা, “মই সমূ্পণর্ েসােণেৰ িনমর্ান কৰা এক দীপাধাৰ
েদিখেছঁা; তােৰ ওপৰত এটা পাত্র আেছ তােত েসই পাত্রৰ ওপৰত সােতাটা প্রদীপ আেছ, আৰু তাৰ ওপৰত থকা
* 2 অধয্ায়:8 েমাৰ * 3 অধয্ায়:2 িযহূদাৰ পত্র 1:9 † 3 অধয্ায়:5 েতওঁ ক’েল
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প্রেতয্ক দীপাধাৰাৰ ৈসেত সাতডালৈক শিলতা আেছ; 3 আৰু তাৰ ওচৰত দুেজাপা িজতগছ আেছ, এেজাপা েতলধাৰৰ
েসঁাফাল আৰু আনেজাপা তাৰ বাওঁফােল ”

4 পাছত েমােৰ ৈসেত কথা েহাৱা দূতজনক আেকৗ মই সুিধেলঁা, “েহ েমাৰ প্রভু এইেবাৰৰ অথর্ িক?” 5 েতিতয়া
েমােৰ ৈসেত কথা ৈহ থকা দূতজেন উত্তৰ িদ েমাক ক’েল, “ইয়ােকা তুিম নাজানা েন?” মই ক’েলা, “েহ েমাৰ প্রভু,
মই নাজােনা ”

6 েতিতয়া েতওঁ উত্তৰ িদ েমাক এই কথা ক’েল, “জৰুব্বািবলৈল অহা িযেহাৱাৰ বাকয্ এই,
‘শিক্ত বা পৰাক্রমৰ দ্বাৰাই নহয়, িকন্তু েমাৰ আত্মাৰ দ্বাৰাইেহ,’
ইয়াক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ ”
7 “েহ বৃহৎ পব্বর্ত, তুিম েকান? জৰুব্বািবলৰ আগত তুিম সমথল ৈহ যাবা,
আৰু ‘অনুগ্রহ,* ইয়াৈল অনুগ্রহ হওক!’ এই জয়ধ্বিনৰ ৈসেত েতওঁ প্রধান িশলেটা উিলয়াই আিনব ”

8 পাছত িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৈল আিহল আৰু ক’েল, 9 “েবােল, জৰুব্বািবলৰ হােত এই গৃহিটৰ িভিত্তমূল স্থাপন
কিৰেল আৰু েতওঁৰ হােত ইয়াক সমাপ্তও কিৰব; ইয়ােত তুিম জািনবা েয, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েমাক েতামােলাকৰ
ওচৰৈল পঠােল 10 িকয়েনা সৰু সৰু িবষয়ৰ িদন েকােন েহয়জ্ঞান কিৰব? েতিতয়া েলাকসকেল আনন্দ কিৰব আৰু
জৰুব্বািবলৰ হাতত ওেলাম-ৰচীডাল েদিখব এইেবােৰই েগােটই পৃিথৱীত ইফালৰ পৰা িসফােল ভ্রিম ফুেৰ 11 পাছত
মই েতওঁক উত্তৰ িদেলঁা আৰু আেকৗ সুিধেলঁা, “দীপাধাৰৰ েসঁা আৰু বাওঁফােল থকা এই দুেজাপা িজতগছ িক?”
12 পাছত িদ্বতীয়বাৰ মই েতওঁক সুিধেলা আৰু ক’েলা, “িয দুডাল েসােণাৱালী নলীেয় িনজৰ িনজৰ পৰা েসােণাৱালী

েতল ঢািল িদেয়, েসই নলী দুডালৰ ওচৰত থকা িজতগছৰ েসই ডালদুটা বা িক?”
13 েতিতয়া েতওঁ েমাক উত্তৰ িদ ক’েল, “েসই েকইডাল িক, ইয়ােকা তুিম নাজানা েন?” মই ক’েলা, “েহ েমাৰ প্রভু,

মই নাজােনা ”
14 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “েগােটই পৃিথৱীৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত িথয় ৈহ থকা এই দুডাল েতল েযাগাওঁতা পুৰুষ ”

5 অধয্ায়
জখিৰয়াৰ ষষ্ঠ আৰু সপ্তম দশর্ন

1 পাছত মই উভিত আিহেলঁা আৰু চকু তুিল চােলঁা, তােত মই এখন উিড় থকা নুিৰয়াব পৰা পুিথ েদিখেলঁা 2 েতিতয়া
দূেত েমাক ক’েল, “তুিম িক েদিখছা?” মই উত্তৰ িদ ক’েলঁা, “মই নুিৰয়াব পৰা এখন উিড় থকা পুিথ েদিখেছঁা, েসেয়
দীঘেল িবশ হাত আৰু বহেল দহ হাত ”

3 েতিতয়া েতওঁ েমাক ক’েল, “েগােটই েদশৰ ওপেৰিদ ওলাই েযাৱা এেয় অিভশাপ, িকয়েনা িযেয় চুৰ কেৰ, িস তাৰ
এিপিঠৰ মেত উচ্ছন্ন হ’ব আৰু িযেয় িমছা শপত খায়, িস তাৰ আন িপিঠৰ মেত উচ্ছন্ন হ’ব
4 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘ইয়াক মই উিলয়ােলঁা,’
আৰু েসেয় েচাৰৰ ঘৰত আৰু েমাৰ নােমেৰ িমছা শপত েখাৱাজনৰ ঘৰত েসামাব
আৰু েসেয় তাৰ ঘৰৰ মাজত থািক কাঠ আৰু িশেল ৈসেত তাক িবনষ্ট কিৰব ”

5 েতিতয়া েমােৰ ৈসেত কথা েহাৱা দূতজেন ওলাই আিহ েমাক ক’েল, “তুিম চকু তুিল েচাৱা, েসৗেটা িক আিহেছ?”
6 েতিতয়া মই সুিধেলঁা, “েসইেটা িক?” েতওঁ ক’েল, “আিহ থকা েসইেটা এটা ঐফা-পাত্র েসইেটােৱই েগােটই
েদশৰ েলাকসকলৰ অিতশয় অৈনিতক* আচৰণৰ উপমাস্বৰূপ ” 7 তাৰ পাছত দূেত েসই পাত্রেটাৰ পৰা ঘূৰণীয়া সীহৰ
ঢাকনীখন মুকিল কিৰ িদেল আৰু েসই ঐফা-পাত্রেটাৰ তিলত এগৰাকী িতেৰাতা বিহ আিছল

8 দূেত েমাক ক’েল, “এেয় দুষ্টতা!” এইবুিল েতওঁ তাইক ঐফা-পাত্রৰ িভতৰৈল েহঁচা মািৰ েঠিল িদেল আৰু মুকিল
কৰা সীহৰ ঢাকিন খন পুনৰ বন্ধ কিৰেল 9 েতিতয়া মই চকু তুিল চাই েদিখেলঁা েয, দুগৰাকী মিহলা েমাৰ ফােল আিহ
আিছল আৰু েসই দুগৰাকীৰ েডউকাত বায়ু আিছল; িসহঁতৰ েডউকা বৰেটােকালাৰ েডউকাৰ িনিচনা আিছল েসই
দুগৰাকীেয় পৃিথৱী আৰু আকাশৰ মােজিদ ঐফা-পাত্রেটা তুিল ৈল ৈগিছল

10 েসেয় েমােৰ ৈসেত কথা ৈহ থকা দূতজনক মই সুিধেলঁা, “েসই দুগৰাকীেয় ঐফা-পাত্রেটা ৈল ক’ৈল ৈগেছ?”
11 েতওঁ েমাক ক’েল, “িচনাৰ েদশত েসই পাত্রৰ বােব এটা মিন্দৰ সািজবৈল ৈগেছ, েসইেটা সজা হ’েল, তাইক তাইৰ
িনজৰ ঠাইত স্থাপন কৰা হ’ব ”

* 4 অধয্ায়:7 েসৗন্দযর্তা * 5 অধয্ায়:6 চকুৰ দৃষ্টিৰ
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6 অধয্ায়
জখিৰয়াৰ অষ্টম দশর্ন

1 েতিতয়া পুনৰায় মই েমাৰ চকু তুিল চাই েদিখেলঁা, দুই পব্বর্তৰ মাজৰ পৰা চািৰখন ৰথ ওলাই আিহল েসই পব্বর্ত
িপতলৰ পব্বর্ত 2 প্রথম ৰথত ৰঙা েঘঁাৰা, িদ্বতীয়খনত ক’লা েঘঁাৰা, 3 তৃতীয়খনত বগা েঘঁাৰা আৰু চতুথর্ খনত বলী
ফুটুকা েঘঁাৰা 4 েতিতয়া েমােৰ ৈসেত কথা েহাৱা দূতজনক মই প্রশ্ন কিৰ ক’েলা, “েহ েমাৰ প্রভু, এইেবাৰ িক?”

5 দূত-জেন উত্তৰ িদ েমাক ক’েল, “এইেবাৰ হ’ল েগােটই পৃিথৱীৰ প্রভুৰ আগত িথয় ৈহ থকাৰ পৰা ওলাই অহা
আকাশৰ চািৰ বায়ু* 6 ক’লা েঘঁাৰাৰ ৰথখন উত্তৰ েদশৰ ফালৈল ওলাই ৈগেছ, বগােবাৰ পিশ্চম† েদশৰ ফােল আৰু
অনুজ্বল দাগ থকােবাৰ দিক্ষণ েদশৈল ৈগেছ ”

7আৰু বলীেবােৰ ওলাই ৈগ, পৃিথৱীত ইফােল িসফােল ফুিৰবৰ বােব অনুমিত খুিজেল, েতিতয়া দূেত ক’েল, “েযাৱা
পৃিথৱীত ইফােল িসফােল ফুৰাৈগ!” েতিতয়া েসইেবােৰ পৃিথৱীত ইফােল িসফােল ফুিৰবৈল ধিৰেল 8 েতিতয়া েতওঁ
েমাক আহ্বান কিৰেল আৰু েমাক মািত ক’েল, “েচাৱা, উত্তৰ েদশৰ ফােল ওলাই েযাৱােবােৰ উত্তৰ েদশত েমাৰ েক্রাধ
মাৰ িনয়ােল ”

9 েসেয় িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, 10 “েবােল তুিম ৈগ িহল্দয়, েটািবয়া, িযদয়া - এই
েদশান্তিৰত েলাকসকলৰ পৰা ৰূপ আৰু েসাণ‡ েলাৱাৈগ; আৰু আিজেয়ই তুিম িনেজ এইেবাৰ ৈল িযজন বািবলৰ পৰা
আিহল, েসই চফিনয়াৰ পুত্র েযািচয়াৰ ঘৰৈল েযাৱা 11 তােত েসই ঘৰত েসামাই েসই ৰূপ আৰু েসাণ ৈল, তােৰ দুটা
িকৰীিট সািজ িযেহাচাদকৰ পুত্র িযেহাচূৱা প্রধান পুেৰািহতৰ মূৰত িদয়াৈগ

12 আৰু তুিম েতওঁক ক’বা, ‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
“েচাৱা, েসই পুৰুষ জনৰ নাম েপাখা! েতওঁ িয ঠাইত আেছ, েসই ঠাইেতই বািঢ়ব;
আৰু েতওঁ েতিতয়া িযেহাৱাৰ মিন্দৰ সািজব!
13 হয়, েতেৱঁই িযেহাৱাৰ মিন্দৰ সািজব আৰু েতওঁ েগৗৰৱ মুকুেটেৰ িবভূিষত কিৰব; েতওঁ িনজ িসংহাসনত বিহ ৰাজত্ব

কিৰব
আৰু পুেৰািহত ৈহ িনজ িসংহাসনত বিহব আৰু দুেয়াটােৰ মাজত শািন্তৰ মন্ত্রণা থািকব

14 আৰু েসই দুটা িকৰীিট েহেলম, েটািবয়া, িযদয়া, আৰু চফিনয়াৰ পুত্র েযািচয়া§ৰ উদাৰতাৰ েসঁাৱৰণৰ অেথর্,
িযেহাৱাৰ মিন্দৰত ৰখা হ’ব 15 আৰু দূৈৰত থকা েলাকসকল েযিতয়া আিহ িযেহাৱাৰ মিন্দৰ িনম্মর্াণৰ সাহাযয্
কিৰব, েতিতয়া বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েয েমাক েতামােলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়ােল, ইয়াক েতামােলােক জািনবা; আৰু
েতামােলােক যিদ যেত্নেৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ পালন কৰা, েতিতয়া এেয় িসদ্ধ হ’ব’ ”

7 অধয্ায়
ইস্রােয়েল পেঠাৱা দূতেবাৰৰ প্রশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰ

1 পাছত ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজত্বৰ চতুথর্ বছৰৰ িকেশ্লব নােমেৰ নৱম মাহৰ চতুথর্ িদনা, জখিৰয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ
বাকয্ আিহল 2 েসই সময়ত, িযেহাৱাৰ অনুগ্রহ প্রাথর্না কিৰবৈল ৈবৎএলৰ েলাকসকেল চেৰচৰ, েৰগক-েমলক
আৰু েতওঁেলাকৰ েলাকসকলক পিঠয়াই িদেল 3 েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ গৃহত উপিস্থত থকা বািহনীসকল আৰু
ভাববাদীসকলক ক’েল “মই ইমান বছৰ িয দেৰ েশাক কিৰ আিহেছঁা, েসইদেৰ িনজেক পৃথক ৰািখ পঞ্চম মাহত
ব্রত ৰািখম েন”?
4 েতিতয়া বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল,
5 “তুিম েদশৰ সকেলা েলাকসকলক আৰু পুেৰািহতসকলক এই কথা েকাৱা,
‘েযিতয়া েতামােলােক িয পঞ্চম আৰু সপ্তম মাহত ব্রত আৰু েশাক কিৰিছলা,
েতিতয়া েতামােলােক েসই সত্তৰ বছৰত, েমােৰ উেদ্দেশয্ প্রকৃতেত ব্রত কিৰিছলা েন?

6 আৰু েযিতয়া েতামােলােক েভাজন-পান কিৰিছলা, েতিতয়া েতামােলােক িনজৰ িনজৰ কাৰেণ েভাজন-পান কৰা
নািছলা েন?

7 এই কথাই পূবর্কালৰ ভাববাদীসকলৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাই েঘাষণা কিৰ েকাৱা েসই বাকয্ নহয়েন,
িয কালত িযৰূচােলম আৰু তাৰ চািৰওফােল উন্নত অৱস্থাত থকা নগৰেবাৰ আৰু তােৰ ৈসেত দিক্ষণ অঞ্চল* আৰু

পিশ্চমাঞ্চলৰ িনম্নভুিমত† েতামােলােক বাস কিৰিছলা’?”
* 6 অধয্ায়:5 আত্মা † 6 অধয্ায়:6 বগা েঘঁাৰােবােৰ ক’লা েঘঁাৰােবাৰক অনুসৰণ কিৰেল ‡ 6 অধয্ায়:10 উপহাৰ § 6 অধয্ায়:14 হন
* 7 অধয্ায়:7 েনেগভ নগৰ † 7 অধয্ায়:7 েচেফলা,
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8 পুনৰায় জখিৰয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাকয্ আিহল, 9 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: েতামােলােক সতয্েৰ,
িবশ্ৱােসেৰ আৰু দয়ােৰ িবচাৰ কৰা,

আৰু প্রিতজেন িনজ িনজ ভাইেৰ ৈসেত দয়া আৰু কৰুণা বয্ৱহাৰ কৰা;
10 আৰু িয সকল িবধৱা, িপতৃহীন, িবেদশী আৰু দিৰদ্র েসই েলাকসকলক অতয্াচাৰ নকিৰবা;
আৰু েতামােলাক েকােনও িনজ িনজ ভাইৰ িবৰুেদ্ধ িনজ মনত কু-কল্পনা নকিৰবা ’
11 িকন্তু েতওঁেলােক শুিনবৈল অসন্মত হ’ল; আৰু কান্ধ আঁতৰাবৈল িথৰ কিৰেল; আৰু শুনাত সন্মত নহ’বৈল

িনজ িনজ কাণত েসাপা িদেল 12 এেন িক েতওঁেলােক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই িনজ আত্মাৰ দ্বাৰাই আগৰ কালৰ
ভাববাদীসকলৰ েযােগিদ পেঠাৱা বাকয্ নুশুিনবৰ কাৰেণ েতওঁেলােক িনজ িনজ হৃদয় হীৰাৰদেৰ টান কিৰেল; এই
কাৰেণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ মহােক্রাধ হ’ল

13 েযিতয়া বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েলাকসকলক মািতিছল, েতিতয়া েলাকসকেল নুশুিনেল ‘েসই এেকধৰেণ’
বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ক’েল, “েতওঁেলােক িচঞিৰ মািতব, িকন্তু মই নুশুিনম 14 িকন্তু মই েতওঁেলােক নজনাৈক
আটাই জািতৰ মাজৈল বা’মাৰিল বতােহেৰ েতওঁেলাকক িছন্ন-িভন্ন কিৰম এইদেৰ েতওঁেলাকৰ পাছত েদশখন এেনদেৰ
উচ্ছন্ন হ’ল, েয তাৰ মােজিদ েকােনও অহা-েযাৱা নকিৰেল; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই মেনাহৰ েদশখন উচ্ছন্ন হ’ল ’ ”

8 অধয্ায়
1 েতিতয়া বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’েল, 2 “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা

ৈকেছ:
‘মই িচেয়ানৰ অেথর্ মহা অন্তজ্বর্ ালােৰ জ্বিলেছঁা, মই তাইৰ অেথর্ মহা েক্রােধেৰ জ্বিলেছঁা!’
3 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
‘মই িচেয়ানৈল উলিট আিহেলঁা আৰু িযৰূচােলমৰ মাজত বাস কিৰম,
কাৰণ িযৰূচােলম সতয্পুৰী বুিল আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ পব্বর্তখন পিবত্র বুিল প্রখয্াত হ’ব’!”
4 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
অিত বুঢ়া েহাৱাৰ কাৰেণ পুনৰায় িযৰূচােলমৰ চকেবাৰত বিহব,
প্রিতজন বুঢ়া-বুঢ়ীেয় িনজ িনজ হাতত লাখুিট ল’ব
5 আৰু ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰৰ েখল েধমািলেৰ েসই নগৰৰ আিলবাটেবাৰ পিৰপূণর্ হ’ব!”
6 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
“েসই িদনত এই েলাকসকলৰ িয অৱিশষ্ট ভাগ থািকব, েসই েলাকসকলৰ দৃষ্টিত েসেয় আচিৰত েবাধ হ’ব;
েমাৰ দৃষ্টিেতা েসেয় আচিৰত েবাধ হ’ব েন?” ইয়াক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ
7 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
‘েচাৱা, মই পূৱ আৰু পিশ্চম েদশৰ পৰা েমাৰ প্রজাসকলক িনস্তাৰ কিৰ আিনম!
8 িকয়েনা িযৰূচােলমত বাস কিৰবৈল মই েতওঁেলাকক ঘূৰাই আিনম,
যােত েতওঁেলাক পুনৰায় েমাৰ প্রজা হ’ব,
আৰু সতয্তাত আৰু ধাির্মকতাত মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম!”
9 “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
‘েতামােলাক সািহয়াল েহাৱা, িয কথা বতর্ মান শুিন আছা
েসই এেকই বাকয্ ভাববাদীসকলৰ মুেখেৰ েকাৱা ৈহিছল,
েযিতয়া েতওঁেলােক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ গৃহৰ িভিত্তমূল স্থাপন কৰা ৈহিছল, েতিতয়াই মিন্দৰ িনমর্ান কৰা ৈহিছল
10 িকয়েনা েসই কালৰ পূেবর্
েকােনা েলাকক মজুিৰ িদবৰ বােব বা েকােনা পশুক েকেৰয়া ল’বৰ বােব টকা নািছল
আৰু বািহৰৈল েযাৱাজনেৰই হওঁক বা িক িভতৰৈল অহা জনেৰই হওঁক শত্রুৰ পৰা েকােনা শািন্ত নািছল
িকয়েনা মই প্রিতজনক িনজ িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ িবৰুেদ্ধ উচটাই িদিছেলঁা
11 িকন্তু এিতয়া মই পূবর্ কালৰ দেৰ এই েলাকসকলৰ অৱিশষ্ট ভাগৈল বয্ৱহাৰ নকিৰম!’ ”
এইেটােৱই হ’ল বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ েঘাষণা
12 “িকয়েনা কুশলযুক্ত কঠীয়া িসচঁা হ’ব দ্রাক্ষালতাই িনজ িনজ ফল ধিৰব,
ভূিমেয় িনজৰ শসয্ উৎপন্ন কিৰব, আৰু আকাশ-মণ্ডেল িনজৰ িনয়ৰ বৰষাব,
কাৰণ মই এই অৱিশষ্ট েলাকসকলক েসই সকেলােৰ অিধকাৰী কিৰম
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13 জািতেবাৰৰ মাজত েতামােলাক েযেনৈক শাওৰ উদাহৰণস্বৰূপ ৈহিছলা,
েহ িযহূদা বংশ আৰু েহ ইস্রােয়ল বংশ,
েতেনৈক এিতয়া মই েতামােলাকক উদ্ধাৰ কিৰম আৰু েতামােলাক আশীব্বর্াদৰ িবষয় হ’বা
ভয় নকিৰবা, েতামােলাকৰ হাত সবল হওঁক!”

14 িকয়েনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: “েতামােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকেল েমাৰ েক্রাধ েতালা সময়ত
মই েযেনৈক েতামােলাকৰ অমঙ্গল কিৰবৈল সঙ্কল্প কিৰিছেলঁা,’ ইয়াক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, ‘আৰু মই মন
পালেটাৱা নািছেলঁা, 15 েতেনৈক আেকৗ এই কালত িযৰূচােলমৰ আৰু িযহূদা-বংশৰ মঙ্গল কিৰবৈল সঙ্কল্প কিৰেছঁা!
েতামােলােক ভয় নকিৰবা!

16 েতামােলােক কিৰবলগীয়া কাযর্ এইেবাৰ: প্রিতজেন িনজ িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ ৈসেত সতয্ আলাপ কিৰবা,
েতামােলােক নগৰৰ দুৱাৰত যথাথর্ আৰু শািন্তজনক িবচাৰ িসদ্ধ কিৰবা 17 েতামােলাক েকােনও িনজ মনত িনজ
ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ িবৰুেদ্ধ কু-কল্পনা নকিৰবা আৰু িমছা শপত িনিদবা; িকয়েনা এই আটাইেবাৰ মই িঘণ কেৰঁা!” এই কথা
িযেহাৱাই ৈকেছ

18পােছ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাকয্ েমাৰ ওচৰৈলআিহলআৰু ক’েল, 19 “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ:
‘চতুথর্, পঞ্চম, সপ্তম আৰু দশম মাহৰ উপবাস িযহূদা-বংশৰ কাৰেণ আনন্দ ও উল্লাসৰ িবষয় আৰু সেন্তাষজনক উৎসৱ
হ’ব! এই েহতুেক েতামােলােক সতয্ক আৰু শািন্তক ভাল েপাৱা!”

20 “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েলাকসকল আেকৗ আিহব, আনিক িভন িভন নগৰত িনবাস কৰা
েলাকসকেলা আিহব 21 আৰু এখন নগৰৰ িনবাসীসকেল আন এখন নগৰৈল ৈগ ক’ব, ‘ব’লা, িযেহাৱাৰ অনুগ্রহ
প্রাথর্না কিৰবৈল আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাক িবচািৰবৈল আিম েবগাই যাওঁহঁক! মেয়া যাম’! 22 হয়, অেনক েদশৰ
েলাক আৰু পৰাক্রমী জািত সমূহ িযৰূচােলমত বািহনীসকলৰ িযেহাৱাক িবচািৰবৈল আৰু িযেহাৱাৰ অনুগ্রহ প্রাথর্না
কিৰবৈল আিহব’!”

23 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ: ‘েসই িদনা জািত সমূহৰ মাজৰআটাই ভাষা ক’ব পৰা দহ জন েলােক এজন
িযহুদী েলাকৰ কােপাৰৰ আঁচল ধিৰ ক’ব, “আিম েতামােলাকৰ লগত যাম, িকয়েনা আিম শুিনেছঁা, ঈশ্বৰ েতামােলাকৰ
লগত আেছ!”

9 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ শত্রুেবােৰ েভাগ কিৰব লগীয়া দণ্ড অিভিষক্তজনাৰ আগমন

1 হদ্রক েদশৰ িবৰুেদ্ধ িযেহাৱাৰ বাকয্ হ’ল আৰু দেম্মচকত েতওঁৰ আশ্রয় হ’ল; িকয়েনা ইস্রােয়ল আটাই ৈফদৰ
ওপৰত থকাৰ দেৰ মনুষয্ জািতৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ দৃষ্টি হ’ব 2 আৰু দেম্মচকৰ সীমাত থকা হমােতা আশ্রয় হ’ব,
চীেদােন ৈসেত তূেৰা হ’ব, যিদওবা িসহঁত বৰ জ্ঞানী

3 তূেৰ িনজৰ বােব দৃঢ় েকঁাঠ সািজেল আৰু ধূিলৰ দেৰ ৰূপ আৰু বাটৰ েবাকাৰ দেৰ উত্তম েসাণ দ’ম কিৰেল
4 েচাৱা প্রভুেৱ তাইৰ আিধপতয্ আতৰাব, আৰু সমুদ্রত থকা তাইৰ পৰাক্রম নষ্ট কিৰব আৰু তাইক অিগ্নৰ দ্বাৰাই গ্রািসত
কৰা হ’ব

5 ইয়ােক েদিখ অিস্কেলােন ভয় কিৰব! কিৰব! আৰু ঘচােয়া েদিখ গাজােয়া অতয্ন্ত কঁিপব! ইেক্রাণ, তাইৰ আশা
হতবুিদ্ধ হ’ব! িকয়েনা তাইৰ আশাভূিম লাজ িদওঁতা হ’ব; ঘচাৰ পৰা ৰজা লুপ্ত হ’ব আৰু েকােনও অিস্কেলানত বাস
নকিৰব! 6 এক অিচনািক জািতেয় অচ্ েদাদত বাস কিৰব, আৰু মই পেলষ্টীয়াসকলৰ গব্বর্ িবিচ্ছন্ন কিৰম 7 আৰু মই
েতওঁৰ মুখৰ পৰা েতওঁ পান কৰা েতজ আৰু েতওঁৰ দঁাতৰ মাজৰ পৰা েতওঁৰ িঘণলগীয়া প্রসাদ আতৰাই িদম; েতিতয়া
েতেৱঁা আমাৰ ঈশ্বৰৰ পেক্ষ অৱিশষ্ট েলাক হ’ব, েতওঁ িযহূদাত প্রধান েলাক বুিল গিণত হ’ব আৰু ইেক্রাণ িযবুচীয়াস্বৰূপ
হ’ব

8 েকােনও মােজিদ অহা-েযাৱা কিৰব েনাৱাৰাৈক েমাৰ বংশৰ চািৰওফােল ৈসনয্সামন্তৰ িবৰুেদ্ধ মই ছাউিন পািতম,
েতিতয়া েকােনা অতয্াচাৰী েলাক েতওঁেলাকৰ মােজিদ পুনৰায় যাব েনাৱািৰব; কাৰণ িনজ চকুেৰ এিতয়া মই দৃষ্টি কিৰেলঁা!
9 েহ িচেয়ান-জীয়াৰী, অিতশয় উল্লাস কৰা, েহ িযৰূচােলম-জীয়াৰী, জয়ধ্বিন কৰা!
েচাৱা! েতামাৰ ৰজা েতামাৰ ওচৰৈল ধাির্মকতােৰ আিহেছ
েতওঁ নয্ায়, পিৰত্রাণযুক্ত আৰু নম্র; েতওঁ গাধত, গাধীৰ েপাৱািলেতই উিঠ আিহেছ
10 মই ইফ্রিয়মৰ পৰা ৰথ আৰু িযৰূচােলমৰ পৰা েঘঁাৰা উচ্ছন্ন কিৰম আৰু যুদ্ধৰ ধনু উচ্ছন্ন কৰা হ’ব; িকয়েনা েতওঁ

জািতেবাৰক শািন্তৰ কথা ক’ব, েতওঁৰ ৰাজয্ সমুদ্রৰ পৰা সমুদ্রৈলেক আৰু নদীৰ পৰা পৃিথৱীৰ অন্তৈলেক হ’ব
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11আৰু েতামাৰ িবষেয় হ’েল, েতামােৰ ৈসেত স্থাপন কৰা িনয়মিটৰ েতজৰ গুণত পানী নথকা গাতৰ পৰা মই েতামাৰ
বন্দীয়াৰেবাৰক েমাকলােলা 12 েহ আশা কৰা বন্দীয়াৰসকল, েতামােলােক উলিট সংৰিক্ষত দুগর্ৈল আহঁা! মই আিজেয়ই
প্রকাশ কিৰেছঁা েয, মই েতামাক দুগুণ মঙ্গল দান কিৰম 13 িকয়েনা মই িযহূদাক েমাৰ পেক্ষ ধনুস্বৰূেপ িভৰােলঁা আৰু
ইফ্রিয়মক কঁাড়স্বৰূেপ গুণত জুিৰেলঁা েহ িচেয়ান, েতামাৰ সন্তান সকলৰ িবৰুেদ্ধ েতামাৰ সন্তান সকলক মই উচটাম,
আৰু গ্রীকসকল, মই েতামাক এজন বীৰৰ তেৰাৱালস্বৰূপ কিৰম!

14 িযেহাৱাই েতওঁেলাকৰ ওপৰত েদখা িদব আৰু েতওঁৰ কঁাড় িবজুলীৰ িনিচনাৈক ওলাব! প্রভু িযেহাৱাই িশঙা বজাব
আৰু দিক্ষণ অঞ্চলৰ বা’মাৰলী বায়ুস্বৰূপ ৰথত গমন কিৰব 15 বািহনীসকলৰ িযেহাৱা েতওঁেলাকৰ ঢালস্বৰূপ হ’ব আৰু
েতওঁেলােক শত্রুৰ মঙহ খাব আৰু িফঙ্গাৰ িশলস্বৰূেপ িসহঁতক ভিৰৰ তলত গচিকব েতিতয়া েতওঁেলােক িসহঁতৰ েতজ
পান কিৰব আৰু দ্রাক্ষাৰস পান কিৰ েগালমাল কৰাৰ দেৰ েগালমাল কিৰব; আৰু েতজ ৰখা পাত্রৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাক
েতেজেৰ পূৰ হ’ব আৰু যজ্ঞেবদীৰ চািৰ চুকৰ িনিচনা হ’ব

16 েসইিদনা েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই িনজৰ েমৰ-ছাগৰ জাকস্বৰূপ প্রজা বুিল েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰব; িকয়েনা
েতওঁেলাক েদশৰ ওপৰত েতওঁৰ িকৰীিটৰ এিট জকমেকাৱা মুকুতাস্বৰূপ হ’ব 17 কাৰণ েতওঁৰ মঙ্গল েকেন মহৎ!
আৰু েতওঁৰ েসৗন্দযর্য্ বা েকেন মহৎ! শসয্ই যুৱাসকলক আৰু নতুন দ্রাক্ষাৰেস যুৱতীসকলক সেতজ কিৰব

10 অধয্ায়
ইস্রােয়লৈল কৰা িযেহাৱাৰ মঙ্গল প্রিতজ্ঞা

1 েতামােলােক বসন্তকালৰ সময়ত িযেহাৱাৰ আগত প্রাথর্না কৰা-
ধুমুহা-বৰষুণ সৃষ্টি কেৰঁাতা িযেহাৱা েতেৱঁই! আৰু েতেৱঁই েতওঁেলাকৰ বােব জােক জােক বৰষুণ িদব,
মানুহ আৰু পথাৰ উভয়ৰ বােবই বৰষুণ বৰষাব
2 িকয়েনা গৃহ-েদৱতােবােৰ অসাৰ কথা কয় আৰু ৈদৱজ্ঞেবােৰ িমছা দশর্ন পাই,
েতওঁেলােক িমছা সেপানৰ কথা প্রকাশ কিৰ বৃথা সান্ত্বনা িদেয়;
এই কাৰেণ েতওঁেলােক েমৰ-ছাগৰ িনিচনাৈক ভ্রিম ফুেৰ আৰু ৰখীয়া েনােহাৱাত দুখ পায়
3 েমৰ-ছাগ ৰখীয়াসকলৰ অিহেত েমাৰ েক্রাধ জ্বিল উিঠেছ, আৰু এই পিৰচাৰকসকলক* মই দণ্ড িদম; িকয়েনা
বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই েতওঁৰ জাক িযহূদা-বংশৰ বুজ-িবচাৰ ৈল, েতওঁেলাকক িনজৰ উত্তম ৰণুৱা েঘঁাৰা েযন কিৰব!

4 তােৰ পৰাই চুকৰ িশলেটা, তমু্ব ধিৰ ৰখা খুিট, যুদ্ধৰ ধনু আৰু অিধপিত সকল আিহব 5 েতওঁেলােক বীৰ ৈহ যঁুজত
বাটৰ েবাকাত েতওঁেলাকৰ শত্রুেবাৰক গচিকব; েতওঁেলােক যুদ্ধ কিৰব, িকয়েনা িযেহাৱা েতওঁেলাকৰ লগত আেছ,
আৰু িযসকল অশ্বােৰাহী, েতওঁেলাকক লিজ্জত কিৰব

6 “মই িযহূদা বংশক সবল কিৰম আৰু েযােচফৰ বংশক উদ্ধাৰ কিৰম; িকয়েনা েতওঁেলাকক মই পুনৰায় পূবর্
অৱস্থাৈল আিনম কাৰণ েতওঁেলাকৰ ওপৰত েমাৰ দয়া আেছ েতওঁেলাক েযন েমাৰ দ্বাৰাই পিৰতয্ক্ত েহাৱা নািছল,
এেনকুৱা েতওঁেলাক হ’ব; কাৰণ মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা আৰু মই েতওঁেলাকৰ প্রাথর্নাৰ উত্তৰ িদম 7 েতিতয়া
ইফ্রিয়মীয়াসকল বীৰপুৰুষৰ িনিচনা হ’ব আৰু দ্রাক্ষাৰসৰ দ্বাৰাই েযেনৈক মানুহৰ মনত আনন্দ হয়, েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত
েতেন আনন্দ হ’ব; েতওঁেলাকৰ সন্তান সকেল তােক েদিখ আনন্দ কিৰব েতওঁেলাকৰ হৃদেয় িযেহাৱাত উল্লাস কিৰব!

8 মই েতওঁেলাকক সুহুিৰয়াই মািত একেগাট কিৰম, িকয়েনা মই েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰম আৰু েতওঁেলাক পুনৰায়
বৃিদ্ধ েপাৱাৰ দেৰ বৃিদ্ধ পাব! 9 মই েতওঁেলাকক জািত সমূহৰ মাজত বীজ িঁসচাৰ দেৰ িঁসিচিছেলঁা, িকন্তু েতওঁেলােক
দূৰ েদশত েমাক েসঁাৱৰণ কিৰব যােত েতওঁেলােক িনজ িনজ সন্তান সকলৰ ৈসেত জীৱন-যাপন কিৰ ঘূিৰ আিহব
10 িকয়েনা মই েতওঁেলাকক িমচৰ েদশৰ পৰা ঘূৰাই আিনম আৰু অচূৰৰ পৰা েতওঁেলাকক েগাট খুৱাম েযিতয়া
েতওঁেলাকৰ ঠাইৰ নাটিন হ’ব, েতিতয়া মই েতওঁেলাকক িগিলয়দ েদশ আৰু িলবােনানৈল আিনম

11 েতওঁেলােক সঙ্কটপূণর্ সমুদ্রৰ মােজিদ যাত্রা কিৰব; েতওঁেলােক সাগৰৰ েঢৗক প্রহাৰ কিৰব; আৰু নীল নদীৰ
সকেলা জল েতওঁেলােক শুকুৱাই েপলাব অচূৰৰ মহত্ত্ব তল েপেলাৱা হ’ব আৰু িমচৰৰ দণ্ডডািল েতওঁেলাকৰ পৰা দূৰ
কৰা যাব 12 মই েতওঁেলাকক েমােৰ ৈসেত সবল কিৰম আৰু েতওঁেলােক েতওঁৰ নােমেৰ অহা-েযাৱা কিৰব ” এেয়ই
িযেহাৱাৰ েঘাষণা

11 অধয্ায়
ইস্রােয়লক চেৰাৱা েমৰ-ছাগ ৰখীয়াজেন িনজৰ কাম এিৰ েযাৱা

* 10 অধয্ায়:3 মতা ছাগলীেবাৰক



জখিৰয়া 11 অধয্ায়:1 1079 জখিৰয়া 12 অধয্ায়:5

1 েহ িলবােনান, অিগ্নেয় েতামাৰ এৰচ গছেবাৰ গ্রাস কিৰবৰ কাৰেণ েতামাৰ দুৱাৰেবাৰ মুকিল কৰা!
2 েহ েদৱদাৰু, িবলাপ কৰা, িকয়েনা এৰচ বৃক্ষ পিতত হ’ল, কাৰণ িয উত্তম আিছল েসইেবাৰ নষ্ট হ’ল!
েহ বাচানৰ অেলান গছেবাৰ, িবলাপ কৰা িকয়েনা দুগর্ম কাঠিন ভািঙ পিৰেছ
3 েমৰ-ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ মােত িচঞিৰেছ, িকয়েনা েতওঁেলাকৰ েগৗৰৱ ধ্বংস-প্রাপ্ত হ’ল!
যুৱা িসংহেবাৰ গির্জ উিঠেছ, িকয়েনা যদ্দর্ নৰ েগৗৰৱ উচ্ছন্ন হ’ল
4 এই েহতুেক েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই এই কথা ক’েল, “বধ কিৰবলগীয়া েমৰ-ছাগৰ জাকক তুিম চেৰাৱা; 5 (েসইেবাৰৰ
িকেনাতােবােৰ েসইেবাৰক বধ কেৰ আৰু িনজক েদাষী বুিল নাভােব; আৰু েসইেবাৰক েবেচঁাতা প্রিতজেন কয়, ‘িযেহাৱা
ধনয্ হওঁক! িকয়েনা মই ধনী হ’েলা’, কাৰণ েসইেবাৰৰ িনজ ৰখীয়াসকেল েসইেবাৰক মৰম নকেৰ ) 6 িকয়েনা েদশ-
িনবাসীসকলক মই দয়া নকিৰম ” এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা “িকন্তু েচাৱা! মই েলাকসকলৰ প্রিতজনক িনজ েমৰ-ৰখীয়াৰ
আৰু িনজ ৰজাৰ হাতত েশাধাই িদম; েতওঁেলােক েদশ চূণর্ কিৰব, িকন্তু মই েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ
নকিৰম ”

7 েতিতয়া েবেচঁাতাসকলৰ বধ কিৰবলগীয়া েসই েমৰ-ছাগ জাকেবাৰৰ ৰখীয়া মই হ’েলা, আৰু মই িনজৰ কাৰেণ
দুডাল লাখুিট লেলঁা; এডালৰ নাম “দয়া” আৰু আনডালৰ নাম “একতা” ৰািখেলঁা এইদেৰ মই েমৰ-ছাগৰ জাকেটা
চৰাবৈল ধিৰেলঁা 8 মই এক মাহৰ িভতৰেত েসই িতিনজন েমৰ-ছাগ ৰখীয়াক িবনষ্ট কিৰেলঁা; িকয়েনা মই েতওঁেলাকৰ
প্রিত অৈধযর্ হ’েলা - িকয়েনা েতওঁেলাকৰ প্রােণও েমাক িঘণ কিৰেল 9 েতিতয়া মই ক’েলা, “মই েতামােলাকক আৰু
নচৰাওঁ িযেবাৰ মিৰ আেছ - েসইেবাৰক িবনষ্ট হ’বৈল িদয়া আৰু িযেবাৰ অৱিশষ্ট থািকব, েসইেবাৰক ইজেন িসজনৰ
মাংস খাওঁক ”

10 েসই কাৰেণ মই সকেলা জািতৰ লগত স্থাপন কৰা িনয়মিট ভািঙবৈল েমাৰ েসই “দয়া” নামৰ লাখুিটডাল দুেডাখৰ
কিৰেলঁা 11 েসইিদনা েসই িনয়মিট ভঙা হ’ল আৰু েমাক েসইদেৰ কৰা েদিখ েবেচঁাতাসকেল জািনেল েয, এেয়
িযেহাৱাৰ বাকয্! 12 মই েতওঁেলাকক কেলঁা, “যিদ েতামােলােক ভাল েদখা, েতেন্ত েমাক েমাৰ েবচ িদয়া; যিদ ভাল
েনেদখা েতেন্ত নালােগ ” েতিতয়া েতওঁেলােক েমাৰ েবচৰ অেথর্ িত্রশ েচকল* ৰূপ জুিখ েমাক িদেল

13 েতিতয়া িযেহাৱাই েমাক ক’েল, “েসই ৰূপ ধন-ভঁৰালত জমা িদয়া, েতওঁেলাকৰ িবেবচনাত এেয় উিচত মূলয্!”
েতিতয়া মই েসই িত্রশ েচকল† ৰূপ ৈল িযেহাৱাৰ গৃহত কুমাৰৰ আগত জমা িদেলঁা 14 পাছত িযহূদা আৰু ইস্রােয়লৰ
মাজত ভ্রাত্বৰ বন্ধন ভািঙবৈল েমাৰ “একতা” নামৰ আনডাল লাখুিট দুেডাখৰ কিৰেলঁা

15 েতিতয়া িযেহাৱাই েমাক পুনৰায় ক’েল, “তুিম আেকৗ িনজৰ বােব এজন অজ্ঞান েমৰ-ছাগ ৰখীয়াৰ সঁজুিল েলাৱা,
16 িকয়েনা েচাৱা! মই েদশত এজন েমৰ-ছাগৰ ৰখীয়া উৎপন্ন কিৰম! েতওঁ নষ্ট হ’বলগীয়া ছাগলীেবাৰৰ বুজ িবচাৰ
নল’ব িছন্ন-িভন্ন েহাৱা ছাগলীেবাৰক িনিবচািৰব বা ভগ্ন েহাৱােটাক সুস্থ নকিৰব আনিক সুস্থেকা প্রিতপালন নকিৰব,
িকন্তু হৃষ্টপুষ্টেবােৰ মাংস খাব পাব আৰু েসইেবাৰৰ খুৰাও েডাখৰ েডাখৰৈক িছিঙব
17 হায়, জাক এিৰ েযাৱা অেযাগয্ েমৰ-ৰখীয়া!
েতওঁৰ েসঁা চকু আৰু েসঁা হাতৰ িবৰুেদ্ধ তেৰাৱাল ৈল আহা!
েতওঁৰ েসঁা হাত িনষ্কমর্া ৈহ যাব আৰু েতওঁৰ েসঁা চকু অন্ধ হ’ব

12 অধয্ায়
িযেহাৱাই েতওঁৰ প্রজাসকলৰ ঢালস্বৰূপ েহাৱা েলাকসকলৰ মন-পালটন আৰু তাৰ ফল

1 ইস্রােয়লৰ িবষেয় িযেহাৱাৰ বক্তবয্ - এেয় িযেহাৱাৰ েঘাষণা,
িয জন আকাশ মণ্ডল িবস্তাৰ কেৰঁাতা, পৃিথৱীৰ িভিত্তমূল স্থাপন কেৰঁাতা আৰু মনুষয্ৰ অন্তৰত আত্মা গঠন

কেৰঁাতা: 2 েচাৱা! মই িযৰূচােলমক চািৰওফােল থকা আটাই জািতেবাৰক ঢলংপলং েহাৱা পান-পাত্রস্বৰূপ কিৰম
আৰু িযৰূচােলমক অৱেৰাধ কৰা সময়ত এেয় িযহূদাৰ িবৰুেদ্ধও ঘিটব 3 েসই িদনা মই িযৰূচােলমক সকেলা জািতৰ
পেক্ষ তুিলবৈল কষ্টকৰ িশলস্বৰূপ কিৰম; আৰু িযসকেল তাক তুিলব, েতওঁেলােক িনজেক বৰৈক আঘাত কিৰব আৰু
পৃিথৱীৰ আটাই জািতেয় তাইৰ অিহেত েগাট খাব

4 েসইিদনা িযেহাৱাৰ েঘাষণা এই - “মই প্রেতয্ক েঘঁাৰাক আঘাত কিৰ ভয় লগাম আৰু তাত উঠা জনক বলীয়া কিৰম;
মই িযহূদা বংশৈল েমাৰ চকু মুকিল কিৰম, িকন্তু ৈসনয্সকলৰ প্রেতয্ক েঘঁাৰাক আঘাত কিৰ কণা কিৰম 5 েতিতয়া
িযহূদাৰ প্রধান েলাকসকেল িনজ িনজ মনেত ক’ব, ‘িযৰূচােলম িনবাসীসকল আমাৰ বল, কাৰণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা
েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ’
* 11 অধয্ায়:12 েসই সময়ত এক েচেকল এিদনৰ দৰমহা † 11 অধয্ায়:13 েসই সময়ত এক েচেকল এিদনৰ দৰমহা
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6 েসই িদনা মই িযহূদাৰ পিৰচাৰকসকলক খিৰৰ মাজত থকা জুই ধৰা পাত্রৰদেৰ আৰু ডাঙিৰেবাৰৰ মাজত জ্বলাই েথাৱা
আিৰয়াৰ দেৰ কিৰম; েতওঁেলােক েসঁা আৰু বাওঁ ফােল চািৰওকােষ আটাই জািতক গ্রাস কিৰব আৰু িনজ ঠাই
িযৰূচােলমেতই পুনৰায় বাস কিৰব

7 দায়ূদৰ বংশ আৰু িযৰূচােলম-িনবাসীসকল িযহূদাতৈক বৰ বুিল িবেবিচত নহ’বৰ কাৰেণ, িযেহাৱাই িযহূদাৰ তমু্বেবাৰ
প্রথেম ৰক্ষা কিৰব 8 েসইিদনা িযেহাৱা িযৰূচােলম-িনবাসীসকলৰ ঢালস্বৰূপ হ’ব আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ দুব্বর্ল েলাক
েসইিদনা দায়ূদৰ সদৃশ হ’ব আৰু দায়ূদৰ বংশ ঈশ্বৰৰ সদৃশ, েতওঁেলাকৰ আেগ আেগ েযাৱা িযেহাৱাৰ দূতেৰই সদৃশ
হ’ব 9 আৰু েসইিদনা িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ অহা আটাই জািতক মই নষ্ট কিৰবৈল িথৰ কিৰম ”

10 আৰু দায়ূদ-বংশৰ আৰু িযৰূচােলম িনবাসীসকলৰ ওপৰত মই অনুগ্রহ আৰু িমনিতৰ কাৰেণ আত্মা বািক িদম;
েতিতয়া েতওঁেলােক েমাক িয দেৰ িবিন্ধিছল, েসই িবষেয় েতওঁেলােক চাব এেকিট পুত্রৰ কাৰেণ িবলাপ কৰা িনিচনাৈক
েতওঁেলােক েতওঁৰ কাৰেণ িবলাপ কিৰব আৰু প্রথেম জন্মা পুত্রৰ িবেয়াগত মানুেহ েবজাৰ েপাৱাৰ দেৰ েতওঁেলােক
েতওঁৰ কাৰেণ মনত েবজাৰ পাব 11 মিগেদ্দান সমথলৰ হদদ-িৰেম্মাণত কৰা িবলাপৰ িনিচনাৈক িযৰূচােলমত েসই
িদনা মহা িবলাপ হ’ব

12 েদশৰ প্রেতয্ক েগাষ্ঠীেয় েবেলেগ েবেলেগ িবলাপ কিৰব; দায়ূদ-বংশৰ েগাষ্ঠীেয় েবেলেগ আৰু েতওঁেলাকৰ
পত্নীসকল েবেলেগ; নাথন বংশৰ েগাষ্ঠীেয় েবেলেগআৰু েতওঁেলাকৰ পত্নীসকল েবেলেগ িবলাপ কিৰব 13 েলবী-বংশৰ
েগাষ্ঠীেয় েবেলগৈক আৰু েতওঁেলাকৰ পত্নীসকল েবেলেগ; িচিময়ীৰ েগাষ্ঠীেয় েবেলেগ আৰু েতওঁেলাকৰ পত্নীসকল
েবেলেগ; 14 প্রেতয্ক অৱিশষ্ট েগাষ্ঠীৰ মাজত এক এক েগাষ্ঠীেয় েবেলেগ আৰু েতওঁেলাকৰ পত্নীসকেল েবেলেগ
েবেলেগ িবলাপ কিৰব

13 অধয্ায়
1 “েসই িদনা পাপ আৰু অশুিচতা গুচাবৈল দায়ুদ বংশৰ আৰু িযৰূচােলম-িনবাসীসকলৰ কাৰেণ এক ভূমূক েখালা

যাব 2 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ েঘাষণা এই - “েসইিদনা মই েদশৰ পৰা প্রিতমােবাৰৰ নাম লুপ্ত কিৰম, েতিতয়া েসইেবাৰক
পুনৰ েসঁাৱৰণ কৰা নহ’ব; আৰু মই ভাববাদীসকলক আৰু অশুিচতাজনক আত্মাক েদশৰ পৰা উিলয়াই পিঠয়াম

3 েতিতয়াও যিদ েকােনােৱ ভাববাণী প্রচাৰ কেৰ, েতেনহ’েল েতওঁৰ জন্মদাতা িপতৃ-মাতৃেয় েতওঁক ক’ব, ‘তই জীয়াই
নাথািকিব, িকয়েনা তই িযেহাৱাৰ নাম ৈল িমছা কথা কৱ!’ আৰু িস প্রচাৰ কিৰেল েতওঁৰ জন্মদাতা িপতৃ-মাতৃেয় েতওঁক
খুিচ মািৰব

4 েতিতয়া এেন ঘিটব েয, েসই িদনা প্রেতয্ক ভাববাদীেয় প্রচাৰ কৰা সময়ত িনজ িনজ দশর্নৰ িবষেয় লিজ্জত হ’ব
আৰু েতওঁেলােক ছল কিৰবৰ অেথর্ েনামাল েহােলৗেচালা পুনৰ িনিপিন্ধব 5 িকয়েনা েতওঁ ক’ব, “মই ভাববাদী নহয়!
মই েকৱল েখিতয়কেহ; িকয়েনা ল’ৰা কালেৰ পৰা মই েখিত কিৰ আিহেছঁা 6 িকন্তু েকােনােৱ েতওঁক ক’ব, ‘েতামাৰ
বাহু দুটাৰ মাজত এইেবাৰ ঘাৰ দাগ িকহৰ?’ েতিতয়া েতওঁ উত্তৰ িদব, ‘েমাৰ বনু্ধসকলৰ ঘৰত মই এইেবাৰ আঘাত
েপাৱা দাগ’ ”

েমৰ-ছাগ ৰখীয়াক আঘাত কৰা েশষকালৰ মহাযুজ আৰু ইস্রােয়লৰ উদ্ধাৰ অিভিষক্তজনাৰ ৰাজত্ব
7 “েহ তেৰাৱাল! তুিম েমাৰ েমৰ-ছাগ ৰখীয়াৰ অিহেত,

েমাৰ লগৰীয়া পুৰুষজনেৰই অিহেত সাৰ েপাৱা”-
এেয় বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ েঘাষণা
“েমৰ-ছাগ ৰখীয়াজনক আঘাত কৰা,
েতিতয়া েমৰ-ছাগেবাৰ িছন্ন-িভন্ন ৈহ যাব!
িকয়েনা মই কু্ষদ্রসকলৰ ওপৰত েমাৰ হাত চলাম
8 িযেহাৱাই কৰা েঘাষণা এই,
েগােটই েদশৰ দুভাগ েলাক উচ্ছন্ন হ’ব!” েতওঁেলাক অৱিশষ্ট নাথািকব;
েকৱল তৃতীয় ভাগ তাত অৱিশষ্ট থািকব
9 আৰু েসই তৃতীয় ভাগক মই জুইত সুমুৱাই,
ৰূপ খপাৰ দেৰ খিপম
আৰু েসাণ পৰীক্ষা কৰাৰ দেৰপৰীক্ষা কিৰম
েতওঁেলােক েমাৰ নােমেৰ প্রাথর্না কিৰব,

আৰু মই েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’ম,
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‘এেয় েমাৰ প্রজা!’
আৰু েতওঁেলােক ক’ব, ‘িযেহাৱা েমাৰ ঈশ্বৰ’ ”

14 অধয্ায়
1 েচাৱা! িয িদনা তুিম লুট কিৰ েলাৱা দ্রবয্ শত্রুেৱ েতামাৰ মাজত ভাগ কিৰ ল’ব, িযেহাৱাৰ এেন এটা েসাধ-িবচাৰৰ

িদন আিহ আেছ 2 িকয়েনা মই যঁুজৰ অেথর্ িযৰূচােলমৰ অিহেত আটাই জািতক েগাটাম; তােত নগৰখন আটক কৰা
হ’ব! ঘৰেবাৰ লুট কৰা হ’ব আৰু মিহলাসকলক বলাৎকাৰ কৰা হ’ব! নগৰখনৰ এভাগ েলাক বন্দী অৱস্থাৈল ওলাই
যাব, িকন্তু অৱিশষ্ট েলাকসকলক নগৰখনৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা নহ’ব

3 িকন্তু িযেহাৱাই যুদ্ধ কিৰবৈল ওলাই যাব আৰু েসই নগৰেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁ যঁুজ কৰাৰ দেৰই যঁুজ কিৰব 4 েসই
িদনা পূৱফােল িযৰূচােলমৰ সনু্মখত থকা ৈজতুন পব্বর্তৰ ওপৰত েতওঁৰ চৰণ িস্থিত হ’ব; আৰু ৈজতুন পবর্ত মােজেৰ
ফািট পূব আৰু পিশ্চম ফােল ভাগ ৈহ বৰ ডাঙৰ উপতয্কা হ’ব আৰু পবর্তৰ এফাল উত্তৰ িদেশ আৰু আন ফাল দিক্ষণ
িদেশ হঁুহিক যাব

5 েতিতয়া েতামােলােক েমাৰ* পব্বর্ত দুখনৰ উপতয্কাইিদ পলাবা; িকয়েনা পব্বর্ত দুখনৰ েসই উপতয্কা আঁচলৈলেক
িবসৃ্তত হ’ব এেন িক, িযহূদাৰ ৰজা উিজ্জয়াৰ ৰাজত্বৰ সময়ত ভূিমকম্প হওঁেত েযেনৈক েতামােলাক পলাইিছলা,
েতেনৈক পলাবা; েতিতয়া েমাৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱা আিহব আৰু েতামােলাকৰ ৈসেত সকেলা পিবত্র েলাক থািকব

6আৰু েসই িদনা েপাহৰ নাইিকয়া হব, তৰােবাৰ ম্লান ৈহ যাব 7 িকন্তু েসেয় িযেহাৱাই জনা অনুপম িদন হ’ব, েসেয়
িদেনা নহয় ৰািতও নহয়, িকন্তু সিন্ধয়া সময়ত েপাহৰ হ’ব 8আৰু েসইিদনা িযৰূচােলমৰ পৰা জীৱন্ত জল সমূহ ওলাব,
তাৰ আধা পূৱ সমুদ্রৰ ফােল, আধা পিশ্চম সমুদ্রৰ ফােল যাব; েসেয় গৰম বা জাৰকালেতা থািকব

9 িযেহাৱা েগােটই পৃিথৱীৰ ওপৰত ৰজা হ’ব! েসইিদনা িযেহাৱা অিদ্বতীয় হ’ব আৰু েতওঁৰ নােমা অিদ্বতীয় হ’ব
10 েগবােৰ পৰা তাৰ মাজত দিক্ষণফােল থকা িৰেম্মানৈলেক েগােটই েদশ পিৰবত্তর্ ন ৈহ অৰাবা েযন হ’ব আৰু নগৰখন
িবনয্ামীনৰ দুৱাৰৰ পৰা প্রথম দুৱাৰৰ ঠাইৈলেক, চুকৰ দুৱাৰৈলেক আৰু হনেনলৰ ওখ েকঁাঠৰ পৰা ৰজাৰ দ্রাক্ষাকুণ্ডৈলেক
ওখ ৈহ িনজ ঠাইত স্থািপত হ’ব 11 েলাকসকেল িযৰূচােলমত বাস কিৰব; েকােনা শত্রুেৱ েতওঁেলাকক ধ্বংস কিৰবৈল
তাৈল নািহব িযৰূচােলম িনৰাপেদ বাস কিৰব

12 িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ যঁুজ কৰা আটাই জািতক িযেহাৱাই এই মহামাৰীেৰ আঘাত কিৰব: ভিৰৰ ওপৰত ভৰ িদ িথয়
ৈহ থােকঁােত েতওঁেলাকৰ মাংস ক্ষয় পাব, চকুৰ গাতত েতওঁেলাকৰ চকু ক্ষয় পাব আৰু েতওঁেলাকৰ মুখত েতওঁেলাকৰ
িজভা ক্ষয় পাব 13 আৰু েসই িদনা েতওঁেলাকৰ মাজত িযেহাৱাৰ পৰা মহােকালাহল উপিস্থত হ’ব; েতিতয়া প্রিতজেন
িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ হাতত ধিৰব আৰু প্রিতজেন িনজ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ অিহেত হাত তুিলব

14 িযহূদােয়া িযৰূচােলমত যঁুজ কিৰব! েতওঁেলােক চািৰওফােল থকা সকেলা জািতৰ েসাণ ৰূপ, কােপাৰ আিদ
ধন-সম্পিত্ত অিধকৰূেপ েগাটাব 15আৰু েসই ছাউিনেবাৰত থকা েঘঁাৰা, খছৰ, গাধ আিদ সকেলা পশুৰ আঘাতেবাৰ,
েসই আঘাতৰ িনিচনাই হ’ব

16আৰু িযৰূচােলমৰ িবৰুেদ্ধ অহা আটাই জািতৰ অৱিশষ্ট থকা প্রিতজেন বছেৰ বছেৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা ৰজাৰ
আগত প্রিণপাত কিৰবৈল আৰু পঁজা-পব্বর্ পালন কিৰবৈল উিঠ আিহব 17 পৃিথবীৰ আটাই েগাষ্ঠীেবাৰৰ মাজত িযসকেল
বািহনীসকলৰ িযেহাৱা ৰজাৰ আগত প্রিণপাত কিৰবৈল িযৰূচােলমৈল উিঠ নািহব, েতওঁেলাকৰ ওপৰত বৃষ্টি নহ’ব
18 আৰু িমচৰীয়া েগাষ্ঠী যিদ উিঠ আিহ উপিস্থত নহয়, েতেন্ত েতওঁেলাকৰ ওপৰেতা বৰষুণ নহ’ব; পঁজা-পব্বর্ পালন
কিৰবৈল উিঠ নহা জািতক িযেহাৱাই মহামাৰীেৰ আঘাত কিৰব 19 এেয় িমচৰৰ আৰু পঁজা-পব্বর্ পালন কিৰবৈল উিঠ
নহা আটাই জািতৰ দণ্ড হ’ব

20 িকন্তু েসই িদনা, “িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র!” এই কথা েঘঁাৰােবাৰৰ িটিলঙাত থািকব আৰু িযেহাৱাৰ গৃহত থকা
সকেলা ৰন্ধন-পাত্র যজ্ঞেবদীৰ আগত থকা েতজ ৰখা পাত্রেবাৰৰ িনিচনা হ’ব; 21 এেন িক, িযৰূচােলম আৰু িযহূদাৰ
প্রেতয্ক ৰন্ধন-পাত্র বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ পিবত্র হ’ব; আৰু বিলদান কেৰঁাতা আটাইেলােক আিহ তাৰ মাজত
েকােনা েকােনা পাত্র ৈল তােত িসজাব েসই িদনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ গৃহত কনানীয়া েলাক† পুনৰ নাথািকব

* 14 অধয্ায়:5 িযেহাৱাৰ † 14 অধয্ায়:21 বয্ৱসায় কৰা েলাক
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মলাখী
গ্রন্থ ৰচিয়তা
মলাখী 1:1 পেদ এই “মলাখী পুস্তক”ৰ িলখক িহচােপ ভাববাদী মলাখীক িচিহ্নত কেৰ এই নামেটা ইব্রী শব্দৰ

পৰা আিহেছ, ইয়াৰ অথর্ হ’ল, “বাতর্ াবাহক”, এই িদশৰ পৰা চােল মলাখী ভাববাদী িহচােপ প্রভুৰ পৰা অহা, ঈশ্বৰৰ
েলাকসকলৰ প্রিত েতওঁ ঈশ্বৰৰ বাতর্ া প্রচাৰ কেৰ দুটা অথর্ত “মলাখী”েয় এই পুস্তকত আমাৈল বাতর্ া আিনেছ, আৰু
েতওঁৰ বাতর্ া হ’ল েয, ভিবষয্েত এজন বাতর্ াবাহক আিহব, মহান ভাববাদী এিলয়াৰ দেৰ এজন প্রভুৰ িদন অহাৰ আগেত
উভিত আিহব

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ আনুমািনক সময় প্রায় 430 খ্রীষ্টপূবর্ৰ িভতৰত
এইখন হ’ল িনবর্াসনৰ পাছত িলখা পুস্তক, অথর্াৎ েবিবলনত থকা বন্দীত্বৰ পৰা উভিত অহাৰ পাছত িলখা
প্রাপক
এয়া িযৰূচােলমত থকা ইহুিদসকলৰ প্রিত আৰু সকেলােত থকা ঈশ্বৰৰ েলাকসকলৰ প্রিত িলখা পত্র
উেদ্দশয্
েলাকসকলক মনত েপলাই িদবৈল েয, ঈশ্বেৰ িযেবাৰ কেৰ, েসই সকেলােবাৰ েতওঁৰ েলাকসকলৰ সহায়ৰ বােব

কেৰ আৰু স্মৰণ কৰাই িদেয় েয, ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক ধিৰ ৰােখ িবচাৰক িহচােপ েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল েতওঁেলাকৰ
মন্দতাৰ িহচাপ লবৈল; িবধানৰ আশীবর্াদেবাৰ পিৰপূণর্ হ’বৈল েতওঁেলাকৰ মন্দতাৰ পৰা মনপালটন কিৰবৈল েপ্রৰণা
িদেয় েলাকসকলক ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল উভিত আিহবৰ বােব মলাখীৰ েযােগিদ ঈশ্বেৰ সতকর্ বাণী িদিছল চূড়ান্ত পুস্তক
িহচােপ এই পুস্তক খেনেৰ পুৰিণ িনয়ম সমাপ্ত হয়, ইস্রােয়লীসকলৰ কাণত সংেকত িদয়াৰ দেৰ আিহবলগীয়া মছীহৰ
েযােগিদ ঈশ্বৰৰ নয্ায় আৰু েতওঁৰ পুনৰুত্থান প্রিতজ্ঞা উচ্চািৰত হয়

মূল িবষয়
েলৗিককতাবাদৰ বাধা

প্রান্তেৰখা
1. ঈশ্বৰৰ সন্মানৰ প্রিত পুেৰািহতসকলৰ উৎসাহ িদয়া — 1:1-2:9
2. িবশ্বাসেযাগয্তাৰ প্রিত িযহূদাৰ উৎসাহ — 2:10-3:6
3. ঈশ্বৰৰ প্রিত উভিত অহাৈল িযহূদাই িদয়া উৎসাহ — 3:7-4:6
1 মলাখীৰ দ্বাৰাই ইস্রােয়লীয়াসকলৈল িযেহাৱাৰ বাকয্
ইস্রােয়লীয়াসকলৰ প্রিত ঈশ্বৰৰ েপ্রম

2 িযেহাৱাই ৈকেছ, “মই েতামােলাকক েপ্রম কিৰেলঁা,” িকন্তু েতামােলােক েকাৱা, “আপুিন আমাক েকেনৈক েপ্রম
কিৰেল?” িযেহাৱাই ৈকেছ, “এেচৗ জােনা যােকাবৰ ককােয়ক নািছল? 3 তথািপও মই যােকাবকেহ েপ্রম কিৰেলঁা;
িকন্তু এেচৗক অগ্রাহয্* কিৰেলঁা মই েতওঁৰ পব্বর্তেবাৰ এক ধ্বংসস্থান কিৰেলঁা আৰু েতওঁৰ উত্তৰািধকাৰ মৰুভূিমৰ
িশয়ালেবাৰক িদেলঁা ” 4 যিদও ইেদােম† ৈকেছ, “আমাক চূণর্-িবচূণর্ কৰা হ’ল; িকন্তু আিম ধ্বংসস্থানেবাৰ পুনৰায়
সািজম;” েসেয়, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতওঁেলােক সািজব পােৰ, িকন্তু মই ভািঙ েপলাম; েলাক সকেল
েতওঁেলাকক ‘দুষ্টতাৰ েদশ’ আৰু ‘িযেহাৱাই িচৰকাল েক্রাধ কৰা জািত বুিল’ ক’ব 5 ইয়াক েতামােলােক িনজৰ চকুেৰ
েদখা পাবা আৰু েতামােলােক ক’বা, “ইস্রােয়লৰ সীমাৰ বািহৰেতা িযেহাৱা মহান হওঁক!”

পুেৰািহতসকলৰ কু-আচৰণ
6 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “পুত্রই িনজৰ িপতৃক আৰু দােস িনজৰ মািলকক সমাদৰ কেৰ; মই

যিদ িপতৃ হওঁ, েতেন্ত েমাৰ সন্মান ক’ত? মই যিদ মািলক হওঁ, েতেন্ত েমাৰ প্রিত ভয় ক’ত? হায় পুেৰািহতসকল,
েতামােলােকই েমাৰ নাম তুচ্ছ কিৰছা িকন্তু েতামােলােক ৈকছা, ‘আিম েকেনৈক আেপানাৰ নাম তুচ্ছ কিৰেলঁা?’
7 েতামােলােক েমাৰ যজ্ঞ-েবদীৰ ওপৰত অশুিচ েখাৱা-বস্তু উৎসগর্ কিৰছা তথিপও ৈকছা, ‘আিম েকেনৈক আেপানাক
* 1 অধয্ায়:3 ঘৃণা কিৰেলঁা, েৰামীয় 9:13 † 1 অধয্ায়:4 ইেদামীয়াসকেল, এেচৗৰ বংশধৰ
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অশুিচ কিৰেলঁা?’ এইকথা কওঁেতই িযেহাৱাৰ েমজক ঘৃিণত কৰা হয় 8 েতামােলােক বিলদানৰ অেথর্ েযিতয়া অন্ধ পশু
উৎসগর্ কৰা, েসয়া জােনা দুষ্টতা নহয়? েতামােলােক েযিতয়া েখাৰা আৰু েৰাগীয়া পশু উৎসগর্ কৰা েসয়াও জােনা দুষ্টতা
নহয়? েতামােলাকৰ েদশািধপিতৰ আগত তাক উপহাৰ স্বৰূেপ িদ েচাৱােচান; েতওঁ গ্রাহয্ কিৰবেন বা েতামােলাকৰ
প্রিত প্রসন্ন হ’বেন? ইয়ােক বািহনীগণৰ িযেহাৱাই ৈকেছ 9 এিতয়া েতামােলােক ঈশ্বৰৰ ওচৰত িনেবদন কৰা েযন েতওঁ
আমাৰ প্রিত সদয় হয়; েতামােলাকৰ হােতেৰই এেন উৎসগর্ কৰা ৈহেছ, েসেয় েতওঁ জােনা েতামােলাকৰ এজনেকা
গ্রাহয্ কিৰব?” ইয়ােক বািহনীগণৰ িযেহাৱাই ৈকেছ 10 “ওহ! েতামােলাকৰ মাজৰ এজেনও যিদ মিন্দৰৰ দুৱাৰেবাৰ
বন্ধ কিৰেলেহঁেতন, েতেনহেল েতামােলােক েমাৰ যজ্ঞেবদীৰ ওপৰত বৃথাই জুই নজ্বলােলেহেতঁন! েতামােলাকত মই
অলেপা সন্তুষ্ট নহয় ” ইয়াক বািহনীগণৰ িযেহাৱাই ৈকেছ “েতামােলাকৰ হাতৰ পৰা মই েকােনা উৎসগর্ গ্রহণ নকিৰম
11 িকয়েনা সূযর্ৰ উদয়স্থানৰ পৰা অস্তগমণস্থান পযর্ন্ত সকেলা জািতৰ মাজত েমাৰ নাম মহান হ’ব আৰু প্রেতয্ক স্থানত
েমাৰ নামৰ উেদ্দেশয্ ধূপ জ্বেলাৱা আৰু শুিচ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কৰা হ’ব; িকয়েনা েমাৰ নাম জািতেবাৰৰ মাজত মহান হ’ব”
বািহনীগণৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, 12 “িকন্তু, েতামােলােকই ইয়াক অপিবত্র কিৰছা; িকয়েনা েতামােলােক ৈকছা, িযেহাৱাৰ
েমজ অশুিচ; েসই েমজৰ ফল আৰু তাৰ খাদয্ক ঘৃণা কৰা হ’ব 13 েতামােলােক পুনৰ ৈকছা, ‘এয়া িক েয কষ্টকৰ’
আৰু তাৰ ওপৰত েতামােলােক ঘৃণাপূণর্ েহষ্রাধ্বিন (নােকেৰ কৰা শব্দ) কৰা;” ইয়ােক বািহনীগণৰ িযেহাৱাই ৈকেছ
“েতামােলােকেতা লুট কৰা, েখাৰা আৰু েৰাগীয়া পশু আিন বিল উৎসগর্ৰ কাৰেণ িদয়া! মই জােনা েসয়া েতামােলাকৰ
হাতৰ পৰা গ্রহণ কিৰম?” ইয়াক িযেহাৱাই ৈকেছ, 14 “িয ছলনাকাৰীেয় িনজৰ েমৰ-ছাগৰ জাকৰ মাজত মতা েমৰ-ছাগ
থািকেলও প্রভুৰ উেদ্দেশয্ সঙ্কল্প কিৰ এজনী ঘুণীয়া মাইকী পশুৰ বিল উৎসগর্ কেৰ, েতওঁ শাপগ্রস্ত হওঁক; িকয়েনা মই
মহান ৰজা; সকেলা জািতৰ মাজত েমাৰ নাম ভয়াবহ ” ইয়াক বািহনীগণৰ িযেহাৱাই ৈকেছ

2 অধয্ায়
পুেৰািহতসকলৰ বােব সতকর্ বাণী

1 এিতয়া েহ পুেৰািহতসকল, েতামােলাকৰ প্রিত এই আজ্ঞা 2 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “েমাৰ নামৰ মিহমা
স্বীকাৰ কিৰবৰ কাৰেণ েতামােলােক যিদ েমাৰ কথা নুশুনা আৰু মেনােযাগ িনিদয়া, েতেন্ত মই েতামােলাকৰ ওপৰত এক
শাও পঠাম আৰু েতামােলাকৰ সকেলা আশীব্বর্াদৰ পাত্রক শাওৈল পিৰণত কিৰম বাস্তিৱক ইিতমেধয্ মই সকেলােক
শাও িদেলঁা; কাৰণ েতামােলােক েমাৰ আজ্ঞাৈল মেনােযাগ িদয়া নাই 3 েচাৱা, মই েতামােলাকৰ কাৰেণই েতামােলাকৰ
বংশধৰসকলক শািস্ত িদম েতামােলাকৰ মুখত মই উৎসৱৰ উৎসির্গত পশুৰ িবষ্ঠা িলিপ িদম আৰু তােৰই ৈসেত
েতামােলাকক ৈল েযাৱা হ’ব ” 4 “েতামােলােক জািনবা েয, মই েতামােলাকৰ ওচৰৈল এই আজ্ঞা পঠাইেছা যােত
েলবী*ৰ ৈসেত স্থাপন কৰা েমাৰ বয্ৱস্থা চিল থােক ” ইয়াক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ 5 “েলবীৰ লগত মই িয
বয্ৱস্থা স্থাপন কিৰিছেলঁা, েসয়া জীৱন আৰু শািন্তৰ বয্ৱস্থা; মই েতওঁক েসই দুেয়ােকা িদিছেলঁা; েতওঁ েমাক যােত ভয়
কেৰ, ই এক ভয়ৰ বয্ৱস্থাও; েতওঁ েমাক সঁচাই ভয় কিৰিছল আৰু েমাৰ নামত ভীত ৈহিছল 6 েতওঁৰ মুখত সতয্তাৰ
িশক্ষা আিছল আৰু েতওঁৰ ওঁঠত েকােনা অধমর্ েপাৱা নািছেলা; েতওঁ শািন্তেৰ আৰু সতয্তােৰ েমাৰ লগত অহােযাৱা
কিৰিছল আৰু অেনকক পাপৰ পৰা ঘূৰাইিছল 7 এজন পুেৰািহতৰ ওঁেঠ জ্ঞান ৰক্ষা কিৰব লােগ আৰু মানুেহ েতওঁৰ
মুখৰ পৰা আেদশ িবচািৰব লােগ; কাৰণ েতঁেৱই েমাৰ অথর্াৎ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাতর্ াবাহক 8 িকন্তু েতামােলােক
হ’েল সতয্ৰ পথৰ পৰা এফলীয়া ৈহ গ’লা; বয্ৱস্থা সম্পকীর্য় িশক্ষাত অেনকক উজুিট খুৱালা এইদেৰ েলবীৰ ৈসেত
েহাৱা েমাৰ িনয়মিট েতামােলােক নষ্ট কিৰলা ” ইয়াক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ 9 “সকেলা েলাকৰ সনু্মখত মই
েতামােলাকক তুচ্ছ আৰু ঘৃণাৰ পাত্র কিৰেলঁা; কাৰণ েমাৰ পথত েতামােলােক চলা নাই, িকন্তু তাৰ পিৰবেতর্ বয্ৱস্থাৰ
িবষয়ত েলাকসকলৰ লগত পক্ষপািতত্ব কিৰলা ”

িযহূদাই বয্ৱস্থা তুচ্ছ কৰা
10 আমাৰ সকেলােৰ িপতৃ এজনা নহয় জােনা? এজনা ঈশ্বেৰই জােনা আমাক স্রজন কৰা নাই? েতেন্ত আিম িকয়

প্রিতজেন িনজ িনজ ভাইৈল িবশ্বাসঘাতকতা কিৰ আমাৰ ৈপতৃক বয্ৱস্থাক অপিবত্র কেৰঁা? 11 িযহূদাই িবশ্বাসঘাতকতা
কিৰেল; ইস্রােয়ল আৰু িযৰূচােলমত িঘণলগীয়া কাযর্ কৰা ৈহেছ; িকয়েনা িযহূদাই িযেহাৱাৰ েসই পিবত্রস্থান, যাক
েতওঁ েপ্রম কেৰ, তাক অপিবত্র কিৰেছ; িযহূদাৰ েলােক এজন িবেদশী েদৱতাৰ কনয্াক িবয়া কিৰেছ 12 িয বয্িক্তেয়
এেনৰূপ কাযর্ কেৰ, েতওঁ যিদও বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেৰ, তথািপও িযেহাৱাই যােকাবৰ
বংশৰ মাজৰ পৰা েতওঁক উচ্ছন্ন কিৰব 13 েতামােলাকৰ আন এটা অপকমর্ এই; েতামােলােক চকু-েলা, ক্রন্দন আৰু
িবলােপেৰ িযেহাৱাৰ যজ্ঞেবদী সমূ্পণর্ৈক িতয়াই েপলাইছা; েসই কাৰেণ েতামােলােক িয উৎসগর্ কেৰ, তাৰ প্রিত েতওঁ
* 2 অধয্ায়:4 েলবীৰ বংশধৰ
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দৃষ্টিপাত নকেৰ আৰু প্রসন্ন ৈহ েতামােলাকৰ হাতৰ পৰা তাক গ্রহেণা নকেৰ 14 েতামােলােক েকাৱা, “িকয় নকেৰ?”
ইয়াৰ কাৰণ ৈহেছ, িযেহাৱা েতামােলাক প্রেতয্কজন েলাক আৰু েতওঁৰ েযৗৱনকালৰ ভাযর্াৰ িববাহৰ মাজত সাক্ষী
ৈহিছল; যিদও েতওঁ েতামাৰ সংগী আৰু িববাহৰ িনয়মৰ দ্বাৰা েহাৱা েতামাৰ ভাযর্া, তথািপও তুিম েতওঁৰ প্রিত িবশ্বাস-
ঘাতকতা কিৰছা 15 িযেহাৱাই জােনা স্বামী আৰু ভাযর্াক িনজৰ আত্মাৰ এক অংশেৰ এক কৰা নাই? শৰীৰ আৰু
আত্মাত েতওঁেলাক েতওঁেৰই েতওঁ েতওঁেলাকক িকয় এক কিৰেল? কাৰণ েতওঁ েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰভক্ত বংশ
পাবৈল আশা কিৰ আিছল; গিতেক েতামােলােক িনজৰ িনজৰ আত্মাৰ িবষেয় সাৱধান েহাৱা; েযৗৱনকালৰ ভাযর্য্াৰ ৈসেত
েকােনও িবশ্বাস-ঘাতকতা নকিৰব 16 “িকয়েনা মই ভাযর্য্া তয্াগ িঘণ কেৰঁা” ইয়াক ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰ িযেহাৱাই ৈকেছ
বািহনীগণৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “িযজেন িনজৰ বস্ত্র অতয্াচােৰেৰ ঢােক, েতওঁক মই িঘণ কেৰঁা;” েসেয় আেপানােলােক
িনজৰ িনজৰ আত্মাৰ িবষেয় সাৱধান হওঁক, িবশ্বাস-ঘাতকতা নকিৰব

ইহুদীসকলৰ প্রিত অনুেযাগ ধাির্মকতাৰূপ সূযর্ৰ আগমণ
17 েতামােলােক িনজৰ কথাৰ দ্বাৰাই িযেহাৱাক ক্লান্ত কিৰ তুিলছা; িকন্তু েতামােলােক ৈকছা, “েকেনৈক আিম েতওঁক

ক্লান্ত কিৰেছঁা?” এইদেৰ েতামােলােক কিৰছা, িকয়েনা েতামােলােক ৈকছা, “িযসকেল দুষ্কমর্ কেৰ, েতওঁ িযেহাৱাৰ
দৃষ্টিত উত্তম আৰু েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওপৰত সন্তুষ্ট,” নাইবা েতামােলােক ৈকছা, “নয্ায় িবচাৰ কেৰঁাতা েসই ঈশ্বৰ ক’ত
আেছ?”

3 অধয্ায়
আিহবলগা বাতর্ াবাহক

1 বািহনীগণৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “েচাৱা, মই েমাৰ িনজ বাতর্ বাহকক পঠাম আৰু েতওঁ েমাৰ আেগেয় ৈগ পথ যুগুত
কিৰব; তাৰ পাছত িয প্রভুৰ কাৰেণ েতামােলােক অেপক্ষা কিৰছা, েতওঁ হঠােত িনজৰ মিন্দৰৈল আিহব; িনয়মৰ েসই
বাতর্ াবাহক, িযজনাত েতামােলাক আনিন্দত েহাৱা, েচাৱা, েতওঁ আিহ আেছ ”

2 িকন্তু েতওঁৰ আগমনৰ িদন েকােন সিহব পািৰব? েতওঁ উপিস্থত হ’েল েকােন িথয় ৈহ িথেৰেৰ থািকব পািৰব?
িকয়েনা েতওঁ েশাধন কৰা একুৰা জুইৰ তুলয্ আৰু েধাবাৰ চােবানৰ তুলয্ 3 েতওঁ ৰূপ পিৰস্কাৰ আৰু িবশুদ্ধ কৰা েলাকৰ
দেৰ িবচাৰ কিৰবৈল বিহব েতওঁ েলবীৰ সন্তান সকলক শুিচ কিৰব; েসাণ আৰু ৰূপৰ দেৰ েতওঁেলাকক িবশুদ্ধ কিৰব
পাছত েতওঁেলােক িযেহাৱাৰ উেদ্দেশয্ ধাির্মকতাৰ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰব 4 েতিতয়া েযেনৈক পূবর্ৰ িদনেবাৰত আৰু
আিদকালৰ বছৰেবাৰত ৈহিছল, েতেনৈক িযহূদা আৰু িযৰূচােলমৰ েলাকসকলৰ উৎসগর্ৰ ৈনেবদয্েৰ িযেহাৱাক সন্তুষ্ট
কিৰব 5 বািহনীগণৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতিতয়া মই িবচাৰ কিৰবৰ কাৰেণ েতামােলাকৰ ওচৰৈল আিহম; েসই সময়ত
মায়াবী, বয্িভচাৰী, িমছা সাক্ষী আৰু িযসকেল বনুৱাৰ পািৰশ্রিমকত অনয্ায় কেৰ, িবধৱা আৰু িপতৃহীনক অতয্াচাৰ কেৰ,
িবেদশীৰ প্রিত অিবচাৰ কেৰ আৰু িযসকেল েমাক ভয় নকেৰ, েসই েলাকসকলৰ িবৰুেদ্ধ মই এক দ্রুত সাক্ষী ৈহ
আিহম ”

6 “িকয়েনা মই, িযেহাৱা, েমাৰ েকােনা পিৰবত্তর্ ন নাই; েসেয়, েহ যােকাবৰ বংশধৰ, েতামােলাক িবনষ্ট েহাৱা নাই
7 েতামােলাকৰ পূবর্-পুৰুষসকলৰ িদনেৰ পৰা েতামােলােক েমাৰ িবিধেবাৰ তয্াগ কিৰ আিহছা, েসইেবাৰ পালন কৰা

নাই েমাৰ ওচৰৈল ঘূিৰ আহঁা আৰু মেয়া েতামােলাকৰ কাষৈল ঘূিৰ আিহম; িকন্তু েতামােলােক ৈকছা, ‘আিম েকেনৈক
ঘূিৰ আিহম?’

ঈশ্বৰক নঠগাব
8 মানুেহ ঈশ্বৰক ঠগাব েনিক? িকন্তু েতামােলােকেতা েমাক ঠগাইছা তথািপও েতামােলােক ৈকছা, ‘আিম েকেনৈক

আেপানাক ঠগাইেছঁা?’ আয়ৰ দশম ভাগত আৰু দানৰ িবষয়ত েতামােলােক েমাক ঠগাইছা 9 েতামােলাক এক
অিভশাপত অিভশপ্ত; িকয়েনা েতামােলােক েমােকই ঠগাইছা, এেন িক েগােটই জািতেয়ই ঠগাইেছ 10 েতামােলােক
েতামােলাকৰ সমস্ত আয়ৰ দশমাংশ েমাৰ গৃহত আহাৰ হ’বৰ কাৰেণ ভঁৰালৈল আনা মই েতামােলাকৈল আকাশৰ দুৱাৰ
মুকিল কিৰম েন নকিৰম, আৰু ঠােয় নধৰাৈক েতামােলাকৈল আশীব্বর্াদ বষর্াম েন নবষর্াম, তাক জািনবৈল েতামােলােক
ইয়ােৰই েমাক পৰীক্ষা কিৰ েচাৱা ” বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ 11 “মই েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ গ্রাসকাৰী
েপাকক ধমিক িদম যােত েসইেবােৰ েতামােলাকৰ ভূিমৰ শসয্ নষ্ট নকিৰব; েতামােলাকৰ বাৰীৰ দ্রাক্ষালতাৰ ফল সময়ৰ
আেগেয় সিৰ নপিৰব ” ইয়াক বািহনীগণৰ িযেহাৱাই ৈকেছ 12 “সকেলা জািতেয় েতামােলাকক ধনয্ বুিলব; িকয়েনা,
েতামােলাক আনন্দপূণর্ েদশৰ েলাক হ’বা ” বািহনীগণৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ

13 িযেহাৱাই পুনৰ ৈকেছ, “েতামােলােক েমাৰ অিহেত টান টান কথা ৈকছা ” িকন্তু েতামােলােক ৈকছা, ‘আিম েতামাৰ
অিহেত িক কেলঁা?’ 14 েতামােলােক ক’লা, ‘ঈশ্বৰৰ ভজনা কৰা অনথর্ক েতওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰা বা েশাক প্রকাশ
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কিৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ সাক্ষােত চলা-ফুৰা কৰাৰ দ্বাৰাই আমাৰ িক লাভ হ’ল? 15আিম এিতয়া গব্বীর্ েলাকসকলক
ধনয্ েবােলঁা; হয়, দুষ্টাচাৰীসকল প্রিতিষ্ঠত ৈহেছ আৰু েতওঁেলােক ঈশ্বৰক পৰীক্ষা কিৰও ৰক্ষা পাইেছ ”

16 েতিতয়া িযসকেল িযেহাৱাক ভয় কেৰ, েতওঁেলােক এজেন আন জনৰ ৈসেত আলাপ কিৰেল আৰু িযেহাৱাই তাক
মেনােযােগেৰ শুিনেল; িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখঁাতা আৰু েতওঁৰ নামক সন্মান কেৰঁাতা সকলৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ সনু্মখত
এখন স্মৰণাথর্ক পুিথ িলখা হ’ল 17 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ, “েতওঁেলাক েমােৰই হ’ব; মই কাযর্ কৰাৰ িদনা
েতওঁেলাক েমাৰ িনজৰ িবেশষ সম্পিত্ত হ’ব; মানুেহ েযেনৈক িনজৰ েসৱাকাৰী পুেতকক মৰম কিৰ শািস্তৰ পৰা েৰহাই
িদেয়, মেয়া েতওঁেলাকক েৰহাই িদম 18 েতিতয়া পুনৰায় েতামােলাক ঘূিৰ আিহবা; ধাির্মক আৰু দুষ্টৰ মাজত, অথর্াৎ
ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰা েলাকৰ আৰু েতওঁৰ আৰাধনা নকৰা েলাকৰ মাজত প্রেভদ েদিখবৈল পাবা ”

4 অধয্ায়
িযেহাৱাৰ মহৎ িদন

1 বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা ৈকেছ, “িকয়েনা েচাৱা, েসই িদন আিহেছ; েসেয় অিগ্নশালৰ িনিচনাৈক জ্বিলব
েসই িদনা সকেলা গব্বীর্ ও দুষ্টাচাৰী েলাক নৰাৰ িনিচনা হ’ব; িয িদন আিহ আেছ, েসই িদেন েতওঁেলাকক পুিৰ েপলাব;
এডাল িশপা িক ডাল এেকােক অৱিশষ্ট নথকাৈক েতওঁেলাকক পুিৰ েপলাব 2 িকন্তু েমাৰ নামত ভয় ৰােখঁাতা িয
েতামােলাক, েতামােলাকৰ প্রিত ধাির্মকতাৰূপ সূযর্ উিদত হ’ব, যাৰ িকৰণ সুস্থতাদায়ক; েতামােলােক বািহৰ ৈহ েগাহািলৰ
পৰা মুকিল েহাৱা দামুিৰৰ িনিচনাৈক েডও িদবা 3 েতামােলােক দুষ্ট েলাকসকলক গচিকবা; মই এই কাযর্ কৰাৰ িদনা
েতওঁেলাক েতামােলাকৰ ভিৰৰ তলত থকা ছঁাই েযন হ’ব ” ইয়াক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ৈকেছ

4 “েতামােলােক েমাৰ দাস েমািচৰ বয্ৱস্থাৰ কথা অথর্াৎ মই েতওঁক েহােৰব পবর্তত সকেলা ইস্রােয়লৰ কাৰেণ িয
সকেলা িবিধ আৰু শাসন-প্রণালীেবাৰ িদিছেলঁা, েসইেবাৰ েসঁাৱৰণ কৰা

5 েচাৱা, িযেহাৱাৰ েসই মহৎ আৰু ভয়ানক িদন অহাৰ পূেবর্ই মই েতামােলাকৰ ওচৰৈল এিলয়া ভাববাদীক পঠাম
6 েতওঁ িপতৃসকলৰ হৃদয় সন্তান সকলৰ প্রিত আৰু সন্তান সকলৰ হৃদয় িপতৃসকলৈল ঘূৰাব যােত মই আিহ পৃিথৱীক
অিভশােপেৰ আঘাত নকিৰম ”
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মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
মিথ আিছল এই পুস্তকৰ ৰচক েতওঁ এজন কৰ সংগ্রহক আিছল, পাছত েতওঁ যীচু খ্রীষ্টক অনুসৰণ কৰাৰ কাৰেণ

এই কাম এিৰ িদিছল (9:9,13) মাকর্ আৰু লুেক েতওঁেলাকৰ পুস্তকত েতওঁক েলবী িহচােপ উেল্লখ কিৰেছ েতওঁৰ
নামৰ অথর্ হ’ল প্রভুৰ উপহাৰ প্রথম মণ্ডলীৰ পূবর্পুৰুষসকল সবর্সন্মিতক্রেম সন্মত হয় েয, 12 জন পঁাচিনৰ মাজত মিথ
এজন আিছল, েতঁেৱই এই পুস্তকৰ িলখক মিথ আিছল যীচুৰ পিৰচযর্াৰ এজন প্রতয্ক্ষয্দশীর্ অনয্ানয্ শুভবাতর্ া পুস্তকৰ
ৈসেত মিথেয় িলখা শুভবাতর্ াৰ তুলনামুলক গেবষনা কিৰেল প্রমাণ হয় েয, পঁাচিনসকলৰ সম্বন্ধীয় সাক্ষয্ ভাগ কিৰব পৰা
নাযায়

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
আনুমািনক সময় প্রায় 50-70 খ্রীষ্টাব্দ
মিথ শুভবাতর্ াৰ িযহুদীয় প্রকৃিত িবেবচনা কিৰেল ইয়াক েপেলষ্টাইন বা িচিৰয়াত িলখা বুিল ক’ব পািৰ, তথািপও

িকছুমােন ইয়াক আন্তিখয়াত িলখা বুিল কয়
প্রাপক
েতওঁৰ শুভবাতর্ া পুস্তকখন গ্রীক ভাষাত িলখা আিছল, মিথেয় হয়েতা এেন পাঠকৰ প্রিত আকির্ষত ৈহিছল, িযসকল

গ্রীকভাষী ইহুদী সম্প্রদায়ৰ পৰা আিহিছল বহু উপাদােন ইহুদী পাঠকসকলক িনেদর্ শ কেৰ: মিথ পুৰিণ িনয়মৰ িসদ্ধতাৰ
ৈসেত সেচতন আিছল; েতওঁৰ যীচুৰ বংশাৱলী ৰচনা অব্রাহামৰ পৰা আিছল (1:1, 17); েতওঁ ইহুদী পিৰভাষা বয্ৱহাৰ
কিৰিছল স্বগর্ৰাজয্, য’ত স্বগর্ প্রকাশ হয়, েসই ঠাইত ইহুদীসকেল ঈশ্বৰৰ নাম বয্ৱহাৰ কিৰবৈল অিনচ্ছা প্রকাশ কেৰ; আৰু
েতওঁ যীচুক দায়ুদৰ পুত্র িহচােপ গুৰুত্ব িদিছল (1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 20:30, 31; 21:9, 15; 22:41,45)
েকাৱা হয় েয মিথেয় ইহুদী সম্প্রদায়ৰ প্রিত অিত েবিছ মেনােযাগ িদেছ

উেদ্দশয্
েযিতয়া এই শুভবাতর্ া িলখা ৈহিছল, েসই সময়ত মিথৰ অিভপ্রায় আিছল ইহুদী পাঠকৰ প্রিত যীচু খ্রীষ্টক িনিশ্চত কিৰ

জেনাৱা ইয়াত মূল লক্ষয্ হ’ল মানৱজািতৰ ওচৰত ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ ৈল অহা েতওঁ যীচুক ৰজা িহচােপ প্রেক্ষপ কিৰিছল,
িযজেন পুৰিণ িনয়মত উেল্লিখত ভাববাণী আৰু প্রতয্াশােবাৰ িসদ্ধ কিৰবৈল আিহিছল (মিথ 1:1; 16:16; 20:28)

মূল িবষয়
যীচু - ইহুদীসকলৰ ৰজা

প্রান্তেৰখা
1. যীচুৰ জন্ম — 1:1-2:23
2. গালীলত কৰা যীচুৰ পিৰচযর্া — 3:1-18:35
3. িযহূদীয়াত কৰা যীচুৰ পিৰচযর্া — 19:1-20:34
4. যীহূদীয়াত থকা েশষৰ িদনেবাৰ — 21:1-27:66
5. উপসংহাৰ — 28:1-20

যীচুৰ বংশাৱলী
1 যীচু খ্রীষ্ট দায়ুদৰ বংশৰ আৰু দায়ুদ অব্রাহামৰ বংশৰ েলাক যীচু খ্রীষ্টৰ বংশৰ তািলকা এই:-
2 অব্রাহামৰ পুত্র ইচহাক; ইচহাকৰ পুত্র যােকাব; যােকাবৰ পুত্র িযহূদা আৰু েতওঁৰ ভােয়ক-ককােয়ক সকল;
3 িযহূদাৰ পুত্র েপৰচ আৰু েচৰহৰ, েতওঁেলাকৰ মাক আিছল তামাৰ৷ েপৰচৰ পুত্র িহেষ্রাণ; িহেষ্রাণৰ পুত্র ৰাম৷

4 ৰামৰ পুত্র অম্মীনাদব; অম্মীনাদবৰ পুত্র নহেচান; নহেচানৰ পুত্র চলেমান৷ 5 চলেমানৰ পুত্র েবাৱজ - েতওঁৰ মাক
আিছল ৰাহব৷ েবাৱজৰ পুত্র ওেবদ েতওঁৰ মাক আিছল ৰূথ৷ ওেবদৰ পুত্র িযচয়; 6 িযচয়ৰ পুত্র দায়ুদ ৰজা দায়ুদৰ পুত্র
চেলামন, েতওঁৰ মাক আিছল উিৰয়াৰ ভাযর্া

7 চেলামনৰ পুত্র ৰহিবয়াম; ৰহিবয়ামৰ পুত্র অিবয়৷ অিবয়ৰ পুত্র আচা; 8 আচাৰ পুত্র িযেহাচাফট৷ িযেহাচাফটৰ পুত্র
েযাৰাম; েযাৰামৰ পুত্র উিচয়৷ 9 উিচয়ৰ পুত্র েযাথম; েযাথমৰ পুত্র আহচ; আহচৰ পুত্র িহিস্কয়া৷ 10 িহিস্কয়াৰ পুত্র মনিচ;
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মনিচৰ পুত্র আেমান; আেমানৰ পুত্র েযািচয়া৷ 11 েযািচয়াৰ পুত্র েযখনীয়া আৰু েতওঁৰ ভােয়ক সকল ইস্রােয়ল জািতক
বািবল েদশৈল বন্দী িহচােপ ৈল েযাৱাৰ সময়ত এওঁেলাক আিছল

12 বািবল েদশৈল িনয়াৰ পাছত েযখনীয়াৰ পুত্র চল্টীেয়লৰ জন্ম হ’ল৷ চল্টীেয়লৰ পুত্র জৰুব্বািবল; 13জৰুব্বািবলৰ
পুত্র আবীহূদ৷ আবীহূদৰ পুত্র ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীমৰ পুত্র আেচাৰ৷ 14 আেচাৰৰ পুত্র চােদাক; চােদাকৰ পুত্র আখীম৷
আখীমৰ পুত্র ইলীহূদ; 15 ইলীহূদৰ পুত্র ইিলয়াচৰ৷ ইিলয়াচৰৰ পুত্র মত্তন; মত্তনৰ পুত্র যােকাব৷ 16 যােকাবৰ পুত্র েযােচফ;
েতওঁ মিৰয়মৰ স্বামী আৰু এই মিৰয়মৰ গভর্ ত যীচুৰ জন্ম হয়, িয জনক খ্রীষ্ট েবালা হয়

17 এইদেৰ অব্রাহামৰ পৰা দায়ুদ ৈল মুঠ েচৗদ্ধ পুৰুষ; দায়ুদৰ পৰা বািবল েদশৈল বন্দী কিৰ িনয়া পযর্ন্ত মুঠ েচৗদ্ধ
পুৰুষ; পুণৰ বািবলৈল বন্দী কিৰ িনয়াৰ পাছৰ পৰা খ্রীষ্টৈল মুঠ েচৗদ্ধ পুৰুষ

যীচুৰ জন্ম
18 যীচু খ্রীষ্টৰ জন্ম এইদেৰ ৈহিছল৷ যীচুৰ মাক মিৰয়মক েযােচফৈল বাগ্দান কৰা ৈহিছল, িকন্তু েতওঁেলাক এেকলগ

েহাৱাৰ পূেবর্ই মিৰয়েম পিবত্র আত্মাৰ শিক্তত গভর্ ৱতী েহাৱা অনুভৱ কিৰেল 19 েতওঁৰ স্বামী েযােচফ এজন ধাির্মক
েলাক েহাৱাত মিৰয়মক মানুহৰ আগত িনন্দাৰ পাত্র কিৰবৈল ইচ্ছা নকিৰ, গুপুেত তয্াগ কিৰবৈল মন কিৰেল

20 িকন্তু েতওঁ েযিতয়া এইেবাৰ কথা িচন্তা কিৰেল, েতিতয়া প্রভুৰ এজন দূত আিহ সেপানত েতওঁক দশর্ন িদ ক’েল,
“েহ দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান েযােচফ, েতামাৰ ভাযর্া মিৰয়মক গ্রহণ কিৰবৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা েতওঁৰ গভর্ ৰ সন্তান
পিবত্র আত্মাৰ পৰা ৈহেছ 21 েতওঁ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰব আৰু তুিম েতওঁৰ নাম যীচু থবা কাৰণ েতেৱঁই িনজৰ েলাকক
েতওঁেলাকৰ পাপ সমূহৰ পৰা মুক্ত কিৰব ”

22 এই সকেলা ঘিটিছল যােত ভাৱবাদীৰ দ্বাৰাই প্রভুেৱ এই িয বচন েকাৱাইিছল েসয়া পূণর্ হয়:
23 “েচাৱা*, েসই কুমাৰী গভর্ ৱতী ৈহ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰব,
আৰু েতওঁেলােক েতওঁৰ নাম ইম্মানূেৱল† থব;”
এই নামৰ অথর্ আমাৰ লগত ঈশ্বৰ‡

24 পাছত েযােচেফ েটাপিনৰ পৰা সাৰ পাই উিঠ, প্রভুৰ দূেত েতওঁক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ িনজৰ ভাযর্য্াৰূেপ মিৰয়মক
গ্রহণ কিৰেল

25 িকন্তু পুত্র প্রসৱ নকৰা পযর্ন্ত েযােচেফ েতওঁৰ ৈসেত সহবাস নকিৰেল পাছত েযােচেফ েসই সন্তানৰ নাম যীচু§
থেল

2 অধয্ায়
েজয্ািতষী পিণ্ডত সকল অহা

1 েহেৰাদ েযিতয়া িযহুদীয়াৰ ৰজা আিছল, েতিতয়া িযহুদীয়াৰ ৈবৎেলহম নামৰ ঠাইত যীচুৰ জন্ম হ’ল৷ েসই সময়ত
পূব েদশৰ পৰা েকইজনমান েজয্ািতষী পিণ্ডেত িযৰূচােলমৈল আিহ সুিধেল, 2 “িযহুদী সকলৰ িয জন ৰজা জিন্মেছ,
েতওঁ ক’ত? িকয়েনা পূব িদশত আিম েতওঁৰ তৰা েদখা পােলঁা, আৰু েতওঁক প্রিণপাত কিৰবৈল আিহেছঁা ”

3 এই কথা শুনাত েহেৰাদ ৰজাৰ লগেত েগােটই িযৰূচােলমত উগুল-থুগুল লািগল 4 েতিতয়া েহেৰােদ সকেলা
প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলক মািত একেগাট কিৰেল আৰু েতওঁেলাকক সুিধেল, “খ্রীষ্টই ক’ত জন্ম
গ্রহণ কিৰব?” 5 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “িযহুদীয়া প্রেদশৰ ৈবৎেলহম নামৰ ঠাইত; িকয়েনা ভাববাদীৰ দ্বাৰাই
এইদেৰ িলখা আেছ,
6 ‘আৰু তুিম, িযহূদা প্রেদশৰ ৈবৎেলহম,
তুিম িযহুদাৰ অিধপিত সকলৰ মাজত েকােনামেত
নগণয্ নহয়
িকয়েনা েতামাৰ মাজৰ পৰাই এজন শাসনকতর্ া
ওলাব, েতেৱঁ েমাৰ েলাক ইস্রােয়লক চৰাব ’ ”*

7 েতিতয়া েহেৰােদ েসই েজয্ািতষী পিণ্ডত েকইজনক গুপুেত মািত েসই তৰা সিঠকৰূেপ েকান সময়ত আিবভুর্ ত
ৈহিছল, েসই িবষেয় েতওঁেলাকৰ পৰা জািনবৰ বােব সুিধেল 8 তাৰ পাছত েতওঁেলাকক ৈবৎেলহমৈল পিঠয়াই িদ
ক’েল, “আেপানােলাক যাওক আৰু েসই িশশুেটাৰ িবষেয় ভালদেৰ িবচাৰ লওঁক; আৰু িবচািৰ পােল, েতওঁৰ সম্বাদ
আিহ েমাক িদব, েতিতয়া মেয়া ৈগ েতওঁক প্রিণপাত কিৰব পািৰম ” 9 ৰজাৰ এই কথা শুিন েতওঁেলাক গুিচ গ’ল;
* 1 অধয্ায়:23 িযচয়া 7:14 † 1 অধয্ায়:23 িযচয়া 8:8, 10 ‡ 1 অধয্ায়:23 মিথ 28:20 § 1 অধয্ায়:25 মিথ 1:21 * 2
অধয্ায়:6 মীখা 5:2
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তােত িয তৰা েতওঁেলােক পূব িদশত েদিখিছল, েসই তৰা েতওঁেলাকৰ আেগ আেগ ৈগ িশশুিট থকা ঠাই পােল, আৰু
েসই ঠাইৰ ওপৰত ৈৰ থািকল 10 তােত েসই তৰা েদিখ, েতওঁেলাক আনন্দত অিত আত্মহাৰা হ’ল 11 তাৰ পাছত
েতওঁেলােক ঘৰৰ িভতৰৈল েসামাই ৈগ মাক মিৰয়েম ৈসেত িশশুিটক েদিখ নতিশেৰ প্রিণপাত কিৰ েতওঁৰ আৰাধনা
কিৰেল তাৰ পাছত িনজৰ িনজৰ বহুমূলীয়া বস্তুৰ েটােপালা েমিল, েসাণ, ধূনাএঁঠা আৰু গন্ধৰস উপহাৰ িদেল 12পাছত
েহেৰাদৰ ওচৰৈল উলিট নাযাবৰ বােব েতওঁেলােক সেপানত ঈশ্বৰৰ পৰা সাৱধান বাণী েপাৱাত, েতওঁেলােক েবেলগ
বােটেৰ িনজৰ িনজৰ েদশৈল উভিট গ’ল

ৈবৎেলহমৰ িশশু পুত্র সকলক বধ কৰা
13 েতওঁেলাক েযাৱাৰ পাছত, প্রভুৰ এজন দূেত সেপানত আিবভুর্ ত ৈহ েযােচফক ক’েল, “উঠা, িশশু আৰু েতওঁৰ

মাকক ৈল, িমচৰ েদশৈল পলাই েযাৱা আৰু মই েতামাক েনােকাৱা পযর্ন্ত েসই ঠাইেত থািকবা, উলিট নািহবা; িকয়েনা
ল’ৰা জনক িবনাশ কিৰবৰ কাৰেণ েহেৰােদ েতওঁক িবচািৰ আেছ ” 14 েসই িনশাই েযােচেফ উিঠ, িশশু আৰু েতওঁৰ
মাকক ৈল িমচৰ েদশৈল গ’ল, 15 আৰু েহেৰাদৰ মৃতুয্ৈলেক েতওঁেলাক েসই ঠাইেত থািকল “িমচৰ েদশৰ পৰা মই
েমাৰ পুত্রক মািতেলা”† এই িয বচন ভাববাদীৰ দ্বাৰাই প্রভুেৱ েকাৱাইিছল, এই বচন িসদ্ধ হবৈল এইদেৰ ঘিটল

16 েতিতয়া েজয্ািতষী পিণ্ডত েকইজনৰ দ্বাৰাই িনজেক প্রবিঞ্চত েহাৱা েদিখ েহেৰাদ অিতশয় কু্রদ্ধ হ’ল েতওঁ
েজয্ািতষী পিণ্ডত েকইজনৰ পৰা িয সময়ৰ কথা জািনিছল, েসই কাল অনুসােৰ দুবছৰ আৰু তাতৈক কম বয়সৰ িযমান
ল’ৰা িশশু ৈবৎেলহম আৰু ইয়াৰ আেশ-পােশ থকা অঞ্চল সমূহত আিছল, েসই সকেলােক বধ কিৰবৈল আেদশ িদ
পিঠয়াই িদেল 17 েতিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদীৰ দ্বাৰাই িয কথা েকাৱা ৈহিছল, েসয়া িসদ্ধ হ’ল:‡
18 “ৰামাত এটা মাত শুনা গ’ল,
িবলাপৰ েৰাল আৰু মহা-েশাক,
ৰােহেল িনজৰ সন্তান সকলৰ কাৰেণ ক্রন্দন কিৰেছ আৰু
েতওঁ সান্ত্বনা পাবৈলও ইচ্ছা কৰা নাই,
কাৰণ েতওঁেলাকৰ েকােনা জীয়াই থকা নাই ”

িমচৰৰ পৰা েযােচফ আৰু মিৰয়মৰ প্রতয্াৱতর্ ন
19 পাছত েযিতয়া েহেৰাদৰ মৃতুয্ হ’ল, েতিতয়া প্রভুৰ এজন দূেত িমচৰ েদশত থােকােতই সেপানত আিবভুর্ ত ৈহ

েযােচফক ক’েল, 20 “উঠা, ল’ৰািট আৰু েতওঁৰ মাকক ৈল ইস্রােয়ল েদশৈল উলিট েযাৱা; িকয়েনা িয সকেল এই
িশশুেটাৰ প্রাণ নাশ কিৰবৈল িবচািৰ আিছল, েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ হ’ল ” 21 েতিতয়া েযােচেফ উিঠ, িশশু আৰু েতওঁৰ
মাকক ৈল ইস্রােয়ল েদশৈল আিহল 22 িকন্তু েযিতয়া েযােচেফ শুিনেল েয িযহুদীয়াত িপতৃ েহেৰাদৰ স্থানত েতওঁৰ
পুত্র আির্খলােয় ৰাজয্ শাসন কিৰেছ, েতিতয়া েতওঁ তাৈল উলিট যাবৰ বােব ভয় কিৰেল; পাছত ঈশ্বেৰ এক সেপানত
সাৱধান কিৰ িদয়াত েতওঁ গালীল প্রেদশৈল গ’ল, 23 আৰু তাত নাচৰত নামৰ এখন নগৰত বসবাস কিৰব ধিৰেল
েতওঁক নাচৰতীয়া বুিল মতা হ’ব, এই িয বচন ভাববাদী সকলৰ দ্বাৰাই েকাৱা ৈহিছল, এই বচন িসদ্ধ হবৰ বােব এইদেৰ
ঘিটল

3 অধয্ায়
েযাহন বাপ্তাইজকৰ প্রচাৰ কাযর্

1 েসই কালত বাপ্তাইজক েযাহন* আিহ, িযহুদীয়াৰ মৰুপ্রান্তত প্রচাৰ কিৰব ধিৰেল 2 েতওঁ ক’েল, “মন-পালটন
কৰক িকয়েনা স্বগর্ৰাজয্ ওচৰ হ’ল ”

3 কাৰণ এেৱঁই েসই েযাহন, িয জনৰ িবষেয় িযচয়া ভাৱবাদীৰ দ্বাৰাই এই বুিল েকাৱা ৈহিছল েয,
“মৰুপ্রান্তত এজনৰ উচ্চস্বৰ শুনা ৈগেছ,
েতামােলােক প্রভুৰ পথ প্রস্তুত কৰা৷
েতওঁৰ বাট েপান কৰা ” †

4 েযাহেন উটৰ েনােমেৰ ৈতয়াৰী কােপাৰ িপিন্ধিছল, কঁকালত চামৰাৰ টঙািল বািন্ধিছল কচুৱা ফিৰং আৰু হািবৰ েমৗ
েতওঁৰ আহাৰ আিছল 5 েসই সময়ত িযৰূচােলম, সমগ্র িযহুদীয়া আৰু যদ্দর্ ন নদীৰ দািতকাষৰীয়া অঞ্চলৰ েলাক সকল
েতওঁৰ ওচৰৈল আিহব ধিৰেল 6 েলাক সকেল েযিতয়া িনজৰ িনজৰ পাপ সমূহ স্বীকাৰ কিৰেল, েতিতয়া বাপ্তাইজক
েযাহেন েতওঁেলাকক যদ্দর্ ন নদীত বািপ্তস্ম িদেল
† 2 অধয্ায়:15 েহােচয়া 11:1 ‡ 2 অধয্ায়:17 িযিৰিময়া 31:15 * 3 অধয্ায়:1 েযা. 1:6, 7 † 3 অধয্ায়:3 িযচয়া 40:3



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 3 অধয্ায়:7 1089 মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 4 অধয্ায়:11

7 েযাহেন েযিতয়া েদিখেল েয অেনক ফৰীচী‡ আৰু চদূ্দকী সকল§ বািপ্তস্মৰ কাৰেণ েতওঁৰ ওচৰৈল আিহেছ,
েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “সপর্ৰ বংশধৰ সকল! আগৈল িয েক্রাধ হব লগা আেছ, তাৰ পৰা পলাবৰ বােব
আেপানােলাকক েকােন েচতনা িদেল? 8 মন-পালটনৰ উপযুক্ত ফল* ধিৰ ফলৱান হওক 9 আেপানােলােক িনজৰ
মনেত আমাৰ পুব্বর্ পুৰুষ অব্রাহাম আেছ বুিল িচন্তাও নকিৰব; িকয়েনা মই আেপানােলাকক কওঁ, ঈশ্বেৰ এই িশলেবাৰৰ
পৰাও অব্রাহামৰ বােব বংশৰ সন্তান উৎপন্ন কিৰব পােৰ 10 গছেবাৰৰ গুিৰত কুঠাৰ লািগ আেছ; িয িয গেছ ভাল গুিট
নধেৰ, তাক কািট জুইত েপেলাৱা হয়

11 আেপানােলােক মন-পালটন কৰা বােব মই† আেপানােলাকক পানীত বািপ্তস্ম িদেছঁা, িকন্তু িয জন আিহ আেছ,
েতওঁ েমাতৈকও শিক্তশালী; মই েতওঁৰ পাদুকা ববৈলেকা েযাগয্ নহওঁ; েতওঁ আেপানােলাকক পিবত্র আত্মা আৰু জুইত
বাপ্তাইজ কিৰব 12 েতওঁৰ কুলা েতওঁৰ হাতেত আেছ; েতওঁ শসয্ৰ মৰণা মৰা েচাতাল ভালৈক পিৰষ্কাৰ কিৰব আৰু
েতওঁ িনজৰ শসয্ ভঁৰালত চপাই থব; িকন্তু ঘুলা, েসই জুইত পুিৰ েপলাব, িয জুই েকিতয়াও নুনুমায় ”

যীচুৰ বািপ্তস্ম
13 েসই সময়ত যীচুেৱ বািপ্তস্ম লবৈল গালীল প্রেদশৰ পৰা যদ্দর্ ন নদীৰ পাৰত থকা বাপ্তাইজক েযাহনৰ কাষৈল

আিহল 14 িকন্তু েযাহেন েতওঁক বাধা িদ ক’েল, “মইেহ আেপানাৰ দ্বাৰা বাপ্তাইজ েহাৱা উিচত, এেন স্থলত আপুিন
েমাৰ ওচৰৈল আিহেছ?” 15 িকন্তু যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক কেল, “এিতয়া এেনৈকেয় হবৈল িদয়া; িকয়েনা সকেলা
ধাির্মকতা আিম এইদেৰ পূণর্ কৰা উিচত ” েতিতয়া েযাহন সন্মত হ’ল

16 যীচুেৱ বািপ্তস্মৈল পানীৰ পৰা উঠাৰ লেগ লেগ েতওঁৰ সনু্মখত হঠাৎ স্বগর্ মুকিল হ’ল আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা কেপৗৰ
দেৰ নািম আিহ েতওঁৰ ওপৰত পৰা েদিখেল 17 েতিতয়া এই আকাশ-বাণী হ’ল, “েচাৱা, এওঁ েমাৰ িপ্রয় পুত্র, এওঁত
মই পৰম সন্তুষ্ট ”

4 অধয্ায়
যীচুৰ পৰীক্ষা

1 তাৰ পাছত চয়তােন েযন যীচুক পৰীক্ষা কিৰব পােৰ, েসেয় *পিবত্র আত্মাই েতওঁক মৰুপ্রান্তৈল ৈল গ’ল 2 তাত
চিল্লশ িদন আৰু চিল্লশ ৰািত উপবােস থকাৰ পাছত যীচুৰ েভাক লািগল 3 েতিতয়া চয়তােন আিহ েতওঁক ক’েল,
“আপুিন যিদ ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়, েতেনহেল এই িশলেবাৰ িপঠা হবৈল আজ্ঞা িদয়ক ” 4 তােত েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল,
“শাস্ত্রত িলখা আেছ, মানুহ েকৱল িপঠােৰ জীয়াই নাথােক, িকন্তু ঈশ্বৰৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা প্রেতয্কেটা বাকয্েৰেহ
জীয়াই থােক ”†

5 েতিতয়া চয়তােন েতওঁক পিবত্র নগৰ িযৰূচােলম মিন্দৰৰ কলচীৰ ওপৰৈল ৈল গ’ল;
6 আৰু যীচুক ক’েল, “আপুিন যিদ ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়, েতেনহেল িনজেক তলৈল েপলাই িদয়ক; িকয়েনা শাস্ত্রত এইদেৰ
িলখা আেছ,
েতওঁ িনজৰ দূত সকলক েতামাৰ অেথর্ আজ্ঞা িদব আৰু
েতামাৰ ভিৰ েযন িশলত খুন্দা নাখায়,
এই কাৰেণ েতওঁেলােক েতামাক হােতেৰ দািঙ ধিৰব ”‡

7 যীচুেৱ তাক ক’েল, “েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক পৰীক্ষা নকিৰবা, এই বুিলও শাস্ত্রত িলখা আেছ ”§
8 তাৰ পাছত আেকৗ চয়তােন েতওঁক এক অিত ওখ ঠাইৈল ৈল গ’ল আৰু জগতৰ সকেলা ৰাজয্ৰ ৈসেত েসইেবাৰৰ

ঐশ্বযর্ েদখুৱােল 9 চয়তােন েতওঁক ক’েল, “আপুিন যিদ মূৰ েদাৱাই েমাৰ উপাসনা কেৰ, েতেনহেল এই সকেলােক
মই আেপানাক িদম ” 10 েতিতয়া যীচুেৱ তাক ক’েল, “গুিচ যা চয়তান! িকয়েনা শাস্ত্রত এই বুিলও িলখা আেছ, েতামাৰ
প্রভু পৰেমশ্বৰক প্রিণপাত কৰা আৰু েকৱল েতওঁেৰই আৰাধনা কৰা ” 11 েতিতয়া চয়তােন েতওঁক এিৰ গুিচ গ’ল আৰু
স্বগর্ৰ দূত সকল আিহ যীচুৰ শুশ্রূষা কিৰেল

প্রভু যীচুেৱ প্রকাশৈক কাযর্ আৰম্ভ কৰা
‡ 3 অধয্ায়:7 ফৰীচী: ইহুদী সকলৰ এক েগাড়া ধমীর্য় সম্প্রদায়, িয সকেল িনজেক পুৰিণ ইহুদী ধমর্, েমািচৰ িবধান আৰু ৰীিত-নীিত কেঠাৰভােৱ পালনকাৰী
িহচােপ দাবী কেৰ এওঁেলাক সমাজত অতয্ন্ত পূজনীয় আৰু ধমীর্য় িশক্ষা িদিছল § 3 অধয্ায়:7 চদূ্দকী: ইহুদী ধমর্ৱলম্বী সকলৰ এক িবেশষ সম্প্রদায়,
িয সকেল পুৰিণ ধমর্ িনয়মৰ েকৱল প্রথম পাচঁটা পুস্তকক স্বীকৃিত িদেয় আৰু মৃতুয্ৰ পাছত পুণৰুত্থান িবশ্বাস নকেৰ * 3 অধয্ায়:8 পঁা 26:20 † 3
অধয্ায়:11 েযা. 1:26, পঁা. 1:5 * 4 অধয্ায়:1 আত্মা- পিবত্র আত্মা ঈশ্বৰ অথর্াৎ স্বয়ং ঈশ্বৰ † 4 অধয্ায়:4 িদ্ব িব 8:3 ‡ 4 অধয্ায়:6
গীত 91:11-12 § 4 অধয্ায়:7 িদ্ব িব 6:16
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12 যীচুেৱ েযিতয়া েযাহনক বন্দী কিৰ িনয়া বুিল শুিনেল, েতিতয়া েতওঁ গালীল প্রেদশৈল গ’ল 13 েতওঁ নাচৰত এিৰ
জবূলূন আৰু নপ্তালী এেলকাৰ গালীল সাগৰৰ তীৰত থকা কফৰনাহূমৈল ৈগ, তাত বাস কিৰবৈল ধিৰেল

14 িযচয়া ভাববাদীৰ দ্বাৰাই এই িয বচন েকাৱা ৈহিছল তাক পূণর্ কিৰবৈল এই সকেলা ঘিটল:
15 “জবূলূন েদশ আৰু নপ্তালী েদশ,
সাগৰৰ তীৰত, যদ্দর্ নৰ িসপাৰত
অনা-ইহুদী সকলৰ গালীল!
16 িয সকল েলােক অন্ধকাৰত বাস কিৰ আিছল
েতওঁেলােক মহা-েজয্ািত েদিখবৈল পােল
িয সকল েলােক মৃতুয্ছঁায়াৰ েদশত বাস কিৰিছল
েতওঁেলাকৰ ওপৰত িদপ্তী প্রকািশত হ’ল ”*

যীচুৰ িশষয্ িনবর্াচন
17 েসই সময়েৰ পৰা যীচুেৱ এই বুিল প্রচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল, “েতামােলােক মন-পালটন কৰা; িকয়েনা স্বগর্ৰাজয্

ওচৰ আিহ পােল ”
18পাছত যীচুেৱ গালীল সাগৰৰ পাৰত েখাজকািঢ় ফুেৰােত দুজন ভাই-ককাই িচেমান, যাক িপতেৰা েবােল আৰু েতওঁৰ

ভােয়ক আিন্দ্রয়ক, সাগৰত জাল েপেলাৱা েদিখেল িকয়েনা েতওঁেলাক মাছমৰীয়া আিছল 19 যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “েমাক অনুসৰণ কিৰ আহা, মই েতামােলাকক মানুহ ধৰা জােলাৱা কিৰম ” 20 েতিতয়াই েতওঁেলােক জাল এিৰ
েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল

21 তাৰ পৰা আগুৱাই ৈগ যীচুেৱ যােকাব আৰু েযাহন নামৰ আন দুজন ভাই-ককাইক েদখা পােল েতওঁেলাক
িচবিদয়ৰ পুেতক আিছল বােপক িচবিদয়ৰ ৈসেত েতওঁেলােক নাৱত বিহ িনজৰ িনজৰ জালেবাৰ িঠক কিৰ আিছল
যীচুেৱ েতওঁেলাকক মািতেল 22 েতিতয়া েতওঁেলােক িনজৰ নাও আৰু বােপকেকা এিৰ যীচুৰ পােছ পােছ গ’ল

গালীলত যীচুৰ পিৰচযর্া
23 যীচুেৱ গালীল প্রেদশৰ সকেলা ঠাইেত থকা নাম-ঘৰেবাৰত ৈগ উপেদশ িদবৈল ধিৰেল৷ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ শুভবাতর্ া

প্রচাৰ কিৰেল; অ◌াৰু েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা নানা ধৰণৰ েৰাগ-বয্ািধত থকা েলাকক সুস্থ কিৰেল 24 সমগ্র িচিৰয়া
েদশেত েতওঁৰ খয্ািত িবয়িপ পিৰল আৰু েলাক সকেল নানা ধৰণৰ েবমাৰ আৰু যন্ত্রণাত আক্রান্ত েলাক, ভূেত েপাৱা
েলাক, মৃগী েৰাগী আৰু পক্ষাঘাতগ্রস্ত আিদ নানা ধৰণৰ েৰাগী সকলক েতওঁৰ ওচৰৈল ৈল আিহল যীচুেৱ েতওঁেলাকক
সুস্থ কিৰেল 25 তােত গালীল, িদকাপিল, িযৰূচােলম, আৰু িযহুদীয়া লগেত যদ্দর্ নৰ িসপাৰৰ পৰাও বহু মানুহ দল বািন্ধ
যীচুৰ পােছ পােছ আিহল

5 অধয্ায়
পবর্তত িদয়া যীচুৰ উপেদশ

1 েতিতয়া যীচুেৱ বহু েলাকৰ িভৰ েদখা পাই পাহাৰৰ ওপৰৈল গ’ল আৰু েতওঁ তাত বিহল েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্
সকল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল 2 েতওঁ মাত লগাই েতওঁেলাকক এই বুিল উপেদশ িদবৈল ধিৰেল,
3 আত্মাত দিৰদ্র সকল ধনয্; িকয়েনা স্বগর্ৰাজয্

েতওঁেলাকৰ
4 েশাক কৰা সকল ধনয্; িকয়েনা েতওঁেলােক

সান্ত্বনা পাব
5 নম্র সকল ধনয্; িকয়েনা েতওঁেলােক েদশ খন

অিধকাৰ কিৰব
6 ধাির্মকতাৈল েভাক আৰু িপয়াহ লগা সকল

ধনয্; িকয়েনা েতওঁেলাক তৃপ্ত হব
7 দয়ালু সকল ধনয্; িকয়েনা েতওঁেলােক

দয়া পাব
8 িনমর্ল িচত্তৰ েলাক সকল ধনয্; িকয়েনা

েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ দশর্ন পাব
* 4 অধয্ায়:16 িযচয়া 9:1-2
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9 িমলনকাৰী সকল ধনয্; িকয়েনা েতওঁেলাক
ঈশ্বৰৰ সন্তান বুিল প্রখয্াত হব

10 ধাির্মকতাৰ কাৰেণ তাড়না েপাৱা সকল ধনয্;
িকয়েনা স্বগর্ৰাজয্ েতওঁেলাকৰ

11 েযিতয়া েলাক সকেল েমাৰ কাৰেণ েতামােলাকক িনন্দা আৰু তাড়না কিৰব, আৰু েতামােলাকৰ অিহেত িমছাৈক
সকেলা প্রকাৰৰ কু-কথা কব, েতিতয়া েতামােলাক ধনয্ 12 আনন্দ কৰা আৰু উল্লািসত েহাৱা; িকয়েনা স্বগর্ত
েতামােলাকৰ পুৰস্কাৰ অিধক আেছ কাৰণ েতামােলাকৰ পূবর্েত িয ভাববাদী সকল আিছল, েতওঁেলাকেকা েলাক
সকেল েসইদেৰ তাড়না কিৰিছল

িশষয্ সকল েলাণ আৰু েপাহৰ সদৃশ
13 েতামােলাক পৃিথৱীৰ েলাণ; িকন্তু েলাণৰ েসাৱাদ যিদ েহৰাই যায়, েতেনহেল েসই েলাণ িকেহেৰ লুণীয়া কৰা

যাব? েতিতয়া েসইেবাৰ পুণৰ েকােনা কামৰ নহব, েকৱল বািহৰৈল েপেলাৱাৰ আৰু মানুহৰ গচকাৰ েযাগয্েহ হ’ব
14 *েতামােলাক জগতৰ েপাহৰ পবর্তৰ ওপৰত থকা নগৰ গুপ্ত হ’ব েনাৱােৰ 15 মান্ুেহ চািক লগাই পাত্রেৰ ঢািক
নথয়,†িকন্তু গছাৰ ওপৰত থয় আৰু ই ঘৰৰ সকেলােক েপাহৰ িদেয় 16 এইদেৰ েতামােলাকৰ েপাহৰ মানুহৰ আগত
প্রকািশত হওক; তােত েতওঁেলােক েতামােলাকৰ ভাল কমর্ েদিখ, স্বগর্ত থকা েতামােলাকৰ িপতৃৰ স্তুিত কিৰব

পুৰিণ িনয়ম সম্পেকর্ যীচুৰ িশক্ষা
17 ‡নাভািববা েয মই িবধান§বা ভাববাদী সকলৰ বাকয্ িবনষ্ট কিৰবৈল আিহেছঁা, িকন্তু িসদ্ধ*কিৰবৈলেহ আিহেলঁা

18 িকয়েনা মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, স্বগর্ আৰু পৃিথৱী লুপ্ত নহয় মােন আৰু সকেলা িসদ্ধ েনােহাৱাৈলেক,
িবধানৰ এিট ইকাৰ বা এক িবনু্দও েকােনাৰূেপ লুপ্ত নহব

19 এই েহতুেক িয েকােনােৱ এই আজ্ঞােবাৰৰ মাজৰ সৰু এিটও উলঙ্ঘন কেৰ আৰু আন েলাকক েসইদেৰ কিৰবৈল
িশকায়, েতওঁ স্বগর্ৰাজয্ত সকেলাতৈক সৰু বুিল গণয্ হব; িকন্তু িয েকােনােৱ েসইেবাৰ পালন কেৰ আৰু েসইদেৰ
িশকায়, েতওঁ স্বগর্ৰাজয্ত মহান বুিল গণয্ হ’ব 20 িকয়েনা মই েতামােলাকক কওঁ, েতামােলাকৰ ধাির্মকতা, ধমীর্য়
অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকলতৈক অিধক নহেল েতামােলােক েকােনা প্রকােৰ স্বগর্ৰাজয্ত প্রেৱশ কিৰব েনাৱািৰবা

েক্রাধ সম্পেকর্ যীচুৰ িশক্ষা
21 েতামােলােক শুিনছা, পূবর্কালৰ েলাক সকলৰ আগত ইয়ােক েকাৱা ৈহিছল েয তুিম নৰ-বধ নকিৰবা†আৰু িয

েকােনােৱ নৰ-বধ কেৰ, িস েসাধ-িবচাৰত দণ্ডৰ পাত্র হব 22 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ, িয েকােনােৱ েতওঁৰ
ভােয়কৰ‡ওপৰত খং কেৰ, েতওঁ েসাধ-িবচাৰত দণ্ডৰ পাত্র হ’ব আৰু িয েকােনােৱ েতওঁৰ ভােয়কক ‘তুিম অপদাথর্’
এইদেৰ কয়, েতওঁ মহাসভাত দণ্ডৰ পাত্র হ’ব আৰু িয েকােনােৱ িনজ ভাইক ‘তুিম অবাধয্’ বুিল কয়, েতওঁ অিগ্নময়
নৰকৰ দণ্ডৰ পাত্র হ’ব

23 এই েহতুেক েবিদত েতামাৰ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেৰঁােত, েতামাৰ িবৰুেদ্ধ েতামাৰ ভােয়ৰাৰ েকােনা কথা আেছ বুিল
যিদ েতামাৰ মনত পেৰ, 24 েতেনহেল তুিম েবিদৰ আগত েতামাৰ ৈনেবদয্ ৰািখ ৈথ প্রথেম েতামাৰ ভােয়ৰাৰ ৈসেত
িমলন েহাৱা আৰু তাৰ পাছত পুণৰ আিহ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কৰা

25 েতামাৰ গুচিৰয়াৰ ৈসেত তুিম আদালতৰ েচাতালৈল ৈগ থােকােতই েবগাই িমলন েহাৱা; অনয্থা জােনাছা েতামাৰ
গুচিৰয়াই েতামাক িবচাৰকৰ হাতত েশাধাই িদেয়; িবচাৰেকও েতামাক েটেকলাৰ হাতত েশাধাই িদেয় আৰু েতিতয়া
েতামাক কাৰাগাৰত ভৰাই েথাৱা হব 26 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, েযিতয়াৈলেক িদবলগীয়া ধনৰ েশষ পইচািট
পযর্ন্ত আদায় িনিদয়া, েতিতয়াৈলেক েতামােলােক তাৰ পৰা েকােনামেত ওলাব েনাৱািৰবা

বয্িভচাৰৰ িবষেয় িশক্ষা
27 “েতামােলােক এই বুিল েকাৱা শুিনছা, ‘বয্িভচাৰ নকিৰবা’ 28 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ, িয েকােনােৱ মিহলাৰ

ফােল কাম ভােৱ চায়, িস েতিতয়াই মনেত তাইেৰ ৈসেত বয্িভচাৰ কিৰেল 29 যিদ েতামাৰ েসঁা চকুেৱ েতামাৰ িবিঘিন
জন্মায়, েতেনহেল তাক কািঢ় েতামাৰ পৰা উিলয়াই েপলাই িদয়া; িকয়েনা েতামাৰ েগােটই শৰীৰ নৰকত েপেলাৱা
েহাৱাতৈক, এটা অঙ্গ নষ্ট েহাৱাই েতামাৰ পেক্ষ ভাল 30 যিদ েতামাৰ েসঁা হােত েতামাৰ িবিঘিন জন্মায়, েতেনহেল
* 5 অধয্ায়:14 ইিফ. 5:8, িফল. 2:15, েযা. 8:12 † 5 অধয্ায়:15 মাকর্ 4:21, লু. 8:16; 11:33 ‡ 5 অধয্ায়:17 েৰা. 3:31 § 5
অধয্ায়:17 মিথ 7:12 * 5 অধয্ায়:17 েৰা. 10:4, 13:8 † 5 অধয্ায়:21 তুিম নকিৰবা যাত্রা 20:13, িদ্ব িব 5:17 ‡ 5 অধয্ায়:22
ভােয়ক - আক্ষিৰক অথর্ৰ ভােয়ক বা চুবুৰীয়াক নহয়, িকন্তু েতওঁৰ এজন সহভাগী িবশ্বাসীক বুজাইেছ
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তােকা কািট েতামাৰ পৰা েপলাই িদয়া; িকয়েনা েতামাৰ েগােটই শৰীৰ নৰকৈল েযাৱাতৈক এটা অঙ্গ নষ্ট েহাৱাই েতামাৰ
ভাল ”

িববাহ িবেচ্ছদৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
31 এইদেৰও েকাৱা ৈহিছল, ‘িয েকােনােৱ িনজৰ ভাযর্াক তয্াগ কেৰ, েতেনহেল েতওঁ ভাযর্াক তয্াগ-পত্র িদয়ক ’

32 িকমু্ত মই েতামােলাকক কওঁ েয, একমাত্র বয্িভচাৰৰ েদাষত বািহেৰ েকােনােৱ যিদ আন কাৰণত িনজৰ ভাযর্াক তয্াগ
কেৰ, েতেনহেল েতওঁ েতওঁক বয্িভচািৰণী কৰায় আৰু িয েকােনােৱ েসই তয্াগ কৰা মিহলাক িবয়া কৰাই েতেৱঁা বয্িভচাৰ
কেৰ

শপতৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
33 পুনৰায় েতামােলােক শুিনছা, পূবর্কালত এই কথা েকাৱা ৈহিছল েয ‘তুিম িমছা শপত নাখাবা, বৰং প্রভুৰ উেদ্দেশয্

কৰা েতামাৰ শপত পালন কিৰবা’ 34 িকন্তু মই কওঁ, েতামােলােক েকােনা শপেতই নাখাবা; স্বগর্ৰ নামত শপত নাখাবা,
কাৰণ েসেয় ঈশ্বৰৰ িসংহাসন, 35 আৰু পৃিথৱীৰ নামেতা শপত নাখাবা, িকয়েনা েসেয় েতওঁৰ ভিৰ-পীৰা; িযৰূচােলমৰ
নােমেৰও নহয়, িকয়েনা েসয়া মহান ৰজাৰ নগৰ৷ 36 এেন িক িনজৰ মূৰত ধিৰও শপত নাখাবা, িকয়েনা এডাল চুিলেকা
েতামােলােক বগা বা ক’লা কিৰব েনাৱাৰা 37 িকন্তু েতামােলাকৰ কথা ‘হয়’ যিদ হয় বা ‘নহয়’ যিদ নহয় হওক
ইয়াতৈক অিধক িয, েসয়া চয়তানৰ পৰােহ হয়

প্রিতেশাধ েলাৱা িবষয়ত িশক্ষা
38 েতামােলােক ‘চকুৰ সলিন চকু, দঁাতৰ সলিন দঁাত’ এই িয কথা েকাৱা ৈহিছল, েসই িবষেয় শুিনছা 39 িকন্তু মই

েতামােলাকক কওঁ, েতামােলােক দুষ্ট েলাক সকলৰ প্রিতেৰাধ নকিৰবা; বৰং েকােনােৱ যিদ েতামাৰ েসঁা গালত চৰ মােৰ,
েতেনহেল েতওঁৈল আন খন গােলা পািত িদবা 40 েকােনােৱ যিদ আদালতত েতামাৰ ওপৰত েগাচৰ তিৰ েতামাৰ েচালা
ল’ব েখােজ, েতেনহেল েতওঁক েতামাৰ চাদৰখেনা এিৰ িদবা 41 িয েকােনােৱ েতামাক এমাইল বাট বেলেৰ িনেয়,
েতওঁৰ লগত দুমাইল যাবা 42 িয জেন েতামাক েখােজ, েসই জনক িদবা আৰু েকােনােৱ েতামাৰ পৰা ধাৰ িবচািৰেল,
েতওঁক িবমুখ নকিৰবা

শত্রুক েপ্রম কৰাৰ িবষেয় িশক্ষা
43 েতামােলােক েকাৱা শুিনছা, ‘েতামাৰ চুবুৰীয়াক েপ্রম কিৰবা আৰু শত্রুক িঘণ কিৰবা’ 44 িকন্তু মই েতামােলাকক

কওঁ, েতামােলাকৰ শত্রুক েপ্রম কিৰবা আৰু েতামােলাকক তাড়না কৰা সকলৰ বােব প্রাথর্না কিৰবা, 45 েতিতয়ােহ
েতামােলাক স্বগর্ত থকা িপতৃৰ সন্তান হ’ব পািৰবা িকয়েনা েতওঁ দুষ্ট আৰু সৎ দুেয়ােৰা ওপৰত সূযর্ উদয় হ’বৈল িদেয়
আৰু ধাির্মক অথবা অধাির্মক এই দুেয়ােৰা ওপৰত বৰষুণ বৰষায় 46 িকয়েনা িয মানুেহ েতামােলাকক েপ্রম কেৰ,
েতামােলােক যিদ েকৱল েতওঁেলাকেক েপ্রম কৰা, েতেনহেল িক পুৰস্কাৰ পাবা? কৰ সংগ্রহকাৰী সকেলও জােনা তােক
নকেৰ? 47 েতামােলােক যিদ েকৱল েতামােলাকৰ ভাই সকলেক শুেভচ্ছা জেনাৱা, েতেনহেল আনতৈক অিধক েবিচ িক
কিৰলা? অনা-ইহুদী সকেলও জােনা তােক নকেৰ? 48 এই েহতুেক েতামােলাকৰ স্বগীর্য় িপতৃ েযেন িসদ্ধ, েতামােলােকা
েতেন িসদ্ধ েহাৱা

6 অধয্ায়
দান িদয়াৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা

1 সাৱধান! মানুহক েদখুৱাবৈল েতওঁেলাকৰ আগত েতামােলােক িনজ িনজ ধাির্মকতাৰ কমর্ নকিৰবা; েতেনকুৱা
কিৰেল েতামােলাকৰ স্বগর্ত থকা িপতৃৰ ওচৰৰ পৰা েতামােলােক এেকা পুৰস্কাৰ নাপাবা 2 এই েহতুেক, তুিম েযিতয়া
দান কৰা, েতিতয়া মানুহৰ পৰা প্রশংসা পাবৈল কপটীয়া সকলৰ িনিচনাৈক নকিৰবা েতওঁেলােক নাম-ঘেৰ, নাম-ঘেৰ
আৰু বােট-পেথ িনজৰ আেগ আেগ ঢাক-েঢাল েকাবাই দান িদেয় মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, েতওঁেলােক িনজৰ
িনজৰ পুৰস্কাৰ পােলই 3 িকন্তু েতামােলােক েযিতয়া দান িদবা, েতিতয়া েতামােলাকৰ েসঁা হােত িক কেৰ বঁাও হাতক
েসই িবষেয় জািনবৈল িনিদবা; 4 িকয়েনা েতিতয়ােহ েতামােলাকৰ দান েগাপন হ’ব আৰু গুপুেত েদখা েতামােলাকৰ
িপতৃেয় েতামােলাকক প্রিতদান িদব

প্রাথর্নাৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
5 েতামােলােক েযিতয়া প্রাথর্না কৰা, েতিতয়া কপটীয়া সকলৰ দেৰ নহবা; িকয়েনা মানুহক েদখুৱাবৰ কাৰেণ

েতওঁেলােক নাম-ঘেৰ, নাম-ঘেৰ আৰু আিলবাটৰ চুেক চুেক িথয় ৈহ প্রাথর্না কিৰবৈল ভালপায় মই েতামােলাকক
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স্বৰূপৈক কওঁ, েতওঁেলােক িনজ িনজ পুৰস্কাৰ পােলই 6 িকন্তু েতামােলােক েযিতয়া প্রাথর্না কৰা, েতিতয়া িভতৰ-
েকাঠালীৈল ৈগ দুৱাৰ বন্ধ কিৰবা আৰু িয জনক েদখা েপাৱা নাযায়, েতামােলাকৰ েসই িপতৃৰ আগত প্রাথর্না কিৰবা;
তােত গুপুেত েদখা েতামােলাকৰ িপতৃেয় েতামােলাকক প্রিতদান িদব

7 প্রাথর্না কৰা সময়ত অনা-ইহুদী সকলৰ িনিচনাৈক েতামােলােক অনথর্ক পুণৰুিক্ত নকিৰবা; িকয়েনা েতওঁেলােক
ভােৱ, েতওঁেলাকৰ েবিচ কথাৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ প্রাথর্না েতওঁ শুিনব 8 এেতেক েতামােলাক েতওঁেলাকৰ িনিচনা
নহবা; িকয়েনা েতামােলাকৰ িক িক প্রেয়াজন আেছ, েসই িবষেয় েতামােলােক িপতৃৰ পৰা েখাজাৰ আেগেয়,
েতামােলাকৰ িপতৃেয় জােন 9 এই েহতুেক েতামােলােক এইদেৰ প্রাথর্না কিৰবা;
‘েহ আমাৰ স্বগর্ত থকা িপতৃ,
েতামাৰ নাম পূজনীয় হওক;
10 েতামাৰ ৰাজয্ হওক;
েযেনৈক স্বগর্ত, েতেনৈক পৃিথৱীেতা েতামাৰ ইচ্ছা পূৰ হওক
11 আমাৰ প্রেয়াজনীয় আহাৰ আিজ আমাক িদয়া
12 আমাৰ ধৰুৱাহঁতক আিম েযেনৈক ক্ষমা কিৰেলঁা, েতেনৈক আমােৰা ধাৰ ক্ষমা কৰা
13 আমাক পৰীক্ষাৈল িনিনবা,
িকন্তু পাপ আত্মাৰ পৰা আমাক ধিৰ ৰাখা৷’*

14 িকয়েনা েতামােলােক যিদ আন েলাকৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা, েতেনহেল েতামােলাকৰ স্বগীর্য় িপতৃেয় েতামােলাকেৰা
অপৰাধ ক্ষমা কিৰব; 15 িকন্তু েতামােলােক যিদ আন েলাকৰ অপৰাধ ক্ষমা নকৰা, েতেনহেল েতামােলাকৰ িপতৃেয়
েতামােলাকেৰা অপৰাধ ক্ষমা নকিৰব

লেঘানৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
16 েযিতয়া েতামােলােক লেঘান িদয়া, েতিতয়া কপটীয়া সকলৰ িনিচনাৈক মুখ মিলন নকিৰবা; িকয়েনা েতওঁেলােক

লেঘানীয়া বুিল মানুহক েদখুৱাবৈল মুখ িববণর্ কেৰ মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, েতওঁেলােক িনজ িনজ পুৰস্কাৰ
পােলই 17 িকন্তু েতামােলােক েযিতয়া লেঘান িদয়া, েতিতয়া েতামাৰ মূৰত েতল সািনবা আৰু মুখ ধুই ল’বা; 18 যােত
আেন জািনব েনাৱােৰ েয, েতামােলােক লেঘান িদছা িকন্তু েতামােলাকৰ িপতৃ, িয জনক েতামােলােক েদখা েনােপাৱা,
েকৱল েতেৱঁই ইয়াক েদখা পাব তােত গুপুেত েদখা েতামােলাকৰ িপতৃেয় েতামােলাকক পুৰস্কাৰ িদব

সাংসািৰক আৰু পৰমাির্থক িচন্তা
19 িয ঠাইত েপাক আৰু মামেৰ ক্ষয় কেৰ, েচােৰও িসিন্ধ িদ চুৰ কেৰ, এেন পৃিথৱীত িনজৈল ধন নাসঁািচবা; 20 িকন্তু

য’ত েপাক আৰু মামেৰ ক্ষয় নকেৰ, েচােৰও িসিন্ধ িদব েনাৱােৰ, এেন স্বগর্ত িনজৰ বােব ধন সঁাচা 21 িকয়েনা য’েত
েতামােলাকৰ ধন থািকব, ত’েত েতামােলাকৰ মেনা হ’ব

22 চকুেৱই শৰীৰৰ প্রদীপ; এই েহতুেক েতামােলাকৰ চকু যিদ ভােল থােক, েতেনহেল েতামােলাকৰ েগােটই শৰীৰ
দীিপ্তময় হ’ব; 23 িকন্তু েতামােলাকৰ চকু যিদ েবয়া হয়, েতেনহেল েতামােলাকৰ েগােটই শৰীৰ অন্ধকাৰময় হ’ব
এেতেক েতামােলাকৰ তাত থকা েপাহৰ যিদ আচলেত অন্ধকাৰময় হয়, েতেনহেল েসই আন্ধাৰ িকমান গভীৰ হব!
24 েকােনও দুজন গৰাকীৰ ওচৰত েসৱাকমর্ কিৰব েনাৱােৰ; িকয়েনা েতওঁ এজনক িঘণ কিৰ আন জনক েপ্রম কিৰব;
নাইবা এজনত আসক্ত ৈহ, আন জনক েহয়জ্ঞান কিৰব৷ েতামােলােক ঈশ্বৰ আৰু ধন, এই উভয়েত কমর্ কিৰব েনাৱাৰা

25 এই েহতুেক মই েতামােলাকক কওঁ, ‘িক েভাজন কিৰম বা িক পান কিৰম’- এই বুিল প্রাণৰ কাৰেণ, নাইবা ‘িক
িপিন্ধম’- এই বুিল শৰীৰৰ কাৰেণ িচন্তা নকিৰবা আহাৰতৈক প্রাণ, আৰুকােপাৰতৈক শৰীৰ েশ্রষ্ঠ নহয় েন? 26আকাশৰ
চৰাইেবাৰৈল েচাৱা; েসইেবােৰ নবয়, নাদায়, আৰু ভঁৰালত নচপায়; তথািপ েতামােলাকৰ স্বগীর্য় িপতৃেয় েসইেবাৰেকা
আহাৰ িদেয় েতামােলাক েসইেবাৰতৈক অিধক মূলয্ৱান েনােহাৱা েন? 27আৰু েতামােলাকৰ মাজৰ েকােন িচন্তা কিৰ
িনজৰ আয়ুস এহাতেক বঢ়াব পােৰ? 28 বস্ত্রৰ বােবও িকয় িচন্তা কৰা? পথাৰৰ িলিল†ফুলেবাৰ েকেনৈক বােঢ়, েসই
িবষেয় ভািব েচাৱা; েসইেবােৰ শ্রম নকেৰ, কােপােৰা নবয়; 29 তথািপ মই েতামােলাকক কওঁ, চেলামন ৰজা ইমান
ঐশ্বযর্ৰ মাজত থািকও এইেবাৰৰ এটােৰা িনিচনা িনজক িবভূিষত কিৰব পৰা নািছল 30 এেতেক, পথাৰৰ িয বন আিজ
আেছ, কাইৈল জুইশালত েপেলাৱা হ’ব, েসই বনেকা যিদ ঈশ্বেৰ এেনৈক ভূিষত কেৰ, েতেনহেল েহ অল্পিবশ্বাসী সকল,
েতওঁ তাতৈক েতামােলাকক অিধক ভূিষত নকিৰব েন? 31 এই েহতুেক িক খাম? িক পান কিৰম? বা িক িপিন্ধম? এই
বুিল িচন্তা নকিৰবা 32 িকয়েনা অনা-ইহুদী সকেলও এইেবাৰ িবচােৰ আৰু এইেবাৰ েয েতামােলাকেৰা প্রেয়াজন, এই
* 6 অধয্ায়:13 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত েপাৱা যায়, “িকয়েনা ৰাজয্, মিহমা আৰু পৰাক্রম িচৰকাল েতামােৰই হওক৷ আেমন৷” † 6 অধয্ায়:28
িলিল কনািৰ



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 6 অধয্ায়:33 1094 মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 7 অধয্ায়:26

িবষেয় েতামােলাকৰ স্বগীর্য় িপতৃেয় জােন 33 িকন্তু েতামােলােক প্রথেম ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ আৰু ধাির্মকতা িবচাৰা; তােত এই
সকেলােবাৰ েতামােলাকক িদয়া হ’ব

34 এেতেক কাইৈলৰ কাৰেণ িচন্তা নকিৰবা; িকয়েনা কাইৈলেয় িনেজ িনজৰ বােব িচন্তা কিৰব িদনৰ িয কষ্ট,
িদনেটাৈল েসেয় যেথষ্ট

7 অধয্ায়
েলাকৰ িবচাৰ কৰাৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা

1 েতামােলােক অনয্ েলাকৰ েসাধ-িবচাৰ নকিৰবা, েতিতয়ােহ েতামােলাকেৰা িবচাৰ কৰা নহ’ব 2 িকয়েনা েযেনকুৱা
িবচােৰেৰ েতামােলােক েসাধ-িবচাৰ কৰা, েতেনকুৱা িবচােৰেৰ েতামােলাকেৰা িবচাৰ কৰা হ’ব, আৰু িয েজােখেৰ
েতামােলােক েজাখা, েসই েজােখেৰ েতামােলাকেকা েজাখা হ’ব 3 তুিম িনজৰ চকুত থকা চিত ডালৈল মন নকিৰ,
ভােয়ৰাৰ চকুত থকা সৰু কুটা ডালৈল িকয় চাইছা? 4 েতামাৰ িনজৰ চকুত এডাল চিত লািগ থােকােতই, েতামাৰ ভাইক
“আহা, েতামাৰ চকুৰ পৰা কুটা ডাল উিলয়াবৈল িদয়া” এই কথা েকেনৈক কব পাৰা? 5 েহ কপটীয়া, প্রথমেত িনজৰ
চকুৰ পৰা েসই চিত ডাল উিলয়াই েপেলাৱা, েতিতয়ােহ েতামাৰ ভাইৰ চকুৰ পৰা কুটা ডাল উিলয়াবৈল ভালৈক েদিখবা

6 েকােনা পিবত্র বস্তু কুকুৰেবাৰক িনিদবা আৰু গাহিৰৰ আগত েতামােলাকৰ মুকুতা েনেপলাবা; হয়েতা িসহঁেত
েসইেবাৰ ভিৰৰ তলত ৈল গচিক নষ্ট কিৰব আৰু েতামাৰ ফােল ঘূিৰ আিহ েতামােকা টুকুৰা-টুকুৰ কিৰ িছিৰ েপলাব

প্রাথর্নাৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
7 েখাজা, েতিতয়ােহ েতামােলাকক িদয়া হ’ব; িবচাৰা, েতিতয়ােহ পাবা; টুকুিৰওৱা, েতিতয়ােহ েতামােলাকৈল দুৱাৰ

মুকিল কৰা হ’ব 8 িকয়েনা িয জেন েখােজ, েসই জেন পায়; িয জেন িবচােৰ, েসই জেন েদখা পায় আৰু িয জেন
টুকুিৰয়ায়, েসই জনৈলেক দুৱাৰ মুকিল কৰা হয় 9 েতামােলাকৰ মাজত এেন েকােনা মানুহ আেছ েনিক েয, েতওঁৰ
ল’ৰাই িপঠা খুিজেল তাক িশল িদব? 10 নাইবা মাছ খুিজেল সাপ িদব? 11 েতামােলাক দুষ্ট ৈহেয়া যিদ িনজৰ সন্তানক
উত্তম বস্তু িদব জানা, েতেনহেল েতামােলাকৰ স্বগর্ত থকা িপতৃৰ ওচৰত িয সকেল িবচােৰ, েসই েলাক সকলক জােনা
েতওঁ অিধকৰূেপ ভাল বস্তু িনিদব?

12 এেতেক, েলােক েতামােলাকক েযেন বয্ৱহাৰ কিৰেল েতামােলােক ভাল েপাৱা, েতামােলােকও েতওঁেলাকক
েতেনদেৰ বয্ৱহাৰ কিৰবা; িকয়েনা এেয় িবধান আৰু ভাববাদী সকলৰ িশক্ষাৰ সাৰ

স্বগীর্য় পথৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
13 েঠক দুৱােৰিদ েসােমাৱা; িকয়েনা িযেয় সব্বর্নাশৈল িনেয়, েসই দুৱাৰ ডাঙৰ আৰু বােটা বহল তাৰ মােজিদ

েসােমাৱা েলােকা অেনক 14 িকন্তু িযেয় জীৱনৈল িনেয়, েসই দুৱাৰ সৰু আৰু বােটা েঠক অিত কম েলােকেহ ইয়াক
িবচািৰ পায়

আনৰ কাযর্ক লক্ষয্ কৰা
15 ভুৱা ভাৱবাদী সকলৰ িবষেয় সাৱধান েহাৱা িসহঁেত েতামােলাকৰ ওচৰৈল েমৰৰ েবশ ৈল আেহ, অথচ িভতিৰ

িসহঁত িহংস্র ৰাংকুকুৰ 16 িসহঁতৰ জীৱনৰ ফলৰ দ্বাৰাই েতামােলােক িসহঁতক িচিন পাবা মানুেহ জােনা কঁাইটীয়া
েজােপাহাৰ মাজৰ পৰা আঙুৰ ফল বা কঁাইট গছৰ পৰা িডমৰু ফল পাব পােৰ? 17 িঠক েতেনদেৰ প্রেতয্ক ভাল গছত
ভাল ফল ধেৰ আৰু েবয়া গছত েবয়া ফল ধেৰ 18 ভাল গছত েবয়া ফল আৰু েবয়া গছত ভাল ফল ধিৰব েনাৱােৰ
19 িয গছত ভাল ফল নধেৰ, েসই গছ কািট জুইত েপেলাৱা হয় 20 এেতেক িসহঁতৰ ফলৰ দ্বাৰাই েতামােলােক িসহঁতক
িচিন পাবা 21 িয সকেল েমাক ‘প্রভু প্রভু’ েবােল, েতওঁেলাক সকেলােৱ েয স্বগর্ৰাজয্ত েসামাব, এেন নহয়; িকন্তু িয
জেন স্বগর্ত থকা েমাৰ িপতৃৰ ইচ্ছা পালন কেৰ, েসইজেনেহ েসামাব 22 েসইিদনা বহুেলােক েমাক ক’ব, ‘েহ প্রভু, েহ
প্রভু’ আিম আেপানাৰ নােমেৰ ভােবািক্ত প্রচাৰ কৰা নাই েন? আেপানাৰ নােমেৰ ভূত েখেদাৱা নাই েন? আেপানাৰ
নােমেৰ অেনক পৰাক্রম কাযর্ কৰা নাই েন? 23 েতিতয়া মই িসহঁতক স্পষ্টৈক ক’ম, ‘মই তহঁতক েকিতয়াও িচিন নাপাও,
দুৰাচাৰীেবাৰ েমাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ হ’

দুই ধৰণৰ েলাকৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
24 েসই কাৰেণ কওঁ, িয েকােনােৱ েমাৰ এই সকেলা কথা শুিন পালন কেৰ, েতওঁ এেনকুৱা এজন বুিদ্ধমান েলাকৰ

িনিচনা িয জেন িশলৰ ওপৰত েতওঁৰ ঘৰ সািজেল 25 পাছত বৰষুণ পিৰল, ধল আিহল আৰু প্রচণ্ড বতাহ বলাত
েসই ঘৰত আিহ খুন্দা লািগল; িকন্তু েসই ঘৰেটা নপিৰল, কাৰণ ইয়াক িশলৰ ওপৰত িনমর্াণ কৰা ৈহিছল 26 পুনৰ িয



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 7 অধয্ায়:27 1095 মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 8 অধয্ায়:22

েকােনােৱ েমাৰ এই সকেলা কথা শুিন পালন নকেৰ, েতওঁ এেনকুৱা এজন মূখর্ েলাকৰ িনিচনা, িয জেন বািলৰ ওপৰত
েতওঁৰ ঘৰ সািজিছল 27 পাছত বৰষুণ পিৰল, ধল আিহল আৰু প্রচণ্ড বতাহ বলাত েসই ঘৰেতা আিহ খুন্দা লািগল;
তােত েসই ঘৰেটা পিৰ গ’ল আৰু সমূ্পণর্ৈক ঘৰেটাৰ পতন হ’ল

28 যীচুেৱ েযিতয়া কথা ৈক েশষ কিৰেল, েতিতয়া েলাক সকেল েতওঁৰ িশক্ষাত িবিস্মত ৈহ গ’ল; 29 িকয়েনা
েতওঁ েতওঁেলাকৰ িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ দেৰ উপেদশ িদয়া নািছল, বৰঞ্চ এজন অিধকাৰ থকা েলাকৰ িনিচনাৈক
েতওঁেলাকক উপেদশ িদিছল

8 অধয্ায়
যীচুেৱ এজন কুষ্ঠ েৰাগীক সুস্থ কৰা

1 যীচু েযিতয়া পবর্তৰ পৰা নািম আিহল, েতিতয়া মানুহৰ বৃহৎ দল এটাও েতওঁৰ পােছ পােছ আিহবৈল ধিৰেল
2 েসই সময়ত এজন কুষ্ঠ েৰাগী েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ প্রিণপাত কিৰ েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু, আপুিন যিদ ইচ্ছা কেৰ,
েতেনহেল েমাক শুিচ কিৰব পােৰ ” 3 যীচুেৱ হাত খন আগবঢ়াই েতওঁক চুই ক’েল, “মই ইচ্ছা কিৰেছঁা; তুিম শুিচ
েহাৱা ” লেগ লেগ মানুহ জনৰ কুষ্ঠেৰাগ ভাল ৈহ গ’ল 4 েতিতয়া যীচুেৱ মানুহ জনক ক’েল, ‘সাৱধান, তুিম এই
কথা কােকা নকবা; বৰং েযাৱা, পুেৰািহতৰ আগত ৈগ িনজেক েদখুওৱা আৰু েমািচৰ আেদশ অনুসােৰ ৈনেবদয্ উৎসগর্
কৰা েতিতয়া েলাক সকলৰ আগত তুিম সাক্ষয্ হবা েয, তুিম সুস্থ হ’লা ’

যীচুেৱ এশৰ েসনাপিতৰ দাসক সুস্থ কৰা
5 ইয়াৰ পাছত যীচু কফৰনাহূম নগৰৈল গ’ল তাত এজন এশৰ েসনাপিতেয় েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ িবনয় কিৰ ক’েল,

6 “েহ প্রভু, েমাৰ এজন দাস ঘৰত িবচনাত পিৰ আেছ িস পক্ষাঘাত েৰাগত অিতশয় যাতনা পাই আেছ ” 7 যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, “মই আিহম আৰু েতওঁক সুস্থ কিৰম ” 8 েসই েসনাপিতেয় উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ প্রভু, মই এেন েযাগয্
নহওঁ েয আপুিন েমাৰ ঘৰত েসামাব; িকন্তু মুেখেৰ মােথান ৈক িদয়ক, তােত েমাৰ দাস সুস্থ হ’ব 9 মই িনেজও আনৰ
অিধকাৰৰ অধীন আৰু েমাৰ অধীনেতা ৈসনয্ সকলআেছ মই এজনক ‘যা’ বুিলেল, িস যায়; আন জনক ‘আহ’ বুিলেল,
িস ‘আেহ’ আৰু েমাৰ দাসক ‘এইেটা কৰ’ বুিলেল িস েসই কাম কেৰ ” 10 যীচুেৱ এই কথা শুিন িবিস্মত হ’ল আৰু
িয সকল েলাক েতওঁৰ পােছ পােছ ৈগ আিছল, েসই েলাক সকলক উেদ্দশয্ কিৰ েতওঁ ক’েল, “মই আেপানােলাকক
সঁচাৈকেয় ৈকেছঁা, ইস্রােয়লত ইমান েবিচ িবশ্বাস মই কােৰা মাজত েদখা েপাৱা নাই

11 মই আেপানােলাকক কওঁ, পূব আৰু পিশ্চম সকেলা িদশৰ পৰা অেনক আিহব আৰু অব্রাহাম, ইচহাক আৰু
যােকাবৰ লগত স্বগর্ৰাজয্ত েভাজন কিৰবৈল বিহব; 12 িকন্তু িয সকল এই ৰাজয্ৰ সন্তান, েতওঁেলাকক বািহৰৰ আন্ধাৰত
েপেলাৱা হ’ব তােত েলাক সকেল ক্রন্দন কিৰব আৰু যন্ত্রণাত দঁাত কৰিচব ” 13 তাৰ পাছত যীচুেৱ েসই এশৰ
েসনাপিতক ক’েল, “তুিম েযাৱা; তুিম িয দেৰ িবশ্বাস কিৰলা, েসইদেৰই হওক ” েসই সময়েতই েতওঁৰ দাস জন সুস্থ
হ’ল

িপতৰৰ শাহুেৱকৰ জ্বৰ ভাল কৰা
14 পাছত যীচু িপতৰৰ ঘৰত েসামাল আৰু তােত িপতৰৰ শাহুেৱকক জ্বৰত পিৰ থকা েদিখেল 15 যীচুেৱ েতওঁৰ

হাত খন স্পশর্ কিৰেল আৰু লেগ লেগ েতওঁৰ জ্বৰ নাইিকয়া হ’ল েতিতয়া েতওঁ িবচনাৰ পৰা উিঠ যীচুৰ েসৱা শুশ্রূষা
কিৰবৈল ধিৰেল 16 সিন্ধয়া েহাৱাত েলাক সকেল ভূেত েপাৱা অেনক মানুহক েতওঁৰ ওচৰৈল আিনেল েতওঁ মুখৰ
কথােৰই েসই ভূতৰ আত্মােবাৰ েখদােল আৰু িয সকল অসুস্থ আিছল, েসই সকেলা েৰাগীেক সুস্থ কিৰেল 17 ইয়াৰ
দ্বাৰা িযচয়া ভাববাদীেয় েকাৱা এই বচন পূণর্ হ’ল, “েতেৱঁই আমাৰ দূবর্লতা ল’েল আৰু আমাৰ েৰাগৰ ভাৰ বেল ”*

18 যীচুেৱ িনজৰ চািৰওফােল বহু মানুহৰ দল েদিখ িশষয্ সকলক গালীল সাগৰৰ িসপাৰৈল যাবৰ বােব আজ্ঞা িদেল
19 েসই সময়ত িবধানৰ অধয্াপক এজেন যীচুৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েহ গুৰু, আপুিন য’ৈলেক যাব, মেয়া আেপানাৰ
পােছ পােছ তাৈল যাম ” 20 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “িশয়ালৰ গাত আৰু আকাশৰ চৰাইেৰা বাহ আেছ; িকন্তু মানুহৰ
পুত্রৰ িনজৰ মূৰ থবৈল ঠাই নাই ” 21 িশষয্ সকলৰ মাজৰ আন এজেন আিহ েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু, প্রথমেত ৈগ
েমাৰ িপতৃক ৈমদাম িদ আিহবৈল অনুমিত িদয়ক ” 22 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “িয সকল মৃত, েতওঁেলােকই মৃত সকলক
ৈমদাম িদয়ক, িকন্তু তুিম েমাৰ পােছ পােছ আহা ”

ধুমুহা বতাহ শান্ত কৰা
* 8 অধয্ায়:17 িযচয়া 53:4



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 8 অধয্ায়:23 1096 মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 9 অধয্ায়:13

23 তাৰ পাছত যীচু নাৱত উিঠল আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকেলও েতওঁক অনুসৰণ কিৰেল 24 হঠাৎ সাগৰত প্রবল ধুমুহা
আিহল আৰু নাও খনৰ ওপৰৈলেক েঢৗৰ লহৰেবাৰ ওফিন্দ উিঠবৈল ধিৰেল; েতিতয়া যীচু েটাপিনত আিছল 25 িশষয্
সকেল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক জগাই ক’েল, “েহ প্রভু, আমাক বচাওঁক; আিম এিতয়া মিৰম ” 26 েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “অল্পিবশ্বাসীৰ দল! েতামােলােক িকয় ইমান ভয় খাইছা?” পাছত েতওঁ উিঠ, বতাহ আৰু সাগৰক
ডিবয়ােল; েতিতয়া সকেলােবাৰ অিত শান্ত হ’ল 27 ইয়ােক েদিখ েলাক সকেল িবস্ময় মািনেল আৰু ক’েল, “এওঁ
েকেন ধৰণৰ মানুহ েয বতাহ আৰু সাগেৰও এওঁৰ কথা মােন ”

দুজন মানুহৰ পৰা ভূত েখেদাৱা
28 যীচু েযিতয়া সাগৰৰ িসপােৰ থকা গাদাৰীয়া সকলৰ েদশৈল আিহল, তােত ভূেত েপাৱা দুজন মানুহ ৈমদামিনৰ পৰা

বািহৰৈল ওলাই আিহল আৰু েতওঁৰ আগত উপিস্থত হ’ল িসহঁত ইমােনই ভয়ানক আিছল েয, েকােনােৱ েসই বােটিদ
যাব েনাৱািৰিছল 29 িসহঁেত িচঞিৰ ক’েল, “েহ ঈশ্বৰৰ পুত্র, আেপানাৰ লগত আমাৰেনা িক কাম আেছ? িনিদ্দর্ ষ্ট
সময়ৰ পূেবর্ই আমাক যাতনা িদবৈল ইয়াৈল আিহেছ েনিক?”

30 েসই সময়ত িসহঁতৰ পৰা নািতদূৈৰত এজাক গাহিৰ চিৰ আিছল 31 ভূতেবােৰ যীচুক কাকুিত কিৰ ক’েল, আপুিন
যিদ আমাক েখদাবৈলেক িবচােৰ, েতেনহেল েসই গাহিৰ জাকৰ মাজত েসামাবৈল আমাক পিঠয়াই িদয়ক 32 েতওঁ
িসহঁতক ক’েল, “েতেনহেল যা!” েতিতয়া মানুহ দুজনৰ পৰা ভূতেবাৰ বািহৰ ওলাই আিহ গাহিৰেবাৰত েসামাল তােত
েসই গাহিৰৰ জাকেটা পাহাৰৰ গৰােয়িদ নািম েদৗিৰ গ’ল আৰু সাগৰত পিৰ পানীত ডুিব মিৰল 33 েতিতয়া গাহিৰ
চেৰাৱা ৰখীয়ােবােৰ েদৗিৰ পলাই ৈগ নগৰত থকা মানুহেবাৰক সকেলােবাৰ কথা জনােল; িবেশষৈক ভূেত েপাৱা েলাক
দুজনৰ িবষেয়ও সম্বাদ িদেল 34 েতিতয়া যীচুক সাক্ষাৎ কিৰবৈল নগৰৰ সকেলা মানুহ ওলাই আিহল; েতওঁেলােক
যীচুক েদখা পাই েতওঁক অনুেৰাধ কিৰ ক’েল, েতওঁ েযন েতওঁেলাকৰ অঞ্চলৰ পৰা গুিচ যায়

9 অধয্ায়
এজন পক্ষাঘাত েৰাগীক যীচুেৱ সুস্থ কৰা

1 পাছত যীচুেৱ নাৱত উিঠ সাগৰ পাৰ ৈহ িনজৰ নগৰৈল আিহল 2 এেনেত েকইজনমান েলােক িবচনাত পিৰ
থকা এজন পক্ষাঘাত* েৰাগত আক্রান্ত অৱশ েৰাগীক েতওঁৰ ওচৰৈল আিনেল েসই েলাক সকলৰ দৃঢ় আস্থা েদিখ
যীচুেৱ েৰাগীজনক ক’েল, “েবাপা, িনভর্ য় েহাৱা; েতামাৰ সকেলা পাপ ক্ষমা কৰা হ’ল ” 3 েতিতয়া িবধানৰ অধয্াপক
েকইজনমােন িনজৰ মাজেত মেন মেন কবৈল ধিৰেল, “এই মানুহ জেন ঈশ্বৰৰ িনন্দা কিৰেছ ” 4 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ
মনৰ িচন্তা বুিজ পাই ক’েল, ‘আেপানােলােক মেন মেন েবয়া িচন্তা কিৰেছ িকয়?’ 5 েকানেটা েকাৱা সহজ- ‘েতামাৰ
পাপ সমূহ ক্ষমা কৰা হ’ল’ েন ‘তুিম উিঠ েখাজকািঢ় ফুৰা’? 6 িকন্তু আেপানােলােক েযন জািনব পােৰ েয, এই পৃিথৱীত
পাপ ক্ষমা কৰাৰ ক্ষমতা মানুহৰ পুত্রৰ আেছ’; ইয়ােক ৈক যীচুেৱ েসই েৰাগীজনক ক’েল, ‘উঠা, েতামাৰ শযয্া তুিল
েলাৱা আৰু িনজৰ ঘৰৈল েযাৱা ’ 7 তােত েতওঁ উিঠ িনজৰ ঘৰৈল গ’ল 8 ইয়ােক েদিখ েলাক সকলৰ ভয় লািগল
আৰু ঈশ্বেৰ মানুহক এেন ক্ষমতা িদয়াৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰবৈল ধিৰেল

মিথক আহ্বান কৰা
9 যীচু েযিতয়া েসই ঠাইৰ পৰা ৈগ আিছল, েতিতয়া মিথ নােমেৰ এজন মানুহক কৰ সংগ্রহ কৰা ঠাইত বিহ থকা েদখা

পােল যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ পাছত আহা ” মিথেয় েতিতয়াই উিঠ েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল 10 ইয়াৰ পাছত
যীচুেৱ মিথৰ ঘৰত েভাজন কিৰবৈল বিহল তাত †কৰ সংগ্রহকৰী আৰু পাপী েলাক সকল আিহ যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্
সকলৰ লগত েভাজনত বিহল 11 ফৰীচী সকেল ইয়ােক েদিখ যীচুৰ িশষয্ সকলক সুিধেল, “েতামােলাকৰ গুৰুেৱ কৰ
সংগ্রহকৰী আৰু ‘পাপী েলাক’‡ সকলৰ ৈসেত িকয় েভাজন কেৰ?” 12 এই কথা শুিন যীচুেৱ ক’েল, “সুস্থ মানুহৰ
কাৰেণ িচিকৎসকৰ প্রেয়াজন নাই; িকন্তু েৰাগী সকলৰ কাৰেণেহ প্রেয়াজন আেছ 13 “মই বিলদান েনােখােজা, দয়ােহ
িবচােৰা,”§শাস্ত্রৰ এই কথাষাৰৰ অথর্ িক েসই িবষেয় িশিক আহাৈগ িকয়েনা মই ধাির্মক েলাকক মন-পালটন কিৰবৰ
বােব িনমন্ত্রণ কৰা নাই, িকন্তু পাপী েলাকক িনমন্ত্রণ কিৰবৰ বােবেহ মই আিহেছঁা ”

লেঘানৰ িবষেয় িশক্ষা
* 9 অধয্ায়:2 পুৰিণ বাইেবলত ‘জঠৰ েৰাগ’ বুিল উেল্লখ আেছ৷ মূল শব্দ েপেৰলাইজ † 9 অধয্ায়:10 কৰ সংগ্রহকাৰী: ইহুদী সকলৰ পৰা কৰ
তুিলবৈল িনযুক্ত েৰামৰ চৰকাৰী কমর্চাৰী ইহুদী সকেল েতওঁেলাকক িবশ্বাসঘাতক আৰু পাপী বুিল ঘৃণা কিৰিছল ‡ 9 অধয্ায়:11 ফৰীচী সকলৰ দৃষ্টিত
িয সকল পাপী, েযেন- বয্িভচাৰী, পাতকী অ◌ািদ৷ § 9 অধয্ায়:13 েহােচয়া 6:6



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 9 অধয্ায়:14 1097 মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 9 অধয্ায়:38

14 তাৰ পাছত েযাহনৰ িশষয্ সকেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “আিম আৰু ফৰীচী সকেল প্রােয়ই লেঘান িদওঁ,
িকন্তু আেপানাৰ িশষয্ সকেল িকয় লেঘান িনিদেয়?” 15 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “দৰা লগত থােকােত
জােনা দৰাৰ সিখ সকেল েশাক কিৰব পােৰ? িকন্তু এেন িদন আিহব, েযিতয়া দৰাক েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা ৈল েযাৱা
হ’ব; েতিতয়া েতওঁেলােকও লেঘান িদব ”

16 “েকােনও পুৰিণ বস্ত্রত নতুন কােপাৰৰ টাপিল নামােৰ; িকয়েনা টাপিল মাৰা নতুন কােপাৰ েডাখেৰ েসই বস্ত্রক
ফািল িনেয়; তােত ফটা েডাখৰ েবিচৈকেহ ফােট ”

17 এেনদেৰ েকােনা মানুেহ নতুন দ্রাক্ষাৰস*চামৰাৰ পুৰিণ েমাটত†নথয়; যিদ থয়, েমাটেবাৰ ফািট ৈগ েসই দ্রাক্ষাৰস
পিৰ যায় আৰু েমাটেবােৰা নষ্ট হয় বৰং মানুেহ নতুন দ্রাক্ষাৰস নতুন েমাটতেহ থয়, আৰু েতিতয়ােহ দুেয়া সুৰিক্ষত
থােক ”

এগৰাকী অসুস্থ মিহলাৰ আেৰাগয্ লাভ আৰু যায়ীৰৰ জীেয়কৰ জীৱন দান
18 যীচুেৱ েলাক সকলক েযিতয়া এইেবাৰ কথা ৈক আিছল, েতিতয়া এজন শাসনকতর্ াই আিহ েতওঁক প্রিণপাত কিৰ

ক’েল, “েমাৰ েছাৱালী জনীৰ এইমাত্র মৃতুয্ হ’ল; আপুিন আিহ তাইৰ ওপৰত হাত ৰাখক, তােত তাই জীয়াই উিঠব ”
19 েতিতয়া যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকেল উিঠ েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল

20 েসই সময়েত এগৰাকী মিহলাই পাছফালৰ পৰা যীচুৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ কােপাৰৰ দিহ চুেল; েসই মিহলা গৰাকী
বাৰ বছৰ ধিৰ ৰক্তস্রাৱ‡ েৰাগত ভুিগ আিছল 21 েতওঁ মেন মেন ভািৱিছল, “যিদ মই যীচুৰ কােপাৰ খনেক অকল চুব
পােৰঁা, েতেনহেলও মই ভাল ৈহ যাম ” 22 যীচুেৱ মুখ ঘূৰাই েতওঁক েদিখ ক’েল, “ভনী, িনভর্ য় েহাৱা; েতামাৰ িবশ্বােসই
েতামাক সুস্থ কিৰেল ” েসই সময়েৰ পৰা েসই মিহলা গৰাকী সুস্থ হ’ল

23 তাৰ পাছত যীচু েসই শাসনকতর্ াৰ ঘৰৈল গ’ল তাত েতওঁ বঁাহীবাদক সকলক েদিখেল আৰু েলাক সকেল হুলসু্থল
কিৰ থকা েদখা পােল 24 যীচুেৱ ক’েল, “চাওঁ, েতামােলাক আতৰ েহাৱা েছাৱালী জনী মৰা নাই, েটাপিন ৈগেছ ”
এই কথা শুিন েতওঁেলােক হঁািহবৈল ধিৰেল 25 পাছত েলাক সকলক ঘৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদয়াত যীচু িভতৰৈল গ’ল
আৰু েছাৱালী জনীৰ হাতত ধিৰেল; েতিতয়া তাই উিঠল 26 পাছত েসই অঞ্চলৰ সকেলা ঠাইেত এই ঘটনাৰ িবষেয়
িবয়িপ পিৰল

দুজন অন্ধ আৰু এজন েবাবাক সুস্থ কৰা
27 যীচু তাৰ পৰা যাওঁেত দুজন অন্ধ েলাক েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল েতওঁেলােক িচঞিৰ িচঞিৰ কবৈল ধিৰেল,

“েহ দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান, আমাক দয়া কৰক ” 28 পাছত যীচু েযিতয়া ঘৰ আিহ পােল, েসই অন্ধ দুজন েতওঁৰ
ওচৰৈল আিহল েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল, “মই এই কম কিৰব পােৰঁা বুিল েতামােলােক িবশ্বাস কৰা েন?”
েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “হয় প্রভু, কেৰঁা ” 29 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকৰ চকু চুই ক’েল, “েতামােলােক েযেনদেৰ
িবশ্বাস কিৰছা, েতামােলাকৰ প্রিত েসইদেৰই হওক ” 30 েসই মুহুতর্ েত েতওঁেলাকৰ চকু মুকিল হ’ল তাৰ পাছত যীচুেৱ
েতওঁেলাকক কেঠাৰভােৱ সাৱধান কিৰ িদ ক’েল, “চাবা, এই িবষেয় েযন েকােনও নাজােন ” 31 িকন্তু েতওঁেলােক
ওলাই ৈগ েসই এেলকাৰ সকেলা ঠাইেত এই িবষেয় ৈক ফুিৰেল

32 েসই দুজন মানুহ েযিতয়া ওলাই গ’ল, েসই সময়েত িকছুমান মানুেহ ভূেত েপাৱা এজন েবাবা েলাকক যীচুৰ
ওচৰৈল আিনেল 33 যীচুেৱ েসই ভূতক েখেদাৱাৰ পাছত েবাবা মানুহ জেন কথা কবৈল ধিৰেল ইয়ােক েদিখ সকেলা
মানুেহ আচিৰত ৈহ ক’েল, “ইস্রােয়ল েদশত আেগেয় েকিতয়াও এেনকুৱা েদখা েপাৱা নাই!” 34 িকন্তু ফৰীচী সকেল
ক’েল, “িস ভূতেবাৰৰ ৰজা চয়তানৰ সহায়ত ভূতক েখদায় ”

বাৰ জন পঁাচিনক আেদশ িদ পিঠওৱা
35 যীচুেৱ সকেলা নগৰ আৰু গাওঁেবাৰত ৈগ ইহুদী সকলৰ নাম-ঘৰেবাৰত উপেদশ িদেল আৰু ৰাজয্ৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ

কিৰবৈল ধিৰেল ইয়াৰ বািহেৰও েতওঁ সকেলা ধৰণৰ েৰাগ-বয্ািধত পিৰ থকা েলাক সকলক সুস্থতা দান কিৰেল
36 তােত েলাক সকলৰ িভৰ েদখা পাই, েতওঁেলাকৰ প্রিত যীচুৰ মৰম লািগল; কাৰণ েতওঁেলাক ৰখীয়া েনােহাৱা েমৰৰ
িনিচনা ক্লান্ত আৰু অসহায় আিছল 37 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “শসয্ সৰহ, িকন্তু বনুৱা তাকৰ
38 এই েহতুেক শসয্ৰ গৰাকীৰ ওচৰত প্রাথর্না কৰা, যােত েতওঁ িনজৰ শসয্েক্ষত্রৈল বনুৱা সকলক পঠাই িদেয় ”

* 9 অধয্ায়:17 দ্রাক্ষাৰস - আঙুৰৰ ৰস † 9 অধয্ায়:17 েমাট - পনীয়া দ্রবয্ সংৰক্ষণৰ বােব পশুৰ ছােলেৰ বেনাৱা েমানা ‡ 9 অধয্ায়:20
মিহলা সকলৰ প্রসাৱৰ দ্বােৰেৰ েতজ েযাৱা েৰাগ৷



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 10 অধয্ায়:1 1098 মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 10 অধয্ায়:30

10 অধয্ায়
যীচুেৱ প্রচাৰৰ বােব পঁাচিন সকলক পেঠাৱা

1 যীচুেৱ েতওঁৰ বাৰ জন িশষয্ক এেকলেগ ওচৰৈল মািত েতওঁেলাকক অশুিচ আত্মাক েখদাবৈল আৰু সকেলা
ধৰণৰ েৰাগ-বয্ািধ আৰু অসুস্থ জনক সুস্থ কিৰবৈল অিধকাৰ িদেল 2 েসই বাৰ জন পঁাচিনৰ নাম এই, প্রথম িচেমান,
িয জনক িপতেৰা েবােল আৰু েতওঁৰ ভােয়ক আিন্দ্রয়, িচবিদয়ৰ পুেতক যােকাব আৰু েতওঁৰ ভােয়ক েযাহন, 3 িফিলপ
আৰু বাথর্লময়, েথামা আৰু কৰ সংগ্রহকাৰী মিথ, আলফয়ৰ পুেতক যােকাব আৰু থেদ্দয়, 4 জাতীয়তাবাদী* িচেমান
আৰু যীচুক িয জেন শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদিছল, েসই ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদা

5 এই বাৰ জনক যীচুেৱ এই আেদশ িদ পঠােল, “েতামােলােক অনা-ইহুদী সকলৰ েকােনা ঠাইৈল নাযাবা আৰু
চমৰীয়া সকলৰ েকােনা নগৰত েনােসামাবা 6 িকন্তু ইস্রােয়ল জািতৰ েহেৰাৱা েমৰেবাৰৰ ওচৰৈল েযাৱা 7 বাটত
যাওঁেত যাওঁেত এই কথা প্রচাৰ কিৰবা েয ‘স্বগর্ৰাজয্ ওচৰ হ’ল ’ 8 অসুস্থ েলাকক সুস্থ কিৰবা, মৃত েলাকক তুিলবা,
কুষ্ঠ েৰাগী সকলক শুিচ কিৰবা, ভূতক েখদাবা েতামােলােক িবনামূেলয্ পাইছা, িবনামূেলয্ই িদবা 9 েতামােলাকৰ
কঁকালৰ েপিটত েতামােলােক েসাণ, ৰূপ বা তাম নাইবা পইচাও িনিনবা 10 বাটত েযাৱাৰ কাৰেণ েকােনা েজােলাঙা,
দুটা েচালা, পাদুকা বা লাখুিট এইেবাৰও নলবা; িকয়েনা বনুৱা িনজৰ পািৰশ্রিমক েপাৱাৰ েযাগয্

11 েতামােলােক েযিতয়া েকােনা নগৰ বা গাৱঁত েসামাবা, তাত এজন উপযুক্ত মানুহ িবচািৰ ল’বা আৰু আন ঠাইৈল
েনােযাৱা পযর্ন্ত েসই ঘৰেত থািকবা 12 েযিতয়া েতামােলােক েকােনা এঘৰত েসামাবা, েতিতয়া েসই ঘৰৰ েলাকক
শুেভচ্ছা জনাই মঙ্গলবাদ িদবা 13 েসই ঘৰ যিদ উপযুক্ত হয়, েতেনহেল েতামােলাকৰ শািন্ত েসই ঘৰৰ ওপৰৈল নািম
আহক; িকন্তু েসই ঘৰ যিদ উপযুক্ত নহয়, েতেনহেল েতামােলাকৰ শািন্ত েতামােলাকৰ ওচৰৈল উলিট আহক 14 যিদ
েকােনােৱ েতামােলাকক গ্রহণ নকেৰ বা েতামােলাকৰ কথাও নুশুেন, েতেনহেল েসই ঘৰ বা নগৰৰ পৰা ওলাই যাওঁেত
েতামােলাকৰ ভিৰৰ ধূিল েজাকািৰ েপলাবা 15 মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, মহা-িবচাৰৰ িদনা েসই নগৰতৈক বৰং
চেদাম আৰু ঘেমাৰা নগৰৰ দশা অিধক সিহব পৰা হ’ব ”

িশষয্ সকলৈল যীচুৰ সতকর্ বাণী
16 শুনা! মই ৰাংকুকুৰেবাৰৰ মাজৈল েতামােলাকক েমৰ-েপাৱািলৰ†িনিচনাৈক পিঠয়াইেছা; এই েহতুেক েতামােলাক

সাপৰ দেৰ েটঙৰ আৰু কেপৗৰ িনিচনা অমািয়ক েহাৱা 17 সতকর্ ভােৱ চিলবা; িকয়েনা েলাক সকেল েতামােলাকক
িবচাৰ সভাত েশাধাই িদব আৰু েতওঁেলাকৰ নাম-ঘৰেবাৰত েতামােলাকক েকাবাব 18 েমাৰ কাৰেণই েতামােলাকক
ৰাজয্পাল আৰু ৰজা সকলৰ সনু্মখৈল ৈল েযাৱা হ’বা, যােত েতামােলােক তাত েতওঁেলাকৰ আৰু অনা-ইহুদী সকলৰ
ওচৰত সাক্ষয্ িদব পাৰা 19 েলাক সকেল েযিতয়া েতামােলাকক েশাধাই িদব, েতিতয়া েকেনৈক, িক কথা ক’ব লােগ,
েসই িবষয় ৈল িচন্তা নকিৰবা; িকয়েনা েতিতয়া িয কথা ক’ব লােগ, েসই িবষয়েবাৰ েসই মুহূত্তর্ েত েতামােলাকক িদয়া
হ’ব 20 িকয়েনা েসই কথা েতামােলােক নহয়, িকন্তু েতামােলাকৰ িপতৃৰ আত্মাইেহ‡§েতামােলাকৰ িভতৰৰ পৰা কব *
21 ককােয়েক ভােয়কক আৰু বােপেক পুেতকক মৃতুয্দণ্ডৈল েশাধাই িদব সন্তান সকেল মাক-বােপকৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ
েতওঁেলাকক মৃতুয্ৰ মুখৈল েঠিল িদব 22 েমাৰ নামৰ কাৰেণ, েতামােলাক সকেলােৰ ঘৃণাৰ পাত্র হ’বা; িকন্তু িয জেন
েশষৈলেক সিহ থােক, েসই জেনই পিৰত্রাণ পাব 23 েযিতয়া েকােনা নগৰৰ েলােক েতামােলাকক তাড়না কেৰ, েতিতয়া
আন এখন নগৰৈল পলাই যাবা; মই েতামােলাকক সঁচাৈক ৈকেছঁা, ইস্রােয়ল েদশৰ সকেলা নগৰৈল েতামােলােক ৈগ
েশষ কৰাৰ আেগেয় মানুহৰ পুত্র আিহব 24 িশষয্ েকিতয়াও গুৰুতৈক উদ্ধর্ ত নহয়, দােসা প্রভুতৈক উদ্ধর্ ত নহয়
25 িশষয্ যিদ গুৰুৰ দেৰ আৰু দাস যিদ িনজৰ প্রভুৰ দেৰ হ’ব পােৰ, েসেয় যেথষ্ট ঘৰৰ গৰাকীেক েযিতয়া েতওঁেলােক
েবলচবূব বুিলেল, েতেনহেল েতওঁৰ পিৰয়ালৰ আন সকেলােক িকমান অিধক বুিলব!

26 গিতেক েতামােলােক েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা লুকুৱাই ৰখা সকেলা িবষেয়ই প্রকাশ পাব আৰু েগাপেন
ৰখা সকেলা িবষেয়ই জেনাৱা হ’ব 27 মই েতামােলাকক আন্ধাৰত িয কওঁ, েসইেবাৰ েতামােলােক েপাহৰত প্রকাশ
কিৰবা আৰু েতামােলােক কােণেৰ িয শুিনছা, েসইেবাৰ ঘৰৰ ওপৰত উিঠ েঘাষণা কিৰবা 28 িয সকেল েকৱল
শৰীৰকেহ বধ কেৰ, িকন্তু আত্মাক বধ কিৰব েনাৱােৰ, েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা; িকন্তু িয জেন আত্মা আৰু শৰীৰ,
এই দুেয়ােকা নৰকত নষ্ট কিৰব পােৰ, েতওঁেকেহ ভয় কিৰবা 29 দুটা ঘৰ-িচিৰকা কু্ষদ্র পইচাৈল েনেবেচ েন? তথািপ
েতামােলাকৰ িপতৃৰ অনুমিত অিবহেন েসইেবাৰৰ এিটও মািটত নপেৰ 30 েতামােলাকৰ মূৰৰ আটাইেবাৰ চুিলেৰা িহচাব
* 10 অধয্ায়:4 জাতীয়তাবাদী- েৰামান শাসনৰ পৰা ইহুদী সকলক মুক্ত কিৰবৈল িবচৰা এক দল † 10 অধয্ায়:16 েমৰ-ছাগ বা েভড়া েপাৱািলৰূেপ
প্রভুেৱ িনজৰ িশষয্ সকলক ৈকেছ৷ ‡ 10 অধয্ায়:20 েযা. 15:26 § 10 অধয্ায়:20 িপতৃৰ আত্মা - পিবত্র আত্মা, ঈশ্বৰক বুজাইেছ * 10
অধয্ায়:20 লূক 12:12, পঁা. 4:8, 6:10,
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ৰখা আেছ 31 এই েহতুেক ভয় নকিৰবা; েতামােলাক অেনক ঘৰ-িচিৰকাতৈক বহুমূলীয়া 32 এেতেক িয েকােনােৱ
মানুহৰ আগত েমাক স্বীকাৰ কেৰ, মেয়া স্বগর্ত থকা েমাৰ িপতৃৰ আগত েতওঁক স্বীকাৰ কিৰম; 33 িকন্তু মানুহৰ আগত
িয েকােনােৱ েমাক অস্বীকাৰ কেৰ, স্বগর্ত থকা েমাৰ িপতৃৰ আগত মেয়া েতওঁক অস্বীকাৰ কিৰম

34 মই পৃিথৱীত শািন্ত িদবৈল আিহেলঁা বুিল নাভািববা; শািন্ত িদবৈল নহয়, িকন্তু তেৰাৱাল িদবৈলেহ আিহেলঁা
35 বােপকৰ িবৰুেদ্ধ পুেতকৰ, মাকৰ িবৰুেদ্ধ জীেয়কৰ, শাহুেৱকৰ িবৰুেদ্ধ েবাৱাৰীেয়কৰ েভদ জন্মাবৈলেহ আিহেলঁা;
36 িনজৰ পিৰয়ালৰ েলাক সকেলই মানুহৰ শত্রু হ’ব 37 িয েকােনােৱ েমাতৈকেয়া িনজৰ িপতৃ বা মাতৃক অিধক েপ্রম
কেৰ, েতওঁ েমাৰ উপযুক্ত নহয়; আৰু িয েকােনােৱ েমাতৈক িনজৰ পুেতক বা জীেয়কক অিধক েপ্রম কেৰ, েতওঁ েমাৰ
উপযুক্ত নহয় 38 িয েকােনােৱ িনজৰ কু্রচ ৈল েমাৰ পােছ পােছ নােহ; েতেৱঁা েমাৰ উপযুক্ত নহয় 39 িয েকােনােৱ
িনজৰ জীৱন ৰক্ষা কিৰব িবচােৰ, েতওঁ জীৱন েহৰুৱাব; আৰু িয েকােনােৱ েমাৰ কাৰেণ িনজৰ জীৱন উৎসগর্ কেৰ,
েতওঁ জীৱন পাব

40 িয েকােনােৱ েতামােলাকক গ্রহণ কেৰ; েতওঁ েমােক গ্রহণ কেৰ আৰু িয েকােনােৱ েমাক গ্রহণ কেৰ, েতওঁ েমাক
পেঠাৱা জনেকই গ্রহণ কেৰ 41 এজন ভাৱবাদীক যিদ েকােনােৱ ভাৱবাদী বুিল গ্রহণ কেৰ, েতওঁ ভাববাদীৰ পুৰস্কাৰ
পাব আৰু এজন ধাির্মকক যিদ েকােনােৱ ধাির্মক বুিল গ্রহণ কেৰ, েতওঁ ধাির্মকৰ পুৰস্কাৰ পাব 42 িয েকােনােৱ এই
সাধাৰণ েলাক সকলৰ মাজৰ এজনক েমাৰ িশষয্ বুিল এবািট েচঁচা পানী মােথান খুৱায়, মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ,
েতওঁ েকােনামেতই িনজৰ পুৰস্কাৰ েনেহৰুৱাব

11 অধয্ায়
1 যীচুেৱ েতওঁৰ বাৰ জন িশষয্ক এইদেৰ আেদশ িদ েশষ কিৰেল তাৰ পাছত েতওঁ নগেৰ নগেৰ িশক্ষা িদবৰ বােব

আৰু প্রচাৰ কিৰবৰ কাৰেণ েসই ঠাইৰ পৰা গুিচ গ’ল
েযাহন বাপ্তাইজকৰ প্রশ্ন; যীচুৰ উত্তৰ

2 েযাহেন* বন্দীশালৰ পৰা েযিতয়া খ্রীষ্টৰ কমর্ৰ কথা শুিনেল, েতিতয়া িনজৰ িশষয্ সকলৰ দ্বাৰাই যীচুক সুিধ পঠােল,
3 ক’েল “আিহব লগা জন আপুিনেয় হয়েন, েন আিম অনয্ েকােনাবা এজনৈল অেপক্ষা কিৰম?” 4 যীচুেৱ উত্তৰ িদ
েতওঁেলাকক ক’েল, “েযাৱা, েতামােলােক িয শুিনছা আৰু েদিখছা, েসই িবষয়ৰ সম্বাদ েযাহনক িদয়াৈগ 5 অন্ধই
দৃষ্টিশিক্ত পাইেছ, েখাৰাই েখাজ কািঢ়েছ, কুষ্ঠ েৰাগীক শুিচ কৰা ৈহেছ, কলাই পুণৰ শুিনেছ, মৃত সকলক জীৱনৈল
পুণৰুিত্থত কৰা ৈহেছ, দিৰদ্র সকলৰ আগত শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা ৈহেছ 6 ধনয্ েসই েলাক, িয জেন েমাক ৈল েকােনা
বাধা নাপায় ”

7 েযাহনৰ িশষয্ সকল েযিতয়া উলিট গ’ল, েসই সময়ত যীচুেৱ েযাহনৰ িবষেয় েলাক সকলৰ আগত এই কথা
কবৈল ধিৰেল, “আেপানােলােক িক চাবৰ বােব মৰুপ্রান্তৈল ৈগিছল- বতােহ লেৰাৱা এক নল-খাগিৰ? 8 েতেনহেল িক
চাবৈল ওলাই ৈগিছল- িমিহ কােপাৰ িপন্ধা মানুহ েন? বাস্তিৱকেত, িয সকেল িমিহ কােপাৰ িপেন্ধ, েতওঁেলাক ৰজাৰ
ভৱনতেহ থােক 9 েতেনহেল িক চাবৈল ওলাই ৈগিছল - এজন ভাববাদীক েন? হয়, মই আেপানােলাকক কওঁ, ‘েতওঁ
ভাৱবাদীতৈকেয়া মহান 10 এই জন েতেৱঁই, িয জনৰ িবষেয় শাস্ত্রত িলখা আেছ,
‘েচাৱা, মই েতামাৰ আগত
েমাৰ বাতর্ াবাহকক পঠাম,
েতওঁ েতামাৰ আগত
েতামাৰ পথ প্রস্তুত কিৰব ’

11 মই আেপানােলাকক সঁচাৈকেয় কওঁ, মিহলাৰ গভর্ ত িযমান মানুহৰ জন্ম ৈহেছ, েতওঁেলাকৰ মাজত বাপ্তাইজক
েযাহনতৈক মহান েকােনা নাই; িকন্তু স্বগর্ৰাজয্ত আটাইতৈক গুৰুত্বহীন সৰু বয্িক্তও েযাহনতৈক মহান 12 বাপ্তাইজক
েযাহনৰ িদনৰ পৰা এিতয়াৈলেক স্বগর্ৰাজয্ ভীষণভােৱ আক্রান্ত ৈহেছ আৰু বলৱান েলােক বেলেৰ তাক িনয়ন্ত্রণ
কিৰবৈল েচষ্টা কিৰেছ 13 েযাহনৰ সময়ৈলেক সকেলা ভাববাদীেয় আৰু িবধান-শাস্ত্রই ভােবািক্ত প্রকাশ কিৰেছ
14 অ◌ােপানােলােক যিদ এই কথা গ্রহণ কিৰব েখােজ, েতেনহেল আিহব লগা িয এিলয়া†, এই েযাহেনই েসই জন
15 িয জনৰ শুিনবৈল কাণ আেছ, েতওঁ শুনক

16 এই যুগৰ েলাক সকলক কাৰ লগত তুলনা কিৰম? এওঁেলাক এেনকুৱা ল’ৰা-েছাৱালীৰ িনিচনা, িয সকেল বজাৰত
বিহ সঙ্গী সকলক মািত কয়; 17 ‘আিম েতামােলাকৰ কাৰেণ বঁাহী বজােলা, েতামােলােক নানািচলা; আিম েশাকৰ গান
গােলা, েতামােলােক িবলাপ নকিৰলা ’ 18 েযাহেন আিহ েভাজন গ্রহণ বা দ্রাক্ষাৰস পান এেকা নকৰাৰ কাৰেণ েলােক
* 11 অধয্ায়:2 এওঁ বািপ্তস্ম িদওঁতা েযাহন † 11 অধয্ায়:14 এিলয়া - মলাখী 4:5, 6
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কয়, ‘েতওঁক ভূেত পাইেছ’ 19 মানুহৰ পুত্রই আিহ েভাজন-পান কিৰেল কাৰেণ েলােক কয়, ‘এই েচাৱা, এই জন এজন
খকুৱা আৰু মদাহী মানুহ; কৰ সংগ্রহকাৰী আৰু পাপীেবাৰৰ বনু্ধ! িকন্তু জ্ঞান েয সতয্, িনজৰ কমর্ৰ দ্বাৰাই প্রমািণত
হয় ’ ”

অিবশ্বাসী সকলৰ উেদ্দেশয্ যীচুৰ সতকর্ বাণী
20 যীচুেৱ িযেবাৰ নগৰত েবিচ ভাগ পৰাক্রম কাযর্ কিৰিছল, েসইেবাৰ ঠাইৰ িনবাসী সকলক েতওঁ গিৰহণা িদেল,

কাৰণ েতওঁেলােক মন-পালটন নকিৰেল 21 “হায় েকাৰাচীন! হায় ৈবৎ-ৈচদা! িকয়েনা েতামােলাকৰ মাজত িযেবাৰ
পৰাক্রম কাযর্ কৰা হ’ল, েসইেবাৰ কাযর্ যিদ তুৰ আৰু চীেদান নগৰত কিৰেলঁা হয়, েতেনহেল বহু িদনৰ আেগেয়
তাৰ িনবাসী সকেল চট িপিন্ধেলেহঁেতন আৰু ছাইত বিহ মন-পালটন কিৰেলেহঁেতন 22 িকন্তু মই আেপানােলাকক
কওঁ, েসাধ-িবচাৰৰ িদনা আেপানােলাকতৈক তুৰ আৰু চীেদানৰ‡দশা সিহব পৰা হ’ব 23 তুিম, কফৰনাহূম! তুিম ভাৱা
েনিক েয েতামাক স্বগর্ৈল েতালা হ’ব? েকিতয়াও নহয়, েতামাক মৃতেলাকৈল, অথর্াৎ নৰকৈলেহ অনা হ’ব িকয়েনা
েতামাৰ মাজত িযেবাৰ পৰাক্রম কাযর্ কৰা হ’ল, েসইেবাৰ কমর্ যিদ চেদামত কৰা হ’লেহেতন, েতেনহেল চেদাম আিজও
থািকেলেহেতন 24 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ, েসাধ-িবচাৰৰ িদনা েতামােলাকতৈক চেদাম নগৰৰ দশা সিহবৰ বােব
অিধক সহজ হ’ব ”

যীচুৰ প্রাথর্না; পিৰশ্রান্ত সকলক িনমন্ত্রণ কৰা
25 েসই সময়ত যীচুেৱ মাত লগাই ক’েল, “েহ িপতৃ, তুিম স্বগর্ আৰু পৃিথৱীৰ প্রভু, মই েতামাৰ প্রশংসা কেৰঁা, কাৰণ

তুিম জ্ঞানী আৰু বুিদ্ধমন্ত েলাকৰ পৰা এইেবাৰ কথা গুপুেত ৰািখছা, িকন্তু িশশু সকলৰ দেৰ সৰল েলাক সকলৰ আগত
প্রকাশ কিৰলা 26 হয় িপতৃ, ‘এইদেৰ েতামাৰ দৃষ্টিত ই সেন্তাষজনক ৈহেছ ’ 27 িকয়েনা েমাৰ িপতৃেয় সকেলােক েমাৰ
হাতত সমপর্ন কিৰেছ; িপতৃৰ বািহেৰ পুত্রক েকােনও নাজােন: পুত্রৰ বািহেৰ িপতৃক েকােনও নাজােন পুত্রই িয জনৰ
আগত িপতৃক প্রকাশ কিৰবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতেৱঁই েতওঁক জােন 28 েহ পিৰশ্রান্ত আৰু ভাৰাক্রান্ত েলাক সকল, েমাৰ
ওচৰৈল আহা; মই েতামােলাকক িজৰিণ িদম 29 মই নম্র আৰু েকামল িচত্তৰ মানুহ; এই েহতুেক, েতামােলাকৰ ওপৰত
েমাৰ যুৱঁিল েলাৱা আৰু েমাৰ িশক্ষা েলাৱা; তােত েতামােলােক িনজৰ িনজৰ মনত িজৰিণ পাবা 30 িকয়েনা েমাৰ যুৱঁিল
ৈব িনয়া সহজ আৰু েমাৰ েবাজাও লঘু ”

12 অধয্ায়
িবশ্রামবাৰৰ িবষেয় িশক্ষা

1 এিদন িবশ্রামবােৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত যীচু শসয্েক্ষত্রৰ মােজিদ ৈগ আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ
েভাক লািগিছল বােব েতওঁেলােক শসয্ৰ েথাক িছিঙ িছিঙ খাইিছল 2 ইয়ােক েদিখ ফৰীচী সকেল েতওঁক ক’েল,
“চাওক, িবধানৰ মেত িবশ্রামবােৰ িয কমর্ কিৰব নাপায়, েসই কমর্ আেপানাৰ িশষয্ সকেল কিৰেছ ” 3 েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “দায়ুদ আৰু েতওঁৰ সঙ্গী সকলৰ েযিতয়া েভাক লািগিছল, েতিতয়া েতওঁ িয কিৰিছল েসই িবষেয়
জােনা আেপানােলােক পঢ়া নাই? 4 েকেনৈক, েতওঁ ঈশ্বৰৰ গৃহত েসামাই উৎসগর্ৰ িপঠা খাইিছল; েসই দশর্ন িপঠা
িবধানৰ মেত েতওঁ আৰু েতওঁৰ লগত থকা সকেল অৱেশয্ই েখাৱা উিচত নািছল৷ েসই িপঠা েকৱল পুেৰািহত সকেলেহ
খাব পােৰ 5 তােৰাপিৰ আেপানােলােক েমািচৰ িবধান-শাস্ত্রত পঢ়া নাই েন, িবশ্রামবােৰ েয পুেৰািহত সকেল মিন্দৰত
কাম কিৰ িবশ্রামবাৰৰ িনয়ম উলঙ্ঘন কিৰেলও িনেদর্ াষী হয়? 6 িকন্তু মই আেপানােলাকক কওঁ, মিন্দৰতৈকেয়া মহান
এজন ইয়াত আেছ 7 ‘মই বিলদান েনােখােজা, দয়ােহ েখােজা’*শাস্ত্রৰ এই কথাৰ অথর্ আেপানােলােক জনা হ’েল,
িনেদ্দর্ াষী সকলক েদাষী নকিৰেলেহঁেতন 8 িকয়েনা মানুহৰ পুত্রই িবশ্রামবাৰৰ অিধপিত ”

যীচুেৱ এজন পঙু্গক সুস্থ কৰা
9 তাৰ পাছত যীচু েসই ঠাইৰ পৰা গ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ নাম-ঘৰত েসামাল 10 তাত এজন মানুহ আিছল, আৰু

েসই মানুহ জনৰ এখন হাত শুকাই ৈগিছল যীচুক পাপ কৰাৰ অপৰাধত েদাষ িদবৰ উেদ্দেশয্ ফৰীচী সকেল েতওঁক
সুিধেল, “িবধান অনুসােৰ িবশ্রামবােৰ সুস্থ কিৰব পায় েন?” 11 তােত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলাকৰ
মাজৰ কােৰাবাৰ যিদ েকৱল এটা েমৰ†থােক আৰু েসই েমষেটা‡যিদ িবশ্রামবােৰ গাতত পেৰ, েতেনহেল তাক ধিৰ তুিল
আিনবৈল েনােযাৱা েকােনাবা আেছ েন? 12 েতেনহেল েমৰতৈক§মানুহ িকমান বহুমূলীয়া! এই েহতুেক, িবশ্রামবােৰ
‡ 11 অধয্ায়:22 তুৰ আৰু চীেদান - েলবাননৰ দুখন চহৰ, য’ত দুষ্ট েলাক সকল বাস কিৰিছল * 12 অধয্ায়:7 মই েখােজা েহােচয়া 6:6 † 12
অধয্ায়:11 েমৰ-ছাগ বা এক েশ্রণীৰ েভড়া ছাগলী ‡ 12 অধয্ায়:11 েমৰ-ছাগ বা েভড়া প্রজািতৰ ছাগলী § 12 অধয্ায়:12 েমৰ-ছাগ বা েভড়া
প্রজািতৰ ছাগলী



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 12 অধয্ায়:13 1101 মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 12 অধয্ায়:35

ভাল কমর্ কৰা িবধানযুক্ত ” 13 তাৰ পাছত যীচুেৱ েসই মানুহ জনক ক’েল, “েতামাৰ হাত খন েমিল িদয়া ” তােত
মানুহ জেন িনজৰ হাত খন েমিল িদয়াত, েসই হাত খন সমূ্পণর্ সুস্থ ৈহ আন খন হাতৰ িনিচনা হ’ল 14 েতিতয়া ফৰীচী
সকল বািহৰৈল ওলাই গ’ল আৰু যীচুক বধ কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কিৰবৈল ধিৰেল

যীচু ঈশ্বৰৰ মেনানীত দাস
15 যীচুেৱ েসই িবষেয় বুিজ েপাৱাত, েতওঁ তাৰ পৰা আতিৰ গ’ল৷ েতিতয়া বহু মানুহ েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল আৰু

েসই েলাক সকলক েতওঁ সুস্থ কিৰেল 16 যীচুেৱ েতওঁেলাকক েতওঁৰ িবষেয় আনৰ আগতৈক নুফুিৰবৈল সাৱধান কিৰ
িদেল 17 এইদেৰ িযচয়া ভাৱবাদীৰ েযােগিদ েকাৱা এই কথা পূণর্ হ’ল;* েবােল-
18 “েচাৱা, েতওঁ েমাৰ েসৱক,
েতওঁক মই মেনানীত কিৰেলঁা
েতেৱঁই েমাৰ িপ্রয়জন,
েমাৰ প্রাণ েতওঁেতই পৰম সন্তুষ্ট হয়
মই েতওঁৰ ওপৰত েমাৰ আত্মা িদম,
তােত েতওঁ অনা-ইহুদী† সকলক
নয্ায়-িবচাৰ েঘাষণা কিৰব

19 েতওঁ দ্বন্দ্ব নকিৰব বা আটাহ নাপািৰব;
আিলবাটত েকােনও েতওঁৰ মাত নুশুিনব!
20 নয্ায়-িবচাৰ জয়যুক্তৈল প্রচাৰ নকেৰ মােন,
েতওঁ েথেতিল েযাৱা নল নাভািঙব,
েধাৱঁাই থকা শিলতাও নুনুমাব;
21 আৰু অনা-ইহুদী সকেল েতওঁৰ নামত আশা ৰািখব ”

ভূেত েপাৱা এজন েলাকক সুস্থ কৰা; ফৰীচী সকেল যীচুক িনন্দা কৰা আৰু ক্ষমা েনােহাৱা পাপ
22 েসই সময়ত মানুহ িকছুমােন ভূেত েপাৱা মানুহ এজনক যীচুৰ ওচৰৈল ৈল আিহল মানুহ জন অন্ধ আৰু েবাবা

আিছল যীচুেৱ েতওঁক সুস্থ কৰাত েসই েবাবাই কথা ক’েল আৰু দৃষ্টিও পােল 23 তােত সকেলা েলােক িবস্ময় মািন
ক’েল, “এই মানুহ দায়ুদৰ বংশধৰ হ’ব পােৰ েন?”

24 ফৰীচী সকেল যীচুৰ এই আচিৰত কাযর্ৰ কথা শুিন ক’েল, “এই মানুেহ ভূতেবাৰৰ ৰজা েবলচবূবৰ সহায় অিবহেন
ভূতক েনেখদায় ” 25 িকন্তু যীচুেৱ ফৰীচী সকলৰ মনৰ ভাব বুিজব পািৰ েতওঁেলাকক ক’েল, “িয ৰাজয্ িনজৰ মাজেত
িববাদ কিৰ ভাগ ভাগ হয়, েসই ৰাজয্ ধ্বংস হয় আৰু িয নগৰ বা পিৰয়াল িনজৰ মাজেত িববাদত িলপ্ত ৈহ িবভক্ত হয়,
েসই নগৰ বা পিৰয়াল বির্ত নাথািকব

26 চয়তােন যিদ চয়তানেক েখদায়, েতেনহেল িস িনজৰ মাজেত ভাগ ভাগ হয়; েতিতয়া তাৰ ৰাজয্ েকেনৈক বির্ত
থািকব? 27 মই যিদ েবলচবূবৰ শিক্তৰ সহায়ত ভূতৰ আত্মা েখদাও, েতেনহেল আেপানােলাকৰ অনুগামী সকেল িক
শিক্তৰ সহায়ত িসহঁতক েখদায়? গিতেক আেপানােলাকৰ অনুগামী সকেল আেপানােলাকক সিঠক কথা ৈকেছ েন নাই
িবচাৰ কিৰব

28 িকন্তু মই যিদ ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই ভূতৰ আত্মােবাৰক েখদাও, েতেনহেল জািনব েয, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ অৱেশয্ই
আেপানােলাকৰ ওচৰ আিহ পােল 29 বলৱান জনক প্রথেম নাবািন্ধেল েকােনাবাই জােনা েতওঁৰ ঘৰত েসামাই বস্তু
লুট কিৰব পােৰ? বলৱান জনক বন্দী কৰাৰ পাছতেহ েতওঁৰ ঘৰৰ সকেলা বস্তু েতওঁ লুট কিৰব পািৰব 30 িয জন
েমাৰ পক্ষত নহয়, েতওঁ েমাৰ িবপক্ষ; আৰু িয জেন েমাৰ ৈসেত নচপায়, েতওঁ িসিঁচ েপলায় 31 এই েহতুেক মই
আেপানােলাকক কওঁ, মানুহৰ সকেলা পাপ আৰু ঈশ্বৰক কৰা িনন্দা ক্ষমা হ’ব, িকন্তু পিবত্র আত্মাৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা
েকােনা িনন্দাজনক কথা ক্ষমা কৰা নহ’ব 32 মানুহৰ পুত্রৰ িবৰুেদ্ধ েকােনােৱ কথা ক’েল, েতওঁক ক্ষমা কৰা হ’ব, িকন্তু
েকােনােৱ পিবত্র আত্মাৰ িবৰুেদ্ধ কথা ক’েল েতওঁক ইহেলাকত বা পৰেলাকেতা ক্ষমা কৰা নহব

ফলৰ দ্বাৰা গছ িচিনব পািৰ
33 গছ ভাল হ’েল ফল ভাল হয় আৰু গছ েবয়া হ’েল ফল েবয়া হয় িকয়েনা এেজাপা গছক তাৰ ফল েদিখ িচিনব

পািৰ 34 সপর্ৰ বংশধৰ‡সকল! িনেজ েবয়া ৈহ েকেনৈক আেপানােলােক ভাল কথা ক’ব পািৰব? মানুহৰ মন িয কথােৰ
পূণর্ থােক, মুেখ েসই কথােক কয় 35 ভাল মানুেহ েতওঁৰ অন্তৰত ভিৰ থকা ভাল সঞ্চয়ৰ পৰা ভাল কথা উিলয়ায় আৰু
* 12 অধয্ায়:17 িযচয়া 42:1-4 † 12 অধয্ায়:18 অনা-ইহুদী সকলৰ েদশত বা সকেলা জািতৰ মাজত৷ ‡ 12 অধয্ায়:34 মিথ 3:7, 23:33
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েবয়া মানুেহ েতওঁৰ অন্তৰত ভিৰ থকা েবয়া সঞ্চয়ৰ পৰা েবয়া কথা উিলয়ায় 36 িকন্তু মই আেপানােলাকক কওঁ, েলাক
সকেল িযেবাৰ অনথর্ক কথা কয়, েসাধ-িবচাৰৰ িদনা প্রেতয্কেটা কথাৰ িহচাব েতওঁেলােক িদব লািগব 37 িকয়েনা
আেপানাৰ িনজৰ কথাৰ দ্বাৰাই আপুিন িনেদ্দর্ াষী বুিল প্রমািণত হব আৰু আেপানাৰ িনজৰ কথাৰ দ্বাৰাই আেপানাক েদাষী
বুিল প্রমািণত কৰা হব

ফৰীচী সকেল যীচুৰ ওচৰত িচন িবচৰা
38 তাৰ পাছত েকইজনমান িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচীেয় যীচুক উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ গুৰু, আিম আেপানাৰ পৰা

িচন িহচােপ এটা পৰাক্রম কাযর্ চাবৈল ইচ্ছা কেৰঁা ” 39 িকন্তু যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “এই যুগৰ দুষ্ট আৰু
বয্িভচাৰী§েলাক*সকেল পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচােৰ; িকন্তু েযানা ভাববাদীৰ িচনৰ বািহেৰ আন েকােনা িচন েতওঁেলাকক
েদখুওৱা নহব 40 েযানা েযেনৈক িতিন িদন িতিন ৰািত ডাঙৰ মাছৰ েপটৰ িভতৰত আিছল, েতেনৈক মানুহৰ পুত্রও
িতিন িদন িতিন ৰািত মািটৰ তলত থািকব

41 িবচাৰৰ িদনা এই কালৰ মানুহেৰ ৈসেত নীনিব নগৰৰ েলাক সকল উিঠ েতওঁেলাকক েদাষী কিৰব, িকয়েনা নীনিবৰ
েলাক সকেল েযানাৰ প্রচাৰৰ ফলত মন-পালটন কিৰিছল চাওক, ইয়াত েযানাতৈকেয়া অিধক মহান এজন আেছ

42 িবচাৰৰ িদনা এই কালৰ মানুেহেৰ ৈসেত দিক্ষণ েদশৰ ৰাণীেয় উিঠ েতওঁেলাকক েদাষী কিৰব, িকয়েনা চেলামন
ৰজাৰ জ্ঞানৰ কথা শুিনবৈল েতওঁ পৃিথৱীৰ েশষ সীমাৰ পৰা আিহিছল চাওক, ইয়াত চেলামনতৈকেয়া অিধক মহান
এজন আেছ

43 েযিতয়া েকােনা অশুিচ আত্মা েকােনা মানুহৰ পৰা বািহৰ ওলায়, েতিতয়া িস িজৰিণ িবচািৰ পানী নথকা শুকান
ঠাইেবাৰত ঘুিৰ ফুেৰ িকন্তু িস েযিতয়া েসই ঠাই নাপায়; 44 েতিতয়া িস কয়, ‘িয ঘৰৰ পৰা ওলাই আিহেলঁা, পুনৰ মই
েসই ঘৰৈলেক উলিট যাম ’ পাছত িস েযিতয়া ঘূিৰ আিহ েদেখ, েকােনাবাই েসই ঘৰ সৰােপঁাচা কিৰ সকেলা সজাই-পৰাই
পিৰস্কাৰ কিৰ ৈথেছ; 45 েতিতয়া েসই অশুিচ আত্মাই ৈগ িনজতৈকেয়া দুষ্ট আন সােতাটা ভূতৰ আত্মাক লগত ৈল আেন
আৰু তােত েসামাই বাস কেৰ তােত েসই মানুহৰ প্রথম অৱস্থাতৈক েশষ অৱস্থা অিধক েবয়া ৈহ যায় এই কালৰ দুষ্ট
েলাক সকলৰ অৱস্থাও েতেন হ’ব ”

যীচুৰ অনুকাৰী সকেলই েতওঁৰ পিৰয়াল
46 যীচুেৱ েযিতয়া েলাক সকলৰ আগত কথা ৈক আিছল, েতিতয়া েতওঁৰ মাক আৰু ভােয়ক সকেল আিহ েতওঁৰ

ৈসেত কথা পািতবৰ বােব বািহৰত িথয় ৈহ অেপক্ষা কিৰ আিছল 47 েতেনেত েকােনা এজন েলােক েতওঁক ক’েল,
“চাওক, আেপানাৰ মা আৰু ভাই সকেল আেপানাৰ লগত কথা পািতবৰ কাৰেণ বািহৰত িথয় ৈহ আেছ ” 48 যীচুেৱ
েতিতয়া েসই েলাক জনক ক’েল, “েকান েমাৰ মা নাইবা েমাৰ ভাই সকেলই বা েকান?” 49 তাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ হাত
খন েমিল িশষয্ সকলৰ ফােল েদখুৱাই ক’েল, “এয়া চাওক, এওঁেলােকই েমাৰ মা আৰু েমাৰ ভাই সকল! 50 কাৰণ,
িয েকােনােৱ েমাৰ স্বগর্ত থকা িপতৃৰ ইচ্ছা পালন কেৰ, েতওঁেলােকই েমাৰ ভাই, ভনী আৰু মা

13 অধয্ায়
এজন েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত

1 েসইিদনা যীচুেৱ ঘৰৰ পৰা ওলাই সাগৰৰ তীৰত ৈগ বিহিছল 2 তােত েতওঁৰ চািৰওফােল বহুেতা েলাক আিহ েগাট
েখাৱাত, েতওঁ এখন নাৱত উিঠ বিহল আৰু েসই েগাট েখাৱা সকেলা মানুহ বামেত িথয় ৈহ থািকল 3 েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁেলাকক দৃষ্টান্তৰ মাধয্েমিদ বহুত িবষয়ৰ ওপৰত কথা কবৈল ধিৰেল েতওঁ ক’েল, “এজন েখিতয়েক কিঠয়া
িসিঁচবৈল গ’ল 4 েতওঁ িসেচঁােত িসেচঁােত, িকছুমান কিঠয়া বাটৰ কাষত পিৰল; তােত চৰাইেবােৰ আিহ েসইেবাৰ খুিট
খােল 5 িকছুমান কিঠয়া িশলাময় মািটত পিৰল তাত মািট েবিছ নথকাত আৰু মািটও গভীৰ েনােহাৱা কাৰেণ যিদও
েসানকােল গজািল ওলাল, 6 তথািপ সূযর্ উদয় েহাৱাৰ পাছত, িশপা গভীৰ েনােহাৱা কাৰেণ তাপ লািগ েসইেবাৰ েলেৰিল
শুকাই গ’ল 7 আন িকছুমান কঁাইটিনত পিৰল; তােত কঁাইটীয়া বনেবাৰ বািঢ় উঠাত, েসইেবাৰ েহিচ ধিৰ মািৰেল
8আনেবাৰ কিঠয়া ভাল মািটত পিৰল আৰু শসয্ উৎপন্ন কিৰেল তােত িকছুমানত এশ গুণ, িকছুমানত ষািঠ গুণ আৰু
িকছুমানত িত্রশ গুণৈক শসয্ উৎপন্ন হ’ল 9 যাৰ কাণ আেছ, েতওঁ শুনক ”

দৃষ্টান্ত েকাৱাৰ উেদ্দশয্
§ 12 অধয্ায়:39 ঈশ্বৰক িবশ্বাস নকৰা েলাক, * 12 অধয্ায়:39 যােকা. 4:4
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10 যীচুৰ িশষয্ সকেল আিহ েতওঁক সুিধেল, “আপুিন িকয় দৃষ্টান্তৰ মাধয্েমেৰ েলাক সকলৰ আগত কথা কয়?”
11 উত্তৰত েতওঁ িশষয্ সকলক ক’েল, “স্বগর্ৰাজয্ৰ িবষয়েবাৰৰ িনগূঢ়-তত্ত্বেবাৰ েতামােলাকক জািনবৈল সুেযাগ িদয়া
ৈহেছ; িকন্তু েতওঁেলাকক িদয়া েহাৱা নাই 12 িকয়েনা যাৰ আেছ, েতওঁক অিধক িদয়া হ’ব, তােত েতওঁৰ প্রচুৰ হব
িকন্তু যাৰ নাই, েতওঁৰ িয আেছ েসইিখিনও েতওঁৰ পৰা িনয়া হ’ব 13 েসই বােবই মই েতওঁেলাকৰ আগত দৃষ্টান্ত িদ
কওঁ িকয়েনা, েতওঁেলােক েদিখও েনেদেখ, শুিনও নুশুেন আৰু নুবুেজও 14 এইদেৰ িযচয়া ভাৱবাদীেয় েকাৱা এই
ভাৱবাণী েতওঁেলাকৈল পূণর্ ৈহেছ,
‘েতামােলােক শুেনােত শুিনবা, িকন্তু েকােনামেত নুবুিজবা;
েদেখােত েদিখবা, িকন্তু েকােনামেত নাজািনবা;
15 িকয়েনা এই েলাক সকলৰ হৃদয় অসাৰ ৈহেছ,
আৰু কাণ গধুৰ ৈহ ৈগেছ,
েতওঁেলােক চকুও বন্ধ কিৰ ৰািখেছ
তােত েতওঁেলােক চকুেৰ েনেদেখ,
কােণেৰ নুশুেন, হৃদেয়েৰ নুবুেজ,
আৰু েতওঁেলাক েযন পুণৰ ঘূিৰ নােহ,
আৰু মই েতওঁেলাকক েযন সুস্থ নকেৰঁা’ *

16 িকন্তু েতামােলাকৰ চকু ধনয্, িকয়েনা েসইেবােৰ েদেখ; েতামােলাকৰ কােণা ধনয্, িকয়েনা েসইেবােৰ শুেন
17 েতামােলাকক মই সঁচাৈক কওঁ, েতামােলােক িযেবাৰ েদিখছা, েসইেবাৰ অেনক ভাৱবাদী আৰু ধাির্মক েলােক চাবৈল
ইচ্ছা কিৰও েদখা নাপােল, আৰু েতামােলােক িযেবাৰ শুিনছা, এইেবাৰ শুিনবৈল নাপােল ”

েখিতয়কৰ দৃষ্টান্তৰ অথর্
18 “এিতয়া েতামােলােক েসই কিঠয়া িঁসচা েখিতয়কৰ দৃষ্টান্তৰ অথর্ শুনা 19 েযিতয়া েকােনােৱ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ কথা

শুিনও নুবুেজ, েতিতয়া দুষ্ট-আত্মাই অথর্াৎ চয়তােন আিহ, েতওঁৰ হৃদয়ত িযেবাৰ িঁসচা হ’ল, েসইেবাৰ কািঢ় িনেয়; এই
জন েলাক বাটৰ কাষত পৰা কিঠয়া স্বৰূপ

20 িশলাময় মািটত িয কিঠয়া পিৰিছল, েতওঁ এেন এজন েলাক িয জেন বাকয্ শুেন আৰু লেগ লেগ আনেন্দেৰ েসই
বাকয্ গ্রহেণা কেৰ 21 িকন্তু েতওঁৰ িভতৰত েসই বাকয্ৰ িশপা গভীৰ েনােহাৱাত, েতওঁ অলপ িদনৰ বােব মােথান িস্থৰ
ৈহ থােক েযিতয়া েসই বাকয্ৰ কাৰেণ দুখ-কষ্ট বা তাড়না আেহ, েতিতয়াই েতওঁ বাকয্ তয্াগ কেৰ

22 কঁাইটিনত পৰা কিঠয়ােবাৰ এেন ধৰণৰ েলাক, েতওঁেলােক বাকয্ শুেন িকন্তু সংসাৰৰ িচন্তা-ভাৱনা আৰু ধন-
সম্পিত্তৰ মায়াই েসই বাকয্ক েহিচ ধেৰ; তােত েতওঁ িবফল হয় 23 ভাল মািটত িয কিঠয়া পিৰিছল, েতওঁ এেন েলাক
িয জেন বাকয্ শুেন, বাকয্ বুেজ আৰু প্রকৃতাথর্ত উন্নত কিৰ ফল উৎপন্ন কেৰ তােত েকােনােৱ এশ গুণ, েকােনােৱ
ষািঠ গুণ, েকােনােৱ িত্রশ গুণ ফল িদেয় ”

িবৈন বনৰ গুিটৰ দৃষ্টান্ত
24 এবাৰ যীচুেৱ েলাক সকলৰ আগত আৰু এটা দৃষ্টান্ত িদেল “স্বগর্ৰাজয্ এজন েখিতয়কৰ িনিচনা, িয জেন িনজৰ

পথাৰত ভাল কিঠয়া িঁসিচেল 25 পাছত েযিতয়া সকেলা মানুহ েটাপিন গ’ল, েতিতয়া েসই মানুহ জনৰ শত্রুেৱ আিহ
ধানৰ মাজত িবৈন বনৰ গুিট িঁসিচ গুিচ গ’ল 26 েশষত েযিতয়া েসই ধান গছ বািঢ় েথাক ওলাল, েতিতয়া তাৰ মাজত
িবৈন বেনা গজািল েমিল েদখা িদেল 27 পাছত েসইেবাৰ েদিখ গৃহস্থৰ দাস সকেল আিহ েতওঁক ক’েল, ‘মহাশয়,
আপুিন জােনা পথাৰত ভাল কিঠয়া িঁসচা নািছল? েতেনহেল এিতয়া িবৈন বন ক’ৰ পৰা হ’ল?’ 28 েতওঁ িসহঁতক ক’েল,
‘েকােনাবা শত্রুেৱ এইেটা কিৰেছ ’ দাস সকেল েতওঁক ক’েল, ‘েতেনহেল আপুিন িবচােৰ যিদ আিম ৈগ েসইেবাৰ
তুিল েপলাম?’ 29 গৃহস্থই ক’েল, ‘নহয়, বনেবাৰ উভািলবৈল যাওঁেত েতামােলােক িকজািন ধানেকা তাৰ লগেত উভািল
েপলাবা! 30 গিতেক শসয্ েদাৱাৰ সময়ৈলেক েসইেবাৰক এেকলেগ বািঢ়বৈল িদয়া শসয্ চেপাৱাৰ সময়ত মই দাৱনী
সকলক ক’ম, প্রথমেত িবৈন বনেবাৰ উভািলবা আৰু পুিৰবৰ বােব মুিঠ মুিঠৈক বািন্ধবা তাৰ পাছত েমাৰ ভঁৰালত ধান
চপাই থবা ’ ”

সিৰয়হ গুিট আৰু খিমৰৰ দৃষ্টান্ত
31 যীচুেৱ েতওঁেলাকক আন এটা দৃষ্টান্ত িদেল েতওঁ ক’েল, “স্বগর্ৰাজয্ এিট সিৰয়হ গুিটৰ িনিচনা; েসই গুিট েকােনা

এজন মানুেহ ৈল িনজৰ পথাৰত িঁসিচেল 32 সকেলা বীজৰ মাজত ই অৱেশয্ আটাইতৈক সৰু; িকন্তু বৃিদ্ধ েপাৱাৰ
* 13 অধয্ায়:15 িযচয়া 6:9-10
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পাছত ই শাক-পাচিলৰ গছেবাৰৰ মাজত সকেলাতৈক ডাঙৰ ৈহ এেজাপা গছ হয় আৰু আকাশৰ চৰােয় আিহ তাৰ ডালত
বাস কেৰ ”

33 যীচুেৱ েতওঁেলাকক পুনৰ এটা দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “স্বগর্ৰাজয্ খিমৰৰ িনিচনা এগৰাকী মিহলাই তােক ৈল প্রায় িতিন
েদাণ িপঠাগুিড়ৰ লগত িমহলােল তাৰ ফলত আটাইিখিন িপঠা গুিড় ফুিল উিঠল ” 34 যীচুেৱ দৃষ্টান্তৰ দ্বাৰাই েলাক
সকলৰ আগত এইেবাৰ কথা ক’েল েতওঁ দৃষ্টান্ত িনিদয়াৈক েতওঁেলাকক এেকা কথা নক’েল 35 ভাৱবাদীৰ দ্বাৰাই িয
কথা েকাৱা ৈহিছল েসয়া েযন পূৰণ হয়, তাৰ বােবই এইদেৰ ঘিটল -
মই দৃষ্টান্তেৰ েমাৰ মুখ েমিলম,
জগত স্থাপনৰ আৰম্ভিণেৰ পৰা িয গুপ্ত আিছল, েসইেবাৰ প্রকাশ কিৰম †

িবৈন বনৰ দৃষ্টান্তৰ অথর্
36 পাছত যীচুেৱ েলাক সকলক িবদায় িদ ঘৰৈল আিহল েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকেল ওচৰৈল আিহ েতওঁক সুিধেল,

“পথাৰৰ িবৈন বনৰ দৃষ্টান্তেটা আমাক বুজাই িদয়ক ” 37 েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “িয জেন ভাল কিঠয়া িঁসেচ, েতওঁ
মানুহৰ পুত্র 38 পথাৰ খন এই জগত আৰু ভাল কিঠয়া ৈহেছ স্বগর্ৰাজয্ৰ সন্তান সকল েসই িবৈন বনেবাৰ ৈহেছ
চয়তানৰ সন্তান 39 িয শত্রুেৱ েসইেবাৰ িঁসিচেল, িস চয়তান; শসয্ েদাৱাৰ সমেয়ই এই জগতৰ েশষ সময় আৰু দাৱনী
সকল স্বগর্ৰ দূত 40 এেতেক েযেনৈক বনেবাৰ েগাটাই জুইত েপাৰা যায়, েসইদেৰ জগতৰ েশষেতা হ’ব 41 মানুহৰ
পুত্রই েতওঁৰ দূত সকলক পঠাই িদব আৰু েসই দূত সকেল পাপৈল িনয়া সকেলা িবঘ্নজনক িবষয়েবাৰ আৰু দুৰাচাৰী
েলাক সকলক, মানুহৰ পুত্রৰ ৰাজয্ৰ মাজৰ পৰা েগাটাই অিগ্নকুণ্ডত েপলাই িদব 42 েতিতয়া তাত ক্রন্দন আৰু দঁাত
কৰচিন হব 43 েসই সময়ত ধাির্মক সকল েতওঁেলাকৰ িপতৃৰ ৰাজয্ত সূযর্ৰ িনিচনাৈক উজ্জ্বল হ’ব যাৰ কাণ আেছ,
েতওঁ শুনক

গুপ্ত ধন আৰু মুকুতাৰ দৃষ্টান্ত
44 “স্বগর্ৰাজয্, পথাৰৰ মাজত লুকুৱাই েথাৱা ভঁৰালৰ িনিচনা; এজন মানুেহ েসইেবাৰ িবচািৰ েপাৱাৰ পাছত পুনৰ

লুকুৱাই থেল তাৰ পাছত েতওঁ আনন্দ মেনেৰ গুিছ গ’ল আৰু েতওঁৰ িয িয আিছল, সব্বর্স্ব েবিচ েসই পথাৰ িকিন
ল’েল ” 45 “পুণৰ স্বগর্ৰাজয্ এেন এজন সদাগৰৰ িনিচনা, িয জেন উত্তম মুকুতা িবচািৰিছল 46 েযিতয়া েতওঁ এটা
বহুমূলীয়া মুকুতা িবচািৰ পােল, েতওঁ ৈগ িনজৰ িয িয আিছল, সব্বর্স্ব েবিচ েসই মুকুতােটা িকিন ল’েল ”

মাছ ধৰা জালৰ দৃষ্টান্ত
47 “আেকৗ স্বগর্ৰাজয্ এখন জালৰ িনিচনা েসই জাল সাগৰত েপেলাৱা হ’ল আৰু সকেলা িবধৰ মাছ েসই জালত

উিঠল 48জাল পিৰপূণর্ েহাৱাত মাছমৰীয়া সকেল তাক টািন বামৈল তুিলেল তাৰ পাছত েতওঁেলােক বিহ ভাল মাছেবাৰ
বািছ খাৈলত ৰািখেল আৰু েবয়ােবাৰ েপলাই িদেল 49 জগতৰ েশষ কালেতা এইদেৰই হ’ব স্বগর্ৰ দূত সকেল আিহ
ধাির্মক সকলৰ মাজৰ পৰা দুষ্টেবাৰক পৃথক কিৰব আৰু জ্বলন্ত অিগ্নত িসহঁতক েপলাব; 50 তাত ক্রন্দন আৰু দঁাত কৰচিন
হ’ব ”

51 তাৰ পাছত যীচুেৱ িশষয্ সকলক সুিধেল, “েতামােলােক এই সকেলা কথা বুিজ পালা েন?” েতওঁেলােক ক’েল,
“হয়, পােলঁা ” 52 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “গিতেক, স্বগর্ৰাজয্ৰ িবষেয় িশক্ষা েপাৱা প্রেতয্ক জন িবধানৰ
অধয্াপক এেন এজন িশষয্ত পিৰণত হয়, িয জেন এজন গৃহস্থৰ দেৰ িনজৰ ভঁৰালৰ পৰা নতুন আৰু পুৰিণ উভয় বস্তু
বািহৰৈল উিলয়াই ”

যীচু িনজ নগৰত অগ্রাহয্ েহাৱা
53 যীচুেৱ এই দৃষ্টান্তেবাৰ েকাৱাৰ পাছত তাৰ পৰা গুিচ গ’ল
54 তাৰ পাছত যীচু িনজৰ নগৰৈল আিহল আৰু েলাক সকলক েতওঁেলাকৰ নাম-ঘৰত িশক্ষা িদবৈল ধিৰেল তােত

েতওঁৰ কথা শুিন েতওঁেলাক িবিস্মত ৈহ গ’ল েতওঁেলােক ক’েল, “এই মানুহ জেন এেন জ্ঞান আৰু পৰাক্রম কাযর্েবাৰ
কৰাৰ ক্ষমতা ক’ৰ পৰা পােল? 55 ই জােনা েসই বাৈঢ়ৰ পুেতক নহয়? ইয়াৰ মাকৰ নাম মিৰয়ম আৰু ভােয়কহঁতৰ
নাম যােকাব, েযােচফ, িচেমান, আৰু িযহূদা নহয় েন? 56 ইয়াৰ সকেলা ভনীেয়েকা ইয়াত আমাৰ মাজেত নাই জােনা?
েতেনহেল ই এইেবাৰ ক’ৰ পৰা পােল?”
† 13 অধয্ায়:35 গীতমালা 78:21
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57 এইদেৰ যীচুক ৈল েলাক সকেল িবিঘিন পােল েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “ভাৱবাদী িনজৰ েদশ আৰু
িনজৰ ঘৰৰ বািহেৰ আন েকােনা ঠাইেত অসন্মািনত নহয় ” 58 েলাক সকলৰ অিবশ্বাসৰ কাৰেণ েতওঁ তাত িবেশষ েবিছ
পৰাক্রম কাযর্ নকিৰেল

14 অধয্ায়
বািপ্তস্ম িদয়া েযাহনক বধ কৰা

1 েসই সময়ত গালীলৰ শাসনকতর্ া েহেৰােদ যীচুৰ সুখয্ািতৰ িবষেয় শুিনেল 2 েতওঁ িনজৰ দাস সকলক ক’েল,
“এই েলাক জন িনশ্চয় েযাহন বাপ্তাইজক; েতওঁ মৃত সকলৰ মাজৰ পৰা উিঠল আৰু েসই বােব এই সকেলা পৰাক্রম
কাযর্ সাধন কিৰেছ 3 িকয়েনা েহেৰােদ েলাক সকলৰ দ্বাৰাই েযাহনক বািন্ধ কাৰাগাৰত বন্দী কিৰ ৰািখিছল েতওঁ
িনজৰ ভােয়ক িফিলপৰ ভাযর্া েহেৰািদয়াক ভাযর্া ৰািখিছল আৰু েতওঁৰ কাৰেণ এইদেৰ বন্দী কিৰিছল 4 কাৰণ েযাহেন
েহেৰাদক ৈকিছল, “েহেৰািদয়াক আপুিন ভাযর্া িহচােপ ৰখা িবধান সন্মত নহয় ” 5 েসেয় েহেৰােদ েযাহনক বধ কিৰবৈল
চল িবচািৰ আিছল, িকন্তু েতওঁ েলাক সকলৈল ভয় কিৰিছল, কাৰণ েতওঁেলােক েযাহনক এজন ভাববাদীৰূেপ মানয্
কিৰিছল

6 পাছত েহেৰাদৰ জন্ম িদনৰ িদনা, েহেৰািদয়াৰ জীেয়েক সভাৰ মাজত নািচ েহেৰাদক সন্তুষ্ট কিৰেল 7 েসেয়েহ,
েহেৰােদ তাইক শপত খাই প্রিতজ্ঞা কিৰেল েয, তাই িযহেক িবচািৰব তােক েতওঁ তাইক িদব 8 েছাৱালী জনীেয় মাকৰ
পৰা পৰামশর্ পাই ক’েল, “এখন থালত বাপ্তাইজক েযাহনৰ মূৰেটা আিন েমাক িদয়ক ” 9 তােত ৰজা অিতশয় দুঃিখত
হ’ল; িকন্তু িনজৰ শপতৰ কাৰেণ আৰু েতওঁেৰ ৈসেত এেকলেগ েভাজনত বহা সকলৰ কাৰেণও, েতওঁ েসই মেত
কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল 10 েতওঁ মানুহ পঠাই কাৰাগাৰত েযাহনৰ িশৰেচ্ছদ কৰােল 11 পাছত মূৰেটা এখন থালত আিন
েছাৱালী জনীক িদেল আৰু তাই েসইেটা মাকৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল 12 তাৰ পাছত েযাহনৰ িশষয্ সকেল আিহ মৃতেদহেটা
ৈল ৈগ ৈমদাম িদেল আৰু পাছত েতওঁেলােক ৈগ েসই সকেলা কথা যীচুক জনােল

পঁাচ হাজাৰ মানুহক খুউৱা
13 েযাহনৰ মৃতুয্ৰ কথা শুিন যীচু অকেল এখন নাৱত উিঠ েসই ঠাইৰ পৰা েকােনা এক িনজর্ ন ঠাইৈল গ’ল িকন্তু

েলাক সকেল ইয়ােক জািনব পািৰ িবিভন্ন নগৰৰ পৰা ওলাই বােমিদ েখাজকািঢ় েতওঁৰ পাছ ল’েল 14 েতওঁ নাৱৰ
পৰা নািম মানুহৰ বৃহৎ দলেটা েদখা পাই েতওঁেলাকৰ আগৈল আিহল তােত েসই েলাক সকলৈল যীচুৰ মৰম লগাত
েতওঁেলাকৰ েৰাগেবাৰ সুস্থ কিৰেল 15 েতিতয়া গধূিল হবৈল ধিৰিছল, িশষয্ সকেল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “এই
ঠাই িনজর্ ন আৰু িদনৰ সমেয়া প্রায় েশষ হ’ল; েলাক সকলক িবদায় িদয়ক, েতিতয়া েতওঁেলােক গাওঁেবাৰৈল ৈগ িনজৰ
কাৰেণ েখাৱা বস্তু িকিনব পািৰব ” 16 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতওঁেলাক েযাৱাৰ প্রেয়াজন নাই েতামােলােকই
েতওঁেলাকক খাবৈল িদয়া ” 17 িশষয্ সকেল েতওঁক ক’েল, “আমাৰ ইয়াত েকৱল পঁাচটা িপঠা আৰু দুটা মাছেহ
আেছ ” 18 যীচুেৱ ক’েল, “েসইিখিনেয় েমাৰ ওচৰৈল আনা ” 19 পাছত েতওঁ েলাক সকলক বনৰ ওপৰত বিহবৈল
আেদশ িদেল তাৰ পাছত েসই পঁােচাটা িপঠা আৰু দুটা মাছ ৈল েতওঁ স্বগর্ৈল চাই আশীবর্াদ কিৰেল তাৰ পাছত িপঠা
িখিন ভািঙ িশষয্ সকলক িদেল আৰু িশষয্ সকেল েসইেবাৰ েলাক সকলক খাবৈল িদেল 20 তােত সকেলােৱ খাই
তৃপ্ত হ’ল; েখাৱাৰ পাছত িশষয্ সকেল ৈৰ েযাৱা েসই ভঙা টুকুৰােবাৰৰ বাৰটা পািচ তুিল ল’েল 21 তাত েভাজন কৰা
মানুহৰ মাজত মিহলা আৰু সৰু ল’ৰা-েছাৱালীক বাদ িদ পুৰুষ মানুহ প্রায় পঁাচ হাজাৰ মান আিছল

পানীৰ ওপৰত েখাজ কঢ়া
22 ইয়াৰ পাছেত, যীচুেৱ িশষয্ সকলক আেদশ িদেল, েতওঁেলােক েযন নাৱত উিঠ েতওঁৰ আেগেয় িসপাৰৈল যায়

আৰু েলাক সকলক েতওঁ িনেজ িবদায় িদেল 23 েলাক সকলক িবদায় িদ েতওঁ প্রাথর্না কিৰবৰ কাৰেণ পাহাৰৰ ওপৰৈল
অকেল উিঠ গ’ল; আৰু যিদও েতিতয়া অন্ধকাৰ ৈহ আিহিছল, তথািপ েতওঁ অকলশেৰ তােত আিছল 24 ইিতমেধয্
নাও খেন মািট ভাগৰ পৰা আিহ সাগৰৰ মাজ পােল আৰু িবপৰীত িদশৰ পৰা বতাহ বলাত নাও খেন প্রায় িনয়ন্ত্রণ
েহৰুৱাই েঢৗৰ েকাবত ঢলং-পলং হবৈল ধিৰেল 25 েশষ িনশা যীচু সাগৰৰ ওপৰত েখাজকািঢ় িশষয্ সকলৰ ওচৰৈল
আিহ আিছল 26 িশষয্ সকেল যীচুক সাগৰৰ ওপৰত েখাজকািঢ় আিহ থকা েদিখ ভীষণভােৱ ভয় খাই “ভূত, ভূত” বুিল
িচঞিৰবৈল ধিৰেল 27 যীচুেৱ েতিতয়াই েতওঁেলাকক ক’েল, “এয়া মইেহ; ভয় নকিৰবা, সাহসী েহাৱা ”

28 িপতেৰ েতওঁক উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ প্রভু, যিদ আপুিনেয় হয়, েতেনহেল পানীৰ ওপেৰিদ আেপানাৰ ওচৰৈল যাবৰ
বােব েমাক আজ্ঞা িদয়ক ” 29 যীচুেৱ ক’েল, “আহা ” িপতেৰ েতিতয়া নাৱৰ পৰা নািম পানীৰ ওপেৰিদ েখাজকািঢ়
যীচুৰ কাষৈল আগবািঢ় গ’ল 30 িকন্তু বতাহ েদখা পাই েতওঁ ভয় েখাৱাত ডুিববৈল ধিৰেল েতিতয়া েতওঁ িচঞিৰ



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 14 অধয্ায়:31 1106 মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 15 অধয্ায়:23

মািতেল, “প্রভু, েমাক বচাওঁক ” 31 যীচুেৱ েতিতয়াই িনেজ হাত েমিল েতওঁক ধিৰ ক’েল, “অল্পিবশ্বাসী, িকয় সেন্দহ
কিৰলা?” 32 পাছত েযিতয়া যীচু আৰু িপতৰ নাৱত উিঠল, বতাহ নাইিকয়া হ’ল 33 েতিতয়া নাৱত থকা িশষয্ সকেল
যীচুক প্রিণপাত কিৰ ক’েল, “আপুিন সঁচাৈকেয় ঈশ্বৰৰ পুত্র ”

34 তাৰ পাছত েতওঁেলাক পাৰ ৈহ, িগেনচৰৎ নামৰ প্রেদশ পােল 35 তােত েসই ঠাইৰ মানুহেবােৰ যীচুক িচিন
েপাৱাত, েসই অঞ্চলৰ সকেলা ঠাইেত েতওঁ অহাৰ বাতর্ া পিঠয়াই িদেল তােত েলাক সকেল েৰাগী সকলক যীচুৰ
ওচৰৈল আিনেল 36 েতওঁেলােক যীচুক িমনিত কিৰেল েযন েসই েৰাগী সকেল েতওঁৰ কােপাৰৰ দিহ মােথান চুবৈল
পায় তােত িযমান েলােক চুেল, েতওঁেলাক সকেলােৱ সুস্থ হ’ল

15 অধয্ায়
অশুিচতাৰ িবষেয় িশক্ষা

1 েসই সময়ত িযৰূচােলমৰ পৰা েকইজনমান ফৰীচী আৰু িবধানৰ অধয্াপক যীচুৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, 2 “আমাৰ
পিৰচাৰক সকলৰ িদনৰ পৰা চিল অহা িবধান, আেপানাৰ িশষয্ সকেল িকয় মািন নচেল? িকয়েনা েতওঁেলােক েভাজন
কৰাৰ আগত হােতা েনােধােৱ ” 3 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলাকৰ পৰম্পৰাগত িবধান পালনৰ
কাৰেণ আেপানােলােক িকয় ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা উলঙ্ঘন কেৰ?”

4 কাৰণ ঈশ্বেৰ ৈকেছ, ‘েতামাৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কৰা’;* আৰু ‘িয েকােনােৱ িনজৰ িপতৃ-মাতৃক কুবচন কয়,
েতওঁৰ মৃতুয্দণ্ড হব ’† 5 িকন্তু আেপানােলােক কয়, ‘িয েকােনােৱ িনজৰ িপতৃ বা মাতৃক কয়, “েমাৰ িয িয বস্তু
আেপানােলাকৰ সহায় হব পােৰ, েসইেবাৰ মই ঈশ্বৰক উপহাৰ িদেলঁা ” 6 েতেনহেল িপতৃ-মাতৃৰ প্রিত েতওঁ েকােনা
সন্মান কৰাৰ প্রেয়াজন নাই এইদেৰ আেপানােলাকৰ পুৰুেষ পুৰুেষ চিল অহা িবধানৰ কাৰেণই আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ
বাকয্ মূলয্হীন কিৰেছ

7 আেপানােলাক কপটীয়া! িযচয়া ভাৱবাদীেয় আেপানােলাকৰ িবষেয় িঠেকই ভাববাণী কিৰেল,
8 “এই মানুহেবােৰ ওেঠেৰ েমাক সন্মান কেৰ,
িকন্তু েতওঁেলাকৰ হৃদয় েমাৰ পৰা দূৈৰত থােক;
9 েতওঁেলােক অনথর্কৰূেপ েমাৰ আৰাধনা কেৰ
কাৰণ েতওঁেলােক মানুহৰ ৰীিত নীিতেবাৰ, আজ্ঞাৰ দেৰ িশকায় ”

10 তাৰ পাছত যীচুেৱ েলাক সকলক ওচৰৈল মািত ক’েল, “েমাৰ কথা শুনক আৰু বুজক 11 মুখত িয েসামায়,
েসেয় মানুহক অশুিচ নকেৰ, িকন্তু মুখৰ পৰা িয ওলায়, েসেয়েহ মানুহক অশুিচ কেৰ ”

12 েতিতয়া িশষয্ সকেল আিহ যীচুক ক’েল, “ফৰীচী সকেল েয আেপানাৰ এই কথা শুিন অপমান েবাধ কিৰেছ,
ইয়াক আপুিন জােন েন?” 13 যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “িযেবাৰ গছপুিল েমাৰ স্বগীর্য় িপতৃেয় েৰাৱা নাই, তাক উভািল
েপেলাৱা যাব 14 েতওঁেলাকৰ কথা এিৰ িদয়া; েতওঁেলাক অন্ধ পথ প্রদশর্ক অন্ধই অন্ধক বাট েদখুৱােল, দুেয়া খাৈৱত
পিৰব ”

15 েতিতয়া িপতেৰ যীচুক ক’েল, “এই দৃষ্টান্তিটৰ অথর্ আমাক বুজাই িদয়ক ” 16 েতওঁ ক’েল, “েতামােলােক এিতয়াও
বুিজ েপাৱা নাই েন? 17 েতামােলােক এই কথাও নুবুজা েন- মুখত িয েসামায়, েসেয় েপটৰ িভতৰৈল যায় আৰু েশৗচৰ
দ্বােৰিদ বািহৰৈল ওলায়

18 িকন্তু মুখৰ পৰা িযেবাৰ ওলায়, েসইেবাৰ মানুহৰ হৃদয়ৰ পৰা বািহৰৈল ওলায় আৰু েসইেবােৰই মানুহক অশুিচ
কেৰ 19 িকয়েনা মানুহৰ মনৰ পৰাই সকেলা কুিচন্তা, নৰ-বধ, বয্িভচাৰ, েযৗনপাপ, চুিৰ, িমছা সাক্ষয্ আৰু িনন্দা এইেবাৰ
ওলায় 20 এইেবােৰেহ মানুহক অশুিচ কেৰ; িকন্তু েনােধাৱা হােতেৰ েভাজন কিৰেল মানুহ অশুিচ নহয় ”

এগৰাকী কনানীয়া মিহলাৰ জীেয়কক সুস্থ কৰা
21 তাৰ পাছত যীচুেৱ েসই ঠাই এিৰ তুৰ আৰু চীেদান অঞ্চলৈল গ’ল 22 েসই ঠাইৰ এগৰাকী কনান েদশীয় মিহলাই

আিহ িচঞিৰ িচঞিৰ কবৈল ধিৰেল “েহ প্রভু, দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান, েমাৈল দয়া কৰক ভূেত েপাৱাৰ বােব েমাৰ েছাৱালী
জনীেয় অিতশয় যন্ত্রণা পাই আেছ ” 23 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁক এেকা উত্তৰ িনিদেল িশষয্ সকেল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ
অনুেৰাধ কিৰ ক’েল, “তাইক িবদায় িদয়ক; িকয়েনা তাই িচঞিৰ িচঞিৰ আমাৰ পােছ পােছ আিহ আেছ ”

* 15 অধয্ায়:4 েতামাৰ কৰা যাত্রা 20:12, িদ্ব িব 5:16 † 15 অধয্ায়:4 িয হব যাত্রা 21:17
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24 িকন্তু যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েমাক আন েকােনা মানুহৰ ওচৰৈল পেঠাৱা নাই, েকৱল ইস্রােয়ল-বংশৰ েহেৰাৱা
েমৰ‡ৰ ওচৰৈলেহ পেঠাৱা ৈহেছ ” 25 তােত মিহলা গৰাকীেয় আিহ যীচুক প্রিণপাত কিৰ ক’েল, “েহ প্রভু, েমাৈল দয়া
কৰক ” 26 িকন্তু যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “ল’ৰা-েছাৱালীৰ েখাৱা বস্তুেবাৰ কুকুৰৰ আগত েপলাই িদয়া উিচত নহয় ”

27 তাই ক’েল, “হয় প্রভু, িকন্তু গৰাকীৰ েমজৰ পৰা উফিৰ পৰােবাৰ কুকুেৰ খাবৈল পায় ” 28 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ
িদেল, “েহ নাৰী, েতামাৰ িবশ্বাস মহৎ; েতামাৰ ইচ্ছাৰ দেৰই েতামাৈল হওক ” তােত েসই মুহূত্তর্ েৰ পৰা মিহলা গৰাকীৰ
জীেয়ক সুস্থ হ’ল

29 তাৰ পাছত যীচুেৱ েসই ঠাইৰ পৰা গালীল সাগৰৰ ওচৰৈল গ’ল তােত েতওঁ ৈগ এটা পাহাৰৰ ওপৰত উিঠ
বিহল 30 েতিতয়া বহু মানুহৰ দল এটা েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল; েতওঁেলােক েখাৰা, অন্ধ, েবাবা, েকাঙা আৰু অেনক
েৰাগীক যীচুৰ চৰণৈল আিনেল আৰু যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেল 31তােত েসই েলাক সকেল েবাবাক কথা েকাৱা,
েকাঙাক সুস্থ েহাৱা, েখাৰাক েখাজ কঢ়া আৰু অন্ধক দৃষ্টি েপাৱা েদিখ িবস্ময় মািন ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰেল

চািৰ হাজাৰ মানুহক খুউৱা
32 পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ওচৰৈল মািত ক’েল, “এই েলাক সকলৈল েমাৰ মৰম লািগেছ; িকয়েনা

েতওঁেলাক েমাৰ লগত িতিন িদন ধিৰ আেছ আৰু েতওঁেলাকৰ লগত এেকা েখাৱা বস্তু নাই েতওঁেলাকক লেঘােন
িবদায় িদবৈল েমাৰ ইচ্ছা নাই; হয়েতা বাটত অসুস্থ ৈহ পিৰব পােৰ ” 33 েতিতয়া িশষয্ সকেল েতওঁক ক’েল, “এেনকুৱা
এক িনজর্ ন ঠাইত ইমানেবাৰ মানুহক খুৱাবৰ বােব আিম ইমান িপঠা ক’ত পাম?” 34 যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল,
“েতামােলাকৰ ওচৰত েকইটা িপঠা আেছ?” েতওঁেলােক ক’েল, “সাতটা িপঠা আৰু েকইটামান সৰু মাছ আেছ ”
35 েতিতয়া যীচুেৱ েলাক সকলক মািটত বিহবৈল আজ্ঞা িদেল

36 েতওঁ েসই সােতাটা িপঠা আৰু মাছেকইটা লেল তাৰ পাছত ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদ েসইেবাৰ ভািঙ িশষয্ সকলক
িদেল আৰু িশষয্ সকেল খাবৰ বােব েলাক সকলক ভগাই িদেল 37 তােত সকেলােৱ খাই তৃপ্ত হ’ল আৰু িয টুকুৰােবাৰ
পিৰ থািকল িশষয্ সকেল েসইেবাৰ েগাটাই সাতটা পািচ পূৰ কিৰেল 38 িয সকেল খাইিছল েসই সকলৰ মাজত মিহলা
আৰু সৰু ল’ৰা-েছাৱালীৰ উপিৰ চািৰ হাজাৰ পুৰুষ আিছল 39 তাৰ পাছত যীচুেৱ েলাক সকলক িবদায় িদ নাৱত উিঠ
মগদনৰ অঞ্চলৈল গ’ল

16 অধয্ায়
ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকেল যীচুক পৰীক্ষা কৰা

1 ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকেল যীচুক পৰীক্ষা কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল আৰু আকাশৰ পৰা েকােনা
এটা পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন েতওঁেলাকক েদখুৱাবৈল ক’েল 2 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “সিন্ধয়া হেল
আেপানােলােক কয়, ‘বতৰ ফৰকাল হব, িকয়েনা আকাশ খন ৰঙা ৈহেছ ’

3 ৰািতপুৱা কয়, ‘আিজ ডাৱঁৰীয়া হব; িকয়েনা আকাশ ৰঙা ও অন্ধকাৰ ৈহেছ ’ আেপানােলােক আকাশৰ অৱস্থাৰ
প্রেভদ িবচাৰ কিৰব জােন, অথচ সময়ৰ িচন বুিজব েনাৱােৰ 4 এই যুগৰ পাপী আৰু বয্িভচাৰী*েলাক সকেল পৰাক্রম
কাযর্ৰ িচন িবচােৰ৷ িকন্তু েযানাৰ িচনৰ বািহেৰ েতওঁেলাকক আন এেকা িচন েদখুওৱা নহ’ব ” তাৰ পাছত যীচুেৱ
েতওঁেলাকক এিৰ গুিচ গ’ল

ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকলৰ িশক্ষাৈল সাৱধান
5 পাছত েতওঁৰ িশষয্ সকল িসপাৰৈল আিহল, িকন্তু লগত িপঠা আিনবৈল পাহিৰ গ’ল 6 যীচুেৱ েতওঁেলাকক

ক’েল, “েতামােলােক শুনা! ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকলৰ খিমৰৰ পৰা সাৱধােন থািকবা ” 7 িশষয্ সকেল িনজৰ মাজত
েকাৱা-কুই কিৰেল, “আিম িপঠা অনা নাই কাৰেণ েতওঁ এইদেৰ ক’েল েনিক৷” 8 এই কথা বুিজব পািৰ যীচুেৱ ক’েল,
“অল্পিবশ্বাসী সকল, েতামােলােক িনজৰ মাজত িপঠা ৈল নহাৰ কাৰেণ এই কথা ৈকেছঁা বুিল িকয় আেলাচনা কিৰছা?

9 েতামােলােক এিতয়াও বুজা নাই েন বা েতামােলাকৰ মনেতা পৰা নাই েন েসই পঁাচ হাজাৰ মানুহৰ কাৰেণ পঁাচটা
িপঠাৰ কথা আৰু তাৰ পাছত েকইটা পািচ েতামােলােক তুিল ৈলিছলা? 10 নাইবা েসই চািৰ হাজাৰ মানুহৰ কাৰেণ সাতটা
িপঠাৰ কথা আৰু েকইটা পািচ েতামােলােক তুিল ৈলিছলা?
‡ 15 অধয্ায়:24 েমৰ-ছাগ বা েমষ হ’ল এটা েভড়া প্রজািতৰ ছাগলী৷ * 16 অধয্ায়:4 ঈশ্বৰক িবশ্বাস নকৰা েলাক৷
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11 মই েয েতামােলাকক িপঠাৰ কথা েকাৱা নাই, েসই িবষেয় েতামােলােক িকয় বুিজ েপাৱা নাই? িকন্তু ফৰীচী আৰু
চদূ্দকী সকলৰ খিমৰৰ পৰা সাৱধান হবৈলেহ ৈকেছঁা ” 12 েতিতয়া িশষয্ সকেল বুিজ পােল েয, েতওঁ িপঠাৰ খিমৰৰ পৰা
েতওঁেলাকক সাৱধান হবৈল েকাৱা নাই, িকন্তু ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকলৰ িশক্ষাৰ পৰােহ সাৱধান হ’বৰ বােব ৈকেছ

যীচু অিভিষক্ত জন বুিল প্রকািশত েহাৱা
13 তাৰ পাছত যীচু েযিতয়া চীজািৰয়া-িফিলপীৰ অঞ্চলৈল গ’ল, েতিতয়া িশষয্ সকলক েতওঁ সুিধেল “মানুহৰ পুত্র

েকান”†এই িবষেয় েলাক সকেল িক বুিল কয়? 14 েতওঁেলােক ক’েল, “েকােনা েকােনােৱ কয় বািপ্তস্ম িদওঁতা েযাহন;
েকােনােৱ এিলয়া, আন েকােনােৱ িযিৰিময়া বা ভাৱবাদী সকলৰ এজন বুিল কয়৷” 15 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক সুিধেল,
“িকন্তু েতামােলােক েনা েমাক েকান বুিল ভাবা?” 16 েতিতয়া িচেমান িপতেৰ উত্তৰ িদ কেল, “আপুিন েসই অিভিষক্ত
জন অথর্াৎ খ্রীষ্ট, জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ পুত্র ”

17 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “বাৰ েযানাৰ পুত্র িচেমান, তুিম ধনয্; িকয়েনা েতজ আৰু মাংসই েতামাৰ
আগত এই কথা প্রকাশ কৰা নাই, িকন্তু স্বগর্ত থকা েমাৰ িপতৃেয়েহ প্রকাশ কিৰেল 18 মেয়া েতামাক কওঁ েয ‘তুিম
িপতৰ অথর্াৎ িশল’, আৰু এই িশলৰ ওপৰত মই েমাৰ মণ্ডলী স্থাপন কিৰম, মৃতুয্ৰ েকােনা শিক্তেয়‡ইয়াক পৰাজয়
কিৰব েনাৱািৰব 19 মই েতামাক স্বগর্ৰাজয্ৰ চািবেবাৰ িদম, তােত তুিম এই পৃিথৱীত িযহেক বািন্ধবা, েসেয় স্বগর্েতা বািন্ধ
ৰখা হ’ব; আৰু তুিম পৃিথৱীত িযহেক মুকিল কিৰবা, েসেয় স্বগর্েতা মুকিল হবৈল িদয়া হ’ব ” 20 েতিতয়া যীচুেৱ িশষয্
সকলক এই আজ্ঞা িদেল, েতওঁেলােক যােত কােকা নকয় েয েতেৱঁই “খ্রীষ্ট, অথর্াৎ অিভিষক্ত জন”

যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় জেনাৱা
21 েসই সময়ৰ পৰা যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক জনাবৈল ধিৰেল েয, েতওঁ অৱেশয্ই িযৰূচােলমৈল যাব লািগব,

আৰু তাত পিৰচাৰক, প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ পৰা অেনক দুখেভাগ পাই মৃতুয্েভাগ কিৰ িতন
িদনৰ িদনা পুনৰায় উিঠব লািগব 22 েতিতয়া িপতেৰ েতওঁক একাষৈল িন অনুেযাগ কিৰ ক’েল “েহ প্রভু, ই আেপানাৰ
পৰা দূৰ হওক! আেপানাৰ প্রিত েকিতয়াও এেন নঘটক ” 23 িকন্তু যীচুেৱ িপতৰৰ ফােল ঘূিৰ চাই েতওঁ ক’েল, “েমাৰ
আগৰ পৰা দূৰ হ চয়তান; তই েমাৰ পথৰ িবিঘিন স্বৰূপ, তই ঈশ্বৰৰ কথা নাভািব, মানুহৰ কথােহ ভািবছ ”

24 তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “েকােনােৱ যিদ েমাৰ পাছত আিহবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতেনহেল
েতওঁ িনজেক অস্বীকাৰ কৰক আৰু িনজৰ কু্রচ তুিল ৈল, েমাক অনুসৰণ কৰক 25 িকয়েনা িয েকােনােৱ িনজৰ জীৱন
ৰক্ষা কিৰব েখােজ, েতওঁ তাক েহৰুৱাব; িকন্তু িয েকােনােৱ েমাৰ কাৰেণ িনজৰ জীৱন েহৰুৱায়, েতওঁ েসই জীৱন
পাব 26 কাৰণ েকােনা মানুেহ েগােটই খন জগত পােয়া যিদ িনজৰ জীৱনেক হািন কেৰ, েতেনহেল েতওঁৰ িক লাভ?
মানুেহ িনজৰ প্রাণৰ সলিন িক িদব পােৰ? 27 িকয়েনা মানুহৰ পুত্রই িনজৰ িপতৃৰ প্রতােপেৰ স্বগর্ৰ দূত সকলক লগত ৈল
আিহব৷ েতিতয়া েতওঁ প্রিতজনক িনজৰ কমর্ অনুসােৰ ফল িদব ” 28 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, েতামােলাকৰ
মাজত এেন িকছুমান েলাক ইয়াত িথয় ৈহ আেছ, িয সকেল মানুহৰ পুত্রক িনজৰ ৰাজয্ৈল অহা েনেদখা পযর্ন্ত মৃতুয্েভাগ
নকেৰ ”

17 অধয্ায়
যীচুেৱ অনয্ৰূপ ধৰা

1 ছয় িদনৰ পাছত যীচুেৱ িপতৰ, যােকাব আৰু েতওঁৰ ভােয়ক েযাহনক লগত ৈল এটা ওখ পাহাৰৰ ওপৰৈল উিঠ
গ’ল 2 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ সনু্মখত অনয্ৰূপ ধিৰেল; েতওঁৰ মুখ সূযর্ৰ দেৰ দীিপ্তমান আৰু বস্ত্র েপাহৰৰ িনিচনা শুক্ল
ৈহ গ’ল

3 েতিতয়া হঠাৎ েমািচ আৰু এিলয়াই েতওঁেলাকৰ কাষত উপিস্থত ৈহ যীচুৰ লগত কেথাপকথন কিৰেল 4 তােত
িপতেৰ মাত লগাই যীচুক ক’েল, “প্রভু, ভােলই ৈহেছ েয, আিম ইয়াত আেছঁা৷ আেপানাৰ ইচ্ছা হ’েল, মই ইয়াত িতিনটা
পঁজা সািজম - এটা আেপানাৰ, এটা েমািচৰ আৰু এটা এিলয়াৰ কাৰেণ ”

5 েতওঁ েযিতয়া কথা ৈক আিছল, েসই সময়ত এচপৰা উজ্জ্বল েমেঘ েতওঁেলাকক ঢািক ধিৰেল৷ েসই েমঘৰ পৰা
এই বাণী শুনা গ’ল, “এওঁ েমাৰ িপ্রয় পুত্র, এওঁত মই পৰম সন্তুষ্ট, এওঁৰ কথা শুনা ” 6 এই কথা শুিন িশষয্ সকেল
† 16 অধয্ায়:13 মানুহৰ পুত্র: যীচুেৱ িনজৰ কাৰেণ এই নাম বয্ৱহাৰ কিৰিছল৷ দািনেয়ল 7: 13-14: মচীহ অথর্াৎ অিভিষক্ত জনাৰ কাৰেণ এই নাম
বয্ৱহাৰ কৰা ৈহেছ িয নাম ঈশ্বেৰ েতওঁৰ মেনানীত সকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰেণ বয্ৱহাৰ কিৰিছল৷ ‡ 16 অধয্ায়:18 পুৰিণ অনুবাদত ‘নৰককুণ্ডৰ দ্বাৰ’
িলখা আেছ৷
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অিতশয় ভয় পাই মািটত উবুিৰ খাই পিৰল 7 েতিতয়া যীচুেৱ ওচৰৈল আিহ েতওঁেলাকক স্পর্শ কিৰ ক’েল, “উঠা, ভয়
নকিৰবা ” 8 তাৰ পাছত েতওঁেলােক চকু তুিল চাই যীচুৰ বািহেৰ আন কােকা েদখা নাপােল

9 পাছত েতওঁেলাক পবর্তৰ পৰা নািম আিহ থােকােত, যীচুেৱ েতওঁেলাকক আজ্ঞা িদ ক’েল, “মানুহৰ পুত্র মৃত েলাকৰ
মাজৰ পৰা উত্থান েনােহাৱা পযর্ন্ত েতামােলােক এই দশর্নৰ কথা কােকা নকবা ” 10 েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁক সুিধেল,
“েতেনহেল এিলয়া প্রথেম আিহব লােগ বুিল িবধানৰ অধয্াপক সকেল িকয় কয়?” 11 েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “এিলয়া
অৱেশয্ই আিহব আৰু েতওঁ সকেলা পুনঃস্থাপন কিৰব৷ 12 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ, এিলয়া ইিতমেধয্ই আিহ গ’ল
আৰু েলাক সকেল েতওঁক িচিন নাপােল; েলাক সকেল েতওঁৰ প্রিত িয ইচ্ছা তােক কিৰেল এইদেৰ মানুহৰ পুত্রেয়া
েতওঁেলাকৰ হাতত দুখেভাগ কিৰব লািগব ” 13 েতিতয়া িশষয্ সকেল বুিজ পােল েয, েতওঁ বািপ্তস্ম িদয়া েযাহন*ৰ
িবষেয় েতওঁেলাকক ৈক আেছ

যীচুেৱ এজন অসুস্থ লৰাক সুস্থ কৰা
14 যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল েযিতয়া েলাক সকলৰ ওচৰৈল ঘূিৰ আিহল, েতিতয়া এজন মানুহ যীচুৰ ওচৰৈল

আিহ, েতওঁৰ আগত আঁঠুকািঢ় ক’েল, 15 “েহ প্রভু, আপুিন েমাৰ পুত্রৈল দয়া কৰক৷ িস মৃগী েৰাগত আক্রান্ত ৈহ বৰ
কষ্ট পাই আেছ৷ িস বােৰ বােৰ হয় জুই অথবা পানীত পিৰ যায়৷ 16 মই আেপানাৰ িশষয্ সকলৰ ওচৰৈল আিনিছেলা,
িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁক সুস্থ কিৰব েনাৱািৰেল ”

17 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলাক অিবশ্বাসী আৰু অপেথ েযাৱা বংশ; আৰু িকমান কাল মই
েতামােলাকৰ লেগ লেগ থািকম? িকমান িদন েনা মই েতামােলাকক সিহম? লৰািটক েমাৰ ওচৰৈল আনা ” 18 েতিতয়া
যীচুেৱ েসই ভূতৰ আত্মাক ডিবয়াই িদয়াত, িস লৰােটাৰ পৰা ওলাই গ’ল আৰু েসই মুহুতর্ েৰ পৰা ল’ৰােটা সুস্থ হ’ল

19তাৰ পাছত িশষয্ সকেল িনৰেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, “আিম েনা তাক িকয় েখদাব েনাৱািৰেলা?” 20 যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ অল্প-িবশ্বাসৰ কাৰেণ; িকয়েনা মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, এিট সিৰয়হ গুিটৰ
সমােনা যিদ েতামােলাকৰ িবশ্বাস থােক, েতেনহেল এই পবর্তেটাক যিদ েতামােলােক েকাৱা ‘ইয়াৰ পৰা তাৈল যা’ েতিতয়া
ই যাব৷ েতামােলাকৰ বােব এেকােৱই অসাধয্ নহব 21 প্রাথর্না আৰু লেঘানৰ িবেন এই ধৰণৰ দুষ্ট আত্মা েকােনামেত
বািহৰ নহয় ”

িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় িদ্বতীয় বাৰ জেনাৱা
22 পাছত যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল গালীল প্রেদশত থকা সময়ত যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “মানুহৰ

পুত্রক েলাক সকলৰ হাতত েশাধাই িদয়া হব৷ 23 েলাক সকেল েতওঁক বধ কিৰব আৰু িতন িদনৰ িদনা েতওঁ পুনৰাই
জীয়াই উিঠব৷” এই কথা শুিন িশষয্ সকল অিত দুঃিখত হ’ল৷

কৰ িদয়াৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
24 যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল কফৰনাহূমৈল গ’ল৷ িয সকল কৰ সংগ্রহকাৰীেয় আধিল †‡েতােল, েতওঁেলােক

িপতৰৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েতামােলাকৰ গুৰুেৱ আধিলেটা §িনিদেয় েন?” 25 েতওঁ ক’েল “িদেয়৷” ইয়াৰ পাছত
িপতেৰ ঘৰৈল আিহ িকবা েকাৱাৰ আেগেয় যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “িচেমান, েতামাৰ মনত িক ভাব হয়? পৃিথৱীৰ ৰজা
সকেল েকান েলাকৰ পৰা কৰ বা মাচুল আদায় কেৰ? িনজৰ েদশৰ েলাক সকলৰ পৰা েন আন িবেদশী সকলৰ পৰা?”

26 িপতেৰ ক’েল “িবেদশী সকলৰ পৰা”, যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েতেনহ’েল িনজৰ েদশৰ েলাক সকল কৰ িদয়াৰ
পৰা মুক্ত 27 তথািপ আিম েযন কৰ সংগ্রহকাৰী সকলৰ িবিঘিন নজন্মাও, এই কাৰেণ তুিম সাগৰৈল ৈগ বৰশী েবাৱা
আৰু প্রথেম িয মাছ উিঠব েসইেটােক ধিৰ মুখ েমিলেল এটকা ৰূপ*পাবা; েসইেটা আিন, েমাৰ আৰু েতামাৰ কাৰেণ
িদবলগীয়া কৰ েতওঁেলাকক িদয়াৈগ ”

18 অধয্ায়
স্বগর্ৰাজয্ত েশ্রষ্ঠ েকান

1 েসই সময়ত িশষয্ সকেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, “প্রভু, স্বগর্ৰাজয্ত েশ্রষ্ঠ েকান?” 2 েতিতয়া যীচুেৱ এিট
িশশুক ওচৰৈল মািত আিন েতওঁেলাকৰ মাজত িথয় কৰাই কেল, 3 “মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, যিদ েতামােলােক
মন পিৰৱতর্ ন কিৰ িশশু সকলৰ দেৰ হব েনাৱাৰা, েতেনহেল েকােনামেতই স্বগর্ৰাজয্ত প্রেৱশ কিৰব েনাৱািৰবা৷ 4এেতেক
* 17 অধয্ায়:13 অথর্াৎ েযাহন বাপ্তাইজক † 17 অধয্ায়:24 আধিল- মূল বাইেবলত ‘েচেকল’ িলখা আেছ, ইয়াৰ অথর্ হ’ল ‘ইহুদী সকেল বয্বহাৰ
কৰা মুদ্রা ’ ‡ 17 অধয্ায়:24 আধিল মুদ্রা § 17 অধয্ায়:24 আধিলেটা মুদ্রা * 17 অধয্ায়:27 ৰূপ মুদ্রা
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িয েকােনােৱ এই িশশুিটৰ দেৰ িনজেক নম্র কেৰ, েতেৱঁই স্বগর্ৰাজয্ত সব্বর্েশ্রষ্ঠ৷ 5 আেকৗ িয েকােনােৱ এেন এিট
িশশুক েমাৰ নােমেৰ গ্রহণ কেৰ, েতওঁ েমােকই গ্রহণ কেৰ 6 েমাক িবশ্বাস কৰা এই নম্র সকলৰ মাজৰ েকােনাবা
এজনক যিদ েকােনােৱ পাপৰ পথত ৈল যায়, েতেনহেল েতওঁক িডিঙত এটা ডাঙৰ জঁাত বািন্ধ বৰং সমুদ্রৰ গভীৰ পানীত
ডুবাই িদয়াই েতওঁৰ পেক্ষ ভাল হব

7 হায়! িবিঘিনৰ সময়ৰ কাৰেণ এই জগত;*িকয়েনা িবিঘিনৰ সময় অৱেশয্ই আিহব৷ িকন্তু িয মানুহৰ দ্বাৰাই িবিঘিন
হয়, েতওঁৰ সন্তাপ হ’ব৷ 8 েতামােলাকক পাপৈল িনয়াৰ কাৰণ যিদ েতামােলাকৰ হাত বা ভিৰ হয়, েতেনহেল তাক
কািট দূৰৈল দিলয়াই েপেলাৱা; দুই হাত বা দুই ভিৰ ৈল অনন্ত জুইত েপেলাৱা েহাৱাতৈক, েকাঙা বা েখাৰা ৈহ জীৱনত
প্রেৱশ কৰাই েতামােলাকৰ পেক্ষ ভাল 9 েতামােলাকৰ চকুেৱ যিদ েতামােলাকক পাপৰ পথৈল িনেয়, েতেনহেল তােকা
কািঢ় েতামােলাকৰ পৰা দূৰৈল দিলয়াই েপেলাৱা; দুই চকু ৈল অনন্ত অিগ্নময় নৰকত েপেলাৱা েহাৱাতৈক, বৰং কণা ৈহ
জীৱনত েসােমাৱাই েতামােলাকৰ পেক্ষ ভাল

10 েসেয় সাৱধােন চিলবা; েতামােলােক এই সৰু সকলৰ মাজৰ এজনেকা েহয়জ্ঞান নকিৰবা; িকয়েনা মই
েতামােলাকক কওঁ, স্ৱগর্ত েতওঁেলাকৰ দূত সকেল েমাৰ স্বগীর্য় িপতৃৰ মুখ সদায় েযন েদখা পায় 11 কাৰণ িয েহৰাল,
তাক িবচািৰ ৰক্ষা কিৰবৈল মানুহৰ পুত্র আিহল

12 েতামােলােক িক ভাবা? যিদ েকােনা এজন মানুহৰ এশটা েমৰ আেছ অ◌াৰু তাৰ মাজৰ পৰা যিদ এটা ভুল পেথ
ৈগ েহৰাই যায়, েতিতয়া েতওঁ জােনা িনৰানৈব্বটা েমষক পাহাৰৰ দঁািতত এিৰ ৈথ েহেৰাৱা েমষেটাক িবচািৰ নাযাব?
13 আৰু যিদ েহেৰাৱােটাক েকেনবাৈক পায়, েতেনহেল মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ েয, ভুল পেথ েনােযাৱা েসই
িনৰানৈব্বটা েমষতৈক, িযেটা েহৰাই ৈগিছল েসই েমষেটাক ঘূৰাই েপাৱাত েতওঁ অিধক আনন্দ কিৰব 14 এইদেৰ এই
সৰু সকলৰ মাজৰ এিটও নষ্ট েহাৱােটা স্বগর্ত থকা েতামােলাকৰ িপতৃেয় ইচ্ছা নকেৰ

ক্ষমাৰ িবষেয় িশক্ষা
15 িকন্তু েতামাৰ ভােয়ৰাই যিদ েতামাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কেৰ, েতেনহেল েতওঁ অকেল থােকােতই ওচৰৈল ৈগ েতওঁৰ

েদাষ েদখুৱাই িদয়া েতওঁ যিদ েতামাৰ কথা শুেন, েতেনহেল তুিম েতামাৰ ভােয়ৰাক ঘূৰাই পালা 16 িকন্তু যিদ নুশুেন,
েতেনহেল দুই এজন ভাইক েতামাৰ লগত ৈল েযাৱা, যােত দুই বা িতিন জন সাক্ষীৰ কথাত প্রেতয্কেটা িবষয় সতয্
বুিল প্রমািণত হয় 17 যিদ েতওঁ েতওঁেলাকৰ কথাও নুশুেন, েতেনহেল মণ্ডলীক জনাবা; মণ্ডলীৰ কথাও যিদ নুশুেন,
েতেনহেল েতওঁ েতামাৰ ওচৰত অনা-ইহুদী আৰু কৰ সংগ্রহকাৰী সকলৰ দেৰ হওক 18 মই েতামােলাকক সঁচাৈকেয়
কওঁ, েতামােলােক পৃিথৱীত িযহেক বািন্ধবা, েসেয় স্বগর্েতা বন্ধ কৰা হ’ব আৰু পৃিথৱীত িযহেক মুকিল কিৰবা, েসেয়
স্ৱগর্েতা মুকিল কৰা হব 19 পুনৰায় মই েতামােলাকক কওঁ, পৃিথৱীত েতামােলাকৰ দুজনৰ যিদ প্রাথর্নীয় েকােনা িবষয়ত
এক মন হয়, েতেনহেল স্বগর্ত থকা েমাৰ িপতৃৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকৈল েসই িবষয় িসদ্ধ কৰা হ’ব 20 িকয়েনা িয ঠাইত দুই
বা িতিন জন েমাৰ নােমেৰ েগাট খায়, েসই ঠাইত মেয়া েতওঁেলাকৰ মাজত থােকঁা ”

21 েতিতয়া িপতেৰ যীচুৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু, েমাৰ ভােয় েমাৰ অিহেত িকমান বাৰ পাপ কিৰেল
মই েতওঁক ক্ষমা কিৰম? সাত বাৰৈলেক েন?” 22 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “সাত বাৰৈলেক বুিল মই েতামাক নকওঁ; িকন্তু
সাত সত্তৰ গুণ বাৰ বুিলেহ কওঁ 23 স্বগর্ৰাজয্ক এেনদেৰ তুলনা িদয়া হয়; েযেনৈক, এজন ৰজাই িনজৰ দাস সকলৰ
ওচৰত িহচাব িবচািৰেল৷ 24 েযিতয়া েতওঁ িহচাব লবৈল আৰম্ভ কিৰেল, েতিতয়া েতওঁৰ আগৈল এেন এজন দাসক
অনা হ’ল িয জনৰ ৰজাৰ ওচৰত দহ হাজাৰ ৰূপৰ†ঋণ আিছল 25 িকন্তু পিৰেশাধ কিৰবৈলও েতওঁৰ ক্ষমতা নািছল৷
েতিতয়া ৰজা জেন এই আেদশ িদেল েয, েসই েলাক জনৰ ৈসেত েতওঁৰ স্ত্রী, ল’ৰা-েছাৱালী আৰু েতওঁৰ সব্বর্স্ব িবক্রী
কিৰ েযন ঋণ পিৰেশাধ কৰা হয় 26 েতিতয়া েসই দােস মািটত পিৰ ৰজাৰ ভিৰত ধিৰ ক’েল, ‘েহ প্রভু, ৈধযর্ ধৰক,
মই আেপানাৰ আটাইিখিন ঋণ পিৰেশাধ কিৰম ’ 27 েতিতয়া েসই ৰজা জেন মৰম কিৰ েসই দাসক এিৰ িদেল আৰু
তাৰ ঋণও ক্ষমা কিৰ িদেল 28 পাছত েসই দােস বািহৰৈল ৈগ েতওঁৰ এজন সহকমীর্ক েদখা পােল৷ তাৰ ওচৰত েসই
সহকমীর্ জনৰ প্রায় এশ মুদ্রা‡ঋণ আিছল৷ দাস জেন েসই সহকমীর্ জনৰ িডিঙ েচিপ ক’েল, ‘তই িয মুদ্রা ধােৰ ৈলিছিল,
েসই মুদ্রা এিতয়া পিৰেশাধ কৰ’ 29 েতিতয়া তাৰ সহকমীর্ জেন মািটত পিৰ কাকুিত-িমনিত কিৰ ক’েল, ‘ৈধযর্ ধৰেছান,
মই েতাৰ সকেলা ধাৰ পিৰেশাধ কিৰম’ 30 িকন্তু েতওঁ সন্মত নহ’ল৷ বৰং পিৰেশাধ নকৰা পযর্ন্ত েতওঁক বন্দীশালত
বন্দী কিৰ থেল 31 েতিতয়া েতওঁৰ সহদাসেবােৰ এই ঘটনা েদিখ অিতশয় দুঃিখত হ’ল৷ িসহঁেত ৰজাৰ ওচৰৈল ৈগ িয
িয ঘিটল, েসই সকেলা িবষয় েতওঁক জনােল
* 18 অধয্ায়:7 1েযা 2:15-17 † 18 অধয্ায়:24 ৰূপৰ মূল বাইেবলত ‘েটেলন্ত’ িলখা আেছ; ইয়াৰ অথর্ হ’ল এজন েলাকৰ েপান্ধৰ বছৰৰ পািৰশ্রমীকৰ
সমান ‡ 18 অধয্ায়:28 মুদ্রা দীনাৰ



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 18 অধয্ায়:32 1111 মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 19 অধয্ায়:22

32 েতিতয়া ৰজাই েসই দাসক মািত কেল, ‘দুষ্ট দাস! তই েমাক কাকুিত-িমনিত কৰাত মই েতাৰ সকেলা ধাৰ ক্ষমা
কিৰেলঁা 33 েতেনহেল মই েযেনৈক েতাক দয়া কিৰিছেলঁা, তেয়া েতেনৈক েতাৰ সহদাসক দয়া কৰা উিচত নািছল েন’?

34 েতিতয়া ৰজাৰ খং উিঠল আৰু িদবলগীয়া আটাইিখিন ঋণ পিৰেশাধ নকৰা পযর্ন্ত দাস জনক যাতনাকাৰীৰ হাতত
েশাধাই িদেল

35 িঠক েসইদেৰ েতামােলাক প্রিতজেন যিদ েতামােলাকৰ ভাইক অন্তেৰেৰ ৈসেত ক্ষমা নকৰা, েতেনহেল েমাৰ স্বগীর্য়
িপতৃেয়ও েতামােলাকক এইদেৰ কিৰব ”

19 অধয্ায়
তয্াগ-পত্রৰ িবষেয় িশক্ষা

1 এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ অন্তত যীচু গালীল প্রেদশৰ পৰা যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা িযহুদীয়াৰ সীমাৈল আিহল৷ 2 মানুহৰ
বৃহৎ দল এটাও েতওঁৰ পােছ পােছ আিহবৈল ধিৰেল আৰু েতওঁ েসই েলাক সকলক সুস্থ কিৰেল

3 েসই সময়ত েকইজনমান ফৰীচীেয় আিহ যীচুক পৰীক্ষা কিৰবৰ কাৰেণ সুিধেল, “েকােনা েলাকৰ পেক্ষ িয েকােনা
কাৰণত পত্নীক তয্াগ কৰােটা িবধান সন্মত হয় েন?” 4 তােত যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “আৰম্ভণীেত সৃষ্টিকতর্ াই েয
েতওঁেলাকক পুৰুষ আৰু স্ত্রী কিৰ স্রজন কিৰেল, েসই িবষেয় অ◌ােপানােলােক জােনা পঢ়া নাই?* 5 তাৰ পাছত ঈশ্বেৰ
আেকৗ ৈকিছল, ‘এই েহতুেক মানুেহ িনজৰ িপতৃ-মাতৃক এিৰ, িনজৰ স্ত্রীত আসক্ত ৈহ এক েদহ হ’ব’?† 6 েতওঁেলাক
এিতয়া দুজন নহয়, িকন্তু দুেয়া এক েদহ হ’ল এেতেক ঈশ্বেৰ িয জনক এেকলেগ েযাগ কিৰেছ, মানুেহ েতওঁক িবেয়াগ
নকৰক ”

7 েতিতয়া ফৰীচী সকেল েতওঁক সুিধেল, “েতেনহেল েমািচেয় িকয় তয্াগ-পত্র িদ ভাযর্াক এিৰবৈল আজ্ঞা িদেছ”?
8 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “অ◌ােপানােলাকৰ কেঠাৰ মনৰ কাৰেণ েমািচেয় িনজৰ ভাযর্াক তয্াগ কিৰবৈল
আেপানােলাকক আজ্ঞা িদেছ; অ◌াৰম্ভণীেত িকন্তু এেনকুৱা নািছল 9 েসেয়, মই অ◌ােপানােলাকক কওঁ, যিদ েকােনা
মানুেহ বয্িভচাৰৰ বািহেৰ আন েকােনা কাৰণত ভাযর্াক তয্াগ কিৰ অনয্ক িবয়া কৰায়, েতেনহেল েসই জেন বয্িভচাৰ
কেৰ আৰু েকােনােৱ যিদ পিৰতয্ক্ত েহাৱা েসই ভাযর্াক িবয়া কৰায়, েতেনহেল েতেৱঁা বয্িভচাৰ কেৰ ”

10 েতিতয়া িশষয্ সকেল যীচুক ক’েল, “যিদ িনজৰ ভাযর্াৰ ৈসেত এজন পুৰুষৰ সম্পকর্ এেনকুৱাই হয়, েতেনহেল
িবয়া নকেৰঁাৱাই ভাল” 11 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “সকেলােৱ এই িশক্ষা মািন লব েনাৱােৰ, েকৱল িয সকলক
েসই ক্ষমতা িদয়া ৈহেছ, েতওঁেলােকেহ এই িবষয় মািন লব পােৰ 12 েকােনােৱ মাকৰ গভর্ ৰ পৰাই নপুংসক ৈহ জন্ম
পাইেছ; আন কােৰাবাক মানুেহই নপুংসক কিৰেছ; পুণৰ এেন েকােনা েকােনা েলাক আেছ িয সকেল স্বগর্ৰাজয্ৰ কাৰেণ
িনজেক িনেজ নপুংসক কিৰেছ িয জেন এই িশক্ষা গ্রহণ কিৰব পােৰ, েতওঁ গ্রহণ কৰক ”

িশশু সকলক আশীবর্াদ কৰা
13 তাৰ পাছত েলাক সকেল সৰু সৰু ল’ৰা েছাৱালীেবাৰক যীচুৰ কাষৈল ৈল আিহল যােত িশশু সকলৰ ওপৰত হাত

ৰািখ েতওঁ প্রাথর্না কেৰ; িকন্তু যীচুৰ িশষয্ সকেল েতওঁেলাকক ডিবয়াব ধিৰেল 14 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “িশশুেবাৰক
েমাৰ ওচৰৈল আিহবৈল িদয়া, িনেষধ নকিৰবা; িকয়েনা স্বগর্ৰাজয্ এওঁেলাকৰ িনিচনা েলাক সকলৰ বােবেহ ” 15 ইয়াৰ
পাছত েতওঁ িশশু সকলৰ ওপৰত িনজৰ হাত ৰািখেল৷ পাছত েসই ঠাইৰ পৰা েতওঁ আতিৰ গ’ল

ধন-সম্পিত্ত আৰু অনন্ত জীৱনৰ িবষেয় িশক্ষা
16 এিদন এজন যুৱেক যীচুৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, “েহ গুৰু, অনন্ত জীৱন পাবৰ কাৰেণ মই িক সৎ কমর্ কিৰব

লািগব”? 17 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “সৎ কমর্ িক, এই িবষেয় তুিম েমাক িকয় সুিধছা? সৎ মাত্র এজেনই আেছ যিদ
তুিম েসই অনন্ত জীৱনত েসামাবৈল ইচ্ছা কৰা, েতেনহেল েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কৰা ”

18 মানুহ জেন েতওঁক সুিধেল, “েকানেবাৰ আজ্ঞা”? যীচুেৱ ক’েল, “নৰ-বধ নকিৰবা; বয্িভচাৰ নকিৰবা; চুৰ
নকিৰবা; 19 িমছা সাক্ষয্ িনিদবা; িনজৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কৰা; আৰু েতামাৰ চুবুৰীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কিৰবা”

20 েসই যুৱক জেন েতিতয়া েতওঁক ক’েল, “মইেতা এই সকেলােবাৰ পালন কিৰ আিহেছঁা; এিতয়া েমাৰ িক কিৰবৈল
বাকী আেছ”? 21 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “যিদ তুিম িনখঁুত হবৈল ইচ্ছা কৰা, েতেনহেল েযাৱা; েতামাৰ সব্বর্স্ব েবচা
আৰু দিৰদ্র সকলক দান কৰা, তােত স্বগর্ত েতামাৰ ধন হব৷ তাৰ পাছত আহা, েমাৰ অনুকাৰী েহাৱা” 22 এই কথা শুিন
যুৱক জন অিত দুঃিখত ৈহ গুিচ গ’ল; িকয়েনা েতওঁৰ বহুত ধন-সম্পিত্ত আিছল
* 19 অধয্ায়:4 আিদ 1:27, 5:2 † 19 অধয্ায়:5 আিদ2: 24
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23 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, ধনী েলাকৰ বােব স্বগর্ৰাজয্ত প্রেৱশ
কৰা কিঠন 24 পুনৰায় মই েতামােলাকক কওঁ, ধনী বয্িক্তৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েসােমাৱাতৈক বৰং েবজীৰ িবন্ধােয়িদ
উট েসােমাৱা উজু ”

25 এই কথা শুিন িশষয্ সকেল অিতশয় িবিস্মত ৈহ ক’েল, “েতেনহেল পিৰত্রাণ েপাৱা কাৰ সম্ভৱ?” 26 যীচুেৱ
েতওঁেলাকৈল চাই ক’েল, “ই মানুহৰ পেক্ষ অসম্ভৱ িঠেকই, িকন্তু ঈশ্বৰৰ পেক্ষ সকেলা সম্ভৱ ” 27 েতিতয়া িপতেৰ
উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “চাওক, আিম সকেলােক এিৰ আেপানাৰ পাছত আিহেছঁা, েতেনহেল আিম পাম েন?”
28 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই সঁচাৈক েতামােলাকক কওঁ, েতামােলাক িয সকল েমাৰ অনুগামী হ’লা, নতুন সৃষ্টিৰ
সময়ত েযিতয়া মানুহৰ পুত্র িনজৰ প্রতােপেৰ িসংহাসনত বিহব, েতিতয়া েতামােলােকও বাৰ খন িসংহাসনত বিহবা আৰু
ইস্রােয়লৰ বাৰ ৈফদৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবা 29 িয েকােনােৱ েমাৰ নামৰ কাৰেণ িনজৰ ঘৰ, ভাই, ভনী, িপতৃ, মাতৃ,
সন্তান, বা মািটেক এেৰ, েতওঁ তাৰ এশ গুণ েবিচ পাব আৰু অনন্ত জীৱনেৰা অিধকাৰী হব 30 িয সকল এিতয়া প্রথমত
আেছ, েতওঁেলাকৰ মাজৰ অেনক পাছ হ’ব, আৰু িয সকল েশষত আেছ, েতওঁেলাকৰ মাজৰ বহু েলাক আগ হ’ব ”

20 অধয্ায়
বনুৱা সকলৰ দৃষ্টান্ত

1 “স্বগর্ৰাজয্ এজন গৰাকীৰ িনিচনা৷ েতওঁ এিদন িনজৰ দ্রাক্ষাবাৰীৰ কামৰ বােব অিত ৰািতপুৱােত বনুৱা সকলক
িবচািৰ ওলাই গ’ল 2 েতওঁ এক এক*দীনাৰ িদবৈল বনুৱা সকলৰ ৈসেত বন্দবস্ত কিৰ িসহঁতক দ্রাক্ষাবাৰীৈল পঠাই
িদেল 3 প্রায় নটা বজাত েতওঁ আেকৗ ওলাই গ’ল আৰু আন িকছুমান বনুৱাক বজাৰত েতিতয়াও িথয় ৈহ থকা েদিখ
েতওঁ িসহঁতক ক’েল, 4 ‘েতামােলােকও েমাৰ দ্রাক্ষাবাৰীৈল কাম কিৰবৈল েযাৱা েতামােলাকেকা মই উিচত মজুৰী
িদম ’ েতিতয়া িসহঁেতও কাম কিৰবৈল গ’ল

5 আেকৗ প্রায় বাৰটা আৰু তাৰ পাছত িতিনটা বজাত েতওঁ ওলাই ৈগ, েসই এেকদেৰই কিৰেল 6 পুণৰ প্রায় পঁাচ
মান বজাত েতওঁ ওলাই ৈগ আন েকইজনমান বনুৱাক িথয় ৈহ থকা েদিখ িসহঁতক সুিধেল, ‘েতামােলােক এেকা কাম
নকৰাৈক েগােটই িদনেতা ইয়াত িকয় িথয় ৈহ আছা? 7 িসহঁেত েতওঁক ক’েল, ‘েকােনও আমাক কামত লেগাৱা নাই ’
েতিতয়া েতওঁ িসহঁতক ক’েল, ‘েতামােলােকা েমাৰ দ্রাক্ষাবাৰীৰ কামৈল েযাৱা ’ 8 পাছত গধূিল সময়ত, েসই দ্রাক্ষাবাৰীৰ
গৰাকীেয় িনজৰ কমর্চাৰীক ক’েল, ‘বনুৱা সকলক মািত েশষৰ জনৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ, প্রথম জনৈলেক প্রেতয্কেক
মজুৰী িদয়া ’ 9 পঁাচ মান বজাত িয সকলক বনুৱাক কামত লেগাৱা ৈহিছল, িসহঁেত আিহ এক দীনাৰৈক†পােল 10 তােত
িয সকল বনুৱাক প্রথেম কামত লেগাৱা ৈহিছল, িসহঁেত েবিচৈক মজুৰী পাব বুিল মেন মেন ভািবেল; িকন্তু িসহঁেতও
এক এক‡দীনাৰেহ পােল 11 িসহঁেত িনজৰ মজুৰী েপাৱাৰ পাছত গৰাকীৰ িবৰুেদ্ধ অিভেযাগ কিৰ ক’েল, 12 “আিম
েগােটই িদনেটা ৰ’দৰ তাপত কাম কিৰেলঁা; িকন্তু এই েশষত অহা বনুৱা সকেল মাত্র এঘন্টা কাম কিৰেছ, তথািপ আপুিন
িসহঁতক আমাৰ সমােনই িদেল ” 13 েতিতয়া গৰাকীেয় িসহঁতৰ মাজৰ এজনক উত্তৰ িদেল, “বনু্ধ, মই েতামােলাকৰ
ওপৰত এেকা অনয্ায় কৰা নাই; েতামােলােক জােনা েমাৰ লগত এক দীনাৰত কাম কিৰবৈল বন্দবস্ত কৰা নািছলা?
14 েতামােলাকক িযমান িদেছঁা, এই েশষৰ েকইজনেকা িসমান িদবৈল েমাৰ ইচ্ছা; িনজৰ পাবলগীয়ািখিন ৈল েতামােলাক
গুিচ েযাৱা৷ 15 িযেবাৰ েমাৰ িনজৰ বস্তু, েসইেবাৰ মই িনজৰ ইচ্ছামেত বয্ৱহাৰ কৰাৰ অিধকাৰ জােনা েমাৰ নাই? েন
মই উত্তম কমর্ কৰা বােব েতামােলাকৰ চকু পুিৰেছ? 16 এইদেৰ পাছ েহাৱা সকল আগ হ’ব আৰু আগ েহাৱা সকল পাছ
হ’ব ”

িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় তৃতীয় বাৰ জেনাৱা
17 তাৰ পাছত যীচু িযৰূচােলমৈল েযাৱাৰ পথত, বাৰ জন িশষয্ক একাষৰীয়া কিৰ মািত িন ক’েল, 18 “েচাৱা, আিম

িযৰূচােলমৈল ৈগ আেছঁা; তাত মানুহৰ পুত্রক প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ হাতত েশাধাই িদয়া হ’ব;
তােত েতওঁেলােক েতওঁক েদাষী কিৰ প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা িদব; 19 েতওঁেলােক েতওঁক িবদ্রূপ কিৰবৰ কাৰেণ চাবুেকেৰ
েকাবাবৈল আৰু কু্রচত িদবৈল অনা-ইহুদী সকলৰ হাতত েশাধাই িদব; িকন্তু িতন িদনৰ িদনা েতওঁক েতালা হ’ব ”

িচবিদয়ৰ দুজন পুত্রৰ মাকৰ িনেবদন
20 তাৰ পাছত িচবিদয়ৰ পুেতক দুজনক িসহঁতৰ মােক লগত ৈল যীচুৰ ওচৰৈল আিহল আৰু প্রিণপাত কিৰ েতওঁৰ

ওচৰত যাচনা কিৰেল 21 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক সুিধেল “তুিম িক িবচািৰ আিহছা?” েতওঁ যীচুক ক’েল, “আপুিন এই
* 20 অধয্ায়:2 এক দীনা - এিদনৰ মজুৰী † 20 অধয্ায়:9 দীনাৰ বা এক িদনৰ মজুৰী ‡ 20 অধয্ায়:10 এিদনৰ মজুৰী
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আেদশ িদয়ক েযন আেপানাৰ ৰাজয্ত েমাৰ এই দুটা পুত্রৰ এটাই আেপানাৰ েসঁা হােত, আনেটােৱ বাওঁহােত বিহবৈল
পায় ”

22 যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলােক িক খুিজছা, েসই িবষেয় নাজানা মই িয পাত্রত পান কিৰবৈল ৈগেছঁা,
েতােমােলােক েসই পাত্রত পান কিৰব পািৰবা েন?” েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল ‘পািৰম’ 23 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতামােলােক েমাৰ পান-পাত্রত পান কিৰবা হয়, িকন্তু েমাৰ েসঁা হােত আৰু বাওঁহােত বিহবৈল িদবৰ বােব েমাৰ ক্ষমতা
নাই৷ েমাৰ িপতৃেয় িয েলাক সকলৰ কাৰেণ ইয়াক যুগুত কিৰ ৰািখেছ, েতওঁেলাককেহ িদয়া হ’ব ” 24 এই কথা শুিন
আন দহ জন িশষয্ই এই দুজন ভাই-ককােয়কৰ প্রিত অসন্তুষ্ট হ’ল

25 েতিতয়া যীচুেৱ িশষয্ সকলক মািত ক’েল, “েতামােলােক এই কথা জানা েয, অনা-ইহুদী সকলৰ শাসনকতর্ া সকেল
েতওঁেলাকৰ ওপৰত প্রভুত্ব কেৰ, আৰু েনতা সকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰত ক্ষমতা চলায় 26 েতামােলাকৰ মাজত েতেন
েহাৱা উিচত নহয়; েতামােলাকৰ মাজত িয েকােনােৱ মহান হবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ েতামােলাকৰ েসৱাকাৰী হওক৷ 27 িয
েকােনােৱ েতামােলাকৰ মাজত প্রথম হবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ েতামােলাকৰ দাস হওক, 28 মানুহৰ পুত্রই েসৱা-শুশ্রূষা
পাবৈল নহয়, িকন্তু েসৱা শুশ্রূষা কিৰবৈল আৰু অেনকৰ মুিক্তৰ মূলয্ৰ অেথর্ িনজৰ প্রাণ িদবৈলেহ আিহল৷”

দুজন অন্ধক চকু িদয়া
29 পাছত যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল িযৰীেহা নগৰৰ পৰা ওলাই যাওঁেত, অেনক েলাক যীচুৰ পােছ পােছ গ’ল

30 তােত বাটৰ কাষত দুজন অন্ধ বিহ আিছল; যীচু েসই বােটিদ েযাৱা শুিন িসহঁেত িচঞিৰ িচঞিৰ কবৈল ধিৰেল, “েহ
দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান আমাক দয়া কৰক” 31 িকন্তু িসহঁতক মেন মেন থািকবৈল েলাক সকেল ডিবয়ােল; িকন্তু িসহঁেত
েতিতয়া পুনৰ বৰৈক িচঞিৰেহ ক’েল, “েহ প্রভু, দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান, আমাক দয়া কৰক”

32 েতিতয়া যীচু থমিক ৰ’ল আৰু িসহঁতক মািত সুিধেল, “েতামােলােক িক িবচাৰা? মই েতামােলাকৰ কাৰেণ িক
কিৰম?” 33 িসহঁেত যীচুক ক’েল, “েহ প্রভু, আমাৰ চকু মুকিল কৰক ” 34 েতিতয়া িসহঁতৈল মৰম লািগ যীচুেৱ িসহঁতৰ
চকু চুেল; েতিতয়াই িসহঁেত েদখা পােল আৰু েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল

21 অধয্ায়
যীচুৰ িযৰূচােলমৈল জয়-যাত্রা

1 যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল িযৰূচােলমৰ ওচৰৰ ৈজতুন পবর্তৰ ৈবৎফগী গাওঁৈল আিহল, েতিতয়া যীচুেৱ দুজন
িশষয্ক এই কথা ৈক পিঠয়ােল, 2 “েতামােলাক সনু্মখৰ গাওঁখন ৈল েযাৱা; তােত বািন্ধ েথাৱা গাধ এজনী েপাৱািলেয়
ৈসেত পাবা; েসই দুটা েমাৰ বােব খুিল আনাৈগ 3 যিদ েতামােলাকক েকােনাবাই িকবা কয়, েতেনহেল েতামােলােক
কবা, ‘প্রভুৰ এই দুটাৰ প্রেয়াজন আেছ, তােত েতওঁ লেগ লেগই েতামাক িদ পঠাব’ ”
4 িয বচন ভাববাদীৰ দ্বাৰাই েকাৱা ৈহিছল, এইেটা সমূ্পণর্ হওক,
5 “েতামােলােক িচেয়ান-জীয়ৰীক েকাৱা,
েচাৱা, েতামাৰ ৰজা েতামাৰ ওচৰৈল আিহেছ,
েতওঁ নম্র ৈহ, গাধৰ ওপৰত বিহ,
অথর্াৎ গাধ েপাৱািলৰ ওপৰত উিঠ৷”

6 েসই বচন িসদ্ধ হবৈল এেয় ঘিটল; েতিতয়া িশষয্ সকল গ’ল আৰু যীচুেৱ িদয়া আেদশ অনুসিৰ কিৰেল, 7 গাধজনী
আৰু েপাৱািলেটা আিনেল, আৰু িসহঁতৰ িপিঠত েতওঁেলাকৰ কােপাৰ পািৰ িদেল; তাৰ পাছত েতওঁ তাৰ ওপৰত বিহল
8 েতিতয়া েলাক সকলৰ অিধক ভােগ িনজৰ িনজৰ কােপাৰ বাটত পািৰ িদেল; আৰু িকছুমান েলােক গছৰ ডালেবাৰেক
কািট আিন বাটত পািৰ িদেল;

9 আৰু েতওঁৰ আেগ-পােছ েযাৱা েলাক সকেল িৰিঙয়াই ক’েল,
“েহাচানা! েহাচানা*! দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান৷
িয জন প্রভুৰ নােমেৰ আিহেছ, েতওঁ ধনয্;
উদ্ধর্ েলাকত জয়ধ্বিন হওক!”

10 েযিতয়া যীচু িযৰূচােলমত প্রেৱশ কিৰেল, েতিতয়া েলাক সকেল পুণৰ উৎফুিল্লত ৈহ কব ধিৰেল “এই জন েকান?”
11 তােত েলাক সকেল ক’েল, “এওঁ গালীল প্রেদশৰ নাচৰতৰ পৰা অহা ভাৱবাদী যীচু ”

* 21 অধয্ায়:9 েহাচানা ইব্রী ভাষাৰ পৰা অহা অৰামাইক শব্দ; ইয়াৰ অথর্ হ’ল ‘এিতয়াই ৰক্ষা কৰা’
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12 পাছত যীচু ঈশ্বৰৰ মিন্দৰত েসামাল, তাত িয সকেল মিন্দৰৰ িভতৰত েবচা-িকনা কেৰ, েতওঁেলাকক বািহৰ কিৰেল
আৰু ধন সেলাৱা সকলৰ েমজ আৰু কেপৗ েবচােবাৰৰ আসনেবাৰ লুিটয়াই েপলােল 13 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল,
“এইেটা িলখা আেছ, ‘েমাৰ ঘৰ প্রাথর্নাৰ ঘৰ েকাৱা হ’ব’, িকন্তু েতামােলােক তাক ডকাইতৰ গুহা কিৰছা ” 14 েতিতয়া
অন্ধ আৰু েখাৰা সকল েসই মিন্দৰৈল আিহল আৰু যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেল

15 িকন্তু প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল েতওঁ কৰা আচিৰত কমর্েবাৰ েদিখ আৰু েযিতয়া ল’ৰােবােৰ
মিন্দৰত িচঞিৰ “জয়! জয়! দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান”, বুিল েকাৱা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলাক েক্ষািভত হ’ল৷
16 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচুক ক’েল, “েলাক সকেল িক ৈকেছ তুিম শুিনছা েন?” যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “হয়!
আেপানােলােক েকিতয়াও পঢ়া নাই েন, ‘তুিম িশশু আৰু েকচুৱােবাৰৰ মুখৰ পৰা স্তুিত সসূ্পণর্ কিৰলা’?” 17 পাছত
েতওঁ েতওঁেলাকক এিৰ নগৰৰ পৰা ওলাই ৈবথিনয়া গঁাৱৈল গ’ল আৰু ৰািতেতা তােতই থািকল

ফলহীন িডমৰু গছক শাও িদয়া
18 ৰািতপুৱা নগৰৈল ঘূিৰ আেহােত েতওঁৰ েভাক লািগল৷ 19 এেনেত বাটৰ কাষত এেজাপা িডমৰু গছ েদখা পােল

আৰু েতওঁ ওচৰৈল গ’ল, িকন্তু পাতৰ বািহেৰ এেকা েনােপাৱাত, েতওঁ ক’েল, “এিতয়াৰ পৰা এই গছত েকােনা কােল
ফল নধৰক” লেগ লেগই েসই িডমৰু েজাপা শুকাই গ’ল৷

20 েযিতয়া িশষয্ সকেল েসই গছেজাপাৰ অৱস্থা েদখা পােল, েতিতয়া েতওঁেলােক িবস্ময় মািন ক’েল, “এই িডমৰু
গছেজাপা অকস্মাৎ েকেনৈক শুকাই গ’ল?” 21 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ,
েতামােলােক যিদ সেন্দহ নকিৰ িবশ্বাস কৰা, েতেনহেল েকৱল িডমৰু গছেক এইদেৰ কিৰব পািৰবা এেন নহয়; িকন্তু
এই পবর্তেটাক যিদ েকাৱা, ইয়াৰ পৰা উিঠ সাগৰত পৰ ৈগ, েতিতয়া িসওঁ হ’ব 22 েতামােলােক প্রাথর্নােৰ িবশ্বাস কিৰ
িয িয েখাজা সকেলােক পাবা ”

যীচুৰ ক্ষমতাৰ িবষেয় প্রশ্ন
23 যীচু মিন্দৰৈল আিহ উপেদশ িদ থকাৰ সময়ত, প্রধান পুেৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল,

“তুিম িক ক্ষমতােৰ এইেবাৰ কিৰছা? এই অিধকাৰ েতামাক েকােন িদেল?” 24 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল,
“মেয়া আেপানােলাকক এই কথা সুেধা; যিদ আেপানােলােক েমাক কয়, েতেনহেল মেয়া িক অিধকােৰেৰ এইেবাৰ
কিৰেছঁা, েসই িবষেয় আেপানােলাকক কম কওকেচান-

25 বািপ্তস্ম িদওঁতা েযাহন- েতওঁ কৰ পৰা আিহেছ? স্বগর্ৰাজয্ৰ পৰা েন মানুহৰ পৰা?” তােত েতওঁেলােক পৰস্পেৰ
আেলাচনা কিৰ ক’েল, “আিম যিদ কওঁ স্বগর্ৰ পৰা, েতওঁ আমাক ক’ব, েতেনহেল িকয় েতওঁত িবশ্বাস নকিৰলা?
26 িকন্তু আিম যিদ কওঁ ‘মানুহৰ পৰা’, েতেনহেল েলাক সকলৈল আমাৰ ভয় লােগ; িকয়েনা সকেলােৱ েযাহনক
ভাববাদী বুিল মােন ” 27 পাছত েতওঁেলােক যীচুক উত্তৰ িদ ক’েল, “আিম নাজােনা” েতিতয়া েতেৱঁা েতওঁেলাকক
ক’েল, “েতেনহেল িক অিধকােৰেৰ মই এইেবাৰ কেৰঁা, েসই িবষেয় মেয়া আেপানােলাকক নকওঁ ”

দুজন পুত্রৰ দৃষ্টান্ত
28 “িকন্তুআেপানােলােক িক ভােব? এজন মানুহৰ দুজন পুেতকআিছল; েতওঁ প্রথম জনৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, ‘েবাপা

তুিম আিজ দ্রাক্ষাবাৰীত কাম কৰাৈগ’ 29তােত িস িপতাকক উত্তৰ িদেল, ‘মই নাযাওঁ’; িকন্তু পাছত মনত অনুেশাচনা কিৰ
গ’ল 30 িদ্বতীয় জনৰ ওচৰৈলেকা ৈগ, েসই এেক কথােক ক’েল তােত েতওঁ উত্তৰ িদেল, ‘মই যাম িপতা’; িকন্তু েতওঁ
নগ’ল 31এই দুেয়াজনৰ মাজত িপতাকৰ ইচ্ছা েকান জেন পালন কিৰেল?” েতওঁেলােক ক’েল, “প্রথম জেন” যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “মই আেপানােলাকক সঁচাৈক কওঁ, কৰ সংগ্রহকৰী আৰু েবশয্ােবােৰ আেপানােলাকৰ আেগেয়
ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েসামাব 32 িকয়েনা েযাহন আেপানােলাকৰ ওচৰৈল ধাির্মকতাৰ পেথেৰ আিহল, তথািপ আেপানােলােক
েতওঁত িবশ্বাস নকিৰেল; িকন্তু কৰ সংগ্রহকাৰী আৰু েবশয্ােবােৰ েতওঁত িবশ্বাস কিৰেল; আেপানােলােক এইেবাৰ
েদিখও, পাছত িবশ্বাস কিৰবৈলেকা অনুতাপ নকিৰেল ”

েকইজনমান িবশ্বাসঘাতক েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত
33 “আৰু এটা দৃষ্টান্ত শুনক এজন মানুহ আিছল; েতওঁ এখন দ্রাক্ষাবাৰী পািতেল, আৰু তাৰ চািৰওফােল েবৰা

িদ, তাৰ মাজত েপৰাশাল পািতেল৷ তাৰ পাছত টিঙ সািজেল, আৰু েখিতয়ক সকলৰ হাতত গতাই িদ, েতওঁ আন
েদশৈল গ’ল 34 েযিতয়া দ্রাক্ষাগুিট চেপাৱাৰ বতৰ ওচৰ হ’ল, েতওঁ িনজৰ গুিট পাবৈল, েখিতয়ক সকলৰ ওচৰৈল
েতওঁৰ দাসেবাৰক পঠাই িদেল 35 িকন্তু দ্রাক্ষাবাৰীৰ েখিতয়ক সকেল েতওঁৰ দাসেবাৰক ধিৰেল; এজনক েকাবােল,
এজনক বধ কিৰেল, এজনক িশল দিলয়াই মািৰেল 36 পুনৰায় েতওঁ আগতৈক অিধক দাস পঠােল; তােত িসহঁতেকা
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েসই এেকদেৰ বয্ৱহাৰ কিৰেল 37 পাছত দ্রাক্ষাবাৰীৰ গৰাকীেয় ‘পুত্রক আদৰ কিৰব বুিল’, িসহঁতৰ ওচৰৈল পঠােল
38 িকন্তু েখিতয়ক সকেল পুত্রক েদিখ, পৰস্পেৰ ক’েল, ‘এওঁেৱই উত্তৰািধকাৰী; আহা, আিম এওঁক বধ কেৰঁাহক,
তােত েতওঁৰ উত্তৰািধকাৰ আমাৰ হ’ব’ 39 এই বুিল িসহঁেত েতওঁক ধিৰ, দ্রাক্ষাবাৰীৰ বািহৰৈল িন বধ কিৰেল

40 এেন স্থলত েসই দ্রাক্ষাবাৰীৰ গৰাকী জন আিহেল, েসই েখিতয়ক সকলক িক কিৰব?” 41 েলাক সকেল েতওঁক
ক’েল, “েতওঁ েসই দূজর্ নেবাৰক িনষু্ঠৰভােব সংহাৰ কিৰব, আৰু িয সকেল বতৰত ফলেবাৰ েশাধাই িদব, এেন আন
েখিতয়ক সকলৰ হাতত েসই দ্রাক্ষাবাৰী গতাই িদব ”

42 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “এই শাস্ত্রীয় বচন আেপানােলােক পঢ়া নাই েন,
‘ঘৰ-সজা সকেল িয িশল অগ্রাহয্ কিৰেল,
েসেয় চুকৰ প্রধান িশল হ’ল;
এেয় প্রভুৰ পৰা হ’ল,
আৰু আমাৰ েদখাত আচিৰত’?

43 এই েহতুেক মই আেপানােলাকক কওঁ, আেপানােলাকৰ পৰা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ িনয়া হ’ব, আৰু তাৰ ফল উৎপন্ন কৰা
জািতক িদয়া হ’ব 44 এই িশলৰ ওপৰত িয েকােনা পিৰব, েতওঁ েডাখৰ-েডাখৰৈক ভািগ যাব; িকন্তু যাৰ ওপৰত এই
িশল পিৰব, েতওঁক ধূিলৰ দেৰ উৰুৱাই েপলাব ”

45 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল েতওঁৰ এই দৃষ্টান্তেবাৰ শুিন, েতওঁ েয েতওঁেলাকৰ িবষেয় ৈকেছ
এই কথা বুিজ পােল 46 িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁক ধিৰবৈল ছল িবচািৰেল, কাৰণ েলাক সকলক ভয় কিৰেল; িকয়েনা
েলাক সকেল েতওঁক ভাববাদী বুিল মািনিছল

22 অধয্ায়
িবয়াৰ েভাজৰ দৃষ্টান্ত

1 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, আৰু দৃষ্টান্তেৰ েতওঁেলাকৰ লগত কথা পািত ক’েল েয, 2 “স্বগর্ৰাজয্ৰ তুলনা এেন এজন ৰজাৰ
লগত িদয়া যায়, িয জেন েতওঁৰ পুেতকৰ িবয়াৰ েভাজ পািত, 3 এই েভাজৈল িনমন্ত্রণ কিৰবৈল েতওঁৰ দাসেবাৰক পঠাই
িদেল, িকন্তু িনমিন্ত্রত সকল আিহবৈল মন নকিৰেল 4 পুনৰায় েতওঁ আন দাসেবাৰক এই আেদশ িদ পঠােল, ‘িয
সকলক িনমন্ত্রণ কৰা ৈহেছ েতওঁেলাকক েকাৱাৈগ; েচাৱা, মই েভাজ যুগুত কিৰেলঁা েমাৰ বলধ আিদ হৃষ্টপুষ্ট পশু মৰা
ৈহেছ, আৰু সকেলা সমূ্পণর্ হ’ল; েতামােলােক িবয়াৰ েভাজৈল আহা’ 5 িকন্তু েতওঁেলােক অৱেহলা কিৰ েকােনােৱ
িনজৰ েখিতৈল আৰু েকােনােৱ িনজৰ েবহা-েবপাৰৈল ওলাই গ’ল 6আৰু অৱিশষ্টেবােৰ েতওঁৰ েসই দাসেবাৰক ধিৰ,
অপমান কিৰ বধ কিৰেল 7 তােত ৰজাৰ খং উিঠ, েতওঁৰ ৈসনয্ সকলক পিঠয়াই, েসই নৰবধীেবাৰক সংহাৰ কিৰ,
িসহঁতৰ নগৰ খন পুিৰ েপলােল 8 েতিতয়া েতওঁৰ দাসেবাৰক ক’েল, ‘িবয়াৰ েভাজ যুগুত ৈহ আেছ, িকন্তু িনমিন্ত্রত
সকল েযাগয্ নািছল; 9 এই কাৰেণ েতামােলােক ৰাজপথৰ চািৰআিলৈল ৈগ িযমান মানুহ েপাৱা, েসই আটাই েলাকেক
িবয়াৰ উৎসৱৈল িনমন্ত্রণ কৰাৈগ’ 10 েতিতয়া েতওঁৰ দাসেবােৰ বাটৈল ওলাই ৈগ, ভাল-েবয়া িযমান মানুহ পােল, েসই
সকেলােক েগাটাই আিনেল; তােত আলহী সকলৰ িবয়া-ঘৰ ভিৰ পিৰল

11 িকন্তু ৰজাই আলহী সকলক চাবৈল িভতৰৈল আেহােত িবয়াৰ কােপাৰ িনিপন্ধা এজন মানুহ েদিখ সুিধেল, 12 ‘েহ
িমত্র, িবয়াৰ কােপাৰ েনােহাৱাৈক তুিম আিহ ইয়াত েকেনৈক েসামালা’? েতিতয়া েতওঁ অবাক হ’ল; 13 তােত ৰজাই
েতওঁৰ দাস সকলক মািত ক’েল, ‘ইয়াক হাত-ভিৰ বািন্ধ, বািহৰৰ আন্ধাৰত েপলাই িদয়া; তােত ক্রন্দন আৰু দঁাত কৰচিন
হ’ব’ 14 িকয়েনা িনমিন্ত্রত েলাক অেনক, িকন্তু মেনানীত েলাক তাকৰ ”

চীজাৰক কৰ িদয়াৰ িবষেয় প্রশ্ন
15 তাৰ পাছত ফৰীচী সকল গ’ল, আৰু েকেনৈক যীচুক িনেজ েকাৱা কথাত েতওঁেলােক বন্দী কিৰব পােৰ, েসই

িবষেয় পিৰকল্পনা কিৰব ধিৰেল৷ 16 এেন মন্ত্রণা কিৰ, েতওঁেলােক েহেৰাদীয়া মানুহৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ িশষয্ সকলক
যীচুৰ ওচৰৈল পিঠয়ােল৷ েতওঁেলােক যীচুক ক’েল, “েহ গুৰু, আপুিন সতয্, আৰু সতয্ৰূেপ ঈশ্বৰৰ পথৰ িবষেয়
িশক্ষা িদেছ, আপুিন েকােনা বয্িক্তৰ মতামতক ভয় নকেৰ; এই কাৰেণ েকােনা েলাকৰ ৈসেত আপুিন পক্ষপাত নকেৰ
17 গিতেক আমাক কওকেচান, ‘চীজাৰক কৰ িদয়া িবধান সন্মত হয় েন নহয়’? এই িবষেয় আপুিন িক ভােৱ, চীজাৰক
কৰ িদব পায় েন নাপায়?”

18 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ দুষ্টতা বুিজ পাই ক’েল, “েহ কপটীয়া সকল, িকয় েমাক পৰীক্ষা কিৰেছ? 19 কৰ িদয়া ধন
েমাক েদখুৱাওঁক৷” েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁৰ আগৈল আধিল *এটা আিনেল
* 22 অধয্ায়:19 আধিল দীনাৰ
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20 যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল, “এই প্রিতমূির্ত আৰু নাম কাৰ হয়?” 21 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল,
“চীজাৰৰ৷” েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতেনহেল িয চীজাৰৰ, েসয়া চীজাৰক িদয়ক আৰু িয ঈশ্বৰৰ, েসয়া
ঈশ্বৰক িদয়ক ” 22 এই কথা শুিন েতওঁেলােক িবস্ময় মািনেল৷ পাছত েতওঁেলােক েতওঁক এিৰ গুিচ গ’ল

মৃত েলাকৰ পুনৰুত্থানৰ িবষেয় প্রশ্ন
23 েসইিদনা পুনৰুত্থান িবশ্বাস নকৰা চদূ্দকী সকল যীচুৰ ওচৰৈল আিহল৷ েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, 24 “েহ গুৰু

েমািচেয় ক’েল, ‘েকােনা মানুহ যিদ সন্তান েনােহাৱাৈক মেৰ, েতেনহেল ভােয়েক েতওঁৰ পত্নীক িবয়া কৰাই ককােয়কৈল
বংশ উৎপন্ন কিৰব’

25 আমাৰ ইয়াত সাত জন ভাই-ককাই আিছল; প্রথম জেন িবয়া কৰােল আৰু সন্তান েনােহাৱাৈক মিৰ, েতওঁৰ
িতেৰাতাক ভােয়কৈল এিৰ গ’ল 26 পাছত িদ্বতীয়, তৃতীয় আিদ কিৰ সােতা জন ভাই এেকদেৰ কিৰেল আৰু মিৰল
27 সকেলােৰ পাছত েসই িতেৰাতা জনী মিৰল 28 েতেনহেল পুনৰুত্থানত েতওঁ েসই সাত জনৰ িভতৰত েকান জনৰ
পত্নী হব? িকয়েনা সকেলােৱ েতওঁক িবয়া কৰাইিছল ”

29 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলােক ধমর্শাস্ত্র আৰু ঈশ্বৰৰ পৰাক্রম নাজািন ভুল কিৰেছ
30 িকয়েনা পুনৰুত্থানত িবয়া নকৰাই, িবয়া িদয়াও নহয়; িকন্তু স্বগর্ত থকা দূতৰ িনিচনা হয়

31 মৃত সকলৰ পুনৰুত্থানৰ িবষেয় িয বাকয্ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই আেপানােলাকক েকাৱা ৈহিছল েবােল, 32 ‘মই অব্রাহামৰ
ঈশ্বৰ, ইচহাকৰ ঈশ্বৰ, যােকাবৰ ঈশ্বৰ’;†েতওঁ মৃত সকলৰ ঈশ্বৰ নহয়, িকন্তু জীিৱত সকলৰেহ ঈশ্বৰ ” 33 ইয়ােক শুিন,
েলাক সকেল েতওঁৰ উপেদশত িবস্ময় মািনেল

প্রধান আজ্ঞাৰ িবষেয় প্রশ্ন
34 েযিতয়া ফৰীচী সকেল শুিনেল েয, যীচুেৱ চদূ্দকী সকলক িনৰুত্তৰ কিৰেছ, েতিতয়া েতওঁেলাক একেগাট হ’ল;

35 েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজন িবধান পিণ্ডেত েতওঁক পৰীক্ষা কিৰ সুিধেল- 36 “েহ গুৰু, িবধানৰ েকানেটা আজ্ঞা প্রধান?”
37 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “ ‘তুিম সকেলা হৃদয়, সকেলা প্রাণ, আৰু সকেলা িচেত্তেৰ েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক েপ্রম

কৰা৷’ 38 এইেটােৱই প্রধান আৰু প্রথম আজ্ঞা 39 এইদেৰ িদ্বতীয়েটা আজ্ঞা হ’ল- ‘েতামাৰ চুবুৰীয়াক েতামাৰ িনিচনাৈক
েপ্রম কৰা’ 40 এই দুটা‡আজ্ঞাই েগােটই§িবধান আৰু ভাৱবাদী সকলৰ কথাক িনভর্ ৰ কেৰ ”

দায়ুদৰ সন্তানৰ িবষেয় প্রশ্ন
41 ফৰীচী সকল েগাট খাই থােকঁােত, যীচুেৱ েতওঁেলাকক এটা প্রশ্ন সুিধেল, 42 েতওঁ সুিধেল, “খ্রীষ্টৰ িবষেয়

আেপানােলাকৰ মেন িক ধেৰ? েতওঁ কাৰ সন্তান?” েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “দায়ুদৰ সন্তান”
43 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতেনহেল দায়ুেদ েকেনৈক আত্মাৰ দ্বাৰাই প্রভু বুিলেল আৰু ক’েল,

44 প্রভুেৱ েমাৰ প্রভুক ক’েল,মই
েতামাৰ শত্রুেবাৰক েতামাৰ চৰণৰ অধীন নকৰাৈলেক,
েমাৰ েসঁা হােত বিহ থাকা৷

45এেতেক দায়ুেদ যিদ খ্রীষ্টক প্রভু েবােল, েতেনহেল েতওঁ েকেনৈক েতওঁৰ সন্তান হ’ব পােৰ?” 46 েতিতয়া েকােনও
েতওঁক এেকা উত্তৰ িদব েনাৱািৰেল; আৰু েসই িদনােৰ পৰা েতওঁক েকােনা কথা সুিধবৈলেকা কােৰা সাহস নহ’ল

23 অধয্ায়
যীচুেৱ ফৰীচী আৰু অধয্াপক সকলৰ েদাষ েদখুওৱা

1 েতিতয়া যীচুেৱ েলাক সকলক আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, 2 েতওঁ ক’েল “িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী
সকল েমািচৰ আসনত বিহ আেছ৷ 3 এই কাৰেণ েতওঁেলােক েতামােলাকক িয আজ্ঞা িদেয়, েসই সকেলােক পালন আৰু
মানয্ কিৰবা; িকন্তু েতওঁেলাকৰ কমর্ৰ দেৰ নকিৰবা; িকয়েনা েতওঁেলােক িয দেৰ কয়, েসইদেৰ নকেৰ

4 হয়, েতওঁেলােক গধূৰ আৰু অসহনীয় ভাৰ বািন্ধ মানুহেবাৰৰ কান্ধত িদেয়, িকন্তু িনেজ এটা আঙুিলেৰও েসই ভাৰ
লৰাবৈল ইচ্ছা নকেৰ 5 েতওঁেলােক মানুহক েদখুৱাবৈল িনজৰ সকেলা কমর্ কেৰ; েতওঁেলােক িনজৰ িনজৰ তািবজ
ডাঙৰৈক লয়, আৰু কােপাৰৰ দিহ দীঘলৈক ৰােখ৷ 6 েভাজত প্রধান ঠাই, আৰু নাম-ঘৰত প্রধান আসন, 7 হাট-বজাৰত
নমস্কাৰ আৰু েলাক সকেল ‘ৰিব্ব’*সেম্বাধন কিৰেল েতওঁেলােক ভালপায় 8 িকন্তু েতামােলােক হ’েল, ‘ৰিব্ব’†বুিল
† 22 অধয্ায়:32 এওঁেলাকৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ বহু বছৰ পাছত ঈশ্বেৰ েমািচক ৈকিছল, েতওঁ এওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ, অথর্াৎ েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ৰ কথা ঈশ্বেৰ েকাৱা
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মতা নহ’বা; িকয়েনা এজন েতামােলাকৰ গুৰু আেছ, আৰু েতামােলাক সকেলা ভাই ভাই 9 পৃিথৱীত কােকা িপতৃ বুিল
নামািতবা; িকয়েনা এজন, অথর্াৎ স্বগর্ত থকা জনাই েতামােলাকৰ িপতৃ 10আৰু েতামােলােক আচাযর্য্‡বুিল মতা নহ’বা;
িকয়েনা খ্রীষ্টই েতামােলাকৰ আচাযর্য্ 11 িকন্তু েতামােলাকৰ মাজত িয জন েশ্রষ্ঠ, েতওঁ েতামােলাকৰ পিৰচাৰক হ’ব
12 িয েকােনােৱ িনজেক িনেজ বৰ বুিল মািনব, েতওঁক সৰু কৰা হ’ব; আৰু িয েকােনােৱ িনজেক িনেজ সৰু বুিল
মািনব, েতওঁক বৰ কৰা হ’ব

13 িকন্তু হায় হায় কপটীয়া িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা মানুহেবাৰৰ
আগত আেপানােলােক স্বগর্ৰাজয্ৰ দুৱাৰ বন্ধ কিৰেছ; কাৰণ আেপানােলােক িনেজও েনােসামাই, আৰু েসামাবৈল ধৰা
সকলেকা েসামাবৈল িনিদেয় 14 হায় হায় কপটীয়া, অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল! আেপানােলােক বাৰী-িবধৱা সকলৰ
ঘৰ-বাৰী গ্রাস কেৰ আৰু দীঘল প্রাথর্নােৰ ছদ্মেবশ ধেৰ, এই েহতুেক আেপানােলােক অিধক দণ্ড পাব 15 হায় হায়
কপটীয়া, িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা আেপানােলােক এজনক ইহুদী
ধমর্ িদবৈল, সাগৰ আৰু পৃিথৱী ঘূিৰ ফুেৰ; আৰু েযেয় লয়, েসই জনক িনজতৈকেয়া দুগুণ নৰকী কেৰ

16 হায় হায় অন্ধ পথ প্রদর্ শক! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা আেপানােলােক কয় েয, মিন্দৰত ধিৰ শপত
খােল এেকা নহয়; িকন্তু িয জেন মিন্দৰৰ েসাণত ধিৰ শপত খায়, েতওঁেহ ধৰুৱা হয় 17 েহ িনেব্বর্াধ আৰু অন্ধ সকল,
েসাণ আৰু েসাণক পিবত্র কৰা িয মিন্দৰ, এই দুেয়ােৰা মাজত েকানেটা েশ্রষ্ঠ?

18 আেপানােলােক কয় েয, েবিদত ধিৰ শপত খােল, এেকা নহয়; িকন্তু িয জেন তাৰ ওপৰৰ ৈনেবদয্ত ধিৰ শপত
খায়, েতওঁেহ ধৰুৱা 19 েহ অন্ধ সকল, ৈনেবদয্ আৰু ৈনেবদয্ক পিবত্র কৰা িয েবিদ, এই দুেয়ােৰা মাজত েকানেটা
েশ্রষ্ঠ?

20 এেতেক িয েকােনােৱ েবিদত ধিৰ শপত খায়, েতওঁ েবিদত আৰু তাৰ ওপৰৰ সকেলােত ধিৰ শপত েখাৱা হয়;
21 আৰু িয েকােনােৱ মিন্দৰত ধিৰ শপত খায়, েতওঁ মিন্দৰ আৰু তাত বাস কৰা জনেতা ধিৰ শপত েখাৱা হয় 22 িয
েকােনােৱ স্বগর্ৰ নােম শপত খায়, েতওঁ ঈশ্বৰৰ িসংহাসন আৰু তাৰ ওপৰত বহা জনৰ নােমেৰও শপত খায়

23 হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা আেপানােলােক
পিদনা, গুৱামুিৰ, আৰু জীৰাৰ দশম ভাগ দান কেৰ, িকন্তু িবধানৰ মাজৰ গুৰুত্বপূণর্ িয ভাগ, নয্ায়-িবচাৰ, দয়া আৰু
িবশ্বাস, এইেবাৰৰ ভাগ হেল িনিদেয় িকন্তু এইেবাৰ পালন কৰা, আৰু েসইেবাৰক তয্াগ নকৰা আেপানােলাকৰ উিচত
আিছল 24 েহ অন্ধ পথদশর্ক সকল, আেপানােলােক েপাক এটােক েছিক েপলাই, িকন্তু উটেক িগিল খায়!

25 হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা আেপানােলােক
বািট-কঁাহীৰ বািহৰফাল শুিচ কেৰ, িকন্তু িভতৰফাল অপহৰণ আৰু অিতশযয্েৰ পিৰপূণর্ 26 েহ অন্ধ ফৰীচী সকল,
আেপানােলােক আেগেয় বািট-কঁাহীৰ িভতৰফাল পিৰষ্কাৰ কৰক, েতিতয়ােহ তাৰ বািহৰ ফােলা শুিচ হ’ব

27 হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র৷ আেপানােলাক বগাৈক
িলপা ৈমদামৰ িনিচনা; েসইেবাৰৰ বািহৰফাল েদিখবৈল সুন্দৰ, িকন্তু িভতৰফাল মৰা মানুহৰ হাড় আৰু সকেলা প্রকাৰ
মিলেৰ পিৰপূণর্৷ 28 েসইদেৰ আেপানােলােকা বািহৰফােল মানুেহ েদখাত ধাির্মক; িকন্তু িভতৰত, কপট আৰু অধেমর্েৰ
পূৰ ৈহ আেছ

29 হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা আেপানােলােক
ভাববাদী সকলৰ ৈমদাম বািন্ধেছ, আৰু ধাির্মক সকলৰ ৈমদাম েশািভত কিৰেছ৷ 30 আেপানােলােক কয় েয, ‘আমাৰ
পূবর্-পুৰুষ সকলৰ িদনত আিম থকা হ’েল, ভাৱবাদী সকলৰ ৰক্তপাতত েতওঁেলাকৰ সঙ্গী নহেলােহঁেতন’ 31 এইদেৰ,
আেপানােলাক েয ভাববাদী সকলক বধ কেৰঁাতা সকলৰ সন্তান, এই িবষেয় আেপানােলােক িনেজই িনজৰ পক্ষত সাক্ষয্
িদছা

32 এই েহতুেক েচাৱা, আেপানােলােকও িনজৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ েজাখৰ পাত্র পূৰ কৰক 33 েহ সপর্গণ, কালসপর্ৰ
বংশ, আেপানােলােক েনা েকেনৈক নৰকৰ েসাধ-িবচাৰৰ পৰা সািৰব?

34 এই কাৰেণ চাওক, মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল ভাববাদী, জ্ঞানী আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলক পঠাওঁ;
েতওঁেলাকক আেপানােলােক বধ কিৰব, কু্রচত িদব; িকছুমানক আেপানােলােক নাম-ঘৰত েকাবাব, আৰু নগেৰ নগেৰ
তাড়না কিৰব 35 তােত ধাির্মক েহবলৰ ৰক্তপাতৰ পৰা, বৰিখয়াৰ পুেতক িয জখিৰয়াক আেপানােলােক মিন্দৰ আৰু
েবিদৰ মাজত বধ কিৰিছল, েতওঁৰ ৰক্তপাতৈলেক পৃিথৱীৰ ওপৰত সকেলা ধাির্মকৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ আেপানােলাকৰ
ওপৰত পিৰব 36 মই আেপানােলাকক সঁচাৈক কওঁ, এইেবাৰ এই কালৰ েলাক সকলৈল হ’ব ”

িযৰূচােলমৰ কাৰেণ িবলাপ
‡ 23 অধয্ায়:10 আচাযর্য্ গুৰু
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37 “িযৰূচােলম, িযৰূচােলম, িয জেন ভাববাদী সকলক বধ কেৰ আৰু েতামাৰ ওচৰৈল পেঠাৱা সকলক িশল
দিলয়াই মােৰ, িকমান বাৰ মই েতামােলাকৰ সন্তান সকলক একলগ কিৰবৈল যত্ন কিৰেলঁা, কুকুৰাই েযেনৈক িনজৰ
েপাৱািলেবাৰক েডউকাৰ তলত চপাই লয়, েতেনৈক মেয়া েতামাৰ সন্তানেবাৰক চপাই লবৈল ইচ্ছা কিৰিছেলঁা, িকন্তু তুিম
সন্মত নহলা 38 েচাৱা, েতামাৰ ঘৰ েতামাৰ বােব পিৰতয্ক্ত ৈহেছ; 39 িকয়েনা মই েতামাক কওঁ, প্রভুৰ নােমেৰ িয জন
আিহেছ েতওঁ ধনয্, এই কথা েনােকাৱাৈলেক তুিম এিতয়াৰ পৰা পুনৰ েমাক েদিখবৈল নাপাবা ”

24 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ িবনাশ; যীচুৰ পুনৰাগমনৰ িবষেয় জেনাৱা

1 যীচু ধমর্ধামৰ পৰা ওলাই যাওঁেত, েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁক মিন্দৰৰ গঁাথিনেবাৰ েদখুৱাবৈল ওচৰৈল আিহল
2 িকন্তু েতওঁ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক এই সকেলােক েনেদিখছা েন? মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক
কওঁ, িয িশল েপেলাৱা নহব, ইয়াত এেন এটা িশেলা আন এটা িশলৰ ওপৰত ৰখা নহ’ব ”

3 পাছত েতওঁ েযিতয়া ৈজতুন পবর্তৰ ওপৰত বিহল, েতিতয়া িশষয্ সকেল গুপুেত েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ েসই িবষেয়
সুিধেল, “এইেবাৰ েকিতয়া হ’ব? আেপানাৰ আগমণ আৰু এই জগতৰ েশষ েহাৱাৰ িচন িক? েসই িবষেয়ও আমাক
কওক ” 4 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েকােনও েযন েতামােলাকক নুভুলায়, এই িবষেয় সাৱধান
েহাৱা 5 িকয়েনা অেনেক েমাৰ নােমেৰ আিহ, ‘মই খ্রীষ্ট’ বুিল অেনকক ভুলাব

6 েতামােলােক ৰণৰ কথা আৰু যুদ্ধৰ সম্ভাৱনাৰ বাতিৰ শুিনবা৷ সাৱধান েহাৱা, বয্াকুল নহ’বা; িকয়েনা এইদেৰ ঘিটব
লােগ; িকন্তু েতিতয়াও েশষ নহব 7 জািতৰ িবৰুেদ্ধ জািত, ৰাজয্ৰ িবৰুেদ্ধ ৰাজয্ৰ উিঠব, ঠােয় ঠােয় আকাল আৰু
ভূিমকম্প হ’ব৷ 8 এই সকেলা মােথান প্রসৱ যাতনাৰ আৰম্ভিণেহ

9 েসই কালত েক্লশেভাগ কিৰবৈল মানুহেবােৰ েতামােলাকক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদব, বেধা কিৰব৷ েমাৰ নামৰ
কাৰেণ েতামােলােক সকেলা জািতৰ ঘৃণাৰ পাত্র হ’বা 10 েতিতয়া অেনেক িবশ্বাসত িবিঘিন পাব, ইজেন িসজনক শত্রুৰ
হাতত েশাধাই িদব আৰু ইজেন িসজনক িঘণ কিৰব 11 বহুেতা িমছা-েকাৱা ভাববাদী ওলাই অেনকক ভুলাব৷

12 কাৰণ অধমর্ অিধক েহাৱাত, অেনকৰ েপ্রম েচঁচা ৈহ যাব 13 িকন্তু িয জেন েশষৈলেক সিহ থােক, েসই জেনই
পিৰত্রাণ পাব 14 সকেলা জািতৰ আগত সাক্ষয্ হবৰ বােব স্বগর্ৰাজয্ৰ এই শুভবাতর্ া েযিতয়া েগােটই জগতত েঘাষণা
কৰা হ’ব; েতিতয়ােহ েশষ সময় উপিস্থত হ’ব

15এই েহতুেক িয অৱেহিলত ধ্বংসকাৰী িঘণলগীয়া বস্তুৰ কথা দািনেয়ল ভাৱবাদীৰ দ্ৱাৰাই েকাৱা*ৈহিছল, তাক েতিতয়া
পিবত্র ঠাইত থকা েদিখবা৷ এই িবষেয়†িয জেন পেঢ়, েতওঁ বুজক৷ 16 েতিতয়া িযহুদীয়াত থকা মানুহেবাৰ পবর্তৈল পলাই
যাওঁক; 17 ঘৰৰ ওপৰত থকা জেন, েতওঁৰ ঘৰৰ পৰা বস্তুেবাৰ উিলয়াই িনবৈল নানামক; 18 পথাৰত থকা জেন, েতওঁৰ
কােপাৰ খন লবৈল উলিট নাযাওঁক 19 িকন্তু েসই কালত গভর্ ৱতী আৰু িনজৰ েকচুৱাক প্রিতপালন কিৰ থকা িতেৰাতা
সকলৰ সন্তাপ হ’ব 20 েতামােলাকৰ পেলাৱা েসইিদন েযন জাৰকািল বা িবশ্রামবােৰ নহয়, ইয়াৰ কাৰেণ প্রাথর্না কৰা
21 িকয়েনা েসই কালত মহােক্লশ হ’ব, জগতৰ আিদেৰ পৰা এিতয়াৈলেক েতেন েক্লশ েকিতয়াও েহাৱা নাই আৰু নহবও

22 েসই িদনৰ সংখয্া কম নকৰা হ’েল েকােনা মানুহৰ ৰক্ষা নহলেহঁেতন; িকন্তু মেনানীত েলাকৰ কাৰেণ েসই িদনৰ
সংখয্া কম কৰা হ’ব

23 েতিতয়া যিদও েতামােলাকক েকােনােৱ কয়, ‘েচাৱা, খ্রীষ্ট ইয়াত আেছ’ বা ‘তাত আেছ’! তথািপ িবশ্বাস নকিৰবা
24 িকয়েনা ভুৱা খ্রীষ্ট আৰু ভুৱা ভাৱবাদীেবাৰ ওলাই এেন মহৎ িচন আৰু অদু্ভত লক্ষণ েদখুৱাব েয, সাধয্ হ’েল, মেনানীত
েলাক সকলেকা ভুলাব 25 েচাৱা, এই কথা মই আেগেয় েতামােলাকক কেলঁা

26 এই েহতুেক েকােনা মানুেহ আিহ যিদ েতামােলাকক কয়, ‘েচাৱা, খ্রীষ্ট মৰুপ্রান্তত আেছ’; েতেনহেল ওলাই নাযাবা;
নাইবা, ‘েচাৱা, েতওঁ িভতৰ-েকাঠালীত আেছ’ বুিলেলও িবশ্বাস নকিৰবা 27 িকয়েনা িবজুলীেয় েযেনৈক পূবৰ পৰা ওলাই
পিশ্চমৈল চমকিন মােৰ, েতেনৈক মানুহৰ পুত্রেৰা আগমণ হ’ব 28 য’ত মৰা শ থােক, েসই ঠাইত শগুেনা েগাট খায়

29 িকন্তু েসই কালৰ েক্লশৰ পাছেতই সূযর্ অন্ধকাৰময় হ’ব, চন্দ্রেয়া েপাহৰ িনিদব; আকাশৰ পৰা তৰােবাৰ খিহ পিৰব
আৰু আকাশৰ পৰাক্রমেবাৰ লেৰাৱা হ’ব

30 েযিতয়া আকাশত মানুহৰ পুত্রৰ িচন প্রকািশত হ’ব; েতিতয়া পৃিথৱীৰ সকেলা ৈফেদ িহয়া ভুকুৱাব৷ আকাশত েমঘৰ
ওপৰত মানুহৰ পুত্রক পৰাক্রম আৰু মহা প্রতােপেৰ অহা েদিখব 31 েতিতয়া তূৰীৰ মহাশেব্দেৰ েতওঁ িনজৰ দূত সকলক
পঠাব; তােত েতওঁেলােক আকাশৰ এক সীমাৰ পৰা আন সীমাৈলেক চািৰওফালৰ পৰা েতওঁৰ মেনানীত েলাক সকলক
আিন েগাটাব
* 24 অধয্ায়:15 দান. 9:27, 11:31, 12:11 † 24 অধয্ায়:15 দান. 9:22, 23, 25; প্র. বা. 1:3



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 24 অধয্ায়:32 1119 মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 25 অধয্ায়:20

32 িডমৰু গছৰ পৰা এটা দৃষ্টান্ত িশকা৷ েযিতয়া তাৰ ঠাল েকামল ৈহ কঁুিহপাত েমেল, েতিতয়া জহকাল ওচৰ ৈহেছ
বুিল েতামােলােক জানা 33 েসইদেৰ েযিতয়া এই সকেলােক েদিখবা, েতিতয়া েতওঁ ওচৰ চািপ দুৱাৰমুখ পােলিহ বুিল
েতামােলােক জািনবা 34 মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, এই সকেলা নঘেট মােন এই কালৰ মানুহেবাৰ লুপ্ত নহ’ব
35 আকাশ আৰু পৃিথৱী লুপ্ত হ’ব, িকন্তু েমাৰ বাকয্ হেল েকিতয়াও লুপ্ত নহ’ব

36 িকন্তু অকল িপতৃৰ বািহেৰ স্বগর্ৰ দূতেবাৰ বা পুত্র বা আন েকােনও েসইিদন আৰু সময় নাজােন
37 েনাহৰ িদনৰদেৰ েসইিদনা মানুহৰ পুত্রৰ আগমণ হ’ব 38 িকয়েনা জলপ্লাৱনৰ আেগেয় েনাহ জাহাজত সুমুৱা

িদনৈলেক েযেনৈক মানুহেবােৰ েভাজন-পান কিৰ িবয়া কৰাই, িবয়া িদ আিছল, 39 আৰু জলপ্লাৱন আিহ সকেলােক
উটুৱাই িনিনয়াৈলেক জ্ঞান নাপােল, েসইদেৰই মানুহৰ পুত্রৰ আগমণ হ’ব

40 েতিতয়া দুজন মানুহ পথাৰত থােকঁােত এজনক গ্রহণ কৰা হ’ব আৰু এজনক তয্াগ কৰা হ’ব 41 দুজনী িতেৰাতাই
জঁােতেৰ ডিল থােকােত এজনীক গ্রহণ কৰা হব আৰু এজনীক তয্াগ কৰা হ’ব 42 এই েহতুেক পৰ িদ থাকা; িকয়েনা
েতামােলাকৰ প্রভু েকান মুহুত্তর্ ত আিহব, েসই িবষেয় েতামােলােক নাজানা

43 েকান পৰত েচাৰ আিহব, েসই িবষেয় গৃহস্থ জেন আেগেয় জনা হ’েল পৰ িদ থািক িনজৰ ঘৰত িসিন্ধ িদব
িনিদেলেহঁেতন; ইয়াক েতামােলােক জানা 44 এেতেক েতামােলােকা যুগুত ৈহ থাকা; িকয়েনা িয সময় েতামােলােক
নাভাবা, েসই সয়েত মানুহৰ পুত্র আিহব

45 এই কাৰেণ বুিদ্ধমান আৰু িবশ্বাসী দাস েকান জন হয়, উিচত সময়ত আহাৰ িদবৈল িয জন দাসক প্রভুেৱ িসহঁতৰ
ওপৰত গৰাকী পািতেল েসই জন নহয় েন? 46 প্রভু অহা কালত, িয দাসক এইদেৰ কৰা েদেখ, েসই দাস ধনয্ 47 মই
েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েতওঁ িনজৰ সব্বর্স্বৰ ওপৰত েসই জনক ঘৰিগৰী পািতব

48 িকন্তু েমাৰ প্রভুেৱ পলম কিৰেছ, এই বুিল েসই দুষ্ট দােস মনেত ৈক, 49 যিদ তাৰ সহদাস সকলক েকাবাবৈল ধেৰ
আৰু মতলীয়ােবাৰৰ লগত েভাজন-পান কেৰ, 50 েতেনহেল িযিদনা েসই দােস অেপক্ষা নকেৰ আৰু িয সময়ৰ িবষেয়
িস নাজােন, েসই সময়েত তাৰ প্রভু আিহ, 51 তাক দুেডাখৰ কিৰ কপটীয়া সকলৰ লগত তাৰ পাবলগীয়া ভাগ িনৰূপণ
কিৰব; তােত ক্রন্দন আৰু দঁাত কৰচিন হ’ব

25 অধয্ায়
দহ জনী কনয্া আৰু গাগিৰৰ দৃষ্টান্ত

1 েতিতয়া চািক ৈল, দৰাকআগবঢ়াবৈল ওলাই েযাৱা দহ জনী কনয্াৰ লগত স্বগর্ৰাজয্ৰ তুলনা িদয়া হ’ব 2 েতওঁেলাকৰ
মাজত পঁাচ জনী িনবু্বর্িদ্ধ আৰু পঁাচ জনী সুবুিদ্ধ আিছল 3 িকয়েনা িনবু্বর্িদ্ধ েকইজনীেয় িনজৰ িনজৰ চািক লওঁেত
লগত েতল নল’েল; 4 িকন্তু সুবুিদ্ধ েকইজনীেয় েতওঁেলাকৰ চািকৰ লগত িনজৰ িনজৰ পাত্রত েতেলা ল’েল

5 পাছত দৰা আেহােত পলম েহাৱাত, সকেলােৱ কলমটীয়াই েটাপিন গ’ল 6 িকন্তু মাজিনশা েযিতয়া; ‘েচাৱা, েসৗৱা
দৰা! েতওঁক আগবঢ়াই আিনবৈল ওেলাৱাহঁক’, এই বুিল িচঞিৰেল

7 েতিতয়া েসই আটাই েকইজনী কনয্াই উিঠ, েতওঁেলাকৰ জ্বেলাৱা চািক সাজু কিৰ লেল 8 এেনেত িনবু্বর্িদ্ধ
েকইজনীেয় সুবুিদ্ধ েকইজনীক ক’েল, েতামােলাকৰ পৰা অলপ মান েতল আমাক িদয়া; িকয়েনা আমাৰ চািক নুমাওঁ
নুমাওঁ ৈহেছ 9 িকন্তু সুবুিদ্ধ েকইজনীেয় উত্তৰ িদ ক’েল, ‘িকজািন েতামােলাকক িদেল আমাৈল নুজুিৰব; তাতৈক
েতল-েবেচঁাতাৰ ওচৰৈল ৈগ, েতামােলাকৰ কাৰেণ িকিন আনাৈগ’

10 িকন্তু েতওঁেলােক িকিনবৈল যাওঁেতই, দৰা আিহল আৰু সাজু ৈহ থকা েকইগৰাকীেয় েতওঁৰ লগত িবয়াৰ েভাজৈল
গ’ল আৰু দুৱাৰ বন্ধ কৰা হ’ল৷ 11 পাছত আন েকইজনী কনয্াই আিহ ক’েল, ‘েহ প্রভু, েহ প্রভু, আমাৈল দুৱাৰ েমিল
িদয়ক’ 12 িকন্তু েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, ‘মই সঁচাৈক কওঁ েতামােলাকক মই িচিন নাপাও’ 13 এেতেক পৰ িদ থাকা;
িকয়েনা েসইিদন বা সময় েতামােলােক নাজানা

14 িকয়েনা স্বগর্ৰাজয্ এেন এজন মানুহৰ িনিচনা, িয িনজৰ দাসেবাৰক মািত আিন িনজ সম্পিত্ত িসহঁতৰ হাতত েশাধাই
িদ দূৰ েদশৈল যায় 15 েতওঁ এজনক পঁাচ গাগিৰ, এজনক দুই গাগিৰ, এজনক এক গাগিৰ, এইদেৰ প্রিতজনক েযাগয্তা
অনুসােৰ ধন িদ যাত্রা কিৰেল 16 তােত িয জেন পঁাচ গাগিৰ পাইিছল, েতওঁ েতিতয়াই ৈগ েবপাৰ কিৰ পুনৰ পঁাচ গাগিৰ
লাভ উিলয়ােল

17 েসইদেৰ িয জেন দুই গাগিৰ পাইিছল, েতেৱঁা পুনৰ দুই গাগিৰ লাভ উিলয়ােল 18 িকন্তু িয জেন এক গাগিৰ
পাইিছল, িস ৈগ মািটত গাত খািন্দ প্রভুৰ ধন লুকাই থ’েল 19 বহু িদনৰ পাছত েসই দাসেবাৰৰ প্রভু আিহল আৰু িসহঁতৰ
ৈসেত িহচাব কিৰেল 20 েতিতয়া িয জেন পঁাচ গাগিৰ পাইিছল, িস আেকৗ পঁাচ গাগিৰ আিন ক’েল, ‘েহ প্রভু আপুিন
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েমাক পঁাচ গাগিৰ গতাই িদিছল; চাওক মই পুনৰ পঁাচ গাগিৰ লাভ কিৰেলঁা’ 21 প্রভুেৱ েতওঁক ক’েল, ‘চাবাইচ উত্তম
িবশ্বাসী দাস! অলপ িবষয়েত তুিম িবশ্বাসী আিছলা, েতামাক বহু িবষয়ত গৰাকী পািতম৷ তুিম েতামাৰ প্রভুৰ আনন্দৰ
ভাগী েহাৱা৷’

22 পাছত িয জেন দুই গাগিৰ পাইিছল, েতওঁ আিহ ক’েল, ‘েহ প্রভু, আপুিন েমাক দুই গাগিৰ গতাই িদিছল; চাওক
মই আৰু দুই গাগিৰ লাভ কিৰেলঁা’ 23 েতিতয়া প্রভুেৱ েতওঁক ক’েল, ‘চাবাইচ উত্তম িবশ্বাসী দাস, তুিম অলপ িবষয়েত
িবশ্বাসী আিছলা, েতামাক অেনক িবষয়ৰ গৰাকী পািতম৷ তুিম েতামাৰ প্রভুৰ আনন্দৰ ভাগী েহাৱা’

24 পাছত িয জেন এক গাগিৰ পাইিছল, েতওঁ আিহ ক’েল, ‘েহ প্রভু, আপুিন কিঠন মানুহ, ইয়াক মই জািনিছেলঁা;
আপুিন িয ঠাইত েবাৱা নাই তােত দায় আৰু িয ঠাইত িঁসচা নাই তােত চপায়; 25 েসেয়েহ ভয় লািগ, মই ৈগ আেপানাৰ
ধনৰ গাগিৰ মািটত লুকাই ৈথিছেলঁা৷ চাওক, আপুিন িয িদিছল েসয়া ঘূৰাই পাইেছ’

26 িকন্তু েতওঁৰ প্রভুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, ‘েহৰ দুষ্ট আৰু এেলহুৱা দাস, মই িয ঠাইত নবওঁ তােত দাওঁ আৰু
িয ঠাইত িনিসেচঁা তােত চপঁাও, ইয়ােক যিদ তুিম জািনিছলা; 27 েতেনহেল ধন ভৰালীৰ ওচৰত েমাৰ ধন থব লািগিছল,
েতিতয়া মই আিহ সুেত ৈসেত েমাৰ ধন পােলােহঁেতন

28 এই কাৰেণ এওঁৰ পৰা এই গাগিৰ ৈল যাৰ দহ গাগিৰ আেছ, েতওঁক িদয়া 29 িকয়েনা যাৰ আেছ, েতওঁেকই িদয়া
হব, তােত েতওঁৰ অিধক হ’ব; িকন্তু যাৰ নাই, েতওঁৰ িয আেছ, েসয়া েতওঁৰ পৰা িনয়া হ’ব 30 এই অনুপযুক্ত দাসক
বািহৰৰ আন্ধাৰত েপেলাৱাৈগ; তােত ক্রন্দন আৰু দঁাত কৰচিন হ’ব ’

েশষ-কালৰ মহা-িবচাৰৰ িদনৰ বণর্না
31 “েযিতয়া মানুহৰ পুত্র সকেলা দূতক লগত ৈল িনজৰ প্রতােপেৰ আিহব, েতিতয়া েতওঁ িনজৰ প্রতাপৰ িসংহাসনত

বিহব৷ 32সকেলা জািতৰ মানুহক েতওঁৰ আগৈল েগাটাই অনা হ’বআৰু ৰখীয়াই েযেনৈক ছাগলীৰ পৰা েমৰেবাৰক*পৃথক
কেৰ, েতেনৈক েতওঁ েতওঁেলাকৰ এজনৰ পৰা আন জনক পৃথক কিৰ, 33 েমৰেবাৰক েসঁাফােল আৰু ছাগলীেবাৰক
বাওঁফােল থ’ব

34 েতিতয়া ৰজাই েতওঁৰ েসঁাফােল থকা সকলক ক’ব, ‘আহা, েমাৰ িপতৃৰ আশীবর্াদ েপাৱা সকল, জগত স্থাপন
কৰােৰ পৰা েতামােলাকৰ কাৰেণ যুগুত কিৰ েথাৱা ৰাজয্ৰ অিধকাৰী েহাৱা 35 িকয়েনা েমাৰ েভাক লািগিছল, তােত
েতামােলােক েমাক খাবৈল িদিছলা; েমাৰ িপয়াহ লািগিছল, েমাক পান কিৰবৈল িদিছলা; অিতিথ ৈহিছেলঁা, েমাক আশ্রয়
িদিছলা: 36 উদেঙ আিছেলঁা, েমাক কােপাৰ িপন্ধাইিছলা; নিৰয়া পিৰিছেলঁা, েমাক চাবৈল ৈগিছলা; আৰু বন্দীশালত
আিছেলঁা, তােতা েমাৰ ওচৰৈল ৈগিছলা’

37 েতিতয়া ধাির্মক সকেল েতওঁক উত্তৰ িদ ক’ব, ‘েহ প্রভু আিম েকিতয়া আেপানাৰ েভাক লগা েদিখ, খাবৈল
িদিছেলঁা? িপয়াহ লােগােত পান কৰাইিছেলা? 38 আিম েকিতয়া আেপানাক অিচন-অিতিথ েহাৱা েদিখ আশ্রয় িদিছেলঁা?
নাইবা উদেঙ থকা েদিখ, কােপাৰ িপন্ধাইিছেলা? 39 আিম েকিতয়া আেপানাক নিৰয়া পৰা, বা বন্দীশালত থকা েদিখ,
আেপানাৰ ওচৰৈল ৈগিছেলঁা’? 40 েতিতয়া ৰজাই উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’ব, ‘মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েমাৰ
ভাইেবাৰৰ মাজত সৰু এিটৈলেকা িয কিৰিছলা, েসয়া েমাৈলেহ কিৰিছলা’

41 েতিতয়া েতওঁৰ বাওঁফােল থকােবাৰক কব, ‘েহৰ েমাৰ পৰা আতিৰ থকা সকল, চয়তান আৰু তাৰ দূতেবাৰৰ
কাৰেণ যুগুত কিৰ েথাৱা অনন্ত জুইৈল েতামােলাক গুিচ েযাৱা 42 িকয়েনা েমাৰ েভাক লািগিছল, েতামােলােক েমাক
খাবৈল িনিদলা; িপয়াহ লািগিছল, েমাক পান কিৰবৈল িনিদলা; 43 অিতিথ ৈহিছেলা, েমাক আশ্রয় িনিদলা; উদেঙ
আিছেলঁা, েমাক কােপাৰ িনিপন্ধালা; নিৰয়া আৰু বন্দীশালত পিৰিছেলঁা; েমাক চাবৈল নগ’লা’

44 েতিতয়া িসহঁেত উত্তৰ িদ ক’ব, ‘েহ ‘প্রভু, আিম েনা েকিতয়া আেপানাক েভাক বা িপয়াহ লগা, অিতিথ েহাৱা, উদেঙ
থকা, নিৰয়াত পৰা, বন্দীশালত থকা েদিখ আেপানাৰ েসৱা শুশ্রূষা কৰা নািছেলা’? 45 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক
উত্তৰ িদ ক’ব, ‘মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, এইেবাৰৰ সৰু এিটৈলেকা িয নকিৰলা, েসয়া েমাৈলেহ নকিৰলা’
46 এই কাৰেণ িসহঁত অনন্ত দণ্ডৈল, িকন্তু ধাির্মক সকল অনন্ত জীৱনৈল যাব ”

26 অধয্ায়
সমিপর্ত েহাৱাৰ িবষেয় জেনাৱা আৰু সুগিন্ধ েতল ঘঁহা

1 যীচুেৱ এই সকেলা কথা ৈক েশষ কেৰঁােত, েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, 2 “েতামােলােক জানা েন দুিদনৰ পাছত
িনস্তাৰ-পবর্ হ’ব, মানুহৰ পুত্রক কু্রচত িদবৈল শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদয়া হ’ব ”

* 25 অধয্ায়:32 বা েমষেবাৰক
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3 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত আৰু সমাজৰ পিৰচাৰক সকল কায়াফা নােমেৰ মহা-পুেৰািহতৰ েচাতালত েগাট খােল;
4 েতওঁেলােক যীচুক ছেলেৰ ধিৰ বধ কিৰবৈল আেলাচনা কিৰেল৷ 5 েতওঁেলােক ক’েল, ‘েভাজৰ সময়ত নহয়, িকয়েনা
েলাক সকলৰ মাজত হুৰামুৰা লািগব৷’

6 পাছত যীচু ৈবথিনয়া গঁাৱত িচেমান নামৰ কুষ্ঠেৰাগীৰ ঘৰত থকা সময়ত 7 এগৰাকী মিহলাই বহুমুলীয়া সুগিন্ধ ভৰা
এটা বগা েতলৰ বটল ৈল যীচু েভাজনত বিহ থােকঁােত, েতওঁৰ মুৰত বািক িদেলিহ 8 িশষয্ সকেল তােক েদিখ কু্রদ্ধ
ৈহ ক’েল, ‘িক কাৰেণ এইদেৰ অপচয় কিৰছা? 9 িকয়েনা ইয়াক েবিছ ধনত িবক্রী কিৰ দিৰদ্র সকলক দান কিৰব পৰা
গ’লেহঁেতন’

10 িকন্তু যীচুেৱ, ইয়ােক জািনবৈল পায়, েতওঁেলাকক ক’েল, “এই মিহলা জনীক িকয় অসুিবধা িদছা? কাৰণ েতওঁ
েমাৈল উত্তম কমর্ কিৰেল 11 িকয়েনা দিৰদ্র সকল েতামােলাকৰ লগত সদায় আেছ; িকন্তু েতামােলাকৰ লগত মই
সদায় নাথােকা৷

12 এই কাৰেণ েতওঁ এই সুগিন্ধ েতল েয েমাৰ শৰীৰত বািক িদেল; এয়া েমাক ৈমদামত থবৰ অেথর্েহ কিৰেল 13 মই
েতামাক সঁচাৈক কওঁ, েগােটই জগতৰ িয িয ঠাইত এই শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা হ’ব, েসই ঠাইেত এই িয কমর্ মিহলা
গৰাকীেয় কিৰেল, েতওঁক সঁুৱিৰবৈল, ইয়ােকা েকাৱা হ’ব ”

ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহুদাৰ বন্দবস্ত
14 েতিতয়া বাৰ জনৰ মাজৰ, ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদা নােমেৰ এজেন প্রধান পুেৰািহত সকলৰ ওচৰৈল গ’ল, 15 আৰু

ক’েল “মই আেপানােলাকৰ হাতত েতওঁক েশাধাই িদেল, েমাক িক িদবৈল ইচ্ছা কেৰ”? তােত েতওঁেলােক েতওঁক
িত্রশ টা ৰূপৰ মুদ্রা িদম বুিল ক’েল৷ 16 েতিতয়ােৰ পৰা েতওঁ যীচুক েশাধাই িদবৈল সুেযাগ িবচািৰ থািকল

িনস্তাৰ পবর্ৰ েভাজ েখাৱা আৰু প্রভু-েভাজ স্থাপন কৰা
17 পাছত খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ পবর্ৰ প্রথম িদনা িশষয্ সকেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, “িনস্তাৰ-পবর্ েভাজ

আেপানাৰ কাৰেণ আিম ক’ত যুগুত কৰােটা িবচােৰ”? 18 েতওঁ ক’েল, “নগৰৈল ৈগ িনির্দষ্ট জনক েকাৱাৈগ, গুৰুেৱ
ৈকেছ, েমাৰ কাল ওচৰ ৈহেছ; েমাৰ িশষয্ সকেল ৈসেত মই েতামাৰ ঘৰত িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ পালন কিৰম” 19 েতিতয়া
িশষয্ সকেল যীচুেৱ আেদশ িদয়াৰ দেৰ িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ যুগুত কিৰেলৈগ

20পাছত সিন্ধয়া েহাৱা সময়ত েতওঁ বাৰ জন িশষয্ৰ ৈসেত েভাজনত বিহল; 21এেনেত েতওঁেলােক েভাজন কেৰঁােত,
েতওঁ ক’েল, ‘মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েতামােলাকৰ মাজৰ এজেন েমাক েশাধাই িদব’ 22 েতিতয়া েতওঁেলােক
অিত দুিখত ৈহ, প্রিতজেন যীচুক সুিধবৈল ধিৰেল, ‘েহ প্রভু, েসই জন মই েন’?

23 যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, ‘েমােৰ ৈসেত িয জেন েভাজন-পাত্রত হাত জুবুিৰয়ােল, েতেৱঁই েমাক েশাধাই িদব
24 মানুহৰ পুত্রৰ িবষেয় েযেনৈক িলখা আেছ, েতেনৈক েতওঁৰ গিত হ’ব; িকন্তু িয মানুহৰ দ্বাৰাই মানুহৰ পুত্রক েশাধাই
িদয়া হয়, েতওঁ সন্তাপৰ পাত্র; েসই মানুহৰ জন্ম েনােহাৱা হ’েলই ভাল আিছল’ 25 েতিতয়া েতওঁক েশাধাই িদয়া িযহূদাই
মাত লগাই ক’েল, ‘ৰিব্ব, েসই জন মই েন’? েতওঁ েতওঁক ক’েল, “তুিম িনজেক িনেজই ক’লা”

26 পাছত েতওঁেলােক েভাজন কেৰঁােত, যীচুেৱ িপঠা ৈল আশীবর্াদ কিৰ ভািঙ িশষয্ সকলক িদ ক’েল, “েলাৱা, েখাৱা
এেয় েমাৰ শৰীৰ”

27 পাছত েতওঁ পান-পাত্রেকা ৈল স্তুিত কিৰ, েতওঁেলাকক িদ ক’েল, “েলাৱা, েতামােলােক সকেলােৱ পান কৰা;
28 িকয়েনা েমাৰ িয েতজ, এয়া িনয়মৰ েতজ৷ অেনকৰ পাপ েমাচনৰ কাৰেণ উিলওৱা ৈহেছ, েসেয় এই 29 িকন্তু
মই েতামােলাকক কওঁ, েতামােলােক ৈসেত মই েমাৰ িপতৃৰ ৰাজয্ত ন ৰস পান নকৰা িদনৈলেক, এিতয়াৰ পৰা এই
দ্রাক্ষাগুিটৰ ৰস পান নকেৰঁা”

30 পাছত েতওঁেলােক বািহৰ ওলাই গীত গাই গাই ৈজতুন পবর্তৈল গ’ল

িপতেৰ যীচুক অস্বীকাৰ কৰা
31 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “এই ৰািত েতামােলাক সকেলােৱ েমাক এিৰ যাবা; িকয়েনা িলখা আেছ,

‘মই েমৰৰখীয়াক আঘাত কিৰম
তােত জাকৰ েমৰেবাৰ িছন্ন-িভন্ন ৈহ যাব৷’

32 িকন্তু েমাৰ উত্থানৰ পাছত মই েতামােলাকৰ আেগ আেগ গালীল প্রেদশৈল যাম ” 33 েতিতয়া িপতেৰ েতওঁক
ক’েল, “সকেলােৱ আেপানাত িবিঘিন পাই আতিৰ গেলও, মই েকিতয়াও নাযাও” 34 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “মই
েতামাক স্বৰূপৈক কওঁ, এই ৰািত কুকুৰাই ডাক িদয়াৰ আেগেয়, তুিম েমাক িতিন বাৰ অস্বীকাৰ কিৰবা” 35 িপতেৰ
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েতওঁক ক’েল, “যিদ আেপানাৰ লগত মই মিৰবও লােগ, তথািপ আেপানাক অস্বীকাৰ নকিৰম” েসইদেৰ সকেলা
িশষয্েয়া ক’েল

েগৎিচমানী বাৰীত যীচুৰ আন্তিৰক যাতনা
36 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ ৈসেত েগৎিচমানী নােমেৰ এখন ঠাইৈল ৈগ, েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “মই

েসৗিখিনৈল ৈগ প্রাথর্না কিৰ অহাৈলেক েতামােলাক ইয়ােত বিহ থাকা” 37 পাছত েতওঁ িপতৰক আৰু িচবিদয়ৰ পুেতক
দুজনক লগত ৈল েশাকাকুল আৰু বয্াকুল হ’বৈল ধিৰেল 38 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ প্রাণ মৰণৰ
তুলয্ েশাকাতুৰ ৈহেছ; েতামােলাক ইয়ােত থািক েমাৰ লগত পৰ িদয়া”

39 পাছত েতওঁ অলপ আগুৱাই ৈগ উবুিৰ ৈহ পিৰ প্রাথর্না কিৰ ক’েল “েহ েমাৰ িপতৃ, যিদ সম্ভব হয়, েতেনহেল
এই দূখৰ পান-পাত্র েমাৰ পৰা দুৰ হওক; তথািপ েমাৰ ইচ্ছাৰ দেৰ নহয়, েতামাৰ ইচ্ছাৰ দেৰই হওক ” 40 পাছত িশষয্
সকলৰ ওচৰৈল আিহ, েতওঁেলাকক েটাপিন েযাৱা েদিখ, েতওঁ িপতৰক ক’েল, “েতামােলােক েমাৰ লগত এঘণ্টাও পৰ
িদ থািকব েনাৱািৰলা েন? 41 পৰীক্ষাত েযন নপৰা, এই কাৰেণ পৰ িদ প্রাথর্না কৰা; আত্মা ইচু্ছক, িকন্তু শৰীৰ দূবর্ল”
42 পুনৰায় েতওঁ িদ্বতীয় বাৰ ৈগ, প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “েহ েমাৰ িপতৃ, মই পান নকৰাৈক যিদ এই দূখৰ পান-পাত্র দুৰ
হ’ব েনাৱােৰ, েতেনহেল েতামাৰ ইচ্ছাই পুৰ হওক” 43 পাছত েতওঁ পুনৰায় আিহ েতওঁেলাকক েটাপিন েযাৱা েদিখেল;
িকয়েনা েতওঁেলাকৰ চকু েটাপিনত জাপ খাই ৈগিছল 44 পুনৰায় েতওঁ েতওঁেলাকক এিৰ ৈথ, তৃতীয়বােৰা এেক কথােক
ৈক প্রাথর্না কিৰেল 45 েতিতয়া েতওঁ িশষয্ সকলৰ ওচৰৈল আিহ, েতওঁেলাকক ক’েল, “বাৰু, এিতয়া েটাপিনত থািক
িবশ্রাম কৰা? েচাৱা, সময় ওচৰ হ’ল আৰু মানুহৰ পুত্রক পাপীেবাৰৰ হাতত েশাধাই িদয়া ৈহেছ 46 উঠা, আিম যাওঁহক;
েচাৱা, েমাক েশাধাই িদয়া জন ওচৰ পােলিহ ”

শত্রুৰ হাতত সমিপর্ত েহাৱা
47 যীচুেৱ কথা ৈক থােকােতই, েচাৱা, বাৰ জনৰ মাজৰ িযহূদা আৰু েতওঁেৰ ৈসেত প্রধান পুেৰািহত আৰু সমাজৰ

পিৰচাৰক সকল তেৰাৱাল আৰু টােঙান ধৰা মানুহৰ ডাঙৰ দল এটা েসই ঠাইৈল আিহল 48 েতওঁক েশাধাই িদয়া
জেন েতওঁেলাকক এই িচেনেৰ সেঙ্কত িদিছল, েবােল, ‘মই িয জনক চুমা খাম, েতেৱঁই েসই জন; েতওঁেক ধিৰবা’
49 েতিতয়াই েতওঁ যীচুৰ ওচৰৈল ৈগ, ‘ৰিব্ব প্রণাম’ এই বুিল, েতওঁক চুমা খােল 50 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “বনু্ধ, তুিম
িয কিৰবৈল আিহলা তােক কৰা” েতিতয়া েতওঁেলােক ওচৰৈল আিহ, যীচুৰ গাত হাত িদ েতওঁক ধিৰেল 51 েচাৱা,
যীচুৰ লগৰ এজেন হাত েমিল, িনজৰ তেৰাৱাল উিলয়াই মহা-পুেৰািহতৰ দাস এজনক আঘাত কিৰ তাৰ কাণ এখন
কািট েপলােল 52 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ তেৰাৱাল পুনৰায় খাপত েসামাই েথাৱা; িকয়েনা িয জেন
তেৰাৱাল ধেৰ, েসই জন তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই িবনষ্ট হ’ব 53 ‘েমাৰ িপতৃেয় এিতয়াই েমাৈল বাৰ বািহনীতৈকেয়া*অিধক
স্বগর্ৰ দূত পঠাই িদয়ক’, মই এেন িনেবদন কিৰব েনাৱােৰঁা বুিল তুিম ভািবছা েন? 54 িকন্তু ধমর্শাস্ত্রৰ বচনত িযেহতু েকাৱা
ৈহেছ, েসেয়েহ এইদেৰ িসদ্ধ হ’বৈল নঘিটব েন?” 55 েসই সময়ত যীচুেৱ েলাক সকলক ক’েল, “আেপানােলােক
তেৰাৱাল আৰু টােঙান ৈল ডকাইত ধৰাৰ িনিচনাৈক েমাক ধিৰবৈল ওলাই আিহেছ েয; েযিতয়া মই িনেতৗ মিন্দৰত বিহ
উপেদশ িদ আিছেলঁা, েতিতয়া আেপানােলােক েমাক নধিৰেল, 56 িকন্তু ভাববাদী সকলৰ শাস্ত্রীয় বচন িসদ্ধ হ’বৈল এই
সকেলা ঘিটল ” েতিতয়া সকেলা িশষয্ই েতওঁক এিৰ পলাই গ’ল

মহাসভাৰ আগত েসাধ-িবচাৰ
57 পাছত িবধানৰ অধয্াপক আৰু পিৰচাৰক সকল িয ঠাইত েগাট খাই আিছল, েসই ঠাইৈলেক যীচুক ধৰা সকেল ৈল

ৈগ কায়াফা নােমেৰ মহা-পুেৰািহতৰ ওচৰৈল েতওঁক আিনেল 58 িকন্তু িপতেৰ মহা-পুেৰািহতৰ েচাতালৈলেক আতেৰ
আতেৰ েতওঁৰ পােছ পােছ ৈগ, তাত েসামাই েশষত িক হয়, তােক চাবৈল েটেকলােবাৰৰ লগত বিহল 59 েতিতয়া
প্রধান পুেৰািহত সকল আৰু েগােটই মহাসভাই যীচুক বধ কিৰবৈল েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িমছা সাক্ষয্ িবচািৰেল৷ 60 অেনক
িমছা সাক্ষী আগুৱাই আিহিছল, তথািপ েতওঁেলােক এজনেকা িবচািৰ নাপােল িকন্তু েশষত দুজন আগুৱাই আিহল
আৰু ক’েল, 61 “এওঁ ৈকিছল - ‘মই ঈশ্বৰৰ এই মিন্দৰ ধ্বংস কিৰ, িতন িদনৰ িভতৰেত তাক সািজব পােৰঁা’ ”
62 েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত উিঠ যীচুক ক’েল, “তুিম এেকা উত্তৰ িনিদয়া েন? েতামাৰ অিহেত এওঁেলােক িক সাক্ষয্
িদেছ?” 63 িকন্তু যীচুেৱ িনজম িদ থািকল েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত েতওঁক ক’েল, “েতামাক জীৱনময় ঈশ্বৰৰ শপত
িদেছঁা, তুিম ঈশ্বৰৰ পুত্র, খ্রীষ্ট েহাৱা েন েনােহাৱা, আমাক েকাৱা ” 64 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম সঁচাৈক ক’লা;
তথািপ মই আেপানােলাকক কওঁ, এিতয়াৰ পৰা আেপানােলােক মানুহৰ পুত্রক পৰাক্রমৰ েসঁা হােত বিহ থকা আৰু স্বগর্ৰ
পৰা েমঘত অহা েদিখব ” 65 েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত িনজৰ কােপাৰ ফািল ক’েল, “এওঁ ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰেল; এিতয়া
* 26 অধয্ায়:53 এটা েলিগয়নচ্ বািহনীত ছয় হাজাৰ
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আমাৰ সাক্ষীৰ িক প্রেয়াজন আেছ? েচাৱা, এিতয়া েতামােলােক িনেজ ঈশ্বৰ িনন্দা শুিনলা 66 গিতেক েতামােলােক
িক ভাবা?” েতওঁেলােক উত্তৰ িদ ক’েল, “এওঁ প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্” 67 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচুৰ মুখত থুই েপলাই
ভুকুৱােল; 68 আৰু েকতেবােৰ ঢিকয়াই সুিধেল, “েহ’ৰা খ্রীষ্ট, ভােবািক্তৰ দ্বাৰাই আমাক েকাৱােচান, েতামাক েকােন
মািৰেল”?

িপতেৰ যীচুক অস্বীকাৰ কৰা
69 েসই সময়ত িপতৰ বািহৰফােল েচাতালত বিহ আিছল; তােত এজনী চাকৰণী েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল,

‘তুিমও গালীলীয়া যীচুৰ লগত আিছলা’ 70 িকন্তু েতওঁ আটাইেৰ আগেত অস্বীকাৰ কিৰ ক’েল, ‘তুিম িক ৈকছা, মই
বুজা নাই’ 71 পাছত েতওঁ বাট-চ’ৰাৈল ওলাই গ’ল, তােতা আন এজনী চাকৰনীেয় েতওঁক েদিখেল আৰু তাত থকা
েলাক সকলৰ আগত ক’েল, ‘এওঁ নাচৰতীয়া যীচুৰ লগত আিছল’ 72 তােত েতওঁ শপত খাই আেকৗ অস্বীকাৰ কিৰ
ক’েল, “মই েসই মানুহ জনক িচিন নাপাও” 73অলপ পাছত তাত থকা সকেল ওচৰৈল আিহ িপতৰক ক’েল, ‘অৱেশয্
তুিমও েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজন; িকয়েনা েতামাৰ ভাষাই েতামাৰ িচনািক িদেছ’ 74 তােত েতওঁ শাও িদ আৰু শপত
খাই ক’েল, “মই েসই মানুহক িচিনেয় নাপাওঁ” আৰু েতিতয়াই কুকুৰাই ডাক িদেল 75 েতিতয়া যীচুেৱ েকাৱা েসই
কথাৈল িপতৰৰ মনত পিৰল৷ যীচুেৱ েয ৈকিছল, ‘কুকুৰাই ডাক িদয়াৰ আেগেয়, তুিম েমাক িতিন বাৰ অস্বীকাৰ কিৰবা’,
এই কথা মনত পৰাত িপতেৰ বািহৰৈল ৈগ অিত েশােকেৰ ক্রন্দন কিৰেল

27 অধয্ায়
পীলাতৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ আৰু প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা

1 পাছত ৰািত পুৱালত সকেলা প্রধান পুেৰািহত আৰু সমাজৰ পিৰচাৰক সকেল যীচুক বধ কিৰবৈল েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ
কুমন্ত্রণা কিৰেল; 2 েতওঁক বািন্ধেল আৰু পীলাত নােমেৰ েদশািধপিতৰ হাতত েশাধাই িদেল 3 েতিতয়া েতওঁক শত্রুৰ
হাতত অপর্ণ কৰা িযহূদাই েতওঁক েদাষী কিৰ দণ্ডাজ্ঞা িদয়া েদিখ মনত েখদ পাই প্রধান পুেৰািহত আৰু পিৰচাৰক
সকলক েসই িত্রশ টা ৰূপৰ মুদ্রা ওেভাতাই িদেল; 4আৰু ক’েল, “িনেদর্ াষীৰ েতজ েশাধাই িদ মই পাপ কিৰেলঁা”; িকন্তু
েতওঁেলােক ক’েল, ‘তাতেনা আমাৰ িক কাম? তুিমেয়ই েতামাৰ িবষেয় চাবা’ 5 েতিতয়া েতওঁ মিন্দৰত েসই ৰূপ েপলাই
িদ তাৰ পৰা গুিচ ৈগ িনজেক িনেজ ফঁািচ ল’েল 6 পাছত প্রধান পুেৰািহত সকেল েসই ৰূপ ৈল ক’েল, “এই ৰূপ
েতজৰ মূলয্ েহাৱা েহতুেক ভঁৰালত েথাৱা িবধান সন্মত নহয়” 7 তােত েতওঁেলাক একিত্রত ৈহ পৰামশর্ কিৰেল আৰু
িবেদশী সকলক ৈমদাম িদবৈল েসই ৰূেপেৰ কুমাৰৰ পথাৰ িকিনেল 8 এই কাৰেণ আিজৈলেক েসই পথাৰ ‘েতজৰ
মািট’ বুিল জনাজাত 9 েতিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদীৰ দ্বাৰাই িয বচন েকাৱা ৈহিছল, েবােল ‘ইস্রােয়লৰ সন্তানৰ েকােনা
েকােনােৱ িয জনৰ মূলয্ িনৰূপণ কিৰেল, েসই মূলয্ িনৰূপণ কৰা জনৰ িত্রশ টা ৰূপৰ মুদ্রা িসহঁেত লেল, 10 অ◌াৰু
প্রভুেৱ েমাক আেদশ িদয়াৰ দেৰ কুমাৰৰ মািটৰ কাৰেণ িদেল’, এই বচন িসদ্ধ হ’ল

11 পাছত যীচুক েসই েদশািধপিতৰ সনু্মখত িথয় কেৰঁাৱাত, েদশািধপিতেয় েতওঁক সুিধেল, ‘তুিম ইহুদী সকলৰ ৰজা
েন’? যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, ‘িঠক তুিমেয়ই ৈকছা’ 12 িকন্তু প্রধান পুেৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকেল েতওঁক অপবাদ
িদয়ােতা, েতওঁ এেকা উত্তৰ িনিদেল 13 েতিতয়া পীলােত েতওঁক ক’েল, ‘এওঁেলােক েতামাৰ িবৰুেদ্ধ িকমান সাক্ষয্
িদেছ, েসই িবষেয় তুিম শুনা নাই েন’? 14 িকন্তু েতওঁ এষােৰা উত্তৰ িনিদয়াত েদশািধপিতেয় অিতশয় িবস্ময় মািনেল

15 েসই পবর্ৰ সময়ত েলাক সকেল িয বন্দীক মুকিল কিৰ িদয়ােটা ইচ্ছা কেৰ, েদশািধপিতেয় েতওঁেক েতওঁেলাকৈল
মুকিল কিৰ িদেয়, েতওঁৰ এেন দস্তুৰ আিছল 16 েসই সময়ত বাৰাব্বা নােমেৰ এজন কুখয্াত কাৰাবন্দী আিছল 17তােত
েতওঁেলাক েগাট েখাৱাত, পীলােত েতওঁেলাকক সুিধেল, ‘মই েতামােলাকৈল েকান জনক মুকিল কৰােটা েতামােলােক
ইচ্ছা কৰা, বাৰাব্বাক েন খ্রীষ্ট েবালা যীচুক’? 18 িকয়েনা েতওঁেলােক েয অসুয়া কিৰ যীচুক েশাধাই িদিছল, েসই কথা
েতওঁ জািনিছল 19 পাছত েতওঁ িবচাৰৰ আসনত বিহ থােকঁােত েতওঁৰ ভাযর্াই েতওঁৈল ৈক পঠােল, েবােল, ‘েসই
ধাির্মক জনৰ কথাত তুিম এেকা হাত িনিদবা; িকয়েনা েতওঁৰ কাৰেণ, মই আিজ সেপানত িয েদিখেলঁা বহুত দুখ পােলঁা’
20 িকন্তু প্রধান পুেৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকেল বাৰাব্বাক মুকিল কিৰ িদবৈল আৰু যীচুক বধ কিৰবৈল েলাক সকলক
উচটােল 21 তােত েদশািধপিতেয় উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, ‘এই দুই জনৰ মাজত মই েকান জনক মুকিল কৰােটা
েতামােলাকৰ ইচ্ছা’? েতওঁেলােক ক’েল, ‘বাৰাব্বাক’ 22 পীলােত েতওঁেলাকক ক’েল, ‘েতেন হ’েল খ্রীষ্ট েবালা যীচুক
মই িক কিৰম’? সকেলােৱ ক’েল, ‘তাক কু্রচত িদয়ক’ 23 তােত েতওঁ ক’েল, ‘িকয়? েতওঁ িক েদাষ কিৰেল’? িকন্তু
েতওঁেলােক বৰৈক আটাহ পািৰ ক’েল, ‘তাক কু্রচত িদয়ক’
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24 েতিতয়া পীলােত েদিখেল েয েতওঁ এেকা কিৰব েনাৱািৰব, িকন্তু মানুহেবাৰৰ মাজত সাম্প্রদািয়ক সংঘষর্ আৰম্ভ
ৈহ বািঢ়বেহ ধিৰেল, ইয়ােক েদিখ পীলােত েলাক সকলৰ আগত পানী ৈল হাত ধুই ক’েল, ‘এই ধাির্মক জনৰ ৰক্তপাতত
মই িনেদ্দর্ াষী; এওঁক েতামােলােকই চাবা’ 25 তােত সকেলােৱ উত্তৰ িদ ক’েল, ‘েতওঁৰ েতেজ আমাক আৰু আমাৰ
সন্তানেবাৰক পাওঁক’ 26 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকৈল বাৰাব্বাক মুকিল কিৰেল িকন্তু যীচুক চাবুেকেৰ েকাবাই কু্রচত
িদবৈল েশাধাই িদেল

27 েতিতয়া েদশািধপিতৰ েসনােবােৰ যীচুক িপ্রটিৰয়মৰ িভতৰৈল িন েতওঁৰ ওচৰত েগােটই ৈসনয্ দলক েগাটােল;
28আৰু েতওঁৰ গাৰ কােপাৰ গুচাই, উজ্বল বৰণৰ* ৰাজবস্ত্র িপন্ধাই িদেল৷ 29 কঁাইেটেৰ িকৰীিট সঁািজ েতওঁৰ মুৰত িদেল
আৰু েসঁা হাতত এডাল িনেদর্ শক দণ্ড িদ েতওঁৰ আগত আঁঠু লেল আৰু েতওঁক িবদ্রূপ কিৰ কেল- “েহ, ইহুদী সকলৰ
ৰজা, জয় হওক”! 30 তােত েতওঁেলােক যীচুৰ গাত থুই েপলােল আৰু দণ্ড ডাল ৈল মুৰত েকাবােল 31 এইদেৰ
েতওঁক িবদ্রূপ কিৰ েতওঁৰ পৰা ৰাজবস্ত্র খুিল েপলােল আৰু েতওঁক িনজৰ কােপাৰ িপন্ধাই কু্রচত িদবৈল ৈল গ’ল

যীচুৰ কু্রচত মৃতুয্
32 পাছত েতওঁেলাক ওলাই যাওঁেত কুৰীণীৰ পৰা অহা িচেমান নােমেৰ এজন মানুহক িবচািৰ পােল, েতওঁেলােক

েতওঁক যীচুৰ কু্রচ ৈব িনবৈল ধিৰ িনেল 33 েতওঁেলােক েতিতয়া গলগথা, অথর্াৎ ‘মুৰৰ লাওেখালা’ নামৰ এখন ঠাই
পােল 34 তােত েতওঁেলােক েতওঁক িততােৰ িমহিল দ্রাক্ষাৰস পান কিৰবৈল িদেল; িকন্তু েতওঁ তাক েচিক চাই পান
কিৰবৈল ইচ্ছা নকিৰেল 35 পাছত েতওঁেলােক যীচুক কু্রচত িদ েতওঁৰ কােপাৰ িচিঠ েখিল ভাগ-বঁািট ল’েল; 36 আৰু
তােত বিহ েতওঁেলােক যীচুক পহৰা িদ থািকল 37 েতওঁৰ এই অপবাদ িলিখ, মুৰত এখন ফলক আিৰ িদেল, “এই জন
ইহুদী সকলৰ ৰজা যীচু৷”

38 েসই সময়ত েতওঁৰ েসঁাফােল এটা, বাওঁফােল এটা, এইদেৰ দুটা ডকাইতক েতওঁৰ লগত কু্রচত িদয়া হ’ল
39 তােত িয সকেল েসই বােটিদ অহা-েযাৱা কিৰিছল, েসই বাটৰুৱােবােৰ মূৰ েজাকািৰ েজাকািৰ, িনন্দা কিৰ ক’েল,
40 “েহ’ৰা মিন্দৰ নষ্ট কেৰঁাতা আৰু িতন িদনৰ িভতৰত সােজঁাতা, িনজেক ৰক্ষা কৰা৷ তুিম যিদ ঈশ্বৰৰ পুত্র েহাৱা,
েতেনহেল কু্রচৰ পৰা নািম আহা” 41 েসইদেৰ প্রধান পুেৰািহত, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল িবদ্রূপ কিৰ
ক’েল, 42 “েতওঁ আন েলাকক ৰক্ষা কিৰেল, িকন্তু িনজেক ৰক্ষা নকেৰ িকয়৷ েতওঁ েবােল ইস্রােয়লৰ ৰজা; এিতয়া
কু্রচৰ পৰা নামকেচান; েতিতয়ােহ আিম েতওঁক িবশ্বাস কিৰম

43 েতওঁ ঈশ্বৰত ভাৰসা কিৰেছ; ঈশ্বেৰ যিদ েতওঁক ভালপায়, েতেনহেল এিতয়া েতওঁক িনস্তাৰ কৰকেচান; িকয়েনা
িনজেক ৈকিছল ‘মেয়ই ঈশ্বৰৰ পুত্র’ ” 44 েতিতয়া েতওঁৰ লগত কু্রচত িদয়া েসই দুটা ডকাইেতও েতওঁক এেকদেৰই
িনন্দা কিৰেল

45 পাছত বাৰ বজাৰ পৰা িতিন বজাৈলেক, েগােটই খন েদশৰ ওপৰত আন্ধাৰ হ’ল; 46 আৰু িতিন মান বজাত
যীচুেৱ বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’েল, “এলী, এলী, লামা চবক্তানী”? অথর্াৎ, “েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, েহ েমাৰ ঈশ্বৰ; িকয় েমাক
পিৰতয্াগ কিৰলা”? 47 েতিতয়া তােত িথয় ৈহ থকা েকােনা েকােনােৱ ইয়ােক শুিন ক’েল, “েতওঁ এিলয়াক মািতেছ”
48 েতিতয়াই েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন ল’িৰ ৈগ, স্পঞ্জ এটুকুৰা ৈল িচৰকােৰ পূৰ কিৰ, তাক নলৰ আগত লগাই েতওঁক
পান কিৰবৈল িদেল 49 িকন্তু আনেবােৰ ক’েল, “অকেল থিকবৈল িদয়া; এিলয়াই েতওঁক ৰক্ষা কিৰবৈল আেহ েন
নােহ তােক চাওঁ” 50 েতিতয়া যীচুেৱ বৰ মােতেৰ িৰিঙয়ােল আৰু প্রাণ তয্াগ কিৰেল

51 েচাৱা, েতিতয়াই মিন্দৰৰ আঁৰ-কােপাৰ ওপৰৰ পৰা মিজয়াৈলেক ফািট দুিছটা হ’ল৷ ভুিমকম্প হ’ল; িশলেবাৰ
ফািটল; 52 েতিতয়া ৈমদামেবাৰ মুকিল ৈহ গ’ল আৰু বহু িনিদ্রত পিবত্র েলাকৰ েদহ উিত্থত হ’ল 53 েতওঁৰ পুনৰুত্থানৰ
পাছত েতওঁেলােক ৈমদামৰ পৰা ওলাই পিবত্র নগৰৈল গ’ল আৰু বহু বয্িক্তক েদখা িদেল 54 পাছত এশৰ েসনাপিত
আৰু েতওঁৰ লগত যীচুক পহৰা িদ থকা সকেল, এইদেৰ ভুিমকম্প আিদ ঘটনা েহাৱা েদিখ বৰ ভয় পাই ক’েল, ‘এওঁ
সঁচাৈকেয় ঈশ্বৰৰ পুত্র’ 55 গালীল প্রেদশৰ পৰা েতওঁক শুশ্রূষা কৰা বহু মিহলা েতওঁৰ পােছ পােছ আিহ আিছল,
েতওঁেলােক দূৰৰ পৰা সকেলা চাই আিছল৷ 56 েতওঁেলাকৰ িভতৰত মগ্দলীনী মিৰয়ম, যােকাব আৰু েযােচফৰ মাক
মিৰয়ম আৰু িচবিদয়ৰ পুেতক দুজনৰ মাক, আিদ কিৰ যীচুৰ েসৱা-শুশ্রষা কিৰবৈল যীচুৰ লগত অহা মিহলা সকল
আিছল৷

যীচুক ৈমদাম িদয়া
* 27 অধয্ায়:28 মূল গ্রীক ভাষাৰ পৰা ইংৰাজী অনুবাদত স্কাৰেলট
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57 েতিতয়া গধূিল ৈহ আিহিছল, তাৈল অিৰমািথয়া নগৰৰ পৰা এজন ধনী মানুহ অ◌ািহল, েতওঁৰ নাম েযােচফ, েতওঁ
যীচুৰ িশষয্ আিছল৷ 58 েতওঁ পীলাতৰ ওচৰৈল ৈগ, যীচুৰ েদহ খুিজেল; েতিতয়া পীলােত েদহ িদবৈল আজ্ঞা িদেল
59 পাছত েযােচেফ েদহ ৈল, শণ সূতাৰ িমিহ চাফা কােপােৰেৰ েদহেটা েমিৰয়ােল, 60 আৰু িনজৰ বােব িশলত খািন্দ
েথাৱা িয ৈমদাম আিছল, তাৰ িভতৰত েদহেটা শুৱাই থেল৷ তাৰ পাছত এচটা ডাঙৰ িশল বগৰাই আিন ৈমদামৰ দুৱাৰত
থেল আৰু েতওঁেলাক তাৰ পৰা গুিচ গ’ল 61 িকন্তু মগ্দলীনী মিৰয়ম আৰু আন মিৰয়ম তাত উপিস্থত ৈহ, ৈমদামৰ
িবপৰীত িদশত বিহ আিছল 62 পাছিদনা অথর্াৎ আেয়াজন িদনৰ পাছিদনা, প্রধান পুেৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল পীলাতৰ
ওচৰত েগাট খাই ক’েল, 63 “েহ মহাশয়, এই প্রবঞ্চেক জীয়াই থােকঁােত ৈকিছল, ‘িতন িদনৰ মুৰত মই পুনৰাই উিঠম’,
এিতয়া এই কথা আমাৰ মনত পিৰেছ 64 এই েহতুেক, তৃতীয় িদনৈলেক েতওঁৰ ৈমদাম ৰািখবৈল আজ্ঞা িদয়ক; িকজািন
েতওঁৰ িশষয্েবােৰ আিহ েতওঁৰ েদহ চুৰ কিৰ িনব আৰু মানুহেবাৰক ক’ব, ‘েতওঁ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা উিঠল’; যিদ
েসেয় হয় েতেনহ’েল ই প্রথম ভ্রািন্ততৈকেয়া েশষ ভ্রািন্ত অিধক হািনজনক হ’ব” 65 েতিতয়া পীলােত েতওঁেলাকক
ক’েল, “েতামােলােক এদল চন্তৰী েলাৱা; এিতয়া েযাৱা আৰু েতামােলােক েযেনৈক পাৰা ৰাখাৈগ” 66 তাৰ পাছত
েতওঁেলােক ৈগ িশলচটাত েমাহৰ মািৰেল আৰু এদল চন্তৰীক ৈমদাম ৰিখবৈল দািয়ত্ব িদেল

28 অধয্ায়
যীচুৰ পুনৰুত্থান

1 েতিতয়া িবশ্রামবাৰ পাৰ ৈহ, সপ্তাহৰ প্রথম িদন ওচৰ চািপল, মগ্দলীনী মিৰয়ম আৰু আন মিৰয়েম ৈমদাম চাবৈল
গ’ল 2 েচাৱা, তােত বৰ ভুিমকম্প হ’ল; িকয়েনা প্রভুৰ দূেত স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহ িশলচটা বগৰােল আৰু তাৰ ওপৰেত
বিহল 3 েতওঁৰ শৰীৰ িবজুলীৰ িনিচনা আৰু বস্ত্র িহমৰদেৰ শুক্ল আৰু েতওঁৰ ভয়েত প্রহৰী সকল কঁিপ কঁিপ মৰাৰ
িনিচনা হ’ল 4 িকন্তু েসই মিহলা েকইজনীক, 5 দূেত মাত লগাই ক’েল, “েতামােলােক ভয় নকিৰবা; িকয়েনা কু্রচত
হত েহাৱা যীচুক েতামােলােক িবচািৰছা বুিল মই জািনেছঁা 6 েতওঁ ইয়াত নাই; িকন্তু েযেনৈক েতওঁ ৈকিছল, েতেনৈক
েতওঁ উিঠল৷ আহা, েতওঁ শয়ন কৰা ঠাই েচাৱািহ 7 এিতয়া েতামােলােক েবগাই েযাৱা আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকলক এই
কথা েকাৱাৈগ েয, েতওঁ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা উিঠল৷ েচাৱা, েতামােলাকৰ আেগেয় েতওঁ গালীল প্রেদশৈল ৈগেছ;
েতামােলােক তােত েতওঁক দশর্ন পাবা; েচাৱা, এই কথা মই েতামােলাকক ক’েলা” 8 তােত েতওঁেলােক ভয় আৰু
মহা-আনেন্দেৰ ৈমদামৰ পৰা ততাৈতয়াৈক গুিচ গ’ল আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকলক সম্বাদ িদবৈল ল’িৰ গ’ল 9 তােত েচাৱা
যীচুেৱ েতওঁেলাক সাক্ষাৎ ৈহ ক’েল, “েতামােলাকৰ মঙ্গল হওক” তােত মিহলা সকল ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ চৰণত
ধিৰ প্রিণপাত কিৰেল 10 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “ভয় নকিৰবা; েতামােলাক েযাৱা, েমাৰ ভাই সকলক
গালীল প্রেদশৈল যাবৰ বােব সম্বাদ িদয়াৈগ; েতওঁেলােক তােত েমাক েদখা পাব”

11 পাছত মিহলা সকল যাওঁেত, েচাৱা, চন্তৰীেবাৰৰ েকােনা েকােনােৱ নগৰৈল আিহ, িয িয ঘিটিছল, েসই সকেলাৰ
সম্বাদ প্রধান পুেৰািহত সকলৰ আগত িদেলিহ 12 েতিতয়া েতওঁেলােক পিৰচাৰক সকলৰ ৈসেত একিত্রত ৈহ আেলাচনা
কিৰেল আৰু েসনােবাৰক ভােলমান ধন িদ ক’েল, 13 “আিম েটাপিনত থােকঁােত, যীচুৰ িশষয্েবােৰ ৰািত আিহ, তাক
চুৰ কিৰ িনেল, এই বুিল ক’বা 14 এই কথা যিদ েদশািধপিতেয় শুেন, েতিতয়া আিম েতওঁক বুজাই-বঢ়াই লম আৰু
েতামােলাকক এই িবষয়েতাৰ পৰা দূৰত ৰািখম” 15 েতিতয়া িসহঁেত ধন লেল আৰু েতওঁেলােক িশকাই িদয়াৰ দেৰই
িসহঁেত কিৰেল; এইদেৰ এই কথা ইহুদী সকলৰ মাজত িবয়িপ গ’ল আৰু আিজৈলেক এই কথা, এইদেৰ প্রচিলত ৈহ
আেছ

িশষয্েবাৰৰ প্রিত যীচুৰ েশষ আজ্ঞা
16পাছত গালীল প্রেদশৰ িয পবর্ত যীচুেৱ িনৰূপণ কিৰ ৈথিছল তাৈলেক েতওঁৰ এঘাৰ জন িশষয্ গ’ল; 17আৰু েতওঁক

েদখা পাই প্রিণপাত কিৰেল; িকন্তু েকােনা েকােনােৱ সংশয় কিৰেল 18 েতিতয়া যীচুেৱ ওচৰৈল আিহ েতওঁেলাকক
ক’েল, “েবােল, স্বগর্ত আৰু পৃিথৱীত সকেলা অিধকাৰ েমাক িদয়া হ’ল 19 এই েহতুেক, েতামােলাক েযাৱা; আৰু
সকেলা জািতেক িশষয্ কিৰ, িপতৃ, পুত্র আৰু পিবত্র আত্মাৰ নােমেৰ েতওঁেলাকক বাপ্তাইজ কৰা; 20 মই িয িয আজ্ঞা
েতামােলাকক িদেলঁা, েসই সকেলােক পালন কিৰবৈল েতওঁেলাকক িশক্ষা িদয়া; আৰু েচাৱা, জগতৰ েশষৈলেক মই
সদায় েতামােলাকৰ সেঙ্গ সেঙ্গ আেছঁা”
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মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
প্রথম মণ্ডলীৰ েনতাসকেল সবর্সন্মিতক্রেম সন্মত েয এই তথয্িভিত্তক েলখােটা জন মাকর্ ৰ দ্বাৰা েলখা ৈহেছ নতুন

িনয়মত জন মাকর্ ৰ িবষেয় দহ বাৰ উেল্লখ আেছ পঁাচিনৰ কমর্ 12:12, 25; 13:5, 13; 15:37, 39; কলচীয়া 4:10; 2
তীমিথয় 4:11; িফলীমন 24; 1 িপতৰ 5:13 এই তথয্সমূেহ িনেদর্ শ কেৰ েয, মাকর্ বাণর্াবাৰ ভিতজা আিছল (কলচীয়া.
4:10) মাকর্ ৰ মাতৃৰ নাম আিছল মিৰয়ম, েতওঁ আিছল এজনী িযৰূচােলমত থকা ধনী আৰু সভ্রান্ত মিহলা আৰু প্রথম
খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ বােব েতওঁৰ গৃহ আিছল এেকাখন সভাৰ স্থান (পঁাচিনৰ কমর্ 12:12) জন মাকর্ েপৗল আৰু বাণর্াবাৰ
প্রথম িমছনাৰী যাত্রাৰ সংগী আিছল (পঁাচিনৰ কমর্ 12:25; 13:5) বাইেবলৰ প্রমাণ আৰু আিদ মণ্ডলীৰ িপতৃসকেল
িপতৰ আৰু মাকর্ ৰ মাজত এক ঘিনষ্ঠ সংেযাগ থকা বুিল প্রদশর্ন কেৰ (1 িপতৰ 5:13) ইয়াৰ উপিৰও েতওঁ আিছল
িপতৰ েদাভাষী আৰু সকেলা সম্ভাবনা আেছ েয, িপতৰৰ প্রচাৰ আৰু চাকু্ষস সাক্ষয্ই মাকর্ ৰ শুভবাতর্ াৰ প্রাথিমক উৎস
হ’ব পােৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 50-60 খ্রীষ্টাব্দ
মণ্ডলীৰ েনতাসকলৰ দ্বাৰা িলখা িবিভন্ন িলখনীেয় (ইৰেনউচ, আেলকেজিণ্ড্রয়াৰ িক্লেমণ্ট আৰু অনয্ানয্সকল) িনিশ্চত

কিৰ কয় েয, মােকর্ িলখা এই শুভবাতর্ া েৰামৰ পৰা িলখা ৈহেছ আিদ মণ্ডলীৰ সূত্রসমূেহ জনায় েয, এই শুভবাতর্ া
িপতৰৰ মৃতুয্ৰ পাছত িলখা হয় (67-68 খ্রীষ্টাব্দ)

প্রাপক
এই তথয্সন্মত নিথ সমূেহ প্রমাণ কেৰ েয, মােকর্ সাধাৰনেত অনা-িযহূদী েলাকসকলৰ বােব এই শুভবাতর্ ােটা িলিখিছল

আৰু িবেশষৈক েৰামীয় েশ্রাতাসকলৰ বােব এই েলখােটা িলিখিছল এই কাৰণেত হয়েতা যীচু খ্রীষ্টৰ বংশতািলকা ইয়াত
অন্তভুর্ ক্ত কৰা েহাৱা নাই, িকয়েনা অনা-িযহূদী জগেত এই সম্পেকর্ অিত কমৈক বুিজ পায়

উেদ্দশয্
মাকর্ ৰ পাঠকসকলৰ মাজৰ িয গিৰষ্ঠসকল েৰামান খ্রীষ্টিয়ান আিছল, েতওঁেলােক 67-68 খ্রীষ্টাব্দৰ িভতৰত অিত

িনষু্ঠৰ িনযর্াতনৰ মাজত িনজেক িবচািৰ পাইিছল, সম্রাট িনেৰাৰ অধীনত অতয্াচাৰ কৰা ৈহিছল আৰু িবিভন্ন জনক হতয্া
কৰা ৈহিছল এেন ধৰণৰ এক দৃশয্কল্পৰ পৰা মােকর্ এই শুভবাতর্ া িলিখিছল, য’ত খ্রীষ্টিয়ানসকেল এেন এক কিঠন
সময়ৰ মােজেৰ ৈগ আিছল, এেনদেৰ পীিড়ত দাস যীচু অংিকত ৈহিছল (িযচয়া 53)

মূল িবষয়
যীচু- পীিড়ত দাস

প্রান্তেৰখা
1. পিৰচযর্াৰ বােব যীচুৰ প্রস্তুিত — মৰুপ্রান্তত থকা — 1:1-13
2. গালীল আৰু ইয়াৰ আেশ-পােশ যীচুৰ পিৰচযর্া — 1:14-8:30
3. যীচুৰ িমছন: যাতনা আৰু মৃতুয্ — 8:31-10:52
4. িযৰুচােলমত যীচুৰ পিৰচযর্া — 11:1-13:37
5. কু্রচিবদ্ধ েহাৱাৰ বাখয্া — 14:1-15:47
6. যীচুৰ পুনৰুত্থান আৰু সাক্ষাৎ — 16:1-20

েযাহন বাপ্তাইজকৰ প্রচাৰ
1 ঈশ্বৰৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ াৰ আৰম্ভণ
2 িযচয়া ভাববাদীৰ পুস্তকত েযেনৈক িলখা আেছ,

‘েচাৱা, মই েমাৰ বাতর্ াবাহকক েতামাৰ আগত পিঠয়াইেছঁা,
েতওঁ েতামাৰ বাট যুগুত কিৰব৷’



মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া 1 অধয্ায়:3 1127 মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া 1 অধয্ায়:31

3 “মৰুপ্রান্তত এজনৰ কণ্ঠস্বৰ শুনা ৈগেছ, *
‘েতামােলােক প্রভুৰ পথ যুগুত কৰা,
েতওঁৰ বাট েপান কৰা৷’ ”

4 এইদেৰ মৰুপ্রান্তত বািপ্তস্ম কেৰঁাতা আৰু পাপ েমাচনৰ অেথর্ মন-পালটনৰ বািপ্তস্মৰ কথা েঘাষণা কেৰঁাতা েযাহন
আিহল 5 তােত েগােটই িযহুদীয়া আৰু িযৰূচােলমৰ সকেলা েলাক েতওঁৰ ওচৰ চািপবৈল ওলাই আিহল আৰু িনজৰ
িনজৰ পাপ স্বীকাৰ কিৰ, † েতওঁৰ দ্বাৰাই যদ্দর্ ন নদীত বািপ্তস্ম ল’েল 6 েসই েযাহেন উটৰ েনামৰ কােপাৰ আৰু কঁকালত
চামৰাৰ টঙািল বািন্ধিছল৷ আৰু েতওঁ কচুৱা ফিৰং আৰু হািবৰ েমৗ খাইিছল

7 েতওঁ েঘাষণা কিৰ ক’েল, “েমাতৈক শিক্তমান এজন েমাৰ পাছত আিহ আেছ আৰু মই, েতওঁৰ পাদুকাৰ িফটাৰ
বান্ধ তল মূৰ কিৰ খুিলবেৰা েযাগয্ নহওঁ 8 মই আেপানােলাকক পানীত বািপ্তস্ম িদেলঁা; িকন্তু েতওঁ পিবত্র আত্মাত
বািপ্তস্ম িদব ”‡

যীচুৰ বািপ্তস্ম আৰু পৰীক্ষা
9 েসই সময়ত যীচু গালীল েদশৰ নাচৰতৰ পৰা আিহ, েযাহনৰ দ্বাৰাই যদ্দর্ ন নদীত বািপ্তস্ম ল’েল 10 েতওঁ পানীৰ

পৰা উিঠ আেহােতই আকাশ দুফাল ৈহ েযাৱা আৰু কেপৗৰ িনিচনা েতওঁৰ ওপৰৈল আত্মাক নমা েদিখেল 11 আৰু
এইদেৰ আকাশ-বাণী হ’ল েয, “তুিম েমাৰ িপ্রয় পুত্র৷ েতামাত মই পৰম সন্তুষ্ট ”§

12 েতিতয়া পিবত্র আত্মাই েতওঁক মৰুপ্রান্তৈল চািলত কিৰ ৈল গ’ল 13 েসই মৰুপ্রান্তত েতওঁ চিল্লশ িদনৈলেক
বনৰীয়া জন্তুৰ লগত থােকােত চয়তানৰ দ্বাৰাই পৰীিক্ষত হ’ল; আৰু স্বগর্ৰ দূত সকেল েতওঁৰ শুশ্রূষা কিৰেল

যীচুেৱ প্রকাশৈক কাযর্ কিৰবৈল আৰম্ভ কৰা; প্রথম চািৰ জন িশষয্
14 েযাহনক বন্দীশালত েথাৱাৰ পাছত যীচু গালীল েদশৈল গ’ল আৰু ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ া েঘাষণা কিৰেল৷ 15 যীচুেৱ

প্রচাৰ কিৰেল আৰু ক’েল, “কাল সমূ্পণর্ হ’ল,*আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ ওচৰ হ’ল৷ েতামােলােক মন-পালটন কৰা আৰু
শুভবাতর্ াত িবশ্বাস কৰা”

16 পাছত েতওঁ গালীল সাগৰৰ তীেৰিদ ৈগ থােকােত, † িচেমান আৰু িচেমানৰ ভােয়ক আিন্দ্রয়ক সাগৰত জাল বাই
থকা েদিখেল; িকয়েনা েতওঁেলাক জােলাৱা আিছল 17 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ পাছত আহা; মই
েতামােলাকক মানুহ ধৰা জােলাৱা কিৰম” 18 েতিতয়াই েতওঁেলােক জালেবাৰ এিৰ যীচুৰ পােছ পােছ গ’ল

19 পাছত যীচুেৱ অলপ দূৰ আগুৱাই ৈগ থােকােত, িচবিদয়ৰ পুেতক যােকাব আৰু েতওঁৰ ভােয়ক েযাহনক েদিখেল;
েতওঁেলােকও নাৱত জাল েমৰামিত কিৰ আিছল 20 েতওঁ েতিতয়াই েতওঁেলাকক মািতেল; লেগ লেগ েতওঁেলােক
িনজৰ বােপক িচবিদয় ও কাম কৰা বনুৱাৰ সকেল ৈসেত নাও এিৰ যীচুৰ পােছ পােছ গ’ল

21 পাছত েতওঁেলােক কফৰনাহূমৈল গ’ল আৰু িবশ্রামবাৰ আিহলত নাম-ঘৰত েসামাই উপেদশ িদেল 22 েতওঁৰ
উপেদশত েলাক সকেল িবস্ময় মািনেল, িকয়েনা েতওঁ িবধানৰ অধয্াপক সকেল উপেদশ িদয়াৰ িনিচনাৈক িনিদ ক্ষমতাপন্ন
বয্িক্তৰ দেৰ েতওঁেলাকক উপেদশ িদেল

23 েসই সময়ত েতওঁেলাকৰ েসই নাম-ঘৰেত অশুিচ আত্মাই‡ ধৰা এজন মানুহ আিছল েতওঁ আটাহ পািৰ ক’েল,
24 “েহ নাচৰতীয়া যীচু, আেপানাৰ লগত আমাৰ িক কাম? আপুিন আমাক নষ্ট কিৰবৰ বােব আিহেল েন? আপুিন েকান,
মই জােনা৷ আপুিন ঈশ্বৰৰ পিবত্র জন” 25 িকন্তু যীচুেৱ তাক ডিবয়াই ক’েল, “মেন মেন থাক আৰু ইয়াৰ পৰা বািহৰ
ওলা!” 26 েতিতয়া েসই অশুিচ আত্মাই এক ডাঙৰ মােতেৰ িচঞিৰ মানুহ জনক তলত েপলাই মুচিৰ েতওঁৰ পৰা বািহৰ
ওলাই গ’ল

27 তােত সকেলােৱ িবস্ময় মািন, ইজেন িসজেন েসাধা-সুিধ কিৰ কেল, “এইয়া িক? ক্ষমতাপন্ন জনৰ দেৰ এক
নতুন উপেদশ! এওঁ অশুিচ আত্মােকা আজ্ঞা িদয়াত, িসহঁেতও েদেখান এওঁক মােন” 28 েতিতয়া েতওঁৰ খয্ািত গালীল
প্রেদশৰ েচৗিদেশ আৰু েসই অঞ্চলৰ সকেলা ঠাইৈল িবয়িপ গ’ল

29 পাছত েতওঁেলােক নাম-ঘৰৰ পৰা ওলাই আিহ িচেমান আৰু আিন্দ্রয়ৰ ঘৰত েসামাল েতওঁেলাকৰ লগত যােকাব
আৰু েযাহেনা আিছল 30 তােত িচেমানৰ শাহুেৱক জ্বৰত অসুস্থ ৈহ িবচনাত পিৰ আিছল৷ েতিতয়াই েতওঁেলােক েতওঁৰ
িবষেয় যীচুক জনােল 31 তােত েতওঁ ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ হাতত ধিৰেল আৰু েতওঁক তুিলেল৷ েতিতয়া েসই জ্বেৰ
েতওঁক এিৰেল, আৰু েতওঁ েতওঁেলাকৰ েসৱা-শুশ্রূষা কিৰবৈল ধিৰেল
* 1 অধয্ায়:3 মলা 3:1; িযচ 40:3 † 1 অধয্ায়:5 গীত 32:5; িহেতা 28:13; 1 েযা 8:10 ‡ 1 অধয্ায়:8 পঁা 1:5, 8; 2:1-4 § 1
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32 েসই িদনা সিন্ধয়া েবিল মাৰ গলত, েলাক সকেল সকেলা েৰাগীক আৰু ভূেত েপাৱা েলাক সকলক েতওঁৰ ওচৰৈল
আিনেল; 33 আৰু নগৰৰ েলাক সকল আিহ দুৱাৰ-মুখেত েগাট খােল 34 তােত েতওঁ নানা িবধ েৰাগত কষ্ট পাই থকা
অেনক েৰাগীক সুস্থ কিৰেল আৰু ভূেত েপাৱা বহু েলাকৰ পৰা ভূত েখদােল৷ িকন্তু ভূতেবাৰক এেকা কথা কবৈল
িনিদেল; িকয়েনা িসহঁেত েতওঁক জািনিছল৷

35 অিত ৰািতপুৱা প্রায় আন্ধাৰ ৈহ থােকােতই েতওঁ উিঠ, বািহৰৈল ওলাই ৈগ িনজর্ ন ঠাইত প্রাথর্না কিৰ আিছল
36 পাছত িচেমান আৰু লগৰেবােৰ েতওঁক িবচািৰ গ’ল৷ 37 পাছত েতওঁক পাই কেল, “সকেলােৱ আেপানাক িবচািৰ
আেছ”

38 তােত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “ব’লা, আিম ওচৰৰ আন ঠাইেবাৰৈল যাওঁ, েসই ঠাইেবাৰেতা মই বাকয্ েঘাষণা
কিৰব লােগ; মই এই বােবই ওলাই আিহেলঁা” § 39 পাছত েতওঁ ৈগ, গালীল প্রেদশৰ সকেলা ঠাইেত, েতওঁেলাকৰ
নাম-ঘৰেবাৰেতা প্রচাৰ কিৰেল আৰু ভূতেবাৰক েখদােল

40 তােত* এজন কুষ্ঠ েৰাগী েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল; আৰু সিবনেয়েৰ েতওঁৰ সনু্মখত আঁঠু ৈল ক’েল, “আপুিন যিদ
ইচ্ছা কেৰ, েতেনহেল েমাক শুিচ কিৰব পােৰ” 41 েতিতয়া েতওঁৰ মৰম লািগল আৰু হাত েমিল েতওঁক চুই ক’েল,
“মই ইচ্ছা কিৰেছঁা৷ শুিচ েহাৱা” 42 েতিতয়া েতওঁৰ শৰীৰৰ পৰা কুষ্ঠেৰাগ আতিৰল আৰু েতওঁ শুিচ হ’ল

43 যীচুেৱ েতওঁক কেঠাৰ আজ্ঞা িদ িবদায় িদেল 44 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “সাৱধান েহাৱা; েকােনা বয্িক্তক এেকা
নকবা; িকন্তু েযাৱা, পুেৰািহতৰ ওচৰত ৈগ িনজেক েদখুওৱা আৰু তুিম শুিচ হবৰ অেথর্ েমািচেয় িয িয উ  ৎসগর্ কিৰবৈল
আজ্ঞা িদেল, েতওঁেলাকক সাক্ষয্ িদবৰ বােব েসইেবাৰ উ  ৎসগর্ কৰাৈগ”

45 িকন্তু েতওঁ ওলাই ৈগ সকেলােৰ আগত েঘাষণা কিৰবৈল ধিৰেল৷ আৰু এই কথা এেন ধৰেণ প্রকাশ হবৈল ধিৰেল
েয, যীচুেৱ প্রকাশয্ৰূেপ েকােনা নগৰত েসামাব েনাৱাৰা হ’ল৷ েতওঁ ৈগ বািহৰত িনজর্ ন ঠাইেবাৰত থািকবলগীয়া হ’ল
যােত চািৰওফালৰ পৰা েলাক সকেল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহব পােৰ

2 অধয্ায়
এজন জঠৰ েৰাগীক সুস্থ কৰা

1 িকছুিদনৰ পাছত, যীচু পুনৰ কফৰনাহূমৈল আিহল৷ েতিতয়া েলাক সকেল েতওঁ ঘৰত আেছ বুিল শুিন, 2 ইমান
মানুহ েগাট খােল েয, িভতৰত েকােনা েকাঠািলেত ঠাই েনােহাৱা হ’ল; আনিক দুৱাৰ-মুখেতা ঠাই নাইিকয়া হ’ল তােত
যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ আগত বাকয্ প্রচাৰ কিৰেল

3 েতিতয়া েলাক সকেল চািৰ* জেন কিঢ়য়াই অনা এজন পক্ষাঘাত েৰাগীক যীচুৰ ওচৰৈল আিনেল 4 িকন্তু জন
সমাগমৰ বােব েতওঁৰ ওচৰৈল েতওঁক চপাব েনাৱািৰ, িয ঠাইত েতওঁ আিছল, েসই ঘৰৰ ওপৰৰ চাল গুচাই বাট কিৰ
লেল আৰু পক্ষাঘাত েৰাগীজনক েশাৱা শযয্ােৰ ৈসেত তলৈল নমাই িদেল

5 তােত যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ িবশ্বাস েদিখ, েসই জঠৰ েৰাগীজনক ক’েল, “েবাপা েতামাৰ সকেলা পাপ ক্ষমা হ’ল”
6 িকন্তু তাত বিহ থকা িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ মাজৰ েকােনা েকােনােৱ মনেত ভািব ক’েল, 7 “এওঁ এেন কথা েকেনৈক
কব পােৰ? এওঁ ঈশ্বৰ িনন্দা কিৰেছ এজন ঈশ্বৰত বািহৰ েকােন পাপ ক্ষমা কিৰব পােৰ”?†

8 েতওঁেলােক িনজৰ মনত এেন কথা ভািব থকা বুিল যীচুেৱ িনজৰ আত্মাত েতিতয়াই জািনেল‡; েসেয়েহ েতওঁেলাকক
ক’েল, “আেপানােলােক অন্তৰত িকয় এেন কথা ভািৱেছ? 9 ‘েতামাৰ সকেলা পাপ ক্ষমা হ’ল’ নাইবা ‘উঠা, েতামাৰ
শযয্া তুিল ৈল েখাজকািঢ় েযাৱা’; এই দুটা কথাৰ মাজত পক্ষাঘাত েৰাগীজনক েকানেটা কবৈল উজু?

10 িকন্তু আেপানােলােক েযন জােন েয, পৃিথৱীত পাপ ক্ষমা কিৰবৰ বােব মানুহৰ পুত্রৰ ক্ষমতা আেছ”, এই বুিল
েতওঁ পক্ষাঘাত েৰাগীজনক ক’েল, 11 “মই েতামাক কওঁ, উঠা, েতামাৰ শযয্া তুিল ৈল, িনজৰ ঘৰৈল েযাৱা” 12 তােত
েতওঁ েতিতয়াই উিঠল, আৰু সকেলােৰ সনু্মখত িনজৰ শযয্া তুিল ৈল ওলাই গ’ল; ইয়ােক েদিখ সকেলােৱ িবস্ময় মািন
ক’েল, “আিম এেনকুৱা েকিতয়াও েদখা নাই”, এইদেৰ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰব ধিৰেল

েলবী, অথর্াৎ মিথক আহ্বান কৰা; আৰু লেঘানৰ িবষেয় িশক্ষা
13 তাৰ পাছত যীচু আেকৗ সাগৰৰ তীৰৈল ওলাই গ’ল; আৰু েলাক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল অহাত, েতওঁ েতওঁেলাকক

উপেদশ িদেল 14 পাছত েতওঁ যাওঁেত আলফয়ৰ পুেতক েলবীক কৰ েলাৱা চ’ৰাত বিহ থকা েদখা পােল আৰু েতওঁক
ক’েল, “েমাৰ পােছ পােছ আহা” েতিতয়া েতওঁ উিঠ, েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল
§ 1 অধয্ায়:38 গীত 40:7-9; িযচ 61:1 * 1 অধয্ায়:40 মিথ 8:2-4; লূক 5:12-15 * 2 অধয্ায়:3 মিথ 9:2-17; লূক 5:19-39 † 2
অধয্ায়:7 িযচ 43:25; দা 9:9 ‡ 2 অধয্ায়:8 গীত 139:2; েযা 2:25; প্র 2:23
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15 েযিতয়া যীচুেৱ েলবীৰ ঘৰত েভাজন কিৰ আিছল, েতিতয়া অেনক কৰ সংগ্রহকৰী আৰু পাপী েলাক আৰু েতওঁৰ
িশষয্ সকেলও েতওঁেৰ ৈসেত েভাজন কিৰবৈল বিহল; লগেত েতওঁৰ পােছ পােছ অহা অেনক েলাক তাত উপিস্থত
আিছল৷ 16 তােত েতওঁ পাপী আৰু কৰ সংগ্রহকৰী সকলৰ ৈসেত েভাজন কৰা েদিখ, ফৰীচী সমাজৰ িবধানৰ অধয্াপক
সকেল েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “এওঁ িকয় কৰ সংগ্রহকৰী আৰু পাপী েলাকৰ লগত েভাজন-পান কেৰ”?

17 যীচুেৱ ইয়ােক শুিন েতওঁেলাকক ক’েল, “িনেৰাগী মানুহৰ বােব িচিকৎসকৰ েকােনা প্রেয়াজন নাই; িকন্তু েৰাগীৰেহ
প্রেয়াজন আেছ মই ধাির্মক জনক নহয় িকন্তু পাপীকেহ িনমন্ত্রণ জনাবৈল আিহেছঁা”

18এবাৰ েযাহনৰ িশষয্ সকলআৰু ফৰীচী সকেল লেঘান িদ আিছল৷ তােত েতওঁেলােক আিহ যীচুক সুিধেল, “েযাহনৰ
িশষয্ সকেল আৰু ফৰীচী সকলৰ িশষয্ সকেলও লেঘান িদেয়, িকন্তু আেপানাৰ িশষয্ সকেল লেঘান িনিদেয়; ইয়াৰ
কাৰণ িক”? 19 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “সিখ সকল দৰাৰ লগত থকা সময়ত, েতওঁেলােক লেঘান িদব
পােৰ েন? েতওঁেলাকৰ লগত দৰা থােক মােন েতওঁেলােক লেঘান িদব েনাৱােৰ

20 িকন্তু এেন িদন আিহব, িযিদনা েতওঁেলাকৰ পৰা দৰাক িনয়া হব আৰু েসই িদনত েতওঁেলােকও লেঘান িদব
21 েকােনও পুৰিণ বস্ত্রত নতুন কােপাৰৰ টাপিল নামােৰ; েতেন কিৰেল, িয েডাখেৰেৰ টাপিল মৰা হয়, েসেয় তাক
ফািল িনেয়; অথর্াৎ নতুন েডাখেৰ পুৰিণক ফািল িনেয় আৰু েতিতয়া সৰহ ভাগেহ ফািট যায়

22 পুৰিণ ছালৰ েমাটত নতুন দ্রাক্ষাৰস েকােনােৱ নথয় আৰু যিদ েকােনাবাই থয়, েতেনহেল েসই দ্রাক্ষাৰেস েসই
েমাট ফািল েপলাব, তােত দ্রাক্ষাৰস আৰু েমাট, দুেয়াটাই নষ্ট হব, িকন্তু নতুন দ্রাক্ষাৰস নতুন েমাটতেহ থয়”

িবশ্রামবাৰৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
23 তাৰ পাছত§ েতওঁ িবশ্রামবােৰ শসয্েক্ষত্রৰ মােজিদ যাওঁেত, েতওঁৰ িশষয্ সকেল শসয্ৰ েথাকেবাৰ িছিঙ খাবৈল

ধিৰেল 24 তােত ফৰীচী সকেল যীচুক কেল, “েচাৱা, িবধান অনুসােৰ িবশ্রামবােৰ িয কিৰব নাপায়, েসইেবাৰ ইহঁেত
িকয় কিৰেছ”?

25 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক কেল, “দায়ুদ আৰু েতওঁৰ লগৰেবাৰৰ প্রেয়াজন েহাৱাত আৰু েভাক লগাত িয কমর্
কিৰিছল, েসই িবষেয় আেপানােলােক েকিতয়াও পঢ়া নাই েন? 26 েতওঁ েকেনৈক অিবয়াথ মহা-পুেৰািহতৰ সময়ত,
ঈশ্বৰৰ গৃহত েসামাল আৰু পুেৰািহতৰ বািহেৰ িবধান অনুসিৰ অনয্ েলােক খাব েনাৱাৰা িয দশর্ন-িপঠা, েসইেবাৰ েতওঁ
খােল আৰু লগৰেবাৰেকা িদেল”?

27 যীচুেৱ েতওঁেলাকক পুনৰ কেল, “িবশ্রামবাৰ মানুহৰ কাৰেণ হল; িকন্তু মানুহ িবশ্রামবাৰৰ কাৰেণ নহ’ল; 28 এই
েহতুেক মানুহৰ পুত্র িবশ্রাম-বাৰেৰা অিধপিত”

3 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত যীচু পুনৰ নাম-ঘৰত েসামাল; আৰু তাত হাত শুকাই েযাৱা েৰাগী এজন আিছল 2 িবশ্রামবােৰ েসই

বয্িক্ত জনক েতওঁ সুস্থ কিৰব েন নকেৰ, ইয়ােক েলাক সকেল চাই আিছল৷ আচলেত েতওঁেলােক েতওঁক অপবাদ িদবৰ
বােব কাৰণ িবচািৰ আিছল

3 েতিতয়া যীচুেৱ েসই হাত শুকাই েযাৱা ৰুগীয়া মানুহ জনক ক’েল, “উঠা, আৰু সকেলােৰ মাজত িথয় েহাৱা”
4 তাৰ পাছত েতওঁ েলাক সকলক সুিধেল, “িবধানৰ মেত িবশ্রামবােৰ েবয়া কমর্ েন, ভাল কমর্ কৰা উিচত? আৰু নৰ-বধ
কিৰব পায় েন প্রাণ ৰক্ষা কিৰব পায়”? িকন্তু েতওঁেলাক মেন মেন থািকল

5 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ হৃদয়ৰ কিঠনতা েদিখ েতওঁ অসন্তুষ্ট ৈহ খেঙেৰ চািৰওফােল চােল আৰু েসই মানুহ জনক
ক’েল, “েতামাৰ হাত খন েমিল িদয়া” েতিতয়া েতওঁ হাত খন েমিল িদেল আৰু যীচুেৱ েসই হাত খন পূবর্ৰ সুস্থ
অৱস্থাৈল আিনেল 6 েতিতয়া ফৰীচী সকল বািহৰৈল ওলাই ৈগ েহেৰাদীয়া মানুহ সকলৰ ৈসেত আেলাচনা কিৰেল আৰু
েতওঁক িবনষ্ট কিৰবৰ বােব েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ মন্ত্রণা কিৰবৈল ধিৰেল

অেনক মানুহ যীচুৰ পােছ পােছ েযাৱা
7 তাৰ পাছত যীচুেৱ েযিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত সাগৰৰ পাৰৈল গ’ল; েতিতয়া গালীল আৰু িযহুদীয়াৰ পৰা

অহা মানুহৰ দল এটাই েতওঁক অনুসৰণ কিৰেল; 8আৰু িযৰূচােলম, ইেদামৰ যদ্দর্ নৰ িসপাৰৰ পৰা, তুৰ আৰু চীেদানৰ
চািৰওফালৰ পৰা মানুহৰ এটা বৃহৎ দেল েতওঁ কিৰ থকা সকেলা কমর্ৰ কথা শুিনেল আৰু েতওঁেলাক ওচৰ চািপ আিহল
§ 2 অধয্ায়:23 মিথ 12:1-15; লূক 6:1-11
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9 েতিতয়া েলাক সকলৰ সমাগম অিধক েহাৱা েদিখ, েতওঁ েহচা-েঠলাৰ মাজত নপিৰবৰ বােব িশষয্ সকলক এখন
নাও যুগুত ৰািখবৈল আজ্ঞা িদেল 10 িকয়েনা েতওঁ অেনক েলাকক সুস্থ কৰা েদিখ, বয্ািধেয় ধৰা সকেলােৱই েতওঁক
চুবৈল েহঁচা-েঠলা কিৰ আিছল

11 আৰু অশুিচ আত্মােবােৰ েতওঁক েযিতয়াই েদেখ, েতিতয়াই েতওঁৰ আগত পেৰ আৰু কািন্দ কািন্দ কয়, ‘আপুিন
ঈশ্বৰৰ পুত্র’ 12 িকন্তু েতওঁক প্রকাশ নকিৰবৈল িসহঁতক দৃঢ়ৈক সাৱধান কিৰ িদেল

বাৰ জনক পঁাচিন পদ িদয়া
13 পােছ েতওঁ পবর্তত উিঠ*, িয সকলক েতওঁ ইচ্ছা কিৰেল, েতওঁেলাকক মািতেল, আৰু েতওঁেলাক েতওঁৰ ওচৰৈল

আিহল 14 েতিতয়া েতওঁ বাৰ জনক িনযুক্ত কিৰেল (িয সকলক েতওঁ পঁাচিন নাম িদিছল) যােত েতওঁেলাক েতওঁৰ
সেঙ্গ সেঙ্গ থািকব পােৰ আৰু েতওঁেলাকক যােত প্রচাৰ কিৰবৈল পিঠয়াব পােৰ, 15আৰু েতওঁেলােক েযন ভূত েখদাবৰ
বােব অিধকােৰা পাব পােৰ৷ 16 েতওঁ িয বাৰ জনক িনযুক্ত কিৰেল, েসই েকইজন হ’ল- িচেমান, িয জনক েতওঁ িপতৰ
নাম িদিছল৷

17 িচবিদয়ৰ পুেতক যােকাব আৰু যােকাবৰ ভােয়ক েযাহন, (এই দুজনক বেনৰগচ, অথর্াৎ েমঘ-গজ্জর্ নৰ পুেতক নাম
িদেল); 18আিন্দ্রয়, িফিলপ, বাথর্লময়, মিথ, েথামা, আলফয়ৰ পুেতক যােকাব, থেদ্দয়, জাতীয়তাবাদী িচেমান, 19আৰু
েতওঁক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদয়া ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদা

যীচুক িনন্দা কৰা, আৰু ক্ষমা েনােহাৱা পাপ
20 পাছত েতওঁ এটা ঘৰত েসামাল; আৰু পুনৰায় তাত ইমান মানুহ েগাট খােল েয, েতওঁেলােক েভাজন কিৰব

েনাৱািৰেল 21 েতওঁৰ আত্মীয় সকেল েযিতয়া এই কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক, ‘েতওঁ বলীয়া হ’ল’ বুিল
ৈক ধিৰবৈল ওলাই গ’ল 22 আৰু িযৰূচােলমৰ পৰা অহা িবধানৰ অধয্াপক সকেল ক’েল, “েতওঁৰ গাত েবলচবূব
আেছ; আৰু ভূতৰ েসই ৰজাৰ দ্বাৰাই েতওঁ ভূতেবাৰ েখদায়৷”

23 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ওচৰৈল মািত দৃষ্টােন্তেৰ ক’েল, “চয়তােন চয়তানক েকেনৈক েখদাব পােৰ? 24 যিদ
েকােনা ৰাজয্ িনজৰ িবৰুেদ্ধ িনেজ ভাগ ৈহ যায়, েতেনহেল েসই ৰাজয্ এক ৈহ থািকব েনাৱােৰ 25 আৰু েকােনা ঘৰ
যিদ িনজৰ িবৰুেদ্ধ িনেজ ভাগ হয়, েতেনহেল েসই ঘৰ এক ৈহ থািকব েনাৱােৰ

26 চয়তােনও যিদ িনজৰ িবৰুেদ্ধ িনেজ িথয় হয়, েতেনহেল িস থািকব েনাৱািৰব িকন্তু তাৰ গিত অন্ত হব
27 বলৱান†জনক প্রথেম নাবািন্ধেল, েকােনও েতওঁৰ ঘৰত েসামাই েতওঁৰ বস্তু লুট কিৰব েনাৱােৰ; বািন্ধেলেহ েতওঁৰ
ঘৰ লুট কিৰব পািৰব৷

28 মই আেপানােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, মনুষয্-সন্তান সকলৰ সকেলা িবধৰ পাপ, আৰু ঈশ্বৰক িনন্দা কৰা িয িনন্দা,
এইেবাৰ সকেলােৰ ক্ষমা হয়; 29 িকন্তু িয েকােনােৱ পিবত্র আত্মাৰ িনন্দা কেৰ, েসই জনৰ ক্ষমা েকােনা কােল নহ’ব;
িস অনন্ত পাপৰ অিধকাৰী” 30 যীচুেৱ এই কথা েতওঁেলাকক কেল; কাৰণ েতওঁেলােক ৈকিছল, “েতওঁৰ গাত অশুিচ
আত্মা আেছ৷”

31 এেনেত‡ েতওঁৰ মাক আৰু ভােয়ক সকল আিহ, বািহৰত িথয় ৈহ েতওঁক মািত পঠােল 32 েতিতয়া েলাক সকল
েতওঁৰ চািৰওকােষ বিহ আিছল; আৰু েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “চাওক, আেপানাৰ মা, ভাই আৰু ভনী সকেল
বািহৰত আেপানাক িবচািৰেছ”

33তােত েতওঁ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ আইআৰু েমাৰ ভাই সকল েকান”? 34পাছত েতওঁৰ চািৰওফােল
বিহ থকা েলাক সকলক চাই েতওঁ ক’েল, “এওঁেলাকৈল েচাৱা, এওঁেলােকই েমাৰ আই আৰু েমাৰ ভাই; 35 িকয়েনা িয
জেন ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কেৰ, েসই জেনই েমাৰ ভাই, ভনী, আৰু আইেয়া হয়৷”

4 অধয্ায়
এজন েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত

1 তাৰ পাছত যীচুেৱ সাগৰৰ তীৰত ৈগ পুনৰ উপেদশ িদবৈল ধিৰেল েতিতয়া অিধক েলাক েতওঁৰ ওচৰত েগাট
েখাৱাত েতওঁ সাগৰৈল ৈগ এখন নাৱত উিঠ বিহল; আৰু েলাক সকল সাগৰৰ পাৰেত ৈৰ থািকল 2 েতিতয়া েতওঁ
দৃষ্টােন্তেৰ েতওঁেলাকক অেনক উপেদশ িদেল* আৰু উপেদশ িদওঁেত েতওঁেলাকক কেল:

* 3 অধয্ায়:13 মিথ 10:1-4; লূক 10:12-16 † 3 অধয্ায়:27 িযচ 49:24, 25 ‡ 3 অধয্ায়:31 মিথ 12:46-50; লূক 8:9-21 * 4
অধয্ায়:2 মিথ 13:1-33; লূক 8:4, 5৷
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3 “শুনক, এজন েখিতয়েক কঠীয়া িসিঁচবৈল গ’ল 4 েতওঁ িসেচঁােত িসেচঁােত, িকছুমান কঠীয়া আিলবাটৰ কাষত
পিৰল; তােত চৰাইেবােৰ আিহ েসইেবাৰ খঁুিট খােল 5 িকছুমান কিঠয়া অলপ মািট থকা িশলিনত পিৰল, তােত মািট
ডাঠ েনােহাৱাৰ বােব েসানকােল গিজল৷

6 িকন্তু েযিতয়া সূযর্ উদয় হ’ল আৰু তাপ লািগল েতিতয়া িশপা েনােহাৱা বােব,†েসইেবাৰ শুকাই গ’ল 7 িকছুমান
কিঠয়া কঁাইটিনত পিৰল; তােত কঁাইটীয়া বনেবাৰ বািঢ় উিঠ েসইেবাৰক েহিচ ধিৰেল আৰু েসইেবাৰত এেকা ফল নধিৰল৷

8আন িকছুমান কিঠয়া ভাল মািটত পিৰল আৰু গজািল েমিল বািঢ় উিঠল, তােত ফল‡উৎপন্ন হ’ল৷ েসই কিঠয়ােবাৰৰ
িকছুমােন েডৰকুিৰ, িতিন কুিৰ আৰু এশ গুণৈলেক ফল উৎপন্ন কিৰেল ” 9 েতওঁ ক’েল, “যাৰ শুিনবৈল কাণ আেছ,
েতওঁ শুনক”

10 তাৰ পাছত যীচু িনজর্ ন ঠাইত থকা সময়ত েতওঁৰ সঙ্গী সকেল েসই বাৰ জন িশষয্ৰ ৈসেত ৈগ েসই দৃষ্টান্ত েকইটাৰ
িবষেয় েতওঁক সুিধেল 11 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক কেল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ িনগূঢ়-তত্ত্ব েতামােলাকক িদয়া ৈহেছ৷
িকন্তু িয সকল েলাক বািহৰত আেছ, েতওঁেলাকৰ আগত সকেলা কথা দৃষ্টােন্তেৰ েকাৱা ৈহেছ,
12 যােত েতওঁেলােক েযিতয়া চাই, হয়, েতওঁেলােক চাই; িকন্তু েদখা নাপায়,
আৰু যােত েতওঁেলােক েযিতয়া শুেন; হয়, শুেন, িকন্তু বুিজ নাপায়,
অনয্থা েতওঁেলােক ঘূিৰ আিহেলেহঁেতন, আৰু ঈশ্বেৰও ক্ষমা িদেলেহঁেতন৷”

13 পাছত েতওঁ কেল, “েতামােলােক এই দৃষ্টান্ত বুজা নাই েন? েতেনহেল সকেলা দৃষ্টান্ত েকেনৈক বুিজবা? 14 েসই
েখিতয়েক বাকয্ িসেচঁ 15 য’ত বাকয্ িসচঁা হয়, েসই আিলবাটৰ কাষত থকা এওঁেলাক এেনকুৱা েলাক, এওঁেলােক
বাকয্ শুিন উঠাৰ লেগ লেগ চয়তােন§আিহ েতওঁেলাকৰ পৰা িসচঁা বাকয্ কািঢ় িনেয়;

16 েসইদেৰ িশলিনত িসচঁা এওঁেলাক এেনকুৱা েলাক, েতওঁেলােক বাকয্ শুনাৰ লেগ লেগ আনেন্দেৰ গ্রহণ কেৰ,
17 িকন্তু েতওঁেলাকৰ িশপা নথকাত, অলপ িদন মােথান থােক; পাছত বাকয্ৰ কাৰেণ েক্লশ বা তাড়না েহাৱা মাত্রেক
েতওঁেলােক িবিঘিন পায়

18 আৰু আনেবাৰ কঁাইটিনত িসচঁা, এওঁেলােক বাকয্ শুনাৰ পাছত, 19 সংসাৰৰ িচন্তা, ধনৰ মায়া আৰু আন আন
িবষয়ৰ েলাভ*েসামাই, বাকয্ েহঁিচ ধেৰ; তােত েসই বাকয্ িবফল হয় 20 আৰু ভাল মািটত িসচঁা এওঁেলাক এেনকুৱা
েলাক, েতওঁেলােক বাকয্ শুিন গ্রহণ কেৰ আৰু িত্রশ, ষািঠ আৰু এশ গুণৈক ফল উৎপন্ন কেৰ ”

21 যীচুেৱ েতওঁেলাকক আৰু কেল, “েতামােলােক ঘৰৰ িভতৰত চািক জ্বলাই গছাৰ ওপৰত নৈথ েদাণৰ বা খাটৰ
তলত থবৈল আনা েন? িকন্তু তাক িভতৰৈল আিন গছাৰ ওপৰতেহ ৰখা হয়৷ 22 িকয়েনা িয প্রকািশত নহব এেন েকােনা
ঢািক েথাৱা বস্তু নাই†আৰু িয িবষয় েপাহৰৈল নািহব, এেন েগাপন কিৰ ৰািখবৈলও েকােনা িবষয় নাই ৷ 23 কােৰাবাৰ
যিদ শুিনবৈল কাণ আেছ, েতওঁ শুনক ”

24 যীচুেৱ েতওঁেলাকক পুনৰ কেল, “েতামােলােক িক শুনা, তাৈল মন কৰা; িয েজােখেৰ েতামােলােক েজাখা, েসই
েজােখেৰ েতামােলাকৈলেকা েজাখা হব; আৰু েতামােলাকক অিধক িদয়া হব 25 িকয়েনা যাৰ আেছ, েতওঁেকই িদয়া
হব; িকন্তু যাৰ নাই, েতওঁৰ িয আেছ, েসইিখিনও েতওঁৰ পৰা িনয়া হব ”

শসয্ গিজ বঢ়াৰ দৃষ্টান্ত
26 যীচুেৱ কেল, “ঈশ্ৱৰৰ ৰাজয্ এজন মানুেহ েতওঁৰ কঠীয়া মািটত িসচঁাৰ দেৰ হয়৷ 27 েতওঁ ৰািতেয়-িদেন, েশাওঁেত

উেঠােত, েসই কঠীয়া েকেনৈক গেজ আৰু বােঢ়, েসই িবষেয় নাজােন 28 পৃিথৱীেয় িনেজ িনেজ, প্রথেম পাত, পাছত
েথাৰ, তাৰ পাছত েথাকত পুৰ েহাৱা গুিট উৎপন্ন কেৰ 29 তােত গুিট পকাৰ পাছত, শসয্ দাবৰ সময় উপিস্থত হল
বুিল জািন, েতওঁ েতিতয়া কািচ লগায়৷”

সিৰয়হ গুিটৰ দৃষ্টান্ত
30 যীচুেৱ পুনৰ ক’েল, “আিম েকেনৈক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ তুলনা িদম, বা িক দৃষ্টােন্তেৰ এই িবষয়েটা প্রকাশ কিৰম?

31 িস এিট সিৰয়হ গুিটৰ িনিচনা; িয গুিট মািটত িসেচঁােত, পৃিথৱীৰ আটাই কিঠয়াতৈক সৰু; 32 িকন্তু েসই বীজ িসচঁাৰ
পাছত, িস গিজ বািঢ় আটাই উিদ্ভদতৈক ডাঙৰ হয় আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ডাল ধেৰ েয আকাশৰ চৰাইেবােৰও আিহ
তাৰ ছঁাত বাস কিৰব পােৰ ”

† 4 অধয্ায়:6 গীত 1:4; ইিফ 3:19; কল 2:7৷ ‡ 4 অধয্ায়:8 েযা 15:5; কল 1:6, 10; ইব্রী 6:7, 8; 2 িপ 1:8৷ § 4 অধয্ায়:15 1 িপ
5:8; ইব্রী 2:1৷ * 4 অধয্ায়:19 লূক 21:34; 1 েযা 2:16, 17৷ † 4 অধয্ায়:22 উপ 12:14; লূক 12:2; 1 কিৰ 4:5৷
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33 এইদেৰ অেনক দৃষ্টােন্তেৰ, যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ শুনা শিক্ত অনুসােৰ েতওঁেলাকক বাকয্ ক’েল৷ 34 িকন্তু িবনা
দৃষ্টােন্তেৰ েতওঁেলাকক এেকা নকেল; অৱেশয্ িনজৰ িশষয্ সকলক বয্িক্তগত ভােব সকেলা িবষয় বয্াখয্া কিৰ বুজাই
িদেল

ধুমুহা বতাহ শান্ত কৰা
35 েসইিদনা গধূিল সময়ত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “আিম িসপাৰৈল যাওঁহক৷” 36 েতিতয়া িশষয্ সকেল েলাক

সকলক এিৰ ৈথ, েতওঁ েযেনৈক নাৱত আিছল, েতেনৈকেয় যীচুক লগত ৈল গ’ল;‡ আৰু আন আন নােৱা েতওঁেলাকৰ
লগত আিছল 37 পাছত বৰ ধুমুহা বতাহ ব’লাত, েঢৗৰ েকাবত নাও খন পানীেৰ পূৰ হবৈল ধিৰেল

38 েসই সময়ত েতওঁ নাৱৰ গুিৰৰফােল গঁাৰুত মূৰ িদ েটাপিন ৈগ আিছল েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক জগাই ক’েল,
“েহ গুৰু, আিম েয এিতয়া মেৰঁা, ইয়াৈল আপুিন িচন্তা নকেৰ েন”? 39 েতিতয়া েতওঁ উিঠ, বতাহক ডিবয়ােল আৰু
সাগৰেকা ক’েল, “শািন্তেৰ িথেৰ থাক৷” েতিতয়া বতাহ আতিৰ গ’ল, আৰু অিত শান্ত ৈহ পিৰল

40 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাক িকয় ভয়াতুৰ ৈহছা? এিতয়াৈলেক িবশ্বাস েহাৱা নাই েন?”§ 41 তােত
েতওঁেলােক ভয়ত অিতশয় আতুৰ ৈহ ইজেন িসজেন েকাৱা-েমলা কিৰ কেল, “বতাহ আৰু সাগেৰও েয এওঁৰ কথা
মােন, এওঁ েনা েকান?”

5 অধয্ায়
ভূেত েপাৱা মানুহ এজনক সুস্থ কৰা

1 তাৰ পাছত* েতওঁেলাক সাগৰৰ িসেটা পােৰ থকা, েগৰােচনীয়া সকলৰ অঞ্চল পােল 2 যীচুেৱ নাৱৰ পৰা নমাৰ
সময়েত অশুিচ আত্মাই ধৰা এজন মানুেহ েতওঁক লগ ধিৰব আিহল৷ িস ৈমদামৰ পৰা ওলাই আিহিছল৷

3 েসই মানুহ জেন ৈমদামিনত িনবাস কিৰিছল৷ েকােনও েতওঁক বািন্ধ ৰািখব পৰা নািছল, িশকিলেৰও বািন্ধ ৰািখব
পৰা নািছল৷ 4 েতওঁক বােৰ বােৰ েবৰী আৰু িশকিলেৰ বান্ধা ৈহিছল, িকন্তু েতওঁ িশকিল িছিঙ েপলাই, েবৰীও েডাখৰ
েডাখৰ কিৰিছল৷ েতওঁক দমন কিৰবৈল কােৰা শিক্ত নািছল

5 প্রিতেটা ৰািত আৰু িদনত েতওঁ ৈমদামৈল যায় আৰু পবর্তত ৈগ িচঞেৰ; আৰু িশেলেৰ িনজেক িনেজ আঘাত
কেৰ 6 েযিতয়া েতওঁ দূৈৰৰ পৰা যীচুক েদখা পােল, েতিতয়া েতওঁ েদৗিৰ আিহল আৰু যীচুক প্রিণপাত কিৰেল৷ 7 তাৰ
পাছত েতওঁ কািন্দ কািন্দ বৰ মােতেৰ কেল, “েহ সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ পুত্র যীচু, আেপানাৰ লগত েমাৰ িক কাম? মই
আেপানাক ঈশ্বৰৰ শপত িদেছঁা, েমাক যাতনা িনিদব” 8 িকয়েনা যীচুেৱ েতওঁক ৈকিছল, “েহৰ অশুিচ আত্মা, এই মানুহ
জনৰ পৰা বািহৰ ওলা” 9 পাছত যীচুেৱ েতওঁক সুিধেল “েতাৰ নাম িক?” তােত েসই মানুহ জেন েতওঁক ক’েল,
“েমাৰ নাম বািহনী িকয়েনা আিম অেনক আেছঁা” 10 পাছত যীচুেৱ েযন েসই ঠাইৰ পৰা িসহঁতক েনেখেদ, এই কাৰেণ
অেনক িবনয় কিৰ ক’েল

11 েসই সময়ত ওচৰৰ পবর্তত এজাক গাহিৰ চিৰ আিছল 12 তােত েসই ভূতেবােৰ যীচুক িবনয় কিৰ কেল, “আমাক
েসই গাহিৰেবাৰৰ িভতৰত পঠাই িদয়ক; আমাক িসহঁতৰ িভতৰত প্রেৱশ কিৰবৈল অনুমিত িদয়ক৷” 13 তােত েতওঁ
অনুমিত িদয়াৰ পাছত েসই অশুিচ আত্মােবাৰ বািহৰ ওলাই গাহিৰেবাৰত েসামাল; েতিতয়া েসই জাকত থকা প্রায় দুই
হাজাৰ গাহিৰ বৰ েজােৰেৰ েদৗিৰ ৈগ গৰাৰ পৰা সাগৰত পানীত পিৰ ডুিব মিৰল

14 েতিতয়া িয সকেল েসই গাহিৰৰ জাকেবাৰ তত্বাৱধান কিৰ আিছল, েতওঁেলাক পলাই ৈগ নগৰ আৰু গঁাৱেবাৰত
সম্বাদ িদেল েতিতয়া ঘিট েযাৱাৰ ঘটনােতাৰ কথা শুিনবৈল েপাৱাত েলাক সকেল েসই অশুিচ আত্মাই ধৰা েলাক জনক
চাবৈল আিহল; 15 আৰু যীচুৰ ওচৰৈল আিহ, েসই ভূেত েপাৱা মানুহ জনক, অথর্াৎ বািহনীেয় েপাৱা জনক কােপাৰ
িপিন্ধ, শুদ্ধ মেনেৰ বিহ থকা েদখা পাই েলাক সকেল ভয় কিৰেল৷

16 েসই ঘটনা িয সকল েলােক েদিখিছল েতওঁেলােক েলাক সকলক, েকেনৈক িক ঘিটল আৰু ভূেত েপাৱা মানুহ
জনৰ আৰু গাহিৰেবাৰৰ িবষেয় বুজাই িদেল৷ 17 েতিতয়া েসই ঠাইৈল অহা েলাক সকেল যীচুক েতওঁেলাকৰ অঞ্চলৰ
পৰা আতিৰ যাবৈল িবনয় কিৰেল৷

18 পাছত যীচুেৱ েযিতয়া েসই ঠাই এিৰ যাবৰ বােব নাৱত উিঠবৈল ধেৰােত, ভূতৰ িনয়ন্ত্রণত িয জন আিছল, েসই
বয্িক্ত জন ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ ৈসেত েতওঁক ৰািখবৈল িবনয় কিৰেল৷ 19 িকন্তু েতওঁ েসই বয্িক্তক অনুমিত িনিদ ক’েল,
“তুিম ঘৰৈল ৈগ আত্মীয় সকলৰ ওচৰৈল েযাৱা আৰু প্রভুেৱ েতামাৰ জীৱনৈল িক কিৰেল আৰু েকেন দয়া পালা, েসই
‡ 4 অধয্ায়:36 মিথ 8:23-34; লূক 8:22-39৷ § 4 অধয্ায়:40 িযচ 43:2৷ * 5 অধয্ায়:1 মিথ 8:28-34; লূক 826-39৷
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িবষেয় েতওঁেলাকক েকাৱাৈগ ”† 20 েতিতয়া মানুহ জেন েসই ঠাই এিৰ, যীচুেৱ েতওঁৈল িয মহৎ কমর্ কিৰেল, েসই
কথা িদকাপিল েদশত েঘাষণা কিৰবৈল ধিৰেল; তােত সকেলােৱ িবস্ময় মািনেল

এজনী িতেৰাতাক সুস্থ কৰা আৰু যায়ীৰৰ জীেয়কক জীউৱা
21 পাছত‡ যীচুেৱ েযিতয়া নােৱেৰ আেকৗ িসপাৰৈল গ’ল, েতিতয়া মানুহৰ বৃহৎ দল এটা েতওঁৰ ওচৰত েগাট খােল;

েসই সময়ত েতওঁ সাগৰৰ তীৰত আিছল 22 এেনেত যায়ীৰ নােমেৰ নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী এজেন আিহ েতওঁক েদিখ
েতওঁৰ চৰণত পিৰল৷ 23 েতওঁ বােৰ বােৰ িবনয় কিৰ যীচুক কেল, “েমাৰ েছাৱালী জনীৰ মৃতুয্ ওচৰ চািপেছ; তাই েযন
সুস্থ ৈহ জীয়াই থােক, এই কাৰেণ আপুিন আিহ, তাইৰ গাত হাত িদয়কিহ ” 24 েতিতয়া যীচু েতওঁৰ লগত গ’ল আৰু
বহু েলাক েতওঁৰ পােছ পােছ ৈগ েতওঁক েহঁিচ-েমিল ধিৰেল

25 আৰু েসই সময়ত তােত বাৰ বছৰ ধিৰ েতজ েযাৱা েৰাগ েভাগ কিৰ থকা িতেৰাতা এজনী আিছল৷ 26 অেনক
েবজৰ ওচৰত িচিকৎসা কিৰ আৰু সব্বর্স্ব খৰচ কিৰও েতওঁ সুস্থ েহাৱা নািছল, িকন্তু েবিচ কষ্টেহ পাই আিছল৷ 27 েতওঁ
যীচুৰ িবষেয় শুিন, েলাক সকলৰ মাজত েসামাল আৰু েতওঁৰ পাছফােলিদ আিহ, েতওঁৰ কােপাৰ চুেল৷

28 িকয়েনা েতওঁ ৈকিছল, ‘মই যিদ েতওঁৰ কােপাৰ মােথান চুবৈল পাওঁ, েতিতয়াও মই ৰক্ষা পাম’ 29 েতিতয়া েতওঁ
যীচুক চুবৈল পাই, েতওঁৰ েতজ ৈব থকা শুকাই গ’ল আৰু েতওঁ শৰীৰত েসই বয্ািধৰ পৰা মুক্ত েহাৱা গম পােল
30 েসই সময়ত যীচুেৱ িনজৰ পৰা শিক্ত ওলাই েযাৱা গম পাই, েলাক সকলৰ মাজত মুখ ঘূৰাই সুিধেল, “েমাৰ কােপাৰ
েকােন চুেল?” 31 তােত েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁক কেল, “েলাক সকেল আেপানাক েহঁিচ-েমিল ধৰা েদিখও, েকােন
েমাক চুেল বুিল কয় েন?” 32 িকন্তু েসই কমর্ কৰা জনীক েদিখবৈল েতওঁ চািৰওফােল চােল

33 েতিতয়া েসই িতেৰাতাই িনজৈল িয ঘিটল, েসই িবষেয় জািনব েপাৱাত, ভেয়েৰ কঁিপ কঁিপ আিহ েতওঁৰ আগত পিৰল
আৰু সকেলা সতয্ কথা ক’েল৷ 34তােত যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “আইিট, েতামাৰ িবশ্বােসই েতামাক সুস্থ কিৰেল;§শািন্তেৰ
েযাৱা আৰু সুস্থ থািক েতামাৰ েসই বয্ািধৰ পৰা মুক্ত েহাৱা ”

35 েতওঁ এই কথা কয় থােকােত, নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী জনৰ ঘৰৰ পৰা মানুহেবােৰ আিহ ক’েল, “েতামাৰ েছাৱালী
মিৰল৷ গুৰুক পুনৰ িকয় কষ্ট িদয়া?”

36 িকন্তু েযিতয়া েসই বাকয্ যীচুৰ কাণত পিৰল, েতওঁ নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী জনক কেল, “ভয় নকিৰবা; িবশ্বাস
মােথান ৰাখা ” 37 পাছত িপতৰ, যােকাব আৰু যােকাবৰ ভােয়ক েযাহন িকন্তু েতওঁেলাকৰ বািহেৰ আন কােকা েতওঁৰ
লগত থািকব িনিদেল 38 েতওঁেলােক নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী জনৰ ঘৰৈল আিহ তােত ক্রন্দন আৰু বৰ িবলাপ কৰােবাৰক
েদিখেল

39 পাছত যীচুেৱ িভতৰৈল েসামাই, েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক িকয় িবলাপ আৰু ক্রন্দন কিৰছা? 40 েছাৱালী
জনী মৰা নাই, েটাপিনতেহ আেছ ” তােত েতওঁেলােক েতওঁক হঁািহেল িকন্তু েতওঁ সকেলােক বািহৰ কিৰ, েছাৱালী
জনীৰ মাক-েদউতাক আৰু েতওঁৰ সঙ্গী সকলক লগত ৈল, িয ঠাইত েছাৱালী জনী আিছল, েসই ঠাইৈল গ’ল

41 পাছত েতওঁ েছাৱালী জনীৰ হাতত ধিৰ তাইক কেল, “টািলথা কুমী”; অথর্াৎ, “আইিট, মই েতামাক কওঁ, উঠা ”
42 েসই মুহুওর্ েত েছাৱালী জনীেয় উিঠ েখাজ কািঢ়েল, (িকয়েনা তাইৰ বয়স বাৰ বছৰ ৈহিছল) ৷ েতিতয়া েতওঁেলােক
অিতশয় িবস্ময় মািনেল 43 পাছত এই কথা েযন েকােনও নাজােন, তাৰ বােব েতওঁ েতওঁেলাকক এেন দৃঢ় আজ্ঞা িদেল
আৰু তাইক েকােনা েখাৱা বস্তু িদবৈল ক’েল

6 অধয্ায়
যীচুেৱ িনজ নগৰত অগ্রাহয্ েহাৱা

1 তাৰ পাছত যীচুেৱ েসই ঠাইৰ পৰা ওলাই, িনজ নগৰৈল* আিহল আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকেলা েতওঁৰ পােছ পােছ
আিহল 2 পাছত েযিতয়া িবশ্রামবাৰ আিহল, েতওঁ নাম-ঘৰত উপেদশ িদবৈল ধিৰেল তােত বহুেলােক শুিন, েতওঁৰ
কথাত িবস্ময় মািন কেল, “েতওঁ এইেবাৰ িশক্ষা ক’ৰ পৰা পােল? ঈশ্ৱেৰ েতওঁক িদয়া এেন জ্ঞান েকেনকুৱা? আৰু
েতওঁৰ হাতৰ দ্বাৰাই েয এইৰূেপ পৰাক্রম কাযর্েবাৰ সািধত হয়, এইেবাৰ েনা িক? 3 ই েসই বাৈঢ় নহয় েন? মিৰয়মৰ
পুত্র আৰু যােকাব, েযািচৰ, িযহূদা আৰু িচেমানৰ ককােয়ক নহয় েন? ইয়াৰ ভনী েকইজনীও আমাৰ ইয়াত নাই েন?”
এইদেৰ েতওঁেলােক েতওঁত িবিঘিন পােল
† 5 অধয্ায়:19 গীত 66:16; িযচ 38:19 ‡ 5 অধয্ায়:21 মিথ 9:18-26; লূক 8:40-56৷ § 5 অধয্ায়:34 মাকর্ 10:52; লূক 7:50; 17:19৷
* 6 অধয্ায়:1 মিথ 13:53-58; লূক 4:16-30৷
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4 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক কেল, “আেপান েদশ, আেপান জ্ঞািত আৰু আেপান ঘৰৰ বািহেৰ, আন েকােনা
ঠাইত এজন ভাববাদী মযর্দাহীন নহয় ” 5 েসই ঠাইত েতওঁ েকইজনমান নিৰয়াৰ গাত হাত িদ, েতওঁেলাকক সুস্থ কৰাৰ
বািহেৰ তাত আন এেকা পৰাক্রম কাযর্ কিৰব েনাৱািৰেল৷ 6 েতওঁেলাকৰ অিবশ্বাসত েতওঁ িবস্ময় মািনেল পাছত েতওঁ
চািৰওফালৰ গঁাৱৈল ৈগ উপেদশ িদেল

পঁাচিন সকলক পিঠওৱা
7 যীচুেৱ েতওঁৰ েসই বাৰ জন পঁাচিনক ওচৰৈল মািত আিনেল, আৰু দুজন দুজনৈক েতওঁেলাকক পিঠয়াই িদেল৷

েতওঁেলাকক অশুিচ আত্মােবাৰৰ ওপৰত ক্ষমতা িদ, 8 এই আেদশ িদেল েয, েতওঁেলােক েযন বাটত যাত্রা কেৰঁােত
িনজৰ লাখুিট ডালত বািহেৰ লগত আন এেকা নাৰােখ আৰু েতওঁেলােক েযন লগত িপঠা বা েজােলাঙা বা টঙািলত
পইচা, এইেবাৰ নলয়; 9 আৰু দীঘল েচালাও েযন িনিপেন্ধ, িকন্তু েতওঁেলােক ভিৰত েচেণ্ডল িপন্ধক

10 যীচুেৱ েতওঁেলাকক পুনৰ কেল, “েতামােলােক েযিতয়া এখন ঘৰত েসােমাৱা, েতিতয়া েসই ঠাইৰ পৰা ওলাই
েনােযাৱাৈলেক, েসই ঘৰেত থািকবা 11 িকন্তু ঠাইৰ মানুেহ যিদ েতামােলাকক গ্রহণ নকেৰ আৰু েতামােলাকৰ কথাও
নুশুেন, েতেনহেল েসই ঠাইৰ পৰা ওলাই যাওঁেত েসই ঠাইৰ েলাক সকলৰ িবপেক্ষ প্রমাণ স্ৱৰূেপ েতামােলাকৰ ভিৰ-
তলুৱাৰ ধুিল েজাকািৰ েপলাবা ”

12 পাছত েতওঁেলােক ওলাই ৈগ মানুহেবাৰক মন-পালটন† কিৰবৈল প্রচাৰ কিৰেল; 13 বহুত ভূত েখদােল আৰু বহুত
নিৰয়া েলাকৰ গাত েতল সািন, েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেল

েযাহন বাপ্তাইজকক বধ কৰা
14 এেনদেৰ যীচুৰ নাম চািৰওফােল প্রখয্াত হবৈল ধিৰেল; তাৰ পাছত‡ েহেৰাদ ৰজােয়া এই কথােবাৰ শুিনবৈল

পােল৷ িকছুমান েলােক ক’ব ধিৰেল েয, “েযাহন বাপ্তাইজক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা জীিৱত হ’ল; এই েহতুেক েতওঁ
এইেবাৰ পৰাক্রম কাযর্ সাধন কিৰব পািৰেছ” 15 িকন্তু অনয্ িকছুমােন ক’েল, “েতওঁ এিলয়া”; আন েকােনাবাই কেল,
“পুৰিণ কালৰ  ভাববাদী সকলৰ িনিচনা েতেৱঁা এজন ভাববাদী”

16 িকন্তু েহেৰােদ এইেবাৰ কথা শুিন কেল, “েযাহন, িয জনৰ মই মূৰ েছদন কিৰেলঁা, েতওঁেহ উিঠল” 17 িকয়েনা
েহেৰােদ িনেজ মানুহ পিঠয়াই েযাহনক ধিৰ আিন বন্দীশালত বন্ধ কিৰ ৰািখিছল৷ এইদেৰ েতওঁক বন্দী কৰাৰ কাৰণ
আিছল েহেৰািদয়া, িয জনী েতওঁৰ িনজ ভাই িফিলপৰ ভাযর্া আিছল আৰু এইজনী েহেৰািদয়াৰ বােবই েতওঁক বন্দী
কিৰিছল; কাৰণ েহেৰােদ েহেৰািদয়াক িবয়া কৰাইিছল৷

18 আৰু েযাহেন েহেৰাদক ৈকিছল, “তুিম ভাইৰ পত্নীক িনজৰ লগত স্ত্রীৰূেপ েয ৰািখছা, এয়া িবধান সন্মত নহয়”
19 এই কথাৰ কাৰেণ েহেৰািদয়া েতওঁৰ িবেৰাধী ৈহিছল, আৰু েতওঁক বধ কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰিছল, িকন্তু বধ কিৰব
পৰা নািছল 20 িকয়েনা েহেৰােদ েযাহনক ভয় কিৰিছল আৰু জািনিছল েয, েযাহন এজন ধাির্মক আৰু পিবত্র েলাক৷
েসেয়েহ েহেৰােদ েতওঁক িনৰাপেদ ৰািখবৈল যত্ন কিৰিছল৷ েযিতয়া েতওঁ েযাহনৰ িশক্ষা শুিনিছল, েতিতয়া েসই িশক্ষাই
েতওঁক িবচিলত কিৰিছল আৰু আনেন্দেৰ েতওঁৰ কথা শুিনিছল

21 িকন্তু এেন এটা িদন আিহল, েসইিদনা েহেৰািদয়াই িনজৰ কাৰেণ কাম কিৰবৈল এক সুেযাগ পােল: েহেৰােদ িনজৰ
জন্ম িদনৰ িদনা েতওঁৰ িবষয়া, েসনাপিত, আৰু গালীল প্রেদশৰ প্রধান েলাক সকলক ৈনশ-েভাজৈল িনমন্ত্রণ কিৰিছল৷
22 তােত েহেৰািদয়াৰ আেপান জীেয়ক িভতৰৈল আিহল আৰু নািচ নািচ, েহেৰাদ আৰু েতওঁেৰ ৈসেত েভাজনত বহা
সকলক সন্তুষ্ট কিৰেল৷ েতিতয়া ৰজাই তাইক ক’েল, “তুিম িয ইচ্ছা কৰা েমাক েখাজা, মই তােক েতামাক িদম”

23 আৰু শপত খাই তাইক ক’েল, “েমাক িযহেক েখাজা, মই তােকই িদম, আনিক েমাৰ ৰাজয্ৰ আধা অংশও মই
িদম৷” 24 েতিতয়া তাই বািহৰৈল ৈগ িনজৰ মাকক সুিধেল, “মই িক খুিজম?” েতওঁ ক’েল, “েযাহন বাপ্তাইজকৰ মূৰ ”
25 েতিতয়া তাই েবগাই ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “মই এিতয়াই বাপ্তাইজক েযাহনৰ মূৰেটা এখন থালত আিন েমাক
িদয়ােটা ইচ্ছা কেৰঁা ”

26 তােত ৰজা েশাকাতুৰ হ’ল িকন্তু িনজৰ শপতৰ কাৰেণ আৰু েভাজনত বহা সকলৰ সনূ্মখত তাইক বিঞ্চত কিৰবৈল
ইচ্ছা নকিৰেল, 27 তােত ৰজাই েযাহনৰ মূৰ আিনবৈল ৰক্ষক েসনা এজনক আজ্ঞা িদ পিঠয়ােল েতিতয়া েসই েসনা ৈগ
বন্দীশালত েযাহনৰ মূৰ েছদন কিৰেল, 28 আৰু েযাহনৰ মূৰেটা এখন থালত আিন েছাৱালী জনীক িদেল আৰু তাই ৈগ
তাইৰ মাকক িদেল 29 পাছত েতওঁৰ িশষয্ সকেল এই কথা শুিনবৈল েপাৱাত েতওঁৰ মৃতেদহেটা ৈল গ’ল আৰু ৈমদাম
িদেল

পঁাচ হাজাৰ মানুহক খুউৱা৷
† 6 অধয্ায়:12 িযিহ 18:30-32; পঁা 17:30; 26:20৷ ‡ 6 অধয্ায়:14 মিথ 14:1-12৷
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30পাছত পঁাচিন সকেল যীচুৰ ওচৰত েগাট খােলআৰু েতওঁেলােক িয িয কিৰিছলআৰু িয িয িশকাইিছল, েসই সকেলা
িবষয় েতওঁৰ আগত বণর্না কিৰেল 31 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক কেল, “েতামােলােক অকেল এখন িনজর্ ন ঠাইৈল
েযাৱা আৰু তােত িকছুকাল িবশ্রাম কৰা৷” িকয়েনা েসই সময়ত ইমান মানুহ অহা-েযাৱা কিৰ আিছল েয, েতওঁেলােক
অৱসৰ লবৈল আৰু েভাজন কিৰবৈলেকা িজৰিণ েপাৱা নািছল 32 েতিতয়া িশষয্ সকল নাৱত উিঠ অকেল িনজর্ ন ঠাই
এখনৈল গ’ল

33 িকন্তু বহু মানুেহ েতওঁেলাকক েযাৱা েদিখেল আৰু েতওঁেলাকক িচিন পােল৷ েসেয়েহ েতওঁেলাকক েদখা েলাক
সকেল আটাই নগৰৰ পৰা বােমেৰ তাৈল েবগাই গ’ল, আৰু েতওঁেলাকতৈক আেগ ৈগ তাত উপিস্থত হ’ল 34 েযিতয়া
যীচু পাৰৈল আিহল, েতিতয়া েতওঁ বহু েলাকক তাত উপিস্থত ৈহ থকা েদিখেল আৰু েতেখত সকলক েদিখ েতওঁৰ মৰম
লািগল; িকয়েনা েতেখত সকল ৰখীয়া েনােহাৱা েমৰৰ িনিচনা আিছল৷ েতওঁ েতেখত সকলক অেনক উপেদশ িদবৈল
ধিৰেল

35 পাছত§ িদনৰ েশষ ভাগত েতওঁৰ িশষয্ সকল ওচৰৈল আিহ ক’েল, “এই ঠাই িনজর্ ন আৰু সময় বহু পলম ৈহ
গ’ল; 36 গিতেক েলাক সকলক এিতয়া িবদায় িদয়ক, েতিতয়া েতেখত সকেল ওচৰৰ গঁাৱৈল ৈগ িনজৰ কাৰেণ েখাৱা
বস্তু িকিনব পািৰব৷”

37 িকন্তু যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক েতেখত সকলক খাবৈল িদয়া৷” তােত েতওঁেলােক
েতওঁক কেল, “আিম ৈগ দুশ আধিল (দীনাৰ) ৰ িপঠা িকিন েতেখত সকলক খাবৈল িদম েন”? 38 িকন্তু েতওঁ িশষয্
সকলক ক’েল, “েতামােলাকৰ লগত েকইটা িপঠা আেছ”? পাছত েতওঁেলােক িবচাৰ ৈল কেল, “পঁাচটা িপঠা আৰু
দুটা মাছ আেছ”

39 েতিতয়া েকচা বনৰ ওপৰত সকেলােক জুম জুমৈক বিহবৈল েতওঁ আেদশ িদেল 40 তােত েতওঁেলােক এশ
এশ আৰু পঞ্চাশ পঞ্চাশ কিৰ েগাট বািন্ধ বিহল 41 েতিতয়া েতওঁ েসই পঁাচটা িপঠা আৰু দুটা মাছ ৈল স্বগর্ৈল চাই,
আশীবর্াদ*কিৰেল; আৰু েলাক সকলক ভগাই িদবৈল িপঠা ভািঙ ভািঙ িশষয্ সকলক িদ থািকল; আৰু মাছ দুটাও
সকেলােক ভাগ কিৰ িদেল 42 তােত সকেলােৱ খাই তৃপ্ত হ’ল 43 পাছত েতওঁেলােক েডাখৰা-ডুখিৰ িপঠা আৰু
মাছেবাৰ তুিল বাৰটা পািচ ভৰােল 44 েসই িপঠা েভাজন কৰা মানুহ পঁাচ হাজাৰ আিছল

পানীৰ ওপৰত েখাজ কঢ়া
45 তাৰ পাচত যীচুেৱ েলাক সকলক িবদায় িদ থােকােত, েতওঁৰ িশষয্ সকলক নাওত উিঠ েতওঁ েযাৱাৰ আগেত

িসপােৰ থকা ৈবৎ-ৈচদা নগৰৈল যাবৰ বােব আগ্রেহেৰ আজ্ঞা িদেল 46 তাৰ পাছত েতওঁ েতওঁেলাকৰ পৰা িবদায় ৈল
প্রাথর্না† কিৰবৈল পবর্তৰ ওপৰৈল গ’ল 47 সিন্ধয়া সময়ত েসই নাও খন সাগৰৰ মাজত পাইিছল আৰু েতওঁ অকেল
বামত অ◌ািছল

48পাছত েতওঁ েদিখেল েয, িশষয্ সকেল বতাহৰ িবপৰীেত অিত কেষ্টেৰ ব’ঠা বাই নাওত ৈগ আেছ৷ যীচুেৱ িনশা চতুথর্
পৰ মানত, সাগৰৰ ওপেৰিদ েখাজকািঢ় েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহ, েতওঁেলাকক পাছ েপলাই যাবৈল ইচ্ছা কিৰেল
49 িকন্তু সাগৰৰ ওপৰত েতওঁক েখাজকািঢ় অহা েদিখ েতওঁেলােক ভূত বুিল ভািব, িচঞিৰ উিঠল; 50 িকয়েনা েতওঁক
েদিখ সকেলােৰ উগুল-থুগুল লািগিছল েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকৰ ৈসেত কথা হ’ল আৰু কেল, “সাহস ৰাখা; মইেহ
হয়, ভয় নকিৰবা”

51 পাছত েতওঁ িশষয্ সকলৰ লগত নাৱত উিঠল আৰু বতােহা নাইিকয়া হ’ব ধিৰেল তােত েতওঁেলােক মনেত
অিতশয় িবস্ময় মািনেল; 52 িকয়েনা েতওঁেলােক িপঠাৰ িবষেয় বুিজ নাপােল, কাৰণ বুিজ নাপাবৈল েতওঁেলাকৰ মন
কিঠন কৰা হ’ল

53 তাৰ পাছত েতওঁেলােক পাৰ ৈহ িগেনচৰৎ প্রেদশ পােল, আৰু তােত নাও খন লগােল 54আৰু েতওঁেলােক নাৱৰ
পৰা নািম আেহােত েসই ঠাইৰ মানুহেবােৰ যীচুক িচিন পােল৷ 55 েতওঁেলােক েবগাই ৈগ েসই অঞ্চলৰ চািৰওফােল থকা
েৰাগী সকলক খাটত তুিল আিনেল, আৰু েতওঁ িয ঠাইত আেছ বুিল শুিনেল, তাৈলেক েৰাগী সকলক িনবৈল ধিৰেল

56 েতওঁ িয িয নগৰ আৰু গঁাৱৈল ৈগিছল, েসই সকেলা ঠাইেত নিৰয়া সকলক হােট-বজােৰ থেল, আৰু প্রাথর্না
কিৰেল যােত েতওঁেলােক েতওঁৰ কােপাৰৰ দিহ মােথান চুবৈল পায়; এইদেৰ িযমােন চুেল, সকেলােৱ ৰক্ষা পােল

7 অধয্ায়
অশুিচতাৰ িবষেয় িশক্ষা

§ 6 অধয্ায়:35 মিথ 14:15-36; লূক 9:12-17; েযা 6:5-21 * 6 অধয্ায়:41 মিথ 26:26; লূক 24:30৷ † 6 অধয্ায়:46 মাকর্ 1:35৷



মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া 7 অধয্ায়:1 1136 মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া 7 অধয্ায়:28

1 তাৰ পাছত িযৰূচােলমৰ পৰা অহা েকইজনমান িবধানৰ অধয্াপক ফৰীচী সকলৰ ৈসেত আিহ যীচুৰ ওচৰত েগাট
খােল৷

2 েতওঁেলােক েতওঁৰ েকইজনমান িশষয্ক অশুিচ অথর্াৎ হাত নুধুৱাৈক েভাজন কৰা েদিখিছল 3 িকয়েনা ফৰীচী
আৰু আন ইহুদী সকেল হাত ভালৈক নুধুেল েভাজন নকেৰ; এই িনয়মক েতওঁেলাকৰ পিৰচাৰক সকেল পুৰুেষ পুৰুেষ
চিল অহা িবিধৰ িনিচনাৈক মািন চেল 4আৰু বজাৰৰ পৰা আিহ গা েনােধাৱা পযর্য্ন্ত েতওঁেলােক েভাজন নকেৰ৷ ইয়াৰ
উপিৰ েতওঁেলােক মািন চিলবৈল গ্রহণ কৰা বহু ৰীিত আেছ অথর্াৎ েতওঁেলােক বয্ৱহাৰ কৰা বািট, েলাটা, িপতলৰ পাত্র
আিদৰ লগেত েভাজন শয়ন কৰা ঠাইেবাৰ পানীেৰ ধুই েলাৱা িনয়মেবােৰা কেঠাৰ ভােব পালন কেৰ

5 েতিতয়া ফৰীচী আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল েতওঁক সুিধেল, “আেপানাৰ িশষয্ সকেল পিৰচাৰক সকেল পালন
কৰা পূবর্পুৰুষৰ িবিধৰ দেৰ আচৰণ নকৰাৈক, অশুিচ হােতেৰ িকয় েভাজন কেৰ”?

6 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “আেপানােলাক কপটীয়া সকলৰ িবষেয় িযচয়াই ভালৈকেয় ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰিছল, েতওঁ
িলিখিছল -
‘এই মানুহেবােৰ ওঁেঠেৰ েমাক সন্মান কেৰ,
িকন্তু েতওঁেলাকৰ মন েমাৰ পৰা দুৈৰত থােক
7 েতওঁেলােক অনথর্কৰূেপ েমাক ভিক্ত কেৰ,
আৰু মানুহৰ ৰীিত নীিতেবাৰ আজ্ঞা বুিল িশকায়৷’

8আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা এিৰ, েলাক সকলৰ পুৰুেষ পুৰুেষ চিল অহা িবধান মািনেছ” 9 েতওঁ পুণৰ ক’েল,
“আেপানােলােক এইদেৰ আেপানােলাকৰ পুৰুেষ পুৰুেষ চিল অহা িবধান মািনবৰ বােব, ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা ভালৈকেয় অগ্রাহয্
কিৰেছ 10 িকয়েনা েমািচেয় ক’েল, ‘তুিম েতামাৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কৰা’ আৰু ‘িয েকােনােৱ িপতৃ-মাতৃৰ অিহেত
কুবচন েবােল, েতওঁ িনশ্চেয় মৰক’

11 িকন্তু আেপানােলােক কয় - ‘িয েকােনােৱ িনজৰ িপতৃ বা মাতৃক কয়, েমাৰ িয িয বস্তুেৰ আেপানােলাকৰ সহায়
হব পািৰেলঁা হয়, েসইেবাৰ কব্বর্ান (ঈশ্বৰক দান)*কৰা ৈহেছ; 12 েতেনহেল েতওঁ িপতৃ বা মাতৃক পুনৰ সন্মান কৰাৰ
প্রেয়াজন নাই’; 13 এইদেৰ আেপানােলােক পুৰুেষ পুৰুেষ প্রচিলত ৈহ অহা িবিধৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ বাকয্ মূলয্হীন কিৰেছ
ইয়াৰ উপিৰ এেন ধৰণৰ বহু কাম আেপানােলােক কেৰ ”

14 পাছত যীচুেৱ েলাক সকলক ওচৰৈল মািত আিন আেকৗ ক’েল - “আেপানােলাক সকেলােৱ েমাৰ কথা শুনক
আৰু বুিজ লওঁক 15 বািহৰৰ পৰা মানুহৰ িভতৰৈল েসামাই অশুিচ কিৰব পৰা েকােনা বস্তু নাই; িকন্তু মানুহৰ িভতৰৰ
পৰা িয িয বািহৰৈল ওলাই, েসইেবােৰেহ মানুহক অশুিচ কেৰ † 16কােৰাবাৰ যিদ শুিনবৈল কাণ আেছ, েতওঁ শুনক”

17পাছত েতওঁ েলাক সকলৰ ওচৰৰ পৰা ৈগ ঘৰত েসামাল, েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকেল েসই দৃষ্টান্তেটাৰ অথর্ েতওঁক
সুিধেল 18 তােত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােকা ইমান অবুজ েন? বািহৰৰ পৰা মানুহৰ িভতৰৈল িযেবাৰ
বস্তু েসামায়, েসইেবােৰ মানুহক অশুিচ কিৰব েনাৱােৰ, 19 িকয়েনা েসইেবাৰ বস্তু হৃদয়ত েসামাই নাযায়, েসইেবাৰ েপটত
েসামাই েশৗচৰ দ্বাৰা বািহৰ ৈহ যায়; এই কথাষােৰা েতামােলােক বুিজ েপাৱা নাই েন?” এইদেৰ েতওঁ খাব পৰা সকেলা
বস্তুেক শুিচ বুিল ক’েল 20 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “মানুহৰ পৰা িয ওলায় েসইেবােৰ মানুহক অশুিচ কেৰ 21 িকয়েনা
িভতৰৰ পৰা, অথর্াৎ মানুহৰ মনৰ পৰা কুিচন্তা, বয্িভচাৰ, চুৰ, নৰ-বধ, 22 পৰস্ত্রী গমণ, েলাভ, দুষ্টতা, ছল, কামািভলাষ,
কু-দৃষ্টি, িনন্দা, অহংকাৰ, মুখর্তা, এইেবাৰ ওলায় 23 এই সকেলা মন্দ িভতৰৰ পৰা ওলায়; আৰু এইেবােৰই মানুহক
অশুিচ কেৰ ”

এজনী অনা-ইহুদী িতেৰাতাৰ জীেয়কক সুস্থ কৰা
24 পাছত েতওঁ তাৰ পৰা উিঠ, তুৰ আৰু চীেদানৰ সীমাৈল আতিৰ গ’ল তােত এটা ঘৰত েসামাই, েকােনও নজনাৈক

থািকবৈল ইচ্ছা কিৰেল, িকন্তু লুকাই থািকব েনাৱািৰেল 25 িয গৰাকী িতেৰাতাৰ জীেয়কক অশুিচ আত্মাই ধিৰিছল,
েসই গৰাকী িতেৰাতাই যীচুৰ িবষেয় শুিন ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ চৰণত পিৰল 26 েসই িতেৰাতা গৰাকী গ্রীক আিছল
আৰু জািতত চৰৈফনীকীয়া তাইৰ জীেয়কৰ পৰা ভূত েখদাবৈল তাই েতওঁক অনুেৰাধ কিৰেল

27 েতিতয়া েতওঁ তাইক ক’েল, “প্রথেম ল’ৰাহঁত খাই তৃপ্ত হওক; িকয়েনা ল’ৰাহঁতৰ েখাৱা বস্তু কুকুৰৰ আগত েপলাই
িদয়া উিচত নহয়” 28 িকন্তু তাই উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “হয় প্রভু, তথািপ েমজৰ তলত থকা কুকুেৰ ল’ৰাহঁতৰ উফিৰ
পৰােবাৰ খাবৈল পায়”

* 7 অধয্ায়:11 ঈশ্বৰক দান কৰা ৈহেছ৷ † 7 অধয্ায়:15 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত িলখা আেছ 16 পদ: কােৰাবাৰ যিদ শুিনবৈল কাণ আেছ, েতওঁ
শুনক৷
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29 তােত েতওঁ তাইক ক’েল, “এই কথাৰ কাৰেণ তুিম েযাৱা, েতামাৰ জীেয়ৰাৰ পৰা ভূত বািহৰ ৈহ ওলাই গ’ল ”
30 পােছ, তাই িনজৰ ঘৰৈল ৈগ েদিখেল েয, েছাৱালী জনী শযয্াত শুই আেছ আৰু ভূত ওলাই গুিচ গ’ল

কলা আৰু েখানা মানুহ এজনক সুস্থ কৰা
31আেকৗ েতওঁ তুৰৰ সীমাৰ পৰা ওলাই, চীেদান ৈহ িদকাপিলৰ সীমাৰ মােজিদ গালীল সাগৰৈল আিহল 32 েতিতয়া

মানুহেবােৰ কলা আৰু েখানা মানুহ এজনক েতওঁৰ ওচৰৈল ৈল আিহল আৰু মানুহ জনৰ গাত হাত িদবৈল েতওঁক িবনয়
কিৰেল

33 েতিতয়া েতওঁ েসই মানুহ জনক িভৰৰ মাজৰ পৰা আতৰাই িনেল আৰু মানুহ জনৰ কাণ দুখনত আঙুিল িদ;
34 থুইেৰ িজভা চুই স্বগর্ৈল চাই হুমুিনয়াহ কািঢ় ক’েল- “ইফফাথা, অথর্াৎ মুকিল হওক” 35 েতিতয়া েতওঁৰ কাণ মুকিল
হ’ল; আৰু িজভােৰা বান্ধ আতিৰল, েতওঁ েপান ৈহ কথা ক’বৈল ধিৰেল

36 পাছত এই কথা কােকা নক’বৈল েতওঁ েতওঁেলাকক আজ্ঞা িদেল; িকন্তু েতওঁ িযমােনই িনেষধ কিৰেল, িসমােনই
অিধকৈক েতওঁেলােক েঘাষণােহ কিৰবৈল ধিৰেল; 37আৰু েতওঁেলােক অিতশয় িবস্ময় মািন ক’েল, “েতওঁ সকেলােবাৰ
ভালদেৰই কিৰেল; েতওঁ কলােকা শুিনবৈল আৰু েবাবােকা কথা ক’বৈল শিক্ত িদেয়”

8 অধয্ায়
প্রায় চািৰ হাজাৰ মানুহক খাবৈল িদয়া

1 েসই সময়ত* বহু মানুহ দেল দেল আিহ েতওঁৰ ওচৰত েগাট খাব ধিৰেল, িকন্তু েতওঁেলাকৰ খাবৈল এেকা
নািছল৷ েতিতয়া যীচুেৱ িনজৰ িশষয্ সকলক ওচৰৈল মািত ক’েল, 2 “এই েলাক সকলৈল েমাৰ মৰম লািগেছ; িকয়েনা
এওঁেলাক েমাৰ লগত আিজ িতিন িদন ধিৰ আেছ আৰু এওঁেলাকৰ লগত খাবৈল এেকা নাই 3 যিদ মই েতওঁেলাকক
িনজৰ িনজৰ ঘৰৈল লেঘােন িবদায় িদওঁ, েতেনহেল বাটত হয়েতা অেচতন ৈহ যাব! িকয়েনা েকােনা েকােনা েলাক
দুৈৰৰ পৰা আিহেছ” 4 েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁক ক’েল, “এই েলাক সকল তৃপ্ত হব পৰাৈক এেন িনজর্ ন
ঠাইত ইমানেবাৰ িপঠা আিম ক’ৰ পৰা েযাগাৰ কিৰব পািৰম?”

5 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতামােলাকৰ েকইটা িপঠা আেছ?” েতওঁেলােক ক’েল, “সােতাটা”
6 েতিতয়া েতওঁ েলাক সকলক মািটত বিহবৈল আেদশ িদেল পাছত েতওঁ েসই সােতাটা িপঠা ৈল স্তুিত কিৰ, ভািঙ
িবলাই িদবৈল েতওঁৰ িশষয্ সকলক িদেল; তােত েতওঁেলােক েলাক সকলক িবলাই িদেল

7 আৰু েতওঁেলাকৰ লগত অলপ সৰু মােছা আিছল; েতওঁ েসই মাছিখিনেকা আশীবর্াদ কিৰেল আৰু িবলাই িদবৈল
ক’েল 8 তােত েলাক সকেল খাই তৃপ্ত হ’ল তাৰ পাছত েতওঁেলােক ৈৰ েযাৱা টুকুৰােবাৰৰ সােতাটা ভৰা পািচ তুিল
ল’েল 9 তােত েতওঁেলাক প্রায় চািৰ হাজাৰ মানুহ আিছল তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক িবদায় িদেল; 10 েতওঁ িশষয্
সকলৰ ৈসেত নাৱত উিঠল আৰু দলমনুথাৰ অঞ্চলৈল গ’ল

ফৰীচী সকলৰ িশক্ষাৈল সাৱধান কেৰঁাৱা
11 েতিতয়া† ফৰীচী সকল ওলাই আিহল আৰু েতওঁেৰ ৈসেত তকর্ -িবতকর্ কিৰবৈল ধিৰেল েতওঁেলােক েতওঁক

পৰীক্ষা কৰাৰ উেদ্দেশয্ স্বগর্ৰ পৰা েকােনা এটা পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচািৰেল 12 তােত েতওঁ আত্মাত বৰৈক হুমুিনয়াহ
েপলাই ক’েল, “এই কালৰ েলাক সকেল িকয় পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচােৰ? মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, এই কালৰ
েলাক সকলক েকােনা িচন িদয়া নহ’ব ” 13 পােছ েতওঁ েতওঁেলাকক এিৰ আেকৗ নাৱত উিঠ িসপাৰৈল গুিচ গ’ল

14 েতিতয়া িশষয্ সকেল লগত িপঠা ল’বৈল পাহিৰেল েতওঁেলাকৰ লগত এটা িপঠাৰ বািহেৰ নাৱত এেকােৱই
নািছল 15 এেনেত েতওঁ সতকর্ কিৰ েতওঁেলাকক আজ্ঞা িদ ক’েল, “চাবা, েতামােলােক ফৰীচী সকলৰ খিমৰ আৰু
েহেৰাদৰ খিমৰৈল সাৱধান হ’বা ”

16 তােত িশষয্ সকেল ইজেন িসজেন যুিক্ত সহকােৰ েকাৱা-েমলা কিৰ ক’েল, “অ! আমাৰ িপঠা নাই ” 17 যীচুেৱ
এই িবষেয় জািনবৈল েপাৱাত েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ িপঠা েনােহাৱা েহতুেক, েতামােলােক িকয় যুিক্ত-তকর্
কিৰছা? েতামােলােক এিতয়াৈলেক বুিজ েপাৱা নাই েন? এিতয়াৈলেক েতামােলাকৰ হৃদয় কিঠন কিৰ ৰািখছা েন?

18 েতামােলাকৰ চকু আেছ িকন্তু েনেদখা? েতামােলাকৰ কাণ আেছ িকন্তু নুশুনা? েতামােলাকৰ মনত নপেৰ েন?
19 মই েযিতয়া পঁাচ হাজাৰ মানুহৰ মাজত পঁাচটা িপঠা ভািঙ িদিছেলঁা, েতিতয়া েতামােলােক ৈৰ েযাৱা টুকুৰা-টুকুৰেবাৰৰ
েকইটা পািচ তুিল ৈলিছলা?” েতওঁেলােক ক’েল, “বাৰটা”
* 8 অধয্ায়:1 মিথ 15:32-39 † 8 অধয্ায়:11 মিথ 16:1-12
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20 “আৰু েযিতয়া চািৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজত সােতাটা িপঠা ভািঙ িদিছেলঁা, েতিতয়া েতামােলােক ৈৰ েযাৱা টুকুৰা-
টুকুৰেবাৰৰ েকইটা পািচ তুিল ৈলিছলা?” েতওঁেলােক ক’েল, “সােতাটা” 21 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতেনহেল েতামােলােক এিতয়াৈলেক বুজা নাই েন?”

এজন অন্ধক চকু িদয়া
22 পাছত েতওঁেলাক ৈবৎ-ৈচদা গঁাৱৈল আিহল৷ েলাক সকেল এজন মানুহক যীচুৰ ওচৰৈল আিনেল আৰু েতওঁক

চুই িদবৈল িবনয় কিৰেল 23 েতিতয়া েতওঁ েসই অন্ধ জনক হাতত ধিৰ গঁাৱৰ বািহৰৈল ৈল গ’ল তােত েতওঁৰ চকুত
থুই িদেল আৰু শৰীৰ চুই সুিধেল- “িকবা েদিখছা েন?”

24 েতিতয়া েতওঁ চকু তুিল চাই ক’েল, “েলাক সকলক েদখা পাইেছা; িকন্তু েতওঁেলাক েখাজকািঢ় ফুৰা গছৰ িনিচনা ”
25 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁৰ চকু পুনৰ হােতেৰ স্পশর্ কিৰেল আৰু েতওঁ চকু েমিল িদয়াত, সকেলা পুনৰুদ্ধাৰ েহাৱা পােল
আৰু সকেলােক স্পষ্টৈক েদিখেল 26 পাছত যীচুেৱ েতওঁক িনজৰ ঘৰৈল পঠাই িদ ক’েল, “নগৰত েনােসামাবা ”

যীচু েসই অিভিষক্ত জনা; যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় জেনাৱা
27 পাছত‡ যীচু েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত চীজািৰয়া-িফিলপীৰ গাওঁেবাৰৈল ওলাই গ’ল৷ বাটত েতওঁ িনজৰ িশষয্

সকলক সুিধেল, “মানুহেবােৰ েমাক েকান বুিল কয়?” 28 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল- “িকছুমােন ‘েযাহন বাপ্তাইজক’;
িকছুমােন ‘এিলয়া’; আৰু আন িকছুমােন ভাববাদী সকলৰ মাজৰ এজন বুিল কয় ”

29 েতিতয়া েতওঁেলাকক সুিধেল, “িকন্তু েতামােলােক েনা েমাক েকান বুিল ভাবা?” িপতেৰ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল,
“আপুিন খ্রীষ্ট, েসই অিভিষক্ত জন ” 30 েতিতয়া এই িবষেয় কােৰা আগত নকবৈল যীচুেৱ েতওঁেলাকক সাৱধান কিৰ
িদেল

31 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক কবৈল ধিৰেল েয, মানুহৰ পুত্রই বহু কষ্ট েভাগ কিৰব লািগব, েতওঁ পিৰচাৰক সকলৰ
দ্বাৰা অগ্রাহয্ হ’ব আৰু প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল েতওঁক বধ কিৰব; তােত িতিন িদনৰ িদনা পুনৰাই
জীয়াই উিঠব লািগব 32 েতওঁ এই কথা স্পষ্টভােৱ ক’েল েতিতয়া িপতেৰ েতওঁক এফলীয়াৈক িন, অনুেযাগ কিৰব
ধিৰেল

33 িকন্তু েতওঁ ঘুিৰ, িনজৰ িশষয্ সকলক চাই িপতৰক ডিবয়াই ক’েল, “েমাৰ ওচৰৰ পৰা গুিচ যা চয়তান! তই ঈশ্বৰৰ
কথা নাভািব, মানুহৰ কথােহ ভািবছ ” 34 পাছত েতওঁ িনজৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত েলাক সকলক ওচৰৈল মািত আিন
ক’েল, “েকােনােৱ যিদ েমাৰ পাছত আিহবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ িনজেক িনেজ দমন কৰক, আৰু িনজৰ কু্রচ তুিল§ৈল
েমাৰ পােছ পােছ আহক

35 িকয়েনা িয েকােনােৱ িনজৰ জীৱন ৰক্ষা কিৰব েখােজ, েতওঁ তাক েহৰুৱাব; িকন্তু িয েকােনােৱ েমাৰ আৰু
শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ িনজৰ জীৱন েহৰুৱায়, েতওঁ েসই জীৱন ৰক্ষা কিৰব * 36 কাৰণ েকােনা এজন মানুেহ েগােটই
জগত খন েপাৱাৰ পাছেতা যিদ িনজৰ জীৱন েহৰুৱাই, েতেনহেল েতওঁৰ িক লাভ? 37 িকয়েনা মানুেহ আেপান জীৱনৰ
সলিন িক িদব পােৰ?

38 কাৰণ এই কালৰ বয্িভচাৰী আৰু পাপী েলাকৰ সনু্মখত িয েকােনােৱ েমাক আৰু েমাৰ বাকয্ত লাজ পায়, মানুহৰ
পুত্র েযিতয়া স্বগর্ৰ পিবত্র দূত সকলৰ ৈসেত েতওঁৰ িপতৃৰ প্রতােপেৰ আিহব, েতিতয়া েতেৱঁা েসই মানুহত লাজ পাব ”

9 অধয্ায়
1 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, ইয়াত উপিস্থত থকা েলাক সকলৰ মাজৰ িকছুমােন

ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ পৰাক্রেমেৰ অহা েনেদখাৈলেক মৃতুয্ৰ েসাৱাদ নাপাব৷”
যীচুেৱ অনয্ৰূপ ধৰা

2 তাৰ* ছয় িদনৰ পাছত যীচুেৱ েকৱল িপতৰ, যােকাব আৰু েযাহনক লগত ৈল এটা ওখ পবর্তৰ ওপৰৈল উিঠ গ’ল;
তােত েতওঁেলাকৰ সনু্মখত েতওঁ ৰূপান্তিৰত হ’ল 3 েতওঁৰ বস্ত্র উজ্বল আৰু এেন বগা ৈহিছল েয পৃিথৱীৰ েকােনা
েধাবাই েতেন বগা কিৰব েনাৱােৰ

4 েতিতয়া েমািচৰ ৈসেত এিলয়াই েতওঁেলাকক েদখা িদেল, আৰু যীচুৰ লগত কথা-বতৰা হ’ল 5 তােত িপতেৰ
মাত লগাই যীচুক ক’েল, “ৰিব্ব, ইয়াত থকা আমাৰ ভাল; আিম আেপানাৈল এটা, েমািচৈল এটা, এিলয়াৰ বােব এটা,
‡ 8 অধয্ায়:27 মিথ 16:13-28; লূক 9:18-28 § 8 অধয্ায়:34 েৰা 6:6; গালা 2:20, 5:24, 6:14 * 8 অধয্ায়:35 2 তী 2:11, 12
* 9 অধয্ায়:2 মিথ 16:13-28; লূক 9:18-27
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এইদেৰ িতিনটা পঁজা সােজঁা ” 6 িকয়েনা িক কব লািগিছল, েসই িবষেয় িপতেৰ নাজািনিছল; কাৰণ েতওঁেলাকৰ বৰ
ভয় লািগিছল

7 েতিতয়া এেডাখৰ েমেঘ েতওঁেলাকক ছঁা কিৰ ধিৰেল; আৰু েসই েমঘৰ পৰা এই বাণী শুনা গ’ল, “এওঁ েমাৰ িপ্রয়
পুত্র, এওঁৰ কথা শুনা” 8 পাছত েতওঁেলােক অকস্মােত চািৰওফালৈল চাই, যীচুৰ বািহেৰ আন কােকা েদখা নাপােল৷

9 পাছত েতওঁেলাক পবর্তৰ পৰা নািম আেহােত, যীচুেৱ েতওঁেলাকক এই আজ্ঞা িদেল, “েতামােলােক িয িয েদিখলা,
মানুহৰ পুত্র মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা পুনৰায় নুঠাৈলেক এই িবষেয় কােকা নক’বা” 10 তােত েতওঁেলােক েসই কথা
মািন লেল িকন্তু ‘মৃতুয্ৰ পৰা পুনৰুত্থান’ িক হয়, এই িবষেয় িনজৰ মাজেত সুধা-সুিধ কিৰেল

11পাছত েতওঁেলােক যীচুক সুিধেল, “এিলয়া প্রথেম আিহব লােগ বুিল িবধানৰ অধয্াপক সকেল িকয় কয়?” 12তােত
েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “এই কথা বাস্তিৱক েয এিলয়াই প্রথেম আিহ সকেলােক পুনঃপ্রিতষ্ঠা কেৰ; েতেনহ’েল মানুহৰ
পুত্রৰ িবষেয়ও েনা েকেনৈক িলখা আেছ েয, েতওঁ অেনক দুখেভাগ কিৰব আৰু েতওঁক অৱেহলা কৰা হ’ব? 13 িকন্তু
মই েতামােলাকক কওঁ েয, এিলয়া আিহল আৰু েতওঁৰ িবষেয় েযেনৈক িলখা আেছ, েতেনৈক মানুহেবােৰ িনজ ইচ্ছা
অনুসােৰ েতওঁৈল কিৰেল ”

ভুেত ধৰা এটা ল’ৰাক সুস্থ কৰা
14 পাছত েযিতয়া েতওঁেলাক অনয্ িশষয্ সকলৰ ওচৰৈল আিহল, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল অেলখ মানুেহ

আিহ িভৰ কিৰ থকা েদিখেল আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল তােত েতওঁেলাকৰ ৈসেত তকর্ -িবতকর্ কিৰ আিছল
15 েতিতয়া েলাক সকেল যীচুক েদিখ অিতশয় চমৎকৃত হ’ল আৰু েতওঁৰ ওচৰৈল েবগাই ৈগ েতওঁক আদৰিণ জনােল৷
16 েতিতয়া েতওঁ িশষয্ সকলক সুিধেল, “েতামােলােক এওঁেলাকৰ লগত িক িবষয়ত তকর্ -িবতকর্ কিৰ আছা?”

17 েতিতয়া েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা এজন েলােক েতওঁক উত্তৰ িদেল, “েহ গুৰু, মই আেপানাৰ ওচৰৈল েমাৰ
পুত্রক আিনেলা; অশুিচ আত্মাই তাৰ তাত প্রেৱশ কিৰ তাক কথা কবৈল বাধা কেৰ৷ 18 েসই কাৰেণ তাৰ কঁপিন উেঠ
আৰু তাক তলৈল েপলাই িদেয়; তাৰ মুখৰ পৰা েফন ওলায় আৰু য’েত তাক ধেৰ, ত’েত তাক আছাৰ মািৰ েপলায়;
েতিতয়া তাৰ মুেখিদ েফন ওলায়, আৰু িস দঁাত কৰেচ িস খীণাই ৈগেছ; েসেয়েহ তাক েখদাবৈল আেপানাৰ িশষয্
সকলৰ আগত িনেবদন কিৰিছেলঁা, িকন্তু েতওঁেলােক েনাৱািৰেল ” 19 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল,
“েহ অল্পিবশ্বাসী বংশ, মই েতামােলাকৰ লগত িকমান কাল থািকম? িকমান কালেনা েতামােলাকক সিহম? েতওঁক েমাৰ
ওচৰৈল আনা৷”

20 তােত েতওঁেলােক ল’ৰা জনক েতওঁৰ ওচৰৈল আিনেল আৰু তােত ভূতৰ আত্মাই যীচুক েদখাৰ লেগ লেগ লৰা
জনক মুচিৰ েপলােল, আৰু তােত িস মািটত পিৰ মুেখিদ েফন উিলয়াই, ছটফটাবৈল ধিৰেল 21 েতিতয়া যীচুেৱ ল’ৰা
জনৰ েদউতাকক সুিধেল, “ইয়াৰ এেন অৱস্থা েহাৱা িকমান িদন হ’ল?” তােত েতওঁ ক’েল, “িশশু কালেৰ পৰা ৈহেছ;
22 আৰু এই আত্মাই তাক নষ্ট কিৰবৈল বােৰ বােৰ জুই আৰু পানীেতা েপলায়; িকন্তু আপুিন যিদ িকবা কিৰব পােৰ
েতেনহেল আমাৈল কৃপা কিৰ উপকাৰ কৰক ”

23 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “যিদ পােৰ বুিল ক’লা েয! িবশ্বাস কৰা জনৰ বােব সকেলা সম্ভৱ ”† 24 েতিতয়া
েসই ল’ৰা জনৰ বােপেক িৰিঙয়াই ক’েল, “িবশ্বাস কিৰেছঁা; েমাৰ অিবশ্বাসৰ প্রিতকাৰ কৰক!” 25 েতিতয়া যীচুেৱ
মানুহৰ দলেটাক এেকলেগ ল’িৰ অহা েদিখ, েসই অশুিচ আত্মাক ডিবয়াই ক’েল, “েহ েবাবা আৰু কলা আত্মা, মই
েতাক আজ্ঞা িদেছঁা, তই ইয়াৰ পৰা বািহৰ ওলাই যা; পুনৰ ইয়াত প্রেৱশ নকিৰিব৷” 26 েতিতয়া িস আটাহ পািৰ ল’ৰা
জনক বৰৈক েমােচাৰা মািৰ বািহৰ ওলাল; আৰু ল’ৰা জন েদিখবৈল মৰাৰ িনিচনা েহাৱাত, বহুত মানুেহ ক’েল, “িস
মিৰল” 27 িকন্তু যীচুেৱ হাতত ধিৰ তাক উঠােল আৰু েতিতয়া িস উিঠ বিহল

28 পাছত েতওঁ ঘৰৰ িভতৰত প্রেৱশ কেৰঁােত েতওঁৰ িশষয্ সকেল গুপুেত েতওঁক সুিধেল, “আিম েসই আত্মােটাক
িকয় েখদাব েনাৱািৰেলঁা?” 29 তােত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “প্রাথর্নাৰ অিবহেন আন েকােনা উপােয়েৰ এইিবধক
েখদাব েনাৱািৰ ”

যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় িদ্বতীয় বাৰ জেনাৱা
30 পাছত েতওঁেলােক েসই ঠাইৰ পৰা ওলাই, গালীল প্রেদশৰ মােজিদ যাত্রা কিৰেল, িকন্তু যীচুেৱ ইচ্ছা কিৰিছল,

েতওঁেলাকৰ যাত্রাৰ কথা েকােনও েযন নাজােন 31 িকয়েনা েতওঁ িনজৰ িশষয্ সকলক িশক্ষা িদ ৈকিছল, েবােল ‘মানুহৰ
পুত্রক মানুহেবাৰৰ হাতত েশাধাই িদয়া হ’ব, েতওঁেলােক েতওঁক বধ কিৰব আৰু বধ কৰাৰ িতন িদনৰ পাছত েতওঁ পুনৰায়
উিঠব’ 32 িকন্তু েতওঁেলােক েসই কথা নুবুিজেল, আৰু েতওঁক সুিধবৈলেকা ভয় কিৰেল
† 9 অধয্ায়:23 গীত 22:1-18; িযচ 53:3-10; দা 9:26; লূক 24:26



মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া 9 অধয্ায়:33 1140 মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া 10 অধয্ায়:14

নম্রতা আৰু েপ্রমৰ িবষেয় িশক্ষা
33 এইদেৰ েতওঁেলাক কফৰনাহূমৈল আিহল পাছত েতওঁ ঘৰ েসামাই েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতামােলােক বাটত িক

েকাৱা-েমলা কিৰিছলা?” 34 িকন্তু েতওঁেলাক িনজম িদ থািকল; িকয়েনা েকান েশ্রষ্ঠ, ‡ েসই িবষেয় বাটত েতওঁেলােক
পৰস্পেৰ েকাৱা-েমলা কিৰ আিহিছল 35 তােত েতওঁ বিহল, আৰু বাৰ জন পঁাচিনক মািত ক’েল, েকােনােৱ যিদ প্রথম
হ’বৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ সকেলােৰ েশষ আৰু সকেলােৰ পিৰচাৰক হ’ব

36 েতিতয়া েতওঁ িশশু এজনক ৈল আিহল আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত থেল৷ 37 তাৰ পাছত তাক েকালাত ৈল
েতওঁেলাকক ক’েল, “িয েকােনােৱ এেন িশশু এিটক েমাৰ নােমেৰ গ্রহণ কেৰ; েতওঁ েমােকই গ্রহণ কেৰ আৰু
িয েকােনােৱ েমাক গ্রহণ কেৰ, েতওঁ েমাক পেঠাৱা জনক গ্রহণ কেৰ ”

38 েতিতয়া েযাহেন েতওঁক ক’েল, “েহ গুৰু, আেপানাৰ নােমেৰ ভূতেবাৰক েখেদাৱা এজনক আিম েদিখেলঁা; িকন্তু
েতওঁ আমাৰ পােছ পােছ নহাত, আিম েতওঁক িনেষধ কিৰেলঁা ” 39 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “েতওঁক িনেষধ নকিৰবা;
িকয়েনা েমাৰ নােমেৰ পৰাক্রম কাযর্ কৰাৰ পাছত, েসানকােল েমাৰ িনন্দা কিৰব পৰা েকােনা নাই

40 কাৰণ িয জন আমাৰ িবপক্ষ নহয়, েতওঁ আমাৰ সপক্ষ 41 িয েকােনােৱ খ্রীষ্টৰ েলাক বুিল েতামােলাকক এবািট
পানীেক খুৱায়, মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, েতওঁ িনজৰ পুৰস্কাৰ েকােনামেত েনেহৰুৱাব

42 িকন্তু িয েকােনােৱ েমাত িবশ্বাস কৰা এই িশশু সকলৰ মাজৰ এজনেৰা িবিঘিন জন্মায়, েতওঁৰ িডিঙত জঁাত আঁিৰ,
সাগৰত েপলাই িদয়াই েতওঁৰ বােব ভাল হ’ব 43-44 যিদ েতামাৰ হাত, েতামাৰ িবিঘিনৰ কাৰণ হয়, েতেনহেল েসই হাত
কািট েপেলাৱা; দুহতীয়া ৈহ নৰকৰ নুনুমুৱা জুইৈল েযাৱাতৈক, েকাঙা ৈহ জীৱনত েসােমাৱা েতামাৰ ভাল

45-46 যিদ েতামাৰ ভিৰ, েতামাৰ িবিঘিনেবাৰৰ কাৰণ হয়, েতেনহেল েসই ভিৰ কািট েপেলাৱা; দুটা ভিৰেৰ নৰকত
েপেলাৱা েহাৱাতৈক, েখাৰা ৈহ জীৱনত েসােমাৱা েতামাৰ ভাল

47 আৰু েতামাৰ চকুেৱা যিদ েতামাৰ িবিঘিনৰ কাৰণ হয়, েতেনহেল তােকা উিলয়াই েপেলাৱা; দু-চকুৱা ৈহ, নৰকত
েপেলাৱা েহাৱাতৈক, এচকুৱা ৈহ, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েসােমাৱা েতামাৰ ভাল 48 িকয়েনা েসই ঠাইত েপাক নমেৰ আৰু
জুইেয়া নুনুমায়৷

49 িকয়েনা প্রিতজনক অিগ্নৰূপ েলােণেৰ লুণীয়া কৰা হ’ব 50 েলাণ উত্তম; িকন্তু যিদ েলাণৰ েসাৱাদ নাইিকয়া হয়,
েতেনহেল তাক িকেহেৰ লুণীয়া কৰা যাব? েতামােলাকৰ অন্তৰত েলাণ ৰাখা, আৰু পৰস্পেৰ শািন্তেৰ থাকা ”§

10 অধয্ায়
তয্াগ-পত্রৰ িবষেয় িশক্ষা

1 তাৰ পাছত* যীচুেৱ েসই ঠাই এিৰ যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা িযহুদীয়াৰ সীমাৈল গ’ল; আৰু েলাক সকল আিহ আেকৗ
েতওঁৰ ওচৰত েগাট খােল৷ েতওঁ িনজৰ অভয্াস অনুযায়ী েতওঁেলাকক পুনৰ উপেদশ িদব ধিৰেল

2 েতিতয়া ফৰীচী সকল আিহ েতওঁক সুিধেল, “পুৰুেষ িনজৰ িতেৰাতাক তয্াগ কৰােতা িবধান সন্মত হয় েন?” এই
প্রশ্ন েতওঁক পৰীক্ষা কিৰবৰ বােব সুিধিছল 3 েতিতয়া েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “েমািচেয় আেপানােলাকক িক আজ্ঞা
িদেল?” 4 েতওঁেলােক ক’েল, “এটা প্রমাণ পত্র িলিখ িদ তাইক তয্াগ কিৰবৈল েমািচেয় পুৰুষক অনুমিত িদেল ”†

5 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলাক কিঠন মনৰ েলাক েহাৱাৰ কাৰেণ েতওঁ এই আজ্ঞা আেপানােলাকৰ
বােব িলিখেল, 6 িকন্তু সৃষ্টিৰ আিদেত ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক পুৰুষ আৰু স্ত্রী কিৰ স্রিজেল
7 ‘এই েহতুেক পুৰুেষ িনজৰ িপতৃ-মাতৃক এিৰ েতওঁৰ ভাযর্য্াত আসক্ত হব,
8 আৰু দুেয়া এক েদহ হ’ব ‡গিতেক েতওঁেলাক, পুনৰ দুজন নহয়, িকন্তু এক েদহ ’

9 এেতেক ঈশ্বেৰ যাক েযাগ কিৰ িদেল, েতওঁক েকােনা মানুেহ িবেয়াগ নকৰক ”
10 পাছত েতওঁেলাক েযিতয়া ঘৰত আিছল, িশষয্ সকেল এই িবষেয় আেকৗ েতওঁক সুিধেল 11 তােত েতওঁ

েতওঁেলাকক ক’েল, “িয মানুেহ িনজৰ ভাযর্াক তয্াগ কিৰ আন এজনীক িবয়া কৰায়, েতওঁ তাইৰ িবৰুেদ্ধ বয্িভচাৰ
কেৰ৷ 12 আৰু যিদ তাই িনজৰ স্বামীক তয্াগ কিৰ আন েলাকৰ ৈসেত িবয়া হয়, েতেনহেল তােয়া বয্িভচাৰ কেৰ ”

িশশু সকলক আশীবর্াদ কৰা
13 পাছত§ েলাক সকেল িশশুেবাৰক স্পশর্ কৰাৰ আশােৰ েতওঁৰ ওচৰৈল ৈল আিহল, িকন্তু েতওঁৰ িশষয্ সকেল

েতওঁেলাকক ডিবয়ােল 14 েতিতয়া যীচুেৱ েদখা পাই েতওঁেলাকৰ ওপৰত কুিপত ৈহ ক’েল, “িশশু সকলক েমাৰ
ওচৰৈল আিহব িদয়া, িনেষধ নকিৰবা; িকয়েনা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ এওঁেলাকৰ িনিচনা এজনৰ বােবেহ
‡ 9 অধয্ায়:34 মাকর্ 11:22-24; লূক 17:5, 6; েযা 11:40 § 9 অধয্ায়:50 েৰা 12:18; 14:19; 2 কৰ 13:11 * 10 অধয্ায়:1 মিথ
19:1-12 † 10 অধয্ায়:4 িদ্ব িব 24:1; মিথ 5:31; ‡ 10 অধয্ায়:8 আিদ 1:27; 2:24 § 10 অধয্ায়:13 মিথ 19:13-30; লূক 18:15-30
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15 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, িয েকােনােৱ িশশুৰ িনিচনা ৈহ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ গ্রহণ নকেৰ, েতওঁ েকােনামেত
তাত প্রেৱশ কিৰব েনাৱািৰব ” 16 পাছত েতওঁ িসহঁতক েকালাত ল’েল আৰু িসহঁতৰ গাত হাত িদ আশীবর্াদ কিৰেল

ধন-সম্পিত্ত আৰু অনন্ত জীৱনৰ িশক্ষা
17 পাছত েতওঁ যাত্রা আৰম্ভ কেৰঁােত, এজন মানুেহ েতওঁৰ ওচৰৈল েবগাই আিহ েতওঁৰ আগত আঁঠু ৈল সুিধেল, “েহ

সৎ গুৰু, অনন্ত জীৱনৰ অিধকাৰী হ’বৈল মই িক কিৰব লািগব?” 18 যীচুেৱ ক’েল, “েমাক সৎ িকয় বুিলছা? ঈশ্বৰত
বািহেৰ সৎ েকােনা নাই 19 তুিম এই আজ্ঞােবাৰ িনশ্চয় জানা েয: নৰ-বধ নকিৰবা, বয্িভচাৰ নকিৰবা, চুৰ নকিৰবা,
িমছা সাক্ষী িনিদবা, প্রবঞ্চনা নকিৰবা আৰু িনজৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কিৰবা৷”

20 মানুহ জেন ক’েল, “েহ গুৰু, েডকা কালেৰ পৰা মই এই সকেলােবাৰ আজ্ঞা পালন কিৰ আিহেছঁা ” 21 েতিতয়া
যীচুেৱ েতওঁৈল চােল আৰু েতওঁক েপ্রম কিৰ ক’েল, “এটা িবষয় েতামাৰ বাকী আেছ; তুিম ৈগ েতামাৰ সব্বর্স্ব েবিচ
দিৰদ্র সকলক দান কৰা, েতিতয়ােহ স্বগর্ত েতামাৰ ধন হ’ব৷ তাৰ পাছত আহা, েমাক অনুসৰণ কৰা ” 22 েসই কথাত
েতওঁৰ মুখ ক’লা পিৰল, আৰু েতওঁ বৰ দুিখত ৈহ গুিচ গ’ল, িকয়েনা েতওঁ বহু ধন-সম্পিত্ত থকা মানুহ আিছল

23 পাছত যীচুেৱ চািৰওফােল চাই িশষয্ সকলক ক’েল, “ধনী েলােক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত প্রেৱশ কৰা েকেন দুঃসাধয্!”
24 েতওঁৰ েসই কথাত িশষয্ সকেল িবস্ময় মািনেল িকন্তু যীচুেৱ পুনৰ েতওঁেলাকক ক’েল, “েহ সন্তান সকল, িয
সকেল ধনত ভাৰসা কেৰ,*েতওঁেলাক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েসােমাৱা েকেন দুঃসাধয্! 25 ধনী েলাক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত প্রেৱশ
কৰাতৈক, েবজীৰ িবন্ধাইিদ উট সৰিক েযাৱাই উজু ”

26 তােত েতওঁেলােক অিতশয় িবস্ময় মািন ইজেন িসজেন েকাৱা-কুই কিৰ েতওঁক সুিধেল, “েতেনহেল েকােন
পিৰত্রাণ পাব?” 27 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ ফােল চাই ক’েল, “মানুহৰ বােব অসাধয্ হয়; িকন্তু ঈশ্বৰৰ বােব নহয়; িকয়েনা
ঈশ্বৰৰ বােব সকেলা সাধয্ ” 28 িপতেৰ েতওঁক ক’বৈল ধিৰেল, “চাওক, আিম সকেলােক এিৰ, আেপানাৰ পােছ পােছ
আিহেলঁা ”

29 যীচুেৱ ক’েল, “মই েতামােলাকক সতয্ৰূেপ কওঁ, েকােনােৱ যিদ েমাৰ কাৰেণ বা েমাৰ শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ ঘৰ-
বাৰী, ভাই-ভনী, িপতৃ-মাতৃ, সন্তান, মািট তয্াগ কিৰ আিহেছ, 30 েতেনহেল েতওঁেলােক এইেবাৰৰ সলিন এশ গুণ
ওেভাতাই পাব তাড়না েভাগ কিৰ হেলও এই জগতত এশ গুণ ঘৰ-বাৰী, ভাই, ভনী, মাতৃ, সন্তান আৰু মািট পাব;
ইয়াৰ উপিৰ পৰকালত অনন্ত জীৱন পাব 31 িকন্তু আগ েহাৱা সকলৰ অেনক েলাক পাছ হ’ব আৰু পাছ েহাৱা সকল
আগ হ’ব ”

যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় তৃতীয় বাৰ জেনাৱা
32 তাৰ পাছত† েতওঁেলােক িযৰূচােলমৈল েযাৱা বােটেৰ যাত্রা কিৰ আিছল; আৰু যীচু েতওঁেলাকৰ আেগ আেগ ৈগ

আিছল৷ এেনেত িশষয্ সকেল িবস্ময় মািনেল, আৰু পােছ পােছ েযাৱা সকলেৰা ভয় লািগল েতিতয়া েতওঁ আেকৗ বাৰ
জন পঁাচিনক চপাই ৈল, িনজ জীৱনত িযেবাৰ ঘটনা অলপেত ঘিটবলগীয়া আেছ, েসই িবষয়েবাৰ েতওঁেলাকক ক’বৈল
ধিৰেল, 33 “েচাৱা, আিম িযৰূচােলমৈল যাত্রা কিৰেছঁা; আৰু মানুহৰ পুত্রক প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক
সকলৰ হাতত েশাধাই িদয়া হ’ব৷ েতওঁেলােক েতওঁক েদাষী কিৰ প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা িদ অনা-ইহুদী সকলৰ হাতত েশাধাই
িদব৷ 34 েতওঁেলােক েতওঁক িবদ্রূপ কিৰব, আৰু েতওঁৰ গাত থুই েপলাব, েতওঁক চাবুেকেৰ েকাবাব আৰু বধ কিৰব;
িকন্তু িতন িদনৰ পাছত েতওঁ পুনৰায় উিঠব ”

যােকাব আৰু েযাহনৰ িনেবদন আৰু যীচুৰ উত্তৰ
35 পাছত িচবিদয়ৰ পুেতক যােকাব আৰু েযাহেন েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েহ গুৰু, আিম আেপানাক িযহেক

েখােজা, তােক েযনআপুিন আমাৰ বােব কিৰব আিম এেন ইচ্ছা কেৰঁা ” 36 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েতামােলাকৰ
বােব িক কৰােতা েতামােলােক ইচ্ছা কৰা?” 37 েতওঁেলােক ক’েল, “আেপানাৰ প্রতাপৰ ৰাজত্বত আমাৰ এজেন েযন
আেপানাৰ েসঁা হােত আৰু এজেন েযন বাওঁহােত বিহবৈল পায়, এেন অনুমিত িদয়ক ”

38 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলােক িক খুিজছা, েসই িবষেয় নাজানা মই িয পাত্রত পান
কেৰঁা, েতামােলােক েসই পাত্রত পান কিৰব পািৰবা েন? নতুবা মই িয বািপ্তস্মেৰ বাপ্তাইিজত হওঁ, েতামােলােকও তােৰ
বাপ্তাইিজত হ’ব পািৰবা েন?” 39 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “আিম পািৰম ” েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল,
“মই িয পাত্রত পান কেৰঁা, তাত েতামােলােকও পান কিৰবা; আৰু মই িয বািপ্তেস্মেৰ বাপ্তাইিজত হওঁ, েতামােলােকও
তােৰ বাপ্তাইিজত হ’বা 40 িকন্তু েকান জন েমাৰ েসঁা হােত বা বাওঁহােত বিহব, েসই িবষেয় কবৈল েমাৰ ক্ষমতা নাই,
িকন্তু িয সকলৰ বােব যুগুত কৰা ৈহেছ, েতওঁেলাককেহ িদয়া হ’ব ”
* 10 অধয্ায়:24 গীত 52:7; 62:10; 1 তীম 6:17 † 10 অধয্ায়:32 মিথ 20:17-34; লূক 18:31-43
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41আন দহ জেন এই কথা শুিন, যােকাব আৰু েযাহনৈল কুিপত হ’ব ধিৰেল 42 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ওচৰৈল মািত
ক’েল, “অনা-ইহুদী সকলৰ শাসনকতর্ া ৰূেপ িয সকল গণয্, েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ওপৰত প্রভুত্ব কেৰ; আৰু িবষয়া
সকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰত ক্ষমতা চলায়, ইয়াক েতামােলােক জানা

43 িকন্তু েতামােলাকৰ মাজত েতেন নহয়৷ েতামােলাকৰ মাজত িয েকােনােৱ মহান হ’বৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ
েতামােলাকৰ পিৰচাৰক হওক, 44 আৰু েতামােলাকৰ মাজত িয েকােনােৱ েশ্রষ্ঠ হ’বৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ সকেলােৰ
দাস হওক 45 িকয়েনা মানুহৰ পুত্র েসৱা শুশ্রূষা পাবৰ বােব নহয়, িকন্তু েসৱা শুশ্রূষা কিৰবৈল আৰু অেনকৰ মুিক্তৰ
মূলয্ৰ অেথর্ িনজৰ প্রাণ িদবৈলেহ আিহল ”‡

অন্ধ বাৰতীময়ক চকু িদয়া
46 তাৰ পাছত েতওঁেলাক িযৰীেহা নগৰৈল আিহল েতওঁ িয সময়ত িনজৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত বহু েলাকৰ লগত

িযিৰেহা নগৰৰ পৰা ৈগ আিছল, েসই সময়ত পথৰ দঁািতত তীময়ৰ পুেতক বাৰতীময় নামৰ এজন অন্ধ িভখাৰী বিহ
আিছল 47 েসই বােটিদ নাচৰতীয়া যীচু আিহ থকা বুিল শুিন, েতওঁ আটাহ পািৰ ক’বৈল ধিৰেল, “েহ দায়ুদৰ সন্তান
যীচু, েমাক দয়া কৰক!” 48 তােত অন্ধ মানুহ জনক মেন মেন থািকবৈল অেনক েলােক ডিবয়ােল; িকন্তু েতওঁ অিধকৈক
আটাহ পািৰ ক’েল, “েহ দায়ুদৰ সন্তান, েমাক দয়া কৰক!”

49 েতিতয়া যীচুেৱ থমিক ৈৰ েতওঁক মািত আিনবৈল আজ্ঞা িদেল৷ েতিতয়া েলাক সকেল েসই অন্ধক ক’েল- “ভয়
নকিৰবা, উঠা! েতওঁ েতামাক মািতেছ ” 50তােত েতওঁ িনজৰ কােপাৰ েপলাই, জঁাপ মািৰ উিঠ, যীচুৰ ওচৰৈল আিহল

51 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক উত্তৰ িদ সুিধেল, “মই েতামাৰ বােব িক কৰােতা েতামাৰ ইচ্ছা?” তােত েসই অন্ধই েতওঁক
ক’েল, “ৰবু্বিণ, মই েযন েদিখবৈল পাওঁ ” 52 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েযাৱা৷ েতামাৰ িবশ্বােসই েতামাক ৰক্ষা
কিৰেল ” েতওঁ েতিতয়াই দৃষ্টি পােল আৰু েতওঁ ৈগ থকা পেথেৰ েতওঁক অনুসৰণ কিৰ যাব ধিৰেল

11 অধয্ায়
যীচুৰ জয়-যাত্রা

1 েযিতয়া েতওঁেলাক িযৰূচােলমৰ ওচৰৰ ৈজতুন পবর্তৰ কাষত থকা ৈবৎফগী আৰু ৈবথিনয়া পােল, েতিতয়া যীচুেৱ
িনজৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ দুজনক আগত পিঠয়াই িদেল; 2 আৰু েতওঁেলাকক এই আেদশ িদ ক’েল - “েতামােলােক
সনু্মখৰ গাওঁখন ৈল েযাৱা৷ তাত েতামােলােক েসামাওঁেতই, েকােনা মানুেহ েকিতয়াও নুঠা এটা গাধ েপাৱািল বািন্ধ েথাৱা
েদিখবা; েসই েপাৱািলেটা েমাৰ বােব আনাৈগ 3 েকােনাবাই যিদ েতামােলাকক কয়, “এইেটা িকয় েমিলছা?” েতিতয়া
েতামােলােক ক’বা, ‘প্রভুৰ ইয়াক প্রেয়াজন আেছ, আৰু েতওঁ এিতয়াই ইয়াক পুনৰ ইয়াৈল পঠাই িদব’ ”

4 েতিতয়া েতওঁেলােক ৈগ, দুৱাৰৰ বািহৰত মুকিল বাটত বািন্ধ েথাৱা এটা গাধ েপাৱািল পাই েসইেটা েমিলেল
5 এেনেত, তাত িথয় ৈহ থকা েলাক সকেল ক’েল, “েতামােলােক গাধ েপাৱািল েমিল িক কৰা?” 6 তােত েতওঁেলােক
যীচুেৱ েকাৱাৰ দেৰ েলাক সকলক েকাৱাত, েলাক সকেল গাধ েপাৱািলেটা আিনবৈল েতওঁেলাকক এিৰ িদেল

7 পাছত িশষয্ দুজেন েসই গাধ েপাৱািলেটা যীচুৰ ওচৰৈল আিনেল আৰু তাৰ ওপৰত েতওঁেলাকৰ কােপাৰ পািৰ
িদেল৷ পাছত তাৰ ওপৰত েতওঁ বিহল * 8অেনেক িনজৰ িনজৰ কােপাৰেবাৰ পথত পািৰ িদেল, আৰু িকছুমােন পথাৰৰ
পৰা ডাল-পাত আিদ কািট আিন পথত পািৰ িদেল 9 িয সকল েলাক েতওঁৰ আেগ-পােছ ৈগিছল আৰু িয সকেল েতওঁক
অনুসৰণ কিৰিছল, েতওঁেলােক িৰিঙয়াই ক’বৈল ধিৰেল,
‘জয়! জয়! িয জন প্রভুৰ নােমেৰ আিহেছ, েতওঁ ধনয্;
10 আৰু আমাৰ ওপৰ-িপতৃ দায়ুদৰ িয ৰাজয্† আিহেছ, েসই জন ধনয্!
উদ্ধর্ েলাকত জয়ধ্বিন হওক’

11 এইদেৰ যীচু িযৰূচােলমত প্রেৱশ কিৰেল আৰু মিন্দৰ এেলকাত েসামাল তাৰ পাছত েতওঁ চািৰওফােল ঘূিৰ
সকেলােবাৰ চােল এইদেৰ পলম েহাৱাত সিন্ধয়া ৈহ আিহল, পাছত েতওঁ বাৰ জন িশষয্ৰ ৈসেত ৈবথিনয়া গাওঁৈল
ওলাই গ’ল 12 পাছিদনা খন েতওঁেলাক ৈবথিনয়া গাওঁৰ পৰা ঘুিৰ আেহােত, েতওঁৰ েভাক লািগল

ফলহীন িডমৰু গছক শাও িদয়া, িদ্বতীয় বাৰ মিন্দৰ পিৰস্কাৰ কৰা
13 েতিতয়া েতওঁ দুৈৰৰ পৰা, পােত ৈসেত এেজাপা িডমৰু গছ েদিখ, ফল েপাৱাৰ আশাত তাৈল গ’ল; িকন্তু ওচৰ

েপাৱাত পাতৰ বািহেৰ এেকা নাপােল; িকয়েনা েসই সময় িডমৰুৰ ফল িদয়া বতৰ নািছল 14 েতিতয়া েতওঁ মাত লগাই
‡ 10 অধয্ায়:45 িযচ 53:11, 12; দা 9:26; গালা 3:13, 14; 1 তীম 2:6 * 11 অধয্ায়:7 জখ 9:9 † 11 অধয্ায়:10 িযচ 9:7; িযিৰ
33:15
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েসই গছক ক’েল, “এিতয়াৰ পৰা েকােনও েতাৰ ফল েকােনা কােল নাখাওঁক ” েতওঁৰ িশষয্ সকেল, েতওঁ িক ক’েল
শুিনেল

15 পাছত েতওঁেলাক িযৰূচােলম আিহ েপাৱাত, যীচুেৱ মিন্দৰৰ এেলকাত েসামাই মিন্দৰত েবচা-িকনা কৰা সকলক
বািহৰ কিৰবৈল ধিৰেল; আৰু ধন সেলাৱা সকলৰ েমজ, আৰু কেপৗ েবচােবাৰৰ আসন লুিটয়াই েপলােল; 16 েতওঁ
মিন্দৰৰ মােজিদ েকােনা েলাকক েবচা-িকনা কিৰবৈল এেকা পাত্র ৈল যাব িনিদেল

17 েতওঁ উপেদশ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “এেনদেৰ িলখা নাই েন?,
‘েয েমাৰ ঘৰক সকেলা জািতৰ বােব প্রাথর্নাৰ ঘৰ েবালা যাব?‡
িকন্তু েতামােলােক তাক ডকাইতৰ গুহা§কিৰলা’ ”

18 এই কথা শুিন, প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল েতওঁক েকেনৈক বধ কিৰব পােৰ, তাৰ উপায়
িবচািৰব ধিৰেল৷ িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁৈল ভয় কিৰেল কাৰণ েগােটই েলাক সমূেহ েতওঁৰ উপেদশত িবস্ময় মািনিছল
19 আৰু সিন্ধয়া হ’েলই েতওঁেলাক নগৰৰ বািহৰৈল ওলাই ৈগিছল

20 ৰািতপুৱা েতওঁেলােক েসই বােটিদ আেহােত, েসই িডমৰু গছেজাপা িশপাই ৈসেত শুকাই েযাৱা েদিখেল
21 েতিতয়া িপতৰৰ মনত পিৰল আৰু েতওঁ যীচুক ক’েল, “ৰিব্ব, চাওক! আপুিন শাও িদয়া িডমৰু গছেজাপা শুকাই
গ’ল ”

22 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক ঈশ্বৰত িবশ্বাস ৰাখা; 23 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, িয
েকােনােৱ এই পবর্তেটাক যিদ কয়, ইয়াৰ পৰা উিঠ সাগৰত পৰ ৈগ, আৰু মনত সেন্দহ নকিৰ িয জেন কয় আৰু েতওঁ
যিদ েসেয় ঘিটব বুিল িবশ্বাস কেৰ, েতেনহেল েতওঁৈল ঈশ্বেৰ েসেয় িসদ্ধ কিৰব

24 এই েহতুেক মই েতামােলাকক কওঁ, েতােমােলােক প্রাথর্না কিৰ িয িয েখাজা, েসই সকেলােক পােলঁা বুিল িবশ্বাস
কৰা;*েতিতয়ােহ পাবা, 25আৰু স্বগর্ত থকা েতামােলাকৰ িপতৃেয় যােত েতামােলাকেৰা অপৰাধ ক্ষমা†কিৰব, েসই বােব
েতামােলােক প্রাথর্না কিৰবৈল িথয় হওেত, যিদ কােৰাবাৰ িবৰুেদ্ধ েতামােলাকৰ িকবা কবলগীয়া থােক, েতেনহেল েতওঁক
িনশ্চয় ক্ষমা কৰা 26 িকন্তু েতামােলােক যিদ ক্ষমা নকৰা, েতেনহেল েতামােলাকৰ স্বগর্ত থকা িপতৃেয়ও েতামােলাকৰ
অপৰাধ ক্ষমা নকিৰব৷”

27এইদেৰ েতওঁেলাক আেকৗ িযৰূচােলমৈল আিহল৷ এেনেত যীচুেৱ েতওঁ মিন্দৰত ফুেৰােত, প্রধান পুেৰািহত, িবধানৰ
অধয্াপক, আৰু পিৰচাৰক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, 28 “আপুিন িক ক্ষমতােৰ এইেবাৰ কিৰেছ বা এইেবাৰ
কিৰবৈল েকােন এই ক্ষমতা আেপানাক িদেল?”

29 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই আেপানােলাকক এটা কথা েসােধা, আেপানােলােক েমাক উত্তৰ িদয়ক;
েতিতয়ােহ মই িক ক্ষমতােৰ এইেবাৰ কিৰেছঁা েসই িবষেয় আেপানােলাকক ক’ম 30 ‘েযাহনৰ বািপ্তস্ম স্বগর্ৰ পৰা েন
মানুহৰ পৰা ৈহিছল’? েমাক উত্তৰ িদয়ক ”

31 েতিতয়া েতওঁেলােক পৰস্পেৰ েকাৱা-েমলা আৰু যুিক্ত-তকর্ কিৰ ক’েল, ‘স্বগর্ৰ পৰা বুিল যিদ কওঁ, েতেনহেল
েতওঁত িকয় িবশ্বাস নকিৰলা, েতওঁ এেনৈক ক’ব 32 িকন্তু মানুহৰ বুিল ক’ম েন?’ েতওঁেলােক মানুহেবাৰৈল ভয়
কিৰেল, িকয়েনা সকেলােৱ েযাহনক স্বৰূেপই এজন ভাববাদী বুিল মািনিছল 33 পােছ েতওঁেলােক যীচুক উত্তৰ িদ
ক’েল, “আিম নাজােনা ” তােত যীচুেৱও েতওঁেলাকক ক’েল, “মই িক ক্ষমতােৰ এইেবাৰ কেৰঁা, েসই িবষেয় মেয়া
েতামােলাকক নকওঁ ”

12 অধয্ায়
েকইজনমান িবশ্ৱাসঘাতক েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত

1 পাছত* যীচুেৱ দৃষ্টান্তেৰ ধমীর্য় েনতা সকলক ক’বৈল ধিৰেল, “এজন মানুেহ দ্রাক্ষাবাৰী পািত, তাৰ চািৰওফােল
েবৰা িদেল আৰু গাত খািন্দ তাত আঙুৰৰ ৰস েচিপ উিলয়াবৰ বােব েঘালনী থেল৷ আৰু এখন টিঙ সািজ েখিতয়ক
সকলৰ হাতত গতাই িদ আন েদশৈল গ’ল 2 পাছত েতওঁ বতৰৰ িদনত েখিতয়ক সকলৰ পৰা েসই দ্রাক্ষাবাৰীৰ িকছুমান
গুিটৰ অংশ পাবৈল েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল এজন দাসক পঠাই িদেল 3 িকন্তু েতওঁেলােক েসই দাস জনক ধিৰ, েকাবাই
েমিল শুদা-হােত পিঠয়াই িদেল
‡ 11 অধয্ায়:17 িযচ 56:7 § 11 অধয্ায়:17 িযিৰ 7:11 * 11 অধয্ায়:24 মিথ 17:20; যাক 1:5, 6 † 11 অধয্ায়:25 মিথ 6:14;
18:35; কল 3:13 * 12 অধয্ায়:1 মিথ 21:33-46; লূক 20:9-18৷
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4পাছত আন এজন দাসক পেঠাৱা হ’ল, তােত েতওঁেলােক েসই দাসক মূৰত আঘাত কিৰেল আৰু অপমােনা কিৰেল
5 পুনৰ আন এজনক পেঠাৱাত েতওঁেলােক েতওঁেকা বধ কিৰেল৷ এেনদেৰ িকছুমানক েকাবােল আৰু িকছুমানক বধ
কিৰেল

6 পাছত পিঠয়াবৈল েতওঁৰ এজন মােথান বয্িক্ত আিছল, েসই জন হ’ল েতওঁৰ িপ্রয় পুত্র৷ অৱেশষত েতওঁ, েতওঁেকা
েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল৷ েতওঁ ক’েল, ‘েতওঁেলােক িনশ্চয় েমাৰ পুত্রক সন্মান কিৰব৷’

7 িকন্তু েসই েখিতয়ক সকেল পৰস্পেৰ আেলাচনা কিৰ কেল, ‘এই জেনই উত্তৰািধকাৰী; আহা, আিম এওঁক বধ
কেৰঁা; েতিতয়া উত্তৰািধকাৰ আমােৰই হ’ব’

8 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ধিৰেল আৰু বধ কিৰ, দ্রাক্ষাবাৰীৰ বািহৰত েপলাই িদেল † 9 এেতেক েশষত েসই
দ্রাক্ষাবাৰীৰ গৰাকীেয় িক কিৰব? েতওঁ আিহ, েসই েখিতয়ক সকলক সংহাৰ কিৰ েসই বাৰী আন েলাকক িদব ‡

10 এই ধমর্শাস্ত্রৰ বচন েতামােলােক পঢ়া নাই েন?
‘ঘৰ-সেজাতা সকেল িয িশল অগ্রাহয্ কিৰেল,
েসেয় চুকৰ প্রধান িশল হ’ল’;
11 এেয় প্রভুৰ পৰা হ’ল
আৰু আমাৰ দৃষ্টিত আচিৰত;”§
12 েতিতয়া েতেখত সকেল যীচুৰ েসই দৃষ্টান্তেটা েতেখত সকলৰ িবপেক্ষ েকাৱা বুিল জািনবৈল পাই েতওঁক বন্দী কিৰব
খুিজেল িকন্তু েলাক সকলকৈল ভয় কিৰ েতওঁক এিৰ গুিচ গ’ল

চীজাৰক কৰ িদয়াৰ িবষেয় প্রশ্ন
13 পাছত যীচুক বাকয্ৰূপ ফান্দত ধিৰবৰ আশেয়েৰ েতেখত সকেল িকছুমান ফৰীচী আৰু েকইজনমান েহেৰাদীয়া

েলাকক েতওঁৰ ওচৰৈল পঠােল 14 েতওঁেলােক আিহ েতওঁক ক’েল, “েহ গুৰু, আিম জােনা েয আপুিন েকােনা
এজনেৰ মত মািন নলয় আৰু মানুহৰ মাজত পক্ষপােতা নকেৰ৷ আপুিন সতয্ৰূেপ ঈশ্বৰৰ পথৰ িবষেয় িশক্ষা িদেয়৷
চীজাৰক কৰ আদায় িদয়ােটা িবধান সন্মত হয় েন নহয়? আিম কৰ আদায় িদম েন িনিদম?” 15 িকন্তু েতওঁেলাকৰ
কপট ভাব বুিজ পাই েতওঁ ক’েল, “আেপানােলােক িকয় েমাক পৰীক্ষা কিৰেছ? েমাৰ ওচৰৈল এটা আধিল*আনক,
মই চাওঁ৷”

16 েতিতয়া েতওঁেলােক এটা আধিল আিন যীচুক িদেল৷ যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল, “এই প্রিতমূির্ত আৰু নাম কাৰ?”
েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “চীজাৰৰ ” 17 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “গিতেক িয চীজাৰৰ, েসয়া চীজাৰক
িদয়ক;†আৰু িয ঈশ্বৰৰ, েসয়া ঈশ্বৰক িদয়ক ” েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁত অিতশয় িবস্ময় মািনেল

পুনৰুত্থানৰ িবষেয় প্রশ্ন
18 পাছত পুনৰুত্থান নাই বুিল েকাৱা চদূ্দকী সকল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক সুিধেল, 19 “েহ গুৰু, েমািচেয় আমাৰ

বােব িলিখেল ‘েকােনা ভাইৰ যিদ িনজ ভাযর্া জীয়াই থােকােত মৃতুয্ হয়, িকন্তু েতওঁৰ সন্তান নাই; েতেনহেল েতওঁ এিৰ
েযাৱা ভাযর্াক েতওঁৰ ভােয় গ্রহন কিৰব আৰু েতওঁক সন্তান িদব৷’

20 েসই ঠাইত সাত জন ভাই-ককাই আিছল; প্রথম জেন এগৰাকী িতেৰাতা িবয়া কিৰেল আৰু সন্তান নথকাৈক
েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল 21 তােত িদ্বতীয় জেনও েতওঁক িবয়া কিৰ সন্তান নথকাৈক েতওঁেৰা মৃতুয্ হ’ল; পাছত তৃতীয় জনেৰা
েসইদেৰই হ’ল 22 েসইদেৰ সাত জেনই সন্তান নথকাৈক মৃতুয্বৰণ কিৰেল আৰু অৱেশষত েসই িতেৰাতা গৰাকীেৰা
মৃতুয্ হ’ল 23 এিতয়া পুনৰুত্থানত তাই েতওঁেলাকৰ মাজৰ েকান জনৰ ভাযর্া হ’ব? িকয়েনা তাইক সাত জেনই িবয়া
কৰাইিছল ”

24 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “ধমর্শাস্ত্র আৰু ঈশ্বৰৰ পৰাক্রমৰ িবষেয় নজনােতােৱই ৈহেছ আেপানােলাকৰ ভ্রািন্তৰ
কাৰণ, নহয় েন? 25 িকয়েনা েতওঁেলােক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েযিতয়া পুনৰায় উেঠ, েতিতয়া েতওঁেলােক িবয়া
নকৰাই বা িবয়া িদয়াও নহয়, িকন্তু স্বগর্ত থকা দূতৰ িনিচনা হয় ”

26 “িকন্তু মৃত েলাকৰ িবষেয় অথর্াৎ েতওঁেলাকক েয েতালা হয়, এই িবষেয় েতামােলােক েমািচৰ পুস্তকত থকা
েজােপাহাৰ বৃত্তান্তেটাত ঈশ্বেৰ েয ৈকিছল,‡‘মই অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ, ইচহাকৰ ঈশ্বৰ, যােকাবৰ ঈশ্বৰ’ বুিল; ঈশ্বেৰ েমািচক
েকেনৈক ৈকিছল, েসই িবষেয় পঢ়া নাই েন? 27 েতওঁ মৃত েলাকৰ ঈশ্বৰ নহয় িকন্তু জীিৱত েলাক সকলৰেহ ঈশ্বৰ;
আেপানােলােক বৰৈক ভুল বুিজ আেছ ”

† 12 অধয্ায়:8 পঁা 3:15; ইব্রী 13:12৷ ‡ 12 অধয্ায়:9 িহেতা 1:24-31; িযচ 5:5-7৷ § 12 অধয্ায়:11 গীত 118:22, 23৷ * 12
অধয্ায়:15 আধিল দীনাৰ † 12 অধয্ায়:17 েৰা 13:7; 1 িপ 2:17৷ ‡ 12 অধয্ায়:26 যা 3:1-6৷
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প্রথম আজ্ঞাৰ িবষেয় প্রশ্ন
28 েতিতয়া িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ এজেন আিহ, েতওঁেলােক এেন বাদ-িবচাৰ কৰা শুিন েদিখেল েয, যীচুেৱ

েতওঁেলাকক ভালদেৰই উত্তৰ িদেল৷ েতিতয়া েতওঁ যীচুক সুিধেল, “েকানেটা আজ্ঞা সকেলাতৈক প্রেয়াজনীয়?”
29 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “প্রথমেটা এই, ‘েহ ইস্রােয়ল, শুনা; প্রভুেৱই আমাৰ ঈশ্বৰ আৰু েতওঁ এজন, 30 আৰু তুিম
সকেলা হৃদয়, সকেলা প্রাণ, সকেলা িচত্ত আৰু সকেলা শিক্তেৰ েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক েপ্রম কৰা’ § 31 িদ্বতীয়েটা
এই, ‘েতামাৰ চুবুৰীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কৰা’ এই দুটাতৈক প্রধান আন আজ্ঞা নাই ”

32 েতিতয়া েসই িবধানৰ অধয্াপেক েতওঁক ক’েল, “েহ সৎ গুৰু! আপুিন সতয্ কথাই ৈকেছ; প্রকৃতেত েতওঁ এজন,
েতওঁৰ বািহেৰ আন েকােনা নাই; 33 আৰু সকেলা হৃদয়, সকেলা বুিদ্ধ আৰু সকেলা শিক্তেৰ েতওঁক েপ্রম কৰা আৰু
িনজৰ িনিচনাৈক চুবুৰীয়াক েপ্রম কৰা, এেয় সকেলা েহামবিল বা বিলদানতৈকেয়া অিধক ”* 34 তােত যীচুেৱ েতওঁক
সু-িবেবচনােৰ উত্তৰ িদয়া েদিখ ক’েল, “তুিম ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ পৰা দূৈৰত নাই ” েতিতয়ােৰ পৰা েতওঁক পুনৰ েকােনা
কথা সুিধবৈল কােৰা সাহস নহ’ল

দায়ুদৰ সন্তানৰ িবষেয় প্রশ্ন
35 পাছত যীচুেৱ মিন্দৰত বিহ উপেদশ িদওঁেত, সিমধান িদ েসই েলাক সকলক ক’েল, “খ্রীষ্ট েয দায়ুদৰ সন্তান, এই

িবষেয় িবধানৰ অধয্াপক সকেল েকেনৈক কব পােৰ? 36 িকয়েনা দায়ুেদ পিবত্র আত্মােৰ িনেজ ৈকিছল,
‘প্রভুেৱ েমাৰ প্রভুক ক’েল,
েমাৰ েসঁা হােত বিহ থাকা,†
েযিতয়াৈল মই েতামাৰ শত্রুেবাৰক েতামাৰ ভিৰ-পীৰা নকৰাও৷’

37 দায়ুেদ িনেজই েতওঁক ‘প্রভু’ বুিলিছল, েতেনহেল েতওঁ েকেনৈক েতওঁৰ সন্তান হয়?” আৰু েলাক সমূেহ
আনেন্দেৰ েতওঁৰ কথা শুিনেল

অধয্াপক সকলৰ েদাষ েদখুৱাই িদয়া
38 েতিতয়া েতওঁৰ উপেদশৰ মাজত ক’েল, “িবধানৰ অধয্াপক সকলৈল আেপানােলাক সাৱধান হওক; েতেখত

সকেল দীঘল বস্ত্র িপিন্ধ ফুিৰবৈল 39 আৰু হাত-বজাৰত নমস্কাৰ, নাম-ঘৰত প্রধান আসন, েভাজত প্রধান ঠাই, 40 এই
সকেলােক ইচ্ছা কেৰ আৰু বঁাৰী মিহলা সকলৰ ঘৰ-বাৰী গ্রাস কিৰ দীঘল প্রাথর্নােৰ ছদ্মেবশ ধেৰ৷ েতেখত সকল অিধক
দণ্ডৰ পাত্র হব ”

দিৰদ্র বঁাৰী এজনীেয় দান িদয়া
41পাছত যীচুেৱ ভঁৰালৰ সনু্মখত বিহ, েলাক সকেল দান পাত্রত েকেনৈক ধন সুমুৱাইিছল, তােক চাই আিছল েতিতয়া

অেনক ধনী েলােক বহু ধন সুমুৱাই িদেল 42 পাছত এজনী দিৰদ্র বঁাৰী মিহলাই আিহ অিত কম মূলয্ৰ তামৰ মুদ্রাৰ দুই
পাই সুমুৱাই িদেল

43 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁ িনজৰ িশষয্ সকলক ওচৰৈল মািত ক’েল, “মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, দান পাত্রত ধন
সুমুৱাই িদয়া েলাক সকলৰ িভতৰত এই দিৰদ্র বঁাৰী মিহলা গৰাকীেয় সকেলাতৈক অিধক িদেল ‡ 44 িকয়েনা সকেলােৱ
িনজৰ িনজৰ অিতিৰক্ত সম্পিত্তৰ পৰা িদেল, িকন্তু এই দিৰদ্র বঁাৰীেয় ধনৰ নাটিন েহাৱােতা, েতওঁৰ িয আিছল অথর্াৎ
েতওঁৰ সকেলা জীিৱকা িদেল ”

13 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ িবনাশ, যীচুৰ পুনৰাগমণৰ িবষেয় জেনাৱা

1 পাছত যীচু মিন্দৰৰ পৰা ওলাই যাওঁেত েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ এজেন েতওঁক ক’েল, “েহ গুৰু, চাওক, েকেন
আশ্চযর্জনক িশল আৰু ইয়াৰ গঁাথিন!” 2 তােত যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম এই বৰ বৰ গঁাথিন েদিখছা েন? ইয়াৰ
েকােনা এটা িশল আনেটা িশলৰ ওপৰত পিৰ থকা নাপাবা িকয়েনা এই সকেলা ভািঙ েপেলাৱা হব৷”

3 পাছত েতওঁ ৈজতুন পবর্তত, মিন্দৰৰ িবপৰীেত বিহ থােকােত িপতৰ, যােকাব, েযাহন আৰু আিন্দ্রয়ই গুপুেত েতওঁক
সুিধেল, 4 “আমাক কওক এেন ঘটনা েকিতয়া ঘিটব? আৰু এই সকেলা িসদ্ধ হ’বৈল উদয্ত েহাৱা িচন িক হব?”

5 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’বৈল ধিৰেল, “েকােনও েযন েতামােলাকক নুভুলায়, এই কাৰেণ সাৱধান েহাৱা
6 অেনেক েমাৰ নােমেৰ আিহ, ‘মেয়ই েসই জন’, বুিল বহু মানুহক ভুলাব
§ 12 অধয্ায়:30 িদ্ৱ িব 6:4, 5; েল 9:18৷ * 12 অধয্ায়:33 1 চ 15:22; গীত 51:16, 17; েহা 6:6; মী 5:6-8৷ † 12 অধয্ায়:36 গীত
110:1৷ ‡ 12 অধয্ায়:43 লূক 21:1-4; 2 কিৰ 8:2, 12; িদ্ৱ িব 16:10, 17৷
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7 েতামােলােক েযিতয়া ৰণৰ কথা আৰু যুদ্ধ েহাৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বাতিৰ শুিনবা, েতিতয়া উিদ্বগ্ন নহ’বা; কাৰণ এইেবাৰ
ঘিটব লােগ; িকন্তু েশষ সময় েতিতয়াও আিহবৈল আেছই 8 িকয়েনা জািতৰ িবৰুেদ্ধ জািত আৰু ৰাজয্ৰ িবৰুেদ্ধ ৰাজয্
উিঠব; ঠােয় ঠােয় ভুিমকম্প আৰু আকােলা হ’ব৷ এইেবাৰ যাতনাৰ আৰম্ভিণেহ মােথান

9 িকন্তু েতামােলােক িনজৈল সাৱধান হ’বা; িকয়েনা মানুহেবােৰ েতামােলাকক িবচাৰ সভাত েশাধাই িদব; তদুপিৰ নাম-
ঘৰত েতামােলাকক প্রহাৰ কিৰব৷ েমাৰ কাৰেণ েদশািধপিত আৰু ৰজা সকলৰ সনু্মখত েমাৰ সাক্ষী হবৈল েতামােলাক
িথয় হ’বা 10 িকন্তু প্রথেম সকেলা জািতৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ হ’ব লািগব

11 েযিতয়া েতেখত সকেল েতামােলাকক বন্দী কিৰ িন েশাধাই িদব, েতিতয়া িক ক’ব লােগ েসই িবষেয় আেগেয় িচন্তা
নকিৰবা৷ েসই সময়ত িক কব লােগ, েসই িবষয় েতিতয়াই িদয়া হ’ব; িকয়েনা েতামােলাক েসই কথা কওঁতা েনােহাৱা,
িকন্তু পিবত্র আত্মােহ কওঁতা 12 েতিতয়া ককােয়েক ভােয়কক, বােপেক পুেতকক মৰণৈল েশাধাই িদব; আৰু সন্তান
সকেল মাক- বােপকৰ িবৰুেদ্ধ িথয় ৈহ েতওঁেলাকক বধ কৰাব 13 েমাৰ নামৰ কাৰেণ েতামােলাক সকেলােৰ ঘৃণাৰ
পাত্র হ’বা; িকন্তু িয জেন েশষৈলেক সহন কিৰ থািকব, েসই জেনই পিৰত্রাণ পাব

14 িকন্তু েযিতয়া পূজাৰ বােব েসই ধ্বংসকাৰী িঘণলগীয়া প্রিতমূির্তেটা থািকব নলগীয়া ঠাইত থকা েদিখবা, (িয জেন
পেঢ়, েতওঁ বুজক), েতিতয়া িযহুদীয়াত থকা েলাক সকল পবর্তৈল পলায় যাওঁক; 15 ঘৰৰ ওপৰত থকা জেন, েতওঁৰ
ঘৰৰ িভতৰৰ পৰা েকােনা বস্তু উিলয়াবৈল নািম নাহক আৰু িভতৰৈল েনােসামাওক; 16আৰু পথাৰত থকা জেন িনজৰ
কােপাৰ খন ল’বৰ বােবও উলিট নাযাওঁক

17 িকন্তু েসই কালত গভর্ ৱতী আৰু েকালাত েকচুৱা থকা িতেৰাতা সকলৰ সন্তাপ হ’ব 18 এইেবাৰ েযন জাৰ-কালত
নঘেট, তাৰ বােব প্রাথর্না কিৰবা 19 িকয়েনা েসই েকইটা িদনত বহু মেনাকষ্ট হ’ব৷ ঈশ্বেৰ স্রজা সৃষ্টিত, আৰম্ভিণেৰ পৰা
এিতয়াৈলেক েতেন কষ্ট েকিতয়াও েহাৱা নাই আৰু নহ’বও 20 যিদ প্রভুেৱ েসই িদনৰ সংখয্া কম নকেৰ, েতেনহেল
েকােনা মানুহেৰ ৰক্ষা নহ’ব৷ িকন্তু িয সকলক েতওঁ মেনানীত কিৰেল, িয সকলক েতওঁ বািছ ল’েল; েসই েলাক সকলৰ
কাৰেণ েতওঁ এই িদনৰ সংখয্া কম কিৰেল

21 েতিতয়া যিদও েকােনােৱ েতামােলাকক কয়, ‘েচাৱা, খ্রীষ্ট ইয়াত আেছ!’ বা ‘েচাৱা, েসৗ তাত আেছ!’ তথািপ
িবশ্বাস নকিৰবা 22 িকয়েনা ভুৱা খ্রীষ্ট আৰু ভুৱা ভাববাদী সকল আিবভর্ াৱ হব আৰু িচনৰ ৈসেত আশ্চযর্জনক কাম
কিৰব; সম্ভৱ হ’েল েতওঁেলােক মেনানীত েলাক সকলেকা ভুলাবৈল েচষ্টা কিৰব৷ 23 েসেয়েহ েতামােলাক সাৱধান েহাৱা!
িকয়েনা মই েতামােলাকক সময়ৰ আগেত এই িবষেয় কেলঁা

24 িকন্তু েসই মেনাকষ্টৰ িদনেবাৰৰ পাছত,
সুযর্য্ অন্ধকাৰময় হ’ব,
চন্দ্রেয়া েপাহৰ িনিদব
25 আকাশৰ পৰা তৰােবাৰ খিহ তলৈল পিৰব
আৰু আকাশত থকা পৰাক্রমেবাৰ লেৰাৱা হ’ব

26 েতিতয়া েতেখত সকেল মানুহৰ পুত্রক, পৰাক্রম আৰু প্রতােপেৰ েমঘৰ ওপৰত অহা েদিখব 27 েতওঁ দূত সকলক
পিঠয়াই পৃিথৱীৰ সীমাৰ পৰা আকাশৰ সীমাৈলেক, চািৰওফালৰ পৰা িনজৰ মেনানীত েলাক সকলক আিন েগাটাব৷

28 িডমৰু গছেজাপাৰ পৰা এটা দৃষ্টান্ত িশকা েযিতয়া তাৰ ঠাল েকামল ৈহ কঁুিহপাত েমেল েতিতয়া জহকাল ওচৰ
ৈহেছ বুিল েতামােলােক জানা 29 েসইদেৰ েযিতয়া এইেবাৰ ঘটনা েদিখবা, েতিতয়া েতওঁ ওচৰ চািপ দুৱাৰমুখ পােলিহ
বুিল েতামােলােক জািনবা

30 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, এই সকেলা নঘটাৈলেক এই কালৰ েলাক লুপ্ত নহ’ব 31 আকাশ আৰু পৃিথৱী
লুপ্ত হ’ব িকন্তু েমাৰ বাকয্ েকিতয়াও লুপ্ত নহ’ব 32 িকন্তু িপতৃৰ বািহেৰ েসই সময় বা িদনৰ প্রসংগত েকােনা এজেন
নাজােন, েসয়া স্বগর্ৰ দূেতই হওক বা পুত্রই হওক৷

33 েসই িবষেয় সাৱধান েহাৱা! পৰ িদ প্রাথর্না কিৰ থাকা;*িকয়েনা েসই সময় েকিতয়া আিহব, এই িবষেয় েতামােলােক
নাজানা 34 েসইিদন এেনদেৰ আিহব, েযেনৈক েকােনা েলাক িনজৰ ঘৰ এিৰ িবেদশৈল যায় আৰু িনজৰ দাসেবাৰক
েতওঁ অিধকাৰ িদ প্রিতজনৰ কাম ভাগ কিৰ িদেয়, আৰু ঘৰৰ দুৱৰীক পৰ িদ থািকবৈল আজ্ঞা িদেয়৷

35 এই েহতুেক েতামােলােকও পৰ িদ থাকা; িকয়েনা ঘৰৰ গৰাকী গধূিল বা মাজিনশা বা কুকুৰাই ডাক িদয়া পৰত বা
ৰািতপুৱা েকিতয়া আিহব েতামােলােক নাজানা৷ 36 েতওঁ অকস্মােত আিহ েতামােলাকক েযন েটাপিনত থকা েনেদেখ
37 মই েতামােলাকক িক িক কব লােগ, েসই সকেলােবাৰেক কেলঁা, পৰ িদ থাকা৷”
* 13 অধয্ায়:33 েৰা 13:11; 1 িথ 5:6; 1 িপ 5:8৷
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14 অধয্ায়
যীচুক ধিৰবৰ কাৰেণ কুমন্ত্রণা; যীচুৰ গাত সুগিন্ধ েতল ঘঁহা; ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদাৰ বন্দবস্ত

1 িনস্তাৰ-পবর্ আৰু খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ পবর্ৈল দুিদন আিছল; এেন সময়ত প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক
সকেল েকেনৈক যীচুক েগাপেন ধিৰ বধ কিৰব পােৰ, েসই িবষেয় উপায় িবচািৰেল; 2 এেনেত েতেখত সকেল ক’েল,
“পবর্ৰ সময়ত েযন নহয়, িকয়েনা মানুহৰ মাজত হুলসু্থল দৃষ্টি েগাচৰ হব নালােগ৷”

3 পাছত েতওঁ েযিতয়া ৈবথিনয়া গঁাৱৰ িচেমান কুষ্ঠেৰাগীৰ ঘৰত েভাজন কিৰবৈল আিহল, তােত েতওঁ েভাজনৰ েমজ
পুনৰ পিৰষ্কাৰ কিৰেল; েতিতয়া এজনী িতেৰাতাই বহুমুলীয়া িবশুদ্ধ জটামাংসীৰ সুগিন্ধ েতেলেৰ ভৰা এটা স্ফিটকৰ বটল
ৈল আিহল৷ তােত তাই েসই েটমােটা ভািঙ যীচুৰ মুৰত েতল বাকী িদেল 4 েসই সময়ত তাত উপিস্থত থকা িকছুমান
েলােক কুিপত ৈহ ইজেন- িসজনক ক’ব ধিৰেল, “এেনদেৰ নষ্ট েহাৱাৰ কাৰণ িক? 5 িকয়েনা এই সুগিন্ধ েতল িবক্রী
কিৰ, িতিন শ আধিল তৈকেয়া অিধক পােলােহঁেতন আৰু দিৰদ্র সকলক দান িদব পািৰেলেহঁেতন ” তােত েতওঁেলােক
েসই মিহলা গৰাকীক িনন্দা কিৰেল

6 িকন্তু যীচুেৱ ক’েল, “েতওঁক এিৰ িদয়া; েতওঁক িকয় অশািন্ত কিৰ আছা? েতওঁ েমাৈল উত্তম কমর্েক কিৰেল
7 দিৰদ্র সকল েতামােলাকৰ লগত সদায় থািকব আৰু েযিতয়া েতামােলাকৰ ইচ্ছা হয়, েতিতয়াই েতওঁেলাকৰ উপকাৰ
কিৰব পাৰা; িকন্তু েতামােলােক েমাক সদায় েতামােলাকৰ লগত নাপাবা 8 েতওঁ িয পািৰেল তােক কিৰেল; েমাক
ৈমদামত েথাৱা কাযর্ৰ কাৰেণ আেগেয় েমাৰ শৰীৰত েতল সািনেল 9 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, েগােটই জগতৰ
িয িয ঠাইত এই শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা হ’ব, েসই সকেলা ঠাইত েতওঁক সঁুৱিৰবৰ অেথর্, েতওঁ িয কমর্ কিৰেল, এই
কমর্েকা েঘাষণা কৰা হ’ব ”

10 পাছত ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদা েসই বাৰ জনৰ এজন, েতওঁ যীচুক প্রধান পুেৰািহত সকলৰ হাতত েশাধাই িদবৈল
েতেখত সকলৰ ওচৰৈল গ’ল 11 েতেখত সকেল েতওঁৰ কথা শুিন আনিন্দত ৈহ েতওঁক ধন িদবৈল প্রিতজ্ঞা কিৰেল
তােত েতওঁ যীচুক সুিবধা অনুসিৰ েশাধাই িদবৈল উপায় িবচািৰেল

িনস্তাৰ পবর্ৰ েভাজ েখাৱা; আৰু প্রভু-েভাজ স্থাপন কৰা
12 খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ পবর্ৰ প্রথম িদনা অথর্াৎ িনস্তাৰপবর্ৰ েমৰ েপাৱািল বিল িদয়াৰ িদনা েতওঁৰ িশষয্ সকেল

েতওঁক সুিধেল, “আেপানাৰ বােব িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ েকান ঠাইত যুগুত কিৰবৈল আপুিন ইচ্ছা কেৰ?” 13 েতিতয়া
যীচুেৱ িনজৰ দুজন িশষয্ক পিঠয়ােল আৰু ক’েল, “েতামােলাক নগৰৈল েযাৱা; তােত একলহ পানী ৈল অহা এজন
মানুেহ েতামােলাকক লগ ধিৰব; েতওঁৰ পােছ পােছ যাবা; 14 আৰু েতওঁ িয ঘৰত েসামায়, েসই ঘৰৰ গৰাকীক ক’বা,
‘গুৰুেৱ ৈকেছ, মই িয ঠাইত েমাৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ খাম, েসই আলহী-েকাঠা ক’ত’?”

15 েতিতয়া েতওঁ আচ-বােবেৰ সেজাৱা ওপৰ-মহলৰ এটা েকাঠািল েদখুৱাই িদব; তােত আমাৰ বােব েভাজন যুগুত
কৰাৈগ 16 েতিতয়া িশষয্ দুজন ওলাই নগৰৈল গ’লআৰু যীচুেৱ েযেনৈক ৈকিছল, েতেনৈকেয় েতওঁেলােক সকেলােবাৰ
পােল৷ পাছত েতওঁেলােক তােত িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ যুগুত কিৰেল

17 পাছত সিন্ধয়া সময়ত েতওঁ বাৰ জন িশষয্ৰ লগত েসই ঠাইৈল আিহল 18 তােত েতওঁেলােক েযিতয়া েভাজনৰ
েমজত বিহল আৰু খাব ধিৰেল, েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েতামােলাকৰ মাজৰ এজেন
অথর্াৎ েমাৰ লগত েভাজন কৰা জেনই েমাৰ িবশ্ৱাসঘাতক হব ” 19 েতিতয়া েতওঁেলাক সকেলােৱ দুখ কিৰেল, আৰু
এজন এজনৈক েতওঁক ক’েল, “েসই জন িনশ্চয় মই নহয়?”

20 তােত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “এই বাৰ জনৰ মাজৰ িয জেন েমােৰ ৈসেত েভাজন-পাত্রত িপঠা জুবুিৰয়ায়,
েতেৱঁই েসই জন 21 িকয়েনা মানুহৰ পুত্রৰ িবষেয় েযেনৈক িলখা আেছ, েতেনৈক েতওঁৰ গিত হ’ব; িকন্তু িয জন
মানুহৰ দ্বাৰাই মানুহৰ পুত্রক েশাধাই িদয়া হ’ল, েতওঁ সন্তাপৰ পাত্র; েসই মানুহ জনৰ জন্ম েনােহাৱা হ’েলই েতওঁৰ ভাল
আিছল ”

22 েতওঁেলােক েভাজন কেৰঁােত, * েতওঁ িপঠা ৈল, আশীবর্াদ কিৰেল আৰু ভািঙ েতওঁেলাকক িদ ক’েল, “েলাৱা;
এেয় েমাৰ শৰীৰ ” 23 পাছত েতওঁ পান পাত্রেটা ৈল স্তুিত কিৰ েতওঁেলাকক িদেল৷ তােত সকেলােৱ তাক পান কিৰেল
24 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “িবধানৰ মেত েমাৰ িয েতজ অেনকৰ কাৰেণ উিলওৱা ৈহেছ, েসেয় এই িনয়মৰ েতজ
25 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত ৰস পান নকৰা িদনৈলেক এিতয়াৰ পৰা দ্রাক্ষাগুিটৰ ৰস পুনৰ পান
নকেৰঁা ”

িপতেৰ যীচুক অস্বীকাৰ কিৰব বুিল জেনাৱা
* 14 অধয্ায়:22 1 কিৰ 11:23-28
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26 পাছত েতওঁেলােক গীত গাই গাই বািহৰৈল ওলাই আিহ ৈজতুন পবর্তৈল গ’ল 27 তােত যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “েতামােলাক সকেলােৱ েমাৰ কাৰেণ িবিঘিন পাবা; িকয়েনা এেন িলখা আেছ েয,
‘মই েমৰৰখীয়াক আঘাত কিৰম,
তােত েমৰেবাৰ িসচঁৰিত ৈহ যাব ’†

28 িকন্তু েমাৰ উত্থানৰ পাছত মই েতামােলাকৰ আেগ আেগ গালীল প্রেদশৈল যাম ” 29 েতিতয়া িপতেৰ যীচুক ক’েল,
“যিদও সকেলােৱ িবিঘিন পায়, তথািপ মই নাপাম ” 30 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “মই েতামাক স্বৰূপৈক কওঁ,
আিজ এই ৰািত কুকুৰাই দুবাৰ ডাক িদয়াৰ আেগেয়, তুিম েমাক িতিন বাৰ অস্ৱীকাৰ কিৰবা৷” 31 িকন্তু িপতেৰ অিত
দৃঢ়ৈক ক’েল, “যিদ আেপানাৰ লগত মই মিৰবও লােগ, তথািপ আেপানাক অস্ৱীকাৰ নকিৰম ” এইদেৰ সকেলােৱ
প্রিতজ্ঞা কিৰ ক’েল৷

েগৎিচমানী বাৰীত যীচুৰ আন্তিৰক যাতনা
32 পাছত েতওঁেলােক েগৎিচমানী নামৰ এখন ঠাইত আিহ, যীচুেৱ িনজৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “মই প্রাথর্না কিৰ

অহাৈলেক েতামােলাক ইয়ােত বিহ থাকা ” 33 পাছত েতওঁ িপতৰ, যােকাব আৰু েযাহনক িনজৰ লগত িনেল আৰু
েতওঁ অিতশয় চমৎকৃত আৰু বয্াকুল হ’ব ধিৰেল 34 তােত েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ প্রাণ মৰণৰ তুলয্ েশাকাতুৰ
ৈহেছ; েতামােলােক ইয়ােত থািক পৰ িদয়া৷” 35 পাছত েতওঁ অলপ আগুৱাই ৈগ, মািটত পিৰ, যিদ হ’ব পােৰ, েতেনহেল
েসই দুঃসময় েতওঁৰ পৰা দুৰ হ’বৈল প্রাথর্না কিৰ ক’েল, 36 “আব্বা, িপতৃ, সকেলা েতামাৰ সাধয্; েমাৰ পৰা এই দূখৰ
পান-পাত্র‡দুৰ কৰা; িকন্তু েমাৰ ইচ্ছা নহয়, েতামাৰ ইচ্ছােৰ ”

37 পাছত েতওঁ আিহ, িতিন জন িশষয্েকা েটাপিনয়াই থকা েদিখ, িপতৰক ক’েল, “েহ, িচেমান, তুিমও েটাপিন গ’লা
েন? 38 এঘণ্টাও পৰ িদ থািকব েনাৱািৰলা েন? পৰীক্ষাত েযন নপৰা, এই কাৰেণ েতামােলােক পৰ িদ প্রাথর্না কৰা;
আত্মা ইচু্ছক িকন্তু শৰীৰ দূবর্ল ” 39 েতিতয়া েতওঁ আেকৗ আতিৰ ৈগ, এেক কথােক ৈক প্রাথর্না কিৰেল

40 পাছত আেকৗ আিহ, েতওঁেলাকক েটাপিনত থকা পােল; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ চকু েটাপিনেয় জাপ খুৱাই িনিছল
আৰু েসই সময়ত েতওঁক িক উত্তৰ িদব লািগিছল, েসই িবষেয় েতওঁেলােক নাজািনেল 41 পাছত তৃতীয় বাৰ আিহ,
েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক এিতয়াও েটাপিনয়াই আছা আৰু িবশ্রাম কিৰছা৷ হ’ব! েসই সময় আিহল;
েচাৱা, মানুহৰ পুত্রক পাপী েলাকৰ হাতত েশাধাই িদয়া ৈহেছ 42 উঠা, আিম এিতয়া যাব লােগ; েচাৱা, েমাক েশাধাই
িদয়া জন ওচৰ পােলিহ ”

শত্রুৰ হাতত সমিপর্ত েহাৱা
43 েতিতয়া যীচুেৱ এই কথা ৈক থােকােতই, বাৰ জনৰ মাজৰ িযহূদা আৰু েতওঁেৰ ৈসেত, প্রধান পুেৰািহত, িবধানৰ

অধয্াপক আৰু পিৰচাৰক সকলৰ লগত তেৰাৱাল আৰু টােঙান ৈল থকা মানুহৰ এটা দল ওচৰ চািপ আিহল৷ 44 েতওঁক
েশাধাই িদয়া জেন েসই েলাক সকলক এই সংেকত িদিছল েয, “মই িয জনক চুমা খাম, েতেৱঁই েসই জন; েতওঁেকই
আবদ্ধ কিৰ সাৱধােন েতওঁক ৈল যাবা ” 45 পাছত েতওঁ যীচুৰ ওচৰৈল ৈগ কেল “ৰিব্ব” আৰু েতওঁক চুমা খােল
46 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচুৰ গাত হাত িদ েতওঁক আৱদ্ধ কিৰেল

47 তােত েতওঁৰ ওচৰত িথয় ৈহ েলাক সকলৰ মাজৰ এজেন তেৰাৱাল উিলয়াই মহা-পুেৰািহতৰ এজন দাসক ঘাপ
মািৰ, েতওঁৰ কাণ এখন কািট েপলােল 48 েতিতয়া যীচুেৱ মাত লগাই েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক তেৰাৱাল
আৰু টােঙান ৈল ডকাইতক ধৰাৰ িনিচনাৈক েমাক ধিৰবৈল ওলাই আিহছা েন? 49 েযিতয়া মই েতামােলাকৰ ৈসেত
আিছেলঁা আৰু মিন্দৰত িনেতৗ উপেদশ িদিছেলঁা, েতিতয়া েতামােলােক েমাক নধিৰলা; িকন্তু েসই সকেলােবাৰ ধমর্শাস্ত্রৰ
বচন িসদ্ধ েহাৱাৰ বােবেহ এইদেৰ ঘিটল ” 50 পাছত যীচুৰ ৈসেত থকা সকেলােৱ েতওঁক তয্াগ কিৰেল আৰু পলাল৷

51 েতিতয়া েকােনা এজন েডকাই উদং গাত শণ সূতাৰ িমিহ কােপাৰ এখন ৈল, যীচুৰ পােছ পােছ ৈগিছল; েতিতয়া
েতওঁেলােক তাক আবদ্ধ কিৰেল; 52 িকন্তু িস কােপাৰ খন এিৰ উলঙ্গ ৈহ পলাই গ’ল

মহাসভাৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ
53 পাছত েতওঁেলােক যীচুক মহা-পুেৰািহতৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল েতিতয়া সকেলা প্রধান পুেৰািহত, পিৰচাৰক আৰু

িবধানৰ অধয্াপক সকল েতওঁৰ লগত আিহ েগাট খােল 54 আৰু েতিতয়াই িপতেৰ আতেৰ আতেৰ যীচুৰ পােছ পােছ
মহা-পুেৰািহতৰ েচাতালৰ িভতৰৈলেক েসামাল৷ তােত িনজেক উম িদবৈল পহৰা িদ থকা েটেকলা সকলৰ মাজত বিহ,
জুই পুৱাই আিছল
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55 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত সকল আৰু েগােটই মহাসভাই যীচুক বধ কিৰবৈল েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্ িবচািৰেল; িকন্তু
েতওঁেলােক এেকা নাপােল 56 িকয়েনা অেনেক েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িমছা সাক্ষয্ িদেল তথািপ েতওঁেলাকৰ সাক্ষয্ িনিমিলল

57 পাছত েকইজনমােন উিঠ, েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িমছা সাক্ষয্ িদ ক’েল, 58 “হােত সজা এই মিন্দৰ মই নষ্ট কিৰ, িতন
িদনৰ িভতৰত হােত নকৰা আন এটা সািজম৷”§ আিম েতওঁক এেন কথা েকাৱা শুিনেলঁা! 59 িকন্তু ইয়ােতা েতওঁেলাকৰ
সাক্ষয্ িনিমিলল

60 েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত মাজত িথয় ৈহ, যীচুক সুিধেল, েবােল, “েতামাৰ এেকা উত্তৰ নাই েন? েতামাৰ অিহেত
এওঁেলােকেনা িক সাক্ষয্ িদেছ?” 61 িকন্তু েতওঁ এেকা উত্তৰ িনিদেল আৰু িনজেম থািকল পুনৰ মহা-পুেৰািহেত েতওঁক
সুিধেল, “তুিম পৰমধনয্ জনৰ পুত্র খ্রীষ্ট হয় েন?” 62 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “মই হওঁ,
আৰু েতামােলােক মানুহৰ পুত্রক

পৰাক্রমৰ*েসঁা হােত বিহ থকা
আৰু আকাশত েমেঘেৰ অহা েদিখবা ”

63 েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত িনজৰ েচালা ফািল ক’েল, “সাক্ষীত আমাৰ িক প্রেয়াজন আেছ? 64 েতামােলােক ঈশ্বৰক
িনন্দা কৰা শুিনলা; এিতয়া েতামােলােক িক িসদ্ধান্ত ৈলছা?” তােত সকেলােৱ েতওঁক প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্ বুিল েদাষী
কিৰেল 65 পাছত েকােনা েকােনােৱ েতওঁৰ গাত থুই েপলাবৈল ধিৰেল আৰু েতওঁৰ মুখ ঢািক, েতওঁক ভুকুৱাই ক’েল,
“ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰঁাতা!” আৰু েসনাপিত সকেল েতওঁক ৈল ৈগ প্রহাৰ কিৰেল

িপতেৰ যীচুক অস্বীকাৰ কৰা
66 েতিতয়া িপতৰ তলৰ েচাতালত থােকঁােত মহা-পুেৰািহতৰ বনকৰা েছাৱালী এজনী েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল, 67আৰু

িপতৰক জুই পুৱাই থকা েদখা পাই েতওঁৈল চাই ক’েল, “তুিমও েসই নাচৰতীয়া যীচুৰ লগত আিছলা ” 68 িকন্তু েতওঁ
এই িবষয়েটা অস্বীকাৰ কিৰ ক’েল, “তুিম িয ৈকছা েসই িবষেয় মই নাজােনা আৰু বুিজও েপাৱা নাই ” েতিতয়া েতওঁ
বাট-চ’ৰাৈল ওলাই গ’ল আৰু কুকুৰাই ডাক িদেল৷

69 িকন্তু েসই েবটীেয় েতওঁক তােত েদিখ, ওচৰত িথয় িদ থকা সকলক পুনৰ ক’বৈল ধিৰেল, “এই েলাক জন
িসহঁতৰ মাজৰ এজন!” 70 িকন্তু েতওঁ আেকৗ অস্বীকাৰ কিৰেল অলপ সময়ৰ পাছত েসই ঠাইত িথয় ৈহ থকা েলাক
সকেল িপতৰক ক’েল, “তুিম অৱেশয্ িসহঁতৰ মাজৰ এজন িকয়েনা তুিমও গালীলীয়া মানুহ ”

71 িকন্তু েতওঁ শাও িদেল আৰু শপত খাই ক’েল, “েতামােলােক িয জন মানুহৰ কথা ৈক আছা, েসই জন মানুহক মই
িচিনেয় নাপাও ” 72 েতিতয়া কুকুৰাই িদ্বতীয় বাৰ ডাক িদেল েতিতয়া যীচুেৱ েকাৱা কথা িপতৰৰ মনত পিৰল “কুকুৰাই
দুবাৰ ডাক িদয়াৰ আেগেয় েমাক িতিন বাৰ অস্ৱীকাৰ কিৰবা৷” তােত েতওঁ দুখত ভািগ পিৰল আৰু কািন্দব ধিৰেল৷†

অধয্ায় 15
পীলাতৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ, েতওঁৰ প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা

1 পাছত ৰািতপুৱা প্রধান পুেৰািহত, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ ৈসেত েগােটই মহাসভাই মন্ত্রণা কিৰেল৷
েতিতয়া েতেখত সকেল যীচুক বািন্ধেল আৰু পীলাতৰ হাতত েশাধাই িদেল 2 েতিতয়া পীলােত েতওঁক সুিধেল, “তুিম
ইহুদী সকলৰ ৰজা হয় েন?” তােত েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “তুিমেয়ই ৈকছা ” 3 এেনেত প্রধান পুেৰািহত সকেল েতওঁক
বহুত অপবাদ িদেল

4 েতিতয়া পীলােত আেকৗ েতওঁক সুিধেল, “তুিম এেকা উত্তৰ িনিদয়া েন? েচাৱা, এওঁেলােক েতামাৰ িবৰুেদ্ধ িকমান
অপবাদ িদেছ!” 5 িকন্তু যীচুেৱ েকােনা িদঘলীয়া উত্তৰ িনিদেল আৰু তােত েতওঁ িবস্ময় মািনেল

6 েসই পবর্ৰ সময়ত মানুহেবােৰ িবচািৰেল িয েকােনা এজন বন্দীক পীলােত মুকিল কিৰ িদেয় 7 েসই সময়ত িবেদ্রাহী
েলাক সকলৰ ৈসেত কাৰাগাৰত, িকছুমান হতয্াকাৰীৰ লগত প্রিতিষ্ঠত বয্ৱস্থাৰ িবৰুেদ্ধ েযাৱা ৰাজেদ্রাহী এজন আিছল;
েতওঁৰ নাম আিছল বাৰাব্বা ৷ 8 েতিতয়া েলাক সকেল পীলাতৰ ওচৰৈল আিহল আৰু আগেত কিৰ অহা িনয়ম অনুসিৰ
কিৰবৈল েতওঁক অনুেৰাধ কিৰেল৷

9পীলােত েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলাকৰ বােব মই ইহুদী সকলৰ ৰজাক েযন মুকিল কেৰঁা, েতামােলােক
এেন ইচ্ছা কৰা েন?” 10 িকয়েনা েতওঁ জািনিছল েয প্রধান পুেৰািহত সকেল ইষর্া কিৰ যীচুক েতওঁৰ ওচৰত েশাধাই
িদিছল৷ 11 িকন্তু প্রধান পুেৰািহত সকেল যীচুৰ সলিন বাৰাব্বাক মুকিল কিৰবৰ বােব দাবী কিৰবৈল েলাক সকলক
উচটােল৷
§ 14 অধয্ায়:58 েযা 2:19-21৷ * 14 অধয্ায়:62 লূক 22:69৷ † 14 অধয্ায়:72 2 কিৰ 7:10, 11৷
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12 পাছত পীলােত আেকৗ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতেনহেল েতামােলােক িয জনক ইহুদী সকলৰ ৰজা বুিল
েকাৱা েতওঁক মই িক কিৰম?” 13 েতিতয়া েতওঁেলােক আেকৗ আটাহ পািৰ ক’েল, “তাক কু্রচত িদয়ক ”

14 েতিতয়া পীলােত েতওঁেলাকক সুিধেল, “িকন্তু েতওঁেনা িক েদাষ কিৰেল?” তােত েতওঁেলােক অিধকৈক আটাহ
পািৰ ক’েল, “তাক কু্রচত িদয়ক ” 15 েতিতয়া পীলােত েলাক সকলক সন্তুষ্ট কিৰবৈল েতওঁেলাকৈল বাৰাব্বাক মুকিল
কিৰ িদেল আৰু যীচুক চাবুেকেৰ েকােবাৱাই, কু্রচত িদবৈল েশাধাই িদেল

যীচুক কু্রচত িদয়া
16 েতিতয়া েসনােবােৰ েচাতালৈল অথর্াৎ িপ্রটিৰয়মৰ িভতৰৈল েতওঁক ৈল গ’ল, আৰু েগােটই ৈসনয্ দলক মািত

েগাট খুৱােল
17 পাছত েতওঁেলােক যীচুক উজ্বল বৰণীয়া কােপাৰ িপন্ধােল, আৰু কঁাইটৰ িকৰীিট সািজ মুৰত িপন্ধাই িদেল;

18 মানুহেবােৰ েতওঁক নমস্কাৰ জনাই ক’েল “েহ ইহুদী সকলৰ ৰজা, জয় হওক!”
19 েতিতয়া নেলেৰ েতওঁৰ মুৰত েকাবােল আৰু থুই েপলােল৷ তাৰ পাছত েতওঁৰ আগত আঁঠুকািঢ় শ্রদ্ধা জনােল

20 এইদেৰ েতওঁক ঠাট্টা-িবদ্রূপ কিৰ উিঠ, েসই উজ্বল বৰণীয়া কােপাৰ েসােলাকাই েতওঁক িনজৰ কােপাৰ িপন্ধােল
আৰু েতওঁক কু্রচত িদবৰ বােব বািহৰৈল ৈল গ’ল 21 েসই সময়ত মানুহেবােৰ কুৰীণীয়া েদশৰ পৰা অহা িচেমান নামৰ
(এই জন আেলকেজন্দাৰ আৰু ৰুফৰ বােপক) েলাক এজনক জবৰদিস্তেৰ যীচুৰ কু্রচেটা কিঢ়য়াই িনবৈল ধিৰ আিনেল৷

22 এইদেৰ ৈসনয্ সকেল গলগথা বুিল েকাৱা ঠাই খন ৈল যীচুক ৈল আিহল; (এই নামৰ অথর্ ‘মুৰৰ লাওেখালা’)
৷ 23 তােত েতওঁেলােক যীচুক গন্ধৰেসেৰ িমহিল েহাৱা দ্রাক্ষাৰস যািচেল িকন্তু েতওঁ তাক গ্রহণ নকিৰেল 24 পাছত
েতওঁক কু্রচত িদ উিঠ, েতওঁৰ কােপাৰৰ েকােন িক পাব, েসেয় িনশ্চয় কিৰবৈল, েতওঁেলােক িচিঠ েখিল েসই কােপাৰ
ভগাই ল’েল

25 েতিতয়া ন মান বজাত েতওঁেলােক যীচুক কু্রচত িদেল 26আৰু “ইহুদী সকলৰ ৰজা৷” এই বুিল েতওঁৰ অপৰাধৰ
জাননী ওপৰত িলিখ িদেল 27 েতওঁৰ লগত আন দুজন ডকাইতৰ েসঁাফােল এজনক আৰু বাওঁফােল আন এজনক,
এেনদেৰ কু্রচতিদেল 28 * 29 পাছত অহা-েযাৱা কৰা বাটৰুৱা সকেল মুৰ েজাকািৰ িনন্দা কিৰ কবৈল ধিৰেল, “েহেৰৗ
মিন্দৰ নষ্ট কেৰঁাতা আৰু িতন িদনৰ িভতৰত সােজঁাতা, 30 িনজেক ৰক্ষা কৰ আৰু কু্রচৰ পৰা নাম৷”

31 েসইদেৰ প্রধান পুেৰািহত সকেল িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ ৈসেত ঠাট্টা-িবদ্রূপ কিৰ পৰস্পৰৰ মাজত ক’েল, “িস
আন েলাকক ৰক্ষা কিৰিছল িকন্তু িনজেকই ৰক্ষা কিৰব েনাৱােৰ 32 েহ খ্রীষ্ট, ইস্রােয়লৰ ৰজা, এিতয়াই কু্রচৰ পৰা
নািম আহা; তােত আিম েযন েদখা পাওঁ আৰু িবশ্বাস কেৰঁা৷” েতিতয়া িয দুজনক েতওঁৰ লগত কু্রচত িদয়া হ’ল, েসই
দুজেনও েতওঁক িনন্দা কিৰেল

33 পাছত বাৰ মান বজাৰ পৰা িতিন বজাৈলেক েগােটই েদশ আন্ধাৰ হ’ল 34আৰু িঠক িতিন বজাৰ সময়ত যীচুেৱ
বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’েল, “এেলাই, এেলাই, লামা চবক্তানী?” অথর্াৎ “েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, িক কাৰণত
েমাক তুিম পিৰতয্াগ কিৰলা?”† 35 েতিতয়া ওচৰত িথয় িদ থকা েলাক সকলৰ মাজৰ েকােনা েকােনােৱ ইয়ােক শুিন
ক’েল, “েচাৱা, ই এিলয়াক মািতেছ ” 36 তােত েকােনা এজেন েবগাই ৈগ, স্পঞ্জ এটা িচৰকােৰ পুৰ কিৰ, তাক নলৰ
আগত লগাই েতওঁক পান কিৰবৈল িদ ক’েল, “ৰবা, এিলয়াই ইয়াক নমাই িদবৈল আেহ েন নােহ, তােক আিম চাওঁ
আহা৷” 37 েতিতয়া যীচুেৱ বৰৈক আটাহ পািৰ, প্রাণ তয্াগ কিৰেল 38 তােত মিন্দৰৰ আঁৰ-কােপাৰ খন ওপৰৰ পৰা
তলৈলেক ফািল দুভাগ হ’ল

39 েতওঁ এইদেৰ প্রাণ তয্াগ কৰা েদিখ, েতওঁৰ ওচৰেত িথয় িদ থকা এশৰ েসনাপিতেয় ক’েল, “সঁচাৈক এই মানুহ জন
ঈশ্বৰৰ পুত্র আিছল৷” 40 েসই সময়ত বহু মিহলাই আতৰৰ পৰা চাই আিছল৷ েতওঁেলাকৰ িভতৰত মগ্দলীনী মিৰয়ম, সৰু
যােকাব আৰু েযািচৰ মাক মিৰয়ম আৰু চােলামীও আিছল ৷ 41 যীচু েযিতয়া গালীল প্রেদশত আিছল, েতিতয়া এই মিহলা
সকেল েতওঁৰ পােছ পােছ ৈগ েতওঁক েসৱা শুশ্রূষা কিৰিছল৷ ইয়াৰ ওপিৰও বহু মিহলা েতওঁৰ লগত িযৰূচােলমৈল
আিহিছল৷

যীচুক ৈমদাম িদয়া
42 এই িদনেটা আিছল আেয়াজনিদন; িবশ্রাম িদনৰ আগিদনা৷ েসেয়েহ েতিতয়া আেবিল ওচৰ চািপ অহাত,

43 অিৰমািথয়াৰ েযােচফ েসই ঠাইৈল আিহল৷ েতওঁ পিৰষদ মণ্ডলীৰ এজন সন্মানীয় সদসয্ আিছল৷ েতওঁ ঈশ্ৱৰৰ
ৰাজয্ৈল অেপক্ষা কিৰ আিছল৷ েতওঁ সাহেসেৰ পীলাতৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু যীচুৰ েদহ িবচািৰেল 44 ইিতমেধয্ পীলােত
* অধয্ায় 15:28 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত এইদেৰ িলখা আেছ, 28 পদ: তােত েতওঁক অপৰাবাধীেবাৰৰ লগত িলখা হ’ল, এই শাস্ত্রৰ বচন িসদ্ধ হ’ল৷
† অধয্ায় 15:34 গীত 22:1৷
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যীচুৰ মৃতুয্ েহাৱা বুিল জািনবৈল েপাৱাত, পীলাত আচিৰত হ’ল; েতওঁ এশৰ েসনাপিতক মািত আিনেল আৰু যীচুৰ মৃতুয্ৰ
িবষেয় সুিধেল৷

45 েযিতয়া েতওঁ এশৰ েসনাপিতৰ পৰা যীচুৰ মৃতুয্ জািনেল, েতিতয়া েতওঁ েযােচফক যীচুৰ েদহেটা িনবৈল অনুমিত
প্রদান কিৰেল৷ 46 েযােচেফ শণ সুতাৰ কােপাৰ লগত ৈল আিহিছল৷ েতওঁ যীচুক কু্রচৰ পৰা নমােল আৰু লগত অনা
শণ সুতাৰ কােপােৰেৰ েমিৰয়াই িশলত খািন্দ উিলওৱা ৈমদাম এটাত শুৱাই থ’েল৷ তাৰ পাছত এচটা ডাঙৰ িশল বগৰাই
আিন ৈমদামৰ প্রেৱশ দ্ৱাৰ বন্ধ কিৰ িদেল৷ 47 মগ্দলীনী মিৰয়ম আৰু েযািচৰ মাক মিৰয়েম যীচুক ৈমদাম িদয়া ঠাইেটা
েদখা পােল৷

16 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত িবশ্রামবাৰ েশষ েহাৱাত, মগ্দলীনী মিৰয়ম, যােকাবৰ মাতৃ মিৰয়ম আৰু চােলামীেয় আিহ যীচুৰ গাত

সািনবৈল সুগিন্ধ দ্রবয্ িকিনেল 2 আৰু সপ্তাহৰ প্রথম িদনা অিত ৰািতপুৱা, সুযর্য্ উদয় হওেতই, েতওঁেলােক ৈমদামৈল
গ’ল৷

3 েতওঁেলােক িনজৰ মাজত েকাৱা-কুই কিৰ ক’েল, “ৈমদামৰ প্রেৱশ দ্ৱাৰত থকা িশলেটা েকােন আমাৰ বােব বগৰাই
িদব?” 4 িকয়েনা েসই িশলচতা অিত ডাঙৰ আিছল; এেনেত চকু তুিল চাওেত েতওঁেলােক েদিখেল েয, িশলচটা বগৰাই
েথাৱা আেছ৷

5 েতওঁেলােক েতিতয়া ৈমদামৰ িভতৰৈল েসামাই গ’ল আৰু বগা কােপাৰ িপন্ধা েডকা এজনক েসঁাফােল বিহ
থকা েদিখেল, তােত েতওঁেলাক অিত আচিৰত হ’ল 6 িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক ভয় নকিৰবা;
েতামােলােক কু্রচত হত েহাৱা নাচৰতীয়া যীচুক িবচািৰছা; েতওঁ উিঠল! েতওঁ ইয়াত নাই; েচাৱা, এেয় েতওঁক শুৱাই
েথাৱা ঠাই 7 িকন্তু েতামােলােক ৈগ, েতওঁৰ আন িশষয্ সকলৰ লগেত িপতৰক েকাৱাৈগ েয, ‘েতওঁ েতামােলাকৰ
আেগেয় গালীল প্রেদশৈল যাব আৰু তােত েতওঁ েযেনৈক েতামােলাকক ৈকিছল, েতেনৈক েতামােলােক েতওঁক েদখা
পাবা’ ”

8 েতিতয়া েতওঁেলােক ৈমদামৰ পৰা ওলাই পলাল; িকয়েনা েসই সময়ত েতওঁেলাক সঁচাৈক কম্পন আৰু িবস্ময়ত ৈহ
আিছল; েতওঁেলােক েকােনা বয্িক্তক নক’েল, িকয়েনা েতওঁেলােক অিত ভয় খাইিছল

যীচুৰ পুনৰুত্থান
িশষয্ সকলক দশর্ন িদয়া, আৰু েশষ আজ্ঞা

9 সপ্তাহৰ প্রথম িদনৰ ৰািতপুৱা, যীচু পুনৰুিত্থত েহাৱাৰ পাছত; িয গৰাকীৰ পৰা েতওঁ সােতাটা ভূত েখদাইিছল, েসই
মগ্দলীনী মিৰয়মক েতওঁ প্রথমেত েদখা িদেল 10 েতিতয়া েতওঁ ৈগ েশাক আৰু ক্রন্দন কিৰ থকা যীচুৰ পূবর্ৰ সঙ্গী
সকলক বাতর্ া িদেল; 11 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচু েয জীয়াই উিঠল আৰু মগ্দলীনী মিৰয়মক েয দশর্ন িদেল, েসই কথা
েতওঁেলােক শুিনেল িকন্তু িবশ্বাস নকিৰেল

12 এই সকেলা ঘটনা ঘটাৰ পাছত, যীচুেৱ অনয্ দুজন েলাকক গঁাৱৈল যাত্রা কিৰ থােকােত েতওঁ অনয্ৰূপ ধিৰ,
েতওঁেলাকক েদখা িদেল 13 তােত েতওঁেলােক ৈগ অনয্ িশষয্ সকলক সম্বাদ িদেল; িকন্তু েতওঁেলােক েসই কথা িবশ্বাস
নকিৰেল

14 পাছত এঘাৰ জেন েভাজনত বিহ থােকঁােত, যীচুেৱ েতওঁেলাকক েদখা িদেল আৰু েতওঁৰ উত্থানৰ পাছত, েতওঁক
েদখা েপাৱা সকলক িবশ্বাস নকৰাৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ অিবশ্বাস আৰু কিঠন মনক গিৰহণা কিৰেল 15 আৰু যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক জগতৰ সকেলা ঠাইৈল ৈগ সমুদায় সৃষ্টিৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰা 16 তােত
িয জেন িবশ্বাস কিৰ বাপ্তাইিজত হয়, েতওঁ পিৰত্রাণ পাব িকন্তু িয জেন অিবশ্বাস কেৰ, েতওঁক দণ্ডাজ্ঞা কৰা হ’ব৷

17 এইেবাৰ পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন, িবশ্বাস কৰা সকলৰ অনুগামী হ’ব েতওঁেলােক েমাৰ নােমেৰ ভূত েখদাব, নতুন
নতুন ভাষােৰ কথা ক’ব; সাপক হােতেৰ তুিল ল’ব; 18 আৰু প্রাণনাশক েকােনা বস্তু পান কিৰেলও েতওঁেলাকৰ এেকা
হািন নহব আৰু নিৰয়াৰ গাত হাত িদ, েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰব৷”

19 এইদেৰ েতওঁেলাকৰ ৈসেত কথা েহাৱাৰ পাছত প্রভু যীচুক স্বগর্ৈল িনয়া হ’ল আৰু েতওঁ ঈশ্বৰৰ েসঁা হােত বিহল
20 পাছত েতওঁেলােক ওলাই ৈগ সকেলা ঠাইেত েঘাষণা কিৰব ধিৰেল; আৰু প্রভুেৱ লেগ লেগ কাযর্ কিৰ েসই অনুগামী
সকলৰ পৰাক্রম কাযর্ৰ িচনৰ দ্বাৰাই বাকয্ সপ্রমাণ কিৰেল আেমন
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লূেক িলখা শুভবাতর্ া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
প্রাচীন েলাকসকলৰ অিভন্ন িবশ্বাস েয, েলখক লুক এজন িচিকৎসক আিছল আৰু েতঁেৱ এই েলখা িলিখিছল, েতওঁ

িদ্বতীয় প্রজন্মৰ খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ মাজৰ পৰা আিবভুর্ ত ৈহিছল প্রথাগতভােব েতওঁক এজন অনা-িযহূদী িহচােব েদখা যায়,
েতওঁ আিছল প্রাথিমক স্তৰত এজন প্রচাৰক, েতঁেৱই এই শুভবাতর্ া আৰু পঁাচিনৰ কমর্ পুস্তক িলিখিছল আৰু েতওঁ েপৗলৰ
িমছনাৰী কমর্ৰ সংগী আিছল (কলচীয়া 4:14; 2 তীম. 4:11; িফিলপীয়া 2:4)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভবতঃ সময় প্রায় 60-80 খ্রীষ্টাব্দ
লুেক েতওঁৰ এই েলখা ৈকচিৰয়াত আৰম্ভ কিৰিছল আৰু েৰামত সমাপ্ত কিৰিছল েলখাৰ মূল স্থান আিছল ৈবৎেলেহম,

গালীল, িযহূদীয়া আৰু িযৰূচােলম
প্রাপক
লুকৰ এই পুস্তক খন িথয়’িফলাচৈল উৎসগর্ কৰা ৈহিছল, এই নামৰ অথর্ হ’ল ‘ঈশ্বৰ েপ্রিমক’ এইেটা স্পষ্ট আিছল

েয, েতওঁ ইিতমেধয্ এজন খ্রীষ্টিয়ান আিছল অথবা েতওঁ এজন িহচােপ িবেবিচত আিছল প্রকৃতেত লুেক েতওঁক অিত
উত্তম বুিল িচনাক্ত কেৰ (লূক 1:3) হয়েতা েতওঁ এজন েৰামান কমর্কতর্ া আিছল, ইয়াত েতওঁ অনা-িযহূদী েশ্রাতাৰ বােব
িবিভন্ন তথয্গত কথা িলিখেছ আৰু েতওঁৰ এই েলখাৰ প্রধান লক্ষয্ই হ’ল মানুহৰ পুত্র আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ িবষেয় প্রকাশ
কৰা (লুক 5:24, 19:10, 17:20-21; 13:18)

উেদ্দশয্
এই পুস্তক খন হ’ল যীচুৰ জীৱনৰ এক বণর্না, লুেক যীচুক মানুহৰ পুত্র িহচােপ উপস্থাপন কিৰেছ, েতওঁ এয়া

িথয়’িফলাচৰ প্রিত িলিখেছ, যােত েতওঁ িয িশিকেল-বুিজেল, েসয়া যােত েতঁেৱা ভালদেৰ বুিজ পাব পােৰ (লুক 1:4)
লুক হ’ল এক িনপীড়ন সময়ত খ্রীষ্ট িবশ্বাসৰ এটা প্রিতৰক্ষা েলখা আিছল, ইেয় েদখুৱাই েয যীচু খ্রীষ্টৰ অনুসৰণকাৰীসকলৰ
সম্পকর্ ত প্রিতষ্ঠান িবেৰাধী বা অশুভ এেকােৱ নািছল মূল িবষয় যীচু- প্রকৃত মানুহ

মূল িবষয়
যীচু- প্রকৃত মানুহ

প্রান্তেৰখা
1. যীচুৰ জন্ম আৰু প্রাৰিম্ভক জীৱন — 1:5-2:52
2. যীচুৰ কমর্ৰ আৰম্ভিণ — 3:1-4:13
3. যীচু হ’ল পিৰত্রাণৰ েলখক — 4:14-9:50
4. কু্রচত যীচুৰ অগ্রগিত — 9:51-19:27
5. যীচুৰ তূৰীধ্বিনেৰ িযৰূচােলমত প্রেৱশ, কু্রচিবদ্ধ আৰু পুনৰুত্থান — 19:28-24:53

পাতিন
1 আমাৰ মাজত িযেবাৰ ঘটনা ঘিটল, েসইেবাৰ ঘটনাৰ িবৱৰণ িলিপবদ্ধ কিৰবৈল অেনক বয্িক্তেয় েচষ্টা কিৰেছ

2 আিদেৰ পৰা িয সকেল িনজৰ চকুেৰ েদিখিছল আৰু িয সকল দােস বাকয্ েঘাষণা কিৰিছল, েতওঁেলােকই আমাক
এইেবাৰ জনােল 3 এই েহতুেক, েহ মহামিহম িথয়িফল, এই সম্বেন্ধ মই প্রথমেৰ পৰা ভালদেৰ অনুসন্ধান কিৰেলঁা আৰু
েসেয় আেপানাৈল একািদক্রেম িলখা উিচত হব েযন েদিখেলঁা 4 মই ইচ্ছা কেৰঁা, আপুিনও েযন এই িবষয়েবাৰৰ িশক্ষা
পায়, আৰু েসইেবাৰৰ সতয্তা জািনব পােৰ

েযাহন বাপ্তাইজকৰ জন্মৰ িবষেয় স্বগর্ৰ দূেত জেনাৱা
5 িযহুদীয়াৰ ৰজা েহেৰাদৰ িদনত পুেৰািহত *অিবয়ৰ দলত জখিৰয়া নােমেৰ এজন পুেৰািহত আিছল; জখিৰয়াৰ ভাযর্া

এলীচােবৎ হােৰাণৰ বংশৰ আিছল 6 এওঁেলাক দুেয়া ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ধাির্মক, পিবত্র আিছল প্রভুৰ সকেলা আজ্ঞা আৰু
* 1 অধয্ায়:5 ‘অিবয়ৰ দল’- পুেৰািহতৰ দল ইহুদী পুেৰািহত সকল 24 টা দলত িবভক্ত আিছল 1 বংশাৱলী 24
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িবধানত উভেয় িনখঁুত ৰূেপ জীৱন-যাপন কিৰিছল 7 িকন্তু এলীচােবৎ বন্ধয্া েহাৱা কাৰেণ, েতওঁেলাকৰ েকােনা সন্তান
নািছল েতওঁেলাক দুেয়া বয়সেতা অিত বৃদ্ধ আিছল

8 এিদন িনজৰ দলৰ পাল ক্রেম পুেৰািহতৰ দািয়ত্ব েপাৱাত, জখিৰয়াই পুেৰািহত িহচােপ ঈশ্বৰৰ সনু্মখত কাযর্ কিৰ
আিছল; 9 িকয়েনা পুেৰািহত সকলৰ কাযর্-প্রণালী অনুযায়ী প্রভুৰ মিন্দৰত েসামাই ধূপ জ্বলাবৈল েতওঁৰ ওপৰত পাল
পিৰল 10 ধূপ জ্বেলাৱাৰ সময়ত তাত েগাট েখাৱা সকেলা েলােক বািহৰত প্রাথর্না কিৰ আিছল 11 এেন সময়েত
প্রভুৰ এজন দূত আিহ জখিৰয়াৰ সনু্মখত উপিস্থত ৈহ ধূপ েবিদৰ েসঁাফােল িথয় হ’ল 12 স্বগর্ৰ দূতক েদিখ জখিৰয়া
চমিক উিঠল আৰু েতওঁৰ ভয় লািগল 13 িকন্তু েসই দূেত েতওঁক ক’েল, “েহ জখিৰয়া, ভয় নকিৰবা; িকয়েনা েতামাৰ
প্রাথর্না শুনা গল, আৰু েতামাৰ ভাযর্া এলীচােবেত এজন পুত্র প্রসৱ কিৰব আৰু তুিম েতওঁৰ নাম েযাহন থবা ” 14 েতওঁৰ
কাৰেণ েতামাৰ আনন্দ আৰু উল্লাস হব, আৰু েতওঁৰ জন্মত অেনেক আনন্দ কিৰব 15 িকয়েনা প্রভুৰ দৃষ্টিত েতওঁ মহান
হব; েতওঁ দ্রাক্ষাৰস বা সুৰা পান নকিৰব; আৰু ওপজােৰ পৰা পিবত্র আত্মােৰ পূণর্ হব 16 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ
অেনকক েতওঁ েতওঁেলাকৰ প্রভু ঈশ্বৰৈল ঘূৰাব 17 েতওঁ এিলয়াৰ আত্মা আৰু শিক্তেৰ ৈসেত প্রভুৰ আেগ আেগ যাব
েতওঁ িপতৃ সকলৰ মন েতওঁেলাকৰ সন্তানৈল ঘূৰাব আৰু অবাধয্ সকলক ধাির্মকতাৰ জ্ঞানৈল ঘূৰাব এইদেৰ েতওঁ প্রভুৰ
কাৰেণ যুগুেতাৱা েলাক সকলক প্রস্তুত কিৰব 18 েতিতয়া জখিৰয়াই েসই দূতক ক’েল, “ইয়াক মই েকেনৈক জািনম?
িকয়েনা মই বৃদ্ধ ৈহেছঁা আৰু েমাৰ ভাযর্য্াও অিত বৃদ্ধা ৈহেছ ” 19 তােত দূেত উত্তৰ িদ ক’েল, “মই গািব্রেয়ল; ঈশ্বৰৰ
সাক্ষােত মই িথয় ৈহ থােকঁা; েতামাৰ ৈসেত কথা হবৈল আৰু েতামাৰ আগত এই শুভবাতর্ া েঘাষণা কিৰবৰ বােব েমাক
পেঠাৱা হ’ল 20 েচাৱা, এইেবাৰ ঘটনা নঘটা পযর্ন্ত তুিম েবাবা ৈহ থািকবা; েকােনা কথা কব েনাৱািৰবা; কাৰণ তুিম
েমাৰ কথা িবশ্বাস নকিৰলা িকন্তু এই সকেলা কথা িনৰূিপত সময়ত পূণর্ হব ”

21 আনিপেন, মানুহেবােৰ জখিৰয়াৰ বােব অেপক্ষা কিৰ আিছল আৰু মিন্দৰৰ িভতৰত েতওঁৰ পলম েহাৱা েদিখ
িচিন্তত হ’ল 22 পাছত েতওঁ েযিতয়া বািহৰৈল আিহল, েলাক সকলৰ লগত এেকা কথা কব েনাৱািৰেল; েতিতয়া েলাক
সকেল বুিজব পািৰেল েয মিন্দৰৰ িভতৰত েতওঁ েকােনা দশর্ন পাইেছ িকন্তু েতওঁ েলাক সকলৰ ৈসেত ইংিগেতেৰেহ
কথা পািতেল, মুেখেৰ েকােনা কথা কব েনাৱািৰেল 23 ইয়াৰ পাছত েতওঁৰ েসৱা কাযর্ৰ পাল সমূ্পণর্ েহাৱাত, েতওঁ
িনজৰ ঘৰৈল গ’ল

24 িকছুিদনৰ পাছত েতওঁৰ ভাযর্া এলীচােবৎ গভর্ ৱতী হ’ল; আৰু পঁাচ মাহৈলেক ঘৰৰ পৰা বািহৰ েনালাল েতওঁ
ক’েল 25 “এই কাযর্ েমাৰ বােব প্রভুেৱ কিৰেল মানুহৰ মাজত েমাৰ লজ্জা দূৰ কিৰবৈল েতওঁ েমাৰ ফােল দয়াৰ দৃষ্টি
কিৰেল ”

যীচুৰ জন্মৰ িবযেয় স্বগর্ৰ দূেত জেনাৱা
26 এলীচােবৎ েযিতয়া ছয় মাহৰ গভর্ ৱতী, েতিতয়া ঈশ্বেৰ গািব্রেয়ল দূতক গালীল প্রেদশৰ নাচৰত নগৰৰ মিৰয়ম

নােমেৰ এক কুমাৰীৰ ওচৰৈল পঠােল 27 এই কুমাৰী ৰজা দায়ুদৰ বংশৰ েযােচফ নােমেৰ এজন বয্িক্তৈল বাগ্দান
কৰা আিছল 28 তােত েসই দূেত েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েহ মহা অনুগ্রহ েপাৱা কনয্া, েতামাৰ মঙ্গল হওক!
প্রভু েতামাৰ লগত আেছ ” 29 িকন্তু এই কথা শুিন মিৰয়মৰ উগুল-থুগুল লািগল আৰু আচিৰত ৈহ ভািবেল “ই েকেন
মঙ্গলবাদ!”

30 স্বগর্ৰ দূেত েতওঁক ক’েল, “েহ মিৰয়ম, ভয় নকিৰবা; িকয়েনা তুিম ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা অনুগ্রহ পালা 31 েচাৱা, তুিম
গভর্ ৱতী ৈহ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰবা আৰু েতওঁৰ নাম যীচু থবা 32 েতওঁ মহান হব, আৰু সেবর্াপিৰ জনৰ পুত্র বুিল
প্রখয্াত হব প্রভু পৰেমশ্বেৰ েতওঁৰ পূবর্পুৰুষ দায়ুদৰ িসংহাসন েতওঁক িদব; 33 যােকাবৰ বংশৰ ওপৰত েতওঁ িচৰকাল
ৰাজত্ব কিৰব, আৰু েতওঁৰ ৰাজয্ৰ েকিতয়াও অন্ত নহব ” 34 েতিতয়া মিৰয়েম স্বগর্ৰ দূতক ক’েল, “ই েকেনৈক সম্ভৱ
হব পােৰ? কাৰণ মই এজনী কুমাৰী ” 35 েতিতয়া স্বগর্ৰ দূেত উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “পিবত্র আত্মা েতামাৰ ওপৰৈল
আিহব, আৰু সেবর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ শিক্তেয় েতামাক ছঁা িদ ধিৰব এই েহতুেক েসই পিবত্র গভর্ ফলৰ নাম ঈশ্বৰৰ পুত্র বুিল
প্রখয্াত হব, 36 আৰু েচাৱা, েতামাৰ আত্মীয় এলীচােবেত বৃদ্ধাকালেতা গভর্ ত পুত্র সন্তান ধাৰণ কিৰেছ; যিদও েতওঁক
েলােক বঁাজী বুিলিছল, িকন্তু েতওঁ এিতয়া ছয় মাহৰ গভর্ ৱতী 37 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ বােব েকােনা িবষয় অসাধয্ নহয় ”
38 মিৰয়েম ক’েল, “প্রভুৰ দাসী িয মই, েমাৈল আপুিন েকাৱাৰ দেৰ হওক ” ইয়াৰ পাছেত স্বগর্ৰ দূত মিৰয়মৰ ওচৰৰ
পৰা গুিচ গ’ল

এলীচােবতৰ লগত মিৰয়মৰ সাক্ষাৎ
39 েতিতয়া মিৰয়েম উিঠ েবগােবিগৈক িযহুদীয়াৰ পাবর্তয্ অঞ্চলৰ এখন নগৰৈল গ’ল 40 তাত জখিৰয়াৰ ঘৰত েসামাই

মিৰয়েম এলীচােবতক অিভবাদন জনােল 41 তােত মিৰয়মৰ েসই মঙ্গলবাদ শুনা মােত্রই, এলীচােবতৰ গভর্ ৰ িশশুিট
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নািচ উিঠল; আৰু এলীচােবত পিবত্র আত্মােৰ পূণর্ হ’ল 42 তাৰ পাছত এলীচােবেত বৰ ডাঙৰ মােতেৰ কবৈল ধিৰেল,
“িতেৰাতা সকলৰ মাজত তুিম ধনয্া; আৰু েতামাৰ গভর্ ফেলা ধনয্ 43 েমাৰ প্রভুৰ মাতৃ েয েমাৰ ওচৰৈল আিহেছ, েমাৰ
এেন েসৗভাগয্ েকেনৈক হ’ল? 44 িকয়েনা েতামাৰ মঙ্গলবাদৰ স্বৰ েমাৰ কাণত পৰাৰ লেগ লেগ, েমাৰ গভর্ ৰ িশশুিট
উল্লাসত নািচ উিঠল 45 তুিম ধনয্া; িকয়েনা প্রভুেৱ েতামাক িয িয কথা ৈকিছল, েসই সকেলা িসদ্ধ হব বুিল তুিম িবশ্বাস
কিৰলা ”

মিৰয়েম ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কৰা
46 েতিতয়া মিৰয়েম ক’েল,

“েমাৰ প্রােণ প্রভুৰ মিহমা বণর্াইেছ,
47 েমাৰ আত্মাই েমাৰ ত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰত উল্লাস কেৰ
48 িকয়েনা েতওঁ েতওঁৰ দাসীৰ নীহ অৱস্থাৈল চােল;
আৰু এিতয়াৰ পৰা পুৰুষানুক্রেম সকেলােৱ েমাক ধনয্া বুিলব
49 িকয়েনা পৰাক্রমী জেন েমাৰ কাৰেণ মহৎ কমর্ কিৰেল; আৰু েতওঁৰ নাম পিবত্র
50 িয সকেল েতওঁৈল ভয় কেৰ, পুৰুেষ পুৰুেষ েতওঁেলাকৰ ওপৰত েতওঁৰ দয়া থােক
51 েতওঁ িনজ বাহুৰ দ্বাৰাই পৰাক্রমী কমর্ কিৰেল
িনজ িনজ অন্তৰত অহংকাৰ কৰা সকলক েতওঁ িছন্ন-িভন্ন কিৰেল
52 েতওঁ শাসক সকলক িসংহাসনৰ পৰা নমাই িদেল, িকন্তু নীহ েলাকক তুিল ধিৰেল
53 েতওঁ কু্ষধাতুৰ েলাকক উত্তম বস্তু িদেল আৰু ধনৱন্তক শুদা-হােত পঠাই িদেল
54 েতওঁ িনজৰ দাস ইস্রােয়লক সাহাযয্ কিৰেল, েতওঁ দয়ালু;
55 অব্রাহাম আৰু েতওঁৰ বংশৈল িচৰকাল দয়া কিৰবৰ কাৰেণ,
েযেনৈক েতওঁ আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ ওচৰত প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই িবষয় েতওঁ েসঁাৱৰণ কিৰেল ”

56 পাছত এলীচােবতৰ লগত মিৰয়ম িতিন মাহ মান থািক িনজৰ ঘৰৈল উলিট আিহল
েযাহন বাপ্তাইজকৰ জন্ম

57 পাছত এলীচােবতৰ প্রসৱৰ কাল পূণর্ েহাৱাত, েতওঁ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰেল 58 তােত ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু আত্মীয়
স্বজেন েযিতয়া শুিনেল েয প্রভুেৱ েতওঁৰ প্রিত দয়া কিৰেল, েতিতয়া সকেলােৱ েতওঁেৰ ৈসেত আনন্দ কিৰেল 59 তাৰ
পাছত আঠ িদনৰ িদনা েতওঁেলােক িশশুিটক ৈল চুন্নৎ কিৰবৈল আিহল আৰু সকেলােৱ বােপকৰ নাম অনুসােৰ িশশুৰ
নাম জখিৰয়া থব খুিজিছল; 60 িকন্তু মােক উত্তৰ িদ ক’েল, “নহয় ইয়াৰ নাম েযাহন হব ” 61 েতিতয়া েতওঁেলােক
এলীচােবতক ক’েল, “েতামাৰ বংশৰ মাজত এই নাম কােৰা নাই ” 62 পাছত েতওঁেলােক সংেকত িদ ল’ৰাৰ বােপকৰ
পৰা জািনব িবচািৰেল েয, েতওঁ িক নাম িদব ইচ্ছা কেৰ 63 েতিতয়া েতওঁ ফিল খুিজ তাত িলিখেল, “ইয়াৰ নাম
‘েযাহন’ ” তােত সকেলােৱ িবস্ময় মািনেল 64 েতিতয়াই জখিৰয়াৰ মুখ আৰু িজভাৰ বান্ধ মুকিল ৈহ গ’ল আৰু েতওঁ
ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰবৈল ধিৰেল 65 েতিতয়া আেশ-পােশ থকা েলাক সকল আচিৰত হ’ল আৰু িযহুদীয়াৰ েগােটই
পাবর্তয্ অঞ্চলৰ েলাক সকেল িয ঘিটল েসই িবষেয় েকাৱা-কুই কিৰবৈল ধিৰেল 66 িয সকেল এই কথা শুিনেল,
েতওঁেলােক মেন মেন িবষয়েটা ভািৱ কবৈল ধিৰেল, “ভিৱষয্েত এই ল’ৰা েতেনহেল িক হব?” িকয়েনা েতওঁেলােক
বুিজিছল েয প্রভুৰ হাত েতওঁৰ লগত আেছ

জখিৰয়াই ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কৰা
67 পাছত ল’ৰা জনৰ িপতৃ জখিৰয়াই পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ ৈহ, এই ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰেল

68 ‘ইস্রােয়লৰ প্রভু ঈশ্বৰৰ প্রশংসা হওক;
িকয়েনা েতওঁ িনজৰ মানুহেবাৰক সহায় কিৰবৈল আৰু েতওঁেলাকক মুক্ত কিৰবৈল আিহেছ
69 েতওঁ আমাৰ কাৰেণ েতওঁৰ দাস দায়ুদৰ বংশত এজন শিক্তশালী ত্রাণকতর্ াক িদেল
70 এই িবষেয় ঈশ্বেৰ পিবত্র ভাৱবাদী সকলৰ দ্বাৰা পূবর্েত ৈকিছল
71 েতওঁ শত্রু সকলৰ হাতৰ পৰা আৰু িয সকেল
আমাক ঘৃণা কেৰ, েসই সকেলােৰ হাতৰ পৰা
আমাক ৰক্ষা কৰাৰ প্রিতশ্রুিত িদেল
72 েতওঁ আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ প্রিত দয়া েদখুৱাব আৰু
েতওঁৰ পিবত্র িবধান েসঁাৱৰণ কৰাব;
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73 এই িবধান ৈহেছ প্রিতজ্ঞা, িয আমাৰ পূবর্পুৰুষ অব্রাহামক েতওঁ িদিছল
74 শত্রুেবাৰৰ হাতৰ পৰা আমাক মুক্ত কিৰম বুিল েতওঁ
প্রিতশ্রুিত িদেল, যােত আিম িনভর্ েয় েতওঁৰ আগত েসৱা কিৰব পােৰঁা,
75 আৰু আমাৰ জীৱনৰ আয়ুসৰ কালত পিবত্র আৰু ধাির্মকতােৰ েসৱা কিৰ থািকব পােৰঁা
76 েহ েমাৰ সন্তান, েতামাক সেবর্াপিৰ জনৰ ভাৱবাদী বুিল েকাৱা হব;
িকয়েনা তুিম প্রভুৰ আগমণৰ কাৰেণ েলাক সকলক যুগুত কিৰবৈল েতওঁৰ আেগ আেগ যাবা
77 েলাক সকলক পাপৰ ক্ষমা লাভৰ দ্বাৰা পিৰত্রাণ েপাৱাত সহায় পাবৈল িশক্ষা িদবা
78 ঈশ্বেৰ আমাক ক্ষমা কিৰব, কাৰণ েতওঁ েকামল িচত্তৰ আৰু দয়ালু
েতওঁ কৰুণােৰ পুৱাৰ অৰুণৰ দেৰ ত্রাণকতর্ াই স্বগর্ৰ পৰা আমাক সহায় কিৰবৈল আিহব
79 েতওঁ অন্ধকাৰ আৰু মৃতুয্ছায়াত বিহ থকা েলাক সকলক েপাহৰ িদব
েতওঁ আমাৰ ভিৰ শািন্তৰ পথত গমন কৰাব’

80এেনদেৰ েযাহন বাপ্তাইজক বািঢ়বৈল ধিৰেল আৰুআত্মাত শিক্তশালী ৈহ উিঠল; ইস্রােয়ল জািতৰ আগত মুকিলৈক
প্রকাশ েহাৱাৰ আগৈলেক েতওঁ মৰুপ্রান্তত বাস কিৰিছল

2 অধয্ায়
যীচু খ্রীষ্টৰ জন্ম

1 েসই সময়ত চীজাৰ আগষ্টেচ* িনেদর্ শ জািৰ কিৰেল েয, েৰাম সাম্রাজয্ত বাস কৰা সকেলা েলাকৰ নাম িলখাই
গণনা কৰা হওক 2 িচিৰয়াৰ ৰাজয্পাল কুৰীণীয়ৰ সময়ত এেয় প্রথম েলাক িপয়ল ৈহিছল 3 েসেয়, নাম িলখাবৰ বােব
প্রেতয্েক িনজৰ িনজৰ নগৰৈল গ’ল

4 ৰজা দায়ুদৰ বংশধৰ েহাৱা েহতুেক েযােচেফও গালীল প্রেদশৰ নাচৰত নগৰৰ পৰা দায়ুদৰ নগৰ নােমেৰ খয্াত
িযহূদাৰ ৈবৎেলহম নগৰৈল গ’ল 5 েযােচেফ েতওঁৈল বাগ্দান কৰা মিৰয়মেকা লগত ৈল নাম িলখাবৰ বােব গ’ল
েসই সময়ত মিৰয়ম গভর্ ৱতী আিছল 6 পাছত েতওঁেলাক তােত থােকােত, মিৰয়মৰ প্রসৱৰ কাল পূণর্ হ’ল 7 েতওঁ
িনজৰ প্রথম পুত্র সন্তান প্রসৱ কিৰেল আৰু েতওঁক কােপােৰেৰ েমিৰয়াই দানা পাত্রত শুৱাই থেল; কাৰণ অিতিথশালাত
েতওঁেলাকৰ কাৰেণ থকা ঠাই নািছল

যীচুৰ িবষেয় স্বগর্ৰ দূেত েমষৰখীয়াক জেনাৱা
8 েসই অঞ্চলত িকছুমান েমষৰখীয়াই ৰািত পথাৰত িনজৰ িনজৰ জাকেবাৰ পহৰা িদ আিছল 9 হঠােত প্রভুৰ দূত

এজন আিহ েতওঁেলাকৰ ওচৰত উপিস্থত হ’ল আৰু েতিতয়াই প্রভুৰ মিহমা েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল উজ্জ্বল ৈহ প্রকািশত
হ’ল; তােত েতওঁেলাকৰ অিতশয় ভয় লািগল 10 েতিতয়া দূেত েতওঁেলাকক কেল, “ভয় নকিৰবা; িকয়েনা েচাৱা, িয
শুভবাতর্ া সকেলা েলাকৰ কাৰেণ হব, েসই মহা আনন্দৰ শুভবাতর্ া মই েতামােলাকৰ আগত েঘাষণা কেৰঁা েয, 11আিজ
দায়ুদৰ নগৰত েতামােলাকৰ কাৰেণ ত্রাণকতর্ া জিন্মল; েতওঁ অিভিষক্ত প্রভু খ্রীষ্ট 12 েতামােলাকৈল এেয় িচন হব েয,
ল’ৰা জনক কােপােৰেৰ েমিৰয়াই দানা পাত্রত শুৱাই েথাৱা েদখা পাবা ”

13 েতিতয়া অকস্মােত স্বগর্বািহনীৰ এক বৃহৎ দেল েসই দূতৰ লগ ল’েল আৰু ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ কবৈল ধিৰেল,
14 “উদ্ধর্ েলাকত ঈশ্বৰৰ মিহমা,
আৰু পৃিথৱীত েতওঁৰ প্রীিতৰ পাত্র মানুহেবাৰৰ মাজত শািন্ত ”

15 পাছত স্বগর্ৰ দূত সকল েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা স্বগর্ৈল উলিট েযাৱাত েমষৰখীয়ােবােৰ পৰস্পেৰ েকাৱা-কুই
কিৰেল, “ব’লা, এিতয়া আিম ৈবৎেলহমৈল যাওঁহক; িয ঘটনাৰ কথা প্রভুেৱ আমাৰ আগত েঘাষণা কিৰেল, তােক
চাবৈল যাওঁ ব’লা ” 16 তাৰ পাছত েতওঁেলােক েবগাই িবচািৰ গ’ল, তােত িবচািৰ েযাৱাত মিৰয়ম, েযােচফ, আৰু দানা
পাত্রত শুৱাই েথাৱা ল’ৰা জনক েদখা পােল 17 এইদেৰ েদখাৰ পাছত িশশুিটৰ িবষেয় েতওঁেলাকক িয িয কথা দূেত
ৈকিছল, েসই সকেলা কথা েতওঁেলােক েলাক সকলক জনােল 18তােত েমষৰখীয়া সকলৰ কথা শুিন সকেলােৱ িবস্ময়
মািনেল 19 িকন্তু মিৰয়েম হেল েসইেবাৰ কথা মনেত সঁািচ থেল আৰু েসই িবষেয় িচন্তা কিৰবৈল ধিৰেল 20 ইয়াৰ
পাছত েমষৰখীয়ােবােৰ েতওঁেলাকক িয দেৰ েকাৱা ৈহিছল, েসই অনুসােৰ সকেলা েদিখ আৰু শুিন েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ
প্রশংসা স্তুিত কিৰ ঘৰৈল উলিট গ’ল
* 2 অধয্ায়:1 চীজাৰ আগষ্টচ - িদ্বতীয় েৰাম সম্রাট চীজাৰ (30 খ্রী:পূ:-14 খ্রীষ্টাব্দ)



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 2 অধয্ায়:21 1156 লূেক িলখা শুভবাতর্ া 2 অধয্ায়:49

21 পােছ আঠ িদনৰ পাছত, েযিতয়া েতওঁৰ চুন্নৎ কিৰবৰ সময় হ’ল, েতিতয়া েতওঁেলােক িশশুিটৰ নাম যীচু ৰািখেল;
েতওঁ মাতৃগভর্ ত িস্থিত েহাৱাৰ আেগেয় স্বগর্ৰ দূেত এই নাম িদিছল

িশশু যীচুক মিন্দৰৈল িনয়া আৰু িচিমেয়ােন যীচুক েদখা
22 েমািচৰ িবধান অনুসােৰ শুিচকৰণৰ িদন উপিস্থত েহাৱাত েযােচফ আৰু মিৰয়েম িশশু যীচুক প্রভুৰ ওচৰত উপিস্থত

কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁেলাক িযৰূচােলমত থকা মিন্দৰৈল আিনেল 23 কাৰণ প্রভুৰ িবধান-শাস্ত্রত িলখা আেছ েয “প্রথেম
জন্মা প্রিতজন পুত্র সন্তানক প্রভুৰ উেদ্দেশয্ ‘পিবত্র’ বুিল েকাৱা হব ” 24 আৰু “এেযাৰ কেপৗ বা দুটা পাৰ েপাৱািল”
বিলদান কৰাৰ কথা িয দেৰ প্রভুৰ িবধান-শাস্ত্রত িলখা আেছ, তাক উৎসগর্ কিৰবৈলেকা েতওঁেলাক িযৰূচােলমৈলআিহল

25 েতিতয়া িযৰূচােলমত িচিমেয়ান নােমেৰ এজন ধাির্মক আৰু ঈশ্বৰভক্ত েলাক আিছল আৰু েতওঁ ইস্রােয়লৰ সান্ত্বনাৰ
কাৰেণ অেপক্ষা কিৰ আিছল পিবত্র আত্মা েতওঁৰ ৈসেত আিছল 26 প্রভুৰ অিভিষক্ত †জনক েদখা নাপায় মােন, েতওঁ
মৃতুয্েভাগ নকিৰব, এই কথা পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰাই েতওঁৈল প্রকাশ কৰা ৈহিছল

27 েসইিদনা পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰা চািলত ৈহ িচিমেয়ান মিন্দৰৈল আিহিছল িবধানৰ িবধান পালন কিৰবৈল মাক-বােপেক
িশশু যীচুক িভতৰৈল আিনেল 28 েতিতয়া িচিমেয়ােন যীচুক েকালাত ৈল ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ ক’েল,
29 “েহ প্রভু, এিতয়া আপুিন িনজৰ প্রিতশ্রুিত অনুসােৰ আেপানাৰ দাসক শািন্তেৰ িবদায় িদয়ক
30 িকয়েনা েমাৰ চকুেৱ আেপানাৰ পিৰত্রাণ েদখা পােল,
31 িয পিৰত্রাণ আপুিন সকেলা েলাকৰ সাক্ষােত প্রস্তুত কিৰেল
32 েতওঁ অনা-ইহুদী সকলৰ আগত সতয্ প্রকাশ কৰাৰ এক েপাহৰ হব আৰু েতেৱঁই আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকৰ

েগৗৰৱ হব ”
33 িশশুিটৰ িবষেয় িচিমেয়ােন িয সকেলা কথা ক’েল, েসই িবষয় শুিন মাক-বােপক িবিস্মত ৈহ গ’ল 34 তাৰ পাছত

িচিমেয়ােন েতওঁেলাকক আশীবর্াদ কিৰ যীচুৰ মাক মিৰয়মক ক’েল, “মেনােযােগেৰ শুনা! এই িশশুিটেয়ই ইস্রােয়লৰ
মাজত অেনকৰ পতন আৰু উত্থানৰ কাৰণ হব আৰু েতওঁ এেন এক িচন হ’ব যাৰ িবৰুেদ্ধ অেনেকই কথা কব; 35 তােত
বহু েলাকৰ মনৰ ভাৱনা প্রকাশ ৈহ পিৰব আৰু েতামাৰ িনজৰ হৃদয় শূেল িবিন্ধব ”

হান্নাই যীচুক েদখা
36 েসই ঠাইেত হান্না নামৰ এগৰাকী ভাববািদনী আিছল েতওঁ আেচৰ ৈফদৰ পনুেৱলৰ জীেয়ক েতওঁৰ অেনক

বয়স ৈহিছল িববাহৰ পাছত েতওঁ স্বামীৰ ৈসেত সাত বছৰ থািকল 37 আৰু পাছত েচৗৰাশী বছৰ বয়সৈলেক েতওঁ
িবধৱাৰ জীৱন কটােল েতওঁ মিন্দৰ এিৰ কৈলেকা েযাৱা নািছল; িদেন ৰািতেয় উপবাস আৰু প্রাথর্নােৰ ঈশ্বৰৰ আৰাধনা
কিৰিছল 38 িঠক েসই সময়েত, েতওঁ েতওঁেলাকৰ ফােল আগবািঢ় আিহ ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদবৈল আৰম্ভ কিৰেল আৰু
িযৰূচােলমৰ মুিক্তৰ অেপক্ষাত থকা সকেলােক েসই িশশুিটৰ িবষেয় ক’বৈল ধিৰেল

39 প্রভুৰ িবধানৰ মেত কিৰবলগীয়া সকেলা িনয়ম সমূ্পণর্ কিৰ েযােচফ আৰু মিৰয়ম িনজৰ নগৰ গালীল প্রেদশৰ
নাচৰতৈল উলিট আিহল 40 পােছ িশশুিট ক্রেম ক্রেম বৃিদ্ধ পাই শিক্তমান হব ধিৰেল আৰু জ্ঞােনেৰও পূণর্ হব ধিৰেল;
ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ েতওঁৰ ওপৰত আিছল

যীচুৰ ৈকেশাৰ কাল
41 ‡ িনস্তাৰ-পবর্ পালন কিৰবৈল প্রেতয্ক বছেৰ যীচুৰ মাক আৰু বােপক িযৰূচােলমৈল যায় 42 যীচুৰ বয়স েযিতয়া

বাৰ বছৰ, েতিতয়া েতওঁেলােক যথা ৰীিত মেত েসই পবর্ৈল ৈগিছল 43 পবর্ৰ সকেলা ৰীিত েশষ কিৰ েতওঁেলাক েযিতয়া
ঘৰৈল উলিট আিহিছল, েতিতয়া ল’ৰা যীচু িযৰূচােলমেত ৈৰ গ’ল; িকন্তু েতওঁৰ মাক-বােপেক এই কথা জনা নািছল
44 েতওঁেলাকৰ ৈসেত যাত্রা কৰা দলৰ লগেত যীচু আেছ বুিল ভািব, েতওঁেলাক এিদনৰ বাট গ’ল পাছত েতওঁেলােক
আত্মীয়-স্বজন আৰু বনু্ধ-বান্ধৱৰ মাজত েতওঁক িবচািৰবৈল ধিৰেল 45 িকন্তু মানুহৰ মাজত িবচািৰ নাপায় িযৰূচােলমৈল
পুণৰ ঘূিৰ আিহ েতওঁেলােক যীচুক তাত িবচািৰ ফুিৰব ধিৰেল 46 িতিন িদনৰ পাছত েতওঁেলােক যীচুক মিন্দৰত পােল
েতওঁ অধয্াপক সকলৰ মাজত বিহ েতওঁেলাকৰ কথা শুিন আিছল আৰু নানা প্রশ্ন সুিধ আিছল 47 আৰু িয সকেল
েতওঁৰ কথা শুিনেল, েতওঁেলাক সকেলােৱ েতওঁৰ বুিদ্ধ আৰু উত্তৰত িবস্ময় মািনেল 48 মাক-বােপেকও েতওঁক েদিখ
আচিৰত হ’ল৷ মােক েতওঁক ক’েল, “েবাপা, তুিম আমাৈল িকয় এইদেৰ কিৰলা? েতামাৰ েদউতাৰা আৰু মই েতামাক
িবচািৰ হাবাথুিৰ খাই ফুিৰেছঁা ” 49 েতিতয়া েতওঁেলাকক েতওঁ ক’েল, “েতামােলােক িক কাৰেণ েমাক িবচািৰ ফুিৰছা?
† 2 অধয্ায়:26 অিভিষক্ত খ্রীষ্ট ‡ 2 অধয্ায়:41 িনস্তাৰ পবর্: ইহুদী সকলৰ এিট গুৰুত্বপূণর্ পিবত্র িদন ঈশ্বেৰ েমািচৰ দ্বাৰা েতওঁেলাকক িমচৰৰ বন্দী
অৱস্থাৰ পৰা মুকিল কিৰ আিনিছল এই িদনত তাক স্মৰণ কেৰ



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 2 অধয্ায়:50 1157 লূেক িলখা শুভবাতর্ া 3 অধয্ায়:17

মই েমাৰ িপতৃৰ ঘৰত থকা েয উিচত, ইয়াক জােনা েতামােলােক নাজানা?” 50 িকন্তু েতওঁ িক কথা কব িবচািৰিছল,
েসই কথাৰ অথর্ েতওঁেলােক বুিজ নাপােল

51 তাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ লগত েতওঁ নাচৰতৈল উভিট গ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ বাধয্ ৈহ থািকল েতওঁৰ মােক এই
সকেলা কথা মনত ৰািখেল 52 িকন্তু এইদেৰ যীচু জ্ঞান আৰু বয়সত বৃিদ্ধ পাব ধিৰেল; আৰু ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ ৈসেত,
মানুহৰ েপ্রমত অিধকৈক বািঢ় যাব ধিৰেল

3 অধয্ায়
েযাহন বাপ্তাইজকৰ প্রচাৰ

1 িতিবিৰয়া চীজাৰৰ ৰাজত্বৰ েপান্ধৰ বছৰত িযহূদীয়াৰ ৰাজয্পাল আিছল পন্তীয় পীলাত েসই সময়ত েহেৰাদ আিছল
গালীল প্রেদশৰ ৰজা; আৰু েতওঁৰ ভােয়ক িফিলপ আিছল িযতূিৰয়া আৰু ত্রােখানীিতয়া প্রেদশৰ ৰজা; লুচািণয় আিছল
অিবলীনী প্রেদশৰ ৰজা 2 হানন আৰু কায়াফা আিছল ইহুদী সকলৰ মহা-পুেৰািহত
েসই সময়েত অৰণয্ত জখিৰয়াৰ পুেতক েযাহনৈল ঈশ্বৰৰ বাকয্ আিহল 3 েতিতয়া েযাহেন যদ্দর্ ন নদীৰ েচৗিদশৰ

সকেলা প্রান্তৈল ৈগ প্রচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল, যােত েলাক সকেল পাপৰ পৰা ক্ষমা লাভ পাবৰ কাৰেণ মন-পালটন কেৰ
আৰু বািপ্তস্ম* লয় 4 ভাৱবাদী িযচয়াৰ পুস্তকত েযেনৈক িলখা আেছ:
“মৰুপ্রান্তত এজনৰ কন্ঠস্বৰ শুনা ৈগেছ,
েতামােলােক প্রভুৰ পথ যুগুত কৰা,
েতওঁৰ বাট েপান কৰা
5 আটাই উপতয্কা পূৰ কৰা হব,
প্রিতেটা পবর্ত আৰু পাহাৰ সমান কৰা হব,
একা-েবকা পথেবাৰ েপান হব,
খলা-বমা পথেবাৰ সমান কৰা হব
6 সকেলা মত্তর্ য্ই ঈশ্বৰৰ পিৰত্রাণ েদিখব ”†

7 তােত বািপ্তস্ম লবৰ কাৰেণ অেনক েলাক েযাহনৰ ওচৰৈল আিহব ধিৰেল েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েহ দুষ্ট
সপর্ৰ বংশধৰ! ঈশ্বৰৰ িয েক্রাধ আিহ আেছ তাৰ পৰা পলাবৰ বােব েকােন আেপানােলাকক সতকর্ কিৰ িদেল?
8 আেপানােলােক েয মন-পালটন কিৰেছ, তাৰ উপযুক্ত ফেলেৰ ফলবান হওক িনজৰ মনেত নাভািৱব েয ‘অব্রাহাম
আমাৰ িপতৃপুৰুষ’ িকয়েনা মই আেপানােলাকক কওঁ েয, এই িশলেবাৰৰ পৰাও ঈশ্বেৰ অব্রাহামৰ কাৰেণ সন্তান উৎপন্ন
কিৰব পােৰ 9 গছৰ গুিৰত ইিতমেধয্ কুঠাৰ লািগেয়ই আেছ; িয গেছ ভাল ফল িনিদেয়, তাক কািট জুইত েপেলাৱা
হব ”

10 েতিতয়া েলাক সকেল েযাহনক সুিধেল, “েতেনহেল আিম এিতয়া িক কিৰব লািগব?” 11 েতওঁ উত্তৰ িদ
েতওঁেলাকক ক’েল, “যিদ কােৰাবাৰ দুটা েচালা আেছ, েতেনহেল যাৰ নাই েতওঁক এটা েচালা িদয়ক আৰু যাৰ
েখাৱা বস্তু আেছ, েতেৱঁা েসইদেৰ কৰক ” 12 েতিতয়া েকইজনমান কৰ সংগ্রহকাৰীেয়া বািপ্তস্ম লবৰ বােব আিহল
েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েহ গুৰু, আিম িক কিৰব লােগ?” 13 েতওঁ েসই েলাক সকলক ক’েল, “িযমান কৰ
আদায় কিৰব লােগ তাতৈক অিধক ধন নলব ”

14 েকইজনমান ৈসিনেকও েতওঁক সুিধেল, “আৰু আমাৰ িবষেয়েনা িক হ’ব? আিম িক কিৰম?” েতওঁ েতওঁেলাকক
ক’েল, “বেলেৰ কােৰা পৰা ধন নলব কােকা িমছাৈক েদাষােৰাপ নকিৰব আেপানােলাকৰ িয েবতন তােত সন্তুষ্ট ৈহ
থািকব ”

15 েলাক সকেল িযেহতু অিত আগ্রেহেৰ খ্রীষ্টৰ আগমণৈল অেপক্ষা কিৰ আিছল, েসেয় এই েযাহেনই েতওঁেলাকৰ
েসই প্রতয্ািশত অিভিষক্ত খ্রীষ্ট জন হয় েন নহয় েসই িবষেয় েতওঁেলােক মেন মেন িবেবচনা কিৰ আিছল 16 েযাহেন
উত্তৰ িদ সকেলােক কেল, “মই আেপানােলাকক পানীতেহ বািপ্তস্ম িদওঁ, িকন্তু েমাতৈক অিধক শিক্তমান এজন আিহেছ;
মই েতওঁৰ পাদুকাৰ িফটাৰ বান্ধ খুিলবেৰা েযাগয্ নহওঁ; েতেৱঁই আেপানােলাকক পিবত্র আত্মাত আৰু জুইত বািপ্তস্ম
িদব 17 শসয্ৰ মৰণা মৰা েচাতাল ভালৈক পিৰষ্কাৰ কিৰবৈল আৰু ধান িনজৰ ভঁৰালত চপাই থবৈল েতওঁৰ কুলা েতওঁৰ
হাতত আেছ আৰু িয জুই েকিতয়াও নুনুমায়, তাত েতওঁ ঘুলা পুিৰ েপলাব ”

* 3 অধয্ায়:3 বািপ্তস্ম এিট গ্রীক শব্দ, যাৰ অথর্ হল েকােনা বয্িক্তক অলপ সময়ৰ কাৰেণ পানীত ডুব িদয়া জলদীক্ষা † 3 অধয্ায়:6 িযচ 40:3-5
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18 এইদেৰ আন বহুেতা উপেদশ িদ েযাহেন েলাক সকলৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল 19 ৰজা েহেৰােদ িনজৰ
ভােয়কৰ ভাযর্া েহেৰািদয়াক িবয়া কেৰঁাৱা আৰু েতওঁ কৰা অনয্ানয্ কু-কমর্েবাৰৰ কাৰেণ েযাহেন েহেৰাদেকা িতৰস্কাৰ
কিৰেল 20 েতিতয়া েহেৰােদ পূণৰ আন এক দুষ্কমর্ কিৰেল; েতওঁ েযাহনক বন্দী কিৰ বন্দীশালত থেল

েযাহনৰ দ্বাৰা যীচুৰ বািপ্তস্ম
21 সকেলা মানুেহ েযিতয়া েযাহনৰ দ্বাৰা বািপ্তস্ম ৈল আিছল, যীচুেয়ও বািপ্তস্ম লেল পাছত েতওঁ েযিতয়া প্রাথর্না

কিৰেল, েতিতয়া আকাশৰ দুৱাৰ মুকিল হ’ল 22 েসই সময়ত পিবত্র আত্মা এক কেপৗৰ আকৃিতেৰ েতওঁৰ ওপৰৈল নািম
আিহল আৰু স্বগর্ৰ পৰা এই মাত শুনা গ’ল, “তুিম েমাৰ িপ্রয় পুত্র, েতামাত মই পৰম সন্তুষ্ট ”

যীচু খ্রীষ্টৰ বংশাৱলী
23 প্রায় িত্রশ বছৰ বয়সত যীচুেৱ িনজৰ কাযর্ আৰম্ভ কিৰেল েলাক সকলৰ ধাৰণাত েতওঁ েযােচফৰ পুত্র; েযােচফ

এিলৰ পুত্র;
24 এিল মত্ততৰ পুত্র; মত্তৎ েলবীৰ, েলবী মিল্কৰ; মিল্ক যান্নায়ৰ; যান্নায় েযােচফৰ পুত্র;
25 েযােচফ মত্তিথয়ৰ পুত্র; মত্তিথয় আেমাচৰ; আেমাচ নহূমৰ; নহূম ইচিলৰ; ইচিল নিগৰ পুত্র;
26 নিগ মাটৰ পুত্র; মাট মত্তিথয়ৰ; মত্তিথয় িচিমিয়নৰ; িচিমিয়ন েযােচফৰ; েযােচফ েযাদাৰ পুত্র;
27 েযাদা েযাহাননৰ পুত্র; েযাহানন ৰীচাৰ; ৰীচা, জৰুব্বািবলৰ; জৰুব্বািবল চল্টীেয়লৰ; চল্টীেয়ল েনিৰৰ;
28 েনিৰ মিল্কৰ পুত্র; মিল্ক অদ্দীৰ; অদ্দী েকাচমৰ; েকাচম ইলমাদমৰ; ইলমাদম এৰৰ;
29 এৰ িযেহাচুৱাৰ পুত্র; িযেহাচুৱা ইলীেয়চৰৰ; ইলীেয়চৰ েযাৰীমৰ; েযাৰীম মত্ততৰ; মত্তত েলবীৰ;
30 েলবী িচিমেয়ানৰ পুত্র; িচিমেয়ান যুদাৰ; যুদা েযােচফৰ; েযােচফ েযানমৰ; েযানম ইলীয়াকীমৰ;
31 ইলীয়াকীম িমেলয়াৰ পুত্র; িমেলয়া িমন্নাৰ; িমন্না মত্তথৰ; মত্তথ নাথনৰ; নাথন দায়ুদৰ;
32 দায়ুদ িযচয়ৰ পুত্র; িযচয় ওেবদৰ; ওেবদ েবাৱজৰ; েবাৱজ চালেমান; চলেমান নহেচানৰ;
33 নহেচান অম্মীনাদবৰ পুত্র; অম্মীনাদব অদমীন; অদমীন অণীর্ৰ পুত্র; অণীর্ িহেষ্রাণৰ; িহেষ্রাণ েপৰচৰ; েপৰচ িযহূদাৰ

পুত্র;
34 িযহূদা যােকাবৰ পুত্র; যােকাব ইচহাকৰ; ইচহাক অব্রাহামৰ; অব্রাহাম েতৰহৰ; েতৰহ নােহাৰৰ পুত্র;
35 নােহাৰ চৰূগৰ পুত্র; চৰূগ িৰয়ূৰ; িৰয়ূ েপলগৰ; েপলগ এবৰৰ; এবৰ েচলহৰ পুত্র;
36 েচলহ ৈকননৰ পুত্র; ৈকনন অফর্ কচদৰ; অফর্ কচদ েচমৰ; েচম েনাহৰ; েনাহ েলমকৰ পুত্র;
37 েলমক মথূেচলহৰ পুত্র; মথূেচলহ হেনাকৰ; হেনাক েযৰদৰ; েযৰদ মহলােললৰ; মহলােলল ৈকননৰ পুত্র;
38 ৈকনন ইেনাচৰ পুত্র; ইেনাচ েচথৰ; েচথ আদমৰ পুত্র; আদম ঈশ্বৰৰ পুত্র

4 অধয্ায়
চয়তানৰ দ্বাৰা যীচু পৰীিক্ষত েহাৱা

1 ইয়াৰ পাছত যীচু পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ ৈহ যদ্দর্ ন নদীৰ পৰা উলিট আিহল আৰু আত্মাৰ দ্বাৰা পিৰচািলত ৈহ
মৰুপ্রান্তৈল গ’ল 2 তাত চিল্লশ িদন ধিৰ চয়তােন েতওঁক প্রেলাভনত েপলাব িবচািৰেল এই চিল্লশ িদন যীচুেৱ
এেকােক নাখােল; েসেয়, এই সময় পাৰ েহাৱাৰ পাছত েতওঁৰ েভাক লািগল

3 েতিতয়া চয়তােন যীচুক ক’েল, “আপুিন যিদ ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়, েতেনহেল এই িশলেবাৰ িপঠা হবৈল িদয়ক ” 4 যীচুেৱ
তাক উত্তৰ িদেল, “শাস্ত্রত িলখা আেছ, মানুহ েকৱল িপঠােৰ জীয়াই নাথােক ”*

5 তাৰ পাছত চয়তােন যীচুক এক ওখ ঠাইৈল ৈল গ’ল আৰু মুহূতর্ েত জগতৰ সকেলা ৰাজয্ েতওঁক েদখুৱােল
6 চয়তােন েতওঁক ক’েল, “এই সকেলা ৰাজয্ৰ ক্ষমতা আৰু েসইেবাৰৰ ঐশ্বযর্ মই আেপানাক িদম, কাৰণ এই সকেলা
েমাক িদয়া ৈহেছ আৰু মই িয জনেক ইচ্ছা কেৰঁা, েতওঁেক এইেবাৰ িদব পােৰঁা 7 এই েহতুেক আপুিন যিদ েমাৰ আগত
প্রিণপাত কিৰ েমাৰ আৰাধনা কেৰ, েতেনহেল এই সকেলা আেপানােৰই হব ” 8 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ তাক ক’েল,
“শাস্ত্রত িলখা আেছ: ‘তুিম েকৱল েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক প্রিণপাত কিৰবা, আৰু েতওঁেৰই েকৱল েসৱা কিৰবা ’ ”†

9 তাৰ পাছত চয়তােন যীচুক িযৰূচােলমৈল ৈল গ’ল আৰু মিন্দৰৰ সুউচ্চ চূড়াৰ ওপৰত িথয় কৰাই ক’েল, “আপুিন
যিদ ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়, েতেনহেল ইয়াৰ পৰা তলৈল িনজক েপলাই িদয়ক 10 িকয়েনা শাস্ত্রত এেনদেৰ িলখা আেছ:

‘েতামাক ৰক্ষা কিৰবৈল েতওঁ িনজৰ দূত সকলক েতামাৰ অেথর্ আজ্ঞা িদব‡’ আৰু
* 4 অধয্ায়:4 িদ্বতীয় িবৱৰণ 8:3 † 4 অধয্ায়:8 িদ্বতীয় িবৱৰণ 6:13 ‡ 4 অধয্ায়:10 গীতমালা 91:11



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 4 অধয্ায়:11 1159 লূেক িলখা শুভবাতর্ া 4 অধয্ায়:35

11 ‘েতামাৰ ভিৰ েযন িশলত খুন্দা নাখায়, এই কাৰেণ েতওঁেলােক েতামাক হােতেৰ দািঙ ধিৰব§’ ”
12 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “ ‘েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক পৰীক্ষা নকিৰবা’ এেনৈকেয়া িলখা আেছ ”*
13 এইদেৰ চয়তােন যীচুক পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত আন সময়ত সুেযাগ েপাৱাৰ অেপক্ষােৰ যীচুক এিৰ ৈথ আতিৰ গ’ল
যীচুৰ িশক্ষা আৰু িনজ নগৰত অগ্রাহয্ েহাৱা

14 তাৰ পাছত যীচু আত্মাৰ শিক্তেৰ গালীল প্রেদশৈল উলিট গ’ল আৰু এই সংবাদ েসই অঞ্চলৰ চািৰওিদেশ িবয়িপ
পিৰল 15 েতওঁ েতওঁেলাকৰ নাম-ঘৰেবাৰত িশক্ষা িদব ধিৰেল, আৰু সকেলােৱ েতওঁৰ প্রশংসা কিৰেল

16 এিদন যীচু নাচৰতৈল গ’ল এই ঠাইেত েতওঁ ডাঙৰ-দীঘল ৈহিছল েতওঁ িনজৰ িনয়ম অনুসােৰ িবশ্রামবােৰ
নাম-ঘৰত† েসামাই শাস্ত্রপাঠ কিৰবৈল িথয় হ’ল 17 েতওঁৰ হাতত ভাৱবাদী িযচয়াই িলখা পুস্তক খন িদয়া হ’ল েতওঁ
েসই পুস্তক েমেলােত এই অংশেটা পােল, য’ত িলখা আেছ:
18 “প্রভুৰ আত্মা েমাৰ ওপৰত আেছ,
িকয়েনা দিৰদ্র সকলৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰবৈল, েতওঁ েমাক অিভিষক্ত কিৰেল
েতওঁ েমাক বন্দীয়াৰ সকলৰ আগত মুিক্তৰ কথা
আৰু অন্ধৰ আগত পুনৰায় দৃষ্টি েপাৱাৰ কথা েঘাষণা কিৰবৈল পঠােল
েচপা েখাৱা সকলক মুকিল কিৰবৈল পঠােল
19 ইয়াৰ উপিৰ প্রভুৰ গ্রাহয্ বছৰ েঘাষণা
কিৰবৈল েমাক পঠােল ”‡

20 পাছত যীচুেৱ পুস্তক খন জপাই পিৰচাৰকৰ হাতত িদেল আৰু েতওঁ বিহল েসই সময়ত নাম-ঘৰত উপিস্থত থকা
েলাক সকলৰ দৃষ্টি েতওঁৰ ওপৰত আিছল 21 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক কবৈল ধিৰেল, “ধমর্শাস্ত্রৰ এই িয বচন
আেপানােলােক শুিনেল, েসয়া আিজ পূণর্ হ’ল ”

22 েতওঁ েকাৱা কথাৰ পেক্ষ সকেলােৱ সাক্ষয্ িদেল আৰু েতওঁৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা অনুগ্রহৰ কথাত িবিস্মত হ’ল
েতওঁেলােক ক’েল, “এওঁ েযােচফৰ পুেতক নহয় জােনা?”

23 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “অৱেশয্ই আেপানােলােক প্রচিলত এই দৃষ্টান্তেটা েমাক কব, ‘েবজ, আেগেয় িনজেক
সুস্থ কৰা’ কফৰনাহূমত তুিম িয িয কাযর্ কিৰছা বুিল আিম শুিনেছা, েসই সকেলা ইয়াত িনজৰ গাওঁেটা কৰা ” 24 েতওঁ
পুনৰ ক’েল, “মই সিঠক ভােব আেপানােলাকক কওঁ, েকােনা ভাৱবাদী েতওঁৰ িনজৰ গাৱঁত গ্রাহয্ নহয় 25 মই সতয্তােৰ
আেপানােলাকক কওঁ েয, এিলয়াৰ িদনত েযিতয়া চােৰ িতিন বছৰ ধিৰ বৰষুণ েনােহাৱাৈক আকাশ বন্ধ আিছল আৰু
েগােটই েদশত বৰ আকাল ৈহিছল, েসই সময়ত ইস্রােয়ল েদশত অেনক িবধৱা আিছল; 26 িকন্তু েতওঁেলাকৰ েকােনা
এজনীৰ ওচৰৈলেক এিলয়াক পেঠাৱা েহাৱা নািছল, েকৱল চীেদান এেলকাৰ চািৰফতত বাস কৰা অনা-ইহুদী িবধৱা
এগৰাকীৰ কাষৈলেহ পেঠাৱা ৈহিছল 27 পুণৰ ইলীচা ভাববাদীৰ িদনত ইস্রােয়লৰ মাজত অেনক কুষ্ঠ েৰাগী আিছল,
িকন্তু েতওঁেলাকৰ েকােনা এজনেক সুস্থ কৰা েহাৱা নািছল, েকৱল িচিৰয়া েদশৰ নামানকেহ সুস্থ কিৰ শুিচ কৰা ৈহিছল ”

28 এইেবাৰ কথা শুিন নাম-ঘৰৰ েলাক সকল খঙত জ্বিল-পিক উিঠল 29 েতওঁেলােক উিঠ যীচুক বেলেৰ নগৰৰ
বািহৰৈল ৈল গ’ল আৰু েতওঁেলােক পাহাৰৰ চূড়াৰ পৰা েতওঁক েঠিল তলৈল েপলাই িদয়াৰ মেনাভােবেৰ েতওঁেলাকৰ
নগৰ খন িয পাহাৰৰ ওপৰত আিছল, েসই পাহাৰ খনৰ েশষ প্রান্তৈলেক েতওঁক ৈল গ’ল 30 িকন্তু েতওঁ েসই েলাক
সকলৰ মােজিদেয়ই ওলাই আিহল আৰু েতওঁৰ পথত গুিচ গ’ল

কফৰনাহূমত যীচুেৱ িবশ্রামবােৰ উপেদশ িদয়া আৰু অেনকক সুস্থ কৰা
31 তাৰ পাছত যীচু গালীল প্রেদশৰ কফৰনাহূম চহৰৈল গ’ল তাত এিদন িবশ্রামবােৰ েতওঁ েলাক সকলক নাম-ঘৰত

উপেদশ িদ আিছল 32 েতওঁৰ উপেদশত েতওঁেলােক িবস্ময় মািনেল; িকয়েনা েতওঁ ক্ষমতােৰ ৈসেত িশক্ষা িদিছল
33 নাম-ঘৰত েসইিদনা অশুিচ আত্মাৰ ভূেত েপাৱা এজন মানুহ আিছল েতওঁ বৰ মােতেৰ িচঞিৰ ৈকিছল, 34 “েহ,

নাচৰতীয়া যীচু! আেপানাৰ লগত আমাৰ িক প্রেয়াজন? আপুিন আমাক ধ্বংস কিৰবৈল আিহেছ েনিক? মই জােনা
আপুিন েকান, আপুিন ঈশ্বৰৰ পিবত্র জন ” 35 যীচুেৱ তাক ডিবয়াই কেল, “মেন মেন থাক আৰু তাৰ পৰা বািহৰ ওলা!”
েতিতয়া েসই ভূতৰ আত্মাই মানুহ জনক সকেলােৰ মাজেত আচািৰ েপলােল আৰু েতওঁৰ এেকা ক্ষিত নকৰাৈক েতওঁৰ
িভতৰৰ পৰা বািহৰ ওলাই গ’ল
§ 4 অধয্ায়:11 গীতমালা 91:12 * 4 অধয্ায়:12 িদ্বতীয় িবৱৰণ 6:16 † 4 অধয্ায়:16 নাম-ঘৰ: এই ঠাইত ইহুদী সকেল প্রাথর্না, শাস্ত্রপাঠ
আৰু সাধাৰণ সভাৰ কাৰেণ েগাট খায় ‡ 4 অধয্ায়:19 িযচয়া 61:1-2



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 4 অধয্ায়:36 1160 লূেক িলখা শুভবাতর্ া 5 অধয্ায়:17

36 ইয়ােক েদিখ সকেলােৱ অবাক ৈহ িনজৰ মাজেত েকাৱা-কুই কিৰবৈল ধিৰেল, “ই েকেনকুৱা কথা? ক্ষমতা আৰু
পৰাক্রেমেৰ এওঁ েদেখান অশুিচ আত্মােবাৰেকা আজ্ঞা িদেয় আৰু িসহঁত বািহৰ ওলাই যায়?” 37 পাছত েতওঁৰ িবষেয়
সকেলা কথা েসই অঞ্চলৰ চািৰওফােল থকা সকেলা ঠাইেত িবয়িপ গ’ল

38 যীচু নাম-ঘৰৰ পৰা ওলাই িচেমানৰ ঘৰৈল গ’ল তােত িচেমানৰ শাহুেয়ক ভীষণ জ্বৰত কষ্ট পাই আিছল েতওঁক
সুস্থ কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁেলােক যীচুক অনুেৰাধ কিৰেল 39 েতিতয়া যীচুেৱ িচেমানৰ শাহুেয়কৰ ওচৰত িথয় ৈহ জ্বৰক
ডিবয়ােল েতিতয়া েতওঁৰ পৰা জ্বৰ এিৰেল আৰু েতওঁ উিঠ েতওঁেলাকৰ েসৱা শুশ্রূষা কিৰব ধিৰেল

40 সূযর্ অস্ত েযাৱাৰ সময়ত েলাক সকেল নানা ধৰণৰ েৰাগত আক্রান্ত সকেলা েৰাগীেক যীচুৰ ওচৰৈল ৈল আিনেল
েতওঁ েতওঁেলাকৰ প্রেতয্কেৰ ওপৰত হাত ৰািখ সুস্থ কিৰেল 41 েতওঁেলাকৰ মাজৰ অেনকৰ পৰা ভূতেবাৰ ওলাই
আিহল িসহঁেত আটাহ পািৰ কবৈল ধিৰেল, “আপুিন ঈশ্বৰৰ পুত্র!” িকন্তু েতওঁ িসহঁতক ডিবয়াই মুখ বন্ধ কিৰ িদেল;
কাৰণ িসহঁেত জািনিছল েয, েতেৱঁই খ্রীষ্ট

42 েযিতয়া ৰািতপুৱা হ’ল, যীচু ওলাই আিহ এক িনজর্ ন ঠাইৈল গ’ল তােত জনতাৰ এটা বৃহৎ দেল েতওঁক িবচািৰ
আিহ েতওঁৰ ওচৰ পােল আৰু েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা েতওঁ আতিৰ নাযাবৰ বােব েতওঁক ধিৰ ৰািখবৈল েচষ্টা কিৰেল
43 িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই আন নগৰেতা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ িবষেয় শুভবাতর্ া েঘাষণা কিৰব লােগ, কাৰণ এই
বােবই েমাক পেঠাৱা ৈহেছ ”

44 তাৰ পাছত েতওঁ সমগ্র িযহূদা ৰাজয্ৰ নাম-ঘৰেবাৰত প্রচাৰ কিৰ ফুিৰেল

5 অধয্ায়
আচিৰতৰূেপ অেনক মাছ ধৰা

1 এিদন যীচু িগেনচৰৎ হ্রদৰ পাৰত িথয় ৈহ আিছল আৰু বহুেলােক েতওঁক চািৰওকােষ েবিৰ ধিৰ ঈশ্বৰৰ বাকয্ শুিন
আিছল 2 এেন সময়েত েতওঁ েদিখেল হ্রদৰ দঁািতত দুখন নাও ৈৰ আেছ আৰু মাছমৰীয়া সকেল নাও দুখনৰ পৰা নািম
জাল ধুই আেছ 3 তােৰ এখন নাৱত যীচু উিঠল, েসই নাও খন িচেমানৰ আিছল যীচুেৱ েতওঁক নাও খন বামৰ পৰা
অলপ দূৈৰত ৈল যাবৰ বােব ক’েল; তাৰ পাছত েতওঁ নাৱত বিহল আৰু তাৰ পৰাই েলাক সকলক িশক্ষা িদব ধিৰেল

4 েতওঁৰ কথা েশষ েহাৱাত িচেমানক ক’েল, “এিতয়া দ পানী ৈল নাও খন ৈল ব’লা আৰু তাত মাছ ধৰাৰ কাৰেণ
েতামােলাকৰ জাল েপেলাৱা ” 5 িচেমােন উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ মহাশয়, আিম ওেৰ ৰািত পিৰশ্রম কিৰ এেকা নাপােলঁা;
তথািপ আেপানাৰ কথাত মই জাল েপলাম ” 6 পাছত েতওঁেলােক তাত জাল েপলাওেত, প্রচুৰ মাছ জালত লািগল আৰু
েতওঁেলাকৰ জাল ফািটবৈল ধিৰেল 7 েতিতয়া েতওঁেলােক সহায়ৰ কাৰেণ আন নাৱত থকা সঙ্গী সকলক হাত বাউল
িদ মািতেল আৰু সঙ্গী সকেল আিহ দুেয়াখন নাৱত ইমান মাছ ভৰােল েয, নাও ডুেবা ডুেবা হ’ল 8 ইয়ােক েদিখ িচেমান
িপতেৰ যীচুৰ চৰণত পিৰ ক’েল, “প্রভু মই এজন পাপী মানুহ, আপুিন েমাৰ ওচৰৰ পৰা আতিৰ যাওক ” 9 ইমানেবাৰ
মাছ েদিখ িচেমান আৰু েতওঁৰ লগত মাছ ধেৰােত এেকলেগ থকা েলাক সকল অবাক ৈহ গ’ল 10 িচেমানৰ বয্ৱসায়ৰ
সঙ্গী িচবিদয়ৰ পুেতক যােকাব আৰু েযাহনও আচিৰত হ’ল েতিতয়া যীচুেৱ িচেমানক ক’েল, “ভয় নকিৰবা, এিতয়াৰ
পৰা তুিম মনুষয্ ধিৰবা ” 11 পােছ েতওঁেলােক নাও েকইখন বামৈল আিন সকেলা তয্াগ কিৰ যীচুৰ অনুগামী হ’ল

যীচুেৱ দুজন েৰাগীক সুস্থ কৰা
12 এবাৰ যীচু অনয্ এখন নগৰত আিছল তাত সবর্ শৰীৰ কুষ্ঠ েৰােগেৰ ভৰা এজন মানুেহ যীচুক েদিখ উবুিৰ ৈহ

পিৰল আৰু িমনিত কিৰ েতওঁক ক’েল, “প্রভু, আপুিন যিদ ইচ্ছা কেৰ, েতেনহেল েমাক শুিচ কিৰব পােৰ ” 13 েতিতয়া
যীচুেৱ হাত েমিল েতওঁক চুই ক’েল, “মই এিতয়াই ইচ্ছা কিৰেছঁা, তুিম শুিচ েহাৱা ” আৰু েতিতয়াই েতওঁৰ শৰীৰৰ পৰা
কুষ্ঠেৰাগ আতিৰল 14 তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁক এই আেদশ িদেল “এই কথা কােকা নকবা িকন্তু েযাৱা, পুেৰািহতৰ
ওচৰত িনজেক েদখুওৱাৈগ আৰু েলাক সকলৰ আগত সাক্ষয্ হবৈল শুিচ েহাৱাৰ কাৰেণ েমািচৰ িনেদর্ শ অনুসিৰ বিল
উ  ৎসগর্ কৰাৈগ ”

15 তথািপ যীচুৰ িবষেয় নানা খবৰ অিধক ৰূপত িবয়িপ গ’ল আৰু েতওঁৰ কথা শুিনবৈল আৰু েৰাগৰ পৰা সুস্থ হবৰ
বােব বহুেলােক েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ িভৰ কিৰব ধিৰেল 16 িকন্তু যীচুেৱ প্রােয় আতিৰ ৈগ িনজর্ ন ঠাইত প্রাথর্না কিৰ
আিছল

17 এিদন েতওঁ িশক্ষা িদ থকা সময়ত েকইজনমান ফৰীচী আৰু িবধানৰ অধয্াপক তাত বিহ আিছল েতওঁেলাক
গালীল আৰু িযহূদা অঞ্চলৰ িবিভন্ন গাওঁ আৰু িযৰূচােলম নগৰৰ পৰাও আিহিছল েৰাগী সুস্থ কিৰবৈল প্রভুৰ শিক্ত



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 5 অধয্ায়:18 1161 লূেক িলখা শুভবাতর্ া 6 অধয্ায়:5

যীচুৰ লগত আিছল 18 েতেন সময়েত েকইজনমান মানুেহ এজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত* বয্িক্তক শযয্ােৰ ৈসেত কিঢ়য়াই
আিনেল; েতওঁেলােক েৰাগীজনক যীচুৰ সনু্মখত থবৈল ইচ্ছা কিৰ িভতৰত আিনবৰ বােব েচষ্টা কিৰিছল 19 িকন্তু েলাক
সকলৰ িভৰৰ কাৰেণ িভতৰৈল যাবৰ বােব বাট নাপােল েসই কাৰেণ েতওঁেলােক ঘৰৰ ওপৰত উিঠ চািল আতৰাই
শযয্াৰ ৈসেত েৰাগীজনক েলাক সকলৰ মাজত থকা যীচুৰ সনু্মখেত এেকবােৰ নমাই িদেল 20 েতওঁেলাকৰ িবশ্বাস েদিখ
যীচুেৱ ক’েল, “ভাই, েতামাৰ পাপ ক্ষমা কৰা হ’ল ” 21 তােত িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকেল এই আেলাচনা
কিৰবৈল ধিৰেল, “ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰ কথা েকাৱা এই জন েকান হয়? একমাত্র ঈশ্বৰৰ বািহেৰ আন েকােন পাপ ক্ষমা
কিৰব পােৰ?” 22 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ মনৰ িচন্তা বুিজ পাই ক’েল, “আেপানােলােক মনৈল িকয় এই প্রশ্ন আিনেছ?
23 েকানেটা কবৈল সহজ, ‘েতামাৰ পাপ ক্ষমা কৰা হল’ েন ‘তুিম উিঠ েখাজকািঢ় ফুৰা’? 24 িকন্তু আেপানােলােক েযন
জািনব পােৰ েয পৃিথৱীত পাপ ক্ষমা কিৰবৈল মানুহৰ পুত্রৰ†ক্ষমতা আেছ ” েসেয় েতওঁ পক্ষাঘাত েৰাগীজনক ক’েল,
“মই েতামাক কওঁ, উঠা, েতামাৰ শযয্া তুিল ৈল িনজৰ ঘৰৈল েযাৱা ” 25 লেগ লেগ সকেলােৰ সনু্মখত মানুহ জন
িথয় হ’ল আৰু িয শযয্াৰ ওপৰত েতওঁ শুই আিছল, েসই শযয্া তুিল ৈল ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ কিৰ িনজৰ ঘৰৈল উলিট
গ’ল 26 তােত সকেলা েলাক আচিৰত হ’ল আৰু ভেয়েৰ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ ক’েল, “আিজ আিম আশ্চযর্জনক ঘটনা
েদিখেলঁা ”

যীচুেৱ েলবীক আহ্বান কৰা
27এই ঘটনাৰ পাছত, যীচু তাৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই গ’ল আৰু কৰ আদায় কৰা ঠাইত েলবী নামৰ এজন কৰ-সংগ্রহক

বিহ থকা েদিখ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ পােছ পােছ আহা ” 28 তােত েলবী উিঠল আৰু সকেলা এিৰ যীচুৰ অনুগামী
হ’ল

29 তাৰ পাছত েলবীেয় িনজৰ ঘৰত যীচুৰ কাৰেণ এক বৰ েভাজ পািতেল; েতওঁেলাকৰ লগত অেনক কৰ-সংগ্রহক
আৰু আন আন িকছুমান েলােকা েভাজ েমজত বিহিছল আৰু খাই আিছল 30 েতিতয়া ফৰীচী আৰু েতওঁেলাকৰ িবধানৰ
অধয্াপক সকেল যীচুৰ িশষয্ সকলৰ ওচৰত অিভেযাগ কিৰ ক’েল, “েতামােলােক িকয় কৰ-সংগ্রহক আৰু পাপী েলাকৰ
ৈসেত েভাজন-পান কৰা?” 31 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “িনেৰাগী মানুহৰ েবজত সকাম নাই; িকন্তু েৰাগীৰেহ
আেছ 32 মই ধাির্মক জনক নহয়; িকন্তু মন-পালটন কিৰবৈল পাপীকেহ িনমন্ত্রণ কিৰবৈল আিহেছঁা ”

33 েতওঁেলােক যীচুক ক’েল, “েযাহনৰ িশষয্ সকেল প্রােয় প্রাথর্না কেৰ আৰু লেঘান িদেয়, ফৰীচী সকলৰ অনুগামী
সকেলও েসইদেৰ কেৰ; িকন্তু আেপানাৰ িশষয্ সকেল সকেলা সময়েত েভাজন-পান কেৰ ” 34 েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “দৰা লগত থােকােত বৰযাত্রী সকলক জােনা েকােনােৱ উপবােস ৰািখব পােৰ? 35 িকন্তু এেন
িদন আিহব, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা দৰাক ৈল েযাৱা হব আৰু েসই িদনেবাৰত েতওঁেলােকও লেঘান িদব ”

36 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক এটা দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “নতুন বস্ত্রৰ পৰা এেডাখৰ ফািল ৈল েকােনও পুৰিণ বস্ত্রত
টাপিল নামােৰ; যিদ েকােনাবাই েসইদেৰ কেৰ, েতেনহেল েতওঁ নতুন বস্ত্র খন ফািলব; তাৰ উপিৰ নতুন বস্ত্রৰ পৰা
েলাৱা কােপাৰৰ টুকুৰা েডাখৰ পুৰিণ বস্ত্রৰ কােপাৰ খনৰ লগত িনিমিলব

37 পুৰিণ ছালৰ েমাটত েকােনও নতুন দ্রাক্ষাৰস নথয়; থেল নতুন ৰেস েসই েমাট ফািল েপলাব; তােত ৰসও পিৰ
যাব আৰু েমােটা নষ্ট হব 38 নতুন দ্রাক্ষাৰস নতুন ছালৰ েমাটত ৰখা উিচত 39 পুৰিণ দ্রাক্ষাৰস পান কৰাৰ পাছত
েকােনও নতুন ৰস পান কিৰবৈল িনিবচােৰ; িকয়েনা েতওঁ কয়, ‘পুৰিণেটােৱ ভাল’ ”

6 অধয্ায়
িবশ্রামবাৰ সম্বেন্ধ যীচুৰ িশক্ষা

1 এিদন িবশ্রামবােৰ যীচু শসয্েক্ষত্রৰ মােজেৰ ৈগ আিছল তােত েতওঁৰ িশষয্ সকেল শসয্ৰ েথাক িছিঙ, হােতেৰ
েমাহািৰ েমাহািৰ খাই ৈগিছল 2 ইয়ােক েদিখ েকইজনমান ফৰীচীেয় ক’েল, “িবধানৰ মেত িবশ্রামবােৰ িয কাম আচলেত
কিৰব নাপায়, েসই কাম েতামােলােক িকয় কিৰছা?” 3 তাৰ উত্তৰত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “দায়ুদ আৰু েতওঁৰ
লগৰেবাৰৰ েযিতয়া েভাক লািগিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক িক কিৰিছল েসই কথা আেপানােলােক জােনা পঢ়া নাই?
4 েতওঁেতা ঈশ্বৰৰ গৃহত েসামাই ঈশ্বৰৰ দশর্ন িপঠা ৈল খাইিছল আৰু েতওঁৰ সঙ্গী সকলেকা খাবৈল িদিছল, িকন্তু েসই
িপঠা পুেৰািহত সকলৰ বািহেৰ আেন েখাৱা িবধান সন্মত নািছল ” 5 যীচুেৱ েতওঁেলাকক পুনৰ ক’েল, “মানুহৰ পুত্রই
িবশ্রামবাৰৰ প্রভু ”
* 5 অধয্ায়:18 ইংৰাজীত েপেৰলাইজ েৰাগী বুিল িলখা আেছ; অসমীয়াত ‘পক্ষাঘাতগ্রস্ত৷’ † 5 অধয্ায়:24 মানুহৰ পুত্র- যীচু, দািন 7:13-14; খ্রীষ্টৰ
কাৰেণ এই নাম বয্ৱহাৰ কৰা ৈহেছ; েতওঁক ঈশ্বেৰ জগতৰ পিৰত্রাতা িহচােপ পঠাইিছল
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িবশ্রামবােৰ যীচুেৱ এজন েলাকক সুস্থ কৰা
6 আন এিদন িবশ্রামবাৰত যীচুেৱ নাম-ঘৰত েসামাই িশক্ষা িদ আিছল; তাত এেন এজন েলাক আিছল িয জনৰ েসঁা

হাত খন শুকাই ৈগিছল 7 িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকেল যীচুক েদাষ িদবৰ বােব এক অজুহাত িবচািৰ আিছল
েসেয় িবশ্রামবােৰ েতওঁ কােৰাবাক সুস্থ কেৰ েন নকেৰ তােক চাবৈল যীচুক ওচৰৰ পৰা লক্ষয্ কিৰ থািকল 8 যীচুেৱ
েতওঁেলাকৰ মনৰ ভাব জািনিছল আৰু েসেয় শুকানহতীয়া মানুহ জনক েতওঁ ক’েল, “তুিম উিঠ সকেলােৰ মাজত িথয়
েহাৱা ” েতিতয়া মানুহ জেন সকেলােৰ আগত িথয় হ’ল 9 েতিতয়া যীচুেৱ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকলক ক’েল, “মই
আেপানােলাকক এটা প্রশ্ন সুেধা, ‘িবধান অনুসােৰ িবশ্রামবােৰ েকেন ধৰণৰ কমর্ কৰা উিচত, ভাল কমর্ কৰা েন েবয়া
কৰা? এজনৰ প্রাণ বেচঁাৱা েন ধ্বংস কৰা উিচত’?” 10 তাৰ পাছত চািৰওফােল বিহ থকা েলাক সকলক চাই যীচুেৱ
মানুহ জনক ক’েল, “েতামাৰ হাত খন েমিল িদয়া ” েতওঁ েসই কথা শুিন হাত খন েমিল িদওঁেত, েতওঁৰ হাত খন
এেকবােৰ ভাল ৈহ গ’ল 11 তােত ফৰীচী আৰু অধয্াপক সকলৰ ভীষণ খং উিঠল আৰু যীচুক ৈল িক কিৰব পৰা যায়
েসই িবষেয় পৰস্পেৰ আেলাচনা কিৰবৈল ধিৰেল

যীচুেৱ বাৰ জন িশষয্ক পঁাচিন বাব িদয়া
12 েসই সময়েত যীচুেৱ এবাৰ প্রাথর্না কিৰবৰ কাৰেণ পবর্তৰ ওপৰৈল গ’ল ওেৰ ৰািত েতওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্রাথর্না

কিৰ থািকল 13 পাছত েপাহৰ েহাৱাৰ সময়ত, েতওঁ েতওঁৰ িশষয্ সকলক িনজৰ ওচৰৈল মািতেল আৰু েতওঁেলাকৰ
মাজৰ পৰা বাৰ জনক মেনানীত কিৰ েতওঁেলাকক ‘পঁাচিন’* পদ িদেল 14 েসই পঁাচিন সকলৰ নাম হ’ল- িচেমান,
এই জনক েতওঁ িপতৰ নাম িদিছল, আৰু েতওঁৰ ভােয়ক আিন্দ্রয়; যােকাব, েযাহন, িফিলপ, বাথর্লময়, 15 মিথ, েথামা,
আলফয়ৰ পুেতক যােকাব, িচেমান, এই জন উেদয্াগী দলৰ েলাক আিছল, 16 যােকাবৰ পুেতক িযহুদা আৰু িযহূদা
ঈষ্কিৰেয়াতীয়া, এই জেন েশষত িবশ্বাসঘাতক হ’ল

17 তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ পঁাচিন সকলৰ লগত পবর্তৰ পৰা নািম আিহ এেডাখৰ সমতল ভুিমত িথয় হ’ল তাত
েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ এক িবশাল দল আিছল সমগ্র িযহূদা, িযৰূচােলম, তুৰ আৰু চীেদানৰ সমুদ্রৰ উপকুলবতীর্ অঞ্চলৰ
পৰা অেনক েলাক আিহ তাত উপিস্থত ৈহিছল 18 েতওঁেলােক যীচুৰ কথা শুিনবৈল আৰু নিৰয়াৰ পৰা সুস্থ হবৰ বােব
েতওঁৰ ওচৰৈল আিহিছল িয সকেল অশুিচ আত্মাৰ দ্বাৰা কষ্ট পাই আিছল েতওঁেলােকা সুস্থ হ’ল 19 েতিতয়া সকেলােৱ
েতওঁক স্পশর্ কৰাৰ েচষ্টা কিৰবৈল ধিৰেল, কাৰণ েতওঁৰ পৰা ওলাই অহা শিক্তেয় সকেলােক আেৰাগয্ কিৰিছল

পবর্তৰ ওপৰত িদয়া যীচুৰ উপেদশ
20 পাছত েতওঁ িশষয্ সকলৰ ফােল চাই ক’েল,

“ধনয্ েতামােলাক দিৰদ্র সকল, িকয়েনা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ েতামােলাকৰ
21 ধনয্ েতামােলাক, িয জন এিতয়া েভাকাতুৰ, িকয়েনা েতামােলাক তৃপ্ত হ’বা
ধনয্ েতামােলাক, িয সকেল এিতয়া কািন্দ আছা, িকয়েনা েতামােলােক হঁািহবা
22 ধনয্ েতামােলাক, েযিতয়া েলাক সকেল মানুহৰ পুত্রৰ কাৰেণ েতামােলাকক িঘণ কেৰ, সমাজচুয্ত কেৰ, িনন্দা কেৰ,

আৰু েতামােলাকৰ নাম শুিনেল পািপষ্ঠ বুিল বািহৰ কেৰ
23 েসই সময়ত েতামােলােক আনন্দ কিৰবা, আনন্দত নািচ উিঠবা; িকয়েনা েচাৱা, স্বগর্ত েতামােলাকৰ বােব পুৰস্কাৰ

সিঞ্চত আেছ; কাৰণ েতওঁেলাকৰ পূবর্-পুৰুষ সকেলও ভাৱবাদী সকলক এেন ধৰণৰ বয্ৱহােৰ কিৰিছল
24 িকন্তু হায় ধনৱন্ত েলাক, েতামােলাক সন্তাপৰ পাত্র! িকয়েনা েতামােলােক িনজৰ সুখ পাইছা
25 হায় হায় িয সকল এিতয়া তৃপ্ত, েতামােলাক সন্তাপৰ পাত্র! িকয়েনা েতামােলােক পাছত কু্ষধাতর্ হবা হায় হায় িয

সকেল এিতয়া হঁািহছা, েতামােলাক সন্তাপৰ পাত্র! িকয়েনা েতামােলােক েশাক আৰু ক্রন্দন কিৰবা
26 েযিতয়া সকেলা মানুেহ েতামােলাকক শলািগব, েতামােলাক সন্তাপৰ পাত্র! িকয়েনা েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকেল

ভঁািৰেকাৱা ভাববাদী সকলৈলও এেন ধৰণৰ বয্ৱহাৰ কিৰিছল
শত্রুক েপ্রম কৰা

27 িকন্তু িয সকেল শুিন আছা, মই েতামােলাকক কওঁ, েতামােলােক িনজৰ শত্রুেবাৰক েপ্রম কিৰবা আৰু িয সকেল
েতামােলাকক িঘণ কেৰ, েতওঁেলাকৈল মঙ্গল কিৰবা 28 িয সকেল েতামােলাকক শাও িদেয়, েতওঁেলাকক আশীবর্াদ
কিৰবা িয সকেল েতামােলাকক দুবর্য্ৱহাৰ কেৰ, েতওঁেলাকৰ কাৰেণ প্রাথর্না কিৰবা
* 6 অধয্ায়:13 পঁাচিন: েতওঁেলাকক েকাৱা হয়, িয সকলক যীচুেৱ িনজৰ কাযর্ৰ িবেশষ সহায়ক িহচােপ মেনানীত কিৰিছল
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29 েকােনােৱ যিদ েতামাৰ এখন গালত চৰ মােৰ, েতওঁক আন খন গােলা পািত িদবা; আৰু েকােনােৱ যিদ েতামাৰ
চাদৰ খন কািঢ় লয়; েতওঁক েতামাৰ েচালাও ল’বৈল বাধা িনিদবা 30 িয জেন েতামাক েখােজ, েতওঁক িদয়া; েতামাৰ
েকােনা বস্তু যিদ েকােনাবাই লয়, েতেনহেল েসই বস্তু ওেভাতাই িনিবচািৰবা 31 েলােক েতামােলাকক েযেন বয্ৱহাৰ
কিৰেল েতামােলােক ভাল েপাৱা, েতামােলােকও েতওঁেলাকক েতেন বয্ৱহাৰ কৰা

32 েতামােলাকক েপ্রম কৰা সকলকেহ যিদ েতামােলােক েপ্রম কৰা, েতেনহেল িক প্রশংসা পাবা? িকয়েনা পাপীেয়ও
েতওঁেলাকক েপ্রম কৰা সকলক েপ্রম কেৰ 33 েতামােলাকক উপকাৰ কৰা সকলেক যিদ েতামােলােক েকৱল উপকাৰ
কৰা, েতেনহেল িক প্রশংসা পাবা? িকয়েনা পাপীেয়ও েসইদেৰ কমর্ কেৰ 34 ধাৰ পিৰেশাধৰ আশা কিৰব পৰা েলাকেক
যিদ েতামােলােক েকৱল ধাৰ িদয়া, েতেনহেল েতামােলােক িক প্রশংসা পাবা? িকয়েনা পাপীেয়ও পাপীক ধাৰ িদেয়
আৰু েসই ধাৰ পুণৰ ঘূৰাই েপাৱাৰ আশা কেৰ 35 িকন্তু েতামােলােক িনজৰ শত্রুেবাৰক েপ্রম কিৰবা আৰু উপকাৰ
কিৰবা েকিতয়াও েকােনা বস্তু ঘূৰাই পাবৈল আশা নকিৰ ধাৰ িদবা; এইদেৰ উিচত কমর্ কিৰেল েতামােলাকৰ পুৰস্কাৰ
অিধক হ’ব আৰু েতামােলাক সেবর্াপিৰ জনাৰ সন্তান হ’বা িকয়েনা েতওঁ অকৃতজ্ঞ আৰু দুষ্ট সকলৰ প্রিতও দয়াৱান
হয় 36 েতামােলাকৰ িপতৃ েযেন দয়ালু, েতামােলােকা েতেন দয়ালু েহাৱা

িনজক প্রথেম েচাৱা
37 েতামােলােক পৰৰ েসাধ-িবচাৰ নকিৰবা, েতিতয়া েতামােলাকেৰা িবচাৰ কৰা নহ’ব আনৰ েদাষ নধিৰবা, েতিতয়া

েতামােলাকেৰা েদাষ ধৰা নহ’ব আন েলাকক ক্ষমা কৰা, েতিতয়া েতামােলাকেকা ক্ষমা কৰা হ’ব 38 দান কৰা, তােত
েতামােলাকেকা দান িদয়া হ’ব; েলােক িঠক েজাখত েহঁিচ, েজাকািৰ, উপচাই, েতামােলাকৰ েকঁাচত বািক িদব; িকয়েনা
িয েজােখেৰ েতামােলােক েজাখা, েসই েজােখেৰ েতামােলাকেকা েজাখা হ’ব

39 পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক এটা দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, এজন অন্ধই জােনা আন এজন অন্ধক বাট েদখুৱাই িনব পােৰ?
40 দুেয়া খাৈৱত নপিৰব েন? গুৰুতৈক িশষয্ উদ্ধর্ ত নহয়; িকন্তু িশক্ষা সমূ্পণর্ হেল প্রিতজন িশষয্ িনজৰ গুৰুৰ দেৰ ৈহ
উেঠ 41 িনজৰ চকুত থকা চিত ডালৈল মন নকিৰ, ভােয়ৰাৰ চকুত থকা সৰু কুটা ডালৈল িকয় চাইছা? 42 তুিম িনজৰ
চকুত থকা চিত ডালৈল নাচাই, েকেনৈক েতামাৰ ভাইক ক’ব পাৰা েয, ‘ভাই, েতামাৰ চকুত িয কুটা আেছ, আহা েসই
ডাল উিলয়াই িদওঁ’ েহ কপটীয়া, প্রথমেত িনজৰ চকুৰ পৰা চিত ডাল উিলয়াই েপেলাৱা, েতিতয়া েতামাৰ ভােয়ৰাৰ
চকুত থকা কুটা ডাল উিলয়াবৈল ভালদেৰ েদখা পাবা ”

দুই প্রকাৰৰ ফল
43 “এেন েকােনা ভাল গছ নাই, য’ত েবয়া ফল ধেৰ; এেন েকােনা েবয়া গছ নাই, য’ত ভাল ফল ধেৰ 44 কাৰণ

প্রেতয্ক গছেক তাৰ ফলৰ দ্বাৰাই িচনা যায় িকয়েনা মানুেহ কঁাইটীয়া েজােপাহাৰ পৰা িডমৰু ফল সংগ্রহ নকেৰ পুিল
কঁাইটৰ পৰাও আঙুৰ নাপােৰ 45 ভাল মানুেহ িনজৰ হৃদয়ৰ ভাল ভঁৰালৰ পৰা ভাল দ্রবয্ উিলয়ায় আৰু দুষ্ট েলােক মন্দ
হৃদয়ৰ পৰা মন্দ িবষয় উিলয়ায় িকয়েনা মানুহৰ হৃদয়ত িয থােক, েতওঁৰ মুেখ তােক কয়

দুই প্রকাৰৰ েলাক
46 েতামােলােক িকয় েমাক ‘প্রভু, প্রভু’ বুিল মাতা, অথচ মই িয কওঁ তাক পালন নকৰা? 47 িয েকােনােৱ েমাৰ

ওচৰৈল আিহ েমাৰ বাকয্ শুিন পালন কেৰ, েতওঁ কাৰ িনিচনা হয়, েসই িবষেয় মই েতামােলাকক জনাওঁ- 48 েতওঁ
এেন এজন মানুহৰ িনিচনা, িয মানুেহ ঘৰ সােজঁােত দৈক খািন্দ িশলৰ ওপৰত েভঁিট স্থাপন কিৰেল পাছত েযিতয়া
বান আিহল, েতিতয়া পানীৰ েসঁাত আিহ েসই ঘৰত েজােৰেৰ আঘাত কিৰেল, িকন্তু তাক লৰাব েনাৱািৰেল িকয়েনা
তাক ভালৈক সজা ৈহিছল 49 িকন্তু িয েকােনােৱ েমাৰ বাকয্ শুিন পালন নকেৰ, েতওঁ এেন এজন মানুহৰ িনিচনা িয
মানুেহ েভঁিট স্থাপন নকৰাৈক মািটৰ ওপৰত ঘৰ সােজ পাছত েযিতয়া বান আিহল, েতিতয়া পানীৰ েসঁাত আিহ েসই
ঘৰত েজােৰেৰ আঘাত কিৰেল আৰু েতিতয়াই ঘৰেটা ভািঙ গ’ল; তােত ঘৰেটা সমূ্পণর্ৈক ধ্বংস হ’ল ”

7 অধয্ায়
েসনাপিতৰ দাসক সুস্থ কৰা

1 যীচুেৱ ক’ব িবচৰা সকেলা কথা মানুহেবােৰ শুিনব পৰাৈক েকাৱাৰ পাছত েতওঁ কফৰনাহূম চহৰত েসামাল৷
2 েসই ঠাইত* এজন এশৰ েসনাপিতৰ িপ্রয় দাস অসুস্থ ৈহ মেৰঁা মেৰঁা অৱস্থাত আিছল৷ 3 িকন্তু েসনাপিতেয় েযিতয়া

যীচুৰ িবষেয় শুিনবৈল পােল, েতিতয়া অসুস্থ দাস জনক ৰক্ষা কিৰবৰ বােব যীচুক অনুেৰাধ কিৰবৈল ইহুদী সকলৰ
েকইজনমান পিৰচাৰকক পিঠয়াই িদেল৷ 4 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচুৰ ওচৰৈল আিহল আৰু অিতশয় িবনয় কিৰ ক’েল,
* 7 অধয্ায়:2 মিথ 8: 5-13



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 7 অধয্ায়:5 1164 লূেক িলখা শুভবাতর্ া 7 অধয্ায়:28

“যাৰ বােব আেপানাৰ ওচৰত আিহেছঁা, েতওঁৈল আপুিন েযন অনুগ্রহ কিৰব; েতওঁ এেন অনুগ্রহ পাবৰ েযাগয্ বয্িক্ত৷
5 িকয়েনা েতওঁ আমাৰ েদশীয় েলাকক েপ্রম কেৰ আৰু নাম-ঘৰেটাও েতেৱঁই আমাৰ বােব সািজ িদেল৷”

6 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ লগত ৈগ ঘৰৰ ওচৰ পাওঁেত, েসই েসনাপিতেয় বনু্ধেবাৰক েতওঁৰ ওচৰত কবৈল
পঠােল েয, “েহ প্রভু, িনজেক দুখ িনিদব; িকয়েনা আপুিন েয আিহ েমাৰ ঘৰৰ িভতৰত েসামাব, মই এেন েযাগয্ নহওঁ;
7 েসই কাৰেণ মেয়া আেপানাৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব েযাগয্ ৈহেছঁা বুিল নাভািবেলঁা; িকন্তু মাত্র এষাৰ বাকয্ কওক, তােত
েমাৰ দাস েযন সুস্থ হ’ব 8 িকয়েনা মই পৰৰ ক্ষমতাৰ অধীন মানুহ, েমাৰ অধীনেতা েসনােবাৰ আেছ; মই এজনক
েযাৱা বুিলেল, িস যায় আৰু আন এজনক আহা বুিলেল, িস আেহ৷ েমাৰ দাসক এইেটা কৰ বুিলেল, িস কেৰ ”

9 যীচুেৱ এই কথা শুিন অিত িবস্ময় মািনেল আৰু মুখ ঘূৰাই েতওঁৰ পােছ পােছ িভৰ কিৰ অহা েলাক সকলক ক’েল,
“মই েতামােলাকক কওঁ, ইস্রােয়লৰ মাজেতা মই ইমান িবশ্বাস েকােনা এজনৰ পৰা েপাৱা নাই ” 10 পাছত িয সকলক
পেঠাৱা ৈহিছল, েতওঁেলােক ঘৰৈল উভিত আিহ, েসই দাসক সুস্থ েহাৱা েদখা পােল

এজনী বঁাৰী িতেৰাতাৰ পুেতকক জীউৱা
11 ইয়াৰ িকছুিদনৰ পাছত, যীচু নািয়ন নােমেৰ এখন নগৰৈল ৈগ আিছল৷ তােত েতওঁৰ িশষয্ সকল আৰু এজাক

মানুহৰ এটা দল েতওঁৰ লগত ৈগ আিছল 12 েযিতয়া েতওঁ ৈগ নগৰৰ দুৱাৰৰ ওচৰ পােল, েতিতয়া এজন মৃত েলাকক
িকছুমান মানুেহ বািহৰৈল কিঢ়য়াই ৈল আিহ থকা েদিখেল৷ েসই মৃত েলাক জন আিছল এজনী িবধৱাৰ একমাত্র সন্তান৷
েসই নগৰৰ বহুত েলােক েতওঁৰ সংেগ সংেগ আিহ আিছল 13 েতিতয়া প্রভুেৱ েতওঁক েদিখ গভীৰ মৰমত েতওঁৰ
ফােল চােল আৰু ক’েল, “তুিম নাকািন্দবা ” 14 পাছত েতওঁ ওচৰৈল ৈগ মৰা েলাক জনক কিঢ়য়াই িনয়া চাং খন চুেল;
তােত চাং খন কিঢ়য়াই িনয়া েলাক সকল িস্থৰ ৈহ পিৰল েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েহ েডকা, মই েতামাক ইয়ােক ৈকেছঁা,
তুিম উঠা ” 15 েতিতয়াই েসই মৃত েলাক জন উিঠ †বিহল আৰু কথা কবৈল আৰম্ভ কিৰেল েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক
িন, েতওঁৰ মাতৃৰ হাতত তুিল িদেল

16 ইয়ােক েদিখ সকেলােৰ ভয় লািগল আৰু ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ েতওঁেলােক কবৈল ধিৰেল, “আমাৰ মাজত এজন মহান
ভাৱবাদী ওলাল, আৰু ঈশ্বেৰ েতওঁৰ মানুহেবাৰৈল দৃষ্টি কিৰেল৷” 17 পাছত েগােটই িযহুদীয়াত আৰু ইয়াৰ চািৰওফােল
থকা অঞ্চল সমূহত েতওঁৰ িবষেয় এই কথা িবয়িপ গ’ল

েযাহন বাপ্তাইজকৰ প্রশ্ন আৰু যীচুৰ উত্তৰ
18 পাছত‡ েযাহনৰ িশষয্েবােৰ এই সকেলােবাৰ ঘটনাৰ িবষেয় েযাহনৰ ওচৰত ৈগ সম্বাদ িদেল 19 েতিতয়া েযাহেন

েতওঁৰ দুজন িশষয্ক মািত আিন প্রভুৰ ওচৰত শুিধবৰ বােব পিঠয়ােল েয, “আিহব লগা জন আপুিনেয় েন? েন আিম
আন েকােনা এজনৰ বােব অেপক্ষা কিৰ থািকম?” 20 েতিতয়া েসই েলাক দুজন যীচুৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল,
“বাপ্তাইজক েযাহেন আমাক আেপানাৰ ওচৰৈল পিঠয়াইেছ আৰু শুিধেছ েয, ‘আিহবলগীয়া জন আপুিনেয়ই েন? েন
আন েকােনা এজনৰ বােব আিম অেপক্ষা কিৰ থািকম’?”

21 েসই সময়ত যীচুেৱ অেনক েলাকক েৰাগ, মহাবয্ািধৰ পৰা আেৰাগয্ কিৰিছল আৰু ভূতৰ আত্মাৰ পৰা অেনকক মুক্ত
কিৰিছল আৰু অেনক অন্ধক দৃষ্টি পাবৈল অনুমিত িদিছল 22 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলােক
েযাৱা, আৰু িয েদিখলা, শুিনলা, েসই িবষয়ৰ সম্বাদ েযাহনক িদয়াৈগ; আৰু ক’বা, ‘অন্ধই চকু পুনৰায় পাইেছ, েলেঙৰাই
েখাজ কািঢ়েছ, কুষ্ঠ েৰাগীক শুিচ কৰা ৈহেছ, কলাই শুিনেছ, মৃত েলাকক জীৱন িদয়া ৈহেছ, দিৰদ্র সকলৰ আগত
শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা ৈহেছ, 23 আৰু িয জেন েমাত িবিঘিন নাপায়, েতওঁ ধনয্৷’ ”

24 পাছত েযাহেন পেঠাৱা বাতর্ াবাহক দুজন েযিতয়া ঘূিৰ গ’ল, েতিতয়া যীচুেৱ েলাক সকলৰ আগত েযাহনৰ িবষেয়
কবৈল ধিৰেল, “আেপানােলােক িক চাবৰ বােব মৰুপ্রান্তৈল ওলাই ৈগিছল, বতােহ লেৰাৱা নল েন? 25 েতেনহেল িক
চাবৈল ৈগিছল, এজন েকামল কােপাৰ িপন্ধা মানুহ েন? চাওক, িয সকেল উজ্জ্বল বস্ত্র িপিন্ধ সুখেভােগেৰ জীয়াই থােক,
এেন মানয্ৱন্ত েলাক ৰাজভৱনতেহ থােক 26 েতেনহেল িক চাবৈল ৈগিছল, ভাববাদীক েন? হয়, মই আেপানােলাকক
কওঁ, ভাৱবাদীতৈকেয়া বহু েশ্রষ্ঠ জনক

27 এই জেনই েসই েলাক, যাৰ িবষেয় িলখা ৈহিছল-
‘েচাৱা, মই েমাৰ বাতর্ াবাহকক েতামাৰ আগত পিঠয়াইেছঁা, েতওঁ েতামাৰ আেগ আেগ ৈগ েতামাৰ বাট যুগুত কিৰব৷’§

28 মই আেপানােলাকক কওঁ, ‘নাৰীৰ পৰা জন্ম েপাৱা েকােনা েলাকৰ মাজত, েযাহনতৈক মহান েকােনা নাই, িকন্তু
ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত সৰুতৈকেয়া সৰু জেনই েতওঁতৈক মহান’ ”

† 7 অধয্ায়:15 মাকর্ 5:42; েযা 11:44 ‡ 7 অধয্ায়:18 মিথ 11:2-19 § 7 অধয্ায়:27 মলা 3:1
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29 সকেলা মানুেহ আৰু কৰ সংগ্রহকৰী সকেলও যীচুৰ কথা শুিন, েযাহনৰ বািপ্তেস্মেৰ বাপ্তাইিজত হ’ল আৰু ঈশ্বৰক
ধাির্মক* বুিল স্বীকাৰ কিৰেল; 30 িকন্তু ফৰীচী আৰু পিণ্ডত সকেল েতওঁৰ দ্বাৰাই বাপ্তাইিজত েনােহাৱাত ঈশ্বৰৰ অিভপ্রায়
িনজৰ অেথর্ িবফল কিৰেল৷

31 “এেতেক এেন ধৰণৰ মানুহেবাৰক মই এই যুগৰ কাৰ লগত তুলনা কিৰম? আৰু েতওঁেলাক কাৰ 32 িযেবাৰ ল’ৰা
বজাৰত বিহ থািক, ইজেন িসজনক মািত কয়, ‘আিম েতামােলাকৰ আগত বঁাহী বজােলা, িকন্তু েতামােলােক নানািচলা;
আিম িবলাপ কিৰেলঁা, িকন্তু েতামােলােক নাকািন্দলা’; েতওঁেলাক এই ল’ৰােবাৰৰ িনিচনা

33 িকয়েনা বাপ্তাইজক েযাহেন আিহ িপঠা েখাৱা নাই আৰু দ্রাক্ষাৰেসা পান কৰা নাই; তথািপ আেপানােলােক কয়,
‘েতওঁ ভূেত েপাৱা’ 34 মানুহৰ পুত্রই আিহ, েভাজন-পান কেৰ; েতিতয়াও আেপানােলােক কয়, ‘েচাৱা, ই খকুৱা;
মদপী, কৰ সংগ্রহকৰী আৰু পাপীেবাৰৰ বনু্ধ’ 35 িকন্তু জ্ঞান, িনজৰ সকেলা সন্তানৰ দ্বাৰাই অিনন্দনীয় বুিল প্রমািণত
ৈহেছ ”

অনুতািপত িতেৰাতাৈল যীচুৰ দয়া
36 এিদন ফৰীচী সকলৰ এজন েলােক যীচুক েতওঁৰ ঘৰত েভাজন কিৰবৈল অনুেৰাধ কিৰেল৷ েসেয়েহ েতওঁ েসই

ফৰীচীৰ ঘৰত েসামাই েভাজনত বিহল 37 েসই সময়ত নগৰত থকা এজনী পাতকী িতেৰাতাই ফৰীচীৰ ঘৰত েতওঁ
েভাজনত বিহ থকা বুিল জািনবৈল পায়, সুগিন্ধ েতেলেৰ ভৰা এটা স্ফিটকৰ বটল আিনেল; 38 তাৰ পাছত েতওঁ যীচুৰ
পাছফােল চৰণৰ ওচৰত িথয় ৈহ কািন্দ কািন্দ চকুেলােৰ েতওঁৰ চৰণ িতয়াই মুৰৰ চুিলেৰ মিচেল আৰু েতওঁৰ চৰণত
চুমা খাই, সুগিন্ধ েতল সািনেল 39 েতওঁক িনমন্ত্রণ কৰা ফৰীচীেয় ইয়ােক েদিখ িনজৰ মনেত ক’েল, ‘এওঁ ভাববাদী
েহাৱা হেল, এওঁক স্পশর্ কৰা এইজনী িতেৰাতা েকান আৰু এওঁ েকেন িতেৰাতা, অথর্াৎ েতওঁ েয পাতকী, ইয়াক েতওঁ
জািনেলেহঁেতন’ 40 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “েহ িচেমান, েতামাক েমাৰ িকছু কথা কবৈল আেছ ”
তােত েতওঁ ক’েল, “েহ গুৰু, কওক ”

41 যীচুেৱ ক’েল “এজন মহাজনৰ দুজন ধৰুৱা আিছল; তাৰ মাজৰ এজনৰ পঁাচ শ দীনাৰী,†এজনৰ পঞ্চাশ দীনাৰী ৰূপ
ধাৰ আিছল; 42 পাছত ধাৰ শুিজবৈল েতওঁেলাকৰ এেকা নথকাত, েতওঁ দুেয়ােকা ক্ষমা কিৰেল৷ তাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ
মাজত েকান জেন েতওঁক অিধক েপ্রম কিৰব?” 43 েতিতয়া িচেমােন উত্তৰ িদ ক’েল, “েবাধ কেৰঁা, িয জনক অিধক
ক্ষমা কিৰেল, েতেৱঁই ” েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম সঁচাৈক শুদ্ধৰূেপ িবচাৰ কিৰলা ”

44 েতিতয়া েতওঁ েসই িতেৰাতাৰ ফালৈল মুখ ঘূৰাই িচেমানক ক’েল, “এই িতেৰাতা জনীক েদিখছা েন? মই েতামাৰ
ঘৰৈল আিহেলঁা, তুিম েমাক ভিৰ ধুবৈল পানী িনিদলা; িকন্তু েতওঁ চকুেলােৰ েমাৰ ভিৰ িতয়াই, চুিলেৰ মিচেল 45 তুিম
েমাক চুমা নাখালা; িকন্তু মই আিহবেৰ পৰা েতওঁ েমাৰ ভিৰত চুমা খাবৈল েনিৰেল

46 তুিম েমাৰ মূৰত েতল নাসািনলা; িকন্তু েতওঁ েমাৰ ভিৰত সুগিন্ধ েতল সািনেল; 47 এই েহতুেক মই েতামাক কওঁ,
েতওঁৰ পাপ বহুত েহাৱােতা ক্ষমা কৰা হ’ল, িকয়েনা েতওঁ অিধক েপ্রম কিৰেল; িকন্তু িয জনৰ অলপ ক্ষমা হয়, েতওঁক
অলপ েপ্রম কেৰ ” 48 পাছত েতওঁ েসই িতেৰাতাক ক’েল, “েতামাৰ পাপ ক্ষমা হ’ল ” 49 েতিতয়া েতওঁৰ ৈসেত
েভাজনত বিহ থকা সকেল িনজৰ িনজৰ মাজত কবৈল ধিৰেল, “পাপ ক্ষমা কিৰব পৰা এওঁ েনা েকান?” 50 িকন্তু
যীচুেৱ েসই িতেৰাতাক ক’েল, “েতামাৰ িবশ্বােসই েতামাক পিৰত্রাণ কিৰেল; শািন্তেৰ েযাৱা ”‡

8 অধয্ায়
1 তাৰ অলপ সময়ৰ পাছত, েতওঁ নগেৰ নগেৰ আৰু গােৱঁ গােৱঁ যাত্রা কিৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ শুভবাতর্ া েঘাষণা আৰু

প্রচাৰ কিৰব ধিৰেল; েতওঁৰ ৈসেত েসই বাৰ জন পঁাচিনও আিছল৷ 2 ইয়াৰ উপিৰ ভূতৰ আত্মা আৰু নিৰয়াৰ পৰা মুক্ত
েহাৱা েকইজনীমান িতেৰাতা, লগেত সাতটা ভূতৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ েহাৱা মগ্দলীনী বুিল মতা েসই মিৰয়ম; 3 আৰু
েহেৰাদ ৰজাৰ ঘৰিগৰী কূচৰ ভাযর্া, েযাহানা, আৰু েচাচন্না, আৰু আন আন অেনক মিহলা েতওঁৰ লগত আিছল৷ এই
িতেৰাতা সকেল িনজ িনজ সম্পিত্তৰ পৰা েতওঁেলাকৰ েসৱা শুশ্রূষা কিৰিছল*

এজন েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত
4 †েসই সময়ত িবিভন্ন চহৰৰ পৰা দেল দেল মানুহেবাৰ আিহ যীচুৰ ওচৰত একেগাট ৈহিছল৷ েতিতয়া েতওঁ উপেদশ

িদব ধেৰােত, এই দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “এজন েখিতয়েক বীজ িসিঁচবৈল গ’ল; 5 তােত বীজ িসচঁাৰ সময়ত, িকছুমান বীজ
বাটৰ কাষত পিৰল; েতিতয়া ভিৰেৰ গচকা হ’ল আৰু আকাশৰ চৰাইেবােৰ েসইেবাৰ খঁুিট খােল 6 িকছুমান িশলিনত
পিৰল; তােত গজািল েমিল গছৰ পুিল ৈহ বািঢ়ল, িকন্তু েসই ঠাই জীপাল েনােহাৱা বােব পুিলেবাৰ শুকাই গ’ল
* 7 অধয্ায়:29 েৰা 3:4 † 7 অধয্ায়:41 অথর্াৎ এিদনৰ মজুৰী ‡ 7 অধয্ায়:50 লূক 8:48; 18:42 * 8 অধয্ায়:3 মিথ 27:55 † 8
অধয্ায়:4 মিথ 13:1-23; মাকর্ 4:1-20
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7 িকছুমান বীজ কঁাইটৰ মাজত পিৰল; তােত কঁাইটীয়া বন তাৰ লগত বািঢ়, েহিচ ধিৰ মািৰেল 8 িকন্তু িকছুমান বীজ
ভাল মািটত পিৰল, তােত েসইেবাৰ গজািল েমিল গছ ৈহ বািঢ় এশ গুণ গুিট ধিৰেল৷” এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত,
েতওঁ বৰ মােতেৰ ক’েল, “িয জনৰ শুিনবৈল কাণ আেছ, েতওঁ শুনক৷”

9 পাছত েতওঁৰ িশষয্েবােৰ আিহ সুিধেল, “এই দৃষ্টান্তৰ অথর্ িক হব পােৰ?” 10 তােত েতওঁ ক’েল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ
েগাপন ৰহসয্েবাৰ জািনবৈল েতামােলাকক অগ্রািধকাৰ িদয়া ৈহেছ, িকন্তু আন েলাক সকলক দৃষ্টান্তেৰেহ েকৱল িশক্ষা
িদয়া হব, কাৰণ েতওঁেলােক েদিখও েনেদেখ আৰু শুিনও েতওঁেলােক নুবুেজ৷

11 দৃষ্টান্তেটাৰ অথর্ এই; বীেজই ঈশ্বৰৰ বাকয্ ‡ 12 বাটৰ কাষত িয বীজেবাৰ পিৰিছল, েসইেবাৰ শুনা েলাক সকল;
তােত চয়তােন আিহ েতওঁেলাকৰ মনৰ পৰা বাকয্েবাৰ কািঢ় ৈল যায়, যােত েতওঁেলােক িবশ্বাস নকেৰ আৰু পিৰত্রােণা
নাপায়৷ 13 আৰু িশলিনত িয পিৰল, েসইেবাৰ বাকয্ শুিন আনেন্দেৰ গ্রহণ কৰা মানুহ; এওঁেলাকৰ িশপা নথকাত,
এওঁেলােক অলপ সময় িবশ্বাসত থােক, পাছত পৰীক্ষাৰ সময় আিহেল খিহ পেৰ §

14আৰু িযেবাৰ বীজ কঁাইটিনত পিৰল, েসেয় ৈহেছ, িয সকলৰ শুনাৰ পাছত আয়ুসৰ কাল িনয়ঁাওেত, জীৱনৰ িচন্তা,
ধন, সম্পিত্ত আৰু সুখত মগ্ন েহাৱাত,*এওঁেলাকৰ এেকা ফল িসদ্ধ নহয় 15 িকন্তু ভাল মািটত পৰা বীজেবাৰ হ’ল
এেনকুৱা মানুহ, েতওঁেলােক বাকয্ শুিন সৰল আৰু শুদ্ধৰূেপ মনত ৰােখ আৰু েসই বাকয্ত িস্থৰ ৈহ†ৈধযর্েৰ ফল উৎপন্ন
কেৰ

16 েকােনও চািক লগাই পােত্রেৰ ঢািক নথয় বা িবচনাৰ তলত নথয়; িকন্তু িভতৰৈল অহা সকেল েপাহৰ েদিখবৈল
গছাৰ ওপৰতেহ থয় 17 িকয়েনা িয প্রকািশত নহ’ব, এেন েকােনা লুকুৱাই েথাৱা বস্তু নাই; আৰু িযহক জনা নহ’ব,
আৰু িয অপ্রকািশত ৈহ থািকব, এেন েকােনা গুপুত বস্তু নাই 18এেতেক আেপানােলােক িকদেৰ শুিনেছ েসয়া িবেবচনা
কিৰব; িকয়েনা িযেয় শুিনেছ, েতেখতক পুণৰ িদয়া হ’ব; িকন্তু িযেয় শুনা নাই, েতেখেত িয আেছ বুিল িনেজ ভােব,
েসয়াও েতেখতৰ পৰা িনয়া হ’ব ”

যীচুৰ প্রকৃত আই আৰু ভাই
19 েসই সময়ত ‡যীচুৰ মাক আৰু ভােয়ক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহিছল; িকন্তু েলাক সকলৰ কাৰেণ েতওঁৰ ৈসেত

সাক্ষাৎ কিৰব েনাৱািৰেল 20 েতিতয়া েতওঁক এই সম্বাদ িদয়া হ’ল েয, “আেপানাৰ আই আৰু ভাই সকেল আেপানাক
েদখা েপাৱাৰ ইচ্ছােৰ বািহৰত িথয় ৈহ আেছ ” 21 িকন্তু েতওঁ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “িয সকেল ঈশ্বৰৰ বাকয্
শুিন পালন কেৰ, েতওঁেলােকই েমাৰ আই আৰু েমাৰ ভাই ”

ধুমুহা বতাহক শান্ত কৰা
22 পাছত এিদন §যীচুেৱ িশষয্েবাৰৰ ৈসেত এখন নাৱত উিঠ, েতওঁেলাকক ক’েল, “আহা, আিম সেৰাবৰৰ িসপাৰৈল

যাওঁ ” েতিতয়া েতওঁেলােক নাও েমিল িসপাৰৈল গ’ল 23 িকন্তু যাওঁেত যাওঁেত, েতওঁৰ েটাপিন আিহল; আৰু েসই
সময়েত সেৰাবৰত ধুমুহা বতাহ বিলবৈল ধিৰেল, তােত েঢৗত পানী েসামাই থকাত, েতওঁেলাক সঙ্কটত পিৰল 24 েতিতয়া
েতওঁেলােক যীচুৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁক জগাই ক’েল “েহ নাথ, েহ নাথ, আিম এিতয়া মেৰঁােহ ” েতিতয়া েতওঁ সাৰ
পাই, বতাহ আৰু পানীৰ েঢৗক ডিবয়ােল; লেগ লেগ বতাহ আৰু েঢৗ ক্ষান্ত হ’ল আৰু সকেলােবাৰ শান্ত ৈহ পিৰল
25 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ িবশ্বাস ক’ত?” েতিতয়া েতওঁেলােক ভয়াতুৰ ৈহ, িবস্ময় মািন
ইজেন িসজনক ক’েল, “এওঁ েনা েকান? বতাহ আৰু পানীেকা আজ্ঞা িদয়াত েসইেবােৰও এওঁৰ কথা মােন!”

ভূেত েপাৱা এজন মানুহক সুস্থ কৰা
26 পাছত েতওঁেলােক গালীল প্রেদশৰ সনু্মখত থকা েগৰােচনীয়া সকলৰ েদশ পােলৈগ 27 তােত যীচুেৱ বামত

উেঠােত, নগৰৰ এটা ভূেত েপাৱা মানুহ েতওঁৰ আগত উপিস্থত হ’ল৷ িস বহু িদনৰ পৰা কােপাৰ িপন্ধা নািছল আৰু
ঘৰেতা থকা নািছল িকন্তু ৈমদামেবাৰতেহ থািকিছল

28 িস যীচুক েদখাৰ লেগ লেগ কািন্দব ধিৰেল আৰু েতওঁৰ সনূ্মখেত পিৰল৷ পাছত বৰ মােতেৰ ক’ব ধিৰেল, “েহ
সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ পুত্র যীচু, আেপানাৰ লগত েমাৰ িক কাম? মই িমনিত কিৰেছঁা, েমাক যাতনা িনিদব ” 29 িকয়েনা
েসই মানুহৰ পৰা ওলাই যাবৈল েতওঁ অশুিচ আত্মাক আেদশ িদিছল; িকয়েনা েসই অশুিচ আত্মাই মানুহ জনক বহু িদনৰ
পৰা ধিৰ আিছল৷ মানুহ জনক িশকিল আৰু েবৰীেৰ বািন্ধ ৰািখিছল আৰু পহৰাও িদ থকা ৈহিছল; িকন্তু িস বান্ধ িছিগ,
ভূতৰ দ্বাৰাই চািলত ৈহ িনজর্ ন ঠাইৈল আিহ আিছল
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30 েতিতয়া যীচুেৱ তাক সুিধেল, “েতাৰ নাম িক?” েতিতয়া িস ক’েল, “বািহনী”; িকয়েনা তাৰ িভতৰত অেনক ভূত
েসামাই আিছল 31 পাছত েসই ভূতহঁতক অগাধ ঠাইৈল *যাবৰ বােব আজ্ঞা িনিদবৈল ভূতেবােৰ েতওঁক িবনয় কিৰেল

32 েসই সময়ত পবর্তত এজাক গাহিৰ চিৰ আিছল৷ েতিতয়া ভূতেবােৰ েসই গাহিৰেবাৰৰ িভতৰত েসামাবৈল অনুমিত
িবচািৰ যীচুক িমনিত কিৰেল৷ েতিতয়া যীচুেৱ েতেনদেৰই িসহঁতক অনুমিত িদেল৷ 33 েসই সময়েতই মানুহ জনৰ পৰা
ভূতেবাৰ ওলাই, গাহিৰেবাৰৰ িভতৰত েসামাল আৰু লেগ লেগ গাহিৰ জাক লিৰ ৈগ, গৰাৰ পৰা সেৰাবৰত পিৰ মিৰল

34 এই ঘটনা েদিখ ৰখীয়ােবােৰ পলাই ৈগ নগৰ আৰু গােৱঁ-ভুেয় সম্বাদ িদেল 35 েতিতয়া মানুহেবােৰ এই ঘটনা
চাবৈল ওলাই আিহল আৰু যীচুৰ ওচৰৈল আিহ েদিখেল েয, িয মানুহ জনৰ পৰা ভূত ওলাই ৈগিছল, িস কােপাৰ িপিন্ধ
সেচতন আৰু জ্ঞান েপাৱা ৈহ যীচুৰ চৰণৰ ওচৰত বিহ আেছ৷ ইয়ােক েদিখ আটাইেলােক ভয় কিৰেল

36আৰু েসই ভূেত েপাৱা েলাক জেন েকেনৈক ৰক্ষা পােল, েদখােবােৰ েসই িবষেয় আনেবাৰ েলাকৰ আগত ক’েল
37 েতিতয়া েগৰােচনীয়া সকলৰ েদশৰ চািৰওফালৰ মানুেহ আিহ েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা আতিৰ যাবৈল যীচুক অনুেৰাধ
কিৰেল; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ বৰ ভয় লািগিছল

38 েসেয়েহ েতওঁ নাৱত উিঠ, উলিট গ’ল েতিতয়া িয মানুহৰ পৰা ভূত ওলাই গ’ল, িস েতওঁৰ লগত থািকবৈল
িমনিত কিৰেল; †িকন্তু েতওঁ তাক পিঠয়াই িদ ক’েল, 39 “েতামাৰ ঘৰৈল েযাৱা, ঈশ্বেৰ েতামাৰ জীৱনৈল েকেন মহৎ
কমর্ কিৰেল, েসই িবষেয় বণর্না কৰাৈগ ” েতিতয়া িস তাৰ পৰা ৈগ, যীচুেৱ তাৈল িয মহৎ কমর্ কিৰেল, েসই িবষেয়
েগােটই খন নগৰত েঘাষণা কিৰব ধিৰেল

এজনী িতেৰাতাক সুস্থ কৰা আৰু যায়ীৰৰ জীেয়কক জীউৱা
40 পাছত যীচু ঘূিৰ আেহােত, েলাক সকেল েতওঁক আদেৰেৰ গ্রহণ কিৰেল; িকয়েনা েতওঁৈল সকেলােৱ অেপক্ষা

কিৰ আিছল 41 আৰু েসই ঠাইৰ ‡নাম-ঘৰৰ যায়ীৰ নােমেৰ এজন অিধকাৰীেয় আিহ যীচুৰ চৰণত পিৰল আৰু েতওঁৰ
ঘৰৈল যাবৰ বােব েতওঁক িবনয় কিৰেল; 42 িকয়েনা েতওঁৰ মােথান এজনী বাৰ বছৰীয়া জীেয়ক আিছল আৰু তােয়া
মেৰঁা মেৰঁা ৈহ আিছল তােত েতওঁ আেহােত, েলাক সকল েতওঁৰ ওচৰত িভৰ লািগ আিছল৷

43 েসই িভৰৰ মাজত বাৰ বছৰ ধিৰ েতজ েযাৱা েৰাগ েভাগ কিৰ থকা এজনী িতেৰাতা আিছল৷ েতওঁ িচিকৎসকৰ
ওচৰত ৈগ, সব্বর্স্ৱ ধন, সম্পিত্ত বয্য় কিৰও সুস্থ েহাৱা নািছল৷ 44 েসই জনী িতেৰাতাই যীচুৰ পাছফােলিদ আিহ, েতওঁৰ
কােপাৰৰ দিহ চুই িদেল আৰু েতওঁৰ েতজ েযাৱা েতিতয়াই বন্ধ ৈহ গ’ল 45 তােত যীচুেৱ ক’েল, “েমাক েকােন চুেল?”
েতিতয়া সকেলােৱ স্পশর্ নকৰা বুিল েকাৱাত িপতৰ আৰু েতওঁৰ লগত েযাৱা সকেল ক’েল, “েহ নাথ, েলাক সকেল
আেপানাক েবিৰ ধিৰ, েহিচ-েমিল িভৰ কিৰ ৰািখেছ ” 46 িকন্তু যীচুেৱ ক’েল, “েকােনাবাই েমাক চুেল; িকয়েনা েমাৰ
পৰা শিক্ত ওলাই েযাৱা মই গম পােলঁা ”

47তােত েসই িতেৰাতা জনীেয় েদিখেল েয, েতওঁৈল ঘিট েযাৱা ঘটনােটা েকােনা কাৰণত গুপুত কিৰ ৰািখব েনাৱািৰব৷
েতিতয়া েতওঁ কঁিপ কঁিপ §আিহ যীচুৰ সনু্মখত উবুিৰ ৈহ পিৰল আৰু িকয় েতওঁক চুইিছল আৰু েকেনৈক মুহুওর্ েত সুস্থ
হ’ল; েসই িবষেয় সকেলাৰ আগত ক’েল 48 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “আইিট, েতামাৰ িবশ্বােসই েতামাক সুস্থ
কিৰেল; শািন্তেৰ েযাৱা ”

49 েতওঁ এই কথা ৈক থােকােতই, নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী জনৰ ঘৰৰ পৰা েকােনা এজেন আিহ েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ
জীেয়ৰা মিৰল; গুৰুক পুনৰ দুখ িনিদবা ” 50 িকন্তু যীচুেৱ েসই কথা শুিন েতওঁক উত্তৰ িদেল, “ভয় নকিৰবা; িবশ্বাস
মােথান কৰা আৰু*তােতই তাই ৰক্ষা পিৰব ”

51 পাছত ঘৰৈল আিহ, িপতৰ, েযাহন, যােকাব, আৰু েছাৱালীৰ মাক-েদউতাকৰ বািহেৰ, েকােনা এজনেক েতওঁৰ
লগত েসামাবৈল িনিদেল 52আৰু সকেলােৱ েসই সময়ত তাইৰ কাৰেণ কািন্দ কািন্দ িহয়া ভুকুৱাই আিছল িকন্তু েতওঁ
ক’েল, “েতামােলােক নাকািন্দবা; তাই মৰা নাই, তাই মাত্র েটাপিনতেহ আেছ ” 53 িকন্তু তাই মিৰল বুিল েতওঁেলােক
জািন েতওঁক হঁািহেল

54 িকন্তু েতওঁ তাইৰ হাতত ধিৰ, মািত ক’েল, “আইিট, উঠা ” 55 েতিতয়াই তাইৰ প্রাণ উভিত আিহল আৰু তাই উিঠ
বিহল৷ েতিতয়া তাইক খাবৈল িদবৰ বােব যীচুেৱ আেদশ িদেল৷ 56 তােত তাইৰ মাক-েদউতােক িবস্ময় মািনেল; িকন্তু
এই ঘটনাৰ কথা কােকা নকবৈল েতওঁ েতওঁেলাকক আেদশ িদেল

9 অধয্ায়
বাৰ জন পঁাচিনক আেদশ িদ পিঠওৱা

* 8 অধয্ায়:31 প্র 20:1-3 † 8 অধয্ায়:38 গীত 73:27, 28 ‡ 8 অধয্ায়:41 মিথ 9:18-26; মাকর্ 5:21-43 § 8 অধয্ায়:47 িযচ
66:2 * 8 অধয্ায়:50 েষা 11:25
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1 পাছত *যীচুেৱ েতওঁৰ বাৰ জন পঁাচিনক এেকলেগ মািত সকেলা ভূতৰ ওপৰত ক্ষমতা আৰু েৰাগ সুস্থ কিৰবৈলেকা
শিক্ত আৰু ক্ষমতা িদেল৷ 2 ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ কথা েঘাষণা কিৰবৈল আৰু অসুস্থ েলাক সকলক সুস্থ কিৰবৈল েতওঁেলাকক
পিঠয়ােল৷ 3 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “যাত্রাৰ কাৰেণ েকােনা বস্তু নলবা; লাখুিট বা েমানা, বা িপঠা বা ধন; বা দুটাৈক
েচালাও নলবা; 4 আৰু েতামােলােক িয ঘৰত েসােমাৱা, তােত থািকবা আৰু তাৰ পৰাই ওলাই যাবা

5আৰু িযেবাৰ মানুেহ েতামােলাকক গ্রহণ নকেৰ, েতওঁেলাকৰ নগৰৰ পৰা ওলাই যাওঁেত, েসই েলাকেবাৰৰ িবপেক্ষ
প্রমাণ স্ৱৰূেপ েতামােলােক ভিৰৰ ধূিল েজাকািৰ েপলাবা ” 6 পাছত েতওঁেলােক ওলাই ৈগ গােৱঁ গােৱঁ শুভবাতর্ া েঘাষণা
কিৰেল আৰু সকেলা ঠাইেত েৰাগী সকলক সুস্থ কিৰ গ’ল

7 েসই সময়ত† েহেৰাদ ৰজাই এই ঘটনােবাৰৰ বাতর্ া পাই িনজ মনত অশািন্ত পােল; িকয়েনা িকছুেলােক ৈকিছল েয
েযাহন মৃত সকলৰ মাজৰ পৰা জীিৱত হ’ল, 8আৰুআন িকছুমান েলােক কব ধিৰেল েয, “এিলয়া পুণৰ আিবভুর্ ত ৈহেছ”
আৰু িকছুমােন ক’েল েয, “পূবর্কালৰ ভাববাদী সকলৰ মাজৰ েকােনা এজন পুনৰাই জীয়াই উিঠেছ৷” 9 েহেৰােদ ক’েল
“মই েযাহনৰ মুণ্ডেচ্ছদ কিৰেলঁা; িকন্তু এওঁ েনা েকান যাৰ িবষেয় এেন কথা শুিন আেছঁা?” তােত েতওঁ যীচুক চাবৈল
এটা উপায় িবচািৰেল

যীচুেৱ েলাক সকলক খুউৱা
10 পাছত িয পঁাচিন সকলক পেঠাৱা ৈহিছল েতওঁেলােক ঘূিৰ আিহ, িয িয কমর্ কিৰিছল েসই সকেলােবাৰ কথা যীচুৰ

আগত বণর্না কিৰেল েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক লগত ৈল ৈবৎ-ৈচদা নােমেৰ এখন নগৰৰ ফােল েকােনােৱ নজনাৈক
আতিৰ গ’ল 11 িকন্তু েলাক সকেল েসই কথা জািন, েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল৷ েতিতয়া যীচুেৱও েতওঁেলাককআনেন্দেৰ
গ্রহণ কিৰ, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ িবষেয় প্রচাৰ কিৰেল আৰু িয সকল েলাকৰ সুস্থ হবৈল প্রেয়াজন আিছল, েতওঁেলাকক সুস্থ
কিৰেল

12 িদনৰ প্রায় েশষ ভাগত‡ বাৰ জন পঁাচিন েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “আিম িয ঠাইত আিহ আেছঁা েসয়া অিত
িনজর্ ন ঠাই৷ েসেয়েহ েলাক সকলক িবদায় িদয়ক, েতিতয়া েতওঁেলােক ওচৰৰ গাওঁত ৈগ িনজৰ বােব থকা ঠাই আৰু
েখাৱা বস্তু েযাগাৰ কিৰ লব পািৰব৷” 13 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােকই েতওঁেলাকক খাবৈল িদয়া ”
েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “আিম ৈগ েখাৱা বস্তু িকিন নািনেল, আমাৰ ওচৰত পঁাচটা িপঠা আৰু দুটা মাছতৈক অিধক
এেকােৱ নাই৷” 14 িকয়েনা েতওঁেলাক প্রায় পঁাচ হাজাৰ মানুহ আিছল েতিতয়া েতওঁ িশষয্ সকলক ক’েল, “েতওঁেলাকক
েগাট েগাট কিৰ পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জনৈক বিহবৈল িদয়া ”

15 েতিতয়া েতওঁেলােক আতাইেক েতেনদেৰই বিহবৈল িদেল 16 যীচুেৱ েসই পঁাচটা িপঠা আৰু দুটা মাছ হাতত ৈল,
স্বগর্ৈল চাই েসইেবাৰক আশীবর্াদ কিৰেল আৰু েলাক সকলৰ আগত িবলাই িদবৈল, েতওঁ ভািঙ ভািঙ িশষয্ সকলক
িদেল 17 তােত েতওঁেলাক সকেলােৱ খাই তৃপ্ত হ’ল § পাছত সকেলােৰ েখাৱা েশষ েহাৱাত বস্তুেবাৰৰ ৈৰ েযাৱা টুকুৰা
বাৰটা পািচত ভেৰাৱা হ’ল

যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় জেনাৱা
18 এিদন* যীচুেৱ িনজর্ ন ঠাইত প্রাথর্না কৰা সময়ত িশষয্ সকেলা েতওঁৰ লগত আিছল, েসই সময়ত েতওঁ িশষয্

সকলক সুিধেল, “েলাক সকেল েমাক েকান বুিল কয়?” 19 েতিতয়া েতওঁেলােক উত্তৰ িদ ক’েল, “েযাহন বাপ্তাইজক,
িকন্তু আন িকছুমােন এিলয়া বুিল ভােৱ, আন িকছুমােন পূবর্কালৰ ভাববাদী সকলৰ েকােনা এজন পুনৰায় জীিৱত ৈহ উঠা
েলাক বুিল ভােব ”

20 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল, “িকন্তু েতামােলােক েনা েমাক েকান বুিল ভাবা?” তােত িপতেৰ উত্তৰ িদ
ক’েল, “ঈশ্বৰৰ অিভিষক্ত, খ্রীষ্ট ” 21 েতিতয়া এই কথা কােকা নকবৈল েতওঁ েতওঁেলাকক সাৱধান কিৰ আেদশ িদেল;
22 আৰু েতওঁ ক’েল, “মানুহৰ পুত্রই অেনক দুখ েভাগ কিৰব লািগব আৰু পিৰচাৰক, প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ
অধয্াপক সকলৰ দ্বাৰাই েতওঁ অগ্রাহয্ আৰু হত ৈহ তৃতীয় িদনা উিত্থত হব লািগব ”

23 যীচুেৱ সকেলােৰ আগত ক’েল, “েকােনােৱ যিদ েমাৰ পাছত আিহবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতেনহেল েতওঁ িনেজই
িনজেক অস্ৱীকাৰ কিৰব লািগব†আৰু িদেন িদেন িনজৰ কু্রচ তুিল ৈল, েমাৰ পােছ পােছ আিহব লািগব 24 িকয়েনা
িয েকােনােৱ িনজৰ জীৱন ৰক্ষা কিৰব েখােজ, েতওঁ তাক েহৰুৱাব; িকন্তু িয েকােনােৱ েমাৰ কাৰেণ িনজৰ জীৱন
* 9 অধয্ায়:1 মিথ 10; মাকর্ 6:7-13 † 9 অধয্ায়:7 মিথ 14:1-12; মাকর্ 6:14-29 ‡ 9 অধয্ায়:12 মিথ 14:15-21; মাকর্ 6:30-40; েযা
6:5-14 § 9 অধয্ায়:17 গীত 107:9 * 9 অধয্ায়:18 মিথ 16:13-28; মাকর্ 8:27-38 † 9 অধয্ায়:23 েৰা 8:13; কল 3:5
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েহৰুৱায়, েতওঁেহ তাক ৰক্ষা কিৰব 25 কাৰণ েকােনা মানুেহ েগােটই খন জগত পােয়া িনজেক িনেজ যিদ েহৰুৱায় বা
হািন কেৰ েতেনহেল েতওঁৰ িক লাভ?

26 িকয়েনা িয েকােনােৱ েমাক আৰু েমাৰ বাকয্ত লাজ পায়, মানুহৰ পুত্রই েযিতয়া িনজৰ িপতৃ আৰু পিবত্র দূতৰ
প্রতােপেৰ আিহব, েতিতয়া েতওঁ েসই েলাকক লাজ িদব 27 িকন্তু মই েতামােলাকক সতয্ৈক কওঁ, ইয়ােত িথয় ৈহ থকা
েলাক সকলৰ মাজেত িকছুমান েলাক আেছ, িয সকেল ঈশ্ৱৰৰ ৰাজয্ েনেদখাৈল মৃতুয্ৰ েসাৱাদ নাপাব৷”

যীচুেৱ অনয্ৰূপ ধৰা
28 এই‡ কথা েকাৱাৰ আঠ িদন মানৰ পাছত, েতওঁ িপতৰ, েযাহন আৰু যােকাবক লগত ৈল, প্রাথর্না কিৰবৈল পবর্তৰ

ওপৰৈল গ’ল 29 তােত প্রাথর্না কেৰঁােত েতওঁৰ মুখমণ্ডলৰ েসৗন্দযর্য্ই অনয্ৰূপ লেল আৰু েতওঁৰ কােপাৰেবাৰ বগা
আৰু চক্ মকীয়া হ’ল

30 েসই সময়ত দুজন মানুেহ েতওঁৰ ৈসেত কথা-বাত্তর্ া কিৰ থকা েতওঁেলােক েদিখেল, েতওঁেলাক েমািচ আৰু
এিলয়া আিছল; 31 েতওঁেলাকক প্রতাপযুক্ত েদখা ৈগিছল৷ েতওঁেলােক ঈশ্ৱৰৰ পিৰকল্পনা অনুসােৰ যীচুেৱ েকেনদেৰ
িযৰূচােলমত মৃতুয্বৰণ কিৰব, েসই িবষেয় কথা পািত আিছল

32 েতিতয়া িপতৰ আৰু েতওঁৰ লগত েযাৱা েকইজনৰ বৰ েটাপিন ধিৰিছল; তথািপ জািগ থািক, েতওঁৰ মিহমা আৰু
েতওঁৰ ওচৰত থকা েসই দুজন মানুহক েদখা পােল 33 তােত েতওঁেলাক েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা যাবৈল ধেৰােত, িপতেৰ
যীচুক ক’েল, “েহ নাথ, ইয়াত থকা আমাৰ ভাল; আৰু আিম আেপানাৈল এটা, েমািচৈল এটা, আৰু এিলয়াৈল এটা,
এেনদেৰ িতিনটা পঁজা সােজঁা৷” িপতেৰ িয কথা ৈকিছল েসই িবষেয় েতওঁৰ েকােনা জ্ঞান নািছল৷

34 এই কথা কওঁেতই, এচমকা েমঘ আিহ েতওঁেলাকক ছঁা কিৰ ধিৰেল; তােত েমঘ চািৰওফােলিদ েসামাওঁেত,
েতওঁেলাকৰ ভয় লািগল 35 েতিতয়া েসই েমঘৰ পৰা এই বাণী§ শুিনেল, “এওঁ েমাৰ িপ্রয় পুত্র, েমাৰ মেনানীত জন,
এওঁৰ কথা শুনা ” 36 েসই বাণী েহাৱা মােত্র, যীচুক অকেল েদখা গ’ল আৰু েতওঁেলােক েসই সময়ত িয িয েদিখিছল,
নীৰেৱ থািক কােকা এেকা কথা েকাৱা নািছল৷

ভূেত ধৰা এটা ল’ৰাক সুস্থ কৰা আৰু িশক্ষা িদয়া
37 তাৰ পাছিদনা েতওঁেলাক পবর্তৰ পৰা নমাৰ পাছত বহু মানুহৰ এটা দল েতওঁৰ আগত উপিস্থত হ’ল 38 েসই

সময়ত মানুহেবাৰৰ মাজৰ পৰা এজেন িৰিঙয়াই ক’েল, “েহ গুৰু, মই িমনিত কেৰঁা, েমাৰ ল’ৰাৈল দৃষ্টি কৰক; িকয়েনা
িস েমাৰ এেকিট ল’ৰা 39 আৰু চাওক, ভূতৰ আত্মাই তাক ধেৰােত িস অকস্মােত আটাহ পােৰ আৰু তাক মুচিৰেল
মুখৰ পৰা েফন ওলায় আৰু তাক আঘাত কিৰ বৰ কেষ্টেৰ এিৰ যায় 40 মই েসই অশুিচ আত্মাক েখদাবৈল আেপানাৰ
িশষয্ সকলক িমনিত কিৰেলঁা, িকন্তু েতওঁেলােক েনাৱািৰেল ”

41 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ অিবশ্বাসী আৰু অপেথ েযাৱা বংশ, মই িকমান কাল েতামােলাকৰ লগত
থািক েতামােলাকক সিহম? েতামাৰ ল’ৰা জনক ইয়াৈল আনা ” 42 তােত িস আেহােতই ভূেত তাক আছাৰ মািৰ েপলাই
বৰৈক মুচিৰেল িকন্তু যীচুেৱ েসই অশুিচ আত্মাক ডিবয়াই েখিদেল আৰু ল’ৰা জনক সুস্থ কিৰ বােপকৰ হাতত েশাধাই
িদেল 43 তােত ঈশ্বৰৰ মাহাত্ময্ েদিখ সকেলােৱ িবস্ময় মািনেল; িকন্তু েতওঁ কৰা কমর্েবাৰত েলাক সকেল িবস্ময়
মািন থােকঁােত, েতওঁ িশষয্ সকলক ক’েল, 44 “এই সকেলা কথা েতামােলােক মনত ৰািখবা; িকয়েনা মানুহৰ পুত্রক
মানুহেবাৰৰ হাতত েশাধাই িদয়া হ’ব ” 45 িকন্তু েতওঁেলােক েসই কথা নুবুিজেল আৰু বুিজ নাপাবৈল েসই িবষয়ক
েতওঁেলাকৰ পৰা গুপুেত ৰখা হ’ল৷ েতওঁেলােক েসই কথাৰ িবষেয় যীচুক সুিধবৈলও ভয় কিৰেল

46 পাছত* েতওঁেলাকৰ মাজত েকান েশ্রষ্ঠ এই কথাক ৈল েতওঁেলাকৰ বাদ-িবচাৰ ৈহিছল 47 িকন্তু যীচুেৱ
েতওঁেলাকৰ মনৰ িবেবচনা বুিজ েপাৱাত সৰু ল’ৰা এজনক িনজৰ কাষত বহুৱাই ল’েল৷ 48 তাৰ পাছত েতওঁেলাকক
ক’েল, “িয েকােনােৱ এই ল’ৰা জনক েমাৰ নােমেৰ গ্রহণ কেৰ, েতওঁ েমােক গ্রহণ কেৰ আৰু িয েকােনােৱ েমাক
গ্রহণ কেৰ, েতওঁ েমাক পেঠাৱা জনেকা গ্রহণ কেৰ৷ িকয়েনা েতামােলাকৰ সকেলােৰ মাজত িয জন আটাইতৈক সৰু
েসই জেনই মহান ”

49 পাছত েযাহেন মাত লগাই ক’েল, “েহ নাথ, আিম এজনক আেপানাৰ নােমেৰ ভূতেবাৰক েখেদাৱা েদিখেলঁা; িকন্তু
েতওঁ আমাৰ লগত আেপানাৰ পােছ পােছ অহা নাই কাৰেণ আিম েতওঁক িনেষধ কিৰেলঁা ” 50 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক
ক’েল, “েতওঁক িনেষধ নকিৰবা; িকয়েনা িয জন েতামােলাকৰ িবপক্ষ নহয়, েতওঁ েতামােলাকৰ সপক্ষ ”

যীচুেৱ েশষ বাৰ িযৰূচােলমৈল যাবৈল ওেলাৱা
‡ 9 অধয্ায়:28 মিথ 17:1-20; মাকর্ 9:1-29 § 9 অধয্ায়:35 2 িপ 1:16-18 * 9 অধয্ায়:46 মিথ 18:1-14; মাকর্ 9:33-50
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51 পাছত† যীচুৰ স্ৱগর্ৈল েযাৱাৰ সময় প্রায় পূণর্ েহাৱাৰ অৱস্থাত, েতওঁ িযৰূচােলমৈল যাবৰ বােব মনস্থ কিৰেল৷
52 েতওঁ েসই ঠাই ৈগ েপাৱাৰ আেগেয় িকছুমান বাতর্ াবাহকক পঠােল, েতওঁেলােক যীচুৰ কাৰেণ সকেলােবাৰ যুগুত
কিৰবৈল চমৰীয়া সকলৰ এখন গঁাৱত েসামাল 53 িকন্তু েতওঁ িযৰূচােলমৈল যাবৰ বােব মন িস্থৰ কৰাত, েসই ঠাইৰ
েলাক সকেল েতওঁক গ্রহণ নকিৰেল

54 ইয়ােক েদিখ যােকাব আৰু েযাহন নামৰ এই দুজন িশষয্ই কেল, “েহ প্রভু, স্বগর্ৰ পৰা জুই ওলাই আিহ িসহঁতক
েযন ভস্ম কেৰ, আিম এেন আজ্ঞা িদবৈল আপুিন ইচ্ছা কেৰ েন‡?” 55 িকন্তু েতওঁ মুখ ঘূৰােল আৰু েতওঁেলাকক
ডিবয়াই িদেল 56 তাৰ পাছত েতওঁেলাক আন এখন গঁাৱৈল গ’ল

57 েতওঁেলােক বাটত যাওঁেত, এজন মানুেহ যীচুক ক’েল, “আপুিন য’ৈলেক যায় ত’ৈলেক মেয়া আেপানাৰ পােছ
পােছ যাম ” 58 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “িশয়ালৰ গাত আেছ আৰু আকাশৰ চৰাইেৰা বাহ আেছ িকন্তু মানুহৰ পুত্রৰ মূৰ
থবৈল েকােনা ঠাই নাই ”

59পাছত যীচুেৱ আন এজনক ক’েল, “তুিম েমাৰ পােছ পােছ আহা ” িকন্তু েতওঁ ক’েল, “েহ প্রভু, প্রথমেত ৈগ েমাৰ
িপতৃক ৈমদাম িদবৈল অনুমিত িদয়ক৷” 60 েতিতয়া েতওঁ েসই মানুহ জনক কেল, “মৃতেবােৰ িনজৰ িনজৰ মৃতেবাৰক
ৈমদাম িদয়ক িকন্তু তুিম ৈগ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ কথা েঘাষণা কৰা ” 61আন এজেন ক’েল, “েহ প্রভু, মেয়া আেপানাৰ পােছ
পােছ যাম িকন্তু প্রথমেত েমাৰ ঘৰৰ মানুহেবাৰৰ পৰা িবদায় লবৈল েমাক অনুমিত িদয়ক ” 62 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল,
“িয েকােনােৱ নাঙলত হাত ৈথ পাছফালৈল ঘূিৰ চায় েতওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ উপযুক্ত নহয় ”

10 অধয্ায়
যীচুেৱ সত্তৰ জনক িনযুক্ত কিৰ পিঠওৱা

1 এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত প্রভু যীচুেৱ আন সত্তৰ জনক িনযুিক্ত কিৰেল৷ তাৰ পাছত েতওঁ িনেজ িয িয নগৰ
আৰু ঠাইত যাব িবচািৰিছল, েসইেবাৰ ঠাইৈল দুজন দুজনৈক পিঠয়াই িদেল 2আৰু েতওঁেলাকক ক’েল, “শসয্ সৰহ,
িকন্তু বনুৱা তাকৰ; েসই কাৰেণ িনজৰ শসয্েক্ষত্রৈল বনুৱা সকলক পিঠয়াই িদবৈল, শসয্ৰ গৰাকীক প্রাথর্না কৰা

3 *েতামােলাক েযাৱা; েচাৱা, ৰাংকুকুৰৰ মাজত মই েতামােলাকক েমৰ-েপাৱািল স্বৰূেপ পিঠয়াইেছঁা 4 েতামােলােক
েকােনা ধনৰ েমানা বা েজােলাঙা বা পাদুকা নলবা; আৰু বাটত যাওঁেত কােকা সম্ভাষণ†নজনাবা

5 েতামােলােক িয ঘৰত েসােমাৱা, তাত প্রথেম ক’বা, ‘এই ঘৰৰ কুশল হওক৷’ 6 যিদ তাত কুশলৰ পাত্র থােক,
েতেনহেল েতামােলাকৰ কুশল েসই েলাকৰ ওপৰত থািকব িকন্তু যিদ তাত কুশলৰ পাত্র নাই, েতেনহেল েতামােলাকৈল
ঘূিৰ আিহব 7 আৰু েতামােলােক িয ঘৰত থািকবা, তেত েতওঁেলােক িয েখাৱা বস্তু িদেয় েসইেবাৰেক েভাজন-পান
কিৰবা; িকয়েনা বনুৱা জন েতওঁৰ েবচৰ েযাগয্ এঘৰৰ পৰা এঘৰৈল নাযাবা

8 েতামােলােক েযিতয়া এখন নগৰত েসােমাৱা আৰু তাত থকা েলাক সকেল েতামােলাকক গ্রহণ কিৰেল, েতওঁেলােক
েতামােলাকৰ আগত িয খাবৈল িদেয় েসইেবাৰেক েভাজন কিৰবা; 9 েসই ঠাইত থকা েৰাগী সকলক সুস্থ কিৰবা আৰু
‘ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ েতামােলাকৰ ওচৰ আিহ পােল’ বুিল েতওঁেলাকক ক’বা

10 িকন্তু েকােনা নগৰত েসামােল, মানুহেবােৰ যিদ েতামােলাকক গ্রহণ নকেৰ, েসই নগৰৰ আিলবাটৈল যাবা আৰু
এই কথা ক’বা, 11 েতামােলাকৰ নগৰৰ িয ধুিল আমাৰ ভিৰত লািগ আেছ েসই ধুিলও েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ েজাকািৰ
েপলােলা, তথািপ এই কথা জািন েলাৱা েয ‘ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ েতামােলাকৰ ওচৰ আিহ পােল৷’ 12 মই েতামােলাকক কওঁ,
েসই মহা-িবচাৰৰ িদনা এই নগৰতৈক চেদামৰ অৱস্থা েবিছ সহনীয় হ’ব

13 হায় হায় েকাৰাচীন!‡হায় হায় ৈবৎ-ৈচদা! েতামােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা েতামােলাকৰ মাজত িযেবাৰ পৰাক্রম
কাযর্ কৰা ৈহিছল, েসইেবাৰ কাযর্ তুৰ আৰু চীেদানত যিদ কিৰেলঁা হয়, েতিতয়া তাৰ িনবাসী সকেল বহু িদনৰ আেগেয়
চট িপিন্ধ, ছাইত বিহ অনুতাপ কিৰেলেহঁেতন 14 িকন্তু মহা-িবচাৰৰ িদনা েতামােলাকৰ দশাতৈক তুৰ আৰু চীেদানৰ দশা
সিহবৈল েবিছ সহনীয় হ’ব 15 েহ কফৰনাহূম, তুিম ভাবা েন, তুিম স্বগর্ৈল েতালা হ’বা বুিল? তুিম নৰকৈলেহ েপেলাৱা
হ’বা

16 িয েকােনােৱ েতামােলাকৰ কথা শুেন, েতওঁ েমােৰা কথা শুেন৷ িয েকােনােৱ েতামােলাকক অগ্রাহয্ কেৰ, েতওঁ
েমােকা অগ্রাহয্ কেৰ আৰু িয েকােনােৱ েমাক অগ্রাহয্ কেৰ, েতওঁ েমাক পেঠাৱা জনেকা অগ্রাহয্ কেৰ ”
† 9 অধয্ায়:51 মিথ 19:1; মাকর্ 10:1 ‡ 9 অধয্ায়:54 িকছুমান অনুিলিপত িলখা আেছ, ‘এিলয়াই েযেনদেৰ কিৰিছল, েতেনদেৰ স্বগর্ৰ পৰা জুই
েপলাই ভস্ম কিৰব িবচােৰ’ * 10 অধয্ায়:3 মিথ 9:37, 38 † 10 অধয্ায়:4 সম্ভাষণ বা নমস্কাৰ জেনাৱা কাযর্েটা ইহুদী সম্প্রদায় বা ইস্রােয়ল
জািতৰ কাৰেণ এটা িদঘলীয়া প্রথা; েসেয়েহ প্রভু যীচুেৱ বাটত যাওঁেত এই কথা পালন কিৰ সময় নষ্ট কিৰব িদয়া নাই৷ ‡ 10 অধয্ায়:13 মিথ 11:20-24
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17 পাছত েসই সত্তৰ জেন আনেন্দেৰ ঘূিৰ আিহ ক’েল, “েহ প্রভু, আেপানাৰ নামৰ দ্বাৰাই ভূতেবােৰা আমাৰ বশীভূত
হ’ল ” 18 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “স্বগর্ৰ পৰা িবজুলীৰ িনিচনাৈক, মই চয়তানক পৰা েদিখেলঁা 19 §েচাৱা, সাপ
আৰু েকঁেকাৰা-িবছা গচিকবৈল আৰু শত্রুৰ সকেলা পৰাক্রমৰ ওপৰত েতামােলাকক ক্ষমতা িদেলঁা; তােত এেকােৱ
েতামােলাকৰ েকােনা প্রকােৰ অনয্ায় কিৰব েনাৱািৰব 20 তথািপ ভূতৰ আত্মােবাৰ েয েতামােলাকৰ বশীভূত হ’ল, েসই
কথাত আনন্দ নকিৰ, েতামােলাকৰ নাম েয স্বগর্ত িলখা*ৈহেছ, েসই বােবেহ অিধক আনন্দ কৰা ”

21 েসই ক্ষণেত েতওঁ† পিবত্র আত্মাত উল্লািসত ৈহ ক’েল, “েহ িপতৃ, স্বগর্ আৰু পৃিথৱীৰ প্রভু, তুিম জ্ঞানী আৰু
িবদয্াৱন্ত েলাকৰ পৰা এইেবাৰ কথা গুপুেত ৰািখ, িশশু সকলৰ আগত প্রকাশ কিৰলা, এই বােব েতামাক ধনয্বাদ িদওঁ৷
হয় িপতৃ, েসইদেৰ েতামাৰ দৃষ্টিত সেন্তাষজনক েহাৱা কাৰেণ েতামাক ধনয্বাদ িদওঁ ”

22 “েমাৰ িপতৃেয় েতামােলাকক েমাৰ ওপৰত সমপর্ন কিৰেছ‡আৰু পুত্র েনা েকান, িপতৃৰ বািহেৰ েকােনও এই িবষেয়
নাজােন; আৰু িপতৃ েনা েকান, েসই িবষেয় পুত্রৰ বািহেৰ আন েকােনও নাজােন আৰু িয জনৰ আগত পুত্রই েতওঁক
প্রকাশ কিৰবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁৰ বািহেৰ আন েকােনও জািনব েনাৱােৰ ”

23 ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ িশষয্ সকলৰ ফােল ঘূিৰ গুপুেত ক’েল, “েতামােলােক িয িয েদিখছা েসইেবাৰ েদখা চকুেবাৰ
ধনয্; 24 িকয়েনা মই েতামােলাকক কওঁ েয, েতামােলােক িয িয েদিখছা, তাক অেনক ভাৱবাদী আৰু ৰজাই েদিখবৈল
ইচ্ছা কিৰও েদিখবৈল নাপােল আৰু েতামােলােক িয িয শুিনছা, েসই িবষেয় অেনেক শুিনবৈল ইচ্ছা কিৰও, শুিনবৈল
নাপােল ”

এজন দয়ালু চমৰীয়াৰ দৃষ্টান্ত
25 ইয়াৰ পাছত এজন িবধান পিণ্ডেত উিঠ যীচুক পৰীক্ষা কিৰ েচাৱাৰ ছেলেৰ সুিধেল, “েহ গুৰু, মই িক কিৰ অনন্ত

জীৱনৰ অিধকাৰী হম?” 26 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “িবধানত িক িলখা আেছ? তুিম েকেনৈক িবধান-শাস্ত্র পিঢ়ছা?”
27 েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “তুিম সকেলা হৃদয়, সকেলা প্রাণ, সকেলা শিক্তআৰু সকেলা িচেত্তেৰ েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক
েপ্রম কৰা, §আৰু েতামাৰ চুবুৰীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কৰা ” 28 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম সিঠক
উত্তৰ িদলা; ইয়ােক কৰা েতিতয়া তুিম অনন্ত জীৱন পাবা৷”*

29 িকন্তু েতওঁ িনজেক িনেদ্দর্ াষী বুিল প্রমািণত কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰ যীচুক ক’েল, “েমাৰ চুবুৰীয়া েনা েকান?” 30 েতিতয়া
যীচুেৱ সিমধান িদ ক’েল, “এজন মানুহ িযৰূচােলমৰ পৰা িযৰীেহা নগৰৈল ৈগ আিছল; যাওঁেত বাটেত েতওঁ ডকাইতৰ
হাতত পিৰল; েতিতয়া িসহঁেত েতওঁক িববস্ত্র কিৰ মিৰয়াই, বস্তু-বাহািন ৈল আধামৰাৈক মািৰ এিৰ ৈথ গুিচ গ’ল

31 এেনেত েকােনা এজন পুেৰািহত েসই বােটিদ ৈগিছল; পাছত েতওঁ েসই মানুহ জনক েদিখ, এফলীয়া ৈহ গ’ল
32 েসইদেৰ এজন েলবীেয়ও েসই ঠাই েপাৱাত মানুহ জনক েদিখ এফলীয়া ৈহ গ’ল

33 িকন্তু এজন চমৰীয়াই যাত্রা কিৰ ৈগ থােকােত, েসই মানুহ জন পিৰ থকা ঠাই পােল; তােত মানুহ জনক েদিখ
েতওঁৰ মৰম উপিজল আৰু েতওঁ মানুহ জনৰ ওচৰৈল আিহল৷ 34 েতওঁ মানুহ জনৰ গাত েতল আৰু দ্রাক্ষাৰস বািক িদ
ঘঁােবাৰ বািন্ধেল; পাছত িনজৰ বাহনৰ ওপৰত বহুৱাই আলহী-ঘৰৈল ৈল গ’ল আৰু েতওঁক শুশ্রূষা কিৰেল 35 পাছিদনা
েতওঁ দুটা দীনাৰী†উিলয়াই আলহী-ঘৰৰ গৰাকীক িদ ক’েল, ‘এওঁক শুশ্রূষা কিৰবা আৰু িয অিধক খৰচ হয়, েসয়া মই
উভিত আিহেল পিৰেশাধ কিৰম’

36 এই িতিন জনৰ মাজত, ডকাইতৰ হাতত পৰা েসই মানুহ জনৰ েকান জনক চুবুৰীয়া বুিল ভািবছা?” 37 েতিতয়া
িবধান পিণ্ডত জেন ক’েল, “িয জেন েতওঁক দয়া কিৰেল, েতেৱঁই ” েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিমও েসইদেৰ
কৰা ”

যীচু মাথর্া আৰু মিৰয়মৰ ঘৰত আলহী ৈহ থকা
38পাছত েতওঁেলােক আগবািঢ় যাওঁেত, যীচুেৱ এখন গাৱঁত েসামাল; েসই গঁাৱত মাথর্া নােমেৰ এজনী মিহলাই েতওঁক

আদৰিণ জনাই িনজৰ ঘৰত আলহী কিৰ ৰািখেল; 39আৰু েতওঁৰ ভনীেয়ক মিৰয়েম প্রভু যীচুৰ চৰণৰ ওচৰত বিহ েতওঁৰ
বাকয্ শুিন থািকল

40 িকন্তু মাথর্াই আহাৰ েযাগাৰৰ বােব বহুত বয্স্ত আিছল৷ েতওঁ যীচুৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল “েহ প্রভু, েমাৰ ভনীেয়
েমাক েয অকলশেৰ কাম কিৰবৈল এিৰ িদেছ এয়া আপুিন মন নকেৰ েন? েসেয়েহ সহায় কিৰবৈল তাইক আজ্ঞা
িদয়ক ” 41 িকন্তু প্রভুেৱ উত্তৰত েতওঁক ক’েল, “মাথর্া, মাথর্া, তুিম বহু িবষয়ত িচিন্তত আৰু বয্স্ত ৈহ আছা, িকন্তু মাত্র
এটা িবষয়েহ প্রেয়াজনীয়৷ 42 মিৰয়েম েসই উত্তম িবষয়েটা মেনানীত কিৰেল, েতওঁৰ পৰা েসইেটা িনয়া নহব ”
§ 10 অধয্ায়:19 েযা 12:31; প্র 12:9 * 10 অধয্ায়:20 প্র 13:8; 21:27 † 10 অধয্ায়:21 মিথ 11:25-27 ‡ 10 অধয্ায়:22 মিথ
28:18 § 10 অধয্ায়:27 িদ্ব িব 6:5; েল 19:18 * 10 অধয্ায়:28 েৰা 10:5; গাল 3:11-14 † 10 অধয্ায়:35 দুটা দীনাৰী অথর্াৎ, এিদনৰ
মজুৰী
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11 অধয্ায়
প্রাথর্নাৰ িবষেয় িশক্ষা

1 এিদন যীচুেৱ এঠাইত প্রাথর্না কিৰ আিছল৷ প্রাথর্না েশষ েহাৱাৰ পাছত েতওঁৰ এজন িশষয্ই ওচৰৈল আিহ ক’েল,
“েহ প্রভু, েযাহেন েযেনৈক েতওঁৰ িশষয্ সকলক প্রাথর্না কিৰবৈল িশকােল; েতেনৈক আপুিনও আমাক িশকাওঁক ”

2 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক প্রাথর্না কৰা সময়ত এইদেৰ ক’বা, ‘েহ িপতৃ,*েতামাৰ নাম
পূজনীয় হওক; েতামাৰ ৰাজয্ হওক;

3 আমাৰ প্রেয়াজনীয় ৈদিনক আহাৰ আমাক প্রিতিদেন িদয়া 4 আমাৰ পাপ ক্ষমা কৰা িকয়েনা আিমও িনজৰ িনজৰ
ধৰুৱাক ক্ষমা কিৰেলঁা †আৰু আমাক পৰীক্ষাৈল িনিনবা’ ”

5 ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “ধৰা হওক, েতামােলাকৰ মাজৰ েকােনা এজনৰ বনু্ধ আেছ৷ তুিম যিদ
মাজিনশা বনু্ধ জনৰ ওচৰত ৈগ েকাৱা, ‘েহ বনু্ধ, েমাক িতিনটা িপঠা ধােৰ িদয়া; 6 িকয়েনা এইমাত্র েমাৰ ঘৰৈল এজন
পিঠক বনু্ধ আিহেছ৷ েতওঁক আহাৰ িদবৈল েমাৰ এেকা আহাৰ নাই৷’ 7 েতিতয়া েসই বনু্ধ জেন িভতৰৰ পৰা উত্তৰ
িদ কব পােৰ ‘েমাক িবৰক্ত নকিৰবা৷ এিতয়া দুৱাৰ বন্ধ আৰু েমাৰ সন্তান সকল শুই আেছ৷ েতামাক িপঠা িদবৈল
উিঠব েনাৱােৰা৷’ 8 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ, বনু্ধ েহাৱা েহতুেক েতওঁ উিঠ আিহ িনিদেলও তুিম বােৰ বােৰ খুিজ
থকাত,‡এটা সময়ত েতওঁ উিঠ আিহ েতামাৰ িযমান প্রেয়াজন িসমােনই িপঠা েতামাক িদব

9 মই েতামােলাকক পুনৰ কওঁ, েখাজা§েতিতয়া েতামােলাকক িদয়া হ’ব, িবচাৰা েতিতয়া পাবা, টুকুিৰওৱা েতিতয়া
েতামােলাকৰ বােব দুৱাৰ মুকিল কৰা হ’ব 10 িকয়েনা েখাজা েলােক পায়, িবচৰা জেন েদেখ আৰু িয জেন টুকুিৰয়াই,
েতওঁৈল দুৱাৰ মুকিল কৰা হয়

11 েতামােলাকৰ মাজত েকান জন িপতৃেয় পুত্রই িপঠা খুিজেল, িশল িদব? বা মাছ খুিজেল, মাছৰ সলিন সাপ িদব?
12 নাইবা কণী খুিজেল তাক েকঁেকাৰা-িবছা িদব? 13 এেতেক েতামােলাক দুজর্ ন ৈহেয়া িনজ িনজ সন্তান সকলক যিদ
ভাল বস্তু িদব জানা েতেনহেল তাতৈকেয়া েতামােলাকৰ স্বগর্ত থকা িপতৃেয় েতওঁৰ ওচৰত েখাজা েলাক সকলক পিবত্র
আত্মা িনিদব েন?”

ভূতেবাৰৰ িবষেয় িশক্ষা
14 এক সময়ত যীচুেৱ এজন েবাবা মানুহৰ পৰা এটা ভূত েখদাইিছল আৰু ভূতেটা বািহৰ ৈহ েযাৱাত, েসই েবাবা মানুহ

জেন কথা ক’বৈল ধিৰেল৷ তােক েদিখ েলাক সকেল িবস্ময় মািনেল 15 িকন্তু িকছুমান েলােক কেল, “ভূতৰ ৰজা
েবলচবূব *ৰ সহায়তেহ এওঁ ভূতেবাৰক এেনদেৰ েখদায় ”

16 আন িকছুমােন েতওঁক পৰীক্ষা কিৰবৈল স্বগর্ৰ পৰা েকােনা পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচািৰেল 17 িকন্তু যীচুেৱ
েতওঁেলাকৰ মনৰ ভাব বুিজ পায় ক’েল, “যিদ েকােনা ৰাজয্ িনজৰ িবৰুেদ্ধ িভন িভন হয়, েতেনহেল েসই ৰাজয্ উছন্ন
হয় আৰু এখন ঘৰত যিদ িনজৰ িভতৰেত িবেভদ জেন্ম, েসই ঘৰ খেনা িবনষ্ট হয়৷

18 চয়তান যিদ িনজৰ িবৰুেদ্ধ িভন িভন হয়, েতেনহেল তাৰ ৰাজয্ েকেনৈক থািকব? কাৰণ েতামােলােক ৈকছা েয,
মই েবলচবূব ৰ দ্বাৰাই ভূতেবাৰক েখদাও৷ 19 যিদ মই েবলচবূব ৰ দ্বাৰাই ভূতেবাৰক েখদাও, েতেনহেল েতামােলাকৰ
অনুগামী সকেল কাৰ দ্বাৰাই েখদায়? এই কাৰেণ েতওঁেলাক েতামােলাকৰ িবচাৰক হব 20 িকন্তু মই যিদ ঈশ্বৰৰ
আঙুিলেৰ ভূতেবাৰক েখদাও, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ অৱেশয্ েতামােলাকৰ মাজৈল আিহল

21 েযিতয়া এজন বলৱান েলােক অস্ত্র-শস্ত্রেৰ ভালৈক সুসিজ্জত ৈহ িনজৰ ঘৰ খন পহৰা িদেয়, েতিতয়া েতওঁৰ সম্পিত্ত
সুৰিক্ষত ৈহ থােক; 22 িকন্তু েযিতয়া েতওঁতৈক আন এজন বলৱান েলাক আিহ েতওঁক পৰাজয় কেৰ, েতিতয়া েসই
বলৱান েলাক জেন েতওঁৰ পৰা অস্ত্র-শস্ত্রেবাৰৰ ৈসেত েতওঁৰ সকেলা সম্পিত্ত লুণ্ঠন কেৰ 23 িয বয্িক্ত েমাৰ ফলীয়া
নহয়, েতওঁ েমাৰ িবপক্ষ আৰু িয েকােনােৱ েমােৰ ৈসেত নচপায়, েতওঁ িসিঁচ েপলায়

24 েযিতয়া এটা অশুিচ আত্মা েকােনা মানুহৰ পৰা ওলাই যায়, েতিতয়া িস পানী নথকা ঠাইেবাৰত ঘূিৰ ফুিৰ িজৰিণ
িবচােৰ আৰু এেন েকােনা ঠাই িবচািৰ নাপােল িস কয়, ‘মই িয ঘৰৰ পৰা ওলাই আিহেলঁা েসই ঘৰৈলেক উভিত যাম’
25 পাছত উভিত আিহ িস েযিতয়া েসই ঘৰ খন সৰা েপাচা আৰু সেজাৱা-পেৰাৱা েদেখ, 26 েতিতয়া িস ৈগ িনজতৈক
দুষ্ট আন সােতাটা ভূতৰ আত্মা লগত ৈল আেহ, আৰু তােত েসামাই িনবাস কেৰ আৰু েসই মানুহ জনৰ েশষ অৱস্থা
প্রথম অৱস্থাতৈকও েবয়া†ৈহ যায় ”

* 11 অধয্ায়:2 েৰা 8:15 † 11 অধয্ায়:4 মিথ 18:21-35 ‡ 11 অধয্ায়:8 লূক 18:1-8 § 11 অধয্ায়:9 িযিৰ 29:12, 13; েযা 15:7;
1 েযা 5:14, 15 * 11 অধয্ায়:15 েবলচবূব চয়তান † 11 অধয্ায়:26 েষা 5:14; ইব্রী 10:26, 27; 2 িপ 2:20, 21
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27 এই কথা ৈক থােকােত এজনী িতেৰাতাই েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা বৰ মােতেৰ েতওঁক ক’েল, “আেপানাক িয
গভর্ ই ধাৰণ কিৰেল আৰু যাৰ স্তন আপুিন পান কিৰেল েতওঁ ধনয্ ” 28 িকন্তু েতওঁ ক’েল, “হয়, তথািপ িয সকেল
ঈশ্বৰৰ বাকয্ শুিন পালন কেৰ েতওঁেলাকেহ ধনয্ ”

সৰলতাৰ িবষেয় িশক্ষা
29 এেনদেৰ অেনক েলাক েতওঁৰ ওচৰত েগাট েখাৱাত, েতওঁ ক’বৈল ধিৰেল, “এই কালৰ মানুহ, দুজর্ ন মানুহ৷

ইহেত পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচােৰ িকন্তু েযানাৰ‡িচনৰ বািহেৰ আন েকােনা িচন ইহতক িদয়া নহব 30 িকয়েনা েযানা
েযেনৈক নীনিবৰ েলাকৈল িচন ৈহিছল, েতেনৈক এই কালৰ েলাকৰ ওচৰত মানুহৰ পুত্রই িচন হব

31 দিক্ষণ েদশৰ ৰাণীেয়§মহা-িবচাৰত এই কালৰ মানুহেবাৰৰ ৈসেত উিঠ েতওঁেলাকক েদাষী কিৰব িকয়েনা েতওঁ
চেলামনৰ জ্ঞানৰ কথা শুিনবৈল পৃিথৱীৰ সীমাৰ পৰা আিহিছল৷ িকন্তু েচাৱা, চেলামনতৈকেয়া মহান এজন ইয়ােত আেছ

32 মহা-িবচাৰত নীনিব নগৰৰ েলাক সকল এই কালৰ েলাক সকলৰ ৈসেত িথয় ৈহ ইহতক েদাষী কিৰব; িকয়েনা
েতওঁেলােক েযানাৰ েঘাষণাত মন-পালটন কিৰেল, িকন্তু েচাৱা েযানাতৈকেয়া মহান এজন ইয়াত আেছ

33 েকােনা েলােক চািক জ্ৱলাই েকােনও গুপুত ঠাইত বা েদাণৰ তলত নথয় িকন্তু িভতৰৈল েসােমাৱাই অহা সকলক
েপাহৰ িদবৈল গছাৰ ওপৰতেহ থয় 34 েতামাৰ চকুেৱই শৰীৰৰ প্রদীপ; েযিতয়া েতামাৰ চকু ভােল থােক, েতিতয়া
েতামাৰ েগােটই শৰীৰ িদপ্তীময় হয়৷ িকন্তু েযিতয়া েবয়া থােক, েতিতয়া েতামাৰ শৰীৰ অন্ধকাৰময় হয় 35 এেতেক
েতামাৰ িভতৰত থকা েপাহৰেটা েযন অন্ধকাৰ ৈহ নপেৰ, েসই িবষেয় মন কিৰবা 36 এেতেক যিদ েতামাৰ েগােটই
শৰীৰ িদপ্তীময় আৰু তাৰ েকােনা ভাগ অন্ধকাৰময় নহয়, েতেনহেল প্রদীপৰ উজ্বল ৰিশ্ম েতামাক িদেল িয ৰূপ হয়, েসই
ৰূেপই েতামাৰ সকেলা শৰীেৰ ধাৰণ কিৰব৷”

37 এই কথা েকাৱাৰ পাছত এজন ফৰীচীেয় েতওঁৰ লগত েভাজন কিৰবৈল েতওঁক অনুেৰাধ কিৰেল; তােত েতওঁ
িভতৰৈল েসামাই েভাজনত বিহল; 38আৰু েতওঁক েভাজনৰ আেগেয় িনজেক ধুই েলাৱা েনেদিখ, েসই ফৰীচীেয় িবস্ময়
মািনেল

39 েতিতয়া প্রভুেৱ েতওঁক ক’েল, “আেপানােলাক ফৰীচী সকেল বািট কঁািহৰ বািহৰফাল পিৰষ্কাৰ কেৰ, িকন্তু
আেপানােলাকৰ িভতৰফাল অপহৰণ আৰু দুষ্টতােৰ পিৰপূণর্ 40 েহ িনেব্বর্াধ সকল! িয জেন বািহৰফাল িনমর্াণ
কিৰেল েসই জেন িভতৰফােলা িনমর্াণ নকিৰেল েন? 41 িভতৰত িয আেছ, েসইিখিনেক দান কৰা; েতিতয়া সকেলা বস্তু
েতামােলাকৈল শুিচ হব

42 িকন্তু হায় হায় ফৰীচী সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র৷ আেপানােলােক পিদনা, আৰুদ*আৰু বািগছাত েহাৱা
শাক-পাচিলৰ দশম ভাগ দান কেৰ িকন্তু নয্ায়-িবচাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ েপ্রম তয্াগ কেৰ৷ আচলেত অনয্ানয্ িবষয় সমূহৰ
লগেত নয্ায়-িবচাৰ আৰু ঈশ্ৱৰৰ েপ্রমেকা পালন কৰা আেপানােলাকৰ প্রেয়াজন আিছল৷

43 হায় হায় ফৰীচী সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা আেপানােলােক নাম-ঘৰত প্রধান আসন আৰু হাট-
বজাৰত সন্মানপূণর্ সম্ভাষণেবাৰক েপ্রম কেৰ 44 হায় হায়! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র িকয়েনা িয অদৃশয্ ৈমদামৰ
ওপৰত মানুহেবােৰ নজনাৈক েখাজ িদেয়, এেন ৈমদামৰ িনিচনা আেপানােলাক ”

45 েসই সময়ত িবধান পিণ্ডত এজেন উত্তৰ িদ যীচুক ক’েল, “েহ গুৰু আপুিন িযেবাৰ কথা ৈকেছ েসই কথােবােৰ
আমাক অপমান কেৰ ” 46 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “হায় হায় িবধান পিণ্ডত সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র;
িকয়েনা আেপানােলােক মানুহৰ ওপৰত অসহনীয় ভাৰৰ েবাজা িদেয়, িকন্তু িনজৰ এটা আঙুিলেৰও েসই ভাৰ নুচুেৱ

47 হায় হায়! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র, িকয়েনা আেপানােলােক ভাববাদী সকলৰ সৃ্মিতৰ বােব ৈমদাম িনমর্াণ
কিৰেছ িকন্তু আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকেল েতওঁেলাকক বধ কিৰিছল 48 েসেয়েহ ইয়াত আেপানােলাক সাক্ষী
ৈহেছ আৰু িনজ পূবর্পুৰুষ সকলৰ কমর্ত সন্মিতও জনাইেছ, িকয়েনা েতেখত সকেল প্রকৃতেত ভাববাদী সকলক বধ
কিৰিছল, েসই কাৰেণ এিতয়া আেপানােলােক ৈমদাম সািজেছ

49 ইয়াৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ জ্ঞােনও কেল, “মই েতওঁেলাকৈল ভাববাদী আৰু পঁাচিন সকলক পিঠয়াম আৰু েতওঁেলােক
মই পিঠেয়াৱা সকলৰ েকােনা জনক তাড়না কিৰব আৰু েকােনা জনক বধ কিৰব৷ 50 েসই কাৰেণ জগত সৃষ্টিৰআৰম্ভিণেৰ
পৰা আিজৈলেক িযমান ভাববাদী হতয্া কৰা ৈহেছ, েতেখত সকলৰ ৰক্তপাতৰ কাৰেণ এই সময়ৰ েলাক সকল দায়ী৷
51 হয়, মই আেপানােলাকক কওঁ- েহবলৰ ৰক্তপাতৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ িয জখিৰয়াক যজ্ঞেবিদ আৰু মিন্দৰৰ মধয্ স্থানত
হতয্া কৰা ৈহিছল, েসই জখিৰয়াৰ†হতয্া পযর্ন্ত সমস্ত ৰক্তপাতৰ বােব এই কালৰ েলাক সকল দায়ী হব৷

52 হায় হায় িবধানৰ অধয্াপক সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র৷ িকয়েনা আেপানােলােক জ্ঞানৰ চািব ধিৰ আেছ,
িকন্তু তােত প্রেৱশ নকিৰেল আৰু প্রেৱশ কিৰবৈল ধৰা সকলেকা বাধা িদেছ ”
‡ 11 অধয্ায়:29 েযানা এজন ভাববাদী § 11 অধয্ায়:31 1 ৰা 10:1-10 * 11 অধয্ায়:42 এিবধ ঔষিধ গছ † 11 অধয্ায়:51 জখিৰয়া
এজন ভাববাদী
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53 যীচুেৱ েসই ঠাই এিৰ েযাৱাৰ পাছত, িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকেল েতওঁৰ কথাত প্রিতেৰাধ কিৰেল আৰু
েতওঁক ৈল বহু কথাত িবতকর্ কিৰ, 54 েতওঁ েকাৱা কথােৰই েতওঁক ফান্দত েপলাব িবচািৰেল৷

12 অধয্ায়
কপট আৰু েলাভৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা

1 এেনেত অসংখয্ েলাক েগাট েখাৱাত, েলাক সকলৰ মাজত গচকা-গচিক হ’ল৷ েতিতয়া যীচুেৱ প্রথেম েতওঁৰ িশষয্
সকলক কবৈল ধিৰেল, “িয কপট, েসই ফৰীচী সকলৰ খিমৰৈল সাৱধান হবা ”

2 “িকন্তু িয প্রকািশত নহব এেন েকােনা ঢািক েথাৱা বস্তু নাই আৰু িয জািনব পৰা নহব, এেন লুকুৱা বস্তু নাই
3 এেতেক েতামােলােক আন্ধাৰত িয িয কথা ক’লা, েসইেবাৰ েপাহৰত শুনা যাব আৰু িভতৰৰ েকাঠািলত েতামােলােক
কােণ কােণ িয কথা ৈকছা, েসয়া ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা েঘাষণা কৰা হ’ব

4 েহ েমাৰ বনু্ধ সকল, মই েতামােলাকক কওঁ, িয সকেল শৰীৰক বধ কেৰ আৰু তাৰ পাছত এেকা কিৰব েনাৱােৰ,
েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা * 5 িকন্তু েকান জনক ভয় কিৰব লােগ েসই িবষেয় মই েতামােলাকক জনাওঁ৷ ভয় েসই
জনক কিৰবা, িয জনৰ বধ কৰাৰ পাছত নৰকেতা েপলাবৰ ক্ষমতা আেছ৷ হয়, মই েতামােলাকক কওঁ; েতওঁৈলেক ভয়
কৰা

6 পঁােচাটা ঘৰ-িচিৰকা কু্ষদ্র পইচাৈল িবক্রী নকেৰ েন? তথািপ েসইেবাৰৰ এটােকা ঈশ্বৰৰ আগত পাহৰা নাযায়
7 িকন্তু েতামােলাকৰ মূৰৰ সকেলা চুিলও গণনা কৰা ৈহেছ ভয় নকিৰবা; িকয়েনা েতামােলাক অেনক ঘৰ-িচিৰকাতৈক
বহুমূলীয়া

8 মই েতামােলাকক পুনৰ কওঁ, মানুহেবাৰৰ আগত িয জেন েমাক স্বীকাৰ কেৰ, মানুহৰ পুত্রেয়া ঈশ্বৰৰ দূতেবাৰৰ
আগত েতওঁক স্বীকাৰ কিৰব 9 িকন্তু মানুহেবাৰৰ আগত িয জেন েমাক অস্বীকাৰ কেৰ, ঈশ্বৰৰ দূতেবাৰৰ আগত
েতওঁেকা অস্বীকাৰ কৰা হব 10 িয েকােনােৱ মানুহৰ পুত্রৰ অিহেত কথা কয়, েতওঁক ক্ষমা কৰা হব িকন্তু পিবত্র
আত্মাৰ অিহেত িনন্দা কৰা জনক ক্ষমা কৰা নহব

11 েযিতয়া েতওঁেলােক নাম-ঘৰেবাৰত আৰু ক্ষমতা েপাৱা আৰু শাসনকতর্ া সকলৰ সনু্মখত েতামােলাকক হািজৰ
কৰাব, েতিতয়া েকেনৈক িক উত্তৰ িদব লােগ বা িক কথা কব লােগ, েসই িবষেয় িচন্তা নকিৰবা৷ 12 িকয়েনা িয িয কথা
েসই সময়ত কবলগীয়া হব, েসয়া পিবত্র আত্মাই েসই ম্ু হুত্তর্ েতই েতামােলাকক িশকাই িদব ”

13তাৰ পাছত েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা এজেন েতওঁক ক’েল, “েহ গুৰু, ৈপতৃক সম্পিত্ত েমাৰ ৈসেত ভাগ কিৰবৈল,
েমাৰ ককাইক আজ্ঞা িদয়ক ” 14 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েহ ভাই, েমাক েকােন েতামােলাকৰ ওপৰত িবচাৰক
বা ভাগ কেৰঁাতা পািতেল?” 15 েতওঁ েতওঁেলাকক পুনৰ ক’েল, “সকেলা েলাভৰ পৰা িনজেক দুৰত ৰািখ সাৱধােন
থািকবা; িকয়েনা উপিচ পিৰেলও মানুহৰ জীৱন েতওঁৰ সম্পিত্তৰ ওপৰত িনভর্ ৰ নহয় ”

16 পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক এটা দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “এজন ধনী মানুহৰ মািটত বহু শসয্ উৎপন্ন ৈহিছল 17 তােত
েতওঁ মনেত ভািব ক’েল, ‘েমাৰ শসয্ সামিৰবৈল ঠাই নাই; মই এিতয়া িক কিৰম?’ 18 পাছত েতওঁ িনজেক কেল, ‘মই
ইয়ােক কিৰম েয, আগৰ ভঁৰালেবাৰ ভািঙম আৰু এটা ডাঙৰ ভঁৰাল সািজম৷ েসই ভঁৰালত েমাৰ সকেলা শসয্ আৰু ভাল
বস্তু সামিৰ থম’ 19 তাৰ পাছত মই েমাৰ প্রাণক কম, ‘েহ প্রাণ, অেনক বছৰৈল েতামাৰ বহুত ভাল বস্তু সঁািচ েথাৱা
ৈহেছ৷ িজৰাই-সতাই থাকা আৰু েভাজন-পান কিৰ আনন্দ কৰা’

20 †িকন্তু ঈশ্বেৰ েতওঁক ক’েল, ‘েহ িনেব্বর্াধ েলাক, আিজ ৰািত েতামাৰ প্রাণ িনয়া হব৷‡তােত িযেবাৰ বস্তু যুগুত
কিৰ থলা, েসইেবাৰ কাৰ হ’ব? 21 িঠক এইদেৰ িয জেন ঈশ্বৰৈল ধনৱান নহয়, েকৱল িনজৈল ধন সঁািচ থয়,§েতওঁ
েতেনকুৱা েলাক ”

22 পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “েসই বােব মই েতামােলাকক কওঁ, েতামােলােক িক খাম বুিল প্রাণৰ
কাৰেণ আৰু িক িপিন্ধম বুিল শৰীৰৰ কাৰেণ িচন্তা নকিৰবা 23 িকয়েনা আহাৰতৈক প্রাণ আৰু বস্ত্রতৈক শৰীৰ েশ্রষ্ঠ

24 েঢঁাৰা কাউৰীেবাৰৈল েচাৱা, িসহঁেত নবয় বা নাদায়; িসহঁতৰ ভঁৰালত বা েমৰত নাই; তথািপ ঈশ্বেৰ িসহঁতক আহাৰ
িদেয় েতামােলাক চৰাইতৈক িকমান বহুমূলীয়া! 25আৰু েতামােলাকৰ মাজত েকােন িচন্তা কিৰ িনজৰ আয়ুস এহাতেক
বঢ়াব পােৰ? 26 এেতেক েতামােলােক যিদ আটাইতৈক সৰুেটােৱ কিৰব েনাৱাৰা েতেনহেল আনেবাৰ িবষয় িকয় িচন্তা
কৰা? 27পথাৰৰ কনািৰ*ফুল েকেনৈক বােঢ়, েসই িবষেয় িচন্তা কিৰ েচাৱা; েসইেবােৰ শ্রম নকেৰ আৰু সূতাও নাকােট৷
মই েতামােলাকক কওঁ, চেলামন েতওঁৰ সকেলা ঐশ্বযর্ৰ ৈসেতও েসইেবাৰৰ এটাৰ িনিচনাও িবভূিষত নািছল 28 িকন্তু
* 12 অধয্ায়:4 িযচ 51:7-13; িযিৰ 1:8; মিথ 10:28 † 12 অধয্ায়:20 যাক 4:13-16 ‡ 12 অধয্ায়:20 ইয় 27:8; গীত 52:7 § 12
অধয্ায়:21 মিথ 6:20; 1তীম 6:17-19; যাক 2:5 * 12 অধয্ায়:27 কনািৰ িলিল
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পথাৰত থকা িয বন আিজ আেছ কাইৈল জুইশালত েপেলাৱা হ’ব, তােকা যিদ ঈশ্বেৰ এইদেৰ ভূিষত কেৰ, েতেনহেল
েহ অল্পিবশ্বাসী সকল, েতামােলাকক তাতৈকেয়া েবিছ ভূিষত নকিৰব েন!

29 েতামােলােক িক খাবা, িক পান কিৰবা এইেবাৰ েতামােলােক িনিবচািৰবা আৰু অিস্থৰ নহবা 30 িকয়েনা জগতৰ
সকেলা জািতেয় এইেবাৰ িবচােৰ; আৰু এইেবাৰ েতামােলাকেৰা প্রেয়াজন আেছ বুিল েতামাৰ িপতৃেয় জােন

31 িকন্তু েতামােলােক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ িবচাৰা; তােত এইেবাৰ েতামােলাকক িদয়া হ’ব † 32 েহ তাকৰ জাকিট, ভয়
নকিৰবা, িকয়েনা েতামােলাকক ৰাজয্ িদবৈল, েতামােলাকৰ িপতৃ প্রসন্ন ৈহেছ

33 েতামােলাকৰ িয িয সম্পিত্ত আেছ, েসইেবাৰ িবক্রী কিৰ দিৰদ্র সকলক দান কৰা আৰু িয ঠাইত েচাৰ নাযায়,
েপােকও নষ্ট নকেৰ; এেন স্বগর্ত িনজৰ কাৰেণ পুৰিণ ৈহ েনােযাৱা েমানা যুগুত কিৰ অক্ষয় ধন সঁািচ েথাৱা৷ 34 িকয়েনা
য’েত েতামােলাকৰ ধন, ত’েত েতামােলাকৰ মেনা হব ”

পৰ িদ থকা
35 “েতামােলােক কঁকাল বান্ধা আৰু‡েতামােলাকৰ চািক জ্বিল থাকক, 36আৰু িবয়াৰ পৰা আিহ দুৱাৰত টুকুিৰয়ােলই

দুৱাৰ েমিল িদবৈল িনজ িনজ প্রভুৈল বাট চাই থকা মানুহেবাৰৰ িনিচনা েতামােলােকা েহাৱা৷§
37 প্রভু অহাৰ পাছত িয দাস সকলক েতওঁ পৰ িদ থকা েদেখ, েতওঁেলাক ধনয্৷ মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ,

েতওঁ িনজৰ কঁকাল বািন্ধ, েতওঁেলাকক েভাজনত বহুৱাই, িনেজই েতওঁেলাকক শুশ্রূষা কিৰব আৰু আহাৰ বািঢ় িদব
38 েতওঁ মাজৰািত বা েশষৰািতও আিহ যিদ েতওঁেলাকক েসইদেৰই েদেখ েতেনহেল েতওঁেলাক ধনয্

39 েকান সময়ত েচাৰ*আিহব, েসই িবষেয় ঘৰৰ গৰাকীেয় জনা হেল, পৰ িদ থািক িসিন্ধ িদবৈল িনজৰ ঘৰ এিৰ
িনিদেলেহঁেতন; ইয়াক েতামােলােক জানা 40 েতামােলােকা যুগুত ৈহ থাকা; িকয়েনা িয ক্ষণত েতামােলােক নাভাবা,
েসই ক্ষণেত মানুহৰ পুত্র আিহব ”

41 েতিতয়া িপতেৰ ক’েল, “েহ প্রভু, এই দৃষ্টান্ত অকল আমাৰ বােব ক’েল েন, নাইবা সকেলােক ৈকেছ?” 42 তােত
প্রভুেৱ ক’েল, “িনজৰ ভৃতয্ সকলক উিচত সময়ত িনৰূিপত আহাৰ িদবৈল, প্রভুেৱ িসহঁতৰ ওপৰত যাক গৰাকী পািতব
এেন িবশ্বাসী আৰু বুিদ্ধমান ঘৰিগৰী েকান? 43প্রভু অহা সময়ত যাক এেন কৰা েদেখ েসই দাস ধনয্ 44মই েতামােলাকক
সঁচাৈক কওঁ, েতওঁ িনজৰ সব্বর্স্বৰ ওপৰত তাক ঘৰিগৰী পািতব

45 িকন্তু েসই দাস জেন যিদ িনজৰ মনেত কয়, ‘েমাৰ প্রভু অহাত পলম হ’ব’, আৰু এেনদেৰ আন বন্দী েবটীক
যিদ েকাবাবৈল ধেৰ, আৰু েভাজন-পান কিৰ েতওঁ মতলীয়া হয় 46 েতেনহেল িয িদন আৰু সময়ৰ কথা েতওঁ অলেপা
িচন্তা নকেৰ, েসইিদন আৰু সময়েত েতওঁৰ প্রভু আিহ হািজৰ হ’ব৷ তােত প্রভুেৱ দাসক কািট টুকুৰা-টুকুৰ কিৰব আৰু
অিবশ্বাসী সকলৰ কাৰেণ িয ঠাই যুগুত কৰা ৈহেছ, েতওঁৰ স্থান তােতই হ’ব৷

47 িয দােস তাৰ প্রভুৰ ইচ্ছা জািনও যুগুত ৈহ নাথােক আৰু েতওঁৰ ইচ্ছাৰ দেৰ নকেৰ, েসই দােস ভােলমান েকাব
খাব 48 িকন্তু িয জেন নাজািন†েকাবৰ েযাগয্ কমর্ কেৰ িস তাকৰ েকাব খাব৷ িয জনক অিধক িদয়া ৈহিছল, েতওঁৰ
পৰা অিধক িবচৰা হব; েলাক সকেল িয জনক সৰহৈক েগাটাই িদেল, েতওঁৰ পৰা অিধকৈক খুিজব

49 মই পৃিথৱীত জুই েপলাবৈল আিহেলঁা আৰু অহ! যিদ এই আশা পূণর্ ৈহ আগেতই প্রজ্বিলত হলেহেতন 50 িকন্তু
মই এটা বািপ্তস্মেৰ বাপ্তাইিজত হ’ব লােগ,‡আৰু েসয়া সম্পন্ন েনােহাৱাৈল মই বহুত কষ্ট পাই আেছঁা!

51 মই পৃিথৱীত শািন্ত িদবৈল আিহেছঁা বুিল ভািবছা েন? মই েতামােলাকক কওঁ, েতেন নহয়, িকন্তু িবেভদেহ িদবৈল
আিহেলঁা 52 এিতয়াৰ পৰা ঘৰৰ পঁাচ জন িভন িভন ৈহ, দুজনৰ িবপেক্ষ িতিন জন, িতিন জনৰ িবপেক্ষ দুজনেহ হব
53 পুেতকৰ িবপেক্ষ বােপক; বােপকৰ িবপেক্ষ পুেতক; জীেয়কৰ িবপেক্ষ মাক, মাকৰ িবপেক্ষ জীেয়ক; েবাৱাৰীৰ
িবপেক্ষ শাহুেৱক, শাহুেৱকৰ িবপেক্ষ েবাৱাৰী িভন িভন ৈহ যাব ”

54 ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ েলাক সকলৰ ফােল চাই ক’েল, “পিশ্চম িদশত ডাৱৰ এচটা উঠা েদিখেলই, আেপানােলােক
কয় ‘বৰষুণ আিহব’ আৰু পাছত েসইদেৰ হয় 55 দিক্ষণ ফালৰ বতাহ বুিলেল কয় ‘বৰ জহ হব’; পাছত েসই জেনা
েসইদেৰ ঘেট 56 েহ কপটীয়া সকল, আেপানােলােক পৃিথৱীৰ আৰু আকাশৰ ৰূপ িনণর্য় কিৰব জােন; িকন্তু এই কালৰ
িবষেয় িকয় আেপানােলােক িবচাৰ কিৰব নাজােন?

57 িনজৰ িবষেয় উিচত িবচাৰ িক কাৰণত কিৰব েনাৱােৰ? 58 িকয়েনা আেপানাৰ গুচিৰয়াৰ ৈসেত আপুিন েযিতয়া
িবচাৰকৰ ওচৰৈল যায়, েতিতয়া বাটেতই েতওঁৰ পৰা মুক্ত হবৈল েচষ্টা কেৰ যােত েতওঁ আেপানাক িবচাৰকতর্ াৰ সনু্মখৈল
বেলেৰ টািন িনিনেয় আৰু িবচাৰকতর্ াই দােৰাগাৰ হাতত েশাধাই িনিদেয়; েতিতয়া দােৰাগােয়া বন্দীশালত েসামাই থব
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েনাৱািৰব 59 মই আেপানােলাকক কওঁ, েশষ পইচােটাও পিৰেশাধ নকৰাৈলেক েকােনা প্রকােৰ আপুিন কাৰাগাৰৰ পৰা
মুক্ত হব েনাৱািৰব৷”

13 অধয্ায়
মন-পালটনৰ িবষেয় িশক্ষা

1 েসই সময়ত তাত উপিস্থত থকা েকইজনমান েলােক যীচুক গালীলীয়া েলাকৰ িবষেয় এই সম্বাদ িদেল েয, পীলােত
েতওঁেলাকৰ বিলৰ উৎসগর্ৰ েতজৰ ৈসেত গালীলীয়া সকলৰ েতজ িমহিল কিৰিছল 2 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক
ক’েল, “আেপানােলােক ভািবেছ েন েয, এই গালীলীয়া সকেল দুখেভাগ কৰাৰ কাৰেণ আন গালীলীয়া সকলতৈক
অিধক পাপী আিছল? 3 মই অ◌ােপানােলাকক কওঁ েতেন নহয়; িকন্তু মন-পালটন নকিৰেল, অ◌ােপানােলাক সকেলােৱ
েসইদেৰ িবনষ্ট হব

4 চীেলাহত এটা ওখ দুগর্ৰ পতনত িয ওঠৰ জন মানুহৰ মৃতুয্ ৈহিছল, আেপানােলােক ভােব েনিক েয িযৰূচােলমৰ
বাকী মানুহতৈক েতওঁেলাক েবিছ পাপী আিছল? 5 মই অ◌ােপানােলাকক কওঁ েতেন নহয়; িকন্তু মন-পালটন নকিৰেল,
আেপানােলােকা িবনষ্ট হব ”

অপ্রেয়াজনীয় গছৰ িশক্ষা
6 তাৰ পাছত যীচুেৱ এই দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “েকােনা এজন মানুহৰ দ্রাক্ষাবাৰীত এেজাপা িডমৰু গছ েৰাৱা ৈহিছল৷

এবাৰ গৰাকীেয় আিহ তাৰ ফল িবচািৰেল, িকন্তু এটাও ফল নাপােল 7 েতিতয়া গৰাকীেয় বাৰীেচাৱাক ক’েল, ‘েচাৱা,
মই িতিন বছৰ ধিৰ এই িডমৰু গছৰ ফল িবচািৰ আেছঁা, িকন্তু এেকােৱ নাপাও; েসেয়েহ ইয়াক কািট েপেলাৱা িকয়
ইয়াক অযথা মািট ডৰা নষ্ট কিৰব িদওঁ?’

8 তােত বাৰীেচাৱাই েতওঁক উত্তৰ িদ ক’েল, ‘েহ প্রভু এই বছেৰা থািকবৈল িদয়ক মই ইয়াৰ চািৰওফােল খািন্দ সাৰ
িদম৷ 9 পাছত যিদ ফল ধেৰ, েতেনহেল ভােলই; নহেল ইয়াক কািট েপলাব’ ”

িবশ্রামবােৰ এজন েৰাগীক সুস্থ কৰা;
10 এিদন িবশ্রামবােৰ এটা নাম-ঘৰত যীচুেৱ উপেদশ িদ আিছল 11 তাত এেন এগৰাকী মিহলা আিছল, িয মিহলা

গৰাকীেয় এটা শিক্তহীন কৰা অশুিচ আত্মাৰ অধীনত ওঁঠৰ বছৰ ধিৰ কষ্ট েভাগ কিৰ আিছল আৰু তাই কঁুজী ৈহ ৈগিছল,
এেকবােৰ েপান হব পৰা নািছল

12 যীচুেৱ তাইক েদিখ মািতেল আৰু ক’েল, “েহ নাৰী েতামাৰ শিক্তহীন অৱস্থাৰ পৰা তুিম মুক্ত েহাৱা ” 13 তাৰ
পাছত যীচুেৱ তাইৰ ওপৰত হাত ৰািখেল আৰু লেগ লেগ তাই েপান ৈহ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰেল 14 িকন্তু যীচুেৱ িবশ্রামবােৰ
সুস্থ কৰাৰ কাৰেণ, নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী জেন েক্রািধত ৈহ েলাক সকলক ক’েল, “কাম কৰাৰ কাৰেণ ছয় িদন আেছ৷
গিতেক েসই ছয় িদনত আিহবা আৰু সুস্হ হবা, িবশ্রামবাৰত নহয় ”

15 প্রভুেৱ েতওঁক উত্তৰ িদ ক’েল, “কপটীয়া সকল! িবশ্রামবােৰ আেপানােলাক সকেলােৱ জােনা িনজৰ গাধ বা
গৰু েগাহািলৰ পৰা েমিল পানী েখাৱাবৈল িনিনেয়? 16 েতেনহেল সুদীঘর্ ওঠৰ বছৰ ধিৰ চয়তানৰ বন্ধনত থকা অব্রাহামৰ
বংশৰ এই মিহলা গৰাকীক িবশ্রামবাৰৰ িদনা এই বন্ধনৰ পৰা মুকিল কৰা উিচত নহয় েন?”

17 েতওঁ এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত, েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িয সকল েলাক আিছল: েসই েলাক সকেল লাজ পােল৷ িকন্তু
েতওঁ কৰা সকেলা েগৗৰৱময় কাযর্েবাৰ েদিখ েলাক সকেল আনন্দ কিৰেল৷

সিৰয়হ গুিট আৰু খিমৰৰ দৃষ্টান্ত
18 তাৰ পাছত যীচুেৱ ক’েল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ িকহৰ িনিচনা? আৰু িকহৰ লগত মই ইয়াৰ তুলনা িদম? 19 ই হল এটা

সৰু সিৰয়হৰ বীজৰদেৰ; এজন েলােক েসইেবাৰ আিন িনজৰ বািগছাত িঁসিচেল আৰু তাৰ পৰা গজািল ওলাই বািঢ়
এেজাপা ডাঙৰ গছ ৈহ উিঠল; তােত আকাশৰ চৰাইেবােৰ আিহ তাৰ ডালেবাৰত বাহ সািজেল ”

20 েতওঁ আেকৗ কেল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ক মই িকহৰ লগত তুলনা কিৰম? 21 ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ খমীৰৰদেৰ৷ এগৰাকী মিহলাই
তােক ৈল প্রায় িতিন েদাণ ময়দাৰ ৈসেত িমহলায় আৰু আটাইিখিন ময়দা নুফুলাৈলেক ঢািক থয়৷”

পিৰত্রাণৈল প্রাণপেণ েচষ্টা কৰাৰ িবষেয় িশক্ষা
22 এইদেৰ েতওঁ নগেৰ নগেৰ গঁােৱ গঁােৱ উপেদশ িদ িদ িযৰূচােলমৈল গ’ল 23 েতিতয়া েকােনা এজেন সুিধেল,

“প্রভু, তাকৰ েলােকেহ উদ্ধাৰ পাব েন?” েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল 24 “েঠক দুৱােৰিদ েসামাবৈল বহুত কষ্ট,
প্রাণপেণ েচষ্টা কৰা; মই েতামােলাকক কওঁ, অেনক েলােক তাত েসামাবৰ বােব যত্ন কিৰব, িকন্তু েনাৱািৰব৷
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25 কাৰণ ঘৰৰ গৰাকীেয় উিঠ দুৱাৰ বন্ধ কিৰব, েতিতয়া েতামােলােক বািহৰত িথয় ৈহ দুৱাৰত টুকুিৰয়াই ক’বা, প্রভু
আমাৈল দুৱাৰ েমিল িদয়ক, েতওঁ উত্তৰ িদ আেপানােলাকক ক’ব, ‘েতামােলাক েকান ঠাইৰ মানুহ, েসই িবষেয় মই
নাজােনা৷’; 26 েতিতয়া েতামােলােক ক’বা, আেপানাৰ সাক্ষােত আিম েভাজন-পান কিৰেলঁা আৰু আমাৰ আিল বাটেত
আপুিন উপেদশ িদেল 27 িকন্তু েতওঁ উত্তৰ িদ কব, মই েতামােলাকক কওঁ, ‘এই সকল কৰ মানুহ, েসই িবষেয় মই
নাজােনা; েহ দুৰাচাৰীেবাৰ েমাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ হ!’

28 েতিতয়া ক্রন্দন আৰু দঁাত কৰচিন হ’ব! তােত েতামােলােক অব্রাহাম, ইচহাক, যােকাব আৰু ভাববাদী সকলক
ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েদখা পাবা, িকন্তু েতামােলাকক বািহৰত েপেলাৱা হ’ব৷ 29 েতেত পূব, পিশ্চম, উত্তৰ, দিক্ষণৰ পৰা
মানুহেবাৰ আিহ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েভাজনত বিহব, 30আৰু েচাৱা িয সকল আগ হব, েসই সকেলােবাৰ পাছ পিৰব; আৰু
িয সকল পাছ পিৰব েতওঁেলাক আগবািঢ়ব৷”

31 িকছু সময়ৰ পাছত েকইজনমান ফৰীচীেয় আিহ েতওঁক ক’েল, “তুিম ইয়াৰ পৰা অ◌াতিৰ েযাৱা; কাৰণ েহেৰােদ
েতামাক বধ কিৰবৈল িবচািৰ আেছ ” 32 যীচুেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “েযাৱা েতামােলােক ৈগ েসই িশয়ালক এই কথা
েকাৱাৈগ, মই আিজ আৰু কাইৈল ভূত েখদাম নিৰয়াক সুস্থ কিৰম, তৃতীয় িদনা মই েমাৰ কাযর্ িসদ্ধ কিৰম 33 িয
িক নহওক আিজ, কাইৈল আৰু পৰিহৈল মই যাত্রাত আগবািঢ় থািকব লািগব; েকােনা কাৰণেতই এজেনা ভাৱবাদী
িযৰূচােলমৰ পৰা দুৈৰত মৃতুয্ হব েনাৱােৰ৷

34 েহ িযৰূচােলম! িযৰূচােলম! িয জেন ভাববাদী সকলক বধ কেৰ আৰু েতামাৰ ওচৰৈল পেঠাৱা সকলৰ ওপৰত
িশল দিলয়াই ৷ বহু বাৰ মই েতামাৰ এই ল’ৰা েছাৱালীেবাৰক বচাব খুিজিছেলঁা, কুকুৰাই েযেনৈক িনজ েপাৱািলেবাৰক
েডউকাৰ তলত সুৰক্ষা িদ ৰােখ েতেনৈক ৰািখব খুিজিছেলঁা: িকন্তু আপুিন সন্মত নহ’ল৷ 35 েচাৱা, েতামােলাকৰ ঘৰ
ধ্বংস ৈহ ৈগেছ; মই েতামােলাকক কওঁ- েযিতয়াৈলেক েতামােলােক এই কথা েনােকাৱা ‘প্রভুৰ নােমেৰ িয জন আিহেছ
েতওঁ ধনয্’ েতিতয়াৈলেক েতামােলােক েমাক েদিখবৈল নাপাবা ”

14 অধয্ায়
িবশ্রামবােৰ এজন েৰাগীক সুস্হ কৰা

1 এিদন িবশ্রামবােৰ এইদেৰ ৈহিছল, যীচুেৱ ফৰীচী সকলৰ এজন প্রধান অিধকাৰীেয় ঘৰত িপঠা খাবৈল েসামাল,
তােত েলাক সকেল েতওঁক ভালদেৰ চাবৈল ধিৰেল 2 েসই ঠাইত েতওঁৰ আগত এজন জেলাদৰী েবমাৰত আক্রান্ত
েলাক আিছল 3 তােত যীচুেৱ মাত লগাই িবধান পিণ্ডত আৰু ফৰীচী সকলক সুিধেল, “িবশ্রামবােৰ সুস্থ কিৰব পাই েন
নাপায়?”

4 িকন্তু েতওঁেলাক িনজম িদ থািকল েতিতয়া েতওঁ মানুহ জনক ধিৰ আিনেল আৰু সুস্থ কিৰ পিঠয়াই িদেল 5আৰু
েতওঁেলাকক ক’েল, “অ◌ােপানােলাকৰ কােৰাবাৰ বলধ বা গাধ নাদত পিৰেল, তৎক্ষণাত নুতুিলব েন?” 6 েতিতয়া
েতওঁেলােক েসই কথাৰ উত্তৰ িদব েনাৱািৰেল

7 েতিতয়া েলাক সকেল প্রধান ঠাই মেনানীত কিৰ েলাৱা েদিখ, যীচুেৱ েতওঁেলাকক দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, 8 “েকােনাবাই
েতামাক িবয়াৰ েভাজৈল িনমন্ত্রণ কিৰেল, প্রধান ঠাইত নবিহবা; িকজািন েতামাতৈক মানয্ৱন্ত েকােনা মানুহ িনমন্ত্রণ
ৈহেছ; 9 পাছত েতেন কিৰেল, িয জেন েতামােলাক দুেয়ােক িনমন্ত্রণ কিৰেছ; েতওঁ আিহ েতামাক ক’ব, ‘এওঁক েতামাৰ
ঠাইেতা এিৰ িদয়া’ েতিতয়া তুিম লাজত পিৰবা, কাৰণ তুিম ৈগ সকেলাতৈক চাপৰ ঠাইত বিহব লািগব

10 িকন্তু েযিতয়া িনমিন্ত্রত ৈহও চাপৰ ঠাইত বিহবা; েতিতয়া েতামাক িনমন্ত্রণ কৰা জন আিহ েদিখেল ক’ব, ‘েহ বনু্ধ,
ওখ ঠাইৈল েযাৱা’; েতিতয়া েতামাৰ ৈসেত েভাজনত বহা সকেলােৰ আগত তুিম মযর্দা পাবা 11 িকয়েনা িয েকােনােৱ
িনজেক বৰ বুিল মােন, েতওঁক সৰু কৰা হ’ব; আৰু িয েকােনােৱ িনজেক সৰু বুিল মােন, েতওঁক বৰ কৰা হ’ব

12 েতিতয়া েতওঁক িনমন্ত্রণ কৰা জেন ক’েল, “দুপৰ বা িনশাৰ েভাজ পািতেল, তুিম িনজৰ বনু্ধ বা ভাই সকলক বা
জ্ঞািত-কুটুম্ব বা ধনৱন্ত চুবুৰীয়া সকলক নামািতবা; েতওঁেলােক েতামাক িনমন্ত্রণ কিৰব, আৰু েতামাৰ প্রিতদান ঘূৰাই
িদব

13 িকন্তু েযিতয়া েভাজ পাতা, েতিতয়া দিৰদ্র, েকাঙা, েখাৰা, অন্ধ এেন েলাকক মািতবা 14 তােত েতামাক প্রিতদান
ৰূেপ ঘুৰাবৈল েতওঁেলাকৰ এেকা েনােহাৱাত, তুিম ধনয্ হবা িকয়েনা ধাির্মক সকলৰ পুনৰুত্থানত েতামাক প্রিতদান িদয়া
হব ”

15 িয সকেল যীচুৰ ৈসেত েভাজনত বিহিছল, েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন এই কথা শুিন, েতওঁক ক’েল, “িয েকােনােৱ
ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েভাজন কিৰব েতওঁ ধনয্” 16 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “এজন মানুেহ িনশা বৰ েভাজ পািত, অেনক
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েলাকক িনমন্ত্রণ কিৰেল 17 পাছত েভাজনৰ সময় েহাৱাত, েতওঁ িনজৰ এজন দাসক পঠাই িনমিন্ত্রত সকলক ক’েল,
‘আহক, এিতয়া েভাজন যুগুত ৈহেছ’

18 তােত সকেলা েলােক এেকভােবেৰ ক্ষমা িবচািৰ েতওঁক ক’বৈল ধিৰেল; প্রথম জেন েতওঁক ক’েল, ‘মই এডৰা
মািট িকিনেলঁা; মই েতামাক অনুেৰাধ কিৰেছঁা; মই েসই মািট চাবৈল যাব লােগ’ 19আন এজেন ক’েল, ‘মই পঁাচ হাল
বলধ িকিনেলঁা; েসই বােব মেয়া েতামাক অনুেৰাধ কিৰেছঁা, মই পথাৰত তাক প্রমাণ কিৰ চাবৈল যাওঁ’ 20আন এজেন
ক’েল, ‘মই এগৰাকীক িবয়া কৰােলা, এই কাৰেণ যাব েনাৱােৰা’

21 েতিতয়া েসই দােস মহাশয়ৰ আগত েলাক সকেল েকাৱাৰ দেৰ আিহ সম্বাদ িদেল েতিতয়া ঘৰৰ গৰাকীেয় কু্রদ্ধ
ৈহ েতওঁৰ দাসক কেল, তুিম নগৰৰ আিল আৰু সৰু বাটৈল েবগাই ওলাই দিৰদ্র, েকাঙা, অন্ধ, েখাৰা এেন েলাক
সকলক ইয়াৈল মািত আনাৈগ 22 পাছত েসই দােস ক’েল, েহ মহাশয় আেপানাৰ আজ্ঞাৰ দেৰ ৈহেছ; তথািপ এিতয়াও
ঠাই আেছ

23 েতিতয়া ঘৰৰ গৰাকীেয় দাসক ক’েল, ৰাজবাট আৰু আিলবাটৈল ওলাই েযাৱা আৰু েমাৰ ঘৰ ভৰাবৈল েলাক
সকলক উচতাই আনাৈগ 24 িকয়েনা মই আেপানােলাকক কওঁ, ‘েসই িনমিন্ত্রত েলাক সকলৰ এজেনও েমাৰ েভাজনৰ
আস্বাদ নাপাব’ ”

প্রকৃত িশষয্ৰ লক্ষণ
25 েতিতয়া যীচুৰ সেঙ্গ সেঙ্গ এদল মানুহ ৈগ আিছল, যাওঁেত েতওঁ মুখ ঘূৰাই েসই েলাক সকলৰ ফােল চাই ক’েল,

26 “েকােনােৱ েমাৰ ওচৰৈল আিহ িনজৰ মাক, বােপক, িতেৰাতা, সন্তান, ভােয়ক, ভনীেয়ক আনিক িনজৰ জীৱনেকা
অিপ্রয় বুিল নামােন, েতেনহেল েতওঁ েমাৰ িশষয্ হ’ব েনাৱােৰ 27 িয েকােনােৱ িনজৰ কু্রচ ৈল েমাৰ পাছত আিহব
েনাৱােৰ, েতেৱঁা েমাৰ িশষয্ হব েনাৱােৰ

28 িকয়েনা গড় কােৰং বািন্ধবৈল মন কিৰেল, প্রথমেত বিহ তাৰ িকমান খৰচ আৰু ইয়াক সমূ্পণর্ কিৰবৈল সমথর্ আেছ
েন নাই, এই িবষেয় গণনা নকৰা আেপানােলাকৰ মাজত েকান আেছ? 29 েতওঁ েভিট তুিল যিদ সমূ্পণর্ কিৰব েনাৱােৰ,
েতেনহেল এই কমর্ চাই থকা েলাক সকেল েতওঁক িবদ্রূপ কিৰ ক’ব ধিৰব, 30 ‘এই মানুহ জেন সািজবৈল আৰম্ভ কিৰেল
িকন্তু সমূ্পণর্ কিৰব েনাৱািৰেল’

31 অথবা অনয্ এজন ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল যাওঁেত প্রথমেত বিহ িচন্তা নকিৰব েন, েয েতওঁৰ দহ হাজাৰ
ৈসনয্ই িবপক্ষৰ িবশ হাজাৰ ৈসনয্ৰ িবৰুেদ্ধ যুিজব পািৰব েন েনাৱািৰব? 32 যিদ েনাৱােৰ েতেনহেল িস জন ৰজা দূৈৰত
থােকােতই, কটকী পিঠয়াই শািন্তৰ বােব সিন্ধৰ কথা সুিধব 33 এেতেক আেপানােলাকৰ িয েকােনােৱ িনজৰ সবর্স্ব তয্াগ
নকেৰ, েতওঁ েমাৰ িশষয্ হ’ব েনাৱােৰ

34 েলাণ হেল উত্তম; িকন্তু যিদ েলাণেৰা েসাৱাদ নাইিকয়া হয়, েতেনহেল ইয়াক িকেহেৰ পুণৰাই েসাৱাদ কৰা হ’ব?
35 িস মািটৰ বা সাৰৰ েভিটৰ কাৰেণও উপযুক্ত নহব; তােত মানুেহ েসইেবাৰ বািহৰৈল েপলাই িদব িয জনৰ শুিনবৈল
কাণ আেছ, েতওঁ শুনক ”

15 অধয্ায়
মন পালেটাৱা পাপী মানুহৰ পিৰত্রাণত ঈশ্বৰৰ েয আনন্দ হয়, েসই িবষয়ৰ িতিনটা দৃষ্টান্ত

1 েসই সময়ত কৰ সংগ্রহকৰী আৰু পাপী েলাক সকেল যীচুৰ কথা শুিনবৰ বােব আিহিছল 2 েতিতয়া ফৰীচী আৰু
িবধানৰ অধয্াপক সকেল গিৰহণা কিৰ ক’েল, “এই েলাক জেন পাপী েলাক সকলক গ্রহণ কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ
ৈসেত েভাজন-পােনা কেৰ ”

3 েতিতয়া েতেখত সকলক এই দৃষ্টান্ত িদ েতওঁ ক’েল, “এশ েমষ থকা েকােনা মানুহৰ যিদ এটা েহৰায়, 4 েতেনহেল
েতওঁ েসই িনৰানৈব্বটা েমৰক হািবৰ মাজেত এিৰ েহৰুৱােটাক িবচািৰ নাযাব েন? 5 আৰু েযিতয়া েহৰুৱােটাক িবচািৰ
পায়, েতিতয়া আনিন্দত হয় আৰু িনজৰ কান্ধত তুিল ঘৰৈল আেন

6 এইদেৰ েযিতয়া েতওঁ ঘৰ আিহ পায়, েতিতয়া বনু্ধ আৰু চুবুৰীয়া সকলক মািত একিত্রত কিৰ েতওঁেলাকক কয়,
‘েমাৰ ৈসেত আনন্দ কৰা; িকয়েনা মই েহেৰাৱা েমৰ-েপাৱািলেটা পােলঁা’ 7 মই আেপানােলাকক কওঁ, েসইদেৰ মন-
পালটন নকৰা িনৰানব্বই জন ধাির্মক েলাকৰ অেথর্ িযমান আনন্দ, মন পালেটাৱা এজন পাপীৰ অেথর্, স্বগর্ত তাতৈক
অিধক আনন্দ হব

8 অথবা েকােনা এজনী মিহলাৰ দেহাটা আধিলৰ যিদ এটা েহৰাই, েতওঁ চািক জ্বলাই ঘৰ সািৰ তাক েনােপাৱাৈলেক
িনিবচািৰব েন? 9 আৰু েহৰুৱােতা িবচািৰ পােল, েতওঁ িনজৰ বনু্ধ আৰু চুবুৰীয়া সকলক একলেগ েগাটায় কয়, ‘েমাৰ
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ৈসেত আনন্দ কৰা; িকয়েনা িয আধিলেটা েহৰুৱাইিছেলা েসইেটা পােলঁা’ 10 েসইদেৰ মই আেপানােলাকক কওঁ, মন
পালেটাৱা এজন পাপীৰ অেথর্, ঈশ্বৰৰ দূতেবাৰৰ সাক্ষােত আনন্দ হয় ”

11 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “েকােনা এজন মানুহৰ দুজন পুেতক আিছল; 12 সৰুেটােৱ বােপকক ক’েল, ‘েদউতা ধন,
সম্পিত্তৰ িয ভাগ মই পাওঁ, েসই ভাগ েমাক িদয়ক’ েতিতয়া েতওঁ িনজৰ সম্পিত্ত িসহঁতক ভগাই িদেল

13 অলপ িদনৰ পাছত, েসই জন সৰু পুেতেক সকেলা েগাটাই দূৰ েদশৈল যাত্রা কিৰ তাত লম্পট আচৰণ কিৰ
সকেলা সম্পিত্ত অপবয্য় কিৰেল 14 তােত সকেলা ধন বয্য় েহাৱাত, েসই েদশত েতওঁৰ বৰ আকাল হ’ল আৰু তােত
সৰু পুেতক জেন কষ্ট পাবৈল ধিৰেল 15 েতিতয়া েতওঁ ৈগ েসই েদশৰ এজন মানুহৰ আশ্রয়ত কাম কিৰবৈল ল’েল
তােত েসই মানুহ জেন েতওঁক গাহিৰ চৰাবৈল িনজৰ পথাৰৈল পিঠয়াই িদেল 16 েতওঁ গাহিৰেয় েখাৱা দানােৰ তৃপ্ত
হবৈল বৰ েহপঁাহ কিৰেল, কাৰণ তােত েতওঁক েকােনও এেকা খাবৈল িদয়া নািছল

17 েশষত েতওঁ েচতনা পাই ক’েল, ‘েমাৰ িপতৃৰ ওচৰত বহুত চাকেৰ েপত ভৰাই খাবৈল পাই িকন্তু ইয়াত মই েভাকৰ
জ্বালাত মিৰেছঁা 18 মই এিতয়া েদউতাৰ ঘৰৈল ৈগ এই কথা কম, স্বগর্ৰ অিহেত আৰু আেপানাৰ েদখাত পাপ কিৰেলঁা;
19 আেপানাৰ পুত্র বুিল মতাৰ েযাগয্ নহওঁ; েমাক আেপানাৰ এটা চাকৰৰ িনিচনাৈক হেলও ৰাখক’

20 পাছত েতওঁ েতেন ভােবেৰই েদউতাকৰ ওচৰৈল আিহল িকন্তু েতওঁ ঘৰৰ পৰা দূৈৰত থােকােতই, েদউতােক
েদিখেল আৰু েতওঁক চাই মৰম লগাত চুমা খােল 21 েতিতয়া পুেতেক ক’েল, ‘েদউতা স্বগর্ৰ অিহেত আৰু আেপানাৰ
েদখাত, মই পাপ কিৰেলঁা আেপানাৰ পুত্র বুিল েমাক মািতবৈলও মই এিতয়া েযাগয্ নহওঁ’

22 িকন্তু বােপেক দাসেবাৰক ক’েল, ‘আটাইতৈক উত্তম বস্ত্র েবগাই আিন এওঁক িপন্ধাই েদ; এওঁৰ হাতত আঙিঠ,
ভিৰত েজাতা েদ; 23 েপাহনীয়া দামুিৰেটা আিন মাৰ৷ আহা, আিম েভাজন কিৰ, ৰং কেৰঁাহক; 24 িকয়েনা েমাৰ এই লৰা
মিৰ ৈগিছল আৰু এিতয়া এওঁ জীৱন পাইেছ এওঁ েহৰাই ৈগিছল িকন্তু এিতয়া িবচািৰ পাইেছঁা’ এেনদেৰ ৈক েতওঁ
আনন্দ কিৰবৈল ধিৰেল

25 েসই সময়ত বৰ পুেতক পথাৰত আিছল পাছত েতওঁ আিহ ঘৰৰ ওচৰ পাই, বাজনা আৰু নচাৰ শব্দ শুিনেল
26 েতিতয়া দাসেবাৰৰ এটাক মািত সুিধেল, ‘এইেবাৰ েনা িক ৈহেছ’? 27 েতিতয়া দাস জেন ক’েল, ‘েতামাৰ ভােয়ৰা
আিহল; আৰু েতামাৰ িপতৃেয় েতওঁক সুস্থ শৰীেৰ েপাৱা েহতুেক, েপাহনীয়া দামুিৰেটা মািৰব িদেল’

28 েতিতয়া েতওঁৰ খং উিঠল আৰু িভতৰৈল যাবৈল ইচ্ছা নকিৰেল; পাছত েদউতাক ওলাই আিহল আৰু েতওঁক
িবনেয়েৰ বুজােল, 29 েতিতয়া বৰ পুত্রই বােপকক উত্তৰ িদ ক’েল, ‘চাওক, ইমান বছেৰ মই আেপানাৰ েসৱা কিৰেলঁা,
েকিতয়াও মই আেপানাৰ আজ্ঞা উলঙ্ঘন কৰা নাই; তথািপ েমাৰ বনু্ধ সকলৰ লগত প্রীিত েভাজ কিৰবৈল এিট ছাগলী
েপাৱািলও আপুিন েমাক িদয়া নাই 30 িকন্তু আেপানাৰ সৰু লৰা েবশয্াৰ লগত সকেলা ধন-সম্পিত্ত খৰছ এিতয়া ঘূিৰ
আিহেছ আৰু আপুিন িস ঘুিৰ অ◌ােহােতই তাৰ কাৰেণ েপাহনীয়া দামুিৰেটা মািৰেল’

31 েতিতয়া বােপেক েসই ল’ৰাক ক’েল, ‘েবাপা তুিম সদায় েমাৰ লগত আছা আৰু েমাৰ িয িয আেছ, সকেলা
েতামােৰই 32 িকন্তু েতামাৰ এই ভােয়ৰা মৰা ৈহেয়া আেকৗ জীয়াই উিঠল; েহেৰাৱা ৈহেয়া পােলঁা; এই কাৰেণ আিম
প্রীিত েভাজ পািত আনন্দ কিৰব লােগ৷’ ”

16 অধয্ায়
ধন বয্ৱহাৰ কৰাৰ িবষেয় এটা দৃষ্টান্ত

1 যীচুেৱ িশষয্ সকলক ক’েল, “এজন ধনী মানুহৰ এজন ঘৰিগৰী*আিছল, এই ঘৰিগৰীেয় ধনী মানুহ জনৰ সম্পদ
নষ্ট কিৰেছ বুিল অিভেযাগ আিনেল৷

2 েতিতয়া েসই ধনী বয্িক্ত জেন ঘৰিগৰী দািয়ত্বত থকা বয্িক্ত জনক মািত ক’েল, ‘এইেবাৰ েতামাৰ িবষেয় মই িক
শুিনেছা? েতামাৰ কামৰ িহচাব েমাক িদয়া, তুিম আৰু েমাৰ ঘৰিগৰী দািয়ত্বত থািকব েনাৱাৰা৷’

3 েতিতয়া েসই ঘৰিগৰী দািয়ত্বত থকা বয্িক্ত জেন মনেত ভািবেল, ‘এিতয়া মই িক কিৰম, যিদ েমাক এই কমর্ৰ পৰা
অ◌াতৰাই িদেয়, মই িদন হািজৰা কিৰ খাবৈল েমাৰ শিক্ত নাই আৰু িভক্ষা কিৰবৈলও েমাৰ লাজ লােগ৷ 4 েমাক ঘৰিগৰী
দািয়ত্বৰ পৰা অ◌াতৰােলও েলাক সকেল যােত েতওঁেলাকৰ ঘৰৈল েমাক িনমন্ত্রণ কেৰ, েসই কাৰেণ িক কিৰব লািগব
তাক মই জািনেছঁা৷’

5 তাৰ পাছত েতওঁ ধনী মানুহ জনৰ প্রিতজন ধৰুৱাক মািতেল আৰু েতওঁ প্রথম জনক সুিধেল, ‘আমাৰ গৰাকীক
িকমান ঋণ পিৰেশাধ কিৰবৈল আেছ?’ 6 েতওঁ ক’েল, ‘এশ েমান েতল৷’ ঘৰিগৰীেয় েতওঁক ক’েল, ‘েতামাৰ তািলকা
* 16 অধয্ায়:1 তত্বাৱধায়ক
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পত্র খন েলাৱা আৰু ইয়ােত েসানকােল পঞ্চাশ িলখা৷’ 7 তাৰ পাছত আন জনক সুিধেল, ‘েতামাৰ িকমান িদবলগীয়া ঋণ
আেছ?’ েতওঁ ক’েল, ‘এশ েমান েঘহঁু৷’ েতিতয়া েতওঁক ক’েল, ‘েতামাৰ তািলকা পত্র খন েলাৱা আৰু আশী িলখা৷’

8 েতওঁ সকেলা কাম আগ-পাছ িবচাৰ কিৰ বুিদ্ধমান েলাকৰ দেৰ কিৰিছল৷ এই েহতুেক ধনী েলাক জেন ঘৰিগৰীক
শলািগেল, িকয়েনা েপাহৰৰ সন্তানতৈক এই জগতৰ সন্তানেবাৰ িনজ জািতৈল অিধক বুিদ্ধৱন্ত৷ 9 মই েতামােলাকক
কওঁ, অযথাথর্ ধেনেৰ অ◌ােপানােলােক িনজৈল বনু্ধ লাভ কেৰ, িকন্তু েযিতয়া সম্পদৰ অন্ত পিৰব, েতিতয়া েতওঁেলােক
অ◌ােপানােলাকক অনন্ত িনবাসত গ্রহণ কিৰব৷

10 িযজন অলপ কথাত িবশ্বাসী েতওঁ অিধক কথােতা িবশ্বাসী; িযজন সৰুতৈক সৰুত অধির্ম, েতওঁ অিধকেতা অধির্ম৷
11 এই কাৰেণ পাির্থৱ ধনত যিদ অিবশ্বাসী েহাৱা, েতেনহেল প্রকৃত ধনত আেপানাক েকােন িবশ্বাস কিৰব? 12 যিদ

অনয্ েলাকৰ িবষয়ত িবশ্বাসী নেহাৱা, েতেনহেল িয অ◌ােপানাৰ িনজৰ তাক েকেনৈক অ◌ােপানাক িদব৷
13 েকােনা চাকেৰ দুজন গৰাকীৰ ওচৰত েসৱাকমর্ কিৰব েনাৱােৰ, িকয়েনা েতিতয়া েতওঁ এজনক িঘণ কিৰ আন

জনক েপ্রম কিৰব, নাইবা এজনত আসক্ত ৈহ আন জনক েহয়ঞ্জান কিৰব৷ আেপানােলােক ঈশ্বৰ আৰু ধন এই দুেয়াটা
িবষয়েত এেকলেগ কমর্ কিৰব েনাৱাৰা৷”

14 এই কথােবাৰ শুিন, ধন লুভীয়া ফৰীচী সকেল েতওঁক উপলুঙা কিৰেল৷ 15 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল,
“আেপানােলােক মানুহৰ আগত িনজেক িনেজ ধাির্মক প্রমািণত কেৰঁাতা, িকন্তু ঈশ্বেৰ আেপানােলাকৰ হৃদয় জােন;
এেতেক মানুহৰ মাজত িয উত্তম, ঈশ্বেৰ েদখাত েসেয় িঘণলগীয়া৷

16 েযাহন অহাৈলেক িবধান আৰু ভাববাদী সকলৰ বাকয্ আিছল; েতিতয়াৰ পৰা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা
ৈহেছ, প্রিতজেন অিত আগ্রেহেৰ েসই ৰাজয্ত প্রেৱশ কিৰবৈল আপ্রাণ েচষ্টা কিৰেছ৷ 17 িকন্তু িবধানৰ এক িবনু্দ লুপ্ত
েহাৱাতৈক আকাশ আৰু পৃিথৱী লুপ্ত েহাৱা সহজ৷

18 িয েকােনােৱ িনজৰ পিত্নক িববাহ িবেচ্ছদ কিৰ অনয্ মিহলাক িববাহ কৰায়, েতওঁ বয্িভচাৰ কেৰ; যিদ েসই
পিৰতয্ক্তা মিহলা গৰাকীক আন েকােনা েলােক িবয়া পােত েতেৱঁা বয্িভচাৰ কেৰ৷

19 েকােনা এজন ধনী মানুহ আিছল৷ েতওঁ েবেঙনা বৰণীয়া শণ সূতাৰ কােপাৰ িপিন্ধ, প্রিতিদেন িনজৰ বহুত সম্পিত্তত
উল্লাস কিৰ আিছল৷ 20 লাজাৰ নােমেৰ েগােটই শৰীৰত ঘা লগা এজন মগনীয়া েসই ধনী বয্িক্ত জনৰ দুৱাৰত েথাৱা
ৈহিছল৷ 21 েসই ধনী বয্িক্ত জনৰ েটবুলৰ তলত পৰা েখাৱা বস্তুেৰ েপট পুৰাবৈল মগনীয়া জেন আশা কিৰ ৈৰ থািকিছল৷
তােত কুকুৰেবােৰও আিহ তাৰ ঘঁােবাৰ েচেলিক থােক৷†

22 কালক্রেম েসই মগনীয়া জন মিৰল, স্বগর্ৰ দূত সকেল আিহ অব্রাহামৰ েকালাৈল েতওঁক ৈল গ’ল৷ পাছত ধনী
বয্িক্ত জেনা মিৰল তােত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল৷ 23 ধনী বয্িক্ত জেন নৰকত অিত যাতনা পাই ওপৰৈল চকু তুিল চাই
বহু দুৰত অব্রাহাম আৰু েতওঁৰ েকালাত লাজাৰক েদখা পােল৷

24 েতিতয়া ধনী বয্িক্ত জেন িচঞিৰ ক’েল, ‘িপতৃ অব্রাহাম, েমাৰ প্রিত দয়া কৰক আৰু লাজাৰক ইয়াৈল পঠাই িদয়ক৷
েতওঁ আঙুিলৰ আগ পানীত জুবুিৰয়াই, েমাৰ িজভা েচঁচা কিৰবৈল েতওঁক পিঠয়াই িদয়ক৷’

25 িকন্তু অব্রাহােম েতওঁক ক’েল, ‘েবাপা, তুিম জীৱনৰ আয়ুস কালত েযেনদেৰ িনজক সুখত ৰািখবৰ বােব ভাল
বস্তু পাইিছলা, েসইদেৰ লাজােৰ তাত দুখ পাইিছল, এিতয়া েসই কথা েসঁাৱৰণ কৰা; িকন্তু এিতয়া েতওঁ ইয়াত শািন্তত
আেছ আৰু তুিম হেল যাতনা পাই আছা৷ 26 এিতয়া েতামাৰ আৰু আমাৰ মাজত এক মহাশূনয্ স্থাপন কৰা আেছ৷ আিম
ইচ্ছা কিৰেলও ইয়াৰ পৰা তুিম থকা ঠাইৈল যাব েনাৱােৰা আৰু েতামাৰ তাৰ পৰা ইচ্ছা কিৰেলও েকােনা ইয়াৈল আিহব
েনাৱাৰা’

27 ধনী বয্িক্ত জেন ক’েল, “েহ িপতৃ, েতেনহেল দয়া কিৰ লাজাৰক েমাৰ েদউতাৰ ঘৰৈল পিঠয়াই িদয়ক৷ 28 তােত
েমাৰ পঁাচ জন ভাই আেছ, িসহঁতক েযন েতওঁ ৈগ, আিহবলগীয়া এই যাতনাৰ ঠাইৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদ সাৱধান কিৰ িদেয়৷

29 িকন্তু অব্রাহােম েতওঁক ক’েল, ‘েতওঁেলাকৰ বােব েমািচ আৰু ভাববাদী সকল আেছ; েতওঁেলাকৰ কথা শুনক৷’
30 েতিতয়া েসই ধনী বয্িক্ত জেন ক’েল, ‘েতেন নহওক িপতৃ অব্রাহাম, িকন্তু মৃত সকলৰ মাজৰ পৰা যিদ েকােনা এজন
েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল যায়, েতেনহেল েতওঁেলােক মন পালটাব৷’

31 েতিতয়া েতওঁক অব্রাহােম ক’েল, ‘যিদ েতওঁেলােক েমািচ আৰু ভাববাদী সকলৰ বাকয্ নুশুেন, েতেনহেল মৃত
সকলৰ মাজৰ পৰা েকােনা এজন উিঠ ৈগ কেলও েতওঁেলােক নুশুিনব৷’ ”

17 অধয্ায়
িবিঘিন, ক্ষমা, িবশ্বাস, আৰু নম্রতাৰ িবষেয় িশক্ষা

† 16 অধয্ায়:21 মিথ 6:20; 1তীম 6:17-19; যাক 2:5
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1 যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “িযহৰ দ্বাৰা পাপ হয়, েসয়া আিহবই; িকন্তু যাৰ দ্বাৰা আেহ, েতওঁ সন্তাপৰ
পাত্র 2 সৰু সকলৰ মাজৰ এজনেকা যিদ েকােনােৱ পাপৰ পথত ৈল যায়, েতেনহেল েতওঁৰ িডিঙত জঁাত আিৰ সাগৰত
েপলাই িদয়া ভাল 3 েতামােলােক িনজৰ িবষয়ত সাৱধান েহাৱা েতামাৰ ভােয় যিদ পাপ কেৰ, েতওঁক িতৰস্কাৰ কৰা
আৰু েতওঁ যিদ অনুতাপ কেৰ, েতেনহেল েতওঁক ক্ষমা কৰা 4 েতওঁ যিদ এিদনৰ িভতৰত েতামাৰ িবৰুেদ্ধ সাত বাৰ
পাপ কেৰ আৰু সাত বােৰই যিদ উভিত আিহ কয়, ‘মই মন-পালটন কিৰেছঁা’; েতিতয়াও েতওঁক ক্ষমা কিৰবা ”

5 েতিতয়া পঁাচিন সকেল প্রভুক ক’েল, “আমাৰ িবশ্বাস বঢ়াই িদয়ক ” 6 েতিতয়া প্রভুেৱ ক’েল, “এিট সিৰয়হ গুিটৰ
সমান যিদ েতামােলাকৰ িবশ্বাস হয়, েতেনহেল তুিম এই নুিন গছক ক’ব পািৰবা ‘উভািল যা আৰু সাগৰত েৰাৱা হ’;
েতিতয়া েদিখবা িস েতামাৰ কথা শুিনেছ

7 েতামােলাকৰ মাজত কােৰাবাৰ দােস েযিতয়া হাল বাই, বা েমষ পালন কিৰ পথাৰৰ পৰা আেহ, েতিতয়া েতওঁক
ক’বা েন, ‘তুিম এিতয়াই আহা, েভাজনত বহা৷’ 8 তাতৈক েতওঁক নকবা েন, ‘েমাৰ েখাৱা বস্তু যুগুত কৰা আৰু মই খাই
ৈব আজিৰ নহওঁ মােন, কঁকালত গােমাচা বািন্ধ েমাৰ আলৈপচান ধৰা; পাছত তুিমও েখাৱা-েবাৱা কিৰবা৷’ 9 েসই দােস
েতওঁৰ আজ্ঞা িদয়া অনুসােৰ কাযর্ কৰা কাৰেণ েতওঁক িক ধনয্বাদ িদব? 10 েতামােলাকৰ বােবও েসই এেকই কথাৰ
প্রেযাজয্ েতামােলাকক িয কাযর্ কিৰবৈল আজ্ঞা িদয়া ৈহেছ, েসইদেৰ সকেলােবাৰ কাযর্ কৰাৰ পাছত ক’বা, ‘আিম
অেযাগয্ দাস, আমাৰ কতর্ বয্েহ আিম কিৰেলঁা’ ”

দহ জন কুষ্ঠ েৰাগীক সুস্থ কৰা
11 যীচুেৱ িযৰূচােলমৈল যাওঁেত, চমৰীয়া আৰু গালীল প্রেদশৰ ওচেৰিদ ৈগ আিছল 12 েসই সময়ত এখন গঁাৱত

েসামাওঁেত দহ জন কুষ্ঠ েৰাগীেয় দূৰত িথয় ৈহ েতওঁক েদখা িদ, 13 বৰ মােতেৰ ক’েল, “েহ যীচু, মহাশয়, আমাক দয়া
কৰক ”

14 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক েদিখ ক’েল, “েতামােলােক ৈগ পুেৰািহত সকলৰ আগত িনজেক িনেজ েদখুওৱাৈগ ”
পাছত েতওঁেলাক ৈগ থােকােত সুস্থ হ’ল 15 তােত েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন, িনজেক সুস্থ েহাৱা েদিখ, বৰ মােতেৰ
ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ উলিট আিহল; 16 আৰু যীচুৰ চৰণত উবুিৰ ৈহ পিৰ েতওঁৰ স্তুিত কিৰবৈল ধিৰেল; েসই েলাক
জন, চমৰীয়া আিছল 17 ইয়ােক েদিখ যীচুেৱ ক’েল, “েতামােলাক দহ জেনই সুস্থ নহলা েন? েতেনহেল আন ন জন
ক’ত? 18 এই অনয্ জািতৰ মানুহ জনৰ বািহেৰ আন েকােনা এজেনা িকয় ঈশ্বৰৰ মিহমাক স্তুিত কিৰবৈল উলিট নািহল?”
19 পাছত যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “উঠা আৰু েযাৱা; েতামাৰ িবশ্বােসই েতামাক সুস্থ কিৰেল৷”

ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ আগমণৰ িবষেয় িশক্ষা
20 ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ েকিতয়া আিহব বুিল ফৰীচী সকেল এই কথা েসাধাত, েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, 21 “ঈশ্বৰৰ ৰাজয্

দৃশয্ৰূেপ নােহ; ইয়ােত বা েসইিখিনেত েচাৱা, এেন কথা েকােনােৱ নকব; কাৰণ চাওক, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ আেপানােলাকৰ
িভতৰেত আেছ ”

22 পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “িয কালত েতামােলােক মানুহৰ পুত্রৰ এটা িদন েদিখবৈল ইচ্ছা কিৰবা,
িকন্তু েদিখবৈল নাপাবা, েসই কাল আিহব 23 মানুহেবােৰ েতিতয়া েচাৱা, েসৗ তাত আেছ; েচাৱা, ইয়াত আেছ, এই বুিল
েতামােলাকক ক’ব; িকন্তু েতামােলাক নাযাবা আৰু েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ নচিলবা 24 িকয়েনা িবজুলীেয় েযেনৈক
আকাশৰ এফােল ওলােল, আকাশৰ আন ফালৈলেক েপাহৰ কেৰ, মানুহৰ পুত্রৰ িদনেতা েসইদেৰই হ’ব

25 িকন্তু প্রথমেত েতওঁ অেনক দুখ েভাগ কিৰ, এই কালৰ মানুহৰ দ্বাৰাই অগ্রাহয্ হ’ব লািগব 26 েনাহৰ সময়ত
েযেনকুৱা ৈহিছল, মানুহৰ পুত্রৰ সময়েতা েতেনকুৱাই হ’ব 27 েনাহ জাহাজত উঠা িদনৈলেক েলাক সকেল েভাজন-
পান কিৰিছল, িবয়া কিৰিছল আৰু িবয়াও িদিছল

28 েসইদেৰ েলাটৰ সময়েতা েলাক সকেল েভাজন-পান কিৰিছল, িকনা-েবচা, ৰুৱা-েপাতা আৰু ঘৰ সািজিছল
29 িকন্তু িযিদনা েলাট চেদামৰ পৰা ওলাই আিহল, েসই িদনাই আকাশৰ পৰা জুই আৰু গন্ধক বৰিষল আৰু েসই ঠাইৰ
সকেলােক ধ্বংস কিৰেল 30 েসইদেৰ মানুহৰ পুত্র প্রকািশত েহাৱা িদনেতা হ’ব 31 েসইিদনা েকােনাবা যিদ ঘৰৰ
ওপৰত আেছ িকন্তু েতওঁৰ িনজৰ বস্তুেবাৰ যিদ ঘৰৰ িভতৰত আেছ, েতেনহেল েতওঁ বস্তুেবাৰ আিনবৈল নানামক
েতেনদেৰ েকােনাবা যিদ পথাৰত আেছ, েতেৱঁা েকােনা বস্তু লবৈল উলিট নাহক

32 েলাটৰ িতেৰাতাক েসঁাৱৰা 33 িয েকােনােৱ িনজৰ জীৱন ৰক্ষা কিৰবৈল িবচােৰ, েতওঁ তাক েহৰুৱাব িকন্তু িয
েকােনােৱ জীৱন েহৰুৱায়, েতওঁ জীয়াই থািকব

34 মই েতামােলাকক কওঁ, েসই ৰািত দুজন মানুহ এেক শযয্ােত থােকঁােত, এজনক গ্রহণ কৰা হ’ব, আন জনক তয্াগ
কৰা হ’ব 35 দুজনী িতেৰাতাই এেকলেগ জঁােতেৰ ডিল থােকঁােত এজনীক গ্রহণ কৰা হ’ব 36 দুজন মানুহ পথাৰত
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থােকঁােত এজনক গ্রহণ কৰা হ’ব, এজনক তয্াগ কৰা হ’ব ” 37 েতিতয়া েতওঁেলােক উত্তৰ িদ েতওঁক সুিধেল, “ক’ত
প্রভু?” েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “য’ত মৰা শ থােক, তােত শগুেনা েগাট খায় ”

18 অধয্ায়
সফল প্রাথর্নাৰ িবষেয় দুটা দৃষ্টান্ত

1 িনৰাশ েনােহাৱাৈক েতওঁেলােক েযন সকেলা সময়েত প্রাথর্না কৰা উিচত, এই িবষেয় বুিজ পাবৰ কাৰেণ যীচুেৱ
েতওঁেলাকক এই দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, 2 “এখন নগৰত ঈশ্বৰৈল ভয় নকৰা, মানুহেকা নমনা, এেন এজন িবচাৰক আিছল

3 েসই নগৰত এজনী বাৰী মিহলাও আিছল; েতওঁ েসই িবচাৰকৰ ওচৰৈল আিহ িনেবদন কিৰেল েয, ‘অনয্ায়ৰ
প্রিতকাৰ কিৰ েমাৰ িবপক্ষৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰক’ 4 তােত েতওঁ িকছু িদনৈল সন্মত নহ’ল; িকন্তু পাছত িনজৰ
মনেত ক’েল, ‘মই যিদও ঈশ্বৰক ভয় নকেৰঁা, আৰু মানুহেকা নামােনা, 5 তথািপ এই িবধৱা গৰাকীেয় েমাক বােৰ বােৰ
আমিন িদয়াৰ কাৰেণ, অনয্ায়ৰ প্রিতকাৰ কিৰ উদ্ধাৰ কিৰম; নহেল েতওঁ পুণৰ আিহ েমাক আমিন িদব’ ”

6 পাছত প্রভুেৱ ক’েল, “েসই অধাির্মক িবচাৰেক িক কয়, ‘শুনা 7 েতেনহেল ঈশ্বৰৈল িদেন-ৰািতেয় কাকূিত কৰা
েতওঁৰ িয মেনানীত েলাকৰ ভালৰ অেথর্ েতওঁ শত্রুক শািস্ত িদবৈল পলম কেৰ, েতওঁ অনয্ায়ৰ প্রিতকাৰ কিৰ েসই েলাকক
উদ্ধাৰ নকিৰব েন?’ 8 মই েতামােলাকক কওঁ, েতওঁ েসানকােল আিহব আৰু অনয্ায়ৰ প্রিতকাৰ কিৰ েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ
কিৰব তথািপ েযিতয়া মানুহৰ পুত্র আিহব, েতিতয়া পৃিথৱীত িবশ্বাস পাব েন?”

9 ইয়াৰ পাছত, িনজেক ধাির্মক বুিল ভবা আৰু আন েলাকক েহয়জ্ঞান কৰা, এেন িকছুমান েলাকৰ উেদ্দেশয্ েতওঁ এই
দৃষ্টান্ত িদেল 10 “দুজন মানুেহ মিন্দৰত প্রাথর্না কিৰবৈল গ’ল; েতওঁেলাকৰ এজন ফৰীচী, আন জন কৰ সংগ্রহকৰী

11 ফৰীচীেয় িথয় ৈহ িনজৰ মেত এইদেৰ প্রাথর্না কিৰেল, ‘েহ ঈশ্বৰ, মই আন মানুহৰ িনিচনা অপহাৰক, অনয্ায়কাৰী,
বয্িভচাৰী,*নাইবা এই কৰ সংগ্রহকাৰী জনৰ িনিচনাও নহওঁ, এই কাৰেণ মই েতামাৰ স্তুিত কেৰঁা 12 মই সপ্তাহত দুবাৰ
লেঘান িদওঁ; আৰু েমাৰ সকেলা আয়ৰ দশম ভাগ দান কেৰঁা’

13 িকন্তু কৰ সংগ্রহকাৰী সকেল আতৰত িথয় ৈহ, স্বগর্ৰ ফােল চকু তুিলবৈল সাহস নকিৰেল, িকন্তু িনজৰ িহয়া
ভুকুৱাই ভুকুৱাই ক’েল, ‘েহ ঈশ্বৰ, মই এজন পাপী; েমাৈল প্রসন্ন ৈহ দয়া কৰক’ 14 মই েতামােলাকক কওঁ, েসই
বয্িক্ত জন ধাির্মক বুিল প্রমািণত নহব, িকন্তু এই জনেহ প্রমািণত ৈহ িনজৰ ঘৰৈল গ’ল; িকয়েনা িয েকােনােৱ িনজেক
িনেজ বৰ বুিল মােন, েতওঁক সৰু কৰা হ’ব; িকন্তু িয েকােনােৱ িনজেক িনেজ সৰু বুিল মােন, েতওঁক বৰ কৰা হ’ব ”

িশশু সকলৈল যীচুৰ অনুগ্রহ
15 এিদন েলাক সকেল িনজ িনজ িশশুেবাৰক যীচুেৱ চুই আশীবর্াদ কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁৰ ওচৰৈল আিনেল; িকন্তু

িশষয্ সকেল এইেবাৰ েদিখ েতওঁেলাকক ডিবয়ােল 16 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ওচৰৈল মািত ক’েল, “িশশুেবাৰক
েমাৰ ওচৰৈল আিহবৈল িদয়া, িনেষধ নকিৰবা: িকয়েনা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ এেনকুৱা েলাকৰ বােব ” 17 এই দৃষ্টান্তেটা িদয়াৰ
পাছত েতওঁ ক’েল, “েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, িয েকােনােৱ িশশুেবাৰৰ িনিচনা ৈহ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ গ্রহণ নকেৰ, েতওঁ
তাত েকােনামেত েসামাবৈল নাপাব ”

এজন ধনী শাসনকতর্ াৰ প্রশ্ন আৰু উত্তৰ
18 এজন ধনী শাসনকতর্ াই সুিধেল, “েহ সৎ গুৰু, মই িক কিৰ অনন্ত জীৱনৰ অিধকাৰী হ’ম?” 19 যীচুেৱ ক’েল,

“িকয় েমাক সৎ বুিল ৈকছা? ঈশ্বৰৰ বািহেৰ সৎ েকােনা নাই 20 তুিম ঈশ্বৰৰ আজ্ঞােবাৰ জানা েন, বয্িভচাৰ নকিৰবা,
নৰ-বধ নকিৰবা, চুৰ নকিৰবা, িমছা সাক্ষয্ িনিদবা, েতামাৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কিৰবা ” 21 তােত শাসনকতর্ াই ক’েল,
“েডকা কালেৰ পৰা মই এই সকেলােবাৰ পালন কিৰ আেছঁা ”

22 যীচুেৱ এই কথা শুিন েতওঁক ক’েল, “এিতয়াও এটা িবষয়ত েতামাৰ ক্রিট আেছ; েতামাৰ িয িয আেছ, আটাইেবাৰ
েবিছ দিৰদ্র সকলক িবলাই িদয়া, েতিতয়ােহ স্বগর্ত েতামাৰ ধন হব; তাৰ পাছত েমাৰ পােছ পােছ আহা৷” 23 েতওঁ েযিতয়া
এই কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁ েশাকাতুৰ হ’ল, িকয়েনা েতওঁ বৰ ধনী আিছল

24 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক েদিখ ক’েল, “ধনৱন্ত েলাক সকল ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েসােমাৱা েকেন দুঃসাধয্! 25 িকয়েনা
ধনী েলাক ‘ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত’ েসােমাৱাতৈক, েবজীৰ িবন্ধােৰ উট সৰিক েযাৱাই সহজ ”

26 িয সকল েলােক এই কথা শুিনেল েতওঁেলােক ক’েল, “েতেনহেল েকােন পিৰত্রাণ পাব?” 27 যীচুেৱ উত্তৰ িদ
ক’েল, “িযেবাৰ কথা মানুহৰ েদখাত অসাধয্, েসইেবাৰ কমর্ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত সাধয্ ”

* 18 অধয্ায়:11 বয্িভচাৰী অধির্ম
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28 েতিতয়া িপতেৰ ক’েল, “চাওক, আিম িনজৰ সকেলা এিৰ আেপানাৰ পােছ পােছ আিহেলঁা ” 29 েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ কাৰেণ িয েকােনােৱ ঘৰ, িতেৰাতা, ভােয়ক,
মাক-বােপক, বা সন্তান সকলক তয্াগ কেৰ, 30 এই পৃিথৱীত েতওঁৰ অিধক গুণ, আৰু পৰকালত ‘অনন্ত জীৱন’ নাপাব,
এেন েকােনা নাই ”

িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থান িবষেয় তৃতীয় বাৰ জেনাৱা
31 পাছত েতওঁ বাৰ জন পঁাচিনক লগত ৈল েতওঁেলাকক ক’েল, “েচাৱা, আিম িযৰূচােলমৈল যাত্রা কিৰেছঁা; তােত

ভাববাদী সকলৰ দ্বাৰাই িয িয িলখা আেছ, েসই সকেলা কথা মানুহৰ পুত্রত িসদ্ধ হ’ব 32 িকয়েনা অনা-ইহুদী েলাকৰ
হাতত েতওঁক েশাধাই িদয়া হ’ব; তােত মানুেহ েতওঁক িবদ্রপ কিৰব, অপমান কিৰব, েতওঁৰ গাত থুই েপলাব, 33 আৰু
চাবুেকেৰ েকাবাই েতওঁক বধ কিৰব; পাছত িতিন িদনৰ িদনা েতওঁ আেকৗ উিঠব ”

34 িকন্তু এই কথা েতওঁ িকয় ক’েল, েসই িবষেয় েতওঁেলােক এেকা নুবুিজেল; েতওঁেলাকৰ পৰা এই বাকয্ েগাপন
কিৰ ৰখাৰ বােব, িয বাকয্ েকাৱা হ’ল; েসই বাকয্ৰ িবষেয় েতওঁেলােক এেকা নাজািনেল

িযৰীেহাত এজন অন্ধক চকু িদয়া
35 পাছত েতওঁ িযৰীেহাৰ ওচৰ েপাৱাত, এজন অন্ধই বাটৰ কাষত বিহ িভক্ষা কিৰ অ◌ািছল 36 তােত মানুহৰ দল

এটাই েসই বােটিদ েযাৱা শুিন, েতওঁ তাৰ কাৰণ সুিধেল 37 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “নাচৰতীয়া যীচু এই
বােটিদ ৈগ আেছ ”

38 েতিতয়া েতওঁ িৰিঙয়াই ক’েল, “েহ যীচু, দায়ুদৰ সন্তান, েমাক দয়া কৰক ” 39 তােত েতওঁক মেন মেন থািকবৰ
বােব আেগ আেগ েযাৱা মানুহেবােৰ আিহ েতওঁক ডিবয়ােল; িকন্তু েতওঁ েতিতয়া েবিচৈক আটাহ পািৰ ক’েল, “েহ
দায়ুদৰ সন্তান, েমাক দয়া কৰক ”

40 েতিতয়া যীচু থমিক ৰ’ল আৰু েতওঁৰ ওচৰৈল মানুহ জনক আিনবৈল আজ্ঞা িদেল 41 পাছত েতওঁ ওচৰৈল
অহাত, যীচুেৱ েতওঁক সুিধেল, “মই িক কৰােটা েতামাৰ ইচ্ছা?” েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েহ প্রভু, মই েযন েদিখবৈল
পাওঁ ”

42 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম দৃষ্টি েপাৱা; েতামাৰ িবশ্বােসই েতামাক ৰক্ষা কিৰেল ” 43 েসই সময়ত েতওঁ
দৃষ্টি পােল আৰু ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল; মানুহেবােৰ এই কাযর্ েদখা পাই ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰব
ধিৰেল

19 অধয্ায়
চেক্কয়ৰ মন-পালটন

1 পাছত যীচু িযৰীেহা নগৰত েসামাই েসই নগৰৰ মােজিদ যাবৈল ধিৰেল 2 েসই নগৰত চেক্কয় নামৰ এজন মানুহ
আিছল৷ েতওঁ কৰ সংগ্রহক সকলৰ প্রধান আৰু ধনী আিছল

3 েতওঁ যীচুক চাবৈল অথর্াৎ যীচু েনা েকান হয় জািনবৰ বােব, েতওঁক চাবৈল বহুত েচষ্টা কিৰেল, িকন্তু মানুহৰ িভৰ
েবিছ েহাৱা বােব যীচুক েদখা নাপােল, কাৰণ েতওঁ চুিট-চাপৰ েলাক আিছল 4 েসেয়েহ েতওঁ সকেলােৰ আগত েবগাই
গ’ল আৰু িয পেথেৰ যীচু আিহ আিছল, েসই পথৰ কাষত থকা িডমৰু গছ এেজাপাত উিঠ যীচুক চাবৈল ধিৰেল

5 পাছত যীচুেৱ েসই ঠাই পাওঁেত, ওপৰৈল চাই েতওঁক েদিখ ক’েল, “েহ চেক্কয়, েবগাই নািম আহা, িকয়েনা মই
আিজ েতামাৰ ঘৰত থািকব লােগ৷” 6 েতিতয়া েতওঁ েবগাই নািম আিহ, আনেন্দেৰ েতওঁক আলহী কিৰ ৰািখবৈল ৈল
গ’ল 7 তােক েদিখ সকেলােৱই েভাৰেভাৰাই কবৈল ধিৰেল, “এওঁ এজন পাপী মানুহৰ ঘৰত আলহী হ’বৈল ৈগেছ ”
*

8 েতিতয়া চেক্কয়ই প্রভুৰ আগত িথয় ৈহ ক’েল, “েহ প্রভু, চাওক েমাৰ িয সম্পিত্ত আেছ, তাৰ আধািখিন দিৰদ্র েলাকক
দান কেৰঁা আৰু িমছা অপবাদ িদ, েকােনা মানুহৰ পৰা যিদ িকবা ৈলেছঁা, েতেনহেল তাৰ চািৰ গুণ† ওেভাতাই িদওঁ ”
9 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “আিজ এই ঘৰৈল পিৰত্রাণ আিহল; িকয়েনা এেৱঁা অব্রাহামেৰই সন্তান 10 কাৰণ, িয
েহৰাল, তাক িবচািৰ ৰক্ষা কিৰবৈল মানুহৰ পুত্র আিহল ”‡

দহ িমনা (অথর্াৎ, এশ িদনৰ মজুৰী) বা েসাণৰ মুদ্রাৰ দৃষ্টান্ত
* 19 অধয্ায়:7 মিথ 9:11; লূক 5:30; † 19 অধয্ায়:8 যা 22:1 ‡ 19 অধয্ায়:10 1 তী 1:15
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11 েযিতয়া েলাক সকেল এইেবাৰ কথা শুিন আিছল, েতিতয়া েতওঁ িযৰূচােলমৰ ওচৰ েপাৱাত আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয্
এিতয়াই প্রকািশত হ’ব বুিল েতওঁেলােক ভািব থকাত, েতওঁ পুনৰ এটা কথা দৃষ্টান্ত িদ ক’বৈল ধিৰেল, § 12 “এজন
ভদ্রবংশীয় েলােক েতওঁৰ িনজৰ বােব ৰাজপদ ৈল উলিট আিহবৰ বােব দূৰ ৰাজয্ৈল যাত্রা কিৰেল

13 েতওঁ েযাৱা সময়েত েতওঁৰ দহ জন দাসক মািত আিন, েতওঁেলাকক দহ িমনা ৰূপ িদ ক’েল, ‘মই আিহ
েনােপাৱাৈলেক েবপাৰ কিৰবা’ 14 িকন্তু েতওঁৰ স্বেদশীয় সকেল েতওঁক িঘণ কিৰ, েতওঁৰ পাছত দূত পঠাই েকাৱােল,
েবােল, ‘আমাৰ ওপৰত ৰাজত্ব কিৰবৈল, েসই জন মানুহ আমাক নালােগ’ 15 তাৰ পাছত েতওঁ দূৰ ৰাজয্ৰ পৰা ৰাজপদ
ৈল উলিত আিহল আৰু িয সকল দাসক েতওঁ ধন িদ ৈগিছল, েতওঁেলাকক মািত পঠােল৷ তাৰ পাছত েতওঁেলােক িক
বয্ৱসায় কিৰেল; েসই িবষেয় জািনবৰ বােব েতওঁেলাকক শুিধব ধিৰেল৷

16 েতিতয়া প্রথম জন দােস আিহ ক’েল, ‘েহ প্রভু, আেপানাৰ িমনাৰ দ্বাৰাই দহ িমনা লাভ েপাৱা হ’ল’ 17 তােত
েতওঁ তাক ক’েল, ‘চাবাইচ, উত্তম দাস; তুিম অিত অলপ িবষয়েত িবশ্বাসী হ’লা; তুিম দহ খন নগৰৰ ওপৰত অিধকাৰী
েহাৱা’

18 পাছত িদ্বতীয় জন দােস আিহ ক’েল, ‘েহ প্রভু, আেপানাৰ িমনাৰ দ্বাৰাই পঁাচ িমনা হ’ল’ 19 তােত ভদ্রবংশীয়
েলাক জেন েতওঁক ক’েল, ‘তুিমও পঁাচ খন নগৰৰ ওপৰত ক্ষমতাপ্রাপ্ত েহাৱা’

20 আৰু আন এজন দােস আিহ ক’েল, ‘েহ প্রভু, মই আেপানাৰ িমনা গােমাচােত বািন্ধ ৰািখেছঁা, এয়া চাওক,
21 িকয়েনা আপুিন কিঠন মানুহ, িযহক ৈথ েযাৱা নাই, তােক েতােল আৰু িযহক েবাৱা নাই, তােক দায়; এই েহতুেক
মই আেপানাৈল ভয় কিৰেলঁা’

22 ভদ্রবংশীয় েলাক জেন েতওঁক ক’েল, ‘েহৰ দুষ্ট দাস, েতাৰ িনজৰ মুখৰ কথােৰই েতাৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰম; মই
কিঠন মানুহ, িযহেক েথাৱা নাই, তােক েতােলঁা, িযহেক েবাৱা নাই, তােক দাওঁ, ইয়ােক তই জািনিছিল; 23 েতেনহেল িক
কাৰেণ েমাৰ ধন মহাজনৰ হাতত নথিল? মহাজনৰ তাত েথাৱা হ’েল, মই আিহ সুেত ৈসেত তাক উিলয়াই লেলােহঁেতন’?

24 পাছত ওচৰত িথয় ৈহ থকা সকলক েতওঁ ক’েল, ‘ইয়াৰ পৰা েসই িমনা ৈল, যাৰ দহ িমনা আেছ, তাক িদয়া’
25 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, ‘েহ প্রভু, তাৰ দহ িমনা আেছই’

26 ‘মই েতামােলাকক কওঁ, যাৰ আেছ, েতওঁেকই িদয়া হ’ব;*িকন্তু যাৰ নাই, েতওঁৰ িয আেছ, তােকা েতওঁৰ পৰা
িনয়া হ’ব 27 িকন্তু েমাৰ েসই িয শত্রুেবােৰ, িসহঁতৰ ওপৰত মই ৰাজত্ব কৰােতা িনিবচািৰেল, িসহঁতক ইয়াৈল আিন
েমাৰ আগেত বধ কৰাহঁক’ ”

যীচুৰ জয়-যাত্রা
28 এই সকেলা কথা েকাৱাৰ পাছত েতওঁ েতওঁেলাকৰ আেগ আেগ িযৰূচােলম অিভমুেখ যাত্রা কিৰেল
29 পাছত েতওঁ ৈজতুন পবর্তৰ কাষৰ ৈবৎফগী আৰু ৈবথিনয়া গাৱঁৰ ওচৰ েপাৱাত, েতওঁ দুজন িশষয্ক এই আেদশ

িদ পিঠয়াই 30 ক’েল, “সনু্মখৰ গাওঁখন ৈল েতামােলাক েযাৱা; তাত েসামাওঁেত, েকােনা মানুেহ েকিতয়াও নুঠা এটা
গাধ েপাৱািল বািন্ধ েথাৱা েদিখবা; েসই েপাৱািলেটা মুকিল কিৰ েমাৰ ওচৰৈল আনাৈগ; 31আৰু তাক িকয় েমিলছা বুিল
যিদ েকােনাবাই েতামােলাকক সুেধ, েতেনহেল এইদেৰ ক’বা, ‘প্রভুৰ ইয়াৰ প্রেয়াজন আেছ’ ”

32 েতিতয়া িয সকলক পেঠাৱা হ’ল, েতওঁেলােক যীচুেৱ েকাৱাৰ দেৰই সকেলােক পােল 33 েতওঁেলােক ৈগ গাধ
েপাৱািলেটা েমেলােতই তাৰ গৰাকী সকেল সুিধেল, “গাধ েপাৱািলেটা িকয় েমিলছা?” 34 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল,
“প্রভুক ইয়াৰ প্রেয়াজন আেছ ” 35 পাছত যীচুৰ ওচৰৈল েসই গাধ েপাৱািলেটা আিনেল আৰু েতওঁেলােক িনজ িনজ
কােপাৰ তাৰ িপিঠত পািৰ িদ, তাৰ ওপৰত যীচুক বহুৱােল; 36 আৰু েতওঁ ৈগ থােকােত মানুহেবােৰ েতওঁেলাকৰ
কােপাৰেবাৰ বাটত পািৰ িদেল

37 পাছত েতওঁ িযৰূচােলমৰ ওচৰ আিহ পাওঁেত ৈজতুন পবর্তৰ পৰা নািম েযাৱা ঠাইত, েগােটই িশষয্ সকেল, িয িয
পৰাক্রম কাযর্ েদিখিছল, তাৰ কাৰেণ বৰ মােতেৰ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ আনন্দ কিৰবৈল ধিৰেল, 38 আৰু ক’েল, “প্রভুৰ
নােমেৰ িয জন ৰজা আিহেছ, † েতওঁ ধনয্! স্বগর্ত শািন্ত, ‡ আৰু উদ্ধর্ েলাকত মিহমা হওক!”

39 েতিতয়া েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা ফৰীচী সকলৰ েকােনা েকােনােৱ আিহ েতওঁক ক’েল, “েহ গুৰু, আেপানাৰ
িশষয্ সকলক ডিবয়াওক ” 40 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “মই েতামােলাকক কওঁ, এওঁেলােক মেন মেন থািকেল,
িশলেবােৰ আটাহ পািৰব ”

িযৰূচােলমৰ কাৰেণ িবলাপ কৰা
§ 19 অধয্ায়:11 মিথ 25:14-30; মাকর্ 13:34 এিমনাৰ মূলয্ প্রায় এশ টকা৷ * 19 অধয্ায়:26 মিথ2514-30; মাকর্ 13:34 † 19 অধয্ায়:38
গীত 11:26, লূক 13:35 ‡ 19 অধয্ায়:38 লূক 2:14; ইিফ 2:14
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41 পাছত যীচু ওচৰৈল আিহ িযৰূচােলম নগৰ েদিখ েশাকাতুৰ ৈহ কািন্দেল 42আৰু ক’েল, “হায়! হায়! েতামাৰ এই
িদনত শািন্তজনক িক, েসই িবষেয় তুিম জনা হ’েল! িকন্তু এিতয়া েতামাৰ চকুৰ পৰা েসইেবাৰ লুকুৱা ৈহেছ

43 িকয়েনা েতামাৰ কৃপাদৃষ্টিৰ কাল তুিম নজনা কাৰেণ, িয কালত েতামাৰ শত্রুেবােৰ েতামাৰ চািৰওফােল গড় বািন্ধ
েতামাক েবিৰ ধিৰব আৰু চািৰওফালৰ পৰা েতামাক আগিচ ধিৰব, 44 েসই কালত েতওঁেলােক েতামাক আৰু েতামাৰ
িভতৰত থকা সন্তান সকলক এেকলেগ মািটৰ সমান কিৰব েতামাৰ এটা িশলৰ ওপৰত এটা িশল থািকব িনিদব; কাৰণ
েতামাৰ তত্ত্বাৱধানৰ বােব ঈশ্বৰ েয েতামাৰ ওচৰৈল আিহল, েসই কথা তুিম নুবুিজলা৷”

মিন্দৰ পিৰস্কাৰ কৰা
45 পাছত§ েতওঁ িযৰূচােলম মিন্দৰত েসামাই, তাত থকা িবেক্রতা সকলক বািহৰ কিৰবৈল ধিৰেল, আৰু 46 িসহঁতক

ক’েল, “িলখা আেছ, ‘েমাৰ ঘৰ প্রাথর্নাৰ ঘৰ হ’ব’,*িকন্তু েতামােলােক তাক ডকাইতৰ গুহা কিৰলাহঁক ”†
47 েতিতয়ােৰ পৰা যীচুেৱ িনেতৗ েসই মিন্দৰত উপেদশ িদ আিছল তােত প্রধান পুেৰািহত, িবধানৰ অধয্াপক আৰু

প্রধান েলাক সকেল েতওঁক বধ কিৰবৈল ছল িবচািৰব ধিৰেল; 48 িকন্তু সকেলা মানুেহ েতওঁৰ কথা একান্তমেন শুিন
থকাত, েতওঁেলােক িক কিৰব পািৰব, তাৰ এেকা িনশ্চয় কিৰব েনাৱািৰেল

20 অধয্ায়
যীচুৰ ক্ষমতাৰ িবষেয় প্রশ্ন

1এিদন যীচুেৱ িযৰূচােলম মিন্দৰত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰ, েলাক সকলক েযিতয়া উপেদশ িদ আিছল, েতিতয়া পিৰচাৰক
সকলৰ ৈসেত প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল৷ 2 েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল,
“আমাক েকাৱা, তুিম িক ক্ষমতােৰ এইেবাৰ কিৰছা? বা েতামাক এই ক্ষমতা িদওঁতা জন েকান?”

3 েতিতয়া েতওঁ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “মেয়া েতামােলাকক এটা প্রশ্ন সুিধব িবচােৰা, েতামােলােক েমাক উত্তৰ
িদয়া! 4 েযাহনৰ বািপ্তস্ম স্বগর্ৰ পৰা, েন মানুহৰ পৰা ৈহিছল?”

5 েতিতয়া েতওঁেলােক ইজেন িসজেন িবেবচনা কিৰ ক’েল, “ ‘স্বগর্ৰ পৰা’ বুিল যিদ কওঁ, েতেনহেল েতওঁত িকয়
িবশ্বাস নকিৰলা বুিল েতওঁ ক’ব 6 িকন্তু আিম যিদ কওঁ, ‘মানুহৰ পৰা’, েতেনহেল েলাক সকেল আমাক িশল দিলয়াই
মািৰব; কাৰণ েলাক সকেল েযাহনক এজন ভাববাদীৰূেপ দৃঢ় িবশ্বাস কেৰ ”

7 েতওঁেলােক েতিতয়া উত্তৰ িদ ক’েল, “েসেয় ক’ৰ পৰা আিহল, েসই িবষেয় আিম নাজােনা ” 8 েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “েতেনহেল, িক ক্ষমতােৰ মই এইেবাৰ কেৰঁা, েসই িবষেয় মেয়া েতামােলাকক নকওঁ ”

েকইজনমান িবশ্বাসঘাতক েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত
9 পাছত েতওঁ েলাক সকলৰ আগত এই দৃষ্টান্ত িদ ক’বৈল ধিৰেল, “এজন মানুেহ দ্রাক্ষাবাৰী পািত*তাক েখিতয়ক

সকলৰ হাতত গতাই িদ বহু িদনৰ কাৰেণ আন েদশৈল গ’ল 10 পাছত েসই েখিতয়ক সকেল দ্রাক্ষাবাৰীৰ গুিটৰ অংশ
েতওঁক েযন িদেয়, এই কাৰেণ বতৰৰ িদনত, েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল এজন দাসক পঠাই িদেল িকন্তু েখিতয়ক
সকেল েতওঁক েকাবাই, শুদা-হােত েখিদ িদেল৷

11আেকৗ েতওঁ আন এজন দাসক পিঠওৱাত, েতওঁেলােক েতওঁেকা েকাবাই, অপমান কিৰ শুদা-হােত েখিদ িদেল
12 তৃতীয় বাৰ আন এজনক পিঠওৱাত, েতওঁেলােক েতওঁেকা আঘাত কিৰ বািহৰৈল েপলাই িদেল

13 েতিতয়া দ্রাক্ষাবাৰীৰ গৰাকীেয় ক’েল, ‘মই িক কিৰম? েমাৰ িপ্রয় পুত্রক পঠাই িদম; িকজািন েতওঁেলােক
েতওঁক আদৰ কিৰব!’ 14 িকন্তু েখিতয়ক সকেল েতওঁক েদিখ ইজেন িসজেন েকাৱা-েমলা কিৰ ক’েল, ‘এেৱঁই
উত্তৰািধকাৰী;†আহা, উত্তৰািধকাৰ আমাৰ হ’বৈল এওঁক বধ কেৰঁাহক৷’

15 এই বুিল েতওঁেলােক েতওঁক দ্রাক্ষাবাৰীৰ পৰা বািহৰ কিৰ বধ কিৰেল এই েহতুেক েসই দ্রাক্ষাবাৰীৰ গৰাকীেয়
েতওঁেলাকক িক কিৰব? 16 েতওঁ আিহ েসই েখিতয়ক সকলক সংহাৰ কিৰ, আন েলাকৰ হাতত দ্রাক্ষাবাৰী িদব৷”
েতিতয়া এই কথা শুনা েলাক সকেল ক’েল, “ঈশ্বেৰ এেন নকৰক!”

17 তােত েতওঁ েতওঁেলাকৈল চাই ক’েল, “এই িলখা বচনৰ অথর্ িক?
‘েতেনহেল ঘৰ-সজা সকেল িয িশল অগ্রাহয্ কিৰেল, েসেয় চুকৰ প্রধান িশল হ’ল’?‡

18 েসই িশলৰ ওপৰত িয েকােনা পিৰব, েতওঁ েডাখৰ-েডাখৰৈক ভািগ যাব; িকন্তু যাৰ ওপৰত েসই িশল পিৰব,
েতওঁক ধূিলৰ দেৰ গুিড় কিৰ েপলাব ”

§ 19 অধয্ায়:45 মিথ 9:12, 13; মাকর্ 11:15, 16; েযা 20:14-16 * 19 অধয্ায়:46 িযচ 56:7 † 19 অধয্ায়:46 িযিৰ 7:11 * 20
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ৰাজকৰ, পুনৰুত্থান আৰু দায়ুদৰ সন্তানৰ িবষেয় প্রশ্ন
19 িবধানৰ অধয্াপক আৰু প্রধান পুেৰািহত সকেল েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ যীচুেৱ এই দৃষ্টান্ত ক’েল বুিল জািন, েসই

সময়েতই েতওঁক হােত-হােত ধিৰবৈল উপায় িবচািৰেল; িকন্তু েলাক সকলৰ বােব ভয় কিৰেল 20 তােত েতওঁেলােক
েতওঁৰ ধাির্মকতাত সাৱধানতােৰ সতকর্ দৃষ্টি ৰািখ, েতওঁৰ কথাত েযন দায় ধিৰব পােৰ আৰু েতওঁক েদশৰ অিধকাৰী
আৰু শাসনকতর্ াৰ হাতত েযন েশাধাই িদব পােৰ, এই কাৰেণ সাধুৰ েবশ ধৰা িকছুমান েচাৰাংেচাৱা পঠাই িদেল

21 পাছত েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েহ গুৰু, আপুিন যথাথর্ৰূেপ কথা ৈকেছ আৰু উপেদশ িদেছ আৰু কােৰা
মুখৈল নাচাই, পক্ষপাত নকৰাৈক ঈশ্বৰৰ পথ েদখুৱাই আেছ, ইয়াক আিম জােনঁা 22 িকন্তু িবধানৰ মেত আিম চীজাৰক
কৰ িদব পায় েন নাপায়?”

23 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ চতুৰািল বুিজ েতওঁেলাকক ক’েল, 24 “েমাক এটা আধিল§েদখুওঁৱা ইয়াত কাৰ প্রিতমূির্ত
আৰু নাম িদয়া আেছ?” েতওঁেলােক ক’েল, “চীজাৰৰ ”

25 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতেনহেল িয চীজাৰৰ, েসই চীজাৰক িদয়া আৰু িয ঈশ্বৰৰ, তাক ঈশ্বৰক
িদয়া ” 26 তােত অধয্াপক আৰু প্রধান পুেৰািহত সকেল েলাক সকলৰ আগত েতওঁৰ কথাত েদাষ ধিৰব েনাৱািৰেল৷
েতওঁৰ উত্তৰত েকৱল িবস্ময় মািন িনজম িদ থািকল

27 পাছত পুনৰুত্থান নাই বুিল েকাৱা চদূ্দকী সকলৰ েকােনা েকােনােৱ েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, 28 “েহ গুৰু,
ককাই-ভাইৰ মাজৰ পত্নী থকা েকােনা এজন যিদ িনঃসন্তান ৈহ মেৰ, েতেনহেল, েতওঁৰ ভােয়ক বা ককােয়েক েসই
পত্নীক িবয়া কৰাই মৃত জনৈল বংশ উৎপন্ন কিৰব, এই বুিল েমািচেয় আমাৈল িলিখেল

29 বাৰু, েকােনা সাত জন ভাই-ককাই আিছল; প্রথম জেন িবয়া পািত িনঃসন্তান ৈহ মিৰল 30ক্রমান্বেয় িদ্বতীয় জেন
তাইেৰ ৈসেত িবয়া পািতেল আৰু 31 তৃতীয় জেনও তাইেকই িবয়া কিৰেল; েসইদেৰ সাত জেনই সন্তান নথকাৈক মিৰল
32 অৱেশষত েসই পত্নীও ঢুকাল 33 এিতয়া পুনৰুত্থানৰ সময়ত েতওঁ েকান জনৰ পত্নী হব, কাৰণ সাত জেনই েতওঁক
িবয়া কৰাইিছল?”

34 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “এই যুগৰ সন্তান সকেল িবয়া কৰাই আৰু িবয়া িদয়াও হয়; 35 িকন্তু িয সকেল
েসই যুগৰ আৰু মৃত েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা পুনৰুত্থান পাবৰ েযাগয্ বুিল*গণয্ হয়, েতওঁেলােক িবয়া নকৰাই আৰু
িবয়া িদয়াও নহয় 36 েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ হ’ব েনাৱােৰ; কাৰণ, েতওঁেলাক স্বগর্ৰ দূত সকলৰ তুলয্; আৰু পুনৰুত্থানৰ
সন্তান েহাৱা বােব েতওঁেলাক ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়

37 েমািচেয় েজােপাহাৰ আঁৰত থকা†প্রভুক, অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ, ইচহাকৰ ঈশ্বৰ, যােকাবৰ ঈশ্বৰ বুিল মতাত, মৃত েয
পুনৰুিত্থত হয়, েতওঁ ইয়ােক প্রকাশ কিৰিছল 38 এিতয়া েতওঁ মৃত েলাকৰ ঈশ্বৰ নহয়, িকন্তু জীিৱত েলাক সকলৰেহ
ঈশ্বৰ; িকয়েনা েতওঁৰ সম্বেন্ধ সকেলা জীয়াই আেছ ”‡

39 তােত েকােনা েকােনা িবধানৰ অধয্াপেক উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ গুৰু, আপুিন ভাল ৈকেছ ” 40 িকয়েনা েতওঁক
পুনৰ েকােনা কথা সুিধবৈল েতওঁেলাকৰ সাহস নহ’ল

41 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “খ্রীষ্ট েয দায়ুদৰ সন্তান, ইয়াক েকেনৈক কয়? 42 িকয়েনা দায়ুেদ িনেজ গীতমালা
পুস্তকত ৈকেছ,§
প্রভুেৱ েমাৰ প্রভুক ক’েল,
‘েমাৰ েসঁা হােত বিহ থাকা,
43 েযিতয়াৈলেক মই েতামাৰ শত্রুেবাৰক েতামাৰ ভিৰ-পীৰা নকেৰঁা ’

44 এইদেৰ দায়ুেদ েতওঁক ‘প্রভু’ বুিলেল; েতেনহেল েতওঁ েকেনৈক দায়ুদৰ সন্তান হ’ব পােৰ?”
অধয্াপক সকলৰ পৰা সাৱধােন থািকবৈল আেদশ

45 পােছ সকেলা েলােক শুনাৈক, েতওঁ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, 46 “এেতেক েতওঁেলাকৈল সাৱধান েহাৱা,
িয সকল িবধানৰ অধয্াপেক দীঘল বস্ত্র িপিন্ধ ফুিৰবৈল ইচ্ছা কেৰ আৰু হাট-বজাৰত নমস্কাৰ িবচােৰ, নাম-ঘৰত প্রধান
আসন আৰু েভাজনত প্রধান ঠাইেবাৰ ভালপায়; 47আৰু বাৰী-িবধৱা সকলৰ ঘৰ-বাৰী গ্রাস কিৰ দীঘল প্রাথর্নােৰ ছদ্মেবশ
ধেৰ, েতওঁেলােক অৱেশয্ অিধক দণ্ড পাব ”

21 অধয্ায়
প্রকৃত দানশীলা মিহলাক প্রশংসা কৰা

§ 20 অধয্ায়:24 আধিল দীনাৰ * 20 অধয্ায়:35 প্র 3:4 † 20 অধয্ায়:37 যা 3:5 ‡ 20 অধয্ায়:38 েৰা 6:10, 11 § 20
অধয্ায়:42 গীত 110:1, পঁা 2:36
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1 পাছত* েতওঁ চকু তুিল চাই, ধনী েলাক সকলক দান পাত্রত ধন সুমুৱাই িদয়া েদিখেল 2 েকােনা এগৰাকী দুখীয়া
িবধৱাই তাত দুই পইচা সুমুৱাই িদয়াও েদিখেল 3 তােত েতওঁ ক’েল, “মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েসই েলাক
সকলতৈক এই দুখীয়া িবধৱা গৰাকীেয় অিধক িদেল † 4 িকয়েনা েতওঁেলাক সকেলােৱ িনজ িনজ অিতিৰক্ত সম্পিত্তৰ
পৰা দান িদেল৷ িকন্তু েতওঁৰ ধনৰ নাটিন েহাৱােতা, জীিৱকাৈল িয আিছল, েসই আটাইিখিনেক িদেল ”

খ্রীষ্টৰ পুনৰাগমনৰ িবষেয় জেনাৱা
5 পাছত েকােনা েকােনােৱ ‘উত্তম িশল আৰু উৎসগর্ কৰা দ্রেবয্েৰ িযৰূচােলম মিন্দৰ েকেন িবভূিষত’ বুিল েকাৱাত,

েতওঁ ক’েল, 6 “এই িযেবাৰ বস্তু েদিখছা; েযিতয়া সময় আিহব, ইয়াৰ এটা িশলৰ ওপৰত এটা িশল নাথািকব, সকেলােবাৰ
েপেলাৱা হ’ব ”

7 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েহ গুৰু, েতেনহেল এইেবাৰ েকিতয়া হ’ব? আৰু এইেবাৰ ঘিটবৈল উদয্ত
েহাৱাৰ িচন িক?” 8তােত যীচুেৱ ক’েল, “েতামােলাক েযন ভ্রান্ত েনােহাৱা, এই কাৰেণ সাৱধান েহাৱা ‡িকয়েনা অেনেক
েমাৰ নােমেৰ আিহ, ‘মেয়ই েসই জন’ আৰু ‘কাল ওচৰ’, এই বুিল েযিতয়া ক’ব; েতিতয়া েতামােলােক েতওঁেলাকৰ
পাছত নাযাবা 9 েযিতয়া েতামােলােক ৰণ আৰু হুৰামুৰাৰ বাতর্ া শুনা, েতিতয়া ভয়াতুৰ নহ’বা;§িকয়েনা এই সকেলােবাৰ
ঘিটবই লািগব; িকন্তু েতিতয়াই েশষ নহয় ”

10 েতিতয়া েতওঁ পুনৰ েতওঁেলাকক ক’েল, “জািতৰ িবৰুেদ্ধ জািত, ৰাজয্ৰ িবৰুেদ্ধ ৰাজয্ উিঠব; 11 আৰু বৰ বৰ
ভূিমকম্প হ’ব, ঠােয় ঠােয় আকাল আৰু মহামাৰী হ’ব; আকাশৰ পৰা ভয়ঙ্কৰ লক্ষণ আৰু মহৎ িচন ওলাব

12 িকন্তু এই সকেলা ঘটনা ঘটাৰ পূবর্েত, মানুেহ েতামােলাকৰ ওপৰত হাত িদ েতামােলাকক তাড়না কিৰব; নাম-ঘৰ
আৰু বন্দীশালত েশাধাই িদব;*আৰু েমাৰ নামৰ কাৰেণ েতামােলাকক ৰজা আৰু েদশািধপিতৰ আগৈল িনয়া হ’ব
13 সাক্ষয্ৰ অেথর্ এটা সুেযাগ পাবৈল এই সকেলা কথা েতামােলাকৈল ঘিটব

14 এেতেক উত্তৰ িদবৈল আেগেয় িচন্তা নকিৰবৈল, েতামােলাকৰ মনত িনশ্চয় কৰা; 15 িকয়েনা েতামােলাকৰ িবেৰাধী
সকলৰ েকােনও প্রিতেশাধ বা প্রতুয্ত্তৰ কিৰব েনাৱাৰা বাকয্ আৰু জ্ঞান মই েতামােলাকক িদম †

16আৰু িপতৃ-মাতৃ, ভাই-ককাই, জ্ঞািত-কুটুম্ব আৰু বনু্ধ সকলৰ দ্বাৰাই েতামােলাক শত্রুৰ হাতত সমিপর্ত হ’বা, তােত
েতামােলাকৰ িকছুমানক েতওঁেলােক বধ কৰাব 17 েতামােলাক েমাৰ নামৰ বােব সকেলােৰ ঘৃণাৰ পাত্র হ’বা ‡ 18 িকন্তু
েতামােলাকৰ মূৰৰ এডােলা চুিল নষ্ট নহ’ব 19 েতামােলােক িনজ ৈধযর্েৰ,§িনজ িনজ প্রাণ লাভ কিৰবা

20 েযিতয়া িযৰূচােলম ৈসনয্ সকলৰ দ্বাৰাই েবিৰ ধৰা েদিখবা, েতিতয়া তাৰ ধ্বংস ওচৰ চািপল বুিল জািনবা
21 েতিতয়া িযহুদীয়াত থকা েলাক সকল পবর্তৈল পলাই যাওঁক; আৰু নগৰ খনত থকা েলাক সকল ওলাই যাওঁক; আৰু
গােৱঁ ভূেৱঁ থকা মানুহ নগৰৰ িভতৰৈল েনােসামাওক 22 এই িদনেবাৰ হ’ল প্রিতেশাধৰ িদন; শাস্ত্রৰ বাণী অনুসােৰ িসদ্ধ
হবৈল এইদেৰ হ’ব

23 েসই সময়ত গভর্ ৱতী আৰু িপয়াহ িদয়া িতেৰাতা সকলৰ সন্তাপ হ’ব! িকয়েনা েদশ খনত অিতশয় দুখ আৰু এই
েলাক সকলৰ ওপৰত েক্রাধ হ’ব 24 েতওঁেলাক তেৰাৱালৰ আঘাতত পিৰব আৰু সকেলা েদশৈল বন্দী কিৰ িনয়া হ’ব;
আৰু অনা-ইহুদী মানুহৰ কাল সমূ্পণর্ েনােহাৱাৈলেক িযৰূচােলম অনা-ইহুদী মানুহৰ ভিৰেৰ গচকা হ’ব

25 েতিতয়া সূযর্, চন্দ্র আৰু তৰােবাৰত নানা িচন ওলাব৷ পৃিথৱীেতা, সাগৰ আৰু েঢৗৰ তজ্জর্ ন-গজ্জর্ নৰ কাৰেণ বয্াকুল
েহাৱা জািতেবাৰৰ েক্লশ হ’ব৷ 26 পৃিথৱীত িয িয ঘিটব, তাৰ িচন্তাত আৰু ভয়ত মানুহেবাৰ িবমূিচ্ছর্ ত হ’ব; িকয়েনা
আকাশৰ পৰাক্রমেবাৰ লেৰাৱা হ’ব

27 েতিতয়া পৰাক্রম আৰু মহা প্রতােপেৰ মানুহৰ পুত্রক েমঘত অহা েদিখব * 28 িকন্তু এইেবাৰ ঘটনা ঘিটবৈল আৰম্ভ
হ’েল, মূৰ দািঙ ওপৰৈল েচাৱা, িকয়েনা েতামােলাকৰ পিৰত্রাণ ওচৰ চািপেছ ”

29 পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক এটা দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “িডমৰু আিদ সকেলা গছ েচাৱা; 30 েসইেবাৰ কঁুিহপাত েমলা
েদিখেল, েতিতয়া জহকাল ওচৰ ৈহেছ বুিল েতামােলােক িনেজ জানা 31 েসইদেৰ, েযিতয়া েতামােলােক এইেবাৰ ঘটা
েদিখবা, েতিতয়া ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ ওচৰ ৈহ আিহেছ বুিল জািনবা

32 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, এই কালৰ েলাক সকল লুপ্ত েহাৱাৰ আেগেয় সকেলা ঘিটব 33 স্বগর্ আৰু
পৃিথৱী লুপ্ত হ’ব; িকন্তু েমাৰ বাকয্ লুপ্ত নহ’ব †

* 21 অধয্ায়:1 মাকর্ 12:41-44 † 21 অধয্ায়:3 2 কিৰ 8:12 ‡ 21 অধয্ায়:8 ইিফ 5:6; 2 িথ 2:3 § 21 অধয্ায়:9 গীত 46:1-3
* 21 অধয্ায়:12 পঁা 4:3; 5:18; 12:4; 16:24 † 21 অধয্ায়:15 পঁা 6:10 ‡ 21 অধয্ায়:17 মিথ 10:22; েযা 17:14 § 21 অধয্ায়:19
ইব্রী 10:36; যাক 1:4 * 21 অধয্ায়:27 প্র 1:7; 14:14 † 21 অধয্ায়:33 িযচ 40:8
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34 িকন্তু এই জীৱনৰ িচন্তা, মত্ততা আৰু অপিৰিমত েভাজনৰ দ্বাৰাই েতামােলাকৰ হৃদয় েযন ভাৰাগ্রস্ত নহয় আৰু ফান্দৰ
িনিচনা‡েসইিদন েযন েতামােলাকৈল অকস্মােত নােহ, এই কাৰেণ েতামােলােক িনেজ সাৱধােন থািকবা § 35 িকয়েনা
েসইিদন পৃিথৱীত বসিত কৰা সকেলা েলাকৰ ওপৰৈল আিহব

36 িকন্তু এই সকেলা ঘিটব লগা ঘটনাৰ পৰা েতামােলাক সািৰবৰ বােব আৰু মানুহৰ পুত্রৰ আগত িথয় হবৈল েযন
সমথর্ েহাৱা, এই কাৰেণ সকেলা সময়েত পৰ িদ প্রাথর্না কিৰ থািকবা৷”

37 েসই সময়ত েতওঁ িদনত মিন্দৰত ৈগ উপেদশ িদ আিছল; আৰু ৰািত বািহৰৈল ৈগ, ৈজতুন নােমেৰ পবর্তত
কটাইিছল 38 সকেলা মানুেহ মিন্দৰত েতওঁৰ কথা শুিনবৰ বােব ৰািতপুৱা েসানকােল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহিছল

22 অধয্ায়
যীচুৰ িবপেক্ষ কুমন্ত্রণা

1 েসই সময় খিমৰ েনােহাৱা পবর্ৰ ওচৰ েহাৱাত, এই পবর্ক িনস্তাৰ-পবর্ েবালা হয়, 2 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত আৰু
িবধানৰ অধয্াপক সকেল েকেনৈক যীচুক বধ কিৰব পােৰ, তােৰ উপায় িবচািৰেল; িকয়েনা েতওঁেলােক েলাক সকলক
ভয় কিৰিছল

3 েতিতয়া বাৰ জন পঁাচিনৰ মাজৰ িযহূদা, যাৰ উপনাম ঈষ্কিৰেয়াতীয়া, েতওঁৰ িভতৰত চয়তান েসামাল 4 তােত েতওঁ
ৈগ, েকেনৈক যীচুক েতওঁেলাকৰ হাতত েশাধাই িদব পােৰ, েসই িবষেয় প্রধান পুেৰািহত আৰু েসনাপিত সকলৰ ৈসেত
কথা-বাত্তর্ া হ’ল

5 েতিতয়া েতওঁেলােক আনিন্দত হ’ল আৰু েতওঁক ধন িদবৈল সন্মত হ’ল 6 তােত েতওঁ মািন্ত হ’ল* আৰু েলাক
সকল নথকা সময়ত, েতওঁেলাকৰ হাতত েতওঁক েশাধাই িদবৈল সুেযাগ িবচািৰেল

যীচুেৱ িনস্তাৰ পবর্ৰ েভাজ পালন কৰা আৰু প্রভু-েভাজ স্থাপন কৰা
7 খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ িদন, িযিদনা িনস্তাৰপবর্ৰ েমৰ বিল িদব লােগ, েসইিদন উপিস্থত েহাৱাত, 8 যীচুেৱ িপতৰ

আৰু েযাহনক পিঠয়াই িদ ক’েল, “েতামােলাক েযাৱা, আিম েভাজন কিৰবৈল িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ যুগুত কৰাৈগ ”
9 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “আিম ক’ত যুগুত কৰােতা আপুিন ইচ্ছা কেৰ?”

10 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েচাৱা, েতামােলােক নগৰৰ িভতৰত েসামােলই, পানী একলহ ৈল অহা এজন মানুেহ
েতামােলাকক লগ ধিৰব৷ েতওঁ িয ঘৰত েসামায়, েতামােলােক েতওঁৰ পােছ পােছ ৈগ েসই ঘৰত েসামাবা৷ 11 েতিতয়া
ঘৰৰ গৰাকীক ক’বা, ‘গুৰুেৱ েতামাক কবৈল ৈকেছ, েবােল মই িয ঠাইত েমাৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ
খাম, েসই আলহী-েকাঠািল ক’ত আেছ’?

12 তােত েসই মানুেহ সেজাৱা ওপৰ-মহলৰ এটা ডাঙৰ েকঁাঠািল েতামােলাকক েদখুৱাই িদব৷ তােত েতামােলােক
যুগুত কিৰবা ” 13 েতিতয়া েতওঁেলাক গ’ল আৰু েতওঁ েকাৱাৰ দেৰ তাত সকেলােবাৰ পােল৷ পাছত েতওঁেলােক তােত
িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ যুগুত কিৰেল

14সময় েহাৱাত, েতওঁ পঁাচিন সকলৰ ৈসেত েভাজনত বিহল 15 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ দুখেভাগৰ
আেগেয় েতামােলােক ৈসেত এই িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ খাবৈল মই বৰ ইচ্ছা কিৰেলঁা 16 িকয়েনা মই েতামােলাকক কওঁ,
ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত এেয় িসদ্ধ েনােহাৱাৈলেক, মই এই েভাজ পুনৰ নাখাওঁ ”

17 পাছত যীচুেৱ পান-পাত্র ৈল স্তুিত কিৰ ক’েল, “এইেটা েলাৱা আৰু েতামােলাকৰ মাজত ভগাই েলাৱা; 18 িকয়েনা
মই েতামােলাকক কওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ আিহ েনােপাৱাৈলেক মই এিতয়াৰ পৰা আৰু দ্রাক্ষাগুিটৰ ৰস পান নকেৰঁা ”

19 তাৰ পাছত† িপঠা ৈল েতওঁ স্তুিত কিৰেল আৰু ভািঙ েতওঁেলাকক িদ ক’েল, “এেয় েতামােলাকৰ কাৰেণ দান
কৰা েমাৰ শৰীৰ; েমাক সুৱঁিৰবৈল ইয়ােক কিৰবা ” 20 িপঠা েভাজন কৰাৰ পাছত, েসইদেৰ পান-পাত্রেকা ৈল ক’েল,
“েতামােলাকৰ কাৰেণ উিলওৱা েমাৰ েতজৰ দ্বাৰাই েহাৱা িয নতুন িনয়ম, েসেয় এই৷

21 িকন্তু েচাৱা, েমাক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদওঁতা জন েমােৰ ৈসেত েমজেত আেছ 22 িকয়েনা েযেনৈক িনৰূপণ
কৰা ৈহিছল,‡েতেনৈক মানুহৰ পুত্রৰ গিত হ’ব হয়, িকন্তু িয মানুহৰ দ্বাৰাই েতওঁক েশাধাই িদয়া হব, েতওঁ সন্তাপৰ পাত্র!”
23 তােত েতওঁেলাকৰ মাজৰ েকােন এই কমর্ কিৰব, েসই িবষেয় ইজেন িসজেন েসাধা-সুিধ কিৰবৈল ধিৰেল

িশষয্ সকলক অনুেযাগ কৰা, আৰু িপতৰক সতকর্ কৰা
24 েতওঁেলাকৰ মাজত েকান জনক েশ্রষ্ঠ বুিল মনা হ’ব, েসই িবষেয় েতওঁেলাকৰ িভতৰত বাদ-িববাদ হ’ল § 25 িকন্তু

‡ 21 অধয্ায়:34 1 িথ 5:2; 2 িপ 3:10; প্র 16:15 § 21 অধয্ায়:34 েৰা 13:12, 13; 1 িথ 5:6-8; 1 িপ 4:7 * 22 অধয্ায়:6 জক 11:12
† 22 অধয্ায়:19 1 কিৰ 11:23-26 ‡ 22 অধয্ায়:22 পঁা 2:23; 4:28 § 22 অধয্ায়:24 মিথ 20:25, 26; মাকর্ 9:34: 10:42; লূক 9:46
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েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “অনা-ইহুদী ৰজা সকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰত ৰাজত্ব কেৰ আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত ক্ষমতা
েপাৱা অিধকাৰী সকলক ‘উপকাৰক’ বুিল েকাৱা হয়

26 িকন্তু েতামােলাক েতেনকুৱা নহবা৷ েতামােলাকৰ মাজত িয জন েশ্রষ্ঠ, েতওঁ সৰু এজনৰ িনিচনা হওক; আৰু
িয জন প্রধান, েতওঁ পিৰচাৰকৰ িনিচনা হওক 27 িকয়েনা িবেবচনা কৰােচান, েকান েশ্রষ্ঠ? েভাজনত বহা জন েন,
পিৰচাৰক জন? েভাজনত বহা জন নহয় েন? িকন্তু মই পিৰচাৰকৰ িনিচনাৈক েতামােলাকৰ মাজত আেছঁা৷*

28 িকন্তু েতামােলাক েমাৰ সকেলা পৰীক্ষাৰ সময়ত, েমাৰ লগত থকা েলাক ৈহছা৷ 29 েমাৰ িপতৃেয় েযেনৈক েমাক
ৰাজয্ দান কিৰেল, েসইদেৰ েতামােলাকেকা মই ৰাজয্†দান কিৰেলঁা, 30 েমাৰ েমজত েযন েভাজন-পান কিৰবা, এই
কাৰেণ মেয়া েতামােলাকৰ বােব ৰাজয্ িনেয়াজন কিৰ ৈথেছঁা৷ তােত েতামােলােক িসংহাসনত বিহ ইস্রােয়লৰ বাৰ ৈফদৰ
েসাধ-িবচাৰ কিৰবা

31 িচেমান, িচেমান, েচাৱা, ধান চলাৰদেৰ চািলবৈল, চয়তােন েতামােলাকক তাৰ িনজৰ কিৰ ল’ব খুিজেল; 32 িকন্তু
েতামাৰ িবশ্বাস েযন েলাপ নাপায়, এই কাৰেণ, মই েতামাৰ অেথর্ প্রাথর্না কিৰেলঁা; আৰু‡তুিম মন পালেটাৱাৰ পাছত,
েতামাৰ ভাইসকলেকা িবশ্বাসত িস্থৰ ৈহ থািকবৈল উদগাবা ”

33 পাছত িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু, আেপানাৰ ৈসেত বন্দীশাল আৰু মৰণৈলেকা যাবৰ বােব মই যুগুত ৈহ
আেছঁা ” 34 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “েহ িপতৰ, মই েতামাক কওঁ, তুিম েয েমাক জানা, ইয়ােক িতিন বাৰ অস্বীকাৰ
নকৰাৈলেক, আিজ কুকুৰাই ডাক িনিদব ”

35 পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েযিতয়া িবনা ধন, পাদুকা, েমানা আৰু েজােলাঙােৰ, েতামােলাকক
পিঠয়াইিছেলা, েতিতয়া েতামােলাকৰ েকােনা বস্তুৰ অভাৱ ৈহিছল েন?” েতওঁেলােক ক’েল, “েকােনা অভাৱ েহাৱা
নািছল ” 36 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “িকন্তু এিতয়া যাৰ ধনৰ েমানা আেছ, েতওঁ তাক লওঁক; েসইদেৰ
েজােলাঙাও লওঁক; আৰু যাৰ তেৰাৱাল নাই, েতওঁ িনজৰ েচালা েবিচ এখন তেৰাৱাল িকনক

37 িকয়েনা মই েতামােলাকক কওঁ, এই িয বচন িলখা§আেছ, েসেয় েমাত িসদ্ধ হ’ব লােগ; ‘েতওঁ িবধানহীন সকলৰ
লগত গণয্ হ’ল৷’ িকয়েনা েমােৰই সম্বন্ধীয় কথা িসদ্ধ ৈহ আিহেছ ” 38 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “েহ প্রভু, চাওক!
ইয়াত দুখন তেৰাৱাল আেছ ” েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েসেয় যেথষ্ট ”

েগৎিচমানীত যীচুৰ আন্তিৰক যাতনা
39 পাছত েতওঁ বািহৰৈল ওলাই, েতওঁৰ িনয়মৰ দেৰ ৈজতুন পবর্তৈল গ’ল; আৰু িশষয্ সকল েতওঁৰ পােছ পােছ

গ’ল 40 েসই ঠাই পাই েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “পৰীক্ষাত েযন নপৰা, এই কাৰেণ প্রাথর্না কৰা ”*
41 পাছত েতওঁ এটা িশলৰ দিল সমান আতৰ ৈগ আঁঠুকািঢ় প্রাথর্না কিৰ ক’েল, 42 “েহ িপতৃ, যিদ েতামাৰ ইচ্ছা হয়,

েতেনহেল এই দূখৰ পান-পাত্র েমাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ কৰা; তথািপ েমাৰ ইচ্ছা নহয়,†েতামােৰই ইচ্ছা িসদ্ধ হওক ”
43 েতিতয়া স্বগর্ৰ পৰা এজন দূেত েতওঁক েদখা িদ, শিক্ত দান কিৰেল 44 পাছত েতওঁ অিত যাতনা পাই‡ বৰৈক

প্রাথর্না কিৰব ধিৰেল; আৰু েগাট বািন্ধ মািটৈল ৈব েযাৱা েতজৰ িনিচনাৈক, েতওঁৰ ঘাম েতজময় ৈহ গ’ল
45 পাছত েতওঁ প্রাথর্না কিৰ উিঠ, িশষয্ সকলৰ ওচৰৈল আিহল আৰু েতওঁেলাকক েশাকত ভাগিৰ শুই েযাৱা েদিখ

ক’েল, 46 “েতামােলােক িকয় শুইছা? পৰীক্ষাত েযন নপৰা, এই কাৰেণ উিঠ প্রাথর্না কৰা ”
শত্রুৰ হাতত সমিপর্ত েহাৱা

47 েতওঁ কথা ৈক থােকােতই, বাৰ জন পঁাচিনৰ লগৰ িযহূদাৰ েনতৃত্বত এদল মানুহ আিহ েসই ঠাইত উপিস্থত হ’ল
তােত েতওঁ চুমা খাবৈল যীচুৰ ওচৰ চািপ গ’ল 48 িকন্তু যীচুেৱ তাক ক’েল, “েহ িযহূদা, তুিম চুমােৰেহ মানুহৰ পুত্রক
শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদছা েন?”

49 পাছত িক ঘিটব, তােক েদিখ েতওঁৰ সঙ্গী সকেল ক’েল, “েহ প্রভু, আিম তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰম েন?”
50 আৰু েতওঁেলাকৰ েকােনা এজেন মহা-পুেৰািহতৰ দাস এজনক আঘাত কিৰ, তাৰ েসঁা কাণ খন কািট েপলােল
51 েতিতয়া যীচুেৱ সিমধান িদ ক’েল, “ইয়ােকা সহন কৰা ” পােছ েতওঁৰ কাণ খন চুই, েতওঁক সুস্থ কিৰেল

52 েতিতয়া েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ অহা প্রধান পুেৰািহত, মিন্দৰৰ েসনাপিত আৰু পিৰচাৰক সকলক যীচুেৱ ক’েল, “েযেনৈক
ডকাইতৰ িবৰুেদ্ধ ওলাই আহা, েতেনৈক েমাৰ িবৰুেদ্ধও েতামােলােক তেৰাৱাল আৰু টােঙান ৈল ওলাই আিহলা েন?
53 েযিতয়া মই িনেতৗ েতামােলাকৰ লগত মিন্দৰত আিছেলঁা, েতিতয়া েতামােলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ হাত েনেমিললা; িকন্তু
এেয় েতামােলাকৰ সময় আৰু আন্ধাৰৰ অিধকাৰ ”
* 22 অধয্ায়:27 মিথ 20:26-28; েযা 13:13, 14; িফল 2:7 † 22 অধয্ায়:29 মিথ 8:11; লূক 12:32; 14:15; প্র 19:9 ‡ 22 অধয্ায়:32
েযা 17: 9, 11, 15 § 22 অধয্ায়:37 িযচ 53:12 * 22 অধয্ায়:40 মিথ 6:13 † 22 অধয্ায়:42 েযা 5:30; 6:38 ‡ 22 অধয্ায়:44
েযা 12:17; ইব্রী 5:7, 8
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িপতেৰ যীচুক িতিন বাৰ অস্বীকাৰ কৰা
54 পাছত েতওঁেলােক েতওঁক ধিৰ িনেল, আৰু মহা-পুেৰািহতৰ ঘৰৈল ৈল গ’ল; িকন্তু িপতেৰ এক দূৰত্ব ৰািখ পােছ

পােছ গ’ল 55 পাছত েচাতালৰ মাজ মিজয়াত েতওঁেলােক জুই জ্বলাই এেকলেগ বেহােত, িপতেৰও েতওঁেলাকৰ মাজত
বিহল

56 েতওঁ বিহ থােকঁােত জুইৰ েপাহৰত, েকােনা এজনী চাকৰণীেয় েদখা পাই, েতওঁৈল এেকথেৰ চাই ক’েল, “এই
মানুহ জেনা েতওঁৰ লগত আিছল ” 57 িকন্তু েতওঁ অস্বীকাৰ কিৰ ক’েল, “েহ নাৰী, মই েতওঁক িচিন নাপাও ” 58অলপ
সময়ৰ পাছত, আন এজেন েতওঁক েদখা পাই ক’েল, “তুিমও েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজন ” িকন্তু িপতেৰ ক’েল, “েহ’ৰা,
মই নহওঁ ”

59 প্রায় এঘন্টা মানৰ পাছত, আন েকােনা এজেন দৃঢ়ৈক ক’েল, “সঁচা, এই মানুহ জেনই েতওঁৰ লগত আিছল;
িকয়েনা েতওঁ এজন গালীলীয়া ” 60 িকন্তু িপতেৰ ক’েল, “েহৰা, তুিম িক ৈকছা, মই েতওঁক নাজােনােৱই ” এই কথা
কওঁেতই, কুকুৰাই ডাক িদেল

61 তােত প্রভুেৱ ঘূিৰ িপতৰৈল চাওেত, এই িয কথা প্রভুেৱ েতওঁক ৈকিছল, ‘কুকুৰাই ডাক িদয়াৰ আেগেয়, তুিম িতিন
বাৰ েমাক অস্বীকাৰ কিৰবা৷’ 62 েসই কথা সঁুৱিৰ েতওঁ বািহৰৈল ৈগ, অিত েশােকেৰ কািন্দবৈল ধিৰেল §

63 পাছত িয সকল েলােক যীচুক ধিৰ ৰািখিছল, েতওঁেলােক েতওঁক িবদ্রূপ কিৰ েকাবােল; 64 আৰু কােপােৰেৰ
েতওঁৰ চকু বািন্ধ সুিধেল, “েতামাক েকােন মািৰেল, ইয়াক ভাববাণীেৰ েকাৱা?” 65আৰু িনন্দা কিৰ যীচুৰ িবৰুেদ্ধ আন
আন বহু কথা ক’েল

মহাসভাৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ
66 পাছত িদন হ’লত, প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ ৈসেত েলাক সকলৰ পিৰচাৰক সকল েগাট

খােল৷ েতওঁেলােক েতওঁক মহাসভাৈল আিনেল, 67 েতওঁেলােক ক’েল, “তুিম যিদ খ্রীষ্ট েহাৱা, েতেনহেল আমাক
েকাৱা ” িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “যিদও েতামােলাকক কওঁ, তথািপ েতামােলােক েমাক িবশ্বাস নকিৰবা,
68 আৰু যিদও সুেধা, তথািপ উত্তৰ িনিদবা

69 িকন্তু এিতয়াৰ পৰা মানুহৰ পুত্র ঈশ্বৰৰ পৰাক্রমৰ েসঁা হােত বিহ থািকব ”* 70 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক
সুিধেল, “েতেনহেল তুিম ঈশ্বৰৰ পুত্র েন?” যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােকই েকাৱা েয, মই হওঁ ”
71 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “আমাৰ অনয্ সাক্ষয্ৰ িক প্রেয়াজন আেছ? িকয়েনা আিম িনেজ এওঁৰ মুখৰ পৰাই
এিতয়া শুিনেলঁা ”

23 অধয্ায়
পীলাত আৰু েহেৰাদৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ; প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা

1 ইয়াৰ পাছত েতওঁেলাকৰ েগােটই েলাক সকেল উিঠ পীলাতৰ আগৈল যীচুক ৈল আিহল৷ 2 েতওঁেলােক েতওঁক
অপবাদ িদ কবৈল ধিৰেল, েবােল, “আিম েদিখেছঁা েয, এই মানুহজন চীজাৰক কৰ িদবৈল িনেষধ কেৰঁাতা আৰু িনজেক
িনেজ অিভিষক্ত *ৰজা বুিল আমাৰ েদশীয় মানুহক িবপেথ িনওঁতা৷”

3 েতিতয়া পীলােত েতওঁক সুিধেল, “তুিম ইহুদী সকলৰ ৰজা েন?” তােত যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “তুিমেয়ই ৈকছা ”
4 েতিতয়া পীলােত প্রধান পুেৰািহত আৰু েলাক সকলক ক’েল, “মই এই মানুহ জনৰ িবৰুেদ্ধ েকােনা েদাষ িবচািৰ
নাপােলঁা ”† 5 িকন্তু েতওঁেলােক পুণৰ ক’েল, “এই মানুহ জেন গালীল প্রেদশৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ েগােটই িযহুদীয়াত
আৰু এিতয়া এই ঠাইেতা েলাক সকলক উপেদশ িদ উচতাই আেছ ”

6 পীলােত ইয়ােক শুিন, মানুহ জন গালীলীয়া েন? এই বুিল সুিধেল 7 পাছত েতওঁক েহেৰাদ ৰজাৰ ক্ষমতাধীন
এেলকাৰ িভতৰৰ বুিল পীলােত জািনবৈল েপাৱাত, েতওঁক েহেৰাদৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল; িকয়েনা েসই সময়ত
েতেৱঁা িযৰূচােলমেত আিছল

8 েযিতয়া েহেৰােদ যীচুক েদিখেল, েতওঁ অিতশয় আনিন্দত হ’ল; িকয়েনা বহু িদনৰ পৰা েতওঁক চাবৈল ইচ্ছা কিৰ
আিছল৷ েতওঁ েতওঁৰ িবষেয় শুিনিছল, েসেয় েতওঁ কৰা পৰাক্রম কাযর্ চাবৈল েতওঁ আশাও কিৰিছল৷ 9 েতিতয়া েহেৰােদ
অেনক কথা সুিধেল, িকন্তু যীচুেৱ েতওঁক এেকা উত্তৰ িনিদেল ‡ 10আৰু প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল
উগ্র ৈহ বৰৈক েতওঁক অপবাদ িদ আিছল
§ 22 অধয্ায়:62 2 কিৰ 7:10, 11 * 22 অধয্ায়:69 ইব্রী 1:3; 8:1 * 23 অধয্ায়:2 অিভিষক্ত খ্রীষ্ট † 23 অধয্ায়:4 ইব্রী 7:26; 1
িপ 2:22 ‡ 23 অধয্ায়:9 িযচ 53:7
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11 পাছত েহেৰােদ েতওঁৰ েসনা সকেলােৰ ৈসেত যীচুক েহয়জ্ঞান আৰু িবদ্রূপ কিৰ, § ৰাজকীয় বস্ত্র িপন্ধাই পীলাতৰ
ওচৰৈল আেকৗ পিঠয়াই িদেল 12 েসই িদনৰ পৰা েহেৰাদ আৰু পীলাত পৰস্পৰ বনু্ধ হ’ল (ইয়াৰ আেগেয় েতওঁেলাকৰ
মাজত শত্রু ভাব আিছল) ৷

13পাছত পীলােত প্রধান পুেৰািহত, শাসনকতর্ া সকলক আৰু েলাক সকলক মািত েগাট খুৱােল৷ 14আৰু েতওঁেলাকক
ক’েল, “েলাক সকলক অপেথ িনওঁতা বুিল, এই মানুহ জনক েমাৰ ওচৰৈল আিনলা; িকন্তু েচাৱা মই েতামােলাকৰ আগত
েসাধ-িবচাৰ কিৰ, েতামােলােক অপবাদ িদয়া কথাত েতওঁৰ এেকা েদাষ নাপােলঁা

15 েহেৰােদও এেকা েদাষ নাপােল; িকয়েনা েতওঁ পুনৰ আমাৰ ওচৰৈল এওঁক পিঠয়াই িদেল আৰু েচাৱা, এওঁ
প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্ েকােনা কমর্ কৰা নাই 16এই েহতুেক এওঁক শািস্ত িদ এিৰ িদম ”* 17 েসই পবর্ৰ সময়ত েতওঁেলাকৈল
এজনক মুকিল কিৰ িদবলগীয়া আিছল

18 িকন্তু সকেলােৱ এেকলেগ আটাহ পািৰ ক’েল, “ইয়াক দূৰ কৰক; বাৰাব্বাক আমাৰ বােব মুকিল কৰক ”† 19 েসই
বাৰাব্বাই নগৰৰ মাজত ৰাজেদ্রাহ আৰু নৰ-বধ কৰাৰ কাৰেণ তাক বন্দীশালত েথাৱা ৈহিছল

20 তােত পীলােত যীচুক মুকিল কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰ, েতওঁেলাকক আেকৗ ক’েল, 21 িকন্তু েতওঁেলােক আটাহ পািৰ
ক’েল, “তাক কু্রচত িদয়ক, কু্রচত িদয়ক৷” 22 েতিতয়া েতওঁ তৃতীয়বােৰা েতওঁেলাকক ক’েল, “িকয়? এই মানুহ জেন
িক েদাষ কিৰেল? প্রাণদণ্ডৰ েকােনা কাৰণ মই িবচািৰ েপাৱা নাই; এই েহতুেক এওঁক শািস্ত িদ এিৰ িদম ”

23 িকন্তু েতওঁেলােক দাবী কিৰেল; েতওঁক েযন কু্রচত িদয়া হয়, এই আশেয়েৰ আঁেকাৰেগাজ ৈহ বৰ মােতেৰ
িনেবদন কিৰেল তােত পীলাত েতওঁেলাকৰ বৰ মাতত পিতয়ন গ’ল৷ 24 েতিতয়া পীলােত েতওঁেলাকৰ েসই িনেবদনৰ
দেৰ কিৰবৈল ৰায় িদেল 25 পাছত ৰাজেদ্রাহ আৰু নৰ-বধ কৰাৰ কাৰেণ বন্দীশালত েথাৱা িয জনক েতওঁেলােক
খুিজিছল, েসই জনক েতওঁ মুকিল কিৰ িদেল৷ িকন্তু যীচুক েতওঁেলাকৰ ইচ্ছাত েশাধাই িদেল

কু্রচত যীচুৰ মৃতুয্
26 পাছত েতওঁেলােক েতওঁক ৈল যাওঁেত গঁাৱৰ পৰা অহা িচেমান নােমেৰ এজন কুৰীণীয়া মানুহক ধিৰ যীচুৰ পােছ

পােছ কু্রচেটা ৈল যাবৈল েতওঁৰ কান্ধত তুিল িদেল
27 তােত মানুহৰ এটা বৃহৎ দল আৰু েতওঁৈল িহয়া ভুকুৱাই িবলাপ কৰা অেনক মিহলা েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল

28 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁেলাকৈল ঘূিৰ ক’েল, “েহ িযৰূচােলমৰ জীয়ৰী সকল, েমাৰ বােব নাকািন্দবা, িনজৰ বােব আৰু
েতামােলাকৰ সন্তান সকলৰ বােব ক্রন্দন কৰা

29 িকয়েনা েচাৱা, িয সময়ত বন্ধয্া িতেৰাতা, সন্তান েনােহাৱা গভর্ আৰু িপয়াহ িনিদয়া স্তনক ধনয্ বুিলব, এেন কাল
আিহেছ 30 েতিতয়া েলাক সকেল পবর্তেবাৰক ক’বৈল ধিৰব, ‘আমাৰ ওপৰত পৰা’, উপপব্বর্তেবাৰক কবৈল ধিৰব,
‘আমাক ঢািক ধৰা’ ‡ 31 িকয়েনা েকচা গছত যিদ েতওঁেলােক এইেবাৰ কমর্ কেৰ, েতেনহেল শুকান গছত িক কৰা
যাব?”

32 েসই সময়ত দুজন দুষ্কমীর্ মানুহেকা েতওঁৰ লগত বধ কিৰবৈল ৈল েযাৱা হ’ল
33 পাছত মূৰৰ লাউেখালা§ নােমেৰ ঠাই েপাৱাত, তােত েতওঁক আৰু েতওঁৰ েসঁাফােল এজন আৰু বাওঁফােল এজন,

এইদেৰ েসই দুজন দুষ্কমীর্ মানুহেকা কু্রচত িদেল 34 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “েহ িপতৃ, এওঁেলাকক ক্ষমা কৰা;*িকয়েনা
এওঁেলােক িক কিৰেছ, েসই িবষেয় নাজােন ” পাছত েতওঁেলােক িচিঠ েখিল েতওঁৰ বস্ত্র ভগাই লেল 35আৰু েলাক
সকেল িথয় ৈহ চাই থােকােত† শাসনকতর্ া সকেল েতওঁক উপহাস কিৰ ক’েল, ‡ “ই আন েলাককেহ ৰক্ষা কিৰব পািৰেল৷
যিদ ই ঈশ্বৰৰ েসই অিভিষক্ত §আৰু েতওঁৰ মেনানীত জন হয়, েতেনহেল িনজেক িনেজ ৰক্ষা কৰক ”

36 েসনােবােৰও ওচৰৈল আিহ, েতওঁক িচৰকা যািচ* ঠাট্টা কিৰ ক’েল, 37 “আপুিন যিদ ইহুদী সকলৰ ৰজা হয়,
েতেনহেল িনজেক িনেজ ৰক্ষা কৰক ” 38আৰু “এওঁ ইহুদী সকলৰ ৰজা” এই বুিল িলখা এখন জাননী েতওঁৰ ওপৰত
িলিখ িদেল

39 েতিতয়া কু্রচত আঁিৰ েথাৱা েসই দুজন দুষ্কমীর্ৰ এজেন েতওঁক িনন্দা কিৰ ক’েল, “আপুিন খ্রীষ্ট নহয় েন? আপুিন
িনজেক আৰু আমােকা ৰক্ষা কৰক ” 40 িকন্তু আনজেন েসই দুষ্কমীর্ক ডিবয়াই ক’েল, “তুিম এেকই দণ্ডত থািকও
ঈশ্বৰৈল ভয় নকৰা েন? 41আিম হেল নয্ায় দণ্ডৰ েযাগয্-পাত্র; আিম িনজ িনজ কমর্ৰ উিচত ফল পাইেছঁা৷ িকন্তু এইজেন
এেকা অনুিচত কমর্ কৰা নাই৷”
§ 23 অধয্ায়:11 িযচ 53:3 * 23 অধয্ায়:16 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত এইদেৰ িলখা আেছ, 17 পদ: েসই পবর্ৰ সময়ত েতওঁেলাকৈল এজনক
মুকিল কিৰ িদবলগীয়া আিছল৷ † 23 অধয্ায়:18 পঁা 3:14 ‡ 23 অধয্ায়:30 িযচ 2:19; েহা 10:8; প্র 6:16 § 23 অধয্ায়:33 আন এটা
নাম গলগথা (কালভািৰ) * 23 অধয্ায়:34 মিথ 5:44; পঁা 3:17, 7:60 † 23 অধয্ায়:35 গীত 22:17, 18 ‡ 23 অধয্ায়:35 গীত 22:6-8
§ 23 অধয্ায়:35 অিভিষক্ত খ্রীষ্ট * 23 অধয্ায়:36 গীত 69:21
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42 পাছত েতওঁ ক’েল, “েহ যীচু, আপুিন আেপানাৰ ৰাজয্ৈল আিহেল, েমােকা সুৱঁিৰব ” 43 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল,
“মই েতামাক স্বৰূপৈক কওঁ, তুিম আিজেয়ই পৰমেদশত েমাৰ সঙ্গী হবা ”

44 েতিতয়া বাৰ মান বজাৰ সময় হ’ল আৰু িতিন বজাৈলেক েগােটই খন েদশৰ ওপৰত আন্ধাৰ হ’ল; 45 সূযর্ও লুপ্ত
ৈহ গ’ল আৰু মিন্দৰৰ আঁৰ-কােপাৰ† খন মােজিদ ফািট গ’ল

46 পাছত যীচুেৱ বৰ মােতেৰ ক’েল, “েহ িপতৃ, েতামাৰ হাতত েমাৰ আত্মা সমপর্ণ কিৰেছঁা৷”‡ এই বুিল ৈক, েতওঁ
প্রাণ তয্াগ কিৰেল 47 েতিতয়া িয িয হ’ল, তােক েদিখ, এশৰ েসনাপিতেয় ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ ক’েল, “এই মানুহ
জন সঁচাৈক ধাির্মক আিছল ”

48 এই দৃশয্ চাবৈল িয সকল েলাক আিহিছল, েতওঁেলােক এই সকেলা ঘটনা েদিখ িহয়া ভুকুৱাই উলিট গ’ল৷ 49 িকন্তু
েতওঁৰ িচনািক েলাক আৰু িয িতেৰাতা সকল গালীল প্রেদশৰ পৰা েতওঁৰ পােছ পােছ আিহ আিছল, েতওঁেলােকও
আতৰত িথয় ৈহ এইেবাৰ ঘটনা চাই আিছল

যীচুক ৈমদাম িদয়া
50 েতিতয়া তাত উপিস্থত থকা ইহুদী সকলৰ অিৰমািথয়া নগৰৰ েযােচফ নােমেৰ উত্তম আৰু ধাির্মক িহচােপ জনাজাত

িয ধাির্মক েমলুৈৱ জন আিছল, 51 েসই েমলুৈৱ জেন েতওঁেলাকৰ আেলাচনা আৰু কমর্ত সন্মিত িদয়া নািছল৷ েতওঁ
অিৰমািথয়াৰ পৰা আিহিছল৷ এই চহৰ খন আিছল ইহুদী েলাকৰ চহৰ৷ েতওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৈল অেপক্ষা কিৰ আিছল৷§

52 এই বয্িক্ত জেন পীলাতৰ ওচৰৈল ৈগ যীচুৰ েদহ িবচািৰেল 53 পাছত েতওঁক নমাই শণ সূতাৰ িমিহ কােপােৰেৰ
েমিৰয়াই, আেগেয় েকােনা বয্িক্তৰ েদহ েনােথাৱা িশলত খািন্দ উিলওৱা এটা ৈমদামত শুৱাই থ’েল

54 েসইিদন আেয়াজনৰ িদন আিছল আৰু িবশ্রামবােৰা ওচৰ চািপিছল 55 তােত েতওঁৰ ৈসেত গালীল প্রেদশৰ পৰা
অহা িতেৰাতা সকেল* েতওঁৰ েদহ েকেনৈক েথাৱা হ’ল, েসই িবষেয় চাবৈল আিহিছল৷ 56 পাছত উলিট আিহ, সুগিন্ধ
দ্রবয্ আৰু েতল যুগুত কিৰেল পাছত েতওঁেলােক িবধানৰ দেৰ িবশ্রামবােৰ িজৰিণ ল’েল

24 অধয্ায়
যীচুৰ পুনৰুত্থান, িশষয্ সকলক দশর্ন িদয়া

1 িকন্তু সপ্তাহৰ প্রথম িদনা অিত েদাকেমাকািলেত, েতওঁেলােক যুগুত কৰা সুগিন্ধ দ্রবয্ লগত ৈল ৈমদামৰ ওচৰৈল
আিহল 2 েতওঁেলােক ৈমদামৰ মুখৰ পৰা িশলচটা বগৰাই েথাৱা েদিখেল 3 পাছত েতওঁেলাক ৈমদামৰ িভতৰৈল
েসামাই গ’ল িকন্তু তাত প্রভু যীচুৰ েদহ েদখা নাপােল

4 তােত েতওঁেলােক এই িবষেয় সংশয় কিৰ থােকােত, েসই ঠাইত চক্ মকীয়া বস্ত্র িপন্ধা দুজন পুৰুষ েতওঁেলাকৰ
ওচৰত আিহ িথয় হ’ল 5 পাছত িতেৰাতা সকেল ভয় পাই মািটৰ ফােল মূৰ েদাৱাই থােকােত, েসই দূেত েতওঁেলাকক
কেল, “েতামােলােক মৃত েলাকৰ মাজত জীিৱত জনক িকয় িবচািৰছা?”

6 “েতওঁ ইয়াত নাই, িকন্তু েতওঁ উিঠল! েতওঁ গালীল প্রেদশত থােকােতই, িয কথা ৈকিছল, েসই কথা েতামােলােক
েসঁাৱৰণ কৰা, 7 েতওঁ ৈকিছল েবােল, মানুহৰ পুত্র পাপী েলাকৰ হাতত সমিপর্ত হ’ব আৰু কু্রচত হত ৈহ, তৃতীয় িদনা
পুনৰায় উিঠব লািগব৷”

8 েসই সময়ত েতওঁ েকাৱা কথােবাৰ িতেৰাতা সকলৰ মনত পৰাত, 9 েতওঁেলােক ৈমদামৰ পৰা ঘূিৰ ৈগ, এঘাৰ জন
পাচঁিনেক আিদ কিৰ সকেলােক এই সকেলা কথাৰ সম্বাদ িদেল 10 েতওঁেলাকৰ মাজত মগ্দলীনী মিৰয়ম, েযাহানা আৰু
যােকাবৰ মাক মিৰয়ম আিছল; আৰু েতওঁেলােক ৈসেত আন েকইজনীেয়ও পঁাচিন সকলক এইেবাৰ কথা ক’েল৷

11 িকন্তু পঁাচিন সকলৰ দৃষ্টিত েসইেবাৰ অনথর্ক কথা েযন লগাত, েতওঁেলােক িতেৰাতা সকলক অিবশ্বাস কিৰেল
12 তথািপ িপতেৰ উিঠ ৈমদামৈল লিৰ ৈগ, চাপিৰ চাই েকৱল শণ সূতাৰ িমিহ কােপাৰ েকইখন েদিখেল৷ পােছ িয ঘিটল
তােত েতওঁ িবস্ময় মািন িনজ ঘৰৈল গুিচ গ’ল

13 পাছত েতওঁেলাকৰ মাজৰ দুজেন েসই িদনাই িযৰূচােলমৰ পৰা চােৰ সাত মাইল দূৰত থকা ইম্মায়ু নামৰ এখন
গঁাৱৈল ৈগ আিছল 14 েতওঁেলাক দুেয়াজেন এই সকেলা ঘটনাৰ িবষেয় কেথাপকথন কিৰ ৈগ আিছল

15 েতওঁেলােক কেথাপকথন আৰু েসাধা-সুিধ কিৰ থােকােতই, যীচুেৱ িনেজ ওচৰৈল আিহ েতওঁেলাকৰ ৈসেত যাব
ধিৰেল 16 িকন্তু েতওঁেলােক েযন েতওঁক িচিনব েনাৱােৰ, এই কাৰেণ েতওঁেলাকৰ চকু বন্ধ হ’ল৷
† 23 অধয্ায়:45 ইব্রী 10:19, 20 ‡ 23 অধয্ায়:46 গীত 31:5 § 23 অধয্ায়:51 লূক 2:25, 38 * 23 অধয্ায়:55 লূক 8:2, 3
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17 যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতামােলােক ইজেন িসজেন িক কথা পািত ৈগ আছা?” তােত েতওঁেলাক মিলন
মুেখেৰ িথয় ৈহ ৰ’ল 18 েতিতয়া িক্লয়পা নামৰ এজেন উত্তৰ িদ ক’েল, “িয িয কথা এই েকইিদনত ঘিট আেছ, েসইেবাৰ
কথা িযৰূচােলমত বাস কিৰ েকৱল আপুিনেয় নাজােন হ’বলা?”

19 যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল, “িক কথা?” েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, িয নাচৰতীয়া যীচু, ঈশ্বৰ আৰু সকেলা
েলাকৰ সাক্ষােত কমর্ত আৰু বাকয্ত পৰাক্রমী ভাববাদী আিছল, 20 েতওঁক আমাৰ প্রধান পুেৰািহত আৰু শাসনকতর্ া
সকেল েকেনৈক েদাষী কিৰ প্রাণদণ্ডৰ অেথর্ েশাধাই িদ কু্রচত িদেল৷

21 িকন্তু িয জেন ইস্রােয়ল েলাকক মুক্ত কিৰব, েতেৱঁই েসই জন বুিল আিম আশা কিৰিছেলঁা িকন্তু এই সকেলাৰ
উপিৰ এই কথা ঘটা আিজ িতিন িদন ৈহেছ

22 ইয়াৰ উপিৰ আমাৰ লগৰ েকইবাগৰাকী িতেৰাতাইেয়া ৰািতপুৱাই ৈমদামৈল ৈগ আমাক িবস্ময় লগােল; 23 িকয়েনা
েতওঁৰ েদহ নাপাই উলিট আিহ ক’েল েয, েতওঁেলােক দূত সকলক েদখা পােল আৰু েতওঁ জীয়াই উিঠল বুিল েকাৱা
শুিনেল 24 পাছত আমাৰ লগৰ েকইজনমান মানুহ ৈমদামৈল ৈগ িতেৰাতা সকেল েকাৱাৰ দেৰই েদিখেল; িকন্তু েতওঁক
েদখা নাপােল

25 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েহ িনেব্বর্াধ আৰু ভাববাদীেয় েকাৱা সকেলা কথাত িবশ্বাস কিৰবৈল েভােতাহা মনৰ
মানুহ! 26 খ্রীেষ্ট দুখ েভাগ কিৰ িনজৰ প্রতাপত েসামাব েনলািগিছল েন?” 27 পাছত েতওঁ েমািচৰ পৰা আৰু সকেলা
ভাববাদীেৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ েগােটই ধমর্শাস্ত্রত িনজৰ িবষেয় িলখা কথা েতওঁেলাকক বুজাই িদেল

28 এেনদেৰ েতওঁেলােক যাব িবচৰা গঁাৱৰ ওচৰ েপাৱাত, যীচুেৱ আৰু দুৰ পথ যাবৈল থকা েযন েদখুৱােল 29 িকন্তু
েতওঁেলােক যীচুক বৰৈক অনুেৰাধ কিৰ ক’েল, “চাওক, এিতয়া িদনৰ েশষ; প্রায় সিন্ধয়া হবৈল ৈহেছ আপুিন আমাৰ
ৈসেত থািক যাওঁক৷”

30 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকৰ ৈসেত থািকল পাছত েতওঁ েভাজন কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ লগত বেহঁােত িপঠা ৈল
আশীবর্াদ কিৰ ভািঙ েতওঁেলাকক িদেল 31 এেনেত েতওঁেলাকৰ চকু মুকিল হ’ল আৰু েতওঁক িচিন পােল; েতিতয়া
েতওঁ েতওঁেলাকৰ পৰা অদৃশয্ হ’ল 32 পাছত েতওঁেলােক পৰস্পেৰ েকাৱা-কুই কিৰ ক’েল, “বাটত আিহ থােকােত
েতওঁ েযিতয়া আমাৰ ৈসেত কেথাপকথন কিৰিছল আৰু ধমর্শাস্ত্রৰ অথর্ বুজাই িদিছল, েতিতয়া আমাৰ হৃদয় প্রজ্বিলত
নৈহিছল েন?” 33 েসই সময়েত েতওঁেলাক দুজন উিঠ, িযৰূচােলমৈল উলিট আিহল; তােত এেক ঠাইেত েগাট েখাৱা
এঘাৰ জন আৰু লগত থকা সকলক েদখা পাই, 34 েতওঁেলাকক ক’েল, “িনশ্চয় প্রভু উিঠল; আৰু িচেমানক েদখা
িদেল ” 35 পাছত বাটত িয িয হ’ল আৰু িপঠা ভােঙােত েতওঁক েকেনৈক িচিন পােল, েসই সকেলােবাৰ েসই দুজন
েলােক েতওঁেলাকক ক’েল

যীচুৰ স্বগর্ােৰাহণ
36 এইেবাৰ কথা ৈক থােকােতই যীচু িনেজ েতওঁেলাকৰ মাজত িথয় ৈহ ক’েল, “েতামােলাকৰ শািন্ত হওক ” 37 িকন্তু

ভূত েদিখেছঁা বুিল ভািব, েতওঁেলাক ভয়াতুৰ আৰু আতংিকত হ’ল
38 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ মনত িকয় উগুল-থুগুল লািগেছ? আৰু েতামােলাকৰ অন্তৰত

িক কাৰেণ প্রশ্ন জািগেছ? 39 েমাৰ হাত আৰু ভিৰ চাই জ্ঞাত েহাৱা েয মইেহ, েমাক স্পশর্ কিৰ েচাৱা৷ িয দেৰ েমাক
েদিখছা, েসইদেৰ আত্মাৰ হ’েল হাড় আৰু মাংস নাই”; 40 ইয়ােক ৈক েতওঁ িনজৰ হাত-ভিৰ েতওঁেলাকক েদখুৱােল

41 িকন্তু েতওঁেলাক আনিন্দত হ’েলও, েতিতয়াও অিবশ্বাস কিৰ িবস্ময় মািন থকা বােব, যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতামােলাকৰ িকবা েখাৱা বস্তু আেছ েন?” 42 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক এেডাখৰ ভজা মাছ িদেল 43 যীচুেৱ তােক
ৈল েতওঁেলাকৰ আগত খােল; 44 আৰু েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমািচৰ িবধানত, ভাববাদী সকলৰ িবধান-শাস্ত্রত
আৰু গীতমালাত েমাৰ িবষেয় িয িয বচন িলখা আেছ, েসই সকেলা িসদ্ধ হ’ব লােগ বুিল েতামােলাকৰ লগত থােকােতই,
িয কথা মই ৈকিছেলঁা, েমাৰ েসই কথা এই ”

45 েতিতয়া েতওঁ ধমর্শাস্ত্র বুিজবৈল েতওঁেলাকৰ হৃদয়ৰ চকু মুকিল কিৰ িদেল; 46 আৰু েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল,
“এইদেৰ িলখা আেছ, েয খ্রীেষ্ট দুখেভাগ কিৰ তৃতীয় িদনা মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা পুনৰায় উিঠব৷ 47আৰু িযৰূচােলমৰ
পৰা আৰম্ভ কিৰ সকেলা জািতৰ আগত মন-পালটন আৰু পাপ েমাচনৰ কথা েতওঁৰ নােমেৰ েঘাষণা কৰা হ’ব
48 েতামােলাক এই সকেলােৰ সাক্ষী আছা 49 েচাৱা েমাৰ িপতৃেয় িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই প্রিতজ্ঞা েতামােলাকৈল
পঠাই িদম৷ িকন্তু ওপৰৰ পৰা শিক্ত েনােপাৱাৈলেক এই নগৰেত থাকা ”
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50 পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ৈবথিনয়া গাৱঁৰ সনূ্মখৈলেক আগবঢ়াই আিন, েতওঁ হাত উঠাই েতওঁেলাকক আশীবর্াদ
কিৰেল 51 এইদেৰ েতওঁেলাকক আশীবর্াদ কিৰ থকা সময়ত, েতওঁ েতওঁেলাকৰ পৰা পৃথক হ’ল আৰু েতওঁক স্বগর্ৈল
িনয়া হ’ল

52 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক স্তুিত কিৰ, অিত আনেন্দেৰ িযৰূচােলমৈল উলিট আিহল; 53 আৰু সদায় মিন্দৰত
ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ থািকল
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েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েযাহন িচবিদয়ৰ পুেতক আিছল, এইেটা সুস্পষ্ট েয এই শুভবাতর্ া পুস্তক েযাহনৰ দ্বাৰাই েলখা ৈহিছল 21:20,24

এই শুভবাতর্ া পুস্তক যীচুেৱ ভাল েপাৱা, েসই িশষয্ৰ দ্বাৰা িলখা ৈহিছল আৰু েযাহেন িনজেক ৈকিছল েয “এই িশষয্,
িযজনক যীচুেৱ ভাল পাইিছল” েতওঁ আৰু েতওঁৰ ভাই যােকাবক “েমঘ গজর্ নৰ পুেতক” বুিল েকাৱা হয় (মাকর্ 3:17)
েতওঁেলাকৰ িবেশষািধকাৰ আিছল যীচুৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদয়া আৰু যীচুৰ জীৱনৰ ঘটনা সমূহৰ িবষেয় প্রমাণ িদয়াৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 50-90 খ্রীষ্টাব্দ
েযাহনৰ শুভবাতর্ া খন ইিফচত েলখা, েলখাৰ বােব স্থান সমূহ হয়েতা িযহূদীয়াৰ গ্রামাঞ্চল, চমিৰয়া, গালীল, ৈবথিনয়া,

িযৰুচােলম হ’ব পােৰ
প্রাপক
েযাহনৰ শুভবাতর্ া িযহূদীসকলৰ প্রিত েলখা আিছল েতওঁৰ শুভবাতর্ া িযহূদীসকলৰ ওচৰৈল প্রমাণ কৰাৰ কাৰেণ

েলখা ৈহিছল েয, যীচু মছীহ আিছল িয তথয্ েতওঁ িদেছ, েসয়া হ’ল েয েতওঁেলােক িবশ্বাস কেৰ েয যীচু মছীহ খ্রীষ্ট
আৰু িবশ্বাস কেৰ েয েতওঁৰ জীৱনত থািক পােৰ েতওঁৰ নাম

উেদ্দশয্
েযাহনৰ শুভবাতর্ াৰ মূল উেদ্দশয্ হ’ল “িবশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ানসকল িনিশ্চত আৰু িনৰাপদ িহচােপ উেল্লখ কৰা হয় েযাহন

20:31”, “িকন্তু ইয়াত িলখা আেছ েয, আপুিন যীচুক খ্রীষ্ট বুিল িবশ্বাস কিৰব পােৰ, ঈশ্বৰৰ পুত্র, আৰু েতওঁত িবশ্বাস
কৰাৰ দ্বাৰা জীৱন থািকব পােৰ ” েযাহেন স্পষ্টভােব যীচুক ঈশ্বৰ বুিল েঘাষণা কিৰেছ (েযাহন 1:1) আৰু িয জেন
সকেলােৰ ওপৰত ক্ষমতাবান (েযাহন 1:3) েতওঁ হ’ল েপাহৰ (েযাহন 1:4, 8:12) আৰু জীৱন (েযাহন 1:4, 5:26,
14:6) েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া যীচু খ্রীষ্টক ঈশ্বৰৰ পুত্র িহচােপ প্রমাণ কৰাৰ কাৰেণ এই শুভবাতর্ া েযাহেন িলিখিছল

মূল িবষয়
যীচু- ঈশ্বৰৰ পুত্র

প্রান্তেৰখা
1. যীচু জীৱনৰ অিধকাৰী — 1:1-18
2. প্রথম িশষয্ক আহ্বান কৰা — 1:19-51
3. যীচুৰ ৰাজহুৱা পিৰচযর্া — 2:1-16:33
4. মহা পুেৰািহতৰ প্রাথর্নাৰ পদ্ধিত — 17:1-26
5. খ্রীষ্টৰ কু্রচিবদ্ধ আৰু পুনৰুত্থান — 18:1-20:10
6. পুনৰুত্থানৰ পাছত যীচুৰ পিৰচযর্া — 20:11-21:25

ঈশ্বৰৰ বাকয্ই মানুহৰূেপ জন্ম গ্রহণ কিৰেল
1আিদেত বাকয্ আিছল; বাকয্ ঈশ্বৰৰ ৈসেত আিছল আৰু েসই বাকয্ই স্বয়ং ঈশ্বৰ 2 এই বাকয্ আিদেত ঈশ্বেৰ ৈসেত

আিছল 3 েতওঁৰ দ্বাৰাই সকেলা সৃষ্টি হ’ল আৰু িয সকেলা হ’ল, েসইেবাৰৰ এটাও েতওঁৰ অিবহেন নহ’ল 4 জীৱন
বাকয্েতই আৰু েসই জীৱেনই সকেলা মানুহৰ বােব েপাহৰ 5 েসই েপাহৰ আন্ধাৰত উজ্বিল উিঠল আৰু আন্ধােৰ তাক
পৰাভূত নকিৰেল

6 ঈশ্বেৰ েযাহন নােমেৰ এজন মানুহক পিঠয়াইিছল 7 েতওঁ েসই েপাহৰৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদবৈল এজন সাক্ষীৰূেপ
আিহিছল যােত েতওঁৰ দ্বাৰাই সকেলােৱ িবশ্বাস কেৰ 8 েযাহন িনেজ েসই েপাহৰ নািছল; েতওঁ েসই েপাহৰৰ িবষেয়
সাক্ষয্ িদবৈলেহ আিহিছল

9 েসই েপাহৰ জগতৈল আিহিছল আৰু সকেলা মানুহেক েপাহৰ িদয়া, েসই সতয্ েপাহৰ আিছল 10 েতওঁ জগতেত
আিছল; জগত েতওঁৰ দ্বাৰাই সৃষ্টি ৈহিছল, িকন্তু জগেত েতওঁক নাজািনেল 11 িয জগত েতওঁৰ িনজেৰই, েতওঁ েসই
ঠাইৈল আিহল, িকন্তু েতওঁৰ িনজৰ েলােকই েতওঁক গ্রহণ নকিৰেল 12 িকন্তু িযমান মানুেহ েতওঁক গ্রহণ কিৰেল আৰু
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েতওঁৰ নামত িবশ্বাস কিৰেল, েসই েলাক সকলক ঈশ্বৰৰ সন্তান হ’বৈল েতওঁ ক্ষমতা িদেল 13 েতওঁেলাকৰ জন্ম েতজৰ
পৰা বা মাংিসক অিভলাষৰ পৰা বা মানুহৰ ইচ্ছাৰ পৰা হ’ল, এেন নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ পৰােহ ৈহেছ 14 েসই
বাকয্ই মাংস* হ’ল; অনুগ্রহ আৰু সতয্তােৰ পিৰপূণর্ ৈহ আমাৰ মাজত বসিত কিৰেল; তােত িপতৃৰ একমাত্র পুত্র িহচােপ
েতওঁৰ িয মিহমা, েসই মিহমা আিম েদিখেলঁা 15 েযাহেন েতওঁৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদ িচঞিৰ ক’েল, “িয জনৰ িবষেয় মই
ৈকিছেলঁা, এেৱঁই েসই জন িয জন েমাৰ পাছত আিহেছ, েতওঁ েমাতৈক আগ হ’ল, কাৰণ েতওঁ েমাৰ পূেবর্ও আিছল ”

16 আিম সকেলােৱ েতওঁৰ েসই পূণর্তাৰ পৰা অনুগ্রহৰ ওপিৰও িবনামূলীয়া অনুগ্রহ পােলঁা 17 কাৰণ েমািচৰ দ্বাৰা
িবধান িদয়া ৈহিছল; িকন্তু অনুগ্রহ আৰু সতয্তা যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰােহ আিহল 18 ঈশ্বৰক েকােনও েকিতয়াও েদখা নাই;
িপতৃৰ েকালাত থকা একমাত্র পুত্রই েতওঁক প্রকাশ কিৰেল

যীচুৰ িবষেয় েযাহনৰ সাক্ষয্
19 েযাহেন এই সাক্ষয্ িদেল: ইহুদী সকেল িযৰূচােলমৰ পৰা েকইজনমান পুেৰািহত আৰু েলবীক েযাহনৰ ওচৰৈল

পঠােল েতওঁেলােক আিহ েযাহনক সুিধেল, “আপুিন েকান?” 20 েযাহেন অস্বীকাৰ নকিৰ মুকিলৈক উত্তৰ িদেল, “মই
খ্রীষ্ট নহয় ” 21 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েতেনহেল েকান? আপুিন এিলয়া েনিক?”
েতওঁ ক’েল, “নহয়, মই নহওঁ;”
েতওঁেলােক ক’েল, “েতেনহেল আপুিন েসই ভাৱবাদী েনিক?”
েতওঁ উত্তৰ িদেল, “নহওঁ ”

22 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “েতেনহেল আপুিন েকান হয়? আমাক কওক যােত িয সকেল আমাক
পঠাইেছ, েতওঁেলাকক আিম উত্তৰ িদব পােৰঁা আেপানাৰ িনজৰ িবষেয় আপুিন িক কয়?” 23 েতওঁ ক’েল,
“িযচয়া ভাববাদীেয় িয দেৰ ৈকিছল,
‘মেয়ই েসই মাত, িয জেন মৰুপ্রান্তত িৰিঙয়াই কয়,
প্রভুৰ পথ েপান কৰা’ ” †

24 েযাহনৰ ওচৰৈল িয সকলক পেঠাৱা ৈহিছল, েতওঁেলাক ফৰীচী সম্প্রদায়ৰ আিছল েতওঁেলােক েযাহনক সুিধেল,
25 “আপুিন যিদ খ্রীষ্টও নহয়, এিলয়াও নহয় বা ভাৱবাদীও নহয়, েতেনহেল িকয় বািপ্তস্ম িদেছ?” 26 েযাহেন েতওঁেলাকক
উত্তৰ িদ ক’েল, “মই হ’েল পানীতেহ বািপ্তস্ম িদেছঁা, িকন্তু আেপানােলাকৰ মাজত এেন এজন িথয় ৈহ আেছ, িয জনক
আেপানােলােক িচিন নাপায় 27 েতেৱঁই েসই েলাক িয জন েমাৰ পাছত আিহেছ মই েতওঁৰ ভিৰৰ পাদুকাৰ িফটাৰ
বান্ধ খুিলবেৰা েযাগয্ নহওঁ ”

28 যদ্দর্ ন নদীৰ িসপােৰ ৈবৎথিনয়া গাৱঁত, য’ত েযাহেন বািপ্তস্ম িদ আিছল, তােত এই সকেলা ঘিটল
ঈশ্বৰৰ েমৰ-েপাৱািল

29 পাছিদনা েযাহেন যীচুক েতওঁৰ ওচৰৈল অহা েদিখ ক’েল, “েসৗৱা েচাৱা, ঈশ্বৰৰ েমৰ-েপাৱািল, জগতৰ পাপ বহন
কিৰ িনওঁতা জন! 30 এেৱঁই েসই েলাক িয জনৰ িবষেয় মই ৈকিছেলঁা েয, ‘িয জন েমাৰ পাছত আিহেছ, েতওঁ েমাতৈক
আগ হ’ল, কাৰণ েতওঁ েমাৰ বহু আেগেয় আিছল’ 31 মই েতওঁক িচিন েপাৱা নািছেলা; িকন্তু েতওঁ েযন ইস্রােয়লবাসীৰ
আগত প্রকািশত হব পােৰ, েসই বােব মই আিহ পানীত বািপ্তস্ম িদেছঁা ”

32 তাৰ পাছত েযাহেন সাক্ষয্ িদ ক’েল, “মই স্বগর্ৰ পৰা আত্মাক কেপৗৰ িনিচনাৈক নািম অহা, আৰু েতওঁৰ ওপৰত
থকা েদিখেলঁা 33 মই েতওঁক িচিন নাপােলঁা িকন্তু িয জেন পানীত বািপ্তস্ম িদবৈল েমাক পঠােল, েতেৱঁ েমাক ৈকিছল,
‘তুিম িয জনৰ ওপৰত আত্মাক নািম অহা েদিখবা, েতেৱঁ েসই জন, েসই জেন পিবত্র আত্মাত বািপ্তস্ম িদব ’ 34 মই
েসয়া েদিখেলঁা আৰু সাক্ষয্ও িদওঁ েয, এওঁ ঈশ্বৰৰ পুত্র ”

যীচুৰ প্রথম িশষয্ সকল
35 পাছিদনা েযাহন, েতওঁৰ দুজন িশষয্েৰ ৈসেত িথয় ৈহ আিছল 36 েসই সময়েত েতওঁেলােক যীচুক েখাজকািঢ়

েযাৱা েদিখ েযাহেন ক’েল, “েসৗৱা, ঈশ্বৰৰ েমৰ-েপাৱািলক েচাৱা!”
37 েসই দুজন িশষয্ই েযাহনৰ কথা শুিন যীচুক অনুসৰণ কিৰবৈল ধিৰেল 38 যীচুেৱ মুখ ঘূৰাই েতওঁেলাকক পােছ পােছ
অহা েদিখ ক’েল, “েতামােলাকক িক লােগ?” েতওঁেলােক যীচুক ক’েল, “ৰিব্ব, অথর্াৎ গুৰু, আপুিন ক’ত থােক?”
39 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “আহা, েচাৱািহ ” েতিতয়া েতওঁেলােক ৈগ েতওঁৰ থকা ঠাই চােল আৰু েসইিদনা েতওঁৰ
লগেত থািকল, কাৰণ েতিতয়া প্রায় সিন্ধয়া হবৈল ৈহিছল
* 1 অধয্ায়:14 অথর্াৎ শৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল৷ † 1 অধয্ায়:23 িযচয়া 40:3
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40 িয দুজেন েযাহনৰ কথা শুিন, েতওঁৰ পােছ পােছ ৈগিছল েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজন ৈহেছ িচেমান িপতৰৰ ভােয়ক
আিন্দ্রয় 41 েতওঁ প্রথমেত েতওঁৰ ককােয়ক িচেমানক লগ পাই ক’েল, “আিম মচীহক অথর্াৎ খ্রীষ্টক েদখা পােলঁা ”

42আিন্দ্রয়ই িচেমানক যীচুৰ ওচৰৈল ৈল আিহল যীচুেৱ েতওঁৈল চাই ক’েল, “তুিম েযাহনৰ পুেতক িচেমান, েতামাক
ৈকফা বুিল মতা হব ” “ৈকফা” নামৰ অথর্ ‘িপতৰ’ অথর্াৎ িশল

যীচুেৱ িফিলপ আৰু নথেনলক আমন্ত্রণ কৰা
43 পাছিদনা যীচুেৱ েযিতয়া গালীল প্রেদশৈল যাবৰ বােব ইচ্ছা কিৰেল, েতিতয়া যীচুেৱ িফিলপক েদখা পাই ক’েল,

“েমাৰ পােছ পােছ আহা ” 44 িফিলপ ৈবৎ-ৈচদা গাৱঁৰ েলাক আিছল আিন্দ্রয় আৰু িপতেৰা েসই এেক গাৱঁেৰ েলাক
আিছল 45 িফিলেপ পাছত নথেনলক েদখা পাই ক’েল, “েমািচেয় িবধান-শাস্ত্রত িয জনৰ িবষেয় িলিখিছল আৰু ভাৱবাদী
সকেলও িয জনৰ িবষেয় িলিখেছ, আিম েতওঁক েদখা পােলঁা; েতওঁ নাচৰত িনবাসী েযােচফৰ পুেতক যীচু ”

46 নথেনেল িফিলপক ক’েল, “নাচৰতৰ পৰা েকােনা উত্তম বস্তু জােনা ওলাব পােৰ?” িফিলেপ েতওঁক ক’েল,
“আিহ েচাৱািহ ” 47 যীচুেৱ নথেনলক িনজৰ ফােল আিহ থকা েদিখ, েতওঁৰ িবষেয় ক’েল, “এওঁক েচাৱা, এজন
প্রকৃত ইস্রােয়লী েলাক েতওঁৰ িভতৰত এেকা ছলনা নাই!” 48 নথেনেল যীচুক সুিধেল, “আপুিন েমাক েকেনৈক িচিন
পােল?” যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “িফিলেপ েতামাক মতাৰ আেগেয় েযিতয়া তুিম িডমৰু গছৰ তলত আিছলা,
মই েতিতয়াই েতামাক েদিখিছেলঁা ”

49 নথেনেল েতওঁক উত্তৰ িদেল, “ৰিব্ব, আপুিনেয়ই ঈশ্বৰৰ পুত্র! আপুিনেয়ই ইস্রােয়লৰ ৰজা!” 50 যীচুেৱ উত্তৰ িদ
েতওঁক ক’েল, “েতামাক িডমৰু গছৰ তলত েদিখিছেলঁা, এই কথা েকাৱাৰ কাৰেণই িবশ্বাস কিৰছা েনিক? ইয়াতৈকেয়া
অেনক মহৎ িবষয় তুিম েদিখবৈল পাবা ” 51 যীচুেৱ ক’েল, “মই েতামােলাকক সঁচাৈকেয় কওঁ, েতামােলােক স্বগর্ৰ
দুৱাৰ মুকিল েহাৱা েদিখবা আৰু ঈশ্বৰৰ দূত সকেল মানুহৰ পুত্রৰ ওপেৰিদ উিঠ েযাৱা আৰু নািম অহা েদিখবা ”

2 অধয্ায়
কান্না নগৰৰ িবয়াত যীচুৰ প্রথম আচিৰত িচন

1 িতন িদনৰ িদনা গালীল প্রেদশৰ কান্না নগৰত এখন িবয়া ৈহিছল আৰু যীচুৰ মাক তাত আিছল 2 েসই িবয়াৈল যীচু
আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকলেকা িনমন্ত্রণ কৰা ৈহিছল

3 পাছত েযিতয়া দ্রাক্ষাৰস েশষ ৈহ আিহল, েতিতয়া যীচুৰ মােক আিহ যীচুক ক’েল, “েতওঁেলাকৰ দ্রাক্ষাৰস েশষ
হ’ল ” 4 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েহ নাৰী, এই কথাত েমাৰ ৈসেত িক কাম? েমাৰ এিতয়াও সময় েহাৱা নাই ” 5 েতওঁৰ
মােক দাস সকলক ক’েল, “এওঁ েতামােলাকক িযহেক কয়, তােক কিৰবাহঁক ”

6 েসই ঠাইেত ইহুদী সকলৰ ৰীিত অনুসােৰ শুিচ হবৰ কাৰেণ পাথৰৰ ছয়টা পানী েথাৱা িশলৰ পাত্র আিছল েসইেবাৰৰ
প্রেতয্কেত প্রায় আশীৰ পৰা এশ িবশ িলটাৰ পানী ধেৰ 7 যীচুেৱ দাসেবাৰক ক’েল, “এই পাত্রেকইটাত পানী ভৰাই
িদয়া ” দাসেবােৰ েতিতয়া েসই পাত্রেকইটাৰ কাণৈলেক পূণর্ কিৰ পানী ভৰাই িদেল 8 তাৰ পাছত যীচুেৱ িসহঁতক
ক’েল, “এিতয়া তাৰ পৰা অলপ উিলয়াই েভাজৰ অিধকাৰীৰ ওচৰৈল ৈল েযাৱা ” তােত দাসেবােৰ েসইদেৰ কিৰেল
9 েভাজৰ অিধকাৰীেয় পানীৰ পৰা েহাৱা েসই দ্রাক্ষাৰস চািক চােল; িকন্তু েসই ৰস ক’ৰ পৰা আিহল, েতওঁ নাজািনেল
িয দাসেবােৰ পানী তুিলিছল, িসহঁেতেহ জািনেল েতিতয়া েভাজৰ অিধকাৰীেয় দৰাক মািত ক’েল, 10 “সাধাৰণেত
সকেলা মানুেহ প্রথেম উত্তম দ্রাক্ষাৰস পিৰেবশন কেৰ আৰু অিতিথ সকেল েসয়া ইচ্ছামেত েখাৱাৰ পাছত, েতওঁেলাকক
আগতৈক িনম্নমানৰ দ্রাক্ষাৰস পিৰেবশন কেৰ িকন্তু েতামােলােক হ’েল এিতয়াৈলেক উত্তম দ্রাক্ষাৰস ৰািখ ৈথছা ”
11 গালীল প্রেদশৰ কান্না নগৰত এই প্রথম আচিৰত িচনৰ কাযর্ কিৰ যীচুেৱ িনজৰ মিহমা প্রকাশ কিৰেল তােত েতওঁৰ
িশষয্ সকেল েতওঁৰ ওপৰত িবশ্বাস কিৰেল

12 তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ মাক, ভােয়কহঁত আৰু িশষয্ সকলৰ ৈসেত কফৰনাহূমৈল গ’ল আৰু তােত েতওঁেলাক
িকছুিদন থািকল

যীচুেৱ িযৰূচােলমৈল ৈগ মিন্দৰ পিৰস্কাৰ কৰা
13 ইহুদী সকলৰ িনস্তাৰ-পবর্ পালনৰ সময় ওচৰ েহাৱাত যীচু িযৰূচােলমৈল গ’ল 14 েতওঁ তাত ৈগ েদিখেল েয

মিন্দৰৰ মাজত েলাক সকেল ষঁাড়-গৰু, েমৰ, কেপৗ* চৰাই েবিচ আেছ আৰু ধন সেলাৱা েলাক সকেলা তাত বিহ
আেছ 15 েতিতয়া েতওঁ িকছুমান ৰছীেৰ এডাল চাবুক বনাই লেল আৰু েসইডােলেৰ ষঁাড়-গৰু, েমৰেবােৰেৰ ৈসেত
সকেলােক মিন্দৰৰ পৰা েখদাই িদেল, আৰু ধন সেলাৱা সকলৰ টকা-পইচা সকেলা বািক িদ িসহঁতৰ েমজেবাৰ লুিটয়াই
* 2 অধয্ায়:14 মূল গ্রীক ‘েপিৰেট্রৰা’ ইংৰাজীত ‘কেপৗ’ িলখা আেছ
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েপলােল 16 িয সকেল পাৰচৰাই েবিচিছল, েতওঁেলাকক ক’েল, “ইয়াৰ পৰা এইেবাৰ ৈল েযাৱা! েমাৰ িপতৃৰ গৃহক
বয্ৱসায়ৰ গৃহ নকিৰবা ”

17 ইয়ােত শাস্ত্রত িলখা এই কথা েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ মনত পিৰল: “েতামাৰ গৃহৰ প্রিত েমাৰ আগ্রেহ েমাক গ্রাস
কিৰব ”†

18 েতিতয়া ইহুদী েনতা সকেল যীচুক সুিধেল, “এইেবাৰ আচিৰত কাযর্ কিৰবৈল তুিম েয অিধকাৰ পাইছা, তােৰ িক
প্রমাণ তুিম আমাক েদখুৱাব পািৰবা?” 19 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক এই মিন্দৰ ভািঙ েপেলাৱা, মই
িতিন িদনত তাক তুিল ধিৰম ”

20 েতিতয়া ইহুদী সকেল ক’েল, “এই মিন্দৰ িনম্মর্াণ কেৰঁােত ছয়চিল্লশ বছৰ লািগিছল আৰু তুিম তাক িতন িদনেত
তুিলবা েন?” 21 িকন্তু যীচুেৱ মিন্দৰ বুিল িনজৰ েদহ-মিন্দৰৰ িবষয়ৈলেহ েসই কথা ৈকিছল 22 েসেয়, পাছত েযিতয়া
যীচুক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতালা হ’ল, েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ মনত পিৰল েয েতওঁ এই কথাই ৈকিছল
েতিতয়া েতওঁেলােক ধমর্শাস্ত্রৰ কথাত আৰু যীচুৰ এই কথাত িবশ্বাস কিৰেল

23 িনস্তাৰ-পবর্ৰ সময়ত িযৰূচােলমত থােকােত যীচুেৱ িযেবাৰ আচিৰত কাম কিৰ িচন েদখুৱােল, েসইেবাৰ েদিখ বহু
মানুেহ েতওঁৰ নামত িবশ্বাস কিৰেল 24 িকন্তু যীচুেৱ হ’েল েতওঁেলাকৰ ওপৰত িনেজ েকােনা িবশ্বাস স্থাপন নকিৰেল,
কাৰণ েতওঁ সকেলা েলাকেক জািনিছল 25 মানুহৰ সম্পেকর্ েকােনা েলাকৰ সাক্ষয্ৰ প্রেয়াজন েতওঁৰ নািছল; িকয়েনা
মানুহৰ অন্তৰত িক আেছ, েতওঁ িনেজ তাক জািনিছল

3 অধয্ায়
যীচুৰ ওচৰৈল নীকদীমৰ আগমণ

1ফৰীচী সকলৰ মাজত নীকদীম নােমেৰ এজন েলাক আিছল েতওঁ ইহুদী পিৰষদৰ এজন অিধকাৰী আিছল 2এিদন
ৰািত েতওঁ যীচুৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “ৰিব্ব*, আিম জােনা েয আপুিন ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা অহা এজন িশক্ষক িকয়েনা
আপুিন এই িয িয আচিৰত িচন েদখুৱাইেছ, ঈশ্বৰ সঙ্গী নহ’েল এেন িচন েকােনও েদখুৱাব েনাৱােৰ ”

3 উত্তৰত যীচুেৱ নীকদীমক ক’েল, “মই আেপানাক সঁচাৈকেয় কওঁ, নতুন জন্ম নহ’েল, েকােনও ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ েদখা
পাব েনাৱােৰ ” 4 নীকদীেম েতওঁক ক’েল, “মানুহ বুঢ়া হ’েল, েকেনৈক েতওঁৰ জন্ম হ’ব পােৰ? েতওঁ িদ্বতীয় বাৰ
মাকৰ গভর্ ত েসামাই জন্ম গ্রহণ কিৰব পািৰব েন?”

5 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই আেপানাক সঁচাৈকেয় ৈকেছঁা, জল আৰু আত্মাৰ পৰা জন্ম নহ’েল, েকােনও ঈশ্বৰৰ
ৰাজয্ত েসামাব েনাৱােৰ ” 6 শৰীৰৰ পৰা যাৰ জন্ম হয়, েসেয় শৰীৰ হয় আৰু আত্মাৰ পৰা যাৰ জন্ম হয়, েসেয় আত্মা
হয় 7 মই েয আেপানাক ‘আেপানােলাকৰ নতুনৈক জন্ম েহাৱা প্রেয়াজন’ বুিল ক’েলা, এই কথাত িবিস্মত নহ’ব
8 বায়ুেৱ িয িদশৈল ইচ্ছা কেৰ েসই িদশৈলেক বয় আপুিন তাৰ শব্দ শুিনবৈল পায়, িকন্তু ক’ৰ পৰা আেহ বা ক’ৈলেনা
যায়, েসই িবষেয় আপুিন নাজােন আত্মাৰ পৰা িয সকলৰ জন্ম হয়, েতওঁেলাক সকেলােৰ েতেনকুৱা হয় ”

9 নীকদীেম উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “এইেবাৰ েকেনৈক হ’ব পােৰ?”
10 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “আপুিন ইস্রােয়লৰ িশক্ষক ৈহেয়া এইেবাৰ কথা নুবুেজ েন? 11 আেপানাক

সঁচাৈকেয় কওঁ, আিম িয জােনা তােক কওঁ আৰু িয েদেখা েসই িবষয়ত সাক্ষয্ িদওঁ, িকন্তু আেপানােলােক আমাৰ
সাক্ষয্ গ্রহণ নকেৰ 12 মই আেপানােলাকক পাির্থৱ িবষয়ৰ কথা ক’েল আেপানােলােক যিদ িবশ্বাস নকেৰ, েতেনহেল
মই স্বগীর্য় িবষয়ৰ েকােনা কথা ক’েল েকেনৈক িবশ্বাস কিৰব? 13 িয জন স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহল, েসই মানুহৰ পুত্রৰ
বািহেৰ েকােনা স্বগর্ৈল উঠা নাই 14 েমািচেয় েযেনৈক মৰুপ্রান্তত সাপেটাক ওপৰত তুিলিছল, েতেনৈক মানুহৰ পুত্রেকা
অৱেশয্ই ওপৰত উেঠাৱা হ’ব, 15 যােত েতওঁত িবশ্বাস কৰা সকেলােৱ অনন্ত জীৱন পাব পােৰ

16কাৰণ ঈশ্বেৰ জগতক ইমান েপ্রম কিৰেল েয, েতওঁ িনজৰ একমাত্র পুত্রেক দান কিৰেল, যােত িয েকােনােৱ েতওঁত
িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ নষ্ট নহয়, িকন্তু অনন্ত জীৱন পায় 17 িকয়েনা জগতক েদাষী সাবয্স্ত কিৰবৈল নহয়, িকন্তু জগেত
েতওঁৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ পাবৈলেহ ঈশ্বেৰ পুত্রক জগতৈল পিঠয়ােল 18 েতওঁত িবশ্বাস কৰা জনৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা নহয়;
িবশ্বাস নকৰা জনক েদাষী কৰা হ’ল, িকয়েনা েতওঁ একমাত্র ঈশ্বৰৰ পুত্রৰ নামত িবশ্বাস কৰা নাই 19 েসাধ-িবচাৰৰ কাৰণ
এেয় েয, জগতৈল েপাহৰ আিহল, িকন্তু মানুেহ েপাহৰতৈক আন্ধাৰক অিধক েপ্রম কিৰেল; কাৰণ েতওঁেলাকৰ কমর্
মন্দ আিছল 20 িকয়েনা িয জেন কু-আচৰণ কেৰ, েতওঁ েপাহৰক ঘৃণা কেৰ আৰু েতওঁৰ কমর্ েযন প্রকাশ নাপায়, এই
† 2 অধয্ায়:17 গীত 69:9 * 3 অধয্ায়:2 ৰিব্ব গুৰু
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কাৰেণ েতওঁ েপাহৰৈল নােহ 21 িকন্তু িয জেন সতয্ আচৰণ কেৰ, েতওঁ েপাহৰৰ ওচৰৈল আেহ যােত েসই েপাহৰত
স্পষ্ট বুজা যায় েয েতওঁৰ সকেলা কমর্ ঈশ্বৰৰ বাধয্তাত ৈহেছ ”

যীচু আৰু বািপ্তস্মদাতা েযাহন
22 তাৰ পাছত যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল িযহুদীয়া প্রেদশৈল গ’ল তাত েতওঁ িশষয্ সকলৰ ৈসেত িকছুিদন থািক

েলাক সকলক বািপ্তস্ম িদ আিছল 23 েযাহেনও চালীম নামৰ গাওঁ খনৰ ওচৰেত থকা ঐেনান নামৰ ঠাই খনত বহুত
পানী থকাৰ কাৰেণ তােত বািপ্তস্ম িদ আিছল আৰু েলাক সকেলও েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ বািপ্তস্ম ৈলিছল 24 েতিতয়াও
েযাহন বন্দীশালত বন্দী েহাৱা নািছল

25 েসই সময়ত ইহুদী ৰীিত অনুসােৰ শুিচ েহাৱাৰ িবষয়েটা ৈল েযাহনৰ েকইজনমান িশষয্ আৰু এজন ইহুদী মানুহৰ
মাজত তকর্ -িবতকর্ ৰ সৃষ্টি হ’ল 26 পাছত েতওঁেলােক েযাহনৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, “ৰিব্ব, যদ্দর্ ন নদীৰ িসপােৰ িয জন
েলাক আেপানাৰ লগত আিছল আৰু িয জনৰ িবষেয় আপুিন সাক্ষয্ িদিছেল, চাওক, েতওঁ বািপ্তস্ম িদ আেছ আৰু
সকেলা মানুহ েতওঁৰ ওচৰৈল ৈগ আেছ ”

27 েযাহেন উত্তৰ িদেল, “স্বগর্ৰ পৰা িদয়া নহ’েল েকােনও এেকােক লাভ কিৰব েনাৱােৰ 28 মই ৈকিছেলঁা েয ‘মই
খ্রীষ্ট নহওঁ, িকন্তু েমাক েতওঁৰ আেগেয় পেঠাৱা ৈহেছ’ এই কথাৰ সাক্ষয্ েতামােলােক িনেজই িদব পাৰা 29 িয জনৰ
হাতত কইনাক িদয়া হয়, েতওঁ দৰা িকন্তু দৰাৰ বনু্ধ জন িথয় ৈহ থােক আৰু দৰাৰ কথা শুেন দৰাৰ মাত েযিতয়া শুেন
বনু্ধ জন অিতশয় আনিন্দত হয় েতেনহেল েমােৰা েসই আনন্দ সমূ্পণর্ হ’ল 30 েতওঁ বািঢ় বািঢ় যাব লােগ, িকন্তু মই
হ’েল সৰু ৈহ ৈহ যাব লােগ

স্বগর্ৰ পৰা িয জন আিহল
31 িয জন ওপৰৰ পৰা আিহেছ, েতওঁ সকেলােৰ ওপৰত িয জন জগতৰ পৰা আেহ, েতওঁ জগতৰ আৰু েতওঁ

জাগিতক কথােহ কয়; িকন্তু িয জন স্বগর্ৰ পৰা আিহেছ, েতওঁ সকেলাতৈক উদ্ধর্ ত 32 েতওঁ িয েদিখেল আৰু শুিনেল,
তােৰ সাক্ষয্ িদেয়; িকন্তু েতওঁৰ সাক্ষয্ েকােনও গ্রহন নকেৰ 33 িয জেন েতওঁৰ সাক্ষয্ গ্রহন কিৰেছ, েতওঁ তাৰ দ্বাৰাই
প্রমাণ কেৰ েয ঈশ্বেৰই সতয্ 34 কাৰণ ঈশ্বেৰ িয জনক পিঠয়াইেছ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ কথােক কয়; ঈশ্বেৰ েতওঁক েজাখ-
মাপ কিৰ েতওঁৰ আত্মা িদয়া নাই 35 িপতৃেয় পুত্রক েপ্রম কেৰ আৰু েতওঁৰ হাতত সকেলা েশাধাই িদেল 36 পুত্রত
িবশ্বাস কৰা জনৰ অনন্ত জীৱন আেছ; পুত্রক অমানয্ কৰা জেন জীৱনৰ দশর্ন নাপাব, িকন্তু ঈশ্বৰৰ েক্রাধেহ েতওঁৰ
ওপৰত থােক ”

4 অধয্ায়
যীচু আৰু চমৰীয়া িতেৰাতা

1 েযাহনতৈক যীচুেৱ েয েবিছ িশষয্ কিৰ বািপ্তস্ম িদ আেছ, এই কথা ফৰীচী সকেল শুিনেছ বুিল যীচুেৱ জািনব
পািৰেল; 2 যিদও যীচুেৱ িনেজ বািপ্তস্ম িদয়া নািছল, িকন্তু েতওঁৰ িশষয্ সকেলেহ িদিছল 3 েতিতয়া েতওঁ িযহুদীয়া
প্রেদশ এিৰ পুনৰ গালীল প্রেদশৈল গ’ল 4 গালীলৈল েযাৱাৰ সময়ত েতওঁ চমৰীয়া প্রেদশৰ মােজিদ যাব লগা হ’ল

5 েতওঁ চমৰীয়াৰ চুখৰ নামৰ এখন নগৰৈল আিহল এই নগৰ খন যােকােব েতওঁৰ পুেতক েযােচফক িয েডাখৰ
মািট িদিছল, তাৰ ওচৰেত আিছল 6 েসই ঠাইেত যােকাবৰ নাদ আিছল যাত্রা কিৰ শ্রান্ত ৈহ পৰাত যীচুেৱ ৈগ েসই
নাদৰ দঁািতত বিহল েতিতয়া সময় প্রায় ভৰ-দুপৰীয়া আিছল

7 এেন সময়েত চমৰীয়াৰ এগৰাকী মিহলাই পানী তুিলবৈল আিহল যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাক অলপ পানী খাবৈল
িদয়ােছান ” 8 েসই সময়ত যীচুৰ িশষয্ সকেল নগৰৈল েখাৱা বস্তু িকিনবৈল ৈগিছল 9 েসই চমৰীয়া মিহলা গৰাকীেয়
যীচুক ক’েল, “আপুিন এজন ইহুদী মানুহ ৈহেয়া েমাৰ পৰা েকেনৈক পানী খাব খুিজেছ? মইেতা চমৰীয়া মিহলা!”
িকয়েনা েসই সময়ত ইহুদী সকেল চমৰীয়া সকলৰ লগত েকােনা ধৰণৰ িমলা প্রীিত নািছল 10 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক
ক’েল, “তুিম যিদ জািনলােহঁেতন েয ঈশ্বৰৰ দান িক আৰু েকােন েতামাক ‘েমাক পানী খাবৈল িদয়া’ বুিল ৈকেছ,
েতেনহেল তুিমেয়ই েতওঁক খুিজলােহঁেতন আৰু েতেৱঁা েতামাক জীৱনময় পানী িদেলেহঁেতন ”

11 েসই মিহলাই েতিতয়া উত্তৰ িদেল, “মহাশয়, আেপানাৰ ওচৰত পানী তুিলবৈল পাত্র নাই আৰু নাদেটাও গভীৰ;
েতেনহেল আপুিন ক’ৰ পৰা েসই জীৱনময় পানী পাব? 12 আপুিন জােনা আমাৰ িপতৃপুৰুষ যােকাবতৈক মহান?
েতওঁ আমাক এই নাদেটা িদ গ’ল েতওঁ িনেজ এই নাদৰ পানী খাইিছল েতওঁৰ সন্তান আৰু পশুেবােৰও ইয়াৰ পানী
খাইিছল ” 13 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “এই পানী েখাৱা প্রিতজনৰ আেকৗ িপয়াহ লািগব; 14 িকন্তু মই িয
পানী িদম, তাক িয েকােনােৱ পান কেৰ, েতওঁৰ েকােনা কােল িপয়াহ নালািগব বৰং মই িয পানী েতওঁক িদম, েসই
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পানী েতওঁৰ িভতৰত অনন্ত জীৱনৈলেক বুৰবুৰাই ওলাই থকা পানীৰ ভুমুক হ’ব ” 15 েসই মিহলাই েতওঁক ক’েল,
“েহ মহাশয়, েমাৰ িপয়াহ েযন নালােগ আৰু পানী তুিলবৈল েযন ইয়াৈল আিহব নালােগ, এই কাৰেণ েসই পানী েমাক
িদয়ক ”

16 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েযাৱা, েতামাৰ স্বামীক ইয়াৈল মািত আনাৈগ ” 17 েসই মিহলাই উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল,
“েমাৰ স্বামী নাই ” যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম িঠেকই ৈকছা েয েতামাৰ স্বামী নাই 18 িকয়েনা েতামাৰ স্বামী পঁাচ
জন ৈহ গ’ল আৰু এিতয়া িয জন আেছ, েতেৱঁা েতামাৰ স্বামী নহয়; েসেয় তুিম িয ৈকছা ই সিঠক!”

19 েসই িতেৰাতাই যীচুক ক’েল, “মহাশয়, মই েদিখেছঁা, আপুিন এজন ভাৱবাদী 20 আমাৰ িপতৃপুৰুষ সকেল
এই পবর্তৰ ওপৰত ভজনা কিৰিছল; িকন্তু আেপানােলাক ইহুদী সকেল কয় েয িযৰূচােলেমই েসই ঠাই য’ত েলাক
সকেল ভজনা কৰা উিচত ” 21 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েহ নাৰী, েমাৰ কথা িবশ্বাস কৰা! এেন কাল আিহেছ েযিতয়া
েতামােলােক িপতৃ ঈশ্বৰৰ ভজনা এই পবর্তত নাইবা িযৰূচােলমত নকিৰবা 22 েতামােলােক িযহক নাজানা, তাৰ ভজনা
কৰা; আিম িযহক জােনা তাৰ ভজনা কেৰঁা; িকয়েনা পিৰত্রাণ ইহুদী েলাকৰ মাজৰ পৰাই আিহেছ 23 িকন্তু িয কালত
স্বৰূপ ভকত সকেল আত্মােৰ আৰু সেতয্েৰ িপতৃৰ ভজনা কিৰব, এেন কাল আিহেছ, এেন িক এিতয়াই েসই সময়
ৈহেছ; িকয়েনা িপতৃেয় এেনকুৱা ভকত সকলকেহ িবচােৰ 24 ঈশ্বেৰই আত্মা আৰু েতওঁৰ ভজনা কৰা সকেল আত্মােৰ
আৰু সেতয্েৰ েতওঁক ভজনা কিৰব লােগ ” 25 েসই মিহলাই েতওঁক ক’েল, “মচীহ, িয জনক খ্রীষ্ট েবালা হয়, েতওঁ
েয আিহ আেছ েসই িবষেয় মই জােনা েতওঁ েযিতয়া আিহব, েতিতয়া আমাক সকেলা কথা জনাব ” 26 যীচুেৱ েতওঁক
ক’েল, “েতামােৰ ৈসেত কথা-বাত্তর্ া েহাৱা মেয়ই েসই মচীহ ”

27 েতেন সময়েত েতওঁৰ িশষয্ সকল ঘূিৰ আিহল আৰু এগৰাকী মিহলাৰ ৈসেত যীচুক কথা পািত থকা েদিখ আচিৰত
হ’ল তথািপ েকােনও েতওঁক এই কথা নুসুিধেল “আপুিন িক িবচািৰেছ?” বা “িক কাৰেণ আপুিন েতওঁৰ লগত কথা
পািতেছ?”

28 েসই মিহলা গৰাকীেয় েতিতয়া িনজৰ পানী েলাৱা পাত্র তােত এিৰ ৈথ নগৰৈল ৈগ েলাক সকলক মািত ক’েল,
29 “আহঁােছান, এজন মানুহক েচাৱঁািহ; মই িয সকেলা কিৰেলঁা, েতওঁ েসই সকেলােক েমাক ক’েল এই জেনই েসই
খ্রীষ্ট েনিক?” 30 েতিতয়া েলাক সকেল নগৰৰ পৰা ওলাই যীচুৰ ওচৰৈল আিহব ধিৰেল

31 ইয়াৰ মাজেত িশষয্ সকেল েতওঁক অনুেৰাধ কিৰ ক’েল, “ৰিব্ব*, আপুিন অলপ মান িকবা খাই লওঁক ” 32 িকন্তু
েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ এেন আহাৰ খাবলগীয়া আেছ, িযহৰ িবষেয় েতামােলােক নাজানা ” 33 িশষয্ সকেল
পৰস্পেৰ েকাৱা-কুই কিৰবৈল ধিৰেল, “েতেনহেল িক েকােনাবাই েতওঁৈল েখাৱা বস্তু আিন িদেল েনিক?” 34 যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাক পেঠাৱা জনৰ ইচ্ছা পালন কৰা, আৰু েতওঁৰ কাযর্ িসদ্ধ কৰাই েমাৰ আহাৰ 35 েতামােলােক
প্রােয়ই েনােকাৱা েন ‘আৰু চািৰমাহ বাকী আেছ, তাৰ পাছেত ধান দাবৰ সময় হ’ব?’ িকন্তু, মই হ’েল েতামােলাকক
কওঁ, েতামােলােক চকু তুিল পথাৰৈল েচাৱা, এিতয়াও দাবৈল ধান পিক আেছ 36 িয জেন দায়, েতওঁ েবচ পায় আৰু
অনন্ত জীৱনৈল শসয্ চপায়; তােত িয জেন ধান েৰােৱ আৰু ধান দায়, দুেয়ােৱ এেকলেগ আনন্দ কেৰ 37 ইয়াত এই
কথােটা সতয্ েয, ‘এজেন েৰােৱ আৰু আন জেন দায়’ 38 মই েতামােলাকক এেন শসয্ দাবৈল পঠােলঁা, িযহৰ কাৰেণ
েতামােলােক শ্রম কৰা নাই; তাৰ কাৰেণ আন েলােক পিৰশ্রম কিৰেল আৰু েতামােলােক েতওঁেলাকেৰই শ্রমৰ শসয্
েগাটাইছা ”

39 িয মিহলা গৰাকীেয় সাক্ষয্ িদিছল েয “মই িয সকেলা কিৰেলঁা, েতওঁ েমাক েসই সকেলােক ক’েল,” েতওঁৰ কথাত
েসই নগৰৰ অেনক চমৰীয়া মানুেহ যীচুত িবশ্বাস কিৰেল 40 েলাক সকেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক েতওঁেলাকৰ
লগত িকছুিদন থািকবৈল অনুেৰাধ কিৰেল েতওঁ তাত দুিদন থািকল 41 েতওঁৰ কথা শুিন অেনেক িবশ্বাস কিৰেল
42 েতওঁেলােক েসই মিহলা গৰাকীক ক’েল, “এিতয়া েয আিম িবশ্বাস কিৰেছঁা, েকৱল েতামাৰ কথােত নহয়, িকন্তু আিম
িনেজই েতওঁৰ কথা শুিন বুিজ পােলঁা েয, এওঁ সঁচাৈকেয় জগতৰ ত্রাণকতর্ া ”

এজন ৰাজ-কমর্চাৰীৰ পুেতকক সুস্থ কৰা
43 দুিদনৰ পাছত েতওঁ তাৰ পৰা গালীল প্রেদশৈল গ’ল 44 কাৰণ যীচুেৱ িনেজ ৈকিছল েয, েকােনা ভাববাদীেয়

িনজৰ েদশত মযর্দা নাপায়; 45 েতওঁ েযিতয়া গালীল প্রেদশৈল আিহল, েতিতয়া গালীলীয়া েলাক সকেল েতওঁক সাদেৰেৰ
গ্রহণ কিৰেল; কাৰণ েতওঁেলােকা েসই িনস্তাৰ পবর্ৰ সময়ত িযৰূচােলমৈল ৈগিছল আৰু তােত িনস্তাৰ পবর্ৰ সময়ত েতওঁ
িয িয কিৰিছল, েসই সকেলা েতওঁেলােক েদিখিছল

46 পাছত েতওঁ গালীল প্রেদশৰ কান্না নগৰৈল পুনৰ আিহল ইয়ােত েতওঁ পানীক দ্রাক্ষাৰসৈল পিৰণত কিৰিছল
েতিতয়া কফৰনাহূম নগৰত েকােনা এজন ৰাজ-কমর্চাৰীৰ পুত্র অসুস্থ ৈহ আিছল 47 েতওঁ েযিতয়া শুিনেল েয যীচু
* 4 অধয্ায়:31 ৰিব্ব গুৰু
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িযহুদীয়াৰ পৰা গালীল প্রেদশৈল ঘূিৰ আিহেছ, েতিতয়া েতওঁ যীচুৰ ওচৰৈল ৈগ অনুেৰাধ কিৰ ক’েল, যীচুেৱ েযন আিহ
েতওঁৰ ল’ৰাক সুস্থ কিৰ িদেয়; িকয়েনা েতওঁৰ ল’ৰা জন েতিতয়া মেৰঁা মেৰঁা অৱস্থাত আিছল 48 যীচুেৱ েতিতয়া েতওঁক
ক’েল, “আেপানােলােক েকােনা অদু্ভত িচন আৰু আচিৰত কাযর্ েনেদিখেল, েমাৰ ওপৰত িবশ্বাস নকিৰব ” 49 েসই
ৰাজকমর্চাৰী জেন েতওঁক ক’েল, “মহাশয়, দয়া কিৰ েমাৰ ল’ৰািটৰ মৃতুয্ নহওেতই আহক!” 50 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল,
“ঘৰৈল যাওক, আেপানাৰ ল’ৰা জেন জীৱন পােল ” মানুহ জেন যীচুেৱ েকাৱা কথাত িবশ্বাস কিৰেল আৰু ঘৰৈল গুিছ
গ’ল 51 েতওঁ েযিতয়া ঘৰৈল উলিট ৈগ আিছল, েতিতয়া বাটত েতওঁৰ দাসেবােৰ লগ পাই ক’েল, “আেপানাৰ ল’ৰা
জন জীয়াই উিঠল ” 52 েতিতয়া েতওঁ িসহঁতক সুিধেল, “িস েকিতয়াৰ পৰা ভাল হ’বৈল ধিৰেল?” িসহঁেত েতওঁক
ক’েল, “কািল দুপৰীয়া সময়ত তাৰ জ্বৰ এিৰেল ”

53 ল’ৰােটাৰ বােপেক বুিজব পািৰেল েয িঠক েসই সময়েত যীচুেৱ েতওঁক ৈকিছল, “আেপানাৰ ল’ৰা জেন জীৱন
পােল ” েতিতয়া েসই ৰাজকমর্চাৰী আৰু েতওঁৰ ঘৰৰ সকেলােৱ যীচুত িবশ্বাস কিৰেল 54 যীচুেৱ পুণৰ িযহুদীয়াৰ পৰা
গালীল প্রেদশৈল ৈগ এইেটা িদ্বতীয় আচিৰত িচন েদখুৱােল

5 অধয্ায়
যীচুেৱ এজন েৰাগীক িবশ্রামবােৰ সুস্থ কৰা

1 এই ঘটনাৰ পাছত যীচু িযৰূচােলমৈল গ’ল, কাৰণ েসই সময়ত ইহুদী সকলৰ এটা পবর্ আিছল
2 িযৰূচােলমত েমষ-দ্বাৰৰ ওচৰত এটা পুখুৰী আেছ ইব্রী ভাষাত েসই পুখুৰীেটাক ‘ৈবেথচদা’ েবালা হয় পুখুৰীেটাত

পঁােচাটা চািল িদয়া ঘাট আিছল 3-4 েসইেবাৰত কণা, েখাৰা, িনচলা আিদ কিৰ অেনক ৰুগীয়া মানুহ পিৰ থােক েসই
েলাক সকেল পানীত খলকিন উঠাৰ অেপক্ষাত থােক কাৰণ সমেয় সমেয় প্রভুৰ এজন দূেত েসই পুখুৰীৈল নািম ৈগ
পানীত আেলাড়ন েতােল আৰু েসই আেলাড়নৰ পাছেতই প্রথেম িয জেন পানীত নািমব পােৰ, েতওঁৰ িয েকােনা েৰাগ
ভাল ৈহ যায় 5 তাত আঠিত্রশ বছৰ ধিৰ েবমাৰ েভাগ কিৰ থকা এজন ৰুগীয়া মানুহ আিছল 6 যীচুেৱ েতওঁক পিৰ
থকা েদিখ আৰু বহু িদনৰ েৰাগী েযন জািন, েতওঁক সুিধেল, “তুিম সুস্থ হ’বৈল ইচ্ছা কৰা েন?” 7 েৰাগী জেন েতওঁক
উত্তৰ িদেল, “মহাশয়, েযিতয়া পানীত খলকিন উেঠ, েতিতয়া পুখুৰীত নমাই িদবৈল েমাৰ েকােনা মানুহ নাই; েসেয়, মই
যাওঁেত যাওঁেত েমাতৈক আেগেয় আেন নােমৈগ ” 8 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “উঠা, েতামাৰ শযয্া তুিল ৈল েখাজকািঢ়
ফুৰা ” 9 েতিতয়াই েসই মানুহ জেন সুস্থ হ’ল আৰু িনজৰ শযয্া তুিল ৈল েখাজ কািঢ়বৈল ধিৰেল

10 েসই িদনেটা িবশ্রামবাৰ আিছল; েসেয়েহ ইহুদী সকেল সুস্থ েহাৱা জনক ক’েল, “আিজ িবশ্রামবাৰ; িবধানৰ
মেত শযয্া তুিল িনব নাপায় ” 11 িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেল, “িয জেন েমাক সুস্থ কিৰেল, েসই জেনই
েমাক ক’েল, েবােল েতামাৰ শযয্া তুিল ৈল েখাজকািঢ় ফুৰা ” 12 েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েতামাৰ শযয্া তুিল
ৈল েখাজকািঢ় েযাৱা বুিল েকাৱা েসই মানুহ জন েকান?” 13 িকন্তু সুস্থ েহাৱা মানুহ জেন ‘েতওঁ েকান আিছল’ তাক
জনা নািছল িকয়েনা েসই ঠাইত অেনেক িভৰ কৰাত, যীচু আতিৰ ৈগিছল 14 পাছত যীচুেৱ মিন্দৰত েতওঁক েদখা
পাই ক’েল, “েচাৱা তুিম এিতয়া সুস্থ হ’লা!! আৰু পাপ নকিৰবা, যােত েতামাৰ অিধক ক্ষিত নহয় ” 15 েতিতয়া েসই
মানুেহ ৈগ ইহুদী সকলক ক’েল, “িয জেন েমাক সুস্থ কিৰেল, েতওঁ যীচু ”

পুত্রৰ অিধকাৰ
16এই কাৰণেত ইহুদী সকেল যীচুক তাড়না কিৰবৈল ধিৰেল, কাৰণ েতওঁ িবশ্রামবােৰ এইেবাৰ কমর্ কিৰেল 17 যীচুেৱ

েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ িপতৃেয় এিতয়াৈলেক কমর্ কিৰ আেছ, মেয়া কিৰেছঁা ” 18 যীচুৰ এই কথাৰ কাৰেণ ইহুদী
সকেল েতওঁক বধ কিৰবৈল উপায় িবচািৰেল িকয়েনা যীচুেৱ েয েকৱল িবশ্রামবাৰৰ িবধান লঙ্ঘন কিৰেল, এেন নহয়,
েতওঁ ঈশ্বৰক িনজৰ িপতৃ বুিল মািত িনজেক ঈশ্বৰৰ সমান কিৰেল

19 ইয়াৰ উত্তৰত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই সঁচাৈকেয় আেপানােলাকক কওঁ, পুত্রই িনজৰ পৰা এেকা কিৰব
েনাৱােৰ িপতৃক িয িয কৰা েদেখ, েকৱল তােকেহ কিৰব পােৰ 20 কাৰণ, িপতৃেয় পুত্রক েপ্রম কেৰ আৰু িনেজ
িয কেৰ েসই সকেলােক পুত্রক েদখুৱায় আেপানােলাক েযন অিধক আচিৰত ৈহ যায়, তাৰ বােব েতওঁ ইয়াতৈকেয়া
মহৎ মহৎ কমর্ পুত্রক েদখুৱাব 21 িপতৃেয় েযেনৈক মৃতকক তুিল জীৱন িদেয়, পুত্রেয়া িয জনেক ইচ্ছা কেৰ, েতওঁক
জীৱন িদেয় 22 িপতৃেয় েকােনা জনৰ েসাধ-িবচাৰ নকেৰ, িকন্তু সমস্ত িবচাৰৰ ভাৰ েতওঁ পুত্রক িদেল, 23 যােত িপতৃক
েযেনৈক সকেলােৱ সন্মান কেৰ, েতেনৈক পুত্রেকা েযন সন্মান কেৰ; িয জেন পুত্রক সন্মান নকেৰ, েতওঁ েতওঁক
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পেঠাৱা িপতৃেকা সন্মান নকেৰ 24 মই সঁচাৈকেয় কওঁ, িয জেন েমাৰ কথা শুিন েমাক পেঠাৱা জনত িবশ্বাস কেৰ,
েতওঁৰ অনন্ত জীৱন আেছ আৰু েতওঁ েদাষীৰূেপ িবেবিচত নহ’ব, িকন্তু মৃতুয্ৰ পৰা জীৱনৈল পাৰ হ’ল

25 আেপানােলাকক সঁচাৈকেয় কওঁ, িয সময়ত মৃত েলােক ঈশ্বৰৰ পুত্রৰ মাত শুিনব, এেন সময় আিহ আেছ, বৰং
আিহ পােলিহ আৰু িয সকেল শুিনব, েতওঁেলাক জীৱ 26 িকয়েনা িপতৃ িনেজ েযেনৈক জীৱনৰ আিধকাৰী, েতেনৈক
েতওঁ পুত্রেকা িনেজ জীৱনৰ অিধকাৰী হবৈল িদেল 27 িপতৃেয় েসই পুত্রৰ হাতত মানুহৰ সকেলা েসাধ-িবচাৰৰ ক্ষমতা
িদেল, কাৰণ েতওঁ মানুহৰ পুত্র

28 এই কথা শুিন িবিস্মত নহ’ব; িকয়েনা এেন সময় আিহেছ, িয সকল ৈমদামত আেছ, েতওঁেলাক সকেলােৱ মনুষয্
পুত্রৰ মাত শুিনব 29 আৰু ওলাই আিহব সৎকমর্ কৰা সকল জীৱনৰ পুনৰুত্থানৈল, দুষ্টকম্মর্ কৰা সকল েসাধ-িবচাৰৰ
পুনৰুত্থানৈল ওলাই আিহব

প্রভু যীচুৰ িবষেয় সাক্ষয্
30 মই িনেজ এেকা কিৰব েনাৱােৰা; েযেনৈক শুেনা, েতেনৈকেয় িবচাৰ কেৰঁা আৰু েমাৰ িবচাৰ নয্ায়; িকয়েনা মই

েমাৰ িনজৰ ইচ্ছা িবচৰা নাই, িকন্তু িয জেন েমাক পঠাইেছ, েতওঁৰ ইচ্ছােহ িবচােৰা 31 মই যিদ েকৱল িনজৰ িবষেয়
িনেজ সাক্ষয্ িদওঁ, েতেনহেল েমাৰ েসই সাক্ষয্ সতয্ নহয় 32 আন এজন আেছ, িয জেন েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেয়
আৰু মই জােনা েয েতওঁ েমাৰ িবষেয় িয সাক্ষয্ িদেয়, েসই সাক্ষয্ সতয্

33 আেপানােলােক েযাহনৰ ওচৰৈল েলাক পঠাইিছল আৰু েযাহেন সতয্ৰ পেক্ষ সাক্ষয্ িদিছল 34 অৱেশয্ েমাৰ
মানুহৰ পৰা েপাৱা সাক্ষয্ৰ প্রেয়াজন নাই; তথািপ মই এইেবাৰ কথা ৈকেছঁা, যােত আেপানােলােক পিৰত্রাণ পাব পােৰ
35 েসই েযাহন আিছল এিট প্রদীপ স্বৰূপ, েতওঁ িনেজ জ্বিল েপাহৰ িবলাই আিছল আেপানােলােক অলপ কালৰ বােব
েতওঁৰ েপাহৰত আনন্দ উপেভাগ কিৰবৈল ইচু্ছক ৈহিছল

36 িকন্তু েমাৰ িয সাক্ষয্ আেছ, েসয়া েযাহনৰ সাক্ষয্তৈকেয়া মহত্বপূণর্; কাৰণ িপতৃেয় েমাক িয কামেবাৰ সমূ্পণর্
কিৰবৈল িদেছ, মই েসইেবাৰ কােমই কিৰেছঁা আৰু েসইেবােৰ েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেয় েয িপতৃেয় েমাক পঠাইেছ
37 েসই িপতৃ, িয জেন েমাক পঠােল, েতওঁ েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেছ আেপানােলােক েতওঁৰ মাত েকােনা কােল শুনা
নাই; েতওঁৰ আকৃিতও েদখা নাই 38 তাৰ উপিৰ েতওঁৰ বাকয্ও আেপানােলাকৰ অন্তৰত নাই; িকয়েনা িয জনক েতওঁ
পঠােল, আেপানােলােক েসই জনক িবশ্বাস নকেৰ

39আেপানােলােক সকেলা ধমর্শাস্ত্র অিত মেনােযাগ সহকােৰ পেঢ়, কাৰণআেপানােলােক ভােৱ েসইেবাৰৰ মােজিদেয়
আেপানােলােক অনন্ত জীৱন পাব েসই শাস্ত্রেবােৰ েমাৰ িবষেয়ই সাক্ষয্ িদেছ; 40 তথািপ আেপানােলােক জীৱন লাভ
কিৰবৈল, েমাৰ ওচৰৈল আিহব িনিবচােৰ

41 মই মানুহৰ প্রশংসা*পাবৈল েচষ্টা নকেৰঁা; 42 িকন্তু মই আেপানােলাকক জােনা েয, আেপানােলাকৰ অন্তৰত ঈশ্বৰৰ
প্রিত েপ্রম নাই 43 মই েমাৰ িপতৃৰ নােমেৰ আিহেছঁা আৰু আেপানােলােক েমাক গ্রহণ নকেৰ; িকন্তু আন েকােনা যিদ
িনজৰ নােমেৰ আেহ, আেপানােলােক েতওঁক গ্রহণ কিৰব 44 আেপানােলােক এজেন আন জনৰ পৰা প্রশংসা†গ্রহন
কিৰবৈল আশা কেৰ, িকন্তু িয প্রশংসা একমাত্র ঈশ্বৰৰ পৰা েপাৱা যায়, তাৈল আশা নকেৰ েসেয় আেপানােলােক
েকেনৈক িবশ্বাস কিৰব পািৰব? 45 নাভািবব েয িপতৃৰ আগত মই আেপানােলাকক েদাষী কিৰম; অ◌ােপানােলাকক েদাষী
কেৰঁাতা আন এজন আেছ িয েমািচৰ ওপৰত আেপানােলােক আশা কিৰেছ, েতেৱঁই আেপানােলাকক েদাষী কিৰেছ
46আেপানােলােক যিদ েমািচক িবশ্বাস কেৰ, েতেনহেল েমােকা িবশ্বাস কিৰেলেহঁেতন; িকয়েনা েমািচেয় েমােৰই িবষেয়
িলিখেছ 47 িকন্তু েতওঁৰ িলখিন যিদ আেপানােলােক িবশ্বাস নকেৰ, েতেনহেল েকেনৈক েমাৰ কথা িবশ্বাস কিৰব?”

6 অধয্ায়
যীচুেৱ পঁাচ হাজাৰ মানুহক খুউৱা

1 ইয়াৰ পাছত যীচু গালীল সাগৰৰ িসপাৰৈল গ’ল এই সাগৰক িতিবিৰয়া সাগেৰা েকাৱা হয় 2 েতিতয়া বহু মানুহৰ
এটা দল যীচুৰ পােছ পােছ গ’ল, কাৰণ যীচুেৱ েৰাগী সকলৈল িয িয কিৰিছল, েসই সকেলা আচিৰত কাযর্ৰ িচনেবাৰ
েতওঁেলােক েদখা পাইিছল 3 পাছত যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল পাহাৰৰ ওপৰৈল উিঠ ৈগ বিহল 4 েসই সময়ত
ইহুদী সকলৰ িনস্তাৰ-পবর্ৰ িদন ওচৰ চািপ আিহিছল 5 যীচুেৱ ওপৰৰ ফােল চাই েদিখেল েয এক বৃহৎ মানুহৰ দল
েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ আেছ েতিতয়া েতওঁ িফিলপক সুিধেল, “এওঁেলাকক েখাৱাবৰ কাৰেণ আিম ক’ৰ পৰা িপঠা
িকিনবৈল পাম?” 6 িফিলপক পৰীক্ষা কিৰবৈলেক যীচুেৱ এই কথা ক’েল, কাৰণ যীচুেৱ িক কিৰব তাক েতওঁ িনেজ
* 5 অধয্ায়:41 প্রশংসা মিহমা † 5 অধয্ায়:44 প্রশংসা মিহমা
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জািনিছল 7 িফিলেপ উত্তৰ িদেল, “এওঁেলাক প্রেতয্েক যিদ অলপৈকেয়া পায়, তথািপ দুশ আধিলৰ *িপঠা িকিনেলও
যেথষ্ট নহ’ব ” 8 যীচুৰ িশষয্ সকলৰ মাজত এজনৰ নাম আিছল আিন্দ্রয় েতওঁ িচেমান িপতৰৰ ভােয়ক েতওঁ যীচুক
ক’েল, 9 “ইয়াত এজন সৰু ল’ৰা আেছ আৰু েতওঁৰ ওচৰত পঁােচাটা যৱৰ িপঠা আৰু দুটা সৰু মাছ আেছ; িকন্তু ইমান
মানুহৰ মাজত তােৰ িক হ’ব?” 10 যীচুেৱ ক’েল, “েলাক সকলক বিহবৈল িদয়া ” েসই ঠাইেত ভােলমান বন আিছল
েতিতয়া সকেলা েলাক তাৰ ওপৰেত বিহল তাত পুৰুষৰ সংখয্াই প্রায় পঁাচ হাজাৰ আিছল 11 তাৰ পাছত যীচুেৱ েসই
িপঠােকইখন ৈল ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদ বিহ থকা সকলৰ মাজত ভগাই িদেল েতেনদেৰ েতওঁ পাছত মােছা ভগাই িদেল
েযেয় িযমান িবচািৰেল িসমানৈক পােল

12 েতেনৈক েতওঁেলাক পিৰতৃপ্ত েহাৱাৰ পাছত যীচুেৱ িশষয্ সকলক ক’েল, “িয টুকুৰােবাৰ বাকী থািকল, তাৰ
এেকােৱই েযন নষ্ট নহয়; েসইেবাৰ এেকলেগ েগাটাই েলাৱা ” 13 েতিতয়া িশষয্ সকেল েসইেবাৰ েগাটােল আৰু েলাক
সকেল েখাৱাৰ পাছত েসই পঁােচাটা যৱৰ িপঠাৰ িয টুকুৰােবাৰ বাকী থািকল, েসইেবাৰ েগাটাই েতওঁেলােক বাৰটা পািচ
পূৰ কিৰেল 14 যীচুৰ এই আচিৰত কাযর্ েদিখ েলাক সকেল কবৈল ধিৰেল, “জগতৈল িয জন ভাৱবাদী অহাৰ কথা
আেছ, এওঁ িনশ্চেয় েসই ভাৱবাদী ”

15 েযিতয়া যীচুেৱ বুিজেল েয েলাক সকেল েতওঁক েজাৰ কিৰ েতওঁেলাকৰ ৰজা পািতবৰ কাৰেণ ধিৰ িনবৈল উদয্ত
ৈহেছ; েতিতয়া েতওঁ আতিৰ অকেল েসই পাহাৰৈল পুণৰ উিঠ গ’ল

যীচুেৱ পানীৰ ওপৰত েখাজকঢ়া
16 েযিতয়া সিন্ধয়া নািম আিহল, যীচুৰ িশষয্ সকল সাগৰৰ তীৰৈল নািম গ’ল 17 েতওঁেলােক ৈগ এখন নাৱত

উিঠল আৰু কফৰনাহূম নগৰৰ ফােল সাগৰ পাৰ ৈহ যাবৈল ধিৰেল ইিতমেধয্ আন্ধাৰ ৈহ ৈগিছল, িকন্তু যীচু েতিতয়াও
েতওঁেলাকৰ ওচৰ আিহ নাপােল 18 বৰ েজােৰেৰ বতাহ বলাত সাগৰত েঢৗ উিঠিছল 19 িশষয্ সকেল নাও বাই প্রায়
পঁাচ ছয় িকেলািমটাৰমান েযাৱাৰ পাছত েদিখেল, যীচু সাগৰৰ ওপেৰিদ েখাজকািঢ় নাৱঁৰ ওচৰৈল আিহ আেছ তােক
েদিখ েতওঁেলােক অিতশয় ভয় খােল 20 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “এয়া মইেহ! ভয় নকিৰবা ”

21 িশষয্ সকেল যীচুক নাৱত তুিল লবৈল িবচািৰেল আৰু েতওঁেলাক িয ঠাইৈল ৈগ আিছল, নাও খন েতিতয়াই েসই
ঠাই পােলৈগ

জীৱনৰ আহাৰৰ িবষেয় িশক্ষা
22 িপছিদনা খনৰ কথা িয সকল েলাক সাগৰৰ আন পাৰত িথয় ৈহ আিছল, েতওঁেলােক েদিখিছল েয েকৱল মাত্র

এখন নাৱৰ বািহেৰ েসই ঠাইত আন এখেনা নাও নািছল আৰু যীচু েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত তাত নুিঠল, অকল িশষয্
সকলেহ আতিৰ ৈগিছল 23 িকন্তু, প্রভুেৱ ধনয্বাদ িদয়াৰ পাছত েলাক সকেল িয ঠাইত িপঠা খাইিছল, েসই ঠাইৰ
ওচৰেত িতিবিৰয়াৰ পৰা অহা িকছুমান নাও আিছল 24 েসেয়, েলাক সকেল েযিতয়া জািনেল েয যীচু আৰু েতওঁৰ
িশষয্ সকল েসই ঠাইত নাই, েতিতয়া েতওঁেলােক েসই নাওেবাৰত উিঠ যীচুক িবচািৰ কফৰনাহূমৈল গ’ল

25 সাগৰৰ িসেটা পাৰত েতওঁেলােক যীচুক েদখা পাই ক’েল, “ৰিব্ব, আপুিন ইয়াৈল েকিতয়া আিহল?” 26 যীচুেৱ
েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “মই আেপানােলাকক অিত সতয্ৰূেপ কওঁ, আেপানােলােক আচিৰত িচন েদিখেছ কাৰেণ
নহয়, বৰং িপঠা খাই তৃপ্ত েহাৱাৰ কাৰেণেহ েমাক িবচািৰেছ 27 ক্ষয়ণীয় আহাৰৰ†কাৰেণ শ্রম কিৰবৈল এৰক; িকন্তু
অনন্ত জীৱনৈলেক িয আহাৰ থােক তাৰ কাৰেণ শ্রম কৰক েসই আহাৰ মানুহৰ পুত্রই আেপানােলাকক িদব; িকয়েনা
িপতৃ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ ওপৰত িনজৰ েমাহৰ‡মািৰেল ”

28 েলাক সকেল েতওঁক সুিধেল, “েতেনহেল ঈশ্বৰৰ কমর্ কিৰবৈল আিম িক কিৰব লােগ?” 29 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল,
“ঈশ্বেৰ িয জনক পঠােল, আেপানােলােক েতওঁত িবশ্বাস কৰাই ৈহেছ ঈশ্বৰৰ মেনানীত কমর্ ” 30 েতিতয়া েতওঁেলােক
েতওঁক সুিধেল, “আিম েদিখ িবশ্বাস কিৰবৈল আপুিন িক এেন কাযর্ কিৰ আচিৰত িচন েদখুৱাব? আপুিন িক কমর্ কিৰব?
31 আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকেল মৰুপ্রান্তত মান্না খাইিছল; েযেনৈক শাস্ত্রত িলখা আেছ, ‘েতওঁ েতওঁেলাকক খাবৈল স্বগর্ৰ
পৰা িপঠা িদেল’ ”§

32 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই আেপানােলাকক সঁচাৈকেয় কওঁ, স্বগর্ৰ পৰা েসই িপঠা েমািচেয় আেপানােলাকক
িদয়া নািছল, িকন্তু েমাৰ িপতৃেয়েহ আেপানােলাকক স্বগর্ৰ পৰা প্রকৃত িপঠা িদেয় 33 িকয়েনা স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহ িযেহ
জগতক জীৱন দান কেৰ, েসেয় ঈশ্বেৰ িদয়া িপঠা ” 34 েলাক সকেল ক’েল, “েতেনহেল প্রভু, েসই িপঠা আমাক
সকেলা সময়েত িদয়ক ”
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35 যীচুেৱ েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “জীৱন িদওঁতা আহাৰ মেয়ই; িয জন েমাৰ ওচৰৈল আেহ, েতওঁৰ েকিতয়াও
েভাক নালািগব; আৰু িয জেন েমাত িবশ্বাস কেৰ, েতওঁৰ েকিতয়াও িপয়াহ নালািগব 36 মই আেপানােলাকক ৈকেছঁা
েয, আেপানােলােক েমাক েদিখেছ, িকন্তু আেপানােলােক িবশ্বাস নকেৰ 37 িপতৃেয় েমাক িয সকলক িদেছ, েতওঁেলাক
সকেলােৱই েমাৰ ওচৰৈল আিহব; আৰু েমাৰ ওচৰৈল অহা জনক মই েকিতয়াও বািহৰ কিৰ িনিদম 38 িকয়েনা মই
েমাৰ িনজৰ ইচ্ছা পূৰ কিৰবৈল স্বগর্ৰ পৰা নািম অহা নাই, িকন্তু েমাক পেঠাৱা জনৰ ইচ্ছা পূৰ কিৰবৈলেহ নািম আিহেছঁা
39 েমাক পেঠাৱা জনৰ ইচ্ছা এই েয, েতওঁ েমাক িয সকলক িদেল, েতওঁেলাকৰ এজনেকা েযন মই েনেহৰুৱাও, িকন্তু
েশষৰ িদনা েতওঁেলাক সকেলােক েযন মই উঠাও 40 েমাৰ িপতৃৰ ইচ্ছা এই- িয েকােনােৱ পুত্রক েদিখ েতওঁত িবশ্বাস
কেৰ, েতওঁ েযন অনন্ত জীৱন পায়; আৰু েশষৰ িদনা মই েতওঁক তুিলম ”

41 পাছত ইহুদী েনতা সকেল যীচুৰ িবষেয় েভাৰেভাৰিন আৰম্ভ কিৰেল; িযেহতু েতওঁ ৈকিছল, “স্বগর্ৰ পৰা নমা আহাৰ
মেয়ই;” 42 েসই েনতা সকেল ৈকিছল, “এওঁ েযােচফৰ পুেতক যীচু, যাৰ বােপক-মাকক আিম জােনা, েসই জেনই নহয়
েন? েতেনহেল ‘মই স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহেছঁা’ এই কথা এিতয়া েতওঁ েকেনৈক ৈকেছ?” 43 যীচুেৱ েতওঁেলাকক উত্তৰ
িদ ক’েল, “আেপানােলােক িনজৰ মাজত েসই েভাৰেভাৰিন বন্ধ কৰক 44 িয জেন েমাক পঠাইেছ, েসই িপতৃেয় চপাই
নলেল, েকােনও েমাৰ ওচৰৈল আিহব েনাৱােৰ; আৰু মই েশষৰ িদনা েতওঁক তুিলম 45 ভাববাদী সকলৰ পুস্তকত
এই বুিল িলখা আেছ, ‘েতওঁেলাক সকেলােৱ ঈশ্বৰৰ পৰা িশক্ষা লাভ কিৰব ’*িয জেন িপতৃৰ পৰা শুিন িশক্ষা পাইেছ,
েতেৱঁই েমাৰ ওচৰৈল আেহ 46 েকােনােৱ েয িপতৃক েদিখেল, এেন নহয়, েকৱল িয জন ঈশ্বৰৰ পৰা হয়, েতেৱঁই
িপতৃক েদিখেল 47 মই সঁচাৈকেয় ৈকেছঁা, িয জেন িবশ্বাস কেৰ, েসই জনৰ অনন্ত জীৱন আেছ 48 জীৱন িদওঁতা
আহাৰ (িপঠা) মেয়ই 49 আেপানােলাকৰ িপতৃপুৰুষ সকেল মৰুপ্রান্তত মান্না খাইিছল আৰু েতওঁেলাক মিৰল৷

50 স্বগর্ৰ পৰা নািম অহা আহাৰ এেয়; িয মানুেহ ইয়াক খায়, েতওঁ পুনৰ নমেৰ 51 স্বগর্ৰ পৰা নমা জীৱনময় আহাৰ
মেয়ই যিদ েকােনােৱ এই আহাৰ খায়, েতেনহেল েতওঁ িচৰকাল জীৱ; আৰু জগতৰ জীৱনৰ কাৰেণ মই িয আহাৰ
িদম, েসেয় েমাৰ মাংস ”†

52 এই কথাত ইহুদী সকল খঙত জ্বিল উিঠ পৰস্পেৰ বাকযুদ্ধত িলপ্ত ৈহ ক’েল, “েকেনৈক এই মানুহ জেন েতওঁৰ
েদহৰ মাংস আমাক খাবৈল িদব পােৰ?” 53 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “সঁচাৈকেয় মই আেপানােলাকক কওঁ, মানুহৰ
পুত্রৰ মাংস নাখােল আৰু েতওঁৰ েতজ পান নকিৰেল, আেপানােলাকৰ িভতৰত জীৱন নাই 54 িয েকােনােৱ েমাৰ
মাংস খায়, আৰু েমাৰ েতজ পান কেৰ, েতওঁৰ অনন্ত জীৱন আেছ; আৰু েশষৰ িদনা মই েতওঁক তুিলম 55 িকয়েনা
েমাৰ মাংসই প্রকৃত ভক্ষয্ আৰু েমাৰ েতেজই প্রকৃত পানীয় 56 িয জেন েমাৰ মাংস খায় আৰু েমাৰ েতজ পান কেৰ,
েসই জন েমাত থােক, মেয়া েতওঁত থােকঁা 57 েযেনৈক জীিৱত িপতৃেয় েমাক পঠােল আৰু িপতৃৰ কাৰেণ মই জীিৱত
আেছঁা, েতেনৈক িয েকােনােৱ েমাক েভাজন কেৰ, েতেৱঁা েমাৰ দ্বাৰাই জীয়াই থািকব 58স্বগর্ৰ পৰা নমা আহাৰ এেয়ই
িপতৃপুৰুষ সকেল েযেনৈক খােয়া মিৰল, তাৰ িনিচনা নহয়; িয জেন এই আহাৰ খায়, েসই জন িচৰকাল জীৱ ” 59 এই
সকেলা কথা যীচুেৱ কফৰনাহূমত উপেদশ িদয়াৰ সময়ত নাম-ঘৰত ক’েল

অনন্ত জীৱনৰ বাকয্ যীচুত আেছ
60 যীচুৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ অেনেক এই কথা শুিন ক’েল, “ই বৰ কিঠন িশক্ষা; েকােন ইয়াক গ্রহণ কিৰব পােৰ?”

61 যীচুেৱ িনজৰ মনেত জািনব পািৰিছল েয েতওঁৰ িশষয্ সকেল এই িবষয়ত বু বু বা বা কিৰ আেছ; েসেয় েতওঁ িশষয্
সকলক সুিধেল, “এই কথাত েতামােলােক মনত িবিঘিন পাইছা েনিক? 62 মানুহৰ পুত্রক েযিতয়া উদ্ধর্ ত েতওঁৰ আগৰ
থকা ঠাইৈল উঠা েদিখবা, েতিতয়া েতামােলােক িক ভািববা? 63 আত্মাইেহ জীৱন িদেয় মাংস এেকা উপকাৰত নােহ;
মই েতামােলাকক িযেবাৰ কথা ৈকেছঁা, েসই কথাই আত্মা আৰু জীৱন 64 িকন্তু েতামােলাকৰ মাজত এেন িকছুমান
আেছ, িয সকেল িবশ্বাস নকেৰ ” িকয়েনা যীচুেৱ আিদেৰ পৰা জািনিছল, েকােন েকােন িবশ্বাস নকেৰ আৰু েকােন
েতওঁক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদব 65 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “এই কাৰেণ মই েতামােলাকক ৈকিছেলঁা েয, িপতৃেয় ইচ্ছা
নকিৰেল েকােনও েমাৰ ওচৰৈল আিহব েনাৱােৰ ”

66 ইয়াৰ পাছেত েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ অেনক উলিট গ’ল; েতওঁৰ লগত পুনৰ অহা-েযাৱা নকিৰেল 67 যীচুেৱ
েতিতয়া েসই বাৰ জন পঁাচিনক ক’েল, “েতামােলােকও যাবৈল ইচ্ছা কৰা েন?” 68 িচেমান িপতেৰ েতওঁক উত্তৰ িদেল,
“প্রভু, আিম কাৰ ওচৰৈল যাম? অনন্ত জীৱনৰ কথা আেপানাৰ ওচৰতেহ আেছ 69আিম িবশ্বাস কিৰেছঁা আৰু জািনেছঁা
েয আপুিনেয়ই ঈশ্বৰৰ পিবত্র জন ” 70 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েতামােলাক বাৰ জনক মেনানীত কৰা নাই
* 6 অধয্ায়:45 িযচয়া 54:13 † 6 অধয্ায়:51 অথর্াৎ জীৱন, শৰীৰ
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েন? িকন্তু েতামােলাকৰ মাজেতা এজন িদয়াবল‡আেছ ” 71 ইয়াত ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িচেমানৰ পুত্র িযহূদাৰ িবষেয় ৈকিছল;
িকয়েনা যিদও েতওঁ বাৰ জনৰ মাজৰ এজন আিছল, তথািপ েতেৱঁ পাছত যীচুক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদিছল

7 অধয্ায়
পঁজা-পবর্ৰ সময়ত প্রভু যীচুৰ উপেদশ

যীচুৰ ভােয়ক সকলৰ অিবশ্বাস
1 তাৰ পাছত যীচুেৱ গালীল প্রেদশৰ িভন িভন ঠাইত ঘূিৰ ফুিৰেল ইহুদী সকেল েতওঁক বধ কিৰবৈল সুেযাগ িবচািৰ

থকা বােব যীচুেৱ িযহুদীয়া প্রেদশৈল যাবৈল ইচ্ছা নকিৰেল 2 েতিতয়া ইহুদী সকলৰ পঁজা-পবর্ৰ* সময় প্রায় ওচৰ
চািপিছল 3 েসই কাৰণেত যীচুৰ ভােয়কহঁেত েতওঁক ক’েল, “তুিম িয িয কাম কিৰছা, েসইেবাৰ েতামাৰ িশষয্ সকেল
েদখা পাবৰ বােব তুিমও এই ঠাই এিৰ িযহুদীয়াৈল েযাৱা৷ 4 যিদ েকােনাবাই িনেজ জনাজাত হ’ব িবচােৰ, েতেনহেল েতওঁ
েগাপেন এেকা নকেৰ তুিম েযিতয়া এইেবাৰ কামেক কৰা, েতেনহেল জগতৰ সনু্মখত িনজেক েদখুউৱা ” 5 িকয়েনা
েতওঁৰ ভােয়ক সকেল েতওঁত িবশ্বাস কৰা নািছল 6 েসেয় যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ িনৰূিপত সময় এিতয়াও
অহা নাই, িকন্তু েতামােলাকৰ সময় সদায় আেছ 7 জগেত েতামােলাকক ঘৃণা কিৰব েনাৱােৰ; েমাকেহ ঘৃণা কেৰ;
িকয়েনা মই জগতৰ িবষেয় এই সাক্ষয্ িদওঁ েয, জগতৰ সকেলা কাম মন্দ

8 েতামােলােক পবর্ৈল েযাৱা; েমাৰ সময় এিতয়াও পূণর্ েহাৱা নাই, েসেয় মই এিতয়া পবর্ৈল নাযাওঁ ” 9 েতওঁেলাকক
এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত যীচু গালীল প্রেদশেত থািক গ’ল 10 েতওঁৰ ভােয়ক সকল পবর্ৈল গ’ল আৰু পাছত েতেৱঁা
তাৈল গ’ল িকন্তু েতওঁ মুকিলৈক েযাৱা নািছল, েগাপেন গ’ল 11 পবর্ৰ সময়ত ইহুদী সকেল যীচুক িবচািৰ েসাধা-সুিধ
কিৰেল, “েসই মানুহ জন ক’ত আেছ?” 12 েলাক সকলৰ মাজত যীচুৰ িবষেয় নানা ধৰণৰ আেলাচনা হবৈল ধিৰেল
েকােনা েকােনােৱ ক’েল, “েতওঁ এজন ভাল মানুহ ” আন িকছুমােন আেকৗ ক’েল, “নহয়, নহয়, েতওঁ েলাক সকলক
ভুল পথত ৈল ৈগেছ ” 13 িকন্তু ইহুদী সকলৰ ভয়ত েতওঁৰ িবষেয় েকােনও মুকিলৈক এেকা কথা নক’েল

14 েযিতয়া পবর্ৰ আধা সময় পাৰ হ’ল, েতিতয়া যীচুেৱ মিন্দৰৈল ৈগ উপেদশ িদবৈল আৰম্ভ কিৰেল 15 তােত ইহুদী
সকেল অিতশয় আচিৰত ৈহ ক’েল, “এই েলাক জেন েকিতয়াও েকােনা িশক্ষা েনােলাৱাৈক ইমানেবাৰ ধমর্ কথা েকেনৈক
জািনেল?” 16 যীচুেৱ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “এই উপেদশ েমাৰ িনজৰ নহয়, েমাক পেঠাৱা জনৰেহ ” 17 যিদ
েকােনােৱ েতওঁৰ ইচ্ছা পালন কিৰবৈল িবচােৰ, েতেনহেল েতওঁ জািনব েয এই িশক্ষা ঈশ্বৰৰ পৰা আিহেছ েন মই িনজৰ
পৰা ৈকেছঁা 18 িয জেন িনজৰ পৰা কথা কয়, েতওঁ িনজৰ মযর্দা িবচােৰ; িকন্তু েকােনা জেন যিদ পেঠাৱা জনৰ েগৗৰৱ
িবচােৰ, েতেনহেল েতওঁ সতয্, আৰু েতওঁৰ িভতৰত এেকা অসাধুতা নাই 19 েমািচেয় জােনা আেপানােলাকক িবধান
িদয়া নাই? িকন্তু আেপানােলাকৰ েকােনও েয েসই িবধান পালন নকেৰ আেপানােলােক েমাক িকয় বধ কিৰবৈল
িবচািৰেছ? 20 েলাক সকেল উত্তৰ িদেল, “েতামাক ভূেত পাইেছ; েতামাক েকােন বধ কিৰবৈল িবচািৰেছ?” 21 যীচুেৱ
উত্তৰত েতওঁেলাকক ক’েল, “মই এটা কাম কিৰেলঁা, তােত আেপানােলাক সকেলােৱ িবস্ময় মািনেছ 22 েমািচেয়
আেপানােলাকক চুন্নৎ কৰাৰ ৰীিত িদেল আৰু আেপানােলােক িবশ্রামবােৰও িশশু সকলৰ চুন্নৎ কেৰ (মূলত: এই
িবধান েমািচৰ পৰা নহয়, িকন্তু িপতৃপুৰুষ সকলৰ পৰােহ আিহেছ); 23 েমািচৰ িবধান েযন উলঙ্ঘন কৰা নহয়, এই
যুিক্তেত যিদ িবশ্রাম বােৰও মানুহৰ চুন্নৎ কৰা হয়, েতেনহেল মই িবশ্রামবােৰ এজন মানুহক সমূ্পণর্ভােৱ সুস্থ কিৰেলঁা
কাৰেণ আেপানােলাকৰ েমাৰ ওপৰত িকয় খং উিঠেছ? 24 উপৰুৱাৈক চাই িবচাৰ নকিৰব, বৰং নয্ায়-িবচাৰ কৰক ”

25 েতিতয়া িযৰূচােলমৰ েকইজনমান েলােক ক’েল, “িয জনক েতওঁেলােক বধ কিৰবৈল িবচািৰেছ, এেৱঁই জােনা
েসই জন নহয়? 26 িকন্তু েচাৱা, এওঁেতা মুকিলৈক কথা ৈক আেছ, তথািপ েতওঁেলােক এওঁক এেকা েকাৱা নাই
েতেনহেল, এেন হব পােৰ েনিক, শাসনকতর্ া সকেল সঁচাই জািনব পািৰেছ েয এই েলাক জেনই খ্রীষ্ট? 27 এওঁ ক’ৰ
পৰা আিহেছ, তাক আিম জােনা; িকন্তু খ্রীষ্ট আিহেল, েকােনও নাজািনব, েতওঁ ক’ৰ পৰা আিহেছ ” 28 েতিতয়া যীচুেৱ
মিন্দৰত িশক্ষা িদেল আৰু উচ্চস্বেৰ ক’েল, “আেপানােলােক েমাক জােন আৰু মই ক’ৰ পৰা আিহেছঁা, েসই িবষেয়ও
জােন৷ মই িনজ ইচ্ছােৰ অহা নাই, িকন্তু িয জেন েমাক পঠােল, েতওঁ সতয্; েতওঁক আেপানােলােক নাজােন 29 মই
হ’েল েতওঁক জােনা; িকয়েনা মই েতওঁৰ পৰা আিহেছঁা আৰু েতেৱঁই েমাক পিঠয়ােল ” 30 তােত েসই েলাক সকেল
েতওঁক ধিৰবৈল উপায় িবচািৰেল; তথািপ েকােনও েতওঁৰ গাত হাত িনিদেল; িকয়েনা েতিতয়া েতওঁৰ সময় েহাৱা নািছল
‡ 6 অধয্ায়:70 িদয়াবল চয়তান * 7 অধয্ায়:2 পঁজা-পবর্: এই পবর্ প্রিতবছেৰ সপ্তাহজুিৰ পালন কৰা হয় পবর্ৰ সময়ত ইহুদী সকেল তমু্বত বাস কেৰ
আৰু েমািচৰ সময়ত 40 বছৰ ধিৰ মৰুভূিমত ঘূিৰ-ফুৰাৰ কথা স্মৰণ কেৰ
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31 িকন্তু েলাক সকলৰ অেনেক েতওঁত িবশ্বাস কিৰেল েতওঁেলােক ক’েল, “এই েলাক জেন অেনক আচিৰত কাম
কিৰেছ িকন্তু খ্রীষ্ট েযিতয়া আিহব, েতিতয়া েতওঁ এওঁতৈক অিধক আচিৰত িচনৰ কাযর্ কিৰব েনিক?”

যীচুক বন্দী কিৰবৈল েচষ্টা কৰা
32 েলাক সকেল েয যীচুৰ িবষেয় এেনেবাৰ কথা েকাৱা-কুই কিৰ আেছ, েসই িবষেয় ফৰীচী সকেল শুিনবৈল পােল

েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল েতওঁক বন্দী কিৰবৈল িবষয়া সকলক পিঠয়াই িদেল 33 যীচুেৱ ক’েল,
“মই অলপ কালেহ আেপানােলাকৰ লগত আেছঁা তাৰ পাছত িয জেন েমাক পিঠয়াইেছ, মই েতওঁৰ ওচৰৈল যাম
34আেপানােলােক েমাক িবচািৰব, িকন্তু নাপাব; আৰু মই িয ঠাইৈল যাম, আেপানােলাক তাৈল যাব েনাৱািৰব ” 35 ইহুদী
সকেল েতিতয়া পৰস্পেৰ কথা পািতেল, “আিম েয েতওঁক িবচািৰ নাপাম, এেনৈক েতওঁেনা ক’ৈল যাব? গ্রীক সকলৰ
মাজত িয সকল ইহুদী বাস কিৰেছ, তাৈল ৈগ েতওঁেলাকক িশক্ষা িদব েনিক? 36 েতওঁ েয ৈকেছ, ‘েমাক িবচািৰবা,
িকন্তু নাপাবা, আৰু মই িয ঠাইত থািকম, তাৈল যাব েনাৱািৰবা’, এইেটােনা িক কথা?”

িবশ্বাসীজেন পিবত্র আত্মা পাব
37 পবর্ৰ েশষৰ িদন - িয িদনেটা পবর্ৰ প্রধান িদন, েসইিদনা যীচুেৱ অশ্রু টুিক িথয় হল, আৰু উচ্চস্বেৰ ক’েল,

“েকােনা মানুহৰ যিদ িপয়াহ লােগ, েতওঁ েমাৰ ওচৰৈল আিহ পান কৰক 38 িয েকােনােৱ েমাত িবশ্বাস কেৰ, ধমর্শাস্ত্রত
েকাৱাৰ দেৰ, েতওঁৰ িভতৰৰ পৰা জীৱনময় জলৰ ৈনেবাৰ ওলাই ৈব যাব ” 39 যীচুক িবশ্বাস কৰা সকেল েয আত্মা
পাব, েসই িবষেয় েতওঁ এই কথা ক’েল িকয়েনা েতিতয়াৈলেক আত্মা িদয়া েহাৱা নািছল, কাৰণ েতিতয়াৈলেক যীচু
মিহমািন্বত েহাৱা নািছল

40 এই সকেলা কথা শুিন, েলাক সকলৰ েকােনা েকােনােৱ ক’েল, “এওঁ সঁচাই েসই ভাৱবাদী ” আন িকছুমােন
ক’েল, “এওঁ খ্রীষ্ট ” 41 িকন্তু িকছুমােন ক’েল, “িক? খ্রীষ্ট জােনা গালীল প্রেদশৰ পৰা ওলাব? 42 ধমর্শাস্ত্রত েকাৱা
নাই জােনা, খ্রীষ্ট েয দায়ুদৰ বংশৰ পৰা হব আৰু দায়ুদ িয ৈবৎেলহম নগৰত আিছল, েতওঁ তাৰ পৰাই আিহব?”
43 এইদেৰ যীচুৰ িবষয়ক ৈল েলাক সকলৰ মাজত মতেভদ সৃষ্টি হ’ল 44 েতওঁেলাকৰ েকােনা েকােনােৱ েতওঁক
ধিৰবৈল িবচািৰেল, তথািপ েকােনও েতওঁৰ গাত হাত িনিদেল

45 েতিতয়া িয িবষয়া সকলক পেঠাৱা ৈহিছল, েতওঁেলাক প্রধান পুেৰািহত আৰু ফৰীচী সকলৰ ওচৰৈল ঘূিৰ আিহল
েতওঁেলােক িসহঁতক সুিধেল, “তাক িকয় নািনলা?” 46 েতিতয়া িবষয়া সকেল উত্তৰ িদেল, “েসই জনৰ দেৰ েকােনা
মানুেহ েকিতয়াও আেগেয় কথা েকাৱা নাই ” 47 েতিতয়া ফৰীচী সকেল উত্তৰ িদেল, “েতামােলােকা েতেনহেল েভাল
গলা েনিক? 48 শাসনকতর্ া বা ফৰীচী সকলৰ মাজৰ েকােনাবাই জােনা তাক িবশ্বাস কিৰেছ? 49 িকন্তু এই েলাক সকেল
িবধানৰ এেকােক নাজােন, েতওঁেলাক অিভশপ্ত ” 50 েতওঁেলাকৰ মাজৰ নীকদীম, িয জেন আেগেয় যীচুৰ ওচৰৈল
ৈগিছল, েসই জেন েতওঁেলাকক ক’েল, 51 “প্রথেম েকােনা মানুহৰ কথা নুশুিনেল আৰু েতওঁৰ কমর্ নাজািনেল, আমাৰ
িবধােন জােনা েতওঁক েদাষী কেৰ?” 52 তােত েতওঁেলােক েতওঁক উত্তৰ িদেল, “তুিমও গালীল প্রেদশৰ মানুহ েনিক?
িবচািৰ েচাৱা, েদিখবা েয গালীল প্রেদশৰ পৰা েকােনা ভাৱবাদীৰ আিবভর্ াৱ েহাৱা নাই ”

এজনী বয্িভচািৰণী িতেৰাতা, আৰু তাইৰ অপবাদকাৰী সকল
53 † তাৰ পাছত ইহুদী সকল িনজৰ িনজৰ ঘৰৈল গুিছ গ’ল

8 অধয্ায়
1 যীচু ৈজতুন পবর্তৈল গ’ল 2 অিত ৰািতপুৱােত েতওঁ পুণৰ মিন্দৰৈল আিহল; েতিতয়া সকেলা মানুহ েতওঁৰ

ওচৰৈল অহাত েতওঁ বিহ েতওঁেলাকক উপেদশ িদবৈল ধিৰেল 3 েতেনেত িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকেল
বয্িভচাৰ কমর্ত ধৰা এগৰাকী মিহলাক আিন েতওঁেলাকৰ মাজত থেল 4 েতওঁেলােক যীচুক সুিধেল, “েহ গুৰু, এই
মিহলা গৰাকী বয্িভচাৰ কমর্ কেৰঁােতই ধৰা পিৰল 5 এিতয়া, েমািচৰ িবধানত আমাক আজ্ঞা িদেছ েয, এেন মিহলাক
িশল দিলয়াই মািৰব লােগ এেন স্থলত আপুিন তাইৰ িবষেয় িক কয়?” 6 এই কথা েতওঁেলােক যীচুক পৰীক্ষা কিৰবৈল
ক’েল, যােত েতওঁৰ নামত েদাষােৰাপ কিৰবৈল িকবা সূত্র পাব পােৰ িকন্তু যীচুেৱ তলৈল মুৰ কিৰ আঙুিলেৰ মািটত
িলিখবৈল ধিৰেল 7 িকন্তু েতওঁেলােক েযিতয়া বােৰ বােৰ েতওঁক সুিধবৈল ধিৰেল, েতওঁ মূৰ দািঙ েতওঁেলাকক ক’েল,
“আেপানােলাকৰ মাজত িয জন িনষ্পাপী, েতেৱঁই প্রথেম তাইৈল িশল দিলয়াওক ” 8 পাছত েতওঁ পুণৰ বাৰ তলৈল মূৰ
কিৰ মািটত আঙুিলেৰ িলিখব ধিৰেল 9 এই কথা শুিন েতওঁেলাকৰ বয়সীয়া সকলৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ েশষৰ জনৈলেক
এজন এজনৈক সকেলা বািহৰৈল ওলাই গ’ল৷ অৱেশষত েকৱল যীচু আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত িথয় ৈহ থকা েসই মিহলা
† 7 অধয্ায়:53 েকােনা েকােনা গ্রীক প্রিতিলিপত েযাহন 7:53-8:11 পদ েপাৱা নাযায়
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গৰাকীেহ েসই ঠাইত থািকল 10 যীচুেৱ উিঠ েসই মিহলা গৰাকীক সুিধেল, “েহ নাৰী, েতামাক অপবাদ িদয়া সকল
ক’ত গ’ল? েতামাক েকােনও েদাষী নকিৰেল েনিক?” 11 তাই ক’েল, “নাই, েকােনও নকিৰেল প্রভু ” যীচুেৱ ক’েল,
“মেয়া েদাষী নকেৰঁা; েযাৱা, এিতয়াৰ পৰা পুনৰ পাপ নকিৰবা ”

যীচু জগতৰ েপাহৰ
12 ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ আেকৗ েলাক সকলৰ লগত কথা কবৈল ধিৰেল, “মই জগতৰ েপাহৰ; িয জন েমাৰ পােছ পােছ

আেহ, েতওঁ আন্ধাৰত নুফুিৰ, জীৱনৰ েপাহৰ পাব ” 13 েতিতয়া ফৰীচী সকেল েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ সাক্ষয্ সতয্ নহয়,
কাৰণ তুিম িনেজ িনজৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদছা ” 14 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “যিদও মই িনজৰ িবষেয় িনেজ
সাক্ষয্ িদেছঁা, তথািপ েমাৰ সাক্ষয্ সতয্; িকয়েনা মই ক’ৰ পৰা আিহেলঁা, আৰু ক’ৈল ৈগ আেছঁা, েসই িবষেয় মই জােনা;
িকন্তু আেপানােলােক মই ক’ৰ পৰা আিহেছঁা, বা ক’ৈল যাওঁ েসই িবষেয় নাজােন 15 আেপানােলােক মাংিসক ভাব
অনুসােৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰেছ; মই এেনদেৰ েলাকৰ িবচাৰ নকেৰঁা 16 তথািপ যিদ িবচাৰ কেৰঁা, েতেনহেল েমাৰ েসাধ-
িবচাৰ সতয্; িকয়েনা মই অকলশৰীয়া নহওঁ; মইেতা আেছঁােৱই, আৰু েমাক পেঠাৱা িপতৃও আেছ 17আেপানােলাকৰ
িবধানত িলখা আেছ, দুজনৰ সাক্ষয্ যিদ এেক হয়, েতেনহেল ই সতয্ হয় 18 মই িনজৰ িবষেয় িনেজ সাক্ষয্ িদেছঁা, আৰু
েমাক পেঠাৱা িপতৃেয়ও েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেছ ” 19 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচুক সুিধেল, “েতামাৰ িপতৃ ক’ত আেছ?”
যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “আেপানােলােক েমােকা নাজােন আৰু েমাৰ িপতৃেকা নাজােন; েমাক জনা হ’েল েমাৰ িপতৃেকা
জািনেলেহঁেতন ” 20 মিন্দৰৰ ধনভঁৰালৰ কাষত থািক িশক্ষা িদওঁেত েতওঁ এইেবাৰ কথা ক’েল; তথািপ েতিতয়াও েতওঁৰ
সময় উপিস্থত েহাৱা নাই বােব েকােনও েতওঁক বন্দী নকিৰেল

যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ৰ িবষেয় জেনাৱা
21 পাছত েতওঁ আেকৗ ফৰীচী সকলক ক’েল, “মই যাওঁ; আেপানােলােক েমাক িবচািৰব, িকন্তু আেপানােলাক

িনজ িনজ পাপেত মিৰব মই িয ঠাইৈল যাওঁ, েসই ঠাইৈল আেপানােলােক যাব েনাৱােৰ ” 22 েতিতয়া ইহুদী সকেল
ক’েল, “এওঁ িক আেপানঘাতী হ’ব েনিক? িকয়েনা ‘মই িয ঠাইৈল যাওঁ আেপানােলােক েসই ঠাইৈল যাব েনাৱােৰ’
বুিল েয ৈকেছ?” 23 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলাক তলৰ পৰা আিহেছ আৰু মই ওপৰৰ পৰা আিহেছঁা;
আেপানােলাক এই জগতৰ; িকন্তু মই এই জগতৰ নহওঁ 24 এই কাৰণেত আেপানােলাকক ক’েলা েয, ‘আেপানােলাক
িনজ িনজ পাপ সমূহেত মিৰব’; আেপানােলােক যিদ িবশ্বাস নকেৰ েয মেয়ই েসই জন, েতেনহেল অ◌ােপানােলাক
িনজ িনজ পাপ সমূহত মিৰব ” 25 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল “তুিম েনা েকান?” যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল,
“েসই িবষেয় প্রথমেৰ পৰা মই আেপানােলাকক ৈক আেছঁা 26 আেপানােলাকৰ িবষেয় ক’বৈল আৰু িবচাৰ কিৰবৈল
অেনক কথা েমাৰ আেছ িকন্তু েমাক িয জেন পিঠয়াইেছ, েতওঁ সতয্; মই েতওঁৰ পৰা িয শুিনেলঁা, েসই িবষেয়
জগতক ৈকেছঁা ” 27 েতওঁ েয িপতৃৰ িবষেয় এই কথা ক’েল ইয়াক েতওঁেলােক বুিজ নাপােল 28 েসেয় যীচুেৱ ক’েল,
“আেপানােলােক েযিতয়া মানুহৰ পুত্রক ওপৰৈল তুিলব, েতিতয়া আেপানােলােক জািনব েয মইেয় েসই জন আৰু মই
িনজৰ পৰা এেকা নকেৰঁা িপতৃেয় েযেনৈক েমাক িশকাইেছ, মই েসইদেৰই এইেবাৰ কথা ৈকেছঁা 29 েমাক িয জেন
পঠােল, েতওঁ েমাৰ লগত আেছ েতওঁ েমাক অকলশৰীয়াৈক ৰখা নাই, িকয়েনা মই সদায় েতওঁৰ সেন্তাষজনক কাম
কেৰঁা ” 30 যীচুেৱ েযিতয়া এইেবাৰ কথা ৈক আিছল, অেনেক েতওঁত িবশ্বাস কিৰেল

যীচুৰ িবৰুেদ্ধ ইহুদী সকল
31 িয ইহুদী সকেল েতওঁক িবশ্বাস কিৰেল, যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ বাকয্েত যিদ আেপানােলাক

থােক, েতেনহেল সঁচাৈকেয় আেপানােলাক েমাৰ িশষয্; 32 আৰু আেপানােলােক সতয্ক জািনব আৰু েসই সতয্ই
আেপানােলাকক মুক্ত কিৰব ” 33 েতওঁেলােক েতওঁক উত্তৰ িদেল, “আিম অব্রাহামৰ বংশধৰ; আৰু েকিতয়াও কােৰা
েসৱাকমর্ কৰা নাই; েতেনস্থলত ‘আেপানােলাকক মুক্ত কৰা হ’ব’, এেন কথা তুিম েকেনৈক ৈকছা?”

34 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই আেপানােলাকক সঁচাই কওঁ, িয েকােনােৱ পাপ-আচৰণ কেৰ েতওঁ পাপৰ দাস 35 দাস
পিৰয়ালত িচৰকাল নাথােক, িকন্তু সন্তান হ’েল সদায় পিৰয়ালত থােক 36 এই কাৰেণ পুত্রই যিদ আেপানােলাকক
মুক্ত কেৰ, েতেনহেল আেপানােলাক অৱেশয্ই মুক্ত হ’ব 37 আেপানােলাক েয অব্রাহামৰ বংশধৰ, েসই িবষেয় মই
জােনা; িকন্তু আেপানােলােক েমাক বধ কিৰবৈল উপায় িবচািৰ ফুিৰেছ; কাৰণ আেপানােলাকৰ অন্তৰত েমাৰ বাকয্ই
ঠাই নাপায় 38 মই েমাৰ িপতৃৰ ওচৰত িয েদিখেলঁা, েসই িবষেয়ই ৈক থােকা আৰু আেপানােলােকও আেপানােলাকৰ
িপতৃৰ পৰা িয শুিনেল, তােকই কিৰ থােক ”

39 তাৰ উত্তৰত েতওঁেলােক যীচুক ক’েল, “আমাৰ িপতৃ অব্রাহাম ”
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যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলাক যিদ অব্রাহামৰ সন্তান হয়, েতেনহেল অব্রাহােম িয কিৰেল, আেপানােলােকও
েতেন কমর্ কিৰেলেহঁেতন 40 ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা িয সতয্ মই শুিনেলা, তােকই আেপানােলাকক ৈকেছঁা তথািপ এিতয়া
আেপানােলােক েমােক বধ কিৰবৈল িবচািৰেছ; িকন্তু অব্রাহােমেতা এেন কমর্ কৰা নাই 41 আেপানােলাকৰ িপতৃেয় িয
কমর্ কেৰ, আেপানােলােক তােক কেৰ ”
েতওঁেলােক েতিতয়া যীচুক ক’েল, “আিম জাৰজ সন্তান নহওঁ; আমাৰ এজন িপতৃ আেছ, েতওঁ ঈশ্বৰ ” 42 যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “ঈশ্বৰ আেপানােলাকৰ িপতৃ েহাৱা হ’েল, আেপানােলােক েমাক েপ্রম কিৰেলেহঁেতন; িকয়েনা
মই ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা আিহেছঁা; মই িনজৰ পৰা আিহ ইয়াত থকা নাই, িকন্তু ঈশ্বেৰেহ েমাক ইয়াৈল পিঠয়ােল
43আেপানােলােক েমাৰ কথােবাৰ িকয় নুবুেজ? তাৰ কাৰণ এই েয আেপানােলােক েমাৰ কথােবাৰ শুিন সহন কিৰব পৰা
নাই 44 চয়তান আেপানােলাকৰ িপতৃ আৰুআেপানােলাক তাৰ পৰা ৈহেছ েসই কাৰেণআেপানােলােকআেপানােলাকৰ
েসই িপতৃৰ অিভলাষ পূণর্ কিৰবৈল ইচ্ছা কেৰ চয়তান আিদেৰ পৰা নৰবধী; িস সতয্ত নাথােক, িকয়েনা তাৰ িভতৰত
সতয্ নাই িস েযিতয়া িমছা কথা কয়, েতিতয়া িস িনজৰ স্বভাৱৰ পৰাই কয় কাৰণ িস িমছলীয়া আৰু সকেলা িমছাৰ
বােপক 45 মই সতয্ কথা কওঁ বােব আেপানােলােক েমাক িবশ্বাস নকেৰ 46 আেপানােলাকৰ মাজৰ েকােন েমাক
পাপী বুিল েদাষী কিৰব পােৰ? মই যিদ সতয্ কথা ৈকেছঁা, েতেনহেল আেপানােলােক িকয় েমাক িবশ্বাস নকেৰ? 47 িয
জন ঈশ্বৰৰ েলাক, েতওঁ ঈশ্বৰৰ কথা শুেন আেপানােলােক েসই বােবই নুশুেন, কাৰণ আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ েলাক
নহয়৷”

48 ইহুদী সকেল উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “আিম সঁচাৈকেয় জােনা েকাৱা নািছেলা েয তুিম এজন চমৰীয়া, আৰু
েতামাৰ িভতৰত এটা ভূত আেছ?” 49 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “েমাক ভূেত েপাৱা নাই, বৰঞ্চ মই েমাৰ িপতৃক সন্মান
কেৰঁা; িকন্তু, আেপানােলােক েমাক অসন্মান কেৰ 50 মই েমাৰ িনজৰ মযর্দা িনিবচােৰঁা; িকন্তু এজন আেছ িয জেন
িবচােৰ আৰু েতওঁ িবচােৰা কেৰ 51 মই আেপানােলাকক সঁচাৈকেয় কওঁ, েকােনােৱ যিদ েমাৰ বাকয্ পালন কেৰ, েতওঁ
েকােনা কােল মৃতুয্ক েনেদিখব ”

52 ইহুদী সকেল েতওঁক ক’েল, “এিতয়া আিম সঁচাই বুিজেছা েয েতামাৰ গাত ভূত আেছ অব্রাহাম আৰু ভাৱবাদী
সকল মিৰ গ’ল, িকন্তু তুিম ৈকছা, ‘েকােনােৱ যিদ েমাৰ বাকয্ পালন কেৰ, েতওঁ েকােনা কােল মৃতুয্েভাগ নকিৰব ’
53 তুিম িক আমাৰ ওপৰ-িপতৃ অব্রাহামতৈকেয়া মহান হ’লা েনিক? েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল আৰু ভাৱবাদী সকলেৰা মৃতুয্ হ’ল;
তুিম িনজেক েকান বুিল ভািৱছা?”
54 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই যিদ িনেজ িনজক মিহমািন্বত কেৰঁা, েতেনহেল েমাৰ মিহমাৰ এেকা মূলয্ নাই; িকন্তু েমাৰ িপতৃ,
িয জনক আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ বুিল দাবী কেৰ, েতেৱঁই েমাক েগৗৰৱািন্বত কেৰ 55 আেপানােলােক
েতওঁক নাজােন; মই হ’েল েতওঁক জােনা; মই েতওঁক নাজােনা বুিল যিদ কওঁ, েতেনহেল আেপানােলাকৰ িনিচনা
িমছলীয়া হ’ম িকন্তু মই েতওঁক জােনা, আৰু েতওঁৰ বাকয্ পালন কেৰঁা 56 আেপানােলাকৰ ওপৰ-পুৰুষ অব্রাহােম
েমাৰ িদন েদখাৰ আশাত উল্লািসত ৈহিছল; েতওঁ েসইিদন েদিখেল আৰু আনন্দ কিৰেল ”

57 ইহুদী সকেল যীচুক ক’েল, “েতামাৰ বয়স এিতয়াও পঞ্চাশ বছৰ েহাৱাই নাই আৰু তুিম অব্রাহামক েদিখলা েন?”
58 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “সঁচাৈকেয় মই আেপানােলাকক কওঁ, অব্রাহামৰ জন্মৰ আগেৰ পৰা মই আেছঁা ”
59 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক মািৰবৰ কাৰেণ িশল তুিল ল’েল িকন্তু যীচুেৱ েগাপেন মিন্দৰৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই
গ’ল

9 অধয্ায়
যীচুেৱ এজন অন্ধক দৃষ্টি িদয়া

1 যীচুেৱ বােটিদ ৈগ থকাৰ সময়ত এজন ওপজােৰ পৰা অন্ধ মানুহক েদিখেল 2 েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁক
সুিধেল, “ৰিব্ব *এই মানুহ কাৰ পাপৰ কাৰেণ অন্ধ ৈহ উপিজল? িস িনেজ পাপ কিৰেল, েন েতওঁৰ মাক-বােপেক
পাপ কিৰেল?” 3 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “িস িনেজও পাপ কৰা নাই, আৰু তাৰ মাক-বােপেকও কৰা নাই, িকন্তু এওঁৰ
মাধয্েমিদ ঈশ্বৰৰ কমর্ প্রকািশত হ’বৈলেহ ৈহেছ 4 আিম িদন থােকােতই েমাক পেঠাৱা জনৰ কমর্ কিৰব লােগ ৰািত
ৈহ আিহেছ, েতিতয়া েকােনও কমর্ কিৰব েনাৱািৰব 5 িযমান িদন মই জগতত আেছঁা, মইেয় জগতৰ েপাহৰ ” 6 এই
কথা েকাৱাৰ পাছত েতওঁ মািটত থুই েপলাই, থুইেৰ েবাকা কিৰেল আৰু অন্ধ েলাক জনৰ চকুত েসই েবাকা সািন বা
িলিপ িদেল 7 তাৰ পাছত েতওঁক ক’েল, “েযাৱা; চীেলাহৰ পুখুৰীত ৈগ ধুই েপেলাৱা ” (‘চীেলাহ’ৰ অনুবািদত অথর্
‘পেঠাৱা হ’ল’); েতিতয়া মানুহ জেন ৈগ ধুেল আৰু দৃষ্টি পাই ঘূিৰ আিহল
* 9 অধয্ায়:2 ৰিব্ব গুৰু
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8 তােক েদিখ েতওঁৰ প্রিতেবশী আৰু িয সকেল েতওঁক আেগেয় িভক্ষা কৰা েদিখিছল, েতওঁেলােক কবৈল ধিৰেল,
“ই েসই জন মানুহ নহয় েন, িয জেন বিহ িভক্ষা মািগ থােক?” 9 েকােনা েকােনােৱ ক’েল, “হয়, ইেয়ই েসই জন ”
আন েকােনাবাই ক’েল, “নহয়; িকন্তু ই েদখাত তাৰ িনিচনা ” িকন্তু মানুহ জেন িনেজ ক’েল, “হয়, মই েসই জেনই
হওঁ ”
10 েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েতেনহ’েল েতামাৰ চকু েকেনৈক মুকিল হ’ল?” 11 েতওঁ উত্তৰ িদেল, “যীচু নামৰ
মানুহ জেন মািট েবাকা কিৰেল আৰু েমাৰ চকুত েসই েবাকা িলিপ িদ বা সািন িদ ক’েল, ‘চীেলাহ’ৈল ৈগ ধুই েপেলাৱা’;
েসইদেৰ মই ৈগ েধাৱাত েদখা পােলঁা ” 12 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েসই জন ক’ত আেছ?” েতওঁ ক’েল
“মই নাজােনা ”

যীচুেৱ আেৰাগয্ কৰা অন্ধ জনক ইহুদী সকেল প্রশ্ন কৰা
13 িয জন মানুহ আেগেয় অন্ধ আিছল, েলাক সকেল েতওঁক ফৰীচী সকলৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল 14 িযিদনা যীচুেৱ

েবাকা কিৰ েতওঁৰ চকু মুকিল কিৰিছল, েসই িদনেটা িবশ্রামবাৰ আিছল 15 েসই কাৰেণ ফৰীচী সকেল আেকৗ েতওঁক
প্রশ্ন সুিধেল েয েতওঁ েকেনৈক দৃষ্টি ঘূৰাই পােল েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতওঁ েমাৰ চকুত েবাকা লগাই িদেল,
আৰু মই ধুই িদয়াত এিতয়া মই েদখা পাওঁ ” 16 তােত ফৰীচী সকলৰ িকছুমােন ক’েল, “এই মানুহ ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা
অহা নাই; িকয়েনা িস িবশ্রামবাৰ পালন নকেৰ ” িকন্তু আন েকােনা েকােনােৱ ক’েল, “িকন্তু পাপী মানুেহ েকেনৈক
এেন আচিৰত কাম কিৰব পােৰ?” এইদেৰ েতওঁেলাকৰ মাজত ভাগ ভাগ হ’ল 17 েসেয়, েতওঁেলােক আেকৗ েসই
অন্ধ জনক সুিধেল, “িয মানুহ জেন েতামাৰ চকু মুকিল কিৰেল, তুিম েতওঁৰ িবষেয় িক েকাৱা?” মানুহ জেন ক’েল,
“েতওঁ এজন ভাৱবাদী ”

18 মানুহ জনৰ মাক-বােপকক মািত আিন নুসুধা পযর্ন্ত ইহুদী সকেল িবশ্বাস নকিৰেল েয এই মানুহ জন আগেত অন্ধ
আিছল আৰু এিতয়া েদখা পাইেছ 19 েতওঁেলােক েতওঁৰ মাক-বােপকক সুিধেল, “এই জন েতামােলাকৰ েসই ল’ৰা
জন হয় েন, িয জনৰ িবষেয় েতামােলােক ৈক থাকা েয িস অন্ধ ৈহেয় জিন্মিছল েতেনহেল িস এিতয়া েকেনৈক েদখা
পাইেছ?” 20 েতওঁৰ মাক-বােপেক উত্তৰ িদেল, “আিম জােনা, ই আমােৰ ল’ৰা আৰু িস ওপজােৰ পৰা অন্ধ আিছল
21 িকন্তু িস এিতয়া েকেনৈক দৃষ্টি পাইেছ, তাক নাজােনা; আৰু েকােন তাৰ চকু মুকিল কিৰেল, েসই িবষেয়ও নাজােনা;
তাৰ বয়স ৈহেছ, তােক সুধক, িসেয় িনজৰ িবষেয় িনেজ ক’ব ” 22 ইহুদী সকলৰ ভয়েত েতওঁৰ মাক-বােপেক এই
কথা ক’েল িকয়েনা ইহুদী সকেল আেগেয় িস্থৰ কিৰিছল েয েকােনােৱ যিদ যীচুক মচীহ †বুিল স্বীকাৰ কেৰ, েতেনহেল
েতওঁক নাম-ঘৰৰ পৰা বািহৰ কৰা হ’ব 23 এই কাৰণেত, েতওঁৰ মাক-বােপেক ক’েল, “িস বয়সীয়া; তাক েসাধক ”

24 েতিতয়া েতওঁেলােক আেগেয় অন্ধ ৈহ থকা মানুহ জনক িদ্বতীয় বাৰ মািত ক’েল, “ঈশ্বৰৰ মিহমা কৰা; েসই মানুহ
েয এজন পাপী তাক আিম জােনা ” 25 তােত েতওঁ উত্তৰ িদেল, “েতওঁ পাপী হয় েন নহয়, তাক মই নাজােনা; িকন্তু
এটা িবষয় জােনা েয মই অন্ধ আিছেলঁা আৰু এিতয়া েদখা পাইেছা ” 26 েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েতওঁ েতামাক
িক কিৰেল? েতামাৰ চকু েকেনৈক মুকিল কিৰেল?” 27 েতওঁ উত্তৰ িদেল, “মইেতা আেপানােলাকক অথিনেয় ক’েলা,
িকন্তু আেপানােলােক নুশুিনেল; েতেনহেল আেকৗ িক কাৰেণ শুিনব েখািজেছ? অ◌ােপানােলােকও েতওঁৰ িশষয্ হ’বৈল
ইচ্ছা কেৰ েনিক?” 28 েতিতয়া েতওঁেলােক েসই মানুহক িধক্কাৰ িদ ক’েল, “তইেহ তাৰ িশষয্; আিম হ’েল েমািচৰ িশষয্
29 ঈশ্বেৰ েয েমািচৰ কথা ক’েল, তাক আিম জােনা; িকন্তু এই মানুহ ক’ৰ পৰা আিহেছ, তাক আিম নাজােনা ” 30 েসই
মানুেহ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “িক িবস্ময়জনক িবষয়! েতওঁ কৰ পৰা আিহেছ তাক আেপানােলােক নাজােন,
অথচ েতওঁ েমাৰ চকু মুকিল কিৰেল 31 আিম জােনা েয, ঈশ্বেৰ পাপী েলাকৰ কথা নুশুেন; িকন্তু িয জেন ঈশ্বৰৰ
আৰাধনা কেৰ আৰু েতওঁৰ ইচ্ছা পালন কেৰ েসই জনৰ কথা, ঈশ্বেৰ শুেন৷ 32জগত সৃষ্টি েহাৱােৰ পৰা েকিতয়াও শুনা
নাই েয েকােনাবাই এজন ওপজােৰ পৰা অন্ধ েলাকৰ চকু মুকিল কিৰেল 33 েসই মানুহ যিদ ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা অহা
নাই, েতেনহ’েল এেকােক কিৰব েনাৱািৰেলেহঁেতন ” 34 েতওঁেলােক উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “তইেতা সমূ্পণর্ পাপেত
জন্ম পাইছ! এিতয়া তই আমােক িশকাও েন?” তাৰ পাছত ইহুদী সকেল েতওঁক নাম-ঘৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদেল

35 যীচুেৱ শুিনেল েয ইহুদী েনতা সকেল েসই েলাক জনক নাম-ঘৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদেল পাছত যীচুেৱ েতওঁক
েদখা পাই সুিধেল, “তুিম মানুহৰ পুত্রক িবশ্বাস কিৰছা েন?” 36 েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “প্রভু, েতওঁ েকান? েমাক
কওক, মই েযন েতওঁক িবশ্বাস কিৰব পােৰঁা ” 37 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম েতওঁক েদখা পালা; আৰু েতামােৰ
ৈসেত কথা পািত থকা জেনই েসই জন ” 38 েতিতয়া মানুহ জেন ক’েল, “প্রভু, মই িবশ্বাস কিৰেছঁা” এই বুিল েতওঁ
যীচুক েসৱা কিৰেল 39 যীচুেৱ ক’েল, “মই এই জগতৈল েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল আিহেছঁা, যােত িয সকেল েদখা
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নাপায়, েতওঁেলােক েদখা পায় আৰু িয সকেল েদখা পায়, েতওঁেলাক েযন অন্ধ হয় ” 40 েকইজনমান ফৰীচীও
যীচুৰ লগত আিছল েতওঁেলােক ইয়ােক শুিন যীচুক সুিধেল, “আিমও অন্ধ েনিক?” 41 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল,
“আেপানােলাক যিদ অন্ধ হ’য়, েতেনহেল আেপানােলাকৰ েকােনা পােপই নহ’লেহঁেতন; িকন্তু েতামােলােক এিতয়া
ৈকছা, ‘আিম েদিখেছঁা;’ গিতেক েতামােলাকৰ পাপ থািক গ’ল

10 অধয্ায়
প্রভু যীচু সজৰখীয়া

1 যীচুেৱ ক’েল, “মই সঁচাৈক আেপানােলাকক কওঁ, িয জেন েমৰৰ গৰালৈল েসামাওঁেত দুৱােৰিদ েনােসামায়, িকন্তু
তাৰ পিৰৱেতর্ আন েকােনা ফােল বগাই েসামায়, িস এটা েচাৰ আৰু ডকাইত 2 িয জেন দুৱােৰিদ েসামায়, েতওঁ
েমৰৰখীয়া 3 দ্বাৰ-ৰক্ষেক েমৰৰখীয়াক দুৱাৰ েমিল িদেয় েমৰেবােৰ েতওঁৰ মাত শুেন আৰু েতওঁ িনজৰ েমষেবাৰক
নাম ধিৰ ধিৰ মািত বািহৰৈল ৈল যায় 4 িনজৰ সকেলা েমষক বািহৰ কৰাৰ পাছত েতওঁ েমৰেবাৰৰ আেগ আেগ যায়
আৰু েমষেবাৰ েতওঁৰ পােছ পেছ ৈগ থােক, িকয়েনা িসহঁেত েতওঁৰ মাত বুিজ পায় 5 িসহঁেত এজন অিচনািক েলাকৰ
পাছত েকিতয়াও নাযাব, বৰং িসহঁত েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা পলাইেহ যাব কাৰণ িসহঁেত অিচনািক েলাকৰ মাত িচিন নাপায়
6 যীচুেৱ েতওঁেলাকক এই দৃষ্টান্তেটা ক’েল; িকন্তু েতওঁ েয িক কব িবচািৰেছ, েসই িবষেয় েতওঁেলােক নুবুিজেল

7 েতিতয়া যীচুেৱ পুনৰ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই আেপানােলাকক সঁচাই কওঁ, মেয়ই েমৰৰ গৰালৰ দুৱাৰ 8 েমাৰ
আেগেয় িয সকল আিহল, েতওঁেলাক সকেলােৱই েচাৰ আৰু ডকাইত; িকন্তু েমৰেবােৰ িসহঁতৰ কথা নুশুিনেল

9 মেয়ই দুৱাৰ; িয েকােনােৱ েমাৰ মােজিদ েসামায়, েতওঁ ৰক্ষা পাব েতওঁ িভতৰৈল আৰু বািহৰৈল অহা-েযাৱা
কিৰব, আৰু চৰণীয়া ঠাই পাব 10 েচােৰ েকৱল চুৰ, বধ, আৰু িবনাশ কিৰবৈলেহ আেহ; িকন্তু মই হ’েল, েতওঁেলােক
েযন জীৱন পায় আৰু তােকই েযন প্রচুৰৈক পায়, এই কাৰেণ আিহেলঁা

11 মেয়ই সজ েমষৰখীয়া; সজ েমৰৰখীয়াই েতওঁৰ েমৰৰ কাৰেণ িনজৰ প্রাণেকা িদেয় 12 িকন্তু এজন েবতনেভাগী
দাস, েতওঁ িনেজ েমৰৰখীয়া নহয় আৰু েমৰেবাৰ েতওঁৰ িনজৰ নহয়; েসই বােব েতওঁ েযিতয়া ৰাংকুকুৰ অহা েদেখ,
েমৰেবাৰ এিৰ পলাই যায়; তােত ৰাংকুকুেৰ িসহঁতক ধিৰ ৈল যায় আৰু িসহঁত চািৰওফােল িছন্ন-িভন্ন ৈহ পেৰ 13 এজন
েবতনেভাগী দাস েহাৱাৰ কাৰেণ েতওঁ পলাই যায়; েমৰেবাৰৈল েতওঁৰ েকােনা িচন্তা নাথােক

14 মেয়ই সজ েমষৰখীয়া; মই িনজৰ েমষেবাৰক জােনা আৰু েমাৰ েমষেবােৰও েমাক জােন; 15 িপতৃেয় েমাক
জােন আৰু মেয়া িপতৃক জােনা মই েমাৰ েমৰৰ বােব িনজৰ প্রাণেকা িদওঁ 16 েমাৰ এেন অেনক েমৰ আেছ, িয এই
গৰালৰ নহয় মই অৱেশয্ই িসহঁতক আিনব লােগ িসহঁেতও েমাৰ মাত শুিনব আৰু েতিতয়া সকেলা এেকটা জাক হ’ব
আৰু িসহঁতৰ ৰখীয়াও হ’ব এজন 17 িপতৃেয় েমাক এই বােবই েপ্রম কেৰ; কাৰণ মই িনজৰ প্রাণ সমপর্ণ কেৰঁা যােত
েসই প্রাণ পুনৰায় পাব পােৰঁা 18 েকােনও েমাৰ পৰা েমাৰ প্রাণ হৰণ কিৰব েনাৱােৰ, িকন্তু মই িনেজ তাক সমপর্ণ
কেৰঁা আৰু তাক সমপর্ণ কৰাৰ ক্ষমতা েমাৰ আেছ; পুনৰায় তাক েপাৱাৰ ক্ষমতাও েমাৰ আেছ এই আজ্ঞা মই েমাৰ
িপতৃৰ পৰা পাইেছঁা ”

19 এেনেবাৰ কথাৰ কাৰেণ ইহুদী সকলৰ মাজত আেকৗ মতৰ অিমল হবৈল ধিৰেল 20 েতওঁেলাকৰ মাজৰ অেনেক
ক’েল, “ইয়াক ভূেত পাইেছ; ই বিলয়া; ইয়াৰ কথা েতামােলােক িকয় শুনা?” 21আন সকেল ক’েল, “িকন্তু এই সকেলা
কথােতা এজন ভূেত েপাৱা মানুেহ েকাৱা কথা নহয় ভূেত জােনা অন্ধৰ চকু মুকিল কিৰব পােৰ?”

িনজৰ ক্ষমতাৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
22 তাৰ পাছত িযৰূচােলমত মিন্দৰ প্রিতষ্ঠাৰ পবর্* উপিস্থত হ’ল 23 েসই সময়ত শীতকাল আিছল; যীচুেৱ মিন্দৰত

চেলামনৰ বাৰাণ্ডাত েখাজকািঢ় আিছল 24 েতেনেত ইহুদী সকেল েতওঁক আগুিৰ ধিৰ ক’েল, “আৰু িকমান কাল তুিম
আমাক সেন্দহৰ েদােমাজাত ৰািখবা? তুিমেয় যিদ খ্রীষ্ট েহাৱা, েতেনহেল আমাক স্পষ্টৈক েকাৱা ” 25 যীচুেৱ উত্তৰ
িদেল, “মই আেপানােলাকক ক’েলা, িকন্তু আেপানােলােকেতা িবশ্বােসই নকেৰ; েমাৰ িপতৃৰ নােমেৰ মই িয সকেলা কমর্
কিৰেছঁা, েসইেবােৰই েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেছ 26 তথািপ আেপানােলােক িবশ্বাস নকেৰ; কাৰণ আেপানােলাক েমাৰ
েমৰৰ জাকৰ মাজৰ নহয় 27 েমাৰ েমৰেবােৰ হ’েল েমাৰ মাত শুেন মই েসই সকলক জােনা, আৰু েসই সকল েমাৰ
পােছ পােছ আেহ; 28 মই েসই সকলক অনন্ত জীৱন িদওঁ; তােত েতওঁেলাক েকােনা কােল িবনষ্ট নহ’ব, আৰু েকােনও
েমাৰ হাতৰ পৰা েতওঁেলাকক কািঢ় নল’ব 29 েমাৰ িপতৃ, িয জেন েতওঁেলাকক েমাক িদেল, েতওঁ সবােতাৈক মহান;
েসই িপতৃৰ হাতৰ পৰা েতওঁেলাকক েকােনও কািঢ় ল’ব েনাৱােৰ 30 মই আৰু িপতৃ এক ”

* 10 অধয্ায়:22 প্রিতষ্ঠাৰ পবর্: িডেচম্বৰৰ এক িবেশষ সপ্তাহ যাক ইহুদী সকেল পবর্ িহচােপ পালন কেৰ



েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 10 অধয্ায়:31 1211 েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 11 অধয্ায়:19

31 েতিতয়া ইহুদী সকেল েতওঁক মািৰবৈল আেকৗ িশল তুিল ল’েল 32 যীচুেৱ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেল, “িপতৃৰ
পৰা অেনক ভাল কমর্ কিৰ মই আেপানােলাকক েদখুৱােলঁা; েসইেবাৰৰ েকান কমর্ৰ কাৰেণ আেপানােলােক েমাক িশল
দিলয়াই মািৰব িবছািৰেছ?” 33 ইহুদী সকেল েতওঁক উত্তৰ িদেল, “ভাল কমর্ৰ কাৰেণ আিম েতামাক িশল দিলয়াই
মািৰব িবচৰা নাই, িকন্তু তুিম মানুহ ৈহেয়া, িনজেক ঈশ্বৰ বুিল ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰছা, েসই কাৰেণেহ িবচািৰেছঁা ”
34 যীচুেৱ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেল, “আেপানােলাকৰ িবধান-শাস্ত্রত জােনা এইদেৰ িলখা নাই ‘মই ক’েলা, “েতামােলাক
ঈশ্বৰেবাৰ?” ’† 35 িয সকল েলাকৈল ঈশ্বৰৰ বাকয্ আিহিছল, েসই েলাক সকলক েতওঁ যিদ ঈশ্বৰ‡বুিল ক’েল (ধমর্শাস্ত্রৰ
বচন অলৰ, এই বচন েকিতয়াও ভংগ নহয়) 36 েতেনহেল িয জনক িপতৃেয় পিবত্র কিৰেল আৰু জগতৈল পঠােল,
েতওঁক আেপানােলােক িকয় কয়, ‘তুিম ঈশ্বৰ িনন্দা কিৰছা’ বুিল; কাৰণ মই ক’েলা েয, ‘মই ঈশ্বৰৰ পুত্র’? 37 েমাৰ
িপতৃৰ কাযর্ যিদ মই নকেৰঁা, েতেনহেল েমাক িবশ্বাস নকিৰব; 38 িকন্তু যিদ কেৰঁা, েমাক িবশ্বাস নকিৰেলও, অন্তত:
েসই কাযর্ক িবশ্বাস কৰক, যােত আেপানােলােক জািনব পােৰ আৰু বুিজব পােৰ েয িপতৃ েমাত আেছ আৰু মই িপতৃত
আেছঁা ” 39 েতিতয়া েতওঁেলােক আেকৗ যীচুক ধিৰবৈল উপায় িবচািৰেল; িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা ওলাই
গ’ল

40 পাছত যদ্দর্ নৰ িসপাৰত য’ত েযাহেন প্রথমেত বািপ্তস্ম িদিছল, যীচু েসই ঠাইৈল পুণৰ গ’ল আৰু তােত থিকল
41 তােত অেনক েলাক যীচুৰ ওচৰৈল আিহল আৰু েকাৱা-কুই কিৰবৈল ধিৰেল “েযাহেন এেকা আচিৰত িচন নকিৰব
পােৰ সঁচা, িকন্তু এই েলাকৰ িবষেয় েতওঁ িয িয কথা ৈকিছল, েসই সকেলােৱই সতয্ ” 42 আৰু েসই ঠাইত অেনেক
যীচুক িবশ্বাস কিৰেল

11 অধয্ায়
লাজাৰৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰজীৱন

1 ৈবথিনয়া গাৱঁৰ লাজাৰ নামৰ এজন বয্িক্তৰ অসুখ ৈহ আিছল মিৰয়ম আৰু তাইৰ বােয়ক মাথর্াও েসই গাৱঁেত
থােক 2 এওঁ েসই জনী মিৰয়ম, িয গৰাকীেয় পাছত প্রভুৰ ওপৰত বহুমূলয্ সুগিন্ধ েতল ঢািল িনজৰ চুিলেৰ প্রভুৰ চৰণ
মিচ মিচ সািন িদিছল েতওঁেৰ ভােয়ক এই লাজাৰ অসুস্থ আিছল 3 েসেয় লাজাৰৰ বােয়ক ভনীেয়ক দুজনীেয় যীচুৈল
এই কথা ৈক পিঠয়ােল, “প্রভু, চাওকিহ, আপুিন যাক েপ্রম কেৰ, েতওঁ নিৰয়াত পিৰ আেছ ” 4 যীচুেৱ এই কথা শুিন
ক’েল, “এই অসুখ েতওঁৰ মৃতুয্ৰ কাৰেণ েহাৱা নাই, িকন্তু ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱৰ কাৰেণই ৈহেছ, েযন তাৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ পুত্র
মিহমািন্বত হয় ”

5 মাথর্া, েতওঁৰ ভনীেয়ক আৰু লাজাৰক যীচুেৱ েপ্রম কিৰিছল 6 েতওঁ েযিতয়া শুিনেল েয লাজাৰ অসুস্থ, েতিতয়া
েতওঁ িয ঠাইত আিছল তােত পুনৰ দুিদন থািকল 7 তাৰ পাছতেহ েতওঁ িশষয্ সকলক ক’েল, “ব’লা, আিম পুণৰ
িযহুদীয়াৈল যাওঁ ”

8 িশষয্ সকেল েতওঁক ক’েল, “ৰিব্ব, এই িকছুিদনৰ আেগেয় ইহুদী সকেল আেপানাক িশল দিলয়াই মািৰবৈল
িবচািৰিছল; আেকৗ তাৈলেক যায় েন?” 9 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “িদনেটাত বাৰ ঘণ্টা েপাহৰ ৈহ নাথােক জােনা?
েকােনােৱ যিদ িদনত ফুেৰ, েতেনহেল েতওঁ উজুিট নাখায়; িকয়েনা েতওঁ এই জগতৰ েপাহৰ েদেখ 10 িকন্তু েকােনােৱ
যিদ ৰািত ফুেৰ, েতেনহেল েতওঁ উজুিট খায়; িকয়েনা েপাহৰ েতওঁৰ মাজত নাই ” 11 এই কথা েকাৱাৰ পাছত েতওঁ
িশষয্ সকলক ক’েল, “আমাৰ বনু্ধ লাজাৰ েটাপিন ৈগেছ; েতওঁক েটাপিনৰ পৰা জগাবৈল মই যাওঁ ” 12 তােত িশষয্
সকেল েতওঁক ক’েল, “প্রভু, েতওঁ যিদ েটাপিন ৈগেছ, েতেনহেল ভাল ৈহ যাব ” 13 যীচুেৱ লাজাৰৰ মৃতুয্ৰ িবষেয়
ৈকিছল, িকন্তু িশষয্ সকেল ভািৱেল েয যীচুেৱ স্বাভািৱক েটাপিনত িজৰিণ েলাৱাৰ কথা ৈকেছ 14 যীচুেৱ েতিতয়া
স্পষ্টৈক েতওঁেলাকক ক’েল, “লাজাৰ মিৰল 15 েতামােলাকৰ বােব মই আনিন্দত ৈহেছঁা েয মই তাত নািছেলা; কাৰণ
েতামােলােক েযন িবশ্বাস কিৰব পাৰা আহা, আিম েতওঁৰ ওচৰৈল যাওঁ ” 16 েতিতয়া েথামা, িয জনক িদদুেমা েবালা
হয়, েতওঁ লগৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “ব’লা, আিমও যাওঁ, আিমও যীচুৰ লগেত মিৰব পািৰম ”

ৈবথিনয়াত যীচু
17 যীচুেৱ আিহ শুিনব পািৰেল েয লাজাৰক ৈমদাম িদয়া চািৰ িদন হ’ল 18 ৈবথিনয়া িযৰূচােলমৰ ওচৰেত, প্রায়

দুই মাইলমানৰ* দূৰত্ব; 19 ইহুদী সকলৰ অেনেকই মাথর্া আৰু মিৰয়মক ভােয়কৰ কাৰেণ সান্ত্বনা িদবৈল আিহ আিছল
† 10 অধয্ায়:34 গীত 82:6 পদ যীচুেৱ ধমর্শাস্ত্রৰ এই উদৃ্ধিত িদেছ, য’ত ঈশ্বেৰ েতওঁৰ অনুগামী সকলক মােত, কাৰণ ঈশ্বেৰ েসই েলাক সকলক পৃিথৱীত
েতওঁৰ প্রিতিনিধত্ব কিৰবৈল মেনানীত কিৰেছ ‡ 10 অধয্ায়:35 ঈশ্বৰ েদৱতা * 11 অধয্ায়:18 প্রায় িতিন িকেলািমটাৰ



েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 11 অধয্ায়:20 1212 েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 11 অধয্ায়:53

20এেনেত মাথর্াই েযিতয়া যীচু অ◌ািহেছ বুিল শুিনেল, েতিতয়া েতওঁৰ লগত েদখা কিৰবৈল গ’ল; িকন্তু মিৰয়ম েতিতয়াও
ঘৰেত বিহ আিছল 21 মাথর্াই যীচুক ক’েল, “েহ প্রভু, আপুিন ইয়াত থকা হ’েল, েমাৰ ভাই নমিৰলেহঁেতন; 22 িকন্তু
এিতয়াও মই জােনা েয, ঈশ্বৰৰ আগত আপুিন িযহেক যাচনা কিৰব, ঈশ্বেৰ আেপানাক তােক িদব ” 23 যীচুেৱ েতওঁক
ক’েল, “েতামাৰ ভােয়ৰা পুনৰায় উিঠব ” 24 মাথর্াই েতওঁক ক’েল, “মই জােনা, েশষৰ িদনা পুনৰুত্থানৰ কালত িস
পুণৰায় উিঠব ” 25 যীচুেৱ মাথর্াক ক’েল, “মেয়ই পুনৰুত্থান আৰু জীৱেনা; িয েকােনােৱ েমাক িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ
মিৰেলও জীয়াই থািকব; 26 আৰু িয েকােনােৱ জীয়াই থািক েমাত িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ েকােনা কােল নমিৰব তুিম িক
এই কথা িবশ্বাস কৰা েন?” 27 েতওঁ ক’েল, “হয় প্রভু; মই িবশ্বাস কিৰেছঁা েয জগতৈল িয জন আিহব লগা আেছ,
আপুিনেয়ই েসই অিভিষক্ত জন, ঈশ্বৰৰ পুত্র; খ্রীষ্ট ”

যীচুেৱ ক্রন্দন কিৰেল
28 এই কথা ৈক, মাথর্া তাৰ পৰা আতিৰ গ’ল আৰু ভনীেয়ক মিৰয়মক গুপুেত মািত ক’েল, “গুৰু আিহল, আৰু

েতামাক মািতেছ ” 29 মিৰয়েম তােক শুিন ততাৈতয়াৈক উিঠ েতওঁৰ ওচৰৈল গ’ল 30 যীচুেৱ েতিতয়াও গঁাৱৰ মাজত
প্রেৱশ কৰা নািছল মাথর্াই িয ঠাইত েতওঁৰ লগত েদখা কিৰবৈল আিহিছল, েতওঁ েসই ঠাইেত আিছল 31 িয ইহুদী
সকল মিৰয়মৰ ৈসেত ঘৰত আিছল আৰু েতওঁক সান্ত্বনা িদ আিছল, েতওঁেলােক মিৰয়মক েবগাই উিঠ বািহৰৈল েযাৱা
েদিখ, েতওঁৰ পােছ পােছ আিহল েতওঁেলােক ভািৱেল েয মিৰয়েম ৈমদামৰ ওচৰত কািন্দবৈল ৈগেছ 32 িয ঠাইত
যীচু আিছল, মিৰয়েম েসই ঠাই পাই, েতওঁৰ চৰণত পিৰ ক’েল, “েহ প্রভু, আপুিন ইয়াত থকা হ’েল, েমাৰ ভাই
নমিৰেলেহঁেতন ” 33 যীচুেৱ েযিতয়া েদিখেল েয মিৰয়েম কািন্দেছ আৰু েতওঁৰ লগত অহা ইহুদী সকেলও কািন্দেছ,
েতিতয়া েতওঁ আত্মাত যন্ত্রণা পােল আৰু গভীৰ ভােব উিদ্বগ্ন ৈহ পিৰল 34 েতওঁ ক’েল, “েতামােলােক েতওঁক ক’ত
ৰািখছা?” েতওঁেলােক ক’েল, “প্রভু, আিহ চাওকিহ ” 35 যীচুেৱ ক্রন্দন কিৰেল 36 ইহুদী সকেল ক’েল, “েচাৱা,
েতওঁ লাজাৰক িকমান েয েপ্রম কিৰিছল!” 37 িকন্তু েতওঁেলাকৰ েকােনা েকােনােৱ ক’েল, “িয জেন এজন অন্ধৰ চকু
মুকিল কিৰেল, েতওঁ এই মানুহ জনেৰা মৃতুয্ নহবৈল এেন এেকা কিৰব েনাৱািৰেলেহঁেতন েন?”

38 েতিতয়া যীচুেৱ পুনৰ িনেজ অন্তৰত যন্ত্রণা পােল, আৰু ৈমদামৰ ওচৰৈল গ’ল েসই ৈমদাম এটা গুহা আিছল
গুহাৰ মুখত এচটা িশল পািত েথাৱা আিছল 39 যীচুেৱ ক’েল, “িশলচটা গুচাই িদয়া ” মৃত লাজাৰৰ বােয়ক মাথর্াই
যীচুক ক’েল, “প্রভু, এিতয়া শৰীৰ পিচ দুগর্ন্ধ ৈহেছ; িকয়েনা িস মৰাৰ আিজ চািৰ িদন হ’ল ” 40 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল,
“মই জােনা েতামাক েকাৱা নািছেলা, যিদ িবশ্বাস কৰা, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ মিহমা েদিখবৈল পাবা?” 41 েতিতয়া েলাক
সকেল িশলচটা আতৰাই িদেল যীচুেৱ ওপৰৈল চকু তুিল ক’েল, “েহ িপতৃ, তুিম েমাৰ কথা শুনাৰ কাৰেণ মই েতামাক
ধনয্বাদ িদওঁ 42 মই জােনা, তুিম সকেলা সময়েত েমাৰ কথা শুিন থাকা িকন্তু েমাৰ চািৰওফােল িথয় ৈহ থকা েলাক
সকলৰ কাৰেণ মই এই কথা ৈকেছঁা, েতওঁেলােক েযন িবশ্বাস কেৰ েয তুিম েমাক পঠাইছা ” 43 ইয়ােক ৈক, েতওঁ ডাঙৰ
মােতেৰ ক’েল, “লাজাৰ বািহৰৈল ওলাই আহা!” 44 েতিতয়াই মৃত লাজাৰ েসই ৈমদামৰ পৰা বািহৰ ওলাই আিহল
েতওঁৰ হাত-ভিৰ ৈমদামৰ কােপােৰেৰ েমিৰয়াই বন্ধা আিছল আৰু েতওঁৰ মুখ এখন গােমাচােৰ বন্ধা আিছল যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “বান্ধ খুিল িদয়া আৰু েতওঁক যাবৈল িদয়া ”

45 মিৰয়মৰ ওচৰৈল িয সকল ইহুদী েলাক আিহিছল, েসই েলাক সকলৰ মাজৰ অেনেক যীচুেৱ িয কিৰেল তােক
েদিখ েতওঁক িবশ্বাস কিৰেল 46 িকন্তু েতওঁেলাকৰ িকছুমােন ফৰীচী সকলৰ ওচৰৈল ৈগ, যীচুেৱ িয কিৰেল, েসই
সকেলােক েতওঁেলাকক জনােল 47 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল এেকলেগ পিৰষদক লগত ৈল
মহাসভা পািত ক’েল, “আিম এিতয়া িক কিৰম? এই মানুেহ েদেখান অেনক আচিৰত িচনৰ কাযর্ কিৰেছ; 48 তাক যিদ
আিম এইভােৱ এেনেয় এিৰ িদওঁ, েতেনহেল সকেলা মানুেহ তাক িবশ্বাস কিৰব েতিতয়া েৰাম েদশীয় েলাক সকেল
আিহ আমাৰ জািত আৰু ঠাই উভয়েক অিধকাৰ কিৰ ল’ব ” 49 িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাজত কায়াফা নামৰ এজন, িয জন
েসই বছৰত মহা-পুেৰািহত ৈহিছল, েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক এেকােক নাজানা 50 েতামােলােক ভািৱও
েনােচঁাৱা েয, সকেলােৰ লগত আমাৰ জািতৰ িবনাশ েহাৱাতৈক, বৰং েতামােলাকৰ পেক্ষ সকেলা েলাকৰ কাৰেণ এজন
মানুহৰ মৃতুয্ েহাৱাই ভাল ” 51 এই কথা কায়াফাই েয িনজৰ পৰা ক’েল এেন নহয়; িকন্তু েসই বছৰত মহা-পুেৰািহত
েহাৱা বােব ভাববাণী স্বৰূেপ ক’েল েয, সকেলা জািতৰ কাৰেণ যীচুেৱ মৃতুয্বৰণ কিৰব লািগব 52 িকন্তু যীচুেৱ েয
েকৱল ইহুদী জািতৰ কাৰেণ মৃতুয্বৰণ কিৰব, েতেন নহয়; িকন্তু ঈশ্বৰৰ িয সকেলা সন্তান চািৰওফােল িসচঁৰিত ৈহ আেছ,
েসই সকেলােক েযন একিত্রত কিৰব পােৰ, এই কাৰেণ যীচুেৱ মৃতুয্বৰণ কিৰব 53 েসইিদনা খনৰ পৰা েতওঁেলােক
যীচুক বধ কিৰবৈল ষড়যন্ত্র কিৰবৈল ধিৰেল
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54 েসেয়, যীচুেৱ েতিতয়া প্রকােশয্ ইহুদী সকলৰ মাজত চলা-ফুৰা বন্ধ কিৰ িদেল েতওঁ েসই ঠাইৰ পৰা মৰুপ্রান্তৰৰ
ওচৰৰ েদশত থকা ইফ্রিয়ম নােমেৰ এখন নগৰৈল গ’ল আৰু তাত েতওঁ িশষয্ সকলৰ ৈসেত থািকল

55 ইহুদী সকলৰ িনস্তাৰ-পবর্ৰ িদন ওচৰ চািপ আিহিছল আৰু েদশৰ বহুেলােক পবর্ৰ আেগেয় িনজেক শুিচ কিৰবৰ
কাৰেণ িযৰূচােলমৈল গ’ল 56 তাত েতওঁেলােক যীচুক িবচািৰবৈল ধিৰেল েতওঁেলােক মিন্দৰত িথয় ৈহ পৰস্পেৰ
েকাৱা-কুই কিৰেল, “েতওঁ িক এই পবর্ৈল নািহব েনিক? আেপানােলােক িক ভােৱ?” 57 প্রধান পুেৰািহত আৰু ফৰীচী
সকেল এই আজ্ঞা িদিছল েয, যীচু ক’ত আেছ েসই িবষেয় যিদ েকােনাবাই জােন, েতেনহেল খবৰেটা েতওঁেলাকক
জনাওঁক যােত েতওঁেলােক েতওঁক ধিৰব পােৰ

12 অধয্ায়
যীচুক সুগিন্ধ েতল ঘঁহা আৰু ইয়াৰ অথর্

1 *িনস্তাৰ-পবর্ৰ ছয় িদনৰ আগেত যীচু ৈবথিনয়া গাওঁৈল আিহল, েসই ঠাইত লাজােৰ বাস কিৰিছল৷ এই জন লাজাৰেক
যীচুেৱ মৃতুয্ৰ পৰা তুিলিছল † 2 েসই ঠাইেত েতওঁেলােক যীচুৰ কাৰেণ ৰািতৰ আহাৰ যুগুত কিৰেল মাথর্াই েখাৱা আহাৰ
বািঢ় িদিছল, যীচুৰ লগত িয সকেল েভাজনত বিহিছল েতওঁেলাকৰ মাজেত লাজােৰা আিছল 3 েতিতয়া মিৰয়েম বহুমুলয্
িবশুদ্ধ জটামাংসীৰ সুগিন্ধ েতল আিন যীচুৰ চৰণত ঘঁিহেল আৰু িনজৰ চুিলেৰ যীচুৰ চৰণ মিচ েসই েতল সািন িদেল;
েতিতয়া েসই েতলৰ সু-গন্ধই েগােটই ঘৰ জুিৰেল

4 েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ িয জেন েতওঁক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদব, েসই ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদাই মিৰয়মৰ
এই কাযর্ক িবেৰাধ কিৰেল আৰু ক’েল, 5 “আিম এই েতল িতিন শ আধিলত িবক্রী কিৰ, দিৰদ্র সকলৰ মাজত িকয়
দান নকিৰেলঁা?” 6 েতওঁ েয দিৰদ্র সকলৈল িচন্তা কিৰ এই কথা ৈকিছল, এেন নহয়, িকন্তু েতওঁ েচাৰ; েতওঁৰ হাতত
ধনৰ েজােলাঙা আিছল, েসই কাৰেণ তাৰ িভতৰত িয িদয়া যায়, তােক েতওঁ েচাৰ কেৰ, এই কাৰণেত েতওঁ এেন কথা
ৈকিছল

7 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “েতওঁক অকেল থািকবৈল িদয়া! েমাক ৈমদামত েথাৱা িদনৰ কাৰেণ েতওঁক এই সুগিন্ধ
ৰািখবৈল িদয়া ৈহিছল৷ 8 িকয়েনা দিৰদ্র সকল েতামােলাকৰ লগত সদায় থািকব; িকন্তু মই েতামােলাকৰ লগত সদায়
নাথােকা ”

9 ইহুদী সকলৰ বহুেত গম পােল েয, যীচু ৈবথিনয়ােত আেছ েতিতয়া েতওঁেলাক তাৈল আিহল, িকন্তু যীচুক চাবৰ
কাৰেণ েয আিহল এেন নহয়, িয জন লাজাৰক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা যীচুেৱ তুিলিছল, েসই জন লাজাৰক চাবৈলেহ
েতওঁেলাক আিহল 10 েসেয়েহ প্রধান পুেৰািহত সকেল লাজাৰক বধ কিৰবৈল চক্রান্ত কিৰব ধিৰেল; 11 িকয়েনা েসই
কাৰেণ বহুেতা ইহুদী েলােক যীচুত িবশ্বাস কিৰিছল

যীচু জয়-যাত্রা
12 পাছিদনা িনস্তাৰপবর্ৈল অহা েলাক সকেল শুিনবৈল পােল েয, যীচু িযৰূচােলমৈল আিহেছ ৷ 13 েতিতয়া েতওঁেলােক

েখজুৰ পাত হাতত ৈল েতওঁক আগ বঢ়াবৈল নগৰৈল গল আৰু িচঞিৰ-িচঞিৰ ক’েল, “েহাচানা! েহাচানা! িয জন
প্রভুৰ নােমেৰ আিহেছ, ঈশ্বেৰ েতওঁক আশীবর্াদ কৰক৷ ইস্রােয়লৰ ৰজাক ঈশ্বেৰ আশীবর্াদ কৰক ” ‡

14 েতিতয়া যীচুেৱ এটা গাধ েপাৱািল েদখা পােল আৰু েতওঁ তাৰ ওপৰত বিহল, েযেনৈক শাস্ত্রত িলখা আেছ
15 “েতামােলােক ভয় নকিৰবা, েহ িচেয়ান জীয়ৰী;
েচাৱা েতামােলাকৰ ৰজা আিহেছ,
েতওঁ গাধ েপাৱািলৰ ওপৰত উিঠ আিহেছ৷”

16 এই সকেলা িবষয় েতওঁৰ িশষয্ সকেল প্রথমেত বুিজ েপাৱা নািছল; িকন্তু েযিতয়া যীচু মিহমািম্বত ৈহ উেত্তািলত
হ’ল, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ মনত পিৰল েয, শাস্ত্রত এই িবষেয় িলখা আিছল আৰু েতওঁেলােক েতওঁৰ কাৰেণ এেন কমর্
কিৰিছল

17 েযিতয়া যীচুেৱ লাজাৰক ৈমদামৰ পৰা উিঠ আিহবৈল ৈকিছল আৰু েতওঁক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা জীিৱত কিৰ
তুিলিছল, েসই সময়ত িয সকল েলাক েতওঁৰ লগত আিছল, েতওঁেলােক এই িবষেয় আন েলাকৰ আগত সাক্ষয্ িদবৈল
ধিৰেল 18 এই কাৰেণ েলাক সকেল েতওঁক েদখা কিৰবৈল আিহল, িকয়েনা েতওঁেলােক শুিনিছল েয, এই আচিৰত
কাযর্েবাৰ েতওঁ কিৰেছ 19 তােত ফৰীচী সকেল ইজেন িসজনৰ মাজত েকাৱা-কুই কিৰ ক’েল, “েতামােলােক েদিখলা,
আমাৰ সকেলা েচষ্টা বয্থর্ হল৷ েচাৱা, েগােটই জগত খেন েতওঁৰ পাছত গ’ল ”
* 12 অধয্ায়:1 িযচ 49:6; েযা 10:16; ইিফ2:14-18৷ † 12 অধয্ায়:1 মিথ26: 6 মাকর্ 14: 3৷ ‡ 12 অধয্ায়:13 গীতমালা: 118;25,
26
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েকইজনমান গ্রীক েলােক যীচুৰ লগত সাক্ষাৎ কৰা
20 েসই সময়ত িনস্তাৰ পবর্ উপলেক্ষ উপাসনা কিৰবৰ বােব েলাক সকল িযৰূচােলমৈল আিহিছল, েতওঁেলাকৰ মাজত

েকইজনমান গ্রীক মানুহ আিছল 21 েতওঁেলােক গালীল েদশৰ ৈবৎ-ৈচদা গাওঁৰ পৰা িফিলপৰ ওচৰৈল আিহ অনুেৰাধ
কিৰ ক’েল, “েহ মহাশয়, আিম যীচুক চাবৈল ইচ্ছা কেৰঁা ” 22 িফিলেপ আিহ আিন্দ্রয়ক এই কথা ক’েল; েতিতয়া
আিন্দ্রয়ই িফিলেপ ৈসেত আিহ যীচুক জনােল

23 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “মানুহৰ পুত্র মিহমািন্বত হ’বৰ সময় ৈহেছ 24 মই েতামােলাকক অিত
স্বৰূপৈক কওঁ, ধানৰ গুিট এিট যিদ মািটত পিৰ মিৰ নাযায়, তােত িস অকল এটা গুিট ৈহেয়ই থােক; িকন্তু যিদ মেৰ,
েতেনহেল তাত অেনক গুিট ধেৰ

25 িয েকােনােৱ িনজৰ জীৱনক েপ্রম কেৰ, েতওঁ তাক েহৰুৱাই আৰু িয েকােনােৱ এই জগতত িনজৰ জীৱনক
েপ্রম নকেৰ, েতওঁ অনন্ত জীৱনৈল তাক ৰক্ষা কেৰ 26 েকােনােৱ যিদ েমাৰ পিৰচযর্া কিৰব েখােজ, েতেনহেল েতওঁ
েমাৰ পােছ পােছ আহক; তােত মই িয ঠাইত থােকঁা, েমাৰ েসৱক জেনা েসই ঠাইেত থািকব; েকােনােৱ যিদ েমাৰ েসৱা
কেৰ, েতেনহেল েমাৰ িপতৃেয় েতওঁক সমাদৰ কিৰব

27 এিতয়া েমাৰ প্রাণ বয্াকুল ৈহেছ আৰু মই িক ক’ম? েহ িপতৃ, এই সময়ৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা, ইয়ােক ক’ম েন?
িকন্তু এই কাৰেণেহ মই এই সময়ৈল আিহেলঁা 28 েহ িপতৃ, েতামাৰ নাম মিহমািম্বত কৰা৷” েতিতয়া স্বগর্ৰ পৰা এটা
বাণী আিহল আৰু ক’েল, “মই মিহমািন্বত কিৰেলঁা, আেকৗ মিহমািন্বত কিৰম” 29 েতিতয়া তােত েলাক সকল িথয় ৈহ
আিছল আৰু েতওঁেলােক ইয়াক েমঘ-গজর্ ন বুিল কেল; িকছুমােন কেল, “স্বগর্ৰ দূেত েতওঁৰ ৈসেত কথা ক’েল ”

30 যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েমাৰ কাৰেণ এই বাণী েহাৱা নাই, েতামােলাকৰ কাৰেণেহ এই বাণী হ’ল 31 এিতয়া
এই জগতৰ েসাধ-িবচাৰ ৈহেছ; এিতয়া এই জগতৰ অিধকাৰীক বািহৰ কৰা হ’ব; 32 আৰু মই পৃিথৱীৰ পৰা উেত্তািলত
হ’েল, সকেলােক েমাৰ ওচৰৈল আকষর্ণ কিৰম ” 33 েতওঁৰ মৃতুয্ েকেন ধৰেণ হব, েসই িবষেয় বুজাবৈল েতওঁ এই
কথা ক’েল

34 তােত েলাক সকেল েতওঁক উত্তৰ িদ কেল, “আিম িবধান-শাস্ত্রত শুিনেছঁা, খ্রীষ্ট িচৰকাল থািকব; েতেনহেল
এেন কথা আপুিন েকেনৈক ৈকেছ েয, ‘মানুহৰ পুত্র উেত্তািলত হব? মানুহৰ পুত্র েনা েকান’?” 35 েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ মাজত এিতয়াও অলপ কাল েপাহৰ আেছ েযিতয়াৈলেক েপাহৰ আেছ, আগবািঢ়
থাকা; যােত আন্ধােৰ েতামােলাকক পাছ েনেপলাই িয জন আন্ধাৰত ফুেৰ, েতওঁ ক’ৈল যায় েসই িবষেয় নাজােন
36 েযিতয়াৈল েপাহৰ আেছ, েতিতয়াৈলেক েপাহৰৰ ওপৰত িবশ্বাস ৰাখা; যােত েতামােলাক েপাহৰৰ সন্তান েহাৱা ”
যীচুেৱ এই সকেলা কথা ৈক েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা ৈগ িনজক লুকুৱােল

37 েসই কথা িসদ্ধ হ’বৈল, েতওঁ েতওঁেলাকৰ আগত বহুত আচিৰত কমর্ কিৰেল, িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁত িবশ্বাস
নকিৰেল; 38 যােত িযচয়া ভাববাদীৰ েসই কথাষাৰ েযন সমূ্পণর্ হয়, িকয়েনা েতওঁ ৈকিছল,
“েহ প্রভু, আিম েকাৱা সংবাদ েকােন িবশ্বাস কিৰেল?
আৰু প্রভুৰ বাহুবল কাৰ আগত প্রকািশত হ’ব?”

39 কাৰণ এই িবষেয় েতওঁেলােক িবশ্বাস নকিৰেল, িযচয়াই আেকৗ েতওঁেলাকক ৈকিছল,
40 “েতওঁ েতওঁেলাকৰ চকু অন্ধ কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ অন্তৰ কেঠাৰ কিৰেল,
নহ’েল েতওঁেলােক িনজ চকুেৰ েদিখেলেহঁেতন আৰু হৃদেয়েৰ িনজেক বুিজেলেহঁেতন
আৰু ঘুিৰেলেহঁেতন
আৰু মই েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেলঁােহেতন ”
41 এইদেৰ িযচয়াই এই িবষেয় ক’েল, কাৰণ যীচুৰ েগৗৰৱ েতওঁ েদিখিছল আৰু েসেয়েহ েতওঁ ৈকিছল 42 তথািপ
শাসনকতর্ া সকলৰ মাজৰ অেনেক যীচুত িবশ্বাস কিৰেল; িকন্তু েতওঁেলাকক নাম-ঘৰৰ পৰা িনিষদ্ধ কৰাৰ ভয়েত ফৰীচী
সকলৰ কাৰেণ েতওঁেলােক স্বীকাৰ নকিৰেল; 43 িকয়েনা েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ পৰা েপাৱা প্রশংসা §তৈক মানুহৰ পৰা
েপাৱা প্রশংসাক েবিছ েপ্রম কিৰিছল

44 যীচুেৱ অিত উচ্চস্বেৰ ক’েল, “িয েকােনােৱ েমাক িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ েমাক নহয়, িকন্তু েমাক পঠাৱা জনকেহ
িবশ্বাস কেৰ 45 আৰু িয েকােনােৱ েমাক েদেখ, েতওঁ েমাক পেঠাৱা জনেকই েদেখ

46 মই এই জগতৈল েপাহৰ ৈহ আিহেছঁা, গিতেক িয েকােনােৱ েমাক িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ েযন আন্ধাৰত নাথােক
47 েকােনােৱ েমাৰ কথা শুিনও যিদ পালন নকেৰ, তথািপ মই েতওঁৰ েসাধ-িবচাৰ নকেৰঁা; িকয়েনা মই জগতৰ েসাধ-
িবচাৰ কিৰবৈল অহা নাই; িকন্তু জগতৰ পিৰত্রাণ কিৰবৈলেহ আিহেলঁা
§ 12 অধয্ায়:43 প্রশংসা মিহমা
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48 িয েকােনােৱ েমাক অগ্রাহয্ কেৰ, আৰু েমাৰ কথাও গ্রহণ নকেৰ, েতওঁৰ েসাধ-িবচাৰ কেৰঁাতা এজন আেছ, আৰু
মই িয বাতর্ া িদেছঁা েশষৰ িদনা েসই বাতর্ াই েতওঁৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰব 49 িকয়েনা মই িনজৰ পৰা এই কথা েকাৱা নাই;
িকন্তু েমাক পেঠাৱা িপতৃেয় মই িক কব লােগ, আৰু েকেনদেৰ কব লািগব, এই িবষেয় েমাক আজ্ঞা কিৰেল 50 মই
জােনা েয, েতওঁৰ আজ্ঞাত অনন্ত জীৱন আেছ; এই েহতুেক মই িয িয কথা কওঁ, িপতৃেয় েমাক েকাৱাৰ দেৰই কওঁ ”

13 অধয্ায়
যীচুেৱ িশষয্ সকলৰ ভিৰ ধুই িদয়া

1 ইহুদী সকলৰ িনস্তাৰ-পবর্ৰ পূেবর্ যীচুেৱ জািনব পািৰেল, েয এই জগতৰ পৰা িপতৃৰ ওচৰৈল েতওঁৰ েযাৱাৰ সময়
ওচৰ চািপ আিহেছ; েসেয়েহ জগতত থকা িনজৰ েলাক সকলক সকেলা সময়েত েপ্রম কিৰ েতওঁেলাকক েশষৈলেক
প্রকৃত েপ্রমৰ প্রমাণ িদেল 2 েতওঁেলাকৰ ৰািতৰ আহাৰ েখাৱাৰ সময় হ’ল; ইিতমেধয্ চয়তােন যীচুক িবশ্বাসঘাতকতা
কিৰবৈল িচেমানৰ পুত্র ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদাৰ মনত কু-বুিদ্ধ সুমুৱাই িদেল

3 যীচুেৱ জািনিছল েয, িপতৃেয় েতওঁক সকেলা বস্তুৰ ওপৰত ক্ষমতা িদেছ; েতওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা আিহেছ আৰু পুনৰাই
েতওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল উভিত যাব 4 েতওঁ ৰািত আহাৰ েখাৱা ঠাইৰ পৰা উিঠ আিহল আৰু গাত েলাৱা কােপাৰ খন ৈথ,
এখন গােমাচা লেল আৰু িনজৰ কঁকাল বািন্ধেল, 5 তাৰ পাছত চিৰয়াত পানী বািক ৈল েতওঁ িশষয্ সকলৰ ভিৰ ধুৱাবৈল
ধিৰেল আৰু কঁকালত বািন্ধ েলাৱা গােমাচােৰ েতওঁেলাকৰ ভিৰ মিচেল

6তােত েতওঁ িচেমান িপতৰৰ ওচৰৈল অহাত, িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু আপুিন েমাৰ ভিৰ ধুৱাব েন?” 7 যীচুেৱ
উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “মই িক কিৰেছঁা তুিম এিতয়া বুিজ নাপাবা; িকন্তু এই িবষেয় পাছত বুিজ পাবা ” 8 িপতেৰ
েতওঁক ক’েল “আপুিন েমাৰ ভিৰ েকিতয়াও নুধুৱাব ” যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “যিদ েতামাৰ ভিৰ নুধুৱাওঁ, েতেনহেল েমােৰ
ৈসেত েতামাৰ এেকা সম্পকর্ নাই ” 9 েতিতয়া িচেমান িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু, েমাৰ অকল ভিৰ ধুই িদয়াই
নহয়, িকন্তু েমাৰ হাত আৰু মূেৰা ধুৱাওক ”

10 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “গা েধাৱা েলাকৰ ভিৰ েধাৱাৰ বািহেৰ, আন এেকা ধুবৰ প্রেয়াজন নাই; িকয়েনা
েতওঁৰ েগােটই শৰীৰ পিৰষ্কাৰ আেছ েতামােলােকা পিৰষ্কাৰ ৈহ আছা, িকন্তু সকেলােৱই নহয়৷” 11 েকােন েতওঁক
িবশ্বাসঘাতকতা কিৰব, েসই িবষেয় যীচুেৱ জািনিছল; এই কাৰেণ েতওঁ ক’েল, “েতামােলাক সকেলা িনমর্ল নহয় ”

12 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ ভিৰ ধুৱাই উিঠ, িনজৰ িপন্ধা কােপাৰ ৈল আেকৗ বিহল; পাছত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতামােলাকৰ কাৰেণ মই িয কিৰেলঁা, েসই িবষেয় েতামােলােক বুিজলা েন? 13 েতামােলােক েয েমাক ‘গুৰু’
আৰু ‘প্রভু’ বুিল মািতছা, েসয়া িঠেকই কিৰছা; িকয়েনা মই েসেয়ই হওঁ 14 এেতেক প্রভু আৰু গুৰু িয মই; মই যিদ
েতামােলাকৰ ভিৰ ধুৱােলঁা, েতেনহেল েতামােলােকও ইজেন িসজনৰ ভিৰ ধুই িদয়া উিচত 15 িকয়েনা মই েতামােলাকৈল
িয দেৰ কিৰেলঁা, েতামােলােকও েযন েসইদেৰ কৰা, এই কাৰেণ েতামােলাকক আির্হ েদখুৱােলঁা

16 মই েতামােলাকক অিত স্বৰূপৈক কওঁ, িনজ গৰাকীতৈক দাস ডাঙৰ নহয়; আৰু িয জেন পঠােল েসই জনতৈক
পেঠাৱা বাতর্ াবাহক জন ডাঙৰ নহয় 17 েতামােলােক এই সকেলােবাৰ পালন কৰা; এইেবাৰ পালন কিৰেল, েতামােলাক
আশীবর্াদৰ ভাগী হবা 18 েতামােলাকৰ সকেলােৰ বােব এই িবষেয় কথা ৈকেছঁা এেন নহয়; িকন্তু িয সকলক মই জােনা
েতওঁেলাককেহ মেনানীত কিৰেলঁা, েতওঁেলাকক জােনা; িকন্তু ধমর্শাস্ত্রৰ বচন িসদ্ধ হ’বৈল; ‘িয জেন েমাৰ িপঠা খায়,
েসই জেন েমাৰ িবৰুেদ্ধ েগৰুৱা দািঙেল ’

19 এইদেৰ েযিতয়া ঘিটব, েতিতয়া মেয়ই েয েসই জন হয়, ইয়াক েতামােলােক েযন িবশ্বাস কৰা, এই কাৰেণ ঘটাৰ
আেগেয়, মই এিতয়াৰ পৰা েতামােলাকক ৈক আেছঁা 20 মই েতামােলাকক অিত স্বৰূপৈক কওঁ, মই িয জনক পঠাই
িদওঁ, েতওঁক িয েকানােৱ গ্রহণ কেৰ; েতওঁ েমােকই গ্রহণ কেৰ আৰু িয েকােনােৱ েমাক গ্রহণ কেৰ, েতওঁ েমাক
পেঠাৱা জনেকই গ্রহণ কেৰ ”

যীচুক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদওঁতা জন প্রকািশত েহাৱা
21 এই কথা ৈক, যীচুেৱ আত্মাত িবৰিক্ত পাই সাক্ষয্ িদ ক’েল, “মই েতামােলাকক অিত সঁচাৈক কওঁ, েতামােলাকৰ

মাজৰ এজেনই েমাক িবশ্বাসঘাতকতা কিৰব৷” 22 িশষয্ সকেল ইজেন িসজনৰ মুখৈল চাব ধিৰেল, িকন্তু েকান জনৰ
িবষেয় এই কথা ক’েল, েসই িবষেয় নজনাৰ বােব েতওঁেলাক আচিৰত হ’ল

23 যীচুৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ এজনক েতওঁ বহুত েপ্রম কিৰিছল েসই িশষয্ জেন েমজৰ কাষত েহলনীয়া ৈহ পিৰ
যীচুৰ বুকুৰ কাষেত আিছল৷ 24 েতিতয়া িচেমান িপতেৰ ইিঙ্গত িদ েসই িশষয্ জনক ক’েল, “েতওঁ কাৰ িবষেয় এই কথা
ৈকেছ, েসাধােচান”? 25 েতিতয়া েতওঁ যীচুৰ বুকুৈল হাউিল ৈগ সুিধেল, “েহ প্রভু, েসই জন েনা েকান?”
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26 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই িয জনক এই িপঠা েডাখৰ ভািঙ জুবুিৰয়াই ভগাই িদম, েতেৱঁই েসই জন ” েতিতয়া
েতওঁ িপঠা েডাখৰ জুবুিৰয়াই ৈল, ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িচেমানৰ পুেতক িযহূদাক িদেল 27 েসই িপঠা েডাখৰ েপাৱাৰ পাছেতই,
চয়তান েতওঁৰ িভতৰ েসামাল েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম িয কাম কিৰবৈল ৈলছা, েসই কাম েবগেত কৰা ”

28 িকন্তু েতওঁ িকয় এই কথা ক’েল, েসই িবষেয় েতওঁৰ লগত েমজত েভাজন কিৰবৈল বহা েলাক সকলৰ েকােনও
বুিজ েপাৱা নািছল৷ 29 িকয়েনা িকছুমােন ভািবেল েয, িযহূদাৰ লগত ধনৰ েজােলাঙা থকাৰ কাৰেণ, ‘পবর্ৈল িয িয লােগ
েসইেবাৰ িকিনবৈল নাইবা দিৰদ্র সকলক েকােনা বস্তু িদবৈল’ যীচুেৱ েতওঁক এই কথা ক’েল, 30 তােত েতওঁ েসই
িপঠা েডাখৰ গ্রহণ কিৰ, েতিতয়াই বািহৰৈল গ’ল েসই সময়, িনশাৰ সময় আিছল

জীৱনৰ িবষেয় িশষয্ সকলৰ ৈসেত যীচুৰ কেথাপকথন
31 েযিতয়া েসই ঠাইৰ পৰা িযহূদা বািহৰৈল ওলাই গ’ল, যীচুেৱ ক’েল, “এিতয়া মানুহৰ পুত্র মিহমািন্বত হ’ল, ঈশ্বেৰা

েতওঁৰ েযােগিদ মিহমািন্বত হ’ল৷ 32 ঈশ্বৰ যিদ েতওঁৰ েযােগিদ মিহমািন্বত হ’ল, েতিতয়া ঈশ্বেৰও পুত্রক িনজৰ েযােগিদ
মিহমািন্বত কিৰব, েতওঁ তৎক্ষণাৎেতই কিৰব ” 33 েমাৰ িপ্রয় সন্তান সকল, েতামােলাকৰ লগত মই অলপ সময়েহ
আেছঁা েতামােলােক েমাক িবচািৰবা; িকন্তু ইহুদী সকলক েযেনৈক ৈকিছেলঁা েয, ‘মই িয ঠাইৈল যাওঁ, েসই ঠাইৈল
েতামােলােক যাব েনাৱাৰা’, েতেনৈক এিতয়া েতামােলাকেকা ৈকেছঁা

34 মই েতামােলাকক এটা নতুন আজ্ঞা িদওঁ, েতামােলােক পৰস্পেৰ েপ্রম কিৰবা; মই েযেনৈক েতামােলাকক েপ্রম
কিৰেলঁা, েতেনৈক েতামােলােকও পৰস্পেৰ েপ্রম কিৰবা 35 েতামােলাকৰ যিদ পৰস্পৰৰ মাজত েপ্রম থােক, েতেনহেল
েতামােলাক েয েমাৰ িশষয্ হয়, ইয়াক তাৰ দ্বাৰাই সকেলােৱ জািনব ”

36 িচেমান িপতেৰ েতওঁক সুিধেল, “েহ প্রভু, আপুিন ক’ৈল যায়?” যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “মই য’ৈল যাওঁ,
তাৈল তুিম এিতয়া েমাৰ পােছ পােছ আিহব েনাৱাৰা; িকন্তু পাছত তুিম েমাৰ পােছ পােছ আিহবা ” 37 িপতেৰ েতওঁক
ক’েল, “েহ প্রভু, এিতয়াই েনা িক কাৰেণ আেপানাৰ পােছ পােছ যাব েনাৱােৰা? মই আেপানাৰ কাৰেণ েমাৰ প্রাণেকা
িদম ” 38 যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েমাৰ কাৰেণ েতামাৰ প্রাণ িদবা েন? মই েতামাক অিত স্বৰূপৈক কওঁ, তুিম েমাক
েদাকেমাকািলেত কুকুৰাই ডাক িদয়াৰ আেগেয় িতিন বাৰ অস্বীকাৰ কিৰবা ”

14 অধয্ায়
1 “েতামােলাকৰ হৃদয় বয্াকুল নহওক৷ ঈশ্বৰত িবশ্বাস কৰা আৰু েমােকা িবশ্বাস কৰা 2 েমাৰ িপতৃৰ ঘৰত অেনক থকা

ঠাই আেছ; আৰু নথকা হ’েল েতামােলাকক ক’েলােহঁেতন; িকয়েনা মই েতামােলাকৈল ঠাই যুগুত কিৰবৈল যাওঁ 3 যিদ
মই যাওঁ আৰু েতামােলাকৈল ঠাই যুগুত কেৰঁা, েতেনহেল মই িয ঠাইত থােকঁা, েতামােলােকা েসই ঠাইেত থািকবৈল
পাবা, এই কাৰেণ মই আেকৗ আিহ েতামােলাকক েমাৰ ওচৰৈল ৈল যাম

4 মই িয ঠাইৈল যাওঁ, েতামােলােক তাৰ বাট জানা ” 5 েথামাই যীচুক ক’েল, “েহ প্রভু, আপুিন ক’ৈল যায়, তােকই
আিম নাজােনা; েতেনহেল বাট েনা আিম েকেনৈক জািনম?” 6 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “মেয়ই বাট, সতয্ আৰু জীৱন;
েমাৰ েযােগিদ নগ’েল, িপতৃৰ ওচৰৈল েকােনা নাযাব েনাৱােৰ 7 েতামােলােক েমাক জনা হ’েল, েমাৰ িপতৃেকা
জািনলােহঁেতন; এিতয়াৰ পৰা েতামােলােক েতওঁক জািনছা আৰু েদিখছাও ”

8 িফিলেপ যীচুক ক’েল, “েহ প্রভু, িপতৃক আমাক েদখুৱাওঁক, েসেয় আমাৈল যেথষ্ট হ’ব” 9 যীচুেৱ ক’েল, “েহ
িফিলপ, েতামােলাকৰ ৈসেত ইমান িদন থকােতা তুিম েমাক িচিন েপাৱা নাই েন? িয জেন েমাক েদিখেল, েতওঁ েমাৰ
িপতৃেকই েদিখেল; ইয়াৰ পাছেতা িপতৃক েদখুৱাওঁক বুিল েকেনৈক কব পািৰলা?”

10 “মই েয িপতৃত আেছঁা আৰু িপতৃও েয েমাৰ লগত আেছ, ইয়াক তুিম িবশ্বাস নকৰা েন? মই িয িয কথা
েতামােলাকক কওঁ, েসইেবাৰ িনজৰ পৰা নকওঁ; িকন্তু িপতৃেয় েমাৰ লগত থািক েতওঁৰ কাযর্েবাৰ সম্পন্ন কেৰ 11 মই
েয িপতৃত আেছঁা, আৰু িপতৃও েয েমাৰ লগত আেছ, েমাৰ এই কথােত িবশ্বাস কৰা; নাইবা মই কৰা কাযর্েবাৰৰ কাৰেণ
েমাক িবশ্বাস কৰা

12 মই েতামােলাকক অিত স্বৰূপৈক কওঁ, মই িয িয কাযর্ কেৰঁা, েমাক িবশ্বাস কৰা জেনও েতেনকুৱা কাযর্ কিৰব আৰু
তাতৈকেয়া মহৎ মহৎ কাযর্ কিৰব; িকয়েনা মই িপতৃৰ ওচৰৈল যাওঁ 13 েতামােলােক েমাৰ নােমেৰ িযহেক খুিজবা,
মই তােক পূণর্ কিৰম; তােত িপতা, পুত্রৰ দ্বাৰাই েযন মিহমািন্বত হয় 14 েতামােলােক েমাৰ নােমেৰ যিদ িকবা েখাজা,
েতেনহেল েসয়া মই পূণর্ কিৰম

15 েতামােলােক যিদ েমাক েপ্রম কৰা, েতেনহেল েমাৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কিৰবা 16আৰু মই িপতৃৰ ওচৰত প্রাথর্না
কিৰম, েতওঁ যােত েতামােলাকক আন এজন সহায়কতর্ া িদেয় আৰু েতওঁ েযন িচৰকাল েতামােলাকৰ লগত থােক৷



েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 14 অধয্ায়:17 1217 েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 15 অধয্ায়:13

17 েসই সতয্ৰ আত্মাক জগেত গ্রহণ কিৰব েনাৱােৰ; িকয়েনা জগেত েতওঁক েনেদেখ আৰু নাজােনও; েতামােলােক
হ’েল েতওঁক জানা; িকয়েনা েতওঁ েতামােলাকৰ সেঙ্গ সেঙ্গ থােক আৰু েতওঁ েতামােলাকৰ মাজত থািকব

18 মই েতামােলাকক অনাথৈক এিৰ নাযাওঁ; মই েতামােলাকৰ ওচৰৈল আেকৗ আিহম 19 অলপ সময়ৰ পাছত
জগেত েমাক পূণৰ েদিখবৈল নাপায়, িকন্তু েতামােলােক হ’েল েমাক েদখা পাবা; কাৰণ মই জীয়াই আেছঁা বােব
েতামােলােকা জীয়াই থািকবা 20 েসইিদনা েতামােলােক জািনবা েয, মই িপতৃত আেছঁা আৰু েতামােলােকা েমাত আছা,
মেয়া েতামােলাকত আেছঁা

21 িয জেন েমাৰ আজ্ঞা পাই পালন কেৰ, েসই জেন েমাক েপ্রম কেৰ; আৰু িয জেন েমাক েপ্রম কেৰ, েসই জন
েমাৰ িপতৃৰ েপ্রমৰ পাত্র হ’ব আৰু মেয়া েসই জনক েপ্রম কিৰ, েতওঁৰ আগত িনজেক প্রকাশ কিৰম ” 22 েতিতয়া
ঈষ্কিৰেয়াতীয়া নহয়, আন িযহুদাই েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু, িকেনা হ’ল েয, আপুিন জগতৰ আগত প্রকািশত নহয়,
িকন্তু আমাৰ আগত িনজেক প্রকাশ কিৰব?”

23 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “েকােনােৱ যিদ েমাক েপ্রম কেৰ, েতেনহেল েতওঁ েমাৰ বাকয্ পালন কিৰব; েমাৰ
িপতৃেয় েতওঁক েপ্রম কিৰব, আৰু আিম েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ, েতওঁেৰ ৈসেত িনবাস কিৰম 24 িয জেন েমাক েপ্রম
নকেৰ, েসই জেন েমাৰ বাকয্ও পালন নকেৰ; আৰু িয বাকয্ েতামােলােক শুিনবৈল পাইছা, েসই বাকয্ েমাৰ নহয়,
িকন্তু েমাক পেঠাৱা িপতৃৰেহ

25 মই েতামােলাকৰ লগত থােকােতই, এইেবাৰ কথা েতামােলাকক ক’েলা; 26 িকন্তু েসই সহায়কতর্ া পিবত্র আত্মা,
িয জনক িপতৃেয় েমাৰ নােমেৰ পিঠয়াব, েতওঁ েতামােলাকক সকেলা িশক্ষা িদব আৰু মই েতামােলাকক িয িয ৈকেছঁা,
এই আটাই কথা েতামােলাকক েসঁাৱৰাব 27 মই েতামােলাকৈল শািন্ত এিৰ যাওঁ, েমাৰ শািন্ত েতামােলাকক িদওঁ; জগেত
েযেনৈক িদেয় মই েতেনৈক িনিদওঁ েতামােলাকৰ হৃদয় বয্াকুল নহওক, আৰু ভয়াতুেৰা নহওক

28 মই েতামােলাকক িয দেৰ ক’েলা, েসই িবষেয় েতামােলােক শুিনলা, মই ৈগ েতামােলাকৰ ওচৰৈল পুনৰ
আিহম৷ েতামােলােক যিদ েমাক েপ্রম কৰা, েতেনহ’েল মই িপতৃ ওচৰৈল যাব ওেলাৱাৰ কাৰেণ েতামােলােক আনন্দ
কিৰলােহঁেতন; িকয়েনা িপতৃ েমাতৈক মহান 29 এইেবাৰ ঘটা কালত েতামােলােক েযন িবশ্বাস কৰা, এই কাৰেণ ঘটাৰ
আেগেয়, মই েতামােলাকক এইেবাৰ কথা ক’েলঁা

30 েতামােলাকৰ ৈসেত মই অিধক কথা এিতয়া নহ’ম, িকয়েনা জগতৰ অিধকাৰী আিহেছ; আৰু েমাৰ ওচৰত তাৰ
এেকা নাই 31 িকন্তু মই েয িপতৃক েপ্রম কেৰঁা, আৰু িপতৃেয় েমাক িদয়া আজ্ঞােবাৰ মই েয পালন কেৰঁা, এই িবষেয়
জগেত জািনবৈল; এিতয়া উঠা, আিম ইয়াৰ পৰা যাওঁহক ”

15 অধয্ায়
কাযর্ৰ িবষেয় িশষয্ সকলৰ ৈসেত যীচুৰ কেথাপকথন

1 “মেয়ই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা; েমাৰ িপতৃ েখিতয়ক 2গুচাই েপলায় আৰু িয িয ডালত গুিট ধেৰ; েসইেবাৰ ডালত পুনৰ
অিধক গুিট ধিৰবৈল েতওঁ পিৰষ্কাৰ কিৰ িদেয়

3 মই েতামােলাকক েকাৱা িশক্ষাৰ েযােগিদ েতামােলাক এিতয়া পিৰষৃ্কত ৈহছা 4 েতামােলাক েমাত সংযুক্ত ৈহ থাকা,
মেয়া েতামােলাকৰ ৈসেত সংযুক্ত ৈহ থািকম দ্রাক্ষালতাত লািগ নাথািকেল, ডালত েযেনৈক গুিট ধিৰব েনাৱােৰ,
েতেনৈক েমাৰ লগত নাথািকেল, েতামােলােক ফলবন্ত হব েনাৱািৰবা

5 মেয়ই দ্রাক্ষালতা, েতামােলাক ডাল; িয জন েমাৰ লগত থােক আৰু মেয়া িয জনত থােকঁা, েসই জন বহু ফলৱান
হয়; িকয়েনা েমাৰ বািহেৰ েতামােলােক এেকা কিৰব েনাৱাৰা 6 েকােনােৱ যিদ েমাৰ লগত নাথােক, েতেনহ’েল েতওঁক
শুকান ডালৰ দেৰ বািহৰৈল েপেলাৱাত, িস শুকাই যায় আৰু েসইেবাৰ েগাটাই জুইত েপলাই িদয়া হয়, তােত েসইেবাৰ
েপাৰা যায় 7 েতামােলাক যিদ েমাত থাকা আৰু েমাৰ িশক্ষাও যিদ েতামােলাকত থােক, েতেনহ’েল িয ইচ্ছা কৰা, তােক
েখাজা, েসয়াই েতামােলাকৈল কৰা হব

8 ইয়ােত েমাৰ িপতৃ মিহমািন্বত হয়, েতামােলােক অিধক ফল ধিৰ িনজেক প্রমাণ কৰা েয, েতামােলাক েমাৰ প্রকৃত
িশষয্ 9 িপতৃেয় েযেনৈক েমাক েপ্রম কিৰেল, মেয়া েতামােলাকক েতেনৈক েপ্রম কিৰেলঁা; েতামােলােক েমাৰ েপ্রমেত
থাকা

10 যিদ েমাৰ আজ্ঞা পালন কৰা, েতেনহেল, মই েযেনৈক িপতৃৰ আজ্ঞা পালন কিৰ, েতওঁৰ েপ্রমত থােকঁা; েতামােলােকা
েতেনৈক েতওঁৰ েপ্রমেত থািকবা 11 েমাৰ আনন্দ েতামােলাকত েযন থােক আৰু েতামােলাকৰ আনন্দ েযন সমূ্পণর্
হয়, এই কাৰেণ েতামােলাকক এইেবাৰ কথা মই ক’েলঁা

12 এই েমাৰ আজ্ঞা, মই েযেনৈক েতামােলাকক েপ্রম কিৰেলঁা, েতেনৈক েতামােলােকও পৰস্পেৰ েপ্রম কিৰবা
13 বনু্ধৰ বােব িনজৰ প্রাণ িদয়াৰ দেৰ েশ্রষ্ঠ েপ্রম আন ক’েতা নাই
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14 েতামােলাকক মই িয িয আজ্ঞা িদওঁ, েসইেবাৰ যিদ পালন কৰা, েতেনহেল েতামােলাক েমাৰ বনু্ধ 15 এিতয়াৰ
পৰা মই েতামােলাকক দাস বুিল নকওঁ, িকয়েনা প্রভুেৱ িয কেৰ দােস েসই িবষেয় নাজােন মই েতামােলাকক বনু্ধ বুিল
কওঁ, িকয়েনা েমাৰ িপতৃৰ পৰা িয িয শুিনেলঁা; েসই িবষয়েবাৰ েতামােলাকক জনােলঁা

16 েতামােলােক েয েমাক মেনানীত কিৰলা এেন নহয়, মইেহ েতামােলাকক মেনানীত কিৰেলঁা; আৰু েতামােলাক েযন
ফলৱন্ত েহাৱা, তােত েতামােলাকৰ ফল েযন স্থায়ী হয় েমাৰ নােমেৰ িপতৃৰ আগত িয খুিজবা, েসয়াই েতওঁ েতামােলাকক
িদব, এই কাৰেণ েতামােলাকক িনযুক্ত কিৰেলঁা 17 মই েতামােলাকক এইেবাৰ আজ্ঞা িদেছঁা, েতামােলােক পৰস্পেৰ
ইজেন িসজনক েপ্রম কিৰবা

18 জগেত যিদ েতামােলাকক ঘৃণা কেৰ, েতেনহেল জািনব লােগ েয েতামােলাকক ঘৃণা কৰাৰ পূেবর্ েমােকই
ঘৃণা কিৰেল 19 েতামােলাক জগতৰ েহাৱা হ’েল, জগেত েতামােলাকক িনজৰ েলাকৰ দেৰ েপ্রম কিৰেলেহঁেতন;
িকন্তু েতামােলাক জগতৰ েনােহাৱা মই েতামােলাকক জগতৰ মাজৰ পৰা মেনানীত কিৰেলঁা, এই কাৰেণ জগেত
েতামােলাকক ঘৃণা কেৰ

20 মই েতামােলাকক িয িশক্ষা িদেলঁা েসই িবষেয় েসঁাৱৰণ কৰা, ‘এজন দাস েতওঁৰ গৰাকীতৈক ডাঙৰ নহয়৷’
েতওঁেলােক যিদ েমাক তাড়না কিৰেল, েতেনহেল েতামােলাকেকা তাড়না কিৰব; েমাৰ বাকয্ যিদ পালন কেৰ, েতেনহেল
েতামােলাকৰ বাকয্ও পালন কিৰব 21 িকন্তু িয জেন েমাক পিঠয়ােল, েতওঁক েতওঁেলােক নজনাৰ কাৰেণ, েমাৰ নামৰ
কাৰেণ েতামােলাকক এইদেৰ কিৰব 22 মই আিহ েতওঁেলাকক কথা েনােকাৱা হ’েল, েতওঁেলাকৰ পাপ নহ’লেহঁেতন;
িকন্তু এিতয়া পাপৰ িবষেয় আপিত্ত দশর্াবৈল েতওঁেলাকৰ েকােনা উপায় নাই

23 িয জেন েমাক ঘৃণা, েসই জেন েমাৰ িপতৃেকা ঘৃণা কেৰ 24 িয কমর্ আন েকােনােৱ েকিতয়াও কৰা নাই, মই
েতওঁেলাকৰ মাজত েতেন কমর্ নকৰা হ’েল, েতওঁেলাকৰ পাপ নহলেহঁেতন; িকন্তু এিতয়া েমাক আৰু েমাৰ িপতৃৰ
কমর্েবাৰক েতওঁেলােক েদিখেল, তথািপ েতওঁেলােক আমাক ঘৃণা কিৰেল 25 িবধান-শাস্ত্রৰ এই বাকয্ পূণর্ হবৈল, এই
সকেলা ঘিটল; েযেনদেৰ েতওঁেলাকৰ শাস্ত্রত িলখা আেছ, ‘েকােনা কাৰণ েনােহাৱােতা েতওঁেলােক েমাক ঘৃণা কিৰেল’

26 িকন্তু িপতৃৰ পৰা ওেলাৱা েসই সহায়কতর্ া আিহব, েসই অগ্রসৰ েহাৱা সতয্ৰ আত্মাক মই েযিতয়া েতামােলাকৈল
পঠাম, েতিতয়া েতওঁ েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদব 27 েতামােলাক আিদেৰ পৰা েমাৰ লগত থকাৰ কাৰেণ, েতামােলােকও
সাক্ষয্ িদবা ”

16 অধয্ায়
1 “মই েতামােলাকক এই সকেলােবাৰ কথা এই কাৰেণ কেলঁা, যােত েতামােলাকৰ িনজৰ িবশ্বাসত িবিঘিন নজেন্ম৷

2 মানুহেবােৰ নাম-ঘৰৰ পৰা েতামােলাকক বািহৰ কিৰব, েসই কালত েতামােলাকক বধ কেৰঁাতা প্রিতজেন ঈশ্বৰৰ েসৱা
কিৰেছঁা বুিল ভািবব, এেন কাল আিহ আেছ

3 েতওঁেলােক েমাৰ িপতৃক আৰু েমাক নজনাৰ কাৰেণ এেন কমর্েবাৰ কিৰব 4 িকন্তু েযিতয়া েসই সময় আিহব,
েতিতয়া মই েকাৱা কথােবাৰ েতামােলােক েযন েসঁাৱিৰবা, এই কাৰেণ মই এইেবাৰ কথা এিতয়া েতামােলাকক ক’েলঁা
মই েতামােলাকৰ লগত থকাৰ কাৰেণ, এইেবাৰ কথা আৰম্ভিণেৰ পৰা েকাৱা নািছেলঁা

5 িকন্তু িয জেন েমাক পিঠয়াইেছ, এিতয়া মই েতওঁৰ ওচৰৈল ঘুিৰ যাওঁ; তথািপ েতামােলাকৰ েকােনও েমাক এইদেৰ
সুিধব িনিবচৰা, ‘তুিম েনা কৈল ৈগ আছা’? 6 িকন্তু মই েতামােলাকক এইেবাৰ কথা েকাৱা কাৰেণ, েতামােলাকৰ হৃদয়
েবজাৰেৰ ভিৰ পিৰেছ

7 তথািপ, মই েতামােলাকক সঁচাৈক ৈকেছঁা; মই েযাৱাই েতামােলাকৰ পেক্ষ ভাল, িকয়েনা মই নগ’েল, েতামােলাকৰ
ওচৰৈল েসই সহায়কতর্ া নািহব; িকন্তু মই গ’েল েতামােলাকৰ ওচৰৈল েতওঁক পিঠয়াই িদম

8 েতওঁ েযিতয়া আিহব, েতওঁ পাপৰ িবষেয়, ধাির্মকতাৰ িবষেয় আৰু েসাধ-িবচাৰৰ িবষেয়, জগতক েদাষৰ প্রমাণ
িদব 9 েতওঁ পাপৰ সম্পকর্ ত েচতনা িদব, িকয়েনা েতওঁেলােক েমাক িবশ্বাস নকেৰ; 10 ধাির্মকতাৰ িবষেয় বুজাব,
িকয়েনা মই এিতয়া িপতৃৰ ওচৰৈল যাওঁ, েতামােলােক েমাক এিতয়া েদিখবৈল নাপাবা; 11 আৰু েসাধ-িবচাৰৰ িবষেয়
েচতনা িদব, িকয়েনা এই জগতৰ অিধকাৰীৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা হ’ল

12 েতামােলাকক ক’বৈল েমাৰ অেনক কথা আেছ, িকন্তু েসই কথা এিতয়া গ্রহণ কিৰবৈল অিতিৰক্ত হব 13 িকন্তু
েসই সতয্ৰ আত্মা েযিতয়া আিহব, েতিতয়া েতওঁ আটাই সতয্ৈল েতামােলাকক পথ েদখুৱাই িনব; িকয়েনা েতওঁ িনজৰ
পৰা এেকা কথা নক’ব; িকন্তু িয কথা শুিনব, েসই িবষেয়েহ ক’ব আৰু েতামােলাকক ভিবষয্তৰ কথা জনাব 14 েতওঁ
েমাক মিহমািন্বত কিৰব; িকয়েনা েমাৰ িয আেছ, েতওঁ তাৰ পৰা ৈল, েতামােলাকক জনাব



েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 16 অধয্ায়:15 1219 েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 17 অধয্ায়:8

15 িপতৃৰ িয িয আেছ, েসই সকেলা েমাৰ; এই েহতুেক মই ক’েলঁা, সতয্ৰ আত্মাই েমাৰ পৰা সকেলা গ্রহণ কিৰ
েতামােলাকৰ আগত েঘাষণা কিৰব 16 িকছু সময়ৰ পাছত েতামােলােক েমাক েদিখবৈল েনােপাৱা; িকন্তু আেকৗ অলপ
সময়ৰ পাছত, েমাক েদিখবৈল পাবা ”

17 েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ েকােনা েকােনােৱ পৰস্পৰৰ মাজত আেলাচনা কিৰ ক’েল, “েতওঁ আমাক
িক কবৈল িবচািৰেছ, িকছু সময়ৰ পাছত েমাক েদিখবৈল েনােপাৱা; িকন্তু আেকৗ অলপ সময়ৰ পাছত েমাক েদিখবৈল
পাবা; ‘কাৰণ মই িপতৃৰ ওচৰৈল যাওঁ’? েতওঁ এই কথা িকয় কেল আিম বুিজ েপাৱা নাই৷” 18 এেতেক েতওঁেলােক
ক’েল, “েতওঁেনা এইেটা িক ৈকেছ, ‘অলপ সময়’? েতওঁ িক কথা ৈক আেছ আিম নাজােনা ”

19 যীচুেৱ েদিখেল েয েতওঁেলােক েতওঁক সুিধবৰ বােব আগ্রহী, েসেয়েহ মনৰ ভাব বুিজ পাই েতওঁেলাকক ক’েল,
“মই েয েতামােলাকক কেলঁা, ‘িকছু সময়ৰ পাছত েতামােলােক েমাক েদিখবৈল েনােপাৱা, িকন্তু আেকৗ অলপ সময়ৰ
পাছত েমাক েদিখবৈল পাবা’, এই কথাৰ ওপৰেত েতামােলােক আেলাচনা কিৰ আছা েন?” 20 মই েতামােলাকক সঁচাৈক
কওঁ, েতামােলােক ক্রন্দন আৰু িবলাপ কিৰবা, িকন্তু জগেত আনন্দ কিৰব; েতিতয়া েতামােলােক েশাক কিৰবা; িকন্তু
পাছত েতামােলাকৰ েসই েশাক আনন্দ ৈহ যাব 21 প্রসৱৰ সময়ত উপিস্থত েহাৱাত মিহলাই প্রসৱৰ েবদনাত দুখ পায়;
িকন্তু সন্তান ওপিজেলই, জগতৈল এিট িশশু জন্ম েহাৱাৰ আনন্দত, েবিছ সময়ৈল েসই েবদনা েতওঁৰ মনত নাথােক

22 িঠক েসইদেৰ েতামােলােকও এিতয়া দুখত আছা; িকন্তু মই আেকৗ েতামােলাকক েদখা িদম; েতিতয়া েতামােলাকৰ
হৃদয় আনিন্দত হ’ব আৰু েতামােলাকৰ েসই আনন্দ েকােনও েতামােলাকৰ পৰা কািঢ় িনব েনাৱািৰব 23 েসইিদনা
েমাক এেকা প্রশ্ন নুসুিধবা৷ মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েতামােলােক েমাৰ নােমেৰ িপতৃৰ আগত যিদ িকবা েখাজা,
েতেনহেল েতওঁ েতামােলাকক িদব 24 এিতয়াৈলেক েমাৰ নােমেৰ েতামােলােক এেকা েখাজা নাই; েখাজা, েতিতয়ােহ
পাবা, েতিতয়া েতামােলাকৰ আনন্দ পিৰপূণর্ হব

25 এইেবাৰ কথা উপমােৰ মই েতামােলাকক ক’েলা, িয সময়ত মই েতামােলাকক উপমা িদব েনাৱািৰম, প্রকাশৈক
িপতৃৰ কথা জনাম, এেন সময় আিহেছ

26 েসইিদনা িয েখাজা, েমাৰ নােমেৰ খুিজবা; আৰু মই েতামােলাকক েকাৱা নাই েয, মই েতামােলাকৰ ৈহ িপতৃ
ওচৰত প্রাথর্না কিৰম; 27 িকয়েনা িপতৃেয় িনেজই েতামােলাকক েপ্রম কেৰ; কাৰণ েতামােলােক েমাক েপ্রম কিৰলা আৰু
মই েয িপতৃৰ পৰা আিহেছঁা, ইয়ােকা িবশ্বাস কিৰলা 28 মই িপতৃৰ ওচৰৰ পৰা জগতৈল আিহেলঁা; আেকৗ জগতক এিৰ
এিতয়া মই িপতৃৰ ওচৰৈল যাওঁ ”

29 েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকেল ক’েল, “চাওক, আপুিন এিতয়া স্পষ্টৈক কব ধিৰেছ; আপুিন েকােনা কথা অস্পষ্টৈক
ৈক থকা নাই 30 এিতয়া আিম বুিজ পােলঁা েয আপুিন সকেলা জােন, েকােনা বয্িক্তেয় আেপানাক সুধাৰ আগেতই
আপুিন তাৰ উত্তৰ িদব পােৰ, আপুিন েয ঈশ্বৰৰ পৰা আিহেছ, ইয়ােক আিম িবশ্বাস কিৰেছঁা 31 যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “এিতয়া িবশ্বাস কিৰছা েন?”

32 েচাৱা, এেন সময় আিহেছ, আৰু প্রকৃেত এেন সময় আিহব, েযিতয়া েতামােলােক িনজ িনজ সা-সম্পিত্তত েগাট
েগাট ৈহ থািকবা আৰু েমাক অকলশৰীয়াৈক এিৰ যাবা, তথািপ মই অকলশৰীয়া নহওঁ, িকয়েনা িপতৃ েমাৰ লগত আেছ
33 এই কাৰেণ মই েতামােলাকক এইেবাৰ কথা ক’েলঁা, যােত েতামােলােক েমাৰ শািন্ত েপাৱা৷ জগতত েতামােলােক কষ্ট
পাবা; িকন্তু িনভর্ য় েহাৱা; মই জগতৰ ওপৰত জয় কিৰেলঁা ”

17 অধয্ায়
যীচুৰ প্রাথর্না

1 যীচুেৱ এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত, স্বগর্ৈল চকু তুিল ক’েল, “েহ িপতৃ, এিতয়া সময় ৈহেছ; েতামাৰ পুত্রক
মিহমািন্বত কৰা, যােত েতামাৰ পুত্রেয়া েতামাক মিহমািন্বত কিৰব পােৰ; 2 িয দেৰ সকেলােক অনন্ত জীৱন িদবৈল তুিম
সকেলা মানুহৰ ওপৰত েতামাৰ পুত্রক অিধকাৰ কিৰবৈল িদলা

3 এইেটােৱ অনন্ত জীৱন; একমাত্র সতয্ ঈশ্বৰ িয তুিম, েতামাক আৰু তুিম পেঠাৱা যীচু খ্রীষ্টক েতওঁেলােক েযন
জােন 4 তুিম েমাক িয কমর্ কিৰবৈল িদিছলা, েসয়া মই িসদ্ধ কিৰ পৃিথৱীত েতামাক মিহমািন্বত কিৰেলঁা 5 এিতয়া, েহ
িপতৃ, েতামাৰ সািন্নধয্েৰ েমাক মিহমািন্বত কৰা৷ জগত সৃষ্টিৰ পূেবর্ েতামাৰ ৈসেত েমাৰ িয মিহমা আিছল, েসই মিহমােৰ,
এিতয়া েমাক মিহমািন্বত কৰা

6 তুিম এই জগতৰ মাজৰ পৰা িয সকল মানুহক েমাক িদলা, েসই সকলৰ আগত মই েতামাৰ নাম প্রকাশ কিৰেলঁা;
েতওঁেলাক েতামােৰই আিছল, তুিম েতওঁেলাকক েমাক িদলা; আৰু েতওঁেলােক েতামাৰ বাকয্ ধিৰ ৰািখেছ 7 এিতয়া
েতওঁেলােক জািনেছ, তুিম েমাক িয িয িদিছলা, েসই সকেলােৱই েয, েতামাৰ কাষৰ পৰাই ৈহেছ৷ 8 িকয়েনা তুিম িয
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বাকয্ েমাক িদলা, েসই বাকয্ মই েতওঁেলাকক িদেলঁা আৰু েতওঁেলােক েসই সকেলােক গ্রহেণা কিৰেল, মই েয েতামাৰ
পৰা আিহেলঁা, ইয়ােকা েতওঁেলােক সঁচাৈক জািনেল আৰু তুিম েয েমাক পঠালা েসয়াও িবশ্বাস কিৰেল

9 মই েতওঁেলাকৰ কাৰেণ প্রাথর্না কিৰেছঁা মই েগােটই জগতৰ কাৰেণ প্রাথর্না কৰা নাই, িকন্তু িয সকলক েমাক
িদলা, েতওঁেলাকৰ কাৰেণেহ কিৰেছঁা; িকয়েনা েতওঁেলাক েতামাৰ৷ 10 েমাৰ সকেলা বস্তু েতামাৰ আৰু িয িয েতামাৰ,
েসই সকেলােৱই েমাৰ; মই েতামাৰ েযােগিদেয়ই েসইেবাৰত মিহমািন্বত ৈহেছঁা 11 মই এই জগতত েবিছ িদন নাথােকা;
িকন্তু এই েলাক সকল হ’েল জগতত থািকব, মই েতামাৰ ওচৰৈল যাওঁ েহ পিবত্র িপতৃ, আিম েযেনৈক এক ৈহ আেছঁা,
েতামাৰ নােমেৰ েমাক িদয়া েলাক সকেলা েযন েতেনৈক এক হব পােৰ৷

12 মই েতওঁেলাকৰ লগত থকা সময়ত, তুিম িয নাম েমাক িদছা, েতামাৰ েসই নামত মই েতওঁেলাকক ৰক্ষা কিৰেলঁা;
আৰু মই েতওঁেলাকক পহৰা িদেলঁা; তােত েতওঁেলাকৰ এজেনা িবনষ্ট নহ’ল, েকৱল িবনাশৰ পুত্রেহ শাস্ত্রীয় বচন
িসদ্ধ কিৰবৈল িবনষ্ট হ’ল 13 িকন্তু এিতয়া মই েতামাৰ ওচৰৈল আিহেছঁা; এই কাৰেণ জগতত থােকােতই এইেবাৰ
কথা ৈকেছঁা েমাৰ আনন্দ েযন েতওঁেলােক সমূ্পণর্ৰূেপ পায়৷ 14 মই েতামাৰ বাকয্ েতওঁেলাকক িদেলঁা; িকন্তু জগেত
েতওঁেলাকক ঘৃণা কেৰ, কাৰণ েতওঁেলাক জগতৰ নহয়; মই েযেনৈক জগতৰ নহওঁ৷

15 েতওঁেলাকক এই জগতৰ পৰা িনবৈল মই েতামাক প্রাথর্না নকেৰঁা, িকন্তু তুিম েতওঁেলাকক চয়তানৰ পৰা ৰক্ষা
কৰা 16 েতওঁেলাক জগতৰ নহয়, মই েযেনৈক জগতৰ নহওঁ 17 েতামাৰ বাকয্ই সতয্; সতয্তােৰ েতামাৰ েসৱা
কিৰবৈল েতওঁেলাকক পিবত্র কৰা

18 তুিম েযেনৈক েমাক জগতৈল পঠালা, মেয়া েতেনৈক েতওঁেলাকক জগতৈল পঠােলঁা 19 েতওঁেলাকৰ কাৰেণ
মই িনজেক পিবত্র কিৰেছঁা, যােত েতওঁেলােকা সতয্ ৰূেপ পিবত্র হব পােৰ৷

20 মই েকৱল এওঁেলাকৰ কাৰেণ প্রাথর্না নকেৰঁা, িকন্তু এওঁেলাকৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই েমাক িবশ্বাস কৰা সকেলােৰ কাৰেণ
প্রাথর্না কেৰঁা, 21 গিতেক েতওঁেলাক েযন সকেলােৱ এক হয়; েহ িপতৃ, তুিম েযেনৈক েমাৰ লগত আছা, েতেনৈক মেয়া
েতামাৰ লগত আেছঁা, েতেনৈক েতওঁেলােকও েযন আমাৰ লগত থােক, তােত জগেত েযন িবশ্বাস কেৰ তুিম েয েমাক
পিঠয়ালা৷

22 আৰু তুিম েমাক িয মিহমা িদলা, েসই মিহমা মেয়া েতওঁেলাকক িদেলঁা, েসই কাৰেণ েতওঁেলাক এক; আিম
সকেলােৱই েযন এক হব পােৰঁা, 23 তাৰ বােব মই েতওঁেলাকত আৰু তুিম েমাৰ লগত থািকবা, এইদেৰ েতওঁেলাক
েযন সমূ্পণর্ৈক এক হয়, জগেত যােত জােন তুিম েমাক পিঠয়াইছা, আৰু তুিম েযেনৈক েমাক েপ্রম কিৰলা, েতেনৈক
েতওঁেলাকেকা েপ্রম কৰা৷

24 েহ িপতৃ, মই িবচােৰা, তুিম েমাক িয িদছা, িয ঠাইত মই আেছঁা, েতওঁেলােকা েযন েমাৰ লগত েসই ঠাইত থােক,
তুিম িয মিহমা েমাক িদছা েসই মিহমা েযন েতওঁেলােক েদিখবৈল পায়; কাৰণ জগত স্থাপন কৰাৰ পূেবর্ই তুিম েমাক
েপ্রম কিৰলা৷

25 েহ নয্ায়ৱান িপতৃ, জগেত েতামাক নাজািনেল, িকন্তু মই েতামাক জািনেলঁা; আৰু তুিম েয েমাক পঠালা, েসয়া
েতওঁেলােকও জািনেল 26 তুিম েকান হয়, েসই িবষেয় মই েতওঁেলাকৰ ওচৰত প্রকাশ কিৰেছঁা, আৰু ইয়াৰ পাছেতা
মই ইয়ােক কিৰ থািকম, েতিতয়া তুিম েমাক েযেন েপ্রম কৰা, েতওঁেলােকও এেকদেৰ আন েলাকক েপ্রম কিৰব আৰু
মই েতওঁেলাকৰ লগত থািকম

18 অধয্ায়
যীচুক ধিৰ, হানন আৰু কায়াফাৰ আগৈল িনয়া িপতেৰ েতওঁক অস্বীকাৰ কৰা

1 যীচুেৱ এইেবাৰ কথা ৈক, িকেদ্রাণ উপতয্কাৰ িসপােৰ য’ত এখন বািগছা আিছল, েসই ঠাইৈল েতওঁ িশষয্ সকলৰ
ৈসেত তাৈল ওলাই গ’ল; আৰু েসই বািগচাত েতওঁ আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল েসামাল 2 শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদয়া
িযহূদায় েসই ঠাই িচিন পাইিছল; িকয়েনা যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক লগত ৈল বহুত বাৰ েসই ঠাইৈল ৈগিছল 3 েতিতয়া
িযহূদায় প্রধান পুেৰািহত, ফৰীচী সকলৰ িবষয়া আৰু ৈসনয্ৰ দল এটাৰ ৈসেত েজঁাৰ, আিৰয়া আৰু অস্ত্র-শস্ত্র ৈল, েসই
ঠাইত উপিস্থত হ’ল

4 েতিতয়া যীচুেৱ, েতওঁৰ প্রিত িক ঘিটবৈল ৈগ আেছ েসই িবষেয় আেগেয় জনাৰ বােব, েতওঁেলাকৰ আগৈল
ওলাই ৈগ েতওঁ সুিধেল, “েতামােলােক েকান জনক িবচািৰছা?” 5 েতওঁেলােক উত্তৰ িদেল, “নাচৰতীয়া যীচুক ”
যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মেয়ই েসই জন ” েতওঁক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদয়া িযহূদাও েতওঁেলাকৰ ৈসেত িথয় ৈহ
আিছল
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6 েযিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “মেয়ই েসই জন”, েতিতয়া েতওঁেলাক পাছ হঁুহিক আিহল আৰু মািটত পিৰ
গ’ল 7 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক আেকৗ সুিধেল, “েতামােলােক েকান জনক িবচািৰছা?” েতওঁেলােক ক’েল,
“নাচৰতীয়া যীচুক ”

8 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই েতামােলাকক ৈকেছঁা, মেয়ই েসই জন; এেতেক যিদ েমাক িবচািৰছা, েতেনহেল
এওঁেলাকক যাবৈল িদয়া ” 9 েতওঁ আেগেয় েকাৱা কথা সমূ্পণর্ হবৈল এইেবাৰ ঘিটল েতওঁ ৈকিছল, “েমাক িয
সকলক িদলা, েতওঁেলাকৰ এজনেকা মই েহৰুওৱা নাই ”

10 েতিতয়া িচেমান িপতৰৰ, এখন তেৰাৱাল আিছল, েতওঁ েসই তেৰাৱাল ফঁাকৰ পৰা উিলয়াই, মহা-পুেৰািহতৰ দাসক
ঘাপ মািৰ, তাৰ েসঁা কাণ খন কািট েপলােল েসই দাসৰ নাম আিছল ‘মল্ক’ 11 েতিতয়া যীচুেৱ িপতৰক ক’েল,
“তেৰাৱাল ফাকত সুমুৱাই েথাৱা; িপতৃেয় েমাক িয দূখৰ পান-পাত্র িদেল, মই তােত পান নকিৰম েন?”

12 েতিতয়া ৈসনয্ দল আৰু েতওঁেলাকৰ েসনাপিত আৰু ইহুদী সকলৰ ৰখীয়ােবােৰ যীচুক ধিৰ বািন্ধ, 13 প্রথমেত
হাননৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল; িকয়েনা েতওঁ েসই বছৰত মহা-পুেৰািহত েহাৱা কায়াফাৰ শহুেৰক আিছল 14 এই কায়াফাই
ইহুদী সকলক পৰামশর্ িদিছল েয, ‘েলাক সকলৰ কাৰেণ এজন মানুহ মৰা ভাল’

15 েতিতয়া িচেমান িপতৰ আৰু আন এজন িশষয্ যীচুৰ পােছ পােছ গ’ল েসই িশষয্ৰ মহা-পুেৰািহতৰ ৈসেত িচনািক
থকা বােব যীচুেৰ ৈসেত মহা-পুেৰািহতৰ েচাতালৈল েসামাই গ’ল 16 িকন্তু িপতৰ দুৱাৰৰ বািহৰত িথয় ৈহ থািকল এই
েহতুেক মহা-পুেৰািহতৰ িচনািক েসই আন িশষয্ই আেকৗ বািহৰৈল আিহ, দুৱৰী মিহলা গৰাকীক ৈক, িপতৰক িভতৰৈল
আিনেল

17 তােত েসই দুৱৰী মিহলা গৰাকীেয় িপতৰক ক’েল, “তুিমও এই মানুহ জনৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ এজন নহয় েন?”
েতওঁ ক’েল, “মই নহয় ” 18 েসই ঠাইেত দাস আৰু ৰক্ষকেবােৰ ঠাণ্ডাৰ কাৰেণ জুই জ্বলাইিছল আৰু িথয় ৈহ জুই
পুৱাই আিছল; িপতেৰও িসহঁতৰ লগত িথয় ৈহ জুই পুৱাই আিছল

19 েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত যীচুক, েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ িবষেয় আৰু িশক্ষাৰ িবষেয় সুিধেল 20 যীচুেৱ েতওঁক উত্তৰ
িদ ক’েল, “মই জগতৰ আগত মুকিলৈক ক’েলঁা; মই নাম-ঘৰত আৰু মিন্দৰত, ইহুদী সকলৰ েগাট েখাৱা ঠাইত সদায়
িশক্ষা িদেলঁা আৰু েকিতয়াও গুপুেত এেকা েকাৱা নাই 21আেপানােলােক েমাক িকয় সুিধ আেছ? েতওঁেলাকক েসাধক
িয সকেল েমাৰ কথা শুিনেল; েতওঁেলাকক মই িক ক’েলা, েসই িবষেয় েতওঁেলােক জােন ”

22 যীচুেৱ এইেবাৰ কথা েকাৱাত, ওচৰত িথয় ৈহ থকা েটেকলােবাৰৰ মাজৰ এজেন যীচুক চৰ মািৰেল আৰু ক’েল,
“এেন ধৰণৰ উত্তৰ মহা-পুেৰািহতক িকয় িদছা?” 23 যীচুেৱ েতওঁক উত্তৰ িদেল, “যিদ মই িকবা অনয্ায় কথা ৈকেছঁা,
েতিতয়াহেল অনয্ায় কথাৰ প্রমাণ িদয়া; িকন্তু যিদ মই সিঠক কথা ৈকেছঁা, েতেনহেল েমাক িকয় মািৰছা?” 24 তাৰ
পাছত হানেন যীচুক, মহা-পুেৰািহত কায়াফাৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল, যীচুক েতিতয়া বািন্ধ েথাৱা আিছল

25 তােত িচেমান িপতেৰ িথয় ৈহ জুই পুৱাই আিছল তাত থকা মানুহেবােৰ েতওঁক সুিধেল, “তুিমও েতওঁৰ িশষয্
সকলৰ মাজৰ এজন নহয় েন?” েতওঁ অস্বীকাৰ কিৰ ক’েল, “মই নহয় ” 26 মহা-পুেৰািহতৰ এজন দােস, িয জনৰ
কাণ িপতেৰ কািট েপলাইিছল, েতওঁৰ সমন্ধীয় এজেন ক’েল, “মই েতামাক েতওঁৰ লগত বািগছাত েদখা নািছেলা েন?”
27 েতিতয়া িপতেৰ আেকৗ অস্বীকাৰ কিৰেল; আৰু েসই সময়েত তৎক্ষণাত কুকুৰাই ডাক িদেল

পীলাতৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ আৰু প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা
28 ইয়াৰ পাছত েতওঁেলােক যীচুক কায়াফাৰ ঘৰৰ পৰা িপ্রটিৰয়মৈল ৈল গ’ল; েতিতয়া সময় ৰািতপুৱা আিছল;

েতওঁেলােক িনেজই িপ্রটিৰয়ামৰ িভতৰত েসামাবৈল মন নকিৰেল, জােনাছা েতওঁেলাক অশুিচ ৈহ পেৰ, িকয়েনা
েতওঁেলােক িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ খাবৈল আশা কিৰ আিছল৷ 29 এেতেক পীলােত বািহৰৈল ৈগ েতওঁেলাকক সুিধেল,
“েতামােলােক এই মানুহ জনৰ িবপেক্ষ িক েগাচৰ আিনছা?” 30 েতওঁেলােক উত্তৰ িদ পীলাতক ক’েল, “এই েলাক জন
দুষ্কম্মীর্ েনােহাৱা হ’েল, আেপানাৰ হাতত এওঁক েশাধাই িনিদেলােহঁেতন ”

31 েতিতয়া পীলােত েতওঁেলাকক ক’েল, “এওঁক ৈল েযাৱা েতামােলাকৰ িবধানৰ মেত েতওঁৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা ”
ইহুদী সকেল েতওঁক ক’েল, “কােকা প্রাণদণ্ড িদবৈল িবধান অনুসিৰ আমাৰ ক্ষমতা নাই ” 32 িকদেৰ েতওঁৰ মৃতুয্ হব
এই িবষেয় যীচুেৱ িয কথা ইিঙ্গত িদিছল, েসই ধৰণেৰ মিৰবৈল এই ইিঙ্গত িসদ্ধ হ’বৈল এেন হ’ল

33এেতেক পীলােত আেকৗ িপ্রটিৰয়মৰ িভতৰৈল েসামাই ৈগ, যীচুক সুিধেল “তুিম ইহুদী সকলৰ ৰজা েন?” 34 যীচুেৱ
উত্তৰ িদেল, “তুিম িনেজই এই কথা সুিধছা েন নাইবা অনয্ েলােক েমাৰ িবষেয় েতামাক এই কথা সুিধবৈল ক’েল?”
35 পীলােত উত্তৰ িদেল, “মই জােনা ইহুদী মানুহ? েতামাৰ িনজৰ জািতৰ েলাক আৰু প্রধান পুেৰািহত সকেল েমাৰ
হাতত েতামাক েশাধাই িদেল; তুিম িক কমর্ কিৰলা?”
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36 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “েমাৰ ৰাজয্ এই জগতৰ নহয়; েমাৰ ৰাজয্ এই জগতৰ েহাৱা হ’েল ইহুদী সকলৰ হাতত
যােত েমাক েশাধাই িদব েনাৱােৰ তাৰ কাৰেণ েমাৰ েসৱক সকেল েমাক ৰক্ষা কিৰবৈল প্রাণপেণ যুদ্ধ কিৰেলেহঁেতন;
িকন্তু এিতয়া েমাৰ ৰাজয্ ইয়াত নহয় ” 37 েতিতয়া পীলােত েতওঁক ক’েল, “েতেনহেল তুিম ৰজা েন?” যীচুেৱ উত্তৰ
িদেল, “মই েয ৰজা হওঁ, ইয়াক তুিমেয়ই ৈকছা সতয্তাৰ পেক্ষ সাক্ষয্ িদবৈল মই জন্ম ধিৰ এই জগতৈল আিহেলঁা িয
েকােনােৱ এই সতয্ৰ পক্ষত আেছ, েতওঁেলােক েমাৰ কথা শুেন৷”

38 পীলােত েতওঁক ক’েল, “সতয্ েনা িক?” এই কথা সুিধ েতওঁ পুনৰ বািহৰত থকা ইহুদী সকলৰ ওচৰৈল ৈগ
েতওঁেলাকক ক’েল, “মই এই মানুহ জনৰ এেকা েদাষ েদখা েপাৱা নাই৷ 39 েতামােলাকৰ এটা িনয়ম আেছ, েসই িনয়ম
অনুসােৰ িনস্তাৰ-পবর্ৰ সময়ত মই েতামােলাকৈল এজনক এিৰ িদব লােগ, েতামােলাকৰ যিদ ইচ্ছা হয়, েতেনহেল মই
েতামােলাকৈল ইহুদী সকলৰ ৰজাক এিৰ িদম েন?” 40 েতিতয়া েতওঁেলােক আেকৗ আটাহ পািৰ ক’েল, “এই মানুহ
জনক নহয় িকন্তু বাৰাব্বাক এিৰ িদয়ক ” েসই ‘বাৰাব্বা’ এজন ডকাইত আিছল

19 অধয্ায়
1 েতিতয়া পীলােত যীচুক চাবুেকেৰ েকাবাবৈল আেদশ িদেল 2 তাৰ পাছত ৈসনয্ সকেল কঁাইেটেৰ িকৰীিট সািজ

যীচুৰ মূৰত িদ, েবেঙনা *কােপাৰ িপন্ধােল; 3 ইয়াৰ পাছত েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ কবৈল ধিৰেল, “অিভনন্দন, েহ ইহুদী
সকলৰ ৰজা, জয় হওক!” এইদেৰ ৈক েতওঁক চৰ মািৰবৈল ধিৰেল

4পীলােত আেকৗ বািহৰৈল ৈগ মানুহেবাৰক ক’েল, “েচাৱা, মই এওঁত এেকা েদাষ নাপােলঁা আৰু েসেয়েহ েতামােলােক
জািনবৰ কাৰেণ, এওঁক েতামােলাকৰ সনু্মখৈল উিলয়াই আিনেছা ” 5এেনেত যীচুক কঁাইটৰ িকৰীিট আৰু উজ্বল বৰণীয়া
কােপাৰ িপন্ধাই বািহৰৈল উিলয়াই আিনেল৷ পীলােত েতওঁেলাকক ক’েল “েচাৱা, এই জেনই েসই মানুহ!” 6 েতিতয়া
প্রধান পুেৰািহত আৰু েতওঁেলাকৰ িবষয়া সকেল যীচুক েদিখ, আটাহ পািৰ ক’েল, “কু্রচত িদয়ক, কু্রচত িদয়ক”
পীলােত েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক িনেজ এওঁক িন কু্রচত িদয়াৈগ; িকয়েনা মই এওঁত এেকা েদাষ নাপােলঁা ”

7 ইহুদী সকেল পীলাতক উত্তৰ িদেল, “আমাৰ এক িবধান আেছ, েসই িবধানৰ মেত তাৰ প্রাণদণ্ড েহাৱা উিচত; িকয়েনা
িস িনজেক িনেজ ঈশ্বৰৰ পুত্র বুিল দাবী কেৰ ” 8 েতিতয়া পীলােত এই কথা শুিন বৰ ভয় পােল, 9 েতওঁ িপ্রটিৰয়মৰ
িভতৰৈল েসামাই যীচুক আেকৗ সুিধেল, “তুিম ক’ৰ পৰা আিহছা?” িকন্তু যীচুেৱ েতওঁক এেকা উত্তৰ িনিদেল৷

10 েতিতয়া পীলােত েতওঁক ক’েল, “তুিম েমাক এেকা কথা েনােকাৱা েন? েতামাক েয এিৰ িদবৈল েমাৰ ক্ষমতা
আেছ আৰু েতামাক কু্রচত িদবৈলেকা েমাৰ ক্ষমতা আেছ, ইয়াক তুিম নাজানা েনিক?” 11 যীচুেৱ েতওঁক উত্তৰ িদেল,
“ওপৰৰ পৰা ক্ষমতা িনিদয়া হ’েল, েমাৰ িবৰুেদ্ধ েতামাৰ এেকা ক্ষমতা নহ’লেহঁেতন; এই কাৰেণ, িয জেন েতামাৰ
হাতত েমাক েশাধাই িদেল; েতওঁেৰই পাপ গুৰুতৰ ”

12 এই উত্তৰ শুিন পীলােত েতওঁক এিৰ িদবৈল উপায় িবচািৰেল; িকন্তু ইহুদী সকেল আটাহ পািৰ ক’েল, “যিদ এওঁক
এিৰ িদেয়, েতেনহেল আপুিন চীজাৰৰ বনু্ধ নহয়; িয েকােনােৱ িনজেক িনেজ ৰজা পােত, েতওঁ চীজাৰৰ িবৰুেদ্ধ কথা
কয় ” 13 এইেবাৰ কথা শুিন, পীলােত যীচুক পুনৰ বািহৰৈল অনােল, আৰু ইব্রী ভাষােৰ যাক গব্বথা েবােল, এেন
িশলপতা নােমেৰ ঠাইত েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল িবচাৰৰ আসনত বিহল

14 েতিতয়া িনস্তাৰ-পবর্ৰ আেয়াজনৰ িদনৰ প্রায় বাৰটা বজাৰ সময় ৈহিছল আৰু পীলােত ইহুদী সকলক ক’েল,
“েচাৱা, এয়া েতামােলাকৰ ৰজা” 15 েতিতয়া েতওঁেলােক আটাহ পািৰ ক’েল, “দূৰ কৰক, দূৰ কৰক, কু্রচত িদয়ক”
পীলােত েতওঁেলাকক ক’েল, েতামােলাকৰ ৰজাক েনা কু্রচত িদম েন? প্রধান পুেৰািহত সকেল উত্তৰ িদেল, “চীজাৰৰ
বািহেৰ আমাৰ আন ৰজা নাই ” 16 েতিতয়া পীলােত যীচুক কু্রচত িদবৈল, েতওঁেলাকৰ হাতত েশাধাই িদেল

যীচুৰ কু্রচত মৃতুয্
17 তাৰ পাছত েতওঁেলােক যীচুক বািহৰৈল ৈল আিহল আৰু িনজৰ কাৰেণ কু্রচৰ ভাৰ ৈব, ইব্রী ভাষােৰ যাক গলগথা†

েবােল, এেন মূৰৰ লাউেখালা নােমেৰ ঠাইৈল ৈল গ’ল 18 েসই ঠাইেত েতওঁেলােক যীচুক কু্রচত িদেল৷ েতওঁৰ লগত
আন দুজনক মানুহক দুইকােষ ৰািখ যীচুক মাজত কু্রচত িদেল

19 পীলােত এখন জাননী িলিখ কু্রচত ওপৰত লগাই িদেল তাত এই কথা িলখা আিছল, “নাচৰতীয়া যীচু, ইহুদী
সকলৰ ৰজা৷” 20 এই জাননী ইব্রী, েৰামীয়া আৰু গ্রীক ভাষােৰ িলখা আিছল; আৰু যীচুক কু্রচত িদয়া ঠাই নগৰৰ
ওচৰ েহাৱাত, ইহুদী সকলৰ বহুেলােক েসই জাননী খন পিঢ়েল 21 এই কাৰেণ ইহুদী সকলৰ প্রধান পুেৰািহত সকেল
* 19 অধয্ায়:2 েবেঙনা উজ্বল বৰণীয়া † 19 অধয্ায়:17 বা মুৰৰ লাওেখালা (কালভািৰ)
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পীলাতক ক’েল, “ইহুদী সকলৰ ৰজা” এই কথা িনিলিখব; িকন্তু ‘মই ইহুদী সকলৰ ৰজা, এই বুিল এওঁ ৈকিছল’, ইয়ােক
িলখক ” 22 পীলােত উত্তৰ িদেল, “মই িয িলিখেলঁা, িলিখেলঁােৱই”

23 পাছত ৈসনয্ সকেল যীচুক কু্রচত িদেল, েতওঁৰ িপন্ধা কােপাৰ চািৰ ভাগ কিৰ, গাইপিত এভাগ এভাগ ল’েল;
আৰু েতওঁৰ েচালাও ল’েল েসই েচালা িসয়িন েনােহাৱাৈক ওপৰেৰ পৰা েগােটইেটা েবাৱা আিছল 24 এই কাৰেণ
েতওঁেলােক পৰস্পেৰ ক’েল, “এইেটা েচালা আিম ফািল েনেপলাও, িকন্তু এইেটা পাবৰ বােব িচিঠ েখেলাৱা হওক৷”
শাস্ত্রীয় বচন িসদ্ধ হবৈল এেন হ’ল৷
“েতওঁেলােক িনজৰ মাজত েমাৰ িপন্ধা কােপাৰ ভাগ-বঁািট ল’েল৷.

ইয়াক নাফািল েকােন পাব িচিঠ েখলােল৷”
25 এেতেক ৈসনয্ সকেল এইেবাৰ কমর্ কিৰেল যীচুৰ কু্রচৰ ওচৰেত েতওঁৰ মাক, মাকৰ ভনীেয়ক, েক্লাপাৰ িতেৰাতা

মিৰয়ম, আৰু মগ্দলীনী মিৰয়ম িথয় ৈহ আিছল 26 েযিতয়া যীচুেৱ েতওঁৰ মাক আৰু িয িশষয্ক েতওঁ েপ্রম কিৰিছল,
েসই িশষয্ ওচৰত িথয় ৈহ থকা েদিখেল, েতিতয়া েতওঁ মাকক ক’েল, “েহ নাৰী, েচাৱা, েতামাৰ পুত্র”! 27 েতিতয়া
েতওঁ েসই িশষয্েকা ক’েল, “েচাৱা, েসৗৱা েতামাৰ মাতৃ”! েসই সময়েৰ পৰা েসই জন িশষয্ই েতওঁক িনজৰ ঘৰৈল ৈল
গ’ল

28 ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ বুিজেল েয সকেলা কমর্ এিতয়া েশষ হ’ল; েসেয়েহ শাস্ত্রীয় বচন িসদ্ধ হ’বৰ কাৰেণ ক’েল,
“েমাৰ িপয়াহ লািগেছ” 29 েসই ঠাইত িচৰকােৰ পূৰ েহাৱা এটা পাত্র আিছল; তােত েতওঁেলােক িচৰকােৰ পূৰ েহাৱা
স্পঞ্জ এেডাখৰ এেচাব এডালত লগাই, েতওঁৰ মুখত িদেল 30 তােত যীচুেৱ েসই িচৰকা পাই ক’েল, “িসদ্ধ হ’ল”; তাৰ
পাছত েতওঁ মূৰ েদাৱাই আত্মা অপর্ণ কিৰেল

যীচুক ৈমদাম িদয়া
31 েসইিদন আেয়াজনিদন েহাৱাত, িবশ্রামবাৰত েদহ কু্রচৰ ওপৰত নাথােক, (েসই িবশ্রামবাৰ িদনেটা এটা িবেশষ

িদন বা বৰ-িদন আিছল, িকয়েনা েসইিদনা িনস্তাৰপবর্ৰ িদেনা আিছল), এই কাৰেণ েতওঁেলাকৰ ভিৰ ভািঙ, েদহ তলৈল
নমাবৰ বােব ইহুদী সকেল পীলাতৰ ওচৰত ৈগ সুিধেল 32 তােত ৈসনয্ সকেল আিহ, যীচুৰ লগত কু্রচত িদয়া, প্রথম
আৰু িদ্বতীয় জনেৰা ভিৰ ভািঙেল 33 িকন্তু েযিতয়া যীচুৰ ওচৰৈল আিহল, েতিতয়া েতওঁৰ মৃতুয্ েহাৱা েদিখ, ভিৰ
নাভািঙেল৷

34 তথািপ ৈসনয্ সকলৰ এজেন বৰছােৰ েখঁাচ মািৰ েতওঁৰ েকাষ হািনেল; আৰু েতিতয়াই তাৰ পৰা েতজ আৰু পানী
ওলাই আিহল 35 এই ঘটনা িয জেন েদিখেল েসই জেন আিহ এই িবষেয় সাক্ষয্ িদেল, েতওঁৰ সাক্ষয্ সতয্; আৰু েতওঁ
জােন েয েতওঁ সতয্ কথা ৈকেছ, এই কাৰেণ েতামােলােকও েযন িবশ্বাস কৰা

36 িকয়েনা ‘েতওঁৰ এডাল হােড়া ভঙা নহব’, ধমর্শাস্ত্রৰ এই বচন িসদ্ধ হ’বৈলেহ, এই সকেলা ঘটনা ঘিটল 37 ধমর্শাস্ত্রই
পুনৰ আন এঠাইত ৈকেছ, ‘েতওঁেলােক িয জনক িবিন্ধেল, েসই জনৈলেক দৃষ্টি কিৰব’

38 ইয়াৰ পাছত অিৰমািথয়া নগৰৰ েযােচফ নােমেৰ যীচুৰ এজন িশষয্ই, িয জন ইহুদী সকলৰ ভয়ত েগাপেন আিছল,
েসই জেন যীচুৰ েদহ িনবৰ বােব পীলাতৰ ওচৰত ৈগ সুিধেল; তােত পীলােত অনুমিত িদয়াত, েতওঁ ৈগ যীচুৰ েদহেটা
নমাই ৈল গ’ল 39 েতওঁৰ লগত নীকদীেমা আিহিছল, এই জেন প্রথম বাৰ ৰািত যীচুক চাবৈল েতওঁৰ ওচৰৈল ৈগিছল,
েতেৱঁা আিহ গন্ধৰস িমহিল কৰা প্রায় েচৗিত্রশ িকেলাগ্রাম সুগিন্ধ আিনেল

40 এইদেৰ েতওঁেলােক যীচুৰ েদহ ৈল, ইহুদী সকলৰ ৈমদামত েথাৱা ৰীিত অনুসিৰ েসই সুগিন্ধ সািন শণ সূতাৰ িমিহ
কােপােৰেৰ েমিৰয়াই েতওঁক ৈমদামত থেল৷ 41 আৰু িয ঠাইত যীচুক কু্রচত িদয়া ৈহিছল, েসই ঠাইেত এখন বািগচা
আিছল; েসই বািগচােত েকিতয়াও েকােনা েলাকক েনােথাৱা, এেন এটা নতুন ৈমদােমা আিছল

42 কাৰণ েসইিদনা ইহুদী সকলৰ আেয়াজনিদন েহাৱাত, েসই ৈমদাম ওচৰত থকা কাৰেণ, েতওঁেলােক তােত যীচুক
শুৱাই থেল

20 অধয্ায়
1 সপ্তাহৰ প্রথম িদনা অিত ৰািতপুৱা, আন্ধাৰ থােকােতই, মগ্দলীনী মিৰয়েম ৈমদামৰ ওচৰত ৈগ, ৈমদামৰ পৰা

িশলচটা আতৰাই েথাৱা েদিখেল 2 তােত েতওঁ েদৗৰ মািৰ, িচেমান িপতৰ আৰু যীচুৰ িপ্রয় েসই আন িশষয্ৰ ওচৰৈল
ৈগ, েতওঁেলাকক ক’েল, েকােনাবাই প্রভুক ৈমদামৰ পৰা িনেল; িকন্তু েতওঁক ক’ত থেল, েসই িবষেয় আিম নাজােনা

3তােত িপতৰ আৰু েসই আন িশষয্ সকল বািহৰৈল ওলাই আিহ ৈমদামৰ ওচৰৈল গ’ল 4 েতওঁেলাক দুেয়া এেকলেগ
েদৗিৰ গ’ল, িকন্তু অনয্ িশষয্ জন িপতৰক পাছ েপলাই আগত েদৗিৰ ৈগ প্রথেম ৈমদামৰ ওচৰ পােল; 5আৰু েতওঁেলােক
চাপিৰ চাই, পিৰ থকা শণ সূতাৰ িমিহ কােপাৰ েদিখেল, িকন্তু ৈমদামৰ িভতৰৈল েনােসামাল 6 তােত িচেমান িপতেৰ
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েতওঁৰ পােছ পােছ আিহ ৈমদামত েসামাল, আৰু েদিখেল েয, শণ সূতাৰ িমিহ কােপাৰ েকইখন েসই ঠাইেত পিৰ আেছ,
7 িকন্তু িয গােমাচা েতওঁৰ মূৰত আিছল, েসই গােমাচা েসইেবাৰ কােপাৰৰ লগত নাই, সুকীয়াৈক এঠাইত েমিৰয়াই েথাৱা
আেছ

8 ইয়াৰ পাছত িয জন িশষয্ ৈমদামৈল প্রথমেত ৈগিছেল েতওঁ িভতৰৈল েসামাই সকেলা েদিখ িবশ্বাস কিৰেল 9কাৰণ
ধমর্শাস্ত্রত এই কথা েকাৱা ৈহেছ েয ‘মৃত েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা েতওঁ পুনৰায় উিঠব’, শাস্ত্রৰ এই িশক্ষা েতওঁেলােক
এিতয়াৈলেক বুজা নািছল 10 তােত েসই দুজন িশষয্ পুনৰ িনজৰ ঘৰৈল গুিচ গ’ল

মগ্দলীনী মিৰয়েম পুনৰুিত্থত যীচুক েদখা েপাৱা
11 িকন্তু মিৰয়েম ৈমদামৰ বািহৰত িথয় ৈহ কািন্দ আিছল; আৰু কািন্দ কািন্দ ৈমদামৰ িভতৰৈল মূৰ েদাৱাই চকু ফুৰােল,

12 যীচুৰ েদহ শুৱাই েথাৱা ঠাইৰ মূৰ-িশতানত এজন আৰু ভিৰ-পথানত এজন, এেনদেৰ দুজন শুক্ল বস্ত্র পিৰধান কৰা
স্বগর্ৰ দূতক বিহ থকা েদিখেল 13 েতিতয়া েতওঁেলােক মিৰয়মক সুিধেল, “েহ নাৰী, িকয় কািন্দছা?” েতওঁ ক’েল,
“েকােনাবাই েমাৰ প্রভুক িনেল; িকন্তু েতওঁক ক’ত থেল নাজােনা ”

14এই কথা ৈক, েতওঁ পাছফালৈল মূখ ঘূৰাই, যীচুক িথয় ৈহ থকা েদিখেল; িকন্তু েতেৱঁই েয যীচু, েতওঁ িচিন নাপােল
15 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক সুিধেল, “েহ নাৰী, তুিম িকয় কািন্দছা? েকান জনক েনা িবচািৰছা?” েতিতয়া েতওঁ বাৰীেচাৱা
বুিল ভািব েতওঁক ক’েল, “েহ মহাশয়, আপুিন যিদ েতওঁক এই ঠাইৰ পৰা িনেল, েতেনহেল ক’ত থেল, েমাক কওক;
মই তাৰ পৰা েতওঁক ৈল যাম ”

16 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “অ’, মিৰয়ম৷” েতিতয়া মিৰয়েম মূখ ঘূৰাই ইব্রী ভাষােৰ ক’েল “ৰবু্বিণ” ইয়াৰ অথর্, ‘েহ
গুৰু৷’ 17 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম েমাক নুচুবা, িকয়েনা েমাৰ িপতৃৰ ওচৰৈল এিতয়াৈলেক মই উঠা নাই িকন্তু তুিম
েমাৰ ভাই সকলৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁেলাকক েকাৱাৈগ, িয জন েমাৰ িপতৃ আৰু েতামােলাকেৰা িপতৃ; আৰু েমাৰ ঈশ্বৰ
আৰু েতামােলাকেৰা ঈশ্বৰ, েতওঁৰ ওচৰৈল মই উিঠ যাওঁ৷” 18 েতিতয়া মগ্দলীনী মিৰয়ম গ’ল আৰু িশষয্ সকলক এই
সম্বাদ িদেল েয, “মই প্রভুক েদিখেলঁা৷” মিৰয়েম েতওঁেলাকক জনােল েয ‘েতেৱঁই েমাক এই কথা ক’বৈল ক’েল’

িশষয্ সকল আৰু েথামাৰ িবশ্বাস
19 েসইিদনা সিন্ধয়া সময়, এই িদন সপ্তাহৰ প্রথম িদন আিছল, িশষয্ সকল এটা ঘৰত েগাট খােল৷ েতওঁেলাক থকা ঘৰৰ

দুৱাৰেবাৰ ইহুদী সকলৰ ভয়ত বন্ধ কিৰ ল’েল, েতিতয়া যীচুেৱ আিহ েতওঁেলাকৰ মাজত িথয় ৈহ ক’েল “েতামােলাকৰ
শািন্ত হওক” 20 এই কথা েকাৱাৰ পাছত েতওঁ েতওঁেলাকক েতওঁৰ হাত দুখন আৰু েকাষ েদখুৱােল তােত িশষয্
সকেল প্রভুক েদিখ আনন্দ কিৰেল

21 এই কাৰেণ যীচুেৱ েতওঁেলাকক পুনৰ ক’েল, “েতামােলাকৰ শািন্ত হওক, িপতৃেয় েযেনৈক েমাক পঠােল, মেয়া
েতেনৈক েতামােলাকক পিঠয়াই িদম” 22 এই কথা ৈক েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওপৰত িনশ্বাস েপলাই ক’েল, “পিবত্র আত্মা
গ্রহণ কৰা 23 েতামােলােক িয সকলৰ পাপ ক্ষমা কিৰবা, েতওঁেলাকৰ পাপ ক্ষমা কৰা হব; আৰু িয সকলৰ পাপ ক্ষমা
নকৰা, েতওঁেলাকৰ পাপ ক্ষমা কৰা নহব৷”

24 েথামা, বাৰ জনৰ মাজৰ যাক িদদুেমা েবােল, েতওঁ যীচু অহা সময়ত েতওঁেলাকৰ লগত নািছল 25 এেতেক আন
িশষয্ সকেল েতওঁক ক’েল, “আিম প্রভুক েদিখেলঁা” িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতওঁৰ হাতত গজালৰ িচন
েনেদিখেল আৰু গজালৰ িচনত েমাৰ আঙুিল নুসুমুৱােল, অ◌াৰু েতওঁৰ েকাষত হাত নুসুমুৱােল মই েকােনামেত িবশ্বাস
নকেৰঁা ”

26 আেকৗ আঠ িদনৰ পাছত, েতওঁৰ িশষয্ সকল েথামাৰ ৈসেত িভতৰত থােকঁােত, দুৱাৰ বন্ধ ৈহ থকােতা, যীচুেৱ
আিহ মাজত িথয় ৈহ ক’েল, “েতামােলাকৰ শািন্ত হওক” 27 েতিতয়া েতওঁ েথামাক ক’েল, “ইয়াত েতামাৰ আঙুিল
িদ, েমাৰ হাত েচাৱা; আৰু েতামাৰ হাত েমিল, েমাৰ েকাষত সুমুউৱা৷ অিবশ্বাসী নৈহ িবশ্বাসকাৰী েহাৱা ”

28 েথামাই উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু, েহ েমাৰ ঈশ্বৰ!” 29 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাক েদখাৰ
কাৰেণেহ তুিম িবশ্বাস কিৰছা িয সকেল েনেদিখও িবশ্বাস কেৰ, েতওঁেলােকই ধনয্ ”

উপসংহাৰ-এই শুভবাতর্ া িলখাৰ উেদ্দশয্
30 যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ আগত ইয়াতৈকেয়া অেনক আচিৰত িচন েদখুৱাইিছল, িযেবাৰ এই পুস্তকত িলখা নাই৷

31 িকন্তু যীচু েয ঈশ্বৰৰ পুত্র খ্রীষ্ট, ইয়াক েযন েতামােলােক িবশ্বাস কৰা, িবশ্বাস কিৰ েতওঁৰ নামত েযন জীৱন েপাৱা,
এই কাৰেণ এইেবাৰ কথা িলখা হ’ল
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21 অধয্ায়
গালীল সাগৰৰ তীৰত যীচুেৱ েকইজনমান িশষয্ক দশর্ন িদয়া

1 *এই সকেলােবাৰ ঘিট েযাৱাৰ পাছত যীচুেয় িনজেক িতিবিৰয়া সাগৰৰ দঁািতত িশষয্ সকলৰ সনু্মখত েদখা িদেল৷
এই ভােব যীচুেৱ পুনৰ িশষয্ সকলক দশর্ন িদেল: 2 †িচেমান িপতৰ আৰু যাক িদদুেমা েবােল, েসই েথামা, আৰু গালীল
প্রেদশৰ কান্না নগৰত থকা নথেনল আৰু িচবিদয়ৰ পুেতক দুজন আৰু আন দুজন যীচুৰ িশষয্, এওঁেলাক সকেলােৱ
এেক ঠাইেত আিছল 3 িচেমান িপতেৰ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই মাছ মািৰবৈল যাওঁ” েতওঁেলােক ক’েল, “আিমও,
েতামাৰ লগত যাওঁ” এই বুিল েতওঁেলাক ওলাই ৈগ নাৱত উিঠল; িকন্তু েসই ৰািত েতওঁেলােক এেকােক নাপােল

4 পাছত ৰািত পুৱালত, যীচু বামত িথয় হ’ল; িকন্তু েতওঁ েয যীচু, ইয়াক েসই িশষয্েকইজেন নাজািনেল 5 েতিতয়া
যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল, “েহৰ যুৱক সকল, েতামােলাকৰ লগত িকবা েখাৱা বস্তু আেছ েন?” েতওঁেলােক েতওঁক
উত্তৰ িদেল, “নাই” 6 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “নাৱৰ েসঁাফােল জাল েপেলাৱা, েতিতয়ােহ পাবা” তােত
েতওঁেলােক জাল েপলােল আৰু বহুত মাছ লািগল, মাছৰ ভৰত, জাল টািন তুিলবই েনাৱািৰেল

7 েতিতয়া যীচুৰ িপ্রয় ‡িশষয্ই িপতৰক ক’েল, “এেৱঁই প্রভু” েযিতয়া িচেমান িপতেৰ এই কথা শুিনেল েয, এেৱঁই
ঈশ্বৰ, েতিতয়া েতওঁ গাত েচালা িপিন্ধ িনেজই জঁাপ মািৰ সাগৰত পিৰল (িকয়েনা েতওঁ সাধাৰণভােব কােপাৰ িপিন্ধ
আিছল) 8 িকন্তু আন িশষয্েকইজেন, মােছ ৈসেত জাল টািন টািন নােৱেৰ আিহল; েতওঁেলাক বাম পাবৈল েবিছ দুৰ
নািছল, িকয়েনা েতওঁেলাক বামৰ পৰা দুশ হাত মানৰ অিধক আতৰত নািছল 9 পাছত েতওঁেলাক বামত উিঠল, তােত
কয়লাৰ জুইৰ ওপৰত মাছ আৰু িপঠা েদিখেল৷

10 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “এিতয়া িযেবাৰ মাছ ধিৰলা তাৰ পৰা িকছুমান মাছ আনাৈগ” 11 েতিতয়া িচেমান
িপতেৰ নাৱত উিঠ, এশ দুইকুিৰ েতৰ টা; বৰ মােছেৰ ভিৰ থকা জাল টািন বামৈল তুিলেল; ইমানেবাৰ মাছ লািগলেতা,
জাল নাফািটল

12 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “আহা েতামােলােক পুৱাৰ আহাৰ েভাজন কৰািহ” েতিতয়া েতেৱঁই েয প্রভু, ইয়ােক
জািন ‘তুিম েনা েকান?’ এই বুিল সুিধবৈল িশষয্ সকলৰ মাজৰ েকােনা এজনৰ সাহস নহ’ল 13 পাছত যীচুেৱ আিহ,
িপঠা আৰু মাছ ৈল েতওঁেলাকক িদেল 14 মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা উঠাৰ পাছত, এইদেৰ তৃতীয় বাৰ যীচুেৱ িশষয্
সকলক দশর্ন িদেল

যীচুেৱ িপতৰক প্রশ্ন ধৰা, আৰু আেদশ িদয়া
15 েতওঁেলােক আহাৰ গ্রহণ কৰাৰ পাছত, যীচুেৱ িচেমান িপতৰক সুিধেল, “েহ েযাহনৰ পুেতক িচেমান, তুিম এই

সকেলাতৈক েমাক অিধক েপ্রম কৰা েন?” িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “হয় প্রভু; মই েয আেপানাক েপ্রম কেৰঁা, আপুিন
জােন” যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ েমৰ-েপাৱািল সকলক চেৰাৱা ” 16 পুনৰ িদ্বতীয় বাৰ েতওঁ সুিধেল, “েহ েযাহনৰ
পুেতক িচেমান তুিম েমাক েপ্রম কৰা েন?” িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “হয় প্রভু; আেপানাক মই েপ্রম কেৰঁা, এই িবষেয়
আপুিন জােন ” যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ েমৰেবাৰ প্রিতপালন কৰা ”

17 তৃতীয় বাৰ েতওঁ সুিধেল, “েহ েযাহনৰ পুেতক িচেমান, তুিম েমাক েপ্রম কৰা েন?” িপতেৰ অসেন্তাষ কিৰ
ক’েল, ‘েতওঁ িকয় আেকৗ তৃতীয় বাৰ এই কথা সুিধেল, তুিম েমাক ভাল েপাৱা েন?’ ইয়ােক ভািব েতওঁ ক’েল, “েহ
প্রভু, আপুিন সকেলা জােন; মই েয আেপানাক েপ্রম কেৰঁা, আপুিন জােন ” যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ েমৰেবাৰক
চেৰাৱা 18 মই েতামাক সঁচাৈক কওঁ, তুিম েডকা কালত, িনেজ িনজৰ কঁকাল বািন্ধ, য’ৈলেক ইচ্ছা ত’ৈলেক ৈগিছলা;
িকন্তু েযিতয়া তুিম বুঢ়া হ’বা, েতিতয়া হাত েমিলবা আৰু অ◌ান েলােক েতামাৰ কঁকাল বািন্ধ, েতামাৰ য’ৈল যাবৰ ইচ্ছা
নাই, ত’ৈলেক েতামাক ৈল যাব ”

19 েতিতয়া যীচুেৱ এই সকেলা কথােৰ বুজাই িদেল েয, েতওঁ েকেন মৰেণেৰ ঈশ্বৰক মিহমািন্বত কিৰব এইদেৰ
েকাৱাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ পােছ পােছ আহা ”

20 েতিতয়া িপতেৰ মূখ ঘূৰাই, িয জেন ৰািতৰ েভাজনৰ সময়ত, যীচুৰ বুকুৈল হাউিল ৈগ সুিধিছল, ‘েহ প্রভু, আেপানাক
শত্রুৰ হাতত েকােন েশাধাই িদব?’ যীচুৰ েসই িপ্রয় িশষয্ক পােছ পােছ অহা েদিখেল 21 তােত িপতেৰ েতওঁক েদিখ,
যীচুক সুিধেল, “েহ প্রভু, এই মানুহ জনৰ িক অৱস্থা হ’ব?”

22 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “ ‘মই অহাৈলেক েতওঁ যিদ জীয়াই থােক’, মই যিদ এেনদেৰ থকােটা ইচ্ছা কেৰঁা, েতেনহেল
তাৰ পৰা েতামাৰ িক হ’ব? তুিম েমাক অনুসৰণ কৰা ” 23 এই কথা ভাই সকলৰ মাজত িবয়িপ গ’ল; েসই িশষয্ নমিৰব
* 21 অধয্ায়:1 2 কিৰ5:7 1িপ 1:8৷ † 21 অধয্ায়:2 পা 20:28; 1িপ 5:2-4৷ ‡ 21 অধয্ায়:7 িপ্রয় েপ্রমৰ
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বুিল যীচুেৱ েতওঁক েকাৱা নাই; িকন্তু ‘মই অহাৈলেক েতওঁ যিদ জীয়াই থােক, মই যিদ এেনদেৰ থকােটা িবচােৰা,
েতেনহেল তাত েতামাৰ িক কাম?’ অকল ইয়ােকেহ ৈকিছল

24 িয জেন এইেবাৰৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেছ আৰু এইেবাৰ িলিখেল, এেৱঁই েসই িশষয্; আিম জােনা েয, েতওঁৰ সাক্ষয্
সতয্

25 ইয়াৰ বািহেৰও যীচুেৱ বহু কমর্ কিৰেল৷ েসই সকেলােক এটা এটাৈক িলিখবৈল গ’েল, িযমানেবাৰ পুস্তক হ’ব,
েবাধ কেৰঁা, িসমানেবাৰ পৃিথৱীেতা নধিৰব
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পঁাচিন সকলৰ কমর্
গ্রন্থ ৰচিয়তা
লুক, েতওঁ এজন িচিকৎসক, েতঁেৱই এই পুস্তকৰ িলখক পঁাচিনৰ কমর্ৰ বহু অনুষ্ঠানত লুকআিছল এজন প্রতয্ক্ষয্দশীর্,

েসেয় বহু িবভাগত েতওঁ আিম বয্ৱহাৰ কৰাৰ দ্বাৰা ইয়াক িনিশ্চত কিৰেছ (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16)
পৰম্পৰাগতভােব েতওঁক এজন অনা-িযহূদী িহচােপ েদখা যায়, প্রাথিমকভােব েতওঁ এজন প্রচাৰক আিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60-63 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজ ভাগত
এই েলখাৰ মূল স্থান হয়েতা হ’ব পােৰ িযৰুচােলম, চমৰীয়া, লুদ্দা, েযাফা, আন্তিখয়া, ইেকািনয়া, লুষ্ট্রা, দির্ব, িফিলপী,

িথচলনীকীয়া, বীৰয়া, এেথন্স, কিৰন্থ, ইিফচ, ৈকচিৰয়া, মল্টা, েৰাম
প্রাপক
লুেক িথয়’িফলাচৰ প্রিত িলিখিছল (পঁাচিন 1:1) দুভর্ াগয্বশতঃ িথয়’িফলাচ েকান হয় এই িবষেয় েবিছ এেকা জনা

নাযায় িকছু সম্ভাবনামুলক কথা িহচােপ েকাৱা হয় েয েতওঁ লুকৰ এজন পৃষ্ঠেপাষক আিছল (যাৰ অথর্ হ’ল “ঈশ্বৰৰ
িপ্রয়”) ইয়াক সকেলা খ্রীষ্টিয়ান সকলৰ এক িনেদর্ শনা িহচােপ সমগ্র মানৱ জািতৰ ৈসেত বয্ৱহাৰ কৰা হয়

উেদ্দশয্
পঁাচিনৰ কমর্ৰ উেদ্দশয্ হ’ল মণ্ডলীৰ জন্ম আৰু বৃিদ্ধৰ কািহনী েকাৱা বুিল বুজায়, ধাৰাবািহকভােব এই বাতর্ া বািপ্তষ্মদাতা

েযাহন, যীচু আৰু েতওঁৰ বাৰজন িশষয্ৰ পৰা আৰম্ভ ৈহেছ ইেয় আমাক পঞ্চাশিদনীয়া পবর্ৰ িদনত পিবত্রআত্মাৰ মাধয্মত
খ্রীষ্টিয় িবশ্বাস িবয়িপ েযাৱাৰ তথয্ িদেয়

মূল িবষয়
শুভবাতর্ াৰ িবস্তাৰ লাভ

প্রান্তেৰখা
1. পিবত্র আত্মাৰ প্রিতজ্ঞা — 1:1-26
2. পিবত্র আত্মাৰ উদ্ভাস — 2:1-4
3. পঁাচিনসকলৰ পিৰচযর্া পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰা সিক্রয় কৰা ৈহেছ আৰু িযৰুচােলম মণ্ডলীত েহাৱা তাড়না — 2:5-8:3
4. িযহুদীয়া আৰু চমৰীয়াত পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰা সিক্রয় ৰূপত পিৰচযর্া কৰা — 8:4-12:25
5. িবশ্বৰ আন আন প্রান্তত পিবত্র আত্মাৰ েযােগ পঁাচিনসকলৰ পিৰচযর্া — 13:1 - 28:31

িশষয্ সকলৰ সনু্মখত প্রভু যীচুৰ স্বগর্ােৰাহণ
1 েহ িথয়িফল, মই প্রথম প্রৱন্ধত আৰম্ভণীেৰ পৰা যীচুক স্বগর্ৈল িনয়া িদনৈলেক েতওঁ িয িয কমর্ কিৰেল আৰু উপেদশ

িদেল, েসই সকেলােবাৰৰ িবষেয় িলিখেলঁা 2 পাছত েতওঁক ওপৰৈল তুিল িনয়া িদনৈলেক েতওঁ মেনানীত কৰা পঁাচিন
সকলক পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰাই আজ্ঞা িদেল৷ 3 কু্রচীয় মৃতুয্ৰ দুখেভাগৰ পাছত েতওঁ পঁাচিন সকলৰ আগত সমেয় সমেয়
েদখা িদ িনজেক জীয়াই থকাৰ প্রমাণ িদেল এইদেৰ যীচুেৱ চিল্লশ িদনৈলেক দশর্ন িদ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ কথা েঘাষণা
কিৰেল 4 এিদন পঁাচিন সকলৰ ৈসেত সমেবত েহাৱা সময়ত েতওঁ এই আজ্ঞা িদেল, “েতামােলােক িযৰূচােলম এিৰ
নাযাবা, িকন্তু েমাৰ পৰা িপতৃৰ িয প্রিতজ্ঞা শুিনলা, েসই প্রিতজ্ঞাৈলেক বাট চাই থাকা 5 েযাহেন পানীতেহ বািপ্তস্ম
িদেল, িকন্তু িকছুিদনৰ পাছত েতামােলাকক পিবত্র আত্মাত বািপ্তস্ম িদয়া হব ” 6 পুনৰ েগাট েখাৱা সময়ত েতওঁেলােক
যীচুক সুিধেল, “েহ প্রভু, ইস্রােয়লক আপুিন এই কালেত পুনৰাই ৰাজয্ িদব েন?” 7 েতিতয়া েতওঁেলাকক েতওঁ ক’েল,
“িয কাল আৰু সময় িপতৃেয় িনজৰ ক্ষমতাৰ অধীনত ৰািখেছ, েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবৈল েনােপাৱা 8 িকন্তু
েযিতয়া েতামােলাকৰ ওপৰত পিবত্র আত্মা আিহব, েতিতয়া েতামােলাক আত্মাত শিক্তশালী হবা৷ েতিতয়া েতামােলােক
িযৰূচােলম আিদ কিৰ েগােটই িযহুদীয়া, চমৰীয়া েদশত আৰু পৃিথৱীৰ সীমাৈলেক েমাৰ সাক্ষী হবা ” 9 এই কথা েকাৱাৰ
পাছত প্রভু যীচুক আকাশৈল তুিল িনয়া হ’ল আৰু এচপৰা েমেঘ েতওঁক ঢািক ধিৰেল তােত েতওঁেলােক ওপৰৈল ৰ’
লািগ চাই থািকল, িকন্তু পুনৰবাৰ প্রভু যীচুক েদখা নাপােল 10 এইদেৰ আকাশৈল এেকথেৰ চাই থােকােত, হঠাৎ বগা
বস্ত্র পিৰধান কৰা দুজন েলাক েতওঁেলাকৰ ওচৰত িথয় হ’ল আৰু েতওঁেলাকক কেল, 11 “েহ গালীল েদশৰ গালীলীয়া
সকল, েতামােলােক িকয় আকাশৈল ৰ’ লািগ চাই ৈৰছা? এই জন যীচুক েতামােলাকৰ কাষৰ পৰা স্বগর্ৈল িনয়া হল
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েতামােলােক েতওঁক েযেনৈক স্বগর্ৈল েযাৱা েদিখলা, েসইৰূেপ েতওঁ আেকৗ আিহব ” 12 তাৰ পাছত পঁাচিন সকল
ৈজতুন নামৰ পাহাৰৰ পৰা িযৰূচােলমৈল উভিত আিহল৷ এই পাহাৰ িযৰূচােলমৰ পৰা িবশ্রামবােৰ* েযাৱা বাটৰ সমান
দূৈৰত অৱিস্থত 13 েযিতয়া েতওঁেলােক িযৰূচােলম নগৰ ৈগ পােল, তাত েতওঁেলােক িপতৰ, েযাহন, যােকাব, আিন্দ্রয়,
িফিলপ, েথামা, বাথর্লময়, মিথ, আলফয়ৰ পুেতক যােকাব, উেদয্াগী িচেমান আৰু যােকাবৰ পুেতক িযহুদা থকা ঘৰৰ
ওপৰৰ েকাঠািলৈল গ’ল 14 তােত েতওঁেলােক েকইগৰাকীমান মিহলা, যীচুৰ মাক মিৰয়ম আৰু েতওঁৰ ভােয়ক সকলৰ
ৈসেত সকেলােৱ এক মেনেৰ প্রাথর্নাত লািগ থািকল

িযহূদাৰ পদত মত্তিথয়ক িনযুক্ত কৰা
15 েসই সময়েছাৱাত প্রায় এশ িবশ জন েলাক েগাট খাই আিছল, তােত িপতেৰ উিঠ ক’েল, 16 “েহ ভাই সকল,

ধমর্শাস্ত্রৰ বচন িসদ্ধ হ’বৈল যীচুক বন্দী কৰাৰ প্রেয়াজন আিছল; িকয়েনা যীচুক বন্দী কৰা সকলক িযহূদাই বাট েদখুউৱাৰ
িবষেয় পিবত্র আত্মাই দায়ুদৰ মুেখেৰ পূবর্েত প্রকাশ কিৰিছল 17 েতওঁ আমাৰ মাজেৰই এজন আিছল আৰু এই পিৰচযর্া
কাযর্ৰ ভােগা পাইিছল 18 দুষ্কম্মর্ কিৰ েপাৱা ধেনেৰ েতওঁ এেডাখৰ মািট িকিনেল আৰু তােত তলমূৰৈক পিৰ িযহূদাৰ
েপট ফািট নাড়ী ভঁুৰু সকেলা ওলাল 19 এই কথা িযৰূচােলমত িনবাস কৰা আটাই মানুহৰ মাজত িবয়িপ পিৰল আৰু
েসেয়েহ েতওঁেলাকৰ ভাষাত েসই মািটৰ নাম হকলদামা, অথর্াৎ েতজৰ মািট হ’ল ” 20 িপতেৰ পুনৰ ক’েল, “িকয়েনা
গীতমালা পুস্তকত িলখা আেছ,

‘েতওঁৰ থকা ঠাই িনজর্ ন হওক,
‘তাত েকােনা মানুহ নাথাকক†;
আৰু আেন েতওঁৰ অধয্ক্ষ পদ পাওঁক‡ ’
21 গিতেক, প্রভু যীচুক েযাহেন বািপ্তস্ম িদয়া িদনেৰ পৰা স্বগর্ৈল িনয়া িদনৈলেক িয সকল েলােক আমাৰ মাজত

চলা-ফুৰা কিৰিছল, 22 েসই েলাক সকলৰ মাজৰ বািপ্তস্ম েলাৱা এজন েলাক িনশ্চয়ৈক আমাৰ ৈসেত েতওঁৰ পুনৰুত্থানৰ
সাক্ষী েহাৱাৰ প্রেয়াজন আেছ ” 23 েতিতয়া েলাক সকেল েযােচফ, িয জনক বাচর্ ব্বা অথবা যুষ্ট নােমেৰও জনা যায়
আৰু মত্তিথয়; এই দুেয়াজনেক আগৈল আিনেল 24 পাছত েতওঁেলােক প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “েহ প্রভু, তুিম অন্তযর্ামী,
সকেলােৰ হৃদয় জানা৷ েসেয়েহ এই দুজনৰ মাজৰ পৰা এজনক মেনানীত কৰা; 25 িকয়েনা িযহূদাই পাপ কিৰ িনজৰ
যাবলগীয়া ঠাইৈল গ’ল৷ েসই ঠাইত এই দুেয়া জনৰ মাজৰ েকান জনক তুিম এই পিৰচযর্া আৰু পঁাচিন পদ পাবৈল
মেনানীত কিৰছা, েসয়া প্রকাশ কৰা ” 26 পাছত েতওঁেলােক দুেয়া জনৰ কাৰেণ িচিঠ েখেলােত মত্তিথয়ৰ নাম উিঠল
আৰু েতওঁ এঘাৰ জন পঁাচিনৰ লগত গিণত হ’ল

2 অধয্ায়
পঞ্চাশ-িদনীয়া পবর্ৰ িদনা পিবত্র আত্মা নমা

1 পঞ্চাশ-িদনীয়া পবর্ৰ িদনা যীচুেৱ মেনানীত কৰা পঁাচিন সকল এঠাইত এেকলেগ েগাট খাই আিছল 2 েসই সময়ত
অিতশয় েবেগেৰ ধুমুহা বতাহ ব’লাৰ িনিচনা এটা শব্দ স্বগর্ৰ পৰা অকস্মােত আিহ িয ঘৰত পঁাচিন সকল বিহ আিছল,
েসই েগােটই ঘৰেটা জুিৰেল 3 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ আগত িজভাৰ সদৃশ জুই ওলাই প্রিতজনৰ ওপৰত ৈৰ থািকল
4 েসই সময়ত েতওঁেলাক সকেলােৱ পিবত্র আত্মােৰ পূৰ ৈহ, আত্মাই িনেদর্ শ িদয়াৰ দেৰ আন আন ভাষােৰ কথা কবৈল
ধিৰেল

5 েসই সময়ত িযৰূচােলমত বাস কৰা ইহুদী েলাক আৰুআকাশৰ তলত থকা সকেলা েদশৰ পৰা অহা ধমীর্য় ভক্ত সকল
েসই ঠাইত আিছল 6 েযিতয়া স্বগর্ৰ পৰা অহা েসই শব্দ েতওঁেলােক শুিনবৈল পােল, েতিতয়া েতওঁেলাক একেগাট হ’ল
আৰু প্রিতজেন েতওঁেলাকৰ িনজ ভাষােৰ পঁাচিন সকলক কথা েকাৱা শুিন িকংকতর্ বয্িবমূঢ় হ’ল; 7 তােত েতওঁেলােক
িবস্ময় মািনেল আৰু আচিৰত ৈহ িনজৰ মাজেত ভুৰভুৰােল আৰু ক’েল, “িয সকেল এই কথা ৈকেছ, েতওঁেলাক
গালীলীয়া মানুহ নহয় েন? 8 যিদ েসেয় সতয্ হয়, েতেনহেল আিম প্রিতজেন িনজ িনজ মাতৃ-ভাষাত েকেনৈক শুিনবৈল
পাইেছঁা?” 9 পাির্থয়া, মািদয়া, এলাম, েমেচাপেতিময়া, িযহূদা, েকাপ্পাদিকয়া, পন্ত, এিচয়া, 10 িফৰুিগয়া, পামু্ফিলয়া,
িমচৰ, এই সকেলা েদশৰ মানুহ আৰু কুৰীণীৰ ওচৰৰ লুিবয়াৰ সীমাত থকা সকল, েৰাম নগৰৰ পৰা অহা ইহুদী সকল
আৰু ইহুদী ধমর্ েলাৱা িবেদশী েলাক সকল, 11 ক্রীত আৰু আৰব েদশৰ মানুহেবােৰ িনজ িনজ মাতৃ-ভাষাত ঈশ্বৰৰ
মহৎ আচিৰত কাযর্ৰ কথা ৈক থকা শুিনবৈল েপাৱাত 12 েতওঁেলােক িবস্ময় মািন সংশয় মেনেৰ েকাৱা-কুই কিৰ ক’েল,

* 1 অধয্ায়:12 িবশ্রামবােৰফিৰচী সকলৰ িবধান েসইিদনা েতওঁেলােক েকােনা কাম নকেৰ † 1 অধয্ায়:20 গীতমালা 69:25 ‡ 1 অধয্ায়:20
গীতমালা 109:8
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“এই সকেলােবাৰৰ অথর্ িক?” 13 িকন্তু িকছু সংখয্ক েলােক ক’েল, “এইেবাৰ মানুহ নতুন দ্রাক্ষাৰস পান কিৰ মতলীয়া
ৈহেছ ”

িপতৰৰ বকৃ্ততা
14 েতিতয়া িপতেৰ এঘাৰ জন পঁাচিনেৰ ৈসেত িথয় ৈহ বৰ মােতেৰ ক’েল, “েহ িযহুদী েলাক সকল, েহ আটাই

িযৰূচােলম িনবাসী সকল, এই কথা আপনােলাকৰ জ্ঞাত হওক আৰু েমাৰ কথাৈল কাণ িদয়ক 15 আেপানােলােক
েযেনৈক ভািবেছ, েতেনৈক এওঁেলাক মতলীয়া নহয়, কাৰণ এিতয়া পুৱাৰ ন মানেহ বািজেছ৷ 16 িকয়েনা এই সকেলা
কথা েযােৱল ভাববাদীৰ েযােগ েকাৱা ৈহিছলঃ
17 ‘ঈশ্বেৰ ৈকেছ, েশষৰ িদনা সকেলা মানুহৰ ওপৰত েমাৰ আত্মা বািক িদম,
তােত েতামােলাকৰ সিত-সন্তিত সকেল ভাববাণী প্রচাৰ কিৰব,
েতামােলাকৰ যুৱক সকেল দশর্ন পাব, েতামােলাকৰ বৃদ্ধ েলাক সকেল সেপান েদিখব
18 আৰু েসই কালত মই েতামােলাকৰ দাস, দাসী সকলৰ ওপৰত েমাৰ আত্মা বািক িদম, তােত েতওঁেলােক ভাববাণী

প্রচাৰ কিৰব,
19 আৰু মই আকাশত অদু্ভত লক্ষণ আৰু পৃিথৱীেতা নানা পৰাক্রমৰ িচন েযেন, েতজ, জুই আৰু েধঁাৱা স্বৰূপ েমঘ

েদখুৱাম৷
20 প্রভুৰ েসই মহৎ আৰু প্রিসদ্ধ িদন অহাৰ পুেবর্ই, সূযর্ আন্ধাৰ আৰু চন্দ্র েতজৰ দেৰ হ’ব
21 িকন্তু িয েকােনােৱ প্রভুৰ নামত প্রাথর্না কেৰ, িস পিৰত্রাণ পাব ’

22 েহ ইস্রােয়লী েলাক সকল, এই কথােবাৰ শুনক; নাচৰতীয়া যীচু আেপানােলাকৈল ঈশ্বৰৰ মেনানীত জন েয হয়,
এই িবষেয় আেপানােলােক জািন আেছ ঈশ্বেৰ েয েতওঁৰ দ্বাৰাই আচিৰত আৰু অদু্ভত কমর্ আৰু িচন অ◌ােপানােলাকৰ
আগত েদখুৱােল, েসয়াও আেপানােলােক জােন৷ 23 কাৰণ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা েতওঁ িনণীর্ত আৰু পূবর্জ্ঞােনেৰ েতওঁক েতালা
হ’ল, িকন্তু আেপানােলােক েতওঁক িবধানহীনৰ হাতৰ দ্বাৰাই কু্রচত তুিল বধ কিৰেল 24 িকন্তু ঈশ্বেৰ েতওঁক মৃতুয্ৰ
যাতনাৰ পৰা মুক্ত কিৰ জীয়ােল, িকয়েনা েতওঁ মৃতুয্ৰ বন্ধনত থকা অসাধয্

25 েতওঁৰ িবষেয় দায়ুেদ ৈকিছল, েবােল,
‘মই সদায় প্রভুক েমাৰ সনু্মখত েদিখেলঁা;
মই লৰচৰ নহবৈল েতওঁ েমাৰ েসঁাফােল থােক;

26 এই েহতুেক েমাৰ মন আনিন্দত ৈহেছ, েমাৰ িজভাই উল্লাস কিৰেছ,
আৰু েমাৰ শৰীেৰও ভাৰসােৰ বাস কিৰব;
27 িকয়েনা তুিম মৃতেলাকত েমাৰ আত্মাক েনিৰবা,
আৰু েতামাৰ পিবত্র জনক ক্ষয় পাবৈল িনিদবা৷

28 তুিম েমাক জীৱনৰ পথ েদখুৱাবা আৰু েতামাৰ সনু্মখত িয আনন্দ, তােৰ েমাক পূৰ কিৰবা ’
29 েহ ভাইসকল, িপতৃ কুলপিত দায়ুদৰ কথা আেপানােলাকৰ আগত স্পষ্টৈক কব পােৰঁা েয, েতওঁ মিৰল আৰু েতওঁক

ৈমদামত েথাৱা হ’ল, েতওঁৰ েসই ৈমদাম আিজৈলেক আমাৰ মাজত আেছ৷ 30 িকন্তু িনেজ এজন ভাববাদী ৈহ েতওঁৰ
বংশৰ পৰা এজনক েতওঁৰ িসংহাসনত বহুৱাবৈল, ঈশ্বেৰ শপত খাই িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, 31 েসই প্রিতজ্ঞাৰ িবষেয়
জািনবৈল েপাৱাত, ভিবষয্তৰ ঘটনাৈল চাই খ্রীষ্টেৰই পুনৰুত্থানৰ িবষেয় ক’েল েয,

‘েতওঁক মৃতেলাকত তয্াগ কৰা নহ’ল আৰু েতওঁৰ শৰীেৰা ক্ষয় নাপােল৷’
32 েসই যীচুেক ঈশ্বেৰ পুনৰায় ৈমদামৰ পৰা জীিৱত কিৰেল, েসই ঘটনাৰ সাক্ষী আিম আেছঁা৷ 33 এেতেক উেত্তািলত

ৈহ ঈশ্বৰৰ েসঁা হােত ওখ পদ পাই আৰু পিবত্র আত্মাৰ িবষেয় িপতৃৰ পৰা প্রিতজ্ঞা পাই আেপানােলােক িয েদিখেছ আৰু
শুিন আেছ, এইেবাৰ েতওঁ বািক িদেল৷

34 িকয়েনা দায়ুদ হ’েল স্বগর্ৈল উঠা নাই, িকন্তু েতওঁ িনেজই এই কথা ক’েল,
“প্রভুেৱ েমাৰ প্রভুক ক’েল, েমাৰ েসঁাফােল বিহ থাকা,

35 “েযিতয়াৈলেক মই েতামাৰ শত্রুেবাৰক েতামাৰ ভিৰ-পীৰা নকেৰঁা ”
36 এই কাৰেণ ইস্রােয়লৰ সকেলা মানুেহ ইয়াক িনশ্চয়ৈক জনা উিচত েয, িয জনক অথর্াৎ িয জন যীচুক

আেপানােলােক কু্রচত িদেল, ঈশ্বেৰ হেল েতওঁক প্রভু আৰু খ্রীষ্ট পািতেল

িতিন হাজাৰ েলাক মণ্ডলীভুক্ত েহাৱা
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37 এই কথা শুিন েতওঁেলাকৰ হৃদয় িবন্ধাত, িপতৰ আৰু আন পঁাচিন সকলক েতওঁেলােক কেল, “েহ ভাই সকল,
আিম এিতয়া িক কিৰম?” 38 েতিতয়া িপতেৰ েতওঁেলাকক কেল, “আেপানােলােক পাপ ক্ষমা পাবৈল অনুতপ্ত হওক
আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ প্রিতজেন বািপ্তস্ম গ্রহণ কৰক, েতেন কিৰেলেহ আেপানােলােক পিবত্র আত্মা পাব৷ 39 িকয়েনা
আেপানােলাক আৰু আেপানােলাকৰ সন্তান সকলৈল আৰু দূৈৰত থকা েলাক সকলৰ কাৰেণও এই প্রিতজ্ঞা আেছ েয,
আমাৰ প্রভু পৰেমশ্বেৰ সকেলােক িনমন্ত্রণ কিৰব

40 ইয়াৰ উপিৰ েতওঁ ভােলমান কথােৰ সাক্ষয্ িদ েতওঁেলাকক উদগিণ িদেল আৰু ক’েল, “এই কুিটল েলাকৰ পৰা
িনজেক ৰক্ষা কৰক ” 41 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁৰ কথা গ্রহণ কিৰ বািপ্তস্ম লেল আৰু েসই িদনাই প্রায় িতিন হাজাৰ
েলাকক েতওঁেলাকৰ লগত লগ লেগাৱা হ’ল৷ 42 পাছত েতওঁেলােক পঁাচিন সকলৰ উপেদশত, সহভািগতাত, িপঠা
ভঙাত আৰু প্রাথর্নাত লািগ থািকল

43 তােত পঁাচিন সকলৰ দ্বাৰাই অেনক অদু্ভত লক্ষণ আৰু আচিৰত িচন েযিতয়া েদখুওঁৱা হ’ল, েতিতয়া সকেলা
েলাকৰ ভয় লািগল 44 আৰু িবশ্বাস কৰা সকেলােৱ একলগ ৈহ সকেলা সম্পিত্ত উৈমহতীয়াৈক ভাগ কিৰেল 45 আৰু
েতওঁেলাকৰ স্হাৱৰ আৰু অস্হাৱৰ সম্পিত্ত েবিচ যাৰ িয প্রেয়াজন, েসইদেৰ সকেলােক ভগাই িদেল

46 তাৰ পাছত সকেলােৱ এক উেদ্দেশয্ত সদায় মিন্দৰৈল ৈগ থািকল আৰু ঘেৰ ঘেৰ িপঠা ভািঙ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ,
সকেলােৱ আনেন্দেৰ আৰু নম্র হৃদেয়েৰ েখাৱা-েবাৱা কিৰেল; 47আৰু ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ সকেলা েলাকৰ আদৰৰ পাত্র
হ’ল৷ প্রভুেৱ িদেন িদেন পিৰত্রাণ েপাৱা েলাক সকলক েতওঁেলাকৰ লগত লগ লগাই িদেল

3 অধয্ায়
িপতেৰ এজন েখাৰাক সুস্থ কৰা আৰু তাৰ ফল

1 এিদন প্রাথর্নাৰ সময়ত, অথর্াৎ আেবিল প্রায় িতিন মান বজাত িপতৰ আৰু েযাহন িযৰূচােলম মিন্দৰৈল ৈগ আিছল
2 েতেন সময়ত েসই মিন্দৰৈল অহা েলাক সকলৰ ওচৰত িভক্ষা মািগবৈল েসই মিন্দৰৰ সুন্দৰ নামৰ দুৱাৰমুখত িয
জনক সদায় েথাৱা ৈহিছল, েতেন ওপজােৰ পৰা েখাৰা মানুহ এজনক িকছুেলােক কিঢ়য়াই আিনেল 3 েতওঁ িপতৰ
আৰু েযাহনক েসই মিন্দৰত েসামাবৈল ধৰা েদিখ, িভক্ষা পাবৰ বােব অনুেৰাধ কিৰেল 4 েতিতয়া িপতৰ আৰু েযাহেন
েতওঁৈল এেকথেৰ চাই কেল, “আমাৈল েচাৱা” 5 েতিতয়া েতওঁ িকছু েপাৱাৰ আশাত েতওঁেলাকৈল চাই থািকল
6 েতিতয়া িপতেৰ কেল, “েমাৰ লগত ৰূপ েসাণ এেকা নাই, িকন্তু িয আেছ তােক েতামাক িদওঁ; নাচৰতীয়া যীচু খ্রীষ্টৰ
নােমেৰ উিঠ ফুৰা” 7 তােক ৈক েতওঁ তাৰ েসঁা হাতত ধিৰ তুিল িদয়াত ভিৰ আৰু গঁািঠেয় বল পােল 8 তােত েসই
মগনীয়াই লাফ মািৰ িথয় ৈহ েখাজকািঢ় ফুিৰেল আৰু েডও িদ িদ ঈশ্বৰক স্তুিত কিৰ েতওঁেলাকৰ ৈসেত মিন্দৰত েসামাল
9 তােত সকেলা েলােক েতওঁক েখাজকঢ়া আৰু ঈশ্বৰক স্তুিত কৰা েদিখেল 10 পাছত েতওঁেলােক েতওঁক মিন্দৰৰ
সুন্দৰ দুৱাৰত বিহ িভক্ষা েখাজা মানুহ জন বুিল জািনবৈল েপাৱাত, েতওঁৈল িয ঘিটল, েসই িবষেয় বৰ আচিৰত হ’ল
আৰু িবস্ময় মািনেল
11 েসই সুস্থ েহাৱা েখাৰা জেন িপতৰ আৰু েযাহনক ধিৰ থকা েদিখ সকেলা েলােক িবস্ময় মািনেল আৰু েতওঁেলাকৰ
ওচৰৈল েবগাই আিহল; তােত েতওঁেলাক থকা েসই ঠাই চেলামনৰ বাৰাণ্ডা বুিল জনাজাত আিছল 12 ইয়ােক েদিখ
িপতেৰ েলাক সকলক কেল- “েহ ইস্রােয়লীয়া েলাক সকল, আেপানােলােক িকয় ইয়াত এই কাযর্ েদিখ িবস্ময় মািনেছ?
আিম আমাৰ শিক্তেৰ বা ভিক্তেৰ এই মানুহ জনক েখাজ কঢ়ােলঁা বুিল ভািব আমাৰ ফােল িকয় এেকথেৰ চাই আেছ?
13 িয জন যীচুক আেপানােলােক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদেল আৰু পীলােত এিৰ িদবৈল েকাৱাৰ পাছেতা েতওঁক এিৰ
িদবৈল অস্বীকাৰ কিৰেল; অব্রাহাম, ইচহাক, যােকাবৰ ঈশ্বৰ, অথর্াৎ আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ ঈশ্বেৰ িনজৰ েসৱক েসই
যীচু খ্রীষ্টক মিহমািম্বত কিৰেল 14 িকন্তু েসই পিবত্র আৰু ধাির্মক জনক অস্বীকাৰ কিৰ, নৰবধী এটাকেহ েমাকলাই িদবৰ
বােব আেপানােলােক অনুমিত িবচািৰ িনেবদন কিৰেল; 15 আৰু জীৱনদাতা জনক আেপানােলােক বধ কিৰেল; িকন্তু
ঈশ্বেৰ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতওঁক তুিলেল, তাৰ সাক্ষী আিম আেছঁা 16 আৰু েতওঁৰ নামত িবশ্বাস কৰাৰ কাৰেণ,
এই িয মানুহ জনক আেপানােলােক িচিন পাইেছ, এওঁক েতওঁৰ নােমই বলৱান কিৰেল আৰু েতওঁ জেন্মাৱা িবশ্বােস
আেপানােলাকৰ সনূ্মখত এওঁক সমূ্পণর্ সুস্থ কিৰ েখাজ কঢ়ােল

17 েহ ভাই সকল মই জািনেছঁা, আেপানােলাকৰ শাসনকতর্ া সকেল আৰু আেপানােলােক নুবুিজেয় েসই কমর্ কিৰেল
18 িকন্তু ঈশ্বেৰ পূবর্েত ভাববাদী সকলৰ মূেখেৰ খ্রীষ্টৰ দূখেভাগৰ িবষয়ত িয কথা েকাৱাইিছল, েসই িবষয়েক েতওঁ এই
ৰূেপ িসদ্ধ কিৰেল 19 এই কাৰেণ মন-পালটাই ঘূিৰ আহক যােত, আেপানােলাকৰ পাপ-েমাচন হয় আৰু প্রভুৰ সনু্মখৰ
পৰা শািন্তযুক্ত কাল েযন আেহ; 20 আৰু আেপানােলাকৰ কাৰেণ িনৰূিপত িয জন খ্রীষ্ট, েসই জন যীচুক েযন েতওঁ
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পিঠয়াই িদেয় 21ঈশ্বেৰ পিবত্র ভাৱবাদী সকলৰ দ্বাৰা িয িয সময়ৰ কথা পূবর্েত ৈকিছল, সকেলা িবষয়ৰ পুনঃস্থাপনৰ েসই
সময়ৈলেক স্বগর্ই এই যীচু খ্রীষ্টক গ্রহণ কৰাৰ আৱশয্ক আেছ 22 েমািচেয় ৈকিছল, “প্রভু পৰেমশ্বেৰ আেপানােলাকৰ
ভাই সকলৰ মাজৰ পৰা েমাৰ িনিচনা এজন ভাববাদী উৎপন্ন কিৰব আৰু েতওঁ আেপানােলাকক িয কথা কব, েসই
সকেলা কথা আেপানােলােক শুিনব 23 িকন্তু েসই ভাববাদীৰ কথা িয েকােনা প্রাণীেয় নুশুেন, েতওঁক িনজৰ েলাকৰ
মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হব” 24 ইয়াৰ উপিৰ চমূেৱল আিদ কিৰ িযমানেবাৰ ভাববাদীেয় কথা কেল, সকেলােৱ এই
সময়ৰ িবষেয়ই ৈক গ’ল 25আেপানােলাক েসই ভাববাদী সকলৰ সন্তান আৰু আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ ৈসেত
ঈশ্বেৰ কৰা েসই িবধানৰ উত্তৰািধকাৰী; েতওঁ অব্রাহামক ৈকিছল “েতামাৰ বংশত পৃিথৱীৰ সকেলা জািতেয় আশীবর্াদ
পাব ” 26 আেপানােলাকৰ প্রিত জনক িনজ দুষ্টতাৰ পৰা ঘূৰাই আশীবর্াদ িদবৈল ঈশ্বেৰ েতওঁৰ পুত্র যীচুক প্রথমেত
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পঠােল

4 অধয্ায়
ইহুদী মহাসভাত িপতৰ আৰু েযাহন

1 িপতৰ আৰু েযাহেন েলাক সকলৰ মাজত কথা ৈক থােকােত মিন্দৰৰ পুেৰািহত, েসনাপিত আৰু চদূ্দকী সকেল
েতওঁেলাকৰ ওচৰত আিহ উপিস্থত হল৷ 2 িপতৰ আৰু েযাহেন েলাক সকলক যীচুৰ িবষেয় িশক্ষা িদয়াত আৰু মৃত
েলাকৰ মাজৰ পৰা যীচুৰ পুনৰুত্থান েহাৱা িবষয়েতা েঘাষণা কিৰ থকাত েতওঁেলাক অিত িবৰক্ত হ’ল 3 েতওঁেলােক
িপতৰ আৰু েযাহনক ধিৰেল আৰু েতিতয়া সিন্ধয়া সময় েহাৱা বােব, পাছিদনা পুৱা েনােহাৱাৈলেক কাৰাগাৰত বন্দী কিৰ
থেল 4 িকন্তু িয সকেল িশক্ষা শুিনিছল, েতওঁেলাকৰ মাজৰ বহুত মানুেহ িবশ্বাস কিৰেল; েসই িবশ্বাসী সকলৰ সংখয্া
িহচাপ কেৰঁােত প্রায় পঁাচ হাজাৰ েপাৱা গ’ল

5 পাছিদনা ইহুদী সকলৰ অিধকাৰী, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকল এেকলেগ িযৰূচােলমত িমিলত হ’ল
6 তােত মহা-পুেৰািহত হানন উপিস্থত আিছল েতওঁৰ বািহেৰও কায়াফা, েযাহন, আেলকেজন্দাৰ আৰু মহা-পুেৰািহতৰ
পিৰয়ালৰ বহুত েলাক উপিস্থত আিছল 7 েতওঁেলােক িপতৰ আৰু েযাহনক মাজত িথয় কৰাই সুিধেল- “েতামােলােক িক
শিক্তেৰ বা িক নােমেৰ এই কাযর্ কিৰছা?” 8 েতিতয়া িপতেৰ পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ ৈহ েতওঁেলাকক কেল- “েহ েলাক
সকলৰ শাসনকতর্ া আৰু পিৰচাৰক সকল, 9 আিজ এজন অসুস্থ মানুহৈল কৰা উপকাৰ েদিখ, েতওঁ িক উপােয়েৰ সুস্থ
হ’ল েসই িবষয় জািনবৰ বােব আেপানােলােক আমাক এই িবষেয় েসাধ-িবচাৰ কিৰ প্রশ্ন সুিধেছ েনিক? 10 েসয়াই যিদ
হয়, আেপানােলাক আৰু ইস্রােয়লৰ আটাইেলােক ইয়ােক জানক েয, িয যীচু খ্রীষ্টক আেপানােলােক কু্রচত িদিছল আৰু
েতওঁক ঈশ্বেৰ ৈমদামৰ পৰা তুিলেল আৰু েসই নাচৰতীয়া যীচুৰ নােমেৰ এই বয্িক্ত জন সুস্থ ৈহ ইয়াত আেপানােলাকৰ
আগত িথয় ৈহ আেছ 11 িয িশলক আেপানােলাকৰ দেৰ ঘৰ সােজাতাই অৱেহলা কিৰেল, েসই যীচু খ্রীষ্টই ৈহেছ েসই
িশল৷ েসই িশলক চুকৰ প্রধান িশল কৰা হ’ল 12 েতওঁৰ বািহেৰ আন কেতা পিৰত্রাণ নাই, িকয়েনা স্বগর্ৰ তলত আৰু
মানুহৰ মাজত যাৰ দ্বাৰা আিম উদ্ধাৰ পাম, এেন আন েকােনা নাম নাই ” 13 িপতৰ আৰু েযাহনৰ সাহস েদিখ আৰু
েতওঁেলাক িলখা-পঢ়া নজনা েলাক বুিল জািনবৈল েপাৱাত, েতওঁেলােক িবস্ময় মািনেল৷ েতওঁেলােক জিনেল েয, িপতৰ
আৰু েযাহন যীচুৰ লগত আিছল 14 েসই সুস্থ েহাৱা েলাক জন েতওঁেলাকৰ মাজত িথয় ৈহ থকা েদিখ, ইহুদী েনতা
সকেল িপতৰ আৰু েযাহনৰ িবৰুেদ্ধ এেকা কব েনাৱািৰেল

15 েতওঁেলােক পঁাচিন সকলক সভা কক্ষৰ পৰা ওলাই যাবৈল আজ্ঞা িদেল আৰু িনজৰ মাজেত আেলাচনা কিৰ ক’েল-
16 “এই েলাক সকলক ৈল িক কৰা যায়? এওঁেলােক েয এক আচিৰত কাম কিৰেল িযৰূচােলমত থকা সকেলােৱ
জািনেছ আৰু আিমও তাক অস্বীকাৰ কিৰব েনাৱােৰঁা 17 িকন্তু মানুহৰ মাজত েযন এই কথা িবয়িপ নাযায়, েসই কাৰেণ
এওঁেলাকক এই নােমেৰ আন েলাকৰ আগত েকােনা কথা নকবৈল আিম সাৱধান কিৰ িদওঁহক” 18 েতিতয়া েতওঁেলােক
িপতৰ আৰু েযাহনক মািত আিন, যীচুৰ নােমেৰ েকােনা কথা নকবৈল আৰু উপেদশ িনিদবৈল আজ্ঞা িদেল 19 িকন্তু
িপতৰ আৰু েযাহেন উত্তৰত েতওঁেলাকক ক’েল- “আেপানােলােকই িবচাৰ কিৰ কওক ‘ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা অমানয্ কৰা বা
আেপানােলাকৰ আজ্ঞা পালন কৰা’ ইয়াৰ িভতৰত েকানেটা িবষয় আিম পালন কৰা উিচত হব? 20 িকয়েনা আিম িযেবাৰ
েদিখেলঁা আৰু শুিনেলা, েসই িবষয়েবাৰ েনােকাৱাৈক থািকব েনাৱােৰঁা”

21 পাছত পুনৰবাৰ সতকর্ কিৰ িপতৰ আৰু েযাহনক যাবৈল এিৰ িদেল িকয়েনা েতওঁেলােক িপতৰ আৰু েযাহনক
শািস্ত িদবৈল এেকা উপায় নাপােল, ইয়াৰ উপিৰ েতওঁেলােক কৰা কাযর্েবাৰ েদিখ েলাক সকেল ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ আিছল৷
22 আৰু িয জন েলাক সুস্থ ৈহিছল, েসই মান্ুহজনৰ বয়স চিল্লশ বছৰৰ েবিচ আিছল

23 িপতৰ আৰু েযাহনক এিৰ িদয়াৰ পাছত, েতওঁেলাক সঙ্গী সকলৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু প্রধান পুেৰািহত, পিৰচাৰক
সকেল িয িয ৈকিছল, েসই সকেলােবাৰ কথা েতওঁেলাকক জনােল 24 এইেবাৰ কথা শুিন সকেলােৱ এেকলেগ
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উচ্চস্বেৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ প্রাথর্না কিৰেল, “প্রভু, আকাশমণ্ডল, পৃিথৱী, সাগৰ আৰু এই সকেলােৰ মাজত িয িয আেছ,
সকেলােৰ সৃষ্টিকতর্ া তুিমেয়ই 25 তুিম েতামাৰ দাস, আমাৰ িপতৃপুৰুষ দায়ুদৰ মুেখেৰ পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰা এই কথা
ৈকিছলা,
জািতেবাৰ িকয় কু্রদ্ধ হ’ল?
সকেলা েলােক িকয় অসাৰ িচন্তা কেৰ?
26 ঈশ্বৰ আৰু েতওঁৰ অিভিষক্ত জনৰ* িবৰুেদ্ধ
জগতৰ ৰজা সকল এেকলেগ উিঠেছ,
শাসনকতর্ া সকল একেগাট ৈহেছ†

27 হয়, এই নগৰেত তুিম অিভিষক্ত কৰা েতামাৰ পিবত্র দাস যীচুৰ িবৰুেদ্ধ েহেৰাদ আৰু পন্তীয় পীলাত; অনা-ইহুদী
আৰু ইস্রােয়লী সকলৰ ৈসেত এেকলগ ৈহিছল 28 েতামাৰ হােতেৰ আৰু েতামাৰ ইচ্ছাত িয ঘিটব বুিল তুিম পূবর্েত িঠক
কিৰিছলা, েসই কাযর্ িসদ্ধ হ’বৈলেক েতওঁেলাক একিত্রত হ’ল 29 েহ প্রভু, এিতয়া েতওঁেলাকৰ এই ভীিত প্রদশর্ন শুনা!
েতামাৰ দাস সকলক েতামাৰ বাকয্ অিত সাহেসেৰ কবৈল অনুগ্রহ দান কৰা 30 েতামাৰ পিবত্র দাস যীচুৰ নােমেৰ সুস্থ
কিৰবৈল, আচিৰত কাযর্ আৰু িচন েদখুৱাবৈল তুিম েতামাৰ হাত আগবঢ়াই িদয়া” 31 এেনদেৰ প্রাথর্না কৰাৰ পাছত,
িয ঠাইত েতওঁেলাক েগাট খাই আিছল; েসই ঠাই কঁিপবৈল ধিৰেল আৰু সকেলােৱ পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ হ’ল তাৰ
পাছত েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ বাকয্ সাহেসেৰ কবৈল ধিৰেল

িবশ্বাসী সকলৰ সহভািগতা
32 িবশ্বাসী সকল মেন-প্রােণ এক ৈহ আিছল েতওঁেলাকৰ েকােনও িনজৰ সম্পিত্তক িনজৰ বুিল দাবী নকিৰেল, বৰং

েতওঁেলােক আটাই বস্তু উৈমহতীয়াৈক ৰািখেল 33 পঁাচিন সকেল মহান শিক্তৰ প্রভােৱেৰ প্রভু যীচুৰ পুনৰুত্থানৰ সাক্ষয্
িদেল আৰু েতওঁেলাক সকেলােৱ মহা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হল 34 েতওঁেলাকৰ মাজত েকােনা এজনেৰ এেকা অভাৱ নািছল,
িকয়েনা িয সকলৰ ঘৰ-বাৰী বা মািট আিছল, েতওঁেলােক েসইেবাৰ েবিচ েসই সম্পিত্তৰ মূলয্ আিন পঁাচিন সকলৰ চৰণত
ৈথিছল 35 পাছত িবশ্বাসী সকলৰ যাৰ েযেনৈক প্রেয়াজন, েতেনৈক পঁাচিন সকেল সকেলােক ভগাই িদেয়

36 েযােচফ নামৰ েলবী বংশৰ এজন মানুহ আিছল েতওঁ কুপ্র দ্বীপৰ পৰা আিহিছল আৰু পঁাচিন সকেল েতওঁক
বাণর্ব্বা বুিল মািতিছল এই নামৰ অথর্ “উৎসাহদাতা” 37 েযােচফৰ এেডাখৰ মািট আিছল েতওঁ েসই মািট েবিচ
েপাৱা ধন পঁাচিন সকলৰ চৰণত আিন থেল

5 অধয্ায়
অনিনয় আৰু চাফীৰা

1 েতিতয়া অনিনয় নােমেৰ এজন েলাক আৰু েতওঁৰ ভাযর্া চফীৰাই এেডাখৰ মািট িবক্রী কিৰেল৷ 2 অনিনয়ই েতওঁৰ
ভাযর্াৰ জ্ঞাতসােৰই েসই ধনৰ িকছু অংশ িনজৈল লুকাই ৰািখ, এক অংশ আিন পঁাচিন সকলৰ চৰণত থেল 3 েতিতয়া
িপতেৰ েতওঁক কেল- “েহ অনিনয়, পিবত্র আত্মাৰ ওচৰত িমছা মািতবৈল চয়তানক তুিম িকয় েতামাৰ হৃদয়ত কাযর্
কিৰবৈল িদলা? িকয় তুিম মািট েবছা ধনৰ িকছু অংশ িনজৈল লুকাই ৰািখলা? 4 েসই মািট েযিতয়া িবক্রী েহাৱা
নািছল, েতিতয়া েসই মািট জােনা েতামােৰই ক্ষমতাৰ অধীনত নািছল? এিতয়া েবচাৰ পাছেতা তুিমেয়ই েসই ধনৰ গৰাকী
নািছলােন? েতেনহেল এেন কাম কিৰবৈল তুিম েতামাৰ মনত েকেনৈক িঠৰাং কিৰলা? তুিম মানুহৰ আগত নহয়, ঈশ্বৰৰ
আগতেহ িমছা কথা ক’লা” 5 এই কথা শুনাৰ লেগ লেগ অনিনয়ই মািটত পিৰ প্রাণ তয্াগ কিৰেল িযেবাৰ মানুেহ এই
কথা শুিনেল, েতওঁেলােক বৰ ভয় খােল 6 পাছত যুৱক সকল আগবািঢ় আিহ েতওঁক কােপােৰেৰ েমিৰয়াই বািহৰৈল
িন ৈমদাম িদেল

7প্রায় িতিন ঘন্টা মানৰ পাছত, অনিনয়ৰ স্ত্রী চাফীৰা েসই ঠাইৈল আিহল৷ িকন্তু িক ঘিটল, েসই িবষেয় েতওঁ নাজািনেল
8 িপতেৰ েতওঁক সুিধেল- “েকাৱােছান, েতামােলােক বাৰু এই মািট ইমান টকােত েবিচলা েন?” েতিতয়া েতওঁ কেল,
“হয় ইমানেত েবচা হল ” 9 েতিতয়া িপতেৰ চাফীৰাক কেল, “প্রভুৰ আত্মাক পৰীক্ষা কিৰবৈল েতামােলােক েকেনৈক
একমত হলা? েচাৱা, িয সকেল েতামাৰ স্বামীক ৈমদাম িদব ৈগিছল; েতওঁেলাক আিহ দুৱাৰৰ ওচৰ পাইেছিহ, েতওঁেলােক
েতামােকা বািহৰৈল ৈল যাব ” 10 েতিতয়াই িপতৰৰ চৰণত পিৰ চফীৰাই প্রাণ তয্াগ কিৰেল যুৱক সকেল িভতৰৈল
আিহ, চাফীৰােকা মৃত েদিখেল৷ েতিতয়া েতওঁেকা বািহৰৈল িন েতওঁৰ স্বামীৰ কাষেত ৈমদাম িদেল 11 মণ্ডলীৰ সকেলা
েলােক েযিতয়া এই কথা শুিনেল, েতওঁেলােক অিতশয় ভয় খােল
* 4 অধয্ায়:26 অিভিষক্ত জনৰ খ্রীষ্ট † 4 অধয্ায়:26 গীতমালা 2:1-2 পদ
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12 পাছত পঁাচিন সকলৰ দ্বাৰাই মান্ুহৰ মাজত অেনক িচন আৰু আচিৰত কাযর্ হবৈল ধিৰেল েতওঁেলাক সকেলােৱ
চেলামনৰ বাৰাণ্ডাত েগাট খাইিছল েতওঁেলাকৰ উেদ্দশয্ও এেক আিছল 13 যিদও সকেলােৱ েতওঁেলাকক সমাদৰ
কিৰেল, তথািপ আন েলাক সকেল েতওঁেলাকৰ মাজত েসামাবৈল সাহস নকিৰেল 14 িকন্তু ইয়াৰ মাজেৰ অেনক
পুৰুষ আৰু মিহলাই িবশ্বাস কিৰ প্রভুৰ িবশ্বাসত েযাগ িদেল 15 ইয়াৰ উপিৰ েলাক সকেল িপতৰ অহা-েযাৱা কেৰঁােত
েতওঁৰ ছঁা েযন েৰাগী সকলৰ গাত পেৰ, এই আশােৰ েৰাগী সকলক িবচনা আৰু খাটত তুিল বাটৰ কাষত থেলিহ
16 িযৰূচােলমৰ ওচৰ-পাজৰৰ নগৰৰ পৰা বহু মানুেহ ৰুগীয়া আৰু অশুিচ আত্মাই ধৰা েলাক সকলক ৈল আিহল আৰু
েতওঁেলাকক সুস্থ কৰা হ’ল

17 িকন্তু মহা-পুেৰািহত আৰু েতওঁৰ লগৰ অথর্াৎ চদূ্দকী দলৰ েলাক সকল ঈষর্াত জ্বিল উিঠল 18 েতওঁেলােক পঁাচিন
সকলক ধিৰ আিন ৰাইজৰ কাৰাগাৰত বন্দী কিৰ থেল 19 িকন্তু ৰািত হলত প্রভুৰ এজন দূত আিহ বন্দীশালৰ দুৱাৰ খুিল
েতওঁেলাকক বািহৰৈল যাব িদ কেল, 20 “েযাৱা, েতামােলােক ৈগ মিন্দৰত িথয় ৈহ, অনন্ত জীৱনৰ সকেলা কথা েলাক
সকলৰ আগত েকাৱাৈগ” 21 আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁেলােক ৰািতপুৱােত মিন্দৰত েসামাই উপেদশ িদেল আনফােল
মহা-পুেৰািহত আৰু েতওঁৰ সংগী সকেল আিহ ইস্রােয়লী সকলৰ েজষ্ঠ েলাকৰ এক মহাসভা মািতেল আৰু পঁাচিন সকলক
বন্দীশালৰ পৰা আিনবৈল মানুহ পঠােল 22 িকন্তু েসই িবষয়া সকেল বন্দীশালৈল ৈগ েতওঁেলাকক েদখা নাপােল আৰু
উভিত আিহ ক’েল, 23 “আিম বন্দীশালৰ দ্ুৱাৰ টানৈক বািন্ধ েথাৱা েদিখেলঁা আৰু ৰখীয়ােবােৰও দুৱাৰত িথয় ৈহ আেছ;
িকন্তু দুৱাৰ খুিল িভতৰত েতওঁেলাকক েদখা নাপােলঁা ” 24 এই কথা শুিন মিন্দৰৰ েসনািধপিত আৰু প্রধান পুেৰািহত
সকেল ইয়াৰ পিৰণিত িক হব বুিল ভািব হতবুিদ্ধ হ’ল 25 েতেনেত েকােনাবা এজেন আিহ জনােল েয, “আেপানােলােক
িয সকল মান্ুহক বন্দীশালত ৈথিছল, েসই মানুহেবােৰ মিন্দৰত িথয় ৈহ েলাক সকলক উপেদশ িদ আেছ ” 26 েতিতয়া
েসনাপিত জেন েতওঁৰ েলাক সকলৰ ৈসেত েসই ঠাইৈল ৈগ পঁাচিন সকলক ৈল আেহ তােত মানুহেবােৰ পাথৰ মািৰব
পােৰ বুিল ভয় খাই েতওঁেলােক পঁাচিন সকলক েকােনা েবয়া বয্ৱহাৰ নকিৰেল 27 পাছত েতওঁেলাকক আিন সভাত
উপিস্থত কেৰঁােত, মহা-পুেৰািহেত েতওঁেলাকক প্রশ্ন কিৰেল, 28 “এই নােমেৰ উপেদশ িনিদবৈল আিম েতামােলাকক
কেঠাৰ আজ্ঞা িদিছেলঁা; তথািপ েতামােলােক িনজৰ িশক্ষােৰ িযৰূচােলম পূণর্ কিৰছা আৰু েসই মানুহৰ ৰক্তপাতৰ বােব
আমাক েদাষী কিৰব িবচািৰছা ” 29 েতিতয়া িপতৰ আৰু আন পঁাচিন সকেল উত্তৰ িদ কেল, “আিম মানুহৰ নহয়,
ঈশ্বৰৰেহ আজ্ঞা মনা উিচত 30 িয জনক আেপানােলােক কাঠত *ওেলামাই হতয্া কিৰেল, আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ
ঈশ্বেৰ েসই জন যীচুক মৃতুয্ৰ পৰা জীয়ােল 31 েসই যীচুক ঈশ্বেৰ ৰজা আৰু ত্রাণকতর্ া িহচােপ িনজৰ েসঁা হােত বহুৱাই
উন্নত কিৰেল, যােত ইস্রােয়লী সকেল মন-পালটন কেৰ আৰু যীচুেৱ েযন েতওঁেলাকৰ পাপ ক্ষমা কিৰব পােৰ 32 এই
কথাৰ আিম সাক্ষী আেছঁা আৰু িয সকল ঈশ্বৰৰ বাধয্ হয়, ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক িয পিবত্র আত্মা িদেছ, েসই পিবত্র আত্মাও
ইয়াৰ সাক্ষী ” 33 এই কথা শুিন মহাসভাৰ সভয্সকল খঙত জ্বিল উিঠল আৰু পঁাচিন সকলক বধ কিৰবৈল িবচািৰেল
34 িকন্তু েতিতয়া গমলীেয়ল নামৰ এজন ফৰীচী, িয জন সকেলা মানুহেৰ সন্মািনত িবধানৰ এজন অধয্াপক, েতওঁ িথয়
হ’ল আৰু পঁাচিন সকলক অলপ সময়ৰ কাৰেণ বািহৰৈল িনবৰ বােব িনেদর্ শ িদেল 35 তাৰ পাছত েতওঁ ক’েল, “েহ
ইস্রােয়লী সকল, এই েলাক সকলক ৈল আেপানােলােক িয কিৰবৈল ৈগেছ, েসই িবষেয় সাৱধান হওক 36 িকয়েনা
িকছুিদনৰ আেগেয় থুদা নামৰ এজেন আিহ, িনজেক বৰ এজন বুিল দাবী কিৰিছল আৰু কম-েবিচ পিৰমােণ প্রায় চািৰ
শ মানুেহ থুদাৰ লগ ৈহিছল েতওঁক বধ কৰা হ’ল আৰু েতওঁৰ অনুগামীেবাৰও িসচঁিৰত ৈহ েকােনা িচন-চাব েনােহাৱা
হ’ল 37 এই মানুহ জনৰ পাছত, েলাক িপয়লৰ সময়ত িযহূদা নামৰ গালীলীয়া এজন ওলাল আৰু েতওঁ ভােলমান
মানুহক িনজৰ ফালৈল আিনেল; েতেৱঁা িনহত েহাৱাত েতওঁৰ অনুগামী সকেলা িছন্ন-িভন্ন ৈহ গ’ল

38এিতয়া মই আেপানােলাকক কওঁ, এই েলাক সকলৰ পৰা দূৈৰত থাকক আৰু েতওঁেলাকক এিৰ িদয়ক; িকয়েনা এই
পিৰকল্পনা বা কমর্ যিদ মানুহৰ পৰা হয়, েতেনহেল ই বয্থর্ হব৷ 39 িকন্তু যিদেহ ঈশ্বৰৰ পৰা হয়, েতেনহেল আেপানােলােক
েতওঁেলাকক বন্ধ কিৰব েনাৱািৰব হয়েতা েদিখব েয, আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধই যুদ্ধ কিৰেছ ” েতিতয়া,
েতওঁেলােক এই পৰামশর্ গ্রহন কিৰেল 40 তাৰ পাছত েতওঁেলােক পঁাচিন সকলক িভতৰৈল মািত আিন েকাবাই,
যীচুৰ নােমেৰ েকােনা কথা নকবৈল আেদশ িদ যাবৈল িদেল 41 পঁাচিন সকেল যীচুৰ নামত অপমান েপাৱাৰ েযাগয্
েহাৱাৰ কাৰেণ আনিন্দত ৈহ মহাসভাৰ পৰা গুিছ গল 42 ইয়াৰ পাছত েতওঁেলােক প্রিতিদেন মিন্দৰত আৰু সকেলা
ঘৰেত ৈগ িশক্ষা িদবৈল ধিৰেল আৰু যীচুেৱই েয খ্রীষ্ট এই কথা প্রচাৰ কিৰ থািকল

6 অধয্ায়
সাত জন পিৰচাৰকক িনযুক্ত কৰা

* 5 অধয্ায়:30 কাঠত কু্রচ
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1 েসই সময়ত িশষয্ সকলৰ সংখয্া িদেন িদেন বৃিদ্ধ ৈহ আিছল গ্রীকভাষী ইহুদী সকেল স্থানীয় ইব্রী ভাষী ইহুদী সকলৰ
িবৰুেদ্ধ অিভেযাগ আিনেল েয, খাদয্ িবতৰণৰ সময়ত প্রিতিদেন েতওঁেলাকৰ িবধৱা সকলক অৱেহলা কৰা ৈহেছ

2 েতিতয়া বাৰ জন পঁাচিনেয় সকেলা িশষয্েক মািত আিন কেল- “আমাৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ বাকয্ অৱেহলা কিৰ েভাজনৰ
পিৰচযর্া কৰা কামত লািগ থকা সিঠক কাযর্ েহাৱা নাই 3 এই কাৰেণ েহ ভাই সকল, আেপানােলােক িনজৰ মাজৰ পৰা
সাত জন সুখয্ািত সম্পন্ন আৰু পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্, জ্ঞানী েলাকক বািছ লওঁক আিম েতওঁেলাকৰ ওপৰত এই
কামৰ ভাৰ িদম 4 ইয়াৰ পাছত আিম প্রাথর্না আৰু ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ পিৰচযর্াত সদায় লািগ থািকব পািৰম ”

5 েতওঁেলাকৰ এই প্রস্তাৱ শুিন সকেলােৱ সেন্তাষ পােল অ◌াৰু েতওঁেলােক েতিতয়া এই েলাক সকলক মেনানীত
কিৰেল - িস্তফান, েতওঁ িবশ্বাসী আৰু পিবত্র আত্মােৰ পূণর্ আিছল; িফিলপ, প্রখৰ, িনকানৰ, তীেমান, পাির্মনা আৰু
আিন্তয়িখয়াৰ িনকলায় এই বয্িক্ত জেন ইহুদী ধমর্ গ্রহণ কিৰিছল 6 িবশ্বাসী সকেল এই সাত জন েলাকক পঁাচিন সকলৰ
আগৈল আিনেল আৰু পঁাচিন সকেল প্রাথর্না কিৰ েতওঁেলাকৰ ওপৰত হাত িদেল

7 তাৰ পাছত ঈশ্বৰৰ বাকয্ েচৗিদেশ িবয়িপ গল আৰু িশষয্ সকলৰ সংখয্া িযৰূচােলমত দ্রুতগিতত বৃিদ্ধ পাবৈল
ধিৰেল ইয়াৰ উপিৰ ইহুদী পুেৰািহত সকলৰ মাজৰ অেনেক খ্রীষ্টীয় িবশ্বাসৰ অনুগামী ৈহ শৰণ লেল

িস্তফানক ধিৰ মহাসভাৈল অনা
8 িস্তফােন ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ আৰু শিক্তেৰ পিৰপূণর্ ৈহ েলাক সকলৰ মাজত বহু অেলৗিকক আৰু আচিৰত কাযর্ কিৰবৈল

ধিৰেল 9 িকন্তু িলবত্তীর্ন নামৰ সমাজৰ েকইজনমান বয্িক্তৰ লগেত কুৰীণীয়, আেলকেজিন্দ্রয়া, িকিলিকয়া আৰু এিচয়া,
এই ঠাই সমূহৰ পৰা অহা িকছুমান বয্িক্তেয় িস্তফানৰ ৈসেত তকর্ কিৰেল * 10 িকন্তু িস্তফােন িয জ্ঞান আৰু আত্মােৰ কথা
কেল, েসই কথাক েতওঁেলােক প্রিতেৰাধ কিৰব েনাৱািৰেল 11 েতিতয়া েতওঁেলােক িকছুেলাকক গুপুেত উচটাই এই
বুিল কবৈল িদেল েয, “আিম শুিনেছঁা িস্তফােন েমািচ আৰু ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰেছ ” 12এেনদেৰ েতওঁেলােক জনসাধাৰণ,
পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলক উেত্তিজত কিৰ তুিলেল আৰু েতওঁেলােক িস্তফানক ধিৰ মহাসভাৈল আিনেল
13 েতওঁেলােক িমছা সাক্ষী িদ িথয় কৰােল আৰু ক’েল, “এই মানুহ জেন পিবত্র স্থান আৰু িবধানৰ িবৰুেদ্ধ কথা কবৈল
েনেৰ 14 িকয়েনা আিম েতওঁক েকাৱা শুিনেছা েয, এই নাচৰতীয়া যীচুেৱ এই ঠাই নষ্ট কিৰব আৰু েমািচেয় আমাক
িদয়া িবধানও সলিন কিৰব ” 15 েতিতয়া সভাত বহা সকেলােৱ েতওঁৈল এেকথেৰ চাই থািকল আৰু িস্তফানৰ মুখ স্বগর্ৰ
দূতৰ মুখৰ িনিচনা েদিখেল

7 অধয্ায়
1 েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত িস্তফানক সুিধেল- “এইেবাৰ কথা সঁচা েনিক?” 2 িস্তফােন ক’েল- “েহ ভাই সকল আৰু

িপতৃ সকল, েমাৰ কথা শুনক আমাৰ পূবর্-পুৰুষ অব্রাহাম হােৰাণত বসবাস কৰাৰ আেগেয় েযিতয়া েমেচাপেতিময়াত
আিছল, েসই সময়ত েগৗৰৱময় ঈশ্বেৰ েতওঁক েদখা িদ ক’েল- 3 “তুিম েতামাৰ েদশ আৰু জ্ঞািত-কুটুম্বক এিৰ, মই
িয েদশ েতামাক েদখুৱাম, েসই েদশৈল েযাৱা ” 4 েতিতয়া েতওঁ কলিদয়া সকলৰ েদশ এিৰ হােৰাণ নগৰৈল আিহ
বসিত কিৰেল পাছত েতওঁৰ িপতৃৰ মৃতুয্ েহাৱাত আেপানােলােক এিতয়া বসিত কৰা এই েদশৈল ঈশ্বেৰ েসই ঠাইৰ
পৰা েতওঁক আিনেল 5 িনজৰ অিধকাৰৰ কাৰেণ ঈশ্বেৰ েতওঁক এেকােক িনিদেল; এেন িক এেখাজ মািটও িনিদেল
িকন্তু েতওঁক আৰু েতওঁৰ ভাবীবংশৰ অিধকাৰৰ অেথর্ ঈশ্বেৰ এই েদশ িদব বুিল প্রিতজ্ঞা কিৰেল; যিদও অব্রাহামৰ েসই
সময়ৈলেক েকােনা সন্তান নািছল 6 ঈশ্বেৰ েতওঁক এইদেৰ ৈকিছল, “েতামাৰ বংশধৰ সকেল িবেদশত প্রৱাস কিৰব৷
েসই েদশৰ মানুেহ েতওঁেলাকক চািৰ শ বছৰ ধিৰ দাসত্বৰ বন্ধনত ৰািখব আৰু অতয্াচাৰ কিৰব ” 7 ঈশ্বেৰ ইয়ােকা
কেল, “েতওঁেলােক িয জািতৰ দাসত্ব খািটব, মই েসই জািতৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰম; তাৰ পাছত েতওঁেলােক ওলাই আিহ
এই ঠাইেত েমাৰ েসৱা উপাসনা কিৰব ” 8 ইয়াৰ পাছত ঈশ্বেৰ অব্রাহামক চুন্নৎ কৰাৰ িবধান িদেল েসেয়েহ, অব্রাহােম
িনজৰ পুত্র ইচহাক জন্ম েহাৱাত, আঠ িদনৰ িদনা েতওঁৰ চুন্নৎ কৰােল পাছত ইচহাকৰ পুত্র যােকাব আৰু যােকাবৰ
পুত্র বাৰ জন েগাষ্ঠীৰ িপতৃকুল হ’ল

9 পাছত েসই িপতৃকুল সকল েযােচফৰ প্রিত ঈষর্ািন্বত ৈহ েতওঁক িমচৰ েদশৈল েবিচেল, িকন্তু ঈশ্বৰ েতওঁৰ সঙ্গী
আিছল 10 সকেলা েক্লশৰ পৰা ঈশ্বেৰ উদ্ধাৰ কিৰ েতওঁক িমচৰ েদশৰ ৰজা েফৗৰেণৰ সাক্ষােত অনুগ্রহ আৰু জ্ঞান
দান কিৰেল তােত ফেৰৗেণ েতওঁক িমচৰ েদশৰ আৰু িনজ গৃহৰ অিধকাৰী পািতেল 11 েগােটই িমচৰ আৰু কনান
েদশত ভীষণ আকাল েহাৱাত, মহােক্লশ হ’ল আৰু আমাৰ িপতৃপুৰুষ সকলৰ খাদয্ বস্তুৰ অভাৱ হ’ল 12 িকন্তু যােকােব
* 6 অধয্ায়:9 িলবত্তীর্ন ৈহেছ ইহুদী েলাক িয সকেল এটা নাম-ঘৰত েগাট খায় েতওঁেলাক আেগেয় দাস আিছল, িকন্তু মুক্ত কৰা ৈহিছল অেনকৰ মেত
এওঁেলাক পূেবর্ েৰামীয় আিছল
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িমচৰ েদশত শসয্ থকাৰ বাতর্ া পাই, প্রথমেত আমাৰ িপতৃপুৰুষ সকলক তাৈল পঠােল 13 িদ্বতীয় বাৰ েযাৱাত েযােচেফ
ককােয়ক সকলৰ ওচৰত িনজৰ পিৰচয় িদেল আৰু েফৗৰেণও েযােচফৰ পিৰয়ালৰ িবষেয় জ্ঞাত হ’ল

14 েতিতয়া েযােচেফ েতওঁৰ ককােয়ক সকলক িপতৃ যােকাব আৰু জ্ঞািত-কুতুম্ব সকলক িমচৰ েদশৈল আিনবৈল
উভটাই পঠােল; েতওঁেলাক মুঠ পয়সত্তৰ জন আিছল 15 তােত যােকাব িমচৰ েদশৈল গ’ল েসই ঠাইেত েতওঁৰ
আৰু আমাৰ িপতৃপুৰুষ সকেলা মিৰল 16 েতওঁেলাকৰ েদহ িচিখমৈল িন ৈমদাম িদয়া হ’ল; েসই ৈমদাম অব্রাহােম
িচিখমত হেমাৰৰ পুেতকহঁতৰ পৰা ধন িদ িকিনিছল 17 ঈশ্বেৰ অব্রাহামৰ আগত শপত কিৰ িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই
প্রিতজ্ঞা পূণর্ েহাৱাৰ সময় ওচৰ েহাৱাত; িমচৰত েতওঁৰ েলাক সকল বৃিদ্ধ পাই িবস্তািৰত হল 18 তাৰ পাছত িমচৰত আন
এজন ৰজা আিহল েতওঁ েযােচফৰ সম্বেন্ধ নাজািনিছল 19 েসই জন ৰজাই আমাৰ জািতৰ েলাক সকলক প্রৱঞ্চনা
কিৰ আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ প্রিত কু-বয্ৱহাৰ কিৰেল এেন িক িশশুেবাৰ জীয়াই নাথািকবৈল েতওঁেলাকৰ নৱজাত
েকচঁুৱােবাৰ বািহৰত েপলাই িদবৈল িদেল 20 েসই সময়েত েমািচৰ জন্ম হ’ল েতওঁ ঈশ্ৱৰৰ দৃষ্টিত অিত সুন্দৰ আিছল৷
িতিন মাহৈলেক েতওঁ িপতৃৰ গৃহত প্রিতপািলত ৈহিছল 21 পাছত েতওঁক বািহৰৈল েপলাই িদয়াত, েফৗৰণৰ জীেয়েক
েতওঁক তুিল িন িনজৰ পুত্র স্বৰূেপ প্রিতপালন কিৰেল 22 েমািচ িমচৰীয়া সকলৰ সকেলা িবদয্াত িশিক্ষত ৈহ উিঠল
বাকয্ আৰু কাযর্ত েতওঁ মহা-ক্ষমতাশালী হল 23 েযিতয়া েমািচৰ বয়স প্রায় চিল্লশ বছৰ, েতিতয়া েতওঁ িনজৰ ইস্রােয়লী
ভাই সকলক চাবৈল মন কিৰেল 24 এজন ইস্রােয়লী েলাকক অনয্ায় বয্ৱহাৰ কৰা েদিখ, েমািচেয় ইস্রােয়লী জনৰ
পক্ষক সমথর্ন কিৰেল আৰু িমচৰীয়া জনক প্রহাৰ কিৰ েসই অনয্ায় বয্ৱহাৰৰ প্রিতকাৰ কিৰেল 25 েমািচেয় ভািৱিছল
েয, েতওঁৰ স্বজাতীয় ভাই সকেল হয়েতা বুিজব ঈশ্বেৰ েয েতওঁৰ হতুৱাই েতওঁেলাকক মুক্ত কিৰব িকন্তু েতওঁেলােক
নুবুিজেল 26 পাছিদনা খন দুজন ইস্রােয়লীেয় িনজৰ মাজত েযিতয়া কািজয়া কিৰিছল, েতিতয়া েতওঁ ওচৰৈল ৈগ
েতওঁেলাকক িমলন কিৰবৰ কাৰেণ কেল, ‘েহ েলাক সকল, েতামােলাক পৰস্পেৰ ভাই ৈহ, ইজেন িসজনৰ প্রিত িকয়
অনয্ায় বয্ৱহাৰ কিৰছা?’ 27 িকন্তু িয জেন িনজৰ িনকটৱতীর্জনক অনয্ায় বয্ৱহাৰ কিৰিছল, েতওঁ েমািচক েঠলা মািৰ
আতৰাই কেল ‘আমাৰ ওপৰত েকােন েতামাক শাসনকতর্ া আৰু িবচাৰক পািতেল? 28 কািল েযেনৈক িমচৰীয়া জনক
বধ কিৰলা, েতেনৈক েমােকা বধ কিৰব েখাজা েন?’ 29 এই কথা শুিন েমািচ িমিদয়ন েদশৈল পলাই ৈগ তাত প্রবাসী
ৰূেপ থািকল আৰু েসই ঠাইেত েতওঁৰ দুজন পুত্রৰ জন্ম হ’ল 30 এেনদেৰ চিল্লশ বছৰ পূণর্ হ’ল চীনয় পবর্তৰ ওচৰৰ
অৰণয্ত এক জ্বলন্ত েজােপাহাৰ িশখাৰ মাজত ঈশ্বৰৰ দূেত েতওঁক দশর্ন িদেল 31 এই দশর্ন েদিখ েমািচ আচিৰত হ’ল
আৰু ভালদেৰ চাবৈল েযিতয়া ওচৰ চািপ গ’ল, েতিতয়া প্রভুৰ এই বাণী শুিনেল- 32 ‘মই েতামাৰ িপতৃপুৰুষ সকলৰ
ঈশ্বৰ; অব্রাহাম, ইচহাক আৰু যােকাবৰ ঈশ্বৰ ’ েমািচ ভয়েত কঁিপবৈল ধিৰেল আৰু েসই জলন্ত েজােপাহােটা চাবৈলও
সাহস নকিৰেল 33 পাছত প্রভুেৱ েতওঁক কেল, ‘েতামাৰ ভিৰৰ পৰা পাদুকা েসােলােকাৱা িকয়েনা িয ঠাইত তুিম িথয়
ৈহ আছা, েসেয় পিবত্র ভূিম 34 িমচৰ েদশত থকা েমাৰ মানুহেবাৰৰ দুৰৱস্থা মই িনশ্চয়ৈক েদিখেছঁা আৰু েতওঁেলাকৰ
আতর্ নাদও শুিনেছা েসেয়েহ েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰবৈল মই নািম আিহেলঁা এিতয়া আহা, মই েতামাক িমচৰ েদশৈল
পঠাওঁ ’

35 এই জেনই েসই েমািচ, িয জনক েতওঁেলােক প্রতয্াখান কিৰ ৈকিছল, ‘েকােন েতামাক এজন শাসনকতর্ া আৰু
িবচাৰক পািতেল?’ েতেৱঁই েসই জন, িয জনক ঈশ্বেৰ শাসনকতর্ া আৰু উদ্ধাৰকত্তর্ া স্বৰূেপ স্বগর্ৰ দূতৰ দ্বাৰা েজােপাহাৰ
মাজত েদখা িদ পঠাই িদেল 36 েমািচেয় িমচৰ েদশত, েলািহত সাগৰত আৰু মৰুভুিমৰ মাজত চিল্লশ বছৰৈলেক নানা
অদু্ভত লক্ষণ আৰু আচিৰত িচন েদখুৱাই েতওঁেলাকক িমচৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল 37 এই জন েমািচেয়ই ইস্রােয়লী
ভাই সকলক ৈকিছল, “ঈশ্বেৰ েতামােলাকৰ মাজৰ পৰা েমাৰ িনিচনা এজন ভাববাদী উৎপন্ন কিৰব”

38 েতেৱঁই মৰুপ্রান্তত আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ ৈসেত এক সহভাগীতাত আিছল৷ চীনয় পবর্তত স্বগর্ৰ দূেত েতওঁৰ
ৈসেতই কথা ৈকিছল আৰু েতেৱঁই আমাক জনাবৈল জীৱনময় বাকয্ পাইিছল 39 এই জেন আমাৰ ওপৰ-িপতৃ, িয জনৰ
কথা আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকেল মািনবৈল অসন্মত ৈহ, েতওঁক অগ্রাহয্ কিৰিছল আৰু িমচৰ েদশৈল উভিত যাবৈল মনস্থ
কিৰিছল 40 েসই সময়ত েতওঁেলােক হােৰাণক কেল, “েমািচেয় আমাক িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল; িকন্তু
েতওঁৰ িক হ’ল আিম তাক নাজেনা গিতেক, আমাক বাট েদখুৱাই িনবৈল েদৱতােবাৰৰ মূির্ত সািজ িদয়ক ” 41 েতিতয়া
েতওঁেলােক এটা দামুিৰৰ মূির্ত সািজেল আৰু েসই মূির্তৰ আগত বিলদান উৎসগর্ কিৰেল েতওঁেলােক িনজ হােতেৰ
কৰা কাযর্ত আনন্দ কিৰবৈল ধিৰেল 42 েতওঁেলাকৰ এই কাযর্ েদিখ ঈশ্বৰ েতওঁেলাকৰ িবমুখ হ’ল; ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক
আকাশৰ গ্রহ, তৰােবাৰক পূজা কিৰবৈল এিৰ িদেল; ভাববাদী সকলৰ পুস্তকত এইদেৰ িলখা আেছ,
“েহ ইস্রােয়ল জািত, েতামােলােক চিল্লশ বছৰৈলেক মৰুপ্রান্তত
েমাৰ কাৰেণ পশু বিল আৰু ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰিছলা েন?
43 েতামােলােক েমালকৰ তমু্ব আৰু িৰফন েদৱতাৰ তৰাৰ
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মূির্তেবাৰ পূজা কিৰবৈল সািজলা,
আৰু েসইেবাৰকেহ েতামােলােক গ্রহণ কিৰলা
েসেয়েহ মই েতামােলাকক বািবল েদশৰ ফােল ৈল যাম ”*
44 মৰুপ্রান্তত আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ ওচৰত সাক্ষয্-তমু্ব আিছল ঈশ্বেৰ েমািচক িয দেৰ আজ্ঞা িদিছল আৰু েমািচেয়
িয আির্হ েদিখিছল, েসই আির্হেত এই তমু্ব ৈতয়াৰ ৈহিছল 45 পৰৱতীর্কালত আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকেল িযেহাচুৱােৰ ৈসেত
েসই তমু্ব কিঢ়য়াই এই ঠাইৈল আিনিছল েসই সময়ত আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ সনু্মখৰ পৰা ঈশ্বেৰ অনয্ জািতেবাৰক
েখদাই িদয়াত েতওঁেলােক প্রেৱশ কিৰ এই ঠাই অিধকাৰ কিৰেল েসই তমু্ব দায়ুদৰ িদনৈলেক এই ঠাইত আিছল
46 দায়ুেদ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাই যােকাবৰ ঈশ্বৰ থািকবৰ কাৰেণ এিট আবাস বনাবৈল প্রাথর্না কিৰেল 47 িকন্তু
চেলামেনেহ েতওঁৈল এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰেল 48 িকন্তু সেবর্াপিৰজনা হােতেৰ সজা গৃহেবাৰত নাথােক; এই িবষেয়
ভাববাদীেয় ৈকিছল,
49 “প্রভুেৱ ৈকেছ,
স্বগর্ েমাৰ িসংহাসন,
আৰু পৃিথৱী েমাৰ ভিৰ-পীৰা;
েমাৰ কাৰেণ তুিম েকেনকুৱা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবা?
নাইবা, েমাৰ িজৰিণ েলাৱা ঠােয়ই বা কত?
50 েমাৰ হােত জােনা এই আটাইেবাৰ স্রজা নাই?”†

51 েহ ঠৰ-িডঙীয়া েলাক সকল, ‡হৃদয় আৰু কাণৰ চুন্নৎ েনােহাৱা েলাক, আেপানােলােক সদায় পিবত্র আত্মাৰ
প্রিতেৰাধ কেৰ; পূবর্-পুৰুষ সকেল েযেনদেৰ কিৰিছল, আেপানােলােক েসইদেৰই কিৰেছ 52 এেন েকােনাবা ভাববাদী
আিছল েন, িয জনক আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকেল িনযর্াতন কৰা নািছল? িয সকল ভাববাদীেয় ধাির্মক জনৰ
আগমণৰ কথা আেগেয় ৈকিছেল, েসই ভাববাদী সকলেকা েতওঁেলােক হতয্া কিৰেল আৰু এিতয়া আেপানােলােক েসই
ধাির্মক জনেকা শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদ হতয্া কৰােল 53 স্বগর্ৰ দূতেবাৰৰ মাধয্েমিদ আেপানােলােক িবধান পােয়া, েসই
িবধান পালন নকিৰেল ”

িস্তফানৰ মৃতুয্
54 এইেবাৰ কথা শুিন মহাসভাৰ সদসয্ সকলৰ হৃদয় িস্তফানৰ প্রিত খঙত জ্বিল উিঠল আৰু িনজৰ দঁাত কৰিচেল

55 িকন্তু েতওঁ পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ ৈহ, স্বগর্ৰ ফালৈল এেকথেৰ চাই ঈশ্বৰৰ মিহমা েদিখেল; েতওঁ যীচুক ঈশ্বৰৰ
েসঁাফােল িথয় ৈহ থকা েদিখেল 56 িস্তফােন ক’েল, “চাওক, মই স্বগর্ৰ দুৱাৰ মুকিল েহাৱা আৰু মানুহৰ পুত্রক ঈশ্বৰৰ
েসঁাফােল িথয় ৈহ থকা েদিখেছঁা ” 57 েতিতয়া মহাসভাৰ সদসয্ সকেল িনজৰ কাণত েসাপা িদ বৰ মােতেৰ িচঞিৰ
উিঠল আৰু সকেলােৱ এেকলেগ েতওঁৰ ফােল েচাচঁা লেল 58 পাছত েতওঁক ধিৰ নগৰৰ বািহৰৈল উিলয়াই আিন িশল
দিলয়াবৈল ধিৰেল সাক্ষীেবােৰ িনজৰ িনজৰ কােপাৰেবাৰ েচৗল নামৰ এজন েডকাৰ ভিৰৰ কাষত থেল 59 েতওঁেলােক
িস্তফানক িশল দিলয়াই থােকােত, েতওঁ প্রভুক স্মৰণ কিৰ কেল, “েহ প্রভু যীচু, েমাৰ আত্মা গ্রহণ কৰক ” 60 পাছত
েতওঁ আঁঠুকািঢ় বৰ মােতেৰ কেল, “েহ প্রভু, এওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ এই পাপ গণয্ নকিৰব ” ইয়ােক ৈক েতওঁ ঢিল পিৰল
আৰু মহা-িনদ্রা গ’ল

চমৰীয়াত িফিলপৰ প্রচাৰ
1 িস্তফানক বধ কৰা কথাত েচৗলেৰা সন্মিত আিছল
েসই সময়ত িযৰূচােলমত থকা মণ্ডলীৰ িবৰুেদ্ধ বৰ তাড়না ৈহিছল আৰু পঁাচিন সকলৰ বািহেৰ আন িবশ্বাসী সকল

সমগ্র িযহূদা আৰু চমৰীয়া েদশৰ ঠােয় ঠােয় িসচঁিৰত ৈহ গ’ল 2 ভক্ত েলাক সকেল িস্তফানক ৈমদাম িদেল আৰু
েতওঁৰ কাৰেণ বৰৈক ক্রন্দন কিৰেল 3 িকন্তু েচৗেল ঘেৰ ঘেৰ ৈগ পুৰুষ আৰু মিহলাক বেলেৰ ধিৰ আিন বন্দীশালত
ৈথ মণ্ডলীত উৎপাত কিৰব ধিৰেল

4 িকন্তু, িয সকল িবশ্বাসী িসচঁিৰত ৈহ গ’ল, েতওঁেলােক সকেলা ঠাইেত শুভবাতর্ াৰ বাকয্ প্রচাৰ কিৰেল 5 িফিলেপ
চমৰীয়া নগৰৈল ৈগ খ্রীষ্টৰ কথা েঘাষণা কিৰবৈল ধিৰেল 6 তােত িফিলেপ কৰা আচিৰত কমর্েবাৰ শুিন আৰু েদিখ
েলাক সকেল একান্ত মেনেৰ েতওঁৰ কথা শুিনব ধিৰেল 7 িকয়েনা অশুিচ আত্মাই ধৰা অেনক মানুহৰ পৰা ভূতেবােৰ
* 7 অধয্ায়:43 আেমাচ 5:25-27 † 7 অধয্ায়:50 িযচয়া66:1-2 ‡ 7 অধয্ায়:51 অথর্াৎ ঈশ্বৰক হৃদয় িনিদয়া আৰু েতওঁৰ কথা নুশুনা



পঁাচিন সকলৰ কমর্ চমৰীয়াত িফিলপৰ প্রচাৰ:8 1237 পঁাচিন সকলৰ কমর্ চমৰীয়াত িফিলপৰ প্রচাৰ:39

আটাহ পািৰ ওলাই গল; বহুেতা পক্ষাঘাত েৰাগী আৰু েখাৰা েলাক সকলক সুস্থ কৰা হল 8 তােত েসই নগৰত মহা
আনন্দ হ’ল

9 েসই নগৰেত আেগেয় মায়াকম্মর্ অভয্াস কৰা িচেমান নােমেৰ এজন মানুহ আিছল েসই মানুহ জেন চমৰীয়া বাসীৰ
আগত িনজেক বৰ এজন েলাক বুিল দাবী কিৰ চমক লগাইিছল 10 সৰুৰ পৰা ডাঙৰৈলেক সকেলা চমৰীয়া বাসীেয়
েতওঁৰ কথাত মেনােযাগ িদিছল; েতওঁেলােক ৈকিছল, “এই জন ঈশ্বৰৰ মহান শিক্তশালী বয্িক্ত” 11 েতওঁ ভােলমান
িদন ধিৰ মায়াকম্মর্েৰ চমক েদখুৱাৰ কাৰেণ মানুহেবােৰ েতওঁক মািনিছল 12 িকন্তু িফিলেপ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ শুভবাতর্ া
েঘাষণা কৰাত েতওঁেলােক িবশ্বাস কিৰেল আৰু িবশ্বাস কৰা সকেলা পুৰুষ আৰু মিহলাক যীচু খ্রীষ্টৰ নামত বািপ্তস্ম িদয়া
হ’ল 13 পাছত েসই িচেমােন িনেজও িবশ্বাস কিৰ বািপ্তস্ম ল’েল; তাৰ পাছত েতওঁ িফিলপৰ লগত থািক আচিৰত িচন
আৰু কাযর্েবাৰ িসদ্ধ েহাৱা েদিখ িবস্ময় মািনেল

14 চমৰীয়া বাসীেয় এেনদেৰ ঈশ্বৰৰ বাকয্ গ্রহণ কৰা শুিন িযৰূচােলমত থকা পঁাচিন সকেল িপতৰ আৰু েযাহনক
েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল 15 িপতৰ আৰু েযাহেন েসই ঠাইৈল আিহ তাত থকা েলাক সকেল েযন পিবত্র
আত্মা পায়, তাৰ বােব প্রাথর্না কিৰেল 16 িকয়েনা েতিতয়াৈলেক েতওঁেলাকৰ ওপৰত পিবত্র আত্মা অহা নািছল; েকৱল
েতওঁেলাকক প্রভু যীচুৰ নামত বািপ্তস্মেহ িদয়া ৈহিছল৷ 17 পাছত পঁাচিন সকেল েলাক সকলৰ ওপৰত হাত থেল আৰু
েতওঁেলােক েতিতয়া পিবত্র আত্মা পােল

18 িচেমােন েযিতয়া েদিখেল েয পঁাচিন সকেল হাত িদয়াত পিবত্র আত্মা দান কৰা ৈহেছ, েতিতয়া েতওঁ পঁাচিন সকলক
ধন যািচ কেল, 19 “এই শিক্ত েমােকা িদয়ক, মেয়া েযন িয জনৰ ওপৰেত হাত ৰােখা, েতওঁ েযন পিবত্র আত্মা পায় ”

20 িকন্তু িপতেৰ িচেমানক ক’েল, “তুিম আৰু েতামাৰ ধন ধ্বংস হওক; িকয়েনা তুিম ভািবলা ঈশ্বৰৰ দান ধেনেৰ
িকিনব পৰা যায় 21 আমাৰ এই কামত েতামাৰ েকােনা ভাগ বা অংশ নাই, িযেহতু ঈশ্বৰৰ আগত েতামাৰ হৃদয় সৰল
নহয় 22 তুিম এই দুষ্টতাৰ পৰা মন-পালটন কৰা আৰু প্রভুৰ ওচৰত প্রাথর্না কৰা; হয়েতা েতামাৰ মনৰ এই মন্দ িচন্তা
েতওঁ ক্ষমাও কিৰব পােৰ 23 িকয়েনা মই েদিখেছঁা, েতামাৰ মন িততা িপত্তৰ িনিচনা আৰু তুিম পাপৰ বন্ধনত আছা ”

24 েতিতয়া িচেমােন উত্তৰ িদেল, “আেপানােলােক িয ৈকেছ, তাৰ েকােনা কথাই েমাৰ জীৱনত েযন নঘেট, এই
কাৰেণ আেপানােলােকই েমাৰ বােব প্রাথর্না কৰক ”

25এইদেৰ িপতৰআৰু েযাহেন প্রভুৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদ বাকয্ প্রচাৰ কিৰ িযৰূচােলমৈল উলিটআিহল; বাটত েতওঁেলােক
চমৰীয়া সকলৰ িবিভন্ন গাৱঁত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল

26 পাছত ঈশ্বৰৰ এজন দূেত িফিলপক কেল, “উঠা, দিক্ষণ ফালৈল িয পথ িযৰূচােলমৰ পৰা গাজাৈল নািম ৈগেছ,
েসই পেথিদ নািম েযাৱা” (এই পথেটা মৰুভূিমৰ মাজত আিছল) ৷ 27 েতিতয়া িফিলেপ প্রস্তুত ৈহ েসই বােটিদ গ’ল
বাটত ইিথওিপয়া েদশৰ এজন মানুহক লগ পােল; েতওঁ ইিথওিপয়াৰ ৰাণী কান্দাকীৰ সকেলা ধন-সম্পদ েচাৱা-িচতা
কিৰবৈল ক্ষমতা েপাৱা নপুংসক ৰাজকমর্চাৰী আিছল ঈশ্বৰৰ ভজনা কিৰবৈল েতওঁ িযৰূচােলমৈল আিহিছল 28 েতওঁ
িনজৰ ৰথত বিহ উভিট ৈগ থােকােত িযচয়া ভাববাদীৰ পুস্তক পিঢ় ৈগিছল 29 এেন সময়েত আত্মাই িফিলপক কেল,
“তুিম কাষৈল ৈগ েসই ৰথৰ লেগ লেগ েযাৱা ” 30 েতিতয়া িফিলেপ ওচৰৈল লিৰ ৈগ, েতওঁ িযচয়া ভাববাদীৰ পুস্তক
পঢ়া শুিন সুিধেল, “আপুিন িয পিঢ়েছ, েসই িবষয়ৰ অথর্ জােনা বুিজ পাইেছ?” 31 েতওঁ ক’েল- “েকােনাবাই েমাক
বুজাই িনিদেল, মই েকেনৈক বুিজ পাম?” তােত েতওঁ িফিলপক ৰথত উিঠ েতওঁৰ ৈসেত বিহবৈল অনুেৰাধ কিৰেল

32 ধমর্শাস্ত্রৰ িয অংশেটা েতওঁ পিঢ়িছল, েসয়া এই-
“মািৰবৈল িনয়া েমৰ-েপাৱািলৰ িনিচনাৈক েতওঁক আিনেল আৰু েনাম কটীয়াৰ আগত েমৰ-েপাৱািল িনজম ৈহ থকাৰ

দেৰ েতওঁ িনজৰ মুখ েনেমিলেল
33 েতওঁ অপমািনত েহাৱা কালত, নয্ায়-িবচাৰ কৰা নহ’ল,
েতওঁৰ বংশৰ কথা েকােন কব? িকয়েনা পৃিথৱীৰ পৰা েতওঁৰ জীৱন ৈল েযাৱা হ’ল ”
34 এই কথা পিঢ় নপুংসেক িফিলপক সুিধেল, “অনুেৰাধ কিৰেছঁা, ভাববাদীেয় কাৰ িবষেয় এই কথা ৈকেছ, ক’ব েন?
িনজৰ িবষেয় েন অনয্ কােৰাবাৰ িবষেয় ৈকেছ?” 35 েতিতয়া িফিলেপ মাত লগাই িযচয়া পুস্তকৰ এই শাস্ত্রাংশৰ
পৰা আৰম্ভ কিৰ েতওঁৰ আগত যীচুৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল 36 এইদেৰ বাটত যাওঁেত যাওঁেত এেডাখৰ জলাশয়ৰ
ওচৰ েপাৱাত নপুংসেক কেল, “চাওক, ইয়ােত পানী আেছ; গিতেক বািপ্তস্ম েলাৱাত এিতয়া েমাৰ িক বাধা আেছ?”
37 িফিলেপ কেল, “যিদ সমস্ত মেনেৰ িবশ্বাস কিৰছা, েতেনহেল বাধা নাই ” েতিতয়া িবষয়াজেন কেল, “যীচু খ্রীষ্ট
ঈশ্বৰৰ পুত্র, ইয়াক মই িবশ্বাস কিৰেছঁা ” 38 তােত িবষয়াজেন ৰথ ৰািখবৈল আজ্ঞা কিৰেল৷ িফিলপ আৰু নপুংসক
িবষয়াজন পানীত নািমল; িফিলেপ েতওঁক বািপ্তস্ম িদেল 39 েযিতয়া েতওঁেলাক পানীৰ পৰা উিঠল, প্রভুৰ আত্মাই
িফিলপক কািঢ় ৈল গল; তােত নপুংসেক েতওঁক পুনৰ েদখা নাপােল৷ েতওঁ আনন্দ মেনেৰ িনজ বােট গুিছ গ’ল
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40 িকন্তু িফিলপ পুনৰ আচেদাদ নগৰত উপিস্থত হ’ল আৰু েসই অঞ্চলৰ সকেলা নগেৰ নগেৰ ৈগ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰ
চীজািৰয়া পােল

9 অধয্ায়
েচৗলৰ মন-পালটন আৰু শুভবাতর্ া প্রচাৰ

1 েসই সময়ত েচৗেল প্রভুৰ িশষয্ সকলক ভয় েদখুওৱাৰ লগেত বধ কৰাৰ ভাবুিকও িদবৈল ধিৰেল৷ েতওঁ িযৰূচােলমত
মহা-পুেৰািহতৰ ওচৰৈল গ’ল, 2আৰু দেম্মচক নগৰত থকা নাম-ঘৰৰ সমাজৈল িলখা অনুমিত পত্র লেল যােত েতওঁ েসই
পথৰ িয েকােনা পুৰুষ বা মিহলাক পােলই েতওঁেলাকক েযন ধিৰ বািন্ধ িযৰূচােলমৈল আিনব পােৰ 3 এই উেদ্দশয্েৰ
যাত্রা কিৰ দেম্মচক নগৰৰ ওচৰ পাওঁেত অকস্মােত আকাশৰ পৰা েপাহৰ ওলাই েতওঁৰ চািৰওফােল প্রকািশত হ’ল;
4 েতওঁ তৎক্ষণাৎ মািটত পিৰল আৰু এক আকাশ-বাণী শুিনবৈল পােল, েবােল, “েহ েচৗল, েহ েচৗল, েমাক িকয় তাড়না
কিৰছা?”

5 েচৗেল উত্তৰ িদ কেল- “েহ প্রভু, আপুিন েকান?” েতিতয়া প্রভুেৱ কেল, “িয জনক তুিম তাড়না কিৰ আছা, মই
েসই যীচু; 6 িকন্তু উঠা, নগৰত েসােমাৱা, তােত তুিম িক কিৰব লািগব, েসই িবষেয় েতামাক েকাৱা হ’ব ” 7 েতওঁৰ
লগত েযাৱা মানুহেবােৰ তাত েকােনা বয্িক্তক েদখা নাপােল িকন্তু েসই আকাশ-বাণী শুিন অবাক ৈহ থািকল

8 পাছত েচৗেল মািটৰ পৰা উিঠ চকু েমিল এেকা েনেদিখেল েতিতয়া আন েলােক েতওঁক হাতত ধিৰ দেম্মচক
নগৰৈল আিনেল৷ 9 তােত েতওঁ িতন িদনৈলেক দৃষ্টিহীন ৈহ থািকল আৰু েভাজন-পােনা নকিৰেল

10 েসই সময়ত দেম্মচক নগৰত থকা অনিনয় নােমেৰ এজন িশষয্ক প্রভুেৱ দশর্ন িদ কেল, “েহ অনিনয় ” েতওঁ
ক’েল, “েহ প্রভু, চাওক, মই আেছঁা ” 11 েতিতয়া প্রভুেৱ েতওঁক কেল, “তুিম উঠা, েপান নামৰ আিলবােটেৰ েযাৱা,
আৰু িযহূদাৰ ঘৰৈল ৈগ তাচর্ নগৰৰ েচৗল নামৰ বয্িক্ত জনৰ খবৰ েলাৱা৷ তােত তুিম েদিখবা, েতওঁ প্রাথর্না কিৰ আেছ৷”
12 েতিতয়া েচৗেল দৃষ্টি পাবৰ কাৰেণ অনিনয় নােমেৰ এজন মানুহ েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ গাত হাত িদয়া, এেন
দশর্নত েদখা পােল

13 িকন্তু অনিনয়ই উত্তৰ িদেল, “েহ প্রভু, েসই মানুেহ িযৰূচােলমত আেপানাৰ িনযুক্ত পিবত্র েলাক সকলৰ িকমান
অপকাৰ কিৰেল, েসই িবষেয় মই অেনকৰ পৰা শুিনেলঁা৷ 14আৰু ইয়ােতা আেপানাৰ নােমেৰ প্রাথর্না কৰা েলাক সকলক
বািন্ধবৈল েতওঁ প্রধান পুেৰািহত সকলৰ পৰা ক্ষমতাৈল আিহেছ৷” 15 িকন্তু প্রভুেৱ েতওঁক কেল, “তুিম েযাৱা, িকয়েনা
অনা-ইহুদী আৰু ৰজা সকলৰ লগেত ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ আগত েমাৰ নাম প্রচাৰ কিৰবৈল, েসই জন েমাৰ
মেনানীত পাত্র 16 িকয়েনা েতওঁ েমাৰ নামৰ কাৰেণ িকমান দুখেভাগ কিৰব লািগব, ইয়ােক মই েতওঁক েদখুৱাম ”

17 েতিতয়াই অনিনয় গ’ল আৰু েসই ঘৰত েসামাই েচৗলক িবচািৰ উিলয়ােল৷ তাৰ পাছত েতওঁ েচৗলৰ গাত হাত িদ
কেল, “েহ ভাই েচৗল, আপুিন েযন দৃষ্টি পায় আৰু পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ হয়, এই কাৰেণ আপুিন অহা বাটত িয জন
প্রভু যীচুেৱ অ◌ােপানাক েদখা িদেল, েতেৱঁই েমাক আেপানাৰ ওচৰৈল পঠােল ” 18 েতিতয়াই েতওঁৰ চকুৰ পৰা মাছৰ
বাকিলৰ িনিচনা এচটা ওলাই আিহল আৰু পুনৰায় দৃষ্টি পােল; তাৰ পাছত েতওঁ উিঠ বাপ্তাইিজত হ’ল৷ 19 ইয়াৰ পাছত
েতওঁ েখাৱা-েবাৱা কিৰ বলৱান হ’ল৷ এেনদেৰ িকছুিদন েতওঁ িশষয্ সকলৰ ৈসেত দেম্মচক নগৰেত থািকল৷

20 আৰু যীচু েয ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়, এই কথা নাম-ঘৰেবাৰত েতওঁ েঘাষণা কিৰবৈল ধিৰেল 21 তােত সকেলােৱ শুিন
িবস্ময় মািন কেল, “েবােল, িয জেন িযৰূচােলমত এই নােমেৰ প্রাথর্না কৰা সকলক লণ্ড-ভণ্ড কিৰিছল আৰু এিতয়াও
েতেনেলাকক বািন্ধ প্রধান পুেৰািহতৰ আগৈল িনবৰ আশেয়েৰ এই ঠাইৈলেকা আিহেছ, েসই জন এেৱই নহয় েন?”
22 িকন্তু েচৗেল অিধক শিক্তমান ৈহ, এই যীচুেৱই েয খ্রীষ্ট হয়, ইয়াৰ প্রমাণ িদ দেম্মচকত থকা ইহুদী সকলক িনৰুত্তৰ
কিৰেল

23 এেনদেৰ বহু িদনৰ পাছত ইহুদী সকেল েতওঁক বধ কিৰবৈল চক্রান্ত কিৰেল৷ 24 আৰু েতওঁেলােক েতওঁক বধ
কিৰবৈল িদেন-ৰািতেয় দুৱাৰ েবাৰত খাপ িদ থািকল; িকন্তু েচৗেল েতওঁেলাকৰ চক্রান্ত বুিজ পােল৷ 25 তাৰ পাছত েতওঁৰ
িশষয্ সকেল ৰািতেতই েতওঁক পািচত ভৰাই, গেড়িদ নমাই িদেল

26 পাছত েচৗেল িযৰূচােলমৈল ৈগ িশষয্ সকলৰ লগ লবৈল েচষ্টা কৰাত, সকেলােৱ েতওঁৈল ভয় কিৰেল, আৰু
েতওঁ েয িশষয্ হয়, ইয়ােকা িবশ্বাস নকিৰেল 27 িকন্তু বাণর্ব্বাই েতওঁক পঁাচিন সকলৰ আগৈল আিনেল৷ ইয়াৰ পাছত
দেম্মচকৰ পথত েকেনৈক েচৗেল প্রভুক েদখা পাইিছল, আৰু প্রভুেৱ েতওঁৰ আগত িক কথা ৈকিছল, আৰু েতওঁ েকেনৈক
দেম্মচকত যীচুৰ নামত সাহেসেৰ প্রচাৰ কিৰিছল, েসই সকেলা কথা েতওঁেলাকৰ আগত বণর্না কিৰেল
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28 েচৗেল েতওঁেলাকৰ লগত িযৰূচােলমত অহা-েযাৱা কিৰ প্রভু যীচুৰ নােমেৰ সাহেসেৰ প্রচাৰ কিৰেল 29 তােত
েতওঁ গ্রীকভাষী ইহুদী সকলৰ ৈসেত কেথাপকথন আৰু বাদ-িববাদ কিৰেল, িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁক বধ কিৰবৈল েচষ্টা
কিৰ আিছল 30 ভাই সকেল এই িবষেয় জািনবৈল েপাৱাত েতওঁক চীজািৰয়াৈল িন তাচর্ নগৰৈল পঠাই িদেল

িপতৰৰ দুটা আচিৰত কাযর্
31 েসই সময়ত েগােটই িযহুদীয়া, গালীল, আৰু চমৰীয়া েদশৰ মণ্ডলী সমূহ শািন্তত আিছল; িবশ্বাসী সকল সংখয্াত

বৃিদ্ধ ৈহ প্রভুৰ ভিক্তত আৰু পিবত্র আত্মাই িদয়া উদগিণত জীৱন-যাপন কিৰিছল ৷ 32 তাৰ পাছত িপতেৰ ঠােয় ঠােয়
ফুিৰ লুদ্দা নগৰৰ িনবাসী পিবত্র েলাক সকলৰ ওচৰ পােলৈগ৷

33 েসই ঠাইেত পক্ষাঘাত েৰাগত আক্রান্ত ৈহ আঠ বছৰ শযয্াত পিৰ থকা ঐিনয়া নােমেৰ এজন মান্ুহক েদিখেল
34 িপতেৰ েতওঁক কেল, “েহ ঐিনয়া, যীচু খ্রীষ্টই আেপানাক সুস্হ কিৰেছ; আপুিন উিঠ আেপানাৰ শযয্া চপাই লওঁক;”
তােত েতওঁ েতিতয়াই উিঠ িথয় হ’ল 35 পাছত লুদ্দা আৰু চােৰাণ-িনবাসী সকেলও প্রভুৈল মন-পালটােল

36আৰু যাক ভাষাত দকর্ া অথর্াৎ হিৰণী বুিল মােত, দান িদয়া আৰু সৎকেমর্েৰ পূণর্ ৈহ থকা টািবথা নামৰ িশষয্া এজনী
যােফাত আিছল৷ 37 েসই সময়ত েতওঁ নিৰয়াত পিৰ মৃতুয্ েহাৱাত, েলাক সকেল েতওঁক ধুৱাই ওপৰৰ েকাঠািলত শুৱাই
থেল

38 তােত লুদ্দা নগৰ যােফাৰ ওচৰ েহাৱাত, আৰু িপতেৰা তােত আেছ বুিল শুিন, িশষয্ সকেল েতওঁৰ ওচৰৈল দুজন
মানুহ পিঠয়াই িমনিত কৰােল, েবােল, “পলম নকিৰ আমাৰ ইয়াৈল আহক ” 39 েতিতয়া িপতৰ উিঠ েতওঁেলাকৰ লগত
ৈগ তাত উপিস্থত েহাৱাত, েলাক সকেল েতওঁক ওপৰৰ েকাঠািলৈল িনেল আৰু িবধৱা সকেল েতওঁৰ ওচৰত িথয় ৈহ
কািন্দ কািন্দ, দকর্ াই েতওঁেলাকৰ লগত থােকােত প্রস্তুত কৰা েচালা আিদ কােপাৰ েদখুৱাবৈল ধিৰেল

40 িকন্তু িপতেৰ েতওঁেলাক আটাইেক বািহৰৈল যাব িদ আঁঠুকািঢ় প্রাথর্না কিৰেল; পাছত মৃতেদহৰ ফালৈল ঘূিৰ চাই
কেল, “েহ টািবথা উঠা ” েতিতয়া েতওঁ চকু েমিল িপতৰক েদিখ বিহল৷ 41 তােত েতওঁ টািবথাক হাতত ধিৰ তুিলেল;
আৰু পিবত্র েলাক আৰু িবধৱা সকলক মািত, েতওঁেলাকৰ আগত জীয়াই উঠা েদখুৱােল 42 এই কথা যােফাৰ সকেলা
ঠাইেত জনাজাত ৈহ েযাৱাত, অেনক মানুেহ প্রভুত িবশ্বাস কিৰেল 43 তাৰ পাছত িপতেৰ যােফাত, িচেমান নােমেৰ
এজন মুিচয়াৰৰ ঘৰত বহু িদন থািকল

10 অধয্ায়
অনা-ইহুদী সকলক মণ্ডলীত ভুক্ত কৰা

1 চীজািৰয়া নগৰত ইটালীয়া নামৰ ৈসনয্ দলৰ কণীর্িলয় নােমেৰ এজন এশৰ েসনাপিত আিছল৷ 2 েতওঁ এজন ভক্ত
েলাক আিছল, েতওঁৰ ঘৰৰ সকেলােৱ ঈশ্বৰৈল ভয় ৰািখিছল৷ েতওঁ আন েলাক েলাকক দান কিৰিছল আৰু সদায় ঈশ্বৰৰ
ওচৰত প্রাথর্না জনাইিছল৷

3 এিদন আেবিল প্রায় িতিন মান বজাত, দশর্নত “েহ কণীর্িলয়!” বুিল েতওঁক মাতা ঈশ্বৰৰ এজন দূতক স্পষ্টৈক
েদিখেল৷ 4 েতিতয়া কণীর্িলয়ই দূতৈল তধা লািগ চাই ভয় খাই কেল, “িক কয় প্রভু?” দূেত েতওঁক কেল, “েতামাৰ
প্রাথর্না আৰু দান েসাৱঁৰণীয় ৰূেপ ঈশ্বৰৰ আগত গ্রহণীয় হ’ল৷ 5 এিতয়া যােফাৈল মানুহ পিঠয়াই িচেমান, যাৰ প্রখয্াত
নাম িপতৰ, েতওঁক মািত পেঠাৱা, 6 েতওঁ সাগৰৰ তীৰত িনবাস কৰা িচেমান নামৰ মুিচয়াৰৰ ঘৰত আলহী ৈহ আেছ৷”

7 এেনদেৰ কণীর্িলয়ক ৈক স্বগর্ৰ দূত গুিচ গ’ল, তাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ ঘৰৰ দুজন লগুৱা আৰু আলৈপচান ধৰা
সকলৰ মাজৰ ভক্ত ৈসনয্ এজনক মািত আিন, 8 েতওঁেলাকক সকেলা কথা েতওঁ বুজাই কেল, আৰু যােফাৈল পঠাই
িদেল৷

9 পাছিদনা বাৰ মান বজাত েতওঁেলােক নগৰৰ ওচৰ পােল, েসই সময়ত িপতেৰ প্রাথর্না কিৰবৰ বােব ঘৰৰ ওপৰৈল
উিঠিছল৷ 10 েতিতয়া েতওঁৰ েভাক লগাত খাবৈল ইচ্ছা কিৰেল, িকন্তু েলাক সকেল আহাৰ যুগুত কিৰ থােকােত েতওঁ
মূির্ছত ৈহ পিৰল; 11 আৰু আকাশ খন মুকিল ৈহ, চািৰ চুকত ধিৰ পৃিথৱীৈল নমাই িদয়া ডাঙৰ কােপাৰৰ িনিচনা েকােনা
এটা পাত্র নমা েদিখেল৷ 12 তাত সকেলা িবধৰ চািৰেঠঙীয়া জন্তু, উৰগ আৰু আকাশৰ চৰাইেবাৰ আিছল৷

13 েতিতয়া েতওঁৈল এেন বাণী হ’ল েবােল: “উঠা, মািৰ েখাৱা৷” 14 িকন্তু িপতেৰ কেল, “েহ প্রভু, এেন নহওক;
িকয়েনা মই েকােনা ধৰণৰ বির্জত আৰু অশুিচ বস্তু েকিতয়াও েখাৱা নাই৷” 15 িদ্বতীয় বাৰ েতওঁৈল এই বাণী হ’ল:
“ঈশ্বেৰ িযহেক শুিচ কিৰেল, তাক তুিম বির্জত নুবুিলবা৷” 16 এইদেৰ িতিন বাৰ ঘিটল আৰু েসই পাত্র েতিতয়াই
আকাশৰ ওপৰৈল তুিল িনয়া হ’ল৷
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17 েতিতয়া িপতেৰ িয দশর্ন েদিখেল; েসই দশর্নৰ অথর্ িক হ’ব পােৰ ইয়ােক িচন্তা কিৰ থােকােতই, কণীর্িলয়ই পেঠাৱা
মানুহ েকইজেন সুিধ সুিধ িচেমানৰ ঘৰৈল আিহ দুৱাৰমুখত িথয় হ’ল, 18আৰু মাত লগাই সুিধেল, “েবােল েসই িচেমান
ইয়াত থােক েন িয জনৰ প্রখয্াত নাম িপতৰ?”

19 েতিতয়া িপতেৰ েসই দশর্নৰ কথা ভািব থােকােতই, আত্মাই *েতওঁক কেল, “েচাৱা, িতিন জন মানুেহ েতামাক
িবচািৰেছ৷ 20 তুিম উঠা আৰু নািম েযাৱা৷ েতওঁেলােক ৈসেত সংশয় নকিৰ েযাৱা; িকয়েনা মইেহ েতওঁেলাকক পঠােলঁা৷”
21 েতিতয়া িপতেৰ নািম ৈগ েসই মানুহেকইজনক কেল, “েতামােলােক িয জনক িবচািৰছা, েসই জন মেয়ই৷ েতামােলােক
িক কাৰণত আিহলা?”

22 েতওঁেলােক কেল, “কণীর্িলয় নােমেৰ ধাির্মক আৰু ঈশ্বৰক উপাসনা কৰা আৰু েগােটই ইহুদী জািতৰ আগত
সুখয্ািত েপাৱা এেন এজন এশৰ েসনাপিতেয় আেপানাক েতওঁৰ ঘৰৈল মতাই িন, আেপানাৰ পৰা কথা শুিনবৈল স্বগর্ৰ
পিবত্র দূতৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ আেদশ পাইেছ৷” 23 েতিতয়া িপতেৰ েতওঁেলাকক ৰািতেটা েতওঁৰ তােত থকাৰ বয্ৱস্হা কিৰ
িদেল৷
পাছিদনা েতওঁ যােফাত থকা ভাই সকলৰ মাজৰ েকইজনমানক লগত ৈল েতওঁেলাকৰ ৈসেত যাত্রা কিৰেল৷
24 তাৰ পাছিদনা েতওঁেলােক চীজািৰয়াৈল আিহল৷ কণীর্িলয়ই িনজৰ জ্ঞািত আৰু আত্মীয় বনু্ধ সকলক েগাট খুৱাই

েতওঁেলাকৈল অেপক্ষা কিৰ আিছল৷
25 িপতৰ ঘৰত েসামাওঁেত কণীর্িলয়ই েদখা কিৰ েতওঁক সন্মান জনাবৈল চৰণত পিৰ প্রণাম কিৰেল৷ 26 িকন্তু িপতেৰ

েতওঁক তুিল ধিৰ কেল, “উঠা; মেয়া মানুহেহ৷”
27তাৰ পাছত েযিতয়া িপতেৰ েতেৱঁ ৈসেত কথা ৈক ৈক ঘৰত েসামাল, বহু মানুহ েগাট খাই থকা েদিখ, 28 েতওঁেলাকক

কেল, “িবধান িবহীন জািতৰ েকােনা মানুহৰ লগ েলাৱা নাইবা েতওঁৰ তাৈল েযাৱা েয িযহুদী মানুহৰ বােব িনেষধ, ইয়াক
আেপানােলােক জােন৷ িকন্তু েকােনা মানুহক বির্জত বা অশুিচ নুবুিলবৈল ঈশ্বেৰ েমাক েদখুৱােল৷ 29 এই েহতুেক েমাক
মােতােত েকােনা আপিত্ত নকৰাৈক মই আিহেলঁা৷ গিতেক এিতয়া সুিধেছঁা, িকয়েনা আেপানােলােক েমাক মািতেল৷”

30 েতিতয়া কণীর্িলয়ই কেল, “আিজ চািৰ িদন হ’ল িঠক এই সময়ত অথর্াৎ আেবিল িতিন মান বজাত প্রাথর্না কিৰ
আিছেলঁা; েতিতয়া চাওক, উজ্জ্বল বস্ত্র িপন্ধা এজন মানুহ েমাৰ আগত িথয় হ’ল৷ 31 েতওঁ কেল, ‘েহ কণীর্িলয়, েতামাৰ
প্রাথর্না শুনা গ’ল আৰু তুিম দুখীয়াক িদয়া দান ঈশ্বৰৰ আগত েসঁাৱৰণ কৰা হ’ল৷ 32 এেতেক যােফাৈল মান্ুহ পিঠয়াই,
সাগৰৰ দঁািতত িচেমান নােমেৰ এজন মুিচয়াৰৰ ঘৰত আলহী ৈহ থকা িচেমান, যাৰ প্রখয্াত নাম িপতৰ, েতওঁক মািত
অ◌ানা ৈগ’৷ 33 এই েহতুেক মই েতিতয়াই আেপানাৰ তাৈল মানুহ পঠােলঁা৷ আপুিন েয এিতয়া আিহ পােল, ভাল কিৰেল৷
এেতেক প্রভুেৱ িয আজ্ঞা আেপানাক িদেল, েসই সকেলা িবষয় শুিনবৈল আিম সকেলােৱ এিতয়া ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত
উপিস্থত আেছঁা৷”

34 েতিতয়া িপতেৰ মাত িদেল আৰু কেল,
“ইয়ােক মই িনশ্চয়ৈক উপলিদ্ধ কিৰেছঁা েয, ঈশ্বেৰ কােৰা পক্ষপাতীত্ব নকেৰ৷ 35 বৰং সকেলা জািতৰ মাজত িয জেন

েতওঁৈল ভয় ৰািখ ধাির্মক আচৰণ কেৰ, েসই জন েতওঁৰ গ্রহণেযাগয্ হয়৷
36 িয জন সকেলােৰ প্রভু, েসই যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই িমলনৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কেৰঁােত, ঈশ্বেৰ িয বাকয্ ইস্রােয়লৰ

েলাক সকলৈল পঠােল, 37 আৰু েযাহেন বািপ্তস্মৰ কথা েঘাষণা কৰাৰ পাছত, গালীল প্রেদশৰ পৰা আৰম্ভ ৈহ েগােটই
িযহুদীয়াৈলেক িবয়িপ গ’ল, েসই বাকয্ আেপানােলােক িনেজও বুিজ আেছ৷

িপতৰৰ বকৃ্ততা আৰু তাৰ ফল
38 েসেয় এই েয, েযেনৈক ঈশ্বেৰ নাচৰতীয়া যীচুক পিবত্র আত্মা শিক্ত আৰু মিহমােৰ অিভিষক্ত কিৰেল; েতেনৈক

েতওঁ িবিভন্ন ঠাইত সৎ কমর্ কিৰ, চয়তানৰ পৰা দুখ েপাৱা সকলক সুস্হ কিৰিছল; কাৰণ ঈশ্বৰ েতওঁৰ সহায় আিছল৷
39আৰু ইহুদী সকলৰ গােৱঁ-ভুেয় ৈগ আৰু িযৰূচােলমেতা েতওঁ িয িয কমর্ কিৰিছল, েসই সকেলা কমর্ৰ সাক্ষী আিম

আেছঁা৷ এই যীচুেকই েতওঁেলােক কাঠত ওেলামাই বধ কিৰেল৷ 40 িকন্তু এইজনেক প্রকািশত কিৰবৈল ঈশ্বেৰ েতওঁক
তৃতীয় িদনা তুিলেল, 41 আটাই মানুহৰ আগত নহয়, িকন্তু েতওঁ মৃত িবলাকৰ মাজৰ পৰা উঠাৰ পাছত েতেৱঁ ৈসেত
েভাজন-পান কৰা ঈশ্বৰৰ মেনানীত সাক্ষী িয আিম, আমাৰ আগতেহ প্রকািশত হবৈল িদেল৷

42জীিৱত আৰু মৰা দুেয়ােৰা িবচাৰকতর্ া হবৈল ঈশ্বেৰ িয জনক িনযুক্ত কিৰেল, েতেৱঁই েসই জনা, এই কথা সকেলা
েলাকৰ আগত েঘাষণা কিৰবৈল আৰু সাক্ষয্ িদবৈল েতওঁ আমাক আজ্ঞা িদেল৷ 43 েতওঁৰ পেক্ষ সকেলা ভাববাদীেয়ও
সাক্ষয্ িদেয় যােত েতওঁত িবশ্বাস কৰা সকেলােৱ েতওঁৰ নােমেৰ পাপ-েমাচন পায়৷

44 িপতেৰ এই কথা ৈক থােকােতই, শুিন থকা সকেলােৰ ওপৰত পিবত্র আত্মা আিহল৷ 45 তােত িপতৰৰ লগত অহা
চুন্নৎ েহাৱা িবশ্বাসী সকেল অনা-ইহুদী সকলৰ ওপৰেতা পিবত্র আত্মা বািক িদয়া েদিখ িবস্ময় মািনেল৷
* 10 অধয্ায়:19 আত্মাই পিবত্র আত্মাই



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 10 অধয্ায়:46 1241 পঁাচিন সকলৰ কমর্ 11 অধয্ায়:28

46 কাৰণ েসই অনা-ইহুদী সকেল নানা ভাষােৰ কথা ৈক ঈশ্বৰৰ স্তুিত কৰা েতওঁেলােক শুিনবৈল পােল৷ েতিতয়া
িপতেৰ উত্তৰ িদ কেল, 47 “আমাৰ িনিচনাৈক পিবত্র আত্মা েপাৱা এওঁেলাক বাপ্তাইিজত নহবৈল েকােনাবাই জলক বাধা
িদব পােৰ েন?” 48 েতিতয়া েতওঁ যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ েতওঁেলাকক বাপ্তাইিজত হবৈল আজ্ঞা িদেল৷ পাছত েসই ঠাইেত
েতওঁেলাকক িকছুিদন থািকবৈল েতওঁ িমনিত কিৰেল৷

11 অধয্ায়
1 পাছত পঁাচিন সকল আৰু িযহুদীয়াত থকা ভাই সকেল শুিনবৈল পােল েয, অনা-ইহুদী েলােকও ঈশ্বৰৰ বাকয্ গ্রহণ

কিৰেল৷ 2 পাছত েযিতয়া িপতৰ িযৰূচােলমৈল আিহল, েতিতয়া েতওঁক ৈল চুন্নৎ েহাৱা মানুহেবােৰ িদ্বধােবাধ েহাৱাত
িনন্দা কিৰেল; 3 েতওঁেলােক কেল, “তুিম চুন্নৎ েনােহাৱা মানুহেবাৰৰ লগত সহেযাগ কিৰ, িসহঁতৰ ৈসেত েখাৱা-েবাৱা
কিৰলা!”

4 িকন্তু িপতেৰ এই কথা িবতং ভােৱ বণর্না কিৰ েতওঁেলাকক কেল, 5 “মই যােফা নগৰত প্রাথর্না কিৰ থােকােতই মুচ্ছর্ া
গ’েলা আৰু দশর্নত চািৰ চুকত ধিৰ স্বগর্ৰ পৰা নেমাৱা ডাঙৰ কােপাৰৰ িনিচনা েকােনা এটা পাত্র েমাৰ ওচৰৈল নািম
অহা েদিখেলঁা; 6 েতিতয়া তাৈল মন কিৰ এেকথেৰ চাই থােকােত তাত পৃিথৱীৰ চািৰেঠঙীয়া জন্তু আৰু বনৰীয়া জন্তু,
উৰগ আৰু আকাশৰ চৰাই এই সকেলােক েদিখেলঁা৷”

7আৰু েতিতয়া “েহ িপতৰ, উিঠ মািৰ েখাৱা!” এই বুিল েমাৈল েকাৱা এটা বাণীও শুিনেলঁা৷ 8 মই কেলঁা, “েহ প্রভু,
এেন নহওক: িকয়েনা েকােনা বির্জত বা অশুিচ বস্তু েমাৰ মুখত েকিতয়াও িদয়া নাই৷” 9 িকন্তু পুনৰ আকাশৰ পৰা েন
স্ৱগর্ৰ পৰা উত্তৰ আিহল, “ঈশ্বেৰ িযহেক শুিচ কিৰেল, েসইেবাৰ তুিম বির্জত নুবুিলবা৷” 10 এইদেৰ িতিন বাৰ ঘটাৰ
পাছত েসই সকেলােবাৰ আেকৗ স্বগর্ৈল তুিল িনয়া হ’ল৷

11আৰু েচাৱা, েতিতয়াই চীজািৰয়াৰ পৰা েমাৰ ওচৰৈল পেঠাৱা িতিন জন মানুহ, মই িয ঘৰত আিছেলঁা, তাত উপিস্থত
হ’ল৷ 12 তােত এেকা সংশয় নকৰাৈক েতওঁেলাকৰ লগত যাবৈল আত্মাই েমাক আজ্ঞা িদেল৷ পাছত এই ভাই ছয় জন
েমাৰ লগত গ’ল আৰু আিম েসই মানুহৰ ঘৰত ৈগ েসামােলা৷ 13 তােত েতওঁ আমাক কেল, েকেনৈক এজন দূেত েতওঁৰ
ঘৰত িথয় ৈহ ৈকিছল েয, “যােফাৈল মানুহ পঠাই, যাৰ প্রখয্াত নাম িপতৰ, েসই িচেমানক মািত পেঠাৱা৷ 14 তােত তুিম
আৰু েতামাৰ ঘৰৰ সকেলােৱ যাৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ পাবা, েসই কথা েতওঁ েতামাক কব৷”

15 পােছ মই কথা কবৈল ধেৰােতই, পূবর্েত আমাৰ ওপৰত েযেনৈক পিবত্র আত্মা নািমিছল, েতেনৈক েতওঁেলাকৰ
ওপৰেতা নািমল৷ 16 “েযাহেন হেল পানীতেহ বািপ্তস্ম িদেল িকন্তু েতামােলাকক হ’েল পিবত্র আত্মাত বািপ্তস্ম িদয়া হ’ব,”
প্রভুেৱ েকাৱা এই কথা েমাৰ মনত পিৰল৷

17 এেতেক আিম প্রভু যীচু খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰাৰ বােব ঈশ্বেৰ িয দান আমাক িদেল েসই এেক দান েতওঁেলাকেকা িদেল,
গিতেক ঈশ্বৰক প্রিতেৰাধ কিৰবৈল মই েনা েকান?” 18 এই কথা শুিন েতওঁেলােক েকােনা সহঁািৰ িনিদ বৰং ঈশ্বৰৰ স্তুিত
কিৰ কেল, “েতেনহেল, ঈশ্বেৰ অনা-ইহুদী েলাকেকা জীৱনৰ অেথর্ মন-পালটন দান কিৰেল৷”

19 ইিতপূেবর্ িযেবাৰ মানুেহ িস্তফানৰ মৃতুয্ৰ েক্ষত্রত েহাৱা েবজাৰৰ কাৰেণ েগাট েগাট ৈহ আিছল, েতওঁেলােক
ৈফনীিকয়া, কুপ্র, আৰু আিন্তয়িখয়াৈলেক ফুিৰ, ইহুদী েলাকৰ বািহেৰ আন কােৰা আগত ঈশ্বৰৰ বাকয্ প্রচাৰ নকিৰেল৷
20 িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাজৰ কুপ্র আৰু কুৰীণীৰ িকছুমান আিন্তয়িখয়াৈল আিহ গ্রীকভাষী সকলৰ আগত প্রভু যীচুৰ
শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল৷ 21 আৰু প্রভুৰ হাত েতওঁেলাকৰ সহকাৰী হ’ল, তােত বহুসংখয্ক েলােক িবশ্বাস কিৰ প্রভুৈল
আিহল৷

22 পাছত েতওঁেলাকৰ সিবেশষ বাতর্ া িযৰূচােলমত থকা মণ্ডলীৰ কাণত েযিতয়া পিৰল, েতিতয়া মণ্ডলীেয় বাণর্ব্বাক
আিন্তয়িখয়াৈল পিঠয়াই িদেল৷ 23 েতওঁ তাত উপিস্থত ৈহ, ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ েদিখ আনিন্দত হ’ল; আৰু হৃদয়ৰ আগ্রেহেৰ
প্রভুত আসক্ত ৈহ থািকবৈল সকেলােক উদগােল৷ 24 িকয়েনা েতওঁ উত্তম েলাক েহাৱাৰ উপিৰ, পিবত্র আত্মােৰ িবশ্বাসত
পিৰপূণর্ আিছল, তােত মানুহৰ এটা ডাঙৰ দেল প্রভুত েযাগ িদেল৷

25 পাছত বাণর্ব্বাই েচৗলক িবচািৰবৈল তাচর্ নগৰৈল গ’ল৷ 26 আৰু েতওঁক পাই আিন্তয়িখয়াৈল ৈল আিহল৷ তােত
েতওঁেলােক েগােটই বছৰ মণ্ডলীত েগাট েখাৱা বহু েলাকক উপেদশ িদেল৷ এই আিন্তয়িখয়া নগৰেতই িশষয্ সকলক
প্রথেম খ্রীষ্টিয়ান বুিল মতা হ’ল৷

27 েসই সময়ত িকছুমান ভাববাদী িযৰূচােলমৰ পৰা আিন্তয়িখয়াৈল আিহল৷ 28 আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ আগাব
নােমেৰ এজেন উিঠ, আত্মাৰ দ্বাৰাই চািলত ৈহ জনােল েয, েগােটই পৃিথৱীত বৰ আকাল হ’ব আৰু েক্লৗিদয়ৰ িদনত
েসেয় ঘিটব৷



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 11 অধয্ায়:29 1242 পঁাচিন সকলৰ কমর্ 12 অধয্ায়:25

29 তােত িশষয্ সকলৰ প্রিতজেন শিক্ত অনুসােৰ, িযহুদীয়াত িনবাস কৰা ভাই সকলৰ পিৰচযর্াৰ কাৰেণ সহায়
পিঠয়াবৈল িসদ্ধান্ত লেল৷ 30 পাছত েসইদেৰ কাযর্ কিৰ, বাণর্ব্বা আৰু েচৗলৰ হাতত পিৰচাৰক সকলৈল ধন পিঠয়াই
িদেল৷

12 অধয্ায়
যােকাবক বধ কৰা আৰু িপতৰৰ উদ্ধাৰ

1 েসই সময়ত েহেৰাদ ৰজাই মণ্ডলীৰ েকােনা েকােনা েলাকক অতয্াচাৰ কিৰব ধিৰেল 2আৰু েতওঁ েযাহনৰ ককােয়ক
যােকাবক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰবৈল হুকুম িদেল৷

3এই কাযর্ত ইহুদী সকল সন্তুষ্ট েহাৱা েদিখ, েতওঁ িপতৰেকা বন্দী কিৰেল৷ েতিতয়া খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ িদন আিছল৷
4 িপতৰক বন্দী কিৰ েহেৰােদ বন্দীশালত ৰািখেল৷ েতওঁক পহৰা িদবৰ কাৰেণ চািৰ জনৈক চািৰটা ৈসনয্ দলক িনযুক্ত
কিৰেল আৰু েতওঁ মনেত ভািবেল েয, িনস্তাৰ-পবর্ৰ পাছত িপতৰক জনসাধাৰণৰ ওচৰত িবচাৰৰ বােব হািজৰ কৰাব৷

5 এইদেৰ িপতৰক বন্দীশালত ৰািখেল, িকন্তু েতওঁৰ বােব মণ্ডলীৰ েলাক সকেল িনৰন্তেৰ ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কিৰ
আিছল৷ 6 পাছত েহেৰােদ েতওঁক বািহৰৈল অ◌ািনবৰ বােব িসদ্ধান্ত েলাৱা িদনা খনৰ আগ-ৰািত, িপতৰ দুজন ৈসনয্ৰ
মাজত দুডাল িশকিলেৰ বন্ধা ৈহ েটাপিনত আিছল আৰু প্রহৰীেবােৰ দুৱাৰমুখত বন্দীশাল পহৰা িদ আিছল৷

7 েসই সময়ত প্রভুৰ এজন দূত অ◌ািহ উপিস্থত হ’ল আৰু েসই েকাঠািলেটা েপাহেৰেৰ উজ্বল ৈহ উিঠল৷ তােত চাপৰ
মািৰ িপতৰক জগাই দূেত কেল, “েবগাই উঠা৷” েতিতয়া েতওঁৰ হাতৰ পৰা িশকিলৰ বান্ধ সুলিক পিৰল৷ 8 দূেত েতওঁক
কেল, “কঁকাল বািন্ধ পাদুকা িপন্ধা৷” িপতেৰ েসইদেৰ কিৰেল৷ দূেত েতওঁক কেল, “েতামাৰ কােপাৰ গাত ৈল েমাৰ
পােছ পােছ আহা৷”

9 পােছ িপতেৰ দূতক অনুসৰণ কিৰ বািহৰৈল ওলাই গ’ল৷ িকন্তু দূেত কৰা কমর্ েয সঁচা, ইয়ােক নাভািব দশর্ন েপাৱা
বুিল ভািবেল৷ 10 এইদেৰ প্রথম আৰু িদ্বতীয় প্রহৰীেবাৰক পাৰ কিৰ নগৰৈল অহা-েযাৱা কৰা িযখন েলাহাৰ দুৱাৰ আিছল,
েসয়া িনেজ িনেজ েতওঁেলাকৈল মুকিল ৈহ গ’ল৷ তােত েতওঁেলাক বািহৰৈল আিহ বাটৰ এমুৰ পাওঁেত তৎক্ষণাৎ দূেত
েতওঁৰ লগ এিৰেল৷

11 েতিতয়া িপতেৰ েচতনা পাই কেল, “প্রভুেৱ েতওঁৰ দূত পিঠয়াই েহেৰাদৰ হাতৰ পৰা আৰু ইহুদী েলাকৰ সকেলা
আকাংক্ষাৰ পৰা েমাক েয উদ্ধাৰ কিৰেল, এিতয়ােহ মই িনশ্চয়ৈক জািনেছঁা৷” 12 ইয়ােক েতওঁ জনাৰ পাছত, মাকর্
নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা িয েযাহন, েতওঁৰ মাক মিৰয়মৰ ঘৰৈল গ’ল; তােত অেনক েলাক েগাট খাই প্রাথর্না কিৰ আিছল৷

13 েতিতয়া েতওঁ বািহৰৰ দুৱাৰত টুকুিৰওৱাত, েৰাদা নােমেৰ এজনী চাকৰণীেয় মাত িদবৈল আিহল৷ 14 তােত তাই
িপতৰৰ মাত শুিন বুিজ পাই, আনন্দত দুৱাৰ েমিলবৈল পাহিৰ িভতৰৈল লিৰ ৈগ, িপতৰ দুৱাৰমুখত িথয় ৈহ আেছ বুিল
কেলৈগ৷ 15 েতিতয়া েতওঁেলােক তাইক কেল, “তই পাগিল ৈহছ৷” িকন্তু তাই সঁচা বুিল দৃঢ়তােৰ িনিশ্চত ভােব কেল৷
েতওঁেলােক কেল, “েতেনহেল েসই জন েতওঁৰ দূতেহ হব৷”

16 িকন্তু িপতেৰ দুৱাৰত বােৰ বােৰ টুকুিৰয়াই আিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক দুৱাৰ েমিল িদয়াত, েতওঁক েদিখ িবস্ময়
মািনেল৷ 17 িপতেৰ িনজম িদ থািকবৈল হােতেৰ ইংিগত িদ, প্রভুেৱ েকেনৈক েতওঁক বন্দীশালৰ পৰা মুকিল কিৰ আিনেল,
তাৰ বৃত্তান্ত েতওঁেলাকৰ আগত বণর্না কিৰেল৷ আৰু কেল, “েতামােলােক যােকাব আৰু ভাই সকলক এই সংবাদ িদবা৷”
ইয়ােক ৈক েতিতয়াই েতওঁ ওলাই আন ঠাইৈল গুিচ গ’ল৷

18 পােছ ৰািতপুৱা হ’ল, িপতৰৰ েনা িক হ’ল, এই বুিল ৈসনয্ সকলৰ মাজত বৰ হুলসু্থল লািগল৷ 19 েতিতয়া েহেৰােদ
েতওঁক িবচািৰ নাপাই, প্রহৰী সকলৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰ প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা িদেল৷ েতিতয়া েতওঁ িযহুদীয়াৰ পৰা চীজািৰয়াৈল
গ’ল আৰু তােত থািকল৷

20 তুৰীয়া আৰু চীেদানীয়া সকলৰ প্রিত েহেৰাদৰ অিতশয় েক্রাধ আিছল৷ িকন্তু েতওঁেলােক এেক আেলাচনােৰ েতওঁৰ
আগৈল ৈগ, ব্লাস্ত নােমেৰ ৰজাৰ িভতৰুৱাল ফুকনক েতওঁেলাকৰ ফলীয়া কিৰ, শািন্ত স্হাপন কিৰবৈল িনেবদন কিৰেল,
কাৰণ এই ৰজাৰ েদশৰ পৰাই েতওঁেলাকৰ েদশৈল েখাৱা বস্তুেবাৰ আিহিছল৷ 21 এটা িনৰূিপত িদনত েহেৰােদ ৰাজকীয়
বস্ত্র িপিন্ধ িবচাৰৰ আসনত বিহিছল আৰু েসইিদনা তাৰ পৰা েতওঁেলাকৈল ভাষণ িদিছল৷

22 েতিতয়া েলাক সকেল িৰিঙয়াই কেল, “এয়া এজন ঈশ্বৰৰ মাত, মানুহৰ মাত নহয়!” 23 িকন্তু েসই প্রশংসা
*ঈশ্বৰক িনিদয়াত, প্রভুৰ দূেত েতিতয়াই েতওঁক আঘাত কিৰেল আৰু েপােক েখাৱাত, েতওঁ প্রাণ তয্াগ কিৰেল৷

24 িকন্তু ঈশ্বৰৰ বাকয্ বয্াপক হাৰত িবয়িপ গ’ল৷ 25 এইদেৰ বাণর্ব্বা আৰু েচৗেল িয পিৰচযর্া কমর্ৰ দািয়ত্ব পাইিছল,
েসয়া েতওঁেলােক িসদ্ধ কিৰেল, আৰু মাকর্ নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা েযাহনক লগত ৈল িযৰূচােলমৰ পৰা উভিত আিহল৷
* 12 অধয্ায়:23 প্রশংসা মযর্দা
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13 অধয্ায়
শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰবৈল েপৗলৰ প্রথম যাত্রা

1 আিন্তয়িখয়াত থকা মণ্ডলীত েকইজনমান ভাৱবাদী আৰু উপেদশক আিছল৷ েতওঁেলাক বাণর্ব্বা, িচেমান, িয জনক
িনগ্র েবােল, কুৰীণীৰ লুকীয়, েহেৰাদ ৰজাৰ লগত প্রিতপািলত েহাৱা মনেহম আৰু েচৗল৷ 2 িয সময়ত েতওঁেলােক
প্রভুৰ উপাসনা কিৰ লেঘান িদ আিছল, েসই সময়েত পিবত্র আত্মাই কেল, “িয কমর্ কিৰবৈল মই বাণর্ব্বা আৰু েচৗলক
মািতেলঁা, েসই কমর্ৰ কাৰেণ েতওঁেলাকক েমাৈল পৃথক কিৰ িদয়া৷” 3 তােত েতওঁেলােক লেঘান িদ প্রাথর্না কিৰ, েসই
দুজনৰ ওপৰত হাত িদ পিঠয়াই িদেল৷

4 এইদেৰ পিবত্র আত্মাৰ বাধয্ ৈহ বাণর্ব্বা আৰু েচৗল িচলুিকয়াৈল গ’ল; তাৰ পৰা জাহােজেৰ কুপ্র দ্বীপৈল গ’ল৷
5 তােত চালামী নগৰ পাই, ইহুদী সকলৰ নাম-ঘৰেবাৰত ঈশ্বৰৰ বাকয্ প্রচাৰ কিৰেল৷ েসই সময়ত েযাহেনা েতওঁেলাকৰ
পিৰচাৰক ৈহ আিছল৷

6 এইদেৰ েতওঁেলােক েসই দ্বীপেটাৰ চািৰওফােল ফুিৰ পাফঃ নগৰৈলেক গ’ল, তােত বাৰ-যীচু নােমেৰ িয এজন
িযহুদী মানুহ মায়াবী আৰু ভঁািৰেকাৱা ভাববাদী আিছল, েতওঁক েদখা পােল৷ 7 েতওঁ েসই দ্বীপৰ অিধপিত বুিদ্ধমান চিজ্জর্ য়
েপৗলৰ লগত আিছল৷ েসই অিধপিতেয় ঈশ্বৰৰ বাকয্ শুিনবৈল ইচ্ছা কিৰ েচৗল আৰু বাণর্ব্বাক মািত পিঠয়ােল৷ 8 িকন্তু
ইলুমাই, অথর্াৎ েসই মায়াবীেয় (িকয়েনা এেয় েতওঁৰ নামৰ অথর্) অিধপিতক িবশ্বাসৰ পৰা আতৰাই অনাৰ উেদ্দেশয্েৰ
েতওঁেলাকৰ প্রিতেৰাধ কিৰেল৷

9 তােত েচৗল, িয জনক েপৗেলা েবােল, েতওঁ পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ ৈহ, েতওঁৈল িস্হৰ দৃষ্টিেৰ চােল 10 আৰু
কেল, “েহেৰৗ সকেলা কপট আৰু দুষ্কেমর্েৰ পিৰপূণর্ েহাৱােটা, চয়তানৰ পুেতক আৰু সকেলা প্রকাৰ ধাির্মকতাৰ শত্রু,
তই প্রভুৰ সৰল পথ িবপৰীত কিৰবৈল ৰখা নাই েন?

11 আৰু এিতয়া চা, প্রভুৰ হাত েতাৰ ওপৰত আেছ আৰু তই িকছু সময়ৈলেক সুযর্য্ েনেদিখ অন্ধ ৈহ থািকিব৷”
েতিতয়াই ইলুমাইৰ চকু জলকতবক লািগল আৰু অন্ধকাৰময় হ’ল; েতিতয়া েতওঁক হাতত ধিৰ িনবৈল েতওঁ মানুহ
িবচািৰবৈল ধিৰেল৷ 12 এই ঘটনা েদিখ, েসই অিধপিতেয় প্রভুৰ উপেদশত িবস্ময় মািন িবশ্বাস কিৰেল৷

আিন্তয়িখয়াত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰা
13 ইয়াৰ পাছত েপৗল আৰু েতওঁৰ লগৰ েকইজেন পাফঃ নগৰৰ পৰা সমুদ্র-পেথিদ পামু্ফিলয়া েদশৰ পগর্া নগৰৈল

গ’ল৷ িকন্তু েযাহেন েতওঁেলাকক এিৰ, িযৰূচােলমৈল উলিট আিহল৷ 14 েপৗল আৰু েতওঁৰ লগৰ েকইজেন পগর্াৰ পৰা
যাত্রা কিৰ িপিচিদয়া েদশৰ আিন্তয়িখয়া নগৰ পাই তােত িবশ্রামবােৰ নাম-ঘৰত েসামাই বিহল৷ 15 তােত িবধান-শাস্ত্র আৰু
ভাববাদী সকলৰ বাকয্ পঢ়াৰ পাছত, নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী সকেল েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল ৈক পিঠয়ােল েবােল, “েহ ভাই
সকল, মানুহেবাৰৈল েতামােলাকৰ যিদ েকােনা উদগিণৰ কথা আেছ, েতেনহেল েসই িবষেয় েকাৱা৷”

16 েতিতয়া েপৗেল উিঠ, হােতেৰ ইংিগত িদ কেল, “েহ ইস্রােয়লীয়া মানুহেবাৰ আৰু েহ ঈশ্বৰ ভয়কাৰী েলাক সকল,
শুনক৷ 17 এই ইস্রােয়লী সকলৰ ঈশ্বেৰ আমাৰ ওপৰ-পুৰুষ সকলক মেনানীত কিৰেল আৰু িমচৰ েদশত প্রবাসী ৈহ থকা
সময়ত মানুহেবাৰৰ উন্নিত সাধন কিৰ, তাৰ পৰা িনজ পৰাক্রেমেৰ েতওঁেলাকক বািহৰ কিৰ আিনেল৷ 18আৰু দুকুিৰমান
বছৰৈলেক মৰুপ্রান্তত েতওঁেলাকক িপতৃৰ িনিচনাৈক প্রিতপালন কিৰেল৷

19পাছত েতওঁ কনান েদশৰ সাত জািতক উেচ্ছদ কিৰ, েতওঁেলাকৰ েদশখনক উত্তৰািধকাৰ স্বৰূেপ ইস্রােয়লী সকলক
িদেল৷ 20 এইদেৰ প্রায় চািৰ শ পঞ্চাশ বছৰ পাৰ ৈহ গ’ল৷ তাৰ পাছত, চমূেৱল ভাববাদীৰ সময়ৈলেক িবচাৰকতর্ া সকলক
িনযুক্ত কিৰেল৷

21 পাছত েতওঁেলােক এজন ৰজা িবচৰাত, ঈশ্বেৰ িবনয্ামীন ৈফদৰ কীচৰ পুত্র েচৗলক চিল্লশ বছৰৈলেক ৰাজত্ব
কিৰবৈল িদেল৷ 22 ইয়াৰ পাছত ঈশ্বেৰ ৰজাৰ শাসনৰ পৰা েতওঁক আতৰাই, েতওঁেলাকৰ ৰজা হবৈল দায়ুদক মেনানীত
কিৰেল৷ আৰু দায়ুদৰ িবষেয় ঈশ্বেৰ সাক্ষয্ িদ কেল, ‘েমাৰ মনৰ দেৰ এজনক, অথর্াৎ িযচয়ৰ পুত্র দায়ুদক পােলঁা; েতওঁ
েমাৰ সকেলা ইচ্ছা পূণর্ *কিৰব৷’

23 এই জন মানুহৰ বংশৰ পৰা ঈশ্বেৰ প্রিতজ্ঞা কৰাৰ দেৰ এজন ত্রাণকতর্ া, অথর্াৎ যীচুক ইস্রােয়লী েলাকৰ আগত
উপিস্থত কিৰেল৷ 24 যীচু অহাৰ আেগেয়, েযাহেন ইস্রােয়লী েলাক সকলৰ আগত মন-পালটনৰ বািপ্তস্মৰ কথা েঘাষণা
কিৰেল৷ 25 েযাহেন েতওঁৰ কাযর্ সম্পন্ন কেৰঁােত, এই কথা ৈকিছল, ‘আেপানােলােক েমাক েকান বুিল ভািবেছ? মই
েসই জন নহওঁ৷ িকন্তু শুনক, এেন এজন েমাৰ পাছত আিহ আেছ, িয জনৰ চৰণৰ পাদুকাৰ বান্ধ খুিলবেৰা মই েযাগয্
নহওঁ৷’
* 13 অধয্ায়:22 1ম চমূ 15:23, 26, 28; 16:1; েহােচয়া 13:11 1ম চমূ 16:13; 2 চমূ 2:4; 5:3; গীত 89:20
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26 েহ ভাই সকল, েহ অব্রাহামৰ বংশৰ সন্তান সকল আৰু আেপানােলাকৰ মাজৰ ঈশ্বৰ ভয়কাৰী সকল, আমাৈল
এই পিৰত্রাণৰ বাকয্ পেঠাৱা ৈহেছ৷ 27 িকয়েনা িযৰূচােলম িনবাসী আৰু েতওঁেলাকৰ শাসনকতর্ া সকেল েতওঁক নাজািন
আৰু প্রেতয্ক িবশ্রামবাৰত পঢ়া ভাববাদী সকলৰ বাকয্েকা নুবুিজ, যীচুক েদাষােৰাপ কিৰ, েসই বাকয্ পূণর্ কিৰেল৷

28 আনিক প্রাণদণ্ডৰ েকােনা কাৰণ িবচািৰ নাপাই, েতওঁক বধ কিৰবৈল পীলাতৰ আগত িনেবদন কিৰেল, 29 আৰু
েতওঁৰ িবষেয় িয িয কথা িলখা আিছল; েতওঁেলােক েসই সকেলােক সম্পন্ন কিৰ েতওঁক কাঠৰ পৰা নমাই ৈমদামত
শুৱাই থেল৷

30 িকন্তু ঈশ্বেৰ েতওঁক মৃতেবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিলেল 31আৰু গালীল প্রেদশৰ পৰা িযৰূচােলমৈল েতওঁৰ লগত অহা
সকলক েতওঁ অেনক িদনৈল েদখা িদ থািকল৷ েতওঁেলােকই এিতয়া েলাক সকলৰ আগত েতওঁৰ সাক্ষী ৈহ আেছ৷

32 গিতেক আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ আগত ঈশ্বেৰ কৰা প্রিতজ্ঞাৰ িবষেয়, আিম আেপানােলাকক এই শুভবাতর্ া
জনাইেছা: 33 ঈশ্বেৰ যীচুক মৃতুয্ৰ পৰা তুিল, েসই প্রিতজ্ঞা আমাৰ সন্তান সকলৈল িসদ্ধ কিৰেল৷ এই িবষেয় গীতমালাৰ
দুই নম্বৰ গীতত িলখা আেছ, েবােল,
‘তুিম েমাৰ পুত্র, আিজ মই েতামাক জন্ম িদেলঁা৷’ 34 ঈশ্বেৰ যীচুক েয মৃতেবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিলেল, আগৈল ক্ষয়

নাপাবৈলেহ তুিলেল৷ এই িবষেয় ঈশ্বেৰ ৈকিছলঃ
‘দায়ুদৰ ওচৰত িয িয পিবত্র িবধান আৰু সতয্ প্রিতশ্রুিত িদিছেলঁা, েসই সকেলা মই েতামােলাকক িদম৷’

35 এইদেৰ আন গীতত েতওঁ ৈকেছ,
‘তুিম েতামাৰ পিবত্র জনক ক্ষয় পাবৈল িনিদবা৷’ 36 িকয়েনা দায়ুেদ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দেৰ েসৱা কিৰ, েতওঁৰ সময়ত

মানুহেবাৰৰ উপকাৰ সাধন কিৰেল আৰু মহা-িনদ্রা গ’ল, আৰু েতওঁক িপতৃপুৰুষ সকলৰ ৈসেত ৈমদামত েথাৱা
েহাৱাত ক্ষয় পােল, 37 িকন্তু িয জনক ঈশ্বেৰ তুিলেল, েসই জেন ক্ষয় নাপােল৷

38 এই কাৰেণ, েহ ভাই সকল, েসই জনৰ দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ আগত পাপ েমাচনৰ নয্ায় িবষয়ৰ গ্রহণীয়তা প্রচাৰ
কৰা ৈহেছ৷ 39 আৰু েমািচৰ িবধানৰ দ্বাৰাই িয িয েদাষৰ পৰা আেপানােলােক নয্াযয্তা প্রদান কিৰব পৰা নাই; েসই
আটাই েদাষৰ পৰা যীচুত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই সকেলােৱ মুক্ত হয়, ইয়াক আেপানােলােক জািন লওঁক৷

40এেতেক সাৱধান হওক, যােত েকােনা ভাৱবাদী সকলৰ প্ুস্তকত িলখা এই বাকয্ মেত আেপানােলাকৈল েযন নঘেট,
ভাববাদী সকেল ৈকেছ -
41 ‘েহ েহয়জ্ঞানকাৰী সকল, েতামােলােক েচাৱা, িবস্ময় মানা, আৰু অন্তির্হত েহাৱা;
এেন কমর্ মই েতামােলাকৰ িদনত কিৰম,
িকয়েনা িয কমর্ৰ িবৱৰণ েকােনােৱ েতামােলাকক কেলও, েতামােলােক েসই িবৱৰণ েকােনামেত িবশ্বাস নকিৰবা৷’

42 পাছত েপৗল আৰু বাণর্ব্বা ওলাই যাবৈল ধেৰােত, মানুহেবােৰ িনেবদন কিৰ ক’েল, “অহা িবশ্রাম-বাৰেতা এইদেৰ
প্রচাৰ কৰা হওক৷” 43 েতিতয়া নাম-ঘৰৰ সমাজ ভািঙলত, অেনক ইহুদী আৰু ইহুদী ধমর্ েলাৱা ভক্ত সকেল েপৗল আৰু
বাণর্ব্বাক অনুসৰণ কিৰেল, তােত েতওঁেলাকৰ ৈসেত কথা-বতৰা ৈহ, ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহত িথৰ ৈহ থািকবৈল েতওঁেলাকক
উদগিণ িদেল৷

44 তাৰ পাছৰ িবশ্রামবাৰত নগৰৰ প্রায় সকেলা মানুেহ ঈশ্বৰৰ বাকয্ শুিনবৈল েগাট খােল৷ 45 িকন্তু ইহুদী সকেল
েলাক সকলক েদিখ, ঈষর্ােৰ পুৰ ৈহ িনন্দা কিৰ কিৰ েপৗেল েকাৱা কথা অৱমাননা কিৰেল৷

46 তােত েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই সাহেসেৰ কেল, “প্রথমেত আেপানােলাকক ঈশ্বৰৰ বাকয্ েকাৱা উিচত আিছল৷ িকন্তু
আেপানােলােক িনজেক দুৰ কিৰ অনন্ত জীৱনৰ অেযাগয্ েদখুৱােল, েসেয় চাওক, আিম অনা-ইহুদী েলাক সকলৰ
মাজৈল ঘুিৰেলঁা৷ 47 িকয়েনা প্রভুেৱ আমাক এেন আজ্ঞা িদেল,
‘েতামাক মই অনা-ইহুদী েলাকৰ েপাহৰ কিৰ থেলঁা,
েযন তুিম জগতৰ সীমাৈলেক পিৰত্রাণস্বৰূপ েহাৱা৷”

48 অনা-ইহুদী েলােক ইয়ােক শুিন আনিন্দত ৈহ ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ প্রশংসা কিৰেল৷ িয সকলক অনন্ত জীৱন পাবৈল
িনৰূিপত আিছল, েসই সকেলােৱ িবশ্বাস কিৰেল৷ 49 এইদেৰ প্রভুৰ বাকয্ েসই ঠাইৰ েগােটই অঞ্চলত িবয়িপ গ’ল৷

50 িকন্তু ইহুদী সকেল, ভক্ত ভদ্র মিহলা সকলক আৰু নগৰৰ প্রধান েলাকক উচটাই, েপৗল আৰু বাণর্ব্বাক তাড়না
কিৰ, েতওঁেলাকৰ সীমাৰ পৰা েখদাই িদেল 51 তােত েতওঁেলােক ভিৰৰ ধুিল িসহঁতৰ অিহেত েজাকািৰ েপলাই, ইকিনয়
নগৰৈল গ’ল৷ 52 আৰু িশষয্ সকল আনেন্দেৰ আৰু পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ হ’ল৷

14 অধয্ায়
ইকিনয়ত েপৗল আৰু বাণর্ব্বা



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 14 অধয্ায়:1 1245 পঁাচিন সকলৰ কমর্ 14 অধয্ায়:28

1 পাছত েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই ইকিনয় নগৰত েসামাই, দুেয়া এেকলেগ ইহুদী সকলৰ নাম-ঘৰৈল গ’ল তাত
েতওঁেলােক এেনৈক কথা ক’েল েয, ইহুদী আৰু গ্রীক সকলৰ বহুেলােক িবশ্বাস কিৰেল 2 িকন্তু অিবশ্বাসী ইহুদী সকেল
অনা-ইহুদী সকলক উচটাই েতওঁেলাকৰ মনেবাৰ িবশ্বাসী ভাই সকলৰ অিহেত িবষময় কিৰ তুিলেল 3 েসেয়, েপৗল আৰু
বাণর্ব্বাই প্রভুত থািক, সাহেসেৰ প্রচাৰ কিৰ েসই নগৰেত েবছ িকছুিদন থািকল প্রভুেৱ েতওঁেলাকৰ মাধয্েমিদ অদু্ভত
লক্ষণ আৰু পৰাক্রম কাযর্ কিৰ, েতওঁৰ অনুগ্রহৰ বাকয্ৰ সাক্ষয্ িদেল 4 তােত নগৰৰ েলাক সকলৰ মাজত দুটা দল
হ’ল; এটা দেল ইহুদী সকলৰ আৰু আনেটা দেল পঁাচিন সকলৰ পক্ষ লেল 5 পাছত অনা-ইহুদী আৰু ইহুদী সকেল
িনজৰ অিধকাৰী সকলৰ ৈসেত লগ ৈহ েপৗল আৰু বাণর্ব্বাক অপমান কিৰবৈল আৰু িশল দিলয়াই মািৰবৈল ষড়যন্ত্র
কিৰেল 6 িকন্তু েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই এই িবষেয় জািনবৈল েপাৱাত লুকায়িনয়া েদশৰ লুস্ত্রা ও দবীর্ নগৰ আৰু তাৰ
ওচৰ-পাজৰৰ অঞ্চলৈল পলাই গ’ল 7 েতওঁেলােক েসই ঠাইেবাৰেতা শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল

8 লুস্ত্রা নগৰত ভিৰত বল েনােহাৱা, েকিতয়াও েখাজ নকঢ়া ওপজােৰ পৰা েখাৰা েলাক এজন বিহ আিছল আৰু
9 েতওঁ েপৗলৰ কথােবাৰ শুিন আিছল েপৗেল েতওঁৰ ফােল এেকথেৰ চাই েদিখেল েয েলাক জনৰ সুস্থ হবৰ বােব
িবশ্বাস আেছ 10 েপৗেল েতিতয়া বৰ মােতেৰ েলাক জনক ক’েল, “তুিম েতামাৰ দুই ভিৰত ভৰ িদ িথয় েহাৱা ” তােত
মানুহ জন লাফ মািৰ উিঠল আৰু েখাজকািঢ় ফুিৰবৈল ধিৰেল 11 েপৗেল কৰা এই কাযর্ েযিতয়া েলাক সকেল েদখা
পােল, েতওঁেলােক লুকায়িনয়া ভাষাত উচ্চস্বেৰ কবৈল ধিৰেল, “মানুহৰ ৰূপ ৈল েদৱতােবাৰ আমাৰ মাজত অৱতীণর্
ৈহেছ ” 12 েতওঁেলােক বাণর্ব্বাক “জীউছ” আৰু েপৗল িযেহতু প্রধান বক্তা আিছল, েসেয়েহ েতওঁক “েহৰেমনাচ” বুিল
কবৈল ধিৰেল * 13 নগৰৰ িঠক বািহৰেত জীউছৰ িয মিন্দৰ আিছল, তাৰ পুেৰািহেত েকইটামান ষঁাড় গৰু আৰু ফুলৰ
মালা ৈল নগৰৰ দুৱাৰমুখৈল আিহল; পুেৰািহত আৰু মানুহেবােৰ েসইেবাৰৰ বিল উৎসগর্ কিৰবৈল িবচািৰেল 14 িকন্তু
পঁাচিন বাণর্ব্বা আৰু েপৗেল েযিতয়া এই কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলােক িনজৰ েপাছাক ফািল েদৗিৰ বািহৰৈল ৈগ
েলাক সকলক উেদ্দশয্ কিৰ িচঞিৰ িচঞিৰ ক’েল, 15 “ৰাইজ সকল, আেপানােলােক িকয় এইেবাৰ কিৰেছ? আিমও
আেপানােলাকৰ দেৰ সকেলা অনুভৱ কিৰব পৰা সাধাৰণ মানুহ আিম আেপানােলাকক শুভবাতর্ া শুনাবৈল আিহেছঁা
এই অসাৰ িবষয়েবাৰ তয্াগ কিৰ, িয জন ঈশ্বেৰ স্বগর্, পৃিথৱী, সমুদ্র আৰু তাৰ মাজত থকা সকেলােক স্রজন কিৰেল,
েসই জনা জীিৱত ঈশ্বৰৈল আেপানােলাক ঘূিৰব আিহব লােগ 16 অতীতত েতওঁ সকেলা জািতক িনজৰ ইচ্ছানুসােৰ
চিলবৈল িদিছল 17 িকন্তু তথািপ েতওঁ িনজৰ িবষেয় প্রমাণ িনিদয়াৈক নাথািকল েতওঁ সকেলােৰ মঙ্গল কেৰ েতওঁ
আকাশৰ পৰা বৰষুণ আৰু িবিভন্ন ঋতুত শসয্ িদেয় েতওঁ আেপানােলাকৈল আহাৰ েযাগায় আৰু আেপানােলাকৰ হৃদয়
আনেন্দেৰ পূণর্ কেৰ ” 18 এইেবাৰ কথা ৈক েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই েতওঁেলাকৰ উেদ্দেশয্ বিল উৎসগর্ কৰাৰ পৰা েলাক
সকলক েকােনা মেতেহ বাধা িদ ৰািখেল

19 ইয়াৰ পাছত আিন্তয়িখয়া আৰু ইকিনয়ৰ পৰা েকইজনমান ইহুদী েলাক আিহ তাত থকা েলাক সকলক প্রেৰািচত
কৰাত মানুহেবােৰ েপৗলৈল িশল দিলয়ােল আৰু পাছত েতওঁ মিৰল বুিল ভািব েতওঁক নগৰৰ বািহৰৈল েচঁাচৰাই ৈল
গ’ল 20 িকন্তু িশষয্ সকল আিহ েতওঁক আগুিৰ ধিৰ িথয় হ’ল আৰু তাৰ পাছত েতওঁ উিঠ পুনৰ নগৰৈল গ’ল
িপছিদনা েপৗল, বাণর্ব্বােৰ ৈসেত দবীর্ নগৰৈল গ’ল

21 েসই নগৰত েতওঁেলােক শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল আৰু বহু েলাক যীচুৰ িশষয্ হ’ল পুনৰ েতওঁেলাক লুস্ত্রা,
ইকিনয় আৰু আিন্তয়িখয়াৈল উলিট গ’ল 22 তাত েতওঁেলােক িশষয্ সকলৰ মেনাবল শিক্তশালী কিৰেল আৰু িবশ্বাস
অটুট ৰািখবৈল উৎসাহ েযাগােল েতওঁেলােক িশষয্ সকলক ক’েল েয, “অেনক দুখেভাগৰ মােজিদ আিম ঈশ্বৰৰ
ৰাজয্ত প্রেৱশ কিৰব লািগব ” 23 েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই প্রাথর্না আৰু উপবােসেৰ ৈসেত প্রেতয্কেটা িবশ্বাসী মণ্ডলীত
িশষয্ সকলৰ কাৰেণ পিৰচাৰক সকলক মেনানীত কিৰেল আৰু িয জন প্রভুত েতওঁেলােক িবশ্বাস স্থাপন কিৰেল,
েতওঁৰ হাতত েতওঁেলাকক সঁিপ িদেল 24 ইয়াৰ পাছত েতওঁেলাক িপিচিদয়া প্রেদশৰ মােজিদ পামু্ফিলয়াৈল আিহল
25 েতওঁেলােক পগর্াত বাকয্ প্রচাৰ কিৰ আত্তািলয়াৈল গ’ল 26তাৰ পৰা েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই জাহােজেৰ আিন্তয়িখয়াৈল
আিহল িয কাযর্ েতওঁেলােক এিতয়া সমূ্পণর্ কিৰেল, েসই কাযর্ৰ কাৰেণ এই নগৰেত েতওঁেলাকক ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৈল
সমিপর্ত কৰা ৈহিছল 27 আিন্তয়িখয়া েপাৱাৰ পাছত েতওঁেলােক মণ্ডলীৰ িবশ্বাসী সকলক একিত্রত কিৰেল ঈশ্বেৰ
েতওঁেলাকৈল িয িয কিৰেল আৰু েকেনৈক েতওঁ অনা-ইহুদী সকলৈল িবশ্বাসৰ দুৱাৰ মুকিল কিৰ িদেল, েসই সকেলা
কথা িবৱিৰ ক’েল 28 তাৰ পাছত েপৗল আৰু বাণর্ব্বা িশষয্ সকলৰ ৈসেত েসই ঠাইত ভােলমান িদনৈল থািকল

* 14 অধয্ায়:12 (েযউচ) পুৰিণ বাইেবলত ‘দুয্িপতৰ’ িলখা আেছ- গ্রীক সকলৰ অতয্ন্ত গুৰুত্বপূণর্ েদৱতা (হােমর্চ) পুৰিণ বাইেবলত ‘েমকুর্ ৰীয়’ িলখা
আেছ - গ্রীক সকলৰ িবশ্বাস মেত িয জন েদৱতা সকলৰ বাতর্ াবাহক আিছল



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 15 অধয্ায়:1 1246 পঁাচিন সকলৰ কমর্ 15 অধয্ায়:25

15 অধয্ায়
িযৰূচােলমত পিৰষদীয় সভা

1 িযহূদা প্রেদশৰ পৰা েকইজনমান েলাক আিহ িবশ্বাসী ভাই সকলক এই িশক্ষা িদেল েয, “েমািচৰ িবধান অনুসােৰ চুন্নৎ
কাযর্ নকিৰেল, আেপানােলােক উদ্ধাৰ নাপাব ” 2 েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই এই িশক্ষাৰ িবেৰািধতা কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ
মাজত তকর্ -িবতকর্ হ’ল পাছত ভাই সকেল িসদ্ধান্ত লেল েয, এই িবষয়ৰ মীমাংসাৰ কাৰেণ েপৗল, বাণর্ব্বা আৰু আন
েকইজনমান িযৰূচােলমত থকা পঁাচিন আৰু পিৰচাৰক সকলৰ ওচৰৈল যাওঁক 3 এই িসদ্ধান্তেৰ মণ্ডলীেয় েতওঁেলাকক
িযৰূচােলমৈল পঠাই িদেল েতওঁেলােক ৈফনীিকয়া আৰু চমৰীয়া েদশৰ মােজিদ গ’ল আৰু অনা-ইহুদী সকল েয খ্রীষ্ট
িবশ্বাসী ৈহেছ, েসই িবষেয় েঘাষণা কিৰেল এেনদেৰ েতওঁেলােক িবশ্বাসী ভাই সকলক অিত আনিন্দত কিৰেল 4 পাছত
েতওঁেলাক েযিতয়া িযৰূচােলম পায়িহ, েতিতয়া মণ্ডলী, পঁাচিন আৰু পিৰচাৰক সকেল েতওঁেলাকক আদৰিণ জনােল
ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৰ লগত থািক িয িয কিৰেল, েসই িবষেয় েতওঁেলােক সকেলা কথা জনােল 5 িকন্তু ফৰীচী সকলৰ
মাজৰ পৰা অহা েকইগৰাকীমান িবশ্বাসী িথয় হ’ল আৰু ক’েল, “অনা-ইহুদী িবশ্বাসী সকলৰ চুন্নৎ কৰা আৱশয্ক আৰু
েমািচৰ িবধান পালন কিৰবৈল েতওঁেলাকক আজ্ঞা িদয়া হওক ”

6 পাছত পঁাচিন আৰু পিৰচাৰক সকেল এই িবষেয় আেলাচনা কিৰবৈল একেগাট হ’ল 7 বহু সময় ধিৰ েহাৱা তকর্ -
িবতকর্ ৰ পাছত িপতেৰ উিঠ েতওঁেলাকক ক’েল, “ভাই সকল আেপানােলােক জােন েয, অেনক িদনৰ আেগেয় ঈশ্বেৰ
আেপানােলাকৰ মাজত েমাক মেনানীত কিৰিছল েযন অনা-ইহুদী েলােক েমাৰ মুেখেৰ শুভবাতর্ াৰ বাকয্ শুিন িবশ্বাস কেৰ৷
8 ঈশ্বেৰ সকেলােৰ হৃদয় জােন েতওঁ আমাক েযেনৈক পিবত্র আত্মা দান কিৰিছল, অনা-ইহুদী সকলেকা েসইদেৰ পিবত্র
আত্মা দান কিৰ েতওঁেলাকৈল সাক্ষয্ িদিছল 9 আমাৰ আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত ঈশ্বেৰ িবেবচনা কিৰ এেকা পক্ষপাত
নকিৰেল, বৰঞ্চ িবশ্বাস কৰাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ হৃদয় ঈশ্বেৰ শুিচ কিৰেল 10 গিতেক, আমাৰ িপতৃপুৰুষ আৰু আিম
িয যুৱঁিলৰ েবাজা বব পৰা নাই, েসই েবাজা অনা-ইহুদী িশষয্ সকলৰ কান্ধত তুিল িদ এিতয়া আেপানােলােক িকয় ঈশ্বৰৰ
পৰীক্ষা কিৰেছ? 11 িকন্তু আিম িবশ্বাস কেৰঁা েয, েতওঁেলােকও আমাৰ দেৰই প্রভু যীচুৰ অনুগ্রহৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ লাভ
কিৰব ”

12 েতিতয়া সকেলা মানুহ নীৰৱ ৈহ গ’ল আৰু বাণর্ব্বা আৰু েপৗলৰ েযােগিদ অনা-ইহুদী সকলৰ মাজত ঈশ্বেৰ িয
আচিৰত কমর্ আৰু িচন েদখুৱােল, েসই সকেলা ঘটনা মানুহেবােৰ েতওঁেলাকৰ পৰা শুিনেল 13 েতওঁেলােক কথা
ৈক েশষ কৰাৰ পাছত যােকােব কবৈল আৰম্ভ কিৰেল, “ভাই সকল, েমাৰ কথা শুনক 14 িচেমান িপতেৰ ক’েল,
েকেনৈক ঈশ্বেৰ প্রথমবাৰৰ বােব অনা-ইহুদী সকলক েপ্রম কিৰেল আৰু িনজৰ নামৰ কাৰেণ অনা-ইহুদী সকলৰ মাজৰ
পৰা িকছুেলাকক গ্রহণ কিৰেল 15 এই িবষয়ত ভাৱবাদী সকলৰ কথােৰা িমল আেছ, েযেনৈক িলখা আেছ:*
16 এইেবাৰৰ পাছত মই উলিট আিহম,
দায়ুদৰ ভািঙ েযাৱা পঁজা মই পুনৰায় গিঢ়ম
মই তাৰ ভগ্নাৱেশষ পুনৰ িনম্মর্াণ কিৰ িথক কিৰম,
17 যােত মানৱ জািতৰ অৱিশষ্ট অংশই প্রভুৰ অেন্বষণ কিৰব পােৰ;
েমাৰ নােমেৰ আমিন্ত্রত সকেলা অনা-ইহুদীও ইয়াৰ অন্তভুর্ ক্ত
18 িয জন প্রভুেৱ পূবর্েত এই িবষয়েবাৰ জনাইিছল, েতওঁ এই কথা ৈকেছ ”
19এই কাৰেণ েমাৰ িবচাৰ এই েয, িয সকল অনা-ইহুদী েলাক ঈশ্বৰৈল ঘূিৰেছ; আিম েতওঁেলাকক কষ্ট িদয়া উিচত নহয়
20 বৰং আিম েতওঁেলাকৈল এই কথা িলিখ জনাওঁ েয, েতওঁেলােক েযন মূির্ত পূজা িবষয়ক েকােনা অশুিচতা†, বয্িভচাৰ
আৰু েটঁটু েচিপ মৰা প্রাণীৰ মাংস আৰু েতজ েখাৱা, এই সকেলােবাৰৰ পৰা পৃথেক থােক 21 িকয়েনা পূবর্কালেৰ
পৰা প্রেতয্ক নগৰেত েমািচৰ িবধান প্রচাৰ কৰা েলাক সকল আেছ আৰু প্রেতয্ক িবশ্রামবােৰ ইহুদী সকলৰ নাম-ঘৰত
েতওঁেলােক েসইেবাৰ পেঢ়

22 েতিতয়া েগােটই মণ্ডলীৰ ৈসেত পঁাচিন আৰু পিৰচাৰক সকেল যােকাবৰ কথাত সমথর্ন িদেল আৰু েতওঁেলাকৰ
মাজৰ পৰা িযহূদা আৰু চীল, নামৰ মণ্ডলীৰ দুজন েনতাক মেনানীত কিৰ েপৗল আৰু বাণর্ব্বাৰ লগত আিন্তয়িখয়াৈল
পঠাবৈল িঠক কিৰেল এই িযহূদাক বাচর্ ব্বা বুিলও মতা হয় 23 েতওঁেলাকৰ হাতত এইদেৰ এখন পত্র িলিখ পঠােল:
“আিন্তয়িখয়া, িচিৰয়া আৰু িকিলিকয়াৰ অনা-ইহুদী িবশ্বাসী ভাই সকলৰ সমীপৈল- পঁাচিন, পিৰচাৰক আৰু িবশ্বাসী ভাই
সকলৰ শুেভচ্ছা 24 আিম শুিনবৈল পাইেছা েয, আমাৰ মাজৰ পৰা ৈগ েকইজনমান েলােক আমাৰ আজ্ঞাৰ অিবহেন
আেপানােলাকক িশক্ষা িদ মন অিস্থৰ কিৰেছ আৰু আেপানােলাকক নানা সমসয্াৰ মাজত েপলাইেছ 25 েসেয়েহ আিম
েকইজনমানক মেনানীত কিৰবৈল একমত হ’েলা আৰু েতওঁেলাকক আমাৰ িপ্রয় ভাই বাণর্ব্বা আৰু েপৗলৰ ৈসেত
* 15 অধয্ায়:15 আেমাচ 9:11-12 † 15 অধয্ায়:20 বিল িদয়া প্রাণীৰ মাংস েখাৱা অনুিচত
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আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পঠােলঁা 26 েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ নামৰ কাৰেণ িনজৰ জীৱন িবপদাপন্ন
কিৰেছ; 27 এই কাৰেণ আিম িযহূদা আৰু চীলক পঠােলঁা েতওঁেলােক আেপানােলাকক এেকেবাৰ কথােক কব
28 িকয়েনা পিবত্র আত্মা আৰু আমাৰ কাৰেণ এইেটােৱই ভাল েযন েদিখেলঁা েয, প্রেয়াজনীয় এই িবষয়েবাৰৰ বািহেৰ
অিতিৰক্ত েকােনা েবাজা আেপানােলাকৰ ওপৰত জািপ িদয়া নহ’ব: 29 আেপানােলােক মূির্তৰ ওচৰত উৎসগর্ কৰা
প্রসাদৰ পৰা িবৰত থাকক েতজ আৰু েটটু-েচপা িদ মৰা েকােনা প্রাণীৰ মাংস আৰু েতজ নাখাব; েকােনা বয্িভচাৰ
নকিৰব এই সকেলােবাৰৰ পৰা িনজক আতৰাই ৰািখেল, আেপানােলাকৰ মঙ্গল হ’ব ইিত ”

30 েপৗল, বাণর্ব্বা আৰু েসই েলাক সকলক পঠাই িদয়াৰ পাছত েতওঁেলাক আিন্তয়িখয়াৈল গ’ল তােত েতওঁেলােক
েলাক সকলক একিত্রত কিৰ িচিঠ খন িদেল 31 পাছত েলাক সকেল িচিঠ খন পিঢ় উৎসািহত ৈহ আনন্দ কিৰবৈল
ধিৰেল 32 িযহূদা আৰু চীল িনেজও ভাৱবাদী েহাৱাত েতওঁেলােক বহুেতা কথােৰ ভাই সকলক উৎসাহ িদ শিক্ত
েযাগােল 33 এইদেৰ িযহূদা আৰু চীল িকছুিদন তাত থকাৰ পাছত, েতওঁেলাকক পেঠাৱা েলাক সকলৰ ওচৰৈল
উলিট যাবৰ কাৰেণ ভাই সকলৰ পৰা কুশেল িবদায় লেল 34 ‡ 35 িকন্তু েপৗল আৰু বাণর্ব্বা আিন্তয়িখয়ােত থািকল
েতওঁেলােক আন আন েলােকেৰ ৈসেত প্রভুৰ বাকয্ৰ পৰা উপেদশ িদ প্রচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল

শুভবাতর্ া প্রচাৰত েপৗলৰ িদ্বতীয় যাত্রা আৰু বাণর্ব্বাৰ ৈসেত মতাৈনকয্
36 িকছুিদনৰ পাছত েপৗেল বাণর্ব্বাক ক’েল, “বলা, িযেবাৰ নগৰত আিম প্রভুৰ বাকয্ েঘাষণা কিৰিছেলঁা, েসই

ঠাইেবাৰৈল আিম এিতয়া উভিট যাওঁ আৰু ভাই সকলক েদখা কেৰঁা; তােত েতওঁেলাক েকেন আেছ তাক চাওঁৈগ ”
37 েতিতয়া বাণর্ব্বাই েতওঁেলাকৰ লগত েযাহনেকা িনবৈল ইচ্ছা কিৰেল এই েযাহনক মাকর্ বুিলও মতা হয় 38 িকন্তু
েপৗেল ভািৱেল, মাকর্ ক লগত িনয়ােটা ভাল নহ’ব, কাৰণ পামু্ফিলয়াত মােকর্ েতওঁেলাকৰ লগ এিৰ উভিত ৈগিছল
পাছত েতওঁেলাকৰ লগত কাম কিৰবৈলও নগ’ল 39 তাৰ ফলত েতওঁেলাক দুেয়ােৰ মাজত মত িবেৰাধ হ’ল পাছত
পৰস্পেৰ পৃথক ৈহ গ’ল বাণর্ব্বাই মাকর্ ক লগত ৈল জাহােজেৰ কুপ্র দ্বীপৈল যাত্রা কিৰেল 40 িকন্তু েপৗেল চীলক
মেনানীত কিৰেল আৰু ভাই সকেল েতওঁক প্রভুৰ অনুগ্রহৰ হাতত তুিল িদেল পাছত েতওঁেলাক তাৰ পৰা ওলাই গ’ল
41 েপৗেল িচিৰয়া আৰু িকিলিকয়া েদশৰ মােজিদ ৈগ মণ্ডলী সমূহক অিধক শিক্তশালী কিৰেল

16 অধয্ায়
েপৗল আৰু চীলৰ লগত তীমিথয়

1 তাৰ পাছত েপৗল দবীর্ আৰু লুস্ত্রা চহৰৈল গ’ল তােত তীমিথয় নামৰ এজন খ্রীষ্টৰ িশষয্ আিছল তীমিথয়ৰ
মাতৃ আিছল এগৰাকী িযহুদী খ্রীষ্টীয় িবশ্বাসীনী মিহলা আৰু িপতৃ গ্রীক েলাক আিছল 2 লুস্ত্রা আৰু ইকিনয় চহৰৰ ভাই
সকেল তীমিথয়ক অিত প্রশংসা কিৰিছল 3 েপৗেল যাত্রাত তীমিথয়েকা িনজৰ লগত ৈল যাবৈল িবচািৰেল আৰু েসেয়
েতওঁক চুন্নৎ কৰােল; কাৰণ েসই অঞ্চলেবাৰত ইহুদী েলাক আিছল আৰু েতওঁেলােক তীমিথয়ৰ িপতৃ গ্রীক জািতৰ
বুিল জািনিছল 4 পাছত েতওঁেলাক নগৰেবাৰৰ মােজিদ যাওঁেত িযৰূচােলমত পঁাচিন আৰু পিৰচাৰক সকেল িলিখ িদয়া
িনেদর্ শনােবাৰ পালন কিৰবৈল মণ্ডলীেবাৰক জনােল 5 এইদেৰ মণ্ডলীেবাৰ িবশ্বাসত দৃঢ় ৈহ িদেন িদেন েলখত বৃিদ্ধ
পাবৈল ধিৰেল

ইউেৰাপত শুভবাতর্ া প্রচাৰ
6 পিবত্র আত্মাই েপৗল আৰু েতওঁৰ সংগী সকলক এিচয়া েদশত বাকয্ প্রচাৰ কিৰবৈল বাধা িদেল, েতিতয়া েতওঁেলাক

িফৰুিগয়া আৰু গালাতীয়াৰ অঞ্চলেবাৰৰ মােজিদ গ’ল 7 আৰু মূিচয়াৰ সীমান্ত অঞ্চলত আিহ েতওঁেলােক িবথুিনয়া
গাওঁৈল যাবৰ বােব েচষ্টা কিৰেল, িকন্তু প্রভু যীচুৰ আত্মাই েতওঁেলাকক যাবৈল িনিদেল 8 েসেয়েহ, েতওঁেলােক মূিচয়া
পাৰ ৈহ েত্রাৱা নগৰৈল গুিচ গ’ল 9 িনশা েপৗেল এটা দশর্ন েদিখেল েয, এজন মািকদিনয়া মানুেহ িথয় ৈহ েতওঁক িমনিত
কিৰ ৈকেছ “মািকদিনয়াৈল আিহ আমাক সহায় কৰা ” 10 েপৗেল এই দশর্ন েপাৱাৰ পাছত আিম শীেঘ্রই মািকদিনয়াৈল
যাবৰ কাৰেণ প্রস্তুত হ’েলা কাৰণ, আিম বুিজ পােলঁা েয মািকদিনয়াৰ েলাক সকলৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰবৰ
বােব ঈশ্বেৰ আমাক মািতেছ

লুিদয়াৰ মন পিৰৱতর্ ন
‡ 15 অধয্ায়:34 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত 34 পদত যুক্ত আেছ - “িকন্তু চীেল তােত থািকবৈল মন িস্থৰ কিৰেল ”
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11 পাছত েত্রাৱা এিৰ আিম জাহােজেৰ েপােন েপােন চামথাকীৈল গেলা আৰু িপছিদনা িনয়াপিল নগৰৈল আিহেলঁা
12 তাৰ পৰা আিম মািকদিনয়াৰ িফিলপী নগৰৈল গেলা িফিলপী নগৰ খন েসই এেলকাৰ এখন উেল্লখনীয় নগৰ আৰু
ই এক েৰামান উপিনেৱশ আিম এই নগৰত বহু িদন থািকেলা

13 িবশ্রামবােৰ আিম নগৰৰ দুৱাৰৰ বািহেৰিদ নদীৰ কাষৈল গেলা; ভািৱিছেলা, তাত িনশ্চয় প্রাথর্না কিৰবৰ বােব ঠাই
আেছ৷ তােত িয মিহলা সকল আিহ এেকলেগ িমিলত ৈহিছল, পাছত আিম েতওঁেলাকৰ কাষত বিহ কথা কবৈল ধিৰেলা
14 েসই মিহলা সকলৰ মাজত থুয়াতীৰা চহৰৰ ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰা লুদীয়া নামৰ এগৰাকী মিহলাও আিছল আৰু েতওঁ
েবঙুনীয়া কােপাৰৰ বয্ৱসায় কিৰিছল েতওঁ আমাৰ কথা শুিন আিছল তােত েপৗেল িয কথা ৈক আিছল, েসই কথা
মন িদ শুিনবৈল প্রভুেৱ লুদীয়াৰ হৃদয় মুকিল কিৰেল 15 তােত লুদীয়া আৰু পিৰয়ালৰ সকেলােৱ বািপ্তস্ম* লেল আৰু
আমাক অনুেৰাধ কিৰ ক’েল, “যিদেহ েমাক আেপানােলােক প্রভুৰ িবশ্বাসকািৰণী বুিল িবেবচনা কেৰ েতেনহেল েমাৰ
ঘৰত আিহ থাককিহ ” এইদেৰ েতওঁ আমাক বৰৈক েজাৰ কিৰেল

িফিলপী নগৰত েপৗলৰ প্রচাৰ বন্দীশালত েপৗল আৰু চীল
16 এিদন আিম েযিতয়া প্রাথর্নাৰ ঠাইৈল ৈগ আিছেলঁা, েতিতয়া এক অশুিচ আত্মাই লম্ভা এজনী অল্পবয়সীয়া েছাৱলী

আমাৰ আগত আিহ উপিস্থত হ’ল অশুিচ আত্মাৰ প্রভাৱত তাই ভিৱষয্তৰ কথা কব পািৰিছল আৰু এেনদেৰ তাই
মািলকেবাৰক বহু লাভৱান কিৰিছল 17 এই েছাৱালী জনীেয় েপৗল আৰু আমাৰ িপেছ িপেছ আিহল আৰু উচ্চস্বেৰ
ক’েল “এই মানুহেবাৰ সেবর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ দাস েতওঁেলােক পিৰত্রাণৰ পথৰ িবষেয় আেপানােলাকৰ আগত েঘাষণা
কিৰেছ ” 18 এইদেৰ তাই ভােলমান িদনৈলেক ৈক আিছল েশষত েপৗেল িবৰক্ত ৈহ, িপছৈল ঘূিৰ েসই আত্মাক ক’েল,
“মই েতাক যীচু খ্রীষ্টৰ নামত আজ্ঞা িদেছঁা, তাইৰ পৰা বািহৰ ওলা ” েতিতয়া লেগ লেগ েসই ভূতৰ আত্মা বািহৰ ওলাই
গ’ল

19 তাৰ পাছত তাইৰ মািলকেবােৰ েযিতয়া েদিখেল েয, েতওঁেলাকৰ লাভৰ আশা েনােহাৱা হ’ল, েতিতয়া েতওঁেলােক
েপৗল আৰু চীলক ধিৰ েচঁাচৰাই বজাৰৈলেক আিন শাসনকতর্ া জনৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল 20 তাৰ পাছত েতওঁেলাকক
শাসনকতর্ া সকলৰ ওচৰৈল িন ক’েল, “এওঁেলাক ইহুদী মানুহ আৰু আমাৰ নগৰত এওঁেলােক গণ্ডেগাল আৰম্ভ কিৰেছ
21 এওঁেলােক এেনেবাৰ িশক্ষা িদেছ, িযেবাৰ েৰামান নাগিৰক িহচােপ গ্রহণ কৰা বা পালন কৰা আমাৰ কাৰেণ নীিত
িবৰুদ্ধ ” 22 েতিতয়া আন জনতাও এেকলেগ েপৗল আৰু চীলৰ িবৰুেদ্ধ িথয় হ’ল শাসনকতর্ া সকেল েপৗল আৰু চীলৰ
কােপাৰ ফািল িসহঁতক েবেতেৰ েকাবাবৈল আেদশ িদেল 23 অিতৈক মাৰধৰ কৰাৰ পাছত েতওঁেলাকক বন্দীশালত
সুমুৱাই থেল আৰু কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষক কঢ়া পহৰা িদবৈল আেদশ িদেল 24 কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষই এই আেদশ পাই েপৗল
আৰু চীলক েজলৰ িভতৰ কক্ষৈল িন কাঠৰ েবিৰত েতওঁেলাকৰ ভিৰ আৱদ্ধ কিৰ বািন্ধ থেল

25 েতিতয়া প্রায় মাজিনশা েপৗল আৰু চীেল ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ প্রাথর্না কিৰ স্তুিত-গীত গাই আিছল আন কয়দী
সকেলও েতওঁেলােক েগাৱা স্তুিত-গীত শুিন আিছল 26 এই সময়েত হঠাৎ এক বৰ ভূিমকম্প হ’ল আৰু বন্দীশালৰ
েভঁিট পযর্ন্ত কঁিপ উিঠল েতিতয়া বন্দীশালৰ সকেলা দুৱাৰ আৰু কয়দী সকলৰ িশকিলৰ বান্ধেবাৰ েখাল খাই গ’ল
27 কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষই েটাপিনৰ পৰা সাৰ পাই কাৰাগাৰৰ দুৱাৰেবাৰ মুকিল েদিখ, িনজৰ তেৰাৱাল উিলয়াই আত্মঘাতী
হবৈল িবচািৰেল িকয়েনা েতওঁ ভািৱেল েয, কয়দীেবাৰ পলাই গ’ল 28 িকন্তু েপৗেল িচঞিৰ বৰ মােতেৰ ক’েল,
“িনজৰ ক্ষিত নকিৰব৷ আিম সকেলা ইয়ােত আেছঁা ” 29 েতিতয়া কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষই কােৰাবাক চািক আিনবৈল ৈক
িভতৰৈল েদৗিৰ গ’ল আৰু ভয়েত কঁিপ কঁিপ েপৗল আৰু চীলৰ আগত উবুিৰ খাই পিৰল 30 েতওঁেলাকক বািহৰৈল
আিন সুিধেল, “মহাশয় সকল, পিৰত্রাণ পাবৈল হ’েল মই িক কিৰব লািগব?” 31 েতওঁেলােক ক’েল, “প্রভু যীচুত িবশ্বাস
কৰক, েতিতয়া আপুিন আৰু আেপানাৰ ঘৰৰ সকেলােৱ পিৰত্রাণ লাভ কিৰব ” 32 েতওঁেলােক তাৰ পাছত কাৰাগাৰৰ
অধয্ক্ষৰ লগেত েতওঁৰ ঘৰৰ সকেলােক প্রভুৰ বাকয্ ক’েল 33 কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষই েসই িনশাই েপৗল আৰু চীলক ৈল
ৈগ েতওঁেলাকৰ আঘাতৰ ঠাইেবাৰ ধুই িদেল আৰু েতওঁ সপিৰয়ােল েতিতয়াই বািপ্তস্ম গ্রহণ কিৰেল 34 েতওঁ েপৗল
আৰু চীলক িনজৰ ঘৰৈল আিন খাবৈল িদেল আৰু পিৰয়ালৰ আটােয় ঈশ্বৰত িবশ্বাস কৰাত, েতওঁ সমস্ত পিৰয়ােল ৈসেত
অিতশয় আনন্দ কিৰেল

35 িপছিদনা পুৱা শাসনকতর্ া সকেল পৰীয়া সকলৈল এই বাতর্ া িদ পঠােল, “েসই মানুহেকইজনক এিৰ িদয়া ”
36 কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষই েসই কথা েপৗলক জনাই ক’েল, “শাসনকতর্ া সকেল আেপানােলাকক এিৰ িদবৰ কাৰেণ আমাৰ
ওচৰৈল বাতর্ া পঠাইেছ; গিতেক আেপানােলাক এিতয়া ওলাই আহক আৰু শািন্তেৰ গুিছ যাওঁক ” 37 িকন্তু েপৗেল
েতওঁেলাকক ক’েল, “আিম েৰামান নাগিৰক; আমাক িবনা িবচােৰেৰ ৰাইজৰ আগত েকাবাই কাৰাবন্দী কিৰ থেল
এিতয়া েতওঁেলােক আমাক েগাপেন এিৰ িদব িবচািৰেছ েনিক? এইেটা হ’ব েনাৱােৰ েতওঁেলাক িনেজ ইয়াৈল আিহ
* 16 অধয্ায়:15 বািপ্তস্মৰ অথর্ জলদীক্ষা
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আমাক বািহৰৈল উিলয়াই িনব লািগব ” 38 পৰীয়া সকেল শাসনকতর্ া সকলৰ ওচৰৈল ৈগ এই সম্বাদ িদেল েতিতয়া
এই সম্বাদ পাই েতওঁেলােক েপৗল আৰু চীলক েৰামান েলাক বুিল জািনেল আৰু েতওঁেলােক ভয় খােল 39 পাছত
শাসনকতর্ া সকেল আিহ েতওঁেলাকৰ ওচৰত ক্ষমা িবচািৰেল আৰু বন্দীশালৰ পৰা বািহৰৈল আিন নগৰ এিৰ যাবৈল
েতওঁেলাকক অনুেৰাধ কিৰেল 40 েপৗল আৰু চীল কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই লুদীয়াৰ ঘৰৈল গ’ল তােত েতওঁেলাক ৈগ
ভাই সকলৰ লগত েদখা হ’ল আৰু েতওঁেলাকক উৎসাহ উদ্দীপনা িদেল তাৰ পাছত েপৗল আৰু চীেল নগৰ এিৰ গুিছ
গ’ল

17 অধয্ায়
েপৗল আৰু চীল িথচলনীিকত

1 ইয়াৰ পাছত েতওঁেলাক আিম্ফপিল আৰু আপেল্লািনয়া নগৰৰ মােজিদ িথচলনীিক চহৰৈল গ’ল তাত ইহুদী সকলৰ
এটা নাম-ঘৰ আিছল 2 েপৗেল েতওঁৰ িনয়ম অনুযায়ী ইহুদী সকলৰ নাম-ঘৰৈল গ’ল আৰু এেকৰােহ িতিনটা িবশ্রাম-
বাৰত েতওঁেলাকৰ ৈসেত ধমর্শাস্ত্রৰ পৰা যুিক্তেৰ আেলাচনা কিৰেল 3 েতওঁ শাস্ত্রীয় বচন েমিল বয্াখয্া কিৰেল েয,
খ্রীষ্টই দুখেভাগ কৰা আৰু মৃতুয্ৰ পৰা পুণজীর্িৱত েহাৱাৰ প্রেয়াজন আিছল েতওঁ আেকৗ ক’েল, “এই িয যীচুক মই
আেপানােলাকৰ আগত প্রচাৰ কিৰেছঁা, েসই যীচুেৱই ৈহেছ খ্রীষ্ট ” 4 তােত িকছুমান ইহুদীেয় এই কথাত সন্মিত জনাই
েপৗল আৰু চীলৰ লগত েযাগ িদেল তােৰাপিৰ অেনক ঈশ্বৰভক্ত গ্রীক আৰু গণয্-মানয্ মিহলা সকলেক ধিৰ এক বৃহৎ
দেল েতওঁেলাকৰ লগত েযাগ িদেল 5 িকন্তু িবশ্বাস নকৰা ইহুদী সকেল িহংসা কিৰ বজাৰ অঞ্চলৰ পৰা িকছুমান দুষ্ট
েলাকক মািত আিন একেগাট কিৰেল আৰু নগৰৰ মাজত গণ্ডেগাল লগাই িদেল েপৗল আৰু চীলক িবচািৰ মানুহেবাৰৰ
মাজৈল িনবৰ বােব েতওঁেলােক যােচানৰ ঘৰ আক্রমণ কিৰেল 6 িকন্তু তাত েতওঁেলাকক নাপাই যােচান আৰু েকােনা
েকােনা ভাইক টািন আিন চহৰৰ শাসনকতর্ াৰ আগৈল ৈল গ’ল আৰু িচঞিৰ কবৈল ধিৰেল, “িয েলাক সকেল সমগ্র
পৃিথৱী উলট-পালট কিৰেছ, েতওঁেলাক এিতয়া ইয়ােতা উপিস্থত ৈহেছ, 7 আৰু যােচােন েতওঁেলাকক আলহী কিৰ
ৰািখেছ এই েলাক সকেল চীজাৰৰ আজ্ঞা অমানয্ কিৰ ৈক ফুিৰেছ েয, যীচু নামৰ আন এজন ৰজা আেছ ” 8 এইেবাৰ
কথা শুিন সমেবত জনতা আৰু নগৰৰ শাসনকতর্ া সকল উিদ্বগ্ন ৈহ পিৰল 9 েতওঁেলােক যােচান আৰু আন েলাক
সকলৰ পৰা জিৰমনা লেল আৰু জিৰমনা আদায় িদয়াৰ পাছত েতওঁেলাকক যাবৈল এিৰ িদেল

10 েসই ৰািতেয়ই ভাই সকেল েপৗল আৰু চীলক িবৰয়াৈল পঠাই িদেল েসই ঠাই পাই েতওঁেলাক ইহুদী সকলৰ নাম-
ঘৰৈল গ’ল 11 িথচলনীিকৰ েলাক সকলতৈক িবৰয়াৰ েলাক সকল উদাৰ মেনাভাৱাপন্ন আিছল েতওঁেলােক অিত
আগ্রেহেৰ বাকয্ শুিন গ্রহণ কিৰেল আৰু সতয্তা জািনবৈল প্রিতিদেন শাস্ত্রৰ বাকয্ অনুসন্ধান কিৰেল 12 ইয়াৰ ফলত
েতওঁেলাকৰ মাজৰ অেনেক িবশ্বাস কিৰেল এই িবশ্বাসী সকলৰ মাজত েকইজনমান প্রভাৱশালী গ্রীক মিহলা আৰু বহুত
পুৰুষও আিছল 13 িকন্তু েপৗেল িবৰয়াৈল আিহ ঈশ্বৰৰ বাকয্ প্রচাৰ কিৰ আেছ বুিল শুিনবৈল পাই িথচলনীিকৰ ইহুদী
সকল েসই ঠাইৈল আিহ েলাক সকলক উেত্তিজত কিৰেল 14ভাই সকেল েতিতয়াই পলম নকিৰ েপৗলক সাগৰৰ তীৰৈল
পঠাই িদেল; িকন্তু চীল আৰু তীমিথয় িবৰয়ােত থািকল 15 িয সকল েলােক েপৗলক লগত ৈল ৈগিছল, েতওঁেলােক
েতওঁক আিথনী চহৰৈল ৈল গ’ল আৰু েপৗলক তােত এিৰেল পাছত েতওঁেলােক েপৗলৰ পৰা চীল আৰু তীমিথয়ৰ
কাৰেণ এই আেদশৈল আিহল েয, েতওঁেলােক েযন অিত েসানকােল েপৗলৰ লগ লয়

েপৗল আিথনী নগৰত
16 আিথনী চহৰত েপৗেল চীল আৰু তীমিথয়ৰ কাৰেণ অেপক্ষাত থােকােত, েসই চহৰ মূির্তেবােৰেৰ পূণর্ ৈহ থকা

েদিখেল তােত েতওঁৰ অন্তৰ-আত্মা অিত বয্িথত ৈহ উিঠল 17 েসেয় েতওঁ ইহুদী আৰু ঈশ্বৰক উপাসনা কৰা গ্রীক
সকলৰ লগত নাম-ঘৰত যুিক্তেৰ আেলাচনা কিৰেল বজাৰ অঞ্চলেতা প্রিতিদেন লগ েপাৱা েলাক সকলৰ লগত
আেলাচনা কিৰেল 18 তােত ইিপকূৰী আৰু েস্তািয়কী দশর্ন-শাস্ত্রৰ দাশর্িনক েকইজনমােন েপৗলৰ লগত তকর্ -যুদ্ধত
িলপ্ত হ’ল িকছুমােন ক’েল, “এই জেন বকবকাই িক কবৈল িবচািৰেছ?” আন েকােনাবাই ক’েল, “ই েদিখেছঁা
েকােনাবা িবেদশী েদৱতােবাৰৰ কথা প্রচাৰ কিৰেছ ” কাৰণ েপৗেল যীচু আৰু েতওঁৰ পুনৰুত্থানৰ িবষেয় ৈক আিছল
19 েতওঁেলােক েপৗলক ধিৰ আেৰয়পাগৰ সভাৈল িন সুিধেল, “আপুিন এই িয নতুন িশক্ষা িদেছ, েসইেটা িক, েসই
িবষেয় আিম জিনব পােৰঁা েন? 20 িকয়েনা আপুিন িকছুমান অদু্ভত কথা আমাক শুনাইেছ গিতেক এই কথােবাৰৰ অথর্
িক, েসই িবষেয় আিম জািনব িবচােৰা ” 21 আিথনীৰ েলাক সকেল আৰু তাত থকা িবেদশী সকেলও মাত্র িকছুমান
িনতয্ নতুন িবষয় ৈল আেলাচনা কিৰ বা শুিন আজিৰ সময় কটায়

22 েতিতয়া েপৗেল আেৰয়পাগৰ সভাৰ মাজত িথয় ৈহ ক’েল, “েহ আিথনীৰ জনগণ, মই েদিখেছঁা েয আেপানােলাক
সকেলা েক্ষত্রেত অিতশয় ধমর্প্রাণ মানুহ 23 িকয়েনা মই ঘূিৰ ফুেৰােত আৰু আেপানােলােক উপাসনা কৰা বস্তুেবাৰ
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লক্ষয্ কেৰঁােত, ‘অিবিদত ঈশ্বৰৈল েবিদ’ বুিল িলখা এটা েবিদ েদখা পােলঁা এেতেক আেপানােলােক নাজািন িয জনৰ
উপাসনা কিৰেছ, েতওঁৰ সম্বেন্ধ মই আেপানােলাকৰ ওচৰত প্রচাৰ কিৰেছঁা 24 ঈশ্বৰ, িয জন পৃিথৱী আৰু তাত থকা
সকেলা বস্তুৰ সৃষ্টিকতর্ া, েতওঁ স্বগর্ আৰু পৃিথৱীৰ গৰাকী েতওঁ মনুষয্ৰ হােতেৰ সজা মিন্দৰত িনবাস নকেৰ 25 মনুষয্ৰ
হাতৰ েসৱা কাযর্ েতওঁৰ প্রেয়াজন নাই েতওঁৰেতা এেকােৰ অভাৱ নাই কাৰণ েতওঁ িনেজই সকেলােক জীৱন, িনশ্বাস
আৰু আন সকেলা িদেয় 26 এজন মানুহৰ পৰা ঈশ্বেৰ সমগ্র মানৱ জািত সৃষ্টি কিৰেল যােত েতওঁেলােক েগােটই
পৃিথৱীেত বসবাস কিৰব পােৰ ঈশ্বেৰ, মানুেহ বসবাস কিৰ থািকব পৰা ঠাইৰ সীমা আৰু িনদ্ধর্ ািৰত কাল িঠক কিৰেল
27 েসেয়, মানুেহ ঈশ্বৰক িবচািৰব লােগ আৰু িবচািৰ েযন েশষত েতওঁক লগ পায় আচলেত, েতওঁ আমাৰ কােৰা পৰা
দূৈৰত নাই 28 িকয়েনা আিম েতওঁেত জীয়াই আেছঁা, চলা-ফুৰা কিৰেছঁা আৰু আেছঁা, েযেনৈক আেপানােলাকৰ কিব
সকলৰ এজেন ৈকেছ, ‘কাৰণ আিমও েতওঁৰ সন্তান ’ 29 আিম যিদ ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ, েতেনহেল মানুহৰ িশল্পকলা
আৰু িচন্তােৰ সজা েসাণ, ৰূপ বা পাথৰৰ মূির্তৰ দেৰ ঈশ্বৰৰ ঐশ্বিৰকতাক আিম কল্পনা কিৰব নালােগ 30 এই কাৰণেত,
মানুহৰ অজ্ঞানতাৰ এেন কালেছাৱাক ঈশ্বেৰ ক্ষমাৰ চকুেৰ চাইেছ িকন্তু এিতয়া েতওঁ সকেলা ঠাইেত আটাই মানুহক
মন-পালটন কিৰবৈল আজ্ঞা িদেছ 31 িকয়েনা েতওঁ এেন এটা িদন িনৰূপণ কিৰেছ েয, েসইিদনা েতওঁ মেনানীত কৰা
েলাক জনৰ দ্বাৰাই েগােটই পৃিথৱীক ধাির্মকতাত েসাধ-িবচাৰ কিৰব ঈশ্বেৰ েসই েলাকক মৃতেবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিল
সকেলােৰ আগত েতওঁৰ প্রমাণ িদেল

32আিথনীৰ েলাক সকেল েযিতয়া মৃত সকলৰ পুনৰুত্থানৰ কথা শুিনেল, েকইজনমােন েপৗলক ঠাট্টা-মস্কৰা কিৰবৈল
ধিৰেল; িকন্তু আন েকােনা েকােনােৱ ক’েল, “এই িবষেয় আিম আেকৗ এবাৰ আেপানাৰ পৰা শুিনম ” 33 ইয়াৰ পাছত
েপৗেল েতওঁেলাকক এিৰ গুিছ গ’ল 34 িকন্তু েকইজনমােন আিহ েপৗলক লগ ধিৰেল আৰু িবশ্বাস কিৰেল েসই িবশ্বাসী
সকলৰ মাজত আেৰয়পাগৰ সদসয্ িদয়নুিচয়, দামাৰী নামৰ এগৰাকী মিহলা আৰু েতওঁেলাকৰ লগত আন েকইজনমান
আিছল

18 অধয্ায়
কিৰন্থত েপৗল

1 ইয়াৰ পাছত েপৗেল আিথনী এিৰ কিৰন্থৈল গ’ল 2 তােত েতওঁ পন্ত েদশত জন্মা আিক্কলা নামৰ এজন ইহুদীক েদখা
পােল; েসই সময়ত েতওঁ, েতওঁৰ ভাযর্া িপ্রিষ্কলাক ৈল ইটালী েদশৰ পৰা আিহিছল, কাৰণ েক্লৗিদয়ই সকেলা ইহুদীেক
েৰাম এিৰ যাবৈল িনেদর্ শ িদিছল েপৗল েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহল 3 েতওঁেলাক িযেহতু বয্ৱসায়ত েপৗলৰ দেৰ তমু্ব
বেনাৱা েলাক আিছল, েসেয়েহ েপৗেল েতওঁেলাকৰ লগেত থািক কাম কিৰবৈল ধিৰেল 4 প্রেতয্ক িবশ্রামবােৰ েপৗেল
নাম-ঘৰত যুিক্ত-পৰামশর্েৰ ইহুদী আৰু গ্রীক সকলক িবশ্ৱাস কিৰবৈল প্রতয্য় জন্মায় 5 চীল আৰু তীমিথয় মািকদিনয়া
েদশৰ পৰা অহাৰ পাছত েপৗেল আত্মাৰ দ্বাৰা অনুপ্রািণত ৈহ েঘাষণা কিৰেল আৰু ইহুদী সকলৰ আগত যীচুেৱই েয
খ্রীষ্ট হয়, েসই সাক্ষয্ িদেল 6 েযিতয়া ইহুদী সকেল েপৗলৰ িবৰুদ্ধাচৰণ কিৰ েতওঁক অপমান কিৰবৈল ধিৰেল, েতিতয়া
েপৗেল েতওঁেলাকৰ ফােল িনজৰ কােপাৰ েজাকািৰ ক’েল, “আেপানােলাকৰ েতজৰ দায় আেপানােলাকৰ মূৰৰ ওপৰেত
থাকক; মই িনেদর্ াষী এিতয়াৰ পৰা মই অনা-ইহুদী সকলৰ ওচৰৈল যাওঁ ” 7 পাছত, েতওঁ তাৰ পৰা ৈগ ঈশ্বৰৰ উপাসনা
কৰা তীত-যুষ্ট নােমেৰ এজনৰ ঘৰত উপিস্থত হ’ল৷ েতওঁৰ ঘৰ নাম-ঘৰৰ কাষেত আিছল 8 েপৗলৰ কথা শুিন নাম-
ঘৰৰ অিধকাৰী ক্রীেষ্প আৰু েতওঁৰ ঘৰৰ সকেলােৱ প্রভুত িবশ্বাস কিৰ বািপ্তস্ম গ্রহণ কিৰেল৷ কিৰন্থীয়া সকলৰ মাজৰ
বহুেলােক েতওঁৰ পৰা শুভবাতর্ া শুিন বািপ্তস্ম গ্রহণ কিৰেল 9 প্রভুেৱ ৰািত েপৗলক দশর্ন িদ কেল “তুিম ভয় নকিৰবা,
মেন মেন নাথািক, প্রচাৰ কৰা; 10 মই েতামাৰ লগত আেছঁা, েকােনও েতামাক হািন কিৰব েনাৱােৰ, েমাৰ বহু েলাক এই
নগৰত আেছ৷’’ 11 তােত েপৗেল এবছৰ ছয় মাহ েতওঁেলাকৰ মাজত থািক ঈশ্বৰৰ বাকয্ িশকােল 12 েতিতয়া গািল্লেয়া
আখায়া েদশৰ অিধপিত ৈহ থকা সময়ত ইহুদী সকেল, েপৗলৰ িবপেক্ষ উিঠ, েতওঁক িবচাৰৰ আসনৰ সনূ্মখৈল আিনেল;
13 েতওঁেলােক কেল, “এই েলাক জেন িবধানৰ িবৰুেদ্ধ ৈগ ঈশ্বৰৰ উপাসনা কিৰবৈল মানুহেবাৰক উচটিন িদেছ ”
14 েপৗেল েযিতয়া কথা কবৈল ইচ্ছা কিৰেল, েতিতয়া গািল্লেয়ােৱ ইহুদী সকলৰ উেদ্দেশয্ কেল, “েহ ইহুদী সকল, এেয়
অনয্ায় বা আপিত্ত জনক েগাচৰ েহাৱা হেল, মই েতামােলাকৰ ওজৰ আপিত্ত মািনেলা হয় 15 িকন্তু এই সকেলা প্রশ্ন
েতামােলাকৰ বাকয্, নাম বা িবধানৰ বাদ-িবচাৰৰ কাৰেণেহ বয্ৱহাৰ হয়, েতেনহেল এই িবষেয় েতামােলােক িনেজ িবচাৰ
কিৰ চাবা, এই িবষেয় িবচাৰ কিৰবৈল মই উৎসািহত নহওঁ৷” 16 পাছত েগিল্লেয়ােৱ েতওঁেলাকক িবচাৰৰ আসনৰ পৰা
আতৰ কিৰেল 17 তােত েতওঁেলােক নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী েচািস্থিনক বলপূব্বর্ক ধিৰ আিন িবচাৰৰ আসনৰ ওচৰত
মাৰধৰ কিৰেল, িসহঁেত কৰা কামেবাৰত গািল্লেয়ােৱ মেনােযাগ িনিদেল 18 েপৗেল, েসই ঠাইেত বহু িদনৈলেক থািক,
ভাই সকলৰ পৰা িবদায় ৈল সাগৰীয় পেথিদ িচিৰয়া েদশৈল যাত্রা কিৰেল; েতওঁৰ লগত িপ্রিষ্কলা আৰু আিক্কলাও গ’ল৷
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েতওঁ িকংিক্রয়াত িনজৰ মূৰ খুৰাইিছল; িকয়েনা েতওঁৰ েকােনা সংকল্প আিছল 19 ইয়াৰ পাছত েতওঁেলাক েযিতয়া ইিফচ
নগৰ পােল, িপ্রিষ্কলা আৰু আিক্কলাক তােত থািকবৈল িদ েপৗেল িনেজ নাম-ঘৰত েসামাই ইহুদী সকেল ৈসেত বাদ-িবচাৰ
কিৰেল 20 তােত আৰু িকছুিদন থািকবৈল েতওঁেলােক েপৗলক অনুেৰাধ কিৰেল, িকন্তু েতওঁ অমািন্ত হল 21 “ঈশ্বৰৰ
ইচ্ছা হেল আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আেকৗ আিহম৷” এই বুিল ৈক, সাগৰীয় পেথিদ ইিফচৈল যাবৰ বােব জাহােজেৰ যাত্রা
কিৰেল 22 পাছত চীজািৰয়াত নািম, িযৰূচােলমৈল ৈগ মণ্ডলীক আন্তিৰক অিভনন্দন জনাই, তাৰ পৰা আিন্তয়িখয়াৈল
আিহল 23 েতওঁ িকছুিদন তােত থািক, তাৰ পৰা গালাতীয়া আৰু িফৰুিগয়া েদেশিদ ফুিৰ ফুিৰ সকেলা িশষয্ক উৎসািহত
কিৰেল 24 েসই সময়ত আপেল্লা নােমেৰ এজন ইহুদী মানুহ ইিফচৈল আিহিছল৷ েতওঁ আেলকেজিন্দ্রয়া িনবাসী, এজন
সুবক্তা আৰু ধমর্শাস্ত্রৰ িবষয়েবাৰত িনপূণ আিছল 25 েতওঁ েযাহনৰ বািপ্তস্মৰ িবষেয় িশক্ষা পাইিছল আৰু আত্মাত
উৎসািহত ৈহ ঈশ্বৰৰ বাকয্ িবশদৰূেপ েঘাষণা কিৰিছল; িকন্তু েতওঁ েযাহনৰ বািপ্তস্মৰ িবষেয়েহ জািনিছল 26 পাছত
েতওঁ নাম-ঘৰত সাহেসেৰ প্রচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল; েতিতয়া িপ্রিষ্কলা আৰু আিক্কলাই েতওঁৰ এই কথা শুনাত, েতওঁক
েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল ৈল আিহল আৰু ঈশ্বৰৰ পথৰ িবষেয় িবশদভােব বুজাই িদেল

27 েযিতয়া েতওঁ আখায়া েদশৈল যাব িবছািৰেল; ভাই সকেল উৎসাহ িদ েতওঁক আদিৰ লবৈল িশষয্ সকলৈল পত্র
িলিখ েপ্রৰণ কিৰেল; তােত েতওঁ েসই ঠাই েপাৱাত অনুগ্রহৰ দ্বাৰাই িবশ্বাস কৰা সকলক মহৎ উপকাৰ সাধন কিৰেল
28 িকয়েনা যীচু েয খ্রীষ্ট হয়, েতওঁ শাস্ত্রৰ দ্বাৰাই এই িবষেয় প্রমাণ কিৰ েদখুৱােল, তােত েতওঁ সববর্সাধাৰণৰ আগত
ইহুদী সকলৰ আপিত্ত খণ্ডন কিৰেল

19 অধয্ায়
1আপেল্লা কিৰন্থত থকা সময়ত েপৗেল উচ্চভূিম অঞ্চলৰ মােজিদ আিহ ইিফচ চহৰ পােলিহ; তােত েতওঁ েকইজনমান

িশষয্ক লগ পােল৷ 2 েপৗেল েতওঁেলাকক সুিধেল, “আেপানােলােক েযিতয়া িবশ্বাস কিৰেল, েতিতয়া পিবত্র আত্মা পােল
েন?” েতওঁেলােক েতওঁক কেল, “পিবত্র আত্মা িদয়া ৈহেছ েন নাই, েসই িবষেয় আিম শুিনবৈলেক নাপােলঁা৷”

3 েতিতয়া েতওঁ কেল, “েতেনহেল আেপানােলােক িক কাৰণত বাপ্তাইিজত হ’ল?” েতওঁেলােক কেল, “েযাহনৰ
বািপ্তস্ম েলাৱা েদিখ” 4 েতিতয়া েপৗেল কেল, “েযাহেন েলাক সকলক ৈকিছল, িয জন েমাৰ পাছত আিহেছ, েতওঁত
অথর্াৎ যীচুত িবশ্বাস কৰা; এই বুিল েতওঁ েতওঁেলাকক মন-পালটনৰ বািপ্তস্মেৰ বাপ্তাইজ কিৰেল ”

5 এই কথা শুিন েতওঁেলােক প্রভু যীচুৰ নােমেৰ বাপ্তাইিজত হ’ল 6 ইয়াৰ পাছত েপৗেল েযিতয়া েতওঁেলাকৰ গাত
হাত িদেল, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ ওপৰৈল পিবত্র আত্মা আিহল; তােত েতওঁেলােক নানা ভাষােৰ কথা ৈক ভােবািক্ত প্রচাৰ
কিৰেল 7 েতওঁেলাক প্রায় বাৰ জন মান মানুহ আিছল

8 পাছত েপৗল নাম-ঘৰৈল গ’ল আৰু েসই ঠাইত িতিন মাহ মান থািক িনভীর্ক ভােব প্রচাৰ কিৰেল; আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ
িবষেয় নানা কথােৰ বাদ-িবচাৰ কিৰ েলাক সকলক মেনািনেবশ কিৰবৈল েতওঁ বুজাই িদেল৷ 9 িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাজৰ
িকছুমান েলাকৰ মন কেঠাৰ আৰু অবাধয্ হ’ল৷ েতওঁেলােক েলাক সকলৰ আগত খ্রীষ্টীয় পথৰ িনন্দা কিৰবৈল ধিৰেল৷
েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক তােত এিৰ িশষয্ সকলক পৃথেক তুৰাণ্ণ নােমেৰ এজনৰ পঢ়াশালীৈল িন িনেতৗ কেথাপকথন
কিৰব ধিৰেল 10 এইদেৰ েতওঁ দুবছৰৈল েসই ঠাইেত থািকল, আৰু এিচয়াত বাস কৰা সকেলা ইহুদী আৰু গ্রীক সকেল
প্রভুৰ বাকয্ শুিনবৈল পােল

11 ঈশ্বেৰ েপৗলৰ হতুৱাই এেন পৰাক্রম কাযর্ কৰােল েয, 12 েতওঁৰ গাৰ পৰা গােমাচা বা কােপাৰ নিৰয়া মানুহৰ
ওচৰৈল ৈল েযাৱাত, েতওঁেলাকৰ েৰাগ আতিৰল আৰু ভূতৰ আত্মােবােৰা ওলাই েযাৱাত েতওঁেলাক মুক্ত হ’ল

13 িকন্তু েদশ ভ্রিম ফুৰা েকইজনমান ইহুদী ভূত েখদাওঁতাই, ভূতৰ আত্মাই ধৰা সকলৰ আগত প্রভু যীচুৰ নাম, িনজৰ
কামত বয্ৱহাৰ কিৰ কয়, “িয জনাৰ কথা েপৗেল প্রচাৰ কিৰেছ, েসই যীচুৰ শপত িদ েতামােলাকক আজ্ঞা িদেছঁা ”
14 িস্কবা নামৰ িযহুদী প্রধান পুেৰািহত এজনৰ সাত জন পুেতেক এই কমর্ কিৰিছল

15 তােত ভূতৰ আত্মাই উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “যীচুক জােনা, েপৗলেকা িচিন পাওঁ; িকন্তু েতামােলাক েনা
েকান?” 16 এই বুিল েসই ভূতৰ আত্মাই ধৰা মানুহ জেন েতওঁেলাকৰ ওপৰত জঁাপ মািৰ আটাইেক বশ কিৰ বেলেৰ
পৰাজয় কিৰেল; েতিতয়া েতওঁেলাক উলঙ্গ আৰু আঘাত পাই, েসই ঘৰৰ পৰা পলাল 17 পাছত ইিফচত িনবাস কৰা
ইহুদী আৰু গ্রীক সকেল এই কথা শুিন সকেলােৱ ভয় পােল আৰু প্রভু যীচুৰ নাম মিহমািন্বত হ’ল

18 েতিতয়া িবশ্বাস কৰা সকলৰ বহু েলাক আিহ, িনজ িনজ কমর্ স্বীকাৰ কিৰেল 19 আৰু মায়াকম্মর্ কৰা সকলৰ
ভােলমান েলােক িনজ িনজ পুস্তক েগাটাই আিন সকেলােৰ আগত পুিৰ েপলােল েসইেবাৰৰ মূলয্ গণনা কিৰ পঞ্চাশ
হাজাৰ ৰূপৰ মুদ্রা পােল 20 এইদেৰ মহা-পৰাক্রেমেৰ প্রভুৰ বাকয্ েচৗিদেশ িবয়িপ গল
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21 এই কাযর্ সম্পন্ন েহাৱাত েপৗেল মািকদিনয়া আৰু আখায়া েদেশিদ ফুিৰ িযৰূচােলমৈল যাবৰ বােব মন কিৰ ক’েল,
‘তাৈল েযাৱাৰ পাছত মই েৰাম নগৰেকা েদখা পাব লািগব’ 22 তােত েতওঁৰ পিৰচযর্া কৰা সকলৰ মাজৰ তীমিথয় আৰু
ইৰাস্তচ, এই দুজনক মািকদিনয়াৈল পিঠয়াই িদ েতওঁ িনেজ এিচয়া েদশত িকছুিদন থািকল

23 েসই সময়ত ইিফচত এই পথৰ সজাগতাৰ িবষেয় বৰ েগালমাল লািগল 24 িকয়েনা আেত্তর্ মী েদৱীৰ ৰূপৰ মিন্দৰ*
সজা দীমীিত্রয় নােমেৰ এজন েসাণাৰী আিছল; েতওঁ িশল্পকাৰ সকলক বহুত কাম েযাগাই িদিছল; 25 পাছত েতওঁ
েতওঁেলাকক আৰু এেক বয্ৱসায়ৰ কািৰকৰ সকলক একেগাট কিৰ কেল- “েহ েলাক সকল, এই বয্ৱসায়ৰ দ্বাৰাই
আমাৰ সম্পিত্ত ৈহেছ, ইয়াক আেপানােলােক জােন 26 িকন্তু ‘িযেবাৰ হােতেৰ সােজ, েসইেবাৰ ঈশ্বৰ নহয়’ েপৗেল এই
কথা ৈক, অকল ইিফচৰ নহয়, প্রায় েগােটই এিচয়াত বহু েলাকক প্রভািম্বত কিৰ অপেথ িনেল, ইয়াক আেপানােলােক
েদিখেছ আৰু শুিনও আেছ 27 ইয়ােত েয অকল আমাৰ বয্ৱসায়ৰ অপযশ েহাৱাৰ শঙ্কা আেছ, এেন নহয়; েগােটই
এিচয়া, এেন িক েগােটই জগত খেন পূজা কৰা িয আেত্তর্ মী †মহা-েদৱী, েতওঁৰ মিন্দৰক এেকা েযন গণয্ নকৰাৰ আৰু
েতওঁক েতওঁৰ ঐশ্বযর্ৰ পৰা আতেৰাৱাৰ আশঙ্কা আেছ ”

28 এই কথা শুিন, েতওঁেলােক খঙত জ্বিল উিঠ িৰিঙয়াই কেল, “ইিফচীয়া সকলৰ আেত্তর্ মী মহান ” 29 েতিতয়া
েগােটই নগৰত হুলসু্থল লািগল৷ েপৗলৰ লগত ফুৰা মািকদিনয়াৰ গায় আৰু আিৰষ্টাখর্ নামৰ েলাক দুজনক েতওঁেলােক
ধিৰ িন এেক মেনেৰ মঞ্চৈল উিঠ গ’ল 30 েসই সময়ত েপৗেল েলাক সকলৰ মাজত েসামাবৈল মন কিৰেল িকন্তু িশষয্
সকেল েতওঁক যাবৈল িনিদেল 31 এিচয়াৰ েকইজনমান েখলৰ অিধকাৰীেয় েপৗলৰ বনু্ধ ৈহ, েতওঁৰ ওচৰৈল মানুহ
পঠাই মঞ্চত েদখা িনিদবৈল েতওঁক িমনিত কিৰেল 32 সভাত গণ্ডেগাল েহাৱাত েবেলগ েবেলগ কথােৰ িচঞিৰ আিছল
আৰু িক কাৰেণ েগাট খাইিছল, েসই িবষেয় সৰহ ভাগ মানুেহ নাজািনেল 33 পাছত ইহুদী সকেল আেলকেজন্দাৰক
আগৈল েঠিল েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা উিলয়াই আিনেল তােত আেলকেজন্দােৰ হাত চাপিৰ িদ, েলাক সকলৰ আগত
বহলাই কবৈল িবচািৰেল; 34 িকন্তু েতওঁ ইহুদী মানুহ বুিল গম পাই, “ইিফচীয়া সকলৰ আেত্তর্ মী মহান!” এই কথা ৈক
সকেলােৱ দুঘণ্টা মানৈলেক এেক মােতেৰ িচঞিৰ থািকল

35 পাছত নগৰৰ েকৰাণী জেন েলাক সকলক ক্ষান্ত হবৈল িদ কেল, “েহ ইিফচৰ েলাক সকল, ইিফচীয়া সকলৰ মহান
আেত্তর্ মী েদৱীক আকাশৰ পৰা তলৈল পৰা মূির্তেবাৰৰ মিন্দৰৰ-ৰক্ষক বুিল এই নগৰত থকা েলাক সকলৰ মাজত নজনা
েলাক েকান আেছ? 36 এইেবাৰ কথা অখণ্ডনীয় েহাৱাৰ কাৰেণ, আেপানােলােক িবচাৰ নকৰাৈক এেকা নকিৰ ক্ষান্ত ৈহ
থকা উিচত 37 িকয়েনা এই িয মানুহেবাৰক আেপানােলােক ইয়াৈল আিনেল, েতওঁেলাক পিবত্র বস্্ততৰ অপহাৰক বা
আমাৰ েদৱীৰ িনন্দক নহয়

38এেতেক েকােনা মানুহৰ ওপৰত দীমীিত্রয় আৰু েতওঁৰ লগৰ কািৰকৰ সকলৰ যিদ েকােনা েগাচৰ থােক, েতেনহেল
আদালত েখালা আেছ, তােত ৈগ ইজেন িসজনৰ িবচাৰৰ বােব উত্তৰ-প্রতুয্ত্তৰ কিৰব পােৰ 39 িকন্তু যিদ আেপানােলাকৰ
আন িবষয়ৰ েকােনা সমসয্া থােক, েতেনহেল িনয়িমত সভাত েসই িবষয়ৰ িনস্পিত্ত হব 40 িকয়েনা আিজৰ হুৰামুৰাৰ
েকােনা কাৰণ নথকাত, আমাৰ ওপৰত েগাচৰ চিলবৰ শঙ্কা আেছ আৰু এই জনতা েগাট েখাৱাৰ িবষেয় আিম এেকা
উত্তৰ িদব েনাৱািৰম ” 41 এই বুিল েতওঁ সভা সামিৰেল

20 অধয্ায়
1 পাছত েসই হাই-উৰুিম শান্ত েহাৱাত, েপৗেল িশষয্ সকলক পিঠয়াই েলাক সকলক উৎসািহত কিৰেল আৰু িবদায়

ৈল মািকদিনয়াৈল যাবৰ বােব ওলাল 2 পাছত েসই অঞ্চেলিদ ফুিৰ, িবিভন্ন কথােৰ িশষয্ সকলক উদগিণ িদ, েতওঁ
গ্রীচ েদশ পােলৈগ 3 তাত িতিন মাহ থািক, সমুদ্র-পেথিদ িচিৰয়া েদশত যাবৈল উদয্ত েহাৱাত, ইহুদী সকেল েতওঁৰ
িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কিৰেল৷ েতিতয়া েতওঁ মািকদিনয়াইিদ উলিট যাবৈল িসদ্ধান্ত গ্রহণ কিৰেল

4 তােত িকছুমান বয্িক্তও েতওঁৰ লগত যাবৈল ওলাল িবৰয়া নগৰৰ পুহর্ ৰ পুেতক েচাপাত্র, িথচলনীকীয়াৰ আিৰষ্টাখর্
আৰু িচকুণ্ড, দবীর্ নগৰৰ গায় আৰু তীমিথয়, এিচয়াৰ তুিখক আৰু ত্রিফম, এই েকইজন েলাক এিচয়াৈলেক েতওঁৰ
লগত গ’ল 5 িকন্তু এওঁেলােক আগবািঢ় েযাৱাত, েত্রাৱাত আমাৈল ৈৰ আিছল 6 পাছত খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ িদন
পাৰ ৈহ েযাৱাত, আিম িফিলপীৰ পৰা জাহােজেৰ যাত্রা কিৰ ৈগ, পঁাচ িদনত েত্রাৱাত েতওঁেলাকক লগ পােলঁা; তাত সাত
িদন থািকেলঁা ৷

7 আিম েযিতয়া সপ্তাহৰ প্রথম িদনেটাত িপঠা ভািঙবৈল একেগাট হেলঁা; েপৗেল িবশ্বাসী সকলক উপেদশ িদ আিছল,
পাছিদনা েতওঁ যাবৈল িসদ্ধান্ত েলাৱাত, মাজৰািতৈলেক বকৃ্ততা িদ আিছল 8 েতিতয়া আিম েগাট েখাৱা েসই ওপৰৰ
েকাঠািলত বহু চািক জ্বিল আিছল
* 19 অধয্ায়:24 বহু ধন খৰচ কিৰ এই মিন্দৰ সিজিছল৷ † 19 অধয্ায়:27 আেত্তর্ মী বা ডােয়না
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9 তােত িখিড়কীত বিহ উতুখ নােমেৰ এজন েডকা েঘাৰ েটাপিনত মগ্ন েহাৱাত, তৃতীয় মহলাৰ পৰা তলৈল পিৰল;
পাছত েতওঁক মৃত অৱস্থাত পােল 10 েতিতয়া েপৗেল নািম ৈগ তাৰ গাত পিৰ আেকঁাৱািল ধিৰ কেল, “আেপানােলােক
কন্দা-কটা নকিৰব; িকয়েনা এওঁৰ শৰীৰত প্রাণ আেছ ”

11 ইয়াৰ পাছত েতওঁ ওপৰৈল ৈগ িপঠা ভািঙ খােল আৰু বহু সময়ৈলেক, অথর্াৎ ৰািতপুৱাৈলেক কেথাপকথন কিৰ
কিৰ, েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা এইদেৰ গলৈগ 12 পাছত েতওঁেলােক েসই ল’ৰাক জীয়াই উঠা েদিখ, অিত সান্ত্বনা
পােল

13 পাছত আিম আগবািঢ় ৈগ েপৗলক আঃচ নগৰত তুিল েলাৱাৰ মেনাভােবেৰ জাহাজত উিঠ তাৈল যাত্রা কিৰেলঁা;
িকয়েনা েপৗেল েখাজকািঢ় যাবৈল িবচৰাত আিম েসইদেৰ িথৰাং কিৰেলঁা 14 আঃচ নগৰত েতওঁ আমাক লগ ধিৰেল,
ইয়াৰ পাছত আিম েতওঁক লগত ৈল িমতুলীনী দ্বীপৈল যাত্রা কিৰেলঁা

15 ইয়াৰ পৰা জাহােজেৰ যাত্রা কিৰ পাছিদনা, খীয় দ্বীপৰ সনু্মখ পােলঁা আৰু িদ্বতীয় িদনা চামঃ দ্বীপত লগাই, আিম
পাছিদনা িমলীত নগৰ পােলঁা 16 কাৰণ েপৗেল আগেতই িসদ্ধান্ত কিৰিছল েয, ইিফচত েতওঁ নাথািকব; এিচয়ােতা সময়
অিতবািহত নকিৰব৷ িকয়েনা পঞ্চাশ-িদনীয়া পবর্ৰ সময়ত িযৰূচােলমত উপিস্থত থািকবৈল েতওঁৰ ইচ্ছা

17 পাছত েতওঁ িমলীতৰ পৰা ইিফচৈল মানুহ পঠাই, মণ্ডলীৰ পিৰচাৰক সকলক মতাই আিনেল 18 েতওঁেলাক েতওঁৰ
ওচৰৈল অহাত, েতওঁ কবৈল ধিৰেল “মই এিচয়াৈল অহাৰ প্রথম িদনােৰ পৰা আেপানােলাকৰ লগত সকেলা সময়ত
থািক, সমূ্পণর্ নম্রতা আৰু চকুেলােৰ, 19 আৰু ইহুদী সকলৰ চক্রান্তৰ দ্বাৰাই েমাৈল ঘটা পৰীক্ষােতা েকেনৈক প্রভুৰ
েসৱাকমর্ কিৰেলঁা 20আৰু েকেনৈক আেপানােলাকৰ আগত, েকােনা িহত কথা কবৈল আৰু সব্বর্সাধাৰণৰ আগত আৰু
ঘেৰ ঘেৰ আেপানােলাকক উপেদশ িদবৈল পাছ নুহুহিকেলা, 21আৰু ঈশ্বৰৈল মন-পালটন আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টত িবশ্বাস
কৰাৰ িবষেয় ইহুদী আৰু গ্রীক সকলক সাৱধান কিৰ েতওঁেলাকৰ আগত সাক্ষয্ িদেলঁা; েসই সকেলা িবষয় আেপানােলােক
িনেজ জািনেছ

22 আৰু এিতয়া চাওক, মই পিবত্র আত্মাৰ িনেদর্ শত আৱদ্ধ ৈহ িযৰূচােলমৈল যাব ওলাইেছা; তােত েমাৈল িক িক
ঘিটব, েসই িবষেয় নাজােনা; 23 েকৱল ইয়ােক জািনেছঁা েয, বন্ধন আৰু েক্লেশ েমাৈল বাট চাই আেছ বুিল পিবত্র আত্মাই
নগেৰ নগেৰ েমাক সাক্ষয্ িদেছ 24 িকন্তু ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ শুভবাতর্ াৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদয়া আৰু েমাৰ েদৗৰ, অথর্াৎ প্রভু
যীচুৰ পৰা েপাৱা েমাৰ িয পিৰচযর্াৰ কাযর্, েসই কাযর্ সম্পন্ন কৰাৰ লগত তুলনা কিৰবৈল গেল, েমাৰ প্রাণ েমাৈল িপ্রয়
বুিল এেকােত গণয্ নকেৰঁা 25 এিতয়া চাওক, িয সকলৰ মাজত মই ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ িবষেয় প্রচাৰ কিৰ ফুিৰেলঁা, েসই
সকলৰ মাজত, আেপানােলােক েমাৰ মুখ ইয়াৰ পাছত েয েদিখবৈল নাপাবা, ইয়ােকা মই জািনেছঁা 26 এই েহতুেক
মই েয আটাইেৰ েতজৰ পৰা িনেদর্ াষী, ইয়াৰ সাক্ষয্ আিজ িদেছঁা; 27 িকয়েনা আেপানােলাকক ঈশ্বৰৰ আটাই পিৰকল্পনা
জনাবৈল পাছ নুহুহিকেলা 28 আেপানােলােক িনজৰ বােব আৰু পিবত্র আত্মাই িয সকলৰ মাজত আেপানােলাকক
অধয্ক্ষ পািতেল, েসই সকেলােৱ সাৱধান ৈহ, ঈশ্বেৰ িনজৰ েতেজেৰ িয মণ্ডলীক িকিনেল, েসই মণ্ডলীক প্রিতপালন
কৰক 29 মই েযাৱাৰ পাছত, দূজর্ ন ৰাংকুকুৰেবােৰ আেপানােলাকৰ মাজত েসামাই, জাকৈল িনদর্ য় আচৰণ কিৰব;
30 আৰু আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰাও েকােনা েকােনা মানুহ ওলাই, িসহঁতৰ পােছ পােছ িশষয্ সকলক আকষর্ণ কিৰ
িবপেথ িনবৈল িবচািৰব, ইয়াক মই জািনেছঁা

31 এেতেক আেপানােলােক পৰ িদ থাকক৷ মই েয চকুেলােৰ িতিন বছৰৈলেক িদেন-ৰািতেয় প্রিতজনক সেচতন
কিৰবৈল েনিৰেলঁা, ইয়ােকা েসঁাৱৰণ কৰক 32 এিতয়া, িয ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক িবশ্বাসত বৃিদ্ধ কিৰব পােৰ আৰু
পিবত্রীকৃত েহাৱা সকলৰ মাজত উত্তৰাধীকাৰ িদব পােৰ, েতওঁৈল আৰু েতওঁৰ অনুগ্রহৰ বাকয্ৈল আেপানােলাকক
সমপর্ন কিৰ িদেলঁা

33 মই কােৰা ৰূপ বা েসাণ বা কােপাৰত েলাভ কৰা নাই 34 মই আৰু েমাৰ সঙ্গী সকলৰ প্রেয়াজনৈল েমাৰ এই
হােতেৰ উপাজর্ ন কিৰ েসৱা কিৰেলঁা, এই িবষেয় আেপানােলােক িনেজ জােন 35 সকেলা িবষয়েত মই আেপানােলাকক
আির্হ েদখুৱােলঁা; আেপানােলােক েসইদেৰ পিৰশ্রম কিৰ, দূবর্ল সকলক উপকাৰ কৰা উিচত আৰু প্রভু যীচুৰ বাকয্ েসঁাৱৰা
উিচত৷ েতওঁ িনেজ ৈকিছল- “গ্রহণ কৰাতৈক দান কৰা ধনয্ ”

36 এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত, েতওঁ আঁঠু ৈল সকেলােৰ ৈসেত প্রাথর্না কিৰেল৷ 37 পাছত সকেলােৱ বৰ ক্রন্দন
কিৰেল আৰু েপৗলৰ িডিঙত ধিৰ চুমা খােল৷ 38 “েমাৰ মুখ আৰু েদিখবৈল নাপাব” িবেশষৈক এই কথাৰ কাৰেণ
েতওঁেলােক গভীৰভােৱ েশাক কিৰেল; পাছত েতওঁক জাহাজৈলেক আগবঢ়াই ৈথ আিহল
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21 অধয্ায়
1 েসই ঠাইত আিম েতওঁেলাকৰ পৰা পৃথক ৈহ জাহােজেৰ েপান বােটিদ েকা দ্বীপৈল ৈগ পাছিদনা েৰাদঃ দ্বীপ পােলঁা৷

তাৰ পৰা আিম পাতাৰা নগৰৈল যাত্রা কিৰেলঁা 2 পাতাৰাত ৈফনীিকয়া অঞ্চেলিদ েযাৱা এখন জাহাজ েপাৱাত, আিম
েসই জাহাজত উিঠ যাত্রা কিৰেলঁা

3 পাছত কুপ্র দ্বীপ েদখা পাই, তাক বঁাওহােত এিৰ, িচিৰয়া েদশৈল ৈগ, তুৰনগৰত নািমেলা; িকয়েনা তাত জাহাজৰ
মাল-বস্তু িদবলগীয়া আিছল 4 েসই ঠাইৰ িশষয্ সকলক িবচািৰ েপাৱাত, আিম তােত সাত িদন থািকেলা; েতওঁেলােক
পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰাই েপৗলক িযৰূচােলমৈল যাবৰ বােব মানা কিৰেল

5 আিম েসই েকইিদন তােত থািক ওলাই যাওঁেত, েতওঁেলােক লৰা-িতেৰাতাৰ ৈসেত সকেলােৱ নগৰৰ বািহৰৈলেক
আমাক আগবঢ়াই থেল আৰু সাগৰৰ তীৰত আঁঠু ৈল প্রাথর্না কিৰ, পৰস্পেৰ িবদায় লেলঁা৷ 6 আিম জাহাজত উিঠেলা
িকন্তু েতওঁেলােক িনজ িনজ ঘৰৈল উলিট গল

7পাছত আিম তুৰৰ পৰা ৈগ, তিলমািয় পাই, সমুদ্র-যাত্রা েশষ কিৰেলঁা আৰু ভাই সকলক মঙ্গলবাদ জনাই েতওঁেলাকৰ
লগত এিদন থািকেলঁা 8পাছিদনা আিম তাৰ পৰা ওলাই ৈগ, চীজািৰয়া পােলঁা৷ তােত সাত জনৰ মাজৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰক
িয িফিলপ, েতওঁৰ ঘৰত থািকেলঁা 9 তাত েতওঁৰ ভােবািক্ত প্রচাৰ কৰা চািৰজনী অিববািহতা জীেয়ক আিছল

10 তাত আিম েকইিদনমান থােকঁােত, িযহুদীয়াৰ পৰা আগাব নােমেৰ এজন ভাববাদী আিহল 11 েতওঁ আমাৰ ওচৰৈল
আিহ েপৗলৰ ককালৰ পৰা টঙািল ৈল িনজৰ হাত-ভিৰ বািন্ধ কবৈল ধিৰেল, “পিবত্র আত্মাই এই কথা ৈকেছ যাৰ এই
টঙািল, েসই মানুহক িযৰূচােলমত ইহুদী সকেল এইদেৰ বািন্ধ অনা-ইহুদী েলাকৰ হাতত েশাধাই িদব ”

12 এই কথা শুিন তাত থকা েলাক সকেল আৰু আিমও েপৗলক এই ঠাই এিৰ িযৰূচােলমৈল নাযাবৰ বােব িমনিত
কিৰেলঁা 13 েতিতয়া েপৗেল উত্তৰ িদেল, “আেপানােলােক কািন্দ কািন্দ েমাৰ হৃদয় িবদািৰ, িক কিৰব িবছািৰেছ?
িকয়েনা মই প্রভু যীচুৰ নামৰ কাৰেণ, িযৰূচােলমত েকৱল বান্ধ খাবৈল নহয়, মিৰবৈলেকা যুগুত ৈহ আেছঁা ” 14 তােত
েপৗেল আমাৰ কথা গ্রহণ কিৰবৈল িনিবচৰাত, আিম ক্ষান্ত হেলঁা আৰু কেলঁা, “প্রভুৰ িয ইচ্ছা েসেয় হওক ”

15 তাৰ পাছত আমাৰ সম্বল েগাটাই প্রস্তুত হেলঁা আৰু িযৰূচােলমৈল যাত্রা কিৰেলঁা 16 তােত চীজািৰয়াৰ পৰাও
িকছুমান িশষয্ আমাৰ লগত আিহল৷ ম্লােচান নােমেৰ কুপ্র দ্বীপৰ েতওঁৰ িয পুৰিণ িশষয্ৰ ঘৰত আিম আলহী ৈহ থকাৰ
কথা আিছল, েতওঁেকা লগত ৈল অহা হ’ল

17আিম িযৰূচােলম েপাৱাত, ভাই সকেল আনেন্দেৰ আমাক গ্রহণ কিৰেল 18পাছিদনা েপৗল আমাৰ ৈসেত যােকাবৰ
তাত েসােমাৱাত পিৰচাৰক সকেলা তাত উপিস্থত হ’ল 19 পাছত েতওঁ েতওঁেলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেল আৰু ঈশ্বেৰ
েতওঁৰ পিৰচযর্াৰ দ্বাৰাই অনা-ইহুদী েলাকৰ মাজত িয িয কিৰেল; েসই িবষেয় এটা এটাৈক বণর্না কিৰেল৷

20 এই কাযর্েবাৰ শুিন েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰেল আৰু েতওঁক কেল, “েহ ভাই, তুিম জানা েয, ইহুদী
েলাকৰ মাজত িবশ্বাস কৰা সকলৰ িয েলাক আেছ আৰু েতওঁেলাক সকেলােৱ িবধানত উৎসাহী 21 িকন্তু েতামাৰ
িবষেয় েতওঁেলােক এই সম্বাদ পােল; তুিম েবােল, অনা-ইহুদী সকলৰ মাজত থকা ইহুদী েলাকক েমািচক তয্াগ কিৰবৈল
িশকাইছা আৰু ৈকছা েবােল, েতওঁেলােক লৰাৰ চুন্নৎ কিৰব নালােগ আৰু ৰীিত মেত আচৰণ কিৰব নালােগ 22এেতেক
িক হব? তুিম আিহলা বুিলও েতওঁেলােক অৱেশয্ শুিনেছ 23 এেতেক আিম েতামাক এটা কথা কওঁ, তুিম তােক কৰা;
সঙ্কল্প কৰা আমাৰ চািৰ জন মানুহ আেছ; 24 েতওঁেলাকৰ লগত এেকলেগ িনজেক শুিচ কৰা আৰু েতওঁেলাকৰ মূৰ
খূৰাবৈল তুিম খৰচ িদয়া এই িবষেয় িয সম্বাদ পােল, েসেয় েয এেকা নহয়, আৰু তুিম েয িনেজ িবধান পালন কিৰ
িনয়িমতৰূেপ আচৰণ কিৰ চিলছা, েসই িবষেয় সকেলােৱ জািনব

25 িকন্তু অনা-ইহুদী সকলৰ মাজত িবশ্বাস কৰা সকলৰ িবষেয় হেল, েতওঁেলােক মূির্তক িদয়া প্রসাদ, েটটু-েচপা িদ
মৰা জন্তুৰ মাংস আৰু েতজ েখাৱা আৰু বয্িভচাৰৰ পৰা িনজেক ৰািখবৈল আিম িনশ্চয় কিৰ িনেদর্ শনা িলিখ পঠােলঁা ”
26 েতিতয়া েপৗেল েসই মানুহেকইজনক ৈল পাছিদনা মিন্দৰত েসামাল আৰু েতওঁেলাকৰ প্রিতজনৰ কাৰেণ ৈনেৱদয্
উ  ৎসগর্ েহাৱাৈলেক, শুিচ কৰা কাযর্ত িকমান িদন লািগব, েসই িবষেয় জনােল

27 িকন্তু েসই সাত িদন প্রায় েশষ হলত, এিচয়া েদশৰ ইহুদী সকেল েতওঁক মিন্দৰত েদিখ, েগােটই েলাক সকলক
উচতাই, েতওঁক ধিৰ িৰিঙয়াই কেল, 28 “েহ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল, সহায় কৰা; িয মানুেহ আমাৰ জািতৰ িবধানৰ
আৰু এই ঠাইৰ িবৰুেদ্ধ আটাই ঠাইেত সকেলা েলাকক িশক্ষা িদব লািগেছ, এই জেনই েতওঁ ইয়াৰ বািহেৰও গ্রীক
মানুহেকা মিন্দৰৰ িভতৰৈল আিন, এই পিবত্র ঠাই অপিবত্র কিৰেল ” 29 িকয়েনা েতওঁেলােক আেগেয় ত্রিফম নােমেৰ
ইিফচীয়া এজনক নগৰৰ মাজত েপৗলৰ লগত েদিখিছল; আৰু েতওঁ তাক মিন্দৰৰ িভতৰৈল আিনিছল বুিল েতওঁেলােক
ভািবিছল
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30 তােত েগােটই নগৰ অিস্থৰ েহাৱাত, মানুহেবাৰ লিৰ আিহ েপৗলক ধিৰ মিন্দৰৰ পৰা বািহৰৈল টািন ৈল গল
আৰু েতিতয়াই দুৱাৰেবাৰ বন্ধ কৰা হল 31 এইদেৰই েতওঁেলােক েতওঁক বধ কিৰবৈল যত্ন কেৰঁােতই, িযৰূচােলমৰ
েগােটইখনত হুলসু্থল লগাৰ কথা ৈসনয্ দলৰ হাজাৰৰ েসনাপিতেয় শুিনেল,

32 েতিতয়াই েতওঁ েসনােবাৰৰ ৈসেত এশৰ েসনাপিতিবলাকক লগত ৈল েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল েবগাই আিহল তােত
েতওঁেলােক হাজাৰৰ েসনাপিত আৰু েসনােবাৰক েদিখ, েপৗলক েকাবাবৈল এিৰেল 33 পাছত হাজাৰৰ েসনাপিতেয়
ওচৰৈল আিহ, েতওঁক ধিৰ, দুডাল িশকিলেৰ বািন্ধবৈল আজ্ঞা িদেল; পাছত সুিধেল- “এইেটা েকান আৰু িক েনা
কিৰেল ”

34তােত েলাক সকলৰ মাজত েবেলগ েবেলগ মানুেহ েবেলগ েবেলগ কথােৰ িৰিঙয়া-িৰিঙ কৰাত, েকালাহলৰ কাৰেণ
েতওঁ এেকা িনশ্চয় কিৰব েনাৱািৰ, েপৗলক দুগর্ৰ িভতৰৈল িনবৈল আজ্ঞা িদেল 35 পাছত জখলাত উেঠােত, েলাক
সকলৰ উগ্রতাৰ কাৰেণ, েসনােবাৰৰ দ্বাৰাই েতওঁক দািঙ িনয়া হল; 36 িকয়েনা েলাক সকেল পােছ পােছ ৈগ িৰিঙয়াই
িৰিঙয়াই কেল, “তাক দূৰ কৰক”

37 পাছত েপৗলক দুগর্ৰ িভতৰৈল িনবৈল ধেৰােতই, েতওঁ হাজাৰৰ েসনাপিতক কেল, “আেপানাৰ আগত মই িকছু
কথা কবৈল পােৰঁা েন?” েতিতয়া েসনাপিতেয় সুিধেল, “তুিম গ্রীক ভাষা কব জানা েন? 38 িয জন িমচৰীয়াই ইয়াৰ
আেগেয় ঘাতক সকলৰ মাজৰ চািৰ হাজাৰ মানুহক উচতাই লগত ৈল অৰণয্ৈল ৈগিছল, তুিম েসই জন েনােহাৱা েন?”

39 িকন্তু েপৗেল কেল, “মই িকিলিকয়া েদশৰ তাচর্ নগৰৰ িযহুদী মানুহ, সামানয্ মানুহ নহওঁ িবনয় কেৰঁা, মানুহেবাৰৰ
আগত কথা কবৈল েমাক অনুমিত িদয়ক ” 40 পাছত েতওঁক অনুমিত িদয়াত, েপৗেল জখলাৰ ওপৰত িথয় ৈহ,
মানুহেবাৰৰ সনূ্মখত হাত দািঙ সম্ভাষণ জনােল; তাৰ পাছত েলাক সমূহ অিত িনজম িদ থািকল আৰু েতওঁ ইব্রী ভাষােৰ
েতওঁেলাকক কবৈল আৰম্ভ কিৰেল,

22 অধয্ায়
1 েহ ভাই আৰু িপতৃসকল, এিতয়া আেপানােলাকৰ আগত মই িনজৰ পেক্ষ িয উত্তৰ িদম, েসই িবষেয় শুনকেচান৷
2 েযিতয়া েলাকসকেল ইব্রী ভাষােৰ কথা েকাৱা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলাক িনমাত হ’ল৷ েতওঁ কেল,
3 “মই িযহুদী মানুহ, িকিলিকয়া েদশৰ তাচর্ নগৰ েমাৰ ওপজা ঠাই, িকন্তু এই নগৰত প্রিতপািলত ৈহ, গমলীেয়ল

অধয্াপকৰ চৰণত িঠকমেত আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ পৰা প্রচিলত িবধানৰ িশক্ষা পােলঁা; আৰু আিজ আেপানােলাক
েযেন ৈহ আেছ, মেয়া েসইদেৰ ঈশ্বৰৈল উৎসাহী ৈহ আিছেলঁা*; 4 আৰু এই পথৰ পুৰুষ আৰু মিহলা সকলক বািন্ধ
বন্দীশালত েশাধাই িদ, আনিক মৰণৈলেক েতওঁেলাকৰ ওপৰত তাড়না কিৰিছেলঁা৷ 5 এই িবষেয় মহা-পুেৰািহত আৰু
পিৰচাৰক সকলৰ সমাজ খেনা েমাৰ সাক্ষী আেছ৷ েতেখত সকলৰ পৰাই পত্র ৈল, দেম্মচকত িয সকল এই পথৰ ভাই
আিছল, েসই েলাকসকলক দণ্ড িদ বািন্ধ িযৰূচােলমৈল আিনবৰ কাৰেণ তাৈল যাত্রাও কিৰিছেলঁা৷

6 িকন্তু মই যাত্রা কিৰ দেম্মচক নগৰৰ ওচৰ পাওঁেত, দুপৰীয়া সময়ত অকস্মােত আকাশৰ পৰা উজ্বল েপাহৰ আিহ
েমাৰ চািৰওফােল প্রকািশত হ’ল৷ 7 তােত মই মািটত বাগিৰ পিৰেলঁা আৰু ‘েহ েচৗল, েহ েচৗল, েমাক িকয় তাড়না
কিৰছা?’ েমাৈল েকাৱা এেন বাণী শুিনেলঁা৷ 8 মই উত্তৰ িদেলঁা, “েহ প্রভু, আপুিন েকান?” েতওঁ েমাক ক’েল, ‘তুিম
িয জনক তাড়না কিৰছা, মই েসই নাচৰতীয়া যীচু৷’ ”

9 েমাৰ সঙ্গীসকেলও েসই েপাহৰ েদিখবৈল পােল, িকন্তু েমাক কথা েকাৱা জনৰ মাত শুনা নািছল৷ 10 পাছত মই
সুিধেলঁা, ‘প্রভু, মই িক কিৰব লািগব’? প্রভুেৱ েমাক ক’েল, ‘উঠা আৰু দেম্মচকৈল েযাৱা; তােত তুিম কিৰবলগীয়া
িয িয আেছ, েসই সকেলােবাৰৰ িবষেয় েতামাক তােত েকাৱা হ’ব৷’ 11 েসই েপাহৰৰ প্রতাপৰ কাৰেণ মই েদখা েপাৱা
নািছেলঁা, েসেয়েহ সঙ্গীসকলৰ হাতত ধিৰ দেম্মচকৈল গ’েলা৷

12 পােছ েসই নগৰ িনবাসী ইহুদী সকলৰ মাজত সুখয্ািত েপাৱা অনিনয় নােমেৰ িবধানৰ ভক্ত এজনক লগ পােলঁা৷
13 পাছত েতওঁ আিহ েমাৰ ওচৰত িথয় ৈহ কেল, ‘েহ ভাই েচৗল, দৃষ্টি েপাৱা৷’ েসই মুহুতর্ েত মই েতওঁক েদখা পােলঁা৷

14 পাছত েতওঁ েমাক কেল, ‘আমাৰ ওপৰ-পুৰুষ সকলৰ ঈশ্বেৰ েতামাক মেনানীত কিৰেল, যােত তুিম ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা
জানা আৰু ধাির্মক জনক† েদখা েপাৱা৷ এিতয়া েতওঁৰ মুখৰ বাকয্ শুনা; 15 কাৰণ িয িয েদিখলা, শুিনলা, সকেলা
মানুহৰ আগত েতওঁৈল তাৰ সাক্ষী হ’বা৷ 16 এিতয়া িকয় পলম কিৰছা? উঠা, েতওঁৰ নামত প্রাথর্না কিৰ বাপ্তাইিজত ৈহ,
িনজৰ পাপ ধুই েপেলাৱা৷’
* 22 অধয্ায়:3 পঁাচিনৰ কমর্ 8:3; 26:9-11; িফিলপীয়া 3:4-6; 1 তীমিথয় 1:13 † 22 অধয্ায়:14 পঁাচিনৰ কমর্ 3:14; 7:52
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17 তাৰ পাছত মই িযৰূচােলমৈল উলিট আিহ মিন্দৰত প্রাথর্না কিৰ থােকােত মুচ্ছর্ া গ’েলা৷ 18 তােত েতওঁ‡ েমাক
েকাৱা শুিনেলা, ‘তুিম লৰালিৰৈক িযৰূচােলমৰ পৰা েবগাই ওলাই েযাৱা, িকয়েনা এই মানুহেবােৰ তুিম েমাৰ িবষেয় িদয়া
সাক্ষয্ গ্রহণ নকিৰব৷’

19 মই ক’েলা, ‘েহ প্রভু, মই েয প্রেতয্ক নাম-ঘৰত েসামাই েতামাক িবশ্বাস কৰা সকলক েকাবাই েকাবাই বন্দীশালত
ৈথিছেলঁা 20 আৰু েতামাৰ সাক্ষী িস্তফানৰ ৰক্তপাতৰ সময়ত, মেয়া িনেজ ওচৰত িথয় ৈহ সন্মিত িদ, েতওঁক বধ কৰা
সকলৰ কােপাৰ ৰািখিছেলঁা৷’ 21 িকন্তু েতওঁ েমাক কেল, ‘েযাৱা, িকয়েনা মই েতামাক দুৈৰত থকা অনা-ইহুদী সকলৰ
ওচৰৈল পিঠয়াম৷’

ইহুদী সকেল িযৰূচােলমত েপৗলক বধ কিৰবৈল েচষ্টা কৰা
22 এইিখিনৈলেক েতওঁৰ কথা শুিন, েতওঁেলােক িচঞিৰ কেল, “এেন মানুহক পৃিথৱীৰ পৰা দূৰ কৰক: িকয়েনা িস

জীয়াই থকাৰ েযাগয্ নহয়৷” 23 েতওঁেলােক িৰিঙয়াই িৰিঙয়াই, িনজৰ িনজৰ কােপাৰ েপলাই, ওপৰৈল ধুিল উৰুৱাই
থােকঁােত, 24 হাজাৰৰ েসনাপিতেয় েপৗলক দুগর্ৰ িভতৰৈল িনবৈল আজ্ঞা িদেল আৰু েতওঁৰ অিহেত মানুহেবােৰ িক
কাৰণত এেনদেৰ আটাহ পািৰেছ, েসই িবষেয় জািনবৈল েতওঁক চাবুেকেৰ েকাবাই সুিধবৈল আজ্ঞা িদেল৷

25 পাছত েতওঁক চাবুেকেৰ েকাবাবৈল চামৰাৰ িফটােৰ বন্ধা হ’ল, েতিতয়া েপৗেল ওচৰত িথয় ৈহ থকা এশৰ
েসনাপিতক কেল, “িবনা দণ্ডাজ্ঞােৰ েৰামীয়া মানুহক চাবুেকেৰ েকাবাবৈল আইন মেত আেপানােলাকৰ ক্ষমতা আেছ
েন?” 26 এশৰ েসনাপিতেয় এই কথা শুিন হাজাৰৰ েসনাপিতৰ ওচৰৈল ৈগ কেল, “আপুিন িক কিৰবৈল উদয্ত ৈহেছ?
িকয়েনা এই মানুহ জন এগৰাকী েৰামীয়া নাগিৰক৷”

27 েতিতয়া হাজাৰৰ েসনাপিতেয় আিহ েতওঁক কেল, “েমাক েকাৱােচান, তুিম এগৰাকী েৰামীয়া নাগিৰক েন?”
েপৗেল কেল, “হয়”৷ 28 হাজাৰৰ েসনাপিতেয় উত্তৰ িদেল, “মই ভােলমান ধন ভিৰেহ নাগিৰকত্ব লাভ কিৰিছেলঁা৷”
িকন্তু েপৗেল কেল, “মই জন্মেতই এজন েৰামীয় নাগিৰক৷” 29 েতিতয়া িয সকেল েতওঁৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল উদয্ত
ৈহিছল, েতওঁেলােক েতিতয়াই েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা গুিচ গ’ল আৰু হাজাৰৰ েসনাপিতেয় েপৗল এগৰাকী েৰামীয়া নাগিৰক
বুিল জািন ভয় খােল, কাৰণ েতওঁ িনেজ েতওঁক বন্ধাইিছল৷

মহাসভাৰ আগত েপৗলৰ বকৃ্ততা আৰু েতওঁৰ উদ্ধাৰ
30 পাছিদনা ইহুদী সকেল েপৗলক িক অপবাদ িদিছল, হাজাৰৰ েসনাপিতেয় তাৰ িনশ্চয়তা জািনব িবচািৰেল৷ গিতেক

েতওঁক বােন্ধানৰ পৰা মুকিল কিৰ িদেল আৰু প্রধান পুেৰািহত সকল আৰু মহাসভাৰ সকেলােক েগাট খাবৈল আজ্ঞা
িদেল৷ পাছত েতওঁ েপৗলক নমাই আিন েতওঁেলাকৰ মাজত উপিস্থত কৰােল৷

23 অধয্ায়
1 েপৗেল মহাসভাৈল েপানপটীয়াৈক চাই ক’েল, “েহ ভাইসকল, মই সকেলা িবষয়েত উত্তম িবেবেকেৰ ঈশ্বৰৰ প্রজাৰ

দেৰ আিজৈলেক আচৰণ কিৰ আেছঁা৷”* 2এেনেত অনিনয় নােমেৰ মহা-পুেৰািহেত, ওচৰত িথয় ৈহ থকা সকলক েতওঁৰ
মুখত মািৰবৈল আজ্ঞা িদেল৷ 3 েতিতয়া েপৗেল েতওঁক ক’েল, “েহ বগাৈক িলপা গড়, ঈশ্বেৰ আেপানাকেহ অ◌াঘাত
কিৰবৈল উদয্ত ৈহ আেছ৷ আপুিন িবধানৰ মেত েমাৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল বিহ আেছ, েন েসই িবধান উলঙ্ঘন কিৰ
েমাক মািৰবৈল আজ্ঞা িদেছ?”

4 তােত ওচৰত িথয় ৈহ থকা সকেল ক’েল, “তই ঈশ্বৰৰ মহা-পুেৰািহতক অপমান কৰ েন?” 5 েপৗেল ক’েল, “েহ
ভাইসকল, এওঁ েয মহা-পুেৰািহত, েসই িবষেয় মই জনা নািছেলা৷ িকয়েনা িলখা আেছ, †
‘তুিম স্বজাতীয় েলাকৰ শাসনকতর্ াক কু-বাকয্ নুবুিলবা৷’ ”

6 পাছত েপৗেল েতওঁেলাকৰ এভাগ ফৰীচী, এভাগ চদূ্দকী বুিল জািন, মহাসভাত িৰিঙয়াই ক’েল, “েহ ভাইসকল, মই
ফৰীচী, আৰু এজন ফৰীচীৰ পুেতক৷ কাৰণ মৃতসকলৰ পুনৰুত্থানৰ আশাৰ িবষেয় েমাৰ েসাধ-িবচাৰ ৈহেছ৷” 7 েতওঁ
এই কথা কওঁেত, ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকলৰ মাজত িববাদ হ’ল, আৰু েলাকসকল দুভাগত ভাগ হ’ল৷ 8 িকয়েনা
চদূ্দকীসকেল পুনৰুত্থান, স্বগর্ৰ দূত আৰু আত্মা, এইেবাৰ নাই বুিল কয়, ‡ িকন্তু ফৰীচী সকেল েসইেবাৰ স্বীকাৰ কেৰ৷

9 তােত বৰৈক হুলসু্থল হ’ল আৰু ফৰীচীসকলৰ ফলীয়া িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ েকইজনমােন উিঠ বাগ্ যুদ্ধ কিৰ
ক’েল, “আিম এই মানুহ জনৰ ওচৰত এেকা েদাষ নাপাও৷ যিদ েকােনা আত্মা নাইবা দূেত দেম্মচকৰ পথত সঁচাৈক
েতওঁৰ ৈসেত কথা ক’েল;” 10 েতিতয়া অিতশয় িববাদ হ’ল, েতওঁেলােক েপৗলক েডাখৰ েডাখৰ কিৰব বুিল হাজাৰৰ
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েসনাপিতেয় ভয় কিৰ, েসনােবাৰক নািম ৈগ েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা েতওঁক বেলেৰ কািঢ় দুগর্ৰ িভতৰৈল িনবৈল আজ্ঞা
িদেল৷

11 তােত েসই ৰািত প্রভুেৱ েতওঁৰ ওচৰত িথয় ৈহ ক’েল, §“িনভর্ য় েহাৱা, িকয়েনা িযৰূচােলমত েযেনৈক েমাৰ িবষেয়
সাক্ষয্ িদলা, েৰাম নগৰেতা েতেনৈক সাক্ষয্ িদব লািগব৷”

12 পাছ িদন ৰািতপুৱা েহাৱাত ইহুদী সকেল এক পৰামশর্ ৈহ, েপৗলক বধ নকৰাৈলেক আিম েভাজন-পান নকেৰঁা বুিল,
শপেতেৰ িনজেক বািন্ধেল৷ 13 েসই চক্রান্ত কৰা েলাক চিল্লশ জনতৈক অিধক আিছল৷

14 েতওঁেলােক প্রধান পুেৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকলৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, “েপৗলক বধ নকৰাৈলেক আিম এেকা
নাখাওঁ, এই শপত খাই িনজেক বািন্ধেলঁা৷ 15 এই কাৰেণ আেপানােলাকৰ মহাসভাৰ ৈসেত এই িবষেয় অিধক িনিশ্চত
ভােব জািনবৰ ছেলেৰ, আেপানােলাকৰ ওচৰৈল েতওঁক আিনবৰ বােব হাজাৰৰ েসনাপিতৰ আগত আেবদন কিৰব,
েতিতয়া িস আেপানােলাকৰ ওচৰ আিহ নাপাওঁেতই আিম তাক বধ কিৰবৈল সাজু ৈহ থািকম৷”

16 িকন্তু েপৗলৰ ভািগিনেয়েক *েতওঁেলাকৰ এই খাপ িদয়া কথা শুিন, দুগর্ত েসামাই ৈগ েপৗলক ক’েল৷ 17 েতিতয়া
েপৗেল এজন এশৰ েসনাপিতক মািত ক’েল, “এই েডকাক হাজাৰৰ েসনাপিতৰ ওচৰৈল ৈল েযাৱা, িকয়েনা েতওঁৰ
আগত এই িবষেয় েকােনা সম্বাদ জনাবৈল আেছ৷”

18 েতিতয়া েতওঁ তাক লগত ৈল হাজাৰৰ েসনাপিতৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, “আেপানাৰ আগত এই েডকাৰ িকবা
কথা কবৈল আেছ বুিল বন্দীয়াৰ েপৗেল েমাক মািত আেপানাৰ ওচৰৈল ইয়াক আিনবৈল িমনিত কিৰেল৷” 19 হাজাৰৰ
েসনাপিতেয় তাক হাতত ধিৰ ৈল, এফলীয়া ৈহ গুপুেত সুিধেল, “েমাক ক’বৈল েতামাৰ িক কথা আেছ?”

20 েডকাজেন ক’েল, “আপুিন েপৗলৰ িবষেয় সুিধ জািনব েখাজাৰ িনিচনাৈক, েতওঁক কািলৈল মহাসভাৈল েযন
ৈল যাব, আেপানাৰ আগত এেন িনেবদন কিৰবৈল ইহুদী সকেল িসদ্ধান্ত কিৰেছ৷ 21 এেতেক আপুিন েতওঁেলাকৰ কথা
নুশুিনব, কাৰণ েতওঁেলাক চিল্লশ জনতৈক অিধক মানুেহ েপৗলক বধ নকৰাৈলেক েভাজন-পান নকেৰঁা বুিল প্রিতজ্ঞা
কিৰেছ আৰু এই প্রিতজ্ঞােৰ িনজেক বািন্ধ খাপ িদ আেছ৷ আনিক েতওঁেলাক সঁাজু ৈহ আেপানাৰ অনুমিতৈল বাট চাই
আেছ৷”

22 েতিতয়া হাজাৰৰ েসনাপিতেয় েসই েডকাক িবদায় িদয়াৰ পূেবর্ এই আেদশ িদেল, “তুিম েয এইেবাৰ কথা েমাৰ
আগত প্রকাশ কিৰলা, পুনৰ কােকা নকবা৷” 23 েতিতয়া েতওঁ এশৰ েসনাপিত সকলৰ দুজনক ওচৰৈল মািত আিন
আজ্ঞা িদেল, “ৰািত ন বজাত চীজািৰয়া যাবৈল দুশ জন ৈসনয্, সত্তৰ জন অশ্বােৰাহী আৰু দুশ বৰছা-ধাৰী ৈসনয্ যুগুত
কৰা৷” 24আৰু েপৗলক িনৰাপেদ ফীিলক্স েদশািধপিতৰ ওচৰৈল বহুৱাই ৈল েযাৱা বাহেনা যুগুত কিৰবৈল েতওঁেলাকক
আজ্ঞা িদেল

25 পাছত েতওঁ এইদেৰ পত্র িলিখ িদেল,
26 “মহামিহম শ্রীযুক্ত ফীিলক্স েদশািধপিতৈল েক্লৗিদয় লুিচয়ৰ নমস্কাৰ৷ 27 এই মানুহ জনক ইহুদী েলােক ধিৰ বধ

কিৰবৈল উদয্ত ৈহেছ, েসনােবােৰ ৈসেত ৈগ, এওঁ এজন েৰামীয়া মানুহ বুিল জািন, মই এওঁক উদ্ধাৰ কিৰেলঁা৷
28 পাছত িক কাৰেণ েতওঁেলােক এওঁক অপবাদ িদেছ, তাক জািনবৰ মেনেৰ েতওঁেলাকৰ মহাসভাৈল এওঁক িনয়াও

ৈহিছল৷ 29 তােত প্রাণদণ্ড বা কাৰাদণ্ডৰ বন্ধন েপাৱাৰ েযাগয্ এেন েকােনা অপবাদ িদয়া েহাৱা নাই, িকন্তু েতওঁেলাকৰ
িবধানৰ ওপৰত বাদ-িবচাৰ কিৰ েকােনা েদাষ ধৰা েযনেহ পােলঁা৷ 30 পাছত এওঁৰ িবৰুেদ্ধ কৰা চক্রান্তৰ কথা েমাক
জেনাৱা হ’ল আৰু েসেয় িসদ্ধ েহাৱাৰ আগন্তুক েদিখ, মই তৎক্ষণাৎ এওঁক আেপানাৰ ওচৰৈল পঠাই িদেলঁা আৰু এওঁৰ
গুচৰীয়া সকলেকা আেপানাৰ আগত এওঁৰ িবৰুেদ্ধ েগাচৰ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেলঁা৷ ইিত ”

31 পাছত েসনা সকেল আজ্ঞা অনুসােৰ ৰািতেত েপৗলক তুিল, আন্তপািত্র নগৰৈল িনেল৷ 32 িকন্তু পাছিদনা অশ্বােৰাহী
সকলক েতওঁৰ লগত যাবৈল িদ দুগর্ৈল উলিট আিহল৷ 33 পাছত েতওঁেলােক চীজািৰয়া পাই, েদশািধপিতক পত্র খন িদ,
েতওঁৰ আগত েপৗলেকা হািজৰ কৰােল৷

34 েতিতয়া েতওঁ েসই পত্র পিঢ় েপৗল েকান প্রেদশৰ বুিল সুিধেল; পােছ িকিলিকয়াৰ বুিল জািন, 35 েতওঁ ক’েল,
“েতামাৰ গুচৰীয়ােবাৰ আিহেলেহ মই েতামাৰ কথা শুিনম৷” েতিতয়া েতওঁ েহেৰাদৰ িপ্রটিৰয়মত ৰািখবৈল েতওঁক আজ্ঞা
িদেল৷

24 অধয্ায়
েদশািধপিতৰ আগত েপৗলৰ িবচাৰ

1 পঁাচ িদনৰ মূৰত, মহা-পুেৰািহত অনিনয়ই েকইজনমান পিৰচাৰক আৰু ততু্তর্ ল্ল নােমেৰ এজন উকীেল ৈসেত আিহ
েদশািধপিতৰ আগত েপৗলৰ িবৰুেদ্ধ অিভেযাগ িদেল 2তাৰ পাছত েপৗল েদশািধপিতৰ আগত অ◌ািহ িথয় হ’ল, ততু্তর্ ল্লই
§ 23 অধয্ায়:11 পঁাচিনৰ কমর্ 18:9; 27:23, 24 * 23 অধয্ায়:16 ভািগিনেয়েক ভনীেয়কৰ ল’ৰাই
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েতওঁক েদাষােৰাপ কিৰবৈল ধিৰেল আৰু েদশািধপিতক ক’েল, “েহ মহামিহম ফীিলক্স, আেপানাৰ দ্বাৰাই আিম মহাশািন্ত
েভাগ কিৰেছঁা আৰু আেপানাৰ দুৰদির্শতাই আমাৰ জািতৈল অেনক উন্নিত সাধন কিৰেছ, 3 সকেলােৱ ইয়াক সমূ্পণর্
কৃতজ্ঞতােৰ স্বীকাৰ কিৰেছঁা 4 গিতেক আেপানাৰ অিধক সময় আিম েযন নলওঁ, এই কাৰেণ িনেবদন কেৰঁা, আপুিন
অনুগ্রহ কিৰ নম্র ৈহ আমাৰ অলপ কথা শুনক 5 িকয়েনা আিম েদিখবৈল পােলঁা, েয এই মানুহেটা মহামাৰী স্বৰূপ আৰু
েগােটই জগত িনবাসী ইহুদী সকলৰ মাজত ৰাজেদ্রাহ কৰাওঁতা আৰু নাচৰতীয়া সকলৰ দলৰ অগ্রণী৷ 6 ইয়াৰ বািহেৰও,
ই মিন্দৰ অশুিচ কিৰবৈল েচষ্টা কিৰিছল; েসই বােব আিম তাক আটক কিৰ ৰািখেলঁা

7 িকন্তু প্রধান েসনাপিত লুিচয় আিহ বৰ বেলেৰ আমাৰ হাতৰ পৰা েপৗলক কািঢ় আিনেল৷ 8 আপুিন েযিতয়া েসাধ-
িবচাৰত েপৗলক প্রশ্ন কিৰব, েতিতয়া আিম িয িয অপবাদ এওঁক িদেছঁা, েসই িবষেয় সকেলা বুিজব পািৰব৷” 9 তােত
ইহুদী সকেলও এেকলগ ৈহ েপৗলক েদাষােৰাপ কিৰেল আৰু এইেবাৰ কথা সঁচা বুিল ক’েল

10 পাছত েদশািধপিতেয় েপৗলক ক’বৈল সেঙ্কত িদয়াত, েপৗেল ক’বৈল আৰম্ভ কিৰেল, “আপুিন অেনক বছৰৰ পৰা
এই জািতৰ িবচাৰকতর্ া ৈহ আেছ, ইয়ােক জািন মই হির্ষত মেনেৰ িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ িদব খুিজেছঁা৷

11 কাৰণ অনুসন্ধান কিৰেল আপুিন জািনব পািৰব েয, মই ভজনা কিৰবৈল িযৰূচােলমৈল েযাৱা আিজ বাৰ িদন
মােথান ৈহেছ; 12 তাত এওঁেলােক মিন্দৰত বা নাম-ঘৰত বা নগৰেতই হওক, েকােনা বয্িক্তৰ ৈসেত েমাক বাদ-িবচাৰ
বা েলাক সকলক উচটাই উেত্তিজত কিৰ অশািন্ত সৃষ্টি কৰাও েকােনও েদখা নাই; 13 আৰু এিতয়া িয িয অপবাদ েমাক
িদেছ, এই িবষেয় এেকা প্রমাণ আেপানাৰ আগত িদব েনাৱােৰ

14 িকন্তু আেপানাৰ আগত মই ইয়ােক স্বীকাৰ কেৰঁা েয, িবধান-শাস্ত্রত িলখাৰ দেৰ সকেলা কথা পালন কিৰ, এেখত
সকেল িয পথক িবধমর্ েবােল, েসই পথ অনুসােৰ মই ওপৰ-পুৰুষ সকলৰ ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কেৰঁা আৰু ভাববাদী সকলৰ
পুস্তকত িয িয িলখা আেছ, েসই সকেলােক িবশ্বাস কেৰঁা৷ 15 আৰু ধাির্মক, অধাির্মক, এই দুিবধ েলাকৰ পুনৰুত্থান
হ’ব বুিল এেখত সকেল িয আশােৰ বাট চাই আেছ, ঈশ্বৰত মেয়া েসই আশা কেৰঁা 16 এই কাৰেণ ঈশ্বৰৈল আৰু
মানুহৈল িনিব্বর্েঘ্ন িবেবক ৰক্ষা কিৰবৈল মেয়া সদায় যত্ন কিৰ আেছঁা 17 এিতয়া িকছু বছৰৰ মূৰত মই িনজৰ জািতৰ
মানুহক দান আিন িদবৰ বােব আৰু ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবৈল আিহিছেলা 18 এিতয়া েসই কাযর্েতই এিচয়াৰ িকছুমান
ইহুদী েলােকেহ েমাক িযৰূচােলম মিন্দৰত শুিচকৃত উৎসৱত পােল; েমাৰ লগত আন েকােনা বয্িক্তও নাই, িকন্তু এেখত
সকেলেহ হুৰামুৰা লগােল 19 ইয়াৰ উপিৰ েমাৰ অিহেত যিদ এেখত সকলৰ েকােনা কথা আিছল, েতেনহেল আেপানাৰ
ওচৰত বয্িক্ত সমূেহ িনেজ আিহ েগাচৰ িদব লািগিছল

20 নতুবা, মই মহাসভাৰ আগত িথয় ৈহ থােকঁােত, এই এেকই েলাক সমূেহ েমাৰ িক েদাষ পােল, েসই িবষেয় এেখত
সকেল িনেজই েকাৱা উিচত আিছল; 21 নহেল এিতয়া িয িবষয়ৰ কথা মই আেপানােলাকৰ আগত িচঞিৰ ৈকেছঁা,
েতেনদেৰ, ‘মৃতসকলৰ পুনৰুত্থান’ৰ িবষেয় আিজ আেপানােলাকৰ আগত েমাৰ েসাধ-িবচাৰ ৈহেছ৷”

22 ফীিলেক্স েসই পথৰ িবষেয় ভালৈক জনা বােব, েসাধ-িবচাৰ স্থিগত ৰািখ েতওঁেলাকক ক’েল, “লুিচয় হাজাৰৰ
েসনাপিত িযৰূচােলমৰ পৰা আিহেল আেপানােলাকৰ কথা সমূ্পণর্ৈক জািনব পািৰম ” 23 পাছত েপৗলক পহৰা িদবৈল,
িকন্তু মৰেমেৰ আৰু েসৱা কিৰবৈল অহা েতওঁৰ আত্মীয় সকলক িনেষধ নকিৰবৈল েতওঁ এশৰ েসনাপিতক আজ্ঞা িদেল৷

24 িকছুিদনৰ পাছত ফীিলেক্স, দ্রুিচলা নামৰ েতওঁৰ ইহুদী ভাযর্াৰ ৈসেত আিহ, েপৗলক মতাই আিন, খ্রীষ্ট যীচুত িয
িবশ্বাস, েসই িবষেয় েতওঁৰ পৰা শুিনেল 25 েতওঁ ধাির্মকতা, ইিন্দ্রয়-দমন, আৰু ভিবষয্ত েসাধ-িবচাৰৰ িবষেয় যুিক্ত
েদখুৱাওঁেত, ফীিলেক্স ত্রাসযুক্ত ৈহ উত্তৰ িদেল; “এিতয়া সম্প্রিত েযাৱা; মই আজিৰ পােল পাছত েতামাক মতাই আিনম৷”

26 আৰু েপৗেল েতওঁক ধন িদব বুিল েতওঁ আশা কিৰ, ঘেন ঘেন েতওঁক মতাই কেথাপকথন কিৰেল 27 িকন্তু
দুবছৰৰ মূৰত পির্কয় ফীেষ্ট ফীিলক্সৰ পদ পােল, তােত ফীিলেক্স ইহুদী সকলৰ িপ্রয়পাত্র হবৈল ইচ্ছা কিৰ, েতওঁ েপৗলক
ৰখীয়াৰ অধীনত ৈথ গ’ল৷

25 অধয্ায়
1 ফীষ্ট েসই প্রেদশৈল আিহ, িতন িদনৰ পাছত চীজািৰয়াৰ পৰা িযৰূচােলমৈল গ’ল 2 তােত প্রধান পুেৰািহত সকেল

আৰু ইহুদী সকলৰ প্রধান েলােক েতওঁৰ আগত েপৗলৰ িবৰুেদ্ধ দৃঢ়ভােৱ জনােল৷ 3 এেন উেদ্দেশয্েৰ ফীষ্টক অনুগ্রহ
যাচনা কিৰ িনেবদন কিৰেল, যােত েতওঁ মানুহ পঠাই েপৗলক িযৰূচােলমৈল ৈল আেহ, আৰু েতওঁেলােক েযন বাটেত
খাপ িদ েপৗলক বধ কিৰব পােৰ, েসই িবষেয় পিৰকল্পনা কিৰব ধিৰেল

4 িকন্তু ফীষ্ট েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেল, েয েপৗলক চীজািৰয়াত বন্দী কিৰ ৰখা ৈহেছ আৰু েসেয়েহ েসানকােল েতওঁ
িনেজ তাৈলেক যাব 5 গিতেক, েতওঁ ক’েল, “যিদ েসই মানুহৰ েকােনা েদাষ আেছ, েতেনহেল েতামােলাকৰ মাজৰ
েকইজনমান শিক্তমন্ত েলােক েমােৰ ৈসেত ৈগ, েতওঁৰ ওপৰত েগাচৰ কৰক৷”
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6 পাছত তাত আঠ দহ িদনতৈক েবিচ িদন নাথািক, েতওঁ চীজািৰয়াৈল গুিচ গ’ল৷ পাছিদনা েতওঁ িবচাৰৰ আসনত বিহ,
েপৗলক আিনবৈল আজ্ঞা িদেল 7 পাছত েতওঁ উপিস্থত েহাৱাত িযৰূচােলমৰ পৰা অহা ইহুদী সকেল েতওঁৰ চািৰওফােল
িথয় ৈহ, েতওঁক অেনক িবষয়ত গুৰুতৰ েদাষ িদব ধিৰেল, িকন্তু েতওঁেলােক এেকা প্রমাণ েদখুৱাব েনাৱািৰেল
8 েতিতয়া েপৗেল িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ িদ ক’ব ধিৰেল, “ইহুদী সকলৰ িবধানৰ, বা মিন্দৰৰ, বা চীজাৰৰ িবৰুদ্ধ মই এেকা
পাপ কৰা নাই ”

9 িকন্তু ফীেষ্ট ইহুদীসকলৰ িপ্রয়পাত্র েহাৱাৰ ইচ্ছা কিৰেল েতওঁ উত্তৰ িদ েপৗলক ক’েল, “তুিম িযৰূচােলমৈল ৈগ,
তােত েমাৰ আগত এইেবাৰৰ িবষেয়, েতামাৰ েসাধ-িবচাৰ হবৈল ইচ্ছা কৰা েন?” 10 েপৗেল ক’েল, “মই চীজাৰৰ
িবচাৰৰ আসনৰ আগত িথয় ৈহ আেছঁা; ইয়ােত েমাৰ েসাধ-িবচাৰ েহাৱা উিচত মই েয ইহুদীসকলৰ এেকা অনয্ায় কৰা
নাই, ইয়াক আপুিনও ভালদেৰ জািন আেছ

11 এেতেক মই যিদ অনয্ায়কাৰী ৈহেছঁা, বা প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্ েকােনা কমর্ কিৰেলঁা, েতেনহেল মিৰবৈলেকা অমািন্ত
নহওঁ িকন্তু েতেখতসকেল েমাক িযেবাৰ অপবাদ িদেছ, েসইেবাৰ যিদ সঁচা নহয়, েতেনহেল েতেখত সকলৰ হাতত
েমাক েশাধাই িদবৈল কােৰা শিক্ত নাই মই চীজাৰক আপীল কেৰঁা ” 12 েতিতয়া ফীেষ্ট মন্ত্রী সকলৰ ৈসেত পৰামশর্
কিৰ েপৗলক ক’েল, “তুিম চীজাৰত আপীল কিৰলা; এিতয়া েতামাক চীজাৰৰ আগৈল ৈল েযাৱা হ’ব৷”

আিগ্রপ্প ৰজাৰ আগত েপৗলৰ বকৃ্ততা
13 িকছুিদনৰ পাছত ৰজা আিগ্রপ্প আৰু বণীর্কী চীজািৰয়াৈল আিহ ফীষ্টক মঙ্গলবাদ কিৰেল 14 েতওঁ তাত বহু িদন

থকাত, ফীেষ্ট ৰজাৰ আগত েপৗলৰ িবষেয় জনােল; েতওঁ ক’েল, “ফীিলেক্স বন্দী কিৰ ৰখা এজন বন্দীয়াৰ ইয়াত আেছ
15 েযিতয়া মই িযৰূচােলমত আিছেলঁা, েতিতয়া ইহুদী সকলৰ প্রধান পুেৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকেল েতওঁৰ িবষেয়
েমাক জনাই, িবচাৰ আৰু দণ্ডাজ্ঞা যাচনা কিৰিছল 16 েতিতয়া মই েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেলঁা, িয জনৰ নামত অিভেযাগ
িদয়া ৈহেছ, েতওঁ েযিতয়াৈলেক অিভেযাগকাৰীৰ সনু্মখত আত্মপক্ষ সমথর্ন কিৰবৈল েনাৱােৰ, েতিতয়াৈলেক েতওঁক
েকােনা েলাকৰ হাতত েশাধাই িদয়া েৰামীয়া েলাকৰ িনয়ম নাই

17 েতিতয়া েতেখতসকেল আিহ ইয়ােত েগাট েখাৱাত, অলেপা পলম নকিৰ, পাছ িদনাই মই িবচাৰৰ আসনত বিহেলঁা,
আৰু বন্দী কিৰ ৰািখ েথাৱা মানুহ জনক আিনবৈল আজ্ঞা িদেলঁা 18 পাছত গুচৰীয়ােবােৰ েতওঁৰ চািৰওফােল িথয় ৈহ,
িয দুষ্কমর্ৰ অপবাদ েতেখত সকেল িদব বুিল মই ভািবিছেলা, এেন এেকা অপবাদ িনিদেল৷ 19 িকন্তু েতেখত সকেল
িনজৰ ধমর্ৰ িবষেয় আৰু েপৗেল িয জনক জীয়াই উঠা বুিল ৈকিছল, এেন যীচু নামৰ েকােনা মৃত এজনৰ িবষয়কৈলেহ
েতেখত সকলৰ মত-পাথর্কয্ আিছল

20তােত এেনকুৱা বাদ-িবচাৰৰ িবষয়েবাৰত সংশয় কিৰ মই েতওঁক সুিধেলা, তুিম িযৰূচােলমৈল ৈগ, এইেবাৰৰ িবষেয়
েতামাৰ েসাধ-িবচাৰ হবৈল মন কৰা েন?

21 িকন্তু েপৗেল ৰাজািধৰাজৰ ওচৰত েসাধ-িবচাৰৰ পৰা িনস্পিত্ত পাবৰ বােব ৰিক্ষত থািকবৈল আপীল কৰাত, মই
চীজািৰয়াৈল নপিঠওঁৱাৈলেক, েতওঁক ৰািখবৈল আজ্ঞা িদেলঁা ” 22 েতিতয়া আিগ্রপ্পই ফীষ্টক ক’েল, “েসই মানুহ জনৰ
কথা শুিনবৈল েমাৰ মন ৈগেছ৷” ফীেষ্ট ক’েল, “কািলৈল েতওঁৰ কথা শুিনবৈল পাব৷”

23 পাছিদনা আিগ্রপ্প আৰু বণীর্কী বৰ প্রতােপেৰ আিহ, হাজাৰৰ েসনাপিত সকলক আৰু নগৰৰ মানুহেবাৰৰ ৈসেত
ৰাজদৰবাৰত েসামাল আৰু ফীষ্টৰ আজ্ঞােৰ েপৗলক েতওঁেলাকৰ আগৈল িনয়া হ’ল 24 েতিতয়া ফীেষ্ট ক’েল, “েহ
ৰজা আিগ্রপ্প আৰু আমাৰ ৈসেত ইয়াত উপিস্থত থকা েলাক সমূহ৷ আেপানােলােক এই মানুহ জনক েয েদিখেছ, এই
জেনই েসই বয্িক্ত; িয জনৰ িবষেয় িযৰূচােলমৰ আৰু ইয়াত থকা ইহুদী েলাক সকেলও েমাৰ আগত আেবদন কিৰ
আটাহ পািৰ ৈকিছল, ই আৰু জীয়াই থকা উিচত নহয় *

25 িকন্তু মই জািনব পািৰেলঁা, এওঁ প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্ এেকা কৰা নাই; আৰু এওঁ িনেজ ৰাজািধৰাজৰ ওচৰত আপীল
কৰাৰ বােব মই পঠাবৈল িনশ্চয় কিৰেলঁা৷ 26 িকন্তুআমাৰ ৰাজািধৰাজৈল ইয়াৰ িবষেয় িলিখবৈল এেকা িনশ্চয়তা নাপােলঁা
এই কাৰেণ এওঁক আেপানােলাকৰ আগৈল আিনেলা৷ এেতেক েসাধ-িবচাৰ কৰাৰ পাছত, মই যােত িলিখবৰ বােব েকােনা
কথা পাওঁ, েহ আিগ্রপ্প ৰজা, েসেয়েহ িবেশষৈক আেপানাৰ আগৈল ইয়াক আিনেলা 27 িকয়েনা েকােনা বন্দীয়াৰক
পঠাওঁেত, েতওঁৰ অিহেত িদয়া অপবাদ নজেনাৱােতা, মই অযুিক্তকৰ েযন েদেখা ”

26
1 েযিতয়া আিগ্রপ্পই েপৗলক িনজৰ পক্ষত কথা কবৈল অনুমিত িদেল, েতিতয়া েপৗেল হাত েমিল িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ

িদব ধিৰেল
* 25 অধয্ায়:24 পঁাচিনৰ কমর্ 22:22; 1ম কিৰন্থীয়া 4:9
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2 েতওঁ ক’েল, “েহ ৰজা আিগ্রপ্প, ইহুদী সকেল েমাৰ িবষেয় িয অিভেযাগ িদেছ; েসই িবষেয় আিজ আেপানাৰ
সনু্মখত আত্মপক্ষ সমথর্ন কিৰবৈল পাই িনজেক মই ধনয্ মািনেছা৷ 3 ইহুদী সকলৰ মাজত িবেশষৈক িযেবাৰ নীিত-িনয়ম
আৰু বাদ-িবচাৰ আেছ, েসই সকেলােবাৰৰ িবষেয় আেপানাৰ জ্ঞান আেছ; েসই বােবই িবনয় কেৰঁা আপুিন েযন ৈধযর্
ধিৰ েমাৰ কথােবাৰ শুেন৷

4 েমাৰ জীৱন-যাপনৰ িবষেয় েডকা কালেৰ পৰা িনজ জািতৰ েলাক সকেল আৰু িযৰূচােলমত থকা সকেলা ইহুদী
েলােক জােন৷ 5 ইয়াৰ উপিৰ েতেখত সকেল ইয়ােকা জােন েয, মই ফৰীচী ৈহেয়া িকদেৰ আমাৰ ধমর্ৰ সকেলা কিঠন
িনয়মেবাৰ পালন কিৰ প্রকৃত ফৰীচী এজনৰ দেৰই জীৱন-যাপন কিৰিছেলঁা৷ এই িবষেয় েতেখত সকেল সাক্ষীও িদব
পােৰ৷

6 ঈশ্ৱেৰ আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ আগত িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, *েসইেবাৰ পূণর্ েহাৱাৰ বােবেহ মই এিতয়া েসাধ-
িবচাৰত পিৰ, িথয় ৈহ আেছঁা ৷ 7 েসই প্রিতজ্ঞাৰ ফল পাবৈল আমাৰ বাৰটা জািতেয়, ৰািতেয়-িদেন উৎসােহেৰ আৰাধনা
কিৰ, আশা কিৰ আেছ েসই আশাৰ কাৰেণ, েহ মহাৰাজ, ইহুদী সকেল েমাক অপবাদ িদেছ ৷ 8 ঈশ্ৱেৰ যিদ মৃত
েলাকক পুনৰুিত্থত কেৰ েতেনহেল আেপানােলােক িকয় অিবশ্বাস েবাধ কিৰেছ?

9 মেয়া েসইদেৰ নাচৰতীয়া যীচুৰ নামৰ িবৰুেদ্ধ অেনক িবপৰীত আচৰণ কিৰব লােগ বুিল িনেজ ভািবিছেলঁা, 10আৰু
েসইদেৰই িযৰূচােলমত কিৰিছেলঁা৷ প্রধান পুেৰািহতৰ পৰা অিধকাৰ পাই, অেনক পিবত্র েলাকক বন্দীশালত ৈথিছেলঁা
আৰু েতেখত সকলক বধ কৰাৰ সময়ত, মই িনেজ সন্মিতও প্রকাশ কিৰিছেলঁা৷ 11 এেনদেৰ মই েতেখত সকলক শািস্ত
িদ যীচু খ্রীষ্টৰ িনন্দা কিৰবৈল েজাৰ কিৰিছেলঁা৷ েতেখত সকলৰ িবৰুেদ্ধ েক্ষাভ ইমােনই তীব্র ৈহ উিঠিছল েয, েতেখত
সকলক তাড়না কিৰবৰ বােব মই িবেদশৰ চহৰ সমূহৈলেকা যাত্রা কিৰিছেলঁা৷

12 এইদেৰ প্রধান পুেৰািহতৰ সকলৰ পৰা অিধকাৰ আৰু আজ্ঞা-পত্র েপাৱাৰ পাছত, দেম্মচক নগৰৈল যাত্রা কেৰঁােত,
13 েহ মহাৰাজ, দুপৰীয়া বাটৰ মাজত সূযর্ৰ ৰিশ্মতৈকেয়া দীিপ্তমান এিট েপাহৰ আকাশৰ পৰা আিহ েমাৰ আৰু েমাৰ
লগত যাত্রা কিৰ থকা েলাক সকলৰ চািৰওফােল প্রকািশত হ’ল৷ 14 েতিতয়া আিম সকেলােৱ মািটত বাগিৰ পিৰেলা আৰু
এেনেত মই ইব্রী ভাষােৰ েকাৱা এিট বাণী শুিনেলঁা, ‘েহ েচৗল, েহ েচৗল, েমাক িকয় তাড়না কিৰছা? েজাঙত লািথ মৰা
েতামাৈল টান’;

15 েতিতয়া মই সুিধেলা, ‘েহ প্রভু, আপুিন েকান?’ েতিতয়া প্রভুেৱ ক’েল, ‘িয জনক তুিম তাড়না কিৰছা, মই েসই
যীচু৷ 16 এিতয়া উঠা, েতামাৰ ভিৰত ভৰ িদ িথয় েহাৱা; িকয়েনা, তুিম িয দশর্নত েমাক েদখা পালা আৰু ইয়াৰ পাছত
এই মানুহেবাৰৰ আৰু অনা-ইহুদী সকলৰ হাতৰ পৰা েতামাক উদ্ধাৰ কিৰ িয দশর্নত মই েতামাক েদখা িদম, েসই সকেলা
িবষয়ৰ প্রচাৰক আৰু সাক্ষী হ’বৰ বােব েতামাক দাস ৰূেপ মেনানীত কিৰবৈল মই দশর্ন িদেলঁা; 17 আৰু অনা-ইহুদী
সকেল েযন েমাক িবশ্ৱাস কৰাৰ দ্ৱাৰাই পাপ-েমাচন আৰু পিবত্রীকৃত েহাৱা েলাক সকলৰ মাজত ভাগ পায়, 18 এই
মেনাভােৱেৰ েতওঁেলাকৰ চকু মুকিল হ’বৈল†আৰু অন্ধকাৰৰ পৰা েপাহৰৈল, চয়তানৰ ক্ষমতাৰ অধীনৰ পৰা ঈশ্ৱৰৈল
ঘূিৰবৰ কাৰেণ, েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল মই েতামাক িনযুক্ত কিৰ পঠাওঁ, তােত েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ পৰা পাপৰ ক্ষমা েযন
পায় আৰু েমাক িবশ্বাস কৰাৰ েযােগিদ মই েযন েতওঁেলাকক এই ভাগ িদব পােৰঁা৷’ ”

19 েপৗেল এেনদেৰ পুনৰ ক’বৈল ধিৰেল, “েহ ৰজা আিগ্রপ্প, মই েসই স্বগীর্য় দশর্নক অমানয্ নকিৰ, 20 দেম্মচক আৰু
িযৰূচােলমত থকা েলাক সকলৰ আগত, পাছত িযহুদীয়া আৰু তাৰ সকেলা অঞ্চলৰ লগেত অনা-ইহুদী সকলৰ আগেতা
মই প্রচাৰ কিৰেলঁা, যােত েতেখত সকেল মন-পালটাই ঈশ্ৱৰৈল ঘূেৰ আৰু মন-পালটনৰ েযাগয্ আচৰণ ঈশ্ৱৰৰ সাক্ষােত
কেৰ৷ 21 েসই কাৰেণ ইহুদী সকেল মিন্দৰত েমাক ধিৰ বধ কিৰবৈল েচষ্টা কিৰিছল ৷

22 এেনেত ঈশ্ৱৰৰ পৰা উপকাৰ পাই, আিজৈল িথেৰ আেছঁা আৰু সকেলােৰ সনূ্মখত সাক্ষয্ িদেছঁা৷ েসই মহান জনাৰ
িবষেয় ক’বৈল যাওেত ভাববাদী সকেল আৰু েমািচেয় িয িয ঘিটব বুিল ৈকিছল, েসই িবষয়ৰ বািহেৰ আন এেকা কথা
েকাৱা নাই; 23আৰু খ্রীষ্ট দুখেভাগৰ পাত্র হয় বা নহয় আৰু মৃত েলাকৰ পুনৰুত্থানত প্রথম ৈহ িনজ জািত আৰু অনা-ইহুদী
সকলৈল েপাহৰ প্রকাশ কিৰব বা নকিৰব, ইয়াৰ িবষেয়েহ মই সৰু বৰ সকেলােৰ আগত ক’েলা৷”

24 েতওঁ এইদেৰ িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ িদওঁেত, ফীেষ্ট বৰ মােতেৰ ক’েল, “েহ েপৗল, তুিম বলীয়া ৈহছা; সৰহ িবদয্াই
েতামাক বলীয়া কিৰেছ৷” 25 িকন্তু েপৗেল ক’েল, “েহ মহামিহম ফীষ্ট, মই বলীয়া েহাৱা নাই; সতয্ আৰু সুেবাধৰ কথােহ
ৈকেছঁা৷ িকয়েনা ৰজােয়া এই িবষেয় জােন; এই কাৰেণেহ মই েতওঁৰ আগত সাহেসেৰ ৈকেছঁা৷ 26 িকয়েনা ৰজােয়া এই
িবষেয় জােন; এই কাৰেণেহ মই েতওঁৰ আগত সাহেসেৰ ৈকেছঁা৷ মই সুিনিশ্চত েয, এই িবষয়েবাৰ প্রকাশয্ৰূেপ ঘিটেছ৷
এইেবাৰ লুকুৱাই ৰািখব েনাৱািৰ কাৰণ ইয়াক েগাপেন কৰা েহাৱা নাই৷

* 26:6 িযচ 7:14; 9:6; িযিৰ 23:5; 33:14-16; পঁা 13:32, 33৷ † 26:18 িযচ 42:6, 7; েযা 8:12; 2 কিৰ 4:3-6৷
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27 েহ ৰজা আিগ্রপ্প, আপুিন ভাৱবাদী সকলৰ কথা িবশ্বাস কেৰ েন? মই জােনা আপুিন িবশ্ৱাস কেৰ৷” 28 েতিতয়া
আিগ্রপ্পই েপৗলক ক’েল, “তুিম েমাক খ্রীষ্টিয়ান কিৰবৈল অলপ কথােৰই েমাৰ প্রবৃিত্ত জন্মাব খুিজছা৷” 29 িকন্তু েপৗেল
ক’েল, “অকল আপুিনেয়ই নহয়, িয সকেল আিজ েমাৰ কথা শুিনেছ, েসই সকেলােৱ অলপ কথােৰ হওক, বা বহু
কথােৰ হওক, এই িশকিলৰ বন্ধনৰ বািহেৰ, সকেলাভােৱ েযন েমাৰ িনিচনা হয়, ঈশ্ৱৰৰ আগত এই প্রাথর্না মই কিৰেছঁা৷”

30 েতিতয়া ৰজা, েদশািধপিত, বণীর্কী আৰু েতওঁেলাকৰ ৈসেত বহা েলাক সকেল উিঠ, 31 আতৰ ৈহ ৈগ পৰষ্পেৰ
কথা-বাত্তর্ া কিৰ ক’েল, “এই মানুহ জেন বন্ধন বা প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্ এেকা কমর্ কৰা নাই৷” 32 েতিতয়া আিগ্রপ্পই ফীষ্টক
কেল, “এই মানুহ জেন চীজাৰৰ ওচৰত আপীল নকৰা হ’েল মুকিল হব পািৰেলেহঁেতন৷”

27 অধয্ায়
েৰামৈল েপৗলৰ জলযাত্রা, আৰু বাটত জাহাজ ভঙা

1 পাছত েযিতয়া আমাৰ ইটালী েদশৈল জাহােজেৰ েযাৱাৰ কথা িনিশ্চত হ’ল, েতওঁেলােক েপৗল আৰু অনয্ িকছুমান
কাৰাবন্দীক ৰাজািধৰাজৰ ৈসনয্ দলৰ যুিলয় নামৰ এজন এশৰ েসনাপিতৰ হাতত েশাধাই িদেল৷ 2 আদ্রামুিত্তয়ৰ পৰা
আিহ থকা এখন জাহাজত আিম উিঠেলা৷ এই জাহাজ খন এিচয়া েদশৰ সমুদ্র-পথৰ উপকূলৰ কােষ কােষ যাত্রা কৰাৰ
কথা আিছল৷ তােত আমাৰ লগত িথচলনীকী নগৰৰ মািকদিনয়াৰ আিৰষ্টাখর্ আিছল৷

3 পাছিদনা আিম চীেদান নগৰৰ পাৰত নািমেলা৷ 4 তােত যুিলয়ই েপৗলক দয়ােৰ গণয্ কিৰ বনু্ধ-বান্ধৱ সকলৰ ওচৰৈল
ৈগ প্রাণ জুৰাই আিহবৈল িদেল৷ েসই ঠাইৰ পৰা আিম জলযাত্রা কিৰ যাওঁেত সনু্মখত বতাহ পােলঁা, েসই বােব কুপ্র দ্ৱীপৰ
কােষিদ যাবৈল লেলঁা৷ 5 পাছত িকিলিকয়াৰ আৰু পামু্ফিলয়াৰ সনু্মখত থকা সাগৰ পাৰ ৈহ, লুিকয়া েদশৰ ‘মুৰা নগৰ’
পােলঁা৷ 6 েসই ঠাইেত এশৰ েসনাপিতেয়, ইটালী েদশৈল েযাৱা আেলকেজিন্দ্রয়া নগৰৰ এখন জাহাজ লগ েপাৱাত,
আমাক তােত তুিল িদেল৷

7 এেনদেৰ বহু িদন লােহ লােহ ৈগ, েকােনা প্রকােৰ ক্লীদৰ ওচৰ পােলঁা, তােত বতােহ আমাক বাধা িদয়াত আগুৱাই
যাব েনাৱািৰ, ক্রীতী দ্ৱীপৰ সুৰিক্ষত এেলকাৰ কােষ কােষ চল্ েমানীৰ সনু্মেখিদ আিহ, 8 েকােনা প্রকােৰ সুন্দৰ ঘুিল
নােমেৰ এখন ঠাই পােলঁা; এই ঠাইৰ ওচৰত লােচয়া নগৰ আিছল৷

9 এইদেৰ বহু সময় নষ্ট হ’ল আৰু আমাৰ সমুদ্র-যাত্রাও অিত িবপদজ্জনক ৈহ উিঠিছল; ইয়াৰ উপিৰ আমাৰ উপবাস
পবর্ৰ িদেনা পাৰ ৈহ গ’ল, েসেয়েহ েপৗেল েতওঁেলাকক পৰামশর্ িদব ধিৰেল; 10 েতওঁ ক’েল েয, “েহ েলাকসকল, মই
েদিখেছঁা েয এই যাত্রাত আমাৰ িবপদ আৰু বহু ক্ষিত হব; ইয়াত আমাৰ অকল সামগ্রী আৰু জাহাজেৰ নহয়; আনিক
আমাৰ প্রােণা সংকটত পিৰব৷” 11 িকন্তু এশৰ েসনাপিতেয় েপৗেল েকাৱা কথাতৈক জাহাজৰ পথ িনমর্াণ কৰা েলাক
জনৰ আৰু জাহাজৰ গৰাকীৰ কথাতেহ েবিছ গুৰুত্ৱ িদেল৷

12 েসই বন্দৰেটা শীতকালত থািকবৰ বােব েবিছ সুিবধাজনক েনােহাৱাত, দিক্ষণ-পিশ্চম আৰু উত্তৰ-পিশ্চম িদেশ থকা
ক্রীতীৰ ৈফনীক বন্দৰ যিদ েকােনা প্রকােৰ পাব পােৰ, তােত শীত কালৰ সময়িখিন থািকবৰ আশােৰ েবিছ ভাগ নািবেক
তাৈল যাবৈল ওেলাৱা িবষয়েটাত মত িদেল৷ 13 পাছত দিক্ষণৰ বতাহ অলপ বিলবৈল ধৰাত, েতওঁেলাকৰ অিভপ্রায় িসদ্ধ
েহাৱা বুিল ভািব, জাহাজ েমিল ক্রীতীৰ ওচেৰিদ যাবৈল ধিৰেল৷

14 িকন্তু অলপ সময়ৰ পাছেত উৰাকুেলা নামৰ বৰ ধুমুহা বতাহ দ্ৱীপেটাৰ ইমূৰৰ পৰা িসমূৰৈল বিলব ধিৰেল; 15 েতিতয়া
আমাৰ জাহাজ খন েসই ধুমুহাৰ মাজত েসামাই পিৰল৷ বাধা েনউিচ আগবািঢ়ব েনাৱাৰাত বতাহৰ গিতত চিল যাবৰ বােব
জাহাজ খনত পাল তিৰ িদয়া হ’ল; েতিতয়া বতাহৰ বলেত জাহাজ খন চিল যাব ধিৰেল৷ 16এেনদেৰ আিম েকৗদা নােমেৰ
এটা সৰু দ্ৱীপৰ আঁেৰ আঁেৰ ৈগ থািকেলা; তােত েকােনা প্রকােৰ জাহাজৰ লগত থকা সৰু নাও খন তুিল লবৈল সক্ষম
হ’ল৷

17 তাৰ পাছত নাও খন তুিল ৈল, তাত থকা ৰছী বয্ৱহাৰ কিৰ েকােনা প্রকােৰেৰ জাহাজ খন তেলিদ েমৰাই বািন্ধেল;
িকন্তু চুির্ত্ত নামৰ বািলৰ বাধােটাত জাহাজ খন লািগব বুিল ভািব ভয় খােল আৰু পাল নমাই িদ, আগবািঢ় যাব ধিৰেল৷
18 তােত ধুমুহাৰ প্রেকাপ বািঢ় েযাৱাত জাহাজ খন েবয়াৈক ঢলং-পলং কিৰবৈল ধৰাত, পাছিদনা েতওঁেলােক জাহাজ
খনৰ পৰা িকছুমান সামগ্রী েপলাবৈল ধিৰেল৷

19 িতিন িদনৰ িদনা েতওঁেলােক িনজ হােত জাহাজৰ সঁজুিলেবাৰ েপলাই িদেল৷ 20 ধুমুহাৰ প্রেকাপ ক্রেম বািঢ় থকাত
আৰু েকইবািদনৈল সূযর্, তৰাও েনােলাৱাৈক থকাত আমাৰ প্রাণৰক্ষাৰ সকেলা আশা েনােহাৱা ৈহিছল৷

21 তােত েতওঁেলােক েকইবািদেনা লেঘােন থকাত, েপৗেল েতওঁেলাকৰ মাজত িথয় ৈহ ক’েল, “েহ েলাকসকল,
আেপানােলাকৰ এই িবপদ আৰু ক্ষিত নহেলেহেতন যিদ েমাৰ কথা শুিন ক্রীতীৰ পৰা জাহাজ এিৰ িনিদেলেহঁেতন৷
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22 িকন্তু এিতয়াও মই আেপানােলাকক উৎসাহ িদওঁ, অ◌ােপানােলােক সাহস কৰক; িকয়েনা আেপানােলাকৰ মাজৰ
েকােনা জীৱেৰ প্রাণ হািন নহব, মাত্র জাহাজ খনৰেহ ক্ষিত হ’ব৷

23 িকয়েনা মই িয জন ঈশ্ৱৰৰ েলাক আৰু িয জনৰ মই আৰাধনা কেৰঁা; েতওঁৰ দূেত েযাৱাৰািত েমাৰ ওচৰত েদখা
িদেল; 24আৰু িথয় ৈহ ক’েল ‘েহ েপৗল, তুিম ভয় নকিৰবা৷ চীজাৰৰ আগত তুিম িথয় হ’ব লািগব আৰু েচাৱা, েতামাৰ
লগত েযাৱা সকেলা মানুহক ঈশ্ৱেৰ অনুগ্রহ কিৰ েতামাক িদেল৷’ 25 এই কাৰেণ, েহ েমাৰ িপ্রয় সকল, আেপানােলােক
সাহস কৰক; িকয়েনা েমাক েযেনৈক ক’েল, েতেনৈক িনশ্চয় ঘিটব৷ ঈশ্ৱৰত েমাৰ এেন িবশ্বাস আেছ৷ 26 িকন্তু আিম
েকােনা এটা দ্ৱীপত উিঠব লািগব৷”

27 এেনদেৰ ধুমুহাৰ মাজত ইফাল-িসফাল কিৰ আিন্দ্রয়া সমুদ্রত প্রায় েচৗদ্ধ ৰািত পাৰ ৈহ েযাৱাত, মাজিনশা জাহাজৰ
খালাচী সকেল বামৰ ওচৰ পােলিহ বুিল ভািবেল৷

28 তােত েতওঁেলােক পানী েজােখােত প্রায় এক শ িবশ ফুট পােল আৰু অলপ সময়ৰ পাছত আেকৗ েজাখাত নৈব্ব
ফুট পােল৷ 29 েকােনা িশলাময় ঠাইত লািগব বুিল ভয় কিৰ, জাহাজৰ পাছফােল লঙ্গৰ েপলােল আৰু ৰািতপুৱাবৰ বােব
প্রাথর্নােৰ বাট চাই থািকল৷

30 নাৱৰীয়া সকেল জাহাজ খনৰ আগফােল লঙ্গৰ েপেলাৱাৰ ছেলেৰ সাগৰত নাও খন নমাই পেলাৱাৰ উপায় কিৰ
থােকােত, 31 েপৗেল এশৰ েসনাপিত আৰু েসনােবাৰক ক’েল, “যিদেহ এইেবাৰ মানুহ জাহাজত নাথােক েতেনহেল
আেপানােলােকও িনজৰ প্রাণ ৰক্ষা কিৰব েনাৱািৰব৷” 32 েতিতয়া পলাবৈল েখাজা েলাকসকেল নাৱৰ েলজু কািত তাক
পানীত উিট যাবৈল িদেল৷

33 পাছত ৰািতপুৱাৰ সময়ত, েপৗেল সকেলােক আহাৰ কিৰবৈল অনুেৰাধ কিৰেল৷ েতওঁ ক’েল, “আিজ েচৗদ্ধ
িদন আেপানােলােক বাট চাই এেকা েনােখাৱাৈক অনাহােৰ আেছ, 34 েসই বােব আেপানােলাকক িমনিত কিৰেছঁা,
আেপানােলােক েযন অলপ আহাৰ গ্রহণ কেৰ, িকয়েনা েসেয় আেপানােলাকৰ জীয়াই থকাত উপকাৰ স্ৱৰূপ হব; কাৰণ
আেপানােলাকৰ েকােনাজনেৰ মূৰৰ এডাল চুিলও নষ্ট নহ’ব৷” 35 ইয়ােক ৈক েতওঁ িপঠা ৈল, সকেলােৰ আগত ঈশ্ৱৰৰ
স্তুিত কিৰ িপঠােটা ভািঙ েভাজন কিৰেল৷

36 েতিতয়া সকেলােৱ উৎসািহত ৈহ িনজ িনজ আহাৰ গ্রহন কিৰেল৷ 37 জাহাজত আিম দুই শ ছয়সওৰ জন েলাক
আিছেলঁা৷ 38 সকেলােৱ আহাৰ কিৰ তৃপ্ত েহাৱাত, েতওঁেলােক জাহাজ খনৰ ওজন কমাবৈল েঘহঁুেবাৰ সাগৰত দিলয়াই
িদেল৷

39 পাছত েযিতয়া িদন হ’ল, েতিতয়াও েতওঁেলােক েসই অঞ্চল িচিন নাপােল, িকন্তু সমান তীেৰেৰ এেডাখৰ ঘুপীয়া
ঠাই েদিখ জাহাজ খন তাত সুমুৱাবৈল েচষ্টা কিৰেল৷ 40 েসইবােব লঙ্গৰেবাৰ কািত সাগৰত েপলাই িদেল আৰু এেক
সময়েত হািলৰ বান্ধ খুিল িদ, বতাহত পাল তিৰ েসই তীৰৈল আগবািঢ় গ’ল৷ 41 িকন্তু জাহাজ খন আিহ আিহ দুখন
সাগৰৰ সঙ্গম স্থলৰ এক অশান্ত অঞ্চলত েসামাই পিৰল; তােত জাহাজৰ আগ অংশেটা বািলত খুন্দা েখাৱাত, জাহাজ
খন নলৰাৈক লািগ ধিৰল আৰু পাছ অংশেটা ভািঙ যাব ধিৰেল৷

42 েসনা সকেল বন্দীেবাৰ সঁাতুিৰ পলায় বুিল ভািব েতওঁেলােক েসই বন্দী সকলক বধ কৰাৰ আচিন কিৰিছল; 43 িকন্তু
এশৰ েসনাপিতেয় েপৗলক ৰক্ষা কৰাৰ মেনেৰ িনেজ েসনা সকলৰ উেদ্দশয্ৰ পৰা েতওঁেলাকক িনেষধ কিৰ, এই আজ্ঞা
িদেল েয, ‘িযেবােৰ সঁাতুিৰব জােন, েসইেবােৰ েযন আেগেয় জঁাপ মািৰ সঁাতুিৰ বামৈল যাওক’; 44 আৰু বািকেবােৰ
জাহাজৰ কাঠৰ পাট বা আন েকােনা জাহাজৰ বস্তুৰ সহায় ৈল পােছ পােছ যাবৈল েকাৱাত, আিম সকেলােৱ বামত উিঠ
ৰক্ষা পােলঁা৷

28 অধয্ায়
1 এেনদেৰ সকেলােৱ িনৰাপেদ বামত উিঠ ৰক্ষা েপাৱাৰ পাছত, আিম েসই দ্ৱীপেটাৰ নাম িমিলতা বুিল জািনেলঁা৷

2 তাত থকা স্থানীয় েলাক সকেল আমাক িবেদশী বুিল েকৱল মৰম েদখুৱাই নহয়, িকন্তু েতিতয়া ঘন বৰষুণ আৰু জাৰৰ
কাৰেণ েতওঁেলােক জুই জ্ৱলােল আৰু আমাক মৰেমেৰ গ্রহন কিৰেল৷

3 িকন্তু েপৗেল েযিতয়া এমুিঠ খিৰ েগাটাই জুইত িদেল েতিতয়া জুইৰ তাপ পাই এটা ক’লা সাপ ওলাই আিহ েতওঁৰ
হাতত েমিৰয়াই ধিৰেল৷ 4 তােত স্থানীয় েলাক সকেল েতওঁৰ হাতত সাপ ওলিম থকা েদিখ, ইজেন িসজনক কবৈল
ধিৰেল, “এই মানুহ জন িনশ্চয়ৈক এজন হতয্াকাৰী; সাগৰৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱাৰ পাছেতা নয্ায় িদওঁতাই ইয়াক জীয়াই
থািকব িনিদেল৷”

5 িকন্তু েযিতয়া েতওঁ েজাকাৰ মািৰ সাপেটাক জুইত েপলাই িদয়া েদিখেল; আনফােল েতওঁৰ এেকা ক্ষিতও নহ’ল,
6 েতিতয়া তাত উপিস্থত থকা েলাকসকেল েতওঁৰ গা জ্ৱৰ ৈহ উখিহ উিঠব বা অকস্মােত পিৰ মিৰব বুিল ভািবিছল৷
িকন্তু বহু সময় েতওঁৰ এেকা েহাৱা েনেদিখ, িসহঁেত মত সলিন কিৰ ক’েল েয, “েতওঁ এজন েদৱতা৷”
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7 েসই ঠাইৰ ওচৰত পুিব্লয় নােমেৰ দ্ৱীপেটাৰ প্রধান েলাক জনৰ মািট আিছল৷ েতেৱঁই আমাক আদৰিণ জনাই,
মৰেমেৰ িতন িদন আলহী কিৰ ৰািখেল; 8আৰু েসই সময়েত পুিব্লয়ৰ িপতৃৰ জ্ৱৰ আৰু গ্রহণী েৰাগ ৈহ আিছল৷ েপৗেল
তােত েসামাই গাত হাত িদ প্রাথর্না কিৰ েতওঁক সুস্থ কিৰেল৷ 9 এেনদেৰ সুস্থ কৰাৰ পাছত েসই দ্ৱীপত আন িযমান েৰাগী
আিছল েসই সকেলা আিহ সুস্থ হ’ল৷ 10 েতিতয়া েতওঁেলােক আমাক অেনক আদৰ-সাদৰ কিৰেল আৰু আমাৰ েযাৱাৰ
সময়েতা নানা প্রেয়াজনীয় বস্তু আিন জাহাজত তুিল িদেল৷

11 িতিন মাহৰ পাছত আিম আেলকেজিন্দ্রয়া নগৰৰ পৰা িদয়স্কৰী, অথর্াৎ যজা লৰাৰ িচন থকা জাহাজ খনত উিঠ
যাত্রা কিৰেলঁা; এই জাহাজ খন জাৰকািল আিহ এই দ্ৱীপেটাত আিছল৷ 12 এেনদেৰ আিম চুৰাকূচ নগৰৈল আিহেলঁা আৰু
েসই ঠাইেত িতন িদন থািকেলঁা৷

13 তাৰ পৰা যাত্রা কিৰ আিম ৰীিগয়া নগৰ পােলঁা; এিদন পাছত দিক্ষণৰ বতাহ বলাত, িদ্ৱতীয় িদনা পুিতয়লী নগৰ
পােলািহ৷ 14তাত েকইবাজেনা ভাই পােলঁা, েতওঁেলােক আমাক সাত িদন থািকবৈল িনমন্ত্রণ িদেল; এইদেৰ আিম েৰামৈল
যাত্রা কিৰেলঁা৷ 15 তাৰ পৰা ভাই সকেল আমাৰ সম্বাদ শুিন আমাক আগবঢ়াই িনবৈল অিপ্পয় হাট আৰু িতিন চৰাইৈলেক
আিহিছল; েপৗেল েতওঁেলাকক েদিখ ঈশ্ৱৰৰ স্তুিত কিৰ সাহস পােল৷

16 েৰাম নগৰত েসােমাৱাৰ পাছত, েপৗলক েতওঁৰ পহৰা িদয়া েসনাৰ ৈসেত িনজৰ মেত থািকবৈল অনুমিত িদেল৷
েৰামত থকা ইহুদী সকলৰ আগত ঈশ্ৱৰৰ ৰাজয্ৰ কথা প্রচাৰ কৰা

17 পাছত িতন িদনৰ মূৰত েপৗেল ইহুদী সকলৰ প্রধান েলাক সকলক মতাই আিন েগাট খুৱােল আৰু েতওঁেলাক
েগাট েখাৱাত, েতওঁ ক’েল, “েহ ভাইসকল, মই েমাৰ জািতৰ নাইবা পূবর্পুৰুষৰ ৰীিতৰ িবৰুেদ্ধ এেকা কৰা নাই; তথািপ
িযৰূচােলমৰ পৰা িনয়া ৈহ েৰামীয়া েলাক সকলৰ হাতত মই বন্দী িহচােপ সমিপর্ত ৈহিছেলা৷ 18 েতেখত সকেল েমাৰ
েসাধ-িবচাৰ কিৰ েমাক মুক্ত কিৰবৈল কামনা কিৰেল, িকয়েনা েমাক প্রাণদণ্ড িদয়াৰ এেকা কাৰণ নািছল৷

19 িকন্তু েযিতয়া ইহুদী সকেল আপিত্ত কিৰেল, মই চীজাৰৰ ওচৰত আপীল কিৰবৈল বাধয্ হেলঁা; িকন্তু এেন নহয় েয,
মই েমাৰ জািতক েকােনা অপবাদ িদিছেলঁা৷ 20 এই কাৰেণ আেপানােলাকক চাবৈল আৰু কথা-বাত্তর্ া হবৈল মািতেলা,
িকয়েনা ইস্রােয়লৰ আশাৰ কাৰেণেহ মই এই িশকিলৰ বান্ধনত আেছঁা৷”

21 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “আিম েতামাৰ িবষেয় িযহুদীয়াৰ পৰা েকােনা পত্রেক েপাৱা নাই আৰু ভাই
সকলৰ মাজৰ পৰাও েকােনা ইয়াৈল আিহ েতামাৰ িবষেয় দুষ্কমর্ৰ খবৰ িদয়া নাই বা েকাৱা নাই৷ 22 িকন্তু েতামাৰ মত
িক, েসই িবষেয় আিম েতামাৰ পৰা শুিনবৈল েখােজা; িকয়েনা এই মতৰ িবষেয় আিম জােনা েয, ই সকেলা ঠাইেত
িনিন্দত ৈহেছ৷”

23 পাছত েতওঁেলােক েতওঁৈল এটা িদন িনধর্াৰণ কিৰেল আৰু বহুেলােক েতওঁক লগ পাবৈল েতওঁ বসিত কৰা ঠাইৈল
আিহল৷ েতওঁ মানুহেবাৰৰ আগত ঈশ্ৱৰৰ ৰাজয্ৰ কথাৰ সাক্ষয্ প্রদান কিৰেল আৰু ৰািতপুৱাৰ পৰা সিন্ধয়াৈলেক েমািচৰ
*িবধান-শাস্ত্র আৰু ভাববাদীৰ পুস্তকৰ পৰা কথা উিলয়াই েতওঁেলাকক প্রবৃিত্ত িদেল৷ 24 েতওঁৰ কথা িকছুমান েলােক
িবশ্ৱাস কিৰেল আৰু িকছুমান েলােক অিবশ্বাস কিৰেল৷

25তাৰ পাছত েপৗেল েযিতয়া ক’েল, “পিবত্র আত্মাই িযচয়া ভাৱবাদীৰ দ্ৱাৰাই আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ িবষেয় ভালদেৰ
ৈকিছল”; িকন্তু েসই কথাত পৰস্পৰৰ মাজত একমত েনােহাৱাত, েতওঁেলাক িবদায় ল’বৈল ধিৰেল৷† 26 েপৗেল ৈকিছল,
“এই মানুহেবাৰৰ ওচৰৈল ৈগ েকাৱা,
‘েতামােলােক শুনাত শুিনবা িকন্তু নুবুিজবা;
েদেখােত েদিখবা িকন্তু নাজািনবা;
27 িকয়েনা এই মানুহেবাৰৰ হৃদয় েভােতাহা ৈহ পিৰেছ,
েতওঁেলাকৰ কােণা শুিনবৈল গধূৰ,
েতওঁেলােক িনজ িনজ চকু বন্ধ কিৰেল;
নহ’েল েতওঁেলােক েদিখেলেহঁেতন,
আৰু কােণেৰ শুিনেলেহঁেতন,
আৰু অন্তেৰেৰ বুিজেলেহঁেতন,
আৰু ঘূিৰ আিহেলেহঁেতন,
আৰু মই েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেলঁােহেতন৷’

28-29 েসই কাৰেণ আেপানােলােক জািনব েয, ঈশ্ৱৰৰ এই পিৰত্রাণৰ কথা অনা-ইহুদী সকলৰ মাজৈল পেঠাৱা ৈহেছ
আৰু েতওঁেলােক েতওঁৰ িবষেয় শুিনবও৷”
* 28 অধয্ায়:23 লূক 24:27৷ † 28 অধয্ায়:25 িযচ 6:9, 10৷
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30 পাছত েপৗেল দুবছৰৈলেক িনেজ ভাড়া েলাৱা ঘৰত থািকেল আৰু িযমান মানুহ েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল, েসই
আটাই েলাকেক েতওঁ গ্রহণ কিৰেল৷ 31 তােত েতওঁ েকােনা বাধা েনােপাৱাৈক ঈশ্ৱৰৰ ৰাজয্ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ
িবষেয় সাহেসেৰ প্রচাৰ কিৰ থািকল৷
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েৰামীয়াসকলৰ প্রিত পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েৰামীয় 1:1 িনেদর্ শ কেৰ েয, েপৗেল েৰামীয়সকলৰ ওচৰৈল িযখন িচিঠ িলিখিছল, েসইখন িচিঠ েতওঁ িনেৰা েৰামৰ

সম্রাট েহাৱাৰ িতিন বছৰ পাছত কিৰন্থ আৰু গ্রীক চহৰত থকাৰ পাছত তাৰ পৰা েৰামীয়সকলৈল িলিখিছল েতিতয়া
16 বছৰ বয়সীয়া িনেৰােৱ েৰামৰ সম্রাট িহচােপ িসংহাসনত আেৰাহণ কিৰিছল প্রখয্াত গ্রীক নগৰীও আিছল েযৗন
অৈনিতকতা আৰু মূির্ত পূজাৰ এক উবর্ৰ ভুিম গিতেক েযিতয়া েপৗেল েৰামীয়সকলৈল মানৱতাৰ পাপৰ কথা িলিখিছল
অথবা অেলৗিককভােব জীয়াই থকা আৰু সমূ্পণর্ৰূেপ পিৰৱতর্ ন কৰাৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ শিক্তক েতওঁ েয ৈকিছল,
েসই কথা েতওঁ জািনিছল েপৗলৰ মূল প্রান্তেৰখােবােৰ প্রাথিমক খ্রীষ্টিয়ান শুভবাতর্ াৰ সমূহৰ মূল িবষয়েবাৰক স্পশর্
কেৰ: ঈশ্বৰৰ পিবত্রতা, মানুহৰ পাপ, আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰা সিঞ্চত অনুগ্রহৰ দান

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 57 খ্রীষ্টাব্দত কিৰন্থৰ পৰা
িলখাৰ বােব মূল স্থান হয়েতা েৰাম হ’ব পােৰ
প্রাপক
সমগ্র েৰামত িযসকেল ঈশ্বৰক ভাল পায় আৰু েসই িলখকসকলেক পিবত্র েলাক বুিল েকাৱা হয়, অথর্াৎ এই

েলাকসকল েৰাম নগৰৰ মণ্ডলীৰ সদসয্ আিছল (েৰামীয় 1:7), ই আিছল েৰামান সাম্রাজয্ৰ ৰাজধানী
উেদ্দশয্
েৰামীয়সকলৈল িলখা এই িচিঠখন এক পিৰষ্কাৰ মতবাদ আৰু সকেলাতৈক পদ্ধিতগতভােব ইয়াত খ্রীষ্টিয়ান িবধান

উপস্থাপন কৰা ৈহেছ েপৗলৰ দ্বাৰা আৰম্ভিণেত ইয়াত সমস্ত মানৱজািতৰ পাপৰ কথা আেলাচনা কৰা ৈহেছ ঈশ্বৰৰ
িবৰুেদ্ধ কৰা িবেদ্রােহ আমাক দিণ্ডত কিৰেছ িয হওক, ঈশ্বেৰ েতওঁৰ অনুগ্রহ েতওঁৰ পুত্র যীচুত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰা
আমাৈল প্রকাশ কেৰ েযিতয়া আিম ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা সমথর্নেযাগয্ হওঁ, েতিতয়া আিম উদ্ধাৰ, অথবা মুিক্ত পাওঁ, কাৰণ
খ্রীষ্টৰ েতেজ আমাৰ পাপ ঢােক এই িবষয় সমূহৰ িভতৰত েপৗলৰ উপস্থাপন এক যুিক্তগত উপস্থাপন আৰু ই হ’ল
িকদেৰ এজন বয্িক্তেয় শািস্তৰ পৰা আৰু েতওঁৰ পাপৰ শিক্তৰ পৰা ৰক্ষা পায়, েসই সম্পেকর্ এক সমূ্পণর্ উপস্থাপনা

মূল িবষয়
ঈশ্বৰৰ ধাির্মকতা

প্রান্তেৰখা
1. পাপৰ দণ্ড আৰু ধাির্মকতাৰ প্রেয়াজনীয়তাৰ দিলল — 1:18-3:20
2. ধাির্মকতাই আেৰািপত কেৰ, নয্ায় — 3:21-5:21
3. ধাির্মকতাই প্রদান কেৰ শুিদ্ধকৰণ — 6:1-8:39
4. ইস্রােয়লৰ বােব স্বগীর্য় বয্ৱস্থা — 9:1-11:36
5. পিবত্রতা সম্পাদনৰ অনুশীলন — 12:1-15:13
6. উপসংহাৰ: বয্িক্তগত বাতর্ া — 15:14-16:27

মঙ্গলাচৰণ আৰু আভাস
1 মই েপৗল, যীচু খ্রীষ্টৰ এজন দাস আৰু ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ পৃথক েহাৱা আমিন্ত্রত পঁাচিন; 2 িয শুভবাতর্ াৰ

িবষেয় ঈশ্বেৰ পূবর্েত েতওঁৰ ভাববাদী সকলৰ েযােগিদ পিবত্র িবধান-শাস্ত্রত প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, 3 েসেয় েতওঁৰ পুত্র যীচু
খ্রীষ্টৰ িবষয়ৰ শুভবাতর্ া; িয জেন মানৱ ৰূেপ দায়ুদৰ বংশত জিন্মিছল৷

4 েতওঁ পিবত্র আত্মাৰ শিক্তৰ েযােগিদ ঈশ্বৰৰ পুত্রৰূেপ েঘাষণা কৰা ৈহ পিবত্রতাৰ দ্বাৰা মৃতুয্ৰ পৰা পুনৰুিত্থত
হ’ল, েতেৱঁই আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্ট৷ 5 েতওঁেৰই দ্বাৰাই আিম েতওঁৰ নামৰ কাৰেণ, সকেলা জািতৰ মাজত িবশ্বাসৰূপ
আজ্ঞাধীনতাৰ অেথর্ অনুগ্রহ আৰু পঁাচিন পদ পােলঁা;* 6 েসই জািতেবাৰৰ মাজত আেপানােলােকা যীচু খ্রীষ্টৰ আমিন্ত্রত†
েলাক৷
* 1 অধয্ায়:5 1 কিৰ 15:10; ইিফ 3:8৷ † 1 অধয্ায়:6 েৰা 8:30; প্র 17:14৷
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7 েৰামত থকা ঈশ্ৱৰৰ িয িপ্রয় েলাক আৰু েতওঁক িবশ্ৱাস কৰা েসই পিবত্র েলাক সকল; আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ আৰু
প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা অ◌ােপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত হওক

8প্রথমেত, যীচু খ্রীষ্টৰ েযােগিদ অ◌ােপানােলাক সকেলােৰ িবষেয় মই ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কিৰেছঁা, কাৰণ েগােটই জগতত
অ◌ােপানােলাকৰ িবশ্বাস প্রচািৰত হ’ল৷ 9 িকয়েনা ঈশ্ৱৰ েমাৰ সাক্ষয্, িয জনক মই িনজ আত্মােৰ ৈসেত েতওঁৰ পুত্রৰ
শুভবাতর্ াৰ েসৱা কেৰঁা আৰু েসই জনৰ ওচৰত মই িনৰন্তেৰ আেপানােলাকৰ নাম উেল্লখ কিৰ, 10 েমাৰ প্রাথর্না কালত
সদায় অনুেৰাধ কেৰঁা, আৰু েশষত মই েযন েকােনা প্রকােৰ ঈশ্ৱৰৰ ইচ্ছাৰ দ্ৱাৰাই আেপানােলাকৰ ওচৰত আিহবৈল
সফল হওঁ৷

11 িকয়েনা মই আেপানােলাকক চাবৈল অিতশয় হািবয়াহ কিৰ আেছঁা, যােত মই আেপানােলাকক েকােনা আিত্মক
বৰৰ ভাগী কিৰব পােৰঁা, আৰু তােত আেপানােলােকও েযন সুিস্থৰ থািকব পােৰ৷ 12আেপানােলাকৰ আৰু েমাৰ, উভয়
পক্ষৰ আন্তিৰক িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ মাজত িনেজও আশ্বাস পাবৈল, মই ইচ্ছা কিৰেছঁা

13 েহ ভাই সকল, মই িনিবচােৰঁা েয, আেপানােলােক এই কথা নজনাৈক থাকক; মই বােৰ বােৰ আেপানােলাকৰ
ওচৰৈল আিহব িবচািৰিছেলঁা৷ েযেনৈক মই আৰু অনা-ইহুদী েলাক সকেল ফল পাইেছঁা, েতেনৈক আেপানােলােকও
পাওক; িকন্তু এিতয়াৈলেক বাধা পাই আেছঁা৷ 14 গ্রীক, িবেদশী, জ্ঞানী আৰু অজ্ঞানী, এই সকেলােৰ ওচৰত মই ধৰুৱা
ৈহ আেছঁা৷ 15 এই েহতুেক েৰামত থকা িয আেপানােলাক, অ◌ােপানােলাকৰ আগেতা মই সাধয্ অনুসােৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ
কিৰবৈল ইচু্ছক আেছঁা

16 িকয়েনা শুভবাতর্ াত মই লাজ নাপাও; কাৰণ প্রথেম ইহুদী, পাছত গ্রীক েলাকৈল আৰু িবশ্বাস কৰা প্রেতয্ক জনৈল,
এয়া পিৰত্রাণৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ শিক্ত ‡ 17 িকয়েনা ইয়াত ঈশ্বৰৰ ধাির্মকতা§ িবশ্বাসৰ পৰা িবশ্বাসৈল প্রকািশত ৈহ আেছ;
এই িবষেয় িলখাও আেছ, “ধাির্মক জন িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই জীৱ ”*

েদৱপুজক সকলৰ পাপ-অৱস্থা
18 িয সকেল অধাির্মকতাৰ দ্বাৰাই সতয্ক িনবাৰণ কেৰ, ঈশ্ৱৰৰ েক্রাধ েসই অধির্ম আৰু ভিক্তহীন েলাক সকলৈল

স্বগর্ৰ পৰা প্রকট হয়; 19কাৰণ ঈশ্বৰৰ িবষেয় িয জািনব পৰা যায়, েসেয় প্রকািশত ৈহ আেছ৷ িকয়েনা ঈশ্বেৰ েসই িবষেয়
িসহঁতক িশিক্ষত কিৰেল

20 িকয়েনা ঈশ্ৱৰৰ েসই অদৃশয্ গুণেবাৰৰ িবষেয়, জগত সৃষ্টিৰ কালেৰ পৰা েতওঁ সৃষ্টি কৰা সকেলােক েবাধগময্† ৈহ
স্পষ্টৈক েদখা ৈগেছ, যােত েতওঁৰ অনািদ অনন্ত পৰাক্রম আৰু ঐশ্বিৰক স্বভাৱৰ িবষেয় আেপানােলাকৰ এেকা নজনাৰ
কাৰণ নাথােক; 21 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ িবষেয় জািনও, েতওঁক ঈশ্বৰ বুিল েতওঁেলােক স্তুিত বা ধনয্বােদা নকিৰেল; িকন্তু
িনজৰ তকর্ -িবতকর্ ত অজ্ঞানী হ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ অেবাধ হৃদয় অন্ধকাৰময় হ’ল

22 িনজক জ্ঞানী দাবীদাৰ কিৰ, েতওঁেলাক মূখর্ হ’ল; 23 আৰু ক্ষয়শীল মানুহ, চৰাই, চািৰেঠঙীয়া জন্তু আৰু উৰগ
আিদৰ আকাৰযুক্ত প্রিতমূির্তেৰ ৈসেত েতওঁেলােক িচৰস্থায়ী ঈশ্বৰৰ মিহমাক সলনা-সলিন কিৰেল

24 এই কাৰেণ েতওঁেলাকৰ শৰীৰক অমযর্য্দা কিৰবৈল, ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৰ হৃদয়ৰ অিভলােষেৰ েতওঁেলাকক
অশুিচতাৈল েশাধাই িদেল ‡ 25 েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ সতয্তাক িমছাৰ ৈসেত সাল-সলিন কিৰ সৃষ্টিকত্তর্ াৰ সলিন সৃষ্ট
বস্তুেবাৰৰ আৰাধনা আৰু েসৱা কিৰেল; েসই জন সৃষ্টিকত্তর্ া িচৰকাল ধনয্ আেমন

26 এই কাৰেণ, ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক অনাদৰযুক্ত কামািভলাষৈল েশাধাই িদেল; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ স্ত্রী েলাক সকেল
স্বাভািৱক সঙ্গ এিৰ, স্বভাৱৰ িবপৰীত সঙ্গ কিৰেল; 27 েসইদেৰ পুৰুষ সকেলও স্বাভািৱক স্ত্রী সঙ্গ এিৰ, পৰস্পেৰ
কামািগ্নেৰ দগ্ধ ৈহ পুৰুেষ ৈসেত পুৰুেষ লাজৰ কমর্ সাধন কিৰ িনজেক িনজৈল ভ্রািন্তৰ উিচত প্রিতফল আিনেল §

28 েতওঁেলােক ঈশ্ৱৰৰ অৱগত হবৈল িনিবচািৰেল, েসই কাৰেণ ঈশ্ৱেৰ েতওঁেলাকক লম্পট মন িদ, অন্ুিচত কমর্েবাৰ
কিৰবৈল েতওঁেলাকক এিৰ িদেল৷

29 েতওঁেলাক সকেলা অধাির্মকতা, দুষ্টতা, েলাভ আৰু ঈষর্ােৰ ভিৰ থকা৷ েতওঁেলাক নৰবধী, িববাদ, ছল আৰু
শত্রুতােৰ পিৰপূণর্; 30 েতওঁেলাক পৰচচর্ া, পৰিনন্দা কেৰঁাতা, ঈশ্বৰৰ ঘৃণাৰ পাত্র; িহংসাত্মক, উদ্ধত, অহংকাৰী, কুকল্পনা
জেন্মাৱা, িপতৃ-মাতৃক নমনা েলাক৷ 31 েতওঁেলাক অজ্ঞানী, অিনভর্ ৰেযাগয্, েস্নহহীন আৰু িনদর্ য় েলাক৷

32আৰু এইদেৰ আচৰণ কৰা সকল েয মৃতুয্ৰ েযাগয্, ঈশ্বৰৰ এই িবচাৰ জািনও, েতওঁেলােক েসইদেৰ আচৰণ কেৰ;
েকৱল েসেয় নহয়, িকন্তু েতেনকুৱা আচৰণ কৰা সকলক সন্মিতও িদেয়
‡ 1 অধয্ায়:16 1 কিৰ 1:18৷ § 1 অধয্ায়:17 েৰা 10:3, 4; িফিল 3:9৷ * 1 অধয্ায়:17 হব 2:4; গাল 3:11; ইব্রী 10:38৷ † 1
অধয্ায়:20 গীত 19:1-3৷ ‡ 1 অধয্ায়:24 গীত 81:12; ইিফ 4:18, 19৷ § 1 অধয্ায়:27 1 কিৰ 6:9, 10; িযহূ 7 পদ৷
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2 অধয্ায়
ইহুদী আিদ কিৰ মনুষয্ মােত্রই পাপ-অৱস্থা

1 েহ েলাকৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা মানুহ, এই কাৰেণ অ◌ােপানােলাকক ক্ষমা কৰা নহব, িকয়েনা িয কথাত আেপানােলােক
েলাকৰ েসাধ-িবচাৰ কেৰ, েসই কথােত িনজক েদাষী কিৰ আেছ; কাৰণ েলাকৰ িবচাৰ কৰা িয আেপানােলাক,
আেপানােলােক িনেজও েসই এেক আচৰণ কিৰ আেছ 2 আৰু এেন আচৰণ কৰা সকলৰ িবৰুেদ্ধ ঈশ্বৰৰ দণ্ডাজ্ঞা
েয সতয্ৰ দেৰ হয়, ইয়াক আিম জােনা

3 িকন্তু িবেবচনা কৰকেচান, আেপানােলাক িয সকেল এেন আচৰণ কৰা সকলৰ িবচাৰ কিৰ আেছ, তােত িনেজও
এেক কমর্ কিৰ, ঈশ্বৰৰ দণ্ডাজ্ঞাৰ পৰা সািৰম বুিল ভািবেছ েন? 4 েন আপুিন েতওঁৰ েস্নহশীল অনুগ্রহ, ৈধযর্ আৰু
িচৰসিহষু্ণতাৰূপ ধন েহয়জ্ঞান কিৰেছ? িয ঈশ্বৰৰ অনুগ্রেহ আেপানাক মন-পালটন কৰাৰ পথত ৈল যায়, েসই িবষেয়
আপুিন নাজােন েন?

5 িকন্তু আেপানাৰ কিঠনতা আৰু েখদহীন হৃদেয়, নয্ায়ৱান ঈশ্বৰৰ েসাধ-িবচাৰ প্রকাশ েহাৱা েক্রাধৰ েসই িদনৈল*
িনজৰ বােব েক্রাধ সঁািচেছ 6 েতওঁ প্রিতজনক িনজ িনজ কমর্ অনুসােৰ প্রিতফল িদব;† 7 িয সকেল সৎকমর্ত ৈধযর্ ধিৰ
মিহমা, সন্মান আৰু অক্ষয়তা িবচােৰ, েতওঁেলাকক অনন্ত জীৱন িদব৷

8 িকন্তু িবেৰাধী েলাক সকলৈল আৰু সতয্ক অমানয্ কিৰ অধাির্মকতাক মানয্ কৰা সকলৈল েক্রাধ আৰু েকাপ হ’ব;
9 তােত সকেলা মানুহৰ প্রাণৰ, প্রথমেত ইহুদী, পাছত গ্রীকেলাকেৰা, েতেন কুকমর্ সাধন কৰা সকেলােৰ, েক্লশ আৰু
সঙ্কট ঘিটব৷

10 িকন্তু প্রথেম ইহুদী, পাছত গ্রীক েলাকৈল সৎকমর্ সাধন কৰা সকেলা েলাকৈল েগৗৰৱ, মযর্দা, আৰু শািন্ত হ’ব;
11 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ ৈসেত েকােনা পক্ষপাত নাই৷ 12 েসেয়েহ িবধান নাজািন িয সকেল পাপ কিৰেল, েসই সকেলােৰ িবধান
অিবহেন িবনাশ হ’ব‡ আৰু এেকদেৰ িয সকেল িবধান জািনও পাপ কিৰেল, েতওঁেলাকৰ িবধানৰ দ্ৱাৰাই েসাধ-িবচাৰ
হ’ব

13 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ আগত িবধান শুনা সকল ধাির্মক নহয়, িকন্তু িবধান পালন কৰা সকলেহ ধাির্মক বুিল প্রমািণত
হ’ব; 14 কাৰণ েযিতয়া িবধানহীন অনা-ইহুদী সকেল স্বভাৱেত িবধানৰ কমর্ কেৰ, েতিতয়া েসই িবধানহীন সকলৰ িবধান
েতওঁেলােকই হয়

15 এেনদেৰ েতওঁেলােক িবধানৰ িয প্রেয়াজনীয় কমর্ িনজ িনজ হৃদয়ত িলখা থকা েদখুৱাইেছ; আৰু েতওঁেলাকৰ
িবেবেকও েসই িবষেয় সাক্ষয্ িদ েতওঁেলাকৰ মনৰ ভােৱেৰ িনজেক হয়েতা অিভযুক্ত বা সমথর্ন কেৰ, 16 আৰু িযিদনা
েমাৰ শুভবাতর্ াৰ দেৰ ঈশ্বেৰ খ্রীষ্ট যীচুৰ দ্বাৰাই েলাক সকলৰ গুপুত িবষয়ৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰব, § েসইিদনা এেন ঘিটব৷

17 আপুিন যিদ িনজেক ইহুদী বুিল কয়, েতেনহেল িবধানত িনভর্ ৰ কৰক আৰু ঈশ্বৰত আনেন্দেৰ েগৗৰৱ কৰক,
18 আৰু িবধানৰ পৰা িশক্ষা েপাৱাত, েতওঁৰ ইচ্ছা জানক আৰু েসই িবষেয় পৃথক হ’েল েসইেবাৰক পৰীক্ষা কৰক;
19 িনজেক অন্ধ সকলৰ পথদশর্ক বুিল িবশ্ৱাস কিৰ আন্ধাৰত থকা সকলৈল েপাহৰ হওক, 20 অজ্ঞানক জ্ঞান িদওঁতা,
িশশু সকলৰ গুৰু আৰু িবধানত থকা সকেলা জ্ঞান আৰু সতয্তাৰ িবষেয় আপুিন জানক৷

21 েতেনহেল েহ েলাকক িশক্ষা িদওঁতা, অ◌াপুিন িনজেক িশক্ষা িনিদেয় েন? েহ চুৰ নকিৰবৈল েঘাষণা কৰা জন,
আপুিন চুৰ নকেৰ েন? 22 েহ বয্িভচাৰ নকিৰবৈল েকাৱা জন, আপুিন বয্িভচাৰ নকেৰ েন? েহ মূির্তপূজােবাৰক িঘণ
কৰা জন, মিন্দৰেবাৰৰ পৰা আপুিন লুট নকেৰ েন?

23 েহ িবধানত েগৗৰৱ কৰা জন, আপুিন িবধান উলঙ্ঘন কিৰ ঈশ্বৰৰ অসন্মান নকেৰ েন? 24 িকয়েনা “ঈশ্বৰৰ নাম
েতামােলাকৰ কাৰেণই অনা-ইহুদী সকলৰ মাজত িনিন্দত ৈহেছ,” িঠক এেনদেৰ িলখাও আেছ৷*

25 কাৰণ আপুিন যিদ িবধান পালন কেৰ, েতেনহেল প্রকৃতেত আেপানাৰ চুন্নতৰ লাভ হয়; িকন্তু আপুিন যিদ িবধান-
উলঙ্ঘনকাৰী হয়, েতেনহেল আপুিন চুন্নৎ েনােহাৱাৰ সমান হ’ল 26এেতেক চুন্নৎ েনােহাৱা জেন যিদ িবধানৰ িবিধেবাৰ
পালন কেৰ, েতেনহেল অচুন্নৎ জেনা চুন্নৎ বুিল গিণত নহ’ব েন? 27 আৰু িবধান পালনকাৰী স্বাভািৱক অচুন্নৎ জেন,
চুন্নৎ হেয়া িবধান উলঙ্ঘন কৰা িয আপুিন, অ◌ােপানাৰ েসাধ-িবচাৰ শাস্ত্র অনুসােৰ েতওঁ নকিৰব েন?

28 িকয়েনা মাত্র বািহয্কভােৱ ইহুদী হেলই প্রকৃত ইহুদী হব েনাৱািৰ আৰু মাংসত কৰা িয বািহৰৰ চুন্নৎ েসই জেনা
চুন্নৎ নহয়;† 29 িকন্তু িয জন িভতেৰ ইহুদী, েতওঁেহ ইহুদী হয়; আৰু আখেৰেৰ নহয়, িকন্তু আত্মােৰ, হৃদয়ৰ িয চুন্নৎ,
েসেয়েহ চুন্নৎ;‡ েতওঁৰ প্রশংসা মানুহৰ পৰা নহয় িকন্তু ঈশ্বৰৰ পৰােহ হয়
* 2 অধয্ায়:5 2 িথ 1:6-8৷ † 2 অধয্ায়:6 গীত 62:12; িযিৰ 17:10; মিথ 16:27; 2 কিৰ 5:10; প্র 22:12৷ ‡ 2 অধয্ায়:12 লূক 12:47,
48৷ § 2 অধয্ায়:16 মিথ 25:31; েযা 5:12; পঁা 10:42; 2 তী 4:1৷ * 2 অধয্ায়:24 িযিহ 36:23৷ † 2 অধয্ায়:28 মিথ 3:9; েযা 8:39;
েৰা 9:6, 7; গাল 6:15৷ ‡ 2 অধয্ায়:29 িদ্ৱ িব 30:6; িফিল 3:3; কল 2:11৷
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3 অধয্ায়
1 েতেনহ’েল ইহুদী সকলৰ এেন িক সুিবধা আেছ, িয অনয্ েলাকৰ নাই? চুন্নতেৰই বা মূলয্ িক? 2 সকেলা ফালৰ পৰা

ইহুদী সকলৰ বহুেতা সুিবধা আেছ; তাৰ মাজৰ গুৰুত্ৱপূণর্ িবষয়েটা হ’ল, ঈশ্ৱেৰ েতওঁৰ িশক্ষা প্রথেম ইহুদী সকলেকই
িদিছল৷

3 কাৰণ েকােনা েকােনা ইহুদী সকেল যিদ অিবশ্বাস কেৰ, েতিতয়া িক হ’ব? েতওঁেলাকৰ অিবশ্বােস ঈশ্বৰৰ িবশ্বাস
েযাগয্তা িবফল কিৰব েন? 4 েকােনা প্রকােৰ এেন নহব৷ সকেলা মানুহ িমছলীয়া হ’েলও, ঈশ্বৰক সতয্ বুিল মনা হওক;
এই িবষেয় িলখাও আেছ, *
“তুিম েযন িনজৰ কথাত ধাির্মক বুিল প্রমািণত হ’বা,
আৰু সকেলা িবচাৰত জয়ী হ’বা ”

5 িকন্তু আমাৰ অধাির্মকতাই যিদ ঈশ্বৰৰ ধাির্মকতা প্রকাশ কেৰ, েতেনহেল আিম িক ক’ম? েক্রাধ সফলকাৰী ঈশ্বৰ
অধাির্মক েন? মই সাধাৰণ মানুহৰ যুিক্তেৰ ৈকেছঁা৷ 6 এেন েযন েকিতয়াও নহওক৷ িকয়েনা েতিতয়া ঈশ্বেৰ েকেনৈক
জগতৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰব?

7 িকন্তু েমাৰ িমছাৰ দ্বাৰাই যিদ ঈশ্বৰৰ সতয্তা েতওঁৰ মিহমাৰ অেথর্ উপিচ পেৰ, েতেনহেল আেকৗ পাপী বুিল এিতয়াও
েমাৰ িকয় েসাধ-িবচাৰ কৰা হয়? 8 “ভালৰ অেথর্ কুকমর্ কেৰঁাহক,” এই কথাষাৰ আিম ৈকেছঁা বুিল েযেনৈক েকােনা
েলােক আনৰ আগত আমাৰ িনন্দা কিৰ কয়, েতেনৈক আিমও িকয় নকওঁ? এেন কথা েকাৱা সকলৰ নয্ায় দণ্ডাজ্ঞাৰ
েযাগয্

9 েতেনহেল িক? আিম আনতৈক উত্তম েন? েকােনামেত নহওঁ; িকয়েনা আিম আেগেয় দুেয়া ইহুদী আৰু গ্রীক
সকলক এই দায় িদেলঁা েয েতওঁেলাক সকেলােৱই পাপৰ অধীন৷ 10 এই িবষেয় িলখাও আেছ, †
“ধাির্মক েকােনা নাই; এজেনা নাই৷
11 িবেবচক েকােনা নাই৷
ঈশ্বৰক িবচৰাও েকােনা নাই৷
12 সকেলা অপেথ গ’ল, এেকবােৰ অকমর্নয্ হ’ল;
সদাচৰণকাৰী েকােনা নাই, এজেনা নাই
13 িসহঁতৰ িডিঙৰ নলী মুকিল ৈমদামৰ িনিচনা‡৷
িসহঁেত িজভােৰ প্রতাৰণা কেৰ৷
িসহঁতৰ ওঠৰ তলত কালসপর্ৰ িবষ থােক§৷
14 িসহঁতৰ মুখ অিভশাপ আৰু কটুবাকয্েৰ পিৰপূণর্*৷
15 িসহঁতৰ ভিৰ ৰক্তপাত কিৰবৈল েবগী†৷
16 িসহঁতৰ সকেলা পথত িবনাশ আৰু দূদর্ শা হয়৷
17 িসহঁেত শািন্তৰ পথ নাজািনেল৷
18 িসহঁতৰ চকুৰ আগত ঈশ্বৰৈল ভয় নাই‡৷”

19আিম জােনা েয িবধােন িয িয কয়, িবধানৰ অধীনত থকা েলাক সকলকেহ কয়, যােত তাৰ দ্বাৰাই সকেলােৰ মুখ
বন্ধ হয় আৰু েগােটই জগত ঈশ্বৰৰ আগত দণ্ডনীয় হয়৷ 20 িকয়েনা িবধানৰ কমর্ৰ দ্বাৰাই েকােনা মানুহ েতওঁৰ আগত
ধাির্মক বুিল প্রমািণত নহ’ব;§ কাৰণ িবধানৰ দ্বাৰাই পাপৰ িবষেয় জ্ঞান জেন্ম *

যীচু খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰা সকলৰ ধাির্মকতা লাভ
21 িকন্তু এিতয়া, িয িবষয়ত িবধান-শাস্ত্র আৰু ভাববাদী সকেল সাক্ষয্ িদেল, ঈশ্বেৰ এেন িবষয়ত ধাির্মকতা িবনািবধােন

প্রকািশত কিৰেছ; 22 ঈশ্বৰৰ েসই ধাির্মকতা যীচু খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই িবশ্বাস কৰা সকেলাৈল িদয়া হয়, িকয়েনা
ঈশ্ৱৰত েকােনা প্রেভদ নাই৷†

23 কাৰণ সকেলােৱ পাপ কিৰেল আৰু ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ পৰা বিঞ্চত হ’ল, 24 িকন্তু খ্রীষ্ট যীচুত িয মুিক্ত, তাৰ দ্বাৰাই
ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহত িবনামূেলয্ ধাির্মক বুিল প্রমািণত হ’ল ‡

25কাৰণ ঈশ্বেৰ যীচু খ্রীষ্টক েতওঁৰ েতজৰ দ্ৱাৰাই িবশ্বাসৰ প্রিতকাৰ স্ৱৰূেপ, েতওঁৰ ৈধযর্-গুণত, পূেবর্ কৰা নানা পাপৰ
দণ্ড িনিদয়াৈক থকাৰ কাৰেণ, িনজ ধাির্মকতা েদখুৱাবৈল, েতওঁ যীচু খ্রীষ্টক দান কিৰেল৷ 26 েতওঁ পুত্র যীচুক দান কিৰ
* 3 অধয্ায়:4 গীত 51:4৷ † 3 অধয্ায়:10 গীত 14:1-3৷ ‡ 3 অধয্ায়:13 গীত 5:9৷ § 3 অধয্ায়:13 গীত 140:3৷ * 3 অধয্ায়:14
গীত 10:7৷ † 3 অধয্ায়:15 িযচ 59:7, 8৷ ‡ 3 অধয্ায়:18 গীত 36:1৷ § 3 অধয্ায়:20 গীত 143:2; গাল 2:16; 3:11; ইিফ 2:8, 9;
তীত 3:5৷ * 3 অধয্ায়:20 েৰা 7:7৷ † 3 অধয্ায়:22 েৰা 10:12; কল 3:11৷ ‡ 3 অধয্ায়:24 ইিফ 2:8; তীত 3:5-7৷
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আিজও েদখুৱাই েয, েতওঁ নয্ায়ৱান৷ ঈশ্বেৰ এই কাযর্ কিৰেছ যােত, েতওঁৰ নয্ায়পৰায়ণতা থােক আৰু যিদ েকােনােৱ
যীচুত িবশ্বাস কেৰ, েতেৱঁা েযন ধাির্মক ৰূেপ প্রমািণত হয়৷

27 েতেনহ’েল আত্ম-শ্লাঘা ক’ত? তাক দূৰ কৰা হ’ল েকেনকুৱা িবধােনেৰ? কমর্েবাৰৰ দ্বাৰাই েন? নহয়; িবশ্বাসৰ
িবধােনেৰেহ 28 এেতেক আিম িসদ্ধান্ত কিৰেছঁা েয, িবধানৰ কমর্ৰ দ্বাৰা নহয়, িবশ্বােসেৰেহ মানুহ ধাির্মক বুিল প্রমািণত
হয়§৷

29 ঈশ্বৰ অকল ইহুদী সকলৰ ঈশ্বৰ েন? েতওঁ অনা-ইহুদী সকলেৰা ঈশ্ৱৰ নহয় জেনা? অৱেশয্, অনা-ইহুদী সকলেৰা
ঈশ্বৰ হয়৷ 30 প্রকৃতেত ঈশ্ৱৰ যিদ এজন, চুন্নৎ েহাৱা সকলক িবশ্বাসৰ কাৰেণ আৰু অচুন্নৎ সকলক িবশ্বাসৰ দ্বাৰাইেহ
ধাির্মক বুিল প্রমািণত কিৰব

31 েতেনহেল আিম িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই িবধান লুপ্ত কিৰেছঁা েন? এেন েযন েকিতয়াও নহওক; ইয়াৰ পিৰৱেতর্ অ◌ািম
িবধান িস্থৰেহ কিৰেছঁা

4 অধয্ায়
অব্রাহামৰ বৃত্তান্ত

1 েতেনহেল শৰীৰৰ সম্বেন্ধ েহাৱা আমাৰ উপিৰ-পুৰুষ িয অব্রাহাম, েতওঁৰ িবষেয় আিম িক ক’ম? 2 িকয়েনা অব্রাহােম
যিদ কমর্ৰ দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল গিণত ৈহিছল, েতেনহেল েগৗৰৱ কৰাৰ কাৰণ েতওঁৰ আিছল; িকন্তু ঈশ্বৰৰ আগত েসই
েগৗৰৱ কৰাৰ েকােনা কাৰণ নািছল 3 কাৰণ ধমর্শাস্ত্রই িক ৈকেছ?* অব্রাহােম ঈশ্বৰত িবশ্বাস কৰাত, েসই িবশ্বাস
েতওঁৈল ধাির্মকতাৰ অেথর্ গিণত হ’ল

4 কমর্কাৰীৰ েবচ অনুগ্রহৰ পৰা বুিল গিণত নহয়, িকন্তু েসয়া পাবলগীয়া বুিলেহ গিণত হয় 5 িকন্তু িয জন কমর্কাৰী
নহয় িকন্তু অধাির্মক সকলক ধাির্মক বুিল গিণত কৰা জনক িবশ্বাস কেৰ, েতওঁৰ েসই িবশ্বাস ধাির্মকতাৰ অেথর্ প্রমািণত
হয়

6 এইদেৰ দায়ুেদও ৈকিছল, ‘েসই বয্িক্ত ধনয্ িয বয্িক্তৰ ধাির্মকতা ঈশ্বেৰ গণনা কেৰ িকন্তু েতওঁৰ কমর্ৰ দ্বাৰা নহয়’,
7 এই িবষেয় েকাৱা আেছ, † েবােল-
“িয সকলৰ অধমর্ ক্ষমা কৰা হ’ল,
আৰু িয সকলৰ পাপ ঢকা হ’ল, েতওঁেলাক ধনয্;
8 িয মানুহৰ অেথর্ প্রভুেৱ পাপ গণনা নকিৰব, েতওঁ ধনয্ ”

9 েতেনহেল েসই ধনয্বাদ েকৱল চুন্নৎ েহাৱা সকলৈল েন, েন েকৱল অচুন্নৎ সকলৈল হয়? িকয়েনা আিম কওঁ,
“অব্রাহামৰ িবশ্বাস ধাির্মকতাৰ অেথর্ গিণত হ’ল;” 10 েতেনহেল িক ধৰেণ গিণত হ’ল? েতওঁ চুন্নৎ েহাৱা অৱস্থাত, েন
চুন্নৎ েনােহাৱা অৱস্থাত? চুন্নৎ েহাৱা অৱস্থাত নহয় িকন্তু চুন্নৎ েনােহাৱা অৱস্থাতেহ গিণত হ’ল

11 চুন্নৎ েনােহাৱা অৱস্থাত অব্রাহামৰ িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই িয ধাির্মকতা আিছল, তাৰ ছাব স্বৰূেপ েতওঁ েসই চুন্নতৰূপ িচন
পাইিছল, যােত চুন্নৎ েনােহাৱা অৱস্থাত িবশ্বাস কৰা সকেলােৰ েতওঁ িপতৃ হয়‡ আৰু ধাির্মকতা েযন েতওঁেলাকৈল গিণত
হয়; 12আৰু যােত েতওঁ েকৱল চুন্নৎ েহাৱা সকলৰ িপতৃ নহয় িকন্তু আমাৰ িপতৃ অব্রাহামৰ অচুন্নৎ অৱস্থাত িয িবশ্ৱাস
আিছল, েসই েলাক সকেলও যিদ অব্রাহামৰ িবশ্বাসৰ পথত চেল েতেনহেল েতওঁেলােকা অব্রাহামৰ সন্তান৷

13 িকয়েনা েসই প্রিতজ্ঞা অব্রাহাম বা েতওঁৰ বংশৈল কৰা ৈহিছল েয, েতওঁ জগতৰ উত্তৰািধকাৰী হ’ব, েসেয় িবধানৰ
দ্বাৰাই নহয়, িকন্তু েতওঁৰ িবশ্বাসৰ ধাির্মকতাৰ দ্বাৰাইেহ ৈহিছল৷ 14 িকয়েনা িবধানৰ দ্বাৰাই ধাির্মক েহাৱা সকল যিদ
উত্তৰািধকাৰী হয়, েতেনহেল িবশ্বাস বয্থর্ হ’ল আৰু েসই প্রিতজ্ঞাও িবফল হ’ল; 15 িকয়েনা িবধােন েক্রাধ সাধন
কৰায়;§ িকন্তু য’ত িবধান নাই, তাত উলঙ্ঘেনা নাই

16 এই কাৰেণ বংশেবাৰৰ েসই প্রিতজ্ঞাৰ িনিশ্চত উত্তৰািধকাৰী হবৈল েতওঁেলাকৰ উত্তৰাধীকাৰ িবশ্ৱাসৰ দ্ৱাৰাই
অনুগ্রেহেৰেহ হব লািগব; আৰু েকৱল বংশেবাৰৰ িবধানৰ দ্বাৰাই ধাির্মক েহাৱা সকেলই নহয় িকন্তু অব্রাহামৰ িবশ্বাসৰ
দ্বাৰাই ধাির্মক েহাৱা সকেলও েসই প্রিতজ্ঞাৰ অন্তভুর্ ক্ত হব; িয অব্রাহাম আমাৰ সকেলােৰ িপতৃ 17 আৰু িয দেৰ িলখা
আেছ, * মই েতামাক অেনক জািতৰ আিদিপতৃ পািতেলা ৷ আব্রাহােম ঈশ্ৱৰত িবশ্ৱাস ৰািখ, েতওঁৰ সাক্ষােত আিছল,
িকয়েনা েতওঁ িবশ্বাস কৰা ঈশ্ৱেৰ মৃত েলাকক জীৱন দান কেৰ আৰু জড়ক জীৱৈল সেম্বাধন কেৰ৷

18 “আৰু েতামাৰ বংশ এইদেৰ হ’ব,”† এই বাকয্ অনুসােৰ অেনক জািতৰ িপতৃ হ’বৈল, আশা েনােহাৱােতা, েতওঁ
ঈশ্ৱৰত আশা ৰািখ িবশ্বাস কিৰেল; 19আৰু িবশ্বাসত দূবর্ল নৈহ, িনজৰ প্রায় এশ বছৰ বয়সৰ শৰীৰক আৰু চাৰাৰ গভর্ ক
§ 3 অধয্ায়:28 পঁা 13:39; েৰা 8:3, 4; গাল 2:16৷ * 4 অধয্ায়:3 আ 15:5, 6; যাক 2:23৷ † 4 অধয্ায়:7 গীত 32:1, 2৷ ‡ 4
অধয্ায়:11 গাল 3:7৷ § 4 অধয্ায়:15 েৰা 3:20; 5:20; গাল 3:10৷ * 4 অধয্ায়:17 আ 17:5৷ † 4 অধয্ায়:18 আ 15:5৷
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মৰাৰ িনিচনা অৱস্থাৰূেপ মন কিৰিছল যিদও, 20 ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞাত সংশয় কিৰ অিবশ্বাস কৰা নািছল; িকন্তু ঈশ্ৱেৰ িয
প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই মিহমাময় প্রিতজ্ঞাৰ বােব ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদ, িবশ্বাসত বলৱান হ’ল

21 ঈশ্ৱেৰ েতওঁক িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই প্রিতজ্ঞা সমূ্পণর্ভােৱ িসদ্ধ কিৰব পােৰ বুিল েতওঁ জািনিছল৷ 22 এই
কাৰেণ েসই িবশ্বাস েতওঁৈল ধাির্মকতাৰ অেথর্ গিণত হ’ল

23 েতওঁৈল গিণত হ’ল বুিল েয, েকৱল েতওঁৰ উপকাৰৰ িবষেয় িলখা হ’ল, এেন নহয়; 24 িকন্তু আমাৰ বােবও
িলখা হ’ল আৰু আমাৰ প্রভু যীচুক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতালা জনক িবশ্বাস কৰা িয আিম, আমাৈলেকা গিণত হ’ব
25 েসই যীচু আমাৰ অপৰাধৰ কাৰেণ সমিপর্ত হ’ল;‡ আৰু আমাৰ ধাির্মকতাৰ অেথর্ েতওঁক েতালা হ’ল §

অধয্ায় 5
1 এই কাৰেণ আিম িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল গিণত েহাৱাত, আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ েযােগিদ ঈশ্বৰৰ ৈসেত আমাৰ

শািন্ত আেছ 2 েতওঁৰ েযােগিদ আিম িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই িভতৰত েসামাবৈল পাওঁ*, ইয়ােত আিম অনুগ্রহ পাই িস্থেৰও
আেছঁা৷ ইয়ােত আিম আনন্দ কেৰঁা, এই ভাৰসাৈলেয় এিদন ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ অংশীদাৰ হম

3অকল েসেয় নহয়, িকন্তু আমাৰ নানা দুখ-কষ্টৰ মাজেতা আিম উল্লাস কেৰঁা†৷ িকয়েনা আিম জােনা েয, এই সকেলা
দুখ-কষ্টই আমাক ৈধযর্ৰ পথত আগবঢ়াই ৈল যায়৷ 4 ৈধযর্ই বিক্তত্ব গঠন কেৰ আৰু বয্িক্তত্বই আশা জন্মায় ৷ 5 েসই
আশাই লাজত েনেপলায়; িকয়েনা আমাক দান কৰা পিবত্র আত্মাৰ েযােগিদ আমাৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ েপ্রম বািক িদয়া
ৈহেছ

6 িকয়েনা ইিতপূেবর্ েযিতয়া আিম দূবর্ল আিছেলঁা, েতিতয়া খ্রীেষ্ট উপযুক্ত সময়ত ঈশ্বৰক ভিক্ত নকৰা সকলৰ কাৰেণ
আেপান প্রাণ িদেল 7 ধাির্মক েলাকৰ কাৰেণ েকােনা এজেন প্রাণ িনিদেয়; সৎেলাকৰ কাৰেণ প্রাণ িদবৈলেকা অৱেশয্
েকােনা জনৰ সাহস থািকব পােৰ

8 িকন্তু ঈশ্বেৰ আমাৰ বােব েতওঁৰ েপ্রমৰ‡ প্রমাণ িদেছ, কাৰণ ইিতপূেবর্ েযিতয়া আিম পাপী আিছেলঁা, েতিতয়া খ্রীেষ্ট
আমাৰ বােব আেপান প্রাণ িদেল 9 এেতেক এিতয়া খ্রীষ্টৰ েতেজেৰ ধাির্মক বুিল গিণত েহাৱাত, িকমান অিধক গুেণ
আিম েতওঁৰ েতজৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ েক্রাধৰ পৰা পিৰত্রাণ পাম§

10 িকয়েনা েযিতয়া শত্রু আিছেলঁা, েতিতয়া ঈশ্বৰৰ পুত্রৰ মৃতুয্ৰ েযােগিদ যিদ আিম ঈশ্বেৰ ৈসেত িমলন হ’েলঁা,
েতেনহেল েসই িমলনৰ েযােগিদ আিম িকমান অিধক গুেণ েতওঁৰ জীৱনৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ পাম; 11 অকল েসেয় নহয়,
িয জনৰ েযােগিদ আিম ঈশ্বেৰ ৈসেত এিতয়া িমলন হব পািৰেলঁা, েসই জন প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰত আিম উল্লােসা
কিৰ আেছঁা

আদমৰ লগত খ্রীষ্টৰ তুলনা
12 এেতেক েযেনৈক এজন মানুহৰ েযােগিদ পাপ জগতৈল আিহল, েসইদেৰ পাপৰ েযােগিদ মৃতুয্ও আিহল; আৰু

সকেলােৱ পাপ কৰাত, েসই মৃতুয্ সকেলা মানুহৰ মাজত িবয়িপ গ’ল৷ 13 িকয়েনা িবধান িদয়াৈলেক জগতত পাপ আিছল;
িকন্তু য’ত িবধান নাই, তাত পাপেকা গণনা কৰা নাযায়

14 তথািপ িয সকেল আদমৰ আজ্ঞা-লঙ্ঘনৰ দেৰ পাপ কৰা নাই, আদমৰ পৰা েমািচৈলেক েতওঁেলাকৰ ওপৰেতা
মৃতুয্েৱ ৰাজত্ব কিৰিছল; েসই আদম আিহবলগীয়া জনৰ* প্রিতৰূপ আিছল

15 িকন্তু অপৰাধ েযেনকুৱা, অনুগ্রহৰ বৰ েতেনধৰণৰ নহয়৷ িকয়েনা এজনৰ অপৰাধৰ বােব যিদ অেনকৰ মৃতুয্ হ’ল,
েতেনহেল িকমান অিধক ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ আৰু এজন মানুহৰ অনুগ্রহৰ দ্বাৰাই অহা দান, েসেয় যীচু খ্রীষ্টত অেনকৈল
উপিচ পিৰল†

16 পাপ কৰা এজনৰ দ্বাৰাই েযেন হ’ল, অনুগ্রহৰ দান েতেন নহয়; িকয়েনা এজনৰ পৰাই দণ্ডৰ ৰায় িদয়া হ’ল; িকন্তু
অেনক অপৰাধৰ পাছেতা ধাির্মকতাৈল অনুগ্রহৰ বৰ িদয়া হ’ল 17 কাৰণ এজনৰ অপৰাধত যিদ, এজনৰ দ্বাৰাই মৃতুয্েৱ
ৰাজত্ব পােল, েতেনহেল িয সকেল অনুগ্রহ আৰু ধাির্মকতাৰ দানত উপচয় হয়, েতওঁেলােক অিধক গুেণ এজনৰ দ্বাৰাই
জীৱনত ৰাজত্ব পাব, েসই জন যীচু খ্রীষ্ট
‡ 4 অধয্ায়:25 িযচ 53:5, 6; 2 কিৰ 5:21; ইব্রী 9:28; 1 িপ 2:24৷ § 4 অধয্ায়:25 1 িপ 1:21৷ * অধয্ায় 5:2 েযা 14:6; ইিফ 2:18;
3:12; ইব্রী 10:19 † অধয্ায় 5:3 যাক 1:2, 3, 12; 1 িপ 3:14 ‡ অধয্ায় 5:8 1 েযা 4:9, 10; § অধয্ায় 5:9 েৰা 8:32 * অধয্ায়
5:14 1 কিৰ 15:22, 45 † অধয্ায় 5:15 িযচ 53:11; মিথ 26:28
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18 এেতেক েযেনৈক এটা অপৰাধৰ েযােগিদ সকেলা মানুহৈল দণ্ডৰ আেদশ িদয়া হ’ল, েতেনৈক ধাির্মকতাৰ এটা
কাযর্ৰ েযােগিদ সকেলা মানুহৰ বােব জীৱনৰ ধাির্মকতাৈল অনুগ্রহৰ বৰ িদয়া হ’ল 19 িকয়েনা এজন মানুহৰ আজ্ঞা-
লঙ্ঘনৰ েযােগিদ েযেনৈক অেনকক পাপী বুিল গিণত কৰা হ’ল, েতেনৈক এজনৰ আজ্ঞা পালনৰ েযােগিদ অেনকক
ধাির্মক কৰা হ’ব

20 ইয়াৰ বািহেৰও অপৰাধ অিধক হ’বৈল িবধান েসামাই আিহল; িকন্তু িয ঠাইত পাপ অিধক হ’ল, েসই ঠাইত অনুগ্রহ
এেকবােৰ উপিচ পিৰল‡ 21 েসই কাৰেণ েযেনৈক মৃতুয্ত পােপ ৰাজত্ব পােল, েতেনৈক আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ েযােগিদ
অনন্ত জীৱনৰ অেথর্ অনুগ্রেহ ধাির্মকতাৰ ৰাজত্ব পায়৷

6 অধয্ায়
িবশ্বাসৰ ফল ধমর্াচৰণ

1 েতেনহেল আিম িক ক’ম? অনুগ্রহ অিধক হ’বৈল পাপ কিৰ থািকম েন? 2 এেন নহওক পাপৰ সম্বেন্ধ মৰা িয
আিম, আিম তাত পুণৰ েকেনৈক জীয়াই থািকম? 3 নতুবা, আিম িযমান েলাক খ্রীষ্ট যীচুৰ উেদ্দেশয্ বাপ্তাইিজত হ’েলা,
সকেলােৱ েয েতওঁৰ মৃতুয্ৰ উেদ্দেশয্েহ বাপ্তাইিজত হ’েলা, ইয়াক আেপানােলােক নাজানা েন িক?

4 এেতেক িপতৃৰ মিহমাৰ েযােগ েযেনৈক খ্রীষ্টক মৃত সকলৰ মাজৰ পৰা েতালা হ’ল, েতেনৈক আিমও েযন নতুনতাত
জীৱন-যাপন কেৰঁা, এই কাৰেণ বািপ্তস্মৰ েযােগিদ আিম েতওঁৰ ৈসেত মৃতুয্ৰ উেদ্দেশয্ ৈমদামত েথাৱা হ’েলঁা* 5 িকয়েনা
েতওঁৰ মৃতুয্ৰ সাদৃেশয্েৰ আিম যিদ সংযুক্ত হ’েলঁা, েতেনহেল উত্থানৰ সাদৃেশয্েৰও সংযুক্ত হ’ম৷

6 আিম েযন পুণৰ পাপৰ েসৱক নহওঁ, এই কাৰেণ এই পাপময় শৰীৰ িবনষ্ট হ’বৰ বােব, আমাৰ পুৰিণ পুৰুষক†

েতওঁৰ ৈসেত কু্রচত িদয়া হ’ল, ইয়াক আিম জােনা; 7 িকয়েনা িয জন মিৰল, েতওঁ পাপৰ পৰা মুক্ত ৈহ ধাির্মক বুিল
গিণত হ’ল

8 িকন্তু আিম যিদ খ্রীেষ্ট ৈসেত মিৰেলঁা, েতেনহেল েতওঁৰ ৈসেত েয জীয়াই উিঠ জীৱনেৰা ভাগী হ’ম‡, েসই িবষেয়
আিম িবশ্বাস কেৰঁা৷ 9 িকয়েনা মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতালা িয খ্রীষ্ট, েতওঁ পুণৰ েকিতয়াও নমেৰ আৰু মৃতুয্েৱ েয
েতওঁৰ ওপৰত পুণৰ প্রভুত্ব কিৰব েনাৱােৰ, ইয়ােকা আিম জােনা

10 কাৰণ েতওঁ িয মৃতুয্েভাগ কিৰেল, েসয়া পাপৰ উেদ্দেশয্ এবােৰই েভাগ কিৰেল; িকন্তু েতওঁ িয জীৱন েভাগ
কিৰেছ, েসই জীৱন ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ েভাগ কিৰেছ 11 েসইদেৰ আেপানােলােকও িনজক পাপৰ উেদ্দেশয্ মৰা বুিল
গণয্ কৰক, িকন্তু ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ খ্রীষ্ট যীচুত জীয়াই থকা বুিল গণয্ কৰক§

12 এেতেক আেপানােলােক শৰীৰৰ অিভলাষৰ বশীভূত হ’বৈল, আেপানােলাকৰ মত্তর্ য্ শৰীৰত পাপক ৰাজত্ব কিৰবৈল
িনিদব৷ 13 িনজ িনজ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰক অধাির্মকতাৰ সঁজুিল স্বৰূেপ পাপৈল সমপর্ণ নকিৰব; িকন্তু িনজৰ জীৱনক
ঈশ্বৰৈল সমপর্ণ কৰক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা জীিৱত ৰূেপ আৰু িনজ িনজ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰ ধাির্মকতাৰ সঁজুিল
স্বৰূেপ ঈশ্বৰৈল সমপর্ণ কৰক 14 িকয়েনা আেপানােলাকৰ ওপৰত পাপক প্রভুত্ব কিৰবৈল িনিদব*; কাৰণ আেপানােলাক
িবধানৰ অধীন নহয়, িকন্তু অনুগ্রহৰেহ অধীন ৈহ আেছ

15 েতেনহেল িক? আিম িবধানৰ অধীন নহয়, িকন্তু অনুগ্রহৰ অধীন েহাৱাৰ কাৰেণ পাপ কিৰম েন? এেন নহওক
16 মৃতুয্ৰ কাৰেণ পাপ নাইবা ধাির্মকতাৰ কাৰেণ আজ্ঞা পালন, এই উভয়ৰ মাজত যাৰ ওচৰত আেপানােলােক িনজক
আজ্ঞা পালনৰ অেথর্ দাস স্বৰূেপ সমপর্ণ কেৰ, েসইেটাৰ আজ্ঞা পালন কিৰ েয তাৰ দাস হয়, ইয়াক আেপানােলােক
নাজােন েন?

17 কাৰণ আেগেয় আেপানােলাক পাপৰ দাস আিছল, িকন্তু এিতয়া িয আদশর্ৰ িশক্ষাৈল সমিপর্ত হ’ল আৰু অন্তেৰেৰ
ৈসেত েসই িবষয় মািনবৈল েয আেপানােলাক আজ্ঞাধীন হ’ল, তাৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ হওক 18 আেপানােলাকক
পাপৰ পৰা মুক্ত কৰা হ’ল, এিতয়া আেপানােলাক ধাির্মকতাৰ দাস

19আেপানােলাকৰ মাংসৰ দূবর্লতাৰ কাৰেণ, মই মানুহৰ দেৰ ৈকেছঁা৷ িকয়েনা আেপানােলােক েযেনৈক পুবর্েত অধমর্ৰ
কাৰেণ, িনজ িনজ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰক অশুিচতা আৰু অধমর্ অধীনত সমপর্ণ কিৰিছল, েতেনৈক এিতয়া পিবত্রতা লাভৰ
কাৰেণ, িনজ িনজ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰক দাস স্বৰূেপ ধাির্মকতাৰ অধীনত সমপর্ণ কৰক 20 কাৰণ েযিতয়া আেপানােলাক
পাপৰ দাস আিছল, েতিতয়া ধাির্মকতাৰ সম্বেন্ধ স্বাধীন আিছল 21 েতেনহেল িয িয িবষয়ত এিতয়া আেপানােলােক লাজ
পাই আেছ, েতিতয়া েসইেবাৰত আেপানােলাকৰ ফল িক আিছল? িকয়েনা েসইেবাৰৰ পিৰণাম আিছল মৃতুয্
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22 িকন্তু এিতয়া আেপানােলাক পাপৰ পৰা মুক্ত ৈহ ঈশ্বৰৰ দাস েহাৱাত, আেপানােলােক পিবত্রতা লাভৰ ফল পাইেছ;
আৰু ইয়াৰ পিৰণাম অনন্ত জীৱন 23 িকয়েনা পাপৰ েবচ মৃতুয্†; িকন্তু আমাৰ প্রভু খ্রীষ্ট যীচুৰ দ্বাৰাই ঈশ্বেৰ িদয়া
িবনামূলীয়া দান অনন্ত জীৱন

7 অধয্ায়
যীচুৰ েযােগ বয্ৱস্থাৰ পৰা মুিক্ত েপাৱা যায়৷

1 েহ ভাই সকল, মানুহ িযমান কাল জীয়াই থােক, িসমান আয়ুস কালৈলেহ েয িবধােন তাৰ ওপৰত প্রভুত্ব কেৰ,
ইয়াক আেপানােলােক নাজােন েনিক? িয সকেল িবধান জােন, মই েসই িবধান জনা সকলক ৈকেছঁা

2কাৰণ সধৱা স্ত্রী, জীয়াই থকা স্বামীেৰ ৈসেত িবধােনেৰ বন্ধা, িকন্তু স্বামীৰ মৃতুয্ হ’েল েতওঁৰ স্বামীৰ িবধানৰ পৰা মুক্ত
হয় 3 এেতেক েতওঁৰ স্বামী জীয়াই থােকােতই যিদ েতওঁ আন পুৰুষৰ ৈসেত সহবাস কেৰ, েতিতয়া েতওঁক বয্িভচাৰীণী
েবালা যায়৷ িকন্তু স্বামীৰ মৃতুয্ হ’েল েতওঁ িবধানৰ পৰা মুক্ত হয়, পাছত আন পুৰুষৰ হ’েলও, েতওঁ বয্ািভচাৰীণী নহয়

4 েসইদেৰ, েহ েমাৰ ভাই সকল, আিম েযন ঈশ্বৰৈল ফল উৎপন্ন কেৰঁা*, এই কাৰেণ আেপানােলােকা আন
এজনৰ, অথর্াৎ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা উিত্থত কেৰঁাতা জনৰ হ’বৈল, খ্রীষ্টৰ শৰীৰৰ েযােগিদ িবধানৰ সম্বেন্ধ মৃত
হ’ল 5 িকয়েনা েযিতয়া আিম মাংসৰ বশত আিছেলঁা, েতিতয়া মৃতুয্ৈল ফল উৎপন্ন কিৰবৈল†, িবধানৰ েযােগিদ েহাৱা
পাপৰ অিভলাষেবাৰৰ বােব আমাৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবােৰ িনজ িনজ কাযর্ সাধন কিৰেল

6 িকন্তু এিতয়া আিম িবধানৰ পৰা মুক্ত হ’েলা; িযহেত বন্ধ আিছেলঁা, তাৰ সম্বেন্ধ আিম মৃত হ’েলা৷ গিতেক এিতয়া
আিম আখৰৰ িলখিনৰ প্রাচীনতােৰ নহয়, িকন্তু আত্মাৰ নতুনতােৰ েসৱাকমর্ কেৰঁা

বয্ৱস্থাৱলম্বী েলাকৰ দুভর্ াগয্
7 েতেনহেল আিম িক ক’ম? িবধােনই পাপ েন? এেন নহওক িকন্তু পাপেনা িক, েসই মই িবষেয় আগেত

নাজািনিছেলঁা; েকৱল িবধানৰ েযােগিদেহ জািনবৈল পােলঁা৷ “িকয়েনা তুিম েলাভ নকিৰবা,” িবধােন ইয়াক েনােকাৱা
হ’েল, েলাভ েনা িক েসই িবষেয় নাজািনেলােহঁেতন৷ 8 িকন্তু পােপ ছল পাই, েসই আজ্ঞাৰ েযােগিদ েমাৰ অন্তৰত েলাভ
আিদ সকেলা অিভলাষ সাধন কিৰেল, িকয়েনা িবধান অিবহেন পাপ মৃত

9 পুবর্েত িবধান অিবহেন মই জীয়াই আিছেলঁা, িকন্তু পাছত েসই আজ্ঞা অহাত, পাপ পুনৰায় জীয়াই উিঠল আৰু মই
মিৰেলঁা 10 েদখা গ’ল েয, জীৱনৰ কাৰেণ িদয়া িয আজ্ঞা, েসই আজ্ঞা েমাৰ বােব মৃতুয্জনক হ’ল৷

11 িকয়েনা পােপ ছল পাই, েসই আজ্ঞাৰ েযােগিদ েমাক ভুলায় আৰু তাৰ দ্বাৰাই ই েমাক বধ কিৰেল 12 এই কাৰেণ
িবধান পিবত্র, আজ্ঞাও পিবত্র, নয্ায়পৰায়ণ আৰু উত্তম

13 েতেনহেল িয উত্তম, েসেয় েমাৈল মৃতুয্জনক হ’ল েন? এেন নহওক িকন্তু িয উত্তম, তাৰ দ্বাৰাই পােপ েমাৰ
জীৱনত মৃতুয্ সাধন কৰাৰ েযােগিদ েসেয় পাপ বুিল প্রকাশ পায় আৰু আজ্ঞাৰ দ্বাৰাই পাপ েযন অিতশয় পাপ পুণর্ হয়,
এই কাৰেণ পাপেহ েমাৰ বােব মৃতুয্জনক হ’ল 14 িকয়েনা িবধান েয আিত্মক, েসই িবষেয় আিম জােনা, িকন্তু মই
হ’েল মাংিসক৷ মই পাপৰ অধীনৈল িবক্রীত হ’েলা

15 কাৰণ মই িয সাধন কেৰঁা, েসই িবষেয় মই আচলেত নাজােনা৷ িকয়েনা েমাৰ ইচ্ছা অনুসােৰ আচৰণ নকেৰঁা;
িকন্তু িযহেক িঘণাও, তােকই কেৰঁা‡ 16 িকন্তু েমাৰ ইচ্ছাৰ দেৰ যিদ নকেৰঁা, েতেনহেল িবধান েয উত্তম, ইয়াক স্বীকাৰ
কেৰঁা

17 িকন্তু এিতয়া মই নহয়, েমাৰ জীৱনত িনবাস কৰা পােপেহ তাক সাধন কিৰেছ 18 িকয়েনা মই জােনা েয, েমাৰ
জীৱনত, অথর্াৎ েমাৰ মাংসত উত্তমতা বাস নকেৰ৷§ ইচ্ছা কিৰবৈল মই সমথর্, িকন্তু উত্তমতা সাধন কিৰবৈল হ’েল
েনাৱােৰা

19 িকয়েনা িয উত্তমতাৈল ইচ্ছা হয়, তাক নকেৰঁা; িকন্তু িয মন্দৈল েমাৰ ইচ্ছা নাই, তােকই কেৰঁা 20 িকন্তু েমাৰ
ইচ্ছাৰ দেৰ যিদ মই নকেৰঁা, েতেনহেল মই নহয়, েমাৰ জীৱনত িনবাস কৰা পােপেহ তাক সাধন কিৰেছ 21 এেতেক
িবচািৰ পাইেছঁা েয, েযিতয়া উত্তম কমর্ কিৰবৈল েমাৰ ইচ্ছা হয়, েতিতয়া মন্দ েমাৰ ওচৰত থােক, এেন এক ধাৰণা েমাৰ
ৈহেছ

22 িকয়েনা মই আন্তিৰক পুৰুষৰ দেৰ ঈশ্বৰৰ িবধানত সন্তুষ্ট ৈহেছঁা; 23 িকন্তু েমাৰ মনৰ িবধানৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কৰা আৰু
েমাৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰত থকা পাপৰ িবধানৰ অধীনত েমাক বন্দী কৰা, এেন আন এক ধাৰণা েমাৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰত
েদেখা
† 6 অধয্ায়:23 আিদ 2:17; েৰা 5:12; যাক 1:15 * 7 অধয্ায়:4 গালা 5:22, 23; িফিল 1:11 † 7 অধয্ায়:5 গালা 5:16, 19-26; যাক
1:15 ‡ 7 অধয্ায়:15 গালা 5:17 § 7 অধয্ায়:18 িহেতা 20:9; িযচ 64:6; িযিৰ 17:9
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24 হায়, হায়, মই েকেন দূভর্ গীয়া মানুহ! এই মৃতুয্ৰ েদহৰ পৰা েমাক েকােন িনস্তাৰ কিৰব? 25আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ
েযােগিদ মই ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কেৰঁা এেতেক এহােত মই আেপান মেনেৰ ঈশ্বৰৰ িবধানৰ, িকন্তু আনহােত মাংেসেৰ
পাপৰ িবধানৰ েসৱাকমর্ কেৰঁা

8 অধয্ায়
ঐশ্বিৰক অনুগ্রহ েপাৱা েলাকৰ েসৗভাগয্

1 এই কাৰেণ এিতয়া খ্রীষ্ট যীচুত থকা সকলৰ েকােনা দণ্ডাজ্ঞা নাই 2 িকয়েনা খ্রীষ্ট যীচুত েমাৰ জীৱনক আত্মাৰ
িবধানত পাপ আৰু মৃতুয্ৰ িবধানৰ পৰা মুক্ত কিৰেল

3 িবধান মাংসৰ কাৰেণ দূবর্ল েহাৱাত িয কিৰব েনাৱািৰেল, েসেয়েহ ঈশ্বেৰ িনজৰ পুত্রক পাপৰ অেথর্ উৎসির্গত
হ’বৈল, পাপময় মাংসৰ সাদৃেশয্েৰ* পিঠয়ােল, আৰু মাংসত পাপৰ দণ্ডাজ্ঞা িদেল৷ 4 েতওঁ েসইেটােৱ কিৰেল, যােত
আমাৰ জীৱনত েযন িবধানৰ িবধান িসদ্ধ কৰা হয়; েসেয়েহ আিম মাংিসকৰ দেৰ নহয়, িকন্তু আত্মা অনুসােৰ চেলঁা†
আহক৷ 5 িকয়েনা মাংস অনুসােৰ জীয়াই থকা সকেল মাংিসক িবষয় ভােব; িকন্তু আত্মা অনুসােৰ জীয়াই থকা সকেল
আিত্মক িবষয় ভােব

6 কাৰণ মাংসৰ ভাব হ’ল মৃতুয্; িকন্তু আত্মাৰ ভাব ৈহেছ জীৱন আৰু শািন্ত, 7 িকয়েনা মাংসৰ ভাব ঈশ্বৰৈল শত্রুতা;‡
কাৰণ েসেয় ঈশ্বৰৰ িবধানৰ বশীভূত নহয় আৰু হ’বও েনাৱােৰ৷ 8 িয সকেল মাংসৰ বশত আেছ, েতওঁেলােক ঈশ্বৰক
সন্তুষ্ট কিৰব েনাৱােৰ

9 িযেয়ই নহওক, আেপানােলাক মাংসৰ বশত নহয় িকন্তুআত্মাৰ বশতেহ আেছ, আৰু েসয়াই যিদ সতয্ হয়, েতেনহেল
ঈশ্বৰৰ আত্মা আেপানােলাকৰ অন্তৰত বাস কেৰ িকন্তু িয জনত খ্রীষ্টৰ আত্মা নাই, েতওঁ খ্রীষ্টৰ নহয় 10 যিদ খ্রীষ্ট
আেপানােলাকৰ জীৱনত থােক, েতেনহেল পাপৰ কাৰেণ এই শৰীৰ মৰা; িকন্তু ধাির্মকতাৰ বােব আত্মাই জীৱন

11 িয জেন খ্রীষ্ট যীচুক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা তুিলেল, েতওঁৰ আত্মা যিদ আেপানােলাকৰ জীৱনত থােক, েতেনহেল
খ্রীষ্ট যীচুক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতালা জেন আেপানােলাকত িনবাস কৰা েতওঁৰ আত্মাৰ েযােগিদ, আেপানােলাকৰ
মত্তর্ য্ েদহেকা জীয়াব

12 এেতেক েহ ভাই সকল, আিম মাংসৰ বশত জীয়াই থািকবৈল মাংসৰ ধৰুৱা নহওঁ 13 কাৰণ আেপানােলােক যিদ
মাংসৰ বশত জীয়াই থােক, েতেনহেল আেপানােলাক েযেন হ’েলও মিৰব; িকন্তু আত্মাৰ দ্বাৰাই যিদ শৰীৰৰ কমর্েবাৰ
বধ কৰা§ হয়, েতেনহেল আেপানােলাক জীৱ

14 িকয়েনা িযমান েলাক ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰা চািলত হয়, েসই সকেলােৱ ঈশ্বৰৰ সন্তান 15 েসেয়েহ আেপানােলােক
ভয় কিৰবৈল পুনৰায় দাসত্বৰ আত্মা পাইেছ, এেন নহয়; িকন্তু িয আত্মাৰ দ্বাৰা আিম আব্বা, িপতৃ বুিল মােতঁা, এেন
েতালনীয়া পুত্রৰ আত্মা পােল

16 আিম েয ঈশ্বৰৰ সন্তান, এই িবষেয় পিবত্র আত্মাই িনেজ আমাৰ আত্মাৰ ৈসেত সাক্ষয্ িদেয় 17 আিম যিদ সন্তান
হওঁ, েতেনহেল উত্তৰািধকাৰীও হওঁ খ্রীেষ্ট ৈসেত মিহমািন্বত হ’বৈল যিদেহ আিম েতেৱঁ ৈসেত দুখেভাগ কেৰঁা, েতেনহেল
আিম ঈশ্বৰৰ উত্তৰািধকাৰী আৰু খ্রীেষ্ট ৈসেতও উত্তৰািধকাৰী হওঁ *

18 িকয়েনা আমাৰ বােব িয প্রতাপ প্রকািশত হ’ব, তােৰ ৈসেত বত্তর্ মান সময়ৰ দুখৰ তুলনা কিৰবৈল মই েকােনা িবষয়
েযাগয্ নহয় বুিল গণয্ কেৰঁা 19 কাৰণ ঈশ্বৰৰ সন্তান সকল প্রকািশত েহাৱাৈল, সৃষ্টিৰ আশাই বাট চাই আেছ

20 কাৰণ সৃষ্টি খন েয আেপান ইচ্ছােৰ অসাৰতাৰ বশীকৃত হ’ল, † এেন নহয়; িকন্তু বশকত্তর্ াৰ কাৰেণেহ হ’ল; েসেয়
এই আশােৰ হ’ল েয, 21 সৃষ্টিখেন িনেজও েযন ক্ষয়মূলক দাসত্বৰ পৰা মুক্ত ৈহ ঈশ্বৰৰ সন্তান সকলৰ প্রতাপ মূলক মুিক্ত
পাব 22 িকয়েনা এিতয়াও েগােটই সৃষ্টিেয় প্রসৱ েবদনাৰ দেৰ দুখ পাই এেকলেগ েকঁকাই আেছ, ইয়াক আিম জােনা

23 অকল েসেয় নহয়, আত্মাৰ প্রথম ফল েপাৱা িয আিম, আিমও েতালনীয়া পুত্রৰ বাবৈল বাট চাই, আমাৰ শৰীৰৰ
মুিক্তৰ অেপক্ষােৰ অন্তৰত েকঁকাই আেছঁা 24 িকয়েনা আিম আশােৰেহ পিৰত্রাণ পােলঁা; িকন্তু েদখাত িয আশা, েসেয়ই
আশা নহয়; কাৰণ িযহক েদখা যায়, তাৈল েকােন আশা কেৰ? 25 িকন্তু আিম িযহক েদখা নাই, তাৈল যিদ আশা কেৰঁা,
েতেনহেল ৈধযর্েৰেহ তাৈল বাট চাই থােকঁা
* 8 অধয্ায়:3 গালা 4:4, 5; িফিল 2:6-8 † 8 অধয্ায়:4 গালা 5:16-25 ‡ 8 অধয্ায়:7 কল 1:21; যাক 4:4 § 8 অধয্ায়:13 কল
3:5-10 * 8 অধয্ায়:17 গালা 4:7; ইিফ 1:11; 2 তীম 2:11, 12; 1 িপ 1:3, 4 † 8 অধয্ায়:20 আিদ 3:17, 18; িযিৰ 12:4
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26 েসই এেকদেৰ আত্মােয়া আমাৰ দূবর্লতাত উপকাৰ কেৰ৷‡ কাৰণ, উিচত মেত িক প্রাথর্না কিৰব লােগ, েসই িবষেয়
আিম নাজােনা; িকন্তু আত্মাই িনেজ আমাৰ বােব অিনব্বর্চনীয় েকঁকিনেৰ িনেবদন কেৰ 27আত্মাৰ ভাব িক, েসই িবষেয়
অন্তযর্য্ামী ঈশ্বেৰ জােন, কাৰণ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসিৰ, েতওঁ পিবত্র েলাকৰ বােব িনেবদন কেৰ

28 আিম জােনা েয, িয সকেল ঈশ্বৰক েপ্রম কেৰ, েসই সকল েতওঁৰ অিভপ্রায় অনুসােৰ আমিন্ত্রত, § েতওঁেলাকৰ
বােব েতওঁ মঙ্গলৰ অেথর্ সকেলা উত্তম কাযর্ এেকলেগ কিৰেছ 29 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ পুত্র েযন অেনক ভাই সকলৰ মাজত
প্রথেম জন্মা হয়, এই কাৰেণ ঈশ্বেৰ িয সকলক আেগেয় জািনেল, েতওঁেলাকক েতওঁৰ েসই পুত্রৰ প্রিতমূির্তৰ অনুৰূপ
হ’বৈল, * আেগেয় িনৰূপেণা কিৰেল; 30আৰু িয সকলক আেগেয় িনৰূপণ কিৰেল, েতওঁেলাকক আমন্ত্রেণা কিৰেল৷
িয সকলক আমন্ত্রণ কিৰেল, েতওঁেলাকক ধাির্মক বুিল গিণত কিৰেল; আৰু িয সকলক ধাির্মক বুিল গিণত কিৰেল,
েতওঁেলাকক মিহমািন্বেতা কিৰেল

31 েতিতয়াহেল এইেবাৰ কথাত আিম িক ক’ম? যিদ ঈশ্বৰ আমাৰ সপক্ষ হয়, েতেনহেল আমাৰ িবপক্ষ েকান হ’ব
পােৰ? 32 িয জেন িনজৰ পুত্রেকা মৰম নকিৰ, আমাৰ আটাইেৰ কাৰেণ েতওঁক েশাধাই িদেল, েসই জেন আমাক
অনুগ্রহ কিৰ েতওঁৰ ৈসেত সকেলা িনিদব েন?

33 ঈশ্বৰৰ মেনানীত সকলৰ িবৰুেদ্ধ েকােন অপবাদ িদব? ঈশ্বেৰেহ ধাির্মক বুিল গিণত কেৰঁাতা 34 দণ্ডাজ্ঞা িদওঁতা
েনা েকান? িয জন মিৰল, এেন িক, মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতালাও হ’ল, েসই জন খ্রীষ্ট যীচু; েতওঁ ঈশ্বৰৰ েসঁাফােল
থািক, আমাৰ কাৰেণ িনেবদেনা কিৰ আেছ †

35 খ্রীষ্টৰ েপ্রমৰ পৰা েকােন আমাক িবিচ্ছন্ন কিৰব পােৰ?‡ েক্লশ বা সঙ্কট, তাড়না বা আকাল, বস্ত্রহীনতা বা প্রাণ
সংশয় বা তেৰাৱাল, এইেবােৰ পােৰ েন? 36 এই িবষেয় িলখাও আেছ, §
“আিম েতামাৰ কাৰেণ ওেৰ িদনেটা হত হ’ব লািগেছঁা৷
কািটবৈল িনয়া েমৰৰ দেৰ আিম গিণত হ’েলঁা ”

37 তথািপ আমাক েপ্রম কৰা জনৰ েযােগিদ, এই সকেলা কথাত আিম জয়তৈকেয়া জয়যুক্ত * 38 িকয়েনা েমাৰ
এেন দৃঢ় িবশ্বাস আেছ েয, তাৰ পৰা মৃতুয্ বা জীৱন, স্বগর্ৰ দূত বা শাসনকতর্ া, বত্তর্ মান বা ভিবষয্ত িবষয় বা পৰাক্রম,
39 ওপৰ বা তল বা আন েকােনা সৃষ্ট বস্তুেৱই আমাক প্রভু খ্রীষ্ট যীচুত থকা ঈশ্বৰৰ েপ্রমৰ পৰা িবিচ্ছন্ন কিৰব েনাৱােৰ

9 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ পতনত ঈশ্বৰৰ েদাষ নাই

1 মই খ্রীষ্টৰ অধীনত সতয্ কওঁ, িমছা নকওঁ, আৰু েমাৰ িবেবেকও পিবত্র আত্মাৰ অধীনত েমাৰ পেক্ষ সাক্ষয্ িদেছ
েয, 2 েমাৰ হৃদয়ত অিত দুখ আৰু িনৰন্তৰ যাতনা ৈহেছ

3 িকয়েনা িয সকল শৰীৰৰ সম্বেন্ধ েমাৰ স্বজাতীয়, েমাৰ েসই ভাই সকলৰ কাৰেণ মই িনেজই খ্রীষ্টৰ পৰা শাপগ্রস্ত
হ’বৈল ইচ্ছা কিৰব পািৰেলােহঁেতন * 4 েতওঁেলাক ইস্রােয়লীয়া৷ েতওঁেলাক েতালনীয়া পুত্র, † ঐশ্বযর্, নানা ধমর্ িনয়ম,
িবধান-শাস্ত্র, আৰাধনা, আৰু প্রিতজ্ঞা সমূহ, েতওঁেলাকৰ হয়৷ 5 ওপৰ-পুৰুষ সকেলা েতওঁেলাকেৰই; আৰু শৰীৰৰ
সম্বেন্ধ খ্রীষ্টও েতওঁেলাকৰ পৰাই হ’ল৷ িয জন সেব্বর্াপিৰ, েসই ঈশ্বৰ যুেগ যুেগ ধনয্ আেমন

6 িকন্তু ঈশ্বৰৰ বাকয্ েয িবফল ৈহ পিৰল, এেন নহয় িকয়েনা ইস্রােয়লৰ পৰা েহাৱা সকেলােৱ েয ইস্রােয়ল, এেন
নহয়৷ 7 েতওঁেলাক অব্রাহামৰ বংশ েহাৱাত, সকেলা েয েতওঁৰ সন্তান, েসয়াও নহয়; িকন্তু “ইচহাকৰ পৰােহ েতামাৰ
বংশ িবখয্াত হ’ব৷”‡

8 এই শাস্ত্রীয় বচনৰ অথর্ হ’ল; শৰীৰৰ িয সন্তান, েতওঁেলাক ঈশ্বৰৰ সন্তান নহয়; িকন্তু প্রিতজ্ঞাৰ িয সন্তান,
েতওঁেলাকেহ বংশ বুিল গিণত হয়৷ 9 িকয়েনা প্রিতজ্ঞাৰ বাকয্ এই§: এেনকুৱা সময়ত মই আিহম, েতিতয়া চাৰাৰ
এিট পুত্র হ’ব

10 অকল েসেয় নহয়; িকন্তু িৰেবকাও এজনৰ পৰা, আমাৰ িপতৃ ইচহাকৰ পৰা গভর্ ৱতী েহাৱাত, 11 সন্তান েনৗ
ওপেজঁােতই আৰু ভাল বা েবয়া এেকা নকেৰঁােতই, কমর্ৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু আমন্ত্রণকাৰীৰ ইচ্ছাৰ কাৰেণ, ঈশ্বৰৰ
মেনানীতৰ দেৰ* েহাৱা অিভপ্রায়ত িথেৰ থািকবৈল, 12 েতওঁক েকাৱা ৈগিছল, েবােল, “বৰেটােৱ সৰুেটাৰ েসৱাকমর্
কিৰব ” 13 এই িবষেয় িলখাও আেছ:† “মই যােকাবক েপ্রম কিৰেলঁা, িকন্তু এেচৗক িঘণ কিৰেলঁা ”

‡ 8 অধয্ায়:26 ইিফ 2:18; 6:18 § 8 অধয্ায়:28 2 তীম 1:9; 1 িপ 5:10 * 8 অধয্ায়:29 েৰা 6:4-8; িফিল 3:10, 21; 1 েযা 3:2
† 8 অধয্ায়:34 ইব্রী 7:25; 1 েযা 2:1, 2 ‡ 8 অধয্ায়:35 েযা 10:27, 28 § 8 অধয্ায়:36 গীত 44:29 * 8 অধয্ায়:37 1 কিৰ
15:57; 1 েযা 5:4, 5 * 9 অধয্ায়:3 যা 32:32 † 9 অধয্ায়:4 যা 4:22 ‡ 9 অধয্ায়:7 আ 21:12 § 9 অধয্ায়:9 আ 18:14; গালা
4:23, 28 * 9 অধয্ায়:11 েৰা 11:5-7; 2 তী 1:9; তীত 3:5 † 9 অধয্ায়:13 মলা 1:2, 3
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14 েতেনহেল আিম িক ক’ম? ঈশ্বৰত অধাির্মকতা আেছ েন? এেন নহওক 15 িকয়েনা েতওঁ েমািচক ৈকিছল, “মই
িয জনক দয়া কেৰঁা, েতওঁেকই দয়া কিৰম; আৰু িয জনক কৃপা কেৰঁা, েতওঁেকই কৃপা কিৰম ”‡ 16 এেতেক এেয়,
ইচ্ছা কৰা বা েদৗৰ মৰা জনৰ পৰা নহয়, িকন্তু দয়াকাৰী ঈশ্বৰৰ পৰােহ হয়

17 িকয়েনা ধমর্শাস্ত্রই েফৗৰণেকা ৈকেছ, “েতামাত েমাৰ পৰাক্রম েযন েদখুৱাম, তাৰ বােব আৰু েগােটই জগতত
েমাৰ নাম প্রচািৰত হ’বৰ বােব, মই েতামাক তুিলেলঁা ”§ 18 এেতেক িয জনৰ বােব েতওঁৰ ইচ্ছা হয়, েতওঁেকই েতওঁ
দয়া কেৰ আৰু িয জনৰ বােব েতওঁৰ ইচ্ছা হয়, েতওঁেকই েতওঁ কিঠন কেৰ

19 েতিতয়া আপুিন েমাক ক’ব, েবােল, “েতেনহেল েতওঁ আেকৗ েদাষ ধেৰ িকয়? িকয়েনা েতওঁৰ ইচ্ছাৰ প্রিতেৰাধ
েকােন কিৰেল?” 20 েহ অবাধয্ েলাক, ঈশ্বৰক প্রতুয্ত্তৰ কৰা তুিম েনা েকান? িনিম্মর্ত বস্তুেৱ, “তুিম েমাক এেনকুৱা
িকয় কিৰলা” বুিল িনম্মর্াণকত্তর্ াক ক’ব েন? 21 এেক লদা মািটেৰ সমাদৰৈল এটা, অনাদৰৈল এটা, এেন দুিবধ পাত্র
বনাবৈল, মািটৰ ওপৰত কুমাৰৰ ক্ষমতা নাই েন?*

22 ঈশ্বেৰ, িনজ েক্রাধ েদখুৱাবৰ বােব আৰু পৰাক্রম জনাবৰ ইচ্ছােৰ যিদ িবনাশৰ কাৰেণ যুগুত েহাৱা েক্রাধৰ পাত্র
সকলক অিধক িচৰসিহষু্ণতােৰ সহন কিৰেল, † 23 আৰু িয সকলক প্রতাপৰ কাৰেণ েতওঁ আেগেয় প্রস্তুত কিৰেল,
েসই অনুগ্রহৰ পাত্রেবাৰত িনজ প্রতাপৰূপ ধনৰ িবষয় জেনাৱাৰ অিভপ্রােয়েৰ দয়াও সাধন কিৰেল, 24 েতওঁ আমাক
েতেনকুৱা দয়াৰ পাত্র বুিল, েকৱল ইহুদী সকলৰ মাজৰ পৰা নহয়, িকন্তু অনা-ইহুদী সকলৰ মাজৰ পৰাও আমন্ত্রণ
কিৰেল 25 েসইদেৰ েতওঁ েহােচয়াৰ পুস্তকেতা ৈকেছ:‡
“িয েলাক েমাৰ নহয়, েতওঁক েমাৰ েলাক বুিল,
আৰু অিপ্রয় জনীক েপ্রমৰ বুিল মািতম
26 আৰু ‘েতামােলাক েমাৰ েলাক েনােহাৱা,’ এই কথা িয ঠাইত েতওঁেলাকক েকাৱা ৈহিছল,
তাত েতওঁেলাক জীৱনময় ঈশ্বৰৰ সন্তান বুিল প্রখয্াত হ’ব ”

27 িকন্তু ইস্রােয়লৰ িবষেয় িযচয়াই এই কথা েঘাষণা কেৰ, § “ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সংখয্া যিদও সমুদ্রৰ বািলৰ
িনিচনা হয়, তথািপ অৱিশষ্ট ভােগেহ পিৰত্রাণ পাব৷ 28 িকয়েনা প্রভুেৱ েতওঁৰ বাকয্ সংিক্ষপ্ত আৰু সমাপ্ত কিৰ, পৃিথৱীত
িসদ্ধ কিৰব 29 এই িবষেয় িযচয়া আেগেয় ৈকিছল, *
“বািহনী সমূহৰ প্রভুেৱ আমাৰ বােব সঁচ নৰখা হ’েল,
আিম চেদামৰ িনিচনা হ’েলঁােহঁেতন
আৰু ঘেমাৰা নগৰৰ তুলয্ হ’েলঁােহঁেতন

িনজৰ েদাষত ইস্রােয়লৰ পতন
30 েতেনহেল আিম িক ক’ম? অনা-ইহুদী সকেল ধাির্মকতাৈল কাযর্ নকিৰও, ধাির্মকতা পােল; 31 িকন্তু ইস্রােয়ল

েলােক ধাির্মকতাৰ িবধানৈল কাযর্ কিৰও, েসই িবধান নাপােল
32 িক কাৰেণ? িকয়েনা েতওঁেলােক িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই নহয়, কমর্ৰ দ্বাৰাইেহ েপাৱা যায় বুিল কাযর্ কিৰেল উজুিট খুউৱা

িশলত েতওঁেলােক উজুিট খােল; 33 এই িবষেয় িলখাও আেছ, †
“েচাৱা, মই িচেয়ানত উজুিট খুউৱা িশল, অথর্াৎ িবঘ্নজনক িশল থ’ম
েতওঁত িবশ্বাস কৰা জন লাজত নপিৰব ”

10 অধয্ায়
1 েহ ভাই সকল, েতওঁেলাকৰ বােব েমাৰ হৃদয়ৰ বাঞ্ছা আৰু ঈশ্বৰৰ আগত জেনাৱা প্রাথর্না এই েয, েতওঁেলােক

েযন পিৰত্রাণ পায় * 2 ঈশ্বৰৈল েতওঁেলাকৰ আগ্রহ আেছ বুিল মই েতওঁেলাকৰ পেক্ষ সাক্ষয্ িদেছঁা; িকন্তু েসই আগ্রহ
জ্ঞান অনুসােৰ নহয় 3 কাৰণ েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ ধাির্মকতা নাজািন, িনজৰ ধাির্মকতা স্থাপন কিৰবৈল িবচািৰ, † ঈশ্বৰৰ
ধাির্মকতাৰ বশীভূত নহ’ল

4 িকয়েনা ধাির্মকতাৰ কাৰেণ িবশ্বাস কৰা প্রেতয্ক জনৰ বােব খ্রীষ্ট হ’ল িবধানৰ সমূ্পণর্তা৷‡ 5 কাৰণ েমািচেয় িলিখেছ
েয, িয মানুেহ বয্ৱস্থামূলক ধাির্মকতা পালন কেৰ, েতওঁেহ এই ধাির্মকতাৰ দ্বাৰা জীয়াই থািকব
‡ 9 অধয্ায়:15 যা 33:19 § 9 অধয্ায়:17 যা 9:16 * 9 অধয্ায়:21 িযচ 45:9; 64:8; িযিৰ 18:6 † 9 অধয্ায়:22 2 িপ 3:9 ‡ 9
অধয্ায়:25 েহা 1:10; 2:23; 1 িপ 2:10 § 9 অধয্ায়:27 িযচ 10:22, 23 * 9 অধয্ায়:29 িযচ 1:9 † 9 অধয্ায়:33 িযচ 8:14;
28:16 * 10 অধয্ায়:1 লূক 19:41, 42 † 10 অধয্ায়:3 লূক 18:9-14 ‡ 10 অধয্ায়:4 মিথ 5:17; গালা 3:24
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6 িকন্তু িবশ্বাসমূলক ধাির্মকতাই এইদেৰ কয়, § “তুিম িনজ হৃদয়ত নক’বা েয, স্বগর্ৈল েকান উিঠব? অথর্াৎ খ্রীষ্টক
নমাই আিনবৈল 7 বা, অগাধ ঠাইৈল েকান নািমব? অথর্াৎ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা খ্রীষ্টক তুিল আিনবৈল৷”

8 িকন্তু ই িক কয়?
“েসই বাকয্ েতামাৰ ওচৰত,
েতামাৰ মুখত আৰু েতামাৰ হৃদয়েত আেছ৷”
েসেয় আিম েঘাষণা কৰা িবশ্বাসৰ বাকয্৷ 9 িকয়েনা আপুিন যিদ িনজ মুেখেৰ যীচুক প্রভু বুিল স্বীকাৰ কেৰ* আৰু

ঈশ্বেৰ েয েতওঁক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা তুিলেল, ইয়াক যিদ হৃদেয়েৰ িবশ্বাস কেৰ, েতেনহেল পিৰত্রাণ পাব 10কাৰণ
ধাির্মকতাৰ কাৰেণ হৃদেয়েৰ িবশ্বাস কৰা হয়; আৰু পিৰত্রাণৰ কাৰেণ মুেখেৰ স্বীকাৰ কৰা হয়

11 িকয়েনা ধমর্শাস্ত্রৰ বচেন ৈকেছ, † “িয েকােনােৱ েতওঁত িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ লাজত নপিৰব ” 12 কাৰণ ইহুদী
বা গ্রীক ইয়াৰ মাজত এেকা প্রেভদ নাই; িকয়েনা সকেলােৰ একমাত্র প্রভু আেছ; িযমান মানুেহ েতওঁক িবশ্বাস কেৰ,
েতওঁেলাকৰ বােব েতওঁ ধনৱান৷ 13 কাৰণ িয েকােনােৱ প্রভুৰ নােমেৰ প্রাথর্না কেৰ, েতওঁ পিৰত্রাণ পাব ‡

14 এেতেক িয জনক েতওঁেলােক িবশ্বাস কৰা নাই, েসই জনৰ আগত েকেনৈক প্রাথর্না কিৰব? আৰু িয জনৰ িবষেয়
শুনা নাই, েতওঁত েনা েকেনৈক িবশ্বাস কিৰব? আৰু েঘাষণাকাৰী নহ’েল, েকেনৈক শুিনব? 15 আৰু পেঠাৱা নহ’েল,
েকােন েঘাষণা কিৰব? এই িবষেয় িলখাও আেছ, § “মঙ্গলৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰা সকলৰ ভিৰ েকেন সুন্দৰ!”

16 িকন্তু সকেলােৱ েয শুভবাতর্ া মািন লেল, এেন নহয়; কাৰণ িযচয়ােয়া ৈকেছ, * “েহ প্রভু, আিম েকাৱা বাতর্ া
েকােন িবশ্বাস কিৰেল?” 17 এেতেক শ্রৱণৰ দ্বাৰাই িবশ্বাস আৰু খ্রীষ্টৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাইেহ শ্রৱণ হয়

18 িকন্তু মই কওঁ, “েতওঁেলােক জােনা শুিনবৈল েপাৱা নাই? অৱেশয্ পােল৷
েতওঁেলাকৰ স্বৰ েগােটই পৃিথৱীৈল,
আৰু েতওঁেলাকৰ কথা জগতৰ সীমাৈলেক িবয়িপ গ’ল৷”†

19 তদুপিৰ মই কওঁ, “ইস্রােয়লৰ েলােক জােনা জািনবৈল েপাৱা নাই?” প্রথমেত েমািচেয় ৈকেছ, ‡
“নগণয্ জািতৰ দ্বাৰাই েতামােলাকৰ ঈষর্া জন্মাম৷
িনেব্বর্াধ জািতৰ দ্বাৰাই েতামােলাকৰ খং েতালাম৷”

20 আৰু িযচয়ােয়া অিত সাহস কিৰ ৈকেছ, §
“িয সকেল েমাক িনিবচািৰেল, েতওঁেলােক েমাক পােল৷
িয িবলােক েমাৰ িবষেয় নুসুিধেল, েতওঁেলাকৰ আগত মই প্রকািশত হ’েলঁা৷”

21 িকন্তু ইস্রােয়লৰ েলাকৰ িবষেয় েতওঁ ৈকেছ, “আজ্ঞা নমনা আৰু আপিত্ত কৰা েলাকৈল মই ওেৰ িদনেটা হাত
েমিলেলঁা৷”

11 অধয্ায়
পিতত ইস্রােয়েল েশষত পিৰত্রাণ পাব

1 েতেনহেল মই কওঁ, ঈশ্বেৰ িনজ েলাকক তয্াগ কিৰেল েন? এেন নহওক; িকয়েনা মেয়া অব্রাহামৰ বংশৰ িবনয্ামীন
ৈফদৰ এজন ইস্রােয়লীয়া 2 ঈশ্বেৰ আেগেয় জনা িনজ েলাকক তয্াগ কৰা নাই নতুবা, এিলয়াৰ িবৱৰণত শাস্ত্রই িক
ৈকেছ, েসই িবষেয় আেপানােলােক নাজােন েন? েতওঁ ইস্রােয়লৰ েলাকৰ িবৰুেদ্ধ ঈশ্বৰৰ আগত িকদেৰ িনেবদন
কিৰিছল?* েতওঁ ৈকিছল, 3 “েহ প্রভু, েলাক সকেল েতামাৰ ভাববাদী সকলক বধ কিৰেল, েতামাৰ েবিদেবাৰ খািন্দ
েপলােল; আৰু এিতয়া মইেহ অৱিশষ্ট আেছঁা; েমােৰা প্রাণ েতওঁেলােক িবচািৰ আেছ”

4 িকন্তু উত্তৰত ঈশ্বেৰ েতওঁক িক কয়? “বাল েদৱতাৰ আগত আঁঠু েনােলাৱাৈক থকা এেন সাত হাজাৰ মানুহ মই
িনজৈল অৱিশষ্ট ৰািখেলঁা ” 5 এইদেৰ বত্তর্ মান কালেতা অনুগ্রেহেৰ মেনানীত কৰা অৱিশষ্ট েলাক আেছ

6 িকন্তু েসেয় যিদ অনুগ্রেহেৰ হয় েতেনহেল কেমর্েৰ নহয়; অনয্থা েসই অনুগ্রহ, অনুগ্রহ ৈহ নাথােক 7 েতেনহেল
িক? ইস্রােয়েল িয িবচািৰেছ, েসই েপাৱা নাই, িকন্তু মেনানীত েলােকেহ তাক পােল; অৱিশষ্ট সকলক কিঠন কৰা হ’ল
8 এই িবষেয় এইদেৰ িলখাও আেছ, “ঈশ্বেৰ িঁসহতক মূচ্ছর্ াজনক আত্মা, আৰু যােত েনেদিখব, এেন চকু আৰু যােত
নুশুিনব, এেন কাণ িদেল; আিজৈলেক েতওঁেলাক েসইদেৰই আেছ ”

9 আৰু দায়ুেদও ৈকেছ, †
“িঁসহতৰ েভাজনৰ েমজ, িসহঁতৈল ফান্দ
§ 10 অধয্ায়:6 িদ্ব িব 30:11-14 * 10 অধয্ায়:9 মিথ 10:32, 33 † 10 অধয্ায়:11 িযচ 28:16; 49:23 ‡ 10 অধয্ায়:13 েযােৱ
2:32 § 10 অধয্ায়:15 িযচ 52:7 * 10 অধয্ায়:16 িযচ 53:1; েযা 12:37, 38 † 10 অধয্ায়:18 গীত 19:4 ‡ 10 অধয্ায়:19
িদ্ব িব 32:21 § 10 অধয্ায়:20 িযচ 65:1, 2 * 11 অধয্ায়:2 1 ৰা 19:10-18 † 11 অধয্ায়:9 গীত 69:22, 23
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আৰু কুন্দা, িবিঘিন আৰু প্রিতফল স্বৰূপ হওক;
10 িসহঁেত েনেদিখবৈল, িসহঁতৰ চকু অন্ধকাৰময় হওক৷”
আৰু আপুিন িসহঁতৰ িপিঠ সদায় কঁুজী কৰক

11 েতেনহেল মই কওঁ, েতওঁেলােক পিৰবৈল উজুিট খােল েন? এেন নহওক িকন্তু েতওঁেলাকৰ অন্তজ্বর্ ালা জন্মাবৈল
েতওঁেলাকৰ অপৰাধৰ দ্বাৰাই অনা-ইহুদী সকলৰ পিৰত্রাণ হ’ল 12 পাছত েতওঁেলাকৰ অপৰােধই যিদ জগতৰ ধন আৰু
েতওঁেলাকৰ হািনেয়ই যিদ অনা-ইহুদী সকলৰ ধন হয়, েতেনহেল েতওঁেলাকৰ পিৰপূণর্তা তাতৈক িকমান অিধক হ’ব?

13 এিতয়া অনা-ইহুদী েলাক িয আেপানােলাক, আেপানােলাকক মই ৈকেছঁা েযিতয়াৈলেক মই অনা-ইহুদী সকলৰ
িনযুক্ত পঁাচিন ৈহ আেছঁা, েমাৰ েসই পিৰচযর্া পদৰ েগৗৰৱ কিৰেছঁা; 14 িকজািন েকােনামেত েমাৰ স্বজাতীয় সকলৰ
অন্তজ্বর্ ালা জন্মাই, েতওঁেলাকৰ িকছুমানৰ পিৰত্রাণ কৰাব পােৰঁা

15 িকয়েনা েতওঁেলাকক তয্াগ কৰাই যিদ জগতৰ িমলন হয়, েতেনহেল েতওঁেলাকক গ্রহন কৰাই মৃত সকলৰ জীৱন
লাভৰ বািহেৰ আনিক হ’ব পােৰ? 16 যিদ সনা িপঠাগুিড়ৰ প্রথম ভাগ পিবত্র, েতেনহেল েগােটই লদাই পিবত্র; আৰু
যিদ িশপা পিবত্র, েতেনহেল ডালেবােৰা পিবত্র

17 িকন্তু েকতেবাৰ ডাল যিদ ভািঙ েপেলাৱা হ’ল আৰু আপুিন বনৰীয়া জলফাই গছ ৈহেয়া, যিদ েসইেবাৰৰ মাজত
কলম স্বৰূেপ লেগাৱা হ’ল আৰু আপুিন জলফাইৰ িশপাৰ ৰসৰ সহভাগী হ’ল, 18 েতেনহেল ডালেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ দপর্
নকিৰব যিদও দপর্ কেৰ, তথািপ আপুিন েয িশপাক ভৰণ-েপাষণ িদ আেছ, এেন নহয়, িকন্তু িশপাইেহ আেপানাক
ভৰণ-েপাষণ িদ আেছ৷

19 ইয়ােত আপুিন ক’ব, “েমাক কলম স্বৰূেপ লগাবৈলেহ ডালেবাৰ ভািঙ েপেলাৱা হ’ল ” 20 সঁচা, েতওঁেলাকৰ
অিবশ্বাসৰ কাৰেণ েসইেবাৰ ভািঙ েপেলাৱা হ’ল, আপুিন হ’েল িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই িস্থৰ ৈহ আেছ উচ্চমনা নহ’ব, বৰং ভয়
কৰক৷‡ 21 কাৰণ যিদ ঈশ্বেৰ স্বাভািৱক ডালেবাৰক মৰম নকিৰেল, েতেনহেল আেপানােকা মৰম নকিৰব

22 এেতেক ঈশ্বৰৰ েস্নহ আৰু তীক্ষ্ণ ভাব চাওক৷ এফােল িয সকল ইহুদী পিৰল, েতওঁেলাকৰ বােব ৈহেছ তীক্ষ্ণ ভাব;
আনফােল আেপানােলাকৰ বােব েতওঁৰ ভাব ৈহেছ েস্নহশীল৷ যিদ আপুিন েসই েস্নহ ভাবত থােক, েতিতয়ােহ; নহ’েল,
আপুিনও কটা যাব

23 যিদ েসইেবাৰ অিবশ্বাসত নাথােক, েতেনহেল েসইেবাৰেকা কলম স্বৰূেপ লেগাৱা হ’ব; িকয়েনা েসইেবাৰক পুনৰ
কলম স্বৰূেপ লগাবৈল ঈশ্বৰ সক্ষম 24 কাৰণ স্বাভািৱক বনৰীয়া জলফাই গছৰ পৰা কটা েযাৱা িয আপুিন, আপুিন যিদ
স্বভাৱৰ িবপৰীেত উত্তম জলফাই গছত কলম স্বৰূেপ লেগাৱা হ’ল, েতেনহেল স্বাভািৱক ডাল িয েসইেবাৰ, েসই ইহুদী
সকল িকমান অিধক িনঃসেন্দেহ িনজৰ জলফাই গছত কলম স্বৰূেপ লেগাৱা হ’ব

25 িকয়েনা, েহ ভাই সকল, আেপানােলােক েযন িনজেক জ্ঞানৱন্ত বুিল নামােন, এই কাৰেণ, েযিতয়াৈলেক অনা-
ইহুদী েলাকৰ পিৰপূণর্তা নহয়, েতিতয়াৈলেক িকছু পিৰমােণ ইস্রােয়লী েলাকৰ েয কিঠনতা জিন্মল, এই িনগূঢ়-তত্ত্ব
আেপানােলােক নজনাৈক থকা েমাৰ ইচ্ছা নাই

26 এইদেৰ সকেলা ইস্রােয়লী েলােক পিৰত্রাণ পাব; এই িবষেয় িলখাও আেছ:§
িচেয়ানৰ পৰা উদ্ধাৰকত্তর্ া আিহব;
েতওঁ যােকাবৰ বংশৰ পৰা ভিক্ত লঙ্ঘন দূৰ কিৰব;
27 আৰু এেয়ই েতওঁেলােক ৈসেত েমাৰ িনয়ম হ’ব,
েতিতয়া মই েতওঁেলাকৰ পাপ গুচাম৷”

28 এফােল েতওঁেলাক শুভবাতর্ াৰ সম্বেন্ধ আেপানােলাকৰ কাৰেণ শত্রু; িকন্তু আনফােল ঈশ্বৰৰ মেনানীতৰ সম্বেন্ধ
েতওঁেলাক ওপৰ-পুৰুষ সকলৰ কাৰেণ িপ্রয়পাত্র 29 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ বৰ আৰু আমন্ত্রণ অপিৰৱতর্ নীয়

30কাৰণ েযেনৈক আেপানােলােক আেগেয় ঈশ্বৰৰ অবাধয্ আিছল, িকন্তু এিতয়া েতওঁেলাকৰ অবাধয্তাৰ কাৰেণ দয়া
পােল, 31 েতেনৈক এিতয়া এই ইহুদী সকেলও েযন আেপানােলাকৰ দয়া প্রািপ্তৰ কাৰেণ দয়া পায়, তাৰ বােব েতওঁেলাক
এিতয়া অবাধয্ হ’ল; 32 িকয়েনা ঈশ্বেৰ সকেলােক দয়া কিৰবৰ বােব, সকেলােক অবাধয্তাত বন্ধ কিৰেল

33 ঈশ্বৰৰ জ্ঞান আৰু বুিদ্ধৰূপ ধন েকেন গভীৰ! েতওঁৰ িবচাৰেবাৰ েবাধৰ েকেন অগময্! আৰু েতওঁৰ পথ অনুসন্ধান
কৰা েকেন অসাধয্!
34 “িকয়েনা প্রভুৰ মন েকােন জািনেল?
আৰু েতওঁৰ মন্ত্রণাকাৰীেয় বা েকান হ’ল?
35 নতুবা েকােন ঈশ্বৰৈল আেগেয় িদেল
‡ 11 অধয্ায়:20 িফিল 2:12; 1 িপ 5:5 § 11 অধয্ায়:26 িযচ 45:17; 54:7, 8; 59:20, 21; িযিৰ 31:31-34; েহা 3:5
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েয, তাৰ বােব েতওঁক প্রিতদান কিৰব লােগ?”
36 িকয়েনা সকেলা বস্তু েতওঁৰ পৰা, েতওঁৰ দ্বাৰাই আৰু েতওঁৰ কাৰেণই হয়; েতওঁেৰই মিহমা িচৰকাল হওক

আেমন

12 অধয্ায়
ধমর্াচৰণ কৰাৰ িবষেয় নানা িবধান

1 এেতেক, েহ ভাই সকল, ঈশ্বৰৰ সকেলা দয়াৰ দ্বাৰাই মই আেপানােলাকক এই িমনিত কেৰঁা েয, আেপানােলােক
িনজ িনজ শৰীৰক ঈশ্বৰৰ গ্রহণীয়, জীিৱত, আৰু পিবত্র বিল স্বৰূেপ উৎসগর্ কৰক; এেয়ই আেপানােলাকৰ
যুিক্তসঙ্গত আৰাধনা 2 আেপানােলাক জগতৰ অনুৰূপ নহ’ব; িকন্তু মন নতুন কৰাৰ েযােগিদ ৰূপান্তিৰত হওক, তােত
আেপানােলােক পৰীক্ষা কিৰ জািন লওঁক, েকানেটা উত্তম, গ্রহণীয় আৰু িসদ্ধ, িকয়েনা এেয় ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা৷

3 িকয়েনা েমাক িদয়া অনুগ্রহৰ দ্বাৰাই মই আেপানােলাকৰ প্রেতয্ক জনক কওঁ েয, উপযুক্ত িবেবচনাতৈক েকােনও
িনজেক বৰ বুিল িবেবচনা নকৰক; িকন্তু ঈশ্বেৰ যাক িয পিৰমােণ িবশ্বাস িদেল, েতওঁ েসই অনুসােৰ িনজৰ িবষেয় গভীৰ
মেনেৰ িবেবচনা কৰক

4 কাৰণ আমাৰ এই শৰীৰত েযেনৈক অেনক অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ আেছ, অথচ েসই সকেলা অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গৰ এেক ৰূপৰ কাযর্
নহয়, 5 েতেনৈক আিমও অেনক ৈহ খ্রীষ্টত এক েদহ হওঁ আৰু প্রিতজেন পৰস্পৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ ৈহ আেছঁা *

6 িকন্তু আমাক িদয়া অনুগ্রহৰ দেৰ, আিম পৃথক পৃথক অনুগ্রহৰ বৰ প্রাপ্ত ৈহেছঁা৷† েসই বৰ যিদ ভাববাণী হয়,
েতেনহেল িবশ্বাসৰ পিৰমােণেৰ েসয়া কওঁহক৷ 7 যিদ পিৰচযর্াৰ বৰ হয়, েতেনহেল পিৰচযর্ােত থােকাহক; বা িশক্ষা
িদওঁতাই িশক্ষা িদয়া কাযর্ত থােকাহক৷ 8 উদগাওঁতাই উদেগাৱা কাযর্ত থাকক; দান িদওঁতাই দানশীলতােৰ দান কৰক;
শাসন কৰা জেন যেত্নেৰ শাসন কৰক; দয়া কৰা জেন হির্ষত মেনেৰ দয়া কৰক ‡

9 েপ্রম অকিল্পত হওক িয মন্দ, তাক িঘণ কৰক; িয উত্তম, তাত আসক্ত হওক৷ 10 ভাতৃ-েপ্রমত পৰস্পৰ েস্নহশীল
হওক; আৰু সমাদৰ কৰা কথাত, ইজেন িসজনতৈক আগ হওক৷§

11 যত্নত এেলহুৱা নহ’ব; আত্মাত উৎসাহী হওক; প্রভুৰ েসৱাকমর্ কৰক৷ 12 আশাত আনন্দ কৰক; েক্লশত সহনীয়
হওক;* প্রাথর্নাত লািগ থাকক;† 13 পিবত্র েলাক সকলৰ অভাৱ দূৰ কৰা কথাত, েতওঁেলাকৰ সহভাগী হওক; অিতিথ-
েসৱাত আসক্ত হওক

14 িয সকেল আেপানােলাকক তাড়না কেৰ, েতওঁেলাকক আশীবর্াদ কৰক; শাও িনিদ আশীবর্াদ কৰক ‡ 15 িয
সকেল আনন্দ কেৰ, েতওঁেলােক ৈসেত আনন্দ কৰক; িয সকেল ক্রন্দন কেৰ, েতওঁেলােক ৈসেত ক্রন্দন কৰক
16 আেপানােলাকৰ পৰস্পৰৰ ভাব এেক হওক বৰ বৰ িবষয়েবাৰ িচন্তা নকিৰ, সামানয্ েলাকৰ দেৰ চলক§৷ িনজৰ
িনজৰ মনত জ্ঞানী নহব

17 অপকাৰৰ সলিন কােৰা অপকাৰ নকিৰব৷ সকেলা মানুেহ েদখাত িয উত্তম, েসই উত্তমৈল িচন্তা কৰক৷ 18 যিদ
হ’ব পােৰ, েতেনহেল আেপানােলাকৰ সাধয্ অনুসােৰ সকেলা মানুহৰ ৈসেত শািন্তেৰ থাকক

19 েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলােক অনয্ায়ৰ প্রিতকাৰ নকিৰব, িকন্তু ঈশ্বৰৰ েক্রাধৈল ঠাই থ’ব; িকয়েনা এেনদেৰ
িলখা আেছ, * প্রভুেৱ ৈকেছ, “প্রিতকাৰ কৰা েমাৰ কমর্; মইেহ প্রিতফল িদম ”
20 “িকন্তু যিদ েতামাৰ শত্রুৰ েভাক লােগ, েতেনহেল েতওঁক েভাজন কেৰঁাৱা;
যিদ েতওঁৰ িপয়াহ লােগ, েতেনহেল জল পান কেৰঁাৱা;
েতেন কিৰেল েতওঁৰ মূৰত জ্বিল থকা আঙঠা দ’ম কিৰ থবা” †
21 কুকমর্ৰ দ্বাৰাই পৰািজত নৈহ, ভাল কমর্ৰ দ্বাৰাই কুকমর্ক পৰাজয় কৰক ‡

13 অধয্ায়
ৰজা আৰু মনুষয্-সমাজৰ প্রিত কত্তর্ বয্

1 প্রেতয্ক বয্িক্তেয় শাসনকতর্ া সকলৰ* বশীভূত হওক; িকয়েনা ঈশ্বৰৰ পৰা নািহেল, েকােনােৱ কতৃত্ব নাপায়; আৰু
িয িয আেছ, েসইেবাৰ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই িনৰূিপত 2 এেতেক িয জেন েসই ক্ষমতাৰ প্রিতেৰাধ কেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ
প্রিতেৰাধ কেৰ; আৰু িয সকেল প্রিতেৰাধ কেৰ, েতওঁেলােক িনেজই িনজৈল দণ্ডাজ্ঞা মািত আেন
* 12 অধয্ায়:5 1 কিৰ 12:12-18; † 12 অধয্ায়:6 1 িপ 4:10-12 ‡ 12 অধয্ায়:8 2 কিৰ 9:7 § 12 অধয্ায়:10 িফিল 2:3 * 12
অধয্ায়:12 েৰা 5:3-5; ইব্রী 12:1, 2; যাক 1:2-4; 1ম িপ 2:19, 20 † 12 অধয্ায়:12 লূক 18:1; কল 4:2 ‡ 12 অধয্ায়:14 লূক 6:28;
1 কিৰ 4:12; 1 িপ 2:23; 3:9 § 12 অধয্ায়:16 িফিল 2:3-7 * 12 অধয্ায়:19 িদ্ব িব 32:45 † 12 অধয্ায়:20 িহেতা 25:21, 22
‡ 12 অধয্ায়:21 িহেতা 16:32; লূক 6:35, 36 * 13 অধয্ায়:1 মিথ 22:21; তীত 3:1৷
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3 িকয়েনা শাসনকতর্ া সকল ভাল কমর্ৈল নহয় িকন্তু কুকমর্ৈলেহ ভয়ৰ কাৰণ হয় আপুিন ক্ষমতাৈল িনভর্ েয় থািকব
েখাজা েন? েতেনহেল ভাল কমর্ কৰক, েতিতয়ােহ প্রশংসা পাব; 4 িকয়েনা আেপানাৰ ভালৰ কাৰেণ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ
পিৰচাৰক ৈহেছ িকন্তু আপুিন যিদ কুকমর্ কেৰ, েতেনহেল ভয় কিৰব; িকয়েনা েতওঁ তেৰাৱাল বৃথা ধিৰেছ, এেন নহয়;
কাৰণ েতওঁ ঈশ্বৰৰ পিৰচাৰক, দুৰাচাৰী েলাকৈল েক্রাধৰ অেথর্ েতওঁ প্রিতফল িদওঁতা 5 এই কাৰেণ বশীভূত হওক,
অকল েক্রাধৰ ভয়ত নহয়; িবেবকৰ কাৰেণও ঈশ্বৰৰ বশীভূত হ’ব লােগ

6আৰু এই কাৰেণ আেপানােলােক িদবলগীয়া কৰ আদায় িদয়ক; িকয়েনা েতওঁেলাক ঈশ্বৰৰ েসৱক ৈহ, েসই কমর্েতই
লািগ থােক 7 যাৰ িয পাবলগীয়া, েতওঁ তাক িদয়ক; কৰ িদবলগীয়াক কৰ িদয়ক; মাচুল িদবলগীয়াক মাচুল িদয়ক;
ভয় কিৰব লগা জনক ভয় কৰক; সন্মান কিৰবলগীয়া জনক সন্মান কৰক

8 পৰস্পেৰ েপ্রম কৰাৰ বািহেৰ, আন েকােনা কথাত আেপানােলাক কােৰা ধৰুৱা নহ’ব; িকয়েনা িয জেন আন
েলাকক েপ্রম কেৰ, েতওঁ িবধানেকা িসদ্ধ কিৰেল † 9 িকয়েনা “বয্িভচাৰ নকিৰবা, নৰ-বধ নকিৰবা, চুৰ নকিৰবা, েলাভ
নকিৰবা” আিদ কিৰ আন েকােনা আজ্ঞাও যিদ আেছ, েতেনহেল এই কথােত এইেবােৰা েপাৱা যায়- “েতামাৰ চুবুৰীয়াক
িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কৰা৷” 10 েপ্রেম চুবুৰীয়াৰ অিনষ্ট সাধন নকেৰ; এই কাৰেণ েপ্রেমেৰ িবধান পালন কৰা হয়

11 এই কাৰেণ আেপানােলােক এই কাল জােন েয, এিতয়াই েটাপিনৰ পৰা সাৰ পাবৰ সময় হ’ল;‡ িকয়েনা প্রথেম
েযিতয়া আিম িবশ্বাস কিৰেলঁা, েতিতয়াতৈক এিতয়া পিৰত্রাণ আমাৰ ওচৰ হ’ল 12 ৰািতৰ অিধক ভাগ গ’ল, িদন ওচৰ
চািপল; এই কাৰেণ আহক, আন্ধাৰৰ কমর্ এিৰ ৈথ েপাহৰৰ সাজ িপেন্ধাহঁক §

13 ৰঙ্গৰস, মত্ততা, লম্পট আচৰণ, কামািভলাষ, িববাদ আৰু ঈষর্া, এইেবাৰ তয্াগ কিৰ, িদনৰ উপযুক্ত িশষ্টাচৰণ
কেৰঁাহক * 14 িকন্তু আেপানােলােক প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ েসই ৈনিতক চিৰত্র স্বীকাৰ কৰক আৰু অিভলাষ পূণর্ কিৰবৰ বােব
িনজ িনজ মাংসৰ অেথর্ এেকা আেয়াজন নকিৰব

14 অধয্ায়
িবশ্বাসত দূবর্ল ভাই সকলৰ প্রিত কত্তর্ বয্

1 িয জন িবশ্বাসত দূবর্ল, েতওঁক িবচাৰ নকিৰ আেপানােলােক গ্রহণ কৰক; িকন্তু িবিভন্ন মত, িববাদ, বা েসাধ-িবচাৰ
কিৰবৰ অেথর্ নহয় 2 েকােনা এজনৰ সকেলা বস্তু খাবৈল িবশ্বাস আেছ; িকন্তু আনহােত িয জন দূবর্ল, েতওঁ েকৱল
শাক-পাচিলেহ খায়

3 িয জন েলােক সকেলা খায়, েতওঁ েনােখাৱা জনক েহয়জ্ঞান নকৰক আৰু িয জেন নাখায়, েতওঁ েখাৱা জনৰ
িবচাৰ নকৰক; িকয়েনা ঈশ্বেৰ েতওঁক গ্রহণ কিৰেল 4অ◌াপুিন েলাকৰ দাসৰ েয িবচাৰ কিৰেছ, অ◌াপুিন েনা েকান?
েতওঁ িনজ প্রভুৰ আগত হয় িথেৰ থােক নাইবা পেৰ; িকন্তু েতওঁক িথৰ কৰা যাব; িকয়েনা প্রভুেৱ েতওঁক িথৰ কিৰব
পােৰ

5 েকােনা এজেন যিদ এটা িদনক আন িদনতৈক অিধক মানয্ কেৰ; আনহােত েকােনােৱ সকেলা িদনেক সমােন মানয্
কেৰ, িকন্তু প্রিতজেন িনজ িনজ মন িবশ্ৱাসত দৃঢ় কিৰ ৰাখক 6 িয জেন িবেশষ িদন মােন, েতওঁ প্রভুৰ উেদ্দেশয্
েসইিদন মানক; িয জেন খায়, েতওঁ প্রভুৰ উেদ্দেশয্ খাওক; িকয়েনা েতওঁ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কেৰ৷ িয জেন নাখায়, েতেৱঁা
প্রভুৰ উেদ্দেশয্ নাখাওঁক; আৰু ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কৰক

7 িকয়েনা আমাৰ েকােনও িনজৰ কাৰেণ জীয়াই নাথােকা আৰু েকােনও িনজৰ কাৰেণ নমেৰা 8 িকয়েনা যিদ আিম
জীয়াই থােকা, েতেনহেল প্রভুৰ উেদ্দেশয্ জীওঁ; আৰু যিদ মেৰঁা, েতেনহেল প্রভুৰ উেদ্দেশয্ই মেৰঁা; এই কাৰেণ যিদও
জীওঁ বা মেৰঁা, আিম প্রভুেৰই ৈহ আেছঁা * 9 িকয়েনা মৃতুয্ েহাৱা সকলৰ আৰু জীিৱত সকলৰ প্রভু হ’বৈল, খ্রীষ্ট মিৰল
আৰু জীয়াই উিঠল

10 িকন্তু আপুিন িকয় িনজৰ ভােয়ৰাৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰেছ? আেপানাৰ ভােয়ৰাক েনা িকয় েহয়জ্ঞান কিৰেছ? িকয়েনা
আিম সকেলােৱ ঈশ্বৰৰ িবচাৰৰ আসনৰ আগত িথয় হ’ম † 11 কাৰণ এেনৈক িলখা আেছ, ‡ প্রভুেৱ ৈকেছ,
“েমাৰ জীৱনেৰ শপত, প্রভুেৱ েয ৈকেছ, সকেলােৱ েমাৰ আগত আঁঠু ল’ব,
আৰু প্রেতয্ক িজভাই ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱ কিৰব ”

12 এেনদেৰ আিম প্রিতজেন ঈশ্বৰৰ আগত িনজৰ িবষেয় িহচাব িদব লািগব
13এই কাৰেণ আিম েকিতয়াও পৰস্পৰৰ েসাধ-িবচাৰ নকিৰম; িকন্তু ইয়াৰ পিৰৱেতর্ আেপানােলােক এই িবচাৰ কৰক,

েকােনও েযন িনজ ভাইৰ আগত িবপিত্তজনক বস্তু বা ফান্দ পািত নাৰােখ §

† 13 অধয্ায়:8 গাল 5:14; যাক 2:8৷ ‡ 13 অধয্ায়:11 1 িথ 5:4-8; 1 িপ 4:7, 8৷ § 13 অধয্ায়:12 ইিফ 5:11; 6:13-18৷ * 13
অধয্ায়:13 গাল 6:8; 1 িপ 2:11৷ * 14 অধয্ায়:8 িফিল 1:20-23৷ † 14 অধয্ায়:10 পঁা 17:31৷ ‡ 14 অধয্ায়:11 িযচ 45:23৷
§ 14 অধয্ায়:13 1 কিৰ 8:8-13; 10:32; যাক 4:11, 12৷
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14 স্বভাৱেত েকােনা বস্তু েয অশুিচ নহয়, ইয়াক মই জােনা আৰু প্রভু যীচুত দৃঢ় িবশ্বাস কেৰঁা; িকন্তু িয জেন িয বস্তু
অশুিচ বুিল জ্ঞান কেৰ, েতওঁৈল েসই বস্তু অশুিচ হয় 15 িকয়েনা আেপানাৰ েখাৱা বস্তুৰ দ্বাৰাই যিদ আেপানাৰ ভাই
দুঃিখত হয়, েতেনহেল আপুিন েপ্রম আচৰণ কৰা নহ’ল িয জনৰ কাৰেণ খ্রীষ্ট মিৰল, েসই জনক আেপানাৰ েখাৱা
বস্তুৰ দ্বাৰাই িবনষ্ট নকিৰব *

16 এেতেক আেপানােলাকৰ ভাল কমর্েবাৰ আন েলাকৰ ঠাট্টা িনন্দাৰ কাৰণ হবৈল িনিদব; 17 িকয়েনা েভাজন বা পান
কৰাই ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ নহয়;† িকন্তু ধাির্মকতা, শািন্ত আৰু পিবত্র আত্মাৰ আনন্দ, এইেবাৰেহ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ সাৰ

18কাৰণ এই িবষয়ত িয জেন খ্রীষ্টৰ েসৱাকমর্ কেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ গ্রহণকাৰী আৰু বয্িক্ত সকলৰ আগেতা পৰীক্ষািসদ্ধ
19 এেতেক শািন্তজনক আৰু পৰস্পৰৰ উন্নিত সাধক িয িয আেছ, েসইেবাৰেহ অনুসৰণ কেৰঁা আহক

20 েখাৱা বস্তুৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ কমর্ িবনষ্ট নকিৰব সকেলা বস্তু শুিচ; তথািপ িয মানুেহ িয েভাজন কিৰেল েতওঁৈল
িবিঘিন জেন্ম, েসইেটােৱই েতওঁৈল মন্দ 21 মঙহ েখাৱা বা দ্রাক্ষাৰস পান কৰা বা আন িয কাযর্ৰ দ্বাৰাই আেপানাৰ
ভােয়ৰাই েদাষী হয়, েসইেবাৰ নকৰাই উিচত ‡

22 আেপানাৰ িয িনির্দষ্ট িবশ্বাসেবাৰ আেছ, েসইেবাৰ আেপানাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ মাজত ৰাখক িয জেন িয িবষয়ক
েযাগয্ জ্ঞান কেৰ, েসই িবষয়ত িনজৰ িবচাৰ নকৰা জন ধনয্ 23 িকন্তু সংশয় কৰা জেন যিদ খায়, েতেনহেল েতওঁক
েদাষী কৰা হ’ল; িকয়েনা েসেয় িবশ্বাসমূলক নহয়; আৰু িয িয িবশ্বাসমূলক নহয়, েসই সকেলােৱই পাপ

15 অধয্ায়
1 িকন্তু বলৱন্ত িয আিম, আিম িনজক সন্তুষ্ট নকিৰ, দূবর্ল েলাক সকলৰ দূবর্লতাৰূপ ভাৰ েবাৱা উিচত 2 আমাৰ

প্রিতজেন িনজ চুবুৰীয়াক ধমর্ত বৃিদ্ধ কিৰবৈল, েতওঁৰ ভালৈল চাই, েতওঁক সন্তুষ্ট কৰক *
3 িকয়েনা খ্রীষ্টেয়া িনজেক িনেজ সন্তুষ্ট নকিৰেল; িকন্তু েযেনদেৰ িলখা আেছ, েবােল, “েতামাক িনন্দা কৰা সকলৰ

িনন্দাও েমাৰ ওপৰত পিৰল”, িঠক েসইদেৰ হ’ল; 4 িকয়েনা আেগেয় িযেবাৰ কথা িলখা ৈহিছল, † েসইেবাৰ আিম
ৈধযর্েৰ আৰু শাস্ত্রৰ সান্ত্বনােৰ ভাৰসা পাবৈল আমাৰ িশক্ষাৰ কাৰেণেহ িলখা ৈহিছল

5 এিতয়া িয জন ৈধযর্ আৰু সান্ত্বনাৰ ঈশ্বৰ, েতওঁ আেপানােলাকক খ্রীষ্ট যীচুৰ মত অনুসােৰ এক মন হবৈল সাহাযয্
প্রদান কৰক; 6 এইদেৰ আেপানােলােক এক মেনেৰ আৰু একস্বেৰেৰ আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ প্রশংসা কৰক৷

ইহুদী আৰু অনা-ইহুদী সকলৰ প্রিত যীচুৰ েপ্রম
7 এেতেক ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ অেথর্, েযেনৈক খ্রীেষ্ট আেপানােলাকক গ্রহণ কিৰেল, েতেনৈক আেপানােলােকও ইজেন

িসজনক গ্রহণ কৰক
8 িকয়েনা মই কওঁ, ওপৰ-পুৰুষ সকলক িদয়া প্রিতজ্ঞােবাৰ িনিশ্চত কিৰবৈল আৰু ঈশ্বৰৰ সতয্তাৰ পেক্ষ খ্রীষ্টক চুন্নৎ

েহাৱা সকলৰ পিৰচাৰক কৰা হ’ল 9 আৰু অনা-ইহুদী েলােকও ঈশ্বৰৰ দয়াৰ অেথর্ েতওঁক েগৗৰৱািন্বত কিৰবৈল, এই
িবষেয় এেন ধৰেণ িলখাও আেছ, ‡
“এই কাৰেণ মই অনা-ইহুদী সকলৰ মাজত েতামাৰ স্তুিত কিৰম;
আৰু েতামাৰ নােমেৰ গীেতা গাম ”

10 আেকৗ ৈকেছ, §
“েহ অনা-ইহুদী সকল, েতওঁেলাকৰ ৈসেত আনন্দ কৰা ”

11 আেকৗ, *
“প্রভুৰ প্রশংসা কৰা, েহ সকেলা অনা-ইহুদী
আৰু সকেলােৱ েতওঁৰ প্রশংসা কৰক ”

12 আেকৗ িযচয়ােয়া ৈকেছ, †
“িযচয়ৰ পৰা এেন এিট গজািল ‡ওলাব,
িয জেন অনা-ইহুদী সকলৰ ওপৰত শাসন কিৰবৈল উিঠব,
আৰু েতওঁত অনা-ইহুদী েলাক সকেল ভাৰসা কিৰব ”

13 এেতেক আেপানােলােক েযন পিবত্র আত্মাৰ শিক্তেৰ আশাত উপিচ পিৰব পােৰ, তাৰ বােব আশাৰ আকৰ ঈশ্বেৰ
আেপানােলাকক আৰু িবশ্বাস কৰাৰ সকেলােক আনন্দ আৰু শািন্তেৰ পিৰপূণর্ কৰক
* 14 অধয্ায়:15 1 কিৰ 8:10, 11৷ † 14 অধয্ায়:17 1 কিৰ 8:8; ইব্রী 13:9৷ ‡ 14 অধয্ায়:21 1 কিৰ 8:8-13৷ * 15 অধয্ায়:2
1 কিৰ 10:24; িফিল 2:4, 5৷ † 15 অধয্ায়:4 গীত 69:9৷ ‡ 15 অধয্ায়:9 গীত 18:49৷ § 15 অধয্ায়:10 িদ্ৱ িব 32:43৷ * 15
অধয্ায়:11 গীত 117:1৷ † 15 অধয্ায়:12 িযচ 11:1, 10৷ ‡ 15 অধয্ায়:12 গজািল িযচয়ৰ বংশৰ েকােনা এজন েলাক৷
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িনজৰ িবষেয় েপৗলৰ নানা কথা আৰু মঙ্গলবাদ
14 েহ েমাৰ ভাই সকল, আেপানােলাকৰ িবষেয় েমাৰ িনজেৰা এই দৃঢ় িবশ্বাস আেছ েয, আেপানােলাক সকেলােৱ

জ্ঞানত আৰু পৰস্পৰক েচতনা িদবৈল সমথর্ ৈহ মঙ্গলভাৱত পিৰপূণর্ ৈহ আেছ
15 িকয়েনা ঈশ্বেৰ েমাক িদয়া এই অনুগ্রহৰ কাৰেণ, আেপানােলাকক পুনৰ েসঁাৱৰাবৈল িকছুমান িবষয়ত েবিছ সাহেসেৰ

িলিখেলঁা৷ 16অনা-ইহুদী সকেল েযন পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰাই পিবত্রীকৃত ৈনেবদয্ স্বৰূেপ পৰম গ্রহণীয় হয়, এই আশেয়েৰ,
মই অনা-ইহুদী সকলৰ বােব খ্রীষ্ট যীচুৰ েসৱকৰূেপ, ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ াৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল পােলঁা৷

17 এেতেক, ঈশ্বৰ সম্বন্ধীয় কাযর্ৰ িবষেয়, খ্রীষ্ট যীচুত েমাৰ শ্লাঘা আেছ 18 িকয়েনা মই েয েকােনা কাম কিৰেছঁা, এেন
কথা মই েকাৱা নাই৷ েমাৰ বাকয্ আৰু কাযর্ৰ দ্বাৰা অনা-ইহুদী সকলক ঈশ্বৰৰ বাধয্ কিৰবৰ বােব খ্রীষ্টই েমাৰ েযােগিদ িয
কিৰেছ, ইয়াৰ বািহেৰ আন এেকা কথা কবৈল সাহস নকেৰঁা৷ 19 েতওঁ আচিৰত িচন আৰু আেলৗিকক কাযর্ আৰু পিবত্র
আত্মাৰ শিক্তৰ দ্ৱাৰাই এই সকেলা সাধন কিৰেল; তােত মই িযৰূচােলমৰ পৰা ইলু্লিৰয়াৈলেক আৰু ইয়াৰ চািৰওফােল
খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ া সমূ্পণর্ৰূেপ প্রচাৰ কিৰব পািৰেলঁা৷

20 এইদেৰ য’ত খ্রীষ্টৰ নাম েকিতয়াও প্রচাৰ কৰা েহাৱা নাই, েসই ঠাইত খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰাই েমাৰ লক্ষয্৷
অনয্ েলােক স্থাপন কৰা মূলৰ ওপৰত সািজবৈল মই িনিবচািৰেলঁা৷ 21 েযেনৈক িলখা আেছ, § েবােল,
“িয সকলৰ আগত েতওঁৰ িবষেয় সম্বাদ িদয়া নাই, েতওঁেলােক েদিখব,
আৰু িয সকেল শুনা নাই, েতওঁেলােক বুিজব৷”

22 এই কাৰেণ মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব অেনকবাৰ বাধা পােলঁা; 23 িকন্তু এিতয়া এইেবাৰ অঞ্চলত
েমাৰ কাযর্ কিৰবৈল ঠাই নাই, আৰু বহু বছৰ ধিৰ আেপানােলাকৰ ওচৰত যাবৈল ইচ্ছা কিৰিছেলঁা৷

24 েযিতয়া মই েস্পইন েদশৈল যাত্রা কিৰম, মই আশা কেৰঁা েয, মই আেপানােলাকক েদখা পাম আৰু েতিতয়া
আেপানােলাকৰ কথাত িকছু সময় তৃপ্ত ৈহ, পাছত আেপানােলাকৰ দ্ৱাৰাই তাৈল আগবঢ়াই েথাৱা হ’ম৷ 25 িকন্তু মই
এিতয়া পিবত্র েলাকৰ পিৰচযর্াৰ অেথর্ িযৰূচােলমৈল যাওঁ

26 িকয়েনা মািকদিনয়া আৰু আখায়া েদশীয় েলাক সকেল িযৰূচােলমত থকা পিবত্র েলাক সকলৰ মাজৰ দিৰদ্র
সকলৰ অেথর্, িকছু দান কিৰবৈল ভাল েদিখেল * 27 হয়, েতওঁেলােক েসই িবষেয় সেন্তাষজনক েদিখেল আৰু প্রকৃতেত
েতওঁেলােক িযৰূচােলমত থকা পিবত্র েলাক সকলৰ ধৰুৱাও আিছল৷ িকয়েনা অনা-ইহুদী সকল যিদ অপাির্থৱ িবষয়ত
েতওঁেলাকৰ সহভাগী হ’ল, েতেনহেল পাির্থৱ িবষয়েতা েতওঁেলাকৰ শুশ্রূষা কিৰবৈল ধৰুৱা হ’ল †

28এেতেক মই েযিতয়া েসই কাযর্ সমাপ্ত কিৰম, অথর্াৎ েসই দান ৰূপ ফল প্রমাণিসদ্ধ কিৰ েতওঁেলাকক েশাধাই িদয়াৰ
পাছত, মই েস্পইন েদশৰ যাত্রাত থােকােত অ◌ােপানােলাকৰ ওচৰৈল যাম 29 আৰু মই জােনা েয, আেপানােলাকৰ
ওচৰৈল যাওঁেত, খ্রীষ্টৰ আশীবর্াদৰ পিৰপূণর্তােৰ যাম

30 েহ ভাই সকল, মই অনুেৰাধ কেৰঁা, প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ নামৰ দ্বাৰাই আৰু পিবত্র আত্মাৰ েপ্রমৰ দ্বাৰাই আেপানােলােক
েমাৰ অেথর্, ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কৰক আৰু েমােৰ ৈসেত প্রাণপেণ যত্ন কৰক; 31 যােত িযহুদীয়াত থকা আজ্ঞা নমনা
সকলৰ পৰা মই েযন ৰক্ষা পাওঁ আৰু িযৰূচােলমৈল েমাৰ িয পিৰচযর্া, েসেয় পিবত্র েলাক সকলৰ আগত েযন গ্রহণীয়
হয়৷ 32 আৰু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছােৰ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আনেন্দেৰ ৈগ, আেপানােলাকৰ ৈসেত েযন েমাৰ প্রাণ জুৰাব
পািৰম৷

33 শািন্তৰ আকৰ ঈশ্বৰ আেপানােলাক সকেলােৰ লগত থাকক আেমন

16 অধয্ায়
1 মই আেপানােলাকক িনেবদন কিৰেছঁা েয, িকংিক্রয়া নগৰৰ মণ্ডলীৰ পিৰচািৰকা ৈফিব নােমেৰ আমাৰ ভনীক,

2 আেপানােলােক পিবত্র েলাক সকলৰ েযাগয্মেত প্রভুত েতওঁক গ্রহণ কিৰব আৰু আেপানােলাকৰ পৰা যিদ েকােনা
ধৰণৰ সাহাযয্ িবচােৰ, েতেনহেল সাহাযয্ কিৰব; িকয়েনা েতওঁ অেনক েলাকৰ সহায় আৰু েমাৰ িনজেৰা উপকাৰ
কিৰিছল

3 খ্রীষ্ট যীচুত েমাৰ সহকাৰী েহাৱা িপ্রষ্কা আৰু আিক্কলাক মঙ্গলবাদ িদব; 4 েতওঁেলােক েমাৰ প্রাণৰ কাৰেণ িনজৰ প্রাণ
িদবৈল সাজু আিছল; মই েতওঁেলাকক ধনয্বাদ িদওঁ আৰু েকৱল মই নহয়, অনা-ইহুদী সকলৰ আটাই মণ্ডলী সকেলা
েলােক েতওঁেলাকক ধনয্বাদ িদেছ; 5 আৰু েতওঁেলাকৰ ঘৰত েগাট েখাৱা মণ্ডলীেকা আেপানােলােক মঙ্গলবাদ িদব
খ্রীষ্টৰ উেদ্দেশয্ েহাৱা এিচয়া েদশৰ প্রথম ফল, েমাৰ িয িপ্রয় ইেপিনত, েতওঁেকা মঙ্গলবাদ িদব
§ 15 অধয্ায়:21 িযচ 52:15৷ * 15 অধয্ায়:26 2 কিৰ 8:1-4৷ † 15 অধয্ায়:27 1 কিৰ 9:11; গাল 6;6৷
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6 িয মিৰয়েম আেপানােলাকৰ কাৰেণ বহু পিৰশ্রম কিৰেল, েতওঁক মঙ্গলবাদ িদব 7 েমাৰ জ্ঞািত আৰু লগৰ
বন্দীয়াৰ আৰু পঁাচিন সকলৰ মাজত প্রিসদ্ধ েহাৱা, েমাতৈকেয়া আেগেয় খ্রীষ্টত আশ্রয় েলাৱা, িয আন্দ্রিনক আৰু যুিনয়,
েতওঁেলাকক মঙ্গলবাদ িদব 8 প্রভুত েমাৰ িপ্রয় আমিপ্লয়াতক মঙ্গলবাদ িদব

9 খ্রীষ্টত আমাৰ সহকাৰী উব্বর্াণক আৰু েমাৰ িপ্রয় স্তাখুক মঙ্গলবাদ িদব 10 খ্রীষ্টত পৰীক্ষািসদ্ধ, আিপিল্লক মঙ্গলবাদ
িদব আিৰষ্টবুলৰ পিৰয়ালক মঙ্গলবাদ িদব 11 েমাৰ জ্ঞািত েহৰুিদেয়ানক মঙ্গলবাদ িদব নাির্কচহঁতৰ িয সকল প্রভুত
আেছ, েতওঁেলাকক মঙ্গলবাদ িদব 12 প্রভুত পিৰশ্রমকািৰণী ত্রুেফনা আৰু ত্রুেফাচাক মঙ্গলবাদ িদব িয িপ্রয় পচীর্েয়
প্রভুত বহু পিৰশ্রম কিৰেল, েতওঁক মঙ্গলবাদ িদব 13 প্রভুত মেনানীত ৰূফক, আৰু েমাৰ মাতৃস্বৰূপা েতওঁৰ মাকক
মঙ্গলবাদ িদব 14 অচুঙৃ্কত, িফ্লেগান, হম্মর্া, পােত্রাবা, হিম্মর্, আৰু এওঁেলাকৰ লগৰ ভাই সকলক মঙ্গলবাদ িদব

15 িফললগ, যুিলয়া, নীিৰয় আৰু েতওঁৰ ভনীেয়ক আৰু ওলুম্প, এওঁেলাকক আৰু এওঁেলাকৰ লগত থকা সকেলা
পিবত্র েলাকেকা মঙ্গলবাদ িদব 16 আেপানােলােক পৰস্পেৰ পিবত্র চুমােৰ মঙ্গলবাদ কিৰব খ্রীষ্টৰ সকেলা মণ্ডলীেয়
আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ

17 েহ ভাই সকল, মই আেপানােলাকক িমনিত কেৰঁা েয, িয সকেল দল দল ৈহ েগাট সৃষ্টি কিৰ পাপক প্রেৰািচত
কেৰ, েতওঁেলাকৰ প্রিত লক্ষয্ ৰািখব৷ আেপানােলােক িয সতয্ৰ িশক্ষা পােল, েতওঁেলাক েসই িশক্ষাৰ িবপৰীত; এেনকুৱা
েলাকৰ পৰা আেপানােলাক দূৰত থািকব৷* 18 িকয়েনা েতেনকুৱা েলােক আমাৰ প্রভু খ্রীষ্টৰ েসৱাকমর্ নকিৰ, িনজ িনজ
েপটৰ েসৱাকমর্ কেৰ; আৰু মধুৰ বাকয্ আৰু সুন্দৰ কথােৰ িনেদর্ াষী েলাকৰ মন ভুলায়

19 িকয়েনা আেপানােলাকৰ আজ্ঞাধীনতাৰ কথা সকেলা ঠাইেত িবয়িপ পিৰেছ েসেয়েহ মই আেপানােলাকৰ কথাত
আনন্দ কেৰঁা; িকন্তু আেপানােলাক উত্তম িবষয়ত জ্ঞানী আৰু মন্দ িবষয়ত েযন শুদ্ধ হয়, এেয় েমাৰ বাঞ্ছা 20 আৰু
শািন্তৰ আকৰ ঈশ্বেৰ অিত েসানকােল চয়তানক আেপানােলাকৰ ভিৰৰ তলত মদ্দর্ ন কিৰব † আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ
অনুগ্রহ আেপানােলাকৰ লগত থাকক

21 েমাৰ সহকাৰী তীমিথয় আৰু স্বজাতীয় লুিকয়া, যােচান আৰু েচািচপাত্র, এওঁেলােক আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ
কিৰেছ 22 আৰু এই পত্র িলখক িয মই, তির্ত্তয়ই, প্রভুত আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছঁা

23 েমাৰ আৰু েগােটই মণ্ডলীৰ আলহী শুশ্রূষা কেৰঁাতা গােয় আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ এই নগৰৰ ভঁৰালী
ইৰাস্তেচ আৰু ক্বাত্তর্ ভােয় আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ 24 ‡ আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাক
সকলৈল হওক৷

25 এিতয়া যীচু খ্রীষ্টৰ িবষেয় িয শুভবাতর্ া মই প্রচাৰ কিৰেলঁা, েসই শুভবাতর্ াৰ মাধয্মত আেপানােলাকক িস্থৰ ৰািখবৈল
ঈশ্বৰৰ ক্ষমতা আেছ৷ অনািদ কালেৰ পৰা ঈশ্বেৰ েতওঁৰ ৰহসয্ েগাপেন ৰািখিছল, িকন্তু এিতয়া শুভবাতর্ াৰ মাধয্মত েসয়া
প্রকাশ পােল আৰু েসইদেৰই মই প্রচােৰা কিৰেলঁা৷ 26 সম্প্রিত অনািদ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ দেৰ ভাববাদী সকেল িলখা শাস্ত্রৰ
দ্বাৰাই এিতয়া প্রকািশত হ’ল আৰু আজ্ঞাধীনতাৰ কাৰেণ সকেলা অনা-ইহুদী েলাকৰ আগত জেনাৱা হ’ল৷ 27 িয একমাত্র
প্রজ্ঞাৱান ঈশ্বৰ, যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই, েতওঁেৰই মিহমা িচৰকাল হওক আেমন

* 16 অধয্ায়:17 2 িথ 3:6, 14৷ † 16 অধয্ায়:20 আ 3:15; প্র 12:9, 10৷ ‡ 16 অধয্ায়:24 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত এইদেৰ িলখা আেছ
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1 কিৰন্থীয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পুস্তকৰ িহচােপ েপৗেল স্বীকাৰ কিৰেছ (1 কিৰন্থীয়া 1:1-2; 16:21) ইয়াৰ উপিৰও ইয়াক েপৗলৰ পত্র বুিল

পিৰিচত েপৗেল ইিফচত প্রচাৰ কিৰ থােকােত বা তাৰ িকছু িদন আগত এই পত্র কিৰন্থীয়াসকলৈল বুিল িলিখিছল 1
কিৰন্থীয়া (5:10-11) আৰু কিৰন্থীয়াসকেল এই পত্র বুিজ েপাৱা নািছল আৰু এই পত্রেটা দীঘর্ িদন নাথািকল এই
প্রসংগত “পূবর্ৰ পত্র” সমূ্পণর্ভােব ইয়াক জনা নাযায়, কিৰন্থীয়া মণ্ডলীৰ পৰা েপৗেল েপাৱা প্রথম পত্রৰ উত্তৰ িহচােপ
এই পত্রক িবেবচনা কৰা হয়, েসেয় হয়েতা পূবর্ৰ পত্র উত্তৰ িহচােপ ইয়াক িলিখেল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ িলখাৰ সময় প্রায় 55-56 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজ ভাগ
এই পত্রখন ইিফচৰ পৰা িলখা ৈহিছল (1 কিৰন্থীয়া 16:8)
প্রাপক
1 কিৰন্থীয়াৰ পঢ়ুৈৱসকল সাধাৰণেত “কিৰন্থত থকা ঈশ্বৰৰ মণ্ডলী”ৰ সদসয্সকল (1 কিৰন্থীয়া 1:2), যিদও েপৗলৰ

উেদ্দশয্গত পাঠক িহচােপ অন্তভুর্ ক্ত, তথািপ েতওঁৰ িলখিনত ৈকেছ “িযসকল আমাৰ প্রভু যীচুৰ খ্রীষ্টৰ নামত একিত্রত
েহাৱা সকলৰ ৈসেত সকেলা ঠাইেত একিত্রত েহাৱা সকলৈল” (1:2)

উেদ্দশয্
েপৗেল কিৰন্থীয়া মণ্ডলীত িবদয্মান েহাৱা অৱস্থাৰ সম্পকর্ ত িকছুমান উৎসৰ পৰা তথয্ সংগ্রহ কিৰিছল েতওঁৰ এই

িচিঠ িলখাৰ উেদ্দশয্ আিছল েতওঁেলাকক িনেদর্ শনা িদয়া আৰু দুবর্ল অঞ্চলত মণ্ডলীক পুনঃস্থাপন কৰা, ভ্রান্ত চচর্ াৰ পৰা
েহাৱা িবভাজন (1 কিৰন্থীয়া 1:10-4:21), পুনৰুত্থান িবষয়ত ভুল িশক্ষা (1 কিৰন্থীয়া 15), অৈনিতকতা (1 কিৰন্থীয়া 5,
6:12-20), আৰু প্রভুেভাজৰ অপবয্ৱহাৰ (1 কিৰন্থীয়া 11:17-34) কিৰন্থীয়া মণ্ডলীত থকা দান সমূহ (1:4-7) িকন্তু
অপূণর্াঙ্গ আৰু আধয্ািত্মক (3:1-4), েসেয় েপৗেল িকদেৰ মণ্ডলীৰ মাজত থকা পাপ সমসয্া িনয়ন্ত্রণ কৰা উিচত েসই
সম্পেকর্ এটা গুৰুত্বপূণর্ উদাহৰণ প্রদান কিৰেছ বৰং েতওঁ এক অন্ধ দৃষ্টি আৰু সকেলা ধৰণৰ অৈনিতকতাৰ িদশত চকু
ৰািখ, েতওঁ সমসয্াৰ সমূহৰ সমাধানৰ কথা লক্ষয্ ৰািখ বক্তবয্ প্রদান কিৰেছ

মূল িবষয়
িবশ্বাসীসকলৰ আচৰণ

প্রান্তেৰখা
1. ভূিমকা — 1:1-9
2. কিৰন্থৰ মণ্ডলীত থকা িবভাগ সমূহ — 1:10-4:21
3. ৈনিতক আৰু নীিতগত িবেভদ — 5:1-6:20
4. িববাহৰ মূলনীিত — 7:1-40
5. পঁাচিনেকিন্দ্রক স্বাধীনতা — 8:1-11:1
6. আৰাধনাৰ ওপৰত িনেদর্ শ — 11:2-34
7. আিত্মক বৰসমূহ — 12:1-14:40
8. পুনৰুত্থানৰ িবষয়ত মতবাদ — 15:1-16:24

মঙ্গলাচৰণ
1 ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা খ্রীষ্ট যীচুৰ আমিন্ত্রত পঁাচিন েপৗল আৰু আমাৰ ভাই েচািন্থিনৰ পৰা এই পত্র

2 এই পত্র কিৰন্থত থকা ঈশ্বৰৰ িয মণ্ডলী; খ্রীষ্ট যীচুেৱ পিবত্র কিৰ িয সকলক পিবত্র েলাক হবৈল আমন্ত্রণ কিৰেল,
েতওঁেলাকৰ আৰু সকেলা ঠাইেত িয সকল েলােক আমাৰ অথর্াৎ েতওঁেলাকৰ আৰু আমােৰা প্রভু খ্রীষ্ট যীচুৰ নামত
প্রাথর্না কেৰ, েসই সকেলােৰ সমীপৈল 3 আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু
শািন্ত হওক
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4 খ্রীষ্ট যীচুত ঈশ্বেৰ িয অনুগ্রহ আেপানােলাকক দান কিৰেল, তাৰ কাৰেণ মই সদায় েমাৰ ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদওঁ
5আেপানােলাক খ্রীষ্ট যীচুত সকেলা িবষয়ত সকেলা ধৰণৰ বকৃ্ততা িদয়াৰ ক্ষমতােৰ আৰু জ্ঞানত উপিচ পিৰেছ 6 েতওঁ
আেপানােলাকক উপচাই িদেছ আৰু এইদেৰই আেপানােলাকৰ মাজত খ্রীষ্ট সম্পকীর্য় সাক্ষয্ সতয্ৰূেপ প্রমািণত ৈহ
আেছ 7 েসই কাৰেণ আেপানােলাকৰ আিত্মক বৰৰ েকােনা অভাৱ নাই আৰু আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্ট প্রকািশত েহাৱা
িদনৈল আেপানােলােক আগ্রেহেৰ অেপক্ষা কিৰ আেছ 8 েতওঁ আেপানােলাকক েশষৈলেক বলৱন্ত কিৰব, যােত আমাৰ
প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ েসইিদন পযর্ন্ত আেপানােলাক িনেদর্ াষী, পিবত্র ৈহ থািকব 9ঈশ্বৰ িবশ্বাসী; েতেৱঁই আেপানােলাকক েতওঁৰ
পুত্র, আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ সহভািগতা লাভৰ কাৰেণ আমন্ত্রণ কিৰেছ

কিৰন্থীয়া মণ্ডলীত অিমলতা
10 িকন্তু েমাৰ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ নামত মই আেপানােলাকক িবনয় কেৰঁা েয,

আেপানােলাকৰ পৰস্পৰৰ মাজত েযন মতৰ িমল থােক; আেপানােলাকৰ মাজত েকােনা িবেভদ নাথাকক আেপানােলাক
সকেলােৰ েযন এেক মন আৰু এক উেদ্দশয্ হয় 11 েমাৰ ভাই-ভনী সকল, মই েক্লায়ীৰ ঘৰৰ েলাক সকলৰ পৰা
শুিনবৈল পাইেছা েয, আেপানােলাকৰ মাজত নানা বাক-িবতণ্ডা ৈহ আেছ 12 এিতয়া মই এই কথা কবৈল িবচািৰেছঁা
েয, আেপানােলাক প্রিতজেন কয় “মই েপৗলৰ দলৰ” অথবা “মই আপেল্লাৰ দলৰ” নাইবা “মই ৈকফাৰ”* বা “মই
খ্রীষ্টৰ দলৰ ” 13 েতেনহেল খ্রীষ্টক ভাগ কৰা ৈহেছ েনিক? েপৗলক জােনা আেপানােলাকৰ কাৰেণ কু্রচত িদয়া ৈহিছল?
আেপানােলােক জােনা েপৗলৰ নােমেৰ বািপ্তস্ম ৈলিছল? 14 মই ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কেৰঁা েয ক্রীষ্প আৰু গায়ৰ বািহেৰ
আেপানােলাকৰ আন েকােনা এজনেকা মই বািপ্তস্ম িদয়া নাই 15 গিতেক েকােনও কব েনাৱািৰব েয আেপানােলােক
েমাৰ নােমেৰ বািপ্তস্ম ৈলেছ 16 অৱেশয্ হয়, িস্তফানাৰ পিৰবাৰৰ েলাক সকলেকা মই বািপ্তস্ম িদেছঁা এওঁেলাকৰ
বািহেৰ আন েকােনা এজনক বািপ্তস্ম িদেছঁা বুিল েমাৰ মনত নপেৰ 17 িকয়েনা খ্রীষ্টই েমাক বািপ্তস্ম িদবৰ কাৰেণ
নহয়, িকন্তু শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰবৰ কাৰেণেহ পঠাইেছ খ্রীষ্টৰ কু্রচৰ পৰাক্রম েযন িবফল নহয়, েসেয় েতওঁ েমাক এই
শুভবাতর্ া মানুহৰ জ্ঞােনেৰও প্রচাৰ কিৰবৈল পেঠাৱা নাই

খ্রীষ্টৰ কু্রচৰ শুভবাতর্ াৰ উৎকৃষ্টতা
18 িবনাশৰ পথত চলা েলাক সকলৈল কু্রচৰ িশক্ষা মূখর্তা িকন্তু ঈশ্বেৰ পিৰত্রাণ কৰা িয আিম, আমাৈল ই ঈশ্বৰৰ

শিক্তস্বৰূপ 19 কাৰণ এইদেৰ িলখা আেছ:
“মই জ্ঞানী সকলৰ জ্ঞান নষ্ট কিৰম;
মই বুিদ্ধমান সকলৰ বুিদ্ধ বয্থর্ কিৰম”†

20 িকন্তু জ্ঞানী েলাক ক’ত? পিণ্ডত েলােকই বা ক’ত? এই জগতৰ তাির্কক েলাক বা ক’ত? ঈশ্বেৰ জােনা জগতৰ
জ্ঞানক মূখর্তাৈল পিৰণত কৰা নাই? 21 েসেয় ঈশ্বৰৰ িনজ জ্ঞানত েযিতয়া জিনেল েয জগেত িনজৰ জ্ঞােনেৰ ঈশ্বৰক
নাজািনেল, েতিতয়া প্রচাৰৰ মূখর্তাৰ দ্বাৰাই িয সকেল িবশ্বাস কেৰ, েসই সকলক উদ্ধাৰ কৰাত ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হ’ল 22 ইহুদী
সকেল পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচােৰ আৰু গ্রীক সকেল প্রজ্ঞাৰ অেন্বষণ কেৰ 23 িকন্তু আিম হ’েল কু্রচত হত েহাৱা
খ্রীষ্টৰ সম্বেন্ধেহ প্রচাৰ কেৰঁা ইহুদী েলাক সকলৈল এই কথা এক িবিঘিন স্বৰূপ আৰু গ্রীক সকলৰ ওচৰত মূখর্তাস্বৰূপ
24 িকন্তু ইহুদী েলােকই হওক বা গ্রীক েলােকই হওক, ঈশ্বেৰ িয সকলক আমন্ত্রণ কিৰেছ, আিম েতওঁেলাকৰ ওচৰত
খ্রীষ্টক ঈশ্বৰৰ শিক্তআৰুজ্ঞানস্বৰূেপ প্রচাৰ কেৰঁা 25কাৰণ ঈশ্বৰৰ িয মূখর্তা, েসয়া মানুহৰ জ্ঞানতৈক অিধক জ্ঞানসম্পন্ন
আৰু ঈশ্বৰৰ িয দুবর্লতা, েসয়া মানুহৰ শিক্ততৈক অিধক শিক্তশালী

26 ভাই-ভনী সকল, ঈশ্বেৰ েয আেপানােলাকক আহ্বান কিৰেছ, েসই িবষেয় অলপ ভািৱ চাওক মানুহৰ িবচাৰত
আেপানােলাক বহুেতই জ্ঞানী আিছল, এেন নহয়; ক্ষমতাসম্পন্ন বয্িক্তও েয আিছল, এেন নহয় নাইবা অেনেক েয
অিভজাত বংশত জিন্মিছল, েতেনও নহয় 27 িকন্তু ঈশ্বেৰ জ্ঞানৱন্তক লাজ িদবৈল জগতৰ মূখর্েবাৰক‡ মেনানীত
কিৰেল আৰু বলৱন্তক লাজ িদবৈল ঈশ্বেৰ জগতৰ দুবর্লেবাৰক মেনানীত কিৰেল 28জগতত িয তুচ্ছ আৰু ঘৃিণত, যাৰ
েকােনা মূলয্ই নাই, েসই সকলক ঈশ্বেৰ মেনানীত কিৰেল যােত জগতৰ মূলয্ৱান সকলক েতওঁ মূলয্হীন কিৰব পােৰ

29 ঈশ্বেৰ এই কাম কিৰেল যােত েকােনা মানুেহ েতওঁৰ ওচৰত অহংকাৰ কিৰব েনাৱােৰ 30 কাৰণ ঈশ্বৰৰ কাযর্ৰ
দ্বাৰাই আেপানােলাক এিতয়া খ্রীষ্ট যীচুৰ লগত যুক্ত হ’ল খ্রীষ্টই ৈহেছ আমাৰ বােব ঈশ্বেৰ িদয়া জ্ঞান, েতেৱঁই আমাৰ
জীৱনৰ ধাির্মকতা, পিবত্রতা আৰু মুিক্ত 31 েসেয়েহ শাস্ত্রত িলখা আেছ, “িয জেন গবর্ কেৰ, েতওঁ প্রভুেতই গবর্
কৰক ”§

* 1 অধয্ায়:12 ৈকফা: িপতৰৰ নাম † 1 অধয্ায়:19 িযচয়া 29:14 ‡ 1 অধয্ায়:27 পদ 1:18 § 1 অধয্ায়:31 িযিৰিময়া 9:24
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2 অধয্ায়
1 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, েযিতয়া মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল ৈগ ঈশ্বৰৰ িনগূঢ়-তত্ত্ব প্রচাৰ কিৰিছেলঁা, েতিতয়া

মই শুৱলা বকৃ্ততােৰ বা জ্ঞানৰ উত্তমতােৰ প্রচাৰ কৰা নািছেলঁা 2 িকয়েনা মই িসদ্ধান্ত ৈলিছেলঁা েয, আেপানােলাকৰ
মাজত থকাৰ সময়ত েকৱল যীচু খ্রীষ্ট আৰু েতওঁৰ কু্রচীয় মৃতুয্ৰ বািহেৰ আন এেকােৱই নজনাম

3 মই আেপানােলাকৰ ওচৰত দূবর্লতােৰ ৈসেত ভয়ত অিতশয় কঁিপ আিছেলঁা 4 তােত েমাৰ কথা আৰু েমাৰ প্রচাৰত
েকােনা জ্ঞানযুক্ত মেনােমাহা ভাষা নািছল, িকন্তু েসইেবাৰত আত্মাৰ* শিক্তৰ প্রমাণ আিছল, 5 েসেয়েহ আেপানােলাকৰ
িবশ্বাস েযন মানুহৰ জ্ঞানত িনভর্ ৰশীল নৈহ ঈশ্বৰৰ শিক্তত িনভর্ ৰশীল হয়

ঈশ্বৰৰ জ্ঞানৰ উৎকৃষ্টতা
6 তথািপ িয সকল েলাক পিৰপক্ক, েসই েলাক সকলৰ মাজত অৱেশয্ আিম জ্ঞানৰ কথা কওঁ; েসই জ্ঞান এই পাির্থৱ

জগতৰ নহয় নাইবা এই যুগৰ িবনাশৰ পাত্র শাসনকতর্ া সকলৰ জ্ঞান নহয়; 7 িকন্তু আিম িনগূঢ়-তত্ত্বত ঈশ্বৰৰ জ্ঞানৰ কথা
কওঁ এই জ্ঞান গুপ্ত আিছল আৰু ঈশ্বেৰ এই িবষেয় আমাৰ েগৗৰৱৰ অেথর্ যুগেবাৰৰ পূেবর্ই িস্থৰ কিৰিছল 8 এই যুগৰ
শাসনকতর্ া সকলৰ েকােনও েসই জ্ঞানৰ িবষেয় জনা নািছল িকয়েনা, জনা হ’েল, েতওঁেলােক মিহমাপূণর্ প্রভুক কু্রচত
িনিদেলেহঁেতন; 9 িকন্তু েসই গুপ্ত জ্ঞানৰ িবষেয় এইদেৰ িলখা আেছ,
‘চকুেৱ িয িয েনেদিখেল,
কােণ িয িয নুশুিনেল,
মেনও িয নাভািবেল,
েসই সকেলা ঈশ্বৰক িয সকেল েপ্রম কেৰ,
েসই সকলৰ বােব েতওঁ যুগুত কিৰেল’, †

10 িকন্তু ঈশ্বেৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই েসইেবাৰ আমাৰ আগত প্রকাশ কিৰেল; কাৰণ আত্মাই সকেলা িবষয়ৰ অনুসন্ধান কেৰ;
এেন িক, ঈশ্বৰৰ িনগূঢ়তত্ত্বেৰা অনুসন্ধান কেৰ 11 েকােনা এজনৰ মনৰ কথা েতওঁত থকা আত্মাৰ বািহেৰ আন েকােন
জািনব পােৰ? েসইদেৰ ঈশ্বৰৰ গভীৰ িবষয়েবােৰা ঈশ্বৰৰ আত্মাত বািহেৰ, আন েকােনও নাজােন 12 আিম জগতৰ
আত্মা েপাৱা নাই, িকন্তু ঈশ্বৰৰ পৰা েতওঁৰ আত্মােহ পােলঁা যােত ঈশ্বেৰ অনুগ্রেহেৰ আমাক িয সকেলা দান কিৰেল
েসইেবাৰ বুিজ পাওঁ 13আিম েসই দানেবাৰৰ িবষেয় কওঁেত, মনুষয্ৰ জ্ঞানৰ পৰা িশক্ষা পাই নকওঁ, িকন্তু আত্মাৰ পৰা
িশক্ষা পাইেহ কওঁ আিত্মক িবষয় বুজাবৈল আিত্মক জ্ঞােনেৰ কওঁ 14 িকন্তু িয সকলৰ িভতৰত ঈশ্বৰৰ আত্মা নাই,
েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ কথা গ্রাহয্ নকেৰ; িকয়েনা েতওঁৰ মানত েসইেবাৰ মূখর্তা েতওঁ েসই কথাৰ তত্বও পাব
েনাৱােৰ িকয়েনা েসই িবষয়েবাৰ মাত্র আিত্মকৰূেপেহ িবচাৰ কৰা হয় 15 িকন্তু আিত্মক বয্িক্ত জেন সকেলা িবষয়েক
িবচাৰ কেৰ; েতওঁ আন কােৰা িবচাৰৰ অধীন নহয়

16 “িকয়েনা, প্রভুৰ মন েকােন বুিজ পাব পােৰ েয েতওঁ প্রভুক িনেদর্ শ িদব পােৰ?” ‡

িকন্তু খ্রীষ্টৰ মন আমাৰ অন্তৰত আেছ

3 অধয্ায়
প্রচাৰক সকল; ঈশ্বৰৰ পিৰচাৰক

1 িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, মই আিত্মক েলাকক েকাৱাৰ দেৰ আেপানােলাকক ক’ব পৰা নাই, বৰং খ্রীষ্টত
আেপানােলাক িশশু েহাৱাত, আেপানােলাকৰ ওচৰত মাংিসক েলাকক েকাৱাৰ দেৰ ক’েলা 2 মই আেপানােলাকক
টান আহাৰ নুখুৱাই, গাখীৰ খুৱাইিছেলঁা; িকয়েনা েতিতয়া আেপানােলােক খাব েনাৱািৰিছল; এেন িক, এিতয়াও
েনাৱােৰ; 3 কাৰণ আেপানােলাক এিতয়াও মাংিসক ৈহ আেছ িকয়েনা আেপানােলাকৰ মাজত ঈষর্া আৰু িববাদ থকাত
আেপানােলাক জােনা মাংিসক নহয়? মানুহৰ দেৰই আচাৰ-বয্ৱহাৰ নকেৰ েন? 4 িকয়েনা েকােনােৱ “মই েপৗলৰ েলাক”
আৰু আন েকােনােৱ “মই আপেল্লাৰ েলাক” বুিল েকাৱাত আেপানােলােক জােনা জাগিতক মানুহৰ দেৰই বয্ৱহাৰ কৰা
নাই?

5 েতেনহেল আপেল্লা েকান? েপৗেলই বা েকান? এওঁেলাক ঈশ্বৰৰ পিৰচাৰক মােথান; এওঁেলাকৰ েযােগিদ
আেপানােলাক িবশ্বাসী হ’ল প্রভুেৱ প্রিতজনেক িনজ িনজ কাযর্েবাৰ িদেল; 6 মই ৰুেলা, আপেল্লােৱ পানী িদেল,
িকন্তু ঈশ্বেৰেহ বঢ়ােল 7 এেতেক েৰাওঁতা জন এেকা নহয় আৰু পানী িদওঁতা জেনা এেকা নহয়; িকন্তু ঈশ্বৰ, িয জেন
বৃিদ্ধ কেৰ, েতেৱঁই সকেলা 8 িয জেন ৰুেৱ আৰু িয জেন পানী িদেয়, দুেয়া এক েতওঁেলাক প্রিতজেন িনজৰ কমর্
* 2 অধয্ায়:4 পিবত্র আত্মাৰ † 2 অধয্ায়:9 িযচয়া 64:4 ‡ 2 অধয্ায়:16 িযচয়া 40:13
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অনুসােৰ িনজৰ পুৰস্কাৰ পাব 9 িকয়েনা আিম পৰস্পেৰ ঈশ্বৰৰ সহকমীর্ আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ শসয্েক্ষত্র, ঈশ্বেৰ সজা
গৃহস্বৰূপ

10 ঈশ্বৰৰ িয অনুগ্রহ েমাক িদয়া হ’ল, তাৰ দ্বাৰাই দক্ষ ঘৰ-সােজঁাতাৰ দেৰ মই িভিত্তমূল স্থাপন কিৰেলঁা আৰু তাৰ
ওপৰত আেন সােজ িকন্তু েকেনৈক েতওঁ তাৰ ওপৰত সািজেছ, েসই িবষয়ত প্রেতয্েকই েযন সাৱধান হয় 11 িকয়েনা
িয িভিত্ত আেগেয় স্থাপন কৰা হ’ল, তাৰ বািহেৰ আন িভিত্তমূল েকােনও স্থাপন কিৰব েনাৱােৰ; যীচু খ্রীষ্টই ৈহেছ েসই
িভিত্তমূল 12 এই িভিত্তমূলৰ ওপৰত যিদ েসাণ, ৰূপ, মূলয্বান ৰত্ন, কাঠ, েখৰ বা নৰােৰ যিদ েকােনােৱ সােজ,
13 েতেনহেল েতওঁৰ কমর্ প্রকািশত হ’ব; িকয়েনা েসই িদনৰ* েপাহেৰ তাক প্রকাশ কিৰব কাৰণ েসইিদন অিগ্নত
প্রকািশত হ’ব; তােত প্রিতজনৰ কমর্ েকেনকুৱা, অিগ্নেয় িনেজই তাক পৰীক্ষা কিৰব

14 তাৰ ওপৰত সজা েকােনা জনৰ কমর্ যিদ ৰয়, েতেনহেল েতওঁ পুৰস্কাৰ পাব 15 আৰু েকােনা জনৰ সজা কমর্
যিদ েপােৰ, েতেনহেল েতওঁৰ হািন হ’ব; অৱেশয্ েতওঁ িনেজ উদ্ধাৰ পাব, যিদও েতওঁৰ অৱস্থা এেন েলাকৰ দেৰ হব,
িয জেন অিগ্নৰ মােজিদ পাৰ ৈহ ৰক্ষা পাব

16 আেপানােলাক েয ঈশ্বৰৰ মিন্দৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা েয আেপানােলাকত িনবাস কেৰ, ইয়াক আেপানােলােক
নাজােন েন? 17 েকােনােৱ যিদ ঈশ্বৰৰ মিন্দৰ নষ্ট কেৰ, েতেনহেল ঈশ্বেৰ েতওঁেকা নষ্ট কিৰব; িকয়েনা ঈশ্বৰৰ মিন্দৰ
পিবত্র আৰু আেপানােলােকা েতেন পিবত্র

18 েকােনও িনজেক িনেজ নুভুলাওক আেপানােলাকৰ মাজৰ েকােনােৱ যিদ এই যুগৰ কথাত িনজেক জ্ঞানী বুিল
ভােব, েতেনহেল েতওঁ জ্ঞানী হ’বৈল মূখর্ হওক 19 কাৰণ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত এই জগতৰ জ্ঞান মূখর্তাস্বৰূপ িকয়েনা িলখা
আেছ,
‘েতওঁ †জ্ঞানী সকলক েতওঁেলাকৰ ধুত্তর্ তাত ধেৰ’ ‡
20 পুনৰায়, “জ্ঞানী সকলৰ তকর্ -িবতকর্ অসাৰ বুিল প্রভুেৱ জােন ” §

21এেতেক েকােনও েযন মানুহক ৈল গবর্ নকেৰ! িকয়েনা সকেলা আেপানােলাকেৰই; 22 েপৗল, আপেল্লা বা ৈকফাই*
হওক নাইবা এই জগত, জীৱন বা মৃতুয্েয়ই হওক, বতর্ মান বা ভিবষয্তৰ সকেলা িবষয়, এই সকেলা আেপানােলাকৰ;
23 আেপানােলাক খ্রীষ্টৰ আৰু খ্রীষ্ট ঈশ্বৰৰ

4 অধয্ায়
যীচু খ্রীষ্টৰ পঁাচিন সকল

1 েলাক সকলৰ মাজত আমাৰ পিৰচয় এেয় হওক েয, আিম খ্রীষ্টৰ েসৱক আৰু ঈশ্বৰৰ িনগূঢ় তত্ত্বৰূপ ধনৰ অধয্ক্ষ
2 িকন্তু অধয্ক্ষ জন েযন িবশ্বাসী হয়, মানুেহ এেন গুণ িবচােৰ 3 েমাৰ িবষেয় আেপানােলাকৰ দ্বাৰা বা আন েকােনা
মানুহৰ িবচাৰ সভাৰ দ্বাৰা েয, েমাৰ িবচাৰ হয়, ই েমাৰ বােব অিত সামানয্ কথা িকয়েনা মই েমাৰ িনজেৰই িবচাৰ
নকেৰঁা 4 িকয়েনা মই েমাৰ িনজৰ িবৰুেদ্ধ থকা এেকা অিভেযাগৰ িবষেয় নাজােনা িকন্তু তাৰ অথর্ এেয় নহয় েয,
মই িনেদ্দর্ াষী* বুিল প্রমািণত; কাৰণ িয জেন েমাৰ েসাধ-িবচাৰ কেৰ, েতওঁ প্রভু

5 এেতেক আেপানােলােক প্রভু অহাৰ পূেবর্ই অথর্াৎ েসই িঠক কৰা সময়ৰ আেগেয় এেকা িবষয়েৰ িবচাৰ নকিৰব
েতেৱঁই আন্ধাৰৰ গুপুত িবষয়েবাৰ েপাহৰৈল আিনব আৰু হৃদয়ৰ উেদ্দশয্েবােৰা প্রকাশ কিৰব েসই কালত প্রিতজেন
ঈশ্বৰৰ পৰা িনজৰ িনজৰ প্রশংসা পাব

6 িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, আেপানােলাকৰ কাৰেণ মই েমাৰ িনজৰ আৰু আপেল্লাৰ উদাহৰণ িদ এই সকেলা কথা
ক’েলা যােত আেপানােলােক আমাৰ পৰা এই িশক্ষা পাই েয,
“শাস্ত্রত িয িয িলখা আেছ তাক অিতক্রম কিৰ যাব নালােগ ”
আেপানােলাকৰ েকােনও েযন এজনৰ পক্ষ ৈহ আন জনৰ িবপেক্ষ গবর্ নকেৰ 7 িকয়েনা আপুিন েয আন েলাক
সকলতৈক িবিশষ্ট েসয়া েকােন েদখা পায়? ঈশ্বৰৰ পৰা িয দান িহচােপ েপাৱা নাই, েতেন িক বস্তুেৱই বা আেপানাৰ
আেছ? আপুিন েযিতয়া দান িহচােপ পাই, েতিতয়া দান েযন েপাৱা নাই, এেন িদ্বধােবাধ কিৰ অহংকাৰ িকয় কেৰ?

8আেপানােলাকৰ িয প্রেয়াজন েসই সকেলা পাই আেপানােলাক এিতয়া পূণর্ ৈহ আেছ! এিতয়া আেপানােলাক ধনৱন্ত
ৈহেছ! আমাক বাদ িদেয়ই আেপানােলােক ৰাজত্ব পাইেছ! অৱেশয্, আেপানােলােক ৰাজত্ব পােল ভােলই হয়, েতেনহেল
আেপানােলাকৰ ৈসেত আিমও ৰাজত্ব পাব পােৰঁা 9 কাৰণ, েমাৰ ধাৰণা হয়, পঁাচিন সকল িয আিম, ঈশ্বেৰ আমাক বধ
কিৰবৈল িনয়া েলাক সকলৰ দেৰ সমদলত েশষৰ শাৰীত প্রদশর্ন কিৰ ৰািখেছ েসেয়েহ আিম জগতৰ, স্বগর্ৰ দূতৰ আৰু
* 3 অধয্ায়:13 েসইিদন: েসইিদনা খ্রীষ্ট সকেলা েলাকৰ িবচাৰৰ বােব আিহব † 3 অধয্ায়:19 েতওঁ ঈশ্বেৰ ‡ 3 অধয্ায়:19 ইেয়াব 5:13
§ 3 অধয্ায়:20 গীত 94:11 * 3 অধয্ায়:22 ৈকফা - িপতৰৰ আন নাম * 4 অধয্ায়:4 ইেয়া. 9:2, 15; গীত. 130:3
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মনুষয্ৰ আগত এক েকৗতুকৰ পাত্র ৈহেছঁা 10আিম খ্রীষ্টৰ অেথর্ মূখর্ ৈহেছঁা, িকন্তু আেপানােলাক খ্রীষ্টত বুিদ্ধমন্ত ৈহেছ
আিম দূবর্ল, িকন্তু আেপানােলাক বলৱন্ত আেপানােলাক মানয্ৱন্ত, িকন্তু আিম অনাদৃত 11 এই সময়ৈলেক আিম েভাক
আৰু িপয়াহত কষ্ট পাইেছা িপন্ধনত আমাৰ জীণর্ বস্ত্র, আমাক িনষু্ঠৰভােৱ আঘাত কৰা ৈহেছ, আিম গৃহহীন 12 আিম
িনজ হােতেৰ কাম কিৰ কেঠাৰ পিৰশ্রম কিৰেছঁা েলােক েযিতয়া আমাক িনন্দা কেৰ, আিম আশীবর্াদ কিৰেছঁা; েযিতয়া
তাড়না কেৰ, আিম সহন কিৰেছঁা; 13 েকােনােৱ অপবাদ িদেল, িবনম্রতােৰ কথা পঁােতা এিতয়াৈলেক আিম েযন জগতৰ
আৱজর্ না আৰু আটাইতৈক মিলয়ন বস্তুস্বৰূপ ৈহ আেছঁা

14 মই আেপানােলাকৈল েয এইেবাৰ কথা িলিখ লাজ িদেছঁা, এেন নহয়; িকন্তু েমাৰ িপ্রয় সন্তান বুিল েচতনােহ
িদেছঁা 15 িকয়েনা খ্রীষ্টত যিদও আেপানােলাকৰ দহ হাজাৰ গুৰু থািকব পােৰ, িকন্তু িপতৃ অেনক নাই; কাৰণ খ্রীষ্ট
যীচুত শুভবাতর্ াৰ দ্বাৰা মেয়ই আেপানােলাকৰ িপতৃ স্বৰূপ হ’েলা 16 এেতেক িবনয় কেৰঁা, আেপানােলাক েমাৰ অনুকাৰী
হওক

17 এই অিভপ্রােয়েৰ মই তীমিথয়ক আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াইেছঁা েতওঁ প্রভুত েমাৰ িপ্রয় আৰু িবশ্বাসী পুত্র;
েতওঁ আেপানােলাকক খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় েমাৰ পন্থােবাৰ েসঁাৱৰাই িদব, িযেবাৰ িশক্ষা মই সকেলা ঠাইেত সকেলা মণ্ডলীেত
িদ থােকঁা 18 মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল নাই েযাৱা বােব েকােনা েকােনা অহংকাৰী ৈহ উিঠেছ 19 িকন্তু প্রভুৰ ইচ্ছা
হ’েল, মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল েসানকােল যাম; েতিতয়া িয সকল অহংকাৰী ৈহ উিঠেছ, েতওঁেলাকৰ কথা নহয়,
িকন্তু পৰাক্রম জািনম 20 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ কথাত নহয়, পৰাক্রমতেহ হয় 21আেপানােলাকৰ িক ইচ্ছা? মই লািঠ
ৈল আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যামেন? েন েপ্রেমেৰ আৰু মৃদুতাৰ আত্মােৰ যাম?

5 অধয্ায়
মণ্ডলীত ৈনিতক সমসয্া

1 আিম শুিনেছঁা েয, আেপানােলাকৰ মাজত বয্িভচাৰ আেছ; িয বয্িভচাৰী কাযর্ অনা-ইহুদী সকলৰ মাজেতা নাই
এেন িক শুিনবৈল পাইেছঁা আেপানােলাকৰ মাজৰ এজেন িনজৰ িপতৃৰ ভাযর্য্ােক ৰািখেছ 2 আেপানােলােক তথািপ
িনজৰ িবষেয় অহংকাৰেহ কিৰ আেছ! ইয়াৰ পিৰৱেতর্ আেপানােলােক জােনা েশাক কৰা উিচত নািছল? এেন কমর্ িয
জন বয্িক্তেয় কিৰেছ, েতওঁক েযন আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদয়া হয়

3 শৰীেৰেৰ অনুপিস্থত থািকেলও, আত্মাত মই আেপানােলাকৰ লগত আেছঁা; িয বয্িক্তেয় এেন প্রকাৰৰ কাযর্ কিৰেছ,
উপিস্থত থকাৰ দেৰ মই েতওঁৰ িবষেয় িবচাৰ কিৰেলঁা 4 আেপানােলােক েযিতয়া আমাৰ প্রভু যীচুৰ নােমেৰ একিত্রত
হয়, েমাৰ আত্মাও আমাৰ প্রভু যীচুৰ শিক্তত েসই ঠাইত থকাত মই এই মানুহৰ িবচাৰ কিৰেলঁা 5 েতেনকুৱা মানুহক
মাংসৰ িবনাশৰ অেথর্ চয়তানৰ হাতত েশাধাই িদয়া উিচত, যােত প্রভু যীচুৰ িদনা েতওঁৰ আত্মাই পিৰত্রাণ পায়

6 আেপানােলােক অহংকাৰ কৰা ভাল নহয়; অলপ খিমেৰ েয সনা িপঠাগুিড়ৰ েগােটই লদা ফুলাই, ইয়াক
আেপানােলােক নাজােন েন? 7 িনজেক শুিচ কিৰ পুৰিণ খিমৰ দূৰ কিৰ েপেলাওক যােত, আেপানােলাক সনা িপঠাগুিড়ৰ
নতুন লদা হ’ব পােৰ; কাৰণ আেপানােলাকেতা এিতয়া খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ দেৰ পুৰিণ খিমৰ দূৰ কৰক কাৰণ
আমাৰ িনস্তাৰপবর্ৰ েমৰ েপাৱািলৰূেপ িয জনক বিলদান কৰা হ’ল, েতওঁ খ্রীষ্ট 8 এেতেক আহক, আিম পুৰিণ খিমৰৰ
িপঠােৰ অথর্াৎ পাপ স্বভাৱ আৰু দুষ্টতােৰ নহয়, িকন্তু সৰলতা আৰু সতয্তাৰ খিমৰিবহীন িপঠােৰ পবর্ পালন কেৰঁাহক

9 মই েমাৰ পত্রত িলিখিছেলা েয, আেপানােলােক েযন বয্িভচাৰী মানুহেৰ* ৈসেত আলাপ-বয্ৱহাৰ নকেৰ 10 িকন্তু
েসই বুিলেয়ই েয এই জগতৰ বয্িভচাৰী, েলাভী, প্রৱঞ্চক বা মূির্তপূজক েলাক সকলৰ ৈসেত এেকবােৰ আলাপ-
বয্ৱহাৰ কিৰব নালােগ, এেন নহয়; কাৰণ েসেয় হ’েল, আেপানােলাক জগতেৰ বািহৰ হব লগা হব 11 মই এিতয়া
আেপানােলাকৈল িলিখেছঁা েয, খ্রীষ্টত ভাই বা ভনী বুিল পিৰিচত েকােনা মানুহ যিদ বয্িভচাৰী, লুভীয়া, মূির্তপূজক, িনন্দক,
মতলীয়া, প্রৱঞ্চক হয়, েতেনহেল েতওঁেৰ ৈসেত আলাপ-বয্ৱহাৰ, এেন িক, েখাৱা েবাৱাও নকিৰব

12 কাৰণ মণ্ডলীৰ বািহৰৰ মানুহৰ িবচাৰ কিৰবৈল েমাৰ িক দৰকাৰ? মণ্ডলীৰ িভতৰৰ মানুহৰ িবচাৰ জােনা
আেপানােলােক নকেৰ? 13 িকন্তু বািহৰৰ মানুহৰ িবচাৰ ঈশ্বেৰেহ কেৰ
“আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা েসই দুষ্ট েলাকক বািহৰ কিৰ িদয়ক ” †

6 অধয্ায়
িববাদ আৰু বয্িভচাৰিবষয়ক কথা

* 5 অধয্ায়:9 খ্রীষ্টত িবশ্বাসী কিৰও িয সকেল বয্িভচাৰ কেৰ † 5 অধয্ায়:13 িদ্ব:িব: 22:21-24



1 কিৰন্থীয়া 6 অধয্ায়:1 1288 1 কিৰন্থীয়া 7 অধয্ায়:7

1 আেপানােলাকৰ মাজত কােৰাবাৰ যিদ আন এজনৰ িবৰুেদ্ধ েকােনা অিভেযাগ কৰাৰ কাৰণ থােক, েতেনহেল
েতওঁ েকান সাহসত ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাকৰ ওচৰৈল নাযায়, এজন অিবশ্বাসী িবচাৰকৰ অথর্াৎ অধির্ম েলাকৰ কাষৈল
ৈগ িবচাৰৰ সমাধান িবচােৰ? 2 আেপানােলােক জােনা নাজােন, েয ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাক সকেলই জগতৰ েসাধ-িবচাৰ
কিৰব? েযিতয়া আেপানােলােকই জগতৰ িবচাৰ কিৰব, েতেনহেল এিতয়া আেপানােলােক জােনা অিত সামানয্ িবষয়েবাৰ
িবচাৰ কিৰব েনাৱােৰ? 3 আেপানােলােক নাজােন েনিক েয, আিম স্বগর্ৰ দূত সমূহেৰা িবচাৰ কিৰম? যিদ েসেয় হয়,
েতেনহেলেতা এই জীৱন সম্পকীর্য় িবষয়েবাৰ অিত সাধাৰণ কথা 4এেতেকআেপানােলাকৰ দ্বাৰােয়ই যিদ ৈদিনক জীৱন
সম্পকীর্য় িবষয়েবাৰৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা হয়, েতেনহেল িয সকল মণ্ডলীৰ েলাক নহয়, এেন েলাকক আেপানােলােক িকয়
িবচাৰকৰ আসনত বহুৱাই? 5 আেপানােলাকক লাজ িদবৰ কাৰেণ মই এই কথা ৈকেছঁা আেপানােলাকৰ মাজত সঁচাই
এেন েকােনা জ্ঞানৱান েলাক এজেনা নাই েনিক, িয জেন ভাই, ভনী সকলৰ মাজত িববাদ হ’েল, েসইেবাৰ েসাধ-িবচাৰ
কিৰ িনস্পিত্তৰ বােব ঠাৱৰ কিৰব পােৰ? 6 িকন্তু তাৰ সলিন এেনকুৱা হয় েয, এজন িবশ্বাসী ভােয় আন িবশ্বাসী ভাইৰ
িবৰুেদ্ধ আদালতৈল যায় েগাচৰ িদেয়, তােকা অিবশ্বাসী সকলৰ আগত

7আেপানােলাক খ্রীষ্টিয়ান সকেল ইজেন িসজনৰ িবৰুেদ্ধ েগাচৰ িদ আেছ, তােত এটাই প্রমাণ হয় েয আেপানােলাক
পৰািজত ৈহ আেছ তাতৈক বৰঞ্চ অনয্ায় সহন নকেৰ িকয়? িনজেৰা হািন হবৈল িকয় িনিদেয়? 8 িকন্তু তাৰ সলিন
আেপানােলােক িনেজই অনয্ায় কিৰ আেছ আৰু আন েলাকক ঠগাই আেছ; েতওঁেলাক আেপানােলাকৰ িনজেৰই ভাই-
ভনী

9 িয সকেল অধমর্ আচৰণ কেৰ েতওঁেলাক েয ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ অিধকাৰী নহ’ব, েসই েসই িবষেয় নাজােন েনিক?
আেপানােলাক ভ্রান্ত নহ’ব; িয সকল অৈনিতক েযৗনাচাৰত বয্িভচাৰী, অধির্ম, মূির্তপূজক, পৰস্ত্রীগামী, পুৰুষ েবশয্া,
পুংৈমথুনী আিদ অভয্াসত িলপ্ত হয়, 10 িয সকল েচাৰ, লুভীয়া, মতলীয়া, পৰিনন্দাকাৰক আৰু প্রতাৰক, েতওঁেলাক
ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ অিধকাৰী নহ’ব 11 আেপানােলােকা েকােনা েকােনা েতেনকুৱা েলাক আিছল; িকন্তু এিতয়া আমাৰ প্রভু
যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মােৰ আেপানােলাক েধৗত হ’ল, পিবত্রীকৃত হ’ল, আৰু ধাির্মক বুিল গিণত হ’ল

12 “েমাৈল সকেলা িবধান সন্মত”, িকন্তু সকেলােৱই িহতজনক নহয় সকেলা কিৰবৈল েমাৰ অিধকাৰ*আেছ, িকন্তু
এেকােৰ মই দাস নহ’ম 13 “েপটৰ কাৰেণই আহাৰ; আহাৰৰ কাৰেণও েপট”; িকন্তু ঈশ্বেৰ এই দুেয়ােকা েলাপ কিৰব
তথািপ শৰীৰ বয্িভচাৰৰ কাৰেণ নহয়, প্রভুৰ কাৰেণেহ আৰু প্রভুও শৰীৰৰ কাৰেণেহ; 14 ঈশ্বেৰ িনজৰ শিক্তেৰ প্রভুক
তুিলেল আৰু আমােকা তুিলব 15 আেপানােলাকৰ শৰীৰ েয, খ্রীষ্টৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ, ইয়াক আেপানােলােক নাজােন েন?
েতেনহেল, খ্রীষ্টৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰ ৈল, েবশয্াৰ েদহৰ ৈসেত যুক্ত কিৰব েন? এেন নহওক 16 িয জন েবশয্াত আসক্ত
েলাক, েতওঁ তাইেৰ ৈসেত এক েদহ হয়, ইয়াক আেপানােলােক নাজােন েনিক? িকয়েনা শাস্ত্রত আেছ, “েতওঁেলাক
দুেয়া এক েদহ হ’ব” 17 িকন্তু িয জন প্রভুত আসক্ত েলাক, েতওঁ েতেৱঁ ৈসেত এক আত্মা হয় 18 বয্িভচাৰৰ পৰা
পলাওক মানুেহ িয পাপ কাযর্ কেৰ, েসইেবাৰ েতওঁৰ শৰীৰৰ বািহৰত কেৰ; িকন্তু িয েকােনােৱ েযৗনপাপ কেৰ, েতওঁ
িনজৰ শৰীৰৰ িবৰুেদ্ধই পাপ কেৰ

19আেপানােলাকৰ শৰীৰ েয ঈশ্বৰৰ মিন্দৰ আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা েপাৱা পিবত্র আত্মা েয আেপানােলাকৰ অন্তৰত থােক,
ইয়াক আেপানােলােক নাজােন েন িক? আেপানােলাক এিতয়া িনজৰ নহয় 20 িকয়েনা আেপানােলাকক মূলয্ িদ িকনা
ৈহেছ; এই েহতুেক আেপানােলাকৰ শৰীৰৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰক মিহমািম্বত কৰক

7 অধয্ায়
িববাহ িবষয়ক িবধান

1 এিতয়া আেপানােলােক েমাৈল িয িবষেয় িলিখিছল, েসই িবষেয় উত্তৰ িদওঁ; এজন পুৰুেষ িবয়া নকৰাই ভাল*;
2 িকন্তু নানান বয্িভচাৰ কাযর্ত পৰীিক্ষত নহ’বৈল প্রিতজন পুৰুষৰ িনজা ভাযর্া হওক আৰু প্রিত গৰাকী মিহলাৰ িনজা
স্বামী হওক 3 শৰীৰৰ অিধকাৰ িহচােপ স্বামীেয় ভাযর্াক আৰু েসইদেৰ ভাযর্য্ােয়া স্বামীক েতওঁৰ পাবলগীয়া িদয়ক
4 ভাযর্য্াৰ িনজৰ শৰীৰৰ ওপৰত েকােনা ক্ষমতা নাই, স্বামীৰেহ আেছ; েসইদেৰ স্বামীেৰা িনজ শৰীৰৰ ওপৰত েকােনা
ক্ষমতা নাই, ভাযর্াৰেহ আেছ 5 আেপানােলােক ইজেন িসজনক শৰীৰৰ িমলনত বিঞ্চত নকিৰব; েকৱল প্রাথর্না কৰাৰ
বােব দুেয়ােৱ এক পৰামশর্ ৈহ অলপ সময়ৰ কাৰেণ পৃথেক থািকব পােৰ; পাছত পুনৰ এেকলেগ িমিলত হ’ব, যােত
ইিন্দ্রয়ৰ আত্মসংযমৰ অভাৱত চয়তােন আেপানােলাকক পৰীক্ষাত েনেপলায় 6 মই এই সকেলা কথা আেপানােলাকক
আজ্ঞাৰ িদয়াৰ দেৰ েয ৈকেছঁা, এেন নহয়; িকন্তু অনুমিতেহ মােথান িদেছঁা 7 েমাৰ ইচ্ছা, সকেলােৱই েযন েমাৰ িনিচনা
হয় িকন্তু প্রেতয্েক ঈশ্বৰৰ পৰা িভন্ন িভন্ন বৰ দান পাইেছ, এজেন এক প্রকােৰ, আন জেন আন প্রকােৰ
* 6 অধয্ায়:12 সকেলা কিৰবৈল েমাৰ অিধকাৰ অথর্াৎ েমাৈল সকেলা অবাধ * 7 অধয্ায়:1 অথর্াৎ েকােনা মিহলাৰ ৈসেত েযৗন সম্পকর্ নৰখাই
ভাল



1 কিৰন্থীয়া 7 অধয্ায়:8 1289 1 কিৰন্থীয়া 7 অধয্ায়:35

8 অিববািহত আৰু িবধৱা সকলক মই কওঁ, েতওঁেলােক েমাৰ িনিচনাৈক যিদ থািকব পােৰ, েতেনহেল ভাল 9 িকন্তু
ইিন্দ্রয়-দমন কিৰব েনাৱািৰেল, িবয়া েহাৱা উিচত; িকয়েনা কামািগ্নত জ্বলাতৈক িবয়া কেৰঁাৱাই ভাল

10 এিতয়া িববািহত েলাক সকলক মই এই আজ্ঞা িদওঁ - অৱেশয্ মই নহয়, এই আজ্ঞা প্রভুেৰই, “েকােনা ভাযর্াই েযন
স্বামীক পিৰতয্াগ নকেৰ ” 11 িকন্তু যিদ েতওঁ স্বামীক এিৰ গুিছ যায়, েতেনহেল েতওঁ িবয়া নকৰাৈক থকা উিচত অথবা
েতওঁ েযন স্বামীৰ ৈসেত িমলন হওক; — আৰু “স্বামীেয়ও িনজ ভাযর্াক পিৰতয্াগ নকৰক”

12 এিতয়া আন সকেলাৈলেক অৱেশয্ প্রভুেৱ নহয়, িকন্তু মইেহ কওঁ, যিদ েকােনা ভাইৰ খ্রীষ্টত িবশ্বাস নকৰা ভাযর্া
থােক আৰু েতওঁ যিদ স্বামীৰ ৈসেত থািকবৈল সন্মত হয়, েতেনহেল স্বামীেয় েতওঁক পিৰতয্াগ নকৰক 13আেকৗ েকােনা
মিহলাৰ যিদ অিবশ্বাসী স্বামী থােক আৰু েসই স্বামী যিদ েতওঁৰ ৈসেত থািকবৈল সন্মত হয়, েতেনহেল েতওঁ েযন েসই
স্বামীক পিৰতয্াগ নকেৰ 14 িকয়েনা িবশ্বাসী ভাযর্াৰ েযােগিদেয় েসই অিবশ্বাসী স্বামীেয় আৰু িবশ্বাসী স্বামীৰ েযােগিদেয়
েসই িবশ্বাস নকৰা ভাযর্াই পিবত্রতা লাভ কেৰ; এেন নহ’েল, আেপানােলাকৰ সন্তানেবাৰ অশুিচ হ’লেহঁেতন; িকন্তু এিতয়া
িসহঁত পিবত্র সন্তান 15 তথািপ অিবশ্বাসী সঙ্গীজেন িবশ্বাসীজনক যিদ এিৰ গুিছ যায়, েতেনহেল েতওঁ যাওঁক এেন
কথাত ভাই বা ভনী গৰাকী েতওঁেলাকৰ প্রিতজ্ঞাৰ বাধয্-বাধকতাৰ কাৰেণ দাসত্বত নাথািকব ঈশ্বেৰ আমাক শািন্তেৰ
থািকবৰ কাৰেণ আমন্ত্রণ কিৰেছ 16 েহ িবশ্বাসী ভাযর্া, েতামাৰ স্বামীক তুিম পিৰত্রাণ কৰাব পািৰবা েন, েসই কথা তুিম
েকেনৈক জানা? েহ িবশ্বাসী স্বামী, েতামাৰ ভাযর্াক তুিমও পিৰত্রাণ কৰাব পািৰবা েন, েসই কথা তুিম েকেনৈক জানা?

ঈশ্বৰৰ আহ্বান অনুসােৰ জীৱন-যাপন কৰা
17 প্রভুেৱ যাক েযেন দািয়ত্ব িদেছ আৰু ঈশ্বেৰ যাক িযহৈল আমন্ত্রণ কিৰেছ, প্রিতজেন েসই অনুসােৰই জীৱন-যাপন

কৰক সকেলা মণ্ডলীেত মই এই িনয়ম কিৰেছঁা 18 েকােনাবা চুন্নৎ েহাৱা অৱস্থাত আমিন্ত্রত ৈহেছ েনিক? েতওঁ চুন্নৎ
েহাৱােত থাকক; েকােনাবা চুন্নৎ েনােহাৱা অৱস্থাত আমিন্ত্রত ৈহেছ েনিক? েতওঁৰ চুন্নৎ েহাৱাৰ প্রেয়াজন নাই 19 চুন্নৎ
হওক বা নহওক, েসইেটা গুৰুত্বপূণর্ িবষয় নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰাই হ’ল সাৰ কথা 20 ঈশ্বেৰ যাক িয
অৱস্থােত আমন্ত্রণ কিৰেছ, েতওঁ েসই অৱস্থােত থাকক 21 েযিতয়া ঈশ্বেৰ েতামাক আমন্ত্রণ কিৰিছল, েতিতয়া তুিম
দাস আিছলা েনিক? ইয়ােক ৈল এেকা িচন্তা নকিৰবা; অৱেশয্ যিদ মুক্ত েহাৱাৰ সুেযাগ েপাৱা, তাক গ্রহণ কৰা 22 দাস
অৱস্থাত িয জনক প্রভুেৱ আমন্ত্রণ কিৰেল, েতওঁ প্রভুৰ মুক্ত েলাক েসইদেৰ, িয জনক মুক্ত অৱস্থাত িবশ্বাসৈল আমন্ত্রণ
কিৰেল, েতওঁ খ্রীষ্টৰ দাস 23 মূলয্ িদ আেপানােলাক সকেলােক িকনা ৈহেছ, েসেয় মানুহৰ দাস নহ’ব 24 ভাই-ভনী
সকল, আিম প্রিতজন িয অৱস্থাত িবশ্বাসৈল আমিন্ত্রত হেলঁা, আিম েসই অৱস্থােত ঈশ্বেৰ ৈসেত থােকঁাহক

িববাহ িবষয়ক প্রশ্ন
25 িয সকলৰ িবয়া েহাৱা নাই, েতওঁেলাকৰ িবষেয় মই প্রভুৰ পৰা েকােনা আজ্ঞা েপাৱা নাই; তথািপ এই িবষয়ত এজন

িবশ্বাসেযাগয্ েলাক িহচােপ প্রভুৰ দয়াত মই িনজস্ব মত প্রকাশ কিৰেছঁা 26 েসেয় েমাৰ ভাব হয়, বতর্ মান এই সঙ্কটময়
সময়ৰ কাৰেণ এজন বয্িক্তৰ পেক্ষ েতওঁ েযেন আেছ, েতেন থকাই ভাল 27 তুিম েকােনা মিহলােৰ ৈসেত প্রিতজ্ঞাৰ
দ্বাৰা িববাহ বন্ধনত আছা েনিক? েতেনহেল মুক্ত হ’বৈল েচষ্টা নকিৰবা তুিম ভাযর্য্াৰ পৰা মুক্ত ৈহ আছা েনিক অথর্াৎ
অিববািহত েনিক? েতেনহেল ভাযর্া পাবৈল েচষ্টা নকিৰবা 28 িকন্তু তুিম যিদ িবয়াও কেৰঁাৱা, তাত েতামাৰ েকােনা
পাপ নহয় েকােনা কুমাৰীেয় যিদ িবয়া কৰাই, েতেনহেল েতেৱঁা পাপ নকেৰ িকন্তু িয সকেল িবয়া কৰাই, েতওঁেলােক
জীৱনত নানা ধৰণৰ সমসয্াত পিৰব লািগব মই এই সকেলােৰ পৰা আেপানােলাকক েৰহাই িদব িবচােৰঁা

29 িকন্তু, েহ ভাই-ভনী সকল, মই ইয়ােক কওঁ, সময় কম এিতয়াৰ পৰা িয সকলৰ ভাযর্া আেছ, েতওঁেলােক এেনভােৱ
চলক েযন েতওঁেলাকৰ ভাযর্া নাই; 30 িয সকেল ক্রন্দন কিৰেছ, েতওঁেলােক এেনভােৱ চলক েযন ক্রন্দন কৰা নাই;
িয সকেল আনন্দ কিৰেছ, েতওঁেলােক এেনভােৱ চলক েযন আনন্দ কৰা নাই; িয সকেল েকােনা বস্তু ক্রয় কিৰেছ,
েতওঁেলােক এেনভােৱ চলক েযন েতওঁেলাকৰ িনজৰ এেকা নাই 31 িয সকল জাগিতক িবষয়ত জিড়ত, েতওঁেলােক
েযন সমূ্পণর্ভােৱ তাত আসক্ত নহয়; কাৰণ এই জগতৰ ধাৰা লুপ্ত হ’ব ধিৰেছ

32 মই িবচােৰা, আেপানােলােক েযন িচন্তা-ভাৱনাৰ পৰা মুক্ত ৈহ থািকব পােৰ অিববািহত জেন প্রভুৰ িবষয়েবাৰ
ভােৱ; েতওঁ িচন্তা কেৰ েকেনৈক েতওঁ প্রভুক সন্তুষ্ট কিৰব 33 িকন্তু িববািহত পুৰুেষ সংসাৰৰ িবষয়েবাৰ ভােৱ; েতওঁ
িচন্তা কেৰ েকেনৈক ভাযর্াক সন্তুষ্ট কিৰব 34 েতওঁ ঈশ্বৰ আৰু ভাযর্া দুেয়া িদশত ভাগ হয় েসইদেৰ এগৰাকী অিববািহতা
বা কুমাৰী মিহলাই প্রভুৰ িবষেয় িচন্তা কেৰ েযন েতওঁ েদহ আৰু আত্মাত পিবত্র হয় িকন্তু িববািহতা মিহলাই সংসাৰৰ
িবষয়েবাৰ ভােৱ; েতওঁ িচন্তা কেৰ েকেনৈক স্বামীক সন্তুষ্ট কিৰব 35 মই আেপানােলাকৰ িহতৰ অেথর্ই এই কথা ৈকেছঁা
আেপানােলাকৰ ওপৰত েকােনা িবিধৰ েবাজা জািপ িদবৈল নহয়, িকন্তু আেপানােলােক েযন িশষ্ট আচৰণ কেৰ আৰু
মেনােযােগেৰ প্রভুত আসক্ত ৈহ থােক
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36 তথািপ যিদ েকােনা মানুহৰ েবাধ হয় েয েতওঁৰ কুমাৰী বাগদত্তাৰ প্রিত েতওঁ নয্ায় আচৰণ কৰা নাই, যিদ তাইৰ
িবয়াৰ বয়স পাৰ ৈহ ৈগেছ আৰু যিদ েতওঁৰ িবয়া েহাৱাৰ অিত প্রেয়াজন েবাধ হয়, েতেনহেল েতওঁ িনজৰ ইচ্ছামেত
তাইক িবয়া কৰক; তাত পাপ নহয় 37 িকন্তু যিদ েতওঁ িবয়া নকৰাবৈল মনেত িসদ্ধান্ত লয়, েতেনহেল েতওঁৰ ওপৰত
েকােনা চাপ নাই৷ েতওঁ িনজৰ ইচ্ছাক িনয়ন্ত্রণ কিৰব পােৰ, আৰু েতওঁ যিদ তাইক কুমাৰীভােৱ ৰািখব িবচােৰ, েতেনহেল
েতওঁ িঠক কাযর্ই কেৰ 38 এেতেক িয জেন েতওঁৰ বাগদত্তা কুমাৰীক িবয়া কৰায়, েতওঁ িঠক কাযর্ই কেৰ আৰু িবয়া
নকৰা জেন তাতৈকেয়া ভাল কমর্ কেৰ

39 স্বামী িযমান িদন জীয়াই থােক, িসমান িদনৈলেক ভাযর্া েতওঁৰ বন্ধনত আবদ্ধ থােক িকন্তু তাইৰ স্বামীৰ মৃতুয্ হ’েল
েতওঁ মুক্ত; েতিতয়া েতওঁ যােক ইচ্ছা কেৰ, েসই জনৈলেক িবয়া হ’ব পােৰ; অৱেশয্ েসই েলাক েযন প্রভুত িবশ্বাসকাৰী
হয় 40 িকন্তু েমাৰ িবেবচনাত তাই েযেনৈক আেছ যিদ েতেনৈকেয় থােক, েতেনহেল আৰু অিধক সুখী হ’ব মই ভােৱা
েয েমােতা ঈশ্বৰৰ আত্মা আেছ

8 অধয্ায়
েদৱতাৰ প্রসাদ সম্বেন্ধ

1এইবাৰ মই েদৱতাৰ মূির্তৈল উৎসগর্ কৰা প্রসাদৰ িবষেয় ৈকেছঁা আিম জােনা েয “আমাৰ সকেলােৰ জ্ঞান আেছ”
জ্ঞােন অহংকাৰ জন্মায়, িকন্তু েপ্রেম গঢ় িদেয় 2 যিদ েকােনােৱ িকবা িবষয়ত সকেলা জােনা বুিল ভােৱ, েতেনহেল
েতওঁ িযৰূেপ জনা উিচত, েসইভােৱ এিতয়াও নাজােন 3 িকন্তু েকােনােৱ যিদ ঈশ্বৰক েপ্রম কেৰ, েতেনহেল ঈশ্বেৰ
েতওঁক জােন

4 মূির্তৈল উৎসগর্ কৰা প্রসাদৰ েখাৱাৰ িবষেয় কওঁ; আিম জােনা েয “জগত খনত েদৱতা বুিল আচলেত এেকােৱ
নাই” আৰু “এজন ঈশ্বৰৰ বািহেৰ আন ঈশ্বৰ নাই” 5 িকয়েনা স্বগর্েত হওক বা পৃিথৱীেত হওক, েদৱ-েদৱী বুিল েকাৱা
“বহুেতা েদৱতা আৰু বহুেতা প্রভু” থািকেলও, 6 িকন্তু আমাৰ কাৰেণ একমাত্র এজন িপতৃ ঈশ্বৰ আেছ েতওঁৰ পৰাই
সকেলােবাৰ সৃষ্টি কৰা ৈহেছ আৰু আিম েতওঁৰ কাৰেণই জীয়াই আেছঁা আমাৰ প্রভুও মাত্র এজন েতওঁ যীচু খ্রীষ্ট
েতওঁৰ দ্বাৰাই সকেলা সৃষ্ট আৰু আিমও জীয়াই আেছঁা

7 িকন্তু সকেলােৰ এেন জ্ঞান নাই; িকয়েনা েকােনা েলাকৰ পূবর্ৰ মূির্তপূজাৰ অভয্াস এিতয়াৈলেক থকাত, েতওঁেলােক
েদৱতাৈল উৎসগর্ কৰা েখাৱা বস্তু এিতয়াও প্রসাদ বুিল খায়; তােত েতওঁেলাকৰ িবেবক দূবর্ল েহাৱাত, েসেয় অশুিচ
হয় 8 েখাৱা বস্তুৰ দ্বাৰা আিম ঈশ্বৰৰ আগত গ্রহণেযাগয্ নহওঁ আিম নাখােলও আমাৰ ক্ষিত নহয় বা খােলও আমাৰ
লাভ নহয়

9 িকন্তু সাৱধান! িয সকল িবশ্বাসত দুবর্ল, আেপানােলাকৰ এই স্বাধীনতা েতওঁেলাকৈল েযন উজুিট খুউৱা মূঢ়াস্বৰূপ
নহয় 10 েতামাৰ জ্ঞান আেছ; িকন্তু িয জনৰ িবেবক দুবর্ল, েতওঁ যিদ েতামাক েদৱতাৰ মিন্দৰত বিহ প্রসাদ েখাৱা েদখা
পায়, েতেনহেল েতওঁ জােনা মূির্তৈল উৎসগর্ কৰা েখাৱা বস্তু খাবৈল উৎসািহত নহ’ব? 11 এইভােৱ েতামাৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা
েসই দুবর্ল িবেবকৰ ভাই বা ভনী, যাৰ কাৰেণ খ্রীষ্ট মিৰল, েতওঁ িবনষ্ট হয় 12আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ভাই-ভনী
সকলৰ িবৰুেদ্ধ এইদেৰ পাপ কিৰ েতওঁেলাকৰ দূবর্ল িবেবকত আঘাত কিৰেল, আেপানােলােক খ্রীষ্টৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কৰা
হয় 13 এেতেক েখাৱা বস্তুেৱ যিদ েমাৰ ভাই-ভনীৰ বােব িবিঘিন স্বৰূপ হয়, েতেনহেল ভাই-ভনীৰ পাপৰ কাৰণ নহবৈল
মই পুনৰ েকিতয়াও মঙহ নাখাওঁ

9 অধয্ায়
1 মই স্বাধীন নহয় েন? মই পঁাচিন নহয় েন? আমাৰ প্রভু যীচুক মই জােনা েদখা নাই? প্রভুত কৰা েমাৰ কমর্ৰ ফল

আেপানােলােকই জােনা নহয়? 2 মই অ◌ানেলাকৈল পঁাচিন নহ’েলও, একমাত্র আেপানােলােকই েমাক পঁাচিন পদ েপাৱা
েলাক বুিল মােন; িকয়েনা প্রভুত মই েয এজন পঁাচিন তাৰ প্রমাণ আেপানােলােকই৷

3 আমাৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা সকলৰ বােব, েতওঁেলাকৰ ওচৰত আমাৰ উত্তৰ এেয় 4 আমাৰ জােনা েভাজন আৰু
পান কৰাৰ ক্ষমতা নাই? 5অনয্ানয্ পঁাচিন আৰু প্রভুৰ িনজৰ ভােয়ক, ভনীেয়ক সকলৰ লগেত ৈকফােয়া েযেনৈক কেৰ,
েতেনৈক আমাৰ জােনা েকােনা িবশ্বাসীক ভাযর্া িহচােপ লগত ৈল যাবৈল ক্ষমতা নাই? 6 বাণর্ব্বা আৰু মেয়ই েকৱল
জীিৱকা িনব্বর্াহ কিৰবৰ কাৰেণ কাযর্ কিৰব লােগ েনিক?

7 েকান ৈসিনেক িনজৰ খৰছত ৈসনয্ দলত থােক? িয জেন দ্রাক্ষাবাৰী পােত েতওঁ িক তাৰ ফল নাখায়? এেন েকান
আেছ িয জেন পশুৰ জাকক প্রিতপালন কেৰ, িকন্তু েতওঁ তাৰ গাখীৰ পান নকেৰ?? 8 মই মানুহৰ িবচাৰ বুিদ্ধৰ ওপৰত
িনভর্ ৰ কিৰ জােনা এই কথা ৈকেছঁা? িকন্তু ঈশ্বৰৰ িবধােন জােনা এই সকেলা কথা নকয়?
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9 *কাৰণ েমািচৰ িবধান-শাস্ত্রত িলখা আেছ, “আেপানােলােক মৰণা মােৰঁােত গৰুৰ মুখত েমােখাৰা নাবািন্ধব”, ঈশ্বেৰ
মাত্র গৰুৰ কথা ভািব এই কথা ৈকেছ েন? 10 িকন্তু এেন নহয় আমাৰ কথা ভািৱেয়ই এই সকেলা কথা ৈকেছ, নহয়
েন? শাস্ত্রত আমাৰ কাৰেণই এই সকেলা িলখা ৈহেছ, কাৰণ িয জেন হাল বায় েতওঁ শসয্ েপাৱা আশা কিৰেয়ই হাল
বায়; আৰু িয জেন মৰণা মােৰ, েতওঁ শসয্ৰ পৰা খাদয্ পাবৈল মৰণা মােৰ৷ 11 আিম আেপানােলাকৰ কাৰেণ আিত্মক
কিঠয়া িসিঁচ যিদ আেপানােলাকৰ পৰা মাংিসক শসয্ দাওঁ, েতেনহেল েসয়া জােনা অিধক েবিচ েপাৱা হয়?

12 যিদ আেপানােলাকৰ ওপৰত এই ক্ষমতা আেন দাবী কেৰ, েতেনহেল আমাৰ তাতৈকেয়া অিধক দাবী নাথািকব
েন? আিম আেপানােলাকৰ ওপৰত এই অিধকাৰ কিৰব িবচৰা নাই, িকন্তু খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ াত েকােনা বাধা নজিন্মবৰ বােব
আিম সকেলা সহন কিৰেছঁা৷ 13 আেপানােলােক জােন েন, িয সকেল† পিবত্র মিন্দৰত েসৱা কেৰ, েতওঁেলােক েখাৱা
বস্তু মিন্দৰৰ পৰা পায় আৰু িয সকেল িনেতৗ যজ্ঞেবিদৰ ওপৰত ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেৰ, েতওঁেলােক তাৰ ভাগ পায়৷
14 এইদেৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰক সকলৰ কাৰেণও ঈশ্বেৰ িনয়ম কিৰেল েয, েতওঁেলাকৰ জীিৱকা েসই শুভবাতর্ াৰ পৰাই
হ’ব

15 িকন্তু মই আেপানােলাকৈল এই অিধকাৰ প্রেয়াগ কৰা নাই, আেপানােলাকৰ পৰা েতেনধৰণৰ সহায় পাবৈলও িলখা
নাই৷ এই িবষয়ত মই গবর্ কেৰঁা৷ িকয়েনা েকােনা েলাকৰ দ্বাৰাই অৱেহিলত েহাৱাতৈক মই মৰাই ভাল 16 কাৰণ মই
শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেলও তাৰ বােব গবর্ কৰা নাই, কাৰণ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰা েমাৰ কতর্ বয্, আৰু যিদ মই শুভবাতর্ া
প্রচাৰ নকেৰঁা; েতিতয়াহেল এইেটা েমাৰ কাৰেণ অিত সন্তাপৰ িবষয় ৷

17 িকয়েনা মই যিদ িনজৰ ইচ্ছােৰ প্রচাৰ কেৰঁা, েতেনহেল েমাৰ পুৰস্কাৰ আেছ৷ তথািপ েমাৰ ওপৰত েসই দািয়ত্ব
আেছ বােবই মই কেৰঁা৷ 18 তােত মই িক পুৰস্কাৰ পাম? েযিতয়া আিম শুভবাতর্ া প্রচাৰ কেৰঁা েতিতয়া এই শুভবাতর্ া মই
িবনামূলীয়াৈক প্রচাৰ কেৰঁা৷ এেনদেৰ প্রচাৰ কৰাৰ কাৰেণ আমাৰ িয েবতন েপাৱাৰ ক্ষমতা আেছ, তাক আিম বয্ৱহাৰ
কৰা নাই৷

19 যিদও মই স্বাধীন, তথািপ মই িনজেক সকেলােৰ দাস কিৰেলঁা, েযন তােত মই অেনকক খ্রীষ্টৰ কাৰেণ জয় কিৰব
পােৰঁা৷ 20 ইহুদী সকলক জয় কিৰবৰ কাৰেণ, ইহুদী সকলৰ ওচৰত ইহুদীৰ িনিচনা হ’েলা৷ যিদও মই িবধান নামােনা;
িকন্তু িনেজ িবধানৰ অধীন েহাৱা সকলক জয় কিৰবৈল িবধানৰ অধীন েহাৱা জনৰ িনিচনা হ’েলা৷

21 িবধানৰ বািহৰত িয সকল আেছ, েতওঁেলাকক জয় কিৰবৈল মই িবধানহীন ৈহ থকা েলাকৰ দেৰ হ’েলঁা৷ যিদও
মই িনেজ ঈশ্বৰৰ িবধানৰ বািহৰত নহওঁ, িকন্তু খ্রীষ্টৰ িবধানৰ অধীনত থােকঁা৷ 22 দূবর্ল সকলক পাবৈল, েতওঁেলাকৰ
ওচৰত দূবর্ল সকলৰ দেৰ দূবর্ল হ’েলঁা; যােত েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰব পােৰঁা৷ 23 মই িয িয কেৰঁা, েসই সকেলােকই
শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ, অথর্াৎ আশীবর্াদৰ সহভাগী হ’বৈলেহ কেৰঁা

24 আেপানােলােক নাজানা েন, েদৗৰ প্রিতেযািগতাত অেনেক েদৗৰ মােৰ: িকন্তু এজেনেহ বঁটা পায়? েসেয় এেনৈক
েদৗৰক, যােত পুৰস্কাৰ পাব পােৰ৷ 25 আৰু িয মানুেহ মালযুদ্ধ আিদ কিৰ েখলত িজিকবৈল েচষ্টা কেৰ, েতওঁেলােক
সকেলাভােৱ ইিন্দ্রয়-দমন কেৰ েতওঁেলােক িবনাশী িকৰীিট পাবৈল এইদেৰ কেৰ, িকন্তু আিম হ’েল, অিবনাশী িকৰীিট
পাবৈলেহ তাক কেৰঁা 26 এেতেক মই এক লক্ষয্ কিৰ েদৗৰ মােৰঁা, িকন্তু লক্ষয্ নকৰাৈক নহয়; মুষ্টিযুদ্ধ কেৰঁা, িকন্তু
বায়ুত েঘাচা মৰাৰ দেৰ নামােৰঁা; 27 িকন্তু েলাকৰ আগত েঘাষণা কিৰ, েশষত িনেজ েযন ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত অগ্রাহয্ নহওঁ,
এই কাৰেণ মই িনজ শৰীৰেকা ঘুিচয়াই বশ কিৰ ৰািখেছঁা

10 অধয্ায়
সাৱধানতা আৰু ভাতৃ-েপ্রম আিদ

1 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, আেপানােলােক নজনাৈক থকা েমাৰ ইচ্ছা নাই েয, আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকল েমঘৰ*
তলত আিছল, আৰু সকেলােৱই সাগৰৰ† মােজিদ পাৰ ৈহিছল৷ 2 েমািচৰ অনুকাৰী আৰু সমিপর্ত েহাৱাত সকেলােৱ
েমঘ আৰু সাগৰত বাপ্তাইিজত হ’ল৷ 3 েতওঁেলাক সকেলােৱই এেক আিত্মক আহাৰ‡ েভাজন কিৰিছল, 4 সকেলােৱই
এেক আিত্মক জল§ পান কিৰিছল৷ িকয়েনা িয িশল েতওঁেলাকৰ লগত ৈগিছল, তাৰ পৰাই েতওঁেলােক পানীয় পান
কিৰিছল; েসই িশেলই খ্রীষ্ট

5 তথািপ েতওঁেলাকৰ অিধক ভাগ েলাকৰ ওপৰত ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট নহ’ল; িকয়েনা তাৰ প্রমাণ এই েয, েতওঁেলাকক
অৰণয্েত িনপাত কৰা হ’ল

6 এই সকেলা ঘটনা আমাৈল আির্হ স্বৰূপ হ’ল; েতওঁেলােক েযেনৈক কামনা কিৰিছল, আিমও েযন েতেনৈক মন্দ
িবষয়ৰ কামনা নকেৰঁা৷
* 9 অধয্ায়:9 িদ্ব: িব; 25:4 † 9 অধয্ায়:13 েলবী6:16, 26;7:6; গণ5:9, 10;18:8-20; িদ্ব িব18:1 * 10 অধয্ায়:1 যা. 13:21
† 10 অধয্ায়:1 যা. 14:22 ‡ 10 অধয্ায়:3 যা. 16:15, 35 § 10 অধয্ায়:4 যা. 17:6
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7 েতওঁেলাকৰ মাজৰ িকছুমােন েযেনৈক মূির্তপূজক ৈহিছল, আেপানােলাক েতেন নহ’ব; েসই িবষেয় এেনদেৰ িলখা
আেছ; “মানুহেবােৰ েভাজন-পান কিৰবৈল বিহল আৰু পাছত েযৗন কামনােৰ নািচবৈল উিঠল” 8 েতওঁেলাকৰ িকছুমােন
েযেনৈক েযৗনপাপ কৰাত; এেকিদনাই একুিৰ িতিন হাজাৰ মানুহ মৰা পিৰল, েতেনৈক আিম বয্িভচাৰ নকেৰঁাহক
9 েতওঁেলাকৰ িকছুমােন েযেনৈক ঈশ্বৰক পৰীক্ষা কৰাত, সাপৰ দ্বাৰাই িবনষ্ট হ’ল, েতেনৈক আিম েযন খ্রীষ্টক পৰীক্ষা
নকেৰঁা 10 েতওঁেলাকৰ িকছুমান েলাক অসন্তুষ্ট ৈহ ধ্বংসকাৰী স্বগর্ৰ দূতৰ কবলত পিৰ মৃতুয্ হ’ল, আেপানােলাক
েতেনৈক অসন্তুষ্ট নহ’ব৷

11 েতওঁেলাকৈল আির্হ স্বৰূেপ এইেবাৰ ঘিটিছল; আৰু েশষৰ যুগৰ মানুহ িয আিম, আমাক েচতনা িদবৈল এইেবাৰ
িলখা আেছ 12 এই কাৰেণ িয েকােনােৱ িস্থৰ আেছঁা বুিল ভােব, েতওঁ নপিৰবৰ বােব সাৱধান হওক 13 িয িয
প্রেলাভন মানুহেবাৰৰ মাজৈল আেহ, েসইেবাৰৰ বািহেৰ আন পৰীক্ষা আেপানােলাকৈল ঘটা নাই; িকন্তু ঈশ্বৰ িবশ্বাসী;
েতওঁ আেপানােলাকৈল শিক্তৰ অিতিৰক্ত পৰীক্ষা ঘিটবৈল িনিদব; িকন্তু আেপানােলােক েযন সিহব পািৰব, তাৰ কাৰেণ
পৰীক্ষাৰ ৈসেত সািৰবৈল েতওঁ উপােয়া কিৰ িদব

14 এই কাৰেণ, েহ েমাৰ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল সকেলা প্রকাৰৰ মূির্তপূজাৰ পৰা দূৈৰত থাকক৷ 15 মই
আেপানােলাকক বুিদ্ধমান েযন ভািব কওঁ, আেপানােলােক িনেজ েমাৰ কথা িবেবচনা কিৰ চাব৷ 16 আিম িয আশীবর্াদৰ
পানপাত্রক আশীবর্াদ কেৰঁা, েসেয় খ্রীষ্টৰ েতজৰ সহভািগতা নহয় েন? আৰু িয িপঠা ভােঙা, েসেয় খ্রীষ্টৰ সহভািগতা
নহয় েন? 17 িকয়েনা অেনক িয আিম, সকেলােৱই এক িপঠাত অংশ গ্রহণ কৰাৰ েযােগিদ আিম অেনক েলাক হেলও
এক শৰীৰৰ ভাগী হেলঁা৷

18 ইস্রােয়ল জািতৰ কথা িচন্তা কৰক৷ েচাৱা; িয েলােক উৎসগর্ কৰা বিলৰ মাংস খায়, েতওঁেলাক েবিদৰ সহভাগী
নহয় েন? 19 েতেনহেল মই িক কথা ৈকেছঁা? েদৱতাৈল উৎসগর্ কৰা প্রসাদৰ েকােনা তাৎপযর্ আেছ েন? বা মূির্তেবাৰৰ
েকােনা বাস্তবতা আেছ?

20 েতেন নহয়; িকন্তু অনা-ইহুদী েলােক িয িয বিলদান কেৰ, তাক ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ নহয়, ভূত, িপশাচৰ উেদ্দেশয্েহ
কেৰ, ইয়ােকেহ ৈকেছঁা; আৰু আেপানােলাক ভূত, িপশাচৰ সহভাগী েহাৱা েমাৰ ইচ্ছা নাই 21 আেপানােলােক প্রভুৰ
পান-পাত্র আৰু ভূত, িপশাচৰ পান-পাত্র, এই উভয়ত পান কিৰব েনাৱােৰ; প্রভুৰ েমজ আৰু ভূত, িপশাচৰ েমজ এই
উভয়েৰ ভাগীও হ’ব েনাৱােৰ 22 নতুবা, আিম প্রভুৰ ঈষর্া* জন্মাব খুিজেছঁা েন িক? আিম জােনা েতওঁতৈক বলৱন্ত?

23 সকেলা িবধান সন্মত, িকন্তু সকেলােৱই িহতজনক নহয়; সকেলা অবাধ িকন্তু সকেলােৱই ধমর্ত বৃিদ্ধ নকেৰ
24 প্রিতজেন িনজৰ িহত িনিবচািৰ, পৰৰ িহত িবচাৰক 25 িয েকােনা বস্তু বজাৰত েবেচ, েদাষােদাষ জ্ঞানৰ কাৰেণ
এেকা নুসুিধ-নুপুিচ† েসইেবাৰ েভাজন কিৰব; 26 িকয়েনা পৃিথৱী আৰু তাৰ পিৰপূণর্তা প্রভুেৰই 27 খ্রীষ্টত িবশ্বাস নকৰা
সকলৰ েকােনােৱ আেপানােলাকক িনমন্ত্রণ কিৰেল, আেপানােলাক যিদ যাবৈল সন্মত হয়, েতেনহেল েদাষােদাষ জ্ঞানৰ
কাৰেণ এেকা নুসুিধ-নুপুিচ‡, িয েকােনা বস্তু আেপানােলাকৰ আগত েথাৱা হয়, েসই বস্তুেক েভাজন কিৰব

28 িকন্তু েকােনােৱ যিদ আেপানােলাকক, “এেয় বিল িদয়া আহাৰ হয় বুিল কয়”, েতেনহেল েসই কথা জেনাৱা
জনৰ কাৰেণ আৰু েদাষােদাষ জ্ঞানৰ কাৰেণ, েসই দ্রবয্ েভাজন নকিৰব 29 েদাষােদাষ জ্ঞান বুিল েয ৈকেছঁা, েসেয়
আেপানাৰ নহয়, আনৰেহ; িকয়েনা েমাৰ স্বাধীনতা অনয্ৰ েদাষােদাষ জ্ঞানৰ দ্বাৰাই িকয় েসাধ-িবচাৰ কৰা হয়? 30 মই
যিদ কৃতজ্ঞতােৰ েভাজন কেৰঁা, েতেনহেল িয বস্তুৰ কাৰেণ ধনয্বাদ কেৰঁা, তাৰ কাৰেণ মই িনিন্দত হওঁ িকয়?

31 এেতেক আেপানােলােক েভাজন-পান আিদ িয িয কমর্ কেৰ, সকেলােক ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ অেথর্ কিৰব 32 েতেনৈক
আেপানােলােকা ইহুদী, িক গ্রীক বা ঈশ্বৰৰ মণ্ডলী কােৰা িবিঘিন জনক নহয় 33 িকন্তু অেনেক পিৰত্রাণ পাবৈল, মই
িনজৰ িহত িনিবচািৰ আনৰ িহত িবচািৰ, সকেলা িবষয়েত সকেলােক সন্তুষ্ট কেৰঁা৷ তােত সকেলােৱ পিৰত্রাণ পায়৷

11 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ আৰাধনা িবষয়ক কথা

1 মই েযেনৈক খ্রীষ্টৰ অনুকাৰী, আেপানােলােকা েতেনৈক েমাৰ অনুকাৰী হওক
2 আেপানােলােক সকেলা িবষয়েত েয, েমাক েসঁাৱৰণ কিৰ মই িদয়া িবিধেবাৰ পালন কিৰ আেছ, তাৰ কাৰেণ

আেপানােলাকৰ প্রশংসা কিৰেছঁা 3 িকন্তু খ্রীষ্ট েয প্রেতয্ক পুৰুষৰ মূৰ স্বৰূপ, পুৰুষ মিহলাৰ মূৰ স্বৰূপ আৰু ঈশ্বৰ
খ্রীষ্টৰ মূৰ স্বৰূপ, ইয়াক েযন আেপানােলােক জােন, এই েমাৰ ইচ্ছা 4 িয েকােনা পুৰুেষ মূৰ ঢািক প্রাথর্না কেৰ, বা
ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰ, েতওঁ িনজৰ মূৰ অমযর্য্াদা কেৰ 5 িকন্তু িয েকােনা মিহলাই উদং মূেৰ প্রাথর্না কেৰ, বা
ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰ, েতওঁ িনজৰ মূৰ অমযর্য্াদা কেৰ; িকয়েনা েতওঁৰ মূৰ খুৰুউৱাৰ িনিচনা হয় 6 কাৰণ মিহলাই যিদ
* 10 অধয্ায়:22 িদ্ব. িব. 6:15; 32:21 † 10 অধয্ায়:25 নুসুিধ-নুপুিচ িবচাৰ নকৰাৈক ‡ 10 অধয্ায়:27 নুসুিধ-নুপুিচ িবচাৰ নকৰাৈক
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ওৰিণ নলয়, েতেনহেল চুিলও কটা যাওঁক; িকন্তু চুিল কটা বা মূৰ খুৰুৱা যিদ লাজৰ কথা হয়, েতেনহেল েতওঁ ওৰিণ
লওঁক 7 িকয়েনা পুৰুষ ঈশ্বৰৰ প্রিতমূির্ত আৰু েগৗৰৱ স্বৰূপ েহাৱাত, ওৰিণ েলাৱা েতওঁৰ উিচত নহয়; িকন্তু মিহলা
হ’েল পুৰুষৰেহ েগৗৰৱ 8 িকয়েনা পুৰুষ মিহলাৰ পৰা নহয়, িকন্তু মিহলােহ পুৰুষৰ পৰা হ’ল

9 কাৰণ মিহলাৰ কাৰেণ পুৰুষ নহয়, পুৰুষৰ কাৰেণেহ মিহলাক স্রজা ৈহিছল 10 েসেয়েহ স্বগর্ৰ দূত সকলৰ*
কাৰেণ মিহলা সকেল িনজৰ মূৰত ক্ষমতাৰ িচন ৰখা কতর্ বয্

11 তথািপ িয িক নহওক, প্রভুত, মিহলাৰ অিবহেন পুৰুষ স্বাধীন নহয়, পুৰুষৰ অিবহেন মিহলাও স্বাধীন নহয়৷
12 িকয়েনা েযেনৈক পুৰুষৰ পৰা মিহলা আিহল৷ েতেনৈক পুৰুেষা মিহলাৰ দ্বাৰাই আিহল; িকন্তু সকেলােৱ ঈশ্বৰৰ
পৰােহ আিহল 13 আেপানােলােক মনেত িবচাৰ কিৰ চাওক, মিহলা মানুেহ উদং মূেৰেৰ ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কৰা
উিচত েন? 14 প্রকৃিতেয় িনেজও আেপানােলাকক িনিশকায় েন েয, পুৰুষৰ দীঘল চুিল েহাৱা েতওঁৈল অনাদৰজনক?
15 িকন্তু মিহলাৰ দীঘল চুিল েহাৱাই েতওঁৈল েগৗৰৱজনক; িকয়েনা েসই দীঘল চুিল ওৰিণৰ অেথর্ িদয়া হ’ল 16 িকন্তু
েকােনােৱ যিদ বাদিববাদৈল মন কেৰ, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীেবাৰৰ আৰু আমােৰা এেন েকােনা দস্তুৰ নাই

প্রভু-েভাজৰ িবষেয় উপেদশ
17 এই আেদশৰ লগত আৰু এটা কথা কওঁ, এই কথাত মই প্রশংসা নকেৰঁা; েসই কথা এই, আেপানােলােক ভালৈল

নহয়, েবয়াৈলেহ েগাট খায় 18 কাৰণ প্রথেম েযিতয়া আেপানােলাক মণ্ডলীত েগাট খায়, েতিতয়া আেপানােলাকৰ
মাজত িভন িভন দল হয়, ইয়ােক মই শুিনেছঁা আৰু িকছু িকছু িবশ্বােসা কিৰেছঁা 19 িকয়েনা আেপানােলাকৰ মাজৰ
পৰীক্ষািসদ্ধ মানুহেবাৰ প্রকািশত হ’বৈল, আেপানােলাকৰ মাজত নানা মেতা হ’ব লােগ 20 তােত আেপানােলাক েযিতয়া
এেক ঠাইেত েগাট খায়, েতিতয়া প্রভুৰ েভাজ েভাজন কৰা নহয়; 21 িকয়েনা েভাজন কেৰঁােত, প্রিতজেন আনৰ আেগেয়
িনজৰ িনজৰ েভাজেহ গ্রহণ কেৰ; তােত েকােনা জনৰ েভাক থােক, েকােনা জন মতলীয়া হয় 22 েতেনহেল েভাজন-
পান কিৰবৈল, আেপানােলাকৰ িনজ িনজ ঘৰ নাই েন? নাইবা ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীক েহয়জ্ঞান কিৰ, দীনহীন সকলক লাজ
িদয়া েন? মই আেপানােলাকক িক ক’ম? এই কথাত আেপানােলাকক প্রশংসা কিৰম েন? আেপানােলাকৰ প্রশংসা
নকেৰঁা

23 িকয়েনা িয িশক্ষা মই প্রভুৰ পৰা পাই আেপানােলাকক িদেলঁা, েসেয় এই, “প্রভু যীচুক িয ৰািত শত্রুৰ হাতত েশাধাই
িদয়া ৈহিছল, 24 েসই ৰািতেয়ই েতওঁ িপঠা ৈল, ধনয্বাদ কিৰ ভািঙ ক’েল, ‘েতামােলাকৰ কাৰেণ এই েমাৰ শৰীৰ িয
েতামােলাকৰ বােব ভঙা হব; েমাক সঁুৱিৰবৰ অেথর্, েতামােলােক ইয়ােক কিৰবা’

25 এইদেৰ েভাজনৰ পাছত, েতওঁ পান-পাত্রেকা ৈল ক’েল, ‘এই পান-পাত্র েমাৰ েতজৰ দ্বাৰাই েহাৱা নতুন িনয়ম;
েতামােলােক িযমান বাৰ ইয়াক পান কৰা, িসমান বাৰ েমাক সঁুৱিৰবৰ অেথর্, ইয়ােক কিৰবা’ 26 িকয়েনা আেপানােলােক
িযমান বাৰ এই িপঠা খায় আৰু এই পাত্রত পান কেৰ, প্রভু নহাৈলেক িসমান বাৰ আেপানােলােক েতওঁৰ মৃতুয্ প্রচাৰ কিৰ
আেছ ”

27 এেতেক িয েকােনােৱ অেযাগয্ৰূেপ প্রভুৰ েসই িপঠা খায় বা েসই পাত্রত পান কেৰ, েতওঁ প্রভুৰ শৰীৰ আৰু
েতজৰ েদাষী হ’ব 28 িকন্তু মানুেহ িনেজ িনজৰ পৰীক্ষা কিৰ, পােছ েসই িপঠা েভাজন কৰক আৰু েসই পাত্রত পান
কৰক 29 িকয়েনা িয েকােনােৱ েসই শৰীৰ িবেবচনা নকিৰ েভাজন-পান কেৰ, েতওঁ িনজ দণ্ড েভাজন-পান কেৰ
30 এই কাৰেণ আেপানােলাকৰ মাজত বহুত মানুহ দূবর্লী আৰু ৰুগীয়া; আৰু বহুত মানুহ িনিদ্রত হ’ল

31 িকন্তু আিম িনজৰ িবচাৰ িনেজ ঠাৱৰ কৰা হ’েল, আমাৰ বােব দণ্ডাজ্ঞা নহলেহঁেতন 32 িকন্তু যােত আিম জগতেৰ
ৈসেত দণ্ড নাপাম, এই কাৰেণ আমাৰ েসাধ-িবচাৰ েহাৱাত প্রভুৰ পৰা শািস্ত পাইেছঁা

33এেতেক, েহ েমাৰ ভাই সকল, আেপানােলােক েযিতয়া েভাজন-পান কিৰবৈল েগাট খায়, েতিতয়া ইজেন িসজনৈল
বাট চাই থািকব 34আৰু আেপানােলাকৰ েগাট েখাৱােটা েযন দণ্ডৰ কাৰণ নহয়, এই কাৰেণ েকােনা জনৰ েভাক লােগ
যিদ, েতওঁ ঘৰেত খাওক অৱিশষ্ট কথােবাৰৰ িবষেয়, মই গ’েলেহ িদহা িদম

12 অধয্ায়
পিবত্র আত্মাৰ নানা িবধ বৰ প্রদান

1 েহ ভাই সকল, আিত্মক বৰৰ িবষেয়আেপানােলােক নজনাৈক থকা েমাৰ ইচ্ছা নাই 2আেপানােলােক জােন, েযিতয়া
আেপানােলাক মূির্তপূজক আিছল, েতিতয়া িনব্বর্াক মূির্তেবাৰৰ ওচৰৈল ৈগিছল 3 এই কাৰেণ মই আেপানােলাকক
জনাইেছঁা েয, ঈশ্বৰৰ আত্মােৰ কথা কওঁতা েকােনও “যীচুক শাপগ্রস্থ বুিল নকয়; আৰু পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰাই নহ’েল,
েকােনও যীচুক ‘প্রভু’ বুিলব েনাৱােৰ”
* 11 অধয্ায়:10 আ. 24:64, 65
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4 নানা প্রকাৰ আিত্মক বৰ আেছ, িকন্তু আত্মা এেক; 5আৰু পিৰচযর্া অেনক িবধ িকন্তু প্রভু এেক; 6 কমর্সাধক গুেণা
অেনক িবধ, িকন্তু ঈশ্বৰ এক, েতওঁ সকেলােত সকেলা কমর্ৰ সাধনকতর্ া

7 িকন্তু িহতৰ কাৰেণ প্রিতজনেক আত্মা-প্রকাশক গুণ িদয়া ৈহেছ 8 তােত আত্মাৰ দ্বাৰাই এজনক বুিদ্ধৰ কথা, এেক
আত্মাৰ ইচ্ছা অনুসােৰ আন জনক জ্ঞানৰ কথা, 9 এেক আত্মােৰ আন জনক িবশ্বাস িদয়া ৈহেছ; েসই এেক আত্মাৰ দ্বাৰাই
েকােনাক সুস্থ কিৰব পৰা বৰ, 10 আন েকােনা জনক পৰাক্রম কাযর্ সাধন কিৰবৈল, আন েকােনাক ভাববাণী ক’বৰ,
আন েকােনাক আত্মােবাৰ িবচাৰ কিৰবৰ, আন েকােনাক নানা িবধ ভাষা ক’বৰ, আৰু আন েকােনাক নানা ভাষাৰ অথর্
প্রকাশ কিৰবৰ শিক্তৰূপ বৰ িদয়া ৈহেছ; 11 িকন্তু েসই একমাত্র আত্মাই যােক িয বৰ িদবৈল মন কেৰ, েসয়াই েতওঁক
ভাগ-বঁািট িদ, েসই সকেলােক সাধন কিৰেছ

12 িকয়েনা েযেনৈক শৰীৰ এক আৰু তাৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ অেনক, িকন্তু েসই শৰীৰৰ সকেলা অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ অেনক হ’েলও
এক শৰীৰ হয়, েতেনৈক খ্রীষ্টও 13কাৰণ আিম ইহুদী হওঁ বা গ্রীক হওঁ, দাস হওঁ বা স্বাধীন হওঁ, সকেলােৱই এক শৰীৰ
হবৈল এক আত্মাত বাপ্তাইিজত হ’েলঁা; আৰু সকেলােৱ এক আত্মা পান কিৰবৈল পােলঁা

14 িকয়েনা শৰীৰ এক অঙ্গ নহয়, িকন্তু অেনক 15 ভিৰেয় যিদ কয়, মই হাত েনােহাৱা কাৰেণ শৰীৰৰ অংশ নহওঁ,
েতেনহেল িস েসই কাৰেণ শৰীৰৰ অংশ নহয়, এেন নহয় 16আৰু কােণও যিদ কয়, মই চকু েনােহাৱা কাৰেণ শৰীৰৰ
অংশ নহওঁ, েতেনহেল িস েসই কাৰেণ েয শৰীৰৰ অংশ নহয়, এেন নহয় 17 েগােটই শৰীেৰই চকু েহাৱা হ’েল, শ্রৱণ
ক’ত হ’লেহঁেতন? আৰু েগােটইেটা শ্রৱণ েহাৱা হ’েল, ঘ্রাণ ক’ত হ’লেহঁেতন?

18 িকন্তু এিতয়া ঈশ্বেৰ িনজ ইচ্ছামেত অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰক, এেন িক, েসইেবাৰৰ প্রেতয্কক শৰীৰত লগাই িদেল
19 নতুবা আটাইেবাৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ এক অঙ্গ েহাৱা হ’েল, েতেনহেল শৰীৰ ক’ত হ’লেহঁেতন? 20 িকন্তু এিতয়া অেনক
অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ হেলও, শৰীৰ এক

21 আৰু েতামাত েমাৰ প্রেয়াজন নাই বুিল চকুেৱ হাতক ক’ব েনাৱােৰ; বা েতামােলাকত েমাৰ প্রেয়াজন নাই বুিল
মূেৰ ভিৰ দুখনক ক’ব েনাৱােৰ 22 কওক ছািৰ, শৰীৰৰ িয িয অঙ্গ আন অঙ্গতৈক দূবর্ল েবাধ হয়, েসই সকেলা
অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গও প্রেয়াজনীয়েহ হয় 23 শৰীৰৰ িয িয অঙ্গ আনতৈক অনাদৰণীয় জ্ঞান কেৰঁা, েসইেবাৰক অিধক আদেৰেৰ
ভূিষত কেৰঁা; 24 আৰু আমাৰ কুৰূপ অঙ্গেবােৰও অিধক েশাভা পায় িকন্তু আমাৰ সুৰূপ অঙ্গেবাৰৰ এেকা প্রেয়াজন
নাই

25 িকন্তু শৰীৰত েযন িবেভদ নহয়, বৰং অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবােৰ পৰস্পেৰ িহত িচন্তা কেৰ, এই কাৰেণ ঈশ্বেৰ
অনাদৰণীয়েটাক অিধক আদৰণীয় কিৰ, শৰীৰ সংগিঠত কিৰেল 26 তােত এক অঙ্গই দুখ পােল, তােৰ ৈসেত সকেলা
অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গই দুখ পায়; আৰু এক অঙ্গই মযর্দা পােল, তােৰ ৈসেত সকেলা অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গই আনন্দ কেৰ 27আেপানােলাক
খ্রীষ্টৰ শৰীৰ আৰু এেকা এেকাজেনই এক এক অঙ্গ স্বৰূপ

28 আৰু ঈশ্বেৰ মণ্ডলীত প্রথেম পঁাচিন সকলক, িদ্বতীয়েত ভাববাদী সকলক, তৃতীয়েত উপেদশক সকলক স্থাপন
কিৰেল; তাৰ পাছত পৰাক্রম কাযর্েবাৰ, তাৰ পাছত সুস্থ কিৰব পৰা বৰ, উপকাৰ, শাসন-পদ আৰু নানা ভাষা িদেল
29 সকেলােৱই পঁাচিন েন? সকেলােৱই ভাববাদী েন? সকেলােৱই উপেদশক েন? সকেলােৱই পৰাক্রম কাযর্ কেৰঁাতা
েন?

30 সকেলােৱই সুস্থ কিৰব পৰা বৰ পাইেছ েন? সকেলােৱই পৰভাষা কয় েন? সকেলােৱই অথর্ বুজাই িদেয় েন?
31 িকন্তু উত্তম উত্তম বৰৈল হািবয়াহ কৰা; তথািপ তাতৈকেয়া এক উত্তম পথ মই আেপানােলাকক েদখুৱাওঁ

13 অধয্ায়
েপ্রমৰ উৎকৃষ্টতা

1 যিদও মই মানুহৰ বা স্বগর্ দূতৰ ভাষােৰ কথা কওঁ, তথািপ েমাৰ েপ্রম নাথািকেল, মই েকৱল বািজ থকা কঁাহ, বা
বাদয্ কিৰ থকা তালস্বৰূপ ৈহেছঁা 2 মই যিদ ভাববাণী পাওঁ, সকেলা িনগূঢ়-তত্ব আৰু সকেলা িবদয্া জােনা আৰু পবর্ত
আতৰাব পৰা েমাৰ যিদ এেন িবশ্বােসা থােক, তথািপ েমাৰ েপ্রম নাথািকেল, মই এেকা নহওঁ 3 আৰু দিৰদ্রক খুৱাবৈল
যিদ েমাৰ সব্বর্স্ব বয্য় কেৰঁা আৰু পুিৰ ভস্ম হ’বৈল েমাৰ শৰীৰেকা েশাধাই িদওঁ, তথািপ েমাৰ েপ্রম নাথািকেল, তাত
েমাৰ এেকা লাভ নাই

4 েপ্রম সহনশীল আৰু স্নহশীল; েপ্রেম িহংসা নকেৰ বা গবর্ নকেৰ; ই অহংকাৰী বা অিশষ্টাচাৰী নহয়, 5 ই িনজৰ লাভ
িনিবচােৰ, সহেজ কুিপত নহয় আৰু ই অনয্ায় আচৰণ নকেৰ৷ 6 ই অধাির্মকতাত আনন্দ নকেৰ, িকন্তু সতয্তাত আনন্দ
কেৰ, 7 েপ্রেম সকেলােক আেকাৱািল লয়, সকেলােক িবশ্বাস কেৰ, সকেলােক আশা কেৰ আৰু সকেলােক সহয্ কেৰ

8 েপ্রম েকিতয়াও লুপ্ত নহ’ব; িকন্তু ভাববাণী হ’েল, েলাপ হ’ব; পৰভাষা হ’েল, েসইেবাৰ গুিচব; জ্ঞান হ’েল, েসই
জেনা লুপ্ত হ’ব 9 িকয়েনা আমাৰ জ্ঞান খণ্ডমাত্র আৰু আমাৰ ভােবািক্তও খণ্ডমাত্র; 10 িকন্তু সমূ্পণর্তা উপিস্থত হ’েল,
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েসই খণ্ডেবাৰ লুপ্ত হ’ব 11 েযিতয়া মই িশশুআিছেলঁা, েতিতয়া িশশুৰ িনিচনাৈক কথা ৈকিছেলঁা, িশশুৰ দেৰ ভািবিছেলঁা,
িশশুৰ দেৰ িবেবচনাও কিৰিছেলঁা৷ েযিতয়া বয়স পােলঁা, েতিতয়াৰ পৰা িশশুৰ সকেলা কথা এিৰেলঁা 12 িকয়েনা এিতয়া
আিম দপর্ণত েদখাৰ দেৰ, অস্পষ্টৈক েদিখেছঁা; িকন্তু েতিতয়া মূখা-মূিখৈক েদিখম এিতয়া েমাৰ জ্ঞান খণ্ডমাত্র; িকন্তু
েতিতয়া, মই েযেনৈক সমূ্পণর্ৈক জনা হ’েলঁা, েতেনৈক সমূ্পণর্ ৰূপত জািনম 13 িকন্তু এিতয়া িতিনটা িবষয় আেছ:
িবশ্বাস, আশা, েপ্রম, িকন্তু এই েকইটাৰ মাজত েপ্রেমই েশ্রষ্ঠ

14 অধয্ায়
আিত্মক দানৰ িবষয়

1 আেপানােলােক েপ্রমৰ পােছ পােছ যাওঁক; আৰু আিত্মক বৰেবাৰৈল একান্ত মেনেৰ হািবয়াহ কৰক, িবেশষৈক
ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰবৰ হািবয়াহ কৰক 2 িকয়েনা িয জেন িবেশষ কথা েকাৱাৰ ক্ষমতা পাইেছ, েতওঁ েকােনা
মানুহৰ সেত নহয় ঈশ্বৰৰ সেতেহ কথা কয়; কাৰণ েতওঁ িক কথা কয় েকােনও নুবুেজ, িকন্তু েতওঁ আত্মাৰ দ্বাৰাই িনগূঢ়-
তত্বেবাৰৰ িবষেয় কয় 3 িকন্তু িয জেন ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰ, েতওঁ মানুহেবাৰক ধাির্মকতাত বৃিদ্ধ কিৰবৈল
আৰু আশ্বাস আৰু সান্ত্বনা িদবৈল কথা কয় 4 িয জনৰ পৰভাষা কবৈল ক্ষমতা আেছ, েতওঁ িনজেক ধমর্ত বৃিদ্ধ কেৰ;
িকন্তু িয জেন ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰ, েতওঁ মণ্ডলীক গিঢ় েতােল

5আেপানােলােক েযন পৰভাষা কয়, এই েমাৰ ইচ্ছা; িকন্তু তাতৈক ভােবািক্ত েযন প্রচাৰ কেৰ, ইয়াৈল েমাৰ বৰ ইচ্ছা;
আৰু পৰভাষা েকাৱা জেন, মণ্ডলীেয় ধমর্ত বৃিদ্ধ পাবৈল যিদ অথর্ নুবুজায়, েতেনহেল এেন জনতৈক ভােবািক্ত প্রচাৰ
কৰা জন েশ্রষ্ঠ

6 এিতয়া, েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল ৈগ যিদ পৰভাষা কওঁ, িকন্তু আেপানােলাকৰ
ওচৰত ৈগ প্রকািশত সতয্ ঞ্জান বা ভাববাণী বা েকােনা িশক্ষা িবষেয় যিদ নকওঁ, েতেনহেল আেপানােলাকৰ িকবা লাভ
হবেন?

7 শব্দ কৰা িনষ্পর্ াণ বস্তুৰ মাজেতা বঁাহী হওক, বা বীণা হওক, শুৱলা স্বৰ সৃষ্টি কিৰ স্পষ্টৈক শুৱলা ধ্বিনত যিদ
নাবােজ, েতেনহেল বঁাহীেৰ বা বীণােৰ িক সুৰ বেজাৱা হয়, েসই িবষেয় েকেনৈক জনা যাব? 8 কাৰণ ৰণ-িশঙাৰ মাত
যিদ অস্পষ্ট হয়, েতেনহেল যুদ্ধৈল েকােন িনজেক সজাব? 9 িঠক েসইদেৰ আেপানােলােকও যিদ সহেজ বুিজব পৰা
কথা িজভােৰ নকয়, েতেনহেল িয েকাৱা হয়, েসই িবষেয় েকেনৈক জািনব? িকয়েনা এইেবাৰ কথা আেপানােলােক
বতাহত েকাৱাৰ িনিচনা হ’ব

10 জগতত বহু প্রকাৰৰ ভাষা আেছ, তথািপ তাৰ অথর্ েনােহাৱা ভাষা এটাও নাই 11 িকন্তু মই যিদ েসই ভাষাৰ অথর্
নুবুেজঁা, েতেনহেল িয জেন কয়, েতওঁৰ বােব মই িবেদশীৰ িনিচনা হ’ম; আৰু েসই েকাৱা জেনা েমাৰ বােব িবেদশীৰ
িনিচনা হ’ব

12 এেতেক েলাকৰ েক্ষত্রেতা িঠক েতেন ধৰণেৰই, আেপানােলােক আত্মাৰ িবিবধ বৰৈল হািবয়াহ কিৰেছ েযিতয়া,
মণ্ডলীক ধমর্ত বৃিদ্ধ কিৰবৰ বােব উপিচ পিৰবৈল যত্ন কৰক

13 এই কাৰেণ িয জেন পৰভাষা কয়, েতওঁ েযন অথর্ও বুজাই িদব পােৰ, তাৰ কাৰেণ প্রাথর্না কৰক 14 িকয়েনা
পৰভাষােৰ যিদ প্রাথর্না কেৰঁা, েতেনহেল েমাৰ আত্মাই প্রাথর্না কেৰ, িকন্তু েমাৰ হৃদয় ফলহীন হয় 15 েতেনহেল আিম
িক কৰা উিচত? অ◌ািম আত্মােৰ প্রাথর্না কিৰম েন, মনেৰ প্রাথর্না কিৰম? আিম আত্মােৰ গীত গাম েন, মেনেৰ গীত
গাম? 16 নতুবা তুিম যিদ আত্মােৰ ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰছা, িকন্তু িয সকেল শুিনবৈল দশর্ক িহচােপ তাৈল আেহ, েতওঁ
যিদ বুিজ নাপাই, েকেনৈক েতামাৰ েসই ধনয্বাদত ‘আেমন’ ক’ব? কাৰণ তুিম িক ৈকছা, েতওঁেলােক বুিজ নাপােল

17 িকয়েনা তুিম হ’েল, বহুত ভালৈক ধনয্বাদ কিৰছা, িকন্তু অনয্ েলাক সকলকআিত্মক ভােব গিঢ় েতালা নহল 18 মই
েয আেপানােলাকতৈক েবিছ পৰভাষা কওঁ, তাৰ কাৰেণ মই ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কিৰেছঁা; 19 তথািপ মণ্ডলীত পৰভাষােৰ দহ
হাজাৰ কথা েকাৱাতৈক, মানুহক িশক্ষা িদবৈল, বুিজ েপাৱাৈক বুিদ্ধেৰ পঁাচটা কথা েকাৱা ভাল বুিল ভােবা

20 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, আেপানােলাক িবেবচনাত িশশুৰ দেৰ নহ’ব; িকন্তু মন্দ িবষয়ত িশশু সকলৰ দেৰ
ৈহ, িচন্তা আৰু িবেবচনাত বয়সস্থ েলাকৰ দেৰ হওক 21 িবধান-শাস্ত্রত িলখা আেছ,
“প্রভুেৱ ৈকেছ, পৰভাষা েকাৱা েলাকৰ দ্বাৰাই, আৰু িবেদশী সকলৰ ওঁঠৰ দ্বাৰাই, মই এই েলাকক কথা ক’ম;
িকন্তু তাক কিৰেলও, েতওঁেলােক েমাৰ কথা নুশুিনব ”

22 এই কাৰেণ েবেলগ েবেলগ ভাষােৰ কথা েকাৱা, িবশ্বাস কৰা সকলৰ কাৰেণ নহয়, অিবশ্বাসী সকলৰ কাৰেণ িচন
হয়; িকন্তু ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কৰা, িবশ্বাস নকৰা সকলৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু িবশ্বাস কৰা সকলৰ কাৰেণ িচন হয়
23 এেতেক েগােটই মণ্ডলীেয় েযিতয়া একেগাট হয়, আৰু আটাইেলােক যিদ পৰভাষা ৈক থােক, েতিতয়া সাধাৰণ বা
েকােনা অিবশ্বাসী মানুহ েসই স্থানত প্রেৱশ কিৰেল, েতওঁেলােক আেপানােলাকক বলীয়া বুিল নক’ব েন?



1 কিৰন্থীয়া 14 অধয্ায়:24 1296 1 কিৰন্থীয়া 15 অধয্ায়:14

24 সকেলােৱ যিদ ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰ আৰু িবশ্বাস নকৰা সাধাৰণ েকােনা এজন মানুহ যিদ েসই স্থানৈল আেহ,
েতেনহেল েসই ভাববাণী শুিন েতওঁ িনজৰ পাপৰ িবষেয় সেচতন আৰু ভাববাণীৰ দ্বাৰাই েতওঁ িবচাৰ প্রাপ্ত হয়৷ 25এইদেৰ
েলাক জনৰ হৃদয়ৰ েকােনা গুপ্তকথা প্রকাশ পায়৷ তােত েতওঁ মািটত উবুিৰ ৈহ পিৰ, িনশ্চেয় ‘আেপানােলাকৰ মাজত
ঈশ্বৰ আেছ’, এই বুিল ঈশ্বৰৰ েসৱা কিৰব

26 এেতেক েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল আেপানােলােক িক কিৰব? েযিতয়া আেপানােলাক এঠাইত েগাট খায়,
েতিতয়া েকােনা জেন গীত, েকােনা জেন উপেদশ, েকােনা জেন প্রকািশত বাকয্, েকােনা জেন পৰভাষা*, েকােনা জেন
তাৰ অথর্ ভাঙিণ কিৰ কথা ক’ব িকন্তু এই সকেলা েযন মণ্ডলী বৃিদ্ধ কিৰবৈল কৰা হয় 27 েকােনােৱ যিদ পৰভাষা
কয়, েতেনহেল দুজন, বা তাতৈক অিধক হ’েলও, িতিন জেন পাল অনুক্রেম কওক; আৰু এজেন অথর্ বুজাই িদয়ক
28 িকন্তু অথর্ বুজাই িদওঁতা যিদ েকােনা নাই, েতেনহেল েতওঁ মণ্ডলীত িনজম িদ থািক েকৱল িনজৰ আৰু ঈশ্বৰৰ
উেদ্দেশয্ কথা কওক

29 আৰু ভাববাদী দুই বা িতিন জেন কথা কওক, আন সকেল িবেবচনা কিৰ চাওক 30 িকন্তু উপাসনাত বিহ থকা
সকলৰ েকােনা জনৰ আগত িকবা কথা প্রকািশত হ’েল প্রথম জন িনজম িদ থাকক

31 িকয়েনা অ◌ােপানােলাক সকেলােৱই এজন এজনৈক ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰ, আন এজনক িশকাব পােৰ
আৰু সকেলােক উদগাওক৷ 32 িকয়েনা ভাববাদী সকলৰ আত্মা ভাববাদী সকলৰ বশত থােক 33 িকয়েনা ঈশ্বেৰ
েকিতয়াও িবশৃংখল সৃষ্টি নকেৰ, িকন্তু েতওঁ, শািন্ত িদওঁতা ঈশ্বৰ হয় েযেনৈক পিবত্র েলাক সকলৰ মণ্ডলীত, 34 েতেনৈক
আেপানােলাকৰ মণ্ডলী সমূহেতা মিহলা সকল িনজম িদ থাকক; িকয়েনা কথা ক’বৈল েতওঁেলাকক অনুমিত িদয়া নাযায়;
িকন্তু েতওঁেলােক িনেবদন কিৰ থাকক, িবধান-শাস্ত্রেয়ও েসইদেৰই কয় 35 িকন্তু েতওঁেলােক যিদ িকবা সুিধ িশক্ষা
পাব েখােজ, েতেনহেল ঘৰেত িনজ িনজ স্বামীক েসাধক; িকয়েনা মণ্ডলীত মিহলা মানুেহ কথা েকাৱা লাজৰ িবষয়
36 নতুবা, ঈশ্বৰৰ বাকয্ আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা ওলাইিছল েন? বা অকল আেপানােলাকৰ ওচৰৈলেহ আিহিছল েন?

37 েকােনােৱ যিদ িনজেক িনেজ ভাববাদী বা আিত্মক বুিল মােন, েতেনহেল মই আেপানােলাকৈল িযেবাৰ কথা
িলিখেছঁা, েসইেবাৰ ঈশ্বৰৰ আেদশ বুিল েতওঁ জানক 38 িকন্তু েকােনােৱ যিদ নাজােন, েতেনহেল েতওঁ নাজানক
39 এই কাৰেণ, েহ েমাৰ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰবৈল হািবয়াহ কৰক আৰু পৰভাষা
ক’বৈল িনেষধ নকিৰব 40 িকন্তু সকেলা কমর্ সুন্দৰৈক শািলনতা বজাই কৰা হওক

15 অধয্ায়
পুনৰুত্থানৰ িবষয়

1 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল িয শুভবাতর্ া মই আেপানােলাকৰ আগত প্রচাৰ কিৰেলঁা, েসয়া আেপানােলাকক
জনাইেছঁা; েসইেবাৰ আেপানােলােক গ্রহণ কিৰেল, আৰু তােত িথেৰও আেছ; 2 আৰু িয বাকয্ৰ দ্বাৰাই মই
আেপানােলাকৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেলঁা, েসয়া যিদ আেপানােলােক ধিৰ আেছ, েতেনহেল তাৰ দ্বাৰাই পিৰত্রােণা
পাইেছ; নতুবা আেপানােলােক বৃথাই িবশ্বাস কিৰেল

3 িকয়েনা মই িয িশক্ষা পােলঁা, তােৰ এই প্রধান িশক্ষা আেপানােলাকক িদেলঁা েয, ধমর্শাস্ত্র অনুসােৰ খ্রীষ্ট আমাৰ
পাপৰ কাৰেণ মিৰল; 4 আৰু েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল; আৰু ধমর্শাস্ত্র অনুসােৰ তৃতীয় িদনা পুনৰুিত্থত হ’ল;

5 আৰু েতওঁ ৈকফাক েদখা িদেল; পাছত েসই বাৰ জনক, 6 আৰু তাৰ পাছত পঁাচশতৈক অিধক ভাই আৰু ভিন
সকলক এেক সময়েত েদখা িদেল; েতওঁেলাকৰ অিধক ভাগ এিতয়াৈলেক আেছ, িকন্তু েকােনা েকােনা িনিদ্রত হ’ল
7 পাছত যােকাবক আৰু তাৰ পাছত পঁাচিন সকলৰ আগত েতওঁ েদখা িদেল

8 সকেলােৰ েশষত অকালত জন্মাৰ িনিচনা িয মই, েমােকা েদখা িদেল* 9 িকয়েনা পঁাচিন সকলৰ মাজত মই
সকেলাতৈক সৰু, এেন িক, পঁাচিন নাম পাবেৰা েযাগয্ নহওঁ; কাৰণ মই ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীক তাড়না কিৰিছেলঁা

10 তথািপ মই িয ৈহেছঁা; ঈশ্বৰৰ অনুগ্রেহেৰেহ ৈহেছঁা; আৰু েমাৈল েতওঁৰ িয অনুগ্রহ, েসেয় বয্থর্ নহ’ল; িকন্তু মই
েতওঁেলাকতৈক অিধক পিৰশ্রম কিৰেলঁা; িকন্তু মেয়ই েয কিৰেলঁা, এেন নহয়, ঈশ্বৰৰ অনুগ্রেহ েমাৰ লগত কিৰেল
11 এেতেক মই বা েতওঁেলাক েযেয় হওক, আিম েসইদেৰ েঘাষণা কিৰেলঁা আৰু আেপানােলােক েসইদেৰ িবশ্বাস
কিৰেল

12 িকন্তু খ্রীষ্টক েয মৃতেবাৰৰ মাজৰ পৰা েতালা হ’ল, ইয়াক যিদ েঘাষণা কৰা হয়, েতেনহেল মৃতেবাৰৰ পুনৰুত্থান
নাই বুিল আেপানােলাকৰ েকােনা েকােনা েলােক েকেনৈক কয়? 13 যিদ মৃতেবাৰৰ পুনৰুত্থান নাই, েতেনহেল খ্রীষ্টেকা
েতালা নহ’ল; 14 আৰু খ্রীষ্টক যিদ েতালা নহ’ল, েতেনহেল আমাৰ েঘাষণা বৃথা, আেপানােলাকৰ িবশ্বােসা বৃথা
* 14 অধয্ায়:26 িযচয়া 28:11, 12 * 15 অধয্ায়:8 পঁা. 9:3, 17
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15 আৰু আিম ঈশ্বৰৰ িমছা সাক্ষী িদেছঁা বুিল ওলাই পিৰম; কাৰণ আিম ঈশ্বৰৰ িবষেয় এই সাক্ষয্ িদেলঁা েয, েতওঁ
খ্রীষ্টক তুিলেল; 16 িকয়েনা, যিদ মৃতেবাৰক েতালা নহয়, েতেনহেল খ্রীষ্টেকা েতালা নহ’ল; 17 আৰু যিদ খ্রীষ্টক েতালা
নহ’ল, েতেনহেল অ◌ােপানােলাকৰ িবশ্বাস অসাথর্ক; আেপানােলাক এিতয়াও িনজ িনজ পাপেতই আেছ

18 েতেনহ’েল খ্রীষ্টৰ আশ্রয়ত িনিদ্রত েহাৱা সকেলা িবনষ্ট ৈহেছ 19 খ্রীষ্টত আমাৰ িয আশা, েসেয় যিদ অকল এই
জীৱনৰ আয়ুস কালৈল হয়, েতেনহেল আিম সকেলা মানুহতৈক অিধক দয়া নেপাৱাৈক আেছঁা

20 িকন্তু এিতয়া খ্রীষ্ট িনিদ্রত েলাকৰ মাজৰ পৰা উিত্থত হ’ল, েতেৱঁই মৃত েলাক সকলৰ মাজত প্রথম ফল৷ 21 িকয়েনা
মৃতুয্ মনুষয্ৰ দ্বাৰাই েহাৱাত, মৃতেবাৰৰ পুনৰুত্থােনা মনুষয্ৰ দ্বাৰাই হ’ল

22 কাৰণ আদমত েযেনৈক সকেলা মেৰ, েতেনৈক খ্রীষ্টত সকেলােৱ জীৱন পাব 23 িকন্তু প্রিতজেন িনজ িনজ
েশ্রণীত জীৱন পাব; প্রথম ফল খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টত িয সকল েমােনানীত, েতওঁৰ আগমণত েসই মৃত েলাক সকেলই উিঠব

24 ইয়াৰ পাছত েশষ হ’ব; িকয়েনা েতওঁ সকেলা শাসনকতর্ াৰ ক্ষমতা, আৰু পৰাক্রম েলাপ কিৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ হাতত
ৰাজয্ েশাধাই িদব 25 িকয়েনা েযিতয়াৈলেক েতওঁ সকেলা শত্রুক েতওঁৰ ভিৰৰ তল নকেৰ, েতিতয়াৈলেক েতওঁ ৰাজত্ব
কিৰব লািগব 26 েশষ শত্রু িয মৃতুয্, তােকা ধ্বংস কৰা হ’ব

27 িকয়েনা ‘েতওঁ সকেলােক বশীভূত কিৰ েতওঁৰ ভিৰৰ তলত থেল’ িকন্তু ‘সকেলােৱ বশীভূত হ’ব’ বুিল েযিতয়া
েতওঁ কয়, েতিতয়া িয জেন সকেলােক েতওঁৰ বশীভূত কিৰেল, েতওঁ েয েসইেবাৰৰ পৰা বািহৰ, এেয় প্রকািশত হয়
28 আৰু সকেলােৱই খ্রীষ্টৰ বশীভূত হ’েল, পুত্র িনেজ িপতৃ ঈশ্বৰৰ অধীন হব৷ েযন ঈশ্বৰ, িয জেন েতওঁক সকেলােৰ
ওপৰত অিধকাৰ কিৰবৈল িদেছ, েতেৱঁই সেবর্সবর্া হয়৷

29 আৰু মৃতেবাৰৰ কাৰেণ বাপ্তাইিজত েহাৱা েলােক িক কিৰব? যিদ মৃতেবাৰক সমুিল েতালা নহয়, েতেনহেল
েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েসই েলাক িকয় বাপ্তাইিজত হয়? 30 আৰু আিমও বা িকয় প্রিত মূহুতর্ ত সঙ্কটত পেৰা?

31 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, আমাৰ প্রভু খ্রীষ্ট যীচুত আেপানােলাকৰ িবষেয় েমাৰ িয গবর্ আেছ, তাৰ েদাহাই
িদ ৈকেছঁা, প্রিত িদেনই মই মৃতুয্-মুখত আেছঁা 32 মই যিদ মানুহৰ দেৰেহ ইিফচত বনৰীয়া জন্তুেৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰেলঁা,
েতেনহেল েমাৰ িক লাভ হ’ল? মৃতেবাৰক যিদ েতালা নহয়, েতেনহেল “আহক, আিম েভাজন-পান কেৰঁাহক; িকয়েনা
কািলৈল আিম মিৰম”

33 আেপানােলাক ভ্রান্ত নহ’ব; কু-সঙ্গই সদাচাৰ নষ্ট কেৰ 34 ধাির্মকভােৱ সেচতন হওক৷ পাপ নকিৰব; িকয়েনা
ঈশ্বৰৰ কথাত েকােনা েকােনা জনৰ েযাগয্ জ্ঞান নাই আেপানােলােক লাজ পাবৈল মই এই কথা ৈকেছঁা

35 িকন্তু িকছুমােন কয়, “মৃতেবাৰ েকেনৈক পুনৰুিত্থত হব? আৰু েকেনকুৱা েদহৰ ৈসেত েতওঁেলাক আিহব?”
36 েহ িনেব্বর্াধ, তুিম িয বীজ েৰাপণ কিৰছা, িস নমৰা পযর্য্ন্ত নগেজ; 37 আৰু পাছত িয ডাল ওলাব, েসয়া তুিম েৰাৱা
নাই৷ েগাম হওক, বা আন েকােনা ধােনই হওক, তুিম গুিট মােথান েৰাপণ কিৰছা; 38 িকন্তু ঈশ্বেৰ িনজ ইচ্ছােৰ তাক গা
িদেয়, আৰু প্রেতয্ক গুিটক িনজ িনজ গা িদেয় 39 সকেলা মঙহ এেক ৰূপ মঙহ নহয়; িকন্তু মানুহ বা পশুৰ হওক,
চৰাই বা মাছেৰই হওক, েবেলগ েবেলগ আকৃিতৰ মঙহ আেছ 40 স্বগীর্য় শৰীৰ আেছ, পাির্থৱ শৰীেৰা আেছ; িকন্তু
স্বগীর্য়েবাৰৰ কািন্ত †এক প্রকাৰ আৰু পাির্থৱেবাৰৰ কািন্ত এক প্রকাৰ 41 সূযর্ৰ েগৗৰৱ এক প্রকাৰৰ উজ্বল, চন্দ্রৰ েগৗৰৱ
আন এক ধৰণৰ, নক্ষত্রেবাৰেৰা েগৗৰৱ অনয্ ধৰণৰ; আেকৗ তৰােবাৰৰ েক্ষত্রেতা এটা তৰাতৈক আনেটা তৰাৰ উজ্বল
িভন্ন হয়

42 েসইদেৰ মৃতেবাৰৰ পুনৰুত্থােনা এেক িযহক েৰাৱা যায়, েসেয় ক্ষয়ৰ পাত্র; িযহক েতালা হয়, েসেয় অক্ষয়তাৰ
পাত্র; 43 িযহক েৰাৱা যায়, েসেয় অনাদৰৰ পাত্র; িযহক েতালা হয়, েসেয় েগৗৰৱৰ পাত্র; িযহক েৰাৱা যায়, েসেয়
দূবর্লতাৰ পাত্র; িযহক েতালা হয়, েসেয় প্রভাৱৰ শিক্ত; 44 িযহক েৰাৱা যায়, েসেয় স্বাভািৱক েদহ, িযহক েতালা হয়,
েসেয় আিত্মক েদহ যিদ ৈদিহক েদহ আেছ, েতেনহেল আিত্মক েদেহা আেছ

45 এইদেৰ িলখাও আেছ, “প্রথম মানুহ আদম জীৱনময় প্রাণী হ’ল; িকন্তু েশষৰ আদম জীৱনদায়ক আত্মা হল”
46 তথািপ আিত্মক িয, েসেয় প্রথম নহয়; িকন্তু স্বাভািৱক িয েসেয়েহ প্রথম, িয আিত্মক েসেয় পাছত হ’ল

47প্রথম মানুহ পৃিথৱীৰ ধূিলৰ পৰা েহাৱা, মৃন্ময়; িকন্তু িদ্বতীয় মানুহ স্বগর্ৰ পৰা অহা 48 েসই মৃন্ময় জন েযেন আিছল,
মৃন্ময়েবােৰা েতেন; আৰু েসই স্বগীর্য়েলাক সকল, েসই স্বগীর্য় েলাক খ্রীষ্টৰ দেৰ৷ 49 আৰু আিম েযেনৈক েসই মৃন্ময়
জনৰ প্রিতমূির্ত ধাৰণ কিৰেলঁা, েতেনৈক েসই স্বগীর্য় জনৰ প্রিতমূির্তও ধাৰণ কিৰম

50 িকন্তু েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল আেপানােলাকক কওঁ, মাংস আৰু েতজ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ অিধকাৰী হ’ব েনাৱােৰ;
আৰু ক্ষয়শীল অক্ষয়তাৰ অিধকাৰী হব েনাৱােৰ 51 চাওক, মই আেপানােলাকক এিট িনগূঢ়-তত্ব কওঁ, আিম সকেলােৱই
িনিদ্রত নহ’ম; িকন্তু চকুৰ পচাৰেত ৰূপান্তিৰত হ’ম
† 15 অধয্ায়:40 কািন্ত প্রভাৱ
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52 এক মুহুতর্ েত েযিতয়া েশষ তূৰী বািজব, েতিতয়া চকুৰ পলকেত েসয়া ঘিটব৷ তুিৰ েযিতয়া বািজব, েতিতয়া মৃত
েলাক সকল অক্ষয়ণীয় ৈহ উিত্থত হ’ব আৰুআিম সকেলােৱই ৰূপান্তিৰত হ’ম 53 িকয়েনা এই ক্ষয়শীল েদহাই অক্ষয়তাৰ
বস্ত্র িপিন্ধব আৰু এই মৃতুয্ৰ পাত্রই অমৰতাক িপিন্ধব লািগব

54 পাছত েযিতয়া এই ক্ষয়ৰ েদহাই অক্ষয়তাক আৰু এই মৃতুয্ৰ েদহাই অমৰতাক িপিন্ধব, েতিতয়া এই িয কথা িলখা
আেছ, েবােল-
“জয়ৰ অেথর্ মৃতুয্ক িগিল েখাৱা হ’ল, েসেয় িসদ্ধ হ’ব”
55 “েহ মৃতুয্, েতামাৰ জয় ক’ত?
েহ মৃতুয্, েতামাৰ হুল ক’ত?”

56 মৃতুয্ৰ হুল পাপ আৰু পাপৰ শিক্ত িবধান৷ 57 িকন্তু ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদওঁ, েতওঁ আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই
আমাক জয় দান কিৰেল

58এেতেক, েহ েমাৰ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল আেপানােলােক সুিস্থৰ আৰু দৃঢ় সংকল্প কৰক, ঈশ্বৰৰ কাযর্ত সকেলা
সময়েত িনজেক সমূ্পণর্ৰূেপ সিপ িদয়ক৷ আেপানােলােক জােন েয, ঈশ্বৰৰ বােব কৰা পিৰশ্রম বয্থর্ নহয়

16 অধয্ায়
দান েতালাৰ িবধান; পত্রৰ উপসংহাৰ

1 পিবত্র েলাক সকলৰ কাৰেণ দান েতালাৰ িবষেয় হ’েল, মই গালাতীয়াৰ মণ্ডলী সমূহক েযেনৈক আেদশ িদেলঁা,
েতেনৈক আেপানােলােকও কিৰব 2 সপ্তাহৰ প্রথম িদনা আেপানােলাকৰ উপাজর্ নৰ পৰা প্রিতজেন িনজ িনজ আয়
অনুসােৰ িনজৰ ঘৰৰ েকােনাবা িবেশষ স্থানত সঁািচ ৰািখব৷ মই েযিতয়া আেপানােলাকৰ ওচৰত উপিস্থত হ’ম, েতিতয়া
েযন দান েতালা নহয়৷

3 এই কাৰেণ মই েযিতয়া উপিস্থত হ’ম, েতিতয়া আেপানােলােক িয সকলক েযাগয্ বুিল িবেবচনা কেৰ েতওঁেলাকৰ
হাতত েসই দান িযৰূচােলমৈল িদ পঠাব৷ আিম িলিখ িদয়া এখন পত্র েতওঁেলােক প্রমাণ স্বৰূেপ ৈল যাব৷ 4 যিদ আিম
েযাৱােতা উিচত হয়, েতেনহেল েতওঁেলাক অ◌ামাৰ লগেত যাব

5 িকন্তু েযিতয়া আিম মািকদিনয়া ৈহ* - যাত্রা কিৰম, েতিতয়া মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহম 6আেপানােলাকৰ
লগত িকজািন িকছুিদন থািকম, হয়েতা জাৰ-কােলা আেপানােলাকৰ লগত কটাম; পাছত মই যাবলগীয়া ঠাইৈল যাবৰ
বােব আেপানােলােকই েমাক েযাৱাৰ বয্বস্থা কিৰ িদব পািৰব৷

7এিতয়া মই যাত্রা পথত আেপানােলাকৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰবৈল িবচৰা নাই; কাৰণ প্রভুৰ ইচ্ছা হ’েল, আেপানােলাকৰ
লগত িকছুিদন থািকবৈল মই আশা কিৰ আেছঁা 8 তথািপ পঞ্চাশ-িদনীয়া পবর্ৈলেক মই ইিফচত থািকম; 9 িকয়েনা
কাযর্সাধক এখন বহল দুৱাৰ েমাৰ বােব মুকিল ৈহেছ; আৰু তাত িবেৰাধী বহুত আেছ

10 এিতয়া যিদ আেপানােলাকৰ ওচৰত তীমিথয় উপিস্থত হয়, েতেনহেল েতওঁ যােত আেপানােলাকৰ তাত িনভর্ েয়
থােক, িকয়েনা েতওঁ েমাৰ দেৰই প্রভুৰ কাযর্ কেৰ, েকােনও েযন েতওঁক েহয়ঞ্জান নকেৰ৷ 11 িকন্তু েতওঁ েযন েমাৰ
ওচৰৈল আেহ, এই কাৰেণ আেপানােলােক েতওঁক কুশেল আগবঢ়ায় থ’ব; িকয়েনা েতওঁ ভাই সকলৰ ৈসেত অহাৈল,
মই বাট চাই আেছঁা 12 এিতয়া আপেল্লা ভাইৰ প্রসংগত কওঁ, আিম েতওঁক দৃঢ়তােৰ সকেলা প্রকাৰেৰ ভাই সকলৰ
ৈসেত আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব, মই েতওঁক বহুত িমনিত কিৰেলঁা; িকন্তু এিতয়া যাবৈল েতওঁ িঠৰাং কৰা
নাই; তথািপ েযিতয়া সুেযাগ পাব, েতিতয়া েতওঁ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাব

13 আেপানােলাক সজাগ ৈহ থাকক; িবশ্বাসত সুিস্থৰ েহাৱা, েডকা সকলৰ দেৰ শিক্তমন্ত হওক 14 আেপানােলাকৰ
সকেলা কমর্ েপ্রেমেৰ কৰা হওক

15 েহ ভাই সকল মই আেপানােলাকক এই িমনিত কিৰেছঁা, িস্তফানাৰ পিৰয়াল, িয আখায়া েদশৰ প্রথম ফলস্বৰূপ
আৰু েতওঁেলােক েয পিবত্র েলাকৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল স্ব-ইচ্ছােৰ ভাৰ ল’েল, েসই িবষেয় আেপানােলােক জােন;
16 আেপানােলােক এেনকুৱা েলাকৰ কাযর্ত, সাহাযয্ আৰু পিৰশ্রম কৰা সকলৰ বশীভূত হওক

17 আিম সকেলা আনিন্দত ৈহেছঁা, কাৰণ িস্তফান, ফতূ্তর্ নাত আৰু আখািয়ক ইয়াৈল অহাত আেপানােলাক নথকাত
েমাৰ িয অভাৱ আিছল, েসই অভাৱ েতওঁেলােক সমূ্পণর্ কিৰেল 18কাৰণ েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ িনিচনাৈক েমাৰ
আত্মা জুৰােল; এেতেক আেপানােলােক এেন েলাকক িচিন পাবৈল ভুল নকিৰব

19 এিচয়া েদশৰ মণ্ডলী সমূেহ আেপানােলাকক শুেভচ্ছা জনাইেছ৷ আিক্কলা, িপ্রষ্কা আৰু েতওঁেলাকৰ ঘৰত েগাট
েখাৱা মণ্ডলীেয় আেপানােলাকক প্রভুত শুেভচ্ছা জনাইেছ৷ 20 সকেলা ভাই, ভনী সকেল আেপানােলাকক শুেভচ্ছা
জনাইেছ৷ আেপানােলােকও পৰস্পেৰ ইজেন িসজনক পিবত্র চুমােৰ শুেভচ্ছা জনাব৷
* 16 অধয্ায়:5 মািকদিনয়া ৈহ মািকদিনয়াৰ মােজিদ



1 কিৰন্থীয়া 16 অধয্ায়:21 1299 1 কিৰন্থীয়া 16 অধয্ায়:24

21 মই, েপৗেল, িনজ হােতেৰ এই শুেভচ্ছা বাণী িলিখ পঠােলঁা৷ 22 েকােনােৱ যিদ প্রভুক েপ্রম নকেৰ, েতওঁ শাপগ্রস্ত
হওক আমাৰ প্রভু আহক৷ 23 প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাকৰ লগত থাকক 24 খ্রীষ্ট যীচুত েমাৰ েপ্রম
আেপানােলাক সকেলােৰ লগত থাকক আেমন



2 কিৰন্থীয়া 1 অধয্ায়:1 1300 2 কিৰন্থীয়া 1 অধয্ায়:4

2 কিৰন্থীয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েপৗেল েতওঁৰ জীৱনৰ এক অসুৰিক্ষত সময়ত িদ্বতীয় কিৰন্থীয়া িলিখিছল কিৰন্থীয়া মণ্ডলীেয় সংগ্রাম কিৰবলগীয়া

েহাৱা বুিল েতওঁ জািনব পািৰিছল আৰু েতওঁ িবশ্বাসীসকলৰ স্থানীয় েলাকৰ ৈসেত ঐকয্ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰেণ বয্ৱস্থা ল’ব
িবচািৰিছল েযিতয়া েপৗেল এই পত্র িলিখিছল, েতিতয়া কিৰন্থত থকা িবশ্বাসীসকলৰ বােব েতওঁৰ িয েপ্রম আিছল তাৰ
কাৰেণ েতওঁ দুখ আৰু যন্ত্রণাৰ সমু্মখীন হ’ব লগা ৈহিছল দুখ-কষ্টেবােৰ মানুহৰ দুবর্লতােবাৰ প্রকাশ কেৰ, িকন্তু ঈশ্বৰৰ
ওপৰত থকা সক্ষমতাই- “েমাৰ অনুগ্রহ েতামাৰ বােব যেথষ্ট, দুবর্লতাত েমাৰ শিক্ত িসদ্ধ হয়” (2 কিৰন্থীয়া 12:7-10)
এই পত্রত, েপৗেল েতওঁৰ পিৰচযর্া আৰু পঁাচিনবাবৰ প্রিত েতওঁৰ কতৃর্ ত্বৰ ওপৰত থকা প্রিতপক্ষক তীব্রভােব প্রিতহত
কিৰেছ েতওঁ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা খ্রীষ্টৰ এজন পঁাচিন ৈহ পুনবর্য্ক্তবয্ িদয়াৰ েযােগিদ এই পত্র িলখাৰ আবম্ভ কিৰেছ (2
কিৰন্থীয়া 1:1) এই পত্রৰ েযােগিদ েপৗেল পঁাচিন আৰু খ্রীষ্টিয় িবশ্বাসৰ বহু িবষয় প্রকাশ কেৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 55-56 খ্রীষ্টাব্দ
এই কিৰন্থীয়সকলৰ প্রিত েপৗলৰ িদ্বতীয় পত্রখন েপৗেল মািকদনীয়াৰ পৰা িলিখিছল প্রাপক এই পত্রখন িলিখিছল

কিৰন্থত থকা ঈশ্বৰৰ মণ্ডলী আৰ িযসকল আখায়াত আিছল েসইসকলৈল; এই আখায়া আিছল এখন েৰামীয় প্রেদশ,
ইয়াৰ ৰাজধানী আিছল কিৰন্থ (2 কিৰন্থীয়া 1:1)

প্রাপক
এই পত্রখন িলিখিছল কিৰন্থত থকা ঈশ্বৰৰ মণ্ডলী আৰ িযসকল আখায়াত আিছল েসইসকলৈল; এই আখায়া আিছল

এখন েৰামীয় প্রেদশ, ইয়াৰ ৰাজধানী আিছল কিৰন্থ (2 কিৰন্থীয়া 1:1)
উেদ্দশয্
এই পত্র িলখাৰ বােব েপৗলৰ িকছুমান উেদ্দশয্ আিছল, এই সান্তনা আৰু আনন্দ প্রকাশ কৰাৰ কাৰেণ েপৗেল মন

কিৰিছল েয, কিৰন্থীয়াসকেল েতওঁৰ েবদনাদায়ক পত্রৰ অনুকুল িবষয়েবাৰ এিৰ িদিছল (1:3-4; 7:8-9, 12:13),
এিচয়া প্রেদশৰ মােজেৰ েযাৱা িবপদ সম্পেকর্ েতওঁ জনা (1:8�-11), েতওঁেলাকক েতওঁ ৈকিছল অিভযুক্ত দলক ক্ষমা
কিৰবা (2:5-11), অিবশ্বাসী সকলৰ ৈসেত যুৱিলত বান্ধ নাখাবৰ বােব সাবধান কৰা (6:14; 7:1), েতওঁেলাকৰ প্রকৃত
আচৰণ আৰু খ্রীষ্টিয় পিৰচযর্াৰ প্রিত থকা উচ্চ আহ্বানৰ িবষেয় বাখয্া কিৰিছল (2:14-7:4), দান কৰা অনুগ্রহৰ িবষেয়
কিৰন্থীয়া সকলক িশক্ষা িদয়া আৰু িনিশ্চত আিছল েয িযৰুচােলমত থকা দুখীয়া খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ বােব দান সংগ্রহ সমূ্পণর্
কৰা (8�:9)

মূল িবষয়
েপৗেল েতওঁৰ পঁাচিনবাবক সুৰক্ষা িদয়া

প্রান্তেৰখা
1. েপৗেল েতওঁ পিৰচযর্াৰ িবষয়ত িদয়া বাখয্া — 1:1-7:16
2. িযৰুচােলমত থকা দুখীয়াসকলৰ বােব সংগ্রহ কৰা — 8:1-9:15
3. েপৗেল েতওঁৰ কতৃর্ ত্ব ৰক্ষা কৰা — 10:1-13:10
4. িত্রত্ববাদী আশীবর্াদ বচেনেৰ সামৰিণ — 13:11-14

মঙ্গলাচৰণ; েপাৱা উপকাৰৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ
1ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসােৰ েহাৱা খ্রীষ্ট যীচুৰ পঁাচিন েপৗল, আৰু তীমিথয় ভাই - কিৰন্থত থকা ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীৰ আৰু েগােটই

আখায়া েদশত থকা সকেলা পিবত্র েলাকৰ সমীপৈল: 2 আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা আেপানােলাকৈল
অনুগ্রহ আৰু শািন্ত হওক

3 আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ িপতৃ ঈশ্বৰ ধনয্ হওক; েতেৱঁই দয়ালু িপতৃ আৰু সকেলা সান্ত্বনাৰ ঈশ্বৰ 4 আিম িনেজ
ঈশ্বৰৰ পৰা িয সান্ত্বনা পাওঁ, েসই সান্ত্বনােৰ েযন েক্লশত থকা সকলক সান্ত্বনা িদব পােৰঁা, এই কাৰেণ েতওঁ আমাৰ
েক্লশৰ মাজত আমাক সান্ত্বনা িদেয় *

* 1 অধয্ায়:4 গীত 86:17; িযচ 51:12, 13; েযা 14:16-18; 1 িথ 2:16, 17
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5 িকয়েনা খ্রীষ্টৰ দুখ আমাৰ বােব েযেনৈক উপিচ পেৰ, েতেনৈক খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই আমাৰ সান্ত্বনা উপিচ পেৰ 6 িকন্তু
আিম যিদ যন্ত্রণাগ্রস্ত, েতেনহেল েসেয় আেপানােলাকৰ সান্ত্বনা আৰু পিৰত্রাণ নাইবা আিম যিদ সান্ত্বনা প্রাপ্ত, েতেনহেল
েসই জেনা আেপানােলাকৰ সান্ত্বনাৰ বােব আৰু েসই সান্ত্বনাই, আিম েভাগ কৰা এেক দুখেক ৈধযর্েৰ সহন কৰাই, িনজ
কাযর্ সাধন কেৰ 7 আৰু আেপানােলাক েযেনৈক দুখেভাগৰ, েতেনৈক সান্ত্বনােৰা েয সহভাগী ইয়ােক জািনবৈল পাই,
† আেপানােলাকৰ অেথর্ আমাৰ আশা িনিশ্চত ৈহ আেছ

8 িকয়েনা, েহ ভাই সকল, এিচয়া েদশত আমাৰ ওপৰত িয েক্লশ ঘিটিছল, েসই িবষেয় আেপানােলােক নজনাৈক
থকা আমাৰ ইচ্ছা নাই: েসই েক্লশত অিধক পিৰমােণ শিক্তৰ অিতিৰক্তৰূেপ এেন ভাৰগ্রস্থ হ’েলঁা েয, আমাৰ জীৱনেৰা
আশা নািছল 9 প্রকৃতপেক্ষ, আিম মৃতুয্দণ্ড েপাৱাৰ েযাগয্ আিছেলঁা৷ েসেয়েহ আিম িনজৰ ওপৰত ভাৰসা নকেৰঁাহক,
িকন্তু ইয়াৰ পিৰৱেতর্ িয জন মৃতুয্ৰ পৰা েতােলঁাতা, েসই জন ঈশ্বৰত ভাৰসা ৰােখাহঁক৷ 10 েতেৱঁই ইমান ভয়ঙ্কৰ মৃতুয্ৰ
পৰা আমাক উদ্ধাৰ কিৰেল আৰু কিৰ আেছ আৰু আগৈলেকা উদ্ধাৰ কিৰ থািকব‡ বুিল আিম েতওঁেতই আশা ৰািখেছঁা;

11 ইয়ােত আেপানােলােকও প্রাথর্না কৰাৰ েযােগিদ আমাৰ অেথর্ সহকাৰী ৈহ আেছ অেনকৰ দ্বাৰাই িয অনুগ্রহৰ বৰ
আমাক িদয়া হ’ল, তাৰ কাৰেণ, অেনকৰ দ্বাৰাই আমাৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কৰা হয়

েপৗলক িদয়া ঐকয্, িমছা অপবাদৰ িবষেয় েতওঁৰ উত্তৰ
12 এিতয়া আমাৰ শ্লাঘা এেয় েয, আমাৰ িবেবেক সাক্ষয্ িদেয়, মাংিসক জ্ঞােনেৰ নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ অনুগ্রেহেৰ

জগতৈল, এেন িক, অিধক পিৰমােণ আেপানােলাকৈল ঈশ্বেৰ িদয়া পিবত্রতা আৰু অকপটতােৰ ৈসেত আিম আচৰণ
কিৰেলঁা 13আেপানােলােক পিঢ়ব েনাৱাৰা আৰু বুিজ েনােপাৱা, এেন েকােনা কথা আিম আেপানােলাকৈল িলখা নাই;
এই িবষয়ত মই সুিনিশ্চত 14 এেনদেৰ আেপানােলােক আেগেয়ও আমাক িকছু পিৰমােণ বুিজ পাইেছ, আমাৰ প্রভু
যীচুৰ িদনত েযেনৈক আেপানােলাক আমাৰ, েতেনৈক আিমও আেপানােলাকৰ শ্লাঘাৰ কাৰণ হ’ম

15 কাৰণ এই িবষেয় মই দৃঢ় প্রতয্য় েয, আেপানােলােক িদ্বতীয় অনুগ্রহ পাবৰ কাৰেণ, মই আেগেয় আেপানােলাকৰ
তাৈল যাম৷ 16 আৰু আেপানােলাকক েদখা কিৰ, পাছত তাৰ পৰাই মািকদিনয়া েদশৈল ৈগ, পাছত মািকদিনয়াৰ পৰা
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল উলিট আিহ, িযহুদীয়াৈল যাবৰ বােব আেপানােলাকৰ দ্বাৰাই আগবঢ়ায় েথাৱা হ’ম

17 েযিতয়া এই ধৰেণ ভািবেলা, মই জােনা অিস্থৰতা েদখুৱাইিছেলঁা? নাইবা মই িয ভােবা, েসেয় েমাত ‘হয়, হয়’,
পােছ ‘নহয়, নহয়’ হ’বৈল, মই মাংস অনুসােৰ ভােবা েন? 18 িকন্তু ঈশ্বৰ িবশ্বাসী; এই কাৰেণ আেপানােলাকক এবাৰ
‘হয়’, পাছত ‘নহয়’, এই ধৰেণ আিম নকওঁ

19 িকয়েনা আমাৰ দ্বাৰাই, অথর্াৎ েমাৰ, চীলৰ আৰু তীমিথয়ৰ§ দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ আগত িয জনৰ কথা প্রচাৰ
কৰা ৈহিছল, েসই জনা ঈশ্বৰৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্ট বােব, ‘হয়’ পাছত ‘নহয়’ এেন নহয়; িকন্তু েতওঁত িচৰকাল ‘হয়’েহ হয়
20 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ সকেলা প্রিতজ্ঞা েতওঁত ‘হয়৷’ এই কাৰেণ, আমাৰ েযােগিদ ঈশ্বৰৰ মিহমা হ’বৈল, েতওঁৰ দ্বাৰাই
‘আেমন’ বুিলও কওঁ

21 এিতয়া এই জন ঈশ্বেৰ, আেপানােলাকৰ ৈসেত আমােকা খ্রীষ্টত িস্থৰ কিৰেছ আৰু আমাক অিভিষক্ত কিৰেল৷*
22 েতেৱঁই আমাৰ হৃদয়ত বইনাস্বৰূেপ পিবত্র আত্মা িদ আমাৰ জীৱনত েমাহেৰা মািৰেল †

23 আেপানােলাকৈল েমাৰ মৰম থকা বােবই, মই এিতয়াৈলেক কিৰন্থৈল েযাৱা নাই, েমাৰ প্রাণৰ ওপৰত ঈশ্বৰকেহ
এই কথাৰ সাক্ষী ৈলেছঁা 24আিম েয আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ ওপৰত প্রভুত্ব কিৰেছঁা, এেন নহয়, িকন্তু আেপানােলাকৰ
আনন্দৰ সহকাৰী ৈহেছঁা, িকয়েনা আেপানােলাক িবশ্বাসত িস্থৰ ৈহ আেছ

2 অধয্ায়
1 েসেয়েহ িকছুমান দুখজনক পিৰিস্থিতৰ বােব পুনৰাই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল নাযাওঁ বুিল মই িনজৰ িবষয়ত িবেবচনা

কিৰেলঁা৷ 2 িকয়েনা মই যিদ আেপানােলাকক েবজাৰ িদওঁ েতেনহেল েমাক আনিন্দত কেৰঁাতা েকান থািকব? েকৱল
েমাৰ দ্বাৰাই েবজাৰ েপাৱা েসই েলােকই থািকব?

3 আৰু এই সকেলােবাৰ কথা িলিখেলঁা, যােত েযিতয়া মই আিহম, েতিতয়া িয জনৰ ওচৰৰ পৰা আিম আনন্দ েপাৱা
উিচত, েসই জনৰ পৰা েযন দুখ পাবলগীয়া নহয় িকয়েনা আেপানােলাকৰ িবষেয় েমাৰ দৃঢ় িবশ্বাস এই েয, আমাৰ
আনন্দত আেপানােলাক সকেলােৱ আনিন্দত হব 4 বহু কষ্ট, মেনা-েবদনা, আৰু চকুৰপানীেৰ আেপানােলাকৈল
িলিখেলঁা মই আেপানােলাকক দুখ িদবৈল িবচৰা নাই, িকন্তু বুজাবৈল িবচািৰেছঁা েয, মই আেপানােলাকক িকমান েপ্রম
কেৰঁা
† 1 অধয্ায়:7 মিথ 5:4; 2 তী 2:12; 1 িপ 5:10 ‡ 1 অধয্ায়:10 গীত 34:19, 20; 2 তী 4:16-18 § 1 অধয্ায়:19 পঁা 18:5 * 1
অধয্ায়:21 2 েযা 2:20, 27 † 1 অধয্ায়:22 ইিফ 1:13, 14; 4:30
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5 িকন্তু েকােনােৱ যিদ দুখ িদ থােক, েতেনহেল েতওঁ অকল েমাক দুখ িদেল এেন নহয়; েবিছ বঢ়াই নকেলও মই এটা
কথা কওঁ েয, েতওঁ আেপানােলাক সকেলােক দুখ িদেল 6 এেন মানুহৈল অিধক ভাগ েলােক িদয়া শািস্তেয়ই যেথষ্ট
7 এেতেক তাতৈক এেন মানুহক আেপানােলােক ক্ষমা কৰক আৰু সান্ত্বনা িদয়া উিচত নহেল েতওঁ হয়েতা অিতিৰক্ত
মনৰ দুখত হতাশ ৈহ পিৰব

8 মই আেপানােলাকক উৎসািহত কিৰেছঁা, এেন বয্িক্তক েয আেপানােলােক এিতয়াও েপ্রম কেৰ, ইয়ােক মুকিলভােব
বুিজব িদয়ক৷ 9 িকয়েনা সকেলা িবষয়ত আেপানােলাক আজ্ঞাধীন হয় েন নহয়, তাৰ প্রমাণ েপাৱাৰ আশেয়েৰ িলিখেলঁা

10 যিদ আেপানােলােক েকােনা এজনৰ েদাষ ক্ষমা কেৰ, েতেনহেল মেয়া েসইদেৰ ক্ষমা কেৰঁা৷ এই কাৰেণ মই যিদ
িকবা ক্ষমা কিৰেলঁা, েতেনহেল িয ক্ষমা কিৰেলঁা, খ্রীষ্টৰ সাক্ষােত আেপানােলাকৰ কাৰেণই ইয়াক কিৰেলঁা; 11 িকয়েনা
চয়তােন েযন আমাৰ ওপৰত ছল নাপায়৷ কাৰণ তাৰ পিৰকল্পনা আিম নজনা নহওঁ

ঐশ্বিৰক নতুন িনয়মৰ উৎকৃষ্টতা
12 খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰবৰ কাৰেণ মই েত্রাৱা নগৰৈল আেহােত, যিদও প্রভুৰ দ্বাৰাই েমাৈল এখন দুৱাৰ মুকিল

কৰা ৈহিছল, 13 েমাৰ ভাই তীতক তােত লগ েনােপাৱাত, েমাৰ আত্মাত এেকা শািন্ত নাপােলঁা; েসেয়েহ েতওঁেলাকক
এিৰ িবদায় ৈল মািকদিনয়াৈল আিহেলঁা

14 িকন্তু েসই ঈশ্বৰ ধনয্, িয জনাই আমাক সদায় খ্রীষ্টত জয়যুক্ত হ’বৈল পথ েদখুৱাই আৰু আমাৰ দ্বাৰাই েতওঁৰ
জ্ঞানৰূপ সুগন্ধ সকেলা ঠাইেতই প্রকাশ কেৰ 15 িকয়েনা পিৰত্রাণৰ পাত্র আৰু িবনাশৰ পাত্র সকলৰ মাজত আিম
ঈশ্বৰৈল খ্রীষ্টৰ সুঘ্রাণ স্বৰূপ 16 িয সকল েহৰাই ৈগেছ, েতওঁেলাকৰ ওচৰত আিম মৃতুয্ৰ পৰা উৎপন্ন মৃতুয্জনক গন্ধ;
িকন্তু িয সকেল পিৰত্রাণ পােল, েতওঁেলাকৰ ওচৰত আিম জীৱনৰ পৰা উৎপন্ন জীৱনদায়ক গন্ধ এেন কমর্ৰ েযাগয্
েকান আেছ? 17 িকয়েনা অিধক ভাগ মানুহৰ দেৰ আিম ঈশ্বৰৰ বাকয্ত ভঁাজ িদওঁতা নহওঁ; িকন্তু অকপটতােৰ েকাৱাৰ
দেৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা িশক্ষা পাই েকাৱাৰ দেৰ, আিম ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত, খ্রীষ্টত কথা কওঁ

3 অধয্ায়
1আিম িনজৰ প্রশংসা কিৰবৈল আেকৗ আৰম্ভ কিৰেছঁা েন? নাইবা আেপানােলাকৈল বা আেপানােলাকৰ পৰা সুখয্ািতৰ

পত্র পাবৈল, েকােনা েকােনা েলাকৰ িনিচনাৈক আমােৰা প্রেয়াজন আেছ েন? 2আমাৰ হৃদয়ত িলখা আৰু সকেলা মানুেহ
পিঢ় জিনব পৰা সুখয্ািতৰ পত্র আেপানােলােকই ৈহ আেছ৷* 3 আেপানােলাক আমাৰ দ্বাৰাই খ্রীষ্টৰ পৰা সম্পািদত েহাৱা
পত্র স্বৰূেপ প্রকািশত হ’ল, েসেয় িচয়ঁাহীেৰ নহয়, িকন্তু জীৱনময় ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰাইেহ িলখা; িশলৰ ফিলেতা নহয়,
িকন্তু মাংসময় হৃদয়ৰূপ ফিলতেহ িলখা হ’ল

4আৰু ঈশ্বৰৰ প্রিত এেয় দৃঢ় প্রতয্য় আিম খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই পােলঁা 5আিম িনেজ িনেজ মীমাংসা কিৰবৈল িনজ গুেণেৰই
েয েযাগয্ হওঁ, এেন নহয়; িকন্তু আমাৰ েসই েযাগয্তা ঈশ্বৰৰ পৰােহ হয়৷ 6 েতেৱঁই আমাক নতুন িনয়মৰ পিৰচাৰক
হবৈল েযাগয্ কিৰেল৷† েসয়া আখৰৰ নহয়, িকন্তু আত্মাৰেহ; িকয়েনা আখৰৰ িলখিন সমূেহ বধ কেৰ, িকন্তু আত্মাই
জীৱন িদেয়

7 িকন্তু মৃতুয্ৰ িয পিৰচযর্া িশলত কটা‡ আখৰৰ িলখিনেৰ প্রমািণত হ’ল, েসেয় এেন প্রতাপযুক্ত ৈহিছল েয, ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকেল েমািচৰ মূখৈল এেকথেৰ চাব েনাৱািৰেল, § যিদও েসই প্রতাপ ক্রমান্বেয় কিম ৈগিছল, 8 েতেনহেল আত্মাৰ
পিৰচযর্া তাতৈকেয়া প্রতাপযুক্ত নহ’ব েন?

9 িকয়েনা দণ্ডাজ্ঞাৰ পিৰচযর্া যিদ প্রতাপযুক্ত হয়, েতেনহেল ধাির্মকতাৰ পিৰচযর্া তাতৈকেয়া অিধক প্রতাপযুক্ত হয়!
10 কাৰণ এেন অিতিৰক্ত প্রতাপৰ কাৰেণ এই িবষেয় েসই প্রতাপযুক্ত পিৰচযর্াৰ েগৗৰৱ নাইিকয়া হ’ল 11 কাৰণ লুপ্ত
ৈহ েযাৱােটা যিদ কািন্তযুক্ত, েতেনহেল সদায় থকােটা তাতৈক অিধক প্রতাপযুক্ত

ঈশ্বৰৰ সহ-কাযর্কাৰী সকলৰ পিৰচযর্া পদ
12 আমাৰ এেন আশা থকাত, আিম অিত উদাৰ িচেত্তেৰ কথা কওঁ, 13 আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল, েসই লুপ্ত ৈহ

েযাৱােটাৰ েশষ েযন এেকথেৰ চাবৈল নাপায়, এই কাৰেণ েমািচেয় েযেনৈক েতওঁৰ মুখত ওৰিণ ল’েল, আিম েতেনৈক
নকেৰঁা

14 িকন্তু েতওঁেলাকৰ মন কিঠন কৰা হ’ল৷ িকয়েনা েযিতয়া পুৰিণ িবধান পঢ়া হয়, েতিতয়া েতওঁেলােক আিজও েসই
এেক ওৰিণ লয় েসই ওৰিণ এিতয়াও আতৰাই িদয়া েহাৱা নাই, কাৰণ একমাত্র খ্রীষ্টৰ েযােগিদেহ েসয়া সম্ভৱ হ’ল
* 3 অধয্ায়:2 2 কিৰ 9:2 † 3 অধয্ায়:6 ইিফ 3:7 ‡ 3 অধয্ায়:7 যা 31:18 § 3 অধয্ায়:7 যা 34:29, 30
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15 িকন্তু এিতয়াৈলেক েমািচৰ পুস্তক পেঢ়ঁােত, েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত সদায় ওৰিণ আেছ 16 িকন্তু েযিতয়া েকােনা বয্িক্ত
প্রভুৈল ঘুেৰ, েতিতয়া েসই ওৰিণ আতৰাই িদয়া হয়

17 প্রভুেৱই আত্মা; আৰু প্রভুৰ আত্মা য’ত, তােতই স্বাধীনতা 18 আৰু আিম সকেলােৱ, ওৰিণ েনােলাৱা মুেখেৰ
দপর্ণত েদখাৰ দেৰ প্রভুৰ েগৗৰৱ চাওেত চাওেত, েসই েগৗৰৱৰ পৰা েগৗৰৱ পাই, আত্মাৰূপ প্রভুৰ দ্বাৰাই পিৰণত েহাৱাৰ
দেৰ পিৰণত ৈহ, েসই এেক প্রিতমূির্তৰ হ’ব লািগেছঁা

4 অধয্ায়
েতওঁেলাকৰ সৰলতা আৰু সাহস

1 এেতেক আিম এই পিৰচযর্া পদ েপাৱাত, আৰু এেকদেৰ দয়া লাভ কৰাত, েকিতয়াও আিম িনৰুৎসাহ নহওঁ; 2 িকন্তু
লাজৰ গুপুত কাযর্ তয্াগ কিৰ, ধুত্তর্ াচাৰী নৈহ আৰু ঈশ্বৰৰ বাকয্ত ভঁাজ িনিদ, সতয্তা প্রকাশ কিৰ, ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিেত সকেলা
মানুহৰ িবেবকৰ আগত িনজেক েযাগয্-পাত্র েদখুৱাইেছঁা

3 িকন্তু আমাৰ শুভবাতর্ া যিদ ঢকা হয়, েতেনহেল িবনাশৰ পাত্র সকলৈলেহ ঢকা হয়; 4 ঈশ্বৰৰ প্রিতমূির্ত* িয খ্রীষ্ট,
েতওঁৰ েগৗৰৱ প্রকাশক শুভবাতর্ াৰ দীিপ্ত েযন প্রকািশত নহয়, এই কাৰেণ এই যুগৰ েদৱতাই† েসই অিবশ্বাসী েলাক
সকলৰ জ্ঞান-চকু অন্ধ কিৰেল

5কাৰণ আিম িনজক নহয়, িকন্তু যীচু খ্রীষ্টক প্রভু আৰু যীচুৰ কাৰেণ িনজক আেপানােলাকৰ দাস‡ বুিল প্রচাৰ কেৰঁা
6 যীচু খ্রীষ্টৰ মুখত ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱ প্রকাশক জ্ঞানৰূেপ দীিপ্ত প্রকাশ কিৰবৈল, িয ঈশ্বেৰ ক’েল, “িকয়েনা আন্ধাৰৰ মাজৰ
পৰা েপাহৰ প্রকািশত হ’ব”, েসই ঈশ্বেৰ আমাৰ হৃদয়ত েপাহৰ প্রকাশ কিৰেল

েতওঁেলাকৰ দূবর্লতা আৰু ৈধযর্
7 শিক্তৰ বাহুলয্তা েযন আমাৰ পৰা নহয় িকন্তু ঈশ্বৰৰ হয়, এই কাৰেণ মািটৰ পাত্র িয আিম, আমাৰ জীৱনত েসই

দীিপ্তৰূপ ধন আেছ; 8 আিম সকেলােত েক্লশ েভাগ কিৰও, েঠকত পৰা নহওঁ; উিদগ্ন ৈহেয়া, িনৰাশ নহওঁ; 9 তাড়না
পােয়া, অনাথ নহওঁ; েপেলাৱা ৈহেয়া, িবনষ্ট নহওঁ; 10আিম সদায় যীচুৰ মৃতুয্ শৰীৰত ৈল ফুিৰেছঁা, § যােত যীচুৰ জীৱন
আমাৰ শৰীৰত প্রকািশত হয়

11 িকয়েনা জীয়াই থকা িয আিম, আমাৰ মত্তর্ য্ মাংসত যীচুৰ জীৱন প্রকািশত হ’বৈল, আিম যীচুৰ কাৰেণ সদায় মৃতুয্ৰ
হাতত সমিপর্ত ৈহেছঁা 12 এইদেৰ মৃতুয্েৱ আমাৰ জীৱনত, িকন্তু জীৱেন আেপানােলাকত িনজ কাযর্ সাধন কিৰেছ

13 িকন্তু েযেনৈক িলখা আেছ, * েবােল “মই িবশ্বাস কিৰেলঁা, এই েহতুেক কথা ক’েলঁা”; েতেনৈক আিমও েসই
এেকই িবশ্বাসজনক আত্মা েপাৱাত, িবশ্বাস কিৰেছঁা, এই েহতুেক কথা ৈকেছঁা৷ 14 কাৰণ িয জেন প্রভু যীচুক তুিলেল†
েতেৱঁই েয যীচুৰ লগত আমােকা তুিলব আৰু েতওঁেলােক ৈসেত আমােকা উপিস্থত কিৰব, েসই িবষেয় আিম জােনা
15 িকয়েনা এইেবাৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণেহ ৈহেছ, যােত অেনক েলােক ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ অেথর্ অনুগ্রহ পায় ধনয্বাদত
উপিচ পেৰ

স্বগর্-বাসৰ আশা
16 এই কাৰেণ আিম িনৰুৎসাহ নহওঁ; যিদও আমাৰ বািহয্ক পুৰুষ িবনষ্ট ৈহ আেছ, তথািপ আমাৰ আন্তিৰক পুৰুষ

িদেন িদেন নতুন ৈহ উিঠেছ 17আমাৰ এই দুখ-কষ্ট ক্ষেন্তকীয়া, এই ক্ষেন্তকীয়া লঘু েক্লেশ আমাৰ জীৱনৈল আিনবলগীয়া
েশ্রষ্ঠ শাশ্বত মিহমাৰ িয অনন্তকলীয়া প্রভাৱ, তাৰ লগত আমাৰ দুখ-কষ্টৰ েকােনা তুলনাই নহয় 18 এই কাৰেণ দৃশয্
বস্তুৈল নাচাই, অদৃশয্ বস্তুৈল চাই থােকঁাহক৷ কাৰণ দৃশয্ বস্তু অলপিদনীয়া; িকন্তু অদৃশয্ বস্তু অনন্তকলীয়া

5 অধয্ায়
1 িকয়েনা আিম জােনা েয, িয তমু্বৰূপ পাির্থৱ ঘৰত আিম আেছঁা, েসয়া যিদ ভগ্ন হয়, েতেনহেল িবনাহােত সজা ঈশ্বেৰ

থািকবৈল িদয়া এক অনন্তকলীয়া ঘৰ স্বগর্ত আেছ 2 কাৰণ আিম ইয়াৰ িভতৰত েকঁকাই থািক, স্বগর্ৰ পৰা েহাৱা আমাৰ
েসই ঘৰৰূপ বেস্ত্রেৰ ঢকা হ’বৈল অিতশয় হািবয়াহ কিৰেছঁা 3 বাস্তিৱকেত তােৰ ঢকা হ’েল, আিম উলঙ্গ ৈহ নপিৰম

4 আিম েয েকঁকাই আেছঁা, এই তমু্বত থািক, ভাৰগ্রস্তৈহেহ েকঁকাই আেছঁা; কাৰণ আিম িববস্ত্র হ’বৈল ইচ্ছা নকেৰঁা;
িকন্তু জীৱনৰ দ্বাৰাই েযন মত্তর্ য্ক িগিল েপেলাৱা হয়, এই কাৰেণ বেস্ত্রেৰ ঢকা হ’বৈলেহ ইচ্ছা কেৰঁা 5 ইয়াৰ বােব িয
জেন আমাক প্রস্তুত কিৰেল, েতওঁ ঈশ্বৰ; আৰু েতেৱঁই আমাক বইনাস্বৰূেপ পিবত্র আত্মা িদেল
* 4 অধয্ায়:4 েযা 14:18; কল 1:15; ইব্রী 1:3 † 4 অধয্ায়:4 েযা 14:30 ‡ 4 অধয্ায়:5 1 কিৰ 9:19 § 4 অধয্ায়:10 গীত 44:22;
েৰা 8:34 * 4 অধয্ায়:13 গীত 116:10 † 4 অধয্ায়:14 েৰা 8:11
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6 এেতেক সদায় দৃঢ় িবশ্বাসী েহাৱা কাৰেণ জািনব েয, এই শৰীৰত িনবাস কৰাৈলেক প্রভুৰ পৰা দূৰত প্রবাস কিৰেছঁা;
7 (িকয়েনা আিম েদখাৰ দ্বাৰাই চলা নাই, িবশ্বাসৰ দ্বাৰাইেহ চিলেছঁা;) 8 এেতেক আিম সািহয়াল ৈহেছঁােৱই; শৰীৰৰ পৰা
দূৰত প্রবাস আৰু প্রভুৰ লগত িনবাস কৰাই ভাল েদিখেছঁা

9 এই েহতুেক িনবাস কেৰঁা বা প্রবাস কেৰঁা, েতওঁৰ িপ্রয়পাত্র হবৈলেহ আিম যত্ন কিৰ আেছঁা 10 িকয়েনা প্রিতজেন
কৰা কমর্ ভাল হওক বা েবয়া হওক, শৰীৰৰ দ্বাৰাই কৰা কমর্ৰ ফল পাবৈল, আিম সকেলােৱ খ্রীষ্টৰ িবচাৰৰ আসনৰ
আগত প্রকািশত হ’ব লািগব

প্রচাৰক সকলৰ কাযর্, পৰীক্ষা আৰু লক্ষয্
11এই কাৰেণ প্রভুৰ ভয় িক, ইয়াক জািনবৈল েপাৱাত আিম েলাক সকলক প্রবৃিত্ত কৰাইেছঁা; িকন্তু ঈশ্বৰৰ আগতআিম

প্রকািশত ৈহ আেছঁা আৰু মই আশা কেৰঁা েয, আেপানােলাকৰ িবেবকেতা আিম প্রকািশত ৈহ আেছঁা৷ 12আেপানােলাকৈল
আিম আেকৗ আমাৰ প্রশংসা আগবঢ়াইেছঁা, এেন নহয়, িকন্তু িয সকেল হৃদয়ৰ কথাত নহয়, েমৗিখক কথাত েগৗৰৱ কেৰ,
েতওঁেলাকৰ আগত আেপানােলােক আমাৰ অেথর্ েগৗৰৱ কিৰ উত্তৰ িদবৈলেহ আেপানােলাকক উপায় িদেছঁা

13 িকয়েনা আিম যিদ হতবুিদ্ধ ৈহেছঁা, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ কাৰেণেহ ৈহেছঁা 14 কাৰণ খ্রীষ্টৰ েপ্রেম আমাক সীমাবদ্ধ
কিৰ ৰািখেছ; িকয়েনা আিম িনশ্চয় কিৰেলঁা েয, সকেলােৰ কাৰেণ এজন মিৰল, এেতেক সকেলােৱ মিৰল৷ 15 আৰু
খ্রীেষ্ট সকেলােৰ বােব মিৰল, এই আশেয়েৰ জীৱন েপাৱা সকেল েযন িনজৰ কাৰেণ জীয়াই নাথািক, েতওঁেলাকৰ অেথর্
মৃতুয্েভাগ কৰা আৰু পুনৰুিত্থত েহাৱা জনৰ বােবেহ েযন জীয়াই থােক

16 এই কাৰেণ এিতয়ােৰ পৰা েকােনা এজনেক আিম মাংস অনুসােৰ নাজািনম; এেকদেৰ খ্রীষ্টক আেগেয় মাংস
অনুসােৰ জািনেলও, এিতয়াৰ পৰা নাজািনম 17 এেতেক েকােনা যিদ খ্রীষ্টত আেছ, েতেনহেল েতওঁ নতুন সৃষ্টি
পুৰিণেবাৰ লুপ্ত হ’ল; চাওক, নতুন হ’ল

18 িকন্তু িয ঈশ্বেৰ খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই েতওঁেৰ ৈসেত আমাক িমলন কৰােল আৰু েসই িমলনৰ পিৰচযর্া পদ আমাক িদেল;
েসই ঈশ্বৰৰ পৰাই এই সকেলা হয় 19 েসই িমলনৰ কথা এই, ঈশ্বেৰ খ্রীষ্টত জগত খনক িমলন কিৰেল, েতওঁেলাকৰ
পাপময় বাধােবাৰ গণনা নকিৰেল; আৰু েসই িমলনৰ বাতর্ া আমাক গতাই িদেল

20 এেতেক ঈশ্বেৰ আমাক ৰাজদূত পািত, আমাৰ দ্বাৰাই িমনিত কেৰঁাৱাৰ দেৰ আিম খ্রীষ্টৰ কাৰেণ ৰাজদূতৰ কমর্
কিৰেছঁা৷ খ্রীষ্টৰ ৈহ এই িবনয় কেৰঁা: “আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ ৈসেত িমলন হওক!” 21 েতওঁ আমাক খ্রীষ্টত ঈশ্বৰীয়
ধাির্মকতা স্বৰূপ হ’বৈল, পাপ নকৰা জনেক পাপী কিৰ, েতওঁেক আমাৰ পাপৰ বােব কু্রচত বিল স্বৰূেপ উৎসগর্ কিৰেল *

6 অধয্ায়
1 আৰু েসেয়, আিম খ্রীষ্টৰ সহকাৰী ৈহ, এই িমনিতও কিৰেছঁা েয, আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ বয্থর্ৰূেপ গ্রহণ

কৰা নহ’ব৷ 2 িকয়েনা েতওঁ ৈকেছ, *
“মই গ্রাহয্-কালত েতামাৰ প্রাথর্না শুিনেলা;
আৰু পিৰত্রাণৰ িদনা েতামাৰ উপকাৰ কিৰেলঁা ”
চাওক, এিতয়া পৰমগ্রাহয্ কাল; এিতয়াই পিৰত্রাণৰ িদন৷ 3 েসই পিৰচযর্া পদ েযন কলিঙ্কত নহয়, এই কাৰেণ আিম
েকােনা কথাত িবিঘিন নজন্মাও

4 বৰং, আিম িনজক ঈশ্বৰৰ পিৰচাৰক িহচােপ, আমাৰ এই সকেলা কমর্ৰ দ্বাৰাই েযাগয্-পাত্র েদখুৱাইেছঁা; েসেয়েহ
অেনক প্রকাৰ ৈধযর্, েক্লশ, দুখ, সঙ্কট, 5 েকাব, বন্দীশালত থকা, হুৰামুৰা, পিৰশ্রম, পৰ িদয়া, লেঘান, 6শুদ্ধতা, জ্ঞান,
িচৰসিহষু্ণতা, মৰম, পিবত্র আত্মাত, অকপট েপ্রম অথর্াৎ েস্নহ; 7 সতয্ৰ বাকয্ত, ঈশ্বৰৰ শিক্তত, েসঁা আৰু বাওঁফােল
ধাির্মকতাৰ অস্ত্র-শস্ত্রৰ ৈসেত, েযাগয্-পাত্র েদখুৱাইেছঁা ৷

8 আিম মযর্দা আৰু অমযর্য্াদা, কু-যশ আৰু সু-যশ, প্রবঞ্চকৰ িনিচনা, িকন্তু সতয্বাদী; 9 অিবিদতৰ িনিচনা, িকন্তু
সুিবিদত; মেৰা মেৰা েহাৱাৰ িনিচনা, িকন্তু চাওক জীয়াই আেছঁা; শািস্ত েপাৱাৰ িনিচনা, িকন্তু হত েহাৱা নাই৷ 10 েশাক
কৰাৰ িনিচনা, িকন্তু সদায় আনিন্দত; দিৰদ্রৰ িনিচনা, িকন্তু অেনকক ধনৱন্ত কেৰঁাতা; এেকা নথকাৰ িনিচনা, িকন্তু আমাৰ
সকেলা আেছ

কিৰন্থীয়া সকলৰ প্রিত েপৗলৰ উদগিণ
11 কিৰন্থীয়া সকল, আিম আেপানােলাকৰ বােব, আমাৰ সকেলা সতয্তাৰ িবষেয় ক’েলা আৰু আমাৰ হৃদেয়া বহল

12 আেপানােলাকৰ হৃদয় আমাৰ জীৱনত সঙু্কিচত েহাৱা নাই, িকন্তু িনজ িনজ অন্তৰতেহ সঙু্কিচত ৈহ আেছ৷ 13 িকন্তু
* 5 অধয্ায়:21 িযচ 53:9; গালা 3:13, 14; 1 িপ 2:24 * 6 অধয্ায়:2 িযচ 49:8
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এেক প্রকাৰৰ প্রিতদান কিৰবৈল, সান্ত্বনাত থকা সকলক েকাৱাৰ দেৰ ৈকেছঁা, আেপানােলাকৰ হৃদয় বহলভােৱ মুকিল
কৰক

14অিবশ্বাসী সকলৰ ৈসেতআেপানােলাক অসমানভােব সংযুক্ত নহব; িকয়েনা ধাির্মকতা আৰুঅধমর্ৰ মাজত পৰস্পৰৰ
িক সম্পকর্ ? আন্ধােৰ ৈসেত েপাহৰৰ বা িক সহভািগতা? 15 েবিলয়ােল† ৈসেত খ্রীষ্টৰ িক িমলন? অিবশ্বাসী জনৰ লগত
িবশ্বাস কৰা জনৰ িক সম্পকর্ ? 16 আৰু মূির্তেবাৰৰ ৈসেত ঈশ্বৰৰ মিন্দৰৰ িক িবধান আেছ? িকয়েনা আিম জীৱনময়
ঈশ্বৰৰ মিন্দৰ; এই িবষেয় ঈশ্বেৰ ৈকেছ, ‡ েবােল,
“মই েতওঁেলাকৰ মাজত বসিত কিৰ থািকম আৰু অহা-েযাৱা কিৰম;
মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম
আৰু েতওঁেলাক েমাৰ েলাক হ’ব ”

17 এেতেক,
প্রভুেৱ ৈকেছ, § “েতামােলােক িসহঁতৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহা
আৰু পৃথক েহাৱা,
আৰু েকােনা অশুিচ বস্তুক নুচুবা,
তােত মই েতামােলাকক গ্রহণ কিৰম,
18 আৰু েতামােলাকৰ িপতৃ হ’ম আৰু েতামােলােকা েমাৰ েপা-জী হ’বা,
ইয়াক সবর্শিক্তমান প্রভুেৱ ৈকেছ”

7 অধয্ায়
1 এই েহতুেক, েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, এইেবাৰ প্রিতজ্ঞা েপাৱাত, আহক, আিম শৰীৰ আৰু আত্মাৰ সকেলা

অশুিচতাৰ পৰা িনজেক শুিচ কিৰ, ঈশ্বৰৰ ভয়ত পিবত্রতা িসদ্ধ কেৰঁাহক
2আেপানােলাকৰ হৃদয়ত আমাক ঠাই িদয়ক! আিম কােৰা অনয্ায় কৰা নাই, কােৰা অিনষ্ট কৰা নাই, কােকা ঠেগাৱাও

নাই 3 মই আেপানােলাকৰ েদাষ ধিৰবৈল এই কথা ৈকেছঁা, এেন নহয়; িকয়েনা আমােৰ ৈসেত মিৰবৈল আৰু জীয়াই
থািকবৈলেকা আেপানােলাক আমাৰ হৃদয়ত আেছ বুিল আেগেয় ৈকিছেলঁা 4আেপানােলাকৈল েমাৰ আত্মিবশ্বাস অিধক,
আেপানােলাকৰ অেথর্ েমাৰ শ্লাঘাও অিধক; এইদেৰ আমাৰ সকেলা েক্লশত, মই সান্ত্বনােৰ পুণর্ ৈহ আেছঁা আৰু আনন্দত
এেকবােৰ উপিচ পিৰেছঁা

5 িকয়েনা েযিতয়া আিম মািকদিনয়া েদশৈলআিহেলঁা, আমাৰ শাৰীিৰক এেকা িজৰিণ নািছল; বৰং সকেলােত অশািন্তেহ
পাইিছেলঁা; বািহৰত িবেৰাধ আৰু অন্তৰত ভয় আিছল 6 িকন্তু নম্র সকলৰ সান্ত্বনাদাতা ঈশ্বেৰ তীতৰ আগমণৰ দ্বাৰাই
আমাক সান্ত্বনা িদেল; 7 েকৱল েতওঁৰ আগমণৰ দ্বাৰােয়ই নহয়, িকন্তু আেপানােলাকৰ হািবয়াহ, েশাক আৰু আমাৰ
কাৰেণ আেপানােলাকৰ উৎসাহৰ কথা কওঁেত, আেপানােলাকৰ কথাত েতওঁ েপাৱা শান্ত্বনােৰও আমাক এেন সান্ত্বনা
িদেল েয, তােৰই মই অিধক আনন্দ পােলঁা

8 িকয়েনা েমাৰ েসই পত্রৰ দ্বাৰাই আেপানােলাক দুঃিখত হ’েলও মই েবজাৰ নকেৰঁা৷ আেগেয় যিদওঁবা েবজাৰ
কিৰিছেলঁা, এিতয়া েদিখেলঁা েয েমাৰ পত্রখেন আেপানােলাকক দুঃিখত কিৰেল, িকন্তু েসই পত্রই মােথান অলপ সময়েহ
আেপানােলাকৰ দুখ জন্মাইিছল, 9 এিতয়া আনন্দ কিৰেছঁা; িকয়েনা আেপানােলাক দুঃিখত েহাৱাৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু
দুঃিখত েহাৱাৰ দ্বাৰাই েয আেপানােলাকৰ মন পিৰৱির্তত হ’ল, েসই কাৰেণেহ৷ আমাৰ দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ এেকা হািন
নহয়, েসই বােব আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দেৰ দুঃিখত ৈহিছল, েসই িবষেয় আেপানােলােক জািনিছেলঁা 10 কাৰণ
ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দেৰ েহাৱা মেনাদুেখ, অনুতপ্ত েনােহাৱাৈকেয় পিৰত্রাণৈল মন-পালটন কৰায়; িকন্তু সাংসািৰক মেনাদুেখ
অপিৰৱতর্ নীয় মৃতুয্ সাধন কেৰ

11 িকয়েনা, ঈশ্বৰৰ মহৎ ইচ্ছাৰ দেৰ েহাৱা েসই মেনাদুেখই আেপানােলাকৰ অন্তৰত েকেন যত্ন, েকেন দুখৰ
খণ্ডন, েকেন িবৰিক্ত, েকেন ভয়, েকেন হািবয়াহ, েকেন উৎসাহ, েকেন প্রিতকাৰ সাধন কিৰেল! েসইেবাৰ কথাত
আেপানােলােক সকেলা প্রকােৰ িনজেক িনেদর্ াষী বুিল প্রমাণ কিৰেল 12 যিদওঁবা মই আেপানােলাকৈল িলিখিছেলা, *
তথািপ অনয্ায় কৰা জনৰ কাৰেণ বা অপকাৰ েপাৱা জনৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু আমাৰ অেথর্ আেপানােলাকৰ িয যত্ন,
েসেয় ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত আেপানােলাকৰ বােব েযন প্রকািশত হয়, এই কাৰেণেহ িলিখিছেলঁা

13 এেতেক আিম সান্ত্বনা পােলঁা
আৰুআমাৰ েসই সান্ত্বনাৰ ওপিৰও তীতৰ আনন্দতআিম আৰু অিধক আনন্দ পােলঁা; কাৰণ আেপানােলাক সকেলােৰ

দ্বাৰাই েতওঁৰ আত্মা সজীৱ কৰা হ’ল 14 যিদও মই েতওঁৰ আগত আেপানােলাকৰ অেথর্ েগৗৰৱ কিৰেলঁা, তথািপ েমাক
† 6 অধয্ায়:15 ধুতর্ প্রকৃিতৰ েলাক বা চয়তান ‡ 6 অধয্ায়:16 েল 26:12 § 6 অধয্ায়:17 িযচ 52:11 * 7 অধয্ায়:12 1 কিৰ 5:1-5
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লাজত েপেলাৱা েহাৱা নাই; িকন্তু েযেনৈক আিম আেপানােলাকৰ আগত সকেলা কথা সঁচাৈক কেলঁা, েতেনৈক তীতৰ
আগত কৰা আমাৰ েসই েগৗৰৱ সঁচােহ হ’ল

15 আৰু আেপানােলােক েতওঁৰ আজ্ঞাধীন ৈহ, ভয় আৰু কম্পেনেৰ েয েতওঁক গ্রহন কিৰিছল, েসই কথা েতওঁ
েসঁাৱৰণ কেৰঁােত, আেপানােলাকৈল েতওঁৰ েস্নহ অিত অিধক হ’ল 16 সকেলা িবষয়েত মই েয আেপানােলাকত ভাৰসা
কিৰেছঁা, ইয়ােত মই আনন্দ কিৰেছঁা

8 অধয্ায়
দানশীলতাৰ উৎকৃষ্ট ফল

1 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, মািকদিনয়া েদশৰ মণ্ডলী সমূহক িদয়া ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ িবষেয় মই আেপানােলাকক
জনাওঁ েয, 2 েক্লশৰূপ মহা-পৰীক্ষােতা েতওঁেলাকৰ আনন্দ অিধক হ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ অিত দিৰদ্রতা দানশীলতাৰূপ
ধনত উপিচ পিৰল

3 িকয়েনা মই সাক্ষয্ িদেছঁা েয, েতওঁেলােক িনজ শিক্ত অনুসােৰ িদয়াৰ উপিৰ, সাধয্ৰ অিতিৰক্ত পিৰমােণ িদেল,
আৰু 4 িনজ ইচ্ছােৰ অেনক িমনিত কিৰ, পিবত্র েলাক সকলৰ সহভািগতাত পিৰচযর্া কাযর্ৰ সহভাগী হবৈল আমাৰ আগত
যাচনা কিৰেল; 5 আৰু েকৱল আিম আশা কৰা অনুযায়ী নহয়, িকন্তু প্রথেম প্রভুৰ উেদ্দেশয্, েশষত ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দেৰ
আমাৰ উেদ্দেশয্ েতওঁেলােক দান কিৰেল

6 েসই বােব আিম তীতক উৎসািহত কিৰেলঁা, িকয়েনা েযেনৈক েতওঁ আেগেয় আেপানােলাকৰ লগত কাযর্ আৰম্ভ
কিৰিছল, েতেনদেৰই আেপানােলাকক েসই অনুগ্রহেতা েযন পিৰপূণর্ কেৰ৷ 7 িকন্তু আেপানােলােক, িবশ্বাস, বাকয্,
জ্ঞান, সকেলািবধ যত্ন আৰু েপ্রম, এই সকেলােত েযেনৈক আমাৰ বােব উপিচ পিৰেছ, েতেনৈক েসই অনুগ্রহেতা উপিচ
পিৰবৈল েচষ্টা কৰক

8 এই কথা আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ েকাৱা নাই, িকন্তু আন বয্িক্তৰ যত্নৰ দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ েপ্রমৰ সতয্তা িবেবচনা
কিৰেহ ৈকেছঁা 9 িকয়েনা আেপানােলােক প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ জােন৷ েতওঁ ধনী আিছল যিদও, েতওঁৰ দিৰদ্রতাৰ
দ্বাৰাই আেপানােলাক েযন ধনী হয়, তাৰ বােব েতওঁ দিৰদ্র হ’ল৷

10 এই িবষয়েটা আেপানােলাকৰ পেক্ষ উপযুক্ত, েসই কাৰেণ মই পৰামশর্েহ িদেছঁা; িকয়েনা আেপানােলােক এবছৰৰ
আেগেয় েকােনা কাযর্ কিৰবৈল িবচািৰিছল, েকৱল েসয়াই নহয়, িকন্তু িনজ ইচ্ছােৰ কিৰবৈল প্রস্তুেতা আিছল৷ 11 এিতয়া
েসই কাযর্ িসদ্ধ কৰক৷ েযেনৈক ইচ্ছা আৰু প্রস্তুততা আিছল, েতেনৈক শিক্ত অনুসােৰ েসই কাযর্ িসদ্ধও কৰক৷ 12 িকয়েনা
কাযর্ কিৰবৈল প্রস্তুততা থািকেল, শিক্ত নথকাৰ দেৰ নহয়, িকন্তু শিক্ত থকাৰ দেৰ কিৰেলেহ গ্রাহয্ হয়

13 িকয়েনা আন েলাক সকেল কাযর্ নকিৰ িজৰিণ ল’ব আৰু আেপানােলােক কাযর্ৰ দািয়ত্ব ল’ব, এেন নহয়; িকন্তু
সকেলােৰ নয্ায় হওক৷ 14 এই বত্তর্ মান সময়ত আেপানােলাকৰ প্রাচুযর্তাই েতওঁেলাকৰ অভাৱ পূণর্ কিৰব৷ এইদেৰ
েতওঁেলাকৰ প্রাচুযর্তােয়া আেপানােলাকৰ অভাৱ পূণর্ কিৰব আৰু ইয়ােত সকেলােৰ বােব সমতা স্থাপন হয়; 15 িয দেৰ
িলখাও আেছ, *
“িয জেন অিধক েগাটাইিছল, েতওঁৰ এেকা নাথািকল;
িকন্তু িয জেন অলপ েগাটাইিছল, েতওঁৰ অভাৱ নহ’ল”

16 িকন্তু িয ঈশ্বেৰ আেপানােলাকৰ অেথর্ তীতৰ হৃদয়ত েসই এেক উৎসাহ জন্মাইেছ, েতওঁ ধনয্ 17 িকয়েনা েতওঁ
আমাৰ উদগিণ গ্রহণ কিৰেল িকন্তু তাতৈকেয়া িনেজ উৎসাহী ৈহ, িনজ ইচ্ছােৰ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল গ’ল

18 তােত তীতৰ ৈসেত আমাৰ এজন ভাই, িয জেন শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা িবষয়ত সকেলা মণ্ডলীৰ মাজত প্রশংসা
লাভ কিৰেছ; েসই জন ভাইক আিম েতওঁৰ লগত পঠাই িদেলঁা৷ 19 েতওঁ েকৱল মযর্দা েপাৱা বয্িক্তেয় নহয়, িকন্তু প্রভুৰ
েগৗৰৱ আৰু আমাৰ প্রস্তুততাৰ অেথর্, আমাৰ েযােগিদ সািধত হ’ব লগা প্রভুৰ অনুগ্রহৰ কাযর্ত আমাৰ সহযাত্রী হ’বৈল
মণ্ডলী সকলৰ দ্বাৰাই পিৰচাৰকৰূেপ মেনানীত েহাৱা৷

20 আৰু আমাৰ দ্বাৰাই সািধত হ’ব লগা এই মহা-দানৰ িবষেয় েকােনও েযন আমাৰ বদনাম নকেৰ, তাৰ বােব আিম
সতকর্ ৈহেছঁা; 21 িকয়েনা েকৱল প্রভুৰ দৃষ্টিত নহয় িকন্তু মানুহৰ আগেতা† িয িয উিচত, েসইেটােহ আিম িচন্তা কিৰেছঁা

22 আৰু েতওঁৰ ৈসেত আন এজন ভাইক আিম পিঠয়ােলঁা৷ েতওঁক আিম অেনকবাৰ অেনক িবষয়ত পৰীক্ষা কিৰ
এইেবাৰ কাযর্ত উৎসাহী পােলঁা আৰু আেপানােলাকৰ প্রিত থকা েতওঁৰ দৃঢ় িবশ্বাসৰ কাৰেণ এইবাৰ অিধক আগ্রহী
েদিখেলঁা৷ 23 তীতৰ িবষেয় হ’েল, েতওঁ েমাৰ সহভাগী আৰু আেপানােলাকৰ প্রিত েমাৰ পঁাচিন কমর্ৰ সহকাৰী৷ আমাৰ
ভাই দুজনৰ িবষেয় হ’েল, েতওঁেলাক মণ্ডলী সমূহৰ দূত আৰু খ্রীষ্টৰ েগৗৰৱ স্বৰূপ 24 এেতেক আেপানােলাকৰ েপ্রম
প্রকাশ কৰক আৰু আন মণ্ডলীেবাৰৰ মাজত আেপানােলাকৰ িবষেয় িয েগৗৰৱ কিৰিছেলঁা, েসয়া প্রকাশ কৰক৷
* 8 অধয্ায়:15 যা 16:18৷ † 8 অধয্ায়:21 েৰা 12:17৷
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9 অধয্ায়
1 িকয়েনা পিবত্র েলাক সকলৰ পিৰচযর্া কৰা কাযর্ৰ িবষেয় মই আেপানােলাকৈল িলখাৰ প্রেয়াজন নাই৷ 2 মই

আেপানােলাকৰ কামনা জােনা, যাৰ িবষেয় মই মািকদিনয়া সকলৰ আগত আেপানােলাকৰ পেক্ষ েগৗৰৱ কিৰিছেলঁা৷
মই েতেখত সকলক ৈকিছেলঁা েয, এবছৰৰ আগৰ পৰাই আখায়া প্রস্তুত ৈহ আিছল; আৰু আেপানােলাকৰ েসই আগ্রেহ
অিধক ভাগ মানুহক প্রভাৱত েপলােল

3 এিতয়া মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল ভাই সকলক পঠােলঁা, যােত আেপানােলাকৰ পেক্ষ আমাৰ েসই েগৗৰৱ েযন
বয্থর্ নহয় আৰু মই েযেনৈক ৈকিছেলঁা, আেপানােলােক েতেনৈক েযন প্রস্তুত ৈহ থােক৷ 4 নহ’েল মািকদিনয়াৰ পৰা
েমাৰ লগত অহা েকােনা মানুেহ যিদ আেপানােলাকক অপ্রস্তুত পায়, েতেনহেল আিম আেপানােলাকৰ প্রিত েসই দৃঢ়
আশা ৰখাত, আিম লাজত পিৰম - মই আেপানােলাকৰ িবষেয় এেন এেকা কথা নকওঁ, কাৰণ আেপানােলাকৰ িবশ্ৱাসৰ
ওপৰত মই িনিশ্চত ৈহ আেছঁা৷ 5 েসই কাৰেণ মই ভাই েকইজনক উৎসািহত কিৰবৈল প্রেয়াজন েদিখ, আেপানােলাকৰ
ওচৰত পিঠয়াম বুিল ভািবেলঁা; আেপানােলােক িয পূবর্েৰ পৰা প্রিতজ্ঞা কৰা েসই আশীবর্াদ স্বৰূপ দান, েসই িবষেয়
েতেখত সকেল আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহ েযন আেয়াজন কেৰ৷ এই িবনামূলীয়া আশীবর্াদ দানৰ দেৰ েযন যুগুত
থােক, িকন্তু আেপানােলােক বাধয্ত পিৰ দান কিৰেল, এেন েযন নহয়৷

6 িকন্তু েসই িবষেয় সাৰ কথা এই- িয জেন অলপৈক বয়, েতওঁ অলপৈক চপাব; আৰু িয জেন অিধকৈক বয়,
েতওঁ অিধকৈক চপাব * 7 প্রিতজেন িনজৰ হৃদয়ত েযেনৈক ঠাৱৰ কিৰেল, েতেনৈক িদয়ক৷ মেনাদুেখেৰ েযন নহয় বা
আৱশয্কতােৰও েযন িনিদেয়- িকয়েনা হির্ষত মেনেৰ িদয়া জনক ঈশ্বেৰ েপ্রম কেৰ †

8 ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক সকেলা িবষয়েত অনুগ্রহত বৃিদ্ধ কিৰব পােৰ আৰু সকেলা সময়েত আেপানােলাকৰ সকেলা
েজাৰাওৈক থকাত, আেপানােলাক সকেলা সৎকমর্ত েযন উপিচ পিৰব পােৰ৷ 9 এই িবষেয় িয দেৰ িলখাও আেছ, ‡
“েতওঁ িনজ ধন-সম্পিত্ত দিৰদ্র সকলক িবলাই িদ, দান কিৰেল;
েতওঁৰ ধাির্মকতা িচৰকালৈলেক থােক৷”

10 িয জেন কঠীয়া িসেচাতাজনক িসিঁচবৈল কঠীয়া আৰু েভাজনৰ কাৰেণ আহাৰ েযাগাই, েতেৱঁই আেপানােলাকৰ
কঠীয়া েযাগাই বাহুলয্ কিৰব আৰু আেপানােলাকৰ ধাির্মকতাৰ ফল বৃিদ্ধ কিৰব; 11 এইদেৰ আেপানােলাক সকেলা
দানশীলতাৰ অেথর্ সকেলা িবষয়েত ধনৱন্ত হব, আৰু েসই দানশীলতাই আমাৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৈল ধনয্বাদ সাধন কৰাব

12 িকয়েনা এই দান িদ পিৰচযর্া কৰা কাযর্ই পিবত্র েলাকৰ অভাৱ পূৰ কিৰেছ, অকল এেয় নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ অেনক
ধনয্বাদত ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ও উপিচ পিৰেছ৷ 13 আেপানােলাকক এই পিৰচযর্া কৰা কাযর্ত পৰীক্ষাৰ দ্ৱাৰাই িনযুক্ত কৰা
হ’ল; আেপানােলােক ঈশ্বৰক মিহমািন্বত কিৰেছ, িকয়েনা আেপানােলােক খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ াৰ িবষেয় স্বীকাৰ কিৰ বশৱত্তীর্
েহাৱা কাৰেণ আৰু েতেখত সকলৈল আৰু আন েলাকৈলও আেপানােলােক ভােলমান দান কিৰেল৷ 14 েতওঁেলােক
আেপানােলাকৈল অিতশয় হািবয়াহ কিৰ আেছ আৰু আেপানােলাকৰ কাৰেণ প্রাথর্নাত আেছ, িকয়েনা ঈশ্বৰৰ েসই মহৎ
অনুগ্রহ আেপানােলাকৰ ওপৰত আেছ৷ 15 ঈশ্বৰৰ বণর্নাতীত দানৰ§ কাৰেণ েতওঁৰ ধনয্বাদ হওক

10 অধয্ায়
েপৗলৰ িবপক্ষ েলাক সকলৰ প্রিত েতওঁৰ উত্তৰ

1 মই, িয েপৗল, িনেজ খ্রীষ্টৰ মৃদু আৰু েকামল স্বভােৱেৰ আেপানােলাকক িমনিত কিৰেছঁা - মই আেপানােলাকৰ
সাক্ষােত নম্র িকন্তু অসাক্ষােত আেপানােলাকৰ প্রিত সািহয়াল৷ 2 মই আেপানােলাকক িমনিত কিৰেছঁা েয, েযিতয়া মই
আেপানােলাকৰ ৈসেত থােকা েতিতয়া েযন মই আত্মিবশ্ৱাসৰ সাহেসেৰ সাহসী নহওঁ; িকন্তু েযিতয়া আমাক িয সকেল
মাংস অনুসােৰ চলা বুিল জ্ঞান কিৰব, েতিতয়া েসই সকলৰ িবৰুেদ্ধ মই েযেন আৱশয্কতা জ্ঞান কিৰেছঁা, উপিস্থত কালত
েতেন সাহেসেৰ মই সািহয়াল হম৷

3 িকয়েনা আিম মাংসত থািকেলও, মাংস অনুসােৰ যুদ্ধ নকেৰঁা; 4 িকয়েনা আমাৰ যুদ্ধ অস্ত্র-শস্ত্রেৰ* কৰা মাংিসক
যুদ্ধ নহয় িকন্তু স্ৱগীর্য় শিক্তৰ দ্ৱাৰাই দূগর্ও িবনাশ কৰাৰ েযাগয্, - ইয়ােত েকােনা ভুল ধাৰণা নাথাকক৷

5 আিম মনৰ তকর্ -িবতকর্ আৰু ঐশ্বৰীক জ্ঞানৰ িবৰুেদ্ধ উত্থািপত েহাৱা উদ্ধত িবষয়েবাৰ ভািঙ েপলাই, সকেলা ভাব
বন্দী কিৰ, খ্রীষ্টৰ আজ্ঞাধীন কিৰেছঁা; 6 আৰু আেপানােলাকৰ আজ্ঞাধীনতা সমূ্পণর্ হ’েল, সকেলা অবাধয্তাৰ প্রিতকাৰ
সািধবৈল যুগুত ৈহ আেছঁা

7 সনু্মখত িয আেছ, েসয়া আেপানােলােক স্পষ্ট দৃষ্টিেৰ চাওক৷ েকােনােৱ যিদ িনজেক খ্রীষ্টৰ পঁাচিন বুিল িনজ প্রমাণত
িবশ্বাস কেৰ, েতেনহেল েতেখত েযেনৈক খ্রীষ্টৰ, আিমও েতেনৈক বুিল েতেখেত িনেজ পুনৰায় িবেবচনা কিৰ জানক
* 9 অধয্ায়:6 িহেতা 11:24, 25; 19:17; গাল 6:7, 9৷ † 9 অধয্ায়:7 যা 35:5; 1 ব 29:5, 9, 14৷ ‡ 9 অধয্ায়:9 গীত 112:9৷ § 9
অধয্ায়:15 েযা 3:16৷ * 10 অধয্ায়:4 ইিফ 6:11-17; 1 িথ 5:8; 1 তী 6:12৷
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8আমাৰ ক্ষমতাৰ িবষেয় যিদও িকছু অিধক েগৗৰৱ কেৰঁা, িয ক্ষমতা প্রভুেৱ আেপানােলাকক িবনষ্ট কিৰবৰ কাৰেণ নহয়,
িকন্তু আেপানােলাক েযন ধমর্ত বৃিদ্ধ হয়৷ তথািপ েসই িবষেয় মই লিজ্জত নহ’ম৷

9 েমাৰ পত্রেবাৰৰ দ্বাৰাই েযন আেপানােলাকক ভয় েদখুৱাবৰ ধৰেণ নহও; 10 িকয়েনা িকছুমান বয্িক্তেয় কয়,
“েতেখতৰ পত্রেবাৰ গুৰুত্ৱপূণর্ আৰু শিক্তযুক্ত, িকন্তু শাৰীিৰকভােৱ েতেখত দূবর্ল আৰু েতেখতৰ বাকয্ শুনা অেযাগয্৷”

11আিম অনুপিস্থত থকা সময়ত পত্রৰ দ্বাৰাই িবষয়েবাৰ েযেনদেৰ িলিখেছঁা, উপিস্থত হ’েল আিম কাযর্েতা েতেনকুৱাই
বুিল, েসই মানুহেবােৰ িবেবচনা কিৰ জানক 12 িকয়েনা িনজেক িনেজ প্রশংসা কৰা েলাক সকলৰ লগত আিম িনজক
গণনা বা তুলনা কিৰবৈল সাহস নকেৰঁা; িকয়েনা েযিতয়া েতওঁেলােক ইজেন িসজনক েজােখ আৰু িনজেক আন এজনৰ
লগত তুলনা কেৰ, েতিতয়া েতওঁেলােক েযন িনজেক সুক্ষ্মদৃষ্টি কেৰ৷

13 িকন্তু আিম হ’েল অপিৰিমত ৰূেপ েগৗৰৱ নকিৰ, ঈশ্বেৰ িযহৰ দ্বাৰাই আমাৰ অংশৰ পিৰমাণ িনৰূপণ কিৰ,
আেপানােলাকৰ ওচৰৈলেক েপাৱা কিৰেল, আিম েসই পিৰমাণ অনুসােৰ েগৗৰৱ কিৰম 14 িকয়েনা আেপানােলাকৰ
েসই িখিনৈলেক আমাৰ স্বত্ব নথকাৰ দেৰ, আিম িনজক ডাঙৰ কৰা নাই; িকন্তু খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কেৰঁােত কেৰঁােত,
আিম আেপানােলাকৰ ওচৰ ৈগ পাইিছেলা৷

15 আিম েয অপিৰিমত ৰূেপ আনৰ পিৰশ্রমৰ কথাত েগৗৰৱ কিৰেছঁা, এেন নহয়; িকন্তু আশা কেৰঁা, েলাকৰ িবশ্বাস
বািঢ়েল, আমাৰ পিৰমাণ-জৰী অনুসােৰ আেপানােলাকৰ মাজত বাহুলয্ৰূেপ েযন বৃিদ্ধ হ’ম৷ 16 অ◌ািম আেপানােলাকৰ
িসমূেৰ থকা অঞ্চলেতা শুভবাতর্ াৰ প্রচাৰ কিৰব পািৰম৷ আিম আন েলাকৰ অঞ্চলত কৰা কামৰ েগৗৰৱ নকিৰম৷
17 “িকন্তু িয জেন েগৗৰৱ কেৰ, েতওঁ প্রভুেতই েগৗৰৱ কৰক” †
18 িকয়েনা িয জেন িনজেক িনেজ েযাগয্-পাত্র েদখুৱাই, েতেখত পৰীক্ষািসদ্ধ নহয়; িকন্তু িয জনক প্রভুেৱ েযাগয্-পাত্র
জ্ঞান কেৰ, েতেখতেহ পৰীক্ষািসদ্ধ

11 অধয্ায়
1 মই িবচােৰা েযন আেপানােলােক েমাৰ যৎিকিঞ্চত অজ্ঞানতাৰ প্রিত সহন কেৰ, প্রকৃতেত আেপানােলােক েমাৰ

প্রিত সহন কিৰ আেছ 2 িকয়েনা মই আেপানােলাকক ঐশ্বিৰক অন্তজ্বর্ ালােৰ ঈষর্া কেৰঁা; কাৰণ খ্রীষ্টৰ হাতত িনেদর্ াষী
কনয্া স্বৰূেপ সমপর্ণ কিৰবৰ হািবয়ােহেৰ, আেপানােলাকক একমাত্র স্বামীৈল, অথর্াৎ খ্রীষ্টৈল বাগদান কিৰেলঁা

3 িকন্তু মই ভয় কেৰঁা, েযেনৈক েসই সপর্ই তাৰ ধূত্তর্ তােৰ হাৱাক ভুলাইিছল, * েতেনদেৰ খ্রীষ্টৈল আেপানােলাকৰ িয
সৰল আৰু শুদ্ধ ভাব আেছ, েসই ভাব েযন েকােনা প্রকােৰ িকজািন িবপেথ ৈল যায়৷ 4 িকয়েনা িয জন যীচুৰ কথা আিম
েঘাষণা কেৰঁা, এেন আন েকােনা যীচুৰ কথা েকােনােৱ যিদ আিহ েঘাষণা কেৰ বা আেপানােলােক িয আত্মা েপাৱা নাই
এেন অনয্িবধ আত্মাও যিদ েপাৱা নাইবা িয শুভবাতর্ া আেপানােলােক গ্রহণ কৰা নাই, এেন অনয্িবধ† শুভবাতর্ াও যিদ
গ্রহণ কেৰ, েতেনহেল আেপানােলােক েসয়া ভালৈক সহন কৰক৷

5 কাৰণ েমাৰ মেত, েসই অিত প্রধান পঁাচিন সকলতৈক মই অলেপা িনকৃষ্ট নহয় 6 িকন্তু যিদও মই বকৃ্ততাত সামানয্
হওঁ, মই জ্ঞানত সামানয্ নহওঁ; সকেলা ধৰেণ আৰু সকেলা িবষয়েত আিম আেপানােলাকক েসই িবষেয় প্রকাশ কিৰেলঁা

7আেপানােলাক বৰ হ’বৈল, মই িনজেক সৰু কিৰ িবনামূেলয্ ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ া আেপানােলাকৰ আগত প্রচাৰ কেৰঁােত,
মই পাপ কিৰেলঁা েন? 8 মই আন মণ্ডলী সমূহৰ ধন অপহৰণ কিৰেলঁা আৰু েতওঁেলাকৰ সাহাযয্ গ্রহণ কিৰেলঁা, যােত
ইয়াৰ েযােগিদ মই আেপানােলাকৰ পিৰচযর্া কিৰব পােৰঁা৷ 9আৰু আেপানােলাকৰ লগত থােকঁােত, েযিতয়া েমাৰ নাটিন
ৈহিছল, েতিতয়া মই আেপানােলাকৰ েকােনা এজনেৰ ওপৰত ভাৰ িনিদেলঁা;‡ িকয়েনা ভাই সকেল মািকদিনয়াৰ পৰা
আিহ েমাৰ অভাৱৰ সময়ত সহায় কিৰেল; আৰু েকােনা িবষয়েত আেপানােলাকৰ ওপৰত ভাৰ িনিদয়াৈক মই িনজেক
ৰািখেলঁা; আৰু মই িনজেক এেনদেৰই ৰািখম

10 খ্রীষ্টৰ সতয্তা েযেনৈক েমাৰ লগত বাস কিৰ আেছ, েতেনদেৰ েমাৰ এই েগৗৰৱ আখায়াৰ সকেলা অঞ্চলত বন্ধ
কৰা নহব 11আৰু িকয়? মই আেপানােলাকক েপ্রম নকৰাৰ কাৰেণ েন? ঈশ্বেৰ জােন, মই েয আচলেত েপ্রম কেৰঁা৷

12 িকন্তু মই এিতয়া িয কিৰ আেছঁা, ভিৱষয্েতও ইয়ােক কিৰ থািকম; যােত িছদ্র িবচৰা েলাক সকেল িয িবষয়ত শ্লাঘা
কেৰ, েসই িবষয়ত েযন েতওঁেলাক আমাৰ িনিচনা হব পেৰ, আৰু আিম েযন েতওঁেলাকৰ েসই িছদ্র পাবৰ উপায় খণ্ডন
কিৰব পােৰঁা 13 িকয়েনা েতেনকুৱা মানুহ ভঁািৰেকাৱা পঁাচিন, প্রবঞ্চক কাযর্কাৰী; েতওঁেলাক খ্রীষ্টৰ পঁাচিনৰ েবশ ধৰা
মানুহ

14 এই কথা আচিৰত নহয়, িকয়েনা চয়তােন িনেজও দীিপ্তময় দূতৰ েবশ ধেৰ 15 এেতেক তাৰ দাস সকেলও ধাির্মক
দাস সকলৰ েবশ ধৰােটা বৰ মহৎ িবষয় নহয়; িকন্তু েতওঁেলাকৰ েশষ, েতওঁেলাকৰ িনজ কমর্ৰ দ্ৱাৰাই হব৷§
† 10 অধয্ায়:17 িযিৰ 9:23, 24; 1 কিৰ 1:29-31৷ * 11 অধয্ায়:3 আ 3:1-6৷ † 11 অধয্ায়:4 গাল 1:7-9৷ ‡ 11 অধয্ায়:9 পঁা
18:3; 1 িথ 2:9৷ § 11 অধয্ায়:15 িফিল 3:18, 19
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16 মই আেকৗ ৈকেছঁা, আেপানােলাকৰ েকােনও েমাক অজ্ঞান বুিল নাভািবব; িকন্তু যিদও ভােব, তাৰ বােব েমাক
অজ্ঞানৰ দেৰই গ্রহণ কিৰব যােত মই যৎিকিঞ্চৎ শ্লাঘা কিৰব পােৰঁা৷ 17 মই িয দেৰ এই আত্মিবশ্ৱাসী েগৗৰৱৰ কথা
ৈকেছঁা, েতেনদেৰ প্রভুেৱ উদগিণ িনিদেয় িকন্তু মই িনিশ্চত জ্ঞােনেৰ ৈকেছঁা 18 িকয়েনা অেনেক মাংস অনুসােৰ েগৗৰৱ
কেৰ েসই বােব মেয়া েগৗৰৱ কিৰম

19 িকয়েনা আেপানােলােক জ্ঞানৱন্ত ৈহ আনেন্দেৰেহ অজ্ঞানেবাৰক সহন কেৰ 20 কাৰণ েকােনােৱ যিদ
আেপানােলাকক দাস কেৰ, েকােনােৱ যিদ আেপানােলাকৰ মাজত মতেভদ জন্মাই, েকােনােৱ যিদ আেপানাৰ পৰা
লাভ িবচােৰ, েকােনােৱ যিদ আেপানােলাকক চৰ মােৰ, তথািপ আেপানােলােক সহন কেৰ 21 হয়, আিম এক প্রকাৰ
দূবর্লীেয়ই আিছেলঁা, ইয়াক মই লাজ পাই স্বীকাৰ কিৰেছঁা েযিতয়া িয েকােনা কথাত যিদ েকােনা বয্িক্তেয় েগৗৰৱ কেৰ,
মই অজ্ঞানতােৰ ৈকেছঁা, েতেনহ’েল মইেয়া েগৗৰৱ কিৰম

22 েতেখত সকল ইব্রী েলাক েন? মইেয়া হওঁ েতেখত সকল ইস্রােয়লীয়া েন? মইেয়া হওঁ েতেখত সকল অব্রাহামৰ
বংশ েন? মইেয়া হওঁ 23 েতেখত সকল খ্রীষ্টৰ দাস েন? হত বুিদ্ধৰ দেৰ ৈকেছঁা, মই তােতাৈক অিধক; তাৰ প্রমাণ
অিধক পিৰশ্রমত, বন্দীশালৰ অিধক বন্ধনত, অিতিৰক্ত েকাবত, অেনকবাৰ প্রাণৰ সংশয়ত৷

24অথর্াৎ পঁাচ বাৰ ইহুদী সকলৰ হােতেৰ “এক কম দুকুিৰৈক” েকাব খাইিছেলঁা৷ 25 িতিন বাৰ েবতৰ েকাব খাইিছেলঁা,
এবাৰ িশলৰ দিল খাইিছেলঁা, * িতিন বাৰ জাহাজ ভগাৰ দুখ পােলঁা, অগাধ জলত এিদন এৰািত থািকেলঁা; 26 অেনক
যাত্রাত, নদীৰ সংকটত, ডকাইতৰ সংকটত, স্বজাতীয় সকলৰ পৰা েহাৱা সংকটত, অনা-ইহুদী সকলৰ পৰা েহাৱা সঙ্কটত,
নগৰত থািক েপাৱা সঙ্কটত, মৰুভূিমত থািক েপাৱা সঙ্কটত, সাগৰত থািক েপাৱা সঙ্কটত, ভঁািৰেকাৱা ভাই সকলৰ মাজত
থািক েপাৱা সঙ্কটত৷

27পিৰশ্রমআৰু দুেভর্ াগতআৰু বহু ৰািতৰ েটাপিন-খিতত, লেঘােন থকাতআৰু িপয়াহতআৰু এেকা খাদয্ েনােহাৱাত,
জাৰ েপাৱাত আৰু উদেঙ থকাত, মই এই সকেলা েভাগ কিৰিছেলঁা৷ 28 এইেবাৰ িবষয় বাদ িদেলও, িবেশষৈক সকেলা
মণ্ডলীৰ িচন্তাই েমাৰ ৈদিনক ভাৰস্বৰূপ ৈহ আেছ 29 কাৰ দূব্বর্লতাত মই দূবর্ল েহাৱা নাই? েকােন আন এজনক পাপত
েপলাই েমাৰ অন্তৰত জ্বালা িদয়া নাই?

30 মই যিদ েগৗৰৱ কিৰব লগা হয়, েতেনহেল েমাৰ নানা দূব্বর্লতাৰ িবষেয় মই েগৗৰৱ কিৰম 31 মই েয িমছা নকওঁ,
েসই িবষেয় প্রভু যীচুৰ িপতৃ ঈশ্বৰ, িয জন িচৰকাল ধনয্, েতওঁ জােন

32 দেম্মচকত আিৰতা ৰজাৰ তলৰ অিধপিতেয় েমাক ধিৰবৰ আশেয়েৰ দেম্মচকীয়া সকলৰ নগৰ পহৰা িদয়াইিছল;
33 িকন্তু িখিড়িকেয়িদ পািচেৰ গেড়িদ নমাই িদয়াত, েতওঁৰ হাতৰ পৰা সািৰেলঁা

12 অধয্ায়
েপৗলৰ স্বগীর্য় দশর্ন

1 মই েগৗৰৱ কিৰব পােৰঁা যিদও ই িহতজনক নহয়; িকন্তু নানা দশর্ন আৰু প্রভুৰ প্রকািশত িবষয়ৰ কথা ক’ম 2 খ্রীষ্টত
আশ্রয় েলাৱা এেন এজন মানুহক মই জােনা, িয জেন েচৗদ্ধ বছৰৰ আেগেয়, শাৰীিৰক ৰূেপ েন িনঃশৰীেৰেৰ েসই
িবষেয় মই নাজােনা, ঈশ্বেৰেহ জােন, - েতেখতক তৃতীয় স্বগর্ৈল িনয়া ৈহিছল

3আৰু এেন এজন মানুহক মই জােনা, সশৰীেৰেৰ েন িবনাশৰীেৰেৰ েসেয় মই নাজােনা, ঈশ্বেৰ জােন, - 4 েতেখতক
পৰমেদশৈল* িনয়া ৈহিছল, তােত েতওঁ অিনব্বর্চনীয় আৰু মানুেহ ক’ব েনােপাৱা কথা শুিনবৈল পাইিছল 5 েতেনকুৱা
জনৰ অেথর্ মই েগৗৰৱ কিৰম; িকন্তু নানা দূব্বর্লতাৰ বািহেৰ, েমাৰ িনজৰ অেথর্ আন এেকা কথাত েগৗৰৱ নকেৰঁা

6কাৰণ যিদও েগৗৰৱ কিৰবৈল ইচ্ছা কেৰঁা, তথািপ মই অজ্ঞান নহ’ম; িকয়েনা মই সঁচা ক’ম; আৰু েগৗৰৱ কৰাৰ পৰা
আতৰত থািকম, যােত েকােনও েমাক েশ্রষ্ঠ বুিল জ্ঞান নকেৰ; িকন্তু েমাক িয দেৰ েদেখ বা িয দেৰ েমাৰ কথা শুেন,
েসইদেৰেহ েমাক জ্ঞান কৰক৷ 7 আৰু েসই প্রকািশত িবষয়ৰ অনুপমতাত মই েযন অিতশয় দপর্ নকেৰঁা৷ েসই কাৰেণ
েমাৰ শৰীৰত এটা কঁাইট, অথর্াৎ, েমাক ভূকূৱাবৈল চয়তানৰ এক দূত িদয়া হ’ল; যােত মই অিধক গির্বত ৈহ নপেৰা৷

8 িস েমাৰ পৰা েযন দূৰ হয় েসই িবষেয় মই প্রভুৰ আগত িতিন বাৰ িনেবদন কিৰেলঁা 9 তােত েতওঁ েমাক ক’েল,
‘েমাৰ িয অনুগ্রহ, েসেয় েতামাৰ বােব জুিৰব; িকয়েনা দূব্বর্লতাত েমাৰ শিক্ত িসদ্ধ হয়’; েসই বােব মই মহা-আনেন্দেৰ
েমাৰ নানা দূব্বর্লতাত েগৗৰৱেহ কিৰম, িকয়েনা তােত খ্রীষ্টৰ শিক্ত েমাৰ ওপৰত বাস কেৰ৷

10 এই েহতুেক খ্রীষ্টৰ কাৰেণ মই দূব্বর্লতা, অপমান, দিৰদ্রতা, তাড়না, সঙ্কট, এইেবাৰত সন্তুষ্ট হওঁ; িকয়েনা েযিতয়া
মই দূবর্ল, েতিতয়াই বলৱান
* 11 অধয্ায়:25 পঁা 14:19; 16:22৷ * 12 অধয্ায়:4 লূক 23:43; প্র 2:7৷
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11 মই িনেবর্াধ হ’েলা! এেন হবৈল আেপানােলােক েমাক অগতয্া কিৰেল, িকয়েনা আেপানােলাকৰ দ্বাৰাই মই
প্রশংিসতেহ হব লািগিছল; িকয়েনা মই এেকা নহেলও, † ‘অিত প্রধান পঁাচিন’ সকলতৈক অলেপা িনকৃষ্ট নািছেলা৷
12 আেপানােলাকৰ মাজত সকেলা ৈধযর্, আচিৰত িচন, অদু্ভত লক্ষণ আৰু পৰাক্রম কাযর্ৰ দ্বাৰাই পঁাচিনৰ িচনেবাৰ
প্রকািশত ৈহিছল 13 মই েয িনেজ আেপানােলাকৰ ভাৰস্বৰূপ েহাৱা নাই, এই িবষয়ত বািহেৰ আেপানােলােক আনিক
কথাত অনয্ মণ্ডলীতৈক িনকৃষ্ট হ’ল? েমাৰ এই অপৰাধেটা ক্ষমা কৰক

কিৰন্থীয়া সকলকৰ প্রিত েশষ িনেবদন
14 চাওক! তৃতীয় বাৰ মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাবৈল যুগুত ৈহেছঁা আৰু এইবােৰা ভাৰস্বৰূপ নহ’ম, িকয়েনা

আেপানােলাকৰ সম্পিত্ত নহয়, আেপানােলাককেহ িবচােৰা; কাৰণ মাক-বােপকৰ কাৰেণ সন্ত্বােন সঁািচব লগা নহয়,
সন্ত্বানৰ কাৰেণেহ মাক-বােপেক সঁািচব লগা হয় 15 েসইদেৰ মেয়া আেপানােলাকৰ প্রাণৰ কাৰেণ আনেন্দেৰ বয্য়
কিৰম আৰু বয্য় কৰাও হ’ম যিদ মই আেপানােলাকক অিধক েপ্রম কেৰঁা, েতেনহেল েমাক আেপানােলােক কমৈক
েপ্রম কিৰব েন?

16 িকন্তু িয দেৰ মই আেপানােলাকক ভাৰ িদয়া নািছেলা িকন্তু চতুৰ ৈহ ছেলেৰ আেপানােলাকক ধিৰেলা, 17 েতেনদেৰ
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল িয সকলক পঠােলঁা, েতেখত সকলৰ েকােনা এজনৰ দ্বাৰা মই আেপানােলাকক ফুচুলাইিছেলা
েন? 18আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাবৈল তীতক উৎসািহত কিৰ, েতওঁৰ লগত েসই ভাইেকা পিঠয়াইিছেলা তােত তীেত
আেপানােলাকক ফুচুলাইিছল েন? আিম দুেয়া এেক বােটেৰ চলা নাই জােনা? আিম এেক েখাজ েলাৱা নাই েন?

19 আেপানােলােক ইমান সমেয়, আিম িনজেক িনেদ্দর্ াষী েদখুৱাবৈল যত্ন কিৰেছঁা বুিল ভািবেছ েন? আিম ঈশ্বৰৰ
দৃষ্টিত থািক খ্রীষ্টত ৈক আেছঁা; আৰু েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলাক ধমর্ত বৃিদ্ধ হ’বৈলেহ এইেবাৰ কথা ৈকেছঁা

20 িকয়েনা েমাৰ ভয় আেছ েয, মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল েযাৱা সময়ত আেপানােলাকক িয ৰূপত েদিখবৈল ইচ্ছা
নকেৰঁা, িকজািন েসইৰূপত েদিখম আৰু আেপানােলােক েমাক িযৰূেপ েদিখবৈল ইচ্ছা নকেৰ, েমাক েসইৰূপত েদেখ;
তােত িকজািন আেপানােলাকৰ মাজত বাদ-িববাদ, ঈষর্া, খং-ৰাগ, িবেৰাধ, পৰচচর্ া, দপর্, হুৰামুৰা, এই সকেলা ঘিটব;
21 তােত পুনৰ আিহেল, েমাৰ ঈশ্বেৰ আেপানােলাকৰ আগত েমাক সৰু কিৰব; আৰু মই েসই অেনক েলাকৰ কাৰেণ
েশাক কিৰব লািগব৷ কাৰণ িয সকেল আেগেয় পাপ কিৰিছল, েতওঁেলােক েসই অশুিচ কাযর্েবাৰৰ পৰা মন-পালটন
নকিৰ, বয্িভচাৰ আৰু লম্পট আচৰণত েযেনদেৰ চিল আিছল, েতেনদেৰ চিল থািকল৷

13 অধয্ায়
1 তৃতীয় বাৰ ধিৰ মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহ আেছঁা দুই বা িতিন জন সাক্ষীৰ মুেখেৰ সকেলা কথা িনশ্চয়

কৰা হ’ব * 2আেগেয় পাপ কৰা সকলক আৰু আন সকেলােক মই িদ্বতীয় বাৰ উপিস্থত ৈহ েকাৱাৰ দেৰ, েসই িবষেয়
আেকৗ ৈকেছঁা: “যিদ আেকৗ আেহা মই েতেখত সকলক ক্ষমা নকিৰম৷”

3 মই আেপানােলাকক এই কথা ৈকেছঁা, িকয়েনা খ্রীেষ্ট েয েমাৰ দ্বাৰাই কথা কয় তােৰ প্রমাণ আেপানােলােক িবচািৰ
আেছ; েতওঁ আেপানােলাকৈল দূবর্ল নহয় িকন্তু আেপানােলাকৰ মাজত বলৱান 4 িকয়েনা দূবর্লতাৰ দ্বাৰাই েতওঁক
কু্রচত িদয়া ৈহিছল িকন্তু ঈশ্বৰৰ শিক্তৰ দ্বাৰাই েতওঁ জীয়াই আেছ আিমও েতওঁত দুবর্ল আেছঁা িকন্তু ঈশ্বৰৰ শিক্তৰ
কাৰেণ, আিম েতওঁেৰ ৈসেত আেপানােলাকৰ লগত জীৱন-যাপন কিৰম

5 আেপানােলাক িবশ্বাসত আেছ েন নাই, েসই িবষেয় জািনবৈল িনজক পৰীক্ষা কিৰ তাৰ প্রমাণ চাওক যীচু খ্রীষ্ট
েয আেপানােলাকৰ অন্তৰত বাস কিৰ থােক েসই িবষেয় আেপানােলােক অনুভৱ নকেৰ েন? যিদ নকেৰ েতেনহেল
আেপানােলাক অপ্রমািণক েলাক 6 আৰু মই সুিনিশ্চত েয, আেপানােলােক আমাক অপ্রমািণক েলাক বুিল গিণত
নকিৰব৷

7 এিতয়া আিম ঈশ্বৰৰ আগত এই প্রাথর্না কেৰঁা, আেপানােলােক যােত েকােনা ধৰণৰ কুকমর্ নকেৰ৷ আিম পৰীক্ষািসদ্ধ
বুিল প্রকািশত হ’বৈল নহয়, িকন্তু আিম অপ্রমািণকৰ িনিচনা হ’েলও, আেপানােলােক েযন উিচত কমর্ কেৰ 8 িকয়েনা
সতয্ৰ িবপেক্ষ আমাৰ এেকা শিক্ত নাই িকন্তু সতয্ৰ পেক্ষ আেছ

9 কাৰণ েযিতয়া আিম দূবর্ল িকন্তু আেপানােলাক বলৱন্ত, েতিতয়া আিম আনন্দ কেৰঁা; আৰু আেপানােলাকৰ
সমূ্পণর্তাৰ কাৰেণ প্রাথর্নাও কেৰঁা 10 এই কাৰেণ, িবনষ্ট কিৰবৈল নহয় িকন্তু ধমর্ত বৃিদ্ধ কিৰবৈল প্রভুেৱ েমাক িয
ক্ষমতা িদেল, েসই ক্ষমতাৰ দেৰ, মই উপিস্থত কালত েযন কিঠন বয্ৱহাৰ কিৰব নালািগব, এই অিভপ্রােয়েৰ অনুপিস্থত
থােকঁােত, এইেবাৰ কথা িলিখেছঁা
† 12 অধয্ায়:11 লূক 17:10; 1 কিৰ 3:7; ইিফ 3:8৷ * 13 অধয্ায়:1 িদ্ৱ িব 19:15৷
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11 েশষেত, েহ ভাই সকল, আেপানােলােক আনন্দ কৰক! িসদ্ধ েহাৱা কমর্ কৰক, শান্ত্বনাযুক্ত হওক, এেক মনৰ
েলাক হওক, † িমেলেৰ শািন্তত থাকক; তােত েপ্রম আৰু শািন্তৰ আঁকৰ ঈশ্বৰ আেপানােলাকৰ লগত থািকব 12 পিবত্র
চুমােৰ পৰস্পেৰ মঙ্গলবাদ কৰক

13 সকেলা পিবত্র েলােক আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ
14 প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ, ঈশ্বৰৰ েপ্রম আৰু পিবত্র আত্মাৰ সহভািগতা আেপানােলাকৰ লগত থাকক

† 13 অধয্ায়:11 েৰা 15:5; ইিফ 4:2, 3; িফিল 2:1, 2; 1 িপ 3:8৷
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গালাতীয়া পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রৰ িলখক পঁাচিন েপৗল, এইেটােৱই আিছলআিদ মণ্ডলীৰ সবর্সন্মত মন্তবয্ েপৗেল এিচয়া মাইনৰত েতওঁেলাকৰ

প্রথম িমছনাৰী যাত্রা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত েতওঁ দিক্ষণ গালাতীয়াৰ মণ্ডলী সম্পেকর্ এই পত্র িলিখিছল কিৰন্থ বা েৰামৰ
দেৰ গালাতীয়া এখন চহৰ নহয়, িকন্তু ই েৰামান প্রেদশৰ আন বহু চহৰৰ দেৰ আিছল আৰু ইয়াত অসংখয্ মণ্ডলী আিছল
এই গালাতীয়াসকল বুিল িযসকলক উেদ্দশয্ কিৰ এই পত্র িদয়া ৈহেছ, েসই েলাকসকল েপৗলৰ েযােগিদ মনপালটন কৰা
আিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 48 খ্রীষ্টাব্দ
েপৗেল সম্ভবতঃ আন্তিখয়াত থােকােত গালাতীয়াসকলৈল এই পত্র িলিখিছল, এয়াই েতওঁৰ আিছল গৃহৰ েভিট
প্রাপক
গালাতীয়া পত্রখন গালাতীয়াত থকা মণ্ডলীৰ সদসয্সকৈল িলখা এখন পত্র (গালাতীয়া 1:1-2)
উেদ্দশয্
এই পত্রখনৰ উেদ্দশয্ আিছল িযহূদীবাদীসকলৰ ভুৱা শুভবাতর্ াক খণ্ডন কৰা, এই ইহুিদ খ্রীষ্টিয়ানসকেল িবশ্বাস কিৰিছল

েয, পিৰত্রাণ পাবৈল হ’েল চুন্নৎ কৰােতা এক অপিৰহাযর্ িবষয় আিছল আৰু এইদেৰ েতওঁেলাকক পিৰত্রাণৰ সঁচা
িভিত্তসমূহ মনত েপলাই িদিছল েপৗেল পিৰষ্কাৰভােব েতওঁৰ পঁাচিনবাবৰ কতৃর্ ত্বৰ দ্বাৰা প্রিতিক্রয়া প্রকাশ কিৰেছ আৰু
এই প্রিতবাদক শুভবাতর্ া েতওঁ প্রচাৰ কিৰেছ এইেটা িবশ্বাসৰ মাধয্মত অনুগ্রহৰ েযােগিদ মানুহ নয্ায়সঙ্গত হয়, আৰু ই
মাত্র িবশ্বাস কেৰ েয, েতওঁেলােক আত্মাৰ স্বাধীনতাত নতুন জীৱন যাপন কিৰেছ

মূল িবষয়
খ্রীষ্টত স্বাধীনতা

প্রান্তেৰখা
1. ভূিমকা — 1:1-10
2. শুভবাতর্ াৰ প্রমাণীকৰণ — 1:11-2:21
3. িবশ্বাসৰ দ্বাৰা আত্মপক্ষ সমথর্ন — 3:1-4:31
4. িবশ্বাস আৰু স্বাধীনতাৰ জীৱনৰ অভয্াস — 5:1-6:18
1 মই েপৗল, এজন পঁাচিন এই পঁাচিন পদ েকােনা মানুহৰ পৰা বা মানুহৰ দ্বাৰাই মই েপাৱা নাই, িকন্তু যীচু খ্রীষ্ট আৰু

িপতৃ ঈশ্বৰ, িয জেন যীচুক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা তুিলিছল, েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই মই পঁাচিন িনযুক্ত হ’েলা
2 মই আৰু েমাৰ সহবত্তীর্ িয সকেলা ভাই আেছ, আমাৰ সকেলােৰ পৰা এই পত্র গালাতীয়াৰ* মণ্ডলীেবাৰৰ সমীপৈল
3 আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত হওক; 4 যীচুেৱ আমাৰ পাপ

সমূহৰ কাৰেণ িনজেক উছগর্া কিৰেল যােত আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসােৰ েতওঁ আমাক বত্তর্ মান মন্দ সংসাৰৰ পৰা
উদ্ধাৰ কিৰব পােৰ 5 েসই িপতৃ ঈশ্বৰৰ মিহমা িচৰকাল হওক আেমন

শুভবাতর্ া এটাই
6 খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহত িয জেন আেপানােলাকক আমন্ত্রণ কিৰেল, আেপানােলাক ইমান েসানকােল েতওঁৰ পৰা অনয্িবধ

শুভবাতর্ াৈল ঘূিৰ ৈগেছ েদিখ মই আচিৰত মািনেছা 7আচলেত েকােনা অনয্ শুভবাতর্ া নাই িকন্তু িকছুমান েলাক আেছ,
িয সকেল আেপানােলাকক িবভ্রান্ত কেৰ আৰু খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ া িবকৃত কিৰবৈল িবচােৰ 8 িকন্তু আিম আেপানােলাকৰ
আগত িয শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেলঁা, তাৰ বািহেৰ আন শুভবাতর্ া, আিমেয়ই হওক বা স্বগর্ৰ দূেতই হওক, েকােনােৱ যিদ
আেপানােলাকৰ আগত প্রচাৰ কেৰ, েতেনহেল েতওঁ অিভশপ্ত হওক 9 আিম আেগেয় েযেনৈক ৈকিছেলঁা, এিতয়া মই
পুনৰ ৈকেছঁা, “আেপানােলােক িয শুভবাতর্ া গ্রহণ কিৰেল, তাৰ বািহেৰ আন শুভবাতর্ া, েকােনােৱ যিদ আেপানােলাকৰ
আগত প্রচাৰ কেৰ, েতেনহেল েতওঁ অিভশপ্ত হওক ”

* 1 অধয্ায়:2 গালাতীয়া: েপৗেল এই ঠাইৰ পৰা প্রথম ধমর্যাত্রাৰ সময়ত উপেদশ িদিছল আৰু মণ্ডলী স্থাপন কিৰিছল পা:কমর্ 13 আৰু 14 অধয্ায়
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10 মই এিতয়া মানুহৰ েন ঈশ্বৰৰ প্রশংসা িবচািৰেছঁা? অথবা, মই মানুহক সন্তুষ্ট কিৰবৈল েচষ্টা কিৰেছঁা েনিক? মই
যিদ এিতয়াও মানুহক সন্তুষ্ট কিৰবৈল েচষ্টা কেৰঁা, েতেনহেল মই খ্রীষ্টৰ দাস নহওঁ

েপৗলৰ পঁাচিন বাবৰ িবৱৰণ
11 ভাই সকল, মই আেপানােলাকক জনাবৈল িবচােৰা েয, মই িয শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেছঁা, েসয়া েকােনা মানুহৰ মত

অনুসােৰ নহয় 12 কাৰণ মই মানুহৰ পৰা তাক েপাৱা নাই আৰু েমাক িশেকাৱাও নাই; িকন্তু যীচু খ্রীষ্টই িনেজ এই
িবষেয় েমাৰ আগত প্রকাশ কিৰেল 13 আেপানােলােকেতা শুিনেছ েয, ইহুদী ধমর্ পালন কৰাৰ সময়ত মই িক ভােৱ
জীৱন-যাপন কিৰিছেলঁা; েকেন িনমর্মভােৱ ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীৰ ওপৰত অিধক পিৰমােণ তাড়না কিৰ, তাক ধ্বংস কিৰবৈল
েচষ্টা কিৰিছেলঁা 14 ইহুদী ধমর্ চচ্চর্ াত েমাৰ সমসামিয়ক আনসকলতৈক মই অেনক আগবািঢ় ৈগিছেলঁা পূবর্পুৰুষ সকলৰ
পৰম্পৰাগত ৰীিত-নীিত পালনত মই যেথষ্ট উৎসাহী আিছেলঁা 15 িকন্তু ঈশ্বেৰ েমাক মাতৃ-গভর্ েৰ পৰা বািছ ল’েল আৰু
েতওঁৰ অনুগ্রেহেৰ েমাক আমন্ত্রণ কিৰেল 16 মই েযন অনা-ইহুদী সকলৰ আগত েতওঁৰ পুত্রৰ িবষেয় শুভবাতর্ া প্রচাৰ
কেৰঁা; েসেয়, ঈশ্বেৰ েযিতয়া িনজ পুত্রক েমাৰ জীৱনত প্রকাশ কিৰবৈল সন্তুষ্ট ৈহিছল, েতিতয়া মই ক্ষিণকৰ বােবও
মাংস আৰু েতেজেৰ ৈসেত েকােনা পৰামশর্ নকিৰেলঁা; 17 এেন িক েমাতৈক আেগেয় েহাৱা পঁাচিন সকলক লগ পাবৈল
িযৰূচােলমৈলও নগ’েলা; িকন্তু মই আৰব েদশৈল ৈগিছেলঁা আৰু পাছত পুনৰ দেম্মচকৈল উলিট আিহেলঁা

18 ইয়াৰ িতিন বছৰৰ পাছত, মই ৈকফােৰ ৈসেত িচনা পিৰচয় হ’বৈল িযৰূচােলমৈল গ’েলা আৰু েতওঁৰ লগত েপান্ধৰ
িদন থিকেলঁা 19 তাত প্রভুৰ ভােয়ক যােকাবৰ বািহেৰ আন েকােনা পঁাচিন পদ েপাৱা েলাকক মই েদখা নাপােলঁা
20 চাওক, ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত মই আেপানােলাকৰ ওচৰত এই িয সকেলা কথা িলিখেছঁা, েসইেবাৰ িমছা নহয়

21 তাৰ পাছত মই িচিৰয়া আৰু িকিলিকয়াৰ শাসনাধীন অঞ্চলেবাৰৈল গ’েলা; 22 েতিতয়াও খ্রীষ্টত আশ্রয় েলাৱা
িযহুদীয়াৰ মণ্ডলীেবাৰৰ ৈসেত েমাৰ বয্িক্তগত সাক্ষাত-পিৰচয় েহাৱা নািছল 23 িকন্তু েতওঁেলােক েকৱল শুিনবৈল
পাইিছল, “িয জেন পূবর্েত আমাক তাড়না কিৰিছল, েতওঁ এিতয়া েসই িবশ্বাসৰ বাণী প্রচাৰ কিৰেছ, িয েতওঁ পূেবর্
ধ্বংস কিৰবৈল িবচািৰিছল ” 24 আৰু েতওঁেলােক েমাৰ বােব ঈশ্বৰৰ মিহমা কিৰবৈল ধিৰেল

2 অধয্ায়
পঁাচিন সকেল েপৗলক গ্রহণ কৰা

1 েচৗদ্ধ বছৰ পাৰ হ’ল মই বাণর্ব্বাৰ ৈসেত িযৰূচােলমৈল পুনৰ ৈগিছেলঁা, লগত তীতেকা ৈলিছেলঁা 2 ঈশ্বৰৰ পৰা
েপাৱা প্রকািশত আজ্ঞা অনুসােৰ মই তাৈল ৈগিছেলঁা িয শুভবাতর্ া মই অনা-ইহুদী সকলৰ মাজত প্রচাৰ কিৰ থােকা,
তােক েতওঁেলাকৰ আগত বয্াখয্া কিৰেলঁা; িকন্তু েসই ঠাইৰ গণয্-মানয্ েনতা সকলৰ ওচৰত মই সকেলােবাৰ েগাপেন
ক’েলা মই িবচািৰিছেলঁা, েতওঁেলােক েযন বুিজব পােৰ েয মই বৃথাই েদৗিৰ থকা নাই বা বৃথাই েদৗিৰেলঁা বুিল েযন
নাভােব 3 েমাৰ সঙ্গী তীতক গ্রীক মানুহ েহাৱা সেত্বও েতওঁক চুন্নৎ কিৰবৈল বাধয্ নকিৰেল 4 গুপ্তচৰৰ দেৰ পেঠাৱা
েকইজনমান ভণ্ড খ্রীষ্টিয়ান ভাইৰ কাৰেণ এেন হ’ল খ্রীষ্ট যীচুৰ িবশ্বাসী িহচােপ আমাৰ িয স্বাধীনতা আেছ, তাত েদাষ
উিলয়াবৈল েতওঁেলাক েগাপেন েসামাইিছল যােত আমাক ইহুদী ৰীিত-নীিতৰ দাস কিৰব পােৰ 5 িকন্তু শুভবাতর্ াৰ সতয্
েযন আেপানােলাকৰ লগত থােক, েসেয় এক মুহূতর্ ৰ কাৰেণও েসই ভণ্ড িবশ্বাসী ভাই সকলৰ বশয্তা স্বীকাৰ কিৰ
েতওঁেলাকৰ বশৱতীর্ নহ’েলা

6 মণ্ডলীত িয সকল মানয্ৱন্ত বুিল খয্াত, েতওঁেলােক হ’েল েমাক এেকােক নজনােল েতওঁেলাক িক প্রকাৰৰ েলাক
আিছল, তােত েমাৰ এেকা প্রেয়াজন নাই ঈশ্বেৰ মানুহৰ সমাদৃত িবষয়েবাৰ গ্রহন নকেৰ 7 এই মানয্ৱন্ত েলাক সকেল
েদিখেল েয ঈশ্বেৰ েমাক অচুন্নৎ সকলৰ ওচৰত শুভবাতর্ া প্রচাৰৰ দািয়ত্ব িদেছ, েযেনৈক চুন্নৎ েহাৱা সকলৰ ওচৰত
শুভবাতর্ া প্রচাৰৰ দািয়ত্ব িপতৰৰ ওপৰত িদিছল 8 িকয়েনা চুন্নৎ েহাৱা সকলৰ প্রিত িয ঈশ্বেৰ িপতৰৰ ৈহ পঁাচিন পদৰ
কাযর্ সাধন কিৰেছ, েতওঁ অনা-ইহুদী সকলৰ কাৰেণ েমাৰ ৈহেয়া এেক পঁাচিন পদৰ কাযর্ সাধন কিৰেছ; 9 েযিতয়া মানয্
িহচােপ খয্াত েনতা যােকাব, ৈকফা আৰু েযাহেন বুিজ পােল েয মই ঈশ্বৰৰ পৰা িবেশষ অনুগ্রহ পাইেছঁা, েতিতয়া েমাক
আৰু বাণর্ব্বাক কৰমদর্ ন কিৰ েতওঁেলাকৰ সহভািগতাত গ্রহণ কিৰেল েতওঁেলাক ৰাজী হ’ল েয, আিম অনা-ইহুদী
সকলৰ ওচৰৈল যাম আৰু েতওঁেলাক চুন্নৎ েহাৱা সকলৰ ওচৰৈল যাব; 10 েতওঁেলাকৰ েকৱল মাত্র এটা অনুেৰাধ
আিছল েয, আিম েযন দিৰদ্র সকলৰ কথা মনত ৰােখা অৱেশয্, এই কাযর্ কিৰবৈল মেয়া যত্নবান আিছেলঁা

িপতৰ আৰু েপৗলৰ মতৰ অিমল
11 ৈকফা েযিতয়া আিন্তয়িখয়াৈল আিহল, েতিতয়া মই েতওঁৰ সনু্মখেত েতওঁৰ সাৱধান কিৰেলঁা; কাৰণ েতওঁ েদাষ

কিৰিছল 12 িকয়েনা যােকাবৰ ওচৰৰ পৰা েকইজনমান ইহুদী েলাক আিহিছল আৰু েতওঁেলাক অহাৰ আেগেয়, ৈকফাই
অনা-ইহুদী সকলৰ ৈসেত েখাৱা-েবাৱা কিৰ আিছল িকন্তু েযিতয়া েতওঁেলাক আিহল, েতিতয়া চুন্নৎ েহাৱা েলাক সকলৈল
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ভয় কিৰ ৈকফাই অনা-ইহুদী সকলৰ সঙ্গ এিৰ িনজক পৃথেক ৰািখিছল 13অনয্ানয্ িবশ্বাসী ইহুদী সকেলও ৈকফাৰ লগত
এই কপট আচৰণত েযাগ িদিছল এেন িক বাণর্ব্বাও েতওঁেলাকৰ কপটতাৰ দ্বাৰা প্রভািৱত ৈহিছল 14 িকন্তু মই েযিতয়া
েদিখেলঁা েয, েতওঁেলাক শুভবাতর্ াৰ সতয্তা অনুসােৰ সৰল পথত চলা নাই, েতিতয়া মই ৈকফাক সকেলােৰ সনু্মখত
ক’েলা, “আপুিন এজন ইহুদী ৈহেয়া যিদ ইহুদী সকলৰ দেৰ আচৰণ নকিৰ, অনা-ইহুদী সকলৰ দেৰ আচৰণ কেৰ,
েতেনহেল িয সকল অনা-ইহুদী েতওঁেলাকক ইহুদী সকলৰ দেৰ জীৱন-ধাৰণ কিৰবৈল েজাৰ কিৰেছ িকয়?” 15 আিম
জন্মসূেত্র ইহুদী, “অনা-ইহুদী পাপী” নহয় 16 তথািপ আিম জােনা েয েকােনও িবধানৰ কেমর্েৰ নহয়, িকন্তু অকল যীচু
খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাইেহ ধাির্মক বুিল গিণত হয়; েসই কাৰেণ আিমও খ্রীষ্ট যীচুৰ ওপৰত িবশ্বাস কিৰেছঁা েযন আিমও
িবধানৰ কেমর্েৰ নহয়, িকন্তু খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল গিণত হওঁ িকয়েনা িবধানৰ কমর্ৰ দ্বাৰাই েকােনা
মানুেহই ধাির্মক বুিল গিণত নহ’ব

17 িকন্তু আিম ইহুদী সকেল খ্রীষ্টত ধাির্মক ৰূেপ ঈশ্বৰৰ গ্রহণীয় হবৈল ৈগ যিদ িনেজ পাপী ৈহ পেৰা, েতেনহেল তাৰ
অথর্ এেয় েনিক েয, খ্রীষ্ট পাপৰ েসৱক? েকিতয়াও নহয়! 18 িকয়েনা, মই িযহেক ভািঙেলঁা, তােক যিদ মই আেকৗ
সােজঁা, েতেনহেল মই িনজেক িনেজ অপৰাধী বুিল প্রমাণ কেৰঁা 19 মইেতা িবধানৰ দ্বাৰাই িবধানৰ উেদ্দেশয্ মিৰেলঁা,
েযন ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ জীয়াই থািকব পােৰঁা 20 মই খ্রীেষ্ট ৈসেত কু্রচত হত হ’েলা; মই জীয়াই আেছঁা বুিলেলও, েসেয়
এিতয়া মই নহয়, খ্রীষ্টেহ েমাৰ লগত জীয়াই আেছ; েমাৰ শৰীৰত িয জীৱন এিতয়া আেছ, ঈশ্বৰৰ পুত্রত কৰা িবশ্বাসতেহ
মই েসই জীৱন-যাপন কিৰেছঁা েতওঁ েমাক েপ্রম কিৰেল আৰু েমাৰ কাৰেণ িনজেক সমপর্ণ কিৰেল 21 ঈশ্বৰৰ এই
অনুগ্রহ মই বয্থর্ নকেৰঁা; িকয়েনা িবধান পালনৰ দ্বাৰাই যিদ ধাির্মকতা হয়, েতেনহেল খ্রীষ্ট অকাৰেণ মিৰল

3 অধয্ায়
িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ েপাৱা যায়

1 েহ অবুজ গালাতীয়া েলাক, কাৰ চকুেৱ আেপানােলাকক মুগ্ধ কিৰ েপলাইেছ? আেপানােলাকৰ চকুৰ আগেতই যীচু
খ্রীষ্ট কু্রচত হত েহাৱা বুিল জােনা মই স্পষ্টভােৱ বণর্না কৰা নািছেলা? 2 মই েকৱল এই িবষেয় আেপানােলাকৰ পৰা
জািনব িবচােৰা েয, আেপানােলােক িক িবধানৰ কাযর্ৰ দ্বাৰাই আত্মা পােল েনিক? েন বাতর্ া শুিন িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই
পােল? 3আেপানােলাক ইমােনই অবুজ েন? আত্মােৰ আৰম্ভ কিৰ, এিতয়া মাংিসক আচৰণত িকয় সমাপ্ত কিৰবৈল ৈগ
আেছ? 4 আেপানােলােক বৃথাই ইমান দুখেভাগ কিৰেল, যিদ বাস্তিৱকেত েসই দুখেভাগ অনথর্ক ৈহ থােক? 5 গিতেক
কওকেচান, িয জেন আেপানােলাকক আত্মা দান কেৰ আৰু আেপানােলাকৰ মাজত পৰাক্রম কাযর্ সাধন কেৰ, েতওঁ
িবধানৰ কমর্ৰ দ্বাৰাই কেৰ েন বাতর্ া শুিন িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই কেৰ?

6 েযেনৈক অব্রাহােম “ঈশ্বৰক িবশ্বাস কিৰিছল আৰু েসই িবশ্বােসই েতওঁৰ পেক্ষ ধাির্মকতাৰ স্বীকৃিত িদেল ”
7 েতেনদেৰ আেপানােলােকও এই কথা জানক েয, িয সকেল িবশ্বাস কেৰ, েতওঁেলােকই অব্রাহামৰ সন্তান 8 ধমর্শাস্ত্রত
এই িবষেয় পূেবর্ই িলখা আিছল েয, ঈশ্বেৰ অনা-ইহুদী সকলক িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল গিণত কেৰ অব্রাহামৰ ওচৰত
এই শুভবাতর্ া আেগেয় েঘাষণা কৰা ৈহিছল, “সকেলা জািতেয় েতামাৰ মাধয্মত আশীবর্াদ প্রাপ্ত হ’ব ”* 9 েসেয়েহ,
অব্রাহাম িবশ্বাসী েহাৱাত েযেনৈক আশীবর্াদ পাইিছল, েতেনৈক িবশ্বাসী সকেলা অব্রাহােম ৈসেত আশীবর্াদ প্রাপ্ত হয়

10 িকয়েনা িযমান মানুেহ িবধান-শাস্ত্রৰ কমর্ৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কেৰ, েসই সকেলােৱই শাপগ্রস্ত; িকয়েনা শাস্ত্রত িলখা
আেছ, “িবধানত িয সকেলা িলখা আেছ, তাৰ সকেলা কথা িয জেন পালন নকেৰ, েতওঁ শাপগ্রস্ত ”† 11 এিতয়া এইেটা
সুস্পষ্ট েয িবধানৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত েকােনা ধাির্মক বুিল গিণত নহয়, কাৰণ “ধাির্মক জন িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই জীয়াই
থািকব ”‡ 12 িবধানৰ লগত িবশ্বাসৰ সম্বন্ধ নাই িকন্তু “িয জেন িবধানৰ সকেলা কথা পালন কেৰ, েতওঁ িবধানৰ
মাজেত জীিৱত থািকব ”§ 13 খ্রীষ্টই মূলয্ িদ িবধানৰ শাপৰ পৰা আমাক মুক্ত কিৰেল কাৰণ, েতওঁ আমাৰ কাৰেণ
শাপস্বৰূপ হ’ল; িকয়েনা িলখা আেছ, “িয জনক কাঠত *অৰঁা হয় েতওঁ শাপগ্রস্ত ”† 14 খ্রীষ্টই িনজৰ ওপৰত এই
অিভশাপ েলাৱাৰ এেয় উেদ্দশয্ আিছল েয, িয আশীবর্াদ অব্রাহােম লাভ কিৰিছল, েসই আশীবর্াদ খ্রীষ্ট যীচুৰ দ্বাৰাই
অনা-ইহুদী সকেলও েযন লাভ কিৰব পােৰ আৰু িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই েযন আিম প্রিতজ্ঞাযুক্ত আত্মা পাব পােৰঁা

িবধান আৰু প্রিতজ্ঞা
15 ভাই সকল, মই এজন মানুহৰ দেৰ ৈকেছঁা মানুহৰ মাজত এবাৰ েযিতয়া এখন িনয়ম-পত্র িথৰ কৰা হয়, েসই

িনয়ম-পত্র েকােনও বািতল কিৰব েনাৱােৰ আৰু তাত এেকা েযাগ িদবও েনাৱােৰ 16 ঈশ্বেৰ অব্রাহাম আৰু েতওঁৰ
বংশৈল প্রিতজ্ঞােবাৰ কিৰিছল ইয়াত বহু বচনত “বংশেবাৰৈল” বুিল অেনকৰ িবষেয় েকাৱা নাই, িকন্তু েকৱল এজনকেহ
* 3 অধয্ায়:8 আিদ 12:3 † 3 অধয্ায়:10 িদ্ব:িব 27:26 ‡ 3 অধয্ায়:11 হবকু্কক 2:4 § 3 অধয্ায়:12 েলবীয়া 18:5 * 3
অধয্ায়:13 কাঠত কু্রচত † 3 অধয্ায়:13 িদ্ব:িব 21:23
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“েতামাৰ বংশৈল” বুিল ক’েল; েসই বংশ খ্রীষ্ট 17 এিতয়া মই ইয়ােক কওঁ, পূবর্েত ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই িনয়মৰ চুিক্ত িথৰ কৰা
হ’ল আৰু তাৰ চািৰ শ িত্রশ বছৰৰ পাছত িবধান আিহল তােত পূবর্ৰ েসই িনয়মৰ চুিক্ত প্রিতজ্ঞাৰ কৰাৰ দ্বাৰা বািতল ৈহ
নাযায় 18 উত্তৰািধকাৰ যিদ িবধান পালনৰ জিৰয়েত প্রাপ্ত হয়, েতেনহেল েসয়া পুনৰ প্রিতজ্ঞাৰ ওপৰত িনভর্ ৰশীল হ’ব
েনাৱােৰ িকন্তু ঈশ্বেৰ িবনামূেলয্ এই উত্তৰািধকাৰ এক প্রিতজ্ঞাৰ দ্বাৰাই অব্রাহামক দান কিৰেল 19 েতেনহেল ঈশ্বেৰ
িবধান িকয় িদেল? িবধান লঙ্ঘন কৰাৰ দ্বাৰা অপৰাধ বুিজবৈল িবধান িদয়া ৈহিছল; িয জনৰ ওচৰত ঈশ্বেৰ প্রিতজ্ঞা
কিৰিছল, অব্রাহামৰ েসই বংশ নহাৈলেক, তােত বির্ত থািকবৈল িবধান িদয়া ৈহিছল স্বগর্ৰ দূত সকলৰ েযােগিদ এজন
মধয্স্থকাৰীৰ দ্বাৰাই এই িবধান িনৰূিপত কৰা ৈহিছল 20 এিতয়া এজন মধয্স্থকাৰীৰ উপিস্থিতেয় ইয়ােক বুজায় েয, তাত
এজনতৈক অিধক েলাক আেছ; িকন্তু ঈশ্বৰ হ’েল এজনেহ

21 েতেনহেল িবধান ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞােবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েনিক? িনশ্চয় নহয়! যিদ এেন এক িবধান থািকলেহঁেতন িযেয়
জীৱন িদব পােৰ, েতেনহেল ধাির্মকতা অৱেশয্ই েসই িবধান পালন কৰাৰ দ্বাৰাই হ’লেহেতন 22 িকন্তু শাস্ত্রই সকেলােক
পাপৰ অধীনত ৰািখেল েসই বােবই যীচু খ্রীষ্টক িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই আমাক উদ্ধাৰ কিৰবৈল ঈশ্বৰৰ েসই প্রিতজ্ঞা; েযন
িয সকেল িবশ্বাস কেৰ, েতওঁেলাক েসই প্রিতজ্ঞাৰ অিধকাৰী হয়

23 খ্রীষ্টত এই িবশ্বাস অহাৰ আেগেয়, েযিতয়াৈলেক ঈশ্বেৰ আমাৰ ওচৰত িবশ্বাসৰ েসই কথা প্রকাশ নকিৰেল, আিম
িবধানৰ অধীনত বন্দী আৰু ৰিক্ষত আিছেলঁা 24 এইদেৰ খ্রীষ্ট নহাৈলেক িবধান আমাৰ কেঠাৰ অিভভাৱক হ’ল যােত
িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আিম ধাির্মক বুিল গিণত হ’ব পােৰঁা 25 িকন্তু এিতয়া িযেহতু িবশ্বাস আমাৰ মাজত আিহল, আিম পুনৰ
কেঠাৰ অিভভাৱকৰ অধীন নহওঁ 26 িকয়েনা খ্রীষ্ট যীচুত কৰা িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আেপানােলাক সকেলা ঈশ্বৰৰ সন্তান
ৈহেছ 27 কাৰণ আেপানােলাক িয সকেল খ্রীষ্টত বািপ্তস্ম ৈলেছ, েতওঁেলাক সকেলােৱই িনজক খ্রীষ্টেৰ ঢািকেল
28 এিতয়া খ্রীষ্ট যীচুত িয সকল আেছ, েতওঁেলাকৰ মাজত ইহুদী িক গ্রীক, দাস িক স্বাধীনৰ েকােনা পাথর্কয্ নাই; পুৰুষ
বা স্ত্রীৰ মাজত েকােনা েভদােভদ নাই িকয়েনা খ্রীষ্ট যীচুত আেপানােলাক সকেলােৱই এক 29 আেপানােলাক যিদ
খ্রীষ্টৰ হয়, েতেনহেল আেপানােলাক অব্রাহামৰ বংশধৰও ৈহেছ আৰু অব্রাহামৰ ওচৰত ঈশ্বেৰ িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল,
আেপানােলাক তাৰ উত্তৰািধকাৰীও ৈহেছ

4 অধয্ায়
1 িকন্তু মই কওঁ, উত্তৰািধকাৰী িশশুৈহ থকাৈলেক, সব্বর্স্বৰ গৰাকী হ’েলও তােত েতওঁ আৰু দাসৰ মাজত এেকা

প্রেভদ নাথােক; 2 িকন্তু িপতৃৰ িনৰূিপত সময়ৈলেক েতওঁ নয্ায় ৰক্ষক আৰু তত্ৱাৱধায়ক সকলৰ অধীনত থােক
3 এেনৈক আিম েযিতয়া িশশু অৱস্থাত আিছেলঁা, আিমও েতেনৈক জগতৰ েমৗিলক িবিধৰ অধীনত দাস আিছেলঁা;

4 িকন্তু েযিতয়া কাল সমূ্পণর্ হ’ল, েতিতয়া ঈশ্বেৰ েতওঁৰ িনজ পুত্রক পঠাই িদেল, িয জন মিহলাৰ পৰা জন্ম েপাৱা আৰু
বয্ৱস্থা িবধানৰ অধীনত উৎপন্ন েহাৱা, 5 েতওঁ যােত িবধানৰ অধীনত থকা সকেলােক মুক্ত কিৰব পােৰ, তােত আিম
সকেলােৱ েযন েতওঁৰ সন্তান ৰূেপ স্বীকৃিত হওঁ৷

6 কাৰণ অ◌ােপানােলাক আটােয় ঈশ্বৰৰ পুত্র, ঈশ্বেৰ েতওঁৰ পুত্রৰ আত্মা িনজৰ ওচৰৰ পৰা আমাৰ হৃদয়ৈল পঠায়
িদেল; েসই আত্মাই, “আব্বা, িপতৃ”, এই বুিল মােত 7 এই কাৰেণ আপুিন পুনৰ আগৰ দেৰ দাস নহয় িকন্তু পুত্র ৈহেছ;
িযেহতু পুত্র ৈহেছ, েসেয়েহ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই উত্তৰািধকাৰীও ৈহেছ৷

ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহত িথেৰ থািকবৈল িনেবদন
8 পূবর্েত আেপানােলােক েযিতয়া ঈশ্বৰক জনা নািছল, েতিতয়া িযেবাৰ স্বাভািৱকৰূেপ ঈশ্বৰ নহয়, েসইেবাৰৰ েসৱাকমর্

কিৰিছল 9 িকন্তু এিতয়া আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ পিৰচয় পােল, ইয়াৰ উপিৰ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই পিৰিচত হ’ল; এেন স্থলত
েকেনৈক পুনৰ েসই দূবর্ল আৰু দীনহীন প্রাথিমক িবিধৈল উলিট যাব? েকেনৈক পুনৰ েসই িবিধেবাৰৰ েসৱাকমর্ কিৰব
পািৰব?

10আেপানােলােক িবেশষ িবেশষ িদন, মাহ, ঋতু আৰু বছৰ এইেবাৰ পালন কিৰ আেছ 11আেপানােলাকৰ কাৰেণ
েমাৰ এই ভয় হয়; জােনাচা মই িয পিৰশ্রম কিৰেলঁা, েসেয় িকজািনবা েকেনবাৈক বয্থর্ হয়

12 েহ ভাই সকল, িবনয় কিৰ ৈকেছঁা, অ◌ােপানােলাক েমাৰ িনিচনা হওক; িকয়েনা মেয়া আেপানােলাকৰ িনিচনা
ৈহেছঁা আেপানােলােক েমাৰ এেকা অনয্ায় কৰা নািছল 13 েমাৰ শৰীৰৰ দূব্বর্লতাৰ কাৰেণ, মই েয প্রথম বাৰ
আেপানােলাকৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰিছেলঁা, েসই িবষেয় আেপানােলােক জােন 14 েমাৰ মাংসত আেপানােলাকৰ
িয পৰীক্ষা ৈহিছল, েসই িবষয়ত আেপানােলােক েহয়জ্ঞান আৰু ঘৃণােবাধ কৰা নািছল; বৰং ঈশ্বৰৰ এজন দূত, এেন িক
খ্রীষ্ট যীচুৰ িনিচনাৈক েমাক গ্রহন কিৰিছল
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15 এিতয়া আেপানােলাকৰ েসই আনন্দ ক’ত? িকয়েনা আেপানােলাকৰ পেক্ষ মই সাক্ষয্ িদিছেলঁা েয, সাধয্ েহাৱা
হ’েল আেপানােলােক িনজ িনজ চকুেকা কািঢ় েমাক িদেলেহঁেতন 16 এিতয়া আেপানােলাকক সতয্ কথা েকাৱাত মই
আেপানােলাকৰ ওচৰত শত্রু হ’েলঁা েন?

17 েসই েলাক সকল আেপানােলাকৰ প্রিত আগ্রহী িকন্তু েকােনা ভাল উেদ্দশয্ৰ বােব আগ্রহী নহয়৷ েতওঁেলােক
আেপানােলাকক েমাৰ কাষৰ পৰা অ◌াতৰাই অ◌ািনবৈল িবচােৰ, যােত আেপানােলােক েতওঁেলাকৰ প্রিত আগ্রহ প্রকাশ
কেৰ৷ 18অৱেশয্ আগ্রহ েদখুওৱা ভাল, যিদেহ সৎ উেদ্দেশয্েৰ তাক কৰা হয়৷ অকল মই আেপানােলাকৰ তাত উপিস্থত
থােকােত েয ভাল, এেন নহয়, িকন্তু সকেলা সময়েত থকা ভাল

19 েহ েমাৰ িপ্রয় সন্তান সকল, আেপানােলাকৰ কাৰেণ পুনৰ এবাৰ প্রসৱ যন্ত্রণা েভাগ কিৰেছঁা; েযিতয়াৈলেক
আেপানােলাকত খ্রীষ্টৰ আকাৰ উৎপন্ন নহয়, েতিতয়াৈলেক েভাগ কিৰ আেছঁা৷ 20 এিতয়া আেপানােলাকৰ ওচৰত যাবৰ
বােব েমাৰ মন ৈগ আেছ আৰু তাত েবেলগ ভােব এই সকেলা কথা আেপানােলাকৰ লগত আেলাচনা কিৰব পািৰেলঁা
হয়৷ আেপানােলাকৰ বােব মই িববুিদ্ধত পিৰ আেছঁা

21 েহ িবধান-শাস্ত্রৰ অধীন হ’ব েখাজা সকল, েমাক কওকেচান, আেপানােলাকৰ মাজৰ েকােন িবধানৰ কথা শুিনবৈল
িনিবচােৰ? 22 িকয়েনা িলখা আেছ েয, অব্রাহামৰ দুজন পুত্র আিছল; েবটীৰ গভর্ ত ওপজা এজন, স্বাধীন জনীৰ গভর্ ত
ওপজা এজন 23 িকন্তু েবটীৰ িয জন, িস মাংস অনুসােৰ জিন্মিছল; িকন্তু স্বাধীন জনীৰ িয জন, েসই জন প্রিতজ্ঞাৰ
গুেণেহ জিন্মিছল

24 এইেবাৰ কথাৰ এটা আন প্রকাৰ ভাবাথর্ আেছ; িকয়েনা এই দুজনীেয়ই দুই িবধান ৈহেছ; এক িনয়ম চীনয় পবর্তৰ
পৰা দাসত্বৰূপ অৱস্থাত প্রসৱ কেৰঁাতা; েসেয় ৈহেছ হাগাৰ৷ 25 িকয়েনা আৰব েদশত হাগাৰ শব্দৰ অথর্, চীনয় পবর্ত;
আৰু বতর্ মােন থকা িযৰূচােলমেকা বুজায়; িকয়েনা তাই িনজ সন্তােন ৈসেত বন্দী অৱস্থাত আিছল

26 িকন্তু উদ্ধর্ েলাকত থকা িযৰূচােলম স্বাধীন; েতওঁ ৈহেছ, আমাৰ মাতৃ
27 িকয়েনা িলখা আেছ,

“েহ প্রসৱ নকৰা বন্ধয্া আনন্দ কৰা, েতামােলাকৰ মাজৰ িয গৰাকীেয় সন্তান প্রসৱ কৰা নাই;
বৰ মােতেৰ উল্লাস আৰু হষর্নাদ কৰা;
িকয়েনা িগিৰেয়ক থকা জনীতৈক অনািথনী জনীৰ সন্তান অিধক হব ”

28 এিতয়া েহ ভাই সকল, ইচহাকৰ দেৰ আিমও প্রিতজ্ঞাৰ সন্তান ৈহেছঁা৷ 29 িকন্তু েতিতয়া েযেনৈক মাংস অনুসােৰ
জন্ম েপাৱা জেন আত্মা অনুসােৰ জন্ম েপাৱা জনক তাড়না কিৰিছল, েতেনৈক এিতয়াও ৈহেছ

30 িকন্তু শাস্ত্রই িক কয়? ‘েবটী আৰু তাইৰ পুেতকক েখিদ িদয়া; িকয়েনা স্বাধীন জনীৰ পুেতকৰ ৈসেত, েবটীৰ
পুেতেক উত্তৰািধকাৰী নাপাব’ 31 এেতেক েহ ভাই সকল, আিম েবটীৰ সন্তান নহওঁ; েসই স্বাধীন গৰাকীৰেহ সন্তান
হওঁ

5 অধয্ায়
1 খ্রীেষ্ট আমাক স্বাধীন কিৰেছ যােত আিম স্বাধীন ভােব থািকব পােৰঁা; এেতেক সুিস্থৰ হওক, পুনৰ দাসত্বৰ ফান্দত

নপিৰব
2 চাওক, মই েপৗেল আেপানােলাকক ৈক আেছঁা, যিদ আেপানােলােক চুন্নৎ কৰা েযােগিদ পুনৰ িবিধেবাৰৈল ঘুিৰ

যায়, েতেনহেল খ্রীষ্টত আেপানােলাকৰ এেকা লাভ নহ’ব
3 পুনৰ মই সকেলা মানুহক সাক্ষয্ িদ কওঁ েয, আেপানােলােক যিদ চুন্নৎ হবৈল িবচািৰ আেছ, েতিতয়াহেল প্রিতজেন

িবধান পালন কিৰব লািগব 4 পূবর্েত অ◌ােপানােলাক খ্রীষ্টৰ পৰা িবিচ্ছন্ন ৈহ আিছল, আেপানােলাক সকেলােৱ িবধানৰ
দ্বাৰাই িবচাৰত গ্রহণীয় েহাৱােটা িবচািৰিছল; এইদেৰ আেপানােলাক অনুগ্রহৰ পৰা খিহ পিৰিছল৷

5 িকয়েনা আিম আত্মাৰ েযােগিদ িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ধাির্মকতাৰ আশা ৈল বাট চাই আেছঁা 6 িকয়েনা খ্রীষ্ট যীচুত চুন্নৎ আৰু
অচুন্নতৰ এেকা সাথর্কতা নাই, িকন্তু ইয়াৰ পিৰৱেতর্ েপ্রমৰ েযােগিদ একমাত্র িবশ্বােস কাযর্ সাধন কেৰ 7আেপানােলােক
ভালদেৰ েদৗিৰিছল; পাছত েকােন আেপানােলাকক সতয্ক নামািনবৈল বাধা জন্মােল? 8 িয জেন আেপানােলাকক
প্রেৰাচনা কিৰেছ, েসই জন আেপানােলাকক আহ্বান কৰা জনৰ পৰা অহা নহয়

9অলপ খিমেৰ সনা িপঠাগুিড়ৰ আটাইিখিনেক ফুলায় 10আেপানােলােক েয আন েকােনা িবষয় নাভােব, এই িবষেয়
প্রভুত আমাৰ সমূ্পণর্ িবশ্বাস আেছ; িকন্তু িয জেন আেপানােলাকক অিস্থৰ কেৰ, েসই জেন িনজ দণ্ড েভাগ কিৰব,
েতওঁ িয েকােনােৱ নহওক

11 েহ ভাই সকল, মই যিদ চুন্নৎ েহাৱা িবধান ৰাজহুৱা ভােব প্রচাৰ কেৰঁা, েতেনহেল মই িকয় এিতয়াও িনযর্াতন েভাগ
কিৰ আেছঁা? িকন্তু চুন্নতৰ প্রেয়াজন সমেন্ধ যিদ এিতয়াও কওঁ েতিতয়া হ’েল, কু্রচৰ িবিঘিন লুপ্ত হ’লেহঁেতন 12 িয
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সকেল আেপানােলাকক ভুল ধাৰণা িদ আেছ, েতওঁেলােক িনেজ আগুৱাই যাওঁক আৰু িনেজ িনজৰ অণ্ডেকােষা েছদন
কৰক

13 েহ ভাই সকল, আেপানােলাক স্বাধীনতাৰ বােবেহ আমিন্ত্রত হ’ল৷ আেপানােলাকৰ এই স্বাধীনতা েকৱল মাংসৰ
অিভলাষ পুৰ কিৰবৰ কাৰেণ নহওক; িকন্তু েপ্রমৰ েযােগিদ এজেন আন জনৰ েসৱাকমর্ কৰক 14 িকয়েনা সকেলা
িবধান িসদ্ধ ৈহ এটা আজ্ঞােত িস্থৰ আেছ, েসইেটা হ’ল, ‘েতামাৰ চুবুৰীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কৰা৷’ 15 িকন্তু
আেপানােলােক যিদ পৰস্পৰৰ মাজত েখাৱা-কােমাৰা কিৰ থােক, েতেনহেল সাৱধান হ’ব, যােত আেপানােলােক এইদেৰ
ইজেন িসজনৰ অিনষ্ট সাধন নকেৰ৷

আত্মাৰ বশত িথেৰ থািকবৈল উদগিণ
16 িকন্তু মই কওঁ, আেপানােলােক আত্মােৰ চলক; তােত েকােনামেত আেপানােলােক মাংসৰ অিভলাষ পুৰ নকিৰব

17 িকয়েনা মাংসই আত্মাৰ িবৰুেদ্ধ আৰু আত্মাই মাংসৰ িবৰুেদ্ধ অিভলাষ কেৰ; কাৰণ আেপানােলােক িয কিৰবৈল
ইচ্ছা কেৰ, তাক েযন আেপানােলােক নকেৰ, তাৰ কাৰেণ এই দুেয়া পৰস্পৰ িবৰুদ্ধা-িবৰুদ্ধী 18 িকন্তু আেপানােলােক
যিদ আত্মাৰ দ্বাৰাই চািলত হয়, েতেনহেল আেপানােলাক িবধানৰ অধীন নহয়

19 এিতয়া মাংসৰ কাযর্েবাৰ দৃশয্মান৷ েসেয় বয্িভচাৰ, অশুিচ কাযর্, লম্পট আচৰণ, 20 মূির্তপূজা, মায়াকম্মর্, নানা িবধ
শত্রুতা, িববাদ, ঈষর্া, খং-ৰাগ, িবেৰাধ িবেভদ, নানামত অসূয়া, মত্ততা, 21 িহংসুক, মতলীয়া, মতলীয়া ৈহ হাই-কািজয়া
কৰা, আৰু এইেবাৰৰ িনিচনা আন আন অপৰাধ কমর্; এই সকেলা িবষয়ৰ ওপৰত মই েযেনৈক পূবর্েত আেপানােলাকক
সাৱধান কিৰ ৈকিছেলঁা, েতেনৈক এিতয়াও ৈকেছঁা, িয সকেল এেন আচৰণ কেৰ, েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত অিধকাৰ
নাপাব

22 িকন্তু আত্মাৰ ফল হ’ল, েপ্রম, আনন্দ, শািন্ত, িচৰসিহষু্ণতা, দয়া, মঙ্গলভাৱ, িবশ্বাস, 23 মৃদুভাব, ইিন্দ্রয়-দমন৷
এইেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েকােনা িবধান নাই 24আৰু িয সকল খ্রীষ্ট যীচুৰ, েতওঁেলােক মাংিসক অিভলােষেৰ ৈসেত কু-ভাৱনা
আৰু আসিক্তক কু্রচত িদেল৷ 25 আিম যিদ আত্মােৰ জীয়াই থােকা, েতেনহেল আত্মােৰ চেলাহঁক 26 েসেয়েহ আিম
ইজেন িসজনৰ খং তুিল আৰু ইজেন িসজনক িহংসা কিৰ, অনথর্ক অহংকাৰ নকেৰঁাহক

6 অধয্ায়
1 েহ ভাই সকল, েকােনা মানুহ যিদ েকােনা অপৰাধত পেৰ, েতেনহেল আিত্মক িয আেপানােলাক, আেপানােলােক

মৃদুশীল আত্মােৰ েতেনকুৱা জনক পুনৰ সুস্থ কৰক; িকন্তু পাছত িনেজ িনজৰ পৰীক্ষাত নপিৰবৰ বােব আপুিনও সাৱধান
হ’ব৷ 2 আেপানােলােক ইজেন িসজনৰ ভাৰ কিঢ়য়াওক আৰু খ্রীষ্টৰ িবধান সমূ্পণর্ৈক পালন কৰক

3 িকয়েনা েকােনােৱ এেকা নৈহেয়া যিদ িনজেক বৰ মােন, েতেনহেল েতওঁ িনজেক প্রতাৰণা কেৰ 4 প্রিতজেন
িনজ কমর্ িবেবচনা কৰক; আৰু েতিতয়া েতওঁ অনয্ৰ তুলনাত নহয় িকন্তু িনজৰ িবষয়তেহ েগৗৰৱ কৰাৰ কাৰণ পাব
5 িকয়েনা প্রিতজেন িনেজ িনজৰ ভাৰ ব’ব

6 িয জেন বাকয্ৰ িশক্ষা পায়, েতওঁ িশক্ষকৰ ৈসেত সকেলা ভাল বস্তুৰ ভাগ িদয়ক 7 আেপানােলাক ভ্রান্ত নহ’ব,
ঈশ্বৰক প্রতাৰণা নকিৰব৷ িকয়েনা মানুেহ িযহেক ৰুেৱ তােকেহ দাব 8 কাৰণ িয জেন িনজৰ মাংসৰ উেদ্দেশয্ ৰুেৱ,
েতওঁ মাংসৰ পৰা অৱক্ষয়ৰূপ শসয্ দাব; িকন্তু িয জেন আত্মাৰ উেদ্দেশয্ ৰুেৱ, েতওঁ আত্মাৰ পৰা অনন্ত জীৱনৰূপ শসয্
দাব

9আিম ভাল কমর্ কিৰ কিৰ েযন ক্লান্ত নহওঁ; িকয়েনা আিম ক্লান্ত নহ’েল উিচত সময়ত দাবৈল পাম 10 এই েহতুেক
আহক, সুেযাগ পােল সকেলােৰ বােব, িবেশষৈক পিৰয়াল স্বৰূপ িবশ্বাস কৰা েলাক সকলৰ বােব উত্তম কমর্ কেৰঁা
আহক

11 চাওক, মই িনজ হােতেৰ িকমান িদঘলীয়া িচিঠ আেপানােলাকৈল িলিখেলঁা 12 িয সকল েলােক মাংিসক ৰূেপ
ভাল প্রভাৱ িবস্তাৰ কিৰব িবচােৰ, েসই সকেলেহ আেপানােলাকক চুন্নৎ হবৈল বাধয্ কৰাই, িকন্তু েতওঁেলােক খ্রীষ্টৰ
কু্রচৰ অেথর্ তাড়না নাপাবৰ কাৰেণেহ ইয়ােক কেৰ 13 িকয়েনা চুন্নৎ েহাৱা সকেল িনেজও িবধান পালন নকেৰ;
আেপানােলাকৰ মাংসত েতওঁেলােক েযন েগৗৰৱ কিৰব পােৰ, এই কাৰেণ আেপানােলাক চুন্নৎ েহাৱােতা েতওঁেলােক
ইচ্ছা কেৰ

14 িকন্তু আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ কু্রচৰ বািহেৰ আন েকােনা কথাত েগৗৰৱ কৰা েমাৰ পৰা নহওক; েতওঁৰ দ্বাৰাই জগত
খন েমাৰ বােব আৰু মই জগত খনৰ বােব কু্রচত হত হেলঁা 15 িকয়েনা চুন্নেতা এেকা নহয়, অচুন্নেতা এেকা নহয়; িকন্তু
নতুন সৃষ্টিেহ গুৰুত্বপূণর্ 16 িযমান মানুহ এই সূত্র অনুসােৰ চিলব, েতওঁেলাকৰ ওপৰত শািন্ত আৰু দয়া থাকক; আৰু
ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰেতা থাকক৷

17 এিতয়াৰ পৰা েকােনও েমাক অসুিবধা িনিদয়ক; িকয়েনা মই িনজ শৰীৰত যীচুৰ নানা িচন ৈল ফুিৰ আেছঁা
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18 ভাই সকল, আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাকৰ আত্মাৰ লগত থাকক আেমন
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ইিফচীয়া পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
ইিফচীয়া 1:1 পেদ পিৰচয় কৰাই িদেয় েয, ইিফচীয়া পত্রৰ িলখক েপৗল মণ্ডলীৰ আিদ সময়ৰ পৰাই েপৗলৰ দ্বাৰা

ইিফচীয়া িলখা বুিল িবেবিচত ৈহ আিহেছ আৰু েতওঁৰ িনকটতম পঁাচিন পূবর্পুৰুষসকলৰ মাজৰ পৰা উদৃ্ধত কিৰ েকাৱা
ৈহেছ, েযেন–েৰামৰ ইগনািটয়াচ, েহৰমাচ আৰু পিলকাপর্

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60 খ্রীষ্টাব্দ
েপৗল েযিতয়া েৰামৰ েজলত বন্দী আিছল, েতিতয়া হয়েতা এই পত্র িলিখিছল
প্রাপক
প্রাথিমক প্রাপক িহচােপ ইিফচীয়া মণ্ডলী েপৗেল স্পষ্ট ইিঙ্গত িদেয় েয েতওঁৰ উদ্দীষ্ট পাঠকসকল অনা-িযহূদী আিছল

ইিফচীয়া 2:11-13 পদত, েতওঁ স্পষ্টভােব ৈকেছ েয, েতওঁেলাক “জন্মৰ দ্বাৰা অনা-িযহূদী” (2:11) আৰু, গিতেক,
িযহূদীসকলৰ দ্বাৰ িবেবিচত হওঁক “প্রবাসীসকলৰ প্রিত িবধানৰ প্রিতশ্রুিত” (2:12) এেকদেৰ, ইিফচীয়া 3:1 পদত,
েপৗেল েতওঁৰ উদ্দীষ্ট পাঠকসকলক জািনবৈল িদেছ েয, েতওঁ এজন বন্দী “েতামােলাকৰ কাৰেণ অনা-িযহূদীসকলৰ
ওচৰত”

উেদ্দশয্
েপৗেল িবচািৰিছল েয, িযসকেল এই িলখিন গ্রহন কিৰব েতওঁেলােক খ্রীষ্টৰ পিৰপক্কতা পাওক ইিফচীয়া পুস্তকত

আৱদ্ধ ৈহ আেছ, প্রকৃত ঈশ্বৰৰ সন্তান িহচােপ িবকাশ হ’বৈল প্রেয়াজন েহাৱা শৃংখলাৰ িবষয় ইয়াৰ উপিৰও, ইিফচীয়া
পুস্তেক গেৱষনাত শিক্তশালী সহায় িদেয় আৰু িবশ্বাসীসকেল যােত েতওঁেলাকৰ উেদ্দশয্ পূৰণ কিৰব পােৰ আৰু
েতওঁেলাকৈল ঈশ্বৰৰ িয আহ্বান, তাক যােত স্থাপন কিৰব পােৰ ইিফচত থকা মণ্ডলীৰ আচৰণ আৰু উেদ্দশয্ বাখয্াৰ
দ্বাৰা েতওঁেলাকৰ খ্রীষ্টিয় িবশ্বাসৰ শিক্তক েপৗেল িবশ্বাসীসকলত লক্ষয্ কিৰিছল েপৗেল েতওঁেলাকৰ পুৰিণ ধমর্, মূৰ-
শৰীৰ, পিৰপূণর্তা, ৰহসয্, বয়স, শাসক ইতয্ািদ অনা-িযহূদীসকলৰ পিৰিচত বহু শব্দৰ পৰা েতওঁ ইিফচীয়া পত্রত বয্ৱহাৰ
কিৰেছ েতওঁ এই শব্দ সমূহ বয্ৱহাৰ কিৰ পাঠকসকলৰ ওচৰত প্রদশর্ন কিৰব িবচািৰেছ েয, খ্রীষ্ট বহু উধর্ত আৰু আন
েদৱতা আৰু আধয্ািত্মক িবষয় সমূহতৈক বহু ওখত

মূল িবষয়
খ্রীষ্টত থকা আশীবর্াদ সমূহ

প্রান্তেৰখা
1. মণ্ডলীৰ সদসয্সকলৰ বােব িবধান — 1:1-3:21
2. মণ্ডলীৰ সদসয্সকলৰ কতর্ বয্সমূহ — 4:1-6:24

পিৰত্রাণৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ প্রশংসা
1 মই েপৗল, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰাই খ্রীষ্ট যীচুৰ িনযুক্ত এজন পঁাচিন ইিফচত থকা ঈশ্বৰৰ আৰু খ্রীষ্ট যীচুত িবশ্বাস কৰা

পিবত্র েলাক সকলৰ সমীপৈল; 2 আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টই আেপানােলাকক অনুগ্রহ আৰু শািন্ত দান
কৰক

যীচু খ্রীষ্টত আিত্মক আশীবর্াদ লাভ
3আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ প্রশংসা হওক েতওঁ স্বগীর্য় ঠাইেবাৰত থকা সকেলা আিত্মক আশীবর্ােদেৰ ৈসেত

খ্রীষ্টত আমাক আশীবর্াদ কিৰেল 4 জগত সৃষ্টিৰ পূবর্েত ঈশ্বেৰ খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰা সকলক মেনানীত কিৰেল আিম
েযন ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত পিবত্র আৰু িনষ্কলঙ্ক হওঁ, এই কাৰেণ েতওঁ আমাক মেনানীত কিৰেল 5 ঈশ্বেৰ েপ্রমৰ দ্বাৰাই পূবর্েৰ
পৰা আমাক যীচু খ্রীষ্টৰ মাধয্েমিদ িনজৰ েতালনীয়া সন্তান ৰূেপ িনৰূপণ কিৰেল এই কাযর্ ঈশ্বেৰ আনেন্দেৰ িনজৰ
মেনাবাঞ্ছােৰ সম্পন্ন কিৰেল 6 ঈশ্বেৰ এই সকেলা কিৰেল, যােত েতওঁৰ িপ্রয় যীচু খ্রীষ্টত আমাক িয অনুগ্রহ িবনামূেলয্
দান কিৰেল, েসই েগৗৰৱময় অনুগ্রহৰ প্রশংসা হয় 7 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ েসই িপ্রয়জনত, েতওঁৰ েতজৰ দ্বাৰা আিম মুিক্ত
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পােলঁা; েতওঁৰ উপিচ পৰা অনুগ্রহৰ দ্বাৰা আিম পাপৰ ক্ষমা পােলঁা 8 েসই অনুগ্রহ েতওঁ আমাৈল সকেলা জ্ঞান আৰু
বুিদ্ধত উপচাই িদেল

9 খ্রীষ্টত কাযর্ সম্পন্ন কৰাৰ পিৰকল্পনােৰ ঈশ্বেৰ িনজ ইচ্ছা অনুসােৰ েতওঁৰ পিৰকল্পনাৰ েগাপনীয়তা আমাৰ আগত
প্রকাশ কিৰেল 10 ঈশ্বেৰ িস্থৰ কিৰ ৰািখিছেল েয িনৰূিপত সময় পূণর্ হেল পিৰকল্পনাৰ কাযর্-সাধনৰ অেথর্ েতওঁ স্বগর্ত
আৰু পৃিথৱীত থকা সকেলােক িমলন কৰাই খ্রীষ্টৰ অধীনৈল আিনব 11 ঈশ্বেৰ িনজৰ ইচ্ছাৰ মন্ত্রণা অনুসােৰ সকেলা
কাযর্ সাধন কেৰ েতওঁৰ পিৰকল্পনাৰ দেৰ আেগেয় িয িয িস্থৰ কিৰ ৰািখিছল, েসইদেৰই েতওঁ আমাক খ্রীষ্টত মেনানীত
কিৰ লেল 12 আিম িয সকেল আেগেয় খ্রীষ্টত আশা ৰািখেছা, েসই সকলৰ পৰাই েযন েতওঁৰ মিহমাৰ প্রশংসা হয়,
েসই বােবই েতওঁ আমাক মেনানীত কিৰ লেল 13 আেপানােলােকও খ্রীষ্টেত সতয্ৰ বাকয্, পিৰত্রাণ লাভৰ শুভবাতর্ া
শুিন েতওঁত িবশ্বাস কিৰেল আেপানােলাকক উত্তৰািধকাৰৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞাযুক্ত পিবত্র আত্মােৰ েমাহৰ মৰা
হ’ল 14 ঈশ্বেৰ িয সকেলা প্রিতজ্ঞা কিৰেছ, েসই সকেলা প্রিতজ্ঞা সমূ্পণর্ৈক প্রািপ্ত েনােহাৱাৈলেক েসই আত্মা আমাৰ
উত্তৰািধকাৰৰ বইনা স্বৰূপ ৈহ আেছ এই সকেলােবাৰৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ প্রশংসা হব

খ্রীষ্টত আশ্রয় েলাৱা সকলৰ পৰমাির্থক েসৗভাগয্
15 এই কাৰেণ মই েযিতয়া প্রভু যীচুত আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ কথা আৰু ঈশ্বৰৰ মেনানীত পিবত্র েলাক সকলৰ

প্রিত আেপানােলাকৰ েপ্রমৰ কথা শুিনেলা, 16 েতিতয়ােৰ পৰা মই আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদবৈল আৰু
েমাৰ প্রাথর্না কালত আেপানােলাকৰ নাম উেল্লখ কিৰবৈল ৰখা নাই 17 মই এই প্রাথর্না কেৰঁা েয, আেপানােলাকক
আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ ঈশ্বৰ অথর্াৎ েসই েগৗৰৱময় িপতৃেয় আিত্মক জ্ঞান িদয়ক আৰু েতওঁক বুিজবৈল িনজৰ তত্ব-জ্ঞান
প্রকাশ কৰক 18 ঈশ্বৰৰ আমন্ত্রণৰ িয আশা আৰু মেনানীত পিবত্র েলাক সকলৰ মাজত েতওঁৰ িয উত্তৰািধকাৰৰ
প্রতাপৰূপ ধন, তাক আেপানােলাকৰ হৃদয়ৰ ঐশ্বিৰক চকুেৱ েযন েদখা পায়; 19 লগেত ঈশ্বৰৰ শিক্তৰ কাযর্সাধক গুণ
অনুসােৰ িবশ্বাস কৰা িয আিম, আমাৰ মাজত েতওঁৰ শিক্তৰ িয অিতিৰক্ত মহাশিক্তেয় কাযর্ কিৰেছ, েসই িবষেয়ও েযন
আেপানােলােক জািনব পােৰ 20 েসই মহাশিক্তেৰই েতওঁ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা খ্রীষ্টক তুিলেল আৰু িনজৰ েসঁা
হােত স্বগীর্য় ঠাইত বহুৱােল 21 সকেলা শাসন, ক্ষমতা, পৰাক্রম, আৰু প্রভুত্ব আিদ কিৰ িযমান নাম ইহেলাক আৰু
পৰেলাকত উেল্লখ কৰা যায়, েসই সকেলা নামৰ উদ্ধর্ ত খ্রীষ্টৰ নাম স্থািপত হ’ল 22 ঈশ্বেৰ সকেলােক খ্রীষ্টৰ চৰণৰ
তলত বশীভূত কিৰেল আৰু েতওঁেকই সকেলােৰ মূৰ কিৰ মণ্ডলীক দান কিৰেল; 23 েসই মণ্ডলী েতওঁৰ শৰীৰ; েতওঁৰ
পিৰপূণর্তাই সকেলা িবষয় সকেলা প্রকােৰ পূণর্ কেৰ

2 অধয্ায়
মৃতুয্ৰ পৰা জীৱন লাভ

1 পূবর্েত আেপানােলাক িনজ অপৰাধ আৰু পাপেবাৰত মিৰ আিছল 2 এইেবাৰৰ ৈসেত আেপানােলােক জীৱন-
যাপন কিৰ জগতৰ িনয়ম অনুসােৰ চিল আিছল আেপানােলােক আকাশৰ মন্দ শিক্তৰ অিধকাৰীৰ অনুসৰণকাৰী ৈহ,
অবাধয্তাৰ সন্তান সকলৰ জীৱনত কাযর্ কিৰ থকা অশুিচ আত্মাৰ দেৰ চিল আিছল 3আিম সকেলােৱই এসময়ত মাংস
আৰু মনৰ ইচ্ছােৰ কাযর্ কিৰিছেলঁা আৰু আমাৰ মাংিসক কু-অিভলাষেবাৰৰ কামনা পূণর্ কিৰ েসই িবশ্বাসিবহীন েলাক
সকলৰ মাজত জীয়াই আিছেলঁা আিমও আন সকেলােৰ িনিচনা, স্বভাবেত ঈশ্বৰৰ েক্রাধৰ সন্তান আিছেলঁা 4 িকন্তু
দয়া ধেনেৰ ধনৱান ঈশ্বেৰ িয মহা েপ্রেমেৰ আমাক েপ্রম কিৰেল, 5 তাৰ কাৰেণ আিম অপৰাধত মিৰ থকা কালেতই,
খ্রীষ্টৰ ৈসেত েতওঁ আমাক নতুন জীৱন িদেল; অনুগ্রেহেৰ আেপানােলােক পিৰত্রাণ পােল; 6 েতওঁ আমাক খ্রীষ্ট যীচুৰ
ৈসেত তুিলেল আৰু খ্রীষ্ট যীচুৰ ৈসেত স্বগীর্য় ঠাইেবাৰত বহুৱােল 7 ঈশ্বেৰ এই কাম কিৰেল, যােত খ্রীষ্ট যীচুত আমাৰ
বােব েতওঁৰ িয েস্নহ, তাৰ দ্বাৰাই েযন ভাবী যুগত েতওঁৰ অনুগ্রহৰ মহা ধন যুেগ যুেগ প্রকাশ কিৰব পােৰ 8 িকয়েনা
অনুগ্রহৰ েযােগিদ িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আেপানােলােক পিৰত্রাণ পােল; আৰু েসেয় আমাৰ পৰা নহয়; িকন্তু েসয়া ঈশ্বৰৰেহ
এক দান 9 েকােনও েযন গবর্ কিৰব েনাৱােৰ, েসেয় কমর্ৰ পৰাও নহয় 10 িকয়েনা আিম ঈশ্বৰৰ কািৰকৰী; িয সৎ
কাম ঈশ্বেৰ আমাৰ কাৰেণ আেগেয় প্রস্তুত কিৰেল, েসই পথত চিলবৈল আৰু সৎ কাম কিৰবৈল ঈশ্বেৰ আমাক খ্রীষ্ট
যীচুত সৃষ্টি কিৰেল

খ্রীষ্টত এক
11 মনত ৰািখব েয, মাংসতআেপানােলাক অনা-ইহুদী েলাকআিছল; মাংসত হােতেৰ িয সকলৰ চুন্নৎ কৰা ৈহেছ অথর্াৎ

িয সকেল িনজেক চুন্নৎ কৰা েলাক বুিল কয়, েতওঁেলােক আেপানােলাকক অচুন্নৎ েলাক বুিল কয় 12 েসই সময়ত
আেপানােলাক খ্রীষ্টৰ পৰা পৃথক ৈহ আিছল; আেপানােলাক ইস্রােয়লৰ নাগিৰক নািছল; প্রিতজ্ঞাযুক্ত িবধান সমূহৰ লগত
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আেপানােলাকৰ েকােনা সম্বন্ধ নািছল; আেপানােলাকৰ আশা নািছল; এই পৃিথৱীত আেপানােলাক ঈশ্বৰিবহীন আিছল
13আেগেয় আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ পৰা বহুত দূৈৰত আিছল, িকন্তু এিতয়া খ্রীষ্ট যীচুত থকাৰ কাৰেণ েতওঁৰ েতজৰ দ্বাৰাই
ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল অনা হ’ল 14 েতেৱঁই আমাৰ শািন্ত িকয়েনা েতওঁ ইহুদী আৰু অনা-ইহুদী উভয়েক এক কিৰেল খ্রীষ্টই
কু্রচত িনজৰ েদহ উৎসগর্ কিৰ আমাৰ পৰস্পৰৰ মাজৰ ঘৃণা আৰু শত্রুতাৰ প্রাচীৰ ভািঙ েপলােল 15 খ্রীষ্ট যীচুেৱ
সমস্ত আজ্ঞা আৰু িবধান েলাপ কিৰেল, যােত দুই দলৰ পৰা েতওঁ এক নতুন েলাকৰ সৃষ্টি কিৰব পােৰ আৰু তাৰ দ্বাৰাই
শািন্ত স্থাপন হয় 16 েতওঁেলাকৰ মাজত থকা শত্রুতাৰ অৱসান ঘটাই কু্রচৰ দ্বাৰাই উভয় পক্ষক এক েদহত ঈশ্বেৰ
ৈসেত িমলন কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁ এইদেৰ কিৰেল 17 এই বােবই খ্রীষ্টই আিহ আেপানােলাক িয সকল দূৈৰত আিছল,
েতওঁেলাকৰ আগেতা শুভবাতর্ া আৰু েতওঁৰ শািন্ত প্রচাৰ কিৰেল আৰু িয সকল ওচৰত আিছল েতওঁেলাকৰ আগেতা
শািন্ত প্রচাৰ কিৰেল 18 িকয়েনা খ্রীষ্টৰ মাধয্েমিদ আিম উভয় পক্ষৰ েলােক এক আত্মােৰ িপতৃৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব
অিধকাৰ পােলঁা

19 েহ অনা-ইহুদী সকল, আেপানােলাক এিতয়াৰ পৰা পুনৰ অিতিথ বা িবেদশী নহয়; িকন্তু ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাকৰ
ৈসেত আেপানােলােকা সহ-নাগিৰক আৰু ঈশ্বৰৰ পিৰয়াল স্বৰূপ ৈহেছ 20 এইেবাৰৰ িভিত্তমূল পঁাচিন আৰু ভাৱবাদী
সকল; খ্রীষ্ট যীচু স্বয়ং েসই িভিত্তমূলৰ চুকৰ প্রধান িশল আৰু েসই িভিত্তমূলৰ ওপৰেত আেপানােলাক গঁথা ৈহ আেছ
21 যীচুৰ শিক্তত ঈশ্বৰৰ পিৰয়ালৰ সকেলা গঁাথিন এেকলেগ সংলগ্ন ৈহ, প্রভুৰ কাৰেণ এক পিবত্র গৃহ স্বৰূেপ বৃিদ্ধ পাইেছ৷
22 েতওঁেতই আেপানােলাক এেকলেগ গঁথা ৈহ, আত্মাত ঈশ্বৰৰ এক আবাস ৰূেপ গিঢ় উিঠেছ

3 অধয্ায়
অনা-ইহুদী সকলৰ কাৰেণ েপৗলৰ কাম

1 এই কাৰেণ মই েপৗল, আেপানােলাক অনা-ইহুদী েলাকৰ কাৰেণ খ্রীষ্ট যীচুৰ এজন বন্দী 2আেপানােলােক শুিনেছ
েয আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ কাযর্ৰ ভাৰ েতওঁ েমাক িদেল 3 ঈশ্বেৰ েতওঁৰ সতয্ৰ িনগূঢ়-তত্ব েমাক
জািনবৈল িদেল এই িবষেয় মই আেপানােলাকৈল আেগেয় অলপ িলিখিছেলা 4 আেপানােলােক েসইেবাৰ পিঢ়েল,
খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় সতয্ৰ এই িনগূঢ় তত্বত েমাৰ অন্তদৃর্ ষ্টি বুিজব পািৰব 5 েসই িনগূঢ় তত্ব আত্মাৰ দ্বাৰা এিতয়া িযভােৱ েতওঁৰ
পিবত্র ভাৱবাদী আৰু পঁাচিন সকলৰ ওচৰত প্রকাশ কৰা হ’ল, আগৰ যুগৰ বয্িক্ত সকলৰ ওচৰত এই ভাবত জেনাৱা
েহাৱা নািছল 6 েসই িনগূঢ়-তত্ব এই- শুভবাতর্ াৰ দ্বাৰাই অনা-ইহুদী সকল খ্রীষ্ট যীচুত যুক্ত ৈহ ইহুদী সকলৰ ৈসেত সহ
অিধকাৰী, এক শৰীৰৰ সদসয্ আৰু প্রিতজ্ঞাত সহভাগী হয় 7 ঈশ্বেৰ িনজৰ পৰাক্রম কাযর্ সাধন কিৰ েমাক িয অনুগ্রহ
িদেল, ঈশ্বৰৰ েসই িবেশষ অনুগ্রহ দানৰ ফলত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰাৰ কাৰেণ মই এজন দাস হ’েলা

8 ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাক সকলৰ মাজত মই অিত নগণয্তৈকও নগণয্; তথািপ ঈশ্বেৰ েমাক এই বৰ দান কিৰেল, যােত
মই খ্রীষ্টত থকা ধাৰণাতীত সম্পদৰ শুভবাতর্ া অনা-ইহুদী সকলৰ ওচৰৈল ৈগ েঘাষণা কেৰঁা; 9 আৰু সকেলা বস্তুেৰ
সৃষ্টিকতর্ া ঈশ্বৰৰ িনগূঢ় পিৰকল্পনাৰ কথা সকেলােক জনাওঁ৷ এই িনগূঢ় সতয্ পূবর্ কালেৰ পৰা ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা গুপ্ত আিছল

10 ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা এই েযন মণ্ডলীৰ েযােগিদ স্বগীর্য় স্থানেবাৰত আিধপতয্ আৰু ক্ষমতা প্রাপ্ত শাসনকতর্ া সকলৰ ওচৰত
ঈশ্বৰৰ জ্ঞান জেনাৱা হয়; 11 তােত েতওঁ আমাৰ খ্রীষ্ট যীচুত িনজৰ অনন্ত কালৰ পিৰকল্পনা অনুসােৰ কাযর্ কিৰেল
12 খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই আিম সাহস আৰু দৃঢ় প্রতয্েয়েৰ ৈসেত ঈশ্বৰৰ সনু্মখৈল আিহব ক্ষমতা পােলঁা 13 গিতেক
েমাৰ িনেবদন এই েয, আেপানােলাকৰ কাৰেণ মই েক্লশ েভাগ কিৰেছঁা বােব আেপানােলাক েযন িনৰুৎসাহ নহয়; েসই
সকেলােবাৰ আেপানােলাকৰ েগৗৰৱৰ বােবই ৈহেছ

14 এই কাৰেণ মই িপতৃৰ ওচৰত আঁঠু ৈলেছঁা 15 েসই িপতৃৰ পৰাই স্বগর্ত আৰু পৃিথৱীত থকা প্রেতয্ক পিৰয়ােল
নাম পাইেছ; েতওঁৰ পৰাই সকেলা প্রাণীক সৃষ্টি কৰা ৈহেছ 16 ঈশ্বেৰ িনজৰ প্রতাপৰ ধন অনুসােৰ এেন শিক্ত
আেপানােলাকক দান কৰক যােত, েতওঁৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ আন্তিৰক পুৰুষ শিক্তশালী হয় 17 িবশ্বাসৰ
দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ হৃদয়েবাৰত খ্রীষ্ট িনবাস কৰক, যােত আেপানােলাক েতওঁৰ েপ্রমৰ িভিত্তমূলত িশপা ধিৰ সুদৃঢ়
হয় 18 তােত আেপানােলাক আৰু ঈশ্বৰৰ সকেলা পিবত্র েলাক সকেল েযন খ্রীষ্টৰ েপ্রমৰ গভীৰতা, উচ্চতা, ৈদঘর্য্তা
আৰু িবস্তাৰতা বুিজ পাব পােৰ 19 খ্রীষ্টৰ অিদ্বতীয় মহান েপ্রম েযন আেপানােলােক উপলিদ্ধ কিৰব পােৰ, তােত ঈশ্বৰৰ
সকেলা পিৰপূণর্তােৰ আেপানােলাক পূণর্ হব

20 আমাৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ িয শিক্তেয় কাযর্ কেৰ, েতওঁ েসই শিক্ত অনুসােৰ আিম িয যাচনা কেৰঁা বা িচন্তা কেৰঁা,
তাতৈকও অিধক েবিচ কিৰব পােৰ 21 মণ্ডলীত আৰু খ্রীষ্ট যীচুত যুেগ যুেগ সদাসব্বর্দায় েতওঁেৰই মিহমা হওক
আেমন
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4 অধয্ায়
মণ্ডলীত ঐকয্তা ৰক্ষা কিৰবৈল উদগিণ

1 এেতেক প্রভুত বন্দীয়াৰ িয মই; মই আেপানােলাকক এই িমনিত কেৰঁা েয, ঈশ্বেৰ িয আমন্ত্রেণেৰ আেপানােলাকক
আমিন্ত্রত কিৰেল; েসই আমন্ত্রণৰ েযাগয্ আচৰণ কিৰ জীৱন-যাপন কৰক 2 আেপানােলােক সকেলা সময়েত অিত
নম্রভােৱ, মৃদুতােৰ আৰু সিহষু্ণতােৰ েপ্রমত থািক পৰস্পৰক গ্রহণ কৰক 3 শািন্তৰ বন্ধনত থািক আত্মাৰ ঐকয্ ৰািখবৈল
যত্নৱান হওক

4 শৰীৰ এক আৰু আত্মাও এক; িঠক েসইদেৰ আেপানােলাক সকেলা এক আমন্ত্রণৰ আশাৰ কাৰেণ আমিন্ত্রত হ’ল৷
5 এজেনই প্রভু, এক িবশ্বাস, এক বািপ্তস্ম আৰু 6 এজেনই ঈশ্বৰ, িয জন সকেলােৰ িপতৃ; েতওঁ সকেলােৰ ওপৰত,
সকেলােত বয্াপ্ত আৰু সকেলােৰ অন্তৰত আেছ

7 খ্রীষ্টই িয পিৰমাণৰ বৰ দান আমাৰ কাৰেণ ৰািখেছ, েসই পিৰমাণ অনুসােৰ আমাক প্রিতজনেক দান কিৰেছ
8 শাস্ত্রত িলখাৰ দেৰ,
েতওঁ ওপৰৈল উিঠল,
বন্দীয়াৰ সকলক বন্দী কিৰ িনেল,
আৰু েলাক সকলক নানা বৰ দান িদেল

9 েযিতয়া েকাৱা ৈহেছ, “েতওঁ ওপৰৈল উিঠল” ইয়াৰ অথর্ িক? এই কথাত এইেটােৱ বুজা নাযায় েন, েয েতওঁ
পৃিথৱীৰ তল ভাগৈলও নািমিছল? 10 িয জন নািমিছল, েতওঁ েসই এেকই বয্িক্ত; িয জেন সকেলা পূণর্ কিৰবৰ কাৰেণ
আকাশতৈক বহুত ওপৰৈল উিঠল

11 েসই খ্রীষ্টই েলাক সকলক এইৰূেপ বৰ দান িদেল; িকছুমানক পঁাচিন, িকছুমানক ভাৱবাদী, িকছুমানক শুভবাতর্ া
প্রচাৰক, িকছুমানক পালক আৰু িশক্ষক হবৈল ক্ষমতা িদেল 12 ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাক সকলক প্রস্তুত কিৰবৰ বােব
পিৰচযর্াৰ কাযর্ কিৰবৈল আৰু খ্রীষ্টৰ শৰীৰ বৃিদ্ধ কিৰবৈল েতওঁ এই সকেলা বৰ দান িদেল 13 েযিতয়াৈলেক আিম
সকেলােৱ ঈশ্বৰৰ পুত্র িবষয়ক িবশ্বাসৰ আৰু জ্ঞানৰ ঐকয্তাত এক নহও আৰু সমূ্পণর্ িসদ্ধতা অথর্াৎ খ্রীষ্টৰ িনিচনাৈক
সমূ্পণর্ িসদ্ধ নহওঁ, েতিতয়াৈলেক আিম কাযর্ কিৰ বৃিদ্ধ পাই থািকম

14 েতিতয়া পুণৰ আিম িশশুৰ িনিচনা ৈহ নাথােকা ভ্রািন্তজনক প্রৱঞ্চনাৰ ধূতর্ তাত মানুহৰ ছলনাৰ দ্বাৰা ভুল িশক্ষা
পাই বতাহত ঢলং-পলং ৈহ ইফােল িসফােল িনয়া নহওঁ 15 িকন্তু েপ্রমৰ ৈসেত সতয্ কথা কম আৰু সকেলাভােৱ িয খ্রীষ্ট
মূৰ স্বৰূপ, েতওঁৰ উেদ্দেশয্ সকেলা িবষয়ত আিম বৃিদ্ধ পাম 16 মানুহৰ শৰীৰৰ অঙ্গেবাৰ েযেনদেৰ এেকলেগ যুক্ত ৈহ
থােক আৰু েসইেবােৰ কৰণীয় কাযর্ সাধন কিৰ েগােটই শৰীৰৰ বৃিদ্ধ কেৰ, েসইদেৰ খ্রীষ্টৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা সকেলা
িবশ্বাসী, খ্রীষ্টৰ শৰীৰত সংযুক্ত আৰু সংলগ্ন ৈহ পৰস্পৰৰ ৈসেত েপ্রমত একিত্রত ৈহ বৃিদ্ধ সাধন কেৰ িকয়েনা শৰীৰৰ
অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ পৰস্পৰৰ ওপৰত িনভর্ ৰশীল

17 এেতেক প্রভু যীচুৰ ৈহ মই দৃঢ়ভােৱ কওঁ েয, িবশ্বাস নকৰা অনা-ইহুদী েলাক সকলৰ দেৰ আেপানােলােক জীৱন-
যাপন নকিৰব িকয়েনা েতওঁেলাকৰ মনৰ িচন্তা অসাৰ 18 িকয়েনা ভাল-েবয়া িবষয়ত েতওঁেলাকৰ হৃদয় অন্ধকাৰময়
আিছল েতওঁেলােক হৃদেয়েৰ কিঠনতাৰ কাৰেণ েতওঁৰ বাতর্ া শুিনবৈল িনিবচােৰ আৰু েসই বােবই যীচুেৱ আমাক িদয়া
অনন্ত জীৱনৰ পৰা েতওঁেলাক বিঞ্চত ৈহ থােক 19 েতওঁেলাকৰ িবেবক অসাৰ ৈহেছ; েতওঁেলাক সকেলা প্রকাৰৰ
েলাভত পিৰ অশুিচ কমর্েবাৰত িলপ্ত ৈহ কামনাৰ হাতত িনজক েশাধাই িদেছ

20 িকন্তু আেপানােলাক হেল খ্রীষ্টৰ িবষেয় এইেবাৰ িশক্ষা েপাৱা নাই; 21আেপানােলােক েতওঁৰ িবষেয় শুিনেছ আৰু
যীচুত থকা সতয্তাৰ িবষেয়ও িশক্ষা পােল, 22 আেপানােলােক প্রৱঞ্চনাপূণর্ অিভলাষত নষ্ট েহাৱা পুৰাতন পুৰুষ অথর্াৎ
পূবর্কালৰ জীৱন-যাপনৰ বন্ধন েসােলাকাই থবৈল িশক্ষা পােল 23 েসই িশক্ষা অনুসােৰ আেপানােলাক েযন িনজৰ
িনজৰ মনৰ আত্মাত পুনৰায় নতুন ৈহ উিঠ, 24 সতয্তাৰ ধাির্মকতা আৰু পিবত্রতাত ঈশ্বৰৰ প্রিতমূির্তৰ দেৰ সৃষ্ট েহাৱা
নতুন পুৰুষক েযন িপিন্ধব পােৰ

25 েসেয়, আেপানােলােক িমছা এিৰ, প্রিতজেন িনজ িনজ ওচৰ চুবুৰীয়াই ৈসেত সতয্ আলাপ কৰক; িকয়েনা আিম
ইজেন িসজনৰ অঙ্গ- প্রতয্ঙ্গ ৈহ আেছঁা 26 কু্রদ্ধ ৈহ তাৰ প্রভাৱত পাপ নকিৰব; েবিল মাৰ েনৗ যাওঁেতই আেপানােলাকৰ
েকাপ শান্ত হওক; 27 আেপানােলােক চয়তানক সুেযাগ িনিদব

28 িয জেন চুৰ কেৰ, েতওঁ পুনৰ চুৰ নকৰক; িকন্তু অভাৱত পৰা েলাকক দান কিৰবৈল সমথর্ হবৰ কাৰেণ, িনজ
হােতেৰ সৎ বয্ৱসায়ত পিৰশ্রম কৰক 29আেপানােলাকৰ মুখৰ পৰা েকােনা েবয়া কথা েনালাওক, িকন্তু শুনা সকলক
অনুগ্রহ দান কিৰবৈল ভাল কথা কওক 30 মুিক্ত িদনৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ িয পিবত্র আত্মাত আেপানােলাকক েমাহৰ মৰা হল,
েতওঁক অসন্তুষ্ট নকিৰব
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31 সকেলা কটুবাকয্, খং, েক্রাধ, দ্বন্দ-কািজয়া, িনন্দা আটাই িহংসােৰ ৈসেত এই সকেলা আেপানােলাকৰ পৰা দূৰ
হওক 32 পৰস্পৰৰ প্রিত েস্নহশীল হওক আৰু েকামল িচত্তৰ েলাক হওক; ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক েযেনৈক খ্রীষ্টত
ক্ষমা কিৰেল, েতেনৈক আেপানােলােকও পৰস্পেৰ ক্ষমা কৰক

5 অধয্ায়
েপাহৰত জীৱন-যাপন কৰা

1 এেতেক আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ িপ্রয় সন্তান িহচােপ েতওঁৰ অনুকাৰী হওক 2 খ্রীেষ্ট েযেনৈক আেপানােলাকক েপ্রম
কিৰেল আৰু আমাৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ সুগন্ধযুক্ত ৈনেবদয্ আৰু বিল স্বৰূেপ িনজেক েশাধাই িদেল, েতেনৈক
আেপানােলােকও েপ্রমৰ পথত চলক

3আেপানােলাকৰ মাজত েযন বয্িভচাৰ আিদ েকােনা ধৰণৰ অৈনিতক বা অশুিচ কমর্ আৰু েলাভ নাথাকক; েসইেবাৰৰ
িবষেয় কথা-বাতর্ াও নহওক; ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাকৰ এেয় উিচত; 4 আেপানােলাকৰ কথা-বাতর্ া মাত্র ধনয্বাদযুক্ত হওক
লজ্জাজনক অিশ্ললতা, িনেবর্াধ বলকিন, িনম্নমানৰ ৰিসকতা আেপানােলাকৰ মাজত নহওক

5আেপানােলােক িনশ্চেয় জােন েয, িয সকেল বয্িভচাৰ কেৰ বা িয সকল অশুিচ আৰু লুভীয়া, িয সকলক মূির্তপূজক
বুিল েকাৱা হয়, েতওঁেলাকৰ কাৰেণ খ্রীষ্টৰ আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েকােনা স্থান নাই 6অনথর্ক বাকয্ৰ দ্বাৰা আেপানােলাকক
ভুলাবৈল কােকা িনিদব; িকয়েনা এইেবাৰৰ কাৰেণ অবাধয্তাৰ সন্তান সকলৰ ওপৰৈল ঈশ্বৰৰ েক্রাধ নািম আেহ
7 গিতেক, আেপানােলাক েতওঁেলাকৰ সহভাগী নহব

8 িকয়েনা পূবর্েত আেপানােলাক যিদও আন্ধাৰত আিছল িকন্তু এিতয়া প্রভুত সংযুক্ত ৈহ েপাহৰত আেছ েসেয়
েপাহৰৰ সন্তান সকলৰ দেৰ জীৱন-যাপন কৰক 9 কাৰণ সকেলা মঙ্গলভাৱ, ধাির্মকতা আৰু সতয্তাই ৈহেছ েপাহৰৰ
ফল 10 ইয়াৰ দ্বাৰাই আেপানােলােক প্রভুৰ সেন্তাষজনক িক, েসই িবষেয় িবেবচনা কিৰ িনণর্য় কিৰব পািৰব 11আন্ধাৰৰ
ফলহীন কাযর্েবাৰৰ অংশীদাৰ নহব; বৰং েসইেবাৰৰ েদাষ েদখুৱাই িদয়ক; 12 িকয়েনা েতওঁেলােক গুপুেত িয িয কেৰ,
েসইেবাৰ উচ্চাৰণ কিৰবৈলেকা লাজৰ িবষয় 13 েপাহৰৰ দ্বাৰাই সকেলা প্রকািশত হয় 14 িকয়েনা েপাহৰেত সকেলা
স্পষ্ট ৈহ পেৰ েসই বােব েকাৱা ৈহেছ:
“েহ েটাপিনওৱা জন সাৰ েপাৱা
আৰু মৃত েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা উঠা;
তােত আেপানােলাকৰ ওপৰত খ্রীষ্টই
েপাহৰ িদব ”

15 এেতেক িকদেৰ জীৱন-যাপন কিৰেছ, তাৈল সাৱধােন দৃষ্টি কৰক; অজ্ঞানৰ দেৰ নহয়, িকন্তু জ্ঞানীৰ দেৰ চলক;
16 সুসময়ক িকিন লব; িকয়েনা এই কাল মন্দ 17 এই েহতুেক আেপানােলাক িনেব্বর্াধ নহব, িকন্তু প্রভুৰ ইচ্ছা িক তাক
জ্ঞাত হওক

18দ্রাক্ষাৰেসেৰ মতলীয়া নহব; িকয়েনা তাত নষ্টািম আেছ; িকন্তু পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ হওক; 19 ধমর্গীত, স্তুিত-গীত
আৰু আিত্মক গােনেৰ আেপানােলােক পৰস্পেৰ আেলাচনা কৰক আৰু প্রভুৰ উেদ্দেশয্ হৃদেয়েৰ গান আৰু প্রসংশা
কৰক 20 সদায় আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ সকেলা িবষয়ৰ কাৰেণ িপতৃ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কৰক 21 খ্রীষ্টৰ ভয়ত
ইজেন িসজনৰ বশীভূত হওক

স্বামী-ভাযর্য্াৰ কাৰেণ িশক্ষা
22 েহ ভাযর্া সকল, আেপানােলাক েযেনৈক প্রভুৰ, েতেনৈক িনজ িনজ স্বামীেৰা বশীভূত হওক; 23 িকয়েনা খ্রীষ্ট

েযেনৈক মণ্ডলীৰ মূৰ আৰু িনেজই শৰীৰৰ ত্রাণকতর্ া, েতেনৈক স্বামীও ভাযর্য্াৰ মূৰ স্বৰূপ ৈহেছ 24 মণ্ডলী েযেনৈক
খ্রীষ্টৰ বশীভূত, েতেনৈক সকেলা িবষয়ত ভাযর্া সকেলা িনজ িনজ স্বামীৰ বশীভূত হওক

25 েহ পুৰুষ সকল, খ্রীেষ্ট েষেনৈক মণ্ডলীক েপ্রম কিৰেল আৰু তাৰ কাৰেণ িনজেক েশাধাই িদেল, েতেনৈক
আেপানােলােকও িনজ িনজ ভাযর্াক েপ্রম কৰক; 26 মণ্ডলী েযন পিবত্র হয়, তাৰ বােব েতওঁ আমাক বাকয্ৰূপ জলস্নানত
ধুই শুিচ কিৰেল 27 েতওঁ মণ্ডলীক পিৰষ্কাৰ কিৰেল যােত েতওঁ িনজৰ আগত মণ্ডলীক েগৗৰৱময়, দাগ থকা বা
েশােটাৰা পৰা আিদ কিৰ এেকা ঘূণ নথকা, পিবত্র আৰু িনষ্কলঙ্কৰূেপ উপিস্থত কিৰব পােৰ 28 েসইদেৰ স্বামী সকেল
িনজ িনজ ভাযর্াক, িনজ িনজ শৰীৰ বুিল েপ্রম কৰা উিচত িয জেন িনজ ভাযর্াক েপ্রম কেৰ, েতওঁ িনজেকই েপ্রম
কেৰ 29 িকয়েনা েকােনও িনজৰ শৰীৰক েকিতয়াও ঘৃণা নকেৰ; িকন্তু পিৰপুষ্ট কিৰ তাৰ যত্ন লয় েসইদেৰ খ্রীষ্টেয়া
মণ্ডলীক ভালপায় 30 কাৰণ আিম েতওঁৰ শৰীৰৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ 31 ‘এই কাৰেণ মানুেহ িনজৰ িপতৃ-মাতৃক এিৰ, িনজ
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িতেৰাতাত আসক্ত হব আৰু তােত দুেয়া এক েদহ হব ’* 32 ই এক মহান েগাপন সতয্, িকন্তু মই আচলেত খ্রীষ্ট আৰু
েতওঁৰ মণ্ডলীৰ িবষেয়েহ ৈকেছঁা 33 িয িক নহওক, আেপানােলাক প্রিতজেন িনজ িনজ ভাযর্াক িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম
কৰক আৰু ভাযর্য্ােয়া উিচত মেত িনজৰ স্বামীক সন্মান কৰক

6 অধয্ায়
1 েহ সন্তান সকল, েতামােলাক িপতৃ-মাতৃৰ আজ্ঞাধীন েহাৱা; িকয়েনা ঈশ্বৰৰ, দৃষ্টিত এেয় উিচত 2 “েতামােলােক

িনজৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কৰা”* এেয় প্রিতজ্ঞাযুক্ত প্রথম আজ্ঞা 3 েতিতয়ােহ েতামােলাকৰ কলয্াণ হব আৰু পৃিথৱীত
দীঘর্ায়ুৈল জীিৱত থািকবা ”†

4 েহ িপতৃ সকল, আেপানােলােক িনজ িনজ সন্তান সকলৰ খং েনােতােলাব; িকন্তু প্রভুৰ িশক্ষা আৰু অনুশাসনত
েতওঁেলাকক প্রিতপালন কৰক

5 দাস সকল, েতামােলাক েযেনৈক খ্রীষ্টৰ, েতেনৈক গভীৰ আন্তিৰক শ্রদ্ধা আৰু কম্পেনেৰ ৈসেত িনজ িনজ জগতৰ
প্রভু সকলৰ আজ্ঞাধীন েহাৱা; 6 েকৱল চকু-চাকৰৰ দেৰ মানুহৰ সেন্তাষজনক নৈহ, বৰং িনজেক খ্রীষ্টৰ দাস ৰূেপ
আন্তিৰকতােৰ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কিৰ প্রভু সকলৰ েসৱাকমর্ কৰা 7 েতামােলােক আনন্দ মেনেৰ এেনদেৰ কাম কিৰবা
যােত মানুহক নহয় ঈশ্বৰৰেহ েসৱা কিৰছা 8 মনত ৰািখবা, েতামােলাক দাস বা স্বাধীন িযেয়ই নেহাৱা প্রিতজেন সকেলা
সৎকম্মর্ৰ কাৰেণ িনেজ প্রভুৰ পৰা পুৰস্কাৰ পাবা

9 আেপানােলাক িয সকল প্রভু, আেপানােলােকও আেপানােলাকৰ দাস সকলক েসই এেক বয্ৱহাৰ কৰক
েতওঁেলাকক ভয় েনেদখুৱাই এিৰ িদয়ক, কাৰণ আেপানােলােক জােন েয স্বগর্ত েতওঁেলাক আৰু আেপানােলাকৰ
এেকই হব আৰু েতওঁত েকােনা পক্ষপাত নাই

ধমর্যুদ্ধ আৰু েসই যুদ্ধৰ অস্ত্র-শস্ত্র
10 অৱেশষত, প্রভুত আৰু েতওঁৰ শিক্তৰ পৰাক্রমত বলৱন্ত হওক
11 ঈশ্বৰৰ আটাই যুদ্ধৰ সাজ িপিন্ধ লওঁক যােত চয়তানৰ নানা িবধ েকৗশলৰ িবৰুেদ্ধ িথয় হব পােৰ 12 িকয়েনা ৰক্ত

আৰু মাংসৰ ৈসেত আমাৰ মালযুদ্ধ েহাৱা নাই; িকন্তু আিধপতয্, ক্ষমতা, এই অন্ধকাৰ যুগৰ শাসনকতর্ া, আৰু স্বগীর্য়
ঠাইেবাৰৰ মন্দ শিক্তৰ দলেবাৰৰ ৈসেত ৈহেছ 13 এই েহতুেক, আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ আটাই সাজ-েপাছাক িপিন্ধ
লওঁক; মন্দ িদনত চয়তানক প্রিতেৰাধ কিৰবৈল সমথর্ হবৰ কাৰেণ সকেলােক িসদ্ধ কিৰ িথেৰ থাকক

14 এেতেক সেতয্েৰ কঁকাল বািন্ধ, ধাির্মকতাৰ বুকুবিৰ িপিন্ধ, 15 শািন্তৰ শুভবাতর্ া েঘাষণাৰ কাৰেণ প্রস্তুততাৰ ভিৰত
েজাতা িপিন্ধ িথেৰ থাকক 16 িযেহেৰ আেপানােলােক সকেলা পাপ শিক্তৰ অিগ্নময় শৰ সমূহ নুমাব পােৰ, এেন িবশ্বাসৰ
ঢাল লওঁক:

17 পিৰত্রাণ ‡িশৰস্ত্রাণ আৰু আত্মাৰ তেৰাৱালৰূপ ঈশ্বৰৰ বাকয্ গ্রহণ কৰক 18 সকেলা প্রাথর্না আৰু িনেবদেনেৰ
সকেলা সময়েত আত্মাত প্রাথর্না কৰক; আৰু ইয়াৰ কাৰেণ পৰ িদ, ঈশ্বৰৰ সকেলা পিবত্র েলাকৰ কাৰেণ সমূ্পণর্ ৈধযর্
আৰু িনেবদনত লািগ থাকক

19 েমাৰ কাৰেণও প্রাথর্না কিৰব, যােত শুভবাতর্ াৰ িনগূঢ়-তত্ত্ব সাহেসেৰ প্রচাৰ কিৰবৈল মই মুখ েমিলবৰ সময়ত
উপযুক্ত কথা েমাক িদয়া হয়৷ 20 িকয়েনা মই শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ িশকিলেৰ বন্ধা ৈহও এজন ৰাজদূতৰ কাম কিৰেছঁা৷
প্রাথর্না কিৰব, বন্দীশালেতা িযভােৱ শুভবাতর্ া েকাৱা উিচত, মই েসইভােৱ েযন সাহেসেৰ কবৈল পািৰম৷

েশষ কথা
21 মই েকেন আেছঁা, িক কিৰেছঁা, েসই িবষেয় িপ্রয় ভাই আৰু প্রভুৰ িবশ্বাসী েসৱক তুিখকৰ পৰা সকেলা জািনব

পািৰব৷ 22আেপানােলােক েযন আমাৰ িবষেয় জািনব পােৰ আৰু েতওঁ েযন আেপানােলাকৰ হৃদয়ত আশ্বাস িদেয়, এই
আশেয়েৰই মই েতওঁক আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পঠােলঁা

23 িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টই ভাই সকলক শািন্ত আৰু িবশ্বাস সিহত েপ্রম দান কৰক 24আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ
প্রিত িয সকেল অক্ষয় েপ্রম কেৰ, েসই সকেলােৰ লগত অনুগ্রহ থাকক

* 5 অধয্ায়:31 আিদ 2:24 * 6 অধয্ায়:2 যাত্রা 20:12, 2 িবৱৰণ 5:16 † 6 অধয্ায়:3 যাত্রা 20:12, 2িব 5:16 ‡ 6 অধয্ায়:17
েমাৰ ৰক্ষা কিৰবৈল িপন্ধা টুিপ৷
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িফিলপীয়া পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েপৗেল এই পত্র িলখা বুিল দাবী কেৰ (1:1)আৰু ভাষা, ৈশলী আৰু ঐিতহািসক তথয্ আিদ সকেলা আভয্ন্তৰীণ িবষেয়

ইয়াক িনিশ্চত কেৰ েপৗলৰ িলখকত্ব আৰু কতৃর্ ত্বৰ িবষেয় আিদ মণ্ডলীেয় ধাৰাবািহকভােব ৈক আিহেছ িফিলপীয়া
পত্রত খ্রীষ্টৰ মতক উদাক্তভােব সংস্থািপত কিৰেছ (2:1-11) যিদও েপৗল েজলত বন্দী ৈহ থকা সময়ত িফিলপীয়া পত্র
িলিখিছল, তথািপ েতওঁ আনন্দত পিৰপূণর্ আিছল িফিলপীয়া পত্রই আমাক িশক্ষা িদেয় েয, যিদও আিম কষ্ট পাওঁ আৰু
কষ্টৰ মাজত থােকা, তথািপ খ্রীষ্টিয়ানসকল সুখী হ’ব পােৰ খ্রীষ্টৰ িবষয়ত আিম িয আশা কিৰব পােৰঁা, তাৰ কাৰেণ
আিম আনিন্দত

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 61 খ্রীষ্টাব্দ
েপৗেল েৰামত কাৰাবন্দী ৈহ থকা সময়ত তাৰ পৰাই িফিলপীয়া পত্র িলিখিছল (পঁাচিনৰ কমর্ 28:30) ইপােফ্রািদটাচৰ

েযােগিদ এই পত্র িফিলপীয়াসকলৈল পেঠাৱা ৈহিছল, েতঁেৱ িফিলপীৰ মণ্ডলীৰ পৰা আির্থক সাহাযর্ৰ ৈসেত েৰামত থকা
েপৗলৰ ওচৰৈল আিহিছল (িফিলপীয়া 2:25; 4:18) িকন্তু েৰামত থকা সময়ত ইপােফ্রািদটাচ অিধক অসুস্থ ৈহ পিৰিছল,
েসেয় েতওঁৰ ঘৰৈল উভিত েযাৱাত পলম ৈহিছল; পাছত েতওঁ ঘৰৈল ৈগ এই পত্র অপর্ন কিৰিছল (2:26-27)

প্রাপক
িফিলপী চহৰত থকা খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলী, মািকদিনয়া প্রেদশৰ আন প্রধান চহৰ সমূহৰ িভতৰত িফিলপী আিছল এখন

অনয্তম প্রধান চহৰ
উেদ্দশয্
েপৗেল মণ্ডলীক জনাব িবচািৰিছল েসই িবষয় সমূহ, িয িবষয়ৰ বােব েতওঁৰ কাৰাদণ্ড ৈহিছল (1:12-26) আৰু

েতওঁৰ িয পিৰকল্পনা আিছল, েসই িবষয় সমূহ প্রকাশ কৰা (িফিলপীয়া 2:23-24) মণ্ডলীত িকছুমান িবেভদ আৰু
িবভিক্তেয় েদখা িদিছল আৰু েসেয় নম্রতাৰ ৈসেত ঐকয্ৰ িবষেয় লক্ষয্ ৰািখ পঁাচিনেয় উৎসাহ িদ এই পত্র িলিখিছল
(2:1-18; 4:2-3) েপৗল, এজন পালকীয় আধয্ািত্মক তত্বিবদ আিছল, েনিতবাচক িশক্ষা আৰু অিত ভুৱা িশক্ষকৰ
পিৰণিতৰ কথাক মনত ৰািখ েতওঁ ইয়াক িলিখিছল (3:2-3), ইপােফ্রািদটাচৰ পিৰকল্পনা আৰু সাস্থয্িবষয়ত মণ্ডলীক
এক প্রিতেবদন িহচােপ েপৗেল তীমিথয়ক আেদশ িদ এই পত্র িলিখিছল (2:19-30) আৰু েপৗেল েতওঁেলাকৰ কাৰেণ
পেঠাৱা উপহাৰ আৰু েতওঁেলাকৰ সেচতনতাৰ বােব ধনয্বাদ জনায় (4:10-20)

মূল িবষয়
আনন্দই পূণর্ কৰা জীৱন

প্রান্তেৰখা
1. অিভবাদন 1:1, 2
2. মণ্ডলীৰ বােব েপৗলৰ পিৰিস্থিত আৰু উদ্দীপনা — 1:3-2:30
3. ভুৱা িশক্ষকৰ বােব সতকর্ বাণী — 3:1-4:1
4. চূড়ান্ত উপেদশ — 4:2-9
5. ধনয্বাদ বাণী — 4:10-20
6. চূড়ান্ত শুেভচ্ছা — 4:21-23

িফিলপীয়া সকলৰ প্রিত েপৗলৰ েপ্রমৰ নমস্কাৰ
1 খ্রীষ্ট যীচুৰ দাস েপৗল আৰু তীমিথয়, খ্রীষ্ট যীচুত থকা িয সকল পিবত্র েলাক িফিলপীত আেছ েতেখত সকলৰ

ৈসেত েতেখত সকলৰ অধয্ক্ষ আৰু পিৰচাৰক সকলৰ সমীপৈল 2 আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা
আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত হওক

3 মই আেপানােলাকৰ প্রিতেটা ভােৱেৰ েমাৰ ঈশ্ৱৰৰ ধনয্বাদ কেৰঁা৷ 4 প্রিতবােৰ মই আেপানােলাকৰ বােব প্রাথর্না
কেৰঁা, এয়া সদায় এটা আনন্দৰ িনেবদন হয়৷ 5প্রথম িদনেৰ পৰা এিতয়াৈলেক শুভবাতর্ া েঘাষণাৰ কাযর্ত আেপানােলাকৰ
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সহভািগতা থকাৰ বােব মই ধনয্বাদ কেৰঁা৷ 6 িয জেন আেপানােলাকত সৎকমর্ আৰম্ভ কিৰেল, েসই জেন যীচু খ্রীষ্টৰ
আগমণৰ িদনৈলেক* িসদ্ধ কিৰ থািকব বুিল দৃঢ় প্রতয্য় কিৰেলঁা৷

7 আেপানােলাক সকেলােৰ িবষেয় এেন নয্ায় ভাব ৰখা েমাৰ উিচত; কাৰণ আেপানােলাক েমাৰ হৃদয়ত আেছ৷
িকয়েনা মই বন্দী অৱস্হাত থােকােত আৰু শুভবাতর্ াৰ পক্ষত উত্তৰ আৰু প্রমাণ িদয়া কথাত িয অনুগ্রহ পােলঁা, তােৰ
আেপানােলােকা সহভাগী ৈহেছ 8 কাৰণ খ্রীষ্ট যীচুৰ েস্নহত মই আেপানােলাকৰ কাৰেণ িকমান হািবয়াহ কেৰঁা, েসই
িবষেয় ঈশ্বৰ েমাৰ সাক্ষী আেছ

9 আৰু মই প্রাথর্না কিৰ আেছঁা যােত আেপানােলােক েপ্রম, জ্ঞান আৰু সকেলা িবেবচনাত অিধক অিধকৈক উপিচ
পেৰ৷ 10 মই প্রাথর্না কেৰঁা, আেপানােলােক যােত িয িয েশ্রষ্ঠ, েসইেবাৰ িবেবচনা কিৰ, েসইদেৰ িনণর্য় কিৰব পােৰ
আৰু এইদেৰ খ্রীষ্টৰ িদনৰ অেপক্ষােৰ িনেদর্ াষী আৰু িনির্বঘ্ন হওক৷ 11 িনেবদন কেৰঁা, আেপানােলাক েযন ঈশ্বৰৰ মিহমা
আৰু প্রশংসাৰ অেথর্†, যীচু খ্রীষ্টৰ েযােগিদ ধাির্মকতাৰ ফেলেৰ পিৰপূণর্ হয়

12 এিতয়া েহ ভাই সকল, আেপানােলােক এই কথা জািন েলাৱােতা মই ইচ্ছা কেৰঁা েয, েমাৈল িয িয ঘিটল, েসইেবাৰ
শুভবাতর্ াৰ বােব বাধা েহাৱাৰ িবপৰীেত বৃিদ্ধৰ অেথর্েহ ঘিটল 13কাৰণ খ্রীষ্টত েমাৰ িয বন্ধন, েসেয় েগােটই িপ্রটিৰয়মত
আৰু আন সকেলােৰ আগত প্রকািশত হ’ল৷ 14 আৰু েসেয় খ্রীষ্টত থকা ভাই সকলৰ অিধক ভােগ মই বন্ধনত থকা
অৱস্হাত প্রভুত দৃঢ় িবশ্বাস ৰািখেছ, আৰু ঈশ্বৰৰ বাকয্ িনভর্ য়ৰূেপ ক’বৈল অিধক সাহস কিৰেছ

15 েকােনা েকােনােৱ ঈষর্ােৰ আৰু িববােদেৰ আৰু েকােনা েকােনােৱ সদ্ভােৱেৰ খ্রীষ্টক েঘাষণা কেৰ৷ 16 এভােগ
েপ্রমৰ কাৰেণ েঘাষণা কেৰ, ইয়াৰ িচন স্বৰূেপ মই শুভবাতর্ াৰ পক্ষত উত্তৰ িদবৈল িনযুক্ত ৈহেছঁা বুিল জািনেছঁা 17 িকন্তু
িকছুমােন স্বাথর্পৰতােৰ আৰু আন্তিৰকতাহীন ভােৱ খ্রীষ্টক প্রচাৰ কেৰ, েতেখত সকেল শুদ্ধ ভােবেৰ নহয়, িকন্তু েমাৰ
বন্ধন েক্লশযুক্ত কিৰবৰ আশেয়েৰেহ তােক কেৰ

18 তােতই বা িক হ’ল? কপেটেৰই হওক বা সেতয্েৰই হওক, েকােনা প্রকােৰ খ্রীষ্ট প্রচািৰত ৈহ আেছ; ইয়ােত মই
আনন্দেহ কিৰেছঁা, আৰুআনন্দ কিৰ থািকম 19 িকয়েনা মই জােনা েয, আেপানােলাকৰ প্রাথর্না আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ আত্মাৰ
উপকাৰৰ েযােগিদ েমাৰ পিৰত্রাণৰ অেথর্, েসেয় েমাৈল ঘিটব৷

20 এেয় েমাৰ আকাংক্ষা আৰু আশা িসদ্ধ হ’ব েয, মই েকােনামেত লিজ্জত নহম৷ িকন্তু সাহেসেৰ েযেনৈক সদায়,
েতেনৈক এিতয়াও জীৱনৰ দ্বাৰাই হওক বা মৰণৰ দ্বাৰােয়ই হওক‡, েমাৰ শৰীৰত খ্রীষ্ট মিহমািন্বত হ’ব 21 িকয়েনা েমাৰ
পেক্ষ জীয়াই থকা ৈহেছ খ্রীষ্ট, মৰাই ৈহেছ লাভ

22 িকন্তু মাংসত জীয়াই থকাই যিদ েমাৰ পেক্ষ কমর্ৰ ফল উৎপন্ন কেৰঁাতা হয়, েতেনহেল েকানেটা মেনানীত কিৰম,
েসই িবষেয় মই নাজােনা৷ 23 িকন্তু মই এই দুটাৰ েচপাৰ মাজত েসামাই আেছঁা৷ ইয়াৰ পৰা ৈগ, খ্রীষ্টৰ লগত থািকবৈল
েমাৰ ইচ্ছা; িকয়েনা েসেয় অিত অিধক গুেণ উত্তম!§ 24 িকন্তু এিতয়া আেপানােলাকৰ কাৰেণ শৰীৰত জীিৱত থকাই
অিধক প্রেয়াজন ৈহেছ

25 আৰু ইয়ােক মই দৃঢ় প্রতয্য় কিৰ থািকম বুিল জািনেছঁা; হয়, আৰু িবশ্বাসত আেপানােলাকৰ বৃিদ্ধ আৰু আনন্দ
হ’বৰ বােব আেপানােলাক সকেলােৰ লগত থািকবৈল পাম৷ 26 েমাৰ বােব আেপানােলাকৰ শ্লাঘাৰ কাৰণ খ্রীষ্ট যীচুত
উপিচ পৰা উিচত, িযেহতু মই আেপানােলাকৰ ৈসেত পুনৰাই উপিস্থত আেছঁা৷ 27 মই যিদ আেপানােলাকক চাবৈল যাওঁ,
নাইবা অনুপিস্থেতা থােকা, তথািপ আেপানােলােক েয এক আত্মােৰ িথৰ ৈহ আেছ আৰু এক মেনেৰ শুভবাতর্ াৰ সমন্ধীয়
িবশ্বাসৰ পেক্ষ প্রাণপণ কিৰেছ, েসই িবষেয় েযন আেপানােলাকৰ পৰা শুিনবৈল পাম, ইয়াৰ বােবই আেপানােলােক
খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ াৰ েযাগয্ জীৱন-যাপন কৰক, এেয় মাত্র েমাৰ িনেবদন

28 আেপানােলাকৰ িবৰুদ্ধী সকলৰ বােব েকােনা িবষয়ত ত্রাসযুক্ত নহ’ব; েসেয় েতেখত সকলৰ অেথর্ িবনাশ, িকন্তু
আেপানােলাকৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ পৰাই পিৰত্রাণৰ প্রমাণ হয় 29 িকয়েনা, খ্রীষ্টত েকৱল িবশ্বাস কিৰবৈল নহয়, িকন্তু খ্রীষ্টৰ
কাৰেণ দুখ েভাগ কিৰবৈলেকা*, আেপানােলাকক েতওঁৰ কাৰেণ অনুগ্রহ দান কৰা হ’ল, 30 িযেহতু আেপানােলােক
আেগেয় েমাক িয ৰূপত যুদ্ধ কৰা েদিখেল, আৰু এিতয়াও কিৰ থকা শুিনেছ, েসইদেৰ আেপানােলােকও যুদ্ধ কৰক৷

2 অধয্ায়
ঐকয্, সহন আৰু েপ্রম আিদ প্রকাশ কিৰবৰ বােব উদগিণ

1 এেতেক খ্রীষ্টত যিদ েকােনা আশ্বাস, েপ্রমৰ যিদ েকােনা সান্ত্বনা, আত্মাৰ যিদ েকােনা সহভািগতা আৰু েকােনা েস্নহ
আৰু দয়া থােক, 2 েতেনহেল আেপানােলােক এেক িবষয় ভািব, এক েপ্রমৰ, এক মনৰ আৰু এক ভাবৰ েলাক ৈহ েমাৰ
আনন্দ পিৰপূণর্ কৰক৷
* 1 অধয্ায়:6 1 কিৰ 1:8; 2 িপ 3:10 † 1 অধয্ায়:11 মিথ 5:16; েযা 15:8 ‡ 1 অধয্ায়:20 েৰা 14:7-9 § 1 অধয্ায়:23 2 কিৰ
5:8; 2 তীম 4:6-8 * 1 অধয্ায়:29 মিথ 5:11, 12; পঁা 4:41
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3 আেপানােলােক িবেৰাধ বা অনথর্ক দেপর্েৰ এেকা নকিৰব; িকন্তু নম্রভােব প্রেতয্েক িনজতৈক অ◌ানক উত্তম বুিল
মানয্ কৰক৷ 4 প্রিতজেন িনজৰ িবষেয় নহয়, িকন্তু অ◌ানৰ িবষেয় ভাবক *

5 খ্রীষ্ট যীচুত িয ভাব, েসেয় আেপানােলাকৰ হওক†,
6 িয জনৰ অিস্তত্ব ঈশ্বৰ-ৰূপী‡ আিছল৷

েতওঁ ঈশ্বৰৰ সমান হেলও তাক কািঢ় েলাৱা বুিল নামািনেল৷
7 বৰং িনজেক শূণয্ কিৰেল৷

আৰু েতওঁ দাসৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল৷
েতওঁ মানুহৰ িনিচনা ৈহ অৱতীণর্ হ’ল৷

আৰু েতওঁ আকাৰ-প্রকাৰত মানুহৰ দেৰ হ’ল৷
8 েতওঁ িনজেক সৰু কিৰ মৃতুয্ৈলেক,
এেন িক কু্রচীয় মৃতুয্ৈলেক আজ্ঞাধীন হ’ল§

9 এই কাৰেণ ঈশ্বেৰ েতওঁক অিত ওখ পদ িদেল,
আৰু সকেলা নামতৈক েসই েশ্রষ্ঠ নাম* েতওঁক দান কিৰেল,

10 যােত স্বগর্ত, পৃিথৱীত আৰু পৃিথৱীৰ তলত িনবাস কৰা সকেলােৱ† যীচুৰ নামত আঁঠু লয়‡৷
11 আৰু যীচু খ্রীষ্ট েয প্রভু, ইয়াক েযন িপতৃ ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ অেথর্ সকেলা িজভাই স্বীকাৰ কেৰ৷
12 এেতেক, েহ েমাৰ িপ্রয় সকল, আেপানােলােক েযেনৈক সদায় আজ্ঞাধীন আিছল, েতেনৈক েমাৰ সাক্ষােত িয

ৰূপ, েকৱল েসইদেৰ নহয়, িকন্তু এিতয়া েমাৰ অনুপিস্থিতেতা অিধকৈক ভয় আৰু কম্পেনেৰ িনজ িনজ পিৰত্রাণ সম্পন্ন
কৰক§৷ 13 িকয়েনা ঈশ্বেৰ িনজৰ িহত-সঙ্কল্পৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ অন্তৰত ইচ্ছা কেৰঁাতা আৰু কাযর্ সাধন কেৰঁাতা,
এই উভয়ৰ সাধনকতর্ া ৈহেছ

14 িববাদ আৰু তকর্ -িবতকর্ েনােহাৱাৈক সকেলা কমর্ কৰক; 15 যােত ঈশ্বৰৰ িনষ্কলঙ্ক সন্তান* হ’বৰ কাৰেণ,
আেপানােলাক েযন পিবত্র, িনেদ্দর্ াষী আৰু শুদ্ধ হয় আৰু জগতত িয কুিটল আৰু িবপথগামী েলাক আেছ, েতেখত
সকলৰ মাজত আেপানােলাক দীিপ্ত স্বৰূপ হওক৷ 16জীৱনৰ বাকয্ ধাৰণ কৰক, এেয় খ্রীষ্টৰ আগমণৰ িদনত েমাৰ বােব
শ্লাঘাৰ কাৰণ হ’ব; িকয়েনা মই বৃথা েদৗৰ মৰা নাই আৰু বৃথা পিৰশ্রেমা কৰা নাই

17 িকন্তু আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰূপ যজ্ঞত আৰু েসৱাৰ কাযর্ত, যিদওবা মই ৈনেবদয্ স্বৰূেপ ঢলা যাওঁ, তথািপ মই
আনন্দ কেৰঁা; আৰু আেপানােলাক সকেলােৰ ৈসেত আনন্দ কেৰঁা 18 এই িবষেয় আেপানােলােকও আনন্দ কৰক আৰু
েমােৰ ৈসেত আনন্দ কৰক৷

19 িকন্তু আেপানােলাকৰ িবষেয় জািনবৈল েপাৱাত মই েযন সন্তুষ্ট হ’ম, এই কাৰেণ েসানকােল আেপানােলাকৰ
তাৈল তীমিথয়ক পঠাবৰ বােব মই প্রভু যীচুত আশা কিৰেছঁা 20 িকয়েনা আেপানােলাকৰ িবষেয় সঁচাৈক িচন্তা কিৰবৈল
তীমিথয়ৰ মনৰ দেৰ আন েলাক েমাৰ েকােনা নাই 21 কাৰণ সকেলােৱ যীচু খ্রীষ্টৰ িবষেয় নহয়, িনজৰ িবষেয়েহ েচষ্টা
কেৰ

22 িকন্তু আেপানােলােক তীমিথয়ৰ পৰীক্ষািসদ্ধ গুণৰ িবষেয় জােন, কাৰণ েতওঁ িপতৃৰ লগত পুত্র েযেন, েতেনৈক
েমাৰ লগেতা শুভবাতর্ াৰ অেথর্ েসৱাকমর্ কিৰেল৷ 23 এেতেক েমাৰ িক ঘিটব, েসই িবষেয় জনা মাত্রেক েতওঁক পিঠয়াবৰ
বােব মই আশা কিৰেছঁা৷ 24 িকন্তু মই িনেজও েসানকােল আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাম বুিল প্রভুত িবশ্বাস কিৰেছঁা

25 েমাৰ অভাবত েসৱা শুশ্রূষা কেৰঁাতা আেপানােলাকৰ পঁাচিন, অথচ েমাৰ ভাই, সহকাৰী আৰু সহেসনা িয
ইপাফ্রদীত, েতেখতক আেপানােলাকৰ তাৈল পিঠয়াবৈল মই প্রেয়াজন েদিখেলঁা৷ 26 িকয়েনা েতেখত নিৰয়াত পৰা
বাতর্ া আেপানােলােক শুিনেল, েতওঁ আেপানােলাকৰ কাৰেণ অিতশয় হািবয়াহ কিৰিছল আৰু েতওঁ বৰ উিদগ্ন ৈহিছল
27 েতেখত নিৰয়াত পিৰ মৃতপ্রায় ৈহিছল হয়, িকন্তু ঈশ্বেৰ েতওঁৈল দয়া কিৰেল৷ অকল েতওঁৈল নহয়, িকন্তু েমাৰ দুখৰ
ওপিৰ দুখ েযন নঘেট, এই কাৰেণ, েমাৈলেকা দয়া কিৰেল

28 এেতেক আেপানােলােক েতওঁক পুনৰাই েদিখ েযন আনিন্দত হয় আৰু েমাৰ েশােকা েযন কম হয়, এই কাৰেণ
েতেখতক পিঠয়াবৈল ইচ্ছা কিৰেলঁা৷ 29 সমূ্পণর্ আনেন্দেৰ আেপানােলােক প্রভুত থািক ইপাফ্রদীতক গ্রহণ কিৰব আৰু
েতেনকুৱা মানুহক আদৰণীয় জ্ঞান কিৰব, 30 িকয়েনা েমাৰ েসৱা শুশ্রূষাত আেপানােলাকৰ িয িয কু্রিট আিছল, তাক
সমূ্পণর্ কিৰবৈল, েতেখত প্রাণপণ কিৰ খ্রীষ্টৰ কাযর্ৰ কাৰেণ মৃতপ্রায় ৈহিছল
* 2 অধয্ায়:4 1 কিৰ 10:24, 33 † 2 অধয্ায়:5 মিথ 11:29; েযা 13:15; 1 িপ 2:21 ‡ 2 অধয্ায়:6 কল 1:15; ইব্রী 1:3 § 2 অধয্ায়:8
মিথ 26:39; ইব্রী 5:8; 12:2 * 2 অধয্ায়:9 ইব্রী 1:4 † 2 অধয্ায়:10 প্র 5:13 ‡ 2 অধয্ায়:10 িযচ 45:23 § 2 অধয্ায়:12 2 িপ
1:5-11 * 2 অধয্ায়:15 মিথ 5:45; ইিফ 5:1, 2; 1 েযা 3:1-3
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3 অধয্ায়
েপৗলৰ খ্রীষ্টীয় জীৱন

1 েশষেত, েহ েমাৰ ভাই সকল, প্রভুত আনন্দ কৰক এই এেক কথােক আেপানােলাকৈল িলিখবৰ বােব েমাৰ েকােনা
সমসয্া েহাৱা নাই আৰু েসইেবােৰ আেপানােলাকক িনৰাপেদ ৰািখব৷

2 েসই কুকুৰহঁতৈল সাৱধােন থািকব৷ েসই দুষ্কম্মর্কাৰী সকলৰ প্রিত সাৱধান হওক আৰু িয সকেল িছন্ন-িভন্ন কিৰব
িবচােৰ, িসহঁতৈলেকা* সাৱধােন থাকক 3 িকয়েনা আিম েহ প্রকৃতেত চুন্নৎ েহাৱা েলাক৷ আিম ঈশ্বৰৰ আত্মােৰ আৰাধনা
কেৰঁা আৰু খ্রীষ্ট যীচুত েগৗৰৱ কেৰঁা আৰু মাংসত এেকা ভাৰসা নকেৰঁা

4 তথািপ মই হ’েল মাংসেতা ভাৰসা কিৰেল কিৰব পােৰঁা৷ েকােনােৱ যিদ মাংসত ভাৰসা কিৰব পােৰ বুিল ভােব,
েতেনহেল তাতৈক মই অিধক ভাৰসা কিৰব পােৰঁা 5 মই অষ্টম িদনত চুন্নৎ েহাৱা ইস্রােয়ল জািতৰ, িবনয্ামীন ৈফদৰ,
ইব্রী সকলৰ মাজৰ এজন আৰু িবধানৰ সম্বেন্ধ এজন ফৰীচী৷

6 মই উদয্েমেৰ মণ্ডলীৰ তাড়নাকাৰী† আৰু িবধানৰ ধাির্মকতাৰ সম্বেন্ধ িনেদর্ াষী আিছেলঁা৷ 7 িকন্তু েমাৰ পেক্ষ িয িয
লাভ আিছল, েসই সকেলােক খ্রীষ্টৰ কাৰেণ মই মূলয্হীন েযন মািনেলা;

8 েমাৰ প্রভু খ্রীষ্ট যীচুৰ জ্ঞানৰ উত্তমতাৰ কাৰেণ, মই সকেলােক মূলয্হীন েযনেহ মািনেছা; আৰু েতওঁৰ কাৰেণ
সকেলােক অগ্রাহয্ কিৰেলঁা, যােত মই েতওঁক লাভ কিৰব পােৰঁা৷ 9 আৰু এিতয়া মই েতওঁক িবচািৰ পােলঁা৷ েমাৰ
িনজ ধাির্মকতা, বা িবধানৰ পৰা েপাৱা ধাির্মকতােৰ ধাির্মক নহয়; ইয়াৰ পিৰৱেতর্ মই খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ
পৰা েপাৱা ধাির্মকতােৰ, ধাির্মক হেলঁা৷ 10 এই ধাির্মকতা েতওঁক জনাৰ েযােগিদ েতওঁৰ পুনৰুত্থানৰ শিক্ত আৰু েতওঁৰ
দুখেভাগৰ সহভািগতাত‡ মই খ্রীষ্টৰ মৃতুয্ৰ সমৰূপ ৈহ েতওঁৰ দ্বাৰাই ৰূপান্তিৰত ৈহেছঁা; 11 যােত েকােনা প্রকােৰ মৃত
েলাকৰ পুনৰুত্থানৰ ভাগী হ’ব পােৰঁা৷

12 মই এইেবাৰ এিতয়াৈল গ্রহণ কিৰব পৰা নাই, েসই বােব মই এিতয়াও িসদ্ধ েহাৱা নাই; িকন্তু িয কাৰণত খ্রীষ্ট যীচুৰ
দ্বাৰাই েমাক িনয়ন্ত্রণ কৰা হ’ল, মই েযন েকােনা প্রকােৰ েসইেবাৰক েমাৰ অধীনত কিৰব পােৰঁা, তাৰ বােব মই চিল
আেছঁা 13 েহ ভাই সকল, মই েয েসয়া েমাৰ অধীনত কিৰেলঁা, েসই িবষেয় এেন ভাব এিতয়াৈলেক কৰা নাই; িকন্তু
মই এই কাম কেৰঁা: পাছত থকা সকেলােক পাহিৰ, আগত থকা েবাৰৈলেহ যত্ন কেৰঁা৷ 14 খ্রীষ্ট যীচুত ঈশ্বেৰ কৰা স্বগীর্য়
আমন্ত্রণৰ বটাৰ অেথর্ ঘাইৈক আগবািঢ় ৈগ আেছঁা §

15 এেতেক আিম িযমান িসদ্ধ েলাক আেছঁা, সকেলােৱ েসইৰূেপ ভাবক আৰু যিদ েকােনা িবষয়ত আেপানােলাকৰ
অনয্ ভাব থােক, েতেনহেল ঈশ্বেৰ েসই িবষেয় আেপানােলাকৈল প্রকাশ কিৰব 16 িয কাৰণেতই হওক, আিম িয পথত
এইিখিন পালন কেৰঁা, তােতই েযন অনুসৰণ কিৰ চেলঁা

17 েহ ভাই সকল, আেপানােলােকও েমাৰ অনুকাৰী হওক আৰু আেপানােলাকৰ আির্হ স্বৰূপ িয আিম, আৰু আমাৰ
দেৰ িয সকেল জীৱন-যাপন কেৰ, েতেখত সকলক অনুসৰণ কৰক 18 মই আেপানােলাকক বােৰ বােৰ ৈকেছঁা,
এিতয়াও চকুেলা তুিকেয়ই কওঁ, আেপানােলাকৰ অেনেক জীয়াই থািকও, খ্রীষ্টৰ কু্রচৰ শত্রু ৈহ আেছ; 19 েতেখত
সকলৰ েশষগিত সব্বর্নাশ, েপেটই েতেখত সকলৰ ঈশ্বৰ, িনজ িনজ লাজত েতেখত সকলৰ েগৗৰৱ আেছ, েতেখত
সকেল পাির্থৱ িবষয়েবাৰৰ িবষেয় ভািব থােক

20 িকয়েনা আিম িয ৰাজয্ৰ মানুহ, েসই ৰাজয্ স্বগর্ত আেছ, আৰু স্ৱগর্ৰ পৰাই আিহব বুিল আমাৰ ত্রাণকতর্ া প্রভু যীচু
খ্রীষ্টৈল অেপক্ষা কিৰ আেছঁা;* 21 েতওঁ িয কাযর্সাধক গুেণেৰ সকেলােক বশীভূত কিৰব পােৰ, েতেনদেৰই েতওঁ আমাৰ
এই নীহ অৱস্থাৰ শৰীৰক ৰূপান্তৰ কিৰ, েতওঁৰ প্রতাপৰ শৰীৰৰ সমৰূপ কিৰব †

4 অধয্ায়
1 এেতেক, েহ েমাৰ িপ্রয় আৰু ইষ্ট ভাই সকল, আেপানােলােকই েমাৰ আনন্দ আৰু িকৰীিট স্বৰূপ; েপ্রমৰ বনু্ধ সকল,

এেনদেৰই প্রভুত আেপানােলােক িস্থেৰ থাকক৷
2 মই ইবিদয়া আৰু চুন্তুখীক িবনয় কিৰ আেছঁা, প্রভুত েতওঁেলাক েযন এক মনৰ হয় 3 প্রকৃতেত, মই

আেপানােলাকেকা িনেবদন কেৰঁা, েহ েমাৰ সৎ বনু্ধ সকল, আেপানােলােক েসই ভনী দুজনীক সহায় কৰক; িকয়েনা
েতেখত সকেল ক্লীেমন্ত আৰু েমাৰ সহকাৰী সকলৰ ৈসেত শুভবাতর্ াৰ বােব েমাৰ সিহত প্রাণপণ কিৰিছল; আৰু এই
েলাক সকলৰ নাম জীৱন পুস্তকত* িলখা আেছ৷
* 3 অধয্ায়:2 গাল 5:1-12৷ † 3 অধয্ায়:6 পঁা 22:3, 4; গাল 1:13, 14৷ ‡ 3 অধয্ায়:10 1 িপ 4:13৷ § 3 অধয্ায়:14 1 কিৰ
9:24; 2 তী 4:7, 8; ইব্রী 12:1৷ * 3 অধয্ায়:20 1 কিৰ 1:7; ইব্রী 9:28৷ † 3 অধয্ায়:21 1 কিৰ 15:40-53৷ * 4 অধয্ায়:3 প্র 3:5;
13:8;20:12; 21:27৷
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4 আেপানােলােক প্রভুত সদায় আনন্দ কৰক; পুনৰায় কওঁ, আনন্দ কৰক 5 আেপানােলাকৰ ক্ষান্ত স্বভাৱ
সকেলা মানুেহ জানক প্রভু অহাৰ সময় ওচৰ 6 আেপানােলােক এেকাৈল িচন্তা নকিৰব, † িকন্তু সকেলা িবষয়েত
আেপানােলাকৰ যাচনা, ধনয্বাদযুক্ত প্রাথর্না আৰু িনেবদেনেৰ ৈসেত ঈশ্বৰৰ আগত জেনাৱা হওক 7 তােত সকেলা
বুিদ্ধতৈক উত্তম, িয ঈশ্বৰৰ শািন্ত, েসেয় খ্রীষ্ট যীচুত আেপানােলাকৰ হৃদয় আৰু ভাবনাক পহৰা িদব

8 েশষেত, েহ ভাই সকল, িয িয সতয্, আদৰণীয়, নয্ায়, শুদ্ধ, েপ্রমময়, আৰু সুখয্ািতযুক্ত িয েকােনা সদগুণ আৰু িয
েকােনা প্রশংসাযুক্ত, েসইেবাৰ িবষয় আেলাচনা কৰক 9 আেপানােলােক িয িয িশিকেল, গ্রহণ কিৰেল, শুিনেল আৰু
েমাক েযেন েদিখেল, েতেনদেৰ সকেলােৱ আচৰণ কৰক; তােত শািন্তৰ আঁকৰ ঈশ্বৰ আেপানােলাকৰ লগত থািকব

েশষ কথা
10 মই প্রভুত অিতশয় আনিন্দত, কাৰণ েমাৰ উপকাৰৰ অেথর্ আেপানােলাকৰ িচন্তা েশষত পুনৰজীিৱত হ’ল৷ যিদও

আেপানােলােক আগেত িচন্তা কিৰিছল, িকন্তু েতিতয়া সহায় কিৰবৈল েকােনা সুিবধা েপাৱা নািছল 11 নাটিনৰ িবষেয়
মই েয এই কথা ৈকেছঁা, এেন নহয়; িকয়েনা মই সকেলা ধৰণৰ অৱস্থােত সন্তুষ্ট ৈহ থািকবৈল িশিকেলঁা ‡ 12 মই
অভাৱৰ সময়ত থািকবৈল জােনা আৰু প্রাচুযর্তাৰ সময়েটা থািকবৈল জােনা; সকেলা িবষয়েত মই তৃপ্ত হ’বৈল আৰু
কু্ষিধত হ’বৈল, উপচয় েভাগ কিৰবৈল আৰু অভাৱত থািকবৈল িশিক্ষত হ’েলঁা 13 মই খ্রীষ্টৰ দ্ৱাৰাই সকেলা কাম িসদ্ধ
কিৰব পােৰঁা, িকয়েনা েতওঁ েমাক বলৱান কেৰ §

14 তথািপ আেপানােলাক েয, েমাৰ েক্লশত সহভাগী হ’ল, েসই িবষেয় বৰ ভাল কিৰেল 15 েহ িফিলপীয়া সকল,
আেপানােলােক িনেজও জােন েয শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰাৰ আৰম্ভিণেত েযিতয়া মই মািকদিনয়াৰ পৰা প্রস্থান কিৰিছেলঁা,
েতিতয়া েকােনা মণ্ডলীেয় দান িদয়া বা দান েলাৱাৰ কথাত, েমাৰ সহভাগী নহ’ল; েকৱল আেপানােলােকেহ ৈহিছল;
16 এেন িক, মই িথচলনীকীত থােকঁােতও, আেপানােলােক এবাৰতৈক েবিছ েমাৰ প্রেয়াজনীয় উপকাৰ পিঠয়াইিছল
17 মই েয দান িবচািৰেছঁা, েসেয় নহয়, িকন্তু আেপানােলাকৰ িহচাবত বহু লাভজনক ফল েদিখবৈলেহ িবচািৰেছঁা

18 সকেলা িবষয়েত েমাৰ প্রচুৰতা আেছ৷ মই সমূ্পণর্ হ’েলা৷ মই ইপাফ্রদীতৰ দ্ৱাৰাই আেপানােলাকৰ পৰা উপহাৰেবাৰ
পােলঁা, েসয়া সুগন্ধৰ আঘ্রাণ স্বৰূপ* আৰু ঈশ্বৰৰ গ্রাহয্ আৰু সেন্তাষজনক যজ্ঞ স্বৰূপ৷† 19 আৰু েমাৰ ঈশ্বেৰ
আেপানােলাকৰ সকেলা অভাৱ, প্রতােপেৰ িনজ ধন অনুসােৰ খ্রীষ্ট যীচুত পূণর্ কিৰব 20 এিতয়া আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ
মিহমা িচৰকাল হওক আেমন

21খ্রীষ্ট যীচুত থকা সকেলা পিবত্র েলাকক মঙ্গলবাদ িদব েমাৰ লগৰ ভাই সকেল আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ
22 সকেলা পিবত্র েলােক, িবেশষৈক চীজাৰৰ ঘৰৰ েলাক সকেল আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ

23 প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাকৰ আত্মাৰ লগত থাকক

† 4 অধয্ায়:6 মিথ 6:25; 1 িপ 5:7৷ ‡ 4 অধয্ায়:11 1 তী 6:6-8; ইব্রী 13:5৷ § 4 অধয্ায়:13 েযা 15:5; 2 কিৰ 12:9৷ * 4
অধয্ায়:18 আ 8:11; ইিফ 5:2৷ † 4 অধয্ায়:18 ইব্রী 13:16; 1 িপ 2:5৷
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কলচীয়া পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
ই কলচীয়াসকলৰ প্রিত েপৗলৰ এখন প্রকৃত িচিঠ (1:1) এই পত্র খন েপৗেল িলখা বুিল আিদ মণ্ডলীৰ সকেলােৱ

অনুেমাদন কেৰ েপৗেল িনেজ কলচী মণ্ডলী স্থাপন কৰা নািছল েপৗলৰ এজন সহকমীর্, সম্ভৱতঃ ইপাফ্রাই, প্রথমেত
কলচীত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰিছল (4:12,13) ভুৱা িশক্ষকসকেল এক িবিচত্র, নতুন মতবাদ ৈল কলচীৈল আিহিছল
েতওঁেলােক খ্রীষ্টিয় মতবাদৰ ৈসেত মূির্তপূজক আৰু িযহূদীধমীর্য় িমিশ্রত মতবাদ ৈল আিহিছল েপৗেল সকেলােৰ উধর্ত
খ্রীষ্টক েদখুৱাই ভুৱা িশক্ষকসকলৰ িশক্ষাৰ িবেৰাধ কিৰিছল নতুন িনয়মত সকেলাতৈক েবিছ খ্রীষ্টিয়েকিন্দ্রক কথা এই
কলচীয়া পত্রেত েকাৱা ৈহেছ ইয়াত েদখুওৱা ৈহেছ েয যীচু সকেলােৰ মূৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60 খ্রীষ্টাব্দ
সম্ভৱতঃ েপৗেল েতওঁৰ প্রথম কাৰাবাসৰ সময়ত েৰামত থােকােত এই পত্র িলিখিছল
প্রাপক
েপৗেল কলচীয়া মণ্ডলীক উেদ্দশয্ কিৰ এই পত্রত িলিখেছ েয, “কলচীত থকা খ্রীষ্টত িবশ্বাসী সাধু আৰু ভাইসকলৈল”

বুিল (1:1-2), এই মণ্ডলী ইিফচৰ পৰা এশ মাইল দূৰৰ লাইকাচ উপতয্াকাত আিছল পঁাচিনেয় েকিতয়াও এই মণ্ডলী
পিৰদশর্ন কৰা নািছল (1:4; 2:1)

উেদ্দশয্
কলচীত িয িবপদজ্জনক িবধমর্ আিছল, েসই সম্বেন্ধ উপেদশ প্রদানৰ কাৰেণ েপৗেল এই পত্র িলিখিছল, সমূ্পণর্,

সচাৰচৰ, আৰু খ্রীষ্টৰ ওপৰত সমগ্র সৃষ্টিৰ পূণর্ কতৃর্ ত্ব প্রদান আৰু ইয়াক অবয্াহত ৰখাৰ মাধয্মত এই িবষেয় উত্তৰ িদেয়
(1:15; 3:4), তাত থকা পাঠকসকলৰ জীৱনৰ সকেলা সৃষ্টিৰ ওপৰ মহান খ্রীষ্টৰ দশর্নৰ কাৰেণ উৎসািহত কিৰবৈল
(3:5; 4:6) আৰু মণ্ডলীৰ প্রিত েতওঁেলাকৰ সুশৃংখল খ্রীষ্টিয় জীৱন যাপন কৰাৰ বােব আৰু ভুৱা িশক্ষকৰ হুমিকৰ
সনু্মখত েতওঁেলাকৰ িস্থিতশীলতাৰ প্রিত িবশ্বাস স্থাপন কিৰবৈল উদু্বদ্ধ কিৰবৈল (2:2-5)

মূল িবষয়
খ্রীষ্টৰ আিধপতয্

প্রান্তেৰখা
1. েপৗলৰ শুেভচ্ছা আৰু প্রাথর্না — 1:1-14
2. খ্রীষ্টত থকা বয্িক্তৰ কাৰেণ েপৗলৰ মতবাদ — 1:15-23
3. ঈশ্বৰৰ পিৰকল্পনা আৰু উেদ্দশয্ত েপৗলৰ অংশ আৰু উেদ্দশয্ — 1:24-2:5
4. ভুৱা িশক্ষাৰ িবৰুেদ্ধ সতকর্ বাণী — 2:6-15
5. িবধমীর্সকলৰ হুমিকৰ ৈসেত েপৗলৰ সনু্মখীন — 2:16-3:4
6. খ্রীষ্টত থকা নতুন মানুহৰ বণর্না — 3:5-25
7. শ্লাঘা আৰু অিভবাদেনেৰ সামৰিণ — 4:1-18

কলচীয়া সকলৰ প্রিত েপ্রমৰ নমস্কাৰ
1 ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰাই খ্রীষ্ট যীচুৰ িনযুক্ত পঁাচিন েপৗল আৰু তীমিথয় ভাই, 2 কলচীত থকা খ্রীষ্টত িবশ্বাসী ভাই আৰু

পিবত্র েলাক সকলৰ সমীপৈল আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ পৰা আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত হওক
3 আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ িপতৃ ঈশ্বৰক ধনয্বাদ জনায় আেপানােলাকৰ কাৰেণ সদায় আিম প্রাথর্না কিৰ আেছঁা৷
4 আিম শুিনবৈল পােলঁা েয, খ্রীষ্ট যীচুত আেপানােলাকৰ িয িবশ্বাস আৰু ঈশ্বৰৰ কাৰেণ পৃথক কিৰ ৰখা পিবত্র

েলাক সকলৰ প্রিত িয েপ্রম আেছ, 5 েসইদেৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণও আশা-ধনৰ িবষয় স্বগর্ত সঁািচ েথাৱা ৈহেছ৷
আেপানােলাকৰ মাজত উপিস্থত েহাৱা শুভবাতর্ াৰূপ সতয্তাৰ বাকয্ প্রথেম শুিনেল; 6 আৰু িযিদনা আেপানােলােক
সতয্ৰূেপ ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ কথা শুিনেল আৰুজািনেল, েসই িদনাৰ পৰাই েসই শুভবাতর্ া আেপানােলাকৰ মাজত েযেনৈক,
েগােটই জগতেতা েতেনৈক উপিস্থত ৈহ ফল ধিৰ বািঢ় আেছ৷



কলচীয়া পত্র 1 অধয্ায়:7 1331 কলচীয়া পত্র 1 অধয্ায়:29

7 েসইেবাৰ আেপানােলােক আমাৰ িপ্রয় সহদাস ইপাফ্রাৰ পৰাই িশিকেল; েতেখত আমাৰ কাৰেণ খ্রীষ্টৰ িবশ্বাসী
পিৰচাৰক; 8 আৰু পিবত্র আত্মাৰ গুণত* আেপানােলাকৰ িয েপ্রম আেছ, তাক েতেখেতই আমাৰ আগত প্রকাশ
কিৰেল৷

খ্রীষ্টৰ মিহমা আৰু পিৰত্রাণ-সাধক কাযর্
9 এই কাৰেণ েসই কথা শুনা িদনেৰ পৰা, আিম আেপানােলাকৰ বােব প্রাথর্না কিৰবৈল েনিৰেলা, আেপানােলাক

সকেলােৱ আিত্মক জ্ঞান আৰু বুিদ্ধৰ সম্বেন্ধ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা িবষয়ক তত্ব-জ্ঞােনেৰ পিৰপূণর্ হওক৷ 10 আিম এেন ধৰেণ
প্রাথর্না কিৰ আেছঁা যােত, সকেলা ভােব সন্তুষ্ট কিৰবৰ অেথর্ আেপানােলােক েযন প্রভুত েযাগয্ৰূেপ জীৱন-যাপন কেৰ†
আৰু েতওঁৰ েসই তত্ব-জ্ঞানত বািঢ় সকেলা সৎকমর্ত ফলৱন্ত হয়৷

11 আিম িনেবদন কেৰঁা েয, আেপানােলােক েযন সমূ্পণর্ সহন আৰু িচৰসিহষু্ণতাৰ অেথর্, েতওঁৰ প্রতাপৰ পৰাক্রম
অনুসােৰ সকেলা শিক্তেৰ শিক্তৱন্ত হয়৷ 12 আিম িনেবদন কেৰঁা আৰু আনেন্দেৰ ৈসেত েতওঁৰ ধনয্বাদ কেৰঁা, কাৰণ
িপতৃেয় আমাক পিবত্র েলাক সকলৰ িয অিধকাৰ েপাহৰত আেছ, েসই অিধকাৰৰ‡ অংশীদাৰ হ’বৈল েযাগয্ কিৰেল৷

13 েতেৱঁই আমাক আন্ধাৰৰ পৰাক্রমৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰ িনজ েপ্রমৰ পুত্রৰ ৰাজয্ত স্থানান্তৰ কিৰ থ’েল৷ 14 েতওঁৰ
েসই পুত্রত আমাৰ মুিক্ত, পাপৰ ক্ষমা আেছ

15 েসই পুত্র অদৃশয্ ঈশ্বৰৰ প্রিতমূির্ত§৷ েতওঁ েগােটই সৃষ্টিৰ প্রথমজাত; 16 িকয়েনা িয িয স্বগর্ত আৰু পৃিথৱীত, দৃশয্
আৰু অদৃশয্ বস্তু আেছ, েসই সকেলােবাৰ েতওঁেতই সৃষ্ট হ’ল৷ িসংহাসন হওক বা প্রভুত্ব হওক, আিধপতয্ হওক বা
ক্ষমতা হওক, এই সকেলােবাৰ েতওঁৰ দ্বাৰাই আৰু েতওঁৰ কাৰেণ সৃষ্টি কৰা হ’ল৷ 17 েতওঁ সকেলােৰ পূবর্ৰ পৰা আেছ
আৰু সকেলােবাৰ েতওঁেৰই িনয়ন্ত্রণত আেছ৷

18 েতেৱঁই ৈহেছ, েতওঁৰ শৰীৰ স্বৰূপ মণ্ডলীৰ মূৰ৷ েতেৱঁই প্রাথিমক প্রািধকাৰী, েতওঁ আিদ আৰু মৃত েলাকৰ মাজৰ
পৰা প্রথমজাত* এই কাৰেণ সকেলা িবষয়েত েতওঁ অগ্রগণয্ হয় 19 েসই কাৰেণ ঈশ্বেৰ আনেন্দেৰ িসদ্ধান্ত ল’েল েয,
েতওঁত সকেলা সমূ্পণর্তা† বাস কৰা উিচত; 20 আৰু েতওঁৰ দ্বাৰাই সকেলােবাৰ েতওঁেৰ ৈসেত িমলন সাধন কিৰেল৷
পৃিথৱীত থকা হওক বা স্বগর্ত থকা হওক, েতওঁৰ কু্রচৰ পুত্রৰ েতজৰ দ্বাৰাই শািন্ত স্থাপন কিৰবৈল ঈশ্বেৰ সকেলােত
ভাল েদিখেল

21আেপানােলােকও পূবর্েত ঈশ্বৰৰ পৰা অসম্পকীর্য় আৰু দুষ্কমর্ত থািক মেনেৰ শত্রু েহাৱা েলাক আিছল৷ 22 তথািপ
ঈশ্বেৰ েতওঁৰ দৃষ্টিত আেপানােলাকক পিবত্র, িনষ্কলঙ্ক আৰু িনেদর্ াষীৰূেপ উপিস্থত কিৰবৰ বােব খ্রীষ্টৰ মাংসময় শৰীৰত
মৃতুয্ৰ দ্বাৰাই এিতয়া িমলন সাধন কিৰেল৷ 23 আেপানােলােক িয শুভবাতর্ া শুিনেছ, তােত যিদ িবশ্বাস কিৰ িস্থেৰ থােক
আৰু শুভবাতর্ াৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা িয আশা আেপানােলােক পােল, েসই আশাৰ মূলৰ পৰা যিদ আতিৰ নাযায়, েতেনহেল
খ্রীেষ্ট সকেলােবাৰ সম্পন্ন কিৰব আৰু স্বগর্ৰ তলত থকা সকেলা সৃষ্টিৰ মাজত েসই এেক শুভবাতর্ া প্রচািৰত ৈহ আেছ;
মই েপৗল, এই শুভবাতর্ াৰ এজন দাস৷

24 এিতয়া আেপানােলাকৰ কাৰেণ েমাৰ িয দুখেভাগ, তােতই মই আনন্দ কিৰেছঁা, আৰু খ্রীষ্টৰ নানা েক্লশৰ‡ িয
অৱিশষ্টিখিন অপূণর্ ৈহ আেছ, েসই িখিন মই েতওঁৰ শৰীৰ স্বৰূপ মণ্ডলীৰ কাৰেণ েমাৰ মাংসত পূণর্ কিৰেছঁা 25 েসই
বাকয্ সমূ্পণর্ৈক প্রচাৰ কিৰবৈল, আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বেৰ েমাক িদয়া ঘৰিগৰীবাব অনুসােৰ মই েসই মণ্ডলীৰ
পিৰচাৰক ৈহেছঁা৷ 26 েসই িনগূঢ়-তত্ত্ব যুেগ যুেগ আৰু পুৰুেষ পুৰুেষ গুপ্ত আিছল, িকন্তু এিতয়া েতওঁৰ পিবত্র েলাকৰ
আগত প্রকািশত ৈহেছ; 27 ঈশ্বেৰ েতওঁৰ মূলয্বান মিহমাময় িনগূঢ় তত্ব অনা-ইহুদী সকলৰ ওচৰত প্রকাশ কিৰবৈল মনস্থ
কিৰেল, েসই িনগূঢ় তত্ব সকেলা েলাকৰ কাৰেণ; আৰু েসই িনগূঢ় তত্ব হ’ল স্বয়ং খ্রীষ্ট, িয জন আেপানােলাকৰ মাজত
আেছ৷ েতেৱঁই আমাৰ েগৗৰৱৰ আশা৷

28 েসই জন েতেৱঁই, িয জনৰ িবষেয় আিম প্রচাৰ কিৰ আেছঁা৷ আিম প্রেতয্ক জনেক সতকর্ কেৰঁা আৰু সকেলা
প্রজ্ঞােৰ প্রিতজনক িশক্ষা িদ খ্রীষ্টক প্রচাৰ কেৰঁা যােত খ্রীেষ্ট সকেলােক ঈশ্বৰৰ ওচৰত িসদ্ধ েলাক ৰূেপ উপিস্থত কিৰব
পােৰ৷ 29 েতওঁৰ কাযর্সাধক শিক্তেয় েমাৰ জীৱনত পৰাক্রেমেৰ কাযর্ সাধন কিৰ আেছ§, েসই শিক্ত অনুসােৰ েতওঁৰ
কাৰেণ প্রাণপণ কিৰ মই পিৰশ্রেমা কিৰ আেছঁা
* 1 অধয্ায়:8 গালা 5:22 † 1 অধয্ায়:10 ইিফ 4:1; িফিল 1:27; 1 িথ 2:12 ‡ 1 অধয্ায়:12 পঁা 20:32; 26:18; 1 িপ 1:4 § 1
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2 অধয্ায়
1 আেপানােলাকক সহায় কৰাৰ কাৰেণ মই িকমান কেঠাৰ প্রিতকুল অৱস্থাৰ মূখা-মূিখ ৈহেছঁা, েসই িবষেয়

আেপানােলােক জনােটা মই িবচােৰা৷ িয সকল লায়িদেকয়াত আেছ আৰু িযমান মানুেহ েমাৰ মাংসময় মুখ েদখা নাই,
েসই সকলৰ বােবও েমাৰ যুজ ৈহ আেছ৷ 2 মই িবচােৰা েতেখত সকলৰ হৃদেয় েযন আশ্বাস পায় আৰু েতেখত সকেল
েপ্রমত সংযুক্ত ৈহ সমূ্পণর্ িনশ্চয়তাযুক্ত বুিদ্ধৰূপ সকেলা ধনত ধনী হ’বৰ বােব েযন ঈশ্বৰৰ িনগূঢ়-তত্ব জােন, েসই িনগূঢ়
তত্বই হ’ল, খ্রীষ্ট৷ 3 েসই খ্রীষ্টেতই জ্ঞান আৰু িবদয্াৰ সকেলা ধন গুপ্ত আেছ

4 েকােনও েযন আেপানােলাকক প্রেলাভন-বােকয্েৰ নুভুলায়, এই কাৰেণ মই এইেবাৰ কথা ৈকেছঁা 5 আৰু মই
শাৰীিৰক ভােব উপিস্থত নাথািকেলও, আত্মােৰ আেপানােলাকৰ লগত আেছঁা; আৰু আনন্দ কিৰ আেপানােলাকৰ সু-
ৰীিত আৰু খ্রীষ্টত আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ িয অলৰতা, েসয়া চাই আেছঁা

6 এেতেক আেপানােলােক খ্রীষ্ট যীচুক েযেনৈক গ্রহণ কিৰেল, েতেনৈক েতওঁেতই জীৱন-যাপন কৰক৷* 7 েতওঁেতই
দৃঢ় ৰূেপ িশপা ধিৰ, েতওঁত গঁথা ৈহ, েযেনৈক িশক্ষা পাইিছল, েতেনৈক িবশ্বাসত িস্থৰ ৈহ থাকক, আৰু ধনয্বাদত উপিচ
পৰক

িবশ্বাস আৰু সদাচৰণত িথেৰ থািকবৈল উদগিণ
8 েকােনােৱ েযন আেপানােলাকক দশর্ন-িবদয্া আৰু প্রবঞ্চনাৰ দ্বাৰাই বন্দী কিৰ িনিনেয়, এই কাৰেণ সাৱধান হব;

েসইেবাৰ মানুহ পুৰুেষ পুৰুেষ চলাই অহা িবধান আৰু জগতৰ প্রাথিমক িবিধৰ অনুৰূপ, খ্রীষ্টৰ অনুৰূপ নহয় 9 িকয়েনা
েতওঁত ঈশ্বৰত্বৰ সকেলা সমূ্পণর্তা শাৰীিৰক ৰূেপ িনবাস কেৰ

10 িয জন সকেলা আিধপতয্ আৰু ক্ষমতাৰ মূৰ, েতওঁেতই আেপানােলাক সমূ্পণর্ৰূেপ পূণর্ ৈহ আেছ৷ 11 েতওঁেতই
আেপানােলাক িবনাহােত কৰা চুন্নৎ, মাংসময় শৰীৰ বস্ত্র স্বৰূেপ েসােলাকাই েপােলাৱাৰ দ্বাৰাই আেপানােলােক খ্রীষ্টৰ
চুন্নেতেৰ চুন্নৎ হ’ল৷ 12 বািপ্তস্মত আেপানােলাক েতওঁৰ ৈসেত ৈমদামত েথাৱা হ’ল† আৰু ঈশ্বৰৰ কাযর্ সাধন শিক্তত
িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই েতওঁৰ ৈসেত েতালাও হ’ল ‡

13 আৰু আেপানােলােক েযিতয়া অপৰাধত আৰু মাংসৰ অচুন্নতত মৃত আিছল, েতিতয়া ঈশ্বেৰ েতওঁৰ ৈসেত
আেপানােলাকক জীয়ােল আৰু বাস্তিৱক েতওঁ আমাৰ সকেলা অপৰাধ ক্ষমা কিৰেল৷ 14আমাৰ িবৰুেদ্ধ ধাৰৰ অিভেযাগ
থকা হােত িলখা িয আজ্ঞাৰ প্রমাণ পত্র খন আমাৰ িবপেক্ষ আিছল, েসই খন েতওঁ মিচ েপলােল§আৰু গজাল মািৰ কু্রচত
লগাই, েসই খন দূৰ কিৰেল৷ 15 েতওঁ সকেলা আিধপতয্ আৰু শাসনকতর্ ােবাৰক অপসািৰত কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকক
মুকিলভােব প্রকািশত কিৰেল আৰু েতওঁৰ কু্রচৰ েযােগিদ এটা িবজয়ৰ েশাভাযাত্রাত েতওঁেলাকক চািলত কিৰেল৷

16 এেতেক েকােনও আেপানােলাকক েভাজনত বা পান কৰাত বা উৎসৱত বা ন েজানত বা িবশ্রামবাৰৰ কথাত,
িবচাৰ নকৰক 17 এই সকেলা ভাবী িবষয়ৰ ছঁা মােথান; িকন্তু প্রকৃত সতয্ ৈহেছ খ্রীষ্ট

18 েকােনা এজনেক প্রতাৰণাপূণর্ নম্রতাৰ দ্বাৰা আৰু স্বগর্ৰ দূত সকলক কৰা েসৱা-কাযর্য্ৰ দ্বাৰা িনজেক বঁটাৰ পৰা
অপহৃত হবৈল িনিদবা৷ এেন েলাক সকেল নানা দশর্নৰ কথাত প্রভািবত কিৰ িনজৰ মাংসময় মনৰ গবর্ত বৃথা গির্বত হয়
19 িকন্তু সংস্পশর্ আৰু বন্ধনেবাৰৰ দ্বাৰাই প্রিতপািলত আৰু দৃঢ়ৰূেপ সংযুক্ত েহাৱা েগােটই শৰীৰ িয জনৰ পৰা ঐশ্বিৰক
বৃিদ্ধ পাই বািঢ়েছ, েসই মূৰ স্বৰূপ খ্রীষ্টক অৱলম্বন নকেৰ৷

20 যিদ আেপানােলােক জগতৰ পাপপূণর্ িনয়মেবাৰৰ িবশ্বাসত খ্রীষ্টৰ ৈসেত এেকলেগ মিৰল, েতেনহেল িকয় জগতৰ
িবশ্বাসত জীৱন-যাপন কিৰ বশীভূত ৈহ আেছ: 21 “েসইেবাৰক নধিৰবা, নাচািকবা, নুচুবাও?” 22 েলাক সকলৰ বােব
এই আজ্ঞা আৰু িশক্ষা সকেলা বস্তু েভাগ কৰাৰ দ্বাৰাই ক্ষয় পাবৰ কােৰেণেহ ৈহেছ৷ 23 এইেবাৰ িবধান মানুেহ বেনাৱা
ধমর্ৰ জ্ঞান, আৰু িনজ ইচ্ছাৰ ভজনা, প্রতাৰণাপূণর্ নম্রতা আৰু শাৰীিৰক দুখ িদয়া, িকন্তু এইেবাৰ মাংসৰ অিভলাষ দমন
কিৰবৈল সাথর্ক নহয়

3 অধয্ায়
1 এেতেক আপুিন যিদ খ্রীষ্টৰ ৈসেত েতালা হ’ল; েতেনহেল য’ত ঈশ্ৱৰৰ েসঁা হােত খ্রীষ্ট বিহ আেছ, েসই ঠাইৰ িবষেয়

অনুসন্ধান কৰক৷ 2 ওপৰৰ িবষয়েবাৰ ভাবক, িকন্তু পৃিথৱীত িয আেছ েসই িবষেয় নাভািবব; 3 িকয়েনা আেপানােলাকৰ
মৃতুয্ হ’ল আৰু ঈশ্ৱেৰ আেপানােলাকৰ জীৱন খ্রীষ্টৰ ৈসেত গুপ্ত ৰািখেছ 4আমাৰ জীৱন স্বৰূপ* খ্রীষ্ট েযিতয়া প্রকািশত
হ’ব, েতিতয়া েতওঁৰ ৈসেত আেপানােলােকা প্রতাপত প্রকািশত হ’ব †

5 এেতেক আেপানােলােক, পৃিথৱীত থকা এই সকেলােক মািৰ েপলাওঁক‡; িনজ িনজ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ স্বৰূপ িয বয্িভচাৰ,
* 2 অধয্ায়:6 1 েযা 2:16 † 2 অধয্ায়:12 েৰা 6:3-5 ‡ 2 অধয্ায়:12 েৰা 8:11; ইিফ 2:7 § 2 অধয্ায়:14 ইিফ 2:15, 16 * 3
অধয্ায়:4 েযা 11:25; 14:6৷ † 3 অধয্ায়:4 1 েযা 3:2৷ ‡ 3 অধয্ায়:5 েৰা 8:13; গাল 5:24৷
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অশুিচতা, কামািভলাষ, কু-অিভলাষ আৰু েলাভ, েযেন মূির্তপূজা৷ 6 এইেবাৰৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ েক্রাধ অবাধয্তাৰ সন্তান
সকলৰ ওপৰৈল আেহ; 7 পূবর্েত আেপানােলােক েযিতয়া এইেবাৰত জীয়াই আিছল, েতিতয়া আেপানােলােকও এইেবাৰত
চিলিছল 8 িকন্তু এিতয়া েক্রাধ, খং, কু-অিভলাষ, িনন্দা আৰু মুখৰ পৰা ওেলাৱা অবচনীয় বচন, এইেবাৰ দূৰ কৰক৷

9 ইজেন িসজনক িমছা কথা নক’ব; িকয়েনা আেপানােলােক তাৰ কমর্ৰ ৈসেত েসই আগৰ পুৰুষক ফটা বস্ত্র স্বৰূেপ
েসােলাকাই েপলােল; 10 আৰু িয িনজ সৃষ্টিকত্তর্ াৰ প্রিতমূির্তৰ দেৰ, তত্ব জ্ঞানৰ কাৰেণ নতুন কেৰঁাৱা ৈহ আেছ, § েসই
নতুন পুৰুষক বস্ত্র স্ৱৰূেপ িপিন্ধেল৷ 11 এই জ্ঞানত েকােনা গ্রীক বা ইহুদী, চুন্নৎ বা অচুন্নৎ, অসভয্ েলাক, সু্কথীয়া*, দাস,
স্বাধীন, এেন েকােনা থািকব েনাৱােৰ; িকন্তু খ্রীষ্টই সকেলা িবষয় আৰু সকেলােত থােক৷

12 এেতেক ঈশ্বৰৰ মেনানীত িপ্রয় আৰু পিবত্র েলাক সকলৰ িয উপযুক্ত, েসই মেত দয়া, েস্নহ, মধুৰ ভাব, নম্রতা,
মৃদুতা আৰু িচৰসিহষু্ণতা, এই সকেলােক িপন্ধক; 13আেপানােলাক পৰস্পৰ সহনীয় হওক; ইজেন িসজনৰ প্রিত দয়ালু
হওক; আৰু যিদ কােৰাবাৰ িবৰুেদ্ধ কােৰাবাৰ েদাষ িদয়াৰ কাৰণ থােক, েতেনহেল পৰস্পেৰ ক্ষমা কৰক; িকয়েনা
প্রভুেৱ েযেনৈক আেপানােলাকক ক্ষমা কিৰেল, আেপানােলােকও েতেনৈক ক্ষমা কৰক৷ 14 এই সকেলােৰ ওপৰত
েপ্রমত থাকক; ই সব্বর্িসিদ্ধৰ বান্ধিন

15 এিতয়া আেপানােলাকৰ সকেলােৰ হৃদয়ত খ্রীষ্টৰ শািন্তেয় কতৃ্তর্ ত্ব কৰক; আেপানােলাক তাৰ কাৰেণই এক শৰীৰত
আমিন্ত্রত হ’ল; আৰু কৃতজ্ঞ হওক 16 খ্রীষ্টৰ বাকয্ৰ জ্ঞান আেপানােলাকৰ ৈসেত বাহুলয্ৰূেপ বাস কৰক ধমর্গীত,
স্তুিত-গীত আৰু আিত্মক গােনেৰ পৰস্পেৰ িশক্ষা আৰু েচতনা িদ, অনুগ্রহৰ কথাত কৃতজ্ঞতােৰ িনজ িনজ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ
উেদ্দেশয্ গান কৰক 17আৰু আেপানােলােক িয কিৰব পােৰ, েসইেবাৰ বাকয্েত হওক বা কাযর্েত হওক, † সকেলােক
প্রভু যীচুৰ নামত কৰক; আৰু েতওঁৰ দ্বাৰাই িপতৃ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কৰক

18 েহ ভাযর্া সকল, আেপানােলাক িনজ িনজ স্বামীৰ বশীভূত হওক‡ িকয়েনা এেয় প্রভুৰ মেত উিচত 19 েহ পুৰুষ
সকল, আেপানােলােক িনজ িনজ ভাযর্াক েপ্রম কৰক আৰু েতওঁেলাকৈল িততা বয্ৱহাৰ নকিৰব 20 েহ সন্তান সকল,
আেপানােলােক সকেলা িবষয়েত িপতৃ-মাতৃৰ আজ্ঞাধীন হওক;§ িকয়েনা প্রভুত েসেয় সেন্তাষজনক 21 েহ িপতৃ সকল,
আেপানােলােক িনজ িনজ সন্তান সকলক প্রেৰািচত কিৰ নাথািকব, তােত েতওঁেলাক েযন িনৰাশ নহয়

22 েহ দাস সকল, আেপানােলােক সকেলা িবষয়েত মাংস-সম্বন্ধীয় িনজ িনজ প্রভু সকলৰ আজ্ঞাধীন হওক
আেপানােলাকৰ চকুৰ সনু্মখত, মানুহৰ সেন্তাষজনক নৈহ িকন্তু আন্তিৰকতােৰ প্রভুৈল ভয় ৰািখ, েতওঁেলাকৰ েসৱা
কৰক৷ 23 আেপানােলােক িয কেৰ, েসইেবাৰ মানুহৰ উেদ্দেশয্ নহয়, িকন্তু প্রভুৰ উেদ্দেশয্েৰ মেন িচেত্ত ৈসেত কৰক;
24 আেপানােলােক প্রভুৰ পৰা উত্তৰািধকাৰ স্বৰূপ প্রিতদান পাব বুিল আেপানােলােক জােন৷ আেপানােলােক প্রভু খ্রীষ্টৰ
কাৰেণ েসৱাকমর্ কৰক * 25 িকয়েনা িয জেন অনয্ায় কেৰ, েতওঁ িনেজ কৰা অনয্ায়ৰ প্রিতফল পাব আৰু তাত
পক্ষপাতীত্ব নাই

4 অধয্ায়
1 েহ প্রভু সকল, আেপানােলােক িনজ দাস সকলৰ প্রিত িয নয্ায় আৰু সাময্, েসয়া েতওঁেলাকক িদয়ক*আৰু জানক

েয স্বগর্ত আেপানােলাকেৰা এজন প্রভু আেছ৷
2 আেপানােলােক প্রাথর্নাত লািগ থাকক আৰু ধনয্বােদেৰ সেচতন থািকব†৷ 3 আমাৰ কাৰেণও প্রাথর্না কিৰব, যােত

খ্রীষ্টৰ িয িনগূঢ়-তত্বৰ‡ কাৰেণ অ◌ািম বন্ধ ৈহ আেছঁা; েসই িনগূঢ়-তত্ব ক’বৈল ঈশ্বেৰ েযন আমাৰ বােব বাকয্ৰ দুৱাৰ
েমিল িদেয়৷ 4 আৰু প্রাথর্না কৰক যােত, মই িয দেৰ েকাৱা উিচত, েসইদেৰ েযন স্পষ্টৈক প্রকাশ কিৰব পােৰঁা৷

5 বািহৰা েলাকৰ প্রিত জ্ঞােনেৰ আচৰণ কিৰব আৰু সময়ক জ্ঞােনেৰ বয্ৱহাৰ কিৰব 6 আেপানােলাকৰ বাতর্ ালাপ
েযন সদায় অনুগ্রহযুক্ত ৈহ থাকক আৰু আস্বাদযুক্ত েলাণৰদেৰ, েকান জনক েকেনৈক উত্তৰ িদব লােগ, েসই িবষেয়
েযন আেপানােলােক জািন লওঁক৷

েশষ কথা
7 তুিখেক আেপানােলাকক েমাৰ িবষেয় সকেলা কথা জনাব৷ েতওঁ প্রভুৰ এজন িপ্রয় ভাই, িবশ্বাসী পিৰচাৰক আৰু

এজন সহদাস৷ 8 মই েতওঁক িনির্দষ্ট কিৰ আেপানােলাকৰ তাৈল পিঠয়ােলঁা, যােত আেপানােলােক আমাৰ িবষেয় জািনব
পােৰ আৰু েতওঁ েযন আেপানােলাকৰ হৃদয়ত আশ্বাস িদেয়৷ 9আৰু েতওঁৰ লগত ওনীিচমক§, িয জন আেপানােলাকেৰ
িবশ্বাসী আৰু িপ্রয় ভাই, েতওঁেকা পিঠয়ােলঁা; েতওঁেলােক ইয়াৰ সকেলা কথা আেপানােলাকক জনাব
§ 3 অধয্ায়:10 ইিফ 4:22-24৷ * 3 অধয্ায়:11 প্রাচীন িচিদয়া েদশৰ মানুহ † 3 অধয্ায়:17 1 কিৰ 10:31৷ ‡ 3 অধয্ায়:18 ইিফ
5:22-33; 1 িপ 3:1-7৷ § 3 অধয্ায়:20 ইিফ 6:1-3৷ * 3 অধয্ায়:24 ইিফ 6:5-8৷ * 4 অধয্ায়:1 ইিফ 6:9৷ † 4 অধয্ায়:2 লূক
18:1; িফিল 4:6৷ ‡ 4 অধয্ায়:3 ইিফ 6:19, 20 § 4 অধয্ায়:9 িফ 10 পদ৷



কলচীয়া পত্র 4 অধয্ায়:10 1334 কলচীয়া পত্র 4 অধয্ায়:18

10 েমাৰ লগৰ বিন্দয়াৰ আিৰষ্টাখর্, আৰু বাণর্ব্বাৰ কুটুম্ব মাকর্ *, েতওঁৰ িবষেয় আেপানােলােক যিদ এইদেৰ িলখা
আেদশ পত্র পায়, েতেনহেল গ্রহন কিৰব, “যিদ েতওঁ আেপানােলাকৰ তাৈল যায়, গ্রহন কিৰব৷” 11 আৰু যীচু, যাক
যুষ্ট েবােল, এওঁেলােক আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ; এওঁেলাক চুন্নৎ েহাৱা েলাক আৰু েকৱল এওঁেলােকই ঈশ্বৰৰ
ৰাজয্ৰ কাৰেণ েমাৰ সহকাৰী; এওঁেলাক েমাৰ শািন্তজনক হ’ল

12 ইপাফ্রাই আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ জনাইেছ৷ েতওঁ আেপানােলাকৰ মাজৰ এজন আৰু খ্রীষ্ট যীচুৰ দাস৷ েতওঁ
সদায় প্রাথর্নােৰ আেপানােলাকৰ পেক্ষ প্রাণপণ কিৰেছ, যােত আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ সকেলা ইচ্ছাত িসদ্ধ আৰু িনশ্চয়ৈক
িস্থেৰ থােক৷ 13 িকয়েনা মই েতওঁৰ সাক্ষয্ িদেছঁা েয, েতওঁ আেপানােলাকৰ আৰু লায়িদেকয়া আৰু িহয়ৰাপিলত থকা
সকলৰ কাৰেণ বৰ পিৰশ্রম কিৰেছ 14 লূক† নামৰ িপ্রয় িচিকৎসক আৰু দীমােয়া আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ

15 লায়িদেকয়াত থকা ভাই সকলক, নুম্ফাক আৰু েতওঁেলাকৰ ঘৰত েগাট েখাৱা মণ্ডলীক মঙ্গলবাদ িদব
16 আেপানােলাকৰ তাত এই পত্র পাঠ কৰা হ’েল, লায়িদেকয়াত থকা মণ্ডলীেতা েযন পাঠ কৰা হয়, এেন েচষ্টা কিৰব;
আৰু লায়িদেকয়াৰ পৰা িয পত্র পাব, েসই পত্র আেপানােলােকও পাঠ কিৰব 17 আির্খপ্পক এই কথা ক’ব, “আপুিন
প্রভুত িয পিৰচযর্া পদ পােল, েসয়া িসদ্ধ কিৰবৰ কাৰেণ তাৈল সাৱধান হ’ব ”

18 েমাৰ এই মঙ্গলবাদ, মই েপৗেল, িনজ হােতেৰ িলিখেলঁা আেপানােলােক েমাৰ িশকিলৰ বন্ধন সঁুৱিৰব
আেপানােলাকৰ লগত অনুগ্রহ থাকক

* 4 অধয্ায়:10 পঁা 15:37; 2 তী 4:11৷ † 4 অধয্ায়:14 2 তী 4:10, 11৷
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1 িথচলনীকীয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রৰ িলখক বুিল েপৗেল িনজেক দুবাৰ দুবাৰ উেল্লখ কিৰেছ (1:1; 2:18) চীল আৰু তীমিথয় (3:2,6),

েযিতয়া েপৗলৰ িদ্বতীয় িমছনাৰী যাত্রাৰ সময়ত যাত্রাৰ সমভাগী আিছল, েতিতয়া মণ্ডলী স্থািপত ৈহিছল (পঁাচিনৰ কমর্
17:1�9), েতওঁ এই পত্র িলিখিছল, েযিতয়া েতওঁ েকইমাহ মানৰ কাৰেণ িবশ্বাসীসকলৰ ওচৰৈল ৈগিছল েপৗলৰ
পিৰচযর্াই িথচলনীকীত অৱেশয্ একমাত্র িযহূদীসকলেক স্পশর্ কৰা নািছল বৰং অনা-িযহূদীসকলেকা স্পশর্ ক অেনক
অনা-িযহূদীেলাক মূির্তপূজা কৰাৰ পৰা বািহৰ ৈহ মণ্ডলীৈল আিহিছল, এয়া েসই সময়ৰ িযহূদীসকলৰ মাজত েকােনা
িবেশষ সমসয্া নািছল (1 িথচলনীকীয়া 1:9)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভতঃ সময় প্রায় 51 খ্রীষ্টাব্দ
েপৗেল কিৰন্থ চহৰৰ পৰা িথচলনীকীয়া মণ্ডলীৈল এই প্রথম পত্র িলিখিছল
প্রাপক
1 িথচলনীকীয়া 1:1 পেদ সদসয্সকলক িচিহ্নত কেৰ “িথচলনীকীয়া মণ্ডলীৰ” সদসয্সকলক যিদও প্রথম পত্রৰ কাৰেণ

উদ্দীষ্ট পাঠক িহচােপ িচিহ্নত কেৰ, তথািপও এই পত্রখেন সকেলােত থকা সকেলা খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ কথা কয়
উেদ্দশয্
এই পত্র িলখাৰ েখত্রত েপৗলৰ উেদ্দশয্ আিছল তাত থকা নতুন ৰূপান্তিৰত খ্রীষ্টিয়ান সকলৰ কষ্টত উৎসাহ িদয়া (3:3�-

5), ধাির্মকভােব জীৱন-যাপন কৰা িবষয়ত িনেদর্ শনা িদয়া (4:1�-12) িযসকেল খ্রীষ্টৰ আগমণৰ আগত মৃতুয্বৰণ
কিৰেল, েসই িবশ্বাসীসকলৰ ভিৱষয্ত সম্পেকর্ িনশ্চয়তা প্রদান কৰা (4:13�-18), িকছুমান ৈনিতক আৰু বয্ৱহািৰক
িবষয়ৰ সংেশাধন

মূল িবষয়
মণ্ডলীৰ বােব উেদ্বগ

প্রান্তেৰখা
1. ধনয্বাদ িদয়া — 1:1-10
2. পঁাচিনবাবৰ িক্রয়া-কলাপৰ প্রিতৰক্ষা — 2:1-3:13
3. িথচলনীকীয়াবাসীৈল উপেদশ — 4:1-5:22
4. সামৰিণ প্রাথর্না আৰু আশীবর্াদ বাণী — 5:23-28
1 মই েপৗল, চীল আৰু তীমিথয়, িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টত থকা িথচলনীকীয়া সকলৰ মণ্ডলীৰ সমীপৈল;

অনুগ্রহ আৰু শািন্ত আেপানােলাকৈল হওক
2 আিম সদায় প্রাথর্না কালত আেপানােলাক সকেলােৰ নাম েসঁাৱৰণ কেৰঁা আৰু আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বৰক

ধনয্বাদ িদওঁ 3 আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ কাযর্, েপ্রমৰ পিৰশ্রম আৰু আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টত িয আশা আেছ, েসই
আশাক দৃঢ়ভােব আৰু সহনশীলতােৰ েয আেপানােলােক ধিৰ ৰািখেছ, েসেয়েহ এইেবাৰ িবষয় েসঁাৱৰণ কিৰ িনৰন্তেৰ
আিম িপতৃ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰ আেছঁা

4 েহ ঈশ্বৰৰ িপ্রয় ভাইসকল, আেপানােলাক েয মেনানীত েলাক, েসই িবষেয় আিম জােনা; 5 কাৰণ আমাৰ দ্বাৰা
প্রচািৰত শুভবাতর্ া েকৱল কথােৰ আেপানােলাকৈল অহা নািছল; িকন্তু পৰাক্রম, পিবত্র আত্মা আৰু অিধক িনশ্চয়তােৰ
আেপানােলাকৈলআিহিছল তােতআিমআেপানােলাকৰ বােব েকেন ধৰেণআিছেলঁা, েসই িবষেয়আেপানােলাকৰ লগত
থকাৰ সময়ত আেপানােলােক িনেজ জািনিছল 6 বহু েক্লশৰ মাজত পিবত্র আত্মাই িদয়া আনন্দৰ ৈসেত আেপানােলােক
েসই শুভবাতর্ া গ্রহণ কিৰ আমাৰ আৰু প্রভুৰ অনুকাৰী হ’ল 7 তাৰ ফলত আেপানােলাক মািকদিনয়া আৰু আখায়াত
থকা সকেলা িবশ্বাসী েলাকৈল আির্হ ৈহেছ 8 মাত্র মািকদিনয়া আৰু আখায়া* অঞ্চলেত েয আেপানােলাকৰ পৰা প্রভুৰ
বাকয্ িবয়িপ পিৰেছ এেন নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ প্রিত আেপানােলাকৰ িয িবশ্বাস, েসই বাতর্ া সকেলা ঠাইেত িবয়িপ পিৰেছ
এই িবষেয় আিম এেকা েকাৱাৰ প্রেয়াজন নাই 9 কাৰণ েলাক সকেল আমাক জনাইেছ েয, আেপানােলােক িকদেৰ
আমাক গ্রহণ কিৰিছল আৰু িক ভােব আেপানােলােক মূির্ত পূজাৰ পৰা ঘূিৰ জীৱন্ত আৰু সতয্ ঈশ্বৰৰ েসৱা কিৰ আেছ৷
* 1 অধয্ায়:8 প্রকৃতেত গ্রীচ েদশৰ এক অঞ্চল



1 িথচলনীকীয়া 1 অধয্ায়:10 1336 1 িথচলনীকীয়া 3 অধয্ায়:2

10 ঈশ্বেৰ িয পুত্রক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা তুিলেল, েতওঁ স্বগর্ৰ পৰা ঘূিৰ অহাৈল আিম অেপক্ষাও কিৰ আেছঁা েসই
পুত্র যীচুেৱই আমাক আিহব লগা েক্রাধৰ পৰা ৰক্ষা কিৰব

2 অধয্ায়
িথচলনীকীত েপৗলৰ কাযর্

1 িপ্রয় ভাইসকল, আেপানােলােক িনেজই জােন েয, আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আমাৰ েযাৱা অথর্হীন নহ’ল;
2 আেপানােলােক এই কথাও জােন েয, আিম আেগেয় িফিলপী নগৰত অেনক দুখেভাগ কিৰিছেলঁা আৰু আমাক
অপমািনত কৰা ৈহিছল েতিতয়া নানা িবেৰািধতাৰ মাজেতা আিম আেপানােলাকৰ আগত শুভবাতর্ া কবৈল আমাৰ
ঈশ্বৰত সাহস পােলঁা

3 িকয়েনা আমাৰ উপেদশ ভুল িশক্ষাৰ পৰা নহয়, অশুিচতামূলক উেদ্দশয্ৰ পৰাওঁ নহয় বা ছলনাযুক্ত নহয়; 4 িকন্তু
েযেনৈক ঈশ্বেৰ আমাক িবচাৰ কিৰ িবশ্বাসী গণয্ কিৰেল আৰু শুভবাতর্ া জেনাৱাৰ ভাৰ িদেল; েতেনৈক আিম মানুহক
সন্তুষ্ট নকিৰ আমাৰ হৃদয়ৰ পৰীক্ষা কেৰঁাতা ঈশ্বৰকেহ সন্তুষ্ট কিৰ কওঁ 5আেপানােলােক জােন েয, আিম েকােনা কােল
েতাষােমাদ কৰা বাকয্ েকাৱা নাই বা েলাভ ঢািকবৈল ছলনা কিৰ েকােনা কথা েকাৱা নাই; ঈশ্বৰ ইয়াৰ সাক্ষী 6 আিম
আেপানােলাকেৰ হওক বা আনেৰ হওক, েকােনা মানুহৰ পৰা পঁাচিন িহচােপ মান মযর্দা িবচৰা নাই; অৱেশয্ খ্রীষ্টৰ
পঁাচিন েহাৱা বােব আিম েকােনা িবষয় দাবী কিৰব পািৰেলােহঁেতন৷ 7 মােক িনজৰ সন্তানক লালন-পালন কৰাৰ িনিচনাৈক
আিমও আেপানােলাকৰ ওচৰত অিত মৃদুশীলতােৰ আিছেলঁা 8 এইদেৰ আেপানােলাকৰ প্রিত আিম অিধক েস্নহশীল
আিছেলঁা আেপানােলাকক েকৱল ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ া িদয়ােত সন্তুষ্ট নািছেলা, িকন্তু আেপানােলাকৰ কাৰেণ িনজৰ প্রাণ
িদবৈলও আিম সন্মত আিছেলঁা; কাৰণ আমাৰ বােব আেপানােলাক অিত িপ্রয় 9 ভাই, আেপানােলােক েসঁাৱৰণ কৰক;
আমাৰ পিৰশ্রম আৰু কষ্ট িনশ্চয় মনত আেছ৷ আেপানােলাকৰ কােৰা ওপৰত েবাজা নহবৈল, আিম িদেন-ৰািতেয় কাম
কিৰ আেপানােলাকৰ আগত ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ া েঘাষণা কিৰিছেলঁা

10 আেপানােলাকৰ দেৰ িবশ্বাসী সকলৰ মাজত আিম েকেন পিবত্র, ধাির্মক, আৰু িনেদর্ াষ আচৰণকাৰী আিছেলঁা,
তাৰ সাক্ষী আেপানােলাক আিছল আৰু ঈশ্বেৰা আেছ 11আেপানােলােক জােন, িপতৃেয় িনজৰ সন্তান সকলক বয্ৱহাৰ
কৰাৰ দেৰ আিমও আেপানােলাকৰ প্রিতজনক উপেদশ, উৎসাহ আৰু সান্ত্বনা দৃঢ়ভােব িদিছেলঁা যােত, 12 িযজন ঈশ্বেৰ
আেপানােলাকক েতওঁৰ ৰাজয্ আৰু মিহমাৈল আমন্ত্রণ কিৰেল, েসই জন ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত আেপানােলােক েযন েযাগয্
জীৱন-যাপন কেৰ

13 এই কাৰণেত আিম সকেলা সময়েত ঈশ্বৰক ধনয্বাদ জনাওঁ; ঈশ্বৰৰ বাকয্ েযিতয়া আেপানােলােক আমাৰ পৰা
পাইিছল, েতিতয়া মানুহৰ বাকয্ বুিল নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ বাকয্ বুিলেহ গ্রহণ কিৰিছল, আৰু এই বাকয্ স্বৰূেপই ঈশ্বৰৰ
বাকয্ এই বাকয্ই িবশ্বাস কৰা সকেলােৰ মাজত কাযর্ সাধন কিৰ আেছ

14 েহ ভাইসকল, িযহূদা*ত খ্রীষ্ট যীচুত ঈশ্বৰৰ িয মণ্ডলী সমূহ আেছ, আেপানােলােক েসই মণ্ডলী সমূহৰ অনুকাৰী
হ’ল; ইহুদী সকলৰ পৰা েতওঁেলােক িযেবাৰ দুখ-কষ্ট েভাগ কিৰেছ, েসই এেক িনযর্াতন আেপানােলােকও স্বজাতীয়
েলাকৰ হাতত েভাগ কিৰ আেছ 15 ইহুদী সকেল প্রভু যীচুক আৰু ভাববাদী সকলক হতয্া কিৰিছল আৰু এিতয়া আমােকা
তাড়না কিৰ আেছ েতওঁেলােক ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট নকেৰ আৰু সকেলা মানুহৰ িবপক্ষত থােক 16আিম অনা-ইহুদী সকলক
পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ বােব িশক্ষা িদওঁ, িকন্তু েতওঁেলােক আমাক পিৰত্রাণৰ কথা কবৈল যাওেত বাধা আেৰাপ কেৰ;
এইদেৰ েতওঁেলােক বােৰ বােৰ পাপ কিৰ ঈশ্বৰৰ সীমা পাৰ আেছ েসেয়েহ ঈশ্বৰৰ েক্রাধ চূড়ান্ত ৰূপত েতওঁেলাকৈল
নািম আিহেছ৷

17 েহ ভাইসকল, মনৰ পৰা নহেলও, আেপানােলাকৰ পৰা িকছুিদনৰ কাৰেণ আিম শৰীিৰিৰক ভােব আতৰত আেছঁা;
িকন্তু আেপানােলাকৰ মুখ পুণৰ েদখা পাবৈল আিম অিত উৎসুক ৈহ আেছঁা; েসেয়েহ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহবৈল
অিধক েচষ্টা কিৰিছেলঁা 18 এই কাৰেণ আিম, িবেশষৈক মই েপৗেল দুই এবাৰ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাব খুিজিছেলঁা;
িকন্তু চয়তােন আমাক বাধা জন্মােল 19 িকয়েনা আমাৰ প্রভু যীচুৰ আগমণৰ িদনা েতওঁৰ সাক্ষােত আেপানােলােকই
জােনা আমাৰ আশা, আনন্দ আৰু েগৗৰৱৰ মুকুট নহ’ব? 20 বাস্তিৱকেত আেপানােলােকই আমাৰ েগৗৰৱ আৰু আনন্দ

3 অধয্ায়
1 গিতেক আিম েযিতয়া ৈধযর্ ধিৰব েনাৱািৰেলঁা, েতিতয়া আিথনী নগৰত অকেল থািকবৈলেক মনস্থ কিৰেলঁা

2 েসেয়েহ, আেপানােলাকক িবশ্বাসত দৃঢ় কিৰবৈল আৰু আশ্বাস িদবৈল আিম খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ াত ঈশ্বৰৰ পিৰচাৰক
* 2 অধয্ায়:14 েসই সময়ৰ এখন প্রেদশ
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আমাৰ িয ভাই তীমিথয়, েতওঁক আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পঠাইিছেলঁা, 3 যােত এেনেবাৰ েক্লশৰ মাজত আেপানােলাক
েকােনােৱ হতাশ নহয় কাৰণ আেপানােলােক জােন েয েক্লশৰ কাৰেণই আিম িনযুক্ত ৈহেছঁা

4 েসই িবষেয় আিম আেপানােলাকৰ লগত থােকােতই েক্লশ েয আমাৰ ওপৰত আিহব েসই কথা আেগেয় ৈকিছেলঁা
পাছত েসইদেৰ ঘিটল, েসই িবষেয় আেপানােলােক জােন 5 েসই িবষেয় মেয়া পুনৰ সিহব েনাৱািৰ, আেপানােলাকৰ
িবশ্বাসৰ িস্হিত জািনবৰ কাৰেণ েতওঁক পিঠয়াইিছেলঁা আমাৰ ভয় ৈহিছল, হয়েতা চয়তােন আেপানােলাকক
পৰীক্ষাত েপলােল আৰু আমাৰ সকেলা পিৰশ্রম বয্থর্ হ’ল 6 িকন্তু তীমিথয়ই আেপানােলাকৰ ওচৰৰ পৰা ঘূিৰ আিহ
আেপানােলাকৰ িবশ্বাস আৰু ভালেপাৱাৰ শুভ সংবাদ আমাক িদেলিহ; েতওঁ জনােল েয, আেপানােলােক আমাক
েস্নহভােৱেৰ সকেলা সময়েত েসঁাৱৰণ কিৰ আেছ৷ আমাক েদখা পাবৈল েযেনৈক আেপানােলােক ইচ্ছা কেৰ, েতেনৈক
আিমও আেপানােলাকক চাবৰ কাৰেণ অিতশয় হািবয়াহ কিৰ আেছঁা 7 এই কাৰেণ, েহ ভাইসকল, আেপানােলাকৰ
িবশ্বাসৰ েযােগিদ আমাৰ সকেলা দুখ েক্লশেতা আিম উৎসাহ পাওঁ

8 িকয়েনা আেপানােলাক প্রভুত দৃঢ় থকাৰ বােব আিম এিতয়া সঁচাৈক জীয়াই আেছঁা 9আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ
সাক্ষােত আিম িয আনেন্দেৰ আনিন্দত ৈহেছঁা, তাৰ প্রিতদান স্বৰূেপ েকেনৈক েয আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বৰক ধনয্বাদ
িদব পািৰম, আিম নাজােনা! 10 আেপানােলাকৰ মুখ আিম েযন েদখা পাওঁ আৰু আেপানােলাকৰ িবশ্বাসত িয অভাৱ
আেছ, েসয়া েযন পূৰণ কিৰব পােৰঁা, এই বােব িদেন-ৰািতেয় আিম প্রাথর্না কিৰ আেছঁা৷

11 িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচুেৱ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল েযাৱাৰ পথ সুগম কিৰ িদয়ক 12আেপানােলাকৈল আমাৰ
েপ্রম েযেন, েতেনৈক ইজেন িসজনৈল আৰু সকেলা েলাকৈল প্রভুেৱ আেপানােলাকৰ েপ্রম বঢ়াই উপচাই িদয়ক
13 ঈশ্বেৰ আেপানােলাকৰ হৃদয় দৃঢ় কিৰব আমাৰ প্রভু যীচু েযিতয়া েতওঁৰ সকেলা পিবত্র েলােক ৈসেত আিহব,
েতিতয়া েতওঁৰ েসই আগমণৰ কালত আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ আগত আেপানােলাক েযন পিবত্রতােৰ িনেদর্ াষী ৈহ িথয় হ’ব
পািৰব, তাৰ বােবই আিম প্রাথর্না কিৰ আেছঁা

4 অধয্ায়
খ্রীষ্টিয়ান জীৱন-যাপন

1 সবর্েশষত, েহ িপ্রয় ভাইসকল, ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কিৰবৰ কাৰেণ িক ৰূেপ জীৱন-যাপন কিৰব লােগ, এই িবষেয়
আেপানােলােক আমাৰ পৰা িয িশক্ষা গ্রহণ কিৰেল, েসইভােৱই আেপানােলােক চিলেছ আিম প্রভু যীচুত থািক
আেপানােলাকক উদগাওঁ আৰু পৰামশর্ িদওঁ, আেপানােলােক েযন অিধকৈক েসইভােৱ জীৱন-যাপন কেৰ 2 কাৰণ
প্রভু যীচুৰ অিধকাৰৰ দ্বাৰাই আিম আেপানােলাকক িক িক পৰামশর্ িদিছেলঁা, েসই িবষেয় আেপানােলােক জােন
3 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা এই েয, আেপানােলাক েযন পিবত্র হয় অথর্াৎ সকেলা ধৰণৰ বয্িভচাৰৰ পৰা েযন দূৈৰত থােক
4 আেপানােলাক প্রেতয্েক িনজৰ িনজৰ ভাযর্াৰ লগত েকেনদেৰ পিবত্রতােৰ আৰু সন্মানজনক ভােৱ সহবাস কিৰব
লােগ, েসই িবষেয় জােন 5 ঈশ্বৰক নজনা অনা-ইহুদী সকলৰ িনিচনা অৈবধ মাংিসক কামনাৰ বশত চিলব নালােগ
6 এই িবষয়ত েকােনও েযন সীমা পাৰ নহয় আৰু েতওঁৰ ভাইক নঠগায়; আিম আেগেয় আেপানােলাকক জনাইিছেলঁা
আৰু সাৱধান কিৰ িদিছেলঁা েয, এই সকেলা পাপ িবষয়ৰ কাৰেণ প্রভুেৱ েতওঁেলাকক দণ্ড িদব 7 িকয়েনা ঈশ্বেৰ
আমাক অপিবত্রতাৈল নহয়, িকন্তু পিবত্রতাৈলেহ আমন্ত্রণ কিৰেল 8 এেতেক িয জেন এই িশক্ষা অগ্রাহয্ কেৰ, েতওঁ
মানুহক নহয়, িকন্তু িযজেন েতওঁৰ পিবত্র আত্মা আেপানােলাকক দান কিৰেল, েসই ঈশ্বৰেকই অগ্রাহয্ কেৰ

9 ভাতৃেপ্রমৰ িবষেয় হ’েল আেপানােলাকৈল িলখা অপ্রেয়াজন; িকয়েনা এজেন আন জনক েপ্রম কৰাৰ িশক্ষা
আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ পৰাই িশিকেছ 10 বাস্তৱেত সমুদায় মািকদিনয়া প্রেদশৰ সকেলা িবশ্বাসী ভাইেক আেপানােলােক
েপ্রম কেৰ িকন্তু েহ ভাইসকল, আমাৰ পৰামশর্ এই েয, আেপানােলােক েযন েপ্রমত অিধকৈক উপিচ পেৰ 11 আিম
আেপানােলাকক পুণৰ পৰামশর্ িদওঁ েয, আেপানােলােক শািন্তপূণর্ জীৱন কেটাৱাৰ বােব আপ্রাণ েচষ্টা কৰক; আিম
িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ িনজৰ কাযর্ত মেনােযাগ িদয়ক, িনজ হােতেৰ পিৰশ্রম কিৰবৈল ইচ্ছা কৰক 12 আেপানােলােক
এেনদেৰ জীৱন কটাওঁক যােত িবশ্বাস নকৰা বািহৰা েলােক আেপানােলাকৰ সন্মানপূণর্ উপযুক্ত আচাৰ-বয্ৱহাৰক মানয্
কিৰব পােৰ আৰু এইদেৰ আেপানােলাকৰ েযন এেকােৰ অভাৱ নহয়

যীচু খ্রীষ্টৰ পুণৰাগমণ
13 েহ ভাইসকল, িযসকল েলাক িনিদ্রত* হ’ল েতওঁেলাকৰ িক হ’ব েসই সম্বেন্ধ আেপানােলােক এেকা নজনাৈক

থকােটা আিম িনিবচােৰঁা; কাৰণ আশাহীন অনয্ েলাকৰ িনিচনাৈক আেপানােলাক েশাকাকুল েহাৱােটা আিম িনিবচােৰঁা
* 4 অধয্ায়:13 সাধাৰণ অথর্ত-মৃতুয্
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14 িকয়েনা যীচু মিৰ পুনৰায় উিঠল, ইয়াক যিদ আিম িবশ্বাস কেৰঁা, েতেনহেল আিম ইয়ােকা িবশ্বাস কেৰঁা েয, ঈশ্বেৰ
যীচুৰ আশ্রয়ত মৃতুয্ েহাৱা সকলেকা যীচুৰ লগত ৈল যাব

15 প্রভুৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই আিম আেপানােলাকক এই কথা কওঁ েয, আিম িযমান েলাক জীয়াই আেছঁা আৰু প্রভুৰ
আগমণত িযমান েলাক অৱিশষ্ট থািকম, আিম সকেলােৱ েকােনামেত েসই মৃত েলাক সকলতৈক আেগেয় নাযাওঁ
16 িকয়েনা প্রভু িনেজ জয়ধ্বিন, প্রধান স্বগর্ৰ দূতৰ স্বৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ তূৰী বাদয্েৰ ৈসেত স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহব; েতিতয়া
খ্রীষ্টৰ আশ্রয়ত মৰা েলাক সকল প্রথেম উিঠব; 17 তাৰ পাছত আিম িয সকল জীয়াই থািকম, েসই সময়ত আকাশত
প্রভুৰ লগ লবৈল েতওঁেলাকৰ ৈসেত আমােকা েমঘৰ মাজত তুিল িনয়া হব আৰু এইদেৰ আিম সদায় প্রভুৰ সাক্ষােত
থািকম 18 এেতেক, এইেবাৰ কথাৰ দ্বাৰাই আেপানােলােক পৰস্পৰক সান্ত্বনা িদয়ক

5 অধয্ায়
প্রভুৰ আগমণৰ কাৰেণ প্রস্তুত েহাৱা

1 েহ ভাইসকল, এিতয়া েসই কাল বা েসই সময়ৰ কথা মই আেপানােলাকৈল এেকা িলখাৰ প্রেয়াজন নাই;
2 িকয়েনা আেপানােলােক িনেজই ভালদেৰ জােন েয, ৰািত েযেনৈক েচাৰ আেহ, প্রভুৰ িদনেটাও েতেনৈকেয় আিহব
3 েযিতয়া েলাক সকেল “শািন্ত আৰু িনৰাপত্তা” ৰ কথা কব, েতিতয়া হঠােত েহাৱা গভর্ ৱতীৰ প্রসৱ েবদনাৰ িনিচনাৈক,
েতওঁেলাকৈল* িবনাশ আিহব আৰু েতওঁেলাক েকােনামেতই সািৰব েনাৱািৰব 4 িকন্তু েহ ভাই সকল, েচাৰৰ আিহব
পৰাৈক েসইিদন আেপানােলাকৰ ওচৰত উপিস্থত হবৈল, এিতয়া আেপানােলাক পুনৰ আন্ধাৰত থকা নাই; 5 িকয়েনা
আেপানােলাক সকেলােৱই েপাহৰ আৰু িদনৰ সন্তান আিম ৰািত বা আন্ধাৰৰ েলাক নহওঁ 6 এই েহতুেক আহক, আিম
আন েলাকেবাৰৰ িনিচনাৈক েটাপিনয়াই নাথািক, পৰ িদ আৰু সংযত †ৈহ থােকাহঁক 7 িকয়েনা িয সকেল েটাপিনয়াই,
েতওঁেলােক ৰািতেহ েটাপিনয়ায়; িয সকল মদয্পায়ী, েতওঁেলাক ৰািতেহ মাতাল হয় 8 িকন্তু আিম হেল িদনৰ সন্তান
েহাৱাত, আহক আিম সংযমী হওঁ; িবশ্বাস আৰু েপ্রমৰ বুকুবিৰ িপিন্ধ, মূৰত পিৰত্রাণৰ আশাৰূপ িনশ্চয়তাৰ টকয়া
িপেন্ধাহঁক 9 িকয়েনা আিম েক্রাধৰ পাত্র হবৈল নহয়, আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ লাভ কিৰবৈলেহ ঈশ্বেৰ
আমাক মেনানীত কিৰেল; 10আিম জীয়াই থােকা বা িনিদ্রত অৱস্থােতই থােকা, আিম েযন েতওঁৰ লগেতই জীিৱত থািকব
পােৰঁা, এই কাৰেণ যীচুেৱ আমাৰ কাৰেণ প্রাণ িদেল 11 এেতেক আেপানােলােক এিতয়া েযেনৈক আেছ, েতেনৈকেয়
পৰস্পেৰ সান্ত্বনা িদ থাকক আৰু এজেন আন জনক গঢ় িদ েতালক

েশষ কথা
12 ভাই সকল, আিম িবনয় কেৰঁা, িয েলাক সকেল আেপানােলাকৰ মাজত পিৰশ্রম কেৰ আৰু প্রভুত আেপানােলাকৰ

ওপৰত পিৰচালনাত আেছ, আৰু আেপানােলাকক উপেদশ িদেয়, েসই েলাক সকলক আেপানােলােক সন্মান কৰক
13আিম পুণৰ কওঁ, আেপানােলােক েতওঁেলাকৰ কাযর্ৰ কাৰেণ েপ্রমৰ মেনাভােৱেৰ অিতশয়ৰূেপ েতওঁেলাকক সন্মান

কৰক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত শািন্ত বজায় ৰাখক 14 ভাই সকল, আিম আেপানােলাকক এই উপেদশ িদওঁ, অিনয়মত
‡ৈহ চলা েলাকক আেপানােলােক সাৱধান কৰক; িনৰুৎসাহী §েলাকক উৎসাহ িদয়ক, দুবর্ল েলাকৰ সাৰিথ হওক আৰু
সকেলােৰ প্রিত সিহষু্ণ হওক

15 সাৱধান, েকােনও েযন অপকাৰৰ সলিন কােৰা অপকাৰ নকেৰ িকন্তু পৰস্পৰৰ আৰু সকেলােৰ কাৰেণ িয
উত্তম, েতেন কমর্ কিৰবৈল েযন েচষ্টা কেৰ 16 সকেলা সময়েত আনন্দত থাকক 17 িনৰন্তেৰ প্রাথর্নাকিৰ থাকক
18 সকেলা িবষয়েত ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদয়ক; িকয়েনা আেপানােলাকৰ প্রিত খ্রীষ্ট যীচুত ঈশ্বৰৰ এই ইচ্ছা

19 পিবত্র আত্মাক নুনুমাব 20 ভাৱবাণী েহয়জ্ঞান নকিৰব 21 সকেলা িবষয় িবেবচনা কিৰ িয িবষয় ভাল, তােক ধিৰ
ৰাখক 22 সকেলা প্রকাৰৰ মন্দৰ পৰা পৃথেক থাকক

23 শািন্তদাতা ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক সমূ্পণর্ৰূেপ পিবত্র কৰক; আৰু আেপানােলাকৰ আত্মা, প্রাণ, আৰু শৰীৰ
আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ আগমণৰ িদন পযর্ন্ত িনেদর্ াষীৰূেপ সমূ্পণর্ৈক ৰিক্ষত হওক 24 িয জেন আেপানােলাকক আমন্ত্রণ
কিৰেছ, েতেৱঁই েসয়া কিৰব, কাৰণ েতওঁ িবশ্বাসী 25 ভাই সকল, আমাৰ কাৰেণও প্রাথর্না কিৰব

26 সকেলা ভাইেক পিবত্র চুমা*েৰ শুেভচ্ছা জনাব 27 মই আেপানােলাকক প্রভুৰ েযােগিদ এই অনুেৰাধ কেৰঁা েয,
এই পত্র েযন সকেলা ভাইৰ আগত পাঠ কিৰ শুেনাৱা হয় 28আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাক সকেলােৰ
লগত থাকক
* 5 অধয্ায়:3 পুণৰাগমণত যীচুৰ লগত েমঘত সাক্ষাৎ েনােহাৱা েলাক † 5 অধয্ায়:6 সংযত ইিন্দ্রয়-দমন কেৰঁাতা ‡ 5 অধয্ায়:14 অিনয়মত
এেলহুৱা § 5 অধয্ায়:14 িনৰুৎসাহী ভীৰু * 5 অধয্ায়:26 েৰামী. 16:16; 1কিৰ 16:20; 2কিৰ 13:12; 1িপত. 5:14; েসই সময়ত ই
ভাতৃেপ্রমৰ প্রতীক আিছল৷
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2 িথচলনীকীয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
1 িথচলনীকীয়াৰ দেৰ, এই পত্রখেনা েপৗল, চীল আৰু তীমিথয়ৰ পৰা 1 প্রথম িথচলনীকীয়া পত্রৰ দেৰ এই পত্রখন

িলেখােতও এেক পদ্ধিত বয্ৱহাৰ কিৰেছ আৰু েপৗেল আন পত্রেবাৰৰ দেৰ এই পত্রখেনা িলিখেছ ইেয় েদখুৱাই েয
েপৗেল প্রধান িলখক আিছল চীল আৰু তীমিথয়ৰ অিভবাদন অন্তভুর্ ক্ত কৰা হয় (2 িথচলনীকীয়া 1:1). অেনক পদত
আিম িলখা এইেটােৱ েদখা পাওঁ েয এই িতিনজনৰ মাজত সকেলােত একমত আিছল ইয়াত হস্তাক্ষৰ নািছল িযেহতু
েপৗেল েতওঁৰ একমাত্র চূড়ান্ত অিভবাদন আৰু প্রাথর্না িলিখিছল (2 িথচলনীকীয়া 3:17). অনুভৱ হয় েয হয়েতা চীল
আৰু তীমিথয়ৰ ওচৰত েপৗেল এই পত্র িলিখিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 51-52 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজভাগত
েপৗেল 2 িথচলনীকীয়া কিৰন্থত িলিখিছল, য’ত েতওঁ 1 িথচলনীকীয়া িলিখিছল
প্রাপক
2 িথচলনীকীয়া 1:1 পেদ িচিহ্নত কেৰ েয “িথচলনীকীয়া মণ্ডলী”ৰ সদসয্সকল 2 িথচলনীকীয়াৰ উদ্দীষ্ট পাঠক

আিছল
উেদ্দশয্
উেদ্দশয্ আিছল প্রভুৰ িদনৰ িবষয়ত িবধান সম্পকীর্য় কু্রিট সমূহ শুধৰিণ কৰা িবশ্বাসীসকলক প্রশংসা কৰা আৰু

েতওঁেলােক িবশ্বাসত কৰা অধয্ৱসায়ৰ বােব েতওঁেলাকক উৎসাহ িদয়া আৰু েসই েলাকসকলক বাধা িদয়া, কাৰণ
েতওঁেলাকৰ আত্মপ্রতাড়ণা কৰাৰ বােব েতওঁেলাকক িতৰস্কাৰ কিৰবৈল িবশ্বাস কেৰ েয প্রভুৰ িদন েসানকােল উভিত
আিহব আৰু েতওঁেলাকৰ িনজৰ লাভৰ কাৰেণ এইদেৰ মতবাদ অপবয্ৱহাৰ কেৰ

মূল িবষয়
আশাত জীৱন যাপন কৰা

প্রান্তেৰখা
1. অিভবাদন — 1:1, 2
2. িবপদত সান্ত্বনা — 1:3-12
3. প্রভুৰ িদন সম্বেন্ধ সংেশাধন — 2:1-12
4. েতওঁেলাকৰ লক্ষয্স্থান সম্পেকর্ উপেদশ — 2:13-17
5. বয্ৱহািৰক িবষয় সম্পেকর্ উপেদশ — 3:1-15
6. চূড়ান্ত শুেভচ্ছা — 3:16-18

1 েপৗল, চীল আৰু তীমিথয়, আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টত থকা িথচলনীকীয়া সকলৰ মণ্ডলীৰ সমীপৈল,
2 িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আৰু শািন্ত আেপানােলাকৰ সহবতীর্ হওক

3 ভাইসকল, আেপানােলাকৰ কাৰেণ আিম সদায় ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদওঁ; আিম এেনদেৰ ধনয্বাদ কৰা উিচত, কাৰণ
আেপানােলাকৰ িবশ্বাস অিতশয়ৰূেপ বৃিদ্ধ পাইেছ আৰু আেপানােলাক সকেলােৱ েপ্রমত পৰস্পৰৰ প্রিত উপিচ পিৰেছ;
4আেপানােলােক িয সকলৰ পৰা তাড়না আৰু েক্লশ সহন কিৰ আেছ, েসই সকলৰ মাজেতা আেপানােলােক েয িবশ্বাস
আৰু সহনশীলতাত িস্থেৰ আেছ, তাৰ কাৰেণ আিম ঈশ্বৰৰ িবিভন্ন মণ্ডলীত আেপানােলাকৰ িবষেয় ৈক গবর্ েবাধ কেৰঁা

ঈশ্বৰৰ িবচাৰৰ িবষেয় েপৗলৰ িশক্ষা
5 এইেবাৰ িবষয় ঈশ্বৰৰ নয্ায় েসাধ-িবচাৰৰ এক স্পষ্ট লক্ষণ, যাৰ ফলত ঈশ্বৰৰ িয ৰাজয্ৰ কাৰেণ আেপানােলােক

দুখেভাগ কিৰেছ, েসই ৰাজয্ৰ েযাগয্পাত্রৰূেপ আেপানােলাক গিণত হব 6 ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত নয্ায়-িবচাৰ এই, িয সকেল
আেপানােলাকক েক্লশ িদেয়, েতওঁ েসই সকলক েক্লশ িদব, 7 আৰু আেপানােলাক িয সকেল এিতয়া েক্লশ পাইেছ,
আেপানােলাকক আমাৰ লগত ঈশ্বেৰ িবশ্রাম িদব েযিতয়া প্রভু যীচুেৱ েতওঁৰ পৰাক্রমশালী দূত সকলৰ ৈসেত জ্বলন্ত
অিগ্নেৰ স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহ প্রকািশত হ’ব, েতিতয়া এইেবাৰ ঘিটব; 8 েতিতয়া িয সকেল ঈশ্বৰক নাজােন আৰু
আমাৰ প্রভু যীচুৰ শুভবাতর্ া পালন নকেৰ, েসই েলাক সকলক েতওঁ দণ্ড িদব 9 েতওঁেলাক প্রভুৰ লগত থকাৰ পৰা
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আতৰ ৈহ আৰু েতওঁৰ পৰাক্রমৰ প্রতাপৰ পৰা দূৈৰত থািক, দণ্ডৰ ৈসেত অনন্ত িবনাশ েভাগ কিৰব 10 েসইিদনা
যীচু েযিতয়া িনজৰ পিবত্র েলাক সকলৰ দ্বাৰা মিহমািম্বত হবৈল আিহব, েতিতয়া িবশ্বাস কৰা সকেলােৱ আচিৰত হ’ব;
আেপানােলােকা েসই িবশ্বাসী সকলৰ মাজত আেছ, কাৰণ আেপানােলােক আমাৰ সাক্ষয্ িবশ্বাস কিৰেল 11 এই কাৰেণ
আিমওআেপানােলাকৰ বােব সদায় প্রাথর্না কিৰ থােকঁা, যােত আমাৰ ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক েতওঁৰ আমন্ত্রণৰ েযাগয্পাত্র
বুিল গণয্ কিৰব৷ তােত েতওঁৰ শিক্তত আেপানােলােক েযন মঙ্গলভােৱেৰ সকেলা ভাল কাম কৰাৰ ইচ্ছা আৰু িবশ্বাসৰ
প্রিতেটা কাযর্ েযন সমূ্পণর্ কেৰ; 12 তােত েযন আমাৰ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ অনুসােৰ আমাৰ প্রভু যীচুৰ
নাম আেপানােলাকৰ দ্বাৰাই মিহমািম্বত হয় আৰু আেপানােলােকা েতওঁত মিহমািন্বত হওক

2 অধয্ায়
যীচুৰ পুনৰাগমনৰ

1 েহ ভাইসকল, এিতয়া আিম আেপানােলাকক অনুেৰাধ কেৰঁা েয, আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ আগমণ আৰু েতওঁৰ ওচৰত
আিম েগাট েখাৱাৰ িবষেয় আেপানােলােক জািন লওক, 2 আিম অ◌ােপানােলাকক কওঁ, ‘প্রভুৰ িদন ইিতমেধয্ আিহল’
এই বুিল আেপানােলাকৰ মন সহজেত অিস্থৰ নহওক নাইবা বয্াকুল নহওক; িকয়েনা েকােনা েকােনােৱ হয়েতা আত্মাৰ
দ্বাৰাই বা অনয্ কােৰাবাৰ কথাৰ দ্বাৰাই অথবা আিম িলখা েকােনা িচিঠৰ দ্বাৰাই এই বুিল ক’ব পােৰ 3 আেপানােলাকক
েকােনাৰূেপ কােকা ভুলাবৈল িনিদব; িকয়েনা েসইিদন অহাৰ আেগেয় ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ ধমর্ পিৰতয্াগ কৰা েদখা যাব
আৰু েসই অবাধয্তাৰ পুৰুষ, িয িবনাশ হবলগীয়া পুত্র; িস প্রকািশত হ’ব 4 ঈশ্বৰ নােমেৰ খয্াত আৰু উপাসনাৰ
েযাগয্ িয সকেলা আেছ, এই সকেলােৰ িবৰুেদ্ধ িথয় ৈহ েসই অবাধয্তাৰ পুৰুেষ িনজেক ওখত প্রিতিস্থত কিৰব; এেন
িক, ঈশ্বৰৰ মিন্দৰত বিহ িনজেক িনেজ ঈশ্বৰ বুিল েঘাষণা কিৰব 5 এইেবাৰ েয ঘিটব েসই কথা মই আেপানােলাকৰ
লগত থােকােতই আেপানােলাকক ৈকিছেলঁা; েসই িবষেয় আেপানােলাকৰ মনত নপেৰ েন? 6 েসই অবাধয্তাৰ পুৰুষক
েকৱল তাৰ িনৰূিপত কালতেহ প্রকািশত হবৈল িকেহ বাধা িদ ৰািখেছ, েসয়া আেপানােলােক জােন 7 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ
অবাধয্তাৰ েসই েগাপন তত্ত্বই ইিতমেধয্ কাযর্ সাধন কিৰ আেছ; েকৱল এজন আেছ িয জেন বতর্ মান তাক প্রকাশ
েহাৱাত বাধা িদ ৰািখেছ; তাক দূৰ নকৰা পযর্ন্ত বাধা িদেয় থািকব 8 তাৰ পাছত েসই অবাধয্তাৰ পুৰুষ জন প্রকািশত
হ’ব আৰু প্রভু যীচুেৱ িনজৰ মুখৰ িনশ্বাসৰ দ্বাৰাই তাক ধ্বংস কিৰব আৰু েতওঁৰ আগমণৰ আিবভর্ াৱৰ দ্বাৰাই তাক েশষ
কিৰব 9 চয়তানৰ কমর্ অনুসােৰ েসই অবাধয্তাৰ পুৰুষ আিহব িস সকেলা িমছা পৰাক্রম কাযর্, আচিৰত িচন আৰু
অদু্ভত লক্ষণ েদখুৱাব; 10 িবনাশ পথৰ যাত্রী সকলক অধাির্মকতাৰ ছলনােৰ সকেলা ধৰণৰ প্রৱঞ্চনা কিৰব িকয়েনা,
এই েলাক সকেল পিৰত্রাণ পাবৰ কাৰেণ সতয্ েপ্রমক গ্রহণ নকিৰেল 11 েসেয়েহ েতওঁেলােক যােত িমছাত িবশ্বাস
কিৰব, তাৰ বােব ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৈল এক ভ্রািন্তজনক কাযর্ কৰা শিক্ত পঠাব 12 িয সকেল সতয্ক িবশ্বাস নকিৰেল
িকন্তু অধাির্মকতাত আনিন্দত হ’ল, েসই েলাক সকলৰ িবচাৰ হ’ব

প্রভুত িথেৰ থািকবৈল উপেদশ
13 প্রভুৰ িপ্রয় ভাইসকল, আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বৰক সকেলা সময়েত ধনয্বাদ িদয়া আমাৰ কতর্ বয্; িকয়েনা

আেপানােলাকক আত্মাৰ শুিদ্ধকৰণ কাযর্েৰ পিবত্রতাৈল আিনেল আৰু সতয্ক িবশ্বাস কৰাৰ মাধয্েমেৰ পিৰত্রাণ পাবৰ
কাৰেণ ঈশ্বেৰ আিদেৰ পৰা আেপানােলাকক প্রথম ফলৰূেপ মেনানীত কিৰেল 14 আমাৰ শুভবাতর্ াৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ
পাবৈল েতওঁ আেপানােলাকক আমন্ত্রণ কিৰেল যােত আেপানােলােক আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ মিহমাৰ ভাগী হয় 15 এই
েহতুেক, েহ ভাই সকল, িথেৰ থাকক; পত্রৰ দ্বাৰা বা কথাৰ দ্বাৰাই িয িয িশক্ষা আিম আেপানােলাকক িদেলঁা, েসই
সকেলােক ধিৰ ৰাখক

16 এিতয়া আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীেষ্ট িনেজ আৰু িযজেন আমাক েপ্রম কিৰ, আমাক অনন্ত সান্ত্বনা আৰু ভিৱষয্তৰ উত্তম
আশা অনুগ্রেহেৰ িদেল, আমাৰ েসই িপতৃ ঈশ্বেৰ আেপানােলাকৰ হৃদয়ক সান্ত্বনা িদয়ক; 17আৰু সকেলা সৎ কমর্ আৰু
সদবাকয্ত আেপানােলাকৰ মন সুিস্থৰ কৰক

3 অধয্ায়
প্রাথর্নাৰ কাৰেণ অনুেৰাধ

1 েশষেত, েহ ভাইসকল, আমাৰ কাৰেণ প্রাথর্না কৰক প্রাথর্না কৰক যােত আেপানােলাকৰ মাজত প্রভুৰ বাকয্
েযেনৈক দ্রুতগিতত প্রসািৰত ৈহিছল, েতেনৈক িবস্তািৰত আৰু েগৗৰৱািম্বত হওক; 2 প্রাথর্না কৰক েযন দুৰাচাৰী আৰু
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দুষ্ট েলাকৰ হাতৰ পৰা আিম ৰক্ষা পাওঁ; িকয়েনা, সকেলা েলাকৰ েয িবশ্বাস আেছ, এেন নহয় 3 িকন্তু, প্রভু িবশ্বাসী;
েতেৱঁই আেপানােলাকক সুিস্থৰ কিৰব আৰু দুষ্ট শিক্ত চয়তানৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কিৰব

4আেপানােলাকৰ সম্বেন্ধ প্রভুত আমাৰ দৃঢ় িবশ্বাস আেছ েয, আিম িদয়া সকেলা আেদশ আেপানােলােক পালন কিৰেছ
আৰু আগৈলও কিৰ থািকব 5 প্রভুেৱ আেপানােলাকৰ হৃদয়ক ঈশ্বৰৰ েপ্রম আৰু খ্রীষ্টৰ সহনশীলতাৰ পথত চলাওঁক

অিনয়মৈক চলাৰ িবষেয় উপেদশ
6 ভাইসকল, আিম আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ আেপানােলাকক এই আেদশ িদওঁ েয, েকােনা ভােয় যিদ এেলহুৱা

ৈহ অিনয়মত চেল আৰু আমাৰ পৰা আেপানােলােক েপাৱা িশক্ষা অনুসােৰ নচেল, েতেনহেল তাৰ লগ এৰক 7 িকয়েনা
আমাৰ অনুকাৰী েকেনৈক হ’ব লােগ, েসই িবষেয় আেপানােলােক িনেজ জােন আেপানােলাকৰ মাজত থকাৰ সময়ত
আিম এেলহুৱা ৈহ অিনয়মত চলা নািছেলঁা; 8 মূলয্ িনিদয়াৈক আিম কােৰা আহাৰ গ্রহণ কৰা নািছেলঁা ইয়াৰ পিৰৱেতর্
আিম আেপানােলাকৰ ওপৰত েবাজা নহবৈল িদেন-ৰািতেয় পিৰশ্রম আৰু কেষ্টেৰ কাম কিৰিছেলঁা৷ 9 ইয়াত আমাৰ েয
ক্ষমতা নাই, এেন নহয়; িকন্তু আেপানােলাক েযন আমাৰ অনুকাৰী হয়, তাৰ বােব আেপানােলাকৰ ওচৰত আিম আির্হ
হবৈলেহ ইয়ােক কিৰেলঁা

10 কাম কিৰবৈল যিদ েকােনােৱ অসন্মত হয়, েতেনহেল েতওঁ আহােৰা গ্রহন নকৰক, এই বুিল আেপানােলাকৰ
মাজত থােকােতই, আিম আেপানােলাকক আেদশ িদিছেলঁা 11 কাৰণ, আিম শুিনবৈল পাওঁ েয, আেপানােলাকৰ
েকােনা েকােনােৱ এেলহুৱা ৈহ অিনয়মত চিল আেছ আৰু এেকা কাম নকিৰ অনািধকাৰ চচ্চর্ া কিৰ ফুেৰ 12 এেন েলাক
সকলক আিম প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ আেদশ আৰু উপেদশ িদওঁ, েতওঁেলােক শান্তভােব কাম কিৰ িনজৰ িনজৰ আহাৰ
েভাজন কৰক 13 েহ ভাইসকল, সৎ কাম কিৰবৈল যাওেত আেপানােলাক েকিতয়াও িনৰুৎসাহ নহ’ব 14 এই পত্রৰ
দ্বাৰাই জেনাৱা আমাৰ বাকয্ েকােনােৱ যিদ নামােন, েতেনহেল আেপানােলােক েসই মানুহক িচিন ৰািখব আৰু েতওঁ
লাজ পাবৈল েতেৱঁ ৈসেত আলাপ-বয্ৱহােৰা নকিৰব; 15 িকন্তু েতওঁক শত্রুৰদেৰ জ্ঞান নকিৰব, বৰং ভাই বুিল েচতনা
িদয়ক

েশষ কথা
16এিতয়া শািন্তদাতা প্রভুেৱ িনেজ সকেলা সময়ত সকেলাভােৱ আেপানােলাকক শািন্ত দান কৰক প্রভু আেপানােলাক

সকেলােৰ সঙ্গী হওক 17 েমাৰ এই শুেভচ্ছা, মই েপৗেল িনজ হােত িলিখেলঁা; এেয়ই েমাৰ প্রেতয্ক পত্রৰ িচন; মই
এেনৈকেয় িলেখঁা 18 আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাক সকেলােৰ লগত থাকক
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1 তীমিথয়
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রৰ িলখক েপৗল, 1 তীমিথয়ত স্পষ্টভােব িলখা আেছ েয এই পত্র পঁাচিন েপৗলৰ দ্বাৰা িলখা ৈহেছ, “েপৗল,

ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা খ্রীষ্ট যীচুৰ এজন পঁাচিন” (1 তীমিথয় 1:1) আিদ মণ্ডলীেয় এই পত্রক েপৗলীয় পত্র বুিল স্পষ্টভােব
স্বীকাৰ কেৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 62-64 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজ ভাগত
েযিতয়া েপৗেল তীমিথয়ক ইিফচত এিৰ আিহিছল, েতিতয়া েতওঁ মািকদনীয়াৈল ধাৰাবািহকভােব ৈগ আিছল, তােত

েতওঁৰ ৈল এই পত্র িলিখিছল (1 তীমিথয় 1:3; 3:14,15)
প্রাপক
ইয়াক প্রথম তীমিথয় নােমেৰ জনা যায় কাৰণ ইয়াক তীমিথয়ৈল বুিল িনেদর্ শ কৰা ৈহিছল েতওঁ েপৗলৰ যাত্রাত সংগী

আিছল আৰু েতওঁৰ িমছনাৰী যাত্রাৰ সহেযাগী আিছল উভয় তীমিথয় আৰু সমূ্পণর্ মণ্ডলী িহচােপ 1 তীমিথয়ক উদ্দীষ্ট
পাঠক হয়

উেদ্দশয্
িকদেৰ ঈশ্বৰৰ পিৰয়ালত িনজেক পিৰচালনা কৰা উিচত েসই সম্পেকর্ তীমিথয়ক িদয়া িশক্ষা (3:14�-15) আৰু

িকদেৰ তীমতিথয়ই এই িনেদর্ শাৱলী দ্রুত ৰূপত ধিৰ ৰািখিছল এই পেদ 1 তীমিথয় পুস্তকৰ কাৰেণ েপৗলৰ উেদ্দশয্
িহচােপ কাম কেৰ েতওঁ ক’েল েয েতওঁ িলিখিছল যােত েতওঁেলােক জািনব পােৰ িকদেৰ েলাকসকেল ঈশ্বৰৰ পিৰয়ালত
িনজেক পিৰচালনা কেৰ, িয জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ মণ্ডলী, সতয্ৰ স্তম্ভ আৰু িভিত্ত এই পাঠেবাৰ িবচািৰ েপৗেল পত্র পিঠয়াইিছল
আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল যােত এই সম্পেকর্ শিক্তশালী হয় আৰু মণ্ডলী সমূহ স্থািপত হয়

মূল িবষয়
যুৱ িশষয্সকলৰ কাৰেণ িনেদর্ শনাৱলী

প্রান্তেৰখা
1. পিৰচযর্াৰ বােব অনুশীলন — 1:1-20
2. পিৰচযর্াৰ বােব মূলনীিত — 2:1-3:16
3. পিৰচযর্াত থকা দািয়ত্বেবাৰ — 4:1-6:21

মঙ্গলবাদ
1 মই েপৗল, খ্রীষ্ট যীচুৰ এজন পঁাচিন৷ আমাৰ ত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰ আৰু আশাভুিম খ্রীষ্ট যীচুৰ আজ্ঞা অনুসােৰ িনযুক্ত৷

2 িবশ্বাসী িহচােব েমাৰ এজন প্রকৃত পুত্র তীমিথয়ৰ সমীপৈল, িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ প্রভু খ্রীষ্ট যীচুৰ পৰা অনুগ্রহ, দয়া
আৰু শািন্ত হওক

ভ্রান্ত িশক্ষকৰ িবষেয় সতকর্ কিৰ িদয়া
3 মািকদিনয়াৈল েযাৱাৰ সময়ত মই েতামাক িয ৈকিছেলঁা, এিতয়াও েসই িবষেয় কওঁ তুিম ইিফচেত থাকা, তােত

িকছুমান েলাকক পুণৰ ভুল িশক্ষা িনিদবৈল আেদশ িদব পািৰবা ৷ 4 কাৰণ েতওঁেলােক বাধাৰেহ সৃষ্টি কেৰ৷ গল্প-কথা
আৰু অন্তহীন বংশ তািলকাত মেনােযাগ িনিদবা৷ এইেবােৰ অযথা তকর্ -িবতকর্ ৰ সৃষ্টি কেৰ আৰু ঈশ্ৱৰৰ কামত সহায়
নকেৰ৷ ঈশ্ৱৰৰ কাম িবশ্বাসৰ দ্ৱাৰা হয়৷

5 এই আেদশৰ উেদ্দশয্ ৈহেছ েপ্রম; িয েপ্রম িনমর্ল িচত্ত, সৎ িবেবক আৰু অকপট িবশ্বাসৰ পৰা হয়৷* 6 এইেবাৰৰ
পৰা েকােনা েকােনা এফলীয়া ৈহ অনথর্ক কথাৰ বােব িবপেথ গ’ল৷ 7 েতওঁেলােক িবধানৰ অধয্াপক হবৈল ইচ্ছা কেৰ,
িকন্তু েতওঁেলােক িনজৰ কথা িনেজই নুবুেজ বা িয িবষেয় েজাৰ িদ কয়, েসই সম্বেন্ধও নাজােন৷ 8 িকন্তু িবধান েয
েকােনা েলােক আইনসংগত ভােৱ বয্ৱহাৰ কিৰেল উত্তম হয়, ইয়াক আিম জােনা;

9 তথািপ, িবধান ধাির্মক েলাকৰ নহয়, িকন্তু েসয়া িদয়া ৈহিছল, েসই েলাক সকলৰ কাৰেণ, িয সকল িবধানহীন আৰু
িবেদ্রাহী, ভিক্তহীন আৰু পাপী, অপিবত্র আৰু অধাির্মক, িয সকল িপতৃবধী, মাতৃবধী, নৰবধী, 10 বয্িভচাৰী, সমকামী,
* 1 অধয্ায়:5 েৰা 13:8-10; গাল 5:14৷
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দাস িবক্রীৰ সৰবৰাহকাৰী, িমছলীয়া, িমছা সাক্ষী আৰু িয সকেল সতয্ িশক্ষাৰ িবপৰীেত আন িকবা কাম কৰা, িমছা
শপতকাৰী, 11 পৰমধনয্ ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱময় শুভবাতর্ া অনুসােৰ েসই িশক্ষাৰ ভাৰ েতওঁ েমাৰ ওপৰত িদেল৷

12 িযজনাই েমাক শিক্ত িদেল† আৰু েমাক িবশ্বাসী জ্ঞান কিৰ পিৰচযর্া পদত িনযুক্ত কিৰেল, েসই প্রভু খ্রীষ্ট যীচুক মই
ধনয্বাদ জনাওঁ৷ 13 যিদও আেগেয় মই খ্রীষ্টৰ িনন্দক আিছেলঁা, অতয্াচাৰী আৰু িহংস্র আিছেলঁা, তথািপ েতওঁ েমাক দয়া
কিৰেল কাৰণ মই নুবুিজ‡ অিবশ্বাসী ৈহ েসইেবাৰ কিৰিছেলঁা৷ 14 িকন্তু আমাৰ প্রভুৰ অনুগ্রহ, খ্রীষ্ট যীচুত িবশ্বাস আৰু
েপ্রমৰ ৈসেত েমাক বাহুলয্ৰূেপ িদয়া হ’ল৷

15 পাপী েলাকৰ পিৰত্রাণ কিৰবৰ কাৰেণ খ্রীষ্ট যীচু েয জগতৈল আিহল, এই কথা িবশ্বাসেযাগয্ আৰু সকেলােৱ গ্রহণ
কিৰবৰ েযাগয্৷ আৰু এই পাপী েলাকৰ মাজত মেয়ই প্রধান 16 এই কাৰেণই েমাক প্রথেম দয়া কৰা হ’ল যােত প্রধান
পাপী িয মই, েমাৰ েযােগিদ েযন যীচু খ্রীষ্টই েতওঁৰ অসীম সহনশীলতা েদখুৱাব পােৰ আৰু অনন্ত জীৱন পাবৈল িয
সকেল েতওঁৰ ওপৰত িবশ্বাস কিৰব, েসই সকলৰ বােব েমাক এক দৃষ্টান্ত স্ৱৰূেপ ৰািখেল৷ 17 এিতয়া অনন্ত কালৰ
ৰজাৈল, অ◌াৰু িচৰস্থায়ী, অদৃশয্ একমাত্র ঈশ্বৰৈল মযর্দা আৰু েগৗৰৱ িচৰকাল হওক আেমন

18 মই েতামাক এই আেদশ িদওঁ, েহ েমাৰ পুত্র তীমিথয়; মই েতামাৰ সম্বেন্ধ জেনাৱা ভাৱবাণীৰ দেৰ, তুিম তােত
একমত ৈহ েসই অনুসােৰ েযন উত্তম যুজঁত প্রাণপণ কৰা৷ 19 আৰু তুিম েযন িবশ্ৱাস আৰু উত্তম িবেবক ৰক্ষা কিৰ
চলা৷ েকােনা েকােনা েলােক েসই িবশ্ৱাস আৰু উত্তম িবেবক তয্াগ কৰাত, েতওঁেলাকৰ িবশ্বাসৰূপ েনৗকা ভগ্ন হ’ল
20 েতওঁেলাকৰ িভতৰত হুিমনায় আৰু আেলকেজন্দাৰ নামৰ দুজেনা আেছ৷ এওঁেলােক েযন িনন্দা কিৰবৈল পুণৰ
িনিশেক, তাৰ বােব মই এওঁেলাকক চয়তানৰ হাতত সমপর্ণ কিৰ িদেলঁা৷§

2 অধয্ায়
প্রাথর্নাৰ িবষয়; স্ত্রীেলাকৰ কতর্ বয্

1 েমাৰ প্রথম িনেবদন এই েয, সকেলােবাৰ মানুহৰ কাৰেণ অনুেৰাধ, প্রাথর্না, িনেবদন আৰু ধনয্বাদ কৰা হওক৷
2 ইয়াৰ বােব ৰজা আৰু অিধকাৰী সকলৰ কাৰেণ প্রাথর্না কিৰব লােগ, যােত আিম সকেলা ঈশ্বৰভক্তই সততাত থািক
ক্ষান্ত আৰু শািন্তপূণর্ জীৱন-যাপন কিৰব পােৰঁা; 3 এেয় আমাৰ ত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত উত্তম আৰু গ্রহণীয়৷ 4 েতওঁৰ
ইচ্ছা এেয় েয, সকেলা মানুেহ েযন পিৰত্রাণ আৰু সতয্ৰ জ্ঞান পায় *

5 কাৰণ ঈশ্বৰ এজন আৰু েতওঁৰ ৈসেত মানুহৰ মাজত মধয্স্থও এজন, েতেৱঁই মনুষয্ খ্রীষ্ট যীচু; 6 েতওঁ সকেলা
মানুহৰ কাৰেণ মুিক্তৰ মূলয্ িহচােব িনজৰ জীৱন দান কিৰেল৷ যীচুৰ এই কাযর্ই সিঠক সময়ত সকেলােক সাক্ষয্ িদেল৷†
7 এই সাক্ষয্ িদবৰ কাৰেণ েমাক এজন েঘাষণাকাৰী আৰু পঁাচিন ৰূেপ িনযুক্ত কিৰেল৷ মই িবশ্বাস আৰু সতয্ত অনা-ইহুদী
সকলৰ িশক্ষক হেলঁা৷ মই সঁচা কথা কওঁ; মই িমছা নকওঁ৷

8 েমাৰ ইচ্ছা এেয় েয, সকেলা ঠাইেত পুৰুষ সকেল েক্রাধ আৰু বাদ-িববাদৰ মেনাভাৱ নাৰািখ পিবত্র হাত দািঙ প্রাথর্না
কৰক৷ 9 েসইদেৰ মই িবচােৰা, মিহলা সকেলও সুলাজ, নম্র আৰু সুেবােধেৰ ৈসেত পিৰপািট েপাছােকেৰ িনজেক ভূিষত
কৰক; নানা ধৰণৰ েকশ-িবনয্াস কিৰ, েসাণ বা মুক্তা িপিন্ধ অথবা বহুমূলয্ কােপােৰেৰ নহয়; 10 িকন্তু ঈশ্বৰভিক্ত স্বীকাৰ
কৰা িবষয়ত হ’েল, সৎ কাযর্ৰ দ্ৱাৰাই ঈশ্ৱৰভক্তৰ পিৰচয় িদয়াই মিহলা সকলৰ উপযুক্ত ভূষণ হওক৷‡

11 মিহলা সকেল সমূ্পণর্ বাধয্তা আৰু নীৰৱতােৰ বশৱত্তীর্ ৈহ িশক্ষা গ্রহন কৰক 12 িশক্ষা িদবৰ বােব বা পুৰুষৰ
ওপৰত ক্ষমতা চলাবৰ বােব মই মিহলাক অিধকাৰ িনিদওঁ; িকন্তু শান্তভােব থািকবৈলেহ কওঁ

13 িকয়েনা প্রথেম আদমক পাছতেহ হাৱাক িনম্মর্াণ কৰা ৈহিছল; 14 আৰু আদমক ভুলুউৱা নহ’ল িকন্তু মিহলা
গৰাকীক সমূ্পণর্ভােৱ ভুলাই অপৰাধত েপলােল;§ 15 তথািপ যিদ সুেবােধেৰ ৈসেত িবশ্বাস, েপ্রম আৰু পিবত্রতাত থািক
েতওঁেলােক জীৱন-যাপন কেৰ, েতেনহেল মিহলাই সন্তান প্রসৱৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ পাব৷

3 অধয্ায়
অধয্ক্ষ আৰু পিৰচাৰক বাব

1 েকােনােৱ যিদ অধয্ক্ষ পদৰ বােব আকাংক্ষা কেৰ, েতেনহেল েতওঁ উত্তম কমর্ৈল ইচ্ছা কেৰ, এই কথা িবশ্বাসেযাগয্
2 এেতেক অধয্ক্ষ িনেদর্ াষী, এজনী িতেৰাতাৰ স্বামী, পিৰিমত েভাগী, িবেবচক, পিৰপািট, অিতিথ েসৱক, িশক্ষা িদয়াত
িনপুন 3 আৰু মদপী বা প্রহাৰক নৈহ, ক্ষান্ত স্বভাৱী, িনিব্বর্েৰাধী, িনেল্লর্াভী, অথর্াৎ ধনক েপ্রম নকৰা উিচত৷
† 1 অধয্ায়:12 1 কিৰ 15:10; 2 কিৰ 5:11; িফিল 4:13৷ ‡ 1 অধয্ায়:13 লূক 23:34 § 1 অধয্ায়:20 ইয় 2:6, 7; লূক 13:16; 1 কিৰ
5:5; 2কিৰ 12:7 * 2 অধয্ায়:4 িযিহ 33:11;2 িপ 3:9৷ † 2 অধয্ায়:6 মিথ 20:26; মাকর্ 10:45; 1 িপ 1:18, 19৷ ‡ 2 অধয্ায়:10 1
িপ 3:1-4 § 2 অধয্ায়:14 আ 3:1-17
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4 েসই েলাক জেন েযন িনজৰ ঘৰৰ েলাক সকলক উত্তমৰূেপ শাসন কেৰ আৰু েতওঁৰ সন্তানেবােৰ েযন সকেলা
সন্মােনেৰ েতওঁক মািন চেল৷ 5 িকয়েনা এজন েলােক যিদ িনজৰ ঘৰৰ েলাক সকলেকই শাসন কিৰব েনাৱােৰ েতেনহেল
েতওঁ েকেনৈক ঈশ্ৱৰৰ মণ্ডলীৰ তত্ত্ৱাৱধান কিৰব?

6 েতওঁ নতুন িশষয্ হব নালােগ, িকয়েনা েতওঁ েযন গবর্-অহংকাৰত নপেৰ আৰু চয়তানৰ দ্ৱাৰা েযন দণ্ড েপাৱা নহয়৷
7 ইয়াৰ ওপিৰও েতওঁ বািহৰত থকা েলাক সকলৰ মাজত সুখয্ািতযুক্ত েহাৱা দৰকাৰ, যােত েতওঁ িনিন্দত নহয় আৰু
চয়তানৰ ফান্দত নপেৰ; এই কাৰেণ সুখয্ািত থকা েলাক হব লােগ৷

8 েসইদেৰ পিৰচাৰক সকল ধীৰ, শ্রদ্ধাৰ েযাগয্ হব লােগ; েতওঁেলাক দুতলীয়া, কথকী, দ্রাক্ষাৰসত অিত আসক্ত থকা
আৰু কুিচ্ছত লাভ িবচৰা েলাক হব নালােগ৷ 9 েতওঁেলােক সদায় িনমর্ল িবেবকত িবশ্বাসৰ িনগূঢ়-তত্ত্ব সঁািচ ৰখা উিচত৷
10 প্রথেম েতওঁেলােক িনজেক পৰীক্ষা কৰক, পাছত িনেদর্ াষী হেলেহ পিৰচাৰকৰ কাযর্ কৰক

11 পিৰচািৰকা মিহলা সকেলা সন্মানৰ েযাগয্ হব লােগ৷ েতওঁেলাক েযন অপবাদ িদওতা নহয়, িকন্তু িনজক সংযম
কিৰ ৰখা, ধীৰ, আৰু সকেলা িবষয়েত েতওঁেলাক েযন িবশ্বাসেযাগয্ হয়৷ 12 পিৰচাৰক সকেল এগৰাকী মিহলাৰ স্বামী ৈহ
িনজ িনজ সন্তান আৰু িনজ ঘৰ খন উত্তমৰূেপ শাসন কৰক 13 িকয়েনা িয পিৰচাৰক সকেল উত্তমৰূেপ পিৰচাৰকৰ
কাযর্ কেৰ, েতওঁেলােক িনজৈল সুনাম অজর্ ন কেৰ আৰু খ্রীষ্ট যীচুত েতওঁেলাক িবশ্বাসত সাহসী হয়৷

14 মই েতামাৰ বােব এইেবাৰ কথা িলিখেলঁা আৰু েসানকােল মই েতামাৰ তাৈল যাবৈল আশা কিৰ আেছঁা৷ 15 িকন্তু মই
যিদ পলেমা কেৰঁা, তথািপ তুিম সতয্তাৰ স্তম্ভ* আৰু িভিক্তমুল স্ৱৰূপ িয ঈশ্বৰৰ গৃহ, অথর্াৎ জীৱনময় ঈশ্ৱৰৰ মণ্ডলীত
েকেন আচাৰ-বয্ৱহাৰ কিৰব লােগ, েসই িবষেয় জািনবৰ বােব এইেবাৰ কথা েতামাৈল িলিখেলঁা; িকয়েনা মণ্ডলী ৈহেছ
সতয্ৰ স্তম্ভ আৰু িভিত্তমুল৷

16 আৰু এেকলেগ আিম একমত ৈহ কওঁ েয,
“ভিক্তৰ িনগূঢ় সতয্ অিত মহান৷
েতওঁ মাংসত প্রকািশত হ’ল,
আত্মাত ধাির্মক বুিল গিণত কৰা হ’ল,
দূতেবাৰৰ দ্বাৰাই েদখা েপাৱা গ’ল,
অনয্ানয্ জািত সকলৰ আগত েঘাষণা কৰা হ’ল,
জগতত িবশ্বাস কৰা হ’ল,
প্রতাপত তুিল িনয়া হ’ল ”

4 অধয্ায়
অধয্ক্ষৰ উপযুক্ত বয্ৱহাৰ

1 পিবত্র আত্মাই স্পষ্টৈক ৈকেছ েয, আিহবলগীয়া িদনত িকছুমান মানুহ িবশ্বাসৰ পৰা আতিৰ ৈগ* ভ্রািন্তজনক আত্মাত
আৰু ভূতেবাৰৰ িশক্ষাত েতওঁেলােক মনেযাগ িদব, 2 কপট অ◌াচৰেণেৰ িমছা কথা েকাৱা সকলৰ দ্বাৰাই এইেবাৰ িশক্ষা
িদয়া হব৷ এেন েলাক সকেল িনজৰ িবেবকৰ িবৰুেদ্ধ তপত েলাৰ দাগ িদ িনজক অসাৰ কেৰ৷

3 এেন িমছলীয়ােবােৰ িবয়া কৰাবৈল িনেষধ কেৰ আৰু িকছুমান খাদয্ও খাবৈল িনেষধ কেৰ, িকন্তু িয খাদয্ ঈশ্বেৰ
স্রজন কিৰেছ; েসই খাদয্ িয সকেল সতয্ক জািন িবশ্বাস কিৰেল, েতওঁেলােক ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদ গ্রহণ কিৰব পােৰ৷
4 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ সৃষ্ট সকেলা বস্তুেৱই উত্তম আৰু ধনয্বােদেৰ ৈসেত গ্রহণ কিৰেল, এেকােৱই অগ্রাহয্ নহয়, 5 িযেহতু
ঈশ্বৰৰ বাকয্ আৰু প্রাথর্নাৰ দ্বাৰাই সকেলােক পিবত্র কৰা হয়

6 এই সকেলা কথা ভাই সকলক মনত েপলাই িদেল, তুিম খ্রীষ্ট যীচুৰ এজন উত্তম পিৰচাৰক হবা৷ কাৰণ িবশ্বাসৰ
বাকয্ আৰু উত্তম িশক্ষাৰ অনুকাৰী ৈহ তুিম প্রিতপািলত ৈহছা৷† 7 িকন্তু িনন্দাযুক্ত, অপিবত্র আৰু বুঢ়ী মানুহৰ অনথর্ক
গল্প-কথাত মন িনিদ, ভিক্তত িনপুণ হবৈল অভয্াস কিৰবা 8 িকয়েনা শৰীৰচচ্চর্ াই েকৱল অলপেহ উপকাৰ কেৰ, িকন্তু
ভিক্ত সকেলা িবষয়ত লাভজনক, কাৰণ েসেয় বত্তর্ মান আৰু ভিবষয্ত জীৱনৰ আয়ুস লাভৰ িনশ্চয়তা প্রদান কেৰ

9 এই কথা িবশ্বাসেযাগয্ আৰু সকেলােৱ গ্রহন কিৰব পৰা, সমূ্পণর্ উপেযাগী 10 িকয়েনা এই আশেয়েৰই আিম
পিৰশ্রম কেৰঁা আৰু প্রাণপেণ কষ্ট কেৰঁা৷ কাৰণ িয জন সকেলা েলাকৰ, িবেশষৈক িবশ্বাসী সকলৰ ত্রাণকতর্ া, েসই
জীৱনময় ঈশ্বৰৰ ওপৰত আিম ভাৰসা কেৰঁা
* 3 অধয্ায়:15 মিথ 16:18 * 4 অধয্ায়:1 মিথ 24:5, 11, 24; িপ 2:1, 2 † 4 অধয্ায়:6 িযিৰ 15:26; 1 িপ 2:2
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11 তুিম এইেবাৰ কথা আজ্ঞা িদয়া আৰু িশেকাৱা 12 েতামাৰ অলপ বয়সক েহয়জ্ঞান কিৰবৈল কােকা িনিদবা;
িকন্তু তুিম বাকয্ত, আচাৰ-বয্ৱহাৰত, েপ্রমত, িবশ্বাসত আৰু শুদ্ধতাত, িবশ্বাস কৰা েলাক সকলৰ আির্হ েহাৱা 13 মই
েনােযাৱাৈলেক তুিম পঢ়াত, উদগিণ িদয়াত আৰু িশক্ষা িদয়াত মেনােযাগ িদ থািকবা

14 িয বৰ েতামাক িদয়া ৈহেছ, েসই বৰ অৱেহলা নকিৰবা; পিৰচাৰক সকেল িয সময়ত েতামাৰ ওপৰত হাত িদিছল,
েসই সময়ত েসই বৰ ভাৱবাণীৰ দ্বাৰাই েতামাৰ ওপৰত অিপর্ত ৈহিছল 15 এই িবষয়েবাৰত মেনােযাগ িদ কাযর্ কৰা
আৰু েসইদেৰ চলা, েতিতয়াই সকেলা েলাকৰ আগত েতামাৰ িবশ্বাসৰ বৃিদ্ধ আৰু িবশ্বাসৰ েভিট প্রকাশ পাব 16 তুিম
িনজৰ জীৱন আৰু িশক্ষা িদয়া িবষয়ত সাৱধান েহাৱা আৰু এই দািয়ত্বেবাৰ পালন কিৰবা ইয়ােক কিৰেল তুিম িনজেক
আৰু েতামাৰ কথা শুনা েলাক সকলেকা পিৰত্রাণ কৰাব পািৰবা ‡

5 অধয্ায়
1 বৃদ্ধ সকলৰ প্রিত কটুবাকয্ বয্ৱহাৰ নকিৰবা, িকন্তু েতওঁেলাকক িপতৃৰ িনিচনাৈক, েডকা সকলক ভাইৰ িনিচনাৈক

উৎসািহত কিৰবা৷ 2 বৃদ্ধা মিহলা সকলক মাতৃৰ িনিচনাৈক আৰু যুৱতী সকলক সমূ্পণর্ শুদ্ধতােৰ ভনীৰ িনিচনাৈক িবনয়
কিৰবা

3 িয সকল প্রকৃত িবধৱা, সঁচাই অকলশৰীয়া েসই সকলক সমাদৰ কিৰবা 4 িকন্তু যিদ েকােনা িবধৱাৰ সন্তান বা
নািত-নািতনী থােক, েতেনহেল েতওঁেলােক প্রথেম িনজৰ ঘৰৰ েলাক সকলৰ প্রিত শ্রদ্ধা-ভিক্ত েদখুৱাবৈল আৰু িনজ
িপতৃ-মাতৃৰ প্রিত উপকাৰ কিৰবৈল িশকক, িকয়েনা এেয় ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত গ্রহণীয়

5 িকন্তু িয গৰাকী প্রকৃত িবধৱা আৰু অকলশৰীয়া, েতওঁ ঈশ্বৰত কৰা িবশ্ৱাস সুিনিশ্চত ৰািখ, ৰািতেয়-িদেন িনেবদন
আৰু প্রাথর্নাত আসক্ত থাকক 6 িকন্তু িয গৰাকী ইিন্দ্রয় সুখত মগ্ন থােক, েতওঁ জীয়াই থািকও মৰা

7 এইেবাৰৰ িবষেয় তুিম আেদশ িদবা, যােত েতওঁেলাক িনেদর্ াষী হয় 8 িকন্তু েকােনােৱ যিদ আেপান েলাকৰ,
িবেশষৈক িনজৰ ঘৰৰ পিৰয়ালৰ বােব িচন্তা নকেৰ, েতেনহেল েতওঁ িবশ্বাস অস্বীকাৰ কিৰেল আৰু এজন অিবশ্বাসী
েলাকতৈকেয়া অধম হ’ল

9 এগৰাকী িবধৱা বুিল এেন মিহলা সকলৰ নাম তািলকাভুক্ত হওক: িয গৰাকীৰ বয়স ষািঠতৈক কম নহয় আৰু েতওঁ
এজন স্বামীৰ ভাযর্া আিছল 10 েতওঁৰ এেনেবাৰ সৎকামৰ কাৰেণ সুনাম থকা উিচত; অথর্াৎ যিদ েতওঁ সন্তানেবাৰক
লালন-পালন কিৰ থােক, আলহী সুিধ থােক, পিবত্র েলাক সকলৰ ভিৰ ধুৱাই থােক, েক্লশ েপাৱােবাৰৰ উপকাৰ কেৰ,
আৰু সকেলা সৎ কমর্ৰ অনুগামী ৈহ থােক, এই সকেলা সৎকমর্ৰ বােব েসই জনীেয় সুখয্ািত েপাৱা উিচত৷

11 িকন্তু যুৱতী িবধৱা সকলক গ্রহণ নকিৰবা, িকয়েনা েতওঁেলােক ইিন্দ্রয়-সুখািভলািষনী ৈহ খ্রীষ্টৰ িবৰুেদ্ধ ৈগ িবয়া
হবৈল ইচ্ছা কিৰব 12 এইদেৰ েতওঁেলােক পূবর্ৰ শপত প্রতয্াহাৰ কৰাৰ কাৰেণ পাপত আৱদ্ধ হয় 13 ইয়াৰ উপিৰ
েতওঁেলােক ঘেৰ ঘেৰ ঘূিৰ ফুিৰ অকমর্নয্ ৈহ পেৰ আৰু মাত্র অকমর্নয্ই নহয়, পৰচচর্ া আৰু েলাকৰ কামত হস্তেক্ষপ
কিৰ, অনথর্ক কথােবাৰ কবৈল িশেক, এইেবাৰ েতওঁেলােক কৰা উিচত নহয়

14 এেতেক েমাৰ আজ্ঞা এই েয, যুৱতী িবধৱা সকেল িতৰস্কাৰৰ অেথর্ িবপক্ষক েকােনা সুেযাগ িনিদবৰ বােব
েতওঁেলােক পুণৰ িবয়া কৰাওক, সন্তানৰ মাক হওক, আৰু ঘৰ-সংসাৰ কৰক 15 িকয়েনা ইিতমেধয্ েকােনা েকােনােৱ
এেনদেৰ চয়তানৰ পাছত িবপেথ গ’ল 16 যিদ েকােনা িবশ্বাসী মিহলাৰ মাজত িবধৱা সকল থােক, েতেনহেল মণ্ডলীক
ভাৰগ্রস্ত নকিৰ েতেৱঁই েসই সকলৰ উপকাৰ কৰক যােত মণ্ডলীেয় স্বৰূপ িবধৱা সকলক সাহাযয্ কিৰব পােৰ

17 িয িয পিৰচাৰক সকেল উত্তমৰূেপ পিৰচালনা কেৰ, িবেশষৈক িয সকেল বাকয্ আৰু িশক্ষাত পিৰশ্রম কেৰ,
েতওঁেলাক দুগুণ সমাদৰৰ েযাগয্-পাত্র বুিল গিণত হওক 18 িকয়েনা ধমর্শাস্ত্রত ৈকেছ* “মৰণা মােৰঁােত গৰুৰ মুখত
েমােখাৰা নাবািন্ধবা” আৰু “বনুৱা িনজ েবচৰ েযাগয্ ”

19 পিৰচাৰক সকলৰ িবৰুেদ্ধ অহা অপবাদ দুই িতিন জন সাক্ষী নহেল গ্রহন নকিৰবা 20 আনেবােৰ েযন ভয় কেৰ,
এই কাৰেণ পাপী সকলক সকেলােৰ আগত িতৰস্কাৰ কিৰবা

21 ঈশ্বৰ, খ্রীষ্ট যীচু আৰু মেনানীত দূত সকলৰ সাক্ষােত মই েতামাক এইেবাৰ িবধান মািন চিলবৈল দৃঢ় আজ্ঞা িদেছঁা৷
িকন্তু সমূ্পণর্ সতয্ নজনাৈক তুিম েকােনা িবচাৰ নকিৰবা আৰু পক্ষপােতেৰ এেকা নকিৰবা † 22 কােৰা ওপৰত হঠােত
হাত িনিদবা আৰু অনয্ েলাকৰ পাপৰ অংশীদাৰ নহ’বা৷ িনজেক িনেদর্ াষী কিৰ ৰািখবা

23 তুিম েকৱল পানী নাখাবা, িকন্তু েতামাৰ েপটৰ কাৰেণ আৰু সঘনাই ৈহ থকা অসুখৰ কাৰেণ অলপ দ্রাক্ষাৰস পান
কিৰবা 24 েকােনা েকােনা মানুহৰ পাপ সুস্পষ্ট আৰু িবচাৰ-পথত অগ্রগামী হয় আৰু েকােনা েকােনা েলাকৰ পাপ পাছত
‡ 4 অধয্ায়:16 1 কৰ 9:22; যাক 5:20 * 5 অধয্ায়:18 িদ্ব িব 25:4; লূক 10:7 † 5 অধয্ায়:21 িদ্ব িব 1:16, 17
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স্পষ্ট হয়৷ 25 িঠক েসইদেৰ মানুহৰ সৎ কমর্েবােৰা সহেজ প্রকাশ পায় যিদও েসইেবাৰৰ িকছুমান স্পষ্ট ৰূপত েদখা
েপাৱা নাযায়, তথািপ েসইেবাৰক িচৰিদনৰ বােব গুপ্ত কিৰ ৰািখব েনাৱািৰ

6 অধয্ায়
নানা িবষয়ত েচতনা-বাকয্

1 ঈশ্বৰৰ নাম আৰু িশক্ষা েযন িনিন্দত নহয়, েসই বােব যুৱিলৰ অধীন েহাৱা দাস সকেল* িনজ িনজ প্রভুক সমূ্পণর্
সমাদেৰেৰ েযাগয্ জ্ঞান কৰক 2 আৰু িয সকল দাস প্রভুৰ িবশ্বাসী, েতওঁেলাক পৰস্পৰ ভাই েসই বােব দাস সকেল
েতেখত সকলক অসন্মান কৰা উিচত নহয় বৰং েতওঁেলােক আৰু ভালদেৰ েসৱা কাযর্ কৰা উিচত, িযেহতু িয সকেল
েসৱা লাভ কিৰেছ, েতওঁেলােকা িবশ্বাসী আৰু িপ্রয় এইেবাৰ কথা িশেকাৱা আৰু েঘাষণা কৰা

3 েকােনােৱ যিদ িভন্ন িশক্ষা িদেয় আৰু িনৰাময় সতয্ বাকয্, িয বাকয্ আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ; েসই বাকয্ গ্রহন নকেৰ,
েতওঁ আচলেত ঐশ্বৰীক িশক্ষা গ্রহণ নকেৰ আৰু ভিক্তৰ অনুৰূপ িশক্ষাত মািন্ত নহয়৷ 4 েতওঁ অহংকাৰী আৰু এেকােক
নাজােন, িকন্তু বাদ-িবচাৰ আৰু বাগযুদ্ধৰূপ েৰাগত েৰাগাগ্রস্ত হয়৷ েসইেবাৰৰ পৰাই িহংসা, িববাদ, িনন্দা, দুষ্ট-ধাৰণাৰ
উৎপন্ন হয়৷ 5 মন-ভ্রষ্ট আৰু সতয্হীন মানুহেবাৰৰ পৰাই দ্বন্দ্ব-কািজয়া উৎপন্ন হয় েতওঁেলােক সতয্ৰ পৰা আতিৰ যায়
আৰু ভিক্তক জাগিতক লাভৰ উপায় বুিল ভােৱ

6 িকন্তু িয কিৰবা, আচলেত সন্তুষ্ট মেনেৰ কিৰবা; িকয়েনা ঈশ্বৰভিক্তেত সকেলা লাভ িবলীন ৈহ থােক † 7আিম এই
জগতৈল এেকােক অনা নাই আৰু ইয়াৰ পৰা এেকা ৈল যাবও েনাৱােৰঁা৷ 8 েসই বােব আিম অন্ন-বস্ত্রেত সন্তুষ্ট হব লােগ৷

9 িকন্তু িয সকেল ধনৱন্ত হবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁেলােক পৰীক্ষা আৰু ফান্দত পেৰ আৰু নানা ধৰণৰ আৰু হািনজনক
অিভলাষত পিৰ িয িয কেৰ েসইেবােৰ েতওঁেলাকক ধ্বংস আৰু িবনাশৈল ৈল যায় 10 ধনক েপ্রম কৰাই সকেলা মন্দ
পথৰ মূল৷ তাৈল আকাংক্ষা কিৰ, েকােনা েকােনা মানুেহ িবশ্বাসৰ পৰা ভ্রান্ত ৈহ যাতনা ৰূপ শলােৰ িনজেকই েখাচ মােৰ

11 িকন্তু, েহ ঈশ্বৰৰ েলাক, তুিম এই সকেলােৰ পৰা পেলাৱা৷ ধাির্মকতা, ভিক্ত, িবশ্বাস, েপ্রম, ৈধযর্, মৃদুভাৱ, এইেবাৰক
অনুসৰণ কৰা 12 িবশ্বাসৰ উত্তম যুদ্ধত প্রাণপণ কৰা৷ িয অনন্ত জীৱনৰ বােব তুিম আমিন্ত্রত হ’লা আৰু অেনক সাক্ষীৰ
আগত িয উত্তম িবশ্বাস স্বীকাৰ কিৰলা, তাক তুিম ধাৰণ কিৰ থাকা৷

13 সকেলােৰ জীৱন িদওঁতা ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত আৰু িয জেন পন্তীয় পীলাতৰ আগত েসই উত্তম স্বীকাৰৰূেপ সাক্ষয্‡
িদিছল, েসই খ্রীষ্ট যীচুৰ সাক্ষােতও, মই েতামাক এই আজ্ঞা িদেছঁা েয, 14আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ আিবভর্ াৱ েনােহাৱাৈলেক,
এই আেদশ িনষ্কলঙ্ক আৰু িনেদর্ াষীৈক ৰািখবা৷

15 েসই পৰমধনয্ ঈশ্বৰ, িয জন একমাত্র পৰাক্রমী, ৰাজত্ব কৰা ৰজা আৰু শাসন কৰা প্রভু, েতেৱঁই সিঠক সময়ত
েতওঁক আিবভর্ াৱ কৰাব 16 িয জন একমাত্র অিধকাৰী আৰু অগময্ দীিপ্ত-িনবাসী৷ েকােনা মানুেহ েকিতয়াও েতওঁক
েদখা নাই আৰু েদখা পাবও েনাৱােৰ৷§ েতওঁেৰই সমাদৰ আৰু অনন্ত পৰাক্রম হওক আেমন

17 িয সকল এই জগতত ধনৱন্ত, েতওঁেলাকক এই আজ্ঞা িদয়া েয, েতওঁেলাক উচ্চমনা নহওক আৰু েতওঁেলােক
অিনিশ্চত ধন-সম্পদত ভাৰসা নকৰক৷ িয ঈশ্বেৰ, আিম েভাগ কিৰবৈল সকেলােক বাহুলয্ৰূেপ আমাক িদেছ, েসই
ঈশ্বৰত ভাৰসা কৰক৷ 18 েতওঁেলাকক ভাল কমর্ কিৰবৈল; ভাল কমর্েবাৰত ধনী ৈহ উদাৰ আৰু ভগাই লবৈলেকা ইচু্ছক
হবৈল েকাৱা উিচত 19আৰু েসইৰূেপ প্রকৃত জীৱন-ধাৰণ কিৰ পৰকালৰ বােব িনজৰ অেথর্ েতওঁেলােক উত্তম িভিত্তমূল
স্বৰূপ ধন সঁাচক *

20 েহ তীমিথয়, েতামাক িয গতাই িদয়া হ’ল, তাক পহৰা িদ সুৰিক্ষত কিৰ ৰািখবা৷ তথাকিথত িমথয্া জ্ঞানৰ অসাৰ
কথা-বতৰা আৰু তকর্ -িবতকর্ ৰ মাজৈল নাযাবা 21 েকােনা েকােনােৱ েসই ধৰণৰ জ্ঞান প্রকট কিৰ স্বীকাৰ কৰা িবশ্বাসৰ
পথৰ পৰা এফলীয়া ৈহ গ’ল৷ ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ েতামােলাক সকেলােৰ লগত থাকক

* 6 অধয্ায়:1 ইিফ 6:5-9; কল 2:9, 10; তীত 2:9, 10 † 6 অধয্ায়:6 গীত 37:16; িহেতা 15:16, 17; 1 তী 4:8; ইব্রী 13:5 ‡ 6 অধয্ায়:13
েযা 18:36, 37 § 6 অধয্ায়:16 যা 33:20; েযা 1:18; 6:46 * 6 অধয্ায়:19 মিথ 6:19-21; 19:21; লূক 16:9
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2 তীমিথয়
গ্রন্থ ৰচিয়তা
িলখকৰ স্বত্ব েৰামৰ কাৰাগাৰৰ পৰা েপৗলৰ মুকিল েহাৱাৰ পাছত আৰু েতওঁৰ চতুথর্ িমছনাৰী যাত্রাৰ সময়ত েতওঁ

েযিতয়া 1 তীমিথয় িলিখিছল, েতিতয়া েতওঁ আেকৗ সম্রাট িনেৰাৰ অধীনত বন্দী ৈহিছল এই সময়ত েতওঁ 2 তীমিথয়
িলিখিছল েতওঁৰ প্রথম কাৰাবাসৰ িবপৰীেত, েতিতয়া েতওঁ “ভাড়া ঘৰত” আিছল (পঁাচিনৰ কমর্ 28:30), েতিতয়া েতওঁ
এক ঠাণ্ডা অন্ধকূপৰ মাজত অৱসাদত আিছল (4:13), সাধাৰণ অপৰাধীৰ দেৰ বন্ধন (1:16; 2:9). েপৗেল জািনিছল
েয েতওঁৰ কমর্ েশষ ৈহ ৈগেছ আৰু েতওঁৰ প্রায় আয়ুস েশষৰ িদেশ ৈগ আেছ (4:6-8).

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 66-67 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজ ভাগত
েপৗেল েতওঁৰ িদ্বতীয় কাৰাবাসৰ সময়ত েৰামত আিছল আৰু েতওঁৰ শ্বহীদ েহাৱাৰ অেপক্ষাত থকা অৱস্থাত এই পত্রেটা

িলিখিছল
প্রাপক
িদ্বতীয় তীমিথয়, তীমিথয় আিছল পত্রৰ প্রাথিমক পাঠক, িকন্তু অৱেশয্ েতওঁ েযাগােযাগ থকা মণ্ডলীৰ ৈসেতও ভগাই

কিৰিছল
উেদ্দশয্
তীমিথয়ক তয্াগ কৰাৰ ৈসেত এক চূড়ান্ত উদ্দীপনা আৰু িয কাম কেৰ েসই কামত তীব্রতাৰ ৈসেত উপেদশ িদয়া

(1:3-14), লক্ষয্ (2:1-26), আৰু অধয্ৱসায় (3:14-17; 4:1-8)

মূল িবষয়
িবশ্বস্ত পিৰচযর্াৰ কামত এক অিভেযাগ

প্রান্তেৰখা
1. পিৰচযর্াৰ বােব প্রেণাদনা — 1:1-18
2. পিৰচযর্াত থকা আির্হ — 2:1-26
3. ভুৱা িশক্ষকৰ িবৰুেদ্ধ সতকর্ কৰা — 3:1-17
4. উৎসাহ আৰু আশীবর্াদৰ বাণী — 4:1-22

মঙ্গলাচৰণ; ৈধযর্ আৰু সহন প্রকাশ কিৰবৈল িনেবদন
1 মই েপৗল, খ্রীষ্ট যীচুত থকা জীৱনৰ প্রিতজ্ঞা অনুসিৰ, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰাই খ্রীষ্ট যীচুৰ িনযুক্ত পঁাচিন; 2 িপ্রয় পুত্র

তীমিথয়ৰ সমীপৈল: িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ প্রভু খ্রীষ্ট যীচুৰ পৰা অনুগ্রহ, দয়া আৰু শািন্ত েতামাৈল হওক
3 মই ঈশ্ৱৰক ধনয্বাদ িদওঁ, িয জন ঈশ্বৰক েমাৰ পূবর্পুৰুষৰ িদনেৰ পৰা আৰাধনা কিৰ অহা ৈহেছ, েসই জন ঈশ্বৰেক

মই িনমর্ল িবেবেকেৰ* আৰাধনা কেৰঁা; েসই জনৰ ওচৰত িনেতৗ িদেন-ৰিতেয় প্রাথর্না কৰাৰ সময়ত েতামাক েসঁাৱৰণ
কেৰঁা, 4 েতামাৰ চকুেলা আনেন্দেৰ পূৰ েহাৱা চাবৈল মই অিতশয় হািবয়াহ কিৰ আেছঁা 5 িয িবশ্বাস প্রথেম েতামাৰ বুঢ়ী
মা েলায়ী আৰু েতামাৰ মাতৃ উনীকীৰ অন্তৰত বাস কিৰিছল, েবাধ কেৰঁা েতেন অকপট িবশ্ৱাস েতামাৰ অন্তৰেতা বাস
কিৰেছ বুিল মই সুিনিশ্চত৷

6 এই কাৰেণ মই েতামাক েসঁাৱৰাইেছা েয, েমাৰ হাত েতামাৰ ওপৰত িদয়াৰ দ্বাৰাই ঈশ্ৱৰৰ িয অনুগ্রহৰ বৰ† েতামাক
দান কৰা হ’ল, েসই বৰ পুনৰ জাগ্রত কৰা৷ 7 িকয়েনা ঈশ্বেৰ আমাক ভয়ৰ আত্মা িদয়া নাই, িকন্তু শিক্ত, ‡ েপ্রম আৰু
সুবুিদ্ধৰ আত্মা িদেল

8 এেতেক আমাৰ প্রভুেৱ িদয়া সাক্ষয্ৰ িবষেয় আৰু েতওঁৰ অেথর্ বন্দীয়াৰ েহাৱা িয মই েপৗল, েমােৰা িবষেয় তুিম
লিজ্জত নহবা িকন্তু ঈশ্বৰৰ শিক্ত অনুসােৰ, শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ েমােৰ ৈসেত েক্লশ েভাগ কৰা, 9 কাৰণ েতেৱঁই আমাক
পিৰত্রাণ কিৰেল আৰু পিবত্র আমন্ত্রেণেৰ আমন্ত্রেণা কিৰেল, েসেয় আমাৰ কমর্ৰ দেৰ নহয় িকন্তু েতওঁৰ িনজ অিভপ্রায়
আৰু অনুগ্রহৰদেৰেহ কিৰেল; িয অনুগ্রহ অনািদ কালৰ পূেবর্ খ্রীষ্ট যীচুত আমাক িদয়া আিছল; 10 িকন্তু এিতয়া আমাৰ
* 1 অধয্ায়:3 পঁা 23:1; 2 কিৰ 1:12; ইব্রী 13:18৷ † 1 অধয্ায়:6 পিবত্র আত্মাৰ বৰ ‡ 1 অধয্ায়:7 লূক 24:49; পঁা 1:8; েৰা 8:15
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ত্রাণকতর্ া খ্রীষ্ট যীচুৰ আিবভর্ াৱৰ দ্বাৰাই প্রকািশত হ’ল; িয জেন মৃতুয্ক িবনাশ কিৰ, § শুভবাতর্ াৰ দ্বাৰাই জীৱন আৰু
অক্ষয়তাক েপাহৰৈল আিনেল; 11 েসই শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ েমাক েঘাষণাকাৰী, পঁাচিন আৰু িশক্ষক িহচােপ িনযুক্ত
কিৰেল*

12 এই কাৰেণ মই এইেবাৰ দুখ েভাগ কিৰেলও লিজ্জত† নহওঁ; িকয়েনা মই িয জনক িবশ্বাস কিৰেলঁা, েতওঁক জােনা
আৰু েতওঁৰ হাতত মই িনজেক অপর্ণ কিৰ িদেলঁা, ‡ তােত েতওঁ েয েসই িদনৰ কাৰেণ েমাক পহৰা িদ ৰািখবৈল সমথর্,
ইয়ােক দৃঢ় প্রতয্য় কিৰেছঁা 13 েমাৰ িয িয কথা শুিনলা তাক িনৰাময় বাকয্ৰ আির্হ িহচােপ ৈল খ্রীষ্ট যীচুৰ সম্বন্ধীয় িবশ্বাস
আৰু েপ্রমত ধাৰণ কৰা 14 িয উত্তম দান েতামাক গতাই িদয়া ৈহেছ, েসই দান আমাত িনবাস কৰা পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰাই
পহৰা িদ ৰািখবা

15 ফুিগল্ল আৰু হমর্িগিন আিদ কিৰ এিচয়াত থকা সকেলােৱই েমাৰ পৰা িবমূখ হল৷ এই িবষেয় তুিম জািন আছা
16অনীিচমৰ ঘৰৰ েলাক সকলক প্রভুেৱ দয়া কৰক, িকয়েনা েতওঁ বােৰ বােৰ েমাৰ প্রাণ জুৰাইিছল আৰু মই বন্দীশালৰ
িশকিলত থািকেলও লাজ নাপাইিছল; 17 বৰং েৰাম নগৰত থােকঁােত, েতওঁ অিত কেষ্টেৰ েমাক িবচািৰ পাইিছল - 18 েতওঁ
যােত েসইিদনা §প্রভুৰ পৰা দয়া পায়, প্রভুেৱ এেন অনুগ্রহ কৰক, আৰু ইিফচেতা েতওঁ িকমান েসৱা শুশ্রূষা কিৰিছল
েসই িবষেয়ও তুিম ভালৈক জনা৷

2 অধয্ায়
1 এেতেক েহ েমাৰ পুত্র, খ্রীষ্ট যীচুত থকা িয অনুগ্রহ, তাৰ দ্ৱাৰাই তুিম বলৱান েহাৱা * 2আৰু অেনক সাক্ষীৰ আগত

েমাৰ পৰা িয িয শুিনলা, েসই সকেলা কথা অনয্ েলাকক িশকাবৈল, িবশ্বাসী আৰু িনপুণ েলাক সকলক সমপর্ণ কৰা
3 খ্রীষ্ট যীচুৰ এজন উত্তম ৈসিনকৰ দেৰ তুিম েমােৰ ৈসেত েক্লশ সহন কৰা 4 েকােনা এজন েলাক ৈসিনকৰ কামত

থােকােত জীিৱকাৰ অেথর্ অনয্ েকােনা বয্বসায়ত িনজেক আৱদ্ধ হবৈল িনিদেয় িকন্তু িয জেন েতওঁক এই পদ িদেল,
েতওঁকেহ সন্তুষ্ট কিৰবৈল েচষ্টা কেৰ 5 এেকদেৰ েকােনা এজন েখলুৈৱেয় যিদও িজিকবৈল যত্ন কেৰ, তথািপ েতওঁ
যিদ িবধান অনুসােৰ পালন নকেৰ, েতেনহেল েতওঁক মুকুেটেৰ িবভূিষত কৰা নহয়

6 পিৰশ্রমী েখিতয়েক প্রথেমই েতওঁৰ শসয্ৰ ভাগ েভাগ কিৰব লােগ৷ 7 মই িয িয কেলঁা েসই িবষেয় িবেবচনা কিৰবা,
িকয়েনা প্রভুেৱ সকেলা িবষয় বুিজবৈল েতামাক জ্ঞান িদব

8 েমাৰ শুভবাতর্ াৰ দেৰ, মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতালা, দায়ুদৰ বংশৰ যীচু খ্রীষ্টক েসঁাৱৰণ কৰা৷ 9 েসই শুভবাতর্ াৰ
সম্বেন্ধ মই িশকিলৰ বন্ধনত থািক দুষ্কমীর্ৰ দেৰ েক্লশ েভাগ কিৰেছঁা িকন্তু ঈশ্বৰৰ েসই বাকয্ত হ’েল িশকিলৰ বন্ধন
নাই 10 এই কাৰেণ িয সকলক মেনানীত কৰা হ’ল অথর্াৎ েতওঁেলােকও অনন্ত েগৗৰেৱেৰ ৈসেত েযন খ্রীষ্ট যীচুত থকা
পিৰত্রাণ লাভ কিৰব পােৰ, তাৰ কাৰেণ মই এই সকেলােবাৰেক সহন কিৰেছঁা

11 এই কথা িবশ্বাসেযাগয্:
“আিম যিদ েতওঁৰ ৈসেত মিৰেলঁা, েতেনহেল েতওঁেৰ ৈসেত জীৱনেৰা ভাগী হম
12 আিম যিদ সহন কেৰঁা, েতেনহেল েতওঁৰ ৈসেত ৰাজত্বও কিৰম৷
আিম যিদ েতওঁক অস্বীকাৰ কেৰঁা, েতেনহেল েতেৱঁা আমাক অস্বীকাৰ কিৰব৷†
13 আিম অিবশ্বাসী হেলও, েতওঁ িবশ্বাসী ৈহ থােক,
িকয়েনা েতওঁ িনজেক অস্বীকাৰ কিৰব েনাৱােৰ ”‡

14 তুিম এই সকেলা কথা েতেখত সকলক েসঁাৱৰাই থািকবা, আৰু বাগযুদ্ধ নকিৰবৈল প্রভুৰ সাক্ষােত েতেখত সকলক
দৃঢ় আজ্ঞা কৰা, িকয়েনা বাগযুদ্ধেবােৰ এেকা লাভ নজন্মাই িকন্তু শুনা েলাক সকলক নাশ কেৰ 15 তুিম িনজেক
পৰীক্ষািসদ্ধ েলাক, লাজৰ েযাগয্ েনােহাৱা কমীর্ আৰু সতয্ৰ বাকয্ শুদ্ধৈক েকাৱাত িনপুন§হবৈল ঈশ্বৰৰ অনুেমাদন
পাবৰ বােব যত্ন কৰা

16 িকন্তু িনন্দাযুক্ত কথােবাৰৰ পৰা পৃথক থািকবা, িকয়েনা এইেবােৰ অিধকৰূেপ ঈশ্ৱৰক অিবশ্ৱাস কিৰবৈল বাট
েদখুৱাই ৈল যায়৷ 17 এেন কথােবাৰ িবয়িপ পেৰ আৰু েগলা ঘাৰ দেৰ নষ্ট কিৰ িবস্তাৰ লাভ কেৰ, এেন েলাকেবাৰৰ
িভতৰেত হুিমনায় আৰু িফলীেতা আেছ, 18 েতওঁেলাক সতয্ পথৰ পৰা ভ্রষ্ট েহাৱা৷ েতওঁেলােক পুনৰুত্থান ৈহ েযাৱা বুিল
প্রচাৰ কিৰ িকছুমান েলাকৰ িবশ্বাস িবনষ্ট কিৰেছ
§ 1 অধয্ায়:10 েযা 5:25-29; 11:25; 1 কিৰ 15:55; ইব্রী 2:14, 15 * 1 অধয্ায়:11 1তীম2:7 † 1 অধয্ায়:12 েৰাম 1:16 ‡ 1
অধয্ায়:12 1 িপ 4:19৷ § 1 অধয্ায়:18 েসইিদনা প্রভু অহাৰ িদনত * 2 অধয্ায়:1 িযেহা 1:7; ইিফ 6:10৷ † 2 অধয্ায়:12 মিথ 10:32,
33; মাকর্ 8:58৷ ‡ 2 অধয্ায়:13 গণ 23:19; তীত 1:2 § 2 অধয্ায়:15 মিথ 13:52; লূক 12:42
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19 তথািপ ঈশ্বেৰ স্থাপন কৰা দৃঢ় িভিত্তমূল িথেৰ থােক আৰু তাৰ ওপৰত এই কথা েমাহৰ মৰা আেছ, েবােল- “প্রভুেৱ
েতওঁৰ েলাক সকলক জােন,”* আৰু “িয েকােনােৱ প্রভুৰ নাম লয়, েতওঁ অধাির্মকতাৰ পৰা দূৰ হওক ”† 20 িকয়েনা
ডাঙৰ ঘৰত েকৱল েসাণ ৰূপৰ পাত্রেহ থােক, এেন নহয়, কাঠৰ আৰু মািটৰ পাত্রও থােক৷ তােৰ িকছুমান সমাদৰৰ
কাৰেণ আৰু িকছুমান অনাদৰৰ কাৰেণ 21 এেতেক েকােনােৱ যিদ এইেবাৰৰ পৰা িনজেক শুিচ কিৰ ৰােখ, েতেনহেল
েতওঁ সমাদৰৰ পাত্র, পিবত্রীকৃত, প্রভুৰ কাযর্ৰ বােব উপেযাগী আৰু সকেলা সৎ কমর্ৰ বােব প্রস্তুত থািকব

22 িকন্তু তুিম েযৗৱন কালৰ অিভলাষৰ‡ পৰা পেলাৱা আৰু ধাির্মকতা, িবশ্বাস, েপ্রম, শািন্ত আৰু িনমর্ল মেনেৰ প্রভুৈল
প্রাথর্না কৰা েলাক সকলৰ ৈসেত এক ৈহ েসইেবাৰক অনুসৰণ কৰা৷ 23 িকন্তু মূখর্তা আৰু অযথা কথােবাৰৰ পৰা দূৰত
থাকা৷ িকয়েনা এইেবােৰ িবেৰাধ জন্মায় কািজয়া সৃষ্টি কেৰ৷

24 প্রভুৰ দােস িবেৰাধ কিৰব নালােগ িকন্তু সকেলােক মৃদুশীল, িশক্ষা িদয়াত িনপুন আৰু অপকাৰত সহনীয় ৈহ,
25 িবেৰাধ কৰােবাৰক মৃদুভােব িশক্ষা িদব লােগ৷ েতিতয়া েসই সতয্ৰ তত্ব জ্ঞানৰ অেথর্ ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক মন-পালটনৰ
বৰ িদব 26 আৰু চয়তানৰ ইচ্ছা সাধনৰ অেথর্ তাৰ ফান্দত বন্দী ৈহ থািকেলও েতওঁেলােক েচতনা পাব

3 অধয্ায়
েশষ-কালত হবলগীয়া ভ্রষ্টতাৰ িবষেয় েচতনা-বাকয্

1 িকন্তু ইয়ােক জািনবা েয, েশষ-কালত ভয়ঙ্কৰ সময় উপিস্থত হব 2 িকয়েনা েসই কালত মানুহেবাৰ িনজেক
িনেজ েপ্রম কেৰঁাতা, ধন লুভীয়া, দপীর্, অহংকাৰী, িনন্দক, িপতৃ-মাতৃৰ প্রিত অবাধয্, অকৃতজ্ঞ, অপিবত্র, 3 েস্নহহীন,
বুজিন নমনা, অপবাদক, ইিন্দ্রয়-দমন নকৰা, উগ্র, সাধুক িঘণাওঁতা, 4 িবশ্বাসঘাতক, আঁেকাৰেগাজ, মদগবীর্, ঈশ্বৰ েপ্রম
কৰাতৈক বৰং সুখ িপ্রয় হব৷

5 েতওঁেলােক ধাির্মকতাৰ আকাৰ ধাৰণ কিৰব, িকন্তু তাৰ শিক্ত অস্বীকাৰ কিৰব এেন েলাক সকলৰ পৰা তুিম আতিৰ
থািকবা 6 িকয়েনা েতওঁেলাকৰ িকছুমান মানুেহ, ছেলেৰ পৰৰ ঘৰত েসামাই, িনবু্বর্িদ্ধ িতেৰাতা সকলক েমািহত কিৰ
বন্দীনীৰ তুলয্ কিৰেল আৰু পাপত ভাৰাক্রান্ত কিৰ নানা িবধ অিভলােষেৰ চািলত কিৰেল৷ 7 এই িতেৰাতা সকেল সদায়
নতুন িশক্ষা পাবৰ বােব েচষ্টা কেৰ, িকন্তু সতয্ৰ তত্ব-জ্ঞান পাবৈল হেল েকিতয়াও সমথর্ নহয়৷

8 েযেনৈক যািন্ন আৰু যামিব্রেয় েমািচৰ িবেৰাধীতা কিৰিছল, * েতেনৈক এই িমছা িশক্ষক সকেলও সতয্তাৰ প্রিতেৰাধ
কিৰিছল৷ েতেখত সকল মন ভ্রষ্ট আৰু িবশ্বাসৰ সম্বেন্ধ অপ্রমািণক৷ 9 িকন্তু েতেখত সকেল অিধক আগবািঢ়ব েনাৱািৰব,
িকয়েনা েসই দুজনৰ দেৰ, েতেখত সকলেৰা মূখর্তা† সকেলােৰ আগত প্রকািশত হব

10 িকন্তু তুিম েমাৰ িশক্ষা, আচাৰ-বয্ৱহাৰ, অিভপ্রায়, িবশ্বাস, িচৰসিহষু্ণতা, েপ্রম, ৈধযর্, 11 তাড়না আৰু দুখেভাগ,
েসই সকেলােৰ অনুগামী হলা আৰু আিন্তয়িখয়া, ইকিনয়, আৰু লুস্ত্রাত েমাৈল িক ঘটনা ঘিটিছল, েসই িবষেয়ও তুিম
জানা৷ মই এেন ধৰণৰ তাড়না সহন কিৰেছঁা েয, েসইেবাৰ তাড়নাৰ পৰা ঈশ্ৱেৰেহ েমাক উদ্ধাৰ কিৰেল৷‡ 12 আৰু
বাস্তিৱকেত িয সকেল খ্রীষ্ট যীচুত ভিক্তভােব জীৱন-যাপন কিৰবৈল ইচ্ছা কেৰ, এেন েলাক সকেল তাড়না পাব §
13 িকন্তু দুষ্ট আৰু প্রবঞ্চক সকেল িকছুমান েলাকক িবপেথ ৈল যাব আৰু িনেজও ভ্রান্ত ৈহ অিধকৰূেপ মন্দ ৈহ যাব

14 িকন্তু তুিম িয িয িশিকলা আৰু দৃঢ়তােৰ িয িবশ্বাস পালা, েসই িশক্ষােত িস্থেৰ থাকা, িকয়েনা েকান বয্িক্তৰ পৰা
েসই িশক্ষা পালা, েসই িবষেয় তুিম জানা 15আৰু িয পিবত্র িবধান-শাস্ত্রই খ্রীষ্ট যীচুৰ সম্বন্ধীয় িবশ্বাসৰ েযােগিদ েতামাক
পিৰত্রাণৰ অেথর্ জ্ঞানী কিৰব পােৰ, তােকা তুিম িশশু কালেৰ পৰা জানা

16 সকেলা ধমর্শাস্ত্র ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা িনশ্বািসত *আৰু িশক্ষাৰ বােব, অনুেযাগৰ বােব, শুধৰিণৰ বােব আৰু ধাির্মকতা
সম্বন্ধীয় িশক্ষাত লাভজনক†; 17 যােত ঈশ্বৰৰ মানুহ িসদ্ধ আৰু সকেলা সৎ কমর্ৰ কাৰেণ সুসিজ্জত হব পােৰ৷

4 অধয্ায়
বৃদ্ধ বন্দীয়াৰ েপৗলৰ েশষ কথা

1 মই ঈশ্বৰৰ আৰু খ্রীষ্ট যীচুৰ দৃষ্টিত, িয জন জীিৱত আৰু মৃত েলাকৰ ভাবী িবচাৰকতর্ া, * েতওঁৰ আিবভর্ াৱ আৰু
ৰাজয্ৰ শপত িদ, মই েতামাক এই দৃঢ় আজ্ঞা িদওঁ - 2 তুিম বাকয্ েঘাষণা কৰা; সময়ত আৰু অসময়েতা উৎসাহী েহাৱা;
সমূ্পণর্ ৈধযর্ আৰু উপেদেশেৰ অনুেযাগ কৰা, ডিবওৱা আৰু উদেগাৱা
* 2 অধয্ায়:19 গণ 16:5; নহূ 1:7; েযা 10:14৷ † 2 অধয্ায়:19 গণ 16:21; িয 52:11৷ ‡ 2 অধয্ায়:22 1 িপ 2:11৷ * 3 অধয্ায়:8
যা 7:22 † 3 অধয্ায়:9 যা 8:18, 19; 9:11 ‡ 3 অধয্ায়:11 গীত 34:19 § 3 অধয্ায়:12 মিথ 10:16-22; েযা 15:20 * 3
অধয্ায়:16 িনশ্বািসত অনুপ্রািণত েহাৱা † 3 অধয্ায়:16 েৰা 15:4 * 4 অধয্ায়:1 মিথ 25:31; েযা 5:22-29
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3 িকয়েনা েলাক সমূেহ িনৰাময় িশক্ষা সিহব িনিবচৰা, এেন সময় আিহব েতিতয়া েতেখত সকলৰ খজুওৱা কােণ
শুিনব িবচৰা িশক্ষা শুিনবৈল, িনজ িনজ অিভলাষ অনুসােৰ িনজৰ েচৗপােশ দ’েম দ’েম িশক্ষক কিৰ ল’ব 4 েতেনকুৱা
েলাকেবােৰ সতয্ৰ পৰা কাণ ঘূৰাই, েপৗৰািণক কথাৈল মেনােযাগ িদব 5 িকন্তু তুিম, সকেলা িবষয়েত েচতনাযুক্ত ৈহ
থাকা, েক্লশ সহন কৰা, শুভবাতর্ া প্রচাৰকৰ কাযর্ কৰা, েতামাৰ পিৰচযর্া কমর্ সমূ্পণর্ কৰা

6 িকয়েনা সম্প্রিত মই ৈনেবদয্ স্বৰূেপ ঢলা ৈহেছঁা, আৰু েমাৰ প্রাণ-েনৗকা েমিলবৰ সময় উপিস্থত ৈহেছ 7 মই েসই
উত্তম যুদ্ধত প্রাণপণ কিৰেলঁা, িনৰূিপত পথৰ েশষৈলেক েদৗিৰেলঁা, † িবশ্বাস ৰািখেলঁা 8 েমাৰ বােব িয ধাির্মকতাৰূপ
িকৰীিট সঁািচ ৰখা ৈহেছ, ‡ েসই িকৰীিট ধাির্মক িবচাৰকতর্ া প্রভুৰ দ্ৱাৰা েসইিদনা েমাক িদয়া হব; আৰু অকল েমােক নহয়,
িকন্তু েতওঁৰ আিবভর্ াৱক েপ্রম কৰা সকেলােক িদব

9 েমাৰ ওচৰৈল েসানকােল আিহবৈল তুিম যত্ন কৰা; 10 িকয়েনা দীমাই এই বতর্ মান সংসাৰৰ েপ্রমত পিৰ, § েমাক
তয্াগ কিৰ িথচলনীকীৈল গ’ল; ক্রীেষ্কন্ত গালাতীয়াৈল আৰু তীত দালমািতয়াৈল গ’ল

11 একমাত্র লূকেহ েমাৰ লগত আেছ তুিম মাকর্ ক লগত ৈল আিহবা; িকয়েনা পিৰচযর্া কমর্ত েতওঁ েমাৰ বােব
উপকাৰী 12 তুিখকক ইিফচৈল পঠােলঁা 13 েত্রাৱা নগৰত মই িয বৰ েচালােটা কাপর্ৰ হাতত এিৰ আিহেলঁা, তুিম
আেহােত েসই েচালােটা আৰু পুস্তকেবাৰ, িবেশষৈক ছালত েলখা পুস্তক আৰু সামগ্রীেবাৰ ৈল আিহবা

14 আেলকেজন্দাৰ কঁহােৰ েমাৰ অপকাৰ কিৰেল; েতওঁৰ কমর্ অনুসােৰ প্রভুেৱ েতওঁক প্রিতফল িদব 15 েতওঁৈল
তুিমও সাৱধান হবা; িকয়েনা েতওঁ অিতশয়ৰূেপ আমাৰ বাকয্ৰ প্রিতেৰাধ কিৰিছল 16 মই প্রথম বাৰ িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ
িদয়াৰ সময়ত, েকােনও েমাৰ ফলীয়া ৈহ উপিস্থত নহল; সকেলােৱ েমাক তয্াগ কিৰেল; এেয় েতওঁেলাকৈল গিনত
নহওক

17 িকন্তু েমাৰ দ্বাৰাই েযন েঘাষণা কাযর্ িসদ্ধ হয় আৰু সকেলা অনা-ইহুদী েলােক েযন শুিনবৈল পায়, এই কাৰেণ
প্রভুেৱ েমাৰ ওচৰত িথয় ৈহ* েমাক বলৱান কিৰেল; তােত মই িসংহ†ৰ মুখৰ পৰা উদ্ধাৰ পােলঁা ‡ 18 প্রভুেৱ েমাক
সকেলা দুষ্কমর্ৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব§আৰু েতওঁৰ স্বগীর্য় ৰাজয্ৰ অেথর্ ৰক্ষা কিৰব; েতওঁৰ মিহমা িচৰকাল হওক আেমন

19 তুিম িপ্রষ্কা, আিক্কলাক আৰু অনীিচমৰ ঘৰ েলাক সকলক মঙ্গলবাদ িদবা 20 ইৰাস্তচ কিৰন্থত থািকল, িকন্তু ত্রিফম
নিৰয়া পৰাত মই েতওঁক িমলীতত ৈথ আিহেলঁা 21 তুিম জাৰ-কািলৰ আেগেয় আিহবৈল যত্ন কিৰবা উবুল, পূেদন্ত,
লীন, েক্লৗিদয়া ভনী আৰু সকেলা ভাইেয় েতামাক মঙ্গলবাদ কিৰেছ

22 প্রভু েতামাৰ আত্মাৰ লগত থাকক েতামােলাকৰ ৈসেত েতওঁৰ অনুগ্রহ থাকক আেমন৷

† 4 অধয্ায়:7 পঁা 20:24; 1 কিৰ 9:24-27 ‡ 4 অধয্ায়:8 প্র 2:10; § 4 অধয্ায়:10 1 েযা 2:15 * 4 অধয্ায়:17 মিথ 10:18-20;
পঁা 23:11 † 4 অধয্ায়:17 িসংহ মােন, েৰামীয় শাসনকতর্ াক বুজাইেছ ‡ 4 অধয্ায়:17 2 িপ 2:9 § 4 অধয্ায়:18 গীত 121:7
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তীতৰ প্রিত পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
তীতৰ ওচৰৈল িলখা এই পত্রৰ িলখক িহচােপ িনজেক েপৗেল উেল্লখ কিৰেছ, িনজেক ঈশ্বৰৰ এজন ভৃতয্ আৰু যীচু

খ্রীষ্টৰ এজন পঁাচিন বুিল সেম্বাধন কিৰেছ (1:1). তীতৰৰ ৈসেত েপৗলৰ সম্পকর্ স্থাপনৰ মাজত ৰহসয্ েদখা যায় যিদও
আিম এই িবষয়ত কব পােৰঁা েয, ইয়াক েপৗলৰ পিৰচযর্াৰ অধীনৈল ৰূপান্তিৰত কৰা ৈহেছ; ইয়াৰ বােব েতওঁ তীতক
সাধাৰণ িবশ্বাসৰ সতয্ সন্তানৈল পিৰণত কিৰেছ (1:4) েপৗেল স্পষ্টভােব তীতক বনু্ধ আৰু শুভবাতর্ াৰ বােব সহকমীর্
বুিল মহান সন্মান িদেছ, েতওঁৰ েস্নহৰ বােব তীতৰ প্রশংসা, েতওঁৰ আগ্রহ, আৰু আন সকলৈল িদয়া সান্ত্বনা

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 63-65 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজ ভাগত
েপৗেল তীতৈল েতওঁৰ এই পত্র িলিখিছল িনেকাপিলচৰ পৰা, েযিতয়া েতওঁক েতওঁৰ প্রথম েৰামান কাৰাগাৰৰ পৰা

মুকিল কিৰ িদিছল তাৰ পৰা েতওঁ পিৰচযর্া কিৰবৈল ইিফচত থকা তীমিথয়ৰ ওচৰৈল গুিছ যায়, ইয়াৰ মাজেত ক্রীিত
দ্বীপত েপৗেল তীতৰ সংগ িদেয়

প্রাপক
তীতৰ প্রিত, ক্রীিতত থকা আন এজন সহেযাগী কমীর্ আৰু িবশ্বাসত থকা পুত্র
উেদ্দশয্
ক্রীিতত থকা িকছুমান নবীন মণ্ডলীত ঘিট থকা ঘটনাক সংেশাধন কৰাৰ কাৰেণ তীতক পৰামশর্ িদয়া, প্রিতষ্ঠািনক

আেসাৱাহ আৰু সদসয্সকলৰ অিনয়িন্ত্রত আচৰণ, তাৰ বােব েতওঁেলাকক কৰা সাহাযর্ (1) আৰু নতুন েনতাৰ িনেয়াগ
কৰা (2) ক্রীিতত থকা অিবশ্বাসী সকলৰ আগত িবশ্বাসৰ উত্তম সাক্ষয্ িদবৰ বােব েতওঁেলাকক ৈতয়াৰ কৰা (1:5).

মূল িবষয়
আচৰণৰ এক িবিধ

প্রান্তেৰখা
1. শুেভচ্ছা — 1:1-4
2. েনতাসকলক িনেয়াগ কৰা — 1:5-16
3. িবিভন্ন বয়সৰ েগাট সকলৰ সম্পেকর্ িনেদর্ শনা — 2:1-3:11
4. সামৰিণৰ মন্তবয্ — 3:12-15

মঙ্গলাচৰণ; মণ্ডলী শাসন সম্বন্ধীয় কথা
1 মই েপৗল, ঈশ্বৰৰ দাস আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ িনযুক্ত পঁাচিন; ঈশ্বৰৰ মেনানীত েলাকৰ িবশ্বাস সুদৃঢ় কিৰবৈল আৰু ঐশ্বিৰক

আচৰণৰ সতয্ৰ জ্ঞান প্রিতষ্ঠা কিৰবৈল মই সহায় কেৰঁা৷ 2 েসই অনন্ত জীৱনৰ* আশাত আমাৰ এই িবশ্বাস আৰু জ্ঞান
লাভ হয়৷ অনািদ কালৰ পূেবর্ই িমছা েনােকাৱা ঈশ্বেৰ এই জীৱন িদয়াৰ প্রিতজ্ঞা কিৰিছল৷ 3 ঈশ্বেৰ েতওঁৰ বাকয্ িঠক
িঠক সময়ত প্রচাৰ কৰাৰ দ্বাৰাই প্রকাশ কিৰেল৷ ঈশ্বেৰ েসই কাযর্ৰ ভাৰ েমাৰ হাতত তুিল িদেল আৰু আমাৰ ত্রাণকতর্ া
ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা অনুসােৰ মই েসই বাকয্ প্রচাৰ কেৰঁা৷

4 সাধৰণ িবশ্বাসৰ দেৰ যথাথর্ পুত্র তীতৰ সমীপৈল িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ ত্রাণকতর্ া খ্রীষ্ট যীচুৰ পৰা অনুগ্রহ, দয়া
আৰু শািন্ত েতামাৈল হওক

5 অসমূ্পণর্ কাযর্েবাৰ সমূ্পণর্ কিৰবৈল আৰু েমাৰ আেদশ অনুসােৰ নগেৰ নগেৰ পিৰচাৰকক িনযুক্ত কিৰবৈলেকা,
ক্রীতী দ্বীপত মই েতামাক ৈথ আিহেলঁা

6 িয জন িনেদর্ াষী, এগৰাকী মিহলাৰ স্বামী, িয জনৰ সন্তান সকল িবশ্বাসী আৰু দুষ্ট বা অবাধয্ বুিল পিৰিচত নহয়,
েতেন বয্িক্তক পিৰচাৰকৰূেপ গণয্ কিৰবা † 7 অধয্ক্ষকৰ বােব এেয় প্রেয়াজনীয়, িযেহতু েতওঁ ঈশ্বৰৰ েলাক সকলৰ
পিৰচাৰক; েসেয়েহ, েতওঁ িনষ্কলংক েহাৱা উিচত৷ েতওঁ অহংকাৰী, অলপেত েক্রাধী, মদপী, প্রহাৰক আৰু কুিচ্ছত, লাভ
িবচৰা হব নালােগ৷
* 1 অধয্ায়:2 1 েযা 5:9-11 † 1 অধয্ায়:6 1 তী 3: 2-9



তীতৰ প্রিত পত্র 1 অধয্ায়:8 1352 তীতৰ প্রিত পত্র 3 অধয্ায়:2

8 িকন্তু অিতিথ েসৱক, সাধুক েপ্রম কেৰঁাতা, িবেবচক, নয্ায় কেৰঁাতা, পিবত্র আৰু আত্মসংযমী হ’ব লােগ৷ 9 আৰু
িনৰাময় িশক্ষাত আশ্বাস িদবৈল আৰু আপিত্ত দেশর্াৱা সকলক অনুেযাগ কিৰবৈল সমথর্ হ’বৰ কাৰেণ, উপেদশৰ অনুৰূপ
িবশ্বাসেযাগয্ বাকয্ত আসক্ত হব লােগ

10 িকয়েনা িবেশষৈক চুন্নৎ েহাৱা েলাক সকলৰ মাজত অনথর্ক বাকয্ কওঁতা, শৃংখলাহীন, ভাণ্ডনা কেৰঁাতা আৰু
অেনক অবাধয্ েলাক আেছ৷ 11 েতওঁেলাকৰ মুখ বন্ধ কৰা আৱশয্ক; েতওঁেলাক এেনকুৱা মানুহ েয, কুিচ্ছত লাভৰ
কাৰেণ েতওঁেলােক অনুিচত িশক্ষা িদ েকােনা েকােনা পিৰয়ালৰ সকেলােক িবনষ্ট কেৰ

12 েতওঁেলাকৰ এজন স্বেদশীয় ভাববাদীেয় ৈকেছ, েয “ক্রীতীৰ মানুহেবাৰ িমছলীয়া, েবয়া, িহংসুক জন্তু আৰু
এেলহুৱা ভাতভাৰী ” 13 এই সাক্ষয্ সঁচা েতওঁেলাক েযন িবশ্বাসত িনৰাময় হয়, এই কাৰেণ তুিম েতওঁেলাকক কেঠাৰ
অনুেযাগ কিৰবা

14 ইহুদী সকলৰ আখয্ানেবাৰত আৰু সতয্ৰ পৰা িবমুখ েহাৱা মানুহেবাৰৰ আেদশৈল মন িদ সময়ৰ অপবয্ৱহাৰ
নকিৰবা৷

15 িনমর্ল সকলৰ বােব সকেলােৱই শুিচ; িকন্তু কলুিষত আৰু অিবশ্বাসী সকলৰ বােব এেকােৱই শুিচ নহয়৷ বৰং
েতওঁেলাকৰ মন আৰু িবেবক, এই উভেয় কলুিষত 16 ঈশ্বৰক জােনা বুিল েতওঁেলােক মুেখেৰ স্বীকাৰ কেৰ, িকন্তু
কাযর্ত অস্বীকাৰ কেৰ৷‡ েতওঁেলাক িঘণলগীয়া, আজ্ঞা নমনা আৰু সকেলা সৎ কমর্ৰ বােব অনুপেযাগী

2 অধয্ায়
মণ্ডলীভুক্ত নানা েলাকক িদবলগীয়া িশক্ষাৰ বৃত্তান্ত

1 িকন্তু তুিম িনৰাময় িশক্ষাৰ ৈসেত উপযুক্ত কথা ক’বা৷ 2 বৃদ্ধ সকল েযন পিৰিমত েভাগী, ধীৰ, িবেবচক, িবশ্বাসত
গভীৰ, েপ্রমত আৰু ৈধযর্ত িনৰাময় হয়৷

3 েসইদেৰ বৃদ্ধ মিহলা সকেলেয়া েযন সকেলা সময়েত পিবত্র েলাক সকলৰ দেৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ েদখুৱায় আৰু
অপবািদকা বা বহু দ্রাক্ষাৰসৰ দাসী নহয়৷ িয িয উত্তম, েসই িশক্ষা েতওঁেলােক িদয়ক৷ 4 ইয়াৰ দ্বাৰা যুৱতী সকলক
েতওঁেলােক িশক্ষা িদয়ক, েতওঁেলাক যােত িচন্তাধাৰাত সুিস্হৰ হয়, পিতক েপ্রম কেৰঁাতা আৰু সন্তান-িপ্রয়া হবৈল
উৎসািহত হয়, এইদেৰ িবেবচক হবৈল, 5 িনেদর্ াষী, ঘৰ-ধেৰাতা, সৎ স্বভাৱৰ, আৰু িনজ িনজ স্বামীৰ বশীভুতা হবৈল
িশকাই বুজাই সুবুিদ্ধ কিৰ তুিলবৰ বােব েতওঁেলােক িশক্ষা িদয়ক, যােত ঈশ্বৰৰ বাকয্ িনিন্দত নহয়৷

6 েসইদেৰ যুৱক সকলেকা সুেবাধ হবৈল উদেগাৱা৷ 7 িনেজ সকেলা িবষয়েত সৎ কমর্ৰ আির্হ ৈহ, িশক্ষা িদওঁেত শুদ্ধ,
ধীৰ আৰু অিনন্দনীয় ৈহ িনৰাময় বাকয্ প্রকাশ কিৰবা; 8 েতিতয়া িবেৰাধী মানুেহ আমাৰ িবষেয় েকােনা কু-কথা কবৈল
েনােপাৱাত, লাজ পাব

9 দাস সকেল সকেলা িবষয়ত েতওঁেলাকৰ প্রভু সকলৰ আজ্ঞাধীন হব লােগ৷ েতওঁেলাকৰ প্রিত সেন্তাষদায়ক হব
লােগ, িকন্তু উত্তৰা-উত্তিৰ নকিৰ 10 আৰু হাত লৰ নৈহ, বৰং সকেলােত উত্তম িবশ্বস্ততা েদখুৱাবৰ বােব েতওঁেলাকক
উদেগাৱা, তােত আমাৰ ত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰৰ িশক্ষাই সকেলা িবষয়েত েতওঁেলাকক ভূিষত কৰক৷*

11 িকয়েনা সকেলা মানুহৈল পিৰত্রাণ অনা ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ প্রকািশত হ’ল; 12আৰু আিম ভিক্ত লঙ্ঘন আৰু সাংসািৰক
অিভলাষ অস্বীকাৰ কিৰ, গম্ভীৰ, ধাির্মক আৰু সৎ ভােবেৰ এই বতর্ মান সংসাৰত েযন জীৱন-যাপন কিৰব পােৰঁা, তাৰ
বােব এই অনুগ্রেহ আমাক এেন িশক্ষা িদেছ 13 এিতয়া আিম েযন পৰমধনয্ আশা িসিদ্ধৰ অেথর্ মহান ঈশ্বৰ আৰু
ত্রাণকতর্ া যীচু খ্রীষ্টৰ প্রতাপৰ আিবভর্ াৱৰ বােব অেপক্ষা কিৰ থােকা৷

14আমাক সকেলা অধমর্ৰ পৰা মুক্ত আৰু শুিচ কিৰবৈল যীচুেৱ িনজেক উৎসগর্ কিৰেল, যােত আিম মূলয্ৱান বয্িক্ত
সকলৰ দেৰ সকেলা সৎকমর্ত উেদয্াগী হওঁ 15 তুিম এইেবাৰ কথা ৈক সমূ্পণর্ ক্ষমতােৰ উদেগাৱা আৰু অনুেযাগ
কিৰবা; েতামাক েহয়জ্ঞান কিৰবৈল কােকা িনিদবা

3 অধয্ায়
1 তুিম েতেখত সকলক েসঁাৱৰাবা; েতেখত সকেল েযন শাসনকতর্ া আৰু ক্ষমতা েপাৱা েলাক সকলৰ বশীভুত ৈহ

েতওঁেলাকৰ আজ্ঞা পালন কেৰ, সকেলা সৎকম্মর্ত যুগুত হয় থােক, আৰু 2 েকােনা বয্িক্তক িনন্দা নকিৰ, িনিব্বর্েৰাধী
আৰু ক্ষান্ত স্বভাৱী ৈহ সকেলা মানুহৰ প্রিত মৃদুভাব প্রকাশ কৰক৷
‡ 1 অধয্ায়:16 িযিহ 33: 30-32; মিথ 15:8; 2 তী 3:5; 1 েযা 4:20 * 2 অধয্ায়:10 মিথ 5:16; িফিল 2:15; 1 িপ 2:9
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3 িকয়েনা পূেবর্ আিমও িনেব্বর্াধ, আজ্ঞা নমনা, ভ্রান্ত, নানা িবধ অিভলাষ আৰু সুখেভাগৰ েসৱাকমর্ কৰা, িহংসা আৰু
ঈষর্াত কাল িনওৱা, ঘৃণনীয় আৰু পৰস্পেৰ ঘৃণাকাৰী আিছেলঁা

4 িকন্তু েযিতয়া আমাৰ ত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰৰ মধুৰ েস্নহ স্বভাব আৰু মনুষয্ জািতৈল েপ্রম প্রকািশত হল, 5 েতিতয়া আমাৰ
ধাির্মকতাৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু েতওঁ িনজ দয়া অনুসােৰ নতুন জন্মৰ* স্নান আৰু পিবত্র আত্মাই নতুন কৰাৰ দ্বাৰাই আমাৰ
পিৰত্রাণ কিৰেল৷

6 তাৰ কাৰেণ েসই আত্মা আমাৰ ত্রাণকতর্ া যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই ঈশ্বেৰ আমাৰ ওপৰত বাহুলয্ৰূেপ বািক িদেল, 7 যােত
েতওঁৰ অনুগ্রহত আিম ধাির্মক বুিল গিণত ৈহ অনন্ত জীৱনৰ আশা অনুসােৰ উত্তৰািধকাৰী† হব পােৰঁা৷

8 এই কথা িবশ্বাসেযাগয্৷ ঈশ্ৱৰত িবশ্ৱাস কৰা সকেল যােত েতওঁেলাকৰ সনু্মখত থকা সৎকমর্ত লািগ থািকবৈল িচন্তা
কেৰ, তাৰ কাৰেণ েতামাক এই আজ্ঞা মই িদেছঁা৷ এইেবাৰ কথা সকেলা েলাকৰ পেক্ষ উত্তম আৰু লাভজনক

9 িকন্তু মূঢ় বাদ-িববাদ, বংশাৱলী িববাদ আৰু িবধানৰ িবষেয় বাগযুদ্ধ, এই সকেলােৰ পৰা তুিম পৃথেক থািকবা;
িকয়েনা েসইেবাৰ অনুপকাৰী আৰু অনথর্ক 10 দলেভদী মানুহক দুই এবাৰ েচতনা িদয়াৰ পাছত েতেনেলাকক অগ্রাহয্
কিৰবা; 11 েতেনধৰণৰ মানুহ েয িবপথগামী আৰু িনজ প্রমাণত েদাষী ৈহ পাপ কেৰ, েসই িবষেয় তুিম জানা

েশষ-আেদশ আৰু মঙ্গলবাদ
12 মই েতামাৰ তাৈল আির্ত্তমা বা তুিখকক পঠােলঁা, নীকপিলত েমাৰ ওচৰৈল েবগাই আিহব বােব তুিম যত্ন কিৰবা;

িকয়েনা মই েসই ঠাইেত জাৰকািল কটাবৈল িসদ্ধান্ত লেলঁা 13 পিণ্ডত িচনাক আৰু আপেল্লাক অিত যেত্নেৰ পঠাবা,
যােত েতওঁেলাকৰ এেকােৰ অভাৱ নহয়

14 আমাৰ মানুহেবাৰ েযন িনষ্ফল নহয়, তাৰ বােব প্রেয়াজনীয় অভাৱ পুৰণ কিৰবৈল সৎকমর্ত লািগ থািকবৰ বােব
িশকক

15 েমাৰ লগত থকা সকেলােৱ েতামাক মঙ্গলবাদ কিৰেছ িবশ্বাসত থািক আমাক েপ্রম কৰা সকেলােক মঙ্গলবাদ
িদবা েতামােলাক সকেলােৰ লগত অনুগ্রহ থাকক আেমন৷

* 3 অধয্ায়:5 েযা 3:3, 5 † 3 অধয্ায়:7 1 িপ 1:3-5
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িফলীমনৰ প্রিত পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
িফিলমন পুস্তকৰ িলখক পঁাচিন েপৗল আিছল (1:1). েতওঁৰ িফিলমনৰ প্রিত পত্রত, েপৗেল ৈকেছ েয, েতওঁ িফিলমনক

উভিত অহাৰ পৰা ওিনিচমৈল পিঠয়াইেছ, আৰু কলচীয়া 4:9 পদত, ওিনিচমাচ পিৰিচত আিছল এজন িটিচকাচৰ ৈসেত
কলচীয়াৈল অহা েলাক িহচােপ (িয জেন এই পত্র কলচীয়াবাসীক আিন িদিছল). মন কিৰবলগীয়া এেয় েয, এইেটা অিত
গুৰুত্বপূণর্ েদখুৱাবৈল েপৗেল েতওঁৰ িনজৰ হােতেৰ এই পত্র িলিখিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60 খ্রীষ্টাব্দ
েৰামত থােকােত েপৗেল এই পত্র িফিলমনৈল িলিখিছল, িফিলমন ৈল এই পত্র িলখা সময়ত েপৗল বন্দী ৈহ আিছল
প্রাপক
েপৗেল এই পত্র িলিখিছল, িফিলমন, অিফয়া, অির্কপাচ আৰু আির্কপাচৰ গৃহত েগাট েখাৱা মণ্ডলীৈল এই পত্রৰ

িবষয়বস্তুৰ পৰা এইেটা স্পষ্ট েয, এই পত্রৰ প্রাথিমক উদ্দীষ্ট পাঠক আিছল িফিলমন
উেদ্দশয্
ওিনিচমাচক পুনৰ জিৰমনািবহীনভােব উভতাই লবৈল িফিলমনক সন্তুষ্ট কিৰবৈল েপৗেল এই পত্র িলিখিছল (ক্রীতদাস

ওিনিচমাচ েতওঁৰ মািলক, িফিলমন, আৰু পলাই গ’ল) (10-12, 17). তদুপিৰ েতওঁ িবচািৰিছল েয িফিলমনৰ ৈসেত
ওিনিচমােচ নীচ ক্রীতদাস িহচােপ আচৰণ কৰাতৈক “িপ্রয় ভাই” বুিল কিৰিছল (15-16) ওিনিচমাচ আিছল িফিলমনৰ
সম্পিত্ত, আৰু েপৗেল েতওঁৰ মািলকৰ ওচৰৈল উভিত যাবৰ বােব পথ মসৃণ কিৰবৈল িলিখিছল েপৗলৰ সাক্ষয্ৰ েযােগিদ
েতওঁ, ওিনিচমক এজন খ্রীষ্টিয়ান ৈহ উঠুলবৈল িদেছ (1:10)

মূল িবষয়
ক্ষমা

প্রান্তেৰখা
1. অিভবাদন — 1:1-3
2. ধনয্বাদ িদয়া — 1:4-7
3. ওিনিচমৰ বােব মধয্স্ততা কৰা — 1:8-22
4. চূড়ান্ত বাকয্ — 1:23-25

িফলীমনৰ দাস ওনীিচমক েপ্রেমেৰ গ্রহন কিৰবৈল িনেবদন
1 আমাৰ িপ্রয় ভাই আৰু সহকমীর্ িফলীমনৰ প্রিত, খ্রীষ্ট যীচুৰ বন্দীয়াৰ েপৗল* আৰু আমাৰ ভাই তীমিথয়†; 2 আৰু

আমাৰ ভনী আিপ্পয়া, সহেসনা আির্খপ্প আৰু েতামাৰ ঘৰত েগাট েখাৱা মণ্ডলীৰ প্রিত, 3আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু
খ্রীষ্টৰ পৰা অনুগ্রহ আৰু শািন্ত কামনা কিৰেলঁা

4 েমাৰ প্রাথর্নাত মই েতামাৰ নাম উেল্লখ কিৰ, সদায় েমাৰ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ িদওঁ, 5 প্রভু যীচুৰ প্রিত েতামাৰ িবশ্বাস
আৰু ঈশ্বৰৰ সকেলা পিবত্র েলাকৰ প্রিত থকা েতামাৰ েপ্রমৰ কথা শুিনবৈল পােলঁা 6 েতামাৰ িবশ্বাসৰ সহভািগতা েযন
আমাৰ লগত থকা সকেলা উত্তম িবষয়ৰ জ্ঞানত খ্রীষ্টৰ অেথর্ কাযর্সাধক হয়, এেন প্রাথর্না কেৰঁা 7 েহ ভাই, েতামাৰ
েপ্রমত মই অিত আনন্দ আৰু সান্ত্বনা পােলঁা, িকয়েনা েতামাৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাক সকলৰ হৃদয় পুনৰাই সজীৱ কৰা
হ’ল

8 গিতেক িয উিচত েসইেটা কিৰবৰ বােব েতামাক আজ্ঞা িদবৈল যীচু খ্রীষ্টত েমাৰ সাহস আেছ, 9 তথািপ মই েতামাক,
েতামাৰ েপ্রমৰ কাৰেণ ইয়াৰ পিৰৱেতর্ অনুেৰাধ কেৰঁা মই েপৗল, বৃদ্ধ ৈহেছঁা আৰু এিতয়া খ্রীষ্ট যীচুৰ কাৰেণ মই বন্দী

10 েমাৰ বন্দী অৱস্থাত জন্মা‡ পুত্র ওনীিচমৰ প্রসংগত মই েতামাক অনুেৰাধ কেৰঁা; 11 েতওঁ আেগেয় েতামাৰ
অনুপকাৰী আিছল িকন্তু এিতয়া েতামাৰ আৰু েমাৰ বােবও উপকাৰী হ’ল 12 িয জন েমাৰ প্রাণৰ িপ্রয়, েতওঁেকই মই
েতামাৰ ওচৰৈল উভতাই পঠােলঁা 13 শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ েহাৱা েমাৰ বন্ধনত, েতামাৰ সলিন েতওঁ েযন েমাৰ পিৰচযর্া
কেৰ, এই কাৰেণ মই েতওঁক লগত ৰািখব খুিজিছেলঁা৷
* 1 অধয্ায়:1 ইিফ. 3:1, 2 † 1 অধয্ায়:1 1িথচ. 3:2 ‡ 1 অধয্ায়:10 1 কিৰ 4:15
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14 িকন্তু েতামাৰ অনুমিত অিবহেন মই এেকা কিৰবৈল আৱশয্ক েনেদিখেলঁা, েসেয়েহ েতামাৰ সৎ গুণ উপায়ন্তৰ ৈহ
কৰা নহওক, িকন্তু স্ব-ইচ্ছােৰ হওক 15 সম্ভৱত: েতওঁক িচৰকাল পাবৰ বােব, েতামাৰ পৰা িকছু সময়ৰ কাৰেণ পৃথক
কৰা ৈহিছল 16 এজন দাসৰ দেৰ নহয় িকন্তু দাসতৈক েশ্রষ্ঠ, িবেশষৈক েমাৰ বােব এজন িপ্রয় ভাইৰ দেৰ; মাংস§
আৰু প্রভু উভয়েত েতামাৈল অিধক িপ্রয়

17 যিদ তুিম েমাক সহভাগী* বুিল গণয্ কৰা েতেনহেল েমাৰ তুলয্ বুিল েতওঁক গ্রহণ কিৰবা 18 আৰু েতওঁ যিদ
েতামাক িকবা অনয্ায় কিৰেল বা ধৰুৱা ৈহেছ, েতেনহেল তাক েমাৰ বুিলেয়ই গণনা কিৰবা 19 মই েপৗল, িনজ মনৰ
ৈসেত িনজ হােত িলিখেলঁা, মই পিৰেশাধ কিৰম েতামাৰ জীৱনৰ কাৰেণ তুিম েয েমাৰ ওচৰত ঋণী, েসই িবষেয় মই
নকওঁ 20 হয় ভাই, প্রভুত েমাক আনিন্দত হবৈল িদয়া আৰু খ্রীষ্টত েমাৰ প্রাণ পুনৰ সেতজ কৰা

21 েতামাৰ আনুগতয্তাত আত্মিবশ্বাস† আেছ, েসেয়েহ মই েতামাৈল িলিখেলঁা‡, তুিম মই েকাৱাতৈকও অিধক কিৰবা
বুিল জািনেছঁা 22 িকন্তু েসই এেক সময়েত, েমাৈল এটা থকা ঠাই যুগুত কিৰ ৰািখবা§; মই আশা কেৰঁা েতামােলাকৰ
প্রাথর্নাৰ দ্বাৰাই মই েতামােলাকৰ ওচৰৈল আিহবৈল অনুমিত পােলঁা*

23 খ্রীষ্ট যীচুৰ সম্বেন্ধ েমাৰ লগৰ বন্দীয়াৰ ইপাফ্রাই† েতামাক মঙ্গলবাদ কিৰেছ; 24 আৰু মাকর্ , আিৰষ্টাখর্, দীমা আৰু
লূক, েমাৰ এই সহকাৰী সকেলও মঙ্গলবাদ কিৰেছ

25 আমাৰ‡ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ েতামােলাকৰ আত্মাৰ লগত থাকক আেমন

§ 1 অধয্ায়:16 অথর্াৎ সাধাৰণ মানুহৰ দেৰ * 1 অধয্ায়:17 2কিৰ 8:23 † 1 অধয্ায়:21 2কিৰ 2:3 ‡ 1 অধয্ায়:21 প্রায় 60 খ্রী.
পাছত িলখা § 1 অধয্ায়:22 িফিল. 1:25, 26 * 1 অধয্ায়:22 িফিল. 2:24 † 1 অধয্ায়:23 কল. 1:7 ‡ 1 অধয্ায়:25 গালা.
6:18
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ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
ইব্রী পত্রৰ িলখক সম্পেকর্ অৱেশষত ৰহসয্ই আচ্ছািদত কিৰ ৰািখেছ িকছুমান পিণ্ডেত িলখক িহচােপ েপৗলক প্রস্তাৱ

কৰা েদখা যায়, িকন্তু প্রকৃত িলখকৰ নাম প্রকাশত অিনচু্ছক আন েকােনা পুস্তকত এইদেৰ খ্রীষ্টক খ্রীষ্টিয় উচ্চ পুেৰািহত,
হােৰাণীয় পুেৰািহত বয্ৱস্থাতৈক উচ্চ েপৗৰিহতয্ৰ আৰু ভাববাদী আৰু িবধানৰ িসিদ্ধকতর্ া বুিল অলংকৃত কিৰ বাখয্া কৰা
নাই এই পুস্তক খেন খ্রীষ্টক িলখক আৰু আমাৰ িবশ্বাসৰ পূণর্তা িহচােপ উপস্থাপন কিৰেছ (ইব্রী 12:2)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 64-70
খ্রীষ্টাব্দৰ মাজভাগত ইব্রী পত্রখন িযৰুচােলমত িলখা, িকছুমান হয়েতা খ্রীষ্টৰ স্বগর্ােৰাহণৰ পাছৰ সময়ত আৰু িকছু

হয়েতা িযৰূচােলম ধ্বংসৰ আগ ভাগত িলখা
প্রাপক
প্রাথিমকভােব এই পত্রত, িযসকল পুৰিণ িনয়মৰ ৈসেত পিৰিচত, েসই ইহুিদ ধমর্ৰ পৰা পিৰৱতর্ ন েহাৱা সকলক আৰু

িযসকেল িযহূদীবাদৰ পৰা উভিত যাবৈল বা শুভবাতর্ াৰ পৰা িযহূদীবাদৈল প্রলুব্ধ ৈহিছল, েসই সকলক উেদ্দশয্ কৰা
ৈহেছ ইয়াৰ উপিৰও ইয়াত প্রস্তাৱ কৰা ৈহেছ েয, এই প্রাপক “বৃহৎ সংখয্ক পুেৰািহত, িযসকেল িবশ্বাসৰ প্রিত অনুগত
ৈহ ৈগিছল” (পঁাচিন 6:7)

উেদ্দশয্
ইব্রী পত্রৰ িলখক স্থানীয় ইহুিদ িশক্ষাৰ প্রতয্াখয্ান আৰু যীচুৰ ওচৰত িবশ্বস্ত থকাৰ কাৰেণ েসই ঠাইৰ দশর্কসকলৈল

উপেদশ িলিখিছল েয যীচু খ্রীষ্ট উচ্চতৰ, ঈশ্বৰৰ পুত্র, স্বগর্দুত, পুেৰািহত, পুৰিণ িনয়মৰ েনতাসকল আৰু িযেকােনা
ধমর্তৈক উত্তম কু্রচৰ দ্বাৰা মৃতুয্বৰণ আৰু মৃতুয্ৰ পৰা পুনৰুিত্থত েহাৱা, যীচুৰ িবশ্বাসীসকলক িদয়া মুিক্ত আৰু অনন্ত
জীৱন সম্পকর্ ত িদয়া িনশ্চয়তা, আমাৰ পাপৰ বােব খ্রীষ্টৰ আত্মতয্াগ আিছল িনখুত আৰু সমূ্পণর্, িবশ্বাস ঈশ্বৰৰ পছন্দনীয়,
আিম ঈশ্বৰৰ আনুগতয্ েহাৱাৰ েযােগিদ আমাৰ িবশ্বাস প্রকাশ হয়

মূল িবষয়
খ্রীষ্টৰ েশ্রষ্ঠত্ব

প্রান্তেৰখা
1. স্বগর্দূতসকলতৈক যীচু খ্রীষ্টৰ শ্রষ্ঠত্ব — 1:1-2:18
2. যীচু িবধান আৰু পুৰিণ িনয়মতৈক উচ্চতৰ — 3:1-10:18
3. িবচাৰৰ মাধয্মত িবশ্বস্ত আৰু সহয্ কৰাৰ আহ্বান — 10:19-12:29
4. চূড়ান্ত উদগিণ বা অিন্তম উৎসাহ — 13:1-25

যীচু স্বগর্ৰ দূত সকলতৈক মহান
1 পূবর্কালত ঈশ্বেৰ ভাৱবাদী সকলৰ মাধয্েমিদ বহু বাৰ নানাভােৱ আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ ৈসেত কথা পািতিছল

2 িকন্তু এিতয়া এই েশষৰ িদনেবাৰত ঈশ্বেৰ েতওঁৰ পুত্রৰ দ্বাৰাই আমাৰ লগত কথা ক’েল; ঈশ্বেৰ েসই পুত্রেকই সকেলােৰ
উত্তৰািধকাৰী হবৈল িনযুক্ত কিৰেল আৰু েতওঁৰ েযােগিদ িবশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড খেনা সৃষ্টি কিৰেল 3 েসই পুত্র ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱময়
েপাহৰ৷ ঈশ্বৰৰ সকেলা গুণৰ পূণর্ প্রিতিবম্ব; পুত্রই ঈশ্বৰৰ পৰাক্রম বাকয্ৰ দ্বাৰাই সকেলা ধিৰ ৰািখেছ েসই পুত্রই
সকেলা মানুহক পাপৰ পৰা শুিচ কিৰেল আৰু তাৰ পাছত স্বগর্ত ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ েসঁা হােত ওখ িসংহাসনত বিহল

4 ঈশ্বেৰ েতওঁৰ পুত্রক িয নাম িদেল, েসই নাম েযেনৈক স্বগর্ৰ দূত সকলৰ নামতৈক অিধক উত্তম, েতেনৈক েতওঁ
স্বগর্ৰ দূত সকলৰ তুলনাত অেনক মহান ৈহ উিঠল

5 কাৰণ, ঈশ্বেৰ েকিতয়াবা েসই স্বগর্ৰ দূত সকলৰ মাজত েকােনা এজনক ৈকিছল েনিক েয,
“তুিম েমাৰ পুত্র; আিজ মই েতামাৰ িপতৃ হ’েলা?”*
আেকৗ, েতওঁ েকিতয়াবা েতওঁেলাকক ৈকিছল েনিক েয,
* 1 অধয্ায়:5 গীত 2:7
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“মই েতওঁৰ িপতৃ আৰু েতওঁ েমাৰ পুত্র হ’ব?”†
6 পুণৰ, ঈশ্বেৰ েযিতয়া েসই প্রথেম জন্মা জনক জগতৈল আিনেল, েতিতয়া েতওঁ ক’েল,

“ঈশ্বৰৰ সমস্ত দূত সকেল েতওঁৰ আৰাধনা কৰক ”
7 স্বগর্ৰ দূত সকলৰ িবষেয় ঈশ্বেৰ ৈকেছ,
“েতওঁ িনজৰ দুত সকলক বায়ুৰূেপ আৰু িনজৰ
েসৱক সকলক অিগ্নিশখাৰূেপ ৈতয়াৰ কেৰ ”‡

8 িকন্তু পুত্রৰ িবষেয় ঈশ্বেৰ ক’েল,
“েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ িসংহাসন িচৰকাল স্থায়ী,
েতামাৰ ৰাজয্ৰ শাসন, নয্ায়ৰ শাসন

9 তুিম ধাির্মকতাক েপ্রম কিৰলা আৰু দুৰাচাৰীক িঘণ কিৰলা; এই কাৰেণ ঈশ্বেৰ, েতামাৰ ঈশ্বেৰ েতামাৰ সঙ্গী
সকলতৈক েতামাক অিধক আনন্দৰূপ েতেলেৰ অিভিষক্ত কিৰেল ” §

10 “েহ প্রভু, তুিম আিদেত পৃিথৱীৰ িভিত্তমূল স্থাপন কিৰলা আকাশ-মণ্ডেলা েতামাৰ হাতৰ কমর্৷
11 েসইেবাৰ ধ্বংস ৈহ যাব; িকন্তু তুিম িনতয্; েসই সকেলা কােপাৰৰ দেৰ পুৰিণ ৈহ যাব
12 তুিম চাদৰৰ দেৰ েসইেবাৰক নুিৰয়াবা, কােপাৰৰ দেৰ েসইেবাৰ সেলাৱা হ’ব, িকন্তু তুিম হ’েল সদায় এেক আছা

আৰু েতামাৰ বছৰেবাৰৰ েকিতয়াও েশষ নহ’ব ”*
13 িকন্তু ঈশ্বেৰ স্বগর্ৰ দূত সকলৰ মাজৰ েকােনা জনক েকিতয়াবা এই কথা ৈকেছ েন েয,

“মই েতামাৰ শত্রুেবাৰক েতামাৰ ভিৰ-পীৰা
নকেৰঁামােন, তুিম েমাৰ েসঁা হােত বিহ থাকা?” †

14 সকেলা স্বগর্ৰ দূেতই জােনা েসৱাকাৰী আত্মা নহয়? েমাৰ আৰাধনা কিৰবৈল আৰু পিৰত্রাণৰ অিধকাৰী হ’বৈল
উদয্ত েহাৱা সকলৰ পিৰচযর্াৰ কাৰেণই জােনা েতওঁেলাকক পেঠাৱা েহাৱা নাই?

2 অধয্ায়
পাপৰ উদ্ধাৰৰ িবষেয় সতকর্ কৰা

1 এই কাৰেণ আিম িয শুিনেছা, তাত পুনৰ অিধকৈক মেনােযাগ িদয়া উিচত, যােত আিম ঘাটৈল চািপ আিহ, পুনৰ
ঘাটৰ পৰা েকােনা প্রকােৰ দূৰৈল ভিটয়াই নাযাওঁ 2 িকয়েনা িয বাকয্ স্বগর্ৰ দূত সকলৰ দ্বাৰাই েকাৱা ৈহিছল, েসই বাকয্
সতয্ বুিল প্রমািণত হ’ল; পাপ-আচৰণ কৰা আৰু ঈশ্বৰৰ আেদশ অমানয্ কৰা প্রেতয্েকই নয্ায়ৰ শািস্ত েযাগয্ৰূেপ পােল
3 েতেনহেল এেন এক মহৎ পিৰত্রাণ অগ্রাহয্ কিৰেল আিম েকেনৈক ৰক্ষা পাব পােৰঁা? এই উদ্ধাৰৰ কথা প্রথেম প্রভুৰ
দ্বাৰাই েঘাষণা কৰা ৈহিছল আৰু িয সকেল শুিনেল, েতওঁেলােক আমাৰ ওচৰত েসই উদ্ধাৰৰ সতয্তা প্রমাণ কিৰেল
4 ঈশ্বেৰ নানা িচন, অদু্ভত লক্ষণ, অেনক পৰাক্রম কাযর্ আৰু িনজৰ ইচ্ছা অনুসােৰ পিবত্র আত্মাৰ নানা বৰদানৰ দ্বাৰা
এই িবষেয় সাক্ষয্ প্রদান কিৰেল

যীচুেৱ পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কেৰ
5 আিম িয ভাবী জগতৰ িবষেয় কথা ৈকেছঁা, েসই িবষয় ঈশ্বেৰ স্বগর্ৰ দূত সকলৰ অধীনত ৰখা নাই 6 িকন্তু ইয়াৰ

পিৰৱেতর্ , েকােনা এজেন েকােনা এঠাইত এই সাক্ষয্ িদ ৈকেছ,
“মানুহেনা িক, তুিম েয েতওঁক েসঁাৱৰণ কৰা? অথবা
মানুহৰ সন্তােনই বা িক, তুিম েয েতওঁৈল দৃষ্টি কৰা?
7 তুিম স্বগর্ৰ দূত সকলতৈক মানুহক অলপেহ সৰু কিৰলা;
িকন্তু তুিম েতওঁেকই মিহমা আৰু সন্মানৰ মুকুেটেৰ
িবভূিষত কিৰলা;
8 আৰু সকেলা বস্তু তুিম েতওঁৰ ভিৰৰ তলত ৰািখলা ” *
িকয়েনা ঈশ্বেৰ সকেলােক মানুহৰ অধীন কিৰেল েতওঁৰ কতৃ্তর্ ত্বৰ বািহৰত েতওঁ এেকােৱই নাৰািখেল অৱেশয্ আিম

এিতয়াৈলেক সকেলা েতওঁৰ অধীনত েদখা নাই 9 তথািপ আিম যীচুক েদিখেছঁা, িয জনক স্বগর্ৰ দূত সকলতৈক
অলপেহ সৰু কৰা হ’ল; েতওঁ দুখেভাগ কিৰ মৃতুয্বৰণ কৰাৰ কাৰেণ েতওঁক মিহমা আৰু সন্মানৰ ৰাজমুকুট িপেন্ধাৱা
হ’ল েসেয়েহ, ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহত প্রেতয্ক মানুহৰ বােব যীচুেৱ মৃতুয্ৰ আস্বাদ ল’েল
† 1 অধয্ায়:5 2 চমূেৱল 7:14 ‡ 1 অধয্ায়:7 গীত 104:4 § 1 অধয্ায়:9 গীত 45:6-7 * 1 অধয্ায়:12 গীত 102:25-27 † 1
অধয্ায়:13 গীত 110:1 * 2 অধয্ায়:8 গীত 8:4-6
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10 সকেলা ঈশ্বৰৰ কাৰেণ আৰু সকেলা েতওঁৰ েযােগিদ হ’ল েসই বােব অেনক সন্তানক ঈশ্বেৰ েগৗৰৱৰ ভাগী
কৰাৰ উেদ্দেশয্েৰ আৰু েতওঁেলাকৰ পিৰত্রাণৰ অেথর্ যীচুক কষ্টেভাগৰ মােজিদ িসদ্ধ কিৰ েতালা কাযর্ ঈশ্বৰৰ সিঠক
কাযর্ আিছল 11 িয জেন পিবত্র কেৰ আৰু িয সকলক পিবত্র কৰা হয়, েসই সকেলােৱ এেক জন ঈশ্বৰৰ পিৰয়ালৰ
েলাক েসই কাৰেণ িয জেন পিবত্র কেৰ েসই যীচুেৱ েলাক সকলক ভাই বুিল মািতবৈল েতওঁ লাজ নাপায় 12 যীচুেৱ
ৈকেছ,
“েমাৰ ভাই সকলৰ আগত মই েতামাৰ নাম প্রচাৰ
কিৰম, সহভাগীতাৰ মাজত েতামাৰ গুণ কীত্তর্ ন কিৰম ”†

13 েতওঁ আেকৗ ৈকেছ,
“মই েতওঁতেহ ভাৰসা কিৰম ”‡
েতওঁ আেকৗ ইয়ােকা ৈকেছ,
“েচাৱা, এয়া মই আৰু েমাৰ সন্তান সকল, ঈশ্বেৰ
িয সকলক েমাক িদেছ ” §

14 ঈশ্বৰৰ েসই সকেলা সন্তান েতজ আৰু মাংসৰ মানুহ েসেয়েহ যীচুেৱ িনেজও েসই সন্তান সকলৰ দেৰ এই
উভয়ৰ সহভাগী হ’ল, যােত মৃতুয্ৰ মাধয্েমিদ মৃতুয্ৰ ক্ষমতা যাৰ হাতত আেছ েসই চয়তানক শিক্তহীন কিৰব পােৰ, আৰু
15 মৃতুয্ৰ ভয়ত িয সকেল েগােটই জীৱন দাসত্বত কটাইিছল, েতওঁেলাকক মুক্ত কিৰব পােৰ

16 বাস্তিৱক এই কথা িনিশ্চত েয, যীচুেৱ স্বগর্ৰ দূত সকলক সহায় কৰা নাই, িকন্তু তাৰ পিৰৱেতর্ অব্রাহামৰ বংশধৰ
সকলকেহ সহায় কিৰেছ 17 েসই বােবই যীচু সকেলা িদশৰ পৰা েতওঁৰ ভাই সকলৰ দেৰ েহাৱাৰ প্রেয়াজন আিছল
যােত ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত েতওঁ এজন দয়ালু আৰু িবশ্বস্ত মহা-পুেৰািহত হব পােৰ আৰু মানুেহ পাপৰ পৰা ক্ষমা পাব পােৰ
18 িকয়েনা যীচুেৱ িনেজ পৰীক্ষা আৰু দুখেভাগৰ মােজিদ ৈগিছল, েসই বােব িয সকল েলাক পৰীক্ষাৰ সনু্মখীন হয়
েতওঁেলাকক েতওঁ সহায় কিৰব পােৰ

3 অধয্ায়
যীচু েমািচতৈক মহান

1 এই কাৰেণ, েহ স্বগীর্য় আমন্ত্রণৰ সহভাগী পিবত্র ভাই সকল, আেপানােলােক যীচুৈল মেনােযাগ কৰক েতওঁ আিম
স্বীকাৰ কৰা ঈশ্বৰৰ পঁাচিন আৰু েসই মহা-পুেৰািহত 2ঈশ্বৰৰ পিৰয়ালৰ সমস্ত েলাক সকলৰ প্রিত েমািচ েযেনৈক িবশ্বাসী
আিছল, েতেনৈক যীচু িনেজও েতওঁক িনযুক্ত কৰা ঈশ্বৰৰ প্রিত িবশ্বসী আিছল 3 েকােনা েলােক েযিতয়া গৃহ িনমর্াণ
কেৰ, েতিতয়া গৃহতৈক গৃহ িনমর্াতাৰ মযর্দা েযেনৈক অিধক হয়, েসইদেৰ, ঈশ্বেৰ যীচুক েমািচতৈক অিধক েগৗৰৱৰ
েযাগয্পাত্রৰূেপ গিণত কিৰেল 4 কাৰণ প্রেতয্ক গৃহ েকােনা জনৰ দ্বাৰাই িনমর্াণ কৰা হয়, িকন্তু িয জেন সকেলােক
িনমর্াণ কিৰেল, েতওঁ ঈশ্বৰ 5 েমািচ সঁচাৈকেয় ঈশ্বৰৰ সমস্ত গৃহৰ েসৱকৰূেপ িবশ্বাসী আিছল ভিৱষয্তত িয িয েকাৱা
হ’ব, েসই সকেলােৰ সম্বেন্ধ েমািচেয় সাক্ষয্ িদ আিছল 6 িকন্তু পুত্র িহচােপ খ্রীষ্ট ৈহেছ ঈশ্বৰৰ েসই গৃহৰ কতর্ া যিদেহ
আিম আমাৰ িনিশ্চত আশাৰ সম্পেকর্ সাহস আৰু গবর্ দৃঢ়ৈক ধিৰ ৰােখা, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ গৃহ আিম িবশ্বাসী সকেলই
হওঁ

অিবশ্বাসৰ িবষেয় সতকর্ কৰা
7 এই কাৰেণ পিবত্র আত্মাই েযেনৈক ৈকেছ:

“আিজ যিদ েতামােলােক ঈশ্বৰৰ মাত শুিনবৈল েপাৱা,
8 েতেনহেল েতামােলাকৰ হৃদয়েবাৰ কিঠন নকিৰবা-
েযেনৈক ইস্রােয়লীয়া সকেল িবেদ্রাহৰ িদনত কিৰিছল,
মৰুপ্রান্তত েসই সময়ত পৰীক্ষা কৰাৰ দেৰ নকিৰবা
9 তাত েতামােলাকৰ ওপৰ-পুৰুষ সকেল চিল্লশ বছৰ ধিৰ েমাৰ কাযর্েবাৰ েদিখিছল,
তথািপ েতওঁেলােক েমাক পৰীক্ষা কৰাৰ দ্বাৰাই িবেদ্রাহ কিৰিছল,
10 গিতেক, মই এই জািতত িবৰক্ত হ’েলা,
মই ক’েলা, এওঁেলাক সদায় ভ্রান্ত হৃদয়ৰ েলাক;
েতওঁেলােক েমাৰ পথ নাজািনেল;
11 তােত মই কু্রদ্ধ ৈহ এই শপত খােলঁা, ‘এওঁেলাক েমাৰ িবশ্রামত েসামাবৈল নাপাব ” ’ *

† 2 অধয্ায়:12 গীত 22:22 ‡ 2 অধয্ায়:13 িযচয়া 8:17 § 2 অধয্ায়:13 িযচয়া 8:18 * 3 অধয্ায়:11 গীত 95:7-11
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12 ভাই সকল, আেপানােলােক সতকর্ তােৰ চিলব যােত, েকেনবাৈক জীৱনময় ঈশ্বৰৰ পৰা খিহ পিৰবৈল
আেপানােলাকৰ মাজত েকােনা এজনেৰ অিবশ্বাসী দুষ্ট হৃদয় নহয় 13 িয সময়ৈলেক ‘আিজ’ েবালা সময় আেছ,
েসই সময়ৈল অ◌ােপানােলােক প্রিতিদেন এজেন আন জনক উৎসাহ িদয়ক, তােত আেপানােলাকৰ েকােনা এজনৰ
হৃদয় পাপৰ ছলনাত পিৰ কিঠন নহওক 14 আৰম্ভণীেত খ্রীষ্টত আমাৰ িয িবশ্বাস আিছল, যিদ েশষৈলেক আিম েসই
িবশ্বাসত িনিশ্চত ৈহ থােকা, েতেনহেল আিম খ্রীষ্টৰ সহভাগী; 15 এই িবষেয় ইয়ােক েকাৱা ৈহেছ,
“আিজ যিদ েতামােলােক েতওঁৰ মাত শুিনবৈল েপাৱা,
েতেনহেল েতামােলাকৰ হৃদয় কিঠন নকিৰবা,
েযেনৈক ইস্রােয়লী সকেল েসই িবেদ্রাহৰ িদনত কিৰিছল ” †

16 েকােন ঈশ্বৰৰ মাত শুনাৰ পাছেতা েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ কিৰিছল? েতওঁেলাক েসই সকল েলােকই নহয় েন, িয
সকলক েমািচেয় িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ ৈল আিহিছল? 17 ঈশ্বেৰ চিল্লশ বছৰ ধিৰ কাৰ ওপৰেতই বা কু্রদ্ধ আিছল,
েসই েলাক সকলৰ ওপৰেত নহয় েন, িয সকেল পাপ কিৰিছল আৰু িয সকলৰ মৃতেদহ মৰুপ্রান্তত পিৰ আিছল?
18 ঈশ্বেৰ কাৰ িবৰুেদ্ধ বা শপত খাই ৈকিছল, “এওঁেলােক েমাৰ িবশ্রামত েসামাবৈল নাপাব?” িয সকল অবাধয্,
েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ নহয় েন? 19 ইয়ােত আিম েদেখা েয, অিবশ্বাসৰ কাৰেণই েতওঁেলাক েসামাব েনাৱািৰেল

4 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ েলাক সকলৰ বােব িবশ্রাম

1 এেতেক, আিম সতকর্ হ’ব লােগ যােত অ◌ােপানােলাকৰ মাজৰ েকােনা বয্িক্তেক ঈশ্বৰৰ িবশ্রামত েসােমাৱাৰ িয
প্রিতজ্ঞা, েসই প্রিতজ্ঞাত েযন অেযাগয্ েদখা নাযায় 2 ইস্রােয়লৰ েলাক সকলৰ আগত েযেনৈক ঈশ্বৰৰ িবশ্রামৰ িবষেয়
শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা ৈহিছল, েতেনৈক আমাৰ আগেতা কৰা ৈহেছ িকন্তু, েসই শুভবাতর্ াৰ িশক্ষা শুিনও েতওঁেলাকৰ
েকােনা লাভ নহ’ল; কাৰণ েতওঁেলােক েসইেবাৰ শুিন িবশ্বােসেৰ গ্রহণ নকিৰেল 3 আিম িয সকেল িবশ্বাস কিৰেছঁা,
আিমেয় েসই িবশ্রামত প্রেৱশ কিৰবৈল সক্ষম; িয দেৰ েকাৱা ৈহেছ:
“মই কু্রদ্ধ ৈহ শপত খােলঁা,
এওঁেলােক েমাৰ িবশ্রামত
েসামাবৈল নাপাব ” *
যিদও জগতৰ আৰম্ভণীৰ পৰাই সৃষ্টি কাযর্ েশষ কিৰ ঈশ্বেৰ এই কথা ৈকিছল 4 িকয়েনা এঠাইত সপ্তম িদনৰ িবষেয়

ঈশ্বেৰ ৈকিছল,
“ঈশ্বেৰ সপ্তম িদনা েতওঁৰ সকেলা কমর্ৰ পৰা িবশ্রাম কিৰেল ”

5 পুনৰায় েতওঁ ৈকেছ, “এওঁেলাক েমাৰ
িবশ্রামত েসামাবৈল নাপাব ”

6 এেতেক, িকছুমান েলাকৰ প্রেৱশৰ বােব এিতয়াও ঈশ্বৰৰ িবশ্রাম আছুতীয়াৈক ৰখা আেছ আৰু ঈশ্বৰৰ িবশ্রামৰ
শুভবাতর্ া িয ইস্রােয়লী েলাক সকেল প্রথেম শুিনিছল, েতওঁেলাকৰ অবাধয্তাৰ কাৰেণ েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ িবশ্রামত
প্রেৱশ কিৰব েনাৱািৰেল 7 েতিতয়া ঈশ্বেৰ পুণৰ এটা িদন িস্থৰ কিৰেল আৰু েসই িদনৰ িবষেয় েতওঁ ক’েল, “আিজ”
বহুত িদনৰ পাছত ৰজা দায়ুদৰ েযােগিদ েতওঁ এই িদনৰ িবষেয় পুনৰায় ৈকিছল,
“আিজ যিদ েতামােলােক েতওঁৰ মাত শুিনবৈল েপাৱা,
েতেনহেল েতামােলাকৰ হৃদয় কিঠন নকিৰবা ”†

8 িকয়েনা িযেহাচুৱাই েতওঁেলাকক ঈশ্বৰৰ িবশ্রামত ৈল যাব পৰা হ’েল, ঈশ্বেৰ পাছত আন এটা িদনৰ “আিজ”
েবালা কথােটা নক’েলেহঁেতন 9 এেতেক ঈশ্বৰৰ েলাকৰ কাৰেণ েসই সপ্তম িদনৰ িবশ্রাম সংৰিক্ষত আেছ 10 িকয়েনা
েযেনৈক ঈশ্বেৰ েতওঁৰ কমর্ েশষ কিৰ িবশ্রাম কিৰিছল, েতেনৈক িয েকােনােৱ ঈশ্বৰৰ িবশ্রামত প্রেৱশ কেৰ, েতেৱঁা
িনজৰ কমর্ৰ পৰা িবশ্রাম পায়

11 েসই কাৰেণ আহক, আিম েসই িবশ্রামত েসামাবৈল যত্ন কেৰঁাহক আিম েকােনও েযন েসই অবাধয্ ইস্রােয়লী
েলাক সকলৰ দেৰ অিবশ্বাসৰ পুৰিণ আির্হ অনুসৰণ কিৰ পিতত নহম

12 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ বাকয্ জীৱনময়, কাযর্সাধক আৰু আটাই দুধৰীয়া তেৰাৱালতৈকও েচাকা এই বাকয্ প্রাণ আৰু
আত্মা, গািঠ আৰু মজ্জা এই সকেলােক েভদ কৰাৈলেক িবেন্ধাতা, মনৰ ভাৱনা আৰু অিভপ্রায়েকা িবচাৰ কেৰঁাতা
13 সৃষ্টিৰ এেকা বস্তুেৱই ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিৰ অেগাচৰ নহয়; েতওঁৰ চকুৰ আগত সকেলােৱই উদং আৰু মুকিল৷ েতওঁৰ ওচৰত
আিম অৱেশয্ই িহচাব িদব লািগব
† 3 অধয্ায়:15 গীত 95:95:7-8 * 4 অধয্ায়:3 গীত 95:11 † 4 অধয্ায়:7 গীত 95:7-8



ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র 4 অধয্ায়:14 1360 ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র 6 অধয্ায়:5

যীচু মহা-পুেৰািহত
14 স্বগর্েবাৰৰ মােজিদ েযাৱা আমাৰ এজন মহান মহা-পুেৰািহত আেছ েতওঁ ঈশ্বৰৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্ট গিতেক আহক,

আিম আমাৰ িবশ্বাস দৃঢ়ৈক ধিৰ ৰােখাহঁক 15 িকয়েনা আমাৰ মহা-পুেৰািহত এেনকুৱা নহয় েয, েতওঁ আমাৰ দূবর্লতাত
আমাৰ লগত দুখ উপলিব্ধ কিৰব েনাৱােৰ; কাৰণ েতওঁ পাপ নকৰাৈকেয় সকেলা িবষয়ত আমাৰ দেৰ পৰীিক্ষত ৈহিছল
16 এেতেক িবশ্বােসেৰ ৈসেত অনুগ্রহৰ িসংহাসনৰ ওচৰৈল আহক, যােত আমাৰ প্রেয়াজনত সহায় হবৈল আিম দয়া লাভ
কিৰ অনুগ্রহ পাব পােৰঁা

5 অধয্ায়
হােৰাণতৈক যীচুৰ মহত্ব

1 প্রিতজন ইহুদী মহা-পুেৰািহতক েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা মেনানীত কৰা হয় েলাক সকলৰ পক্ষ ৈহ ঈশ্বৰ িবষয়ক
েসৱা কাযর্ৰ বােব েতওঁক িনযুক্ত কৰা হয়, যােত েতওঁ মানুহৰ পাপৰ কাৰেণ উপহাৰ আৰু বিলদান উৎসগর্ কেৰ
2 মানুহৰ অজ্ঞতা আৰু ভ্রান্ত অৱস্থাত মহা-পুেৰািহত জেন েতওঁেলাকৰ প্রিত সহানুভুিতশীল হব পােৰ, িযেহতু েতেৱঁা আন
েলাক সকলৰ দেৰ িনজৰ দুবর্লতাৰ দ্বাৰা েবষ্টিত 3 েযেনৈক আন েলাক সকলৰ পাপৰ কাৰেণ েতওঁ বিল উ  ৎসগর্ কেৰ,
েতেনৈক িনেজ দুবর্ল েহাৱা কাৰেণ িনজৰ কাৰেণও েতওঁ েসই বিল উৎসগর্ কৰা আৱশয্ক

4 মহা-পুেৰািহত েহাৱা সন্মানৰ িবষয় আৰু েকােনও এই সন্মান িনেজ লব েনাৱােৰ িকন্তু ঈশ্বেৰ িয জনক আমন্ত্রণ
কেৰ েতেৱঁই েসই সন্মান পায়, িয দেৰ হােৰাণক এই কাযর্ত আমন্ত্রণ কৰা ৈহিছল

5 েসইদেৰ খ্রীেষ্টও মহা-পুেৰািহত ৈহ িনেজ মিহমা লবৈল িনজেক মেনানীত নকিৰেল িকন্তু ঈশ্বেৰই েতওঁক ক’েল,
“তুিম েমাৰ পুত্র,
আিজ মই েতামাৰ িপতৃ হ’েলা ” *

6 েসইদেৰ আন এঠাইত ৈকেছ:
“তুিম িচৰকালৰ কাৰেণ
মিল্কেচদকৰ† ৰীিত অনুসােৰ েহাৱা এজন পুেৰািহত ”‡

7 যীচু েযিতয়া এই জগতত িনজ শৰীৰত বাস কিৰিছল, িয জেন েতওঁক মৃতুয্ৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কিৰব পােৰ েসই ঈশ্বৰৰ
ওচৰত চকুেলােৰ ৈসেত অিতশয় ক্রন্দন কিৰ অনুেৰাধ আৰু প্রাথর্না কিৰিছল ঈশ্বৰৰ প্রিত থকা ভিক্তভাৱৰ কাৰেণ,
ঈশ্বেৰ েতওঁৰ প্রাথর্না শুিনেল 8 যীচু ঈশ্বৰৰ পুত্র েহাৱা সেত্ত্বও দুখেভাগ কিৰিছল আৰু তাৰ মােজিদেয়ই বাধয্তা হ’বৈল
িশক্ষা পােল; 9 এইভােৱ যীচুেৱ মহা-পুেৰািহতৰূেপ পূণর্ িসদ্ধতা লাভ কিৰেল আৰু েসেয় েতওঁৰ বাধয্ েহাৱা সকেলােৰ
কাৰেণ েতওঁ অনন্ত পিৰত্রাণৰ পথ হ’ল; 10 আৰু মিল্কেচদকৰ ৰীিত অনুসােৰ েহাৱা মহা-পুেৰািহত বুিল ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই
অিভিহত হ’ল

যীচুত িথেৰ থািকবৈল আৰু ধির্মকতাত বৃিদ্ধ পাবৰ অেথর্ যত্ন কিৰবৈল উদগিণ
11 যীচুৰ িবষেয় আমাৰ অেনক কথা ক’বৈল আেছ; িকন্তু আেপানােলাকৰ কাণ গধুৰ েহাৱা বােব েসই িবষয়

বুজাবৈল টান 12 ইমান িদেন আেপানােলাক িশক্ষক ৈহ উিঠব লািগিছল, িকন্তু তাৰ পিৰৱেতর্ এিতয়াও েকােনােৱ েযন
পুনৰাই আেপানােলাকক ঈশ্বৰৰ বচন সমূহৰ আিদকথাৰূপ বণর্মালা িশকায়, আেপানােলাকৰ এেন প্রেয়াজন ৈহ পিৰেছ
আেপানােলাক এেনকুৱা মানুহ হ’ল েয, টান আহাৰ নহয়, গাখীৰেহ আেপানােলাকৰ প্রেয়াজন ৈহ আেছ 13 িকয়েনা
যাৰ েভাজন মােথান গাখীৰ, েতওঁেতা এিতয়াও িশশু ধাির্মকতা সম্বন্ধীয় িশক্ষাত েসই বয্িক্তৰ েকােনা অিভজ্ঞতা নাই
14 িকন্তু টান আহাৰ হ’েল সমূ্পণর্ বয়সপ্রাপ্ত সকলৰ বােবেহ অথর্াৎ েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ কিঠন িশক্ষােবাৰ বুিজ
অভয্াস কেৰ; েতওঁেলােক ভুল আৰু শুদ্ধ িবচাৰ কৰাত িনপুণ ৈহ ভাল-েবয়া িনণর্য় কিৰবৈল িশিকেছ

6 অধয্ায়
1 এেতেক, খ্রীষ্টৰ িবষেয় আিম িয প্রাথিমক িশক্ষা পােলঁা, তাক পাছ েপলাই, আহক আিম পিৰপূণর্তাৰ ফােল আগবািঢ়

যাওঁ পুনৰায় েযন আিম মৃত কমর্ৰ পৰা মন-পিৰৱতর্ ন আৰু ঈশ্বৰৰ ওপৰত িবশ্বাস, 2 নানা বািপ্তস্ম আৰু হাত িদয়াৰ
িবষেয় িশক্ষা, মৃত েলাকৰ পুনৰুত্থান আৰু স্থায়ী অনন্ত দণ্ডৰ িবষেয় নতুনৈক িভিত্তমূল স্থাপন নকেৰঁা 3অৱেশয্, ঈশ্বেৰ
অনুমিত িদেল আিম তােকই কিৰম 4 িকয়েনা িয সকেল এবাৰ েপাহৰ প্রাপ্ত ৈহেছ, েতওঁেলােকই স্বগীর্য় দানৰ আস্বাদ
পােল আৰু পিবত্র আত্মাৰ সহভাগী হ’ল৷ 5 িকন্তু িয সকেল ঈশ্বৰৰ মঙ্গলবাকয্ৰ আস্বাদ পােল, ভাবী যুগৰ নানা পৰাক্রমৰ
* 5 অধয্ায়:5 গীত 2:7 † 5 অধয্ায়:6 মিল্কেচদক: অব্রাহামৰ সময়ত এই নামৰ এজন পুেৰািহত আৰু ৰজা আিছল ‡ 5 অধয্ায়:6 গীত 110:4
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িবষেয় জািনেল 6 আৰু তাৰ পাছত ধমর্ ভ্রষ্ট হ’ল, েতওঁেলাকক নতুনৈক মন-পিৰৱতর্ নৰ অেথর্ পুণৰায় গঢ় িদয়া অসাধয্;
কাৰণ েতওঁেলােক িনজৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ পুত্রক পুণৰ কু্রচত িদেল আৰু প্রকাশয্ৰূেপ মানুহৰ আগত েতওঁক িনন্দাৰ পাত্র
কিৰেল

7 িয মািটেয় তাৰ ওপৰত ঘেন ঘেন পৰা বৰষুণ শুিহ লয় আৰু েসই মািট চহাই কাম কৰা সকলৰ কাৰেণ েসই
মািটেয় প্রেয়াজনীয় শাক-পাচিল আিদ উৎপন্ন কেৰ, েসই মািটেয় ঈশ্বৰৰ আশীবর্াদ পায় 8 িকন্তু েসই মািটেয় যিদ কঁাইট
গছ আৰু পুিল কঁাইট উৎপন্ন কেৰ, েতেনহেল ই অকািমলা ৈহ যায় আৰু েসই মািট অিভশপ্ত েহাৱাৰ ভয় থােক তাৰ
েশষগিত জ্বলন

যীচুত আশ্রয় েলাৱা সকেল পিৰত্রাণ পাব
9 িপ্রয় বনু্ধ সকল, যিদও আিম এইেবাৰ কথা ৈকেছঁা, তথািপ অ◌ােপানােলাকৰ িবষেয় হ’েল আমাৰ এেন দৃঢ়

িবশ্বাস আেছ েয, আেপানােলাকৰ অৱস্থা ইয়াতৈকেয়া ভাল আৰু আেপানােলােক িয কিৰ আেছ, েসয়া পিৰত্রাণ লাভেৰ
পদেক্ষপ 10 িকয়েনা ঈশ্বৰ এেন অনয্ায় িবচাৰক নহয় েয, আেপানােলাকৰ পিৰশ্রম আৰু েতওঁৰ নামৰ বােব পিবত্র
েলাক সকলৰ প্রিত আেপানােলােক িয েসৱা যত্ন কিৰেল আৰু এিতয়াও এেক েসৱা যত্ন কিৰ েপ্রম েদখুৱাই আেছ; ঈশ্বেৰ
এইেবাৰ েকিতয়াও নাপাহেৰ 11 আিম িবচােৰা, আেপানােলাক প্রেতয্ক জেন েযন েশষ পযর্ন্ত এেকই ধৰণৰ আগ্রহ
েদখুওৱা েলাক হয় তােত আেপানােলােক সমূ্পণর্ৈক িনিশ্চত হব েয, আেপানােলাকৰ আশা পূণর্ হব 12আেপানােলাক
এেলহুৱা েহাৱােটা আিম িনিবচােৰঁা আিম িবচােৰা, িয সকেল িবশ্বাস আৰু ৈধযর্ৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ িবধান সমূহ লাভ কেৰ,
আেপানােলাক েতওঁেলাকৰ অনুকাৰী হওক

ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞাৰ িনশ্চয়তা
13 ঈশ্বেৰ েযিতয়া অব্রাহামৈল এিট প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েতিতয়া ঈশ্বৰতৈক মহান েকােনা নথকাত েতওঁ িনজৰ নােমেৰই

শপত খাইিছল 14 েতওঁ ৈকিছল, “মই অৱেশয্ই েতামাক আশীবর্াদ কিৰম আৰু অিতশয়ৰূেপ েতামাৰ বংশও বৃিদ্ধ
কিৰম ”* 15 তােত অব্রাহােম ৈধেযর্েৰ অেপক্ষা কিৰেল আৰু পাছত েতওঁ েসই প্রিতজ্ঞাৰ ফল পােল

16 মানুেহ িনজতৈক মহান েকােনা বয্িক্তৰ নােমেৰেহ শপত খায় শপতৰ দ্বাৰা িনজৰ প্রিতজ্ঞা ৰক্ষাৰ িনশ্চয়তা দান
কিৰেল েতওঁেলাকৰ সকেলা িববাদৰ অৱসান হয় 17 েসইদেৰ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ প্রিতজ্ঞাৰ উত্তৰািধকাৰী সকলক শপতৰ
মাধয্েমিদ িনশ্চয়তা িদ অিধক স্পষ্টৰূেপ েদখুৱাব িবচািৰেল েয েতওঁৰ েসই উেদ্দশয্ অপিৰবতর্ নীয় 18 ঈশ্বেৰ এই কাযর্
দুটা অপিৰবতর্ নীয় িবষয়ৰ দ্বাৰাই কিৰিছল, িয িবষয়ত ঈশ্বেৰ িমছা-েকাৱা অসাধয্ আিম িয সকেল ঈশ্বৰৰ ওচৰত আশ্রয়
িবচািৰ পলাই গেলা, আিম আমাৰ আগত থকা আশাক েযন দৃঢ়তােৰ ধিৰবৈল প্রচুৰ উৎসাহ পাওঁ, তাৰ কাৰেণ কিৰেল
19আমাৰ িয আশা আেছ, েসই আশা আমাৰ আত্মাৰ লঙ্গৰ স্বৰূপ; েসেয় িনিশ্চত আৰু দৃঢ় েসই আশাই আঁৰ-কােপাৰৰ
িভতৰ ফােল মিন্দৰৰ মহা পিবত্র স্থানত আমাক প্রেৱশ কৰায় 20 যীচু, িয জন মিল্কেচদকৰ ৰীিত অনুযায়ী িচৰকালৰ
বােব মহা-পুেৰািহত হ’ল, েতওঁ আমাৰ কাৰেণ অগ্রগামী ৈহ েসই ঠাইত প্রেৱশ কিৰেল

7 অধয্ায়
যীচুৰ েপৗেৰািহতয্ সব্বর্েশ্রষ্ঠ, িসদ্ধ, িচৰস্থায়ী

1 এই মিল্কেচদক চােলমৰ ৰজা আৰু সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ পুেৰািহত আিছল অব্রাহােম েযিতয়া ৰজা সকলক পৰাস্ত
কিৰ উলিট আিহিছল, েতিতয়া েতওঁৰ লগত অব্রাহামৰ সাক্ষাৎ হ’ল আৰু মিল্কেচদেক অব্রাহামক আশীবর্াদ কিৰেল
2 অব্রাহােম িয সকেলা অিধকাৰ কিৰিছল, তাৰ পৰা দহ ভাগৰ এভাগ েতওঁক িদিছল; “মিল্কেচদকৰ” নামৰ অথর্ ৈহেছ
“ধাির্মকতাৰ ৰজা” আৰু েতওঁ “চােলমৰ ৰজা” অথর্াৎ “শািন্তৰাজ” 3 মিল্কেচদকৰ িপতৃ, মাতৃ বা েতওঁৰ পূবর্পুৰুষৰ
েকােনা বংশতািলকা নািছল েতওঁৰ আৰম্ভণ আৰু েশষ জীৱনৰ েকােনা নিথ-পত্র নাই ঈশ্বৰৰ পুত্রৰ দেৰ েতওঁ ৈহেছ
িচৰকালৰ পুেৰািহত

4এিতয়া িবেবচনা কিৰ চাওক, এই মিল্কেচদক িকমান মহান পুৰুষ আিছল, িয জনক আমাৰ আিদিপতৃ অব্রাহােম যুদ্ধত
লুট কৰা উত্তম বস্তুৰ দহ ভাগৰ এভাগ িদিছল 5 েলবীৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ িয সকেল পুেৰািহত বাব পােল, েতওঁেলােক
িনজৰ ভাই ইস্রােয়লী সন্তান সকলৰ পৰা িবধান অনুসােৰ দশমাংশ গ্রহণ কৰাৰ আেদশ পােল, যিদও েতওঁেলাক উভেয়ই
অব্রাহামৰ বংশধৰ 6 িকন্তু মিল্কেচদক, িয জন েলবীৰ বংশধৰ েনােহাৱােতা েতওঁ অব্রাহামৰ পৰা দশম ভাগ ৈলিছল
আৰু িয জনৰ ওচৰত ঈশ্বেৰ প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই অব্রাহামক েতওঁ আশীবর্ােদা কিৰিছল 7 এই িবষয়ত েকােনা সেন্দহ
নাই েয সৰু েলােকই সকেলা সময়ত ডাঙৰৰ পৰা আশীবর্াদ লাভ কেৰ 8 এফােল েদখা যায়, িয সকেল দশম ভাগ
* 6 অধয্ায়:14 আিদ 22: 17
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পায়, েতওঁেলাক মৃতুয্ৰ অধীন মানুহ; িকন্তু আনফােল, িয জেন অব্রাহামৰ পৰা দহ ভাগৰ এভাগ পােল েতওঁ জীয়াই
আেছ বুিল সাক্ষয্ েপাৱা ৈহেছ 9 পুণৰ ইয়াক এেনৈকেয়া ক’ব পািৰ েয, েলবীেয় দহ ভাগৰ এভাগ পাইিছল আৰু েতওঁ
িনেজও অব্রাহামৰ েযােগিদ দহ ভাগৰ এভাগ িদেল; 10 িকয়েনা মিল্কেচদকৰ ৈসেত েযিতয়া অব্রাহামৰ সাক্ষাৎ ৈহিছল
েতিতয়া েলবী েতওঁৰ পূবর্পুৰুষ আব্রাহামৰ শৰীৰৰ িভতৰত আিছল

যীচু মিল্কেচদকৰদেৰ পুেৰািহত
11 েলবীয়া েপৗৰিহতয্ৰ অধীনত েলাক সকেল িবধান পােল; এেতেক েসই েলবীয়া পুেৰািহতৰ কাযর্ৰ দ্বাৰাই যিদ পূণর্তা

লাভ কিৰব পািৰ, েতেনহেল আন এজন পুেৰািহতৰ প্রেয়াজন নহ’লেহঁেতন, িয জন প্রথম েলবীয়া পুেৰািহত হােৰাণৰ
ৰীিতৰ িনিচনা নহয়, িকন্তু মিল্কেচদকৰ ৰীিতৰ িনিচনা আিছল 12 েযিতয়া পুেৰািহতৰ সলিন হয়, েতিতয়া িবধােনা সলিন
েহাৱা আৱশয্ক 13 িয জনৰ িবষেয় এই সকেলা কথা েকাৱা ৈহেছ, েতওঁেতা অনয্ এক ৈফদৰ; েসই ৈফদৰ পৰা েকােনও
েকিতয়াও েবিদৰ কমর্ কৰা নাই 14 কাৰণ ই সুস্পষ্ট েয আমাৰ প্রভু িযহূদা ৈফদৰ পৰা আিহেছ আৰু এই বংশৰ িবষেয়
পুেৰািহত েহাৱাৰ িবষেয় েমািচেয় েকিতয়াও এেকা েকাৱা নাই

15 এইেবাৰ িবষয় অিধক পিৰস্কাৰ ৈহ যায় েযিতয়া মিল্কেচদকৰদেৰ আন এজন পুেৰািহতৰ উৎপন্ন হ’ল 16 এই নতুন
পুেৰািহত জন মানৱীয় ৰীিত-নীিত আৰু িবধান অনুযায়ী পুেৰািহত েহাৱা নাই, িকন্তু েতওঁ এক ধ্বংসহীন শিক্তৰ অিধকাৰী
ৈহ েতেন হ’ল 17 িকয়েনা শাস্ত্রই েতওঁৰ িবষেয় এই সাক্ষয্ িদেছ,
তুিম িচৰকালৰ বােব
মিল্কেচদকৰ ৰীিত অনুসােৰ পুেৰািহত ৈহছা

18 পুৰিণ িবধান দূৰ কৰা হ’ল, কাৰণ ই দুবর্ল আৰু িনষ্ফল ৈহ পিৰিছল 19 িকয়েনা েমািচৰ িবধােন এেকােক িসদ্ধ
কিৰব েনাৱািৰেল এিতয়া আমাৰ ওচৰত এক উত্তমতাৰ আশা আেছ আৰু েসই আশাৰ মােজিদ আিম ঈশ্বৰৰ ওচৰ চািপ
যাওঁ

20 এই উত্তমতাৰ আশা ঈশ্বেৰ এক শপত েনােলাৱাৈক েহাৱা নািছল; িকন্তু আন সকল পুেৰািহত েহাৱাৰ সময়ত হ’েল
ঈশ্বেৰ েকােনা শপত েলাৱা নািছল 21 ঈশ্বেৰ যীচুক মহা-পুেৰািহত কৰাৰ সময়ত এক শপত খােল -
“প্রভুেৱ শপত খােল আৰু েতওঁ এই িবষয়ত িনজৰ
মন পিৰৱতর্ ন নকিৰব: ‘তুিম িচৰকালৰ এজন পুেৰািহত’ ” *
22 এই শপতৰ দ্বাৰাই যীচু উত্তমতাৰ এক িবধানৰ জািমনদাৰী হ’ল

23 েলবী সকলৰ অেনেকই এজনৰ পাছত আন জন পুেৰািহত হ’লআৰু মৃতুয্ েহাৱাৰ কাৰেণ েকােনা এজেন অনন্তকাল
পিৰচযর্া কিৰ যাব েনাৱািৰেল 24 িকন্তু যীচু িচৰকাল জীিৱত আেছ বােব েতওঁৰ পুেৰািহত পেদা িচৰস্থায়ী 25 েসেয়েহ
িয সকেল যীচুৰ মাধয্েমিদ ঈশ্বৰৰ কাষ চােপ, েতওঁেলাকক যীচুেৱ সমূ্পণর্ৈক উদ্ধাৰ কিৰব পােৰ; কাৰণ েতওঁেলাকৰ
বােব ঈশ্বৰৰ ওচৰত িনেবদন কিৰবৈল যীচু সদায় জীয়াই আেছ

26 এেনকুৱা িনষ্পাপ, শুদ্ধ, পিবত্র, পাপী সকলৰ পৰা পৃথক েহাৱা এজন মহা-পুেৰািহত আমাৰ বােব প্রেয়াজন
আিছল আকাশ-মণ্ডলৰ উদ্ধর্ েতা েতওঁক তুিল িনয়া ৈহিছল 27আন মহা-পুেৰািহত সকলৰ িনিচনাৈক প্রিতিদেন প্রথেম
িনজৰ আৰু তাৰ পাছত েলাক সকলৰ পাপৰ কাৰেণ বিল উৎসগর্ কৰাৰ েতওঁৰ েকােনা প্রেয়াজন নাই, কাৰণ েতওঁ
িনজেক বিলৰূেপ উৎসগর্ কৰাৰ দ্বাৰাই এই কাম সকেলােৰ কাৰেণ এবােৰই সাধন কিৰেল 28 িকয়েনা িবধান অনুসােৰ
িয মহা-পুেৰািহত সকলক িনযুক্ত কৰা হয়, েতওঁেলাক দূবর্ল মানুহ; িকন্তু িবধানৰ পাছত ঈশ্বৰৰ শপত বাকয্ৰ দ্বাৰা িয
জনক মহা-পুেৰািহতৰূেপ িনযুিক্ত িদয়া হ’ল, েতওঁ িচৰকালৰ অেথর্ িসদ্ধ, ঈশ্বৰৰ পুত্র

8 অধয্ায়
যীচু আমাৰ মহা-পুেৰািহত

1 এিতয়া আিম িয িবষেয় কবৈল ৈলেছঁা, তাৰ সাৰ কথা ৈহেছ, আমাৰ এজন মহা-পুেৰািহত আেছ িয জন স্বগর্ত
মিহমাময় িসংহাসনৰ েসঁাফােল বিহল ৷ 2 েতওঁ মহা-পিবত্র স্থানত প্রকৃত উপাসনা তমু্বৰ পিৰচযর্াকাৰী ৈহেছ৷ েসই তমু্ব
েকােনা মত্তর্ য্ৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা নহয়, িকন্তু প্রভুৰ দ্বাৰা স্থািপত ৈহেছ৷

3 প্রেতয্ক মহা-পুেৰািহতক বিল আৰু উপহাৰ উৎসগর্ কিৰবৈল িনযুক্ত কৰা হয়৷ এেতেক এই মহা-পুেৰািহত সকেলও
িকবা বস্তু উৎসগর্ কিৰব লােগ 4 িকন্তু খ্রীষ্ট যিদ পৃিথৱীত থািকলেহঁেতন েতওঁ এজন পুেৰািহত হব েনাৱািৰেলেহঁেতন;
িকয়েনা আগৰ িবধান অনুসােৰ উপহাৰ আিদ উৎসগর্ কিৰবৈল মানুহ আেছ; 5 পুেৰািহত সকলৰ এই কাম স্বগীর্য় কামৰ
* 7 অধয্ায়:21 গীত 110:4
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এক নমুনা আৰু ছঁায়া মােথান৷ িকয়েনা েমািচেয় েযিতয়া েসই উপাসনা তমু্বেটা িনম্মর্াণ কিৰবৈল ৈলিছল, েতিতয়া েতওঁক
ঈশ্বেৰ এই বুিল সতকর্ কিৰ িদিছল, “চাবা, পাহাৰৰ ওপৰত েতামাক িয নমুনা েদখুওৱা হ’ল, িঠক েসইদেৰ িনম্মর্াণ
কিৰবা ”

6 িকন্তু এিতয়া, খ্রীষ্টক িয কাযর্ত িনেয়াগ কৰা ৈহেছ, েসয়া েসই মহা-পুেৰািহত সকলতৈকেয়া অিধক গুেণ উত্তম৷ কাৰণ
েতওঁ এক উত্তম িবধানৰ মধয্স্থ ৈহেছ, িয িবধান আগতৈক অিধক গুেণ েশ্রষ্ঠ৷ এই িবধান, েশ্রষ্ঠ িবষয়ৰ প্রিতজ্ঞােবাৰৰ
ওপৰত স্থািপত ৈহেছ৷ 7 িকয়েনা, েসই প্রথম িবধান িনেদর্ াষী েহাৱা হ’েল, িদ্বতীয়েটাৰ েকােনা প্রেয়াজন নহ’লেহঁেতন

8 িকন্তু ঈশ্বেৰ েলাক সকলৰ মাজত েদাষ-কু্রিট েদখাত কেল,
“ ‘প্রভুেৱ ৈকেছ, েচাৱা! সময় আিহেছ, মই ইস্রােয়লৰ আৰু িযহূদাৰ েলাক সকলৰ ৈসেত এটা নতুন িনয়ম সম্পন্ন

কিৰম,
9 িয সময়ত মই িমচৰ েদশৰ পৰা েতওঁেলাকৰ ওপৰ-পুৰুষ সকলক হাতত ধিৰ উিলয়াই আিনিছেলা, েসই সময়ত

েতওঁেলাকৰ কাৰেণ িয িবধান িদিছেলঁা, এই নতুন িবধান, েসই িবধান অনুসােৰ নহব৷
েতওঁেলােক েমাৰ েসই িবধানত নচিলল বােব মই আৰু েতওঁেলাকৈল মেনােযাগ িনিদেলঁা৷’ প্রভুেৱ এই কথা ৈকেছ৷
10 প্রভুেৱ পুনৰ ৈকেছ, ‘েসই সময়ৰ পাছত, ইস্রােয়ল-বংশৰ কাৰেণ মই এই িনয়ম স্থাপন কিৰম;’
‘েতওঁেলাকৰ িচত্তত েমাৰ িবধান িদম, আৰু
েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত তাক িলিখম;
মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হম
আৰু েতওঁেলাক েমাৰ েলাক হ’ব ’
11 “প্রভুক জানা” এই বুিল িনজৰ প্রিতেবশীক আৰু িনজ িনজ ভােয়কক েকােনা েলােক পুনৰ িশক্ষা িনিদব৷
কাৰণ সৰুৰ পৰা বৰৈলেক সকেলােৱ েমাক জািনব৷
12 মই েতওঁেলাকৰ প্রিত দয়া েদখুৱাই, অধাির্মকতাৰ কাযর্েবাৰ ক্ষমা কিৰম;
েতওঁেলাকৰ সকেলা পাপ মই পুনৰ েসঁাৱৰণ নকিৰম৷”*

13 ঈশ্বেৰ এই িনয়মক “নতুন” বুিল ৈক প্রথমেটাক পুৰিণ কিৰেল িকন্তু িযেটা পুৰিণ, েসয়া জীণর্প্রায় বুিল েঘাষণা
কিৰেল আৰু ই শীেঘ্রই অদৃশয্ ৈহ যাব৷

9 অধয্ায়
পুৰিণ বয্ৱস্থা অনুযায়ী উপাসনা

1 েসই প্রথম বয্ৱস্থাত এই জগতত েসৱা উপাসনা কিৰবৈল নানা িবধান িদয়া ৈহিছল আৰু উপাসনাৰ বােব এিট িবেশষ
মহা-পিবত্র স্থান আিছল৷ 2 েসই অনুসােৰ এটা তমু্ব িনম্মর্াণ কৰা ৈহিছল আৰু তাৰ িভতৰত এটা েকাঠািল যুগুত কিৰিছল৷
েসই তমু্বৰ প্রথম অংশক ‘অিত পিবত্র স্থান’ েবালা হয়, তােত দীপাধাৰ, েমজ আৰু ঈশ্বৰৈল উৎসগর্ কৰা িবেশষ িপঠা
থােক

3আৰু িদ্বতীয় আঁৰ-কােপাৰৰ পাছফােল আন এটা অংশ আিছল, েসই অংশক ‘মহা-পিবত্র স্থান’ েবালা ৈহিছল৷ 4 এই
অংশত ধুপ জ্বেলাৱাৰ কাৰেণ েসাণৰ েবিদ অ◌াৰু বয্ৱস্থাৰ িনয়ম-চনু্দক আিছল; ইয়াৰ চািৰওফােল েসাণৰ পতা মৰা
আিছল আৰু তাৰ িভতৰত আিছল মান্না থকা েসাণৰ ঘট, হােৰাণৰ লাখুিট* আৰু িবধান থকা দুখন িশলৰ ফিল 5 েসই
চনু্দকৰ ওপৰত প্রতাপৰ দুটা েসাণৰ †কৰূব আিছল, িসহঁতৰ পািখেবােৰ েসই চনু্দকৰ ঢাকিনৰ ওপৰত ছঁা িদ ৰািখিছল৷
এই সকেলাৰ িবষেয় আিম এিতয়া ভািঙ পািত ক’বৈল েনাৱািৰম

6 এইদেৰ েসইেবাৰ িনিম্মর্ত েহাৱাত পুেৰািহত সকেল উপাসনাৰ কাযর্ িসদ্ধ কিৰবৈল প্রথম েকঁাঠািলত সদায় েসামায়;
7 িকন্তু িদ্বতীয়েটাত হ’েল, েকৱল মহা-পুেৰািহেত অকেল বেছেৰকত এবাৰ েসামায়; েতওঁ িনজৰ পাপৰ কাৰেণ আৰু
মানুহেবােৰ নাজািন কৰা পাপৰ কাৰেণ উৎসগর্ কৰা পশুৰ েতজ েনােলাৱাৈক েনােসামায়

8 ইয়ােত পিবত্র আত্মাই জনাইেছ েয িযমান িদন এই প্রথম উপাসনাৰ তমু্ব থািকব িসমান িদনৈল েসই মহা-পিবত্র স্থানত
েসােমাৱা প্রেৱশৰ পথ েখালা নহব 9 ই আিজৰ কাৰেণ এটা দৃষ্টান্ত স্বৰূপ; উৎসির্গত বিল আৰু উপহােৰ উপাসনাকাৰীৰ
িবেবকক সমূ্পর্ণ ৰূেপ িনখঁুত কিৰব পৰা নাই৷ 10 এইেবাৰ েকৱল আহাৰ, পানীয় আৰু নানা িবধ বািহয্ক শুিচতাৰ স্নান;
এই সকেলা নতুন আেদশ নহাৈলেক মাংিসক ধমর্-িবিধ মাত্র৷

নতুন বয্ৱস্থা অনুযায়ী উপাসনা
* 8 অধয্ায়:12 িযিৰিময়া 31:31-34 * 9 অধয্ায়:4 হােৰাণৰ লাখুিট যত কঁুিহ ওলাইিছল † 9 অধয্ায়:5 কৰূব: পািখ থকা স্বগর্ দূত
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11 ভিৱষয্ত মঙ্গলৰ মহা-পুেৰািহত স্বৰূেপ খ্রীষ্ট আিহল, েতওঁ অিধক মহত্ত্ব আৰু অিধক িসদ্ধতাৰ পিবত্র তমু্বেৱিদ
আিহল, এই তমু্ব মানুহৰ হােতেৰ বেনাৱা নহয়, এই জগতৰ েকােনা বস্তুেৱিদও নহয়৷ 12 ছাগলীৰ আৰু দামুিৰৰ েতজৰ
গুেণ নহয়, িকন্তু েতওঁ িনজৰ েতজৰ গুেণ খ্রীষ্ট এেকবাৰেত সকেলােৰ কাৰেণ অিত পিবত্র স্থানত েসামাই আমাৰ বােব
অনন্তকাল স্থায়ী মুিক্ত উপাজ্জর্ ন কিৰেল

13 ছাগ বা ভতৰাৰ েতজ আৰু েচঁউৰীৰ ভস্ম, এই সকেলা অশুিচ মানুহৰ ওপৰত চিতয়াই েতওঁেলাকৰ শৰীৰৰ শুিচতাৰ
কাৰেণ পিবত্র কেৰ৷ 14 েতেনহেল িয জেন অনন্ত আত্মােৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ িনেদর্ াষী বিল স্বৰূেপ িনজেক উ  ৎসগর্ কিৰেল,
েসই খ্রীষ্টৰ েতেজ আমাৰ িবেবকক মৃত কমর্ৰ পৰা িকমান অিধক গুেণ শুিচ কিৰব! যােত আিম জীৱনময় ঈশ্বৰৰ েসৱা
কিৰব পােৰঁা৷ 15 ঈশ্বেৰ িয সকলক আমন্ত্রণ কিৰ অনন্ত কালৰ অিধকাৰ িদয়াৰ প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েতওঁেলােক েযন তাক
পায়, েসই কাৰেণ খ্রীেষ্ট নতুন িনয়মৰ মধয্স্থ হ’ল৷ েতওঁেলাক েসইেবাৰৰ অিধকাৰী হ’ব, কাৰণ প্রথম িবধান চিল থকাৰ
সময়ত েতওঁেলােক িয পাপ কিৰেল, েসই পাপৰ পৰা েতওঁেলাকক মুিক্ত িদবৈল খ্রীষ্টই আেপান প্রাণ িদেল৷

16 েকােনাবাই িনয়ম-পত্র‡ কিৰ গ’েল, িয জেন িনয়ম কিৰেছ েতওঁৰ মৃতুয্ৰ প্রমাণ েপাৱা আৱশয্ক 17 মৃতুয্ ঘিটেলেহ
িনয়ম-পত্র কাযর্কৰী হয়; কাৰণ িনয়ম কৰা জন জীয়াই থােক মােন েসই িনয়ম-পত্র কাযর্কৰী নহয়৷ 18 িঠক েসইদেৰ
েসই প্রথম িবধান েতজৰ িবেন স্থাপন নহ’ল 19 সকেলা েলাকৰ ওচৰত িবধানৰ প্রিতেটা আেদশ েঘাষণা কৰাৰ পাছত
েমািচেয় দামুিৰ আৰু ছাগৰ েতজ ৈল তাৰ লগত পানী িমহলাই উজ্বল ৰঙা বৰণীয়া েমষৰ েনাম আৰু এেচাব বেনেৰ ৈসেত
িবধান পুস্তক আৰু সকেলা মানুহৰ ওপৰত চিতয়াই িদিছল৷ 20 েতিতয়া েতওঁ ৈকিছল “ঈশ্বেৰ েতামােলাকৰ উেদ্দেশয্ িদয়া
িয িবধানৰ আজ্ঞা, এেয় েসই িনয়মৰ েতজ ” 21 উপাসনা তমু্ব আৰু উপাসনাৰ কামত বয্ৱহৃত সকেলা পাত্রৰ ওপৰত
েমািচেয় েসইদেৰ েতজ ছিটয়াই িদিছল৷ 22 িবধানৰ মেত প্রায় সকেলােকই েতেজেৰ শুিচ কৰা হয়; েতজ উিলওৱা
নহ’েল পাপ-েমাচন নহয়

23 এেতেক িয স্বগীর্য় িবষয়ৰ নকল মাত্র, েসইেবাৰ এই উপােয়েৰ শুিচ কৰা েহাৱা আৱশয্ক; িকন্তু আচল িয স্বগীর্য়
িবষয়, েসেয় ইয়াতৈক েশ্রষ্ঠ বিলদানৰ দ্বাৰাই শুিচ কৰা েহাৱা আৱশয্ক 24 িকয়েনা প্রকৃিতৰ প্রিতৰূপ মাত্র িয হােত
কৰা পিবত্র স্থান, েসয়া সতয্ৰ নকলেহ মাত্র খ্রীষ্ট েসই ঠাইত েনােসামাল; িকন্তু সম্প্রিত আমাৰ কাৰেণ েতওঁ ঈশ্বৰৰ
সাক্ষােত উপিস্থত হ’বৈল স্বগর্তেহ েসামাল 25 িকন্তু মহা-পুেৰািহেত েযেনৈক পৰৰ েতজ ৈল বছেৰ বেছেৰ পিবত্র
স্থানত েসামায়, েতেনৈক েতওঁ বােৰ বােৰ িনজেক উ  ৎসগর্ কিৰবৈল েয েসামাল, এেন নহয়; 26 েসেয় েহাৱা হেল জগত
স্থাপনেৰ পৰা েতওঁ অেনকবাৰ দুখেভাগ কিৰব লািগলেহঁেতন; িকন্তু এিতয়া েতওঁ আত্ম-বিলদানৰ দ্বাৰাই পাপ নাশৰ অেথর্
যুগেবাৰৰ েশষত এবাৰ মােথান প্রকািশত হ’ল 27আৰু েযেনৈক এবাৰ মােথান মিৰবৈল আৰু তাৰ পাছত েসাধ-িবচাৰ
মানুহৰ কাৰেণ িনৰূিপত আেছ, 28 েতেনৈক খ্রীষ্টও অেনকৰ পাপৰ ভাৰ ববৰ কাৰেণ এবাৰ উৎস্ৃষ্ট হ’লত; িদ্বতীয় বাৰ
িবনাপােপ েতওঁৈল অেপক্ষা কিৰ থকা সকলক েতওঁ পিৰত্রাণৰ অেথর্ দশর্ন িদব

10 অধয্ায়
নতুন িনয়ম অনুসােৰ যজ্ঞৰ উৎকৃষ্টতা

1 িকয়েনা িবধান ভািব মঙ্গলৰ ছায়া িবিশষ্ট ৈহ, িবধান েসইেবাৰ িবষয়ৰ প্রকৃত ৰূপ নহয়৷ েসেয়েহ িয সকল পুেৰািহেত
ঈশ্বৰৰ উপাসনা কিৰবৈল আেহ, েতওঁেলােক বছৰ বছৰ এেক ৰূেপ বােৰ বােৰ বিলদান কেৰ; িকন্তু িবধােন েসইেবাৰৰ
দ্বাৰাই চািপ েযাৱা সকলক েকিতয়াও িসদ্ধ কিৰব েনাৱােৰ 2 পৰা হ’েল, উ  ৎসগর্ কৰা স্থিগত হ’লেহেতন নহয় েন?
িকয়েনা আৰাধনাকাৰী সকল এবাৰ শুিচকৃত েহাৱা হ’েল, েতওঁেলাকৰ েকােনা পাপ িবেবক পুনৰ নাথািকেলেহেতন
3 িকন্তু েসই সকেলােবাৰৰ দ্বাৰাই বছেৰ বছেৰ পাপেহ েসঁাৱৰণ কৰা ৈহেছ 4 িকয়েনা পাপ গুচাবৈল ভতৰা আৰু
ছাগলীৰ েতজৰ সাধয্ নাই৷ 5 এই েহতুেক খ্রীেষ্ট জগতত েসােমাৱা কালত কয়,
তুিম বিলদান আৰু ৈনেবদয্ৈল ইচ্ছা নকিৰলা, িকন্তু েমাৰ বােব শৰীৰ যুগুত কিৰলা;
6 েহামত আৰু পাপাথর্ক বিলদানত তুিম সন্তুষ্ট নহ’লা;
7 েতিতয়া মই কেলঁা, েচাৱা মই আিহেলঁা, পুস্তকত েমাৰ িবষেয় েযেনদেৰ িলখা আেছ, েহ ঈশ্বৰ, মই েতামাৰ ইচ্ছা পালন

কিৰবৈল আিহেলঁা*
8 েতওঁ পূবর্ৰ িবৱৰণ অনুসিৰ কয়, “বিলদান, ৈনেবদয্, েহাম আৰু পাপাথর্ক বিলদানৈল তুিম ইচ্ছা নকিৰলা, আৰু

েসইেবাৰত সন্তুষ্টও নহ’লা,” যিদও এইেবাৰ বিলদান িবধান অনুসিৰ উ  ৎসগর্ কৰা হয়৷ 9 তাৰ পাছত ক’েল, “েচাৱা
মই েতামাৰ ইচ্ছা পালন কিৰবৈল আিহেলঁা ” েতওঁ িদ্বতীয়েটা স্থািপত কিৰবৰ কাৰেণ, প্রথমেটা আতৰাই েপলােল
10 েসইদেৰ িদ্বতীয়েটা স্থািপত েহাৱাৰ েযােগিদ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছােৰ আিম যীচু খ্রীষ্টৰ শৰীৰ বিলদান স্বৰূেপ এেকবােৰ উৎসগর্
‡ 9 অধয্ায়:16 িনয়ম-পত্র এক স্বাক্ষিৰত চুিক্ত িযেয় প্রমাণ কেৰ মৃতুয্ৰ পাছত েতওঁৰ সম্পিত্তৰ েকান অংশীদাৰ হব৷ * 10 অধয্ায়:7 গীতমালা 40:6-8
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কৰাৰ দ্বাৰাই পিবত্রীকৃত হেলঁা 11প্রিতজন পুেৰািহেত িথয় ৈহ িদেন িদেন েসৱা কাযর্ কিৰ, িয প্রকাৰৰ বিলদােন েকিতয়াও
পাপ গুচাব েনাৱােৰ, েসই এেক প্রকাৰৰ বিলদান বােৰ বােৰ উৎসগর্ কিৰ থােক; 12 িকন্তু খ্রীেষ্ট হ’েল, একমাত্র পাপাথর্ক
বিলদান উৎসগর্ কিৰেল আৰু সদাকালৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ েসঁাফােল বিহল৷ 13 েতিতয়ােৰ পৰা েতওঁ শত্রু সকলক েতওঁৰ
ভিৰ-পীৰা নকৰা পযর্য্ন্ত অেপক্ষা কিৰ আেছ 14 কাৰণ েতওঁ পিবত্র কৰা সকলক একমাত্র ৈনেবদয্ৰ দ্বাৰাই সদাকালৰ
অেথর্ পিবত্রীকৃত কিৰেল 15 ইয়াৰ উপিৰ পিবত্র আত্মােয়া আমাক সাক্ষয্ িদেছ; েসেয়েহ প্রথেম েতওঁ ৈকেছ,
16 েসই িদনৰ পাছত প্রভুেৱ ৈকেছ, েতওঁেলােক ৈসেত মই এই িনয়ম কিৰম৷ মই েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত েমাৰ িবধান গািঠ

িদম, আৰু েতওঁেলাকৰ মনত েসইেবাৰ িলিখ িদম†;
17 এই কথা েকাৱাৰ পাছত েতওঁ পুনৰ কয়: মই েতওঁেলাকৰ পাপ আৰু অধমর্েবাৰ পুনৰ েসঁাৱৰণ নকিৰম‡

18 েসেয়েহ এবাৰ েযিতয়া েসই সকেলা পাপ-েমাচন কৰা হ’ল, এেন স্থলত পাপৰ বােব পুনৰ বিলদান কৰাৰ েকােনা
প্রেয়াজন নাই

ৈধযর্ ধিৰ থািকবৈল উদগিণ
19 এেতেক, েহ ভাই সকল, েসই মহা-পিবত্র স্থানত প্রেৱশ কৰাৰ সমূ্পণর্ অিধকাৰ আমাৰ আেছ৷ যীচুৰ েতজৰ গুণত

আিম িনির্ভকতাৰ ৈসেত েসই ঠাইত প্রেৱশ কিৰব পােৰঁা৷ 20 েতওঁ আমাৰ কাৰেণ েসই আঁৰ-কােপাৰৰ মােজিদ এটা পথ
মুকিল কিৰেল অথর্াৎ েতওঁৰ শৰীৰৰ েযােগিদ আমাৰ বােব েসই পেথ মুকিল কিৰ িদেল, েসই পথ নতুন আৰু জীৱনময়৷
21 আৰু আমাৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ ওপৰত িনযুক্ত এজন মহান পুেৰািহত থকাত, 22 েসেয়েহ আহক, আমাৰ হৃদয়
কু-িবেবকৰ পৰা িনমর্ল কৰা েহাৱাত, সতয্ হৃদয়ৰ সিহত সমূ্পণর্ িনশ্চয়তাযুক্ত িবশ্বােসেৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল চািপ যাওঁহক,
23 এিতয়া আহক, আমাৰ শৰীেৰা শুদ্ধ পানীেৰ ধুউৱা েহাৱাত, আিম স্বীকাৰ কৰা আশা দৃঢ় ৰূেপ ধিৰ ৰােখাহঁক; িকয়েনা
িয জেন প্রিতজ্ঞা কিৰেল েতওঁ িবশ্বাসী 24 েসেয়েহ সকেলােৱ েপ্রমত আৰু সৎকমর্ত উদগিণ িদবৈল পৰস্পেৰ গভীৰ
ভােব িচন্তা কিৰ চাওঁ আহক; 25 েকােনা েকােনা জনৰ দস্তুৰ মেত আিম েগাট ৈহ সমেৱত েহাৱাৰ অভয্াস তয্াগ নকেৰঁা
আহক; িকয়েনা িদন িযমান ওচৰ ৈহ আিহেছ, িসমােন অিধকৈক পৰস্পেৰ পৰস্পৰক উদগাওহক

26 যিদ সতয্ৰ তত্ত্ব-জ্ঞান েপাৱাৰ পাছত আিম জািন শুিন পাপ-আচৰণ কেৰঁা, েতেনহেল পাপৰ কাৰেণ বিলদান কৰা
পুনৰ বাকী নাথােক; 27 েকৱল েসাধ-িবচাৰৰ এক ৰকম ভয়ংকৰ অেপক্ষা, আৰু ঈশ্বৰৰ িবপক্ষ সকলক গ্রাস কিৰবৈল
উদয্ত ৈহ থকা অনন্ত জুই ৈৰ থািকব 28 িয েকােনােৱ েমািচৰ িবধান অৱেহলা কেৰ, েতওঁ দুই বা িতিন সাক্ষীৰ প্রমােণেৰ,
িনদর্ য়ভােব মিৰব লগা হয় 29 েতেনহেল ঈশ্বৰৰ পুত্রক িয জেন ভিৰৰ তলত গছেক, আৰু িনয়মৰ িয েতজৰ দ্বাৰাই েতওঁ
পিবত্রীকৃত ৈহিছল, েসই েতজক িয জেন অশুিচ কেৰ, আৰু অনুগ্রহৰ আত্মাৰ অপমান কেৰ, েসই জন আেপানােলাকৰ
িবেবচনা অনুসিৰ, েতওঁ তাতৈক িকমান দুেঘর্াৰ দণ্ডৰ েযাগয্-পাত্র বুিল গিণত হ’ব! 30 িকয়েনা আিম জােনা, েতওঁ
ৈকেছ, “প্রিতেশাধ েলাৱা েমাৰ কমর্, মইেহ প্রিতফল িদম;” আৰু ৈকেছ, “প্রভুেৱ িনজৰ েলাক সকলৰ েসাধ-িবচাৰ
কিৰব৷” 31 জীৱনময় ঈশ্বৰৰ হাতত পৰা অিত ভয়ংকৰ কথা

32 েসই পূবর্কালৰ িদনেবাৰ েসঁাৱৰণ কৰক, আেপানােলােক েপাহৰ েপাৱাৰ পাছত, িযেবাৰ দুখ আৰু কষ্ট েভাগ
কিৰব লগা ৈহিছল, তথািপ আেপানােলাক িস্থৰ আিছল৷ 33 েকিতয়াবা েলাক সকেল আেপানােলাকক প্রকােশয্ িনন্দা
কিৰিছল আৰু বহু মানুহৰ সনু্মখত আেপানােলাক িনযর্ািতত ৈহিছল৷ েকিতয়াবা অনয্ েলাকৰ ওপৰত আেপানােলাকৰ
দেৰ িনযর্াতন েহাৱা েদিখ, আেপানােলােকও েসই েলাক সকলক সহানুভুিত েদখুৱাইিছল৷ 34 িয সকল কাৰাগাৰত বন্দী
আিছল, আেপানােলােক েতওঁেলাকক সাহাযয্ কিৰিছল আৰু েতওঁেলাকৰ দুখত সহানুভুিতশীল ৈহিছল৷ আেপানােলাকৰ
েকােনা বস্তু েকােনাবাই বােজয়াপ্ত কিৰেলও, আেপানােলােক আনন্দ কিৰেছ, কাৰণ আেপানােলােক জািনব পািৰেছ েয,
এইেবাৰ বস্তুতৈক উৎকৃষ্ট আৰু িচৰস্থায়ী এটা সম্পদ আেপানােলাকৰ বােব আেছ৷ 35 এেতেক আেপানােলােক সাহস
েনেহৰুৱাব, েসই সাহেস আেপানােলাকক মহা-পুৰষ্কাৰ আিন িদব৷ 36 িকয়েনা আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কিৰ
প্রিতজ্ঞাৰ ফল েযন পায়, তাৰ বােব আেপানােলাকৰ ৈধযর্ৰ প্রেয়াজন আেছ 37 িকয়েনা অলপেত আিহব লগা জন
আিহব ধিৰেছ, পলম নকিৰব 38 িকন্তু েমাৰ ধাির্মক জন িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই জীয়াই থািকব; িকন্তু যিদ হঁুহিক যায়, েতেনহেল
েমাৰ প্রাণ েসই জনত সন্তুষ্ট নহ’ব§ 39 িকন্তু িযেবােৰ সব্বর্নাশৈল হঁুহিক যায়, আিম েতওঁেলাকৰ মাজৰ নহওঁ; আিম
জীৱাত্মাৰ ৰক্ষা লাভ কিৰবৰ বােব িবশ্বাস কৰা সকলৰ মাজৰেহ ৈহেছঁা

11 অধয্ায়
িবশ্বাসৰ মহাত্ময্ িবশ্বাসৰ বীৰ সকলৰ তািলকা
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ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র 11 অধয্ায়:1 1366 ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র 11 অধয্ায়:31

1 িবশ্বাস ৈহেছ, আশা কৰা িবষয়ৰ িনিশ্চত জ্ঞান, অদৃশয্ িবষয়ৰ প্রমাণ প্রািপ্ত 2 িকয়েনা তােতই িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আমাৰ
বৃদ্ধ পুৰুষ সকেল সাক্ষয্ পােল 3 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আিম বুিজেলা েয, সৃষ্টি খন ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ েযােগিদ স্থাপন কৰা হ’ল;
তােত দৃশয্বস্তুেবাৰ েয প্রকািশত বস্তুেবাৰৰ পৰা উৎপন্ন কৰা হ’ল, এেন নহয়

4 িবশ্বাসৰ গুেণ েহবেল ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ কিয়নতৈকেয়া উত্তম বিলদান উৎসগর্ কিৰেল; আৰু তাৰ দ্বাৰােয়ই, েতওঁ েয
ধাির্মক, ইয়ােৰ সাক্ষয্ পােল৷ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ উপহাৰৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদিছল; আৰু তাৰ দ্বাৰাই েতওঁ মৃত ৈহেয়া এিতয়াৈলেক
কথা ৈক আেছ 5 িবশ্বাসৰ গুেণ, হেনােক মৃতুয্ েনেদিখবৰ কাৰেণ, েতওঁক েলাকান্তৰৈল িনয়া হ’ল; তােত েতওঁক েপাৱা
নগ’ল; িকয়েনা ঈশ্বেৰ েতওঁক েলাকান্তৰৈল িনেল; কাৰণ েলাকান্তৰৈল িনয়াৰ পূেবর্ই, েতওঁ েয ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কিৰেল,
ইয়াৰ সাক্ষয্ পােল 6 িকন্তু িবনা িবশ্বােসেৰ ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰা অসাধয্; িকয়েনা, ঈশ্বৰ েয আেছ, আৰু েতওঁ েয েতওঁক
িবচৰা েলাকৰ পুৰস্কাৰ িদওঁতা হয়, ইয়ােক েতওঁৰ ওচৰৈল চপা মানুেহ িবশ্বাস কিৰব লােগ 7 িবশ্বাসৰ গুেণ েনােহ, ভািব
িবষয়ত আেদশ পাই ভয়েত িনজৰ পিৰয়ালৰ পিৰত্রাণৰ অেথর্ এখন জাহাজ িনম্মর্াণ কিৰেল, আৰু তাৰ দ্বাৰাই জগতক
েদাষী কিৰ, িনেজ িবশ্বাসমূলক ধাির্মকতাৰ অিধকাৰী হ’ল

8 ঈশ্বৰত িবশ্বাস আিছল কাৰেণ ঈশ্বেৰ েযিতয়া অব্রাহামক আহ্বান কিৰেল, েতিতয়া েতওঁ বাধয্ হ’ল, আৰু েতওঁক
িয েদশ িদম বুিল ঈশ্বেৰ ৈকিছল, েসই েদশ অিধকাৰ কিৰবৰ বােব েতওঁ ৈগিছল; আৰু ক’ৈল যাব লােগ, েসই িবষেয়
নাজািনও ওলাই ৈগিছল 9 এইদেৰ িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই েতওঁ িবেদশীৰ দেৰ প্রিতজ্ঞাৰ েদশত প্রবাসী ৈহ থািকল৷ েসই
এেক প্রিতজ্ঞাৰ সহিধকাৰী ইচহাক আৰু যােকাবৰ সিহত তমু্বত বাস কিৰিছল; 10 িকয়েনা িয নগৰৰ প্রিতস্থাপক আৰু
িনম্মর্াণকত্তর্ া ঈশ্বৰ, েসই িভিত্তমূল থকা নগৰ বােব েতওঁ অেপক্ষা কিৰ আিছল 11 িবশ্বাসৰ েযােগিদ অব্রাহাম আৰু
চাৰােয়া অিতিৰক্ত বয়সত বংশ উৎপাদনৰ শিক্ত পােল; িকয়েনা েতওঁ প্রিতজ্ঞা কৰা জনক িবশ্বাসী বুিল জ্ঞান কিৰিছল
12 এই েহতুেক এজনৰ পৰা, েসই মৃতুয্ তুলয্ জনৰ পৰাই, েলখত আকাশৰ তৰােবাৰৰ সমান, আৰু সাগৰৰ তীৰত থকা
বািলৰ িনিচনা অসংখয্ েলাক উৎপন্ন হ’ল

13 েসই সকেলা িবশ্বাসত মিৰল; েতওঁেলােক প্রিতজ্ঞােবাৰৰ ফল নাপােল; িকন্তু দূৈৰেত েসইেবাৰক েদিখ নমস্কাৰ
কিৰিছল; আৰু িনেজ েয পৃিথৱীত িবেদশী আৰু প্রবাসী, তাক স্বীকাৰ কিৰিছল 14 িকয়েনা িয সকেল এেনকুৱা কথা
কয়, েতওঁেলােক েয িনজ েদশ িবচািৰেছ, ইয়ােক প্রকাশ কেৰ 15 েতওঁেলােক িয েদশৰ পৰা ওলাই আিহিছল, তাৈল
মন কৰা হ’েল, অৱেশয্ উলিট যাবৈল সু-সময় পােলেহঁেতন 16 িকন্তু এিতয়া েতওঁেলােক তাতৈক এিট উত্তম স্বগীর্য়
েদশৈল আকাংক্ষা কেৰ; এই েহতুেক ঈশ্বেৰ, েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ বুিল প্রখয্াত হ’বৈল লাজ নাপায়; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ
কাৰেণ েতওঁ এখন নগৰ যুগুত কিৰেল

17অব্রাহাম পৰীিক্ষত েহাৱাত, িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ইচহাকক উ  ৎসগর্ কিৰেল৷ হয়, েতওঁ আনেন্দেৰ েসই প্রিতজ্ঞা গ্রহন কিৰ
িনজৰ একমাত্র পুত্রক উৎসগর্ কিৰেল, 18 িয জনৰ িবষেয় ৈকিছল, “ইচহাকৰ জিৰয়েত েতামাৰ বংশধৰ সকলক েদখা
পাবা৷” 19 কাৰণ ঈশ্বেৰ েয মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰাও তুিলব পােৰ, ইয়ােক অব্রাহােম দৃঢ় িবশ্বাস কিৰিছল, আৰু তাৰ
পৰা দৃষ্টান্ত স্বৰূেপ েতওঁক পুনৰায় পােলও 20 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ইচহােক ভিবষয্ত িবষয়ৰ কথাত যােকাব আৰু এেচৗক
আশীবর্াদ কিৰেল 21 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই যােকােব, মৰণ-কালত েযােচফৰ পুত্র দুজনৰ প্রিতজনক আশীবর্াদ কিৰেল; আৰু
িনজৰ লাখুিটৰ মূৰত ভৰ িদ, ভজনাও কিৰেল 22 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই েযােচেফ অিন্তম কালত িমচৰ েদশৰ পৰা ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলক ওলাই েযাৱাৰ িবষেয় উেল্লখ কিৰেল, আৰু িনজৰ অিস্থৰ িবষেয় আেদশ িদেল

23 েমািচৰ জন্ম েহাৱাত মাক-বােপেক িতিন মাহৈলেক েতওঁক লুকুৱাই েথাৱা ৈহিছল; িবশ্বাস আিছল কাৰেণ
েতওঁেলােক েতেনৈক ৰািখিছল৷ িকয়েনা েতওঁেলােক েদিখেল েয, লৰা জন অিত সুন্দৰ; আৰু ৰজাৰ আজ্ঞাৈল
েতওঁেলােক ভয় নকিৰেল 24 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই েমািচ বয়সত বৃিদ্ধ পায় বািঢ়বৈল ধিৰেল, আৰু েফৗৰণৰ জীেয়কৰ পুত্র
বুিল প্রখয্াত হ’বৈল অস্বীকাৰ কিৰেল; 25 িকয়েনা েতওঁ পাপৰ অলপিদনীয়া সুখেভাগ কৰাতৈক, ঈশ্বৰৰ েলাকৰ লগত
দুখেভাগ কৰােক মেনানীত কিৰেল, 26 আৰু িমচৰৰ সকেলা সম্পিত্ততৈক খ্রীষ্টৰ িনন্দা মহা ধন জ্ঞান কিৰেল; িকয়েনা
েতওঁ পুৰস্কাৰ-দানৈল দৃষ্টি কিৰিছল 27 িবশ্বাসৰ গুেণ েতওঁ ৰজাৰ েক্রাধৈল ভয় নকিৰ, িমচৰ েদশ তয্াগ কিৰেল; িকয়েনা
অদৃশয্ জনক েদখা েপাৱাৰ দেৰ েতওঁ িথেৰ থািকল 28 আৰু প্রথেম জন্ম েপাৱা সকলৰ সংহাৰকত্তর্ াই েতওঁেলাকক
স্পশর্ নকিৰবৰ কাৰেণ, েতওঁ িবশ্বাসৰ গুেণ িনস্তাৰ-পবর্ পালন আৰু েতজ লেগাৱা কাযর্ কিৰেল 29 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই
েতওঁেলােক, শুকান মািটেয়িদ েযাৱাৰ দেৰ, েলািহত সাগৰৰ মােজিদ যাত্রা কিৰেল; িকন্তু িমচৰ েদশৰ েলাক সকেল
আিহবৈল েচষ্টা কেৰঁােত েতওঁেলাকক গ্রাস কৰা হ’ল 30 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই সাত িদন িযৰীেহাৰ গড় প্রদিক্ষণ কেৰঁােত েসই
গড় খিহ পিৰল 31 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ৰাহাব েবশয্াই েচাৰাংেচাৱা সকলক শািন্তেৰ আলহীৰূেপ গ্রহন কেৰঁােত, অবাধয্
সকলৰ লগত েতওঁ িবনষ্ট নহ’ল
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32আৰু অিধক িক ক’ম, িগিদেয়ান, বাৰাক, িচমেচান, িযপ্তহ, দায়ুদ, চমূেৱল, আৰু ভাৱবাদী সকল, এই সকেলােৰ
বৃত্তান্ত ক’বৈল গেল সময় েনােজােৰ; 33 েতওঁেলােক িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই নানা ৰাজয্ পৰাজয় কিৰেল, ধাির্মকতাৰ কমর্
কিৰেল, প্রিতজ্ঞাৰ ফল পােল, িসংহেবাৰৰ মুখ বন্ধ কিৰেল, অিগ্নৰ তাপ নুমুৱােল, 34 তেৰাৱালৰ মুখৰ পৰা হাত সািৰেল,
দূবর্লতাৰ পৰাও বলৱন্ত হ’ল, যুদ্ধত পৰাক্রমী হ’ল, অনয্ জািতৰ ৈসনয্েবাৰক হৰুৱােল 35 িতেৰাতা সকেল িনজ
িনজ মৃত েলাকক পুনৰুত্থানৰ দ্বাৰাই পুনৰায় পােল; আৰু আন েলাক সকেল েশ্রষ্ঠ পুনৰুত্থানৰ ভাগী হ’বৰ কাৰেণ,
মুিক্ত অগ্রাহয্ কিৰ, যন্ত্রণা-যন্ত্রত প্রহাৰৰ দ্বাৰাই হত হ’ল 36 আন আন মানুেহ িবদ্রূপ আৰু চাবুকৰ েকাব, বন্ধন আৰু
বন্দীশালৰ পৰীক্ষা পােল; 37 েতওঁেলাকক িশল দিলয়াই মৰা হ’ল, কৰেতেৰ ফলা হ’ল, েতওঁেলাক নানা ধৰণৰ পৰীক্ষােৰ
পৰীিক্ষত হ’ল; েতওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ বধ কৰা হ’ল; েতওঁেলােক দীনহীন, আৰু েক্লশ আৰু অতয্াচাৰ প্রাপ্তৈহ, েমষ
আৰু ছাগলীৰ ছাল িপিন্ধ ফুিৰিছল; 38 (এই জগত েতওঁেলাকৰ েযাগয্ নািছল;) েতওঁেলাক িনজর্ ন ঠাইত, পবর্তত, গুহাত,
আৰু পৃিথৱীৰ গহ্বৰত ফুিৰিছল;

39 এই সকেলােৱ, িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই সাক্ষয্ পােলও, প্রিতজ্ঞাৰ ফল নাপােল; 40 িকয়েনা ঈশ্বেৰ আমাৰ কাৰেণ েকােনা
েশ্রষ্ঠ িবষয় যুগুত কিৰ ৰখা বােব আমাৰ অিবহেন েতওঁেলাকক িসদ্ধ হ’বৈল িনিদেল

12 অধয্ায়
বীৰত্ব আৰু ৈধযর্ আিদ অৱলম্বন কিৰবৈল আশ্বাসবাকয্

1এেতেক ইমানেবাৰ সাক্ষীেয় আমাক চািৰওফােল েবিৰ থকা েদিখ, আহক, আিমও আটাই বাধা আৰুআমাক লগ ধিৰ
থকা পাপ দূৰ কিৰ আমাৰ আগত থকা েদৗৰৰ পথত ৈধযর্েৰ েদৗেৰাহঁক, 2 আহক আমাৰ িবশ্বাসৰ আিদ আৰু িসিদ্ধকত্তর্ া
যীচুৈল চাই থােকঁাহঁক; েতওঁ েতওঁৰ আগত থকা আনন্দৰ কাৰেণ অপমানেক েহয়জ্ঞান কিৰ, কু্রচ যন্ত্রণা সহন কিৰ,
ঈশ্বৰৰ িসংহাসনৰ েসঁাফােল বিহল

3 এেতেক আেপানােলােক েযন িনজ িনজ প্রাণৰ ক্লািন্তত ক্লান্ত নহব, এই কাৰেণ িয জেন িনজৰ িবৰুেদ্ধ কৰা পাপী
সকলৰ এেন প্রিতবাদ সহন কিৰিছল, েতওঁৈল মেনােযাগ কেৰঁা আহক 4আেপানােলােক পাপৰ লগত যুদ্ধ কিৰ এিতয়াও
েতজ েবাৱাৈলেক প্রিতেৰাধ কৰা নাই; 5আৰু িয আশ্বাসৰ বাণীেয়, পুত্র বুিল আেপানােলাকৰ লগত কথা-বাত্তর্ া কিৰেছ,
েবােল-
“েহ েমাৰ পুত্র প্রভুৰ
শাসন েহয়জ্ঞান
নকিৰবা, আৰু েতওঁৰ
পৰা অনুেযাগ পােল
ক্লান্ত নহবা”;

6 িকয়েনা প্রভুেৱ যাক েপ্রম কেৰ, েতওঁক শািস্ত িদেয়, আৰু েতওঁ গ্রহন কৰা প্রিতজন পুত্রক েকাবায়; এই কথা
আেপানােলােক পাহিৰেল 7 আেপানােলােক িয সহন কিৰ আেছ, েসেয় আেপানােলাকৰ শাসনৰ অেথর্, ঈশ্বেৰ পুত্র
সকলৰ প্রিত েযেনৈক, েতেনৈক আেপানােলাকৰ প্রিতও বয্ৱহাৰ কিৰ আেছ; িকয়েনা িপতৃেয় শািস্ত িনিদয়া এেন েকান
পুত্র আেছ? 8 িকন্তু সকেলােৱ িয শাসনৰ সহভাগী হ’ল, আেপানােলােক যিদ তাৰ ভাগী নহয়, েতেনহেল আেপানােলাক
জাৰজেহ পুত্র নহয় 9 ইয়াৰ বািহেৰও আমাৰ মাংিসক িপতৃ সকল শাসনকতর্ া আিছল, আৰু আিম েতওঁেলাকক সমাদৰ
কিৰিছেলঁা; পাছত তাতৈক, িয জন আত্মা সমূহৰ িপতৃ, েতওঁৰ বশীভূত ৈহ জীৱন-ধাৰণ নকিৰম েন? 10 েতওঁেলােক
হ’েল, েযেনৈক উিচত েদিখিছল, েতেনৈক অলপ িদনৰ কাৰেণ শািস্ত িদিছল; িকন্তু েতওঁ হ’েল আমাৰ িহতৰ কাৰেণ,
অথর্াৎ আিম েযন েতওঁৰ পিবত্রতাৰ ভাগী হওঁ, তাৰ কাৰেণ শািস্ত িদেছ 11 সকেলা শািস্ত উপিস্থত সময়ত আনন্দৰ িবষয়
নহয়, িকন্তু দুখৰ িবষয় েযন েদখা যায়, তথািপ পাছত তাৰ দ্বাৰাই অভয্াস েপাৱা েলাক সকলক ধাির্মকতাৰ শািন্তযুক্ত
ফল িদেয়

12 এই কাৰেণ আেপানােলােক ওলিম পৰা হাত আৰু জঠৰ আঁঠু েপান কৰক; 13আৰু েখাৰাই েযন িবপথগামী নহয়,
বৰং সুস্থ হয়, এই কাৰেণ িনজ িনজ ভিৰ ৈল, েপান বাট কৰক

14 সকেলােৱ সিহত ঐকয্*, আৰু িয পিবত্রতাৰ অিবহেন েকােনও প্রভুৰ দশর্ন নাপাব, েসই পিবত্রতােকা েখিদ যাওঁক;
15 পাছত জােনা েকােনােৱ ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহিবহীন হয়, বা েকােনা িততাৰ মূল ওলাই আেপানােলাকৰ িবিঘিন জেন্মাৱাত,
তাৰ দ্বাৰাই অিধক ভাগ অশুিচ ৈহ যায়; 16 বা এসঁাজ আহাৰৰ কাৰেণ িনজ েজয্ষ্ঠািধকাৰ েবচা িয এেচৗ, েতওঁৰ িনিচনা
েকােনা ধমর্িনন্দক, বা েকােনা বয্িভচাৰী হয়, তাৈল সাৱধােন দৃষ্টি ৰািখবা 17 িকয়েনা আেপানােলােক জােন েয, এেচৗেৱ
* 12 অধয্ায়:14 ঐকয্ শািন্ত
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পাছত েসই আশীবর্াদৰ অিধকাৰী হ’বৰ বােব ইচ্ছা কিৰেল আৰু চকুেলােৰ সযেত্ন িবচািৰলেতা, অগ্রাহয্ হ’ল, কাৰণ েতওঁ
মন-পালটন কিৰবৈল ঠাই নাপােল

18 িকয়েনা স্পশর্নীয় আৰু অিগ্নেৰ প্রজ্বিলত পবর্ত ক’লা বৰণীয়া েমঘ, আন্ধাৰ, ধুমুহা, বতাহ, তুৰীৰ ধ্বিন, আৰু
বাকয্ৰ শব্দ, এইেবাৰৰ ওচৰৈল আেপানােলাক অহা নাই; 19 েসই মাত শুনা েলাক সকেল এই প্রাথর্না কিৰেল েয,
েতওঁেলাকক েযন পুনৰ েকােনা বাকয্ েকাৱা নহয়; 20 িকয়েনা েকােনা পশুেৱও যিদ েসই পবর্ত স্পশর্ কেৰ, েতেনহেল
তাক িশল দিলয়াই মৰা হ’ব, এই আজ্ঞা েতওঁেলােক সিহব েনাৱািৰেল, 21 আৰু েসই দশর্ন এেন ভয়ঙ্কৰ েয, েমািচেয়
ৈকিছল, মই বৰ ভয় পাই কঁিপ আেছঁা; 22 িকন্তু িচেয়ান পবর্ত, জীৱনময় ঈশ্বৰৰ নগৰ, স্বগীর্য় িযৰূচােলম, আৰু তাত দহ
হাজাৰ স্বগর্ৰ দূেত গুণ-কীতর্ ন কেৰ৷ 23 স্বগর্ত নাম িলখা প্রথেম জন্ম েপাৱা সকলৰ মহাসভা আৰু মণ্ডলী, সকেলােৰ
িবচাৰকতর্ া ঈশ্বৰ, িসদ্ধ েহাৱা ধাির্মক েলাক সকলৰ আত্মা সমূহ, 24 নতুন িনয়মৰ মধয্স্থ যীচু, আৰু েহবলতৈক অিত
উত্তম কথা কওঁতা শািন্ত কৰা েতজ, এই সকেলাৰ ওচৰৈল অ◌ােপানােলাক আিহল

25 সাৱধান, বাকয্ কওঁতা জনক আেপানােলােক অগ্রাহয্ নকিৰব, িকয়েনা িয জেন পৃিথৱীত আেদশ িদিছল েসই
জনক অগ্রাহয্ কৰা সকেলই যিদ নাসািৰল, েতেনহেল িয জেন স্বগর্ৰ পৰাই আেদশ িদেল, েতওঁৰ কৰা িবমুখ হেল আিম
েয নাসািৰম; এই কথা িকমান অিধক গুেণ িনশ্চয়! 26 েতিতয়া েতওঁৰ ধ্বিনেয় পৃিথৱী লৰাইিছল; িকন্তু এিতয়া েতওঁ
প্রিতজ্ঞা কিৰেল, েবােল, আৰু এবাৰ মই েকৱল পৃিথৱী লৰাম, এেন নহয় আকাশেকা লৰাম 27 ইয়ােত, ‘আৰু এবাৰ’,
এই শব্দই, অলৰ বস্তুেবাৰ থািকবৰ কাৰেণ, িনিম্মর্ত বস্তুৰ দেৰ লেৰাৱা বস্তুেবাৰ দূৰ কৰা বুজাইেছ 28 এই েহতুেক
আিম অলৰ ৰাজয্ৰ অিধকাৰী েহাৱাত, আহা, িয অনুগ্রহৰ দ্বাৰাই আিম ভিক্ত আৰু ভেয়েৰ সেন্তাষজনক ৰূপত ঈশ্বৰৰ
আৰাধনা কিৰব পােৰঁা, েসই অনুগ্রহ গ্রহন কিৰ লওঁহক; 29 িকয়েনা আমাৰ ঈশ্বৰ গ্রাসকাৰী অিগ্নস্বৰূপ

13 অধয্ায়
নানা ধমর্িবিধ আৰু েশষ কথা

1 ভাতৃ-েপ্রম চিল থাকক 2 আেপানােলােক অিতিথ েসৱা নাপাহিৰব; িকয়েনা তাৰ দ্বাৰাই েকােনা েকােনােৱ
নাজনাৈকেয় স্বগর্ৰ দূত সকলেকই আলহী সুিধেল 3 বন্দীয়াৰ সকলক লগৰ বন্দীয়াৰ েযন গণয্ কিৰ েতওঁেলাকক
েসঁাৱৰণ কৰক; িনেজও শৰীৰত জীয়াই থকা বুিল জ্ঞান কিৰ অতয্াচাৰ েপাৱা সকলক েসঁাৱৰণ কৰক 4 সকেলােৰ
মাজত িববাহ আদৰণীয়, আৰু তাৰ শযয্া শুিচ হওক; িকয়েনা বয্িভচাৰী আৰু পৰস্ত্রীগামী সকলৰ েসাধ-িবচাৰ ঈশ্বেৰ
কিৰব 5 আেপানােলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ িনেল্লর্াভী হওক, অথর্াৎ ধন সম্পিত্তক েপ্রম কৰা নহওক; আেপানােলাকৰ িয
আেছ, তােত আেপানােলাক সন্তুষ্ট ৈহ থাকক; িকয়েনা েতেৱঁ ৈকেছ,
মই েতামাক েকিতয়াও
েনিৰম, েকিতয়াও
তয্াগ নকিৰম

6 এেতেক আিম সাহেসেৰ ক’ব পােৰঁা েয,
প্রভু েমাৰ সহায়কতর্ া;
মই ভয় নকিৰম;
মানুেহ েমাক িক
কিৰব?

7 আেপানােলাকৰ িয নায়ক সকেল আেপানােলাকক ঈশ্বৰৰ বাকয্ ৈক গ’ল, েতওঁেলাকক েসঁাৱৰণ কৰক; আৰু
েতওঁেলাকৰ জীৱন, আচৰণৰ েশষগিত চাই-িচিন্ত, েতওঁেলাকৰ িবশ্বাসৰ অনুকাৰী হওক 8 যীচু খ্রীষ্ট কািল, আিজ,
আৰু িচৰকালৈলেক েসই এেক ৈহ আেছ 9আেপানােলাক নানা িবধ নতুন িশক্ষাৰ দ্বাৰাই িবপেথ চািলত নহ’ব; িকয়েনা
েসই আহাৰ বয্ৱহাৰ কৰা সকলৰ িহতজনক নহ’ল, েসই আহাৰৰ দ্বাৰাই নহয়, অনুগ্রহৰ দ্বাৰাইেহ হৃদয় িস্থৰ কৰা ভাল৷
10 িয েবিদত েভাজন কিৰবৈল তমু্বত আৰাধনা কৰা সকলৰ ক্ষমতা নাই, এেন এিট েবিদ আমাৰ আেছ 11 িকয়েনা িয
িয প্রাণীৰ েতজ পাপৰ বিলদান স্বৰূেপ মহা-পুেৰািহতৰ দ্বাৰাই পিবত্র স্থানৰ িভতৰৈল িনয়া হয়, েসইেবাৰৰ শৰীৰ ছাউিনৰ
বািহেৰ েপাৰা যায় 12 এই কাৰেণ যীচুেৱও, েতওঁৰ িনজৰ েতজৰ দ্বাৰাই েলাক সকলক পিবত্র কিৰবৈল, নগৰৰ
দুৱাৰৰ বািহৰত মৃতুয্েভাগ কিৰেল 13 এেতেক আহক, েতওঁৰ িনন্দাৰূপ ভাৰ ৈব, ছাউিনৰ বািহেৰ েতওঁৰ ওচৰৈল আিম
যাওঁহক 14 িকয়েনা ইয়াত আমাৰ েকােনা িচৰস্থায়ী নগৰ নাই; িকন্তু আিম েসই ভািব নগৰ িবচািৰ আেছঁা 15 এেতেক
আহক, আিম েতওঁেৰই দ্বাৰাই সদায় ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ স্তৱৰূপ যজ্ঞ, েতওঁৰ নাম স্বীকাৰকাৰী ওঁঠৰ ফল উৎসগর্ কেৰঁাহক
16 িকন্তু উপকাৰ আৰু সহভািগতাৰ কাযর্ নাপাহিৰব; িকয়েনা এেন যজ্ঞত ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হয়
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17 আেপানােলােক আেপানােলাকৰ নায়ক সকলক মানয্ কিৰ েতওঁেলাকৰ বশীভূত হওক; িকয়েনা িহচাপ িদব লগা
েলাক সকলৰ দেৰ েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ প্রাণৰ কাৰেণ প্রহৰী কাযর্ কিৰেছ; এেতেক েতওঁেলােক েযন েসই কমর্
আত্তর্ স্বেৰেৰ নকিৰ আনেন্দেৰ কিৰব পািৰব, তাৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ বশীভূত হওক; িকয়েনা আত্তর্ স্বেৰেৰ কিৰেল
আেপানােলাকৰ এেকা িহত নহ’ব

18আেপানােলােক আমাৰ কাৰেণও প্রাথর্না কিৰব; িকয়েনা আিমও আমাৰ সৎ িবেবক আৰু সকেলা িবষয়েত সদাচৰণ
কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰ আেছঁা, আৰু ইয়াক আিম দৃঢ় প্রতয্য় কেৰঁা; 19 িকন্তু েমাক েযন পুনৰ অ◌ােপানােলাকৰ বােব
েসানকােল িদয়া হয়, এই কাৰেণ প্রাথর্না কিৰবৈল মই অ◌ােপানােলাকক অিধক িমনিত কিৰেছঁা 20 শািন্তৰ আঁকৰ িয
ঈশ্বেৰ, অনন্তকাল স্থায়ী িনয়মৰ েতজৰ গুেণ েমৰেবাৰৰ েসই মহান ৰক্ষক, আমাৰ প্রভু যীচুক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা
পুনৰায় আিনেল, েতওঁ িনজৰ ইচ্ছা সাধনৰ অেথর্ অ◌ােপানােলাকক সকেলা সদিবষয়ত িসদ্ধ কৰক; 21 েতওঁৰ দৃষ্টিত িয
উত্তম, সেন্তাষজনক, তােক আমাৰ যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই সম্পন্ন কৰক; েতওঁৰ মিহমা িচৰকাল হওক আেমন

22 েহ ভাই সকল, মই আেপানােলাকক উৎসািহত কেৰঁা, আেপানােলােক এই উদগিণৰ বাকয্ সহন কিৰব; িকয়েনা
মই সংেক্ষেপ আেপানােলাকৰ বােব িলিখেলঁা 23 আমাৰ ভাই তীমিথয়ক মুকিল কৰা ৈহেছ, ইয়ােক জািনবা; েতওঁ
েসানকােল আিহেল, েতেৱঁ ৈসেত মই আেপানােলাকক েদখা কিৰবৈল যাম

24 আেপানােলােক আেপানােলাকৰ নায়ক সকলক আৰু সকেলা পিবত্র েলাকক মঙ্গলবাদ িদব ইটালী েদশৰ েলাক
সকেল আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ

25 আেপানােলাক সকেলােৰ লগত অনুগ্রহ থাকক আেমন
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যােকাবৰ পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রৰ িলখক আিছল যােকাব (1:1), এওঁ িযৰূচােলম মণ্ডলীৰ এজন প্রভাৱশালী েনতা আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ ভাই

আিছল খ্রীষ্টৰ আন ভাই সকলৰ িভতৰত যােকাব আিছল এজন, মিথ 13:55 পদত উেল্লিখত মেত সম্ভৱতঃ েতওঁ
আিছল েজষ্ঠ ভাই প্রথমেত েতওঁ যীচুক িবশ্বাস কৰা নািছল আৰু আনিক েতওঁক প্রতয্াহ্বানেহ জনাইিছল আৰু েতওঁৰ
িমছন সম্পেকর্ ভুল বুিজিছল (েযাহন 7:25). পাছত েতওঁ মণ্ডলীৰ এজন িবিশষ্ট বয্িক্ত ৈহ পিৰিছল েতওঁ আিছল
এজন িনবর্ািচত বয্িক্ত, যাক খ্রীষ্টই েতওঁৰ পুনৰুত্থানৰ পাছত আিৱভুর্ ত ৈহ েদখা িদিছল (1 কিৰন্থীয়া 15:7), েপৗেল
েতওঁক মণ্ডলীৰ এটা স্তম্ভ বুিল অিভিহত কিৰিছল (গালাতীয়া 2:9)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 40-50 খ্রীষ্টাব্দৰ িভতৰত
50 খ্রীষ্টাব্দত বহা িযৰূচােলম কাউিন্সলৰ আগত আৰু 70 খ্রীষ্টাব্দত মিন্দৰ ধ্বংস েহাৱাৰ আগত
প্রাপক
এই পত্রৰ সকেলাতৈক েবিছ প্রাপক আিছল ইহুিদ িবশ্বাসীসকল, িযসকল িযহূদীয়া আৰু চমৰীয়াত িসচঁিৰত ৈহ

আিছল এিতয়া, যােকাবৰ প্রাথিমক সম্ভাষণৰ অৱলম্বণ এই েয “বাৰ জনেগাষ্ঠী েদশেবাৰত িবিক্ষপ্ত েহাৱা,” এই
সকেলা ঠাইেবাৰেত যােকাবৰ মূল দশর্কসকলৰ অৱস্থানৰ কাৰেণ শিক্তশালী সম্ভাবণা আিছল

উেদ্দশয্
যােকাবৰ এই সেবর্াচ্চ উেদ্দশয্ই যােকাবৰ িদেশ েদখুৱাই 1:2-4. েতওঁৰ আৰম্ভিণ কথােত, যােকােব েতওঁৰ

পাঠকসকলক এটা িবশুদ্ধ আনন্দৰ িবষেয় জনায়, েহ েমাৰ ভাই আৰু ভনীসকল, েযিতয়াই েতামােলােক নানা িবচাৰৰ
সনু্মখীন েহাৱা, কাৰণ েতিতয়া েতামােলােক জানা েয িবশ্বাসৰ পৰীক্ষাই েতামােলাকৰ অধয্ৱসায় উৎপন্ন কেৰ, এই
উত্তৰণেত যােকাবৰ দশর্কসকেল অেনক ধৰণৰ িবচাৰৰ মুখামুিখ ৈহিছল যােকােব েতওঁৰ দশর্কসকলক জ্ঞানৰ অেম্বষণ
কিৰবৈল আহ্বান জনাইিছল (1:5) তােত ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা যােত কষ্টত উল্লাস পাব পােৰ যােকাবৰ িকছুমান এেন
েশ্রাতা আিছল, িযসকেল িবশ্বাসৰ পৰা বহু দূৰৈল আতিৰ ৈগিছল আৰু জগতৰ ৈসেত বনু্ধত্ব কৰাৰ েক্ষত্রত যােকােব
েতওঁেলাকক সতকর্ কিৰিছল (4:4), যােকােব িবশ্বাসীসকলক নম্র (িনজেক) হ’বৈল িনেদর্ শ িদিছল, তােত ঈশ্বেৰ
েতওঁেলাকক [িনজেক] উন্নত কিৰব েতওঁ িশকাইিছল েয নম্রতা ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল েযাৱা এটা জ্ঞানৰ পথ (4:8-10)

মূল িবষয়
প্রকৃত িবশ্বাস

প্রান্তেৰখা
1. প্রকৃত ধমর্ৰ ওপৰত যােকাবৰ িনেদর্ শাৱলী — 1:1-27
2. সতয্ িবশ্বাস ভাল কমর্ৰ দ্বাৰা প্রদির্শত হয় — 2:1-3:12
3. প্রামািনক জ্ঞান ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা আেহ — 3:13-5:20

ৈধযর্ ধিৰবৰ আৰু ঈশ্বৰৰ বাকয্ পালন কিৰবৰ আৱশয্কতা
1 মই যােকাব, ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ এজন দাস, িঁসচিৰত ৈহ থকা বাৰ ৈফদৰ েলাক সকলৰ ওচৰৈল এই

সম্ভাষণ 2 েহ েমাৰ ভাইসকল, আেপানােলােক েযিতয়া নানা িবধ পৰীক্ষাত পেৰ, েতিতয়া েসই িবষয়ক অিত আনন্দৰ
িবষয় বুিল মািনব;* 3 িকয়েনা আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ পৰীক্ষাই েয সহন ক্ষমতা জন্মায়, † েসই িবষেয় আেপানােলােক
জােন

4 এই কাৰেণ সহনশীলতাক িসদ্ধ কাযর্-িবিশষ্ট কৰা হওক, যােত আেপানােলােক এেকােত অসমূ্পণর্ নৈহ িসদ্ধ আৰু
সমূ্পণর্ হয়৷ 5 িকন্তু আেপানােলাকৰ কােৰাবাৰ যিদ জ্ঞান‡ৰ অভাৱ হয় েতেনহেল িয জন িদওঁতা ঈশ্ৱৰ, িয জেন গিৰহণা
নকৰাৈক মুক্তহেস্ত সকেলােক দান কেৰ, েতওঁক যাচনা কৰক§ আৰু তােত আেপানােলাকক িদয়া হ’ব
* 1 অধয্ায়:2 মিথ 5:11, 12; 1 িপ 4:13-16৷ † 1 অধয্ায়:3 েৰা 5:3-5৷ ‡ 1 অধয্ায়:5 বা প্রজ্ঞা § 1 অধয্ায়:5 মিথ 21:22; মাকর্
11:24৷
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6 িকন্তু িবশ্বােসেৰ িনঃসংশয় ৈহ যাচনা কৰক; িকয়েনা িয জেন সংশয় কেৰ, েতওঁ বতােহ বেলাৱা আৰু ওপৰৈল
উধুৱা সাগৰৰ েঢৗৰ িনিচনা হয় 7 এেন ধৰণৰ মানুেহ েয প্রভুৰ পৰা িকবা পাব, ইয়াক েতওঁ নাভাবক; 8 িকয়েনা েসই
মানুহ, দুই মনৰ; েতওঁ িনজৰ সকেলা গিতেত অিস্থৰ

9 িয ভাই আির্থকভােব দূবর্ল বা নম্র; েতওঁ িনজৰ *উচ্চপদৰ বােব েগৗৰৱ কৰক; 10 িয জন ধনৱান, েতেৱঁা ঈশ্বেৰ
িশেকাৱা নম্রতাত েগৗৰৱ কৰক; িকয়েনা বনৰীয়া ফুল এটাৰ িনিচনা েতেৱঁা লুপ্ত ৈহ যাব † 11 কাৰণ সূযর্ অিত তাপৰ
ৈসেত উদয় হয় আৰু তৃণ শুকুৱায়, তােত তাৰ ফুল সিৰ পেৰ আৰু তাৰ েসৗন্দযর্য্ও নষ্ট হয়৷ এেনদেৰ ধনৱান মানুেহা
এিদন িনজৰ মাজেতই মিলন ৈহ যাব

12 িয মানুেহ পৰীক্ষা সহন কেৰ, েতওঁ ধনয্; িকয়েনা পৰীক্ষা সাফলয্ হ’েল, প্রভুক েপ্রম কৰা সকলক জীৱনৰূপ
িকৰীিট‡ িদবৈল প্রভুেৱ িয প্রিতজ্ঞা কিৰেল, েসয়া েতওঁ পাব 13 িকন্তু েযিতয়া পৰীিক্ষত হয়, েতিতয়া েকােনােৱ েযন
এই বুিল নকওঁক “ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই মই পৰীিক্ষত ৈহেছঁা”; িকয়েনা মন্দ িবষয়ত ঈশ্বৰ িনেজও অপৰীিক্ষত আৰু েকােনা
েলাকৰ পৰীক্ষাও েতওঁ নকেৰ

14 িকন্তু প্রেতয্ক বয্িক্ত িনজৰ কু-অিভলাষৰ দ্বাৰাই প্রেলািভত হয় আৰু ফুচুলিনত পিৰ পৰীিক্ষত হয় 15 তােত েসই
কু-অিভলােষ গভর্ ধাৰণ কিৰ পাপ প্রসৱ কেৰ; পাছত পাপ পূণর্তাপ্রাপ্ত হ’েল, তাৰ ফলাফল হয় মৃতুয্৷ 16 েহ েমাৰ িপ্রয়
ভাইসকল, আেপানােলাক ভ্রান্ত নহব

17 সকেলা উত্তম দান আৰু সকেলা িসদ্ধ বৰ ওপৰৰ §পৰােহ আেহ, আৰু আকাশৰ েজয্ািত*েবাৰ েসই িপতৃৰ পৰাই
তলৈল নািম আেহ৷ ছঁা িয দেৰ সলিন হয়, েতেনদেৰ েতওঁৰ েকােনা পিৰৱতর্ ন নহয়৷ 18 ঈশ্বেৰ েতওঁৰ িনজ ইচ্ছােৰ সতয্
বাকয্ৰ দ্বাৰাই আমাক জীৱন িদেল† যােত েতওঁৰ সৃষ্ট বস্তুেবাৰৰ মাজত আিম েযন এিবধ প্রথম ফল হওঁ

19 েহ েমাৰ িপ্রয় ভাইসকল, অ◌ােপানােলােক এই কথা জািনব েয, প্রেতয্ক বয্িক্ত শুিনবৈল প্রস্তুত থািকব, ক’বৈল
ধীৰ আৰু েক্রাধৈলেয়া ধীৰ হওক, 20 িকয়েনা মানুহৰ েক্রােধ ঈশ্বেৰ িবচৰা ধাির্মকতা সাধন নকেৰ 21 এেতেক
আেপানােলােক সকেলা অশুিচতা আৰু িহংসাৰ অিধকতা দূৰ কিৰ, িয েৰাৱা বাকয্ আেপানােলাকৰ আত্মাৰ পিৰত্রাণ
কিৰবৰ বােব সমথর্, ‡ তাক নম্রভােৱ গ্রহণ কৰক

22 েকৱল শুেনাতা ৈহ িনজক নুভুলাব, িকন্তু বাকয্ পালন কেৰঁাতা হওক § 23 িকয়েনা েকােনােৱ যিদ বাকয্ পালন
কেৰঁাতা নহয়, েকৱল মােথান শুেনাতা হয়, েতেনহেল েসই েলাক দপর্ণত িনজৰ স্বাভািৱক মুখ েদখা েপাৱা মানুহৰ
িনিচনা হয়; 24 কাৰণ েতওঁ িনজেক চাই গুিচ যায়, তােত েতওঁ েকেনকুৱা আিছল, েসই িবষেয় েতিতয়াই পাহিৰ যায়
25 িয েকােনােৱ স্বাধীনতা স্বৰূপ িসদ্ধ িবধানৰ বােব চাপিৰ দৃষ্টি কিৰ চাই থােক আৰু শুিন পাহিৰ েযাৱা নহয়, িকন্তু
পালন কেৰঁাতা হয়, েতওঁেহ িনজ কাযর্ত ধনয্ হ’ব

26 েকােনােৱ যিদ িনজেক ধাির্মক বুিল মােন, িকন্তু িনজৰ িজভা দমন* নকিৰ িনজৰ হৃদয়ক ভুলায়, েতেনহেল েসই
মানুহৰ ধমর্-কমর্ বয্থর্ 27 মাউৰা আৰু িবধৱা সকলক েতওঁেলাকৰ েক্লশৰ কালত চাবৈল েযাৱা আৰু সংসাৰৰ পৰা
িনজেক িনষ্কলঙ্কৰূেপ ৰাখা, এেয়ই িপতৃ ঈশ্বৰৰ আগত শুদ্ধ আৰু িনমর্ল ধমর্-কমর্

2 অধয্ায়
অকপট েপ্রম আৰু িবশ্বাসৰ আৱশয্কতা

1 েহ েমাৰ ভাইসকল, আমাৰ মিহমাময় প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ সম্বন্ধীয় িবশ্বাস, পক্ষপােতেৰ ধাৰণ নকিৰব 2 িকয়েনা যিদ
আেপানােলাকৰ সভাৈল েসাণৰ আঙিঠ আৰু সুন্দৰ বস্ত্র িপন্ধা েকােনা এজন মানুহ েসামাই আেহ আৰু মিলয়ন বেস্ত্রেৰ
দিৰদ্র এজেনা আেহ, 3 েতিতয়া আেপানােলােক েসই পিৰষ্কাৰ বস্ত্র িপন্ধা জনক যিদ মেনােযােগেৰ কয়, “আপুিন ইয়ােত
স্বচ্ছেন্দ বহক” আৰু েসই দিৰদ্রজনক যিদ কয়, “তই তােত িথয় ৈহ থাক” বা “েমাৰ এই ভিৰ-পীৰাৰ তলেত বহ”;
4 েতেনহেল আেপানােলােক িনজৰ মাজেত প্রেভদ ৰািখ, কু-িবেবচনা কৰা িবচাৰকতর্ া সকলৰ দেৰ পক্ষপাতী নহ’ল েন?

5 েহ েমাৰ িপ্রয় ভাইসকল, শুনক, সংসাৰত িয সকল দিৰদ্র*, ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক িবশ্বাসত ধনৱন্ত আৰু েতওঁক
েপ্রম কৰা সকলৰ আগত প্রিতজ্ঞা কৰা ৰাজয্ৰ অিধকাৰী কিৰবৈল আেপানােলাকক মেনানীত কৰা নাই েন? 6 িকন্তু
আেপানােলােক েসই দিৰদ্র সকলক িকয় সন্মান নকিৰেল! ধনৱন্ত েলােক আেপানােলাকক অতয্াচাৰ নকেৰ েন?
েতওঁেলােক আেপানােলাকক েসাধ-িবচাৰৰ আসনৰ সনূ্মখৈল টািন িনিনেয় েন? 7 আৰু িয নােমেৰ আেপানােলাক
িনমন্ত্রীত ৈহেছ, েসই উত্তম নাম†ক েতওঁেলােক িনন্দা নকেৰ েন?
* 1 অধয্ায়:9 িনজৰ ঈশ্বৰৰ পৰা েপাৱা † 1 অধয্ায়:10 িযচ 40:6-8৷ ‡ 1 অধয্ায়:12 প্র 2:10৷ § 1 অধয্ায়:17 ওপৰৰ স্বগর্ * 1
অধয্ায়:17 নক্ষত্র, গ্রহ, অ◌ািদ৷ † 1 অধয্ায়:18 েযা 1:13; 1 িপ 1:23৷ ‡ 1 অধয্ায়:21 2 তী 3:15৷ § 1 অধয্ায়:22 মিথ 7:21-72৷
* 1 অধয্ায়:26 1 িপ 3:9-11৷ * 2 অধয্ায়:5 বা আির্থকভােব দিৰদ্র † 2 অধয্ায়:7 ইিফ. 1:21
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8 যিদেহ িবধান-শাস্ত্র‡ত িলখাৰ দেৰ, “েতামাৰ চুবুৰীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কিৰবা”, § এই ৰাজকীয় িবধান যিদ
আেপানােলােক িসদ্ধ কেৰ, েতেনহেল আেপানােলােক ভাল কিৰেছ; 9 িকন্তু যিদ পক্ষপাত কেৰ, েতেনহেল পাপ কিৰেছ,
আৰু আজ্ঞা-লঙ্ঘনকাৰী বুিল িবধানৰ দ্বাৰাই েদাষী কৰা ৈহেছ

10 িকয়েনা েকােনােৱ যিদ সকেলা িবধান পালন কেৰঁােত, এটা িবধােনা যিদ েতওঁৰ ত্রুিট হয়, েতেনহেল েতওঁ সকেলা
িবধান ভংগ কিৰেল আৰু েদাষী হ’ল৷* 11 িকয়েনা িযজন ঈশ্ৱৰ হয়, েতওঁ ৈকেছ, “তুিম বয্িভচাৰ নকিৰবা”, † েসইজন
ঈশ্ৱেৰই পুনৰ ৈকিছল, “তুিম নৰ-বধ নকিৰবা৷” এই েহতুেক আেপানােলােক বয্িভচাৰ নকিৰও যিদ নৰ-বধ কেৰ,
েতেনহেলও ঈশ্ৱৰৰ িবধান লঙ্ঘনকাৰী হ’ল

12 িয সকল েলাকৰ েসাধ-িবচাৰ হ’ব, েসয়া স্বাধীনতা স্বৰূপ িবধানৰ দ্বাৰাই হ’ব; আেপানােলােক িনজেক েসই েলাক
সকলৰ িনিচনা কথা ৈক েসইেবাৰ পালন কৰক৷ 13 িকয়েনা িযজেন দয়া নকেৰ, েসাধ-িবচােৰা েতওঁৈল িনদর্ য়ী হয়৷ দয়াই
িবচাৰত জয়ী ৈহ শ্লাঘা কেৰ!

14 েহ েমাৰ ভাইসকল, েকােনাবাই যিদ কয় েয, েতওঁৰ িবশ্বাস আেছ, িকন্তু যিদ কমর্ নাথােক েতেনহেল িক লাভ?
েসই িবশ্বােস েতওঁক পিৰত্রাণ িদব পািৰব েন? 15 েকােনা ভাই বা ভনী উদেঙ আৰু ৈদিনক আহাৰৰ অভাৱত থািকেল,
16 আেপানােলাকৰ মাজৰ এজেন যিদ িসহঁতক কয়, “েতামােলােক কুশেল েযাৱা আৰু উম লগাই তৃপ্ত হবা”; িকন্তু
আেপানােলােক িসহঁতৰ শৰীৰৰ প্রেয়াজনীয় বস্তু যিদ িনিদেয়, েতেনহেল িক লাভ? 17 িঠক েসইদেৰ িবশ্বাসৰ লগত যিদ
কমর্ নাথােক, েতেনহেল িস অকেল মৰা

18 তথািপ েকােনাবাই ক’ব পােৰ, “েতামাৰ িবশ্বাস আেছ আৰু েমাৰ সৎ কমর্ আেছ ” বাৰু, েতেনহেল িবনাকমর্েৰ
আেপানাৰ িবশ্বাস েমাক েদখুৱাওঁক আৰু মই েমাৰ কমর্ৰ দ্বাৰাই অ◌ােপানাক েমাৰ িবশ্বাস েদখুৱাম 19 ঈশ্বৰ এজন বুিল
আপুিন িবশ্বাস কিৰেছ, ভাল কিৰেছ; ভূতেবােৰও েসই কথাত িবশ্বাস কেৰ আৰু ভয়ত িচঞেৰ 20 িকন্তু, েহ িনেবর্াধ
মানুহ, কমর্হীন বনুৱাৰ িবশ্বাস েয বয্থর্, ইয়াক আপুিন জািনবৈল ইচ্ছা কেৰ েন?

21আমাৰ িপতৃ অব্রাহােম যজ্ঞেবিদৰ ওপৰত িনজ পুত্র ইচহাকক উৎসগর্ কৰাৰ সময়ত, েসই কমর্ৰ দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল
গিণত েহাৱা নািছল েন?‡ 22 এইদেৰ চােল েদিখব েয, িবশ্বাস েতওঁৰ কমর্ৰ সহকাৰী আিছল আৰু েসই কমর্ৰ দ্বাৰাই
িবশ্বাস িসদ্ধ হ’ল 23 এই শাস্ত্রীয় বচন িসদ্ধ হ’ল, § য’ত েকাৱা আেছ, “অব্রাহােম ঈশ্বৰত িবশ্বাস কৰাত, েসই িবশ্বাস
েতওঁৈল ধাির্মকতাৰ অেথর্ গিণত হ’ল” আৰু েসই বােব েতওঁক ঈশ্বৰৰ িমিতৰ েবালা হ’ল * 24আেপানােলােক েদিখেছ
েয কমর্ৰ দ্বাৰাই মানুহ ধাির্মক বুিল গিণত হয়, েকৱল িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই নহয়

25 েসইদেৰ ৰাহাব েবশয্ােয়া† কমর্ৰ দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল গিণত নহ’ল েন; েযিতয়া েতওঁ দূত‡§ সকলক আলহী কিৰ
ৰািখিছল আৰু পাছত আন বােটিদ পিঠয়াই িদিছল? 26 িকয়েনা েযেনৈক আত্মা-িবহীন শৰীৰ মৰা, েতেনৈক কমর্িবহীন
িবশ্বােসা মৰা

3 অধয্ায়
িজভাক দমন কিৰ ৰািখবৰ আৱশয্কতা

1 েহ েমাৰ ভাইসকল, আেপানােলাকৰ মাজত অেনক েলােক িশক্ষক হ’বৈল েচষ্টা কৰাৰ প্রেয়াজন নাই, কাৰণ
আেপানােলােক জােন েয আমাৰ* দৃঢ়ৰূেপ অিধক েসাধ-িবচাৰ হ’ব 2 িকয়েনা আিম সকেলােৱ অেনক িবষয়ত ত্রুিট
কেৰঁা েকােনা েলাক এজেন যিদ বাকয্ত ত্রুিট নকেৰ, েতওঁেহ িসদ্ধ েলাক, আনিক িনজ শৰীৰেকা সমূ্পণর্ৰূেপ দমন
কিৰবৈল েসই জন সমথর্

3 েঘঁাৰােবাৰ আমাৰ বশীভূত হ’বৈল আিম েযিতয়া িসহঁতৰ মুখত েলকাম বািন্ধ িদওঁ, েতিতয়া আিম িসহঁতৰ েগােটই
শৰীৰেটােক ঘূৰাব পােৰঁা 4 লক্ষয্ কিৰবা েয, েকেনৈক অিত ডাঙৰ জাহাজেবােৰ প্রচণ্ড বায়ুৰ দ্বাৰাই চািলত হ’েলও,
েসইেবাৰক অিত সৰু বৃত্তাকাৰ হািলেৰেহ গুিৰয়ালৰ ইচ্ছা অনুসােৰ ঘূৰুউৱা যায়

5 েসইদেৰ িজভাও অিত কু্ষদ্র অঙ্গ িকন্তু ই মহা-দপর্ৰ কথা কয় লক্ষয্ কৰা, েয সৰু জুইৰ িফিৰঙিত এিটেয় িকমান
ডাঙৰ হািব পুিৰ েপলায়! 6 েসইদেৰ িজভাও ৈহেছ এক অিগ্ন স্বৰূপ, আমাৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰৰ মাজত িজভা অধমর্ময়
জগত স্বৰূপ; েসেয় েগােটই শৰীৰক কলিঙ্কত কিৰ আমাৰ জীৱনৰ লগেত িনেজও নৰকৰ অিগ্নেৰ প্রজ্বিলত হয়
‡ 2 অধয্ায়:8 বা পুস্তক সমূহ § 2 অধয্ায়:8 েল 19:18; মিথ 22:39৷ * 2 অধয্ায়:10 িদ্ৱ িব 27:26; গাল 3:10৷ † 2 অধয্ায়:11 যা
20:13, 14৷ ‡ 2 অধয্ায়:21 গাল 5:6৷ § 2 অধয্ায়:23 ইব্রী 11:17-19৷ * 2 অধয্ায়:23 আ 15:6৷ † 2 অধয্ায়:25 2 ব 20:7;
িযচ 41:8৷ ‡ 2 অধয্ায়:25 দূত বা বাতর্ াবাহক § 2 অধয্ায়:25 বা বাতর্ াবাহক * 3 অধয্ায়:1 িশক্ষক সকলৰ
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7 িকয়েনা পশু, পক্ষী, উৰগ আৰু জলজন্তু আিদ কিৰ সকেলােৰ স্বভাৱক মানুহৰ স্বভাৱৰ দ্বাৰাই বশ কিৰব পােৰ
আৰু বশ কিৰ অহা ৈহেছ; 8 িকন্তু িজভাক দমন কিৰবৈল মানুহৰ মাজত কােৰা সাধয্ নাই; ই অশান্ত দুষ্টতা স্বৰূপ,
মৃতুয্জনক িবেহেৰ পিৰপূণর্

9 তাৰ দ্বাৰাই আিম আমাৰ িপতৃ প্রভুৰ প্রশংসা কেৰঁা; আৰু তােৰই ঈশ্বৰৰ সদৃেশয্েৰ েহাৱা েলাক সকলক অিভশাপ
িদওঁ 10 এেক মুখৰ পৰাই আশীবর্াদ আৰু অিভশাপৰ কথা ওলায় েহ েমাৰ ভাই সকল, এেন েহাৱা উিচত নহয়

11 এেকটা ভুমুকৰ িবন্ধাইিদ িনমর্ল আৰু িততা, এেকলেগ দুিবধ পানী ওলাই েন? 12 েহ েমাৰ ভাইসকল, িডমৰু গছত
জলফাই নাইবা দ্রাক্ষালতাত িডমৰু ফল ধিৰব পােৰ েন?† েতেনদেৰ লুণীয়া পানীৰ ভুমুেকও েসাৱাদ পানী উৎপন্ন কিৰব
েনাৱােৰ

13 আেপানােলাকৰ মাজত জ্ঞানী আৰু সুবুিদ্ধ থকা েলাক েকান? েতওঁ সদাচৰণৰ দ্বাৰাই জ্ঞানমূলক মৃদুতাত িনজ
কাযর্ েদখুৱাওঁক 14 িকন্তু আেপানােলাকৰ হৃদয়ত যিদ িতক্ততাপূণর্ ঈষর্া আৰু িবেৰাধ‡ থােক, েতেনহেল সতয্ৰ িবৰুেদ্ধ
শ্লাঘা নকিৰব আৰু িমছাৈকেয়া নক’ব

15 এেন জ্ঞান ওপৰৰ §পৰা নািম অহা নহয়, িকন্তু েসেয় পাির্থৱ, ইিন্দ্রয়াসক্ত আৰু েভৗিতক 16 িকয়েনা িয ঠাইেত
ঈষর্া আৰু িবেৰাধ* থােক, তােতই দ্বন্দ আৰু আটাই কুকমর্ থােক 17 িকন্তু ওপৰৰ পৰা অহা িয জ্ঞান, েসেয় প্রথেম
শুদ্ধ, পাছত শািন্তযুক্ত, ক্ষান্ত স্বভাৱী, েকামল-স্বভাৱী, দয়া আিদ উত্তম ফেলেৰ† পিৰপূণর্, িনঃসংশয় ‡আৰু িনমর্ল§
18 িয সকল েলাক িমলনকাৰী*, †েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই েৰাপন ‡কৰা শািন্তত ধাির্মকতাৰ ফল েপাৱা যায়

4 অধয্ায়
নানা িবধ েচতনা-বাকয্

1 আেপানােলাকৰ মাজত হাই-কািজয়া আৰু িবেৰাধ েনা ক’ৰ পৰা হয়? আেপানােলাকৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গত যুদ্ধ
কৰা িয িয কু-অিভলাষ, েসইেবাৰৰ পৰা নহয় েন? 2 আেপানােলাকৰ িয নাই, তােক পাব িবচােৰ িকন্তু নাপায়৷
েতিতয়া আেপানােলােক বধ কেৰ আৰু িহংসা কেৰ, িকন্তু েতিতয়াও আেপানােলাকৰ অিভলাষ পুৰণ নহয়; েসেয়েহ
আেপানােলােক কািজয়া কেৰ, মাৰ-িপত কেৰ৷ আেপানােলােক িয িবচােৰ, েসয়া নাপায়, কাৰণ আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ
ওচৰত িনিবচােৰ৷ 3 আেপানােলােক িবচােৰ, আৰু িবচািৰেলও নাপায়, কাৰণ আেপানােলােক অসৎ উেদ্দশয্ ৰািখ
িবচােৰ৷ আেপানােলােক েকৱল িনজৰ েভাগ-িবলাস পূৰণ কিৰবৰ কাৰেণ বস্তুেবাৰ িবচােৰ৷

4 েহ বয্িভচাৰী* সকল, জগতৰ ৈসেত ৰখা িমত্রতাই ঈশ্বৰৰ শত্রুতা†, ইয়াক আেপানােলােক নাজােন েন? এেতেক
িয জেন জগতৰ েপ্রিমক হবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ িনজেক িনেজ ঈশ্বৰৰ শত্রু কিৰ লয় 5 অথবা ধমর্শাস্ত্রৰ বচেন
অনথর্কৰূেপ কয় বুিল আেপানােলােক ভািবেছ েন? িয আত্মা েতওঁ আমাত িনবাস কৰাইিছল, েসই আত্মাই ঈষর্াৈল
অিতশয় হািবয়াহ কেৰ েন?

6 িকন্তু ঈশ্বেৰ আমাক অিতৈক অনুগ্রহ দান কেৰ শােস্ত্র এইদেৰ কয়‡, “ঈশ্বৰ অহংকাৰী েলাকৰ িবপক্ষ হয়, িকন্তু
নম্র েলাক সকলক েতওঁ অনুগ্রহ দান কেৰ ” 7এেতেক আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ বশীভুত হওক আৰু চয়তানক§ প্রিতেৰাধ
কৰক; তােত িস আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা পলাই যাব

8 ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল চািপ আহক; তােত েতেৱঁা আেপানােলাকৰ ওচৰৈল চািপব েহ পাপ কমর্ কেৰঁাতা সকল,
আেপানােলাকৰ হাত পিৰষ্কাৰ কৰক আৰু েহ দুই মনৰ মানুহ, আেপানােলাকৰ হৃদয় শুিচ কৰক 9 িবলাপ, েশাক
আৰু ক্রন্দন কৰক; আেপানােলাকৰ হঁািহ েশাক ৈহ যাওঁক, আৰু আেপানােলাকৰ আনন্দ িবষাদ ৈহ যাওঁক 10 প্রভুৰ
দৃষ্টিত আেপানােলােক িনজেক নত কৰক, তােত েতওঁ আেপানােলাকক উন্নত কিৰব

11 েহ ভাইসকল, আেপানােলােক ইজেন িসজনৰ িবৰুেদ্ধ কথা নক’ব;* িয জেন ভাই†ৰ িবৰুেদ্ধ কথা কয় আৰু
ভাইৰ েসাধ-িবচাৰ কেৰ, েসই জেন িবধানৰ িবৰুেদ্ধ কথা কয় আৰু ঈশ্বৰৰ িবধানৰ েসাধ-িবচাৰ কেৰ, েতেনস্থলত েসই
জন িবধান পালনকাৰী নহয় িকন্তু িবধানৰ িবচাৰকতর্ ােহ হয় 12 িবধান িদওঁতা আৰু িবচাৰকতর্ া এজন মােথান আেছ,
েতেৱঁই ৈহেছ ঈশ্বৰ৷ েতওঁ পিৰত্রাণ কিৰবৈল আৰু িবনষ্ট কিৰবৈলেকা সমথর্৷ িকন্তু চুবুৰীয়াৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা িয তুিম,
তুিম েনা েকান?‡

† 3 অধয্ায়:12 মিথ 7:16৷ ‡ 3 অধয্ায়:14 বা স্বাথর্পৰ আকাংক্ষা § 3 অধয্ায়:15 ওপৰৰ স্বগর্ * 3 অধয্ায়:16 বা স্বাথর্পৰ আকাংক্ষা
† 3 অধয্ায়:17 গাল 5:22, 23৷ ‡ 3 অধয্ায়:17 িনঃসংশয় পক্ষপাতহীন § 3 অধয্ায়:17 িনমর্ল অকপট * 3 অধয্ায়:18 িমলনকাৰী
শািন্ত স্থাপনকাৰী † 3 অধয্ায়:18 িয সকেল শািন্তৰ বীজ েৰাপন কেৰ৷ ‡ 3 অধয্ায়:18 েৰাপন স্থাপন * 4 অধয্ায়:4 অথর্াৎ ঈশ্বৰক িবশ্বাস
কিৰও আজ্ঞা পালন নকৰা েলাক৷ িযচয়া 54:5; িযিৰ. 2:2 † 4 অধয্ায়:4 1 েযা 2:15, 16 ‡ 4 অধয্ায়:6 গীত 138:6; 1 িপ 5:5 § 4
অধয্ায়:7 1 িপ 5:8, 9 * 4 অধয্ায়:11 ইিফ 4:31, 32 † 4 অধয্ায়:11 মিথ 5:22 ‡ 4 অধয্ায়:12 মিথ 7:1-5; েৰা 14:10
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13শুনক, আেপানােলােক কয় েয, আিজ বা কাইৈল আিম অমুক নগৰৈল ৈগ, তােত এবছৰ থািক েবহা-েবপাৰ কিৰ
লাভ কিৰম; 14 িকন্তু কািলৈল িক ঘিটব, েসই িবষেয় আেপানােলােক নাজােন আৰু আেপানােলাকৰ জীৱন েনা িক?
িকয়েনা এখেন্তক েদখা েপাৱা ৈহ পাছত েদখা েনােপাৱা িয ভাপ, আেপানােলাক েসই ভাপ স্বৰূপ৷

15 তাৰ সলিন বৰং এইদেৰ আেপানােলােক েকাৱা উিচত েয, “যিদ প্রভুেৱ ইচ্ছা কেৰ, আিম জীয়াই থািকম, আৰু
এই কমর্ বা েসই কমর্ কিৰব পািৰম ” 16 িকন্তু এিতয়া আেপানােলােক িনজৰ িনজৰ পিৰকল্পনাত অহংকাৰ কিৰ আেছ;
এেন অহংকাৰ অিত মন্দ 17 এেতেক িযজেন সৎ কমর্ কিৰবৈল জািনও, উিচত ভােব নকেৰ, েসই জেন পাপ কেৰ

5 অধয্ায়
1 এেতেক চাওক, েহ ধনৱন্ত েলাক, আেপানােলাকৰ বােব িয িয দূদর্ শা আিহব ধিৰেছ, তাৰ কাৰেণ হাহাকাৰ কিৰ

ক্রন্দন কৰক* 2 আেপানােলাকৰ ধন-সম্পিত্ত েগিল পিচ যাব ধিৰেছ; আেপানােলাকৰ কােপাৰেবাৰ েপােক েখাৱা
হ’ল 3 আেপানােলাকৰ েসাণ-ৰূপ ক্ষয়ণীয় হ’ল আৰু েসই ক্ষয়ণীয়তােবােৰ আেপানােলাকৰ িবপেক্ষ সাক্ষয্ িদব আৰু
েসইেবােৰ জুইৰ িনিচনা ৈহ আেপানােলাকৰ মঙহ খাব আেপানােলােক েশষ কালতেহ ধন-সম্পিত্ত সঁািচেল

4 চাওক, আেপানােলাকৰ পথাৰৰ শসয্ েদাৱা বনুৱােবাৰৰ িয েবচ আেপানােলােক প্রৱঞ্চনা কিৰ ৰািখ িনিদেল, েসই
েবেচই আটাহ পািৰেছ; আৰু েসই দাওনী সকলৰ আত্তর্ স্বৰ বািহনীগণৰ প্রভুৰ কাণত পিৰেছ 5আেপানােলােক পৃিথৱীত
সুখেভাগ আৰু ইিন্দ্রয়-সুখািভলােষেৰ জীয়াই থািকেল; হতয্াৰ িদনেটা আেপানােলােক িনজ িনজ হৃদয় তৃপ্ত কিৰেল
6 িযজেন আেপানােলাকক প্রিতেৰাধ নকেৰ, েসই ধাির্মক েলাকজনক আেপানােলােক েদাষী কিৰ বধ কিৰেল

সিহষু্ণতা আৰু প্রাথর্নাৰ সম্বেন্ধ আশ্বাস
7 এেতেক, েহ ভাইসকল, প্রভুৰ আগমণৈল ৈধযর্ ধিৰ থাকক চাওক, েখিতয়েক েখিতৰ বহুমূলয্ শসয্ পৃিথৱীৰ

পৰা পাবৰ বােব বাট চাই থােক আৰু েযিতয়াৈলেক প্রথম আৰু পাছৰ বৰষুণ নাপাই, েতিতয়াৈলেক ৈধযর্ ধিৰ থােক
8 েতেনদেৰ আেপানােলােকও ৈধযর্ ধৰক, িনজ িনজ হৃদয় িথেৰ ৰাখক; কাৰণ প্রভুৰ আগমণ ওচৰ পােলিহ †

9 েহ ভাইসকল, আেপানােলাকৰ যােত েসাধ-িবচাৰ নহ’ব, তাৰ কাৰেণ ইজেন িসজনৰ িবৰুেদ্ধ অিভেযাগ নকিৰব
চাওক, িবচাৰকতর্ া দুৱাৰ-মুখেত িথয় ৈহ আেছ 10 েহ ভাইসকল, িয ভাববাদী সকেল প্রভুৰ নােমেৰ কথা ৈক গ’ল,
েতেখত সকলক‡ ‘েক্লশ সহন আৰু িচৰসিহষু্ণতাৰ অেথর্’ আির্হ বুিল মািনব 11 চাওক, িয সকেল সহন কেৰ,
েতওঁেলাকক আিম ধনয্ বুিল কওঁ ইেয়াবৰ সহনৰ িবষেয় আেপানােলােক শুিনেছ§ আৰু প্রভুৰ কাযর্েৰা েশষ* েদিখেল
েয, প্রভু অিত েস্নহৱান আৰু দয়ালু

12 িকন্তু, েহ েমাৰ ভাইসকল, িবেশষৈক আেপানােলােক স্বগর্ৰ, নাইবা পৃিথৱীৰ বা আন েকােনা নামৰ শপেতেৰ শপত
নাখাব; িকন্তু আেপানােলােক েযন েসাধ-িবচাৰত নপেৰ এই কাৰেণ আেপানােলাকৰ ‘হয়’ েযন ‘হয়’ হওক আৰু ‘নহয়’
েযন ‘নহয়’ হওক

13আেপানােলাকৰ মাজত েকােনাবাই েক্লশ েভাগ কিৰ আেছ েন? েতওঁ প্রাথর্নাত বাধয্ হওক েকােনাবা হির্ষত ৈহেছ
েন? েতওঁ প্রশংসাৰ গীত গান কৰক 14 েকােনাবা নিৰয়াত পিৰ আেছ েন? েতওঁ মণ্ডলীৰ পিৰচাৰক সকলক মাতক;
পাছত েতওঁেলােক প্রভুৰ নােমেৰ েতওঁৰ গাত েতল সািন েতওঁৰ কাৰেণ প্রাথর্না কৰক; 15 তােত িবশ্বাসমূলক প্রাথর্নাই
েসই নিৰয়া জনক সুস্থ কিৰব আৰু প্রভুেৱ েতওঁক তুিলব; আৰু যিদও েতওঁ পাপ কিৰেল, তথািপ ক্ষমা কৰা যাব

16 এেতেক আেপানােলাক সুস্থ হ’বৰ বােব ইজেন িসজনৰ আগত িনজ িনজ পাপ স্বীকাৰ কিৰব আৰু ইজেন
িসজনৰ কাৰেণ প্রাথর্না কিৰব ধাির্মক জনৰ িনেবদন কাযর্ সাধন কৰাত মহা-শিক্ত িবিশষ্ট 17 এিলয়া, † আমাৰ িনিচনা
অনুভূিতশীল েলাক ৈহেয়া, েতওঁ বৰষুণ নহ’বৈল দৃঢ় প্রাথর্না কিৰেল; তােত িতিন বছৰ ছয় মাহৈলেক েদশত বৰষুণ
নহ’ল 18 পাছত আেকৗ প্রাথর্না কৰাত, আকাশৰ পৰা বৰষুণ হ’ল আৰু পৃিথৱীেয় িনজ ফল উৎপন্ন কিৰেল

19 েহ েমাৰ ভাইসকল, আেপানােলাকৰ মাজৰ েকােনা এজন যিদ সতয্ৰ পৰা ভ্রান্ত হয় আৰু েতওঁক যিদ েকােনাবাই
ঘূৰাই আেন, 20 েতেনহেল েতওঁ ইয়ােক জানক েয, িযজেন েকােনা এজন পাপীক ভ্রষ্ট পথৰ পৰা ঘূৰাই আেন, েতওঁ
েসই জনৰ প্রাণক মৃতুয্ৰ পৰা ৰক্ষা কিৰব আৰু েতওঁৰ পাপ সমূহ ঢাকা হ’ব৷‡

* 5 অধয্ায়:1 লূক 6:24, িহেতা. 11:28, আেমা. 6:1 † 5 অধয্ায়:8 মিথ 24:33; িফিল 4:5 ‡ 5 অধয্ায়:10 মিথ. 5:12, 23:34, পঁা.
7:52, ইব্রী 11:32-38 § 5 অধয্ায়:11 ইয় 1:21; 2:10 * 5 অধয্ায়:11 ইয় 42:10-17 † 5 অধয্ায়:17 1 ৰাজা 17:1; 18:42-45
‡ 5 অধয্ায়:20 িহেতা 10:12; 1 িপ 4:8
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1 িপতৰ
গ্রন্থ ৰচিয়তা
আৰম্ভিণৰ পদত িপতেৰ ইংিগত কিৰেছ েয, যীচু খ্রীষ্টৰ এজন পঁাচিন এই পত্রৰ িলখক িয জেন িনজেক যীচু খ্রীষ্টৰ

এজন পঁাচিন িহচােপ আখয্ািয়ত কিৰেছ (1 িপতৰ 1:1) েতওঁৰ সঘনাই িদয়া প্রসংগেবাৰত খ্রীষ্টৰ দুখ-েভাগৰ কথা
আেছ (2:21-24; 3:18; 4:1; 5:1) তােত দাসৰ দুখেভাগৰ েপ্রাফাইল (পাশ্বর্িচত্র) েটা েতওঁৰ সৃ্মিতত গভীৰভােব তুিল
ধেৰ েতওঁ মািতিছল মাকর্ েতওঁৰ “পুত্র” (5:13), এই যুৱক আৰু েতওঁৰ পিৰয়ালৰ প্রিত থকা েতওঁৰ মৰম-েস্নহক
বােৰ বােৰ উেল্লখ কিৰেছ (পঁাচিনৰ কমর্ 12:12) এই ঘটনা সমূহৰ পৰা স্বাভািৱকবােব অনুমান কিৰব পািৰ েয, এই
পত্রৰ িলখক আিছল িপতৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60-64 খ্রীষ্টাব্দৰ িভতৰত
5:13 পদত িলখেক বািবলনত থকা মণ্ডলীৈল এটা অিভবাদন পঠায়
প্রাপক
িপতেৰ এিচয়া মাইনৰৰ উত্তৰাঞ্চলত িসচঁিৰত ৈহ থকা খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ এটা েগাটৰ ওচৰৈল এই পত্র িলিখিছল েতওঁ

এেন এটা েলাকৰ েগাটৈল এই পত্র িলিখিছল, য’ত সম্ভৱতঃ ইহুিদ আৰু অনা-িযহূদী েলাকসকল অন্তভুর্ ক্ত ৈহ আিছল
উেদ্দশয্
িপতেৰ েতওঁৰ িলখাৰ কাৰণ বণর্না কিৰিছল, েযেন, েতওঁৰ পাঠকসকলক উৎসাহ িদিছল, িযসকেল েতওঁেলাকৰ

িবশ্বাসৰ কাৰেণ িনযর্ািতত ৈহিছল. েতওঁ েতওঁেলাকক সমূ্পণর্ৰূেপ আশ্বস্ত হ’বৈল িবচািৰিছল েয, খ্রীষ্টিয়ানসকেল অনুগ্রহ
পায়, আৰু িবশ্বাস তয্াগ নকিৰবা 1 িপতৰ 5:12 পদত উেল্লখ আেছ েয, মই েতামােলাকৰ ওচৰৈল সংেক্ষেপ এই
উপেদশ িলিখেছঁা আৰু েঘাষণা কেৰা েয, এয়াই ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ ইয়ােত দৃহ েহাৱা স্পষ্টৰূপত এই তাড়না েতওঁৰ
পাঠকসকলৰ মাজত বয্াপকভােব িবয়িপ ৈগিছল 1 িপতেৰ এিচয়া মাইনৰৰ উত্তৰাঞ্চলত থকা খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ মাজত
িবয়িপ পৰা তাড়নাক প্রিতফিলত কেৰ

মূল িবষয়
তাড়না ৈল উত্তৰ িদয়া

প্রান্তেৰখা
1. শুেভচ্ছা — 1:1, 2
2. ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ বােব েতওঁৰ প্রশংসা কৰা — 1:3-12
3. জীৱনৰ পিবত্রতাৰ িবষেয় উপেদশ — 1:13-5:12
4. চূড়ান্ত শুেভচ্ছা — 5:13, 14

মঙ্গলাচৰণ
1 মই িপতৰ, যীচু খ্রীষ্টৰ মেনানীত* পঁাচিন, িয সকল প্রবাসী েলাক পন্ত, গালাতীয়া, েকাপ্পাদিকয়া, এিচয়া আৰু িবথুিনয়া

েদশত েগাট েগাট ৈহ আেছ, েতেখত সকলৰ সমীপৈল৷
2 এিতয়া িপতৃ ঈশ্ৱৰৰ পূবর্জ্ঞান অনুসােৰ যীচু খ্রীষ্টৰ আজ্ঞাধীন হ’বৈল পিবত্র আত্মাৰ দ্ৱাৰাই শুিচ কৰা হ’ল আৰু

েতওঁৰ েতজ ছিটয়াই িদয়া হ’ল৷ আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ হওক আৰু আেপানােলাকৰ শািন্ত বৃিদ্ধ হওক৷
3 ঈশ্ৱৰ আৰু আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ িপতৃ ধনয্; েতওঁৰ প্রচুৰ দয়া অনুসােৰ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা যীচু খ্রীষ্টৰ

পুনৰুত্থানৰ দ্বাৰাই জীৱনময় আশাৰ কাৰেণ আৰু অক্ষয়, িনম্মর্ল আৰু অজৰ উত্তৰািধকাৰৰ কাৰেণ আমাক নতুন জন্ম†

িদেল; 4 েসই উত্তৰািধকাৰ স্বগর্ত আেপানােলাকৰ কাৰেণ সিঞ্চত আেছ; ই িচৰস্থায়ী, কলিঙ্কত নহয়; শুদ্ধ৷ 5 েশষৰ
কালত প্রকািশত হ’বৈল যুগুত েহাৱা পিৰত্রাণৰ কাৰেণ, ঈশ্বৰৰ শিক্তত আেপানােলােকা িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ৰিক্ষত ৈহ আেছ

6 যিদও এিতয়া িবিভন্ন দুখ-কষ্টই আেপানােলাকক েশাকৰ অনুভৱ আিন িদেছ, তথািপ এই কথা ভািব আেপানােলােক
অ◌ানন্দ কৰক৷ 7 অ◌ােপানােলাকৰ এই িবশ্বাস পৰীক্ষািসদ্ধ হ’ব লােগ, িকয়েনা আেপানােলাকৰ িবশ্ৱাস েসাণতৈকও
* 1 অধয্ায়:1 েৰা 8:28-30; ইিফ 1:4; 2 িথ 2:13 † 1 অধয্ায়:3 1 িপ 1:23; েযা 1:13
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মূলয্বান িবশ্ৱাসৰ পৰীক্ষাত যিদ আেপানােলাকৰ িবশ্বাস অটল েদখা যায়, েতেনহেল যীচু খ্রীষ্টৰ পুনৰাগমনৰ সময়ত
অ◌ােপানােলােক িকমান েগৗৰৱ, প্রশংসা, মযর্দা পাব৷

8 েতওঁক আেপানােলােক েদখা নাই, িকন্তু আেপানােলােক েতওঁক েপ্রম কিৰেছ; এিতয়াও আেপানােলােক েতওঁক
েদখা নাই িকন্তু আেপানােলােক েতওঁক িবশ্বাস কিৰ আেছ আৰু আেপানােলাক অিনবর্চনীয় উল্লাসত মহা আনিন্দত ৈহ
েগৗৰৱময় ৈহেছ৷ 9 এিতয়া আেপানােলাকৰ িনজৰ িবশ্বাসৰ ফল আেপানােলােক গ্রহণ কিৰেছ, েসয়া আেপানােলাকৰ
আত্মাৰ পিৰত্রাণ৷ 10 িয ভাববাদী সকেল আেপানােলাকৰ কাৰেণ িনৰূিপত অনুগ্রহৰ িবষেয় ভাববাণী কিৰিছল, েতেখত
সকেল েসই পিৰত্রাণৰ িবষেয় যেত্নেৰ িবচাৰ আৰু অনুসন্ধান কিৰিছল৷

11 েকেনকুৱা ধৰণৰ পিৰত্রাণ আিহবলগীয়া আিছল, েসই িবষেয় েতেখত সকেল অনুসন্ধান কিৰ জািনব িবচািৰিছল৷
এই িবষেয় খ্রীষ্টৰ আত্মাই েকাৱা েসই কাল বা সময়ৰ কথাও অনুসন্ধান কিৰ জািনবৈল িবচািৰিছল৷ খ্রীষ্টৰ প্রিত ঘিটবলগীয়া
দুখেভাগ আৰু পাছত েতওঁৈল আিহবলগীয়া মিহমােবাৰৰ িবষেয় েসই আত্মাই েতেখত সকলক আগতীয়াৈক ৈকিছল৷‡
12 এই ভাববাদী সকলৈল প্রকািশত হ’ল েয, েতেখত সকেল িনজৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু আেপানােলাকৰ কাৰেণ েসই
সকেলা িবষয়ৰ পিৰচযর্া কিৰিছল; েসই সকেলা সম্বাদ, স্বগর্ৰ পৰা পেঠাৱা পিবত্র আত্মােৰ িয সকেল আেপানােলাকৰ
আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই সম্প্রিত আেপানােলাকক িদয়া হ’ল; এই িবষয়েবাৰ স্বগর্ৰ দূত
সকেলও প্রকাশ েহাৱােটা ইচ্ছা কেৰ৷

খ্রীষ্টীয় স্বভাৱ
13 এেতেক মনৰ কঁকাল বান্ধক৷ আেপানাৰ িচন্তা শান্ত হওক৷ যীচু খ্রীষ্ট প্রকািশত েহাৱা কালত আেপানােলাকৈল িয

অনুগ্রহ িদয়া হ’ব, েসই অনুগ্রহত সমূ্পণর্ৰূেপ ভাৰসা ৰাখক৷ 14আজ্ঞাধীন েহাৱা সন্তান সকলৰ েযেন উপযুক্ত, েতেনৈক
আেপানােলাক পুব্বর্ৰ অজ্ঞান অৱস্থাৰ অিভলাষৰ অনুৰূপ নহব৷ 15 আেপানােলাকক আমন্ত্রণ কৰা জন েযেন পিবত্র,
আেপানােলােকা সকেলা আচাৰ-বয্ৱহাৰত েতেন পিবত্র হওক৷ 16 িকয়েনা িলখা আেছ§, ‘েতামােলাক পিবত্র েহাৱা,
কাৰণ মই পিবত্র ’ 17 আৰু িয জেন পক্ষপাত নকৰাৈক* প্রেতয্ক জনৰ কমর্ অনুসােৰ েসাধ-িবচাৰ কেৰ, েতওঁক যিদ
িপতৃ বুিল মািতেছ, েতেনহেল আেপানােলাকৰ জীৱন-যাপনৰ কাল ভিক্তেৰ িনয়াব৷

18আেপানােলােক জােন েয, আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষৰ পৰা চিল অহা অসাৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰৰ পৰা, আেপানােলাক
েসাণ, ৰূপ আিদৰ ক্ষয়ণীয় বস্তুৰ দ্বাৰাই েয মুক্ত হ’ল, এেন নহয়, 19 িকন্তু িনেদর্ াষী আৰু িনষ্কলঙ্ক েমৰ-েপাৱািল স্বৰূপ†
খ্রীষ্টৰ বহুমূলয্ েতজৰ দ্বাৰাইেহ মুক্ত হ’ল৷

20 জগত স্থাপনৰ পুব্বর্েৰ পৰা েতওঁ মেনানীত আিছল, িকন্তু কালৰ েশষত, েতওঁ আেপানােলাকৰ কাৰেণ প্রকািশত
হ’ল; 21 েতওঁৰ দ্বাৰাই আেপানােলাক, মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতওঁক েতােলঁাতা আৰু েগৗৰৱ িদওঁতা ঈশ্বৰৰ িবশ্বাসকাৰী
েলাক হ’ল; তােত আেপানােলাকৰ িবশ্বাস আৰু দৃঢ় আস্থা ঈশ্ৱৰত আেছ

22 আেপানােলােক সতয্ৰ আজ্ঞাধীনতাৰ দ্ৱাৰা অকপট ভাতৃেপ্রমৰ অেথর্ িনজৰ আত্মা শুিচ কিৰবৈল‡, পৰস্পৰক
হৃদেয়েৰ আন্তিৰক েপ্রম কৰক 23 িকয়েনা আেপানােলাক ক্ষয়ণীয় বীজৰ পৰা নহয়, অক্ষয় বীজৰ পৰা, ঈশ্বৰৰ
জীৱনময় আৰু িচৰকাল স্থায়ী িয বাকয্, েসই বাকয্ৰ দ্বাৰাই নতুন জন্ম েপাৱা ৈহেছ §

24 কাৰণ
মত্তর্ য্মােত্রই তৃণ সদৃশ আৰু তাৰ সকেলা েগৗৰৱ তৃণৰ ফুল সদৃশ
তৃণ শুকাই আৰু ফুেলা সেৰ;
25 িকন্তু প্রভুৰ বাকয্ িচৰকাল থােক;*
িয বাকয্ আেপানােলাকৰ আগত প্রচাৰ কৰা হ’ল, এেয় েসই শুভবাতর্ াৰ বাকয্

2 অধয্ায়
1 এেতেক সকেলা মন্দ, প্রৱঞ্চনা, কপটতা, িহংসা আৰু পৰচচর্ া, দূৰ কৰক৷ 2 নতুনৈক জন্ম েহাৱা িশশু সকলৰ দেৰ,

িমহিল েনােহাৱা শুদ্ধ আিত্মক গাখীৰৈল অিতশয় হািবয়াহ কৰক, আৰু তাৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণৰ অেথর্ আেপানােলােক বৃিদ্ধ
হওক, * 3 যিদেহ আেপানােলােক প্রভু েস্নহশীল বুিল আস্বাদ পােল৷
‡ 1 অধয্ায়:11 লূক 24:25-27; পঁা 10:43; প্র 19:10 § 1 অধয্ায়:16 েল 11:44 * 1 অধয্ায়:17 পঁা 10:34; েৰা 2:22 † 1
অধয্ায়:19 েযা 1:29 ‡ 1 অধয্ায়:22 েযা 17:17; পঁা 15:9 § 1 অধয্ায়:23 েযা 1:13; যাক 1:18 * 1 অধয্ায়:25 িযচ 10:6-8
* 2 অধয্ায়:2 2 তী 3:16, 17
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4 েতওঁৰ ওচৰৈল আহক, িয জন জীৱনময় িশল মানুহৰ দ্বাৰাই অগ্রাহয্ হ’ল, িকন্তু েতওঁ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই মেনানীত আৰু
বহুমুলীয়া৷ 5 আেপানােলােক িনেজও জীৱন্ত িশলৰ দেৰ গঁথা ৈহ, যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ পৰমগ্রাহয্ আিত্মক যজ্ঞ†

উৎসগর্ কিৰবৈল, পিবত্র পুেৰািহত সমূহ হ’বৰ অেথর্ এক আিত্মক ঘৰ‡ ৈহ উিঠেছ
6 িকয়েনা ধমর্শাস্ত্রত এইদেৰ িলখা আেছ, §

েচাৱা, মই িচেয়ানত মেনানীত আৰু বহুমূলয্ চুকৰ এক প্রধান িশল স্থাপন কেৰঁা;
িয জেন েতওঁত িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ েকােনামেত লাজত নপিৰব

7 এেতেক িবশ্বাস কৰা িয আেপানােলাক, আেপানােলাকৰ কাৰেণই েসই িশল বহুমূলয্ৰ; িকন্তু,
অিবশ্বাস কৰা সকলৰ কাৰেণ, ঘৰ-সজীয়া সকেল িয িশল অগ্রাহয্ কিৰেল,
েসেয় চুকৰ প্রধান িশল হ’ল,

8 আৰু,
“উজুিট খুউৱা িশল,
আৰু িবঘ্নজনক িশল হ’ল ”
েতওঁেলাক িবঘ্নজনক, েতওঁেলােক বাকয্ অমানয্ কৰাত উজুিট খায়, তাৰ কাৰেণ েতওঁেলাক িনযুক্তও ৈহিছল

9 িকন্তু আেপানােলাক মেনানীত বংশ, ৰাজকীয় পুেৰািহত সমূহ, পিবত্র জািত, আৰু ঈশ্বৰৰ িনজ অিধকাৰৰ অেথর্
এক িবেশষ েলাক ৈহেছ যােত, িয জেন আেপানােলাকক আন্ধাৰৰ পৰা েতওঁৰ আচিৰত েপাহৰৈল আমন্ত্রণ কিৰেল,
আেপানােলােক েযন েতওঁৰ সদগুণ প্রকাশ কেৰ৷ এই কাৰেণ
10 আেগেয় আেপানােলাক প্রজা নািছল,
িকন্তু এিতয়া ঈশ্বৰৰ প্রজা হ’ল;
দয়াৰ পাত্র নািছল,
িকন্তু এিতয়া দয়াৰ পাত্র হ’ল *

নানা িবধ আশ্বাসবাকয্
11 েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলাক িবেদশী আৰু প্রবাসী; েসেয়েহ মই আেপানােলাকক িমনিত কেৰঁা েয আত্মাৰ িবৰুেদ্ধ

যুদ্ধ কৰা মাংিসক অিভলাষৰ পৰা পৃথেক থাকক৷† 12 আেপানােলাকক অনা-ইহুদী সকেল িয িবষয়ত দুষ্কম্মর্কাৰী বুিল
িবেৰাধী কথা কয়, েসই িবষয়ত েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ সৎকমর্ েদিখ‡ কৃপাদৃষ্টিৰ িদনা েযন ঈশ্বৰৰ স্তুিত কেৰ, তাৰ
কাৰেণ েতওঁেলাকৰ মাজত আেপানােলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ উত্তম হওক

13 আেপানােলােক প্রভুৰ কাৰেণ মনুষয্ৰ দ্বাৰাই স্থািপত সকেলা ৰীিতৰ বশীভূত হওক;§ েযেনদেৰ ৰজা সকেলােৰ
ওপৰ, 14 আৰু েদশািধপিত সকলক, দুষ্কম্মর্কাৰী সকলৰ প্রিতকাৰৰ অেথর্ আৰু সৎকমর্কাৰী সকলৰ প্রশংসাৰ অেথর্
েতওঁৰ দ্বাৰাই পেঠাৱা ৈহেছ বুিল, েতওঁেলাকৰ বশীভূত হওক 15 আেপানােলােক সৎ কমর্ কিৰ কিৰ েযন িনেব্বর্াধ
েলাক সকলৰ অজ্ঞানতাক িনৰুত্তৰ কেৰ, ঈশ্বৰৰ এই ইচ্ছা৷ 16 আেপানােলােক স্বাধীন েলাকৰ দেৰ হয়; িকন্তু েসই
স্বাধীনতাক* দুষ্টতাৰ ঢাকিন নকিৰব, বৰং ঈশ্বৰৰ দাস সকলৰ দেৰ জীৱন-যাপন কৰক 17 সকেলােক সমাদৰ কৰক৷
ভাইমাত্রেক েপ্রম কৰক৷ ঈশ্বৰৰৈল ভয় ৰাখক৷ ৰজাক সমাদৰ কৰক

18 েহ দাস সকল, েতামােলাক সমূ্পণর্ ভেয়েৰ িনজ িনজ প্রভুৰ বশীভূত েহাৱা; েকৱল উত্তম আৰু ক্ষান্ত স্বভাৱী
সকলৰ নহয়, িকন্তু কুিটল-মনৰ েলাক সকলেৰা বশীভূত েহাৱা 19 িকয়েনা েকােনােৱ যিদ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ িবেবকৰ
কাৰেণ অনয্ায় েভাগ কিৰ দুখ সহন কেৰ, েতেনহেল েসেয়ই প্রশংসনীয় 20 কাৰণ পাপ কিৰ ভুকু খাই যিদ সহন কৰা,
েতেনহেল তাত িক প্রশংসা আেছ? িকন্তু সৎ কমর্ কিৰ দুখেভাগ কিৰ যিদ সহন কৰা, েতেনহেল েসেয়েহ ঈশ্বৰৰ আগত
গ্রহণীয়

21কাৰণ তাৰ বােবই েতামােলাক আমিন্ত্রত হ’লা; িকয়েনা েতামােলাক েযন খ্রীষ্টৰ েখাজৰ অনুগামী েহাৱা, এই কাৰেণ
েতওঁ েতামােলাকৰ অেথর্ দুখেভাগ কিৰ, েতামােলাকৰ কাৰেণ এিট আির্হ ৈথ গ’ল
22 েতওঁ েকােনা পাপ নকিৰেল;†
েতওঁৰ মুখত েকােনা ছলনা েপাৱা নগ’ল;
23 েতওঁ িনিন্দত হেলও কােকা িনন্দা নকিৰেল;‡ দুখ েপাৱা কালত, ডািব-ধমিক িনিদেল, িকন্তু নয্ায়ৰূেপ িবচাৰ কেৰঁাতা
জনৰ ওপৰত ভাৰ িদেল৷
† 2 অধয্ায়:5 েৰা 12:1; ইব্রী 13:15 ‡ 2 অধয্ায়:5 ইিফ 2:19-22; ইব্রী 3:6 § 2 অধয্ায়:6 িযচ 28:26 * 2 অধয্ায়:10 েহা2:23;
েৰা 9:25-26 † 2 অধয্ায়:11 েৰা 8:12, 13; গাল 5:16-21 ‡ 2 অধয্ায়:12 মিথ 5:16 § 2 অধয্ায়:13 মিথ 22:21; েৰা 13:1-7
* 2 অধয্ায়:16 গাল 5:13 † 2 অধয্ায়:22 2 কিৰ 5:21; ইব্রী 4:15; 1 েযা 3:5 ‡ 2 অধয্ায়:23 মিথ 27:12, 32-44
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24 তােত আিম েযন পাপৰ সম্বেন্ধ মিৰ, ধাির্মকতাৰ সম্বেন্ধ জীয়াই থােকা, § আৰু এই কাৰেণ েতওঁ িনজ শৰীৰত
আমাৰ ভাৰ ৈব কাঠৰ *ওপৰৈল িনেল৷ েতওঁৰ সঁাচৰ দ্বাৰাই আেপানােলাক সুস্থ হ’ল৷ 25 আেপানােলােক সকেলােৱ
ভ্রান্ত েমৰৰ িনিচনাৈক ভ্রিম ফুিৰিছল; িকন্তু এিতয়া আেপানােলাকৰ আত্মাৰ ৰক্ষক আৰু অধয্ক্ষৰ ওচৰৈল আেপানােলাক
উভিত আিহেছ৷

3 অধয্ায়
1 েসইদেৰ েহ ভাযর্া সকল, আেপানােলাক িনজ িনজ স্বামীৰ বশীভূত হওক; গিতেক, েতেখত সকলৰ েকােনা েকােনােৱ

যিদও ঈশ্বৰৰ বাকয্ অমানয্ কেৰ, তথািপ িনজ িনজ ভাযর্য্াৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰৰ দ্বাৰাই, 2 আেপানােলাকৰ ভয়যুক্ত িনমর্ল
আচাৰ-বয্ৱহাৰ েদিখ, তাৰ দ্বাৰাই িবনাবােকয্েৰ েযন েতওঁেলাকক েপাৱা যায়, েসই বােব বশীভূত হওক

3 েকশ-েবশ আৰু েসাণৰ অলঙ্কাৰ িপন্ধা বা নানা বস্ত্র পিৰধান; এেন বািহয্ক ভূষণ আেপানােলাকৰ নহওক 4 িকন্তু
আেপানােলাকৰ হৃদয়ত িনেদর্ াষীৰূেপ িচৰস্থায়ী ৈহ থকা শান্ত আৰু নম্র আত্মা আেপানােলাকৰ ভূষণ েহাৱা উিচত, এয়াই
ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত মহা মূলয্ৱান৷

5 িকয়েনা আগৰ কালত িয পিবত্র িতেৰাতা সকেল ঈশ্বৰত ভাৰসা ৰািখিছল, েতেখত সকেলও িনজ িনজ স্বামীৰ
বশীভূত ৈহ, েসইদেৰ িনজক িবভূিষত কিৰেল; 6 েসইদেৰ চাৰাই অব্রাহামৰ আজ্ঞা মািনেল এিতয়া আেপানােলােকও
যিদ উিচত কমর্ কেৰ আৰু আেপানােলাকৰ েকােনা সমসয্াৰ বােব যিদ ভয় নাথােক, েতেনহেল আেপানােলাক েতওঁৰ
জীয়ৰী৷

7 েসইদেৰ েহ স্বামী সকল, আেপানােলাকতৈক স্ত্রী সকল মািটৰ পাত্রৰদেৰ েকামল, * জীৱনৰূপ অনুগ্রহৰ সহকািৰণী
বুিল জািন, আেপানােলাকৰ প্রাথর্নাত েযন বাধা নজেন্ম, এই কাৰেণ েতেখত সকলৰ ৈসেত জ্ঞানমেত সহবাস কিৰ
েতেখত সকলক সমাদৰ কৰক

8 অৱেশষত কওঁ, আেপানােলাক সকেলােৱ এেক মনৰ, আনৰ দুখত দূঃখী, েস্নহশীল, েপ্রম কেৰঁাতা আৰু নম্র
হওক৷ 9 অপকাৰৰ সলিন অপকাৰ, আৰু িতৰস্কাৰৰ সলিন িতৰস্কাৰ নকৰক, িবেৰািধতাত পুনৰায় আশীবর্াদ কৰক,
িকয়েনা ইয়াৰ বােব আেপানােলাক আমিন্ত্রত, আেপানােলাক ক্ষমতাপূণর্ আশীবর্াদৰ উত্তৰািধকাৰ েপাৱা েলাক৷† িকয়েনা
আশীবর্াদৰ অিধকাৰী হ’বৰ কাৰেণ আেপানােলাক আমিন্ত্রত হ’ল
10 “কাৰণ, ‡ িয জেন জীৱনক েপ্রম কিৰবৈল, আৰু মঙ্গলৰ িদন চাবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতেখেত কু-কথাৰ পৰা িনজৰ

িজভা, আৰু ছলনা-বাকয্ৰ পৰা িনজৰ ওঁঠ ৰাখক;
11 কু-পথৰ পৰা ঘূৰক আৰু ভাল কমর্ কৰক৷ শািন্ত িবচাৰক আৰু তােত লািগ থাকক৷
12 প্রভুৰ চকুেৱ ধাির্মক সকলক দৃষ্টি কেৰ, আৰু েতওঁৰ কােণ েতেখত সকলৰ প্রাথর্না শুেন৷ িকন্তু িয সকল কু-কমীর্,

েতেখত সকলৈল প্রভুৰ মুখ িবেৰাধী৷”
13 িয ভাল, তাৈল যিদ আেপানােলােক ইচ্ছা কেৰ, েতেনহেল আেপানােলাকক েকােন ক্ষিত কিৰব? 14 িকন্তু

ধাির্মকতাৰ কাৰেণ যিদও দুখেভাগ কিৰব লগা হয়, তথািপ আেপানােলাক ধনয্; িকন্তু েতওঁেলাকৰ ভয়ত ভয়াতুৰ নহ’ব§
আৰু বয্াকুল নহ’ব৷

15 ইয়াৰ পিৰৱেতর্ খ্রীষ্টক প্রভু িহচােপ আেপানােলাকৰ হৃদয়ত পিবত্র ৰূেপ মািনব; িয েকােনােৱ আেপানােলাকৰ
অন্তৰত থকা আশাৰ িবষেয় িবচাৰ লয়, েতওঁক আেপানােলােক িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ িদবৈল সষ্টম থািকব, িকন্তু নম্রতা আৰু
সন্মােনেৰ ৈসেত এইেবাৰ কিৰব৷ 16 িয সকেল খ্রীষ্টত থািক কৰা আেপানােলাকৰ সদাচৰণৰ িনন্দা কেৰ, আেপানােলাক
িয িবষয়ত িনিন্দত হয়, েসই িবষয়ত েতওঁেলাক েযন লাজত পিৰব, এই কাৰেণ আেপানােলােক উত্তম িবেবক ৰািখব
17 িকয়েনা কুকমর্ কিৰ দুখেভাগ কৰাতৈক, ঈশ্বৰৰ যিদ এেন ইচ্ছা হয়, েতেনহেল সৎ কমর্ কিৰ দুখেভাগ কৰা েবিছ
ভাল৷

18 খ্রীষ্টেয়া েসই পাপৰ সম্বেন্ধ এবাৰ দূখ-েভাগ কিৰেল৷ আমাক ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল িনবৈল, অধাির্মক সকলৰ কাৰেণ
ধাির্মক জেন, অথর্াৎ খ্রীেষ্ট পাপেবাৰৰ কাৰেণ েকৱল এবাৰ দুখেভাগ কিৰেল; েতওঁ মাংসত হত হ’ল, িকন্তু আত্মাত হ’েল
পুনজীর্িৱত হ’ল; 19 েসই আত্মােৰ েতওঁ গ’ল আৰু এিতয়া কাৰাগাৰত *থকা আত্মােবাৰৰ ওচৰত ৈগ প্রচাৰ কিৰেল৷
20 েসইেবাৰ েনাহৰ সময়ত ঈশ্বৰৰ আবাধয্ আিছল৷ েনাহৰ জাহাজ ৈতয়াৰ কৰাৰ সময়ত ঈশ্বৰ সিহষু্ণ ৈহ েতওঁেলাকৰ
বােব অেপক্ষা কিৰিছল৷ ঈশ্বেৰ অলপ মানুহক ৰক্ষা কিৰেল, আঠ টা আত্মা েসই জলৰ পৰা ৰক্ষা পােল৷

21 েসই জল বািপ্তস্মৰ প্রতীক, যাৰ েযােগ আেপানােলােক ৰক্ষা পােল৷ েসই বািপ্তস্মৰ েযােগিদ শৰীৰৰ ময়লা
আতেৰাৱা নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ ওচৰত সৎ িবেবক বজায় ৰখাৰ কাৰেণ এক আেবদন৷ যীচু খ্রীষ্টৰ পুনৰুত্থানৰ েযােগিদেহ
§ 2 অধয্ায়:24 েৰা 6:11 * 2 অধয্ায়:24 কাঠৰ কু্রচ * 3 অধয্ায়:7 েকচা মািটৰ পাত্র † 3 অধয্ায়:9 মিথ 5:44; 1 কিৰ 12, 13
‡ 3 অধয্ায়:10 গীত 34:12-16 § 3 অধয্ায়:14 িযচ 8:12, 13 * 3 অধয্ায়:19 কাৰাগাৰত কয়দত
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আেপানােলােক ৰক্ষা পােল৷ 22 েতওঁ স্বগর্ৈল গ’ল৷ স্বগর্ৰ দূত সকল, িবিধসংগত শাসন, আৰু পৰাক্রম, অৱেশয্ েতওঁৈল
সমপর্ন কৰক৷

4 অধয্ায়
শুিচতা, সংযম আৰু দুখেভাগ সম্বন্ধীয় কথা

1 এেতেক, খ্রীষ্টই মাংসত দুখেভাগ কৰাৰ কাৰেণ, িনজেক েসই এেক অিভপ্রােয়েৰ সুসিজ্জত কৰক৷ িয জেন মাংসত
দুখেভাগ কেৰ, েসই জেন পাপৰ পৰা ক্ষান্ত হয়৷ 2 এেন বয্িক্তেয় মাংিসক অিভলাষত দীঘর্ সময় জীৱন-যাপন নকেৰ৷
িকন্তু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দেৰ মানৱ জীৱনৰ অৱিশষ্ট সময় কটায়৷

3 িযেহতু অনা-ইহুদী সকেল কিৰ অহা, ইিন্দ্রয়পৰায়ণতা, আেবগ, সুৰাসক্ত, পানাথর্ক আেমাদ-প্রেমাদ, িঘণলগীয়া
মূির্তপূজা - এইেবাৰত িয সময় পাৰ কিৰেল েসয়াই যেথষ্ট৷ 4 তােত আেপানােলােক েতওঁেলাকৰ ৈসেত েসইেবাৰ
কমর্ নকৰা েদিখ েতওঁেলােক আচিৰত মািন আেপানােলাকক িনন্দা কেৰ 5 িকন্তু িয জন জীিৱত আৰু মৃত েলাক
সকলৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল যুগুত আেছ, েতওঁৰ আগত েতওঁেলােক িহচাব িদব লািগব 6 িকয়েনা িয সকল মিৰল,
েতওঁেলাকৰ আগত এই অিভপ্রােয়েৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰা ৈহিছল, যিদও েতওঁেলাকৰ িবচাৰ িযেহতু মানৱ শৰীৰত হব,
আত্মাত েতওঁেলাক েসই অনুসােৰ ঈশ্ৱৰৈল জীিৱত৷

7 িকন্তু সকেলােৰ েশষ ওচৰ চািপেছ; এেতেক প্রাথর্নাৰ কাৰেণ সুেবাধ আৰু সেচতন ৈহ থাকক;* 8 িবেশষৈক
আেপানােলাকৰ মাজত পৰস্পেৰ আগ্রহযুক্ত েপ্রম ৰাখক; িকয়েনা েপ্রেম আনৰ পাপ সমূহ িনিবচােৰ 9আপিত্ত নকৰাৈক
ইজন-িসজনৰ প্রিত অিতিথপৰায়ণ হওক

10 আেপানােলােক েযেনৈক প্রিতজেন অনুগ্রহৰ বৰ পােল, † েতেনৈক ঈশ্বৰৰ বহুিবধ অনুগ্রহৰূপ ধনৰ উত্তম
তত্ৱাৱধায়কৰদেৰ, আেপানােলােক পৰস্পৰক েসৱা শুশ্রূষা কৰক; 11 যিদ েকােনােৱ কথা কয়, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ
বাকয্ৰদেৰ কওক; যিদ েকােনােৱ েসৱা শুশ্রূষা কেৰ, েতেনহেল ঈশ্বেৰ িদয়া শিক্ত অনুসােৰ কৰক; এইদেৰ সকেলা
িবষয়েত যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰ মিহমািন্বত হয়; েতওঁেৰই মিহমা আৰু পৰাক্রম িচৰকাল হওক আেমন

12 েহ িপ্রয় েলাক সকল, আেপানােলাকক পৰীক্ষা কিৰবৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ মাজত িয অিগ্নময় কষ্টৰ জুই
জ্ৱিলেছ, ‡ এইেবাৰত আেপানােলােক িবিস্মত নহ’ব, েকােনা অদু্ভত িবষয় ঘিটেছ বুিল মনত নাভািবব৷ 13 িকন্তু খ্রীষ্টৰ
দুখেভাগৰ সহভাগী েহাৱা বােব আেপানােলােক আনন্দ কৰক, § ইয়াৰ উপিৰ েতওঁৰ েগৗৰৱ প্রকািশত েহাৱা সময়ত
আেপানােলােক অিধক আনন্দ আৰু উল্লাস কিৰব পািৰব 14 আেপানােলাক ধনয্, যিদ আেপানােলােক খ্রীষ্টৰ নামৰ
কাৰেণ িনিন্দত হয়; কাৰণ ঈশ্ৱৰৰ আত্মা আৰু েগৗৰৱৰ আত্মা আেপানােলাকৰ ওপৰত িস্থৰ ৈহ আেছ

15 িকন্তু আেপানােলাকৰ মাজত েকােনও েযন নৰবধী, েচাৰ, কুকমর্কাৰী বা পৰচচ্চর্ াকাৰী বুিল দুখেভাগ নকৰক;
16 যিদ েকােনা এজেন খ্রীষ্টিয়ান েহাৱা কাৰেণ দুখেভাগ কেৰ, েতেনহেল লিজ্জত নহওক; িকন্তু েসই নােমেৰ ঈশ্বৰক
মিহমািন্বত কৰক

17 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ পিৰয়াল বগর্ৰ ৈসেত েসাধ-িবচাৰৰ সময় আৰম্ভ ৈহেছ; আৰু েসেয় যিদ প্রথেম আমাৰ ৈসেত
আৰম্ভ হয়, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ া নমনা সকলৰ েশষগিত িক হ’ব? 18 আৰু যিদ
ধাির্মক েলােকই েকােনা প্রকােৰেহ পিৰত্রাণ পায়,
েতেনহেল ভিক্তহীন আৰু পািপষ্ঠ েলােক ক’ত মুখ েদখুৱাব?
19 এই কাৰেণ িয সকল েলােক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসােৰ দুখেভাগ কেৰ, েসই েলাক সকেল সৎ কমর্ কিৰ, িনজ িনজ
জীৱাত্মাক িবশ্বাসী সৃষ্টিকত্তর্ াৰ হাতত সমপর্ণ কৰক

5 অধয্ায়
নম্র েহাৱা আৰু জািগ থকাৰ আৱশয্কতা

1 মই আেপানােলাকৰ মাজৰ পিৰচাৰক সকলক দৃঢ় আহ্বান জনাও েয, মইেয়া সহকমীর্ সকলৰ এজন পিৰচাৰক
আৰু খ্রীষ্টৰ দুখেভাগৰ এজন সাক্ষী; প্রকািশত হ’বৈল উদয্ত েহাৱা েগৗৰৱৰ সহভাগী৷* 2 গিতেক, মই আেপানােলাকক
দৃঢ় আহ্বান কেৰঁা, েহ পিৰচাৰক সকল, ঈশ্ৱৰৰ েমষৰ জাকক আেপানােলােক যত্ন লওঁক৷ েতওঁেলাকক প্রিতপালন
কৰক, অৱেশয্ আৱশয্কতাৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু স্ৱ-ইচ্ছােৰ কৰক, িকন্তু অসৎ ধনৰ বােব নহয়৷ 3 িয সকল েলাকৰ
* 4 অধয্ায়:7 লূক 21:34-36৷ † 4 অধয্ায়:10 েৰা 12:6-8; 1 কিৰ 12:6-13৷ ‡ 4 অধয্ায়:12 িযচ 48:10; জখ 13:9; 1 িপ 1:6, 7৷
§ 4 অধয্ায়:13 মিথ 5:10-12; যাক 1:2৷ * 5 অধয্ায়:1 েৰা 8:17-19৷
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ওপৰত আেপানােলাক তত্ৱাৱধায়ক, েতওঁেলাকৰ ওপৰত প্রভুত্ৱেৰ অিধকাৰ নকিৰব; িকন্তু জাকৰ আির্হ ৈহ† েতওঁেলাকৰ
তত্বাৱধান কৰক; 4 েযিতয়া প্রধান ৰক্ষক প্রকািশত হব, েতিতয়া আেপানােলােক ঐশ্বযর্ৰূপ অম্লান িকৰীিট‡ পাব

5 েসইদেৰ েহ েডকা েলাক সকল, আেপানােলাক পিৰচাৰক সকলৰ বশীভূত হওক; আেপানােলাক সকেলােৱ নম্রতােৰ
িনজেক ভালদেৰ েমিৰয়াই বািন্ধ লওঁক আৰু ইজেন িসজনক েসৱা কৰক; িযেহতু,
ঈশ্বেৰ অহংকাৰী সকলক প্রিতেৰাধ কেৰ,
িকন্তু নম্র সকলক অনুগ্রহ দান কেৰ §

6 েসই কাৰেণ ঈশ্ৱৰৰ পৰাক্রমী হাতৰ অধীনত িনজেক নম্র কৰক, তােত উপযুক্ত সময়ত ঈশ্ৱেৰ আেপানােলাকক
উন্নত কিৰব৷ 7 আেপানােলাকৰ সকেলা িচন্তাৰ ভাৰ েতওঁৰ ওপৰত েপলাই িদয়ক;* িকয়েনা আেপানােলাকৰ কাৰেণ
েতওঁ িচন্তা কেৰ

8 সেচতন হওক, পৰ িদ থাকক আেপানােলাকৰ শত্রু চয়তােন গুজিৰ থকা িসংহৰ িনিচনাৈক িয েকােনা এজনেক
গ্রাস কিৰবৈল েগাপেন উপায় িবচািৰ ফুিৰেছ † 9 তাৰ িবৰুেদ্ধ িথয় হওক৷ আেপানােলাকৰ িবশ্বাস দৃঢ় কিৰ ৰাখক৷
এইেটা জািনব েয, েগােটই জগতত থকা আেপানােলাকৰ ভাতৃ সকেলও এেক দুখেভাগ কিৰ আেছ৷

10 আেপানােলােক অলপ সময় দুখেভাগ কৰাৰ পাছত, সকেলা অনুগ্রহৰ ঈশ্ৱৰ, িয জেন অনন্ত েগৗৰৱৰ বােব
আেপানােলাকক খ্রীষ্টত আমন্ত্রণ কিৰেছ, েতেৱঁই আেপানােলাকক িসদ্ধ, সুিস্থৰ আৰু বলৱন্ত কিৰব 11 েতওঁৰ পৰাক্রম
িচৰকাল হওক আেমন

12 মই চীলক িবশ্বাসী ভাই িহচােপ গণয্ কেৰঁা আৰু েতওঁৰ েযােগিদ সংেক্ষেপ এই পত্র আেপানােলাকৈল িলিখেলঁা৷
আেপানােলাকক প্রেবাধ িদেলঁা আৰু এেয় ঈশ্বৰৰ প্রকৃত অনুগ্রহ বুিল সাক্ষয্ও িদেলঁা৷ মই আেপানােলাকক দৃঢ় আহ্বান কেৰঁা
আৰু ঈশ্ৱৰৰ প্রকৃত অনুগ্রহৰ সাক্ষয্ দান কিৰ, এই পত্র িলিখেলঁা৷ ইয়ােতআেপানােলাক দৃঢ় ৈহ থাকক৷ 13আেপানােলাকৰ
ৈসেত মেনানীত েহাৱা বািবল েদশত থকা মণ্ডলীেয় আৰু েমাৰ পুত্র মােকর্ আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ জনাইেছ 14 েপ্রমৰ
চুমােৰ আেপানােলােক পৰস্পৰক মঙ্গলবাদ িদয়ক খ্রীষ্টত িয সকল আেছ, আেপানােলাক সকেলােৰ শািন্ত হওক

† 5 অধয্ায়:3 1 তী 4:12৷ ‡ 5 অধয্ায়:4 2 তী 4:8; প্র 2:10৷ § 5 অধয্ায়:5 যাক 4:6৷ * 5 অধয্ায়:7 গীত 55:22; মিথ 6:25-34৷
† 5 অধয্ায়:8 ইয় 1:7; প্র 12:12
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2 িপতৰ
গ্রন্থ ৰচিয়তা
2 িপতৰৰ িলখক হ’ল পঁাচিন িপতৰ, এই িবষেয় 2 িপতৰ 1:1 পদত উেল্লখ আেছ, 3:1 পদত েতওঁ এই দাবী উঠাইেছ,

2 িপতৰৰ িলখেক যীচুৰ ৰূপান্তিৰত েহাৱাৰ সাক্ষী বুিল দাবী কেৰ (1:16-18), সাৰসংিক্ষপ্ত শুভবাতর্ া পুস্তক অনুসােৰ,
িপতৰ আিছল েসই িতিনজন িশষয্ৰ এজন িযজেন যীচুক সংগ িদিছল (আন দুজন আিছল যােকাব আৰু েযাহন) 2
িপতৰৰ িলখেক ইয়ােকা উেল্লখ কেৰ েয, েতওঁ মৰাৰ বােব িয মৃতুয্ বৰণ কৰা ৈহেছ, েসয়া ছহীদৰ মৃতুয্ বুিল েকাৱা
ৈহেছ (1:14); েযাহন 21:18-19 পদত, যীচুেৱ ভিবষয্ত বাণী কিৰ ৈকিছল েয, কাৰাবৰণৰ সময় পাৰ েহাৱাৰ পাছত
িপতৰ ছহীদ হ’ব

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 65-68 খ্রীষ্টাব্দ
ই সম্ভৱতঃ েৰামৰ পৰা িলখা ৈহিছল, য’ত পঁাচিনেয় েতওঁৰ জীৱনৰ েশষ সময়েচাৱা অিতবািহত কিৰিছল
প্রাপক
প্রথম িপতৰ েযেনদেৰ এিচয়া মাইনৰৰ উত্তৰাঞ্চলৰ েলাকসকলৰ বােব িলখা ৈহিছল, িঠক েতেনদেৰ এই পত্রও এেক

েশ্রাতাসকলৰ বােব িলিখিছল
উেদ্দশয্
িপতেৰ খ্রীষ্টিয় িবশ্বাসৰ িভিত্তত এটা জাননী প্রদান কিৰবৰ বােব িলিখিছল (1:12-13,16-21) িবশ্বাসত থকা

িবশ্বাসীসকলৰ বংশৰ ভিবষয্তৰ বােব িনেদর্ শনাৰ (1:15) দ্বাৰা পঁাচিনবাবৰ ঐিতহয্ৰ সতয্তা সমথর্ন কৰা, িপতেৰ িলিখেছ
েয, েতওঁৰ সময় কম আিছল আৰু েতওঁ জািনিছল েয ঈশ্বৰৰ েলাকসকেল অেনক িবপদৰ সনু্মখীন হয় (1:13-14;
2:1-3), আিহবলগীয়া ভুৱা িশক্ষকসকলৰ িবষেয় সতকর্ কিৰ িপতেৰ েতওঁৰ পাঠকসকলৈল িলিখিছল (2:1-22) যােত
েতওঁেলােক পলম নকিৰ প্রভুৰ ওচৰৰ পৰা েসানকােল উভিত যায় (3:3-4)

মূল িবষয়
ভুৱা িশক্ষকসকলৈল সাৱধান বাণী

প্রান্তেৰখা
1. শুেভচ্ছা — 1:1, 2
2. খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ গুণাত্মক বৃিদ্ধ — 1:3-11
3. িপতৰৰ বাতর্ াৰ উেদ্দশয্ — 1:12-21
4. ভুৱা িশক্ষকসকলৰ িবৰুেদ্ধ সাৱধান বাণী — 2:1-22
5. খ্রীষ্টৰ পুনৰ আগমন — 3:1-16
6. উপসংহাৰ — 3:17, 18
1 মই িচেমান িপতৰ, যীচু খ্রীষ্টৰ এজন দাস আৰু পঁাচিন িয সকেল আমাৰ ঈশ্বৰ আৰু ত্রাণকতর্ া যীচু খ্রীষ্টৰ ধাির্মকতাৰ

মাধয্মত আিম লাভ কৰাৰ দেৰ এেকই অমূলয্ িবশ্বাস লাভ কিৰেছ, েসই সকলৰ সমীপৈল
2 ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ প্রভু যীচুক গভীৰভােৱ জনাৰ মােজিদ আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত বাহুলয্ৰূেপ হওক
িবশ্বাসত িথেৰ থািকবৈল উদগিণ

3 িয জেন িনজৰ মিহমা আৰু সদগুেণেৰ আমাক আমন্ত্রণ কিৰেল, েতওঁক গভীৰভােৱ জনাৰ মাধয্েমিদ েতওঁৰ
ঐশ্বিৰক শিক্তেয় আমাক ঈশ্বৰৰ প্রিত ভিক্তপূণর্ জীৱন-যাপন কৰাৰ সকেলা িবষয় দান কিৰেল 4 েতওঁ এইেবাৰৰ
দ্বাৰাই আমাক মূলয্বান আৰু অিত মহৎ প্রিতজ্ঞােবাৰ দান কিৰেল েতওঁ এেনদেৰ কিৰেল যােত আেপানােলােক েসই
প্রিতজ্ঞােবাৰৰ দ্বাৰাই জগতৰ মন্দ অিভলাষেবাৰৰ দুনীর্িতৰ পৰা মুক্ত ৈহ ঐশ্বিৰক স্বভাৱৰ সহভাগী হ’ব পােৰ

5 ঈশ্বেৰ িয সকেলা কিৰেল, তাৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ মাধয্েমেৰ সদগুণ লাভ কিৰবৈল িনেজ সমূ্পণর্ৰূেপ
যত্ন কৰক সদগুণৰ লগেত আেপানাৰ জ্ঞােনা বৃিদ্ধ কৰক 6জ্ঞানৰ লগত ইিন্দ্রয়-দমন, ইিন্দ্রয়-দমনৰ লগত ৈধযর্, ৈধযর্ৰ
লগত ঈশ্বৰভিক্ত, 7 ঈশ্বৰ-ভিক্তৰ লগত পৰস্পৰৰ মাজত ভাতৃ-েস্নহ আৰু ভাতৃ-েস্নহৰ লগত েপ্রম বৃিদ্ধ কৰক 8 িকয়েনা
আেপানােলাকৰ যিদ এই সকেলা গুণ থােক আৰু েসইেবাৰ আেপানােলাকৰ মাজত বৃিদ্ধ পায়, েতেনহেল আমাৰ প্রভু



2 িপতৰ 1 অধয্ায়:9 1382 2 িপতৰ 2 অধয্ায়:10

যীচু খ্রীষ্টৰ তত্ব-জ্ঞানত আেপানােলাক কমর্হীন বা িনষ্ফল নহ’ব 9 িয জনৰ এই সকেলা গুণ নাই, েতওঁ ওচৰতেহ েদেখ;
আচলেত েতওঁ অন্ধ েতওঁক েয পূবর্ৰ পাপ সমূহৰ পৰা শুিচ কৰা ৈহেছ, েসই িবষয় েতওঁ পাহিৰ গ’ল

10 এেতেক ভাই সকল, ঈশ্বেৰ েয আেপানােলাকক আমন্ত্রণ আৰু মেনানীত কিৰেছ, েসই িবষেয় আেপানােলােক
িনেজ িনিশ্চত হবৰ কাৰেণ অিধক যত্ন কৰক এইেবাৰ কিৰেল, আেপানােলােক উজুিট নাখাব 11 তােত আমাৰ প্রভু
আৰু ত্রাণকতর্ া যীচু খ্রীষ্টৰ অনন্ত ৰাজয্ত আেপানােলাকক অিত আন্তিৰকতােৰ প্রেৱশ কেৰঁাৱা হ’ব

12 এই েহতুেক, যিদও আেপানােলােক এই সকেলােবাৰ জােন আৰু িয সতয্ তাত িথেৰ আেছ, তথািপ মই সকেলা
সময়েত আেপানােলাকক এই িবষয়েবাৰ মনত েপলাই িদবৈল প্রস্তুত থািকম; 13 িকন্তু মই এইেটা সিঠক বুিল ভােৱা েয,
িযমান িদন মই এই তমু্বৰূপ অস্থায়ী েদহত থািকম, িসমান িদনৈলেক এই িবষয়েবাৰ েসঁাৱৰাই িদ আেপানােলাকক জাগ্রত
কিৰ ৰখা েমাৰ উিচত 14 িকয়েনা মই জােনা েয, শীেঘ্রই মই েমাৰ তমু্ব গুচাম; আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টই ইয়ােক েমাক
জনােল 15 মই আপ্রাণ েচষ্টা কিৰেছঁা যােত েমাৰ মৃতুয্ৰ পাছেতা আেপানােলােক এই সকেলা িবষয় সকেলা সময়েত
মনত ৰােখ

ঈশ্বৰৰ বাকয্ িবশ্বাসেযাগয্
16 আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰাক্রম আৰু েতওঁৰ আগমণ সম্বেন্ধ আেপানােলাকক জনাওঁেত আিম চতুৰতােৰ সজা

েকােনা গল্প-কথা েকাৱা নািছেলা আিম েতওঁৰ মিহমা িনজৰ চকুেৰ েদিখিছেলঁা 17 িকয়েনা, “এওঁ েমাৰ িপ্রয় পুত্র,
এওঁেতই মই পৰম সন্তুষ্ট,” স্বগর্ৰ েগৗৰৱময় প্রতাপৰ দ্বাৰা েতওঁৈল অহা এই বাণীৰ মাধয্েমিদ খ্রীষ্টই িপতৃ ঈশ্বৰৰ পৰা
সন্মান আৰু েগৗৰৱ পাইিছল 18 আিম েযিতয়া েতওঁৰ লগত েসই পিবত্র পাহাৰত আিছেলঁা, েতিতয়া স্বগর্ৰ পৰা েকাৱা
এই মাত িনেজ শুিনিছেলা 19 ভাববাদী সকলৰ এই বাকয্ আমাৰ ওচৰত অিধকৰূেপ িনিশ্চত ৈহেছ আৰু েসই িবষয়ত
মেনােযাগ িদয়া আেপানােলাকৰ পেক্ষ ভাল েসই বাকয্ এক অন্ধকাৰ ঠাইত জ্বিল থকা চািকৰ িনিচনা েযিতয়াৈলেক
ৰািতপুৱা নহয় আৰু আেপানােলাকৰ হৃদয়ত প্রভাতী তৰাৰ উদয় নহয়, েতিতয়াৈলেক অন্ধকাৰৰ মাজেতা েসেয় েপাহৰ
িদব 20 সকেলােৰ ওপৰত প্রথেম ইয়ােক জািন থওঁক েয, ধমর্শাস্ত্রৰ েকােনা ভাৱবাণী, ভাৱবাদীজনৰ িনজৰ যুিক্ত-
বয্াখয্াৰ পৰা নােহ; 21 ভাৱবাণী েকিতয়াও মানুহৰ ইচ্ছােৰ নােহ, িকন্তু পিবত্র আত্মাৰ পিৰচালনাত ভাৱবাদী সকেল ঈশ্বৰৰ
পৰা েপাৱা কথা কয়

2 অধয্ায়
ভণ্ড িশক্ষকৰ পৰা পৃথেক থািকবৈল উদগিণ

1অতীতত ইস্রােয়লবাসীৰ মাজত েযেনদেৰ িমছলীয়া ভাৱবাদী সকল আিছল, েতেনদেৰ আেপানােলাকৰ মাজৈলেকা
ভণ্ড িশক্ষক সকল আিহব েতওঁেলােক মেন মেন এেনকুৱা িকছুমান িবেৰাধী ভ্রান্ত মতবাদ ৈল আিহব িযেয় েলাক
সকলক ধ্বংস কিৰ িদব এেন িক িয জেন েতওঁেলাকক িকিন লেল, েসই প্রভুেকা অস্বীকাৰ কিৰব; এইদেৰ েতওঁেলােক
শীেঘ্রই িনজৈল ধ্বংস মািত আিনব 2 অেনেক েসই ভণ্ড িশক্ষক সকলৰ লম্পট আচৰণ অনুসৰণ কিৰব; েতওঁেলাকৰ
প্রেৰাচনাত মানুেহ সতয্ৰ পথৰ িবষেয় িনন্দা কিৰব 3 েতওঁেলােক েলাভৰ বশত ছলাহী কথােৰ আেপানােলাকৰ পৰা
অথর্ লাভ কিৰব এই ভণ্ড িশক্ষক সকলৰ িবৰুেদ্ধ িবচাৰৰ শািস্ত অেনক িদনৈল অেপক্ষা কিৰ নাথািকব; েতওঁেলাকৰ
িবনাশ পলম কৰা নহয়

4 স্বগর্ৰ দূত সকেল েযিতয়া পাপ কিৰিছল, েতিতয়া ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক এিৰ িদয়া নািছল; বৰং িবচাৰৰ িদন পযর্ন্ত
অন্ধকূপৰ বন্ধনত ৰিক্ষত হবৈল েতওঁ েসই সকলক নৰকত েপলাই িদেল 5 ঈশ্বেৰ েসই পুৰিণ জগতেকা এিৰ িদয়া
নািছল; ঈশ্বৰৰ প্রিত ভিক্তহীন েলাক সকলৰ ওপৰৈল েতওঁ জলপ্লাৱন আিনেল; েকৱল েনাহ আৰু েতওঁৰ লগত আন
সাত জনক েতওঁ ৰক্ষা কিৰেল এই েনােহ েলাক সকলক ধাির্মকতাৰ পথত চলাৰ সম্বেন্ধ প্রচাৰ কিৰিছল 6 চেদাম আৰু
ঘেমাৰা নগৰ ভস্ম কিৰ ঈশ্বেৰ েসই নগৰৰ েলাক সকলক িবচাৰ কিৰ শািস্ত িদিছল ইয়াৰ দ্বাৰা ঈশ্বেৰ ভাবী কালত ঈশ্বৰৰ
ভিক্তহীন েলাকৰ েশষ অৱস্থা িক হ’ব তােকই উদাহৰণ স্বৰূেপ স্থাপন কিৰেল 7 িকন্তু েলাটক েতওঁ ৰক্ষা কিৰিছল
েলাট ধাির্মক েলাক আিছল েসই নগৰৰ িবধানহীন মানুহেবাৰৰ অৈনিতক চাল-চলনত েতওঁ অিত বয্িথত ৈহিছল 8 েসই
ধাির্মক েলাক জেন িবধানহীন মানুহেবাৰৰ মাজত বাস কিৰিছল আৰু েতওঁৰ ধাির্মক আত্মাই প্রিতিদেন এই েলাক সকলৰ
অধাির্মক কাযর্েবাৰ েদিখ আৰু েসইেবাৰৰ িবষেয় শুিন যন্ত্রণা েভাগ কিৰিছল 9 গিতেক িয সকল ঈশ্বৰভক্ত েলাক,
েতওঁেলাকক েকেনদেৰ পৰীক্ষাৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব লােগ, প্রভুেৱ জােন িয সকেল ঈশ্বৰক ভিক্ত নকেৰ, অধাির্মক
েলাক; েতওঁেলাকক েকেনদেৰ িবচাৰৰ িদনা শািস্ত িদয়া হ’ব, েসই িবষেয়ও প্রভুেৱ জােন

10 এই দণ্ড িবেশষভােৱ েতওঁেলাকৰ বােব, িয সকেল অশুিচতাৰ মাংিসক অিভলাষেবাৰত চেল আৰু প্রভুৰ কতৃত্বক
েহয়জ্ঞান কেৰ
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এই ভণ্ড িশক্ষক সকল দু:সাহসী আৰু েতওঁেলােক িনজৰ ইচ্ছামেত চেল েতওঁেলােক এেন িক স্বগর্ৰ দূত *সকলেকা
িনন্দা কিৰবৈল ভয় নকেৰ 11 সকেলা মনুষয্তৈকেয়া স্বগর্ৰ দূত সকল অিধক শিক্তশালী আৰু ক্ষমতাশালী, তথািপ প্রভুৰ
ওচৰত েতওঁেলাকৰ সম্বেন্ধ েকােনা েদাষ, অিভেযাগ উপস্থাপন নকেৰ

12 িকন্তু জ্ঞানহীন, বুিদ্ধহীন পশুেবাৰ িনজৰ স্বভাৱগত বাসনাৰ অধীন, যাৰ জন্ম মিৰবৰ বােবই ৈহেছ; ভণ্ড িশক্ষক
সকেলা এেন িবচাৰ-বুিদ্ধহীন পশুৰ িনিচনা; েতওঁেলােক িয নাজােন, েসই িবষেয় িনন্দা কেৰ িনজৰ মন্দতােত িসহঁত
ধ্বংস ৈহ যাব 13 িনজৰ মন্দ কামৰ েবচ িহচােপ িসহঁেত কষ্টেভাগ কিৰব এই েলাক সকেল িদনৰ েবলা অনয্ায় কাম
কিৰ আনন্দ কেৰ েসই সকল আেপানােলাকৰ মাজত অপিৰস্কাৰ দাগ আৰু কলঙ্ক স্বৰূপ েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ
লগত েভাজন-পান কিৰ িনজৰ প্রতাৰণাপূণর্ সুখ উপেভাগ কেৰ; 14 সকেলা মিহলাৰ প্রিত েতওঁেলাকৰ চকু বয্িভচােৰেৰ
ভৰা আৰু েতওঁেলােক পাপ কাযর্ কিৰ েকিতয়াও সন্তুষ্ট নহয়; আৰু িয সকল চঞ্চলমনা, েসই সকলক ভুল পথত ৈল
যায়৷ েতওঁেলাকৰ মন েকৱল েলাভ কৰাত অভয্স্ত; েতওঁেলাক অিভশপ্ত 15 এই ভণ্ড িশক্ষক সকেল েপান পথ তয্াগ
কিৰ অপেথ ৈগেছ েতওঁেলােক িবেয়াৰৰ পুত্র িবিলয়মক অনুসৰণ কেৰ; িবিলয়েম মন্দ কাযর্ক েপ্রম কিৰেল আৰু তােৰ
েবচ পাবৈল উিচত েদিখিছল 16 িকন্তু িবিলয়েম েতওঁৰ অপৰাধৰ কাৰেণ এটা গাধৰ পৰা কেঠাৰ ধমক পােল গাধ
পশু েহাৱা বােব কথা কব েনাৱােৰ িকন্তু েসই গাধই মানুহৰ মােতেৰ কথা ৈক ভাৱবাদীৰ মূখর্ কাযর্ত বাধা িদিছল

17 এই েলাক সকল পানী নথকা নাদৰ িনিচনা আৰু ধুমুহা বতােহ চলাই িনয়া েমঘস্বৰূপ েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েঘাৰ
আন্ধাৰ সঁািচ েথাৱা ৈহেছ 18 িকয়েনা েতওঁেলােক অসাৰতাৰ গবর্ কথা কয় আৰু মানুহক মাংিসক অিভলাষ পূণর্ কৰাৰ
বাসনা জগায় িয সকেল ভুল পথত জীৱন-যাপন কৰা েলাক সকলৰ সঙ্গৰ পৰা হাত সািৰ আিহবৈল েচষ্টা কেৰ, এেন
েলাক সকলক েতওঁেলােক পাপ স্বভাৱৰ মাংিসক অিভলাষৈল প্রলুব্ধ কেৰ 19 এই ভণ্ড িশক্ষক সকেল েতওঁেলাকক
স্বাধীনতা িদয়াৰ প্রিতজ্ঞা কেৰ, িকন্তু িনেজই েসই সকেলা িনন্দনীয় কামৰ দাস ৈহ থােক কাৰণ িযেহ এজন মানুহক জয়
কিৰ পিৰচালনা কেৰ, েতওঁ তােৰ দাস হয় 20 িকয়েনা প্রভু আৰু ত্রাণকতর্ া যীচু খ্রীষ্টক গভীৰভােৱ জনাৰ ফলত জগতৰ
মন্দতাৰ পৰা হাত সািৰ অহাৰ পাছেতা েযিতয়া েসই এেকই পাপৰ জীৱনৈল পুণৰাই ঘূিৰ যায়, েতেনহেল েতওঁেলাকৰ
প্রথম অৱস্থাতৈক েশষ অৱস্থা অিধক েবয়া হব 21 কাৰণ িয পিবত্র িবধান েতওঁেলােক লাভ কিৰিছল, তাৰ পৰা যিদ
উলিট যায়, েতেনহেল েতওঁেলাকৰ বােব েসই ধাির্মকতাৰ পথ নজনাই ভাল আিছল 22 েতওঁেলাকৰ েক্ষত্রত এই প্রবাদ
সতয্ ৈহেছ, “কুকুেৰ িনজৰ বিমৈল ঘূেৰ আৰু গাহিৰক ধুউৱা হেলও িস েবাকাৈলেক আেকৗ উলিট যায় ”

3 অধয্ায়
খ্রীষ্টৰ পুনৰাগমনৈল বাট চাই থকা উিচত

1 েহ িপ্রয় সকল, মই আেপানােলাকৈল িলখা এইখন িদ্বতীয় পত্র; এই উভয়ৰ দ্বাৰাই েসঁাৱৰণ কৰাই আেপানােলাকৰ
িনমর্ল মনক েচতনা িদেছঁা; 2 পিবত্র ভাৱবাদী সকেল পূবর্েত েকাৱা কথােবাৰ আৰু আেপানােলাকৰ পঁাচিন সকেল েপাৱা
ত্রাণকতর্ া প্রভুৰ আজ্ঞা আেপানােলােক েযন েসঁাৱৰণ কেৰ, তাৰ বােব এই পত্র িলিখেছঁা 3 প্রথেম ইয়ােক জািনব েয,
েশষ-কালত িবদ্রূপত আসক্ত িবদ্রূপকাৰী েলাকেবাৰ উপিস্থত হ’ব; েতওঁেলােক িনজ িনজ কু-অিভলাষ অনুসােৰ চিলব৷
4 েতওঁেলােক ক’ব, “আমাৰ িপতৃৰ আগমণৰ প্রিতজ্ঞা িক হ’ল? কাৰণ আিম জােনা আমাৰ িপতৃপুৰুষ মৰাৰ সময়ৰ
পৰা, এেন িক সৃষ্টিৰ অ◌ািদেৰ পৰা এেকদেৰই ঘিট আেছ৷”

5কাৰণ েতওঁেলােক পুেবর্ িক ঘিটিছল তাক স্মৰণ নকিৰ পাহিৰ গ’ল৷ প্রথেম েয আকাশমণ্ডল জলৰ পৰা আৰু জলৰ
দ্বাৰাই পৃিথৱী আৰু ঈশ্বৰৰ মুখৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই সকেলা সৃষ্টি হ’ল৷ 6 আৰু এই সময়েতই ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই জগত
জলপ্লািবত ৈহ িবনষ্ট ৈহিছল; 7 এেক বাকয্ৰ গুেণ বতর্ মান এই কালৰ আকাশমণ্ডল আৰু পৃিথৱী জুইৰ দ্বাৰাই ধ্বংস হবৈল
সংৰক্ষণ ৈহেছ, এইদেৰ ভিক্তহীন মানুহেবােৰা িবচাৰ আৰু িবনাশ েহাৱাৰ িদনৈলেক ৰিক্ষত ৈহ অ◌ােছ৷

8 িকন্তু, িপ্রয় সকল, আেপানােলােক এই কথা নাপাহিৰব েয ঈশ্বৰৰ আগত এিদেনই হাজাৰ বছৰৰ িনিচনা আৰু হাজাৰ
বছেৰই এিদনৰ িনিচনা 9 প্রভুেৱ িনজ প্রিতজ্ঞাৰ কথাত েতেন পলম নকেৰ; েকােনােৱ যিদ পলম কৰা বুিল ভােব, এেন
নহয় ঈশ্বেৰ েকােনা এজেনা যােত িবনষ্ট নহয়, িকন্তু সকেলােৱ েযন মন-পালটন কেৰ েসেয় েতওঁ আমাৰ কাৰেণ ৈধযর্
ধিৰ আেছ৷

10 িকন্তু েচাৰৰ অহাৰ দেৰ প্রভুৰ িদন আিহব, েসইিদনা আকাশমণ্ডল ডাঙৰ শব্দ কিৰ গুিচ যাব৷ আকাশৰ সকেলা
বস্তু জুইত জ্বিল ধ্বংস হব; পৃিথৱী আৰু তাৰ সকেলা বস্তু েপাৰা যাব

11এইদেৰ আটাইেবাৰ ধ্বংস হবৈল েযাৱা েদিখ, আেপানােলােক িচন্তা কৰকেচান, পিবত্র ভিক্ত আৰুআচাৰ-বয্ৱহাৰৰ
েযােগিদ আেপানােলাক েকেনকুৱা েলাক েহাৱা উিচত? 12 পৰম আগ্রেহেৰ ঈশ্বৰৰ েসই িদনৰ অেপক্ষাত থকা কাৰেণ
* 2 অধয্ায়:10 দূত মিহমােৰ পূণর্
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আকাশমণ্ডল পুিৰ লয়প্রাপ্ত হ’ব আৰু মূলবস্তুেবাৰ দগ্ধ ৈহ গিল যাব 13 িকন্তু েতওঁৰ প্রিতজ্ঞাৰ দেৰ, আিম নতুন
আকাশমণ্ডল আৰু নতুন পৃিথৱীৈল অেপক্ষা কিৰ আেছঁা; েসইেবাৰত ধাির্মকতা িনবাস কেৰ

14এেতেক, েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলােক এই সকেলা ঘটনা ঘিটব বুিল অেপক্ষা কিৰ আেছ, েসেয়েহ আেপানােলােক
েযন ঈশ্বৰৰ লগত িনষ্কলঙ্ক আৰু িনেদর্ াষী ৈহ শািন্তেৰ থািকব পােৰ, তাৰ কাৰেণ যত্ন কৰক 15 মনত ৰািখব, আমাৰ
ঈশ্বৰৰ দীঘর্-সিহষু্ণতাই আেপানােলাকক পিৰত্রাণৰ সময় িদেছ; এইদেৰ আমাৰ িপ্রয় ভাই েপৗেলও ঈশ্বেৰ িদয়া জ্ঞান
অনুসােৰ আেপানােলাকৈল িলিখেল; 16আৰু এইেবাৰ িবষয়ৰ প্রসঙ্গ কিৰ সকেলা পত্রত িলিখেল; েকােনা েকােনা ঠাইত
বুিজবৈল টান কথা আেছ; অজ্ঞ আৰু িবশ্বাসত দুব্বর্ল মানুহেবােৰ শাস্ত্রৰ অনয্ানয্ কথাৰ েযেনৈক িবকৃত অথর্ কেৰ,
েতেনৈক েপৗলৰ কথাৰ িবকৃত অথর্ কিৰ িনজেকই িবনাশৰ পথত ৈল যায়

17 এেতেক, েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলােক এই সকেলা িবষয় আেগেয় জািন সাৱধােন থাকক, আেপানােলাক
অৈনিতক কাযর্ কৰা েলাকৰ ভ্রািন্ত পথত নাযাব, িনজ িবশ্বাসৰ িস্থৰতাৰ পৰা েযন পিতত নহয়, এই কাৰেণ সাৱধােন
থাকক 18আমাৰ প্রভু আৰু ত্রাণকতর্ া যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহত আৰু জ্ঞানত বািঢ় বািঢ় যাওঁক এিতয়া আৰু িচৰকালৈলেক
েতওঁৰ মিহমা হওক আেমন
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1 েযাহন
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রখেন িলখক িচনাক্ত কৰা নাই, িকন্তু শিক্তশালী, সংগিতপূণর্ আৰু মণ্ডলীৰ িনকটতম সাক্ষয্ই েদখুৱাই িদেয় েয

এইেটা িশষয্ আৰু পঁাচিন েযাহেন িলিখিছল (লুক 6:13,14) যিদও এই পত্রত েযাহনৰ নাম েকিতয়াও উেল্লখ কৰা নাই,
তথািপ িলখক িহচােপ েতওঁৰ ওচৰত িতিনটা আকষর্ক ইিঙ্গত আেছ প্রথম, প্রাৰম্ভিণেত িদ্বতীয় শতাব্দীৰ িলখকসকেল
েতওঁেক িলখক িহচােপ উেল্লখ কেৰ িদ্বতীয়, এই পত্রৰ মাজত আেছ েযাহেন িলখা শুভবাতর্ াৰ অনুৰূপ শব্দভাণ্ডাৰ
আৰু িলখা ধৰণ তৃতীয়, িলখেক ইয়াত িলিখেছ েয, েতওঁ যীচুৰ শৰীৰ েদখা পাইিছল আৰু স্পশর্ কিৰিছল, ইেয় আিছল
পঁাচিনৰ িনিশ্চত সতয্ (1 েযাহন 1:14; 4:14)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 85-95 খ্রীষ্টাব্দ
েতওঁৰ জীৱনৰ েশষ অংশত ইিফচত থকা সময়ত েযাহেন এই পত্র িলিখেছ, েযিতয়া েতওঁ েতওঁৰ বৃদ্ধ বয়সৰ েবিছভাগ

সময় বয্য় কিৰিছল
প্রাপক
1 েযাহনৰ বােব েকােনা িনির্দষ্ট দশর্কৰ িনেদর্ শ এই পত্রত উেল্লখ কৰা নাই িয হওক, এই িবষয়বস্তুেৱ িনেদর্ শ কেৰ

েয েযাহেন িবশ্বাসীসকলৈল িলিখিছল (1 েযাহন 1:34; 2:12,14). এইেটা সম্ভব েয, ইয়াত বহু ঠাইত সাধু সেম্বাধন
কৰা হয় সাধাৰণেত সকেলা খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ প্রিত, 2:1, “েমাৰ িশশু সন্তানসকল”

উেদ্দশয্
েযাহেন সহভাগীতা উন্নত কিৰবৈল িলিখিছল, যােত আিম আনন্দেৰ ৈসেত পিৰপূণর্ হওঁ, আিম যােত পাপৰ পৰা

দূৰত থােকা, পিৰত্রাণৰ িনশ্চয়তা িদয়া, িবশ্বাসীসকলৰ সমূ্পণর্ মুিক্তৰ িনশ্চয়তা আৰু িবশ্বাসীসকলক খ্রীষ্টৰ ৈসেত এক
বয্িক্তগত সহভাগীতাৈল অনা েযাহেন িবেশষৈক িনেদর্ শ কিৰিছল, িযসকলক মণ্ডলীৰ পৰা পৃথক কৰা ৈহিছল েসই ভুৱা
িশক্ষকসকলৰ িবষয় সমূহ আৰু িযসকেল িবচািৰিছল, েসই েলাকসকলক সতয্ শুভবাতর্ াৈল আিনবৰ বােব িলিখিছল

মূল িবষয়
ঈশ্বৰৰ ৈসেত সহভাগীতা

প্রান্তেৰখা
1. অৱতাৰ বাস্তৱতা — 1:1-4
2. সহভাগীতা — 1:5-2:17
3. প্রতাড়ণাৰ স্বীকৃিত — 2:18-27
4. বতর্ মান পিবত্র জীৱন যাপনৰ বােব প্রেণাদনা — 2:28-3:10
5. িনশ্চয়তাৰ কাৰেণ েপ্রমৰ িভিত্ত — 3:11-24
6. িমছা আত্মােবাৰৰ িবচাৰ — 4:1-6
7. পিবত্রকৰণৰ আৱশয্কতা — 4:7-5:21

ঈশ্বৰৰ ৈসেত সহভািগতাৰ শুভ ফল
1 িয আিদেৰ পৰা আিছল*, িয আিম শুিনেলঁা, িয চকুেৰ েদিখেলঁা, িয আিম মেনােযােগেৰ দৃষ্টি কিৰ েদিখেলঁা আৰু

িয আমাৰ হােতেৰ অনুভৱ কিৰেলঁা, েসই জীৱনৰ বাকয্ৰ প্রসংগ আিম িলিখেলঁা, 2আৰু েসই জীৱন প্রকািশত আিছল†,
আিম েদিখিছেলঁা, সাক্ষয্ বহন কিৰিছেলঁা আৰু আেপানােলাকৈল েসই অনন্ত জীৱন েঘাষণা কেৰঁা, িয অনন্ত জীৱন িপতৃৰ
ৈসেত আিছল আৰু আমাৰ আগত প্রকািশত হ’ল;

3 েসয়া আিম েদিখেলঁা, শুিনেলঁা আৰু আেপানােলাকৈল েঘাষণাও কিৰেলঁা, গিতেক আেপানােলােকও আমাৰ ৈসেত
সহভাগীতা ৰািখব আমাৰ িয সহভাগীতা, েসয়া িপতৃৰ ৈসেত আৰু েতওঁৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্টৰ ৈসেত সহভািগতা ‡ 4 আৰু
আেপানােলাকৰ আনন্দ েযন সমূ্পণর্ হয়, েসই কাৰেণ আিম এইেবাৰ কথা িলিখেছঁা

5আিম িয বাতর্ া েতওঁৰ পৰা শুিন আেপানােলাকৰ আগত েঘাষণা কিৰেছঁা, েসই বাতর্ াই হ’ল, ঈশ্বৰ েপাহৰ আৰু েতওঁত
আন্ধাৰ অকণ মােনা নাই 6 েসেয়েহ আিম যিদ েতওঁেৰ ৈসেত সহভািগতাত আেছঁা বুিল কওঁ আৰু আিম আন্ধাৰত চেলঁা,
* 1 অধয্ায়:1 েযা. 1:1 † 1 অধয্ায়:2 েসই জীৱন যীচু খ্রীষ্ট ‡ 1 অধয্ায়:3 েযা 17:21
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§ েতেনহেল আিম িমছলীয়া আৰু সতয্ৰ আচৰণ আমাৰ নাই৷ 7 িকন্তু েতওঁ েযেনৈক েপাহৰত আেছ, েতেনৈক আিমও
যিদ েপাহৰত চেলঁা, েতেনহেল পৰস্পৰ মাজত আমাৰ সহভািগতা আেছ আৰু েতওঁৰ পুত্র, যীচুৰ েতেজ সকেলা পাপৰ
পৰা আমাক শুিচ কেৰ

8আমাৰ পাপ নাই বুিল যিদ কওঁ, েতেনহেল আিম িনেজই িনজেক ভুলাওঁ; আৰু আমাৰ অন্তৰত সতয্তা নাই 9 িকন্তু
আিম যিদ আমাৰ পাপেবাৰ স্বীকাৰ কেৰঁা, * েতেনহেল িবশ্বাসী আৰু ধাির্মক িয েতওঁ, েতওঁ আমাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কেৰ
আৰু সকেলা অধমর্ৰ পৰা আমাক শুিচ কেৰ 10আিম পাপ কৰা নাই বুিল যিদ কওঁ, েতেনহেল েতওঁক িমছলীয়া পােতঁা
আৰু আমাৰ অন্তৰত েতওঁৰ বাকয্ নাই

2 অধয্ায়
1 েহ েমাৰ িপ্রয় সন্তানসকল, আেপানােলােক েযন পাপ নকেৰ, এই আশেয়েৰ মই আেপানােলাকৈল এইেবাৰ কথা

িলিখেছঁা িকন্তু েকােনােৱ যিদ পাপ কেৰ, তথািপ িপতৃৰ আগত আমাৰ সহায় কিৰবৈল ধাির্মক যীচু খ্রীষ্ট আেছ 2 েতেৱঁই
আমাৰ পাপৰ প্রায়িশ্চত্ত* কেৰঁাতা; েকৱল আমােৰই নহয়, েগােটই জগতেৰ, 3আৰু আিম েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ যিদ পালন
কেৰঁা, েতেনহেল তাৰ দ্বাৰাই আিম জািনম েয, েতওঁক আিম জািনেলঁা

4 েকােনােৱ যিদ কয়, ‘মই ঈশ্বৰক জােনা’, িকন্তু েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ পালন নকেৰ; েতেনহেল েতওঁ এজন িমছলীয়া
আৰু েসই সতয্ েতওঁৰ অন্তৰত নাই৷ 5 িকন্তু িয জেন েতওঁৰ বাকয্ পালন কেৰ, েতওঁৰ অন্তৰত ঈশ্বৰৰ েপ্রম স্বৰূেপই
িসদ্ধ হ’ল তাৰ দ্বাৰাই আিম জােনা েয, েতওঁত আিম আেছঁা 6 ‘মই েতওঁত থােকঁা’, এই বুিল যিদ েকােনােৱ কয়,
েতেনহেল যীচুেৱ েযেন আচৰণ কিৰেল, েতেৱঁা েতেন আচৰণ কৰা উিচত †

7 েহ িপ্রয়সকল, মই আেপানােলাকৈল েকােনা নতুন আজ্ঞা িলখা নাই, িকন্তু আিদেৰ পৰা আেপানােলােক িয পাই
আিহেছ, এেন পুৰিণ আজ্ঞােক িলিখেছঁা; আেপানােলােক আেগেয় িয বাকয্ শুিনেল, েসেয় এই পুৰিণ আজ্ঞা 8 এিতয়া
মই আেপানােলাকৈল এটা নতুন আজ্ঞা িলিখেছঁা, এই কথা খ্রীষ্টত আৰু অ◌ােপানােলাকেতা সতয্ হয়; কাৰণ আন্ধাৰ
আতিৰ যাব ধিৰেছ আৰু সম্প্রিত প্রকৃত েপাহৰ প্রকািশত ৈহেছ৷

9 ‘মই েপাহৰেত আেছঁা’, এই বুিল িয েকােনােৱ িনজ ভাইক িঘণ কেৰ, েতওঁ এিতয়াৈলেক আন্ধাৰেত আেছ 10 িয
েকােনােৱ িনজ ভাইক েপ্রম কেৰ, েতওঁ েপাহৰত থােক আৰু েতওঁৰ অন্তৰত িবঘ্নজনক এেকা নাই 11 িকন্তু িয েকােনােৱ
িনজ ভাইক িঘণ কেৰ, েতওঁ আন্ধাৰত আেছ আৰুআন্ধাৰত ফুেৰ; ক’ৈল যায় েসই িবষেয় েতওঁ নাজােন; কাৰণ আন্ধােৰ
েতওঁৰ চকু অন্ধ কিৰেল

ঐশ্বিৰক সতয্তা আৰু েপ্রমত িথেৰ থািকবৈল উদগিণ
12 েহ িপ্রয় সন্তানসকল,

যীচু খ্রীষ্টৰ নামৰ গুেণ অ◌ােপানােলাকৰ পাপ ক্ষমা কৰা হ’ল;
এই কাৰেণ মই আেপানােলাকৈল িলিখেছঁা৷ 13 েহ িপতৃসকল,
মই আেপানােলাকৈল িলিখেছঁা,
কাৰণ িযজন আৰম্ভিণেৰ পৰা আেছ,

েতওঁক আেপানােলােক জািনেল;
েহ যুৱকসকল, মই েতামােলাকৈল িলিখেছঁা,

কাৰণ েতামােলােক চয়তানক জয় কিৰলা৷ েহ িশশুসকল,
মই েতামােলাকৈল িলিখেলঁা,

কাৰণ েতামােলােক িপতৃ ঈশ্বৰক জািনলা৷ 14 েহ িপতৃসকল,
িযজন আিদেৰ পৰা আেছ,

েতওঁক আেপানােলােক জািনেছ;
এই কাৰেণ মই অ◌ােপানােলাকৈল িলিখেলঁা
েহ েডকাসকল েতামােলাক বলৱন্ত আৰু ঈশ্বৰৰ বাকয্ েতামােলাকৰ অন্তৰত আেছ আৰু েতামােলােক চয়তানক
জয় কিৰছা;‡

এই কাৰেণ মই েতামােলাকৈল িলিখেলঁা
15আেপানােলােক জগতক বা জগতত থকা িবষয়েবাৰক েপ্রম নকিৰব; েকােনােৱ যিদ জগতক েপ্রম কেৰ, েতেনহেল

িপতৃ ঈশ্বৰৰ েপ্রম েতওঁৰ অন্তৰত নাই § 16 িকয়েনা জগতত িযেবাৰ আেছ, অথর্াৎ মাংসৰ অিভলাষ, চকুৰ অিভলাষ,
§ 1 অধয্ায়:6 েযা 12:35; 1 িথ 5:4 * 1 অধয্ায়:9 গীত 32:5; িহেতা 28:13 * 2 অধয্ায়:2 েৰা 3:25 † 2 অধয্ায়:6 েযা 13:15; 1
িপ 2:21 ‡ 2 অধয্ায়:14 ইিফ 6:10-13; 1 িপ 5:8, 9 § 2 অধয্ায়:15 যাক 4:4
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আৰু জীৱন কালৰ অহংকাৰ, এইেবাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ পৰা উৎপন্ন নহয়, জগতৰ পৰােহ হয় 17 জগত আৰু জগতৰ
কামনা-বাসনা েশষ ৈহ গুিচ যাব ধিৰেছ; িকন্তু িযজেন ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কেৰ, েতওঁ িচৰকালৈলেক থােক

18 েহ িশশুসকল, েশষ-কাল উপিস্থত ৈহেছ৷ আৰু খ্রীষ্টৰ শত্রু* আিহব লািগেছ, এই িয কথা েতামােলােক শুিনলা,
েসইদেৰ এিতয়াই অেনক খ্রীষ্টৰ শত্রু আিহল; ইয়াৰ দ্বাৰাই আিম জােনা েয, েশষ-কাল উপিস্থত ৈহেছ 19 খ্রীষ্টৰ এই
শত্রুেবাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা ওলাই গ’ল, িকন্তু আমাৰ সম্বন্ধীয় নািছল; িকয়েনা আমাৰ সম্বন্ধীয় েহাৱা হ’েল, আমাৰ
লগেত থািকলেহঁেতন; িকন্তু েতওঁেলাক প্রকািশত হ’বৈল, অথর্াৎ েতওঁেলাক েয আমাৰ সম্বন্ধীয় নহয়, এই িবষেয়
প্রকািশত হ’বৈল েতওঁেলাক ওলাই গ’ল

20 িকন্তু আেপানালােক পিবত্র জনৰ পৰা অিভেষক পাইেছ, † আৰু আেপানােলােক সতয্ক জােন
21অ◌ােপানােলােক সতয্ক নাজােন বুিল েয মই এইেবাৰ আেপানােলাকৈল িলিখেছঁা, এেন নহয়; িকন্তু অ◌ােপানােলােক
সতয্ক আৰু সতয্ত েয েকােনা িমছা নাই, এই িবষেয়ও জািনেছ কাৰেণেহ মই িলিখেলঁা৷

22 যীচু েসই অিভিষক্ত জন বুিল িযজেন অস্বীকাৰ কেৰ, েতওঁৰ বািহেৰ প্রকৃত িমছলীয়া আন েকান আেছ? েসই
জেনই খ্রীষ্টৰ শত্রু; েতওঁ িপতৃ আৰু পুত্রেকা অস্বীকাৰ কেৰ 23 িযজেন পুত্রক অস্বীকাৰ কেৰ, েতওঁ িপতৃক েপাৱা
নাই; িকন্তু িযজেন পুত্রক স্বীকাৰ কেৰ, েতওঁ িপতৃক পােল

24 আেপানােলােক আিদেৰ পৰা িয িয শুিনেল, েসেয় আেপানােলাকৰ অন্তৰত থাকক আিদেৰ পৰা শুনা েসই
কথা আেপানােলাকৰ অন্তৰত যিদ থােক, েতেনহেল আেপানােলােক পুত্রত আৰু িপতৃত থািকব, 25 আৰু এেয় আমাৰ
আগত কৰা েতওঁৰ প্রিতশ্রুিতপূণর্ প্রিতজ্ঞা; অনন্ত জীৱন 26 িয সকেল আেপানােলাকক িবপথগামী কেৰ, েতওঁেলাকৰ
প্রসংগেতা মই আেপানােলাকৈল এইেবাৰ কথা িলিখেলঁা

27 আৰু েতওঁৰ পৰা গ্রহণ কৰা অিভেষক আেপানােলাকৰ অন্তৰত থকাত, আেপানােলাকক আন েকােনাবাই িশক্ষা
িদয়াৰ প্রেয়াজন নাই৷ িকন্তু েতওঁৰ েসই অিভেষেক েযেনৈক সকেলা িবষয়েত অ◌ােপানােলাকক িশক্ষা িদ আেছ আৰু
েসই অিভেষক সতয্, িমছা নহয় আৰু আেপানােলােক েসই িশক্ষােৰ েতওঁেত থাকক৷‡

28 আৰু এিতয়া, েহ েমাৰ িপ্রয় সন্তানসকল, আেপানােলােক েতওঁত থাকক; েতওঁ প্রকািশত হেল আিম সািহয়াল
হ’ম আৰু েতওঁৰ আগমণৰ সময়ত েতওঁৰ সনু্মখত লিজ্জত নহ’ম৷ 29 যিদ আেপানােলােক জািনেছ েয, েতওঁ ধাির্মক;
েতেনহেল ধাির্মকতাপূণর্ আচৰণ কৰা প্রিতজন েয, েতওঁৰ পৰা জন্ম েপাৱা হয়, ইয়ােকা আেপানােলােক জািনব৷

3 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ েপ্রম; ঈশ্বৰৰ প্রিত েপ্রম

1 ভািব চাওক, িপতৃ ঈশ্বেৰ আমাক েকেন েপ্রম প্রদান কিৰেল, আিম েযন ঈশ্বৰৰ সন্তান বুিল অিভিহত হওঁ আৰু
আিম ৈহেছাও!* এই বােব জগতৰ মানুেহ আমাক নাজােন, কাৰণ জগেত েতওঁক নাজািনেল৷ 2 েহ িপ্রয়সকল, এিতয়া
আিম ঈশ্বৰৰ সন্তান; িকন্তু পাছত িক হ’ম, েসেয় এিতয়াৈলেক প্রকািশত েহাৱা নাই িকন্তু আিম জােনা েয, খ্রীষ্ট েযিতয়া
প্রকািশত হব, েতিতয়া আিম েতওঁৰ িনিচনাই হ’ম৷† েতওঁ েযেনকুৱা আেছ, েতেনকুৱাই েতওঁক েদিখম৷ 3 আৰু েতওঁৰ
ওপৰত িয বয্িক্তৰ এেন আশা বা আত্মিবশ্বাস আেছ, েতওঁ েযেন শুিচ, েতেৱঁা েতেনৈক িনজেক শুিচ কেৰ

4 িয েকােনােৱ পাপ-আচৰণ কেৰ, েতওঁ িবধান লঙ্ঘন কেৰ; আৰু িবধান-লঙ্ঘন কৰাই পাপ 5 আেপানােলােক
জােন েয, পাপ দূৰ কিৰবৈল‡ েতওঁ প্রকািশত হ’ল আৰু েতওঁত েকােনা পাপ নাই 6 িয েকােনােৱ েতওঁত থােক, েতওঁ
পাপ নকেৰ; িয েকােনােৱ পাপ কেৰ, েতওঁ েতওঁক েদখা নাই আৰু জনাও নাই

7 েহ িপ্রয় সন্তানসকল, আেপানােলাকক ভুলাবৈল কােকা িনিদব; িয েকােনােৱ ধাির্মকতা আচৰণ কেৰ, খ্রীষ্ট েযেন
ধাির্মক, েতেৱঁা েতেন ধাির্মক হয় 8 িয েকােনােৱ পাপ-আচৰণ কেৰ, েতওঁ চয়তানৰ;§ িকয়েনা চয়তােন আিদেৰ পৰা
পাপ কিৰ আেছ চয়তানৰ কমর্ ধ্বংস কিৰবৰ কাৰেণ* ঈশ্বৰৰ পুত্র প্রকািশত হ’ল

9 িযজন ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম েপাৱা হয়, েতওঁ পাপ-আচৰণ নকেৰ; কাৰণ ঈশ্বৰৰ বীজ েতওঁৰ অন্তৰত থােক৷ েতওঁ পাপ
কিৰব েনাৱােৰ; কাৰণ ঈশ্বৰৰ পৰা েতওঁৰ জন্ম হ’ল 10 ইয়ােত প্রকাশ পায় েকান ঈশ্বৰৰ সন্তান আৰু েকান চয়তানৰ
সন্তান! িয েকােনােৱ ধাির্মকতাৰ আচৰণ নকেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ সন্তান নহয় িযজেন িনজ ভােয়কক েপ্রম নকেৰ, েতেৱঁা
ঈশ্বৰৰ সন্তান নহয়
* 2 অধয্ায়:18 মিথ 24:24; 2 িথ 2:3-9 † 2 অধয্ায়:20 2 কিৰ 1:21, 22 ‡ 2 অধয্ায়:27 েযা 15:4-7 * 3 অধয্ায়:1 েৰা 8:14-17;
গালা 3:26; 4:6, 7 † 3 অধয্ায়:2 েৰা 8:29; িফিল 3:21 ‡ 3 অধয্ায়:5 েযা 1:29 § 3 অধয্ায়:8 েযা 8:44 * 3 অধয্ায়:8 ইব্রী
2:14
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11 িকয়েনা আিম েযন পৰস্পেৰ েপ্রম কেৰঁা, এই বাতর্ া আেপানােলােক আিদেৰ পৰা শুিন আেছ 12 আেপানােলাক
কিয়নৰ িনিচনা নহব কিয়ন চয়তানৰ েলাক আিছল আৰু েতওঁ চয়তানৰ পৰা হ’ল আৰু িনজ ভােয়কক বধ কিৰেল †
েতওঁ িক কাৰেণ িনজ ভাইক বধ কিৰেল? কাৰণ েতওঁৰ কমর্ মন্দ আিছল, িকন্তু েতওঁৰ ভােয়ক ধাির্মক আিছল

ঈশ্বৰৰ সন্তােন ভাতৃ-েপ্রম েদখুৱায়
13 েহ েমাৰ ভাইসকল, জগেত যিদ আেপানােলাকক ঘৃণা কেৰ, েতেনহেল তাত িবস্ময় নামািনব 14 আিম ভাই

সকলক েপ্রম কৰাৰ কাৰেণ বুিজ পাওঁ েয, আিম মৃতুয্ৰ পৰা জীৱনৈল পাৰ হ’েলঁা, ইয়ােক জােনা িয েকােনােৱ েপ্রম
নকেৰ, েতওঁ মৃতুয্েতই থােক 15 িয েকােনােৱ িনজ ভাইক িঘণ কেৰ, েতওঁ এজন নৰবধী৷ েকােনা নৰবধীৰ অন্তৰত
অনন্ত জীৱন নাথােক, ইয়াক আেপানােলােক জােন 16 যীচু খ্রীেষ্ট আমাৰ কাৰেণ িনজৰ প্রাণ িদেল, ইয়ােতই আিম
েপ্রমৰ তত্ব জািনবৈল পােলঁা৷ আিমও ভাই সকলৰ কাৰেণ িনজ িনজ প্রাণ িদয়া উিচত 17 িকন্তু িযজনৰ সাংসািৰক
জীিৱকাৰ উপায় আেছ, েতওঁ িনজ ভাইৰ অভাৱ েদিখও যিদ েস্নহ নকিৰ হৃদয় বন্ধ কিৰ থয় আৰু েতওঁৰ পৰা িনজ েস্নহ
আটক কেৰ, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ েপ্রম েকেনৈক েতওঁৰ অন্তৰত থািকব? 18 েহ িপ্রয় সন্তানসকল, আহক; আিম েকৱল
বাকয্ৰ দ্বাৰাই বা িজভােৰ নহয়, কমর্ আৰু সেতয্েৰ েপ্রম কেৰঁাহক

19 ইয়াৰ দ্বাৰাই আিম জােনা েয, সতয্ৰ পৰা হওঁ; 20আৰু আমাৰ অন্তেৰ আমাক েদাষী কিৰেলও েতওঁৰ উপিস্থিতত
আমাৰ অন্তৰ আশ্বাসত থািকব৷ কাৰণ ঈশ্বৰ আমাৰ হৃদয়তৈক মহান আৰু েতওঁ সকেলা জােন 21 েহ িপ্রয় সন্তানসকল,
আমাৰ হৃদেয় যিদ আমাক েদাষী নকেৰ, েতেনহেল ঈশ্বৰত আমাৰ িনশ্চয়তা বা আত্মিবশ্বাস আেছ; 22আৰু আিম িযহেক
যাচনা কেৰঁা, েসেয় আিম েতওঁৰ পৰা পাওঁ৷ িকয়েনা আিম েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কেৰঁা আৰু েতওঁৰ দৃষ্টিত িয িয
সেন্তাষজনক, েসই কমর্ আিম কেৰঁা

23 েতওঁৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্টৰ নামত আিম েযন িবশ্বাস কেৰঁা আৰু েতওঁ আমাক িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰ আিম েযন পৰস্পেৰ
েপ্রম কেৰঁা, এেয় েতওঁৰ আজ্ঞা 24 আৰু িযজেন ঈশ্বৰৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰত থােক আৰু ঈশ্বেৰা
েতওঁত থােক৷ েতওঁ েয আমাৰ লগত থােক, ইয়ােক েতওঁ আমাক িদয়া আত্মাৰ দ্বাৰাই আিম জােনঁা

4 অধয্ায়
1 েহ িপ্রয়সকল, অ◌ােপানােলােক সকেলা আত্মাত িবশ্বাস নকিৰব; িকন্তু েসই আত্মা ঈশ্বৰৰ হয় েন নহয়, েসই িবষেয়

জািনবৰ বােব আত্মােবাৰ পৰীক্ষা কিৰ চাব; কাৰণ জগতত বহুত ভুৱা ভাববাদী ওলাল 2 অ◌ােপানােলােক ঈশ্বৰৰ
আত্মাক এেনদেৰ জািনব পািৰব, যীচু খ্রীষ্ট েয মাংসত আিহল, এই কথা িযেবাৰ আত্মাই স্বীকাৰ কেৰ, েসই আত্মা ঈশ্বৰৰ;
3আৰু িয আত্মাই যীচুক স্বীকাৰ নকেৰ, েসইেবাৰ ঈশ্বৰৰ নহয়; েসেয় খ্রীষ্টৰ শত্রুৰ *আত্মা৷ এই িবষেয় আেপানােলােক
শুিনেছ, এইেবাৰ ইিতমেধয্ জগতত এিতয়া উপিস্থত ৈহ আেছ

4 েহ িপ্রয় সন্তানসকল, অ◌ােপানােলাক হ’ল ঈশ্বৰৰ আৰু অ◌ােপানােলােক েসই আত্মা† েবাৰৰ ওপৰত জয় কিৰেল;
িকয়েনা জগতত থকা জনতৈক আেপানােলাকত থকা জন মহান 5 এই আত্মােবাৰ জগতৰ; এই কাৰেণ জগতৰ কথােহ
কয় আৰু জগতৰ েলাক সকেলও এইেবাৰৰ কথা শুেন 6 আিম হ’েল ঈশ্বৰৰ েলাক; িযজেন ঈশ্বৰক জােন, েতওঁ
আমাৰ কথা শুেন; িযজন ঈশ্বৰৰ নহয়, েতওঁ আমাৰ কথা নুশুেন৷ ইয়াৰ দ্বাৰাই আিম সতয্ৰ আত্মা আৰু ভ্রািন্তৰ আত্মাক
জািনব পােৰঁা

7 েহ িপ্রয় েলাকসকল আহক, আিম পৰস্পেৰ েপ্রম কেৰঁাহক; িকয়েনা েপ্রম ঈশ্বৰৰ পৰা হয়৷ িয েকােনােৱ েপ্রম
কেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম েপাৱা আৰু েতওঁ ঈশ্বৰক জােন 8 িযজেন েপ্রম নকেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰক নাজােন; িকয়েনা
ঈশ্বেৰই েপ্রম

9 ঈশ্বৰৰ একমাত্র পুত্রৰ দ্বাৰাই আিম জীৱন লাভ কিৰবৈল ঈশ্বেৰ েয, েতওঁক জগতৈল পঠােল, ইয়ােত আমাৰ বােব
ঈশ্বৰৰ েপ্রম প্রকািশত হ’ল৷ 10 ঈশ্বৰক েয আিম েপ্রম কিৰেলঁা, এেন নহয়; িকন্তু েতওঁেহ আমাক েপ্রম কিৰেল আৰু
আমাৰ পাপৰ প্রায়িশ্চত্ত হ’বৈল িনজ পুত্রক পঠাই িদেল, ইয়ােতই েপ্রম আেছ ‡

11 েহ িপ্রয়সকল, ঈশ্বেৰ আমাক যিদ এেন েপ্রম কিৰেল, েতেনহেল আিমও পৰস্পেৰ েপ্রম কৰা উিচত 12 ঈশ্বৰক
েকােনও েকিতয়াও েদখা নাই; আিম যিদ পৰস্পেৰ েপ্রম কেৰঁা, েতেনহেল ঈশ্বৰ আমাৰ লগত থােক আৰু েতওঁৰ েপ্রম
আমাৰ মাজত িসদ্ধ হয় 13আিম জােনঁা েয, েতওঁ আমাৰ মাজত আেছ; আৰু আিমও েতওঁৰ লগত আেছঁা৷ এই িবষেয়
আিম জােনা, কাৰণ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ আত্মাক আমাৰ বােব দান কিৰেল৷ 14 আিম েদিখেছঁা আৰু সাক্ষয্ িদেছঁা েয, িপতৃেয়
জগতৰ ত্রাণকতর্ া হ’বৈল েতওঁৰ পুত্রক পঠাই িদেল৷
† 3 অধয্ায়:12 আিদ 4:4-8 * 4 অধয্ায়:3 শত্রুৰ খ্রীষ্টািৰ † 4 অধয্ায়:4 েসই আত্মা ভুৱা ভাববাদী ‡ 4 অধয্ায়:10 েৰা 5:8, 10৷
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15 যীচু েয ঈশ্বৰৰ পুত্র; ইয়াক িযজেন স্বীকাৰ কেৰ, ঈশ্বৰ েতওঁত থােক আৰু েতেৱঁা ঈশ্বৰত থােক 16 আমাৈল
ঈশ্বৰৰ েপ্রম আেছ, এই কথা আিম জােনঁা আৰু িবশ্বােসা কেৰঁা ঈশ্বৰ েপ্রম আৰু িয জন েপ্রমত থােক, েতওঁ ঈশ্বৰত
থােক আৰু ঈশ্বেৰা েতওঁত থােক

17 এই েপ্রেম আমাৰ েক্ষত্রত এেনদেৰ পূণর্তা পােল েয, আিম েসাধ-িবচাৰৰ িদনা আত্মিবশ্ৱাসী§ৈহ িথয় হব পািৰম;
িকয়েনা েতওঁ েযেনকুৱা, আিমও এই জগতত েতেনকুৱাই আেছঁা 18 েপ্রমত ভয় নাই, িকন্তু িসদ্ধ েপ্রেম ভয়ক দূৰ কেৰ;
কাৰণ ভয়ৰ ৈসেত শািস্ত জিড়ত থােক৷ িকন্তু িয জেন ভয় কেৰ, েতওঁ েপ্রমত িসদ্ধতা লাভ কৰা নাই৷

19 আিম েপ্রম কেৰঁা, কাৰণ েতেৱঁই প্রথেম আমাক েপ্রম কিৰেল৷ 20 েকােনােৱ যিদ কয়, ‘মই ঈশ্বৰক েপ্রম কেৰঁা’,
িকন্তু েতওঁ যিদ িনজ ভাইক ঘৃণা কেৰ, েতেনহেল েতওঁ িমছলীয়া; িকয়েনা ভাইক যিদ েতওঁ েদিখও েপ্রম কৰা নাই,
েতেনহেল িয জনক েদখা নাই, এেন ঈশ্বৰক েতওঁ েপ্রম কিৰব েনাৱােৰ 21 িযজেন ঈশ্বৰক েপ্রম কেৰ, েতওঁ আেপান
ভাইেকা েপ্রম কৰক; এই আজ্ঞা* আিম েতওঁৰ পৰা পােলঁা

5 অধয্ায়
িবশ্বাসৰ জয়

1 যীচু েয েসই অিভিষক্ত *হয়, ইয়াক িযজেন িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম েপাৱা; আৰু িযজেন জন্ম িদওঁতা
িপতৃক েপ্রম কেৰ, েতওঁ িপতৃৰ পৰা জন্ম েপাৱা জনেকা েপ্রম কেৰ 2 আিম েযিতয়া ঈশ্বৰক েপ্রম কেৰঁা আৰু েতওঁৰ
আজ্ঞা পালন কেৰঁা, েতিতয়া ঈশ্বৰৰ সন্তান সকলেকা েয েপ্রম কেৰঁা, ইয়ােক জােনা 3 কাৰণ ঈশ্বেৰ িদয়া েপ্রমৰ
অিভপ্রায় এেয়ই, আিম েযন েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কেৰঁা; আৰু েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ ব’বৈল গধুৰ নহয়৷†

4 িযসকল ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম েপাৱা, েতওঁেলােক জগতক জয় কেৰ ‡ আৰু জগতক জয় কৰা িয জয়, েসেয় আমাৰ
িবশ্বাস 5 যীচু েয ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়, ইয়াক িয জেন িবশ্বাস কেৰ, েতওঁৰ বািহেৰ জগতক জয় কেৰঁাতা েকান?

6 জল আৰু েতেজিদ অহা জন েতেৱঁই; েতওঁ হ’ল যীচু খ্রীষ্ট; েতওঁ েকৱল জেলেৰ নহয়, িকন্তু জল আৰু েতজ,
এই উভেয়েৰ আিহল এই সাক্ষয্ আত্মা িদেয়, কাৰণ আত্মা সতয্ 7 আৰু সাক্ষয্ িদওঁতা িতিনটা; 8 আত্মা, জল, আৰু
েতজ, এই িতিনওেৰা সাক্ষয্ এক

9 আিম যিদ মানুহেবাৰৰ সাক্ষয্ গ্রহন কেৰঁা, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ সাক্ষয্ তাতৈকেয়া েশ্রষ্ঠ; িকয়েনা এয়া ঈশ্বৰৰ সাক্ষয্
েতওঁ িনজৰ পুত্রৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেল 10 িযজেন ঈশ্বৰৰ পুত্রত িবশ্বাস কেৰ, েসই সাক্ষয্ েতওঁৰ অন্তৰত থােক;§
িযজেন ঈশ্বৰত িবশ্বাস নকেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰক িমছলীয়া পািতেল; িকয়েনা িনজৰ পুত্রৰ িবষেয় ঈশ্ৱেৰ িয সাক্ষয্ িদেল, েসই
সাক্ষয্ত েতওঁ িবশ্বাস কৰা নাই

11 েসই সাক্ষয্ এই েয, ঈশ্বেৰ আমাক অনন্ত জীৱন িদেল আৰু েসই জীৱন েতওঁৰ পুত্রত আেছ 12 িযজেন পুত্রক
পােল, েতওঁৰ জীৱন আেছ;* িযজেন ঈশ্বৰৰ পুত্রক েপাৱা নাই, েতওঁৰ জীৱন নাই

13 ঈশ্বৰৰ পুত্রৰ নামত িবশ্বাস কৰা িয আেপানােলাক, আেপানােলাকৰ েয অনন্ত জীৱন† আেছ, েসই িবষেয়
আেপানােলােক জািনবৰ বােব এইেবাৰ কথা মই আেপানােলাকৈল িলিখেলঁা 14 এই িবষয়ত আমাৰ দৃঢ় আস্থা আেছ েয,
আিম যিদ েতওঁৰ ইচ্ছা অনুসােৰ েতওঁৰ ওচৰত িয েকােনা িবষয় িবচােৰা, েতেনহেল েতওঁ আমাৰ যাচনা শুেন; 15আৰু
আিম যিদ সঁচাৈক জােনঁা েয, আমাৰ যাচনাৰ িবষয় েতওঁ শুেন; েতেনহেল আিম জািনব লােগ েয, আিম েতওঁৰ ওচৰত
িয িয িবচািৰেছঁা, েসই সকেলা পােলঁা৷

16 েকােনােৱ যিদ িনজ ভাইক মৃতুয্জনক েনােহাৱা পাপ কৰা েদেখ, েতেনহেল েতওঁ প্রাথর্না কৰক আৰু ইয়াৰ েযােগিদ
ঈশ্বেৰ মৃতুয্জনক েনােহাৱা পাপ কৰা েলাকক জীৱন িদব মৃতুয্জনক পাপ আেছই; তাৰ িবষেয় িনেবদন কিৰবৈল মই
নকওঁ ‡ 17 সকেলা অধমর্ই পাপ; িকন্তু মৃতুয্জনক েনােহাৱা পােপা আেছ

18আিম জােনঁা েয, ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম েপাৱা জেন পাপ নকেৰ; িকন্তু িযজেন ঈশ্ৱৰৰ পৰা জন্ম পােল, ঈশ্ৱেৰ েতওঁক
চয়তানৰ পৰা ধিৰ ৰােখ; আৰু চয়তােন েতওঁক স্পশর্ কিৰব েনাৱােৰ 19 আিম জােনঁা েয, আিম ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ
আৰু েগােটই জগত িমছাৈকেয় চয়তানৰ অধীনত আেছ৷

20 আিম ইয়ােকা জােনঁা েয, ঈশ্বৰৰ পুত্র আিহল আৰু েতওঁ আমাক েসই জ্ঞান িদেল; ইয়াৰ দ্ৱাৰা আিম জােনঁা েকান
সতয্ এিতয়া আিম েসই সতয্ ঈশ্ৱৰত আেছঁা আৰু েতওঁৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্টেতা আেছঁা৷ এেয় সতয্ ঈশ্বৰ আৰু অনন্ত
জীৱন 21 েতেৱঁই সতয্ ঈশ্বৰ আৰু অনন্ত জীৱন েহ িপ্রয় সন্তানসকল, মূির্তেবাৰৰ পৰা িনজক দূৈৰত ৰাখক৷
§ 4 অধয্ায়:17 1 েযা 2:28; 3:21৷ * 4 অধয্ায়:21 েযা. 15:12 * 5 অধয্ায়:1 অিভিষক্ত খ্রীষ্ট † 5 অধয্ায়:3 মিথ 11:30৷ ‡ 5
অধয্ায়:4 েযা 16:33৷ § 5 অধয্ায়:10 েৰা 8:16৷ * 5 অধয্ায়:12 েযা 3:36; 5;24৷ † 5 অধয্ায়:13 েযা 20:31৷ ‡ 5 অধয্ায়:16
িযিৰ 7:13-16; মিথ 12:31, 32৷
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2 েযাহন
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রৰ িলখক েযাহন এজন বষীর্য়ান িহচােপ 2 েযাহন েতওঁ িনেজই িলিখেছ এই পত্রখনৰ িশেৰানামা হ’ল 2

েযাহন এই পত্রমালাৰ এইখন িদ্বতীয়, এইদেৰ 3 খন পত্রই পঁাচিন েযাহনৰ নাম বহন কেৰ 2 েযাহনৰ লক্ষয্ হ’ল েয
েযাহনৰ েলাকসকলৰ মাজত ভুৱা িশক্ষকসকেল এক ভ্রমনপদ পিৰচযর্া পিৰচালনা কিৰেছ, েলাকসকলক পিৰৱতর্ ন কিৰব
িবচািৰেছ, আৰু েতওঁেলােক খ্রীষ্টিয় আিতথয্ৰ সুিবধা গ্রহণ কিৰেছ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 85-95 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজত
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 85-95 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজত িলখাৰস্থান সম্ভৱতঃ ইিফচ আিছল
প্রাপক
িদ্বতীয় েযাহন হ’ল এটা মণ্ডলীৈল িলখা এখন পত্র, য’ত এজনী িপ্রয় ভদ্র মিহলা আৰু েতওঁৰ সন্তানসকলক িচিহ্নত

কিৰেছ
উেদ্দশয্
েযাহেন িলখা েতওঁৰ িদ্বতীয় পত্রত েতওঁৰ িবশ্বাসেযাগয্ প্রশংসা এইদেৰ প্রকাশ কিৰ ৈকেছ “ভদ্র মিহলা আৰু েতওঁৰ

সন্তানসকল,” আৰু েতওঁৰ েপ্রমত আগবািঢ়বৈল আৰু প্রভুৰ আেদশক ধিৰ ৰািখবৈল েতওঁক উৎসািহত কৰা েতওঁ
ভুৱা িশক্ষকসকলৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁক সতকর্ কিৰ িদেয়, আৰু েতওঁক জনাই িদেয় েয, েতওঁেলােক অিত শীেঘ্রই পিৰদশর্নৰ
পিৰকল্পনা কিৰ আেছ “ভনী” িহচােপ পুনৰ েতওঁক েযাহেন শুেভচ্ছা জনাই

মূল িবষয়
িবশ্বাসীসকলৰ িবচাৰ-বুিদ্ধ

প্রান্তেৰখা
1. শুেভচ্ছা — 1:1-3
2. েপ্রমত সতয্ক বজায় ৰাখা — 1:4-11
3. েশষ শুেভচ্ছা — 1:12, 13

এগৰাকী খ্রীষ্টিয়ান মিহলাৰ প্রিত পত্র
1 ঈশ্বৰৰ মেনানীত েসই ভদ্র মিহলা পিৰচািৰকা আৰু েতেখতৰ সন্তান সকলক মই সতয্ েপ্রম কেৰঁা; একমাত্র মেয়ই

নহয়, িকন্তু িয সকেল সতয্ক জােন েতওঁেলােকও েপ্রম কেৰ৷ 2 কাৰণ েসই সতয্ আমাৰ অন্তৰত আেছ আৰু আমাৰ
ৈসেত িচৰকাল থািকব৷ 3 িপতৃ ঈশ্বৰৰ পৰা আৰু িপতৃৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্টৰ পৰাও অনুগ্রহ, দয়া আৰু শািন্ত, সতয্ত আৰু
েপ্রমত আমােৰ ৈসেত আেছ

4আিম িপতৃৰ পৰা েপাৱা আজ্ঞা গ্রহণ কৰাৰ দেৰ আেপানাৰ িকছুমান সন্তােন সতয্ত চিল থকা েদিখ, মই অিত আনিন্দত
ৈহেছঁা৷ 5 েহ ভদ্র মিহলা*, এিতয়া মই আেপানাক িমনিত কেৰঁা েয, আেপানাৈল মই েকােনা এটা নতুন আজ্ঞা িলখা নাই,
িকন্তু আিম আৰম্ভিণেৰ পৰা েপাৱাৰ দেৰ পৰস্পেৰ েপ্রম কৰা উিচত† 6 আৰু েপ্রম এইেটােৱ হয়, য’ত আিম েতওঁৰ
আজ্ঞা অনুসােৰ চেলঁা৷‡ এই আজ্ঞা আেপানােলােক আৰম্ভিণেৰ পৰা শুিন আিহেছ, েসেয়েহ ইয়ােত আেপানােলােক
চলক

7 িকয়েনা অেনক প্রৱঞ্চক জগতত ওলাল; েতওঁেলােক যীচু খ্রীষ্টক মাংসত অহা বুিল স্বীকাৰ নকেৰ৷ এওঁেলােকই
প্রবঞ্চক আৰু খ্রীষ্টািৰ 8 আপুিন িনজেক চাওক, িয িবষয়ৰ বােব আমাৰ কমর্ কিৰবলগীয়া আেছ, েসয়া েনেহৰুৱাব,
িকন্তু সমূ্পণর্ পুৰস্কাৰ গ্রহণ কৰক৷§ এই কাৰণেত িনজৈল সাৱধান হ’ব

9 িয েকােনােৱ খ্রীষ্টৰ উপেদশত নাথািক সীমা পাৰ ৈহ যায়, েতওঁত ঈশ্বৰ নাই; িয জেন েসই উপেদশত থােক, েতওঁত
িপতৃ আৰু পুত্র, এই উভেয়ই আেছ 10 যিদ েকােনা এজন আেপানাৰ ওচৰৈল আেহ আৰু এেন উপেদশ আেপানােলাকৰ
ওচৰৈল ৈল নােহ, েতেনেলাকক ঘৰত গ্রহণ নকিৰব আৰুশুেভচ্ছাও নজনাব 11 িয জেন েতেনেলাকক শুেভচ্ছা জনায়,
েতেৱঁা েতেনেলাকৰ দুষ্কমর্ৰ অংশীদাৰ হয়
* 1 অধয্ায়:5 কুিৰয় † 1 অধয্ায়:5 েযা 13:34 ‡ 1 অধয্ায়:6 েযা 14:15, 21 § 1 অধয্ায়:8 1ম কিৰ 3:8-15; প্র 3:11



2 েযাহন 12 1391 2 েযাহন 13

12আেপানােলাকৈল িলিখবৰ বােব েমাৰ অেনক কথা আেছ আৰু েসইেবাৰ িচিঠ আকােৰ কাগজৰ পাতত িলিখবৈল
মই ইচ্ছা নকেৰঁা৷ িকন্তু আমাৰ আনন্দ েযন সমূ্পণর্ হয়, েসেয়েহ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল ৈগ মুখা-মুিখ ৈহ কথা পািতবৰ
বােব মই আশা কিৰ আেছঁা 13 আেপানাৰ মেনানীত ভনীেয়ৰাৰ সন্তান সকেল আেপানাক শুেভচ্ছা জনাইেছ
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3 েযাহন
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েযাহনৰ তৃতীয় পত্র িনঃসেন্দেহ এজন মানুহৰ কমর্ আৰু অিধকাংশ পিণ্ডত বয্িক্তেয় মন কেৰ েয এয়া পঁাচিন েযাহন

েযাহেন িনজেক এজন মণ্ডলীৰ বৃদ্ধ বুিল কয়, কাৰণ মণ্ডলীত থকা েতওঁৰ অৱস্থান, আৰু েতওঁৰ বয়সৰ বােব েতওঁ
এইদেৰ কয় আৰু ইয়াৰ আৰম্ভিণ, েশষ, পদ্ধিত আৰু দৃষ্টিভংগী 2 েযাহনৰ অনুৰূপ হয়, তথািপ এই এেকজন িলখেক
উভয় পত্র িলিখেছ বুিল সামানয্ সেন্দহ হ’ব পােৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 85-95 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজত
েযাহেন এই পত্র এিচয়া মাইনৰৰ ইিফচৰ পৰা িলিখিছল
প্রাপক
েযাহনৰ তৃতীয় পত্রত গায়ৈল বুিল উেল্লখ কিৰেছ, এই গায় এটা মণ্ডলীৰ িবিশষ্ট সদসয্ আিছল, িয মণ্ডলীৰ ৈসেত

েযাহন পিৰিচত আিছল আিতথয্ৰ বােব গায় জনাজাত আিছল
উেদ্দশয্
স্থানীয় মণ্ডলীৰ েনতৃস্থানীয়ৰ আত্মমিহমা আৰুআত্ম-অনুমানৰ িবৰুেদ্ধ সতকর্ কৰাৰ কাৰেণ, গায় েতওঁৰ িনজৰ ওপৰত

সতয্ িশক্ষকসকলৰ চািহদা িনবর্াণ প্রশংসনীয় আচৰণ (5-8), েতওঁ খ্রীষ্টৰ কাৰেণ িনজৰ চািহদা তয্াগ কৰাৰ বােব সতকর্
কৰা (9), এজন ভ্রমণকািৰ িশক্ষক আৰু তৃতীয় েযাহন পত্রৰ বাহক িহচােপ দাট্রিয়াচৈল আেদশ িদিছল (12), েতওঁৰ
পাঠকসকেল যােত জােন েয শীেঘ্র এজন পিৰদশর্নৰ বােব আিহ আেছ (14)

মূল িবষয়
িবশ্বাসীৰ আিতথয্

প্রান্তেৰখা
1. ভুিমকা — 1:1-4
2. ভ্রমনকাৰী শ্রিমকসকলক কৰা আিতথয্ — 1:5-8
3. মন্দতাক নহয় িকন্তু ভালক অনুকৰণ কৰা — 1:9-12
4. উপসংহাৰ — 1:13-15
1 িয জনক মই সতয্েৰ েপ্রম কেৰঁা, েসই জন িপ্রয় পিৰচাৰক গায়ৰ সমীপৈল৷
2 েহ িপ্রয়জন, আেপানাৰ জীৱাত্মা েযেন কুশলপ্রাপ্ত, েতেনৈক সকেলা িবষয়েত আেপানাৰ কুশল আৰু সু-স্বাস্থয্

হওক, এই েমাৰ প্রাথর্না 3 েযিতয়া ভাই সকেল আিহ আেপানাৰ অন্তৰত থকা সতয্ৰ িবষেয়, অথর্াৎ আপুিন েয সতয্ক
ধিৰ ৰািখ জীৱন-যাপন কিৰ আেছ, েসই িবষেয় সাক্ষয্ িদয়াত, মই অিতশয় আনিন্দত হ’েলঁা 4 েমাৰ সন্তান সকল সতয্ত
চলাৰ বাতর্ া শুিনেল িয আনন্দ জেন্ম, েসই িবষয়তৈক অিধক আনন্দ েমাৰ আন ক’ত নাই

5 েহ িপ্রয়, আপুিন ভাই আৰু অিচনািক ভাই সকলৰ কাৰেণ েযিতয়া কমর্ কিৰেল, েসয়া আিছল আেপানাৰ িবশ্বস্তাৰ
অনুশীলন, 6 েতওঁেলােক আেপানাত জন্ম েহাৱা েপ্রমক েদিখেল আৰু সাক্ষয্ ৰূেপ মণ্ডলীৰ সনু্মখত আেপানাৰ েপ্রমৰ
িবষেয় সাক্ষয্ িদেল ঈশ্ৱৰ সন্তুষ্ট েহাৱাৈক েতওঁেলাকৰ যাত্রা পথত আপুিন আগবঢ়াই সাহাযয্ কিৰ ভােলই কিৰেল৷
7 িকয়েনা েতওঁেলােক অনা-ইহুদী সকলৰ পৰা এেকা নৈল, প্রভুৰ নামৰ কাৰেণ ওলাই ৈগিছল 8 এেতেক আিম সতয্ৰ
সহকাৰী হ’বৈল, এেন েলাক সকলক প্রিতপালন কৰা উিচত

9 মই মণ্ডলীৈল িকছু কথা িলিখিছেলা; িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাজত প্রাধানয্ৰ অিভলাষী িদয়িত্রিফেয় েমাৰ ক্ষমতা স্বীকাৰ
নকেৰ 10 এই কাৰেণ মই যিদ যাওঁ, েতিতয়া েতওঁ কৰা সকেলা কমর্ মই েতওঁক েসঁাৱৰাম, েতওঁ আমাৰ িবৰুেদ্ধ
হাসয্কৰ ভােব অসৎ কথােবাৰ কয়; আৰু এই কমর্েবাৰৰ ৈসেত েকােনা কমর্সূচী নথকাত, েতওঁেলােক িনেজও ভাই
সকলক গ্রহণ নকেৰ আৰু গ্রহণ কিৰব েখাজা সকেলােকা বাৰণ কিৰ মণ্ডলীৰ পৰা বািহৰ কেৰ

11 েহ িপ্রয়, আপুিন দুষ্কমর্ৰ অনুকাৰী নহব, িকন্তু সৎ কমর্ৰ অনুকাৰী হওক িয জেন সৎ কমর্ কেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ
হয়; িয জেন দুষ্কমর্ কেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰক েদখাই নাই 12 দীমীিত্রয় সকেলােৰ বােব সাক্ষয্, এেন িক, স্বয়ং সতয্ৰ দ্বাৰােয়া
সাক্ষয্ িদয়া ৈহেছ; আিমও সাক্ষয্ িদেছঁা; আৰু আমাৰ সাক্ষয্ েয সতয্, * েসই িবষেয় আপুিন জােন
* 1 অধয্ায়:12 েযা 21:24৷
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13 আেপানাৈল িলিখবৰ বােব েমাৰ অেনক কথা আিছল; িকন্তু িচয়ঁাহী আৰু কলেমেৰ িলিখবৈল মই ইচ্ছা নকেৰঁা;
14 বৰং আশা কেৰঁা েয, আেপানাক অিত েসানকােল েদিখবৈল পাম আৰু েতিতয়া মুখা-মুিখ ৈহ কথা-বতৰা পািতম
15 আেপানাৰ শািন্ত হওক আেপানাৰ বনু্ধ সকেল† আেপানাক সম্ভাষণ জনাইেছ আপুিনও আেপানাৰ বনু্ধ সকলক‡
েমাৰ নােমেৰ সম্ভাষণ জনাব৷

† 1 অধয্ায়:15 েযাহনৰ লগত থকা গায়কৰ বনু্ধ সকল৷ ‡ 1 অধয্ায়:15 গায়কৰ সেত থকা বনু্ধ সকল৷
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িযহূদাৰ পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই িলখেক িনজৰ পিৰচয় িদ িনেজ ৈকেছ েয, “িযহূদা, যীচু খ্রীষ্টৰ এজন দাস আৰু যােকাবৰ ভাই” (1:1). িযহূদা

সম্ভৱতঃ আিছল “যুদাচ” নােমেৰ েযাহন 14:22 পদত েতওঁৰ পঁাচিনসকলৰ এজন িহচােপ েতওঁক সাধাৰণেত যীচুৰ
ভাই বুিল গনয্ কৰা হয় পূেবর্ অিবশ্বাসী অৱস্থাত থকাত (েযাহন 7:5), পাছত েতওঁ েতওঁৰ মা আৰু আন িশষয্সকলৰ
ৈসেত ওপৰ েকাঠািলত থােকােত পাছত যীচুৰ আিৱভর্ াব ৈহিছল (পঁাচিনৰ কমর্ 1:14)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60-80 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজভাগত
আনুমািনক স্থান, আেলকেজিণ্ড্রয়াৰ পৰা েৰামৈল থকা এই পিৰসৱৰ িভতৰত িযহূদাই িলিখিছল
প্রাপক
সাধাৰণ বাকয্াংশ “েতওঁেলাকৰ কাৰেণ িয ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা পিবত্র িপতা আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ মাজত ৰিক্ষত েহাৱা আৰু জনা”,

সকেলা খ্রীষ্টিয়ানৰ বুিল উেল্লখ হয়; হেলও েতওঁৰ বাতর্ া পৰীক্ষা কিৰ ভুৱা িশক্ষকসকলৰ ওচৰৈল েতওঁ এক িনির্দষ্ট দলৰ
বািহেৰ সকেলা ভুৱা িশক্ষকক সেম্বাধন কিৰিছল

উেদ্দশয্
এই পত্রখেন এই কথা স্মৰণ কিৰ িদেয় েয, মণ্ডলীৰ প্রিত দৃঢ় িবশ্বাস আৰু ৈবধতাৰ িবেৰািধতা কৰাৰ কাৰেণ সতকর্ তা

প্রেয়াজন অনুভৱ কিৰ এই পত্র িযহূদাই িলিখিছল েতওঁ সকেলা ঠাইেত কাম কৰাৰ কাৰেণ খ্রীষ্টিয়ানসকলক অনুপ্রািণত
কিৰবৈল িলিখিছল েতওঁ িবচািৰিছল যােত েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ভুল িশক্ষাৰ িবপদ িচিহ্নত কিৰব পােৰ, িনজেক
আন িবশ্বাসীসকলক, আৰু ইিতমেধয্ প্রতািড়ত েহাৱা সকলক যােত ৰক্ষা কিৰব পােৰ িযহূদাই এই ভুৱা িশক্ষকসকলৰ
িবৰুেদ্ধ িলিখিছল, িযসকেল ৈকিছল েয েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ শািস্তক ভয় নকৰাৈক েতওঁেলােক সন্তুষ্ট কিৰব পােৰ

মূল িবষয়
িবশ্বাসৰ বােব প্রিতবাদ

প্রান্তেৰখা
1. ভূিমকা — 1:1, 2
2. বণর্না আৰু ভুৱা িশক্ষকসকলৰ পিৰণিত — 1:3-16
3. খ্রীষ্টত িবশ্বাসীসকলৰ উৎসাহ — 1:17-25

িবশ্বাসৰ পেক্ষ প্রাণপণ কিৰবৈল িনেবদন
1 িযহূদা, যীচু খ্রীষ্টৰ এজন দাস আৰু যােকাবৰ ভাই; িপতৃ ঈশ্বৰত িয সকল িপ্রয়পাত্র আৰু িয সকল যীচু খ্রীষ্টৰ কাৰেণ

ৰিক্ষত* আেছ, েসই আমিন্ত্রত েলাক সকলৰ সমীপৈল: 2 আেপানােলাকৈল দয়া, শািন্ত আৰু েপ্রম বাহুলয্ৰূেপ হওক
3 েহ িপ্রয় সকল, আমাৰ সকেলােৰ পিৰত্রাণৰ িবষেয় িলিখবৈল মই প্রেয়াজন েবাধ কেৰঁােত, ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাক

সকলৰ ওপৰত এবাৰ সমিপর্ত েহাৱা িবশ্বাসৰ পেক্ষ প্রাণপণ† কিৰবৈল দৃঢ় আহ্বান কিৰ আেপানােলাকৈল িলিখেলঁা
4 িকয়েনা েকােনা েকােনা মানুহ েগাপেন আেপানােলাকৰ মাজত েসামাল; েতওঁেলাক েয দণ্ডৰ পাত্র হ’ব, এই িবষেয়
পূবর্েৰ পৰা িলখা আেছ েতওঁেলাক ভিক্তহীন েলাক েতওঁেলােক আমাৰ ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহক লম্পট আচৰণত সলিন কেৰ
আৰু আমাৰ একমাত্র অিধপিত আৰু প্রভুক, অথর্াৎ যীচু খ্রীষ্টক অস্বীকাৰ কেৰ

5 িকন্তু এই িবষেয় আেপানােলােক সকেলা কথা জািনেলও, আেপানােলাকক েসঁাৱৰাব েখােজা েয, প্রভুেৱ িমচৰ
েদশৰ পৰা েতওঁৰ েলাক সকলক উদ্ধাৰ কিৰ উিলয়াই অনাৰ সময়ত িয সকেল িবশ্বাস নকিৰেল, েতওঁ েসই েলাক সকলক
িবনষ্ট কিৰেল ‡ 6আৰু িয স্বগর্ৰ দূত সকেল িনজৰ আিধপতয্ নাৰািখ, িনজ বাসস্থান তয্াগ কিৰেল, েতওঁেলাকক েতওঁ
মহা-িদনৰ েসাধ-িবচাৰৰ অেথর্, অনন্ত দণ্ডৰ বন্ধেনেৰ বািন্ধ অন্ধকূপৰ অধীনত ৰািখেল

7 এইেটা িঠক চেদাম আৰু ঘেমাৰা নগৰৰ িনিচনা, আৰু ইয়াৰ চািৰওফালৰ নগৰেবাৰ েতওঁেলাকৰ দেৰ েবশয্াগমন
আৰু পুংৈমথুনৰ অিভলাষত িলপ্ত হ’ল েতওঁেলােক অনন্ত জুইৰ শািস্ত েভাগ কিৰ আমাৰ আগত আির্হ ৈহ আেছ
* 1 অধয্ায়:1 1 িপ 1:5 † 1 অধয্ায়:3 িফিল 1:27; প্র 12:11 ‡ 1 অধয্ায়:5 গণ 14:29 37; 26:6; 1 কিৰ 10:5-12; ইব্রী 3:16-19
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8 তথািপ এইদেৰ এই েলাক সকেল সেপান েদিখ েতওঁেলাকৰ শৰীৰক অশুিচ কেৰ, প্রভুত্বক অৱেহলা কেৰ আৰু
মিহমাৰ অিধকাৰী সকলৰ িবৰুেদ্ধ িনন্দা কেৰ

9 িকন্তু প্রধান স্বগর্ৰ দূত মীখােয়েল েযিতয়া েমািচৰ শৰীৰৰ িবষেয় চয়তানৰ লগত বাদানুবাদ কিৰ বাগযুদ্ধ কিৰেল,
েতিতয়া তাৰ িবৰুেদ্ধ েতওঁ েদাষােৰাপ বা অপমান নকিৰেল; িকন্তু তাৰ পিৰৱেতর্ েতওঁ ক’েল, “প্রভুেৱ েতামাক
ডিবয়াওক৷” 10 িকন্তু েতওঁেলােক িযহক নাজােন, তাক িনন্দা কেৰ; জ্ঞানহীন পশুেবাৰৰ দেৰ েতওঁেলােক িযহক
স্বাভািৱকৰূেপ জােন, তােতই নষ্ট হয় 11 েতওঁেলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা েতওঁেলােক কিয়নৰ§ পথত গমন কিৰেল
আৰু েবছৰ অেথর্ িবিলয়মৰ* ভ্রািন্তৰূপ পথত লৰ ধিৰেল আৰু েকাৰহৰ† প্রিতবাদত েতওঁেলাক িবনষ্ট হ’ল

12 েতওঁেলাক হ’ল, আেপানােলাকৰ েপ্রম-েভাজত এেকলেগ েভাজন কেৰঁােত, পানীৰ তলত লুকাই থকা িবঘ্নজনক
িশলস্বৰূপ েতওঁেলােক িনজেক িনেজ িনভর্ েয়েৰ প্রিতপালন কেৰ; েতওঁেলাক বতাহৰ দ্বাৰাই চলাই িনয়া পানী নথকা
েমঘ; েতওঁেলাক েহমন্ত-কালৰ ফলহীন‡ গছ, দুবাৰ মৰা আৰু উঘািল পৰা গছ; 13 েতওঁেলাক িনজৰ লাজ স্বৰূেপ েফন
উিলওৱা সাগৰৰ প্রচণ্ড েঢৗ;§ েতওঁেলাক ভ্রমণকাৰী তৰাৰ িনিচনা; েসইেবাৰৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৈল িচৰকালৰ বােব
েঘাৰ আন্ধাৰ সঁািচ েথাৱা ৈহেছ

14 আদমৰ পৰা সপ্তম পুৰুষ িয হেনাক, * েতেৱঁা েতওঁেলাকৰ উেদ্দেশয্ ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰ ৈকিছল, “েচাৱা, প্রভু
িনজৰ অযুত অযুত পিবত্র েলাকৰ ৈসেত, 15 সকেলা েলাকৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল আৰু ভিক্তহীন সকেল িনজৰ সকেলা
ভিক্তহীন কাযর্ৰ দ্বাৰাই িয ভিক্ত লঙ্ঘন কিৰেল আৰু ভিক্তহীন পাপী েলােক েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িয কিঠন কথা ক’েল, েসই
সকেলােবাৰ িবষয়ত থকা েদাষৰ প্রমাণ িদবৈল আিহল৷” 16 েতওঁেলাক িববাদকাৰী, স্ব-ভাগয্ িনন্দক আৰু িনজ িনজ
অিভলাষৰ অনুগামী; েতওঁেলাকৰ মুেখ গবর্-কথা কয়; েতওঁেলােক লাভৰ অেথর্ মানুহৰ মুখৰ প্রশংসা কেৰ

17 িকন্তু, েহ িপ্রয় সকল, আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পঁাচিন সকেল পূবর্েত েকাৱা কথা আেপানােলােক েসঁাৱৰণ কৰক;
18 েতওঁেলােক আেপানােলাকক ক’েল, “েশষ-কালত িনজ িনজ ভিক্তহীন অিভলাষৰদেৰ চলা িবদ্রূপকাৰী সকল উপিস্থত
হ’ব” 19 েতওঁেলাক দলেভদ কেৰঁাতা আৰু ইিন্দ্রয়াসক্ত েতওঁেলাক আত্মা-িবহীন

20 িকন্তু, েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলােক িনজৰ পৰম পিবত্র িবশ্বাসৰূপ িভিত্তমূলত িনজক গঁািথ লওঁক আৰু পিবত্র
আত্মাত প্রাথর্না কৰক; 21 ঈশ্বৰৰ েপ্রমক ধিৰ ৰাখক আৰু অনন্ত জীৱনৰ অেথর্, আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ দয়াৈল অেপক্ষা
কিৰ থাকক

22 আৰু েকােনা েলাকক, অথর্াৎ সংশয় কৰা সকলক দয়া কৰক; 23 িকছুেলাকক জুইৰ পৰা থাপ মািৰ আিন ৰক্ষা
কৰক আৰু িকছুমান েলাকক ভেয়েৰ দয়া কৰক, মাংসৰ দ্বাৰা কলিঙ্কত বস্ত্র িঘণ কৰক

24 এিতয়া িয জেন আেপানােলাকক বাধাৰ পৰা ধিৰ ৰািখবৈল সমথর্ আৰু েতওঁৰ প্রতাপৰ আগত িনেদর্ াষীৰূেপ অসীম
আনন্দৰ ৈসেত উপিস্থত কিৰবৈলও সমথর্, 25 েতেৱঁই একমাত্র ঈশ্বৰ, আমাৰ ত্রাণকতর্ া; প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰা েতওঁেৰই
মিহমা, মহত্ব, অিধকাৰ আৰু ক্ষমতা, যুগৰ পূবর্েত আৰু এিতয়া আৰু িচৰকালৈল হওক আেমন

§ 1 অধয্ায়:11 আ 4 অধয্ায় * 1 অধয্ায়:11 গণ 22 অধয্ায়; 2 িপ 2:15 † 1 অধয্ায়:11 গণ 16 অধয্ায় ‡ 1 অধয্ায়:12 েযা 15:4-6
§ 1 অধয্ায়:13 িযচ 57:20 * 1 অধয্ায়:14 আ 5:21-24; ইব্রী 11:5, 6
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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 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
1 অলপেত ি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, 5 আৰু 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 আৰু পৃিথৱীৰ
ৰজা সকলৰ অিধপিত, ‡ েসই জন যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত হওক, 6 েতওঁ আমাক ৰাজয্
* 1 অধয্ায়:5 েযা 8:14; 18:37; 1 তী 6:13 † 1 অধয্ায়:5 1 কিৰ 15:20; কল 1:18 ‡ 1 অধয্ায়:5 প্র 17:14; 19:16
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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”‡

9আেপানােলাকৰ 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 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, 18আৰু 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 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
§ 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 * 1 অধয্ায়:16 ইব্রী 4:12 * 2 অধয্ায়:7 প্র 22:2, 14
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ি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

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 15 এেকদেৰ 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; 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”

† 2 অধয্ায়:10 মিথ 10:28; লূক 12:4 ‡ 2 অধয্ায়:10 যা 1:12 § 2 অধয্ায়:11 প্র 20:14 * 2 অধয্ায়:17 যা 16:15, 31; েযা
6:56, 58 † 2 অধয্ায়:17 িযচ 62:2 ‡ 2 অধয্ায়:23 িযিৰ 17:10 § 2 অধয্ায়:28 প্র 22:16
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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 ে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

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

17 কাৰণ 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 বস্ত্র আৰু 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:3 মিথ 24:42-44; লূক 12:39, 40 † 3 অধয্ায়:5 মিথ 10:32; লূক 12:8 ‡ 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 বস্ত্র আৰু 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 এখন স্ফিটকৰ 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 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 ি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
† 3 অধয্ায়:21 েযা 16:33 * 4 অধয্ায়:3 ৰামধনু েমঘধনু † 4 অধয্ায়:3 িযিহ 1:26-28 ‡ 4 অধয্ায়:8 িযচ 6:3 * 5 অধয্ায়:5
আ 49:9, 10; িযচ 11:1, 10৷
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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,

“হত েহাৱা িয েমৰ-েপাৱািল, েতেৱঁই পৰাক্রমী, ধন, জ্ঞান, শিক্ত, সমাদৰ, মিহমা আৰু প্রশংসা েপাৱাৰ েযাগয্”
13 আৰু 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 ে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
† 5 অধয্ায়:8 গীত 141:2৷ ‡ 5 অধয্ায়:9 পঁা 20:28৷ * 6 অধয্ায়:6 আধিল দীনাৰ
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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 13আৰু বৰ বতােহ লেৰাৱা িডমৰু গছৰ অপঁইতা
গুিট সিৰ পৰাৰ দেৰ আকাশৰ তৰােবাৰ পৃিথৱীত পিৰবৈল ধিৰেল†৷ 14 আকাশমণ্ডল 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 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”

4 পাছত ে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,
ে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 ”†
11আৰু 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, 12আৰু 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,
† 6 অধয্ায়:13 মিথ 24:29৷ ‡ 6 অধয্ায়:16 িযচ 2:19; লূক 23:30 * 7 অধয্ায়:3 িযিহ 9:4; প্র 22:4৷ † 7 অধয্ায়:10 গীত 3:8;
িযচ 43:11; মিথ 1:21 ‡ 7 অধয্ায়:14 1 েযা 1-7৷
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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, *
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 2আৰু ঈশ্বৰৰ আগত িথয়
ৈহ থকা িয সাত জন স্বগর্ৰ দূতক েদিখেলঁা; েতওঁেলাকক সােতাটা তূৰী িদয়া হ’ল

3 পাছত ে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

6 পাছত 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

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 যাতনা, েসইেবােৰ িদয়া যাতনাও
§ 7 অধয্ায়:16 িযচ 49:10৷ * 7 অধয্ায়:17 গীত 23; িযচ 40:11; েযা 10:2-11৷ † 7 অধয্ায়:17 িযচ 25:8৷ * 8 অধয্ায়:11 িযিৰ
9:13-15 * 9 অধয্ায়:1 প্র 20:1
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ে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 11অগাধ 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

14তাৰ পৰা েকােনাবাই তূৰী েলাৱা েসই ষষ্ঠ দূতক ক’েল, “ফৰাৎ †মহা-নদীৰ ওপৰত িয চািৰ দূত বন্ধআেছ, ে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; 17 আৰু 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

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, ে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” *

† 9 অধয্ায়:14 ফৰাৎ ইউেফ্রিটচ ‡ 9 অধয্ায়:20 গীত 115:4-7 * 10 অধয্ায়:9 িযিহ 2:8-10; 3:1-3
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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 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

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”

16আৰু ঈশ্বৰৰ আগত ি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
* 11 অধয্ায়:6 1ৰা 17:1 † 11 অধয্ায়:7 দা 7:21
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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

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 িকৰীিট আিছল 4 তাৰ েনেজ আকাশৰ 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
ি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

13 অধয্ায়
দুটা অদু্ভত পশুৰ দশর্ন

1 েতিতয়া* মই সাগৰৰ পৰা এটা পশুক উঠা েদিখেলঁা৷ তাৰ দেহাটা িশং, সােতাটা মূৰ আিছল৷ তাৰ িশঙত দেহাটা
* 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 * 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 * 13 অধয্ায়:1 দা 7 আধয্া তুলনা কৰা



প্রকািশত বাকয্ 13 অধয্ায়:2 1407 প্রকািশত বাকয্ 14 অধয্ায়:4

ি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
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

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 েলাক আিছল; ে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,
† 13 অধয্ায়:8 1 িপ 1:20
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ে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 †

6পাছত 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 ”

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 সাক্ষােত আৰু ে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

17 পাছত স্বগর্ত থকা মিন্দৰৰ পৰা আন এজন স্বগর্ৰ দূত ওলাল; েতওঁৰ হাতেতা এখন েচাকা কািচ আিছল 18 পাছত
আন 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
* 14 অধয্ায়:4 িদ্ব িব 6:1-4; িযিৰ 2:3; যােকা 1:18 † 14 অধয্ায়:5 গীত 32:2; ইিফ 5:26 ‡ 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 * 15 অধয্ায়:3 যা 15 আধয্া৷
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আৰু েকােন আেপানাৰ নাম প্রশংসা নকিৰব?
িকয়েনা েকৱল আপুিন পিবত্র;

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

7পাছত ে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
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 পাছত িসহঁেত ইব্রী ভাষাত
হৰমািগেদ্দান েবালা এখন ঠাইত ৰজা সকলক েগাট েখাৱােল
† 15 অধয্ায়:8 যা 40:34৷ * 16 অধয্ায়:2 যা 9:8-11৷ † 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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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

20আৰু আটাই দ্বীপ েনােহাৱা হ’ল, পবর্তেবােৰা পুনৰ েপাৱা নগ’ল 21আৰু 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 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 7 তােত ে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

12 আৰু 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 ”

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
* 17 অধয্ায়:8 প্র 13:8৷ † 17 অধয্ায়:14 েৰা 8:29, 30৷ ‡ 17 অধয্ায়:17 প্র 14:8৷
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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

আৰু আটাই 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,

“ে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 ”

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
* 18 অধয্ায়:2 প্র 14:8৷ † 18 অধয্ায়:2 িযিৰ 50:39৷ ‡ 18 অধয্ায়:4 িযচ 52:11৷ § 18 অধয্ায়:7 িযচ 47:7-11৷ * 18
অধয্ায়:9 িযিহ 26:16, 17৷
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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 ”
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
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,

† 18 অধয্ায়:20 প্র 19:1-4; িযিৰ 51:48৷ ‡ 18 অধয্ায়:21 িযিৰ 51:63, 64৷
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ে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,

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 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
* 19 অধয্ায়:6 গীত 97:1৷ † 19 অধয্ায়:7 মিথ 25:10৷ ‡ 19 অধয্ায়:7 2 কিৰ 11:2; ইিফ 5:23-27৷ § 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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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

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

গুিচ গ’ল; সমুদ্রও নািছল 2 আৰু দৰাৰ কাৰেণ িবভূিষতা কনয্া েযেন, েতেনৈক যুগুত েহাৱা, েসই পিবত্র নগৰ নতুন
িযৰূচােলমক, ঈশ্বৰৰ পৰা, অথর্াৎ স্বগর্ৰ পৰা নমা েদিখেলঁা
* 20 অধয্ায়:2 প্র 12:9৷ † 20 অধয্ায়:4 1 কিৰ 6:2, 3৷ ‡ 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 § 20 অধয্ায়:12 লূক 10:20; প্র
13:8; 21:27৷ * 21 অধয্ায়:1 িযচ 65:17-19; 66:22; 2 িপ 3:13৷
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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 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
15আৰু েসই নগৰ আৰু তাৰ দুৱাৰেবাৰ আৰু তাৰ গড় জুিখবৰ কাৰেণ, েমােৰ ৈসেত কথা েহাৱা জনৰ েসাণৰ নলৰ

এডাল েজাখ আিছল
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 † 24 জািতেবােৰ ে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

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
† 21 অধয্ায়:3 জখ 8:8; 2 কিৰ 6:16৷ ‡ 21 অধয্ায়:4 িযচ 25:8; প্র 7:15-17৷ § 21 অধয্ায়:6 িযচ 55:1; েযা 4:10, 14; 7:37;
22:17৷ * 21 অধয্ায়:8 প্র 22:15৷ † 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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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 5তােত
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
6পাছত 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 ”

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; 19আৰু েকােনােৱ যিদ
এই ভাববাণীৰ পুস্তকৰ বাকয্েবাৰৰ পৰা িকবা গুচায়, েতেনহেল এই পুস্তকত িলখা জীৱন-বৃক্ষ আৰু পিবত্র নগৰৰ পৰা
ঈশ্বেৰ েতওঁৰ ভাগ গুচাব

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

* 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
§ 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


	আদিপুস্তক
	যাত্ৰাপুস্তক
	লেবীয়া পুস্তক
	গননা পুস্তক
	দ্বিতীয় বিৱৰণ
	যিহোচূৱা
	বিচাৰকর্তাবিলাক
	ৰূথ
	1 চমূৱেল
	2 চমূৱেল
	1 ৰাজাৱলি
	2 ৰাজাৱলি
	1 বংশাৱলি
	2 বংশাৱলি
	ইজ্ৰা
	নহিমিয়া
	ইষ্টেৰ
	ইয়োব
	গীতমালা
	হিতোপদেশ
	উপদেশক
	পৰমগীত
	যিচয়া
	যিৰিমিয়া
	বিলাপ
	যিহিষ্কেল
	দানিয়েল
	হোচেয়া
	যোৱেল
	আমোচ
	ওবদিয়া
	যোনা
	মীখা
	নহূম
	হবক্কুক
	চফনিয়া
	হ্গ্গয়
	জখৰিয়া
	মলাখী
	মথিয়ে লিখা শুভবাৰ্তা
	মাৰ্কে লিখা শুভবাৰ্তা
	লূকে লিখা শুভবার্তা
	যোহনে লিখা শুভবাৰ্তা
	পাঁচনি সকলৰ কৰ্ম
	ৰোমীয়া সকলৰ প্ৰতি পত্ৰ
	1 কৰিন্থীয়া
	2 কৰিন্থীয়া
	গালাতীয়া পত্র
	ইফিচীয়া পত্ৰ
	ফিলিপীয়া পত্ৰ
	কলচীয়া পত্ৰ
	1 থিচলনীকীয়া
	2 থিচলনীকীয়া
	1 তীমথিয়
	2 তীমথিয়
	তীতৰ প্ৰতি পত্ৰ
	ফিলীমনৰ প্ৰতি পত্ৰ
	ইব্ৰীসকলৰ প্ৰতি পত্ৰ
	যাকোবৰ পত্ৰ
	1 পিতৰ
	2 পিতৰ
	1 যোহন
	2 যোহন
	3 যোহন
	যিহূদাৰ পত্ৰ
	প্ৰকাশিত বাক্য

