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প্রকািশত
বাকয্

েযাহন এই পুস্তেকর সম্বেন্ধ বলেলন
1এই হল যীশু খ্রীেষ্টর বাকয্৷ েযসব ঘটনা খুব শীঘ্রই ঘটেব তা তঁার

দাসেদর েদখােনার জনয্ ঈশ্বর যীশুেক তা িদেয়িছেলন; আর খ্রীষ্ট
তঁার স্বগর্দূতেক পািঠেয় তঁার দাস েযাহনেক তা জানােলন৷ 2 েযাহন
যা যা েদেখিছেলন েস সব িবষেয় সাক্ষয্ িদেয়েছন৷ এ হল েসই সতয্
যা যীশু খ্রীষ্ট তঁার কােছ বেলিছেলন � যা েকবলমাত্র ঈশ্বেরর বাতর্ া৷
3 ধনয্ েসইজন, েয এই বাতর্ ার বাকয্গুিল পাঠ কের এবং যঁারা তা
েশােন ও তােত িলিখত িনেদর্ শগুিল পালন কের তারাও ধনয্, কারণ
সময় সিন্নকট৷

েযাহন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কােছ যীশুর বাতর্ া িলখেলন
4 এিশয়া প্রেদেশর* সাতিট খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কােছ আিম েযাহন িলখিছ৷

ঈশ্বর িযিন আেছন, িযিন িছেলন ও িযিন আসেছন এবং তঁার
িসংহাসেনর সমু্মখবতীর্ সপ্তআত্মা 5ও যীশু খ্রীেষ্টর কাছ েথেক অনুগ্রহ
ও শািন্ত েতামােদর মেধয্ েনেম আসুক৷ িবশ্বস্ত সাক্ষী যীশু, িযিন
মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থতেদর মেধয্ প্রথম এবং এই পৃিথবীর
রাজােদর শাসনকতর্ া,
িতিন আমােদর ভালবােসন এবং িনেজর রক্ত িদেয় আমােদর পাপ

েথেক মুক্তকেরেছন৷ 6যীশুআমােদর িনেয় এক রাজয্ গেড়েছন এবং
* 1:4: এিশয়া প্রেদশ এিশয়া মাইনেরর পিশ্চম প্রান্ত (বতর্ মান তুকীর্)৷
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তঁার িপতা ঈশ্বেরর েসবার জনয্ আমােদর যাজক কেরেছন৷ যীশুর
মিহমা ও পরাক্রম যুেগ যুেগ স্থায়ী েহাক্◌্৷ আেমন৷

7 েদখ, যীশু েমঘ সহকােরআসেছন৷আর প্রেতয্েক তঁােক েদখেত
পােব, এমনিক যারা তঁােক বশর্া† িদেয় িবদ্ধ কেরিছল, তারাও েদখেত
পােব৷ তখন পৃিথবীর সকল েলাক তঁার জনয্ কান্নায় েভেঙ্গ পড়েব৷
হঁয্া, তাই ঘটেব! আেমন৷

8 প্রভু ঈশ্বর বেলন, “আিমই আল্ফা ও ওিমগা৷‡ আিমই েসই
সবর্শিক্তমান৷ আিমই েসই জন িযিন আেছন, িযিন িছেলন এবং িযিন
আসেছন৷”

9আিম েযাহন, খ্রীেষ্টেত েতামােদর ভাই৷ আমরা একসােথ যীশুেত
রেয়িছ৷ আমরা কষ্ট, রাজয্, ও ৈধযর্য্য্য্ সহয্ করায় সহভাগী৷ আিম
পাটম্§ দ্বীেপ িছলাম কারণ আিম ঈশ্বেরর বাকয্ এবং যীশুর প্রকািশত
সতয্ প্রচার কেরিছলাম৷ 10 আিম প্রভুর িদেন আত্মািবষ্ট হলাম; আর
েপছন েথেক এক উচ্চস্বর শুনেত েপলাম৷ মেন হল তূরীধ্বিন হেচ্ছ৷
11 েঘািষত হল, “তুিম যা েদখছ তা একিট পুস্তেক েলখ, আর ইিফষ,
সু্মণর্া, পগর্াম, থুয়াতীরা, সািদ্দর্ , িফলািদলিফয়া ও লায়িদেকয়া এই
সাতিট মণ্ডলীর কােছ তা পািঠেয় দাও৷”

12 আমার সেঙ্গ েক কথা বলেছন তা েদখার জনয্ আিম েপছন
িফের তাকালাম এবং েদখলাম, সাতিট সুবণর্ দীপাধার৷ 13 েসই
দীপাধারগুিলর মাঝখােন দঁািড়েয়, “মানবপুেত্রর মতন একজন৷”
পরেণ তঁার লম্বা েপাশাক, আর বুেক জড়ােনা েসানালী কিটবন্ধ৷
14 তঁার মাথা ও চুল িছল পশেমর মত � েয পশম তুষােরর মত শুভ্র;
তঁার েচাখ িছল আগুেনর িশখার মেতা৷ 15 তঁার পা েযন আগুেন
েপাড়ােনা উজ্জ্বল িপতল, বনয্ার জল কেল্লােলর মেতা তঁার কন্ঠস্বর৷
16 তঁার ডান হােত সাতিট তারা, তঁার মুখ েথেক িনঃসৃত হিচ্ছল এক
তীক্ষ্ণ িদ্বধারযুক্ত তরবাির৷ পূণর্ েতেজ জ্বলন্ত সূেযর্র মত তঁার রূপ৷
† 1:7: বশর্া যখন যীশুেক মারা হেয়িছল তখন তঁােক পাশ েথেক বশর্া িদেয় িবদ্ধ করা
হেয়িছল৷ দ্রষ্টবয্ েযাহন 19:34 ‡ 1:8: আিমই � ওিমগা গ্রীক বণর্মালার প্রথম এবং
েশষ বণর্ দুিট৷ আল্ফা অথর্ “আিদ,” ওিমগা অথর্ “অন্ত৷” দুই-ই ঈশ্বর৷ § 1:9: পাটম্
এিশয়া মাইনেরর (বতর্ মান তুকীর্) উপকূলবতীর্ এইিজয়ান সমুেদ্রর একিট েছাট দ্বীপ৷
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17 তঁােক েদেখআিম মুিচ্ছর্ ত হেয় তঁার চরেণ লুিটেয় পড়লাম৷ তখন
িতিন আমার গােয় তঁার ডান হাত েরেখ বলেলন, “ভয় কেরা না! আিম
প্রথম ও েশষ৷ 18আিম েসই িচর জীবন্ত, আিম মেরিছলাম, আর েদখ
আিম িচরকাল যুেগ যুেগ জীিবতআিছ৷ মৃতুয্ ও পাতােলর** চািবগুিল
আিম ধের আিছ৷ 19 তাই তুিম যা যা েদখেল, যা যা এখন ঘটেছ আর
এরপর যা ঘটেব তা িলেখ নাও৷ 20আমার ডানহােত েয সাতিট তারা
ও সাতিট সুবণর্ দীপাধার েদখেল তােদর গুপ্ত অথর্ হেচ্ছ এই-সাতিট
তারা ঐ সাতিট মণ্ডলীর স্বগর্দূত আর েসই সাতিট দীপাধােরর অথর্ েসই
সাতিট মণ্ডলী৷

2

ইিফেষর মণ্ডলীর কােছ যীশুর পত্র
1 “ইিফেষ মণ্ডলীর স্বগর্দূতেদর উেদ্দেশয্ েলখ:
“িযিন তঁার ডান হােত সাতিট তারা ধের থােকন আর িযিন সাতিট

সুবণর্ দীপাধােরর মােঝ যাতায়াত কেরন িতিন বলেছন:
2 “আিম জািন তুিম িক কেরছ৷ তুিম কেঠার পিরশ্রম কেরছ, ৈধযর্য্

সহকাের সহয্ কেরছ৷ তুিম েয দুষ্ট েলাকেদর সহয্ করেত পার না
তাও আিম জািন৷ যারা েপ্রিরত নয় অথচ িনেজেদর েপ্রিরত বেল দাবী
কের তুিম তােদর পরীক্ষা কেরছ, আর তারা েয িমথয্াবাদী তা েজেনছ৷
3আিম জািন েতামার ৈধযর্য্য্য্ আেছ; আরআমার নােমর জনয্ দুঃখকষ্ট
সহয্ কেরছ, ক্লান্ত হেয় পেড়া িন৷

4 “তবু েতামার িবরুেদ্ধ আমার এই অিভেযাগ আেছ: েতামার েয
ভালবাসা প্রথেম িছল তা তুিম হািরেয় েফেলছ৷ 5 তাই তুিম িচন্তা কের
েদখ েকাথা েথেক েতামার পতন হেয়েছ৷ অনুতাপ কর, আর শুরুেত
েযসব কাজ করেত তােত িফের যাও৷ তুিম যিদ অনুতাপ না কর তেব
আিম েতামার কােছ আসব ও েতামার দীপাধারিট তার স্থান েথেক
** 1:18: পাতাল পাতাল অথর্াৎ মৃতুয্র পর মানুষ েযখােন যায়৷
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সিরেয় েদব৷ 6 িকন্তু একিটগুণ েতামারআেছ, তুিম নীকলায়তীয়েদর*
কাজ ঘৃণা কর, তােদর কাজ আিমও ঘৃণা কির৷

7 “যার েশানার মত কান আেছ েস শুনুক আত্মা মণ্ডলীগুিলেক
িক বলেছন৷ েয িবজয়ী হয় আিম তােক জীবন বৃেক্ষর ফল খাওয়ার
অিধকার েদব৷ এই বৃক্ষ রেয়েছ ঈশ্বেরর বাগােন৷

সু্মণর্ার মণ্ডলীর কােছ যীশুর পত্র
8 “সু্মণর্ার মণ্ডলীর স্বগর্দূতেদর কােছ এই কথা েলখ:
“িযিন আিদ ও অন্ত, িযিন মেরিছেলন এবং পুনরায় জীিবত হেলন,

িতিন এই কথা বলেছন৷
9 “আিম েতামার দুঃখেভাগ ও দািরেদ্রয্র কথা জািন; িকন্তু সিতয্

তুিম ধনবান! েতামােদর নােম েলােক েয সব মন্দ কথা বেল তা আিম
জািন৷ েসই সব েলাক িনেজেদর ইহুদী বেল িকন্তু তারা সিতয্কােরর
ইহুদী নয়, বরং শয়তােনর দেলর েলাক৷ 10 েতামােক েয সমস্ত
দুঃখেভাগ করেত হেব তােত ভয় েপও না৷ আিম েতামােক বলিছ
েতামােদর পরীক্ষা করার জনয্ িদয়াবল েতামােদর কাউেক কাউেক
কারাগাের পুরেব৷ দশ িদন পযর্ন্ত েতামােদর কষ্ট হেব৷ যিদ মরেত হয়
তবু আমার প্রিত িবশ্বস্ত েথেকা৷ যিদ তুিম িবশ্বস্ত থাক তাহেল আিম
েতামােক জীবন-মুকুট েদব৷

11 “আত্মা মণ্ডলীগুিলেক িক বলেছন যার েশানার মত কান আেছ
েস শুনুক৷ েয জয়ী হয়, েস িদ্বতীয় মৃতুয্র দ্বারা আঘাত পােব না৷

পগর্াম মণ্ডলীর কােছ যীশুর পত্র
12 “পগর্াম মণ্ডলীর স্বগর্দূতেদর কােছ েলখ:
“যঁার হােত তীক্ষ্ণ িদ্বধার তেরায়াল িতিন বেলন: 13আিম জািন তুিম

েকাথায় বাস করছ৷ তুিম েসইখােন বাস করছ, েযখােন শয়তােনর
িসংহাসন রেয়েছ৷ িকন্তু আমার প্রিত তুিম িবশ্বস্ত আছ৷ এমনিক
* 2:6: নীকলায়তীয় নীকলায়তীয় এিশয়া মাইনেরর একিট ধমর্ সম্প্রদায়, যারা ভ্রান্ত িবশ্বাস
আর ধারণার অনুসারী িছল৷ সম্ভবতঃ নীকলায়তীয় নামক েকান বয্িক্তর নােম এই সম্প্রদােয়র
নামকরণ করা হেয়িছল৷
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আিন্তপােসর সময়ও আমার প্রিত েতামার েয িবশ্বাস তা অস্বীকার কর
িন৷ আিন্তপাস আমার এক িবশ্বস্ত সাক্ষী েয েতামােদর নগের িনহত
হেয়িছল৷ েতামােদর নগর েসইখােন েযখােন শয়তান বাস কের৷

14 “তবু েতামােদর িবরুেদ্ধ আমার কেয়কিট কথা বলার আেছ৷
েতামােদর মেধয্ এমন িকছু েলাকেক েতামরা সহয্ কেরছ যারা
িবিলয়েমর িশক্ষা অনুসাের চেল৷ ইস্রােয়লেক িক কের পােপ েফলা
যায় তা িবিলয়ম িশিখেয়িছল৷ েসই েলাকরা প্রিতমার সামেন উৎসগর্
করা খাদয্ েখেয় ও বয্িভচার কের পাপ কেরিছল৷ 15 হঁয্া, েতামােদর
মেধয্ও েবশ িকছু েলাক নীকলায়তীয়েদর িশক্ষা অনুসাের চেল৷ 16তাই
বিল, তুিম মন িফরাও না হেল আিম শীঘ্রই েতামার কােছ আসব; আর
আমার মুেখর তরবাির িদেয় তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করব৷

17 “আত্মা মণ্ডলীগুিলেক িক বলেছন যার েশানার মেতা কান আেছ
েস শুনুক৷

“েয জীবেন জয়ী হয়, তােক আিম গুপ্ত মান্নার অংশ েখেত েদব
এবং আিম তােদর প্রেতয্কেক একিট কের সাদা পাথর েদব৷ েসই
পাথেরর ওপর একটা নতুন নাম েলখা আেছ যা অনয্ েকউ জানেত
পারেব না, েকবল েয তা পােব েসই জানেত পারেব৷

থুয়াতীরার মণ্ডলীর কােছ যীশুর পত্র
18 “থুয়াতীরাস্থ মণ্ডলীর স্বগর্দূেতর কােছ এই কথা েলখ:
“িযিন ঈশ্বেরর পুত্র, যঁার েচাখ আগুেনর িশখার মেতা ও যঁার পা

উজ্জ্বল িপতেলর মেতা, িতিন এই কথা বলেছন:
19 “আিম েতামার িবশ্বাস, েপ্রম, পিরচযর্া ও ৈধেযর্য্য্র িবষয় জািন৷

প্রথেম তুিম যা কেরিছেল তার েথেক এখন েয আরও েবশী কাজ
করছ তাও আিম জািন৷ 20তবু েতামার িবরুেদ্ধ এই আমার অিভেযাগ:
ঈেষবল নােম েসই স্ত্রীেলাকেক তুিম তার ইচ্ছামেতা চলেত িদচ্ছ৷ েস
িনেজেক ভাববািদনী বেল৷ েস আমার েলাকেদর িশক্ষা িদেয় ভুল পেথ
িনেয় যােচ্ছ৷ ঈেষবল আমার েলাকেদর বয্িভচার করেত ও প্রিতমার
কােছ উৎসগর্ করা বিলর মাংস েখেত প্রলুদ্ধ করেছ৷ 21 আিম তােক
মন েফরাবার জনয্ সময় িদেয়িছলাম িকন্তু েস তার বয্িভচােরর জনয্
অনুতাপ করেত চায় না৷
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22 “তাই আিম তােক েরাগশযয্ায় েফলব আর যারা তার সেঙ্গ
বয্িভচার কেরেছ, তারা যিদ তার সেঙ্গ করা পাপ কােজর জনয্
অনুতাপ না কের তেব তােদরও মহাকেষ্টর মেধয্ েফলব৷ 23 আিম
তার সন্তানেদর ওপর মহামারী এেন তােদর েমের েফলব, তােত সমস্ত
মণ্ডলী জানেত পারেব, আিমই একজন েয সমস্ত েলােকর মন ও
হৃদয় সকল জািন৷ েতামরা প্রেতয্েক যা কেরছ তার প্রিতফল আিম
েতামােদর প্রেতয্কেক েদব৷

24 “থুয়াতীরােত বাকী েলাক, েতামরা যারা তার এই ভুল িশক্ষার
অনুসারী হও িন, েলােক যােক শয়তােনর িনগূঢ়তত্ত্ব বেল, তা যারা
েশেখ িন, েসই েতামােদর ওপর অনয্ েকান ভার চািপেয় িদিচ্ছ না৷
েকবল এইটুকু বিল 25 যা েতামােদর আেছ, তা আিম িফের না আসা
পযর্ন্ত শক্ত কের ধের থাক৷

26 “আর েয জয় কের ও েশষ পযর্ন্ত আমার ইচ্ছা অনুসাের চেল
তােক আিম আমার সমস্ত জািতর ওপের কতৃর্ ত্ত্ব করেত অিধকার েদব৷
27তােত েস েলৗহদেণ্ডর দ্বারা তােদর শাসন করেব৷ মািটর পাত্র ভাঙ্গার
মেতা েস তােদর েভেঙ্গ চুরমার করেব৷† 28 িপতার কাছ েথেক আিম
েতমন ক্ষমতাই েপেয়িছ, আিম তােক েভােরর তারাও েদব৷ 29আত্মা
মণ্ডলীগুিলেক িক বলেছন, যার েশানার মত কান আেছ েস শুনুক৷

3
সািদ্দর্ র মণ্ডলীর কােছ যীশুর পত্র

1 “সািদ্দর্ স্থ মণ্ডলীর স্বগর্দূতেদর কােছ এই কথা েলখ:
“ঈশ্বেরর সপ্ত আত্মা ও সপ্ত তারা যার আেছ িতিন বেলন:
“আিম জািন েতামার সব কােজর কথা৷ েলােকরা বেল তুিম নািক

জীবন্ত, িকন্তু বাস্তেব তুিম মৃত! 2 এখন জােগা৷ েযটুকু বািক িবষয়
মৃতকল্প হল তােক শিক্তশালী কর; কারণ েতামার েকান কাজ আমার
ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত িসদ্ধ বেল েদিখিন৷ 3 তাই েয িশক্ষা তুিম েপেয়ছ ও
শুেনছ তা মেন েরেখা এবং তার বাধয্ হও৷ েতামার মন-িফরাও! তুিম
† 2:27: দ্রষ্টবয্ গীতসংিহতা 2:9
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যিদ সেচতন না হও, তেব েচার েযমন আেস েসইরকম হঠাৎ আিম
েতামার কােছ এেস হািজর হব; েকান্ সময় েয আিম আসব তা তুিম
জানেতও পারেব না৷

4 “যাই েহাক্, সািদ্দর্ েত তবু এমন িকছু েলাক েতামার দেল আেছ
যারা তােদর বস্ত্র কলুিষত কের িন; তারা শুভ্র বস্ত্র পের আমার সেঙ্গ
চলােফরা করেব, কারণ তারা তার েযাগয্৷ 5 েয জয়ী হয়, েস ঐরকম
শুভ্র েপাশাক পরেব; আর আিম েকান মেতই তার নাম জীবন পুস্তক
েথেক মুেছ েফলব না, আিম স্বীকার করব েয েস আমার৷ আমার
িপতার সামেন ও তঁার স্বগর্দূতেদর সামেন আিম একথা বলব৷ 6আত্মা
মণ্ডলীগুিলেক িক বলেছন যার েশানার মেতা কান আেছ েস শুনুক৷

িফলািদলিফয়ার মণ্ডলীর কােছ যীশুর পত্র
7 “িফলািদলিফয়ার মণ্ডলীর স্বগর্দূতেদর কােছ েলখ:
“িযিন পিবত্র ও িযিন সতয্ িতিন েতামায় একথা বলেছন৷ তঁার কােছ

দায়ুেদর চািব আেছ; িতিন খুলেল েকউ তা বন্ধ করেত পাের না বা বন্ধ
করেল েকউ তা খুলেত পাের না৷ িতিনই একথা বলেছন:

8 “আিম েতামার সব কােজর কথা জািন৷ েশান, আিম েতামার
সামেন একিট েখালা দরজা রাখিছ, এই দরজা েকউ বন্ধ করেত পাের
না৷ আিম জািন যিদও তুিম দুবর্ল, তবু তুিম আমার িশক্ষা অনুসাের
চেলছ, আর তুিম আমার নাম অস্বীকার কর িন৷ 9 েশান! শয়তােনর
দেলর েয েলাকরা ইহুদী না হেয়ও িমথয্াভােব িনেজেদর ইহুদী বেল
তােদর আিম েতামার পােয়র সামেন িনেয় এেস প্রণাম করাব৷ আিম
তােদর জানােবা েয আিম েতামােক ভালেবেসিছ৷ 10 কারণ ৈধযর্য্
সহকাের সহয্ করবার েয আেদশ আিম িদেয়িছলাম তা তুিম পালন
কেরছ৷ এই পৃিথবীবাসী েলাকেদর পরীক্ষােথর্ সমস্ত জগেতর ওপর েয
মহাকষ্ট ঘিনেয়আসেছ,আিম েতামােক েসই পরীক্ষার সময় িনরাপেদই
রাখব৷ পৃিথবীর েলাকেদর পরীক্ষার জনয্ই এই মহাকষ্ট আসেব৷

11 “আিম িশিগ্গর আসিছ৷ েতামার যা আেছ তা ধের রাখ, েযমন
চলছ েতমিন চলেত থাক, েযন েকউ েতামার িবজয়মুকুট েকেড় িনেত
না পাের৷ 12 েয িবজয়ী হয় তােক আিম আমার ঈশ্বেরর মিন্দের একিট
স্তম্ভ করব, আর তােক কখনও েসই মিন্দর েথেক বাইের েযেত হেব
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না৷ তার ওপর আিম আমার ঈশ্বেরর নাম আর আমার ঈশ্বেরর নগেরর
নাম িলখব৷ েসই নগর হল নতুন েজরুশােলম৷ েসই নগর ঈশ্বেরর কাছ
েথেক স্বগর্ হেত েনেম আসেছ৷ আমার নতুন নামও আিম তার ওপর
িলেখ েদব৷ 13আত্মা মণ্ডলীগুিলেক িক বলেছন যার েশানার মত কান
আেছ েস শুনুক৷

লায়িদেকয়াস্থ মণ্ডলীর কােছ যীশুর পত্র
14 “লায়িদেকয়াস্থ মণ্ডলীর স্বগর্দূেতর কােছ এই কথা েলখ:
“িযিন আেমন,* িযিন িবশ্বস্ত ও সতয্সাক্ষী, িযিন ঈশ্বেরর সৃষ্টির

উৎস িতিন বেলন:
15 “আিম জািন তুিম িক করছ, তুিম না ঠাণ্ডা না গরম; তুিম হয়

ঠাণ্ডা নয় গরম হেলই ভাল হত৷ 16 েতামার অবস্থা ঈষদুষ্ণ, না ঠাণ্ডা
না গরম, তাইআমার মুখ েথেক েতামােকআিম থু থু কের েফেল েদব৷
17 তুিম বল, “আিম ধনবান, আিম ধনসঞ্চয় কেরিছ, আমার িকছুরই
অভাব েনই,” িকন্তু জান না েয তুিম দুদর্ শাগ্রস্থ, করুণার পাত্র, দিরদ্র,
অন্ধ ও উলঙ্গ৷ 18আিম েতামােক এক পরামশর্ িদই, তুিম আমার কাছ
েথেকআগুেন িনখাদ করা খঁািট েসানা েকেনা, েযন প্রকৃত ধনবান হেত
পার৷ আিম েতামােক বলিছ আমার কাছ েথেক সাদা েপাশাক েকেনা,
েযন েতামার লজ্জাজনক উলঙ্গতা ঢাকা পেড়৷ আিম েতামােক েচােখ
েদখার জনয্ মলম িকনেত বিল, তাহেল তুিম িঠক েদখেত পােব৷

19 “আিম যত েলাকেক ভালবািস তােদর সংেশাধন ও শাসন কির৷
তাই উেদয্াগী হও ও মন-েফরাও৷ 20 েদখ, দরজােত দঁািড়েয় আিম ঘা
িদই৷ েকউ যিদ আমার গলা শুেন দরজা খুেল েদয়, তেব আিম তার
ঘেরর েভতের যাব ও তার সেঙ্গআহাের বসব, আর েসওআমার সেঙ্গ
আহার করেব৷

21 “আিম জয়ী হেয় েযমন আমার িপতার সেঙ্গ তঁার িসংহাসেন
বেসিছ, েসইরূপ েয জয়ী হয়, তােকও আিম আমার সােথ আমার
িসংহাসেন বসেত েদব৷ 22 আত্মা মণ্ডলীগুিলেক িক বলেছন, যার
েশানার মেতা কান আেছ েস শুনুক৷”
* 3:14: আেমন আেমন শেব্দর অথর্ েকান পরম সতয্েক সবর্ান্তঃকরেণ সমথর্ন করা,
িকন্তু এখােন শব্দিটেক যীশুর একিট নাম িহেসেব বয্বহার করা হেয়েছ৷
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4
েযাহেনর স্বগীর্য় দশর্ন

1 এরপর আিম একিট দশর্ন েপলাম; আর েদখেত েপলাম আমার
সামেন স্বেগর্ একটা দরজা েখালা রেয়েছ৷ এর আেগ েয কন্ঠস্বর
আমার সেঙ্গ কথা বেলিছল, েসই একই স্বর আর তূরীর আওয়াজ
শুনেত েপলাম, তা আমােক বলেছ, “এখােন উেঠ এস৷ এরপর যা
িকছু অবশয্ই ঘটেব তা আিম েতামােক েদখাব৷” 2 মুহূেতর্ র মেধয্
আিম আত্মািবষ্ট হলাম, আমার সামেন স্বেগর্ এক িসংহাসন িছল, েসই
িসংহাসেনর ওপর একজন বেসিছেলন৷ 3 িযিন েসখােন বেসিছেলন,
তঁার েদহ সূযর্য্কান্ত ও সাদীর্য় মিণর মত অতুয্জ্জ্বল৷ েসই িসংহাসেনর
চারিদেক পান্নার মেতা ঝলমেল েমঘধনুক িছল৷

4 েসই িসংহাসেনর চারিদেক চিব্বশিট িসংহাসন িছল৷ েসইসব
িসংহাসেন চিব্বশজন প্রাচীন* বেসিছেলন, তঁারা সকেল শুভ্র েপাশাক
পেরিছেলন আর তঁােদর মাথায় েসানার মুকুট িছল৷ 5 েসই িসংহাসন
েথেক িবদুয্েতর ঝলকািন, গুরু গুরু শব্দ ও বজ্রধ্বিন িনগর্ত হিচ্ছল;
আর েসই িসংহাসেনর সামেন সাতিট মশাল জ্বলিছল৷ সাতিটআগুেনর
মশাল ঈশ্বেরর েসই সপ্ত আত্মার প্রতীক৷ 6 আর েসই িসংহাসেনর
সামেন িছল কঁােচর মেতা সমুদ্র যা স্ফিটেকর মেতা স্বচ্ছ৷
িসংহাসেনর সামেন এবং িসংহাসেনর চারিদেক চারজন প্রাণী িছল

যােদর সামেন ও েপছেন সবর্াঙ্গ েচােখ ভরা িছল৷ 7 প্রথম প্রাণীিট
েদখেত িসংেহর মেতা, িদ্বতীয় প্রাণীিট ষঁােড়র মেতা, তৃতীয় প্রাণীিটর
মুখ মানুেষর মুেখর মেতা৷ চতুথর্ প্রাণীিট উড়ন্ত ঈগেলর মেতা৷ 8 এই
চারিট প্রাণীর প্রেতয্েকর ছিট কের পাখা িছল, েসই প্রাণীগুিলর
সবর্ােঙ্গ, েভতের ও বাইের িছল েচাখ, আর তঁারা িদন-রাত সব সময়
িবরত না হেয় এই কথা বলিছেলন:

“পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র প্রভু ঈশ্বর সবর্শিক্তমান,
* 4:4: চিব্বশ জন প্রাচীন সম্ভবতঃ তারা ইহুদী বােরািট েগাষ্ঠীর বােরাজন েনতা এবং বােরা
জন যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরত৷
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িযিন িছেলন, িযিন আেছন ও িযিন আসেছন৷”

9 িযিন িসংহাসেন বেস আেছন েসই জীবন্ত প্রাণীরা তঁার মিহমা,
সম্মান ও ধনয্বাদ কীতর্ ন কেরন৷ ইিন হেলন েসই িচরজীিব৷ আর
এইরকম ঘটেল প্রেতয্কবার, 10 িযিন িসংহাসেন বেস আেছন তঁার
সামেন ঐ চিব্বশজন প্রাচীন ভূিমষ্ট হেয় প্রণাম কেরন; আর িযিন
িচরজীিব তঁার উপাসনা কেরন আর িনেজর িনেজর মাথার মুকুট
িসংহাসেনর সামেন েরেখ বেলন:

11 “আমােদর প্রভু ও ঈশ্বর!
তুিম মিহমা, সম্মান ও পরাক্রম পাবার েযাগয্,

কারণ তুিম সমস্ত িকছু সৃষ্টি কেরছ৷
েতামার ইচ্ছােতই সব িকছু সৃষ্টি হেয়েছ ও সব িকছুর অিস্তত্ব আেছ৷”

5
পুস্তক েখালার েযাগয্তা কার আেছ?

1 িসংহাসেন িযিন বেসিছেলন তঁার ডানহােত আিম একিট পুস্তক*
েদখলাম যার েভতের ও বাইের উভয়িদেক েলখা ও তা সাতিট েমাহর
িদেয় সীলেমাহর কের বন্ধ করা িছল৷ 2 আর আিম এক শিক্তমান
স্বগর্দূতেক েদখলাম, িযিন িচৎকার কের বলেছন, “এিট খুলেত পাের
ও তার সীলেমাহরগুিল ভাঙ্গেত পাের কার এমন েযাগয্তা আেছ?”
3 িকন্তু স্বেগর্, পৃিথবীেত অথবা পৃিথবীর নীেচ েকউ পুস্তকিট না পারল
খুলেত, না পারল তার েভতের িক আেছ তা েদখেত৷ 4 েসই পুস্তকিট
েখালবার ও তার েভতের েদখবার েযাগয্ কাউেক পাওয়া েগল না
েদেখ আিম অেঝাের কঁাদেত থাকলাম৷ 5 তখন েসই প্রাচীনেদর মেধয্
একজন আমােক বলেলন, “তুিম েকঁেদা না! েদখ, িযিন িযহূদা
* 5:1: পুস্তক প্রাচীন যুেগ েলােকরা লম্বা গুটােনা কাগেজর বা চামড়ার পুস্তক েলখার
জনয্ বয্বহার করত৷
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বংেশর িসংহ, দায়ুেদর বংশধর, িতিন িবজয়ী হেয়েছন, িতিন সাতিট
সীলেমাহর ভাঙ্গার ও পুস্তকিট েখালার েযাগয্ হেয়েছন৷”

6 পের আিম েদখলাম ঐ িসংহাসেনর সামেন চার জন প্রাণীর
সেঙ্গ এবং প্রাচীনেদর সেঙ্গ এক েমষশাবক দঁািড়েয় আেছন; েসই
েমষশাবকেক এমন েদখািচ্ছল েযন তঁােক বধ করা হেয়েছ৷ তঁার
সাতিট শৃঙ্গ ও সাতিট চকু্ষ, েসই চকু্ষগুিল হল ঈশ্বেরর সপ্তআত্মা যােদর
পৃিথবীর সবর্ত্র পাঠােনা হেয়েছ৷ 7 এরপর েসই েমষশাবক এেস িযিন
িসংহাসেন বেস আেছন তঁার হাত েথেক েসই পুস্তকিট িনেলন৷ 8 িতিন
যখন পুস্তকিট িনেলন, তখন ঐ চারজন প্রাণী ও চিব্বশজন প্রাচীন
েমষশাবেকর সামেন ভূিমষ্ট হেয় প্রণাম করেলন৷ তঁােদর প্রেতয্েকর
কােছ িছল একিট কের বীণা ও েসানার বািটেত সুগিন্ধ ধূপ, েসই
ধূপ হেচ্ছ ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর প্রাথর্নাস্বরূপ৷ 9 তঁারা েমষশাবেকর
জনয্ এক নতুন গীত গাইিছেলন:

“তুিম ঐ পুস্তকিট েনবার
ও তার সীলেমাহর ভাঙ্গার েযাগয্,

কারণ তুিম বিল হেয়িছেল;
আর েতামার রক্ত িদেয় সমস্ত উপজািত, ভাষা, সম্প্রদায় ও
জািতর মধয্ েথেক

ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ েলাকেদর িকেনছ৷
10 তুিম তােদর িনেয় এক রাজয্ গেড়ছ ও আমােদর ঈশ্বেরর যাজক

কেরছ
আর তারা সমস্ত পৃিথবীেত রাজত্ব করেব৷”

11 পের আিম তাকালাম, আর েসই িসংহাসন, জীবন্ত প্রাণী ও
প্রাচীনেদর চারিদেক অেনক স্বগর্দূেতর কন্ঠস্বর শুনেত েপলাম৷ তারা
সংখয্ায় লক্ষ লক্ষ, েকািট েকািট৷ 12 তারা উদাত্ত কেন্ঠ বলেত
লাগেলন:
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“েসই েমষশাবক, িযিন হত হেয়িছেলন, িতিনই পরাক্রম, সম্পদ,
িবজ্ঞতা, ক্ষমতা,

সম্মান, মিহমা ও প্রশংসা পাবার পরম েযাগয্৷”

13 পের আিম স্বেগর্, পৃিথবীেত, পৃিথবীর নীেচ ও সমুেদ্রর মেধয্
সমস্ত প্রাণী এবং আর যা িকছু েসইসব জায়গােত িছল তােদর এই
বাণী শুনলাম:

“িযিন িসংহাসেন বেস আেছন তঁার ও েমষশাবেকর প্রিত
প্রশংসা, সম্মান, মিহমা ও পরাক্রম যুেগ যুেগ বির্ষত েহাক্◌্৷”

14 েসই চারজন প্রাণী তখন বলেলন, “আেমন!” এরপর েসই প্রাচীনরা
মাথা নীচু কের প্রণাম ও উপাসনা করেলন৷

6
েমষশাবকিট পুস্তক খুলেলন

1 েমষশাবক যখন েসই সাতিটর মেধয্ প্রথম সীলেমাহরিট েভেঙ্গ
খুলেলন, তখন আিম েসই চারজন প্রাণীর মেধয্ একজনেক েদখলাম
ও তার েমঘ গজর্ েনর মেতা কন্ঠস্বর শুনলাম৷ েস বলল, “এস!”
2 এরপর আিম েদখলাম, আমার সামেন একিট সাদা রেঙর েঘাড়া৷
তার ওপর িযিন বেসআেছন তঁার হােত একিট ধনুক িছল৷ তঁােক একটা
মুকুট পিরেয় েদওয়া হেল িতিন যুদ্ধ জয় করেত িবেজতার মত বাইের
এেলন৷

3 েমষশাবক যখন িদ্বতীয় সীলেমাহরিট ভাঙ্গেলন তখন আিম েসই
প্রাণীেদর মেধয্ িদ্বতীয় জনেক বলেত শুনলাম, “এস!” 4 তখন আর
একিটআগুেনর মেতা লাল রেঙর েঘাড়া বার হেয় এল৷ েসই েঘাড়ািটর
ওপর েয বেস আেছ তােক পৃিথবী েথেক শািস্ত েকেড় েনবার ক্ষমতা



প্রকািশত বাকয্ 6:5 xiii প্রকািশত বাকয্ 6:13

েদওয়া হল; আর েদওয়া হল েসই ক্ষমতা, যার বেল মানুষ পরস্পরেক
বধ করেব৷ তােক একটা বড় তরবাির েদওয়া হল৷

5 েমষশাবক যখন তৃতীয় সীলেমাহরিট ভাঙ্গেলন, আিম শুনলাম,
েসই প্রাণীেদর মেধয্ তৃতীয় জন বলেলন, “এস!” পের আিম
েদখলাম, একটা কােলা েঘাড়া আমার সামেন দঁািড়েয়, তার ওপর েয
বেস আেছ, তার হােত একটা দঁািড়পাল্লা৷ 6এরপর আিম েসই চারজন
প্রাণীর মধয্ েথেক একটা স্বেরর মত েকান একটা িকছু শুনেত েপলাম৷
েসই স্বর বলেছ, “এক েসর গম একজন মজুেরর ৈদিনক মজুরীর
সমান; আর িতন েসর যব, একজন মজুেরর ৈদিনক মজুরীর সমান৷
অিলভ েতল ও দ্রাক্ষারস নষ্ট কেরা না৷”

7 েমষশাবক যখন চতুথর্ সীলেমাহরিট ভাঙ্গেলন, তখন আিম েসই
প্রাণীেদর মেধয্ চতুথর্ জনেক বলেত শুনলাম, “এস!” 8 পের আিম
েদখলাম, একটা পাণু্ডবণর্ েঘাড়া আমার সামেন৷ তার ওপর েয বেস
আেছ তার নাম “মৃতুয্” আর পাতাল তার িঠক েপছেনই আেছ৷ তােক
পৃিথবীর এক চতুথর্াংশ েলােকর ওপের কতৃর্ ত্ত্ব করবার ক্ষমতা েদওয়া
হল, েযন েস যুদ্ধ, দুির্ভক্ষ, মহামারী ও িহংস্র পশুেদর িদেয় সকলেক
বধ করেত পাের৷

9 েমষশাবক যখন পঞ্চম সীলেমাহরিট ভাঙ্গেলন, তখন আিম
যজ্ঞেবদীর নীেচ েসইসবআত্মােক েদখলাম যঁােদর হতয্া করা হেয়িছল,
কারণ তঁারা ঈশ্বেরর বাতর্ া িবশ্বস্তভােব প্রচার কেরিছেলন এবং তঁােদর
সাক্ষয্ িদেয়িছেলন৷ 10 তঁারা উচ্চকেন্ঠ বলেলন, “পিবত্র ও সতয্ প্রভু,
যঁারা আমােদর হতয্া কেরেছ, পৃিথবীর েসই সমস্ত েলাকেদর িবচার
করেত ও শািস্ত িদেত তুিম আর কেতা েদরী করেব?” 11 তঁােদর
প্রেতয্কেক শুভ্র রাজ-েপাশাক েদওয়া হল এবং আরও িকছুকাল
অেপক্ষা করেত বলা হল, কারণ তঁােদর িকছু সহেসবক ভাই ও েবান
তখনও িছেলন যঁারা তঁােদর মত িনহত হেবন৷ এই সমস্ত িনয়ম েশষ
না হওয়া পযর্ন্ত তঁােদর অেপক্ষা করেত বলা হল৷

12পের আিম যা েদখলাম, িতিন ষষ্ঠ সীলেমাহরিট ভাঙ্গেলন৷ তখন
ভীষণ ভূিমকম্প হল৷ সূযর্ কােলা েশাকবেস্ত্রর মত হেয় েগল আর চঁাদ
রেক্তর মেতা লাল হেয় েগল৷ 13প্রবল বাতােস নেড় গাছ েথেক েযমন
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কঁাচা ডুমুর পেড় যায়, েতমিন আকাশ েথেক নক্ষত্ররা পৃিথবীেত খেস
পড়েত লাগল৷ 14 েগাটােনা পুস্তেকর মেতা আকাশমণ্ডল অদৃশয্ হল৷
সমস্ত পাহাড় ও দ্বীপেক েঠেল িনেজর জায়গা েথেক সিরেয় েদওয়া
হল৷

15 পৃিথবীর রাজাগণ, সমস্ত অিধপিত, েসনাবািহনীর অিধনায়করা,
ধনবানরা, শিক্তশালী েলাকরা ও পৃিথবীর সব স্বাধীন েলাক এবং
সমস্ত দাস গুহার মেধয্ও পাহাড়গুিলর পাথেরর মেধয্ িনেজেদর
লুিকেয় রাখেলা৷ 16 তারা পবর্ত এবং পাহাড়গুেলােক বলেত লাগল,
“আমােদর ওপের েচেপ বেসা এবং িযিন িসংহাসেন বেস আেছন তঁার
কাছ েথেক এবং েমষশাবেকর েক্রােধর হাত েথেক আমােদর লুিকেয়
রােখা৷ 17 কারণ তােদর েক্রােধর মহািদন এেস পড়ল৷ কার সাধয্
আেছ তার সামেন দঁাড়াবার?”

7

ইস্রােয়েলর 144,000 েলাক
1 এরপর আিম েদখলাম, পৃিথবীর চার েকােন চারজন স্বগর্দূত

দঁািড়েয় আেছন৷ তঁারা পৃিথবীর চারিট বায়ুপ্রবাহেকআটেক েরেখেছন,
েযন পৃিথবীর বা সমুেদ্রর বা গােছর ওপর িদেয় বাতাস না বয়৷ 2এরপর
আিমআর এক স্বগর্দূতেক পূবর্িদক েথেক উেঠআসেত েদখলাম৷ তঁার
হােত িছল জীবন্ত ঈশ্বেরর সীলেমাহর৷ ঈশ্বর েয চারজন স্বগর্দূতেক
পৃিথবী ও সমুেদ্র আঘাত করবার ক্ষমতা িদেয়িছেলন, তঁােদর উেদ্দেশয্
িতিন িচৎকার কের বলেলন, 3 “দঁাড়াও, আমরা যতক্ষণ না আমােদর
ঈশ্বেরর দাসেদর কপােল েমাহর দ্বারা িচহ্ন না িদই, েস পযর্ন্ত েতামরা
পৃিথবী, সমুদ্র বা গােছর েকান ক্ষিত কেরা না৷”

4 এরপর আিম শুনলাম কত েলােকর কপােল িচহ্ন েদওয়া হল৷
েমাট একলক্ষ চুয়ািল্লশ হাজার েলাক৷ তারা িছল সমস্ত ইস্রােয়ল
েগাষ্ঠীর ও জািতর৷
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5 িযহূদা েগাষ্ঠীর 12,000
রূেবণ েগাষ্ঠীর 12,000
গাদ েগাষ্ঠীর 12,000
6আেশর েগাষ্ঠীর 12,000
নপ্তািল েগাষ্ঠীর 12,000
মনঃিশ েগাষ্ঠীর 12,000
7 িশিমেয়ান েগাষ্ঠীর 12,000
েলিব েগাষ্ঠীর 12,000
ইষাখর েগাষ্ঠীর 12,000
8 সবূলূন েগাষ্ঠীর 12,000
েযােষফ েগাষ্ঠীর 12,000
িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর 12,000

িবশাল জনতা
9 এরপর আিম েদখলাম প্রেতয্ক জািতর, প্রেতয্ক বংেশর

এবং প্রেতয্ক েগাষ্ঠীর ও ভাষার অগিণত েলাক েসই িসংহাসন ও
েমষশাবেকর সামেন এেস তারা দঁািড়েয়েছ৷ তােদর পরেণ শুভ্র
েপাশাক এবং হােত েখজুর পাতা৷ 10 তারা সকেল িচত্ কার কের
বলেছ, “িযিন িসংহাসেন বেস আেছন, এই জয় েসই ঈশ্বেরর ও
েমষশাবেকর দান৷”

11সমস্ত স্বগর্দূত িসংহাসেনর প্রাচীনেদর ও চারজন প্রাণীর চারিদক
িঘের দঁািড়েয় িছেলন৷ তঁারা িসংহাসেনর সামেন মাথা নীচু কের প্রণাম
করেলন ও ঈশ্বেরর উপাসনা করেত থাকেলন৷ 12 তঁারা বলেলন,
“আেমন! প্রশংসা, মিহমা, প্রজ্ঞা, ধনয্বাদ, সম্মান, পরাক্রম ও ক্ষমতা
যুগপযর্ােয়র যুেগ যুেগ আমােদর ঈশ্বেররই েহাক্◌্৷ আেমন!”

13এরপর েসই প্রাচীনেদর মেধয্ একজনআমায় িজেজ্ঞস করেলন,
“শুভ্র েপাশাক পর! এই েলাকরা েক, আর এরা সব েকাথা েথেক
এেসেছ?”

14আিম তঁােক বললাম, “মহাশয়, আপিন জােনন৷”
িতিন আমায় বলেলন, “এরা েসই েলাক যারা মহািনযর্াতন সহয্ কের

এেসেছ; আর েমষশাবেকর রেক্ত িনেজর েপাশাক ধুেয় শুচীশুভ্র
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কেরেছ৷ 15 এই কারেণই এরা ঈশ্বেরর িসংহাসেনর সামেন দঁািড়েয়
আেছ; আর িদন রাত তঁার মিন্দের তঁার উপাসনা কের চেলেছ৷ িযিন
িসংহাসেন বেস আেছন, িতিন এেদর রক্ষা করেবন৷ 16 এরা আর
কখনও কু্ষধাতর্ , তৃষ্ণাতর্ হেব না, এেদর গােয় েরাদ বা তার প্রখর তাপও
লাগেব না৷ 17 কারণ িসংহাসেনর িঠক সামেন েয েমষশাবক আেছন
িতিন এেদর েমষপালক হেবন, তােদর জীবন জেলর প্রস্রবেণর কােছ
িনেয় যােবন আর ঈশ্বর এেদর সমস্ত েচােখর জল মুিছেয় েদেবন৷”

8
সপ্তম সীলেমাহর

1তারপর েমষশাবক সপ্তম সীলেমাহরিট ভাঙ্গেলন৷ তখন স্বেগর্ প্রায়
আধ ঘন্টার মেতা সব িনস্তধ্ধ হেয় েগল৷ 2 তারপর আিম েদখলাম,
ঈশ্বেরর সামেন েয সাতজন স্বগর্দূত দঁািড়েয় থােকন তঁােদর হােত
সাতিট তূরী েদওয়া হল৷

3 পের আর এক স্বগর্দূত এেস যজ্ঞেবদীর কােছ দঁাড়ােলন, তঁার
হােত েসানার ধুনুিচ৷ তঁােক প্রচুর ধূপ েদওয়া হল, যােত িতিন তা
স্বণর্ িসংহাসেনর সামেন ঈশ্বেরর সমস্ত পিবত্র েলােকর প্রাথর্নার সেঙ্গ
িনেবদন করেত পােরন৷ 4 ফেল ঈশ্বেরর েলাকেদর প্রাথর্নার সেঙ্গ
স্বগর্দূেতর হাত েথেক েসই ধূেপর েধঁায়া ঈশ্বেরর সামেন উঠল৷ 5পের
ঐ স্বগর্দূত ধুনুিচ িনেয় তােত যজ্ঞেবদীর আগুন ভের পৃিথবীেত িনেক্ষপ
করেলন৷ এর ফেল েমঘ গজর্ ন, উচ্চরব, িবদুয্ত্ চমক ও ভুিমকম্প
হল৷

সাত স্বগর্দূেতর তূরীধ্বিন
6 তখন েসই সাতজন স্বগর্দূত তােদর সাতিট তূরী বাজাবার জনয্

প্রস্তুত হেলন৷
7 প্রথম স্বগর্দূত বাজােলন, তােত পৃিথবীেত রক্ত েমশােনা িশলা ও

আগুন বষর্ন হল; ফেল পৃিথবীর এক তৃতীয়াংেশ আগুন ধের েগল,
আর এক তৃতীয়াংেশ গাছপালা ও সমস্ত সবুজ ঘাস পুেড় েগল৷
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8 িদ্বতীয় স্বগর্দূত তূরী বাজােলন আর েদখা েগল েযন িবরাট এক
জ্বলন্ত পাহাড় সমুেদ্র ছঁুেড় েফলা হল৷ 9 তােত সমুেদ্রর এক তৃতীয়াংশ
জল রক্তাক্ত হেয় েগল ও সামুিদ্রক জীেবর এক তৃতীয়াংশ মারা পড়ল;
আর সমুদ্রগামী সমস্ত জাহােজর এক তৃতীয়াংশ ধ্বংস হেয় েগল৷

10 পের তৃতীয় স্বগর্দূত তূরী বাজােলন৷ তখন আকাশ েথেক জ্বলন্ত
মশােলর মেতা এক িবরাট নক্ষত্র পৃিথবীর এক তৃতীয়াংশ নদী ও জেলর
উৎেসর ওপর খেস পড়ল৷ 11 েসই নক্ষেত্রর নাম নাগদানা* কারণ তা
পৃিথবীর এক তৃতীয়াংশ জল িতক্ত কের িদল৷ এভােব জল েতেতা
হওয়ার কারেণ অেনক েলাক মারা পড়ল৷

12এরপর চতুথর্ স্বগর্দূত তূরী বাজােলন আর সূেযর্র এক তৃতীয়াংশ,
চেন্দ্রর এক তৃতীয়াংশ এবং সমস্ত নক্ষেত্রর এক তৃতীয়াংশ এমনভােব
ঘা েখল েয তােদর এক তৃতীয়াংশ অন্ধকার হেয় েগল৷ েসইভােব
িদেনরও এক তৃতীয়াংশ আেলািবহীন হল, আর রািত্রর অবস্থাও একই
রকম হল৷

13 এইসব িকছু েদখেত েদখেত হঠাৎ  আিম শুনেত েপলাম
আকােশর উঁচু িদেয় একটা ঈগল পািখ উেড় েযেত েযেত িচৎকার
কের এই কথা বলেছ, “সন্তাপ! সন্তাপ! পৃিথবীবাসীেদর সন্তাপ! কারণ
বাকী িতনজন স্বগর্দূত যখন তূরী বাজােব তখন েসই সন্তাপশুরু হেব৷”

9
পঞ্চম তূরীর প্রথম সন্ত্রাস শুরু

1 পের পঞ্চম স্বগর্দূত তূরী বাজােলন, আর আিম েদখলাম স্বগর্
েথেক পৃিথবীেত একটা তারা খেস পড়ল আর তারাটােক অতল কূপ
েখালার চািব েদওয়া হল৷ 2 নক্ষত্রিট অগাধ েলােকর কূপিট খুলল৷
তত্ক্ষনাত্ ঐ কূপ েথেক িবরাট অিগ্নকুেণ্ডর মধয্ েথেক েযমন েধঁায়া
* 8:11: নাগদানা এক জাতীয় িতক্ত গাছ, এখােন দুঃেখর িতক্ততা েবাঝােনার জনয্
বয্বহার করা হেয়েছ৷
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বার হয় েতমিন েধঁায়া িনগর্ত হল৷ এই েধঁায়ার জনয্ সূযর্ ও বায়ুমণ্ডল
অন্ধকার হেয় েগল৷

3 পের েসই েধঁায়া েথেক পঙ্গপােলর ঝঁাক বার হেয় পৃিথবীেত এল
আর পৃিথবীর কঁাকড়া িবেছর মেধয্ েয ক্ষমতা থােক তােদর তা েদওয়া
হল৷ 4 পঙ্গপালেদর বলা হল েযন তারা ঘাস, চারাগাছ বা পৃিথবীর
গাছপালার েকান ক্ষিত না কের, েকবল তােদরই ক্ষিত কের যােদর
কপােল ঈশ্বেরর িচহ্ন েনই৷ 5 ঐ েলাকেদর েমের েফলেত তােদর
অনুমিত েদওয়া হল না, েকবল পঁাচ মাস পযর্ন্ত তােদর যন্ত্রণা েদবার
অনুমিত েদওয়া হল৷ তােদর যন্ত্রণা, কঁাকড়ািবেছ কামড়ােল মানুেষর
েযমন যন্ত্রণা হয় েতমিন হেব৷ 6 তখন মানুষ মরেত চাইেলও মরেত
পারেব না৷ তারা মৃতুয্র আকাঙ্খা করেব; িকন্তু মৃতুয্ তােদর কাছ েথেক
পািলেয় যােব৷

7 েসই পঙ্গপালেদর েদখেত েযন যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত েঘাড়ার মেতা৷
তােদর মাথায় েসানার মুকুেটর মেতা মুকুট িছল৷ তােদর মুখমণ্ডল েযন
মানুেষর মুখগুিলর মেতা৷ 8 স্ত্রীেলােকর চুেলর মেতা তােদর মাথার
চুল, আর তােদর দঁাত িসংেহর দঁােতর মেতা৷ 9 বুেক তােদর বমর্ পরা,
তা েলাহার বেমর্র মেতা; আর বহু েঘাড়ায় টানা যুেদ্ধর রথ ছুটেল েযমন
আওয়াজ হয় েতমিন তােদর ডানার শব্দ৷ 10তােদর হুলযুক্ত েলজ িছল
কঁাকড়া িবেছর মেতা৷ পঁাচ মাস পযর্ন্ত তারা মানুেষর েয ক্ষিত করেব
তার ক্ষমতা ঐ েলেজর মেধয্ আেছ৷ 11 ঐ পঙ্গপােলর রাজা হেচ্ছ
অগাধ েলােকর স্বগর্দূত৷ ইব্রীয় ভাষায় তার নাম “আবেদ্দান,”* গ্রীক
ভাষায় “আপলু্লেযান” যার অথর্ িবনাশকারী৷

12 প্রথম সন্তাপ কাটল, েদখ, এরপর আরও দুিট সন্তাপ আসেছ৷

ষষ্ঠ তূরীধ্বিনর িবেষ্ফারণ
13 পের ষষ্ঠ স্বগর্দূত তূরী বাজােল আিম ঈশ্বেরর সামেন েসানার

যজ্ঞেবদীর েয চারিট িশং আেছ তার মধয্ েথেক এক বাণী
শুনেত েপলাম, 14 েসই কন্ঠস্বর ষষ্ঠ তূরীধারী স্বগর্দূতেক বলেলন,
* 9:11: আবেদ্দান ইব্রীয় ভাষায় িবনােশর জায়গা৷
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“ইউেফ্রিটস মহানদীর কােছ েয চারজন স্বগর্দূত হাত-পা বঁাধা অবস্থায়
আেছন তােদর মুক্ত কর৷” 15 তখন পৃিথবীর মানুেষর এক তৃতীয়াংশ
ধ্বংস করার জনয্ েয চারজন স্বগর্দূতেক েসই িবেশষ মুহূতর্ , িদন,
মাস ও বছেরর জনয্ প্রস্তুত রাখা হেয়িছল তােদর মুক্ত করা হল৷
16 তােদর দেল িছল িবশ েকািট অশ্বােরাহী ৈসনয্৷ আিম তােদর েসই
সংখয্া গুনলাম৷

17আিম এক দশর্েনর মাধয্েম েসই েঘাড়াগুিলেক ও তােদর ওপর
যঁারা বেসিছল তােদর এইরকম েদখলাম: তােদর বমর্ িছল আগুেনর
মেতা লাল, ঘন নীল ও গন্ধেকর মেতা হলেদ রেঙর৷ েঘাড়াগুিলর মাথা
িসংেহর মেতা৷ 18 তােদর মুখ েথেক িতনিট আঘােত আগুন, েধঁায়া,
গন্ধক িনগর্ত হিচ্ছল, তার দ্বারা পৃিথবীর মানুেষর এক তৃতীয়াংশ েলাক
মারা পড়ল৷ 19 েসই েঘাড়াগুিলর আঘাত করার শিক্ত তােদর মুেখ ও
েলেজ িছল৷ তােদর েলজ সােপর মেতা মাথাওয়ালা, তারা দ্বারা তারা
ক্ষিত করেত পারত৷

20এই সবআঘাত পাওয়া সেত্ত্বও যঁারা মরল না বািক েসই েলােকরা
িনেজরা িনেজর হােত গড়া বস্তুর েথেক মন-েফরােলা না৷ তারা
ভূতেপ্রত ও েসানা, রূপা, িপতল, পাথর এবং কােঠর ৈতরী মূির্ত্ত পূজা
করা েথেক িবরত হল না � েসইসব মূির্ত্ত, যারা না েদখেত পায়, না
শুনেত বা কথা বলেত পাের৷ 21তারা নরহতয্া, েমািহনীিবদয্া, বয্িভচার
এবং চুিরর জনয্ অনুতপ্ত হল না৷

10

স্বগর্দূত এবং একিট েছাট গুটােনা পুস্তক
1 পের আিম একজন শিক্তশালী স্বগর্দূতেক স্বগর্ েথেক েনেম

আসেত েদখলাম৷ িতিন একখণ্ড েমঘেক েপাশােকর মেতা কের
পেরিছেলন,আর তঁার মাথার চারিদেক েমঘধনুক িছল৷ তঁার মুখ সূেযর্র
মেতা, আর পা আগুেনর থােমর মেতা৷ 2 তঁার হােত িছল একিট েখালা
পুস্তক৷ িতিন তঁার ডান পা-িট সমুেদ্রর ওপের আর বঁা পািট স্থেল
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রাখেলন৷ 3 আর িসংহ গজর্ েনর মেতা হুঙ্কার ছাড়েলন৷ স্বগর্দূেতর
গজর্ েনর পর সপ্ত বজ্রধ্বিন হুঙ্কার কের উঠল৷

4 যখন সপ্ত বজ্রধ্বিন কথা বলল তখন আিম তা িলখেত চাইলাম৷
িকন্তু স্বগর্ েথেক এক স্বর বলল, “তুিম িলেখা না৷ বজ্র যা বলেছ তা
েগাপন রাখ৷”

5 পের েসই স্বগর্দূত যােক আিম সমুেদ্রর ওপের এবং স্থেলর
ওপের পা েরেখ দঁাড়ােত েদেখিছলাম, স্বেগর্র িদেক তঁার ডান হাতিট
ওঠােলন; 6 আর িযিন যুেগ যুেগ জীবন্ত, িযিন আকাশ, পৃিথবী ও
সমুদ্র ও এই সেবর মেধয্ যা িকছু আেছ তার সৃষ্টিকতর্ া, তঁার নােম এই
শপথ কের বলেলন, “আর েদরী হেব না৷ 7যখন সপ্তম স্বগর্দূেতর তূরী
বাজােনার সময় আসেব তখন ঈশ্বেরর েসই িনগৃঢ় পিরকল্পনা পিরপূণর্
হেব৷ এ েসই সুসমাচােরর পিরকল্পনা যা ঈশ্বর তঁার ভাববাদী ও দাসেদর
কােছ প্রকাশ কেরিছেলন৷”

8এরপর স্বগর্ েথেক েসই রবআিমআবার শুনেত েপলাম৷ েসই রব
আমােক বলল, “যাও, স্বগর্দূেতর হাত েথেক েখালা পুস্তকিট নাও৷ এই
েসই স্বগর্দূত িযিন সমুদ্র ও স্থেলর ওপর পা েরেখ দঁািড়েয়িছেলন৷”

9 তখন আিম েসই স্বগর্দূেতর কােছ িগেয় তঁােক বললাম, ঐ েছাট্ট
পুস্তকখািন আমায় িদন৷ িতিন আমায় বলেলন, “নাও, েখেয় েফল৷
এটা েতামার েপেট িগেয় িতক্ত হেব৷ িকন্তু মুেখ মধুর মেতা িমষ্টি
লাগেব৷” 10 তখন আিম স্বগর্দূেতর হাত েথেক েসিট িনেয় েখেয়
েফললাম৷ তা মুেখ মধুর মেতা িমষ্টি লাগল িকন্তু খাওয়ার পর আমার
পাকস্থলী িতক্ততায় ভের েগল৷ 11 িতিন আমােক বলেলন, “অেনক
েলাক, জািত, ভাষা এবং রাজােদর সম্বেন্ধ েতামােক আবার ভাববাণী
করেত হেব৷”

11
দুই সাক্ষী

1 এরপর আমােক েবড়ােনার লািঠর মেতা একিট মাপকািঠ েদওয়া
হল৷ একজন বলেলন, “ওঠ, ঈশ্বেরর মিন্দর ও যজ্ঞেবদীর পিরমাপ
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কর আর তার মেধয্ যারা উপাসনা করেছ তােদর সংখয্া গণনা কর৷
2 িকন্তু মিন্দেরর বাইেরর প্রাঙ্গেণর েকান মাপ িনও না, কারণ তা
অইহুদীেদর েদওয়া হেয়েছ৷ িবয়ািল্লশ মাস ধের তারা েসই পিবত্র
নগরিট পােয় দলেব৷ 3আিম আমার দুজন সাক্ষীেক ক্ষমতা েদব, তঁারা
বারেশা ষাট িদন পযর্ন্ত ভাববাণী বলেবন৷”

4 েসই দুজন সাক্ষী হেলন দুিট জলপাই গাছ ও দুিট দীপাধার,
যঁারা পৃিথবীর প্রভুর সামেন দঁািড়েয় আেছন৷ 5 যিদ েকউ তঁােদর ক্ষিত
করেত চায়, তেব ঐ সাক্ষীেদর মুখ েথেকআগুন েবিরেয় এেস তঁােদর
শত্রুেদর গ্রাস করেব, েয েকউ তঁােদর ক্ষিত করেত চাইেব তােদরও
এইভােব মরেত হেব৷ 6আকাশ রুদ্ধ কের েদবার ক্ষমতা তঁােদরআেছ,
েযন ভাববাণী বলার সময় বৃষ্টি না হয়; আরজল রেক্ত পিরণত করবার
ও পৃিথবীর বুেক সব রকেমর মহামারী যতবার ইচ্ছা ততবার পাঠাবার
ক্ষমতা তঁােদর আেছ৷

7 তঁােদর সাক্ষয্দান েশষ হেল, েয পশু পাতােলর অতলস্পশীর্ কূপ
েথেক উেঠ আসেব েস তঁােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব, আর যুেদ্ধ তােদর
হািরেয় িদেয় হতয্া করেব৷ 8 তঁােদর মৃত েদহগুিল েসই মহানগেরর
রাস্তার ওপের পেড় থাকেব, এ েসই নগর যােক আিত্মক অেথর্ সেদাম
ও িমশর বেল; আর এই নগেরই তঁােদর প্রভু কু্রেশ িবদ্ধ হেয়িছেলন৷
9 েলাকরা তঁােদর কবর িদেত অনুমিত েদেব না৷ সমস্ত উপজািত,
সম্প্রদায়, ভাষাভাষী ও জািতর েলাকরা জেড়া হেয় সােড় িতন িদন ধের
তঁােদর শব েদখেত থাকেব৷ 10 পৃিথবীর েলাকরা আনিন্দত হেব, কারণ
ঐ দুজেনর মৃতুয্ হেয়েছ৷ তারা আেমাদ-প্রেমাদ করেব, পরস্পরেক
উপহার পাঠােব, কারণ এই দুজন ভাববাদী পৃিথবীর েলাকেদর অিতষ্ঠ
কের তুেলিছেলন৷

11 এরপর েসই সােড় িতন িদন েশষ হেল ঈশ্বেরর কাছ েথেক
জীবেনর আত্মা তঁােদর মেধয্ প্রেবশ করল, আর তঁারা উেঠ দঁাড়ােলন৷
যারা তােদর েদখল তােদর মেধয্ প্রচণ্ড ভেয়র সঞ্চার হল৷ 12 েসই
দুজন ভাববাদী স্বগর্ েথেক এক রব শুনেলন, “এখােন উেঠ এস!”
তখন তঁারা েমেঘর মধয্ িদেয় স্বেগর্ উেঠ েগেলন; আর তঁােদর শত্রুরা
তােদর েযেত েদখল৷
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13 েসই মুহূেতর্ প্রচণ্ড ভূিমকম্প হল, তার ফেল শহেরর দশভােগর
একভাগ ধ্বংস হেয় েগল এবং সাত হাজার েলাক মারা পড়ল৷ যঁারা
বািক রইল তারা সকেল প্রচণ্ডভয় েপলওস্বেগর্র ঈশ্বেরর মিহমা কীতর্ ন
করল৷

14 িদ্বতীয় সন্তাপ কাটল৷ েদখ, তৃতীয় সন্তাপ শীঘ্রই আসেছ৷

সপ্তম তূরী ধ্বিন
15 এরপর সপ্তম স্বগর্দূত তূরী বাজােলন, তখন স্বেগর্ কারা েযন

উদাত্ত কেন্ঠ বেল উঠল:

“জগেতর ওপর শাসন করবার ভার এখন আমােদর প্রভুর ও তঁার
খ্রীেষ্টর হল,

আর িতিন যুগপযর্ােয় যুেগ যুেগ রাজত্ব করেবন৷”

16 পের েসই চিব্বশ জন প্রাচীন, যঁারা ঈশ্বেরর সামেন িনেজেদর
িসংহাসেন বেস থােকন, তঁারা উপুড় হেয় ঈশ্বেরর উপাসনা করেলন৷
17 তঁারা বলেলন:

“প্রভু ঈশ্বর, সবর্শিক্তমান, িযিন আেছন ও িছেলন,
আমরা েতামােক ধনয্বাদ জানাই;

কারণ তুিম িনজ পরাক্রম বয্বহার কেরছ
এবং রাজত্ব করেত শুরু কেরছ৷

18জগেতর জািতবৃন্দ েতামার ওপর কু্রদ্ধ িছল;
িকন্তু এখন েতামার েক্রাধ তােদর ওপর উপিস্থত হল৷

মৃত েলাকেদর িবচােরর সময় হেয়েছ;
আর েতামার ভাববাদী, যারা েতামার দাস, যারা েতামার েলাক,

কু্ষদ্র এবং গুরুত্বপূণর্ সব েলাক যারা েতামােক শ্রদ্ধা কের,
তােদর পুরস্কার েদওয়ার সময় হেয়েছ৷
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যারা পৃিথবীেক ধ্বংস করেছ তােদর ধ্বংস করবার সময় হেয়েছ৷”

19 পের স্বেগর্ ঈশ্বেরর মিন্দেরর দরজা উনু্মক্ত হেল মিন্দেরর মেধয্
তঁার চুিক্তর িসনু্দকিট েদখা েগল, িবদুয্ত চমকােলা, গুরু গুরু শব্দ,
বজ্রপাত, ভূিমকম্প ও প্রচণ্ড িশলাবৃষ্টি হল৷

12
একিট স্ত্রীেলাক এবং িবশাল নাগ

1 তারপর স্বেগর্ এক মহত্ ও িবস্ময়কর সেঙ্কত েদখা েগল৷ একিট
স্ত্রীেলাকেক েদখা েগল, সূযর্ যার বসন, যার পােয়র নীেচ িছল চঁাদ,
আর বােরািট নক্ষেত্রর এক মুকুট তার মাথায়৷ 2 স্ত্রীেলাকিট গভর্ বতী,
প্রসব েবদনায় েস িচত্ কার করিছল৷

3এরপর স্বেগর্ আর এক িনদশর্ন েদখা িদল৷ এক প্রকাণ্ড নাগ েদখা
েগল, যার রঙ িছল লাল, তার সাতিট মাথা, দশিট িশং আর সাতিট
মাথায় সাতিট মুকুট৷ 4 েস তার েলজ িদেয় আকােশর এক তৃতীয়াংশ
নক্ষত্র েটেন নািমেয় এেন পৃিথবীর ওপর েফলল৷ েয স্ত্রীেলাকিট সন্তান
প্রসব করার অেপক্ষায় িছল, েসই নাগিট তার সামেন দঁাড়াল, েযন
স্ত্রীেলাকিট সন্তান প্রসব করার সেঙ্গ সেঙ্গ েস তার সন্তানেক গ্রাস
করেত পাের৷

5 স্ত্রীেলাকিট এক পুত্র সন্তান প্রসব করল, িযিন েলৗহ দণ্ড িদেয়
সমস্ত জািতেক শাসন করেবন৷ তার সন্তানেক ঈশ্বেরর িসংহাসেনর
কােছ িনেয় যাওয়া হল; 6 আর েসই স্ত্রীেলাকিট প্রান্তের পািলেয়
েগল, েসখােন ঈশ্বর তার জনয্ একিট স্থান প্রস্তুত কের েরেখিছেলন,
েসখােন েস বারেশা ষাট িদন পযর্ন্ত প্রিতপািলতা হেব৷

7 এরপর স্বেগর্ এক যুদ্ধ েবেধ েগল৷ মীখােয়ল ও তার অধীেন
অনয্ানয্ স্বগর্দূতরা েসই নােগর সেঙ্গ যুদ্ধ করল৷ েসই নাগও তার
অপদূতেদর সেঙ্গ িনেয় যুদ্ধ করেত লাগল; 8 িকন্তু সাপ যেথষ্ট
শিক্তশালী িছল না, তাই তারা স্বেগর্র স্থান হারােলা৷ 9 েসই িবরাট
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নাগেক স্বগর্ েথেক পৃিথবীেত ছঁুেড় েফলা হল৷ এই িবরাট নাগ হল েসই
পুরােনা নাগ যােক িদয়াবল বা শয়তান বলা হয়, েস সমগ্র জগতেক
ভ্রান্ত পেথ িনেয় যায়৷ েসই নাগ ও তার সঙ্গী অপদূতেদর পৃিথবীেত
ছঁুেড় েফলা হল৷

10তখনআিম স্বেগর্ এক উচ্চস্বর শুনেত েপলাম, “এখনআমােদর
ঈশ্বেরর জয়, পরাক্রম, রাজত্ব, ধ্বিন ও তঁার খ্রীেষ্টর কতৃর্ ত্ত্ব এেস
পেড়েছ৷ এসবই সম্ভব হেয়েছ কারণ আমােদর ভাইেদর িবরুেদ্ধ েয
েদাষােরাপকারী, তােক নীেচ ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেয়েছ৷ েস িদন রাত
আমােদর ঈশ্বেরর সামেন তােদর নােম েদাষােরাপ করত৷ 11 তারা
েমষশাবেকর রেক্ত ও িনেজর িনেজর সাক্ষয্ দ্বারা েসই নাগেক পরাস্ত
কেরেছ৷ তারা িনেজর প্রাণ তুচ্ছ কের খ্রীেষ্টর জনয্ মৃতুয্বরণ করেত
প্রস্তুত িছল৷ 12 তাই স্বগর্ এবং েসখােন বসবাসকারী েতামরা সকেল
আনন্দকর! িকন্তু পৃিথবী ও সমুেদ্রর িক দুদর্ শাই না হেব,কারণ িদয়াবল
েতামােদর কােছ েনেম এেসেছ৷ েস রােগ ফঁুসেছ, কারণ েস জােন
েয তার আর েবশী সময় বাকী েনই৷”

13 পের ঐ নাগ যখন েদখল েয পৃিথবীেত তােক ছঁুেড় েফলা হল,
তখন েয স্ত্রীেলাকিট পুত্র প্রসব কেরিছল, েসই স্ত্রীেলাকিটর েপছেন েস
তাড়া করেত ছুটল৷ 14 িকন্তু েসই স্ত্রীেলাকিটেক খুব বড় ঈগেলর দুিট
ডানা েদওয়া হল, েযন েয প্রান্তর তার জনয্ িনির্দষ্ট েসই স্থােন েস উেড়
েযেত পাের; েসখােন েস ঐ নােগর দৃষ্টি েথেক দূের সােড় িতন বছর
পযর্ন্ত িনরাপেদ প্রিতপািলতা হেব৷ 15 তখন েসই নাগ স্ত্রীেলাকিটেক
লক্ষয্ কের তার মুখ েথেক নদীর জেলর মেতা জলপ্রবাহ বইেয় িদল৷
েসই জল বনয্ার মেতা এমনভােব েধেয় এল েযন তােক ভািসেয় িনেয়
েযেত পাের৷ 16 িকন্তু পৃিথবী েসই স্ত্রীেলাকিটেক সাহাযয্ করল; পৃিথবী
তার মুখ খুেল নােগর মুখ েথেক িনগর্ত জল েটেন িনল৷ 17 তখন
েসই নাগ স্ত্রীেলােকর ওপর েরেগ িগেয় ঈশ্বেরর আেদশ পালনকারী
ও যীশুর সতয্ িশক্ষাসকল ধারণকারী তঁার বািক সব সন্তােনর সেঙ্গ
যুদ্ধ করেত েগল;

18আর েসই নাগ সমুেদ্রর তীের বালুকার ওপর িগেয় দঁাড়াল৷
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13

দুিট পশু
1 এরপর আিম েদখলাম সমুেদ্রর মধয্ েথেক একটা পশু উেঠ

আসেছ, তার দশটা িশং ও সাতটা মাথা; আর তার েসই দশটা িশং-এর
প্রেতয্কটােত মুকুট পরােনা আেছ৷ তার প্রিতিট মাথার ওপর ঈশ্বেরর
িনন্দাসূচক িবিভন্ন নাম৷ 2 েয পশুিটেক আিম েদখলাম, তােক েদখেত
একটা িচতা বােঘর মেতা৷ তার পা ভালু্লেকর মেতা, তার মুখটা িসংেহর
মুেখর মেতা৷ সমুদ্র তীেরর েসই নাগ তার িনেজর ক্ষমতা, তার িনেজর
িসংহাসন ও মহাকতৃর্ ত্ত্ব এই পশুেক িদল৷

3 আিম লক্ষয্ করলাম েয তার একিট মাথায় েযন এক মৃতুয্জনক
ক্ষত রেয়েছ; িকন্তু েসই মৃতুয্জনক ক্ষতিটেক সািরেয় েতালা হল৷ এই
েদেখ সমস্ত জগেতর েলাক আশ্চযর্য্ হেয় েগল; আর তারা েসই পশুর
অনুসরণ করল৷ 4ঐ পশুেক এমন ক্ষমতা েদবার জনয্ েলােকরা েসই
নােগর আরাধনা করেত লাগল৷ তারা েসই পশুরও আরাধনা কের
বলল, “এই পশুর মেতা আর েকআেছ, েকই বা এর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
সক্ষম?”

5 গবর্ করার ও ঈশ্বর িনন্দা করার জনয্ েসই পশুিটেক অনুমিত
েদওয়া হল৷ িবয়ািল্লশ মাস ধের এই কাজ করার ক্ষমতা তােক েদওয়া
হল৷ 6তােত েস ঈশ্বেরর অপমান করেত শুরু করল, ঈশ্বেরর নােমর,
তঁার বাসস্থােনরআর স্বগর্বাসী সকেলর িনন্দা করেত লাগল৷ 7ঈশ্বেরর
পিবত্র েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত ও তােদর পরাস্ত করবার ক্ষমতা
তােক েদওয়া হল; আর জগেতর সমস্ত বংশ, েলাকসমাজ, ভাষা ও
জািতর ওপর কতৃর্ ত্ত্ব করার ক্ষমতাও তােক েদওয়া হল৷ 8 পৃিথবীর
সমস্ত মানুষ, যােদর নাম জগত সৃষ্টির আেগ েথেক েসই উৎসগীর্কৃত
েমষশাবেকরজীবন পুস্তেক েলখা হয় িন, তারা সকেলঐপশুরভজনা
করেব৷ ইিন েসই েমষশাবক িযিন হত হেয়িছেলন৷

9 যার কান আেছ েস শুনুক:
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10 বন্দী হবার জনয্ েয িনরুিপত
তােক বন্দী হেত হেব,

যিদ তরবািরর আঘােত হত হওয়া কারও জনয্
িনধর্ািরত থােক তেব তােক তরবািরর আঘােত হত হেত হেব৷

এর অথর্ ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর ৈধযর্য্য্য্ ও িবশ্বাস অবশয্ই থাকেব৷
11 এরপর আিম পৃিথবীর মধয্ েথেক আর একিট পশুেক উেঠ

আসেত েদখলাম৷ েমষশাবেকর মেতা তার দুিট িশং িছল, িকন্তু েস
নােগর মত কথা বলত৷ 12 েস ঐ প্রথম পশুিটর সমস্ত কতৃর্ ত্ত্ব প্রথম
পশুর উপিস্থিতেত প্রেয়াগ করল এবং েসই শিক্তবেল িবেশ্বর সকল
েলাকেক প্রথম পশুিটর আরাধনা করেত বাধয্ করল, যার মাথার ক্ষত
েসের িগেয়িছল৷ 13 িদ্বতীয় পশুিট মহা অেলৗিকক সব কাজ করেত
লাগল, এমন িক সকেলর েচােখর সামেন আকাশ েথেক পৃিথবীেত
আগুন নামাল৷

14 এইভােব েস প্রথম পশুর েসবােথর্ তােক প্রদত্ত শিক্তর বেল
অেলৗিকক কাজ কের পৃিথবীবাসীেদর ঠকাল৷ েস পৃিথবীর েলাকেদর
বলল, েয পশু তরবািরর আঘােত আহত হেয়ও েবঁেচ উেঠেছ, তার
সম্মানােথর্ একিঢ মূির্ত গড়৷ 15 এেক এমন ক্ষমতা েদওয়া হল যােত
েস প্রথম পশুর প্রিতমার মেধয্ প্রাণ সঞ্চার করেত পাের, েযন েসই
প্রিতমা কথা বলেত পাের ও েয েসই পশুর প্রিতমার আরাধনা না কের
তােক হতয্া করার আেদশ েদয়৷ 16এই পশু িক কু্ষদ্র, িক মহান, ধনী ও
দিরদ্র, স্বাধীন ও ক্রীতদাস, সকলেক তােদর ডানহােত অথবা কপােল
এক িবেশষ িচেহ্নর ছাপ িদেত বাধয্ করাল৷ 17 যােদর পশুর নােমর
(ছাপ ও সংখয্াসূচক ছাপ িছল না) তারা েকনা েবচার অিধকার হারাল৷

18 েয বুিদ্ধমান েস ঐ পশুর সংখয্া গণনা করুক৷ এরজনয্ িবজ্ঞতার
প্রেয়াজন৷ ঐ সংখয্ািট একিট মানুেষর নােমর সংখয্া আর েসই সংখয্া
হেচ্ছ 666৷
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14
মুিক্তর গীত

1 এরপর আিম িসেয়ান পবর্েতর ওপর এক েমষশাবকেক দঁািড়েয়
থাকেত েদখলাম৷ তঁার সেঙ্গ দঁািড়েয় 144,000 জন েলাক৷ তােদর
প্রেতয্েকর কপােল তঁার নাম ও তঁার িপতার নাম িলিখত৷

2পেরআিম স্বগর্ েথেক শুনেত েপলাম প্রবল জলকেল্লােলর মেতা,
প্রচণ্ড েমঘ গজর্ েনর মেতা এক কন্ঠস্বর; েয স্বর আিম শুনলাম তােত
মেন হল েযন একটা বীণাবাদক দল তঁােদর বীণা বাজােচ্ছন৷ 3 তঁারা
সকেল িসংহাসেনর সামেন ও েসই চারজন প্রাণী ও প্রাচীনেদর সামেন
এক নতুন গীত গাইিছেলন৷ পৃিথবী েথেক যােদর মূলয্ িদেয় েকনা
হেয়িছল েসই 144,000 জন েলাক ছাড়া আর অনয্ েকউই েসই গান
িশখেত পারল না৷

4এই 144,000জন েলাক হেলন তঁারা যঁারা স্ত্রীেলাকেদর সংসেগর্
িনেজেদর কলুিষত কেরন িন, কারণ তঁারা খঁািট৷ েমষশাবক েযখােন
যান তঁারা েসখােনই তঁােক অনুসরণ কেরন৷ পৃিথবীর েলাকেদর মধয্
েথেক এই 144,000 জন েলাকেক মুক্ত করা হেয়েছ৷ ঈশ্বর ও
েমষশাবেকর উেদ্দেশয্ তঁারা মনুষয্েদর মধয্ েথেক অিগ্রমাংশরূেপ
গৃহীত হেয়েছন৷ 5 তঁােদর মুেখ েকান িমথয্া কথা পাওয়া যায় িন৷ তঁারা
িনেদর্ াষ৷

িতনজন স্বগর্দূত
6 পের আিম আর একজন স্বগর্দূতেক আকাশপেথ উেড় েযেত

েদখলাম৷ পৃিথবীবাসী েলাকেদর কােছ, পৃিথবীর সকল জািত,
উপজািত, সকল ভাষাভাষী েলােকর কােছ েঘাষণা করার জনয্ এই
স্বগর্দূেতর কােছ িছল অনন্তকালীন সুসমাচার৷ 7 স্বগর্দূত উদাত্ত কেন্ঠ
এই কথা বলেলন, “ঈশ্বরেক ভয় কেরা ও তঁার প্রশংসা কেরা, কারণ
সময় হেয়েছ যখন ঈশ্বর সমস্ত েলাকেদর িবচার করেবন৷ িযিন স্বগর্,
পৃিথবী, সমুদ্র ও সমস্ত জেলর উৎস সৃষ্টি কেরেছন, েসই ঈশ্বেররই
উপাসনা কেরা৷”
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8 এরপর প্রথম স্বগর্দূতেদর িপছন িপছন িদ্বতীয় স্বগর্দূত উেড় এেস
বলেলন, “পতন হল! মহানগরী বািবেলর পতন হল! েস সমস্ত
জািতেক ঈশ্বেরর েক্রােধর ও তার বয্িভচােরর মিদরা পান কিরেয়েছ৷”

9 এরপর ঐ দুজন স্বগর্দূেতর েপছেন আর এক স্বগর্দূত এেস
িচৎকার কের বলেলন, “যিদ েকউ েসই পশুওতার প্রিতমারআরাধনা
কের আর কপােল অথবা হােত তার ছাপধারণ কের 10 তেব েসও
ঈশ্বেরর েসই েরাষ মিদরা পান করেব যা ঈশ্বেরর েক্রােধর পােত্র
অিমিশ্রত অবস্থায় ঢালা হেচ্ছ৷ পিবত্র স্বগর্দূতেদর ও েমষশাবেকর
সামেন জ্বলন্ত গন্ধেক ও আগুেন পুেড় তােক িক িনদারুণ যন্ত্রণাই
না েপেত হেব৷ 11 তােদর যন্ত্রণার েধঁায়া যুগপযর্ােয় যুেগ যুেগ উপের
উঠেত থাকেব৷ যঁারা েসই পশু ও তঁার মূির্তর আরাধনা কের অথবা েয
েকউ তার নােমর ছাপ ধারণ কের, তারা িদেন িক রােত কখনও িবশ্রাম
পােব না৷” 12এখােনই ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর ৈধেযর্য্য্য্র প্রেয়াজন,
যঁারা ঈশ্বেরর আজ্ঞা পালন করেব ও যীশুর প্রিত িবশ্বােস িস্থর থাকেব৷

13 এরপর আিম স্বগর্ েথেক একটা রব শুনলাম, “তুিম এই কথা
েলখ; এখন েথেক মৃত েলােকরা ধনয্, যারা প্রভুর সেঙ্গ যুক্ত েথেক
মৃতুয্বরণ কেরেছ৷”
আত্মা একথা বলেছন, “হঁয্া, এ সতয্৷ তারা তােদর কেঠার পিরশ্রম

েথেক িবশ্রাম লাভ করেব, কারণ তােদর সব সত্কমর্ তােদর অনুসরণ
কের৷”

পৃিথবীর শসয্ কতর্ ন
14পেরআিম তািকেয় েদখলাম,আমার সামেন একখণ্ড সাদা েমঘ৷

েসই েমেঘর ওপর মানবপুেত্রর* মেতা একজন বেস আেছন৷ তঁার
মাথায় েসানার মুকুট ও তঁার হােত একটা ধারােলা কােস্ত৷ 15 এরপর
মিন্দর েথেকআর একজন স্বগর্দূত বাইের এেলন৷ িযিন েমেঘর ওপের
বেস আেছন তঁােক িতিন বলেলন, “আপনার কােস্ত চালান ও শসয্
সংগ্রহ করুন, কারণ শসয্ সংগ্রেহর সময় হেয়েছ৷ পৃিথবীর সব শসয্
* 14:14: মানবপুত্র দািন. 7:13-14; যীশু িনেজর জনয্ প্রায় এই নাম বয্বহার করেতন৷
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েপেকেছ৷” 16তাই িযিন েসই েমেঘর ওপর বেসিছেলন িতিন পৃিথবীর
ওপর কােস্ত চালােলন আর পৃিথবীর ফসল েতালা হল৷

17 এরপর স্বেগর্র মিন্দর েথেক আর একজন স্বগর্দূত েবিরেয়
এেলন৷ এই স্বগর্দূেতর হােত এক ধারােলা কােস্ত িছল, 18 আর
যজ্ঞেবদী েথেক অনয্ এক স্বগর্দূত উেঠ এেলন, যঁার আগুেনর ওপের
কতৃর্ ত্ত্ব করার ক্ষমতা িছল৷ িতিন ঐ ধারােলা কােস্ত হােত েয স্বগর্দূত
িছেলন তার উেদ্দেশয্ িচৎকার কের এই কথা বলেলন, “েতামার
ধারােলা কােস্ত লাগাও, পৃিথবীর সমস্ত আঙু্গর েক্ষেতর আঙু্গেরর
েথাকাগুিল কাট, কারণ সমস্ত আঙু্গর েপেক েগেছ৷” 19 তখন েসই
স্বগর্দূত পৃিথবীর ওপর কােস্ত চািলেয় পৃিথবীর সমস্ত আঙু্গর সংগ্রহ
কের ঈশ্বেরর েক্রােধর মাড়াইকেল েঢেল িদেলন৷ 20 নগেরর বাইের
মাড়াইকেল আঙু্গরগুিল মাড়াই করা হেল পের েসই মাড়াইকল েথেক
রক্ত িনঃসৃত হল৷ েসই রক্ত উচ্চতায় েঘাড়ার এক বলগা পযর্ন্ত এবং
দুরেত্ব 200 মাইল প্রবািহত হল৷

15

েশষ আঘােতর স্বগর্দূতগণ
1 পের আিম স্বেগর্ আর একিট মহত্ ও িবস্ময়কর িচহ্ন েদখলাম৷

সপ্তম স্বগর্দূতেক সপ্ত আঘাত িনেয় আসেত েদখলাম৷ এগুিলই
েশষতমআঘাত৷ এই আঘাতগুিলর দ্বারা ঈশ্বেরর মহােক্রােধর অবসান
হেব৷

2 এরপর আিম অিগ্নিমিশ্রত কঁােচর সমুেদ্রর মত িকছু একটা
েদখলাম৷ যারা েসই পশু, তার মূির্ত ও তার নােমর সংখয্ােক জয়
কেরেছ, তারা ঈশ্বেরর েদওয়া বীনা হােত ধের েসই কঁােচর সমুেদ্রর
তীের দঁািড়েয় িছল৷ 3 তারা ঈশ্বেরর দাস েমািশর গীত ও েমষশাবেকর
গীত গাইিছল:
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“েহ প্রভু ঈশ্বর ও সবর্শিক্তমান,
মহত্ ও আশ্চযর্য্ েতামার িক্রয়া সকল,

েহ জািতবৃেন্দর রাজন!
নয্ায় ও সতয্ েতামার পথ সকল৷

4 েহ প্রভু, েক না েতামার নােমর প্রশংসা করেব?
কারণ তুিমই একমাত্র পিবত্র৷

সমস্ত জািত েতামার সামেন
এেস েতামার উপাসনা করেব,

কারণ েতামার নয্ায়সঙ্গত কাজ প্রকািশত হেয়েছ৷”

5 এরপর আিম স্বেগর্র মিন্দর, ঈশ্বেরর পিবত্র উপিস্থিতর তঁাবু
েদখলাম৷ মিন্দরিট েখালা িছল৷ 6 েসই সাতজন স্বগর্দূত যঁােদর ওপর
েশষ সাতিট হানবার ক্ষমতা েদওয়া হেয়িছল, তঁারা েসই মিন্দর েথেক
বাইের এেলন৷ তঁারা শুিচ শুভ্র মসীনার েপাশাক পিরিহত, তঁােদর বুেক
েসানার িফেত বঁাধা৷ 7 পের েসই চার প্রাণীর মধয্ েথেক একজন ঐ
সাতজন স্বগর্দূতেদর হােত এেক এেক তুেল িদেলন সাতিট েসানার
বািট, েসগুিল যুগপযর্ােয় যুেগ যুেগ জীবন্ত ঈশ্বেরর েরােষ পিরপূণর্৷
8 তােত ঈশ্বেরর মিহমা ও পরাক্রম হেত উত্পন্ন েধঁায়ায়় মিন্দরিট
পিরপূণর্ হল৷ আর েসই সপ্ত স্বগর্দূতেদর সপ্ত আঘাত েশষ না হওয়া
পযর্ন্ত েকউ মিন্দেরর মেধয্ প্রেবশ করেত পারল না৷

16
ঈশ্বেরর েক্রাধপূণর্ পাত্রসকল

1 তখন আিম মিন্দর েথেক এক উদাত্ত কন্ঠস্বর শুনেত েপলাম, তা
ঐ সাতজন স্বগর্দূতেক বলেছ, “যাও, ঈশ্বেরর েরােষর েসই সাতিট
বািট পৃিথবীেত েঢেল দাও৷”

2 তখন প্রথম স্বগর্দূত িগেয় পৃিথবীর ওপের তঁার বািটিট েঢেল
িদেলন, তােত যারা েসই পশুর ছাপ ধারণ কেরিছল, যারা তঁার মূির্তর
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উপাসনা কেরিছল তােদর গােয় এক কুৎ িসত েবদনাদায়ক ঘা েদখা
িদল৷

3 এরপর িদ্বতীয় স্বগর্দূত তঁার বািটিট সমুেদ্রর উপর েঢেল িদেলন৷
তােত সমুেদ্রর জল মরা মানুেষর রেক্তর মেতা হেয় েগল, আর তােত
সমুেদ্রর মেধয্ যত জীবন্ত প্রাণী িছল সবই মারা পড়ল৷

4 এরপর তৃতীয় স্বগর্দূত তঁার বািটিট পৃিথবীর নদনদী ও জেলর
উৎেস েঢেল িদেলন, তােত সব জল রক্ত হেয় েগল৷ 5 তখন আিম
জল সমূেহর স্বগর্দূতেক বলেত শুনলাম:

“তুিম আছ ও িছেল,
তুিমই পিবত্র,
তুিম নয্ায়পরায়ণ কারণ তুিম এইসব িবষেয়র িবচার কেরছ৷
6 ওরা পিবত্র েলাকেদর ও ভাববাদীেদর রক্তপাত কেরেছ;
আর তার প্রিতফলস্বরূপ আজ তুিমও এই সব েলাকেক রক্তপান

করেত িদেয়ছ,
এটাই এেদর প্রাপয্৷”

7 তখন আিম যজ্ঞেবদীেক বলেত শুনলাম,

“হঁয্া, প্রভু ঈশ্বর িযিন সবর্শিক্তমান,
েতামার িবচার সতয্ ও নয্ায়সঙ্গত৷”

8পের চতুথর্ স্বগর্দূত সূেযর্র ওপের তঁার বািটিট েঢেল িদেলন৷ তােত
েলাকেদর আগুেন েপাড়াবার ক্ষমতা সূযর্েক েদওয়া হল৷ 9 তখন েসই
প্রচণ্ড তােপ মানুষেদর েপাড়ােনা হল৷ ঈশ্বরেক তারা অিভশাপ িদেত
লাগল৷ এই সমস্তআঘােতর উপর ঈশ্বেরর কতৃর্ ত্ত্ব িছল; িকন্তু তারা তবু
তােদর মন িফরােলা না আর ঈশ্বেরর মিহমা কীতর্ ন করল না৷
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10 এরপর পঞ্চম স্বগর্দূত তঁার বািটিট েসই পশুর িসংহাসেনর
ওপর েঢেল িদেলন৷ ফেল তার রােজয্র সব জায়গায় েঘার অন্ধকার
হেয় েগল, আর েলােকরা যন্ত্রণায় িনেজেদর িজভ কামড়ােত লাগল৷
11 েবদনা ও ক্ষেতর জনয্ তারা স্বেগর্র ঈশ্বরেক অিভশাপ িদেত লাগল,
িকন্তু তারা তােদর কৃতকেমর্র জনয্ অনুেশাচনা করল না৷

12 এরপর ষষ্ঠ দূত তার বািটিট িনেয় মহানদী ইউেফ্রিটেসর ওপর
েঢেল িদেলন৷ তােত নদীর জল শুিকেয় েগল ও প্রােচয্র রাজােদর
জনয্ আসার পথ প্রস্তুত হল৷ 13 এরপর আিম েদখলাম েসই সােপর
মুখ েথেক, পশুর মুখ েথেক ও ভণ্ড ভাববাদীর মুখ েথেক বয্ােঙর
মেতা েদখেত একিট একিট কের িতনিট অশুিচ আত্মা েবিরেয় এল৷
14 েসই অশুিচ আত্মারা ভূেতর আত্মা, যঁারা নানা অেলৗিকক কাজ
কের৷ তারা সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ মহািবচােরর িদেন যুদ্ধ করার
জনয্ সমস্ত জগৎ ঘুের রাজােদর একিত্রত করল৷

15 “েশান! েচার েযমনআেসআিম েতমিন আসব৷ ধনয্ েসই বয্িক্ত
েয েজেগ থােক, আর িনেজর েপাশাক িনেজর কােছ রােখ, যােত
তােক উলঙ্গ হেয় না েবড়ােত হয় এবং লজ্জায় না পড়েত হয়৷”

16 পের ঐ অশুিচ আত্মারা ইব্রীয় ভাষায় যােক হরমািগেদান বেল
েসই স্থােন িনেয় এেস রাজােদর একিত্রত করল৷

17 এরপর সপ্তম স্বগর্দূত আকােশর ওপর তঁার বািটিট েঢেল
িদেলন৷ তখন স্বেগর্র মিন্দেরর েসই িসংহাসন েথেক েশানা েগল
এক পরম উদাত্ত কন্ঠস্বর, “সমাপ্ত হল!” 18 তােত িবদুয্ত্ ঝলক,
েমঘগজর্ ন, বজ্রপাত এবং ভয়ঙ্কর এক ভূিমকম্প হল৷ পৃিথবীেত
মানুেষর উত্পিত্তকাল েথেক এমন ভূিমকম্প আর কখনও হয় িন৷
19 েসই মহানগরী তােত েভেঙ্গ টুকেরা হেয় েগল, আর ধূিলসাত্ হেয়
েগল িবধমীর্েদর সব শহর৷ ঈশ্বর মহান বািবলেক শািস্ত িদেত ভুেল যান
িন৷ িতিন তঁার প্রচণ্ড েক্রােধ পূণর্ েসই পানপাত্র মহানগরীেক িদেলন৷
20এর ফেল সমস্ত দ্বীপ অদৃশয্ হেয় েগল,আরপবর্তমালা সমভূিম হেয়
েগল৷ 21 আকাশ েথেক মানুেষর ওপের িবরাট িবরাট িশলা পড়েত
লাগল, এক একিট িশলা িছল এক এক মন ভারী; আর এই িশলা বৃষ্টির
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জনয্ েলাকরা ঈশ্বেরর িনন্দা করেত লাগল, কারণ েসই আঘাত িছল
িনদারুণ ভয়ঙ্কর এক আঘাত৷

17
পশুর ওপের স্ত্রীেলাক

1 এরপর ঐ সাতিট বািট যােদর হােত িছল, েসই সাতজন
স্বগর্দূতেদর মেধয্ একজন এেস আমায় বলেলন, “এস, বহু নদীর
ওপের েয মহােবশয্া বেস আেছ, আিম েতামােক তার িক শািস্ত হেব
তা েদখােবা৷ 2 তার সেঙ্গ পৃিথবীর রাজারা েযৗন পাপ কেরেছ, আর
পৃিথবীর েলাকরা তার অসত্ েযৗন িক্রয়ার মিদরা পান কের মৎত
হেয়েছ৷”

3 তখন িতিন আত্মার পিরচালনায় আমােক প্রান্তেরর মেধয্ িনেয়
েগেলন৷ েসখােন আিম একিট নারীেক েদখলাম, েস লাল রেঙর এক
পশুর ওপর বেস আেছ৷ েসই পশুিটর সাতটা মাথা ও দশটা িশং, তার
সারা গােয় ঈশ্বর িনন্দা সূচক নাম েলখা িছল৷ 4 েসই নারীর পরেন
িছল েবগুনী ও লাল রেঙর বসন, েসানা ও বহুমূলয্ মিণ-মুক্তা খিচত
অলঙ্কার তার অেঙ্গ, তার হােত েসানার একিট পানপাত্র িছল, ঘৃনয্
দ্রেবয্ ও তার েযৗন পাপ মািলেনয্ তা পূণর্৷ 5 তার কপােল রহসয্পূণর্
এক নাম েলখা আেছ:

মহতী বািবল,
পৃিথবীর েবশয্ােদর

এবং পৃিথবীর যাবতীয় ঘৃনয্ িজিনেসর জননী৷

6আিম েদখলাম, েসই নারী ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর রেক্ত মাতাল
হেয় আেছ৷ এই পিবত্র েলাকরাই যীশুর িবষেয় সাক্ষয্ িদেয়িছল৷
েসই নারীেক েদেখ আিম রীিতমেতা অবাক হেয় েগলাম৷ 7 েসই

স্বগর্দূত আমায় িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম অবাক হচ্ছ েকন? আিম ঐ
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নারী ও তার বাহন পশু সম্পেকর্ িনগূঢ়তত্ত্ব জানািচ্ছ৷ ঐ পশুিটর সাতিট
মাথা এবং দশিট িশং আেছ৷ 8 তুিম েয পশুেক েদখেল, এক সময় েস
েবঁেচ িছল, িকন্তু এখন েস েবঁেচ েনই৷ েস পাতাল েথেক উেঠ আসেব
ও তার ধ্বংস স্থােন যােব৷ জগৎ পত্তেনর সময় েথেক পৃিথবী িনবাসী
যত েলােকর নাম জীবন পুস্তেক িলিখত েনই, তারা ঐ পশুেক েদেখ
িবিস্মত হেব, কারণ পশুিট একিদন িছল, এখন আর েনই, িকন্তু পের
আবার আসেব৷

9 “এটা েবাঝার জনয্ িবজ্ঞ মেনর প্রেয়াজন৷ ঐ সপ্ত মস্তক হেচ্ছ
সপ্ত পবর্ত, যার ওপর ঐ নারী বেস আেছ৷ তারা আবার সপ্ত রাজার
প্রতীক৷ 10 তােদর মেধয্ প্রথম পঁাচ জেনর পতন হেয়েছ৷ একজন
আেছ আর অনয্ জন এখনও আেস িন৷ েস এেল েকবল অল্পকালই
থাকেব৷ 11 েয পশু এক সমেয় জীিবত িছল, আর এখন েনই, েসই
হেচ্ছ অষ্টম রাজা৷ এই অষ্টম রাজা েসই সাত রাজার একিট আর েস
তার ধ্বংেসর িদেক যােচ্ছ৷

12 “আর তুিম েয দশিট িশং েদখেল তা হল দশিট রাজা, তারা
এখনও রাজয্ পায় িন, িকন্তু েসই পশুর সেঙ্গ এক ঘন্টার জনয্
রাজােদর মেতা কতৃর্ ত্ত্ব করার ক্ষমতা পােব৷ 13এই দশ রাজার উেদ্দশয্
এক, তারা িনেজেদর ক্ষমতা ও কতৃর্ ত্ত্ব েসই পশুেক েদেব৷ 14 তারা
েমষশাবেকর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব িকন্তু েমষশাবক তােদর পরািজত
করেব কারণ িতিন প্রভুেদর প্রভু ও রাজােদর রাজা৷ িতিন তঁার
মেনানীত এবং িবশ্বস্ত েলাকেদর সাহােযয্ তােদর পরািজত করেবন৷
এই েলাকেদর িতিন আহ্বান কেরিছেলন৷”

15 আর স্বগর্দূত আমায় বলেলন, “েদখ, ঐ গিণকা েয জেলর
ওপর বেস আেছ, েসই জল হেচ্ছ জািতগণ, প্রজাগণ, জনগণ ও
িভন্ন ভাষাভাষীর েলাকসমুহ৷ 16 তুিম েয দশটা িশং ও পশুেক েদখেল,
তারা ঐ গিণকােক ঘৃণা করেব৷ তারা তার সব িকছু েকেড় িনেয় তােক
উলঙ্গকের তার েদহটােক খােব, তারপর তােকআগুেন পুিড়েয় েদেব৷
17 এসব ঘটেব কারণ ঈশ্বর তঁার ইচ্ছা পূরণ করেত তােদর হৃদেয় এই
প্রবৃিত্ত েদেবন৷ েসজনয্ তারা সকেল একিচত্ত হেয় েয পযর্ন্ত ঈশ্বেরর
বাকয্ সফল না হয় েসই পযর্ন্ত িনেজর িনেজর ক্ষমতা েসই পশুেক
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েদেব, যােত েস রাজত্ব করেত পাের৷ 18 তুিম েয নারীেক েদখেল েস
ঐ মহানগরীর প্রতীক, েয পৃিথবীর রাজােদর ওপের কতৃর্ ত্ত্ব কের৷”

18
বািবল ধ্বংস হল

1 এইসব ঘটনার পর আিম আর একজন স্বগর্দূতেক স্বগর্ েথেক
েনেম আসেত েদখলাম৷ িতিন মহাপরাক্রান্ত স্বগর্দূত, তঁার েজয্ািত
সমস্ত পৃিথবীেক আেলািকত কের তুলল৷ 2 িতিন প্রবল শেব্দ েচঁিচেয়
উঠেলন:

“পতন হল!
মহানগরী বািবেলর পতন হল!

েস ভূেতর আবােস পিরণত হেয়েছ৷
েসই নগরী হেয়েছ সব রকেমর অশুিচ আত্মার আবাস৷
েস যেতা অশুিচ পাখীেদর বাসা এবং যেতা েনাংরা
ও ঘৃনয্ পশুেদর নগরীেত পিরণত হেয়েছ৷

3 পৃিথবীর সমস্ত মানুষ তার অসত্ েযৗন পােপর মিদরা ও ঈশ্বেরর েরাষ
মিদরা পান কেরেছ৷

পৃিথবীর রাজারা তার সেঙ্গ বয্িভচার কেরেছ;
আর পৃিথবীর বয্বসায়ীরা তার অসংযত িবলািসতার সুবােদ
ধনবান হেয় উেঠেছ৷”

4এরপর আিম স্বগর্ েথেক আর একিট কন্ঠস্বর শুনেত েপলাম, েস
বলেছ:

“েহ আমার প্রজারা, ওখান েথেক েবিরেয় এস,
েতামরা েযন ওর পােপর ভাগী না হও;
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আর ওর প্রাপয্ আঘাত েযন েতামােদর ওপর না আেস৷
5কারণ ওর পাপ সূ্তপীকৃত হেয় গগণচুম্বী হেয়েছ;

আর ঈশ্বর ওর সব অপরাধ স্মরণ কেরেছন৷
6 েস অপেরর সেঙ্গ েযমন বয্বহার কেরেছ, েতামরাও তার প্রিত

েসরূপ বয্বহার কর৷
েস েযমন কাজ কেরেছ, েতামরা তার িদ্বগুণ প্রিতফল তােক
দাও৷

অপেরর জনয্ পানপােত্র েস েয পিরমাণ েমশােতা েতামরা তার জনয্
েসই পােত্র িদ্বগুণ েমশাও৷

7 েস (বািবল) যত অহঙ্কার ও িবলািসতায় জীবন কাটােতা
েতামরা তােক তত যন্ত্রণা ও মেনাকষ্ট দাও৷

কারণ েস িনেজর িবষেয় বলত, �আিম রাণী, রাণীর মেতাই িসংহাসেন
বেস আিছ৷

আিম িবধবা নই,
আর আিম কখনই দুঃখ পাব না৷�

8অতএব এক িদেনর মেধয্ই তার ওপর এই আঘাত আসেব;
মৃতুয্, েশাক ও দুির্ভক্ষ আর আগুেন

পুিড়েয় তােক ধ্বংস করা হেব৷
কারণ প্রভু ঈশ্বর িযিন তার িবচার কেরেছন িতিন সবর্শিক্তমান৷

9 “জগেতর েয সব রাজারা তার সেঙ্গ েযৗন পােপ িলপ্ত হেয়েছ ও
িবলােস কািটেয়েছ, তারা তােক জ্বলেত েদেখ ও তার েথেক েধঁায়া
উঠেত েদেখ িবলাপ ও হাহাকার করেব৷” 10 তার যন্ত্রণার ভয়াবহতা
েদেখ ভেয় দূের দঁািড়েয় বলেব:

�হায়! হায়! েহ মহান নগরী!
ও শিক্তশালী বািবল নগরী!

এক ঘন্টার মেধয্ই েতামার ওপর শািস্ত েনেম এল!�
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11 “আর পৃিথবীর বয্বসায়ীরা তার (বািবেলর) জনয্ কঁাদেছ ও
হাহাকার করেছ, কারণ তােদর বািণজয্ দ্রবয্ আর েকউ েকেন না৷
12 তােদর বািণজয্দ্রবয্গুিল িছল: েসানা, রূেপা, মিণ, মুক্তা, মসীনার
কাপড়, েবগুনী রেঙর কাপড়, েরশেমর কাপড়, লাল রেঙর কাপড়,
সব রকেমর চন্দন কাঠ, হািতর দঁােতর ৈতরী িবিভন্ন িজিনসপত্র,
মূলয্বান কাঠ, িপতেলর, কঁাসার, েলাহার ও মােবর্ল পাথেরর সব
রকেমর পাত্র, 13আর দারুিচিন, মশলা, ধূপ, সুগিন্ধ িনযর্াস, মস্তিক,
গুগু্গল, মদ ও জলপাইেয়র েতল, ময়দা, আটা, গরু, েমষ, েঘাড়ার
গাড়ী আর মানুেষর েদহ এবং প্রাণও৷ েসই বয্বসায়ীরা েকঁেদ েকঁেদ
বলেব:

14 �েহ বািবল, েয সব ভাল ভাল িজিনেসর ওপর েতামার মন পেড়
িছল তার সবই েতামার কাছ েথেক চেল েগেছ৷

েতামার সব রকেমর িবলািসতা ও েশাভা প্রাচুযর্য্ সবই ধ্বংস হেয়
েগেছ৷

তুিম তা আর কখনই েদখেত পােব না৷�

15 “ঐ সব িজিনেসর বয্বসায়ীরা তার ধেন ধনী হেয়িছল, তারা তার
যন্ত্রণা েদেখ ভেয় দূের দঁািড়েয় কঁাদেব, আর হাহাকার কের বলেব:

16 �হায়! হায়! হায় মহানগরী!
েস মসীনার কাপড়, েবগুনী রেঙর কাপড়
ও লাল রেঙর কাপড় পরত৷
েস েসানা, মিণ, মুক্তা খিচত গয়না পরত৷

17 এক ঘন্টার মেধয্ তার েসই মহাসম্পদ ধ্বংস হল!�

“আর প্রেতয্ক জাহােজর প্রধান কমর্চারীরা, জলপেথর যাত্রীরা,
নািবকরা ও সমুেদ্রই জীিবকা যােদর, তারা সকেল বািবল েথেক সের
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দঁাড়ােলা৷ 18জ্বলন্ত বািবেলর েধঁায়া েদেখ তারা িচৎকার কের বলেত
লাগল, �আর েকান নগর এই মহানগরীর মত িছল না!� 19তারা সকেল
িনেজেদর মাথায় ধুেলা িছিটেয় হাহাকার কের বলেত লাগল:

�হায়! হায়! ঐ মহানগরীর িক দুদর্ শাই না হল!
যার সম্পেদ সমুদ্রগামী জাহােজর কতর্ ারা ধনবান হত,

এক ঘন্টার মেধয্ েস ধ্বংস হেয় েগল৷
20 এই জনয্ েহ স্বগর্, উল্লিসত হও!
েহ ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকরা! েহ েপ্রিরতরা আর ভাববাদীরা, উল্লিসত

হও!
কারণ েস েতামােদর প্রিত েয অনয্ায় কেরেছ, ঈশ্বর তার শািস্ত তােক

িদেয়েছন৷� ”

21 পের এক পরাক্রান্ত স্বগর্দূত খুব বড় যঁাতার মেতা পাথর তুেল
িনেয় সমুেদ্র েফেল িদেয় বলেলন:

“মহানগরী বািবলেক এই পাথরিটর মেতা ছঁুেড় েফলা হেব;
আর িচরকােলর মেতা েস িনিশ্চহ্ন হেয় যােব৷

22 েতামার মেধয্ বীণাবাদক, বঁাশীবাদক, তূরীবাদক ও গায়কেদর
গান-বাজনা আর কখনও েশানা যােব না৷

েতামার মেধয্ আর কখনও েকান িশল্পকারেক পাওয়া যােব না,
গম ভাঙ্গার যঁাতার শব্দ আর কখনও েশানা যােব না৷
23 েতামার মেধয্ আর কখনও প্রদীপ জ্বলেব না,
বর-কেণর কথাবাতর্ া আর কখনও েশানা যােব না৷
েতামার বয্বসায়ীরা পৃিথবীর মেধয্ িবখয্াত হেয়িছল৷
েতামার তন্ত্র-মেন্ত্রর জাদুেত সমস্ত জািত ভ্রান্ত হেয়িছল৷
24 বািবল সমস্ত ভাববাদী, ঈশ্বেরর পিবত্র েলাক,

আর পৃিথবীেত যত েলাকেক হতয্া করা হেয়েছ, তার রক্তপােতর
েদােষ েদাষী৷”
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19
স্বেগর্র েলাকরা ঈশ্বেরর প্রশংসা করল

1 এরপর আিম স্বেগর্ এক িবশাল জনতার কলরব শুনলাম৷ েসই
েলাকরা বলেছ:

“হািল্ললুইয়া!
জয়, মিহমা ও পরাক্রম আমােদর ঈশ্বেররই,
2কারণ তঁার িবচারসকল সতয্ ও নয্ায়৷
িতিন েসই মহান গিণকার িবচার িনষ্পন্ন কেরেছন,

েয তার েযৗন পাপ দ্বারা পৃিথবীেক কলুিষত করত৷
ঈশ্বেরর দাসেদর রক্তপােতর প্রিতেশাধ িনেত ঈশ্বর েসই েবশয্ােক

শািস্ত িদেয়েছন৷”

3 তারপর স্বেগর্র েসই েলােকরা বেল উঠল:

“হািল্ললুইয়া!
েসই েবশয্া ভস্মীভূত হেব এবং যুগ যুগ ধের তার েধঁায়া উঠেব৷”

4 এরপর েসই চিব্বশজন প্রাচীন ও চারজন প্রাণী িসংহাসেন িযিন
বেসিছেলন, েসই ঈশ্বেরর চরেণ মাথা নত কের তঁার উপাসনা কের
বলেলন:

“আেমন, হািল্ললুইয়া!”

5 পের িসংহাসন েথেক এক বাণী িনগর্ত হল, েক েযন বেল উঠল:
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“েহ আমার দাসরা, েতামরা যারা তঁােক ভয় কর,
েতামরা কু্ষদ্র িক মহান, েতামরা সকেল ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!”

6 পের আিম িবরাট জনসমুেদ্রর রব, প্রবল জলকেল্লাল ও প্রচণ্ড
েমঘগজর্ েনর মেতা এই বাণী শুনলাম:

“হািল্ললুইয়া!
আমােদর প্রভু িযিন সবর্শিক্তমান ঈশ্বর,
িতিন রাজত্ব শুরু কেরেছন৷

7 এস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস কির, আর তঁার মিহমা কির,
কারণ েমষশাবেকর িববােহর িদন এল৷

তঁার বধূও িববােহর জনয্ িনেজেক প্রস্তুত কেরেছ৷
8 তােক পিরধান করেত েদওয়া হল

শুিচ শুভ্র উজ্জ্বল মসীনার বসন৷”

(েসই মসীনার বসন হল ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর সত্কেমর্র প্রতীক৷)
9 এরপর িতিন আমায় বলেলন, “তুিম এই কথা েলখ৷ ধনয্ তারা,

যঁারা েমষশাবেকর িববােহ িনমিন্ত্রত হেয়েছ৷” তারপর দূত আমায়
বলেলন, “এগুিল ঈশ্বেরর সতয্ বাকয্৷”

10আিম তঁােক উপাসনা করার জনয্ তঁার চরেণ মাথা নত করলাম৷
িকন্তু স্বগর্দূত আমায় বলেলন, “আমার উপাসনা কেরা না! আিম
েতামারই মত এবং েতামার েয ভাইরা যীশুর সাক্ষয্ ধের রেয়েছ তােদর
মেতা এক দাস৷ ঈশ্বেররই উপাসনা কর, কারণ ভাববাদীর আত্মাই হল
যীশুর সাক্ষয্৷”

েশ্বত অেশ্বর চালক
11 এরপর আিম েদখলাম, স্বগর্ উনু্মক্ত, আর েসখােন সাদা একটা

েঘাড়া দঁািড়েয় আেছ৷ তার ওপর িযিন বেস আেছন, তঁার নাম “িবশ্বস্ত
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ও সতয্ময়” আর িতিন নয্ায়িসদ্ধ িবচার কেরন ও যুদ্ধ কেরন৷
12 আগুেনর িশখার মেতা তঁার েচাখ, আর তঁার মাথায় অেনকগুিল
মুকুট আেছ; েসই মুকুটগুিলর উপর এমন এক নাম েলখা আেছ,
যার অথর্ িতিন ছাড়া অনয্ আর েকউ জােন না৷ 13 রেক্ত েডাবােনা
েপাশাক তঁার পরেণ; তঁার নাম ঈশ্বেরর বাকয্৷ 14 স্বেগর্র েসনাবািহনী
সাদা েঘাড়ায় চেড় তঁার েপছেন েপছেন চেলিছল৷ তােদর পরেণ িছল
শুিচশুভ্র মসীনার েপাশাক৷ 15একিট ধারােলা তরবাির তঁার মুখ েথেক
েবিরেয় আসিছল, যা িদেয় িতিন পৃিথবীর সমস্ত জািতেক আঘাত
করেবন৷ েলৗহ যষ্টি হােত জািতবৃেন্দর ওপর িতিন শাসন পিরচালনা
করেবন৷ সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর প্রচণ্ড েক্রােধর কুেণ্ড িতিন সব দ্রাক্ষা
মাড়াই করেবন৷ 16 তঁার েপাশােক ও উরুেত েলখা আেছ এই নাম:

“রাজােদর রাজা ও প্রভুেদর প্রভু৷”

17 পের আিম েদখলাম, একজন স্বগর্দূত সূেযর্র মেধয্ দঁািড়েয়
আেছন৷ িতিন উঁচু আকাশ পেথ েয সব পািখ উেড় যােচ্ছ, তােদর
উেদ্দেশয্ খুব েজাের িচৎকার কের বলেলন: “এস, ঈশ্বর েয
মহােভােজরআেয়াজন কেরেছন, তার জনয্ একজায়গায় জেড়া হও৷
18এক, রাজােদর, প্রধান েসনাপিতেদর ও বীরপুরুষেদর মাংস, েঘাড়া
ও েঘাড়-সওয়ারেদর মাংস, স্বাধীন অথবা ক্রীতদাস, কু্ষদ্র অথবা মহান
সকল মানুেষর মাংস েখেয় যাও৷”

19 তখন আিম েদখলাম ঐ েঘাড়ার ওপর িযিন বেসিছেলন, িতিন
ও তঁার ৈসনয্েদর সেঙ্গ েসই পশু ও পৃিথবীর রাজারা তােদর সমস্ত
েসনাবািহনী িনেয় যুদ্ধ করার জনয্ একত্র হল৷ 20 িকন্তু েসই পশু ও
ভণ্ড ভাববাদীেক ধরা হল৷ এই েসই ভণ্ড ভাববাদী, েয পশুর জনয্
অেলৗিকক কাজ কেরিছল৷ এই অেলৗিকক কােজর দ্বারা ভণ্ড ভাববাদী
তােদর প্রতারণা কেরিছল যােদর েসই পশুর িচহ্ন িছল এবং যারা তার
উপাসনা কেরিছল৷ ভণ্ড ভাববাদী এবং পশুিটেক জ্বলন্ত গন্ধেকর হ্রেদ
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ছঁুেড় েফলা হল৷ 21 যারা বাকী থাকল তারা সকেল েসই সাদা েঘাড়ার
সওয়ারীর মুখ েথেক েবিরেয়আসা ধারােলা তেলায়ােররআঘােত মারা
পড়ল; আর সমস্ত পািখ তােদর মাংস েখেয় তৃপ্ত হল৷

20
এক হাজার বছর

1 এরপর আিম একজন স্বগর্দূতেক স্বগর্ েথেক েনেম আসেত
েদখলাম৷ েসই স্বগর্দূেতর হােত িছল অতল গহ্বেরর চািব আর একটা
বড় েশকল৷ 2 িতিন েসই নাগেক ধরেলন, এ েসই পুরােনা সাপ,
িদয়াবল বা শয়তান, িতিন তােক হাজার বছেরর জনয্ েবঁেধ রাখেলন৷
3 স্বগর্দূত তােক অতল গহ্বেরর মেধয্ ছঁুেড় েফেল গহ্বেরর মুখ বন্ধ
করেলন ও তা সীলেমাহর কের িদেলন, যােত হাজার বছর পূণর্ না
হওয়া পযর্ন্ত েস পৃিথবীর জািতবৃন্দেক আর িবভ্রান্ত করেত না পাের৷
ঐ হাজার বছর পূণর্ হেল িকছু কােলর জনয্ তােক ছাড়া হেব৷

4 পের আিম কেয়কিট িসংহাসন েদখলাম আর তার ওপর যারা
বেস আেছন তােদর সকলেক িবচার করার ক্ষমতা েদওয়া হেয়েছ৷
যীশুর িবষেয় সাক্ষয্ েদবার জনয্ ও ঈশ্বেরর বাণী প্রচােরর জনয্ যােদর
িশরেশ্ছদ করা হেয়িছল, যারা েসই পশুেক ও তার মূির্ত্তেক পূজা কের
িন, িনেজেদর কপােল বা হােত তার ছাপ েনয় িন, তােদর প্রাণ েদখেত
েপলাম৷ আর তারা সকেল পুনজীর্িবত হেয় েসই হাজার বছর ধের
খ্রীেষ্টর সেঙ্গ রাজত্ব করল৷ 5 (েয পযর্ন্ত েসই হাজার বছর েশষ না
হল, েস পযর্ন্ত বািক মৃত েলােকরা পুনরুিত্থত হল না৷)
এই হল প্রথম পুনরুত্থান৷ 6 েয েকউ এই প্রথম পুনরুত্থােনর ভাগী

হয় েস ধনয্ ও পিবত্র৷ এই সব েলাকেদর ওপর িদ্বতীয় মৃতুয্র আর
েকান কতৃর্ ত্ত্ব েনই৷ তারা বরং খ্রীেষ্টর ও ঈশ্বেরর যাজকরূেপ তঁার সেঙ্গ
হাজার বছর ধের রাজত্ব করেব৷

শয়তােনর পরাজয়
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7 েসই হাজার বছর েশষ হেল শয়তানেক অতলস্পশীর্ গহ্বেরর
কারাগার েথেক মুক্তকরা হেব৷ 8 েস সারা পৃিথবী জুেড় সমস্তজািতেক
িবভ্রান্ত করেব৷ েস েগাগ ও মােগাগেকও িবভ্রান্ত করেব; শয়তান
যুেদ্ধর উেদ্দেশয্ তােদর একত্র করেব৷ তােদর সংখয্া সমুদ্র ৈসকেতর
অগিণত বালুকণার মেতা৷

9তারা পৃিথবীর ওপর িদেয় এিগেয় চলেব, আর ঈশ্বেরর েলাকেদর
িশিবর ও ঈশ্বেরর িপ্রয় নগরিট অবেরাধ করেব৷ িকন্তু স্বগর্ েথেক
আগুন েনেম শয়তােনর ৈসনয্েদরধ্বংসকরেব৷ 10তখন েসই শয়তান
েয তােদর ভ্রান্ত কেরিছল তােক জ্বলন্ত গন্ধেকর হ্রেদ ছঁুেড় েফলা হেব,
েযখােন েসই পশু ও ভণ্ড ভাববাদীেদর আেগই ছঁুেড় েফলা হেয়েছ৷
েসখােন যুগ যুগ ধের িদনরাত তারা যন্ত্রণা েভাগ করেব৷

জগেতর মানুেষর িবচার
11 পের আিম এক িবরাট েশ্বত িসংহাসন ও তার ওপর িযিন বেস

আেছন তঁােক েদখলাম৷ তঁার সামেন েথেক পৃিথবী ও আকাশ িবলুপ্ত
হল এবং তােদর েকান অিস্তত্ব রইল না৷ 12 আিম েদখলাম, কু্ষদ্র
অথবা মহান সমস্ত মৃত েলাক েসই িসংহাসেনর সামেন দঁািড়েয় আেছ৷
পের কেয়কিট গ্রন্থ েখালা হল এবং আরও একিট গ্রন্থ েখালা হল৷
েসই গ্রন্থিটর নাম জীবন পুস্তক৷ েসই গ্রন্থগুিলেত মৃতেদর প্রেতয্েকর
কােজর িববরণ িলিপবদ্ধ িছল এবং েসই অনুসাের তােদর িবচার হল৷

13 েয সব েলাক সমুদ্র গেভর্ িনিক্ষপ্ত হেয়িছল সমুদ্র তােদর সঁেপ
িদল, আর মৃতুয্ ও পাতাল িনেজেদর মেধয্ েয সব মৃত বয্িক্ত িছল
তােদর সমপর্ণ করল৷ তােদর কৃতকমর্ অনুসাের তােদর িবচার হল৷
14পের মৃতুয্ ও পাতাল আগুেনর হ্রেদ ছঁুেড় েফলা হল৷ এই আগুেনর
হ্রদই হল আসেল িদ্বতীয় মৃতুয্৷ 15 জীবন পুস্তেক যােদর নাম েলখা
েদখেত পাওয়া েগল না, তােদর সকলেক আগুেনর হ্রেদ ছঁুেড় েফলা
হল৷
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21

নতুন েজরুশােলম
1 এরপর আিম এক নতুন স্বগর্ ও নতুন পৃিথবী েদখলাম, কারণ

প্রথম স্বগর্ ও প্রথম পৃিথবী িবলুপ্ত হেয় েগেছ; এখন সমুদ্র আর েনই৷
2আিম আেরা েদখলাম, েসই পিবত্র নগরী, নতুন েজরুশােলম, স্বগর্
হেত ঈশ্বেরর কাছ েথেক েনেম আসেছ৷ কেন েযমন তার বেরর জনয্
সােজ, েসও েসইভােব প্রস্তুত হেয়িছল৷

3পেরআিম িসংহাসন েথেক এক উদাত্ত িনেঘর্াষ শুনেত েপলাম, যা
েঘাষণা করেছ, “এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস৷ িতিন তােদর
সেঙ্গ বাস করেবন ও তারা তঁার প্রজা হেব৷ ঈশ্বর িনেজ তােদর সেঙ্গ
থাকেবন ও তােদর ঈশ্বর হেবন৷ 4 িতিন তােদর েচােখর সব জল
মুিছেয় েদেবন৷ মৃতুয্, েশাক, কান্না যন্ত্রণা আর থাকেব না, কারণ
পুরােনা িবষয়গুিল িবলুপ্ত হল৷”

5 আর িযিন িসংহাসেন বেস আেছন িতিন বলেলন, “েদখ! আিম
সব িকছু নতুন কের করিছ!” পের িতিন বলেলন, “েলখ, কারণ এসব
কথা সতয্ ও িবশ্বাসেযাগয্৷”

6 িযিন িসংহাসেন বেসিছেলন পের িতিন আমায় বলেলন, “সম্পন্ন
হল! আিম আলফা ও ওেমগা, আিমই আিদ ও অন্ত৷ েয তৃষ্ণাতর্ তােক
আিম জীবন জেলর উৎস েথেক িবনামূেলয্ জল দান করব৷ 7 েয
িবজয়ী হয় েস-ই এসেবর অিধকারী হেব৷আিম তার ঈশ্বর হব,আর েস
হেব আমার পুত্র৷ 8 িকন্তু যারা ভীরু, অিবশ্বাসী ঘৃনয্েলাক, নরঘাতক,
েযৗনপােপ পাপগ্রস্ত, মায়াবী, প্রিতমাপূজারী, যঁারা িমথয্াবাদী, এেদর
সকেলর স্থান হেব েসইআগুন ওজ্বলন্ত গন্ধেকর হ্রেদ; এই হল িদ্বতীয়
মৃতুয্৷”

9 আর েয সপ্ত স্বগর্দূতেদর কােছ সপ্ত সন্তাপপূণর্ বািট িছল
তােদর মেধয্ েশষ সন্তােপর বািটিট িযিন েঢেলিছেলন, িতিন এেস
আমায় বলেলন, “এস, আিম েতামােক েমষশাবেকর বধূেক েদখাব৷”
10আিম আত্মার আেবেশ িছলাম, েসই অবস্থায় িতিন আমােক একটা
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খুব বড় উঁচু পাহােড়র ওপর িনেয় েগেলন আর স্বেগর্ ঈশ্বেরর কাছ
েথেক েয পিবত্র নগরী েজরুশােলম, েনেম আসিছল তা েদখােলন৷

11তা িছল ঈশ্বেরর মিহমায় পূণর্ বহুমূলয্ মিণর মেতা, তার উজ্জ্বলতা
সূযর্কান্ত মিণর মেতা উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ৷ 12 নগেরর প্রাচীরিট খুব উঁচু
এবং বড় িছল৷ প্রাচীেরর বােরািট ফটক িছল৷ নগেরর বােরািট ফটেক
বােরাজন স্বগর্দূত িছল৷ েসই দ্বারগুিলর ওপর ইস্রােয়েলর বােরা
েগাষ্ঠীর নাম েলখা িছল৷ 13 পূবর্িদেক িতনিট দরজা, উত্তরিদেক িতনিট
দরজা, দিক্ষণ িদেক িতনিট দরজা ও পিশ্চম িদেক িতনিট দরজা৷
14 নগেরর েসই প্রাচীেরর বােরািট িভত পাথর িছল, আর েসই সব িভত
পাথেরর ওপর েমষশাবেকর বােরাজন েপ্রিরেতর নাম েলখা আেছ৷

15 স্বগর্দূত, িযিন আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন, তঁার হােত ঐ
নগরিট, তার সব দরজা ও তার প্রাচীর মাপবার জনয্ েসানার
মাপকািঠ িছল৷ 16 ঐ নগরিট িছল চারেকাণা, ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ
সমান৷ িতিন নগরিট েসই মাপকািঠ িদেয় মাপেল েদখা েগল তা
ৈদেঘর্য্ প্রেস্থ ও উচ্চতায় সমান এবং েসই মাপ হল 1500 মাইল৷
17 পের স্বগর্দূত নগেরর প্রাচীর মাপেল েদখা েগল তা 144 হাত উঁচু৷
স্বগর্দূত মানুেষর হােতর মাপ অনুযায়ী তা মাপেলন, এই মাপই িতিন
বয্বহার কেরিছেলন৷ 18 প্রাচীেরর গঁাথিন সূযর্কান্তমিণর এবং নগরিট
িছল শুদ্ধ েসানায় ৈতরী, েযটা িছল কঁােচর মেতা স্বচ্ছ৷ 19 নগেরর
প্রাচীেরর িভত পাথরগুিলেত সব ধরেণর মূলয্বান মিণ খিচত িছল৷
প্রথমিট সূযর্কান্ত মিণর, িদ্বতীয়িট নীলকান্ত মিণর, তৃতীয়িট তাম্রমিণর,
চতুথর্িট পান্নামিণর, পঞ্চমিট ৈবদুযর্য্মিণর; 20 ষষ্ঠিট লাল বণর্ মিণর,
সপ্তমিট স্বণর্ মিণর, অষ্টমিট িফেরাজা মিণর, নবমিট েপাখরাজ মিণর,
দশমিট হলুদ সবুজ বণর্ মিণর, একাদশতমিট রক্তাভ ফলসাবণর্ মিণর,
দ্বাদশতমিট জামীরা মিণর৷

21 বােরািট িসংহদ্বার হেচ্ছ বােরািট মুক্তা, একিট দ্বার এক একিট
মুক্তার ৈতরী৷ নগেরর সড়কিট কঁােচর মেতা স্বচ্ছ খঁািট েসানার ৈতরী৷

22 েসই নগের আিম েকান মিন্দর েদখলাম না, কারণ প্রভু ঈশ্বর
সবর্শিক্তমান ও েমষশাবক হেচ্ছন েসই নগেরর মিন্দর৷ 23 নগরিট
আেলািকত করার জনয্ সূযর্ ও চঁােদর প্রেয়াজন িছল না, কারণ ঈশ্বেরর



প্রকািশত বাকয্ 21:24 xlvi প্রকািশত বাকয্ 22:7

মিহমা তা আেলাকময় কের, আর েমষশাবকই তার আেলাস্বরূপ৷
24এর আেলােত সমস্ত জািত চলােফরা করেব, আর জগেতর রাজারা
তােদর প্রতাপ েসখােন িনেয় আসেব৷ 25 ঐ নগেরর িসংহদ্বারগুিল
েকান িদন কখনও বন্ধ হেব না, কারণ েসখােন কখনও েকান রািত্র
হেব না,

26আরজািতবৃেন্দর সমস্ত প্রতাপ ও ঐশ্বযর্ েসই নগেরর মেধয্ আনা
হেব৷ 27 অশুিচ েকান িকছু শহের প্রেবশ করেত পারেব না৷ েকান
মানুষ েয ঘৃনয্ কাজ কের অথবা েয অসত্ েস কখনও নগের প্রেবশ
করেত পারেব না৷ েকবল যােদর নাম েমষশাবেকর জীবন পুস্তেক
েলখা আেছ শুধু তারাই েসখােন প্রেবশ করেত পারেব৷

22
1পের িতিন আমােক জীবনদায়ী জেলর একিট নদী েদখােলন৷ এই

নদীস্ফিটেকর মেতা স্বচ্ছ, তা ঈশ্বেরর ও েমষশাবেকর িসংহাসন েথেক
বেয় চেলেছ৷ 2 নদীিট নগেরর রাজপেথর মাঝখান িদেয় বেয় চেলেছ৷
নদীর দুই তীেরই জীবনবৃক্ষ আেছ৷ বছেরর বােরা মাসই তােত বােরা
বার ফল ধের, প্রিত মােস নতুন নতুন ফল হয়৷ েসই জীবন বৃেক্ষর
পাতা জািতবৃেন্দর আেরাগয্ দায়ক৷

3 নগরীেত অিভশপ্ত েকান িকছুই থাকেব না, েসখােন অিধিষ্ঠত
থাকেব ঈশ্বর ও েমষশাবেকর িসংহাসন৷ েসখােন ঈশ্বেরর দাসরা তঁার
উপাসনা করেব, 4 তারা তঁার শ্রীমুখ দশর্ন করেব; আর ঈশ্বেরর নাম
তােদর কপােল েলখা থাকেব৷ 5 েসখােন রািত্র আর হেব না, প্রদীেপর
আেলা বা সূেযর্র আেলার েকান প্রেয়াজন হেব না, কারণ প্রভু ঈশ্বর
তখন সবার ওপর তঁার আেলা ছিড়েয় েদেবন; আর তারা যুেগ যুেগ
িচরকাল রাজার মত রাজত্ব করেব৷

6 তখন স্বগর্দূত আমায় বলেলন, “এই সমস্ত কথা সতয্ ও
িবশ্বাসেযাগয্৷ প্রভু, িযিন েসই ভাববাদীেদর আত্মার ঈশ্বর, িতিন তঁার
স্বগর্দূতেক পািঠেয়েছন তঁার দাসেদর েসই সবিকছু েদখাবার জনয্, যা
শীঘ্রই ঘটেব৷” 7 �েশান, আিম শীঘ্রই আসিছ৷ ধনয্ েসই জন, েয এই
পুস্তেকর িলিখত ভাববাণী পালন কের৷� ”
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8আিম েযাহন এই সব েদখলাম ওশুনলাম৷ এইসব েদখা ও েশানার
পর, েয দূতআমােক এই সব েদখািচ্ছেলন, তঁারআরাধনার জনয্আিম
তঁার পােয়র ওপর উপুড় হেয় পড়লাম৷ 9 িতিন তখন আমায় বলেলন,
“আমার উপাসনা কেরা না! আিম েতামার ও েতামার ভাইেদর অথর্াৎ
ভাববাদীেদর মত একজন দাস৷ আিম েসই সমস্ত েলােকর মত যঁারা
এই পুস্তেকর বাকয্ েমেন চেল৷ একমাত্র ঈশ্বেররই উপাসনা কর৷”

10 েসই স্বগর্দূত আমােক আেরা বলেলন, “তুিম এই পুস্তেকর
ভাববাণীগুিল েগাপন েরেখা না, েস সব কথা পূণর্ হবার সময় হেয়
এেসেছ৷ 11 েয অনয্ায় করেছ, েস আেরা অনয্ায় করুক; আর েয
কলুিষত, েস কলুিষত থাকুক৷ েয ধাির্মক েস এর পের আেরা ধমর্াচরণ
করুক; আর েয পিবত্র েস আেরা পিবত্র েহাক্◌্৷”

12 “েশান! আিম শীঘ্রই আসিছ! আিম েদবার জনয্ পুরস্কার িনেয়
আসিছ, যার েযমন কাজ েসই অনুসাের েস পুরস্কার পােব৷ 13আিম
আল্ফা ও ওেমগা, প্রথম ও েশষ, আিদ ও অন্ত৷

14 “যারা তােদর েপাশাক েধায় তারা ধনয্৷ তারা জীবন বৃেক্ষর
ফল খাবার অিধকারী হেব ও সকল দ্বার িদেয় নগের প্রেবশ করেত
পারেব৷ 15আর নগেরর বাইের আেছ েসই সব কুকুররা, যঁারা মায়াবী,
লম্পট, খুেন, প্রিতমাপূজক,আরযারা িমথয্া বলেত ভালবােস ও িমথয্া
কথা বেল৷ 16আিম যীশু, আিম আমার স্বগর্দূতেক পাঠালাম েযন েস
মণ্ডলীেদর জনয্ েতামােক এসব কথা বেল৷ আিম দায়ুেদর মূল ও
বংশধর৷ আিম উজ্জ্বল প্রভাতী তারা৷”

17 আত্মা ও বধূ বলেছন, “এস!” েয একথা েশােন েসও বলুক,
“এস!” আর েয িপপািসত েসও আসুক৷ েয চায় েস এেস িবনামূেলয্
জীবন জল পান করুক৷

18 এই পুস্তেকর সব ভাববাণী যারা শুনেব, আিম তােদর দৃঢ়ভােব
বলিছ, এই পুস্তেক যা িকছু েলখা হল, েকউ যিদ তার সেঙ্গ িকছু েযাগ
কের তেব ঈশ্বর এই পুস্তেক েয সব সন্তােপর উেল্লখ আেছ তা তার
জীবেন েযাগ করেবন৷ 19 েকউ যিদ এই ভাববাণী পুস্তেকর বাকয্
েথেক িকছু বাদ েদয়, তেব এই পুস্তেক েয জীবনবৃেক্ষর কথা েলখা
আেছ তা েথেক ও পিবত্র নগর েথেক ঈশ্বর তার অংশ বাদ েদেবন৷
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20 যীশু, িযিন বলেছন এই িবষয়গুিল সতয্, এখন িতিনই বলেছন,
“হঁয্া, আিম শীঘ্র আসিছ৷”
আেমন৷ এস, প্রভু যীশু!
21 প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তঁার সকল েলােকর সহবতীর্ েহাক্◌্৷
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